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 : ٯوٜٞ ٢ٟ ك٨ٰش٣ب اٛششٯَ ٧زا، أع٠ب٥ اهلل ٩أهض أٟش٥ أ٤٣ب

  ٦٤ٟ ،50 42٩ث٤بء ه٬ٜ اٛذعز٪س ٩الع٠ٰب اِٛظ٢ٰٜ 

ا٠ٛزوْٜ  24.09 ٯ٤ِز ٩ٯ٤شش ثبٛغشٯذح اٛشع٠ٰخ ، هٔت ك٨ٰش٣ب اٛششٯَ ٧زا ، اٛٔب٣٪١ سٓٞ: أطذس٣ب أٟش٣ب اٛششٯَ ث٠ب ٯٜٮ

ث٠ضبثخ ٓب٣٪١  (1913 أًغـظ 12 )1331 سٟؼب١ 9ثغالٟخ ا٤٠ٛز٪عبد ٩اٛخذٟبد ٩ثزز٠ٰٞ اٛل٨ٰش اٛششٯَ اٛظبدس ُٮ 

 .االٛزضاٟبد ٩اٛؤ٪د، ٠ٗب ٩اُْ ه٦ٰٜ ٟغٜظ ا٤ٛ٪اة ٩ٟغٜظ ا٠ٛغزشبسٯ٢

* 

* * 

 1331 ريضبٌ 9ٌتؼهك ثظاليخ انًُتٕخبد ٔثتتًٍى انظٍٓز انشزٌف انصبدر فً  24.09 لبٌَٕ رلى

 ثًثبثخ لبٌَٕ االنتشايبد ٔانؼمٕد (1913 أغظطض 12 )

 طاليخ انًُتٕخبد ٔانخذيبد - انمظى األٔل

انغزض، َطبق انتطجٍك، انتؼبرٌف  - انجبة األٔل

انًبدح األٔنى 

ٯ٨ذٍ ٧زا اٛٔغٞ إ٬ٛ رؾذٯذ ٟزـٜجبد اٛغالٟخ اٛ٪اعت ٟشاهبر٨ب ُٮ ع٠ٰن ا٤٠ٛز٪عبد ٩اٛخذٟبد ا٠ٛوش٩ػخ أ٩ ا٤٠٠ٛ٪ؽخ أ٩ 

 .ا٠ٛغزو٠ٜخ ُٮ اٛغ٪ّ

٨ٛ٩ز٥ اٌٛبٯخ، ٯؾذد ٧زا اٛٔغٞ اٛزضاٟبد ٗٚ ٟغؤ٩ٙ ٢ٟ ا٠ٛغؤ٢ٰٛ٩ ه٠ب ٯوشع ُٮ اٛغ٪ّ ٢ٟ ٤ٟز٪عبد ٩خذٟبد ٩ٗزا 

ٟخزَٜ اٛزذاثٰش اإلداسٯخ اٛذائ٠خ أ٩ ا٠ٛؤٓزخ أ٩ االعزوغبٰٛخ اٛؼش٩سٯخ ٜٛ٪ٓبٯخ ٢ٟ األخـبس اٛزٮ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد 

 . ٩اٛخذٟبد، ٩إلصاٛز٨ب

 2انًبدح 

ال رـجْ أؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ُٮ ؽبٛخ ٩ع٪د أؽ٘بٝ خبطخ رزوْٜ ثجوغ ا٤٠ٛز٪عبد ٩اٛخذٟبد ٩اسدح ُٮ ٣ظ٪ص رششٯوٰخ، 

 : ر٨ذٍ إ٬ٛ رؾْٰٔ ٣ِظ اٌٛشع ٩الع٠ٰب ه٬ٜ

اٛٔبػٮ ثئؽذاس ا٠ٛ٘زت اٛ٪ؿ٤ٮ ٜٛغالٟخ اٛظؾٰخ ٤٠ٜٛزغبد اٌٛزائٰخ  25.08 ا٤٠ٛز٪عبد اٛخبػوخ ألؽ٘بٝ اٛٔب٣٪١ سٓٞ -

 ا٠ٛزوْٜ ثبٛغالٟخ اٛظؾٰخ ٤٠ٜٛزغبد اٌٛزائٰخ ؛ 28.07 ٩اٛٔب٣٪١ سٓٞ



األد٩ٯخ ٩ا٠ٛغزؾؼشاد اٛظٰذٰٛخ ٤ٟ٩زغبد اٛذٝ ٩اٛز٪سٯذاد اٛـجٰخ ٩اٛ٘٪اشَ ا٠ٛغزو٠ٜخ ألًشاع اٛزشخٰض ُٮ ا٠ٛخزجش  -

 ٩ا٠ٛوذاد اٛـجٰخ ا٠ٛشز٠ٜخ ه٬ٜ ٟظبدس ٛإلشوبهبد األٯ٪٣ٰخ اٛخبػوخ ٛألؽ٘بٝ اٛزششٯوٰخ ٩اٛز٤ل٠ٰٰخ ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب؛

 .اٛؤبساد ثظِخ هبٟخ -

 3انًبدح 

 : ساد ُٮ ٟذٛ٪ٙ ٧زا اٛٔغٞ ث٠ب ٯٜٮ٭

ٗٚ شخض رارٮ أ٩ ٟو٤٪٭ ٯٔز٤ٮ أ٩ ٯغزو٠ٚ ٛزٜجٰخ ؽبعٰبر٦ ًٰش ا٤٨٠ٰٛخ ٤ٟز٪عبد أ٩ خذٟبد ٟوذح العزو٠ب٦ٛ  : انًظتٓهك -

 اٛشخظٮ أ٩ اٛوبئٜٮ ؛

ٗٚ شخض رارٮ أ٩ ٟو٤٪٭ ٯزذخٚ ُٮ عٜغٜخ رغ٪ٯْ ٤ٟز٪ط ٟب ٰٛظ ٤ٛشبؿ٦ أ٭ رأصٰش ه٬ٜ ٠ٰٟضاد عالٟخ  : انًٕسع -

 ا٤٠ٛز٪ط ؛

 ع٠ٰن اٛشش٩ؽ اٛوبٟخ ا٠ٛزؤٜخ ثغالٟخ ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ؛ : انًتطهجبد األطبطٍخ نهظاليخ -

ٗٚ شخض رارٮ أ٩ ٟو٤٪٭ ٟغؤ٩ٙ ه٢ إدخبٙ ٤ٟز٪ط ٟب إ٬ٛ اٛزشاة اٛ٪ؿ٤ٮ ؛  : انًظتٕرد -

ٰٓبٝ ا٤٠ٛزظ ث٪ػن هالٟخ رغغذ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ألؽ٘بٝ ا٤ٛظ٪ص اٛز٤ل٠ٰٰخ ا٠ٛـجٔخ  : ػاليخ انًطبثمخ 

 ه٦ٰٜ ٩ا٠ٛزؤٜخ ثغالٟز٦ ؛

هشع ٤ٟز٪ط ٟب ٢ٟ ؿشٍ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد أ٩ خذٟخ ٟب ٢ٟ ؿشٍ ٟٔذٝ  : ػزض انًُتٕخبد أٔ انخذيبد فً انظٕق -

خذٟبد ُٮ اٛغ٪ّ اٛ٪ؿ٤ٰخ ، ع٪اء ثو٪ع أ٩ ثٌٰش ه٪ع ٓظذ ر٪صٯو٨ب أ٩ رؾ٪ٯ٨ٜب أ٩ ر٪ػٰج٨ب أ٩ اعزو٠ب٨ٛب ؛ 

ا٨ٰٛئخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ثظِخ سئٰغٰخ ثزٔذٯٞ خذٟبد ُٮ ٟغبٙ رٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ٜٛشش٩ؽ : ٍْئخ تمٍٍى انًطبثمخ  -

 ا٠ٛـجٔخ ه٨ٰٜب ُٮ ٟغبٙ اٛغالٟخ ؛

ٗٚ شخض رارٮ أ٩ ٟو٤٪٭ ٯٔذٝ خذٟخ ٢ٟ اٛخذٟبد ؛  : يمذو انخذيخ -

ا٠ٛغبؿش اٛزٮ ر٢٘٠ ٢ٟ رٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ٤ٟز٪ط خبػن ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص ٠ٜٛزـٜجبد األعبعٰخ  : يظبطز تمٍٍى انًطبثمخ -

 ٜٛغالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ ا٠ٛزٗ٪س ؛

ا٠ٛغـشح اٛزٮ ر٢٘٠ ٢ٟ رزجن ؽشٗخ ٤ٟز٪ط ٟب ٢ٟ خالٙ ٟشاؽٚ إ٣زبع٦ ٩رؾ٪ٯ٦ٜ ٩ر٪ػٰج٦ ٩ر٪صٯو٦  : يظطزح انتؼمت -

٩اعزو٠ب٦ٛ ٢ٟ٩ رؾذٯذ ٧٪ٯخ ا٤٠ٛزظ ٩ٟخزَٜ ا٠ٛزذخ٢ٰٜ ُٮ ه٠ٰٜخ رغ٪ٯْ ا٤٠ٛز٪ط ٩ٗزا األشخبص اٛزٯ٢ ٓبٟ٪ا ثبٓز٤بئ٦ ، ٩رٖٛ 

 ٢ٟ خالٙ اٛ٪صبئْ اٛزٮ ٯوذ ٟغ٨٘ب إعجبسٯب ؛

 : انًُتح -

طب٣ن ٤ٟز٪ط ٗبٟٚ اٛظ٤ن أ٩ ٤ٟزظ ٟبدح أ٩ٰٛخ أ٩ طب٣ن عضء ٯذخٚ ُٮ ر٘٪ٯ٢ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ٦ٰٜٗ٩ ا٠ٰٛٔٞ ثب٠ٌٛشة أ٩ ٗٚ  *

شخض ٯزٔذٝ ه٬ٜ أ٦٣ طب٣ن ث٪ػن اع٦٠ أ٩ هالٟز٦ اٛزغبسٯخ أ٩ أٯخ هالٟخ ٠ٰٟضح أخش٫ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛشخض اٛز٭ 

 ٯٔ٪ٝ ثزؾ٪ٯٚ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ إهبدح ر٪ػٰج٦ ؛

 ا٤٨٠ٰٛ٪١ اٱخش١٩ ا٠ٛزذخٜ٪١ ُٮ عٜغٜخ اٛزغ٪ٯْ إرا ٗب١ ٢ٟ ا٢٘٠٠ٛ أ١ رؤصش أ٣شـز٨ٞ ه٬ٜ عالٟخ ا٤٠ٛز٪ط ؛ *

 .ٟغز٪سد ا٤٠ٛز٪ط إرا ٗب١ ا٤٠ٛزظ ال ٯ٪عذ ثبٛزشاة اٛ٪ؿ٤ٮ أ٩ إرا روزس رؾذٯذ ٧٪ٯخ ا٤٠ٛزظ *

ٗٚ شٮء ٟٔذٝ أ٩ ٟوش٩ع ُٮ إؿبس ٣شبؽ ٤٨ٟٮ أ٩ رغبس٭ ثو٪ع أ٩ ثذ٦٣٩ ع٪اء ٗب١ عذٯذا أ٩ ٟغزو٠ال  : انًُتٕج -

 ٩ع٪اء ٗب١ ٓبثال ٛالعز٨الٕ أ٩ ًٰش ٓبثٚ ٦ٛ أ٩ ٗب١ ٟؾٚ رؾ٪ٯٚ أ٩ ر٪ػٰت أ٩ ٛٞ ٯ٢٘ ٟؾٚ رٖٛ ؛

 . ٢ٟ ٧زا اٛٔغ5ٞٗٚ ٤ٟز٪ط ال ٯ٤ـجْ ه٦ٰٜ روشٯَ ا٤٠ٛز٪ط اٛغٰٜٞ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبدح  : انًُتٕج انخطٍز -



ٗٚ رذثٰش ٯشاد ث٦ إسعبم ٤ٟز٪ط خـٰش عجْ ٤٠ٜٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد أ٩ ا٠ٛ٪صم أ١ ٓذ٦ٟ إ٬ٛ ا٠ٛغزو٠ٚ أ٩ هشػ٦ : االطتزخبع  -

 ه٦ٰٜ ؛

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ٩اٛز٭ ٯؾذد ا٠ٛزـٜجبد األعبعٰخ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ا٤ٛلبٝ ا٠ٛزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ : انُظبو انتمًُ انخبص -

 ٛغالٟخ ٤ٟز٪ط ٟب ٩ٗزا ا٠ٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ ا٠ٛـجٔخ ه٦ٰٜ ؛

٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ ٟٔذٝ اٛخذٟبد ٠ٗب ٩سد روشٯ٨ِٞ ُٮ  : انًظؤٔل ػٍ ػزض يُتٕج أٔ خذيخ فً انظٕق -

 ٧ز٥ ا٠ٛبدح ؛

 ٗٚ رذثٰش ٯشاد ث٦ ٤ٟن أ٩ إٌٛبء هشع ٤ٟز٪ط خـٰش ُٮ اٛغ٪ّ أ٩ ٤ٟؾ٦ ؛ : انظحت -

 إٟ٘ب٣ٰخ ؽظ٪ٙ ػشس ٣زٰغخ اعزو٠بٙ أ٩ ٩ع٪د ٤ٟز٪ط خـٰش أ٩ خذٟخ خـٰشح ؛ : انخطز -

ٗٚ خـش ث٠ب ُٮ رٖٛ األخـبس اٛزٮ ال رل٨ش آصبس٧ب ُٮ اٛؾبٙ ، ٯغز٪عت رذخال عشٯوب ٢ٟ اٛغٜـبد  : انخطز اندظٍى -

 ا٠ٛخزظخ ٜٛؾذ ٢ٟ آصبس٥ ؛

 ٗٚ ٣شبؽ ٤٨ٟٮ أ٩ رغبس٭ ٟوش٩ع ُٮ اٛغ٪ّ ؛ : انخذيخ -

  ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛6ٗٚ خذٟخ ال ٯ٤ـجْ ه٨ٰٜب روشٯَ اٛخذٟخ اٛغ٠ٰٜخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبدح  : انخذيخ انخطٍزح -

ا٠ٛٔزؼٰبد ا٠ٛزؤٜخ ثب٠٠ٰٛضاد ا٠ٛـٜ٪ة ر٪ُش٧ب ُٮ ٤ٟز٪ط ٢ٟ ؽٰش عالٟز٦ ٩الع٠ٰب ر٘٪ٯ٦٤ ٩شش٩ؽ  : انًمتضٍبد انتمٍُخ -

إ٣زبع٦ ٩رغ٠ٰو٦ ٩رشٰٗج٦ ٩ر٪صٯو٦ ٩اعزو٠ب٦ٛ ٩طٰب٣ز٦ ٩إهبدح اعزو٠ب٦ٛ ٩رذ٩ٯش٥ ٩ٟغز٪٫ ع٪در٦ ٩أثوبد٥ ث٠ب ُٮ رٖٛ 

اٛشش٩ؽ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛزغ٠ٰخ ٩اٛوشع ٩اٛز٪ػٰت ٩اٛزَِٰٜ ٩٩ػن هالٟخ ٩اٛو٤٪٣خ ٩اٛزؤت ٩ٗزا ٟغبؿش رٰٰٔٞ ٟـبثٔخ 

 .ا٤٠ٛز٪ط

 رش٠ٚ ا٠ٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ اإلؽبٛخ ه٬ٜ ا٠ٛٔبٯٰظ اٛ٪ؿ٤ٰخ أ٩ اٛذ٩ٰٛخ ا٠ٛـجٔخ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط ؛

اٛو٠ٰٜبد ا٤٠ٛغضح ٩اٛزذاثٰش ا٠ٛزخزح ٢ٟ ٛذ١ اٛغٜـبد اٛو٠٪ٰٟخ ألعٚ ػ٠ب١ عالٟخ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩  : يزالجخ انظٕق -

  ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛6 5٩اٛخذٟبد ا٠ٛوش٩ػخ أ٩ ا٠ٛغزو٠ٜخ ُٮ اٛغ٪ّ ٩ُٔب ٠ٛذٛ٪ٙ اٛغالٟخ اٛ٪اسد ُٮ ا٠ٛبدر٢ٰ 

ٗٚ ٟغز٨ٜٖ أ٩ ٗٚ شخض رارٮ أ٩ ٟو٤٪٭ آخش ٯٔز٤ٮ أ٩ ٯغزو٠ٚ ٤ٟز٪عب أ٩ خذٟخ ٟب أ٩ ٓذ رزأصش طؾز٦ أ٩  : انًظتؼًم -

 .عالٟز٦ ث٤٠ز٪ط أ٩ خذٟخ ٟب

 االنتشاو انؼبو ثبنظاليخ - انجبة انثبًَ

 4انًبدح 

ٯٜضٝ ٤ٟزغ٪ ٩ٟغز٪سد٩ ا٤٠ٛز٪عبد ٩ٗزا ٟٔذٟ٪ اٛخذٟبد ثأال ٯوشػ٪ا ُٮ اٛغ٪ّ إال ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛغ٠ٰٜخ ٠ٗب ٧ٮ 

 .ٟوشُخ ؿجٔب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛجبة

 5انًبدح 

ٯوزجش ع٠ٰٜب ا٤٠ٛز٪ط اٛز٭ ال ٯش٘ٚ أ٭ خـش، ٩ُْ شش٩ؽ االعزو٠بٙ اٛوبدٯخ أ٩ اٛزٮ ٢ٟ ا٠ٛؤ٪ٙ ر٪ٓو٨ب، ث٠ب ُٮ رٖٛ ٟذح 

االعزو٠بٙ ٩ه٤ذ االٓزؼبء شش٩ؽ اٛزشٌٰٚ ٩اٛزشٰٗت ٩اٛؾبعخ إ٬ٛ اٛظٰب٣خ، أ٩ ٯش٘ٚ ُٔؾ أخـبسا ٟؾذ٩دح رزالئٞ ٟن 

اعزو٠بٙ ا٤٠ٛز٪ط ٩روزجش ٟٔج٪ٛخ ُٮ إؿبس اٛزٰٔذ ث٠غز٪٫ هبٙ ٢ٟ اٛؾ٠بٯخ ٛظؾخ ٩عالٟخ األشخبص أ٩ اٛؾٰ٪ا٣بد األِٰٛخ أ٩ 

 .ا٠٠ٛزٜ٘بد أ٩ اٛجٰئخ

 : ه٤ذ رٰٰٔٞ عالٟخ ٤ٟز٪ط ٟب، ٯؤخز ثو٢ٰ االهزجبس ه٬ٜ ٩ع٦ اٛخظ٪ص ٟب ٯٜٮ

 ٠ٰٟضاد ا٤٠ٛز٪ط ث٠ب ُٮ رٖٛ ر٘٪ٯ٦٤ ٩ر٦ِِٰٜ ٩ر٪ػٰج٦ ٩شش٩ؽ رغ٠ٰو٦ ٩رشٰٗج٦ ٩اعزو٠ب٦ٛ ٩طٰب٣ز٦ ؛ (أ



 رأصٰش ا٤٠ٛز٪ط ه٬ٜ ًٰش٥ ٢ٟ ا٤٠ٛز٪عبد إرا ٗب١ ٢ٟ ا٠ٛؤ٪ٙ ر٪ٓن اعزو٠بٙ ٧زا ا٤٠ٛز٪ط ٟن ٤ٟز٪عبد أخش٫ ؛ (ة

رٔذٯٞ ا٤٠ٛز٪ط ٩ه٤٪٣ز٦ ٩اٛزؾزٯشاد ا٠ٛؾز٠ٜخ ٩اٛزو٠ٰٜبد ا٠ٛؾز٠ٜخ ا٠ٛزؤٜخ ثبعزو٠ب٦ٛ ٩اٛزخٜض ٦٤ٟ ٩ٗزا ع٠ٰن اٛجٰب٣بد  (ط

 أ٩ ا٠ٛوٜ٪ٟبد األخش٫ ا٠ٛزؤٜخ ثب٤٠ٛز٪ط ؛

 .ُئبد ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ اٛزٮ ر٘٪١ هشػخ ٜٛخـش ه٤ذ اعزو٠بٙ ا٤٠ٛز٪ط (د

٩ُٮ ٗٚ األؽ٪اٙ ُئ١ إٟ٘ب٣ٰخ ثٜ٪ى ٟغز٪٫ هبٙ ٢ٟ اٛغالٟخ أ٩ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٤ٟز٪عبد أخش٫ رش٘ٚ خـشا أٓٚ، ال روذ عججب 

 .ٗبُٰب الهزجبس ٤ٟز٪ط ٟب خـٰشا

 6انًبدح 

روزجش ع٠ٰٜخ اٛخذٟخ اٛزٮ ال رش٘ٚ أ٭ خـش، ٩ُْ شش٩ؽ االعزٌالٙ اٛوبدٯخ أ٩ اٛزٮ ٢ٟ ا٠ٛؤ٪ٙ ر٪ٓو٨ب، ث٠ب ُٮ رٖٛ ٟذح 

االعزٌالٙ، أ٩ رش٘ٚ ُٔؾ أخـبسا ٟؾذ٩دح رزالئٞ ٟن اعزٌالٙ اٛخذٟخ ٩روزجش ٟٔج٪ٛخ ُٮ إؿبس اٛزٰٔذ ث٠غز٪٫ هبٙ ٢ٟ اٛؾ٠بٯخ 

 .ٛظؾخ ٩عالٟخ األشخبص أ٩ اٛؾٰ٪ا٣بد األِٰٛخ أ٩ ا٠٠ٛزٜ٘بد أ٩ اٛجٰئخ

 : ه٤ذ رٰٰٔٞ عالٟخ خذٟخ ٟب، ٯؤخز ثو٢ٰ االهزجبس ه٬ٜ ٩ع٦ اٛخظ٪ص ٟب ٯٜٮ

 ٠ٰٟضاد اٛخذٟخ ٩شش٩ؽ اعزٌال٨ٛب ؛ (أ

 رأصٰش اٛخذٟخ ه٬ٜ ٟؾٰـ٨ب ؛ (ة

رٔذٯٞ اٛخذٟخ ٩اٛزؾزٯشاد ٩اٛزو٠ٰٜبد ا٠ٛؾز٠ٜخ اٛزٮ رزوْٜ ثبعزٌال٨ٛب ٩ٗزا ع٠ٰن اٛجٰب٣بد أ٩ ا٠ٛوٜ٪ٟبد األخش٫ ا٠ٛزؤٜخ  (ط

 ثبٛخذٟخ ؛

 .ُئبد ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ اٛزٮ ر٘٪١ هشػخ ٜٛخـش ه٤ذ اعزٌالٙ اٛخذٟخ (د

٩ُٮ ٗٚ األؽ٪اٙ ُئ١ إٟ٘ب٣ٰخ ثٜ٪ى ٟغز٪٫ هبٙ ٢ٟ اٛغالٟخ أ٩ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ خذٟبد أخش٫ رش٘ٚ خـشا أٓٚ، ال روذ عججب 

 .ٗبُٰب الهزجبس خذٟخ ٟب خـٰشح

 7انًبدح 

ٯوزجش ٤ٟز٪ط ٟب ع٠ٰٜب أ٩ خذٟخ ٟب ع٠ٰٜخ ه٤ذٟب ر٘٪١ ٟـبثٔخ ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ اٛ٪اعت ر٪ُش٧ب ُٮ ٧زا ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ 

 .ٜٛز٢٘٠ ٢ٟ هشػ٨ب، ٠ٗب ٧٪ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔغٞ ٩ه٤ذ االٓزؼبء ُٮ ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

٩ُٮ ع٠ٰن اٛؾبالد ٯِزشع أ١ ٤ٟز٪عب ٟب عٰٜٞ أ٩ خذٟخ ٟب ع٠ٰٜخ ُٮ ٟب ٯخض ا٠ٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ اٛزٮ رش٨ٜ٠ب ا٠ٛٔبٯٰظ 

اٛ٪ؿ٤ٰخ أ٩ اٛذ٩ٰٛخ ٩اٛزٮ رٞ ٣شش ٟشاعو٨ب ُٮ اٛغشٯذح اٛشع٠ٰخ، ه٤ذٟب ٯ٘٪١ ٧زا ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ٧ز٥ اٛخذٟخ ٟـبثٔخ ٨ٛز٥ 

 .ا٠ٛٔبٯٰظ

رخ٪ٙ ٓشٯ٤خ اٛغالٟخ ا٠ٛزٗ٪سح ٤٠ٛزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪ط أ٩ ٠ٛٔذٝ خذٟخ اٛؾْ ُٮ هشع ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ا٠ِٛزشع 

عالٟز٨ب ُٮ اٛغ٪ّ، د١٩ اٛؾبعخ إ٬ٛ رٔذٯٞ دالئٚ أخش٫ إلصجبد عالٟخ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ، ع٪٫ اٛ٪صبئْ اٛزٮ رضجذ ٟـبثٔخ 

 .ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ٠ٜٛٔبٯٰظ ا٠ٛو٤ٰخ

 8انًبدح 

 أهال٥، أخزا ُٮ االهزجبس 7ٯزٞ رٰٰٔٞ عالٟخ ٤ٟز٪ط ٟب أ٩ خذٟخ ٟب ُٮ اٛؾبالد األخش٫ ًٰش رٜٖ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

 : ه٬ٜ ٩ع٦ اٛخظ٪ص اٛو٤بطش اٛزبٰٛخ

 ا٠ٛٔبٯٰظ اٛ٪ؿ٤ٰخ ٩إ١ ٩عذد ٩إال ُب٠ٛٔبٯٰظ اٛذ٩ٰٛخ راد اٛظٜخ ؛ (أ



دالئٚ ا٠٠ٛبسعبد اٛغٰذح، ا٠ٛزؤٜخ ثغالٟخ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛغبس٭ ث٨ب اٛو٠ٚ ُٮ اٛٔـبم ا٠ٛو٤ٮ، اٛظبدسح ه٢  (ة

 ا٠ٛو٨ذ ا٠ٌٛشثٮ ٜٛزٰٰٔظ، إ١ ٩عذد ؛

 اٛؾبٛخ اٛشا٤٧خ ٠ٜٛوبسٍ ٩اٛز٤ٰٔبد ؛ (ط

 .اٛغالٟخ اٛزٮ ٯز٪خب٧ب هبدح ا٠ٛغز٨ٜ٘٪١ ٩ا٠ٛغزو٠ٜ٪١ (د

 9انًبدح 

I. -   رؾذد اإلداسح ا٠ٛخزظخ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ، ه٤ذٟب رٔزؼٮ اٛؾبعخ رٖٛ، ثب٤ٛغجخ ٤٠ٜٛز٪عبد أ٩ أط٤بٍ ا٤٠ٛز٪عبد ًٰش

 : اٛخبػوخ أل٭ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟب ٯٜٮ

٠ٰٟضاد ا٤٠ٛز٪ط ٢ٟ ؽٰش عالٟز٦، ٨٤ٟ٩ب ه٬ٜ اٛخظ٪ص ٠ٰٟضاد ر٘٪ٯ٦٤ ٩شش٩ؽ إ٣زبع٦ ٩رغ٠ٰو٦ ٩رشٰٗج٦ ٩اعزو٠ب٦ٛ  *

 ٩طٰب٣ز٦ ٩إهبدح اعزو٠ب٦ٛ ٩رذ٩ٯش٥ ٦ٜٔ٣٩ ٩ر٪صٯو٦ ٩رخضٯ٦٤ ٩ٗزا رغ٠ٰز٦ ٩هشػ٦ ٩ر٪ػٰج٦ ٩ر٦ِِٰٜ ٩ه٤٪٣ز٦ ؛

ؿجٰوخ ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اعت إسُب٨ٓب ثب٤٠ٛز٪عبد ٩ش٨ٜ٘ب ٩رٔذٯ٨٠ب ٩اٛزٮ ر٘٪١ ٟوذح ٜٛؾذ ٢ٟ األخـبس ا٠ٛزشرجخ ه٬ٜ اعزو٠بٙ  *

 ٧ز٥ ا٤٠ٛز٪عبد، ٟضٚ اٛزؾزٯشاد أ٩ االؽزٰبؿبد ا٠ٛزؤٜخ ثبالعزو٠بٙ ؛

 اٛشش٩ؽ اٛظؾٰخ اٛ٪اعت ر٪ُش٧ب ُٮ أٟب٢ٗ اإل٣زبط ٩اٛ٪اعت اؽزشا٨ٟب ٢ٟ ٓجٚ األشخبص اٛوب٢ٰٜٟ ث٨ب ؛ *

 اٛزذاثٰش اٛشاٰٟخ إ٬ٛ ٩ػن ٟغـشح رؤت ا٤٠ٛز٪ط ؛ *

 .اٛزذاثٰش ا٠ٛزؤٜخ ثزٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ ا٠ٛـجٔخ ه٦ٰٜ *

II. -   رغ٢ اإلداسح ا٠ٛخزظخ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ، ثب٤ٛغجخ ٛجوغ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ أط٤بٍ ا٤٠ٛز٪عبد، ٣لبٟب ر٤ٰٔب خبطب ٯزؼ٢٠

 . أهال3٥ا٠ٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ٩ا٠ٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ ا٠ٛـجٔخ ه٨ٰٜب، ٠ٗب ٧ٮ ٟوشُخ ُٮ ا٠ٛبدح 

III. -   رؾذد اإلداسح ا٠ٛخزظخ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ، ه٤ذٟب رٔزؼٮ اٛؾبعخ رٖٛ، ثب٤ٛغجخ ٜٛخذٟبد أ٩ أط٤بٍ اٛخذٟبد اٛزٮ رو٨٤ٰب

 : ٟب ٯٜٮ

٠ٰٟضاد اٛخذٟخ ٢ٟ ؽٰش عالٟز٨ب، ٩شش٩ؽ هشػ٨ب ؛  -

ؿجٰوخ ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اعت إسُب٨ٓب ثبٛخذٟبد ٩ش٨ٜ٘ب ٩رٔذٯ٨٠ب ٩اٛزٮ ر٘٪١ ٟوذح ٜٛؾذ ٢ٟ األخـبس ا٠ٛزشرجخ ه٬ٜ اعزو٠بٙ ٧ز٥  -

 اٛخذٟبد، ٟضٚ اٛزؾزٯشاد أ٩ االؽزٰبؿبد ا٠ٛزؤٜخ ثبالعزٌالٙ ؛

 .اٛشش٩ؽ اٛظؾٰخ اٛ٪اعت ر٪ُش٧ب ُٮ أٟب٢ٗ هشع اٛخذٟبد ٩اٛ٪اعت اؽزشا٨ٟب ٢ٟ ٓجٚ األشخبص اٛوب٢ٰٜٟ ث٨ب -

 انشزٔط انًتؼهمخ ثؼزض انًُتٕخبد ٔانخذيبد فً انظٕق - انجبة انثبنث

 انًُتٕخبد ٔانخذيبد غٍز انخبضؼخ ألحكبو تُظًٍٍخ - انفزع األٔل

 10انًبدح 

 أهال٥، ثأال ٯوشػ٪ا ُٮ اٛغ٪ّ إال 9ٯٜضٝ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ٟٔذٝ اٛخذٟخ ًٰش اٛخبػوخ ٤ٛلبٝ ٟزخز رـجٰٔب ٠ٜٛبدح 

 . ٢ٟ ٧زا اٛٔغ8ٞ إ٬ٛ 5ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛغ٠ٰٜخ ؽغت ٟٔزؼٰبد ا٠ٛ٪اد ٢ٟ 

 انًُتٕخبد ٔانخذيبد انخبضؼخ ألحكبو تُظًٍٍخ -  انفزع انثبًَ

 11انًبدح 



 أ٩ اٛج٤ذ I ٯغت أ١ ٯزٰٔذ ٗٚ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪عبد أ٩ ٟٔذٝ خذٟبد خبػوخ ألؽ٘بٝ ر٤ل٠ٰٰخ ٟزخزح رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ

III   ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ، ه٤ذ هشع ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ُٮ اٛغ٪ّ، ث٠جذإ االٛزضاٝ اٛوبٝ ثبٛغالٟخ ا٬ٜٔ٠ٛ ه٬ٜ هبر٦ٔ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح 

 .ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ٗزا ثبٛشش٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ األؽ٘بٝ اٛز٤ل٠ٰٰخ ا٠ٛزٗ٪سح أهال٥

 انًُتٕخبد انخبضؼخ نُظبو تمًُ خبص -  انفزع انثبنث

 أحكبو ػبيخ - اندشء انفزػً األٔل

 12انًبدح 

 أهال٥، ثبألؽ٘بٝ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٯغت أ١ ٯزٰٔذ ٗٚ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪ط خبػن ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ

 .ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اِٛشم ألعٚ هشع ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛزٗ٪س ُٮ اٛغ٪ّ

 انتمٍذ ثبنُظبو انتمًُ انخبص - اندشء انفزػً انثبًَ

 13انًبدح 

 أهال٥، ه٤ذ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٯغت أ١ ٯزٰٔذ ٗٚ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪ط خبػن ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ

هشع ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛزٗ٪س ُٮ اٛغ٪ّ، ث٠جذإ االٛزضاٝ اٛوبٝ ثبٛغالٟخ ا٬ٜٔ٠ٛ ه٬ٜ هبر٦ٔ ث٠٪عت أؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ٗزا 

 .ثب٠ٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ٩ا٠ٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ ا٠ٛزٗ٪س

 انتصزٌح ثبنًطبثمخ - اندشء انفزػً انثبنث

 14انًبدح 

 II ٯٜضٝ ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد، ه٤ذٟب ٯوشع أل٩ٙ ٟشح ُٮ اٛغ٪ّ ٤ٟز٪عب خبػوب ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ

 أهال٥، ثبٰٛٔبٝ ثزؾشٯش رظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ٯش٨ذ ٢ٟ خال٦ٛ، رؾذ ٟغؤ٩ٰٛز٦ ٩ؽذ٥، ثأ٦٣ رز٪ُش ُٮ ا٤٠ٛز٪ط ٢ٟ9 ا٠ٛبدح 

 .ا٠ٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ا٠ٛـجْ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛزٗ٪س

 : ٯغت أ١ ٯزؼ٢٠ اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ

 ع٠ٰن ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛالئ٠خ ٛزؾذٯذ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ا٠ٛـجْ ؛ *

 ا٠ٛوـٰبد ا٠ٛزؤٜخ ثب٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد ٩ثب٤٠ٛز٪ط، ٩ه٤ذ االٓزؼبء، ث٨ٰئخ رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ا٠ٛوز٠ذح اٛزٮ ٓبٟذ ثبٛزٰٰٔٞ ؛ *

 .٩ٗزا ٟشاعن ا٠ٛٔبٯٰظ ا٠ٛـجٔخ ه٤ذ االٓزؼبء *

 .ٯؾذد ٗٚ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٠٣٪رط ٩ٟؾز٪٫ اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ اٛز٭ ٯغت أ١ ٯؾشس٥ ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد

 ٩10ٯغت االؽزِبف ثبٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ٩٩ػو٦ س٢٧ إشبسح اإلداسح ا٠ٛخزظخ ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ٨٤ٟب ، خالٙ ٟذح ال رٔٚ ه٢ 

 .ع٤٪اد رغش٭ اثزذاء ٢ٟ آخش ربسٯخ ٛظ٤ن ا٤٠ٛز٪ط

 . ٯغت ه٬ٜ ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد أ١ ٯؼن ٣غخخ ٢ٟ اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ س٢٧ إشبسح ٟ٪صم ا٤٠ٛز٪ط إرا ٟب ؿٜت رٖٛ

 .ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٤ض ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ه٬ٜ إسُبّ ٣غخخ ٢ٟ اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ثب٤٠ٛز٪ط ا٠ٛو٤ٮ

 يظبطز تمٍٍى انًطبثمخ -  اندشء انفزػً انزاثغ

 15انًبدح 

 .ٯٜضٝ ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد ثزـجْٰ ٟغبؿش رٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ا٠ٛو٠٪ٙ ث٦



 .ٯؾذد ٗٚ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ط٤َ ٟغبؿش رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ٩ٟؾز٪ا٧ب ٩ٟٔزؼٰبر٨ب، اٛزٮ رـجْ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛو٤ٰخ

 .رزوْٜ ٟغبؿش رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ث٠شؽٜخ رظ٠ٰٞ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ ٟشؽٜخ إ٣زبع٨ب أ٩ ثب٠ٛشؽٜز٢ٰ ٟوب

٩رخزَٜ ا٠ٛغبؿش ا٠ٛزٗ٪سح ؽغت ا٤٠ٛز٪عبد ٩األخـبس ا٠ٛو٤ٰخ ٩ٯ٢٘٠ أ١ رش٠ٚ ٟغشد ٟشآجخ داخٰٜخ ٛإل٣زبط ٢ٟ ٓجٚ ا٤٠ٛزظ 

 .أ٩ ُؾ٪طبد ٩رغبسة ٩ه٠ٰٜبد اٛزؾْٔ، اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ، ٩ٗزا ٩ػن أ٣ل٠خ ٛؼ٠ب١ اٛغ٪دح

 انٕثبئك انتمٍُخ - اندشء انفزػً انخبيض

 16انًبدح 

 أهال٥، ثأ١ ٯوذ ِٟٜب ر٤ٰٔب ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٯٜضٝ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪ط خبػن ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ

ٯشز٠ٚ ه٬ٜ ٟب ٯٜضٝ ٢ٟ ا٤ٛبؽٰخ اٛز٤ٰٔخ ٜٛز٢٘٠ ٢ٟ إصجبد ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٠ٜٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ 

 .ا٤ٛلبٝ ا٠ٛو٤ٮ ٠ٜٛ٩ٔبٯٰظ إرا ٟب رٞ رـج٨ٰٔب

 .ٯؾذد ٗٚ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟؾز٪٫ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ اٛ٪اعت إهذاد٥ ٛ٘ٮ ٯ٢٘٠ اهزجبس ٧زا ا٠َٜٛ ٗبٟال

 .ٯج٢ٰ ٗٚ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص اٛشش٩ؽ ا٠ٛزؤٜخ ثزٔذٯٞ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ

ٯغت االؽزِبف ثبٛ٪صبئْ اٛزٮ رزؼ٢٠ ٣زبئظ ه٠ٰٜبد اٛزؾْٔ ٩ا٠ٛشآجخ ا٤٠ٛغضح ُٮ إؿبس ٟغبؿش رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص 

 .ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص، ُٮ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ ٢ٟ أعٚ إصجبد إ٣غبص اٛو٠ٰٜبد ا٠ٛزٗ٪سح

 10ٯغت االؽزِبف ثب٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ اٛ٘بٟٚ ٩٩ػو٦ س٢٧ إشبسح اإلداسح ا٠ٛخزظخ ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ٨٤ٟب، خالٙ ٟذح ال رٔٚ ه٢ 

 .ع٤٪اد رغش٭ اثزذاء ٢ٟ ربسٯخ ٛظ٤ن ا٤٠ٛز٪ط

ًٰش أ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٤ض ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ثجوغ ُئبد ا٤٠ٛز٪عبد ه٬ٜ ٩ع٪ة ر٪ع٦ٰ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ إ٬ٛ اإلداسح ا٠ٛخزظخ 

 .أ٩ إٯذاه٦ ٛذٯ٨ب

 17نًبدح ا

 .إرا ٛٞ ٯغزـن ٟغز٪سد ٤ٟز٪ط خبػن ٤ٛلبٝ ر٤ٔٮ خبص رٔذٯٞ َٟٜ ر٤ٔٮ ٗبٟٚ، ٯ٤٠ن دخ٪ٙ ا٤٠ٛز٪ط إ٬ٛ اٛزشاة ا٠ٌٛشثٮ

ًٰش أ٦٣ ٯ٢٘٠ أ١ ٯشخض ٠ٜٛغز٪سد أ١ ٯٔ٪ٝ، ه٬ٜ ٣ِٔز٦ ٩داخٚ أعٚ رؾذد٥ اإلداسح ا٠ٛخزظخ، ثزٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٢ٟ 

 .ؿشٍ ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ؿجٔب ألؽ٘بٝ اٛجبة اٛشاثن ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ

ُٮ ؽبٛخ هذٝ اعز٠٘بٙ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ داخٚ األعٚ ا٠ٛؾذد، ٯٜضٝ ا٠ٛغز٪سد ثبٰٛٔبٝ، ه٬ٜ ٣ِٔز٦ ٩داخٚ أعٚ رؾذد٥ اإلداسح 

 .ا٠ٛخزظخ، ثئرالٍ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ إسعبه٦

 ػاليخ انًطبثمخ - اندشء انفزػً انظبدص

 18انًبدح 

 .ٯغت ه٬ٜ ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد أ١ ٯؼن هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط إرا ٗب١ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ٯ٤ض ه٬ٜ رٖٛ

ٯ٤٠ن ٩ػن اٛوالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط إرا ٛٞ ٯ٢٘ ٧زا األخٰش ٓذ خؼن ٠ٛغـشح رٰٰٔٞ 

 .ا٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ ا٠ٛزٗ٪س

 .ٯغت أ١ ٯشاه٬ ُٮ اٛوالٟخ اٛشش٩ؽ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛش٘ٚ ٩ا٠ٛل٨ش ٩اٛزٔذٯٞ ا٠ٛؾذدح ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص

إرا رذخٜذ ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ُٮ ٟغـشح رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ، ٩عت أ١ ر٘٪١ هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ ٟزج٪هخ ثشٓٞ روشٯَ ا٨ٰٛئخ 

 .ا٠ٛو٤ٰخ



ر٪ػن اٛوالٟخ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط ثش٘ٚ ٩اػؼ ٩ٟٔش٩ء ٩ٯزوزس ٟؾ٪٧ب أ٩ إرا ٗب٣ذ ؿجٰوخ ا٤٠ٛز٪ط ال رغ٠ؼ ثزٖٛ ُز٪ػن ه٬ٜ 

 .ر٦ِِٰٜ إ١ ٩عذ، ٩ه٬ٜ اٛ٪صبئْ ا٠ٛشُٔخ ثب٤٠ٛز٪ط إرا ٗب١ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ٯ٤ض ه٬ٜ رٖٛ

 .ال ٯغت أ١ ر٘٪١ هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ ٓبثٜخ ٛالٛزجبط ٟن هالٟبد ٠ٰٟضح أخش٫

 لزٌُخ انًطبثمخ - اندشء انفزػً انظبثغ

 19انًبدح 

ٯش٘ٚ اؽزشاٝ ا٠ٛٔزؼٰبد اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص ٓشٯ٤خ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٠ٜٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص 

 .ه٨ٰٜب ُٮ ا٤ٛلبٝ ا٠ٛو٤ٮ

 .رخ٪ٙ ٓشٯ٤خ ا٠ٛـبثٔخ ا٠ٛزٗ٪سح ٤٠ٜٛزظ أ٩ ٠ٜٛغز٪سد اٛؾْ ُٮ أ١ ٯوشع ُٮ اٛغ٪ّ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ِٛزشع ٟـبثٔز٨ب

 ٍْئبد تمٍٍى انًطبثمخ - انجبة انزاثغ

 20انًبدح 

إرا رـٜت األٟش االعزوب٣خ ثخذٟبد إؽذ٫ ٧ٰئبد رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ٢ٟ أعٚ رٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ 

 .ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب، ٩عت أ١ رٔ٪ٝ ثب٠ٛـبثٔخ ا٠ٛزٗ٪سح ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٢ٟ ٓجٚ اإلداسح ا٠ٛخزظخ

 21انًبدح 

 :  أهال٥ إال ٨ٰٜٛئبد اٛزٮ رغز٪ُٮ خبطخ اٛشش٩ؽ اٛزبٰٛخ20ال ٯ٤٠ؼ االهز٠بد ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبدح 

 أ١ ر٘٪١ شخظب ٟو٤٪ٯب خبػوب ٜٛٔب٣٪١ اٛخبص أ٩ اٛوبٝ ؛ *

أ١ رز٪ُش ٛذٯ٨ب ا٠ٛؤ٧الد اٛز٤ٰٔخ ٩ا٠ٛبدٯخ ٩ا٤٨٠ٰٛخ اٛالصٟخ ٛزٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ٠ٜٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ  *

 ٩ٗزا ٠ٜٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ ا٠ٛـجٔخ ه٨ٰٜب ؛

أ١ رضجذ ٩رؼ٢٠ االعزٔالٰٛخ ٩اٛؾٰبد ُٮ ارخبر اٛٔشاساد رغب٥ أٯخ ٟٔب٩ٛخ أ٩ ٟغ٠٪هخ ٟٔب٩الد رضا٩ٙ ٣شبؿب ُٮ ٟغبٙ  *

 .إ٣زبط ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اعزٰشاد٧ب أ٩ رغ٪ٯ٨ٔب أ٩ رضا٩ٙ خذٟبد ثبٛٔـبم ا٠ٛـٜ٪ة االهز٠بد ُٮ شأ٦٣

 ٯ٪ٟب اثزذاء ٢ٟ ربسٯخ ارخبر 15ٯغت أ١ ٯوٜٚ ثظِخ ٓب٣٪٣ٰخ ٗٚ سُغ ٛـٜت االهز٠بد ٩أ١ ٯجٜي إ٬ٛ ا٠ٛو٤ٮ ثبألٟش ُٮ أعٚ 

 .ٓشاس اٛشُغ

 أهال٥ أ٩ ر٪عٰن ٣ـب٦ٓ أ٩ االؽزِبف ث٦ 20رؾذد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ ٟغـشح ٩ِٰٰٗبد ٤ٟؼ االهز٠بد ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبدح 

 .٩ٗزا ِٰٰٗبد إٯذام ؿٜجبد االهز٠بد ٩ٟؾز٪ا٧ب

٩ٯزشرت ه٬ٜ ٟغـشح ٤ٟؼ االهز٠بد اعزِٰبء سعٞ ٯذُو٦ طبؽت اٛـٜت ٩ُْ روشٯِخ ٯؾذد ٟٔذاس٧ب ٩ِٰٰٗخ اعزِٰبئ٨ب ث٤ض 

 .ر٤ل٠ٰٮ

 22انًبدح 

 .ٯ٤٠ؼ سٓٞ روشٯَ ُشٯذ إ٬ٛ ٗٚ ٧ٰئخ ٢ٟ ا٨ٰٛئبد ا٠ٛوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ

 .٩رؾذد ٓبئ٠خ ا٨ٰٛئبد ا٠ٛوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ٢ٟ ٓجٚ اإلداسح ٩ر٤شش ُٮ اٛغشٯذح اٛشع٠ٰخ

 23انًبدح 

إرا ه٨ذد ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ثجوغ خذٟبر٨ب إ٬ٛ ٧ٰئخ أخش٫ ٩عت أ١ ر٘٪١ ٧ز٥ األخٰشح ٟوز٠ذح ٰٜٛٔبٝ ثبٛخذٟبد 

 . أهال21٥ا٠ٛزٗ٪سح ؿجٔب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدح 



 24انًبدح 

 أهال٥، ٓبٟذ اإلداسح 21إرا ٛٞ روذ ا٨ٰٛئخ ٟغز٪ُٰخ ٛ٪اؽذ أ٩ أٗضش ٢ٟ شش٩ؽ ٤ٟؼ االهز٠بد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

ا٠ٛخزظخ ثز٪َٰٓ االهز٠بد ٠ٛذح ٟؾذدح ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ ٯزو٢ٰ خال٨ٛب ه٬ٜ ا٠ٛغزِٰذ ٢ٟ االهز٠بد أ١ ٯزخز اٛزذاثٰش اٛالصٟخ ٰٛزٞ 

 .٢ٟ عذٯذ اعزِٰبء ششؽ أ٩ شش٩ؽ االهز٠بد

 .ٯ٤٠ن ه٬ٜ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛ٪ٓ٪ٍ اهز٠بد٧ب اٰٛٔبٝ ؿ٪اٙ ٟذح اٛز٪َٰٓ ثبٛخذٟبد اٛزٮ ٢ٟ أع٨ٜب رٞ اهز٠بد٧ب

 أهال٥، رٔ٪ٝ اإلداسح 21ه٤ذٟب رزخز ا٨ٰٛئخ ا٠ٛو٤ٰخ اٛزذاثٰش اٛالصٟخ ٢ٟ أعٚ اؽزشاٝ اٛشش٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

 .ا٠ٛخزظخ ث٠وبٯ٤خ رٖٛ

ٯغؾت االهز٠بد إرا ا٣ظشٟذ ٟذح اٛز٪َٰٓ ٩ٛٞ ٯزٞ ارخبر اٛزذاثٰش اٛالصٟخ ٢ٟ أعٚ اؽزشاٝ اٛشش٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ 

 . أهال٥، أ٩ إرا اعز٠شد ا٨ٰٛئخ ا٠ٛو٤ٰخ، خالٙ ٟذح اٛز٪َٰٓ، ُٮ اٰٛٔبٝ ثبٛخذٟبد اٛزٮ اهز٠ذد ٢ٟ أع٨ٜب21ا٠ٛبدح 

 25انًبدح 

رٜضٝ ا٨ٰٛئبد ا٠ٛوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ث٘ز٠ب١ اٛغش ا٤٨٠ٛٮ ٠ُٰب ٯخض اٛ٪ٓبئن ٩األُوبٙ ٩ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛزٮ ر٤٘٠ذ ٢ٟ اإلؿالم 

 . ثوذ58٥ه٨ٰٜب ثؾ٘ٞ ٨ٟب٨ٟب ٩إال روشػذ ٜٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

 26انًبدح 

ٯغت ه٬ٜ ا٨ٰٛئبد ا٠ٛوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ أ١ رؾظش رذخالر٨ب ُٮ أه٠بٙ ا٠ٛشآجخ ٩اٛزؾْٔ ٩ا٠ٛغبؿش راد اٛظٜخ ا٠ٛجبششح 

 .ثزٰٰٔٞ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ٠ٜٛزـٜجبد األعبعٰخ ٜٛغالٟخ ٩ه٤ذ االٓزؼبء ٠ٜٛٔزؼٰبد اٛز٤ٰٔخ ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب

 االنتشايبد انًزتجطخ ثبالنتشاو انؼبو ثبنظاليخ - انجبة انخبيض

 انتشايبد يُتدً ٔيظتٕردي انًُتٕخبد أٔ يمذيً انخذيبد - انفزع األٔل

 27انًبدح 

ٯٔذٝ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪عبد أ٩ ٟٔذٝ خذٟبد إ٬ٛ ا٠ٛغزو٠ٚ، ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ِٰٛذح اٛزٮ ر٦٤٘٠ ٢ٟ رٰٰٔٞ األخـبس ا٠ٛشرجـخ 

ثبٛخذٟخ أ٩ ثب٤٠ٛز٪ط، خالٙ ٟذح اعزو٠ب٦ٛ اٛوبدٯخ، أ٩ ا٠ٛؤ٪ٙ ر٪ٓو٨ب، ٩اٛ٪ٓبٯخ ٨٤ٟب، ه٤ذٟب ٯزوزس ه٬ٜ ا٠ٛغزو٠ٚ إدسإ ٧ز٥ 

 .األخـبس ُٮ اٛؾبٙ د١٩ رؾزٯش ٟالئٞ

 .ال ٯوِٮ ٩ع٪د ٟضٚ ٧زا اٛزؾزٯش ٢ٟ اٛزٰٔذ ثبالٛزضاٟبد األخش٫ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔغٞ

ٯٜضٝ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ ٟٔذٝ اٛخذٟبد، ثب٤ٛلش إ٬ٛ ٠ٰٟضاد ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٯوشػ٨ب ُٮ اٛغ٪ّ، 

ثبرخبر رذاثٰش ر٦٤٘٠ ٢ٟ ٟوشُخ األخـبس اٛزٮ ٓذ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد ا٠ٛزٗ٪سح ٩اٰٛٔبٝ ثبإلعشاءاد اٛالصٟخ ٜٛزؾ٘ٞ 

ُٮ ٧ز٥ األخـبس ث٠ب ُٮ رٖٛ اٛغؾت ٢ٟ اٛغ٪ّ ٩رؾزٯش ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ ثش٘ٚ ٟالئٞ ٩ُوبٙ ٩اعزشعبم ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛوش٩ػخ 

 .ُٮ اٛغ٪ّ ٢ٟ ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ أ٩ ٩َٓ اٛخذٟخ

 : رش٠ٚ اٛزذاثٰش ا٠ٛزٗ٪سح ه٬ٜ عجٰٚ ا٠ٛضبٙ

 إ٣غبص رغبسة ه٢ ؿشٯْ اعزـالم اٛشأ٭ ؽ٪ٙ ا٤٠ٛز٪عبد اٛزٮ رٞ رغ٪ٯ٨ٔب ؛ *

اإلشبسح ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ه٬ٜ ر٦ِِٰٜ إ٬ٛ ٧٪ٯخ ا٠ٛغؤ٩ٙ ه٢ هشع ا٤٠ٛز٪ط ُٮ اٛغ٪ّ ٩ه٤٪ا٦٣، ٩إ٬ٛ ٟشعن ا٤٠ٛز٪ط أ٩  *

 ٟغ٠٪م ا٤٠ٛز٪عبد اٛزٮ ٯ٤ز٠ٮ إ٨ٰٛب ؛

 دساعخ ش٘بٯبد ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠، إ١ آزؼ٬ اٛؾبٙ، ٟغٖ عغٚ ٜٛش٘بٯبد ؛ *

 .٩ٗزا إخجبس ا٠ٛ٪صه٢ٰ ه٢ رزجن ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛزٗ٪سح *
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إرا هٜٞ ٤ٟزظ أ٩ ٟغز٪سد ٤ٟز٪عبد أ٩ ٟٔذٝ خذٟبد أ٩ ٩عت ه٦ٰٜ أ١ ٯوٜٞ، خظ٪طب ه٬ٜ إصش رٰٰٔٞ ٛألخـبس أ٩ ه٬ٜ أعبط 

ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛز٪ُشح ٛذٯ٦، أ١ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ اٛزٮ هشػ٨ب ُٮ اٛغ٪ّ ال رغزغٰت ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ، ٩عت ه٦ٰٜ ُٮ 

 .اٛؾبٙ إخجبس اإلداسح ا٠ٛخزظخ ثزٖٛ

 : ٩ٯٔذٝ ه٬ٜ األٓٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛزبٰٛخ

 ا٠ٛوـٰبد اٛزٮ ر٢٘٠ ٢ٟ اٛزوشٍ ثذٓخ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ٟغ٠٪م ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛو٤ٰخ أ٩ اٛخذٟبد ا٠ٛو٤ٰخ ؛ - 1

 اٛ٪طَ اٛ٘بٟٚ ٜٛخـش ؛ - 2

 ع٠ٰن ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛز٪ُشح اٛزٮ ر٢٘٠ ٢ٟ رؤت ا٤٠ٛز٪ط ؛ - 3

 .٩طَ اٛو٠ٰٜبد ٩اٛزذاثٰش ا٠ٛزخزح أ٩ ا٠ٛٔشس ارخبر٧ب ٜٛؾذ ٢ٟ اٛخـش ه٬ٜ ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ أ٩ اٛ٪ٓبٯخ ٦٤ٟ أ٩ إصاٛز٦ - 4

ال ٯغ٪ص ٤٠ٜٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد أ٩ ٟٔذٝ اٛخذٟبد أ١ ٯز٤ظٚ ٢ٟ اٛزضا٦ٟ ثذه٪٫ هذٝ ه٦٠ٜ ثبألخـبس اٛزٮ ٢ٟ ًٰش ا٠ٛؤ٪ٙ أ١ 

 .ٯغ٨ٜ٨ب

 .رؾذد اإلداسح ا٠ٛخزظخ ِٰٰٗخ اإلخجبس ٩ٟؾز٪ا٥ ٩ٟغـشح اٰٛٔبٝ ث٦ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ
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ٯغت ه٬ٜ ٤ٟزغٮ أ٩ ٟغز٪سد٭ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ ٟٔذٟٮ اٛخذٟبد أ١ ٯزوب٣٩٪ا ٟن اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُٮ األه٠بٙ اٛزٮ ر٠ذ 

ٟجبششر٨ب، إرا ٟب ؿٜجذ ٧ز٥ األخٰشح رٖٛ، ث٨ذٍ اٛزؾ٘ٞ ُٮ األخـبس اٛزٮ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٯوشػ٪٨٣ب أ٩ 

 .اٛزٮ عجْ أ١ هشػ٪٧ب ُٮ اٛغ٪ّ
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رؾذد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ اِٰٰٛ٘بد ا٠ٛزؤٜخ ثبالٛزضاٟبد ا٠ٜٛٔبح ه٬ٜ هبرْ ا٤٠ٛزغ٢ٰ ٩ا٠ٛغز٪سدٯ٢ ٩ٟٔذٟٮ اٛخذٟبد ٩ا٠ٛشرجـخ 

 .ثبالٛزضاٝ اٛوبٝ ثبٛغالٟخ
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رؾشس ه٬ٜ األٓٚ ثبٌٜٛخ اٛوشثٰخ ع٠ٰن اٛجٰب٣بد ا٠ٛ٪ع٨خ إلخجبس ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ ٟضٚ اٛو٤٪٣خ ٩اٛوالٟخ ٩ؿشّ االعزو٠بٙ 

 .٩اٛزؾزٯشاد، ٩اٛزٮ روذ إعجبسٯخ ث٠ٔزؼ٬ ٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

ٯغت أ١ رغزو٠ٚ اٛجٰب٣بد ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب أهال٥ إرا ٗب٣ذ إعجبسٯخ ٩ُْ اٛش٘ٚ ٩ا٠ٛؾز٪٫ ا٠ٛؾذد ُٮ ٧زا اٛٔغٞ أ٩ ُٮ ا٤ٛظ٪ص 

 .ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

٩ال ٯغ٪ص ثأ٭ ؽبٙ ٢ٟ األؽ٪اٙ أ١ . ٯغت أ١ ر٘٪١ اٛجٰب٣بد ا٠ٛزٗ٪سح كب٧شح ٩ٟٔش٩ءح ٩ٟخزِٜخ ثش٘ٚ ٩اػؼ ه٢ اإلش٨بس

 .رؼٜٚ ا٠ٛغزو٠ٚ

 انتشايبد انًٕسػٍٍ - انفزع انثبًَ
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ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛ٪صه٢ٰ اٛزظشٍ ثغشهخ ٩عذٯخ ٠ٜٛغب٠٧خ ُٮ اٛو٠ٚ ه٬ٜ اؽزشاٝ اٛزضاٟبد اٛغالٟخ ا٠ٛو٠٪ٙ ث٨ب، ٩خبطخ 

ثوذٝ رٔذٯٞ ا٤٠ٛز٪عبد اٛزٮ ٯو٠ٜ٪١ أ٨٣ب ال رغزغٰت ٛالٛزضاٟبد ا٠ٛزٗ٪سح أ٩ ٗب١ ه٨ٰٜٞ أ١ ٯٔذس٩ا رٖٛ اعز٤بدا إ٬ٛ ا٠ٛوٜ٪ٟبد 

 .ا٠ٛز٪ُشح ٛذٯ٨ٞ ٩ثبهزجبس٧ٞ ٢ٰٰ٤٨ٟ



هال٩ح ه٬ٜ رٖٛ، ٯشبسٕ ا٠ٛ٪صه٪١ ُٮ ؽذ٩د ٣شبؽ ٗٚ ٩اؽذ ٨٤ٟٞ، ُٮ رزجن عالٟخ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛوش٩ػخ ُٮ اٛغ٪ّ 

٩خبطخ ه٢ ؿشٯْ ٣ٔٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛزؤٜخ ثبألخـبس اٛزٮ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد ٩ٟغٖ ٩رٔذٯٞ اٛ٪صبئْ اٛالصٟخ ٛزؤت ٟظذس 

ا٤٠ٛز٪عبد ٩ٗزا اٛزوب١٩ ٟن ا٤٠ٛزغ٢ٰ أ٩ ا٠ٛغز٪سدٯ٢ ٩اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُٮ األه٠بٙ اٛزٮ ٯجبشش٧ب ٧ؤالء ٢ٟ أعٚ اٛزؾ٘ٞ ُٮ 

 .األخـبس

 .رؾذد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ اِٰٰٛ٘بد ا٠ٛزؤٜخ ثبالٛزضاٟبد ا٠ٜٛٔبح ه٬ٜ هبرْ ا٠ٛ٪صه٢ٰ ٩ا٠ٛشرجـخ ثبالٛزضاٝ اٛوبٝ ثبٛغالٟخ

 يزالجخ انظٕق - انجبة انظبدص

تُظٍى يزالجخ انظٕق  - انفزع األٔل
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 .رو٢ٰ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ اإلداسح ا٠ِٜٛ٘خ ثز٤ِٰز أؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

. ٯغت ه٬ٜ اإلداسح ا٠ٛخزظخ اٰٛٔبٝ ثز٤غْٰ أه٠بٙ ٟشآجخ اٛغ٪ّ ٟن اإلداساد األخش٫ ا٠ِٜٛ٘خ ث٠شآجخ اٛغ٪ّ ٩ٟن اٛغ٠بسٕ

رؾذد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ ؿشٯٔخ ر٤لٰٞ اٛز٤غْٰ ٩االعزشبسح . ٩ٯغت ه٨ٰٜب اعزشبسح ع٠وٰبد ؽ٠بٯخ ا٠ٛغز٢ٰٜ٘٨ ٩اعزشبسح ا٢ٰٰ٤٨٠ٛ

 .ا٠ٛزٗ٪سٯ٢ ٩ِٰٰٗبد إعشائ٠٨ب ٩ٗزا ا٨ٰٛبٗٚ ا٠ٛؾذصخ ٜٛغ٨ش ه٠٨ٰٜب

 تذاثٍز يزالجخ انظٕق - انفزع انثبًَ
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ٯغ٪ص ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ أ١ ر٪ع٦ إ٬ٛ ا٤٠ٛزغ٢ٰ أ٩ ا٠ٛغز٪سدٯ٢ أ٩ ٟٔذٟٮ اٛخذٟبد رؾزٯشاد ٩أ١ رـٜت ٨٤ٟٞ ٟـبثٔخ 

ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٯوشػ٪٨٣ب ُٮ اٛغ٪ّ ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ ٩إخؼبه٨ب ثوذ رٖٛ ه٬ٜ ٣ِٔز٨ٞ ٩داخٚ أعٚ رؾذد٥ 

 .اإلداسح ا٠ٛخزظخ ٠ٛشآجخ ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ

٩ٯغ٪ص ٨ٛب، ه٤ذٟب رل٨ش ٟؤششاد ٗبُٰخ ث٪ع٪د خـش ٯش٦ٜ٘ ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ عجْ رغ٪ٯ٨ٔب أ٩ ه٤ذٟب ر٘٪١ ٠ٰٟضاد ٤ٟز٪ط 

عذٯذ أ٩ خذٟخ عذٯذح رغزذهٮ ارخبر ٧زا االؽزٰبؽ، أ١ رأٟش ا٤٠ٛزظ أ٩ ا٠ٛغز٪سد أ٩ ٟٔذٝ اٛخذٟبد ثئخؼبم ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ 

 .اٛخذٟبد اٛزٮ هشػ٪٧ب ُٮ اٛغ٪ّ، ه٬ٜ ٣ِٔز٨ٞ ٩داخٚ أعٚ ٟؾذد، ٠ٛشآجخ ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ رو٨٤ٰب اإلداسح

إرا ٛٞ ٯزٞ إخؼبم ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ٠ٜٛشآجخ ا٠ٛٔشسح رـجٰٔب ألؽ٘بٝ ٧ز٥ ا٠ٛبدح، اهزجشد ًٰش ٟغز٪ُٰخ ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ ٟب ٛٞ 

 .ٯضجذ خالٍ رٖٛ

ٯغ٪ص ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ، ه٤ذٟب رخٜض إ٬ٛ ٩ع٪د خـش ٟب أ٩ هذٝ ٟـبثٔخ ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ٜٛشش٩ؽ ا٠ٛـجٔخ ه٨ٰٜب ألعٚ 

هشػ٨ب ُٮ اٛغ٪ّ، أ١ رزخز اٛزذاثٰش اٛشاٰٟخ إ٬ٛ اٛ٪ٓبٯخ ٢ٟ اٛخـش أ٩ اٛؾذ ٦٤ٟ أ٩ إصاٛز٦ أ٩ اٰٛٔبٝ ث٠ـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ 

 .اٛخذٟخ ٛشش٩ؽ اٛوشع ُٮ اٛغ٪ّ ا٠ٛـجٔخ ه٨ٰٜب
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ٯغ٪ص ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ، ه٤ذ ٩ع٪د ٤ٟز٪ط أ٩ ٟغ٠٪هخ ٤ٟز٪عبد ٟغز٪سدح ٨ٛب ٠ٰٟضا١ ٢ٟ شأ٨٣ب أ١ رؾ٠ٚ ه٬ٜ االهزٔبد 

ث٪ع٪د خـش ٟب، أ١ رشزشؽ ٛزؾشٯش ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛو٤ٮ إعشاء ٟشآجخ، ه٬ٜ ٣ِٔز٨ب ٩داخٚ أعٚ ٟؤ٪ٙ ٯأخز ثو٢ٰ االهزجبس ٣٪هٰخ 

 .ا٤٠ٛز٪ط، ٣٩٪هٰخ اٛزغبسة ٩اٛزؾبٰٛٚ اٛؼش٩سٯخ، رٔ٪ٝ ث٨ب ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ

٩ٯٜضٝ ا٠ٛغز٪سد اٛز٭ ال ٯ٢٘٠ هشع ٤ٟز٪ع٦ . إرا أصجزذ ٧ز٥ ا٠ٛشآجخ ٩ع٪د خـش ٟب، ُئ٦٣ ٯ٤٠ن هشع ا٤٠ٛز٪ط ُٮ اٛغ٪ّ

 .ُٮ اٛغ٪ّ ثأ١ ٯٔ٪ٝ، ه٬ٜ ٣ِٔز٦ ٩داخٚ أعٚ رؾذد٥ اإلداسح ا٠ٛخزظخ، ثئرال٦ُ أ٩ إسعبه٦

 .٩ٯغت ه٦ٰٜ ٗزٖٛ أداء ٟظبسٯَ ه٠ٰٜبد اٛزٰٰٔٞ ا٤٠ٛغضح



ه٤ذٟب ٯغزخٜض ٢ٟ ا٠ٛشآجخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔشح األ٬ٛ٩ ٢ٟ ٧ز٥ ا٠ٛبدح هذٝ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٜٛشش٩ؽ ا٠ٛـجٔخ ه٦ٰٜ 

ألعٚ هشػ٦ ُٮ اٛغ٪ّ، ٯغ٪ص ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ أ١ رأر١ ٠ٜٛغز٪سد ُٮ اٛو٠ٚ، ه٬ٜ ٣ِٔز٦ ٩داخٚ أعٚ ٟؾذد، ه٬ٜ ٟـبثٔخ 

٩ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛغز٪سد اٛز٭ ٛٞ ٯٔٞ ث٠ـبثٔخ ٤ٟز٪ع٦ ٜٛشش٩ؽ ا٠ٛزٗ٪سح داخٚ األعٚ ا٠ٛؾذد، . ا٤٠ٛز٪ط ٜٛشش٩ؽ ا٠ٛزٗ٪سح

 .إرال٦ُ أ٩ إسعبه٦ ه٬ٜ ٣ِٔز٦ ٩داخٚ أعٚ رؾذد٥ اإلداسح ا٠ٛخزظخ
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ٯ٢٘٠ ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ، ه٤ذٟب ٯش٘ٚ أؽذ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛوش٩ػخ ُٮ اٛغ٪ّ خـشا عغ٠ٰب ه٬ٜ طؾخ ٩عالٟخ األشخبص أ٩ 

اٛؾٰ٪ا٣بد األِٰٛخ أ٩ ا٠٠ٛزٜ٘بد أ٩ اٛجٰئخ، أ١ ر٪َٓ ٠ٛذح ال رزغب٩ص ع٤خ ٩اؽذح ط٤ن ٤ٟز٪ط أ٩ اعزٰشاد٥ أ٩ ر٪صٯو٦ أ٩ ٦ٜٔ٣ أ٩ 

ؽٰبصر٦ أ٩ هشػ٦ ُٮ اٛغ٪ّ، ع٪اء ثو٪ع أ٩ ثذ١٩ ه٪ع ٩أ١ رو٠ٚ ه٬ٜ عؾج٦ ٢ٟ ع٠ٰن األٟب٢ٗ اٛزٮ ٯ٪عذ ث٨ب أ٩ 

٩ٯ٨٤٘٠ب ٗزٖٛ األٟش ث٤شش، هجش ٩عبئٚ اإلهالٝ ، اٛزؾزٯشاد أ٩ . إرال٦ُ إرا ٗب١ رٖٛ ٯوزجش اٛ٪عٰٜخ اٛ٪ؽٰذح ٜٛ٪ٓبٯخ ٢ٟ اٛخـش

 .االؽزٰبؿبد ا٠ٛزؤٜخ ثبالعزو٠بٙ ٩ٗزا ثبالعزشعبم ٢ٟ أعٚ االعزجذاٙ أ٩ اٛزٌٰٰش أ٩ سد اٛض٢٠ ٦ٜٗ أ٩ ثوؼ٦

رؾذد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ اِٰٰٛ٘بد اٛزٮ رزٞ ث٠٪عج٨ب ه٠ٰٜبد اٛغؾت ٩االعزشعبم ا٠ِٛش٩ػخ ٢ٟ ؿشٍ اإلداسح ا٠ٛخزظخ رـجٰٔب 

 .ِٜٛٔشح األ٬ٛ٩

 .ٯغ٪ص ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ أ١ ر٪َٓ ػ٢٠ ٣ِظ اٛشش٩ؽ رٔذٯٞ خذٟخ ٟب

٩ٯ٢٘٠ هشع ا٤٠ٛز٪عبد ٩اٛخذٟبد ا٠ٛو٤ٰخ ٢ٟ عذٯذ ُٮ اٛغ٪ّ، ه٤ذٟب ٯش٨ذ ث٠ـبثٔز٨ب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص 

 .ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ ه٤ذ االٓزؼبء

رغز٠ن اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُ٪سا إ٬ٛ ا٤٠ٛزغ٢ٰ أ٩ ا٠ٛغز٪سدٯ٢ أ٩ ٟٔذٟٮ اٛخذٟبد ا٠ٛو٢ٰٰ٤ ٩رٖٛ داخٚ أعٚ خ٠غخ هششح ٯ٪ٟب 

 .ه٬ٜ أثوذ رٔذٯش ثوذ ارخبر ٓشاس اٛز٪َٰٓ

٩رؾذد اإلداسح ٗزٖٛ ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ اٛشش٩ؽ اٛزٮ ٯزٞ ٨ُٔ٩ب رؾ٠ٰٚ ا٤٠ٛزغ٢ٰ أ٩ ا٠ٛغز٪سدٯ٢ أ٩ ا٠ٛ٪صه٢ٰ أ٩ ٟٔذٟٮ اٛخذٟبد 

 .ا٠ٛظبسٯَ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛزذاثٰش ا٠ٛزخزح رـجٰٔب ٨ٛز٥ ا٠ٛبدح

 .ٯ٢٘٠ رغذٯذ ٟذح اٛز٪َٰٓ ؿجْ ٣ِظ ا٠ٛغـشح ِٛزشاد إػبُٰخ ال رزغب٩ص ٗٚ ُزشح ٨٤ٟب ع٤خ ٩اؽذح
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 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ٟز٤بعجخ ٟن اٛخـش اٛز٭ رش٦ٜ٘ ا٤٠ٛز٪عبد 36 إ٬ٛ 34 9٩ٯغت أ١ ر٘٪١ اٛزذاثٰش ا٠ٛزخزح ث٠ٔزؼ٬ ا٠ٛ٪اد  - 1 

 .٩اٛخذٟبد ا٠ٛو٤ٰخ

ٯغت أ١ ٯوٜٚ روٰٜال دٰٓٔب ٗٚ ٓشاس رزخز٥ اإلداسح ا٠ٛخزظخ رـجٰٔب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ ٩ٯؤد٭   - 2

 ٯ٪ٟب اثزذاء ٢ٟ ربسٯخ اال٣ز٨بء ٢ٟ ٩15ٯجٜي اٛٔشاس إ٬ٛ اٛـشٍ ا٠ٛو٤ٮ ُٮ أعٚ . إ٬ٛ رٰٰٔذ هشع ٤ٟز٪ط أ٩ خذٟخ ُٮ اٛغ٪ّ

ع٠ن ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛؼش٩سٯخ ٛزوٰٜٚ ٧زا اٛٔشاس، ٟن ثٰب١ ؿشّ اٛـو٢ ا٠ٛزبؽخ ٦ٛ ٩ٗزا اٱعبٙ اٛزٮ ٯ٢٘٠ داخ٨ٜب رٔذٯٞ اٛـو٪١ 

 .ا٠ٛزٗ٪سح

انجحث ػٍ انًخبنفبد ٔيؼبٌُتٓب  - انفزع انثبنث

 38انًبدح 

هال٩ح ه٬ٜ ػجبؽ اٛششؿخ اٛٔؼبئٰخ، ٯٔ٪ٝ األه٪ا١ ا٠ٛو٤ٰ٪١ ٨ٛزا اٌٛشع ثبٛجؾش ٩ٟوبٯ٤خ ا٠ٛخبِٛبد ا٠ٛشر٘جخ خشٓب ألؽ٘بٝ 

 .٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

ٯغت أ١ ٯ٘٪١ األه٪ا١ ا٠ٛزٗ٪س١٩ ٟؤ٢ٰٜ٧ ٩ٟؾ٢ِٰٜ ٩ؽب٢ٰٜٟ ٛجـبٓخ ٤٨ٰٟخ رغ٨٠ٜب إ٨ٰٛٞ اإلداسح ا٠ٛخزظخ ؿجٔب ٤ٜٛظ٪ص 

 .اٛزششٯوٰخ ٩اٛز٤ل٠ٰٰخ اٛغبس٭ ث٨ب اٛو٠ٚ

 .ٯ٢٘٠ ٛأله٪ا١ ا٠ٛزٗ٪سٯ٢، االعزوب٣خ ثأه٪ا١ اٛغٜـخ اٛو٠٪ٰٟخ ٰٜٛٔبٝ ث٨٠ب٨ٟٞ
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 446 أهال٥ ث٘ز٠ب١ اٛغش ا٤٨٠ٛٮ رؾذ ؿبئٜخ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛظٚ 38ٯٜضٝ األه٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ ا٠ٛبدح 

٢ٟ ٟغ٠٪هخ اٛٔب٣٪١ اٛغ٤بئٮ، ثب٤ٛغجخ ٜٛ٪ٓبئن اٛزٮ اؿٜو٪ا ه٨ٰٜب أص٤بء اٰٛٔبٝ ث٨٠ب٨ٟٞ، إال إرا ٗب١ ٗشَ ٧ز٥ اٛ٪ٓبئن ٢ٟ شأ٦٣ 

 .اٛ٪ٓبٯخ ٢ٟ خـش عغٰٞ ٯ٨ذد طؾخ ا٠ٛغزو٢ٰٜ٠ ٩عالٟز٨ٞ
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ٜٛجؾش ٩ٟوبٯ٤خ ا٠ٛخبِٛبد ا٠ٛشر٘جخ خشٓب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ، ٯ٢٘٠ ٛأله٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ 

 :  أهال38٥ا٠ٛبدح 

اٛذخ٪ٙ ُٮ أ٭ ٩ٓذ ٩ؽ٢ٰ إ٬ٛ ع٠ٰن األٟب٢ٗ ا٠ٛوذح ٛالعزو٠بٙ ا٤٨٠ٛٮ، ًٰش أ٦٣ إرا ٗب٣ذ ٧ز٥ األٟب٢ٗ رغزو٠ٚ أٯؼب  (أ

 . ٢ٟ ٓب٣٪١ ا٠ٛغـشح اٛغ٤بئٰخ62 60٩ ٠ٗ59٩ؾٚ ع٢٘ ُئ١ ه٠ٰٜخ اٛزِزٰش رزٞ ٩ُٔب ٠ٛٔزؼٰبد ا٠ٛ٪اد 

- أ - ه٤ذ االٓزؼبء ٩ؿجٔب ٠ٜٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛز٪ُشح ٛذٯ٨ٞ، اٰٛٔبٝ، ه٬ٜ اٛـشٯْ اٛو٠٪ٰٟخ ٩ُٮ األٟب٢ٗ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب ُٮ اٛج٤ذ  (ة

أهال٥ ث٘ٚ ا٠ٛوبٯ٤بد اٛالصٟخ، ٩ٗزا ٟشآجخ ع٠ٰن اٛوشثبد ا٠ٛغزو٠ٜخ ٗ٪عٰٜخ ٣ٔٚ ا٤٠ٛز٪ط، ٩االعز٠بم إ٬ٛ ٟخزَٜ ا٠ٛغؤ٢ٰٛ٩ 

ه٢ هشع ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ُٮ اٛغ٪ّ، ٩اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛذُبرش ٩اِٛ٪ارٰش ٩أ٩ساّ اٛشؾ٢ أ٩ ٗٚ اٛ٪صبئْ ا٤٨٠ٰٛخ ث٠ب ٨ُٰب 

 أهال٥، اٛزٮ ٢ٟ شأ٨٣ب أ١ رغ٨ٚ اٰٛٔبٝ ث٠٨٠ز٨ٞ، ٩اٛو٠ٚ ه٬ٜ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ا٤ٛغخ، 16ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ، ا٠ٛشبس إ٦ٰٛ ُٮ ا٠ٛبدح 

 .٩ع٠ن ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩اإلصجبربد ٩األٟش ث٪ػن س٢٧ إشبسر٨ٞ ٗٚ اٛ٪عبئٚ اٛؼش٩سٯخ ٰٜٛٔبٝ ث٨ز٥ األثؾبس

ٯ٨٤٘٠ٞ ه٬ٜ اٛخظ٪ص ؿٜت ُزؼ اٛـش٩د ٩األٟزوخ أص٤بء إسعب٨ٛب أ٩ ٨ٜٔ٣ب أ٩ رغ٨٠ٰٜب ثؾؼ٪س ا٤ٛبٓٚ أ٩ ا٠ٛشعٚ أ٩ ا٠ٛشعٚ 

 .إ٦ٰٛ أ٩ ثؾؼ٪س ٩ٗالئ٨ٞ

 .إرا روزس رٖٛ ٯزٞ ُزؼ اٛـش٩د ٩األٟزوخ ث٤بء ه٬ٜ إر١ ٢ٟ ا٤ٰٛبثخ اٛوبٟخ

االؿالم ه٬ٜ ٗٚ اٛ٪صبئْ اٛؼش٩سٯخ ٰٜٛٔبٝ ث٠٨٠ز٨ٞ ٛذ٫ اإلداساد اٛو٠٪ٰٟخ، ا٠ٛؤعغبد ٩ا٨ٰٛئبد اٛخبػوخ ٛشٓبثخ  (ط

اٛذ٩ٛخ ٩ٗزا ا٠ٛٔب٩الد ٩ا٠ٛؤعغبد ا٠ِٜٛ٘خ ثبٛخذٟبد ا٠ِٛ٪ػخ ٢ٟ ؿشٍ اٛذ٩ٛخ ؛ 

أهال٥، ٩اٛؼش٩سٯخ إلصجبد ا٠ٛخبِٛخ أ٩ ٜٛجؾش  -ة- اٛؾغض، ٟٔبثٚ ٩طٚ ثبالعزالٝ، ه٬ٜ اٛ٪صبئْ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب ُٮ اٛج٤ذ  (د

ه٢ ا٠ٛز٪اؿئ٢ٰ ٩ا٠ٛشبس٢ٰٗ ؛ 

اٛؾغض، ُٮ ا٣زلبس ٣زبئظ ه٠ٰٜبد ا٠ٛشآجخ اٛالصٟخ، ه٬ٜ ع٠ٰن ا٤٠ٛز٪عبد اٛزٮ ٯؾز٠ٚ هذٝ ٟـبثٔز٨ب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ  (٥

٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ ؛ 

اٛؾغض ثظِخ اؽزٰبؿٰخ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪عبد، ثوذ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٣زبئظ اٛزؾبٰٛٚ ٩اٛزغبسة ٩ُٮ ا٣زلبس سأ٭ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ، اٛزٮ  (٩

ٯ٢٘٠ أ١ ر٘٪١ ًٰش ٟـبثٔخ ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ أ٩ ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ، ٩ٗزا ه٬ٜ ٗٚ ٟٜٖ ٟبد٭ أ٩ ع٨بص أ٩ آٛخ أ٩ 

٩عٰٜخ ٣ٔٚ اعزو٠ٜذ ُٮ اسر٘بة ا٠ٛخبِٛخ ٩رٖٛ ثبؽزشاٝ أؽ٘بٝ ٓب٣٪١ ا٠ٛغـشح اٛغ٤بئٰخ ؛ 

أخز ه٤ٰبد ٢ٟ ا٤٠ٛز٪ط، ألعٚ رٰٰٔٞ ٟـبثٔز٨ب ٠ٛزـٜجبد اٛغالٟخ ٢ٟ ٓجٚ ٧ٰئخ ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ٟوز٠ذح ٩٩اسدح ثبٛٔبئ٠خ  (ص

 . أهال22٥ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

 رؾذد ٟغـشح أخز اٛو٤ٰبد ث٤ض ر٤ل٠ٰٮ ؛ 

 .اعزخذاٝ ا٠ٛوبٯ٤بد ا٤٠ٛبعجخ ٣٩زبئظ اٛزؾبٰٛٚ ٩اٛزغبسة اٛزٮ ٓبٟذ ث٨ب ٟؤعغبد أخش٫ (ػ
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 أهال٥، ثظِخ ٰٜٗخ أ٩ 38ٜٛزأٗذ ٢ٟ ٟـبثٔخ ا٤٠ٛز٪عبد ٩اٛخذٟبد ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ، ٯغش٭ األه٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ ا٠ٛبدح 

 : عضئٰخ، ه٠ٰٜبد ا٠ٛشآجخ اٛزبٰٛخ



ُؾض اٛ٪صبئْ ا٠ٛزؤٜخ ثب٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخذٟخ ٩خبطخ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ ؛   - 1

إعشاء ُؾض دْٰٓ ٤٠ٜٛز٪عبد ُٮ ه٢ٰ ا٠ٛ٘ب١، ٩ثب٤ٛغجخ ٜٛخذٟبد اٛزأٗذ ُٮ ه٢ٰ ا٠ٛ٘ب١ ٢ٟ ِٰٰٗبد رٔذٯٞ اٛخذٟخ ؛   - 2

 .أخز اٛو٤ٰبد ٓظذ إخؼبم ا٤٠ٛز٪ط ٜٛزغبسة ٩اٛزؾبٰٛٚ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ  - 3
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 أهال٥ ٟؾبػش ث٠ب أ٣غض٥٩ ٢ٟ ه٠ٰٜبد ٩ُٔب ٜٛشٰٜ٘بد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 38ٯؾشس األه٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ ا٠ٛبدح 

 . ٢ٟ ٓب٣٪١ ا٠ٛغـشح اٛغ٤بئٰخ24

ٯغت أ١ ر٪ع٦ أط٪ٙ ا٠ٛؾبػش ٟجبششح إ٬ٛ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ ا٠ٛخزض، ٟشُٔخ ث٤غخز٢ٰ ٨٤ٟب ٟش٨٪د ث٠ـبثٔز٠٨ب ٛألطٚ، ٩ٗزا 

 .ع٠ٰن اٛ٪صبئْ ٩ا٠ٛغز٤ذاد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ب ٟجبششح ثوذ اٛؾظ٪ٙ ه٨ٰٜب

 .رشُْ ثب٠ٛؾبػش ٠٣برط ٢ٟ اٛزٌَٰٜ أ٩ اٛو٤٪٣خ ٩اٛ٪صبئْ اٛزغبسٯخ ٩ٗزا ه٤ٰخ ٢ٟ ا٤٠ٛز٪ط ثبهزجبس٧ب ٩صبئْ إصجبد

 .ر٪ػن ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛؾغ٪صح س٢٧ إشبسح اٛ٪ٰٗٚ اٛوبٝ ٠ٜٜٖٛ
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ٯ٢٘٠ ؽغض ا٤٠ٛز٪عبد ًٰش ا٠ٛـبثٔخ ألؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ، أ٩ ا٠ٛش٘٪ٕ ُٮ عالٟز٨ب، ٢ٟ ؿشٍ 

 أهال٥، إصش ا٠ٛوبٯ٤بد ا٤٠ٛغضح ُٮ ه٢ٰ ا٠ٛ٘ب١ أ٩ ثوذ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٣زبئظ اٛزؾبٰٛٚ أ٩ 38األه٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ ا٠ٛبدح 

 .اٛزغبسة اٛزٮ أعشٯذ ه٬ٜ ه٤ٰخ ٢ٟ ا٤٠ٛز٪ط ٛذ٫ ٧ٰئخ ٟوز٠ذح ٛزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ

 .رزشٕ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛؾغ٪صح رؾذ ؽشاعخ ؽبئض٧ب، أ٩ ر٪دم ُٮ ٟ٘ب١ ٯخزبس٥ األه٪ا١، إرا روزس رٖٛ

٩ٯ٪ع٦ ٟؾؼش اٛؾغض ٩ع٠ٰن اٛ٪صبئْ . ٯؾشس األه٪ا١ ٟؾؼش اٛؾغض ٯشبس ٦ُٰ إ٬ٛ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ ا٤٠ٛز٪عبد ا٠ٛؾغ٪صح

٩ا٠ٛغز٤ذاد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ز٥ ا٤٠ٛز٪عبد إ٬ٛ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ اٛز٭ ؽغضد ا٤٠ٛز٪عبد داخٚ دائشح ٣ِ٪ر٥، ُٮ ؽبٛخ هذٝ إثشاٝ 

 . أد٣ب61٥ا٠ٛظبٛؾخ أ٩ هذٝ طذ٩س هٔ٪ثخ إداسٯخ ٩ُٔب ٠ٜٛبدح 
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ٯ٢٘٠ ٛ٪ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ، اعز٤بدا إ٬ٛ ا٠ٛؾبػش ا٠ٛ٪ع٨خ إ٦ٰٛ، أ١ ٯأٟش ثؾغض ا٤٠ٛز٪عبد ًٰش ا٠ٛـبثٔخ ٩ٗزا ٗٚ شٮء أ٩ آٛخ أ٩ 

 .٩عٰٜخ ٣ٔٚ اعزو٠ٜذ ُٮ اسر٘بة ا٠ٛخبِٛخ
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إرا اسرأ٫ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ ثوذ االؿالم ه٬ٜ ا٠ٛؾبػش ا٠ٛ٪ع٨خ إ٦ٰٛ ٩ه٬ٜ ع٠ٰن اٛ٪صبئْ ٩ا٠ٛغز٤ذاد ا٠ٛزؤٜخ ث٨ز٥ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ 

 .اٛخذٟبد، ٩ه٤ذ اٛؾبعخ، ثوذ اٰٛٔبٝ ثجؾش أ٦٣ ٢ٟ اٛالصٝ إعشاء ٟزبثوخ، ٯؾٰٚ اٛٔؼٰخ إ٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛخزظخ ؽغت اٛؾبٛخ
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ٯ٢٘٠ ٠ٜٛؾ٠٘خ ا٠ٛؾبٛخ ه٨ٰٜب ا٠ٛزبثوبد أ١ رأٟش ث٪َٓ هشع ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٗب٣ذ ٟؾٚ ٟزبثوبد ثِوٚ خشّ 

 .أؽ٘بٝ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ

 .ٯ٘٪١ اٛٔشاس ٣بُزا ثبٛشًٞ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ اٛزٮ رٞ اٜٛغ٪ء إ٨ٰٛب
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 .إرا ٣٪صم ُٮ ٣زبئظ رٔشٯش اٛخجشح ٩ؿٜت ا٠ٛز٨ٞ ثئعشاء خجشح ٟؼبدح، أٟشد ا٠ٛؾ٠٘خ ثزٖٛ



ٯو٨ذ ٩ع٪ثب ثبٛخجشح ا٠ٛزٗ٪سح إ٬ٛ أؽذ اٛخجشاء ا٠ٛغغ٢ٰٜ ثغذ٩ٙ اٛخجشاء اٛٔؼبئ٢ٰٰ أ٩ ا٠ٛغؤ٩ٙ ه٢ ٧ٰئخ رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ 

 .اٛزٮ ٓبٟذ ثبٛزٰٰٔٞ األ٩ٙ ٠ٜٛـبثٔخ ثظِز٦ خجٰشا

ٯغت ه٬ٜ اٛخجشاء ا٤٠ٛزذث٢ٰ اعزو٠بٙ ا٨٤٠ٛظ أ٩ ا٤٠ٛب٧ظ ا٠ٛزجوخ ٢ٟ ؿشٍ ٧ٰئخ رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ٩أ١ رغش٭ ٣ِظ اٛزؾبٰٛٚ أ٩ 

 .اٛزغبسة، ًٰش أ٦٣ ٯ٨٤٘٠ٞ اعزو٠بٙ ٤ٟب٧ظ أخش٫ ر٠ٰٰٜ٘خ
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ٯ٢٘٠ ٛألؿشاٍ ا٠ٛو٤ٰخ أ١ . رغٜٞ إ٬ٛ اٛخجٰش اٛو٤ٰبد ٣٩غخ ٢ٟ ٟؾبػش أخز ٧ز٥ اٛو٤ٰبد، ٩ٗزا ٣زبئظ اٛزٰٰٔٞ األ٩ٙ ٠ٜٛـبثٔخ

ر٪دم ٛذ٫ ا٠ٛؾ٠٘خ، خالٙ أعٚ خ٠غخ هشش ٯ٪ٟب اثزذاء ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ اٛخجٰش، اٛجٰب٣بد أ٩ ا٠ٛزٗشاد أ٩ ا٠ٛغز٤ذاد اٛزٮ 

 .رشا٧ب ِٰٜٗخ ثز٤٪ٯش٥، ٩إال عٔؾ ؽ٨ٔب ُٮ رٖٛ

٩إرا . ٯ٢٘٠ ٜٛخجٰش أ١ ٯـٜت ٢ٟ األؿشاٍ ع٠ٰن اإلٯؼبؽبد اٛزٮ ٢ٟ شأ٨٣ب أ١ ر٦٤٘٠ ٢ٟ اٰٛٔبٝ ث٠٨٠ز٦ ه٬ٜ أؽغ٢ ٩ع٦

 .روزس ه٦ٰٜ رٖٛ، ٯـٜت رٖٛ ث٪اعـخ ا٠ٛؾ٠٘خ
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ٯ٪ع٦ رٔشٯش اٛخجشح ا٠ٛؼبدح ٟجبششح إ٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ خالٙ األعٚ اٛز٭ ؽذدر٦، ٩رخجش ا٠ٛؾ٠٘خ ثزٖٛ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛو٤ٰخ اٛزٮ ٓبٟذ 

ثبٛزٰٰٔٞ األ٩ٙ ٠ٜٛـبثٔخ، ٓجٚ اٛجذ ُٮ اٛٔؼٰخ، ٩رؾذد ٨ٛب أعال ٛزٔذٯٞ ٟالؽلبر٨ب ه٤ذ االٓزؼبء، ٟبهذا ُٮ ؽبٛخ ٟب إرا شبسٕ 

 .ا٠ٛغؤ٩ٙ ه٢ ٧ٰئخ رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ُٮ أه٠بٙ اٛخجشح ا٠ٛؼبدح ثظِز٦ خجٰشا

انؼمٕثبد  - انجبة انظبثغ

انؼمٕثبد اندُبئٍخ  - انفزع األٔل
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د١٩ ا٠ٛغبط ثبٛؤ٪ثبد اٛغ٤بئٰخ األشذ، ٯوبٓت ٗٚ ٢ٟ هشع ٟجبششح اٌٰٛش ٛخـش ا٠ٛ٪د أ٩ اٛغشػ اٛز٭ ٢ٟ شأ٦٣ أ١ ٯغجت 

 ٯ٪ٟب أ٩ هب٧خ ٟغزذٯ٠خ أ٩ ػشسا ٟبدٯب، ثِوٚ ا٣ز٨بٕ ٟزو٠ذ الٛزضاٝ اٛغالٟخ ا٤٠ٛظ٪ص 21إهبٓخ أ٩ هغضا رغب٩صد ٟذر٦ 

 ع٤٪اد ٩ثٌشاٟخ ٯزشا٩ػ ٓذس٧ب ث٢ٰ 5 أش٨ش إ٬ٛ 6ه٦ٰٜ ُٮ ٧زا اٛٔغٞ أ٩ ُٮ ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛزخزح ٛزـج٦ٰٔ، ثبٛؾجظ ٢ٟ 

 . دس٧ٞ أ٩ ثئؽذ٫ ٧بر٢ٰ اٛؤ٪ثز٢ٰ ُٔؾ60.000 سد٧ٞ 10.000٩
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 أش٨ش إ٬ٛ ع٤ز٢ٰ ٩ثٌشاٟخ ٢ٟ خ٠غ٢ٰ أِٛب إ٬ٛ ٰٟٜ٪١ دس٧ٞ أ٩ 3د١٩ ا٠ٛغبط ثبٛؤ٪ثبد اٛغ٤بئٰخ األشذ، ٯوبٓت ثبٛؾجظ ٢ٟ :

 : ثئؽذ٫ ٧بر٢ٰ اٛؤ٪ثز٢ٰ ُٔؾ، ٗٚ ٢ٟ

ٯوشع ُٮ اٛغ٪ّ ٤ٟز٪عبد أ٩ خذٟبد ٯوٜٞ، أ٩ ٩عت ه٦ٰٜ أ١ ٯوٜٞ، أ٨٣ب ًٰش ٟـبثٔخ ٛالٛزضاٝ اٛوبٝ ثبٛغالٟخ  1 -

ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٧زا اٛٔغٞ ؛ 

ٯظ٤ن أ٩ ٯغز٪سد أ٩ ٯوشع ُٮ اٛغ٪ّ ٤ٟز٪عب أ٩ خذٟخ ال رزٰٔذ ثبٛشش٩ؽ ا٠ٛؾذدح ُٮ ٣ض ر٤ل٠ٰٮ أ٩ ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ   2 -

 أهال٥ ؛ 9خبص ٟزخز رـجٰٔب ٠ٜٛبدح 

 أهال٥، د١٩ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ االهز٠بد ا٤٠ٛظ٪ص 15ٯٔذٝ اٛخذٟبد ا٠ٛزؤٜخ ثزٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح   3 -

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛ 24 أهال٥، أ٩ سًٞ ر٪َٰٓ اٛزشخٰض أ٩ عؾج٦ ٩ُٔب ٜٛشش٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 20ه٦ٰٜ ُٮ ا٠ٛبدح 

 أهال٥ ؛ 28ال ٯجٜي اإلداسح ا٠ٛخزظخ ثب٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب ُٮ ا٠ٛبدح 4 -

ٯظ٤ن أ٩ ٯغز٪سد أ٩ ٯوشع ُٮ اٛغ٪ّ ٤ٟز٪عب أ٩ خذٟخ خبػوخ ٛٔشاس ر٪َٰٓ أ٩ عؾت أ٩ اعزشعبم رٞ ارخبر٥ رـجٰٔب 5 -

 أهال٥ ؛ ٠ٜٛ36بدح 



 1ٯشُغ أ١ ٯغزغٰت، ُٮ اٱعبٙ ا٠ٛؾذدح ، ٜٛزؾزٯش أ٩ األ٩اٟش ا٠ٛ٪ع٨خ إ٦ٰٛ ٢ٟ ٛذ١ اإلداسح ا٠ٛخزظخ رـجٰٔب ِٜٛٔشر٢ٰ 6 -

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛ 34 ٢ٟ ا٠ٛبدح ٩2

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛ 35 17٩ٯوشع ٤ٟز٪عب ٯ٘٪١ اعزٰشاد٥ ٤٠ٟ٪هب أ٩ ٟشش٩ؿب ٩ُٔب ٠ٜٛبدر٢ٰ 7 -

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ه٬ٜ إرال٨ُب أ٩ إسعبه٨ب ، داخٚ األعٚ 35 17٩ال ٯٔ٪ٝ ثئرالٍ أ٩ إسعبم ا٤٠ٛز٪عبد اٛزٮ ر٤ض ا٠ٛبدرب١ 8 -

اٛز٭ رؾذد٥ اإلداسح ا٠ٛخزظخ ؛ 

ٯوشع ٤ٟز٪عب ٟؾغ٪صا د١٩ أ١ ٯ٤زلش ٣زبئظ اٛزغبسة أ٩ اٛزؾبٰٛٚ ؛ 9 -

 . ٢ٟ ٧زا اٛٔغ44ٞ 43٩ٯوشع ٤ٟز٪عب ٟؾغ٪صا ه٦ٰٜ ٩ُٔب ٠ٜٛبدر٢ٰ 10 -
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 ٢ٟ ٟغ٠٪هخ اٛٔب٣٪١ اٛغ٤بئٮ ٗٚ شخض ٟغؤ٩ٙ ه٢ ػٰبم ٤ٟز٪ط 524ٯوبٓت ثبٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛظٚ 

 . ٢ٟ ٧زا اٛٔغ44ٞ 43٩ٟؾغ٪ص ؿجٔب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدر٢ٰ 
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 :ٯوبٓت ثبٛؾجظ ٢ٟ ش٨ش إ٬ٛ ع٤ز٢ٰ ٩ثٌشاٟخ ٢ٟ خ٠غخ آالٍ إ٬ٛ خ٠غ٢ٰ أَٛ دس٧ٞ أ٩ ثئؽذ٫ ٧بر٢ٰ اٛؤ٪ثز٢ٰ ُٔؾ، ٗٚ ٢ٟ

 أهال٥ س٢٧ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٛٞ ٯؼن اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ 1 -

 أهال٥ ؛ 14إشبسح اإلداسح ا٠ٛخزظخ ثـٜت ٨٤ٟب ٩ُٔب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدح 

 أهال٥ س٢٧ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٯؼن اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذنى  2 -

 أهال٥ ؛ 14إشبسح ا٠ٛ٪صم ثـٜت ٦٤ٟ ٩ُٔب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدح 

 أهال٥، خالٙ ٢ٟ9 ا٠ٛبدح  II ٛٞ ٯؾزِق ثب٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ألؽ٘بٝ اٛج٤ذ 3 -

 أهال٥ ؛ 16ا٠ٛذح ا٠ٛؾذدح ٩٩ػو٦ س٢٧ إشبسح اإلداسح ا٠ٛخزظخ ثـٜت ٨٤ٟب ٩ُٔب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدح 

 أهال٥، اٛزضا٦ٟ ثز٪ع٦ٰ ا٠َٜٛ اٛز٤ٔٮ ا٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ 16ٛٞ ٯؾزشٝ، خشٓب ألؽ٘بٝ اِٛٔشح األخٰشح ٢ٟ ا٠ٛبدح  4 -

خبص ثجوغ ُئبد ا٤٠ٛز٪عبد ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ أ٩ إٯذاه٦ ٛذٯ٨ب ؛ 

 أهال٥، هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ أ٩ ٯؼن هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ د١٩ أ١ ٯ٘٪١ ا٤٠ٛز٪ط ٓذ خؼن 18ٛٞ ٯؼن، خشٓب ألؽ٘بٝ ا٠ٛبدح  5 -

٠ٛغـشح رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ أ٩ خشٓب ٜٛشش٩ؽ ا٠ٛؾذدح ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛز٤ٔٮ اٛخبص، أ٩ ٯؼن هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ ثش٘ٚ ًٰش ٩اػؼ أ٩ 

ًٰش ٟٔش٩ء أ٩ ٓبثٚ ٠ٜٛؾ٪ أ٩ ثش٘ٚ ٯخْٜ االٛزجبط ٟن هالٟبد ٠ٰٟضح أخش٫ ؛ 

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛ 28 ٢ٟ ا٠ٛبدح 1ٛٞ ٯ٠زضٚ ٛالٛزضاٟبد ا٠ٛزؤٜخ ثئخجبس اإلداسح ا٠ٛخزظخ، ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔشح  6 -

ٛٞ ٯزخز اٛزذاثٰش اٛزٮ رج٦ٰٔ ه٬ٜ هٜٞ ثبألخـبس اٛزٮ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٯوشػ٨ب ُٮ اٛغ٪ّ ٩ٛٞ ٯٔٞ  7 -

  ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ ؛27 ٢ٟ ا٠ٛبدح 4 3٩ثبأله٠بٙ اٛالصٟخ ٜٛزؾ٘ٞ ُٮ ٧ز٥ األخـبس ٩ُٔب ألؽ٘بٝ اِٛٔشر٢ٰ 

 أهال٥ ُٮ األه٠بٙ اٛشاٰٟخ إ٬ٛ اٛزؾ٘ٞ ُٮ 29ٛٞ ٯزوب١٩ ٟن اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُٮ اٛلش٩ٍ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 8 - 

األخـبس اٛزٮ رش٨ٜ٘ب ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ اٛخذٟبد اٛزٮ ٯوشػ٨ب أ٩ اٛزٮ عجْ أ١ هشػ٨ب ُٮ اٛغ٪ّ ؛ 

 ٢ٟ ٧زا 32 ٢ٟ ا٠ٛبدح 2ٛٞ ٯشبسٕ، ثظِز٦ ٟ٪صهب، ُٮ رزجن عالٟخ ا٤٠ٛز٪عبد ٩ُٔب ٜٛشش٩ؽ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اِٛٔشح  9 -

 .اٛٔغٞ
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ٯوبٓت ٩ُٔب ألؽ٘بٝ ٟغ٠٪هخ اٛٔب٣٪١ اٛغ٤بئٮ ه٬ٜ رض٩ٯش اٛ٪صبئْ اٛز٤ٰٔخ ٩اٛزظشٯؼ ثب٠ٛـبثٔخ ٩هالٟخ ا٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛظ٪ص 

 . ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔغ9ٞه٨ٰٜب ُٮ ٣لبٝ ر٤ٔٮ خبص ٟزخز رـجٰٔب ٠ٜٛبدح 

 ٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ، شخظب ٟو٤٪ٯب 54 53٩ 52٩ 51٩ 50٩إرا ٗب١ ٟشر٘ت ا٠ٛخبِٛبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛ٪اد : 55ا٠ٛبدح 

 .رشُن اٌٛشاٟخ ٢ٟ اٛؼوَ إ٬ٛ صالس ٟشاد ٢ٟ ا٠ٛجٜي

 .ثبإلػبُخ إ٬ٛ رٖٛ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛؾ٠٘خ أ١ رأٟش ثؾٚ اٛشخض ا٠ٛو٤٪٭
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 دس٧ٞ أ٩ ثئؽذ٫ ٧بر٢ٰ اٛؤ٪ثز٢ٰ ُٔؾ ٗٚ ٢ٟ هشٓٚ 30.000 إ٬ٛ 10.000ٯوبٓت ثبٛؾجظ ٢ٟ ش٨ش إ٬ٛ ع٤خ ٩ثٌشاٟخ ٢ٟ 

 . أهال٥ أص٤بء اٰٛٔبٝ ث٨٠ب38ٞ٨ٟه٠ٚ األه٪ا١ ا٠ٛشبس إ٨ٰٛٞ ُٮ ا٠ٛبدح 
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 . ٢ٟ ٧زا اٛٔغ54ٞ 53٩ 52٩ 51٩ 50٩ُٮ ؽبٛخ اٛو٪د، رؼبهَ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛ٪اد 

 58نًبدح ا

 ٢ٟ 446روبٓت ٧ٰئبد رٰٰٔٞ ا٠ٛـبثٔخ اٛزٮ ال رؾزشٝ االٛزضاٝ ا٠ٛزوْٜ ثبٛغش ا٤٨٠ٛٮ، ثبٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛبدح 

 .ٟغ٠٪هخ اٛٔب٣٪١ اٛغ٤بئٮ إػبُخ إ٬ٛ عؾت االهز٠بد

ٯوبٓت ث٤ِظ اٛؤ٪ثبد األشخبص اٛزٯ٢ ٯو٠ٜ٪١ ُٮ ا٨ٰٛئبد ا٠ٛزٗ٪سح اٛزٯ٢ ٯِش٪١ اٛغش ا٤٨٠ٛٮ ثخظ٪ص اٛ٪ٓبئن أ٩ األُوبٙ 

 .أ٩ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛزٮ أ٨٤ٟ٘ٞ االؿالم ه٨ٰٜب ثؾ٘ٞ ٨ٟب٨ٟٞ
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 : ٯ٢٘٠ ٠ٜٛؾ٠٘خ أٯؼب، ثبإلػبُخ إ٬ٛ اٛؤ٪ثبد ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اِٛشم، اٛؾ٘ٞ ث٠ب ٯٜٮ:

إسعبم ا٤٠ٛز٪عبد ٢ٟ أعٚ رٌٰٰش٧ب أ٩ رجذٯ٨ٜب أ٩ إهبدح رٔذٯٞ اٛخذٟبد ٟ٪ػ٪م ا٠ٛخبِٛخ، أ٩ سد ص٢٠ ا٤٠ٛز٪عبد أ٩ 1 -

اٛخذٟبد ٦ٜٗ أ٩ ثوؼ٦ ه٬ٜ ٣ِٔخ ا٠ٛخبَٛ ؛ 

عؾت ا٤٠ٛز٪عبد ٟ٪ػ٪م ا٠ٛخبِٛخ ه٬ٜ ٣ِٔخ ا٠ٛخبَٛ ؛ 2 -

إرالٍ ا٤٠ٛز٪عبد ٟ٪ػ٪م ا٠ٛخبِٛخ ه٬ٜ ٣ِٔخ ا٠ٛخبِٛخ ؛ 3 -

إٯٔبٍ اٛخذٟبد ٟ٪ػ٪م ا٠ٛخبِٛخ ؛ 4 -

٣شش إهال١، ه٬ٜ ٣ِٔخ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ، رخجش ٢ٟ خال٦ٛ اٛو٠٪ٝ ثبٛٔشاس ا٠ٛزخز ؛ 5 -

ٟظبدسح األشٰبء اٛزٮ رٞ اعزخذا٨ٟب السر٘بة ا٠ٛخبِٛخ أ٩ اٛزٮ ٗب٣ذ عزغزخذٝ السر٘بث٨ب ؛ 6 -

 .إًالّ ا٠ٛؤعغخ اٛزٮ اعزو٠ٜذ ُٮ اسر٘بة ا٠ٛخبِٛخ7 -
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ٯ٢٘٠ أ١ رأٟش ا٠ٛؾ٠٘خ أٯؼب ثزوْٰٜ اٛؾ٘ٞ أ٩ ٟٜخظ٦ ٠ٗب ٧٪ ُٮ ٤ٟـ٪ّ اٛؾ٘ٞ، خالٙ أعٚ أٓظب٥ ش٨ش داخٚ ٩خبسط 

 .ٟؤعغخ أ٩ ٟؤعغبد ا٠ٛخبَٛ ٩ٗزا ث٤شش٥ ثبٛغشائذ أ٩ ثأ٭ ؿشٯٔخ أخش٫

 .ٯزؾ٠ٚ ا٠ٛخبَٛ ٟظبسٯَ اإلهال١ د١٩ أ١ ٯزغب٩ص ٠ٰٓخ ٧ز٥ ا٠ٛظبسٯَ ا٠ٰٔٛخ اٛٔظ٪٫ ٌٜٛشاٟخ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ث٨ب



٩ُٮ ؽبٛخ إصاٛخ ا٠ٜٛظٔبد اٛزٮ أٟشد ث٨ب ا٠ٛؾ٠٘خ أ٩ إخِبئ٨ب أ٩ ر٠ضٯ٨ٔب ٰٜٗب أ٩ عضئٰب، ٯزٞ اٰٛٔبٝ ٟغذدا ثبٛز٤ِٰز اٛشبٟٚ 

 .ألؽ٘بٝ اٛٔشاس ا٠ٛزؤٜخ ثبٛزوْٰٜ

ٯوبٓت ا٠ٛخبَٛ اٛز٭ ه٠ذ، شخظٰب أ٩ ه٢ ؿشٯْ اٛزؾشٯغ أ٩ ث٤بء ه٬ٜ أ٩اٟش٥، إ٬ٛ إصاٛخ ا٠ٜٛظٔبد أ٩ إخِبئ٨ب أ٩ ر٠ضٯ٨ٔب 

٩ُٮ ؽبٛخ اٛو٪د، ٯوبٓت ثبٛؾجظ ٢ٟ ش٨ش إ٬ٛ عزخ أش٨ش ٩رشُن . دس٧ٞ 10.000 إ1.000٬ٰٜٛٗب أ٩ عضئٰب، ثٌشاٟخ ٢ٟ 

 .اٌٛشاٟخ إ٬ٛ اٛؼوَ

إخزاء انًصبنحخ اإلدارٌخ  - انفزع انثبًَ

 61انًبدح 

 51 ٢ٟ ا٠ٛبدح 8 6٩ 4٩ 3٩ 2٩ 1٩ٯ٢٘٠ ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ إعشاء ٟظبٛؾخ ِثشأ١ ا٠ٛخبِٛبد ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب أهال٥ ُٮ اٛج٤٪د 

٢ٟ ٧زا اٛٔغٞ، إرا ٛٞ ٯظت أؽذ ثؼشس، ع٪اء ث٠جبدسح ٨٤ٟب أ٩ ثـٜت ٢ٟ ا٠ٛخبَٛ، ٯ٢٘٠ ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ، أ١ رـٜت ٢ٟ 

ا٠ٛخبَٛ، ث٪اعـخ سعبٛخ ٟؼ٠٪٣خ ٟن إشوبس ثبٛز٪طٚ ه٢ ؿشٯْ ِٟ٪ع ٓؼبئٮ أ٩ ث٘ٚ ٩عٰٜخ رضجذ اٛز٪طٚ، رٔذٯٞ 

 ٯ٪ٟب، ٟؤاصسا ه٤ذ االٓزؼبء ث٠ؾبٝ أ٩ خجٰش، ٩رٖٛ ثوذ إثال٦ً ثبألُوبٙ ا٤٠ٛغ٪ثخ إ٦ٰٛ ٩ثوذ ر٦٤ٰ٘٠ ٢ٟ 15دُبه٦، داخٚ أعٚ 

 .االؿالم ه٬ٜ ٦ِٜٟ

ه٤ذ ا٣ظشاٝ األعٚ ا٠ٛزٗ٪س، ٯ٢٘٠ ٛإلداسح ا٠ٛخزظخ، ث٤بء ه٬ٜ ا٠ٛؾؼش ٩٩عبئٚ اٛذُبم ا٠ٛٔذٟخ ٢ٟ ٛذ١ ا٠ٛو٤ٮ ثبألٟش، إٟب 

إسعبٙ ا٠َٜٛ إ٬ٛ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ ا٠ٛخزض ٩إٟب أٟش ا٠ٛو٤ٮ ثبألٟش، ث٪اعـخ ٓشاس ٟوٜٚ، ثأداء ًشاٟخ إداسٯخ ٯؾذد ٟج٨ٌٜب ٢ٟ 

 دس٧ٞ ثب٤ٛغجخ إ٬ٛ 200.000 دس٧ٞ إ٬ٛ 10.000 دس٧ٞ ثب٤ٛغجخ إ٬ٛ األشخبص اٛزار٢ٰٰ ٢ٟ٩ 40.000 دس٧ٞ إ٬ٛ 3.000

 .األشخبص ا٠ٛو٤٪ٯ٢ٰ

 .ُٮ ؽبٛخ اٛو٪د، رؼبهَ اٌٛشاٟبد ا٠ٛشبس إ٨ٰٛب أهال٥

 62انًبدح 

 .ٯزشرت ه٢ إثشاٝ ا٠ٛظبٛؾخ عٔ٪ؽ ؽْ اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُٮ ا٠ٛزبثوخ

 .ر٪ع٦ اإلداسح ا٠ٛخزظخ ُٮ ؽبٛخ هذٝ إثشاٝ ا٠ٛظبٛؾخ أ٩ هذٝ ر٤ِٰز اٛؤ٪ثخ اإلداسٯخ ا٠َٜٛ إ٬ٛ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ

 .ال ٯغ٪ص أ١ ٯ٠بسط ؽْ إثشاٝ ا٠ٛظبٛؾخ ثوذ ر٪ع٦ٰ ا٠َٜٛ إ٬ٛ ٩ٰٗٚ ا٠ٜٖٛ

 63انًبدح 

ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯش٠ٚ اٛٔشاس اإلداس٭ أُوبال اسر٘جذ ٤ٟز أٗضش ٢ٟ خ٠ظ ع٤٪اد ٟب ٛٞ ٯزٞ اٰٛٔبٝ داخٚ األعٚ ثو٠ٚ ٯشٟٮ إ٬ٛ 

 .اٛجؾش ه٨٤ب أ٩ ٟوبٯ٤ز٨ب

انذخٕل حٍش انتُفٍذ  - انجبة انثبيٍ

 64انًبدح 

ٯو٠ٚ ثأؽ٘بٝ ٧زا اٛٔغٞ اثزذاء ٢ٟ ربسٯخ ٣شش ا٤ٛظ٪ص اٛز٤ل٠ٰٰخ اٛالصٟخ ٛزـج٨ٰٔب ثبٛغشٯذح اٛشع٠ٰخ ٩ه٬ٜ أثوذ رٔذٯش عزخ 

 .أش٨ش ثوذ ٣شش ٧زا اٛٔب٣٪١ ثبٛغشٯذح اٛشع٠ٰخ

 

 (1913 أغظطض 12 )1331 ريضبٌ 9أحكبو تمضً ثتتًٍى انظٍٓز انشزٌف انصبدر فً  - انمظى انثبًَ

 . ثًثبثخ لبٌَٕ االنتشايبد ٔانؼمٕد

 65انًبدح 



ث٠ضبثخ ٓب٣٪١  (1913 أًغـظ 12 )1331 سٟؼب١ 9ٯز٠ٞ اٛٔغٞ األ٩ٙ ٢ٟ اٛ٘زبة األ٩ٙ ٢ٟ اٛل٨ٰش اٛششٯَ اٛظبدس ُٮ 

 : االٛزضاٟبد ٩اٛؤ٪د ثبٛجبة اٛشاثن ٗبٱرٮ

انًظؤٔنٍخ انًذٍَخ انُبخًخ ػٍ انًُتٕخبد انًؼٍجخ  - انجبة انزاثغ

. 106-1انًبدح 

 .ٯوزجش ا٤٠ٛزظ ٟغؤ٩ال ه٢ اٛؼشس ا٤ٛبرظ ه٢ هٰت ُٮ ٤ٟز٪ع٦- 

 – .2-106انًبدح 

ٗٚ شٮء رٞ هشػ٦ ُٮ اٛغ٪ّ ُٮ إؿبس ٣شبؽ ٤٨ٟٮ أ٩ رغبس٭ أ٩ ؽشُٮ، ثو٪ع أ٩ ثذ١٩ ه٪ع، " ٤ٟز٪ط"ٯشاد ث٠ظـٜؼ 

ع٪اء ٗب١ عذٯذا أ٩ ٟغزو٠ال، ٩ع٪اء ٗب١ ٓبثٚ ٛالعز٨الٕ أ٩ ًٰش ٓبثٚ ٦ٛ، أ٩ رٞ رؾ٪ٯ٦ٜ أ٩ ر٪ػٰج٦ ٩إ١ ٗب١ ٟذٟغب ُٮ 

 .٤ٟٔ٪ٙ أ٩ هٔبس

 .روذ ٤ٟز٪عبد األسع ٩رشثٰخ ا٠ٛبشٰخ ٩األع٠بٕ ٩ا٤ٔٛض ٩اٛظٰذ ٤ٟز٪عبد

 .روزجش ا٨٘ٛشثبء ٤ٟز٪عب ٗزٖٛ

 – .3-106انًبدح 

ٯ٤ـ٪٭ ٤ٟز٪ط ه٬ٜ هٰت ه٤ذٟب ال ٯز٪ُش ه٬ٜ اٛغالٟخ اٛزٮ ٢ٟ ا٠ٛؤ٪ٙ ر٪خ٨ٰب ٦٤ٟ ٩رٖٛ أخزا ثو٢ٰ االهزجبس ٗٚ اٛلش٩ٍ، 

 : ٩الع٠ٰب

رٔذٯٞ ا٤٠ٛز٪ط ؛  (أ

االعزو٠بٙ ا٠ٛشرٔت ٢ٟ ا٤٠ٛز٪ط ؛  (ة

 .٩ٓذ هشع ا٤٠ٛز٪ط ُٮ اٛغ٪ّ (ط

 .ال ٯ٢٘٠ اهزجبس ٤ٟز٪ط ٯ٤ـ٪٭ ه٬ٜ هٰت ٛ٘٪١ ٤ٟز٪ط آخش أٗضش إرٔب٣ب هشع الؽٔب ُٮ اٛغ٪ّ

 – .4-106انًبدح 

ٯوزجش ا٤٠ٛز٪ط ٟوش٩ػب إرا ٩ػو٦ ا٤٠ٛزظ ُٮ اٛغ٪ّ إسادٯب، ثو٪ع أ٩ ثذ١٩ ه٪ع، ٢ٟ أعٚ ر٪صٯو٦ أ٩ رؾ٪ٯ٦ٜ أ٩ ر٪ػٰج٦ 

 .أ٩ اعزو٠ب٦ٛ داخٚ اٛزشاة اٛ٪ؿ٤ٮ

. 106-5انًبدح 

٩ٗٚ شخض ٯزظشٍ ثظِخ  ٯوذ ٤ٟزغب، ٗٚ ٟظ٤ن ٤٠ٛز٪ط ٗبٟٚ اٛظ٤ن أ٩ ٤ٟزظ ٟبدح أ٩ٰٛخ أ٩ ٟظ٤ن ٛغضء ٟ٘٪١ ٤٠ٜٛز٪ط- 

 : ٤٨ٰٟخ

٩ٯزٔذٝ ٤٠ٗزظ ث٪ػو٦ ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط اع٦٠ أ٩ هالٟز٦ اٛزغبسٯخ أ٩ أ٭ هالٟخ ٠ٰٟضح أخش٫ ؛ 1 -

أ٩ ٯغز٪سد ٤ٟز٪عب إ٬ٛ اٛزشاة اٛ٪ؿ٤ٮ ٢ٟ أعٚ اٛجٰن أ٩ اٛ٘شاء، ٟن ٩هذ ثبٛجٰن أ٩ ثذ٦٣٩ أ٩ أ٭ ش٘ٚ آخش ٢ٟ أش٘بٙ 2 -

 .اٛز٪صٯن

 – .6-106نًبدح ا

 15إرا اعزؾبٙ رؾذٯذ ٧٪ٯخ ا٤٠ٛزظ، ٯوزجش ٗٚ ٟ٪صم ٤ٟزغب إال إرا أهٜٞ ٧زا األخٰش اٛؼؾٰخ أ٩ ٗٚ ٢ٟ ٦ٛ اٛؾْ، داخٚ أعٚ 

 .ٯ٪ٟب، ه٢ ٧٪ٯخ ا٤٠ٛزظ أ٩ ٧٪ٯخ اٛشخض اٛز٭ ص٩د٥ ثب٤٠ٛز٪ط



 .ٯغش٭ ٣ِظ اإلعشاء ه٬ٜ ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛغز٪سد إرا ٛٞ ٯ٢٘ ٯشٰش إ٬ٛ ٧٪ٯخ ا٠ٛغز٪سد ؽز٬ ٩إ١ ر٠ذ اإلشبسح إ٬ٛ اعٞ ا٤٠ٛزظ

. 106-7انًبدح 

 .ٯغت ه٬ٜ اٛؼؾٰخ، العزؾٔبّ اٛزو٪ٯغ، إصجبد اٛؼشس اٛز٭ ٛؾ٦ٔ ٢ٟ ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛوٰت- 

 .8-106انًبدح 

ٯ٢٘٠ ٤٠ٜٛزظ أ١ ٯ٘٪١ ٟغؤ٩ال ه٢ اٛوٰت ٩إ١ رٞ ط٤ن ا٤٠ٛز٪ط ُٮ إؿبس اؽزشاٝ ٗٚ اٛٔ٪اهذ ٩ا٠ٛٔبٯٰظ ا٠ٛ٪ع٪دح أ٩ سًٞ 

 .ؽظ٪ٙ ا٤٠ٛز٪ط ه٬ٜ رشخٰض إداس٭

 106 –9-انًبدح 

 : ر٤زِٮ ٟغؤ٩ٰٛخ ا٤٠ٛزظ، رـجٰٔب ٨ٛزا اٛجبة، إرا ر٢٘٠ ٢ٟ إصجبد

أ٦٣ ٛٞ ٯٔٞ ثوشع ا٤٠ٛز٪ط ُٮ اٛغ٪ّ ؛  (أ

أ١ اٛوٰت اٛز٭ رغجت ُٮ اٛؼشس ٛٞ ٯ٢٘ ٟ٪ع٪دا ُأص٤بء هشػ٦ ٤٠ٜٛز٪ط ُٮ اٛغ٪ّ أ٩ أ١ ٧زا اٛوٰت ك٨ش الؽٔب ؛  (ة

أ١ ا٤٠ٛز٪ط ٛٞ ٯزٞ ط٤و٦ ث٨ذٍ اٛجٰن أ٩ أ٭ ش٘ٚ آخش ٢ٟ أش٘بٙ اٛز٪صٯن ألًشاع رغبسٯخ ٩ٛٞ ٯزٞ ط٤و٦ أ٩ ر٪صٯو٦ ُٮ ( ط

إؿبس ٣شبؿ٦ اٛزغبس٭ ؛ 

أ١ اٛوٰت ساعن ٠ٛـبثٔخ ا٤٠ٛز٪ط ٜٛٔ٪اهذ اإلٛضاٰٟخ اٛظبدسح ه٢ اٛغٜـبد اٛو٠٪ٰٟخ ؛  (د

أ٦٣ ٛٞ ٯ٢٘ ٤٘٠ٟب اٗزشبٍ اٛوٰت ثب٤ٛلش إ٬ٛ ٟب ٩طٜذ إ٦ٰٛ ؽبٛخ ا٠ٛوشُخ اٛو٠ٰٜخ ٩اٛز٤ٰٔخ أص٤بء هشع ٧زا ا٤٠ٛز٪ط ُٮ  (٥

اٛغ٪ّ ؛ 

ر٤زِٮ ٟغؤ٩ٰٛخ ٤ٟزظ ٟ٘٪١ ٤٠ٜٛز٪ط أ٩ ٓـوخ ٟ٘٪٣خ ٤٠ٜٛز٪ط، رـجٰٔب ٠ٛٔزؼٰبد ٧زا اٛجبة، إرا أصجذ أ٦٣ اؽزشٝ رو٠ٰٜبد أ٩ 

 .دُزش رؾ٠الد ٤ٟزظ ا٤٠ٛز٪ط أ٩ اٛخظبئض ا٠ٛو٤ٜخ ٠ٜٛ٘٪١ أ٩ اٛٔـوخ ا٠ٛ٘٪٣خ

 106-10انًبدح 

 .ٯغت ه٬ٜ اٛشخض ا٠ٛغؤ٩ٙ إطالػ ٗٚ األػشاس اٛزٮ روشػذ ٨ٛب اٛؼؾٰخ- 

  .11-106انًبدح 

ٯ٢٘٠ أ١ رزٜٔض ٟغؤ٩ٰٛخ ا٤٠ٛزظ أ٩ ر٬ٌٜ، ٟن ٟشاهبح ٗٚ اٛلش٩ٍ، إرا ٗب١ اٛغجت ٣برغب ُٮ آ١ ٩اؽذ ه٢ هٰت ُٮ ا٤٠ٛز٪ط 

 .٩خـأ اٛؼؾٰخ أ٩ شخض ر٘٪١ اٛؼؾٰخ ٟغؤ٩ٛخ ه٦٤

 106-12انًبدح 

 .ال رزٜٔض ٟغؤ٩ٰٛخ ا٤٠ٛزظ رغب٥ اٛؼؾٰخ ثغجت ٩ع٪د اٌٰٛش اٛز٭ عب٧ٞ ُٮ ٩ٓ٪م اٛؼشس- 

  13-106انًبدح 

رـجٰٔب ألؽ٘بٝ ٧زا اٛجبة، روزجش ثبؿٜخ ٗٚ اٛشش٩ؽ ا٠ٛؾذدح أ٩ ا٠ٌٰٜٛخ أ٩ ا٠ٜٛٔظخ ٠ٜٛغؤ٩ٰٛخ ٤٠ٜٛزظ أ٩ ٠ٜٛغز٪سد رغب٥ 

 .اٛؼؾٰخ ٩ٗزٖٛ ٗٚ شش٩ؽ اإلهِبء ٨٤ٟب

 14-106انًبدح 

ال ر٠ظ ٟٔزؼٰبد ٧زا اٛجبة ثبٛؾٔ٪ّ اٛزٮ ٯ٢٘٠ ٜٛؼؾٰخ اٛؾظ٪ٙ ه٨ٰٜب اعز٤بدا إ٬ٛ اٛٔب٣٪١ اٛوبد٭ ا٠ٛزوْٜ ثب٠ٛغؤ٩ٰٛخ  - .

 ".اٛؤذٯخ ٩ا٠ٛغؤ٩ٰٛخ اٛزٔظٰشٯخ ٩ث٤لبٝ ٟغؤ٩ٰٛخ خبص عبس٭ ث٦ اٛو٠ٚ ثخظ٪ص ٤ٟز٪عبد ٩خذٟبد ٟو٤ٰخ



 (.2011 أغظطض 17 )1432 يٍ ريضبٌ 16حزر ثبنذار انجٍضبء فً 

 : ٔلؼّ ثبنؼطف

 .انفبطً ػجبص رئٍض انحكٕيخ،

 


