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 يمديخ

رغزُذ اداسح انٕقف ثبنذسعخ األٔنىٗ انىٗ األؽمىبو انيةٓيىخ نهٕقىف ٔانزىٗ اعىزةش األيىش فىٗ           

خ نهٕقف رهزضو انعظش انؾذيش ٔفٗ عًيع انذٔل عهٗ ٔػع ْزِ األؽمبو فٗ طٕسح قٕاَيٍ يُظً

ثٓب انغٓبد انًُٕؽ ثٓب اداسرّ ٔاإلششاف عهيّ ْزا انٗ عبَت االعزُبد انٗ األعظ انعهًيخ نإلداسح 

عٕاء يٍ انُبؽيخ انزُظيًيخ أٔ انًبنيخ، نزنك فبَّ عُىذ انزعىشف عهىٗ انزغشثىخ انًظىشيخ فىٗ اداسح       

ٌ كىىم يىىٍ انغٕاَىىت انٕقىىف يزـهىىت األيىىش ثذايىىخ ثيىىبٌ انٕػىىع انةىىبََٕٗ نهٕقىىف فىىٗ يظىىش صىىى ثيىىب 

انزُظيًيخ ٔانًبنيخ نهٕقف، ٔفٗ اعزعشاع عبو نهزغشثخ انًظىشيخ رهىضو انزيشقىخ ثىيٍ يىب قجىم عىبو        

و ٔيب ثعذِ ؽيش رى فٗ ْزا انعبو اطذاس أٔل قبٌَٕ نهٕقف فٗ يظش ٔانزٖ يبصال انعًىم  6491

 ثّ عبسيًب ؽزٗ اآلٌ.

 زبنيخ:نمم يب عجق فبَّ رى رُظيى ْزِ انًؾبػشح فٗ انيةشاد ان 

 َجزِ ربسيخيخ عٍ انُظبو انٕقيٗ فٗ يظش.: أٔاًل

 صبَيًب: انغٕاَت انةبََٕيخ نهُظبو انٕقيٗ انًظشٖ.

 صبنضًب: انغٕاَت انزُظيًيخ إلداسح انٕقف فٗ يظش.

 ساثعًب: انغٕاَت انًبنيخ نهٕقف فٗ يظش.

 خ )انُزبئظ ٔانًشمالد ٔانًةزشؽبد(.ــخبيغًب: خبرً

 



4 

 ٍ انٕلف فٖخ يصرن : َج ِ ربخية خ ػأٔاًل
 

نةذ عشفذ يظش انٕقف ثظيزٓب دٔنخ اعالييخ يُز دخٕل اإلعىالو انيٓىب ٔرضايىذ ؽغًىّ انىٗ      

% 94ٔقذ يىٍ األٔقىبد كبَىذ َغىجخ     ٗ دسعخ كجيشح عهٗ يش األيبو ٔرميٗ اإلشبسح ُْب انٗ أٌ ف

انعةىبساد انًجُيىخ ٔثعىغ    فؼىاًل عهىٗ انعذيىذ يىٍ     يٕقٕفىخ   (6)يظىش انضساعيىخ  ٗ يٍ عًهىخ أساػى  

انًُةٕالد ٔشًم انٕقف انعذيذ يٍ عٓبد انجش يضم انذعٕح اإلعالييخ ٔانزعهيى ٔانظؾخ ٔانشعبيىخ  

 االعزًبعيخ ٔانًيبِ ٔسعبيخ انؾيٕاَبد ٔغيشْب.

رُظىيى ْىزِ األٔقىبف عهىٗ األؽمىبو انيةٓيىخ انًُظًىخ نهٕقىف ٔنىى يىزى           ٗ ٔكبٌ انعًم يغىيش فى  

اَشىىبء ٗ انىىزٖ يغىىزُذ انيىىّ انًغىىهًٌٕ فىىٗ عىىكىىبٌ انًشعىىع األعبٗ رةُىىيٍ انٕقىىف ألٌ انزىىشاس انيةٓىى

انٕقف ٔاداسارّ ٔكبٌ انةؼبح يشععٌٕ انيّ فيًىب يعىشع عهىيٓى يىٍ يُبصعىبد أٔ قؼىبيب نهيظىم        

 و.6121ٔظم األيش كزنك ؽزٗ طذٔس قبٌَٕ َبيخ نألٔقبف ثًظش عبو  (2)فيٓب

ٕاعذ انيةٓيىخ كىبٌ   أيب عٍ انغٓخ انًمهيخ ثبداسح األٔقبف ٔكيييخ اإلداسح ، فبَّ عشيًب عهٗ انة

ًىش قؼىبء   هٕقىف، ٔنمىٍ عُىذيب رىٕنٗ رٕثىخ ثىٍ َ      يزٕنٗ اإلداسح انٕاقف َيغّ أٔ يٍ يعيُّ َىبظشًا ن 

صيٍ خالفخ ْشبو ثٍ عجذ انًهك رغيىش األيىش ؽيىش نًىب     ٗ و( ف328-327ْـ= 624-661يظش )

ٌ أػىع  رٕنٗ رٕثخ انةؼبء قبل يب أسٖ يشعع ْزِ انظذقبد اال انٗ انيةىشاء ٔانًغىبكيٍ، فىؤسٖ أ   

ٔانزىىٕاسس فهىىى يًىىذ رٕثىىّ ؽزىىٗ طىىبس   –انؼىىيبو ٔانٓىىال   –يىىذٖ عهيٓىىب ؽيظىىًب نٓىىب يىىٍ انزىىٕاء  

 يظش ربثعخ نهةؼبء انششعٗ.ٗ ، ٔيٍ رنك انزبسيخ أطجؾذ األٔقبف ف(7)نالؽجبط ديٕاًَب عظيًًب

ؽيش أطجؾذ اداسح األٔقبف يغئٕنيخ يشىزشكخ ثىيٍ انةؼىبء انىزٖ نىّ اإلشىشاف انعىبو ٔانؾمٕيىخ         

فىىٗ ديىىٕاٌ األٔقىىبف انىىزٖ يزىىٕنٗ اإلداسح انيعهيىىخ راريىىًب أٔ ثٕاعىىـخ انُظىىبس ٔانىىٕكالء ٔنةىىذ     يًضهىىخ

 :(9)رـٕسد دٔأيٍ األٔقبف عهٗ يذٖ انزبسيخ فٗ أشمبل عذح يٍ أيضهزٓب يب يهٗ

 ٔيعزجىش ْىزا   « ديٕاٌ األٔقبف»ثبشب اداسح عًيذ ٗ يؾًذ عه اَشؤ و6871عبو ٗ ف

 ش إلداسح ٔيشاقجخ األٔقبف.انعظش انؾذيٗ انذيٕاٌ أٔل ْيئخ ف

 ٔأطجؾذ األٔقبف « يغهظ ٔصساء»رى رشميم أٔل يغهظ َظبس  و6816عبو ٗ ف

 قـبعًب يٍ َظبسح انًعبسف انعًٕييخ ٔاألٔقبف.

 عجبط األٔل ثبعبدح رُظيى ديٕاٌ األٔقبف.ٖ قبو انخذيٕ و6838عبو ٗ ف 

                                           

مؤسسيا  وروفي  ورمشيالت  ورىيى اوو ي  » -رئيس  يسةيا وقافيال ورمةي  ا  –خلوصى محمد خلوصى  ( 1
ى في ورقضيا ا ورمسيىجدة»بحث مقيد  رلحلقيا وراقاةيسا :يو   « ورمعاص ة )اج با يسةا وقافال ورمة  ا(

  ، ص2002بجامعا وقزي  أكىوب  ى ورماعقدة بم كز صارح كامل رتفىةاد وإلستم« وروف 
وقمانييا ورعامييا « ورمعاصيي ى دا  ورعييارا وإلسييتمى أ:الييا  وروفيي  ا: كييا ورىقاييس  فيي»عطسييا فىحييى ورو شييى  ( 2

 .39 ، ص2002رألافال بارالو ت 

  .1980دور وراهضا ورع بسا بارقاي ة « مة  وقافال اورحساة وال ىماعسا فى»محمد محمد أمس   ( 3

 م  ع سابق. –خلوصى محمد خلوصى    ( 4
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 هذ يبنيىًب  و اَيظهذ األٔقىبف عىٍ َظىبسح انًعىبسف انعًٕييىخ ٔاعىزة      6882عبو ٗ ف

 ٔاداسيًب ٔأؿهق عهيٓب ديٕاٌ عًٕو األٔقبف.

 و طىذس أيىش عىبنٗ يىٍ انخىذيٕٖ ثبنزظىذيق عهىٗ الئؾىخ اعىشاءاد          6841عبو ٗ ف

ديٕاٌ عًٕو األٔقبف ٔثيٍ ْزا األيش اخزظبص انىذيٌٕ ٔرشىميم يغهىظ األٔقىبف     

 األعهٗ ٔاخزظبطبرّ.

 ثبَشىىبء َظىىبسح  أيىىشًا عبنيىىًبٗ عجىىبط ؽهًىىٗ انضىىبَٖ و أطىىذس انخىىذي6467ٕعىىبو ٗ فىى

 يغهىىظ يغىىًٗ يغهىىظ األٔقىىبف األعهىىٗ.   ّاألٔقىىبف يشأعىىٓب َىىبظش )ٔصيىىش( يعبَٔىى  

 ٔاعزًش ْزا انٕػع ؽزٗ اآلٌ ثٕعٕد ٔصاسح األٔقبف.
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 ن : انجٕاَت انمبََٕ خ نهُظبو انٕلفٗ انًصرٖثبَ ًب

 

ثذأد يؾبٔالد ٔػع قبٌَٕ نهٕقف فٗ يظش يُىز ثذايىخ انةىشٌ انعشىشيٍ انًىيالدٖ ٔكبَىذ       

ل يؾبٔنخ عهٗ يذ عذد يٍ كجبس انًال  ٔأعؼبء انًغبنظ انزششيعيخ، يغهظ شٕسٖ انةٕاَيٍ، أٔ

و ثًٕافةىخ يغهىظ انىٕصساء انًظىشٖ     6421صى عبءد انًؾبٔنخ انضبَيىخ عىبو    –انغًعيخ انزششيعخ 

عهىٗ يىزكشح ٔصاسح انعىىذل ثٕطىيخ نغُىخ يئنيىىخ يىٍ كجىىبس انعهًىبء ٔسعىبل انةىىبٌَٕ نٕػىع قىىبٌَٕ         

قبََٕىًب نًؾبعىجخ انُظىبس عهىٗ أٌ     و ثٕػىع انؾمٕيىخ   6472بءد يؾبٔل صبنضخ عىبو  نألٔقبف، صى ع

رمٌٕ انًؾبعىجخ أيىبو ٔصاسح األٔقىبف ثىذاًل يىٍ انةؼىبء انشىشعٗ، ٔنمىٍ كىم ْىزِ انًؾىبٔالد نىى             

يمزت نٓب انُغبػ، انٗ ثذايخ انعةذ انخبيظ يٍ انةشٌ انعشىشيٍ انًىيالدٖ فىزى رشىميم نغُىخ نٕػىع       

و ٔرًذ اؽبنزّ انىٗ انجشنًىبٌ انًظىشٖ ٔاعىزًشد     6497ذ يُّ فٗ يبسط قبٌَٕ نألٔقبف ٔاَزٓ

 6491نغىىُخ  98انةىىبٌَٕ سقىىى »و ثعُىىٕاٌ 6491يُبقشىىزّ نًىىذح صىىالس عىىُٕاد ؽزىىٗ طىىذس عىىبو  

صى أعشيذ عهيّ رعذيالد قبََٕيىخ عذيىذح، ٔفىٗ ْىزِ انيةىشح عىٕف َةىذو        « ثزُظيى انٕقف انًظشٖ

 ك ثبعزعشاع نهةٕاَيٍ انزبنيخ نّ ٔرنك فٗ اآلرٗ:هٗ رنَعشػًب يٕعضًا نًؾزٕيبد انةبٌَٕ صى 

 و6446نسُخ  44أْى يحتٕيبد انمبٌَٕ خلى  –أ 

 : رُبٔنذ يب يهي:إَشبء انٕلف ٔشرٔطّ )ػشر يٕاد( -6

 .يزى اَشبء انٕقف ٔرٕصيةّ أيبو انًؾبكى انششعيخ 

 .انٕقف عهٗ انًغغذ يمٌٕ يئثذًا 

 مٌٕ يئثذًا أٔ يئقزًب.انٕقف عهٗ يبعذا انًغغذ يٍ انخيشاد يغٕص أٌ ي 

 ( ال يمٌٕ اال يئقزًبانٕقف انٕقف عهٗ غيش انخيشاد )ٗٔؽذد انةبٌَٕ انزؤقيذ  ،األْه

 نّ ثًب ال يزغبٔص عزيٍ عبيًب ٔال يغٕص عهٗ أكضش يٍ ؿجةيٍ.

       انشىشيعخ  ٗ شىشيعزّ ٔفى  ٗ ٔقف غيش انًغهى طؾيؼ يب نىى يمىٍ عهىٗ عٓىخ يؾشيىخ فى

 اإلعالييخ.

   ٕ ل ٔكىىزا ؽظىىىض ٔأعىىٓى شىىىشكبد األيىىٕال انًغىىىزغهخ    يغىىٕص ٔقىىىف انعةىىبس ٔانًُةىىى

 اعزغالاًل عبئضًا ششعًب.

ٍ : نهٕاقىف أٌ يشعىع   انٕلف )ثالث  يالٕاد(   ػٍانرجٕع   -2 ٔقيىّ كهىّ أٔ ثعؼىّ كًىب      عى

انشىشٔؽ انعشىشح ْٔىٗ    ٗ ، كزنك نّ انؾق فيظبسفّ ٔششٔؿّٗ يغٕص نّ أٌ يغيش ف

 –يٍ يٍ ٔانًىىىٕظخ انًخظظىىىخ نهًغىىىزؾةييةىىىبديش األَظىىىجٗ )انضيىىىبدح ٔانُةظىىىبٌ فىىى 

ٔاإلخشاط نهًٕقٕف عهيٓى  ٔاإلدخبل –عـبء ٔانؾشيبٌ نجعغ انًٕقٕف عهيٓى إلٔا

كهىىّ ثًىىب ال يىىئدٖ انىىٗ    ٔرنىىك ثىىذال ٔاالعىىزجذال( إلٔا –يم ٔانزخظىىيض ؼىىٔانزي –

 يخبنيخ يب َض عهيّ انةبٌَٕ .
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زِ : ٔععم انةبٌَٕ رنك ؽةىًب نهًؾمًىخ انشىشعيخ ثىؤٌ رشىزشٖ ثٓى      أيٕال انجدل )يبدربٌ( -3

األيٕال عةبسًا أٔ يُةٕاًل يؾم يؾم انعيٍ انًٕقٕفخ ٔأٌ رؤرٌ ثبعىزضًبس أيىٕال انجىذل    

 ؽزٗ ٔقذ انششاء.

 :ٔيمٌٕ فٗ األؽٕال انزبنيخ إَٓبء انٕلف )ثث  يٕاد(ن : -4

 انٕقف انًئقذ. فٗ* اَزٓبء انًذح 

 * اَةشاع انًٕقٕف عهيٓى.

 االعزجذال ثّ. * ارا رخشثذ أعيبٌ انٕقف ٔنى يًمٍ عًبسح انًخشة أٔ

 طبس يهمًب نهًغزؾةيٍ. فبٌ نى يمٍٔيظيش يب اَزٓٗ فيّ انٕقف يهمًب نهٕاقف اٌ كبٌ ؽيًب 

يبدح يٍ انةبٌَٕ أٖ صهش انًٕاد ٔرىى   26: شغم ْزا انًٕػٕو انٕقفٗ االستحمبق ف -5

 ٗ.انٕقف ٔعهٗ األخض انٕقف األْهٗ انًغزؾةيٍ ف أَظجخفيٓب رُظيى عًهيخ 

: ٔيزعهق ْزا انًٕػٕو قغًخ انٕقف ثىيٍ انًغىزؾةيٍ ثعىذ    خثغ يٕاد(لسًخ انٕلف )أ -6

 ؽبنخ انٕقف األْهٗ.ٗ ٔفبح انٕاقف ف

 : ٔرُبٔل انةبٌَٕ فيّ يب يهٗ:نُظر ػهٗ انٕلف )ػشر يٕاد(ا -7

 م اقشاس انُبظش نغيشِ ثبنُظش عهٗ انٕقف.جـي -أ 

عيخ يبعىىذا ال يغىىٕص نهُىىبظش أٌ يغىىزذيٍ عهىىٗ انٕقىىف اال ثىىبرٌ انًؾمًىىخ انشىىش       -ة

 االنزضايبد انعبديخ إلداسح انٕقف.

انُظش يمٌٕ نًٍ ششؽ نّ انٕاقف صى نًٍ يظهؼ نّ يٍ رٖٔ انٕاقف ٔأقبسثّ صىى   -عـ

 نٕصاسح األٔقبف.

 انًغزؾةيٍ يٍ يظهؼ نهُظش عهيّ.ٗ ال يٕنٗ أعُجٗ انُظش عهٗ انٕقف ارا كبٌ ف -د

 نًغزؾةيٍ.يعزجش انُبظش أييًُب عهٗ يبل انٕقف ٔٔكياًل عٍ ا -ْـ

رةظىىيش عغىىيى َؾىىٕ أعيىىبٌ انٕقىىف ٔغالرىىّ،   انُىىبظش يغىىئٕل عىىٍ يىىب يُشىىؤ يىىٍ    -ٔ 

 غيش ارا كبٌ نّ أعش عهٗ انُبظش.ٔيغئٕل عٍ انزةظيش اني

زى يؾبعىىجخ انُىىبظش ثًٕعىىت يغىىزُذاد كزبثيىىخ ٔؽغىىبثبد يُزظًىىخ ٔنهًؾمًىىخ       رىى -ص 

عىشِ كهىّ   رنك ؽشيبَّ يٍ أٗ عةٕثزّ ثغشايخ يبنيخ ارا نى يةذو انؾغبة ثًب ف

 أٔ ثعؼّ.

يٍ طبفٗ  %2.1يؾغض كم عُخ  : أنضو انةبٌَٕ انُبظش ثؤٌػًبخح انٕلف )يبدربٌ(  -4

ؾمًىىخ ٔيىىزى خضاَىىخ انً ٗ فىىانًؾزغىىض ٔيىىٕدو انًجهىى   يخظىىض نعًىىبسح انٕقىىفشيىىع ان

، فبرا اؽزبعذ انعًبسح انٗ أكضش يٍ ْزِ انُغجخ فال يغٕص خانظشف يُّ ثبرٌ انًؾمً

 طبفٗ انغهخ اال ثبرٌ انًغزؾةيٍ.% يٍ 24طشف صيبدح عٍ 
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ٔخظظذ انًٕاد انجبقيخ )عىجع يىٕاد( ألؽمىبو خزبييىخ رزعهىق ثبنُـىبن انضيُىٗ نجىذء رـجيىق          

 انةبٌَٕ ٔيعبنغخ األؽمبو االَزةبنيخ.

 : ٔيٍ أًْٓب يب يهٗ:ة( انتؼديثد انًتتبن خ ػهٗ لبٌَٕ انٕلف

َظىىبو انغىىبء نخيىىشاد )ثبنغىىبء َظىىبو انٕقىىف عهىىٗ غيىىش ا  6412نغىىُخ  684انةىىبٌَٕ سقىىى  -6

 انٕقف األْهٗ أٔ انزسٖ(.

نغىىُخ  684ثزعىىذيم ثعىىغ أؽمىىبو انةىىبٌَٕ انغىىبثق سقىىى   6412نغىىُخ  792انةىىبٌَٕ سقىىى  -2

6412. 

 و ٔرُبٔل يٕػٕعيٍ سئيغييٍ:6417نغُخ  293انةبٌَٕ سقى  -7

ارا »رعذيم يظبسف انٕقف ؽيش عىبء:  ٗ انًٕػٕو األٔل: خبص ثؾق ٔصيش األٔقبف ف

ٓب ٔنى رمٍ يٕعىٕدح، أٔ ٔعىذد   عيُعٓخ انجش انًٕقٕف عهيٓب أٔ نى يعيٍ انٕقف 

عىبص نىٕصيش األٔقىبف ثًٕافةىخ يغهىظ األٔقىىبف       ٗ يُٓىب، يىع ٔعىٕد عٓىخ ثىش أٔنى     

ٔ   ان ِعبصااألعهٗ ٔ ثعؼىّ عهىٗ انغٓىخ     ًؾمًخ انششعيخ أٌ يظىشف انشيىع كهىّ أ

 «.رةيذ ثششؽ انٕاقف انزٗ يعيُٓب دٌٔ

عٓخ ثش كبٌ انُظش عهيّ ثؾمى ْزا انةىبٌَٕ نىٕصاسح   انًٕػٕو انضبَٗ: ارا كبٌ انٕقف عهٗ 

 ى.نًعيٍ ثبالعى يشزشؽ انٕاقف انُظش نُيغّ أٔ األٔقبف يب ن

ؽيىش   6417نغُخ  293ثزعذيم َض أؽمبو انةبٌَٕ سقى  6417نغُخ  193انةبٌَٕ سقى  -9

 انٕقف نُيغّ فةؾ دٌٔ غيشِ.ٗ االشزشاؽ ثبنُظش فٗ ؽق انٕاقف فقظش انةبٌَٕ 

و 6417نغىُخ   293و ثزعىذيم ثعىغ أؽمىبو انةىبٌَٕ سقىى      6419نغُخ  241انةبٌَٕ سقى  -1

ٔشًم انزعذيم عٕاص رُبصل ٔصاسح األٔقبف عهٗ انُظش عهٗ انٕقف ارا كبَىذ عٓىخ انجىش    

ٔنىٕصاسح األٔقىبف نغىجت يٕعىت نهعىضل أٌ رـهىت يىٍ         ،انًٕقٕف عهيٓب عًعيخ أٔ ْيئخ

 عٕد انُظش نهٕصاسح.انًؾمًخ انششعيخ عضل انغًعيخ أٔ انٓيئخ عٍ انُظش ٔي

و ثزُظىىيى اعىىزجذال األساػىىٗ انضساعيىىخ انًٕقٕفىىخ عهىىٗ    6413نغىىُخ  612انةىىبٌَٕ سقىىى   -1

عٓىىبد انجىىش، ٔانىىزٖ َىىض ثىىؤٌ رغىىزجذل خىىالل يىىذح أقظىىبْب صىىالس عىىُٕاد األساػىىٗ          

عهيب نإلطالػ انضساعيخ انًٕقٕفخ عهٗ عٓبد انجش انعبيخ عٍ ؿشيق رغهيًٓب انٗ انٓيئخ ان

ٍ نىّ ؽىق انُظىش عهىٗ األٔقىبف عىُذاد رغىبٖٔ قيًىخ األساػىٗ          نًى انضساعٗ انزٗ رئدٖ 

ٔ 7ثيٕائىىذ  زغىىهى انًئعغىىخ االقزظىىبديخ ر% عىىُٕيًب، ٔرغىىزٓهك انغىىُذاد عهىىٗ صالصىىيٍ عىىُخ 

انًشىىىشٔعبد ٗ عىىىزغالنٓب فىىىزٓهك )يغىىىزشد يىىىٍ قيًىىىخ انغىىىُذاد( ال قيًىىىخ يىىىب يغىىى انعبيىىىخ 

 ٓب عُٕيًب.% يٍ قيًز7.1االقزظبديخ عهٗ أٌ رئدٖ عبئذًا عهيٓب ال يةم عٍ 

و ْٕٔ 6417نغُخ  293و ثزعذيم ثعغ أؽمبو انةبٌَٕ سقى 6413نغُخ  74انةبٌَٕ سقى  -3

رعذيم شمهٗ ؽيىش أَىّ ثعىذ انغىبء انةؼىبء انشىشعٗ رىى ؽىزف انيةىشح انخبطىخ ثؼىشٔسح            

 رغيش يظبسف األٔقبف انخيشيخ.ٗ اعبصح انةؼبء انششعٗ نؾق ٔصيش األٔقبف ف
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و 6413نغىىُخ  612ثعىىغ أؽمىىبو انةىىبٌَٕ سقىىى   و ثزعىىذيم 6418نغىىُخ  6انةىىبٌَٕ سقىىى   -8

انةىىبٌَٕ انًىىزكٕس يىىزى ثًةزؼىىبْب ػىىًبٌ انؾمٕيىىخ  ٗ ثبػىىبفخ فةىىشح انىىٗ انًىىبدح انشاثعىىخ فىى 

انًئعغخ االقزظبديخ انًمهيخ ثبعزضًبس أيٕال انجذل نهغُذاد انًغزٓهمخ ألساػٗ األٔقبف 

 ػًبٌ عذاد انؾذ األدَٗ نهشيع.ٗ انًغهًخ نإلطالػ انضساعٗ ٔف

و 6413نغىىُخ  612ثزعىىذيم ثعىىغ أؽمىىبو انةىىبٌَٕ سقىىى    6418نغىىُخ  16ٌٕ سقىىى انةىىبَ -4

ثبألرٌ نٕصاسح األٔقبف ثبرًبو اعشاءاد اعزجذال األؿيبٌ انضساعيخ انًٕقٕفخ عهٗ عٓبد 

 انجش انعبيخ انزٗ سعب يضاد اعزجذانٓب قجم انعًم ثبنةبٌَٕ.

عيىىبٌ انزىىٗ  ٕيىىم ٔصاسح األٔقىىبف اداسح األ خو ثز6418نغىىُخ  622انةىىبٌَٕ سقىىى   -64

 كبٌ انًغزؾةٌٕ يةيًٌٕ اقبيخ عبديخ خبسط يظش. زٗاَزٓٗ فيٓب انٕقف ي

شىؤٌ قغىًخ األعيىبٌ انزىٗ اَزٓىٗ فيٓىب انٕقىف        ٗ فى  6414نغىُخ   11انةبٌَٕ سقىى   -66

 )خبطخ انٕقف األْهٗ(.

 شؤٌ رغهيى األعيبٌ انزٗ اَزٓٗ فيٓب انٕقف.ٗ و ف6414نغُخ  11انةبٌَٕ سقى  -62

و ثشؤٌ رغىهيى األعيىبٌ انٕقييىخ انزىٗ رىذيشْب ٔصاسح      6412نغُخ  99انةبٌَٕ سقى  -67

 األٔقبف انٗ انغٓبد انزبنيخ إلداسرٓب َيبثخ عٍ ٔصاسح األٔقبف عهٗ انٕعّ انزبني:

 انزٗ اَزٓٗ فيٓب انٕقف ٔانًشًٕنخ ثؾشاعخ ٔصاسح األٔقبف  رغهى األساػٗ انضساعيخ

 انٗ انٓيئخ انعبيخ نإلطالػ انضساعٗ.

 انخبطخ عيخ انًٕقٕفخ عهٗ عٓبد انجشاعزجذال األساػٗ انضسا. 

       ٕ ٔصاسح  نخ ثُظىش رغهيى انًجبَٗ ٔاألساػىٗ انيؼىبء انزبثعىخ نألٔقىبف انخيشيىخ انًشىً

عىزغالنٓب ٔانزظىشف فيٓىب نؾغىبة ٔصاسح األٔقىبف ٔكىزا       الاألٔقبف انٗ انًؾبفظبد 

 انًجبَٗ ٔاألساػٗ انزٗ اَزٓٗ فيٓب انٕقف.

و ثشىىؤٌ 6417نغىىُخ  293بٌَٕ سقىىى و ثزعىىذيم انةىى6434نغىىُخ  28انةىىبٌَٕ سقىىى  -69

انُظش عهٗ األٔقبف انخيشيىخ ٔرعىذيم يظىبسفٓب عهىٗ عٓىبد انجىش ؽيىش اػىبفذ ؽىق          

اإلداسح أٔ فىٗ انظىشف أٔ فيًٓىب يعىًب أؽىذ      ٗ انُظىش يىع رٕكيهٓىب فى    ٗ فاألٔقبف ٔصاسح 

 األفشاد يٍ أعشح انٕاقف أٔ يٍ غيشْى.

ًظىشيخ ْٔىٗ انزىٗ رىذيش     و ثبَشبء ْيئىخ األٔقىبف ان  6436نغُخ  84انةبٌَٕ سقى  -61

 .)فٗ انيةشح انزبنيخ(األٔقبف ؽبنيًب ٔعٕف َزعشف عهيٓب أكضش 

و ثبعىىزشداد األساػىىٗ انضساعيىىخ انزبثعىىخ نهٕقىىف    6437نغىىُخ  92انةىىبٌَٕ سقىىى   -61

انخيشٖ انزٗ كبَذ قذ رغهًزٓب انٓيئخ انعبيخ نإلطالػ انضساعٗ ٔنى يزى رٕصيعٓىب ٔكىزا   

َىىذ قىىذ رغىىهًزٓب انًؾبفظىبد ٔنىىى يىىزى انزظىىشف  اعىزشداد انعةىىبساد ٔاألساػىىٗ انزىٗ كب  

 فيٓب.

 شؤٌ آَبء االؽمبس عهٗ األعيبٌ انًٕقٕفخ.ٗ و ف6482نغُخ  97انةبٌَٕ سقى  -63
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ْزا انٗ عبَت عذح قٕاَيٍ أخشٖ عذيذح إلنغبء ثعغ انًىٕاد أٔ رعىذيهٓب يُٓىب عهىٗ ٔعىّ       

 اإلعًبل:

 744ٔانةىىبٌَٕ سقىىى ، 6412نغىىُخ  629، ٔانةىىبٌَٕ سقىىى 6493نغىىُخ  38انةىىبٌَٕ سقىىى  

، ٔانةىبٌَٕ سقىى   6414نغىُخ   237ٔانةبٌَٕ سقى ، 6417نغُخ  194ٔانةبٌَٕ سقى ، 6417نغُخ 

، 6419نغىىىُخ  71، ٔانةىىىبٌَٕ سقىىىى  6414نغىىىُخ  219، 677، 42، 24ٔ 6419نغىىىُخ  233

 .6414نغُخ  96ٔانةبٌَٕ سقى 

 .انيةشاد انزبنيخ ٗظم ْزِ انةٕاَيٍ رزى اداسح انٕقف ثبنشمم انزٖ َزعشف عهيّ فٗ ٔف 

 فٗ يصر ثبنثًبن : انجٕاَت انتُظ ً خ إلداخح انٕلف

 

ٔرعذيالرىىّ أطىىجؼ  6491نغىىُخ  98ثعىىذ رُظىىيى انٕقىىف فىىي يظىىش ثًٕعىىت انةىىبٌَٕ سقىىى   

انٕقف ٔيذيش انٕقف يٍ خالل انًغهظ األعهٗ نألٔقبف صى نغُىخ شىئٌٕ   ٔصيش األٔقبف ْٕ َبظش 

و ٔنهٕصاسح أٌ رٕكم فٗ 6413ٗ ٔقذ انغبئّ عبو انٕقف ثبنٕصاسح ٔثبششاف انةؼبء انششعٗ ؽز

ٔانغىبثق ركشْىب رةىشس    اإلداسح انزُييزيخ ألعيبٌ انٕقىف خخىشيٍ كًىب أَىّ ثًٕعىت انةىٕاَيٍ انالؽةىخ        

رغىىهيى أعيىىبٌ انٕقىىف يىىٍ أساػىىٗ صساعيىىخ نهٓيئىىخ انعبيىىخ نإلطىىالػ انضساعىىٗ ٔيجىىبَٗ ٔأساػىىٗ  

انٓب ثًٕعىت  ؼاًل عىٍ يىب رةىشس يىٍ اعىزجذ     فؼبء نهًؾبفظبد إلداسرٓب َيبثخ عٍ ٔصاسح األٔقبف ف

و ٔطىذٔس انةىبٌَٕ   6436ٔظم األيىش كىزنك ؽزىٗ عىبو      انيةشح انغبثةخ، عُذاد ؽغجًب ركشَبِ فٗ

و ثبَشبء ْيئخ األٔقبف انًظشيخ انزٗ أطجؾذ ٔؽزٗ اآلٌ ْٗ انًُىٕؽ ثٓىب   6436نغُخ  84سقى 

غٕاَىىت انزُظيًيىىخ إلداسح اداسح األٔقىىبف فىىي عًٕٓسيىىخ يظىىشيخ انعشثيىىخ، ٔنىىزنك عىىٕف َزُىىبٔل ان

 األٔقبف )أٖ يٍ يذيش انٕقف( يٍ خالل ْزا انةبٌَٕ ْٔزِ انٓيئخ عهٗ انٕعّ انزبنٗ:

 : ٔرزًضم فٗ اآلرٗ:يصر إداخح ا ألٔلبف فٗ أ ( انجٓبد انًُٕط ثٓب

نغُخ  84يٍ انةبٌَٕ سقى  1انًبدح )ٔصيش األٔقبف ْٕ انُبظش عهٗ األٔقبف انخيشيخ  -6

 و(.6436

اداسح ثظىيزّ َىبظش انٕقىف،    ٗ ْيئخ األٔقبف انًظشيخ َيبثخ عٍ ٔصيىش األٔقىبف   رزٕن -2

 و(.6436نغُخ  84يٍ انةبٌَٕ سقى  2/1/ 6ٔاعزضًبس األٔقبف )انًٕاد 

مى انًؾهىٗ أٔ عًعيىخ رعبَٔيىخ أٔ    ؾخ أٌ رٕكم فشدًا أٔ ٔؽذح يٍ ٔؽذاد انيئٓيغٕص نه -7

 67يةبثم عًٕنخ رؾظيم )يبدح غيشْب فٗ رؾظيم ايشادارٓب فٗ َـبن اقهيًٗ يعيٍ 

 و(.6432نغُخ  6696يٍ الئؾخ انٓيئخ انظبدسح ثبنةشاس انغًٕٓسٖ سقى 

ثةبٌَٕ اَشبء انٓيئخ ٔيمٌٕ انُظش فيٓىب نهٕاقىف   األٔقبف انخيشيخ انزٗ رُشؤ ثعذ انعًم  -9

ثُبئّ يٍ انـجةخ األٔنىٗ فةىؾ عهىٗ    أثُبئّ يٍ ثعذِ رظم ثعذ ٔفبح انٕاقف في اداسح ألٔ

 يٍ انةبٌَٕ(. 64زضيٕا ثزةذيى كشف ؽغبة يغزٕفٗ انٗ انٓيئخ )يبدح أٌ يه

 ة( االختصبصبد اإلداخيخن :
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 ْيئخ األٔقبف انًظشيخ: ٔرزؾذد اخزظبطبرٓب فٗ اآلرٗ: -6     

 .انًؾبفظخ عهٗ أيٕال انٕقف 

 .اداسح ٔاعزضًبس أيٕال انٕقف 

 .رؾظيم ايشاداد ٔغالد انٕقف ٔرغهيى انظبفٗ انٗ ٔصاسح األٔقبف 

رزغهى طبفٗ سيع األٔقبف انخيشيخ نظشفّ فٗ أٔعّ انجىش ٔفةىًب نشىشٔؽ     ٔصاسح األٔقبف: -2

 و6417 نغىُخ  293انٕاقييٍ ٔؽغجًب يشاِ ٔصيش األٔقبف ؿجةًب نًب عبء فٗ انةىبٌَٕ سقىى   

 ٔرعذيالرّ.

 : ٔرُبٔل فيّ يب يهٗ:جـ( انتُظ ى اإلداخٖ

الئؾخ رُظيى انعًم ثبنٓيئخ انظبدسح  : َظذ انًبدح انضبَيخ يٍيجهس إداخح ْ ئخ األٔلبف -6

 387و ٔانًعذنىىخ ثىىبنةشاس انغًٓىىٕسٖ سقىىى 6432نغىىُخ  6696ثىىبنةشاس انغًٓىىٕسٖ سقىىى 

 و عهٗ اآلرٗ:6431نغُخ 

 يزٕنٗ اداسح انٓيئخ يغهظ اداسح يشمم عهٗ انٕعّ انزبنٗ:» 

 سئيغًب   * سئيظ انٓيئخ 

 * عؼٕيخ كم يٍ: 

يذيش عبو األقغبو انُٓذعيخ  –ال  ٔاالعزضًبس ثبنٓيئخ يذيش عبو األي –يذيش عبو انٓيئخ  -

ٔكيىم ٔصاسح اإلعىمبٌ    –ٔكيىم ٔصاسح انضساعىخ    –يذيش عبو انضساعيخ ثبنٓيئخ  –ثبنٓيئخ 

أؽىذ   –يغزشبس يىٍ يغهىظ انذٔنىخ     –ٔكيم ٔصاسح األٔقبف  –ٔكيم ٔصاسح االقزظبد  –

 يخزبسِ ٔصيش األٔقبف.عهًبء انششيعخ اإلعالييخ 

دائًىىىخ يعٓىىىذ انيٓىىىب ثىىىجعغ أٔ ٌ يشىىىمم يىىىٍ ثىىىيٍ أعؼىىىبئّ أٔ غيىىىشْى نغبَىىىًب يئقزىىىخ  ٔنهًغهىىىظ أ

ْٕ انغهـخ انًٓيًُخ عهٗ شىئَٕٓب ٔرظىشف أيٕسْىب ٔاقزىشاػ     انٓيئخ ٔيغهظ اداسح  ،اخزظبطبرّ

انغىشع انىزٖ   انغيبعخ انعبيخ انزٗ يغيش عهيٓب ٔنّ أٌ يزخز يب يشاِ الصيًب يىٍ انةىشاساد نزؾةيىق    

 انٓيئخ انةبْشح عهٗ أٌ رُشئ نٓب يُبؿق فشعيخ فٗ انًؾبفظبد. ٔيةشّ، أَشئذ انٓيئخ يٍ أعه

 ٔيؤخز انشمم انزبنٗ: انٓ كم انتُظ ًٗ نهٓ ئخ -2     



44 

 

 خئ س يجهس إداخح انٓ ئخ

 

 انشئٌٕ انةبََٕيخ          انزيزيش انعبو   

 يمزت خذيخ انًٕاؿُيٍ          يشكض انًعهٕيبد   

 األيٍ         انزُظيى ٔانزذسيت   

 

 

 انًشكضيخ نهًهميخ انعةبسيخسئيظ اإلداسح                 ٔكيم انٕصاسح   يخنهشئٌٕ االقزظبد سئيظ اإلداسح انًشكضيخ  

 ٔانضساعيخ                                  يذيش عبو انٓيئخ     ٔاالعزضًبس                       

 

 يدير ػبو       يدير ػبو       و انٓيئخٔفش يذيش عبو يذيش عبو  يدير ػبو االستثًبخ بٌيدير ػبو اإلسك
 انشئٌٕ انسخاػ خ       انًهك خ انؼمبخيخ      ثبنًؾبفظبد انشئٌٕ   انشئٌٕ   اداسح انزًٕيم -  اداسح انزشييذ -
 اداسح االعزجذال -    اسح انًششٔعبداد - )انًُبؿق(  اإلداسيخ  انًبنيخ   اداسح انجؾٕس -  اداسح اإلعمبٌ -

 اداسح ُْذعخ األعيبٌ -    اداسح انخذيبد -        اداسح انًششٔعبد -   
 اداسح االؽمبس -    اداسح اإليشاداد -             
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 نهٕلف فٗ يصر ن : انجٕاَت انًبن خخاثؼًب
 

 يٍ أْى ياليؼ انزغشثخ انًظشيخ في اإلداسح انًبنيخ نهٕقف يب يهي: 

انزىٗ رىىذيشْب ْيئىخ األٔقىىبف انًظىشيخ: ؽيًُىىب أَشىئذ ْيئىىخ األٔقىبف كبَىىذ       :أ ( األيالٕال انٕلف الالخ 

 أٔػبو أيٕال انٕقف كبآلرٗ:

 أيٕال رؾذ اداسح نغُخ شئٌٕ األٔقبف ثٕصاسح األٔقبف.  -6

األساػٗ انضساعيخ انًٕقٕفخ عهٗ عٓىبد انجىش انعىبو أٔ عٓىبد انجىش انخىبص ٔانزىٗ          -2

 و.6412نغُخ  99نعبيخ نإلطالػ انضساعٗ ثًٕعت انةبٌَٕ سقى خنذ انٗ انٓيئخ ا

انزىىٗ يشىزشؽ فيٓىىب انٕاقىىف انُظىىش نُيغىّ ٔألثُبئىىّ يىىٍ ؿجةىىخ    يىىخأيىٕال األٔقىىبف انخيش  -7

 ٔاؽذح.

 كظ.رٔراألٔقبف انزٗ رششف عهيٓب ْيئخ أٔقبف األقجبؽ األس -9

 أيٕال انجذل ٔاالؽمبس. -1

اػىىٗ انضساعيىىخ انزىىٗ رةىىشس رغىىهيًٓب نهٓيئىىخ    عىىُذاد اإلطىىالػ انضساعىىٗ يةبثىىم األس   -1

 و.6413نغُخ  612انعبيخ نإلطالػ انضساعٗ ثًٕعت انةبٌَٕ سقى 

 قيًخ يب اعزشد )اعزٓهك( يٍ انغُذاد انغبثةخ ٔعهى نهًئعغخ االقزظبديخ إلداسرٓب. -3

َىىض فىىٗ يبدرىىّ انضبَيىىخ عهىىٗ أٌ  6436نغىىُخ  84ٔنًىىب طىىذس قىىبٌَٕ اَشىىبء انٓيئىىخ سقىىى   

فةىؾ أيىب األيىٕال انجبقيىخ      3، 1، 1، 6ئخ ثبداسح ٔاعزضًبس األيىٕال انٕقييىخ فىٗ انجُىٕد     رخزض انٓي

و ٔقىشس  6437نغىُخ   92فزظم كًىب ْىٗ رؾىذ يىذ انغٓىبد انزىٗ رىذيشْب، صىى طىذس انةىبٌَٕ سقىى            

اعىىزشداد األساػىىٗ انضساعيىىخ انزبثعىىخ نهٕقىىف انخيىىشٖ ٔانزىىٗ كبَىىذ قىىذ رغىىهًزٓب انٓيئىىخ انعبيىىخ           

نى يىزى رٕصيعٓىب عهىٗ انيالؽىيٍ ، ٔكىزا اعىزشداد انعةىبساد ٔاألساػىٗ انزىٗ          نإلطالػ انضساعٗ ٔ

انٗ انٓيئخ انعبيخ نألٔقبف يع رةىذيش قيًىخ يىب    ٔرغهيى رنك كهّ كبَذ قذ رغهًزٓب انًغبنظ انًؾهيخ، 

رى انزظشف يُّ يٍ أساػٗ ٔعةبساد، ٔيبصانذ عًهيخ اعزشداد ْزِ األيىٕال نىى رىزى ثعىذ كبيهىخ      

 س يب يةشة يٍ عششيٍ عبيًب.ؽزٗ اآلٌ سغى يشٔ

 

 

 :ة( يجبالد ٔأسبن ت استثًبخ انٓ ئخ أليٕال انٕلف

: رزُىىٕو يغىىبالد اعىىزضًبس أيىىٕال انٕقىىف فىىٗ عًيىىع انةـبعىىبد  (1)يجالالبالد االسالالتثًبخ -6

 االقزظبديخ يٍ طُبعخ ٔصساعخ ٔاعمبٌ ٔرشييذ ٔيبنٗ عهٗ انٕعّ انزبنٗ:

                                           

ارفييا عمييل مقدمييا ورييى نييداة وروفيي  ورماعقييدة بارجمعسييا  –از يي  وقافييال  –د. محمييود :مييدز زفييزا     ( 5
 .45-43  ص 2000ورخس  ا وإلستمسا عا  
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 فٗ انًجبل انسخاػٗن : 

  انشىىىشكخ اإلعىىىالييخ نهضىىىشٔح انؾيٕاَيىىىخ، ٔشىىىشكخ   فىىى (ثظىىىيخ يئعىىىظ )انًشىىىبسكخ ٗ

 اإلعًبعيهيخ نًضاسو األعًب  ٔانجؾ.

  نهًٕاؿُيٍأنف فذاٌ يٍ األساػٗ انضساعيخ ٔرئعشْب  644رذيش انٓيئخ. 

  فذاٌ ؽذائق يضسٔعّ ثبنيٕاكخ فٗ اَشبص ثًؾبفظخ انششقيخ. 2244رذيش انٓيئخ 

  نًشىشٔو اعزظىالػ   ضساعيىخ  يٍ شىشكخ سيغىيظ ان   فذاٌ يشزشاح 9314رذيش انٓيئخ

 األساػٗ ثـشيق انعبشش يٍ سيؼبٌ

  يٍ ششكخ عُبكهيظ ثبإلعمُذسيخ. فذاٌ يشزشاح 497رذيش انٓيئخ 

  يٍ ششكخ انمشٔو ثؤثٕ انًـبييش فذاٌ يشزشاح 886رذيش انٓيئخ 

  فذاٌ ثًششٔو انظبنؾيخ. 22444رذيش انٓيئخ 

  فذاٌ فٗ يششٔو ششن انعٕيُبد. 98444اشزشد انٓيئخ 

 فذاٌ فٗ يششٔو رٕشمٗ. 74444شد انٓيئخ اشز 

 فٗ انًجبل انصُبػٗن : 

  رغبْى األٔقبف ثظيخ أؽذ انًئعغيٍ فٗ عذد يٍ انًششٔعبد انظُبعيخ ْٗ ششكخ

 ٕثشيبد.يظ ٔانغد نهُُٕعًيظُع  –انذنزب نهغمش 

 .رى ششاء يظُع عغبد ديُٕٓس ثبنمبيم يٍ يبل انٕقف 

    كبد يُٓىىب: شىشكخ ثغىىمٕ يظىىش  رغىبْى األٔقىىبف )كًغىبًْيٍ( فىىٗ عىىذد يىٍ انشىىش– 

انشىىشكخ انةٕييىىخ   –شىىشكخ انؾذيىىذ ٔانظىىهت    –شىىشكخ كيًىىب نهظىىُبعبد انميًبٔيىىخ    

شىشكخ يظىش    –شىشكخ انخىضف ٔانظىيُٗ     –ششكخ انغىٕيظ نألعىًُذ    –نألعًُذ 

انشىشكخ انعشثيىخ    –شىشكخ ساكزىب نظىُبعخ انىٕسن      –ششكخ أدفيُب نألغزيىخ   –نألنجبٌ 

 انًزؾذح نهغضل ٔانُغيظ.

 جبل اإلسكبٌ ٔانتش  دن :فٗ ي 

 .ٌرغبْى األٔقبف )ثظيخ أؽذ انًئعغيٍ( فٗ ششكخ يظش نهزعًيش ٔاإلعمب 

           رى اَشبء انًئىبد يىٍ انًجىبَٗ رؼىى خالف انٕؽىذاد انغىمُيخ يىزى رًهيمٓىب أٔ رؤعيشْىب

 نهًٕاؿُيٍ.

 .ْزا ثبإلػبفخ انٗ خالف انعةبساد انًجُيخ انًٕقٕفخ يٍ قذيى 

 فٗ يجبل انةديبد انًبن خن : 

 غبْى األٔقبف )ثظيخ أؽذ انًئعغيٍ( فٗ كم يٍ ثُك فيظم اإلعاليٗ انًظشٖ، ر

 ٔثُك انزعًيش ٔاإلعمبٌ.
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 : يزى اعزضًبس أيٕال انٕقف ثعذد يٍ األعبنيت االعزضًبسيخ ْٗ:ـ أسبن ت االستثًبخ2

  رؤعيغًب أٔ ششاء اإلعٓبو فٗ انعذيذ يٍ انششكبد انٕؿُيخ األٔسان انًبنيخ عٍ ؿشيق

 .أعٓى

 عيش نهعةبساد ٔاألساػٗ انضساعيخ.انزؤ 

       ٖاإليذاو انُةذٖ فٗ عذد يٍ انجُٕ  فٗ طٕسح ؽغىبة عىبسٖ نىضٔو االَيىبن انغىبس

 ٔفٗ ؽغبثبد اعزضًبسيخ.

 .االعزضًبس ثششاء شٓبداد اعزضًبس فٗ انجُك األْهٗ ٔثُك انزًُيخ 

 .ثيع عةبساد )شةق( رًهيك 

    ب نًظىىُع عىىغبد ديُٓىىٕس انًًهىىٕ    االعىىزضًبس انًجبشىىش ثٕاعىىـخ انٓيئىىخ يضىىم اداسرٓىى

 ثبنمبيم نألٔقبف.

 جـ( انتصرف فٗ غهخ أٔ إيراداد األٔلبفن :

ٔؽىجظ األطىم يةزؼىٗ    « ؽجظ األطم ٔرغجيم انضًىشح »اٌ انٕقف فٗ أطهّ يةٕو عهٗ  

انًؾبفظخ عهىٗ يىبل انٕقىف، كًىب أٌ رغىجيم انضًىشح يزـهىت اعىزضًبس يىبل انٕقىف ٔرؾظىيم عبئىذ             

عِٕ انخيش انًٕقٕف عهيٓب، ٔرزٕنٗ ْيئخ األٔقبف ٔظييخ انًؾبفظخ عهٗ االعزضًبس ٔاَيبقّ عهٗ ٔ

ى طىىبفيٓب ثعىىذ خظىىى أعشرٓىىب ٔيىىب يزةىىشس اؽزغىىبصِ  هاألعيىىبٌ ٔاعىىزضًبسْب ٔرؾظىىيم انغهىىخ صىىى رغىى 

نهعًبسح يٍ انغهخ انٗ ٔصاسح األٔقبف انزٗ رزٕنٗ اَيبقٓب فٗ ٔعِٕ انخيش، َٔزعشف عهٗ رنك فىٗ  

 اآلرٗ:

انزظىىشف فىىٗ غهىىخ   كيييىىخعهىىٗ  6436نغىىُخ  84يىىٍ قىىبٌَٕ انٓيئىىخ سقىىى   (1َظىىذ انًىىبدح )  -6

 األٔقبف انخيشيخ عهٗ انٕعّ انزبنٗ:

 61.يٍ اعًبنٗ اإليشاداد انًؾظهخ نهٓيئخ َظيش اداسح ٔطيبَخ األٔقبف % 

 64    يىىٍ اعًىىبنٗ اإليىىشاداد انًؾظىىهخ يؾزغىىض ثظىىيخ اؽزيىىبؿٗ العىىزضًبسِ فىىٗ رًُيىىخ %

 .ايشاداد كم ٔقف

خ عهٗ طيبَخ األيٕال انزىٗ رىذيشْب فىٗ ؽىذٔد انُغىجخ انزىٗ رؾظىم عهيٓىب         ٔرظشف انٓيئ 

نٓزا انغىشع عهىٗ أَىّ فىٗ ؽبنىخ انؼىشٔسح يًمىٍ رغىبٔص انظىشف يىٍ ْىزِ انُغىجخ ٔرؾًىم              

انضيىىبدح نهًظىىشٔفبد انًخظظىىخ نهظىىيبَخ فىىٗ انغىىُخ انزبنيىىخ، أيىىب ارا كىىبٌ ُْىىب  فىىبئغ فىىٗ   

انٗ ؽغبة االؽزيبؿٗ انعىبو نهٓيئىخ  )يىبدح    فيشؽم يظشٔفبد انظيبَخ ٔاإلداسح انًشبس انيٓب 

 يٍ انةبٌَٕ(. 8

 .انجبقٗ رٕسدِ انٓيئخ نٕصاسح األٔقبف نظشفّ عهٗ ٔعّ انخيش 

( يٍ انةبٌَٕ عهٗ كيييخ انزظشف فٗ غهخ األٔقبف انزىٗ اَزٓىٗ فيٓىب انٕقىف     3َظذ انًبدح ) -2

 ٗ:ٔرذيشْب ْيئخ األٔقبف )يشًٕنخ ثؾشاعخ ٔصاسح األٔقبف( عهٗ انٕعّ انزبن
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 64.يٍ عًهخ اإليشاداد انًؾظهخ يظبسيف اداسيخ نهٓيئخ % 

 61.يظشٔفبد طيبَخ % 

 1 % يٍ قيًخ رمبنيف األعًبل انيُيخ انزٗ يؾذدْب يغهظ اإلداسح.نهٓيئخ 

          ٗ انًغىزؾةيٍ ٔفةىًب ألؽمىىبو    انجىبقٗ انظىبفٗ ثعىذ رنىك يىٕسد نىٕصاسح األٔقىبف نزٕصيعىّ عهى

 انةبٌَٕ.

ش فيٓب نهٕاقف ٔالثُبئّ يٍ ثعذِ رظىم ثعىذ ٔفىبح انٕاقىف فىٗ      األٔقبف انخيشيخ انزٗ يمٌٕ انُظ -7

أثُبئّ يٍ انـجةخ األٔنٗ فةؾ انزيٍ نٓى ؽق انُظش عهٗ أٌ يهزضيٕا ثزةذيى كشف ؽغبة  اداسح

 % يٍ أطم اإليشاد نظشفٓب عهٗ َٕاؽٗ انجش انعبو.64انٗ انٓيئخ يع عذاد سعى قذسِ 

نعًبسح ٔاإلداسح ٔانظشف عهىٗ ٔعىِٕ انخيىش    ْزا يٍ ؽيش انزٕصيع األٔنٗ نغهخ انٕقف ثيٍ ا

ئٔل نٕصاسح األٔقبف ، فبَّ كًب عجق انةىٕل يشاعىٗ   يأيب كيييخ انزظشف فٗ طبفٗ اإليشاد انزٖ 

فٗ انظشف ششٔؽ انٕاقييٍ يع أؽةيخ ٔصيش األٔقىبف فىٗ رغييىش انغٓىخ انزىٗ عيُٓىب انٕاقىف انىٗ         

يالرىىّ انغىىبثق اإلشىىبسح انيٓىىب  ٔرعذ 6417نغىىُخ  293عٓىىخ ثىىش أخىىشٖ ٔرنىىك ؽغىىت انةىىبٌَٕ سقىىى  

ٔانٕاقىع انيعهىىٗ يةىىٕل اٌ انزظىىشف فىىٗ طىىبفٗ غهىخ األٔقىىبف ثٕاعىىـخ ٔصاسح األٔقىىبف يىىزى عهىىٗ   

 :(1)انٕعّ انزبنٗ

                                           

دما ورى نداة وروف  ورماعقدة بارجمعسيا ورخس  يا ارفا عمل مق –از   وقافال  –د. محمود :مدز زفزا   (6
 .43-36 ، ص2000وإلستمسا عا  



47 

 ك ف خ انتصرف فٗ صبفٗ غهخ انٕلف ثٕاسطخ ٔزاخح األٔلبف
 

 

إح بء ٗ يجبل َشر انثمبفخ ٔف  فٗ يجبل انتؼه ى ٔانتدخيت  فٗ يجبل اندػٕح اإلسثي خ
 يؼبنى انحضبخح اإلسثي خ

 فٗ يجبل انرػبيخ االجتًبػ خ 

طشف يمبفآد نخـجىبء انغًعىخ ٔعًىبل انخذيىخ فىٗ       -
 انًغبعذ األْهيخ.

نهيزىىىبيٗ نهزعهىىىيى انىىىذيُٗ   اَشىىىبء يعٓىىىذيٍ   - 
 ٔانيُٗ.

نىجعغ  دائًىخ ٔدٔسيىخ   طشف اعبَبد  -  اطذاس َششح انذيٍ ٔانؾيبح. - 
 انًٕاؿُيٍ.

ع انٕقىىف انًخظىىض نهًغىىبعذ % يىٍ فىىبئغ سيىى 21 -
 ظشف نظُبديق عًبسح ْزِ انًغبعذ.ياألْهيخ 

طىىشف اعبَىىبد يئقزىىخ نـهجىىخ انغبيعىىبد    - 
 ٔانًعبْذ انعهيب.

ؿجبعىىخ َٔشىىش كزىىبة انيةىىّ عهىىٗ   - 
 انًزاْت األسثعخ.

طىىىىىىشف اعبَىىىىىىبد يئقزىىىىىىخ نىىىىىىجعغ    - 
 انًٕاؿُيٍ.

نـىىىالة انشىىىٓبداد فىىىزؼ فظىىىٕل نهزةٕيىىىخ  -  انظشف عهٗ يمبرت ٔؽهةبد رؾييظ انةشخٌ -
 انعبيخ في انًغبعذ.

اعىىذاد ٔؿجبعىىخ َٔشىىش يٕعىىٕعخ   - 
 انيةّ اإلعاليٗ.

طشف اعبَبد يئقزخ نهـهجىخ انٕافىذيٍ    - 
 يٍ انذٔل اإلعالييخ.

أنىىىف عُيىىىّ اعبَىىىخ عىىىُٕيخ نُةبثىىىخ قىىىشاء  14طىىىشف  -
 ٔيؾيظٗ انةشخٌ.

 طشف اعبَبد يئقزخ نزٖٔ انؾبعبد. -  اطذاس يغهخ يُجش اإلعالو. -  فزؼ فظٕل يؾٕ األييخ فٗ انًغبعذ. - 

عذد يٍ قشاء انةشخٌ انمشيى نهىجالد   دبيياإلَيبن عهٗ ا -
 اإلعالييخ فٗ انًُبعجبد انذيُيخ.

يُؾىىخ دساعىىيخ ألثُىىبء انىىذٔل    344رةىىذيى  - 
 اإلعالييخ نهذساعخ ثبألصْش انششيف.

َشىىىىش عهغىىىىهخ دساعىىىىبد ثبعىىىىى    - 
 «دساعبد اعالييخ»

عيىىخ انشىىجبٌ  طىىشف اعبَىىخ عىىُٕيخ نغً  - 
 انًغهًيٍ.

انىىىٗ انىىىذٔل انًخزهيىىىىخ   انىىىىذعبح اييىىىبد  اإلَيىىىبن عهىىىٗ    -
 ٔانًشاكض اإلعالييخ.

َشىىىىش عهغىىىىهخ دساعىىىىبد ثبعىىىىى      -  يعٓذ رذسيت نهذعبح يٍ خبسط يظش. - 
 «قؼبيب اعالييخ»

فىىىزؼ عيىىىبداد ؿجيىىىخ ثىىىؤعٕس سيضيىىىىخ      - 
 ثبنًغبعذ نعالط انًٕاؿُيٍ.

عًىىىىىىىىىىع ٔؽيىىىىىىىىىىظ ٔرؾةيىىىىىىىىىىق    -  يٍ يظش. يشكض نزذسيت انذعبح -  د انًخزهيخ.رشعًخ نًعبَٗ انةشخٌ انمشيى ثبنهغب -
 انًخـٕؿبد

اَشبء يغزشيٗ انىذعبح نعىالط انعىبيهيٍ     - 
 ثٕصاسح األٔقبف ٔانًٕاؿُيٍ.

اطىىىىذاس انًٕعىىىىٕعخ اإلعىىىىالييخ  -    .انٗ األيبكٍ انًخزهيخ قٕافم انزٕعيخ انذيُيخ رٕعيّ -
 انهغبد. ثًخزهف

  

فىىىىخ اإلعىىىىالييخ نزىىىىذسيت شىىىىجبة كىىىىض انضةبااَشىىىىبء يش -
 انخشيغيٍ عهٗ أعًبل انذعٕح.

اَشبء يٕقع عهٗ شجمخ اإلَزشَذ  -   
 نهزضةيف اإلعاليٗ.

  

انىىىشد عهىىىٗ انشىىىجٓبد انًٕعٓىىىخ    -    
 نإلعالو.

  

يمزجىىىىخ اعىىىىالييخ  9414افززىىىبػ   -    
 ثبنًغبعذ.

  

عةذ يٕعى صةبفٗ كىم شىٓش عهىٗ     -    
 يذاس انغُخ.

  

 ب رغبْى ثّ األٔقبف يٍ خالل يششٔعيزٓب االعزضًبسيخ فٗ انزًُيخ االقزظبديخ.ْزا انٗ عبَت ي
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 انًحبفظخ ػهٗ أػ بٌ انٕلفن : –د 

ثبإلداسح َبئجًب عُّ انًؾبفظخ عهٗ أعيىبٌ انٕقىف    أْى ٔاعجبد َبظش انٕقف ٔيٍ يمهيّ يٍ 

يىبن عهىٗ عًىبسح    ًٕقٕفخ، ٔرمٌٕ ْزِ انًؾبفظخ ثبإلَفٗ ؽبنخ طبنؾخ قبدسح عهٗ ادساس انًُيعخ ان

 ٔقذ َظًذ انةٕاَيٍ انًظشيخ رنك عهٗ انٕعّ انزبنٗ:انٕقف ٔطيبَزّ 

ثؤَىّ يغىت عهىٗ    َظًزىب رنىك    6491نغىُخ   98يٍ انةىبٌَٕ األطىهٗ سقىى     11، 19انًبدح  -6

% يخظىض نعًبسرٓىب ٔيىٕدو    2.1َبظش انٕقف أٌ يؾغض يٍ طبفٗ سيع يجبَٗ انٕقف 

فىىٗ انعًىىبسح ٗ أٌ يؾىىيٍ ٔقىىذ انعًىىبسح، يىىب يؾزغىىض خضاَىىخ انًؾمًىىخ ٔيغىىٕص اعىىزغالنّ انىى

ٔكزنك اَشبء يب يضيذ فٗ غهخ انٕقف ال يغٕص نهُبظش أٌ  زيخ انزٗ يةظذ يُٓب انظيبَخانٕق

يُيق فٗ رنك كم عىُخ أكضىش يىٍ خًىظ غهىخ انٕقىف اال ثشػىبء انًغىزؾةيٍ أٔ ثىبرٌ يىٍ           

ً سيىع أطىاًل ٔنىى يًمىٍ رؤعيشْىب أعىبس       ارا نى يمٍ نهٕقىف ٔ ،انًؾمًخ ةىذو كجيىش   ح ؿٕيهىخ ث

 نزعًيشْب عبص نهًؾمًخ أٌ رجيع عضءًا يٍ انٕقف نعًبسح انجبقٗ.

يىىٍ قىىبٌَٕ انٓيئىىخ َٔظىىذ عهىىٗ صيىىبدح انًجهىى  انًؾزغىىض نهظىىيبَخ نيمىىٌٕ  1عىىبءد انًىىبدح  -2

% يٍ انغهخ انًخظظخ نإلداسح ٔانظيبَخ ثبإلػىبفخ انىٗ ؽغىض َغىجخ     61ػًٍ َغجخ انـ 

 % يٍ انغهخ اؽزيبؿٗ رًُيخ انٕقف.64

انمضيش يٍ األٔقبف قذ عهًذ فٗ فزشاد عبثةخ نغٓبد أخشٖ إلداسرٓب يضم انٓيئخ  نًب كبٌ -7

 َضَّ، عٗ ٔانًؾبفظبد كًب عجق انةٕل ٔرةشس اعزشدادْب فيًب ثعذانعبيخ نإلطالػ انضسا

رغىىهى ْىىزِ األعيىىبٌ يىىٍ أساػىىٗ    عهىىٗ أٌ ٔكىىزا الئؾىىخ انعًىىم ثٓىىب   قىىبٌَٕ اَشىىبء انٓيئىىخ  

 .ٔكيييخ رنك ٔعةبساد نهٓيئخ

نزا  (3)ثٕاعـخ انغيش ذبٌ األٔقبف كبٌ قذ اعزذٖ عهيٓب ٔاغزظجيكبَذ انمضيش يٍ أعنًب  -9

( يىىٍ الئؾىىخ انعًىىم ثبنٓيئىىخ َٔظىىذ عهىىٗ أٌ رزىىٕنٗ انىىٕصاسح ؽظىىش    68عىىبءد انًىىبدح )

ٔرؾذيذ األٔقبف انًغزظجخ أٔ انزٗ خل انيٓب ؽق انُظش عهيٓب ٔيـبثةزٓب الشٓبداد انٕقف 

 ٓب.صى رةٕو ثبخـبس انٓيئخ العزالي

قبيذ ٔصاسح األٔقبف ثزشميم عذح نغبٌ فُيخ ٔقبََٕيخ نؼىجؾ ؽغىظ األٔقىبف ٔؽظىشْب      -1

األيىىٕال انًٕقٕفىىخ ثًٕعجٓىىب العىىزشداد  زى يزبثعىىخٔؽيظٓىىب ثبعىىزخذاو َظىىبو انًيمىىشٔفيهى ٔرىى

 انًغزظت يُٓب.

 : االثدال ٔاالستجدال -ْـ

خشثىذ أٔ قىم   ٔقف  عٍ ؿشيق ثيع عيٍ نهٕقف ْٕٔ أعهٕة نهًؾبفظخ عهٗ انـبقخ اإلَزبعيخ

ْٕٔ أعىهٕة عىبئض نىذٖ عًٓىٕس انيةٓىبء، ٔنةىذ        ،عيًُب أخشٖ رؾم يؾهٓب ثضًُٓبٔاالعزجذال سيعٓب 

 َظى انةبٌَٕ ْزِ انعًهيخ عهٗ انٕعّ انزبنٗ:

                                           

  م  ع سابق. –خلوصى محمد خلوصى   (7
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َظًذ عًهيخ انزظشف فٗ أيٕال انجذل ثىؤٌ    6491نغُخ  98يٍ انةبٌَٕ سقى  69انًبدح  -6

رٖٔ انشؤٌ ثؤيٕال انجذل انًٕدعىخ ثخضاَزٓىب   انًؾمًخ )انششعيخ( ثُبء عهٗ ؿهت  رشزشٖ

فىٗ   ثبَيىبن أيىٕال انجىذل   كًب أٌ نٓب أٌ رؤرٌ  ،عةبًسا أٔ يغئٕاًل يؾم يؾم انعيٍ انًٕقٕفخ

عًىىبسح انٕقىىف دٌٔ انشعىىٕو فىىٗ غهزىىّ، ٔارا كبَىىذ ْىىزِ األيىىٕال ػىىئيهخ ٔنىىى يؾىىزظ انىىٗ  

رغىزضًش أيىٕال   اَيبقٓب فٗ انعًىبسح اعزجىشد غهىخ ٔطىشفذ يظىشفٓب. كًىب يغىٕص نٓىب أٌ         

انجىىذل ثىىؤٖ ٔعىىّ يىىٍ ٔعىىِٕ االعىىزضًبس انغىىبئضح شىىشعًب. فىىٗ انيزىىشح ثىىيٍ رؾظىىيم انجىىذل       

 ٔاعزخذايّ.

و َض عهىٗ ا عىزجذال األساػىٗ انضساعيىخ يةبثىم عىُذاد       6413نغُخ  612انةبٌَٕ سقى  -2

يذرٓب صالصيٍ عُخ رؾظم عهيٓب يٍ انٓيئخ انعبيخ نإلطالػ انضساعٗ عهٗ أٌ رغهى أيٕال 

 فٗ انًششٔعبد انةٕييخ.ًئعغخ االقزظبديخ العزغالنٓب انجذل نه

يؾيٍ يٕعذ االعىزجذال  ععم ؽق اعزضًبس أيٕال انجذل انٗ أٌ   36نغُخ  84انةبٌَٕ سقى  -7

 يٍ ؽق ْيئخ األٔقبف انًظشيخ.

الئؾخ انٓيئىخ عىبء ثٓىب أَىّ يغىٕص نهٓيئىخ االعىزجذال أٔ انجيىع ألعيىبٌ انٕقىف فىٗ انؾىبالد              -9

 انزبنيخ:

 انؾظىىخ أقىىم يىىٍ  ْىىزِ ارا كبَىىذ  شىىيٕوزىىٗ نهٕقىىف فيٓىىب ؽظىىخ عهىىٗ ان  انعةىىبساد ان

14.% 

  ٗؼبء أٔ ٔاػعٗ انيذ عهيٓب انزيٍ أقبيٕا عهيٓىب يجىبٌ ألكضىش    انييغزؤعشٖ األساػ

 عُخ .61يٍ 

 .نًغزؤعشٖ انٕؽذاد انغمُيخ ثعًبساد األٔقبف ثبنُغجخ نهٕؽذاد انًئعشح نٓى 

 شح انزىىٗ ال رضيىىذ كىىم يُٓىىب عهىىٗ نًغىىزؤعشٖ األساػىىٗ انضساعيىىخ نهًغىىبؽبد انًزُىىبص

 صالصخ أفذَخ.

   ٗنهغٓبد انؾمٕييخ ٔانٓيئبد انعبيخ ٔششكبد انةـبو انعبو ٔانششكبد ٔانجُٕ  انزى

نٓىب أ ٔ   ًارغٓى فيٓب انٓيئىخ ثبنُغىجخ نًىب يهضيٓىب يىٍ أساػىٗ ٔأعيىبٌ الرخبرْىب يةىبس         

خ إلقبيىىىخ يشىىىشٔعبد يشىىىزشكخ ثىىىيٍ انٓيئىىىخ ٔانجُىىىٕ  انزىىىٗ رزعبيىىىم ٔفةىىىًب نهشىىىشيع    

 اإلعالييخ، ٔكزا انغًعيبد انزعبَٔيخ نجُبء انًغبكٍ ٔانغًعيبد انخيشيخ.

رىىئدٖ انٓيئىىخ انعبيىىخ نإلطىىالػ انضساعىىٗ قيًىىخ     6437نغىىُخ  92ثًٕعىىت انةىىبٌَٕ سقىىى   -1

األساػٗ انضساعيخ انزٗ كبَذ رؾذ يذْب ثًٕعت انةٕاَيٍ انغبثةخ. ٔقذ قبيذ انٓيئخ فعاًل 

 ٔرى انزظشف فيٓب. ثزُييز ْزِ انعًهيبد عهٗ َـبن ٔاعع

 انحكرن :  –ٔ 

انٕقىف، ٔرظىٕيشِ فىٗ    عبنيت انزىٗ عشفٓىب انيةىّ اإلعىاليٗ فىٗ اعىزغالل       األْٕٔ أعهٕة يٍ 

ٕعىىذ عىىيٍ يٕقٕفىىخ )أساػىىٗ أٔ عةىىبساد( ٔخشثىىذ ٔال يٕعىىذ يظىىذس يىىبنٗ طىىٕسح يجغىىـخ أٌ ر

بنىّ ٔيمىٌٕ يىب    يٍ يعهيٓب أٔ انجُبء فيٓب نزعًيشْب فيزى انزعبقذ يع شخض نيةٕو ثزعًيشْب ثبنغشط 
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ٔيذفع يجهغًب كجيشًا يعبدل عبدح صًىٍ األسع نُىبظش انٕقىف عُىذ انزعبقىذ صىى        ،ثُبِ أٔ غشعّ يهمًب نّ

يذفع يجهغًب دٔسيًب سيضيًب كم فزشح ٔيُزيع ثبنعيٍ كًىب يؾىق نىّ انزظىشف فيٓىب رظىشف انًبنىك فىٗ         

ئًىىًب، ٔنةىىذ أدٖ ْىىزا  بنًىىب كىىبٌ انغىىشط أٔ انجُىىبء قب ؿيهمىىّ ثىىبنجيع ٔاالعىىبسح ٔانٓجىىخ ٔرىىٕسس عُىىّ   

األعهٕة انٗ ػيبو انمضيش يٍ أعيبٌ انٕقىف فؼىاًل عهىٗ أٌ انٕقىف فىٗ ْىزِ انؾبنىخ ال يىذس غهىخ          

   ّ ، ٔيٕقىف انُظىىبو انًظىشٖ يىىٍ ْىزا األعىىهٕة يًمىىٍ    رىزكش نهظىىشف عهىٗ انٕعىىّ انًٕقىٕف عهيىى

 ايغبصِ فيًب يهٗ:

ٔ  نةذ كبٌ انؾمش يىٍ األعىبنيت انًـجةىخ فىٗ اعىزغالل انٕقىف فىٗ يظىش ؽزىٗ           -6  سقجىم طىذ

 6462ؽيىش َظًىّ انةىبٌَٕ انًىذَٗ ٔعىبءد انًىبدح        6491نغىُخ   98قبٌَٕ انٕقف سقىى  

ٔقذ كبٌ انزؾميىش  « اال عهٗ األساػٗ انًٕقٕفخ شاليغٕص رشريت ؽق انؾم»يُّ ٔقبنذ: 

يٍ انةبٌَٕ ؽذَّد  6444كًب أٌ انًبدح  ،نًٕقٕفخ أيؼًب قجم رنكيةع عهٗ األساػٗ غيش ا

انؼىشٔسح أٔ انًظىهؾخ ٔثىبرٌ خىبص يىٍ سئىيظ انًؾمًىخ،         يُّ ٔقظىشرّ عهىٗ ؽىبالد   

 َظذ عهٗ أٌ أقظٗ يذح نهؾمش عزيٍ عُخ. 444ٔانًبدح 

 نى يزعشع نهؾمش اكزيبء ثزنك.ٔو 6491نغُخ  98عبء طذٔس قبٌَٕ انٕقف سقى  -2

أنغٗ يعّ انؾمش عهٗ ْزا  ،ٔانخبص ثبنغبء انٕقف األْهٗ 6412نغُخ  684انةبٌَٕ  فٗ -7

يىٍ انةىبٌَٕ    6448نٕقف عٍ األسع انًؾزمشح ؿجةًب نىُض انًىبدح   انٕقف نضٔال طيخ ا

 انًذَٗ.

ثشؤٌ آَبء ؽق انؾمش عهٗ األعيبٌ انًٕقٕفىخ   194طذس انةبٌَٕ سقى  6417ٔفٗ عبو  -9

بٌ يٕقٕفىخ  يى زشرىت عهىٗ أع  ًيُزٓٗ ؽىق انؾمىش ان  »َٔض فٗ انًبدح األٔنٗ يُّ عهٗ أَّ 

هىٗ نألٔقىىبف ارا اقزؼىذ انًظىىهؾخ   ثةىشاس يىٍ ٔصيىىش األٔقىبف ثعىىذ يٕافةىخ انًغهىىظ األع    

بن ثىىيٍ انىىٕصاسح ٔانًؾزمىىش عهىىٗ صًىىٍ األسع ريىىرنىىك، ٔفىىٗ ْىىزِ انؾبنىىخ ٔيىىب نىىى يظىىم ا 

ثضالصىىىخ أسثىىىبو صًىىىٍ األسع  «انٕقىىىف»جىىىخ ؾزمىىىشح رجىىىبو انعىىىيٍ ٔيخىىىزض يبنىىىك انشقانً

 ٔانًؾزمش ثجبقٗ انضًٍ عٕاء كبَذ األسع يشغٕنخ ثجُبء أٔ غشاط أو نى رمٍ يشغٕنخ.

ثشىىؤٌ اعىىبدح رُظىىيى انؾمىىش عهىىٗ األعيىىبٌ       42و طىىذس انةىىبٌَٕ سقىىى   6414ٔفىىٗ عىىبو   -1

 انًٕقٕفخ.

فٗ شؤٌ آَبء االؽمبس عهٗ األعيبٌ انًٕقٕفخ  6482نغُخ  97ٔأخيشًا عبء انةبٌَٕ سقى  -1

 ٔيٍ أْى يب عبء ثّ ثًب يهٗ:

 ُبنيخ يىٍ أٖ ثُىبء أٔ   ٌٔ رعٕيغ فٗ األعيبٌ انًٕقٕفخ انخٓيًب دزيعزجش ؽق انؾمش ي

 عزجش األسع يهمًب خبنظًب نغٓخ انٕقف.غشاط ٔر

   فيُزٓىىٗ ؽىىق انؾمىىش عهيٓىىب ٔيخىىزض يبنىىك  أيىىب األعيىىبٌ انًشىىغٕنخ ثجُىىبء أٔ غىىشاط

م نًؾزمىش ثبنجىبقٗ ثبإلػىبفخ انىٗ األقى     جخ )انٕقف( ثضالصخ أسثىبو صًىٍ األسع ٔا  قانش

 يٍ صًٍ انجُبء أٔ انغشاط .
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 م ثنهًؾزمش أٌ يؾظم عهٗ ؽةّ فٗ طٕسح ؽظخ نّ فٗ األسع يةب ّ أٔ يىذفع   ؽةى

قيًخ صالصخ أسثبو األسع انزٗ اخزض ثٓب انٕقىف )اعىزجذال انٕقىف( كًىب أَىّ نٓيئىخ       

األٔقبف أٌ رؾيظ ثبنعةبس كهّ ٔطشف يغزؾةبد انًؾزمش فٗ قيًخ األسع ٔانجُبء 

 أٔ انغشاط.

بن يع انًؾزمشيٍ رئنةذ َظى انةبٌَٕ كيييخ انزظشف فٗ انؾبالد انزٗ ال يزى انٕطٕل انٗ ا

 ٓب ٔيبصانذ انةؼبيب انًزعهةخ ثٓب يُظٕسح ٔنى رُزّ االؽمبساد ثعذ.ثشؤَ

 .ْزِ ْٗ أْى انغٕاَت انًبنيخ إلداسح انٕقف فٗ يظش
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 َٕٔعضْب فيًب يهٗ: ن :(انُتبئج ٔانًشكثد ٔانًمترحبد) ن : خبرًخخبيسًب

نةىىذ كبَىىذ يظىىش يىىٍ أٔائىىم انىىذٔل انزىىٗ طىىذس فيٓىىب قىىبٌَٕ انٕقىىف ؽيىىش طىىذس عىىبو      -أ

عىذْب ثىىذأد انىىذٔل انعشثيىىخ فىٗ اطىىذاس قىىٕاَيٍ نهٕقىىف يزىؤصشح انىىٗ ؽىىذ كجيىىش ثبنةىىبٌَٕ    و ٔث6491

انًظشٖ، ٔيظٓىش رنىك ثُظىشح عىشيعخ انىٗ ؽشكىخ رةُىيٍ انٕقىف فىٗ انىجالد انعشثيىخ فىٗ األعىٕاو              

، 6481، انغىٕداٌ  6416، انمٕيىذ عىبو   6494، عىٕسيب عىبو   6493انزبنيخ ْٔٗ: )األسدٌ عبو 

 و(2444، عهـُخ عًبٌ 6444، اإليبساد 6441قـش عبو 

ٔنمٍ يالؽظ كضشح انزعىذيالد ٔاطىذاس انةىٕاَيٍ انًمًهىخ انالؽةىخ نهةىبٌَٕ انًظىشٖ سقىى         

ؽغجًب ركشَبِ فٗ انيةشح صبَيب، ٔأطجؾُب أيبو غبثخ يٍ انةىٕاَيٍ ٔيىب يزجعٓىب يىٍ      6491نغُخ  98

ًُظًىخ نهٕقىف يًىب    نٕائؼ رُييزيخ يظىعت يعىّ عهىٗ انجبؽىش أٔ انًـجىق رزجىع األؽمىبو انةبََٕيىخ ان        

يزـهت اعبدح اطذاس قبٌَٕ يغًع شزبد يب ٔسد فٗ ْزِ انغبثخ يٍ انزششيعبد ٔيزالفىٗ انغىهجيبد   

 انزٗ كبَذ يؾم اَزةبد فيٓب ٔيشاعٗ انزـٕساد ٔانًزغيشاد ٔظشٔف انؾبل.

ارا كبَذ يظش يٍ أٔائم انذٔل انزٗ َظًذ اداسح انٕقف ؽزٗ اَشىبء أٔل ٔصاسح نىّ    -ة

عاليٗ اال أَىّ يؼىٗ ٔقىذ ؿٕيىم رشىزذ فيىّ اإلداسح انٕقييىخ ثىيٍ انةؼىبء انشىشعٗ           فٗ انعبنى اإل

 6436ٔديٕاٌ أٔ ٔصاسح األٔقبف ٔيغهظ األٔقبف األعهٗ ٔانُظبس ٔٔكالئٓى، انٗ أٌ عبء عبو 

ثبَشبء ْيئخ األٔقبف انًظشيخ انزىٗ اخزظىذ ٔؽىذْب ثىبإلداسح انزُييزيىخ       84ثظذٔس انةبٌَٕ سقى 

 يةجٕل اعًبال. نألٔقبف ْٔزا أعهٕة

نةذ يشد انزغشثىخ انًظىشيخ فىٗ اداسح األٔقىبف ثًُعـيىبد خـيىشح أػىبعذ انمضيىش          -عـ

يٍ أيٕال األٔقبف يضم يب ؽذس ثُةم األعيبٌ انٕقييخ يٍ أساػٗ صساعيخ ٔفؼبء ٔيجبَٗ ٔانزٗ 

ٓىب  رًضم أغهت األيٕال انًٕقٕفخ انٗ انٓيئخ انعبيخ نإلطالػ انضساعٗ ٔانًؾهيىبد صىى رةشيىش عٕدر   

ثعذ رنك انٗ ْيئخ األٔقبف انًظشيخ ٔيب رى اكزشبفّ يٍ طىعٕثخ رنىك خبطىخ ٔأَىّ رىى انزظىشف       

 فٗ كضيش يٍ ْزِ األعيبٌ، ٔاأليش يةزؼٗ عشعخ رغٕيخ ْزِ انًشمهخ.

رُٕو يغبالد اعزضًبس أيٕال انٕقف فٗ شزٗ قـبعبد االقزظبد انةٕيٗ ثًب يغٓى فٗ  -د

 انزًُيخ االقزظبديخ ثشمم كجيش.

رُىىٕو أعىىبنيت االعىىزضًبس ؽغىىت انظىىي  انًًمُىىخ يىىٍ رىىؤعيش ٔأٔسان يبنيىىخ ٔرؤعىىيظ  -ْىىـ

انششكبد، ٔنمٍ يئخز عهٗ انزغشثخ اعزضًبس ثعغ األيٕال فٗ اإليذاو انُةذٖ ثيٕائذ فىٗ انجُىٕ    

انزةهيذيخ سغى رمشاس انُض فٗ انةٕاَيٍ عهٗ اعزضًبس أيٕال األٔقىبف فىٗ انٕعىِٕ انغىبئضح شىشعب      

ٓب عهىىٗ انزعبيىىم يىىع انجُىىٕ  اإلعىىالييخ، ٔيىىٍ انًةىىشس أٌ انىىشأٖ انىىشاعؼ فىىٗ    ٔانزؤكيىىذ فىىٗ ثعؼىى 

االعزٓبد انيةٓٗ انًعبطش ْٕ أٌ انيبئىذح عهىٗ اإليىذاو فىٗ انجُىٕ  يىٍ انشثىب انًؾىشو شىشعب، ْىزا           

% يةبثىم أساػىٗ اإلطىالػ انضساعىٗ     7فؼال عىٍ يىب رىى عىبثةب ثبنؾظىٕل عهىٗ عىُذاد ثيبئىذح         

 % ٔكم رنك سثب يؾشو ششعب. 7.1هًئعغخ االقزظبديخ يةبثم فبئذح ٔرغهيى قيًخ يب اعزٓهك يُٓب ن

 ٔاأليش يزـهت رذاس  رنك.
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قٕاَيٍ آَبء ؽبنخ انؾمش اعىشاء عىهيى رنىك أٌ انؾمىش رشرىت عهيىّ ػىيبو انمضيىش يىٍ           -ٔ

أيىىٕال األٔقىىبف، ٔنىىٕ أٌ األيىىش فىىٗ انٕاقىىع نىىى يىىزى رُييىىزِ ثعىىذ كىىبيال ٔدخهىىذ ْيئىىخ األٔقىىبف فىىٗ    

 يع انًؾزمشيٍ ٔيزـهت األيش ٔقيخ عبدح إلَٓبء انؾمش رًبيب.َضاعبد عذيذح 

يٕػىىٕو اإلثىىذال ٔاالعىىزجذال ٔانىىزٖ َظًىىّ انيةىىّ اإلعىىاليٗ ثىىؤٌ يمىىٌٕ عُىىذ خىىشاة     -ص

انٕقف أٔ اَخيبع ؿبقزّ اإلَزبعيخ أٔ ٔعٕد يغبل يؾةق عبئذًا أعهٗ يًىب يؾةةىّ انٕقىف انؾىبنٗ،     

ٔنمُٓب رٕععذ فيّ دٌٔ داو ٔيٍ األيضهخ عهٗ  ٔنةذ أخزد انزغشثخ انًظشيخ ثًٕػٕو االعزجذال

رنك يب رةشس ثبعزجذال األساػٗ انضساعيخ انًغهًخ نإلطالػ انضساعٗ ثًٕعت عُذاد ثيبئذح، صى 

يب رةشس فٗ الئؾخ انعًم ثبنٓيئخ يٍ انُض عهٗ ؽبالد االعزجذال انعذيذح ٔانزٗ يُٓب ثيع أساػٗ 

س أٔ يششٔعبد عهيٓب، ٔقذ قبيىذ انٓيئىخ فعىال ثجيىع     األٔقبف انيؼبء نهعذيذ يٍ انغٓبد نجُبء عةب

انمضيش يٍ األساػٗ انٕقييخ نجعغ انغٓبد انؾمٕييخ ٔثىضًٍ أقىم يىٍ صًىٍ انًضىم ثؾغىخ أٌ رنىك        

نإلعٓبو فٗ انزًُيخ، ٔانٕقف يغبْى فٗ انزًُيخ يٍ خالل اعزضًبس أيٕانّ ٔاَيبن غهزىّ ٔنمىٍ نىيظ    

 انًضم. يٍ خالل انزظشف فٗ أعيبَّ ثضًٍ أقم يٍ صًٍ

قهىخ اَشىىبء أٔقىىبف عذيىىذح، ؽيىىش يالؽىىظ أٌ األعيىىبٌ انٕقييىىخ انًٕعىىٕدح اآلٌ ْىىٗ يىىٍ   -ػ

رشاس األعذاد ٔنى رغبْى األعيبل انؾبنيخ فٗ أٔقبف عذيىذح، ٔرنىك نةهىخ انزٕعيىخ ثىبنٕقف ٔأًْيزىّ       

فؼال عٍ يب اعزةش فٗ األرْبٌ يٍ أٌ انٕقف يغئٕنيخ انؾمٕيخ، ٔاأليش يزـهت ثغبَت انزٕعيىخ  

نزٕعّ َؾٕ األعبنيت انؾذيضخ فٗ انزًٕيىم ٔانةبئًىخ عهىٗ ديًٕقشاؿيىخ انزًٕيىم يىٍ خىالل انٕقىف         ا

انغًىىبعٗ ثبطىىذاس طىىمٕ  ٔقييىىخ ٔاَشىىبء طىىُبديق ٔقييىىخ ٔيشىىبسكخ انًُظًىىبد انؾمٕييىىخ فىىٗ       

يُظٕيىىخ انٕقىىف اَشىىبءًا ٔاداسح، ْىىزا انىىٗ عبَىىت ارجىىبو أعىىهٕة انٕقىىف انغىىهـبَٗ ثىىؤٌ رخظىىض     

عبيهخ فٗ خذيىخ انًغزًىع ثعؼىب يىٍ اَشىبءارٓب فىٗ طىٕسح يجىبَٗ عىمُيخ أٔ          انٕؽذاد انؾمٕييخ ان

 أساػٗ يغزظهؾخ نهٕقف.

ػآنخ انعبئذ عهىٗ اعىزضًبس أيىٕال انٕقىف، فعهىٗ عىجيم انًضىبل ٔثىبنُظش فىٗ انؾغىبة            -ؽ

انخزبيٗ نٓيئخ األٔقىبف انًظىشيخ فىٗ اؽىذٖ انغىُٕاد انًبػىيخ ٔعىذ أٌ انعبئىذ اإلعًىبنٗ ٔطىم           

ب خل يُّ نٕصاسح األٔقبف نظشفّ عهٗ ٔعِٕ انخيش انًٕقىٕف عهيٓىب ثعىذ    عُيّ ٔي661488694

عُيّ ٔارا عشفُب أٌ انًبل انٕقيٗ 84933444خظى يب يخض انٓيئخ )أعش انُبظش( ٔاالؽزيبؿٗ 

انزٖ اعزضًش ٔأصًش ْزِ اإليشاداد كًب يظٓش فٗ انًيضاَيخ انعًٕييخ )يٍ غيش األساػٗ( ؽٕانٗ 

 عذل انعبئذ عهٗ االعزضًبس يهيبس عُيّ، ارًا يمٌٕ ي 8

 

  661488694  ×644 
 %6.91ــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــ   إلعًبنٗ انعبئذ =

      8444444444 

 

       84933444  ×644 
 %6ــــــــــــــ = ـــــــــ  ٔنظبفٗ انعبئذ انًؾٕل نٕصاسح األٔقبف = 

           8444444444 
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ل ثُغجخ انيبئذح عهٗ انٕدائع فٗ انجُٕ  أٔ انعبئىذ عهىٗ اإليىذاعبد فىٗ     ٔثًةبسَخ ْزا انًعذ

% فٗ َيظ انغُخ، رزؼؼ يىذٖ ػىآنخ انعبئىذ عهىٗ     62انجُٕ  اإلعالييخ ٔانزٖ يظم انٗ ؽٕانٗ 

ٔسثًب يشعع انغجت فٗ رنك انىٗ عىذو كيىبءح اداسح االعىزضًبس ثبنٓيئىخ ؽيىش        ،اعزضًبساد األٔقبف

يٕظييٍ غيش يزخظظيٍ ٔغيش يئْهيٍ ٔيزظشفٌٕ ثعةهيخ اإلداسح  رٕعذ اداسح نالعزضًبساد ثٓب

انؾمٕييىىخ ٔاأليىىش يزـهىىت انزعبقىىذ يىىع اداساد يزخظظىىخ يضهًىىب يؾىىذس فىىٗ طىىُبديق االعىىزضًبس     

انخبطىخ انزىىٗ يهىىضو انةىبٌَٕ فيٓىىب ثؼىىشٔسح ٔعىٕد شىىشكخ اداسح اعىىزضًبسيخ يىشخض نٓىىب نًضأنىىخ     

ٔسح يؾبعىجخ انٓيئىخ عهىٗ أعىبط كيىبءح األداء      ْزا فؼال عٍ ػىش  ،اعزضًبس أيٕال ْزِ انظُبديق

يًضهخ فٗ رؾةيق عبئذ يُبعىت ثبعزجىبس أٌ ْىزا انعبئىذ انًؾةىق انؼىئيم يًضىم رةظىيشا عغىيًب فىٗ           

 اإلداسح.

ػىيبو ثعىغ أعيىىبٌ انٕقىف العزىذاء انغيىىش عهىٗ يىذٖ عىىُٕاد ؿٕيهىخ ٔعىذو ٔعىىٕد          -ٖ

نؾظش أنةذ رى رشميم نغبٌ ٓب ٔػيبو ٔرهف انمضيش يٍ ؽغظ انٕقف انخبطخ ثٓب، نؽظش دقيق 

 ٔاالعزشداد يُز صيٍ ٔنمُٓب نى رزٕطم انٗ رنك ثعذ ثشمم كبيم.

انخهؾ يؾبعجيب ثيٍ يبل انٕقف ٔثيٍ يبنيخ ْيئخ األٔقبف انًظىشيخ، فجىبإلؿالو عهىٗ     - 

انؾغبة انخزبيٗ ٔانًيضاَيخ نهٓيئخ َغذ أٌ يظشٔفبد انٓيئخ يذيغخ يع يظشٔفبد انٕقىف، ٔأٌ  

قبف رُغت نهٓيئخ، ٔثبإلؿالو عهٗ قبئًخ انًشكض انًبنٗ َغذ أَٓب يعَُٕخ ثبعى انٓيئخ ايشاداد األٔ

ٔيذسط فيٓب يٕعٕداد األٔقبف ٔيٕعٕداد انٓيئخ ْزا فؼال عٍ عذو اؽزٕائٓىب عهىٗ يٕعىٕداد    

 انٕقف يٍ أساػٗ صساعيخ أٔ ؽةٕن يبل انٕقف.

سح األٔقبف يٍ انٓيئىخ  عذو انُشش انذٔسٖ انًُظى نظشف غهخ األٔقبف انًؾٕنخ نٕصا -ل

عهىٗ يغىىزؾةيٓب ٔاديىىبط رنىىك فىىٗ ؽغىىبثبد انىىٕصاسح ٔانزىىٗ ال يـهىىع عهيٓىىب ٔيزـهىىت األيىىش انُشىىش  

انذٔسٖ نزنك يًب يغبْى فٗ انزٕعيخ ثؤًْيخ انٕقف، ْزا فؼال عٍ أٌ ثعغ أٔعّ طىشف انغهىخ   

 ٔانغبثق ركشْب فٗ انيةشح صبنضب ال يذخم فٗ َـبن يظبسف األٔقبف.

ٕيىىخ ثيىىشع ٔرؾظىىيم ػىىشائت عهىىٗ أيىىٕال انٕقىىف يًضهىىخ فىىٗ انؼىىشائت    قيىىبو انؾم -و

انعةبسيخ ٔعهٗ انغهخ فٗ طٕسح ػشيجخ دخم سغى أٌ ْزِ رعزجش أيىٕاال عبيىخ ؽيىش يزؾةىق فيٓىب      

ةٕو عهيٓب رششؿٗ األيٕال انعبيخ عهًب ٔقبََٕب ْٔٗ أٌ رٕعّ نهخذيبد انعبيخ َٔيع انًغزًع ٔأٌ 

 ٗ رةٕو عهيٓب.عٓخ عبيخ، ٔٔصاسح األٔقبف ْٗ انز

َظشا نهُضاعبد انًززبنيخ ٔانمضيىشح ثىيٍ ْيئىخ األٔقىبف ٔانغيىش انخبطىخ ثبَٓىبء انؾمىش          -ٌ

ٔاعزشداد األعيبٌ انًغزظجخ فبَّ رٕعذ قؼبيب عذيذح يشفٕعخ أيبو انًؾبكى انًخزظىخ ٔرهىضو فيٓىب    

يش األٔقبف ٔثبنشغى يٍ أٌ ٔص ،انٓيئخ ثغذاد سعٕو قؼبئيخ عبنيخ رغزُضف عضءا كجيشا يٍ انغهخ

ثظيزّ َبظشا عهٗ انٕقف ْٕ انزٖ يشفع ْزِ انةؼىبيب ْٔىٕ يعيىٗ يىٍ انشعىٕو انةؼىبئيخ قبََٕىب،        

ٔأٌ انٓيئىىخ ٔكيىىم عُىىّ فىىٗ اإلداسح، نىىزنك فىىبٌ األيىىش يةزؼىىٗ اعيىىبء أيىىٕال انٕقىىف يىىٍ دفىىع ْىىزِ  

 انشعٕو.

ٔنألعف ؽىزد ؽىزٔ يظىش     6412نغُخ  684انغبء انٕقف األْهٗ ثًٕعت انةبٌَٕ  -ط

ْزا انًغبل دٔل عشثيخ عذيذح، يع أٌ انٕقف األْهٗ عهٗ انزسيخ يششٔو ٔانؾبعخ انيّ قبئًىخ  فٗ 
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ٔال يعُىىٗ ٔعىىٕد رغىىبٔصاد فىىٗ اداسرىىّ ٔاعىىزغالنّ انغىىبإِ ثبنمهيىىخ ثىىم يىىزى رُظىىيى رنىىك ثظىىٕسح          

 يُؼجـخ.

 

ٔثٓزا َُزٓٗ يٍ ْزا االعىزعشاع انًىٕعض نهزغشثىخ انًظىشيخ فىٗ اداسح انٕقىف َؤيىم أٌ        

 انؼٕء عهيٓب ثشمم كبف.رى انةبء يمٌٕ قذ 

 ٔاهلل ٔنٗ انتٕف ك

 دكـتــٕخ  

 يحًد ػجد انحه ى ػًر  

 


