
 ئؾحَز ٠حٌتس

  

 :ضؼ٣ٍلٜح :ٝال ج

٢ٛ جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ُٓرد ٠حٌب ، ال ٣ٓطط٤غ جُٔٞظق جإلذالؽ ػ٘ٚ ٓوىٓح      

. ُِط٣ٍٛف ُٚ ذحُـ٤حخ

: ٓىضٜح : غح٤ٗح

. ض٣ُى ػ٠ِ أٌذؼس أ٣حّ ك٢ جُٓ٘س ، ٝال ضطؿحَٝ ٣ٞٓح ٝجقى ك٢ ًَ ٍٓزال      

: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح

  ٖحؿال جُىٌؾس ٖٓ أقىٟ جُٔؿٔٞػحش جُٞظ٤ل٤س  إٔ ٣ٌٕٞ ٠حُد جالؾحَز

ٝػوى جٍُجضد ( 1)٣ٝطٔطغ جُٔطوحػىٕٝ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ ٝجُؼوى جُػحُع 

( . 2)جُٔوطٞع 

  أال ٣ٌٕٞ جالٗوطحع ُٔىز ضطؿحَٝ ٣ٞٓح ٝجقىج ، ٝذ٠ٍٗ أال ٣ٌٕٞ يُي

جالٗوطحع هرَ أٝ ذؼى ئؾحَز أٝ ػطِٚ ٤ٌْٔٚ ، ذحْطػ٘حء ٢ٓٞ٣ جٍُجقس 

ُه٤ّٔ ٝجُؿٔؼس أٝ جٍُجقس جألْرٞػ٤س ُلثحش جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ٝجُؼطِس ج

. ضٛحوف ٌجقطْٜ جألْرٞػ٤س ٣ٞٓح ؿ٤ٍ ٣ّٞ جُؿٔؼس 

  ْإٔ ٣ٌٕٞ جٗوطحع جُٔٞظق ػٖ جُؼَٔ ُٓرد ٠حٌب ُْ ٣ٌٖ ٣طٞهؼٚ ٖٝٓ غ

ُْ ٣طٌٖٔ ٖٓ جإلذالؽ ػ٘ٚ ٓٓروح ، ٝجٕ ٣ٌٕٞ ًٛج جُٓرد ٛٞ ج١ًُ قحٍ 

. ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓرحٍٖضٚ ُِؼَٔ 

ضوى٣ٍ ؾى٣س جُٓرد ُؿٜس جإلوجٌز ، ئال جٗٚ ئيج ًحٕ جُٓرد ج١ًُ  ٣ٝهٟغ

أذىجٙ جُٔٞظق ْررح ه٣ٍٜح أٝ نحٌؾح ػٖ ئٌجوضٚ ،كحٕ كرٍٞ أٍٓ ٣طلن ٓغ 

. قٌْ جُوحٕٗٞ ، ٝٓغ جُكٌٔس ٖٓ ضوى٣ٍ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جألؾحَجش 

: جُوٞجػى ٝأقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

 ُٓ٘س ج٤ُٔالو٣س أٝ جُطؼحهى٣ٚ ٣ٓو١ قن جُٔٞظق ك٢ ًٛٙ جإلؾحَز ذحٗطٜحء ج

ذحُ٘ٓرس ُِٔطؼحهى٣ٖ 



  ّضكطٓد ُِؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔىجٌِ ػ٠ِ أْحِ ٍٓض٤ٖ جػطرحٌج ٖٓ ذىج٣س جُؼح

جُىٌج٢ْ ٝقط٠ ٜٗح٣س جُؼحّ ج٤ُٔالو١ ٍٝٓض٤ٖ ٖٓ ذىج٣س جُؼحّ ج٤ُٔالو١ 

ٝقط٠ ٜٗح٣س جُؼحّ جُىٌج٢ْ 

: ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

  ُِٔٞظق ٤ُر٤ٖ أْرحخ جٗوطحػٚ ٣ٌطد هْٓ جالؾحَجش ٝجُىٝجّ جْطلٓحٌج .

  ٚ٣ؼحو جالْطلٓحٌ ٖٓ جُٔٞظق ئ٠ُ هْٓ جالؾحَجش ٝجُىٝجّ ٓٓطٌٔال ئكحوض

. ٌٝأ١ جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ غْ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ك٢ جٍُتحْس ذورٍٞ جُؼًٌ ٖٓ ػىٓٚ 

  َك٢ قحُس هرٍٞ جُؼًٌ ال ٣ٛىٌ هٍجٌ ٌٓطٞخ ذٔ٘ف ضِي جإلؾحَز ٝئٗٔح ضٓؿ

ػ٠ِ ذطحهس ئؾحَضٚ 

 .يٌ ٣هْٛ ٣ّٞ جُـ٤حخ ٖٓ ٌجضرٚ ج١ٍُٜٗ ئيج ُْ ٣ورَ جُغ

  

  ْٓذحُ٘ٓرس ُِؼح٤ِٖٓ ذحُٔىجٌِ ضٓؿَ جإلؾحَز جُطحٌتٚ ذٜح ٝال ضهطٍ ه

. جالؾحَجش ٝجُىٝجّ ػٜ٘ح 

: ٓالقظحش ػحٓس ذٗأٜٗح : ْحوْح

  ٣ؿد ػىّ جُطٍجن٢ ذحٍُو ػ٠ِ جْطلٓحٌ جُـ٤حخ ٝجال ضؼٍٜ جُٔٞظق

. ُِٔٓحءُس 

  ئي ٣ؿ١ٍ جُؼٍف ػ٠ِ ػىّ جقطٓحخ ال ضٔ٘ف ًٛٙ جالؾحَز نحٌؼ ج٣ٌُٞص

جٗوطحع ئؾحَز ٠ـــــحٌتس ئيج ًحٕ جٗوطحع جُٔٞظق ضْ أغ٘حء ضٞجؾىٙ نـحٌؼ 

. ج٣ٌُٞص ٗظٍج ُطر٤ؼس ًٛٙ جإلؾحَز ٝجُـٍٜ ٜٓ٘ح 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُـ٤ٍ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔىجٌِ

  

 :ٓىضٜح : أٝال 

: جُٔٞظقضهطِق ٓىز جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝكوح ُٔىز نىٓس      

  ٓىضٜح نّٔ ٝغالغٕٞ ٣ٞٓح ُِٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ هٟٞج ك٢ نىٓس جُىُٝس ٓىز

ضوَ ػٖ نٔٓس ػٍٗ ْ٘س ٝغالغ٤ٖ ٣ٞٓح ُِٔطؼحهى٣ٖ ذحُؼوى جُػح٢ٗ ٝجُػحُع 

. ٝجٍُجضد جُٔوطٞع 

  ٝضُوجو ًٛٙ جُٔىز ئ٠ُ نٔٓس ٝأٌذؼ٤ٖ ٣ٞٓح ُِٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ هٟٞج ك٢

ػىج جٍُجضد ) جُٔطؼحهى٣ٖ  نىٓس جُىُٝس ٓىز نٔٓس ػٍٗ ْ٘س كأًػٍ ًًُٝي

( . جُٔوطٞع

  ػىج أ٣حّ جُه٤ّٔ ) ػ٘ى ٓ٘ف جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٣طْ جْطرؼحو جُؼطَ ٝجُؿٔغ

ذٔح ال ٣طؼىٟ ضٓؼ٤ٖ ٣ٞٓح ك٢ ٓؿِٜٔح ك٢ ( ٝجٍُجقحش جُط٢ ضطهَِ جإلؾحَز

جُٓ٘س ج٤ُٔالو٣س أٝ جُطؼحهى٣س ذحُ٘ٓرس ُِؼوى جُػح٢ٗ ٝجُػحُع ٝجٍُجضد 

جخ جُٔىو جُط٢ ه٤ٟص ك٢ نىٓس جُىُٝس جُٔىو ٣ٝىنَ ك٢ قّ. جُٔوطٞع 

جُط٢ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق هى ػَٔ نالُٜح ك٢ ئقىٟ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس أٝ 

جُٔإْٓحش جُؼحٓس أٝ جًُِٔٔٞس ُِىُٝس ٤ٌِٓس ًحِٓس ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌٕٞ جٗطٜحء 

ٝال ٣ٗط٠ٍ ئٕ ضٌٕٞ ٓىز جُهىٓس جُط٢ . جُهىٓس ذـى ٤ٌِٓس جُىُٝس ًٍُِٗس 

ِٚس ك٤ؿَٞ إٔ ضٌٕٞ ٓطلٍهس ٣ؿ١ٍ جقطٓحذٜح ٛ٘ح ٓىز ٓص

  

 :٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غح٤ٗح 

  إٔ ٣ٌٕٞ ٠حُد جإلؾحَز هى ٠ٟٓ ػ٠ِ ضح٣ٌم ضِٓٔٚ جُؼَٔ ُٗـَ جُٞظ٤لس

ك٢ -جُؼحٓس ٓىز ال ضوَ ػٖ ْطس ٌٖٜٞ ٝال ٣ؼطرٍ جُٔٞظق جُٔؼحو ضؼ٤٤٘ٚ 

ٖحؿال ُِٞظ٤لس ألٍٝ ٍٓٙ ٝػ٠ِ يُي ئيج  -ٓؿحٍ ضطر٤ن جُوحػىز جُٓحذوس

ًحٗص ُٚ ٓىز نىٓس ْحذوس ض٣ُى ػ٠ِ جُٓ٘س ك٤ؿَٞ جُط٣ٍٛف ُٚ ذاؾحَز 

٣ٌس وٕٝ جٖطٍج٠ ٢ٟٓ ْطس أٍٖٜ ُِط٣ٍٛف ذًٜٙ جإلؾحَز ػ٠ِ وٝ



جُٔطؼحهى٣ٖ ذحُؼوٞو جُػح٢ٗ ٝجُػحُع ٝجٍُجضد جُٔوطٞع ئيج ًحٕ ُْٜ ٤ٌٚى 

.  1990\8\2ػٖ نىٓس ْحذوس ض٣ُى ػٖ جُٓ٘س هرَ 

  إٔ ٣ٌٕٞ ُطحُد جإلؾحَز ٤ٌٚى ٣ٓٔف ُٚ ذحُطٔطغ ذٜح .

  ضحذ٢ ًُُي إٔ ٣رى١ جُٔٞظق ٌؿرطٚ ذحإلؾحَز ػٖ ٣ٍ٠ن ٠ِد ى .

  ضٞجكن ؾٜس جإلوجٌز ػ٠ِ ًٛج جُطِد كايج ًحٕ ٠ِد جُٔٞظق ضٔى٣ى ُٖ

ئؾحَز ْرن ُؿٜس جإلوجٌز جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ك٤طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼٞوز ئ٠ُ 

. ػِٔٚ ئيج ُْ ضهطٍٙ ؾٜس جإلوجٌز ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ضٔى٣ى جإلؾحَز 

  

 :جُوٞجػى ٝجألقٌحّ جُهحٚس ذٜح : غحُػح

 جَز جُى٣ٌٝس ك٢ جُٓ٘سجُٔىز جُوٟٛٞ ُإلؼ :

٣ؿَٞ جُط٣ٍٛف ُِٔٞظق إٔ ٣٘طلغ ك٢ ْ٘س ٝجقىز ٝجقىز ذحإلؾحَز جُى٣ٌٝس ذٔح ال 

ذحْطػ٘حء جإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُط٢ ( ٖحِٓٚ جُؿٔغ ٝجُؼطَ) ٣ُ٣ى ػ٠ِ ضٓؼ٤ٖ ٣ٞٓح 

ضٔ٘ف ٍُٔجكوس ج٣ٍُٔٝ ذحُهحٌؼ ُِٝط٤ٍٖف ُِٔؿحُّ ج٤ُ٘حذ٤س ٝجُرِى٣س ئيج ٣ٗط٠ٍ 

ع ٖٓ جإلؾحَجش إٔ ٣ٓطل٤ى ؾ٤ٔغ ٓح ُٚ ٖٓ ٤ٌٚى ئؾحَضٚ هرَ ٓ٘كٚ ًٛج جُ٘ٞ

. جُى٣ٌٝس 

 ِٚجإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُط٢ ضطهِِٜح ػط :

ئيج ٠ِد جُٔٞظق ئؾحَز ػ٠ِ ٓىض٤ٖ قىوٛٔح ذك٤ع ضوغ جُؼطِس ج٤ٍُْٔس كحٚال  

ذ٤ٜ٘ٔح ٝٝجكوص جإلوجٌز ػ٠ِ يُي ٓٓروح كحٕ جُؼطِس ضٓطرؼى ٖٓ قٓحخ جُطٓؼ٤ٖ 

٣ٞٓح جُٔوٌٍز 

  ٓس جُط٢ ال ٣ٓطكن جُٔٞظق ػٜ٘ح ئؾحَز و٣ٌٝس ٓىو جُهى :

ال ٣ٓطكن جُٔٞظق ئؾحَز و٣ٌٝس ػٖ جُٔىو ج١ًُ ٣و٤ٟٜح ك٢ ئؾحَز وٌج٤ْس أٝ 

ذؼػس ػ٤ِٔس أٝ ٓؼحٌج ػٖ جُؼَٔ أٝ ٍٓجكوح ٣ٍُٔٝ أٝ أ١ ئؾحَز نحٚس ُٔىز ْطس 

ػٖ أٍٖٜ كأًػٍ أٝ ك٢ و٣ٌٝس ضى٣ٌر٤س أٝ ٓؿ٘ىج ضؿ٘ىج ئُُج٤ٓح أٝ ػٖ أ٣حّ جالٗوطحع 

. جُؼَٔ جُط٢ ضهْٛ ٖٓ ٌجضرٚ 

  ٍٚف ٍٓضد جإلؾحَز جُى٣ٌٝس هرَ ذىء ٓىضٜح :

٣ٍٛف ُِٔٞظق ٍٓضد جإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُٔٓطكوس ػ٘ى جُو٤حّ ذٜح ٓوىٓح ٝك٢ قحُس 

. ئُـحتٜح أٝ ضؼى٣ِٜح أٝ هطؼٜح كؼ٤ِٚ إٔ ٣ٍو ٌٝجضد ٓىز جإلؾحَز 

   ضأؾ٤َ أٝ ضؼى٣َ أٝ هطغ جإلؾحَز :

ُؿٜس جُكٌٞٓس ضأؾ٤َ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس أٝ ضؼى٣ِٜح أٝ هطؼٜح  ال ٣ؿَٞ ًوحػىز ػحٓٚ



ٝ ٓغ يُي كٜ٘حى قحالش ٣طْ . ذؼى جُو٤حّ ذٜح ئال ألْرحخ ضوط٤ٟٜح ِٓٛكس جُؼَٔ 

ك٤ٜح هطغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ذكٌْ جُوحٕٗٞ ض٘ط٢ٜ نىٓس جُٔٞظق ك٢ ٖن ٜٓ٘ح 

ٝضوطغ جإلؾحَز ٓغ جْطٍٔجٌ نىٓس جُٔٞظق ك٢ جُٗن جُػح٢ٗ 

ك٤ٔح ٢ِ٣ أْرحخ هطغ ئؾحَز جُٔٞظق جُى٣ٌٝس ك٢ قحُطٜح جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٤ٔح ٢ِ٣  ْٝ٘ط٘حٍٝ

 :

قحالش هطغ جالؾحَز جُى٣ٌٝس ٓغ جٜٗحء جُهىٓس  -أ

: ضوطغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ذوٞز جُوحٕٗٞ ٓغ ئٜٗحء نىٓس جُٔٞظق ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس 

  ك٢ قحُس ػُُٚ ذوٍجٌ ٓؿِّ جٌَُٞجء

  ج٣ٌُٞط٤س أٝ ْكرٜح ٓ٘ٚ ك٢ قحُس ئْوح٠ جُؿ٤ٓ٘س

  ك٢ قحُس ٓح ئيج قٌْ ػ٤ِٚ ٜٗحت٤ح ك٢ ؾ٣ٍٔس ض٘ط٢ٜ نىٓطٚ ذٓررٜح

  ( ُـ٤ٍ ج٣ٌُٞط٤٤ٖ) ك٢ قحُس ذِٞؿٚ جُٖٓ جُوح٢ٗٞٗ أٝ ػىّ ضؿى٣ى جُؼوى

  ك٢ قحُس ػىّ ج٤ُِحهس جُٛك٤س ُِؼَٔ أٝ جُٞكحز

قحالش هطغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٓغ جْطٍٔجٌ ك٢ جُهىٓس  -خ

 ُٞٔظلس ٝضوىٓص ذطِد ُٔ٘كٜح ئؾحَز نحٚس ذٍٔضد ًحَٓ ئيج ضٞك٢ َٝؼ ج

( . ئؾحَز قىجو) ُٞكحز َٝؾٜح 

  ٌْك٢ قحُس جُٞهق ػٖ جُؼَٔ ذوٞز جُوحٕٗٞ ُِكرّ جقط٤ح٤٠ح أٝ ض٘ل٤ً جُك .

  قحُس جٍُٜٔ ئغ٘حء جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ئيج أنطٍ ج ُٔٞظق ػٖ ٍٓٞٚ أغ٘حء

٣س جُٔهطٛس ٝؾٞوٙ ذح٣ٌُٞص ٝٚىٌ هٍجٌ ٓ٘كٚ جإلؾحَز ٖٓ ج٤ُٜثس جُطد

. ذح٣ٌُٞص 

  ٖٓ ئيج جنطٍ جُٔٞظق ٍٓٞٚ ٖٓ جُهحٌؼ ٝغرص ٍٓٞٚ ذٔٓط٘ى ٢ٌْٔ

ئقىٟ جُٔٓطٗل٤حش ٓٛىهح ػ٤ِٚ ٖٓ جُؿٜحش جُٔهطٛس ذؼى ٓٞجكوس 

. جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ 

. جُٞهق ػٖ جُؼَٔ ذوٍجٌ ئوج١ٌ  

  ( 44)قىٝظ ٓح ٣ٓطٞؾد جْطكوحهٚ جإلؾحَز جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز

وٓس جُٔى٤ٗس ٖٓ ٗظحّ جُم

ٝك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش جُٓحذوس كحٕ جُٔىز جُرحه٤س ٖٓ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ضىٌٝ 

ئ٠ُ ٤ٌٚى جُٔٞظق 



٣ٝىٌٝ ٣ّٞ جُه٤ّٔ ئ٠ُ ج٤ٍُٚى جُى١ٌٝ ك٢ قحُس هطغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس 

. جُؼَٔ ٣ّٞ جُٓرص جُالقن ُٚ  ٝٓرحٍٖز 

 جالقطلحظ ذح٤ٍُٚى جُٔٓطكن ٖٓ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس :

ف ذ٤ٍٚى ئؾحَضٚ جُى٣ٌٝس جُط٢ ُْ ٣٘طلغ ذٜح نالٍ نّٔ ٣كطلع ُِٔٞظ     

ْ٘ٞجش ذحػطرحٌ جُٓ٘س جُؿح٣ٌس ٝجألٌذغ جُٓ٘ٞجش جُٓحذوس ػ٤ِٜح ٣ٝٓو١ ٓح 

أٓح ئيج ًحٕ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُٔطؼحهى٣ٖ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ . ٣ؿحَٝ يُي 

جُؼوى جُػحُع كحٗٚ ٣ؿَٞ ُٚ ضؿ٤ٔغ جُٔٓطكن ٖٓ ًٛٙ جإلؾحَز ػٖ ْ٘ط٤ٖ 

. جإلٞحكس ئ٠ُ جُ٘ٓرس جُؿح٣ٌس ًًُي جُٔطؼحهى٣ٖ ذحٍُجضد جُٔوطٞع ٝيُي خ

ٖٓ ٗظحّ ( 89)كوى ؾحءش ذٚ جُٔحوز  1979\7\1أٓح قٌْ ٤ٌٚى ٓح هرَ 

جُهىٓس جُٔى٤ٗس ػ٠ِ أْحِ جٗٚ قٌْ جٗطوح٢ُ ك٘ٛص ػ٠ِ ضؿ٤ٔى ٤ٌٚى 

جإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُٔٓطكوس ُِٔٞظل٤ٖ جُٔٞؾٞو٣ٖ ذحُهىٓس ٝهص جُؼَٔ 

ُِٔٞظل٤ٖ ؿ٤ٍ ج٣ٌُٞط٤٤ٖ  1990\8\2ٝقٌْ ٤ٌٚى ٓح هرَ . ذًٜج جُ٘ظحّ 

ج٣ًُٖ ضْ جُطؼحهى ٓؼْٜ ٓؿىو ذؼى جُطك٣ٍٍ ذحٕ جُكى جأله٠ٛ ٤ٍُٚى 

جإلؾحَجش جُى٣ٌٝس جُؿحتُ ضى٣ٍٝٙ ُِهىٓس جُؿى٣ىز ٛٞ ٓح ضْ جالقطلحظ ذٚ 

٣ٝؿَٞ جالٗطلحع ذٚ . 1990\8\2ُِٔٞظق ػٖ نىٓطٚ جُٓحذوس ػٖ 

ُى٣ٌٝس جُط٢ ضٓطكن ٝكوح ألقٌحّ ًٛج جُ٘ظحّ ذكى ذحإلٞحكس ئ٠ُ جإلؾحَز ج

أه٠ٛ ضٓؼ٤ٖ ٣ٞٓح ك٢ جُٓ٘س ٝال ١ٍٓ٣ جُٓو٠ٞ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ 

. ػ٠ِ ًٛج ج٤ٍُٚى ( 40)جُٔحوز 

 جْطكوحم جُرىٍ جُ٘وى١ :

٣ٓطكن جُٔٞظق ػ٘ى جٗطٜحء نىٓطٚ ذىال ٗوى٣ح ػٖ ٤ٌٚى ئؾحَجضٚ      

ضٓؼ٤ٖ ذٞٓح ٓكٓٞذح ػ٠ِ  جُى٣ٌٝس جُط٢ ُْ ٣٘طلغ ذٜح ذٔح ال ٣ُ٣ى ػ٠ِ

أْحْح آنٍ ٍٓضد ضوحٞحٙ ُٝٞ ًحٕ هى ضٔطغ نالٍ جُٓ٘س ج٤ُٔالو٣س جُط٢ 

كايج أػ٤ى . َجو ػٖ يُي جٗطٜص ك٤ٜح نىٓطٚ ذاؾحَز و٣ٌٝس ٣ٝٓو١ ٓح 

ُِهىٓس هرَ جٗوٟحء جُٔىز جُٔىز جُط٢ ضوح٢ٞ ػٜ٘ح جُرىٍ جُ٘وى١ ٌو ًٛج 

أٓح جُٔٞظق . كس ٤ٌٚى ئؾحَجشجُرىٍ ٓح ٣وحذَ جُٔىز جُٔطرو٤س ٜٓ٘ح ٓغ ئٞح

جُٔطؼحهى ذٔٞؾد جُؼوى١ جُػح٢ٗ ٝجُػحُع ٝجٍُجضد جُٔوطٞع كحٗٚ ٣ٓطكن 

جُرىٍ جُ٘وى١ ػٖ ٤ٌٚىٙ جُٔؿٔغ ك٢ قىٝو جُطٓؼ٤ٖ ٣ٞٓح ئيج ج٢ٜٗ ػوىٙ 

ٝأٓح ئيج ًحٗص جْطوحُطٚ ٤ِْٝس ئ٠ُ ضؼ٤ٖ آنٍ ٣ىٌٝ ٤ٌٚى ئؾحَجضٚ ئ٠ُ 

جُٔوٌٍ ئال ذؼى إٔ ض٘ط٢ٜ نىٓطٚ نىٓطٚ جُؿى٣ىز ٝال ٣ٓطكن جُرىٍ جُ٘وى١ 

. جٗطٜحء قو٤وح ٝض٘وطغ ٌجذطس جُطٞظ٤ق



     

ٝذحُ٘ٓرس ُِٔٞظق ج١ًُ ضٌٕٞ نىٓطٚ هى جٗطٜص ٝهحّ ذٍٛف جُرىٍ     

جُ٘وى١ ػٖ ٤ٌٚى ئؾحَجضٚ جُى٣ٌٝس غْ ػحو ُِهىٓس نالٍ ْ٘س ٖٓ ضح٣ٌم 

ج٤ُس جٗطٜحء نىٓطٚ جأل٠ُٝ كحٗٚ ك٢ ضِي جُكحُس ال ٣ٍٛف ُٚ ػٖ نىٓطٚ جُص

. ػ٘ى جٗطٜحتٜح أ١ ذىٍ ٗوى١ ئال ئيج أػحو جُرىٍ جُٓحذن ٍٚف ُٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُٔٞظل٢ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ٖٝٓ ك٢ قٌْٜٔ

  

٣ك١٤ جُؼَٔ ك٢ جُٔىجٌِ ظٍٝف ضهطِق ػٖ ظٍٝف جُؼَٔ ك٢ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس      

جٗوطحع جُىٌجْس ٝضٞهلٜح ُلطٍجش ٣ٞ٠ِس ٗٓر٤ح جُؼحو٣س ُؼَ أٜٛٔح ك٢ ٓٞٞٞع ذكػ٘ح ٛٞ 

ُٝٔىو ض٣ُى ػ٠ِ ٓىو جإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُٔوٌٍز ك٢ جُوحٕٗٞ ٓٔح ٣طٞهق ٓؼٚ جُؼحِٕٓٞ ك٢ 

جُٔىجٌِ ػٖ ضوى٣ْ نىٓحضْٜ جالٌضرح٠ ٓؼظٜٔح ذحْطورحٍ جُٔىٌْس ُطالذٜح ٝأوجء ٌْحُطٜح 

ٓ٘ٚ ٓٞظل٢ جُٔؼحٛى ( 42)جوز جُطؼ٤ٔ٤ِس ًُٜج جُٓرد جْطػ٠٘ ٗظحّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ك٢ جُْ

ٝجُٔىجٌِ ٝجُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ضوط٢ٟ ظٍٝف أٝ ٠ر٤ؼس ػِْٜٔ يُي ٖٓ هٞجػى ٝأقٌحّ 

جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝأٗح٠ ذٔؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ضكى٣ى ٓىز جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝٝٞغ هٞجػى 

 .ٝئقٌحّ ٓ٘كٜح ًُٜٙ جُلثحش ٖٓ جُؼح٤ِٖٓ

. 80-5ُّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس هٍجٌ ٌهْ ٝذ٘حء ػ٠ِ ًٛج جُطل٣ٞٝ جُط٣ٍٗؼ٢ ٚىٌ ػٖ ٓؽ

: ٝٗط٘حٍٝ ك٤ٔح ٢ِ٣ ٍْو أْٛ جُوٞجػى جُط٢ جٗطٟٞ ػ٤ِٜح جُوٍجٌ جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ

: ٠ٍٖٝ ضطر٤ن جُوٍجٌ: أٝال

( أٝ ٠ٍٖ جُطٔطغ ذحإلؾحَز أٝ ٝكوح ُوٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس)

ضؼِن ٣ٗط٠ٍ ُططر٤ن جُوٞجػى ٝجألقٌحّ جُٞجٌوز ك٢ هٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس جُْ

ذحإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُِؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ٝذؼٝ جُٞقىجش جإلوج٣ٌس ج٠ٍُٝٗ 

: جُطح٤ُس

 ٌِجُؼَٔ ك٢ جُٔؼحٛى ٝجُٔىج :

٣ٝوٛى ذحُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٓؼحٛى ٝٓىجٌِ ٍٝٓجًُ ٝوٌٝ 

. جُطؼ٤ِْ ٝجُطى٣ٌد جُطحذؼس إلقىٟ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس

جُوٍجٌ ٓٞظق ضِي جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ْٝٛ ٣ٝٓطل٤ى ٖٓ ًٛج أقٌحّ ًٛج 

ٓٞظلٞ جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ جُطحذؼس ُٜح 



أ٣ح ًحٗص ٠ر٤ؼس ػِْٜٔ ٝيُي ك٤ٔح ػىج جُكٍجِ ٝجُلثحش جألنٍٟ جُط٢ 

. ضكىوٛح جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس

ٝجُكن ذحُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ك٢ ٓؿحٍ ضطر٤ن جُوٍجٌ ْحُق 

: جُلثحش جُطح٤ُسجًًٍُ 

. جُؼحِٕٓٞ ك٢ جُٔىجٌِ ٝجُٔؼحٛى جُهحٚس ج٣ًُٖ ضكىوْٛ جَُٞجٌز  -

جُؼحِٕٓٞ ك٢ جُٔٓحًٖ جُىجن٤ِس جُٔهٛٛس إلهحٓس ٠الخ ٝٓٞظل٢  -

. جُطٍذ٤س ك٤ٔح ػىج جُكٍجِ  ٓؼحٛى ٝٓىجٌِ َٝجٌز 

. ٓؼىٝ ٝٓؿُٜٝ جُطـ٣ًس ذاوجٌز جُٔ٘ٗحش ٝجُهىٓحش جُؼحٓس  -

 ُْػحٛى ٝجُٔىجٌِ قط٠ ذىج٣س جُطٔطغ ذٜحجْطٍٔجٌ جُؼَٔ ك٢ ج :

ض١ٍٓ أقٌحّ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُِؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔىجٌِ ٝجُٔؼحٛى ػ٠ِ جُلثحش 

جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس ئيج جْطٍٔش نىٓطْٜ ك٢ جُٔىجٌِ 

ٝجُٔؼحٛى ٝجُؿٜحش جُط٢ ضهٟغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُِؼح٤ِٖٓ ك٤ٜح ًُٜج جُوٍجٌ 

ٛس جُك٤ٌٓٞس ًرىج٣س إلؾحَجضْٜ جُى٣ٌٝس كايج ُْ قط٠ ضح٣ٌم ج١ًُ ضكىوٙ جُؽ

ضٓطٍٔ نىٓحضْٜ ك٢ ؾٜس ٖٓ جُؿٜحش جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح أل١ ْرد ٖٓ جألْرحخ 

جقطٓد جْطكوحهْٜ ٖٓ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝكوح ُِوٞجػى جُؼحو٣س جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح 

. ك٢ جُلٍع جألٍٝ ٖٓ ًٛج جُلَٛ 

 إٔ ضٌٕٞ ضِي جإلؾحَز نالٍ جُؼطَ ج٤ٍُْٔس :

جُؼطالش ج٤ٍُْٔس ٛٞ جُؼطالش جُط٢ ضوٌٍٛح جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس جُٔوٛٞو خ

ُِٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ جُطحذؼس ُٜح ْٞجء ًحٗص نالٍ جُٔىز جُٔوٌٍز ُِىٌجْس 

. أٝ جُطى٣ٌد أٝ ػ٘ى جٗطٜحء ًٛٙ جُٔىز 

  

: ٓىز جإلؾحَز: غح٤ٗح

ؾٜس ٣كىو ٓؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ٓىز ٓؼ٤٘س ًُٜٙ جإلؾحَز ذَ ضٍى أٍٓ ضكى٣ىٛح َُ ُْ     

جُك٤ٌٓٞس ذوٍجٌ ٣ٛىٌ ٖٓ ج٣ٍَُٞ 

  

 :جُوٞجػى ٝجألقٌحّ جُهحٚس ذٜح : غحُػح



  ٣ٍٛف ٍٓضد ًٛٙ جإلؾحَز ػ٘ى قٍِٞ جُٔٞػى جُٔكىو ُرىتٜح ئيج َجوش

كحٕ ( ًاؾحَز ػطِس ٗٛق جُٓ٘س)ٓىضٜح ػٖ ٍٖٜ كايج ُْ ضُو ػٖ ٍٖٜ 

ٍٓضد جإلؾحَز ٣ىنَ ٖٞٔ ٍٓضد جٍُٜٗ ج١ًُ ضوغ ك٤ٚ وٕٝ ئنالٍ 

. ذحألقٌحّ جُٞجٌوز ك٢ جُر٘ى جُػح٢ٗ 

  ضٔطغ ٓٞظلٞ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ذطِي جإلؾحَز ُٝٞ جُطكوٞج ذحُؼَٔ ك٢

جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ نالٍ ٓىز جُىٝجّ جُٔوٌٍز ًٔح ئٕ ؿ٤حذْٜ أٝ جٗوطحػْٜ 

ػٖ جُؼَٔ أٝ ضٔطؼْٜ ذاؾحَجش ٍٓٛـ ُْٜ ذٜح نالٍ ٓىز جُىٝجّ جُٔوٌٍز ال 

: ؾحَز ػ٠ِ إٔ ٣ٍجػ٢ ج٥ض٢ ٣كٍٞ وٕٝ ضٔطؼْٜ ذًٜٙ جإل

ئال ٣ٍٛف ُِٔٞظق ٌجضد جإلؾحَز ًحِٓس ٝئٗٔح ٍٓضد جُٔىز جُط٢  -أ

٣ٓطكوٜح ٜٓ٘ح ٓكٓٞذس ذ٘ٓرس ٓىز ػِٔٚ ئ٠ُ ٓىز جُىٝجّ جُٔوٌٍز كايج 

هِص جُٔىز جُط٢ ٣ٓطكوٜح جُٔٞظق ػٖ ًٛٙ جإلؾحَز ػٖ ٗٛلٜح ٍٚف 

. ُٚ ٍٓضد ٗٛق جإلؾحَز

وخ ئ٠ُ جُٔؼحٛى أٝ جُٔىجٌِ نالٍ ٓىز ئٕ جُٔٞظق ج١ًُ ٣٘وَ أٝ ٣ٖ -خ

جُىٝجّ جُٔوٌٍز ٣ٌٕٝٞ ُٚ ٤ٌٚى ٖٓ جإلؾحَجش جُى٣ٌٝس ٝكوح ُ٘ظحّ 

جُهىٓس جُٔى٤ٗس ال ٣كطلع ُٚ ٖٓ ًٛج ج٤ٍُٚى ئال ذحُوىٌ ج١ًُ ٣ُ٣ى أػ٠ِ 

. جُكى جٌَُٔٔ الْطكوحهٚ ٍٓضد جإلؾحَز ًحِٓس

جَز جُٔٓطكوس كايج ُْ ٣طؿحَٝ ج٤ٍُٚى ًٛج جُكى أ٤ٞق ذٌحِٓٚ ُٔىز جإلؼ

( أ)ُٚ ٝكوح ُِلوٍز 

   ض١ٍٓ أقٌحّ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس جُٔوٌٍز ذ٘ظحّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ك٤ٔح ُْ ٣ٍو

ّ ذ٠ٍٗ 1980ُٓ٘س  5ذٗأٗٚ ٗٙ ك٢ هٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ٌهْ 

. أال ٣طؼحٌٜ ك٢ يُي ٓغ أقٌحٓٚ

  ئٞحكس كثس ٓٞؾ٢ٜ جُٔٞجو جُىٌج٤ْس ذَٞجٌز جُطٍذ٤س ُوٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس

جُٛحوٌ ذٗإٔ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ُٔٞظل٢ جُٔؼحٛى  80ُٓ٘س  5ٓى٤ٗس ٌهْ جٍ

ٝيُي ذحْطرؼحو كثط٢  -٣ٝوطٍٛ يُي ػ٠ِ كثس ٓٞؾٚ ٓحوٙ.....ٝجُٔىجٌِ 

ٓٞؾٚ أٍٝ ٓحوٙ  -ٓٞؾٚ ػحّ ٓحوٙ

ٝهى ضْ جقطٓحخ جٍُٔضد ( 1988ُٓ٘س  87,5ُٓ٘س  ٠1روح ُوٍجٌ )

ٝكوح ألقٌحّ جُر٘ى  87\86جُٔٓطكن ُٔٞؾٜٕٞ جُٔٞجو ػٖ جُؼطِس ج٤ُٛل٤س

ق٤ع ضْ ضكى٣ى أٌٚىز ئؾحَجضْٜ  1980ُٓ٘س  5ٖٓ جُوٍجٌ  3أ ٖٓ جُٔحوز 

ٝضٔ٘ف  1987\86ٝٓح جْط٘لً ٜٓ٘ح قط٠ ضح٣ٌم ٓ٘كْٜ جُؼطِس ج٤ُٛل٤س 



ذٔؼٍكس جُٔٞؾ٤ٜٖ ( جُؼطِس ج٤ُٛل٤س) ئؾحَجش ٓٞؾ٢ٜ جُٔٞجو ػ٠ِ كطٍض٤ٖ

ٌ جُوٍجٌجش ػٖ جُؼح٤ٖٓ ذحُط٤ٓ٘ن ٓغ ٓى١ٍ٣ جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضٛى

٣ٍ٠ن جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس ئٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔٞؾ٤ٜٖ جُؼح٤ٖٓ ٝجألٝجتَ كاْٜٗ 

. ٣ٔ٘كٕٞ ئؾحَجضْٜ جُى٣ٌٝس ٝكوح ُ٘ظحّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس

  

 :ٓالقظحش ػحٓس ذٗأٜٗح 

ٓٞظلٞ جُٔؼحٛى ٝجُٔىجٌِ ج٣ًُٖ ٣ٌٕٞ ُْٜ ٤ٌٚى ْحذن ٖٓ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ال ٣ؿَٞ      

ٓىز جُىٝجّ جُٔوٌٍز ٝئٗٔح ضىٌٝ ئؾحَضْٜ جُٔؿٔىز ئ٠ُ ٤ٌٚى ٜٗح٣س ُْٜ جُطٔطغ ذٚ أغ٘حء 

. نىٓطْٜ ٝضٍٛف ُْٜ ًرىٍ ٗوى١ ػ٠ِ ئال ضطؿحَٝ ضٓؼ٤ٖ ٣ٞٓح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ئؾحَز جُكؽ

  

 :ضؼ٣ٍلٜح: أٝال 

٢ٛ ٓىز ٓكىوز ٣ٍنٙ ك٤ٜح ُِٔٞظق جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ٓغ جْطكوحهٚ ٍُٔضرٚ ألوجء      

. جُكؽك٣ٍٟس 

 :ضٜح ٓى: غح٤ٗح

 غالغٕٞ ٣ٞٓح      

: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح: غحُػح

   ٕ٠حُد جإلؾحَز ٖحؿال ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش  ٣ٌٕٞأ

جُٞظ٤ل٤س ٝػ٠ِ يُي ضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ُِٔطؼحهى٣ٖ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ 

ج٣ًُٖ جُؼوى جُػحُع ٝجٍُجضد جُٔوطٞع ٝجُٔؼح٣ٌٖ ٖٓ أكٍجو ج٤ُٜثس جُطؼ٤ٔ٤ِس 

. ٣ٞجكن و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ئٞحكس ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جإلؾحَجش ػ٠ِ ذ٘ٞوْٛ

   إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ٠حُد جإلؾحَز ِٓٓٔح ٖٝٓ غْ كال ٣طٔطغ ذٜح جُٔٞظق

. ؿ٤ٍ جُِْٔٓ 

  أال ٣ٌٕٞ ٠حُد جإلؾحَز هى ْرن ُٚ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ئؾحَز جُكؽ كِٞ ًحٕ هى

ٗحء ػِٔٚ ك٢ جَُٞجٌز ْرن ػ٤ِٜح ك٢ كطٍز نىٓس ْحذوٚ ْٞجء ًحٕ يُي أظ

. أٝ أ١ ؾٜس قٌٞٓس أنٍٟ كحٗٚ ال ٣ؿَٞ ُٚ جُطٔطغ ذٜح ٍٓٙ غح٤ٗس 

  إٔ ضوغ جُٔىز ٖٓ جُطحْغ ئ٠ُ جُػح٢ٗ ػٍٗ ٖٓ ٍٖٜ ي١ جُكؿس ٢ٛٝ كطٍز

. أوجء ٓ٘حْي جُكؽ ٖٞٔ جإلؾحَز 



  إٔ ٣ػرص إٔ جُٔٞظق ضٞجؾى ك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س نالٍ جُلطٍز

يُي أٓح ذٜٗحوز ٖٓ قِٔس جُكؽ جُط٢ جُطكن ذٜح أٝ ٖٓ جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ٣ٝػرص 

ٝجهغ ؾٞجَ جُٓلٍ أٝ أ١ ٤ِْٝس ئغرحش أنٍٟ ضطٔثٖ جَُٞجٌز ئ٠ُ ٚكطٜح 

  

 :جُوٞجػى ٝجإلقٌحّ جُهحٚس ذٜح : ٌجذؼح

 ٍٟجإلؾحَز ال ضكٓد ٖٓ ئؾحَجش جُٔٞظق جألن ًٙٛ .

 ٣ٍٛف ٍٓضد ًٛٙ جإلؾحَز ػ٘ى جُو٤حّ ذٜح .

  ك٤هٟغ ٓ٘كٜح ُطوى٣ٍ جَُٞجٌز ذٔح ٣طالءّ ٓغ ٓ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ؾٞج١َ

ِٓٛكس جُؼَٔ ٝهى ؾٍٟ ٗظحّ جُؼَٔ ك٢ جَُٞجٌز ػ٠ِ جالُطُجّ ذحال ٣ؿحَٝ 

ػىو جُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔىجٌِ ج٣ًُٖ ٣كِٕٛٞ ػ٠ِ ًٛٙ جإلؾحَز 

. ػٖ ٗٓرس ٓؼ٤٘س ًَ ْ٘س ٝيُي ٞٔحٗح ٤ٍُٓ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

  

 :ئؾٍجءجضٜح: نحٓٓح

   ضٛىٌ جَُٞجٌز ٍٗٗز ٣ْٞ٘س ذٗحٕ أوجء ك٣ٍٟس جُكؽ : ج٣ُٞ٘ٓسجٍُ٘ٗز

هرَ ٓىز ًحك٤س ٖٓ ذىء ْْٓٞ جُكؽ ضطٟٖٔ ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح ٝجْٛ 

. جُوٞجػى ٝجألقٌحّ جُهحٚس ذٜح 

 ٣طوىّ جُٔٞظق ذطِد جإلؾحَز ألوجء ك٣ٍٟس جُكؽ ػ٠ِ : ٠ِد جإلؾحَز

ؾحَز قؽ جُ٘ٔٞيؼ جُٔؼى ُي ٣ٝطٟٖٔ ئهٍجٌج ٓ٘ٚ ذأٗٚ ُْ ٣ٓرن ٓ٘كٚ ئ

٤٠ِس ٓىز نىٓطٚ ك٢ جُىُٝس غْ ٣ٞجكن ٌت٤ٓس جُٔرحٍٖ ػ٠ِ ٠ِرٚ غْ ٣ؼطٔى 

. ًٛج جُطِد ٖٓ ٓى٣ٍ جإلوجٌز جُطحذغ ُٜح جُٔٞظق 

 ذؼى جْط٤لحء ؾ٤ٔغ جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ذطِد جإلؾحَز : ئٚىجٌ هٍجٌ جإلؾحَز

ضٍَْ جُطِرحش ئ٠ُ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝجُىٝجّ ك٢ جُٔٞػى جُٔكىو ذحٍُ٘ٗز 

ّ جألهٓحّ جًًٌُٔٞز ذحْطٛىجٌ هٍجٌ ٓ٘ف جإلؾحَز ذحَُٞجٌز ٝجُٔ٘ح٠ن ٝضوٞ

. جُطؼ٤ٔ٤ِس 

 ّضؼط٢ أ٤ٔٛس نحٚس إلهٍجٌ جُو٤حّ ذحإلؾحَز ق٤ع إٔ هٍجٌ ٓ٘ؽ : ئهٍجٌ جُو٤ح

جإلؾحَز ال ٣طٟٖٔ ضكى٣ىج ُرىج٣طٜح ٖٝٓ غْ ٣ؼطرٍ ئهٍجٌ جُو٤حّ ضكى٣ىج ُرىء 

. ٗلحي جإلؾحَز ج١ًُ ٣هطحٌٙ جُٔٞظق ذ٘لٓٚ 



 ًٛج جإلهٍجٌ ٣كىو جُطح٣ٌم جُٜ٘حت٢ ُإلؾحَز ٝضح٣ٌم ٓرحٍٖز : هٍجٌ جُؼٞوز ئ

جُؼَٔ ٝٛٞ جُٓ٘ى جُٔػرص ألوجء ك٣ٍٟس جُكؽ ق٤ع هْٓ جُؿٞجَجش ضكىو ذٚ 

ضح٣ٌم جُٔـحوٌز ٝجُؼٞوز ٖٓ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ٖٓ ٝجهغ ؾٞجَ 

. ْلٍ جُٔٞظق 

  

 :ٓالقظحش ػحٓس ذٗأٜٗح: ْحوْح

 ٖٓ ؾ٤ٔغ جُٔى٤ٌْٖ ٝجُٔىٌْحش ٓرحٍٖز أػٔحُْٜ ذؼى  ضطِد جَُٞجٌز

ُْٜٝٚٞ ئ٠ُ ج٣ٌُٞص ذػالغس أ٣حّ ػ٠ِ جألًػٍ ذ٠ٍٗ ئال ضطؼىٟ ئؾحَجضْٜ 

جُػالغ٤ٖ ٣ٞٓح ٝيُي قٍٚح ػ٠ِ ِٓٛكس جُطالخ ٝجُطحُرحش 

  ٍال ٣٘ظٍ ئ٠ُ جُطِرحش جُط٢ ضَٛ ك٢ ؿ٤ٍ جُٔٞػى جُٔكىو ذحٍُ٘ٗز أٝ جُـ٤

ٌوز ذٜح ٓٓطٞك٤س ُِر٤حٗحش ٝج٠ٍُٝٗ جُٞج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

جؾحَز جُطؼ٣ُس 

 (ٗظحّ 44ٓحوز )

  

 :أٝال ضؼ٣ٍلٜح

٢ٛ ٓىز ٓكىوز ٣ؿ٤ُ ك٤ٜح جُوحٕٗٞ ُِٔٞظق جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ٓغ جْطكوحهٚ ٍُٔضرٚ      

ػ٘ى ٝكحز جُُٝؼ أٝ جقى أهحٌذٚ ٖٓ جُىٌؾس جأل٠ُٝ أٝ جُػح٤ٗس 

  

 :ٓىضٜح: غح٤ٗح

أ٣حّ ٌَُ قحُس ٝكحز ال ض٣ُى ػٖ أٌذؼس      

  

 :٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح: غحُػح

   إٔ ٣ٌٕٞ ٠حُد جإلؾحَز ٖحؿال ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش

جُٞظ٤ل٤س ٝػ٠ِ يُي ٣طٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز جُٔطؼحهىٕٝ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ 

. ٝجُػحُع أٝ جٍُجضد جُٔوطٞع 

  ٍوٌؾس إٔ ٣ٌٕٞ جُٔ٘ٞك٢ َٝؼ جُٔٞظق أٝ جُٔٞظلس أٝ جقى أهحٌذٚ ٖٓ ج

جألخ جالّ أٝ جالذٖ أٝ جالذ٘س أٝ جقى : جأل٠ُٝ ْٝٛ ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ



جُؿى أٝ جُؿىز  : -جألهحٌخ ٖٓ جُىٌؾس جُػح٤ٗس ْٝٛ ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ أ٣ٟح

.  جألل أٝ جألنص أٝ أذ٘حء جالذٖ أٝ أذ٘حء جُر٘ص -ٖٓ جُطٍك٤ٖ 

  

ٝػ٠ِ يُي كال ٣ٓطكن جُٔٞظق ئؾحَز ضؼ٣ُس ك٢ ؿ٤ٍ جُكحالش جُٔٗحٌ 

٤ُٜح كٞكحز جُؼْ أٝ جُهحٍ ال ضٞؾد جُطٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز ًًُٝي أهحٌخ ئ

جُُٝؼ أٝ جُُٝؾس 

  

 :هٞجػى ٝأقٌحّ نحٚس ذٜح: ٌجذؼح

  ػىّ ضٔطغ جإلوجٌز ذِٓطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٓ٘كٜح ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ ًٛٙ جإلؾحَز

ٖٓ جإلؾحَجش جُهحٚس ئال ئٜٗح ضٔ٘ف ذٔؿٍو ضٞجكٍ ٠ٍٖٜٝح وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

ُطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٓ٘كٜح أٝ ٓ٘ؼٜح الٕ قن جُٔٞظق ك٤ٜح ُؿٜس جإلوجٌز ِ

. ٓٓطٔى ٖٓ جُوحٕٗٞ ٓرحٍٖز 

  ٝضرىأ ٖٓ ضح٣ٌم جُٞكحز : ضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ٖٓ ضح٣ٌم جُٞكحز أٝ جُؼِْ ذٜح

ئيج قىغص وجنَ ج٣ٌُٞص ج ٝ ٖٓ ضح٣ٌم ٍٝٚٞ جُؿػٔحٕ جُٔطٞك٠ ئ٠ُ 

ج ئيج ؾٍٟ ج٣ٌُٞص ئيج قىغص جُٞكحز نحٌؼ ج٣ٌُٞص ٝؾٍٟ جُىكٖ ذٜح أّ

. جُىكٖ نحٌؼ ج٣ٌُٞص كطرىأ ٖٓ ضح٣ٌم ػِْ جُٔٞظق ذٜح ػِٔح ٣و٤٘ح 

   ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞظق ئغرحش ٝجهؼس جُٞكحز ذٌحكس ٠ٍم جإلغرحش جُط٢ ضهٟغ

ُِٓطس جَُٞجٌز جُطوى٣ٍ٣س ٠ٍٝم جإلغرحش جُٔؼٍٞ ػ٤ِٜح ك٢ جَُٞجٌز 

جٌُٔ٘ٗٞ ٝجُٔورُٞس ؿحُرح ٜٓ٘ح ٢ٛ ٖٜحوز جُٞكحز أٝ ٌٚٞز ٜٓ٘ح أٝ جُ٘ؼ٢ 

. ك٢ ئقىٟ جُٛكق ج٤ٓٞ٤ُس 

  هطغ ئؾحَز جُطؼ٣ُس ُإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝجُهحٚس جُو٤ٍٛز :

ٓحوز )ضوطغ ئؾحَز جُطؼ٣ُس جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝجإلؾحَز جُهحٚس جُو٤ٍٛز 

٣ٝٓطٍٔ جُٔٞظق ك٢ ئؾحَضٚ جُى٣ٌٝس ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ئؾحَز ( ٗظحّ 50

قىو الٗطٜحء ئؾحَضٚ جُى٣ٌٝس جُطؼ٣ُس ٣ِٝطُّ ذحُؼٞوز ئ٠ُ ػِٔٚ ك٢ ج٤ُّٞ جُْ

  

 :ئؾٍجءجضٜح:نحٓٓح



  ػِس جُٔٞظق جٕ ٣طوىّ ذطِد ُٔ٘كٚ ًٛٙ جإلؾحَز ػ٠ِ ٗٔٞيؼ جُٔؼى ًُُي

. ٓٞٞكح ذٚ ضح٣ٌم جُٞكحز ٝٓٓطٞك٤حش ُِر٤حٗحش جُٞجٌوز ذٚ 

  ٍضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝجُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذٔؿٍو ضٞجك

. ج٠ٍُٝٗ ٝضوى٣ْ جإلغرحش 

  

 :ٓالقظحش ػحٓس:ْحوْح

  ِْٓٓ ٍضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ُِٔٞظق ْٞجء ًح ٕ ِٓٓٔح أٝ ؿ٤ .

  ئيج ؾٍٟ جُىكٖ نحٌؼ ج٣ٌُٞص ٝضؼًٌ جُٔٞظق ضوى٣ْ جإلغرحش هرَ ه٤حٓٚ ذٜح

كحٕ جُؼٍف ٣ؿ١ٍ ػ٠ِ ٓ٘كٚ نٍٝؾ٤س هرَ جْطٛىجٌ هٍجٌ جإلؾحَز ػ٠ِ 

. إٔ ٣وىّ جإلغرحش ػ٘ى جُؼٞوز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جإلؾحَز جُهحٚس ٍُٔجكوس ٣ٍٓٝ

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : ٝال ج

٢ٛ ٓىٙ ٓكىوٙ ٣ٍنٙ ك٤ٜح ُِٔٞظق جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ، ٍُٔجكوس ٣ٍٓٝ ، هٌٍش      

َٝجٌز جُٛكس جُؼحٓس ػالؾٚ ك٢ جُهحٌؼ ، ٓغ ٍٓجكن ُٚ 

ٓىضٜح : غح٤ٗح 

: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح

  ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش إٔ ٣ٌٕٞ ٠حُد جإلؾحَز ٖحؿال ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش

جُٞظ٤ل٤س ، ٝػ٠ِ يُي كال ٣طٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز جُٔطؼحهىٕٝ ذٔٞؾد جُؼوى 

. ٝجٍُجضد جُٔوطٞع جُػح٢ٗ أٝ جُؼوى جُػحُع ذٔح ك٤ْٜ جُٔؼحٌٕٝ 

  إٔ ضٌٕٞ ٍُٔجكوس ٣ٍٓٝ هٌٍش َٝجٌز جُٛكس جُؼحٓس ػالؾٚ ك٢ جُهحٌؼ

ٚكس أٝ ٓغ ٍٓجكن ُٚ ، ْٞجء ًحٕ جُؼالؼ هى ضوٌٍ ػ٠ِ ٗلوس َٝجٌز جٍ

. ػ٠ِ ٗلوس ج٣ٍُٔٝ 

  كال ٣ؿَٞ ٓ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز –إٔ ضٌٕٞ جٍُٔجكوس ُِؼالؼ نحٌؼ ج٣ٌُٞص

. ٍُٔجكوس ٣ٍٓٝ وجنَ ج٣ٌُٞص 

  ٤ٌٚىٙ ٖٓ جألؾحَجش جُى٣ٌٝس  -جٍُٔجكن –جْط٘لحو جُٔٞظق .

: هٞجػى ٝأقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 



  ٝضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز : ؾٞج٣َس  .

 ذك٤ع ال ض٣ُى ػ٠ِ ْطس  0ك٢ قىٝو جُٔىز جُٔوٌٍز ُِؼالؼ ذحُهحٌؼ  ضٔ٘ف

ٌٖٜٞ ذٍٔضد ًحَٓ ، ٣ٍٝٛف جٍُٔضد ك٢ ًٛٙ جُكحُس ك٢ أٍٝ ًَ ٍٖٜ ، 

. ٣ٝؿَٞ ٓى ًٛٙ جُٔىز ذٔح ال ٣ؿحَٝ ٓػِٜح ذىٕٝ ٌجضد 

  جُٔىز جُط٢ ٣و٤ٟٜح جُٔٞظق ٍٓجكن ٣ٍُٔٝ، ال ٣ٓطكن ػٜ٘ح ئؾحَز

( . 1)و٣ٌٝس 

  

 :ءجضٜح ئؾٍج: نحٓٓح 

   ٝإٔ ٣طوىّ جُٔٞظق ذطِد ُٔ٘كس ئؾحَز ٍُٔجكوس ٣ٍٓ .

  إٔ ٣طوىّ ٠حُد جإلؾحَز جٍُٔجكوس ذٌطحخ ٚحوٌ ٖٓ َٝجٌز جُٛكس جُؼحٓس

٣طٟٖٔ أٜٗح هٌٍش ٍٓجكوطٚ ٣ٍُٔٝ هٌٍش ػالؾٚ ك٢ جُهحٌؼ ٓغ ضكى٣ى 

.  ضح٣ٌم ذىء جُٓلٍ أٝ جٍُٔجكوس 

 ٘وجٌ جُوٍجٌ ، ٓكىوج ك٤ٚ ػ٘ى جُٔٞجكوس ضوّٞ أهٓحّ جألؾحَجش ٝجُىٝجّ ذا

. ذىج٣س جإلؾحَز ، ُك٤ٖ ضكى٣ى ٓىز جُؼالؼ 

  ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣وىّ ػ٘ى جُؼٞوز، ًطحذح ٚحوٌج ٖٓ َٝجٌز جُٛكس جُؼحٓس

٣طٟٖٔ جُٔىز ج٢ُ٘ هٟحٛح ٍٓجكوح ٣ٍُِٔٝ ك٢ جُهحٌؼ ، ٝضح٣ٌم جُؼٞوز 

ئ٠ُ جُرالو ، ٍٓكوح ٓؼٚ ئهٍجٌ ػٞوضٚ ُِؼَٔ ، قط٠ ٣ط٠٘ٓ ألهٓحّ 

.  جَجش ٝجُىٝجّ ئٚىجٌ هٍجٌ ٜٗحت٢ ٣طٟٖٔ ٓىز جٍُٔجكوس جإلٗؽ

  

 :ٓالقظحش ػحٓس ٣ٗأٜٗح : ْحوْح 

  ٍْٓجكوس ج٣ٍُٔٝ أًػٍ ٖٓ ٍٓز ئيج ًحٕ ج٣ٍُٔٝ هى ٖل٠ ٖٓ ٍٓٞٚ غ

ػحٝوٙ ٍٜٓ ؾى٣ى ، أٝ قىغص ُٚ ٟٓحػلحش ٍُِٜٔ جألٍٝ ، ٝجقطحؼ ئ٠ُ 

ٌجكن ٗلّ ٍٓجكن ُٚ ك٢ ٓىز ػالؼ أنٍٟ ك٤ؿَٞ ُ٘لّ جُٔٞظق ج١ًُ 

ج٣ٍُٔٝ ك٢ جٍُٔز جأل٠ُٝ إٔ ٣ٔ٘ف ئؾحَز ؾى٣ىز ٍُٔجكوس ج٣ٍُٔٝ ، ئي إٔ 

جإلؾحَز جأل٠ُٝ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جألقٞجٍ ضؼطرٍ ٓ٘ط٤ٜس ذٌَ آغحٌٛح ، ٣ٝ٘ٗأ 

ُِٔٞظق ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ؾى٣ى ٣ؿ٤ُ ُؿٜس جإلوجٌز ٓ٘كٚ ئؾحَز نحٚس أنٍٟ 

. ذٍٔضد ًحَٓ ٓىز ال ضطؿحَٝ ْطس أٍٖٜ ؾى٣ىز 



 ج٣ٍُٔٝ هى ػحو ٖٓ جُهحٌؼ ٓغ ٍٓجكوس ،غْ ضوٌٍ ْلٍٜٗٔح أٓح ئيج ًح ٕ

ٍٓز أنٍٟ الْطٌٔحٍ ػالؾٚ ، كإ ًٛٙ جُكحُس ضؼطرٍ ضٔى٣ىج إلؾحَضٚ 

جُٓحذوس ، ٝٓػحٍ يُي ئيج ًحٕ جُٔٞظق هى ٓ٘ف ْطس أٍٖٜ ًاؾحَز نحٚس 

ذٍٔضد ك٢ ْلٍٙ جألٍٝ ، كحٗٚ ٣ٔ٘ف ئؾحَز نحٚس ذىٕٝ ٍٓضد ُٓطس أٍٖٜ 

يج ÷٣ٝالقع أ٣ٟح أٗٚ  0ٜٗح جٓطىجو إلؾحَضٚ جُٓحذوس أنٍٟ ػ٠ِ أْحِ أ

ًحٕ جُٔٞظق ج١ًُ ْرن إٔ ٌجكن ٣ٍٟٓح ٓؼ٤٘ح هى ػحو ٖٓ ٍٓجكوس يُي 

ج٣ٍُٔٝ ، غْ هٌٍش َٝجٌز جُٛكس جُؼحٓس ًُٜج جُٔٞظق ٗلٓٚ إٔ ٣ٍجكن 

٣ٍٟٓح آنٍ ؿ٤ٍ ج٣ٍُٔٝ جألٍٝ ، كاٗٚ ٣ٔ٘ف جإلؾحَز جُهحٚس ٍُٔجكوس 

ٝجػى جُؼحٓس ، ئي ٣ٛرف ك٢ ًٛٙ جُكحُس ك٢ ٣ٍٓٝ ٍٓز أنٍٟ ٠روح ُِن

. ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ؾى٣ى ٓٓطوَ ضٔحٓح ػٖ جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ جُٓحذن 

 ئؾحَز ٍُػح٣س جألٍْز 

  

ذٍٔضد ًحَٓ ُٞجُىجش َٝٝؾحش جألٍْٟ ٝجُٔلوٞو٣ٖ ُٔىٙ ْ٘ٚ هحذِٚ ُِطؿى٣ى أٝ ذؼى ػٞوٙ 

 .جأل٤ٍْ أٝ جُٔلوٞو ذهٔٓٚ ػٍٗ ٣ٞٓح ج٣ٜٔح جْرن

: ٛح ضؼ٣ٍق: أٝال 

٢ٛ ٓىٙ ٓكىوٙ ٣ٍنٙ ك٤ٜح جُٔٞظلس ذحالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ذٍجضد ًحَٓ هحذِٚ ُِطؿى٣ى      

. ٠حُٔح جُـٍٜ جُٔٔ٘ٞقس ٖٓ جؾِٚ ال َجٍ هحتٔح 

: ٓىضٜح: غح٤ٗح

. ْ٘ٚ هحذِٚ جُطؿى٣ى أٝ ذؼى ػٞوٙ جأل٤ٍْ أٝ جُٔلوٞو ذهٔٓٚ ػٍٗ ٣ٞٓح ج٣ٜٔح جْرن      

: ٠ٍٖٜٝح : غحُػح

جُٔٞظلس ٝجُىٙ جٝ َٝؾٚ القى جالٍْٟ جٝ جُٔلوٞو٣ٖ جٕ ضٌٕٞ ( 1     

جٕ ٣ٌٕٞ جال٤ٍْ جٝ جُٔلوٞو ٣ًٞط٢ جُؿ٤ٓ٘س جٝ جٕ ضٌٕٞ جالّ جٝ جُُٝؾس ( 2     

٣ًٞط٤س 

: جؾٍجءجضٜح: ٌجذؼح 



  ضطوىّ جُٔٞظلس ذطِد ٓٗلٞػح ذٍج١ جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ٝٓى٣ٍ جإلوجٌز

جُطحذؼس ُٜح 

    

 ٝ ٍْٟجُٔلوٞو٣ٖ ٝجغرحش جٕ جُٔٞظلس  ٣ٍكن ذحُطِد ًطحخ ٖٓ ُؿ٘ٚ جال

ٝجُىٙ جٝ َٝؾٚ جال٤ٍْ جٝ جُٔلوٞو ٝٛٞ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٖٜحوٙ ٤ٓالوٙ 

. جُٔػرص ذٜح جْْ جالّ جٝ ٝغ٤وٚ ػوى جُُٝجؼ 

    

   ًٍُٓ ٣وّٞ هْٓ جالؾحَجش ٝجُىٝجّ ذحَُٞجٌز جٝ جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس قٓد

ٝجكٍ ػَٔ جُٔٞظلس ذىٌجْس جُطِد ٖٓ ق٤ع جْط٤لحءٙ ٠ٍُِٝٗ ٝش

جُٔٓط٘ىجش ٝجقحُطٚ ٤ًَُِٞ جُٔهطٙ الػطٔحوٙ ٝجُٔٞجكوس ػ٤ِٚ ٝذؼى جػحوٙ 

جُطِد ج٠ُ هْٓ جالؾحَجش ٝجُىٝجّ جُٔهطٙ ٣طْ جْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ 

. جْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذحإلؾحَز 

   ٖضؿىو جُٔىز ذٔٞؾد ٖٜحوٙ ٖٓ جُِؿ٘س جُٔهطٛس ذحألٍْٟ ٝجُٔلوٞو٣

هْٓ جالؾحَجش ٝجُىٝجّ جُٔهطٙ هرَ جٗطٜحء ػ٠ِ جٕ ضوىٜٓح جُٔٞظلس ج٠ُ 

. جإلؾحَز جُٓحذوس ذٍٜٗ ػ٠ِ جالهَ 

    

  َٔػ٘ى جُؼٞوز جٝ هطغ جُٔٞظلس جإلؾحَز ٣ؿد جقٟحٌ ٓح ٣ل٤ى ٓرحٍٖضٜح جُؼ

ٝضوّٞ جهٓحّ جالؾحَجش ... ذًٍُٔ ػِٜٔح جُٓحذن جٝ جُؿى٣ى ذؼى ضكى٣ىٙ 

جُٔح٤ُس ُالْطٍٔجٌ  ذؼَٔ ًًٍٓٙ ٓرحٍٖٙ ػَٔ ػود جإلؾحَز ٝجذالؽ جإلوجٌز

. ذٍٛف ٌٝجضرٜح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾحَز جُطلٍؽ ُطوى٣ْ ػٍٜٝ ك٤٘سج

  

: جُٜىف ٜٓ٘ح : أٝال 

 -ضهٛٙ ًٛٙ جإلؾحَز إلضحقس جُلٍٚس ُِٔٗحًٌس ك٢ ضوى٣ْ جُؼٍٜٝ جُل٤٘س جُٔهطِلس      

. جٍُٔٓق٤س ٝ ج٤ُْٞٔو٤س ٝ جالْطؼٍج٤ٞس ٝ جُٗؼر٤س 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

٣ؿَٞ إٔ ٣ُ٣ى ٓح ٣ٔ٘ف ُِٔٞظق ٖٓ ًٛٙ جإلؾحَز ػ٠ِ غالغس جٍٖٜ ك٢ جُٓ٘س  ال     

. ٝ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح ُِؼَٔ جُٔؼحو ، ٝ يُي ذٔؼىٍ ٍٖٜ ٝجقى ُِؼَٔ جُؿى٣ى ، جُٞجقىز 

ٝجْطػ٘حء ٖٓ يُي كحٗٚ ٣ؿَٞ ٓ٘ف جُٔٞظق جُٔٗحٌى ك٢ ػَٔ كٍهس ك٤٘س ئؾحَز ضلٍؽ ض٣ُى 

: أه٠ٛ ٍٖٜ ٝجقى ٝ يُي ك٢ جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ  ٓىضٜح ػ٠ِ غالغس جٍٖٜ ك٢ جُٓ٘س ذكى

  َقحُس ضوى٣ْ جُلٍهس جُط٢ ٣ٗحٌى ك٢ ػٍٜٝٞح ٠حُد جإلؾحَز ػِٜٔح وجن

ج٣ٌُٞص أٝ نحٌؾٜح ذط٤ٌِق ٖٓ جألٓحٗس جُؼحٓس ُِٔؿِّ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝ 

. جُلٕ٘ٞ ٝ ج٥وجخ أٝ ٖٓ َٝجٌز جإلػالّ 

 ٝ ٕٞ٘ج٥وجخ أٝ َٝجٌز جإلػالّ  قحُس ٓٞجكوس جُٔؿِّ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝ جُل

. ػ٠ِ ْلٍ جُلٍهس ئ٠ُ جُهحٌؼ ذر٘حء ػ٠ِ وػٞز ٤ٌْٔس 



: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

ال ضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ئال ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد ٖٓ َٝجٌز جإلػالّ 

  ّأال ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ٖٓ جُؼح٤ِٖٓ ذِٓي جُطى٣ٌ .

  أٝ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼَٔ ج١ًُ ٣ٗحٌى ك٤ٚ جُٔٞظق ٖٓ ضوى٣ْ جُلٍم ج٤ٍُْٔس

جُٗرٚ ٤ٌْٔس جٌُِٔلس ٖٓ هرَ جُىُٝس أٝ ٖٓ ضوى٣ْ ئقىٟ جُلٍم جٍُٔنٛس 

.  1962ُٓ٘س  23ذٔٞؾد جُلحٕٗٞ ٌهْ 

  إٔ ٣ٌٕٞ جُؼَٔ جُل٢٘ ج١ًُ ٣ٗحٌى ٠ح٢ُ جإلؾحَز ك٢ أوجتٚ هى ئؾحَضٚ ؾٜس

. جٍُهحذس ػ٠ِ جُٔٛ٘لحش جُل٤٘س 

  جكوس هى قِٛص ػ٠ِ ٓٞ، إٔ ضٌٕٞ جُلٍهس جُط٢ ٣ٗحٌى جُٔٞظق ك٢ ػِٜٔح

. ٤ٌْٔس ذكؿُ وجٌ جُؼٍٜ ُِٔىز جُالَٓس ُطوى٣ْ جُؼَٔ 

  ٣ٍجػ٠ ٝؾٞخ ٓٞجكوس جألٓحٗس جُؼحٓس  –ئيج ًحٕ ضوى٣ْ جُؼَٔ نحٌؼ ج٣ٌُٞص

ُِٔؿِّ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝ جُلٕ٘ٞ ٝ ج٥وجخ أٝ َٝجٌز جإلػالّ ػ٠ِ جُىػٞز 

. ُطوى٣ْ ػِٜٔح ذحُهحٌؼ  –جُٔٞؾٜس ئ٠ُ جُلٍهس 

: نحٚس ذٜح هٞجػى ٝ أقٌحّ : ٌجذؼح 

  جُؿحَز ؾٞج٣َس ٝ ضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز ًٙٛ .

  ُْ ٝئي ُْ ضوْ جُلٍهس ذطوى٣ْ ػِٜٔح ك٢ ٓىز جإلؾحَز جُٔٔ٘ٞقس ُِٔٞظق أ

٣وْ جُٔٞظق ذحُٔٗحًٌس كؼال ك٢ جُؼَٔ ج١ًُ ٓ٘ف ٖٓ ؾِٚ جإلؾحَز ألْرحخ 

جألٓحٗس جُؼحٓس كحٗٚ ٣ؿَٞ ذ٘حء ػ٠ِ ٢ِ٠ ض٤ٚٞس ٖٓ ، ؿ٤ٍ ٓورُٞس 

ُِٔؿِّ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝجُلٕ٘ٞ ٝ ج٥وجخ أٝ ٖٓ َٝجٌز جإلػالّ ذكٓد 

إٔ ضٓطٍو جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس جُطحذغ ُٜح جُٔٞظق جٍُٔضرحش جُط٢  –جُكٍٞ 

أٝ إٔ ضهْٛ ًٛٙ ، ٍٚكص ُٚ ػٖ جُٔحوز جُٔ٘و٤ٟس ٖٓ ئؾحَز جُطلٍؽ 

ٍٚٝكس ُٚ ػٖ جُٔحوز ٖٓ ٤ٌٚى ئؾحَضٚ جُى٣ٌٝس ٓغ جْطٍوجو جٍُٔضرحش جُْ

.   ٓىز ئؾحَز جُطلٍؽ جُط٢ ض٣ُى ػ٠ِ ًٛج ج٤ٍُٚى 

   َٓال ضٔ٘ف ئال ذٔٞجكوس ج٣ٍَُٞ أٝ ٖٓ ٣لٞٞٚ ، ًٛٙ جُؿحَز ذٍجضد ًح ٝ

. ك٢ يُي 

: ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 



    ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣طوىّ ذطِد جإلؾحَز ٓكىوج ذٚ ضح٣ٌم ذىتٜح ٝ ٓىضٜح

. ػ٠ِ أال ضطؿحَٝ جُٔىز جُٔوٌٍز هحٗٞٗح 

   ٝٓٞجكوس ٓى٣ٍ . جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ػ٠ِ ٢ِ٠ جُؿحَز

. جُىجٌز جُطحذغ ُٜح جُٔٞظق ٝ جػطٔحو ٤ًَٝ جَُٞجٌز جُٔهطٙ 

   ٍضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝ جُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذٔؿٍو ضٞجك

. ٠ٍٖٝ ٓ٘كٜح 

 

 

 

 

 

 

 ئؾحَز جُطلٍؽ ُإلٗطحؼ جُؼ٢ِٔ

  

 :جُٜىف ٜٓ٘ح : ٝال ج

أٝ ػَٔ جُركٞظ ٝ جُىٌجْحش ك٢ ٓؿحالش جُؼِّٞ ، ًٛٙ جإلؾحَز ُِطأ٤ُق أٝ جُطٍؾٔس      

ٝػ٠ِ جُؼّٔٞ . جُطر٤س أٝ ج٤ٔ٤ٌُحت٤س أٝ جُٜ٘ى٤ْس أٝ جُٛ٘حػ٤س أٝ جالهطٛحو٣س أٝ جُٔح٤ُس 

ك٢ أ١ ٖٓ جُٔؿحالش جُؼِّٞ ٝ جُٔؼٍكس جُط٢ ضهٍؼ ٖٓ ٗطحم جُ٘ٗح٠ جُٔوٌٍ ُِٔؿِّ 

. ُلٕ٘ٞ ٝ ج٥وجخ ج٢٘٠ُٞ ُِػوحكس ٝ ج

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

ٝيُي ػ٠ِ ٞٞء ضو٤٤ٔٚ ُِؼَٔ أٝ جُٜٔٔس جُٔطِٞخ ، ضهٟغ ُطوى٣ْ و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ      

. ٝٝكوح ُِٟٞجذ١ جُط٢ ٣ٟؼٜح ًٛج جُـٍٜ ، جُطلٍؽ ٖٓ جؾِٜح 

: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

. ٛٞ ٓٞجكوس و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٓ٘كٜح 

: ذٜح هٞجػى ٝ أقٌحّ نحٚس : ٌجذؼح 



. ًٛٙ جألؾحَز ؾٞج٣َٚ ٝ ضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز ( 1     

ٝال ضٔ٘ف ئال ذٔٞجكوس ج٣ٍَُٞ أٝ ُٖٔ ٣لٞٞٚ ، ًٛٙ جألؾحَز ذٍجضد ًحَٓ ( 2     

. ك٢ يُي 

  

  

  

 

 

 

 

 

 ئؾحَز جُطلٍؽ ج٣ٍُح٢ٞ

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : أٝال 

ج٣ٍُح٤ٞس جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ًٛٙ جإلؾحَز ضهٛٙ ُطٔػ٤َ ئقىٟ ج٤ُٜثحش      

ك٢ جُىٌٝجش ٝ جُِوحءجش ٝ جألٗٗطس ج٣ٍُح٤ٞس ٝ جُٔٗحٌى ك٢ ًٛٙ  1978ُٓ٘س  42ٌهْ 

. جُىٌٝجش ٝ جُِوحءجش ٝ جألٗٗطس ٝ جالْطؼىجو ًُٜٙ جُٔٗحًٌس 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

. ضكىو ٓىش ًٛٙ جإلؾحَز ك٢ ًَ قحُس ػ٠ِ قىز قٓد ٓططِرحضٜح      

: جُطٔطغ ذٜح ٠ٍٖٝ : غحُػح 

ال ضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ئال ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد ٖٓ َٝجٌز جُٗإٕٝ جالؾطٔحػ٤س ٝ جُؼَٔ ذ٘حء      

ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِٗرحخ ٝ ) ػ٠ِ ض٤ٍٖف ٖٓ ئقىٟ ج٤ُٜثحش ج٣ٍُح٤ٞس جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ْحذوح 

ٝ ٣ٍٗف ػ٤ِٜح ٣ٍَٝ جُٗإٕٝ  1992ُٓ٘س  43ج٣ٍُحٞس جُط٢ ٗٗأش ذحٍُّْٔٞ ٌهْ 

( . جُؼَٔ جالؾطٔحػ٤س ٝ 



: هٞجػى ٝ أقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

  جُؿحَز ؾٞج٣َٚ ٝ ضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز ًٙٛ .

  َٓٝال ضٔ٘ف ئال ذٔٞجكوس ج٣ٍَُٞ أٝ ُٖٔ ٣لٞٞٚ ، ًٛٙ جإلؾحَز ذٍجضد ًح

. ك٢ ًٛج جُٗإٔ 

  ٍئيج ُْ ٣وْ جُٔٞظق ذحُؼَٔ ج١ًُ ٓ٘ف ٖٓ جؾِٚ ًٛٙ جإلؾحَز ألْرحخ ؿ٤

ؾحَ ذ٘حء ػ٠ِ جُط٤ٚٞس ٖٓ َٝجٌز جُٗإٕٝ جالؾطٔحػ٤س ٝ جُؼَٔ ،  ٓورُٞس

إٔ ضٓطٍو جُؿٜس جُك٤ٌٓٞس جُطحذغ ُٜح جُٔٞظق جٍُٔضرحش جُط٢ ٍٚكص ُٚ ، 

أٝ إٔ ضهْٛ ًٛٙ جُٔىز ٖٓ ٤ٌٚى ، ػٖ جُٔىز جُٔ٘و٤ٟس ٖٓ ئؾحَز جُطلٍؽ 

ٓغ جْطٍوجو جٍُٔضرحش جٍُٔٛٝكس ُٚ ػٖ ٓىز ئؾحَز ، ئؾحَضٚ جُى٣ٌٝس 

. ٌؽ جُط٢ ض٣ُى ػ٠ِ ًٛج ج٤ٍُٚى جُطق

: ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

  ٓكىوج ذٚ ضح٣ٌم ذىتٜح ٝ ٓىضٜح ، ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣طوى ذطِد جإلؾحَز ،

. ػ٠ِ ئال ضطؿحَٝ جُٔىز جُٔوٌٍز هحٗٞٗح 

  ٍجُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ػ٠ِ ٠ِد جإلؾحَز ٝ ٓٞجكوس ٓى٣

. ز جُٔهطٙ ٝجػطٔحو ٤ًَٝ جَُٞجٌ، جإلوجٌز جُطحذغ ُٜح 

  َّذٔؿٍو ضٞجكٍ ، ضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝ جُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُال

. ٠ٍٖٝ ٓ٘كٜح 

: ْحوْح 

ضْ ئٞحكس ئؾحَز جُطلٍؽ ج٣ٍُح٢ٞ ئ٠ُ جُؼوى جُػح٢ٗ ُرؼٝ ٓٞظل٢ جَُٞجٌز ؿ٤ٍ      

/ 3/12/و 7/12/1992جُٔإٌل  6584/2ج٣ٌُٞط٤٤ٖ ٝ يُي ذٌطحخ و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ٌهْ

. ٤ْحٌ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُكىجو -جإلؾحَز جُهحٚس ُِٔٞظلس جُِٔٓٔس جُٔطٞك٠ ػٜ٘ح َٝؾٜح

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : أٝال 

٢ٛ ٓحوز ٓكىوز ٣ٍنٙ ك٤ٜح ُِٔٞظلس جُِٔٓٔس جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ػ٘ى ٝكحز َٝؾٜح      

ٓغ جْطكوحهٜح ٍُٔضرٜح ػٖ ضِي جُلطٍز ، 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

. ٖٓ ضح٣ٌم جُٞكحز ( ذحُطو٣ْٞ ج٤ُٔالو١ ) أٌذؼس أٍٖٜ ٝ ػٍٗز أ٣حّ      

: ٠ٍٖ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

  إٔ ضٌٕٞ ٠حُرس جإلؾحَز ٖحؿِٚ ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش

جُٔطوحػىجش ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ جُؼوى ، جُٞظ٤ل٤س ٝ ضطٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز 

. جُػحُع ٝ جٍُجضد جُٔوطٞع 



  كال ٣ؿَٞ ٓ٘ف ، جُٞكحز  ػ٘ى قىٝظ،إٔ ضٌٕٞ جُُٝؾس جُٔٞظلس ِٓٓٔس

جُٔٞظلس ًٛٙ جإلؾحَز ئيج ُْ ضٌٖ ػ٠ِ و٣ٖ جإلْالّ ػ٘ى ٝكحز جُُٝؼ ٝ ُٞ 

. َٝؾٜح  –أِْٔص ذؼى ٝكحز 

: هٞجػى ٝ أقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

  جإلؾحَز جُؿٞج٣َس ٝضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز ًٙٛ .

  ًحٗص جُٞكحز وجنَ ج٣ٌُٞص ضٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ٖٓ ضح٣ٌم ٝكحز جُُٝؼ ْٞجء

. أٝ نحٌؾٜح 

  ضػر٤ص ٝجهؼس جُٞكحز ذٌحكس ٠ٍم جإلغرحش جُط٢ ضهٟغ ُِٓطس جَُٞجٌز

ٝ ٠ٍم جإلغرحش جُٔؼٍٞ ػ٤ِٜح ك٢ جَُٞجٌز ٝ جُٔورُٞس ُى٣ٜح ، جُطوى٣ٍ٣س 

. ٢ٛ ٖٜحوز ٝكحز جُُٝؼ أٝ ٌٚٞز ٓؼطٔىز ٜٓ٘ح 

   ٣ٍز جإلؾحَز جُى٣ٌٝس ٝ جُهحٚس جُوٙ( جُكىجو)ضوطغ ئؾحَز .

: ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

  ضطوىّ جُٔٞظلس ذطِد ُٔ٘كٜح ًٛٙ جإلؾحَز ٍٓكوح ذٚ ئغرحش ٝكحز جُُٝؼ .

  ٍضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝ جُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذٔؿٍو ضٞجك

. ج٠ٍُٝٗ جُٓحذن يًٍٛح 

: ٓالقظحش ػحٓس ذٗأٜٗح : ْحوْح 

ٝ ٖٓ غْ ال ، وجو ػ٠ِ ٝكحز جُُٝؼ ًٛٙ جإلؾحَز ٤ُٓص ُِؼىز جٍُٗػ٤س ٝ ئٗٔح ٢ٛ ُِف    

(. ذٓرد جُكَٔ )ضطٍٞ ٝ ال ضوٍٛ ئيج ٠حُص جُؼىز ئيج هٍٛش 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئؾحَز جُٞٞغ

  

 :أٝال ضؼ٣ٍلٜح 

ٓغ جْطكوحهٜح ، ٢ٛ ٓىز ٓكىوز ٣ؿ٤ُ ك٤ٜح جُوحٕٗٞ ُِٔٞظلس جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ      

. ذٓرد جُٞٞغ ، ٍُٔضرٜح ػٖ ضِي جُلطٍز 

: ٓىضٜح: غح٤ٗح 

( 1)ٍٖٜجٕ ٣ٌُِٞط٤س ٝغالغ٤ٖ ٣ٞٓح ُِٔطؼحهىجش جُـ٤ٍ ٣ًٞط٤حش      

: ٠ٍٖ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

  ٟإٔ ضٌٕٞ ٠حُرس جإلؾحَز ٓٞظلٚ ٖحؿِٚ ُىٌؾٚ ٖٓ وٌؾحش ئقى

جُٔطوحػىجش ذٔٞؾد جُؼوى  –جُٔؿٔٞػحش جُٞظ٤ل٤س ٣ٝطٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز 

جُٔؼحٌجش ٖٓ أكٍجو ج٤ُٜثس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝ( 2)جُػح٢ٗ أٝ جُؼوى جُػحُع جُٔوطٞع 



كوى ٝجكوٚ و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ػ٢ِ ئٞحكس ذ٘ى ك٢ ػوٞوٖٛ ٣و٢ٟ ذحٕ . 

. ٣ٓٔف ُٜٖ ذحُطٔطغ ذاؾحَز جُٞٞغ 

  إٔ ٣طْ جُٞٞغ نالُٚ ج٣ٍُٜٖٗ أٝ جُػالغ٤ٖ ٣ٞٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔطؼحهىجش .

: هٞجػى ٝأقٌحّ نحٚس ذٚ : ٌجذؼح

 ٚوٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُؿٜس جإلوجٌز  ضٔ٘ف ًٛٙ جألؾحَٙ ذٔؿٍو ضٞجكٍ ٠ٍٖٝ ،

ِْطٚ ضوى٣ٍ٣ٚ ك٢ ٓ٘كٜح أٝ ٓ٘ؼٜح ألٕ قن جُٔٞظلس ك٤ٚ ٓٓطٔى ٖٓ 

. جُوحٕٗٞ ٓرحٍٖز 

  ضرىأ ٓىز ئؾحَز جُٞٞغ ٖٓ ضح٣ٌم جٗوطحع جُٔٞظلس : ضكى٣ى ذىج٣س جإلؾحَز

ػٖ ػِٔٚ ذٓرد جُٞٞغ ، قط٠ ُٝٞ ًحٕ يُي جالٗوطحع ْحذوح ػٖ ٝجهؼس 

ذحْطػ٘حء  -جَُٞجٌز ذٔى ال ضطؿحَٝ ضٓؼس أ٣حّجُٞٞغ ذرٟؼس أ٣حّ هىٌضٜح 

. جُكحالش جُط٢ ضوٌٍ ك٤ٚ جُؿٜس جُطر٤س 

  ٍجُط٢ ضط٠ُٞ جُؼالؼ إٔ جٗوطحع جُٔٞظلس ًحٕ ٣ٍؾغ ألْرحخ أنٍٟ ؿ٤

. جُٞٞغ كطكٓد جإلؾحَز ك٢ ًٛٙ جُكحُس ، ٖٓ ضح٣ٌم جُكحُس 

 ضهٟغ ضػرص ٝجهؼس جُٞٞغ ذٌحكس ٠ٍم جإلغرحش جُط٢ : ئغرحش ٝجهؼس جُٞٞغ

ُِٓطس جَُٞجٌز جُطوى٣ٍ٣س ، ٠ٍٝم جإلغرحش جُٔؼٍٞ ػ٤ِٜح ك٢ جَُٞجٌز 

ٜٓ٘ح ٢ٛ ٖٜحوز ج٤ُٔالو أٝ ٌٚٞٙ ٜٓ٘ح أٝ ضو٣ٍٍ ٠ر٢  –ؿحُرح  –جُٔورُٞس 

. ٓؼطٔى ٖٓ ج٤ُٜثس جُٔهطٛس 

  جُٞجٌو )ٝجُهحٚس جُو٤ٍٛز ( 1)جإلؾحَز جُى٣ٌٝس –ضوطغ ئؾحَز جُٞٞغ

 51جُٞجٌو ذأقٌحّ جُٔحوز )ز جُط٣ِٞس أٝ جإلؾحَز جُهح٘(50ذأقٌحّ جُٔحوز 

( . 2()ٟٗحّ

: ئؾٍجءجضٜح: نحٓٓح

  َٔضطوى جُٔٞظلس ذطِد ُٔ٘كٜح جإلؾحَز ٓر٤٘ح ذٚ ضح٣ٌم جالٗوطحع ػٖ جُؼ

. ػٖ ٣ٍ٠ن ًٍُٓ ػِٜٔح 

  ٍضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝجُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذٔؿٍو ضٞجك

. ج٠ٍُٝٗ جُٔٓطٗحٌ ئ٤ُٜح ْحُلح 

: ظحش ػحٓٚ ذٗأٜٗح ٓالـ: ْحوْح 

: ٝالوز ٠لَ ضٞك٢ هرَ أٝ ػود جُٞالوز( 1 



ئيج ٝٞؼس جُٔٞظلس ٠لال ٓطٞك٤ح ، كحٕ يُي ال ٣كٍٞ وٕٝ ضٔطؼٜح ذاؾحَز جُٞٞغ 

أٓح ئيج ٠ٍقص جٍُٔأز .جُطلَ هرَ جُٞالوز أٝ أغ٘حتٜح أٝ ػورٜح  ُٝٞ ًحٗص ٝكحش 

جُٞٞغ جُٔوٌٍ ،  ؾ٤ٜ٘٘ح هرَ جًطٔحٍ ٗٔٞٙ ، كال ضٓطكن ك٢ ًٛٙ جُكحُس ئؾحَز

ٝئٗٔح ٣ؿَٞ ٓ٘كٜح أؾحَٙ ٤ٍٞٓٚ ئيج ضٞجكٍش ٠ٍٖٜٝح ، ٝقٓد جُٔىز جُط٢ 

. ضوٌٍٙ جُؿٜس جُطر٤س جُٔهطٛس 

 

 

: ئٜٗحء جُهىٓس ذٓرد جُلَٛ جُطأو٣ر٢ ٝئؾحَز جُٞٞغ ( 2 

ئيج ًحٗص جُٔٞظلس هى ٓ٘كص ئؾحَز ٝٞغ ٝضوٌٍ كِٜٛح ٖٓ جُؼَٔ ضأو٣رح 

جُلَٛ ، كاٜٗح ضطٔطغ ذاؾحَز جُٞٞغ ًحِٓس ، الٌضٌحذٚ ٓهحُلٚ ئوج٣ٌس ضوط٢ٟ 

٣ٝطأؾَ ضح٣ٌم جُلَٛ قط٠ ض٘ط٢ٜ جإلؾحَز جْط٘حوج ئ٠ُ إٔ جُؼالهس جُٞظ٤ل٤س 

ًحٗص هحتٔٚ ػ٘ى جُٞٞغ ، ٝج٢ُ إٔ هٍجٌ جُلَٛ ال ٣ٌٕٞ ًحٖلح ُٞٞغ هح٢ٗٞٗ 

ْحذن ٓٞؾد ُِلَٛ ٖٓ ضح٣ٌم ٓؼ٤ٖ ، ُٝٞ ًحٗص جُٔهحُلس جٍُٔضٌرس هى ضٔص 

. ٝٞغ ذٔىٙ ٣ٞ٠ِس هرَ ٝجهؼس جٍ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : ٝال ج

، ٓغ ػىّ جْطكوحهٜح ٍُٔضرٜح ، ٢ٛ ٓىٙ ٣ٍنٙ ك٤ٜح ُِٔٞظلس جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ      

ٍُٔجكوس َٝؾٜح جُٔٞظق ك٢ جُهحٌؼ ، ئيج ٗوَ أٝ أٝكى ك٢ ذؼػس ػ٤ِٔس أٝ ئؾحَز وٌج٤ْس 

. أٝ ٜٓٔس ٤ٌْٔس أٝ ئػحٌز 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

. ٤ُّ ُٜح قى أو٠ٗ ٣ٍٝضر١ قىٛح جأله٠ٛ ذطٞجؾى َٝؾٜح جُٔٞظق ك٢ جُهحٌؼ      

: ٠ٍٖ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

  إٔ ضٌٕٞ ٠حُرس جإلؾحَز ٖحؿِٚ ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش

كال ٣طٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز ، جُٔطوحػىجش ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ ، جُٞظ٤ل٤س 

. ٓؼحٌجش جُؼوى جُػحُع ذٔح ك٤ٜٖ جٍ

  إٔ ٣ٞكى َٝؼ ٠حُرس جإلؾحَز ُِهحٌؼ ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘وَ أٝ جإل٣لحو ك٢ ذؼػس

كايج أٝكى َٝؼ ، ػ٤ِٔس أٝ ئؾحَز وٌج٤ْس أٝ ٜٓٔس ٤ٌْٔس أٝ ئػحٌز 



جُطحُرس ُِهحٌؼ ك٢ ؿ٤ٍ جُكحالش جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح كإ َٝؾطٚ ضٌٕٞ هى جكطوىش 

. أقى ٠ٍٖٝ ٓ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز 

 ٌؼ ، ٓٞظلح ذَٞجٌز أٝ ئوجٌز أٝ ٝقىٙ ئوج٣ٌس إٔ ٣ٌٕٞ جُُٝؼ جُٔٞكى ُِهح

ضٌٕٞ ٤ُٓج٤ٗطٜح ٖٞٔ ج٤ُُٔج٤ٗس جُؼحٓس ُِىُٝس أٝ ِٓكوس ذٜح ٝػ٤ِٚ كال 

" ٣ؿَٞ ٓ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز ُِٔٞظلس جُط٢ ٣ؼَٔ َٝؾٜح ذحُوطحع جأل٢ِٛ

ؾحء ٓطِوح ٝؿ٤ٍ ٓكىو ( 049)ٝق٤ع إٔ ضؼ٣ٍق جُٔٞظق ٝكوح ُِٔحوز 

و جُؼحٓس ُطكى٣ى جُٔوٛٞو ذٚ ٝال ٓؿحٍ ٖٝٓ غْ ٝؾد جٍُؾٞع ئ٠ُ جُوٞجع

ٍُِؾٞع ك٢ ًٛج جُٗإٔ ئ٠ُ جُطؼ٣ٍق جُٞجٌو ك٢ جُٔحوز جُػح٤ٗس ٖٓ هحٕٗٞ 

ألٖٗ ًٛج جُطؼ٣ٍق ٌٝو ك٢ ٓؿحٍ ضكى٣ى ٗطحم ٣ٍْحٕ ، جُهىٓس جُٔى٤ٗس 

أقٌحّ هحٕٗٞ جُهىٓس جُٔى٤ٗس ٖٓ ق٤ع جُؿٜحش جُط٢ ٣ٍٟٓ ػ٤ِٜح 

ك٢ جُٔحوز جًًٌُٔٞز ٢ٛ  ٝإٔ جُٔهح٠د. ٝجألٖهح٘ جُهح٠ر٤ٖ ذٚ 

جُٔٞظلس ٤ُّٝ َٝؾٜح ًٛج كٟال ػٖ إٔ جُؼِس ٖٓ جُطٍن٤ٙ ُِٔٞظلس 

ذاؾحَز نحٚس ٍُٔجكوس َٝؾٜح ٢ٛٝ جُٔكحكظس ػ٠ِ ٌٝجذ١ جألٍْز ٝ 

ًٛٙ ػِس ٓطٞجكٍز . ٌػح٣طٜح ٝكوح ُِطوح٤ُى جإلْال٤ٓس ٝ جالؾطٔحػ٤س 

ػ٠ِ جٗٚ ( 49)ٝٓطكووس ك٢ قحُس ضل٤ٍٓ ُلع جُٔٞظق جُٞجٌو ك٢ جُٔحوز 

ُٝٔح ًحٕ جُؼ٣ٌٍٕٓٞ ٖٓ ٌؾحٍ (. جُٔٞظق جُؼحّ )جُٔٞظق ذٛلس ػحٓس 

جُؿ٤ٕ ٝ ج٠ٍُٗس ٝ جُكٍِ ج٢٘٠ُٞ ٝ ًًُي جُؼحِٕٓٞ ك٢ ٓإْٓس 

جُهط٠ٞ جُؿ٣ٞس ج٣ٌُٞط٤س ٝ جُٔإْٓس جُؼحٓس ُِٔٞجٗة ٝ ٌؾحٍ جُوٟحء ٝ 

٤ٛثس جُطى٣ٌّ ذحُؿحٓؼس ٝ ؾ٤ٔغ ٓٞظل٢ جُىُٝس ٖٓٔ ض٘ظْ ٖإٕٝ 

٣ؼطرٍٕٝ ٓٞظل٤ٖ ػ٤٤ٖٓٞٔ ٝ ذحُطح٢ُ كحٕ ، ج٤ٖٗ نحٚس ضٞظ٤لْٜ هٞ

جُُٝؾس جُٔٞظلس أل١ ْٜٓ٘ ضٓطكن ئؾحَز نحٚس ذىٕٝ ٌجضد ٍُٔجكوطٚ ك٢ 

ٝػ٠ِ يُي كحٕ جُٔوٛٞو ذحُُٝجؼ . ٖٓ جُ٘ظحّ ( 39)جُهحٌؼ ٝكوح ُِٔحوز 

ٛٞ جُٔٞظق جُؼحّ ج١ًُ ٣ٗـَ ٝظ٤لس ػحٓس  49جُٔٞظق جُٞجٌو ك٢ جُٔحوز 

قٓحخ ًطحخ و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ٌهْ )أٝ ػ٣ٌٍٓس  ْٞجء ًحٗص ٓى٤ٗس

( . 25/11/1994ذطح٣ٌم  0449/2

  كال ٣ؿَٞ إٔ ضٔ٘ف ًٛٙ ، ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٍجكن جُٔٞظلس َٝؾٜح ك٢ جُهحٌؼ

. جإلؾحَز وٕٝ ٍٓجكوطٚ 

  ٣طؼ٤ٖ إٔ ٣ظَ ْرد جٍُٔجكوس جُٞجٌو ك٢ جُوحٕٗٞ هحتٔح ٠ٞجٍ ٓىز جإلؾحَز

. ًٔرٌٍ الْطٍٔجٌٛح أٝ ضؿى٣ىٛح 

  



  

 :هٞجػى ٝ أقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

. ًٛٙ جإلؾحَز ؾٞج٣َس ٝ ضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز ( 1     

ضٔ٘ف ك٢ قىٝو جُٔىز جُٔوٌٍز ُروحء جُُٝؼ ك٢ جُهحٌؼ ٝ ٣طؼ٤ٖ إٔ ٣ظَ ( 2     

. ْرد ٓ٘كٜح هحتٔح 

ُٔىز ْطس ال ضٓطكن ئؾحَز و٣ٌٝس ػٖ ٓىز ًٛٙ جإلؾحَز ك٢ قحُس ٓ٘كٜح ( 3     

. أٍٖٜ كأًػٍ 

: ٣ؿَٞ إٔ ضِـ٢ أٝ ضوطغ جإلؾحَز هرَ جُٔٞػى جُٔكىو ُٜح ُألْرحخ جُطح٤ُس( 4     

  ٣ٓكد هٍجٌ جإلؾحَز ئيج ُْ ضٓحكٍ جُُٝؾس ٓغ َٝؾٜح ئ٠ُ جُهحٌؼ .

  ئيج جٗطٜص ٜٓٔس جُُٝؼ ك٢ جُهحٌؼ هرَ ٓٞػىٛح .

 ك٢  ضوطغ ئؾحَز جُُٝؾس ٖٓ جُطح٣ٌم جُلؼ٢ِ الٗطٜحء ٜٓٔس جُُٝؼ

. جُهٍؼ 

  ضوطغ جإلؾحَز ئيج ػحوش جُُٝؾس ئ٠ُ ج٣ٌُٞص ُؼىّ ٌؿرطٜح ك٢ ٓٞجِٚس

. ٍٓجكوطٜح ُُٝؾٜح ٌؿْ جْطٍٔجٌٛح ك٢ ٜٓٔطٚ ك٢ جُهحٌؼ 

: ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

  َٔ٣ٝطؼ٤ٖ إٔ ٣ٍكن ذٚ هٍجٌ ، ٣وىّ ٠ِد ًٛٙ جإلؾحَز ػٖ ٣ٍ٠ن ًٍُٓ جُؼ

ًًُٝي ، ؼ ٝ ٓىضٜح ٖٓ ؾٜس ػَٔ جُُٝؼ ٓر٤ٖ ذٚ ضح٣ٌم ذىج٣س ٜٓٔس جُُٝ

ٝجٕ ، ٌٚٞز ػٖ ػوى جُُٝجؼ إٔ ُْ ٣ٌٖ هى هىّ ئ٠ُ جَُٞجٌز ك٢ جُٓحذن 

( . إٔ أٌٖٓ )٣ٞٞف جُؼ٘ٞجٕ وجنَ جُرالو ٝ ذحُهحٌؼ 

   ٍ٣وىّ جُطِد ٖٓ ًٍُٓ جُؼَٔ ٓٗلٞػح ذٍأ١ جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ٝ ٓى٣

جإلوجٌز جُطحذغ ُٜح ٝ جػطٔحو ٤ًَٝ جَُٞجٌز جُٔٓحػى جُٔهطٙ غْ ٣كحٍ 

. ٠ِد ئ٠ُ هْٓ جإلؾحَجش ٝ جُىٝجّ جٍ

   ضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝجُىٝجّ ذىٌجْس جُطِرحش جُٔوىٓس ٖٓ ق٤ع

ٝجْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُٔ٘حْد ذٗأٜٗح ، جْط٤لحتٜح ٠ٍُِٝٗ جُٔوٌٍز هحٗٞٗح 

. ٖٓ هْٓ جإلؾحَجش جُٔهطٙ ذحَُٞجٌز أٝ جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس 

  ؾحَجش ٝ جُىٝجّ جُٔهطٙ ُٔى جإلؾحَز ٣طؼ٤ٖ ئٌْحٍ ٠ِد ذًُي ئ٠ُ هْٓ جإل

ذحَُٞجٌز أٝ جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس هرَ ٍٖٜ ػ٠ِ جألهَ ٖٓ ضح٣ٌم جٗطٜحء 

. ٍٓكوح ذٚ ٓح ٣ػرص جْطٍٔجٌ ٜٓٔس جُُٝؼ ك٢ جُهحٌؼ ، جإلؾحَز جُٓحذوس 



  ػ٘ى جٗطٜحء ٓىز جإلؾحَز ك٢ ٓٞػىٛح جُٔكىو أٝ هرَ يُي كحٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ

وٝجّ جُٔهطٙ ٓٛكٞذس ذؿٞجَ ٚحقرس جُؼالهس ٍٓجؾؼس هْٓ جإلؾحَجش ٝ جٍ

ًٝطحخ ٖٓ ؾٜس ػَٔ جُُٝؼ ٣ر٤ٖ ذٚ ضح٣ٌم جٗطٜحء ٜٓٔس جُُٝؼ ، ْلٍٛح 

ٝيُي ٤ُط٠٘ٓ ض٤ِٜٓٔح جُؼَٔ ٖٓ هرَ جإلوجٌز جُطحذؼس ُٜح ٠روح ، ك٢ جُهحٌؼ 

ُٔح ضوط٤ٟٚ ِٓٛكس جُؼَٔ وٕٝ جُطُجّ ٖٓ جَُٞجٌز ذاػحوضٜح ئ٠ُ ًٍُٓ 

. ػِٜٔح جُٓحذن 

: ذٗأٜٗح  ٓالقظحش ػحٓس: ْحوْح 

   ك٤ؿَٞ ، ال ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٌٕٞ جُٔٞظلس هى أٟٓص ٓىز ٓؼ٤٘س ك٢ جُهىٓس

. ئيج ضٞجكٍش ٠ٍٖٜٝح ، ٓ٘كٜح ًٛٙ جإلؾحَز ذٔؿٍو ٗلحي جُؼوى 

  ٓؼٜى جألذكحظ جُؼ٤ِٔس ٝ جإلوجٌز ج٣ًٍُُٔس ُِطى٣ٌد ٝ ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص

ز ٝ ٖٓ غْ ٣ؿَٞ ٓ٘ف جُٔٞظق، أٚركص ٤ُٓج٤ٗحضٜح ِٓكوس ذ٤ُٔج٤ٗس جُىُٝس 

. جُط٢ ٣ؼَٔ َٝؾٜح ك٢ ئقىٟ ضِي جُؿٜحش ئؾحَز ٍٓجكوس ُُِٝؼ 

  ال ضوطغ ذاؾحَز ٝٞغ أغ٘حء جٍُٔجكوس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جإلؾحَز جُهحٚس جُو٤ٍٛز

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : أٝال 

. ٢ٛ ٓىز ٓكىوز ٣ٍنٙ ك٤ٜح ُِٔٞظق جالٗوطحع ػٖ جُؼَٔ ٓغ قٍٓحٗٚ ٖٓ ٌجضرٚ ػ٘ٚ      

. أْرحخ ٓورُٞس ضرٌٍ يُي ئيج أذىٟ 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

. ال ض٣ُى ػ٠ِ نٔٓس ػٍٗ ٣ّٞ ك٢ جُٓ٘س ج٤ُٔالو٣س     

: ٠ٍٖ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

  إٔ ٣ٌٕٞ ٠حُد جإلؾحَز ٖحؿال ُىٌؾس ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش

جُٞظ٤ل٤س ٝ ٣طٔطغ ذًٜٙ جإلؾحَز جُٔطوحػىٕٝ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ جُؼوى 

. جُٔوطٞع  جُػحُع ٝ جٍُجضد

  أال ٣ٌٕٞ ُطحُد جإلؾحَز ٤ٌٚى ٖٓ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس .

  ًٙٛ ٚإٔ ٣رىٟ جُٔٞظق أْرحذح ٓورُٞس ضورِٜح ؾٜس جإلوجٌز ضرٌٍ ٓ٘ك

. جإلؾحَز 



  

 :هٞجػى ٝ أقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

  ؾٞج٣َس ٝ ضهٟغ ك٢ ٓ٘كٜح ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س َُِٞجٌز .

  ك٤ؿَٞ إٔ ضوطؼٜح ، جُى٣ٌٝس ضوطغ ًٛٙ جإلؾحَز ذٜح ضوطغ ذٚ جإلؾحَز

أٝ ك٢ قحُس جُٞهق ، جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس أٝ ئؾحَز جُٞٞغ أٝ ئؾحَز جُكىجو 

أٝ ذٓرد ئٜٗحء ، ػٖ جُؼَٔ ذوٞز جُوحٕٗٞ ُِكرّ جقط٤ح٤٠ح أٝ ض٘ل٤ً جُكٌْ 

ًٔح ٣ؿَٞ هطغ ًٛٙ جإلؾحَز ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد جُٔٞظق . جُهىٓس أٝ ذحُٞكحز 

. ٝ ٓٞجكوس ؾٜس جُؼَٔ 

  ئؾحَز ( جٍُجقس جألْرٞػ٤س )ػطِس ٤ٌْٔس أٝ ٣ّٞ جُؿٔؼس ئيج ضهِِص

كاٜٗح ضكٓد ٖٞٔ جإلؾحَز جُهحٚس ٝ ًًُي ٣كٓد ٣ّٞ جُه٤ّٔ ، نحٚس 

. ٜٞٔ٘ح 

  

 :ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

  ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣طوىّ ذطِد جإلؾحَز ٓكىوج ذٚ ضح٣ٌم ذىتٜح ٝ ٓىضٜح ػ٠ِ

. أال ٣طؿحَٝ جُٔىز جُٔوٌٍز هحٗٞٗح 

 ٓٞجكوس . هس جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ػ٠ِ ٠ِد جإلؾحَز جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجف ٝ

. ٓى٣ٍ جإلوجٌز جُطحذغ ُٜح جُٔٞظق ٝ جػطٔحو ٤ًَٝ جَُٞجٌز جُٔهطٙ 

  ٍضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝ جُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ذٔؿٍو ضٞجك

. ٠ٍٖٝ ٓ٘كٜح ذحَُٞجٌز أٝ جُٔ٘ح٠ن جُطؼ٤ٔ٤ِس 

  

 :ٓالقظحش ػحٓس ذٗأٜٗح : ْحوْح 

 ٌز ػ٠ِ جُكى ٖٓ ٓ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز هرَ أٝ ػود ػطَ ج٤ُٛق وٌؾص جَُٞج

قٍٚح ػ٠ِ ِٓٛكس جُطالخ ، أٝ جٍُذ٤غ ئال ك٢ قحالش جٌٍُٟٝز جُوٟٛٞ 

 .

  ك٤ؿَٞ ٓ٘كٜح ذٔؿٍو ٚىٌٝ ، ػىّ جٖطٍج٠ ٓىز نىٓس ُٔ٘ف ًٛٙ جإلؾحَز

. أٝ ذىء ٗلحي جُؼوى ئيج ضٞجكٍش ٠ٍٖٜٝح ، هٍجٌ جُطؼ٤٤ٖ 



  ذحإلؾحَز ئ٠ُ ذؼى ضِْٓ هٍجٌ جُٔٞجكوس ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق ػىّ جُو٤ح ّ

. ػ٤ِٜح 

   ضٔ٘ف ٤ُِٜثس جُطى٤ٓ٣ٌس ذ٘لّ ج٠ٍُٝٗ جُٓحذوس ُٝٞ ًحٕ ُْٜ ٤ٌٚى

. ئؾحَجش و٣ٌٝس يُي ُؼىّ ؾٞجَ ٓ٘كْٜ ًٛج ج٤ٍُٚى 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس

  

 :ضؼ٣ٍلٜح : أٝال 

ػٖ جُؼَٔ ٓغ جْطكوحهٚ ٢ٛ ٓىٙ ٓكىوٙ ٣ؿ٤ُ ك٤ٜح جُوحٕٗٞ ُِٔٞظق ، جالٗوطحع      

. ٍُٔضرٚ ، ك٢ قحُٚ ئٚحذطٚ ذٍٜٔ ٣وؼىٙ ػٖ جُؼَٔ 

: ٓىضٜح : غح٤ٗح 

ال ض٣ُى ػ٠ِ ْ٘ط٤ٖ ُِٔٞظق جُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ وٌؾٚ ٖٓ وٌؾحش ئقىٟ جُٔؿٔٞػحش      

جُٞظ٤ل٤س ، ئٓح جُٔطوحػىٕٝ ذٔٞؾد جُؼوى جُػح٢ٗ أٝ جُؼوى جُػحُع ٝجٍُجضد جُٔوطٞع ، كٔىٙ 

ٍٖٜجٕ ذٍجضد ًحَٓ ، ٍٖٜٝجٕ آنٍجٕ ذ٘ٛق ٌجضد نالٍ جُٓ٘س ئؾحَضْٜ ج٤ٍُٞٔس 

جُطوحػى٣س جُٞجقىز ، ٠روح ُٔح ٗٙ ػ٤ِٚ جُؼوى ، 



: ٠ٍٖٝ جُطٔطغ ذٜح : غحُػح 

  ٌٍٞٝز جُرالؽ ػٖ جٍُٜٔ ك٢ ج٤ُّٞ جألٍٝ ٓ٘ٚ ، ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق

ج٣ٍُٔٝ إٔ ٣رِؾ ؾٜس ػِٔٚ ، ػٖ ٍٓٞٚ ك٢ ج٤ُّٞ جألٍٝ ٓ٘ٚ ، ئيج ُْ 

ػطٚ جُكٌٟٞ ئ٠ُ ٓوٍ ػِٔٚ ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ جُ٘ٔٞيؼ ٣ٌٖ ك٢ جْططح

جُهح٘ ذحإلقحُس ئ٠ُ جُٔٓطٞٚق جُٔٓؿَ ػ٤ِٚ أٓح ج٣ٍُٔٝ ك٢ جُهحٌؼ ، 

ك٤طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ جإلذالؽ ذٍه٤ح ػٖ ٍٓٞٚ ك٢ ج٤ُّٞ جألٍٝ ٖٓ جالٗوطحع ، 

٣ٝؿَٞ ُٚ جُرالؽ ػود ًٛج ج٤ُّٞ ، ٝنالٍ جألْرٞع جألٍٝ ٖٓ جالٗوطحع ، 

. ٝؾد يُي ئيج ًحٕ ُى٣ٚ ػًٌ ٣ٓص

  ٣ٗط٠ٍ ضوى٣ْ ضو٣ٍٍ ٠ر٢ ٓؼطٔى .

: هٞجػى ٝأقٌحّ نحٚس ذٜح : ٌجذؼح 

  ٝال ٣ؿَٞ ُِٔٞظق إٔ ٣كَٛ ػ٠ِ ئؾحَز ٤ٍٞٓٚ ٖٓ ٠ر٤د نح٘ أ

ٓٓطٗل٠ أ٢ِٛ ػ٠ِ جُ٘ٔٞيؼ جُهح٘ جُٔؼى ٖٓ هرَ َٝجٌٙ جُٛكس ُإلقحُس 

ٌُِٗق جُطر٢ ، ٝئٗٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣وىّ ضو٣ٍٍج ٠ر٤ح ٖٓ ضِي جُؿٜحش 

. ٓرحٍٖٙ 

  ٚال ٣ؿَٞ ٓ٘ف جالؾحَز ج٤ٍُٞٔس ذ٘حء ػ٠ِ ٝٚلٚ ٠ر٤س أٝ ٌٝهٚ ػحو٣ .

  ٙك٢ قٓحخ ضح٣ٌم ذىء جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ، ٣ؼطى ذحُطح٣ٌم ج١ًُ ٣كىو

جُطر٤د جُٔؼحُؽ ، كايج ُْ ٣٘ٙ ٍٚجقس ػ٠ِ ضح٣ٌم ٓؼ٤ٖ ، ك٤ؼطى ذطح٣ٌم 

. ذىء جُؼالؼ ًٔح هٌٍٙ جُطر٤د 

 ذحء ن٤٤ٖٚٞٛ أٝ ٓٓطٗل٤حش أ٤ِٛٚ ، جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٛحوٌز ٖٓ أ٠

٣ؿ١ٍ جُؼَٔ ك٢ جَُٞجٌز ػ٠ِ ؾٞجَ جػطٔحوٛح ئيج ُْ ضُو ٓىضٜح ػ٠ِ ْرؼٚ 

أ٣حّ ،ػ٠ِ إٔ ٣ٍجػ٠ جُطٛى٣ن ػ٠ِ ضٞه٤غ ٛإالء جأل٠رحء ٖٓ هْٓ 

جُهىٓحش جُطر٤س جال٤ِٛس ذَٞجٌز جُٛكس أُؼحٓٚ ، أٓح ئيج َجوش ػ٠ِ جُٓرؼس 

٣ٍ جُطر٢ ئ٠ُ جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ كٌٞج أ٣حّ ، كحٕ ج٣ٍُٔٝ ٣كحٍ ٓغ جُطوٍ

. ُطو٣ٍٍ ٓىٟ ٚالق٤س ضو٣ٍٍٙ جُطر٢ ٖٓ ػىٓٚ 

   ّذحُ٘ٓرس ُِطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُط٢ ضٍو ٖٓ نحٌؼ جُرالو ٝضوَ ػٖ غٔح٤ٗس أ٣ح (

كحٕ و٣ٞجٕ جُٔٞظل٤ٖ ٣إًى ٓح ؾحء ذٍو َٝجٌٙ جُٛكس ( ْرؼٚ أ٣حّ كأهَ 

ز ك٢ جُؼَٔ ذحُ٘ظحّ ج١ًُ جُؼحٓس جُط٢ ضل٤ى ك٤ى ذإٔ ضٓطٍٔ َٝجٌٙ جُطٍذ٢

ض٤ٍٓ ػ٤ِٚ ك٢ جُرص ك٢ جإلؾحَجش ج٤ٍُٞٔس جُط٢ ال ضطؿحَٝ ْرؼٚ أ٣حّ 



ٝئٌٓحٕ أقحُٚ ًٛٙ جإلؾحَجش ئ٠ُ جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ ئيج ٌأش يُي أٝ ضؼًٌ 

. ػ٤ِٜح جُرص ك٤ٜح 

  جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س ٖٓ جأل٠رحء جُه٤٤ٖٚٞٛ أٝ جُٔٓطٗل٤حش جأل٤ِٛس ًًُٝي

 –ٕ جُهحٌؼ ، ٣هطٙ جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ وٕٝ ؿ٤ٍٙ جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س ّ

ذٛلطٚ ؾٜس جالنطٛح٘ ك٢ جُطكون ٖٓ ٚكس جُطٗه٤ٙ جُٞجٌو ذطِي 

. جُطوح٣ٌٍ ٝٓىٙ ٓ٘ف جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ذحُوىٌ ج١ًُ ٣كىوٙ ٛٞ 

  جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس جُٔؼطٔىز ٖٓ جُٔٓطٗل٤حش جُك٤ٌٓٞس ٝض٣ُى ػ٠ِ غالغس

ٟ ٤٠ِس ًٛٙ جُٔىز ، كحٕ جػطٔحو أٍٖٜ ًٝحٕ ج٣ٍُٔٝ ال ٣و٤ْ ذحُٔٓطٗق

جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ػٖ ٣ٍ٠ن جإلقحُس ئ٠ُ جُٔؿِّ 

. جُطر٢ الػطٔحوٛح ٖٓ ُؿ٘ٚ جإلؾحَجش ج٤ٍُٞٔس جُط٣ِٞس 

   ٕ٣ٓطكن جُٔٞظق ئؾحَز و٣ٌٝٚ ػٖ ٓىٙ ئؾحَضٚ ج٤ٍُٞٔس ، ًٔح ئ

. جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ضوطغ جإلؾحَز جُى٣ٌٝس 

 َ٤ٍٞٓٚ ػ٠ِ ٗٔٞيؼ ٠ر٢ ؾى٣ى ٣ٝٗحٌ ك٤ٚ ئ٠ُ أ٣س ٣ؿد ضى٣ٖٝ ًَ أؾح ٙ

ضح٣ٌهٜح ٝٓىضٜح ٝال ٣ؼطى ذأ١ أؾحَٙ ٤ٍٞٓٚ ضٍو  –ئؾحَجش ٤ٍٞٓٚ ْحذوٚ 

ػ٠ِ ٗٔٞيؼ ْرن ئٕ ٓ٘ف ذٔٞؾرٚ أؾحَٙ ٤ٍٞٓٚ ْحذوٚ ، ٣ٝٞهغ 

ٝال ٣ؿَٞ ٓ٘ف جإلؾحَز ك٢ ؿ٤حخ )) ج٣ٍُٔٝ ذ٘لٓٚ ػ٠ِ ٗٔٞيؼ جُؼالؼ 

(( . ج٣ٍُٔٝ ٜٓٔح ًحٗص جألْرحخ 

  

 :ئؾٍجءجضٜح : نحٓٓح 

: إلؾٍجءجش جُٞجؾد جضهحيٛح ق٤حٍ جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س ج

جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س ٜٓ٘ح ٓح ٣ٌٕٞ ٚحوٌج ٖٓ وجنَ ج٣ٌُٞص ،ٜٝٓ٘ح ٓح ٣ٌٕٞ ٝجٌوج ٖٓ      

جُهحٌؼ ، ٜٝٓ٘ح ٓح هى ٣ٌٕٞ ٚحوٌج ٖٓ ؾٜحش ق٤ٌٓٞس ٜٝٓ٘ح ٓح هى ٣ٌٕٞ ٚحوٌج ٖٓ 

.  أ٠رحء جُوطحع جأل٢ِٛ 

. ج٣ٌٍ جُطر٤س ك٢ أٌذؼٚ أٗٞجع ٌت٤ٓ٤ٚ ٝض٘كٍٛ جُطن

 

: جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٛحوٌز ٖٓ جُٔٓطٞٚلحش جُك٤ٌٓٞس ( 1 

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطو٣ٍٍ جُطر٢ ٚحوٌج ٖٓ جُٔٓطٞٚق جُٔٓؿَ ػ٤ِٚ جُٔٞظق 

أٝ جهٍخ ٓٓطٞٚق ُٔوٍ ػِٔٚ ئيج ًحٗص قحُطٚ ضٓطىػ٢ يُي ، ٝػ٠ِ جُ٘ٔٞيؼ 



.  ج١ًُ أػىضٚ َٝجٌٙ جُٛكس ًُٜج جُـٍٜ 

ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ال ٣ؿَٞ ُِٔٞظق جُكٍٛٞ ػ٠ِ ئؾحَز ٤ٍٞٓٚ ٖٓ ؾٜس 

ئقحُطٚ  –أنٍٟ ؿ٤ٍ جُط٢ أق٤َ ئ٤ُٜح ئال ئيج ٌأ١ جُطر٤د جُٔكحٍ ئ٤ُٚ جُٔٞظق 

ك٤ٌٕٞ ٖٓ قن جألن٤ٍ ٓ٘ف جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ئيج جْطىػ٠  –جُطر٤د جألنٛحت٢ 

. جألٍٓ يُي 

ز أٓحّ ٌت٤ٓٚ جُٔرحٍٖ ، ٣ٝطؼ٤ٖ ئٕ ٣ٞهغ ٠حُد جُطك٣َٞ ػ٠ِ ٗٔٞيؼ جإلقحٍ

٣ٝؼى ضٞه٤غ جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ ذٔػحذس ضٛى٣ن ػ٠ِ ٚكس ضٞه٤غ ٠حُد جُطك٣َٞ ، 

ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ جُطٞه٤غ ٍٓٙ أنٍٟ أٓحّ جُطر٤د جُٔؼحُؽ ذٔح ٣ل٤ى ػِٔٚ ذ٘ط٤ؿس 

جٌُٗق جُطر٢ ػ٤ِٚ ، ٝٓىٙ جإلؾحَز جُٔٔ٘ٞقس ُٚ ، ئٓح ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣ٌٕٞ 

كٍجٔ ٝال ٣ٓطط٤غ جُطٞؾٚ ئ٠ُ ػِٔٚ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ك٤ٜح ج٣ٍُٔٝ ٓالَٓح َُ

جُطك٣َٞ ذ٘لٓٚ ٝجُطٞه٤غ أٓحّ ٌت٤ٓٚ جُٔرحٍٖ ك٤ٌطل٢ ذطٞه٤ؼٚ أٓحّ جُطر٤د 

. جُٔؼحُؽ 

 

: جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٛحوٌز ٖٓ جُٔٓطٗل٤حش جُك٤ٌٓٞس ج٣ٌُٞط٤س ( 2

: ٣ٝطؼ٤ٖ جضهحي ٓح ٢ِ٣ ذٗأٜٗح 

  غالغس أ٣حّ ٖٓ هرَ ٠ر٤د ضٔ٘ف جإلؾحَجش ج٤ٍُٞٔس جُط٢ ال ض٣ُى ػ٠ِ

ٝضٔ٘ف جإلؾحَجش . جُٔٓطٗل٠ أٝ جًٍُُٔ جُٛك٢ جُٔكٍٞ ئ٤ُٚ ج٣ٍُٔٝ 

ج٤ٍُٞٔس جُط٢ ض٣ُى ػ٠ِ غالغس أ٣حّ قط٠ ْرؼٚ أ٣حّ ٖٓ هرَ ٠ر٤ر٤ٖ جقىٛٔح 

. ٓٓؿَ أٝ ٠ر٤د ١ٍٓ٣ٝ يُي ػ٠ِ جُطٔى٣ى ٖٓ غالغس ئ٠ُ ْرؼٚ أ٣حّ أ٣ٟح 

  ػٖ غالغس أٍٖٜ أٝ َجوش ػ٠ِ ئيج َجوش ٓىٙ جُطو٣ٍٍ ػٖ ْرؼٚ أ٣حّ ٝهِص

غالغس أٍٖٜ ٣ٌٕٝٞ ج٣ٍُٔٝ ك٤ٜح ٓو٤ٔح وجنَ جُٔٓطٗل٠ ك٤طؼ٤ٖ جػطٔحوٛح 

. ٖٓ ٠ر٤ر٤ٖ ٝٓى٣ٍ جُٔٓطٗل٠ أٝ ٗحترٚ 

  ْئيج َجوش ٓىٙ جُطو٣ٍٍ ػ٠ِ غالغس أٍٖٜ ، ًٝحٕ ج٣ٍُٔٝ ال ٣و٤

ذحُٔٓطٗل٠ ٤٠ِس ًٛٙ جُٔىز ، كحٕ جػطٔحو جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ك٢ ًٛٙ جُكحُس 

٣ٌٕٞ ػٖ ٣ٍ٠ن جإلقحُس ئ٠ُ جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ الػطٔحوٛح ٖٓ ُؿ٘ٚ 

. جإلؾحَجش ج٤ٍُٞٔس جُط٣ِٞس 

: جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٛحوٌز ٖٓ جُوطحع جأل٢ِٛ ذح٣ٌُٞص ( 3



٣ؼطى ذحُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٛحوٌز ٖٓ أ٠رحء جُوطحع جأل٢ِٛ ، ْٞجء ٚىٌش ٖٓ 

ُٞجٌوز ذحُطو٣ٍٍ ضوَ ػٖ جُطر٤د نح٘ أٝ ٖٓ ٓٓطٗل٠ أ٢ِٛ ئيج ًحٗص جُٔىز ج

ئٓح  .غٔح٤ٗس أ٣حّ ٝٚىم ػ٤ِٚ ٖٓ هْٓ جُهىٓحش جُطر٤س جأل٤ِٛس ذَٞجٌز جُٛكس 

ئيج َجوش ٓىٙ جُطو٣ٍٍ ػ٠ِ ْرؼٚ أ٣حّ كحٗٚ ٣طؼ٤ٖ جإلقحُس ػ٠ِ جُٔؿِّ جُطر٢ 

. جُؼحّ ذٛلطٚ جُؿٜس جُٔهطٛس الػطٔحو جُطو٣ٍٍ ٖٓ ػىٓٚ 

جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٞجٌوز ٖٓ جُهحٌؼ ( 4 

 ِ ذن جإلٖحٌز ئ٠ُ جُطوح٣ٌٍ جهَ ٖٓ غٔح٤ٗس أ٣حّ جُٞجٌوز ٖٓ جُهحٌؼ .

  ٕإٔ ٣ٌٕٞ جٍُٜٔ ج١ًُ جٗوطغ جُٔٞظق ذٓررٚ ٣كٍٞ وٕٝ ْلٍٙ أٝ أ

ضٌٕٞ جُؼ٤ِٔس جُط٢ أؾ٣ٍص ُٚ ال ٣ٌٖٔ ئٌؾحؤٛح ُك٤ٖ جُؼٞوز ئ٠ُ 

. ج٣ٌُٞص 

  ٍُٜٔػ٠ِ ، ٣ِطُّ ذط٣ُٝى جَُٞجٌز ذحُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٔػرطس ُٞجهؼٚ ج

ضٌٕٞ ضِي جُطوح٣ٌٍ ٓٓطٞك٤ٚ ُِر٤حٗحش جُطح٤ُس  إٔ

   ٍٙٔجْْ ج٣ٍُٔٝ ذحٌُحَٓ ٝػ

  ٝج٣ٍُٔ ٌٟٖٞ

  ضح٣ٌم ذىج٣س جٍُٜٔ ٝضٞج٣ٌم ٓطحذؼٚ جُكحُس ج٤ٍُٞٔس

   جُؼالٓحش ج٤ٍُٞٔس جُط٢ ٝؾىش ػ٘ى جُلكٙ جُطر٢

  ٘ٞجُلكٞ٘ جُطر٤س جُط٢ أؾ٣ٍص ٝٗطحتؿٜح ٓغ ئٌكحم ٗطحتؽ جُلك

ٌٝٚٞ جألٖؼس ئٕ ٝؾىش 

  ٙجٍُٜٔ ٝجُؼالؼ جُٔٞٚٞف ٣ٍُِٔٝ  ضٗه٤

  ضٞج٣ٌم ٓطحذؼٚ جُكحُس ج٤ٍُٞٔس ٝضطٌٞ ػالٓحضٜح ٝككٜٞٚح

  ضكى٣ى ٝجٞف ُٔىٙ جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس ج٢ُٚٞٔ ذٜح

  ك٢ قحُٚ ئؾٍجء ػ٤ِٔٚ ٗٓحت٤س ٣ؿد ئٌكحم ضو٣ٍٍ ٖٓ جُٔٓطٗل٠

ج١ًُ أؾ٣ٍص ذٚ جُؼ٤ِٔس 

   جإلٚىجٌ ، ٣ؿد جُطٛى٣ن ػ٠ِ جُطوح٣ٌٍ جُطر٤س جُٔهطٛس ك٢ ذِى

ٖٝٓ َٝجٌٙ جُهحٌؾ٤س ذٜح غْ ْلحٌز ج٣ٌُٞص ك٢ يُي جُرِى ئٕ 

ٝؾىش 

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞظق جُٔ٘وطغ ػٖ جُؼَٔ ذحُهحٌؼ إٔ ٣ُٝو جَُٞجٌز ذٛلس و٣ٌٝس 

ذطو٣ٍٍ ٠ر٢ ٓٓطٞف ٠ٍُِٝٗ جُٓحذوس ٝيُي ، ٝػٖ ًَ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح جٗوطحػح

ضوح٣ٌٍ ئ٠ُ هْٓ أْطٍٔ جٗوطحػٚ ًُٜج جُٓرد كطٍز ٣ٞ٠ِس ػ٠ِ إٔ ضٍَْ جٍ

جإلؾحَجش جُٔهطٙ ك٢ ٤ٓؼحو ؿح٣طٚ غالغٕٞ ٣ٞٓح ٖٓ ضح٣ٌم جالٗوطحع ٝذٛلس 



٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣وىّ .  ٓٓطٍٔز ٠ٞجٍ كطٍز جالٗوطحع ذٓرد جٍُٜٔ

ضوح٣ٌٍٙ جُطر٤س كٌٞ ػٞوضٚ ٖٓ جُهحٌؼ 

  

 :ئؾٍجءجش جُط٤ٚٞس ذؼَٔ ٓهلق ُِٔٞظق ج٣ٍُٔٝ 

 ٓهلق إٔ ٣طوىّ ُوْٓ جإلؾحَجش ذطو٣ٍٍ ٠ر٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق ج١ًُ ٣طِد ػٔال     

٣طٟٖٔ قحُطٚ ج٤ٍُٞٔس ٢ٚٞ٣ٝ ذٔ٘كٚ ػٔال ٓهللح، ٝضوّٞ هْٓ جإلؾحَجش ذاقحُس 

جُٔٞظق ٓغ جُطو٣ٍٍ ئ٠ُ جُٔؿِّ جُطر٢ جُؼحّ ج١ًُ ٣هطٙ ٝقىٙ ذحُط٤ٚٞس ذؼَٔ نل٤ق 

هٍجٌ غْ ٣ٓطٛىٌ هْٓ جإلؾحَجش جٍ –وٕٝ أ١ ؾٜس أنٍٟ –ٝضو٣ٍٍ جُٔىز جُالَٓس ًُُي 

جُالَّ ػ٠ِ ٞٞء ض٤ٚٞس جُٔؿِّ  

: ئؾٍجءجش ئٜٗحء جُهىٓس ذٓرد ػىّ ج٤ُِحهس جُٛك٤س  

ئيج غرص ػىّ ج٤ُِحهس جُٛك٤س ُِٔٞظق ذٔٞؾد هٍجٌ ٚحوٌ ٖٓ جُٔؿِّ جُطر٢ 

٣وّٞ ، ْٞجء ًحٕ يُي ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد جُٔٞظق أٝ ؾٜس جُؼَٔ جُطحذغ ُٜح ،جُؼحّ 

هْٓ جإلؾحَجش ذحْطٛىجٌ هٍجٌ ذٞهق ٌجضرٚ ٖٓ ضح٣ٌم هٍجٌ جُٔؿِّ جُطر٢ أٝ ٖٓ 

٣ٜٔح أْرن ، غْ ضهطٍ جُؿٜحش ضح٣ٌم جْط٘لحيٙ جإلؾحَز ج٤ٍُٞٔس جُٔوٌٍز هح٤ٗٞٗح أ

. جُٔهطٛس الضهحي جُالَّ ذٗإٔ ئٜٗحء نىٓطٚ ُؼىّ ج٤ُِحهس جُٛك٤س ُِؼَٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلٜٗحء جُهىٓس

  

يج ذِؾ جٗوطحع جُٔٞظق ػٖ جُؼَٔ ذـ٤ٍ ئيٕ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح ٓطِٛس أٝ غالغ٤ٖ ٣ٞٓح ج     

ٝال ٣ٓططرغ يُي ، جػطرٍ ٓٓطورال ذكٌْ جُوحٕٗٞ ، ؿ٤ٍ ٓطِٛس ك٢ نالٍ جغ٢٘ ػٍٗ ٍٖٜج 

ٝئٗٔح ٣ؼطرٍ ٓوىٓح جْطوحُطٚ ذكٌْ جُوحٕٗٞ ٖٓ ، ذحٌٍُٟٝز ئٜٗحء نىٓس جُٔٞظق ضِوحت٤ح 

ُٝٔح ًحٗص جَُٞجٌز ، ضح٣ٌم ذِٞؽ جٗوطحػٚ ػٖ جُؼَٔ ذـ٤ٍ ئيٕ جقى جُكى٣ٖ ِْل٢ جًًٍُ 

ج إٔ ضورَ ًٛٙ جالْطوحُس ًٛٙ كِٚ، ضطٔطغ ذِٓطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٗظٍ جالْطوحُس جالػطرح٣ٌس 

ٝيُي ػ٠ِ ٞٞء ضوى٣ٍٛح ُٔح ، ٝجٕ ضؼ٤ىٙ ُؼِٔٚ ، الْطوحُس ٖٝٓ غْ ض٘ط٢ٜ نىٓس جُٔٞظق 

٣وىٓٚ ُٜح ٖٓ أػًجٌ ػ٠ِ أْحِ إٔ ٓىز جالٗوطحع ضؼطرٍ ال جٌجو٣س ؿ٤ٍ ٓىكٞػس جألؾٍ ٝال 

 ( .1)٣ٓطكن جُٔٞظق نالُٜح ٍٓضرحش أٝ ذىالش أٝ ُٓج٣ح ٝظ٤ل٤س 

: َُٞجٌز ئضرحع جإلؾٍجءجش ج٥ض٤س ٝهى ضر٘ص ج



      ضوى٣ٍ ٓالتٔس أػٔحٍ جُو٤ٍٗس جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ جالْطوحُس جُك٤ٌٓٞس ػ٠ِ

نحٚس ئيج ًحٗص ٓىػٔس ذأٌٝجم ، ٞٞء جألػًجٌ جُط٢ ٣وىٓح جُٔٞظق 

٤ٌْٔس ضػرص ئٕ ؿ٤حذٚ ًحٕ ذٔرٌٍ نحٌؼ ػٖ ئٌجوز جُٔٞظق ٤ُّٝ ٗحضؿح 

جُٔورُٞس جُط٢ ضأنً ذٜح جَُٞجٌز ٢ٛ ٝجألػًجٌ .ػٖ ئٛٔحُٚ أٝ ضٍجن٤ٚ 

ٝٓػِٜح جٍُٔٞحٝ جُكرّ أٝ جُٔ٘غ ٖٓ جُٓلٍ أٝ جُٞذحء ، جألػًجٌ جُو٣ٍٜس 

. أٝ جٌُٞجٌظ 

   ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق جُٔ٘وطغ ػٖ جُؼَٔ ئقٟحٌ جَُٞجٌز ذحُؼًٌ هرَ ذِٞؽ

. جٗوطحػٚ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح ٓطِٛس 

  ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼًٌ ٓىػٔح ذأوُس ئغرحش ًحك٤س .

  ٍٝجُؿُجءجش جُٔٞهؼس ػ٤ِْٜ ٝجهغ ِٓق ، ئ٠ُ جُٔٞظق ٝٓىز نىٓطٚ  ٣٘ظ

هٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس ( 1:)جُٔٛىٌ.ٝقحؾس جَُٞجٌز ُهىٓطٚ ، نىٓطٚ 

.  81\3جُٔى٤ٗس ٌهْ 

  

: جإلؾٍجءجش جُط٢ ضطرغ ك٢ قحُس ذكع جالٗوطحع

   ٚضوّٞ أهٓحّ ، ذٔؿٍو ذِٞؽ جُٔٞظق جقى جُكى٣ٖ جُٔٞؾر٤ٖ إلٜٗحء نىٓط

جُركع ٝجُلطٟٞ ) ُىٝجّ ذٍكغ ًًٍٓز إلوجٌز جُٗثٕٞ جُوح٤ٗٞٗسجإلؾٍجءجش ٝج

ٝيُي ُركع جٗوطحػٚ ٝقحُطٚ ، ذؼى جضهحي ئؾٍجءجش ٝهق جٍُجضد ( 

. جُٞظ٤ل٤س 

   ضوّٞ ئوجٌز جُٗثٕٞ جُوح٤ٗٞٗس ذطوى٣ٍ ٓالتٔس جُؼًٌ ٓغ جُ٘ظٍ ك٤ٌلحءز

جُٔٞظق ٝٓىز نىٓطٚ ٝجُؿُجءجش جُٓحذن ضٞه٤ؼٜح ػ٤ِٚ ٖٓ ٝجهغ ِٓلٚ 

ضطٟٖٔ ، غْ ٍٗكغ ًًٍٓز ٤ًَُِٞ جُٔهطٙ ، قحؾس جَُٞجٌز ُهىٓحضٚ  ٝٓىٟ

ٝجْطٍٔجٌٙ ك٢ جُؼَٔ ذحػطرحٌ إٔ ٓىز ،ذكع قحُطٚ ٖٓ ق٤ع هرٍٞ ػًٌٙ 

جٗوطحػٚ الئٌجو٣س ؿ٤ٍ ٓىكٞػس جألؾٍ ٠روح ُوٍجٌ ٓؿِّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس 

أٝ ػىّ هرٍٞ ػًٌٙ ٝجػطرحٌٙ ٓٓطو٤ال ذكٌْ جُوحٕٗٞ ٠روح ، 1981-3ٌهْ 

. ٖٓ ٗظحّ جُهىٓس جُٔى٤ٗس  81ّ جُٔحوزإلقٌح

   ضوّٞ أهٓحّ جإلؾحَجش ٝجُىٝجّ ذحْطٛىجٌ جُوٍجٌ جُالَّ ػ٠ِ ٞٞء ًًٍٓز

. جُٗثٕٞ جُوح٤ٗٞٗس جُٔؼطٔىز ٖٓ ج٤ًَُٞ جُٔهطٙ 

 ٗظحّ ( 81)ك٢ قحُس ٚىٌٝ هٍجٌ ذاٜٗحء نىٓس ٓٞظق ٠روح ألقٌحّ جُٔحوز

ضطرغ ٗلّ ، ٖٓ ؾى٣ى غْ هىّ أػًجٌج ضٓطٞؾد ئػحوز ذكع قحُطٚ جُٞظ٤ل٤س 



ضٛىٌ جَُٞجٌز هٍجٌج ، ٝك٢ قحُس هرٍٞ ػًٌٙ . جإلؾٍجءجش ْحُلس جًًٍُ 

ٝجػطرحٌٙ ٓٓطٍٔج ك٢ ػِٔٚ ٓغ ػىّ ،ذٓكد هٍجٌٛح جُٓحذن ذاٜٗحء نىٓطٚ 

جْطكوحهٚ ال٣س ٍٓضرحش أٝ ذىالش أٝ ُٓج٣ح ٝظ٤ل٤س أنٍٟ ػٖ ٓىز جالٗوطحع 

 .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


