
 

 

0 
 

0 
 

 



 

 1 
 

 غؽــج٠٫ٸ

 2 ج٤ٰ٫ضٯس ج٫٘حٯس      1

 3 ج٬ٰ٫شن ج٫٘ح٭  2

 10 ج٠٫و٪ جڃٹ٩ )ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫ٰذٺعٿس طجش ج٫ر٘ض ج٫ٰذ٬پ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ( 3

 11 ج٫ٰذٺع جڃٹ٩  :. ج٤٫ٌڀس جڃٯٴڀس  ٹج٫٘ـ٨غٿس  4

 15 ج٫ٰذٺع ج٫ػحٳپ :. ٣ٌحٿح ج٫ذ٨ٮ ج٫ٰذ٬پ  5

 21 ٰ٘ڀس ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ج٫ٰذٺع ج٫ػح٫ع :. ج٫لغج٧س ج٫ٰجط 6

 32 ج٫ٰذٺع ج٫غجذٖ :. ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش  7

 39 ج٫ٰذٺع ج٫شحٯؾ :. ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس  8

 47 ج٠٫و٪ ج٫ػحٳپ ) ج٫غؤٿس  ج٫ٴٸحتڀس (  9

 53 ج٠٫و٪ ج٫ػح٫ع ) ج٫ٰو٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ (  10

 54 ج٫٘ـ٨غٿس ج٤٫ٌڀس جڃٯٴڀس ٹ  -ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰذٺع جڃٹ٩  11

 56 ٣ٌحٿح ج٫ذ٨ٮ ج٫ٰذ٬پ -ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰذٺع ج٫ػحٳپ   12

 59 ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس  -ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰذٺع ج٫ػح٫ع  13

 69 ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش -ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰذٺع ج٫غجذٖ   14

 73 ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس -ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰذٺع ج٫شحٯؾ   15

 76 ) ج٫طٺهڀحش ج٫ٴٸحتڀس  (  ج٠٫و٪ ج٫غجذٖ  16

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

2 
 

 ج٤ٰ٫ضٯس ج٫٘حٯس

جٳِڈ٣ح ٯٲ أٷضجٝ ٹٯٴٸجڀس ٹج٫ڀس ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ج٫ٰذضصز ٟپ ج٫ڈتذس ج٫ضجس٬ڀس أٹ ج٫ٴٔح٭ ج٫ضجس٬پ 

٫ٰإضٰغ ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٹجؿطجحذس ٫ٰجٰـ٪ ج٫٘ٺجٯـ٪ ٹج٫ٰطٜڀـغجش ج٫ـڀحؿـڀس ج٫ٺُٴڀـس ٹ٫ِٰح٫ـد ٹأٷـضجٝ ج٫ػـٺعز         

ٮ ج٫ذٺجع ج٫ـٺُٴپ ٟـپ   ٭ ضٮ ذضٗٮ ٹٯـحٳضز ٹضٰٺٿ٪ ٯٲ ذغٳحٯؽ ص2011ٟٗرغجٿغ  11ج٫ل٘رڀس ج٫ـ٬ٰڀس  ج٫لرحذڀس

ج٫طٴٰڀس ج٫ـڀحؿڀس ( جسطڀحع ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٯٲ ذڀٲ ٗضص ٯٲ ٯذحٟٔحش ٯٴطضٻ + ٯٴٰٔس ذغؾٸٺٝ جڇ٫ٰحٳڀس ج٫ڀٰٲ )

٫ٰـــحٳضز ٹج٫ٰٴٰٔــس ج٫جٰٸٺعٿــس ٤٘٫ــض ج٫ٰــإضٰغجش ج٫ٺُٴڀــس ج٫ٰذ٬ڀــس ٟڀٸــح دڀــع ٣حٯــص ج٫جٸــحش ج٫ضجٰٗــس ٹج 

ذح٫طٺجه٪ ٹجڇضوح٩ ذح٤٫ٺٻ ٹج٠٫٘ح٫ڀـحش ٹجڃدـؼجخ ج٫ـڀحؿـڀس ٹجڇؾطٰحٗڀـس ٹج٫ذغ٧ـحش ج٫لـرحذڀس ٹج٫ٴــحتڀس ٟـپ         

ج٫ٰذحٟٔس ٬٫طٴـڀ٢ ٹج٫طلحٹع ٫طذضٿـض جڃٷـضجٝ ٹجځ٫ڀـحش ٫چٗـضجص ٹج٫طٸڀثـس ٹج٫طذٌـڀغ ٤٘٫ـض ج٫ٰـإضٰغ ج٫ٰذ٬ـپ          

ؾطٰحٗڀس ٹج٫لرحذڀس ٹج٫ٴــحتڀس ٹٛڀغٷـح ٹضـٮ ضلـ٨ڀ٪ ٫جٴـس      ٹذح٠٫٘٪ ضضجٗص ٧٪ ج٤٫ٺٻ ٹج٠٫٘ح٫ڀحش ج٫ـڀحؿڀس ٹجڇ

ضذٌڀغٿس ٬٫ٰإضٰغ ٹضذضٿض ج٫ٰذحٹع ٹج٤٫ٌحٿح ج٫ٺُٴڀس ٹج٫ٰذ٬ڀس ج٫طپ ؿـڀطٮ ٯٴح٣لـطٸح ذـح٫ٰإضٰغ ٹج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ      

ئٳجحػ ٧حٟس ج٫طجٸڀؼجش ج٠٫ٴڀس ٹج٫ٺغحت٤ڀس ج٫ڈػٯس ٬٫ٰإضٰغ ٹج٫طذضٿض ج٫ؼٯٴپ ٹج٨ٰ٫حٳپ ٤٘٫ض ج٫ٰـإضٰغ ٟـپ ج٫ٰغ٧ـؼ    

دضغص جڇسطڈٟحش ٹج٫ٴؼجٗحش ج٫ـڀحؿڀس صجس٪ ج٤٫حٗـس ٯٰـح    ج٫ٰذ٬پپ ذٰضٿٴس ض٘ؼ ٹأغٴحء جڇٟططحدڀس ٬٫ٰإضٰغ ج٫ػ٤حٟ

 ج٫ٰإضٰغ ج٫ٰذ٬پ ذح٫ٰذحٟٔس . جٳ٤٘حصٹض٘ػغ أصٻ ئ٫ټ ج٫طٺ٣ٞ 

ٯٰح أصٻ ٟپ ٳٸحٿس جڃٯغ ئ٫ټ ٣ڀح٭ ٫جٴس ج٫طـڀڀغ ٬٫ٰـإضٰغ ج٫٘ـح٭ ج٫ٰذ٬ـپ ذط٘ـؼ ئ٫ـټ جڇؿـطٰغجع ٟـپ ٬ٰٗٸـح ٹ٤ٟـح          

  -ذحڇضپ:٭ 2013أٛـِؾ  -31ٯحٿٺ ئ٫ټ  -2ڀس ؾضٿضز دڀع ٣حٯص ٹٯٴظ ٫ٰٴٸج

  ٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٹج٣طغجح ٯٴٸجڀس ڇؿطٰغجعٵ  جٯإضٰغ  ٯٴح٣لس ض٘ػغ جٳ٤٘حص 

  ) ٯٴح٣لس ٯذحٹع ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٯٲ ٣ر٪ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطشووس ٹج٫شرغجء ) ج٫ٰذضصز ٟپ ج٫ط٤غٿغ 

 ص ئ٫ڀٶ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٤ٗض جڇؾطٰحٗحش ٫ط٤ڀڀٮ ج٫ٺًٖ ٹٯطحذ٘س ٯح ضٺه٬ 

   ٬ٗټ جٳطٸحء ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٯٲ أٰٗح٫ٸح  ڇُڈٗٶج٫طغضڀد ٤٘٫ض ٤٫حء ٯٖ ٯذحْٟ ج٫ٰذحٟٔس 

             ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ هڀحٛس ٯشغؾحش ٟـغ١ ج٫ٰ٘ـ٪ ٹضذ٬ڀـ٪ ج٫ٰلـح٧٪ ذلـ٨٪ ٬ٰٗـپ ٹٯٴٸجـپ ٯـٲ ٣رـ٪ ٫جٴـس

 ج٫وڀحٛس 

   ٪ٰ٘ئسغجؼ ج٫ط٤غٿغ ج٫ٴٸحتپ ٫ٰشغؾحش ٟغ١ ج٫ 

٬پ ج٫ٰلحع٧ڀٲ ٟپ ٯٴح٣لس ٣ٌحٿح ض٘ـؼ ج٫ٰذ٬ڀـس ٿِغدـٺٱ ٟـپ ٷـظج ج٫ط٤غٿـغ       ٹ٫ظ٦٫ ٟأٱ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٬٫ذٺجع ج٫ٰذ

عؤٿطٸٮ ٹٯٺ٠٣ٸٮ ٯٲ ٣ٌـحٿح ض٘ـؼ ج٫ٰذ٬ڀـس ٧ٰــحٷٰس ٯـٴٸٮ ٬٫طٺًـڀخ ٬٫ــ٬ِحش ج٫ٰذ٬ڀـس ٹج٫ٰغ٧ؼٿـس ذـأذغػ           

ج٫طـپ ٳأٯـ٪    -------ج٤٫ٌحٿح ج٫ٰذ٬ڀس ٹج٬ٰ٫ذس ٹض٤ضٿٮ ج٫غؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس 

 ٺٱ ٣ض ٹ٤ٟٴح ٟپ ٬ٰٗٴح ٷظج أٱ ٳ٨

 ٣ح٩ ض٘ح٫ټ ) ٹ٣٪ ج٬ٰٗٺج ٟـڀغٻ جهلل ٨٬ٰٗٮ ٹعؿٺ٫ٶ ٹج٫ٰإٯٴٺٱ ( هض١ جهلل ج٫٘ٔڀٮ
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 ج٬ٰ٫شن ج٫٘ح٭

جٳِڈ٣ح ٯٲ أٷضجٝ ٹٯٴٸجڀس ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٤٫ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس ج٫طـپ ضـٮ جڇؿطغكـحص ذٸـح ٯـٲ ٣رـ٪ ٫جٴـس        

 ج٫ٰذ٬ـپ ج٫طـپ ضـٮ ضذضٿـضٷح ذ٘ـض ض٘ػـغ جٳ٤٘ـحص ٯـإضٰغ         ٯذحٹع ج٫ذٺجع ج٫طـڀڀغ ٹٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطشووس ٫ٰٴح٣لس 

 -5-2٭ دڀع ذضأش ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطشووس أٰٗح٫ٸح سڈ٩ ج٠٫طغز ٯٲ 2013 كٸغ جذغٿ٪ ٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ذط٘ؼ ٟپ ج

٭ ضذص ئكغجٝ ٫جٴس ج٫طـڀڀغ ٬٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ذط٘ؼ ٹسڈ٩ ج٠٫طـغز ج٫ٰذـضصز أٗـڈٵ ٣حٯـص ٟـغ١      2013 -8-31دطټ 

س أذغػ ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰلـ٨ڈش ج٫ٰذٺعٿـس طجش ج٫ر٘ـض ج٫ٰذ٬ـپ ٬٫ٰذحٟٔـس ٹٹًـٖ ج٫ـغؤٻ        ج٫ٰ٘٪ ج٫طشووڀس ذٰٴح٣ل

ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ج٫٘حٯس ٹجڅؾغجتڀس ٫ٸح ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذ٬ڀ٪ ج٫ٰل٨ڈش ٹذح٫لـ٨٪ ج٬٘٫ٰـپ ٹج٫ٰٴٸجـپ ٹٿ٨ٰٴٴـح     

 ٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ج٫طپ ضٮ ٯٴح٣لطٸح ٯٲ ٣ر٪ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٹٷپ :. جٯذحٹع  ٷٴح ضذضٿض 

  .: ج٤٫ٌڀس جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس ج٫ٰذٺع جڃٹ٩ 

   ج٫ٰذٺع ج٫ػحٳپ  :. ٣ٌحٿح ج٫ذ٨ٮ ج٫ٰذ٬پ 

  ج٫ٰذٺع ج٫ػح٫ع  :. ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس 

  ج٫ٰذٺع ج٫غجذٖ  :. ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش 

  ج٫ٰذٺع ج٫شحٯؾ  :. ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس 

٤غٿغ ج٫ٴٸحتپ ٫ٰشغؾحش ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٹج٫ظٽ ؿڀطٮ ٯشغؾحش ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٹئسغجؼ ج٫طهڀحٛس ذ٘ض ط٦٫ ضٮ جسطڀحع ٫جٴس 

ٟپ ٷظج ج٬ٰ٫شن ج٫٘ح٭ ضٴحٹ٩ أذغػ ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰلـ٨ڈش ج٫ٰذ٬ڀـس ٹج٫غؤٿـس ج٫ٴٸحتڀـس ڃذـغػ ج٤ٰ٫طغدـحش ٹج٫ذ٬ـٺ٩        

 ـ: جڇضپٹأذغػ ج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس ٹط٦٫ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ 

 أٹڇ :. أذغػ ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫ٰذ٬ڀس :. 

ٹڇ ػج٫ص ضٺجؾٶ ض٘ؼ ج٫٘ضٿض ٯٲ ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫طـپ ٫ـٮ ٿـطٮ ئٗحعضٸـح أٽ      ٹسڈ٩ ج٫ٰغجد٪ ج٫ٰحًڀس ٹجؾٸص

جٷطٰح٭ ٫ٰ٘ح٫جطٸح ٯـٲ ٣رـ٪ ج٫ــ٬ِحش ج٫ـڀحؿـڀس ج٫ٰغ٧ؼٿـس ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿـس ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس ٹأٷـٮ ٷـظٵ ج٤٫ٌـحٿح            

 ٹج٫ٰل٨ڈش ٯطٰػ٬س :. 

ذ٨ــ٪ أكــ٨ح٫ٸح  جڇٳ٠ــڈش جڃٯٴــپ ٹػٿــحصز ج٫طــٺضغ ٹجڇًــِغجذحش جڃٯٴڀــس ج٫ٺجؿــ٘س ٹجٳطلــحع ج٫جغٿٰــس  -1

 .ٹأٳٺجٗٸح جڃسڈ٣ڀس ٹجڇؾطٰحٗڀس ٹجڇ٣طوحصٿس ٹج٫ـڀحؿڀس 

 جعض٠حٕ ٯ٘ضڇش ج٤٠٫غ ٹج٫رِح٫س ذڀٲ أٹؿحٍ ج٫لرحخ ٹأٟغجص ج٫ٰجطٰٖ ج٤٫حصعٿٲ ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪  -2

ضضٳپ ٯـطٺٻ أصجء ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ ض٘ؼ ٟپ ٟغى ٷڀرس ج٫ضٹ٫س ٹج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٫طغؿڀز جڃٯـٲ   -3

ٹج٤٫وــٺع ٟــپ ٯ٘ح٫جــس ج٫ٴؼجٗــحش شــضٯحش جڇؾطٰحٗڀــس ٹجڇ٣طوــحصٿس ج٫طٴٰٺٿــس ٹجڇؿــط٤غجع ٹض٤ــضٿٮ ج٫

  ٹجڅؾطٰحٗڀس  ٹج٫ػحعجش ج٫ٰٴح٤ُڀس 

 –ج٫ٸحٯس ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ ) ٯڀٴـحء ج٫ٰشـح       جڇؿطغجضڀجڀسضضٷٺع ٹجٳٸڀحع ٟپ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫ٰلحعٿٖ  -4

 ( ج٫ز  -----ٯلغٹٕ دٰحٿس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩ ضضٷٺع  –ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ 

ج٫لـ٘رڀس ـ ٹئدـغج١ ؿـحدس      ٭ ج٫لـرحذڀس  2011ٯـٲ ٟرغجٿـغ    11جٛطڀح٩ ج٫ٰثحش ٯٲ أذٴحء ض٘ؼ ٟـپ غـٺعز    -5

ج٫ٰضٿٴس ج٫ظٽ ضِٺع ئ٫ټ هغجٕ ٯـ٬خ ٿٸـضٝ ئ٫ـټ ئؾٸـحى ج٫ػـٺعز ٹٯ٘ح٣رـس      ج٫ٸٺٿس ٹئ٣طذح٭  ج٫ذغٿس 

 ج٫ٰضٿٴس 

 ط٪ ج٫ٰط٨غع ٟڀٸـح ئٛغج١ ٯضٿٴس ض٘ؼ ذح٫ـڈح ٹٯذحٹ٫س ج٤٫ٌحء ٬ٗټ ُحذ٘ٸح ج٫ٰضٳپ ٹٳلغ ج٠٫ٺًټ ٹج٤٫ -6

 ج٫ٰضٳڀس ٯٲ ٣ر٪ ج٫ذح٫س ٹج٫طپ ٫ٮ ض٘غٟٸح

ضضٳپ ٟپ ٯـطٺٻ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ٟپ ج٫ٰجحڇش ج٫ٸحٯس ٹج٫ذڀٺٿس ٹج٫ٌـغٹعٿس ٬٫طٴٰڀـس ج٫ٰذ٬ڀـس )     -7

 ج٫ز (  -----ج٫ِغ١ ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ  –ج٫وذس  –ج٫ط٬٘ڀٮ  –ج٨٫ٸغذحء  –ج٫وغٝ ج٫وذپ  –ج٫ٰڀحٵ 
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 پ جڃؾٸؼز جڃٯٴڀس ٹج٤٫ٌحتڀس ٹأؾٸؼز ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ػٿحصز ض٠لپ ٹئٳطلحع ج٠٫ـحص ٟ -8

 غحٳڀح :. ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحتڀس ڃذغػ ٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ :.

ٹٯٲ ٷظج ج٫ٰٴ٬ِـ٢ ٟـحٱ ٟـغ١ ج٫ذـٺجع ج٫ٰذ٬ـپ ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ ذٰشط٬ـٞ جٳطٰـحءجضٸٮ ٹٯ٨ٺٳـحضٸٮ ج٫ـڀحؿـڀس             

ؤٿـس ٯـٺ٠٣ٸٮ ٯـٲ ٣ٌـحٿح ض٘ـؼ      ٹجڇؾطٰحٗڀس ج٫ٰلحع٧ڀٲ ٟپ ٯٴح٣لس ٣ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس ٿِغدـٺٱ ٟـپ ٷـظٵ ج٫غ   

٬ـــ٬ِحش ج٫ٰذ٬ڀــس ٹج٫ٰغ٧ؼٿــس ذــأذغػ ج٤٫ٌــحٿح ج٫ٰذ٬ڀــس ج٬ٰ٫ذــس ٹض٤ــضٿٮ ج٫ــغؤٻ   ٬٫طٺًــڀخ ٧٫ٰـــحٷٰس ٯــٴٸٮ 

 ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جحش ٫ٸح ٯٲ ٹؾٸس ٳٔغٷٮ ٹٷپ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ ج٫طح٫پ :.

ٰـح  ٫  ج٫ٰضٳڀـس   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ أٱ ضورخ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ٟٸپ ض٘طرغ ٯغ٧ـؼج ٬٫ذٌـحعز   -1

ضٰط٨٬ٶ ٯٲ ج٤٫ضعجش ٹج٠٫٘ح٫ڀحش ج٫ـڀحؿڀس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٬٘٫ٰڀس ٹجعض٠حٕ ٯـطٺٻ ج٫ٺٗپ ج٫ػ٤حٟپ ٹؿـ٬ٰڀس  

ٸـظج ج٫طٺؾـٶ ج٫ٰـضٳپ ذح٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ ئػج٫ــس      ٫دٰحٿـس ٹعٗحٿـس ٹجٷطٰـح٭ ج٫ضٹ٫ــس     ٿــطضٗپ ج٫ٰجطٰـٖ ٹٷـظج   

ٳ٤ـ٪ ج٫ٰ٘ـــ٨غجش  ٯــٖ  ذـح٫طؼجٯٲ ج٫ٰٔـحٷغ ج٫ٰــ٬ذس ٯــٲ كـٺجعٕ ج٫ٰضٿٴــس ٫طذ٤ڀـ٢ جڃٯـٲ ٹجڇؿــط٤غجع      

٫ٜــغى ج٫ذٰحٿــس ٹج٫ــضٟحٕ ٗــٲ ٯ٤ــضعجش ئ٫ــټ ســحعؼ ج٫ٰــضٱ ٹج٫طجٰ٘ــحش ج٫ــ٨ٴڀس   ج٫٘ـــ٨غٿس ٹج٫ػ٨ٴـحش 

    ٹٯ٨حؿد ج٫ٰضٿٴس

ج٫طٺؾٶ ٫رٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀس ج٫ذضٿػس جڇضذحصٿس ج٫طپ ض٤ٺ٭ ٬ٗـټ أؿـحؽ ج٫ذغٿـس ٹج٫٘ضج٫ـس      -2

 ٹج٫ٰـحٹجز  

 ٲ ج٫رِح٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٯٲ سڈ٩ :. ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ج٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯ -3

 ٬٫لــرحخ ٹج٫٘ــح٬ُڀٲ ٗــٲ ج٫ٰ٘ــ٪  ضأٷڀ٬ڀــس ٬ٰٗڀــسضضعٿرڀــس  ئٗــضجص ئؿــطغجضڀجڀس ٗحٯــس ٹذــغجٯؽ -أ 

 ٬٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫س

ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ  -خ 

 ٔسضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ذح٫ٰذحٟ

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٳلــحء هــٴضٹ١ ج٫لــغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀــس ٫طأٷڀــ٪ ٹضــضعٿد ج٫لــرحخ ٹعٟــٖ ٣ــضعجضٸٮ  -ؼ 

 ج٫طٴحٟـڀس ٟپ ج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ ٟغم ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطحدس ٯذ٬ڀح ٹسحعؾڀح 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طٰٺٿڈش ج٫ٰح٫ڀس ج٫ٰڀـغز ٫ضٗٮ ج٫ٰلـحعٿٖ ٹجڃٳلـِس ج٫طٴٰٺٿـس ج٫وـٜڀغز      -ص 

 ٹضلجڀٖ جڃؿغ ج٫ٰٴطجس ج٫ٰضعز ٬٫ضس٪ 

جڃٯـٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀـس ٹجڃؾٴرڀـس ٫ڈؿـطػٰحع      عؤٹؽ٬ٗټ ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٹػٿحصز جؿط٤ِحخ  ج٫ٰ٘٪ -ٵ 

 ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

٧حٟس ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش جڃؿحؿـڀس  ذذٰحٿس   ( ج٫طلغٿ٘ڀس ٹج٫طٴ٠ڀظٿس ٹج٤٫ٌحتڀس) ط٠٨٪ ؿ٬ِحش ج٫ضٹ٫س ض  -4

ح ٟـپ جڇض٠ح٣ڀـحش   ج٫ـڀحؿڀس ٹج٫ٰضٳڀس ٹجڇ٣طوحصٿس ٹجڇؾطٰحٗڀس ٹج٫ػ٤حٟڀـس ج٫ٰٴوـٺم ٬ٗڀٸـ    ٹج٫شحهس 

 ٯٲ ٣ر٪ ج٫ڀٰٲ  ٹج٫ٰ٘حٷضجش ٹج٫طلغٿ٘حش  ج٫ضٹ٫ڀس ج٫ٰوحص١ ٬ٗڀٸح

 ج٫طغ٧ڀؼ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس  ٬٫ٰلحعٿٖ جڅؿطغجضڀجڀس ج٫ٸحٯس ٟپ ض٘ؼ ٹأٷٰٸح :. -5

   ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ  ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ ٹضٺؿڀ٘ٶ ٹ٤ٟح ٫ڄؿؾ ٹج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

  ٪ج٫ڀٰٴڀس     ج٫ٰٺجٳةٯڀٴحء ج٫ٰشحء ج٫طجحعٽ ٧ٜڀغٵ ٯٲ ئٗحصز ضأٷڀ 

 .ئٳلحء ٯٴح٢ُ هٴحٗڀس ٹٯضٱ عذَ ضجحعٿس ذڀٲ ج٫ڀٰٲ ٹصٹ٩ ج٤٫غٱ جڅٟغٿ٤پ 

    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ جڃعًڀس ج٫ٰٴحؿرس ٹج٫رضء ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ٯضٿٴس دٰض ج٫ِرڀس ج٫ٰٰٺ٩ ٯـٲ صٹ٫ـس

 ٣ِغ ج٫ل٤ڀ٤س 
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ٯحش جڃؿحؿڀس ج٫طپ ٿ٠ط٤غ ئ٫ڀٸح ج٫ٰٺجُٲ ٟپ ض٘ؼ ،ٹط٦٫ جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫شض -6

 ٯٲ سڈ٩  :

 ضٺٟڀغ ٯڀحٵ ج٫لغخ ج٫ٴ٤ڀس ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ضذ٬ڀٶ ج٫ٰڀحٵ ٟپ ٯضٿٴس ج٫ٰشحء 

    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ٬٫ـ٨حٱ ٟپ ؾٰڀٖ ٯٴح٢ُ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ذٌـغٿس ٹج٫غٿ٠ڀـس

 ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :.

 ٫ٰوحصع ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ئٗضجص صعجؿحش ٬٫جضٹٻ جڇ٣طوحصٿس  .أ 

ج٫ِح٣ــس  –جؿـطٜڈ٩ ج٠٫ـغم ج٫ٰطحدـس څ٣حٯـس ٯذِــحش ٫طٺ٫ڀـض ج٫ِح٣ـس ج٫ٰطجـضصز ) ج٫غٿـحح          .خ 

 ج٫ز ( ------ ج٫طٺ٫ڀض ذحؿطشضج٭ ج٠٫ذٮ ج٫ذجغٽ ج٫ِح٣س ج٫ٰحتڀس –ج٫لٰـڀس 

ج٫ٰٰـٺ٩ ٯـٲ   ج٫ذجـغٽ  ج٫ٰطحذ٘س ٫طٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ج٫ٰذِس ج٨٫ٸغذحتڀس ٫طٺ٫ڀض ج٫ِح٣س ذـح٠٫ذٮ   .ؼ 

 ج٫وڀٴڀس ج٫ذ٨ٺٯس 

       ج٫ٰغجٟـ٢  ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴلـثحش ٹج٫ٰـطلـ٠ڀحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذڀس ج٫٘حٯـس

 غٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س ذج٫شحهس  ج٫وذڀس

        ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٠٫ٴـپ    –ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذـضٿع ٯٴٔٺٯـس ج٫ـڀحؿـحش ج٫ط٬٘ڀٰڀـس ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٫٘ـح٭

 ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ –ٹج٫ٰٸٴپ 

 ٰحٿس ٯضٿٴس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩ ٹئؿط٨ٰح٩ ج٫ٰغد٬س ٕ دج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٯلغٹ

 ج٫ػح٫ػس ٯٴٶ.

 ٹٯشغؾــحش  جڇٷطٰــح٭ ذاٗــضجص  ج٫ضعجؿــحش ٹجڃذذــحظ ٫ڈؿــطػٰحع  ٟــپ ٯجــح٩ ٯ٘ح٫جــس ج٫ٰش٠٬ــحش

 ٯطٴـٺٕ ُر٤ـحل ٬٫ضعجؿـحش ج٫شحهـس ذـٶ       څ٣حٯس ٯلغٹٕ ج٣طوـحصٽ  جڅؿطٸڈ٥ جڃصٯپ ٹج٫ذڀٺجٳپ

 ٹج٫ط٬٤ڀ٪ ٯٲ جڃغغ ج٫رڀثپ ٬ٗټ ج٫ـ٨حٱ . ٹج٫ٰـحٷٰس ٟپ ٳٔحٟس ٹضذـڀٲ ج٫ٰذحٟٔس

    ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضذـــڀٲ ج٫طلــغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀــس ج٫ضجٰٗــس ٬٫غٗحٿــس ٹج٫ذٰحٿــس جڇؾطٰحٗڀــس ٫ــظٹٽ

---ـ ج٫ٰغجءز جڃٿطح٭    –جڃدضجظ  –ج٫ٰٸٰلڀٲ  –٧رحع ج٫ـٲ  –جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس ) ج٫ٰ٘ح٣ڀٲ 

 ج٫ز (  --

 ج٫ذٰحٿس جڇؾطٰحٗڀس ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٹضذـڀٲ ٹضٺؿڀٖ سضٯحش ج٫غٗحٿس ٹ 

 ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹضغؿڀز جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع ٟپ ج٫ٰذحٟٔسج٫ضٹ٫س ٹجدطغج٭ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٟغى ٷڀرس  -7

 ذح٫ٰذحٟٔس .ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫ٰإؿـس جڃٯٴڀس ٟپ ج٫ٰضٿٴس ٹج٫ٰضٱ ج٫ػحٳٺٿس  -8

س ٹج٫ــ٨ٴڀس ٹج٫ػ٤حٟڀـس ٹج٫ذ٤ٺ٣ڀـس ڃٟـغجص     جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٧حٟس ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀس ج٫وـذڀس ٹج٫ِرڀـ   -9

 ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

ج٫ٰ٘ــح٫ٮ ج٫ـــڀحدڀس ٹضٸڀثــس  ج٫ٰٺج٣ــٖ جڃغغٿــس  ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضلــجڀٖ ج٫ـــڀحدس ٹئٗــحصز ضأٷڀــ٪ ٹضــغٯڀٮ -10

  .ج٫ـڀحدپ  ذح٫ٰذحٟٔس ٫ڈؿطػٰحع

ٹئٳلـحء ٯٴطؼٷـحش   طؼٷـحش ٹدـضجت٢   ٴ٧ٰجؿط٘حصز جڃعجًپ ج٫ٰٴٸٺذـس ج٫طـپ ٧حٳـص ٯشِِـس     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ  -11

 ٹدضجت٢ ٹٯـحدحش سٌغجء ٧حٟڀس صجس٪ ج٫ٰضٿٴس 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ) ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ( ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. -12

          ض٠٘ڀ٪ ٹضذـڀٲ  صٹع ج٫ٰإؿــحش ج٫ػ٤حٟڀـس ج٫غؿـٰڀس ٹٯٴٰٔـحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٟـپ ضرٴـپ

 ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰلغٹٕ
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  ج٫ذٺجع ذـضڇ ٯـٲ غ٤حٟـس ج٫٘ٴـٞ      ج٫ط٘حٿق ٹ غ٤حٟس ٫ط٘ؼٿؼ ج٫ٰجطٰ٘ڀس ض٠٘ڀ٪  صٹع ٹأصجء ج٫لغج٧س

 ٹجڅ٣وحء  

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٫ٰلحعٿٖ ج٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ 

 ج٫ذ٠حّ ٬ٗټ  ج٫ٰٺعظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ 

 ٪ٟـپ ج٫ٰغجدـ٪    ضِٺٿغ أصجء جڅصجعز ج٫ٰضعؿڀس ٟپ ضٴٰڀس ٯ٘حعٝ ٹٯٸحعجش ٹٯٺجٷد ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫

 جڃٹ٫پ ٬٫ط٬٘ڀٮ 

  ٪ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ج٫شحهس ذطٴٰڀس ٣ضعجش ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫ 

    ( ضٌـٮ  ذح٫ٰذحٟٔـس  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضل٨ڀ٪ ٷڀثس جؿطلحعٿس ٬ٗڀح ) ٯج٬ؾ أ٬ٗټ ٬٫ػ٤حٟـس ٹج٠٫ٴـٺٱ

 ج٫طشووحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ٿطٺ٫ټ :. 

 ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظٷح  ئٗضجص جڅؿطغجضڀجڀس ٬٫ٰلغٹٕ ج٫ػ٤حٟپ .أ 

 ئٗضجص ج٫رغجٯؽ ٹج٫شَِ ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ج٫ـٴٺٿس  .خ 

 ئٗضجص سِس ٯڀضجٳڀس ٫جٰٖ ٹضٺغڀ٢ ٹضضٹٿٲ ٹد٠ْ ج٫ٰٺعٹظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٬٫ٰذحٟٔس  .ؼ 

 ج٫طٴـڀ٢ ذڀٲ ٧حٟس ج٫جٸحش ج٫غؿٰڀس ٹٛڀغ ج٫غؿٰڀس ٫طٴ٠ڀظ ج٫رغجٯؽ ج٫ػ٤حٟڀس ج٫ٰ٘ضز .ص 

 

 غح٫ػح :. أذغػ ج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس  :.

٨ڈش ج٫ٰذٺعٿـس  ) ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل ٰ٘ح٫جحش ج٫ٺجعصز ٟپ ج٠٫و٪ جڃٹ٩ جؿطٴحصج ٬ٗټ ج٫غؤٻ ٹج٤ٰ٫طغدحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫

( ج٫ذـٺجع ج٫ٰذ٬ـپ   ٯوـ٠ٺٟحش ٯشغؾـحش   طجش ج٫ر٘ض ج٫ٰذ٬پ ( ٹج٠٫و٪ ج٫ػحٳپ ) ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحتڀس ( ٹج٠٫و٪ ج٫ػح٫ـع ) 

٫ٰذحٟٔـس ج٫جٸـحش ج٫ٰ٘ٴڀـس طجش ج٫٘ڈ٣ـس ٟـپ      ضٺهپ ج٠٫غ١ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ٹعف ج٫ٰ٘٪ ٤٫ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ ج

ج٫ـ٬ِحش ج٫ٰغ٧ؼٿس ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿس ٹكغ٧حء ج٫طٴٰڀس ذٌغٹعز ضٴ٠ڀـظ ج٫ٰشغؾـحش ٹج٫ٴطـحتؽ ج٫ـٺجعصز ٟـپ ج٫ٰوـ٠ٺٟحش       

 جڇضپذو٠س ٗحٯس ٹج٤ٰ٫طغدحش ٹج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس ج٫ٰذضصز أصٳحٵ  ٹأٷٰٸح 

 أٹڇ :. ٯإضٰغ ج٫ذٺجع ج٫ٺُٴپ ج٫لحٯ٪ :.

 خٯإضٰغ ج٫ذٺجع ج٫ٺُٴپ ج٫لحٯ٪  غؾحشضٴ٠ڀظ ٯشج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ  -1

ج٫طٺؾٶ ٫رٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس جڇضذحصٿس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀس ج٫ذضٿػس ج٫طپ ض٤ٺ٭ ٬ٗـټ أؿـحؽ ج٫ذغٿـس ٹج٫٘ضج٫ـس      -2

 ٹج٫ٰـحٹجز  

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳجحػ ٯلغٹٕ ج٫ضؿطٺع ٬٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ٬ٗټ أؿحؽ ضٺج٤ٟپ  -3

 ( :. ج٤٫ٌحتڀس  –ج٫طٴ٠ڀظٿس  –غحٳڀح:. ؿ٬ِحش ج٫ضٹ٫س ) ج٫طلغٿ٘ڀس 

ذٌغٹعز ضٴ٠ڀظ ٧حٟـس ج٫ـغؤٻ ٹٯ٤طغدـحش ج٫ذ٬ـٺ٩ ج٫ـٺجعصز ٟـپ ٯوـ٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾـحش          ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ذط٘ؼ ٿٺهپ

 ٹج٫ٴطحتؽ ٹٯٲ أٷٰٸح جڃضپ :. 

  .ج٫ٰضٳڀس جڇضذحصٿس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئؾغجء جڅهڈدحش ٬٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ذٰح ٿطڈء٭ ٯٖ صؿطٺع ج٫ضٹ٫س  -1

 طخ ٫غؤؤؽ جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿطػٰحعج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫رڀثس ٹج٫ٰٴحر ج٫جح -2

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ئهـڈح ٹضذــڀٲ ج٫ـڀحؿـحش جڇتطٰحٳڀـس ٹج٫ٴ٤ضٿـس ٫طذــڀٲ ٣ڀٰـس ج٬ٰ٘٫ـس ج٫ٺُٴڀـس أٯـح٭             -3

 ج٫ٰ٘ڈش جڃؾٴرڀس 

ذٰـح   ( ج٫جـحٯ٘پ  –ج٠٫ٴـپ ٹج٫ٰٸٴـپ    –ٹضذضٿع ٯٴٔٺٯس ج٫ـڀحؿحش ج٫ط٬٘ڀٰڀس ) ج٫٘ح٭  ئهڈحج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ  -4

  حش ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪طٴحؿد ٹض٬رڀس جدطڀحؾٿ
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ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ جؿط٨ٰح٩ ج٫ٸڀ٬٨ـس ٬٫ٰإؿــحش جڃٯٴڀـس ٹج٫٘ــ٨غٿس ٬ٗـټ أؿـؾ ٹُٴڀـس ٹ٬ٰٗڀـس ٹٯٸٴڀـس           -5

  ٹج٫ـڀحؿپ ٹج٫ِحت٠پ ٹج٫جٸٺٽ ٟپ ج٫ٰإؿـس جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس . ج٫ذؼذپٹضذغٿٮ ج٫ٰ٘٪ 

 + كغ٧حء ج٫طٴٰڀس :.  جڅ٬٣ڀٮؿ٬ِس غح٫ػح :. 

٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀـس ج٫ــ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـس ذ٨ٰٺٳحضٸـح ج٫ٰشط٠٬ـس ٹكـغ٧حء       ضٺهپ ج٠٫غ١ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ٹعف ج٫ٰ٘٪ ٤٫ٌحٿح ض

ج٫ٰإؿـحش ٹج٫وٴحصٿ٢ ج٫ٺُٴڀس ٹجڅ٬٣ڀٰڀس ٹج٫ضٹ٫ڀـس (   –ٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ  –ج٫طٴٰڀس ) ج٤٫ِحٕ ج٫شحم 

ذٌغٹعز ج٫ٰلحع٧س ٹج٫ٰـحٷٰس ذطٴ٠ڀظ ٧حٟس ج٫ٰشغؾـحش ٹج٫ٴطـحتؽ ج٫ـٺجعصز ٟـپ ج٫ٰوـ٠ٺٟحش ذوـ٠س ٗحٯـس ٹ٧ـظج         

 ظ أٷٮ ج٫طٺهڀحش  ٹٷپ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ جڃضپ :. ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀ

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ج٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٯٲ سڈ٩ :.   -1

  ٬٫لـرحخ ٹج٫٘ـح٬ُڀٲ ٗـٲ     ضأٷڀ٬ڀـس ٬ٰٗڀـس   ضضعٿرڀـس ٹ  ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ  ئؿطغجضڀجڀس ٗحٯس ٹذغجٯؽ

 ٬٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫سج٫ٰ٘٪ 

 ٰ٘ڀس ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجط

 ضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ذح٫ٰذحٟٔس

  ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٳلــحء هــٴضٹ١ ج٫لــغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀــس ٫طأٷڀــ٪ ٹضــضعٿد ج٫لــرحخ ٹعٟــٖ ٣ــضعجضٸٮ

 ج٫طٴحٟـڀس ٟپ ج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ ٟغم ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطحدس ٯذ٬ڀح ٹسحعؾڀح 

 ٰڀـغز ٫ضٗٮ ج٫ٰلـحعٿٖ ٹجڃٳلـِس ج٫طٴٰٺٿـس ج٫وـٜڀغز     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طٰٺٿڈش ج٫ٰح٫ڀس ج٫

 ج٫ٰضعز ٬٫ضس٪ 

  جڃٯـٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀـس ٹجڃؾٴرڀـس ٫ڈؿـطػٰحع      عؤٹؽج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٹػٿحصز جؿط٤ِحخ

 ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس  ٬٫ٰلحعٿٖ جڅؿطغجضڀجڀس ج٫ٸحٯس ٹج٫ذڀٺٿس ٟـپ ض٘ـؼ ٹأٷٰٸـح     -2

 :.٫ٰػح٩ ٬ٗټ ؿرڀ٪ ج

   ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ  ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ ٹضٺؿڀ٘ٶ ٹ٤ٟح ٫ڄؿؾ ٹج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

  ٹئ٫ٜحء ضر٘ڀطٶ ٫ٰٺجٳپ ج٫رذغ جڃدٰغ ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴحء ج٫ٰشحء ج٫طجحعٽ     

          ٟـپ ٯٴـح٢ُ    ئٳلحء ٯٴـح٢ُ هـٴحٗڀس ٹٯـضٱ عذـَ ضجحعٿـس ذـڀٲ ج٫ـڀٰٲ ٹصٹ٩ ج٤٫ـغٱ جڅٟغٿ٤ـپ

 .ج٫ـحد٪ 

  ضٺٟڀغ جڃعًڀس ج٫ٰٴحؿرس ٹج٫رضء ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ٯضٿٴـس دٰـض ج٫ِرڀـس ج٫ٰٰـٺ٩ ٯـٲ      ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ

 صٹ٫س ٣ِغ ج٫ل٤ڀ٤س

جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ج٫طپ ٿ٠ط٤غ ئ٫ڀٸح ج٫ٰٺجُٲ ٟپ ض٘ؼ ،ٹط٦٫  -3

 ٯٲ سڈ٩  :

 ضٺٟڀغ ٯڀحٵ ج٫لغخ ج٫ٴ٤ڀس ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ضذ٬ڀٶ ج٫ٰڀحٵ ٟپ ٯضٿٴس ج٫ٰشحء   

 ج٫طٺؾڀٶ ذرٴحء ج٫ـضٹص ٹج٫ذٺجؾؼ ج٫ٰحتڀس ٹٯلحعٿٖ دوحص ج٫ٰڀحٵ 

       ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذـڀٲ ٹضذضٿع ج٫لر٨س ج٫ٰذ٬ڀس ٬٫ٰڀحٵ ٬٫ط٬٤ڀـ٪ ٯـٲ ٳــرس ج٠٫ح٣ـض ٟـپ

 ج٫ٰڀحٵ

  ذٰـح   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٟپ ٯٴح٢ُ ج٫طٺؿٖ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫٘لـٺجتپ

 ٟڀٸح ئٳلحء ٯذِحش ج٫ٰ٘ح٫جس.
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 ٪ٰ٘٫ٰـح ضر٤ـټ ٯـٲ أدڀـحء ٬٫ٰٴ٤ِـس ج٫ٜغذڀـس       ضذـڀٲ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وـذپ  ئٳلحء ٹ ٬ٗټ  ج٫

 ٹج٤٫غٻ ٹج٫٘ؼ٩ ج٨٫رڀغز ٟپ ج٫ٰذحٟٔس .٫ٰغج٧ؼ ج٫ٰضٿغٿحش ٹ ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ٰضٱ ج٫ػحٳٺٿس

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ٬٫ـ٨حٱ ٟپ ؾٰڀٖ ٯٴح٢ُ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ذٌغٿس ٹج٫غٿ٠ڀس 

  ٹئؿـط٨ٰح٩ ضٴ٠ڀـظ   ٯلغٹٕ دٰحٿس ٯضٿٴس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ــڀٺ٩   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ

 ج٫ٰغد٬س ج٫ػح٫ػس ٯٴٶ.

        ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴلـثحش ٹج٫ٰـطلـ٠ڀحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذڀس ج٫٘حٯـس ٹج٫ٰغجٟـ٢

ٹج٫شـضٯحش ج٫طـپ ض٤ـضٯٸح ٹٟـ٢ ج٫ٰ٘ـحٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀـس        غٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫سذج٫شحهس ج٫وذڀس 

 ؾٰڀٖ أذٴحء ج٫ٰذحٟٔس .  دطڀحؾحشجٹػٿحصز أٗضجصٷح ذٰح ٿ٬رپ 

      ٕجڇٷطٰح٭ ذاٗضجص  ج٫ضعجؿحش ٹجڃذذحظ ٫ڈؿطػٰحع  ٟپ ٯجح٩ ٯ٘ح٫جـس ج٫ٰش٠٬ـحش څ٣حٯـس ٯلـغٹ

 ج٣طوحصٽ ٹج٫ٰـحٷٰس ٟپ ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ 

      ــظٹٽ ــس ٫ ــس جڇؾطٰحٗڀ ــس ٹج٫ذٰحٿ ــس ٬٫غٗحٿ ــحش جڇؾطٰحٗڀ ــؼ ٹج٫ٰإؿـ ــس ج٫ٰغج٧ ــح٭ ذا٣حٯ جڇٷطٰ

٫ٸـٮ   ٹج٫طأٷڀ٬ڀـس ٬ٗټ ضٺٟڀغ ٹضذـڀٲ ج٫شضٯحش ج٫وذڀس ٹج٫ِرڀـس  جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس ٹج٫ٰ٘٪ 

 ٹئصٯحؾٸٮ ٟپ ج٫ٰجطٰٖ 

    ٯشغؾــحش ج٫ط٬٘ــڀٮ ج٫٘ــح٭ ٹج٠٫ٴــپ ٹج٫ٰٸٴــپ ٹج٫جــحٯ٘پ   ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضذ٤ڀــ٢ ؾــٺصز ٹٳٺٗڀــس 

 ٹج٫ٰ٘حٷض ج٫ٰطشووس ج٫ٰـحٗضز ٟپ ٯشغؾحضٸح ٫ڈسطوحهحش ج٫ٰٸٴڀس ٹج٫ٴٺٗڀس 

 ٰـح ٿطٴحؿـد ٯـٖ ٯط٬ِرـحش     ذ٬٘ڀٰڀـس ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗحصز ج٫ٸڀ٬٨س ٬٫ٰإؿـحش ج٫ط

 ض٬رڀس ج٫ٰٸح٭ ٹجڇسطوحهحش ٹذٰح ٿ٬رپ جدطڀحؾحش ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ 

        ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ج٫طٺهڀٞ ج٫ـٺٓڀ٠پ ٹأٳٰٔـس ج٫ٰ٘ـ٪ جڅصجعٽ ٬٫ٰإؿــحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫٘حٯـس

 ٬٫ضٹ٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

       ڀس ج٫٘حٯـس ٹٯغجٟـ٢   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ جڅؿطغجضڀجڀحش ٫طِٜڀـس جڇدطڀحؾـحش ٯـٲ ج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذ

 عٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س ٹ٢ٟ ج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

ٹضغؿـڀز جڃٯـٲ ٹجڇؿـط٤غجع ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس      ٬ٴٔـح٭ ٹج٤٫ـحٳٺٱ   ٫ج٫ضٹ٫س ٹجدطـغج٭  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٟغى ٷڀرس  -4

 ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. 

        ٤وـٺٻ  ج٬٫ٌـغٹعز  ٫ٯٴٖ ئكغج٥ ج٤٫ٺجش ج٫ٰــ٬ذس ٹج٫لـغُس ج٫٘ــ٨غٿس ٟـپ ج٫ٰ٘ـ٪ جڃٯٴـپ أڇ

 ٿذضصٷح ج٤٫حٳٺٱٹ٠٫طغز ٯذضٹصز 

    ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس ٠٫غى ٷڀرس ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹج٫ذض ٯٲ ضضس٪ ٯغج٧ؼ ج٤٫ـٺٻ ٹج٫ٴ٠ـٺط

 ج٫ـڀحؿپ ٹٯٺجؾٸس جڇسطڈڇش ٹجڇٳ٠ڈش جڃٯٴپ  

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ ٹض٘ؼٿؼ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ ضغؿڀز  جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع 

   ج٫ــ٨حٳڀس ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس ئ٫ـټ ٯ٘ــ٨غجضٸٮ ج٫ضجتٰـس        ئسغجؼ ج٫ٰٺج٣ٖ ج٫٘ـ٨غٿس ٯـٲ ج٫ٰٴـح٢ُ

 ج٫ٰشووس ذذـد ٯط٬ِرحش ئؿطغجضڀجس جڃٯٲ ٹج٫ضٟحٕ 

       ٞج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس سحهس ٬٫ذض ٯٲ جٳطلـحع ج٫جغٿٰـس ٹٯٺجؾٸـس غ٤حٟـس ج٫٘ٴـ

 ٹجڅعٷحخ 

   ٨حٟــس جڅٯ٨حٳڀــحش ٹج٫طجٸڀــؼجشذ ٹض٘ؼٿؼٷــح ٣ــٺجش س٠ــغ ج٫ـــٺجد٪  ئٗــحصز ضأٷڀــ٪ ج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗــټ 

 ٹدٰحٿس ج٫ٰڀحٵ جڅ٬٣ڀٰڀس ٹج٫ذضٹص ج٫رذغٿس ٹج٫رغٿس ٬٫ضٹ٫س. ٨ٰ٫حٟذس ج٫طٸغٿد
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جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀـس ٬٫ٰإؿــس جڃٯٴڀـس ٟـپ ج٫ٰضٿٴـس ٹج٫ٰـضٱ ج٫ػحٳٺٿـس ٫ٰغج٧ـؼ          -5

 ج٫ٰضٿغٿحش  

ڃٟـغجص  جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٧حٟس ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀس ج٫وـذڀس ٹج٫ِرڀـس ٹج٫ــ٨ٴڀس ٹج٫ػ٤حٟڀـس ٹج٫ذ٤ٺ٣ڀـس       -6

 ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

ج٫ٰٺج٣ــٖ جڃغغٿــس ٹضٸڀثــس ج٫ٰ٘ــح٫ٮ ج٫ـــڀحدڀس  ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضلــجڀٖ ج٫ـــڀحدس ٹئٗــحصز ضأٷڀــ٪ ٹضــغٯڀٮ   -7

 ج٫ـڀحدپ.  ٫ڈؿطػٰحعذح٫ٰذحٟٔس 

ٰٴطؼٷــحش ٹدــضجت٢ ٹئٳلــحء ٯٴطؼٷــحش ٹدــضجت٢  ٧جؿــط٘حصز جڃعجًــپ ج٫ٰٴٸٺذــس ج٫طــپ ٧حٳــص ٯشِِــس   -8

 جس٪ ج٫ٰضٿٴس ٹٯـحدحش سٌغجء ٧حٟڀس ص

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ) ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ( ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. -9

          ض٠٘ڀ٪ ٹضذـڀٲ  صٹع ج٫ٰإؿــحش ج٫ػ٤حٟڀـس ج٫غؿـٰڀس ٹٯٴٰٔـحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٟـپ ضرٴـپ

 ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰلغٹٕ

 - ج٫ط٘حٿق ٹ ٫ط٘ؼٿؼ غ٤حٟڀس  ج٫ٺُٴڀس ض٠٘ڀ٪  صٹع ٹأصجء ج٫لغج٧س    ٞ  ج٫ذٺجع ذـضڇ ٯـٲ غ٤حٟـس ج٫٘ٴـ

 جڅ٣وحء

       ــضٿحش ــس ج٫ٰٴط ــپ ئ٣حٯ ــضٳپ ٟ ــٖ ج٫ٰ ــحش ج٫ٰجطٰ ــ٘رڀس ٹٯٴٰٔ ــٰڀس ٹج٫ل ــحش ج٫غؿ ــؼ  ج٫جٸ ضذ٠ڀ

 ٹج٫ٰٸغؾحٱ ج٫ػ٤حٟڀس ٹجڃصذڀس ٹج٠٫ٴڀس ٹٛڀغٷح 

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٫ٰلحعٿٖ ج٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ 

 ٘ؼج٫ذ٠حّ ٬ٗټ  ج٫ٰٺعظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٫ٰذحٟٔس ض 

    ٪ضِٺٿغ أصجء جڅصجعز ج٫ٰضعؿڀس ٟپ ضٴٰڀس ٯ٘حعٝ ٹٯٸحعجش ٹٯٺجٷد ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٟـپ ج٫ٰغجدـ

 جڃٹ٫پ ٬٫ط٬٘ڀٮ 

  ٪ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ج٫شحهس ذطٴٰڀس ٣ضعجش ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫ 

     ( ضٌـٮ ذح٫ٰذحٟٔـس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضل٨ڀ٪ ٷڀثس جؿطلحعٿس ٬ٗڀح ) ٯج٬ؾ أ٬ٗـټ ٬٫ػ٤حٟـس ٹج٠٫ٴـٺٱ 

 ج٫طشووحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ٿطٺ٫ټ :. 

 ئٗضجص جڅؿطغجضڀجڀس ٬٫ٰلغٹٕ ج٫ػ٤حٟپ ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظٷح  .أ 

 ئٗضجص ج٫رغجٯؽ ٹج٫شَِ ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ج٫ـٴٺٿس  .خ 

 ئٗضجص سِس ٯڀضجٳڀس ٫جٰٖ ٹضٺغڀ٢ ٹضضٹٿٲ ٹد٠ْ ج٫ٰٺعٹظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٬٫ٰذحٟٔس  .ؼ 

 ؿٰڀس ٫طٴ٠ڀظ ج٫رغجٯؽ ج٫ػ٤حٟڀس ج٫ٰ٘ضز ج٫طٴـڀ٢ ذڀٲ ٧حٟس ج٫جٸحش ج٫غؿٰڀس ٹٛڀغ ج٫غ .ص 

 ج٫ـغؤٽ ج٫ــ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـس/جڇ٬٣ڀٮ ذٌـغٹعز ئصسـح٩      ضٺهپ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٬٫ذـٺجع ج٫ٰذ٬ڀـس ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ،     -10

ًـٰٲ ج٫شِـس جڇؿـطغجضڀجڀس    ٬٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٤٫ٌـحٿح ض٘ـؼ   ج٫ٺجعصز ٟپ ض٤غٿغ ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحٿس ٹج٤ٰ٫طغدحش 

 ج٫ٰرٺذس ٬٫ٰذحٟٔس /جڇ٬٣ڀٮ ج٫ٰؼٯٴس

ًـٰٲ ج٫شِـس ج٫ٰؼٯٴـس     ضٴ٠ڀظ ج٫ٰشغؾـحش ٹٯـضٽ جصجعؾٸـح ٹجؿـطڀ٘حذٸح    ٯطحذ٘س ٫ٰطحذ٘س  ضل٨ڀ٪ ٫جٴس -11

 ج٫ٰرٺذس ٬٫ٰذحٟٔس ٹٯضٽ ج٫ٰ٘٪ ذٸح ٹٯـطٺٽ جڇٳجحػ
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  ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫ٰذٺعٿسج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫ٰذٺعٿس

  طجش ج٫ر٘ض  ج٫ٰذ٬پ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼطجش ج٫ر٘ض  ج٫ٰذ٬پ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ
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 ج٫ٰذٺع جڃٹ٩ 

 ج٤٫ٌڀس جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس

 :ٯ٤ضٯس 

ٹٟپ ٹً٘ٸح جڃٯٴپ ٹج٫٘ــ٨غٽ ضذغ٧ـص ج٫٘ٺجُـٞ     –طحعٿشپ ج٫ٸح٭ ٫ٰـط٤ر٪ ض٘ؼ ٹدحًغٷح ٟپ ٷظج ج٫ٰٴِ٘ٞ ج٫

ٹج٫ٰلحٗغ ٬ٗټ ُغٿ٢ ج٫شڀغ ٹج٫ط٤ض٭ ٫وٴٖ ٿٰٲ دغ ؾضٿض ض٘ؼػ ذٸڀ٬٨س ٹضِـٺٿغ ؾڀلـٶ ٹأٯٴـٶ  ذ٤٘ڀـضز عجؿـشس      

ذٴـحء  ئٿٰحٳٸح ذحهلل ٹجٳطٰحتٸح ٬٫ل٘د ٹج٫ٺُٲ  ذغؤٿس أٯٴڀـس ٹٗــ٨غٿس ٹٟـ٢ ٯٴٔـٺع ٹُٴـپ كـحٯ٪ ٹهـٺڇ ئ٫ـټ         

ج٫ضٹ٫س ج٫ڀٰٴڀس ج٫ذضٿػس ٹج٫ذ٨ٮ ج٫غكـڀض ٹ٤٫ـض ٯـغش ج٤٫ـٺجش ج٫ٰــ٬ذس ٹجڃٯـٲ ذٰغجدـ٪ ٯشط٠٬ـس ٯـٲ ؿـرطٰرغ           

٭ ٹدطټ ج٫ٺدضز ٹ٧حٳص ج٫ڀٰٲ ؿحدس هغجٕ صٹ٫پ ٹئ٬٣ڀٰپ ذڀٲ ج٫لغ١ ٹج٫ٜغخ أصٻ ط٦٫ ئ٫ټ دغٹخ أٷ٬ڀس 1962

ؿڀحؿـڀس طٷـد ًـذڀطٸح سڀـغز      صجس٪ ج٫لِغٿٲ ٹدغٹخ ٯط٠غ٣س ذڀٲ ج٫لِغ ٿٲ ضش٬٪ ط٦٫ جٳ٤ڈذحش ٹجٛطڀـحڇش 

ج٫ٰٴح٬ًڀٲ ٯٲ ج٫ِغٟڀٲ ٹػجص ط٦٫ ٯٲ ج٫ِرڀ٘ـس ج٫رٺ٫ڀــڀس ٹج٤٫ٰ٘ڀـس ٬٫ٴٔـح٭ ج٫ـڀحؿـپ ج٫ذـح٧ٮ ٟـپ ج٫لـٰح٩         

 . ُٴڀٲ ٹج٫ٰٴح٬ًڀٲ ٟپ ج٫ٺُٲ ج٫ڀٰٴپٹج٫جٴٺخ ٹعج٢ٟ ط٦٫ ػٿحصز ٯ٘حٳحز ج٫ٰٺج

ٳڀس ضذطغ٭ د٤ٺ١ جڅٳــحٱ  ٗلڀس ج٫ٺدضز أػٷغش أدڈ٭ ٹأٯح٩ ج٫ٰٴح٬ًڀٲ ٬ٗټ ٹُٲ صٿ٤ٰغجُپ ٯٺدض ٹصٹ٫س ٯض

 ٹ٧غجٯطٶ صٹ٫س ؾضٿضز ض٤ٺص ٯوح٫ذس ٹُٴڀس ٹضٌٰض ؾغجح ج٫وغجٗحش ج٫ٰٰطضز ٟپ ج٫ٺُٲ ج٫ٰٺدض . 

٨٫ــٲ ج٫ذ٤ڀ٤ــس ٓٸــغش ذ٘ــض ٹ٣ــص ٣وــڀغ ٯــٲ ج٫ٺدــضز ذوــٺعز جٛطڀــح٩ ج٫٘لــغجش ٯــٲ ج٫ٰٴحًــ٬ڀٲ ج٫ـڀحؿــڀڀٲ  

٭ ٹج٫طـپ أصش  1994غ ط٦٫ ئ٫ټ دغخ هڀٞ ٹج٫٘ـ٨غٿڀٲ ٯٰح أصٻ ئ٫ټ ضٺضڀغ جڃؾٺجء ذڀٲ ع٤ٟحء ج٫ٺدضز ٹجٳط٬٤ٴح جغ

 ئ٫ټ ٷؼٿٰس ج٫ِغٝ ج٫ظٽ ٣حص ج٫ٺدضز ٟپ ج٫جٴٺخ .

 ٗح٭ ٣حصٯس . 100٭ ضٺدق ج٠٫ـحص ٹجٗط٤ض ج٫ِغٝ ج٫ٰٴطوغ جٳٶ ٿـطِڀٖ أٱ ٿذ٨ٮ ج٫ڀٰٲ ٯٴ٠غصج ٫پ 1994ذ٘ض 

ٲ غٮ ٓٸغش دغٹخ ه٘ضٵ ج٫ٜحٯٌس ٹضـحت٪ ج٫جٰڀٖ ٗٲ ج٫جضٹٻ ٯٴٸـح ٨٫ـٲ ؿـجڈش ج٫لـٸضجء ٯـٲ ج٫٘ــ٨غٿڀ      

 ٹجڃٯٴڀڀٲ أٓٸغش ذحٱ دغٹخ ه٘ضٵ ٧حٳص ٯذغ٣س ٯٴٰٔس ٬٫جٴٺص ٹج٫ٌرحٍ أسظش ج٫ر٘ض ج٫ِحت٠پ .

ٹٯٖ جػصٿحص جڃٳڀٲ ٓٸغ ج٫ذغج٥ ج٫جٴٺذپ ج٫ــ٬ٰپ ٹج٫ـظٽ ٣ـض٭ ج٫ٰثـحش ٯـٲ ج٫لـٸضجء ٹٯـٖ ٷـظج جؿـطٰغ ج٬ٔ٫ـٮ           

 ٴحء.  ٹج٫ِٜڀحٱ ٹضٰحصٻ ج٫ٴٔح٭ ٟپ ج٫ضٗٺز ئ٫ټ ضٺعٿع ج٫جٰٸٺعٿس ٹضـٺٿس ج٬ٰ٫٘د ج٫ـڀحؿپ ٫ڄذ

ج٫٘حت٬ـس ٹج٤٫رڀ٬ـس   ٫ٸظج ٓٸغش جسطڈڇش ٟـپ ذٴـحء ج٫جـڀق ٹجڃٯـٲ ٬ٗـټ ٯـضٻ ج٫ػڈغـڀٲ ؿـٴس ج٫ٰحًـڀس ٫وـح٫خ           

ٟرغجٿـغ   11ٹجدط٤ٲ ج٫لحعٕ ج٫ـڀحؿپ ٟپ ج٫رڈص ٟـحصٻ ط٫ـ٦ ئ٫ـټ جٳ٠جـحع غـٺعز كـرحذڀس كـ٘رڀس ٗلـڀس          ٹج٫ِحت٠س

 ٭ ٹ٣ض٭ كرحخ ٷظج ج٫ٺُٲ سڀغٵ ج٫لٸضجء ٯٲ جؾ٪ ج٫ذغٿس ٹج٨٫غجٯس .2011

ٹج٫ڀٺ٭ ٳو٬خ ٯح سغخ ُٺج٩ ٤ٗٺص ٯٌص ٳذٲ ٟپ ٟغٿ٢ ج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ ج٤٫ٌـڀس جڃٯٴڀـس ٹج٫٘ــ٨غٿس ٟـپ ٯـإضٰغ        

ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ ٳٌٖ ذ٘ي ج٫طوـٺعجش ٹج٫ذ٬ـٺ٩ ج٤ٰ٫طغدـس څهـڈح جڃؾٸـؼز جڃٯٴڀـس ٹج٫٘ــ٨غٿس        

 ٹط٦٫ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ جڃضپ :.

 : ج٫غؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جحش 

 .: ج٫غؤٿس 

٭ ج٫ػٺعز ج٫لرحذڀس ٹج٫لـ٘رڀس  2011ٟرغجٿغ  11أ٧طٺذغ ٹ 14ؿرطٰرغ ٹ 26ڃعٹجح كٸضجء ج٫ػٺعجش ج٫ڀٰٴڀس ٹٟحء 

ج٫ـ٬ٰڀس ٹجٳطوحع ٫ضٯحء ج٫جغدټ ٹجٳِڈ٣ح ٯـٲ ج٫ٰــثٺ٫ڀس ج٫ٺُٴڀـس ٹدطـټ ض٨ـٺٱ ٯشغؾـحش ٯـإضٰغ ج٫ذـٺجع         

رٴحء صٹ٫ـس ٯضٳڀـس   ج٫ٺُٴپ ج٫لحٯ٪ ٹٷظج ج٫جٸض ذٰـطٺٻ ج٫طٜڀڀغ ج٫ٰٴلٺص ٟپ ج٫ڀٰٲ ٰٗٺٯح ٹض٘ؼ سوٺهح ذ

ٹڃٷٰڀس صٹع ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯـٲ ٟـپ ضغؿـڀز     ----صٿ٤ٰغجُڀس دضٿػس جضذحصٿس ٯغ٧رس ٯٲ ٗضز أ٣ح٫ڀٮ 

جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع ٹد٠ـْ ج٫ــڀحصز ٹجدطـغج٭ ج٫ذ٤ـٺ١ ٹج٫ذغٿـحش ٹضذ٤ڀـ٢ ج٫٘ـض٩ ٹج٫ٰــحٹجز ٹج٫لـغج٧س ٟـپ           

 ج٫ـ٬ِس ٹج٫ػغٹز ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ٹج٫ذ٨ٮ ج٫غكڀض .
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ٰٴِ٘ٞ ج٫طحعٿشپ ج٫ٸح٭ ج٫ظٽ ٿٰغ ذٶ ٹُٴٴح ج٫ڀٰٲ ٹٟـپ ٷـظج ج٫ٔـغٝ جڃٯٴـپ ٹج٫٘ــ٨غٽ ٬٫ـٺُٲ       ٟپ ٷظج ج٫

ٹذغؤٿس ضٺج٢ٟ ٹُٴپ كحٯ٪ ٫رٴحء ٹُٲ ٿطـٖ ٫جٰڀٖ ٯ٨ٺٳحضٶ ج٫ـڀحؿڀس ٹجڇؾطٰحٗڀس ج٫ٰضٳڀس ضطٌـخ ٯ٘ـح٫ٮ   

 ٳذٺ  ---------ج٫ِغٿ٢ 

سح٫ڀـس ٯـٲ    ------ذ٨ـٮ ج٫غكـڀض    )) ض٘ؼ ئ٬٣ڀٮ ٯضٳپ ٳٰٺطؾپ ٟـپ ئُـحع صٹ٫ـس ٟڀضعج٫ڀـس ضِرـ٢ ٯرـحصب ج٫       

 ج٫ـڈح  ((  

 : ٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جحش 

 جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع.: 

 ذٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀس ج٫ذضٿػس -1 

 جؿط٨ٰح٩ ج٫ٸڀ٬٨س ٬٫ٰإؿـس ج٫٘ـ٨غٿس ٹجڃٯٴڀس ٬ٗټ أؿؾ ٹُٴڀس ٹ٬ٰٗڀس ٹٯٸٴڀس -2

 ٹكغٹٍ ٯذضصز ٣حٳٺٳح   ج٫ط٘ڀڀٲ ٤٬٫ڀحصجش جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس ٹ٢ٟ أؿؾ ٹٯ٘حٿڀغ-3

ج٫ط٘ڀڀٴحش ٟپ ج٫ٰٴحهد جڃٯٴڀـس ٹج٫٘ــ٨غٿس ج٬٘٫ڀـح ٿجـد أٱ ٿشٌـٖ ٠ٰ٬٫حًـ٬س ذـڀٲ ج٫ٰغكـذڀٲ ٹج٫ٰٺج٤ٟـس          -4

 ج٫ٴٸحتڀس ٬٫ـ٬ِس ج٫طلغٿ٘ڀس ج٫ٰٴطشرس 

 ضجغٿٮ ج٫ٰ٘٪ ج٫ذؼذپ ٹج٫ـڀحؿپ ٟپ أٹؿحٍ ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ ٹج٫ٺڇءجش ٠٬٫غص ٹجڃؿغز ٹج٤٫رڀ٬س -5

 ضضعٿد ٹضأٷڀ٪ ج٤٫ڀحصجش ٹج٨٫ٺجصع جڃٯٴڀس ٫طٴٰڀس ٣ضعجضٸٮ ٹ٠٧حءجضٸٮ ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰجحڇش  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ -6

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ٧حٟس جڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ج٫ڈػٯس ٬٫ٰإؿـس جڃٯٴڀس ٹج٫لغُس -7

ٯٴٖ ئكغج٥ ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹج٫لـغُس ج٫٘ــ٨غٿس ٟـپ ج٫ٰ٘ـ٪ جڃٯٴـپ أڇ ٫ٌـغٹعز ٣وـٺٻ ٹ٠٫طـغز ٯذـضٹصز          -8

 ح ج٤٫حٳٺٱٿذضصٷ

ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس ٠٫غى ٷڀرس ج٫ٴٔـح٭ ٹج٤٫ـحٳٺٱ ٹج٫ذـض ٯـٲ ضـضس٪ ٯغج٧ـؼ ج٤٫ـٺٻ ٹج٫ٴ٠ـٺط ج٫ـڀحؿـپ          -9

 ٹٯٺجؾٸس جڇسطڈڇش ٹجڇٳ٠ڈش جڃٯٴپ  

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ ٹض٘ؼٿؼ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ ضٺٟڀغ جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع -10

 -جځضپ:ٹجڅصجعٽ ٟپ ج٫ٺدضجش ج٫٘ـ٨غٿس ٯٲ سڈ٩ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٯ٘ح٫جس ج٠٫ـحص ج٫ٰح٫پ -11

 ض٠٘ڀ٪ صٹع صجتغز ج٫غ٣حذس ٹج٫ط٠طڀق ٹج٤٫ٌحء ج٫٘ـ٨غٽ -

 جڅهڈح ج٤٫حٳٺٳپ ٫ٰذحعذس ج٠٫ـحص ٹضجغٿٰٶ -

 ضذٺٿ٪ ضر٘ڀس ج٫لثٺٱ ج٫ٰح٫ڀس ٹجڅصجعٿس ئ٫ټ ٣ڀحصز ج٫ٰٴ٤ِس ج٫٘ـ٨غٿس -

 ج٫طٜڀڀغ ج٫ضٹعٽ ٤٫ڀحصجش ج٫ٺدضجش ٹج٫ضٹجتغ ج٫٘ـ٨غٿس -

 ٯ٘ـ٨غجش سحعؼ ج٫ٰضٱ ئسغجؼ ج٫ٰٺج٣ٖ ج٫٘ـ٨غٿس ٯٲ ج٫ٰٴح٢ُ ج٫ـ٨حٳڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ئ٫ټ -12

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗحصز سضٯس ج٫ضٟحٕ ج٫ٺُٴپ ٬٫لرحخ ذ٘ض ج٫ػحٳٺٿس ج٫٘حٯس ٹٿ٨ٺٱ جسطڀحعٿح-13

ػجعز جڇٷطٰح٭ ذح٫طجٴڀض جڇسطڀحعٽ ٠٬٫طڀحش ٟپ ج٫شضٯحش ج٫ِرڀـس ج٫٘ــ٨غٿس ٹجڅصجعجش ج٨ٰ٫طرڀـس ٟـپ صٹجتـغ ٹ     -14

 ج٫ضٟحٕ ٹج٫ضجس٬ڀس 

 ئهضجع ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ٫طجغٿٮ ضجٴڀض جڃ٠ُح٩ ذح٫ٰإؿـس ج٫٘ـ٨غٿس ٹجڃٯٴڀس  -15

 جڇٷطٰح٭ ذغٟٖ ج٫ٺٗپ ج٫ٺُٴپ ٹج٤٫حٳٺٳپ ٤٫ڀحصجش ٹ٧ٺجصع جڃؾٸؼز جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس -16

ج٫ذؼذپ ٹج٫ـڀحؿپ ٹط٦٫  جڇٷطٰح٭ ذرٴحء ج٫ٰإؿـحش ج٫٘ـ٨غٿس ٹجڃٯٴڀس ٬ٗټ أؿحؽ ٹُٴپ ذ٘ڀضج ٗٲ ج٫ٰ٘٪-17

 ٯٲ سڈ٩ :. 

ذٴحء ٯإؿـس أٯٴڀس ٹُٴڀس ضذٰپ ج٫ٺُٲ ٹج٫ضؿطٺع ٹضرط٘ض ٗـٲ ج٫شـٺى ٟـپ ج٫لـأٱ ج٫ـڀحؿـپ ٹٹًـٖ ٣ـٺجٳڀٲ        

 عجصٗس ٨٫٪ ٯٲ  ٿػرص ٳلحُٶ ج٫ذؼذپ ٹج٫جٸٺٽ ٹج٫ٰٴح٤ُپ ٹج٫ِحت٠پ 
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 ٯذ٬ڀس ٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس  جؿطغجضڀجڀسج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ -18

 ضڀجڀس أٯٴڀس ٬٫ذض ٯٲ جٳطلحع ج٫جغٿٰس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ئؿطغج-19

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ئٳلـحء ٣ـٺجش س٠ـغ ج٫ــٺجد٪ ٯـٲ أذٴـحء ج٫ٰٴـح٢ُ ج٫ــحد٬ڀس ٨ٰ٫حٟذـس ج٫طٸغٿـد ٹضـٺٟڀغ ٧حٟـس              -20

 جڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ج٫ڈػٯس 

 ٳ٤٪ ج٫ػ٨ٴحش ٹج٫ٰ٘ـ٨غجش ٯٲ ج٫ٰٴح٢ُ ج٫ـحد٬ڀس ئ٫ټ ٯ٘ـ٨غ سح٫ض -21

 ٹئدطغج٭ جڃ٣ضٯڀس أغٴحء ج٫طغؿڀز ٬٫ٰٴحهد ج٫٘ـ٨غٿس ج٫ٴؼٿٸس ٹج٫ٺُٴڀس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٘ڀڀٲ ج٤٫ڀحصجش جڃٯٴڀس ٹ-22

 ضِٸڀغ ج٤٫ٌحء ٹج٫ٴڀحذحش ٯٲ ج٠٫ـحص ج٫ٰح٫پ ٹجڅصجعٽ -23

 ذضجس٬ٸح ضِٸڀغ جڃؾٸؼز جڃٯٴڀس ج٫ٰ٘ٴڀس ذ٨ٰحٟذس ج٫جغٿٰس ٯٲ ج٤٫ٺٻ ج٠٫حؿضز -24

ؼز جڃٯٴڀس ٬٫ٰ٘٪ ٯ٘ح ٯـٲ جؾـ٪ ٯ٨حٟذـس    ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٹض٘ؼٿؼ ج٫ػ٤س ذڀٲ ج٫ٰٺجُٲ ٹجڃؾٸ-25

 ج٫جغٿٰس 

جڇٷطٰح٭ ذاٗضجص ٹضٴ٠ڀظ ذغجٯؽ ج٫طٺٗڀس جڅٗڈٯڀس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٫ضٿٴڀس ٹج٫ٺُٴڀس ذڀٲ أٹؿحٍ ج٫ٰجطٰٖ ذأٷٰڀس -26

 ٯٺجؾٸس ٹٯ٨حٟذس ج٫جغٿٰس ذ٨٪ أك٨ح٫ٸح

 .:ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس  ٬٫ٰإؿـس جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس 

حٳپ ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫شحهـس ذـأؾٸؼز جڃٯـٲ ٹج٫لـغُس ٟـپ ج٫ٰضٿٴـس ٹٯـضٱ         ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ئٳلـحء ٹضجٸڀـؼ ج٫ٰرـ    -1 

 ج٫ٰضٿغٿحش  

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٹضذضٿع ج٫ٰرحٳپ ٹج٫ٰغج٢ٟ ج٤٫حتٰس ٹج٫شحهس ذحڃؾٸؼز جڃٯٴڀس ٹج٫لغُس -2

جڇٷطٰح٭ ذاهڈح ٹضذـڀٲ ٣ـضعجش ٹئٯ٨حٳڀـحش ج٫ٰإؿــحش ٹج٫ٰـطلـ٠ڀحش ج٫شحهـس ذح٫ٰإؿــس جڃٯٴڀـس        -3

 ٹج٫٘ـ٨غٿس 

جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٧حٟس جڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀـؼجش جڃػٯـس ٫طذــڀٲ أٹًـحٕ جڅهـڈدڀس ج٫ٰغ٧ؼٿـس ٹج٫ــجٺٱ        -4

 ج٫طحذ٘س ٫ڄٯٲ ٹج٤٫ٌحء ٹج٫ٴڀحذحش  

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٳلــحء ئصجعز ٫چؿــ٨حٱ ج٫٘ـــ٨غٽ ٹجڃٯٴــپ څ٣حٯــس ج٫ٰلــحعٿٖ ٹج٫ٰــضٱ ج٫ـــ٨ٴڀس ٬٫٘ــحٯ٬ڀٲ    -5

 ٹج٫ٰط٤حٗضٿٲ 

٨غٿس ٫شضٯـس ج٤٫ـٺجش ج٫ٰــ٬ذس ٹٯلـحعٿ٘ٸح جڅؿـ٨حٳڀس ذح٫ط٘ـحٹٱ ٯـٖ        ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ض٠٘ڀـ٪ جڃكـٜح٩ ج٫٘ــ    -6

 هٴضٹ١ ج٫ط٤حٗض ج٫٘ـ٨غٽ ٹذٴحء ٯضٱ ؿ٨ٴڀس ٬٫٘ـ٨غٿڀٲ ج٫٘حٯ٬ڀٲ ٹج٫ٰط٤حٗضٿٲ  

 جڇٷطٰح٭ ٟپ ئٳلحء ج٫ٰغج٧ؼ ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٫ٴٺجصٽ ج٫غٿحًڀس ٹج٫طغٟڀٸڀس ٫٘حٯ٬ڀٲ ٹج٫ٰط٤حٗضٿٲ -7

 ٯضٿٴس ض٘ؼ ج٫شحم ذح٫ٰط٤حٗضٿٲ ج٫٘ـ٨غٿڀٲ ٹجڃٯٴڀڀٲج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضجٸڀؼ ٯ٨طد ج٫ط٤حٗض ٟپ -8

  .:ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس 

 جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ج٫طحٯڀٲ ج٫وذپ ٬٫٘ـ٨غٿڀٲ ٹجڃٯٴڀڀٲ -1

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ جڃٹًحٕ ج٫ٰح٫ڀس ٹج٫ٰ٘ڀلڀس ٬٫٘حٯ٬ڀٲ ٹج٫ٰط٤حٗضٿٲ -2

   جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٧حٟس ج٫شضٯحش ج٫وذڀس ٹج٫ِرڀس ٹج٫٘ڈؼ ج٫ٰجحٳپ-3

 ٺعز ج٫ڀٰٴڀس ج٫طٴٔڀٰڀس ٹجڅصجعٿس ٹج٫ٰح٫ڀس ػجڇٷطٰح٭ ذاهڈح ٹضذـڀٲ أٹًحٕ ٯٴٰٔس ٯٴح٬ًپ ج٫-4

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ٟـطخ ٯ٨طـد ج٤٫ٌـحء ج٫٘ــ٨غٽ ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ ٫ط٨ـغٿؾ ج٫ٰ٘ـ٪ ج٤٫ـحٳٺٳپ ٟـپ دـ٪ ٯلـح٧٪               -5

 ج٫٘ـ٨غٿڀٲ 

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ عٟٖ ج٫ٺٗپ ج٤٫حٳٺٳپ ٫ضٻ ٣ڀحصجش ٹئٟغجص ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ-6

 جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٳحصٽ ج٫ٌرحٍ ذٰضٿٴس ض٘ؼ -7
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ضل٨ڀ٪ ٫جٴـس ٫ٰ٘ح٫جـس ٣ٌـحٿح ج٫٘ــ٨غٿٲ ٹجڇٯٴڀـڀٲ ٹج٫ِٰـغٹصٿٲ ٹج٫ٰش٠ڀـڀٲ ٣وـغجل ٹًـذحٿح          ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ -8

  ج٫وغجٕ ج٫ـڀحؿپ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ 

 .جڇٷطٰح٭ ذجٰڀٖ ؾغدټ ج٫جڀق ٹجڃٯٲ ٹضٺٟڀغ ج٫غٗحٿس ج٫ِرڀس ج٫ضجتٰس ٫ٸٮ ٹڃؿغٷٮ-9
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  ج٫ػحٳپ ذٺع ٫ٰج

 ج٤٫ٌحٿح طجش ج٫و٬س ذح٫لأٱ ج٫ٰذ٬پ

 )٣ٌحٿح ج٫ذ٨ٮ ج٫ٰذ٬پ(

 :ٯ٤ضٯس 

 

ٿ٤ــٺ٭ ٳٔــح٭ ج٫ـــ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀــس ُر٤ــح ڃد٨ــح٭ ج٫ضؿــطٺع،ٹٷظج ج٤٫ــحٳٺٱ م٣ــحٳٺٱ ج٫ـــ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀــسم ٬ٗــټ ٯرــضأ   

 . ٰذ٬پج٫ڈٯغ٧ؼٿس جڅصجعٿس ٹج٫ٰح٫ڀس،ٹ٬ٗټ جؿحؽ ضٺؿڀٖ ج٫ٰلحع٥ ج٫ل٘رڀس ٟپ جضشحط ج٤٫غجع ٹئصجعز ج٫لأٱ ج٫

جٽ جٳٶ ؿ٬ِٶ ٯذ٬ڀس ضٴٺخ ٗٲ ؿ٬ِس ج٫ضٹ٫ٶ ج٫ٰغ٧ؼٿس ٟپ ج٫طشِڀَ ٹج٫طٴٔڀٮ ٹج٫طٴ٠ڀظ،ٹ٧ظج ج٫غ٣حذس ج٫لـ٘رڀس،  

 ٬٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ٹٯطحذ٘طٸح . أ٫طٴ٠ڀظٿٶ جڃؾٸؼزٹجڅكغجٝ ٬ٗټ 

 .ٹذظ٦٫ ؾحءش جڇصجعز ج٫ٰذ٬ڀس ٫طٺؿڀٖ ج٫ٰلحع٧س ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ ج٫ذ٨ٮ ٹجڇصجعٵ ٹج٫غ٣حذس 

 

 ڀحش ٹج٫٘ٺجت٢ ج٤٘٫رحش ج٫طپ ٹجؾٸص ٰٗ٪ ج٫ٰجح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀس :ٯٲ جٷٮ ج٫ـ٬ر

 ٤ٗرحش صؿطٺعٿس ٹ٣حٳٺٳڀس،ٹضطٰػ٪ ذـ : - أ

 ٫ٮ ٿ٤ض٭ ج٫ضؿطٺع  ًٰحٳحش ٳوڀس ٹجًذس ڇؿط٤ڈ٫ڀس ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ جضشحط ٣غجعجضٶ . -1

،ٹؾٰڀٖ جڇد٨ح٭ ج٫ټ ج٤٫حٳٺٱ  ج٫ٰجح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀس ٹٯٸحٯٸح ٹهڈدڀطٸح ذأٷضجٝ ٯح ٿطو٪ج٫ضؿطٺع ؾٰڀٖ  أدح٩ -2

 ضطٌحعخ ٯٖ ذٌ٘ٸح ٯٴٸح ٬ٗټ ؿرڀ٪ ج٫ٰػح٩: أٹج٫ظٽ ٿ٘حٳپ ٯٲ جسطڈڇش ٹذ٘ي ٯٺجصٵ ٛڀغ ٹجًذس 

  ٹٯح٫ڀس ٯٖ ج٤٫حٳٺٱ ،ٳٔغج ڇٱ ذٌ٘ـٸح هـحصعٵ ٯـٲ ٣رـ٪      ئصجعٿسڇتذس ٟپ ؾٺجٳد  140ض٘حعى ج٧ػغ ٯٲ

ٹٷـظج  ج٤٫حٳٺٱ ،ٹ٫ٮ ٿطٮ ض٘ضٿ٬ٸح ،ئًحٟس ج٫ټ هضٹع جسغٻ ذ٘ضٷح ٯٲ صٹٱ ٹًٖ جٗطرحع ٫ٸـظج ج٫ط٘ـحعى .  

ٯح جصٻ ج٫ټ ضوحص٭ ٹضضس٪ ٯرحكغ ٹٛڀغ ٯرحكغ ٬٫ـ٬ِحش ج٫ٰغ٧ؼٿـس ج٬٘٫ڀـح ٫ٸـظٵ ج٫ٰجـح٫ؾ ٬٤ٟـ٪ ٯـٲ       

 صٹعٷح ٹٟح٣ٮ ج٠٫ـحص.

  ْٟجٳطشحذـٶ ذوـٺعٵ ٯرحكـغٵ ٯـٲ ٣رـ٪       ڇ ٿطٮج٫ط٘ڀڀٴحش ج٫ٰغ٧ؼٿس ٫ٰضعجء ج٫ٰضٿغٿحش ٹجڅصجعجش ،ٹج٫ٰذح

 شدم .ج٫ٰٺجُٴڀٲ .ٹٯٴخ هڈدڀحش ٧رڀغز ٫ٰضٿغ ج٫ٰضٿغٿس مٛڀغ ج٫ٰٴط

   ج٠٫وـ٪   أٹصٹع جڇصجعز ج٫ٰذ٬ڀس ع٣حذپ ٤َٟ ،٬ٟڀؾ ٯٲ د٢ ج٫ٸڀثس جڇصجعز ٟپ ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس  ج٫ط٘ـڀٲ

 .ج٫ٰغ٧ؼٿس ٫چصجعز٣غجع ،دطټ ج٫ـ٬ِس ج٫ٰٰٴٺدس ٫ٰذحْٟ ج٫ٰذحٟٔس ٳح٣ن ٹضشٌٖ  ئٽجضشحط  أٹ

  ٭ جضشـحط ٣ـغجعجش   ج٫٘ـح  ٫ڄٯـڀٲ ٯذحْٟ ج٫ٰذحٟٔس ڇ ٿذـ٢   أٹٟپ دح٩ ٛڀحخ ٯضٿغ ٗح٭ ٯضٿغ ٗح٭ ج٫ٰضٿغٿس

 ،ٟٺؾٺصٵ ك٬٨پ ٤َٟ.

     ٹؾٺص  ضٴح٣ي ٟپ جسطڀحع جٌٗحء ٷڀثس جڇصجعز ج٫ٰذ٬ڀٶ ،ٟرڀٴٰح ٿطٮ جٳطشحخ ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـٶ ٿـطٮ ض٘ـڀٲ

 ڇ هڈدڀحش ٫ٸح . ج٫ٰٴطشرسٯضٿغٷح ذ٤غجع ٯغ٧ؼٽ ،٧ٰح جٱ ج٫ٸڀثس جڇصجعٿس 

 ٲ ٿ٘ڀٲ  ٯضٿغ ٗح٭ ج٫ٰج٬ؾ ضضجس٪ ٹً٘ٞ هڈدڀحش ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀٶ ،٬ٗټ ؿرڀ٪ ج٫ٰػح٩ : ج٫ٰذحْٟ ٯ

ٹٷٺ ضجحٹػ ٟپ دڀٲ جٳـٶ ڇ ٿــطِڀٖ ض٘ـڀٲ ٯـضعجء جڇصجعجش     -ج٫ٰٴطشرسج٫ٰذ٬پ ،ٹڇ ٿغؾٖ ٬٫ٸڀثس جڇصجعٿس 

 ،ٟضٹعٵ ٿٴذوغ ٤َٟ ٟپ ج٫طغكڀخ ،ٹج٫ٺػٿغ ج٫ٰشطن ٷٺ ٯٲ ٿ٘ڀٲ.

 جٹ ٧ػڀـغ ٯـٴٸٮ ٯـٲ صٹٱ ٯـإٷڈش ،     أٱ، ٧ٰـح  ج٫ٰذ٬ڀـس ج٫ــ٬ِس   أٌٗـحء ڇسطڀـحع   ٹجًذسٯ٘حٿڀغ  ڇ ضٺؾض

كٸحصضٸٮ ٯؼٹعز.ٹٛڀحخ ج٫طٺهڀٞ ج٫ـٺٓڀ٠پ ٫طذضٿـض جڇصٹجع ٹج٫ٰــثٺ٫ڀحش ٹجٳ٘ـضج٭  ٬ٰٗڀـٶ ج٫طـضعٿد       

 ٹج٫طأٷڀ٪ .
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  ٹ٣ٺجٗض ٹًٺجذَ ٹ٣ڀحؽ جڇصجء. جڅؾغجتڀس ٹجڃص٫س ج٫ضجس٬ڀسٛڀحخ ج٬٫ٺجتخ 

  ٹج٫ط٤ڀڀٮ . ٹج٫ٰطحذ٘سً٘ٞ ٬ٰٗڀحش ج٫طٴٔڀٮ ٹج٫طشِڀَ ٹج٫طٴـڀ٢ 

ٯــطػٴحٵ ٯـٲ ع٣حذـٶ     ٹج٫لـغُڀس  جڃٯٴڀـٶ  ٹجڃؾٸـؼز حش ج٫ٌـرَ ج٤٫ٌـحتپ   ؾٰٸٺعٿٶ ض٘طرـغ ؾٸـ   ٣غجعجشهضٹع -3

 ٹئكغجٝ ج٫ٰجح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀس.

 ٯٲ جٷٰٸح: ٤ٗرحش ؿڀحؿڀٶ ، - خ

ٹ٬ٟ٘ڀٶ ٬٫ٰجح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀس ،ٹٷـظج ٿجــض    د٤ڀ٤ڀسهڈدڀحش  ئِٗحءٟپ  ج٫ـڀحؿڀس ج٤٫ڀحصزٗض٭ ؾضٿٶ ٹهضج٣ڀٶ -1

 . ٹج٫ػغٹز ج٫ـ٬ِس٨ٟغٵ جڇهغجع  ٟپ جؿطذٺجط ٬ٗټ 

ٟـپ ج٫ٰجـح٫ؾ    جڃدـؼجخ ٫ٰٰػ٬ـپ   ٹٯ٨حذضجش ؿڀحؿڀٶٯٲ ٯٰحد٨حش  جڇٳطشحذڀس ج٬ٰ٘٫ڀسٟپ  ج٤٫حتٰسڈڇش جڇسط-2

 ذط٦٬ ج٫ٰٰحد٨حش. ضأغغ٬ٰٗٸح  أٱج٫ظٽ جٳ٨٘ؾ ذل٨٪ هغجٕ ٹضٴحػٕ ٬ٗټ ج٫ـ٬ِس ,٧ٰح 

ذ٢ صسٺ٩ ج٫وغجٗحش ٹج٫ٴؼجٗحش ج٫ذؼذڀٶ ٟپ ج٫ٰجح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀٶ ج٫ظٽ صٟٖ ج٫ټ ج٫طٴحٟؾ ٬ٗټ ٯ٤حٗض ج٫ٰجح٫ؾ ذ-3

 .د٤ڀ٤ڀٶٹضٴٰڀٶ ٹٯٲ صٹٱ د٢ ،ذضڇ ٯٲ ج٫طٴحٟؾ ٬ٗټ ض٤ضٿٮ سضٯٶ جٌٟ٪ 

 ج٫ذـحعز ٗح٣ـ٪   ئ٫ـټ ج٫ٰذ٬ڀس ,ٹجؿٴضش ٧ػڀـغ ٯـٲ ٣ٌـحٿح ج٫ٌـرَ      ج٫ـ٬ِسٯٖ ٯٸح٭  ج٫ذحعزضوحص٭ ٯٸح٭ ٗح٣٪ -4

 ج٫ظٽ ٿطٮ ض٘ڀٴٶ ٫ڀشض٭ ؿ٬ِٶ ج٫ذح٧ٮ .

 ٹج٫ػغٹز. ج٫ـ٬ِسً٘ٞ ٹٗپ ج٫ٴحسد ٹضؼٿڀ٠ٶ ٯٲ ٣ر٪ ٯٲ ٿ٦٬ٰ  -6

 جؾطٰحٗڀٶ: ٤ٗرحش -ؼ 

ج٫ٰجـح٫ؾ   أٗرحءً٘ٞ ج٫ٺٗپ جڇؾطٰحٗپ ٫ضٻ ج٫ٰٺجُٲ ٹضضٳپ ج٫ٺٗپ ج٫ـڀحؿپ ٹج٤٫حٳٺٳپ     ٹج٫ػ٤حٟپ ٿؼٿض ٯٲ  -1

 . جڅصجعٿٶٹٯغج٢ٟ ج٫ٺدضجش  أؾٸؼٵ٬ٗټ  ٹجڅكغجٝ ج٫غ٣حذسٟپ  ج٫ٰذ٬ڀس

جٕ ٬ٗټ دــحخ  ٹج٫وغ مج٫ػ٤سً٘ٞ ج٣رح٩ ج٫جٰحٷڀغ ٬ٗټ جڇٳطشحذحش ،ٹٗض٭ ض٘ٺٿ٬ٸٮ ٬ٗټ ٷظٵ ج٫ٰجح٫ؾ م٤ٟضجٱ   -2

 . جڃصجء

٬ٗټ ٯضٻ جڇؿطجحذس ٹج٫ط٠حٗـ٪ ٯـٖ ج٫ٰجـح٫ؾ ٹصٹعٷـح ذٺهـ٠ٸح ؿـ٬ِٶ ٯذ٬ڀـٶ         ج٤٫ر٬ڀسج٫٘حصجش ٹج٫ط٤ح٫ڀض  ضأغڀغ  -3

 ؿـڀحصز ٹٗـض٭   ؿـڀحصز ٹج٫ٺج٣ٖ جٱ جٷٰڀٶ ج٤٫حٳٺٱ ٟپ ٯٴ٤ِـٶ ٯـح ٯـٲ ج٫ـڀٰٲ ٿ٘طٰـض ٬ٗـټ        ج٫شرغز أغرطص.دڀع  ؾضٿضز

     ِ حش ٯغ٧ؼٿـٶ ضــطٴض ج٫ـټ ٣ـٺز ٹهـڈدڀحش جٹؿٖ)ضوـحص٭ هـڈدڀحش        ج٫٘حصجش ٹج٫ط٤ح٫ڀض ج٤٫ر٬ڀـس، دطـټ ٯـٖ ٹؾـٺص ؿـ٬

 ..ج٫لڀز ٹج٫٘ـ٨غ..(. ج٫ط٬٤ڀضٿس ج٫رٴپج٫ٰج٬ؾ ٯٖ 

ضؼٹٿغ جڇٳطشحذحش ٹج٫ٜق ٟپ ج٫ٴطحتؽ ٨ٰ٫حؿد كشوڀٶ ذٸضٝ ض٨غٿؾ ؿ٬ِٶ ج٫ذؼخ ج٫ذح٧ٮ ،٧ٰـح هـڀٚ ٣ـحٳٺٱ     -4

 ٟپ ٓغٝ ٯذ٬پ ٫ط٨غٿؾ ج٫ـ٬ِس ٳ٠ـٸح. ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ـ٬ِس

 . جڅصجعٽٹج٨٫حصع  ج٫طذطڀس ج٫رٴپً٘ٞ  أٹٯٖ ٤ٟضجٱ  ٹجڅٳٰحتڀس ج٫شضٯڀس٬٫ٰلحعٿٖ  ٨٫رڀغزج جڇؾطٰحٗڀس ج٫ذحؾس -5

 ٤ٗرحش ج٣طوحصٿٶ: -ص   

ٟـپ ج٫٘ضٿـض ٯـٲ     ج٫ــڀحدڀس  ج٫ٰ٘ـح٫ٮ  أٹ ج٫ٰٴحسڀـس أٹ  ج٫جٜغجٟڀـس جڇٯطڀـحػجش   أٹ ج٫ِرڀ٘ڀـس ٛڀحخ ج٫ٰٺجعص ٹج٫ػـغٹجش   -1

 دض ڇ ٿ٨ٰٲ ٯ٘ٶ ضذ٤ڀ٢ جٷضجٝ ٷظٵ ج٫ٰجح٫ؾ . ٫ټئ ًثڀ٬س ج٫ٰذ٬ڀسٿج٘٪ ٯٺجعص ج٫ٰجح٫ؾ  جڅصجعٿسج٫ٺدضجش 

 ٟپ ٧ػڀغ ٯٲ ج٫ٺدضجش . ٹج٫طجحعٿس ج٫وٴحٗڀس جڃٳلِٶٹجڇؿطػٰحعجش ٹً٘ٞ  جڃٯٺج٩ عؤٹؽً٘ٞ دغ٧ٶ ضض٢ٟ  -2

 ٛڀحذٸح ٗٲ ذ٘ي ج٫ٰٴح٢ُ . أٹ ج٫طذطڀس ج٫رٴپ ًح٫س -3

ڀٶ مٯغ٧ؼٿٶم ذ٘ڀض ٗـٲ ع٣حذـٶ   ج٫٘ٺجتض ج٫ٰح٫ڀٶ ٫ضٻ ٯغج٢ٟ ٹٷڀثحش د٨ٺٯ أٹذ٤حء ٧ػڀغ ٯٲ هڈدڀحش ؾٰٖ ج٫ٰٺجعص  -4

 ٗض٭ ٣ضعضٸح ٬ٗټ ضذوڀ٬ٸح ٹضٺٓڀ٠ٸح . ئ٫ټ  ذحڅًحٟٶٹئكغجٟٸح   ج٫ٰذ٬ڀسج٫ٰجح٫ؾ 

 ض٘حعى ج٫ٰلحعٿٖ ج٫ٰذ٬ڀٶ ٟپ جڇ٬ٛد ٯٖ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫ٰغ٧ؼٿٶ ج٫لشوڀٶ . -5
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ٺ٭ ٧حٷـ٪ ج٫ٰـٺجُٴڀٲ ذٰؼٿـض ٯـٲ ج٫غؿـ      ئغ٤ـح٩ ٗٲ ُغٿـ٢   ج٫ٰح٫ڀسج٫ٰٺجعص  ػٿحصز أٗرحء ج٫ٰذ٬ڀسضذٰڀ٪ ج٫ٰجح٫ؾ  -6

 ٹج٫ٌغجتد ج٫لحٯ٬ٶ ٹٿ٤حذ٪ ط٦٫ كذٶ ٹً٘ٞ ج٫طٰٺٿ٪ ج٫ٰغ٧ؼٽ ٯٲ ج٫ضٹ٫ٶ .

 جڇؿــطػٰحعٿس ج٫ٰٺجػٳــسذ٬ٜــص 2013 ٯٺجػٳــسٯ٤حعٳــٶ ذــح٫ٰغ٧ؼ ،ٰٟــػڈ ٟــپ  ذح٫ٰذ٬ڀــس ج٫شحهــس ج٫ٰٺجػٳــحشكــذٶ  -7

ضٰػـ٪   أٽ( ٯ٬ڀـحع عٿـح٩ ،  550دـٺج٫پ )  ج٫ٰغ٧ؼٿـس  ٬٫ذ٨ٺٯس جڇؿطػٰحعٿس ج٫ٰٺجػٳس( ٯ٬ڀحع عٿح٩ ،ذڀٴٰح ٬٫70ٰذ٬ڀحش )

ج٫طـپ ضر٬ـٚ    ٬٫ضٹ٫ـس  أ٫٘حٯـٶ  ٬٫ٰٺجػٳس%1،ٹضر٬ٚ ج٣٪ ٯٲ  ج٫ٰغ٧ؼٿس ٬٫ذ٨ٺٯس جڇؿطػٰحعٿس ج٫ٰڀؼجٳڀس%ٯٲ ٳـرٶ 13

 ضغٿ٬ڀٺٱ عٿح٩(. 2ٯٲ ) أ٧ػغ

٬٫ٰذ٬ڀـحش ٬ٗـټ    ج٫طلـٜڀ٬ڀس  ج٫ٰٺجػٳسٳـرٶ  ئٯح%(،3.5) ٬٫ضٹ٫س أ٫٘حٯٶ ج٫ٰٺجػٳس څؾٰح٫پ ج٫ٰذ٬ڀسج٫ٰٺجعص  ئؾٰح٫پ -8

 %( ٿـطذٺط ٬ٗڀٶ ج٫ٰغ٧ؼ.87) ئٱ ٽئ%( 17) ج٫جٰٸٺعٿسٯـطٺٻ 

 . ضلٜڀ٬ڀسٯ٬ڀحع(ٳ٤٠حش  45ٯ٬ڀحع(ٳ٤٠حش جؿطػٰحعٿٶ ،) ٫6ٰذحٟٔٶ ض٘ؼ) ٯح ٿشون -9

 ٗٲ جٿغجصجش  ج٫ٰذحٟٔحش،ٹٯٴٸح ٯذحٟٔٶ ض٘ؼ. ٹجڅٗڈ٭ٟپ ج٫طذوڀ٪  ج٫ل٠حٟڀسجٳ٘ضج٭ ٹؾٺص  -10

 

 ٬ٗټ ؿرڀ٪ ج٫ٰػح٩ : ج٫طذطڀس ج٫رٴڀسض٘حٳپ ٯذحٟٔٶ ض٘ؼ ٯٲ جٳٸڀحع ٟپ 

 ٯطـغ   10ج٠٫ـغص ؿـٴٺٿح ٯـٲ ج٫ٰڀـحٵ ٟـپ ض٘ـؼ ٷـپ         دوـس .  ٬٫ٰضٿٴس%(50ٹٕ ج٫ٰڀحٵ ج٣٪ ٯٲ )ضِٜڀٶ ٯلغ

٫طغ ٿٺٯڀح (ذذـد ض٤حعٿغ ٯإؿـٶ ج٫ٰڀحٵ ٟـپ ض٘ـؼب ذٴٰـح ٯ٘ـض٩ ج٤٠٫ـغ ج٫ٰـحتپ ٗح٫ٰڀـح         27ٯ٨٘د ٤َٟ )

 ٯطغ ٯ٨٘د ؿٴٺٿح . 1000،ٷٺ ج٫٘ح٫ٰڀس ج٫وذسذذـد ٯٴٰٔٶ 

 (،ٹضٴ٘ض٭ ٟپ ج٫غٿٞ ض٤غٿرح.50) ضِٜڀٶ سضٯحش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٟپ ٯضٿٴٶ ض٘ؼ ج٣٪ ٯٲ% 

  ٹٿضجع ج٫ٰڀٴح ٯٲ ٣ر٪ ٷڀثٶ ٯٺجٳپ ج٫رذغ جڇدٰغ ،ٹٯـٺجعصٵ   1997ضِ٘ڀ٪ سضٯحش ٯڀٴحء ج٫ٰشح ٯٴظ ج٫٘ح٭.

 ض٘ٺص ٬٫ٸڀثس ٹضٺعص ٬٫شؼٿٴس ج٫ٰغ٧ؼٿٶ .

           ٪ٯِحع ض٘ؼ ڇ ٿطذٰ٪ ٷرٺٍ ُحتغٵ ٟپ ٹؾـٺص ٛـڀٮ ٹضـٮ كشوـٴٶ ضٺؿـڀٖ ج٫ِٰـحع ٹضِـٺٿغٵ ٯٰـح ِٗـ

 ٬ٰٗڀٶ جڇهڈح .

  ٟپ ٗٺجهٮ ج٫ٰضٱ. –ضٰذٺع ج٫شضٯحش ذح٫غٛٮ ٯٲ ضغصٿٸح 

  ضذ٨ٮ ج٫ٰغ٧ؼ ٟڀٸح. ٳطڀجس ٯل٬ٺ٫س٧٪ ج٫ٰإؿـحش ج٫ذ٨ٺٯڀٶ ٟپ ج٫ٰذحٟٔحش ،ٹٯٴٸح ض٘ؼ كرٶ 

 

 ٹ ٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ : ج٫غؤٿس- 

 ج٫غؤٿس:- 

ٯٰـــح ؿـــر٢ ط٧ـــغٵ ٯـــٲ ٯلـــح٧٪ ٹ٤ٗرـــحش ٹٗٺجتـــ٢ ٟـــپ جصجعٵ ج٫ــــ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـــس ج٫طـــپ ڇ 

ــس جعٿــسجڅصضٴذوــغ ٟــپ ج٫ٰلــح٧٪  ــحع ٯٴٔٺٯــس ج٫ذ٨ــٮ   ٹج٫ٰح٫ڀ ٟذـــد،ذ٪ ضط٘ــضجٵ ج٫ــټ جٳٸڀ

،ج٫ٰـحء٫س،ج٤٫ٌـــحء،..ج٫ز( ٯٰـــح ٿطٌـــخ جٳـــٶ ڇ ٿـــؼج٩ ج٫وـــغجٕ      أ٫غ٣حذٶ،ج٫ل٠حٟڀسج٫غكـــڀض )

ــ٬ِس،ٹ٫ٲ       ــٲ ج٫ــ ــټ ٗـ ــٲ جٱ ٿطش٬ـ ــغٹز ،ٹڇ ٿ٨ٰـ ــ٬ِس ٹج٫ػـ ــټ ج٫ــ ــضٯح ٬ٗـ ــطٰغج ٹٯذطـ ٯــ

ٝ ٯٴــح٢ُ   ئٱٳــغٻ  ٟاٳٴــح ٿـــٰخ ذطٺػٿــٖ ج٫ػــغٹز . ٹ٬ٗڀــس     ج٫ــټ ضلــغٿ٘حش   ضذطــحؼ   جڃُــغج

ــٲ صٹٱ       ــ٘رڀس ٯ ــس ج٫ل ــ٘س ٬٫غ٣حذ ــٺٱ سحً ــح ض٨ ــس ،ٹ٬٧ٸ ــغُٶ ٯذ٬ڀ ــط٤٪ ،ٹك ــحء  ٯـ  ئٱٹ٣ٌ

 ج٫ٰغ٧ؼٿس  ذحڃؾٸؼزضوِض٭ 
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كـــ٨٪ ؾضٿـــض ٬٫ضٹ٫ـــس ٿذـــحْٟ ٬ٗـــټ ٹدـــضضٸح   ئ٫ـــټجڇٳط٤ـــح٩  ًـــغٹعز٧ـــ٪ ٷـــظج ٿإ٧ـــض 

ــٔپ        ــٖ ج٫طل ــٺٕ ،ٹٿٰٴ ــح٭ ٹئصجعز ج٫طٴ ــحٗپ ج٫٘ ــڀؽ جڇؾطٰ ــ٢ ج٫ٴـ ــس ،ٹٿٰ٘ ــس ٹج٫ٺُٴڀ ج٫جٜغجٟڀ

 . ج٫ضجس٬پ

 

ــڈدڀحش      ــٖ ج٫و ــٶ ضٺػٿ ــطٮ ٟڀ ــظٽ ٿ ــحصٽ ج٫ ــ٨٪ جڇضذ ــٺ ج٫ل ــ٨٪ ٷ ــح٫ڀٮٹٷــظج ج٫ل ــح  ٫ڄ٣ ،ذڀٴٰ

ــحع  ــٖ جدط٨ ــ٬ِسٿٰٴ ــټ      ج٫ـ ــ٬٨ٶ ٬ٗ ــڀن ك ــغٹز ٹٿ٨ٰــٲ ض٬ش ــټ ج٫ػ ــطذٺجط ٬ٗ ــض ٯــٲ جڇؿ ٹٿذ

 ج٫ٴذٺ جڇضپ:

 

ــغٿ٘ڀس ٯــٲ      -1 ــڀٲ ،ٹؿــ٬ِس ضل ــس دــح٧ٮ ٹٹػعجء ٯشطو ــس ٯذ٬ڀ ــڀٮ د٨ٺٯ ــغٟطڀٲ٨٫ــ٪ ج٬٣ ٛ 

ج٫ٴـــٺجخ ج٫ـــٺ٫ټ ذ٘ـــض ٯطــــحٹٽ ٬٫ٰـــضٿغٿحش  ،ٹٯج٬ـــؾ ج٫لـــٺعٻ، ٹٯج٬ـــؾ ٯٴطشرطـــڀٲ

 ذذـد ٗضص ج٫ـ٨حٱ. ٹج٫ػحٳڀس،

ــح٧ٮ )     -2 ــ٪ ج٫ٰذـ ــٶ ٧ـ ــٺٱ ٟڀـ ــد جٱ ض٨ـ ــڀٮ ٿجـ ــحتڀس  ،جط جڇ٬٣ـ ــ٬ِس ج٤٫ٌـ ــسج٫ــ  -جذطضجتڀـ

 ٬ٗڀح ( -جؿطثٴحٝ

ــٺجعص   -3 ــٺص ٯـ ــٖ ٹؾـ ــڀٮ ٯـ ــٺجعص جڇ٬٣ـ ــڀحصٿسجؿـــط٤ڈ٩ ٯـ ــس   ؿـ ــ٬ِس ج٫ٰغ٧ؼٿـ ــح ج٫ــ ضٺػٗٸـ

 جڇضذحصٿس .

 س.ج٫لغُس ٯذ٬ڀس ٹضشٌٖ ٬٫غ٣حذس ج٫ل٘رڀ -4

ج٫طلـــغٿ٘ڀس  ج٫ــــ٬ِسع٣حذڀـــس ضطرـــٖ  أؾٸـــؼٵج٫غ٣حذـــٶ ٹج٫ٰــــحء٫س ٗـــٲ ُغٿـــ٢ ٹؾـــٺص   -5

 .٫چ٬٣ڀٮ

 

 : ٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩- 

 جٹڇ :ج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ ٤٘٬٫رحش ج٫ضؿطٺعٿس ٹج٤٫حٳٺٳڀس:

 

ــس ج٫جضٿــض    ج٫ـــ٬ِس٣ــحٳٺٱ  هــڀحٛسئٗــحصز  -1 ــس ٹُرڀ٘ــسج٫ٰذ٬ڀــس ذٰــح ٿطٴحؿــد ٯــٖ كــ٨٪ ج٫ضٹ٫  ج٫ٰغد٬

 (.ج٫طٴ٠ڀظ ... ؾٸسج٤٫حصٯس.)

 ذٰح ٿٌٰٲ ٯٖ ج٤٫حٳٺٱ. )ؾٸس ج٫طٴ٠ڀظ: ....(. ٹجڅصجعٿسضٰ٘٪ ج٬٫ٺجتخ ٟپ ج٫جٺجٳد ج٫ٰح٫ڀس  -2

ٯــٺجص ٣حٳٺٳڀــٶ ضــٴٔٮ ٬ٰٗڀــٶ ضــٺ٫پ ج٫ٰٴحهــد ج٬٘٫ڀــح ذــضءج ذح٫ٰذــحْٟ ٹجٳطٸــحء ذجٰڀــٖ ٯــضعجء   هــڀحٛس -3

ــحصب           ــڀز ٯر ــٰٲ ضغؿ ــح ٿٌ ــذس ,ٹذٰ ــٶ ،ٹٹجً ــحٿڀغ ص٣ڀ٤ ــ٢ ٯ٘ ــضٳڀح ٹٟ ــح ٹج٫ ــس ج٬٘٫ڀ ــضجش جڇصجعٿ ج٫ٺد

 ج٫غكڀض . ج٫ذ٨ٮ

،ٹٹًــٖ ٫ــٺجتخ  جڃصٹجعضٺهــڀٞ ج٫ٰٸــح٭ ٫جٰڀــٖ ج٫ٺٓــحتٞ جڇصجعٿــس ضٺهــڀ٠ح ص٣ڀ٤ــح ٿٰٴــٖ ٯــٲ ضــضجس٪    -4

ــس ــظ٦٫ ،ٯــٖ ٯــٴخ ج٫وــڈدڀحش   ٹأص٫ ــس ٫ ــسئؾغجتڀ ــٖ ج٫جٸــحش  ج٨٫حٯ٬ ــس٫جٰڀ ذذـــد ج٫طٺهــڀٞ  ج٫طٴ٠ڀظٿ

 ٹذٰح ٿٴـجٮ ٯٖ ج٤٫حٳٺٱ .

 ٹج٤٘٫حخ .ٹًٖ ٣ٺجٗض ٹٯرحصب ٹٯإكغجش ٤٫ڀحؽ جڇصجء ،ٹض٠٘ڀ٪ ٯرضأ ج٫ػٺجخ  -5

ــحذپ   -6 ــضٹع ج٫غ٣ـ ــ٪ ج٫ـ ــغجٟپض٠٘ڀـ ــض٭     ٹجڅكـ ــضٳپ ،ٹٗـ ــٖ ج٫ٰـ ــحش ج٫ٰجطٰـ ــس ٹٯٴٰٔـ ــح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀـ ٬٫ٰجـ

 ؾٸس ٯٲ ٬ٰٗڀس ج٫غ٣حذس ٹ ج٫ٰـحء٫س ذٰح ٟڀٸح جڇٯٲ ٹج٫لغُس ٹج٤٫ٌحء . ئٽ جؿطػٴحء
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ض٠٘ڀــ٪ ٣ــحٳٺٱ دــ٢ ج٫ذوــٺ٩ ٬ٗــټ ج٬ٰ٘٫ٺٯــس ،ٹضجــغٿٮ ٯــٲ ٿ٘غ٣ــ٪ ضِرڀــ٢ ٷــظج ج٤٫ــحٳٺٱ ٫طـــٸڀ٪     -7

 حٱ ضذ٤ڀ٢ ج٫ل٠حٟڀس .٬ٰٗڀٶ ج٫غ٣حذس ٹ٫ٌٰ

ج٫ٰٸٴڀـــس، ٹض٘ـــغٿ٠ٸٮ  ٠٧ـــحءز٫غٟـــٖ  جڅصجعٿـــسج٫طأٷڀـــ٪ ٹج٫طـــضعٿد ٬٫٘ـــحٯ٬ڀٲ ٟـــپ ؾٰڀـــٖ ج٫ٺدـــضجش  -8

 ٧٪ ٟپ ٯجح٫ٶ. ج٫شحهسذح٤٫ٺجٳڀٲ ٹج٫طلغٿ٘حش 

 .ٹج٫ٰطحذ٘سض٠٘ڀ٪ ٬ٰٗڀحش ج٫طشِڀَ ٹج٫طٺؾڀٶ   -9

 غحٳڀح :ج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ ٤٘٬٫رحش ج٫ـڀحؿڀٶ :

 

ــسٯــٴخ ج٫وــڈدڀحش  -1 ــ ج٨٫حٯ٬ ــحذپ  ٬٫ٰذ٬ڀ ــ٪ صٹعٷــح ج٫غ٣ ــطذٺجط   ٹجڅكــغجٟپحش ٫ط٠٘ڀ ــٖ جؿ ٹذٰــح ٿٰٴ

 .ٹج٫ػغٹزؾٸس ٬ٗټ ج٫ـ٬ِس  أٹٟثس  أٹٟغص 

ٹضذغٿغٷــح ٯــٲ جڇؿــطٜڈ٩ ج٫ذؼذــپ ،ٹٯرــضأ ج٫لــغج٧س ج٫ٺُٴڀــس ٟــپ         ج٫٘حٯــسج٫ٺٓڀ٠ــس  دٰحٿــس -2

ٹًــرِٸح  ذٰ٘ــحٿڀغ ٹجًــذس ,ٹؿــٲ ج٫طلــغٿ٘حش ج٫طــپ        ج٠٨٫ــحءزج٫ٺٓــحتٞ ٯــٖ ضذ٤ڀــ٢ ٯرــضأ    

 ضجغ٭ ٷظج جڇٯغ.

ڇ ج٫ٰذحهوـــس ج٫ذؼذڀــس ٟـــپ ضــٺ٫پ ج٫ٰٴحهـــد  ٟــپ ؾٰڀـــٖ ج٫ٺدـــضجش     ج٠٨٫ــحءز ٗطٰــحص ٯ٘ڀـــحع  ج -3

 ٹج٫ٸڀثحش جڇصجعٿس .

ــرَ      -4 ــحء ذٌـ ــجڀ٪ ٹجٳطٸـ ــضءج ذــــجڈش ج٤٫ڀـــض ٹ ج٫طــ ــس ذـ ــس جڇٳطشحذڀـ ــڀٮ ج٬ٰ٘٫ڀـ ضوـــذڀخ ٹضٴٔـ

ــغم،     ــحٟإ ج٠٫ ــضأ ض٨ ــ٢ ٯر ــح ٿذ٤ ــس ذٰ ــڈش ج٫ضٗحتڀ ــڀٮ ج٫ذٰ ــپ     ٹضٴٔ ــٞ ٹٗ ــٲ ضؼٿڀ ــٖ ٯ ــح ٿٰٴ ٹذٰ

 ُغٝ ٬ٗټ جسغ. ججؿط٤ٺ أٹج٫ٴحسد 

جؿــطٜڈ٩ ج٫ٺٓڀ٠ــس ج٫٘حٯــس ,    أٹجؿــطٜڈ٩ ؿــ٬ِٶ ج٫جــڀق    أٹضجــغٿٮ ج٫طؼٹٿــغ ٟــپ جڇٳطشحذــحش      -5

ٗــض٭ جؿــطذٺجط دــؼخ  ٹأٯــحٱٹؿــٲ ج٤٫ــٺجٳڀٲ ٹج٫طلــغٿ٘حش ٫ٌــٰحٱ ٳؼجٷــس ج٬ٰ٘٫ڀــس جڇٳطشحذڀــس,   

 ٹٳطحتؽ جڇٳطشحذحش . آ٫ڀحشٟغص ٬ٗټ  أٹ ؾٸس أٹ

 

 :حٗڀسجڇؾطٰغح٫ػح: ج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ ٤٘٬٫رحش 

ــڈش  -1 ــظ دٰ ــٶ ضٴ٠ڀ ــٺ ٿغٿ ــضٻ      ضٴ ــحٳٺٳپ ٫ ــپ ٹج٤٫ ــٺٗپ ج٫ـڀحؿ ــس ج٫ ــس ٫طٴٰڀ  ج٫ٰــٺجُٴڀٲٹصٹعجش ضضعٿرڀ

ــ٪ صٹع    ــٰٲ ض٠٘ڀ ــح ٿٌ ــټ   أ٫غ٣حذــٶذٰ ــضجش   أؾٸــؼز أصجءج٫ٰجطٰ٘ڀــس ٬ٗ ــ٢ ج٫ٺد  ج٫ٰشط٠٬ــس جڅصجعٿــسٹٯغجٟ

ٖ .)ؾٸــحش ئٗڈٯڀــس ٹٯٴٰٔــحش ٯجطٰــ  ٹجڅكــغجٝٹذٰــح ٿش٠ــٞ ٯــٲ جٗرــحء ج٫ٰجــح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀــس ٟــپ ج٫غ٣حذــس   

 ٯضٳپ ٹ.......(

ــ٨غ       -2 ــض ٹج٫٘ــ ــحصجش ٹج٫ط٤ح٫ڀـ ــس )ج٫٘ـ ــټ ج٫ط٬٤ڀضٿـ ــڈدڀحش ج٫رٴـ ــٲ هـ ــض ٯـ ــحٳٺٱ ٹج٫ذـ ــس ج٤٫ـ ــحصز ٷڀرـ ئٗـ

( ,ٹجڇؿــط٘حٳس ذـــ٬ِس جڇٗــڈ٭ ٫طذ٤ڀــ٢ ج٫ط٠حٗــ٪ ذــڀٲ ج٫ٰــٺجُٴڀٲ ٹ) ج٫ٰجــح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀــس          ٹج٫ٰلــحٿز

 (.........................٧ڀٞ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

3-   ٘ ٬ٰ٘٫ٸــح، ٹض٠٘ڀــ٪    ج٫ڈػٯــسڀــحش ج٫شڀغٿــس ٹض٤ــضٿٮ ج٫طـــٸڀڈش    صٗــٮ ج٫ٰإؿـــحش ج٫شضٯڀــس ٹج٫جٰ

 ذٰح ٿ٨ٰٴٸح ٯٲ ض٤ضٿٮ ٯلحعٿٖ سضٯڀس ٹئٳٰحتڀس جٌٟ٪. أصجتٸح٬ٗټ  ٹجڅكغجٟپج٫ضٹع ج٫غ٣حذپ 

 

 :أڇ٣طوحصٿٶعجذ٘ح:ج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ ٤٘٬٫رحش  

ــس    -1 ــح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀ ــٺ٭ )ج٫ٰج ــحٍ      أٹجٱ ض٤ ــض ٳ٤ ــٖ ،ٹضذضٿ ــشڀن ج٫ٺج٣ ــپ ضل ــضٹعٷح ٟ ــضٿحش (ذ ــٺز ج٫ر٬ ج٤٫

ــس      ــحػجش ج٫جٜغجٟڀ ــس ،ٹجڇٯطڀ ــٺجعص ج٫ِرڀ٘ڀ ــد ج٫ٰ ــپ ؾحٳ ــ٘ٞ ٟ ــح٫ٮ ج٫  أٹٹج٫ٌ ــس ,ٹج٫ٰ٘ ــڀحدڀس ج٫ٰٴحسڀ ـ
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ٟــپ عٟــضٷح ذٰــح ضذطــحؼ   ج٫ٰـــثٺ٫سؿــطغجضجڀٶ ,ٹذٰــح ٿ٘ــڀٲ ج٫جٸــحش ,ذٰــح ٿ٨ٰٴٸــح ٯــٲ ٹًــٖ سِــَ ج

 ض٨ٰٴٸح ٯٲ ضذ٤ڀ٢ جٷضجٟٸح ج٫ٰغؿٺٯس . ضلٜڀ٬ڀسٯٲ ٯٺجعص 

ــ   -2 ــطػٰغٿٲ ,ٹٹً ــطػٰحع ٹج٫ٰـ ــجڀٖ جڇؿ ــپ     ضل ــٸٮ  ٟ ــح ٿـ ــٸڀڈش ذٰ ــضٿٮ ج٫طـ ــٺجٟؼ ٹض٤ ــحصزٖ ج٫ذ  ػٿ

 ج٫ٰٴٰٔس ٫ظ٦٫ . جڃص٫ٶدغ٧س ضض٢ٟ عؤؤؽ جڇٯٺج٩ ,ٹؿٲ ج٤٫ٺجٳڀٲ ٹج٫طلغٿ٘حش , ٹٹًٖ 

ــٺجعص    -3 ــڀ٪ ج٫ٰــ ــپ ضذوــ ــڈدڀحش ٟــ ــح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀس(ج٫وــ ــٴخ  )ج٫ٰجــ ــس,ٹؾٰ٘ٸح  أٹٯــ ــض ج٫ٰح٫ڀــ ج٫٘ٺجتــ

ضٰٴــٖ ٯــٲ ئغ٤ــح٩    ٹضٺٓڀ٠ٸــح ٫وــح٫خ ج٫ٰلــحعٿٖ ج٫شضٯڀــس ,ٯــٖ ؿــٲ ضلــغٿ٘حش ٹٹًــٖ ًــٰحٳحش        

 ٧حٷ٪ ج٫ٰٺجُٲ ذح٫غؿٺ٭ ٹج٫ٌغجتد سحعؼ ئُحع ج٤٫حٳٺٱ. 

 

 :أڇؿطغجضڀجڀٶج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ  څٳ٤حطعجذ٘ح:ج٫ٰ٘ح٫جحش ٹج٫ذ٬ٺ٩ 

 ٯطٰػ٬ٶ ذحڇضپ: جڃؿحؿڀٶضٺٟڀغ ج٫شضٯحش -أ

 ٹٯلحعٿٖ ج٫وغٝ ج٫وذپ. ج٫ٰڀحٵ ضذ٬ڀٶضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ 1

 (.ٹج٫ٰحتڀسج٫لٰـڀس  ٹج٫ِح٣سج٫ٰطجضصز )ج٫غٿحح  ج٫ِح٣سٯذِحش ضٺ٫ڀض  ئٳلحء-2

 ذٴحء ج٫ـضٹص ٹٯلحعٿٖ دوحص ٯڀحٵ جڇٯِحع ٬ٗټ جؿؾ ٬ٰٗڀس .-3

ــح٫ِغ١ ،     -4 ــح٭ ذ ــٞ ،ٹجڇٷطٰ ــپ ج٫غٿ ــضٱ ٹ ٟ ــغجٝ ج٫ٰ ــپ جُ ــپ ٟ ــَ ج٫ٰ٘غجٳ ــظ ج٫ٰشِ ــسضٴ٠ڀ ــضجت٢  ٹئ٣حٯ ج٫ذ

 ٟپ ٧٪ دحعز . ج٫غٿحًڀسٹج٫ٴٺجصٽ  أ٫٘حٯٶ

ــضٗڀ  5 ــ٨ٴڀس ض ــحعٿٖ ج٫ـ ــضٱ ٹج٫ٰل ــحء ج٫ٰ ــحٗض    ذٴ ــرحخ ,ٹٿـ ــ٪ ٬٫ل ــٺٟغ ٰٗ ــظٽ ٿ ــپ ج٫ ــڀَ ج٫ٰ٘غجٳ ٰح ٬٫طشِ

 ٬ٗټ ضذ٤ڀ٢ جڇؿط٤غجع ج٫ٰ٘ڀلپ ٫ظٹٽ ج٫ضس٪ ج٫ٰذضٹص ٹج٫لرحخ.

 ج٫ــــ٨حٳڀسػٿــحصز ٗـــضص ج٫ٰغجٟــ٢ ج٫ط٬٘ڀٰڀـــس دـــد ج٫ٰ٘ـــحٿڀغ ج٫٘ح٫ٰڀـــس ,ٹذٰــح ٿطٴحؿـــد ٯــٖ ج٫ذحؾـــس      6

 ج٫ٰطؼجٿضز.

ــحصز– 7 ــس ,ٹ    ئٗ ــضٯحش ج٫ِرڀ ــٺٟڀغ ج٫ش ــس ٹض ــ٠ڀحش ج٫٘حٯ ــ٪ ج٫ٰـطل ــ٠ڀحش  ضأٷڀ ــؼ ٹٯـطل ــحء ٯغج٧ ــسذٴ  سحه

 ج٠٫طح٧س ,ٯٖ ٗض٭ ج٫ٰوحذڀٲ ذٸح. ٫ڄٯغجى

 

 : ٹضِٺٿغٵ أڇؿطغجضڀجڀٶج٫طغ٧ڀؼ ٬ٗټ ج٫ٰلحعٿٖ   - ش

 جٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴحء ج٫ٰشحء ٹضِٺٿغٵ.-1

ــپ         -2 ــحد٬پ ٟ ــغٿَ ج٫ـ ــټ ج٫ل ــحؤٵ ٬ٗ ــغح جٳل ــس ،ٹٳ٤ط ــ٠حش ٗح٫ٰڀ ــؾ ٹٯٺجه ــټ جؿ ــپ ٬ٗ ــحع صٹ٫ ــحء ٯِ ذٴ

 ِ ــڀحدپ ٬٫ٰٴ ــضٹع ج٫ــ ــ٪ ج٫ـ ــح ٫ط٠٘ڀـ ــحدحش ج٫ٰشـ ــس،ٹ٫ٺؾٺص ٯــ ــ٘س٤ـ ــرس ٹجؿـ ــٖ  ٹٯٴحؿـ ــحصزٯـ ــ٪  ئٗـ ضأٷڀـ

 ٹضٺؿڀٖ ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ .
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 ج٫ٰذٺع ج٫ػح٫ع

 ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس  ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ٰـطضجٯس
 (ج٤٫ٌحٿح)ٹهٞ  ج٤ٰ٫ضٯس : 

ٯٲ ج٫ٰـٺجعص   ضٰط٨٬ٶج٫ڀٰٲ ج٫طپ ٧حٳص ٹٯحػج٫ص ض٬٘د صٹعج صجٰٗح ٹٯـحٷٰح ذٰح  دحًغز دحًٴسض٘ؼ ج٫ذح٫ٰس ،

ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٫ـڀحؿڀس ،ٟپ ٬ٰٗڀس ج٫طٴٰڀـس ج٫ٰــطضجٯس    ٹجڇ٣طوحصٿسٴٰٺٿس ، ٹج٤٫ضعجش ٹج٠٫٘ح٫ڀحش ج٬ٰ٘٫ڀس ج٫ط

ٹذح٫غٛٮ ٯٲ ط٦٫ ٟحٱ ض٘ؼ ضذط٪ ج٫ٰغ٧ؼ جڃٹ٩ ٯـٲ ذـڀٲ ٯذحٟٔـحش    ج٫لحٯ٬س ٬ٗټ ٯـطٺٽ ج٫ٺُٲ ج٫ڀٰٴپ ....

ج٫طذطڀس  ٹضضٷٺع ٟپ ج٫رٴڀس ج٫جٰٸٺعٿس ٯٲ دڀع ٗضص ج٫ـ٨حٱ ٹجعض٠حٕ ٳـد/ٯ٘ضڇش ج٤٠٫غ ٹج٫رِح٫س ٹجٳٸڀحع

ج٫وغٝ ج٫وذپ ٹج٨٫ٸغذـحء  ٹٹج٫وذس ،ج٫ٰڀحٵ  :.ج٫ط٬٘ڀٮ جڃؿحؿڀس٫شضٯحش ج٬٫طٴٰڀس ٹ جڅؿطغجضڀجڀس٬٫ٰلحعٿٖ 

ج٫طٴٰڀــس ٟــپ  ٫ٰلــحعٿٖ ٽٹج٫ــضٗٮ ج٫ٰغ٧ــؼ ج٫غأؿــٰح٫ڀسج٫ٰشووــحش ج٫ٰح٫ڀــس ٹ٬٣ــس ٹٛڀغٷــح ٯــٲ ج٫شــضٯحش 

 ٹجڅؿـطغجضڀجڀس  جڅٳطحؾڀـس ؿـطػٰحع ٟـپ ج٫ٰجـحڇش    ٫ڈ ٹجڃؾٴرڀـس  ج٫ٰذحٟٔس ٹٛڀـحخ عؤٹؽ جڃٯـٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀـس    

كـر٨س   ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀـس ٬٫ٰــحٷٰس ٟـپ ٬ٰٗڀـس ج٫طٴٰڀـس ج٫ٰذ٬ڀـس ج٫ٰــطضجٯس ٹًـ٘ٞ صٹع         صٹعٹً٘ٞ 

 ٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس .ٹج٫ٰـحٷٰس ٟپ ٬ٰٗڀس ج جڇؾطٰحٗپ ٟپ ٯجح٩ ج٫ذٰحٿس جڇؾطٰحٗڀسجڃٯحٱ 

 ٟپ ٯذٺع ج٫لغج٧س ٹج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس ٷپ :. ٯذحٟٔس ض٘ؼ  ضٺجؾٶٹجٷٮ ج٫طذضٿحش ٹج٫ٰل٨ڈش ج٫طپ 

ذڀٲ ج٫لرحخ ٹأٟغجص ج٫ٰجطٰـٖ  ذذـد جڅدوحتڀحش ( %70(ٹ) %80ج٫رِح٫س ذٴـرٶ) ٹ ٯ٘ضڇش ج٤٠٫غ جعض٠حٕ -1

ج٤٫حصعٿٲ ٬ٗـټ ج٫ٰ٘ـ٪ سـڈ٩ ج٫ــٴٺجش ٹج٤٘٫ـٺص ج٫ٰحًـڀس ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ ٳٔـغ ٤٫وـٺع ج٫ـغؤٻ             

  ج٫ٰلحع٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس  / ٬ڀس ٹً٘ٞ ج٫لغج٧سٹج٫طٺؾٸحش ٹج٫ـڀحؿڀحش ٹجڇؿطغجضڀجڀحش ج٫٘حٯس ٹج٫ٰذ

 ج٫طٴٰٺٿس ٹضٺٟڀغ ٟغم ج٫ٰ٘٪ جڇؿطغجضڀجڀسڅ٣حٯس ج٫ٰلحعٿٖ 

ضضٳپ ٯـطٺٽ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ٟپ ج٫ٰجحڇش ج٫ٸحٯس ٹج٫ذڀٺٿس ٹج٫ٌغٹعٿس ٬٫طٴٰڀـس ج٫ٰذ٬ڀـس)ج٫ط٬٘ڀٮ    -2

٩ ج٤٘٫ــٺص ج٫ِــغ١(سڈ –ج٫وــذس –ج٨٫ٸغذــحء ٹضٺ٫ــض ج٫ِح٣ــس  –ج٫ٰڀــحٵ ٹج٫رڀثــس ٹج٫وــغٝ ج٫وــذپ  –

ج٫ٰحًـــڀس،ٹط٦٫ ذــــرد ًـــ٘ٞ ٹ٣وـــٺع أصجء جڅصجعز ج٫ٰذ٬ڀـــس ٟـــپ ٹًـــٖ ج٫ـــغؤٻ ٹج٫ـڀحؿـــڀحش 

سطڈڇش ٹج٫طضٷٺع ٟپ ج٫رٴپ ج٫ٰإؿـحضڀس ٹج٫طٴٔڀٰڀس أٹ جڅصجعٿس ٹج٠٫ٴڀس ٫ڄجڅؿطغجضڀجڀس ج٫ٰ٘ح٫جس 

 ٬٫ٰلحعٿٖ ٹج٫ٰإؿـحش ج٤٫حتٰس ٹج٫ٰ٘ٴڀس ذط٤ضٿٮ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس.

ج٫ٸحٯس ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ سـڈ٩ ج٤٘٫ـٺص ج٫ٰحًـڀس        جڅؿطغجضڀجڀسإؿـس ٬٫ٰلحعٿٖ ضضٷٺع ٟپ ج٫رٴڀس ج٫ٰ -3

 ٯلغٹٕ ج٫ذٰحٿس ٯٲ ٟڀٌحٳحش ج٫ـڀٺ٩(ٗض٭ جڅٷطٰح٭ ٹهڀحٳس  –ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ  -ج٫ٰشحء )ٯڀٴح

ج٫ٰغجٟـ٢ ٹج٫ٰإؿــحش    -ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ذ٨ٰٺٳحضٸح ج٫ٰشط٠٬ـس )ج٫ٰجـح٫ؾ ج٫ٰذ٬ڀـس    أصجءضضٳپ ٯـطٺٽ  -4

ٹجڇ٣طوـحصٿس ج٫طٴٰٺٿـس سـڈ٩ ج٫ــٴٺجش      جڇؾطٰحٗڀسٴ٠ڀظٿس ٟپ ض٤ضٿٮ ج٫شضٯحش ج٫ط جڃؾٸؼزٹٟغٹٕ 

 ج٫ٰحًڀس

 -ٹعٗحٿــس طٹٽ جڇدطڀحؾــحش ج٫شحهــس)ج٫ٰ٘ح٣ڀٲ ٹج٫طٴٔڀٰڀــس ٫ذٰحٿــسج٫ٰإؿـــحضڀس  ج٫رٴــپ ٹًــ٘ٞٛڀــحخ  -5

 ج٤٫حصعٿٲج٫لرحخ ج٫٘ح٬ُڀٲ -جڃؿغ ج٤٠٫ڀغز–٧رحع ج٫ـٲ  -جڇؾطٰحٗڀسج٫ٰٸٰلڀٲ/ ٯجٰٺٗس جڃسضج٭ 

 ٪ .......ج٫ز(سڈ٩ ج٤٘٫ٺص ج٫ٰحًڀس.٬ٗټ ج٫ٰ٘

 ض٘ؼ :.ض٘حٳپ ٯٴٸح ٯٰح ؿر٢ أٿٌح ٿ٨ٰٴٴح ٷٴح جؿطشڈم ؾ٬ٰس ٯٲ ج٫ٔٺجٷغ جڇؾطٰحٗڀس ج٫طپ 

 س ٹأعٿحٝ ج٫ٰذحٟٔسٿٴٳـرس ج٫طـغخ ٯٲ ج٫ط٬٘ڀٮ ،ٹػٿحصز جڃٯڀس ٟپ ج٫ٰض جعض٠حٕ .أ 

ٯغجى ج٫ٺذحتڀس ٹجٳطلحع جڃٹج٫ٰضٱ ج٫ػحٳٺٿس جٳطلحع ج٫ٰش٠٬حش ٹج٤٫ٰحٯس ٟپ كٺجعٕ ج٫ٰضٳڀس  .خ 

 ٹج٫ٰؼٯٴس ذڀٲ ج٫ـ٨حٱ
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 (ؿرد ج٤٠٫غ ج٫ٜظجتپ ؿٺء ج٫طٜظٿس) ٹ جعض٠حٕ ٳـرس ج٫ِڈ١ ٹج٫ط٦٨٠ جڃؿغٽ ٹجڇؾطٰحٗپ .ؼ 

 ض٠لپ ٓحٷغز جڅعٷحخ ٹغ٤حٟس ج٫٘ٴٞجٳطلحع جڅعٷحخ ٹغ٤حٟس ج٫٘ٴٞ  .ص 

 جعض٠حٕ ٳـرس ج٫جغٿٰس  .ٵ 

 ٗض٭ ج٫طٺجػٱ ذڀٲ ٯضسڈش ٹٯشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ  .ٹ 

 ٯشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ  جؿطڀ٘حخ٬ټ عز ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ ٤ٗضٗض٭ ٯ .ػ 

 ٹجڇؿطغجضڀجڀسً٘ٞ ٬ٰٗڀس جڇؿطػٰحع ٟپ ج٫ٰلحعٿٖ جڅٳطحؾڀس  .ح 

 جؿطٰغجع  ضغجؾٖ ٯطٺؿَ صس٪ ج٠٫غص .ٍ 

 ػٿحصز ٳـرس جڅٗح٫س جڇ٣طوحصٿس .ٽ 

 ٛڀحخ ٯإؿـحش ج٫غٗحٿس ٹج٫ٌٰحٱ جڇؾطٰحٗپ .٥ 

 ؿٺء ضٺػٿٖ ٯلغٹٗحش ج٫طٴٰڀس ٬ٗټ ج٫ٰـطٺٽ ج٤٫ِحٗپ ٹج٫جٜغجٟپ  .٩ 

) ج٫ٸجـغز ج٫ٰ٘ح٧ــس ٯـٲ ج٫غٿـٞ ئ٫ـټ       ذڀٲ ج٫غٿٞ ج٫ذٌـغ  ج٫ضٿٰٺٛغجٟڀس جڇسطڈڇشجػصٿحص  .٭ 

 ج٫ٰضٿٴس (  

 

ج٫طٴٰڀـس   ٹ ج٫ٰجطٰ٘ڀـس  ضٺه٪ ٟغٿ٢ ج٫ٰ٘٪ ٟپ ٯذـٺع ج٫لـغج٧س   ٹكحٯ٬س ٹٯٲ جؾ٪ ئدضجظ ضٴٰڀس ٯذ٬ڀس ٯـطضجٯس

 ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ٰـطضجٯس ئ٫ټ ٹًٖ ج٫غؤٿس ٹج٤ٰ٫طغدحش ج٫طح٫ڀس:.

 : عؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ 

 -:ج٫طلغٿ٩ٖ ؿڀحؿحش :. ٟپ ٯجح أٹڇ

 ؾٺٷغ ج٤٫ٌڀس ٟپ ئدضجظ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ج٫لحٯ٬س ٹج٫ٰطٺجػٳس -1

ج٫ٰضٳڀـس   ج٨ٰ٫ٺٳـحش ٹ ض٨ٰٲ ٟپ  ج٫ٰلحع٧س ج٫ـڀحؿڀس ج٫ٰط٨حٟثس ٨٫٪ جڃُغجٝ ج٫ـڀحؿس ٹجڇؾطٰحٗڀس ٹج٫ٰٴٰٔحش 

 ٬ٗـټ  ض٤ـٺ٭  جضذحصٿـس  ٟپ ج٫ذٺجع ج٫ٺُٴپ ٹجڇض٠ح١ ٬ٗټ ٤ٗض ئؾطٰحٗټ ؾضٿض)ج٫ضؿطٺع(٫رٴحء صٹ٫س ٯضٳڀس صٿ٤ٰغجُڀس

 أؿحؽ : ج٫ذغٿس ,ج٫٘ضج٫س ،ج٫ٰـحٹجز ٹج٫ٰٺجُٴس ج٫ٰطـحٹٿس

 ٹ ك٨٪ ج٫ضٹ٫س جڅضذحصٿـس ج٫جضٿـضز   ٯٖ ٿطٺجتٮٹج٫ط٘ضٿڈش ج٤٫حٳٺٳڀس ،٤٬٫ٺجٳڀٲ ج٫ـحذ٤س ذٰح  جڅهڈدحش ئؾغجء -2 

 ٟپ ٯجحڇش ج٫طٴٰڀس ج٫لحٯ٬س  ٫ٸحج٫٘حٯس  ج٫طٺؾٸحش ج٫ـڀحؿڀس ٹجڇؿطغجٿطجڀس

٫طلجڀٖ كغ٧حء ج٫طٴٰڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ  ج٫ٰلحع٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس / ذح٫لغج٧سلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ج٫شحهس جهضجع ج٫ط-3

 ج٬ٰ٘٫ڀس ج٫طٴٰٺٿس

ط٨٬حش ٰذٰح ٿذ٢٤ ج٫ذٰحٿس ٫ٰ ٵٹجؿطػٰحع څصجعضٶطٴٔڀٮ ج٫ٺ٣ٞ ٹض٨ٺٿٲ ٷڀثس ٯـط٬٤س ٫ضلغٿٖ ٣حٳٺٳپ  ئهضجع -4

 ج٫ٰح٫ڀس ٹج٤٘٫حعٿس ٫ٰٺجعصٵحٕ جڃٯػ٪ ٠ج٫ٺ٣ٞ ٹجڇٳط

ٹج٫ٰــحدس  ٹ٤ٗـحعجش ج٫ضٹ٫ـس   جڇعجًـپ  /  ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ج٫شحهس ذح٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ٹئهڈح زحصز ٣غجءئٗ -5

 ٟپ جضشحط ج٤٫غجعجش ٧٪ دــد  ش جٹض٨ٰڀٲ هٴحٕ ج٤٫غجع ٫ٜغى ضذضٿػٸح/ ج٫ٰغٹع ٹج٫طشِڀَ ج٫ذٌغٽ ٹج٫ٰ٘غجٳپ 

 وحهٶطجس

حش ج٫ضٹ٫ـس ٹضذضٿـض ج٫ٰ٘ـحٿڀغ ٹج٫لـغٹٍ     ٯإؿــ  ٟـپ ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ج٫شحهس ذح٫ٺٓڀ٠ـس ج٫٘حٯـس    ئهضجع -6

٧٪ ٹجٷس ٹج٫ٰوضج٣ڀس ٹ٫ل٠حٟڀس ٹٯ٨حٟذس ج٠٫ـحص ؼ،ذٰح ٿٌٰٲ ج٫ٴ ٹج٠٫ٴڀس جڅصجعٿسج٫ٰٺًٺٗڀس ڇسطڀحع ج٤٫ڀحصجش 

 ٹض٘ؼٿؼ ج٫لغج٧س /ج٫ٰلحع٧س  ٟپ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس ٫چصجعزٿذ٢٤ ج٫طِٺع ج٫ٴٺٗپ ذٰح  ٶجك٨ح٫
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٬ٗـټ  ج٫ٴوـٺم ج٫وـغٿذس ضٌـٰٲ ٬٫ٰــطػٰغٿٲ      ،ٹأد٨حٯـٶ  هٶٳوٺ٫طلٰ٪ ذ٘ي  جڇؿطػٰحعضِٺٿغ ٣حٳٺٱ  -7

 ج٫ڈت٤س ٹج٫ٰجؼٿس د٤ٺ٣ٸٮج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ جڃ٣٪ 

 ج٫طپ ضٰؾ ٓحٷغز ج٫رِح٫س ٿح٤٬٫ٌح كٰٺ٫ڀطٶ،ٹٯضٻ  جڇؿطػٰحعٯغج٣رس ٯـطٺٽ ضٴ٠ڀظ ٣حٳٺٱ  -8

 ض٨ٰڀٴڀـٶ ثـس  ٤٫حٳٺٱ جڇؿطػٰحع ٹٛڀغز ٯـٲ ج٤٫ـٺجٳڀٲ طجش ج٫وـ٬س ج٫طـپ ٿ٨ٰـٲ جٱ ضـٺٟغ ذڀ      ج٫ٰغجؾ٘س ج٫ضٹعٿس  -9

 صجٰٗس ٫ٰٺجؾٸس ٓحٷغز ج٫رِح٫س ذڀٲ ج٫لرحخ

 ٰٗح٫س جڃ٠ُح٩  ضلٜڀ٪ ض٠٘ڀ٪ ج٤٫ٺجٳڀٲ ج٫ٰط٤٬٘س ذٰٴٖ ٓحٷغز ج٫طـٺ٩ ٹٓحٷغز  -10

 ٬ٗـټ ج٫لـٺجعٕ ٹج٠٫ٌـحءجش   ٹج٫رــَ   ضِٺٿغ ج٫طلغٿ٘حش ٫ٰ٘ح٫جس ٧٪ جٳٺجٕ ج٫طجـحٹػجش ج٫جحعٿـس ٟـپ ج٫ٰـضٱ     -11

 . ج٫ٰشووس ٬٫شضٯحش ج٫٘حٯس ٹ ج٫ٰطٴ٠ـحش 

 :ٟپ ٯجح٩ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس  -حٳڀحغ

ڇ .1

 ج٫ـڀحؿڀس ٹجڅصجعٿس ج٫ڈٯغ٧ؼٿس٬ٗټ أؿحؽ دضٿػس ضجحٵ ٫رٴحء صٹ٫س ٯضٳڀس 

ئ .2

ذٰح ٿطٴحؿد ٹٯط٬ِرحش ج٫ٴ٬٤س ج٫جضٿضز ٫ٴٔـح٭   ؾغجء ج٫ط٘ضٿڈش ٬٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ٬٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس

 جڃ٣ح٫ڀٮ 

ئ .3

) ج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ    ج٫طٴٰٺٿـس ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس    ٿجحص ٣حٗضز ذڀحٳحش ٹٯ٬٘ٺٯحش ٗحٯس ٗٲ ج٤ٰ٫ٺٯـحش ٹج٫ٰـٺجعص  

 (   GISئٳلحء ٹضِٺٿغ ذٴ٦ ج٬ٰ٘٫ٺٯحش 

ئ .4

 ڇضجحٷحش ج٫طٴٰٺٿس ج٫ٰـط٤ر٬ڀس ٬٫ٰذحٟٔس جٗحصز ٷڀ٬٨ڀس ج٫غؤٻ ٹ 

ــغٹعز   .5 ــټ ًــ ــ٪ ٬ٗــ ج٫ٰ٘ــ

ٹكـغٹٍ  ٹ٢ٟ ٯ٘حٿڀغ  ج٫٘حٯس جڅصجعٿس ٹج٠٫ٴڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٟپ كٜ٪ ج٫ٺٓحتٞ  ج٠ٰ٫ح٬ًس ٯرضأضِرڀ٢ 

 أ ج٫ٰٺجُٴس ج٫ٰطـحٹٿس ٹض٨حٟإ ج٠٫غم  ٯذضصز ٣حٳٺٳڀح ضذ٢٤ ٯرض

ض٠٘ڀــ٪ صٹع ج٫لــغج٧س ٯــٖ  .6

 ج٫لحٯ٬س ٰـحٷٰس ٟپ ج٫طٴٰڀس٬٫ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ج٫شحعُس  .7

 (   Master planأٹ ٯح ٿـٰټ ج٫ٰشَِ ج٫٘ح٭ جڇؿطػٰحعٽ جڇؿطغجضڀجپ )  ٬٫ٰذحٟٔس ٿس جڇؿطػٰحع

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫رڀثـس    .8

 ٫جظخ عؤٹؽ جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿطػٰحع ٟپ ج٫ٰذحٟٔسٰٴحر ٹج٫

ــ .9 ٪ صٹع ج٫لــغج٧س ٯــٖ ض٠٘ڀ

ٹجڃؾٸــؼز ج٫غ٣حذڀــس ٹج٫ٰذحؿــرڀس ٫ٰذحعذــس ٹجؾطػــحظ ج٠٫ـــحص جڅصجعٽ  ٨ٰ٫حٟذــس ج٠٫ـــحصج٫ٸڀثــس ج٬٘٫ڀــح 

 ٹج٫ٰح٫پ ٯٲ ج٫جٸحػ ج٫طٴ٠ڀظٽ ٬٫ضٹ٫س ٬ٗټ ج٫ٰـطٺٽ ج٫ٰذ٬پ ٹج٫ٺُٴپ 

 ٬٫رغجٯؽ جڇؿطػٰحعٿس ج٫ـٴٺٿس ٬٫ٰذحٟٔس أٹ ج٫رذع ٗٴٸح  سػٿحصز ج٫ٰشووحش ج٫ٰح٫ڀ .10

 جؿطٜڈ٫ٸح ٟپ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀسٹضذـڀٲ آ٫ڀحش ضذوڀ٪ ج٫ٰٺجعص ج٫ٰح٫ڀس ج٫ٰذ٬ڀس ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪  .11

 غح٫ػح :. ٟپ ٯجح٩ جڇؿطػٰحع:
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حش ج٫٘حٯس ٟپ ٯجح٩ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ٰـطضجٯس ٹضٺؾڀـٶ ٹدـع ج٫ٰغجٟـ٢ ٹج٫ٰإؿــ    ج٫ـڀحؿس جڇؿطغجضڀجڀس ٹًٖ  -1

ٞ ٫ٰـح ٿ٠٨ـ٪   ج٫شَِ ٹج٫رغجٯؽ ٹج٫ٰلغٗحش جڇ٣طوـحصٿس ٹجڇؾطٰحٗڀـس ٬ٗـټ ًـٺتٸح       ٗضجصڅ ج٫ذـض ٯـٲ    ٹ ٬٫طش٠ڀـ

 ج٫رِح٫س ذڀٲ ج٫لرحخ

ضلجڀٖ ٹؾـظخ عؤٹؽ جڃٯـٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀـس ٹج٫٘غذڀـس ٹج٫ضٹ٫ڀـس ٫ڈؿـطػٰحع ٟـپ ج٤٫ِحٗـحش جڇ٣طوـحصٿس ٹج٫ــڀحدڀس            -2

 ج٫ٺجٗضز ٟپ ج٫ٰذحٟٔس

 جڃؾحٳدٹ ٰـطػٰغٿٲ ج٫ڀٰٴڀڀٲ  ٶ ذح٫ٴـرس ٬٫م جڇؿطػٰحع ٹضـٸڀڈضص٫ڀ٪ ٫ڈؿطػٰحع ٿٺًخ ٟغ ئٗضجص -3

ضلجڀٖ أٳلأ كغ٧حش ٯـحٷٰس ٟپ ج٫ٴ٤٪ ج٫٘ح٭ صجس٪ ج٫ٰضٿٴس ٹذٴڀٸح ٹذڀٲ ٯغج٧ؼ ٯضٿغٿحضٸح ٿش٠ٞ ٯٲ جؿـطشضج٭   -4

 صجش ٯح٫ڀس ٤٬٫ِحٗڀٲ ج٫٘ح٭ ج٫شحم.ٹج٫شحهس  ٹٿذ٢٤  ٯغص ج٫ـڀحعجش

 سڀج٫ٰ٘ضٳڀس ٹج٫ـڀحد/ ٨ڀس أٳلأ كغ٧حش ٯـحٷٰس ٟپ ٯجحڇش ج٫ػغٹز ج٫ـٰ -5

ٟـپ ٯجـحڇش ج٫وـذس ٹج٫ط٬٘ڀٰـس ٹٟـ٢ ٣ٺجٗـض ٹٯ٘ـحٿڀغ ٹًـٺجذَ ضذ٤ـ٢ ج٫جـٺصز ٟـپ              ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع أڃٷ٬ـپ  -6

 ج٫ِرپ ٹج٫وذپ ج٫ٰجح٩ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀس ٹضٺٟڀغ ٟغم ٰٗ٪ ٫ٰشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ ٹج٠٫ٴپ ٟپ 

جؿـطػٰحع ٹأٳلـِس ج٣طوـحصٿس ٟڀٸـح ٿش٠ـٞ ٯـٲ        ٟـغم  ذاٿجـحص ج٫ػحٳٺٿـس   ٱضلجڀٖ جڇؿط٤ِحخ ج٫ـ٨حٳپ ٟپ ج٫ٰض -7

 ج٫طٌشٮ ج٫ـ٨حٳپ ٟپ ٯضٿٴس ض٘ؼ

ج٫ٰٴٸٺذس ج٫طپ ٧حٳـص   جڃعجًپڀٮ ج٫ٰٴح٢ُ ج٫ـڀحدڀس ٹجؿط٘حصز ٯضلجٖ ٣ِحٕ ج٫ـڀحدس ٟپ ض٘ؼ ٹئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضغ -8

ضلـجڀٖ   ٹ ٯشِِس ٯٴطؼٷـحش ٹدـضجت٢ ٹٯــحدحش سٌـغجء ٧حٟڀـس صجسـ٪ ج٫ٰضٿٴـس ٹجڇٷطٰـح٭ ذـح٫ٰٺعظ ج٫لـ٘رپ          

 ج٫ٰٴح٢ُ جڃغغٿس ذحضجحٵس ج٫ضجس٬ڀس ٹضٴٔڀٰٸح ٹسحهس ج٫ـڀحد

ٟپ ض٘ؼ ٹئٳلحء ٯٴح٢ُ هـٴحٗڀس ذٰـح ٿٴحؿـد دجـٮ ٯشغؾـحش ج٫ط٬٘ـڀٮ ٹج٫رِح٫ـس        ٹجڇؿطػٰحع ضلجڀٖ ج٫ٰـطػٰغٿٲ  -9

 ٯٴٸح ٹٯٴخ دٺجٟؼ جؿطػٴحتڀس ٬٫ٰـطػٰغٿٲ

ٿرٸٮ ذٰـح ٿشـض٭   ٹضـأٷڀ٬ٸٮ ٹضـضع  رٴـحء ٣ـضعجش ج٫لـرحخ    ٫ ؾظخ ٹضلجڀٖ ج٫ٰٴٰٔحش ج٫ضٹ٫ڀس ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪ ٟپ ض٘ـؼ  -10

 ٬ٰٗڀس ج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ٹج٫لحٯ٬س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس

٬ٗـټ أٰٗـح٩   ٗرغ ٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ج٫ٰإٷ٬ـس ٟـپ ٷـظج ج٫جحٳـد        جڇٷطٰح٭ ذطلجڀٖ صٹع ج٫لرحخ ٹأٰٗح٩ -11

 ج٫ل٠حٟڀس ٹٯذحعذس ج٠٫ـحص ٣ضع ٯٲج٫ـ٬ِحش ج٫ٰذ٬ڀس ٹج٨ٰ٫حضد ج٫طٴ٠ڀظٿس ٫طذ٤ڀ٢ 

12-  ٗ ــحٗض ٬ٗـټ   ٿڀٰح ٬٫طشِـڀَ ج٫ٰ٘غجٳـپ ج٫ـظٽ ٿـٺٟغ ٟـغم ٰٗـ٪ ٬٫لـرحخ ٹ       ذٴحء ج٫ٰضٱ ٹج٫ٰلحعٿٖ ج٫ـ٨ٴڀس ضـض

 ٽ ج٫ضس٪ ج٫ٰذضٹص ٹج٫لرحخٹ٫ظ ج٫ٰ٘ڀلپضذ٤ڀ٢ جڇؿط٤غجع 

 :جڅؿطغجضڀجڀسج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫ٰلحعٿٖ عجذ٘ح :. ٟپ ٯجح٩ 

 :ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ-  

 ج٫ضٹ٫ڀس                     ٹج٫ٰٺجه٠حشئٗحصز ضأٷڀ٪ ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ ٹضٺؿڀ٘ٶ ٹ٤ٟح ٫ڄؿؾ ٹج٫ٰ٘حٿڀغ -1

 ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ج٫ضعجؿس ج٫ٰ٘ضز ٯٲ ٣ر٪ ج٫لغ٧س جڇؿطلحعٿس ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. -2

  ض٘ضص    ٟ ڀـس ٫ط٨ٰڀٴـٶ  ٯـٲ جؿـط٤رح٩     ٹئٳلحء ٯضعؾحش جڅ٣ڈٕ ٹج٫ٸرٺٍ ٬٫ِـحتغجش ٹضجٸڀـؼ ج٫ِٰـحع ذحڅٳـحعز ج٨٫ح

 ج٫ِحتغجش / ٫ڀڈل أٹ ٬ٗټ ٯضجع ج٫ـحٗس . 

 غجٱ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڅ٬٣ڀٰڀس ٹج٫ضٹ٫ڀس.ٟطخ جڃؾٺجء أٯح٭ كغ٧حش ج٫ِڀ 

 ٳحٷڀ٦ ٗٲ ج٫غدڈش ج٫ضٹٿس ٹجڅ٬٣ڀٰڀس .  ػٿحصز ج٫غدڈش ٯٲ ض٘ؼ ئ٫ټ ج٫ٰذحٟٔحش جڃسغٻ 

ذٰــح ٿطٴحؿــد ٹدجــٮ ج٫طٺؿــ٘س ٫ٴلــحُحضٶ ٹجؿــطػٰحعجضٶ  ضــضعٿد ٹضأٷڀــ٪ ج٨٫ــٺجصع ٹج٫٘ــحٯ٬ڀٲ ٟــپ ٯِــحع ض٘ــؼ-3

 .ج٫ٰشط٠٬س 

 ٯڀٴحء ج٫ٰشحء ج٫طجحعٽ 
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ئٗـــضجص ٹضٴ٠ڀـــظ ٯلـــغٹٕ  -1

 جؿس ج٫شٺع ج٫رذغٽ ج٫ـڀحدپ دٺ٩ ٯضٳڀس ج٫ٰشحء.صع

ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴحء ج٫ٰشـحء   -2

 ٫ڀورخ ٯڀٴحء ضجحعٽ ٧ٜڀغٷح ٯٲ ج٫ٰٺجٳپ ج٫ڀٰٴڀس ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩:

 جؿطذضجظ ٹضٺؿڀٖ ج٫غهڀٞ ڇؿط٤رح٩ ج٫ـ٠ٲ 

 .ضٺٟڀغج ڃؾٸؼز ٹج٫ٰ٘ضجش ج٫ذضٿػس ٫ٰ٘٪ ج٫ٰڀٴحء 

 حءئكغج٥ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٟپ ٬ٰٗڀس ج٫طأٷڀ٪ ٹضِٺٿغ ج٫ٰڀٴ 

 ئسغجؼ ج٫ٰٺج٣ٖ ٹج٫ػ٨ٴحش ج٫٘ـ٨غٿس ج٫ٰطٺجؾضز ٟپ ج٫ٰڀٴحء 

ــس   -3 ــٺٿغ ج٫رٴڀ ــڀٲ ٹضِ ضذـ

 جڅؿطغجضجڀس ٹج٫شضٯڀس ٫ٰضٿٴس ج٫ٰشحء

 ض٠٘ڀ٪ صٹع كغُس س٠غ ج٫ـٺجد٪ ٨ٰ٫حٟذس ج٫طٸغٿد. -4

 ، ئ٫ټ ٯٺج٣ٖ ؾضٿضز.ٹطذحخ  ٳ٤٪ ج٫ٰ٘ـ٨غجش ج٫ٰطٺجؾضز ٬ٗټ ج٫لغٿَ ج٫ـحد٬پ ٫ٰضٿغٿس ج٫ٰشحء -5

 غ ج٫رڀِغٽ ذ٨حٟس ٯط٬ِرحضٶ ج٫شضٯڀس ٹجڅؿطػٰحعٿس ج٫ٰشط٠٬س . ضٺؿڀٖ ٹضذضٿع ج٫ٰذج -6

 ج٫ذ٠حّ ٬ٗټ ج٫ٰ٘ح٫ٮ جڃغغٿس ٹج٫طغجغڀس ٹدٰحٿطٸح ٯٲ جڇٳضغحع ٯٖ ٰٗ٪ سحعُس ضٺًڀذڀس ٫ٸظٵ ج٫ٰٺج٣ٖ . -7

 .: كر٨س ج٫ِغ١ 

ڀـس  غ ٬ٰٗڀـس ضِـٺٿغ ٯط٬ِرـحش ج٫رٴڀـس ج٫طذط    ڀــ ئٗحصز ضأٷڀـ٪ ؾٰڀـٖ كـر٨س ج٫ِـغ١ جڅ٬٣ڀٰڀـس ٹج٫ضجس٬ڀـس ج٫طـپ ض       

 ٫ٰط٬ِرحش ٹؿحت٪ ج٫ٴ٤٪ ٹج٫ٰٺجهڈش 

 پ ٯجح٩ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس  :: ٟ سحٯـح

 -جڇٷطٰح٭ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ٹج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ج٫طپ ض٠ط٤غ ئ٫ڀٸح ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٹأٷٰٸح :

 ج٫ٰڀحٵ ٹج٫وغٝ ج٫وذپ  

ض٘ؼ ،ٹط٦٫ ٯٲ  ج٫طپ ٿ٠ط٤غ ئ٫ڀٸح ج٫ٰٺجُٲ ٟپ ڀسجڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫شضٯحش جڃؿحؿ-1

 سڈ٩ ج٤٫ڀح٭ ذحڇش :

ٹٳ٬٤ٶ ئ٫ټ ٯضٿٴس ض٘ؼ ٯٖ ئٗحصز ضأٷڀ٪ كر٨س ج٫طٺػٿٖ *ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ضذ٬ڀٶ ج٫ٰڀحٵ ٟپ ٯضٳڀس ج٫ٰشحء 

 ٹج٫طشؼٿٲ ٹذٰح ٿطٴحؿد ٯٖ ٯشَِ ج٫ٰضٿٴس 

 جٗپ ٹج٫ـڀحدپ . ذٰح ٿ٠٨٪ ضٜظٿس ج٫ٰڀحٵ ج٫جٺٟڀس ٹجڇؿطشضج٭ ج٫ؼع*ج٫طٺؾڀٶ ذرٴحء ج٫ـضٹص ٹج٫ذٺجؾؼ ج٫ٰحتڀس 

 ج٫ٰح٫ذس ٟپ دٺى ٯضٿٴس ض٘ؼ  ًغٹعز ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ٬٫ٰڀحٵ*

ذٰح ٿ٠٨٪ جڇؿط٠حصز ٯٴٶ ٟپ ج٫ؼعجٗس ٹج٫غٽ / ٹج٫شضٯحش طجش ج٫ِحذٖ ٯڀحٵ ج٫وغٝ ج٫وذپ  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٯ٘ح٫جس*

  / جڃصٯپ  جؿطٸڈ٧پج٫ٜڀغ 

 ج٫ٰٺؿٰڀس . ئ٣حٯس ٯلحعٿٖ دوحص ٯڀحٵ جڃٯِحعضلجڀٖ *

ٹضذـڀٲ ٹضذضٿع ج٫لر٨س ج٫ٰذ٬ڀس ٬٫ٰڀحٵ ٬٫ط٬٤ڀ٪ ٯٲ ٳـرس ج٠٫ح٣ض ٟپ ج٫ٰڀحٵ ٹهڀحٳس ح ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈ-2

 ٹج٫طش٠ڀٞ ٯٲ جڃٯغجى ج٫ٴحضجس ٗٲ ج٫ط٬ٺظ ج٫رڀثپ ٬٫ٰڀحٵ ج٫٘حصٿس . 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ؾضٹ٫س ٹج٫ڀحش ٫طذوڀ٪ ٯضٿٺٳڀس ج٫ٰإؿـس ٫ضٻ ج٫ٰإؿـحش ٹج٫ٰغج٢ٟ ج٫٘حٯس ٹج٫لشوڀحش -3

 وڀ٪ ٫چٿغجصجش ٹسضٯص ج٫ٰڀحٵ ٹجذطضجٕ ٹؿحت٪ ضذ ج٫ٴحٟظز

ج٫وغٝ ج٫وذپ ٳٔح٭ ٬طٺٗڀس ج٫وذڀس ج٫ٰجطٰ٘ڀس ذٌغٹعز ٹأٷٰڀس ج٫رغجٯؽ ج٫ٰطٴٺٗس ٫ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ -4

 ٹٯغصٹصجضٶ جڅٿجحذڀس ٹج٫وذڀس ٬ٗټ ج٫ٰجطٰٖ . 
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ٹج٫طٺؿٖ ٹضٴ٠ڀظ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٟپ ٯٴح٢ُ ج٫طٺؿٖ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫٘لٺجتپ  ج٫ضعجؿحش ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص-5

 ج٫ٰ٘غجٳپ ًٰٲ ج٫ٰشَِ ج٫ذٌغٽ 

٫ٌرَ  ج٫٘لٺجتپ  ج٫وغٝ ج٫وذپ ڃذحع ج٫ٰڀحٵ ٹضٴ٠ڀظ كر٨س ض٠٘ڀ٪ صٹع ٹج٫ڀحش ج٫غ٣حذس ٬ٗټ ج٫ذ٠غ ج٫٘لٺجتپ-6

 ٹٯذحؿرس ج٫ٰشح٠٫ڀٲ 

 ٯٲ ج٠٫ـحص ج٫ٰح٫پ ٹجڅصجعٽج٫ٰذ٬ڀس ٹٟغٹٗٸح ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِٸڀغ ج٫ٰإؿـس -7

 ٺٟڀغ ٧حٟس ٯط٬ِرحضٸح ٹأؿؾ ئٳلحتٸح جڃسظ ذطجغذطٶ ج٫شووس ٟپ ٷظج ج٫جحٳد ذ٘ض ض -8

 .: ج٨٫ٸغذحء ٹج٫ِح٣س 

 ذٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٌحٯٴس ٫ڈؿط٤غجع ج٫ـڀحؿپ ٹجڃٯٴپ  ًغٹعز  -1 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ٬٫ـ٨حٱ ٟپ ؾٰڀٖ ٯٴح٢ُ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ذٌغٿس ٹج٫غٿ٠ڀس ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ -2

 .: 

 ٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ج٫ٰطحدس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس  ئٗضجص ج٫ضعجؿحش ٬٫جضٹٻ جڇ٣طوحصٿس ٫ٰوحصع ج٫ِح-

 –ج٫ِح٣ـس ج٫لٰــڀس    –جؿطٜڈ٩ ج٠٫غم ج٫ٰطحدس څ٣حٯس أٹ ئٳلـحء ٯذِـحش ٫طٺ٫ڀـض ج٫ِح٣ـس ج٫ٰطجـضصز ) ج٫غٿـحح       -

 ٯٲ ج٫ر٬ضجٱ ج٫ٰجحٹعز  جڇؿطڀغجص/  جڅ٬٣ڀٮأٹ ئٳلحء ٯذِحش ضشن ج٫ز (  ------ج٫ِح٣س ج٫ٰحتڀس 

ذٰـح ٿطٴـحٛٮ ٯـٖ ج٫ٴٰـٺ ج٫ــ٨حٳپ ٹج٫طٺؿـٖ       ج٫ذح٫ڀـس  كر٨س ج٨٫ٸغذحء ٯٴٔٺٯحش ٹضأٷڀ٪ ئهڈح ٹضِٺٿغ ئٗحصز  -3

 ٹُر٤حل ٬٫ٰٺجه٠حش ٹج٫ٰ٘حٿغ ج٫ضٹ٫ڀس ٹج٫ـڈٯس ٹجڃٯحٱ .  ج٫ٰ٘غجٳپ ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ٰٴح٢ُ ج٫غٿ٠ڀس

 4-   ٖج٫ٰ٘ـــ٪ ٬ٗـــټ ٹًـــ

ئؿطغجضڀجڀس ٯط٨حٯ٬س ٹكحٯ٬س څ٣حٯس ج٫ٰٴلثحش ٹٯذِحش ضٺ٫ڀض ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ٬ٗټ أؿحؽ ج٤٫ِحٗپ 

 ٫جٜغجٟپ  ج

     ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ج٫ذــض ٯــٲ

 . ض٬٤ڀ٪ ج٠٫ح٣ض ٬٫ِح٣س ٹٯذحعذس ٓحٷغز ج٫ـغ٣س ٬٫ِح٣س ٹٯ٘ح٣رس ٯغض٨رڀٸح ذل٨٪ ٗح٭ 

 :ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫٘ح٭-  

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ضِرڀـ٢ ٯرـضأ ج٠ٰ٫حًـ٬س ٬٫ط٘ڀـڀٲ ٟـپ ج٫ٺٓـحتٞ ج٫طٴ٠ڀظٿـس ٹجڅصجعٿـس ٟـپ جڅصجعز            -1

ٯرـضأ ج٫ٰٺجُٴـس ج٫ٰطــحٹٿس     ٹكغٹٍ ٯذضصز ٣حٳٺٳڀـحل ضذ٤ـ٢   ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹج٫ٰضعؿڀس ٹ٢ٟ ٯ٘حٿغ

 ٹض٨حٟإ ج٠٫غم . 

ذـغجٯؽ ج٫طـضعٿد ٹج٫طأٷڀـ٪ ٨٬٫ـحصع جڅصجعٽ ٹج٫ط٬٘ڀٰـپ       ضِـٺٿغ ٹضذــڀٲ ٹضذـضٿع   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ  -2

 ٫طذ٤ڀ٢ ض٬٘ڀٮ ٗح٫پ ج٫جٺصز ٹج٫ٴٺٗڀس 

ضِٺٿغ ٹضذـڀٲ ج٫ٰٴحٷؽ ج٫طغذٺٿس ٹج٫ط٬٘ڀٰڀـس ٹُـغ١ ٹأؿـح٫ڀد ج٫طـضعٿؾ ٟـپ ؾٰڀـٖ ٯغجدـ٪         -3

 حؾحش ج٫طٴٰڀس ٹؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ ٹٯط٬ِرحش ج٫٘وغ ج٫غجٷٲ .ج٫ط٬٘ڀٮ ذٰح ٿطٴحؿد ٯٖ ئدطڀ

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٌٰڀٲ ج٫ٰٴحٷؽ ج٫طغذٺٿس ٹج٫ط٬٘ڀٰڀس ٟپ ؾٰڀـٖ ٯغجدـ٪ ج٫ط٬٘ـڀٮ غ٤حٟـس ج٫ط٘ـحٿق       -4

 ٹج٫ط٘ضص ٹ٣ڀٮ ج٫ٰ٘٪ ٹجڅٳطحؼ ٹٳرظ غ٤حٟس ج٫ٜٺ ٹج٨٫غجٷڀس ٹج٫٘ٴٞ ٹج٫ـ٬رڀس . 

ج٫ٰرــضٗڀٲ ٹج٫ٰشطــغٗڀٲ ضرٴــپ ٹصٗــٮ ٹضلــجڀٖ ج٬ٰ٘٫ٰــڀٲ ٹج٫طڈٯڀــظ ٹج٫ِــڈخ ج٫ٰٺٷــٺذڀٲ ٹ -5

 ٹج٫رحدػڀٲ ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰجحڇش . 

ٹج٫ٰرــحٳپ   ذح٫رٴڀــس ج٫طذطڀــس ٤٫ِــحٕ ج٫ط٬٘ــڀٮ ٯــٲ ســڈ٩ ضِــٺٿغ ٹضذـــڀٲ ج٫ٰغجٟــ٢  جڇٷطٰــح٭ -6

ج٫ط٬٘ڀٰڀس ج٤٫حتٰس ٹػٿحصز ٗضصٷح ٹضٺٟڀغ ج٫ٰط٬ِرحش ٹج٫طجٸڀؼجش ج٫ط٤ٴڀـس جڇػٯـس ٫ٸـح ٫طذ٤ڀـ٢     

 ٰڀس ؾحطذس ٬٫ٰط٬ٰ٘ڀٲ . ؾٺصز ٹٳٺٗڀس ج٫ط٬٘ڀٮ ٹضذٺٿ٬ٸح ئ٫ټ ذڀثس ض٬٘ڀ
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ٗرـغ ج٫رـغجٯؽ ج٫ظ٧ڀـس / ٹج٫ٰٴٰٔـحش     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫غ٣حذس ٹج٫طٺؾڀٶ ٹج٫ط٤ڀڀٮ ج٫طغذٺٽ  -7

 ج٫ضٹ٫ڀس ) ج٫ڀٺٳـ٨ٺ ٹٛڀغٷح ( 

ــحٯ٘پ      -8 ــڀٮ ج٫ج ــحش ج٫ط٬٘ ــٺٿغ ٯشغؾ ــڀٲ ٹضِ ــح٭ ذطذـ ــس   جڇٷطٰ ــض ج٫ط٤ٴڀ ــن ٹج٫ٰ٘حٷ ج٫ٰطشو

 ج٫ٰـحٗضز ٬٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ أٹ ج٫ٰٺجػٽ ج٫ط٤ٴپ ( 

ٹئٗضجص أص٫س أٳٰٔـس ج٫ٰ٘ـ٪    ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗحصز ج٫ٸڀ٬٨س ج٫طٴٔڀٰڀس ٫چصجعجش ٹج٫ٰغج٢ٟ ج٫ط٬٘ڀٰڀسج٫ -9

 ٸح٭ ٹجڇسطوحهحشذٰح ٿطٴحؿد ٯٖ ٯط٬ِرحش ض٬رڀس ج٫ٰ جڅصجعٽ

 ٹجڅصجعجش ج٫جٸٺٿس ٹج٤٫ر٬ڀس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِٸڀغ جڅصجعز ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹج٫ٰضعؿڀس ٯٲ ج٠٫حؿضٿٲ  -10

ٗرغ ئٗحصز ج٫ٴٔغ ذ٤ـحٳٺٱ  ٤ح٣حش ج٫ٰح٫ڀس ٨٬٫حصع ج٫طغذٺٽ جڇٷطٰح٭ ذٰٴخ ٧حٟس ج٫ذ٤ٺ١ ٹجڇؿطذ -11

 ج٬ٰ٘٫ٮ 

ج٬٘٫ٰڀـس   ضذضٿع ج٫ـڀحؿحش ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٬٫ط٬٘ـڀٮ ج٫٘ـح٭  ذٰـح ٿطٴحؿـد ٯـٖ ج٫طٜڀـغجش       ئهڈح ٹ -12

 ج٫ذضٿػس ٹٯط٬ِرحش ٹئدطڀحؾحش ج٫ٰط٬ٰ٘ڀٲ ٹج٫٘وغ ج٫غجٷٲ . 

  :ج٫ط٬٘ڀٮ ج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ 

خ ج٫ٰ٘حٷـض ٹجڃ٣ــح٭ ذٰـح ٿطٺجٟـ٢ ٯـٖ ٯط٬ِرـحش ؿـٺ١        ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ آ٫ڀس ضذضص ٯ٘حٿڀغ ٹكغٹٍ ٟط -1

 ج٫ٰ٘٪ 

ٹٟـطخ ج٫ـٺعف   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ضـٺٟڀغ جڅٯ٨حٳڀـحش ٹج٫ٰـٺجص ٹج٫طجٸڀـؼجش ج٫ڈػٯـس ٬٫ط٬٘ـڀٮ ج٠٫ٴـپ ٹج٫ٰٸٴـپ           -2

 ج٫ٰإٷ٬س ٬٫طِرڀ٢ . 

٬٫ذـض   ٟپ ه٠ٺٝ ئصجعز ٹكثٺٱ ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٫ٰٸٴـپ    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِرڀ٢ ٯ٘حٿڀغ ٹكغٹٍ ج٫طضٹٿغ ج٫ٺٓڀ٠پ -3

 ٯٲ ج٠٫ـحص 

ــضعٿرپ    ِــٺٿغ ٹضذـــڀٲ ٹضذــضٿع ض -4 ــ٪ ٨٬٫ــحصع جڅصجعٽ ٹج٫ط ــضعٿد ٹج٫طأٷڀ ــغجٯؽ ج٫ط ــضعٿؾ ذ ــس ج٫ط ٹٷڀث

 ٬٫ٰـطجضجش ٹُغ١ ج٫طضعٿؾ ج٫ذضٿػس 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ج٫طٺهڀٞ ج٫ٺٓڀ٠پ ٹأص٫س أٳٰٔس ج٫ٰ٘٪ جڅصجعٽ  -5

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِرڀ٢ ٯ٘حٿڀغ ٹكغٹٍ ج٤٫رٺ٩ ٬٫ِڈخ ٹج٫ِح٫رحش -6

 ج٫٘حٯس ٬٫ط٬٘ڀٮ ج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ ذٰح ٿ٬رپ جدطڀحؾحش ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذضٿع ج٫ـڀحؿحش -7

 :ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫٘ح٫پ- 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٓڀٞ ج٫ضعجؿحش ج٬٘٫ڀح ٫ط٬رڀس ٯط٬ِرحش ج٫طٴٰڀس -1 

٫ج٘ـ٪ ٯشغؾـحش ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٫جـحٯ٘پ ض٬رـپ       صٹع ج٫لغج٧س ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شـحم ٹج٫٘ـح٭   ٹضِٺٿغج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ -2

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضِرڀــ٢ ٯ٘ــحٿڀغ ٹكــغٹٍ -3ؽ ج٫طٴٰڀــس ج٫ٰـــطضجٯس ٹج٫لــحٯ٬س ئدطڀحؾــحش ٹٯط٬ِرــحش سِــَ ٹذــغجٯ

 ج٫طـجڀ٪ ٹج٤٫رٺ٩ ٟپ ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِرڀ٢ ٯ٘حٿڀغ ٹكغٹٍ ج٫طضٹٿغ ج٫ٺٓڀ٠پ ٟپ ئصجعز ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ -4

 ج٫طشووپ ٫ٰط٬ِرحش ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ ٹ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ٧حٟس ج٫ٰٺجص ٹجڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ج٫ڈػٯس-5

 :ج٫شضٯحش ج٫وذڀس- 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴلثحش ٹج٫ٰـطل٠ڀحش ٹج٫ٰغج٢ٟ ج٤٫حتٰس  -1

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫ٰٺجص ٹجڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ٹج٫ٰـط٬ؼٯحش ج٫ِرڀس ٹج٫٘ڈؾڀس  -2

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ج٫شضٯحش ج٫وذڀس ٫غٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س  -3

 ج٫وذڀس  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ ذغجٯؽ ج٫طٺٗڀس -4
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ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ جڇؿطغجضڀجڀحش ٫طِٜڀس جڇدطڀحؾحش ٯٲ ج٫ٰغج٢ٟ ج٫وذڀس ج٫٘حٯس ٹٯغج٢ٟ عٗحٿس  -5

 جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س ٹ٢ٟ ج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

 ض٠٘ڀ٪ ج٫ضٹع جڅكغجٟپ ٹج٫غ٣حذپ ٬ٗټ ج٫ٰٴلثحش ٹج٫ٰإؿـحش ج٫وذڀس ٹج٫ِرڀس جڃٷ٬ڀس ٹج٫شحهس  -6

څؿ٘حٝ ٹج٬٨٫ټ ٹج٬٤٫د ٹٛڀغٷح ٯٲ جڃٯغجى جڇٷطٰح٭ ذاهڈح ٹضذـڀٲ أ٣ـح٭ ج٫ِٺجعب ٹج -7

 ج٫ٰـط٘وڀس 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طِٜڀس ٨٬٫حصع ج٫ِرپ ٹج٫طٰغٿٌپ ٹج٠٫ٴپ ٟپ ج٫ٰٴلثحش ٹج٫ٰـطل٠ڀحش ٹج٫ٰغج٢ٟ  -8

 ج٫٘حٯس ٟپ ج٫ٰضٿٴس ٹج٫غٿٞ

 ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩  ٯلغٹٕ ج٫ذٰحٿس 

 ٰٴلثحش.عٟٖ ج٫ٺٗپ ج٫ٰجطٰ٘پ ٫ضٻ ؿ٨حٱ ٯضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ذحعجش ج٫ٰجحٹعز ٫ٸظٵ ج٫ -1

ضغٯڀٮ  ٹ دضز ج٫وڀحٳس ٯإؿـڀح ئ٫ټ ٯـطٺٻ ٷڀثس ٯذ٬ڀس ٯـط٬٤س ض٘ٴپ ذوڀحٳسٹئهضجع ٣غجع ذطِٺٿغ  -2

 .ج٫ٰٴلحء ٟپ ٯـحعجش ج٫ٺصٿحٱ جڃؿحؿڀس ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ  ٯط٬ِرحش كر٨حش ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس

ئ٫ــؼج٭ ئصجعز ٯلــغٹٕ ج٫ٴٔحٟــس ذطشوــڀن ٟــغ١ ٯــحٷغز ٫ٰطحذ٘ــس عٟــٖ ج٫ٰش٠٬ــحش ٯــٲ ٟطذــحش ج٫طوــغٿٞ   -3

 ضٹصز.ج٫ٰـ

 ٺجصع ج٫ٰطشووس ٫ٰػ٪ ٷظٵ جڃٰٗح٩  ج٫ٰإؿـس ج٫ٰذ٬ڀس ذح٨٫ أٹضؼٹٿض ٹدضز ج٫وڀحٳس  -4

ئ٫ؼج٭ ٯإؿـس ج٫ٰڀحٵ ٹج٫وغٝ ج٫وذپ ذٰطحذ٘س ٹٯٴٖ ج٫وغٝ ج٫وذپ ج٫٘لٺجتپ ئ٫ـټ ج٫ــٺجت٪ ٹهـڀحٳس     -5

 ج٫لر٨حش ٹٯ٬ذ٤حضٸح صٹعٿح.

ٰٖ ج٫ٰٺجعص ج٫شحهس ذـضٗٮ  ٣غجعجش ضلغٿ٘ڀس ٹئصجعٿس ضٰٴخ ٹدضز هڀحٳس ج٫ٰلغٹٕ ج٫وڈدڀس ذج جؿطوضجع -6

ٷظج ج٫ٰلغٹٕ ٹٯٴذٸح هـڈدڀحش ج٫طـغسڀن ٹأسـظ ج٫غؿـٺ٭ ٯـٲ ج٫ٰــط٠ڀضٿٲ ٯـٲ ج٫وـغٝ ج٫وـذپ /          

 ٹج٫شضٯحش ج٨٫ٸغذحتڀس ٹج٫ٸحضٞ ٹجٗحصز ج٫طغٯڀٮ ٫ٸح . 

 ضٺٟڀغ جڇٗطٰحصجش ج٫ٰح٫ڀس ج٨٫حٟڀس ٫طٴ٠ڀظ ج٫شَِ ج٫ـٴٺٿس ٫ٸظٵ ج٫ٰإؿـس ج٫ٰذ٬ڀس. -7

ڃٰٗح٩ ج٫وڀحٳس ٹجؿط٨ٰح٩ ٯط٬ِرحش ج٫رٴڀس ج٫طذطڀـس ٫ٸـظٵ ج٫ٰإؿــس    ئٗحصز ضأٷڀ٪ ج٫ٰ٘ضجش ج٨ٰ٫طـرس  -8

ٹض٘ؼٿؼ ٯ٘ضجضٸح ذ٤ِٖ ؾضٿضز ٯح ٿطٴحؿد ٯٖ ٯٸحٯٸح ٫طٴ٠ڀـظ ج٫شِـَ ٹج٫رـغجٯؽ ج٫ٰغٟٺٗـس ٹج٫ٰ٘طٰـضز      

 ٯٲ ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس.

 ج٫شضٯڀس ج٫٘لٺجتڀس صجس٪ ج٫ٰضٿٴس ئٗحصز ضٴٔڀٮ ٯٺج٣ٖ جڃؿٺج١ ج٫ل٘رڀس ٹج٫ٺعف  -9

 ٢ٟ ٹج٫ٰطحذ٘س  ذ٨ٰطد جڃكٜح٩ ذطِرڀ٢ ج٤٫ٺجٳڀٲ ٹعصٕ ج٫ٰـطٸطغٿٲ .ئ٫ؼج٭ ئصجعز ج٫ٰغج -10

 دجؼ ٯذحؾغ ٹٯٺج٣ٖ ٫غٟٖ ٯش٠٬حش ج٫ـڀٺ٩ ٹئٗحصز ضضٹٿغٷح ٹجڇؿط٠حصز ٯٴٸح. -11

 : ج٫ٴ٤٪ ٹج٫ٰٺجهڈش-  

 ض٠٘ڀ٪ ج٤٫ٺجٳڀٲ ٹضذغٿغ ج٫ٴ٤٪ ٯٲ جڇدط٨حع . -1

٭ جؿـط٨ٰح٩  2005/2006ٗـح٭  ج٫ٰ٘ـضز ٯٴـظ   ٹ ٫ضعجؿس ج٫ٰغٹعٿس ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٤٘٫ٺص جج٫رذع ٗٲ ضٰٺٿ٪   -2

 ٯلغٹٕ ضذـڀٲ ٹضذضٿع ٯِحع ض٘ؼ ٹجٯطڈ٥ أعجًڀس.

 ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٟپ ٯجح٩ ج٫ٴ٤٪ ٹضٴٔڀٰڀس  -3

 ض٠٘ڀ٪ ج٫ضعجؿحش ج٫شحهس ذٰط٬ِرحش )ضذـڀٲ ج٫ٴ٤٪( -4

ضل٨ڀ٪ ٯج٬ؾ ٹٷڀثس ٬٫ٴ٤٪ ج٫ٰذ٬پ څصجعز ج٬ٰ٘٫ڀس جڅٳٰحتڀس أٽ ئٳلحء ٯو٬ذس ٯٺجهڈش ض٘ـؼ ذذــد    -5

 ( ج٫ٸٴضٿس ٫CESٰ٘ضز ٯٲ ٣ر٪ كغ٧س )جضٺهڀحش ج٫ضعجؿحش 

 ض٤ٺٿس ذٴحء ٣ضعجش كغُس ج٫ٰغٹع ٹئصجعز ج٫ٰٺجهڈش ٨ٰ٫طد ج٫ٴ٤٪. -6
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 ضٴ٠ڀظ ج٫ذِس جڇؿطػٰحعٿس څٗحصز ضأٷڀ٪ كر٨س ج٫ٰٺجهڈش ج٫ضجس٬ڀس ٹجڅ٬٣ڀٰڀس ٬٫ٰذحٟٔس -7

ٖ ج٫ضٹ٫ـس  ذح٫لـغج٧س ٯـ   ج٫ـڀحؿپ ٹج٫ـڀحصٽ څٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴـحء ج٫ٰشـحء ج٫ـضٹ٫پ    جڅ٬٣ڀٰپ جٯطڈ٥ ج٤٫غجع -8

 جڇضذحصٿس  

 سٰحؿـڀس(ٹٯطحذ٘س ٹضٴ٠ڀـظٷح  -)غڈغڀـس ٟپ ضٺؿـ٘س ج٫ِـغ١ ٹهـڀحٳطٸح     جٗطٰحص ج٫شَِ جڅٳٰحتڀس ج٫ٰؼٯٴس -9

 ٹضٺٟڀغ جڃٯٺج٩ ج٫ڈػٯس ٫طٴ٠ڀظٷح .

 سضٯحش ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضرٴپ ٹض٠٘ڀ٪ ذغجٯؽ ج٫طٺٗڀس ٹج٫طػ٤ڀٞ ٬٫ٰجطٰٖ ج٫ٸحصٟس ئ٫ټ ٳلغ ج٤٫ڀٮ ٹضٜڀڀغ ج٫ــ٬ٺ٧ڀحش   -1

 ٹضٴٰڀس ج٫ٺٗپ ذأٷٰڀس ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٿجحص ٹض٠٘ڀ٪ ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ دٰڈش ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ  -2

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ض٠٘ڀــ٪ صٹع ٹؿــحت٪ جڅٗــڈ٭ ج٫غؿــٰپ ٹجڃٷ٬ــپ  ٟــپ ج٫طٺٗڀــس ٹج٫طػ٤ڀــٞ ذأٷٰڀــس ج٫ٴٔحٟــس  -3

 ٹج٫طذ٠ڀؼ ٬٫ٰلحع٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٟپ دٰڈش ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ 

٫ٰ٘٪ ٬ٗټ  ٯ٘ح٫جس ٧حٟس  ج٤٫ٌحٿح ٹجڅك٨ح٫ڀحش ج٫ذ٤ٺ٣ڀس ٹج٫ٰح٫ڀس ٹجڅصجعٿس  ج٫ٰطو٬س  ذٰ٘ح٩ ج٫ٴٔحٟـس  ج -4

 ٹج٫طذـڀٲ

٫ڈػٯــس ج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ ضـٺٟڀغ جڃ٫ڀـحش ٹٹؿـحت٪ ج٫جٰـٖ ٹج٫ط٠غٿـٚ ڃ٧ـٺج٭ ج٤٫ٰحٯـس ٹج٫ٰش٠٬ـحش ج٫ٰشط٠٬ـس ج            -5

 ٹج٫شحهس ذح٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ 

 ٳٺٳڀس ٬٫طضٹٿغ ج٫ٺٓڀ٠پ ) جڅهڈح جڅصجعٽ ( لغٹٍ ج٤٫حج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضِرڀ٢ ج٫ٰ٘حٿڀغ ٹج٫ -6

ٹئٗـحصز جؿـطػٰحع    ج٫ٰش٠٬ـحش  ضـضٹٿغ  جڇٷطٰح٭ ذاٗضجص  ج٫ضعجؿحش ٹجڃذذحظ ٫ڈؿطػٰحع  ٟپ ٯجـح٩ ٯ٘ح٫جـس   -7

 ٯشغؾحضٸح ذٰح ٿ٠٨٪ ض٬٤ڀ٪ أغحعٷح ج٫رڀثڀس / ٹج٫ط٬ٺظ ج٫ٰطٺ٣ٖ .  

 : طٹٽ جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس 

 حٿس ٹج٫ذٰحٿس جڇؾطٰحٗڀس ٫ظٹٽ جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس ضذـڀٲ ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ج٫ضجٰٗس ٫غٗ -1

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ عؤٿـس ئؿـطغجضڀجڀس  ٯط٨حٯ٬ـس ٫غٗحٿـس ٹدٰحٿـس طٹٽ جڇدطڀحؾـحش ج٫شحهـس ٟـپ ج٫ٰجـحڇش           -2

 ذڀس ٹج٫ِرڀس ٹج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹج٫طحٷڀ٬ڀس وج٫

 –٫ط٬٘ـڀٮ  ض٠٘ڀ٪ صٹع هٴضٹ١ عٗحٿس ج٫ٰ٘ح٣ڀٲ ٟپ ض٤ضٿٮ سضٯحش ج٫غٗحٿس جڇؾطٰحٗڀس ٠٫ثـحش ج٫ٰ٘ـح٣ڀٲ ) ج   -3

 ج٫ز ( ---------- -ج٫ٰغج٧ؼ ج٫ٰطشووس  –ج٫طأٷڀ٪  –ج٫وذس 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٤٫ضعجش ٹجڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ج٫ڈػٯس ٫طلٜڀ٪ ٯغج٧ؼ ٹٯإؿـحش ج٫غٗحٿس ٹج٫ذٰحٿـس   -4

 جڇؾطٰحٗڀس ج٤٫حتٰس 

 س ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضرٴپ ٹضٴ٠ڀظ ذغجٯؽ ج٫طضعٿد ٹج٫طأٷڀ٪ ج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ ٫ظٹٽ جڇدطڀحؾحش ج٫شحه -5

جڇٷطٰح٭ ذطٴٰڀس ٣ضعجش ٹ٠٧ـحءجش ج٨٫ـحصع ج٫ـٺٓڀ٠پ ٹج٫شـضٯپ ج٫٘ـحٯ٬ڀٲ ٟـپ ٯغج٧ـؼ ٹٯإؿــحش ج٫غٗحٿـس           -6

 ٹج٫شضٯس جڇؾطٰحٗڀس 

جڇٷطٰح٭ ٟپ ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ ذغجٯؽ ج٫طٺٗڀس ٹج٫طػ٤ڀٞ ٟـپ أٹؿـحٍ ج٫ٰجطٰـٖ ذٌـغٹعز ٹأٷٰڀـس ئصٯـحؼ طٹٽ        -7

 جڇدطڀحؾحش ٟپ ج٫ٰجطٰٖ

  .: ٟثس ج٫ٰٸٰلڀٲ 

ــټ ضــٺٟڀغ ج٫  -1 ــحٵ ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗ ــحء  - شــضٯحش جڃؿحؿــڀس ) ج٫ٰڀ ــڀٮ  –ج٫وــذس  –ج٨٫ٸغذ ــز (  ------- -ج٫ط٬٘ ج٫

 ٹج٫ٰضٱ ج٫ـ٨ٴڀس ج٤٫حتٰس ٹج٫شحهس ذٸٮ  ٬٫ٰجٰ٘حش
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ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٠٫غم ج٫ٰٴحؿرس ٫ضٯجٸٮ ٟـپ ج٫ٰجطٰـٖ ٹٯذحعذـس ج٫ٴؼٗـحش ج٫طٰڀڀؼٿـس ًـضٷٮ ٯـٲ         -2

 حؿرس سڈ٩ ئ٣حٯس ٹضٴ٠ڀظ ج٫رغجٯؽ ج٫طحٷڀ٬ڀس ٹج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ج٫ٰٴ

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴٔڀٮ ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ذغٝ ٹج٫ٰٸٲ ج٫ط٬٤ڀضٿس ج٫ذح٫ڀس ج٫طپ ٿؼجٹ٫ٺٳٸـح ٯػـ٪ ) ج٫ذڀح٧ـس     -3

ج٫ـز ( ٯـٲ سـڈ٩ ض٨ٰڀـٴٸٮ ٬٫ذوـٺ٩ ٬ٗـټ        ----- -ج٫ــجحص   –جڃدظٿـس   –هٴحٗس ج٫ذ٤حتـد   –ج٫ج٬ضٿس 

ج٫ٰإؿــڀس  ٹضرٴـټ ج٫ٰلـحعٿٖ   ج٤٫غٹى ج٫ٰڀـغز څ٣حٯـس ج٫ٰلـحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿـس ج٫وـٜڀغز ج٫ٰـضعز ٬٫ـضس٪       

 ج٫وٜڀغز ٹج٫ٰ٘حٯ٪ ج٫وٴحٗڀس ج٫شحهس ٟپ ٗح٫ٰٸٮ 

ٟـپ سِـَ ج٫طِـٺٿغ ج٫ٰ٘غجٳـپ ٹج٫ذٌـغٽ )       ٬٫ٰٸلـٰڀٲ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئصعجؼ ج٫ٰٴح٢ُ ٹج٫ٰـضٱ ج٫ــ٨ٴڀس    -4

 عهٞ ج٫لٺجعٕ ( ٹكر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ  

س ٹسحهـس جڃٯـغجى ج٫شرڀػـس ٹج٫ٰ٘ضٿـ    جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ج٫شضٯحش ج٫وذڀس ٹج٫ِرڀس ٹج٫٘ڈؾڀس ج٫ٰجحٳڀـس   -5

 ٬٫ٜڀغ . 

 ٟپ ج٫ٰضٱ ج٫ـ٨ٴڀس ج٫شحهس ذٸٮ  ج٫طپ ضذص جڇٳط٠حٕ دح٫ڀحل  ٯٴخ ٤ٗٺص ج٫ط٬ٰڀ٦ ٬٫ٰٴحػ٩ ًغٹعز  -6

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٓغٹٝ ٰٗح٩ ج٫ٴٔحٟس ٹٯٴذٸٮ ٤ٗٺص ٰٗ٪ عؿٰڀس ٹضػرڀص أٹًحٗٸٮ ج٫ٺٓڀ٠ڀس  -7

ٹج٫٘ــ٨غٿس  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٨ٰڀٲ ٹض٘ڀڀٲ ج٨٫ٺجصع ج٫ٰإٷ٬س ٟپ ج٫ٰغج٢ٟ ٹج٫ٰإؿـحش ج٫ذ٨ٺٯڀس ج٫ٰضٳڀـس   -8

 ٹجڃٯٴڀس ٹٯغج٢ٟ ٹٯإؿـحش ج٤٫ِحٕ ج٫شحم 

 جڇٷطٰح٭ ذاصعجؼ جڃؿغ ج٤٠٫ڀغز ذلر٨س ج٫غٗحٿس ٹج٫ٌٰحٱ جڇؾطٰحٗپ  -9

ٹج٫ط٘ـٺٿي   ج٬٫ـظٿٲ ؿـ٤ِٺج ٯـٴٸٮ     جڇٷطٰح٭ ذلٸضجء ٹؾغدـټ ج٫ػـٺعز ج٫لـرحذڀس ج٫لـ٘رڀس ج٫ــ٬ٰڀس      -10

 ج٫٘حص٩ ٫ٸٮ

 ؿحصؿح  :. ٟپ ٯجح٩ ج٤٠٫غ ٹج٫رِح٫س :

ٹج٫ٰطٰػ٬ـس ذح٫ٰلـحعٿٖ   ج٫رِح٫ـس   ٯـٲ   ضطپ ضـٸٮ ٟپ ج٫طش٠ڀٞ ٯـٲ ج٤٠٫ـغ ٹج٫ذـ   ٬٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ج٫ ج٫ضعجؿحش ئؾغجء -1

  ج٫طح٫ڀس :.

 ٯرضأ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ئُحع* ئٳلحء ٯضٱ ؿ٨ڀٴس ٫ظٹٽ ج٫ضس٪ ج٫ٰذضٹص ٹذڀ٘ٸح ذح٫ط٤ـڀَ ج٫ٰغٿخ ٟپ       

 أٳلحء ٯغ٧ؼ ضضعٿد ٬ٗټ جڇهِڀحص ج٫رذغٽ *      

صذ٬ٺ٭ ٫ٰضز ٗح٭ ٟـپ ٯجـح٩ ج٬٫ٜـحش ٹج٫ذحؿـد     ذاًحٟس  ضضعٿد ٯشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ ٹج٠٫ٴپ ج٫ط٤ٴپ* ضأٷڀ٪ ٹ      

 جځ٫پ

أٹ ج٫ٰإؿــحش ج٫٘حٯـس جڃسـغٻ )    ٯوـ٬ذس ج٫ِـغ١ )ؿـحذ٤ح(     ٸـح ٟطخ ٯغ٧ؼ ج٫طضعٿد ج٫ٰٸٴپ ج٫ظٽ ضلغٝ ٬ٗڀ ئٗحصز*       

ج٫ػ٤ڀ٬س ج٫ٰشط٠٬س ٹج٫ش٠ڀ٠ـس  ٣ڀحصز ج٫ٰ٘ضجش ذح٫طضعٿد ٬ٗټ  سج٫شحهج٫جٰحع٥ /ج٫ٰـحدس / ج٫ٰٺجهڈش ( ٹجڃ٣ـح٭ 

 ٹجڃ٫ڀحش ج٠٫ٴڀس جڃسغٻ ج٫ٰ٘طٰضز ؿحذ٤حل 

 ذحڅًحٟس ئ٫ټ ٯلحعٿٖ هٜڀغز ٬٫ٰٴطجحش ج٫ج٬ضٿسٹج٫ذغٟڀس  ٬٫وٴحٗحش ج٫ج٬ضٿس حعٿٖئٳلحء ٯل *      

ٯـٲ ج٫جٴــڀٲ    ئٳلحء ٯوٴٖ ٬٫ٜؼ٩ ٹج٫ٴـڀؽ ٹٯ٘حٯ٪ هـٴحٗس ج٫ٰڈذـؾ ج٫جـحٷؼز جڇؿـطڀ٘حخ ج٫لـرحخ ٹج٫لـحذحش       *     

 ٹٯ٘حٯ٪ ج٫ذڀح٧س ٹج٫طِغٿؼ / ٹٯلحٛ٪ ٯطِٺعز ٬٫ٰ٘حٹػ ٹج٤ٰ٫حُد ج٫ط٬٤ڀضٿس 

 ٬ٰٗڀس ٬٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫س ذڀٲ أٹؿحتَ ج٫لرحخ  ضأٷڀ٬پ* ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ئؿطغجضڀجڀس ٗحٯس ٹذغجٯؽ     

 ٨غجٯـس ضطٰػـ٪  ئٗضجص  ذغجٯؽ ج٫طأٷڀ٪ ج٫طضعٿد ٬٫لرحخ ٫ط٨ٰڀـٴٸٮ ٫چ٫ذـح١ ذــٺ١ ج٫ٰ٘ـ٪ ضٌـٰٲ ٫ٸـٮ ج٫٘ـڀق ذ        -2

   -ذحڇضپ:

 جڇٷطٰح٭ ذاٗضجص ٹضٴ٠ڀظ ذغجٯؽ ج٫طضعٿد ٹج٫طأٷڀ٪ ٬٫لرحخ ٫ط٨ٰڀٴٸٮ ٯٲ جڇ٫طذح١ ذـٺ١ ج٫ٰ٘٪  -1

 ٬ٰٗڀس ٬٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫س  ضأٷڀ٬پج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ئؿطغجضڀجڀس ٗحٯس ٹذغجٯؽ  -2
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ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٬٫ٰــحٷٰس ٟـپ      ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔـحش  -3

 ضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ذح٫ٰذحٟٔس 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء هٴضٹ١ ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٫طأٷڀ٪ ٹضضعٿد ج٫لرحخ ٹعٟٖ ٣ضعجضٸٮ ج٫طٴحٟـڀس ٟپ ج٫ذوٺ٩  -4

 ٬ٗټ ٟغم ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطحدس ٯذ٬ڀح 

ــ٪ ٹج٫ط٨ٰــڀٲ     -5 ــضعٿد ٹج٫طأٷڀ ــڀٮ ٹضلــجڀٖ ٯلــحعٿٖ ج٫ط ــس ج٫ط٬٘ ــټ ئٗــحصز ٷڀ٬٨ ج٫ٰٸٴــپ ٬٫لــرحخ أٹ ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗ

 ٯـحٗضضٸٮ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلحعٿ٘ٸٮ  

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طٰٺٿڈش ج٫ٰح٫ڀس ج٫ٰڀـغز ٫ضٗٮ ج٫ٰلحعٿٖ ٹجڃٳلِس ج٫طٴٰٺٿس ج٫وٜڀغز ج٫ٰضعز ٬٫ضس٪  -6

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٹػٿحصز جؿط٤ِحخ عؤؤؽ جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿطػٰحع ٟپ ج٫ٰذحٟٔس  -7

 ـڀٲ ج٫ـڀحؿحش ج٫ٴ٤ضٿس ٫غٟٖ ٣ڀٰس ج٬ٰ٘٫س ج٫ٴ٤ضٿس ج٫ٺُٴڀس أٯح٭ ج٫ٰ٘ڈش جڃؾٴرڀسج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذ -8

 ؿحذ٘ح :. ٟپ ٯجح٩ ج٫ضعجؿحش ٹج٫رذٺظ  :

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئؾـغجء ج٫ضعجؿـحش ج٫رذـٺظ ج٫طذ٬ڀ٬ڀـس ٹج٫طلشڀوـڀس ٫ٔـحٷغز ج٤٠٫ـغ         -

 شٹأغحعٷح ٹٹًٖ ج٫غؤٻ ٹجڇؿطغجضجڀحش ٹج٫ـڀحؿڀحش ٹجڅؾغجءج أؿرحذٸحٹج٫رِح٫س ٫ٰ٘غٟس 

       ج٫وٴحٕ ج٤٫غجع ڃٗضجص ج٫شَِ ٹج٫رغجٯؽ ٬٫ذض ٯٲ ج٤٠٫غ  -

 ٹج٫رِح٫س  -

ٯـــٺدحش ٹُٴڀــس كــحٯ٬س دــٺ٩ ٓــحٷغز ج٫رِح٫ــس ٫ط٨ــٺٱ   ئٗــضجصج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ  -

جڃؿحؽ ج٫ظٽ ضغض٨ؼ ٬ٗڀٸح ج٫ـ٬ِحش ج٫ضٹ٫س ج٫ٰغ٧ؼٿس ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿس ٟـپ عؿـٮ ج٫ـڀحؿـحش ٹئٗـضجص     

 ج٫شَِ ٹج٫رغجٯؽ ٹج٫ٰلغٗحش ج٫طٴٰٺٿس

ؿحش جڇؾطٰحٗڀس ٹجڇ٣طوحصٿس ج٫طپ ضـٸٮ ٟپ ج٨٫لٞ ٗٲ ج٫جٺجٳد ئؾغجء ج٫ضعج -

ٹج٫جغٿٰس ٹج٫٘ٴـٞ ج٫ٰـإغغ ٟـپ ذٴڀـس      جڅعٷحخج٫ش٠ڀس ج٫طپ ٯٲ كحٳٸح أٱ ضٺ٫ض ج٫ٰؼٿض ٯٲ ج٫طِغٝ 

ج٫ٴٔح٭ ج٫ػ٤حٟپ ٹ٤٫ڀٰپ ٹجڃسڈ٣پ ج٫طپ ض٘طرغ ؿرد ٯـٲ جڃؿـرحخ ٗـض٭ ضذ٤ڀـ٢ ٯ٤ٺٯـحش جڃٯـٲ       

 ٹجڇؿط٤غجع جڇؾطٰحٗپ

 ج٬ٰ٘٫ـپ ٳڀحش ٹج٫ضٗٮ ج٫ٰح٫پ ٹج٠٫ٴپ ٹج٫ٰغج٧ؼ ٹٯإؿــحش ج٫رذـع   ضٺٟڀغ جڅٯ٨ح -

٫ط٨ٰٴٸح ٯٲ ٫طٴ٠ڀظ ج٫ٰـٺدحش ٹج٫ضعجؿحش جڇؾطٰحٗڀس ٹ٢ٟ ج٫ٰ٘حٿڀغ ٹج٫ٰٴٸجڀس ج٬ٰ٘٫ڀس ٹٳلغٷح 

٫ڈؿطغكحص ذٸح ٟپ هڀحٛس ج٫شَِ ج٫طٴٰٺٿس ٹ٤ٟح ٬٫طٺؾٸحش ٹج٫ـڀحؿحش ج٫٘حٯس ٟپ ٯ٘ح٫جس ٷـظٵ  

 ض٦٬ أٹج٫ٔحٷغ 

 ئُـحع ٺٓڀٞ ج٫ٰ٘ح٫س ج٫ٺُٴڀس ٯذ٪ ج٫ٰ٘ح٫ـس ج٫ٺجٟـضز ٟـپ    ٹًٖ سَِ ئدڈ٩ ج٫ط -

 ذغٳحٯؽ ٹُٲ كحٯ٪

ج٫طٴـڀ٢ ٯـٖ صٹ٩ جڅ٬٣ـڀٮ / ج٫ٰجـحٹعز ڇؿـطڀ٘حخ ج٫ٰ٘ح٫ـس ج٫ٴٺٗڀـس ٹج٫ٰإٷ٬ـس         -

 ٬٫ٰ٘٪ ٟپ ذ٬ضجٳٸح . 
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 ج٫غجذٖج٫ٰذٺع 

 ج٫ذ٤ٺ١ ج٫ذغٿحش

 ٯ٤ضٯس : 

ش ج٫٘ح٫ٰڀـس ڃٳٸـح ضط٬٘ـ٢ ذحڅٳــحٱ ٧ٺٳـٶ      جدط٬ص ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿـحش جڇٷطٰـح٭ ج٨٫رڀـغ ٯـٲ ٣رـ٪ صٹ٩ ج٫٘ـح٫ٮ ٹج٫ٰٴٰٔـح       

ج٫ٰش٬ٺ١ ج٫ٺدڀض ج٫ظٽ ٿٰ٘غ جڃعى ٹجڇٗطضجء ٬ٗټ د٤ٺ٣ٶ ٹدغٿحضٶ ٿ٘ض جٯطٸحٳح ٨٫غجٯطٶ ٹٿإغغ ٟپ أصجتٶ ٹُح٣حضٶ ٹ٫ظ٦٫ 

ؿحعٗص ج٫ضٹ٩ ٹج٫ٰٴٰٔحش ج٫٘ح٫ٰڀس ج٫ٰ٘ٴڀس ذذ٤ٺ١ جڅٳـحٱ ئ٫ټ ئهـضجع جڇض٠ح٣ڀـحش ٹج٫ٰ٘حٷـضجش ٹج٫طلـغٿ٘حش ج٫ضٹ٫ڀـس      

٫ٌٰحٱ دٰحٿس ٹجدطغج٭ د٤ٺ١ جڅٳـحٱ ٹدغٿحضٶ ٹٯٲ ٌٟ٪ جهلل ض٘ح٫ټ ٬ٗـټ ج٫ڀٰٴڀـڀٲ أٳٸـٮ جعضٌـٺج أٱ ض٨ـٺٱ      ج٫شحهس 

ٯرحصب جڅؿڈ٭ ٯوضع ج٫طلغٿٖ ٹٷٺ ٯح ٿٌٰٲ أٱ ض٨ٺٱ د٤ٺ١ ٹدغٿحش ج٫ٰٺجُٲ ج٫ڀٰٴپ ٟپ ج٨ٰ٫حٳس ج٫ڈت٤ـس ذـٶ دڀـع    

ــح        ــغٿس ٯـــــــ ــحع ج٫رلـــــــ ــٲ جڃ٨ٟـــــــ ــغ ٯـــــــ ــغجتٖ أٹ ٨ٟـــــــ ــٲ ج٫لـــــــ ــغٿ٘س ٯـــــــ ــَ كـــــــ ــٮ ض٘ـــــــ  ٫ـــــــ

غٿ٘س جڅؿڈٯڀس ٬٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش ٯٲ جڇٷطٰح٭ ٹج٫٘ٴحٿس ٹًٰٴص ٗض٭ جٳطٸح٧ٸح ذاٿجحخ ج٤٘٫ٺذحش ج٫ضٳڀٺٿـس  أِٗطٶ ج٫ل

 ٹجڃسغٹٿس ٬ٗټ ٯٴطٸ٨ڀٸح .

٬ٗـټ د٤ـٺ٣ٸٮ    ٹجڇٗطضجءٹڃٱ أذٴحء ض٘ؼ ذِرڀ٘طٸٮ ٿٰڀ٬ٺٱ ئ٫ټ ج٫ٰضٳڀس ٹٯٲ أ٧ػغ ٯٲ ض٘غًٺج ئ٫ټ ج٫طٸٰڀق ٹجڅ٣وحء 

 ٷظٵڃذٴحء  ٹج٫طٺػٿٖ ج٫ٜڀغ ٗحص٩ ٬٫ػغٹز ٹج٫ٰٴحهد ج٬٘٫ڀحد٢ ج٫ٰٺجُٴس ج٫ٰطـحٹٿس  ٹدغٿحضٸٮ ٟپ ؾٰڀٖ ج٫ٰجحڇش ٹسحهس

ٯـٲ ٣رـ٪ ٯإؿــحش ج٫ضٹ٫ـس ج٫ٰغ٧ؼٿـس ٟـپ ضذــڀٲ         ٹجڅٷٰـح٩ ط٦٫ ئ٫ټ هضٹع ٣غجعجش ضٰڀڀؼٿس ًـضٷٮ   أصٻج٫ٰذحٟٔس 

ٴڀٲ ٟپ حش جڃؿحؿڀس ٬٫ٰٺجُس ٹضٺٟڀغ ج٫شضٯٹئ٣حٯس ج٫ٰلحعٿٖ جڅؿطغجضڀجڀس ج٫طٴٰٺٿ جڅؿطغجضڀجڀسٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس 

ضٯحش جڃؿحؿـڀس ٟڀٸـح   ( ٹئٷٰـح٩ ج٫شـ  ٹٛڀغٷـح   –ج٨٫ٸغذحء  –ج٫ٰڀحٵ  –ج٫وذس  –ج٫ٰجحڇش ج٫ذڀٺٿس ٹج٫ٸحٯس ٯػ٪ ) ج٫ط٬٘ڀٮ 

ئ٫ـټ   ٿرٌ٘ـٸٮ ٯػ٪ ج٫جٺجٳد ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹج٫وذڀس ٹج٫رڀثڀس ٹٷٺ ٯح أغغ ؿ٬رح ٬ٗټ أصجتٸـٮ ج٫غٿـحصٽ ٟـپ ج٫طٴٰڀـس ٧ٰـح أصٻ      

 .ٟغم ٰٗ٪ ٹضٺٟڀغ ٤٫ٰس ج٫٘ڀق ج٫ٌغٹعٿس ٬رذع ٗٲ ضذ٤ڀ٢ ج٫ظجش ج٫ٸجغز ٯٲ ج٫ٰذحٟٔس ٫

 أذٴحؤٷـح ٟرغجٿغ جٳ٤٬ِص ٯٲ ض٘ـؼ ٹ٧ـحٱ أذٴحؤٷـح ٷـٮ ٹ٣ـٺص ٷـظٵ ج٫ػـٺعز ٹج٫ػـٺعجش ج٫طـپ ؿـر٤طٸح ٹًـذټ              11ئٱ غٺعز  

  ئ٫ټ ذحڅًحٟسذضٯحتٸٮ ٹأعٹجدٸٮ ٰٟٲ د٤ٸٮ أٱ ٿ٨ٺٳٺج عٹجص ج٫طٜڀڀغ ٹجٱ ٿ٘حص ج٫ٴٔغ ئ٫ڀٸٮ 

 .ٱ ج٫ڀٰٴڀس ٟپ ٗضص ج٫ـ٨حٱ ٹٗحٳص جڅٷٰح٩ ٤ٗٺصج ُٺٿ٬س ج٫ٰضأٱ ض٘ؼ ٯٲ أ٧ػغ 

ٞ ج٫ٰجـحڇش ٳلـ٘غ ذحڃؿـټ ٹج٫ذـؼٱ ٹٿ٠٨ـپ أٱ      حٟٔس ض٘ؼ ٯٲ ئٷٰـح٩ ٟـپ ٯشط٬ـ   ئٳٴح دڀٴٰح ٳـط٘غى ٯح ٹه٬ص ئ٫ڀس ٯذ

 ئ٫ټ أٽ ٯغ٢ٟ د٨ٺٯپ ٫ڀغٻ ذ٘ڀٴس جڅٳـحٱٿظٷد 

٩ : ٠ٟـپ ج٫جحٳـد ج٫وـذپ ج٫شـضٯحش ج٫وـذڀس      ج٫ض٫ڀ٪ ج٤٫حُٖ ٬ٗټ ط٦٫ ٹڇ ذأؽ أٱ ٳٌغخ ذ٘ي جڃٯػ٬ـس ٬ٗـټ ٯـح ٳ٤ـٺ     

 26ضٯحضٸٰح ً٘ڀ٠س ٹ٫ـٮ ضرٴـپ ج٫ضٹ٫ـس ٯٴـظ ٣ڀـح٭ غـٺعز       ٺٻ ٯـطل٠ڀحٱ جغٴحٱ ٤َٟ د٨ٺٯڀحٱ ٹسٯطضٷٺعز ٹڇ ٿٺؾض ؿ

أٽ ٯغ٢ٟ هذپ ٟح٫ٰـطل٠ټ ج٫جٰٸٺعٽ ذٴپ ٟپ ٗٸض جڅٯحٯس ٹٯـطل٠ټ ج٫ػٺعز ذٴطـٶ ئدـضٻ ج٫ـضٹ٩ ج٫وـضٿ٤س     ؿرطٰرغ 

٬٫ٰضجعؽ ٯطضٳڀس ٹذجحٳد ط٫ـ٦ ڇ ٿٺؾـض    جڇؿطڀ٘حذڀسضجص ج٨٫رڀغز ٬٫ِڈخ ٟأٱ ج٫ِح٣س ٗڃٹٟپ ج٫ٰجح٩ ج٫ط٬٘ڀٰپ ذجحٳد ج

ذٸح ج٫ٺؿحت٪ ٹج٫ٰ٘حٯ٪ ج٫ڈػٯس ٹٟپ ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫٘ح٫پ ٹًٖ ؾحٯ٘س ض٘ؼ ڇ ٿـغ ٹٿ٠٨ـپ أٱ ٳـض٫٪ ٬ٗـټ ٯـضٻ ج٫طٸٰـڀق أٱ      

ٿوـ٪ ٗـضص ُڈذٸـح ٳوـٞ ٗـضص       ٗطٰحصجضٸح ج٫ٰح٫ڀس ڇ ضو٪ ئ٫ټ أصٳټ ؾحٯ٘ـس أ٧ػغ ٯٲ سٰـس ٹغڈغٺٱ أ٫ٞ ُح٫د ٹجذٸح 

 ُڈخ ؾحٯ٘س ض٘ؼ ٹٷ٨ظج ٟپ ج٫ذضجت٢ ٹج٫ٰٴطؼٷحش ٹٟپ ج٫جحٳد ج٤٫ٌحتپ ٹج٫رڀثپ ٹٛڀغٷح 

جڃؿحؿڀس صؿطٺعٿح ٹ٣حٳٺٳڀح ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ضٺٟڀغٷـح ٨٫ـ٪     ٹدغٿحضٶد٤ٺ١ جڅٳـحٱ  ٹجدطغج٭ٹٯٲ أؾ٪ ض٘ؼٿؼ ًٰحٱ دٰحٿس 

 ٺه٪ ئ٫ټ ض٤ضٿٮ ج٫غؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ج٫طح٫ڀس ٟحٱ ٟغٿ٢ ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش ج٫٘حٯس ٹج٫شحهس ض ---ٯٺجُٲ 

 

  عؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩: 
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 ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش ج٫٘حٯس 

 -:ج٫ذ٤ٺ١ ج٫ـڀحؿڀس: أٹڇ 

 جدطغج٭ د٢ ج٫ٰلحع٧س ج٫ـڀحؿڀس ٹدغٿس ج٫غأٽ ٹج٫ط٘رڀغ ٟپ ج٫ٺؿحت٪ ج٫ٰشط٠٬س . -1

ج٫طـضسڈش ج٫شحعؾڀـس ذٰـح     جعؿحء صٹ٫ٶ ج٫ٴٔح٭  ٹج٤٫حٳٺٱ ٹٟغى ٷڀرس ج٫ضٹ٫س ٬ٗټ ٧٪ جؾؼجء ج٫ٺُٲ ٹٯٴٖ -2

 ٿذ٠ْ ؿڀحصز ٹجؿط٤ڈ٫ڀس ج٫ڀٰٲ .

ٹٗـؼ٫ٸٮ ٗـٲ   ًـض ج٫ٰـٺجُٴڀٲ ٹٗـؼ٫ٸٮ ٗـٲ ج٫ٰــغح ج٫ـڀحؿـپ       ؾـغجتٮ    جٳٸحء ٷڀٰٴس ج٫ٰطٺعُڀٲ ٟپ -3

 ج٫ٰـغح ج٫ـڀحؿپ .

 ضجـڀغ ج٫ػ٤س ذڀٲ ج٫ٰٺجُٲ ٹج٫ضٹ٫س ذحدطغج٭ ج٤٫حٳٺٱ ٹئِٗحء ج٫ذ٤ٺ١ . -4

 ٯٴٖ جڇٗط٤حڇش ج٫ـڀحؿڀس  -5

 .ضِر٢ ج٫ضؿطٺع ٹج٤٫حٳٺٱٳڀس جٱ ض٨ٺٱ ج٫ضٹ٫س ٯض -6

 ئٗحصز ج٫ٴٔغ ٟپ ج٫ٰ٘حٷضجش ٹجڇض٠ح٣ڀحش  ج٫شحهس . -7

ج٫ذ٢ ٟپ ٯٰحعؿس ٧حٟس جك٨ح٩ جڇدطجحؾحش ج٫ـ٬ٰڀس ،ٹض٠٨٪ ج٫ضٹ٫س ًٰحٱ دٰحٿس ج٫ـحدحش ٹج٫ٰڀـحصٿٲ   -8

 ج٫٘حٯس ،ٹضٌٰٲ ٗض٭ ٹًٖ ج٤٫ڀٺص ٬ٗټ ٯٰحعؿس  ٷظج  ج٫ذ٢.

ٹض٠٨٪ ج٫ضٹ٫ـس ًـٰحٱ دٰحٿـس ج٫ــحدحش ٹج٫ٰڀـحصٿٲ      ڀس جڅدطجحؾحش ج٫ـ٬ٰٿٌٰٲ ج٫ضؿطٺع ج٫ڀٰٴپ د٢ -10

 ج٫٘حٯس ,ٹضٌٰٲ ٗض٭ ٹًٖ ج٤٫ڀٺص ٬ٗټ ٯٰحعؿس ٷظج ج٫ذ٢ .

 د٢ جڇٳطٰحء ج٫ـڀحؿپ ٹج٫ط٘ضصٿس ج٫ذؼذڀس.-12

ج٫ٰ٘ــ٨غجش ٯـٲ صجسـ٪ ج٫ٰـضٱ ج٫ـټ       ذـاسغجؼ ٬٫ٰـٺجُٴڀٲ ,ٹط٫ـ٦    ٹجڃٯـحٱ  جڃٯٲض٠٨٪ ج٫ضٹ٩ ٹضذ٤ڀ٢ -13

 ڇٯٴپ ٹض٠لپ ج٫ـڈح .سحعؾٸح ،ٹٯذحعذس ٓحٷغز جڇٳ٠ڈش ج

 .ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٯٴٖ ج٫ذغٹخ ج٫ضجس٬ڀس  ج٫ط٘ٺٿي ج٫٘حص٩ ٬٫ٰطٌغعٿٲ ٯٲ ج٫ذغٹخ ٹج٫وغجٗحش ج٫ـڀحؿڀس -14

 

 غحٳڀح : ج٫ذ٤ٺ١ ج٫ٰضٳڀس:

ٿٌٰٲ ج٫ضؿطٺع ٗض٭ ج٫٘رع ذح٫ٰح٩ ٹج٠٫ـحص جڇصجعٽ ٟپ ٧٪  ٯ٠حه٪ ٹئ٣ح٫س ٹٯذحؿـرس ؾٰڀـٖ ج٠٫حؿـضٿٲ    -1

 طٹٽ ج٠٨٫حءجش ٹج٫شرغجش ،ٹج٫ٴؼجٷس ذضڇ ٗٴٸٮ .ٟپ ٧٪ ج٤٫ِحٗحش ج٫ٰشط٠٬س ٹض٘ڀٲ 

 ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫غ٣حذس ٹج٫ٰذحؿرس ٹج٫ٰـحء٫س ج٤٫حٳٺٳڀس ٬ٗټ ٯإؿـحش ج٫ضٹ٫ٶ. -2

ٹج٫ٺؿحُس  ٟـپ   ج٫ٰذـٺذڀسٹج٤٫ٌحء ٬ٗټ  ٹجڅصجعٽٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس ٹجًذس ٤٬٫ٌحء ٬ٗټ ج٠٫ـحص ج٫ٰح٫پ  -3

 ج٫ٺٓڀ٠س ج٫٘حٯس ٟپ ٧٪ ٯغج٢ٟ ج٫ضٹ٫س.

 ٹجڃٯـحٱ   جڃٯـٲ ٹئٳٸحء ج٫ٰٔحٷغ ج٫ٰــ٬ذس ٹضط٠٨ـ٪ ج٫ضٹ٫ـس ذٴلـغ      جڃٯٴڀس جڃسطڈڇشح٫جس ٫ٰ٘ آ٫ڀسٹًٖ -4

 ذڀٲ ٧حٟس ج٫ٰٺجُٴڀٲ ٹٿٰٴٖ جؿطشضج٭ ج٫ـڈح ج٫ٰل٨ڈش .

 ضِٸڀغ ج٤٫ٌحء ٯٲ ج٠٫ـحص ٹًٰحٱ جؿط٤ڈ٫ڀطٶ ٹئٗضجص سِس ٫طڀـڀغ ٰٗ٪ ج٤٫حًپ.-5

ض٠٘ڀ٪ أصجء أؾٸـؼز ج٫غ٣حذـس ٹج٫ٰذحؿـرس    ج٫ٺُٲ ٹٯذحؿرس ج٫٘حذػڀٲ ذشڀغجش  ٷظج؟٦٫  أٿٲضِرڀ٢ ٯرضأ ٯٲ -6

 .ج٫ڈد٤س ٹج٫ـحذ٤س ٹضِرڀ٢ ٯرضج ج٫ل٠حٟڀس ٬ٗټ ج٫جٰڀٖ

ج٫ٴحكثس  ذحڃسنجٱ ٿٌٰٲ ج٫ضؿطٺع ٯڀؼجٳڀس سحهس ٫ٰٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٹج٫ٰإؿـحش ٹج٫جٰ٘ڀحش -7

 ٫طـطِڀٖ ٯٰحعؿٶ ٬ٰٗٸح دطټ ضرغػ ٳلحُٸح ٹٿ٘طرغ ٷظج د٢ ٿ٬٠٨ٶ ج٫ضؿطٺع.

ج٫ٰٴؼ٩ ٹج٨ٰ٫طد ٹد٢ ج٫ـٰ٘س ٹد٢ جڇؾغ ج٨٫حٟپ ٯ٤حذ٪ ج٫ٰ٘٪ ذٰح ٿطٴحؿد ٯٖ ُرڀ٘ـس ج٫ٰ٘ـ٪   د٢ دغٯٶ -8

 ج٫ضؿطٺع ذ٤حٳٺٱ جڇؾٺع ج٫ٰح٫ڀس.  ٹٿ٬٠٨ٶ
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ٹج٫ٴ٤حذــحش  ٹجڃدــؼجخدــ٢ ئٳلــحء ج٫جٰ٘ڀــحش ٹج٫ٰإؿـــحش  ٹج٫ٰٴطــضٿحش ٹج٫ٰغج٧ــؼ ٹج٫ٰ٘حٷــض ٹجڇضذــحصجش -9

 . جڃدٺج٩دح٩ ٯٲ  ذأٽج٥ ذح٫ٰٴٰٔحش ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٹٗض٭ جڇ٧غجٵ ٬ٗټ جڇكطغ

 .ٯٰحعؿس ٹجؿطٰ٘ح٩ ٧٪ د٤ٺ١ ج٫ٰٺجُٴسد٢ ج٫ٰٺجُٲ ٟپ -10

 ٬٫ٰٺجُٲ ج٫ڀٰٴپ . ج٫ذڀحزٿٌٰٲ ج٫ضؿطٺع د٢ -11

 جٱ ض٠٨٪ ج٫ضٹ٫ٶ د٢ ج٫ٌٰحٱ جڇؾطٰحٗپ ٨٫٪ ج٫ٰٺجُٴڀٲ ج٫٘ح٬ُڀٲ ٹٛڀغ ج٤٫حصعٿٲ ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪ .-12

ذٰـح ڇ ٿ٤ـ٪ ٰٗـح    ٱ ٳ٤وـحٱ ٹضغض٠ـٖ دــد ؿـٴٺجش ج٫شضٯـٶ      صٹ ٧أٯ٬ـٶ ًٰحٱ ئِٗحء ج٫غٹجضد ٬٫ٰط٤حٗـضٿٲ  -13

 .ٿط٤حًحٵ ٳٔغجتٸٮ 

ًٰحٱ د٢ ج٫طٺٓڀٞ ٨٫٪ ٯٺجُٲ دو٪ ٬ٗټ كٸحصز ؾحٯ٘ڀس،٬٫ذض ٯـٲ ج٫رِح٫ـس ٯـح ٫ـٮ ٿـطٮ هـغٝ ٳوـٞ         -15

 عجضد دطټ ٿطـٴټ ٫ٶ ج٫ٰ٘٪ ٟپ ؿ٦٬ ج٫ضٹ٫س.

ج٫ٰإؿــحش ٹط٫ـ٦ ذٺًـٖ     أٹجحعٿس ج٫ٰذڈش ج٫ط أٹٿ٠٨٪ ج٫ضؿطٺع د٢ ج٫ٰـطأؾغ ٹج٫ٰإؾغ ؿٺجء ٬٫ٰٴحػ٩  ئٱ -16

 ٣حٳٺٱ ٿ٠٨٪ د٤ٺ١ ج٫ٰـطأؾغ ٹج٫ٰإؾغ.

 ٗض٭ ئؿ٤حٍ ج٫جٴـڀس ٗٲ جٽ ٯٺجُٲ.-17

 ٧٪ ج٫ٰٺجُٴڀٲ ؿٺجء جٯح٭ ج٤٫حٳٺٱ ٹج٤٫ٌحء .-18

 ٧٪ ٯٺجُٲ ٯـجٺٱ ٫ٶ د٢ ج٫ط٬٘ڀٮ ٹض٬٘ٮ دغٟس ضإٷ٬ٶ سحعؼ ج٫ـجٲ  19

ج٫لـٸضجء ٹج٫جغدـټ ٹ٤ٟـح     ڃؿـغ  ٹ٫ٺٿـس جڃٹض٨ـٺٱ   ج٫ضٹ٫ـس ٯٴود ٟـپ   ئٽ٨٫٪ ٯٺجُٲ د٢ ج٫طٺٓڀٞ ٹكٜ٪ -20

 ٬٫طٺٓڀٞ م. ج٫ٰذضصزم٬٫ٰ٘حٿڀغ 

ٹض٠٨ـ٪ ج٫ضٹ٫ـس   ٿذرؾ ٟپ طٯٶ ٣ٌڀس ٿ٘حٯ٪ ٯ٘حٯ٬س ضذ٠ْ ٫ٶ ئٳـحٳڀطٶ ٹ٧غجٯطـٶ   أٹ٧٪ ٯٲ ٿ٤ري ٬ٗڀٶ  -21

 .د٢ ج٫ضٟحٕ أٯح٭ ج٫جٸحش ج٤٫ٌحتڀس 

٘حٯـس ٹٿ٨ـٺٱ ط٫ـ٦ ٯ٤حذـ٪     ج٫ ٬٫ٰٴ٠٘ـس ئڇ  ج٫شحهـس ٨٫٪ ٯٺجُٲ د٢ ج٫ط٬ٰـ٦ ٹڇ ٿجـٺػ ٯوـحصعٵ ٯٰط٨٬حضـٶ      -22

 ض٘ٺٿي ٗحص٩ ٯٲ ج٫ضٹ٫س ٹٿ٨ٺٱ ط٦٫ ذٌٺجذَ هحعٯس ٹٟپ جًڀ٢ ج٫ذضٹص.

دــ٢ ج٫ـــ٨ٲ ٫جٰڀــٖ ٯــٺ٠ٓپ ج٫ضٹ٫ــس ٫ٌــٰحٱ جڇؿــط٤غجع ج٫ٴ٠ـــپ ٫ــٶ ٹٯذحعذــس ج٫غكــٺز ٹج٠٫ـــحص جڇصجعٽ  -23

 ٹج٫ٰح٫پ.

 

 غح٫ػح:ج٫ذ٤ٺ١ جڇ٣طوحصٿس:

 ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ذٰح ٿذ٢٤ ج٫طٴٰڀس ج٫لحٯ٬س. -1

 حعٿٖ جڇ٣طوحصٿس ج٫وٜڀغز ٗٲ ُغٿ٢ ضٺٟڀغ ج٤٫غٹى ج٫ٰٴحؿرس ذضٹٱ ٟٺجتض.صٗٮ ج٫ٰل -2

 . ٹج٫ٰٸٴپ عٟٖ عٹجضد ج٨٫حصع ج٫ط٬٘ڀٰپ ٟپ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹ٣ِحٕ ج٫ضٹ٫س ذٰح ٿطٴحؿد ٯٖ ِٗحءٷٮ ج٬٘٫ٰپ -3

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٯذحعذس ج٫غكٺز ٹج٠٫ـحص . -4

 ػغٹجش .ذڀٲ ؾٰڀٖ ج٫ٰذحٟٔحش ذذـد ج٨٫ػحٟس ج٫ـ٨حٳڀس ٹٯوحصع ج٫ ج٫ػغٹزضٺػٿٖ  -5

 جؿطػٰحع جٯٺج٩ ج٫ؼ٧حز ٟپ ضأٷڀ٪ ج٫ِر٤حش ج٤٠٫ڀغز ٹضٺٟڀغ ٹؿحت٪ ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰشط٠٬س ٫ٸح. -6

 جڇٷطٰح٭ ذح٦٬ٰ٫ ج٫٘ح٭ ٹضِٺٿغٵ ٹضذـڀٲ جصجتٶ . -7

 جؿطٜڈ٩ ج٫ػغٹز ج٫ـ٨ٰڀس . -8

 ج٫طٺػٿٖ ج٫٘حص٩ ٬٫ٰلحعٿٖ ج٫ٰ٘غجٳڀس ٹج٫رٴټ ج٫طذطڀس ذڀٲ ج٫ٰذحٟٔحش . -9

 ٢ ج٫ـ٨ٴڀس .ذ٘ڀضٵ ٗٲ ج٫ٰٴحُ هٴحٗڀسضشوڀن ٯٴح٢ُ  -10
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 عجذ٘ح: ج٫ذ٤ٺ١ جڇؾطٰحٗڀس:

ج٫ٰ٘٪ د٢ ٹكغٝ ٹًغٹعز ٫شضٯس ج٫ٰجطٰٖ ٹ٬ٗټ ج٫ضٹ٫س ضحٯڀٲ ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰٴحؿد دـد ج٫شرغز ٹج٠٨٫حءز  -1

 ٹج٫طشون.

 ضٺٟڀغ ج٫ٌٰحٱ جڇؾطٰحٗپ ٬٫٘ح٬ُڀٲ ٹج٫ٜڀغ ٣حصعٿٲ ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪ . -2

 .2011ٟرغجٿغ  11ئٿ٤حٝ ج٫ٰٰحعؿحش ج٫ط٘ـ٠ڀس ًض ٯٴٰٔڀٲ غٺعز  -3

 س ج٫ٰر٘ضٿٲ ٯٲ ٹٓحت٠ٸٮ.د٪ ٯل٬٨ -4

دٰحٿس ج٫ٰ٘ح٩ ٹط٦٫ ٗٲ ُغٿ٢ ض٠٘ڀ٪ ٣حٳٺٱ جڇؾٺع ٹج٫ظٽ ٿٴن ٬ٗټ ئِٗـحء ج٫٘حٯـ٪ جؾـغ ٿطٴحؿـد ٯـٖ       -5

 ٧ڀ٠ڀٶ ٬ٰٗس .

 ج٫ٰجطٰٖ . أؿحؽ ڃٳٸح ذحڃؿغزجڇٷطٰح٭  -6

 ج٫ذ٢ ٟپ ٰٗ٪ ٳ٤حذحش ٰٗح٫ڀس ٨٫٪ ج٫ٰٸٲ ٹج٫ذغٝ ذٰح ٿٌٰٲ ج٫ذ٤ٺ١ ٨٫٪ ٟثس . -7

 ٰطٴحػٕ ٬ٗڀٸح.ٰٗ٪ د٬ٺ٩ ج٫ٰل٬٨س جڇعجًپ ج٫ -8

ٰٗ٪ ٫جحٱ ٫ذ٪ ٯلح٧٪ ج٫ػأع ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰضٿغٿحش ٹج٫ٰـضٱ ,ٹضط٠٨ـ٪ ج٫ضٹ٫ـس ذح٫ط٨ـح٫ڀٞ ج٫ٰحصٿـس      -10

 ٫ظ٦٫ .

ٟـپ    ج٫ٰٸٰلـس ٟپ ج٫جٺجٳد جڇؾطٰحٗڀـس ٟـپ ٧ڀ٠ڀـٶ ج٫ط٘حٯـ٪ ٯـٖ ج٠٫ثـحش        ضأٷڀ٬پذغجٯؽ ضػ٤ڀ٠ڀس  ئٿجحص -9

 ج٫ٰجطٰٖ .

 

 سحٯـح: ج٫ذ٤ٺ١ ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٨٠٫غٿس:

 .ٯغجد٬ٶجٯڀس ٹٯجحٳڀس ج٫ط٬٘ڀٮ ٟپ ؾٰڀٖ ئ٫ؼ-1

 .جڃٯڀس٤٬٫ٌحء ٬ٗټ  آ٫ڀسٰٗ٪  -2

 جٳطلحع ٯغج٧ؼ ٬٫رذع ج٬٘٫ٰپ ذٰح ٿذ٢٤ ج٫طِٺع ج٫ٰٴلٺص ٟپ ؾٰڀٖ ج٫ٰجحڇش.-3

 صٗٮ ج٫رذع ج٬٘٫ٰپ ٯحصٿح ٹٯ٘ٴٺٿح. 4

 ٯذحعذس ٓحٷغز ج٫ٜق ٟپ ج٫ط٬٘ڀٮ  جڇؿحؿپ ٹج٫ػحٳٺٽ ٹضجغٿٰٸح .-5

 ض٬رپ ٯط٬ِرحش ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ .ٯشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ ٿجد جٱ -6

 جڇٷطٰح٭ ذح٨٫حصع ج٫ط٬٘ڀٰپ  ٯٲ سڈ٩ ضضعٿرٶ ٹضأٷڀ٬ٶ ٹضذـڀٲ ٹً٘ٶ ج٫ٰحصٽ .-7

 ج٫٘ضج٫س ٟپ ضٺػٿٖ ج٫ٰٴخ ج٫ضعجؿڀس ٹ٢ٟ ٯ٘ڀحع ج٫ط٠ٺ١ ٤َٟ.-8

 جڇٷطٰح٭ ذح٫ٰط٠ٺ٣ڀٲ ٹضلجڀٖ ج٫ٰرضٗڀٲ .-9

ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹ٢ٟ ج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫٘ح٫ٰڀس ج٫طپ  ضٺٟڀغ ج٫ٺؿحت٪ ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٟپ ج٫ٰغج٢ٟ ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴحٷؽ-10

 ضٌٰٲ ٯشغؾحش ض٬٘ڀٰڀس ٯطٰڀؼز ٹضٺٟڀغٷح ٫ط٨ٺٱ ذٰطٴحٹ٩ ؾٰڀٖ ج٫ِڈخ .

 ٳلغ ج٫ٺٗپ ذح٫ذ٤ٺ١ ج٫شحهس ٹج٫٘حٯس ٯٲ جؾ٪ ج٫ذ٠حّ ٬ٗڀٸح . -11

 ذح٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ٺجؾرحش ٹئٿجحص ٣ٴٺجش ٹذغجٯؽ د٤ٺ٣ڀس ٗرغ ٹؿحت٪ جڇٗڈ٭ . ضٺٗڀسضٴٔڀٮ دٰڈش -12

 ٣ٴٺجش ض٬٘ڀٰڀس.ئٳلحء -13

 ٧٪ ٯٴ٤ِس ٫ط٠حصٽ ج٨٫ػحٟس ج٫ِڈذڀس. جدطڀحؼضٺٟڀغ ج٫ٰضجعؽ دـد -14

 ٮ ج٫جحٯ٘پ ٹج٠٫ٴپ ٹذڀٲ ج٫ٰإؿـحش ٰٗ٪ ضشِڀَ ٹكغج٧س ذڀٲ ٯإؿـحش ج٫ط٬٘ڀ-15
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ئٳلــحء ٯٴطــضٿحش ٨ٟغٿــٶ ٹغ٤حٟڀــس ٬٫ٰرــضٗڀٲ ٹج٫ٰٺٷــٺذڀٲ ج٫ٰػ٠٤ــڀٲ ٹعٟــٖ  ٯـــطٺٻ ج٫ــٺٗپ ج٨٠٫ــغٽ  -16

ڈ٩ ئٳلحء ٯغج٧ؼ ج٫رذع ج٬٘٫ٰپ ذٰح ٿذ٢٤ ج٫طِٺع ج٫ٰٴلٺص ٟـپ ؾٰڀـٖ ج٫ٰجـحڇش    ٹج٬٘٫ٰپ  ٹج٫ػ٤حٟپ  ٯٰٲ س

 .ٹض٠٨٪ ج٫ضٹ٫س دغٿس ج٨٠٫غ ٹج٫غأٽ .

ض٨ٺٱ ؿحدحش ج٫ذغٿس ٹٯڀـحصٿٲ ج٫طٜڀـغ ٯ٘ـح٫ٮ ضحعٿشڀـس  ض٤ـح٭ ٟڀٸـح  ٟ٘ح٫ڀـحش          ئٱٿطٌٰٲ ج٫ضؿطٺع  ئٱ -17

 غ٤حٟڀس ٗحٯس .

وـذ٠ڀڀٲ ٹج٫ٰرـضٗڀٲ ٹضـٺٟڀغ ج٫ٌـٰحٳحش  ج٤٫حٳٺٳڀـس      دٰحٿس ج٫ـغأٽ ٹج٫ط٘رڀـغ ٹج٫ٴ٤ـض جڇصذـپ ٹد٤ـٺ١ ج٫     -18

 ج٫ڈػٯس ٬٫ٰٰحعؿس ج٫ٰٸٴس .

 ج٠٫ٴپ . أٹ جڃصذپ أٹج٬٘٫ٰپ  جڅٳطحؼدٰحٿس ج٫ذ٤ٺ١ ج٨٠٫غٿس ج٫ٰطغضرس ٬ٗټ -19

 ج٫ٰذحٟٔس ٬ٗټ جڇغحع.-20

 ض٨غٿٮ ج٫ٰرضٗڀٲ ٹعهض ؾٺجتؼ ؿٴٺٿس ٫ٸٮ ٹئ٣حٯس ٯغج٧ؼ هڀ٠ڀس ٫و٤٪ ج٫ٰٺجٷد .-21

 ؾضٿضز ٬٫ذض ٯٲ ج٨٫ػحٟس ج٫ِڈذڀس ٟپ ج٠٫وٺ٩ .ئٳلحء ٯضجعؽ  -22

ج٫غ٣حذس ٬ٗټ ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫شحم ٹػٿحصز ج٫ٰٺ٠ٓڀٲ ج٫ٰٴطـرڀٲ ج٫ڀـس ٹدــحخ ؿـٴٺجش ج٫ٰ٘ـ٪ ٟـپ ج٤٫ِـحٕ        -23

 ٤٫ِحٕ ج٫٘ح٭ ٟپ دـحخ ؿٲ ج٫ط٤حٗض ج٫شحم ج٫ټ ؿٴٺجش ج٫ٰ٘٪ ٟپ ج

ٹدٰحٿـس ج٫ِـڈخ ٯـٲ ٯشـحُغ      ٰٗ٪ ذغجٯؽ ضٺٗڀس ٯغج٤ٟس ٬٫ٰٴحٷؽ ج٫ضعجؿڀس ٫ٰغجٗحز ج٫جٺجٳـد ج٫ٴ٠ــڀس  -24

 جڇصٯحٱ ٹج٫طـغخ ٹجڇٳذغجٝ جڇسڈ٣پ .

 جؿطذضجظ ٳٔح٭ ض٬٘ڀٰپ ٿذ٢٤ ج٫طِٺع ج٫ٰٴلٺص .-25

 ضِرڀ٢ ٯرضأ ج٫ػٺجخ ٹج٤٘٫حخ ٟپ ج٫ٰجح٩ ج٫ط٬٘ڀٰپ . -26

 د٢ ج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ ج٬ٰ٘٫ٺٯس . -27

 

 -ؿحصؿح :ج٫ذ٤ٺ١ ج٫وذڀس ٹج٫رڀثڀس :

س ج٫٘حٯس ٯٲ سڈ٩ ضذـڀٲ ٹًٖ ج٫ٰـطلـ٠ڀحش ج٫ذ٨ٺٯڀـس   جڇٷطٰح٭ ذح٫ٰـطل٠ڀحش ٹج٫ٰإؿـحش ج٫وذڀ -1

 ٹضأٷڀ٬ٸح ذح٨٫حصع ج٫ِرپ ج٫ٰإٷ٪.

 ضٺٟڀغ ج٫ضٹجء ٹٯغج٣رس ٹ هڈدڀحضٶ . -2

 ٯٴٖ ضٸغٿد ج٫ـٰٺ٭ ج٫ٰضٯغز ٫وذس جڇٳـحٱ  ٹج٫ؼعجٗس . -3

ئٿجحص ٯـطل٠ڀحش ٹٯغج٧ـؼ ُرڀـس ٯطشووـس ٟـپ ج٫ٰجـحڇش ج٫ٰشط٠٬ـس ذٰـح ٿذـضص ٯـٲ ٓـحٷغز ج٫٘ـڈؼ              -4

 ج٫ٰوحذس . ٫ڄؿغغ ج٫ضٗٮ ذح٫شحعؼ ٹضٺٟڀ

 ئٿجحص ج٨٫حصع ج٫ِرپ ج٨٫حٟپ ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰجحڇش . -5

ئٿجـحص ج٫ڀـس   -ٰٗ٪ ذغٳحٯؽ ٿٴح٣ق ج٫طشِڀَ ج٫ٰ٘غجٳپ ٟپ ٧٪ ج٫ٰضٱ ٹٰٗ٪ د٬ـٺ٩ ٬٫ط٬ـٺظ ٯـٲ  سـڈ٩ :     -6

دضٿػس ٫غٟٖ ٯش٠٬حش ج٤٫ٰحٯس ٹٯ٤ح٫د ج٤٫ٰحٯـس ٹج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ ٳ٤ـ٪ ج٫ٰوـحٳٖ ٹج٫ٰ٘ــ٨غجش ٯـٲ صجسـ٪         

 ٫ل٨٪ ج٫٘ح٭ ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٹٷظٵ ٯـإٹ٫ڀس ٗحٯس ٬ٗټ ٗحض٢ ج٫جٰڀٖ.ج٫ٰضٿٴس ذٰح ٿٌٰٲ ج

ئٳلحء ٯطٴ٠ـحش ٹٯٴطج٘حش ؿڀحدڀس ٹٳٺجصٽ ضغٟٸڀٶ ٹدضجت٢ ٗحٯس ٹدضجت٢ ٳٰٺطؾڀس ٟپ ٯذحٟٔحش ض٘ؼ  -7

 ٬٫ذض ٯٲ ج٫ط٬ٺظ ج٫رڀثپ.

 ضٺٟڀغ ٯـطٺٻ ج٫شضٯحش ج٫ِرڀس ٯٲ سڈ٩ ضِرڀ٢ ٳٔح٭ ًرَ ج٫جٺصز ٟپ  -8

ح ٿطٮ ٯغج٣رس جڇصٹٿس ٹج٠٫غ١ ج٫ِرڀس ج٫طپ ضضس٪ ج٫ـرڈص ذلـ٨٪ ٛڀـغ    ج٫ٰـطل٠ڀحش ٹج٫ٰغج٧ؼ ج٫وذڀس ٧ٰ

 عؿٰپ.
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 عٟٖ ٯـطٺٻ ج٫شضٯحش ج٫وذپ ٫ٰٺ٠ٓپ ج٫ضٹ٫س ٹج٤٫ِحٕ ج٫شحم.-9

 ٹج٤٠٫غجء . ٫ڄٿطح٭ضٺػٿٖ ج٫شضٯحش ج٫وذڀس ضٺػٿ٘ح ٗحصڇ ٹٰٗ٪ ذِحت٢ ٯجحٳڀس -10

 ـإٹ٫ڀس ٗحٯس .ضذـڀٲ ج٫ل٨٪ ج٫٘ح٭ ٬٫ٰضٱ ٯٲ دڀع جڇٷطٰح٭ ذح٫ٴٔحٟس ٹؾ٬٘ٸح ٯ-11

 ج٫وحع٭ ٗ٪ ٯـطل٠ڀحش ج٫ِد ج٫ٴ٠ـپ . ٹجڅكغجٝئٿجحص ج٫غ٣حذس -12

 

 ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش ج٫شحهس

 -: د٤ٺ١ ج٫لٸضجء ٹج٫جغدټ:أٹڇ

،دڀع ٣ـضٯٺج  جٳ٠ــٸٮ ٹصٯـحءٷٮ ٯـٲ جؾـ٪ ج٫ـڀٰٲ ٹد٤ـٺ١         ٯح ٿ٨٬ٰٺٱ ذأٗؼج٫لٸضجء ٹج٫جغدټ ًذٺج 

ج٫ط٨غٿٮ ٹ٧حٯـ٪ جڇٷطٰـح٭ ٹج٫غٗحٿـس ,ٹٷـظج      دغٿحش ج٫ڀٰڀٴڀٲ ،ٹ٫ظ٦٫ ٟٸٮ ٿـطذ٤ٺٱ جٱ ٿ٨ٺٱ ٫ٸٮ ٧٪

 ٫ٲ ٿ٨ٺٱ ئڇ ذحٱ ٿِ٘ٺج د٤ٺ٣ٸٮ ٧حٯ٬س،ٹج٫طپ ٯٲ جٷٰٸح :

دوغ ج٫لٸضجء ذذڀع ٿطٮ ض٘ٺٿي جؿغٷٮ ج٫ط٘ٺٿي ج٫٘حص٩ صٹٱ جؿطػٴحء ٹجٗطٰحص ٯغضد صٹعٽ ٫ـض -1

 دحؾحضٸٮ .

 ٣حٳٺٱ ج٫٘ؼ٩ ج٫ـڀحؿپ ٨٫٪  ٯٲ ضػرڀص ئصجٳطٶ ذ٤ٰط٪  ج٫ػٺجع . ئهضجع -2

 ٟرغجٿغ ٗڀضج ٬٫ػٺعز ج٫ل٘رڀس ئ٧غجٯح ٫ضٯحء ج٫لٸضجء ٹج٫جغدټ ٹضٌذڀحضٸٮ . 11ٰحص ٿٺ٭  ئٗط-3

ٟرغجٿغ ,دطټ ض٨ٺٱ جڇض٠ح٣ڀـحش ج٫ٌـحعز  ذـح٫ٺُٲ     11ٿذرظ جٱ ٿـٰټ ج٫ضؿطٺع ج٫جضٿض ذضؿطٺع غٺعز  -4

 ٹج٫طپ جذغٯٸح ج٫ٴٔح٭ ج٫ـحذ٢ ڇٛڀٶ.

 ش ج٫ٰـطضٿٰس .جٗطٰحص عٹجضد كٸغٿس ڃؿغ ج٫لٸضجء ٹج٫جغدټ طٹٽ جڇٗح٣ح-5

 ج٫٘ٴحٿس ٹجڇٷطٰح٭ ذح٫جغدټ ج٫ظٿٲ ڇ ػج٫ٺج ٿ٘حٳٺٱ ٯٲ ئٗح٣طٸٮ ٹضٺٟڀغ ج٫غٗحٿس ج٫شحهس ٫ٸٮ .-6

 جٱ ض٨ٺٱ جڇٹ٫ٺٿس ٟپ ج٫ٺٓحتٞ ج٫٘حٯس ڃؿغ ج٫لٸضجء ٹج٫جغدټ .-8

 

 -غحٳڀح:د٤ٺ١ ج٫ٰٜطغذڀٲ :

جٷـٮ عٹجٟـض جڇ٣طوـحص    ج٫ٰٜطغخ ج٫ڀٰٴپ ٿ٤ض٭ صٹعج ضٴٰٺٿح ٧رڀغج ٟپ ٯشط٬ـٞ ج٫ٰجـحڇش ،دڀـع ٿ٘ـض ٯـٲ      

 ٯٲ ج٫غٗحٿس ،  د٤ٶج٫ٺُٴپ ٹئٯضجص ج٫ڀٰٲ ذح٫ٰ٘ڈش ج٫و٘رس ،ٹٟپ ج٤ٰ٫حذ٪ ٫ٮ ٿٴ٪ 

 دٰحٿس ج٫ٰ٘ح٫س ج٫ڀٰٴڀس ذح٫شحعؼ ٯٲ جڇٗطضجء ٹجسظ ج٫ذ٤ٺ١ .-1

 ٯٲ ج٫ط٘ـ٠حش . ٹٿذٰڀٶج٫ـ٠حعجش ج٫ڀٰٴڀس ٟپ ج٫شحعؼ ذٰح ٿشض٭ ج٫ٰٜطغخ  أصجءضذـڀٲ  -2

ٲ  ذح٫شحعؼ ٹئٯـضجصٷٮ ذح٬ٰ٘٫ٺٯـحش ج٫طـپ ضروـغٷٮ ذجٺجٳـد جڇؿـطػٰحع       دٰحٿس ج٫ٰـطػٰغٿٲ ج٫ڀٰٴڀڀ-3

 ج٫ٰشط٠٬س ٟپ ض٦٬ ج٫ر٬ضجٱ .

د٤ٸٮ ٟـپ جٱ ٿ٨ـٺٱ ٫ٸـٮ جڇٹ٫ٺٿـس ٟـپ ٟـغم جڇؿـطػٰحع ٟـپ ج٫ـٺُٲ ,ٹضـظ٫ڀ٪ ج٫وـ٘ٺذحش ج٫طـپ             -4

 ضٺجؾٸٸٮ ٟپ ٷظج ج٫ٰجح٩ ،ٹض٠٨٪ ج٫ضٹ٫س دٰحٿطٸٮ ٯٲ جڇذطؼجػ ٹجڇٗطضجء .

 غأٽ ٟپ ج٤٫ٌحٿح ج٫ٺُٴڀس ٗرغ ٹؿحت٪ جڇٗڈ٭ ج٫ٰشط٠٬س.د٤ٸٮ ٟپ ج٫ط٘ڀڀغ ٗٲ ج٫-5

 د٤ٸٮ ٟپ ج٫ٰلحع٧س ج٫ـڀحؿڀس ؿٺجء ٧حٳص جٳطشحذحش أٹ جؿط٠طحءجش.-6 

ٗٲ ُغٿ٢ صٗٮ ٯضجعؽ ج٫ٰٜطغذڀٲ ٹضؼٹٿـضٷح ذ٨ـ٪ ٯـح ضذطحؾـٶ      أ٫ط٬٘ڀٮد٢ أذٴحء ج٫ٰٜطغذڀٲ ٟپ ٯٺجه٬س -7

٣ٸٮ ذـح٫ط٬٘ڀٮ ج٫جـحٯ٘پ ٟـپ ؾحٯ٘ـحش ذ٬ـض      ٯٲ ٯٴحٷؽ ٹٹؿحت٪ ض٬٘ڀٰڀس ٹٯ٬ٰ٘ڀٲ ٹٛڀغ ط٦٫،ٹضڀـڀغ ج٫طذـح 

 جڇٛطغجخ.

 -غح٫ػح :د٤ٺ١ ج٫ٰٸٰلڀٲ :
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 ٣ٺجٳڀٲ ضجغ٭ جدط٤حعٷٮ . ٹئهضجعضرٴپ ج٫ضٹ٫س ج٫رغجٯؽ ج٫ػ٤حٟڀس ج٫طپ ضٰٴٖ ٗؼ٫ٸٮ ٗٲ ج٫ٰجطٰٖ  -1

 ئصٯحؾٸٮ ٟپ ج٫ط٬٘ڀٮ ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰغجد٪ ٯٖ ئ٫ؼجٯڀس ج٫ط٬٘ڀٮ ٹضٺٟڀغ ٧حٟس ج٫ٰط٬ِرحش ٫ظ٦٫ . -2

جٸٮ ٟـپ ج٫ٸڀح٧ـ٪ ج٫طٴٔڀٰڀـس ٫ڄدـؼجخ ج٫ـڀحؿـڀس  ضڈٟڀـح ڇؿـطٜڈ٫ٸٮ ٯـٲ ٣رـ٪          ئٗحصز ضأٷڀ٬ٸٮ ٹصٯ -3

 ؾٸحش  سحعؾڀس ٹؾٰحٗحش ج٫٘ٴٞ.

 ضٺٟڀغ ج٫٘ٴحٿس ج٫وذڀس ٹج٫رڀثڀس ٹج٫ـ٨ٴڀس ٫ٸٮ. -4

 ضٺٟڀغ ٟغم ٰٗ٪ ٠٨٬٫حءجش ٯٴٸٮ ٟپ ج٫ٰٺج٣ٖ ج٤٫ڀحصٿس ٟپ ج٫ٺٓحتٞ ج٫٘حٯس. -5

 ڀلپ.ضلجڀٖ جڇٰٗح٩ جڇؿطػٰحعٿس ٫ٸٮ ذٰح ٿذـٲ ٹً٘ٸٮ ج٫ٰ٘ -6

 ج٫٘غ٣ڀس . جڃ٬٣ڀحشٷڀثس ٫ذٰحٿس  أٹضل٨ڀ٪ ٫جٴٶ  -7

 -عجذ٘ح:د٤ٺ١ ج٫ڈؾثڀٲ :

 ضٺٟڀغ ج٫ـ٨ٲ ج٫ٰڈتٮ ٫ٸٮ ٹج٫طٜظٿس ج٫وذڀس ج٫طپ ض٬ڀ٢ ذ٨غجٯطٸٮ. -1

 ٯـحٹجضٸٮ ذح٫ٰٺجُٲ ج٫ڀٰٴپ ذٰح ٿط٢٬٘ ذ٤حٳٺٱ ج٤٘٫ٺذحش ٹٗض٭ ئسٌحٗٸٮ ٤٫ٺجٳڀٲ جؿطػٴحتڀس . -2

 ج٫ط٬٘ڀٰڀس ج٫ٰشط٠٬س.ضـٸڀ٪ ٬ٰٗڀس جؿط٨ٰح٩ ض٬٘ڀٰٸٮ ٟپ ج٫ٰغجد٪  -3

 

 -سحٯـح:د٤ٺ١ طٹٽ جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس:

 ئٳلحء ٯغج٧ؼ ض٬٘ڀٰڀس ٹضضعٿرڀس ٹضطٺجء٭ ٯٖ ئٗح٣طٸٮ . -1

 ضٺٟڀغ ٟغم ٰٗ٪ ضطٴحؿد ٯٖ ٣ضعجضٸٮ. -2

 ضٺٟڀغ ٟغم ٰٗ٪ ج٫ٌٰحٱ جڇؾطٰحٗپ ٯٲ ٯغجد٪ ج٫٘ڀق ج٨٫غٿٮ ٫ٰٲ ڇ ٿـطِڀٖ ج٫ٰ٘٪ ٯٴٸٮ . -3

4-  ٰ طذغ٧ـس ٹٯـٺجص ٛظجتڀـس ٯــطٰغز ٫ٸـٮ ذٰـح ض٠٨ـ٪ ٫ٸـٮ ج٫٘ـڀق          ضٺٟڀغ  ج٫٘ڈؾحش ٹجڃصٹٿس ٹج٤ٰ٫حٗـض ج٫

 ج٨٫غٿٮ .

ئػج٫س ج٫ٴٔغز ج٫ـ٬رڀس ٬٫ٰ٘ح١ ٹسحهس ٟڀٰح ٿط٢٬٘ ٟپ ٯـح٫س ج٫ؼٹجؼ ٹٰٗ٪ ذـغجٯؽ ضػ٤ڀ٠ڀـس ٗرـغ     -5

 ٹؿحت٪ جڇٗڈ٭ ج٫ٰشط٠٬س ٫ٸظج ج٫ٜغى .

 ئٳلحء صٹع ج٫٘جؼز . -6

 د٢ ج٫ذڀحز ج٨٫غٿٰس ٫ظٹٽ جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس.  -7

ٰ٘ح٣ڀٲ ٹج٫ٰوحذڀٲ ذأٯغجى ٳ٠ـڀس ٹٯٴٸح ج٫طٺدض ٹئ٣حٯس ٯغج٧ؼ عٗحٿس سحهس عٗحٿس جڇ٠ُح٩ ج٫ -8

 ُرپ د٨ٺٯپ .  ذاكغج٫ٝٸٮ ٹض٨ٺٱ 

 -ؿحصؿح:د٤ٺ١ ج٫ٰغأز:

 . ٹجؾطٰحٗڀحجڇٷطٰح٭ ذح٫ٰغأز ٹسحهس ج٫ٰغأز ج٫غٿ٠ڀس ٹضأٷڀ٬ٸح ٯٸٴڀح  -1

طٰـٖ ٳذـٺ ج٫ٰـغأز ذلـ٨٪     ٗض٭ ض٠ٌڀ٪ ج٫غؾ٪ ٬ٗڀٸح ٟپ ج٫طغذڀس ٹج٫غٗحٿس ٹئٗضجص ذغجٯؽ جٗڈٯڀس ٫طػ٤ڀٞ ج٫ٰج -2

 ٗح٭ .

 ٗض٭ ئ٧غجٷٸح ٬ٗټ ج٫ؼٹجؼ ٹد٤ٸح ٟپ جسطڀحع كغٿ٦ دڀحضٸح ٹ٢ٟ  ج٫لغٿ٘س جڇؿڈٯڀس . -3

 ٗض٭ دغٯحٳٸح ٯٲ د٤ٸح ٟپ ج٫ٰڀغجظ . -4

 .ٹٯـطٺٿحضٶد٢ ج٫ٰغأز ٟپ ٯٰحعؿس ج٫ٰ٘٪ ج٫ـڀحؿپ ذ٨حٟٶ ؾٺجٳرٶ  -5

 جش ج٫ػ٤حٟڀس ذ٨حٟس جڇٳلِس.د٢ ج٫ٰغأز ٟپ جڇٳطٰحء ٬٫ٰ٘٪ ٟپ جُحع ج٫ٰٴٰٔحش ٹج٫جٰ٘ڀحش ٹجڇضذحص -6

 د٢ ج٫ٰغأز ٟپ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ج٤٫غجعجش جڇؿغٿس. -7

 ٬٫ٰغأز ٧حٟس ج٫ذ٤ٺ١ ج٫طپ ٿطٰطٖ ذٸح ج٫غؾ٪ ٯٲ ض٬٘ڀٮ ٹضٺٓڀٞ ٹجٳطشحخ ٹضغكڀخ ٹٯٴحهد ؿڀحؿڀس .-1
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ضـحٷٮ ج٫ضٹ٫س ٟپ ضڀـڀغ ٯٸح٭  ج٫ٰغأز ج٫٘حٯ٬س ٟپ جٳلحء صٹع دٌحٳس ٯإٷ٬س ٹعٗحٿس ٠ُٺ٫س ٹئِٗحءٷح د٤ٺ١ -2

 .ٹج٠٫ـڀٺ٫ٺؾڀسئًحٟڀس ٯٲ جؾحػجش ضط٬ِرٸح ُر٘طٸح ج٠٫ِغٿس 

 ٬٫ٰغأز د٢ عٟٖ صٗحٹٽ ٣ٌحتڀس ٟپ دح٫س ٷٌٮ د٤ٺ٣ٸح أٿح ٧حٳص . -4

 جڇٷطٰح٭  ذح٫ٰغأز ج٫غٿ٠ڀس ٯٲ سڈ٩ ئٳلحء ٯغج٧ؼ هذڀس ٹضٺٗٺٿس ٹغ٤حٟڀس -5

 -ؿحذ٘ح:د٤ٺ١ ج٠ِ٫٪ :

 . ٹجڃدضجظصٿٲ ٹج٫ٰلغ جڃٿطح٭٬ٗټ ج٫ضٹ٫س  ًٰحٱ د٢ ج٠ِ٫٪ جؾطٰحٗڀح دڀع ضلٰ٪  -1

 .ٹجڃدضجظٹج٫ٰلغصٿٲ  جڃٿطح٭ضٺؿڀٖ ٳِح١ ج٫غٗحٿس جڇؾطٰحٗڀس دڀع ضلٰ٪  -2

جٳِڈ٣ح ٯٲ جٷٰڀس ج٬٫٘د ذح٫ٴـرس ٠ِ٬٫ـ٪ ٯـٲ دڀـع ض٨ـٺٿٲ ج٫لشوـڀس ٹج٫جحٳـد جڇؾطٰـحٗپ ضط٠٨ـ٪          -3

 عٯؼٿس. ذأؿ٘حع ٫ڄ٠ُح٩دضجت٢ ج٫لشوڀس ٹج٫جحٳد جڇؾطٰحٗپ ضط٠٨٪ دضجت٢ ٹٯٴطؼٷحش  ذاٳلحءج٫ضٹ٫س 

ٳ٠ـڀس ٹٯٴٸح ج٫طٺدض ٹئ٣حٯس ٯغج٧ـؼ عٗحٿـس سحهـس  ٫ٸـٮ      ذاٯغجىج٫ٰ٘ح٣ڀٲ ٹج٫ٰوحذڀٲ  جڃ٠ُح٩حٿس عٗ  -4

 ُرپ ٹد٨ٺٯپ . ذاكغجٝٹض٨ٺٱ 

 دٰحٿس جڇ٠ُح٩  ج٫ٰ٘ح٫س ٹجڇؿطٜڈ٩ ٹجڇًِٸحص جڇؿغٽ . -5

 عٗحٿس جڇ٠ُح٩ ج٫ٰٺٷٺذڀٲ عٗحٿس ضٌٰٲ ٯٰحعؿطٸٮ ٫ٰٺجٷرٸٮ ٹضِٺٿغٷح. -6

ٹسحهس ج٠ُح٩ ج٫لٺجعٕ ٹض٠٘ڀ٪ ٣حٳٺٱ ضجغٿٮ ٰٗح٫س جڇ٠ُح٩ ٹئٳلـحء   ٩أ٠ُحٹسحهس  ذحڃ٠ُح٩جڇٷطٰح٭  -7

 ٯغج٧ؼ ٫غٗحٿطٸٮ .

 -غحٯٴح:د٤ٺ١ ج٫لرحخ:

 ض٠٨٪ ج٫ضٹ٫س ٬٫لرحخ ٯٰحعؿس ٯشط٬ٞ جڇٳلِس ج٫ػ٤حٟڀس ٹجڇؾطٰحٗڀس ٹط٦٫ ذا٣حٯس ج٫ٴٺجصٽ. -1

 .ج٤٫ٌحء ٬ٗټ ج٫رِح٫س ٗٴض ج٫لرحخ ٹئٿجحص ٟغم ٰٗ٪ ٯشط٠٬س ج٧حصٿٰڀس ٹٯٸٴڀس ٹدغٟڀس  -2

 جڇٷطٰح٭ ذح٫لرحخ غ٤حٟڀس ٹؾـضٿح ٹ٬٤ٗڀح. -3

جٱ ض٠٨ــ٪ ج٫ضٹ٫ــس عٗحٿــس سحهــس ٬٫لــرحخ ٹط٫ــ٦ ذٰ٘ــ٪ ٯٴطــضٿحش سحهــس ٹٯڈٗــد عٿحًــڀس ضٴٰــپ   -4

 جؾـحٯٸٮ .

 ج٫ذغز. ٫ڄٰٗح٩ أٯحٯٸٮضٸڀثس ج٠٫غم  -5

 ضأٷڀ٬ٸٮ  ٹئسغجؾٸٮ ج٫ټ ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ . -6

 ضحٯڀٲ ٟغم ٰٗ٪ ٫ظٹٽ ج٠٨٫حءجش ٯٴٸٮ . -7

 ذح٫ٺؿحت٪ ج٫ٰٴـحذس ٫طٴٰڀس ٣ضعجضٸٮ ج٬٤٘٫ڀس ٹج٫غٹدڀس ٹج٫جـضٿس .ئٳلحء ٯٴطج٘حش ؿڀحدڀس ٯؼٹصز  -8

 ج٫طٴٰڀس . أؿحؽ ڃٳٸٮئصعجؾٸٮ ٟپ ٯ٠حه٪ ج٫ضٹ٫س ذذـد ج٠٨٫حءجش  -9

 

 ج٫شحٯؾ ج٫ٰذٺع 

 ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس

 :ٯ٤ضٯس  

ط٤ِـٖ ٹٹؿـحت٪   جٳ٘ضج٭ غ٤حٟس ج٫ذٺجع ٟپ ج٫ٰجطٰٖ ٿ٤ٺص ج٫ټ ض٠ح٣ٮ جڇػٯـحش ،٫طذـ٪ ٯذ٬ٸـح غ٤حٟـس ج٫ط٤ـحُٖ ٹج٫      ئٱ

،ٟ٘ٴضٯح ٿٜڀد ج٫ذٺجع ٹضٴ٘ض٭ ٹؿحت٪ ج٫طٺجه٪ ٹجڇضوح٩ ضرـغػ ٬ٗـټ ج٫ــِخ أػٯـس      ٹجځسغج٫٘ٴٞ ٹج٫طضٯڀغ ج٫ظجضپ 

 ج٫ػ٤س،ٹضٴ٘ض٭ عٹح ج٫ٰـإٹ٫ڀس ٫ٴجض جٳ٠ـٴح ٳطـٺ٩ د٬ٺڇ ٫ٰل٨ڈضٴح ٫ٴغٻ ج٫ٰل٨ڈش ضطٺج٫ض ٹضط٠ح٣ٮ ٧٪ ٿٺ٭ .

٭ ٹج٫ػ٤حٟس ٫ٲ ٿ٨ٺٱ ئڇ ذطٺٟغ ٗٺجٯ٪ جڇؿط٤غجع  ٹج٫ـڀِغز ٬ٗـټ  ٯٲ سڈ٩ ٣غجءضٴح ٬٫طحعٿز ،ٿطرڀٲ جٱ جػصٷحع ج٬٘٫ٺ

جڇٳ٠ڈش جڇٯٴپ ٹج٫وغجٗحش ،ٹجٳط٤حء ج٫شٺٝ ذڀٲ ج٫ٰٺجُٴڀٲ ،ٟڈ غ٤حٟس ٟپ ض٘ؼ ٹأذٴحءٷـح ذـڈ أٯـٲ ٯذغٯـٺٱ ٯـٲ      
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ج٫ٰحء ٯٸضصٹٱ ذـح٫ِ٘ق ٹج٫ج٠ـحٝ ٹٿ٘ـح٣رٺٱ ذـح٫ٔڈ٭ ،ٯذغٯـٺٱ ٯـٲ أصٳـټ ج٫شـضٯحش ج٫٘حٯـس ٹٟـپ ٯ٤ـضٯطٸح             

 . ٹجڃٳٰٔسٹٛڀحخ ج٫ضٹع ج٫ٰضٳپ ٤٬٫ٺجٳڀٲ ج٫ٴٔحٟس 

 -ٹٷپ :ج٫ػ٤حٟس ٟپ ض٘ؼ  ٹٳٌٖ ٷٴح ٯل٬٨س

 : أٷٮ ج٫طذضٿحش ج٫ػ٤حٟڀس أٹڇ:. 

ضضٳپ ٯـطٺٽ أصجء ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ ض٘ؼ ،ٟپ ج٫ذٰحٿس ٹج٫ذ٠ـحّ ٬ٗـټ ج٫طـغجظ ج٫ٰـحصٽ ٹج٫ڈٯـحصٽ ج٫ػ٤ـحٟپ       -1

 ٹج٫طحعٿشپ ٫٘حهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس

ج٫ػ٤حٟڀس ج٫غؿٰڀس ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٟپ ضرٴپ ج٫ٰلغٹٕ ) ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس  ضضٳپ صٹع ج٫ٰإؿـحش-2

 ٭2013ج٫ٰضٳڀس( سڈ٩ ج٫ـٴٺجش ج٫ٰحًڀس ٫٘ح٭ 

ضضٳپ صٹع ٹأصجء ج٫ٰإؿـحش ج٤٫حٟڀس ج٫٘حٯس ،ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٟپ ئٿجحص ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٫ط٘ؼٿـؼ  -3

 ٷحخغ٤حٟڀس ج٫ذٺجع ذضڇ ٯٲ غ٤حٟس ج٫٘ٴٞ ٹجڅع

 ٫ٰلحعٿٖ ج٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ  ً٘ٞ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس-4

٣وٺع ٫ضٻ ج٫جٸحش ج٫غؿٰڀس ٹج٫ل٘رڀس ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ج٫ٰ٘ٴڀس ذح٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ٟپ ضرٴپ ئ٣حٯـس  -5

 ج٫ٰٴطضٿحش ٹج٫ٰٸغؾحٳحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹجڃصذڀس ٹج٠٫ٴڀس ٹٛڀغٷح ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ 

 ج٫ل٘رپ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ جٳضغحع ج٫ٰٺعظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع-6

ضضٳپ ٯـطٺٽ أصجء جڅصجعز ج٫ٰضعؿڀس ٟپ ضٴٰڀس ٯ٘حعٝ ٹٯٸحعجش ٹٯٺجٷد ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٟـپ ج٫ٰغجدـ٪ جڃٹ٫ـپ    -7

 ٭ ٬٫2013ط٬٘ڀٮ ٟپ ض٘ؼ سڈ٩ ج٫ـٴٺجش ج٫ٰحًڀس ٫٘ح٭ 

 ٛڀحخ ج٫ٰغج٧ؼ ٹج٫ٰٴلحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٫طغٟڀٸڀس ج٫شحهس ذطٴٰڀس غ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٟپ ض٘ؼ-8

 :غحٳڀح: جڃؿرحخ 

ٗض٭ جڇٷطٰح٭ ذح٫طغجظ ج٫ٰحصٽ ٹج٫ڈٯـحصٽ ج٫ٰوـٴٺٕ ٹج٤ٰ٫ـغع ٹج٫ٰــٰٺٕ ٹج٫ٰ٘غجٳـپ ذوـٺعز ئٷٰـح٩ ٿٸـضص          -1

 ذحڇٳضغحع ٹج٫ٜڀحخ ج٫طح٭ ،ٹئٛڈ١ ج٫ٰطذٞ ج٫ٺُٴپ .

 ٛڀحخ جڇٷطٰح٭ ج٫غؿٰپ ذح٫ٰإؿـحش ج٫غجٗڀس ٬٫ػ٤حٟس  ٧ح٫جحٯ٘حش ٹج٫ٰ٘حٷض ٹج٫ٰغج٧ؼ ج٫ػ٤حٟڀس . -2

 ِٸح ذح٫ػ٤حٟس ذح٫طٴٰڀس ٹذذحؾحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰ٘ڀلڀس ٹج٫ٌغٹعٿس ٹضِٺعٷح .ٛڀحخ ج٫ـڀحؿس ج٫طٴٰٺٿس ٹٗض٭ عذ -3

 ج٫ـڀحؿڀس ذضٹعٷح جڇؾطٰحٗپ ٹج٫ػ٤حٟپ . جڃدؼجخٗض٭ ٣ڀح٭  -4

 ج٫ٰجطٰٖ ٹضٜڀد  صٹع ج٫ػ٤حٟس ٟپ ج٫ذڀحز ج٫ـڀحؿڀس ٹجڇؾطٰحٗڀس. ئً٘حٝؿڀحؿس عؿٰڀس ضغ٧ؼ ٬ٗټ  ئضرحٕ -5

  ٯٔحٷغ ج٫ٰل٬٨س: :.غح٫ػح 

ٟس ٹضڈكپ ج٫ٴٰٺ ج٫ػ٤حٟپ ذڀٲ ج٫لرحخ ٹض٠لپ جڇٯڀـس ج٫ػ٤حٟڀـس ٯوـذٺذس ذٰٔـحٷغ     ًٰٺع ج٫غٹجٟض ج٫ػ٤ح -1

 ؿ٬رڀس صسڀ٬س ٬ٗټ ج٫ٰجطٰٖ .

ضڈكپ غ٤حٟس ج٫ذـٺجع ذـڀٲ ٯ٨ٺٳـحش ج٫ٰجطٰـٖ ٹجٳ٘ـضج٭ ج٫ڀـس ج٫طٺجهـ٪ ج٫ـڀحؿـپ ٹج٫ٰجطٰ٘ـپ ٹض٠لـپ             -2

 ٓحٷغز ج٫٘ٴٞ ٹج٫ـڈح .

٫لـرحخ ٹج٫ِـڈخ ٹج٫طــغخ ٯـٲ ج٫ط٬٘ـڀٮ      ٯذضٹصٿس ٗڈ٣س ج٫ٴحؽ ذح٨٫طحخ ٹج٤٫غجءز سحهس ذڀٲ جٹؿحٍ ج -3

 ج٫٘ح٭ .

 جٳطلحع دح٫س ج٫رِح٫س ٹض٠لپ ض٘حُپ ج٫ٰشضعجش ذڀٲ جٹؿحٍ ج٫لرحخ . -4

 ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس . ٹجڃٳلِس ج٫غٿحًڀس ذحڃٳضٿسٗؼٹٝ ج٫لرحخ ٗٲ ج٫لرحخ ٗٲ ج٫ٰلحع٧س ٹجڇٳشغجٍ  -5

 ٺٿح ٹض٬٘ڀٰڀح ٹئٗڈٯڀح.جٳ٘ضج٭ غ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٹٹؿحت٪ جڇعض٤حء ذٰٺجٷد ج٠ِ٫٪ ٹعٗحٿس ٣ضعجضٶ ضغذ -6

 .  ٟپ ج٫ٰذحٟٔس جڃصذڀس٧ح٫ـڀٴٰح ٹج٫ٰٴطضٿحش  ٹجڅذضجٗڀس ٹجڃصذڀسج٫ٰإؿـحش ج٫ػ٤حٟڀس  جسط٠حء -7
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 -: جڃٷضجٝ: عجذ٘ح 

جٱ جدـڈ٭ ٹعٹٻ ٷـظٵ ج٫شِـس ضأٯـ٪ ٟـپ ضذ٤ڀـ٢  جٷـضجٟح ٯذـضصز ضذـغع ج٨٠٫ـغ ٹج٫ػ٤حٟـس ٯـٲ دح٫ــس             

 -: أٷٰٸحج٫ٰجطٰ٘پ ٹٯٲ  ٹجڅذضجٕٴحٟؾ جڇؿطڈخ ج٫غ٧ٺص ٹج٫ٰوحصعز ج٫ټ ٹجدس ج٫ذغٿس ٹج٫ط

جٳ٘حف دح٫ـس ج٫غ٧ـٺص ج٫ػ٤ـحٟپ ٹئٗـحصز جڇٗطرـحع ٬٫ٰػ٤ـٞ ٹج٨٫طـحخ ٹج٫طـغٹٿؽ ٤٬٫ـغجءز ٹجڇُـڈٕ             -1

 ٧ح٫ٰـغح ٹج٫ـڀٴٰح ٹئضذحص جڇصذحء ٹج٨٫طحخ . ٹجڃصذڀسٹئ٣حٯس ج٫ٰٴطضٿحش ٹضلڀض ج٫وغٹح ج٠٫ٴڀس 

٬ٗټ ج٫طغجظ ج٫ٰحصٽ ٹج٫ڈٯـحصٽ ٹئٗـحصز    ذٴحء ج٫ٰإؿـحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹصٰٗٸح ذوٺعز ضج٬٘ٸح ٣حصعز -2

 ج٫ٰوٴٺٕ ٹج٤ٰ٫غؤ ٹج٫ٰغتپ. ذحٳٺجٗٶجڇٗطرحع ٠٬٫ٲ 

ئدڀحء ضحعٿز ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٹصٹعٷح ٗرغ ج٫طـحعٿز ج٤٫ـضٿٮ ٹج٫ذـضٿع ٟـپ ج٫غٿـحصز ج٫ػ٤حٟڀـس ٹج٫طذـغع         -3

 ج٫ٺُٴپ ٹج٫ذ٠حّ ٬ٗټ ج٫ٺدضز ج٫ٺُٴڀس ٬٫ڀٰٲ ج٨٫رڀغ.

٬ٗټ ٣حٗضز ج٫جٰٸٺعٿس ٹج٫ػٺعز ج٫ڀٰٴڀس ٹضذٺٿ٪  ٹجزج٫ٰـحجدڀحء ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰٴ٤٬ِس ٯٲ ج٫ذغٿس ٹ  -4

ٯـحصز غ٤حٟڀـس ًـٰٲ ج٫ٰٴـحٷؽ      ئ٫ـټ ٟرغجٿـغ   11 ٹ ٹأ٧طـٺذغ ٭ ٹؿـرطٰرغ  48ج٫ػٺعجش ج٫ڀٰٴڀس ٯٲ 

ٹضذـغعٵ   ئعجصضـٶ ٹج٫ٰ٘رـغز ٗـٲ    ضحعٿشـٶ ج٫ضعجؿڀس ،ذٺه٠ٸح ٯڈدٮ ٳٌحڇش ج٫ل٘د ج٫ڀٰٴپ ٗرغ 

طٺعٿـع ٧ػ٤حٟـس ٧غؿـٸح ج٫ٰطــ٬ِٺٱ     ٯٲ جڇؿطٰ٘حع ٹجڇؿطرضجص ٹج٫ٸڀٰٴس ٹج٫ذ٨ٮ جڇؿـغٽ ٹج٫ 

ٳحًـ٪ كـ٘رٴح ج٫ڀٰٴـپ ٯـٲ جؾـ٪ جٳٸحتٸـح ذحٗطرحعٷـح ٯغضرِـس ذ٨غجٯطـٶ           ٯغٟٺًـس ٹٷپ ٯ٤ڀطـس  

 ج٫ٺُٴڀس ٹدغٿطٶ جڇٳـحٳڀس ج٫ـحٯڀس.

ضغؿڀز ٯرضأ ج٫ذٺجع ٹج٫لغج٧س ج٫ٺُٴڀس ٧ػ٤حٟس جؾطٰحٗڀس ٹ٣ڀٰس ٹُٴڀس ٹعذَ ج٫ػ٤حٟس ذح٫طٴٰڀـس   -5

ڀس ٹج٫طٴٰڀس عجٟ٘س ج٫ػ٤حٟس ج٫ٺُٴڀـس جڇهـڀ٬س ،ٟـڈ ضٴٰڀـس ذـڈ      ج٫لحٯ٬س ذحٗطرحع ج٫ػ٤حٟس عٹح ج٫طٴٰ

 غ٤حٟس.

ٹجڇ٧ط٠ـحء ج٫ـظجضپ ذحڇٗطٰـحص ٬ٗـټ ج٫ـظجش ،ٹئدڀـحء ج٫ػ٤حٟـس         ٹجڅٳطـحؼ ئدڀحء ٣ڀٰـس غ٤حٟـس ج٫ٰ٘ـ٪     -6

ٹج٠٫ٴـٺٱ ج٫ٰوـحدد ٹج٫ٰذ٠ـؼ ٬٫ٰ٘ـ٪      ٹجڃٷحػٿؽج٫ؼعجٗڀس ٹضِٺٿغٷح ٹج٫ٰ٘٪ ذٰغج٤ٟحضٸح ج٠٫ٴڀس 

 . ٹجڅٳطحؼ

  ج٫ذ٬ٺ٩ :حش ٯ٤طغد: سحٯـح 

  ؿڀحؿحش ٗحٯس 

ئهضجع ضلغٿ٘حش ٫ذٰحٿس ضغجغٴح ج٫ٰحصٽ ٹج٫ڈٯحصٽ ضٌٖ ج٫ٌٺجذَ ج٫غجصٗس ج٠٨٫ڀ٬س ذح٫ذ٠حّ ٬ٗڀـس ٹدٰحٿطـٶ    -1

 ٯٲ ج٫٘رع ٧طلغٿ٘حش ڇػٯس ٬٫ٴٸٺى ذح٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ.

عذَ ج٫ٰلغٹٕ ذذحؾحش ج٫ٴحؽ جڇؿحؿـڀس ٹُٰٺدـحضٸٮ ٹأدڈٯٸـٮ ذحٗطرـحع ج٫ػ٤حٟـس ٳٰـَ دڀـحز ج٫ٰجطٰـٖ          -2

غٿ٤س ض٨٠ڀغٵ ٹهٺعز ٹٗڈ٣طٶ ٯٖ ذٌ٘س ٹٯٖ ض٠حٗڈش ج٫ذڀحز ٹئٿ٤حٗحش ج٫ذغ٧س جڇؾطٰحٗڀس ٹجڇ٣طوحصٿس ٹُ

 ٹج٫ٰ٘غجٳڀس.

ج٫ٰحصٿس ٹج٫رلغٿس ذح٫ٰذحٟٔـس ذغهـض ٯٺجػٳـس ٬٫ػ٤حٟـس ٹج٫طـغجظ       ٹجڅٯ٨حٳحشضٺٟڀغ ج٫رڀثس ج٫ٰػح٫ڀس ج٫ذحًٴس  -3

 ٹض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫ٰإؿـحش ج٫ػ٤حٟڀس ٹصٰٗٸح.

ڈٕ ٹجڇٳ٠طحح ٬ٗټ ج٫طحعٿز ٹج٫طغجظ صعجؿس ٹٟٸٰح ٹٳ٤ضج ،ٹئٳلـحء ٯ٨طرـحش ٗحٯـٶ ضذ٠ـؼ     ٹجڇُ ج٤٫غجءزضلجڀٖ  -4

 جڇُڈٕ ٬ٗټ ٯشط٬ٞ ج٬٘٫ٺ٭ جڇٳـحٳڀس ذٰح ٿػغٻ غ٤حٟطٴح ٹٿذحْٟ ٬ٗڀٸح ٯوذٺذس ذػ٤حٟس ج٫طجضٿض ٹج٫طٴٺٕ.
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 : غ٤حٟس ج٫ذٺجع

ٰجطٰـٖ ٹعص٭ ج٫ٸـٺز ذڀٴٸـح    ض٘ؼٿؼ غ٤حٟس ج٫ذٺجع ذحٗطرحعٷح غ٤حٟس ك٘رڀس ٯ٨طـرس .ٹٹًـٖ ذـڀٲ ٯ٨ٺٳـحش ج٫    -1

ٯػ٪ ئ٣حٯس ٤٫حءش ٹدـٺجعجش ج٤٫ٌـحٿح ج٫٘حٯـس ٹٯلـح٧٪ ج٫ٰذحٟٔـس ج٫طٴٰٺٿـس ٹج٫طـپ ٣ـض ضــطجض ٹذغٗحٿـس           

 عؿٰڀس  ٹدؼذڀس ٹك٘رڀس ٹض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس.

ٯٔـحٷغ ج٫وـغجٗحش  ج٫ذؼذڀـس ٹض٬ـ٦ ج٫وـغجٗحش       څٳٸـحء ؿڀحؿـڀس ٹٟٴڀـس    آ٫ڀحشج٫ٰ٘٪ ج٫ٰلطغ٥ ٬ٗټ ٹًٖ  -2

ڀٲ ذ٘ي ج٤٫غٻ ٹج٫ٰٴـح٢ُ ٹج٫طـپ ضلـ٨٪ ضٸضٿـضج ڇؿـط٤غجع ج٫ٰذحٟٔـس ٹج٤٫ٌـحء ٬ٗـټ جؿـرحخ          ج٤٫حتٰس ذ

 ج٫طٺضغجش.

ضذ٤ڀ٢ ٯرضأ ض٨حٟإ ج٠٫غم ٧ٰرضأ غ٤حٟپ ٹد٢ ٯٲ د٤ـٺ١ ج٫ٰٺجُٴـس ٹٹًـٖ ج٫ڀـحش ضذـضص ج٫طٴـحٟؾ ٬ٗـټ         -3

 جؿحؽ ج٠٨٫حءز  ٹجڅذضجٕ ٹج٤٫ضعجش ذ٘ڀضج ٗٲ ج٫ٰذـٺذڀس ٹٛڀحخ ج٫٘ضج٫س جڇؾطٰحٗڀس .

ضٹ١ سحم ذح٫٘حهٰس ج٫ػ٤حٟڀس ،٫طٰٺٿ٪ ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰٸح٭ ج٫طػ٤ڀ٠ڀس ج٫طپ ضٴضعؼ ٟپ جُـحع ٯ٠ٸـٺ٭   ئٳلحء هٴ -4

 ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ .

ٹج٠٫ٴٺٱ(ٿٌـٮ ٧حٟـس ج٫طشووـحش ج٠٫ٴڀـس      ٹجځصجخ٬٫ػ٤حٟـس   أ٬ٗـټ ضل٨ڀ٪ ٷڀثس جؿطلحعٿس ٬ٗڀـح )ٯج٬ـؾ    -5

ْ ج٫طـغجظ ج٫ٰذ٨ـپ   ٬ٗټ ذغٳحٯؽ ؾٰـٖ ٹضٺغڀـ٢ ٹضـضٹٿٲ ٹد٠ـ     ٹجڅكغجٝٹج٫ػ٤حٟڀس ٿطٺ٫ټ ضٴ٠ڀظ ج٫ٰلغٹٕ 

 ٯٲ ٯوضعٵ ج٫ٰٺغٺ١ . ٹأسظٵ آ٫ڀسٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫شحم ذح٫ٰذحٟٔس ٹ٢ٟ سِٶ ٯڀضجٳڀس ض٠٨٪ ج٫ٺهٺ٩ 

٧حٟـس ج٫٘لـٺجتڀحش ٹسوٺهـح ض٬ـ٦      ٹئػج٫ـس جڇٗطٴحء ذٰٔٸغ ج٫ٰضٿٴس ذطجٰڀ٪ ٹضذـڀٲ ٹضلجڀغ كـٺجعٗٸح   -6

 ج٫طپ ض٘غ٣٪ دغ٧س ج٫ـڀغ ٹضػڀغ ج٫ط٬ٺظ ج٫روغٽ.

 ٹج٫ٰإؿـحش : ج٫ٰٴلثحش 

 ء ٬٧ڀس ٠٬٫ٴٺٱ ج٫جٰڀ٬س ٫طأٷڀ٪ ٯطشووڀٲ ٟپ ج٫ٰٺؿڀ٤ټ ٹج٫ٰـغح ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ.ئٳلح-1

 ٹضِٺٿغ ٬٧ڀطپ ج٫ِد ٹج٫ٸٴضؿس ٟپ ؾحٯ٘س ض٘ؼ. ٫چٗڈ٭ٹ٬٧ڀس  ٫ڂغحعئٳلحء ٬٧ڀس  -2

٬ٗټ ٹػجعز ج٫طغذڀس ٹج٫ط٬٘ڀٮ ئٗحصز دون ج٠٫ٴٺٱ ٹج٫ٸٺجٿحش جڇصذڀس ٬٫ِڈخ ٹج٫طڈٯڀـظ ٹئ٣حٯـس ٯٸغؾـحٱ    -3

ح ج٫ٰضعؿپ ٹٛڀـغٵ ٯـٲ ٟ٘ح٫ڀـحش جڇٳلـِس ج٫ِڈذڀـس ٧طلـ٨ڀ٪ ج٫جٰحٗـحش ج٫ِڈذڀـس ج٬٘٫ٰڀـس          ؿٴٺٽ ٬٫ٰـغ

 ٟپ ٰٗٺ٭ ج٫ٰضجعؽ. ٹجڃٯٸحش جځذحءٹج٠٫ٴڀس ٹج٫غٿحًڀس ،ٹض٠٘ڀ٪ صٹع ٯجح٫ؾ  ٹجڃصذڀس

ٕ ؾحٯ٘س ض٘ؼ ذحٗطرحعٷح ٯوضع ٬٫طٴٺٿغ ٹج٬٘٫ـٺ٭   -4 ،٬ٗڀٸـح ض٤ـٖ ٯــإٹ٫ڀس ض٠٘ڀـ٪ ج٫ٴلـحٍ ج٫ػ٤ـحٟپ        ٹجڅذـضج

 ٯٺؿڀ٤ڀس ٹٯـغدڀس ٹضلجڀٖ ج٫رذع ج٬٘٫ٰپ ٬ٗټ ٯـطٺٻ ؾٰڀٖ ج٬٨٫ڀحش .ٹض٨ٺٿٲ ٟغ١ 

ضأؿڀؾ ٯضعؿس ٯٺؿڀ٤ڀس ضغجغڀس ض٤ٺ٭ ذطضعٿد ٟٴحٳڀٲ ٟپ ج٫طغجظ ج٫ٰٺؿڀ٤پ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٹٳلغٵ  -5

ج٫٘حٯـس ٹج٫ٰ٘ـ٪ ٬ٗـټ ضذ٤ڀـ٢      ٹجڃٯـح٧ٲ ٫ضٻ ج٫ـ٨حٱ ج٫ٰذ٬ڀڀٲ ٯٲ سڈ٩ ئ٣حٯس ٟ٘ح٫ڀحش ٟـپ ج٫ٰـضجعؽ   

 أسظج ٹِٗح. ٹجڃصذڀس٠٫٘ح٫ڀحش ج٨٠٫غٿس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ج٫ط٠حٗ٪ ج٫ٰجطٰ٘پ ٯٖ ج

ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫ٰـغح ٹج٫ـڀٴٰح ٹصٹعٷح ٟـپ ض٘ـؼ ٧ٰضٿٴـس دٌـغٿس ٹٗحهـٰس ٬٫ػ٤حٟـس .ٟـڈ ٯضٿٴـس ذـضٹٱ           -6

 ٹٯ٨طرحش ٗحٯس. ٹؿڀٴٰحٳلحٍ غ٤حٟپ ٹڇ ٯضٿٴس ذضٹٱ ٯـغح 

غ٤حٟڀس ٹذٴـحء ج٫ٰــحعح ٹصٹع    ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ،ذطرٴپ ٯلحعٿٖ ٹئؿٸح٭صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس  ٿأضپٹٷٴح 

 ٹجڇؿطػٰحع ٟپ ٯجح٩ ج٠٫ٴٺٱ. ج٫ـڀٴٰح

 

  ٞٹجځغحعج٫طغٯڀٮ ٹج٫ذٰحٿس ٹج٫طغٹٿؽ ٬٫ٰطحد: 

ئٳلحء ج٫ٰطحدٞ ٹج٫ٰغج٧ؼ ج٫طپ ضٸطٮ ذجٰٖ ج٫طغجظ ج٫ٰحصٽ ٹج٫ڈٯحصٽ ٹعهض ٯٺجػٳس ٫ـظ٦٫ ذٰـح ٿـضٟٖ     -1

 ضغجغٴح ج٫ِٰٺع ك٘غج ٹٳػغج ٹد٨حٿحش ٹكشوڀحش . ذآٸحع
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ج٤٫ضٿٰس ٹضأٷڀ٬ٸـح ذطؼٹٿـضٷح ذح٫شـضٯحش ج٫ڈػٯـس ٫ط٨ـٺٱ ٣ـغٻ ضغجغڀـس دڀـس ٹج٫ـضٗٺز          ضغٯڀٮ ج٤٫غٻ  -2

٫ڈؿطػٰحع ج٫ـڀحدپ ٹج٠٫ٴض٣پ ذطٸڀثس ج٤٫وٺع ج٫طحعٿشڀس ٤٧وغ هـح٫س ٹ٣وـغ ج٫٘غًـپ ج٫ـټ ٟٴـحص١      

ؿــڀحدڀس ذح٫ِــحذٖ ج٫ٰذ٬ــپ .ٹج٫طــغٹٿؽ ٫ٸــح ذح٫ٰٸغؾحٳــحش ٹج٫ٴلــحُحش ج٠٫ٴڀــس ٹج٠٫٘ح٫ڀــحش ج٫ػ٤حٟڀــس  

عُس أغغٿس ٹئٳلـحء ٯطـحدٞ ٟـپ ٳ٠ـؾ ٯٺج٣٘ٸـح ذذڀـع أٱ ٧ـ٪ ٯٴ٤ِـس ضشـطن          ج٫ٰشط٠٬س ٹٰٗ٪ سح

 . ٹأغحعٷحذطحعٿشٸح 

جڇٷطٰح٭ ذح٫ٰـحؾض ٹج٫ٰضجعؽ ٹجڃعذِس ٹج٤٫ڈٕ ٹج٫ذوٺٱ ج٤٫ضٿٰس ٹضغٯڀٰٸـح ٹج٫ٰذحٟٔـس ٬ٗڀٸـح     -3

ٹٰٗ٪ د٬ٰس صٗحتڀس ٹضغٹٿجڀس ٫ؼٿحعضٸح ٹئٓٸحعٷح ٬٫٘ح٫ٮ ٯػ٪ ٬٣٘ـس ج٤٫ـحٷغز ,٬٣٘ـس ج٫ــٺجء ,ٹ٬٣٘ـس      

,ٹ٬٣٘س ج٫ٰط٤حُغز,ٹ٬٣٘س ج٫ضٯ٬إز مج٫ٰٴوـٺعزم ٹٯــحؾض ج٠ٰٔ٫ـغ ٹٯــجض ج٫جٴـض ٹجڃكـغٟڀس       ٯٴڀٞ

 ج٫ز.ٹٯـجض جذٲ ٬ٗٺجٱ ٹج٫ِڀحع ...

ج٫ٰٺؾـٺصز ٟـپ ج٫ٰــح٧ٲ ج٤٫ضٿٰـس ٹج٫ٰــحؾض ٹضــجڀ٬ٸح ٟـپ         ٹجځغـحع دوغ ج٫ٰٴذٺضحش ٹج٫ٴ٤ٺف  -4

 ٣ٺجٗض ذڀحٳحش .

ج٫ٰذ٬ڀـس ٹضوـٴڀ٠ٸح ػٯٴڀـح ٹٯ٨حٳڀـح     ج٬ٰ٫رٺؿحش ٹج٤ٰ٫طٴڀحش ج٫ٰٺؾـٺصز ٟـپ ج٫ٰــح٧ٲ     ڃٳٺجٕدوغ  -5

 ٹضـجڀ٬ٸح ٟپ ٣ٺجٗض ذڀحٳحش.

 ئ٣حٯس ٯطحدٞ ٬٫ٰٺعٹظ ج٫ل٘رپ صجتٰس ٟپ ٯغج٧ؼ ج٫ٰضٿغٿحش. -6

دوغ ج٫وٴحٗحش ج٫ذغٟڀس ج٫طغجغڀس ج٫ط٬٤ڀضٿس ج٫ٰ٘طٰضز ٬ٗټ سضٯحش ٯٲ ج٫رڀثس ج٫ٰذ٬ڀس ٹئٗحصز ئدڀـحء   -7

 ٹضغٯڀٮ ٹضأٷڀ٪ جڇؿٺج١ ج٤٫ضٿٰس ٹج٫ذغٝ ج٫طغجغڀس .

 ٨٬٫طد ٹج٫ٰشِٺُحش ٹضـجڀ٬ٸح ٟپ ٣حٗضز ذڀحٳحش ٹئٳلحء صجع ٬٫ٰشِٺُحش . ؾٰٖ ٹدوغ -8

 ؾٰٖ ٹضٺغڀ٢ ج٫طغجظ ج٠٫ٴپ ٹج٫ٜٴحتپ ٹئٳلحء ٯ٨طرحش ٯطشووس ٫ٸظج ج٫ٜغى. -9

ضرٴپ ٯٸٴڀڀٲ ڇػج٫ٺج ٿٰحعؿٺٱ ج٫ذغٝ ج٫ڀضٹٿس ج٫ط٬٤ڀضٿس ٹجڇٷطٰح٭ ذٸٮ ٹعٗحٿطٸٮ ٯـٲ سـڈ٩    -10

٬ٗـټ   ٹجڃصذڀسٹج٫ِڈخ ٹج٫ِح٫رحش ٟپ ج٫ٰضجعؽ ج٫ٰـحٷٰس ٟپ ضـٺٿ٢ ٯٴطجحضٸٮ ٹضضعٿد ج٫لرحخ 

 هٴحٗس ج٫ذغٝ ج٫ط٬٤ڀضٿس .

 ئٳلحء ٣ٴحز ض٠٬ؼٿٺٳڀس ٌٟحتڀس م٣ٴحز ض٘ؼ ج٠٫ٌحتڀسم. -11

 :ج٫ضٹع جش ٹج٫ٰٸغؾحٳحش 

 صٹعجش ضضعٿرڀس ٟپ ج٫ذغٝ ج٫ڀضٹٿس ج٫ط٬٤ڀضٿس ٬٫لرحخ ج٫رحدع ٗٲ ٰٗ٪. ئ٣حٯس -1

ئدڀـحء ج٬٫ڀـح٫پ ٹج٫وـرحدڀحش     ٟڀـٶ پ,ٿطٮ ضأؿڀؾ ٯ٬ط٤ټ ؿٴٺٽ ضلحٹعٽ غ٤ـحٟپ ,ٟٴپ,أصذـپ ,ضغذٺٽ,ٯـضٳ    -2

,٧ح٫ورحدڀحش ج٫طغذٺٿس ٹج٫ورحدڀحش جڇصجعٿس ٹج٫وـرحدڀحش ٿ٤حذ٬ٸـح ٫ڀ٬ـس ٯــغدڀس ٬ٗـټ ؿـرڀ٪ ج٫ٰػـح٩        

 ,ج٫ورحدڀس جڇصذڀس ٹج٫ورحدڀس ج٫ػ٤حٟڀس  ,ٹهرحدڀس ج٠٫ٴٺٱ ج٫ل٘رڀس ,ٹج٫ورحدڀس ج٫شطحٯڀس.

ج٫ػ٤ــحٟپ ٹج٠٫ٴــٺٱ ج٫لــ٘رڀس ٹٯذح٧حضٸــح ئ٣حٯــس ٹضٴٔــڀٮ ج٫ٰٸغؾحٳــحش ٹج٫ٰـــحذ٤حش ج٫شحهــس ذح٫ٴلــحٍ   -3

٬٫ـــڀحدس ٹج٫طغ٧ڀــؼ ٬ٗــټ ج٫ٰٸغؾحٳــحش ٟــپ ج٫ٰٺج٣ــٖ جڇغغٿــس ٹج٫طحعٿشڀــس ج٫جحطذــس ٬٫ـــڀحدس ٹجعضرحُٸــح  

م ٫ڄٛٴڀــسذــح٫ٰٺعٹظ ج٬٨٬٠٫ــٺعٽ ٹج٫ػ٤ــحٟپ ٧ـــمٯٸغؾحٱ ج٠٫ٌــٺ٩ ٠٬٫ٴــٺٱ م ٹٯٸغؾــحٱ مأٿــٺخ ُــحعف  

 حٟٔس ض٘ؼ.ٹٛڀغٷٮ ٯٲ ج٤٫حٯحش ٹج٫لشوڀحش ج٫ٺُٴڀس ج٫طپ ضؼسغ ذٸٮ ٯذ

 :ج٨ٰ٫طرحش ٹج٫رذٺظ 

ئٿجحص ٯ٨طرحش ٗحٯس ٯجٸؼز ذح٫ٺؿحت٪ ج٫ذضٿػس ٟپ ٯضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ٰضٱ جڇسغٻ دڀع ضطٸڀـأ ج٫ٔـغٹٝ    -1

٫ظ٦٫ عٟٖ ٯـطٺٻ سضٯحش ج٨ٰ٫طرـحش ٹضؼٹٿـضٷح ذح٨٫طـد ٹج٫ٰجـڈش ٹج٫ـضٹعٿحش ٹضــٸڀ٪ جڇُـڈٕ        

 ج٨ٰ٫طرحش . ٷظٵ٬٫جٰحٷڀغ ٹضٴٔڀٮ ذغجٯؽ ػٿحعجش ٫ِڈخ ج٫جحٯ٘حش ٹج٫ٰضجعؽ ٫ؼٿحعز 
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ضٴٰڀس عٹح ج٫رذع ج٬٘٫ٰپ ٟپ ٯشط٬ٞ ج٫ٰجحڇش ٹعٟٖ دـؾ جڇذط٨ـحع ٹجڇسطـغجٕ ٹضلـجڀٖ ج٫ضعجؿـحش       -2

 ج٫ذغز.

ئٗحصز ضأٷڀ٪ ج٫ٰغ٧ؼ ج٫ػ٤حٟپ ٬ٗټ ٯـطٺٻ ٯضٿٴس ض٘ؼ ٹئٿجحص ٯغج٧ؼ غ٤حٟڀـس ٟـپ ج٫ٰـضٿغٿحش .ٹ٬ٗـټ      -3

ــ     ــضٹعٷح ج٫ػ٤ ــِڈٕ ذ ــحٟپ ٹجڇً ــأٱ ج٫ػ٤ ــس ذح٫ل ــضٳپ ج٫ٰطشوو ــٖ ج٫ٰ ــحش ج٫ٰجطٰ ــ٪ ٯٴٰٔ حٟپ ٯػ

ٹج٨٫طـحخ ٧ـأع٣ټ ٯإؿــس ٨ٟغٿـس ئذضجٗڀـس       جڃصذـحء ٹجضذحص  ٹجڃصذڀسج٫ٰٴطضٿحش ٹج٫جٰ٘ڀحش ج٫ػ٤حٟڀس 

ضِٺع غ٤حٟپ ٯطـحعٕ ٹضطـٺ٫ټ ج٤٫ڀـح٭    څدضجظٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٨ٺٿٲ ٟغٹٕ ٫ٶ ٟپ ج٫ٰضٿغٿحش ٹعٗحٿطٸح 

٫ط٤ح٫ڀـض,  ذٰٸٰس ؾٰٖ ٹضوٴڀٞ ج٫طـغجظ ٛڀـغ ج٫ٰٴ٤ـٺ٩ .ٯػـ٪ جڇصجخ ٹج٠٫ٴـٺٱ ج٫لـ٘رڀس )ج٫٘ـحصجش ٹج       

ج٫طِرڀد, ج٫طجٰڀ٪ ,هڀحٛس ج٫ٰجـٺٷغجش ,ٹج٫طجـحعز ,ٹج٫ط٘ـضٿٲ ,ٹهـٴحٗس ج٠٫شـحع ,ٹهـٴحٗس ج٫ؼٿـٺش        

،ٹدڀح٧س ج٫ٰڈذؾ( ٹج٫٘ضٿض ٯٲ ج٫ٰڈٯـخ ج٫طغجغڀـس    ج٫ٰأ٧ٺڇش,ٹجڇؾرحٱ ,ٹهٴحٗس ج٫ذ٬ٺٿحش,ٹُٸپ 

ِحٗص ٗٺجٯ٪ ج٫طپ ٯحػج٩ ك٘رٴح ج٫ڀٰٴپ ج٫٘غٿ٢ ٿذط٠ْ ذٸح ٟپ هٴحصٿ٤ٶ ج٫شلرڀس ج٫٘طڀ٤س ,ٹٯح جؿط

 ج٫ط٘غٿس أٱ ضجغٟٸح دطټ جڇٱ .

 :٪ٟپ ٯجح٩ غ٤حٟس ج٠ِ٫ 

ئ٫ؼجٯڀس ج٫ط٬٘ڀٮ ذح٫ٰغد٬س جڇؿحؿڀس ٹجڇٷطٰح٭ ذط٬٘ڀٮ ج٠٫طحز ٹج٫طغ٧ڀؼ ٬ٗټ ٯ٘حعٝ ج٠ِ٫ـ٪ ٟـپ ج٠٫وـٺ٩     -1

 جڇٹ٫ټ ٹٯغد٬س ج٫ط٬٘ڀٮ جڇؿحؿپ .ٹئٳلحء ٯغ٧ؼ ٹُٴپ ٯط٨حٯ٪ ٫ػ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٿلٰ٪ ج٨ٰ٫ٺٳحش ج٫طح٫ڀس :

 جؾٸؼز دحؿٺخ.ٯ٨طرس ٹ -أ

 ٣ـٮ ٠٬٫ٴٺٱ ج٫طل٨ڀ٬ڀس.-خ

 ٣ـٮ ٬٫طشِڀَ ٹج٫ٰطحذ٘س.-ش

 ٯـغح ٹؿڀٴٰح ٹٯٺؿڀ٤ټ.-ظ

 ٯـغح ٗغجتؾ.-ؼ 

ٹج٫ط٘ـغٝ ٬ٗـټ    ٹجڅٳلـحص ٹج٫طٰػڀـ٪   جڅطجٗـپ  جڅ٤٫حءٹضضعٿرٸٮ ٬ٗټ  جڃ٠ُح٩ أٰٗح٩جؿطضٿٺ ٫طـجڀ٪  -ح

 ،ج٫ز. ج٫طأغڀغٿس،ج٫ٰٺؿڀ٤ټ  جڅسغجؼذ٘ي ج٬ٰ٘٫ڀحش ج٠٫ٴڀس صجس٪ جڇؿطضٿٺ ٯػ٪ ج٫ٰٺٳطحؼ ،

 . ٹجڅدوحء٣ـٮ ض٨ٴٺ٫ٺؾڀح ٹٯ٬٘ٺٯحش ٿذٺٽ ٣حٗضز ذڀحٳحش ٹٿ٨ٺٱ ٯغؾ٘ح ٯط٨حٯڈ ٬ٰ٘٬٫ٺٯحش  -ر

ج٫طٴحٓغ ٹٿ٨ٺٱ ٟغ١ ٹُٴڀس ٬٫طٴـحٓغ ٫طأؿـڀؾ غ٤حٟـس ج٫ذـٺجع ٹج٫طٺجهـ٪       ٯرحصب٣ـٮ ٯٴحٓغجش ٿ٬٘ٮ  -ص

 ذڀٲ ج٫ٴحؽ.

 ٹٯٸحعجش ج٫رذع . ٣ـٮ ٬٫ط٨ٴٺ٫ٺؾڀح ٫ط٬٘ڀٮ ج٠ِ٫٪ ٯٸحعجش ج٨٫ٰرڀٺضغ ٹجڇٳطغٳص-ط

 ٣ـٮ ج٨٫طحذس ج٫ذغز. -ع

 ٿضٹٿس . أٰٗح٩ٹعف عؿٮ ٹ ٹعف  -ػ

ٳحصٽ ج٫طوٺٿغ ٹٳحصٽ ج٤٫حم ج٫وٜڀغ ٿ٘ٴپ ذحڃ٠ُح٩ ج٫ٰٺٷٺذڀٲ ٟپ ٧طحذس ج٤٫وس ج٤٫وڀغز ٹٟڀٸـح  -ؽ

ٟپ ٯجڈش   ئٳطحؾٸٮج٫ٰٺٷٺذڀٲ ٟپ ٧طحذس ج٤٫وس ٹه٤٪ ٯٺٷرطٸٮ ٹضضعٿرٸٮ ٹٳلغ  جڃ٠ُح٩ٿطٮ ضرٴپ 

 . ٯذ٬ڀس ٹصٹ٫ڀس

ج٫ٰٺٷـٺذڀٲ ٟـپ ٧طحذـس ج٤٫وـڀضز ٹج٤٫وـس ٹهـ٤٪        جڃ٠ُـح٩ ٳحصٽ ج٫لحٗغ ج٫وٜڀغ ٹٟڀس ٿطٮ ضرٴـپ  -ف

 ٟپ ٯجڈش ٯذ٬ڀس  ٹ صٹ٫ڀس. ئٳطحؾٸٮٯٺٷرطٸٮ ٹضضعٿرٸٮ ٹٳلغ 

ٹج٫غ٣وحش ج٫ل٘رڀس ٬٫ٰذحٟٔس ٹ٧ـ٪   ٹجڃٷحػٿؽٹج٫ؼٹجٯ٪  جڃػٿحء٣ـٮ ج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ج٫ظٽ ٿٌٮ  -م

 ٯح ٿط٢٬٘ ذطغجظ ج٫ٰذحٟٔس.

 ج٫وذڀس ٹج٫طٜظٿس ج٫ٰٴحؿرس . جڃ٧ڈشٹعكس ُٸپ ٬٫ِٸحز ج٫وٜحع ٹضٸطٮ  ذط٤ضٿٮ  -ى
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ج٫ٰٺٷـٺخ .ض٨ـٺٱ ٯٸٰـس ج٤٫ــٮ عهـض جڇ٠ُـح٩ ج٫ٰٺٷـٺذڀٲ ٗـٲ ُغٿـ٢           أٹ٣ـٮ ج٠ِ٫٪ ج٫ٰرـضٕ   -ٍ

ج٫ط٤حعٿغ ج٫ٰغٟٺٗس ٯٲ ٣ـٮ ج٫طشِڀَ ٹج٫ٰطحذ٘س ٹٯـضجعؽ ج٫ط٬٘ـڀٮ جڇؿحؿـپ ٹٯـٲ غـٮ جڇٗطٴـحء ذ٨ـ٪        

٬ٗـټ ٿـض    ٷٺجٿطـٶ .ج٠ِ٫٪ ج٫ظٽ ٫ٶ ٯڀٺ٩ ٷٴضؿـڀس ٿـطٮ ٯوـٜغز ٫طٴٰڀـس ٹهـ٤٪      ٯٺٷرس ٬ٗټ دضٵ ٯػڈ 

 ٯطشون.

٣ـٮ ج٫٘ح٫ٮ ج٫وٜڀغ ض٤ٺ٭ ٬ٗـټ ج٧طلـحٝ ج٫وـٜحع ٯـٲ ج٫ٰـضجعؽ جڇؿحؿـڀس طٹٽ ج٫ٰڀـٺ٩ ج٬٘٫ٰڀـس          -ّ

 ٹضرٴڀٸٮ ٹضلجڀ٘ٸٮ  ٹ ضٺٟڀغ ذڀثس ٯذ٠ؼز ٬ٰ٘٫ڀس ج٫رذع ج٬٘٫ٰپ.

جسطڀـحع   ٹأٿٌـح ج٫ٰٸطٰـڀٲ   جڃ٠ُح٩ج٫وذحٟس ٗٴض  ٳحصٽ ج٫ٰغجؿ٪ ج٫وٜڀغ ٹج٫ظٽ ٿٸطٮ ذطِٺٿغ ٯ٨٬حش-ٕ

 . ٫ڄ٠ُح٩ ج٫ٰشووسئذضجٗح ٟپ ئٱ ٿ٨ٺٱ ٯغجؿڈ  جڃ٧ػغج٠ِ٫٪ 

 جڃسـغٻ ٹج٫ٰضٱ  جڃغغٿس ٹجڃٯح٧ٲ٣ـٮ ٬٫٘ڈ٣حش ج٫٘حٯس ٿ٘ٴپ ذا٣حٯس ج٫جٺڇش ج٠٫ٴڀس ٹػٿحعز ج٫ٰطحدٞ -ٙ

 ٬٫ط٘غٝ ٬ٗټ ج٫ـڀحدس ج٫ضجس٬ڀس .

ـ٠غ ج٫ـټ ج٫شـحعؼ ٬٫ط٘ـغٝ ٬ٗـټ جڇٯـح٧ٲ جڇغغٿـس ٹضـغجظ ج٫ر٬ـضجٱ         ج٫ٰطٰڀؼٿٲ ٯٲ ج٫ جڃ٠ُح٩ض٨ٰڀٲ  -ٝ

 جڇسغٻ.

 . ٫ڄ٠ُح٩ضشوڀن صجع ؿڀٴٰح  -2

 ٫طلجڀٖ ج٫ػ٤حٟس ج٫غٿحًڀس ٗٴض ج٠ِ٫٪. ٫ڄ٠ُح٩ئٳلحء ٯغ٧ؼ عٿحًپ هذپ ٯط٨حٯ٪  -3

ذح٫ٰذحٟٔس ضٴٔڀٮ صٹعجش ضأٷڀ٬ڀس ٬٫ٺج٫ضٿٲ ٹأٹ٫ڀحء جڇٯٺع ٯٲ جؾـ٪ ض٤ـضٿٮ    ٹجڅٗڈ٭٬ٗټ صجتغز ج٫ػ٤حٟس  -4

٫ٰلٺعز ٹضأٷڀ٬ٸٮ ج٫وذڀخ ٟپ ٧ڀ٠ڀس ض٨ٺٿٲ كشوڀس ج٠ِ٫٪ ٹضٴٰڀطٶ غ٤حٟڀح ٹضلـجڀ٘ٶ ٬ٛـټ ج٤٫ـغجءز    ج

 ٹج٫ـٲ ج٫ٰٴحؿد ٫ٸح ،ٹجڇعض٤حء ذظٹ٣ٶ.

 ضٴٔڀٮ ذغجٯؽ ضضعٿرڀس ٫طضعٿد ٹضأٷڀ٪ ج٤٫حتٰڀٲ ٬ٗټ ذغجٯؽ ج٠ِ٫٪ ٟپ ج٫ٰذحٟٔس . -5

٠ِــ٪ ٯــٲ عؿــٮ ٹٛٴــحء ئ٣حٯــس ٯٸغؾــحٱ  ؿــٴٺٽ )ٯٸغؾــحٱ ج٠ِ٫ٺ٫ــس ج٫ػ٤ــحٟپ(ض٘غى ٟڀــٶ جذــضجٗحش ج٫  -6

ٹٯٺؿڀ٤ټ ٹع٣ن ك٘رپ ٹ٧٪ ٯح أٳطجٶ ج٠ِ٫٪ سڈ٩ ٗح٭ ،ٹضشوڀن ٯرـح٫ٚ ٯح٫ڀـس ٯٴحؿـرس ٬٫ٰرـضٗڀٲ     

 ٯٲ جڇ٠ُح٩ .

 ضلجڀٖ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ٯٸغؾحٳحش  جڇ٠ُح٩ ج٫ـٴٺٿس ج٫ضٹ٫ڀس. -7

 ئ٣حٯس ٯ٘غى ؿٴٺٽ ٯطشون ٨٫طحخ ج٠ِ٫٪. -8

٫٘ح٫ٰڀس ذأؿـ٬ٺخ ذــڀَ ٹؿـ٬ؾ ٹ    ئٳلحء هذڀ٠س ٿٺٯڀس سحهس ذح٠ِ٫٪ ض٘غى ٫ٶ جڇدضجظ ج٫ٰذ٬ڀس ٹج -9

 ؾظجخ دطټ ٿ٨ٺٱ ٬ٗټ ذڀثس ٹجُڈٕ ذٰح ٿضٹع دٺ٫ٶ ٹڇ ٿ٨ٺٱ ذٰ٘ؼ٩ ٗٲ جدضجظ ج٨٫رحع .

)ج٫ٰػ٤ـٞ ج٫وـٜڀغ( ٹصٰٗٸـح ٯحصٿـح  ٫طوـرخ       ذحڃ٠ُـح٩ ضِٺٿغ ج٫ٰج٬س ج٫ٰٺؾٺصز دح٫ڀح ج٫شحهـس   -10

 ٯج٬س ضشحُد  ج٠ِ٫٪ ٹضٴٰپ كشوڀطٶ ٹضغذِٶ ذٸٺٿطٶ .

پ ج٫ٰذحٟٔـس ٹض٨ٰڀـٴٸٮ ٯـٲ ج٫ٰلـحع٧س ذ٠٘ح٫ڀـس ٹج٫ٰــحٷٰس ٟـپ هـٴٖ         ٟ ٫ڄ٠ُح٩ئٳلحء ذغ٫ٰحٱ -11

 ٹض٨ٺٿٲ عؤٻ سحهس ذٸٮ.

ج٨ٰ٫طرحش ٹج٫ٴـٺجصٽ ڇٱ ئدـضٻ ج٫ٰلـح٧٪ ج٫طـپ ضٺجؾـٶ       ئ٫ټ٫ٴ٬٤ٸٮ  ٫ڄ٠ُح٩ضٺٟڀغ ٯٺجهڈش ٗحٯس -12

 ج٫ٺج٫ضٿٲ . ٹجٳلٜح٩ج٫ٺج٫ضٿٲ ٷٺ ٟپ ٗض٭ ضٺٟغ ج٫ٰٺجهڈش 

سحهس ٯـغدح سحم ذحڃ٠ُح٩ ٹٯ٨طرس ٹٯ٘ـغى عؿـٮ    ٿٴرٜپ أٱ ٿ٨ٺٱ ٟپ ٧٪ ٯضعؿس د٨ٺٯڀس أٹ-13

ٹٯـغح ٹٯٺؿڀ٤ټ ،ٹئ٫ؼج٭ ج٫ٰضجعؽ جڃٷ٬ڀس ذٸظج ٹٗض٭ ئهضجع أٽ ضغسڀن ٫ٰضعؿس أٷ٬ڀس ٯح ٫ٮ ضطٺٟغ 

 ٟڀٸح 
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ٷظٵ ج٫ٰٴلثحش .٧ٰح ٬ٗټ ج٫ٰضجعؽ ئهضجع ٳلغز غ٤حٟڀس صٹعٿس ٿلحع٥ ٟڀٸح ج٫ِڈخ ٹج٫طڈٯڀظ  ٯٲ ٧ـ٪  

ٟڀــس صٹعٿــس  ٿلـحع٥ ٟڀٸــح ج٫ِــڈخ ٹج٫طڈٯڀــظ ٯــٲ ٧ــ٪ ج٫ٰغجدــ٪  ج٫ٰغجدـ٪ ج٫ضعجؿــڀس ئهــضجع ٯج٬ــس غ٤ح 

ٹج٫ضعجؿڀس ئهضجع ٯج٬س غ٤حٟڀس كٸغٿس ض٘ٴپ ذح٠ِ٫٪ ج٫ڀٰٴپ ٿلغٝ ٬ٗڀٸح ٯطشووڀٲ ذلـثٺٱ ج٠ِ٫ـ٪   

ٹضغذٺٿڀٲ ذذڀع ضٸضٝ ئ٫ټ ضػ٤ڀٞ ج٠ِ٫٪ ٹعذِٶ ذٸٺٿطٶ ٹصٿٴـٶ ٹض٤ـضٿٮ ج٬ٰ٘٫ٺٯـحش ذِغٿ٤ـس ؾظجذـس      

حهس ذاٳلحء عٿحى ٟپ ٧٪ جڃ٠ُح٩ ٟپ ٧٪ ٯضعؿس ض٨ٺٱ ضذص ٹٯٰط٘ٶ ٹئ٫ؼج٭ ج٫ٰضجعؽ ج٫ذ٨ٺٯڀس ٹج٫ش

 ئكغجٝ ضغذٺٽ ٯٲ طٹٽ جڇسطوحم ..

ئٳلحء ٣ٴحز ض٠٬ؼٿٺٳڀس سحهس ذح٠ِ٫ٺ٫س ٹض٤ـض٭ ذـغجٯؽ سحهـس ٹٷحصٟـس ض٘رـغ ٗـٲ ج٫ػ٤حٟـس ج٫ٺُٴڀـس         -14

 ٹج٫ٰٺعٹظ ج٫ذٌحعٽ. 
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 ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحتڀس ٤٫ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس

 ٯـضٳڀحل  ؼ ج٫ذح٫ٰس دحًٴس ٹدحًغز ج٫ـڀٰٲ كـ٬٨ص ٹڇ ضـؼج٩ سـڈ٩ ج٫ٰغجدـ٪ ج٫طحعٿشڀـس ٹج٫ٺُٴڀـس ٯغ٧ـؼجل        ض٘

٬٫طٺجه٪ ٹجڇضوح٩ ج٫شڈ١ ٟپ ج٫ٺُٲ ج٫ڀٰٴپ ٹج٬٤٫د ج٫ٴحذي ٬٫ٰ٘٪ ج٫ٺُٴپ ج٫ػـٺعٽ ٹٯــحٷٰح    ٹؾـغجل دٌحعٿحل

طوحصٿس ٹج٫ـڀحؿڀس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٣صجٰٗح ٬٫ٴٸٺى ذح٫ٺُٲ ج٫ڀٰٴپ ٬ٗټ ٧حٟس ج٫ٰـطٺٿحش ٹج٫ٰجحڇش جڇؾطٰحٗڀس ٹجڇ

ٳٔغج ٫ٰح ضٰط٨٬ٶ ض٘ؼ ٯٲ ج٤ٰ٫ٺٯحش ٹج٫ٰٺجعص ج٫طٴٰٺٿس ٹج٤٫ـضعجش ج٬٘٫ٰڀـس ٹج٬ٰ٘٫ڀـس ٹجڇؾطٰحٗڀـس ٹجڇ٣طوـحصٿس      

 ٫ٺُٲ ج٫ڀٰٴپ ذحٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٫ـڀحؿڀس ج٫طپ ضـٸٮ ٯـحٷٰس ٟح٬ٗس ٹٯإغغز ٟپ ج٫ٴٸٺى ٹج٫ط٤ض٭ 

٧ٰح أٱ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٫ٸح ٯٺ٣ٖ ؾٜغجٟپ ئؿطغجضڀجپ دڀع ض٤ٖ ٬ٗټ ج٫جحٳد ج٫لـغ٣پ ٬٫رذـغ جڃدٰـغ ٹضٰطـض      

 ٳ٤ِـس جڇٳِـڈ١ ٹٯغ٧ـؼجل    ءكٺجُثٸح ٬ٗټ ج٫رذـغ جڃدٰـغ ٯـٲ ذـحخ ج٫ٰٴـضخ دطـټ ج٫شٺسـس ٹٿلـ٨٪ ٯڀٴـحء ج٫ٰشـح          

ج٫طحعٿشڀس ٬٫ـٺُٲ ج٫ڀٰٴـپ   ٬٫طٺجه٪ ٯٖ صٹ٩ ج٤٫غٱ جڃٟغٿ٤پ ٹج٫٘ح٫ٮ ئًحٟس ئ٫ټ ط٦٫ ٟأٱ ض٘ؼ ٹٟپ ٧٪ ج٫ٰذِحش 

جڃدضجظ ٹج٫طٜڀڀغجش ج٫ـڀحؿڀس ج٫ػٺعٿس ٹ٣ضٯص ج٫طٌذڀحش ج٫ٴرڀ٬ـس ٯـٲ جؾـ٪     هٴحٗس ٟپ ج٫ـڀح٣س ٧حٳص ٹٯح ػج٫ص 

ٯـٲ ٟرغجٿـغ    11أ٧طـٺذغ ( ٹغـٺعز    14ٹ –ؿـرطٰرغ   26ذٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ج٫ذضٿػس ٯٴـظ ٣ڀـح٭ ج٫ػـٺعجش ج٫ڀٰٴڀـس )     

ٗـٲ   ضٯص ٷظٵ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ٰثحش ٹجځڇٝ ٯٲ ج٤٫ط٬ټ ٹج٫جغدټ صٟحٗـحل ٭ ج٫لرحذڀس ج٫ل٘رڀس ج٫ـ٬ٰڀس دڀع 2011٣

ج٫لرحذڀس ج٫ـ٬ٰڀس ج٫طپ ٧حٱ  ٭2011 ٯٲ ٟرغجٿغ 11جٳضڇٕ غٺعز  ٹدطټ ٭ 62ج٫ػٺعز ج٫ڀٰٴڀس ٯٴظ ٣ڀح٭ ج٫ػٺعز ٗح٭ 

 ٯٲ ٷظٵ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ٰضٳڀس ج٫ذٌحعٿس ج٫ٰـح٫ٰس ج٫ٰذرس ٬٫ـڈ٭ ٹج٫ـ٬ٮ جڇؾطٰحٗپ   جٳِڈ٣ٸح ؿ٬ٰڀحل

٩ ج٫ٰغجد٪ ج٫ٰحًڀس ٹجؾٸص ٹڇ ػج٫ـص ضٺجؾـٶ ض٘ـؼ ج٫٘ضٿـض ٯـٲ ج٤٫ٌـحٿح ٹج٫ٰلـ٨ڈش ج٫طـپ ٫ـٮ ٿـطٮ           ٹسڈ

ئٗحعضٸح أٽ جٷطٰح٭ ٫ٰ٘ح٫جطٸح ٯٲ ٣ر٪ ج٫ـ٬ِحش ج٫ـڀحؿـڀس ج٫ٰغ٧ؼٿـس ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿـس ٟـپ ج٫ٰذحٟٔـس ٹأٷـٮ ٷـظٵ        

 ج٤٫ٌحٿح ٹج٫ٰل٨ڈش ٯطٰػ٬س :. 

س ج٫ٺجؿ٘س ٹجٳطلحع ج٫جغٿٰس ذ٨٪ أك٨ح٫ٸح ٹأٳٺجٗٸـح  جڇٳ٠ڈش جڃٯٴپ ٹػٿحصز ج٫طٺضغ ٹجڇًِغجذحش جڃٯٴڀ-1

 –جڇسطِحٟــحش  –جڇٛطڀــحڇش  –ج٤٫طــ٪  –جڃسڈ٣ڀـس ٹجڇؾطٰحٗڀــس ٹجڇ٣طوــحصٿس ٹج٫ـڀحؿــڀس ) جڅٛطوـحذحش   

 ٹٛڀغٷح ٯٲ ج٫جغجتٮ  (

 جعض٠حٕ ٯ٘ضڇش ج٤٠٫غ ٹج٫رِح٫س ذڀٲ أٹؿحٍ ج٫لرحخ ٹأٟغجص ج٫ٰجطٰٖ ج٤٫حصعٿٲ ٬ٗټ ج٫ٰ٘٪ -2

أصجء ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس ٟپ ض٘ؼ ٟپ ٟغى ٷڀرس ج٫ضٹ٫س ٹج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫ـحٳٺٱ ٫طغؿـڀز جڃٯـٲ     ضضٳپ ٯـطٺٻ-3

ٹجڇؿط٤غجع ٹض٤ضٿٮ ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀـس ٹجڇ٣طوـحصٿس ج٫طٴٰٺٿـس ٹج٫ٰ٘ح٫جـس ٤٫ٌـحٿح ج٫ػـحعجش ج٫ٰٴح٤ُڀـس        

 ٹجڇؾطٰحٗڀس 

 –ض٘ـؼ ) ٯڀٴـحء ج٫ٰشـح    ضضٷٺع ٹجٳٸڀحع ٟپ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫ٰلحعٿٖ جڅؿـطغجضڀجڀس ج٫ٸحٯـس ٟـپ ٯذحٟٔـس     -4

 ج٫ز (  -----ٯلغٹٕ دٰحٿس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩  –ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ 

ٹٳ٤٪ ج٫وـغجٕ ج٫ٰــ٬خ    ج٫ل٘رڀس ٭ ج٫لرحذڀس2011ٯٲ ٟرغجٿغ  11جٛطڀح٩ ج٫ٰثحش ٯٲ أذٴحء ض٘ؼ ٟپ غٺعز -5

 غٿس ٟڀٸح ٹئدغج١ ؿحدس ج٫ذ ٫ٰ٘ح٣رطٸح ٬ٗټ صٹعٷح ج٫ـرح١ ٟپ هٴحٗس ج٫ػٺعز ج٫لرحذڀس ج٫ل٘رڀسئ٫ڀٸح 

ئٛغج١ ٯضٿٴس ض٘ؼ ذح٫ـڈح ٹٯذحٹ٫س ج٤٫ٌحء ٬ٗټ ُحذ٘ٸح ج٫ٰضٳپ ٹٳلغ ج٠٫ٺًټ ٹج٤٫طـ٪ ج٫ٰط٨ـغع ٟڀٸـح    -6

 ٹج٫طپ ٫ٮ ض٘غٟٸح ج٫ٰضٳڀس ٯٲ ٣ر٪ 

ضضٳپ ٟپ ٯـطٺٻ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ٟپ ج٫ٰجحڇش ج٫ٸحٯـس ٹج٫ذڀٺٿـس ٹج٫ٌـغٹعٿس ٬٫طٴٰڀـس ج٫ٰذ٬ڀـس )      -7

 ج٫ز (  -----ج٫ِغ١ ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ  –ج٫وذس  –ج٫ط٬٘ڀٮ  –ج٨٫ٸغذحء  –ج٫وغٝ ج٫وذپ  –ج٫ٰڀحٵ 

ٹٷٴح٥ ج٫٘ضٿض ٯٲ ج٤٫ٌـحٿح ٹج٫ٰلـ٨ڈش ج٫ٰذٺعٿـس جڃسـغٻ ج٫طـپ ؿـڀطٮ ضٴحٹ٫ٸـح ذوـٺعز كـحٯ٬س ٟـپ ))           

 ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ ((  
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أؿـحؽ  ٹجٗطؼجػج ذٴٌح٩ أذٴحء ض٘ؼ ٯـٲ أؾـ٪ ذٴـحء ج٫ضٹ٫ـس ج٫ٰضٳڀـس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀـس جڇضذحصٿـس ج٫ذضٿػـس ٬ٗـټ          

ٹٹٟحء ٫ٰح ٣ضٯٶ أذٴحء ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٯٲ  ------ج٫ذغٿس ٹج٫٘ضج٫س ٹج٫ٰـحٹجز ٹج٫طٜڀڀغ ٳذٺ جڃٌٟ٪ ٹؿڈٯس ج٫ٺُٲ 

صٹ٫ـس   ضٌذڀحش ٹأصٹجع ٹُٴڀس ٹضحعٿشڀس ٯٲ أؾ٪ ٿٰٲ صٿ٤ٰغجُپ ٯٺدض ٹًـٰحٳح ٫طذ٤ڀـ٢ أٷـضجٝ ج٫طٜڀڀـغ ٫رٴـحء      

ٹئصعج٧ـح ٬٫طذـضٿحش ج٫طـپ ضٺجؾـٶ ج٫ـٺُٲ       ------ٺعز ج٫لـرحذڀس ج٫لـ٘رڀس ج٫ــ٬ٰڀس    ػـ ج٤٫حٳٺٱ ٹجؿط٬ٸحٯح ٫ـغٹح ج٫ 

ٹج٫ٰشحُغ ج٫ٰذڀِس ذأٯٴٶ ٹجؿط٤غجعٵ ٹجٳ٨٘حؽ ط٦٫ ٬ٗټ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ج٫طـپ ٬ٓـص ُـٺج٩ ضحعٿشٸـح ضطٰڀـؼ ذـغٹح        

ذأٯٴٸـح  ج٫ٰضٳڀس ٹضغٟي ٯٔحٷغ ج٠٫ٺًـټ ٹٯٔـحٷغ ج٫ــڈح ٹضٴرـظ غ٤حٟـس ج٫٘ٴـٞ ٹجڅعٷـحخ ٹج٫ٰٔـحٷغ ج٫ٰش٬ـس          

ٟپ ج٫ٴٸٺى ذح٫طٴٰڀس ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ٰـطضجٯس ٹضٺٟڀغ ج٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ٹ٧٪  ٯ٘ح٫جس أٹًحٗٸح ٹض٘ڀ٢ ٹجؿط٤غجعٷح

 ٯح ضذطحؾٶ ج٫ٰذحٟٔس ٯٲ ضٴٰڀس ٹجؿط٤غجع ٹأٯٲ 

ٹٯٲ ٷظج ج٫ٰٴ٢٬ِ ٟحٱ ٟغ١ ج٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ذٰشط٬ٞ جٳطٰحءجضٸٮ ٹٯ٨ٺٳـحضٸٮ ج٫ـڀحؿـڀس   

پ ٷـظٵ ج٫غؤٿـس ٯـٺ٠٣ٸٮ ٯـٲ ٣ٌـحٿح ض٘ـؼ       ٹجڇؾطٰحٗڀس ج٫ٰلحع٧ڀٲ ٟپ ٯٴح٣لس ٣ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس ٿِغدـٺٱ ٟـ  

٬ـــ٬ِحش ج٫ٰذ٬ڀــس ٹج٫ٰغ٧ؼٿــس ذــأذغػ ج٤٫ٌــحٿح ج٫ٰذ٬ڀــس ج٬ٰ٫ذــس ٹض٤ــضٿٮ ج٫ــغؤٻ   ٫طٺًــڀخ ٧٬ٰـــحٷٰس ٯــٴٸٮ ٫

 ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جحش ٫ٸح ٯٲ ٹؾٸس ٳٔغٷٮ ٹٷپ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ ج٫طح٫پ :.

٧ؼج ٬٫ذٌحعز ج٫ٰضٳڀس ٯٲ دڀع ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ أٱ ضورخ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ٟٸپ ض٘طرغ ٯغ-1

ٯح ضٰط٨٬ٶ ٯٲ ج٤٫ضعجش ٹج٠٫٘ح٫ڀحش ج٫ـڀحؿڀس ٹج٫ػ٤حٟڀس ٹج٬٘٫ٰڀس ٹجعض٠حٕ ٯــطٺٻ ج٫ـٺٗپ ج٫ػ٤ـحٟپ ٹؿـ٬ٰڀس     

ج٫ٰجطٰٖ ٹٷظج جڃٯغ ٿذطحؼ ئ٫ټ دٰحٿس ٹعٗحٿس ٹجٷطٰح٭ ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ٫طِٺٿغ ٷظج ج٫طٺؾٶ ج٫ٰـضٳپ ذح٫ٰ٘ـ٪   

ٹئٗـحصز ضٰٺًـٖ    ٰضٿٴـس ٬٫طٸڀثـس ٫طذ٤ڀـ٢ جڃٯـٲ ٹجڇؿـط٤غجع     ٬ٗټ ئػج٫ـس ج٫ٰٔـحٷغ ج٫ٰــ٬ذس ٯـٲ كـٺجعٕ ج٫     

 ج٫ٰ٘ـ٨غجش ذٰح ٿطٴحؿد ٹج٫ٰـحدس ج٫جٜغجٟڀس ج٫ٰـٰٺح ذٸح ذح٫ٰذحٟٔس

ج٫طٺؾٶ ٫رٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀـس ج٫ذضٿػـس جڇضذحصٿـس ) ج٠٫ڀضعج٫ڀـس ( ج٫طـپ ض٤ـٺ٭ ٬ٗـټ أؿـحؽ          -2 

 ج٫ذغٿس ٹج٫٘ضج٫س ٹج٫ٰـحٹجز 

لغٹٕ ج٤٘٫ض جڇؾطٰحٗپ )) ٯلغٹٕ ج٫ضؿطٺع (( ٬٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس جڇضذحصٿس ج٫طـپ ٿط٬ِـٖ   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳجحػ ٯ -3

 ئ٫ټ  ضذ٤ڀ٤ٸح ج٫ل٘د ج٫ڀٰٴپ 

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٗــضجص ج٫طٺهــڀٞ ج٫ــٺٓڀ٠پ ٹأص٫ــس أٳٰٔــس ج٫ٰ٘ــ٪ جڅصجعٽ  ٫ڄؾٸــؼز ج٫طٴ٠ڀظٿــس ج٫ٰغ٧ؼٿــس   -4

 ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿس ٹج٫ٰإؿـحش ٹج٫ٰغج٢ٟ ج٫٘حٯس ٬٫ضٹ٫س 

 ج٫رڀثس ٹج٫ٰٴحر ج٫جحطخ ٫غؤٹؽ جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿطػٰحع ٟپ ج٫ٰذحٟٔسج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ -6

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهـڈح ٹضذــڀٲ ج٫ـڀحؿـحش ج٫ٴ٤ضٿـس ٫غٟـٖ ٣ڀٰـس ج٬ٰ٘٫ـس ج٫ٴ٤ضٿـس ج٫ٺُٴڀـس أٯـح٭ ج٫ٰ٘ـڈش            -7

 جڃؾٴرڀس

  ٲ ج٫رِح٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٯٲ سڈ٩  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ج٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯ-8

 س ٗحٯس ٹذغجٯؽ ضأٷڀ٬ڀس ٬ٰٗڀس ٬٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫سئٗضجص ئؿطغجضڀجڀ -ٹ 

ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ  -ػ 

 ضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ذح٫ٰذحٟٔس

ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٳلــحء هــٴضٹ١ ج٫لــغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀــس ٫طأٷڀــ٪ ٹضــضعٿد ج٫لــرحخ ٹعٟــٖ ٣ــضعجضٸٮ  -ح 

 ڀس ٟپ ج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ ٟغم ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطحدس ٯذ٬ڀح ٹسحعؾڀح ج٫طٴحٟـ

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طٰٺٿڈش ج٫ٰح٫ڀس ج٫ٰڀـغز ٫ضٗٮ ج٫ٰلـحعٿٖ ٹجڃٳلـِس ج٫طٴٰٺٿـس ج٫وـٜڀغز      -ٍ 

 ج٫ٰضعز ٬٫ضس٪ 
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ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٹػٿحصز جؿط٤ِحخ عؤؤؽ جڃٯـٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀـس ٹجڃؾٴرڀـس ٫ڈؿـطػٰحع      -ٽ 

 ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

ش ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ٹج٫طلغٿ٘ڀس ٹج٫طٴ٠ڀظٿس ٹج٤٫ٌحتڀس ٧حٟس ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿـحش جڃؿحؿـڀس   أٱ ض٠٨٪ ؿ٬ِح -9

ٹج٫شحهــس  ج٫ـڀحؿــڀس ٹج٫ٰضٳڀــس ٹجڇ٣طوــحصٿس ٹجڇؾطٰحٗڀــس ٹج٫ػ٤حٟڀــس ج٫ٰٴوــٺم ٬ٗڀٸــح ٟــپ جڇض٠ح٣ڀــحش  

 ٹج٫ٰ٘حٷضجش ٹج٫طلغٿ٘حش  ج٫ضٹ٫ڀس ج٫ٰوحص١ ٬ٗڀٸح

 ٬٫ٰلحعٿٖ جڅؿطغجضڀجڀس ج٫ٸحٯس ٟپ ض٘ؼ ٹأٷٰٸح :. ج٫طغ٧ڀؼ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس -10

   ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ  ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ ٹضٺؿڀ٘ٶ ٹ٤ٟح ٫ڄؿؾ ٹج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

     ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴحء ج٫ٰشحء ج٫طجحعٽ ٧ٜڀغٵ ٯٲ ج٫ٰٺجٳپ ج٫ڀٰٴڀس 

 .ئٳلحء ٯٴح٢ُ هٴحٗڀس ٹٯضٱ عذَ ضجحعٿس ذڀٲ ج٫ڀٰٲ ٹصٹ٩ ج٤٫غٱ جڅٟغٿ٤پ 

       ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ جڃعًڀس ج٫ٰٴحؿرس ٹج٫رضء ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ٯضٿٴـس دٰـض ج٫ِرڀـس ج٫ٰٰـٺ٩ ٯـٲ

 صٹ٫س ٣ِغ ج٫ل٤ڀ٤س 

  ئٳلحء سِٺٍ ج٫ـ٦٨ ج٫ذضٿضٿس ٫غذَ ج٫ٰذحٟٔس ذح٫ٰذحٟٔحش جڃسغٻ 

     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ جڅؿطحص ج٫غٿحًپ ٬٫ٰذحٟٔس 

 ، ٞٹجڇٷطٰح٭ ذـح٫ِغ١ ٹئ٣حٯـس ج٫ذـضجت٢     ضٴ٠ڀظ ج٫ٰشَِ ج٫ٰ٘غجٳپ ٟپ أُغجٝ ج٫ٰضٱ ٹٟپ ج٫غٿ

 ٹج٫ٰطٴؼٷحش ج٫٘حٯس  

     ، ٰلح ٬٫طشِڀَ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫ظٽ ٿٺٟغ ٟـغم ٰٗـ٪ ٬٫لـرحخ ذٴحء ج٫ٰضٱ ٹج٫ٰلحعٿٖ ج٫ـ٨ٴڀس ضضٗڀ

 ٹٿـحٗض ٬ٛټ ضذ٤ڀ٢ جڇؿط٤غجع ج٫ٰ٘ڀلپ ٫ظٹٽ ج٫ضس٪ ج٫ٰذضٹص ٹج٫لرحخ.

طپ ٿ٠ط٤غ ئ٫ڀٸح ج٫ٰٺجُٲ ٟپ ض٘ؼ ،ٹط٦٫ جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٬٫شضٯحش جڃؿحؿڀس ج٫-11

 ٯٲ سڈ٩  :

   ضٺٟڀغ ٯڀحٵ ج٫لغخ ج٫ٴ٤ڀس ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ضذ٬ڀٶ ج٫ٰڀحٵ ٟپ ٯضٿٴس ج٫ٰشحء 

 ج٫طٺؾڀٶ ذرٴحء ج٫ـضٹص ٹج٫ذٺجؾؼ ج٫ٰحتڀس ٹٯلحعٿٖ دوحص ج٫ٰڀحٵ 

       ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذـڀٲ ٹضذضٿع ج٫لر٨س ج٫ٰذ٬ڀس ٬٫ٰڀحٵ ٬٫ط٬٤ڀـ٪ ٯـٲ ٳــرس ج٠٫ح٣ـض ٟـپ

 ج٫ٰڀحٵ

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٟپ ٯٴح٢ُ ج٫طٺؿٖ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫٘لٺجتپ 

   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ٰضٱ ج٫ػحٳٺٿس ٫ٰغج٧ؼ ج٫ٰضٿغٿحش 

    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ٬٫ـ٨حٱ ٟپ ؾٰڀٖ ٯٴح٢ُ ج٫ٰذحٟٔس ج٫ذٌـغٿس ٹج٫غٿ٠ڀـس

 ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :.

 ص ج٫ضعجؿحش ٬٫جضٹٻ جڇ٣طوحصٿس ٫ٰوحصع ج٫ِح٣س ج٨٫ٸغذحتڀس ئٗضج .ص 

ج٫ِح٣ــس  –جؿـطٜڈ٩ ج٠٫ـغم ج٫ٰطحدـس څ٣حٯـس ٯذِــحش ٫طٺ٫ڀـض ج٫ِح٣ـس ج٫ٰطجـضصز ) ج٫غٿـحح          .ٵ 

 ج٫ز ( ------ج٫ِح٣س ج٫ٰحتڀس  –ج٫لٰـڀس 

ج٫ٰطحذ٘س ٫طٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ج٫ٰذِس ج٨٫ٸغذحتڀس ٫طٺ٫ڀض ج٫ِح٣س ذح٠٫ذٮ ج٫ٰٰٺ٩ ٯـٲ ج٫ذ٨ٺٯـس    .ٹ 

 ج٫وڀٴڀس 

        ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴلـثحش ٹج٫ٰـطلـ٠ڀحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذڀس ج٫٘حٯـس ٹج٫ٰغجٟـ٢

 ج٫شحهس ذح٫شضٯحش ج٫وذڀس ٫غٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س 
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        ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٠٫ٴـپ    –ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذـضٿع ٯٴٔٺٯـس ج٫ـڀحؿـحش ج٫ط٬٘ڀٰڀـس ج٫ط٬٘ـڀٮ ج٫٘ـح٭

 ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫جحٯ٘پ –ٹج٫ٰٸٴپ 

 ٹٕ دٰحٿس ٯضٿٴس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٯلغ 

   ٯشغؾـحش ج٫رٴـپ   جڇٷطٰح٭ ذاٗضجص  ج٫ضعجؿحش ٹجڃذذحظ ٫ڈؿطػٰحع  ٟپ ٯجح٩ ٯ٘ح٫جس ج٫ٰش٠٬ـحش(

څ٣حٯس ٯلغٹٕ ج٣طوحصٽ ٹج٫ٰــحٷٰس ٟـپ ٳٔحٟـس ٹضذــڀٲ     ج٫طذطڀس ٹجڇؿطٸڈ٧ڀس ٬٫ٰجطٰٖ( 

 ج٫ٰذحٟٔس  

  ٗ حٿــس ٹج٫ذٰحٿــس جڇؾطٰحٗڀــس ٫ــظٹٽ  ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضذـــڀٲ ج٫طلــغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀــس ج٫ضجٰٗــس ٬٫غ

----------جڃٿطـح٭   –جڃدضجظ  –ج٫ٰٸٰلڀٲ  –٧رحع ج٫ـٲ  –جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس ) ج٫ٰ٘ح٣ڀٲ 

 ج٫ز (  -

  جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٹضذـڀٲ ٹضٺؿڀٖ سضٯحش ج٫غٗحٿس ٹج٫ذٰحٿس جڇؾطٰحٗڀس ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ 

 ٤غجع ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٟغى ٷڀرس ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹضغؿڀز جڃٯٲ ٹجڇؿط-12

 جؿط٨ٰح٩ ج٫ٸڀ٬٨س ٬٫ٰإؿـس ج٫٘ـ٨غٿس ٹجڃٯٴڀس ٬ٗټ أؿؾ ٹُٴڀس ٹ٬ٰٗڀس ٹٯٸٴڀس 

   ٯٴٖ ئكغج٥ ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹج٫لغُس ج٫٘ـ٨غٿس ٟپ ج٫ٰ٘٪ جڃٯٴپ أڇ ٫ٌغٹعز ٣وٺٻ ٹ٠٫طـغز

 ٯذضٹصز  

 ج٧ؼ ج٤٫ـٺٻ ٹج٫ٴ٠ـٺط   ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس ٠٫غى ٷڀرس ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹج٫ذض ٯٲ ضضس٪ ٯغ

 ج٫ـڀحؿپ ٹٯٺجؾٸس جڇسطڈڇش ٹجڇٳ٠ڈش جڃٯٴپ  

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ ٹض٘ؼٿؼ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ ضغؿڀز  جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع 

  ئسغجؼ ج٫ٰٺج٣ٖ ج٫٘ـ٨غٿس ٯٲ ج٫ٰٴح٢ُ ج٫ـ٨حٳڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ئ٫ټ ٯ٘ـ٨غجضٸٮ ج٫ضجتٰس 

 هس ٬٫ذض ٯٲ جٳطلـحع ج٫جغٿٰـس ٹٯٺجؾٸـس غ٤حٟـس ج٫٘ٴـٞ      ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس سح

 ٹجڅعٷحخ 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٣ٺجش س٠غ ج٫ـٺجد٪ ٹضٺٟڀغ ٧حٟس جڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫طجٸڀؼجش ٨ٰ٫حٟذس ج٫طٸغٿد  

جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀـس ٬٫ٰإؿــس جڃٯٴڀـس ٟـپ ج٫ٰضٿٴـس ٹج٫ٰـضٱ ج٫ػحٳٺٿـس ٫ٰغج٧ـؼ         -13

 ج٫ٰضٿغٿحش  

ٺٟڀغ ٧حٟس ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀس ج٫وـذڀس ٹج٫ِرڀـس ٹج٫ــ٨ٴڀس ٹج٫ػ٤حٟڀـس ٹج٫ذ٤ٺ٣ڀـس ڃٟـغجص       جڇٷطٰح٭ ذط-14

 ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ ج٫ـڀحدس ٹئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضغٯڀٮ ج٫ٰ٘ح٫ٮ ج٫ـڀحدڀس ٹجؿط٘حصز جڃعجًپ ج٫ٰٴٸٺذس ج٫طپ -15

 ٢ ٹٯـحدحش سٌغجء ٧حٟڀس صجس٪ ج٫ٰضٿٴس ٧حٳص ٯشِِس ٯٴطؼٷحش ٹدضجت٢ ٹئٳلحء ٯٴطؼٷحش ٹدضجت

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ) ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ( ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :.-16

  ٕئهضجع ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ٫ذٰحٿس ج٫طغجظ ج٫ػ٤حٟپ ٹج٫ذ٠حّ ٬ٗڀس ٯٲ ج٫٘رع ٹج٫ٌڀح 

         ضرٴـپ  ض٠٘ڀ٪ ٹضذـڀٲ  صٹع ج٫ٰإؿــحش ج٫ػ٤حٟڀـس ج٫غؿـٰڀس ٹٯٴٰٔـحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٟـپ

 ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰلغٹٕ

 - ــ٪  صٹع ض٠٘ڀـــ

 ٹأصجء ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٫ط٘ؼٿؼ غ٤حٟڀس ج٫ذٺجع ذضڇ ٯٲ غ٤حٟس ج٫٘ٴٞ ٹجڅعٷحخ

       ــضٿحش ــس ج٫ٰٴط ــپ ئ٣حٯ ــضٳپ ٟ ــٖ ج٫ٰ ــحش ج٫ٰجطٰ ــ٘رڀس ٹٯٴٰٔ ــٰڀس ٹج٫ل ــحش ج٫غؿ ــؼ  ج٫جٸ ضذ٠ڀ

 ٹج٫ٰٸغؾحٱ ج٫ػ٤حٟڀس ٹجڃصذڀس ٹج٠٫ٴڀس ٹٛڀغٷح 
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 ٴڀس ج٫طذطڀس ٫ٰلحعٿٖ ج٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ٟپ ٯذحٟٔس ض٘ؼ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ر 

 ج٫ذ٠حّ ٬ٗټ  ج٫ٰٺعظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ 

    ٪ضِٺٿغ أصجء جڅصجعز ج٫ٰضعؿڀس ٟپ ضٴٰڀس ٯ٘حعٝ ٹٯٸحعجش ٹٯٺجٷد ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ٟـپ ج٫ٰغجدـ

 جڃٹ٫پ ٬٫ط٬٘ڀٮ 

  ٣ضعجش ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ج٫شحهس ذطٴٰڀس 

     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضل٨ڀ٪ ٷڀثس جؿطلحعٿس ٬ٗڀح ) ٯج٬ؾ أ٬ٗټ ٬٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴـٺٱ ( ضٌـٮ ج٫طشووـحش

 ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ٿطٺ٫ټ :. 

 ئٗضجص جڅؿطغجضڀجڀس ٬٫ٰلغٹٕ ج٫ػ٤حٟپ ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظٷح  .ٵ 

 ئٗضجص ج٫رغجٯؽ ٹج٫شَِ ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ج٫ـٴٺٿس  .ٹ 

 ٹضضٹٿٲ ٹد٠ْ ج٫ٰٺعٹظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٬٫ٰذحٟٔس  ئٗضجص سِس ٯڀضجٳڀس ٫جٰٖ ٹضٺغڀ٢ .ػ 

 ج٫طٴـڀ٢ ذڀٲ ٧حٟس ج٫جٸحش ج٫غؿٰڀس ٹٛڀغ ج٫غؿٰڀس ٫طٴ٠ڀظ ج٫رغجٯؽ ج٫ػ٤حٟڀس ج٫ٰ٘ضز  .ح 
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  ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ   
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 (  1 – 1المصفوفة رقم  )                                                                                                   المحور األول  : القضية األمنية والعسكرية                           

الر
 قم

عنا
صر 
المحو

 ر

 النتائج المتوقعة جهات التنفيذ مقترحات الحلول المعالجات دافـــــاأله األسباب المشاكل

 
1 

 
األمن 
واالس
 تقرار

تدددددددددددددددددددد     -1
مسدددددددددتو    ا  
 جهدددددمن األمدددددن 
والشددددري   دددد  
 دددددددر     ددددددد  

ال ظام والقا ون  
وترسدد ا األمددن 
واالستقرار     

 محا ظ   تعم

التع   دددداق لدق ددددا اق األم  دددد  و ددددي الددددو ال اق الحم  دددد  -1
 والق د   والمحسو    

ضعف الق راق والكفا اق ل ى الق ا اق والكوا ر األم  د  -2
 والشري   

 جه ماق األمم  ضعف اإلمكا اق والت-3
ت خل القواق المسدح  والشري  العسكر   و ع   جهمن -4

 االستخ اراق العسكر      الشئون األم    
ت خل مراكم القوى وال فوذ الس اس  وتحو ل م   د  تعدم -5

 ساح  لدصراع والمواجه  المسدح  
ضددعف الشددراك  المجتمعدد  لدمسددا م   دد  تددو  ر األمددن -6

 واالستقرار 
 المال  واإل ار  الفسا  -7
وجدددو  المواادددك العسدددكر   وال قددداي  ددد   اخدددل الم   ددد  -8

 وحولها 
 ت اخل المهام   ن األجهمن األم    والعسكر   -9

عدد م وجددو  اسددترات ج    م  دد  واضددح  اا ددد  لدق ددا  -10
 و ي مؤشراق الجر م  

ضدعف الددوع  الددوي   والقدا و   لدد ى ا ددا اق وكددوا ر -11
 كر   األجهمن األم    والعس

التج  دددد   دددد  المؤسسدددداق العسددددكر   واألم  دددد  و ددددي -12
المحسددو    والددو ال اق لمراكددم ال فددوذ الق ددد  والم ددايق  

 والس اس  

تحسددددددددددددددددددددددد ن 
وتيددددددددو ر   ا  
 جهددددمن األمددددن 

والشددددري   دددد   
ترسدددد ا األمددددن 
واالستقرار     

 محا ظ   تعم

   ا  ال ول  الم     ال  مقراي   الح  ث  -1
 دمؤسس  العسكر   واألم    عدى  س  وي    وعدم   ومه    استكمال اله كد  ل-2
 التع  ن لدق ا اق األم    والعسكر   و ي  س  ومعا  ر وشروي مح  ن اا و ا -3
التع   اق    الم اصب األم    والعسكر   العد ا  جدب ان  خضدك لدمفاضدد   د ن المرشدح ن والموا قد  -4

 ال هائ   لدسدي  التشر ع   الم تخ   
 تجر م العمل الحم   والس اس      وساي القواق المسدح  واألمن والو ال اق لدفر  واألسرن والق  د  -5
 العمل عدى ت ر ب وتأ  ل الق ا اق والكوا ر األم    لت م   ا راتهم وكفا اتهم    مختدف المجاالق -6
    والشري  العمل عدى تو  ر كا   اإلمكا  اق والتجه ماق الالمم  لدمؤسس  األم -7
 م ك اشراك القواق المسدح  والشري  العسكر      العمل األم    ال لضرورن اصوى ولفترن مح و ن -8
وضك استرات ج    م    لفر       ال ظام والقا ون والح  من ت خل مراكدم القدوى وال فدوذ الس اسد  -9

 ومواجه  االختالالق واال فالق األم   
  ور الشراك  المجتمع   لدمسا م     تو  ر األمن واالستقرار  العمل عدى تفع ل وتعم م-10
 العمل عدى معالج  الفسا  المال  واإل ار     الوح اق العسكر   من خالل األت  :. -11

 تفع ل  ور  ائرن الراا   والتفت ش والقضا  العسكر  -
 اإلصالح القا و   لمحار   الفسا  وتجر مه -
 ال   واإل ار   الى ا ا ن الم يق  العسكر   تحو ل ت ع   الشئون الم-
 التغ  ر ال ور  لق ا اق الوح اق وال وائر العسكر   -

 اخراج الموااك العسكر   من الم ايي السكا       المحا ظ  الى معسكراتهم ال ائم  -12
 العمل عدى اعا ن خ م  ال  اع الوي   لدش اب  ع  الثا و   العام  و كون اخت ار ا-13
اال تمام  التج    االخت ار  لدفت اق    الخ ماق الي    العسكر   واإل اراق المكت        وائر ومارن -14

 ال  اع وال اخد   
 اص ار التشر عاق القا و    لتجر م تج    األيفال  المؤسس  العسكر   واألم    -15
 ن األم    والعسكر   اال تمام  ر ك الوع  الوي   والقا و   لق ا اق وكوا ر األجهم-16
اال تمام    ا  المؤسساق العسكر   واألم    عدى  سا  وي    ع  ا عدن العمدل الحم د  والس اسد  -17

 وذلك من خالل :. 
 ااصا  العسكر  ن واألم   ن من المسئول اق العد ا    الج ش واألمن -
 تشج عهم عدى التقاع  الم كر -
 و ت ظ م  ج       اخل الجد ش واألمدن واعت دار ذلدك خ ا د   وضك ما ن  ستور    حل    حمب س اس -

 وي    غا تها تمم ي القواق المسدح  واألمن 

السددياق العد ددا 
+السددددددددددددددددددي  
المحد ددددددددددددددددددددد  
+ومارن الدد  اع 

 وال اخد   
+م ظمددددددددددددددداق 
المجتمددددددددددددددددددددك 

 الم   
 +المجتمك  

ا جا   ال ولد  الم   د  ال  مقراي د  -1
 الح  ث  

   كدددددددد  لدمؤسسددددددد  العسدددددددكر   -2
 واألم    

تع دد ن ا ددا اق  م  دد  وظ  دد  لدد  ها -3
 الق راق والكفا ن  

اخت ددار الق ددا اق لدم اصددب األم  دد  -4
 والعسكر   العد ا و ي معا  ر وشروي  

الح  من العمل الحم د  والس اسد  -5
     وساي القواق المسدح  واألمن 

ت ر ب وتأ  دل الق دا اق والكدوا ر  -6
فا اتهم    األم    وت م   ا راتهم وك

 مختدف المجاالق 
تدددددو ر اإلمكا  ددددداق والتجه دددددماق  -7

 الالمم  
الحدد  مددن تدد خل  القددواق المسدددح   -8

    العمل األم   
 دددددر     ددددد  ال ولددددد  وال ظدددددام  -9

 والقا ون 
المسدا م  المجتمع د   د  تددو  ر  -10

 األمن واالستقرار 
 الح  من  الفسا  المال  واإل ار  -11
مسدددددح  مددددن اخددددراج القددددواق ال-12

 المحا ظ  

ا تشدددددددددددددددددار -2
الجر مددددد   كدددددل 
  واعهددددددددددددددددددددددا 
االجتماع دددددددددددددد  

ا دددددددددددد  ذواألخال
والس اسدد    دد  
المحا ظدددددددددددددددددد  
والمدددددددددددد  ر اق 
خددددالل األعددددوام 
الماضدددد   لعددددام 

 م 2013

 التسرب من التعد م -1
 ال يال  المتما  ن   ن  وساي الش اب -2
 تعاي  الح وب والمخ راق   ن  وساي الش اب -3
 ل     والوع  الثقا       وساي المجتمك ضعف الوامع ا-4
محاول  مراكم الفسدا  تشدو ه محا ظد  تعدم واال تقدام مدن -5

    ا  ا 
 اغراي م     تعم  السالح من ا ل مراكم القوى التقد     -6
توايددؤ  عدد  الق ددا اق األم  دد  والعسددكر   مددك مرتك دد  -7

 الجرائم 
 إل صاف ضعف القضا  وال  ا اق    تحق ي الع ال  وا-8
الفسا  المال  واإل ار     األجهدمن المع  د   د  مكا حد  -9

 الجر م  

خف  معد ل  -2
الجر مدددد   كدددددل 
 شدددددددددددددددددددددكالها 
و  واعهدددددددددددددددددا 
االجتماع ددددددددددددد  
واألخالا دددددددددددددد  
والس اسدد    دد  
المحا ظددددددددددددددددد  
والمددددددددددد  ر اق 
خددددالل األعددددوام 

2013- 
 م 2020

 عدى وضك استرات ج   محد   لت م   المست ام   العمل-1
 العمل عدى وضك استرات ج    م    لدح  من ا تشار الجر م  -2
العمل عدى ا شا  اواق خفر السواحل من    ا  الم ايي الساحد   لمكا ح  التهر ب وتو  ر كا   -3

 اإلمكا  اق والتجه ماق الالمم  
 الساحد   الى معسكر خال    قل الثك اق والمعسكراق من الم ايي-4
 العمل عدى تع  ن الق ا اق األم    والعسكر   ال م ه  والوي    -5
 تيه ر القضا  وال  ا اق من الفسا  المال  واإل ار  -6
 تيه ر األجهمن األم    المع     مكا ح  الجر م  من القوى الفاس ن -7
مواين واألجهمن األم    لدعمل معا من اجل مكا ح  تفع ل  ور الشراك  المجتمع   وتعم م الثق    ن ال-8

 الجر م  
اال تمام  إع ا  وت ف ذ  رامج التوع   اإلعالم   والثقا    وال      والوي      ن  وساي المجتمك -9

  أ م   مواجه  ومكا ح  الجر م   كل  شكالها 

السددياق العد ددا 
+السددددددددددددددددددي  
المحد ددددددددددددددددددددد  
+ومارن الدد  اع 

 وال اخد   
ق +م ظمدددددددددددددددا

المجتمددددددددددددددددددددك 
 الم    

 +المجتمك 

التخف ددددف مددددن الفقددددر والحدددد  مددددن -1
 ال يال  

 ا خفا  الجر م  -2
الحددددددد  مددددددددن تهر دددددددب الح ددددددددوب -3

 والمخ راق 
توي دد  الثقدد   دد ن المددواين ورجددل -4

 األمن 
المسددا م  المجتمع دد  الفاعددد   دد  -5

 مكا ح  الجر م  
 الح  من الفسا  المال  واإل ار  -5
 حتعم خال   من السال-6
 



 

 55 
 

ضددعف  ور الشددراك  المجتمع دد   دد  مواجهدد  ومكا حدد  -10
 الجر م  
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 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ لحدول المعالجاقمقترحاق ا األ ـــــ اف األس اب المشاكل ع اصر المحور الرام

ال   ددد  التحت ددد    2
لدمؤسسدددددددددددددددد  
األم  ددددددددددددددددددددددد  

 والعسكر  

ا ه دددار  ال   ددد  
التحت دددددددددددددددددددددد  
لدمؤسسدددددددددددددددد  
األم  ددددددددددددددددددددددد  

والعسدددددددددددددكر     
    تعم

 
 

اددد  وجددو  الم ددا   والمرا ددي الخاصدد   ددأجهمن األمددن والشددري   دد  -1
 الم     وم ن الم  ر اق 

وتحسدد ن المؤسسدداق والمستشددف اق الخاصدد  عدد م اال تمددام  إصددالح -2
  المؤسس  العسكر   واألم    

ضدددعف  ددد  اإلمكا  ددداق والتجه دددماق الالممددد  الخاصددد   اإلصدددالح   -3
 المركم   والسجون التا ع  لألجهمن األم    وال  ا اق 

اسدددت ال   عددد  الق دددا اق العسدددكر   واألم  ددد  عددددى  عددد  المواادددك -4
 عسكر   واألم    والمقراق التا ع  لدمؤسس  ال

عدد م اال تمددام  دد  ا شددا  المراكددم وال ددوا   الر اضدد   والتر  ه دد  -5
 والثقا    الخاص   رعا     را  القواق المسدح  واألمن  المحا ظ  

 ع م وجو  الم  ى والتجه ماق الالمم  لمكتب التقاع     م     تعم -5
 ع م وجو  المشار ك والم ن السك    -6

ل   دد  تحسدد ن وتيددو ر ا
التحت ددددددددد  لدمؤسسددددددددد  
األم    والعسكر        

 تعم
 

العمل عدى ا شا  وتجه م الم ا   والمرا ي الخاص   أجهمن األمن والشري  -1
    الم     وم ن الم  ر اق 

العمددل عدددى تحسدد ن وتيددو ر وتحدد  و الم ددا   والمرا ددي القائمدد  والخاصدد  -2
  األجهمن األم    والشري  

وتحسددد ن اددد راق وامكا  ددداق المؤسسددداق والمستشدددف اق اال تمدددام  إصدددالح -3
 الخاص   المؤسس  األم    والعسكر   

اال تمدددام  تددددو  ر كا ددد  اإلمكا  دددداق والتجه دددماق األممدددد  لتحسددد ن  وضدددداع -4
 اإلصالح   المركم   والسجون التا ع  لألمن والقضا  وال  ا اق 

مد  المشدار ك والمد ن العمل عدى ا شا  ا ارن لإلسكان العسكر  واألم د  إلاا-5
 السك    لدعامد ن والمتقاع  ن 

العمددل عدددى تفع ددل األشددغال العسددكر   لخ مدد  القددواق المسدددح  ومشددار عها -6
اإلسكا     التعاون مك ص  وي التقاع  العسكر  و  ا  مد ن سدك    لدعسدكر  ن 

 العامد ن والمتقاع  ن 
 اضد   والتر  ه د  لعدامد ن اال تمام    ا شدا  المراكدم الثقا  د  وال دوا   الر-7

 والمتقاع  ن 
العمل عدى ا شا  وتجه م مكتب التقاع   د  م   د  تعدم الخدال  المتقاعد  ن -8

 العسكر  ن واألم   ن 

 السدي  المحد   
+ ومارن 
الددددددددددددددددددددددددد  اع 

 وال اخد   
+شددددددددددددددددددركا  

 الت م   

 تحسن ال     التحت   لدمؤسس  االم   -1
 م دددد  تحسددددن  دددد  القدددد راق واالمكاتدددداق الخ-2

 الصح   والي    
 تحسن  وضاع السجون واالصالح ه المركم   -3
تدددددو ر الخددددد ماق االسدددددكا    ال دددددرا  القدددددواق -4

 المسدح  واألمن 
 ااام  المراكم الثقا    وال وا   الر اض   -5
 تحسن  وضاع المتقاع  ن -6
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 الرام
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول المعالجاق األ ـــــ اف األس اب المشاكل

الحقددددددددددددددوي  3
والخدددددددد ماق 

 األساس  
  

تدددددد    مسددددددتوى   
ماق األساس   الخ 

المق مدد  لم تسدد   
المؤسسددددددددددددددددددددددد  
 العسكر   واألم    

 ع م تو ر التام ن الصح  -1
 ضعف المستحقاق والمرت اق -2
 غ اب التي  ب والعالج المجا   -3
عددددد م وجدددددو  ا ارن خاصددددد   إاامددددد  -4

المشدددددار ك والمددددد ن السدددددك    لدضددددد اي 
 والج و  

 اد  مستحقاق ومرت اق التقاع  -5

تحسدددددددد ن وتيددددددددو ر 
خدددد ماق الحقوا دددد  ال

أل ددددددددددرا  القدددددددددددواق 
المسددح  واألمدن  د  

 محا ظ  تعم 

 اال تمام  تو  ر التام ن الصح  لدعسكر  ن واألم   ن -1
 العمل عدى تحس ن األوضاع المال   والمع ش   لدعامد ن والمتقاع  ن -2
 اال تمام  تو  ر كا   الخ ماق الصح   والي    والعالج المجا   -3
 ح وتحس ن  وضاع م ظم  م اضد  الصورن ال م    الت ظ م   واإل ار   والمال   اال تمام  إصال-4
 العمل عدى  تح مكتب القضا  العسكر     محا ظ  تعم لتكر   العمل القا و      حل مشاكل العسكر  ن -5
 العمل عدى ر ك الوع  القا و   ل ى ا ا اق وا را  القواق المسدح  واألمن -6
  ن وتيو ر  ا   الض اي  م     تعم اال تمام  تحس-7
 العمل عدى اعا ن جم ك الم ع  ن العسكر  ن واألم   ن من وظائفهم وتعو ضهم التعو   العا ل -8
 اال تمام  جم ك جرحى الج ش واألمن وتو  ر الرعا   الي    ال ائم  لهم وألسر م -9
 

 السدياق العد ا 
+السددددددددددددددددددي  

 المحد   
+ ومارن 
الددددددددددددددددددددددددد  اع 

    وال اخد
+شددددددددددددددددددركا  

 الت م   

تحسددددن الحقددددوي والخدددد ماق األساسدددد   
 لم تس   القواق المسدح  واألمن 
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 لراما
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول المعالجاق األ ـــــ اف األس اب المشاكل

 ستور    1
واا و    
 وا ار  

تددد    مسدددتو    ا  السددددي  
المحد دددددددد  عدددددددددى مسددددددددتوى  
المحا ظدددد  والمدددد  ر اق  دددد  
محا ظ   تعم خالل الفترن من 

 م 2013الى201:

ق مددن صددالح اق اخددتالالق  دد  القددا و-1 ن حدد  
المجال  المحد   و ع  مدوا   غ در واضدح  

  و متضار  ، 
عددد م وجدددو  معدددا  ر واضدددح   ددد  اخت دددار -2

 م را  الوح اق اإل ار  
غ دددددداب التوصدددددد ف الددددددوظ ف  ، وتدددددد اخل -3

 الصالح اق
غ دددداب الشددددفا     والراا دددد  عدددددى  عمددددال -4

الوحدد اق اإل ار دد ، وضددعف عمد دداق التخيدد ي 
 ا ع  والتق  موالتوج ه والمت

غ دداب الدددوائح ال اخد دد  واأل لدد  اإلجرائ دد ، -5
 واواع  وضوا ي ا ا  األ ا 

 ضعف   ا  الكوا ر اإل ار      الوح اق-6

تيددددددو ر   ا  الحكددددددم المحددددددد  
وتحسدددددد ن وت م دددددد  المحد دددددداق 

  كفا ن و صورن مثدى 

ي  عد  المرحدد  اعا ن ص اغ  اا ون الحكم المحد    ما  ت اسب مك شكل ال ول  الج  د  و-1
 القا م  والغا  الت اا  والتصا م   ن الدوائح وكذلك   ن اله ئاق والمؤسساق المختدف 

 تع  ل الدوائح    الجوا ب المال   واإل ار    ما  ضمن ا سجامها مك القا ون-2
ص اغ  موا  اا و    ت ظم عمد   تول  الم اصب العد ا    اً  المحا ظ " الحاكم" وا تهاً  -3
جم ك م را  الوحد اق اإل ار د  العد دا والد   ا و دي معدا  ر  ا قد  ،وواضدح ، و مدا  ضدمن  

 ترس ا م ا ئ الحكم الرش  .
توص ف المهام لجم ك الوظائف اإل ار   توص ًفا  ا ًقا  م ك من  ت اخل األ وار ، ووضك -4

ف ذ د   حسددب لدوائح و  لد  اجرائ د  لدذلك، مدك مدد ح الصدالح اق الكامدد  لجم دك الجهداق الت 
 التوص ف و ما   سجم مك القا ون

تفع ل ال ور الراا   واإلشرا   لدوح اق اإل ار د  المحد د  وم ظمداق المجتمدك المد    ، -5
 وع م استث ا     جه  من عمد   الراا   و المسا ل   ما   ها األمن والشري  والقضا .

تي  ي  ذا القا ون لتسه ل  تفع ل اا ون حي الحصول عدى المعدوم ، وتجر م من  عرال-6
 عمد   الراا   ولضمان تحق ي الشفا   .

 تفع ل عمد اق التخي ي والتوج ه والمتا ع  والتق  م .-7
تفع ل الراا   الشع    و مكن لدمجال  التشر ع   المحد   ان تقوم  هذا ال ور    ال ظام -8

 الالمركم  الس اس .
  ا ، وتفع ل م    الثواب والعقابوضك اواع  وم ا ئ ومؤشراق لق ا  األ-9

التأ  ل والت ر ب لدعامد ن    جم ك الوح اق اإل ار   لر ك الكفا ن المه   ، وتعر فهم -10
  القوا  ن والتشر عاق الخاص  كلٌّ    مجاله.

 تفع ل عمد اق التخي ي والتوج ه والمتا ع  والتق  م . -11

لج   اا و    وا ار   
 مختص 

 + لج دددددددد  اا و  دددددددد 
 ا ار  

+ وحددددد اق الراا ددددد  
وم ظمدددداق المجتمددددك 

 الم   
 + الجه  المختص 

 تيو ر   ا  الحكم المحد  -1
 ر ك كفا ن ا ا   الحكم المحد  -2
ضدد ي التوصدد ف الددوظ ف  لر ددك -3

كفا ن عامد  الوح اق اإل ار    د  
 الحكم المحد 

تحق ي الراا د  الفاعدد  وتجسد   -3
م دد   الشددفا    والمسددا ل  واألخددذ 

  م    التخي ي العدم 
 تحس ن مستوى الراا   واأل ا  -4
ر ددددك كفددددا ن كددددوا ر الوحدددد اق -5

 اإل ار  
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 الرام
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول المعالجاق األ ـــــ اف األس اب المشاكل

 س اس   2
 

تدددد    مسددددتو    ا  
السدي  المحد   عدى 
مسددددتوى  المحا ظدددد  
والمدددددددد  ر اق  دددددددد  
محا ظددد   تعدددم خدددالل 
الفتدددددددددددددددرن مدددددددددددددددن 

 م 2013الى201:

لمحد   من ا ل المركم سدب الصالح اق من المجال  ا-1
 وتعي ل  ور ا الراا   واإلشرا  

االخدددتالالق  القائمددد   ددد  العمد ددد  اال تخا  ددد  مدددن ممدددا -2
حكاق  س اس   واستغالل الوظ ف  العام  وسدي  الجد ش 

 وتم  ف وع  ال اخب
 خدول الصددراعاق الحم  د   دد  المجدال  المحد دد   دد ال -3

صراع عددى  من الت ا   اال جا   الذ  ا عك  عدى شكل
 السدي   حي و  ون حي

تيددو ر   ا  الحكددم 
المحدددد  وتحسددد ن 
وت م ددد  المحد ددداق 
 كفددددا ن و صددددورن 

 مثدى 

م ح الصالح اق الكامد  لوح اق الحكم المحد  لتفع ل  ور ا الراا   واإلشرا   و ما  م ك مدن اسدتحواذ -1
ثالو واال تقدال الدى شدكل ج  د   ر   و  ئد   و جهد  عددى السددي  والثدرون. ممدا  سدت ع   صدل السددياق الد

 لد ول 
تصح ح وت ظ م العمد   اال تخا      ً ا  سجالق الق   والتسج ل وا تها   ض ي وت ظ م الحمالق ال عائ   -2

  ما  حقي م    تكا ؤ الفرل ، و ما  م ك من تم  ف وع  ال اخب،  و استقوا   يرف عدى آخر.
ل سدددي  الجدد ش  و اسددتغالل الوظ فدد  العامدد  ، وسددن القددوا  ن تجددر م التمو ددر  دد  اال تخا دداق  و اسددتغال-3

والتشددر عاق لضددمان  ما دد  العمد دد  اال تخا  دد ، وضددمان عدد م اسددتحواذ حددمب  و جهدد   و  ددر  عدددى آل دداق 
 و تائج اال تخا اق.

حما   الوظ ف  العام  وتحر ر ا من االسدتغالل الحم د ، وتحق دي م د   الكفدا ن  د  الوظدائف مدك تحق دي -4
 م    الشراك  وض يها  معا  ر واضح ، وسن التشر عاق الت  تجّرم مخالف   ذا األمر.

 اعتما  مع ار الكفا ن ال المحاصص  الحم       تول  الم اصب    جم ك الوح اق واله ئاق اإل ار  .-5

لج دددد  اال تخا دددداق 
 واإلعالم 

لج دددددددد  اا و  دددددددد  
 وا ار   والقضا 

ا استقالل القرار المحد  ا ار د-1
 ومال ا وتشر ع ا 

حسددن ضددمان اخت ددار األ ضددل -2
واألكفددددأ لق ددددا ن الحكددددم المحددددد  

 وتحس ن األ ا 
 تحق ي م    الكفا ن والشراك -3

االجتماع    3
 والثقا   

تدددد    مسددددتو    ا  
السدي  المحد   عدى 
مسددددتوى  المحا ظدددد  
والمدددددددد  ر اق  دددددددد  
محا ظددد   تعدددم خدددالل 
الفتدددددددددددددددرن مدددددددددددددددن 

 م 2013الى201:

ع  الس اسدد  واالجتمدداع  والقددا و    لدد ى تدد    الددو-1
 المواي  ن

تدددأث ر العدددا اق والتقال دددد  الق د ددد  عدددددى مددد ى تفاعددددل -2
المدددواي  ن مدددك المجدددال  المحد ددد  وتصدددا م صدددالح اق 
المجددال  مددك القددوى المع قدد  لدم   دد و العددا اق والتقال دد  

 والعسكر والشائا(
مددك الحاجدد  االجتماع دد  لدمشددار ك الخ م دد  واإل مائ دد  -3

 ضعف ال  ى التحت   والكا ر اإل ار 

تيددو ر   ا  الحكددم 
المحدددد  وتحسددد ن 
وت م ددد  المحد ددداق 
 كفددددا ن و صددددورن 

 مثدى 

ت ف ذ حمالق ت و ر   و وراق ت ر     لت م   الوع  الس اس  والقا و   ل ى المواي  ن  ما  ضمن تفع ل -1
 ار   المختدف  و ما  خفف من  ع ا  المجال   ور الراا   المجتمع   عدى   ا   جهمن ومرا ي الوح اق اإل

 المحد      الراا   واإلشراف.و جهاق اعالم   وم ظماق مجتمك م    و......(
اعا ن      القا ون والح  من صالح اق ال  ى الت  تع ي التوجه  حو الم     والعا اق والتقال   والعسكر  -2

التفاعل   ن المواي  ن و والمجدال  المحد د  (، ع در  درامج  والمشا ا(، واالستعا    سدي  اإلعالم لتحق ي
توعو   تجعل الم        ها، واح او  هض  ت مو   وتعد م  ، وكذلك اال تقدال الدى الشدكل االتحدا   لد ولد  
لفكفك  وحدحد  القوى التقد     والح  من ا تقال الع وى لهذ  التأث راق من م ايي شمال الشمال "الق د د " 

  ايي الج وب الساع   الى ير ي الم    . الى م
 عم المؤسساق الخ م   والجمع اق الخ ر   وتق  م التسده الق الالممد  لعمدهدا ، وتفع دل الد ور الرادا   -3

 واإلشرا   عدى   ائها  ما  مك ها من تق  م مشار ك خ م   وا مائ     ضل.
  استمرارا شا   ع  ال  ى التحت   العاجد  وتيو ر ا وتحس  ها -4
  عم المشار ك الصغ رن.-5
 تأ  ل وت ر ب الموار  ال شر  .-6

التر  ددد  واإلعدددالم 
وم ظمددددددددددددددددددددددداق 

 المجتمك الم    
+ السدددددددددددددددددددددددي  
 الت ف ذ   والقضا  
+ السدددددددددددددددددددددددي  
الت ف ذ دددددددددددددددددددددددددد  
وم ظمددددددددددددددددددددددداق 

 المجتمك الم   

ر ك مستوى الوع  الس اس  -1
والقا و   واالجتمداع  لتحسد ن 

 األ ا 
عددددا اق تخف ددددف مددددن تددددأث ر ال-2

السددد    و كفكدد  القددوى المع قدد  
لدم   دددد  إل ماجهددددا  دددد  عمد دددد  
تحسددد ن وتيدددو ر   ا  الوحددد اق 
اإل ار ددددد   ددددد  الحكدددددم المحدددددد  
والدددد  ك  اتجددددا  تأسدددد    ولدددد  

 المواي  
تحسددددددددددد ن   ا  الوحددددددددددد اق -3

اإل ار دددددد  وتيددددددو ر المحد دددددداق 
 تقددددددددد ل الحاجددددددددد  المدحددددددددد  
لدمشددار ك االجتماع ددد   م ا تهدددا 

  وت رن مرتفع 

تدددد    مسددددتو    ا   ااتصا    4
السدي  المحد   عدى 
مسددددتوى  المحا ظدددد  
والمدددددددد  ر اق  دددددددد  
محا ظددد   تعدددم خدددالل 
الفتدددددددددددددددرن مدددددددددددددددن 

 م 2013الى201:

غ ددداب المدددوار  الي  ع ددد   و االمت ددداماق الجغرا  ددد   و -1
الم اخ دد   و المعددالم السدد اح    دد  الع  دد  مددن الوحدد اق 

الى الح  الذ  ال اإل ار   مما جعل موار  المجال  ضئ د  
  مكن معه  تحق ي األ  اف

ضددعف حركدد  تدد  ي رؤو  األمددوال وضددعف األ شددي  -2
 التجار   والص اع      كث ر من الوح اق

تيددو ر   ا  الحكددم 
المحدددد  وتحسددد ن 
وت م ددد  المحد ددداق 
 كفددددا ن و صددددورن 

 مثدى 

ف    جا ب الموار  الي  ع  ،  ن تقوم وال د  اق(   ور ا    تشخ ل الوااك، وتح     قاي القون والضع-1
واالمت اماق الجغرا   ،  و الم اخ  ، والمعالم الس اح  ،  ما  مك ها من وضك خيي استرات ج  ، و ما  عد ن 

 الجهاق المسؤل      ر   ا  ما تحتاج من موار  تشغ د   تمك ها من تحق ي    ا ها المرسوم .
ل الموار   و العوائ  المال د  ، وجمعهدا وتوظ فهدا لصدالح م ح والوح اق اإل ار   ( الصالح اق    تحص -2

المشار ك الخ م  ، مك سن تشر عاق ووضك ضدما اق تم دك مدن اثقدال كا دل المدواين  الرسدوم والضدرائب 
 خارج ايار القا ون.

تشدج ك االسدتثمار والمسدتثمر ن، ووضدك الحددوا م وتقد  م التسده الق  مدا  سددهم  د  م دا ن حركد  تدد  ي     
 األموال، وسّن القوا  ن والتشر عاق، ووضك األ ل  الم ظم  لذلك.رؤو  

 

 السدي  الت ف ذ  
 ولج   اا و   (

م دددا ن الكفدددا ن  ددد  اسدددتغالل -1
 الموار  لدمحد اق 

 عمهددددا واعيائهددددا األولو دددد  -2
 شدددكل كدددا   لتحق دددي اال يالاددد  
األولى  د  ت م د   دذ  المحد داق 

 من ا ل السدياق المركم  
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ال   دددد  التحت دددد  
والمشددددددددددددددار ك 

 اإلسترات ج  

 
ا ه دار وتدد  ور 

 ال     التحت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غ ددددددددددداب المشدددددددددددار ك -1
اإلسددترات ج    التدد  تسددهم 

   عمد   اإل قار  وتعي دل  
 اإلمكا اق والفرل  

تحسدددد ن وتيددددو ر 
 ال     التحت    

  ج   األت    :تو  ر الخ ماق األساس   والمشار ك اإلسترات-
 ت ف ذ مشروع تحد ه الم ا  ومشار ك الصرف الصح .-1
 ا شا  محياق تول   الياا  المتج  ن و الر اح والياا  الشمس   والمائ  (.-2
   ا  الس و  ومشار ك حصا  م ا  األميار عدى  س  عدم  .-3
 تحس ن   ا  االصي ا  السمك  الحال ، وتيو ر  سال ب الص  -4
 م  المراع  والثرون الح وا    خاص     سواحل تعماال تما-5
 استغالل الموااك الس اح   ال حر   واألثر   وال      وتيو ر األ ا  واال تمام  قياع الس اح -6
 رن.ت ف ذ المخيي العمرا       يراف الم ن و   الر ف ، واال تمام  اليري ، وااام  الح ائي العام  وال وا   الر اض      كل حا-7
ل   ا  الم ن والمشار ك السدك    تد ع ًما لدتخيد ي العمرا د  الدذ   دو ر  درل عمدل لدشد اب ، و سداع  غددى تحق دي االسدتقرار المع شد  لدذو  الد خ-8

 المح و  والش اب.
 م ا ن ع   المرا ي التعد م   حسب المعا  ر العالم   ، و ما  ت اسب مك الحاج  السكا    المتما  ن.-9

 أ  ل المستشف اق العام  وتو  ر الخ ماق الي    ، و  ا  مراكم ومستشف اق خاص  لألمرا  الفتاك  ، مك  عم المصا  ن  ها.اعا ن ت-10
 اعا ن تأ  ل م  ا  المخا وتيو ر .-11
لدم يق ، ولوجو  مساحاق   ا  ميار  ول  عدى  س  ومواصفاق عالم   ، و قترح ا شاؤ  عدى الشر ي الساحد     المخا لتفع ل ال ور الس اح  -12

 واسع  وم اس  ، مك اعا ن تأ  ل وتوس ك ميار تعم ال ول . 
 ا شا  خيوي السكك الح    وتعم المخا  اب الم  ب( وكذلك المخا الح   ن السعو   ، و اب الم  ب ع ن ا  ن ش ون حضرموق عمان.-13
 اإل ر ق .ا شا  م ايي ص اع   وم ن ر ي تجار     ن ال من و ول القرن -14

 مكددددددن  مددددددج  ددددددذا 
التصور مك مصفو   
مخرجدددددداق الت م دددددد  

 المست ام  
 

خدددي مشددار ك ج  دد ن 
لتقددددددددد ل الحاجدددددددد  
المجتمع ددد  لدخددد ماق 
الضدرور   لدمحد دداق 
لتحسددددددددد ن   ائهدددددددددا 

 وتيو ر ا
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تددد    مسدددتو    ا  السددددي   الت م   المحد  
المحد دد   دد  الت م دد  المحد دد  

تعدددم خدددالل  – ددد  المحا ظددد  
 م 2013الى201الفترن من :

غ ددداب التوصددد ف الدددوظ ف  و  لددد    ظمددد  -1
 العمل اإل ار    لدسدي  المحد   

اال تقدددار  لقاعددد ن   ا ددداق ومعدومددداق عدددن -2
 المقوماق والموار  الت مو      المحا ظ  

ضدددعف القددد راق والكفدددا اق لددد   ا دددا اق -3
  الدددرؤى وكدددوا ر السددددي  المحد ددد   ددد  اعددد ا

 واالتجا اق اإلسترات ج   لدت م   المحد  
التع   اق  د  الوظدائف الق ا  د  واإل ار د   -4

عد   سا  المحسو    والو ال اق الس اس   
 والحم    لحمب الحاكم 

ضدددعف عمد ددد  االسدددتثمار   ددد  المشدددار ك -5
 اإل تاج   واإلسترات ج   

ضدددددعف الشدددددراك  مدددددك القيددددداع الخدددددال -6
ك المددد    لدمسدددا م   ددد  وم ظمددداق المجتمددد

 عمد   الت م  
وجو  الفسدا  اإل ار  والمدال   د  الجهدام -7

 اإل ار  الت ف ذ     المحا ظ 
اددد   المددوار  المال دد  المخصصدد  لد ر ددامج -8

 االستثمار الس و   لدمحا ظ  
ضدددددعف  ددددد  تحصددددد ل المدددددوار  المال ددددد   -9

 لدمحا ظ  
عدد م اسدددتغالل مصددا ر المدددوار  المحد ددد  -10

غالل األمثل    عمد   الت م   االجتماع   االست
 واالاتصا       المحا ظ 

ت -1
حسددددددد ن مسدددددددتو    ا  السددددددددي  
المحد ددد   دددد  محا ظددد  تعددددم خددددالل 

 األعوام القا م  
 
  

االتجددا  ل  ددا  ال ولدد  الم   دد  عدددى  سددا  لالمركم دد  الس اسدد   -1
 واإل ار  

 اجرا  التع  الق لدتشر عاق القا و    لدسدي  المحد  -2
ا جددا  ااعدد ن   ا دداق ومعدومدداق عامدد  عددن المقومدداق والمددوار  -3

 الت مو      المحا ظ 
العمددل عددل تحسدد ن ا ددا اق وكددوا ر السدددي  المحد دد  و ددي  سدد   -4

ومعا  ر المؤ الق والكفا اق والق راق  الخاص   الوظائف الرسم   
 لد ول  

 دمحا ظ  اعا ن   كد   الرؤى  و التجا اق الت مو   المستق د   ل-5
العمدل عددى ضددرورن تي  دي م دد  ا المواي د  المتسدداو    د  شددغل -6

 الوظائف الرسم   و ي المعا  ر والشروي المح  ن اا و  ا 
تفع ل  ور الشراك  مك القياع الخال وم ظماق المجتمك المد    -7

 المسا م     الت م  
 العمل عدى وضك الخاري  االستثمار لدمحا ظ  -8
و  ر ال  ئ  والم اخ الجاذب رؤو  األمدوال المحد د  العمل عدى ت -9

 واألج     لالستثمار    المحا ظ 
تفع ل  ور الشراك  مك اله ئد  العد دا المكا حد  الفسدا ،واألجهمن -10

الراا    والمحاس    لمحار د  واجتثداو الفسدا  اإل ار  والمدال  مدن 
 الجهام الت ف ذ  لد ول  عدى المستو  المحد  والوي   

م ددددا ن المخصصدددداق المال دددد  لد ددددرامج االسددددتثمار   السدددد و   -11
 لدمحا ظ 

العمل تحس ن آل اق تحص ل الموار  المال د  المحد د  ،اسدتغاللها -12
    الت م   المحد  

السدددياق لعد ددا 
لد ولددددددددددددددددددددددددد  
+السددددددددددددددددددي  
المحد  +شدددركا

   الت م   

   ا  ال ول  الم     وتعم م الالمركم   الس اس   اإل ار   -1
 ل التشر عاق ل عم الت م   المحد   تع   -2
تكدددو ن ااعددد ن   ا ددداق ومعدومددداق المقومددداق والمدددوار   -3

 الت مو    المحا ظ  
تع  ن ا ا اق وكوا ر السدي  المحد   من ذو  المدؤ الق  -4

 والكفا اق والخ راق 
 اعا ن   كد   الت م   المحد   المست ام   -5
 تفع ل وتيو ر  ور الشراك  المجتمع   المحد   -6
 تعر ف والترو ح لدم ايي  االستثمار  المحا ظ  ال -7
 تو ر الم اخ الم اسب لجذب رؤو  األموال لالستثمار -8
 محار   واجتثاو الفسا  المال  واإل ار   -9

 م ا ن المشار ك االستثمار    المحا ظ   -10
م ددا ن المددوار  المال دد  المحد دد  لدد عم خيددي الت م دد  المحد دد  

  المحا ظ  .

ال     التحت    2
 إلسترات ج  ا

  -يار تعم ال ول :م
ت  ور ال     التحت د  لميدار -

تعددم الدد ول  ، دد  تعددم خدددالل 
الفتدددرن الماضددد   حتدددى العدددام 

 م2013

غ ددددداب القدددددرار الس اسددددد  الددددد اعم لتحسددددد ن 
وتيددو ر ال   دد  التحت دد  لمشددروع ميددار تعددم 

 ال ول  
 استخ ام الميار ألغرا   م    وعسكر    -2
موام ددد  المحد ددد  عددد م وجدددو  اعتمدددا   ال -3

 كا    لت ف ذ مشروع تحس ن وتيو ر الميار 
اإل مددددال وعدددد م ت ف ددددذ  راسدددد  تحسدددد ن  -4

 وتيو ر الميار المع ن م ذ س واق 
وجو  اوى الفسدا  المع قد  لت ف دذ مشدروع -5

 تحس ن الميار 
عددد م ا شدددا  مددد رجاق وتجه دددماق األممددد  -6

الت  تمكن الميار من استق ال اليائراق  شكل 
 اك ر 

ضدددددعف  ددددد  تددددد ر ب وتأ  دددددل الكدددددوا ر  -7
 والعامد ن    ميار تعم.

 

تحسدددد ن وتيددددو ر ال   دددد  التحت دددد  
لميدار تعدم و قددا لألسد  والمعددا  ر 

 ال ول  

اعا ن تأ  دل ميدار تعدم الد ول  وتوسد عه و قدا لألسد  والمعدا  ر           -1
 ال ول                  

ك  االستشدار   وذلدك ت ف ذ مشروع ال راس  المع ن مدن ا دل الشدر-2
 من خالل :. 

  ا تشددار وا شددا  مدد رجاق اإلاددالع واله ددوي لديددائراق
 وتجه م الميار  اإل ارن الكا    لتمك  ه  من استق ال اليائراق.

   تح األجوا   مام شدركاق الي دران المحد د  واإلاد م د 
 وال ول  .

 .م ا ن الرحالق من تعم الى المحا ظاق األخرى 
 الكوا ر والعامد ن    ميار تعم.ت ر ب وتأ  ل -3
 
 
 

ومارن ال قددددددددددل 
 والمواصالق

+ 
 السدي  المحد  

+ 
 

 شركا  الت م  

اتخددداذ القدددرار الس اسددد  الددد اعم لتحسددد ن وتيدددو ر ال   ددد  -1
 التحت   لدميار 

 تأ  ل وتوس ك الميار و ي األس  والمعا  ر ال ول   -2
 تمكن الكوا ر والعامد ن من ا ارن الميار -3

  ن الخ ماق ورحالق الي ران    ميار تعمم ا-4
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ا  المخا  التجار  ال     التحت   اإلسترات ج  
ت  ور ال     التحت   لم  ا  المخا  التجار  خالل الس واق الماض   -

 م 2013لعام

غ دددددداب القددددددرار الس اسدددددد   -1
الدد اعم لتحسدد ن وتيددو ر ال   دد  

 ا  المخا  التحت   لم  
ت ع ددد  م  دددا  المخدددا   ا ار دددا -2

 ومال ا لم  ا  الح   ن 
  م دددددد  وسددددددد يرن ا دددددددا اق -3

 عسكر    عدى الم  ا  
ا تشددار ظددا رن التهر ددب ع ددر -4

 شواظ  م  ر   المخا  وذ اب 
غ اب الخيي واالسترات ج اق -5

 الخاص   تيو ر الم  ا  
عدد م ا تمددام السدددي  المحد دد  -6

ح وتحسد ن والمركم    د  اصدال
ال   دد  التحت دد  والخ م دد  لم   دد  

 المخا  

تحسدد ن وتيددو ر ال   دد  التحت دد  
لم  ددددا  المخددددا  و قددددا لألسدددد  

 والمعا  ر ال ول  .

اع ا  وت ف دذ مشدروع  راسد  الخدور  -2
 ال حر  الس اح  حول م     المخا .

اعددا ن تأ  ددل م  دددا  المخددا  ل صددد ح  -3
  م  ا  تجار  كغ ر  من المدوا   ال م  د

 وذلك من خالل:

  اسدددددددددددتح او وتوسدددددددددددد ك
 الرص ف الستق ال السفن

  تددو  را ألجهددمن والمعدد اق
 الح  ث  لعمل الم  ا .

   اشراك القياع الخال  د
 عمد   التأ  ل وتيو ر الم  ا 

  اخددراج الموااددك والثك دداق
 العسكر   المتواج ن    الم  ا 

تحسددد ن وتيدددو ر ال   ددد  اإلسدددتراتج   -4
 ا والخ م   لم     المخ

تفع ددددل  ور شددددري  خفددددر السددددواحل -5
 لمكا ح  التهر ب.

 قدددددل المعسدددددكراق المتواجددددد ن عددددددى -6
الشددر ي السدداحد  لم  ر دد  المخددا ، الددى 

 موااك ج   ن وذ اب.

 ومارن ال قل والواصالق
+ 

 السدي  المحد   
+ 

 شركا  الت م  
+ 

 ومارن ال  اع
+ 

 ومارن ال اخد  

اتخدداذ القددرار الس اسدد  -1
ن وتيدددو ر الددد اعم لتحسددد 

ال   دددددد  التحت دددددد  لم  ددددددا  
 المخا  

ا جدددام مشدددروع الخدددور -2
 ال حر  الس اح  

تا  ل وتيو ر العمل    -3
 م  ا  المخا  التجار  

تحسدد ن وتيددو ر ال   دد  -4
التحت ددد  والخ م ددد  لم   ددد  

 المخا  
الحدددددددد  مددددددددن ا تشددددددددار -5

 التهر ب   
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 والصرف الصح  الم ا  -1 الخ ماق األساس   3
تدد     دد  تغي دد  الم ددا    سدد    -1
 %(50و

لم     تعم خالل الس واق الماض   
 م2013لعام 

 
 
 
 
 
 

ضددعف  دد  المددوار  المائ دد  الي  ع دد  -1
 لم     تعم 

ع م ت ف ذ مشدروع تحد ده الم دا   د   -2
 م      المخا 

م دددددا ن ال مدددددو السدددددكا   والتوسدددددك  -3
 العمرا   لم     تعم 

 و   والحدددددواجم المائ ددددد   ادددددد  السددددد -4
 ومشار ك حصا  األميار    المحا ظ  

تهالددك وادد م الشدد ك  المحد دد  لدم ددا  - 5
ممددا  ددو   الددى م ددا ن  سدد   الفاادد   دد  

 الم ا  
م ددا ن م  و  دد  مؤسسدد  الم ددا  لدد ى -6

المؤسسددددددددددداق والمرا دددددددددددي العامددددددددددد  
 والشخص اق ال ا ذن 

 وجو  الفسا  المال  واإل ار  -7

تغي ددددد  ر دددددك مسدددددتو  ال-
الم ا  الشرب ال ق     سد   

%( لسكان م     تعم  50و
 خالل األعوام القا م  

 

اال تمددام  تحسدد ن وتيدددو ر ال   دد  التحت ددد  -1
لدخ ماق األساس   التد   فتقدر ال هدا المدواين 

    تعم ،وذلك من خالل الق ام  االق :
*العمددل عدددى ت ف ددذ مشددروع تحد دده الم ددا   دد  

 م     المخا  
 ه    ا  الس و  والحواجم المائ   *التوج 

*ااامدد  مشددروع المعالجدد  الم ددا  المالحدد   دد  
 حو  م     تعم 

*ااام  محي  المعالج  م دا  الصدرف الصدح  
 لالستفا ن م ها    المراع  

 *ااام  مشار ك حصا  م ا  األميار
العمددددل عدددددى اصددددالح وتحسدددد ن وتحدددد  و -2

لفااد  الش ك  المحد   لدم ا  لدتقد ل من  سد   ا
    الم ا  

العمددل عدددى وضددك ج ولدد  وال دداق لتحصدد ل -3
م  و    المؤسس  ل ى المؤسسداق والمرا دي 

 العام  والشخص اق ال ا ذن 

السدددياق لعد ددا لد ولدد    + 
السدددددي  المحد دددد         + 
شدددددددركا  الت م ددددددد        + 
مؤسسددد  الم دددا  والصدددرف 

 الصح  

تحسددددددن وتيددددددور ال   دددددد  التحت دددددد  -1
 لشرب    م     تعم لخ ماق م ا  ا

 تو ر م ا  الشرب ال ق   لسكان تعم -2

 
ت       تغي د  شد كاق خد ماق -2

الصدددرف الصدددح   ددد  م   ددد  تعدددم 
ومددد ن مراكدددم المددد  ر اق الر ف ددد  
خددددددالل األعددددددوام الماضدددددد   لعددددددام 

 م2013
 
 
 
 
 
 
 

ضعف الوع  الصح  ل ى المواي  ن -1
  أ م   الصرف الصح  

و ش كاق ع م تحس ن وتوس ك وتح  -2
 الصرف الصح   

التوسددك العمرا دد  العشددوائ  لم   ددد  -3
 تعم 

ضعف    الراا   عدى الش ك  وض ي -3
 المخالف ن 

 وجو  الفسا  المال  واإل ار  -4

تحسددد ن شددد كاق خدددد ماق -
الصددددرف الصددددح  لم   دددد  
تعدددددددم والمددددددد ن الثا و ددددددد  
لمراكدددم المددد  ر اق  خدددالل 

 األعوام القا م 

التوع دد  الصددح    العمددل عدددى ت ف ددذ  ددرامج-1
 المجتمع    ضرورن و  م   الصرف الصح  

العمددل عدددى اعدد ا  وت ف ددذ شدد كاق الصددرف -2
الصدددددح   دددددد  م ددددددايي التوسددددددك العمرا دددددد  

 العشوائ  
تفع ددددل  ور وال دددداق الراا دددد  عدددددى الحفددددر -3

العشدددوائ  لشددد كاق الصدددرف الصدددح  لضددد ي 
 ومحاس   المخالف ن 

العمددل عدددى تيه ددر المؤسسدد  مددن الفسددا  -4
 المال  واإل ار  

السدددياق لعد ددا لد ولدد    + 
السدددددي  المحد دددد         + 
شدددددددركا  الت م ددددددد        + 

 م ظماق المجتمك الم    
+ مؤسس  الم ا  والصرف 

 الصح 

ارتفاع الوع  الصح  ل ى المجتمك -1
  أ م   الصرف الصح  

تحسددددن وتوسددددك شدددد كاق الصددددرف -2
 الصح  

 الح  من الحفر العشوائ  -3
 وضدداع المؤسسدد  اإل ار دد   تحسددن-4

 والمال   
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ع اصر 
 المحور
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الخدددددددد ماق  3
 األساس  

الكهر ددددددددددددددددددددا   .1
 والياا  :. 

تددد     ددد  تغي ددد  خددد ماق -1
الكهر ا  والياا   د  محا ظد  
تعددم خددالل السدد واق الماضدد   

 م 2013لدعام 
 
 
 
 
 

 ع م االستقرار الس اس  -1
االعتددددد ا اق المتكدددددررن عددددددى م شددددداق  -2

 ومحياق تول   الكهر ا  والياا  
ا م وتهالك الم شداق والمحيداق المحد د   -3

 لتول   الكهر ا  والياا  
 التوسك العمرا   العشوائ  لم     تعم -4
عدد م تحسدد ن وتوسدد ك وتحدد  و م ظومدد  -5

 ش ك  الكهر ا   
مركم ددددد  الدددددتحكم  ددددد  تشدددددغ ل م شددددداق -6

 ومحياق تول   الكهر ا  

ر ددددك مسددددتوى 
التغي ددددد   ددددد  
خددددددددددددددددددددد ماق 
الكهر دددددددددددددددددا  
والياا  لسكان 

ا ظدددد  تعددددم مح
خدددالل األعدددوام 

 القا م  

   ا  ال ول  الضام   لالستقرار الس اس  واألم   -1
العمل عدى تو  ر الياا  الكهر ائ   لدسكان  د  جم دك م دايي المحا ظد  الحضدر   -2

 والر ف   وذلك من خالل :. 
 ظ  اع ا  ال راساق لدج وى االاتصا    لمصا ر الياا  الكهر ائ   المتاح     المحا -
 –استغالل الفرل المتاح  إلاام   و ا شا  محياق لتول   الياا  المتج  ن و الر اح -

 الا (  ------الياا  المائ    –الياا  الشمس   
اصالح وتيو ر م ظوماق ش ك  الكهر ا   ما  ت داغم مدك ال مدو السدكا   والتوسدك -3

 العمرا   لم     تعم والم ايي الر ف   
اسدترات ج   متكامدد  وشدامد  إلاامد  الم شدئاق ومحيداق تول د   العمل عدى وضدك -4

 الياا  الكهر ائ   عدى  سا  القياع  الجغرا  

السددددياق لعد دددا لد ولددد    + 
السدددددددي  المحد دددددد         + 
شددددددددركا  الت م دددددددد        + 

 م ظماق المجتمك الم    
 + ومارن الكهر ا  والياا  

تحسددن وتيددور المحيدداق -1
 لكهر ا  وم شئاق تول   ا

التغي دد  الشددامد  لخدد ماق -2
الكهر ددددا  والياادددد  لسددددكان 

 المحا ظ  
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 المحور
 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الخ ماق 
 األساس  

 -التعد م العام:-3
ت    مسدتوى التعدد م العدام  -1

 ددددد  محا ظددددد  تعدددددم، خدددددالل 
:السدددددد واق الماضدددددد   لعددددددام 

 م.2013
 
 

محسددددو    واال تمددددا  التع   دددداق اإل ار دددد  و قددددا لد-1
 الس اس  

ضعف     رامج الت ر ب والتأ  دل لدكدا ر اإل ار  -2
 والتعد م  

ضعف وا مال    جا ب الراا   والتق  م والتوج ده -3
 التر و  

 ضعف    مخرجاق التعد م الجامع  -4
اله اكل الت ظ م   لدإل اراق والمرا دي التعد م د   ال -5

 واالختصاصاق  تت اسب مك متيد اق تد    المهام
 وجو  الفسا  المال  واإل ار -6
التدددأخ ر والتسدددو ف والممايدددد   ددد  تد  ددد  حقدددوي -7

 واستحقاااق الكا ر التر و  
 ع م االستقرار الس اس  واألم  -8
 م ا ن  س   الفقر وال يال      وساي المجتمك-9

ضدددددعف  دددددد  اإلمكا  دددددداق والمددددددوا  والوسددددددائل -10
 لتعد م     والتجه ماق األمم  لدعمد   ا

غ دداب التوصدد ف الدددوظ ف  و  لدد    ظمدد  العمدددل -11
 اإل ار   

تحسدددددددددن وتيدددددددددو ر -
مسددتوى التعددد م العددام  
 ددددد  محا ظددددد  تعدددددم، 
خالل الس واق القا م  

 م2020 -2013
 

العمل عدى تي  ي المعا  ر والشروي القا و    لدتع  ن    الوظائف -1
  رس   الت ف ذ   واإل ار      اإل ارن التعد م   والم

العمل عددى اعد ا  وت ف دذ  درامج التد ر ب والتأ  دل لدكدا ر اإل ار  -2
 والتعد م  

 العمل عدى تفع ل  ور الراا   والتوج ه والتق  م التر و  -3
 اال تمام  تحس ن وتيو ر مخرجاق التعد م الجامع  -4
العمل عددى اعدا ن اله كدد  الت ظ م د  لدإل اراق والمرا دي التعد م د  -5

 ت اسب مك متيد اق تد    المهام واالختصاصاق  ما  
 العمل عدى تيه ر اإل ارن التعد م   والم رس   من الفاس  ن -6
 اال تمام  م ح كا   الحقوي واالستحقاااق المال   لدكا ر التر و  -7
اال تمام  إ شا  وااام  المشار ك اإلسترات ج   الت مو   والمشار ك -8

 و  ر  رل عمل والتقد ل من الفقر الصغ رن الم رن لد خل لت
العمدددل عددددى تدددو  ر اإلمكا  ددداق والمدددوا  والوسدددائل والتجه دددماق -9

 الالمم  لدعمد   التعد م   
 العمل عدى اع ا  التوص ف الوظ ف  و  ل    ظم  العمل اإل ار   -10
 اصالح وتح  و الس اساق التعد م   العام   -11

السدددددياق لعد ددددا لد ولدددد    
لمحد ددددددددد         + السددددددددددي  ا

+ شددددددددددركا  الت م دددددددددد        
+ م ظمددددددداق المجتمدددددددك 

 الم    
+ ومارن التر  دددددددددددددددددددددد  

 والتعد م 

الحدد  مددن المحسددو    واال تمددا  -1
الس اس     التع   اق اإل ار    د  

 الوظائف 
ر ددددك ادددد راق وكفددددا اق الكددددا ر -2

 اإل ار  والتعد م  
تحسدددددن األ ا  اإل ار  لدددددإل ارن -3

 التعد م   والم رس   
تحسدددددددن اله اكددددددددل الت ظ م دددددددد  -4

 لإل اراق والمرا ي التعد م   
 تحسن  وضاع الكا ر التر و  -5
تدددددددددددو ر كا ددددددددددد  اإلمكا  ددددددددددداق -6

والتجه دددددددماق الالممددددددد  لدعمد ددددددد  
 التر و   

تددو ر التوصدد ف الددوظ ف  و  لدد  -7
   ظم  العمل اإل ار  
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 ( 4  – 3 -3)     المصفوفة                                                                               المحور الثالث:. الشركة  المجتمعية والتنمية المستدامة        

 الرام
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الخ ماق 
 األساس  

ا .2
 لمه  :لتعد م الف   وا

ت    مسدتوى التعدد م، الف د  والمه د   د  -
محا ظ  تعم، خالل :الس واق الماض   لعدام 

 م.2013
 

ضعف    التوم ك ال وع  لدمعا   والتخصصاق و قدا -1
 لمتيد اق سوي العمل 

ضدددعف  ددد  المدددوا  واإلمكا ددداق والتجه دددماق األممددد  -2
 لدتعد م المه   

 لعمل اإل ار   غ اب التوص ف الوظ ف  و  ل    ظم  ا-3
 الفسا  المال  واإل ار -4
ضددعف  دد  المهدداراق والقدد راق لدد ى الكددا ر اإل ار   -5

 والت ر    
ضددعف  دد   ددرامج التدد ر ب والتأ  ددل لدكدددا ر اإل ار  -6

 والت ر    
ضددعف  دد  تي  ددي معددا  ر وشددروي التسددج ل والق ددول -7

 لديالب واليال اق 
 

تحس ن وتيو ر مستوى 
مه دد  التعددد م، الف دد  وال

 دد  محا ظدد  تعددم، خددالل 
 الس واق القا م  

العمددل عدددى وضددك آل دد  تحدد   معددا  ر وشددروي -1
 ددتح المعا دد  واألاسددام  مددا  توا ددي مددك متيد دداق 

 سوي العمل 
العمددددددل عدددددددى تددددددو  ر اإلمكا  دددددداق والمددددددوا  -2

 والتجه ماق الالمم  لدتعد م الف   والمه   
العمددل عددددى تي  ددي معدددا  ر وشددروي التددد و ر -3

 ظ ف  لدح  من الفسا  الو
اال تمدددددام  إعددددد ا  وت ف دددددذ  دددددرامج التددددد ر ب -4

 والتأ  ل لدكا ر اإل ار  والت ر    
العمددل عدددى اعدد ا  التوصدد ف الددوظ ف  و  لدد  -5

   ظم  العمل اإل ار  
العمدددل عددددى تي  دددي معدددا  ر وشدددروي الق دددول -6

 لديالب واليال اق 
العمل عدى اصالح وتح  و الس اساق  العامد  -7
تعد م الف   والمه    مدا  د د  احت اجداق سدوي لد

 العمل 

السددياق لعد دا لد ولد    + 
السددددي  المحد ددد         + 
شددددددركا  الت م دددددد        + 

 م ظماق المجتمك الم    
+ ومارن التعددددددد م الف ددددددد  

 والت ر ب المه   
+ القيدداع الخددال وسددوي 

 العمل 

تدددددو ر المعا ددددد  واألاسدددددام ال وع ددددد  -1
تد د  احت اجداق سدوي والتخصص   الت  

 العمل 
 تحسن وتيور التعد م الف   والمه   -2
 الح  من الفسا  المال  واإل ار  -3
ارتفدددددداع ادددددد راق وكفددددددا اق الكددددددا ر -4

 اإل ار  والت ر    
ارتفددددددددددداع مسدددددددددددتوى األ ا  اإل ار  -5

 والوظ ف  
تحسددددددن مخرجدددددداق التعددددددد م الف دددددد  -6

 والمه   

 

 ( 5  – 3 -3)     والتنمية المستدامة                                                                                  المصفوفة المحور الثالث:. الشركة  المجتمعية

 الرام
ع اصر 
 المحور

 األ  اف األس اب المشاكل
مقترحاق الحدول 

 والمعالجاق
 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ

 
3 

 
الخ ماق 
 األساس  

التعد م  .3
 -العال :

 م.2013ت    مستوى التعد م الجامع     تعم ،خالل الس واق الماض   حتى -
 

 ددرامج ال راسدداق  -1
العد ددددددددددددا ال تد دددددددددددد  

 متيد اق الت م   
ضعف الشراك  مك -2

 القياع الخال والعام 
الفسدددددددا  المددددددددال  -3

 واإل ار 
ضعف  د  تي  دي  -4

معدددددددددا  ر وشدددددددددروي 
التسدددددددج ل والق دددددددول 

 لديالب واليال اق
قل   د  الكد داق  -5

 والتخصصاق 
ضددعف  دد  المددوا  -6

واإلمكا ددددددددددددددددددددددددددددداق 
والتجه ددددماق األممدددد  

 لدتعد م الجامع  
 

تحسددددددددددددد ن 
وتيددددددددددددو ر 
مسددددددددددددتوى 
  ا  التعدددد م 
الجامع     
محا ظ  تعم 
خدددددددددددددددددددالل 
السددددددددد واق 

 القا م  

العمدددل عددددى توظ دددف -1
ال راسددداق العد دددا لتد  ددد  

 متيد اق الت م   
العمدددددل عددددددى تفع دددددل -2

اك  وتحسددد ن  ور الشدددر
مددددددك القيدددددداع الخددددددال 
والعدددددددام لتحسددددددد ن   ا  

 التعد م الجامع  
العمددددل عدددددى تي  ددددي -3

معا  ر وشروي التسج ل 
والق ددددددول  دددددد  التعددددددد م 

 الجامع  
العمددددل عدددددى تي  ددددي -4

معددا  ر وشددروي التدد و ر 
الدددددددددوظ ف   ددددددددد  ا ارن 

 التعد م الجامع  
العمدددددل عددددددى تدددددو  ر -5

كا   المدوا  واإلمكا  داق 
  والتجه ماق الالمم 

تحسدددددددد ن وتيددددددددو ر -6
وتحدددددددد  و الس اسدددددددداق 

 التعد م   الجامع   

السدددياق لعد ددا 
لد ولددددددددددد    + 
السددددددددددددددددددددددي  

المحد دددددددددددددددددددد         
+ شدددددددددددددددركا  
الت م         + 
م ظمدددددددددددددددددداق 
المجتمددددددددددددددددددك 

 الم    
 + جامع  تعم 

+ المجدددددددددددد  
األعدددددددددددددددددددددددى 
لدجامعددددددددددددددداق 

 ال م    

تحسدددن وتيدددور -1
ا ا  التعددددددددددددددددددددد م 

 الجامع  
تحسدددددددددددددددددددددددددن -2

مخرجدددداق التعددددد م 
 ع  الجام

الح  من الفسا  -3
 المال  واإل ار  
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 ( 6  – 3 -3)     المصفوفة                  المحور الثالث:. الشركة المجتمعية والتنمية المستدامة                                                                          

 الرام
ع اصر 
 المحور

 رحاق الحدول والمعالجاقمقت األ  اف األس اب المشاكل
جهاق 
 الت ف ذ

 ال تائج المتواع 

 
3 

 
الخ ماق 
 األساس  

 -الخ ماق الصح  : -5
ت    مسدتوى التغي د   د  الخد ماق الصدح    د  تعدم خدالل السد واق -

 م.2013الماض   لعام 

 ضعف    الم شاق الصح   والي    -1
الي  د  ضعف    الموا  واإلمكا اق والتجه ماق والمستدمماق -2

 والعالج   
 ضعف الخ ماق الصح   لرعا   األموم  واليفول  -3
 ضعف  رامج التوع   الصح   -4
غ اب االسترات ج اق لتغي   االحت اجداق مدن المرا دي الصدح   -5

 العام  ومرا ي رعا   األموم  واليفول  و ي المعا  ر ال ول   
ح   ضعف اإلشراف والراا   عددى الم شداق والمؤسسداق الضد-6

 والي    الخاص  
عددد م اال تمدددام  أاسدددام اليدددوارئ واإلسدددعاف والكدددد  والقددددب -7

 وغ ر ا من اإلمرا  
 قددل التغي دد   الكددا ر الي دد  والتمر ضدد  وخاصدد   الم ددايي -8

 الر ف   
  

م ددددددددددا ن مسددددددددددتوى 
التغي      الخد ماق 
الصح    د  محا ظد  
تعدددم خدددالل السددد واق 

 القا م  

لم شدددئاق العمدددل عددددى تحسددد ن وتيدددو ر ا-1
 والمستشف اق والمرا ي القائم  

العمددددل عدددددى تددددو  ر المددددوا  واإلمكا  دددداق -2
 والتجه ماق والمستدمماق الي    والعالج   

العمدددل عدددددى تحسدددد ن الخدددد ماق الصددددح   -3
 لرعا   األموم  واليفول  

العمددل عدددى اعدد ا  وت ف ددذ  ددرامج التوع دد  -4
 الصح   

  العمددل عدددى وضددك االسددترات ج اق لتغي دد-5
االحت اجدددداق مددددن المرا ددددي الصددددح   العامدددد  
ومرا ددددي رعا دددد  األمومدددد  واليفولدددد  و ددددي 

 المعا  ر ال ول   
تفع ددددل الدددد ور اإلشددددرا   والراددددا   عدددددى -6

الم شددددئاق والمؤسسدددداق الصددددح   والي  دددد  
 األ د   والخاص  

اال تمام  إصالح وتحس ن  اسام اليدوارئ -7
واإلسددددعاف والكدددددى والقدددددب وغ ر ددددا مددددن 

 المستعص    األمرا 
العمددل عدددى تددو  ر التغي دد  لدكددا ر الي دد  -8

والتمر ضدددددددد  والف دددددددد   دددددددد  الم شددددددددئاق 
والمستشددف اق والمرا ددي العامدد   دد  الم   دد  

 والر ف 

السدددددددددددياق 
لعد ددا لد ولدد    

+ السددددددددي  
المحد دددددددددددددد         

+ شددددددددركا  
الت م ددددددددددددددد        

+ م ظمددددداق 
المجتمددددددددددددك 

 الم    
+ ومارن 
الصدددددددددددددددح  
العامددددددددددددددددد  
 والسدددددددددددكان 

 + 

تحسدد ن  وضدداع -1
الم شدددددددددددددددددددددددددئاق 
والمستشددددددددددددددف اق 
والمرا ددي الصددح   

 القائم  
تحسدددن خددد ماق -2

الصدددح  والرعا ددد  
 لألموم  واليفول  

تدددددددو ر الكدددددددا ر -3
الي دددددددد  والف دددددددد  
 لتغي   االحت اجاق 

تغي ددددددددددددددددددددددددددد  -4
االحت اجدددددداق مددددددن 
المرا دددي الصددددح   
العامدددددد  ومرا ددددددي 
الرعا دددد  لألمومدددد  

 واليفول  
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 ( 7  – 3 -3المصفوفة)       شركة المجتمعية والتنمية المستدامة                                                                                            المحور الثالث:. ال

 الرام
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق لت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل

 
 
3 

 
الخ ماق 
 األساس  

 شروع الحما    م
 

تدددد    كفددددا ن خدددد ماق م شددددئاق 
مشددروع حما دد  تعددم مددن كددوارو 
السدد ول لدمرحددد  األولددى والثا  دد  

-1992الم فدددذن خدددالل السددد واق 
 م.   20010

  

ع م  عم وح ن ص ا   المشدروع  اإلمكا داق -1
الما  دد  والف  دد  واإل ار دد  المتخصصدد  لتحمددل 

 مهامها.
 م  تحاق التصر ف ا س ا  معظ -2

 ومال اف الس ول .
 ع م ت ظ ف  حوا  الترس ب  ور ا. -3
عددددد م اعتمدددددا ا  ر دددددامج مه ددددد  لدصددددد ا    -4

المسدددت ام  لم شدددئاق المشدددروع المختدفددد  مدددن 
 السدي  المحد  .

ا ع ام الوع  المجتمع  ال  ئد  لد ى السدكان -5
 المستف   ن .

غ دداب  ر ددي  ظا دد  الو  ددان عددن   ا  عمددد  -6
ك القمامداق ومخدفداق ال  دا  التد  ترمد     ر د

 الى مساراق الو  ان.
ام  ا  مخرجاق الصرف الصح  العشدوائ   -7

 اخددددل الو  ددددان وا عدددد ام  ور مؤسسدددد  الم ددددا  
 والصرف الصح     معالج  ذالك.

ا تشددددار األسددددواي الشددددع    ورش اصددددالح -8
السددد اراق  ددد  حدددرم الشدددوارع مسددد     عددد  

ل عدن مجار هدا الكوارو وا حراف مسار السد و
 و اغددالي  تحددداق التصدددر ف  هائ ددا  مدددام  دددذ  

 الورش.

ر دددددك كفدددددا ن واددددد راق وحددددد ن الصددددد ا   -1
 المعتم ن لدمشروع.

ر ددي  ددذ  الوحدد ن  ه كددل السدددي  المحد دد  -2
 م اشرتا.

حددو السدددي  المحد دد   دد  متا عدد   ددرامج -3
 وخيي الص ا   
 المست ام  لد   

 التحت  .
 
ا  دددده لصددددالح تشدددر ك اددددوا  ن محد ددد  ا ر-4

صدد  وي الصدد ا   لهددذ  الم شددئاق واسددتكمال 
   تحدددددد  و  و صدددددد ا   لإلعمددددددال الم   دددددد  

 القائم .
التقد ددل مددن األثددر السددد   لد  ئدد  وصددح  -5

 السكان وع م تدوو مصا ر الم ا  الجو    .
االرتقددا   هدد ف الحفدداظ عدددى الممتدكدداق  -6

العامددددد  والخاصددددد  وحما ددددد  السدددددكان مدددددن 
 الموسم   .المخاير واألو ئ  

خدي  رل العمل والمخيي لها مدن خدالل -7
م ا ن  رل االستثمار العقار  والت مو     

 المحا ظ .
االسددددتفا ن المثدددددى مددددن م ظومدددد  شدددد ك  -8

تصددر ف السدد ول  دد  حصددا  الم ددا  وتغذ دد  
حدددو  تعدددم المدددائ  الخدددال  مدددن المدوثددداق 

 ال س   .
 
 

ر دددك الدددوع  المجتمعددد  لددد ى سدددكان م   ددد  تعدددم -1
 راق المجاورن لهذ  الم شئاق.والحا

اص ار ادرار  تيدو ر وحد ن الصد ا   مؤسسد ا الدى -2
مسددتوى   ئدد  محد دد  مسددتقد  تع دد   صدد ا   تددرم م 

 متيد اق ش كاق ال     التحت  .
الددددمام ا ارن مشددددروع ال ظا دددد   تخصدددد ل  ددددري  -3

مدا رن لمتا عد  ر ددك المخدفداق مددن  تحداق التصددر ف 
 المس و ن.

ا   او المؤسسدددد  المحد دددد  تمو دددد  وحدددد ن الصدددد  -4
  الكوا ر المتخصص  لمثل  ذ  األعمال .

الددمام مؤسسدد  الم ددا  والصددرف الصددح   متا عدد  -5
وم ددددك الصددددرف الصددددح   متا عدددد  وم ددددك الصددددرف 
العشوائ  الدى السدوائل وصد ا   الشد كاق ومدحقاتهدا 

  ور ا.
تددو  ر االعتمددا اق المال دد  الكا  دد  لت ف ددذ الخيددي -6

 سس  المحد  .الس و   لهذ  المؤ
اعددا ن تأ  ددل المعدد اق المكتسدد   ألعمددال الصدد ا    -7

واسددتكمال متيد دداق ال   دد  التحت دد  لهددذ  المؤسسدد  
وتعم م مع اتها  قيك ج  د ن مدا  ت اسدب مدك مهامهدا 
لت ف دددذ الخيدددي وال دددرامج المر وعددد  والمعتمددد ن مدددن 

 السدي  المحد  .
اعددا ن ت ظدد م موااددك األسددواي الشددع    والددورش  -8
 لخ م   العشوائ    اخل الم     .ا

الدددمام ا ارن المرا دددي والمتا عددد    مكتدددب األشدددغال  9
  تي  ي القوا  ن ور ع المستهتر ن .

حجدددم محددداجر ومواادددك لر دددك مخدفددداق السددد ول -10
 واعا ن ت و ر ا واالستفا ن م ها.

 السدي  المحد    المحا ظ 
+ شددركا  الت م دد  المحد دد  
 + م ظماق المجتمك الم   

 ال اشي      ف  المجال

الحفدداظ عدددى المسددت  اق -1
 القائم  لدمشروع 

ر ك المستو  الحضر   -2
والثقدددددددا   لم   ددددددد  تعددددددددم 

 والمحا ظ  
ت شدد ي مجددال االسددتثمار  -3

الس اح  ال اخد  والخارج  
 لهذ  الحا ظ  

ا تعدددددددددداش ااتصددددددددددا    -4
وصدددددح  واجتمددددداع   ددددد  

 المحا ظ  
ر ددددك الددددوع  الحقددددوا   -4

المجتمددددددك  وال  دددددد   اخددددددل
 المستف   

تحف ددددددددددددددم الجهدددددددددددددداق  -5
والسدددددتكمال  عدددددم متيد دددددا 
االرتقدددددا  لد   ددددد  التحت دددددد  

 لدمحا ظ 
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 المحاور
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3 

 
الخ ماق 
 األساس  

ا .4
 -ل قل والمواصالق :

ال قدددل العشدددوائ  لمختددددف 
  شدددددددي  الح دددددددان  اخدددددددل 
محا ظددد  تعدددم ومددد  ر اتها 
وغ اب العمل  القا ون رام 

مدحقدددداق وعدددد م لسدددد ه  و
تفعد دده لكا دد   ددروع ال قددل 

 ال ر  وال حر  والجو 
 

عددددد م الت ظددددد م العدمددددد  الم هجددددد  لوسدددددائل  -1
 المختدف 

عد م األخددذ  ال ارسداق التدد  تدم اعدد ا  ا خددالل -2
 /لحل مشاكل ال قل و     التح   2005األعوام 

تدد اخل االختصاصدداق  دد   سدددوب ا ارن ال قددل -3
ال قدددل الحكدددوم    ددد ن ال قا ددداق والدجدددان ومكتدددب

 واإل ارن العام  لدمرور
ي وغرا  ددد  المحا ظددد  ومددد  رتها ذاق اليدددا ك -4

 الج د  و الو  ان والم ح راق

الت ظ م ,التشغ ل والسد يرن عددى    د  -1
ال قدددل التحت ددد  مدددك ضدددمان التوا دددي  ددد ن 
ال  دددى التحت ددد  لد قدددل والتشدددغ ل لهدددا مدددك 

 ال  ى الحال   والمستق د   
خاصدد  لتكامددل ال  ددى وضددك اعت دداراق -2

 التحت   لد قل والخ ماق 
التشددددغ ل والسدددد يرن عدددددى    دددد  ال قددددل -

التحت ددد  مدددك ضدددمان التوا دددي  ددد ن ال  دددى 
التحت ددد  لد قدددل والتشدددغ ل لهدددا مدددك ال  دددى 

 الحال   والمستق د   
 وضك اعت اراق التحت   لد قل والخ ماق -
اعا ن ص اغ  التشر عاق ومدحقاتها  مدا -

  و اته الت مو    خ م اله ف ومر 

 تفع ل القوا  ن وتحر ر ال قل من االحتكار .-1
ال حددو عددن تمو ددل لد راسدد  المرور دد  لم   دد  تعددم المعدد ن م ددذ عددام  -2

م اسددتكمال مشددروع تحسدد ن وتحدد  و ميددار تعددم وامددتالك 2005/2006
  راض  .

 تشج ك االستثمار    مجال ال قل وت ظ م    -3
 د اق وتحس ن ال قل(تفع ل ال راساق الخاص   متي-4
تشدك ل مجدد  و  ئدد  لد قدل المحدد  إل ارن العمد دد  اإل مائ د     ا شددا  -5

 مصدح  مواصالق تعم  حسب توص اق ال راساق .
 تقو     ا  ا راق شري  المرور وا ارن المواصالق لمكتب ال قل.-6
ت ف دددذ الحيددد  االسدددتثمار   إلعدددا ن تأ  دددل شددد ك  المواصدددالق ال اخد ددد  -7

  م   لدمحا ظ واإلاد
 امتالك القرار الس اس  والس ا   إلعا ن تأ  ل م  ا  المخا  ال ول -8
 خماس  (ومتا ع  وت ف ذ ا-اعتما  الخيي اإل مائ   الممم  وثالث  -9

 الحكوم  المركم    -
السدددددددددددي  والمحد دددددددددد   -

  الم  ر اق 
 جهاق ما ح  ان وج ق -

 تحس ن ال     التحت   لش   ال قل  -
م وتشددغ ل وضدد ي   ا  ال   دد  ت ظدد  -

 التحت   لد قل 
تدددددأم ن ا سدددددجام وترت دددددب شددددد ك   -

 اليري
 ت ظ م ا ارن ش ك  ال قل والخ ماق  -
خددددي  دددرل اسدددتثمار   متكا ئددد   -

مدتممدددددددد   الضددددددددوا ي والقددددددددوا  ن 
 الم ظم  لدت م   وح ا  السكان 

ضدددد ي المددددوار  وتحسدددد ن  ددددرل  -
العمدددل وا تعددداش ااتصدددا   مدحدددوظ 

ضدددددددوا ي المحد ددددددد  و  ت اسدددددددب وال
 ال ول  .
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 الرام
ع اصر 
 المحاور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ والمعالجاق مقترحاق الحدول األ  اف األس اب المشاكل والمعوااق

 
3 

 
الخ ماق 
 األساس  

 خ
  ماق ال ظا   والتحس ن

تددددددد    مسدددددددتوى خددددددد ماق  
ال ظا دددددد  والتحسدددددد ن  دددددد  

 محا ظ  تعم.
 

 ضعف الوع  المجتمع   أ م   ال ظا   والتحس ن -1
ضدددعف الشدددراك  المجتمع ددد  لدمسدددا م   ددد  حمدددالق -2

 ال ظا   والتحس ن 
اإلعالم     التوع   والتثق ف  أ م    ضعف الجا ب-3

 ال ظا   والتحف م لدمشارك  المجتمع   
ضددعف  دد  معالجدد  القضددا ا واإلشددكال اق المتصددد    -4

  عمال ال ظا   والتحس ن 
ضدددعف القددد راق واإلمكا  ددداق والتجه دددماق الخاصددد  -5

  ال ظا   والتحس ن 
 وجو  الفسا  المال  واإل ار  -6
 حددداو واالسدددتثمار  ددد  مجدددال ضدددعف ال راسددداق واأل-7

 معالج  المخدفاق

ر ددددددددددددددددددددددددك  
مسددددددددددددددتوى 

خددددددددددددددد ماق  
ال ظا ددددددددددددددد  
والتحسددددددد ن 
 دد  محا ظدد  

 تعم

العمل عدى ت    وتفع ل  رامج التوع   والتثق ف لدمجتمك الها    الى  شر الق م وتغ  ر السدوك اق -1
 وت م   الوع   أ م   ال ظا   والتحس ن 

 لمجتمع   لدمسا م     حمالق ال ظا   والتحس ن العمل عدى ا جا  وتفع ل الشراك  ا-2
العمددل عدددى تفع ددل  ور وسددائل اإلعددالم الرسددم  واأل ددد    دد  التوع دد  والتثق ددف  أ م دد  ال ظا دد  -3

 والتحف م لدمشارك  المجتمع      حمالق ال ظا   والتحس ن 
 ار دد   المتصددد    عمددال العمددل عدددى  معالجدد  كا دد   القضددا ا واإلشددكال اق الحقوا دد  والمال دد  واإل -4

 ال ظا   والتحس ن
 اال تمام  تو  ر كا    الق راق واإلمكا  اق والتجه ماق الالمم  والخاص   ال ظا   والتحس ن -5
 العمل عدى تي  ي المعا  ر والشروي القا و    لدت و ر الوظ ف   -6
 لمخدفاقاال تمام  إع ا   ال راساق واأل حاو لالستثمار     مجال معالج  ا-7

السدياق لعد ا لد ول    
+ السدددددي  المحد دددد         
+ شددددددركا  الت م دددددد         

+ م ظمدداق المجتمددك 
 الم    

+ صدددد  وي ال ظا دددد  
 والتحسدددددددددددددددددددددددددددددد ن 

 +ومارن األشغال  

ارتفدددددداع الددددددوع  المجتمعدددددد  -1
  أ م   ال ظا   والتحس ن 

تحسددن  وضدداع عمددال ال ظا دد  -2
 والتحس ن 

تعم دددددددددم القددددددددد م والم دددددددددا ئ -3
 لسدوك اق اإل جا    المجتمع   وا
تو ر مشروع ااتصا    سدا م -4

 دد   ظا دد  الم   دد  و ددو ر  ددرل 
العمددددددددل والعائدددددددد  االاتصددددددددا   

 لدمحا ظ  
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3 

الخ ماق 
 األساس  

ذ .9
 و  االحت اجاق الخاص  :

تددد    مسدددتوى خددد ماق الرعا ددد  -
والحما ددددددد  االجتماع ددددددد  لدددددددذو  

 –االحت اجدداق الخاصدد  و المعدداا ن 
الددا ----- -الشدد خوخ   –يفولدد  ال

( من الفئاق  الضع ف  والهش     
محا ظددددد  تعدددددم خدددددالل السددددد واق 

 م.2013الماض    حتى 
 
 

عددددد م وجدددددو  رؤ ددددد  اسدددددترات ج   لرعا ددددد  وحما ددددد  ذو  -1
 االحت اجاق الخاص  

 قددل  دد  التشددر عاق القا و  دد  ال اعمدد  لدرعا دد  والحما دد  -2
  االجتماع   لذو  االحت اجاق الخاص 

ضدددعف  ور صددد  وي رعا ددد  المعددداا ن  ددد  تقددد  م خددد ماق -3
 –الصدددح   –الرعا ددد  االجتماع ددد  لفئددداق المعددداا ن و التعدددد م 

 الا (  ---المراكم المتخصص  
ضدددعف القددد راق واإلمكا  ددداق والتجه دددماق األممددد  لتشدددغ ل -4

 مراكم ومؤسساق الرعا   والحما   االجتماع   القائم  
 التأ  ل الف   والمه   ضعف     رامج الت ر ب و-5
 ضعف ا راق الكا ر الوظ ف  -6
اصور     رامج التوع   والتثق ف إل ماج ذو  االحت اجاق -7

  المجتمك 

ر ددددددددك مسددددددددتوى 
خدددد ماق الرعا دددد  
والحما ددددددددددددددددددددددددد  
االجتماع دد  لددذو  
االحت اجددددددددددددددددددداق 
الخاصددددددددد   ددددددددد  
محا ظ  تعم خدالل 
 الس واق القا م  

رعا ددد  والحما ددد  االجتماع ددد  لدددذو  االحت اجددداق تحسددد ن التشدددر عاق القا و  ددد  ال اعمددد  ل-1
 الخاص  

العمل عدى وضك رؤ   استرات ج    متكامد  لرعا   وحما د  ذو  االحت اجداق الخاصد   د  -2
 المجاالق الضح   والي    والتعد م   والتا  د   

 ن و تفع ل  ور ص  وي رعا   المعاا ن    تق  م خ ماق الرعا   االجتماع د  لفئداق المعداا-3
 الا ( ---------- -المراكم المتخصص   –التأ  ل  –الصح   –التعد م 

العمددل عدددى تددو  ر القدد راق واإلمكا  دداق والتجه ددماق الالممدد  لتشددغ ل مراكددم ومؤسسدداق -4
 الرعا   والحما   االجتماع   القائم  

 اجاق الخاص  العمل عدى ت    وت ف ذ  رامج الت ر ب والتأ  ل الف   والمه   لذو  االحت -5
اال تمام  ت م   ا راق وكفا اق الكا ر الدوظ ف  والخد م  العدامد ن  د  مراكدم ومؤسسداق -6

 الرعا   والخ م  االجتماع   
اال تمام    اع ا  وت ف ذ  درامج التوع د  والتثق دف  د   وسداي المجتمدك  ضدرورن و  م د  -7

 ا ماج ذو  االحت اجاق    المجتمك 

   السددددياق لعد دددا لد ولددد 
+ السدددددددددي  المحد دددددددد             

+ شدددددددددركا  الت م ددددددددد        
+ م ظمدددددداق المجتمددددددك 

 الم    
+  صدددددد  وي الرعا دددددد  

 االجتماع   
+ ومارن الشددددددددددددددددددئون 

 االجتماع   والعمل 
  

تحسن  مستوى خ ماق 
الرعا ددددددددد  والحما ددددددددد  
االجتماع ددددددددد  لدددددددددذو  

 االحت اجاق الخاص 

 
3 

الخ ماق 
 األساس  

10.  
 ئ  المهمش ن :.

توى الخدد ماق األساسدد   تدد    مسدد
واالجتماع دد  والت مو دد  لمجموعدد  
المهمش ن االجتماع      محا ظد  

 تعم 

وجدددو  ال معددداق التم  م ددد   ددد  تدددو  ر الخددد ماق األساسددد   -1
 كالم ا  والكهر ا  لدم ايي السك    الخاص   المهمش ن 

عددد م وجدددو   دددرامج التددد ر ب والتأ  دددل  ددد  مجدددال الحدددرف -2
 والمهن التقد     

ع م وجو  المرا ي الصح   لتق  م خ ماق الرعا د  الصدح   -3
 والعالج   لدمرضى 

عددد م تحسددد ن ظدددروف العمدددال العدددامد ن  ددد  مجدددال ال ظا ددد  -4
 وم حهم عقو  عمل رسم   

عددد م تمك ددد هم مدددن االلتحددداي  ددد  المؤسسددداق الحكوم ددد  و -5
 الم     والعسكر   واألم    ( 

لسددكن لمجموعددد  عدد م وجدددو  الضددمان لحما ددد  الحددي  ددد  ا-6
 المهمش ن    الم ن والمحاو  السك    المح  ن لهم 

  قل    الحصول عدى الضمان االجتماع  -7

ر ددددددددك مسددددددددتوى 
الخ ماق األساس   
واالجتماع دددددددددددددددد  
والت مو ددددددددددددددددددددددد  
لدم دددايي والمددد ن 
السك    لمجموع  
المهمشدددددددددددددددددددددد ن 
االجتماع ددددد   ددددد  

 محا ظ  تعم

الا (  ------- -التعد م  –الصح   –الكهر ا   -العمل عدى تو  ر الخ ماق األساس   و الم ا -1
 لدم ايي والم ن السك    القائم  والخاص   هم 

العمل عدى تو  ر الفرل الم اس   ل مجهم    المجتمك ومحار   ال معاق التم  م   ض  م -2
 من خالل ااام  وت ف ذ ال رامج التا  د   والمشار ك الت مو   الم اس   

وتحس ن وتيو ر الحرف والمهن التقد     الحال   التد   ماولو هدا مثدل و  العمل عدى ت ظ م-3
الددا ( مددن خددالل تمك دد هم  ----- -السددجا   –األحذ دد   –صدد اع  الحقائددب  –الح اكدد  الجد  دد  

 لدحصول عدى القرو  الم سرن إلاام  المشار ك الت مو   الصغ رن الم رن لد خل 
سدددك    لدمهمشددد ن  ددد  خيدددي التيدددو ر العمرا ددد  العمدددل عددددى ا راج الم دددايي والمددد ن ال-4

 والحضر  و رصف الشوارع ( وش كاق الصرف الصح  
 اال تمام  تو  ر الخ ماق الصح   والي    والعالج   المجا    -5
 العمل عدى م ح عقو  التمد ك لدم امل    الم ن السك    الخاص   هم -6
  عمدل رسدم   وتث  دق  وضداعهم العمل عددى تحسد ن ظدروف عمدال ال ظا د  ومد حهم عقدو-7

 الوظ ف   
العمددل عدددى تمكدد ن وتع دد ن الكددوا ر المؤ ددد   دد  المرا ددي والمؤسسدداق الحكوم دد  الم   دد  -8

 والعسكر   واألم    ومرا ي ومؤسساق القياع الخال 
 اال تمام  إ راج األسر الفق رن  ش ك  الرعا   والضمان االجتماع  -9

 ثورن الش ا    الشع    السدم   والتعو   العا ل لهم اال تمام  شه ا  وجرحى ال-10

السددددياق لعد دددا لد ولددد    
+ السدددددددددي  المحد دددددددد             

+ شدددددددددركا  الت م ددددددددد        
+ م ظمدددددداق المجتمددددددك 

 الم    
+  صدددددد  وي الرعا دددددد  

 االجتماع   
+ ومارن الشددددددددددددددددددئون 

 االجتماع   والعمل 
 

تحسدددددددددددن  مسدددددددددددتوى 
الخددددددد ماق األساسدددددددد   

لت مو دد  واالجتماع دد  وا
لدم دددددددددددايي والمددددددددددد ن 
السددددددددك    لمجموعدددددددد  
المهمشددد ن االجتماع ددد  

    محا ظ  تعم
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 (  4 – 3المصفوفة )                               المحور الثالث :.الشركة المجتمعية والتنمية المستدامة                                                                          

 مالرا
ع اصر 
 المحور

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل

الفقر  4
 وال يال 

 
 

م ددددددددا ن معدددددددد ل 
الفقددددر وال يالدددد  
 دددددددد ن  وسدددددددداي 
المجتمدددددددددددددددددددددددك 
والشدددددد اب  دددددد  

 محا ظ  تعم 

 ا تشار األم     ن  وساي الش اب -1
 م ا ن حجم األسرن -2
 لسكا   م ا ن مع ل ال مو ا-3
 ع م التوامن   ن  خل الفر  واإل فاي -4
 ع م ا رن سوي العمل عدى است عاب مخرجاق التعد م -5
 تراجك متوسي  خل الفر  -6
ضدددعف عمد ددد  االسدددتثمار  ددد  المشدددار ك اإل تاج ددد  -7

 واإلسترات ج   
 ع م التوامن   ن م خالق  ومخرجاق التعد م -8
ظمدددداق ضددددعف الشددددراك  مددددك القيدددداع الخددددال وم  -9

المجتمددك المدد     دد  ت  دد  المشددار ك الت مو دد  وتددو  ر 
  رل عمل لدش اب 

ع م وجو  الفرل لم ح القرو  الم سرن لدشد اب -10
 واألسر الفق رن لمساع تهم    ت ف ذ مشار ك خاص   هم 

غ دددداب  ددددرامج التأ  ددددل وت م دددد  ادددد راق الشدددد اب -11
 العايد ن عن العمل 

خفدد  معدد الق الفقددر 
 وسدداي وال يالدد   دد ن 

المجتمك والش اب  د  
 محا ظ  تعم

العمدل عددى اجدرا  ال راسداق لدمشدار ك الت مو د  التد  تسدهم  د  التخف دف مدن -1
 الفقر وال يال  

اال تمام  إع ا  وت ف ذ  رامج الت ر ب والتأ  دل لدشد اب لتمك د هم مدن االلتحداي -2
  سوي العمل 

  عمد د  لدتخف دف مدن الفقدر العمل عدى اع ا  استرات ج   عام  و درامج تأ  د د-3
 والح  من ال يال  

العمدددل عددددى تفع دددل  ور الشدددراك  المجتمع ددد  مدددك القيددداع الخدددال وم ظمددداق -4
 المجتمك الم    لدمسا م     ت ف ذ المشار ك الت مو    المحا ظ  

العمدل عددى ا شدا  صد  وي الشددراك  المجتمع د  لتأ  دل وتد ر ب الشد اب ور ددك -5
   الحصول عدى  رل العمل المتاح  محد ا ا راتهم الت ا س    

العمل عددى اعدا ن   كدد  التعدد م وتشدج ك مشدار ك التد ر ب والتأ  دل والتمكد ن -6
 المه   لدش اب  و مساع تهم عدى ت ف ذ مشار عهم 

العمل عدى تو  ر التمو الق المال   الم سرن ل عم المشار ك واأل شي  الت مو   -7
 الصغ رن الم رن لد خل 

العمدددل عددددى تشدددج ك االسدددتثمار وم دددا ن اسدددتقياب رؤؤ  األمدددوال المحد ددد  -8
 واألج     لالستثمار    المحا ظ  

العمل عدى اصالح وتحس ن الس اساق ال ق    لر ك ا م  العمد  ال ق    الوي    -9
  مام العمالق األج     

السدددياق لعد ددا لد ولدد    + 
السدددددددددددددددددي  المحد دددددددددددددددد             

م ددد        + + شدددركا  الت 
 م ظماق المجتمك الم    

+  صدددددددددد  وي الرعا دددددددددد  
 االجتماع   

+ ومارن الشدددددددددددددددددددددددددددئون 
 االجتماع   والعمل 

 + ص  وي ت م   المهاراق 

التخف ف من الفقر والحد  مدن -1
 ال يال  

تمكدد ن الشدد اب مددن لاللتحدداي -2
  سوي العمل 

المسا م     ا جا  المشار ك -3
 الت مو   

 ددددددددل تددددددددو ر التدددددددد ر ب وتأ -4
التمددددددو الق لدددددد عم المشدددددددار ك 

 الم رن لد خل 
تو ر الم اخ الم اسب لتشج ك -5

 االستثمار 
اصددددالح وتحسددددن الس اسدددداق -6

 ال ق    
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 ( 1 – 4)   المصفوفة رقم                                                                              المحور الرابع :الحقوق والحريات                                  

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل ع اصر المحور الرام

 
1 

 
 الحقوي الس اس  

 
 
 
 
 
 
 

االعتددددد ا  واال تهددددداك لحقدددددوي 
وحر اق المواين الس اس      

 محا ظ  تعم 

  ثدد  القائمدد  عدددى غ دداب ال ولدد  الم   دد  ال  مقراي دد  الح-1
  سا  الحر   والع ال  والمساوان    الحقوي والواج اق 

عددد م احتدددرام الحدددي  ددد  العمدددل الس اسددد  وحر ددد  الدددر   -2
 والتع  ر 

 غ اب      ال ول      ر  ال ظام والقا ون -3
   م   وس يرن مراكم ال فوذ    ال ظام السا ي -4
 القمك واالعتقاالق الس اس   -5
   ن المواين وال ظام السا ي  ضعف الثق -6
 ع م حل القضا ا الوي     اليري السدم   -7
ع م حما   االحتجاجاق والتظا راق السدم    ث ا  الثورن -8

 الش ا    السدم   
 ع م ا رن السدي  عدى تو  ر األمن واالستقرار لدمواين -9

تدد خل المؤسسدد  العسددكر   واألم  دد   دد  ا ارن الشددئون -10
 الس اس   

 ضعف  جهمن السدي     تو  ر األمن واالستقرار -11
عدددد م التعددددو   العددددا ل لدمتضددددرر ن مددددن ال ماعدددداق -12

 والصراعاق والحروب الس اس   ال اخد   

تعم م الحما د  لدحقدوي 
والحر ددددداق الس اسددددد   

 لكل مواين

  ا   ول  م       مقراي   ح  ث  تقوم عدى -1
  سا  الحر   والع ال  والمساوان 

ن تكفل سددياق ال ولد  الم   د  والتشدر ع    -2
والت ف ذ دد  والقضددائ   كا دد  الحقددوي والحر دداق 
الس اسدد   والم   دد  واالاتصددا    واالجتماع دد  
والثقا  ددد  الم صدددول عد هدددا  ددد  المعا ددد اق 

 واالتفاا اق ال ول   المصا ي عد ها 
احتدددرام حدددي المشدددارك  الس اسددد   وحر ددد  -3

 المختدف   الر   والتع  ر    الوسائل
 ارسا   ول  ال ظام والقا ون -4
محاكمددد  المتدددوري ن  ارتكددداب جدددرائم القتدددل -5

 والتعذ ب لدمعتقد ن وعملهم س اس ا 
م دددددددك االعتقددددددداالق الس اسددددددد   والتعدددددددذ ب -6

 واالمتهان لدكرام  
 –حددل القضددا ا الوي  دد  و القضدد   الج و  دد  -7

 اض   صع ن ( حال جذر ا وعا ال 
كا د   شدكال االحتجاجداق الحي  د  ممارسد  -8

 والتظا راق السدم   
 ن تكفددددل ال ولدددد  ضددددمان حما دددد  الحقددددوي -9

 والحر اق الس اس   
 حي اال تما  الس اس  والتع     الحم    -10
 ن تكفددددل ال ولدددد  تحق ددددي األمددددن واألمددددان -11

 لدمواي  ن 
اخددراج المعسددكراق مددن  اخددل المدد ن الددى -12

 خارجها 
األم دد  وا تشددار  محار دد  ظددا رن اال فددالق-13

 السالح    الم     
التعو   العدا ل لدمتضدرر ن مدن الحدروب -14

 والصراعاق الس اس   

سدياق ال ولد  التشدر ع   
والت ف ذ ددد  والقضدددائ   + 

 ومارن حقوي اإل سان 
 + السدي  المحد   

+ األحدددماب الس اسددد   + 
 م ظماق المجتمك الم    

حما دددددددد  وصدددددددد ا   الحقددددددددوي 
   الس اسدد   والحر دداق األساسدد

والم   ددددددددددددد  واالجتماع ددددددددددددد  
 واالاتصا    والثقا    والفكر   
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 ( 2 – 4)   المصفوفة رقم                                   المحور الرابع :الحقوق والحريات                                                                                   

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل ورع اصر المح الرام

 
2 

 
 الحقوي الم    

 
 
 
 
 
 
 
 

اال تقدددددددددال مدددددددددن الحقدددددددددوي 
 والحر اق الم      لدمواين 

 ع م احترام الحقوي الم     -1
عددد م حما ددد  المدددال العدددام مدددن الع دددو وعددد م  محاسددد   -2

 الفاس  ن 
 ا   والمحاس   والمسا ل  القا و    ضعف  ور الرا-3
غ دددداب الرؤ دددد  اإلسددددترات ج   لمكا حدددد  الفسددددا  المددددال  -4

 واإل ار  
 ع م تو ر األمن واألمان واالستقرار -5
 ع م استقالل   القضا  -6
عدد م وجددو  الحددي  دد  الضددمان االجتمدداع  لكددل مددواين -7

 عايل عن العمل 
  ون غ اب الع ل والمساوان  مام القضا  والقا-8
وجو  الق و  المع ق  لتكو ن ال قا داق وم ظمداق المجتمدك -9

 الم    
اإلاصا  والتهم ش لدحقوي الم     والحي    الحصول -10

 الا ---عدى الوظ ف  وحي التمدك والسكن 
  هب ومصا رن الممتدكاق العام  والخاص  -11

تعم ددددددم الحما دددددد  لدحقددددددوي 
والحر دددددداق الم   دددددد   لكددددددل 

 مواين

ال ولددد  كا ددد  حقدددوي المدددواين الم   ددد   ن تكفدددل -1
 وحر اته األساس   

 ن تكفدددل ال ولددد  حما ددد  المدددال العدددام ومحاسددد   -2
 ومحار   الفاس  ن     جهمن ال ول  المختدف  

 تفع ل  ور الراا   والمحاس   والمسائد  القا و    -3
وضددك اسددترات ج   واضددح  لدقضددا  عدددى الفسددا  -4

والوساي     الوظ ف  المال  واإل ار  والمحسو    
 العام  لد ول  

 وضك آل   لمعالج  االختالالق األم    -5
 تيه ر القضا  من الفسا  وضمان استقالل ته -6
ان تكفدددل ال ولددد  حدددي الضدددمان االجتمددداع  لكدددل 7-

 مواين عايل عن العمل 
 الع ال  والمساوان  مام القا ون والقضا  -8
م ظمدداق الحددي  دد  تكددو ن األحددماب وال قا دداق و-9

 المجتمك الم    
الحدددي  ددد  الحصدددول عددددى الوظ فددد  واألجددددور -10

 الكا    الت  تضمن الح ان والع ش  كرام  
لكدددل مدددواين حدددي التمددددك وال  جدددوم مصدددا رن -11

 ممتدكاته الخاص   ال  قا ون 
حدددي السددددكن لجم ددددك مدددوظف  ال ولدددد  لضددددمان 12-

 االستقرار ال فس  له وألسرته

سددددددددددياق ال ولددددددددد  
والت ف ذ   التشر ع   
 والقضائ   

+ ومارن حقدددددددددددددوي 
 اإل سان 

 + السدي  المحد   
+ األحددددددددددددددددددددددددددماب 

 الس اس  
+ م ظمدددددددددددددددددددددددداق  

 المجتمك الم   

حما ددد  وصددد ا   الحقدددوي 
والحر ددددددددداق األساسددددددددد   
الس اسدددددددددد   والم   دددددددددد  
واالجتماع د  واالاتصدا    

 والثقا    والفكر   
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 ( 3 – 4)   المصفوفة رقم                                                                                                    المحور الرابع :الحقوق والحريات              

 ال تائج المتواع  جهاق الت ف ذ مقترحاق الحدول والمعالجاق األ  اف األس اب المشاكل ع اصر المحور الرام

 
3 

 
الحقوي 
 االاتصا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اال تقال من الحقوي والحر اق 
االاتصددددا    مدددددن ا دددددل  جهدددددمن 
السدددي  خددالل األعددوام الماضدد   

 م2013لعام 

 ع م تو ر  رل العمل لكل مواين -1
عد م تدو ر الم داخ الم اسددب لجدذب رؤو  األمدوال المحد دد  -2

 والوي    ال ول   لالستثمار 
 ضعف     عم المشار ك االاتصا    الصغ رن -3
مام  استغالل األموال والموار  الي  ع   وتوظ فها ع م اال ت-4

    عمد   الت م   
 وجو  الفسا  المال  واإل ار  -5
 ددر  الرسددوم واإلتدداواق والضددرائب غ ددر القا و  دد  عدددى -6

 األ شي  التجار   والمشار ك االاتصا     الصغ رن 

تعم دددددم حما ددددد  واحتدددددرام 
 حقوي اإل سان االاتصا    

حما ددد  واحتدددرام الحقدددوي والحر ددداق   ن تكفدددل ال ولددد -1
 االاتصا   

اصدد ار التشددر عاق القا و  دد  لتشددج ك وجددذب رؤؤ  -2
 األموال لالستثمار 

اال تمدددام  إصدددالح وتحسددد ن ال   ددد  التحت ددد  لمشدددار ك -3
الت م   اإلسدترات ج    لتدو  ر  درل عمدل لدقدا ر ن عددى 

 العمل 
العمددددل عدددددى تشددددج ك و عددددم المشددددار ك االاتصددددا    -4
صغ رن لتو  ر القدرو  الم اسد    د ون  وائد  وخفد  ال

 الرسوم والضرائب عن األ شي  اإل تاج   
 محار   الفسا  المال  واإل ار  -5
العمل عدى تحس ن وم ا ن  خل المدواين ل عد ش ح دان -6

 كر م  
اال تمددام  اسددتغالل  مددوال المو عدد   دد  اله ئدد  العامدد  -7

  المجدددداالق لدتأم  دددداق والمعاشدددداق  دددد  االسددددتثمار  دددد
 االاتصا    والخ م   

العمددل عدددى الغددا  كا دد  الرسددوم واإلتدداواق والضددرائب -8
 غ ر القا و    

اال تمام  إاام  المشار ك االاتصدا    السدتغالل الثدرون -9
 السمك   

العمل عدى التوم ك العا ل لدثرواق والموار  الي  ع   10
  حسب الكثا   السكا    ومصا ر الثرواق 

  تمام  المدك العام وتيو ر  وتحس ن   ائهاال-11
اال تمام  إاام  الم ايي والم ن الص اع     ع  ا عن -12

 الم ايي السك    

سددددددددددياق ال ولددددددددد  
التشر ع   والت ف ذ   

 والقضائ   
+ ومارن حقددددددددددددددوي 

 اإل سان 
 + السدي  المحد   

 + األحماب الس اس  
+ م ظماق المجتمك  

 الم   

وي حما ددد  وصدددد ا   الحقدددد
والحر ددددددددداق األساسددددددددد   
الس اسددددددددددد   والم   ددددددددددد  
واالجتماع دد  واالاتصددا    

 والثقا    والفكر   
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4 

 
الحقوي 
 االجتماع  

 
 
 
 
 
 
 
 

تددددد     ددددد  تحق دددددي الخددددد ماق 
االجتماع دددددد  لدمددددددواي  ن  دددددد  

 محا ظ  تعم 

غ دداب المعددا  ر والشددروي وتكددا ؤ الفددرل لدحصددول عدددى -1
 الوظ ف  العام  

مارسدداق التعسددف   والقمع دد  ضدد  شدد اب الثددورن وجددو  الم-2
 السدم   

ع م حل مشكالق واضدا ا الم عد  ن مدن وظدائفهم مدن    دا  -3
 المحا ظ  

ع م الحما د  القا و  د  لحقدوي العمدال لضدمان ح دان كر مد  -4
 لهم 

ضددعف  دد  معالجدد  اضددا ا الم امعدداق عدددى األراضدد   دد  -5
 المحا ظ  

مجتمع دد  ومشدداكل الثددار ضددعف  دد  حددل اضددا ا ال ماعدداق ال-6
 الق د  

ضددددعف  دددد  ال ددددرامج التثق ف دددد  والتا  د دددد   دددد  الجوا ددددب -7
 االجتماع   

عددد م وجدددو  المراكدددم والمؤسسددداق الخاصددد   رعا ددد  ذو  -8
 االحت اجاق الخاص  

 ع م اال تمام  قضا ا وحقوي المر ن واليفول  -9
 ع م اال تمام  قضا ا وحقوي الش اب -10
 ش لقضا ا وحقوي المهمش ن اإلاصا  والتهم -11
عدد م اال تمددام والع ا دد   قضددا ا وحقددوي شدده ا  وجرحددى -12

 الثورن الش ا    والشع    السدم   
 ع م اال تمام  قضا ا وحقوي المغتر  ن ال م   ن-13

تحسددددد ن وتيدددددو ر الخددددد ماق 
االجتماع دد  وحما دد  الحقددوي 

 االجتماع   لكل مواين 

روي وتكا ؤ الفرل العمل عدى تو  ر المعا  ر والش-1
لدحصددول عدددى الوظ فدد  العامدد  وتي  قهددا لحصددول كددل 

 مواين عدى الوظ ف  العام  
العمدددل عددددى توج ددده األجهدددمن األم  ددد  والعسدددكر   -2

 الكف عن  الممارساق التعسف   والقمع   ضد  شد اب 
 الثورن السدم   

العمدددل عددددى حدددل مشدددكالق واضدددا ا الم عددد  ن مدددن -3
 دددد  والعسددددكر   مددددن    ددددا  وظددددائفهم الم   دددد  واألم 

 المحا ظ  
العمددل عدددى اصددالح وتيددو ر التشددر عاق القا و  دد  -4

 لضمان الحقوي االجتماع   لدعمال  
اال تمام  معالجد  اضدا ا الم امعداق عددى األراضد  -5

    المحا ظ  
اال تمام   حل اضا ا ال ماعداق المجتمع د  ومشداكل -6

 الثار الق د  واالجتماع   
 ددالمراكم والمؤسسدداق الخاصدد   رعا ددد  اال تمددام  -7

ذو  االحت اجدددداق الخاصدددد  وتددددو  ر كا دددد  الخدددد ماق 
 التعد م   والصح   والي    والتا  د   

 اال تمام  قضا ا وحقوي المر ن واليفول   -8
 

سددددددددددياق ال ولددددددددد  
التشر ع   والت ف ذ   

 والقضائ   
+ ومارن حقددددددددددددددوي 

 اإل سان 
 + السدي  المحد   

 س  + األحماب الس ا
+ م ظماق المجتمك  

 الم   

حما ددد  وصددد ا   الحقددددوي 
والحر ددددددددداق األساسددددددددد   
الس اسددددددددددد   والم   ددددددددددد  
واالجتماع دد  واالاتصددا    

 والثقا    والفكر   
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5 

 
الحقوي الثقا    

 والفكر  
 
 
 
 
 
 

اال تقددال مددن الحقددوي الثقا  دد  
 والفكر      محا ظ  تعم 

 المرا ي التعد م   ع م اال تمام  المؤسساق و-1
ضددعف  دد  تددو  ر اإلمكا  دداق والتجه ددماق الالممدد  لمراكددم -2

 ال حو العدم  
 ع م حما   الحقوي الثقا    والفكر   -3
 ع م ا شا  المراكم والمكت اق والم شاق الثقا    والفكر   -4
 ع م اال تمام  الم  ع ن والمو و  ن ثقا  ا و كر ا -5
 والمؤسساق والمرا ي الصح   ع م اال تمام  الم شاق -6
عدد م اال تمددام  الكددا ر المتخصددل وال ددوع   دد  المجدداالق -7

 الثقا    والفكر   
ضعف الشراك  المجتمع د  لدمسدا م   د  تدو  ر المتيد داق -8

 الثقا    والفكر   
 غ اب الق واق الفضائ   الثقا    والتعد م   والفكر   -9

تعم دددددددددم الحما ددددددددد  
لدحقددددوي والحر دددداق 

ا  دددددد  والفكر دددددد   الثق
 لكل مواين

 اال تمام  المؤسساق والمرا ي التعد م    -1
اال تمددام   تدددو  ر اإلمكا  ددداق والتجه ددماق الالممددد  لمراكدددم -2

 ال حو العدم  
 العمل عدى  حما   الحقوي الثقا    والفكر   -3
العمددل عدددى ا شددا  المراكددم والمكت دداق والم شدداق الثقا  دد  -4

 والفكر   
 م  الم  ع ن والمو و  ن ثقا  ا و كر ا اال تما -5
 اال تمام  الم شاق والمؤسساق والمرا ي الصح   وال  ئ    -6
اال تمام  الكا ر المتخصل وال وع     المجاالق الثقا  د   -7

 والفكر   
اال تمدددام  ددد ور الشدددراك  المجتمع ددد  لدمسدددا م   ددد  تدددو  ر -8

 المتيد اق الثقا    والفكر   
 شدددا  الق دددواق الفضدددائ   الثقا  ددد  والتعد م ددد  العمدددل عددددى ا-9

 والفكر  

سدددددددددددياق ال ولدددددددددد  
التشر ع   والت ف ذ د  

 والقضائ   
+ ومارن حقدددددددددددددددوي 

 اإل سان 
 + السدي  المحد   

 + األحماب الس اس  
+ م ظماق المجتمدك  

 الم   

حما دددد  وصدددد ا   الحقددددوي 
والحر دددددددددداق األساسدددددددددد   
الس اسددددددددددد   والم   ددددددددددد  

    واالجتماع ددد  واالاتصدددا
 والثقا    والفكر   
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 التراو الثقا  

 

تدد    مسددتو    ا  السدددي  المحد دد  -1
 ددد  تعدددم ، ددد  الحما ددد  والحفددداظ عددددى 
التدددددراو المدددددا   والالمدددددا   الثقدددددا   

 والتار خ  لعاصم  الثقا   الم    

غ ددداب التشدددر عاق القا و  ددد  لحما ددد  التدددراو -1
 الثقا   

 ج   لحما   وحفظ ع م وجو  الرؤ   اإلسترات-2
 التراو  الثقا   

 ضعف الموار  واإلمكا  اق الالمم  -3
عدددد م اال تمددددام  ددددالموااك واألمدددداكن األثر دددد  -4

  المحا ظ  
ضدددعف  ور الشدددراك  المجتمع ددد   ددد  حما ددد  -5

 التراو الثقا   

تحسدد ن  مسددتو    ا  السدددي  
المحد دد   دد  تعددم ، دد  الحما دد  
والحفدداظ عدددى التددراو الثقددا   

 محا ظ  تعم    

اصدددد ار التشددددر عاق القا و  دددد  لحما دددد  -1
 التراو الثقا   

 اع ا   الرؤ   اإلسترات ج   -2
 تو  ر  الموار  واإلمكا  اق الالمم  -3
اع ا  خاري    الموااك واألماكن األثر   -4

  المحا ظ  
 ترم م المتاحف واآلثار-5
تفع ددددل   ور الشددددراك  المجتمع دددد   دددد  -6

 عدى التراو الثقا   الحما   والحفاظ

السددددددي  التشدددددر ع   + ومارن 
الثقا دددددد  واآلثددددددار + السدددددددي  

 المحد   

الحما ددددددد  والحفددددددداظ عددددددددى -1
 التراو الثقا  

 تو ر الرؤى اإلسترات ج   -2
اعتمددا  المددوار  واإلمكا  دداق -3

 الالمم  
تددددددو ر خاريدددددد    ددددددالموااك -4

 واألماكن األثر   
اصدددالح و تددددرم م المتدددداحف -5

 واآلثار
تعم ددددددددددددم  ور الشدددددددددددددراك  -6

 المجتمع  

تددددددد     ور المؤسسددددددداق الثقا  ددددددد  -2
الرسم   وم ظماق المجتمك الم     د  
ت  دد  المشددروع و تعددم عاصددم  الثقا دد  
الم   دد ( خددالل السدد واق الماضدد   لعددام 

 م2013

غ اب الرؤى اإلسترات ج    لتحو ل م     تعم -1
 عاصم  لدثقا   

  الرسدم    د  ع م ا تمام المؤسساق الثقا  د-2
 ت    المشروع

ضدددعف  ور م ظمددداق المجتمدددك المددد     ددد  -3 
 ت ف ذ مشروع وتعم عاصم  الثقا   الم    ( 

ضدددعف  ددد  القددد راق واإلمكا ددداق  ددد  ت ف دددذ -4
 ال رامج الثقا     

عدد م وجددو  مسددا قاق وجددوائم عدددى مسددتوى -5
 الجمهور      التراو الثقا   

تفع ددددددددددددل وتحسدددددددددددد ن   ور 2
ا  ددد  الرسدددم   المؤسسددداق الثق

وم ظماق المجتمك المد     د  
ت  ددد  وت ف دددذ مشدددروع و تعدددم 
عاصم  الثقا د  الم   د ( خدالل 

 -2014الس واق القا م   لعام 
 م2020

اع ا  مشروع  الرؤ   لتحو ل  م     تعدم -
 عاصم  لدثقا   

العمددددل عدددددى  ت  دددد  وت ف ددددذ المشددددروع -2
 رسم ا 

 تفع ل   ور م ظماق المجتمك الم    -3 
العمدددل عددددى تدددو  ر  القددد راق ال شدددر   -4

واإلمكا ددددداق والمدددددوار  الما  ددددد  والمال ددددد  
 الالمم  لت ف ذ  ال رامج الثقا     

العمدددل عددددى ااامددد   المسدددا قاق ومددد ح -5
 الجوائم ن    التراو الثقا  

ومارن الثقا دددددددددد  واآلثددددددددددار + 
السددددددي  المحد ددددد + م ظمددددداق 
المجتمدددددك المددددد    + شدددددركا  

 الت م   

روع و تعدم عاصدم  تحق ي مشد
 الثقا   ( 
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الشراك  وثقا   

 الحوار

تدددددددددددددددددددددددددد     ور و  ا  -
المؤسسدداق القا  دد  العامدد  
،وم ظمدددددددددداق المجتمددددددددددك 
الم     د  ا جدا  الشدراك  
المجتمع ددد  لتعم دددم ثقا  ددد  
الحددددوار  دددد ال مددددن ثقا دددد  

 الع ف واإلر اب
 
 

ضدعف  ور الشدراك  المجتمع دد   د  تعم دم ثقا دد  -1
 ار الحو

عدددد م وجددددو  آل دددداق لالتصددددال والتواصددددل  دددد ن -2
 المكو اق الس اس   والحم    واالجتماع   

م ا ن مظدا ر الصدراعاق الس اسد   واالجتماع د  -3
    المحا ظ  والم  ر اق 

   ا   ظهور وا تشار الع ف واإلر اب  المحا ظ  -4
غ ددداب ال دددرامج واأل شدددي  والفعال ددداق الثقا  ددد  -5

 ثقا   الحوار لدتوع    أ م   
وجو  اوى ومراكم الفسا  ال اعم  لثقا   الع دف -6

 واإلر اب 

تفع دددددددددددددددل   ور و  ا  -
الشدددددددراك  المجتمع ددددددد  
لتعم دددم ثقا  ددد  الحدددوار 
 ددد ال مدددن ثقا ددد  الع دددف 

 واإلر اب
 

العمل عدى ا جدا   الشدراك  المجتمع د  لتعم دم ثقا د  -1
 الحوار 

ال ددداق العمدددل عددددى ت ف دددذ  ال دددرامج واأل شدددي  والفع-2
 الثقا    ل شر ا م المح   والتسامح

العمل عدى تعم م الثق    ما   ن المكو اق الس اسد   -6
والحم  دددد  واالجتماع دددد  ولضددددرورن و  م دددد  الحددددوار 
السدددم  لحددل    خال دداق والعمددل معددا لمواجهدد  الع ددف 

 واإلر اب  المحا ظ  

الوماراق والمؤسساق العامد  
التخصصدد   وال وع دد  لد ولدد  

دي  المحد   + م ظماق + الس
المجتمدددك المددد     + شدددركا  

 الت م   

ا جددا   الشددراك  المجتمع دد  -1
 لتعم م ثقا   الحوار 

 شر الم ا ئ والق م ال      -2
 والوي    واإل سا    

ا تهدددددددددددددا  الصدددددددددددددراعاق -3
الس اسددددددددددددددد   والحم  ددددددددددددددد  

 واالجتماع   
تعم دددم ثقا ددد  الحدددوار  ددد ال -4

 عن ثقا   الع ف واإلر اب 
 

 
3 

 
ال     التحت   

  ضددعف ال   دد  التحت دد -
لمشددار ك الثقا دد  والف ددون 

عد م وجدو   عدد  المؤسسداق التعد م د  ال وع دد  -1
 –   مجال الثقا   والف ون و كد د  الف دون الجم دد  

تحس ن وتيو ر  ال     -
لمشدددار ك   التحت ددد 

لمؤسساق التعد م   ال وع د   د  العمل عدى ا شا   ا-1
كد دد   –مجددال الثقا دد  والف ددون و كد دد  الف ددون الجم ددد  

الوماراق والمؤسساق العامد  
التخصصدد   وال وع دد  لد ولدد  

ت م دد  القدد راق والمهدداراق -1
والكفا اق    مختدف جوا دب 
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لدمشار ك 
 الثقا   

    محا ظ  تعم
 
 

 الا ( --------كد   اإلعالم  –كد   اآلثار 
  دد  المشددار ك ضددعف الشددراك  المجتمع دد   دد  ت-2

 الثقا    
 غ اب المسارح واد   ور الس  ما-3
 اد  المكت اق العام  -4
 اد  المراكم واأل     المع      الثقا    -5
 اد  المتاحف -6
اددددد  المؤسسدددداق وم ظمدددداق المجتمددددك المدددد    -7

 المع     الثقا   
غ اب الساحاق والم ا  ن العامد  الخاصد   إاامد  -8

 والكر فاالق  العرو  والمهرجا اق
غ ددداب الق دددواق الفضدددائ   واإلذاع ددد  التعد م ددد  -9

 والثقا    
 ع م اال تمام  تيو ر اذاع  تعم-10
 ع م اال تمام  تيو ر مركم التراو  تعم  -11

الثقا ددددد  والف دددددون  ددددد  
محا ظدددددد  تعددددددم خددددددالل 

 األعوام القا م  
 

 الا ( --------كد   اإلعالم  –اآلثار 
العمدددل عددددى تفع دددل  الشدددراك  المجتمع ددد   ددد  ت  ددد  -2

 المشار ك الثقا    
 العمل عدى ا شا   المسارح و ور الس  ما-3
المراكم والمتاحف اال تمام  إ جا   المكت اق العام  و-4

 الثقا    
 اال تمام  إاام  األ     الش ا    الر اض   والثقا      -5
تشدددج ك تأسددد    المؤسسددداق وم ظمددداق المجتمدددك -7

 الم    المع     الثقا   والف ون 
العمل عدى ا جا   الساحاق والم ا  ن العام  الخاص  -8

 إاام  العرو  والمهرجا اق والكر فاالق وغ ر ا مدن 
 الفعال اق الثقا    

اال تمدددددام  إاامددددد   الق دددددواق الفضدددددائ   واإلذاع ددددد  -9
 التعد م   والثقا    

 اال تمام  تيو ر اذاع  تعم -10
 اال تمام  تيو ر مركم التراو  تعم -11

+ السدي  المحد   + م ظماق 
المجتمدددك المددد     + شدددركا  

 لت م   ا

 الثقا   والف ون 
تحق ددددددي مشددددددروع و تعددددددم -2

 عاصم  الثقا   الم     (
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الم ت  اق 

والمهرجا اق 
الثقا    و األ     
 والف    وغ ر ا

اصددددددور لدددددد ى الجهدددددداق -
الرسدددددددددددم   والشدددددددددددع    

  وم ظماق المجتمك المد  
المع  ددد   الثقا ددد  والف دددون 
 دد  ت  دد  ااامدد  الم تدد  اق 
والمهرجا ددددددداق الثقا  ددددددد  
واأل   دد  والف  ددد  وغ ر دددا 

    محا ظ  تعم 

ضعف  د  اإلمكا  داق والتجه دماق الالممد  -1
 إلاام  الم ت  اق والمهرجا اق 

ضدعف   ا  مكتددب الثقا د   دد  ت  د  وااامدد  -2
 الم ت  اق والمهرجا اق 

اع الخدددددال وم ظمددددداق ضدددددعف  ور القيددددد-3
المجتمددددك المدددد     دددد   عددددم وتمو ددددل ااامدددد  

 الم ت  اق والمهرجا اق 
ضددددعف الددددوع  المجتمعدددد   أ م دددد  ااامدددد  -4

 الم ت  اق والمهرجا اق الثقا    

تحف ددم  الجهددداق الرسدددم   -1
والشع    وم ظمداق المجتمدك 
المدد     دد  ااامدد  الم تدد  اق 
والمهرجددان الثقا  دد  واأل   دد  

  ا والف    وغ ر
  

العمدددل عددددى اعتمدددا  المدددوار  المال ددد   ددد  -1
الموام   الس و   لدسدي  المحد   المخصصد  
إلاام  الم ت  اق والمهرجا اق الثقا    والف    

 وغ ر ا 
العمل عدى وضك ال رامج الس و   الخاصد  -2

  الم ت  اق والمهرجا اق 
العمل عدى تحس ن   ا  مكتب الثقا   لت    -3

 اق والمهرجا اق ااام  الم ت  
تفع ددددل   ور القيدددداع الخددددال وم ظمدددداق -4

المجتمددددك المدددد     دددد   عددددم وتمو ددددل ااامدددد  
 الم ت  اق والمهرجا اق 

العمدددددل عددددددى عقددددد  الدقدددددا اق وال ددددد واق -5
والمحاضددراق لتوع دد  المجتمددك  أ م دد  ااامدد  

 الم ت  اق والمهرجا اق الثقا   
 ال حو عن مصا ر تمو ل-6

 ومارن الثقا دددددددد  +السدددددددددي 
المحد ددد  + القيددداع الخدددال 
وم ظماق المجتمك الم    + 

 شركا  الت م   

تفاعدددددل الجهددددداق الرسدددددم   
والشع    وم ظماق المجتمدك 
المددددد     ددددد  ااامددددد  كا دددددد  
 الفعال اق واأل شي  الثقا    

 
5 

 
 الموروو الشع  

ا  ثار المدورو والفدكددور -
 الشع   لمحا ظ  تعم

 
 

اق عددددن غ دددداب ااعدددد ن ال  ا دددداق والمعدومدددد-1
 الموروو الشع   ال م   

ادددد  الكدددا ر المتخصدددل والفدددري المؤ دددد  -2
 والم ر   إلح ا  الفعال اق الثقا    

 ضعف اإلمكا  اق والتجه ماق -3
عددد م اال تمدددام  دددالحرف ال  و ددد  التقد   ددد  -4

 وا  ثار ال ع  م ها 

الحفددددددداظ عددددددددى  المدددددددورو -
والفدكددددور الشدددع   لمحا ظددد  

 تعم
 

ن  ااعدددددد ن ال  ا دددددداق العمددددددل عدددددددى تكددددددو -1
 والمعدوماق عن الموروو الثقا   

اال تمدددددام  رعا دددددد   الكددددددا ر المتخصددددددل -2
 والمؤ ل  والم رب إلح ا  الفعال اق الثقا    

اال تمام  تكو ن ورعا   الفري ال وع      -3
مجددددال الثقا دددد  والف ددددون إلح ددددا  المددددوروو 

 الشع   
العمل عددى تدو  ر  اإلمكا  داق والتجه دماق -3
 المم  ال

ومارن الثقا دددددددد  +السدددددددددي  
 المحد   + شركا  الت م  

اح ددددا  المدددددورو والفدكددددددور 
 الشع   لمحا ظ  تعم
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ت م   ا راق 

وموا ب 
تدد    مسددتو    ا  اإل ارن -1 وثقا   اليفل

الم رسدد    دد  ت م دد  معددارف 
 ومهدددداراق وموا ددددب وثقا دددد 

اليفدددل  ددد  المراحدددل األولددد  
لدتعد م    تعم خالل الس واق 

 م 2013الماض   لعام 

 غ اب المسارح الم رس   -1
ضددعف  دد  ت  دد  الفعال دداق واأل شددي  الثقا  دد  -2

 والر اض   والتر  ه   
ضعف    ت م   ا راق ومهاراق اليفل الف    -3

والموسدددد ق   واأل   دددد  والمه  دددد  وغ ر ددددا مددددن 
 اراق الق راق والمه

عددد م اال تمدددام  تعدددد م الفتدددان وت م ددد  اددد راتها -4
 ومهاراتها الثقا    

ضددعف الس اسدد  التعد م دد  الها  دد  الددى ت م دد  -5
 ا راق ومهاراق وموا ب يالب الم ار  

تيو ر   ا  اإل ارن الم رسد   
 دد  ت م دد  معددارف ومهدداراق 
وموا دددب وثقا ددد  اليفدددل  ددد  
المراحدددل األولددد  لدتعدددد م  ددد  

 عممحا ظ   ت

الدددددمام اإل ارن الم رسددددد   الحكوم ددددد  واأل د ددددد   إ شدددددا  -1
 المسارح الم رس      م ار  التعد م العام 

اال تمام  تكو ن الفري والدجدان اليال  د  وت  د  الفعال داق -2
 واأل شي  الثقا    والر اض   والتر  ه   

الدددمام المؤسسددداق التعد م ددد  الحكوم ددد  واأل د ددد   دددإ راج -3
والمه  د  والموسد ق   واأل   د  ضدمن الم هداج  الموا  الف  د 

 ال راس  
اال تمدام  تعددد م الفتدان وت م دد  اد راتها ومهاراتهددا الثقا  دد  -4

 والف    واأل     والمه    
العمل عدى تحس ن وتيو ر الس اس  التعد م   الها    الى -5

ت م   ا راق ومهاراق وموا ب التالم ذ واليالب    م ار  
 ام التعد م الع

 ومارن الثقا   
 + ومارن التر    والتعد م 

 + السدي  المحد   
 + شركا  الت م   

تحسن    ا  اإل ارن الم رس   
 ددد  ت م ددد  اددد راق وموا دددب 

 وثقا   اليفل 

غ دداب المراكددم والم شدداق -2
الثقا  دد  والتر  ه دد  الخاصدد  

  ت م   ثقا   اليفل    تعم

    اليفل ع م وجو  مركم وي   متكامل لثقا-1
 ع م وجو   ور س  ما لأليفال-2
عددد م ا تمدددام المؤسسددداق والمراكدددم الثقا  ددد  -3

 واإلعالم      ت م   ثقا   اليفل 
ضعف  رامج الت ر ب والتأ  دل لدقدائم ن عددى -4

 اع ا   رامج اليفل 
غ ددددددددداب ااامددددددددد  المدتق ددددددددداق والمعدددددددددار  -5

 والمهرجا اق الس و   لأليفال 
مكت دددداق الخاصدددد  عدددد م وجددددو  المجددددالق وال-6

  األيفال 
عدددد م وجددددو  الوسددددائل والق ددددواق الفضددددائ   -7

 الخاص   اليفول  
 اد  الح ائي والم تم اق الخاص   األيفال -8

تحسددددددد ن وتيدددددددو ر ال   ددددددد  
التحت دددددد  الخاصدددددد   ت م دددددد  
ادددد راق وثقا دددد  اليفددددل  دددد  

 محا ظ  تعم 

 اال تمام  إ شا   مركم وي   متكامل لثقا   اليفل -1
  إ شا   ار س  ما خاص    األيفال اال تمام-2
اال تمام  إ شدا   الم شداق  والمراكدم الثقا  د  واإلعالم د  -3

 والر اض   العامد      ت م   ثقا   اليفل 
اال تمددام  الكددا ر ال ددوع  المتخصددل والمؤ ددل  دد  مجددال -4

 ت م   ا راق وثقا   اليفل  
 العمدددل عددددى ااامددد  المدتق ددداق والمعدددار  والمهرجا ددداق-5

 الس و   لأليفال 
اال تمدددام  إ شدددا  المكت ددداق واصددد ار المجدددالق  الخاصددد  -6

  اليفل
اال تمدددام  تدددو  ر الوسدددائل التعد م ددد  والثقا  ددد  الخاصددد  -7

  اليفل  
العمددل عدددى ااامدد  الق ددواق الفضددائ   التعد م دد  والثقا  دد  -8

 الخاص   اليفول  
العمدددددل عددددددى ا شدددددا  وااامددددد   الحددددد ائي والمت فسددددداق  -9
 الم تم اق الخاص   األيفالو

 ومارن الثقا   
 + السدي  المحد   

 + شركا  الت م  
 + م ظماق المجتمك الم    

تددددددو ر المراكددددددم والم شدددددداق 
الثقا  ددد  والتر  ه ددد  الخاصددد  

  ت م   ثقا   اليفل    تعم
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 ٹج٫ڀحش ج٫طٴ٠ڀظ  ج٤ٰ٫طغدحش ٹج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس

جؿــطٴحصج ٬ٗــټ ج٫ــغؤٻ ٹج٤ٰ٫طغدــحش ٹج٫ذ٬ــٺ٩ ٹج٫ٰ٘ح٫جــحش ج٫ــٺجعصز ٟــپ ج٠٫وــ٪ جڃٹ٩ )) ج٤٫ٌــحٿح ٹج٫ٰلــ٨ڈش  

ج٫ٰذٺعٿس طجش ج٫ر٘ض ج٫ٰذ٬پ (( ٹج٠٫و٪ ج٫ػحٳپ )) ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحتڀس (( ٹج٠٫و٪ ج٫ػح٫ع )) ٯو٠ٺٟحش ٯشغؾحش   (( 

٫ٰذ٬ڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ج٫جٸحش ج٫ٰ٘ٴڀس طجش ج٫٘ڈ٣ـس ٟـپ   ضٺهپ ج٠٫غ١ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ٹعف ج٫ٰ٘٪ ٤٫ٌحٿح ض٘ؼ ج

ج٫ـ٬ِحش ج٫ٰغ٧ؼٿس ٹج٫ڈٯغ٧ؼٿس ٹكغ٧حء ج٫طٴٰڀس ذٌغٹعز ضٴ٠ڀظ ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ ج٫ـٺجعصز ٟـپ ج٫ٰوـ٠ٺٟحش    

 :.  جڇضپذو٠س ٗحٯس ٹج٤ٰ٫طغدحش ٹج٫طٺهڀحش ج٫٘حٯس ج٫ٰذضصز أصٳحٵ  ٹأٷٰٸح 

 جٹڇ :. ٯإضٰغ ج٫ذٺجع ج٫ٺُٴپ ج٫لحٯ٪ :.

٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳجحح ٯإضٰغ ج٫ذـٺجع ج٫ـٺُٴپ ج٫لـحٯ٪ ٹج٫طٺهـ٪ ئ٫ـټ ضٺجٟـ٢ ؿڀحؿـپ ذح٫ٌـٰحٳحش ٫طٴ٠ڀـظ          ج-1

 ٯشغؾحش ج٫ذٺجع ج٫ٺُٴپ ج٫لحٯ٪ 

ج٫طٺؾٶ ٫رٴحء ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس جڇضذحصٿس ج٫ضٿ٤ٰغجُڀس ج٫ذضٿػس ج٫طپ ض٤ٺ٭ ٬ٗـټ أؿـحؽ ج٫ذغٿـس ٹج٫٘ضج٫ـس     -2

 ٹج٫ٰـحٹجز  

 ج٫ٰضٳڀس ٬ٗټ أؿحؽ ضٺج٤ٟپ   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳجحػ ٯلغٹٕ ج٫ضؿطٺع ٬٫ضٹ٫س-3

 ج٤٫ٌحتڀس ( :.  –ج٫طٴ٠ڀظٿس  –غحٳڀح:. ؿ٬ِحش ج٫ضٹ٫س ) ج٫طلغٿ٘ڀس 

ٿٺهپ ذٌغٹعز ضٴ٠ڀظ ٧حٟس ج٫غؤٻ ٹٯ٤طغدحش ج٫ذ٬ٺ٩ ج٫ٺجعصز ٟپ ٯو٠ٺٟحش ج٫ٰشغؾـحش ٹج٫ٴطـحتؽ ٹٯـٲ أٷٰٸـح     

 :.  جځضپ

ع ج٫ضٹ٫ـس ج٫ٰضٳڀـس ج٫ضجٰٗـس    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئؾغجء جڅهڈدحش ٬٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀـس ذٰـح ٿـطڈء٭ ٯـٖ صؿـطٺ     -1

 ٫طذ٤ڀ٢ ج٫طٴٰڀس ج٫ٰـطضجٯس ج٫ٰطٺجػٳس ٹج٫لحٯ٬س 

 جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿطػٰحع  ٫غؤٹؽج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫رڀثس ٹج٫ٰٴحر ج٫جحطخ -2

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص أص٫س ج٫طٺهڀٞ ج٫ٺٓڀ٠پ ٹأٳٰٔس ج٫ٰ٘٪ جڅصجعٿس ٨٫حٟس ج٫ٰإؿـحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫٘حٯـس   -3

 ٬٫ضٹ٫س 

٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهـڈح ٹضذــڀٲ ج٫ـڀحؿـحش جڇتطٰحٳڀـس ٹج٫ٴ٤ضٿـس ٫طذــڀٲ ٣ڀٰـس ج٬ٰ٘٫ـس ج٫ٺُٴڀـس أٯـح٭           ج-4

 ج٫ٰ٘ڈش جڃؾٴرڀس 

 ج٫جحٯ٘پ (   –ج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ  –ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضذضٿع ٯٴٔٺٯس ج٫ـڀحؿحش ج٫ط٬٘ڀٰڀس ) ج٫٘ح٭ -5

 طٰحٗڀس ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ج٫شحهس ذح٫غٗحٿس ٹج٫ذٰحٿس جڇؾ-6

ض٠٨٪ ؿ٬ِحش ج٫ضٹ٫س ج٫ٰضٳڀس ٧حٟس ج٫ذ٤ٺ١ ٹج٫ذغٿحش جڃؿحؿڀس ٹج٫شحهس ٹج٫ٰٴوٺم ٬ٗڀٸح ٟـپ   ٱأ -7

 ج٫ٰ٘حٷضجش ٹجڇض٠ح٣ڀحش ٹج٫طلغٿ٘حش ج٫ضٹ٫ڀس ٹج٫ٰوحص١ ٬ٗڀٸح 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ جؿط٨ٰح٩ ج٫ٸڀ٬٨س ٬٫ٰإؿـحش جڃٯٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس ٬ٗټ أؿؾ ٹُٴڀس ٹ٬ٰٗڀس ٹٯٸٴڀس   -8

 ٴڀس ٹج٫٘ـ٨غٿس ٹ٢ٟ أؿؾ ٹٯ٘حٿڀغ ٹكغٹٍ ٯذضصز ٣حٳٺٳح  ج٫ط٘ڀڀٴحش ٤٬٫ڀحصجش جڃٯ  -9

ج٫ط٘ڀڀٴــحش ٟــپ ج٫ٰٴحهــد جڃٯٴڀــس ٹج٫٘ـــ٨غٿس ج٬٘٫ڀــح ٿجــد أٱ ضشٌــٖ ٠ٰ٬٫حًــ٬س ذــڀٲ ٗــضص ٯــٲ    - 10

 ج٫ٰغكذڀٲ ٹج٫ٰٺج٤ٟس ج٫ٴٸحتڀس ٬٫ـ٬ِس ج٫طلغٿ٘ڀس ج٫ٰٴطشرس 

ٹج٫ٺڇءجش  ٠٬٫ـغص   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضجغٿٮ ج٫ٰ٘٪ ج٫ذؼذپ ٹج٫ـڀحؿپ ٟپ أٹؿحٍ ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ  - 11

 ٹجڃؿغز ٹج٤٫رڀ٬س 

 ئهضجع ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ٫طجغٿٮ ضجٴڀض جڃ٠ُح٩ ذح٫ٰإؿـس ج٫٘ـ٨غٿس ٹجڃٯٴڀس    12

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٯ٘ح٫جس ج٠٫ـحص ج٫ٰح٫پ ٹجڅصجعٽ ٟپ ج٫ٺدضجش ج٫٘ـ٨غٿس ٯٲ سڈ٩ :.  13
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  ض٠٘ڀ٪ صٹع ج٫غ٣حذس ٹج٫ط٠طڀق ٹج٤٫ٌحء ج٫٘ـ٨غٽ 

  ٠ـحص ٹضجغٿٰٶ جڅهڈح ج٤٫حٳٺٳپ ٫ٰذحعذس ج٫ 

   ضذٺٿ٪ ضر٘ڀس ج٫لثٺٱ ج٫ٰح٫ڀس ٹجڅصجعٿس ئ٫ټ ٣ڀحصجش ج٫ٰٴح٢ُ ج٫٘ـ٨غٿس 

   ج٫طٜڀڀغ ج٫ضٹعٽ ٤٫ڀحصجش ج٫ٺدضجش ج٫٘ـ٨غٿس 

   ض٠٘ڀ٪ ج٫ٰ٘٪ ذح٫روٰس جڅ٨٫طغٹٳڀس 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗحصز سضٯس ج٫ضٟحٕ ج٫ٺُٴپ ٬٫لرحخ ذ٘ض ج٫ػحٳٺٿس ٹٿ٨ٺٱ جسطڀحعٿح  14

٨غٿس ٹجڃٯٴڀس ٬ٗټ أؿحؽ ٹُٴپ ذ٘ڀض ٗٲ ج٫ٰ٘٪ ج٫ذؼذپ ٹج٫ـڀحؿـپ  جڇٷطٰح٭ ذرٴحء ج٫ٰإؿـحش ج٫٘ـ 15

ذٴحء ٯإؿـس أٯٴڀس ٹُٴڀس ضذٰپ ج٫ٺُٲ ٹج٫ضؿطٺع ٹضرط٘ض ٗٲ ج٫شٺى ٟـپ ج٫لـأٱ   . ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ 

 ج٫ـڀحؿپ ٹٹًٖ ٣ٺجٳڀٲ عجصٗس ٨٫٪ ٯٲ ٿػرص ٳلحُٶ ج٫ذؼذپ ٹج٫جٸٺٽ ٹج٫ٰٴح٤ُپ ٹج٫ِحت٠پ 

 ٰڀس :. غح٫ػح :. ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀس + كغ٧حء ج٫طٴ

ضٺهپ ج٠٫غ١ ج٫ٰلحع٧س ٟپ ٹعف ج٫ٰ٘٪ ٤٫ٌحٿح ض٘ؼ ج٫ٰذ٬ڀس ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـس ذ٨ٰٺٳحضٸـح ج٫ٰشط٠٬ـس ٹكـغ٧حء     

ج٫ٰإؿـحش ٹج٫وٴحصٿ٢ ج٫ٺُٴڀس ٹجڅ٬٣ڀٰڀس ٹج٫ضٹ٫ڀـس   –ٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰٖ ج٫ٰضٳپ  –ج٫طٴٰڀس ) ج٤٫ِحٕ ج٫شحم 

٫ٺجعصز ٟپ ج٫ٰوـ٠ٺٟحش ذوـ٠س ٗحٯـس ٹ٧ـظج     ( ذٌغٹعز ج٫ٰلحع٧س ٹج٫ٰـحٷٰس ذطٴ٠ڀظ ٧حٟس ج٫ٰشغؾحش ٹج٫ٴطحتؽ ج

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ أٷٮ ج٫طٺهڀحش  ٹٷپ ٬ٗټ ج٫ٴذٺ جڃضپ :. 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ج٫طش٠ڀٞ ٯٲ ج٤٠٫غ ٹج٫ذض ٯٲ ج٫رِح٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٯٲ سڈ٩ :.  -1

ئٗضجص ٹضٴ٠ڀـظ  ئؿـطغجضڀجڀس ٗحٯـس ٹذـغجٯؽ ضأٷڀ٬ڀـس ٬ٰٗڀـس ٬٫طش٠ڀـٞ ٯـٲ ج٤٠٫ـغ ٹج٫ذـض ٯـٲ             -٥ 

 ج٫رِح٫س

٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٯٖ ج٤٫ِحٕ ج٫شحم ٹٯٴٰٔحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٬٫ٰــحٷٰس    ض٠٘ڀ٪ صٹع ج -٩ 

 ٟپ ضٴ٠ڀظ ج٫ٰلحعٿٖ ج٫طٴٰٺٿس ذح٫ٰذحٟٔس

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلـحء هـٴضٹ١ ج٫لـغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀـس ٫طأٷڀـ٪ ٹضـضعٿد ج٫لـرحخ ٹعٟـٖ ٣ـضعجضٸٮ           -٭ 

 ج٫طٴحٟـڀس ٟپ ج٫ذوٺ٩ ٬ٗټ ٟغم ج٫ٰ٘٪ ج٫ٰطحدس ٯذ٬ڀح ٹسحعؾڀح 

ش ج٫ٰح٫ڀس ج٫ٰڀـغز ٫ضٗٮ ج٫ٰلحعٿٖ ٹجڃٳلِس ج٫طٴٰٺٿـس ج٫وـٜڀغز   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ ج٫طٰٺٿڈ -ٱ 

 ج٫ٰضعز ٬٫ضس٪ 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ جڇؿطػٰحع ٹػٿحصز جؿط٤ِحخ عؤؤؽ جڃٯٺج٩ ج٫ٰذ٬ڀس ٹجڃؾٴرڀس ٫ڈؿـطػٰحع   -ؽ 

 ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

 :.ٷٰٸححٯس ٹج٫ذڀٺٿس ٟپ ض٘ؼ ٹأج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس  ٬٫ٰلحعٿٖ جڅؿطغجضڀجڀس ج٫ٸ-2

   ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ  ٯِحع ض٘ؼ ج٫ضٹ٫پ ٹضٺؿڀ٘ٶ ٹ٤ٟح ٫ڄؿؾ ٹج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

     ئٗحصز ضأٷڀ٪ ٯڀٴحء ج٫ٰشحء ج٫طجحعٽ ٧ٜڀغٵ ٯٲ ج٫ٰٺجٳپ ج٫ڀٰٴڀس 

 .ئٳلحء ٯٴح٢ُ هٴحٗڀس ٹٯضٱ عذَ ضجحعٿس ذڀٲ ج٫ڀٰٲ ٹصٹ٩ ج٤٫غٱ جڅٟغٿ٤پ 

 ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ٯضٿٴس دٰض ج٫ِرڀس ج٫ٰٰـٺ٩ ٯـٲ    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ جڃعًڀس ج٫ٰٴحؿرس ٹج٫رضء

 صٹ٫س ٣ِغ ج٫ل٤ڀ٤س 

  ئٳلحء سِٺٍ ج٫ـ٦٨ ج٫ذضٿضٿس ٫غذَ ج٫ٰذحٟٔس ذح٫ٰذحٟٔحش جڃسغٻ 

     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ جڅؿطحص ج٫غٿحًپ ٬٫ٰذحٟٔس 

   ضٴ٠ڀظ ج٫ٰشَِ ج٫ٰ٘غجٳپ ٟپ أُغجٝ ج٫ٰضٱ ٹٟپ ج٫غٿٞ ، ٹجڇٷطٰح٭ ذح٫ِغ١ ٹئ٣حٯس ج٫ذـضجت٢

 ٷحش ج٫٘حٯس  ٹج٫ٰطٴؼ
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      ٰلح ٬٫طشِڀَ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫ظٽ ٿٺٟغ ٟـغم ٰٗـ٪ ٬٫لـرحخ ، ٹٿــحٗض ذٴحء ج٫ٰضٱ ج٫ـ٨ٴڀس ضضٗڀ

 ٬ٛټ ضذ٤ڀ٢ جڇؿط٤غجع ج٫ٰ٘ڀلپ ٫ظٹٽ ج٫ضس٪ ج٫ٰذضٹص.

          جڇٷطٰح٭ ذح٫ؼعجٗـس ٹج٫ػـغٹز ج٫ذڀٺجٳڀـس ٹضذــڀٲ أصجء جڇهـِڀحص ج٫ــ٨ٰپ ٹضِـٺٿغ أؿـح٫ڀد

 ج٫وڀض 

٫طذطڀـس ٬٫شـضٯحش جڃؿحؿـڀس ج٫طـپ ٿ٠ط٤ـغ ئ٫ڀٸـح ج٫ٰـٺجُٲ ٟـپ ض٘ـؼ          جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج-3

 -،ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :

   ضٺٟڀغ ٯڀحٵ ج٫لغخ ج٫ٴ٤ڀس ذطٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ضذ٬ڀٶ ج٫ٰڀحٵ ٟپ ٯضٿٴس ج٫ٰشحء 

 ج٫طٺؾڀٶ ذرٴحء ج٫ـضٹص ٹج٫ذٺجؾؼ ج٫ٰحتڀس ٹٯلحعٿٖ دوحص ج٫ٰڀحٵ 

 ٯٲ ٳــرس ج٠٫ح٣ـض ٟـپ    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئهڈح ٹضذـڀٲ ٹضذضٿع ج٫لر٨س ج٫ٰذ٬ڀس ٬٫ٰڀحٵ ٬٫ط٬٤ڀ ٪

 ج٫ٰڀحٵ

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ٹضٴ٠ڀظ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٟپ ٯٴح٢ُ ج٫طٺؿٖ ج٫ٰ٘غجٳپ ج٫٘لٺجتپ 

   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ كر٨حش ج٫وغٝ ج٫وذپ ٫ٰضٿٴس ض٘ؼ ٹج٫ٰضٱ ج٫ػحٳٺٿس ٫ٰغج٧ؼ ج٫ٰضٿغٿحش 

    ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ضــٺٟڀغ ج٫ِح٣ــس ج٨٫ٸغذحتڀــس ٬٫ـــ٨حٱ ٟــپ ؾٰڀــٖ ٯٴــح٢ُ ج٫ٰذحٟٔــس ج٫ذٌــغٿس

 غٿ٠ڀسٹج٫

   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٯلغٹٕ دٰحٿس ٯضٿٴس ض٘ؼ ٯٲ ٧ٺجعظ ج٫ـڀٺ٩ 

      ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫ٰٴلثحش ٹج٫ٰـطل٠ڀحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذڀس ج٫٘حٯـس ٹج٫ٰغجٟـ٢

 ج٫شحهس ذح٫شضٯحش ج٫وذڀس ٫غٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س

 ٰٯشغؾحش ج٫رٴپ ش٠٬حش جڇٷطٰح٭ ذاٗضجص  ج٫ضعجؿحش ٹجڃذذحظ ٫ڈؿطػٰحع  ٟپ ٯجح٩ ٯ٘ح٫جس ج٫(

 څ٣حٯس ٯلغٹٕ ج٣طوحصٽ ٹج٫ٰـحٷٰس ٟپ ج٫ٴٔحٟس ٹج٫طذـڀٲ ج٫طذطڀس جڇؿطٸڈ٧ڀس ٬٫ٰجطٰٖ(

    جڇٷطٰــح٭ ذا٣حٯــس ج٫ٰغج٧ــؼ ٹج٫ٰإؿـــحش جڇؾطٰحٗڀــس ٬٫غٗحٿــس ٹج٫ذٰحٿــس جڇؾطٰحٗڀــس ٫ــظٹٽ

جڇدطڀحؾحش ج٫شحهس ٹج٫ٰ٘٪ ٬ٗـټ ضـٺٟڀغ ٹضذــڀٲ ج٫شـضٯحش ج٫وـذڀس ٹج٫ِرڀـس ٹج٫طحٷڀ٬ڀـس        

 صٯحؾٸٮ ٟپ ج٫ٰجطٰٖ ٹئ

    جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ٯشغؾحش ج٫ط٬٘ڀٮ ج٫٘ح٭ ٹج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ ٹج٫جحٯ٘پ 

    ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗحصز ج٫ٸڀ٬٨س ٬٫ٰإؿـحش ج٫ط٬٘ڀٰڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٯٖ ٯح ٿطٴحؿد ٯـٖ ٯط٬ِرـحش

 ض٬رڀس ج٫ٰٸح٭ ٹجڇسطوحهحش ٹذٰح ٿ٬رپ جدطڀحؾحش ؿٺ١ ج٫ٰ٘٪ 

 أٳٰٔس ج٫ٰ٘ـ٪ جڅصجعٽ ٬٫ٰإؿــحش ٹج٫ٰغجٟـ٢ ج٫٘حٯـس     ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٗضجص ج٫طٺهڀٞ ج٫ٺٓڀ٠پ ٹ

 ٬٫ضٹ٫س ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

        ( ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٺٟڀغ جڅٯ٨حٳڀحش ٹج٫ٰٺجص ٹج٫ٺؿـحت٪ ٹج٫طجٸڀـؼجش ج٫ڈػٯـس ٬ٰ٘٬٫ڀـس ج٫ط٬٘ڀٰڀـس

 ج٫جحٯ٘پ ( ذح٫ٰذحٟٔس   –ج٠٫ٴپ ٹج٫ٰٸٴپ  –ج٫٘ح٭ 

    ڀس ج٫٘حٯـس ٹٯغجٟـ٢   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ جڅؿطغجضڀجڀحش ٫طِٜڀس جڇدطڀحؾحش ٯٲ ج٫ٰغجٟـ٢ ج٫وـذ

 عٗحٿس جڃٯٺٯس ٹج٠ِ٫ٺ٫س ٹ٢ٟ ج٫ٰ٘حٿڀغ ج٫ضٹ٫ڀس 

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٟغى ٷڀرس ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹضغؿڀز جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :. -4

           ٯٴٖ ئكغج٥ ج٤٫ـٺجش ج٫ٰــ٬ذس ٹج٫لـغُس ج٫٘ــ٨غٿس ٟـپ ج٫ٰ٘ـ٪ جڃٯٴـپ أڇ ٫ٌـغٹعز ٣وـٺٻ

 ٹ٠٫طغز ٯذضٹصز  
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  أٯٴڀس ٠٫غى ٷڀرس ج٫ٴٔح٭ ٹج٤٫حٳٺٱ ٹج٫ذض ٯٲ ضضس٪ ٯغج٧ؼ ج٤٫ٺٻ ٹج٫ٴ٠ٺط ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس

 ج٫ـڀحؿپ ٹٯٺجؾٸس جڇسطڈڇش ٹجڇٳ٠ڈش جڃٯٴپ  

  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ض٠٘ڀ٪ ٹض٘ؼٿؼ صٹع ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٬٫ٰـحٷٰس ٟپ ضغؿڀز  جڃٯٲ ٹجڇؿط٤غجع 

 غجضٸٮ ج٫ضجتٰس ئسغجؼ ج٫ٰٺج٣ٖ ج٫٘ـ٨غٿس ٯٲ ج٫ٰٴح٢ُ ج٫ـ٨حٳڀس ٟپ ج٫ٰذحٟٔس ئ٫ټ ٯ٘ـ٨ 

     ٞج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ٹًٖ ئؿطغجضڀجڀس أٯٴڀس سحهس ٬٫ذض ٯٲ جٳطلحع ج٫جغٿٰس ٹٯٺجؾٸـس غ٤حٟـس ج٫٘ٴـ

 ٹجڅعٷحخ 

  ج٫ٰ٘ــ٪ ٬ٗــټ ئٳلــحء ٣ــٺجش س٠ــغ ج٫ـــٺجد٪ ٹضــٺٟڀغ ٧حٟــس جڅٯ٨حٳڀــحش ٹج٫طجٸڀــؼجش ٨ٰ٫حٟذــس

 ج٫طٸغٿد

٫ٰـضٱ ج٫ػحٳٺٿـس ٫ٰغج٧ـؼ    جڇٷطٰح٭ ذطذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀـس ٬٫ٰإؿــس جڃٯٴڀـس ٟـپ ج٫ٰضٿٴـس ٹج     -5

 ج٫ٰضٿغٿحش  

جڇٷطٰح٭ ذطٺٟڀغ ٧حٟس ج٫شضٯحش جڇؾطٰحٗڀس ج٫وـذڀس ٹج٫ِرڀـس ٹج٫ــ٨ٴڀس ٹج٫ػ٤حٟڀـس ٹج٫ذ٤ٺ٣ڀـس ڃٟـغجص       -6

 ج٤٫ٺجش ج٫ٰـ٬ذس ٹجڃٯٲ ٟپ ج٫ٰذحٟٔس 

ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضلجڀٖ ج٫ـڀحدس ٹئٗحصز ضأٷڀـ٪ ٹضـغٯڀٮ ج٫ٰ٘ـح٫ٮ ج٫ــڀحدڀس ٹجؿـط٘حصز جڃعجًـپ ج٫ٰٴٸٺذـس        -7

 ٳص ٯشِِس ٯٴطؼٷحش ٹدضجت٢ ٹئٳلحء ٯٴطؼٷحش ٹدضجت٢ ٹٯـحدحش سٌغجء ٧حٟڀس صجس٪ ج٫ٰضٿٴس ج٫طپ ٧ح

 ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ ) ض٘ؼ ٗحهٰس ج٫ػ٤حٟس ج٫ٰضٳڀس ( ٹط٦٫ ٯٲ سڈ٩ :.-8

  ٕئهضجع ج٫طلغٿ٘حش ج٤٫حٳٺٳڀس ٫ذٰحٿس ج٫طغجظ ج٫ػ٤حٟپ ٹج٫ذ٠حّ ٬ٗڀس ٯٲ ج٫٘رع ٹج٫ٌڀح 

  ج٫ػ٤حٟڀس ج٫غؿٰڀس ٹٯٴٰٔـحش ج٫ٰجطٰـٖ ج٫ٰـضٳپ ٟـپ ضرٴـپ      ض٠٘ڀ٪ ٹضذـڀٲ  صٹع ج٫ٰإؿـحش

 ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰلغٹٕ

 -ض٠٘ڀ٪  صٹع ٹأصجء ج٫لغج٧س ج٫ٰجطٰ٘ڀس ٫ط٘ؼٿؼ غ٤حٟڀس ج٫ذٺجع ذضڇ ٯٲ غ٤حٟس ج٫٘ٴٞ ٹجڅعٷحخ 

    ضذ٠ڀــؼ  ج٫جٸــحش ج٫غؿــٰڀس ٹج٫لــ٘رڀس ٹٯٴٰٔــحش ج٫ٰجطٰــٖ ج٫ٰــضٳپ ٟــپ ئ٣حٯــس ج٫ٰٴطــضٿحش

 س ٹٛڀغٷح ٹج٫ٰٸغؾحٱ ج٫ػ٤حٟڀس ٹجڃصذڀس ٹج٠٫ٴڀ

       ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ٫ٰلـحعٿٖ ج٫ػ٤حٟـس ٹج٠٫ٴـٺٱ ٟـپ ٯذحٟٔـس

 ض٘ؼ 

 ج٫ذ٠حّ ٬ٗټ  ج٫ٰٺعظ ٹج٬٨٬٠٫ٺع ج٫ل٘رپ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ 

    ضِــٺٿغ أصجء جڅصجعز ج٫ٰضعؿــڀس ٟــپ ضٴٰڀــس ٯ٘ــحعٝ ٹٯٸــحعجش ٹٯٺجٷــد ٹغ٤حٟــس ج٠ِ٫ــ٪ ٟــپ

 ج٫ٰغجد٪ جڃٹ٫پ ٬٫ط٬٘ڀٮ 

  ٹضذـڀٲ ٹضِٺٿغ ج٫رٴڀس ج٫طذطڀس ج٫شحهس ذطٴٰڀس ٣ضعجش ٹغ٤حٟس ج٠ِ٫٪ ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ئٳلحء 

   ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ ضل٨ڀ٪ ٷڀثس جؿطلحعٿس ٬ٗڀح ) ٯج٬ؾ أ٬ٗټ ٬٫ػ٤حٟس ٹج٠٫ٴٺٱ ( ضٌٮ ج٫طشووـحش

 ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ٿطٺ٫ټ :. 

 ئٗضجص ج٫رغجٯؽ ٹج٫شَِ ج٫ػ٤حٟڀس ٹج٠٫ٴڀس ج٫ـٴٺٿس  .ٍ 

ْ   .ٽ  ــ ــٺع ج٫لــ٘رپ   ئٗــضجص سِــس ٯڀضجٳڀــس ٫جٰــٖ ٹضٺغڀــ٢ ٹضــضٹٿٲ ٹد٠ ج٫ٰــٺعٹظ ٹج٬٨٬٠٫

 ٬٫ٰذحٟٔس  

 ج٫طٴـڀ٢ ذڀٲ ٧حٟس ج٫جٸحش ج٫غؿٰڀس ٹٛڀغ ج٫غؿٰڀس ٫طٴ٠ڀظ ج٫رغجٯؽ ج٫ػ٤حٟڀس ج٫ٰ٘ضز  .٥ 

ج٬ٰ٘٫ڀـس ٟـپ    ٹجڃذذـحظ ضلجڀٖ ٯشغؾحش ج٫لرحخ ج٫ٰرضٗڀٲ ٟپ ٯجـح٩ ج٬٘٫ٰـپ ج٫وـٴحٗپ ،ٹجڇسطغجٗـحش     -9

 / جڇ٬٣ڀٮ ج٫ٰذحٟٔس
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٫ٰلغٹٕ دٰحٿس ض٘ؼ ٯـٲ ج٨٫ـٺجعظ ٹج٫ــڀٺ٩ ٬٫ٰٴ٤ِـس ج٫ٜغذڀـٶ      ٩ ج٫ٰغجد٪ ج٫ػح٫ػس حؿط٨ٰجج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ -10

 ج٫طپ ٫ٮ ضٴجؼ ذ٘ض ج٫ٰلغٹٕضر٤پ ٯٲ ٯٴٔٺٯس  ٯح ٹج٫لغ٣ڀس،

ج٫ٸٴضؿـس جڇٯٴڀـس ٟـپ ٯذحٟٔـس ض٘ـؼ ج٤ٰ٫ضٯـس ٯـٲ ج٫ٴ٤ڀـد ٹ٫ڀـض           جٗضجص ٹضٴ٠ڀظ ٯلغٹٕ  ج٫ٰ٘٪ ٬ٗټ-12

 س ٹج٫٘ـ٨غٿس(ٌٗٺ ٟغٿ٢ ج٫ٰ٘٪ ٬٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ )ج٤٫ٌڀس جڇٯٴڀ جڇغٺعٽ،

ضٺهپ ٟغ١ ج٫ٰ٘٪ ٬٫ذٺجع ج٫ٰذ٬پ ٫ٰذحٟٔس ض٘ؼ ،ج٫ـ٬ِس ج٫ٰذ٬ڀـس /جڇ٬٣ـڀٮ ذٌـغٹعز ئصسـح٩ ج٫ـغٹؤٽ      -13

ٹج٤ٰ٫طغدحش ج٫ٺجعص ٟپ ض٤غٿغ ج٫غؤٿس ج٫ٴٸحٿس ٬٫ذٺجع ٤٬٫ٌحٿح ج٫ٰذ٬ڀس ًٰٲ ج٫شِس جڇؿـطغجضڀجڀس ج٫ٰؼٯٴـس   

 ٹج٫ٰرٺذس ٬٫ٰذحٟٔس /جڇ٬٣ڀٮ

ئصجعؾٸح ٹجؿطڀ٘حذٸح ًٰٲ ج٫شِس ج٫ٰؼٯٴس ٹج٫ٰرٺذـس  ضل٨ڀ٪ ٫جٴس ج٫ٰطحذ٘س ٹضٴ٠ڀظ ج٫ٰشغؾحش ٹٯضٽ -14

 ٬٫ٰذحٟٔس ٹٯضٽ ج٫ٰ٘٪ ذٸح ٹٯـطٺٽ جڇٳجحػ

 

 


