
 

 ا٠دص٤ْ ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴهٶج هخ٧ةه٩٠ ١٠ًٝة٭ة ا٧ٍ٬٠ٮة

 " " ًٜٮدة هٔؼٷ ها٠ص٬٧ب أ٬٤٦دشةى
 أ.خ. ٦صٮت فٔٮؼ ٖة٢٦ ا٠ؼثٔي

 

 

ا٠دؿم اٳهٶج ثةٵ٦ظٮةر ٥ٍ٬١٠, هذثٌ ٣وٮؾ٨ ث٤وٮؾ ا٥ٍ٬٠, هِلٟ ثٔٮلؼا ٓل٥    
ا٠ق١َة ا٠ظةك٤ة هخق٫َ١ة هافلدجؼاخ٪ة هٙقلةخ٪ة هغةهلة ٣ٗة٣ؾاخ٫لة       

٪ة هخق٫َ١ة   ا7ظةّٙةة ا٠ص٬٧ثٮة   ا٠ٚدؾٷ ٣ظةّٙة هٔؼٷ, هافدجؼاخ
 م.9114ا٠دي أٓٝجح طؾب 

ّٟ م, 1199هطدل  ٓلةم    9111ٔةم ا٠دص٤ْ ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴهٶج طؿثة ٣ٔةذية ٧٣ؽ ا٠ ِ
فدز٧ةء ا٬٠طٮؼ غٶل خ١ٞ ا٠ٚدؾٷ, ٣مةذكد٩   ا٠ظك٣٬لة اٵادٶٙٮلة   هكةن اٵ

 – 9114  ا٠ٚدلؾٷ   م, ر٢ ا٠ظك٣٬ة اٵادٶٙٮة ا٠ز٧ةاٮلة 9111ا٠زٶرٮة   ٓةم 
م, ثٔؼ د٠ٞ ٓةخ ا٠  هل٬ٚ  ا7ٔةذيلة, ثلة٠ؾ٢ٖ ٣ل٥ ٣ظلةهٵة ا٠لؾاٮـ       9111

ا٠قللةثٛ ١ٓللي ٓجؼا١٠لل٩ هللة٠ض ا٠للّؿث ثةٳهللٶج   ا٠ظك٣٬للة ا٠دللي أٓٝجللح  
م ها٠دي خػ٫١ّ١ة خؿه٭ؾ ٣ؾ٭لْ   ٦دلةاس اٵ٦دػةثلةة, إٵ إّن    9111ا٦دػةثةة ٓةم 

هطٮ٫٧ة ٜلةل ١ٓلي ٓجؼا١٠ل٩    كٟ ٣ظةهٵة ا٠ؾاٮـ ا٠قةثٛ ٜؼ ثةءة ثة٠ٚمٟ, 
 هة٠ض ٠٬ٜد٩ ا7م٬٫ذٷ ٠ٴهٶج:

 إ٣ّة طك٣٬ة خظ٤ٮك٢ هإ٣ّة ٣ٔةذية خ٤٧ٮك٢

 هاغدةذ اٳهٶج ا٠ػٮةذ ا٠زة٦ي ٣ٔةذية خ٤٧ٮ٩, ه٪ؽا ٣ة طوٟ ٙٔٶ.



م, اللدؾ  اٳهلٶج   طك٣٬لة    1199هثٔؼ ر٬ذٷ ا٠مجةب ا٠ق٤١ٮة   ٙجؾا٭ؾ 
ا٠ػ١ٮصٮللة هكة٦للح إطللؼٸ  ثةفلل٧ؼه٨ ا٠دللي أٓٝجللح ا٠د٬ٜٮللْ ة ا7جللةخذٷ  

  طك٣٬لة  افدظٝةٜةخ٫ة, ك٤ة الدؾ    طك٣٬ة غة٠ؼ ثظةج هطد  ا٠ٮل٬م  
 ٥٣ غٶل طٝةات هراذ٭ة غؼ٣ٮة ٵ خدصةهر ا٠زٶت طٝةات.ا٠ؼكد٬ذ ث٥ خٖؾ, 

ك٤ة طةهل ١ٓي ٓجؼا٩١٠ هة٠ض شّؾ اٳهٶج ٓجزة   طؾهب هٔؼٷ ا٠قلدة يلؼ   
اٳهٶج ا٠جملؾ٭ة ه٣ظةه٠لة   ٣٬ٝ٣ةة  رٮٮ٥, هكةن ا٠ٗؾص ٥٣ د٠ٞ ٪٬ ٪ؼذا٠ظ٬

٠ظؾهب ثةٓدجةذ اٳهٶج ا٠ؽو ٭و٧ّ٘ ٥٣ ٜجٟ إيٚةء ا٠جٔؼ ا7ؽ٪جي ة خ١ٞ ا
ع ا٠قلل٧ّي   ا٠للٮ٥٤, مللؾهذأز ا٠ظؾثللة   ا7 غولل٩٣٬ ة أ٦ّلل٩ ٭٤ّزللٟ
٭٤ز١لل٬ن ا7مللؾهع ا٠مللٮٔي ه٠للٮـ ا٠ؿ٭للؼو ا٠ظلل٬رٮٮ٥  هثة7ٝةثللٟ  ثةٓدجللةذ
 ٙة٠ؿ٭ؼ٭ة ٢٫٧٣ ثؾاء.

ٶج   ٙٔة٠ٮلةة هأ٦ملَة ه٦ٝةللةة ٣لؤخ٤ؾ ا٠ظل٬اذ      ك٤ة ٣ّز١ح ٣مةذكة اٳه
ّٙلؾ د٠لٞ ا7لؤخ٤ؾ      ٧ي ا٠ملة٣ٟ أثلؾر خص١ّٮةخل٩ ا٧ٍ٬٠ٮلة,     ا٬٠ٍ ٧٣ولة  طٮلذ ه

ه٧٣دؼٸ ه٣ٮؼان ١٠ٚكؾ ها٠ظ٬اذ ه٣ٝةذٓة ا٠ظصة ثة٠ظصة, ه٪ل٬ ا7ٮلؼان ا٠لؽو    
ثظكلل٢  ,  ه٪لل٬ ٣ٮللؼا٢٫٦ اٱهل ثللٶ ٧٣للةرع, ا٤ٔ٠للٟ ٙٮلل٩ اٵهللٶطٮ٬ن٭صٮللؼ 

هأه٠ٮةخ٢٫   ٙى ا٧٠ؿآةة هخًٚٮ٢٫١ ١٠ق٢١ هٓؼم  افدٔؼاخاخ٢٫ ا7جكؾٷ
هخلؾثٮد٢٫ ا٠ٝةا٤لة ة ا7جلةخئ  ا7قلد٤٫١ة ٣ل٥ ا٠ٚكلؾ        ا١٠ص٬ء ٧ٔ١٠ل٘,  

 ا٬٠فَي اٵٓدؼا٠ي ٠ٴفٶم. 

 

ٜلؼ ٓلؿّرة    هٜةاْ اٱطؼات ا٠دي ٣ّؾة ثلة٠ٮ٥٤ ك٤لة أرجدد٫لة هلؾه  ا٠ؿ٣لةن      إّن
 ٣ولة٠ض ا٠ل٥ٍ٬   أّن اٳهٶج ٠ل٢ ٭ٝلّؼم ٭٣٬لة ٣ول١ظد٩ كظلؿب ة      اٵٓدٝةخ, 

ا١ٔ٠ٮة, ثة٠ؾ٢ٖ ٥٣ ا٠دصةدثةة ا٠ظؿثٮة ها٠دظّٮؿ ا٠  ٪لؽا ا٬7ٜل٘ أه دا  هٜلؼ    
خٙٔح ٧ٓةهؾ٨ هأًٓةا٩ أر٤ة٦ة ٖة٠ٮة ٣ل٥ شلؾاء ٬٣اٜٚل٩ خ١لٞ ا٧7ظلةرٷ ا٠ل        

ثةٱخ٠لة   ا7ددة٠ٮلة   ا٠لٮ٥٤,    ا٥ٍ٬٠ هغٮةذاخ٩, هخم٫ؼ ا٬٠ٜلةاْ هاٱطلؼات  
 ؼ ١ٓٮ٩.ها٠جؾا٪ٮ٥ ة ٣وؼاٜٮة ٣ة ٦ظةهل ا٠دأكٮ



ا٠ظٝةاٛ ا7صّؾخٷ   ٮةفي  ا١٠جٮت أ٣ةمهٙٮ٤ة ٭١ي ف٧ًْ ا٠ٝةذئ ها7ؾاٜت ها٠ق
ها٠دي خدظّؼت ٥ٓ ٦ٚق٫ة ٥٣ غٶل افدٔؾاص ٬٣اٜ٘ اٳهلٶج إراء ًٜلٮدٮ٥   

ن كة٦دة ٤٫٠ة اٱرؾ ا٠كجٮؾ ها١ّ٠دة, ه٧ٍٮدٮ٥ ٪٤ة ًٜٮة هٔؼٷ ها٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة
م ثؼا٭ة ٧٣1114ؽ ا٠ٔةم  هة ا٠قٮةفي ا٠ٮ٧٤ي ثؾ٣ّد٩ غة   هٮةٖة ا7م٫ؼ

ثؼا٭للة  , م ٓللةم1111طللؾب ا٠ؼه٠للة يللؼ ا7د٤للؾخ٭٥ ا٠ظلل٬رٮٮ٥ ٣للؾهذا ثة٠ٔللةم 
م ه٣لة  ٣1199لؾهذا ثزل٬ذٷ ٙجؾا٭لؾ     , هاٵطدصةشةة ا٠قل٤١ٮة ١٠ًٝلٮة ا٠ص٬٧ثٮلة   
ٓٚةس  ة ا٠قل١َة ا٠ملؾٓٮة      –أٓٝج٫ة ٥٣ ا٦ٝٶب ١٣ٮمٮةة ا٠ظ٬ري 

ٟ   م هثؼا٭ة ١٤ٓٮةة ٓةهٚة ا٠ظلؿم 1194ا٠ٔةم  هطدل  ا7مل٫ؼ     ,هٓل٬خٷ اٱ٣ل
ا٠ظة٠ي ها٠ؽو ل٫ؼ ا٠كزٮؾ ٥٣ ا٠ؼ٬ٓاة ا7ظ٣٬٤لة   ا٦ٚولةل ا7ظةّٙلةة    

 ا٠ص٬٧ثٮة  هافٝةض خه٠ة ا٬٠طؼٷ.

 

 

 هٶجؼٷ ٥٣ هش٫ة ٦ّؾ ا٠دص٤ْ ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴا٠ػ١ٚٮة ا٠دةذ٭ػٮة ١٠ظؾب   هٔ

  افدػؼام أطؼ ٍؾ  ا٠وؾاع ه٪٢ ا٠ظ٬رٮ٬ن ا7ؽ٪جٮة كٶٙدة خ٭٧ٮة
 .َٝةب ا7ٝةخ١ٮ٥ هافدؼذاذ ٬ٓاٍ٘ ا٧٠ةزث٫ؼ  افد

 ٠دظٝٮللٛ  فللجد٤جؾ  16م ههلل٬ل رلل٬ذٷ هٜلل٬  ا٠ٝلل٬ٸ ا٠د١ٝٮؼ٭للة أ٣للة
ة أخٸ إ٠ل  خلأغٮؾ ههل٬ل ر٤لةذ ا٠دٗٮٮلؾ ا٠ص٫٤ل٬ذو إ٠ل         ٤ّ, ٣أ٪ؼا٫ٙة

هٔؼٷ, هافد٤ؾاذ ٪ٮ٧٤ة "ا7د٧ٚؽ٭٥ ا٠قةثٝٮ٥" ة ٢ّٔ٣ اٱهيةع 
٥ غٶ٩٠ أفل٬٤٫ا  ثة7ظةّٙة, هغةهة ا٠ص٫ةر اٳخاذو ١٠ؼه٠ة, ها٠ؽو ٣

  هلٔؼٷ  ا7صد٤لْ  أشلؿاء ٣ل٥     ٓؾ١ٜة ١٤ٓٮلة ا٠دٗٮٮلؾ هإثٝلةء    
ّٙ ؾ ا٧7ةح 7ٔةذية ٣٬٤ٓة   ٜجًة ا7ٚة٪ٮ٢ ا٠ٝؼ٭٤ة, اٱ٣ؾ ا٠ؽو ه

 .ا٧٠ّةم ا٠ص٬٫٤ذو



   ٬٤ٍطةة ا7مؾهع اٳ٭ؾا٦ي ١٠د٬فْ ها٠د٤ؼخ   ا٧7َٝة   إٍلةذ
     ٓ ٢ ا٠قلػي  ا٠د٧ةٙـ اٳ١ٜٮ٤ي ة ا٧٠ٚل٬د ها٠زلؾهٷ خٙلْ ث٫لة ١٠لؼ

 ١٠ظ٬رٮٮ٥.ثة7ةل ها٠قٶج ها7قة٦ؼٷ اٳٓٶ٣ٮة 
 ٛا٧٠ّلةم   ٣لأر    ٣ملؾهع ا٠د٬ذ٭لذ هخكلؾ٭ـ     خ٬ذض ا٧٠ّةم ا٠قةث

ا٠قٮةفي ا٠ؼ٭٤ٝؾاٍي هخٚؾ٭٩ٗ ٣ل٥ ٣ًلة٣ٮ٩٧, هٙٮ٤لة ثٔلؼ هلةذة      
٣مك١ة هٔؼٷ إطؼٸ ا٬٠فةاٟ ا٠ٶ إ٦قة٦ٮة ٠دؼٓٮ٢ ٣ملؾهع ا٠د٬ذ٭لذ   

٠دولٚٮة غول٩٣٬ ا٠دلي    طٮذ ٤ٟٓ ا٧٠ّةم ا٠قةثٛ ة افلدٗٶ٫٠ة  
١َة ) ٣زٟ أ٬٠٭ة ا٠ٚؾٜة اٱه٠ل   ٭ؾٸ ا٢٫٦ ٓٝجة ا٣ةم خ٬ذ٭ذ ا٠ق كةن
 ٜٮةخٷ هيجةٍة هش٬٧خا(.  –٣ؼذع 

  ئ٘ أخاء ا7ؤفقةة ا٠ظك٣٬ٮة هٖٮةب ا٠د٤٧ٮة ههش٬خ ٦قت ٓة٠ٮة
٠ٶ٣ٮللة هٓللؼم ههلل٬ل ا٠ػللؼ٣ةة ها7مللةذ٭ْ ٤١٠لل٬ا٧ٍٮ٥ ثة٠مللكٟ   

 .ا٬١َ7ب
 ٗؾا  ثةفدػؼام ا٬ٝ٠ٷ ثٚؾص طؾهب ذٖجة ا٠ظ٬رٮٮ٥   ا٠د٬فْ ا٠ص

٫ٚل٢  خ٬  هطصة ه٤ٓلؾان ه٪ل٬ اٱ٣لؾ ا٠لؽو     ٣دٔؼخٷ   كٟ ٥٣ ا٠ص
كلأ٣ؾ  ٢ ثةفلدػؼام ا٧ٔ٠ل٘ هخؾفلٮػ٩    ة أ٩ّ٦ ٙؾي٬ش٬خ٪ أفجةث٩
 .هاْٜ

 

, فدة طؾهب ٓجزٮة ثٮ٥ ٍؾ  ا٠ولؾاع  كة٦ح ا٧٠دٮصة أن ٜة٣ح   هٔؼٷ, ه
ؾكلح أرلةذاى كةذرٮلة      ؾة هأ٪١كح ا٠ظؾت ها٧٠قلٟ هخ خ٣ّ ا٠ؼه٠ة ها٠ظ٬رٮٮ٥, 

,   ٣ظةّٙة هلٔؼٷ  ش٤ٮْ ا7صةٵة هأخة إ٠  خَٔٮٟ خهذ ا٠ق١َة ا7ظ١ٮة
ن ة ٣ظةّٙة هٔؼٷ ثلة٬ٝ٠ٷ هاخػلؽها ٫٧٣لة ١َ٧٣ٝلة     ٬فٮَؾ ا٠ظ٬رٮطٮذ 

٣لة ٭ٝلؾب ٣ل٥ ٓملؾ٭٥ طؾثلةى ة       ٬٧ّا١٠د٬فْ إ٠ل  ا٧7لةٍٛ ا7صلةهذٷ هلل    
ح ا٠ؽو كلةن ا٠ٮ٧٤ٮل٬ن   ا٬7ا٧ٍٮ٥ اٱثؾ٭ةء خاغٟ هغةذث ا7ظةّٙة, ٙٚي ا٬٠ٜ

٭ٔٮملل٬ن دذهٷ ا٧٠ًللةل ا٠قلل٤١ي ا7د٤زللٟ   ا٠زلل٬ذٷ ا٠مللجةثٮة ا٠مللٔجٮة  
ا٠ق٤١ٮة كةن ا٠ظ٬رٮ٬ن ٭٬ش٬٫ن أف١ظد٢٫ إ٠ل  هلؼهذ ا7ل٬ا٧ٍٮ٥ اٯ٧٣لٮ٥     



  ا٠ص٬  هطصة ه٤ٓؾان ٤٣ةذفٮ٥ أثمْ هفةاٟ ا٤ٝ٠ْ هاٳذ٪ةب ٣و٬ذ٭٥ ٣ة 
 ٟ ا٩١٠.ة أ٩٦ ش٫ةخ   فجٮ -رهذا هث٫دة٦ة  - ٭٬٣٬ٝن ث٩ 

هةذة ٣أفلةٷ إ٦قلة٦ٮة ثكلٟ ا7ٝلة٭ٮـ,      اٳهٶج ة أن ًٜٮة هٔؼٷ  أكؼ 
ٓدجلؾ أن  اة ٜلؼ ٍة٠لح ٣ػد١ل٘ ش٬ا٦لت ا٠ظٮلةٷ, ه     هأن آرةذ٪ة ه٦دةاص٫ة ا٠كةذرٮ

ن ٫٧ٓلة  ٵ٪٤لة ا7قلب٬  ٭٫٣٬ة ١ٓي ٓجؼا٩١٠ هة٠ض ها٠ظ٬رٮٮ٥,  ٍؾ  ا٠وؾاع 
ٚد٫لة  ا7أفةه٭ة ا٠دلي غ١ّ  دؼآٮةخ٫ة هاٯرةذك٬اذره٭دظ٬١٤ن  , ةءىاثدؼاء   ها٦د٫

هأن آرةذ٪ة ا٧٠ٚقٮة هاٵشد٤ةٓٮة ها٠قٮةفٮة فدجٝ  طد  خد٢ ٣ٔة٠صة كلٟ  
 ه٥٠ خقٌٝ ثة٠دٝةخم. ا٧٠دةاس ا7دؾخجة ١ٓٮ٫ة

افلدػؼ٫٣ة ا٠لؾاٮـ   ة ٮل ٳهٶج ٭ٔدٝؼ أن خ١ٞ ا٠ظلؾهب ا٠ٔجز هِٟ ا
 :٠دظٝٮٛ اٱ٪ؼا  ا٠دة٠ٮة ا٠قةثٛ

   ٣ل٥ غلٶل    -ذٜة ا7ظؿ٦ة ه٤١٠ٚة -٠د٬ٝ٭ة ل٬كة ١٣ٮمٮةة ا٠ظ٬رٮٮ٥
ه  ِٟ اطدلؼام   ها٠ؾشةل إدا ٠ؿم اٱ٣ؾ , ٣ؼ٪٢ ثة7ةل ها٠قٶج ها٠ٔدةخ
 .ا7ٔةذ  غٶل ا٠ظؾهب ا٠قدة

 شؿء ٢٫٣ هطٮل٬و ٣ل٥ ا7ؤفقلة ا٧ٍ٬٠ٮلة ا٠ٔقلكؾ٭ة ٤٣ز١لة        خؼ٣ٮؾ
ها٠دي ٵ ٭لؼ٭٥  (, , ٜةخٷ هأٙؾاخا)ّٓؼٷ هٓدةخا هذشةٵ ثة٠ٚؾٜة اٱه٠  ٣ؼّذع 

)ا٠لؽو كلةن    ثة٬٠ٵء ٵث٩٧ أط٤ؼ ١ٓلي ٓجؼا١٠ل٩ هلة٠ض    هش٬٧خ٪ة ٜةخخ٫ة
٫ٮأ ٭٫٣٬لة ٵفلدٶم ٣ٝة٠ٮلؼ ا٠ظكل٢ ثٔلؼ      دا٠ؽو كةن ٭٭ؼٓ  ا٠ٝةاؼ (ه

 أثٮ٩.
 غلٶل ا٠لؼْٙ    اثدؿار خهل ا٠ص٬اذ هغةهة ا١٤7كة ا٠ٔؾثٮة ا٠ق٬ٔخ٭ة ٥٣

ٓقلكؾ٭ة ٵفلدٚؿار   ه٧٣لةهذاة  ٤ٔلٟ ٧٣ةهللةة   ثة١7ٮمٮةة ا٠ظ٬رٮلة ٠ 
 ا٠ظؼهخ ا٠ص٬٧ثٮة ١٤٤١٠كة.

 
 , ٧٣لؽ ثلؼا٭د٫ة  ا٠ظلؾب   هلٔؼٷ   دص٤ْ ا٠ٮ٧٤لي ٠ٴهلٶج   ٠ا ذٙى٠ٝؼ 

 فل٬اء ٠ظلٟ ا٧٠لؿاع   ا٠ؾاٙى ٵفدػؼام ا٧ٔ٠ل٘ ك٬فلٮ١ة    ٩خأكٮؼا ٬7ٜٚ



 ٔدٝؼ٭ةذ د٠ٞ ٧٣ةٜى 7جؼأ ا٠ظ٬اذ ا٠ؽو ثةٓدج , ٚؾص اٱٙكةذث٤ٝ٠ْ اه ثة
٠ٚلى  إ٦ل٩ ا٬٠فلٮ١ة ا7ز١ل  ١٠د٬هلٟ إ٠ل  ا٠ظ١ل٬ل ا٧٠ةشٔلة         اٳهٶج 
 .ػد١٘ أ٬٦ا٫ٓةث٤ ا٧٠ؿآةة 
م, هٙدض ا7صةل ٠ظلؾهب  1114ٟ ا٠ظةل إ٠  ا٬7اش٫ة ا7ق١ظة ٓةم هه

٣دكؾذٷ ٥٣ ٜجٟ ا٠ق١َة ه٥٣ ٜجٟ ا٠ظ٬رٮٮ٥, هافد٫ةن ا٠َؾٙةن ثلؼ٣ةء  
ا٠ٮ٧٤ٮٮ٥ ا٠دي فة٠ح   لٔةب هأهخ٭لة هشجلةل هلٔؼٷ ه٣لة شةهذ٪لة      

هأّٜؾها هٜؼ خٚةغؾ ا٠ظ٬رٮ٬ن .ة ا7ق١ظةف٬اء ٥٣ ا7ؼ٦ٮٮ٥ أه ٥٣ ا٬ٝ٠ا
ثأ٢٫٦ّ ٜد٬١ا  ط٬ا٠ي فدٮ٥ ا٠ٚة ٣ل٥ ش٧ل٬خ هيلجةض ا٠ٝل٬اة ا7قل١ظة      

 .غٶل ا٠ظؾهب ا٠قدة خ١ٞ ا٠ٮ٧٤ٮة

 هكة٦ح ا٧٠دةاس ا7دؾخجة ة خ١ٞ ا٠ظؾهب ٣ة ٭١ي :
ٓمؾاة اٯٵ  ٥٣ ا٠ٝد١  ها٠صؾط  ها7ٔةٜٮ٥ ٥٣ ا7ل٬ا٧ٍٮ٥ هٜل٬اة    .9

 ا٠صٮك هاٱ٥٣.
ظٝل٬  اٳ٦قلةن   ٠ ٥٣ ٜجٟ ١٣ٮمٮةة ا٠ظ٬رٮٮ٥ طؼهت ا٦د٫ةكةة هافٔة .1

٥٣ ٜدٟ هآدٝةل هخٔؽ٭ت هخ٫صٮؾ هإذ٪ةب ٬٤١٠ا٧ٍٮ٥ 7صؾخ اٵغلدٶ   
. ٢٫ٔ٣ 

خمؾ٭ؼ هخ٫صٮلؾ ٣بلةة اٯٵ  ٣ل٥ ا7ل٬ا٧ٍٮ٥ افلدٝؾ ث٫ل٢ ا٠ظلةل           .1
ه   ٣ظةّٙلة هللٔؼٷ,  ٣ػٮ٤لةة ا٧٠لةرطٮ٥ ٣زلٟ "ا7للؿذ " ه "٧٣ؼثلة"     

أ٣ة٦لة ا٠ٔةهل٤ة   ,أه   ا٧7لةٍٛ اٱغلؾٸ ك    ٣ظةّٙة طصلة "طؾص" 
 .ن ها٠ص٬ ه٤ٓؾا
هه٬ل ٣آفي طؾهب هٔؼ٨ هه٭ٶخ٫لة إ٠ل  كلٟ ٜلؾٸ ا٠لٮ٥٤ هخلؾ  آٵ         .4

 اٱذا٣ٟ ٥٣ ا٧٠قةء هٓمؾاة اٯٵ  ٥٣ اٱ٭دةم.
١٠ٮ٧٤ٮللٮ٥ ها٠دكة٣للٟ ا7للؽ٪جي اٳيللؾاذ ثة٬٠طللؼٷ ا٠زٝةٙٮللة ها٠ٚكؾ٭للة   .5

ا٠ٝةا٤ة ة ٙكؾٷ ا٠دقة٣ض ها٠دٔة٭ك ها7قلةهاٷ اٱهلٮ١ة   ا٠ٚكلؾ    
ثلؽ٠ٞ ا٧٠ول٬ش اٳفلٶ٣ٮة ها٠ٝل٬ا٦ٮ٥      اٳفٶ٣ي ها٠ٔلة7ي ٣ػلة٠ٚٮ٥  

ها٠ؼفةخٮؾ ا٠ٮ٧٤ٮة, هاٳٓٶن ا٠ٔة7ي ٠ظ٬ٝ  اٳ٦قةن "ا7ةخٷ ا٠قةثٔة" 
 هكؽ٠ٞ ا٫ٔ٠ؼ ا٠ؼه٠ي ١٠ظ٬ٝ  ا7ؼ٦ٮة ها٠قٮةفٮة.



٬٫ِذ ا٠ٚكؾ ا٠ٝةا٢ ة ٦ّؾ٭ة ا٠ظٛ اٳ٫٠ي   ا٠ظك٢ ه٬ٓخٷ أفة٠ٮت  .6
 فجد٤جؾ   ا٤ٝ٠ْ هاٵفدجؼاخ . ٣16ة ٜجٟ ر٬ذٷ 

ا٧٠قللٮس اٵشد٤للةٓي ه٫ِلل٬ذ ا٠ٔوللجٮةة ا7ؽ٣٬٣للة ثولل٬ذٷ ٠لل٢ خ٤للؿ   .1
خم٫ؼ٪ة ا٠ٮ٥٤ ٥٣ ٜجٟ هخكؾ٭ـ رٝةٙة ا٠ظٝلؼ ها٠كؾا٪ٮلة ثلٮ٥ أث٧لةء     

 ا7صد٤ْ .
خللؼ٣ٮؾ هخٚصٮللؾ ٣بللةة ا٧7للةرل ها7قللةشؼ ها٧7مللآة هإخللٶ  ا7للؿاذع  .8

ها7ظلٶة ا٠دصةذ٭للة هرذع اٱ٠ٗلةم   ا٠ٝللؾٸ ه  ٍؾٜلةة ا7لل٬ا٧ٍٮ٥    
٭ٝلل٬م ١ٓٮ٫للة كللةن كجٮللؾ ٣لل٥ ا7قللةشؼ ا٠دللي  هاٵفللدٮٶء ة ٓللؼخ
 ا7ػة٬ٚ٠ن ٠د٬ش٫ةخ٢٫.

اخقةع ذٜٔة ا٠ٚٝؾ ها٠جَة٠ة   أهفةض ا7ل٬ا٧ٍٮ٥ ك٧دٮصلة ٍجٮٔٮلة     .1
٠ٔمؾاة ا٠ظؾهب ا٠دي أل٫١ٔة ا٠ظ٬رٮ٬ن ه٫ِل٬ذ ٣لة ٭قل٤  ثةٜدولةخ     

 ا٠ظؾب هافدز٤ةذ ٦دةاص٩ 7وة٠ظ٢٫.
 .ة هٔؼٷ  ٣ظةّٙ خؼ٣ٮؾ ا٠ج٧ٮة ا٠دظدٮة هخؾاشْ ٣قد٬ٸ ا٠د٤٧ٮة .91
خ٬خٮؾ ا٠ٔٶٜةة ٣ْ خهل ا٠ص٬اذ ٤٣ة أخٸ إ٠  اٳيؾاذ ثة7وة٠ض ا٧ٍ٬٠ٮلة   .99
. 
غؾهث ٣ظةّٙة هلٔؼٷ هثٔلى ا٧7لةٍٛ ا7صلةهذٷ ٫٠لة ٓل٥ فلٮَؾٷ         .91

 .ا٠ؼه٠ة
ا٠قلةٙؾٷ   للأن ا٠لٮ٥٤     خلؼغٶة إ٭لؾان  ل هافلٔةى أ٣لةم   ٙدض ا7صلة  .91

 .اٳ١ٜٮ٤ٮة هطؾب ثة٬٠كة٠ة ٠ظقةث٫ةهخظ٬٭٩١ إ٠  فةطة ١٠وؾآةة 
ٜلل٬ٸ ا7صد٤للْ ا٠ٚة١ٓللة   ا7ظةّٙللة ٣لل٥ أطللؿاب فٮةفللٮة ٤ٜللْ  .94

ه٤ّ٧٣ةة ٣صد٤ْ ٣ؼ٦ي هلػوٮةة اشد٤ةٓٮة هخ٭٧ٮة, ه٧٣ْ أ٦مَد٫ة 
 ا٠ق٤١ٮة ثة٬ٝ٠ٷ.

خٗٮٮت ا٠ظٝةاٛ ٤ٓة ٭صؾو   ا7ظةّٙة ه٣ة شةهذ٪ة ٥ٓ ا٠ؾأو ا٠ٔلةم   .95
 .ا7ظ١ي ها٠ػةذشي ٥٣ شؾاا٢ ها٦د٫ةكةة ٠ظ٬ٝ  اٳ٦قةن

٤ّ٧لةة ا7صد٤لْ ا7لؼ٦ي ها٤ّ٧7لةة     ا٠دؼغٟ ا٠قةٙؾ   أ٤ٓلةل ٣  .96
اٵٖةرٮة هطؾ٫ٙلة ٓل٥ ٣قلةذ٪ة اٳ٦قلة٦ي هاٳٖلةري ٱث٧لةء ا7ظةّٙلة,        

 هخ٬شٮ٫٫ة هطوؾ٪ة ٠ػؼ٣د٢٫ هطؾ٣ةن ا٠ًظة٭ة ٥٣ ا٬7ا٧ٍٮ٥.



 ا7دؾخجة ة فٮَؾٷ ا٠ظ٬رٮٮ٥ ة ٣ظةّٙة هٔؼٷ : ا٠كةذرٮة  ا٧٠دةاس 
هإ٠ٗلةء خهذ   ٙؾص ا٠قٮَؾٷ ة ٣ظةّٙة هٔؼٷ ثة٧ٔ٠٘ ه٬ٜٷ ا٠قلٶج  .9

 ا٠ق١َة ا7ظ١ٮة.
افدصٶب ها٠قلٮَؾٷ ة ٣ؿ٭لؼ ٣ل٥ ا٠قلٶج هاخػلةد هلٔؼٷ ١َ٧٣ٝلةى         .1

ٳطؼات ا٠ظؾهب ه٦مؾ ا٬ٚ٠ي    ا٧7ةٍٛ ا7صةهذٷ. هل٥ ٣لة ٭ٝلؾب   
٥٣ ٓمؾ٭٥ طؾثة ة ا7ل٬ا٧ٍٮ٥ ٖٮلؾ ا٠ظلؾهب ا٠قلدة ثٮل٢٫٧ هثلٮ٥       

 ا٠ؼه٠ة.
ٍللؾخ ٣ّٔلل٢ ٣لل٬ِٚي ٣ؤفقللةة ا٠قلل١َة ا7ظ١ٮللة ثة7ظةّٙللة     .1
 فدجؼا٢٫٠ ث٧ٔةهؾ ط٬رٮة .ها
ٙدض ٣ٔقكؾاة خؼذ٭جٮة ٖٮؾ ٜة٦٬٦ٮة هٖٮؾ خفلد٬ذ٭ة خٝل٬م ثدلؼذ٭ت     .4

 ٣ٮ١مٮةة ٣ق١ظة خ٧د٫ٞ ط٬ٝ  اٳ٦قةن
٦مؾ ٣ٮ١مٮةخ٢٫ ٠ٶٓدؼاء ة ا٬7ا٧ٍٮ٥ ٥٣ غلٶل َٜلْ ا٠َؾٜلةة     .5

 هٙؾص ا٠ظوةذ ها7ؼا٪٤ةة ٤١٠قةشؼ هثٮ٬ة ا٬7ا٧ٍٮ٥.
ٚٮ٢٫ ثأثملْ أ٦ل٬اع   ٙدض فص٬ن غةهة ث٢٫ ٵٓدٝلةل هخٔلؽ٭ت ٣ػلة٠    .6

 هأفة٠ٮت ا٠دٔؽ٭ت .
ا٠دؼغٟ   ا١٤ٔ٠ٮة ا٠د١ٔٮ٤ٮة هٙؾص لٔةذاخ٢٫ هأٙكةذ٪٢ ٥٣ غٶل  .1

 فٮَؾخ٢٫ ة ا7ؤفقةة ا٠د١ٔٮ٤ٮة.
إشجةذ ا٬7ا٧ٍٮ٥ ة خْٙ أ٬٦اع ٣ػد١ٚة ٥٣ اٳخلةهاة ا7ة٠ٮلة خظلح     .8

 ٬ٜٷ ا٠قٶج هاٵفدظ٬اد ة اٳ٭ؾاخاة ا٠ٔة٣ة .
ا٠ظٝلؼ ها٠كؾا٪ٮلة ٤٣لة أخٸ إ٠ل      ؾ رٝةٙلة  إدكةء ا٠وؾاع ا7ؽ٪جي ه٦مل  .1

   ا٧٠قٮس اٵشد٤ةٓي .خ٤ؿ
 اطدًةن ا٠ظؾكة ا٠ظ٬رٮة ٢ّٔ7 ا٠ػةذشٮ٥ ة ا٠ٝة٬٦ن . .91
 خج٧ي غَةب ٣دَؾ  ٭دق٢ ثَةثْ اٵفدٔٶء هذٙى اٯغؾ هإٜوةؤ٨ . .99
خج٧ي ا٠ظؾكلة ا٠ظ٬رٮلة 7ملةذ٭ْ هأش٧لؼاة غةذشٮلة خًلؾ ثة7ول١ظة         .91

 ا٧ٍ٬٠ٮة .
 



ٝؼ هاٙٛ اٳهٶج ة ٣ة خ٬اٙٛ ١ٓٮ٩ ا7صد٬ٔ٤ن   ّؾ٢ٖ ٥٣ كٟ د٠ٞ ٙهثة٠
ه٥٣ يل٥٤   خ٬هٮة هٜؾاذ,  51ه٪ي   طؼهخ  ا٠مة٣ٟ,  ٣ؤخ٤ؾ ا٠ظ٬اذ ا٧ٍ٬٠ي

هلة٫ٖة ا٠ظ٬رٮل٬ن   , أكزؾ٪لة  ٞ ا٠د٬هٮةة ا٠ولةخذٷ ث٤ٔة٠صلة ًٜلٮة هلٔؼٷ    خ١
ة أذص ا٬٠اْٜ هط٤ة٭لة   أ٦ٚق٢٫ ه  ٣ص٫١٤ة ط٤ة٭ة ا٠كزٮؾ ٤٣ة اكدقج٨٬

ا افدَةٓح ا٠ق١َة ا٠٬٠ٮؼٷ ا٧٠ةخصة ٣ل٥ ذطل٢ ا7جلةخذٷ    غةهة إد ٣قدٝج٢٫١
ا٠ػ١ٮصٮة ٙؾص فٮَؾٷ ه٪ٮجة ا٠ؼه٠ة ة ٣ظةّٙة هٔؼٷ, ٠ك٥ّ خجٮ٥ ٙٮ٤لة  
ثٔؼ,  أ٩٦ ٵ  ا٠ظ٬رٮٮ٥ هٵ ١ٓي ٓجؼا٩١٠ هة٠ض كة٦ة شةخ٭٥   اٳٜلؾاذ ث٧دلةاس   

ٞ    ا7جةخذٷ ا٠ػ١ٮصٮة هث٤ػؾشةة ا٠ظ٬اذ ا٠ل٧ٍ٬ي,   طلؾهب   أّن  ك٤لة خجلّٮ٥ كلؽ٠
ؼٷ ٢٠ خك٥ ف٬ٸ خ٬ٍبة هخقػٮ٥ أه٠لي ٵثلدٶع ا٠كزٮلؾ ٣ل٥ ا7ظةّٙلةة      هٔ

ه٣ة اٵلدؾا    أذهٜة هٙٔة٠ٮةة  م1194ا٠ٮ٧٤ٮة ٙٮ٤ة ٓؾ  ثة٦ٝٶب فجد٤جؾ 
ا٠ظلل٬اذ ا٠لل٧ٍ٬ي ٠لل٢ خكلل٥ فلل٬ٸ ٣ظةه٠للة ٠كقللت ا٬٠ٜللح هخ٫ٮبللة ا٠ّللؾه   
 هاٵفدٔؼاخاة ٠ؽ٠ٞ اٵ٦ٝٶب ا7مب٬م ة ا٠مؾٓٮة ها٠لؽو ش١لت ا٠ل٬٭ٶة   

 .٧٣ؽ ٜٮة٩٣ هطد  ا٠ٮ٬م ١٠مٔت ا٠ٮ٧٤ي اذت ها٠ك٬

 

 ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة

ا٠ظؼ٭ذ ٥ٓ ا٠جٔؼ ا٠قٮةفي ٠صؽذ ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة فٮ٬ٝخ ثة٠ًؾهذٷ ا٠ل    ّنإ
ٙدؾٷ خةذ٭ػٮة فةث٩ٝ ٠ٝٮةم خه٠ة ا٬٠طؼٷ هخظؼ٭ؼا ا٠  ٙدؾٷ اٵفدٝٶل ٙلؾ٢ٖ  
خ٤ك٥ ا٠ظؾكة ا٧ٍ٬٠ٮة   ا٠ص٬٧ب ٥٣ غ١لٛ كٮلةن ه٪٬٭لة ه٧ٍٮلة شة٣ٔلة      

صةج ٭ظقت ٫٠ة , هخ٤كل٥ ا٠ظؾكلة ا٧ٍ٬٠ٮلة   ا٠مل٤ةل ٣ل٥ خطلؾ ١ٙل٬ل        ك٧
ا١7كٮٮ٥ هخزجٮح ا٧٠ّةم ا٠ص٬٫٤ذو , إٵ أن ٣ة ٵ ٭٤ك٥ إٖٚة٠ل٩ أه خصة٪١ل٩ أن   
ا٧٠ّة٣ٮ٥ ٜؼ اغٚٝة   ث٧ةء ا٠ؼه٠لة ا٠دلي خقلد٬ٓت   ٪ٮك٫١لة ٣ػد١ل٘      
ا٠ٝلل٬ٸ اٵشد٤ةٓٮللة ثظٮللذ خظوللٟ كللٟ ٫٧٣للة ة خهذ٪للة ه٣مللةذكد٫ة    

ه  ١٤ٓٮة اخػةد ا٠ٝؾاذ ا٠قٮةفي ثد١ٝةاٮة هخه٤٦ة ٧ٓ٘ , هٜؼ أخٸ ا٠ق١َة 
٪ؽا اٵغٚة  هٖٮةب ا٠دصؾثة ا٠قٮةفٮة ا٧٠ةيصة ٠ؼٸ ا٧٠ّلة٣ٮ٥ ا٠قٮةفلٮٮ٥   
  ا٠م٤ةل ه  ا٠ص٬٧ب ه٣ة ذاٙٛ خصؾثد٢٫ ا١٤ٔ٠ٮلة   اخاذٷ ا٠ؼه٠لة ٣ل٥    



خٗٮٮت ٠ٝٮ٢ ا٠ؼ٭٤ٝؾاٍٮة ه٣٬ّ٧٣ة ا٠ظ٬ٝ  ها٠ظؾ٭ةة , ٓكقح ٦ٚق٫ة   
٠ٚمٟ ا٠ؽذ٭ْ غٶل ا٠ٚدلؾٷ اٵ٦دٝة٠ٮلة   ث٧لةء ا٠ؼه٠لة ا٧ٍ٬٠ٮلة ا7صقلؼٷ       ا

م ا٠قل٤١ٮة شلؾاء ٖٮلةب ا٠ملؾاكة ا٧ٍ٬٠ٮلة      9111/ ٣لة٭٬/ 711ًة٣ٮ٥ هطلؼٷ  
ا٠ٶر٣ة ٠ج٧ة كد١ة خةذ٭ػٮة خؾفي ا7لؼا٣ٮٞ ا٠ٶر٣لة ٳٜة٣لة ا٠ؼه٠لة هخملٮٮؼ      

ؼ٭٤ٝؾاٍٮلة  ث٧ٮة٫٦ة ا7ؤفقي ثو٬ذٷ خدكة٣ٟ ٙٮ٩ أذكةن ا٠ٶ٣ؾكؿ٭ة هأذكةن ا٠
ا٠دٔؼخ٭لة , ها١٠دللةن خمللكٶن أ٪لل٢ أفللـ ه٣٬ٝ٣للةة ث٧للةء ا٠ؼه٠للة ا7ؼ٦ٮللة  

 ا٠ظؼ٭زة.
 

ة ا٬ٜ٬٠  أ٣لةم ش١٤لة   ٣ظد٬ٸ ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة ه٣ّة٪ؾ٪ة ٭ٝدًي ٧ّ٣ ك٤ة أّن
٣لل٥ اٱ٣لل٬ذ كللةن ٫٠للة أرؾ٪للة ا٠جللة٠ٕ ة ٣صؾ٭للةة هخَلل٬ذاة اٱهيللةع       

ثٮة هغو٬هة ٣ظد٬ا٪لة  ا7ظةّٙةة ا٠ص٬٧ثٮة ه٥٣ ر٢ ا٬٠ه٬ل ثة٠ًٝٮة ا٠ص٬٧
أن  ا٠دص٤لْ ا٠ٮ٧٤لي ٠ٴهلٶج     ٸ٭ؾإ٠  ٣ة هه١ح إ٠ٮ٩ ا٠ٮ٬م ها٠دي  ه٣ّة٪ؾ٪ة
 ٫٧٣ة ٣ة ٭١ي:ل

خؾاشللْ خهذ ا٠ؼه٠للة ٧٣للؽ ٜٮللةم ا٬٠طللؼٷ   خٝللؼ٭٢ ا٠ػللؼ٣ةة ا٠ٔة٣للة      .9
ها٦قظةث٫ة ٥٣ هاشجةخ٫ة خصة٨ ا٬7ا٧ٍٮ٥   ا٠ص٬٧ب ة غٶ  ٣ة كلةن  

 ٙ دؾٷ ا٠ظك٢ اٵلدؾاكي ل ٥٣ ا٠ظًل٬ذ   ٜؼ خ٬ٔخها ١ٓٮ٩ هأ٨٬ٚ٠ ل ٵفٮ٤ة   
ا7كز٘ ١٠ؼه٠ة   طٮةخ٢٫ ٣د٤زٶ   ٙؾص ٪ٮجد٫ة , هثقٌ ٬ٚ٦د٪لة ,  
هخَجٮٛ ٬ٜا٦ٮ٫٧ة  هخٝؼ٭٢ غؼ٣ةخ٫ة , ٙٝؼ كة٦ح ا٠ؼه٠ة   ا٠ص٬٧ب ٪ي 
ا٠كةٟٙ اٵفةفي ٠ػ١ٛ ٙؾش ا٤ٔ٠ٟ ٓجؾ ا٠َٝةع ا٠ٔةم , ه٪ي ا٠دي خدكٟٚ 

ؼ افٔةذ٪ة ثول٬ذٷ خد٧ةفلت ٣لْ    ثد٬ٙٮؾ اطدٮةشةة ا٧٠ةز اٱفةفٮة هخظؼ٭
خغ٢٫٠٬ , اٵ٣ؾ ا٠ؽو  أرؾ ف١جة ة ٣ص٤ٟ طٮلةٷ ا7ل٬ا٧ٍٮ٥   ا٠ص٧ل٬ب    
هيةٓ٘ ٥٣ اٯرةذ ا٠كةذرٮة ١٠قٮةفة ا٠دي ا٦د٫صد٫ة ا٠ق١َة ٧٣ؽ ٣لة ثٔلؼ   

, ثة٠ؾ٢ٖ ٥٣ أّن ا٠ص٬٧ب ٓمٮة اٳٓٶن ٥ٓ ٜٮةم ا٬٠طؼٷ ا٠ٮ٧٤ٮة كةن ا٠ظؾب
 ؾ خص٤ْ فكة٦ي ١٠ٚٝؾاء   ا٠ٔة٢٠٭٬ه٘ ة ا7قد٬ٸ ا٠ؼه٠ي ثأ٩ّ٦ أكج



ها٠ٮ٬م أيظ  ٪ؽا ا١٠ٝت ثًٟٚ اٵ٦ٝٶب ٭م٤ٟ ش٤ٮْ فلكةن ا٠لٮ٥٤     
 .ل٤ة٩٠ هش٬٧ث٩

ا٠قللةثٛ إ٠لل  اٵ٦دوللةذ ا٠ٔقللكؾو    ١ٓللي ٓجؼا١٠لل٩ هللة٠ض ٦ّللةم ٦ّؾٷ .1
م, ك٧٤صؿ أغٮؾ ٵكد٤ةل ا٠دةذ٭ع أه ٫٦ة٭د٩ , هد٪جح ثل٩ ا٧ّ٠ل٬ن   1/1/9114

أ٩٦ ثدػ١و٩ ٥٣ لؾ٭ٞ خه٠لة ا٬٠طلؼٷ    ٣ؽا٪ت ٣مجٔة ثةٱه٪ةم ,  ٙظقت
ا٠ظؿب )اٵلدؾاكي ا٠ٮ٧٤ي( ٢٠ ٭ٔؼ ثظةش٩ ٠ػ١ٛ أو ٬٦ع ٥٣ ا٠ملؾاكة    
ه٧ةٓة ا٠ٝؾاذ ٣ْ اث٧ةء ا٠ص٬٧ب , هأ٩٦ ٧٣ؽاؽ ٖٮؾ ٣ًَؾ ٱو للؾاكة ٣لْ أو   

هآدجلؾ إٜولةء للؾ٭ٞ ا٬٠طلؼٷ ٣ل٥ ا٠قل١َة       كةن ش٬٧ثٮة أه ل٤ة٠ٮة أٍؾ  
ا٠دػ١ن ٥٣ ثٝٮلة ا٠ٝل٬ٸ ا٠قٮةفلٮة    ٠ٮـ إّٵ ا٠ػ٬َٷ اٱه٠  ة ٍؾ٭ٛ 

خًللٮٮٛ ٣قللةطة  ا٠ٚة١ٓللة   ا٠قللةطة ا٠ٮ٧٤ٮللة , هاخصلل٩ ثة٠دللة٠ي إ٠لل  
هفلؼ أو أٙلٛ ١٠دٗٮٮلؾ ا٠قل٤١ي ا٠لؼ٭٤ٝؾاٍي ٓجلؾ       ا7ٔةذية ا٠قٮةفٮة 

ا٦دػةثللةة طللؾٷ ه٦ؿ٭٫للة , هخكللؾ٭ـ فلل١َة افللدجؼاخ٭ة ٤ٜٔٮللة ش٬٫٭للة 
٥ ا٠ظؼ٭ذ ٓل٥  هٓةا١ٮة, هإن خ١ٚٔح ثة٠ؾخاء ا٠ؼ٭٤ٝؾاٍي ا7ؿ٭٘ هأكزؾة ٣

 ا٠ظؾ٭ة ها٠ؼ٭٤ٝؾاٍٮة هط٬ٝ  اٳ٦قةن. 
كة٦لح ا7ظةّٙلةة ا٠ص٬٧ثٮلة ا٠قللةطة ا٠كجٮلؾٷ ٠د١لٞ ا٠قٮةفلة ا7للؼ٣ؾٷ        .1

هيظٮد٫ة ا٠كجؾٸ , خهن أو خ١ٝٮٟ ٣ل٥ آرلةذ خ١لٞ ا٠قٮةفلة ا٠دلي ا٣دلؼة       
٠دملل٤ٟ أٙٝٮللة كةٙللة ٧٣للةٍٛ ا٠للٮ٥٤ هذأفللٮة كللٟ ا7صللةٵة ها٠َٝةٓللةة  

 فٮة ها٠زٝةٙٮة.اٵٜدوةخ٭ة هاٵشد٤ةٓٮة ها٠قٮة
إن ا٠ظللؼ٭ذ ٓلل٥ ٣ظدلل٬ٸ ا٠ًٝللٮة ا٠ص٬٧ثٮللة ثةٓدجةذ٪للة ًٜللٮة ه٧ٍٮللة    .4

فٮةفٮة هط٬ٜٝٮة ٓةخ٠ة ٭٧جٗي أن ٭٬ٝخ٦ة ا٠  اٵٓدؾا  ثأن ثًٔلة ٣ل٥   
٣ّللة٪ؾ ا7ٔة٦للةٷ هاٳلللكةٵة ا٠دللي ٪للي ٣لل٥ هلل٤ٮ٢ ا7ظدلل٬ٸ ١٠ًٝللٮة 
 ا٠ص٬٧ثٮة  خ٬ٔخ ثؼا٭ةخ٫ة ا٠  ٙدؾٷ ٜٮةم خه٠ة اٵفدٝٶل   ا٠ص٬٧ب ه٣لة 
خٶ٪ة ها٠دلي اخقل٢ اخاؤ٪لة ك٧ّٮؾخ٫لة ا٠مل٤ة٠ٮة ثة٠مل٠٬٤ٮة هاٵٜولةء ,        



هٓؼم اٵٓدؾا  ثةٯغؾ هثظٝة    اٵغدٶ  , ه٣ة ٦دس ٥ٓ د٠ٞ ٣ل٥ خهذاة  
٧ٓ٘ ه٤ْٜ ا7ٔةذيٮ٥ , ا٠  شة٦ت آد٤ةخ٪ة فٮةفةة هٜؾاذاة ٦ة٠لح ٣ل٥   
ط٬ٝ  ا٬7ا٧ٍٮ٥ ه٤٣د١كةخ٢٫ ٣زٟ خأ٣ٮ٢ ا7قةك٥ ها٠مؾكةة ها7ولة٦ْ  

7ٔة٣ٟ , ك٤ة أٜولح ٣ل٥ ا٬٠ِٮٚلة   ا٠قل١كٮ٥ ا7لؼ٦ي ها٠ٔقلكؾو       ها
اٵٵ  ٥٣ أث٧ةء ا٠ص٬٧ب ه٦ؿج ا٠كزٮؾ ٢٫٧٣ ا٠  ا٠ػلةذث خلةذكٮ٥ كلٟ لليء     

٥ٓ ا7ظدل٬ٸ 7لة   اٳهٶج  ا٢٫7 ا٠دأكٮؼ ٥ٓ ٪ؽا   طؼ٭ذ هذاء٪٢ , ٥٣
 فٮدؾخت د٠ٞ ٥٣ ارؾ ٥ٓ هيْ ا7ٔة٠صةة ها٠ظ٬١ل.

ٜللؼ ح ثةٵ٦دػةثللةة ا٠ؾاةفللٮة ا٠د٬اٙٝٮللة إن ا٠زلل٬ذٷ ا٠مللجةثٮة ا٠دللي خ٬شلل .5
 ٔةخ٠لة َة٠ت ا٠ا7ن خقةذع ثد٧ٚٮؽ ٱا٠ق١َة اٵ٦دٝة٠ٮة ا٠د٬اٙٝٮة  هئح 

٠ظٟ ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة طٶ ٓةخٵ ٭ؾيي أث٧ةء ا٠ص٬٧ب هكلٟ أث٧لةء ا٠ملٔت    
, إٵ أّن ا٠ق١َة ا٠د٬اٙٝٮة ٜؼ خا٪٤د٫ة ا٠كزٮؾ ٥٣ ا٠دظؼ٭ةة ثظٮذ ا٠ٮ٧٤ي

 ٚةء ه٬٠ ثة٠ظؼ اٱخ٦  ٥٣ خ١ٞ ا7َة٠ت.٢٠ خٔؼ ٜةخذٷ ة اٳ٭
ه٠ٝللؼ خلل٢ خظؼ٭للؼ شللؽهذ  ا٠ًٝللٮة ا٠ص٬٧ثٮللة ها٠دللي هللٮٗح ثأثٔةخ٪للة    

 ا٠قٮةفٮة هاٵٜدوةخ٭ة ٬٦شؿ٪ة ة ا٧٠ظ٬ ا٠دة٠ي: 

 أهٵ :ا٠جٔؼ ا٠قٮةفي
 
اغلؾاث  هخكؾ٭ـ اٵفلدبزةذ ثة٠قل١َة, ها٠زلؾهٷ ,    خ٬ٝ٭ى ا٠مؾاكة ا٧ٍ٬٠ٮة .9

ة   ا٠ظكل٢ ههل٧ةٓة ا٠ٝلؾاذ ة    ا٠مؾ٭ٞ ا٠ص٬٧ثي ٥٣ ا٠مؾاكة ا١ٔٚ٠ٮل 
ا7قد٬ٸ ا٠قٮةفي , هإٜوةء ا٠ك٬اخذ ا٠ص٬٧ثٮلة ٣ل٥ ٣ؾاكلؿ ا٠ٝٮةخ٭لة       
٣صةل ا7ة٠ٮة ا٠ٔة٣ة هشجة٭ة ا٬7اذخ كة٠ص٤لةذ  ها٠ًلؾاات ها٠ج٧ل٬  ه٣ل٥     

هاٵكدٚلةء  ٬٣اْٜ ا٠ٝٮةخ اٱ٧٣ٮة ها٠ٔقكؾ٭ة هٜٮلةخاة ا٬٠طلؼاة ا٠ػةهلة ,    
ٟ ا٧٠ّللةم , طٮللذ ا٠ص٤ٮللْ ل   ث٬يللْ ذ٣لل٬ر ش٬٧ثٮللة   ا٬٠اش٫للة ٠دص٤ٮلل 

ل٤ة٠ٮٮ٥ أه ش٬٧ثٮٮ٥ ل ٣صؾخ ٣ل٬ِٚٮ٥ , هكلٟ للؾكةء ا٠ظٮلةٷ ا٠قٮةفلٮة       



٠ٮق٬ا إٵ ٣صؾخ كؾهة ٭د٢ افلدػؼا٫٣ة رل٢ ا٠ؾ٣لي ث٫لة , ها٠لدػ١ن ٫٧٣لة       
 ك٧ٚة٭ة ٣ؤد٭ة.

٠دٝللؼ٭٢ ه9114إهللؾاذ ا٠قلل١َة ة ذٙللى ٣ٔة٠صللة آرللةذ هشؾاطللةة طللؾب  .1
ٚٮة آرةذ ا٠ظلؾب, ه٣ٔة٠صلة   ٣مؾهع فٮةفي ه٧ٍي ٭أغؽ ثٔٮ٥ اٵٓدجةذ خو

شؾهط٫ة ها٠قٮؾ ثة٠جٶخ ٜؼ٣ة ٦ظ٬ خ٧ٚٮؽ ٣ًلة٣ٮ٥ اٵخٚةٜٮلةة ا٬٠طؼه٭لة,    
هثػةهة ٣ة ٭دوٟ ٫٧٣ة ثةٵخصة٪ةة ا7د١ٔٝة ثج٧ةء خه٠ة ا٠ٝة٬٦ن, ا٠ٝةا٤ة 
ة ٣ؤفقةة ه٧ٍٮة ٬ٜ٭ة, هة ذٓة٭ة ط٬ٝ  ا٬7ا٧ٍلة ا7دقلةه٭ة,   

ؼذ ٳ٦دةث ٣ولة٠ض شؼ٭لؼٷ   هخظ٬٭ٟ ا7مؾهع ا٬٠طؼهو ا٠ؼ٭٤ٝؾاٍي إ٠  ٣و
٬٤١٠ا٧ٍٮ٥ ث٤ػد١٘ ٙبةخ٢٫ هلؾااظ٢٫, هكلؽا ا٦د٫لةث فٮةفلةة ٙٔة٠لة     
٠دٔؿ٭ؿ هلةاس اٳغةء ا٧ٍ٬٠ي, هإشؾاء ١٤ٓٮة خأ٪ٮٟ هافٔة ١٠ٮ٥٤ ا٬7طلؼ  
ها٠كجٮللؾ خقللةٓؼ٨ ة خظٝٮللٛ اٵ٦للؼ٣ةث ا٠لل٧ٍ٬ي هاٵشد٤للةٓي ثولل٬ذٷ  

 .٬٣ي٬ٓٮة
ٮ٥   خه٠ة ا٬٠طؼٷ كصؿء اٵ٦دٝةش ٥٣ ا7ٔة٢٠ ا7صقؼٷ ٠مؾاكة ا٠ص٬٧ثٮ .1

ذاٮقللي ٣لل٥ لللؾاكد٢٫ ا٧ٍ٬٠ٮللة هإ٪٤للةل ا٠دللؾات ا٠قٮةفللي , هاٳخاذو   
ا٠ص٬٧ثي ا٠ؽو كلةن ٭٧جٗلي أن ٭٧ّلؾ إ٠ٮل٩ ثةٓدجلةذ٨ شلؿءا ٣ل٥ ا7ل٬ذهت         
ا٧ٍ٬٠ي ا٠ٮ٧٤ي ه٥٣ ا٠ػجلؾاة ا7دؾاك٤لة ا٠دلي اكدقلج٫ة ا٠ٮ٧٤ٮل٬ن        

٧ٍ٬ي   فٮة  خصةذث٢٫ ا٠دةذ٭ػٮة ه٢٠ خك٥ ١٤ٓٮة ٣وةخذٷ ا7دظل٘ ا٠ل  
ذخٙةن ف٬ٸ ٫ّ٣ؾ ٥٣ ٣ّة٪ؾ ٍٗٮةن ا7مؾهع ا٠ٔةا١ي هٖلؾهذ اٵفلدٔٶء   
 ه٣ظةه٠ة ٤َ٠ـ ه٣وةخذٷ ا٠دؾات ا٠زٝة  ها٠دةذ٭ع ا٧٠ًة٠ي ١٠ص٬٧ب.

٤٣ةذفة ا7ؾكؿ٭لة ا7دػ١ٚلة هخَٔٮلٟ ا٠لؼهذ ا٠ظٮل٬و ١٠قل١َة ا7ظ١ٮلة         .4
هأش٫ؿخ٫ة , هخظ٬٭٫١ة إ٠  أش٫ؿٷ ه٬ذ٭ة ه٧٣ةهت لؾٙٮة , ٠كقت ا٬٠ٵءاة 
هلؾاء ا٠ؽ٢٣ , هإش٫ةص غ٬َاة ه٣َة٠ت ا٠ظك٢ ا7ظ١ي  هخم٬٭٩ ٧ٔ٣ة٨ , 
طٮذ شؾٸ خظح لٔةذ٨ ٤٣ةذفة أف٬أ أللكةل ا7ؾكؿ٭لة , ا٠دلي ٵ خ٧قلص٢     

 .طد  ٣ْ ٣ٚة٪ٮ٢ اٳخاذٷ ا7ظ١ٮة ثأخ٦  ٣ؾاخج٫ة



إ٦مةء ف١َة ١ٔٙٮلة ٬٣ار٭لة   كلٟ ٣ظةّٙلة ش٬٧ثٮلة غٶٙلة ٠قل١َة         .5
كل٬ن ٪لؽ٨ ا٠قل١َة ٣ل٥ ٓقلكؾ٭ٮ٥      ا7ظةُٙ ا7ظ١ٮة ا7ٔؾهٙة طٮذ خد

َ    هأ٧٣ٮٮ٥ اغؾ٭ ٣جةللؾٷ   ةا٬7ار٭ل  ة٥ ٥٣ دهو ا٧٠ٚل٬د خلؾخجٌ ٪لؽ٨ ا٠قل١
ثة٠ؾاةفة خ٧ٟٝ ا٠ٮ٫ة ا٠دٝةذ٭ؾ هاٵغجةذ ها٣٬١ٔ7ةة ه٪ي ا٠دي خلدظك٢    
ا٠دٔٮٮ٧ةة ه  اٵ٦دػةثةة هخقد٠٬ي ة ا٠ٝؼذ اٱكجؾ ٥٣ ا7ٗة٢٦ ه٪لي  

 اٱذايلي ها٠ٔٝلةذاة هٜلؼ    هطؼ٪ة ا٠دي خقدَٮْ ان خظق٢ ا٠ػٶٙةة ة
ّ٘ ط٬ل ٪ؽ٨ ا٠ٝٮةخٷ ا٬7ار٭لة ٣صلة٣ٮْ ٣ل٥ ا٧7دٚٔلٮ٥ ها7دقل١ٝٮ٥       ا٠د

 .هكدجة ا٠دٝةذ٭ؾ هٖٮؾ٪٢ ٥٣ ٓؼ٭٤ي ا٤ً٠ٮؾ ها٠ؽ٣ة

ثؾهر ِة٪ؾٷ ا٠ٚقةخ ا7ة٠ي هاٳخاذو ا٠دي ٢٠ ٭قلجٛ ٱث٧لةء ا٠ص٧ل٬ب أن     .6
 ٓؾ٬ٙ٪ة ثة٠و٬ذٷ ا٠دي لة٪ؼه٪ة هاكدل٬ها ث٧ةذ٪لة ٧٣لؽ ٣لة ثٔلؼ ا٠ظلؾب       

ههلؾا٣ة اٵشلؾاءاة      ا٠ص٬٧ب ثقجت ٍجٮٔة ا٧٠ّةم اٵخاذو ا٠قةثٛ
ا٠ؾٜةثٮة   ا٠َٝلةع ا٠ظكل٣٬ي اٵ٣لؾ ا٠لؽو شٔلٟ ٵفلدٚظةل ِلة٪ؾٷ        

, ك٤لة ا٦ػلؾض   ا٠ٚقةخ ثٔؼ ٜٮةم خه٠ة ا٬٠طؼٷ ارةذ ف١جٮة كجٮؾٷ ١ٓلٮ٢٫ 
 ا٠جٔى   أطةثٮ٫١ة.

 
 رة٦ٮة :ا٠جٔؼ اٵٜدوةخو
 ا٠ٚقةخ هف٬ء اٵخاذٷ

 
ا٧٠ّةم اٳخاذو ا٠وةذم   ا7ظةّٙلةة ا٠ص٬٧ثٮلة ٪ل٬ ا٠لؽو     كة٦ح ٍجٮٔة 

ه٠ٝلؼ  ذّفع ا٠زٝةٙة ا٠ٔة٣ة ا٠دي كة٦ح خقد٫ص٥ ٤٣ةذفة ا٠ٚقلةخ اٳخاذو,  
ةخقةع ٦َة  ا٠ؾل٬ٷ , هخ٤ٔٮ٢ ا٠ٚقلةخ  ٫ِؾة ٣ٶ٣ض ٪ؽا ا٠ٚقةخ ش١ٮة ٙٮ

  كٟ ٣ٚةهٟ هأ٤ٓةل ا٠ػؼ٣ةة ا٠ظك٣٬ٮة ا7ؼ٦ٮة هاٱ٧٣ٮة ها٠ٔقلكؾ٭ة  
طد  هه١ح ا٠  ا7ظةك٢ هخغ٬ل م 9114ؼ ا٬٠طؼٷ, ه هغةهة ثٔؼ طؾب ثٔ

ٓةخاة ٖؾثٮة ثو٬ذٷ ٢٠ ٭٫ٔؼ٪ة ه٢٠ ٭أ٫ٚ٠لة أث٧لةء ا٠ص٧ل٬ب , ٣زلٟ : أشلؾٷ      
أه ا٦صلةر   –ا٢َٝ٠ , ها٠ؼْٙ ٣ٝةثٟ ا٠ظو٬ل ة ٦قػة ٥٣ طك٢ ا7ظك٤ة 



خظح ٣قل٤  طلٛ ا٧٠لؿهل أه طلٛ ثل٥       -ث خؾغٮناأه افدػؾ –أو ٣ٔة١٣ة 
أ٪ل٢  أن أغَؾ ٣ّلة٪ؾ د٠لٞ ا٠ٚقلةخ ٪لي خ١لٞ ا٠دلي ٍة٠لح         , ٖٮؾ 9٪ةخو

هللك١ح   ا٠َٝةٓةة اٵٜدوةخ٭ة ا٠دي خ٤ٮؿة ث٫لة ا7ظةّٙلةة ا٠ص٬٧ثٮلة ,   
 ٙٮ٤ة ٭١ي ف٧مٮؾ إ٠  أثؾر٪ة:لأ٪٢ ٣٬ٝ٣ةخ٫ة , 

 َٜةع ا٧٠ٌٚ .أ 
ل٫ؼ ٪ؽا ا٠َٝةع ٙقةخ ٧٣َْٝ ا٧٠ّٮلؾ ايلؾ ثلأ٪٢ ا7ل٬اذخ ا٠ظٮ٬٭لة        

 ا٠ٚقةخ   اٵخي: ا٠جٶخ ه٭٤ك٥ ا٭صةر أ٪٢ ٣ّة٪ؾ ٪ؽا
خ٬ر٭ْ اٵ٣دٮةراة ا٧٠َٚٮة ة ٣ؾاكؿ ا٬ٝ٠ٸ ا٠ظةك٤ة ها7د٧ٚؽ٭٥ هكةن  .9

د٠ٞ ٭د٢ ثد٬شٮ٫ةة ١ٓٮة خ٧٤ض ث٬٤شج٫ة ا٠َٝةٓةة ا٧٠َٚٮة ٠ق٤ةفؾٷ 
٣د٧ٚؽ٭٥ ٠دق٬٭٫ٝة ا٠  ا٠مؾكةة ا٠ٔة7ٮة ه٭دظول٬١ن ٣ل٥ هذاء د٠لٞ    
ا٠دلي   ة طوة    ا٠مؾاكة ٫ٔ٣ة , إيةٙة إ٠ل   ٣ٶ٭لٮ٥ ا٠لؼهٵذاة   

٭ظو٬١ن ١ٓٮ٫ة ار٧ةء إخ٤ةم ا٠د٬ٜٮْ ة ٪ؽ٨ اٵخٚةٜٮلةة, هكلٟ د٠لٞ    
٭د٢  ٥٣ خهن ٙدض ثةب ا٠د٧ةٙـ ة ٪ؽ٨ ا٠َٝةٓةة هٙٝة 7ة ٭٬شجل٩  

 ا٠ٝة٬٦ن .
إ٦مللةء لللؾكةة   َٜللةع ا٠ػللؼ٣ةة ا٧٠َٚٮللة ٬١٤٣كللة ٠للجٔى كجللةذ  .1

ا٠دٔةٜؼ ٫ٔ٣ة ٥٣  , ا7قؤه٠ٮ٥ ا7د٧ٚؽ٭٥ طٮذ ٭د٢ ل٬ثد٬شٮ٫ةة ١ٓٮة
٥ٍ ثٔٝل٬خ اطدكةذ٭لة , ه٠ٝلؼ كلةن ٫٠لؽ٨ ا٠ملؾكةة أرلؾ كجٮلؾ           ا٠جة

ا7جة٠ٗة   خٝؼ٭ؾ ٦ٌٚ ا٠ك١ٚة ا٠ؽو أهجض ٭قلد١٫ٞ أكزلؾ ٣ل٥ ر١لذ     
ك٤ٮة ا٧٠ٌٚ ا٧7دصة , ه٪ي ك١ٚة ٓة٠ٮة خؼل ة طص٢ ا٠ٚقلةخ    

خ ا٠ؼه٠للة ٠وللة٠ض شٮلل٬ب  ذا٠َٝللةع ا٧٠َٚللي ه٣قللد٬ٸ ا٠ٔجللذ ث٤لل٬ا  
 ا7د٧ٚؽ٭٥ ها٠مؾكةة ا٠دةثٔة ٢٫٠.

قلل٬َ ة ا٠زللؾهٷ ا٧٠َٚٮللة , هث٤ػد١لل٘ اٱفللة٠ٮت ها7قلل٤ٮةة,    ا٠ .1
( ث٤ظةّٙلة  51هثد٬شٮ٫ةة ١ٓٮة , ه٥٣ د٠ٞ ٣زٶ ٣ة طوٟ   ا٠َٝةع )

طًؾ٬٣ة ٥٣ ثٮْ ٠صؿء ٥٣ طوة ا٠ؼه٠ة 7ؼٷ ٓمؾ٭٥ ٓة٣ة ٣ٝةثٟ ا٬٣ال 
                                                           

1
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طوٟ ١ٓٮ٫ة ثٔى ا7د٧ٚؽ٭٥ , هٜؼ خؼغٟ ٣ص١ـ ا٬٧٠اب هأهٜ٘ ٪لؽ٨  
 ا٠كةذرة. ا٫7ؿ٠ة أه ٜٟ إن لبح ٪ؽ٨ 

ٙللؾص اخللةهاة ة ا٠مللؾكةة ا٠ٔة١٣للة   ا٠َٝللةع ا٧٠َٚللي ٠للجٔى   .4
ا٠ٝٮةخاة ا٠ٔقكؾ٭ة خظح دذ٭ٔة ٜٮةم ا7ٔقكؾاة هاٵ٬٠٭ة ا٠دةثْ ٫٠ل٢  

 .ث٬اشت ا٠ظ٤ة٭ة اٵ٧٣ٮة ٫٠ؽ٨ ا٠مؾكةة
يآ٠ة ا7ػوولةة ا7ة٠ٮلة ا٠دلي خظولٟ ١ٓٮ٫لة ا7ظةّٙلةة ا٧7دصلة         .5

جؾ ٪ؽ٨ ا7جة٠ٕ ر٪ٮؼٷ شؼا ٧١٠ٌٚ ث٫ؼ  خ٤٧ٮة ا7صد٤ْ ا7ظ١ي , هخٔد
٣ٝةذ٦ة ث٤ة خدٔؾص ٩٠ خ١ٞ ا7ظةّٙةة ٥٣ اٱيؾاذ ها7ملةكٟ ا٠جٮبٮلة   
ا٧٠ةش٤للة ٓلل٥ ا١٤ٔ٠ٮللةة ا٧٠َٚٮللة ٣زللٟ إٓللةخٷ طٝلل٥ ك٤ٮللةة ا7ٮللة٨  
ا7وةطجة ٵفدػؾاث ا٧٠ٌٚ ه٣ة ٭دؾخت ة د٠ٞ ٥٣ خ٬١٭لذ ٤١٠ػلؿهن   
 ا7ةاي   ِٟ خ٬اٍلؤ ا٠قل١َةة هٓلؼم ا٠ؿا٫٣لة ١٠ملؾكةة ا٧٠َٚٮلة      
ثدَجٮٛ ا٠ملؾهض ا٠جٮبٮلة ا٧7ول٬ش ١ٓٮ٫لة   اٵخٚةٜلةة ا7جؾ٣لة       

 ٫ٔ٣ة.

 

 ا٧7َٝة ا٠ظؾٷ " ٓؼن .ب 

٠ٝؼ كةن ٠ٔجٝؾ٭ة ا7كةن اٱرؾ اٱكجؾ   ٣ظ٬ذ٭ة ٣ٮ٧ةء ٓؼن ٓجلؾ ا٠دلةذ٭ع     
غٌ ا7ٶطة ا٠ؼه٠ٮة طٮذ كةن ا7ؾكؿ ا٠ؾاٮقلي ٠ظؾكلة ا٠دصلةذٷ   ا٠صؿ٭لؾٷ     

ثٔؼ ٣ؼٸ ٥٣ د٠ٞ , هِٟ ٭١ٔت ٪ؽا ا٠لؼهذ  ا٠ٔؾثٮة ها٠ٝؾن اٵٙؾ٭ٝي ثٟ هإ٠  أ
طد  غؾهث ا7قد٤ٔؾ , طٮذ هٜٔح ٪ؽ٨ ا٠ص٬٪ؾٷ ثٮلؼ ٙظلة٣ٮ٥ , فل٬ءا      

م إٓلٶن ٓلؼن   9111ٙدؾٷ ٣ة ٜجٟ ا٬٠طؼٷ أه ٣ة ثٔؼ٪ة , ه٧ٓلؼ٣ة خل٢   ٓلةم    
٧٣َٝة طؾٷ افدجمؾ ا٧٠لةز غٮلؾا ه٧ِل٬ا أن ٣ٮ٧لةء ٓلؼن فٮقلدٔٮؼ خهذ٨ ,       

ا٪٢ ا٬7اذخ اٵٜدوةخ٭ة ا٠دلي ٭٤كل٥ ان   هفٮك٬ن ث٤ة ٭١٤ك٩ ٥٣ ٣٬ٝ٣ةة ٥٣ 
خقة٪٢ ثة٦دمةل ل ٠ٮـ ٓؼن ٙظقت ل هإ٤٦ة ا٠جٶخ ك٫١لة ٣ل٥ ه٪لؼٷ ا٠ٚٝلؾ ,       



ه٠ك٥ ا٠ٚقةخ كةن طةيؾاى هثة7ؾهةخ ٠ل٬أخ ه٣ظةهلؾٷ أو أ٣لٟ أه ط١ل٢ ش٤ٮلٟ ,      
 م ثة٠ػ٬َاة ا٠دة٠ٮة:ل9114طٮذ ٜة٣ح ف١َة ٣ة ثٔؼ طؾب 

٧7َٝللة ا٠ظللؾٷ ه٣ٮ٧للةء ٖٮللةب اٵذاخٷ ا٠وللةخٜة   خَلل٬٭ؾ هخمللٗٮٟ ا (9
ا٠ظةه٭ةة , طٮذ خ٢ ف١ٮ٢ اخاذٷ ا٧7َٝة ا٠ظؾٷ ٠ٝٮةخاة ٙةفؼٷ ٓجزلح  

 ث٬٤اذخ٪ة , هخةشؾة ثأذايٮ٫ة, ههؾٙد٫ة 7قدز٤ؾ٭٥ ه٪٤ٮٮ٥.
ح( ثول٬ذٷ ٣صظٚلة ثلة٥ٍ٬٠ ٤٣لة     قٚإثؾام اخٚة  ا٣دٮةر ٣ْ لؾكة )٭٧٤ (1

ايَؾ ا٠ظك٣٬ة خظلح يلٌٗ ٣ص١لـ ا٧٠ل٬اب إ٠ل  ا٠لدػ١ن ٣ل٥ د٠لٞ         
١٣ٮ٬ن خهٵذ, هٜلؼ ِل٥    111ق٬٭ة ك١ٚح ا٠ؼه٠ة خْٙ ط٬ا٠ياٵخٚة  ثد

ا٠جٔى أن ٪ؽا ا٠ؽو شؾٸ ذث٤ة كةن ١َٖة أه فَٝة ٖٮؾ ٣ٝو٬خٷ ه٠ك٥ 
٣ة طوٟ ثٔؼ٪ة أكؼ ا٧٠ٮة ا7جٮدة ها٠قٮؾ ا7د٤ٔؼ ها٤7ل٫٧س ٳٙملةل   

 ٣ٮ٧ةء ٓؼن . 
م هٓجؾ هٚٝة ٣مج٬٪ة خ٢ خق١ٮ٢ ٣ٮ٧ةء ا٠ظةه٭ةة  ٤ٙ٬٦1118جؾ  9   (1

خثي ثٔؼ ان كةن ا٠جؾ7ةن ٜؼ ذٙى اٵخٚةٜٮة ٫ٔ٣ة ٱ٫٦ة  ٠مؾكة ٬٣ا٦ئ
ٜة٣ح ة لؾهض ثة١ٍة ه٣صظٚة , ٙوؼذة خ٬شٮ٫ةة ذاةفٮة ثقظت 
اٵخٚةٜٮة ٥٣ ا٠جؾ7ةن , هإٜة٣لة للؾاكة ٣لْ للؾكة ٣ل٬ا٦ئ خثلي خهن       
ا٠ظةش٩ ا٠  ا7ؾهذ ٓجؾ ث٬اثة ا٠جؾ7ةن   هٚٝة ٙقلةخ خظولٟ ٙٮ٫لة    

ؽ افلد٤١ح ا٠ملؾكة ا7ٮ٧لةء أغ١لح     ا٧٠ةٙؽهن ة ا٬٣ال ٍةا١لة  ه٧٣ل  
ثة٠دؿا٣ةخ٫ة   ا٠ٔٝؼ ه٣ةذفح خظح ف٤ْ ا٠ق١َةة هثوؾ٪ة فٮةفلةة  
خؼ٣ٮؾ٭للة أخة إ٠لل  ا٦قللظةب أ٪لل٢ ا٠ػَلل٬ض ا7ٶطٮللة , هة ٣للؼٸ  
ٓٝؼ٭٥ ٥٣ ا٠ؿ٣ةن كلةن ا٠ؾكل٬خ ٪ل٬ ا7قلٮَؾ , طدل  ٜة٣لح طك٣٬لة        
ْ ا٬٠ٙة  ا٧ٍ٬٠ي ٣مك٬ذٷ ثإ٫٦ةء اٵخٚةٜٮة ثة٠دؾاص ك١ل٘ ا٠ؼه٠لة  خٙل   

 ١٣ٮ٬ن خهٵذ. ٣15ج١ٕ 
 



 ا٠زؾهٷ ا٠ق٤كٮة .ث 

٭وٟ ٍل٬ل ا٠ملؾ٭ٌ ا٠قلةط١ي   ا٠لٮ٥٤ ا٤7دلؼ ة ا٠جظلؾ٭٥ اٱط٤لؾ        
(كلل٢ ٭ٝللْ ٤ّٔ٣لل٩   ا7ظةّٙللةة 1511ها٠ٔؾثللي إ٠لل  ٣للة ٭ٝللؾب ٣لل٥ )

(ك٢ ٙإن 9111ا٠ص٬٧ثٮة , ه  طٮ٥ ا٩٦ ٭ج١ٕ ٬ٍل ف٬اطٟ ف٧َ١ة ٤ٓةن )
ؼاة فل٧َ١ة ٤ٓلةن   ٓةاؼاة خوؼ٭ؾ اٵف٤ة    ا٠ٮ٥٤ ٭قلةهو ر١لذ ٓةال   

ه٭ؾشْ د٠ٞ إ٠  ا٠ٚقةخ ا7قدمؾو هف٬ء اٳخاذٷ هٱفلجةب ٓؼ٭لؼٷ أغلؾٸ    
أ٪٫٤ة ٧٣ض خؾاغٮن ٠مؾكةة اهَٮةخ ٬١٤٣كلة   ا٠ٗة٠لت 7د٧ٚلؽ٭٥ أه    
٣ظ٤ٮة ٥٣ ٜج٢٫١ ٣ٝةثٟ إخةهاة خؼْٙ ٢٫٠, هخ٤ةذز خ١ٞ ا٠مؾكةة ١٤ٓٮة 
ٮلةى  اٵهَٮةخ خه٤٦ة ذٜٮت أه طقٮت هخقدػؼم أفلة٠ٮت هلٮؼ ٣ظؾ٣ل٩ خه٠   

 هإيةٙة ك٤ة خ٬ٝم ثل:ل 

اٵهَٮةخ ثَؾ  خًؾ ثة٠جٮبة ا٠جظؾ٭لة كةفلدػؼام أفلة٠ٮت ا٠دصؾ٭ل٘      .9
ها٠دٚصٮؾ , هاٵهَٮةخ   ٬٣اف٢ ا٠دجٮٮى ا٠دي ٭٧٤ْ ٙٮ٫ة اهَٮةخ 
 أه٧ة  ٣ٔٮ٧ة ٥٣ اٵف٤ة  طٚةِة ة ٪ؽ٨ ا٠زؾٷ ٥٣ ا٬ً٧٠ب

  أغؽ ا٠زؾهٷ ٣جةلؾٷ ٥٣ ا٠جظؾ ا٠ل  ا٠ػلةذث خهن ان ٭لد٢ إخغة٫٠لة ا٠ل      .1
ا٠جٶخ ٠دص٫ٮؿ٪ة هآؼاخ٪ة ٥٣ غٶل ٧٣مبةة خٔؼ ٫٠ؽا ا٠ٗؾص ٠ػ١ٛ 

ّٗ وةخ ا٠ٮ٧٤ي ث٤ؿ٭ؼ ٥٣ ا٬7اذخ هخٜٮ٤ة ٣ًةٙة خ٬ٔخ ة اٵٜد ٟ مل
 . ا7ظ١ٮة اٵ٭ؼو ا٠ٔة١٣ة

اٱيؾاذ ثة٠وٮؼ ا٠د١ٝٮؼو شؾاء ٓؼم اٵ٠دؿام ثة٠ولٮؼ   ٤ٓلٛ ا7ٮلة٨     .1
٧٣َٝلة ١٠ولٮؼ    اٵ١ٜٮ٤ٮة , هاٵٜدؾاب ٥٣ ل٬اٍئ ا٠قةطٟ ا٠ؽو ٭ٔؼ

ا٠د١ٝٮؼو ٤٣ة أخٸ إ٠  خؾاشْ ٧٫٣لة ا٠ولٮؼ ا٠د١ٝٮلؼو ا٠دلي ٭ٔد٤لؼ      
١ٓٮ٫ة ٓؼخ كجٮؾ ٥٣ اث٧ةء ا٧7ةٍٛ ا٠قةط١ٮة ه  ٣ٝلؼ٣د٢٫ أث٧لةء   

 ا7ظةّٙةة ا٠ص٬٧ثٮة.



٫ة ٦ةٙؽ٭٥ هثملكٟ ٣صظل٘   اآَةء خؾاغٮن ٠مؾكةة اهَٮةخ ٥٣ هذا .4
هللَٮةخ ٫٠للؽ٨ ا٠زللؾهٷ ا٫٠ة٣للة  هخللؼ٣ٮؾ ا٠زللؾهٷ ا٠قلل٤كٮة  ثقللجت اٵ

ا٠ٔملل٬ااي هافللدػؼام ا٠دٚصٮللؾاة   ١٤ٓٮللة اٵهللَٮةخ هخ٬١٭للذ  
٤٣ة ٭٠٬لؼ   ا٠جٮبة ثؾ٣ي اٵف٤ة  ا٠ٗٮؾ ٣صؼ٭ة ثٔؼ اهَٮةخ٪ة ه٬٣خ٫ة

 .٪١ٔة هغ٬ٙة ٠ؼٸ اٱف٤ة  ا٠ظٮة ٙدٗةخذ ٣ٮة٪٧ة اٳ١ٜٮ٤ٮة هاٱهٟ
 
 ًٜة٭ة اٱذايي ها٠ٔٝةذاة .خ 
٥ إهلؼاذ ٜل٬ا٦ٮ٥   ا7ٔة٠صة ا٠ٗٮؾ شلةخٷ ها٠ٗٮلؾ كةٙٮلة  ٠ٰرلةذ ا٧٠ةش٤لة ٓل       .9

اٳهٶج ا٠ؿذآي ا٠دلي أًٙلح ا٠ل  ٣ولةخذٷ أذايلي ه٧٣ملآة ه٤٣د١كلةة        
غةهة ٬7ا٧ٍٮ٥ , ٙة٠جٔى ٣ل٥ دهو ا7ٝلؼذٷ ه٤٣ل٥ ٫٠ل٢ ٓٶٜلة ثلؽهو       
ا٬ٚ٧٠د خ٤ك٬٧ا ٥٣ ا٠ظو٬ل ة ط٢٫ٝ ,  أ٣ة ا٠ًٔٚةء ٥٣ ا7ٶ  ا٠ؽ٭٥ ٵ 

ظول٬ل  ٭١٤ك٬ن ا٬ٝ٠ٷ ها٬ٚ٧٠د ٖٮلؾ ٜلةخذ٭٥ ة افلدٔةخٷ أ٣ٶك٫ل٢ اه ا٠    
 ة ا٠د٬ٔ٭ى ا٠ٔةخل.

ٓؼم هؼهذ ا٬ٝ٠ا٦ٮ٥ ا٠ٶر٣ة ها٠ًؾهذ٭ة  7ٔة٠صة اٯرةذ ا٧٠ةش٤ة ٓل٥ اهلؼاذ    .1
ٓؼخ ٣ل٥ ا٠ٝل٬ا٦ٮ٥ ها٠ٝلؾاذاة ا٠ص٬٫٤ذ٭لة ثٔلؼ اٵفلدٝٶل  ها٠دلي أرلؾة         
ثمكٟ كجٮؾ ة ٣قد٬ٸ ٣ٔٮمة ا٠قكةن هة ا٧٠مةض اٵٜدولةخو    

ذ ٥٣ ٬ٜا٦ٮ٥ أه ٜلؾاذاة  ا٠ص٬٧ب ٠ٔؼٷ ف٬٧اة ٵطٝة , هٜو٬ذ ه٦ٝن ٣ة هؼ
طٮذ كة٦ح اٱٖلؾاص هاٱ٪ل٬اء ا٠قٮةفلٮة  ٣ل٥ هذاء هلؼهذ٪ة, ه٠ل٢ خٝلؼم        

 ٣ٔة٠صة شؽذ٭ة ٤١٠مك١ة:ل
     م ثملأن  ٠9111ٔلةم   98ٓمٮة إٓٶن ا٬٠طؼٷ هلؼذ ا٠ٝلة٬٦ن ذٜل٢

ا٠د١٤ٮللٞ ها٠للؽو خؾخللت ١ٓٮلل٩ خ١٤ٮللٞ ا7قللةك٥ ا٧7دٚللْ ث٫للة  
ملٛ  ٬٤١٠ا٧ٍٮ٥ ا٠لؾاٖجٮ٥   د٠لٞ , ه٠ل٢ ٭٧ٚلؽ ٧٣ل٩ فل٬ٸ ا٠      

ا٠ػةش ث١٤ٔٮة ا٠د١٤ٮٞ لجة ا7صة٦ٮة ٠كٟ ا7قلةك٥ ا7ؤ٤٣لة   



ه٢٠ ٭َٔ  ا7ٶ  أو خٔل٬٭ى ٵ أذص هٵ ٦ٝلؼ ث٬٤شلت خفلد٬ذ     
 خه٠ة ا٬٠طؼٷ ا٠ؽو ٭ًٝي ثظؾ٣ة اٱ٣ٶ  ا٠ػةهة.

   91 م هؼذ ٜؾاذ ٣ص١ـ ا٠ؾاةفة ثمأن اٵخصة٪لةة  9119فجد٤جؾ
ا٤7د١كلةة   ا٠ٔة٣ة ٤١٠ٔة٠صة ا٠مة١٣ة ٠ًٝة٭ة اٳفكةن , هثإٓلةخٷ 

ا٠ٔٝةذ٭ة ا٠دصةذ٭ة ها٠د٬ٔ٭ى ٥ٓ ا٠ٔٝةذاة ا٠قك٧ٮة , ٙجةفدز٧ةء 
٣ة طوٟ ٥٣ خ٧ٚٮؽ شؿاي ٭د١ٔٛ ثة7ظٶة ا٠دصةذ٭ة   ٣ؼ٭٧لة  
ٓؼن , ٙإن ا7ٶ  هثول٬ذٷ ٓة٣لة ثٔلؼ كلٟ ٪لؽ٨ ا٠قل٬٧اة ٠ل٢        
٭قدٔٮؼها ٤٣د١كةخ٢٫ ه٢٠ ٭٧ة٬٠ا أو خٔل٬٭ى ٭لؽكؾ طدل  اٯن ,    

ي طوللؾة ا7للٶ  هطللؼخة  ثللة٠ؾ٢ٖ ٣لل٥ خمللكٮٟ ا١٠صللةن ا٠دلل  
ا٠د٬ٔ٭ًةة , اٵ ا٩٦ هة ٣ؼٸ اٱ٬ٓام ا7ةيٮة ك٫١ة ٠ل٢ خ٧ٚلؽ   
٣ٝدؾطةة خ١ٞ ا١٠صةن ٠قجت ثقٮٌ ٪٬ أ٩٦ ك٤١ة غووح أذايي 
١٠د٬ٔ٭ًةة ٭د٢ اٵفدٮٶء ها٠قل٬َ ١ٓٮ٫لة أه خػوٮول٫ة ١٠ٗٮلؾ     
ثأها٣ؾ أه إ٭ٔلةراة ١ٓٮلة , أه ٣ل٥ ٦ةٙلؽ٭٥ هخظ٠٬لح هثكلٟ أفل٘        

اٱذايلي ها٠دأ٣ٮ٤لةة إ٠ل  هفلٮ١ة ثٮلؼ       ٣قأ٠ة ٣ٔة٠صلة ًٜلة٭ة  
ا7د٧ٚللؽ٭٥ هكجللةذ ا٠ٚةفللؼ٭٥ ١٠قلل٬َ ة ا7ظللٶة ها٠مللٝٛ 
, 1ها٤ٔ٠ةذاة ها١ٚ٠ٟ ثؼٵ ٣ل٥ إٓةخخ٫لة 7ٶك٫لة ك٤لة ٦لن ا٠ٝلؾاذ      
ه٭قدز٧  ا٠كزٮؾ ٥٣ ا7ٔة٠صلةة ا٠ظكٮ٤لة ث٫لؽا ا٠ملأن ها٠دلي      

 خ٤ّح   ٣ظةّٙة طًؾ٬٣ة.
ا7د٧ٚقلةة ها٧7دصٔلةة   اٵفدٮٶء ة ا٠ظؼااٛ ا٠ٔة٣لة , ه٣ولةخذٷ    .1

 .ا٠قٮةطٮة , ههؾ٫ٙة ٧٠ةٙؽ٭٥ هأٜؾثةء ه٣ٝؾثٮ٥
 ٣وةخذٷ ه٫٦ت اذايي اٱهٜة  هغةهة   ٣ظةّٙدي ٠ظس هٓؼن. .4
ا٠قلٮَؾٷ ة ٣قللةطةة هافللٔة ٣لل٥ اٱذايللي   ا٬7اٜللْ ا٤٫7للة   .5

ها٠دصةذ٭للة خظللح ٣قلل٤ٮةة فللك٧ٮة أه خصةذ٭للة ه٣مللةذ٭ْ ه٪٤ٮللة     
, ه٣ل٥ د٠كل٢ خ٬ر٭لْ اٱذايلي      افدز٤ةذ٭ة ٠كجةذ ا7قؤه٠ٮ٥ ه٣ٝؾثٮ٢٫
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ا٠ؿذآٮة هلج٩ ا٠ؿذآٮة هاذايي ا٠ج٬ذ ا7ظٮَة ثٔؼن ها٠دي كة٦ح ٜلؼ  
٤ح هه٬خذة ثٝة٬٦ن اٳهٶج ا٠ؿذآي هأهلجظح أذايلي ١٠ؼه٠لة خل٢     أ٣ّ

خ٬ر٭٫ٔة ة ٣صة٣ٮْ ٣د٧ٚؽٷ هٜٮةخاة ٣ٝؾثٮ٥ هٜٮةخاة ه٣ظةفٮت , 
ايي ا٠ص٧ل٬ب  ها٠ؾ٣ي ثة7ٶ  هثة٧7دٚٔٮ٥ إ٠  ا7ص٬٫ل , هأيظح أذ

هغةهللة   ٣ظةّٙللة ٓللؼن ٣ؾخٔللة ٫١٠للؼا٭ة ها٫٠جللةة ها٠دؾيللٮةة     
ها٠د٬ٔ٭ًةة ٠كٟ ٥٣ ٭ؾاخ للؾاؤ٨ أه افلد٤ة٠د٩ أه افلكةخ٩ ه٫٤ّٔ٣لة     
هؾ  ثة7صةن ثد١ٔٮ٤ةة ٣جةلؾٷ ٥٣ ذاٮـ ا٠ص٬٫٤ذ٭ة ا٠قةثٛ ثٮ٤٧لة  

هن ثل٩ أهٵخ٪ل٢ ا٠لؽ٭٥    ه٢٫٤ّٔ٣ أث٧ةء ا٠ص٧ل٬ب ٵ ٭صلؼهن ١٣صلأ ٭لؤ    
٭ٔٮم٬ن   ا٠جٮ٬ة ا٠ٝؼ٭٤ة اه ا٠مٝٛ ا7ؤ٤٣ة ٭ؾٖج٬ن   ا٠ؿهاث ه

  أهيللةع إ٦قللة٦ٮة ٣ؿذ٭للة ٵ ٭صللؼهن ٙٮ٫للة ١٣صللأ ه٣دقللْ ٠دللؿه٭س  
أهٵخ٪٢ , ه٤٣ة ٭زٮؾ ا٠ٔصت د٠ٞ ا٠د٧قٮٛ ا٠ظةهٟ ثٮ٥ ٣و١ظة أذايلي  
هٓٝةذاة ا٠ؼه٠ة ههراذٷ اٵلٗةل ها٠دػَٮٌ ا٠ظًؾو ٳٓؼاخ ا7ػََةة 

ا٠صؼ٭للؼٷ ٠د١للٞ  ا٠صؼ٭للؼٷ خظللح ٣ػد١لل٘ ا7قلل٤ٮةة هلللٛ ا٠َللؾ   
ا7ػََةة كٟ د٠ٞ ث٫لؼ  خ٤كلٮ٥ ا7ظقل٬ثٮ٥ أه ا٧٠ةٙلؽ٭٥ ا٠لؽ٭٥      

 هرٓح ١ٓٮ٢٫ اٱذايي ٥٣ ثٮ٫ٔة ثأر٤ةن ثة٪ّة.
 خوٚٮة ا٠َٝةع ا٠ٔةم .٨ 

غوػوة ٣ؤفقةة ا٠َٝةع ا٠ٔةم ٥٣ غٶل ١٤ٓٮة ٫٦ت هافلٔة   .9
أكدل٬ثؾ   16كةن ا7د٧ٚؽهن ٪٢ ا7قدٚٮؼ ا٬٠طٮلؼ ٫٧٣لة, ٙٚلي    

ثمأن ا٠ػوػولة , طلة٣ٶ   ٍٮةخل٩    ( 45م هؼذ ا٠ٝة٬٦ن )9111
طة٠ة ٥٣ ا٠ًجةثٮة هٓلؼم ا٬٠يل٬ج , هخلؾ  ا٠كزٮلؾ ٣ل٥ ا٠زٗلؾاة       
ا٠دي ٦ٚؽ ٫٧٣ة ا٠ٚةفؼهن ٫٧٠ت هخولٚٮة للؾكةة ه٣ؤفقلةة    
ه٧٣مللبةة ا٠َٝللةع ا٠ٔللةم    ا٠ص٧لل٬ب هٍللؾخ ا7لل٬ِٚٮ٥      
ها٠ٔة١٣ٮ٥ ٙٮ٫لة هٜلؽ٢٫ٙ إ٠ل  فل٬  ا٠جَة٠لة ثلؼهن طٝل٬ ,         

ةة, )ٙة٠ٝة٬٦ن ألةذ   ا7لةخٷ  هثؼهن خ٬ٔ٭ى , هثؼهن أو ي٤ة٦



هثو٬ذٷ يجةثٮة اٵ أ٩٦ فٮد٢ إٓةخٷ خأ٪ٮ٢٫١ أه إلؾاك٢٫    16
ا٠دؾخٮجةة ا١7كٮة ا٧7ملةٷ ث٬٤شلت فٮةفلةة هل٧ؼه  ا٤ٔ٠لٟ      
ا٠ٚةاًة خهن أو خظؼ٭ؼ هايض ٠َجٮٔة فٮةفٮة ه٧ؼه  ا٤ٔ٠لٟ  
ا٠ٚةاًة ه٬٣اذخ٨ ا7ة٠ٮة هخهن أو ي٤ة٦ةة ٠ظو٬ل ا٤ٔ٠لةل ة  

ل ٙدؾٷ ر٧٣ٮة ٣ظؼخٷ هخهن أو ي٤ة٦ةة ٠ٶفدػؼام ط٢٫ٜ٬ٝ غٶ
اٱ٣زٟ ٬ٔ٠االؼ ا٠ػوػولة ه٫٠لؽا ٠ٝلؼ خظٚلُ ا٠دص٤لْ ا٠ٮ٧٤لي        
٠ٴهٶج ة ا٠ٝة٬٦ن(  , ه٢٠ ٭ك٥ ا٬ِٚ٬7ن ا٠ٔة٬١٣ن   خ١ٞ 
ا7ؤفقةة ٪٢ ا٬١ّ7م ا٬٠طٮؼ   خ١ٞ ا٠ًٝٮة ٙٝؼ لةذك٢٫ 
  ٤١ّ٣د٢٫ ا7ٶ  اٱه١ٮ٬ن )طٮذ أن ثٔى خ١ٞ ا7ؤفقةة 
ها٠مؾكةة كة٦ح ١٣كة غةهة خ٢ خأ٣ٮ٩٤ ٜجلٟ ا٬٠طلؼٷ , هثًٔل٫ة    
كةن ٜة٬٦ن ا٠دأ٣ٮ٢ ٭٧ن ة خ٬ٔ٭ى ا7ٶ  ثٔؼ ٓمؾ٭٥ ٓة٣ة 

 .  ٥٣1 خةذ٭ع ا٠دأ٣ٮ٢(
٠ٝؼ ٍةل ا٠دؼ٣ٮؾ ١٠َٝةع ا٠ٔةم خظح دذ٭ٔة اٵهلٶج اٵٜدولةخو    .1

هخظ٬٭لٟ   ٢ّٔ٣4  ا7ؤفقةة اٵٜدوةخ٭ة ا٧٠ةشظة   ا٠ص٧ل٬ب 
 .ا7ؤفقة اٵٜدوةخ٭ة  هخقؾ٭ض ٤ٓة٫٠ة ٣ٔؼاة ث٫ًٔة ٠وة٠ض

 
 رة٠زة: ا٠جٔؼ ا٠ظ٬ٜٝي ها٠ٝة٦٬٦ي

هاٱ٤ٓللةل  لآٵ  ا7جٔللؼ٭٥ ٣لل٥ ا٠ٔقللكؾ٭ٮ٥ ها7للؼ٦ٮٮ٥ هذشللةل ا7للة  .9
 ٥ ها٠ٝٮةخاة ا7صد٤ٔٮة ا٠ؽ٭٥ خل٢  ٜجلٟ ا٬٠طلؼٷ    ها٧٠مَةء ا٠قٮةفٮٮ

 .إٜوةؤ٪٢ هإثٔةخ٪٢ هخ٫صٮؾ٪٢ إ٠  ا٠م٤ةل أه إ٠  غةذث ا٥ٍ٬٠
٠ٔمؾاة اٯٵ  ٥٣ ا٠ٔقلكؾ٭ٮ٥   طة٠ة إ٠  ا٠دٝةٓؼ ٜقؾ٭ة,ا٠دقؾ٭ض أه اٳ .1

ا٠ٔللة١٣ٮ٥   ا٠ٝلل٬اة ا7قلل١ظة هاٵ٣لل٥ ا٠ٔللةم هاٵ٣لل٥ ا٠قٮةفللي     
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 ومصنع الغزل والنسيج وغيرهما تمتدميرالمؤسسةالعامةللنفاللبريلم يسلم الشمال من عملية التدمير



هث٢٫ًٔ   خػووةة ٓة٠ٮلة )ٍٮلةذ٭٥ ه٧٫٣ؼفلٮ٥ ...إ٠لع( هغةهلة      
 .م خٝؾ٭جة1111م ا٠  18غٶل ا٠ٚدؾٷ ٥٣ 

خقللؾ٭ض آٵ  ا٬7ِلل٘ ٣لل٥ ا٠كلل٬اخذ ا٠ص٬٧ثٮللة ا7ؤ٪١للة   ا٠قلل١ٞ    .1
ؼ٦ي ها٠ؼث٣٬١ةفي , ه  ٣ػد١ل٘ ٧٣ملبةة  ه٣ؤفقلةة ا٠َٝلةع     ا7
 .ا٠ٔةم
اٵٓدٝةٵة ها7ٶطٝةة ها7َةذخاة ٧١٠ةلَٮ٥ ا٠قٮةفلٮٮ٥ ه٦ةللَي    .4

ا٠ظؾا  ا٠ق٤١ي   ا٠ص٧ل٬ب, ه َٜلْ ٣ؾخجلةة ا٠لجٔى ٣ل٢٫٧ ثول٬ذٷ        
خٔقٚٮة , هآد٤ةخ ٫٦س ا٠ٝل٬ٷ ها٧ٔ٠ل٘ هإٍلٶ  ا٠ؾهلةش ا٠ظلي        

 ٚ ٔة٠ٮللةة ا١َ7جٮللة هاٵطدصةشٮللة  ٬٣اش٫للة كللٟ ألللكةل ا٧٠ًللةل ها٠
 ا٠ق٤١ٮة.

٣وةخذٷ ا٠ظ٬ٝ  ها٠ظؾ٭ةة ا٠ٔة٣لة, ه  ا7ٝؼ٣لة ٫٧٣لة طلٛ ا٠دٔجٮلؾ       .5
هغ٧ٛ ا٠وظةٙة ا٠ظؾٷ ها٠دًٮٮٛ ١ٓٮ٫ة ه٣ٶطٝة ا٠وظٚٮٮ٥ ها٧٠مَةء 
ا٠قٮةفٮٮ٥, هخٔؾ٭٢٫ً ٠ٶٓدٝةٵة ها٠ظجـ, ها7ظةك٤لةة. اٵ٦د٫لة    

٬ثلةة ها٠زلأذ هاٵ٦دٝلةم    ا٠وةذح ١٠ظؾ٭ةة ا٠وظٚٮة ه٤٣ةذفة أٜو  ا٠ٔٝ
  ٓلؼن ه٪لي ٣ؤفقلة اٱ٭لةم      أ٪١ٮلة   ثظٛ اكجؾ ٣ؤفقة هلظٚٮة 

١٠وظةٙة ها٧٠مؾ طد  ههٟ اٵ٣ؾ ا٠  إ٭ٝلة  هلؼهذ٪ة ثول٬ذٷ ٫٦ةاٮلة     
م ه٣ظةهؾٷ ٣ج٧  ا7ؤفقلة ها٠ولظٮٚة ه٧٣لةرل    1191  ١َ٣ْ ٭٧ة٭ؾ 

٦ةلؾ٭٫ة ه٥٣ ر٢ اٵٓدلؼاء ا7قل١ض ها٠ٝول٘ ا٠ملؼ٭ؼ ث٤ػد١ل٘ أ٦ل٬اع       
ثةللؾاطٮٟ  ها٦د٫  اٵ٣ؾ ثةٓدٝةل اٱفدةد ٪ملةم ٣ظ٤لؼ ة   اٱف١ظة 

خلؼ٣ٮؾ إ٣كة٦ٮلةة ا7ؤفقلة ا7ةخ٭لة      ( هأ٦صة٩٠ ثٔؼ أن خل٢ّ ذط٩٤ ا٩١٠)
 .ها٬٧ٔ7٭ة

٣وللةخذٷ طؾ٭للة هافللدٝٶ٠ٮة ٤ّ٧٣للةة ا7صد٤للْ ا7للؼ٦ي ها٧٠ٝةثللةة    .6
ا٤ٔ٠ة٠ٮة هاخظةخاخ٫لة, هكلٟ ٦ٝةثلةة, ه٤ّ٧٣لةة هخملكٮٶة ا7صد٤لْ       



اٳثؼآٮللة, هاٵخظللةخاة ا٠َٶثٮللة, ها٠ص٤ٔٮللةة  ا7للؼ٦ي, ا٧٫7ٮللة, ه
ا٠دٔةه٦ٮللة, ا٠ؿذآٮللة, ها٠قلل٤كٮة .....ا٠للع, ها٤ٔ٠للٟ ة إغًللة٫ٓة     
7ظةهٵة ا٫٠ٮ٧٤ة هاٵطد٬اء, أه ا٠مٛ ها٠دٚؾ٭ع, أه ا٠دَٔٮٟ ها٠دص٤ٮؼ, 
هخٔؾ٭٫ًة ٠و٬٧  ٥٣ ا٬ًٗ٠ٍةة ها٠دٔقٚةة ا٠دي خ٫لؼخ طٮةخ٭د٫لة   

 ا٠ؼٙةع ٥ٓ ط٬ٝ  ٧٣دقجٮ٫ة.هافدٝٶ٠ٮد٫ة   أخاا٫ة ٫7ة٫٣ة ه
خقٮٮـ ا٬٠ِٮٚة ا٠ٔة٣لة   ٣ػد١ل٘ ٣ٚةهل٫١ة طدل  ه هل١ح إ٠ل         .1

 ا٬٠ِةا٘ ا٧ٚ٠ٮة ك٤ؼذاء ا7ؼاذز
ه٣ؼذاء ا7قدمٚٮةة هٖٮؾ٪ة ٥٣ ا٬٠ِةا٘ ا٧ٚ٠ٮة , طٮلذ ٭لد٢ إٜولةء    

 .كٟ ٥٣ ٢٠ ٭٧ػؾض   خأ٭ٮؼ ا٧٠ّةم ا٠قةثٛ
 ذر٫ٜل٢  ٣ًة٭ٝة ا٠ٔة١٣ٮ٥   ٧٫٣ة ا٠وٮؼ ا٠د١ٝٮؼو ٥٣ ا٠جقَةء   .8

ثإهؼاذ خؾاغٮن ٬ٝ٠اذب هٮؼ ٣ظ١ٮلة ثةفل٢ ثٔلى ا7د٧ٚلؽ٭٥ هش١لت      
 .ف٥ٚ ٣وؾ٭ة ههٮ٧ٮة خ٤ٟٔ خظح ط٤ة٭ة ا7د٧ٚؽ٭٥ ه٠وة٠ظ٢٫

 ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة ٬٣ٜ٘ ا٠دص٤ْ ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴهٶج ٥٣

٦ة٠للح ا7ظةّٙللةة ا٠ص٬٧ثٮللة ا٧٠وللٮت اٱهٙللؾ ٣لل٥ خ١كلل٢ ا٠قٮةفللةة    .9
ح إ٠ل  خكلؾ٭ـ ٦ؿٓلة    ا٠دؼ٣ٮؾ٭ة ا٠دي ا٦د٫ص٫لة ا٧٠ّلةم ثول٬ذٷ أًٙل    

ا٫٠ٮ٧٤ة هاٳٜوةء , هإٓةخٷ ٠٬ٜجلة اٱهيلةع   ا٠ص٧ل٬ب هكأ٦ل٩ ٣صلؾخ      
شٗؾاٙٮة ثٶ خةذ٭ع , هثٶ غولةان فٮةفلٮة, هاٜدولةخ٭ة , هاشد٤ةٓٮلة     
هرٝةٙٮة, ٦مأة هخج٬١ذة   ًٙةء ا٬٫٠٭ة ا٠ٮ٧٤ٮة ة ٣ؼٸ ٙدلؾاة  

 ر٧٣ٮة ٬ٍ٭١ة.
ن ش٤ة٪ٮؾ٭لة ٖٮلؾ   ه  ٣صؾٸ ٪ؽ٨ اٱر٣ة هخؼآٮةخ٫ة ٦مأة طة٠ة ١ٖٮة .1

٣قج٬ٜة   ا7ظةّٙةة ا٠ص٬٧ثٮة , ٙدج١ل٬ذ ٪لؽا ا١ٗ٠ٮلةن   طلؾا      
فٮةفي هاشد٤ةٓي, ذاج ٭َؾج ث٬ٝٷ ٬٣يل٬ع ا٠ًٝلٮة ا٠ص٬٧ثٮلة, كلؾخ     
ٙٔللٟ ٍجٮٔللي ٠ٚمللٟ ا٠قلل١َة   أن خؤفللـ ٠ظٮللةٷ فٮةفللٮة      
هاٜدوةخ٭ة خ٬ٙؾ ا٠ظؼ اٱخ٦  ٥٣ ا٠م٬ٔذ ثةٱ٣لةن هاٵفلدٝؾاذ ها٠ٔؼا٠لة    



هة   ا7ظةّٙلةة ا٠ص٬٧ثٮلة ا٠لؽ٭٥ ٙةشلأ٪٢ د٠لٞ      ٬7ا٧ٍٮ٫ة , هغة
ا7قد٬ٸ ٥٣ ا٠ٔجذ ها٠ٚقةخ ثد١ٞ ا٠ؼذشة ا٠ٚةطمة, ه هثد١لٞ ا٠ول٬ذ   
ا7قدظؼرة ٣زٟ ٣ل٧ض ٣د٧ٚلؽ٭٥ ٣قلةطةة كجٮلؾٷ شلؼا ٣ل٥ اٱذايلي,        

ها٠ول٧ةٓة   ا٬٠ٜلح ا٠لؽو كلةن ٣ّٔل٢ أث٧لةء        ة٠دصةذٷهاٵ٣دٮةراة ٙٮ
ا٠ص٬٧ب ٓةشؿ٭٥ ٥ٓ ا٤ٔ٠ٟ   ٪ؽ٨ ا7صةٵة ثٟٚٔ ف٬٧اة ا7ٔد٤لؼٷ  

, هٓةشؿ٭٥ كؽ٠ٞ ٓل٥ ا٠ظول٬ل ة ٣قلك٥ ٵالٛ      ا٠ٔةم ا٠َٝةع ة
رلةذٷ ًٖلت   ٪لؽ٨ ثٮبلة غولجة ٳ    ا٠ٚقلةخ  ث٢٫ , هٜؼ هٙؾة ٤٣ةذفلةة 

ا٠مةذع ا٠ص٬٧ثي هخ٧ة٣لح ا7ملةٓؾ هاٱطةفلٮـ ثدٔلؽذ ا٠دٔلة٭ك ٣لْ       
أه٠بك٢ ا٠ؽ٭٥ ٫٦ج٬ا رلؾهٷ ا٠ص٧ل٬ب هافلدجةط٬٪ة ٱ٦ٚقل٢٫ هأث٧لةا٢٫      

 خظح أو فٝ٘.

ا٠دص٤لْ  ة ٥ٓ ذؤٸ ه٣ٝدؾطلةة  آدا٫٦ ١ٓي ٓجؼا٩١٠ هة٠ض  ف١َةأه٤ح   .1
ٔ  ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴهٶج  ٤لٟ    ا7ٔة٠صة ا٧ٍ٬٠ٮة ٫٠ؽ٨ اٱهيةع , هذاطلح خ

ة ٍؾ٭ٝد٫ة   ٣ٔة٠صة هاطدل٬اء اٱر٣لة خلةذٷ ٓجلؾ أفلة٠ٮت خ٬ر٭لْ       
ا٫٠جةة هاٱ٬٣ال هللؾاء ا٠قلك٬ة , أه ٓجلؾ افلدػؼام ا٧ٔ٠ل٘ هإٍلٶ        
ا٠ؾهةش ا٠ظي ها٠قلص٥ ها7ٶطٝلةة ا٠دٔقلٚٮة ٤ٝ٠لْ د٠لٞ ا٠ظلؾا        
ا٠قلل٤١ي خللةذٷ أغللؾٸ , ١ٙلل٢ ٭للؤخ د٠للٞ إٵ إ٠لل  ا7ؿ٭للؼ ٣لل٥ ا٠دللأشٮس    

 ها٠دٔٝٮؼاة.

 ٬ثيا٠ظؾا  ا٠ص٧
٠ٲف٘ ا٠مؼ٭ؼ ٙٝؼ خٔؼّخة هخ٬٧ٓح أ٤٦ةض ه٪ٮبةة ههاش٫ةة ه٣ؤفقةة ٣ة 

٪ٮبلة   11ثةة ٭ٔؾ  ثلة٠ظؾا   ا٠ص٧ل٬ثي  طدل  ههلٟ ا٠ٔلؼخ ا٠ل  أكزلؾ ٣ل٥         
ه٤ّ٧٣ة, ك٤ة خجة٭٧ح ا٠ؾؤٸ ها٬7اٜ٘ ٣ل٥ ٣َة٠لت ثٚلٞ اٵذخجلةض ٣لْ خه٠لة       

ٮة  ثٔلؼ  ٦ٚؼذا٬٠َة٠ت ثة٠ٚٮؼذا٠ٮة اه ا٠ك٬طؼٷ ثةٓدجةذ٪ة خه٠ة اطدٶل ا٠  ٣ا٠
ا٠  اٵفدٝٶل ا٠دةم هخٝؾ٭لؾ ا7ولٮؾ هخٔلؼّخة    ٷ خه٠ة ٣ة ٜجٟ ا٬٠طؼٷ خافدٔة

ا7مةذب ها7َة٠ت هاٱ٪٬اء ٤ّ٣ة أيؾ ثة٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة ثة٠ؾ٢ٖ ٣ل٥ ٓلؼا٠د٫ة   
ٙلةة  ان خ١ٞ ا٬ٝ٠ٸ ك٫١ة ١ٝ٦ح هلؾآةخ٫ة هخجة٭٧ةخ٫لة هغٶ  هراخ ا٠َٮ٥ ث٩ّ١,  

كة٠قلٶٍٮ٥    م ,٣61لة ٜجلٟ     ٜل٬ٸ   أكة٦لح   ا7ةيي إ٠  خاغٟ ا٠ظؾا  فل٬اء 
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خ١ٞ ا٬ٝ٠ٸ   ها7مة٭ع ها٠ؾاثَة هشج٫ة ا٠دظؾ٭ؾ ها٠صج٫ة ا٣٬ٝ٠ٮة هٖٮؾ٪ة , أه
ها٠لؽو   م61ثٔلؼ   ها٠ؾ٬٣ر ا٠دي خوةذٓح ٙٮ٤ة ثٮ٫٧ة   أٍةذ ا٠صج٫ة ا٣٬ٝ٠ٮة

ثٮ٥ ش٧لةطي  ا7ؤفلٚة  9186 ٭٧لة٭ؾ  91ث١ٕ ا٠وؾاع دذهخ٩ ا٠كةذرٮة   أطلؼات  
ارلؾ هآٝلةب طلؾب     هخ١ٞ ا٠ولؾآةة ا٠دلي شلةءة   أ  ا٠ظؿب اٵلدؾاكي ا٠ٮ٧٤ي,

 .٬ٖٮؾ٪ة14٣

ا٠مٔح   ٪ؽا ا7مل٫ؼ ا7أفلةهو ها٠لؽو خ٤ّزلٟ        هطد  ٣ظةه٠ة ٢ّ٠
٬٣ ها٠ؽو ي٢ّ 1191اٳٓٶن ٥ٓ ٜٮةم ا7ص١ـ اٵ٦دٝة٠ي ا٠ص٬٧ثي    ٣ة٭٬ 

, هٜؼ هلؼذ ثٮلةن ٓل٥ اٳهلٶج ٙلؾع      لػوٮة فٮةفٮة ش٬٧ثٮة 16ط٬ا٠ي 
ك٤ل٥    ا٠صؼ٭ؼ,  ٠ك٥ّ ٣أر  ٪ؽا ا٠٬٠ٮلؼ ا٠صؼ٭لؼ   ٓؼن ٭ؾطت ث٫ؽا ا٠٬٠ٮؼ 

٣ٔةذيد٩ ١٠ق١َة ا٠مؾٓٮة ا٠دي ٭٤ّز٫١ة ا٠لؾاٮـ ٓجؼذثل٩ ٧٣ول٬ذ ٪لةخو     
خ٤زٮ١ل٩ ا٠قٮةفلي ٠كلٟ    هكؽا إٓٶ٩٦ ٥ٓ هآٶ٩٦ ٧٣ؽ ا٠ٮ٬م اٱهل ٬٠ٵخخ٩ 

٣لل٥ خهن أو ٣قلل٬ٖةة  ا7ظةّٙللةة   ا٠مللَؾ ا٠ص٧لل٬ثي ٣لل٥ ا٠لل٥ٍ٬  
ه٣جةللؾٷ ١٠ملٔت   ا7ظةّٙلةة     ٜجٟ ٜٮةم ا٦دػةثلةة طلّؾٷ   خفد٬ذ٭ة ه

ا٠ص٬٧ثٮة خػل٬ّل ٠ل٩ ا٠ظلٛ   ا٠دظلؼت ث٫لؽ٨ ا٠ولٚة, ٤ّ٣لة راخ ا٬7ٜل٘         
 خٔٝٮؼا هإلكةٵ.

 ٣َة٠ت ا٠دص٤ْ ا٠ٮ٧٤ي ٠ٴهٶج ٠ظٟ ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة
١َ٣ت إرا٠ة آرلةذ ا٠ظلؾب هث١قل٤ة شؾاطلةة ا٠ص٧ل٬ب , طٮلذ ٍة٠لت         -9

٣ي ا٠ولةخذ ٭ل٬م   ٣ؤخ٤ؾ٨ ا٠ٔةم اٱهل )ا٠ؼهذٷ اٱه٠ (   ثٮة٩٦ ا٠ػدلة 
م ا٠ظك٣٬للة )7ٔة٠صللة آرللةذ ا٠ظللؾب هإرا٠للة   ٣9114لل٥ فللجد٤جؾ   14

٣ػ١ٚةخ٫ة, هخ٤ٔٮلؾ ا٧7لةٍٛ ا7دًلؾذٷ( ه )اٵ٪د٤لةم ثة7ظةّٙلةة      
 …(ا٠ص٬٧ثٮة هإَٓةا٫ة اٱه٬٠٭ة   ا7مةذ٭ْ ها٠ػؼ٣ةة 

٠ظلؾا  ا٠قل٤١ي   إ٠ل  شة٦لت ا   ٓل٥ خًلة٩٧٣ هه٬ٜٙل٩    ّٓجؾ اٳهلٶج   -1
٣ة شةء    هك٤زةل ة د٠ٞ , ًٮٮٛ ,٤7ةذفةة ا٤ٝ٠ْ ها٠د هذ٩ًٙ

ا٠جٮةن ا٠ػدة٣ي ٤١٠ؤخ٤ؾ ا٠ٔةم ا٠ؾاثْ ٠ٴهٶج ا٠ؼهذٷ ا٠زة٦ٮلة ا٠ولةخذ   
م ها٠ؽو أكؼ ٙٮ٩ ة )أن ا٠دٔةٍي ٣ْ ا7َة٠لت  91/11/1111٭٬م 



ا٠ظ٬ٜٝٮة ها٠قٮةفٮة ٥٣ ٬ّ٧٣ذ أ٧٣ي ه٤ْٜ ا٠ٚٔة٠ٮلةة ا٠قل٤١ٮة   
ه٣قلةذاة خًلؾ   ٥٠ ٭ظٟ شؽذ ا7مك١ة ثٟ فٮٔؿر ٥٣ غٮلةذاة أغلؾٸ   

ثة٬٠طؼٷ ا٧ٍ٬٠ٮة ها٠قٶم اٵشد٤ةٓي , هأ٪لةب ثلة7صد٤ْ ا٠ٮ٧٤لي    
ثكٟ ٬ٜا٨ ه٣ك٦٬ةخ٩ ا٠قٮةفلٮة هاٵشد٤ةٓٮلة ه٤ّ٧٣ةخل٩ ا7ؼ٦ٮلة     
ه٤١ٓةا٩ ه٣ٚكؾ٭٩ ه٣زٝٚٮ٩ هذشة٩٠ ه٦قةا٩ هلجةث٩ هلٮ٬غ٩ ة 
٣ٗللةخذٷ طة٠للة ا٠قلل١جٮة ها٠دٚللؾث هخظ٤للٟ ٣قللؤه٠ٮد٢٫ ا٧ٍ٬٠ٮللة  

٠ظ١ل٬ل ها7ٔة٠صلةة ا٠صلةخٷ ٣دػلؽ٭٥ ٣ل٥      ها٠د٧ةخو ٠َؾج هخذافة ا
ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة ٣ؼغٶى ٠ٴهٶج ا٠قٮةفي ها٧ٍ٬٠ي ا٠مة٣ٟ, ك٤لة  

طٮة كةٙة ا٠ٚٔة٠ٮةة ا٠قٮةفٮة ها٠مٔجٮة ا٬ً٧7٭ة خظح ٣ك٦٬لةة   
ا٠ظؾا  ا٠ق٤١ي ٣ٔدجؾا ا٠ًٝٮة ا٠ص٬٧ثٮة ًٜٮة فٮةفٮة ط٬ٜٝٮلة  

ة ا٠لجٶخ,  ١َ٣جٮة هخ٤زٟ أثؾر ٣ّة٪ؾ اٱر٣ة ا٧ٍ٬٠ٮلة ا٠دلي خٔٮمل٫   
ه٪ي ٣ؼغٟ هظٮض هف١ٮ٢ ٠ٴهٶج ا٠قٮةفلي ها٠ل٧ٍ٬ي ا٠ملة٣ٟ,    
٣َة٠جة ا٠ق١َة ثةٵٓدؾا  ث٫ؽ٨ ا٠ًٝٮة كًٝلٮة فٮةفلٮة, هٓلؼم    
ا٠دٔة٠ي ١ٓٮ٫ة, ها٠ك٘ ٥ٓ ٤ْٜ ٦مَةا٫ة هٙٔة٠ٮةخ٫ة هٓؼم ٓقكؾٷ 
ا٠ظٮةٷ ا7ؼ٦ٮة, ها٠دظٝٮٛ ٣ْ كٟ ا7دقججٮ٥   ٤ٜلْ ا٠ٚٔة٠ٮلةة   

٬7ا٧ٍٮ٥, هإٓةخٷ كةٙلة ا7قلؾطٮ٥ ٜقلؾاى    هٜدٟ هشؾج اٱثؾ٭ةء ٥٣ ا
 .٥٣ ٣ؼ٦ٮٮ٥ هٓقكؾ٭ٮ٥ إ٠  أ٤ٓة٢٫٠(

١٠ًٝللٮة  ا٠ٔةخ٠للة  ا7ٔة٠صللةة ها٠ظ١لل٬ل ٍة٠للت اٳهللٶج ثقللؾٓة   -1
ا٠ص٬٧ثٮة ثأثٔةخ٪ة ا٠ظ٬ٜٝٮة ها٠قٮةفٮة , طٶى ٓةخٵى هلة٣ٶى, ٭ًلْ  
ا٠ص٧لل٬ب   ٣كة٦لل٩ ا٠لل٧ٍ٬ي ا٠َجٮٔللي كَللؾ    ا7ٔةخ٠للة     

ٓدجةذ طٝةاٛ ا٠صٗؾاٙٮة ها٠دةذ٭ع هٓؼم ا٠ٚوٟ ٭أغؽ   اٵ ا٧ٍ٬٠ٮة,
   ا٠ق١َة ها٠زؾهٷ. ةىطٝٮٝٮ ةىلؾ٭كثٮ٤٫٧ة, ثةٓدجةذ٨ 

٭َة٠ت اٳهٶج ثدؾفٮع ٣جلةخئ خه٠لة ا٠ظلٛ ها٠ٝلة٬٦ن ها٬7ا٧ٍلة       -4
 ا7دقةه٭ة.

خؾفللٮع ٫ٚ٣لل٬م خه٠للة ا٬٠طللؼٷ اٵخظةخ٭للة هفللٮةخخ٫ة هافللدٝٶ٫٠ة  -5
 هفٶ٣ة أذايٮ٫ة.



كد١ة ثمؾ٭ة فكة٦ٮة ف٬اء   ش٬٧ب  ٭ٝؾ اٳهٶج ثأ٩ّ٦ ٥٣ طٛ أو -6
  ِلٟ ا٠ؼه٠لة   ا٠ٮ٥٤ اه   ل٤ة٩٠ أه   للؾ٩ٜ أه   ٖؾثل٩  ه  

ه٣ل٥     ذث٬ع ا٠ل٥ٍ٬,   ا٠قٶم هاٵفدٝؾاذ اٵخظةخ٭ة  هثٔؼ أن ٭٢ّٔ
غٶل هفةاٟ خٝؾ٭ؾ ا7وٮؾ ا٠ؼ٭٤ٝؾاٍٮة ف٬اء ٓجؾ اٵفلدٚدةء ا٠ٔلةم   

ها٧7دػجلٮ٥   اه ٓجؾ ا٤7ز١ٮ٥ ا٠مؾٓٮٮ٥ ٱو كد١ة ثملؾ٭ة فلكة٦ٮة  
خ٭٤ٝؾاٍٮة ه٥٣ غٶل ا٦دػةثةة طّؾٷ ه٦ؿ٭٫ة خاغٟ ا7ص١ـ ا٧٠ٮةثي 

أن ٭ٝؾذها ٣وٮؾ كد١د٢٫ ا٠جمؾ٭ة ف٬اء ثة٠جٝةء  ةا٧7دػت خ٭٤ٝؾاٍٮ
 ٦قظةب ٩٧٣. ثةٵخاغٟ اٵخظةخ ا٠ٚٮؼذا٠ي اه 

 

 

 

 


