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 ا٤٧٣ؼه ا٣ذ٪ٛٲؾم 

ُٱ٤ٰٞ ا٣ذٞؿٱؿ ٩ْؿة ٤ٔٯ اال٩ذ٭ة٠ةت ا٣ذٰ كٕٝخ ٤ٔٯ األَٛةؿ ٤ٔٯ ػ٤ٛٲح قٲةقٲح كظؿاؾ ٦ضذ٧ٕػٰ ثؽاٱػحن ٦ػ٨ 

ا٣عؿ٦ػةف ٦ػ٨ ا٣عؿٱػح  ب  . أثؿز اال٩ذ٭ة٠ػةت ا٣ذػٰ دػ٥ روػؽ٬ة ٬ػٰ   أ  ٕٛٔٓدٱك٧جؿ  ٖٔظذٯ  ٖٕٔٓٱٮ٩ٲٮ  ٖٓ

 ا٣ٞذ٢ ػةرج إَةر ا٣ٞة٩ٮف  ج  االػذٛةء ا٣ٞكؿم د  ا٣ذٕؾٱت  ق  ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح.

 ٦ٕٔٔٛكػضان  ٕٛٔٓا٩ذ٭ػةؾ. كٝػٓ ا٣ٕػؽد األ٠جػؿ ٦ػ٨ اال٩ذ٭ة٠ػةت ٚػٰ ٔػةـ  ٖٓٔٗٝةـ ا٧٣ؿ٠ػـ ثؿوػؽ إص٧ػة٣ٰ 

ة، كٱ٤ٲ٫ ٔةـ  ، إال ٖٕٔٓكة االًػُؿاثةت ٠ة٩ػخ ٔػةـ ا٩ذ٭ةؾ. ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ذر ٜٛٛثإص٧ة٣ٰ  ٕٚٔٓا٩ذ٭ة٠ن

أف األرٝةـ ُدنٲُؿ إ٣ٰ زٱةدة ٦ُؿدة ٰٚ اال٩ذ٭ة٠ةت ٧٦ة ٱؽٔٮ ٤ٞ٤٣ٜ 
1
. 

 

ظة٣ح ٝجي كدعؿٱػؿ ٦عٌػؿ،  ٙ٘٘ٔأ٠سؿ اال٩ذ٭ة٠ةت ٔؽدان ٬ٰ اال٩ذ٭ة٠ةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٣عؿ٦ةف ٨٦ ا٣عؿٱح، ثٮاٝٓ 

 ٭٥ ظة٣ذٲ٨ ثةإلٔؽاـ.ظ٥١ ثة٣كض٨ ٨٦ ثٲ٪ ٕٜٔٝؿار اقذ٧ؿار ظجف، ثةإلًةٚح إ٣ٯ  ٜٙٗٔ

ظة٣ح كٕٝخ ٰٚ ٦عةْٚػح مػ٧ةؿ قػٲ٪ةء ٦ػ٨  ٔٓٔظة٣ح ٝذ٢، ٨٦ ثٲ٪٭٥  ٖٕٔػاٚة ٤٣عؿ٦ةف ٨٦ ا٣عؿٱح، د٥ روؽ 

ظة٣ح كٕٝخ إزؿ ٬ض٧ةٍت إر٬ةثٲح. مػ٭ؽت مػ٧ةؿ  ٖٚظة٣ح كٕٝخ صؿاء ٤٧ٔٲةت ٤٣ٞٮات ا٧٣ك٤عح ك  ٗٙثٲ٪٭٥  

قٲ٪ةء زة٣ر أ٠جؿ ٔػؽد ٦ػ٨ ظٲػر اال٩ذ٭ة٠ػةت
2

٥ٗ ٦ػ٨ ٠ٮ٩٭ػة ًػ٨٧ أٝػ٢ ا٧٣عةْٚػةت دٕػؽادان كذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ا٣ػؿ 

 ٤٣ك١ةف. 

إ٣ٯ صة٩ت ظةالت ا٣ٞذ٢ ٰٚ قٲ٪ةء، ٱؿصٓ ا٣كجت ا٣ؿاٲكٰ كراء ظةالت ا٣ٞذ٢ ٰٚ ا٧٣عةْٚةت األػؿل إ٣ػٯ  أ  ا٣ٞذػ٢ 

أز٪ةء ا٣ٕٛة٣ٲةت ا٧٣ٲؽا٩ٲح ثٮاقُح ٝٮات األ٨٦  ب  ا٣ذٕؾٱت  ج  اإل٧٬ةؿ ا٣ُجػٰ  د ا٣ٞذػ٢ ػػةرج إَػةر ا٣ٞػة٩ٮف 

 ).ح ا٣ذىٛٲ

 ظة٣ح دٕؾٱت ٨٦ ثٲ٪٭٥ زاث ظةالت أٌٚٮا إ٣ٯ ا٧٣ٮت. ٔٚظة٣ح اػذٛةء ٝكؿم ك ٜٛٔكد٥ روؽ 

 

  

 

                                                             
1
  ٱى٪ٙ اال٩ذ٭ة٠ةت ثعكت ا٣ك٪ٲ٨ا٣ؾم ٔثٲةف أ٩ْؿ  
2
 ا٧٣عةْٚةت ٰٚ ٝةٔؽة ا٣جٲة٩ةت. دؿدٲت ثةٰٝ ٩ذ٭ة٠ةت. كٕٝخ ث٭ة ا أ٠سؿ أرثٓ ٦عةْٚةت جٲ٨ا٣ؾم ٱ ٕأ٩ْؿ  ثٲةف  
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ٱك٤ٍ ا٣ذٞؿٱؿ ثٕؽ ذ٣ٟ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ  ا٩ذ٭ةؾ  ا٣ك٤ُةت ا٧٣ٕ٪ٲح ثإ٩ٛةذ ا٣ٞة٩ٮف ٤٣ٞة٩ٮف ا٣ٮَ٪ٰ كا٣ؽك٣ٰ.  أثػؿز 

اإلصػؿاءات ا٣ض٪ةاٲػح ك٠ػؾ٣ٟ  ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ذٰ د٪ذ٭١٭ة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ىػؽد ٬ػ٥ ا٣ؽقػذٮر كٝػة٩ٮف ا٣ُٛػ٢ كٝػة٩ٮف

 االدٛةٝٲح ا٣ؽك٣ٲح ٣عٞٮؽ ا٢ُٛ٣.

ا، ُٱنػػٲؿ ا٣ذٞؿٱػػؿ إ٣ػػٯ ٔػػؽة د٪ةٌٝػػةت ثػػٲ٨ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ ا٣ٮَ٪ٲػػح، ٠ٞػػة٩ٮف ١٦ةٚعػػح اإلر٬ػػةب ٣ٕػػةـ  ، ٕ٘ٔٓكأػٲػػؿن

 كاالدٛةٝٲةت كا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ؽك٣ٲح ا٣ذٰ د٭ؽؼ إ٣ٯ ظ٧ةٱح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣.
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 ٦ٞؽ٦ح 

، كثعضح ١٦ةٚعح اإلر٬ةب، دٞٮـ ا٣ع١ٮ٦ح ا٧٣ىؿٱح ثةرد١ةب آالؼ ٨٦ اال٩ذ٭ة٠ةت ًؽ ا٣٪نػُةء ٦ٕٖٓٔ٪ؾ ٔةـ 

كا٧٣ٕةرًػػٲ٨ دذػػؿاكح ٦ػػة ثػػٲ٨ االٔذٞػػةالت كاإلػذٛػػةء ا٣ٞكػػؿم كا٣ذٕػػؾٱت كوػػٮال إ٣ػػٯ اإلٔػػؽاـ كا٣ٞذػػ٢. أ٤ٗػػت 

كا٣ٞػة٩ٮف ا٣ػؽك٣ٰ ٦سػ٢ ا٣عػٜ اال٩ذ٭ة٠ةت دٞٓ ثكجت ٧٦ةرقح ا٣ٌعةٱة ٣عٞٮؽ ٦ع٧ٲح ث٧ٮصت ا٣ؽقذٮر ا٧٣ىؿم 

 ٰٚ ظؿٱح ا٣ذٕجٲؿ كا٣ذض٧ٓ، ك٣ٲف ٣ضؿاا٥ ارد١جٮ٬ة. 

٥٣ ٱ٪ش األَٛةؿ، ث٢ د٥ اقذ٭ؽاٚ٭٥ كدٕؿٱٌ٭٥ ال٩ذ٭ة٠ةت ثعضح ٦نػةر٠ذ٭٥ ث٪نػةَةت قٲةقػٲح ٦عْػٮرة. 

ذ٢ ٰٚ ٕٚة٣ٲةت ٦ٲؽا٩ٲح ك٦٪٭٥ ٨٦ د٥ ظؿ٦ة٩ػ٫ ٦ػ٨ ظؿٱذػ٫ إ٦ػة ٔػ٨ َؿٱػٜ ٝػجي رقػ٧ٰ كدعؿٱػؿ  ُٝ ٦٪٭٥ ٨٦ 

اػذٛةء ٝكؿم. ٚػإف دػ٥ ظؿ٦ػةف ا٣ُٛػ٢ ٦ػ٨ ظؿٱذػ٫، ٝػؽ ٱذٕػؿة ٧٣ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ اال٩ذ٭ة٠ػةت أثؿز٬ػة  ٦عٌؿ أك

ا٣ذٕؾٱت كا٣عجف االظذٲةَٰ ا٧٣ُٮؿ كا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح أك ٗٲؿ ا٣ٕةد٣ح ا٣ذٰ ٝؽ د٪ذش ٔ٪٭ة أظ١ػةـ ٝةقػٲح 

 دكف ٦جؿر، كٝؽ ٱى٢ ا٣عةؿ إ٣ٯ ا٧٣ٮت ٨٦ ا٣ذٕؾٱت أك اإل٧٬ةؿ ا٣ُجٰ.

ت ا٣ذٰ ٱذ٥ ث٭ة اقذ٭ؽاؼ ا٣ك٤ُةت ٣ألَٛةؿ ٰٚ ٦عةْٚةت ٦ىؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح، ٱٞٓ األَٛةؿ ًػعةٱة إ٣ٯ صة٩ت ا٣عةال

٤٣عؿب ٤ٔٯ اإلر٬ةب ٰٚ قٲ٪ةء، إ٦ة ثةقذ٭ؽاٚ٭٥ ا٧٣جةمؿ ٨٦ ٝج٢ ا٣ك٤ُةت، كإ٦ة ثٕؽـ دٮٚٲؿ ا٣ع٧ةٱح ا٣از٦ػح 

 كٚٞة ٤٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ. 

٤ٔٯ ٩ٮع ك٥٠ ٬ؾق اال٩ذ٭ة٠ةت، كٱك٤ٍ ا٣ٌٮء ٤ٔػٯ ٰٚ قٲ٪ةء، ظٲر ا٣عؿب ٤ٔٯ اإلر٬ةب، ُٱ٤ٰٞ ا٣ذٞؿٱؿ ٩ْؿة 

 ا٩ذ٭ةؾ ٦كؤك٣ٰ إ٩ٛةذ ا٣ٞة٩ٮف ٤٣ٞة٩ٮف ا٣ٮَ٪ٰ كا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ؽك٣ٲح.

 ا٧٣٪٭ضٲح 

. د٧ػخ ٕٛٔٓدٱكػ٧جؿ  ٖٔإ٣ػٯ  ٖٕٔٓٱٮ٩ٲػٮ  ٖٓدن٢٧ ا٣جٲة٩ةت ا٣ذٰ د٥ ص٧ٕ٭ػة ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ذٞؿٱػؿ ا٣ٛذػؿة ٦ػ٨ 

 .ٜٕٔٓإ٣ٯ  أكؿ ٱ٪ةٱؿ ٨٦ٕٓٔٛ م٭ؿ ٦ةٱٮ ٤٧ٔٲح ص٧ٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كدؿدٲج٭ة كدى٪ٲٛ٭ة ٰٚ ا٣ٛذؿة 

٦ٞةث٤ػح ٠ة٩ػخ ٦ػٓ  ٦ٕٔٞةث٤ػح،  ٖٔأذ٧ؽ ا٣ذٞؿٱؿ ٤ٔٯ ٦ٞةثات مؼىٲح ك٦ىةدر ثٲة٩ةت ٔؽة.  د٥ إصػؿاء إص٧ػة٣ٰ 

أَٛةؿ اظذضـكا ٰٚ كٝخ قةثٜ أك ذكٱ٭٥، ك٦ٞةث٤ح كاظؽة ٠ة٩خ ٦ٓ ٦عةـ ظٞٮؽ إ٩كةف. د٥ اقػذؼؽاـ أقػ٧ةء 

 ٦كذٕةرة ٣ع٧ةٱح األَٛةؿ.

 ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ؿوؽ ٦ىةدر 

 ا٣ذٮاو٢ ا٧٣جةمؿ ٦ٓ ا٣ن٭ٮد، ا٣ٌعةٱة، ٔةااد٭٥، ك٦عة٦ٰ ظٞٮؽ اإل٩كةف. ●

 ٚؿٱٜ ثادم ٤٣ؽ٥ٔ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ. ●

 األرمٲٙ ا٣ىعٰٛ كا٣جٲة٩ةت ا٣ؿق٧ٲح. ●

 دٞةرٱؿ ككزةاٜ ٨٦ ٦٪٧ْةت ظٞٮؽ إ٩كةف. ●

 ٩نُةء ك ٦ؽإٚٮف ظٞٮٝٲٮف. ●

 ٦ىةدر ٌٝةاٲح. ●

 رات إٔا٦ٲح مٕجٲح ٦ع٤ٲح ٰٚ مذٯ ا٧٣عةْٚةت.٦٪ىةت وعٛٲح إ١٣ذؿك٩ٲح ك٦جةد ●

ا٣جٲة٩ةت ا٣ذٰ د٥ ص٧ٕ٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٞؿٱؿ ٣ٲكخ مة٤٦ح ٩ذٲضحن ٧٣ة كاص٭ذ٫ كظؽة ا٣ؿوؽ كا٣ذٮزٲٜ ٨٦ وػٕٮثةت 

 أز٪ةء ٤٧ٔٲح ص٧ٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ٦س٢ 
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 ٦ؼةَؿ أ٦٪ٲح. ●

 .٦ؿكر كٝخ َٮٱ٢ ٤ٔٯ اال٩ذ٭ةؾ ●

 دؼٮؼ ا٣ن٭ٮد كا٦ذ٪ةٔ٭٥ ٨ٔ ا٣ن٭ةدة. ●

 ا٣ذٮو٢ ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةت.وٕٮثح  ●
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 أكالن  ا٣ٞجي كا٣عؿ٦ةف ٨٦ ا٣عؿٱح 

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

. ٰٚ ٔؽٱػؽ ٦ػ٨ ا٧٣ػؿات  ٱػذ٥ ٕٛٔٓدٱك٧جؿ ٖٔإ٣ٯ  ٖٕٔٓٱٮ٩ٲٮ  ٖٓظة٣ح ٝجي كدعؿٱؿ ٦عٌؿ ٦٪ؾ  ٙ٘٘ٔكٕٝخ 

 ا٣ٞجي ٤ٔٯ األَٛةؿ ٨٦ ا٧٣ؽارس كا٧٣ؿاٜٚ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح. 

ذ٥ اد٭ة٦٭٥ ثةال٧ٌ٩ةـ ٣ض٧ةٔح ٦عْٮرة كا٣ذٰ ٔةدة ٦ة د١ٮف ص٧ةٔح اإلػػٮاف ثٕؽ٦ة ٱذ٥ ا٣ٞجي ٤ٰٔ األَٛةؿ ٱ

ا٧٣ك٧٤ٲ٨، ثةإلًةٚح إ٣ٯ ٦ض٧ٮٔح ٦ػ٨ االد٭ة٦ػةت ا٧٣ؿدجُػح ث٭ػؾا االد٭ػةـ ا٣ؿاٲكػٰ ٦سػ٢ ٤ٝػت ٩ْػةـ ا٣ع١ػ٥ 

كد١ػػؽٱؿ ا٣كػػ٥٤ ا٣ٕػػةـ. كثةإلًػػةٚح ٣٭ػػؾق االد٭ة٦ػػةت تا٣سةثذػػحت، ٱػػذ٥ اد٭ػػةـ األَٛػػةؿ ث٧ض٧ٮٔػػح ٦ذ٪ٮٔػػح ٦ػػ٨ 

٭ة٦ةت اإلًةٚٲح كا٣ذٰ دذ٪ٮع ثٲ٨ صؿاا٥ ٦سٲؿة ٤٣كؼؿٱح ٦س٢ ت ٩نؿ ٦٪ةخ دنةؤ٦ٰ ت إ٣ٯ صؿاا٥ ػُٲؿة ٦س٢ ت االد

 ا٣ذؼُٲٍ الٗذٲةؿ ٦كةٔؽ ا٣٪ةات ا٣ٕةـت.

ي ا٣ك٤ُةت ا٣ٌٞةاٲح أٔٲ٪٭ة ٨ٔ االٔذؽاءات ا٣ذٰ دٞٓ أز٪ػةء ٤٧ٔٲػح ا٣ٞػجي ُ٘ ك٠ػؾ٣ٟ ٔػ٨  ٰٚ أ٤ٗت األظٮاؿ د

 .٠ٮف ا٣ذ٭٥ ٤٦َُّٛٞح

ة ًعٲح ٣ا٩ذ٭ة٠ةت، ك٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ د٥ ا٣ٞجي ٤ٔٯ ا٤ُٛ٣ح ٩ؽل أ٠سػؿ ٦ػ٨ أرثػٓ ٦ػؿات ثػٲ٨ دٞٓ  ٌن اإل٩ةث أٱ

ا٧٣ٕػػؿكؼ -ٔة٦٭ػػة ا٣سة٣ػػر ٔنػػؿ كا٣سػػة٨٦ ٔنػػؿ. ٚٞػػؽ د١ػػؿر ا٣ٞػػجي ٤ٔٲ٭ػػة كاظذضةز٬ػػة ٚػػٰ ٦ٞػػؿ أ٦ػػ٨ ا٣ؽك٣ػػح 

٦ؤقكػح رٔةٱػح  ك٦ٓ ذ٣ػٟ ٣ػ٥ ٱٞػ٥ ك٠ٲػ٢ ا٣٪ٲةثػح ا٣ػؾم ٝػةـ ثػة٣ذعٞٲٜ ٦ٕ٭ػة ث٤ُػت ٤ٞ٩٭ػة إ٣ػٯ -ثة٣ذٕؾٱت

 اصذ٧ةٔٲح أك كًٕ٭ة دعخ االػذجةر ا٣ٌٞةاٰ ٧٠ة ٬ٮ ٦٪ىٮص ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣.

إًةٚح إ٣ٯ ٔؽـ ٝة٩ٮ٩ٲح ا٣ٞجي ك ا٣عجف كا٣ذٮقٓ ا٧٣جة٣ٖ ث٭٥  د٪ذ٭ٟ ا٣ك٤ُةت ا٣ٞػة٩ٮف ٦ػ٨  ظٲػر ا٣ض٭ػح 

 إدارة ٦جةظر ا٢ُٛ٣.ا٣ذٰ دٞٮـ  ثإصؿاءات ا٣ٞجي كاالظذضةز،ظٲر دٞٮـ ا٧٣جةظر ا٣ٕة٦ح ث٭٧ة ثؽال ٨٦ 

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ٱ٤ــ ٠ا ٨٦ ٝة٩ٮف اإلصؿاءات ا٣ض٪ةاٲح
3

كا٣ؽقذٮر ا٧٣ىؿم 
4

قػ٤ُةت د٪ٛٲػؾ ا٣ٞػة٩ٮف ثإوػؽار أ٦ػؿ ٌٝػةاٰ ٝجػ٢   

إ٣ٞةء ا٣ٞجي، إال إذا ٠ةف ا٧٣ذ٭٥ ٰٚ ظة٣ح د٤جف. ك٦ٓ ذ٣ٟ ال دعذؿـ ا٣ك٤ُةت أم ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣نػؿَٲ٨ ظٲ٪٧ػة 

 دٞجي ٤ٔٯ األَٛةؿ .

                                                             
3
 35 ،34 ٦ٮاد  

4
  54 ٦ةدة  
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ًةٚح ٣ٕؽـ اال٣ذـاـ ثة٣نؿكط ا٣كة٣ٛح، دٕذجؿ ظةالت ا٣ٞجي ٤ٔٯ األَٛةؿ تٝجي ٔنٮااٰت، أك ٨٦ دكف كص٫ ثةإل

ظٜ، ظٲر أ٩٭ة ال دذ٥ ث٪ةء ٤ٔٯ صؿاا٥ ظٞٲٞٲح ارد١ج٭ة ا٢ُٛ٣، ث٢ ٣عكةثةت كإٔٚػةؿ قٲةقػٲح  ٦ؿدجُػح ثعؿٱػح 

ا٣ذٕجٲؿ كا٣ذض٧ٓ ك٬ٰ أ٩نُح ٱ٤ٛ١٭ة ا٣ؽقذٮر
5
.  

ة صؽٱح ظٮؿ ٩ـا٬ح كٔؽا٣ػح اإلصػؿاءات ُٱسٲُؿ ا٣ذٕ٪خ كٔؽـ اظ  ذؿاـ ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣ٕ٭ٮد إ٣ٯ ا٣ك٤ُةت د٪ٛٲؾق م١ٮ٠ن

 ا٣ٌٞةاٲح.

 زة٩ٲنة  االػذٛةء ا٣ٞكؿم 

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

 ظة٣ح اػذٛةء ٝكؿم ثؼاؼ ظةالت ا٣ٞجي كدعؿٱؿ ٦عٌؿ.  ٜٛٔٝةـ ا٧٣ؿ٠ـ ثؿوؽ 

ٌٝػةٱة ٦ؼذ٤ٛػح. أ٦ػة اٳػؿك٩٪جٌٕػ٭٥ ّ٭ػؿ ثػؽكف أ٤ٗت األَٛةؿ ا٣ؾٱ٨ ث٤ُِّٖ ٨ٔ اػذٛةا٭٥ ٝكؿٱة ّ٭ؿكا ٤ٔٯ 

 دعؿٱؿ ٦عةًؿ ًؽ٥٬، ثٌٕ٭٥ د٥ ٤ٝذ٫ كا٣جٕي اٳػؿ ٥٣ ٱْ٭ؿ إ٣ٯ ا٣ٲٮـ.

 ٱٮ٣ٲٮ ا٧٣ةًٰ ك٥٣ ٱْ٭ؿ ظذٯ ا٣ٲٮـ. ٕ٘اػذٛٯ تإثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ مة٬ٲ٨ت ٝكؿٱنة ٨٦ ا٣ٕؿٱل ٦٪ؾ 

 ا٣ٲٮـ.ٔةـ ك٥٣ ٱْ٭ؿ ظذٯ  ٚٔظٲ٨ ٠ةف ٧ٔؿق ٕٙٔٓاػذٛٯ تا٣عكٲ٪ٰ صاؿت ٦٪ؾ ٦ةٱٮ 

دٕؿة ت٦٭ؽم ظ٧ةد ق٧٤ٰ ظ٧ةدت ٣اػذٛةء ا٣ٞكؿم ٝج٢ أف ٱذ٥ ٔة٫٦ ا٣ؼة٦ف ٔنؿ. اػذٛٯ ٨٦ ٦ؽٱ٪ح ا٣ٕؿٱل 

ٱٮـ. ٔؿٚ٪ة ثٕؽ٬ة أ٫٩ اظذضـ ٰٚ ثؽاٱح األ٦ؿ ٰٚ ٝك٥ أكؿ ا٣ٕؿٱل ٣ٲٮ٦ٲ٨ ز٥ ا٩ذٞػ٢ ٣أل٦ػ٨ ا٣ػٮَ٪ٰ  ٧٣ٔٓٓؽة

ـٱػةرة ثٕػؽ ٦ػة دػ٥ ٤ٞ٩ػ٫ ٚػٰ آػػؿ األ٦ػؿ إ٣ػٯ ك٦٪٫ إ٣ٯ ٩ٲةثح أ٨٦ ا٣ؽك٣ح ثة٣ٞة٬ؿة. كد٥ ظؿ٦ة٫٩ ٨٦ ظٞػ٫ ٚػٰ ا٣

ا٧٣ؤقكح ا٣ٕٞةثٲح ٰٚ ٦ؽٱ٪ح ا٧٣ؿج. كثعكت األكراؽ ا٣ؿق٧ٲح ٚإف ا٣٪ٲةثح ٥٣ دٍٕ ٧٣٭ؽم ا٣عػٜ ٚػٰ قػؿد ٦ػة 

ٱػٮـ  ٓٓٔدٕؿة ٫٣ ٨٦ ا٩ذ٭ة٠ةت أك دٕػؾٱت داػػ٢ ٦ٞػؿ األ٦ػ٨ ا٣ػٮَ٪ٰ. ٕٚ٪ػؽ٦ة ذ٠ػؿ ا٣ُٛػ٢ اػذٛةاػ٫ ٧٣ػؽة 

٥ ذ٠ؿقأ٤ٗٞخ ا٣٪ٲةثح ا٧٣عٌؿ كا٠ذٛخ ث٧ة د
6
. 

ة، ثٕؽ ذ٣ػٟ دػ٥ ا٣ٕسػٮر ٤ٔٲػ٫ ٚػٰ  ٕٔاػذٛٯ تٔجؽ اهلل أثٮ ٦ؽٱ٨ت ٝكؿٱنة ٨٦ ٦ؽٱ٪ح ا٣ٕؿٱل ظٲ٨ ٠ةف ٧ٔؿق  ٔة٦ن

ة ٨٦ ا٣ـٱةرة. ٔن ة ا٩ٛؿادٱنة ك٧٦٪ٮ  ٝك٥ األزث١ٲح ٦عجٮقن

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

 د١جٰ ٬ؾا اال٩ذ٭ةؾ.٥٣ ٱّٕؿؼ ا٧٣نؿع ا٧٣ىؿم االػذٛةء ا٣ٞكؿم، ك٦ٓ ٗٲةب ا٣ذٕؿٱٙ د٘ٲت ا٣ٕٞٮثح ٤ٔٯ ٦ؿ

ث٢ ٤ٔٯ ا١ٕ٣ف، ٱن٭ؽ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  ٦ـٱؽان ٨٦ ا٣ذٮقٓ ٰٚ إُٔػةء ا٣كػ٪ؽ ا٣ٞػة٩ٮ٩ٰ ألمػ١ةؿ ٦ػ٨ االظذضػةز 

ة ٧٤٣ٕةٱٲؿ ا٣ؽك٣ٲح ٞن ُدٕؽ اػذٛةءن ٝكؿٱنة كٚ
7

ثأ٩ػ٫ تُٱكػ٧ط ٧٣ػأ٦ٮر  ٕ٘ٔٓ. ٱ٪ه ٝة٩ٮف اإلر٬ػةب ا٣ىػةدر ٚػٰ ٔػةـ 

ؿ ظة٣ح ا٣ذ٤جف ٦ٓ ا٣عٜ ٰٚ ا٣ذعِٛ ٤ٔٯ ا٧٣ذ٭٥ كٔػؽـ ادىػة٫٣ ا٣ٌجٍ ا٣ٌٞةاٰ ثة٣ٞجي ٤ٔٯ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٰٚ ٗٲ

ثة٣ٕة٥٣ ا٣ؼةرصٰ كذ٣ٟ إذا ٠ةف ادىةؿ ا٧ُ٣ذ٭٥ قٲٌؿ ث٧ى٤عح االقذؽالؿ
8
." 

                                                             
5
 73 ،65 ٦ةدة  

6
 1،2،3 ٦ؿٜٚ  

7
 الدٛةٝٲح ا٣ؽك٣ٲح ٣ع٧ةٱح ص٧ٲٓ األمؼةص ٨٦ االػذٛةء ا٣ٞكؿما  

8
 13، 12 ا٧٣جةدرة ا٧٣ىؿٱح ٤٣عٞٮؽ ا٣ؼةوح ٤ٔٯ ٝة٩ٮف اإلر٬ةب وٛعحد٤ٕٲٜ   
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ٰٚ ٢ّ ٬ؾا ا٣ٮًٓ ا٣ذنؿٱٰٕ تاالقذس٪ةاٰت ُدىجط ٠ػ٢ ا٣٪ىػٮص ا٣ٞة٩ٮ٩ٲػح ا٣ذػٰ ُدعػةِٚ ٤ٔػٯ ظٞػٮؽ ا٧٣عذضػـ 

ةف اظذضةزق ك٦ٕؿٚح ا٧٣عذضـ ثكجت اظذضةزق كا٣ػذ٭٥ ا٧٣ٮص٭ػح إ٣ٲػ٫ ٠ةالدىةؿ ثة٣ٕة٥٣ ا٣ؼةرصٰ كإثاغ ذكٱ٫ ث١٧

ـٍ ٫ٕ٦ ٰٚ ص٤كةت ا٣ذعٞٲٜ ٦عي إ٩نةء.  كظٌٮر ٦عة

 زة٣سنة  ا٣ٞذ٢ ػةرج إَةر ا٣ٞة٩ٮف  

 :اال٩ذ٭ة٠ةت-أ

ػاٚةن ٣عةالت ا٣ٞذ٢ ػةرج إَةر ا٣ٞة٩ٮف ا٣ذٰ د٧خ ثذىٛٲح ٦ذ٧ٕؽة، د٥ روؽ ظةالت ٝذ٢ أػؿل د٧خ ٰٚ  أظؽاث أك 

 .  ٦ٕٖٓٔ٪٭٥ كٕٝخ ٔٞت ا٣ذٮدؿ ا٣كٲةقٰ ٔةـ  ٖٕٔظة٣ح ٝذ٢.  ٕٕٙٔٚة٣ٲةت ٦ٲؽا٩ٲح ، ظٲر د٥ روؽ 

 ت. ٖٕ ك أ٤ٔ٪ٮا ك٨ٔ ٚةد٫ ثة١٣ؾب ٱٮـ ٩ٕٕٮ٧ٚجؿ كٝذ٤ٮق ٱٮـ  ٓٔت٦ع٧ؽ اػذٛٯ ٱٮـ 

ٱػٮـ ثػٮركد اقػ٥  ٖٔدع١ٰ كا٣ؽة ا٢ُٛ٣ ت٦ع٧ؽ ٩ةدر ٚذعٰت ٨ٔ اػذٛةء اث٪٭ة ٝكػؿٱةن زػ٥ ٦ٛةصػأة ا٣ٕةا٤ػح ثٕػؽ 

 اث٪٭٥ ٠ٞذٲ٢ ٨٦ ثٲ٨ زاث أ٤ٔ٪خ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲح ٨ٔ ٝذ٤٭٥ ػاؿ دجةدؿ إَاؽ ا٣٪ةر ٦ٕ٭ة.

روةوةت كاظؽة ٰٚ ا٣ؿأس  ٙتآػؿ ١٦ةف دٮاصؽ ٚٲ٫ ٦ع٧ؽ ٬ٮ ا٣عٰ ا٣ٕةمؿ ث٧ؽٱ٪ح ا٣ٕةمؿ ٨٦ ر٦ٌةف ٦ٌؿكب  

ٚٮؽ أذ٫٩ ا٣ٲكؿل ككاظؽة ٰٚ ا٤ٞ٣ت ككاظؽة ٰٚ ا٣ض٭ػح ا٣ٲ٧٪ػٯ ٦ػ٨ ا٣ىػؽر كاز٪ػٲ٨ ٚػٰ ا٣ػج٨ُ ككاظػؽة ٚػٰ 

 ذرا٫ٔت.

ثٕؽ إٔاف ٦ٞذ٢ ٦ع٧ؽ ٩ةدر ثؽأت رظ٤ػح أقػؿد٫ ٚػٰ ا٣جعػر ٔػ٨ صسذػ٫ ا٣ذػٰ كصػؽك٬ة ث٧نػؿظح كادم ا٣٪ُػؿكف 

 ٨٦ م٭ؿ ٩ٮ٧ٚجؿ. ٕٕثذةرٱغ دػٮؿ 

ة. كٰٚ كزٲٞح م٭ةدة ا٣ٮٚةة د٥ دعؿٱؿ قجت ا٣ٮٚػةة  ب تٝٲػؽ  ٛٔا٣ضس٧ةف إال ثٕؽ ٦ؿكر ٩عٮ ك٥٣ ٱذ٥ دك٤ٲ٥  ٱٮ٦ن

ا٣جعر
9
". 

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ٱػػ٪ه ٝػػة٩ٮف ١٦ةٚعػػح اإلر٬ػػةب
10

٤ٔػػٯ أ٩ػػ٫ تال ُٱكػػأؿ ص٪ةاٲنػػة ا٣ٞػػةا٧ٮف ٤ٔػػٯ د٪ٛٲػػؾ أظ١ػػةـ ٬ػػؾا ا٣ٞػػة٩ٮف إذا  

اقذ٤٧ٕٮا ا٣ٞٮة ألداء كاصجةد٭٥ أك ٣ع٧ةٱح أ٩ٛك٭٥ ٨٦ ػُػؿ ٦عػؽؽ ٱٮمػٟ أف ٱٞػٓ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٛف أك األ٦ػٮاؿ 

كذ٣ٟ ٫٤٠ ٦ذٯ ٠ةف اقذؼؽا٦٭٥ ٣٭ؾا ا٣عٜ ًؿكرٱنة كثة٣ٞؽر ا١٣ةٰٚ ٣ؽٚٓ ا٣ؼُؿ
11

". 

دكف أف دعػؽد  تًؿكرٱنةتٲح ٣ٞٮات ا٣ؽاػ٤ٲح ثةقذؼؽاـ ا٣ٞٮة تا٣ٞةد٤حت ٦ذٯ ٠ةف األ٦ؿ أُٔخ ٬ؾق ا٧٣ةدة ا٣ىاظ

 ظةالت ا٣ٌؿكرة أك درصح ا٣ٞٮة ا٧٣ك٧ٮح اقذؼؽا٦٭ة.

كا٧٣سٲؿ ٤ٞ٤٣ٜ أ٠سؿ ٨٦ ذ٣ٟ أف ا٣٪ه ٥٣ ٱذ٨٧ٌ ٔٞٮثح ًؽ تا٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٯ د٪ٛٲؾ ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮفت إذا ٦ة أقػةؤكا 

ك٥٣ ٱ٪ه ٤ٔٯ آ٣ٲح ٤٣ذعٞٲٜ ٰٚ ادٔةءات أ٬ة٣ٰ ا٣ٞذ٤ٯ ثأف ذكٱ٭٥ ٝؽ د٥ اقذؼؽاـ ٬ؾق ا٣ىاظٲةت ا١٣ةقعح، 

 ٝذ٤٭٥ ثؽكف كص٫ ظٜ ك٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٰٚ ظة٣ح دجةدؿ إَاؽ ٩ةر ك٥٣ ٱن٤١ٮا أم ػُؿ ٤ٔٯ ٝٮة ا٧٣ؽا٧٬ح. 

                                                             
9
 4 ٦ؿٜٚ  

10
 94/2015 ٝة٩ٮف  

11
 94/2015 ٨٦ ٝة٩ٮف ٦8ةدة   
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ك٤ٔٯ أرة ا٣ٮاٝٓ ٚٞؽ دٮقٕخ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲح ٰٚ ٤٧ٔٲةت ا٣ٞذ٢ ػةرج إَةر ا٣ٞػة٩ٮف. ك ثٕػؽ ٠ػ٢ ٤٧ٔٲػح ٝذػ٢ 

 دجؿر ٚٲ٭ة اقذؼؽا٦٭ة ٤٣ٞٮة ا٣ٞةد٤ح. صةءت ٬ؾق ا٣جٲة٩ةت ثىٮرة كاظؽة ٦ذ١ؿرة ك٬ٰ  ا٣ٮزارة ثٲة٩ةتُدىؽر 

 ٝة٦خ ا٣ٕ٪ةوؿ ثة٣ذؼُٲٍ كاإلٔؽاد ٤٧ٕ٣ٲةت إر٬ةثٲح.  1 

 د٥ د٤١ٲٙ ا٣ٕ٪ةوؿ ٨٦ ٝج٢ ص٭ح أػؿل ٗة٣جنة ٦ة د١ٮف ص٧ةٔح اإلػٮاف.  2 

ٛضػؿة، ثةإلًػةٚح إ٣ػٯ ٦٪نػٮرات ٦ػ٨ د٥ ا٣ٕسٮر ٤ٔٯ ٦ٌجٮَةت ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ أقػ٤عح كذػٲػؿة ك٦ػٮاد ٦ذ  3 

 ا٣ض٧ةٔح ا٧٣عْٮرة.

 ٚٮصبخ ا٣ٞٮة األ٦٪ٲح ثإَاؽ ا٣٪ةر ٨٦ ٝج٢ ا٣ٕ٪ةوؿ.  4 

 

 د١ؿار ا٣جٲة٩ةت كدُةثٞ٭ة ث٭ؾا ا٣ن٢١ ُٱن١ٟ ٰٚ ٦ؽل ٦ىؽاٝٲح ٬ؾق ا٣جٲة٩ةت.

ث٭ػة كزارة كظذٯ ثةٚذؿاة وؽؽ ا٣جٲة٩ةت كأف ا٣ٌعةٱة ٠ةف ٕٚا ٦نذج٫ ث٭٥، ٚإف ٤٧ٔٲةت ا٣ذىٛٲح ا٣ذٰ دٞٮـ 

ُٝىٮر رصة٣٭ة ٰٚ ا٣ٞجي ٤ٔٯ ا٧٣نذج٫ ٰٚ دٮرَ٭٥ ٚػٰ ٌٝػةٱة اإلر٬ػةب. إًػةٚح إ٣ػٯ ذ٣ػٟ  ا٣ؽاػ٤ٲح د٪٥ ٤ٔٯ 

 ٚإ٩٭ة دعؿـ ا٣ٌعةٱة ٨٦ ا٧٣عة٧٠ح ا٣ٕةد٣ح، ٧٠ة أ٩٭ة دك٤ت ظٜ ا٣ؽك٣ح كا٣نٕت ٰٚ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ٤ٕ٦ٮ٦ةت.

٦ذٜٛ ٤ٔٲ٫ ٣إلر٬ةب، ٚإف ا٣ٕجػةرات ا٣ٕة٦ػح أ٦ة ثؼىٮص ٦ؼة٣ٛح ا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ؽك٣ٲح، ر٥ٗ ٔؽـ كصٮد دٕؿٱٙ دك٣ٰ 

كا٧٣ج٭٧ح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٮَ٪ٰ دؼة٣ٙ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ. ٚٞؽ مؽدت ا٣ض٧ٕٲح ا٣ٕة٦ح ٣أل٥٦ ا٧٣ذعػؽة 

٤ٔٯ أ٫٩ ت ٤ٔٯ ا٣ؽكؿ أف د٨٧ٌ أف أم إصؿاءات ٱذ٥ ادؼةذ٬ة ٰٚ ٦ٮاص٭ح اإلر٬ةب دذٜٛ ٦ٓ ا٣ذـا٦ةد٭٥ ث٧ٮصػت 

جٲٜ ٬ػؾا ا٣ٞػة٩ٮف ٤ٔػٯ ٩ُػةؽ كاقػٓ، ٧ٚػ٨ ا٧٣ػؿصط أف ٱذٌػ٨٧ ا٩ذ٭ة٠ػة ٣ٕػؽد ٦ػ٨ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰت. ٔ٪ؽ دُ

ا٣عٞٮؽ، ث٧ة ٚٲ٭ة ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿ، االٔذؽاء ٤ٔٯ ظٜ ا٣عٲةة
12

. 

ة  ا٣ذٕؾٱت ٕن  راث

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

أٌٚػٯ ظةالت د٧ٌ٪خ أذػؽاء ص٪كػٰ ٚٲ٧ػة  ٖظة٣ح دٕؾٱت داػ٢ أ٦ة٨٠ االظذضةز ثعٜ األَٛةؿ ٦٪٭٥  ٔٚد٥ روؽ 

 ا٣ذٕؾٱت إ٣ٰ ٦ٮت زازح أَٛةؿ.

 

 

 

 

 

                                                             
12

 ٦ٮصـ ٦ٕ٭ؽ ا٣ذعؿٱؿ ٣كٲةقةت ا٣نؿؽ األكقٍ ٨ٔ ٝة٩ٮف ١٦ةٚعح اإلر٬ةب  
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دؾ٠ؿ ا٤ُٛ٣ح ٩ؽل ت٠ة٩ٮا ٤١٦جن٪ٰ ٨٦ إٱؽم كرص٤ػٰ ٚػٰ ا١٣ؿقػٰ ك٠٭ؿثػٮ٩ٰ ٚػٰ ٦٪ػةَٜ ظكةقػح ٠٭ؿثػة 

مؽٱؽة ٠ة٩خ أ٤ٔٯ ٨٦ ٦ؿات ٚةدخ ٠٭ؿثٮ٩ٰ ٚٲ٭ة ثةإل١٣ذؿٱٟ كٚٲ٫ كاظؽ ٦٪٭٥ ثػؽأ ٱعػٍ إٱػؽق ٤ٔػٯ وػؽرم 

 كظٍ ٌٔٮق ثجؤمت.

ا٣ض٪كٰ ثإدػػةؿ ٔىػة ػنػجٲح ٚػٰ ٚذعػح ا٣نػؿج كدٕػؿة ٤٣ىػٕٜ ثة١٣٭ؿثػةء ٚػٰ دٕؿة ا٢ُٛ٣ ٦ةزف ٣أذؽاء 

 أ٦ة٨٠ ظكةقح ثضكؽق إلصجةرق ٤ٔٯ االٔذؿاؼ ثةال٧ٌ٩ةـ ٣ض٧ةٔح ٦عْٮرة.

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ٱعْؿ ا٣ؽقذٮر
13

كا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ 
14

ا٣ذٕؾٱت ث٢١ وٮرق، ك٦ٓ ذ٣ٟ ٱذ٥ اقذؼؽا٫٦ ثن٢١ ٠جٲؿ ًؽ األَٛةؿ إ٦ة  

 ٣ا٩ذٞةـ أك ال٩ذـاع االٔذؿاٚةت.

ة    ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح ػة٦كن

 اال٩ذ٭ة٠ةت -أ

إذا ٠ة٩خ ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح ٧٤٣ؽ٩ٲٲ٨ ا٣جة٣٘ٲ٨ ٦٪ةٚٲػح ٣ٌػ٧ة٩ةت ا٣ٕؽا٣ػح كا٧٣عة٧٠ػح ا٣ٕةد٣ػح، ١ٚػةف ٦ػ٨ 

 األك٣ٯ ظ٧ةٱح األَٛةؿ ٦٪٭ة. ٨١٣ ا٣ٮاٝٓ ٱن٭ؽ ا٣ذٮقٓ ٦عة٧٠ح  األَٛةؿ أ٦ة٦٭ة.

٧ذػٓ ث٭ػة ا٧٣عة٧٠ػةت ا٣ٕةدٱػح، ٚ٭٪ػةؾ ا٩ذ٭ة٠ػةت ٚإ٣ٯ صة٩ت إػاؿ ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح ثة٣ٌػ٧ة٩ةت ا٣ذػٰ دذ

أػؿل دنؽد ٨٦ ٝكٮة ا٧٣عة٧٠ح ا٣ٕكػ١ؿٱح ٤ٔػٯ ا٣ُٛػ٢ ا٧٣ةزػ٢ أ٦ة٦٭ة.إظػؽل اال٩ذ٭ة٠ػةت ٬ػٰ َػٮؿ ٦ػؽة 

اال٩ذْةر ٤٣ذىؽٱٜ ٤ٔٯ ا٣ع٥١، ظذٯ كاف ٠ػةف ثػة٣جؿاءة أك ٔػؽـ االػذىػةص، ظٲػر ٱْػ٢ ا٣ُٛػ٢ ٦عجٮقػةن ر٬ػ٨ 

 ٮ٩ٰ ألقجةب اظذضةزق ٍٚٞ ال٩ذْةر ا٣ذىؽٱٜ ٤ٔٯ ا٣ع٥١.ا٧٣ع٧١ح ا٣ٕك١ؿٱح ر٥ٗ اال٩ذ٭ةء ا٣ٞة٩

، إال ٕٛٔٓص٪ةٱةت ا٣ٞة٬ؿة ٔك١ؿٱح، ظ٥١ ٚٲ٭ة ثجؿاءة ثٕي األَٛةؿ ٰٚ ٱٮ٣ٲػٮ ٣ٕٓٔٛك٪ح  ٰ٘ٛٔٚٛ ا٣ٌٞٲح 

 .ٜٕٔٓأ٫٩ ٥٣ ٱذ٥ ا٣ذىؽٱٜ ٤ٔٯ ا٣ع٥١ إال ٰٚ ٱ٪ةٱؿ 

٪ْػؿ ا٣ػؽٔٮل، ك٦ػٓ ذ٣ػٟ دػ٥ ص٪ةٱةت ٔك١ؿٱح ظ٥١ ثٕؽـ اػذىةص ا٧٣ع٧١ػح ث ٣ٕٓٔٙك٪ح  ٕٚٗكٰٚ ا٣ٌٞٲح 

 إثٞةء األَٛةؿ ٝٲؽ ا٣عجف االظذٲةَٰ ك ٱذ٥ إ٣ٰ ا٣ٲٮـ ا٣ذضؽٱؽ ٣٭٥ ٣عٲ٨ ا٣ذىؽٱٜ ٤ٔٯ ا٣ع٥١.

كدن٭ؽ ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح ٩ٮع آػؿ ٨٦ َٮؿ ا٧٣ؽة، ك٬ٮ ٠سؿة دأصٲ٢ ا٣٪ُٜ ثػة٣ع٥١، ظٲػر ٱػذ٥ ٦ػؽ أصػ٢ 

 ا٣٪ُٜ ثة٣ع٥١ أ٠سؿ ٨٦ ٦ؿة ٧٣ؽة ٝؽ دى٢ ٣ك٪ح أك أ٠سؿ.

ا٣ٕكػ١ؿٱح، ٱ٪ذْػؿ األَٛػةؿ  ٣ٕٓٔ٘ك٪ح  ٕص٪ةٱةت مؿؽ ا٣ٞة٬ؿة ا٣ٕك١ؿٱح ك ٣ٕٓٔٚك٪ح  ٌٛٗٔٝٲذٰ  ٰٚٛ  

 أم٭ؿ ٠ة٤٦ح. ٓٔا٣٪ُٜ ثة٣ع٥١ ك٦ٕؿٚح ٦ىٲؿ٥٬ ٦٪ؾ أ٠سؿ ٨٦ 

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ص د٪ذ٭ٟ ا٧٣عة٧٠ةت ا٣ٕك١ؿٱح ٧٤٣ؽ٩ٲٲ٨ ٠ا ٨٦ تا٧٣جةدئ األقةقٲح القذٞاؿ ا٣ٌٞةءت كتا٣ٕ٭ؽ ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػة

ثة٣عٞٮؽ ا٧٣ؽ٩ٲح كا٣كٲةقٲحت، ظٲر أ٫٩ ال ٱ٨١٧ أذجةر ا٧٣عة٥٠ ا٣ٕك١ؿٱح ٦كذ٤ٞح ك٦عةٱؽة. ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ 
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 52 ٦ةدة 
14

 ا٣اإ٩كة٩ٲح أك ا٧٣٭ٲ٪ح ادٛةٝٲح ٦٪ة٬ٌح ا٣ذٕؾٱت كٗٲؿق ٨٦ ًؿكب ا٧٣ٕة٤٦ح أك ا٣ٕٞٮثح ا٣ٞةقٲح أك 
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ذ٣ٟ ُٱُٰٕ ٝة٩ٮف األظ١ػةـ ا٣ٕكػ١ؿٱح ا٣عػٜ ٤٣ٌٞػةء ا٣ٕكػ١ؿم ثة٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا٣ضػؿاا٥ ا٣ذػٰ دٞػٓ ٦ػ٨ األظػؽاث 

ا٣ؼةًٕٲ٨ ألظ١ةـ ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف
15

. 

ة  األظ١ةـ ا٣ٌٞةاٲح   قةدقن

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

 اإلٔؽاـ  ●

د٥ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ٤َٛٲ٨ ثةإلٔؽاـ، أظؽ٧٬ة ٬ٮ أظ٧ؽ ػة٣ؽ وؽك٦ح. ٚٞؽ د٥ اد٭ة٦ػ٫ ثضؿٱ٧ػح ٝذػ٢ كٕٝػخ ثذػةرٱغ 

٦ػةرس كأرقػ٤خ ٤ٖٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ إػٛةا٫ ٝكػؿٱةن ٝجػ٢ دػةرٱغ ا٣ٮإٝػح ثأٱػةـ كثذػةرٱغ  ٦ٕٓٔ٘ةرس ٨٦ ٔةـ  ٖٕ

ا٣سة٨٦ ٔنؿ ثٕػؽ إػٛةاػ٫ ٝكػؿٱةن كٝجػ٢ دػةرٱغ كإٝػح  األقؿة د٤٘ؿاٚةت ٤٣٪ةات ا٣ٕةـ ثؾ٣ٟ. أ٢٧٠ وؽك٦ح ٔة٫٦

 ٦ٕٔةرس. كظذٯ ٱذ٥ إػٛةء اإلصؿاءات ا٧٣ٕٲجح ٧٤٣عة٧٠ح د٥ دعؿٱؿ دػةرٱغ ٦عٌػؿ ا٣ٌػجٍ ٚػٰ  ٚٔا٣ٞذ٢ كذ٣ٟ ٰٚ 

٦ةٱٮ أم ثٕؽ ٢٠ ٨٦ دةرٱغ إد٧ةـ وؽك٦ح ٣ٕة٫٦ ا٣سة٨٦ ٔنؿ كدةرٱغ كإٝػح االد٭ػةـ. ٱ٪ذْػؿ وػؽك٦ح اٳف ٝػؿار 

 ٦ع٧١ح ا٣٪ٞي. 

 ٣كض٨ ا٧٣ؤثؽ كا٧٣نؽد ا ●

ٱذ٥ ا٣ع٥١ ٤ٔػٯ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ األَٛػةؿ ثٕٞٮثػةت َٮٱ٤ػح ٧٣ضػؿد اد٭ػة٦٭٥ ثة٣ذْػة٬ؿ أك اال٩ٌػ٧ةـ إ٣ػٯ ص٧ةٔػح 

 قٲةقٲح ٦عْٮرة.

 ق٪ح ٰٚ ٌٝٲح دْة٬ؿ. ٘ٔٚٞؽ د٥ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ا٤ُٛ٣ٲ٨ تٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽت كتثاؿ أٱ٨٧ت ثة٣كض٨ ا٧٣نؽد 

ٰٚ ٌٝٲح أظؽاث ا٧٣ُؿٱح، كذ٣ٟ ثٕؽ ٦عة٧٠ح ص٧ةٔٲح مػ٤٧خ  ق٪ٮات ٢َٛٔٓ ثة٣كض٨  ٧٠ٖٔة د٥ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ 

ة. اقذ٧ؿت ا٧٣عة٧٠ح  ٖٓ  ق٪ٮات دٞؿٱجنة. ٦ٗنذج٭ن

جػةدة أظ٧ػؽ  ٩ٔ٘ة٬ٲٟ ٨ٔ األظ١ةـ ا٣٘ٲةثٲح ا٣ٞةقٲح ا٣ذٰ دى٢ إ٣ٯ  ُٔ ق٪ح ٧٠ة ٬ٮ ا٣عةؿ ٰٚ ٌٝػٲذٰ ا٤ُٛ٣ػٲ٨ 

 ٚذؿات ا٩ذْةر االقذب٪ةؼ ك٩ٞي ا٣ع٥١. كٱةقؿ ٫َ. ُٱىجط األَٛةؿ ٰٚ ٬ؾق ا٣عةالت ٦ُةردٱ٨ داا٧ةن ظذٯ أز٪ةء

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ٱ٪ه ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٤ٰٔ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣ذؽاثٲؿ ا٣ذٰ د٭ؽؼ إ٣ٯ ظ٧ةٱػح األَٛػةؿ ٦ػ٨ األظ١ػةـ ا٣ُٮٱ٤ػح كا٣ٞةقػٲح، 

 كدٮٚؿ ٣٭٥ ٦ٕة٤٦ح ػةوح.

، ٱٮٚؿ ا٣ٞة٩ٮف ثؽاا٢ الظذضةز األَٛةؿ ا٣ؾٱ٨ ٥٣ ٱج٤٘ػٮا ا٣ؼة٦كػح ٔنػؿة ٦ػ٨ ا٧ٕ٣ػؿ  ٦سػ٢ ا٣ذػٮثٲغ كا٣ؿٝةثػح أكالن

ا٣ٌٞةاٲح، كػؽ٦ح ا٧٣ضذ٧ٓ كاإلٱؽاع ٰٚ ٦ؤقكةت ا٣ؿٔةٱح االصذ٧ةٔٲح
16

. 

زة٩ٲةن، ٱعْؿ ا٣ٞة٩ٮف ٦ٕةٝجح األَٛةؿ ثةألظ١ةـ ا٧٣نؽدة ك ا٣كض٨ ا٧٣ؤثؽ ك ٔٞٮثح اإلٔؽاـ
17

. 
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 ٝة٩ٮف ا٣ٌٞةء ا٣ٕك١ؿم ٦8ةدة   
16

 101 ٦ةدة  
17

 ٨٦ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ 111ةدة ٦  
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زة٣سنة، ٱ٤ــ ٦ؿاٝجٮف اصذ٧ةٔٲٮف، دٕٲ٪٭٥ كزارة ا٣ذٌة٨٦،  تثإ٩نةء ٤٦ٙ ٢١٣ ٢َٛ ٦ذ٭٥ ٝج٢ أف ٱذؼؾ ا٣ٞةًػٰ 

ػػة ٠ػػة٦ان ٣عة٣ػػح ا٣ُٛػػ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح كا٣٪ٛكػػٲح كا٤ٕٞ٣ٲػػح  أم ٝػؿار ثنػػأف ا٣ٌٞػػٲح، ٤ٔػػٯ أف ٱذٌػػ٨٧ ا٤٧٣ػػٙ دٞٲٲ٧ن

. كٱضت ٤ٔػٯ ا٧٣ع٧١ػح ٝجػ٢ ا٣ع١ػ٥ ٚػٰ كا٣جؽ٩ٲح كاالصذ٧ةٔٲػح كٱذ٥ ا٣ذىؿؼ ٰٚ ا٣ؽٔٮل ٤ٔٯ ًٮء ٦ة كرد ٚٲ٫

ا٣ؽٔٮل أف د٪ةٝل كإًٰ دٞةرٱؿ ا٣ٛعه ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ة ٚٲ٧ة كرد ث٭ة ك٣٭ة أف دأ٦ؿ ثٛعٮص إًةٚٲحت 
18

. 

راثٕةن، كٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثذ١ٮٱ٨ ٦عة٥٠ األظؽاث، ٱنذؿط ا٣ٞة٩ٮف تظٌٮر زازػح ٌٝػةة كػجٲػؿٱ٨ ٦ذؼىىػٲ٨ت. ٧٠ػة 

ٱضت أف د١ٮف إظؽل ا٣ؼجٲؿات ٨٦ اإل٩ةث
19

. 

د٪ذ٭ٟ ا٣ك٤ُةت ا٣ٌٞةاٲح ا٣ٞة٩ٮف ٨٦ ا٣٪ةظٲح اإلصؿااٲح ٔ٪ؽ٦ة دٞٮـ ث٧عة٧٠ح األظؽاث ٰٚ ٦عة٧٠ػةت ص٧ةٔٲػح 

ك٦ػػٓ ثػػة٣٘ٲ٨، ك٣ػػٲف ٚػػٰ ٦عػػة٥٠ األظػػؽاث ا٧٣٪ىػػٮص ٤ٔٲ٭ػػة ٚػػٰ ا٣ٞػػة٩ٮف، ٧٠ػػة دذضة٬ػػ٢ دٞػػةرٱؿا٧٣ؿاٝجٲ٨ 

م ٔ٪ػؽ٦ة  ال دأػػؾ ثجػؽاا٢ االصذ٧ةٔٲٲ٨. ٔاكة ٤ٔٯ ذ٣ٟ، ٚإف ا٣ك٤ُةت ا٣ٌٞةاٲح د٪ذ٭ٟ ا٣ٞة٩ٮف ثن٢١ صٮ٬ؿ

 ا٣عجف ا٧٣ؾ٠ٮرة ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف ، كٔ٪ؽ دىؽر أظ١ةـ ثة٣كض٨ ا٧٣ؤثؽ أك ا٧٣نؽد أك ثٕٞٮثح اإلٔؽاـ.

ا، ٱ٪ذ٭ٟ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٩ٛك٫ ادٛةٝٲح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣ ٔ٪ػؽ٦ة ثعىػؿ دُجٲػٜ ثػؽاا٢ ا٣عػجف ٤ٔػٯ األَٛػةؿ  كأػٲؿن

 .٣ٔٛألَٛةؿ دكف اؿدكف ق٨ ا٣ؼة٦كح ٔنؿة، ثٲ٪٧ة دٮٚؿ االدٛةٝٲح ا٣ع٧ةٱح 

ة  ا٣عجف االظذٲةَٰ  ٕن  قةث

 اال٩ذ٭ة٠ةت   -أ

دكذؼؽـ ا٣ك٤ُةت ا٣ٌٞةاٲح ا٣عجف االظذٲةَٰ  ثن٢١ ٦ٛؿط ك ٣ٛذؿات َٮٱ٤ػح دذضػةكز ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ األظٲػةف 

 ا٣عؽ ا٣ؾم ٩ه ٤ٔٲ٫ ا٣ٞة٩ٮف. 

ظجف ٤ٔػٯ ذ٦ػ٥ ٝؿار دضؽٱؽ  ٖٕٗٝؿار اقذ٧ؿار ظجف ٰٚ ػ٧ف ق٪ٮات ك٩ىٙ، ٠ةف ٦٪٭ة  ٜٙٗٔٚٞؽ د٥ روؽ 

ٝػؿار اقػذ٧ؿار ظػجف ٤ٔػٯ ذ٦ػح ا٧٣ع٧١ػح ثٕػؽ إظة٣ػح  ٖٕ٘ٔا٣ٌٞةٱة ٝج٢ أف دعةؿ ٧٤٣عة٥٠ ا٧٣ؼذ٤ٛػح كإص٧ػة٣ٰ 

 ا٣ٌٞٲح.

ة اظذٲةَٲنة ٦٪ؾ ٔةـ  دكف إظة٣ح ٌٝٲذ٫ ٧٤٣ع٧١ح. كٝؽ ظى٢ ٤ٔٯ إػاء قجٲ٢  ٦ٕٓٔٙةزاؿ ا٢ُٛ٣ ت٠ؿٱ٥ت ٦عجٮقن

 ٥ اقذجؽاؿ ٝؿار إػاء ا٣كجٲ٢ ثة٣عجف ٦ؿة أػؿل.أ٠سؿ ٨٦ ٦ؿة إال أف ا٣٪ٲةثح َٕ٪خ ٤ٔٯ ا٣ٞؿار كد

ة اظذٲةَٲنة ٣سازح ْأٔٮاـ دكف إظة٣ح ٌٝٲذ٫ ٧٤٣ع٧١ح.  ٢ّ ا٢ُٛ٣ تظكةـت ٦عجٮقن
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 ٨٦ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٦121ةدة  
19

 ٨٦ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٦121ةدة  
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 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ   -ب

ٱعْؿ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ اقذؼؽاـ ا٣عجف االظذٲةَٰ ٦ٓ األَٛةؿ دعخ ق٨ ا٣ؼة٦كح ٔنؿ ق٪ح . ٚٞؽ ٩ه ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ 

ت ال ٱعجف اظذٲةَٲة ا٢ُٛ٣ ا٣ؾم ٥٣ ُٱضةكز ػ٧ف ٔنؿة ق٪ح، كٱضٮز ٤٣٪ٲةثح ا٣ٕة٦ح إٱؽا٫ٔ إظؽل دكر ا٧٣اظْػح 

ٮل دكذؽٔٯ ا٣ذعِٛ ٤ٔٲ٫، ٤ٔٯ أال ٦ؽة ال دـٱؽ ٤ٔٯ أقجٮع، كٱضت دٞؽٱ٫٧ ٔ٪ؽ ٢٠ ٤َت إذا ٠ة٩خ ّؿكؼ ا٣ؽٔ

ة ٣ٞٮأؽ  ٞن  ٚػٰ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣٪ىٮص االظذٲةَٰ ا٣عجفدـٱؽ ٦ؽة اإلٱؽاع ٤ٔٯ أقجٮع ٦ة ٥٣ دأ٦ؿ ا٧٣ع٧١ح ث٧ؽ٬ة كٚ

ٲحتا٣ض٪ةا اإلصؿاءات ٝة٩ٮف
20

. 

دكذعٜ ا٧٣ةدة ا٣س٪ةء ٚػٰ أ٩٭ػة د٭ػؽؼ ٣ذٞٲٲػؽ اقػذؼؽاـ ا٣عػجف االظذٲػةَٰ. إال أف ٝىػؿ ٩ُػةؽ ا٣ذٞٲٲػؽ ٤ٔػٯ 

 األَٛةؿ دكف ا٣ؼة٦كح ٔنؿة ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ كا٣ذٮقٓ ٰٚ االقذس٪ةءات ٗٲؿ ٦جؿر.

ٱعؽد ٝة٩ٮف اإلصؿاءات ا٣ض٪ةاٲح ٦ؽة ا٣عجف االظذٲةَٰ ثٕػة٦ٲ٨
21

. ك٠ػؾ٣ٟ دػ٪ه ادٛةٝٲػح ظٞػٮؽ ا٣ُٛػ٢ ٤ٔػٯ  

اقذؼؽاـ ا٣عجف االظذٲةَٰ ت٠ذؽثٲؿ أػٲؿ ك ألٝىؿ ٚذؿة ز٦٪ٲح ٦٪ةقجح
22

. " 

٣عجف االظذٲةَٰ ٚػٰ ػػاؼ ٣ألظ١ػةـ ا٧٣ػؾ٠ٮرة أٔػاق ك٤ٔػٯ ٩ُػةؽ كاقػٓ، ٨١٣ ا٣ك٤ُةت ا٣ٌٞةاٲح دكذؼؽـ ا

كد٪ذ٭ٟ ا٣ٞة٩ٮف ثن٢١ وؿٱط ٔ٪ؽ٦ة دكذؼؽـ ا٣عجف االظذٲةَٰ ٦ٓ األَٛةؿ ا٣ؾٱ٨ دٞػ٢ أ٧ٔػةر٥٬ ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػؿ 

 ا٧٣عؽد، كٔ٪ؽ٦ة دذضةكز ا٣ك٪ذٲ٨ ٧٠ة ٬ٮ ٦٪ىٮص ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف.

 

 ح زة٦٪نة  إػاء ا٣كجٲ٢ ث١ٛة٣ح أك ثذؽاثٲؿ اظذؿازٱ

 :اال٩ذ٭ة٠ةت -أ

 ٔٔٝؿار إػاء قجٲ٢، ك١٣٪٭ة ا٩خ ٦ٞذؿ٩ح إ٦ة ثٕجئ ٦ة٣ٰ أك دؽاثٲؿ اظذؿازٱح مةٝح. م٤٧خ ا٣ٞػؿارات  ٕٙٔد٥ روؽ 

ٝؿار إػاء قػجٲ٢ ثذػؽاثٲؿ اظذؿازٱػح ٱذٕػٲ٨ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ ا٣ُٛػ٢ أف ٱٞػؽـ ٩ٛكػ٫  ٘ٔٔٝؿار إٚؿاج ث١ٛة٣ح ٦ة٣ٲح، ك

 ٤٣ٞك٥  ٣ٕؽد ٦ٕٲ٨ ٨٦ األٱةـ ٢٠ أقجٮع.

                                                             
20

 119 ٦ةدة  
21

 143 ٦ةدة  
22

 ب-٦31ةدة   
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المٟ أف إػاء قجٲ٢ األَٛةؿ ٤ُ٦ٮب ٧٣ة ٨٦ مأ٫٩ أف ٱٕٲؽ األَٛةؿ ٣عؿٱذ٭ة، إال أف إٝػؿاف ا٣ٞػؿار ث١ٛة٣ػح أك 

دؽاثٲؿ اظذؿازٱح ٱٕؽ اقذ٧ؿاران ٗٲؿ ٦جؿر ٰٚ ا٣ذٕؽم ٤ٔٯ ظؿٱح األَٛةؿ ك٤ٔٯ كإ١٦ة٩ٲةد٭٥ ٰٚ اال٣ذعةؽ ثة٧٣ؽارس 

 كاقذ٧١ةؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥.

٦ٮاص٭ػح ا٩ذ٭ة٠ػةت ٦ػ٨ ٝجػ٢ ا٣كػ٤ُةت أز٪ػةء ٚذػؿات ا٧٣ؿاٝجػح، ظٲػر كٔاكة ٤ٔٯ ذ٣ٟ، ٱكذ٧ؿ األَٛػةؿ ٚػٰ 

ٱنذ١ٰ األَٛةؿ ٨٦ دٕ٪خ أٚؿاد ا٣نؿَح ٰٚ دكضٲ٢ ا٣عٌٮر كاال٩ىؿاؼ، كدٞٲٲػؽ أٱػؽٱ٭٥ أز٪ػةء ا٧٣ؿاٝجػح دكف 

 ظٜ، كٔؽـ د٪ٛٲؾ ٝؿار ا٣٪ٲةثح ثذؼٛٲي ٔؽد قةٔةت ا٧٣ؿاٝجح.

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

ٚػٰ ظة٣ػح ٔػؽـ د١٧٪ػ٫  -إػاء ا٣كجٲ٢ إ٦ة  ا٣عٲ٤ٮ٣ح ثٲ٨ اقذٕةدة ا٢ُٛ٣ ٣عؿٱذػ٫ٱ٪ذش ٨ٔ ا٣ذؽاثٲؿ ا٣ذٰ دىةظت 

أك دٞٲؽ٬ة ثن٢١ ٗٲؿ ٦جػؿر، ٚػٰ ظة٣ػح إ٣ـا٦ػ٫ ا٣ذٞػؽـ ٤٣ٞكػ٥. ث٪ػةء ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ دنػٮب د٤ػٟ -٨٦ دٚٓ ا١٣ٛة٣ح

 اإلصؿاءات ٩ٛف اإلم١ة٣ٲةت ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ا٣ذٰ دنٮب ا٣عجف االظذٲةَٰ.

ة  اال٩ذ٭ة٠ةت داػ٢ أ٦ة٨٠ اال ٕن  ظذضةز دةق

  االظذضةز ٦ٓ ثة٣٘ٲ٨ 

 :اال٩ذ٭ة٠ةت -أ

ا ٦ة ٱذ٥ إٱؽاع األَٛةؿ ا٧٣عذضـٱ٨ ٰٚ ٩ٛف أ٦ة٨٠ اظذضةز ا٣جة٣٘ٲ٨ ٧٦ػة ٱٕػؿة األَٛػةؿ ٧٣ؼػةَؿ ٔؽٱػؽة.   ٠سٲؿن

إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٌؿر ا٣٪ةص٥ ٨ٔ االػذاط ثة٧٣ضؿ٦ٲ٨ ا٣جة٣٘ٲ٨، ٱٮاص٫ األَٛةؿ ٦ض٧ٮٔح ٦ذ٪ٮٔح ٨٦ اال٩ذ٭ة٠ةت أز٪ةء 

٬ؾق ا٧٣٪نآت ا٧٣ؼذ٤ُح ظٲر أف ا٣ـ٩ةزٱ٨ ا٣ذٰ ٱٞٲ٧ٮف ٚٲ٭ة ١٦ذْح ك ٤٦ٲبح ثة٣ػؽػةف كدٛذٞػؿ دٮاصؽ٥٬ ٰٚ 

 إ٣ٯ ا٣ذ٭ٮٱح ا٧٣٪ةقجح كأمٕح ا٣ن٧ف ك١٦ةف ٤٣ذؿٱي.

ػة مػذٲ٧ح  ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ٦أقةد٫، ٱؿكم ا٢ُٛ٣ ٔـٱـ  تأكؿ ٱٮ٦ٲ٨ ٕٝؽد٭٥ ٰٚ ا٣ٞك٥ ٠٪خ ٦ٓ ا٣ض٪ةاٲٲ٨ داٱ٧ن

ة كقت دٱ٨ ك٠ة٩ٮا ثٲنؿثٮا ٢٠ ٕن ظةصح ٦ل قضةٱؿ ثف، ٠٪خ أ٤ٗت ا٣ٮٝػخ ٦ىػؽع كأكؿ ٱػٮـ أ٧ٗػٯ ٤ٔٲػة  َج

ك٧٣ة ٚٞخ ١٦٪ذل ٚة٠ؿ ظةصح، كٱٌٲٙ ٠٪ػخ ث٪ػةـ ٤ٔػٯ ص٪جػٰ ٦ٕػؿٚل أ٩ػةـ ٤ٔػٯ ّ٭ػؿم
23

كأكؿ ٣ٲ٤ػح ٚػٰ  

 ا٣ٞك٥ ٧٩خ ص٪ت ا٣ع٧ةـ ٔنةف ١٦٪ل ٰٚ ١٦ةف ثٕؽ ٠ؽق دٕٚخ ٤ٚٮس كأػؽت ١٦ةف أظك٨ت.

ػة ٚػٰ ػ٪ػةؽ ٦ٕػة٥٬  ٕ٘ٔٓكدع١ٰ كا٣ؽة ا٢ُٛ٣ ظكةـ تاث٪ٰ ٦ػ٨ قػ٪ح  ٦ٮصػٮد ثة٣ٞكػ٥ ٦ػٓ ا٣ض٪ػةاٲٲ٨ كداٱ٧ن

 ثكجت ا٣ؽػةف كا٣كضةٱؿت.

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ -ب

ٱعْؿ ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ اظذضةز األَٛةؿ ٦ٓ ا٣جة٣٘ٲ٨ ك٠ؾ٣ٟ ظؽد ٔٞٮثح ٨٧٣ ٱٞٮـ ثؾ٣ٟ
24

. كدؤ٠ؽ ادٛةٝٲح ظٞٮؽ 

ة، ٦ة ٣ػ٥ ٱٕذجػؿ أف ٦ىػ٤عح ا٣ُٛػ٢ ا٣ٌٛػ٤ٯ ٌن ا٢ُٛ٣ ٤ٔٯ ظْؿ ذ٣ٟ أٱ
25

دٞذٌػٰ ػػاؼ ذ٣ػٟ. د٪ذ٭ػٟ ا٣نػؿَح  

 .ثن٢١ ٦٪٭ضٰ وؿٱط ٬ؾق ا٧٣ةدة  ثةظذضةز األَٛةؿ ٦ٓ ا٣جة٣٘ٲ٨ ٰٚ ٦ؿاٜٚ ٗٲؿ ٦٪ةقجح ٣ألَٛةؿ

                                                             
23

 ا٠ذْةظ ١٦ةف االظذضةزإمةرة إ٣ٯ   
24

 112 ٦ةدة  
25

 ت -٦31ةدة   
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كٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثذى٧ٲ٥ ا٧٣٪نآت، ٚذ٪ه ٝٮأؽ األ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٣ع٧ةٱح األظؽاث ا٧٣ضػؿدٱ٨ ٦ػ٨ ظػؿٱذ٭٥ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ 

٧ةدٱػح ٦ذٮاٚٞػةن ٦ػٓ ٗػؿة إٔػةدة دأ٬ٲػ٢ األظػؽاث ٔػ٨ تٱذٕٲ٨ أف ٱ١ٮف دى٧ٲ٥ ٦ؤقكةت األظؽاث كثٲبذ٭ػة ا٣

َؿٱٜ ٔاص٭٥ أز٪ةء إٝة٦ذ٭٥ ٰٚ ا٧٣ؤقكػةت، ٦ػٓ إٱػاء االٔذجػةر ا٣ٮاصػت ٣ؼىٮوػٲح ا٣عػؽث ا٣عكػّٲح كد٪٧ٲػح 

٦ؽار٫٠، كإدةظح ٚؿص ا٣ذٮاو٢ ٦ٓ االٝذؿاف كامذؿا٫٠ ٰٚ األ٣ٕةب ا٣ؿٱةًٲح كا٣ذ٧ةرٱ٨ ا٣جؽ٩ٲح كأ٩نػُح أكٝػةت 

ا٣ٛؿاغ
26

 االظذضةز ا٧٣ؼذ٤ُح ا٣ذٰ ٱعذضـ ث٭ة األَٛةؿ ال دٮٚؿ أم ٨٦ ٬ؾق ا٣عٞٮؽ. ت، ٨١٣ أ٦ة٨٠

  ا٣ـٱةرات 

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

  ثةت ا٧٣ٕذةد أف ال دـٱؽ ٦ؽة ا٣ـٱةرة ٰٚ أٝكةـ ا٣نؿَح ٨ٔ دٝٲٞح أك از٪ذٲ٨ ٍٚٞ. 

 .دع١ٰ كا٣ؽة ا٢ُٛ٣ ظكةـتا٣ـٱةرة ٰٚ ا٣ٞك٥ ٦ل زٱةرة ٱةدكب ثؽٱ٫٤ األ٢٠ ك٦ل ثٕؿؼ أق٥٤ ٤ٔٲ٫ت 

كدع١ٰ كا٣ؽة ا٢ُٛ٣ ٔـٱـ تاألكؿ ٠ة٩خ ا٣ـٱةرة ٦ؽد٭ة ٤ٝٲ٤ح ك٦ل ث٤عٜ إٔٝػؽ ٦ٕػةق كثٕػؽ ٠ػؽق ثٞٲػخ أدٚػٓ 

 ٤ٚٮس ٔنةف ٱكٲجٮ٩ٰ إٔٝؽ ٦ٕةقت.

 :ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ -ب

د٪ه ٝٮأؽ األ٥٦ ا٧٣ذعؽة ثنأف ظ٧ةٱح األَٛةؿ ا٧٣ضؿدٱ٨ ٨٦ ظؿٱذ٭٥ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ت١٣ػ٢ ظػؽث ا٣عػٜ ٚػٰ د٤ٞػٰ 

ك٦ذ١ؿرة، ث٧ٕؽؿ زٱةرة كاظػؽة ٠ػ٢ أقػجٮع أك زٱػةرة كاظػؽة ٠ػ٢ مػ٭ؿ ٤ٔػٯ األٝػ٢، ٦ػ٨ ظٲػر زٱةرات ٦٪ذ٧ْح 

ا٧٣جؽأ، ٤ٔٯ أف دذ٥ ا٣ـٱةرة ٰٚ ّؿكؼ ُدؿأٰ ٚٲ٭ة ظةصح ا٣عؽث إ٣ٯ أف د١ٮف ٫٣ ػىٮوٲةد٫ كواد٫ كد٢ٛ١ ٫٣ 

االدىةؿ ثا ٝٲٮد، ثأقؿد٫ ك ث٧عة٦ٲ٫
27

".  

 ح كال دذٲط ا٧٣ضةؿ ٤٣ذٮاو٢ ٦ٓ األقؿة كا٧٣عة٦ٰ.ثٲ٪٧ة  ا٣ـٱةرات ٰٚ ا٣ٮاٝٓ  ال دعذؿـ ا٣ؼىٮوٲ

 

  ٰاإل٧٬ةؿ ا٣ُج 

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

ٱٕة٩ٰ األَٛةؿ ٰٚ أ٦ة٨٠ االظذضةز ٨٦ اال٠ذْةظ ك٨٦ ّؿكؼ ٗٲؿ وػعٲح  ك٠ػؾ٣ٟ ٦ػ٨ اٚذٞػةر ا٣ؿٔةٱػح ا٣ُجٲػح 

دٛػة٥ٝ ظة٣ح إ٧٬ةؿ َجٰ أقٛؿت ٨ٔ ٦نػة٢٠ وػعٲح  د٪ٮٔػخ ٦ػة ثػٲ٨ ظػةالت  ٖ٘ا٧٣٪ةقجح. ٝةـ ا٧٣ؿ٠ـ ثؿوؽ 

ا١٣كٮركا٣ذك٥٧ ٩ذٲضح مؿب ٦ٲةق ٤٦ٮزح كا٩ذنةراأل٦ؿاة ا٣ض٤ؽٱح ت٠ة٣ضؿبت. ٬ؾا ثةإلًةٚح ٣ؿوؽ ظة٣ػح إ٧٬ػةؿ 

 .َٕٙٔٓجٰ أدت ا٣ٯ كٚةة ا٢ُٛ٣ ت٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ٦ع٥ت ٔةـ 

ٰٚ ثٕي األظٲةف ٱكػ٧ط ا٣ٌػجةط  ٤٣ُٛػ٢ ا٧٣كػضٮف ثة٣ػؾ٬ةب ٧٤٣كذنػٛٯ، ٤ٔػٯ أف ٱػذ٥ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ٩ٛٞذػ٫  

  ا٣ؼةوح.

م ا٤ُٛ٣ح ٩ؽا تكأ٩ة ٰٚ ا٣ٞك٥ أ٧ٗٯ ٤ٔٲة كق٧عٮا إ٩ٰ أ٤َٓ ٧٤٣كذنٛٯ ٔنةف ٱػذ٥ ا١٣نػٙ ٤ٔٲػة كػؿصػخ دؿك

٦ٕةٱة كاظؽة ز٦ٲ٤ذٰ ٠ة٩خ ٦عجٮقح كاد٤١جنخ ٦ٕةٱة ٔنةف ز٦ٲادػٰ ٚػٰ ا٣ـ٩ـا٩ػح ػػةٚٮا ٤ٔٲػة أ٤َػٓ ٣ٮظػؽم، 

                                                             
26

 32 ٦ةدة 
27

 60 ٦ةدة 
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ٝػةؿ ٤٣ػؽ٠ذٮر ٬ػٰ  كدػ٤خ ا٧٣كذنٛٯ ٤ٔٯ ظكةثٰ كادؿ٠ج٤ٰ ٦ع٤ٮؿ ك٣٘ةٱح ٧٣ة ٚٮٝخ كٚذعخ ٔٲ٪ٰ ا٣ٌػةثٍ

 ٠ؽا ٚةٝخ ك٬ذؿصٓ د٣ٮٝذٰت.

ة ٨٦ د٤ٰٞ ا٣ؿٔةٱح ا٣ىعٲح.  كٰٚ أظٲةف أػؿل د٧٪ٓ ا٣ك٤ُةت ا٢ُٛ٣ د٧ة٦ن

دٞؽـ ا٢ُٛ٣ تظكةـت ث٤ُت ١٤٣نٙ ا٣ُجٰ كد٧خ ا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٝج٢ ا٣٪ٲةثػح ١٣٪ػ٫ ٣ػ٥ ٱػذ٥ ثكػجت دٕ٪ػخ 

 ا٧٣كبٮ٣ٲ٨ ٰٚ ٝك٥ ا٣نؿَح.

ت ١٤٣نٙ ٨١٣ ٝةـ ًةثٍ ثٞك٥ ا٣نؿَح ثذ٧ـٱٜ ا٤ُ٣ت كرٚي ػؿكص٫ أ٦ة ا٢ُٛ٣ ت٦ةزفت ٚٞؽ ٝةـ ثذٞؽٱ٥ ٤َ

 ١٤٣نٙ.

 

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

٩ىخ ٝٮأؽ األ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٣ع٧ةٱح األَٛةؿ ا٧٣ضؿدٱ٨ ٨٦ ظؿٱذ٭٥ ٤ٔٯ كصػٮب دض٭ٲػـ أ٦ػة٨٠ اظذضػةز األَٛػةؿ 

٣ؿٔةٱػح ا٣ُجٲػح تث٧ؿاٜٚ ك٦ٕؽات َجٲح ٠ةٚٲح د٪ةقػت ٔػؽد ٩ـالا٭ػة ك٦ذ٤ُجػةد٭٥، ك٦ػٮّٛٲ٨ ٦ػؽرثٲ٨ ٤ٔػٯ ا

ا٣ٮٝةاٲح ك٤ٔٯ ٦ٕة٣ضح ا٣عةالت ا٣ُجٲح ا٣ُةراح.  ك٢١٣ ظؽث ٱٕؿة أك ٱن١ٮ ٨٦ ا٧٣ؿة أك دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ أٔؿاة 

٦ذةٔت ثؽ٩ٲح أك ٤ٞٔٲح أف ٱٕؿة ٤ٔٯ َجٲت ٣ٲذٮ٣ٯ ٚعى٫ ٤ٔٯ ا٣ٛٮر
28

". 

٦٪ػٓ األَٛػةؿ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ، ٚإف ٦ؿا٠ـ ا٣نؿَح ػة٣ٲح ٨٦ أم ٦ؿاٜٚ أك ٦ٕؽات َجٲػح، ك٦ػٓ ذ٣ػٟ، ٱػذ٥ 

 دكف ٦جؿر ٨٦ د٤ٰٞ ا٣ؿٔةٱح ا٣ُجٲح ػةرج أ٦ة٨٠ االظذضةز ظذٯ ٣ٮ ٠ةف ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٩ٛٞذ٭٥ ا٣ؼةوح.

 

 
                                                             

28
 51 ٦ةدة  
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ا  اال٩ذ٭ة٠ةت ًؽ األَٛةؿ ٰٚ قٲ٪ةء   ٔةمؿن

 اال٩ذ٭ة٠ةت  -أ

٦ػ٨ ٝجػ٢ ص٧ةٔػةت إر٬ةثٲػح ٦كػ٤عح،  ٖٕٔٓدن٭ؽ ٦عةْٚح م٧ةؿ قٲ٪ةء ٦ٮصح ٨٦ ٤٧ٔٲةت اإلر٬ةب ٦٪ؾ ٔػةـ 

ا٣ؽك٣ح ا٧٣ىؿٱح ٣٭ؾق ا٤٧ٕ٣ٲةت اإلر٬ةثٲح ٝة٦ػخ ا٣كػ٤ُةت ا٧٣كػؤك٣ح ٔػ٨ د٪ٛٲػؾ ا٣ٞػة٩ٮف  كٰٚ إَةر ١٦ةٚعح

ثةقذ٭ؽاؼ األَٛةؿ ثن٢١ ٗٲؿ ٦ُجؿر. ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿ، د٥ اقذ٭ؽاؼ ا٣ُٛػ٢ ت ٔجػؽ اهلل أثػٮ ٦ػؽٱ٨ت 

ة ٍٚٞ، ٧٠ة ذ٠ؿ ا٣ذٞؿٱؿ قة٣ٛةن   .ثإػٛةا٫ ٝكؿٱة ظٲ٪٧ة ٠ةف ٱج٤ٖ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ از٪ٯ ٔنؿ ٔة٦ن

كٝؽ د٥ أٱٌةن إػٛةء ا٢ُٛ٣ أ٩ف ظكةـ ا٣ؽٱ٨  ٧٣ؽة أرثٓ ٦ةاح ٱٮـ ٔ٪ؽ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ؼة٦كػح ٔنػؿة ٦ػ٨ ٧ٔػؿق. 

كثٕؽ ّ٭ٮرق د٧خ إظة٣ذ٫ إ٣ٯ ٦ع٧١ح أ٨٦ ا٣ؽك٣ح، ك ٫٤ٞ٩ إ٣ٯ قػض٨ ا٣ٕـك٣ػٰ ا٣ٕكػ١ؿم ا٧٣ٕػؿكؼ ثة٣ذٕػؾٱت، 

 كاُد٭٥ ثةال٩ذ٧ةء إ٣ٯ دأل.

٤ُٛ٣ٲ٨ ٤٣ذٕؾٱت كاإلٱؽاع ٰٚ ا٣عجف اال٩ٛؿادم كا٣عؿ٦ةف ٦ػ٨ ا٣عػٜ ٔاكة ٤ٔٯ اإلػٛةء ا٣ٞكؿم ٝؽ دٕؿة ٠ا ا

 ٰٚ ا٣ـٱةرة.

ك٤ٔٯ وٕٲؽ آػؿ كٝٓ أَٛةؿ آػؿٱ٨ ٥٣ دكذ٭ؽٚ٭٥ ا٣ك٤ُةت ًعٲحن ٤٣٪ـاع ٰٚ قٲ٪ةء، ظٲر كٝٓ ا٣جٕي ًعٲح  

 ا٣ٞىٙ ا٣ٕنٮااٰ كإَاؽ ا٣٪ةر ٨٦ ٝج٢ ا٣ضٲل،أ٦ة اٳػؿكف ٚٮٕٝٮا ًعٲح  ٤٣٭ض٧ةت اإلر٬ةثٲح.

 آػؿكف  ثنْةٱة أك روةص ٔنٮااٰ.٢َٕٛٗ كإوةثح  ٗٙا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ٕك١ؿٱح ٤٣ضٲل ٨ٔ ٦ٞذ٢ أقٛؿت 

 

 

 

 

 

 

٦٪٭٥ ٝذ٤ٮا ٰٚ ا٣٭ضٮـ ٤ٔٯ ٦كػضؽ ا٣ؿكًػح  ٖٓظة٣ح ٝذ٢، ٖٚكث٤٘خ ظةالت ا٣ٞذ٢ ٩ذٲضح ٤٧ٕ٤٣ٲةت اإلر٬ةثٲح 

 اػؿكف. ٕٓ. كم٭ؽ ا٣عةدث إوةثح ٕٚٔٓثجبؿ ٔجؽ ٰٚ ٩ٮ٧ٚجؿ 
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 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ  -ب

٩ه ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٤ٔٯ أ٫٩ ت د٧ذ٪ٓ ا٧٣كبٮ٣ٲح ا٣ض٪ةاٲح ٤ٔٯ ا٢ُٛ٣ ا٣ؾم ٥٣ ٱضةكز از٪ذػٰ ٔنػؿة قػ٪ح ٦ٲادٱػح 

٠ة٤٦ح كٝخ ارد١ةب ا٣ضؿٱ٧ح
29

ت، ك٦ٓ ذ٣ٟ دػ٥ اد٭ػةـ ا٣ُٛػ٢ ٔجػؽ اهلل أثػٮ ٦ػؽٱ٨ ثةإلر٬ػةب، كدػ٥ كًػ٫ٕ ٚػٰ 

 ا٣عجف اال٩ٛؿادم، ك٠ؾ٣ٟ ٥٣ ٱذ٥ إٱاا٫ ا٣ؿٔةٱح ا٣ىعٲح ا٧٣٪ةقجح.

ٱذ٤ٕٜ ثع٧ةٱح ظٲةة األَٛةؿ, ٝؽ ٩ىخ ادٛةٝٲح ظٞٮؽ ا٢ُٛ٣ ٤ٔٯ كصٮب أف تدذؼؾ ا٣ؽكؿ األَؿاؼ، كٚٞػة كٚٲ٧ة 

ثة٣ذـا٦ةد٭ة ث٧ٞذٌٯ ا٣ٞة٩ٮف اإل٩كة٩ٰ ا٣ؽك٣ٰ ثع٧ةٱح ا٣ك١ةف ا٧٣ؽ٩ٲٲ٨ ٰٚ ا٧٣٪ةزٔةت ا٧٣ك٤عح، ص٧ٲٓ ا٣ذػؽاثٲؿ 

٤طا١٧٧٣٪ح ٤٧ٔٲنة ١٣ٰ د٨٧ٌ ظ٧ةٱح كرٔةٱح األَٛةؿ ا٧٣ذأزؿٱ٨ ث٪ـاع ٦ك
30

".  

كثؽال ٨٦ ظ٧ةٱح ا٣ٞٮات ا٧٣ك٤عح ٣ألَٛػةؿ، ٚ٭ػٰ دٕؿًػ٭٥ ٣ا٩ذ٭ة٠ػةت إ٦ػة ثةد٭ػة٦٭٥ ثةإلر٬ػةب كا٣ذ٪١ٲػ٢ 

ث٭٥، كإ٦ة ثذٕؿٱي ظٲةد٭٥ ٤٣ؼُؿ ظٲ٨ دٞٮـ ث٤٧ٕٲةد٭ة ا٣ٕك١ؿٱح ك٬ٰ دؽا٥٬ اإلر٬ةب. ٚجٲ٪ة ٝذػ٢ اإلر٬ػةب 

 . َٗٙٛا، ٝذ٤خ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ٕك١ؿٱح  ٖٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 ٝة٩ٮف ا٢ُٛ٣ ٦44ةدة   
30

 4 ٚٞؿة ٦38ةدة   
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