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 حـذيــمـــي

حٛٔخ٣٪١ ٩حٛلْ ال ٠ٰٓش ٦ٛ اًح ٛٞ ُؤٯش ٟظٜلش ال ٠ٰٓش ٨ٛخ اًح ٛٞ ٯل٨٠خ ا١ حٛلْ ٟظٜلش ٯل٨ٰ٠خ حٛٔخ٣٪١  

                                       رَى٥ ا٬ٛ ٓخهيس ُٮ حٛٔخ٣٪١ أ٭ ط٘٪١ ربػزخص ٟظيٍ حٛلْ .                                                                         ٩ ٯ٘٪١ ًٖٛ  ، طظ٪حَُ ٩ٰٜٓش اػزخط٦

 ك٦ٔ ٟظيٍ  حٛٔخ٣٪٣ٰش  حٛ٪حٓوش ا١ ٯؼزض  ٟيهٮ حٛل٩ْه٬ٜ  ، حٛلٔ٪ّ طٍَٔحٛٔخ٣٪٣ٰش ٧ٮ حٛظٮ  ُخٛٔ٪حهي

٩رويثٌ ٯ٘٪١ ه٬ٜ حٛٔخػٮ اًح ٟخ  ،٩ٌٛح ه٤يٟخ ٯٜـخ ا٬ٛ حٛٔؼخء ٯز٢ٰ حٛ٪ٓخثن حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ٯيه٨ٰخ ٩أىٛظ٨خ 

 طلٔٔض ٛيٯ٦ طٜٖ حٛ٪ٓخثن ا١ ٯ٤ِٙ ك٘ٞ حٛٔخ٣٪١ ه٨ٰٜخ.                                                                        

٩ٌٗح ٧٪ ٗٚ حٛـَّ حٛظٮ  ، ُخإلػزخص ٧٪ آخٟش حٛيٰٛٚ ه٬ٜ ٩ؿ٪ى ٩حٓوش ٟخ أ٩ كٰٔٔش ٰٓخٝ حٛلْ أٟخٝ حٛٔؼخء

 ٩حىهخءحط٦ .   ،٩طلش أٓ٪ح٦ٛ ، ٯٔظو٨ٜ٠خ حٛوظٞ إل٤ٓخم حٛٔخػٮ رظلش ٟخ ٯيه٦ٰ 

 ٥ٌ٨ُ حٛ٪حٓوش ٧ٮ ٟظيٍ ٧ٌح حٛلْ  ،ٟظيٍ حٛلْ ٩ه٦ٰٜ ُب١ حإلػزخص ٯ٤ظذ ه٬ٜ طلش ٩حٓوش ٓخ٣٪٣ٰش ال 

                                                                                                            ٩ٓي ط٘٪١ ٩حٓوش ٟخىٯش.                         ، ُظ٘٪١ اٟخ طظٍَ ٓخ٣٪٣ٮ 

 ٩ر٨ٌح ال ٯ٢٘٠ ٛشوض حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ كْ حىه٬ ر٦ أٟخٝ حٛٔؼخء اال اًح أٓخٝ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ ٩ؿ٪ى٥ أ٩ أٓخٝ 

 رخ٠ٛٔخرٚ هظ٦٠ أىٛش ٣ِٮ ٩ؿ٪ى ًٖٛ حٛلْ.

٩ ٌٗح ؿَٯٔش طٔيٯ٨٠خ ٧٩ٌح حٛظليٯي ٯٔظِٰي ر٦ ٗال ٢ٟ  ، حٛٔخ٣٪١ػزخص رخٛـَّ حٛظٮ ٯز٨٤ٰخ ٩ال ري أ١ ٯ٘٪١ حإل

 حٛوظ٪ٝ ٩ حٛٔخػٮ.

هَ  ُِٮ ح٤ٛلخٝ حٛلَ ٛإلػزخص ال ؤ٧٩ٮ طوظَٜ ٢ٟ ٣لخٝ ٌٛ ، ٥ٌ٧٩ حٛـَّ ٓي ط٘٪١ ٟليىس أ٩ ًَٰ ٟليىس

أكَحٍ ُٮ طٔيٯٞ حألىٛش حٛظٮ ٩ ا٠٣خ ٯ٘٪١ حٛوظ٪ٝ ، ٩ حٛٔخػٮ رـَّ ٟو٤ٰش ٛإلػزخص ، ٯِٜٝ حٛوظ٪ٝ 

ُٮ  ،٩ ٯ٘٪١ حٛٔخػٮ كَ ُٮ ط٘٪ٯ٢ حهظٔخى٥ ى١٩  طٰٔي ٣شخؿ٦  ،ٯ١٩َ أ٨٣خ طئى٭ ا٬ٛ ا٤ٓخم حٛٔخػٮ

                                             ٦ُٜ ٗخٟٚ حٛلَٯش ُٮ ٣لَ ا٬ٛ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛو٩َػش ٢ٟ  حٛوظ٪ٝ .                                                      ، حٛظلَ٭ ه٢ حٛلٔخثْ ر٘ٚ حٛ٪ٓخثٚ

٩طليى ٠ٰٓش ٗٚ ٩حكيس ٨٤ٟخ ، ٩طو٢ٰ طو٤ٰٰخ ىٰٓٔخ ، ٩ؿ٨َٓخ ، أٟخ ُٮ ح٤ٛلخٝ ح٠ٰٛٔي ط٤لظَ ٩ٓخثٚ حإلػزخص 

اً  ، ٩ ٟ٪َٓ حٛٔخػٮ ُٮ ٧ٌح ح٧ٌ٠ٛذ ٜٓزٮ رلض ، اً ال ٯـ٪ُ ٜٛوظ٪ٝ اػزخص كٔ٪٨ٓٞ رٌَٰ ٥ٌ٧ حٛ٪ٓخثٚ

 .ُخٛٔخ٣٪١ ٧٪ حٌٛ٭ ٯوـ٬ ٛ٘ٚ ىٰٛٚ ٠ٰٓظ٦ حٛظٮ ٯشخء،  ظٔخى٥ حٛشوظٮٯٔظـٰن أ١ ٯٔؼٮ رخه ال

ٯؤهٌ ٟخ ٠٨ُٰخ ٢ٟ ِٟحٯخ ، ٩ ٯٔظزوي ٟخ ٠٨ُٰخ ٢ٟ هٰ٪د ، ٨ُ٪  ٩ر٢ٰ ح٤ٛلخ٢ٰٟ حٛٔخر٢ٰٔ ٣شؤ ٣لخٝ ٟوظٜؾ  

 ٢٘ٛ ، ُٰظَٕ ٜٛٔخػٮ ٠ٔٓخ ٢ٟ حٛلَٯش ،  ط٪ؿ٦ٰ حٛوظ٪ٝ ٯؤهٌ ر٠زيأ كٰخى حٛٔخػٮ ٩ طليٯي حألىٛش ٩ٌٗح 

 ، اً ر٢ٰ ح٠ٛشَم ٛ٘ٚ ىٰٛٚ كـٰظ٦.                                               ٟن طٰٔي٥ رؤىٛش ٓخ٣٪٣ٰش ٟليىس 

ال١ حٛلْ ٯ٘٪١ هيٯٞ ح٠ٰٔٛش اًح هـِ طخكز٦ ه٢ اػزخص ، ٩حإلػزخص ٦ٛ أ٠٧ٰش رخٌٛش ُٮ حٛوالٓخص حٛٔخ٣٪٣ٰش 

    حٛظٮ كيى٧خ حٛٔخ٣٪١ ُٮ ؿ٠ٜش اؿَحءحص حٛيه٪٩٫اًح ٗخ١ حإلػزخص ٯـَ٭ أٟخٝ حٛٔؼخء رخٛـَّ ، ٩ؿ٪ى٥ 

٩ٟن ًحٖٛ طيهٚ  ، حٌٛ٭ ٯظليى ٩ُٔخ ٛٔ٪حهي حٛش٘ٚ حٌٛ٭ ٯَى ٦ُٰ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰشُخ٦٣ ٯظظٚ رٔخ٣٪١ 

خ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ ٩طوظزَ ؿِءح ٦٤ٟ ال١ أ٧ٞ حألىٛش طوي ٟٔيٟخ ٓزٚ أ١ ٣ٔلَٯش حإلػزخص ُٮ ٣ـخّ حٛ

 ٩طليٯي ٟخ ٨ٛخ ٢ٟ كـٰش ٨ٌٛح حٛٔخ٣٪١.                                                  اهيحى٧خ٢ٟ ػٞ ا٬ٛ ٩ٯوؼن ، طؼ٪ٍ أٯش ٤ٟخُهش 
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٢ٟ٩ ًٖٛ ٯظز٢ٰ أ١ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ط٪ؿي ٓخث٠ش ٟن حٜٛٔـش حٛٔؼخثٰش ٠ٟ٩خ ال شٖ ٦ُٰ أ١ حٛٔخػٮ 

ُٮ ٨ُٞ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛـ٩َكش ه٦ٰٜ ُٜٔـظ٦  ، ح٠ٛي٣ٮ ٯو٠ٚ رخٓظ٠َحٍ ٜٓـظ٦ حٛظٔيٯَٯش ُٮ ؿَّ ٩أىٛش حإلػزخص

٩ط٘٪١ طٔيٯَٯش ك٠٤ٰخ  ، اُحث٨خ ٓي ط٘٪١ ٰٟٔيس أ٩ طٔيٯَٯش ُظ٘٪١ ٰٟٔيس ه٤يٟخ ط٪ؿي ش٩َؽ ٟو٤ٰش ٠ٛزخشَط٨خ

 ٯظَٕ ح٠ٛشَم  ٨ٛخ ٟـخال كَح ٜٛظٔيٯَ.  

ػٮ كَٯش حٛظٔيٯَ ُٮ ؿ٠ٰن حٛلخالص حٛظٮ ٯو٪ٙ ٨ُٰخ حٛٔخ٣٪١ ٜٛٔخ، ٩حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش طـي أٓخ٨ٓخ حٛشٜ٘ٮ 

٩ا١ هيٝ حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ٰٛٔض ٓززخ ٰٛٔخٝ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش   هالٙ ٰٓخ٦ٟ رخالٓظيالٙ ٩اه٠خٙ أىٛش حإلػزخص

 ٦٤٘ٛ٩ ٣ظٰـش حٛظٰٜٔٞ ر٨خ.                                                                                        

رخإلػخُش ا٬ٛ ٗؼَس ،  ح٠ٛ٪ػ٪م ح٠ٰٔٛش حٛو٠ٰٜش ٠ٜٛ٪ػ٪م٢ٟ٩ ر٢ٰ أ٧ٞ حألٓزخد حٛظٮ أىص ر٤خ ا٬ٛ حهظٰخٍ 

ٖٛ ه٬ٜ ٟوظ٠يٯ٢ ُٮ ً،  ٖٛح٠ٛوظ٠يس ُٮ ٩٩ًٓخثٚ ، ٩ؿَّ ، حٛٔؼخٯخ حٛظٮ طؼ٪ٍ ك٪ٙ ِٰٰٗش حإلػزخص 

                                            حٛظلٰٜٜٮ حٌٛ٭ ٯٔخهي٣خ ا٬ٛ حٛظـَّ رخٛظِظٰٚ ٠ٜٛ٪ػ٪م.        حٛ٪طِٮ ح٨٤٠ٛؾ 

رخهظزخٍ أ١ أىٛش حإلػزخص ح٠ٛي٣ٰش ح٠ٰٛٔيس ال ٯـ٪ُ ٢٘ٛ٩ حإلش٘خٙ ٯؼخٍ ٢ٟ رخر٦ حٛ٪حٓن ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ،  

 ح٠ٛي٣ٰش  حٛو٩َؽ ه٨٤خ ٩ أٟخٝ ح٠ٛـخٙ حٛؼْٰ ٜٛـَّ حٛو٠ٰٜش ٛإلػزخص طزَُ ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حألىٛش 

ُٮ اؿخٍ ح٤ٛظ٪ص حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ٣ض ه٨ٰٜخ ح٠ٛشَم  حٛظٔيٯَُٮ  ك٦٠٘حٛٔخػٮ  ُو٬ٜ أ٭ أٓخّ ٯز٤ٮ

 حٛـِحثَ٭ ُٮ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛي٣ٰش ؟ ٩ ٟخ ٟي٫ ٜٓـظ٦ ُٮ طٔيٯ٧َخ ؟ 

 

 ٩ٛإلؿخرش ه٬ٜ ٥ٌ٧ حإلش٘خٰٛش اطزخه٤خ حٛوـش حٛظخٰٛش :
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 خغح انثحث

 ًحص حٛلـٰش حٛٔخؿوش ىٛش حألحِٛظٚ حأل٩ٙ : 

 ح٠ٛزلغ حأل٩ٙ: طوَٯَ حٛ٘ظخرش ٗيٰٛٚ اػزخص 

 ح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ: ح٠ٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش         

 أ١ ٯ٤لٞ ح٠ٛلٍَ ٢ٟ ٟ٪كَ حَِٛم حأل٩ٙ:                    

 ح٠ٛ٪كَ ُٮ كي٩ى ٜٓـظ٦ ٩ حهظظخط٦ طي٩ٍ ح٠ٛلٍَ ٢ٟ حَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                    

 حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ طي٩ٯ٢ ح٠ٛلٍَ ح٠َٓٛٮهخص حأل٩ػخم َحَِٛم حٛؼخٛغ: ٟ                   

 ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ: ح٠ٛلٍَحص حٛوَُٰش         

 حٛوَُٰش طوَٯَ ح٠ٛلٍَحص حَِٛم حأل٩ٙ:                    

 أ٣٪حم ح٠ٛلٍَحص حٛوَُٰش  حَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                   

 حٛ٘ظخرٮ: ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حٛيٰٛٚ ٛؼخٛغح٠ٛـٜذ ح          

 حَِٛم حأل٩ٙ: ٩ؿ٪د حإلػزخص رخٛ٘ظخرش                   

 ٩ؿ٪د حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ حٛ٪حٍىس ه٬ٜ حَِٛم حٛؼخ٣ٮ: حٓظؼ٤خءحص                   

 ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ: حإلَٓحٍ  

 ح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ: طٰي حإلَٓحٍ ٩ أ٣٪حه٦           

 حٛٔؼخثٮحَِٛم حأل٩ٙ: حإلَٓحٍ                      

 حَِٛم حٛؼخ٣ٮ: حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ                     

 : كـٰش حإلَٓح٣ٍٮح٠ٛـٜذ حٛؼخ              

 حَِٛم حأل٩ٙ: كـٰش حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ                       

 حَِٛم حٛؼخ٣ٮ: كـٰش حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ                       

 حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حإلَٓحٍ  ٜٓـشح٠ٛـٜذ حَٛحرن:               

 ح٠ٛزلغ حٛؼخٛغ: ح٢ٰ٠ٰٛ 

 ح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ: ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش               

 حَِٛم حأل٩ٙ: ٟ٪ػ٪م ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٩ طٌٰظ٨خ                                           

                       : أؿَحٍ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓشؼخ٣ٮحٛ حَِٛم                      

 : ش٩َؽ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش٣ٮحٛؼخحَِٛم                       

 ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ: ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش               

 حَِٛم حأل٩ٙ: ح٠ٛٔظ٪ى رخ٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش                        

 حَِٛم حٛؼخ٣ٮ: طٔيٯَ ٠ٰٓش ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش                        
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 ح٢ٰ٠ٰٛ  طٔيٯَ ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ حٛؼخٛغ:ح٠ٛـٜذ              

 حٛلخ٠ٓشحأل٩ٙ: ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ ح٢ٰ٠ٰٛ  حَِٛم 

 ؼخ٣ٮ : ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠شحَِٛم حٛ 

 ًحص حٛلـٰش حٌَٰٛ ٓخؿوش  حإلػزخص حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ: أىٛش

 ح٠ٛزلغ حأل٩ٙ: ش٨خىس حٛش٨٪ى   

  ش٨خىس حٛش٨٪ى ٟخ٧ٰشح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ:             

 طوَٯَ ش٨خىس حٛش٨٪ىحَِٛم حأل٩ٙ :                      

 حَِٛم حٛؼخ٣ٮ : ش٩َؽ ٓز٪ٙ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى  

 ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ: كـٰش ش٨خىس حٛش٨٪ى            

 حَِٛم حأل٩ٙ : ُٮ ح٠ٛ٪حى حٛظـخٍٯش                      

 ح٠ٛخىٯش  حٛ٪ٓخثنحَِٛم حٛؼخ٣ٮ:  

  حٛظظَُخص ح٠ٛي٣ٰشحَِٛم حٛؼخٛغ :  

 : ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ ش٨خىس حٛش٨٪ىؼخٛغح٠ٛـٜذ حٛ            

 ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ: حَٛٔحث٢    

 : حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰشح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ              

 : كـٰش حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪١حَِٛم حأل٩ٙ                        

 ٔخ٣٪٣ٰشحٛؼخ٣ٮ: أ٣٪حم حَٛٔحث٢ حٛ حَِٛم                        

 ٢ حٛٔؼخثٰشحثَٛٔح: ٛؼخ٣ٮح٠ٛـٜذ ح               

 حٛٔؼخثٰش ٯ٤شرخَٛٔح٠ٛٔظ٪ى  :حَِٛم حأل٩ٙ                        

 ش٩َؽ حألهٌ رخَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش: حَِٛم حٛؼخ٣ٮ                        

 َٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰشكـٰش ح: حَِٛم حٛؼخٛغ                        

 ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حَٛٔحث٢ ح٠ٛـٜذ حَٛحرن :                

 حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش : ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ ٩ٙحَِٛم حأل                        

 ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش : حَِٛم حٛؼخ٣ٮ                         

 حإلػزخص حأله٫َ: أىٛش ؼخٛغح٠ٛزلغ حٛ   

 ح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ: حٛوزَس      

 حَِٛم حأل٩ٙ: ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طو٢ٰٰ حٛوزَٰ                       

 ظَٔٯَ حٛوزَسٛ طٔيٯ٥َُٮ  حٛٔخػٮ ٜٓـشحَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                        
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 ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ: ح٠ٛوخٯ٤ش 

 حَِٛم حأل٩ٙ: ح٠ٛٔظ٪ى رخ٠ٛوخٯ٤ش                       

 ح٣ظٔخٙ ح٠ٛل٠٘ش ٠ٜٛوخٯ٤شحَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                        

 حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ح٠ٛـٜذ حٛؼخٛغ:               

 حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮطوَٯَ حَِٛم حأل٩ٙ :                        

 ٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٛو٤٪ح١ ح ؿزٰوظ٦ حٛٔخ٣٪٣ٰشحَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                        

 ؼخٛغ : حٛلـٰش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٜٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ حَِٛم حٛ 

 حَِٛم حَٛحرن : ٟ٪َٓ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٢ٟ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ  

 ح٠ٛـٜذ حَٛحرن : حٛؤي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ 

 حإلٛ٘ظ٣٩َٮخٛؤي ر ح٠ٛٔظ٪ىحَِٛم حأل٩ٙ :                        

 حٛؤي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ  أ٠٧ٰشحَِٛم حٛؼخ٣ٮ:                        

 كـٰش حٛؤي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ؼخٛغ :  حَِٛم حٛ 

 حإلٛ٘ظ٣٩َٮ  حٛؤيحَِٛم حَٛحرن : ٟ٪َٓ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٢ٟ  

 

 انـخاتـًـح       
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 : األدنح راخ انحجٛح انماعؼح األٔلانفصـــم 

 

حألىٛش  ُٮ طٔيٯ٥َ ٛـِء ٢ٟ أىٛش حإلػزخص ط٘٪١ ٜٓـظ٦ ٰٟٔيس رلٰغ ال ٯ٢٘٠ اه٠خ٨ٛخ ، ٥ٌ٧٩ا١ حٛٔخػٮ 

ًَٰ ٓخؿوش ُظٔزٚ اػزخص حٛوْ٘ ٥ٌ٧٩ حألىٛش ط٤لظَ ُٮ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ  ط٘٪١ ًحص كـٰش  ٓخؿوش أ٩

 كغ حٛظخٰٛش: خُٮ ح٠ٛز ٤ٓوَػ٦ ٩ًٖٛ ٟخ ٩حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٩ ح٢ٰ٠ٰٛ ،

 

                                   انكتاتح كذنٛم إثثاختؼشٚف  األٔل:انًثحث 

ك٦ٔ  ٓخ٣٪٣ٰش ط٘٪١ ٧ٮ ٟظيٍ  شحٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ  ٧٪ ؿَٯٔش ٯز٢ٰ  ر٨خ ح٠ٛظٔخػٮ كٰٔٔش حطِخّ ٟخ أ٩ ٩حٓو 

ُٮ طزٰخ١ حٛلٔ٪ّ ٩ حإلٍشخى ا٬ٛ حٛٔزٰٚ حٛٔ٪ٯٞ ٩ٛٔي أك٘ٞ حهلل ُٮ شَه٦   (1) حٌٛ٭ ٯيهٮ ر٦ أٟخٝ حٛٔؼخء

٨ُٰخ ٤ُيد ا٬ٛ ٗظخرش حٛؤ٪ى ٩ ط٪ػْٰ حٛيٯ٪١ ٛظ٘٪١ كـش ٩حٛلِخف ه٨ٰٜخ ٩ٓـن ىحٍ حِٛٔخى ُٮ ك٠خٯظ٨خ 

٬٠ًَٔ َُ  "ُٮ ٓ٪٦ٛ طوخ٬ٛ  ىحٌٟش ه٤ي حٛظ٤خُم ُٟ  ٍٚ ْٞ ِرَيْٯ٢ٍ ِا٬َٰٛ َأَؿ ًَح َطَيحَٯ٤ُْظ ٤َُٟ٪ح ِا ٌِٯ٢َ آ ُْ٘ظْذ َٯخ َأُٯ٨َخ حَٛ َٰ ُْٗظُز٪٥ُ ۚ ٩َْٛ خ

ِٙ َٗخِطٌذ ِرخَْٛوْي  ْٞ ُ٘ ٤َْٰ ٩ح٦٣ ٩ح١ ٗخ١ ح٠ٛزيأ ٧٪ حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ٌُٖٛ ْٰٛ ه٩َؿخ ه٢ ٟزيأ حَٛػخثٰش  ،(2)"َر

ُبً ٛٞ ٯؼزض ٥ ٩ٰٜٓش إلػزخص حٛلْ ال شَؽ ٛ٪ؿ٪ى رخهظزخ٥ٍ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  351ؿزٔخ ألك٘خٝ ح٠ٛخىس 

  أه٫َ ٪ٓخثٚٗخ١ حٛيٰٛٚ رخؿال ،  ٨ٌُح ال ٯ٤٠ن ٢ٟ ٩ؿ٪ى حٛلْ حٌٛ٭ ٯ٢٘٠ اػزخط٦ رحالطِخّ ريٰٛٚ ٗظخرٮ  أ٩ 

٢٘ٛ َُع ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ حٛ٘ظخرش ُٮ روغ حٛؤ٪ى ٩ حٛظظَُخص ٩ٟؼخٙ ًٖٛ هٔي حٛشَٗش حٛظـخٍٯش ُٮ 

 ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ حٛـِحثَ٭ " طؼزض حٛشَٗش رؤي ٠ٍٓٮ ٩ اال ٗخ٣ض رخؿٜش ال ٯٔزٚ ٣545ض ح٠ٛخىس 

٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١   ٩ ٌٖٗٛ ٢٧ٍ  79أ٭ ىٰٛٚ ..." رخإلػخُش ا٬ٛ رٰن ح٠ٛلٚ حٛظـخٍ٭ ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

،  (3)٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ ٗٚ ٥ٌ٧ حٛؤ٪ى طشظَؽ ح٠َٰٓٛش إلػزخط٨خ  120ح٠ٛلٚ حٛظـخٍ٭ ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

٠ٰٔخص ط٤زت ه٢  ٩حألىٛش حٛ٘ظخرٰش ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ  ٟلٍَحص  ٠ٍٰٓش ٩ هَُٰش ٩ ٗظخرخص هخطش ٩ ٥ٌ٧ حٛظٔ

٩ؿ٪ى طِخ٩ص ر٢ٰ حألىٛش ٢ٟ كٰغ حٛٔ٪س ٩ حٛلـٰش حٛظٮ ٍطي٧خ ٨ٛخ ح٠ٛشَم ، ٩ ًٖٛ ٟخ ٤ٓٔ٪ٝ رظزٰخ٦٣ ٢ٟ 

هالٙ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ٩ ٣ٔ٪ٝ روي٧خ رظزٰخ١ ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ ٩ؿ٪د طٔيٯَ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٩ ش٩َؽ ٓز٪ٙ 

                                   .رٮ ٗخٟٚ حالٓظيالٙ ر٦ ٩ ٣ز٢ٰ حالٓظؼ٤خءحص حٛظٮ طَى ه٬ٜ ٩ؿ٪د ىٰٛٚ ٗظخ

                                                           
   حٛـِحثَ ،ح٠ٛئٓٔش حٛ٪ؿ٤ٰش ٜٛ٘ظخد ، حٛـِحثَ٭ ٩ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮى ٯلٮ ر٘٪ٕ : أىٛش حإلػزخص ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ   - 1

 .71. ص1988،  2ؿزوش

 .  282حَٛٔآ١ حَٛ٘ٝ ، ٓ٪ٍس حٛزَٔس ، حٱٯش - 2 

 .   77ح٠ٛظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ ، حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  1996/ ىٯ٠ٔزَ /  99ح٠ٛئٍم ُٮ  27-96حألَٟ ٍٓٞ  - 3 
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ا١ ٜٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ُٮ حإلػزخص  ٦ٛ كـٰش ٟـٜٔش  اال أ١ ٥ٌ٧ حٛلـٰش طوظَٜ رلٔذ أ٣٪حم حٛيٰٛٚ ُٔي طزٜي 

طظَح٩ف ر٢ٰ ٠ٰٓش ح٤ٔٛي حٛوَُٮ ٢ٟ ؿ٨ش ٩ىٰٛٚ  ، ٩٩ حٛوَُٰش ، كي٧خ حألٓظ٬ ُٮ ح٠ٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش 

 .(1)حالٓظج٤خّ  ٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ  ُٮ حٛ٘ظخرخص حٛوخطش ٩ ًٖٛ ٟخ ٤ٓٔ٪ٝ ريٍحٓظ٦

   انشعًٛح.انًحشساخ  األٔل:نًغهة ا

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ " حٛؤي ح٠َٓٛٮ هٔي ٯؼزض ٦ُٰ ٟ٪كَ أ٩ ػخرؾ ه٠٪ٟٮ أ٩  324ط٤ض ح٠ٛخىس  

ٛيٯ٦ أ٩ ٟخ طٜٔخ٥  ٢ٟ ٩ً٭ حٛشؤ١ ٩ًٖٛ ؿزٔخ ٛألش٘خٙ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ُٮ كي٩ى  شوض َٟٜ٘ رويٟش هخٟش ٟخ طٞ

 (2)ٜٓـظ٦ ٩حهظظخط٦ "

 أٌ ُٚظى انًحشس يٍ يٕظف :األٔل  فشعان

  انثاَٙ : صذٔس انًحشس يٍ انًٕظف فٙ حذٔد عهغتّ ٔاختصاصّ  انفشع

                                                           
، 2009طزَ٭ حٛٔوي٭، حٛ٪حػق ُٮ شَف حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـزوش حأل٬ٛ٩ ىحٍ ح٨ٛي٫ ٤ٜٛشَ ٩حٛظ٪ُٯن حٛـِحثَ  ى -  1

 .48ص

ح٠ٛظ٠ٞ ر٠٪ؿذ حٛٔاخ٣٪١ ٍٓاٞ    ح٠ٛظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ،ح٠ٛويٙ ٩،   1975ٓزظ٠زَ 26ح٠ٛئٍم ُٮ 75/58حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 2

 . 749، حٛظِلش  18، حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش هيى  1988ٟخ٭  03ح٠ٛئٍم ُٮ  88/14
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 انثانث : يشاػاج األٔضاع انمإََٛح فٙ تذٍٔٚ انًحشس انشعًٙ  فشعان

أ٭ شَؽ ٢ٟ ش٩َؽ ح٠ٛخىس ح٠ٌٛٗ٪ٍس أهال٥ طـوٚ  حٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش ُخهظالٙ 

 ٖٛ حٛظِشرخؿٜش ٩ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ٦٣ ر٠ـَى ط٪حَُ حٛش٩َؽ حٛؼالػش ح٠ٛظٔيٟش ُٮ ح٠ٛلٍَ ط٘ظٔذ رٌ

ح٠َٰٓٛش ٩طظزق ٜٛ٪ٍٓش كـٰش ُٮ حإلػزخص ٌٛح ٗٚ ٢ٟ ٓيٝ ٩ٍٓش ٠ٍٰٓش ٜٛٔؼخء طظ٪حَُ ه٬ٜ حٛش٩َؽ 

٩ال ٯٔزٚ أ٭ ؿو٢ اال  (1)حٛٔخرٔش ال ٯـٜذ ٦٤ٟ اػزخص طلظ٨خ رٚ ٢ٟ أ٣َ٘ كـٰظ٨خ ه٦ٰٜ أ١ ٯـو٢ ٨ُٰخ

ُبً ٛٞ ٯظٞ ًٖٛ ُال ٯ٢٘٠ اػزخص  رخٛظ٩ِٯَ ُخٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش طوظزَ كـش ال ٯ٢٘٠ اروخى٧خ ٟخ ٛٞ ٯؼزض ط٩ِٯ٧َخ

 . (2)حٛوْ٘ ٩ٛ٪ ٗخ١ ٤٧خٕ ٟخ٣ن أىرٮ

 : ؿِحء حإلهالٙ رشَؽ ٢ٟ حٛش٩َؽ حٛؼالػش

اًح طوَٜ شَؽ ٢ٟ حٛش٩َؽ حٛؼالػش حٛالُٟش ٛ٪ؿ٪ى ح٠ٛلٍَ ح٠َٓٛٮ ، ُب١ ح٠ٛلٍَ ٯزـٚ ٗ٪ٍٓش ٠ٍٰٓش 

 ٠ِٰٟ ٟوظض ، أ٩ ٢ٟٟ٪كَ هخٝ ُخ٠ٛلٍَ ح٠َٓٛٮ ٯِٔي ٠ٍٰٓظ٦ اًح طيٍ ٢ٟ ًَٰ ٟ٪كَ ، أ٩ ٢ٟ 

٢ٟ٩ حأل٩ػخم حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٍَٛٔس ٟخ ٧٪  ٟ٪كَ هخٝ ٟوظض اال أ٦٣ ٛٞ ٯَحم حأل٩ػخم حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٍَٛٔس 

 ؿ٪٧َ٭ ٗظخٍٯن حٛظ٪ػْٰ ٩حٓٞ ح٠ٛ٪كَ ٩أ٠ٓخء أطلخد حٛشؤ١ ٩حٛش٨٪ى ٩ط٪ٰٓوخط٨ٞ ٩طوَٜ ٥ٌ٧ 

ٯظ٠ٖٔ ر٪ٍٓش ٠ٍٰٓش ٛظؤٯٰي ك٦ٔ ٩رٌٖٛ ُخ١ حٛوظٞ حٌٛ٭  ،٧٪ حٌٛ٭ ٯظَطذ ه٦ٰٜ رـال١ ح٠ٛلٍَ حأل٩ػخم

ال ٯِٜٝ ربػزخص طلظ٨خ اً ٗخ٣ض طزي٩ ه٨ٰٜخ هالٟخص ح٠َٰٓٛش ٟؼٚ هخطٞ حإلىحٍس ٩ط٪ٰٓن ح٠ٛ٪كَ ٩ٟخ شز٦ 

                                                           
 57طزَ٭ حٛٔوي٭، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، طِلش. /ى -  1

 . ٢ٟ23156 َٟٜ ٍٓٞ  17/03/1982َٓحٍ طخىٍ ه٢ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ًَُش حٛٔخ٣٪١ حٛوخص رظخٍٯن  -  2
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أٟخ حأل٩ػخم ًَٰ حٛـ٪٧َٯش ٗيُن حَٛٓٞ أ٩ طَٰٓٞ طِلخص  ،١ ًٖٛ ٯ٪كٮ رخٛؼٔش ُٮ ٟظي٧ٍخ أل (1) ًٖٛ

٠ٰٓش ه٬ٜ أ١ رـال١ ح٠ٛلٍَ ح٠َٓٛٮ ال ٯـَى٥ ٢ٟ ٗٚ ح٠ٛلٍَ  ُب١ طو٨ِٜخ ال ٯِٔي ح٠ٛلٍَ طِظ٦ حَٛ

ٛش٩َؽ ص ح٤ٔياًح ٛٞ طٔظ٪ٍ ٥ٌ٧ حٛٛشؤ١ ٠ٰٓش ، اًح ٯوظزَ ٟلًٍَح هَُٰخ رشَؽ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪ٓوخ ٢ٟ ٩ً٭ ح

حٛوخىٯش رشَؽ أ١ ٯ٘٪١ ٩٩ً حٛشؤ١ ٓي ٩ٓو٪ح ٤ٔيحص حٛ٪حٍىس ُٮ حَِٛٔس حٛٔخرٔش ُال ٯ٘٪١ ٨ٛخ اال ٠ٰٓش حٛ

 ؤهظخ٨ٟٞ أ٩ رزظ٠خص أطخرو٨ٞ ٯظز٢ٰ ط٩ِٯ٧َخ رخٛـَّ ح٠ٍَٛٔس ٓخ٣٪٣خه٨ٰٜخ رظ٪حٰٓو٨ٞ أ٩ ر

ُخ٠ٛلٍَ أ٩ ح٤ٔٛي ح٠َٓٛٮ ٯوظزَ رظلش ٟخ ى١٩ ٦ُٰ ٢ٟ رٰخ٣خص أػزظ٨خ ح٠ٛ٪كَ ر٦ِٔ٤ أ٩ ٩ٓوض ٢ٟ ٩ً٭ 

ُخٛزٰخ٣خص حٛظٮ ٯؼزظ٨خ ح٠ٛ٪كَ ر٦ِٔ٤   حٛشؤ١ ُٮ كؼ٪٥ٍ ٩ال ٯـ٪ُ ٣ٔغ ٥ٌ٧ حٛلـٰش اال رخٛظ٩ِٯَ 

ٗظخٍٯن ح٠ٛلٍَ ٩ٟ٘خ١ ط٪ػ٦ٰٔ ٩كؼ٪ٍ ٩ً٭ حٛشؤ١ ٩حٛش٨٪ى ٩اػزخص ط٪ٰٓو٨ٞ ٩ط٪ٰٓن ح٠ٛ٪ػْ ٥ٌ٨ُ ط٘٪١ 

ٌٖٗٛ حٛزٰخ٣خص حٛظٮ طظيٍ  كـش ه٬ٜ ح٤ٛخّ ٗخُش ٩ال ٯ٢٘٠ ىكغ كـٰظ٨خ اال ه٢ ؿَٯْ حٛـو٢ رخٛظ٩ِٯَ 

ثن أ٦٣ ٓزغ ػ٢٠ ح٠ٛزٰن ، أ٩ آَحٍ ح٠ٛشظَ٭ أ٦٣ طٜٔٞ ٢ٟ ٩ً٭ حٛشؤ١ ُٮ كؼ٪ٍ ح٠ٛ٪كَ ٗبَٓحٍ حٛزخ

أٟخ حٛزٰخ٣خص حٛظٮ طظيٍ ٢ٟ ٩ً٭ حٛشؤ١ ٩ٯي٨٣٩خ  ح٠ٛزٰن ، ال ٯ٢٘٠ ىكغ كـٰظ٨خ اال رخٛـو٢ رخٛظ٩ِٯَ

ح٠ٛ٪كَ ه٬ٜ ٟٔج٪ٰٛظ٨ٞ ى١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٓي شخ٧ي٧خ أ٩ طلْٔ ٢ٟ طلظ٨خ ، ُال طؼزض ٨ٛخ طِش ح٠َٰٓٛش 

 ش.حٛوخىٯحإلػزخص  ٩ٌٖٛٛ ٯـ٪ُ اػزخص ه٨ٔ٘خ رـَّ

ٯـذ أ١ ٣َِّ ر٢ٰ كخٛظ٢ٰ  ٟخ اًح ٗخ١ أطٚ ح٠ٛلٍَ ح٠َٓٛٮ ٟ٪ؿ٪ىًح ٩كخٛش  ط٪ٍ ح٠ٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش 

 . ٟخ اًح ٗخ١ حألطٚ ًَٰ ٟ٪ؿ٪ى

 انشعًٙأصم انًحشس حانح ٔجٕد أٔال : 

ح٦٣ كظ٬ ط٘٪١ ٜٛظ٪ٍس كـٰش حٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش ًحط٨خ ُخ١ حٛٔخ٣٪١ ٯشظَؽ ط٪حَُ أَٟٯ٢ أٓخ٢ٰٓ طز٬٤ ه٠٨ٰٜخ 

حَٛؿ٪م ا٦ٰٛ  أ١ ٯ٘٪١ أطٚ حٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش ٟ٪ؿ٪ىح " أ٭ ٟلِ٪ف " ٩ًٖٛ إلٟ٘خ٣ٰش ٓخ٣٪٣ٰش اكيح٠٧خَٓٯ٤ش 

٢ ٛٞ ٯٔن ٨ُٰخ ٣ِحم رٰٟخ  ش ٩ط٘٪١ كـ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس ٠ٍٰٓش ال هخىٯش  ٩حٛؼخ٣ٰش أ١  ، حٛلخؿشه٤ي 

حٛظ٪ٍ  ُظو٢ٰ ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش  ٢ٟ ٟؼخ٧خس (2)ط٤خُم ٨ُٰخ ٩ؿذ ٟـخرٔظ٨خ ٛألطٚ  ٩اًح ٩ٓن حٛوظ٪ٝ،

  حٓظزويص حٛظ٪ٍس ٩ ٯزٔٮ حألطٚ ُٮ حٛلـٰش ٩ اال ر٠٨٤ٰخ طؼزضحٛظـخرْ  ُبًح ػزضه٨ٰٜخ 

 .(3) حٛيه٪٫

 انشعًٙ انًحشس: فٙ حانح غٛاب أصم  اثاَٛ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١  ٩326طش٠ٚ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٗٚ حٛظ٪ٍ حٛظٮ ٯ٤ويٝ ٨ُٰخ حألطٚ ٣ظٰـش ط٦ِٜ أ٩ ك٦َٓ ٩كٔذ ح٠ٛخىس 

 : لـش ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حألطٮحٜٛظ٪ٍس ٗخ٣ض ٛ اًح ٛٞ ٯ٪ؿي أطٚ حٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛشح٠ٛي٣ٮ 
                                                           

 .130ٯلٮ ر٘٪ٕ : ح٠َٛؿن حٛٔخرْ حٛظِلش  /ى - 1 

حٛظِلش  2002ىحٍ حٛـخٟوش حٛـيٯيس  ، ٟل٠٪ى ٧َُح١،أط٪ٙ حإلػزخص ُٮ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛي٣ٰش ٩ حٛظـخٍٯش٠٧خٝ ٟل٠ي  /ى - 2 

229. 

 . 634،حٛظِلش 2004هزي حَُٛحّ ح٨٤ٔٛ٪ٍ٭: حٛ٪ؿِٰ ُٮ ح٤ٛلَٯش حٛوخٟش ٛإلػزخص ٤ٟشآص ح٠ٛوخٍٍ حإل٤٘ٓيٍٯش  /ى - 3
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ش ٨ٛ٩خ كـٰأًح ٗخ٣ض حٛظ٪ٍس ح٠َٰٓٛش ٤ٟٔ٪ٛش ٟزخشَس ه٢ حألطٚ حٛؼخثن طوظزَ ط٪ٍس ٠ٍٰٓش أطٰٜش  -1

 .ال ٯ٠ٔق رخٛشٖ ٨ُٰخ ٩اال ُٔيص كـٰظ٨خ ح٠ِٛٔ٪ى، حألطٚ

ٜٛظ٪ٍس ح٠ِٛٔ٪ىس كـٰش حٛ٪ٍٓش حألطٰٜش  أه٫َ ٩ٗخ٣ض. اًح ٣ٜٔض حٛظ٪ٍس ح٠َٰٓٛش ٢ٟ ط٪ٍس ٠ٍٰٓش 2

 ٨٤ٟخ.٤٧٩خ ٯـ٪ُ ٛ٘ٚ ٢ٟ حٛـ٢َُٰ أ١ ٯـٜذ ٟٔخرٜش حٛظ٪ٍس ح٤٠ٛٔ٪ٛش ٜٛظ٪ٍس ح٤٠ٛٔ٪ٛش 

أ٭ أ٨٣خ رخ٤ٛٔزش ٛألطٚ   حألطٰٜش،ٟزخشَس ٢ٟ حٛظ٪ٍس  .اًح ٣ٜٔض حٛظ٪ٍس ٢ٟ ط٪ٍس ًَٰ ٤ٟٔ٪ٛش3

ط٪ٍس ػخٛؼش ٧٩ٮ ال طظ٠ظن رَٔٯ٤ش ٟـخرٔظ٨خ ٜٛظ٪ٍس حألطٰٜش ٩ال كـش ٨ٛخ ٩ ال ٯوظي ر٨خ اال ه٬ٜ ٓزٰٚ 

 .(1)حالٓظج٤خّ

 انًغهة انثاَٙ : انًحشساخ انؼشفٛح

           ؼشفٛحانفشع األٔل : تؼشٚف انًحشساخ ان   

ٍََ ح٤ٔٛيحص  حٛوَُٰش  اال  ح٠ٛشَم ٛٞرخًَٛٞ ٢ٟ ا١  ٤ٟل٨خ  طوَٯِخ ٗخٛظخٛٮ : " ٧ٮ ٤ٓيحص  أ١ ح٦ِٔٛٯو

 .(2)ٟويس  ٛإلػزخص ٯظ٪٬ٛ طلَٯ٧َخ ٩ط٪ٰٓو٨خ أشوخص هخىٯ٪١ ري١٩ طيهٚ ٢ٟ ح٠ٛ٪كَ حٛوخٝ " 

٩ كٔذ ٧ٌح حٛظوَٯَ ٯشظَؽ  ُٮ ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ شَؿخ١ أٓخٰٓخ١ ٠٧٩خ حٛظ٪ٰٓن ٩حٛ٘ظخرش ٩ح٦٣ ٟخىحٟض 

ٛ٪ٍٓش حٛوَُٰش ٰٛٔض كـش ُٮ ًحط٨خ ر٪ؿ٪ى ىٰٛٚ ٯيٙ ه٬ٜ طي٧ٍ٩خ ٢٠ٟ آٛض  ا٦ٰٛ ُٰٔن رٌٖٛ اػزخط٨خ ه٬ٜ ح

٢ٟ ٓخ٣٪١  ٢ٟ76 ٯلظؾ ر٨خ ٩ًٖٛ رـٜذ اؿَحء ٟؼخ٧خس حٛوـ٪ؽ ٩حٛظ٪ٰٓوخص ٩ًٖٛ ه٠ال رخ٠ٛخىس 

٬ٜ حٛٔخػٮ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش  ُخ١ ػزض طي٩ٍ ح٠ٛلٍَ ٢٠ٟ ٩ٓو٦ ػزظض كـٰظ٦ ه٬ٜ ٢ٟ أ٥َ٘٣ ٩طو٢ٰ ه

أ١ ٯٔؼٮ ر٨خ ، ٩ حٛ٪ٍٓش حٛوَُٰش ٯ٢٘٠ اػزخص ه٨ٔ٘خ رخٛ٘ظخرش ٩ حإلَٓحٍ ٩ ح٢ٰ٠ٰٛ ٩ حٛز٤ٰش ٩ حَٛٔحث٢ 

حٛٔؼخثٰش اًح حٓظويٟض ُٮ حإلػزخص ه٬ٜ أ٦٣ ال ٯـ٪ُ اػزخص حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٌٛ٭ طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٢ ٟخثش 

، ٩ًٖٛ كٔذ حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ حٌٛ٭ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ رش٨خىس حٛش٨٪ى  333أَٛ ىؽ ، كٔذ ح٠ٛخىس  

 . ٓؼ٬ رخ١ حٛ٪ٍٓش حٛوَُٰش ٰٛٔض كـش ُٮ ٟؼ٠٪٨٣خ ُٮ كخٛش ٟخ حكظؾ ه٨ٰٜخ ؿٍَ ٢ٟ ح٠ٛظوخٓيٯ٢

٦٣ ٩ح١ ٗخ١ ٜٛ٪ٍٓش حٛوَُٰش كـش ر٢ٰ حألؿَحٍ ح٠ٛظوخٓيس رخ٤ٛٔزش ٜٛظخٍٯن ُخ٦٣ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯلظؾ رخٛظخٍٯن أ٩

 ٢ٰٰٔ328 طـو٦ٜ أٰٗيح أ٩ ًَٰ ٓخرٚ ٜٛـيٙ ٩ٛٔي ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس رخ٤ٛٔزش ٌَٰٜٛ اال اًح حٗظٔذ ىٍؿش ٢ٟ حٛ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ أ١" ال ٯ٘٪١ حٛؤي حٛوَُٮ كـش ه٬ٜ حٌَٰٛ ُٮ طخٍٯو٦ اال ٤ٌٟ أ١ ٯ٘٪١ ٦ٛ طخٍٯن ػخرض  

 ٩ ٯ٘٪١ طخٍٯن حٛؤي  ػخرظخ حرظيحء : 

                                                                                       ٢ٟ  ٯ٪ٝ طٔـ٦ٰٜ   .

 ٢ٟ ٯ٪ٝ ػز٪ص ٟؼ٠٪٦٣ ُٮ هٔي آهَ ك٥ٍَ ٟ٪كَ هخٝ  .

 ٢ٟ ٯ٪ٝ حٛظؤشَٰ ه٦ٰٜ ه٬ٜ ٯي ػخرؾ هخٝ ٟوظض . .
                                                           

 .234: ح٠َٛؿن حٛٔخرْ حٛظِلش  ٟل٠٪ى ٧َُح٠٧١خٝ ٟل٠ي /ى  - 1

 .131، حٛظِلش ٤ٟ2003شؤس ح٠ٛوخٍٍ حإل٤٘ٓيٍٯش ‘ أك٠ي أر٪ حٛ٪ُخ ،حٛظوْٰٜ هٜٮ ٣ظ٪ص ٓخ٣٪١ حإلػزخص /ى - 2
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 .(1)"اٟؼخء هؾ ٢ٟ٩ ٯ٪ٝ ٩ُخس أكي حٌٛٯ٢ ٨ٛٞ ه٬ٜ حٛؤي  .

 إَٔاع انًحشساخ انؼشفٛح  انفشع انثاَٙ:

ٛٔي ٣ض ح٠ٛشَم ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛ٘ظخرخص ُٮ حٛزخد حٛٔخىّ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ طلض ه٤٪ح١ اػزخص حالٛظِحٝ ُٮ  

٦٤ٟ ٩ حألطٚ  ُٮ ٥ٌ٧ حٛ٘ظخرخص أ٨٣خ ٛٞ طوي  332ا٬ٛ ح٠ٛخىس  329ُظ٦ٜ حأل٩ٙ حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ٢ٟ ح٠ٛخىس 

ـش ٟوخٟالص ٯ٪ٰٟش  ٥ٌ٧٩ ٟٔزٔخ إلػزخص رٚ ٧ٮ أ٩ٍحّ ٩ىُخطَ ٩ٌَٟٗحص ٯل٧ٍَخ ح٤ٛخّ رؤ٨ِٔ٣ٞ ٣ظٰ

حٛ٘ظخرخص ٯ٢٘٠ طٔيٯ٨٠خ أٟخٝ حٛٔؼخء ٛظيهٰٞ  حٓظ٤خم حٛٔخػٮ ٩ٛ٪ رظِش ؿِثٰش الهظزخ٧ٍخ أ٩ٍحّ كٍَص ُٮ 

ًَٰ ٩ٓض ح٤ِٛحم ه٢ حٌٛخٛذ ٩طش٠ٚ روغ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ه٢ ح٤ِٛحم ٩رٌٖٛ ال ٯ٠ٔق ٜٛٔخػٮ أ١ ٯظوٜض 

خ١ حًٜذ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ ًَٰ ٟ٪ٓن ه٨ٰٜخ ٢ٟ ٨٤ٟخ ٣ظٰـش كخ٠ٓش ٨٣٩خثٰش ُٮ طَٔٯَ حٛٔؼٰش ، ٩ٛإلشخٍس ُ

               أؿَح٨ُخ.                                                           

٩ٓزٚ حٛظـَّ ٛيٍحٓش ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ الري ٢ٟ حإلشخٍس أ٨٣خ ٩ح١ ٗخ٣ض أٓٚ ىٍؿش ٢ٟ حٛ٘ظخرخص ح٠َٰٓٛش اال 

َ ُٮ ط٘٪ٯ٢ حالٓظ٤خم ٠ٟخ ٩ؿذ ه٤ٰٜخ ىٍحٓش ٗٚ ٩حكيس أ٨٣خ طظِخ٩ص ٠ُٰخ ر٨٤ٰخ ٢ٟ كٰغ حٛٔ٪س ٩ حٛؼو

 ه٬ٜ كيح. 

 . :انشعائمأٔال

حَٛٓخٛش ٧ٮ ٗٚ ٗظخرش ٟوظظش َٛرؾ هالٓش ر٢ٰ شوظ٢ٰ أ٩ أٗؼَ ٌَٛع ٢ٟ حألًَحع ، ٧٩ٮ ٟٜٖ 

٩طوظزَ حَٛٓخٛش حٰٛ٪ٝ ٠ٰٓخ روي حٛظـ٪ٍ ٩حٛظٔيٝ حٛظ٤خهٮ ٩حٛو٠ٜٮ  (2)٠َٜٛٓٚ ا٦ٰٛ ر٠ـَى ٩ط٪٨ٛخ ا٦ٰٛ 

 ح٦٣  ه٬ٜ  حأل٬ٛ٩  َُٔط٨خ  ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ُٮ  ٩329ٰٜٓش اػزخص ًحص أ٠٧ٰش رخٌٛش كٰغ ٣ظض ح٠ٛخىس  

                   .  (3)..." حأل٩ٍحّ حٛوَُٰش ٢ٟ كٰغ حإلػزخص " ط٘٪١ َٜٛٓخثٚ ح٠ٛ٪ٓن ه٨ٰٜخ ٠ٰٓش

ٯ٢٘٠ حٓظوالط٦ ٢ٟ هالٙ ٥ٌ٧ ح٠ٛخىس أ١ ح٠ٛشَم ٛٞ ٯظَٕ ٠ٰٓش حَٛٓخثٚ ُٮ حإلػزخص ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ ٟخ  ٩

ح٤ٔٛي  رٚ ه٠ي ا٬ٛ آَحٍ كـٰظ٨خ ٩حٛظٔ٪ٯش ر٨٤ٰخ ٩ر٢ٰ ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ ٟخىحٟض ٓي ط٪حَُص ه٬ٜ ش٩َؽ

ٯـزْ  ُٮ ًٖٛ حٛوَُٮ ٢ٟ ط٪ٰٓن ٩ٗظخرخص هخطش رـزٰوش  حٛلخٙ ٩حٛٔخػٮ ه٤ي طَِٰٔ هزخٍحص حَٛٓخٛش 

 .(4)حٛٔ٪حهي حٛوخٟش ح٠ٍَٛٔس ٛظَِٰٔ هزخٍحص حٛؤ٪ى

٩رٌٖٛ ٣وٜض ا٬ٛ أ١ حَٛٓخٛش ح٠ٛ٪ٓوش ط٘٪١ كـش ر٠خ ٨ُٰخ ٢ٟ حٛشوض حٌٛ٭ ٩ٓو٨خ ٩٩ؿذ ه٬ٜ حٛٔخػٮ 

حهظزخٍ ٟخ ٩ٍى ر٨خ طلٰلش ٩رٌٖٛ ٨ٛخ حٛلـٰش حٛ٘خٟٜش ٩ال ط٤ٔض ٥ٌ٧ حٛلـٰش رظٔيٯَ ٢ٟ حٛٔخػٮ أل٦٣ ال 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٨ُٮ رٌٖٛ  طوظزَ ر٠ؼخرش  329ٜـظ٦ حٛظٔيٯَٯش ٟن طَٯق ٣ض ح٠ٛخىس ٟـخٙ أله٠خٙ ٓ

                                                           
 .، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ 75/58حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 1

 . 670طِلش ،ح٠َٛؿن حٛٔخرْ  ،هزي حَُٛحّ ح٨٤ٔٛ٪ٍ٭ /ى  - 2

 ٣ِْ ح٠َٛؿن . 75/58حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ   - 3

 .٠٧292خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ،طِلش / ى - 4
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ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ حٛ٘خُٮ إلػزخص حٛلْ ح٠ٛيه٬ ر٦ ، ٩ٯ٢٘٠ حهظزخ٧ٍخ ُٮ حٛ٪ٓض ًحط٦ َٓٯ٤ش ٯؼخٍ ٨ٛخ ح٢ٰ٠ٰٛ 

         .       (1)ح٠ٛظ٠٠ش ٜٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛلـش حٛ٘خٟٜش ٠ٗ٩خ ٯ٢٘٠ حهظزخ٧ٍخ ريحٯش ػز٪ص رخٛ٘ظخرش

ال ٯ٘٪١ ٩ال ٯظؤط٬ ٦ٛ ًٖٛ حٛلْ اال اًح ٗخ٣ض حَٛٓخٛش ال طويٝ  ٯٔظزوي حَٛٓخٛشحٛٔخػٮ حٌٛ٭ ٯَٯي أ١  ٩

طويٝ ٟ٪ػ٪م ح٤ِٛحم ٤٧٩خ ٯ٘٪١ ٟـخٙ ٜٓـش حٛٔخػٮ حٛظٔيٯَٯش رخإلؿخرش ه٢ حٛٔئحٙ ٧ٚ حَٛٓخٛش 

        وي ٢ٟ ح٠َٜٛ أ٩ طؼٞ ا٦ٰٛ .؟ ٩رخٛظخٛٮ طٔظز أٝ ًَٰ ٟظؤٜش ر٦ ؟ ٧٩ٚ ٧ٮ ٟظؤٜش رخ٤ِٛحم ؟ ح٠ٛ٪ػ٪م

ٯ٘٪١ أٯؼخ ٤٧خٖٛ ٟـخٙ آهَ إله٠خٙ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ٠ُٰخ ٯوض حَٛٓخٛش رلٰغ ٯٔيٍ ٧ٚ  ٩

ٯ٤ظِٮ ٟن ًٖٛ كْ ح٠َٛٓٚ ا٦ٰٛ ٢ٟ طٔيٯ٨٠خ ٜٛٔؼخء اال ر٠٪حُٔش  َٛٓخٛش ٟظؼ٤٠ش أَٓحٍ ح٠َٛٓٚ رلٰغح

 .أٝ الح٠َٛٓٚ اًح طؼ٤٠ض أَٓحٍح 

٩ٌٗح حٌَٰٛ حٌٛ٭ طلظٚ ه٬ٜ حَٛٓخٛش رٔ٪ء ٣ٰش ٩ر٪ٓخثٚ ًَٰ ٟش٩َهش ُٜٜٔخػٮ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ُٮ 

 .(2)طليٯي ٓ٪ء ح٤ٰٛش أٯؼخ 

٩ٛإلشخٍس ح٦٣ ال ٍٓخرش ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ه٬ٜ ًٖٛ رٚ ٜٛٔخػٮ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش حٛ٘خٟٜش ُبًح ٟخ 

ؿِء ٢ٟ كْ ٮ ر٠ٔظؼخ٧خ ٠ٗخ ح٦٣ ٓي ٯ٫َ ٨ُٰخ حٓظ٤ن ط٠خٟخ ر٠خ ٩ٍى ُٮ حَٛٓخٛش ح٠ٛي٬ٛ ر٨خ ُٰٔؼ

 .ح٠ٛظ٠٠ش ٢٠ٛ ٯٔظِٰي ٢ٟ حَٛٓخٛش ُٰٔؼٮ رظ٠ٜ٘ش ٣ظخد حإلػزخص رظ٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛر٦  ح٠ٛيه٬

  انثشلٛاخ. :اثاَٛ

حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ه٬ٜ ح٦٣" ط٘٪١ ٜٛزَٰٓخص ٥ٌ٧ ح٠ٰٔٛش أٯؼخ ) ٠ٰٓش  329ط٤ض ح٠ٛخىس  

ٗخ١ أط٨ٜخ ح٠ٛ٪ىم ُٮ ٟ٘ظذ حٛظظيٯَ ٟ٪ٓوخ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٨َٜٟٓخ ٩طوظزَ حٛزَٰٓش اًح  ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ (

ٟـخرٔش ألط٨ٜخ كظ٬ ٯٔ٪ٝ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ هْ٘ ًٖٛ ٩اًح طْٜ أطٚ حٛزَٰٓش ُال طوظزَ ٣ٔو٨خ اال ٠ٛـَى 

٦٤ٟ ُخٛزَٰٓش ٧ٮ ٍٓخٛش ٟوظظَس ٯ٪ؿ٨٨خ شوض ٱهَ ر٪حٓـش ىحثَس حٛزَٯي حٛظٮ  ٩ (3)حالٓظج٤خّ "

حَِٛٔس  329خ ٩طوـٮ ٢ٟ ٩ؿ٨ض ا٦ٰٛ ط٪ٍس ه٨٤خ ،  ٢٠ُ هالٙ ٧ٌح حٛظوَٯَ ٩ ح٠ٛخىس طلظِق رؤط٨ٜ

حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٯظؼق ح٦٣ الري ٢ٟ اػزخص ٟـخرٔش حٛزَٰٓش ألط٨ٜخ ح٠ٛلِ٪ف ُٮ ٟظٜلش حٛظٌَٜحٍ 

حٛزَٰٓش ًحص ٠ٰٓش ٩كـٰش  زَٰٓش ه٤ي ًٖٛ  ٯ٤٤٘٠خ حٛٔ٪ٙ رؤ٩١أ١ ٯ٘٪١ حألطٚ ٟ٪ٓوخ ٢٠ٟ ٣ٔزض ا٦ٰٛ حٛ

٩ٯ٢٘٠ ٜٛٔخػٮ حألهٌ ر٨خ ٩حالٓظيالٙ ر٨خ ه٬ٜ حهظزخ٧ٍخ ٩ٍٓش هَُٰش ، اال أ١ حٛزَٰٓش روي أ١ ٯويٝ أط٨ٜخ 

 ، ٩ هشَس أش٨َ رخ٤ٛٔزش ٜٛزَٰٓخص ٜٛزَٰٓخص حٛيحهٰٜش   أش٨َ رخ٤ٛٔزش  ػالػش ح٠ٛيس ح٠ٛليىس ٛلِل٨خ  رخ٣ٔؼخء

ال ٯظزق  ٜٛظ٪ٍس أٯش ٠ٰٓش ٓخ٣٪٣ٰش ُٮ حإلػزخص ٩ًخٯش حألَٟ أ١ ،  حٛوخٍؿٰش ٢ٟ حٛش٨َ حٛظخٛٮ ٢ٟ ٩ط٪٨ٛخ

ٯٔظيٙ ر٨خ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ه٬ٜ ٓزٰٚ حالٓظج٤خّ ٩حهظزخ٧ٍخ َٓٯ٤ش ٓؼخثٰش ٩ًٖٛ ُٮ حألك٪حٙ حٛظٮ ٯـ٪ُ 

                                                           
 .161ح٠َٛؿن حٛٔخرْ حٛظِلش  ،ٯلٮ ر٘٪ٕ   /ى - 1

 . 318،حٛظِلش  2004ح٠ٛٔظشخٍ أ٣٪ٍ ؿٜزش ، حٛ٪ٰٓؾ ُٮ شَف ٓخ٣٪١ حإلػزخص ، ح٠ٛ٘ظذ حٛـخٟوٮ حٛليٯغ ، ٟظَ  - 2

 ح٠َٛؿن حٛٔخرْ .75/58حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 3
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طخٍٯن حٛزَٰٓش طخٍٯوخ ػخرظخ ال ٜٓـش ُٮ طٔيٯ٥َ ه٬ٜ حهظزخٍ أ١ أطٚ  ٩ٯوظزَ )1(٨ُٰخ حإلػزخص رخَٛٔحث٢

ٯوظٞ روظٞ ٟ٘ظذ حإلٍٓخٙ ٩اػخُش ا٬ٛ طٔيٯَ ؿ٠ٰن حٛزَٰٓخص حٛظخىٍس ُٮ ٯ٪ٝ ٩حكي ُٮ ىُظَ   حٛزَٰٓش

ٯ٬٠ٔ ٩ط٪ٙ حٛزَٰٓخص  ٩ ال ري ٢ٟ حإلشخٍس أ١ حألطٚ ح٠ٛ٪ٓن ه٦ٰٜ ٓي ٯِٔي ٢ٟ ىحثَس حٛزَٯي أ٩ ٯظَٜ ال 

 َ ٟ٪ٓن ه٦ٰٜ ٢ٟؿي حألطٚ ٦٤٘ٛ٩ ٠ًٰٰٓش ه٤ي٧خ ٜٛزَٰٓش ه٬ٜ حهظزخٍ أ١ ٓ٪ط٨خ ٠ٟظيس ٢ٟ حألطٚ ٩اًح ٩

ح٠َٛٓٚ ُال ط٘٪١ ٛظ٪ٍس حٛزَٰٓش ٓ٪س حإلػزخص اال اًح ٗخ١ حألطٚ ٟ٘ظ٪رخ روؾ ٯي ح٠َٛٓٚ ُظظزق ه٤يثٌ 

 ٠ٗزيأ ريحٯش حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش .        

   : انذفاتش انتجاسٚحاثانث

أ٩ اِٛحٰٟش ٧٩ٮ طٜٖ حٛيُخطَ حٛظٮ ٯوي٧خ حٛظـخٍ ٛظٔـٰٚ أط٪٨ٛٞ ٩هظ٪٨ٟٞ ٩اٟخ أ١ ط٘٪١ ىُخطَ حهظٰخٍٯش 

كٰغ أِٛٝ ح٠ٛشَم حٛشوض حٌٛ٭ ٦ٛ  ٯشظَؿ٨خ حٛٔخ٣٪١ ٠٠ٛخٍٓش حٛظـخٍس ٟؼٚ حٛيُخطَ حٰٛ٪ٰٟش ٩ىُخطَ حٛـَى

طِش حٛظخؿَ رظٰٰٔي أه٠خ٦ٛ ُٮ حٛيُخطَ حٰٛ٪ٰٟش ٩حٰٛٔخٝ ٤ٓ٪ٯخ ربهيحى ِٰٟح٣ٰش ٩كٔخد ح٤ٛظخثؾ ُٮ ىُظَ حٛـَى 

 .)2(  ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ ٩10 ٧٩09ٌح ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس 

٩ٯشظَؽ حٛٔخ٣٪١ ُٮ ٥ٌ٧ حٛيُخطَ أ١ ط٠ٖٔ كٔذ حٛظخٍٯن ٩ى١٩ طَٕ رٰخع أ٩ طٌَٰ ٨ُٰخ ٩الري ٢ٟ طَٰٓٞ 

 حٛٔخػٮ.طِلخط٦ ٩حٛظ٪ٰٓن ه٦ٰٜ ٢ٟ 

ا١ ٥ٌ٧ حٛيُخطَ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯلظؾ ر٨خ أٟخٝ حٛٔؼخء اال اًح ٗخ٣ض ٤ٟظل٠ش ٩ٟـخرٔش ٜٛش٩َؽ ح٠ٍَٛٔس ٓخ٣٪٣خ 

 ـخٍ٭.حٛظ٢ٟ حٛٔخ٣٪١  14كٔذ ح٠ٛخىس 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ح٠ٛخىس  330ٛٔي هخٛؾ ح٠ٛشَم كـٰش حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ُٮ حإلػزخص ُٮ ٗٚ ٢ٟ ح٠ٛخىس  ٩

 .٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ 13

" ىُخطَ حٛظـخٍ ال ط٘٪١ كـش ه٬ٜ ًَٰ حٛظـخٍ، ًَٰ أ١  ه٬ٜ أ١ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 330ح٠ٛخىس ٣ظض 

٥ٌ٧ حٛيُخطَ ه٤يٟخ طظؼ٢٠ رٰخ٣خص ٟظؤٜش رظ٪ٍٯيحص ٓخٝ ر٨خ حٛظـخٍ ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش 

٧ئالء حٛظـخٍ ٢٘ٛ٩ اًح ٗخ٣ض ٥ٌ٧  ا٬ٛ أكي حٛـ٢َُٰ ٠ُٰخ ٯ٘٪١ اػزخط٦ رخٛز٤ٰش ٩ط٘٪١ ىُخطَ حٛظـخٍ كـش ه٢

٠ش ُال ٯـ٪ُ ٢٠ٛ ٯَٯي حٓظوالص ىٰٛٚ ٦ِٔ٤ٛ أ١ ٯـِأ ٟخ ٩ٍى ٨ُٰخ أ٩ ٯٔظزوي ٨٤ٟخ ٟخ ٧٪ حٛيُخطَ ٤ٟظل

 .(3)٤ٟخٓغ ٛيه٪ح٥ "

٢ٟ  حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ ه٬ٜ أ٦٣  " ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ ٓز٪ٙ حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ح٤٠ٛظل٠ش ٗبػزخص  13ح٠ٛخىس ٩ ٣ض 

 .(4)" ر٢ٰ حٛظـخٍ رخ٤ٛٔزش ٛأله٠خٙ حٛظـخٍٯش 

 كخٛظ٢ٰ : ٩ ٯل٨َ ٢ٟ هالٙ ٧ٌٯ٢ ح٤ٛظ٢ٰ 

                                                           
 .٠٧95خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، حٛظِلش /ى  - 1

 .5حٛظِلش   96/ ىٯ٠ٔزَ/  11ُٮ  ح٠ٛئٍهش 77ح٠َٛؿن حٛٔخرْ حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  27-96حألَٟ ٍٓٞ  - 2

 ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ . 08/09حألَٟ  - 3

 ح٠ٛظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حٛظـخٍ٭ ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ . ،1975ٓزظ٠زَ// 26ح٠ٛئٍم ُٮ  59 -75ٍٓٞ حألَٟ  - 4
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 انمائى تٍٛ تاجشٍٚ انُضاع -1

١ حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ٓي ٯلظؾ ر٨خ ُٮ ح٤ِٛحم حٛظـخٍ٭  ر٢ٰ طخؿَٯ٢ ٩ٓي ٯلظؾ ر٨خ ُٮ ٣ِحم ٟي٣ٮ ر٢ٰ طخؿَ ا 

طخؿَح١ ٩ٗخ١ ٟ٪ػ٪م ح٤ِٛحم ه٠ال طـخٍٯخ ؿخُ ٧ٌح حالكظـخؽ رشَؽ أ١  ٩ًَٰ طخؿَ ، ُبًح حكظؾ ر٨خ

                           .                                      ٤ٟظل٠ش ٠ٟخ ٯ٠ٔق ٜٛٔخػٮ حٛظؤٗي ٢ٟ طلش حٛزٰخ٣خص حٛ٪حٍىس ر٨خط٘٪١ 

أ٧ٞ ٟخ ٯ٢٘٠ ٟالكلظ٦ ُٮ كـٰش حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش أ٦٣ ال ٯـ٪ُ ٢٠ٛ ٯٔظوٜض ٨٤ٟخ ىٰٛال ٦ِٔ٤ٛ أ٩ ٯـِث٨خ  

ُٮ ىه٪ح٥ ، ُخٛٔخػٮ ٦ٛ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش حٛ٪حٓوش ك٢ٰ طٔيٯٞ ٩ٯٔظزوي ٟخ ْٰٛ ُٮ ٟظٜلظ٦ أ٩ ال ٯوي٦ٟ 

حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش رخألهٌ ر٘ٚ ٟخ ٨ُٰخ كٔذ طٔيٯ٥َ ٩كٔذ طل٦٠٘ ُٮ ٩ٓخثن حٛيه٪٫ رشَؽ أال ٯؤهٌ شٮء 

 .    )1( ٩ٯظَٕ شٮء ٯ٤خٓؼ٦ أ٩ ٯ٤خ٦ُٰ ُٮ ًحص حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش

 انُضاع انمائى تٍٛ انتاجش ٔ غٛش انتاجش  -2

 طَٯق  ر٦   ؿخءص   ٟخ ٩ًٖٛ حٛظـخٍ ٩ر٢ٰ ًَٰ  حٛظخؿَ ال ٯٔظ٤ي ٛيُخط٥َ حٛظـخٍٯش ُٮ ح٤ِٛحم حٛٔخثٞ ر٦٤ٰ  ٩

حٛظـخٍ ..." ًٖٛ ٗؤطٚ اال أ١ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ " ... ىُخطَ حٛظـخٍ ال ط٘٪١ كـش ه٬ٜ ًَٰ  330ح٠ٛخىس 

ٗخ١ حألَٟ ٯظوْٜ  ح٬ ًَٰ حٛظـخٍ إً حٓظؼ٤خء ٯـ٪ُ ر٠ٔظؼخ٥ أ١ ٯٔظ٤ي حٛظخؿَ ريُخط٥َ حٛظـخٍٯش ه٤٧ٜخ

رظ٪ٍٯيحص أ٭ رؼخثن  ٩ٍى٧خ حٛظخؿَ ٠ٛيٯ٦٤ ًَٰ حٛظخؿَ ٩ٗخ٣ض ٠ٰٓظ٨خ ال  طظـخ٩ُ ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ 

٧٩ٌح ٦ُٰ ه٩َؽ ه٢ ٟزخىة حإلػزخص حٛظٮ طٔؼٮ رويٝ اٟ٘خ٣ٰش ح٠َٛء أ١ ٯظـ٤ن ىٰٛال ٦ِٔ٤ٛ ٩ال ٯـ٪ُ 

                                                             اؿزخٍ شوض ه٬ٜ أ١ ٯٔيٝ ىٰٛال ػي ٦ِٔ٣ .

ا١ حٛٔخػٮ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٦ٛ ٜٓـش طٔيٯَٯش ُٮ حألهٌ رخٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ًَٰ ٤ٟظل٠ش ٩ْٰٛ 

حٛظٔيٯَٯش ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ٟن ٩ؿ٪د  ظ٤٧٦خٕ ٟخ ٯِٜٝ حٛٔخػٮ رخألهٌ ر٨ٌح حالٓظؼ٤خء ٩ رٌح ٦ٛ طلٰ٘ٞ ٜٓـ

 ط٪ؿ٦ٰ ٯ٢ٰ٠ ٟظ٠٠ش ألكي حٛوظ٢ٰ٠ ه٤ي حألهٌ ر٦.

  انذفاتش ٔاألٔساق انًُضنٛح :اساتؼ

ٯٔظي رخٛيُخطَ ٩حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش ، ٟخ ٯي٦٣٩ حٛشوض ٠ُٰخ ٯظوْٜ رشئ٦٣٩ حٛوخطش ، ُٮ ٌَٟٗحص أ٩ 

٨ُٰخ َٟحهخس أ٩ػخم ٟو٤ٰش ٨ٛ٩ٌح ُب٦٣ ال  أ٩ٍحّ ٟظَِٓش ٥ٌ٧٩ ال ٯِٜٝ حٛٔخ٣٪١ حٛشوض ربٟٔخ٨ٗخ ٩ ٯظـٜذ

ٯوـ٨ٰخ ٣ِْ ح٠ٰٔٛش حٛظٮ ٯوـ٨ٰخ ٜٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ه٬ٜ أ١ حٛٔخ٣٪١ ال ٯـَى ٟؼٚ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ حٛوخطش ٢ٟ 

 ٗٚ ٠ٰٓش ُٮ حإلػزخص  ال ط٘٪١ حٛيُخطَ ٩حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش كـش ٢٠ٛ طيٍص ه٦٤ ٨٤٘ٛ٩خ ط٘٪١ كـش ه٦ٰٜ

اًح ًَٗ ٨ُٰخ طَحكش أ٦٣ ٓظي ر٠خ ى٦٣٩ ُٮ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ أ١ طٔ٪ٝ ،  ىٯ٤خ اًح ًَٗ ٨ُٰخ طَحكش أ٦٣ حٓظ٪٬ُ

ُخألطٚ ا١ً أ١ حٛيُخطَ ٩حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش ال طوظزَ كـش ه٬ٜ  ٟٔخٝ ح٤ٔٛي ٢٠ٛ أػزظض كٔخ ٠ٛظٜلظ٦

 أهـ٬ ٨ُٰخ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ روغ حٛلـٰش ُٮ حإلػزخص  ٯ٢حٓظؼ٤خءَم أ٩ٍى طخكز٨خ اال أ١ ح٠ٛش

حالٓظؼ٤خء حأل٩ٙ : اًح ًَٗ طخكذ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ أ٦٣ حٓظ٪٬ُ ىٯ٤خ اً ٯوظزَ ٧ٌح ر٠ؼخرش آَحٍ ٦٤ٟ ٩ٓي ٯليع 

                                                           
 .٩97 96ٟل٠ي طزَ٭ حٛٔوي٭ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ، ص  /ى - 1
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ًٖٛ ه٠ال كٰغ ٯ٘ظِٮ حٛيحث٢ رظي٩ٯ٢ حٛيٯ٢ ُٮ أ٩ٍح٦ٓ حٛوخطش ٩ال ٯـخٛذ ح٠ٛيٯ٢ ربٯظخٙ ٯؼزض ًٖٛ  

 . ٩ٯشظَؽ حٛٔخ٣٪١ حألٍى٣ٮ أ١ ٯ٘٪١ ٟؼٚ ٧ٌح حإلَٓحٍ طَٯلخ

خ٣ٮ : اًح ًَٗ طخكذ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ أ٦٣ ٓظي ر٨خ أ١ طٔ٪ٝ ٟٔخٝ ح٤ٔٛي ٢٠ٛ أػزظض كٔخ ٠ٛظٜلظ٦ حالٓظؼ٤خء حٛؼ

٥ٌ٧٩ حٛلخٛش أٓٚ ٩ٓ٪هخ ُٮ حٛو٠ٚ ٢ٟ حأل٬ٛ٩ أل١ حٛشوض اًح ٓظي أ١ طٔ٪ٝ ٗظخرظ٦ ٟٔخٝ ح٤ٔٛي ٛظخكذ 

ح٠ٛ٪ٓوش ك٤ٰجٌ ىٰٛال  حٛلْ ح٠َٛٔ ر٦ ، ُب٦٣ ًخٛزخ ٟخ ٯ٪ٓن ٥ٌ٧ حٛ٘ظخرش ىالٛش ه٬ٜ ٧ٌح حٛٔظي ٩طوظزَ حٛ٘ظخرش

ٗظخرٰخ ٩ُٔخ ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ال حٓظ٤خى ا٬ٛ ٧ٌح ح٤ٛض حالٓظؼ٤خثٮ ٤٧٩خ أٯؼخ ٯظـٜذ حٛٔخ٣٪١ حألٍى٣ٮ أ١ ٯ٘٪١ 

حٛظوزَٰ طَٯلخ ٩كـٰش حٛيُخطَ ٩حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش ُٮ ٧خط٢ٰ حٛلخٛظ٢ٰ ٰٛٔض ٟـٜٔش ٨ُٮ ٓخرٜش إلػزخص 

حَٛٔحث٢ ٩ال طـزْ ٤٧خ ٓخهيس هيٝ ؿ٪حُ اػزخص ٟخ ٯ٤خٓغ أ٩ حٛوْ٘ ر٘خُش ؿَّ حإلػزخص ر٠خ ُٮ ًٖٛ حٛز٤ٰش 

٩حألطٚ أٯؼخ أ١ حٛيُخطَ  ٯـخ٩ُ حٛ٘ظخرش اال رخٛ٘ظخرش أل١ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ ٰٛٔض أ٩ٍحٓخ هخىٯش ٟ٪ٓوش 

٩حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش ال طوظزَ كـش ٛظخكز٨خ أل١ حٛٔخهيس أ١ حٛشوض ال ٯـ٪ُ أ١ ٯظـ٤ن ىٰٛال ٦ِٔ٤ٛ ٩ٟن 

٤٠ن ح٠ٛل٠٘ش ٢ٟ أ١ ٯٔظوٜض َٓٯ٤ش ٛظخٛق ٢ٟ طيٍص ٦٤ٟ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ ٢ٟ٩ ًٖٛ ًٖٛ ُْٰٜ ٤٧خٕ ٟخ ٯ

ٟخ ؿ٫َ ه٦ٰٜ حٛو٠ٚ ٢ٟ أ١ حٛـزٰذ حٌٛ٭ ٯي١٩ ُٮ ىُخط٥َ رخ٣ظلخٝ ُٯخٍحط٦ ٠َٛػخ٥ ٯٔظـٰن أ١ ٯٔظ٤ي ا٬ٛ 

٢ٟ  ٥ٌ٧ حٛيُخطَ ُٮ ٟـخٛزظ٨ٞ رؤطوخر٦ ٩ٛ٪ ر٠خ ٯـخ٩ُ ٣ظخد حٛز٤ٰش أل١ هالٓظ٦ ر٠َػخ٥ طوظزَ ٟخ٣وخ أىرٰخ

 (1).حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٗظخرٮ

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انذنٛم انكتاتٙ  :ثانثانانًغهة 

كٔز٠خ ٓزْ طزٰخ٦٣ ٤٧خٕ ٢ٟ حألىٛش حٛ٘ظخرٰش ٟخ ٧٪ ٟوي ٛإلػزخص ٨٤ٟ٩خ ٟخ ٧٪ ًَٰ ٟوي ٛإلػزخص  ُخ٠ٛوي ٨٤ٟخ 

 ٩ح٠ٛلٍَ حٛش٩َؽٟظ٬ حٓظ٪٬ُ ح٤ٔٛي ٛإلػزخص ٗخٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش ٩ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ ٯوظزَ كـش ٗخٟٜش 

 حٛ٪حؿزش ٦ُٰ كٔذ ٣ظ٪ص حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ٛٞ ٯـو٢ ُٮ طلظ٦ .

ال طل٠ٚ ط٪ٰٓن أطلخر٨خ ًخٛزخ ُٰوـ٨ٰخ حٛٔخ٣٪١ ٓ٪س ُٮ حإلػزخص طوظَٜ حٛ٪حكيس  ٛإلػزخص حٛظٮ٩ حٌَٰٛ ٟويس 

٨٤ٟخ ه٢ حأله٫َ ُٔي ٯوظز٧َخ ىٰٛٚ ٗخٟٚ أ٩ ىٰٛٚ ٣خٓض ٩ٓي طوظزَ َٓٯ٤ش رٰٔـش أ٩ ٟزيأ ريحٯش ػز٪ص 

 رخٛ٘ظخرش.

ٖ ٯـوٚ ٜٓـش ٩ ح٦٣ رخهظالٍ كـٰش حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٢ٟ ح٤ٔٛي ح٠َٓٛٮ ا٬ٛ حٛوَُٮ ٩ حٛ٘ظخرخص حٛوخطش ًٛ

حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ ٗٚ ىٰٛٚ ٢ٟ ٥ٌ٧ حألىٛش طوظَٜ ، ُظؼْٰ ٩ طظٔن كٔذ ٓ٪س ٩ ػوَ حٛيٰٛٚ ٢ٟ كٰغ 

 كـظ٦ٰ ، ٩ ٤ٓز٢ٰ ٠ُٰخ ٯٜٮ أ١ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ال ٟـخٙ ٦ُٰ رظ٪ٍس هخٟش إله٠خٙ ٜٓـش حٛٔخػٮ حٛظٔيٯَٯش

ٓظؼ٤خءحص حال ٛ٘ظخرش ٩ ٤٣ظ٨ٮ ا٬ٌٛح ٣و٪ى ا٬ٛ ٓخهيس حألطٚ ُٮ حإلػزخص ح٦ُٰ٨ رظ٪حَُ ش٩َؽ ٟو٤ٰش ٩ ر

 حٛ٪حٍىس ه٬ٜ ٧ٌح ح٠ٛزيأ ٩ طظ٠ؼٚ ُٮ أ٩ؿ٦ ٟلظ٪ٍس ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛشَم ٩ ٰٟٔيس رش٩َؽ .

 

                                                           
 .110، ص ٠٧خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ/ى  - 1
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 ٔجٕب اإلثثاخ تانكتاتح  األٔل:انفشع 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ " ُٮ ًَٰ ح٠ٛ٪حى حٛظـخٍٯش اًح ٗخ١ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ طِٯي  333:  ح٠ٛخىسط٤ض  

٪ى ُٮ ٩ؿ٪ى٥ أ٩ ــــ٪ُ حإلػزخص رخٛش٨ــــــــأ٩ ٗخ١ ًَٰ ٟليى ح٠ٰٔٛش ُال ٯـ  ىؽ 100.000ظ٦ ه٢ ـــ٠ٰٓ

 ٣ٔظخ٦٣ ٟخ ٛٞ ٯ٪ؿي ٣ض ٯٔؼٮ رٌَٰ ًٖٛ .

٩ٯٔيٍ حالٛظِحٝ رخهظزخٍ ٠ٰٓظ٦ ٩ٓض طي٩ٍ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ٯـ٪ُ حإلػزخص رخٛش٨٪ى اًح ٗخ٣ض ُٯخىس 

        حألطٚ . ىؽ ٛٞ طؤطٮ اال ٢ٟ ػٞ ح٠ٜٛلٔخص ا٬ٛ 100.000حالٛظِحٝ ه٬ٜ 

٩اًح حشظ٠ٜض حٛيه٪٫ ه٬ٜ ؿٜزخص ٟظويىس ٣خشجش ه٢ ٟظخىٍ ٟظويىس ؿخُ حإلػزخص رخٛش٨٪ى ُٮ ٗٚ ؿٜذ ال 

ىؽ ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ٥ٌ٧ حٛـٜزخص ُٮ ٟـ٠٪ه٨خ طِٯي ه٢ ٥ٌ٧ ح٠ٰٔٛش ٩ٛ٪ ٗخ١  100.000طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٢ 

٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ٗٚ ٩ُخء ال ٤ٟشئ٧خ هالٓخص ر٢ٰ حٛوظ٪ٝ أ٨ِٔ٣ٞ أ٩ طظَُخص ٓخ٣٪٣ٰش ٢ٟ ؿزٰوش ٩حكيس 

                          .                                           (1)ىؽ " 100.000طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٢ 

٢ٟ ح٠ٛالكق روي َٓحءس ٥ٌ٧ ح٠ٛخىس أ١ حٛٔخػٮ ٯ٪ؿذ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛـ٩َكش أٟخ٦ٟ حٛظيٰٛٚ ه٨ٰٜخ ٩حػزخص 

 : ػالػش ش٩َؽ٢٘ٛ ًٖٛ ال ٯ٘٪١ اال رظ٪حَُ  ح٤ِٛحم رخٛ٘ظخرش ٯي٩ٍ ك٪٦ٟٛخ 

 ٚكٌٕ انتصشف يحم اإلثثاخ تصشفا لإََٛا ال ٔالؼح يادٚح  أٌ أٔال:

ح٠ٛـٜ٪د اػزخط٦ أ١ ٗخ٣ض ٟ٪ػ٪م ح٤ِٛحم أ١ أ٩ٙ ٟخ ٯٔ٪ٝ ر٦ حٛٔخػٮ ه٤ي طـزْٰ ح٠ٛخىس حٛٔخرٔش ، طٔيٯَ 

حٛٔخ٣٪٣ٰش ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ طظَُخص ٓخ٣٪٣ٰش ٩٩ٓخثن ٩حٓوش ٟخىٯش أٝ طظٍَ ٓخ٣٪٣ٮ ُخألطٚ ُٮ ًٖٛ أ١ حٛ٪ٓخثن 

ٟخىٯش ٩ح١ ٓخهيس ٩ؿ٪د حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ال طَٔ٭ اال ه٬ٜ حٛظظَُخص حٛٔخ٣٪٣ٰش أٟخ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛخىٯش ٨ُٮ 

  رلٔذ ؿزٰوظ٨خ ال ٯظَٰٔ اػزخط٨خ رخٛ٘ظخرش ٩ٌٖٛٛ ٗخ١ حألطٚ ٨ُٰخ اػزخط٨خ ر٘ٚ ؿَّ حإلػزخص ر٠خ ٨ُٰخ

 ٪٣ٮ ٯيهٚ ػ٦٤٠  ؿ٠ٰن حالطِخٓخص ٩حٛؤ٪ى أٯخ ٗخ١ حألػَ حٌٛ٭ ٯظَطذ ه٩٦ٰٜحٛظظٍَ حٛٔخ٣ ، حٛش٨خىس

 .            )2(ٗخٛزٰن ٩حَٛٔع ٩حإلٯَحى ٩ح٠ٛٔخ٩ٛش ٩حٛ٪ٗخٛش ٩حٛوخٍٯش ٩حٛ٪ىٯوش 

٩ال ٯ٨ٞ أٗخ١ ًَع ٥ٌ٧ حٛؤ٪ى حٛظويٯٚ أ٩ ح٤ٛٔٚ أ٩ كظ٬ ا٣شخء حٛظِحٝ ٩ٌٖٗٛ رظٍَ ح٤ٛلَ ه٢ 

ه٢ اٍحىس ٤َِٟىس أ٩ رظـخرْ حإلٍحىط٢ٰ ٩ه٬ٜ حٛٔخػٮ ه٤ي طٔيٯ٥َ أ١  حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ أٗخ١ طخىٍح

ٯزلغ ٟخ اًح ٗخ١ حٛظظٍَ ٤ٟؤيح ربٍحىس ػ٤٠ٰش أ٩ اٍحىطخ١  ػ٤٠ٰظخ١ ًٖٛ أ١ اػزخص حإلٍحىس حٛؼ٤٠ٰش ال 

ٯشظَؽ ٨ُٰخ حٛ٘ظخرش أل١ حإلػزخص ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٯَى ٟزخشَس ه٬ٜ ٩ٓخثن ٟخىٯش ٯَحى حٓظ٤زخؽ حإلٍحىس ٨٤ٟخ 

 . طـيٯي هٔي حإلٯـخٍ طـيٯيح ػ٤٠ٰخ ٩رخٛظخٛٮ ٯ٢٘٠ اػزخط٦ ر٘خُش حٛـَّ ٩ٟؼخٙ ًٖٛ

 

                                                           
 . 25، ص  44،حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  2005/ ؿ٪ح١ / 20ح٠ٛئٍم ُٮ  10-05حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 1

 .675 ّ ح٨٤ٔٛ٪ٍ٭ ح٠َٛؿن حٛٔخرْ صهزي حَُٛح /ى - 2

 



18 
 

 ٛا:أٌ ٚكٌٕ يحم انتصشف انًشاد إثثاتّ يذَٛا ٔ نٛظ تجاسٚا      َاث

٩ٯٔظي رظٔيٯَ حٛٔخػٮ ٛـزٰوش حٛظظٍَ أ١ ٯٔيٍ ٧ٚ ٧٪ طظٍَ ٟي٣ٮ أٝ طظٍَ طـخٍ٭ أٝ طظٍَ 

حالهظ٠خى ه٬ٜ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى ال طـ٪ُ اًح ٗخ١ حٛظظٍَ  ٟوظٜؾ اً أ١ حٛٔخهيس حٛوخٟش طٔؼٮ رؤ١

ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش حٛٔخػٮ اًح ) 1( ىؽ أ٩ ٗخ٣ض ًَٰ ٟليىس ح٠ٰٔٛش100.000حٛٔخ٣٪٣ٮ طِ٪ّ ٠ٰٓظ٦ ح٤ٛٔيٯش 

ٓيٍ أ١ حٛظظٍَ طـخٍ٭ أ٩ ٟي٣ٮ ر٤خء ه٦ٰٜ ٯٔظـٰن ؿٜذ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ أ٩ ٟـَى ش٨خىس حٛش٨٪ى طِٮ 

 .رخٌَٛع

أ٦٣ ال اش٘خٙ  ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حِٛظٚ ر٢ٰ حأله٠خٙ ح٠ٛي٣ٰش ٩حٛظـخٍٯش ٓخث٠خ ٌُٖٛ ٠ٟخ ٨ٓٚ ه٬ٜ  ٩حألطٚ

حٛٔخػٮ ه٠ٰٜش طٔيٯ٥َ ٜٛو٠ٚ ر٪ؿ٪ى ٟوخٯَٰ طل٦٠٘  ُٮ ًٖٛ ٢٘ٛ حٛظو٪رش ط٤شت  ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حٛو٠ٚ 

ح حٛش٘ٚ  ٟوظٜؾ أ٭ طـخٍ٭ ألكي حألؿَحٍ ٩ٟي٣ٮ رخ٤ٛٔزش ٜٛـٍَ حٱهَ  أ٦٣ اًح ٗخ١ ٟ٪ػ٪م ح٤ِٛحم ر٨ٌ

 ىؽ ُالري ٢ٟ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش كٔذ ٓ٪حهي حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  .٩100.000طـخ٩ُ حٛظظٍَ 

أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ًَٰ طـخٍ٭ ى١٩ ىٰٛٚ حٛل٘ٞ ر٦ هَّ ٜٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ح٠ٍَٛٔ  ٟخثشإلػزخص ىٯ٢ ٯِ٪ّ 

أَٛ ىٯ٤خٍ  أ٩ ٗخ١ ًَٰ  ٟخثش ٓخ٣٪٣خ أ٦٣ ُٮ ًَٰ ح٠ٛ٪حى حٛظـخٍٯش اًح ٗخ١ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٢

ٟليى ح٠ٰٔٛش ُال طـ٪ُ حٛز٤ٰش ُٮ اػزخص ٩ؿ٪ى٥ أ٩ ح٣ٔؼخث٦ ٟخ ٛٞ ٯ٪ؿي ٣ض ٯٔؼٮ رٌَٰ ًٖٛ ُخ١ حٛٔؼخء 

                                                                                                                             .  (2)ر٠خ ٯوخَٛ ٧ٌح ح٠ٛزيأ ٯوي هَٓخ ٜٛٔخ٣٪١

 أٌ ٚكٌٕ لًٛح يحم االنتضاو يائح أنف دُٚاس جضائش٘ ثانثا:

ا١ ٜٛٔخػٮ  ٜٓـش طٔيٯَٯش طخٟش ُٮ طٔيٯَ ٟلٚ حالٛظِحٝ ٩ح١ ٠ٛلٚ حالٛظِحٝ أ٠٧ٰظ٦ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ٠ٰٓخ 

 آهَ ًَٰ حٛ٘ظخرش .                                                                                                      ح٦٣ ٯـوٚ ىٰٛٚ حإلػزخص ُٮ حٛيه٪٫ ٩ؿ٪رخ ٗخٛ٘ظخرش  أ٩ ؿ٪حُ٭ ٯ٢٘٠  اػزخط٦ رؤ٭ ىٰٛٚ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ؿخءص طَٯلش ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ٩ ٧ٌح ر٤ظ٨خ ه٬ٜ ح٦٣ " ٩ٯٔيٍ ٠ٰٓش  333ا١ ح٠ٛخىس 

 .(3)٧ٌح حالٛظِحٝ ٩ٓض طي٩ٍ حٛظظٍَ "

 رخٛ٘ظخرش.ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ٩ؿذ اػزخط٦  ٠ٰٓش حٛظظٍَ ٩ٓض طي٥ٍ٩ طـخ٩ُص٣ض ُبًح ٗخ

٢ٟ ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ أل٦٣ ال ٯ٢٘٠  أ٩ٚٓٛ٪ ح٣وِؼض ٠ٰٓش حٛظظٍَ ُٮ ٩ٓض ٍُن حٛيه٪٫ ا٬ٛ 

 حألشٰخء حٛظٮ ٯظوخٓي ه٨ٰٜخ حألشوخص.  ٠ٰٓشح٣وِخع أ٩ حٍطِخم حٛظ٤زئ ر٠خ ه٬ٔ أ١ ٯلظٚ ٢ٟ 

٠ٰٓش حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٟزٌٜخ ٢ٟ ح٤ٛٔ٪ى ُخ١ طٔيٯَ ٠ٰٓظ٦ ال طؼَٰ أٯش ٟشٜ٘ش كٰغ ٯٔيٍ  ٦٣ اًح ٗخ٣ضأ٩

 حٛٔخػٮ ٠ٰٓظ٦ ر٠ٔيحٍ هيى٭ ، أٟخ اًح ٗخ٣ض ٠ٰٓش حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٣ٔيح أؿ٤زٰخ ُٰٔيٍ حٛٔخػٮ ٠ٰٓظ٦ رٔوَ

                                                           
حٛـزوش حأل٬ٛ٩ حٛيٯ٪ح١ ، ٓ٪حهي ٩ ؿَّ حإلػزخص ٩ ٟزخشَط٨خ ُٮ ح٤ٛلخٝ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٛـِحثَ٭  ،حٌٛ٪ػٮ ر٢ ٟٜلش  /ى - 1

 .70ص  2001 حٛـِحثَ ٛألشٌخٙ حٛظَر٪ٯشحٛ٪ؿ٤ٮ 

حٛظِلش  03حٛويى  1993ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش  84034َٟٜ ٍٓٞ  07/07/1992َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ح٠ٛئٍم ُٮ  - 2

164. 
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٠ٛيهٮ ٯٔيٍ حٛو٠ٜش حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ٓض طي٩ٍ حٛظظٍَ " ٩اًح ٗخ١ ٟ٪ػ٪م طي٩ٍ حالٛظِحٝ ٢ٟ ًَٰ ح٤ٛٔ٪ى ُخ

 ٠ٰٓش حٛظظٍَ ، ٢٘ٛ٩ طٔيٯ٥َ ٧ٌح ٯز٬ٔ هخػوخ ٜٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ٓ٪حء ر٦ِٔ٤ أ٩ ر٪حٓـش هزَٰ. 

 ٍ ٟـخ٩ُس ٠ٛخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭أٟخ اًح ٗخ١ ٟ٪ػ٪م حالٛظِحٝ ًَٰ ٟليى ح٠ٰٔٛش حهظزَص ٠ٰٓش حٛظظَ

رخٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٢ٟ٩ ؿ٨ش أه٫َ كظ٬ ٩ٛ٪ ٓي٥ٍ ح٠ٛيهٮ ُٮ ىه٪ح٥ رؤٓٚ ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠ٰٔٛش ٩ٯـذ اػزخط٦ 

ٯَحهٮ حٛٔؼخء  ُٮ طٔيٯ٥َ ٠ٰٔٛش ٧ٌح حالٛظِحٝ ح٠َٛحى اػزخط٦ حألك٪حٙ حٛظٮ ٯِٯي ٨ُٰخ ٣ظخد حإلػزخص رخٛش٨خىس 

٩ًٖٛ ُٮ حٛلخالص حٛظٮ طو٪ى ٨ُٰخ ٥ٌ٧ حِٛٯخىس ا٬ٛ اػخُش حِٛ٪حثي أ٩ ح٠ٛظ٩َُخص ٩ح٠ٜٛلٔخص ا٬ٛ 

                .                            (1)حألطٚ

 انٕاسدج ػهٗ انماػذج انؼايح  عتثُاءاخالاانفشع انثاَٙ :  

 أٔال: عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش يا ٚخانف أٔ ٚجأص انذنٛم انكتاتٙ     

حٛٔخهيس ح٦٣ ال ٯـ٪ُ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى ٩ٛ٪ ٛٞ طِى ٠ٰٓش حٛظظٍَ ه٢ ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ٠ُٰخ 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ٟخ ؿخءص ر٦  334ه٦ٰٜ هٔي ٠ٍٓٮ ًٖٛ كٔذ ح٠ٛخىس ٯوخَٛ أ٩ ٯـخ٩ُ ٟخ حشظ٠ٚ 

 –اىهخ٦ٛ ػ٢٠ طَٗش  –حؿظ٨خىحص ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ُٮ اكي٫ َٓحٍحط٨خ " اػزخص شَحء هٔخٍ رؤي ٠ٍٓٮ 

 ر٤خء ه٬ٜ ش٨خىس حٛش٨٪ى ٟوخِٛش ٜٛٔخ٣٪١ ، ٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ أ٦٣ ال ٯـ٪ُ حإلػزخص رخٛز٤ٰش ٩ٛٞ طِى ح٠ٰٔٛش

ٍ الأَٛ ىؽ ٠ُٰخ ٯوخَٛ أ٩ ٯـخ٩ُ ٟخ حشظ٠ٚ ه٦ٰٜ ٟؼ٠٪٦٣ هٔي ٠ٍٓٮ ٢ٟ٩ ػٞ ُخ١ حٛٔؼخء روثش خٟه٬ٜ 

 .   (2)٧ٌح ح٠ٛزيأ ٯوي ٟوخِٛخ ٜٛٔخ٣٪١ .."

ؼ٠٪١ حٛؤي ٟ"٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ أ٦٣ ال ٯـ٪ُ حإلػزخص رخٛز٤ٰش ٠ُٰخ ٯوخَٛ أ٩ ٯـخ٩ُ ٟخ حشظ٠ٚ ه٦ٰٜ 

                           .  (3)٧ٌح ح٠ٛزيأ ٯوي هَٓخ ٜٛٔخ٣٪١ " ح٠َٓٛٮ ، ٢ٟ٩ ػٞ ُخ١ حٛٔؼخء ر٠خ  ٯوخَٛ 

٢ٟ٩ هالٙ ٟخ ٓزْ ٯظز٢ٰ أ١ ح٠ٛٔظ٪ى ر٥ٌ٨ حٛٔخهيس ح٦٣ ٯ٤٠ن حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ش٨خىس حٛش٨٪ى أ٩ حَٛٔحث٢ إلػزخص 

رخ٤ٛٔزش ٟخ ٯوخَٛ ٟخ ؿخء ُٮ حٛؤي ح٠ٛ٘ظ٪د أل٦٣ ٢ٟ ًَٰ ح٤٠ٛـٔٮ أ١ ٯشظَؽ حٛٔخ٣٪١ آخٟش حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ 

 ٛظظَُخص ٟو٤ٰش ػٞ ٯ٠ٔق روي ًٖٛ ر٤ٔغ ٟخ ٩ٍى ٦ُٰ رـَٯْ حٛز٤ٰش أ٩ حَٛٔحث٢ ًٖٛ ال١ حٛ٘ظخرش طخىٍس

  ىٓش.ه٢ اٍحىس ح٠ٛظوخٓيٯ٢ ٠ٗخ أ٨٣خ طظ٠ِٰ رخ٠ٛ٪ػ٪هٰش رظِش أٗؼَ 

حٛٔخػٮ ػ٩ٍَ٭ ىحث٠خ ٛظَٔٯَ ٩ؿ٪ى حٛيٰٛٚ ًحط٦ ٩حٓظوالص ٟؼ٠٪٦٣ ُخ١ حٛٔخػٮ ٯظ٪٬ٛ طٔيٯَ ٩ر٠خ أ١ 

َ ٗٚ شَؽ ٢ٟ ش٩َؽ ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ٧٩ٮ أ١ ط٘٪١ ٤٧خٕ ٗظخرش ٠ٍٰٓش ٩ح١ ٯَى ٟخ ٯوخَٛ ٥ٌ٧ حٛ٘ظخرش طٔيٯ

 أ٩ ٯـخ٧ُ٩خ ٩ح١ ٯ٘٪١ حإلػزخص ٟٔظ٪ٍح ه٬ٜ ح٠ٛظوخٓيٯ٢ ٩كي٠٧خ ُٰظ٪٬ٛ حٛٔخػٮ طٔيٯَ ػ٩ٍَس ٩ؿ٪ى 
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٬ حٛيُخطَ حٛظـخٍٯش ُال طَى ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ه٬ٜ حأل٩ٍحّ حٛوَُٰش ٩ال هٜ أهيص ٛإلػزخصحٛ٘ظخرش ح٠َٰٓٛش حٛظٮ 

                                          ٠ٍٰٓش.٩ال ه٬ٜ حأل٩ٍحّ ح٤٠ِٰٛٛش أل٨٣خ ٗظخرخص ًَٰ 

ػٞ ٯظ٪٬ٛ حٛٔخػٮ طٔيٯَ ح٠َٛحى اػزخص ٟوخِٛظ٦ أ٩ ٟـخ٩ُط٦ ح٠ٛ٘ظ٪د أل٦٣ ال ٯ٠ظ٤ن حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى 

أَٟح خ ٯؼزض رخٛ٘ظخرش أ٭ اًح ٗخ١ َٟ ٯوخَٛ أ٩ ٯـخ٩ُ ٟؿزٔخ ٥ٌ٨ٛ حٛٔخهيس اال اًح ٗخ١ ٟ٪ػ٪م ٧ٌح حإلػزخص أ

 ٯوظزَ طٌ٘ٯزخ أ٩ طويٯال ٠ٜٛ٘ظ٪د أ٩ اػخُش ا٦ٰٛ .

٩ ُٮ حألهَٰ ٯٔيٍ حٛٔخػٮ ٟي٫ طلْٔ حٛشَؽ حٛؼخٛغ ٧٩٪ أ١ ٯ٘٪١ ٟٔظ٪ٍح ه٬ٜ حٛوالٓخص ٠ُٰخ ر٢ٰ 

ح٠ٛظوخٓيٯ٢ ًٖٛ أل١ حٰٛٔي حٛوخٍؽ ه٢ ٣ـخّ حٛؤي ٯـ٪ُ ٦ٛ حإلػزخص رخٛش٨خىس ٩حَٛٔحث٢ ٠ُٰخ ٯوخَٛ أ٩ 

ٟخ ٯوخ٨ِٛخ رـ٠ن حألىٛش  ٯـخ٩ُ حٛ٘ظخرش ح٠َٰٓٛش ٟخىحٝ حٛظظٍَ رخ٤ٛٔزش ا٦ٰٛ ٟـَى ٩حٓوش ٟخىٯش ٯـ٪ُ اػزخص

 .ح٤٘٠٠ٛش 

٩حٌَٰٛ ال ٯظٰٔي ٤٧خ رشَؽ حٛ٘ظخرش ُٮ اػزخص ٟخ  حٛـَّ،كْ حٌَٰٛ ُٮ اػزخص ٟخ ٯوخَٛ حٛؼخرض ٗظخرش ر٘خُش  

 .   (1)ٯوخَٛ حٛؤي ح٠ٛ٘ظ٪د  

 ثاَٛا : عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش يثذأ انثثٕخ تانكتاتح 

حإلػزخص رخٛش٨٪ى ٠ُٰخ ٗخ١ ٯـذ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش اًح ٩ؿي ٟزيأ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ " ٯـ٪ُ  335ط٤ض ح٠ٛخىس 

حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ، ٩ ٗٚ ٗظخرش طظيٍ ٢ٟ حٛوظٞ ٩ٯ٘٪١ ٢ٟ شخ٨٣خ أ١ طـوٚ ٩ؿ٪ى حٛظظٍَ ح٠ٛيه٬ ر٦ 

                         .                              (2)َٓٯذ حالكظ٠خٙ طوظزَ ٟزيأ ػز٪ص رخٛ٘ظخرش "

ٙ ٧ٌح ح٤ٛض ح٦٣ ٯـ٪ُ ٜٛوظٞ حٌٛ٭ ٛٞ ٯظ٢٘٠ ٢ٟ ط٨ٰجش حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ُٮ حٛ٪ٓض ح٤٠ٛخٓذ ٯظؼق ٢ٟ هال

ٛٔزذ ٟخ ، ؿخُ ٨ٌٛح حٛوظٞ أ١ ٯٔيٝ " ٟزيأ حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش " ٩ٛإلشخٍس ُب١  ٠ٜٗش ٟزيأ حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ٣ِٮ 

٬ٓ أ١ ٯ٘٪١ ىٰٛال ٗظخرٰخ ٛ٪ؿ٪ى حٛ٘ظخرش ٧٩ٮ حٛوـ٪س حأل٬ٛ٩ ُٮ ٓزٰٚ حإلػزخص أ٩ ىٰٛٚ ًَٰ ٗخٟٚ أ٭ ال ٯَ

 ٟظ٪حَُ ه٬ٜ ؿ٠ٰن حٛش٩َؽ.                                                                

 ٩ح٦٣ كظ٬ ٣٘٪١ رظيى ٟزيأ ػز٪ص رخٛ٘ظخرش ٯـذ ط٪حَُ ػالػش ش٩َؽ ٧٩ٮ :              

 . ٩ؿ٪ى ٩ٍٓش  ٟ٘ظ٪رش. 1

 . طي٩ٍ ٥ٌ٧ حٛ٪ٍٓش ٢ٟ حٛوظٞ .2

 حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ َٓٯذ حالكظ٠خٙ  ٥ٌ حٛ٪ٍٓش ٩ؿ٪ى. أ١ طـوٚ 3٧

حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ط٤لظَ ٠ُٰخ ا١ ٜٓـش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ُٮ ٍٓخرظ٨خ ه٬ٜ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ُٮ طيى ٟزيأ 

   :ٯٜٮ
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خهظزخٍ أ١ رٛٞ ٯوـج٪ح ُٮ طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ا١ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ٯ٢٠٘ ُٮ َٟحٓزش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ  ى٩ٍ -أ

٩ٍٓش ٟخ طوي ٟزيأ حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش أ٩ ال طوي ٌٖٗٛ ، ٩ه٬ٜ ًٖٛ ُخ١ حٛ٘ظخرخص حٛظٮ طظٜق أ١ ط٘٪١ ىٰٛال ٢ٟ 

٧ٌح ح٤ٛ٪م ٗؼَٰس ٩ٟظ٤٪هش ٩ٯ٢٘٠ أ١ ٣ٌَٗ ٨٤ٟخ ه٬ٜ ٓزٰٚ ح٠ٛؼخٙ ،حأل٩ٍحّ ح٠َٰٓٛش ٩حأل٩ٍحّ حٛوَُٰش 

ٟؼٚ ىُخطَ حٛظـخٍ ٩حٛٔـالص ٩حأل٩ٍحّ ٧ًَٰ٩خ ٢ٟ حأل٩ٍحّ حٛظٮ ؿوٚ ٨ٛخ حٛٔخ٣٪١ ٓ٪س ُٮ حإلػزخص 

                           ح٤٠ِٰٛٛش ٩حَٛٓخثٚ أ٩ ح٠ٌَٛٗحص حٛوخطش أ٩ حألٓ٪حٙ حٛظٮ ٩ٍىص ُٮ ٟلؼَ حٛظلْٰٔ .                

ُ٘ٚ ٥ٌ٧ حأل٩ٍحّ طوظزَ ٟزيأ  ػز٪ص رخٛ٘ظخرش اًح ٛٞ ط٢٘ ىٰٛال ٗخٟال ٠ٛ٪ػ٪م حٛيه٪٫ ٩ا١ ٟزيأ حٛؼز٪ص 

ال ٯٔظوٜض ٢ٟ ٩ٍٓش ٩حكيس رٚ ٯـ٪ُ حٓظوالط٦ ٢ٟ هيس أ٩ٍحّ ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ٗٚ ٩حكيس ٨٤ٟخ ال  رخٛ٘ظخرش

طِ٘ٮ ر٠َِى٧خ الٓظوالص ًٖٛ ،٠ٗخ ٯـذ أ١ ط٘٪١ حٛ٪ٍٓش حٛظٮ طوظزَ ٟزيأ حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ٟٔيٟش ُٮ 

ر٨خ أ١  حٛيه٪٫ أ٩ ه٬ٜ حألٓٚ ٟوظٍَ ر٪ؿ٪ى٧خ ٢٠ٟ ط٤ٔذ ا٦ٰٛ ُبًح ٛٞ ط٢٘ ٌٖٗٛ ُال ٯٔظـٰن ٢ٟ ٯظ٠ٖٔ

                           .                                                       (1)ٯؼزض ٩ؿ٪ى٧خ رخٛش٨خىس 

٩ٛٔي ٓؼٮ رؤ٦٣ ال ٯظـٜذ حٛٔخ٣٪١ رٰخ٣خص ٟو٤ٰش ُٮ حٛ٪ٍٓش الهظزخ٧ٍخ ٟزيأ ػز٪ص رخٛ٘ظخرش ٩ٯِ٘ٮ أ١ ط٘٪١ 

 ظٍَ ح٠ٛيه٬ ر٦ َٓٯزخ ٛالكظ٠خٙ . طخىٍس ٢ٟ حٛوظٞ أ٩ ٯلظؾ ر٨خ ه٦ٰٜ ٩ح١ طـوٚ حٛظ

٩ٓؼٮ ٌٖٗٛ رؤ١ طٔيٯٞ حٛوظٞ ٜٛ٪ٍٓش ٗيٰٛٚ ُٮ حٛيه٪٫ كْ ٠ٜٛل٠٘ش ٢ٟ طٜٔخء ٨ِٔ٣خ ُٮ حهظزخٍ ٟزيأ 

 حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ٩ٛ٪ ٛٞ ٯظ٠ٖٔ ٢ٟ ٓي٨ٟخ رٌٖٛ .

طظلْٔ ٟل٠٘ش ح٤ٛٔغ رخ١ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ٛٞ ٯوـج٪ح ُٮ طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ُٮ حهظزخٍ ح١ ٥ٌ٧ حٛ٪ٍٓش  -د

طخىٍس ٢ٟ حٛوظٞ ًٖٛ أ١ ٧ٌح حٛشَؽ ٯوي ٤ٍٗخ ؿ٪٧َٯخ ُٮ ٟزيأ حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ٩ٯوظزَ ر٠ؼخرش آَحٍ 

                                 .                                                               (2)ًَٰ ٓؼخثٮ 

٩حٛ٪ٍٓش  ط٘٪١ طخىٍس ٢ٟ حٛوظٞ اًح ٗخ٣ض ٟ٪ٓوش ٦٤ٟ أ٩ ٢٠ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ أ٩ روؾ ٢ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ اال أ١ ٤٧خٕ 

روغ حأل٩ٍحّ حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ طوظزَ طخىٍس ٢ٟ حٛشوض ًٍٞ أ٨٣خ ٰٛٔض ٟ٪ٓوش ٦٤ٟ أ٩ ٢٠ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ ٩ٰٛٔض 

 ٠َٰٓٛش ٠ٗلخػَ حٛظلْٰٔ ٩ٟلخػَ حٛلٔخرخص.  روـ٦ ٩ال هؾ ٢ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ ٩ ٢ٟ ٧ٌح ح٤ٛ٪م حأل٩ٍحّ ح

ٜٓـش ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ُٮ طٔيٯَ ٟخ اًح ٗخ٣ض حٛ٪ٍٓش طـوٚ حإلػزخص َٓٯذ حالكظ٠خٙ  أ٩ ال طـو٦ٜ  -ؽ  

ٌٖٗٛ ٩ٯٔظي رٌٖٛ آ١ ط٘٪١ حٛ٪ٍٓش ح٠ٛٔيٟش ٠ٗزيأ ػز٪ص رخٛ٘ظخرش ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طـوٚ حٛ٪ٍٓش ح٠َٛحى اػزخط٨خ 

 أ٭ ٯ٘٪١ ح٠ٛ٘ظ٪د ُٮ ٥ٌ٧  (3)َؿلش حٛلظ٪ٙ ال ٤٘٠ٟش حٛلظ٪ٙ ُلٔذ ٟلظ٠ٜش رٚ ٯـذ أ١ طـو٨ٜخ  ٟ

حٛ٪ٍٓش َٓٯذ حالكظ٠خٙ ُٮ ٣ٔزظ٦ ا٬ٛ حٛوظٞ ٩ح٦٣ ال ٍٓخرش ه٬ٜ حٛٔخػٮ ك٢ٰ طٔيٯَ حٛ٪ٍٓش حٛظٮ ٯَحى 

 حهظزخ٧ٍخ ٟزيأ ػز٪ص رخٛ٘ظخرش ٨ُ٪ حؿظ٨خى ٯٔظٔٚ ر٦ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م .                                       

                                                           
 .122 صٟل٠ي حٛظزَ٭ حٛٔوي٭ : ح٠َٛؿن حٛٔخرْ  /ى - 1

 .15 ص،2002ىحٍ ٧٪ٟش ٜٛـزخهش ٩ ح٤ٛشَ حٛـِحثَ  حٛوزَس حٛٔؼخثٰش ،ٟل٠٪ى ط٪ُْٰ ح٤٘ٓيٍ، أ /  - 2

 .٩226 225 صٯلٮ ر٘٪ٕ: ح٠َٛؿن حٛٔخرْ  /ى - 3



22 
 

٢٘ٛ٩ حٌٛ٭ الري ٢ٟ ِٛض حال٣ظزخ٥ ا٦ٰٛ أ٦٣ ٟخىحٟض ٥ٌ٧ حٛ٪ٍٓش ؿَكض ُٮ ح٤ِٛحم الري ٢ٟ طٔزٰذ حٛٔخػٮ  

حألهٌ أ٩ هيٝ حألهٌ ر٨خ ٩ح١ ٗٚ ا٠٧خٙ ٢ٟ حٛٔخػٮ ُٮ حَٛى ه٬ٜ حٛ٪ٍٓش حٛظٮ طوظزَ ريحٯش ػز٪ص رخٛ٘ظخرش 

خٍ أ٦٣ ىُن ؿ٪٧َ٭ ٩حٛيُن ُخ١ ًٖٛ ٯوظزَ ٓظ٪ٍح ُٮ حٛظٔزٰذ ٯٔظ٪ؿذ ٟو٦ ٣ٔغ حٛل٘ٞ، ٩ًٖٛ ه٬ٜ حهظز

 حٛـ٪٧َ٭ ٯَطذ ه٤ي هيٝ حَٛى ه٦ٰٜ ٣ٔغ حٛل٘ٞ.                                           

٩ ٯز٬ٔ رخًَٛٞ ٢ٟ أ٦٣ ىُن ؿ٪٧َ٭ اال آ١ حٛٔخػٮ ًَٰ ِٟٜٝ أ١ ٯٔظـٰذ ا٬ٛ ؿٜذ حٛوظٞ ُٮ أ١ ٯٔزٚ 

ٟن ط٪حَُ ؿ٠ٰن حٛش٩َؽ أ٩ حالٓظـخرش حإلػزخص ر٦ رٚ طز٬ٔ ٦ٛ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ُٮ ٍُؼ٦ حٛـٜذ  كظ٬ 

 ا٦ٰٛ ٩ ٛ٘ٮ طوظزَ حٛ٪ٍٓش ٟزيأ  حٛؼز٪ص رخٛ٘ظخرش ٨ُٜخ أ١ ط٠٘ٚ ٩طوُِ ٧ٌح حالٓظ٤خم رخٛز٤ٰش أ٩ رخَٛٔحث٢ .      

 ثانثا: عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انًاَغ يٍ انحصٕل ػهٗ انذنٛم انكتاتٙ

ـ٪ُ حإلػزخص رخٛش٨خىس ٠ُٰخ ٗخ١ ٯـذ اػزخط٦ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ه٬ٜ ٟخ ٯٜٮ " ٯ 336ط٤ض ح٠ٛخىس :    

 .(1)" رخٛ٘ظخرش 

 اًح ٩ؿي ٟخ٣ن ٟخى٭ أ٩ أىرٮ ٯل٪ٙ ى١٩ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ . .

٤٧خٕ أٟ٪ٍ طؼزض رخٛ٘ظخرش اال  أ١اًح ُٔي حٛيحث٢ ٤ٓي٥ حٛ٘ظخرٮ ٛٔزذ أؿ٤زٮ هخٍؽ ه٢ اٍحىط٦ " ٩حألطٚ  .

ك٩َُخ ٟخ ٢ٟ شخ٨٣خ أ١ ط٤٠ن حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ًٖٛ ُٰـ٪ُ ه٤يثٌ حإلػزخص رخٛش٨خىس ٠ُٰخ ٗخ١ أطال ال ري  أ١

٢ٟ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش ، ٌٛح اًح ٤ٗخ أٟخٝ  طظٍَ ٓخ٣٪٣ٮ ٟي٣ٮ ٠ٰٓ٩ظ٦ أٗؼَ ٢ٟ ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ٢٘ٛ 

ش٨خىس ٟٔخٝ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٩ْٰٛ ٗخ٣ض ٤٧خٕ حٓظلخٛش ٟخىٯش أ٩ أىرٰش ط٤٠ن ٢ٟ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش ٤٧خ طٔ٪ٝ حٛ

 .(2) ط٠ٰ٘ال ٦ٛ ٠ٗخ ُٮ حٛلخالص حٛٔخرٔش

حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٧٪ ٗٚ ٟخ ٯ٤شت ه٦٤ حٓظلخٛش حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ  ٧٪ ٗٚ ٟخ ٯل٪ٙ ى٩١٩ح٠ٛخ٣ن  

حٛ٘ظخرش ٩ٓض حٛظوخٓي حٓظلخٛش ر٤ٰش هخٍػش أ٭ ٟٔظ٪ٍس ه٬ٜ شوض ح٠ٛظوخٓي ٩ٍحؿوش ا٬ٛ حٛل٩ٍَ 

حٛوخطش حٛظٮ طٞ ٨ُٰخ حٛظوخٓي ٩ح٠ٛخ٣ن اٟخ أ١ ٯ٘٪١ ٟخىٯخ أ٩ أىرٰخ ٩حٛٔخػٮ ٢ٟ ٯٔيٍ ٩ؿ٪ى ح٠ٛخ٣ن ٢ٟ هي٦ٟ 

 ه٦ٰٜ ُٮ ًٖٛ . ٩ال ٍٓخرش 

 . تمذٚش لاضٙ انًٕضٕع نهًاَغ انًاد٘ : 1

ح٠ٛخ٣ن ح٠ٛخى٭ ٯٔظي ر٦ ح٣ويحٝ حٛ٪ٓخثٚ ح٠ٛخىٯش ٠ٜٛظوخٓي ٛظ٨ٰجش حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ه٬ٜ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٌٛ٭  

ٓخٝ ر٦ ٟؼٚ حالطِخّ ح٠ٛزَٝ ر٢ٰ شوظ٢ٰ ٓزٚ آالم حٛـخثَس أ٩ حٛزخهَس أ٩ حٛظظٍَ حٌٛ٭ ٯزَٝ ٩ٓض 

 . ُـخثٰش ٗخٛلَٯْ ٩حِٰٛؼخ٣خصك٩ٍَ ؿخٍثش 
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٩حٛٔخػٮ ٧٪ حٌٛ٭ ٯٔيٍ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛو٩َػش ه٦ٰٜ حٛو٪حثْ ح٠ٛخىٯش حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ ط٤٠ن حٛوظٞ ٢ٟ 

حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٗظخرٮ إلػزخص طظٍَ ٓخ٣٪٣ٮ ٟي٣ٮ ٗخ١ ٢ٟ حٛ٪حؿذ اػزخط٦   رخٛ٘ظخرش ٩حٛٔخػٮ ه٦ٰٜ 

 ٟخ٣ن ٟخى٭ ٩ٯز٢ٰ ٠ٛخًح أػ٬ِ ه٨ٰٜخ ٧ٌح حالهظزخٍ .أ١ ٯ٪ٍى ُٮ ك٦٠٘ حٛ٪حٓوش حٛظٮ  ٓي٧ٍخ ه٬ٜ أ٨٣خ 

٩ح٦٣ ٟظ٬ طز٢ٰ ٜٛٔخػٮ هيٝ ؿيٯش حالىهخء رخ٠ٛخ٣ن ح٠ٛخى٭ ُالري ٢ٟ طٔزٰذ ًٖٛ ُٮ ك٦٠٘  ٦ٛ٩ ُٮ ح٠ٛٔخرٚ 

ح٠ٔٛخف ٜٛوظٞ حٌٛ٭ ٍُغ ؿٜز٦ حإلػزخص رخٛش٨خىس ُٮ ٧ٌح حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ح٠ٛي٣ٮ حٌٛ٭ ٯِٯي ه٢ ٟخثش 

 أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭.

 .  عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انًاَغ انًؼُٕ٘: 2 

ٗخ٣ض طَرؾ ر٢ٰ حٛـ٢َُٰ ٩ٓض حٛظوخٓي ٩ٛٞ ط٢٘ ط٠ٔق ٢ٟ  حٛظٮ ٤ِٰٔشحٛل٩ٍَ حٛا١ ح٠ٛخ٣ن ٤٧خ ٯَؿن ا٬ٛ  

 ح٤ٛخكٰش حألىرٰش ألكي٠٧خ أ١ ٯـٜذ ٗظخرش حٛظوخٓي ٟن حٱهَ.

٩هٍَ ه٬ٜ ح٦٣ ح٨ٛخؿْ ح٤ِٛٔٮ حٌٛ٭ ٯ٤٠ن ح٠ٛظوخٓي ٢ٟ ؿٜذ ىٰٛٚ ٗظخرٮ ٢ٟ ح٠ٛظوخٓي ٟو٦ ٗظٜش حَٛٔحرش 

حألد رخالر٢ أ٩ هالٓش حٛـزٰذ رخِٛر٪١، ح٠ٛلخٟٮ ر٠٪٦ٜٗ ٩ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٩كي٥ ٢ٟ ٦ٛ حٛلْ ُٮ طٔيٯَ 

 ًٖٛ ٩ال ٍٓخرش ه٦ٰٜ ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ. 

ض ه٬ٜ ح٠ٛخ٣ن حألىرٮ ٩طَٕ ح٠ٛـخٙ ٩حٓوخ ٜٛٔؼخء ٩ٛالؿظ٨خى  ٩ٛإلشخٍس ُخ١ ح٠ٛشَم ح٣َِٛٔٮ ٛٞ ٯ٤

 رلٰغ ٍَٓح ٓ٪حهي٥ ٩أهـٰخ٥ طَِٰٔح ٩حٓوخ.

٩ه٬ٜ حٛٔخػٮ ىحث٠خ ُٮ ٣ِْ ح٠ٛـخٙ أ١ ٯز٢ٰ ُٮ ك٦٠٘ حٛل٩ٍَ حٛظٮ حهظز٧َخ ٟخ٣وش ٩ اًح ٗخ١ ٧ٌح 

ٚ ٗظخرٮ ُخ١ حإلػزخص حالهظزخٍ ٟؤ٪ال ٩ ح٣ظ٬٨ حٛل٘ٞ طلٰلخ ح٬ٛ ٰٓخٝ ٟخ٣ن أىرٮ ى١٩ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ىٰٛ

رخٛز٤ٰش ٩حَٛٔحث٢ ٯ٘٪١ ؿخثِ ٓخ٣٪٣خ ٩ٜٛٔخػٮ ٍُغ ؿٜذ ٟخ ٯيه٦ٰ حٛوظٞ ٢ٟ حٛظ٠ٖٔ رخ٠ٛخ٣ن حألىرٮ اًح 

            طز٢ٰ ٦ٛ ٢ٟ ك٩ٍَ ح٤ِٛحم هيٝ ؿيٯش حالىهخء ر٨ٌح ح٠ٛخ٣ن ٩ه٬ٜ حٛٔخػٮ ىحث٠خ طٔزٰذ حَُٛغ .

 تاتحتمذٚش انغثة األجُثٙ انًاَغ يٍ انحصٕل ػهٗ انك. 3

حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٩ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٯ٘٪١ حٛيحث٢  ٣336ض ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ه٬ٜ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ر٤ض ح٠ٛخىس 

ٓزْ ٦ٛ أ١ كظٚ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٗظخرٮ ٩ٓض ا٣شخء حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٌٛ٭ أر٦َٟ ٟن هظ٦٠ ٢٘ٛ٩ ُٔي٥ ٛٔزذ 

 (1) أؿ٤زٮ ال ىهٚ ٦ٛ ٦ُٰ.

ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ٩ُٮ اػزخص حٛلخالص  ٩ح٦٣ ألؿٚ ٓز٪ٙ ش٨خىس حٛش٨٪ى ٩ُٮ اػزخص ٟخ ٯـخ٩ُ

حٛوخطش حٛظٮ ٯ٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ حٛ٘ظخرش اػزخط٨خ أ٭ ٗخ٣ض ٠ٰٓش حٛظظٍَ ٩كظ٬ ُٮ اػزخص حٛظظَُخص حٛشٰٜ٘ش 

                الري ٢ٟ أؿٚ ًٖٛ ط٪حَُ حٛش٩َؽ حٛظخٰٛش :                                               

ٗظخرٮ ٗخ١ ٟظلظال ه٦ٰٜ ٩ٗخ١ ٟٔظ٪ُٰخ ٛ٘ٚ حٛش٩َؽ حٛ٪حؿزش ٩ٯؼزض ًٖٛ ر٘ٚ حٛـَّ أ. اػزخص ٩ؿ٪ى ٤ٓي 

 رخهظزخ٧ٍخ ٩حٓوش ٟخىٯش .
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د. اػزخص ُٔيح١ ح٤ٔٛي ٛٔزذ أؿ٤زٮ : أ٩ ٯؼزض ًٖٛ أٯؼخ ر٘ٚ ؿَّ حإلػزخص رخهظزخ٧ٍخ ٩حٓوش ٟخىٯش، ٩ٯز٬ٔ 

٩ال ٯوؼن حٛٔخػٮ ُٮ ًٖٛ َٛٓخرش ىحث٠خ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٧٪ حٌٛ٭ ٯٔيٍ اًح ٗخ١ ٧ٌح حٛٔزذ أؿ٤زٮ حٝ ال 

 ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ .

 اإللــــــــشاس : انثاَٙنًثحث ا

٧٪ حهظَحٍ شوض ربىهخء ٯ٪ؿ٦ ا٦ٰٛ شاوض أهاَ ٩ ٛٔاي ٣اض هٰٜا٦ ح٠ٛشاَم حٛـِحثاَ٭ ٟا٢         ا١ حإلَٓحٍ 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ ٤ٓظـَّ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ا٬ٛ طٰي حإلَٓحٍ ٩ أ٣٪حه٦  341هالٙ ٣ض ح٠ٛخىس 

 ٔخػٮ ُٮ طٔيٯَ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ. ٩ ٜٓـش حٛ ، ٩ش٩َؽ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٩ كـٰظ٦ ٗيٰٛٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص

 صٛغ اإللشاس ٔ إَٔاػّ  األٔل:انًغهة 

حإلَٓحٍ ٧٪ حهظَحٍ حٛوظٞ  ٟٔؤٛش حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ رٔ٪٨ٛخ " ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 341ح٠ٛخىس  هَُضٛٔي 

 .(1) أٟخٝ حٛٔؼخء ر٪حٓوش ٓخ٣٪٣ٰش ٟيه٬ ر٨خ ه٦ٰٜ ٩ًٖٛ أػ٤خء حَٰٛٔ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛظؤٜش ر٨خ حٛ٪حٓوش"

٢ٟ٩ هالٙ ًٖٛ  (2)شوض آهَ " ا٦ٰٛ" حهظَحٍ شوض رخىهخء ٯ٪ؿ٦ ه٬ٜ أ٦٣ حإلَٓحٍ  ح٦ِٔٛ ٩ٛٔي هٍَ

ٓخ٣٪٣ٰش  ه٬ٜ ٦ِٔ٣ ٠ٛظٜلش هظ٦٠ رظلش ٩حٓوشٯ٢٘٠ حٛٔ٪ٙ أ١ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٧ٮ ش٨خىس ٢ٟ ح٠َٛٔ 

٧٩٪ ر٨ٌح ح٠ٛو٬٤ ٩ِ٣ٙ ه٢ ؿخ٣ذ ح٠َٛٔ ه٢ ك٦ٔ ُٮ ح٠ٛـخٛزش ربػزخص ٟخ ٯيه٦ٰ هظ٦٠ ٌٛح ٰٓٚ أ١ حإلَٓحٍ 

 حإلػزخص.٢ٟ حألىٛش ح٠ٛوِٰش ٢ٟ 

حٛيه٪٫ حٛظٮ طيٍ رشؤ٨٣خ  َٰٔ ُٮحٛٓؼخثٮ ٩ ٧٪ حٌٛ٭ ٯظيٍ أٟخٝ حٛٔؼخء أػ٤خء  آَح٣ٍ٪هخ١ ٩حإلَٓحٍ 

  حٛٔؼخء.٩ آَحٍ ًَٰ ٓؼخثٮ ٩ ٧٪ حٌٛ٭ ٯظيٍ هخٍؽ ٟـْٜ  حإلَٓحٍ،

 اإللشاس انمضائٙ األٔل:انفشع 

٩اًح ٗخ١ حألطٚ ُٮ حإلَٓحٍ ر٪ؿ٦ هخٝ أ٦٣ حهظَحٍ حٛشوض ر٪حٓوش ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ ط٤ظؾ آػخٍ ٓخ٣٪٣ٰش كٰغ 

ٟل٠٘ش ٓؼخثٰش  طظزق ُٮ ًَٰ كخؿش ا٬ٛ حإلػزخص ٩ٯ٘٪١ ٧ٌح حالهظَحٍ هالٙ حَٰٛٔ ُٮ حٛيه٪٫ أٟخٝ

ٓ٪حء ٗخ٣ض ٟي٣ٰش أ٩ طـخٍٯش أ٩ ٓ٪حء ٗخ٣ض طخروش ٛـ٨ش حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ أ٩ حإلىحٍ٭ ٩ٯشظَؽ أ١ ط٘٪١ 

 ح٠ٛل٠٘ش أ٩ ح٨ٰٛجش حٛٔؼخثٰش حٛظٮ ٯظيٍ حإلَٓحٍ ُٮ ٟـ٨ٜٔخ ٟوظظش.

ٯ٘٪١  حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٯ٦ٜ٘٠ حٛوظٞ ٦ِٔ٣ أ٩ ٣خثز٦ ُبًح ٗخ١ حإلَٓحٍ كخطال ر٠وَُش حٛوظٞ ٦ِٔ٣ ُال ُب١

، ُخٛٔخطَ ٩ح٠ٛلـ٪ٍ ه٦ٰٜ ال ٯٜظِٟ٪١  ِٟٜٟخ ٦ٛ اال اًح ٗخ١ ٯ٠ٜٖ حٛظظٍَ ُٮ حٛلْ ح٠ٛظ٤خُم ٦ُٰ

           ٩ال ٯوي آَحٍح رخ٠ٛو٬٤ حٛٔخ٣٪٣ٮ حإلَٓحٍ حٛلخطٚ ٢ٟ ٟلخٟٮ حٛوظٞ ُٮ ح٠َٛحُوخص،  ربَٓح٠٧ٍخ

 .(3)ح٠ٌَٛٗحص ى١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٟ٪ٗال رظِش هخطش ُٮ حإلَٓحٍ أ٩
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خإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٧٪ حهظَحٍ هظٞ ُٮ حٛيه٪٫ أػ٤خء ٣ل٧َخ ٩أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛظٮ ط٤ل٧َخ رظلش ٩حٓوش ُ

 ٓخ٣٪٣ٰش ٟظؤٜش ر٨خ ، ٩ه٦ٰٜ ُب١ ٛإلَٓحٍ ش٩َؽ  طظ٠ؼٚ ُٮ :  

 طي٩ٍ حإلَٓحٍ ٢ٟ حٛوظٞ ُٮ حٛيه٪٫  ٓ٪حء ر٦ِٔ٤ أ٩ ه٢ ؿَٯْ ٦ٰٜٗ٩ .. 1

 حٛٔؼخثٮ ٩ح٠ٛٔظ٪ىحإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٩ًَٰ  ٯ٠ِٰ ر٢ٰحٛٔؼخء ٧٩٪ ح٢َٗٛ حٌٛ٭ طي٩ٍ حإلَٓحٍ أٟخٝ . 2

رظي٩ٍ حإلَٓحٍ ُٮ ٟـْٜ حٛٔؼخء أ٩ ح٨ٰٛجش ح٠ٛوظظش رخ٤ٛلَ ُٮ ح٤ِٛحم ٓ٪حء ٗخ٣ض ٟل٠٘ش طظزن ؿ٨ش 

  .حٛٔؼخء حٛوخى٭ أ٩ حإلىحٍ٭

ح٠ٛظؤٜش ر٠٪ػ٪ه٦ ٩ال َُّ أ١ ٯظيٍ حإلَٓحٍ ُٮ أ٭ َٟكٜش  ُٮ حٛيه٪٫. طي٩ٍ حإلَٓحٍ أػ٤خء حَٰٛٔ 3

َٟحكٚ َٰٓ حٛوظ٪ٟش ٛظي٥ٍ٩ ُٮ حٛوَٯؼش حالُظظخكٰش أ٩ أػ٤خء ح٠َٛحُوش أ٩ هالٙ حٓظـ٪حد  ٢ٟ

 .(1) ح٠ٛل٠٘ش

٩ ال  ،٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛٔخثٜش " حإلَٓحٍ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩342 أ٦٣ رخَٛؿ٪م ا٬ٛ ٣ض ح٠ٛخىس  

 ن ٯظـِأ حإلَٓحٍ ه٬ٜ طخكز٦ اال اًح ٓخٝ ه٬ٜ ٩ٓخثن ٟظويىس ٩ ٗخ١ ٩ؿ٪ى ٩حٓوش ٯٔظِٜٝ كظ٠خ ٩ؿ٪ى حٛ٪ٓخث

 .(2)حأله٫َ "

ح٠ٛي٣ٮ ٦ٛ حٛلـٰش ح٠ٛـٜٔش ُٮ حإلػزخص ٩ر٨ٌح ُب١ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ال  ُٮ حٛٔخ٣٪١أ١ حإلَٓحٍ  طز٢ٰه٦ٰٜ ٩  

 .  (3)ٯ٠ٜٖ أ٭ حهظظخص ُٮ طٔيٯَ كـٰظ٦

 انثاَٙ:اإللشاس غٛش انمضائٙانفشع 

ا١ حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٧٪ حٌٛ٭ ٯظيٍ هخٍؽ ٟـْٜ حٛٔؼخء أ٩ ٯظيٍ أٟخٝ حٛٔؼخء ٢٘ٛ٩ ُٮ ىه٪٫ 

أه٫َ ال طظوْٜ ر٠٪ػ٪ه٦ ، ٧٩٪ ه٠ٚ ٓخ٣٪٣ٮ ٩ٯظٞ ربٍحىس ٤َِٟىس ٩ٯوظز٥َ روغ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ أه٠خٙ 

 .حإلَٓحٍ شِخ٧ش ٠ٗخ ٓي ٯ٘٪١ ٗظخرش حٛظظٍَ  ُٰـذ أ١ طظ٪حَُ ٦ُٰ ش٩َؽ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ٓي ٯ٘٪١

طَى ُٮ ٍٓخٛش أ٩ ُٮ أ٭ ٩ٍٓش أه٫َ ًَٰ ٟويس إلػزخص حٛ٪حٓوش ٟلٚ ح٤ِٛحم ، ٩حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ  

اًح كيى٥ ح٠َٛٔ رخٛلي٩ى حٛظٮ ٗخ٣ض ٦ٛ ط٠خٟخ أٟخٝ حٛٔؼخء ٩ُٮ أػ٤خء حَٰٛٔ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛظؤٜش ر٠٪ػ٪ه٦ 

 . (4)ٓؼخثٰخ ُخ١ طِظ٦ حأل٬ٛ٩ طِٯ٦ٜ ٩ٯظزق آَحٍح

٩ٯوؼن اػزخص حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ه٤ي حإل٣٘خٍ ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ُٮ حإلػزخص ُبًح ٗخ١ حٛلْ ح٠ٛـخٛذ ر٦ ال 

طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٬ٜ ٟخثش أَٛ ىٯ٤خٍ ؿِحثَ٭ ؿخُ اػزخص طي٩ٍ حإلَٓحٍ رش٨خىس حٛش٨٪ى ٩رخَٛٔحث٢ ٩ح١ 
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ٟخ ٯٔ٪ٝ ٟٔخ٨ٟخ ُٮ حٛلخالص حٛظٮ طـ٪ُ ٨ُٰخ ؿخ٩ُص ٠ٰٓش حٛلْ ٧ٌح حٛٔيٍ ٩ؿذ اػزخص حإلَٓحٍ رخٛ٘ظخرش أ٩ 

 ش٨خىس حٛش٨٪ى حٓظؼ٤خء .

  حجٛح اإللشاس :َٙانثاانًغهة 

ُخألَٟ ٯوظَٜ رخ٤ٛٔزش َِّٜٛ حٛٔخثٞ  ،٢٘ٛ َٰٗ ٯظوخٟٚ ٟو٦ حٛٔخػٮ حإلػزخص،حإلَٓحٍ ٯوي ؿَٯْ ٢ٟ ؿَّ 

ر٢ٰ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٩حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٩ه٦ٰٜ ُخ١ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٧٪ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩أٟخ 

 ٜٛٔخػٮ.حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٧٪ ٟظ٩َٕ ٜٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش 

 حجٛح اإللشاس انمضائٙ األٔل:انفشع 

 ٯـ٪ُ اػزخص ه٨ٔ٘خ ٩ال ٯ٢٘٠ ٢٠ٛ أطي٥ٍ حَٛؿ٪م ه٦٤ ٩ال ٛإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩ال

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٌَُٗ أ١  342ٯـ٪ُ طـِثظ٦ ٩ٓي ٣ض ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ه٬ٜ ك٢ٰ٠٘ ُٔؾ ُٮ ح٠ٛخىس 

ٛإلَٓحٍ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٠ٗخ ٣ض ه٬ٜ ك٘ٞ هيٝ حٛظـِثش ، ٩ٛيٍحٓش كـٰش حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ 

 : ٣ظ٤خ٩ٙ أك٘خ٦ٟ حٛؼالػش حٱطٰش

 أٔال: اإللشاس انمضائٙ حجح لاعؼح ػهٗ انًمش

حإلَٓحٍ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩ال ٯظـِأ  " رٔ٪٨ٛخ: ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 342ر٤ٰض ٥ٌ٧ حٛلـش ح٠ٛخىس 

 حإلَٓحٍ ه٬ٜ طخكز٦ ". 

 اًح ٓخٝ ه٬ٜ ٩ٓخثن ٟظويىس ٩ٗخ١ ٩ؿ٪ى ٩حٓوش ٨٤ٟخ ال ٯٔظِٜٝ كظ٠خ ٩ؿ٪ى حٛ٪ٓخثن حأله٫َ

أ١ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ اًح  ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ ٩342ٯٔظي ر٠خ ؿخء ُٮ حَِٛٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ ح٠ٛخىس 

طيٍ ُخ٦٣ ٯ٘٪١ رٌحط٦ كـش ه٬ٜ ح٠َٛٔ ُال ٯ٘٪١ حٛوظٞ حألهَ ٟـخٛزخ رظٔيٯٞ ىٰٛٚ آهَ ٩ٯظو٢ٰ ه٬ٜ 

 ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩هِٜخث٦ ٩ حإلَٓحٍ ال ٯ٘٪١ كـش اال حٛٔخػٮ حٛل٘ٞ ر٠ٔظؼ٬ ٧ٌح حإلَٓحٍ ٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣." ٩

 ٯظؤػَ ر٦ حٛيحث٤٪١ رـَٯْ ًَٰ ٟزخشَ ٧٩ٌح ٩ًحٕ ؿزٔخ ٜٛظِظٰٚ حٌٛ٭ طٔيٝ رٰخ٦٣.

٢٘ٛ ٗ٪١ حإلَٓحٍ ِٟٜٟخ رٌحط٦ ٠َٜٛٔ ال ٯ٤٠ن ٢ٟ أ١ ٯـو٢ ح٠َٛٔ ُٮ آَح٥ٍ رؤ٦٣ ط٪ٍ٭ ط٪حؿؤ ه٦ٰٜ ٟن 

أ٧ٰٜش ُبًح ٟخ أػزض ًٖٛ  هظ٦٠ أ٩ أ٦٣ ٩ٓن ٣ظٰـش ًٜؾ أ٩ طيْٰٛ أ٩ اَٗح٥ أ٩ أ٦٣ طيٍ ٦٤ٟ ٧٩٪ ٣خٓض

رخٛـَّ حٛـخثِس ٓخ٣٪٣خ رـٚ حإلَٓحٍ، أٟخ حإلَٓحٍ حٛظلٰق ُال ٯـ٪ُ حَٛؿ٪م ٦ُٰ ٩ ال ٯ٢٘٠ اػزخص ه٦ٔ٘، 

 .(1) ٨ُ٪ ا١ً كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ

 إيكاَٛح انؼذٔل ػٍ اإللشاس ثاَٛا:

حٛٔخهيس ٧ٮ ٰٟٔيس رلٍَ حٛٔخهيس ٧ٮ أ١ حإلَٓحٍ ال ٯٔزٚ حَٛؿ٪م ه٦٤، رويٟخ طيٍ ٢ٟ ح٠َٛٔ، ٧٩ٚ ٥ٌ٧ 

ح٢ِٟٛ رلٰغ ٯوظي رخإلَٓحٍ ٢ٟ حٰٛ٪ٝ حٌٛ٭ طيٍ ٦ُٰ، ٩ ال ٯـ٪ُ أطال حَٛؿ٪م ه٦٤ أ٩ ال ٯ٢٘٠ ٠َٜٛٔ 

 حَٛؿ٪م ه٢ آَح٥ٍ اًح ط٠ض ٟ٪حُٔش حٛوظٞ رخألهٌ ر٦ ؟
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 حٛٔؼخثٮ ٩ٯـ٪ُ حَٛؿ٪م ه٢ حإلَٓحٍ ُٮ كخٛش حٛوـؤ ح٠ٛخى٭ . حالؿظ٨خىُخ٠ٛٔؤٛش ٗخ٣ض ٟلٚ حهظالٍ ُٮ 

  اإللشاس تجضئحإيكاَٛح ثانثا: 

"٩ ال ٯظـِأ حإلَٓحٍ ه٬ٜ  حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ٓخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 342  ؿخءص ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس  :انماػذج انؼايح 

طخكز٦ ا٬ٛ اًح ٓخٝ ه٬ٜ ٩ٓخثن ٟظويىس ٩ ٗخ١ ٩ؿ٪ى ٩حٓوش ٨٤ٟخ ال ٯٔظِٜٝ كظ٠خ ٩ؿ٪ى حٛ٪ٓخثن 

 .(1)حأله٫َ"

٠ُٔظؼ٬ ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ال طـ٪ُ طـِثش حإلَٓحٍ، ُخ٠َٛٔ ٦ٛ اٟخ أ١ ٯؤهٌ رخإلَٓحٍ ٦ٜٗ أ٩ ٯظ٦َٗ ٦ٜٗ، ٩ ٢٘ٛ ال 

 .ٯٔظـٰن أ١ ٯؤهٌ ٢ٟ حإلَٓحٍ ٟخ ٯِٰي٥ ٩ٯظَٕ ٦٤ٟ ٟخ ٯؼ٥َ 

ال ط٤ـزْ ه٬ٜ ٗٚ ط٪ٍ حإلَٓحٍ ُخ٨٠ٛٞ أال  حٛوخٟش حٛٔخهيس ا١  :ٗ انماػذج انؼايحػه االعتثُاءاخ انٕاسدج

طل٪ٙ ى١٩ اُخىس ح٠َٛٔ ٦ٛ ُٮ حٛيه٪٫ رخإلَٓحٍ ُٰٔظـٰن حإلُخىس ٢ٟ حإلَٓحٍ ر٪طَ آهَ ال ٯظٰٔي رويٝ 

 حٛظـِثش ٩ه٦ٰٜ ٣ـي أ١ ٛإلَٓحٍ حٛظ٪ٍ حٱطٰش :

  : اإللشاس انثغٛظ -1

ٗخٟٚ ر٘ٚ ٟخ ٯيه٦ٰ حٛوظٞ ى١٩ اػخُش أ٩ طويٯٚ ٩ ٟؼخ٦ٛ أ١ ٯيهٮ حٛيحث٢ أ٦٣ أَٓع  حهظَح٧٩ٍ٪  

٢ٟ ح٠ٛيهٮ ٧ٌح ح٠ٛزٜي ح٠ٛو٢ٰ ٩ٛٞ ٯِى ه٬ٜ ًٖٛ  حٓظَعح٠ٛيه٬ ه٦ٰٜ ٟزٌٜخ ٟو٤ٰخ ُؤَٓ ح٠ٛيه٬ ه٦ٰٜ ُب٦٣ 

٦ٜٗ ٯظ٠وغ شٰجخ ٗخ١ ٧ٌح حإلَٓحٍ رٰٔـخ ٩ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ال ٯ٘٪١ ٟلال ٜٛزلغ ُٮ حٛظـِثش أل١ حإلَٓحٍ 

 ٛظخٛق حٛيحث٢ ُٰؤهٌ ر٦ ٠ٗخ ٧٪ ٗخٟال.

  انًٕصٕف:اإللشاس  -2

٧٩٪ حٌٛ٭ ٯ٤ظذ ه٬ٜ ٩حٓوش ٟيه٬ ر٨خ، ٨٤٘ٛخ ٟٔظ٣َش رشَؽ ًَٰ ٢ٟ ؿ٪٧َ٧خ أ٩ ؿزٰوظ٨خ، ٟؼٚ حإلَٓحٍ 

حٛظخىٍ ٢ٟ ح٠ٛشظَ٭ حٌٛ٭ ٯوظٍَ ر٪ؿ٪ى هٔي رٰن، ٦٤٘ٛ ٯيهٮ رؤ١ حٛؼ٢٠ ْٰٛ ٧٪ ح٠ٛـٜ٪د ٢ٟ حٛزخثن 

 .(2) حإلَٓحٍ ال ٯٔزٚ حٛظـِثش٨ٌُح 

 اإللشاس انًشكة : -3

٧٪ حٌٛ٭ ٯوظٍَ ٦ُٰ حٛوظٞ رخٛ٪حٓوش ح٠ٛيه٬ ر٨خ، ٦٤٘ٛ ٯؼَٰ ٨ُٰخ أ٩ ٯَرـ٨خ ر٪حٓوش أه٫َ ٩حٛظٮ ٓي 

ط٤ٔض ٢ٟ ٓ٪س حإلَٓحٍ ح٠ٛظظٚ رخٛ٪حٓوش حألطٰٜش ٟؼٚ ح٠ٛيٯ٢ حٌٛ٭ ٯوظٍَ رخٛيٯ٢ ٦٤٘ٛ ٯيهٮ رظزَثش ًٟظ٦ 

" ح٠َٛٔ" ُبًح أَٓ ح٠ٛيٯ٢ ٢ٟ ٗٚ ىٯ٢ رٔزذ حٛ٪ُخء ٩حألطٚ ُٮ حإٌلَٓحٍ ح٠َٛٗذ أ٦٣ ال ٯظـِأ ه٬ٜ طخكز٦

أ٦٣ حٓظَع ٢ٟ حٛيحث٢ "ح٠ٛيهٮ" ٩ ٦٤٘ٛ ٩ُخ٥ ُال ٯـ٪ُ ٜٛيحث٢ اال أ١ ٯؤهٌ حإلَٓحٍ ٦ٜٗ أ٩ ٯـَك٦ ٦ٜٗ 

ُل٘ٞ حإلَٓحٍ ح٠َٛٗذ ال ٯظـِأ ٠ٜٗخ ٓخٝ ر٢ٰ ٩حٓوظ٢ٰ حٍطزخؽ ٩ػْٰ ط٘٪١ حٛ٪حٓوش ح٠ٛؼخُش ٣ظٰـش ٜٛ٪حٓوش 

"٩ال ٯظـِأ حإلَٓحٍ ه٬ٜ  ٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ ح٢َِٟٔٛ ح 342حألطٰٜش.٧٩ٌح ٟخ هزَص ه٦٤ ح٠ٛخىس 
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 ".طخكز٦ اال اًح ٓخٝ ه٬ٜ ٩ٓخثن ٟظويىس ٩ٗخ١ ٩ؿ٪ى ٩حٓوش ٨٤ٟخ ال ٯٔظِٜٝ كظ٠خ ٩ؿ٪ى حٛ٪ٓخثن حأله٫َ

ُخٍطزخؽ حٛ٪حٓوظ٢ٰ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥ ٯو٤ٮ أ١ ح٠َٛٔ ٦ٛ ٛٞ ٯٔظي أ١ ٯِٜٝ ٦ِٔ٣ رشٮء ٩رٌٖٛ ال ٯـ٪ُ 

 .(1)ث٢" أ١ ٯِظٚ ر٢ٰ حٛ٪حٓوظ٢ٰ ٰٛٔظِٰي ٢ٟ حٛ٪حٓوش حألطٰٜش ٩ ٯظَٕ حٛ٪حٓوش ح٠َٛطزـش ر٠ٜٛ٦َٔ ٦ٛ "حٛيح

 حجٛح اإللشاس غٛش انمضائٙ نفشع انثاَٙ:ا

 ا١ حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٧٪ ٟظ٩َٕ ا٬ٛ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ٩طظَطذ ه٦ٰٜ آػخٍ

 أٔال: انغهغح انتمذٚشٚح نهماضٙ فٙ اإللشاس غٛش انمضائٙ

ى١٩ حإلَٓحٍ  ه٬ٜ حإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ ٣ض حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ٢ٟ  341ح٠ٛخىس ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ُٮ أ١ ٣الكق

    ش ٓخؿوش ٰكـ ٛإلَٓحٍ حٛٔؼخثٮ  حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ٢ٟ  342  أهـ٬ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخىس ٩ حٌَٰٛ حٛٔؼخثٮ 

  كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ . ٥آَحٍٯوظزَ أَٓ أٟخٝ حٛٔؼخء  ٠٢ُ

ُٮ  حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش٩ُٮ ًٰخد ٣ض ٯظٜ٘ٞ ه٢ حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٩ٟي٫ كـٰظ٦ ُٰ٘٪١ ٜٛٔخػٮ 

 .(2)حٛوٰٜخحٛشوظٮ ى١٩ أ١ ٯوؼن َٛٓخرش ح٠ٛل٠٘ش  حٓظ٤خه٦حٛظوخٟٚ ٟو٦ كٔذ 

 ثاَٛا :اٜثاس انتٙ تُجش ػٍ انغهغح انتمذٚشٚح نهماضٙ

 ٤٧خٕ ط٪ٍطخ١:

ه٬ٜ أ١ حٛٔخػٮ ٯَِٗ حٓظ٤خه٦ ه٬ٜ حٛظظَٯق حألطٜٮ ى١٩  حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٧٪ ٓخرٚ ٜٛظـِثشأ(:

حالهظ٠خى ه٬ٜ حٛظظَٯق حإلػخُٮ ٟؼخ٦ٛ ٗؤ١ ٯوظٍَ شوض ُٮ ٍٓخٛش رؤ٦٣ ٟيٯ٢ ٩ ُٮ طظَٯق آهَ ٦ٛ 

ٯؼَٰ أ٦٣ ٓيى ٟخ هٰٜش ُِٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ال ٯـ٪ُ أ١ ٯظ٠ٖٔ ر٠زيأ هيٝ حٛظـِثش ٩ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯؤهٌ 

 ُٔؾ .رخالهظَحٍ حٛ٪حٍى ُٮ حَٛٓخٛش 

حَٛؿ٪م ه٢ حإلَٓحٍ ًَٰ حٛٔؼخثٮ ٠ُٰخ ٧٪ ٟظِْ ه٦ٰٜ ٨ُٔخ  حالهظزخٍٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ أ١ ٯؤهٌ رو٢ٰ  ب(:

 ٩ٓؼخء. 

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش اإللشاس  :انثانثانًغهة 

ُٮ ًَٰ  اًح ٗخ١ حإلَٓحٍ كـش ٓخؿوش ه٬ٜ ح٠َٛٔ كٔذ ح٠ٛخىس حٛٔخرٔش حٌَٛٗ ٌُٖٛ ٯـوٚ حٛ٪حٓوش ح٠َٛٔ ر٨خ

كخؿش ا٬ٛ حإلػزخص ٩ال ٯـخٛذ حٛوظٞ رظٔيٯٞ ىٰٛٚ آهَ ٩ا٠٣خ ٯظ٪ؿذ ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯل٘ٞ ر٠ٔظؼ٬ ٧ٌح 

 حإلَٓحٍ.

٠ٗخ آ١ كـٰش حإلَٓحٍ ػخرظش أٯؼخ ُٮ حَٛٔآ١ ٩ح٤ٔٛش ٩حإلؿ٠خم ٩ٯظَطذ ه٬ٜ حهظزخٍ حإلَٓحٍ كـش ٓخؿوش 

ويٙ آَح٥ٍ أ٩ ٯؤهٌ ٢ٟ حإلَٓحٍ ٟخ ٯِٰي٥ أ٦٣ ال ٯـ٪ُ حَٛؿ٪م ٦ُٰ ،  أ٭ ال ٯـ٪ُ ٠َٜٛٔ أ١  ٯَؿن أ٩ ٯ

 ٩ٯظَٕ ٦٤ٟ ٟخ ٯؼ٥َ ًَٰ  ح٦٣ ٯـ٪ُ حَٛؿ٪م ٦ُٰ ٌٜٛؾ أ٩ طيْٰٛ أ٩ اَٗح٥ أ٩ ٣ٔض ُٮ حأل٧ٰٜش .

                                                           
 .288ى/ هزي حٛل٠ٰي حٛش٪حٍرٮ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، ص  - 1
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أٟخ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ُٜٞ ٯظـَّ ٠ٛٔؤٛش حَٛؿ٪م ه٢ حإلَٓحٍ رٔزذ حٌٜٛؾ ٦٤٘ٛ٩ أؿخُ ٠ٜٛظوخٓي حٌٛ٭ ٩ٓن 

٩حَٛؿ٪م ه٢  (1) ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 81ارـخ٦ٛ ح٠ٛخىس  ُٮ ًٜؾ ؿ٪٧َ٭ ٩ٓض ارَحٝ حٛؤي أ١ ٯـٜذ

حإلَٓحٍ ًَٰ ٢٘٠ٟ ٟخىحٝ طيٍ ه٢ اٍحىس ٠ٰٜٓش ٠َٜٛٔ ٩هخٰٛش ٢ٟ حٛوٰ٪د ٩ال ٯظوخٍع ٟن هيٝ ؿ٪حُ 

حَٛؿ٪م ُٮ حإلَٓحٍ أ١ ٯـو٢ ح٠َٛٔ رخ١ آَح٥ٍ ٩ٓن ٣ظٰـش ًٜؾ أ٩ طيْٰٛ أ٩ اَٗح٥ أ٩ ح٦٣ طيٍ ٦٤ٟ ٧٩٪ 

 ٣خٓض حأل٧ٰٜش .

ٗخ١ حإلَٓحٍ طظَٯلخ ٓخ٣٪٣ٰخ رخهظزخ٥ٍ ٩ِ٣ال ٢ٟ ح٠َٛٔ ه٢ ك٦ٔ ُٮ ح٠ٛـخٛزش ربػزخص حٛ٪حٓوش حٛظٮ  ٦٣ ٠ٛخأ٩

ُخإلَٓحٍ   ٠٧خ ٰٛلظؾ ه٨ٰٜٞ ر٦ٯيه٨ٰخ هظ٦٠ ُخ١ آػخ٥ٍ طٔظظَ ه٬ٜ ح٠َٛٔ ٩٩ٍػظ٦ ُٔؾ ٩ال ٯظوي٫ ٌَٰٛ

٢ٰ٤ رخٛيٯ٢ ال ٯ٫َٔ ُٮ حٛظخىٍ ٢ٟ حكي حٛشَٗخء ٤ٰٛظٍَ ٛزخٓٮ حٛ٪ٍػش ٩ٌٗح آَحٍ حكي ح٠ٛيٯ٢ٰ٤ ح٠ٛظؼخٟ

 . (2) كْ حٛزخ٢ٰٓ

٩رٌٖٛ ٣وٜض ا٬ٛ ح٦٣ اًح ٗخ١ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ال ٯ٠ٜ٘٪١ ٜٓـش طٔيٯَ كـٰش حإلَٓحٍ ُخ١ ٨ٛٞ أ١ ٯٔي٩ٍح 

 ٠ٰٓش حإلَٓحٍ حٛ٪حٓن أٟخ٨ٟٞ ُٰليى٩ح ٟو٤خ٥ ٩ٟلظ٪ح٥ ري١٩ أ١ طٜٔؾ ه٨ٰٜٞ ٍٓخرش ُٮ ًٖٛ ؿخ٠ٛخ أ٨٣ٞ 

ٛٞ ٯلَُ٪ح حٛ٪ػخثْ حٛظٮ ٯٔظوٜض ٨٤ٟخ ًٖٛ حإلَٓحٍ ٩ه٦ٰٜ ُخ١ ٢ٟ كْ حٛٔؼخس طٔيٯَ ٟلظ٪٫ حٛظظَٯلخص 

حٛظٮ ٯيٛٮ ر٨خ أٟخٝ ٍؿخٙ حٛيٍٕ ٢ٟ ؿٍَ أكي حٛوظ٪ٝ ، ٩ح١ ٓخهيس هيٝ طـِثش  حإلَٓحٍ طوظزَ ٟٔؤٛش 

حٍ ٯ٤٠ن حٛٔخ٣٪١ طـِثظ٦ ٓخ٣٪٣ٰش هخػوش َٛٓخرش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٩ٌٖٛٛ اًح ٓخٝ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م رظـِثش آَ

أ٩ ٛٞ ٯـِث٪ح آَحٍ طظق طـِثظ٦ ٨ُٞ ٯٔؤٛ٪١ ه٢ ًٖٛ  حٓظ٤خىح ٠ٛخ ٛٔخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٢ٟ ٜٓـش طٔيٯَٯش 

ٯ٤ٌٮ  ه٢ حٜٛـ٪ء ٟخ ُٮ طزٰخ١ ِٗخٯش حٛيٰٛٚ أ٩ هيٝ ِٗخٯظ٦ ٦ُٜ ٍُغ حٛـٜذ اًح ٩ؿي  ُٮ أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ 

كٍَ ٪حد ه٨ٰٜخ ػخرظش ػز٪طخ طخٟخ ٩ال ٯ٪ؿي أ٭ ا٬ٛ ؿَٯْ حالٓظـ٪حد أ٩ ٗخ٣ض حٛ٪ٓخثن ح٠َٛحى حالٓظـ

ٯ٠ٔق رخٛظشٰٖ٘ ٨ُٰخ ، ٧٩٪ ال ٯ٘٪١ رٌٖٛ ٓي حهٚ ريُخم حٛوظٞ ٟخىحٝ ٓي ر٢ٰ ٓزذ ٧ٌح حَُٛغ ٩ٓزز٦ 

 طٔزٰزخ ٗخُٰخ.                                                                                                            

 انًٛـــــٍٛ  :نًثحـــــث انثانثا

٣ٌَْخ ٛح٢ٰ٠ٰٛ ُٮ حٌٜٛش، طو٤ٮ حٛٔ٪س ريٰٛٚ  ِٚ ََٛؤَه َٓخ٩ِٯ ٤َْٰخ َرْوَغ حَْٛؤ َٙ َهَٜ ٪ََٔ ٔ٪٦ٛ طوخ٬ٛ ُٮ ٓ٪ٍس حٛلخٓش ))٩ََْٛ٪ َط

)) ٢ِٰ٠َِٰ  .(3)٦ُ٤ِْٟ ِرخْٛ

 . ٩ح٢ٰ٠ٰٛ َِٟى ٩طـ٠ن اٯ٠خ١ ٩أٓخّ ٟش٩َهٰظ٨خ ٩حٍى رخَٛٔآ١ حَٛ٘ٯٞ ٩حهلل ٯئحهٌ ر٨خ 

) ْٞ ُ٘ ََٔزْض ُُٜٓ٪ُر َٗ ْٞ ِر٠َخ  ُٗ ٌُ ٢ِْ٘ ُٯَئحِه َٛ٩َ ْٞ ُ٘ ٌِْ٪ ُِٮ َأْٯ٠َخ٣ِ ُٞ ح٦َُٜٛ ِرخَٜٛ ُٗ ٌُ  (. 4) (ٓخٙ حهلل طوخ٬ٛ: )) ال ُٯَئحِه

                                                           
 . ، ح٠َٛؿن حٛٔخر75/58ْحٛٔخ٣٪١   - 1
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٩طِٰي ط٪ٰٗي حِٛوٚ أ٩ حٛظَٕ رؤ١ ٯ٢َٗ حٛلخَٛ ا٬ٛ حهلل  .ٔ٪٭ٟٔز٪ٛش هٔال ٩ال ٯؤرخ٧خ ؿزن حإل٣ٔخ١ ح٩ٛا٨٣خ 

ٍٰٓزخ ه٦ٰٜ ُٮ ط٪ٰٗي طي٦ٓ رخٛٔ٪ٙ ٩حِٛوٚ، ٤ُٰشؤ ه٨٤خ شو٪ٍ حؿ٠ج٤خ١ ٯل٠ٚ ح٠ٛٔخرٚ ه٬ٜ حٛظظيٯْ ر٦ 

رلَٜ ح٢ٰ٠ٰٛ رظٌٰش حٛٔٔٞ، ٩حٛٔٔٞ ٩ح٢ٰ٠ٰٛ ٩حٛلَٜ أِٛخف ٟظَحىُش، ُخٛٔٔٞ ػَد ٢ٟ ػ٩َد حٛظ٪ٰٗي 

زَ ٩طل٦ٰٔٔ ٩طَٔٯ٥َ ُٮ ح٤ِْٛ ٧٩٪ ر٠ؼخرش حإلش٨خى ٩حالٓظش٨خى، ُ٘ؤ١ ح٠ٛٔٔٞ ٯش٨ي ٯئط٬ ر٦ ٛظٔ٪ٯش حٛو

 ح٠ٛٔٔٞ ر٦ ه٬ٜ طيّ ٓ٪٦ٛ ٩ػز٪ص هز٥َ.

٩ح٢ٰ٠ٰٛ ُٮ حٛٔؼخء ٯَحى ر٨خ طٔ٪ٯش أكي ؿَُٮ حٛوزَ ُٮ حالىهخء )حإلػزخص أ٩ ح٤ِٛٮ( رخٛظٌٰش حٛظٮ ط٧ٍَٔخ 

١ ٯٔ٪ٙ حٛلخَٛ )أٓٔٞ( ٩ٯئى٭ حٛظٌٰش حٛظٮ أَٓط٨خ ح٠ٛل٠٘ش ٩ُْ ٩ٓخثن حٛيه٪٫، ٩ط٘٪١ طؤىٯش ح٢ٰ٠ٰٛ رؤ

٨ُٮ ه٤ي حإلٟخٝ أرٮ ك٤ِٰش ٯِ٘ٮ  ٩ح٢ٰ٠ٰٛ ط٘٪١ رؤكي أكٍَ حٛٔٔٞ ٧٩ٮ )حٛ٪ح٩ ٩حٛزخء ٩حٛظخء( ، ،  ل٠٘شح٠ٛ

ر٨خ حٛٔ٪ٙ )أٓٔٞ ٩أكَٜ ٩أش٨ي( ٩ا١ ٛٞ ٯٔٚ رخهلل ٜٛلخَٛ أ٩ حٛوزَٰ أ٩ حٛشخ٧ي ٧٩ٮ ه٤ي٥ ٟز٤ٰش ه٬ٜ 

ؿ٨٠٪ٍ ح٨ِٔٛخء، اً ٧ٮ ه٤ي٧ٞ ٟز٤ٰش ه٬ٜ ح٤ٰٛش ٩ح٢ٰٰٔٛ، ٩ال ري ٨ُٰخ أ١ طٔظ١َ  حٛوٍَ. ٧٩ٌح هالٍ ٍأ٭

 .(1) رِٜق حٛـالٛش ٩ط٤ؤي ه٬ٜ ُوٚ أ٩ طَٕ، ٩ٓي أهٌ ٓخ٣٪١ حإلػزخص ر٠خ ٯ٪حُْ ٍأ٭ أرٮ ك٤ِٰش

ح٢ٰ٠ٰٛ  ح٢ٰ٠ٰٛ ٩ ا١ ٗخ٣ض ىٰٛٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص ُٜٔي ر٢ٰ ح٠ٛشَم ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ أ١ ح٢ٰ٠ٰٛ ٣٪هخ١

 .حٛلخ٠ٓش ٩ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٩ ٤ٓظـَّ ح٬ٛ ٗٚ ٠٨٤ٟخ 

 انًٍٛٛ انحاعًح  األٔل:انًغهة    

ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٢ٟ حٛـَّ ًَٰ حٛوخىٯش ٛإلػزخص حٛظٮ ٯٜـؤ ا٨ٰٛخ حٛوظٞ ه٤يٟخ ٯو٪٥ُ حٛيٰٛٚ ٩ ٧ٮ طوظزَ 

٧ٌح ح٠ٛزلغ ا٬ٛ كْ ٜٛوظٞ  ٯ٪ؿ٨٨خ ُٮ أ٭ َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ حٛوظ٪ٟش  ٩ ه٦ٰٜ ٤ٓظـَّ ٢ٟ هالٙ 

 ٟ٪ػ٪م ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٩ أؿَح٨ُخ ٩ش٩َؿ٨خ ٩ ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٧َخ.

 : يٕضٕع انًٍٛٛ انحاعًح ٔ صٛغتٓا األٔلانفشع 

ح٢ٰ٠ٰٛ ٧٪ حطوخً حهلل طوخ٬ٛ شخ٧يح ه٬ٜ طلش ٟخ ٯٔ٪ٙ حٛلخَٛ أ٩ ه٬ٜ طلش ٟخ ٯٔ٪٦ٛ حٛوظٞ حألهَ ٩ ٧ٮ 

ا٬ٛ ػ٠َٰ  حالكظ٘خٝؿَٯْ ًَٰ هخى٭ ٛإلػزخص ٯٜـؤ ا٦ٰٛ حٛوظٞ ه٤يٟخ ٯو٪٥ُ حٛيٰٛٚ ُال ٯـي َِٟح ٢ٟ 

خػٮ ٟخ ُٮ حٛيه٪٫ ٢ٟ هظ٦٠ رظ٪ؿ٦٨ٰ ٯ٤ٰ٠خ ا٦ٰٛ ٯلٔٞ ر٨خ ح٤ِٛحم ُظ٬٠ٔ ٯ٢ٰ٠ كخ٠ٓش أ٩ ٯظ٠ٞ ر٨خ حٛٔ

 أىٛش ُٰ٪ؿ٨٨خ ٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣ ا٬ٛ أٌ٭ ٢ٟ حٛوظ٪ٝ ُظ٬٠ٔ ٯ٤ٰ٠خ ٟظ٠٠ش.

٩ط٘٪١ طؤىٯش ح٢ٰ٠ٰٛ رؤ١ ٯٔ٪ٙ حٛلخَٛ ))٩حهلل(( ٩ٯٌَٗ حٛظٌٰش حٛظٮ ط٧َٔخ ح٠ٛل٠٘ش ، ٩رٌٖٛ ط٘٪١ ح٢ٰ٠ٰٛ  

٩ط٘٪١ ٣٩َٟٔش ه٠ٚ ىٯ٤ٮ ٩ٟي٣ٮ ُٮ آ١ ٩حكي ، ٩ال ط٪ؿ٦ اال روي ىه٪٫ طلٰلش ٩ُٮ ٟـْٜ حٛٔؼخء ، 

٢ّ٘ ح٠ٛيهٮ ٢ٟ  رخٛوٜٞ حٛٔخؿن ، ٧٩ٮ ٓخؿوش ٜٛوظ٪ٟش ه٠٪ًٟخ اال أ٨٣خ ٰٛٔض ُخطٜش ُٮ حٛلْ ، ُٜ٪ ط٠

٠ُٓوض ىه٪ح٥ ٩ُك٘ٞ ٦ٛ رز٤ٰظ٦ ا١ طلض   .(2) آخٟش حٛز٤ّٰش روي أ١ ُٓـوض حٛوظ٪ٟش رخ٢ٰ٠ٰٛ ، 

                                                           
1
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 .410صأك٠ي َُحؽ ك٢ٰٔ، أىٛش حإلػزخص ُٮ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ، ىحٍ حٛـخٟوش ٤ٜٛشَ، ٟظَ،  /ى - 2



31 
 

 انثاَٙ: أعشاف انًٍٛٛ انحاعًح انفشع

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ه٬ٜ ح٦٣ " ٯـ٪ُ ٛ٘ٚ ٢ٟ حٛوظ٢ٰ٠ أ١  343ح٠ٛخىس ُٮ ٛٔي ٣ض ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭  

 .(1) ٯ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ا٬ٛ حٛوظٞ حٱهَ "

٩ٛٔي هٍَ ح٨ِٔٛخء ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش أ٨٣خ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛظٮ ط٤ظ٨ٮ ر٨خ حٛيه٪٫ ٧٩ٮ ٩ٰٜٓش حكظٰخؿٰش ال ٯٜـؤ ا٨ٰٛخ  

حٛوظٞ اال ه٤يٟخ ال ٯ٪ؿي ٛيٯ٦ حٛيٰٛٚ ُٮ  اػزخص ٟخ ٯيه٦ٰ ٰٛلظ٘ٞ ر٨خ ٛؼ٠َٰ هظ٦٠ ٩ًٟظ٦ ه٬ٜ ًٖٛ ُخ١ 

ٟظٜلظ٦ آ١ ٯٜـؤ ا٬ٛ ط٪ؿ٨٨ٰخ  ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٯ٤ـ٪٭ ه٬ٜ ٟـخُُش ٢ٟ ٓزٚ ٟ٪ؿ٨٨خ اً  ْٰٛ ٢ٟ

 أ١ ٩ه٦ٰٜ ُب١ ٟ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٧٪ أ٭ ٢ٟ حٛوظ٢ٰ٠  اً حألطٚ ،اًح ٗخ١ ٛيٯ٦  حٛيٰٛٚ حٛٔخ٣٪٣ٮ 

 ٟخ إلػزخص حٛيٰٛٚ ُٔي ُبًح،   ربػزخص حىهخث٦ ِٟٜٝ هظٞ ُ٘ٚ أ٣َ٘ ٢ٟ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ٩ ح٠ٛيهٮ ه٬ٜ حٛز٤ٰش

 ٩ ح٢ٰ٠ٰٛ ٟ٪ؿ٦ ُٮ حٛلخ٠ٓش ح٢ٰ٠ٰٛ أؿَحٍ كظَ ٯ٢٘٠ ٩ ، شح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓ رظ٪ؿ٦ٰ حٛٔخ٣٪١ أٓو٦ِ  ٯيه٦ٰ

 ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٦ٰٛ .

 : يٕجّ انًٍٛٛ أٔال

ًَح ٯيهٮ حٌٛ٭ حٛوظٞ ٢ٟ ط٪ؿ٦ حٛلخ٠ٓش ح٢ٰ٠ٰٛ  ٟيهٰخ حٛوظٞ ًٖٛ ٗخ١ ىٰٛال ٓ٪حء ه٦ٰٜ ٯٰٔٞ أ١ ى١٩ أٟ

 ؿخ٠ٛخ ٯ٪ؿي ٛٞ أ٩ أهَ ٛيٯ٦ ىٰٛال ٩ؿي ٓ٪حء ،٩ ٢ٟ حٛيُ٪م ىُن ُٮ ٟيهٰخ أ٩ َُهٰش أ٩ أطٰٜش ىه٪٫ ُٮ

 ٗخُٰخ إلػزخص ىه٪ح٥ . ىٰٛال ٯوظزَ ٟخ ٯٔيٝ ٛٞ أ٦٣

٩ ٯـذ أ١ طظ٪حَُ ُٮ ٢ٟ ٯ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ أ٧ٰٜش حٛظظٍَ ُٮ حٛلْ ٟ٪ػ٪م حٛلَٜ ، أٟخ رخ٤ٛٔزش ٢٠ٛ ٦ٛ 

 .٩الٯش هٜٮ ٥ًَٰ ُال ٯٔظـٰن ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش اال رب١ً ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش

اال ر٠٪ؿذ ٩ٗخٛش هخطش ٢ٟ طخكذ حٛلْ  ط٤٠ل٦ ٥ٌ٧ حٜٛٔـش   ٌٖٗٛ ال ٯٔظـٰن حٛ٪ٰٗٚ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ 

"ال ري ٢ٟ ٩ٗخٛش هخطش ُٮ ٗٚ ه٠ٚ ْٰٛ ٢ٟ أه٠خٙ حإلىحٍس ال ٠ٰٓخ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  ٩574ُٔخ ٠ٜٛخىس 

 .(2)ُٮ حٛزٰن ٩حٛظٜق ٩حإلَٓحٍ ٩ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ٩ح٠َٛحُوش أٟخٝ حٛٔؼخء"

 : انًٕجٓح إنّٛ انًٍٛٛ انحاعًحاثاَٛ

 هزت ه٦ٰٜ ٯ٘٪١ ال هظٞ أ٭ حٛلَٜ ٠ٛ٪ػ٪م ٤َٟ٘ح ٯ٘٪١ حٛيه٪٫ ُٮ حٛوظٞ ا٬ٛ ط٪ؿ٦ حٛلخ٠ٓش ح٢ٰ٠ٰٛ

 حٛوظٞ ٯ٘٪١ أ١ ٯـذ ٩ ىه٪ح٥ ربػزخص حٱهَ هظ٦٠ ك٦ٔ ٟـخٛزش ٢ٟ ٯ٘٪١ ًٖٛ ٢ٟ رخٛوْ٘ رٚ حإلػزخص

 ٯـ٪ُ ُال ٟيٯ٦٤ ٟيٯ٢ ه٬ٜ ٟزخشَس ًَٰ ىه٪٫ ٟيٯ٦٤ رخٓٞ حٛيحث٢ ٍُن ُبًح حٛيه٪٫ ُٮ أطٜٮ كٰٔٔٮ

 ٧٪ ا٠٣خ ٩ ٦ٛ أطٰٜخ هظ٠خ ْٰٛ ٧ٌح أل١ ٟزخشَس ًَٰ حٛيه٪٫ ٍحُن حٛيحث٢ ا٬ٛ ح٢ٰ٠ٰٛ ط٪ؿ٦ٰ ه٦ٰٜ ٠ٜٛيهٮ

 ُٮ أطٰٜخ هظ٠خ ح٢ٰ٠ٰٛ ا٦ٰٛ ط٪ؿ٦ ٢ٟ ٯ٘٪١ أ١ ٯِ٘ٮ ٌٖٗٛ ال ٩ ه٦ٰٜ ح٠ٛيهٮ ٟيٯ٢ ه٬ٜ ُٔؾ ٣خثذ
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ُال  ، ٦ِٰٜٗ ٩ ح٠ٛيٯ٢ ه٬ٜ حٛيٯ٢ ىه٪٫ ٍُوض ُبًح ، ح٢ٰ٠ٰٛ ٠ٛ٪ؿ٦ هظ٠خ ٯ٘٪١ أ١ ٯـذ رٚ حٛيه٪٫

 ر٦ ٯـخٛذ حٌٛ٭ ٜٛيٯ٢ ؿِثٮ ٩ُخء ٦٤ٟ ٯلظٚ ٛٞ أ٦٣ ه٬ٜ ح٠ٛيٯ٢ ا٬ٛ ح٢ٰ٠ٰٛ ٯ٪ؿ٦ أ١ حألهَٰ ٨ٌٛح ٯـ٪ُ

 حٛوظٞ ا٬ٛ حٛلخ٠ٓش ح٢ٰ٠ٰٛ ط٪ؿ٦ٰ ٯ٘٪١ أ١ ٯـذ حٛيحث٢ ٩ ٩ ح٠ٛيٯ٢ ر٢ٰ حٛظ٪حؿئ حىه٬ اًح اال حٛيحث٢

 . (1)حٛظ٪ٰٗٚ ٦ُٰ ٯـ٪ُ ال شوظٮ أَٟ ح٢ٰ٠ٰٛ كَٜ ،أل١ ٣خثز٦ ا٬ٛ ال شوظٰخ

                                                                                                    انثانث: ششٔط انًٍٛٛ انحاعًح فشعان

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ طظؼ٢٠ ش٩َؽ الري ٢ٟ ط٪ح٧َُخ إلٟ٘خ٣ٰش  ٩344ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش كٔذ ٣ض ح٠ٛخىس 

ط٪ؿ٨٨ٰخ رٔ٪٨ٛخ " ال ٯـ٪ُ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ُٮ ٩حٓوش ٟوخِٛش ٤ٜٛلخٝ حٛوخٝ ٩ٯـذ أ١ ط٘٪١ حٛ٪حٓوش 

 .(2)حٛظٮ طٔ٪ٝ ه٨ٰٜخ ح٢ٰ٠ٰٛ ٟظؤٜش رشوض ٢ٟ ٩ؿ٨ض ا٦ٰٛ ح٢ٰ٠ٰٛ " 

   ُٮ:حٛش٩َؽ طظ٠ؼٚ  ٥ٌ٧ ُب٩١ ه٦ٰٜ 

 ح٠ٛل٠٘ش    ٩ؿ٪د طؤىٯش ح٢ٰ٠ٰٛ رـٜٔش  ح٠ٛل٠٘ش  ٩ال ٯ٢٘٠ أىحث٨خ هخٍؽ حٛـٜٔش ٩ٛٔي ٩ٍى ُٮ حؿظ٨خى .1

حٛوٰٜخ ح٦٣ " ٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ ح٦٣ اًح ٩ؿ٨ض ح٢ٰ٠ٰٛ ا٬ٛ هظٞ ُٮ ٣ِحم أ٩ ٍىص ه٦ٰٜ ُخ١ حٛوظٞ ٯٔ٪ٝ 

طز٢ٰ أ١ حٛٔخػٮ حأل٩ٙ ُٮ ٓؼٰش حٛلخٙ ٓي كيى ٟ٘خ١ طؤىٯش ح٢ٰ٠ٰٛ  ٩ٛٔي رلَٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ر٤ِْ حٛـٜٔش

 ح٢ٰ٠ٰٛ".ًٖٛ ٟخ ؿوٚ ٓؼخث٦ ٟوخِٛخ ٜٛٔخ٣٪١ ٩٩ؿذ ٢ٟ ػ٠ش ٣ٔغ حَٛٔحٍ ٠ُٰخ ٯوض ، رخ٠ٛٔـي حٛ٘زَٰ

ٜٛٔخػٮ ٤ٟن حٛوظٞ ٢ٟ  ٠ٛخ ؿخُأال ٯ٘٪١ حٛوظٞ حٌٛ٭ ٩ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ ٟظؤِخ ُٮ ط٪ؿ٨٨ٰخ ٩اال    .2

 حٛلْ. حإلٓخءس ُٮ حٓظو٠خٙ ٧ٌح

ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٩ٍحء ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٩ػن كي ٨٣خثٮ ٤ِٜٛحم ٩ط٤خُٙ ه٢ ٧ًَٰخ ٢ٟ أىٛش  .3

 حإلػزخص.

 .(3)ٯـذ ه٬ٜ ٢ٟ ٯ٪ؿ٦ ٛوظ٦٠ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش أ٭ ٯز٢ٰ حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯَٯي طل٦ِٰٜ ه٨ٰٜخ .4

 انٛـًـــــــٛـٍ انًتًًــــــــــــح: َٙانثا غهةانً

ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ، ٩حهظز٧َخ ىٰٛٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٣ض  ا١

٩ه٦ٰٜ ٯـذ ه٤ٰٜخ طزٰخ١ حٛظَِٓش ر٨٤ٰخ ٩ر٢ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٢ٟ كٰغ حٛٔ٪س ُٮ حإلػزخص ، ٩اؿالّ أ٩ طٰٰٔي 

 كَٯش حٛٔخػٮ رشؤ٨٣خ.

 

                                                           
 .267صٟل٠ي طزَ٭ حٛٔوي٭ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ،  /ى - 1

 َٟؿن ٓخرْ . 09-08حٛٔخ٣٪١  - 2

 .344، حٛظِلش ح٠َٛؿن حٛٔخرْ أر٪ حٛ٪ُخ ، /ى - 3

 



33 
 

  انًمصٕد تانًٍٛٛ انًتًًحاألٔل: فشعان

أىٛش حإلػزخص ٩ؿذ طزٰخ١ حٛظَِٓش ر٨٤ٰخ ٩ ر٢ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٢ٟ كٰغ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٧ٮ حأله٫َ ٢ٟ 

 حٛٔ٪س ُٮ حإلػزخص ٩ اؿالّ أ٩ طٰٰٔي كَٯش حٛٔخػٮ رشؤ٨٣خ .

 ٓزْ ط٪ؿ٦ ٢ٟ ؿٍَ أكي حٛوظ٪ٝ ا٬ٛ ٩ ٌٗح ٯوظِٜخ١  ٢ٟ كٰغ ٟ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ ، ُخ٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٠ٗخ

ظ٠٠ش ُب٨٣خ ط٪ؿ٦ ٢ٟ ؿٍَ حٛٔخػٮ الٓظ٠٘خٙ حألهَ ٩ ال ىهٚ ٜٛٔخػٮ ُٮ ط٪ؿ٨٨ٰخ ، أٟخ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛ

 حٓظ٤خه٦ ُٮ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛو٩َػش ه٦ٰٜ .                                                                                           

ُٮ حٛ٪ٓض ٦ِٔ٣ ٌٖٛٛ طئى٫ رخٛظٌٰش ٩ حأل٩ػخم  ٟي٣ٮ٩  ىٯ٤ٮرخٛيٍؿش حأل٬ٛ٩ ه٠ٚ ٩طوظزَ ح٢ٰ٠ٰٛ 

ٍَس ُٮ ىٯخ٣ش حٛلخَٛ أ٩ ٢ٟ ٯئىٯ٨خ ، ٩ ٛإلشخٍس أ١ أىحء ح٢ٰ٠ٰٛ رَُن حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ ٜٛلخَٛ ٩ ٧٪ ح٠ٛٔ

 ٟ٘ش٪ٍ حَٛأّ ؿَٯٔش ٟظزوش ألىحء  ح٢ٰ٠ٰٛ ٩ ال ٯ٪ؿي ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ ًٖٛ .

 ٛظٔ٪ٯٞ ٩ٛٔي ٣ظضح٠ٛظ٠٠ش ٩ٯ٢ٰ٠ ح ٛٔي ؿوٚ ح٨ِٔٛخء ٣٪هخ١ ٢ٟ ح٢ٰ٠ٰٛ ط٪ؿ٦ طٜٔخثٰخ ٢ٟ حٛٔخػٮ ٠٧٩خ ح٢ٰ٠ٰٛ

 ح٠ٛي٣ٮ.٢ٟ حٛٔخ٣٪١  ٩350 348ه٠٨ٰٜخ ح٠ٛخىطخ١ 

٩ ٯ٢ٰ٠ حٛظٔ٪ٯٞ طوظَٜ ه٢ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ُٮ أ١ ٟ٪ػ٪ه٨خ طليٯي ٠ٰٓش ح٠ٛيه٬ ر٦  ٩ أ٨٣خ ال ط٪ؿ٦ اال 

ا٬ٛ ح٠ٛيهٮ ٩ ٯشظَؽ ٨ُٰخ حٓظلخٛش  طليٯي ٠ٰٓش ح٠ٛيهٮ ر٦ رـَٯٔش أهَ٭ ٠ٗخ ٯشظَؽ ٨ُٰخ أ١ ٯليى 

 ظ٬ ٜٛيٯ٢ ٜٛلي ٢ٟ ٟزخٌٛش حٛيحث٢ ُٮ طليٯي ٠ٰٓش حٛيٯ٢ .حٛٔخػٮ كيح أٓ

 ٩ ٯ٢ٰ٠ حٛظٔ٪ٯٞ ٢ٰ٠ٰٗ ح٠ٛظ٠٠ش طوؼن ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ   

 تمذٚش لًٛح انًٍٛٛ انًتًًح :انثاَٙ فشعان

ا١ كـٰش ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٧ٮ أٓٚ ٢ٟ كـٰش ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ، رلٰغ أ٨٣خ  ٟـَى اؿَحء طلٰٔٔٮ ٯٜـؤ ا٨ٰٛخ 

ُٔي  شَهض ٦ٛ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٛظ٘٪ٯ٢ حٓظ٤خه٦ ُٮ كخٛش ٟخ اًح    (1)حٛٔخػٮ إل٠ٗخٙ َُ٘ط٦ ٩ ط٤٪ٯَ ػ٥َٰ٠ 

خثـ٨خ ٩آػخ٧ٍخ ًَٰ ِٟٜٟش ٜٛٔخػٮ ٛٞ طلظٚ ٦ٛ ٤ٓخهش ٗخُٰش رخٛو٤خطَ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ حٛٔؼٰش ٢٘ٛ٩ طز٬ٔ ٣ظ

أ١ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش  ٩رخٛظخٛٮ ٣وٜض ا٬ٛ ٩ ٧٪ رٌٖٛ ًَٰ ِٟٜٝ رخٛل٘ٞ ٠ٛظٜلش ٢ٟ كَٜ 

 ٧ٮ ىٰٛٚ اػزخص ٟظ٩َٕ ٜٛٔخػٮ طٔيٯ٥َ ٩ٯظَطذ ه٬ٜ ًٖٛ ح٤ٛظخثؾ حٛظخٰٛش :

ط٠٘ٚ حألىٛش ح٤ٛخٓظش ٩ط٤ٔو٦ اٟ٘خ٣ٰش حَٛؿ٪م ه٢ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٟظ٬ ك٨َص ُٮ حٛيه٪٫ أىٛش ؿيٯيس  .1

 رؤ١ ٟخ ٯيه٦ٰ حٛوظٞ حٌٛ٭ كَٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ْٰٛ ٦ٛ أٓخّ .

أ٩ روي ُلض أىٛش حٛيه٪٫ ٯ٫َ حٛٔخػٮ أ١ حألىٛش ح٠ٛٔيٟش ٗخُٰش ٩ال ٩ؿ٪ى ٛألهٌ رخ٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ، أ٩ أ١ 

٤خٓظش ٩ال ٯ٫َ أ١ حٛيه٪٫ هخٰٛش ٢ٟ أ٭ ىٰٛٚ ٩رٌٖٛ ال ٯـ٪ُ ط٪ؿ٨٨ٰخ ه٬ٜ حهظزخٍ أ٨٣خ ط٠٘ٚ حألىٛش حٛ

 ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ ُٮ ًحط٨خ ىٰٛال  ٗخُٰخ.                                                                                  
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٩ٯ٢٘٠ ٤٧خ ٠ٛل٠٘ش حٛيٍؿش حٛؼخ٣ٰش أ١  (1)حٛل٘ٞ حٌٛ٭ ٯ٘٪١ ٟئٓٔخ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٯ٢٘٠ حٓظج٤خ٦ُ  .2

 ظٮ ر٤ض ك٨٠٘خ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ال٣ويح٨ٟخ ٛألٓخّ حٛٔخ٣٪٣ٮ .                       طوخَٛ ك٘ٞ ح٠ٛل٠٘ش حالرظيحثٰش حٛ

٩ٯز٬ٔ ٠ٜٛل٠٘ش حٛوٰٜخ َٟحٓزش ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م اًح ٓخٟ٪ح رظ٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ُٮ ىه٪٫ طظؼ٢٠ ىٰٛال 

٨ٞ ه٢ ط٪ؿ٦ٰ ٗخٟال ُٮ حإلػزخص أ٩ ٗخ٣ض حٛيه٪٫ هخٰٛش ٢ٟ أ٭ ىٰٛٚ ، أ٩ اًح  ٛٞ  ٯز٤ٰ٪ح أٓزخد هي٩ٛ

ر٤٪ ه٦ٰٜ ح٢ٰ٠ٰٛ روي أ١ ك٠٘٪ح رظ٪ؿ٨٨ٰخ ى١٩ أ١ ٯٔظـي أ٭ ىٰٛٚ ُٮ حٛيه٪٫ أ٩ اًح ٛٞ ٯز٤ٰ٪ح حٛٔزذ حٌٛ٭ 

 ك٨٠٘ٞ رخ٢ٰ٠ٰٛ.   

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انًٍٛٛ   : انًغهة انثانث  

رخهظزخ٧ٍخ ٨ٛخ  ط٘٪١ ٜٓـظ٦ طٔيٯَٯش٢ٰ٠ٰٜٛ ُٔي ط٘٪١ ٢ٟ طالكٰخط٦ أ٩  ظَٜ ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٥َطو

 حٛظخ٩:٢ٰٰٛ ٧ٌح ٟخ ٤ٓظـَّ ا٦ٰٛ ٢ٟ هالٙ حَِٛه٢ٰ  ًحص كـٰش ٓخؿوش أ٩ ًَٰ ٓخؿوش 

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انًٍٛٛ انحاعًحانفشع األٔل: 

ح٦٣ ٩ح٣ـالٓخ ٢ٟ أ١ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش كْ ٜٛوظٞ ٯ٪ؿ٨٨خ ٟظ٬ أٍحى ُخ١ ًٖٛ ٯو٤ٮ ح٦٣ ال ٯلْ ٜٛٔخػٮ أ١ 

 .وٚ ًٖٛ ُخ١ ك٦٠٘ ٯ٘٪١ هَػش ٤ٜٛٔض٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣ ُبًح ُٯ٪ؿ٨٨خ ا٬ٛ حكي حٛوظ٪ٝ 

٩ٟخ ىحٟض ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش هٔيح ٓؼخثٰخ ُب٨٣خ كـش ٓخؿوش ٯـذ اًح كَٜ حٛوظٞ حٌٛ٭ ٩ؿ٨ض ا٦ٰٛ ح٢ٰ٠ٰٛ 

أطزق ٟؼ٠٪١ طٜٖ ح٢ٰ٠ٰٛ كـش ِٟٜٟش ٜٛٔخػٮ ه٬ٜ أٓخّ ح٦٣ ال ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ أ١ ٯظيهٚ ُٮ ٧ٌح حٛؤي 

حٛظؤٗي ٢ٟ أ١ ه٠ٰٜش طؤىٯش ح٢ٰ٠ٰٛ ٓي طَطذ آػخ٧ٍخ حٛٔخ٣٪٣ٰش رش٘ٚ طلٰق ، ٩رخٛظخٛٮ ٩ا٠٣خ ٯٔظظَ ى٥ٍ٩ ُٮ 

 ُخ١ حٛٔخػٮ ٯِٔي ٗٚ حٜٛٔـش ُٮ طٔيٯَ كـٰش ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش .

٨ُٮ طـوٚ حٛل٘ٞ ُٮ حٛٔؼٰش ٟ٪ٓ٪ُخ ه٨ٰٜخ ٩ٯئْٓ ه٬ٜ ًٖٛ ، ٩ ٗٚ ٢ٟ ٩ؿ٨ض ا٦ٰٛ ح٢ٰ٠ٰٛ ٤ُ٘ٚ ه٨٤خ ٩ 

 ء ُٮ َٓحٍ ٠ٜٛل٠٘ش حٛوٰٜخ أ١ ك٘ٞ ح٤ٛخٗٚ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ٧٪ هٔخٍسٍى٧خ ه٬ٜ هظ٦٠ هَٔ ىه٪ح٥ ،  ٩ؿخ

ًَٰ أ١ ٧ٌح حألَٟ حٛٔخ٣٪٣ٮ ال ٯظَطذ ُٮ ك٦ٔ اال اًح ٩ٍهٰض ٦ُٰ حألش٘خٙ حٛـ٪٧َٯش  (2)ىه٪ح٥ 

         ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش .                                               434ا٬ٛ  432ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ رخ٠ٛ٪حى : 

٢ٟ٩ ػٞ ٯظلظٞ ه٬ٜ حٛٔؼخس ٓزٚ كٔٞ ح٤ِٛحم طليٯي حٛ٪حٓوش حٛظٮ ٯلِٜ٪١ ه٨ٰٜخ ٩اهـخء ح٢ٰ٠ٰٛ ٩٩ط٨ِخ  

حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ح١ ٯؼزظ٪ح ُٮ َٓح٧ٍٞ أ١ ح٠َٜٛ٘ ر٨خ ٓي كؼَ شوظٰخ ٩طٞ اهال٦ٟ رظٌٰظ٨خ ٩ىه٪ط٦ ٛظؤىٯظ٨خ 

ؼَ شوظٰخ ٩طٞ اهال٦ٟ رظٌٰظ٨خ رخ٠ٛ٘خ١ ٩حٛظخٍٯن ، ٩ٟظ٬ ٛٞ ٯؼزظ٪ح ُٮ َٓح٧ٍٞ أ١ ح٠َٜٛ٘ ر٨خ ٓي ك

                                                           

 1 2001حإلؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ٩ُٔخ ألك٘خٝ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ، حٛيٯ٪ح١ حٛ٪ؿ٤ٮ ٛألشٌخٙ حٛظَر٪ٯش  ،حألٓظخً ه٠َ ر٢ ٓوٰي  -

. 121 صحٛـزوش حأل٬ٛ٩ ، رخط٤ش،   

 . 19صح ٤ٓ1991ش  01حٛٔؼخثٰش حٛويى ح٠ٛـٜش  28/06/1989حٛظخىٍ رظخٍٯن  50281َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٍٓٞ  - 2
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٩ىه٪ط٦ ٛظؤىٯظ٨خ رخ٠ٛ٘خ١ ٩حٛظخٍٯن ٩ٟظ٬ ٛٞ ٯؼزظ٪ح ٥ٌ٧ حإلؿَحءحص ٩حٓظظ٩َح ه٬ٜ  حٛظظَٯق  ر٤٘٪ٙ 

         . (1) ٯـوٚ َٓح٧ٍٞ ٟوَع ٤ٜٛٔغحٛوظٞ ه٬ٜ ح٢ٰ٠ٰٛ ٯ٘٪٣٪ح  ٓي حُٔي٩ح َٓح٧ٍٞ حٛظؤْٰٓ ٩حٛظوٰٜٚ ٠ٟخ 

ٓخؿوش أ١ ال ٯـ٪ُ ٢٠ٛ ٩ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ أ٩ ٍى٧خ أ١ ٯَؿن ُٮ  ٠ٗخ ٯظَطذ ه٬ٜ ٗ٪١ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش كـش 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ، ًَٰ ح٦٣ ٯ٢٘٠ ٜٛوظٞ روي ٓز٪٦ٛ  345ًٖٛ ٟظ٬ ٓزٚ هظ٦٠ كَٜ طٜٖ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛخىس 

أ٩ طيْٰٛ أ٩ ،  ٰـش ٩ؿ٪ى هٰذ ُٮ اٍحىط٦ ٢ٟ اَٗح٥ح٢ٰ٠ٰٛ أ١ ٯَؿن ه٨٤خ اًح ٓخٝ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ ٓز٪٦ٛ ٗخ١ ٣ظ

                                                                                        ًٜؾ .          

٩اًح ٗخ١ ح٠ٛشَم أؿخُ ٜٛٔخػٮ أ١ ٯ٤٠ن ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش اًح ٗخ١ ٢ٟ ٩ؿ٨٨خ ٟظؤِخ ُٮ ًٖٛ أل٦٣  

ي٣ٮ حٛـِحثَ٭ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛ 343هظض ٜٛٔخػٮ ُٮ ٧ٌح حٛـخ٣ذ ٜٓـش طٔيٯَٯش رخهظزخٍ أ١ ح٠ٛخىس 

                                                         ٰٛٔض ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص حٱَٟس رٚ طَٗض حألَٟ ٛظٔيٯَ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ٛظـزْٰ أ٩ هيٝ طـزْٰ ٥ٌ٧ ح٠ٛخىس   .                                   

ٜٛٔخػٮ ٤ٟن ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ اًح ٗخ١ ح٦٣ ٯـ٪ُ  ٧ٌح ٟخ ٧ًزض ا٦ٰٛ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ُٮ اكي٫ َٓحٍحط٨خ ٢ٟ

                      .                                                                     (2) حٛوظٞ ٟظؤِخ ُٮ ًٖٛ

٩رٌٖٛ ُخ١ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٯٔظـٰن ٤ٟن حٛوظٞ ٢ٟ آخءس حٓظو٠خٙ ٧ٌح حٛلْ ٦ٛ٩ أ١ ٯَُغ ط٪ؿ٦ٰ 

ٛ٪حٓوش ٟ٪ػ٪م ح٢ٰ٠ٰٛ ٰٛٔض ٟظؤٜش رخٛشوض ح٠ٛ٪ؿ٦ ا٦ٰٛ أ٩ ٰٛٔض ٤ٟظـش ُٮ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش اًح ٗخ٣ض ح

 ح٤ِٛحم أ٩ ٰٛٔض كخ٠ٓش ٦ُٰ أ٩ اًح ٗخ١ ٯٔظِخى ٢ٟ حأل٩ٍحّ ٟخ ٯؼزض ٓـوخ هيٝ طلش ىه٪٫ ؿٜذ ح٢ٰ٠ٰٛ  

   ٗخ١ حٛٔظي  أ٩أ٩ اًح طز٢ٰ ٜٛٔخػٮ أ١ حٛـٜذ حٛوخص رظ٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ؿخء ه٬ٜ ٩ؿ٦ حالكظٰخؽ 

 ؤ٩هظ٦٠ أ٩ حٛظشٰٖ٘ ُٮ ًٟ ٢ٰٯيٛظ٦٤ٟ ٟـَى حٰٛ٘ي أ٩ حٗظٔخد حٛ٪ٓض ٩ح١ ٟ٪ؿ٨٨خ أٍحى أ١ ٯٔظٌٚ ٤ٓي٥ 

اكَحؿ٦ ٩ٛٔي ؿخء ُٮ ٣ِْ حٰٛٔخّ ُٮ اكي٫ َٓحٍحص ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ حٛظخٛٮ رٰخ٦٣ : "  ا١ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ 

 هَّ ٜٛٔخ٣٪١".٠ٜٛـو٪١ ػي٧خ ٓزٚ حٛظؤٗي ٢ٟ ٩ؿ٪ى ح٠ٛٔ٪ى ح٠ٛظ٤خُم ه٦ٰٜ ٓظ٪ٍ ُٮ حٛظٔزٰذ ٩

ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ا١ حالٗظِخء رظ٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ٓزٚ ٟوَُش ٩ؿ٪ى أ٩ هيٝ ٩ؿ٪ى ٟلٚ ح٤ِٛحم ح٠ٛيه٬ ر٦  ٩أٗيص

 . (3)ٯوظزَ ر٠ؼخرش ح٣ويحٝ حٛظٔزٰذ ٩هَّ ٩حػق ٛٔ٪حهي حإلػزخص " 

١ ١ ٛٔؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ٜٓـش طٔيٯَ ٩ؿ٪ى طؤَ ُٮ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ًَٰ ح٦٣ رخ٠ٛٔخرٚ  ِٟٜٟ٪ا٩

رظٔزٰذ اك٘خ٨ٟٞ رِٰٰ٘ش ٩حػلش ٩ٰٛٔض ًخٟؼش كظ٬ طظ٢٘٠ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٢ٟ ٠ٟخٍٓش ٍٓخرظ٨خ ه٬ٜ أ١  

ح٢ٰ٠ٰٛ ٩حػلش حألِٛخف ٩ٟليىس ح٠ٛلظ٪٫ ٩ٓخؿوش ُٮ ح٤ِٛحم ُٮ كخٛظٮ حٛلَٜ ٩ح٤ٛ٘٪ٙ ُْٰٜ ٢ٟ كْ 

           ٪٫ .حٛٔؼخس أ١ ٯ٤٠و٪٨٣خ ال١ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش ٯـ٪ُ ط٪ؿ٨٨ٰخ ُٮ أ٭ كخٙ ط٘٪١ ه٨ٰٜخ حٛيه

    ٦ُٜ ٜٓـش طويٯٚ طٌٰش ٥ٌ٧  ٩اًح ٗخ١ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ال ٯ٠ٜٖ ٜٓـش طٔيٯَ كـش ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش 

  ، ًَٰ أ١ ٧ٌح حٛظويٯٚ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ ٓخطَح ه٬ٜ حٛظٌٰش إلٯؼخف هزخٍحط٨خ ُٔؾ كٰغ ؿخء ُٮ ح٢ٰ٠ٰٛ

                                                           
 . 19ص ٤ٓ1986ش  02ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش حٛويى  17/12/1986حٛظخىٍ رظخٍٯن  38693َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٍٓٞ  - 1

 . 29 ص ٤ٔٛ1992ش  01ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش حٛويى  59335ح٠َٜٛ ٍٓٞ  30/04/1980َٓحٍ طخىٍ ُٮ  - 2

 . 86097َٓحٍ ٍٓٞ  233ص 2001هيى هخص ٤ٓش ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش حٛشوظٰش حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ٌَُٛش حألك٪حٙ  - 3
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ح٢ٰ٠ٰٛ ًَٰ أ١ ٧ٌح حٛظويٯٚ ٯـذ أ١ ٦ٛ ٜٓـش طويٯٚ طٌٰش ٥ٌ٧ كٰغ أ١ حٛٔخػٮ َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ " 

ٯ٘٪١ ٓخطَح ه٬ٜ حٛظٌٰش إلٯؼخف هزخٍط٨خ ُٔؾ كٰغ ؿخء ُٮ َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ أ١ ح٢ٰ٠ٰٛ حٛلخ٠ٓش 

ٟٜٖ ٜٛوظ٪ٝ ٩ ْٰٛ ٜٛٔخػٮ طٌَٰٰ طٌٰظ٨خ أ٩ ٟو٤خ٧خ ر٠خ ٯئػَ ه٬ٜ ٟيٛ٪٨ٛخ ، ٩ال ري أال ٯ٘٪١ ٧ٌح 

 .(1)ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ"حٛظويٯٚ ٯوَؽ رخٛظٌٰش ه٢ ح٠ٛو٬٤ حٌٛ٭ ٓظي٥ ٟ٪

ُبًح ٍأص ح٠ٛل٠٘ش طويٯٚ ٟ٪ػ٪م ح٢ٰ٠ٰٛ ٗخ١ ه٨ٰٜخ أ١ طوَع حٛظٌٰش ح٠ٛويٛش ه٬ٜ ٟ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ ٓزٚ 

ط٪ؿ٨٨ٰخ ُخ١ ٓز٨ٜخ ٗخ١ ر٨خ ٩ح١ ٍُؼ٨خ حٟظ٤ن ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ر٥ٌ٨ حٛظٌٰش أل٨٣خ ال طوزَ ه٢ 

                                                                                                                                                                                ٓظي ٟ٪ؿ٦ ح٢ٰ٠ٰٛ.                                        

 عهغح انماضٙ فٙ تٕجّٛ انًٍٛٛ انًتًًح  :َٙانثا فشعان

ح٠ٛي٣ٮ ُٮ َُٔط٨خ حٛؼخ٣ٰش ه٬ٜ ٟخ ٯٜٮ : " ٩ ٯشظَؽ ُٮ ط٪ؿ٦ٰ ٥ٌ٧  ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ 348ٛٔي ٣ظض ح٠ٛخىس 

 .  ٯظز٢ٰ ٢ٟ ٣ض ٢ٟ2٥ٌ٧ أ٭ ىٰٛٚ " ح٢ٰ٠ٰٛ أال ٯ٘٪١ ُٮ حٛيه٪٫ ىٰٛٚ ٗخٟٚ ٩ أال ط٘٪١ حٛيه٪٫ هخٰٛش

ح٠ٛخىس رؤ١ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش  ٯ٘٪١ ُٮ حٛيه٪٫ حٛظٮ ْٰٛ ٨ُٰخ ىٰٛال  ٗخٟٚ  ٨ُٮ ٠ٗخ أش٣َخ ٓخرٔخ 

أ٭ ط٠٘ٚ ىٰٛال ٣خٓظخ ُبًح ٩ؿي ىٰٛٚ ٗخٟٚ ُال كخؿش ا٬ٛ ط٪ؿ٨ٰ٨ٰخ ال٣ظِخء حٛلخؿش ا٨ٰٛخ  ٩ ه٬ٜ  ط٠ٰٰٜ٘ش

 حٛٔخػٮ  أ١ ٯٔؼٮ هٜٮ أٓخّ ًٖٛ حٛيٰٛٚ.

٩ أ١ ال ط٘٪١ حٛيه٪٫ هخٰٛش ٢ٟ أ٭ ىٰٛٚ أ٭ ٩ؿ٪د ٩ؿ٪ى ٟزيأ  ػز٪ص ٓخ٣٪٣ٮ ٨ُٮ ال ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ 

 .(3)حٛيٰٛٚ حٛ٪كٰي ُٮ حٛيه٪٫ 

٩ٜٛٔخػٮ ٜٓـش طٔيٯَٯش ُٮ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٦ٛ٩ أ١ ٯـٜذ ٢ٟ أ٭ ؿٍَ أىحث٨خ ، ٩ حالهظٰخٍ ٤٧خ  

٤ٟ٪ؽ رظٔيٯ٥َ ، ٦ٛ أ١ ٯ٪ؿ٨٨خ ه٬ٜ ح٦٣ ٯـذ أ١ ٯ٘٪١ رشؤ١ ٩حٓوش ط٠ٖٔ ر٨خ أكي حٛوظ٪ٝ، ُْٰٜ ٜٛٔخػٮ 

ٍٓخرش ٩كظ٬ ٩ح١ هَع ٩حٓوش ؿيٯيس ٩ط٪ؿ٦ٰ ٯ٢ٰ٠ ٟظ٠٠ش رشؤ٨٣خ ٩ ٧٪ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ال ٯوؼن ألٯش 

ؿٜذ أكي حٛوظ٪ٝ ٦٤ٟ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ُظز٬ٔ ٦ٛ كَٯش ٩ٜٓـش طٔيٯَ ط٪ؿ٨٨ٰخ أٝ ال رشَؽ أ١ ط٘٪١ 

 ح٢ٰ٠ٰٛ ٤ٟظـش ٢ٟ٩ شؤ٨٣خ ط٠ٰ٘ٚ ٟخ ٯ٪ؿي رخٛيه٪٫ ٢ٟ ٣ٔض ٩ال ط٘٪١ ٟوخِٛش ٤ٜٛلخٝ حٛوخٝ . 

ِٛحٟخ أ١ ٯز٢ٰ ُٮ ك٦٠٘ أٓخّ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ٩ٯٔزذ ًٖٛ طٔزٰزخ ٗخُٰخ ا٩ٯز٬ٔ ىحث٠خ ه٬ٜ حٛٔخػٮ   

٩ ٛإلشخٍس ُب١ حٛوظٞ حٌٛ٭ ٯ٪ؿ٦ ٦ٛ حٛٔخػٮ ح٢ٰ٠ٰٛ ح٠ٛظ٠٠ش ال  حٛظٰٔذ،ٟوٰزخ روٰذ هيٝ  ٗخ١ َٓح٩٥ٍاال 

     (4)ح٠ٛي٣ٮ.٢ٟ حٛٔخ٣٪١  349ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯَى٧خ ه٬ٜ هظ٦٠ ًٖٛ كٔذ ٣ض ح٠ٛخىس 

             

                                                        
                                                           

 .٤ٔٛ1999ش 03ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش حٛويى  26/10/1988َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ حٛظخىٍ ُٮ  - 1

 ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ .75/58حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 2
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 عؼحراخ انحجٛح انغٛش لا أدنح اإلثثاخ:  م انثاَـــٙــنفصا

 

 رلٰغ ٯ٢٘٠ اه٠خ٨ٛخ ٥ٌ٧٩ ٟلٍَس،ا١ حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٥َ ٛـِء ٢ٟ أىٛش حإلػزخص حأله٫َ ط٘٪١ ٜٓـظ٦ 

ىٛش حإلػزخص ٩ أ حٛش٨٪ى ، ٩حَٛٔحث٢ ، ،حألىٛش ط٘٪١ ًَٰ ًحص  كـٰش ٩ط٤لظَ ٥ٌ٧ حألىٛش ُٮ  ش٨خىس 

 .ٟز٢ٰ٤ٰ رٌحٖٛ ٟخ ٟي٫ حٓظِخىس ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٢ٟ ٥ٌ٧ حألهَٰس حٛليٯؼش

 شٓادج انشٕٓد  :األٔلانًثحث 

٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ حهظزَ ش٨خىس حٛش٨٪ى ٗيٰٛٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص حٛـخثِس ٓخ٣٪٣خ اال أ٨٣خ طوؼن ٜٛٔـش ح ا١

حٛٔخػٮ حٛظٔيٯَٯش ُٮ ح٠ٔٛخم ٨ٛخ أٝ ال ، ٩ه٦ٰٜ ٤ٓظ٤خ٩ٙ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ح٠ٛٔظ٪ى رش٨خىس حٛش٨٪ى 

 ٜٓـش حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٧َخ.٩٩كـٰظ٨خ ، 

 شٓادج انشٕٓدياْٛح   :األٔل انًغهة

 : تؼشٚف شٓادج انشٕٓد فشع األٔلان

حٛز٤ٰش ٨ٛخ ٟو٤ٰخ١ ٟو٬٤ هخٝ ٩ٯٔظي ر٦ حٛيٰٛٚ ٓ٪حء ٗخ١ ٗظخرش أ٩ ش٨خىس أ٩ َٓحث٢ ، ٗخٛٔ٪ٙ حٛز٤ٰش ه٬ٜ ٢ٟ 

 .شش٨خىس حٛش٨٪ى ى١٩ ٧ًَٰخ ٢ٟ حألىٛحىه٬ ٤٨ُخ حٛز٤ٰش طظـ٦ ا٬ٛ ح٠ٛو٬٤ حٛوخٝ أٟخ ح٠ٛو٬٤ حٛوخص ٧٪ 

حٛشوض أٟخٝ حٛٔؼخء ر٪حٓوش طيٍص ٢ٟ ٥ًَٰ ٩طَطذ ه٨ٰٜخ كْ ٩حٛش٨خىس ٧ٮ حٛظظَٯق حٌٛ٭ ٯيٛٮ ر٦ 

٨ٌٛح حٌَٰٛ، ٩ٯـذ أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛ٪حٓوش ح٠ٛظَف ر٨خ ٩طٜض ا٬ٛ هٜٞ حٛشخ٧ي أ٩ ٠ٓو٦ أ٩ رظ٥َ أٟخ اًح 

٩طٜض حٛ٪حٓوش ا٬ٛ ه٦٠ٜ ر٪حٓـش حٌَٰٛ ٩طَف ٧٪ ر٥ٌ٨ حٛ٪ٓخثن ٣ٔال ه٢ ٥ًَٰ ُظوظزَ ٤٧خ ش٨خىس ٠ٓخم 

 َٯل٦ ٧ٌح ش٨خىس رخ٠ٛو٬٤ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ٯؤهٌ ر٨خ ُٔؾ ه٬ٜ ٓزٰٚ حالٓظج٤خّ.٩رخٛظخٛٮ ال ٯوظزَ طظ

  ششٔط لثٕل اإلثثاخ تشٓادج انشٕٓد:  انفشع انثاَٙ

٢ٟ٩ أ٧ٞ ش٩َؽ حٛش٨خىس أ١ ٯ٘٪١ حٛشخ٧ي ٢ٟ حٌَٰٛ اً ال طظٜق ش٨خىس أكي أؿَحٍ حٛوظ٪ٟش أ٩ ٢ٟ ٯ٠ؼ٦ٜ 

١ حٛشخ٧ي أ٧ال ٜٛش٨خىس ٩ًَٰ ٤٠ٟ٪م ٢ٟ أىحث٨خ ٩اال ٠ٓن ٪ٯ٘أ٩ حٛ٪طٮ أ٩ حٰٛٔٞ ، ٩الري أ١ ٗخ٠ٛلخٟٮ 

٩الري أ١ ط٘٪١ ح٠ٛوٜ٪ٟخص حٛظٮ ٯوزَ ر٨خ ح٠ٛل٠٘ش ٓي طلظٚ ه٨ٰٜخ رل٪ح٦ٓ حٛوخطش  حالٓظج٤خّه٬ٜ ٓزٰٚ 

 .(1)٩ح١ ط٤ظذ حٛش٨خىس ه٬ٜ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛظؤٜش رخٛيه٪٫ ٩ح٠َٛحى حٛظلْٔ ٨٤ٟخ 

٩ؽ رٚ حٗظ٬ِ رزٰخ١ حٛلخالص حٛظٮ ال ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص ٛٞ ٯليى ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ر٪ػ٪ف ٥ٌ٧ حٛش٩َ 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ حٛلخالص حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص  ٩334ح٠ٛخىس  333ح٠ٛخىس  ٢ٟ هالٙ رش٨خىس حٛش٨٪ى

 .٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  ٩336 335   ٢ٟ هالٙ ح٠ٛ٪حى ر٨خ ح٠ٛ٪حى

 حٛش٨٪ى ٣ـي :رخ٤ٛٔزش ٜٛلخالص حٛظٮ ٯٔظزوي ٨ُٰخ حإلػزخص رش٨خىس 
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ش ٜٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ح٠َٛحى َُٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ طشظَؽ أ١ ال طِ٪ّ ح٠ٰٔٛش ح٤ٛٔيٯ 333ح٠ٛخىس 

ؽ أ٩ أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ ح٠ٰٔٛش ًَٰ ٟليىس ٩ ٌٖٗٛ أ١ ال ٯ٤ظذ ٧ٌح حٛظظٍَ ه٬ٜ ح٠ٛ٪حى ى 100.000  اػزخط٦

٩ ٟخ ٯٔظؼ٬٤ ٢ٟ ٥ٌ٧  ٧ٌح ٗٔخهيس هخٟشحٛظـخٍٯش ٧ٌح ٩ ٯٔيٍ حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ كٔذ ٠ٰٓظ٦ ٩ٓض طي٥ٍ٩ 

ىؽ ٛٞ 100.000حٛٔخهيس ؿ٪حُ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى اًح ٗخ٣ض ٠ٰٓش حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٛظٮ طِٯي ه٬ٜ 

 .طؤطٮ اال ٢ٟ ػٞ ح٠ٜٛلٔخص ا٬ٛ حألطٚ 

 حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ اًح حشظ٠ٜض حٛيه٪٫ حٛٔؼخثٰش ه٬ٜ هيس ؿٜزخص ٣خشجش ه٢ حَِٛٔس 333ح٠ٛخىس 

ؽ ٩ٛ٪ ٗخ٣ض ى 100.000ؿٜذ ال طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٬ٜ ٟظخىٍ ٟظويىس ؿخُ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى ُٮ ٗٚ 

٣ِْ حٛـٜزخص طِٯي ٠ٰٓظ٨خ ٟـظ٠وش ه٬ٜ ح٠ٰٔٛش حٛٔخَٛ ٧ًَٗخ ٧ٌح ٩ٛ٪ ٗخ١ ٟظي٧ٍخ هالٓخص ر٢ٰ حٛوظ٪ٝ 

 أ٨ِٔ٣ٞ أ٩ طظَُخص ٓخ٣٪٣ٰش ًحص ؿزٰوش ٩حكيس.

ش حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٯـ٪ُ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى ٩ٛ٪ ٛٞ طِى ٠ٰٓ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ال ٩334كٔذ ح٠ٛخىس  

ؽ ُٮ ػالع كخالص ا١ ٗخ١ ٯٔظي ٢ٟ حإلػزخص ر٨خ اػزخص ٟخ ٯوخَٛ أ٩ ٟخ ٯـخ٩ُ ٟخ ى 100.000ه٬ٜ 

حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ اًح ٗخ١ ح٠ٛـٜ٪د  334 حشظ٠ٚ ه٦ٰٜ هٔي ٠ٍٓٮ ٠ٗخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس

حَِٛٔس حٛؼخٛؼش ٢ٟ  334 ِأ ٢ٟ كْ ال ٯـ٪ُ اػزخط٦ اال رخٛ٘ظخرش ٠ٗخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس٧٪ حٛزخٓٮ أ٩ ٧٪ ؿ

ؽ ػٞ ى 100.000ٰش ر٠خ طِٯي ٠ٰٓظ٦ ه٬ٜ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ اًح ؿخٛذ حكي حٛوظ٪ٝ ُٮ حٛيه٪٫ حٛٔؼخث

 .حَِٛٔس حَٛحروش ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 334 هِغ ؿٜز٦ ا٬ٛ ٟخ ال ٯِٯي ه٢ ٥ٌ٧ ح٠ٰٔٛش ٠ٗخ ٣ظض ح٠ٛخىس

حٛٔخ٣٪١  ٢ٟ ٩336 335 رخ٠ٛخىط٢ٰأٟخ حٛلخالص حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى ٧ًَٗخ ح٠ٛشَم 

 كخٛظخ١ ٯـ٪ُ ٠٨ُٰخ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى : ح٠ٛي٣ٮ ٩ ٤٧خٕ

 حٛلخٛش حأل٬ٛ٩ ٯـ٪ُ حإلػزخص ر٨خ حٓظؼ٤خءح ُٮ ٟخ ٗخ١ ٯـذ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش اًح ٩ؿي ٟزيأ ػز٪ص حٛ٘ظخرش .

٧٩ٮ حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص رش٨خىس  ي٣ٮ٠حٛ خ٣٪١ٔحٛ ٢ٟ 336حٛلخٛش حٛؼخ٣ٰش ٤ُظض ه٨ٰٜخ ح٠ٛخىس أٟخ 

حٛش٨٪ى ُٮ ٟخ ٯـذ اػزخط٦ رخٛ٘ظخرش ٧٩ٌح ألَٟٯ٢ اًح ٩ؿي ٟخ٣ن ٟخى٭ أ٩ أىرٮ  ال ٯ٢٘٠ ٢ٟ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ 

 (.1)حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ أ٩ ُٔي حٛيحث٢ ٤ٓي٥ حٛ٘ظخرٮ ٛٔزذ أؿ٤زٮ هخٍؽ ه٢ اٍحىط٦ 

 حجٛح شٓادج انشٕٓد :انثاَٙانًغهة 

 .حٛظٔيٯَٯش ُٮ ح٠ٔٛخف ر٨خ أٝ الأ٨٣خ طز٬ٔ هخػوش ٜٛٔـش حٛٔخػٮ  َٓخ٣٪٣خ ًٰ رخٛش٨خىس ؿخثِا١ حإلػزخص 

ُٔي ط٘٪١ ُٮ حٛٔؼٰش ٢ٟ حَٛٔحث٢ ٩حألىٛش حأله٫َ ٟخ ٯ٤ٌٮ ه٢ حٛش٨خىس أ٩ٓي  ط٘٪١ حٛ٪ٓخثن ح٠َٛحى اػزخط٨خ  

حٛٔخػٮ ٓزٰال ا٬ٛ حالٓظ٤خم رخٛش٨خىس ُٮ ؿ٠ٰن حألك٪حٙ حٛظٮ ٯ٫َ ٨ُٰخ روٰيس حالكظ٠خٙ رلٰغ ال ٯ٫َ 

          حٛٔخػٮ أ١ ش٨خىس حٛش٨٪ى ًَٰ ٟٔز٪ٛش ال ٯؤهٌ ر٨خ رخًَٛٞ ٢ٟ أ١ حٛٔخ٣٪١ ٯـ٧ِٰخ ُٮ حإلػزخص .
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 ٩ٯ٫َ ح٨ِٔٛخء ح٦٣ ال ٯِ٘ٮ أ١ ٯـِٰ حٛٔخ٣٪١ حإلػزخص رخٛش٨خىس ُٮ روغ حألك٪حٙ ٛألهٌ ر٨خ رٚ ٯـذ أٯؼخ 

أ١ ٯ٘٪١ حإلػزخص رخٛش٨خىس ٟٔظٔخًخ كٔذ طٔيٯَ حٛٔخػٮ ٩ال ٯوؼن حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٥َ ٧ٌح َٛٓخرش 

 .                                                                                                              ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ

٩أ١ ط٘٪١ حألٓزخد حٛظٮ  ،  خ ٓخثٌخزأ١ ٯ٘٪١ ٟٔززخ طٔز٢ٰ٘ٛ  ٍُغ ح٠ٛل٠٘ش ؿٜذ حإلػزخص رخٛش٨خىس ٯـذ 

 ر٤ض ه٨ٰٜخ ح٠ٛل٠٘ش حٓظ٤خه٨خ ٢ٟ شؤ٨٣خ أ١ طئى٭ ا٬ٛ ٟخ ٓؼض ر٦ .

حٛل٘ٞ ٠ٟخ ٯظٜق ٍىح ٩ٛ٪ ػ٤٠ٰخ ه٬ٜ ؿٜذ حٛوظٞ ُخ١ حٛل٘ٞ ٯ٘٪١ ٟش٪رخ رخٛٔظ٪ٍ ٠ٟخ  ٬ٜأٟخ اًح ه 

 ٯٔظ٪ؿذ ٣ٔؼ٦ .

ِحٝ رخٛلِخف ه٬ٜ حَٛٔٯش ٗخ٠ٛ٪ك٢ِٰ حٛوخػو٢ٰ ٜٛٔٔٞ ُال ٢ِٰٜٟ٘ رخالٛظ حأال ٯ٘٪٣٪حٛش٨٪ى ٩ٯشظَؽ ُٮ 

طظق ش٨خىط٨ٞ كظ٬ ٩ ٛ٪ روي ط٨َٗٞ ٛ٪كخث٨ِٞ ه٠خ ٯ٘٪١ ٓي ٩ط٨ٜٞ ٢ٟ ٟوٜ٪ٟخص أػ٤خء أىحث٨ٞ ٛو٨ٜ٠ٞ ٛٞ 

)ط٤شَ رخٛـَٯْ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ ٛٞ طؤ١ً حٜٛٔـش ح٠ٛوظظش ُٮ اًحهخط٨خ
1

رخٛش٨خىس  طؤ١ً ٨ٛٞ حٜٛٔـش حٛوخٟش كظ٬،( 

ُٮ كي٩ى حإل١ً ه٬ٜ أ١ ال ٯؼَ حإلىالء رخ٠ٛظٜلش حٛوخٟش  ر٤خءح ه٬ٜ ؿٜذ ح٠ٛل٠٘ش أ٩ أكي حٛوظ٪ٝ ٩ ال 

ُٮ  ٯشظَؽ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  42ٯـ٪ُ ٨ٛٞ حٛظ٠ٜض ٢ٟ حٛش٨خىس روي طي٩ٍ حإل١ً ، ٠ٗخ ٣ظض ح٠ٛخىس 

)رزٜ٪ى ٢ٓ حٛظ٠ِٰٰ حأل٧ٰٜشحٛش٨٪ى 
2

ٛٞ ٯزٜن ٢ٓ حٛظ٠ِٰٰ ه٬ٜ ٓزٰٚ ه٬ٜ أ٦٣ ٯـ٪ُ حألهٌ رش٨خىس ٢ٟ  (

حالٓظيالٙ ٩ أؿ٠ن ح٨ِٔٛخء ه٬ٜ أ١ أ٧ٰٜش طل٠ٚ حٛش٨خىس طؼزض رخٛؤٚ ٟن حٛل٪حّ حٛو٠ْ أل٦٣ ٯشظَؽ ُٮ 

 ٢ٟ طل٠ٚ حٛش٨خىس أ١ ٯ٘٪١ أ٧ال ر٨خ ٩ أ١ ٯ٘٪١ ٓخىٍح ه٨ٰٜخ ٩ حٛٔيٍس ه٬ٜ طل٠ٚ حٛش٨خىس طؼزض روٜٞ حٛشخ٧ي 

٧٩ٌح ٟخ أهٌ ر٦ ٩ٍحى ح٧ٌ٠ٛذ حٛل٤ِٮ ش٩َؽ  أ٩ ٠ٓو٨خ ٍآ٧خي ال ٯش٨ي اال ه٬ٜ حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯ٘٪١ ُٓ

٩ ٓي  طل٠ٚ حٛش٨خىس ٧ٮ :حٛؤٚ ،حٛؼزؾ ،حٰٛٔلش ٩ حٛوٜٞ رخ٠ٛش٨٪ى ٦ٛ ٩ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ٩ ح٠ٛش٨٪ى ر٦ ،

٧٩٪ ُٮ ٧ٌح  ،ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛ٪ٓخثن  ٟظؤٜش رخٛلْ ح٠ٛيه٬ ر٦ ٩ٓي ال ط٘٪١ ٧٩ٌح ٟظ٩َٕ ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ 

أٟخ ٠ُٰخ  ٯوض ٟٔؤٛش ؿ٪حُ حإلػزخص حٛوٰٜخ، ش ٩حٓوش ال ٯوؼن ٨ُٰخ َٛٓخرش ٟل٠٘ش ح٠ٛـخٙ ٯظ٠ظن رٜٔـ

٤ٰخ ٟظ٬ ٯـ٪ُ رخٛز٤ٰش أ٩ هيٝ ؿ٪ح٥ُ ُٰوي ٢ٟ ح٠ٛٔخثٚ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ كيى ح٠ٛشَم ؿَّ حإلػزخص ر٨خ ، ٩ّر

٬ حٛٔخػٮ أ١ حٓظو٠خٙ ٗٚ ٨٤ٟخ،  ٩رخٛظخٛٮ اًح ٗخ٣ض حٛ٪ٓخثن ٠ٟخ ال ٯـ٪ُ اػزخط٨خ رش٨خىس حٛش٨٪ى ٩ؿذ هٜ

 ٯَُؼ٨خ .

 ُٮ:خٛـَّ حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى أطال طظ٠ؼٚ ُ

  انتجاسٚح فٙ انًٕادانفشع األٔل: 

ٯـ٪ُ حإلػزخص ُٮ ح٠ٛخىس حٛظـخٍٯش رش٨خىس حٛش٨٪ى ٠٨ٟخ ٗخ٣ض ٠ٰٓش حٛظظٍَ ٩ًٖٛ ٯو٪ى ٠ٛخ ٯٔظؼ٦ٰ 

 الري ٨ُٰخ ٢ٟ حٛ٘ظخرش٢٘ٛ ٤٧خٕ ٢ٟ ح٠ٛٔخثٚ حٛظـخٍٯش حٛظٮ  ، حٛظوخٟٚ حٛظـخٍ٭

                                                           

.449-448 ص٠٧خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ،  ى/ - 1  

.  21، ص  44، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  19-95حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  - 2  
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٧ٌَٰخ ٟؼٚ حأل٩ٍحّ حٛظـخٍٯش ٩حٛظَٗخص ٩هٔ٪ى اٯـخٍ ح٢ِٔٛ ٩حٓظويحٝ رإلػزخط٨خ اً ال ٯ٢٘٠ أ١ طؼزض 

 .ؿخ٨٠ٓخ 

  ٕلائغ انًادٚحان انفشع انثاَٙ :

٩ٓ٪حء ٗخ٣ض ٩ٓخثن  طظـ٦ ٝ ٛٞ أا٦ٰٛ حإلٍحىس  حطـ٨ضػَ ٓ٪حء أ٦ حٛٔخ٣٪١ ــ٧٩٪ أَٟ ٯليع َُٰطذ هٰٜ 

ٗظي٩ٍ أُوخٙ ػخٍس  ٚ حإل٣ٔخ١ــْ أ٩ ٩ٓخثن ٟخىٯش ٢ٟ ُوــؼٚ حِٰٛؼخ٣خص ٩حِٛالُٙ ٩حٛلَٯش ٟــؿزٰوٰ

                                     .رخٌَٰٛ ٨ُٜ٘خ ٩ٓخثن ٟخىٯش ٯـ٪ُ اػزخط٨خ رش٨خىس حٛش٨٪ى

 انتصشفاخ انًذَٛح  :نفشع انثانثح

طظٍَ ٟي٣ٮ اًح ٗخ٣ض ٠ٰٓظ٦ طٔخ٩٭ أ٩ طٔٚ ١ ٗٚ ا حٛـِحثَ٭:َٛ ىٯ٤خٍ أثش خٟ ٠ٰٓظ٨خ حٛظٮ ال طـخ٩ُ٩ 

                                                ىٯ٤خٍ حٛـِحثَ٭ ؿخُ اػزخط٦ رش٨خىس حٛش٨٪ى . 199.999ه٢ 

ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٓي ٯـٜذ حٛ٘ظخرش إلػزخص حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ُٮ روغ حألكٰخ١ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯظـخ٩ُ  أ١ًَٰ 

                                                                                                                                                                                                                           ٔي حِٛ٘خٛش ٩ حٛ٪طٰش.حٛٔخرْ، ٩ ٟؼخٙ ًٖٛ هح٠ٛزٜي 

رخإلػزخص ٧ٌح ح٠ٛزٜي رش٨خىس حٛش٨٪ى ٧ٮ طَٰٰٔ أٟ٪ٍ ح٠ٛظوخٓيٯ٢ ٩هيٝ اهخٓش حٛظوخٟٚ  ٩حٛل٠٘ش ٢ٟ ح٠ٔٛخف

٩ٛإلشخٍس ح٦٣ اًح ٗخ١ ٟلٚ  ،ُٮ كَؽ  ٩ٞال ٯؼو٨ر٢ٰ ح٠ٛظوخٓيٯ٢ حٌٛٯ٢ ال ٯل٤ٔ٪١ حَٛٔحءس ٩حٛ٘ظخرش 

٠ٰظ٦ ٩ٓض طي٩ٍ ٛٞ ٯ٢٘ ٟٔيٍح ُٮ حالطِخّ ر٤ٔ٪ى ٯٔ٪ٝ حٛٔخػٮ ٤٧خ رظٔيٯَ ٓ أ٩حالٛظِحٝ ًَٰ ٟزٜي ٢ٟ ح٤ٛٔ٪ى 

.                                                                                                   (1)حٛظظٍَ

 :حٛلخالص حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص رخٛش٨خىس حٓظؼ٤خءح 

٩ح٠ٛخىس  335 ٣ظض ه٨ٰٜخ ح٠ٛخىسحٛظٮ ط٘٪١ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش حألطٚ ٨ُٰخ حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ٧٩ٮ كخالص 

 خ ٧٩ٮ:٤ىحٍٓظطـ٤َٓخ ا٨ٰٛخ ُٮ ٛٔي ٩ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 336

 .ؼز٪ص رخٛ٘ظخرش حٟٛزيأ  . 1

 .ٟخى٭ أ٩ أىرٮ ٯل٪ٙ ى١٩ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٗظخرٮ  ٟخ٣ن ٩ؿ٪ى .2

 .٦ُٰ ٯي ٜٛيحث٢ُٔي حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ رٔزذ أؿ٤زٮ ال  .3

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش شٓادج انشٕٓد  :انثانث  انًغهة

حٌٛ٭ ٯٔظـٰن أ١ ٯؤهٌ ر٨خ ٩ٯظيّ حٛشخ٧ي ُٮ ٓ٪٦ٛ   ا١ حٛش٨خىس ُٮ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛي٣ٰش طوؼن ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ

، ٌٛح ُب١  طٔيٯَ أٓ٪حٙ حٛش٨٪ى ٩طـَٯل٨ٞ ٠ٟخ ٯٔظٔٚ ر٦ ٓخػٮ  اًح ٛٞ ٯـ٠ج٢ ٨ٛخٯٔظزوي٧خ ٠ٗخ ٦ٛ أ١ 

 . ٪ػ٪م ٠ج٢ ا٦ٰٛ ٩ؿيح١ ٟل٠٘ش ح٠ٛطٔيٯَ أٓ٪حٙ حٛش٨٪ى ٧َٟ٪١ ر٠خ ٯـ أ١ح٠ٛ٪ػ٪م ٩ 

                                                           

.217 صأك٠ي أر٪ حٛ٪ُخ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، ى/ -  1 
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حٛٔخػٮ ه٤ي طٔيٯ٥َ ِٛ٘خٯش حٛش٨خىس أ٩ هيٝ ِٗخٯظ٨خ ٯٔ٪ٝ ريٍحٓش ىٰٓٔش ٠ٛوَُش ٟي٫ طيّ حٛشخ٧ي ُٮ ٩

ُٰظؤٗي ٢ٟ ٟي٫ ٓ٪س طٌَٗ حٛشخ٧ي ٩حٓظٰوخر٦ ٜٛ٪ٓخثن ٠ٗخ ٯ٤لَ ُٮ أهال٦ٓ ٩ٗٚ   ٜٛ٪حٓن،أٓ٪ح٦ٛ ٩ٟـخرٔظ٨خ 

 .(1) حٛلَٗخص حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ أػ٤خء ٠ٓخه٦

طخى٢ٰٓ ٓ٪حء ُٮ ٣لَحط٨ٞ أ٩ ٣زَحص أط٪حط٨ٞ أ٩ أٯش كَٗش ٟن ٩ؿ٪ى َٓحث٢ أه٫َ ٩ٓي ٯ٫َ أ٨٣ٞ ًَٰ 

طزي٩ح ػوِٰش ُٮ حٛلخ٧َ ٨٤٘ٛ٩خ ٟن ًٖٛ ٯ٘٪١ ٨ٛخ أػَ ٗزَٰ هِٮ ُٮ ٣ِْ حٛٔخػٮ ٩ٯظوذ ه٦ٰٜ أ١ 

ٯشَف ُٮ ك٦٠٘ ٧ٌح حألػَ ٩ٯز٢ٰ ريٓش ٟظي٥ٍ ٟن حٛظلٰٔٔخص ٩ْٰٛ ٗٚ حٛٔؼخس ه٤ي٧ٞ ٢ٟ حٛزالًش ٩ٓ٪س 

خ ٯـو٨ٜٞ ٯظ٪١٩ٍ شو٪٧ٍٞ روزخٍحص ط٤ٔن حٛٔخٍة ٩طزوغ ُٮ ٦ِٔ٣ ًحص حألػَ حٌٛ٭ ط٪ٛي ُٮ حٛظوزَٰ ٟ

. ٦ِٔ٣ 

ٌٛح ُخٛٔخػٮ ه٤ي طٔيٯ٥َ ٠ٰٓش حٛش٨خىس ال ٯظٰٔي رويى حٛش٨٪ى ٩ال رـ٨ٔ٤ٞ ٩ال ر٨٤ٔٞ ُٔي ط٤ٔو٦ ش٨خىس شخ٧يح١ 

ا٤ٓخه٦ ٢ٟ ش٨خىس ٍؿٚ أ٩ أٗؼَ ٩ٓي ٯظيّ حَٟأس ٩ال ٯظيّ ٍؿٚ ٩ٓي ط٘٪١ ش٨خىس طزٮ طٌَٰ أرٜي ُٮ 

ٗزَٰ ،  ٩ح٠ٛالكق أ١ حٛظشَٯوخص حٛليٯؼش ٛٞ طوي طؤهٌ رخ٤ٛظخد حٌٛ٭ ٗخ١ ٓخث٠خ ُٮ حٛٔيٯٞ ٧٩٪ ٍؿال١ أ٩ 

 ٍؿٚ ٩حَٟأطخ١ أ٩ ش٨٪ى أٍروش أ٩ ٣ل٪ ًٖٛ .                                                            

ؿيح٦٣ ٢ٟ حؿ٠ج٤خ١ ِٜٛظٚ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ح٤ِٛحم ، ٩ٓي ٯؤهٌ ا١ ٟخ ٯٜـؤ ا٦ٰٛ حٛٔخػٮ ٧٪ ٟخ ٯزوغ ا٬ٛ ٩ 

حٛٔخػٮ رش٨خىس ه٬ٜ أه٫َ ٠ٗخ ٦ٛ أ١ ٯـَف ش٨خىس اًح شٖ ُٮ طلظ٨خ ٠ٗخ أطٰق ٦ٛ حألهٌ رش٨خىس َٓٯذ 

أكي ؿَُٮ حٛوظ٪ٟش ٟظ٬ أؿ٠ج٢ ٦ٛ، ٩ ا١ ٟخ ٯز٤ٮ ه٦ٰٜ ٓؼخث٦ ُٮ حٛيه٪٫ ٧٪ ٟخ ٯـ٠ج٢ ٦ٛ ٢ٟ أىٛش 

           أهَ٭ ُٮ أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ .    

ًَٰ أ٤٣خ ٣ـي ح٦ِٔٛ ٓي حهظَٜ ُٮ ٟٔؤٛش طٔزٰذ ك٘ٞ هيٝ حؿ٠ج٤خ١ حٛٔخػٮ ألٓ٪حٙ حٛش٨٪ى ٤ُـي ٓخ٣٪١ 

ح٠َٛحُوخص ح٣َِٛٔٮ ُٮ ٓ٪حهي٥ ح٠ٛظؤٜش رخإلػزخص ٯ٤ض ه٬ٜ ح١ حٛٔخػٮ الري أ١ ٯظيٍ ر٨خ أَٟح ٟٔززخ . 

زخد هيٝ حؿ٠ج٤خ٨٣ٞ ألٓ٪حٙ ر٠٤ٰخ ٯ٫َ ح٠ٛشَم ح٠ٛظَ٭ أ١ ٓؼخس ح٠ٛ٪ػ٪م ًَٰ ٢ِٰٟٜٟ ربريحء أٓ

  .(2) ٓخثٌشحٛش٨٪ى ٩ ٯظو٢ٰ أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حألٓزخد 

أٟخ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٯ٫َ أ١ حٛٔؼخس اًح ٛٞ ٯز٤ٰ٪ح ٓزذ طِؼ٨ٰٜٞ ش٨خىس ٩حكي ه٬ٜ حػ٢ٰ٤ ُخ١ َٓح٧ٍٞ 

 . ٯ٘٪١ ٣خٓض حٛظٔزٰذ

٠ٟ٩خ ٓزْ ٯظز٢ٰ أ١ حإلػزخص ه٢ ؿَٯْ ش٨خىس حٛش٨٪ى ٧٪ ًح ٓ٪س ٟلي٩ىس  ُخٛٔخػٮ ٯظ٠ظن رخٛلَٯش حٛ٘خٟٜش  

٩حٜٛٔـش ح٠ٛـٜٔش ُٮ حألهٌ ٩ حالهظ٠خى ه٬ٜ ش٨خىس حٛش٨٪ى ، كٔذ ٟخ ٯَح٥ ٤ٟخٓزخ أ٩ طخٛلخ ٜٛزض ُٮ 

 ح٤ِٛحم ح٠ٛـ٩َف ه٦ٰٜ .

                                                           

.335 ص، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ، هزي حٛل٠ٰي حٛش٪حٍرٮ  /ى - 1  

. 694 صهزي حَُٛحّ أك٠ي ح٨٤ٔٛ٪ٍ٭،ح٠َٛؿن حٛٔخرْ، /ى - 2  
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ٔخ ر٢ٰ طظَٯلخص ٗٚ حٛش٨٪ى ،  رلٰغ ٯـ٪ُ ٦ٛ ٧٩٪ ًَٰ ِٟٜٝ كظ٬ ُٮ حٛلخالص حٛظٮ ٯ٘٪١ ٨ُٰخ طـخر

ر٤خء ه٬ٜ ٜٓـظ٦ حٛظٔيٯَٯش ، أ١ ٯٜـؤ ا٬ٛ ٩ٓخثٚ حإلػزخص حأله٫َ ، ٩ًٖٛ هالُخ ٜٛٔخهيس حٛ٪حٍىس ُٮ حٛٔخ٣٪١ 

 حٛٔيٯٞ " ال هزَس رخٛش٨خىس حٛ٪كٰيس  ". 

 انمشائـــــــــــٍ : انثاَٙ انًثحث 

ا١ حٛٔاَحث٢ رظاِش هخٟااش ٧اٮ حٓااظ٤زخؽ أٟاَ ًٰااَ ػخراض ٟـ٨ا٪ٙ ٟاا٢ أٟاَ ػخرااض ٟوٜا٪ٝ ٩ٛٔااي ٣اض ح٠ٛشااَم          

ٟاا٢ حٛٔااخ٣٪١ ، ٩ٓاا٤ظـَّ ٟاا٢ هااالٙ ٧ااٌح  337حٛـِحثاَ٭ هٜاا٬ حٛٔااَحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰااش ٟاا٢ هااالٙ ٣ااض ح٠ٛااخىس  

حه٨اخ ٩ ٓاٜـش   ٗايٰٛٚ ٛإلػزاخص ُاٮ ح٠ٛا٪حى ح٠ٛي٣ٰاش ٩ أ٣٪     ٩ حٛٔاَحث٢ حٛٔؼاخثٰش    ح٠ٛزلغ ا٬ٛ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰاش  

 حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯَٯ٨خ .  

 انمشائٍ انمإََٛح  انًغهة األٔل :

 ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ رٔ٪٨ٛخ  337ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٟٔؤٛش حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش  ٢ٟ هالٙ ح٠ٛخىس هٍَ ٛٔي 

٤ٮ ٢ٟ طٍَٔص ٠ٛظٜلظ٦ ه٢ أٯش ؿَٯٔش أه٫َ  ٢ٟ ؿَّ حإلػزخص ه٬ٜ أ٦٣ ٯـ٪ُ ٌ" حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ط

 .      (1)٥ٌ٧ حَٛٔٯ٤ش رخٛيٰٛٚ حٛو٘ٔٮ ٟخ ٛٞ ٯ٪ؿي ٣ض ٯٔؼٮ رٌَٰ ًٖٛ "٣ٔغ 

٩حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٧ٮ حٓظ٤زخؽ حٛٔخػٮ ألَٟ ًَٰ ػخرض ٢ٟ أَٟ ػخرض ٩ٯل٨َ ٢ٟ هالٙ ًٖٛ أ١ حَٛٔٯ٤ش 

 حٛٔخ٣٪٣ٰش ٢ٟ ه٠ٚ ح٠ٛشَم ٩ح١ ٤ٓي٧خ ٣ض حٛٔخ٣٪١ اً ال ٯ٢٘٠ رؤ٭ كخٙ ٢ٟ حألك٪حٙ أ١ طٔ٪ٝ َٓٯ٤ش رٌَٰ 

ٓخ٣٪٣ٮ ُخ٠ٛشَم رٌٖٛ أ٣شؤ ٓخهيس ح٠ٛـَىس طـزْ ه٬ٜ ٗٚ حٛلخالص ح٠٠ٛخػٜش ٩ٛ٪ ك٨َص ُٮ روغ  ٣ض

            .                                                                (2) حألكٰخ١ ٌٟخٯَس ٜٛلٰٔٔش حٛ٪حٓوٰش

حٛٔخ٣٪٣ٮ ٢ٟ ٩ؿ٪ى٥ كظ٠خ ٧٩٪ ح٤ٛض  ريأٓخٓٮ ال٢ٟ ًٖٛ ٣ٔظـٰن حٛٔ٪ٙ أ١ حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٨ٛخ ه٤ظَ  

رٚ الري ٢ٟ ٟـ٠٪هش ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص  أه٫َ،ح٦٣ ال ٯ٢٘٠ ٰٓخّ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش رَٔٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش  ٩ٛإلشخٍس

 كيح.حٛوخطش ر٘ٚ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش ه٬ٜ 

 انفشع األٔل : حجٛح انمشائٍ انمإََٛح 

رخٛٔخ٣٪١ ٩ال ٯ٢٘٠ حٰٛٔخّ رشؤ٨٣خ  ا١ ح٠ٛشَم ه٤يٟخ كظَ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ؿو٨ٜخ ُٔؾ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜخ

ُخ١ ًٖٛ ٯيٙ ه٬ٜ أ٠٧ٰش ٥ٌ٧ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ ٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ ٗخ١ ٧ي٦ُ طلْٰٔ حٛظخٛق حٛوخٝ ه٬ٜ 

حكظَحٝ حألك٘خٝ حٛٔؼخثٰش ٩٩ػن كي ٜٛوظ٪ٟخص ٩ح٤ِٛحهخص حٛٔخث٠ش ر٢ٰ  ح٤ٛخّ ُـوٚ حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 .                                               (3) ٮ ٦ُٰء ح٠ٛٔؼحٛظخٰٛش كـٰش حألك٘خٝ حٛظٮ كخُص كـٰش حٛشٮ
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٧٩ي٦ُ اػخُش ٛظلْٰٔ حٛظخٛق حٛوخٝ طلْٰٔ حٛظخٛق حٛوخص أٯؼخ ٩ٛـ٪ء ح٠ٛشَم ٌٖٛٛ ا٬ٛ طؼْٰٰ حٛٔزٰٚ 

ه٬ٜ ٢ٟ ٯلخ٩ٙ حالكظٰخٙ ه٬ٜ حٛٔخ٣٪١ ُٰؼن رٌٖٛ أك٘خٟخ ٯوظز٧َخ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ ٩ٯلظخؽ كظ٬ ال ٯوخَٛ 

ُٮ طوخ٨ٜٟٞ ٗ٪ػو٦ َٓحث٢ ٓخ٣٪٣ٰش طزـٚ أ٣٪حهخ ٢ٟ حٛظوخٟٚ ٟؼٚ حٛٔخهيس حٛٔخػٰش ٤٠ٛن حٛظزَهخص  ح٤ٛخّ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ رخ١ ٗٚ طظٍَ ٓخ٣٪٣ٮ ٯظيٍ ه٢  776أػ٤خء َٟع ح٠ٛ٪ص ٩ٛٔي ٣ظض ح٠ٛخىس 

شوض ُٮ كخٙ َٟع ح٠ٛ٪ص رٔظي حٛظزَم ٯوظزَ طزَهخ ٟؼخُخ ا٬ٛ ٟخ روي ح٠ٛ٪ص ٩طَٔ٭ ه٦ٰٜ أك٘خٝ 

 ٛ٪طٰش أٯخ ٗخ٣ض حٛظ٠ٰٔش ح٠ٛوـخس ٨ٌٛح حٛظظٍَ.ح

اػخُش ا٬ٛ ًٖٛ ُخ٠ٛشَم كَص ه٬ٜ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ه٤يٟخ ٯ٫َ طوٌٍ حإلػزخص ٠ٰٓخ ُٮ روغ حٛلخالص 

 134٩138ح٠ٛخىط٢ٰ  ٣ظض ه٦ٰٜ ٠خحٛظٮ ٯ٘٪١ اػزخط٨خ ٟؤيح كظ٬ ال ٯ٘٪١ ًٖٛ ٟٔظلٰال ه٬ٜ حٛوظ٪ٝ ٟؼٜ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حُظَع ٠٨ُٰخ ح٠ٛشَم َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش طٔؼٮ رخُظَحع حٛوـؤ ُٮ ؿخ٣ذ ٟظ٪ٛٮ حَٛٓخرش 

٩كخٍّ حألشٰخء ٛظو٪رش حإلػزخص ًٖٛ ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛظؼٍَ اػخُش ا٬ٛ ٟخ ٓزْ ٯ٘٪١ ح٤ٛض ه٬ٜ حَٛٔٯ٤ش 

٠ٛوخٟالص ٢ٟ ًٖٛ حٛظؤشَٰ حٛٔخ٣٪٣ٰش ًخٛزخ ٧ي٦ُ طزٰخ١ ٟخ ٯالكق ٢ٟ أك٪حٙ ح٤ٛخّ ٩ؿزخثو٨ٞ ٩هخىحط٨ٞ ُٮ ح

 ه٬ٜ ٤ٓي حٛيٯ٢ حٌٛ٭ ٧٪ ُٮ ك٪ُط٦ رزَحءس ًٟش ٟيٯ٦٤ اال اًح ٗخ١ ٓي ٓخٝ رخٛ٪ُخء ُوال.

 : إَٔاع انمشائٍ انمإََٛح  انفشع انثاَٙ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ  ٩98ٓي ٣ض ح٠ٛشَم ه٬ٜ ٣٪هخ١ ٢ٟ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش، حٛزٰٔـش ٢ٟ هالٙ ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ . 338خ٣٪٣ٰش حٛٔخؿوش ٢ٟ هالٙ ح٠ٛخىس ٩ح٠ٛي٣ٮ ٩ حَٛٔحث٢ حٛٔ

  لشُٚح لإََٛح تغٛغح :أٔال

ٰٓخٝ  ح٠ٛشَم،٧ٮ حٛظٮ ٯـ٪ُ ٣ٔؼ٨خ رخٛيٰٛٚ حٛو٘ٔٮ ُٰلْ ألؿَحٍ حٛوظ٪ٟش اػزخص هْ٘ ٟخ حُظَػ٦ 

                                                                                                              ح٠ٛي٣ٮ.٢ٟ حٛٔخ٣٪١  98َٓٯ٤ش ٗٚ هٔي ٓزز٦ ٟش٩َم كظ٬ ٯؼزض حٛوْ٘ ٩ ًٖٛ كٔذ ح٠ٛخىس 

 لشُٚح لإََٛح لاعؼح                  :اثاَٛ

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٣َٰٓش حٛلٰٔٔش حٛٔؼخثٰش حٛظٮ هزَ  ٧338ٮ حٛظٮ ال طٔزٚ اػزخص حٛوْ٘ ٟؼخٙ ًٖٛ ح٠ٛخىس 

اػزخص ٩ال طٔزٚ ًٖٛ أل١ حٛٔخ٣٪١ ال ٯٔزٚ أ٭  حٛوْ٘،رٔ٪س حألَٟ ح٠ٛٔؼٮ ٧٩ٮ ٓخؿوش ال طٔزٚ اػزخص  ه٨٤خ

 .هالٍ ًٖٛ ٬هٜ

ٟظؤٜش رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ ٩ُٮ حٌٛخٛذ  ُٮ ٣ِْ حٰٛٔخّ ا٬ٛ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش٩ٛٔي ٠ٔٓض حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛٔخؿوش 

                                                                             .(1)٧ٮ ٓ٪حهي ٟ٪ػ٪هٰش ٩ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش ًَٰ ٟظؤٜش رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ 

 : انمشائٍ انمضائٛحانثاَٙ انًغهة

ٛظٮ طٰٔي ٜٓـش ح حإلػزخصٛٔي ٓزْ ٤ٛخ ٩أ١ ط٤خ٤ٛ٩خ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ حِٛظٚ حأل٩ٙ رخهظزخ٧ٍخ ٢ٟ أىٛش 

ٜٛٔـش حٛٔخػٮ ٤ٓظـَّ ا٬ٛ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ُٮ حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ رخهظزخ٧ٍخ طوؼن حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٧َخ ، 
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حٛٔؼخثٰش ؟ ٩ َٰٗ ٯ٢٘٠  حٛٔئحٙ حٌٛ٭ ٯـَف ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ ٟخ ٧ٮ حَٛٔحث٩٢ ح٠ٛـٜٔش ُٮ طٔيٯ٧َخ ،

 حهظزخ٧ٍخ ىٰٛال ٯوؼن ٜٛٔـش حٛٔخػٮ ٢ٟ كٰغ طٔيٯ٥َ ٩ ٢ٟ كٰغ طٔيٯَ ه٤خط٥َ؟.

 انًمصٕد تانمشُٚح انمضائٛح األٔل: انفشع

٧ٮ ٗٚ َٓٯ٤ش ٛٞ ٯ٧ٍَٔخ حٛٔخ٣٪١ ٩ ٯظَٕ ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ أَٟ حٓظ٤زخؿ٨خ ٢ٟ ك٩ٍَ حٛيه٪٫ ٩ حٛظٮ طوظزَ 

حٛٔخػٮ ٧٪ حٌٛ٭ ٯٔظوٜظ٨خ ٢ٟ ٩ٓخثن حٛيه٪٫ ٩ طوٍَ أٯؼخ ه٬ٜ أ٨٣خ ح٤ٛظخثؾ حٛظٮ ٯٔظوٜظ٨خ  أىٛش أل١

(1) ٟـ٨٪ٛش.حٛٔخػٮ ٢ٟ ٩حٓوش ٟوٜ٪ٟش ٠ٛوَُش ٩حٓوش 
 

 ٩ طظ٘٪١ حَٛٔٯ٤ش حٛٔؼخثٰش ٢ٟ ه٤ظَٯ٢:أكي٠٧خ ٟخى٭ ٩ حألهَ ٟو٤٪٭                                                            

 ه٤ظَ ٟخى٭:٩حٓوش ػخرظش ٯوظ٧َخ حٛٔخػٮ ٢ٟ ر٢ٰ حٛ٪ٓخثن حٛيه٪٫ ٩ط٬٠ٔ ٥ٌ٧ حٛ٪ٓخثن رخٛيالثٚ. أ. 

ه٤ظَ ٟو٤٪٭: ٩ ٯٔظي ر٦ حالٓظ٤زخؽ حٌٛ٭ ٯٔ٪ٝ ر٦ حٛٔخػٮ ُٮ طَِٰٔ حٛ٪حٓوش حٛؼخرظش ٰٛظٚ اٛٮ  د.

 حٛ٪حٓوش ح٠َٛحى اػزخط٨خ.

 ٩ ٛٔي كيى ح٠ٛشَم  ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ، 340ح٠ٛخىس  ٩ كخالص حإلػزخص رَٔحث٢ ٓؼخثٰش ٟليىس ٓخ٣٪٣خ ر٤ض 

كخالص ٓز٪ٙ حَٛٔٯ٤ش حٛٔؼخثٰش  ٠ٛخ ٍهض حإلػزخص ر٨خ ُٮ ٗٚ ٟخ ٯـ٪ُ اػزخط٦ رخٛز٤ٰش ٠ٟخ ؿوٚ ٜٓـش 

 حٛٔخػٮ ُٮ ٟـخٙ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ٟلي٩ىس ٣٪هخ ٟخ.                                                  

 تانمشائٍ انمضائٛح األخزششٔط   : انثاَٙ فشعان

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ " ال ٯـ٪ُ حإلػزخص ر٥ٌ٨ حَٛٔحث٢ اال ُٮ حألك٪حٙ حٛظٮ ٯـِٰ  340ٛٔي ٣ظض ح٠ٛخىس :  

 .(2)٨ُٰخ حٛٔخ٣٪١ حإلػزخص رخٛز٤ٰش "

ٯظز٢ٰ ٢ٟ ًٖٛ أ١  ح٠ٛشَم ٓي أؿخُ ٜٛٔخػٮ حٓظ٤زخؽ ٗٚ َٓٯ٤ش ٛٞ ٯ٧ٍَٔخ حٛٔخ٣٪١ ،  ٩ًٖٛ ُٮ ٣ـخّ ٟخ  

ٯـ٪ُ اػزخط٦ رخٛش٨خىس ٩رٌٖٛ ٯظؼق ٩ؿ٪ى طٔخ٩٭ ر٢ٰ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ٩حٛش٨خىس ٩طؼْٰٰ ح٠ٛـخٙ ُٮ 

 .                            (3)حإلػزخص ر٨خ ٩حٛٔزذ ُٮ ًٖٛ أ١ حإلػزخص رخَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ال ٯوٜ٪ ٢ٟ حٛوـَ 

٩ أ٦٣ ٠ٜٗخ حهظ٠ي حٛٔؼخس حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ُٮ ًَٰ ٟ٪ػو٨خ حٛظٮ ٯـ٧ِٰخ حٛٔخ٣٪١ ، ُب٨٣ٞ رٌٖٛ ٯوؼو٪١ 

َٜٛٓخرش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ أل١ ح٠ٛٔخٛش أطزلض ٟٔؤٛش ٓخ٣٪٣ٰش ك٠٤ٰخ ؿوٚ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ حَٛٔٯ٤ش ُٮ 

                                                 ػزخص رخَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ٩كيى ٟـخٙ حإلػزخص رش٨خىس حٛش٨٪ى.                                                                      ٤ِٟٛش حٛش٨خىس ٧٩٪ ٛٞ ٯليى ٟـخٙ حإل

ىحٟض حَٛٔٯ٤ش ٠ٗخ أ١ حٛٔخػٮ ًَٰ ِٟٜٝ أ١ ٯز٢ٰ ُٮ حٛل٘ٞ أٓزخد حٓظ٤خه٦ أ٩ طِؼ٦ٰٜ َٓٯ٤ش ه٬ٜ أه٫َ، ٟخ

٢٘ٛ٩ اًح حٓظ٠ي حٛٔخػٮ  (4)حٛظٮ حهظز٧َخ طئى٭ ا٬ٛ ًٖٛ ىٰٛال ه٬ٜ ػز٪ص حٛ٪حٓوش ُٮ حٛؤٚ ٩ح٤٠ٛـْ 

حَٛٔٯ٤ش ٢ٟ ٩حٓوش ٟلظ٠ٜش أ٩ ٩حٓوش ال ٩ؿ٪ى ٨ٛخ أ٩ أ١ حٓظوالط٦ ًَٰ ٟٔز٪ٙ هٔال ٩ٯظوخٍع ٟن حٛؼخرض 
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ُٮ أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ ُخٛل٘ٞ ٤٧خ ٯ٘٪١ ٟوٰزخ ٩ٯٔظ٪ؿذ ٣ٔؼ٦  ٩ٯز٬ٔ حٛشٮء ح٠٠ِٰٛ َٜٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ه٢ 

٧ًَٰخ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص أ٨٣خ روٰيس ه٢ ٟوخؿَ حٛظ٩ِٯَ ٟؼٚ حٛ٘ظخرش ٩روٰيس ه٢ حٛظلِٰ ٟؼٚ حٛش٨خىحص ٧٩ٌح 

٨٠٨خ ٢ٟ ؿٍَ حٛٔخػٮ ٩ح١ أل١ أٓخ٨ٓخ حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ال طٌ٘د، ٩ٯٔخٙ أ١ ٥ٌ٧ حألىٛش ٨ِٔ٣خ ٓي ٯٔخء ُ

اال أ١ حٛوٰذ ٤٧خ ْٰٛ ُٮ حٛيٰٛٚ ٦ِٔ٣ ا٠٣خ ٧٪ ُٮ طَِٰ٘ هخؿجش ح٤ٛظٰـش حٛظٮ ٯٔظ٤ظـ٨خ ٨٤ٟخ ٓي ط٘٪١ 

حٛٔخػٮ  ٩ٛٔي ؿخء ُٮ اكي٫ حَٛٔحٍحص أ١ حٓظوالص حَٛٔحث٢ ٩حألهٌ رَٔٯ٤ش ى١٩ ٧ًَٰخ طيهٚ ُٮ ٜٓـش 

 .      حٛوٰٜخٟل٠٘ش ح٠ٛ٪ػ٪م حٛظٔيٯَٯش رٌَٰ ٟؤذ ٢ٟ ٟل٠٘ش 

 انثانث :حجٛح انمشائٍ انمضائٛح انفشع

٢ٟ هي٦ٟ ٩ ٧ٌح ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس   ْٰٛ ٨ٛخ كـٰش ِٟٜٟش ٜٛٔخػٮ ٜٓـش طٔيٯَٯش ُٮ حألهٌ رخَٛٔٯ٤ش 

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ "... ال ٯـ٪ُ حإلػزخص ر٥ٌ٨ حَٛٔحث٢ اال ُٮ حألك٪حٙ حٛظٮ ٯـِٰ ٨ُٰخ  340

 . "حٛٔخ٣٪١ حإلػزخص رخٛز٤ٰش 

حإلػزخص رخَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ٟلظ٪ٍ ُٮ حألك٪حٙ حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حإلػزخص رخٛش٨خىس أ٭ ٟخ ٯـ٪ُ اػزخط٦ 

 . خثٰش ٧٪ ٟخ ٯـ٪ُ اػزخط٦ رخٛش٨خىسرخَٛٔحث٢ حٛٔؼ

٥ٌ٨ُ حَٛٔحث٢ ط٘٪١ ِٟٜٟش ٜٛٔخػٮ حٌٛ٭ حٓظ٤زـ٨خ  ٓخرٜش إلػزخص حٛوْ٘ َٜٛٔٯ٤ش حٛٔؼخثٰش كـٰش ًَٰ ٓخؿوش

ال ٯٜظِٝ ٩ ُٔؾ اًح حٓظ٤ن ر٨خ، َٛٔر٨خ ٢ٟ حٛل٢ حٌٛخٛذ ه٤ي٥ ، ٩ال ٯشظَؽ أ١ ٯٜظِٝ ر٨خ ٥ًَٰ ٢ٟ حٛٔؼخس

 (1) . رخَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰشحٛٔخػٮ ر٤ظخد ٟو٢ٰ ٛألهٌ 

 عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انمشائٍ  : انًغهة انشاتغ

      انمإََٛحانمشائٍ  عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش :ألٔلانفشع ا

ا١ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش أَٟ ٯٔظ٤زـ٦ ح٠ٛشَم ٠ٗخ ٓزْ طزٰخ٦٣ ٩رٌٖٛ ٧ٮ ٣ظ٪ص ِٟٜٟش ٜٛٔخػٮ ٩حٛوظ٪ٝ 

ٟخ ىحٟض ٌٖٗٛ ُخٛٔخػٮ ال ىهٚ ٦ٛ ُٮ طٔيٯ٧َخ ٩الكْ ٦ٛ ُٮ حٰٛٔخّ ه٨ٰٜخ رٚ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛزلغ ه٨ٰٜخ ُٮ 

 ال طوظزَ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش. حٛٔخ٣٪١ ا١ ٩ؿيص ؿز٨ٔخ  ٩اال

٩ ٯ٤ظ٨ٮ ى٥ٍ٩ ٤٧خ ٩ رٌٖٛ ُب١ ٜٓـش حٛٔخػٮ طؼْٰ ه٤ي ٗٚ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش  ٩ ه٦ٰٜ اػخٍط٨خ ٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣ 

 ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯيُن ر٨خ حٛوظ٪ٝ رخهظزخٍ أ٨٣خ ٣ظ٪ص أَٟس ٦ٛ .  

ٰش حٛظٮ ٯ٤ٔي٧خ ٩ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٤٧خ طظيهٚ ٠َٛحٓزش ٟخ اًح ٗخ١ حٛٔؼخس ٛٞ ٯظـخ٧ٜ٪ح ٩ ٛٞ ٯَُؼ٪ح حٛلـ

ح٠ٛشَم َٜٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٍَٛٔس ر٤ظ٪ص هخطش حٛظٮ طز٢ٰ ش٩َؽ ح٣ـزخ٨ٓخ ٩طٔيٯَ ط٪حَُ ٥ٌ٧ حٛش٩َؽ 

 (2)أل٨٣خ ٟٔخٛش ٓخ٣٪٣ٰش . 
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٩ٌٖٗٛ حألَٟ ُٮ حهظزخٍ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛٔخؿوش ال طٔزٚ اػزخص حٛوْ٘ أ٩ رٰٔـش ٓخرٜش إلػزخص حٛوْ٘ ُخ١ 

ٔخ٣٪١ هخػوش َٛٓخرش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٩حألَٟ ٌٖٗٛ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخهظزخٍ حَٛٔٯ٤ش ٥ٌ٧ ح٠ٛٔخثٚ ٢ٟ ٟٔخثٚ حٛ

 .٣ٰش ٟظؤٜش رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ أٝ ال حٛٔخ٣٪

٩ٯز٬ٔ أَٟ آهَ ٯيهٚ ُٮ ٜٓـش حٛٔؼخس ٨ٛ٩ٞ حٛلْ ُٮ طٔيٯ٥َ ٩ًٖٛ رخ٤ٛٔزش ٛؼز٪ص هْ٘ حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 1 ٍٓخرش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ه٬ٜ حٛٔخػٮ ُٮ ًٖٛ ٟخىحُٝخٛٔخ٣٪١ ٯـِٰ اػزخص ٟخ ٯوخ٨ِٛخ ، ٩ح٦٣ ال طؤٰذ ٩ال

 ٌخ ٩ٓخث٠خ ه٬ٜ أٓزخد ٟؤ٪ٛش.طٔيٯ٧َٞ ٓخث

 انمضائٛحعهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انمشائٍ انفشع انثاَٙ: 

ُخ٦٣ ٯوظ٠ي هٜٮ حٛ٪ٓخثن ٩ حٛيالثٚ ح٠ٛـ٩َكش ُٮ ح٤ِٛحم حٛظٮ ٯز٤ٮ  ا١ حٛٔخػٮ ُٮ طٔيٯ٥َ َٜٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش

 ه٨ٰٜخ ط٥َِٰٔ ٜٛ٪حٓوش ًٖٛ ٢ٟ هالٙ طٔيٯَٯ٦ ٜٛو٤ظَ ح٠ٛخى٭ ٩ ٟخ ٨ٌٛح حٛو٤ظَ ٢ٟ ىالٛش . 

 : عهغح انماضٙ فٙ تمذٚش انؼُصش انًاد٘ أٔال
 

ح٠ٛظ٠ؼٚ ُٮ  حٛيالثٚ ٩حٛ٪ٓخثن ح٠َٛٔ ح٣ـالٓخ ٠ٟخ ٓزْ ٯظز٢ٰ أ١ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش طٔ٪ٝ ه٬ٜ حٛو٤ظَ ح٠ٛخى٭ 

ر٨خ أكي حألؿَحٍ أ٩ ٗال٠٧خ ٩حٛظٮ ٯوظز٧َخ حٛٔخػٮ ه٤ظَح أٓخٰٓخ ٯز٤ٮ ه٦ٰٜ حٓظ٤زخؿ٦  أٟخ ه٦ٜ٠ ح٤٧ٌٛٮ 

 ٧ٌح ٟخ ٯوٍَ رخٛو٤ظَ ح٠ٛو٤٪٭  ٠ٛوَُش ىالثٚ أ٩ ٩ٓخثن ٟظَف ر٨خ أ٩ ًَٰ ٟوٜ٪ٟش ر٠َٜ حٛيه٪٫ ٩

٠ٛـٜٔش ُٮ حهظ٠خى حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٯظو٧ٌخ أٓخٓخ الٓظ٤زخؿ٦ ى١٩ ح٣ـالٓخ ٢ٟ ًٖٛ ُخ١ حٛٔخػٮ ٦ٛ حٜٛٔـش ح

حٛظٰٔي ر٠خ حهظخ٥ٍ حٛوظ٪ٝ ٢ٟ ٩ٓخثن ٯَٯي١٩ ؿو٨ٜخ أٓخٓخ الٓظ٤زخؽ ٟخ ٯيه٪٦٣ ٩حهظٰخٍ ٓخػٮ ٤٧خ ٛظٜٖ 

حٛ٪ٓخثن ٯ٘٪١ ر٘ٚ كَٯش  ٦ُٜ حهظٰخٍ ٩ٓخثن ػخرظش أٟخ٦ٟ ُٮ حٛيه٪٫ ٓ٪حء ٢ٟ أ٩ٍحّ ح٠َٜٛ أ٩ هخٍؽ 

ي طوظخٍ ٢ٟ حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٗخ٣ض ٟ٪ػ٪م ٣ٔخٕ ر٢ٰ حٛوظ٪ٝ رٚ ٓي ٯوظخ٧ٍخ ٢ٟ أ٩ٍحّ أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ ٩ٓ

رخٛلِق. ٩ ٓي  ح٣ظ٨ضهخٍؽ حٛيه٪٫ ٗظلْٰٔ اىحٍ٭ أ٩ ٟلخػَ اؿَحءحص ؿ٤خثٰش ٩ ٛ٪ ٗخ٣ض ٥ٌ٧ ح٠ٛلخػَ 

ٍ ٢ٟ ػخرظش رخٛز٤ٰش أ٩ ر٪ٍٓش ٟ٘ظ٪رش أ٩ ر٢ٰ٠ٰ ٣٘ٚ حٛوظٞ ه٢ ك٨ِٜخ أ٩ ربَٓح حهظخ٧ٍخط٘٪١ حٛ٪حٓوش حٛظٮ 

حٛوظٞ أ٩ رَٔٯ٤ش أهَ٭ ىٛض ه٬ٜ حٛ٪حٓوش حٛظٮ طٔظ٤زؾ ٨٤ٟخ حَٛٔٯ٤ش أ٩ رـ٠ٜش ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛـَّ ٟـظ٠وش  

 ٩ح٨٠ٛٞ أ١ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛ٪ٓخثن ًحص طٜش رخٛ٪ٓخثن ح٠َٛحى اػزخط٨خ رلٰغ ط٠ٔق رخٓظ٤زخؽ حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حأل٬ٛ٩. 

ط٘٪ٯ٢ هٰٔيط٦ ٩ ال شؤ١ ٠ٜٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٜٛٔخػٮ حٜٛٔـش ح٠ٛـٜٔش ُٮ حٓظ٤زخؽ حَٛٔحث٢ حٛظٮ ٯوظ٠ي ه٨ٰٜخ ٩  

 ٠ُٰخ ٯٔظوٜظ٦ ٨٤ٟخ ٟظ٬ ٗخ١ حٓظ٤زخؿ٦ ٨٤ٟخ ٓخثٌخ . 

 : تمذٚش انماضٙ يا نهؼُصش انًاد٘  يٍ دالئم اثاَٛ

ا١ ٜٛٔخػٮ ٜٓـش ُٮ طٔيٯَ ٟخ طل٦ٜ٠ حٛ٪حٓوش حٛؼخرظش حٛظٮ حهظخ٧ٍخ ٢ٟ ىالٛش ٛ٘ٮ ٯٔظوَؽ ٨٤ٟخ حٛيٰٛٚ ه٬ٜ 

ػز٪ص حٛ٪حٓوش حٛظٮ ٯَحى اػزخط٨خ ، ٩ٟخ ىحٝ حٛٔخػٮ ٦ٛ ٜٓـش طٔيٯَٯش ٩حٓوش ُٮ ٟـخٙ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ُخ٦٣ 
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ؽ َٓحث٢ ٩رٌٖٛ ٓي ط٘٪١ َٓٯ٤ش  أ٩ هيس رخٛؼ٩ٍَس ٦ٛ ٜٓـش ُٮ حهظٰخٍ أٯش ٩حٓوش ٰٛـو٨ٜخ أٓخٓخ الٓظوَح

 َٓحث٢ ُٮ ٣ِْ ح٠ٛـخٙ ٦ٛ٩ حٜٛٔـش ُٮ حٓظ٤خه٦ رَٔٯ٤ش ٩حكيس ٩ٍُغ َٓحث٢  أٗؼَ هيىح ال ٛشٮء اال 

٩ ٧ٌح ٟخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس (1)إله٠خٙ ٜٓـظ٦ حٛظٔيٯَٯش ٩ط٠لٰظ٦ َٜٛٔحث٢ حٛؼوِٰش ٢ٟ حٛٔ٪ٯش ٩ح٤٠ٛظـش 

              ٛظٔيٯَ حٛٔخػٮ حٓظ٤زخؽ ٗٚ َٓٯ٤ش ٛٞ ٯ٧ٍَٔخ حٛٔخ٣٪١"  .                                                                          ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ "ٯظَٕ 340

٩ٯِ٘ٮ حٛٔخػٮ أ١ ٯز٤ٮ ك٦٠٘ ه٬ٜ َٓٯ٤ش ٩حكيس ٟظ٬ ٗخ٣ض ٓ٪ٯش ٤ٟ٩ظـش ُٮ حإلػزخص ٩ٯوظ٠ي ٤٧خ ه٬ٜ  

ث٦ أل١ ٥ٌ٧ حٛو٠ٰٜش طٔ٪ٝ ه٬ٜ أٓخّ رٌٙ ٟـ٨٪ى ٤٧ًٮ ُٮ ط٘٪ٯ٢ حالهظٔخى هزَحط٦ حٛٔخرٔش ٩ُـ٤ظ٦ ٩ًٗخ

٩حٓظوَحؽ ٩ٓخثن ٟـ٨٪ٛش ٢ٟ ٩ٓخثن ٟوٜ٪ٟش أٓخٓخ ٛي٫ حألؿَحٍ ٌٛح ٯز٬ٔ ىحث٠خ حٓظ٤زخؽ حٛٔخػٮ ٯٔ٪ٝ 

  ه٬ٜ حالكظ٠خٙ ُو٬ٜ حٛٔخػٮ اريحء حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حٛلٰـش ٩حٛلٌٍ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ .           

 أدنـــــــــح اإلثثــــــــــاخ األخـــــــــــــشٖثانث: انانًثحث 

ٛٔي أهـ٬ ح٠ٛشَم حٛلْ ٜٛٔخػٮ ح٠ٛي٣ٮ ُٮ روغ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛـ٩َكش أٟخ٦ٟ حٛظٮ ط٘٪١ ٨ُٰخ آخٟاش حٛايٰٛٚ   

٣ٔـش ٟو٤ٰش كٰاغ أ١ ح٠ٛشاَم حٛـِحثاَ٭     حٓظٰوخد ٣خٓض،  طٔظ٪ؿذ آخٟش هزَس أ٩ ٟوخٯ٤ش  ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ

 وزَس أ٩ ح٠ٛوخٯ٤ش ٟظ٬ حٓظ٪ؿذ ًٖٛ .أهـ٬ حٛلْ ٜٛٔخػٮ ُٮ حٛ

٩ا١ حٛظـ٪ٍ ح٨ٛخثٚ حٌٛ٭ ٩طٚ ا٦ٰٛ حٛظٔيٝ حٛو٠ٜٮ ال ٠ٰٓخ ُٮ ٟـخٙ حالطظخالص ٗشَ ه٢ أىٛش ؿيٯيس 

 طظٜق إلػزخص ٟوظَٜ حٛظظَُخص حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حٛ٪ٓخثن ح٠ٛخىٯش.

خص حٛليٯؼش . ٤ٓ٩ظـَّ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ا٬ٛ حٛوزَس ٩ ح٠ٛوخٯ٤ش ٗؤىٛش اػزخص ٩ ٌٗح أىٛش حإلػز  

 انخــــــــثشج األٔل:انًغهة 

ٓي ٯظوٌٍ ه٬ٜ حٛٔخػٮ ُٮ روغ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛـ٩َكش ه٦ٰٜ أ١ ٯزخشَ ر٦ِٔ٤ طلْٰٔ ُٮ ٗٚ أ٩ روغ ٩ٓخثن  

حٛيه٪٫ ، ال٠ٰٓخ اًح ٗخ١ حٛظلْٰٔ ٨ُٰخ ٯظـٜذ حإل٠ٛخٝ ر٠وٜ٪ٟخص ٤ُٰش ىٰٓٔش ٧٩ٮ هخٍؿش ٣٪هخ ٟخ ه٢ 

ٯٔظِٜٝ حِٛظٚ ٨ُٰخ ٟوخٍٍ حٛٔخػٮ ، ٩ٌٛح ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯٔظو٢ٰ رخٛوزَحء ح٠ٛوظظ٢ٰ ُٮ ٗٚ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ 

حٓظٰوخد ٣ٔـش ٤ُٰش ٟو٤ٰش، أ٩ ٗخ١ حِٛظٚ ُٮ ح٤ِٛحم ٯظ٪َٓ ه٬ٜ ٟوَُش ٟوٜ٪ٟخص ٤ُٰش ُٮ أ٭ َُم ٢ٟ 

٩َُم ح٠ٛوَُش اً ْٰٛ ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯ٘٪١ هزَٰح ُٮ ٗٚ ح٠ٛ٪حى ٩حألٟ٪ٍ حٛظ٤ٰٔش ح٠ٛـ٩َكش ه٦ٰٜ رٚ 

ش ٩حألك٘خٝ حٛٔؼخثٰش حٛظٮ ٧ٮ ٢ٟ ط٠ٰٞ ٯِظَع ٦ُٰ أ١ ٯ٘٪١ ٠ٜٟخ رخ٠ٛزخىة حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩حٛٔ٪حهي ح٨ِٰٔٛ

٩كِٰظ٦ ٌٛح ٯ٦٤٘٠ طو٢ٰٰ هزَٰ ٢٘ٛ٩ ٧ٌح ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ أ٭ كخٙ ٢ٟ حألك٪حٙ ٤ٟق ٢ٟ طالكٰخص 

ُٜٜٔخػٮ حٛلَٯش ُٮ ٣يد حٛوزَحء ٩رؤ٭ هيى  (2)حٛٔخػٮ ٜٛوزَحء ٟؼٚ ٠ٓخم حٛش٨٪ى أ٩ اؿَحء طلْٰٔ 

٤خٓزش ى١٩ حٛظ٤خُٙ ٨ٛٞ ه٢ طالكٰخط٦ ح٠ٛو٪ٛش ٓخ٣٪٣خ ٯليى٥ ٩ُٮ أ٭ ٟـخٙ ٢ٟ ح٠ٛـخالص حٛظٮ ٯَح٧خ ٟ
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٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش " ٯو٢ٰ حٛٔخػٮ حٛوزَٰ اٟخ ٢ٟ طٜٔخء  ٩48ًٖٛ ٟخ ؿخءص ر٦ طَٯق ح٠ٛخىس : 

 .(1)٦ِٔ٣ أ٩ ر٤خءح ه٬ٜ حطِخّ حٛوظ٪ٝ "

٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ أ١ ح٠٨٠ٛش حٛظٮ ٯَٜ٘ ر٨خ  حص ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٟخ ٯٜٮ رٰخ٦٣ ٩ٓي ؿخء ُٮ هيٯي ٢ٟ َٓحٍ 

حٛوزَحء ح٤٠ٛظير٢ٰ ٢ٟ ؿ٨ش ٓؼخثٰش ٟو٤ٰش ط٤لظَ ُٮ ؿ٠ن ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٤ِٰٛش حٛظٮ طٔخهي حٛٔخػٮ ه٬ٜ 

كٔٞ ح٤ِٛحم ٩طظ٪ٍ ٦ٛ حٛٔؼٰش رظِش أهٞ ٩أش٠ٚ ، ٩ح٦٣ ال ٯ٢٘٠ أ١ طظل٪ٙ ٥ٌ٧ ح٠٨٠ٛش ا٬ٛ ٤ٟق حٛوزَٰ 

خَٛ ٧ٌح ح٠ٛزيأ اؿَحء حٛظلْٰٔ ٠ٛ٩خ ٗخ١ ٌٖٗٛ ُخ١ حٛٔؼخء ر٠خ ٯوطالكٰخص حٛٔخػٮ ٟؼٚ ٠ٓخم حٛش٨٪ى ٩

٩ؿخء ُٮ َٓحٍ آهَ " ٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ ٩ ٓؼخء أ١ ٯؤَٟ حٛٔخػٮ ربؿَحء حٛوزَس   ٯوي هَٓخ ٜٛٔخ٣٪١

٩طو٢ٰٰ حٛوزَٰ ٟن ط٪ػٰق ٠٨ٟظ٦ حٛظٮ ط٘ظٔٮ ؿخروخ ٤ُٰخ رلظخ ٟن َٟحهخس هيٝ حٛظوٜٮ ه٢ طالكٰخص 

 .                                                                                  ( 2) َٰ"حٛٔخػٮ ِٛخثيس حٛوز

                                                   : عهغح انماضٙ فٙ تؼٍٛٛ انخثٛشانفشع األٔل

ٜٛٔخػٮ حٛلْ ُٮ طو٢ٰٰ هزَٰ ُٮ حٛيه٪٫ ٟظ٬ طز٢ٰ ٦ٛ ًٖٛ ٦ُٜ ٩كي٥ طٔيٯَ ٩ِٛٝ أ٩ هيٝ ٩ِٛٝ ٧ٌح  

 ٩ال ٟؤذ ه٦ٰٜ ُٮ ًٖٛ ٟظ٬ ٗخ١ ٍُؼ٦ ٛظو٢ٰٰ هزَٰ ؿٜز٦ أكي حٛوظ٪ٝ ؿخء ألٓزخد ٟزٍَس  حإلؿَحء،

طز٬ٔ حٜٛٔـش  ٟن حإلشخٍس أ١ ٤٧خٕ  ٢ٟ حٛلخالص حٛظٮ ٯِٜٝ  ٨ُٰخ حٛٔخ٣٪١ طو٢ٰٰ هزَٰ ٩ ُٮ حٌٛخٛذ  

٩ ٢ٟ حٛلخالص حٛظٮ أِٛٝ ٨ُٰخ ح٠ٛشَم ,٧ٮ حألٓخّ  خحٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ُٮ ًَٰ ٥ٌ٧ حٛلخالص ح٠ٛليىس ٓخ٣٪٣

٢ٟ حٛٔخ٣٪١  358خىس  حٛٔخػٮ رخَٛؿ٪م ا٬ٛ هزَٰ ٛلٔٞ ح٤ِٛحم ٟؼٚ حٛلخالص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛ

ر٠ٔٔش ح٠ٛخٙ ر٢ٰ ح٠ٛظوْٜ ِْ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ٣ 724ح٠ٛخىس رخٌٛز٢ حٌٛ٭ ٯِٯي ه٢ حٛو٠ْ ٩ ٠ظؤٜشح٠ٛي٣ٮ حٛ

٣٪١ حٛظـخٍ٭ ٢ٟ حٛٔخ 124 إلٯـخٍ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس حٛشَٗخء ٩ٌٗح كخالص ؿٜذ ٍُن ريٙ ح

رخٛظو٪ٯغ ه٢ ك٪حىع ح٩َ٠ٍٛ ٩ك٪حىع حٛشٌٚ ٧ًَٰ٩خ ٢ٟ حٛلخالص حٛظٮ ال  ٠ظؤٜش٩ٌٖٗٛ حٛلخالص حٛ

ٮ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛـ٩َكش ه٨ٰٜخ .                             ط٠ٜٖ ٨ُٰخ ح٠ٛل٠٘ش ٩ٰٜٓش أه٫َ ًَٰ حٛوزَس ِٜٛظٚ ُ

٩حٛوزَس ٤٧خ طظزق ٟٔؤٛش ٓخ٣٪٣ٰش ال ري ٢ٟ َٟحٓزظ٨خ ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٩ٗٚ اهالٙ ر٨خ ٯظَطذ ه٦ٰٜ 

٣ٔغ حَٛٔحٍ، ٩اًح ٗخ١ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ال ٯوؼن َٛٓخرش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ رظيى هيٝ حالٓظـخرش ٛـٜذ 

أ١ ٯ٘٪١ ٍُؼ٦ ٓخث٠خ ه٬ٜ أٓزخد ٟزٍَس أٟخ اًح ٗخ١ ك٦٠٘ ًَٰ ٟٔزذ أ٩ ى١٩ ًَٗ  ٣يد هزَٰ ُخ٦٣ ٯـذ

ٓزذ ٟؤ٪ٙ ٦ُٰ َُٛغ حٛوزَس ٩ى١٩ أ١ ٯ٘٪١ ٠ٜٛيهٮ ٩ٰٜٓش أه٫َ إلػزخص ٟخ ٯيه٦ٰ ٯ٘٪١ حٛٔخػٮ ر٨ٌح 

ٓي أهٚ رلٔ٪ّ ىُخم حٛوظٞ حٌٛ٭ ٯوظز٧َخ حٛ٪ٰٜٓش حٛ٪كٰيس ُٮ حإلػزخص ٩حٛظٮ ٧ٮ كْ ال ٯ٠ٔق حٛٔخ٣٪١ 

 .                                                                                                            (3) لَٟخ٦٣ ٦٤ٟر

                                                           
 ، ح٠ٛظؼ٢٠ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش ٩ حإلىحٍٯش. 2008َُِٰ٭  25ح٠ٛئٍم ُٮ  08/09حٛٔخ٣٪١  - 2

.71ص 04حٛويى  1989ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش  34653َٟٜ ٍٓٞ  20/11/1985َٓحٍ ٟئٍم ُٮ  - 2  

518ص٠٧خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١ ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ ،  /ى - 3 
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 تمشٚش انخثشجن فٙ تمذٚشِانماضٙ  عهغحانفشع انثاَٙ : 

اً ٯ٘٪١ ٛٔخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م حٛلَٯش حٛظخٟش ُٮ طٔيٯَ ه٠ٚ  (1)ٟزيثٰخ حٛٔخػٮ ًَٰ ِٟٜٝ رَأ٭ حٛوزَٰ  

حٛوزَٰ حٌٛ٭ ٣ير٦ ٦ُٜ ا١ ٯؤهٌ رَأٯ٦ اًح طز٢ٰ ٦ٛ أ١ حٛلْ ُٮ ؿخ٣ذ ٧ٌح حَٛأ٭ حٌٛ٭ ٩طٚ ا٦ٰٛ حٛوزَٰ ُٮ 

طَٔٯَ هزَط٦ ال٠ٰٓخ اًح ٛٞ ٯوظَع أكي حٛوظ٪ٝ ه٬ٜ ٟخ ٯشَٰ ا٦ٰٛ طَٔٯَ حٛوزَس ، ٠ٗخ ٛٔخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م 

حٛوزَٰ اًح ٍأ٫ أ١ طَٔٯ٥َ ٯش٪ر٦ حٛزـال١ أ٩ أ١ حٓظ٤ظخؿ٦ ًَٰ طلٰق أ٩ ٟوخَٛ ٜٛ٪حٓن أ١ ال ٯؤهٌ رَأ٭ 

ٍأ٫ ًَٰ  أ٩ ٟظ٤خٓغ ٟن حٛ٪ػخثْ حٛظٮ ٓي٨ٟخ حٛوظ٪ٝ ُٮ حٛيه٪٫ ًٖٛ أ١ حٛٔخػٮ ٧٪ هزَٰ حٛوزَحء اًح

 . ًحٖٛ ٦ُٜ أ١ ٯـَ٭ هزَس ؿيٯيس

حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص  54 ٩ٛٔي طؤٗي ٟزيأ كَٯش حٛٔخػٮ ُٮ طَٔٯَ حٛوزَس ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

ح٠ٛي٣ٰش كٰغ ؿخء ٨ُٰخ " اًح ٍأ٫ حٛٔخػٮ أ١ حٛو٤خطَ حٛظٮ ر٤ٮ ه٨ٰٜخ حٛوزَٰ طَٔٯ٥َ ًَٰ ٩حُٰش ٦ُٜ أ١ 

ٯظوٌ ؿ٠ٰن حإلؿَحءحص حٛالُٟش ٦ٛ٩ ه٬ٜ حألهض أ١ ٯؤَٟ رخٓظ٠٘خٙ حٛظلْٰٔ أ٩ أ١ ٯٔظيهٮ حٛوزَٰ أٟخ٦ٟ 

 . (2)٪ٟخص حٛؼ٩ٍَٯش ٩حٛٔخػٮ ًَٰ ِٟٜٝ رَأ٭ حٛوزَٰ"ٰٛلظٚ ٦٤ٟ ه٬ٜ حإلٯؼخكخص ٩ح٠ٛوٜ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش ٓي أ٩ػلض روؼخ ٢ٟ ح٠ٛ٪حَٓ حٛظٮ ٓي ٯؤه٧ٌخ  ٩54رٌٖٛ ُخ١ ح٠ٛخىس 

حٛٔخػٮ ٧٩٪ ٯيٍّ ٩ ٯظِلض طَٔٯَ حٛوزَس ُبٟخ أ١ ٯٔظ٤ن رَأ٭ حٛوزَٰ ٩ٯَح٥ ٤ٟخٓزخ ٤ٟٔ٩وخ ٩ٟظ٤خٓٔخ ٟن 

 ٯظز٬٤ ٍأ٭ حٛوزَٰ ٩ٯل٘ٞ رخ٠ٛ٪حُٔش ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٟخ ؿخء رخٛظَٔٯَ ".روؼ٦ حٛزوغ  ٩رخٛظخٛٮ ٨ُ٪ 

٢ٟ ح٠ٍَٛٔ ٓخ٣٪٣خ أ٦٣ اًح ٗخ٣ض ح٠ٛٔؤٛش ٟلٚ حٛوزَس ٤ُٰش طوَؽ ه٢ حهظظخص حٛٔخػٮ ُخ١ ٧ٌح حألهَٰ  

ٯٜظِٝ رَأ٭ حٛوزَٰ ُبًح كيى حٛـزٰذ ٣ٔزش ٟج٪ٯش ٛوـِ شوض ٟو٢ٰ ُال ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ أ١ ٯوِغ ٥ٌ٧ 

 ٓظ٤ي ا٬ٛ هزَس ؿزٰش أه٫َ ٩اٟخ أ١ ٯَُغ حٛوزَس ٰٜٗش.                               ح٤ٛٔزش اال اًح ح

٠ٗخ ٓي ٯ٫َ حٛٔخػٮ أ١ روغ ح٤ٛٔخؽ ُٮ حٛظَٔٯَ ؿخءص ًخٟؼش ٩رخٛظخٛٮ ال ٯ٢٘٠ ح٠ٛ٪حُٔش ه٬ٜ حٛوزَس  

٠٪ؿ٪ى ُٮ اال روي أ١ ط٪ػق طٜٖ ح٤ٛٔخؽ حٌٛخٟؼش ٠ٗخ ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ أ١ ٯؤَٟ حٛوزَٰ رخٓظ٠٘خٙ ح٤ٛٔض حٛ

 حٛظَٔٯَ ٩ٯـ٪ُ ٦ٛ ُٮ ح٠ٛٔخرٚ أ١ ٯـِأ ٍأ٭ حٛوزَٰ.                     

٩ُٮ ٗٚ حألك٪حٙ ٯـذ ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯوٜٚ ك٦٠٘ ٩اال ٗخ١ ٟش٪رخ رخٛٔظ٪ٍ ُال ٯ٢٘٠ ٜٛٔخػٮ أ١ 

 ٯئْٓ ٍُؼ٦ ٛظَٔٯَ حٛوزَٰ ه٬ٜ ٟـَى حٛظو٢ٰ٠ أ٩ حٛـ٨ٚ . 

 ل٠٘ش ُٮ طٔيٯَ ٍأ٭ حٛوزَٰ ٟخ ٯٜٮ : ٢ٟ٩ ر٢ٰ أ٧ٞ حٰٛٔ٪ى حٛظٮ طَى ه٬ٜ ٜٓـش ح٠ٛ

 . ىٍحٓش حٛوزَس ح٠ٛٔيٟش رو٠ْ ٩ٟلخ٩ٛش ؿ٠ن ٟخ ٛيٯ٨خ ٢ٟ ٓ٪س ٩هيٝ حٛظَٔم ُٮ طٔيٯ٧َخ. 1

 ط٥َِٰٔ..هيٝ طش٪ٯ٦ أ٩ طٌَٰٰ ؿزٰوش حٛظَٔٯَ ه٤ي 2

                                                           

  1  .40 ص 02هيى  1992ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش  11/04/1988ح٠ٛئٍم ُٮ  49302َٓحٍ ٍٓٞ  -

 ، ح٠َٛؿن حٛٔخرْ .075/58حٛٔخ٣٪١  - 2
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ك٦٠٘ ٓ٪حء ٗخ١ ٓي طخىّ ه٬ٜ طَٔٯَ حٛوزَس أ٩ أهٌ ر٠خ ٯوخ٦ِٛ ، ٩ٓ٪حء أؿَٯض  طٔزٰذ.ه٬ٜ حٛٔخػٮ 3

 َس ٩حكيس أ٩ هيس هزَحص .هز

٩ٛإلشخٍس ُخ١ طَٔٯَ حٛوزَس ال ري أ١ ٯٔيٝ ٟلٍَح ٩ٟ٪ٓوخ ه٦ٰٜ ٢ٟ ؿٍَ حٛوزَٰ ، ٠ٗخ ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔيٝ 

 س حٛظٮ كيى٧خ حٛٔخػٮ ٩ٯ٪ىم ٗظخرششِ٪ٯخ اًح ؿٜزض ٧ٰجش ح٠ٛل٠٘ش ًٖٛ ٩الري أ١ ٯ٤ـِ حٛظَٔٯَ ُٮ ح٠ٛي

                                                                          حٛؼزؾ ُٮ ح٠ٛيس ح٠ٛليىس.                         

٩ح١ ه٢ٰ هيس هزَحء ُٰٔ٪ٟ٪١ رظَٔٯَ ٩حكي اًح حطِٔ٪ح أٟخ اًح ٛٞ ٯظِٔ٪ح ُٰٔيٝ ٗٚ ٩حكي ٨٤ٟٞ طَٔٯ٥َ ٩ٯزي٭ 

 .حٛظوٍٰٜٚأٯ٦ ٟن 

ـ٪ّ حٛل٘ٞ حٌٛ٭ ه٢ٰ ر٦ ٩طَٔٯَ حٛوزَس الري أ١ ٯظؼ٢٠ ؿِأٯ٢ ُخٛـِء حأل٩ٙ ٯلظ٪٭ ه٬ٜ طخٍٯن ٤ٟ٩

حٛوزَٰ ٩ح٨٠ٛخٝ ح٠ٛليىس ٦ٛ ٩حٓظيهخء حٛوظ٪ٝ ٩ح٠ٔٛخم ٨ٛٞ ، أٟخ حٛـِء حٛؼخ٣ٮ ٯظؼ٢٠ ٍأ٭ حٛوزَٰ ٩هخىس 

 .                                             ( 1)ٟخ ٯِٔٚ ح٠ٛلؼَ رٌَٗ حٛظخٍٯن ٩ح٠ٛ٘خ١ ٩ربٟؼخء حٛوزَٰ

 .٩طَٔٯَ حٛوزَس كـش ر٠خ حشظ٠ٚ ه٦ٰٜ ٢ٟ طخٍٯن ٩كؼ٪ٍ حٛوظ٪ٝ أ٩ ًٰخر٨ٞ 

 أٟخ ٠ُٰخ ٯظوْٜ ر٠خ أريح٥ حٛوظ٪ٝ ٢ٟ حألٓ٪حٙ ُٔي ٗخ١ حٛٔؼخء ح٣َِٛٔٮ ٯوظز٥َ  كـش ر٠خ طؼ٦٤٠ .

٢٘ٛ٩ حألك٘خٝ حٛليٯؼش ط٠ٰٚ ا٬ٛ اؿالّ ٜٓـش ح٠ٛل٠٘ش ُٮ طٔيٯ٧َخ ه٤ي ط٘٪ٯ٢ حهظٔخى٧خ ٩أٟخ ٟخ حٓظ٤زـ٦  

زَٰ ُْٰٜ ٦ٛ ٥ٌ٧ حٛٔ٪س ٩ٜٛوظ٪ٝ أ١ ٯيكؼ٪٥ ٩أ١ ٯل٩َ٨ح هـؤ٥ أ٩ هيٝ ٟـخرٔظ٦ ٜٛ٪ٓخثن ر٘ٚ ؿَّ حٛو

حإلػزخص.                                                                                                                

ًح ٗخ١ ٧ٌح حالكظـخؽ طخىٍ ؽ ه٬ٜ طَٔٯَ حٛوزَٰ اال ٯظق حالكظـخ ري ٢ٟ حإلشخٍس ُٮ ٣ِْ حٰٛٔخّ أ٩٦٣ال

 .                                   (2)هظ٠خ ُٮ حٛيه٪٫ حٛظٮ ٣يد ٨ُٰخ ٧ٌح حٛوز٢َٰٟ ؿٍَ ٛٞ ٯ٢٘ 

 انًؼاُٚح :انثاَٙانًغهة 

 ٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص طوٍَ ه٬ٜ أ٨٣خ ٟشخ٧يس ح٠ٛل٠٘ش ٠ٛ٪ػ٪م ح٤ِٛحم أ٩ ٟل٦ٜ ح٠ٛوخٯ٤ش ر٪ط٨ِخ ىٰٛ

٩ٯ٫َ ؿخ٣زخ ٢ٟ ح٦ِٔٛ أ١ ح٠ٛوخٯ٤ش ٢ٟ حإلؿَحءحص حٛوخٟش حٛوخىٟش ٠ٛوظَٜ أىٛش حإلػزخص ٩أ٨٣خ ال طوي ىٰٛٚ 

٢ٟ أىٛش حإلػزخص حٛٔخث٠ش رٌحط٨خ ٩ا٠٣خ ُٔؾ اؿَحء ٯَِٔ ه٢ ىٰٛٚ ٯوي ٟـَى َٓٯ٤ش ٓي طؤهٌ ر٦ ٟل٠٘ش 

 .  (3)ح٠ٛ٪ػ٪م 

                                                                                                            انفشع األٔل: انًمصٕد تانًؼاُٚح

ح٠ٛوخٯ٤ش رؤ٨٣خ ح٣ظٔخٙ ح٠ٛل٠٘ش ا٬ٛ ه٢ٰ ح٠ٛ٘خ١ ٠ٛوخٯ٤ش ٟلٚ ح٤ِٛحم ر٨ِٔ٤خ ٩حٓظوالص  ح٦ِٔٛ ه٩ٍَ ٓي  

 حٛيٰٛٚ.                        

                                                           

.٩76 75،  73، 72،ص ٟل٠٪ى ط٪ُْٰ ح٤٘ٓيٍ ،ح٠َٛؿن حٛٔخرْ   - 1  

.522 ص٠٧خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١ ،ح٠َٛؿن حٛٔخرْ،  ى/ - 2 

  ، طلض ه٤٪ح١ ح٠ٛوخٯ٤ش ٩ ى٧ٍ٩خ ُٮ حإلػزخص16545حٛويى  2913أٗظ٪رَ 11ؿَٯيس حَٛٯخع حٛٔو٪ىٯش حٛظخىٍس رظخٍٯن  - 3
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٢ٟ أ٧ٞ أىٛش حإلػزخص ح٠ٛزخشَس ُٮ ح٠ٛٔخثٚ ح٠ٛي٣ٰش اً أ٨٣خ ٩ٰٜٓش ٣خؿلش ٜٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ رٌٖٛ طوي ح٠ٛوخٯ٤ش  ٩

 كٰٔٔش ح٤ِٛحم ٩اك٨خٍ حٛلٰٔٔش ٩اريحء حالهظٔخى حألطق ٠ٜٛل٠٘ش.                                              

 اَتمال انًحكًح نهًؼاُٚح      انفشع انثاَٙ:

٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش ٠ٛوخٯ٤ش ٟلٚ أ٩ ٣ظٰـش َٓحٍ طٜٔخثٮ  ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ حٛوظ٪ٝ  ، ا١ حال٣ظٔخٙ ٠ٜٛوخٯ٤ش ٓي ٯ٘٪١ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش" ُٮ حٛلخالص حٛظٮ ٯؤَٟ ٨ُٰخ  ٩56ًٖٛ ٟخ أشخٍص ا٦ٰٛ ح٠ٛخىس  ح٤ِٛحم ،

حٛٔخػٮ ٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣ أ٩ ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ حٛوظ٪ٝ رخال٣ظٔخٙ ٠ٜٛوخٯ٤ش ٯليى ٯ٪ٝ ٩ٓخهش ح٣ظٔخ٦ٛ ٩ٯَٓٚ 

 .                                                                                                                            (1)ٍ ٜٛوظ٪ٝ ريه٪ط٨ٞ ٜٛلؼ٪ٍ ٠ٜٛوخٯ٤ش " اهـخ

ُب١  ,ٖٛ ٯوي ٢ٟ حَٛهض حٛظٮ أهـٰض ٦ًَٰٛ أ١ حٛٔخػٮ ًَٰ ِٟٜٝ رخالٓظـخرش ٛـٜذ اؿَحء ٟوخٯ٤ش ال١ ً

ُٮ ٍأ٫ أ٨٣خ ًَٰ ٟـيٯش ُٮ حٛيه٪٫ أ٩ أ٨٣خ ٩حٍىس ه٬ٜ أٟ٪ٍ ػخ٣٪ٯش ال طٔخ٧ٞ ُٮ كٚ ح٤ِٛحم أ٩ ح٦٣ ٯ٪ؿي 

ِٜٛظٚ ٨ُٰخ أٟخ اًح ٩ؿيص ح٠ٛل٠٘ش أ١ ح٠ٛوخٯ٤ش ِٰٟيس ٩ٟـيٯش ُٮ كٚ  ٛل٦٠٘أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ ٟخ ٯِ٘ٮ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص  57س ح٤ِٛحم ٨ُٰ٩خ ٟظٜلش ٛظلْٰٔ حٛويحٛش طٍَٔ حال٣ظٔخٙ ٠ٜٛوخٯ٤ش كٔذ ح٠ٛخى

٠ٗخ ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ أػ٤خء اؿَحء ح٠ٛوخٯ٤ش أ١ ٯ٠ٔن ش٨خىس أ٭ شخ٧ي ٯ٫َ ٩ِٛٝ ٠ٓخم أٓ٪ح٦ٛ أ٩  ش,ح٠ٛي٣ٰ

ٯـٜذ حٛوظ٪ٝ ٠ٓخه٦ ٠ٜٛ٩ل٠٘ش أ١ طظوٌ  ٗٚ حإلؿَحءحص حٛظٮ طَح٧خ الُٟش ٩ًٖٛ رلؼ٪ٍ حٛش٨٪ى ح٠ٛخىس 

٠ٛوخٯ٤ش ٟلؼَ حال٣ظٔخٙ ٩ٯ٪ٓن ه٦ٰٜ ٗخطز٦ ٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١  ٩أهَٰح ٯلٍَ حٛٔخػٮ ه٤ي اؿَحء ح 58

٢ٟ ٣ِْ  ٩59ٯي١٩ ٦ُٰ حأله٠خٙ ح٠ٛظؤٜش ر٨خ ٩ٯ٪ىم ح٠ٛلؼَ ٟلِ٪كخص ٍثخٓش ٗظخرش حٛؼزؾ ح٠ٛخىس 

حٛٔخ٣٪١ ، ٠ٛ٩خ ٗخ٣ض ح٠ٛوخٯ٤ش ٢ٟ أىٛش حإلػزخص ح٠ٛزخشَس ُٔي ط٘٪١ ُٮ روغ حألك٪حٙ حٛيٰٛٚ حٛٔخؿن حٌٛ٭ ال 

٠ٛشَم ٤ٟق حٛٔخػٮ ٜٓـش طٔيٯَ حٛيٰٛٚ ح٤ٛخطؾ ه٢ ح٠ٛوخٯ٤ش . ٩ٯـ٪ُ ٬٤ً ه٦٤ ُٮ كٔٞ ح٤ِٛحم اال أ١ ح

ه٢  ٯ٨ٰ٤ِخ٠ٜٛل٠٘ش أ١ طويٙ ه٠خ ٍَٓط٦ ٢ٟ حال٣ظٔخٙ ٠ٜٛوخٯ٤ش اًح ٩ؿيص ُٮ أ٩ٍحّ حٛيه٪٫ أ٩ ك٨ُ٩َخ ٟخ 

ًٖٛ أ٩ ٍأص أ١ حال٣ظٔخٙ ٠ٜٛوخٯ٤ش ًَٰ ٤ٟظؾ ُٮ حٛيه٪٫ أ٩ ًَٰ ٟظوْٜ ر٨خ ٩ا٠٣خ ٯ٨ِٟٜخ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش أ١ 

ز٢ٰ أٓزخد حٛوي٩ٙ ُٮ ح٠ٛلؼَ  ٌٖٗٛ ٯـ٪ُ ٠ٜٛل٠٘ش أ١ طـَف ٟخ أَِٓص ه٦٤ ح٠ٛوخٯ٤ش  ٢ٟ ٣ظخثؾ ٩أ١ ط

                  ال طؤهٌ ر٥ٌ٨ ح٤ٛظخثؾ رشَؽ أ١ طز٢ٰ أٓزخد ًٖٛ ُٮ ك٨٠٘خ .          

 انثشٚذ اإلنكتشَٔٙانًغهة انثانث: 

ح٠ٛٔظوَؿش ٢ٟ ط٤ٰٔخص حالطظخالص حٛليٯؼش ُٮ ا١ ح٠ٛٔظ٪ى رخإلػزخص حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٧٪ حٓظويحٝ حٛ٪ٓخثٚ 

اػزخص حٛظظَُخص حٛظٮ طزَٝ ر٢ٰ حألؿَحٍ ه٢ روي ٢ٟ هالٙ حال٣ظ٣َٰض أ٩ ٥ًَٰ ٢ٟ حٛ٪ٓخثٚ حالطظخالص 

 .(2)حٛليٯؼش ٢ٟ٩ أٟؼٜش ٩ٓخثٚ حإلػزخص حالٛ٘ظ٣٩َٮ حأل٩ٍحّ ح٠ٛٔظوَؿش ٢ٟ حٛزَٯي حالٛ٘ظ٣٩َٮ
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َٯٔش ٟوخٟٜش ٥ٌ٧ ح٠ٛٔظوَؿخص ح٠َٰٓٛش اًح ط٪حَُص ش٩َؽ ٢٘ٛ حٛظشَٯوخص حهظِٜض ٠ُٰخ ر٨٤ٰخ رشؤ١ ؿ

ٟو٤ٰش ٩اهـخث٨خ ًحص حٛلـٰش ح٠ٍَٛٔس ٠ٜٛٔظ٤يحص ح٠َٰٓٛش حٛظٰٜٔيٯش ه٬ٜ حٛ٪ٍّ ٩أؿخُ حٓظويح٨ٟخ إلط٠خٝ 

حٛشٰٜ٘خص حٛظٮ ٯظـٜز٨خ حٛٔخ٣٪١ أكٰخ٣خ ٢ٟ أؿٚ اهـخث٨خ ى٩ٍح ُٮ حإلػزخص ٟٔخ٩ٯخ ٛ٪ٓخثٚ حإلػزخص حٛظٰٜٔيٯش 

ن ح٣َِٛٔٮ أٟخ حٛزوغ حألهَ ُؤؿخُ حٓظويحٝ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔظوَؿخص ٗ٪ٓخثٚ اػزخص ُٔؾ ى١٩ ٟؼٚ حٛظشَٯ

حالهظَحٍ ر٨خ ٠ٗٔظ٤يحص ٠ٍٰٓش إلط٠خٝ حٛشٰٜ٘خص حٛظٮ ٯظـٜز٨خ حٛٔخ٣٪١ أكٰخ٣خ أ٩ اطزخ٨ًخ حٛظزٌش ح٠َٰٓٛش 

 . (1)٩حٓظويح٨ٟخ ٗؤىٛش اػزخص ُٔؾ ٨ٛخ ًحص كـٰش ح٠ٛلٍَحص حٛوَُٰش ى١٩ ح٠ٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش

ٛٞ ٯوظٍَ ٍؿخٙ حٛٔخ٣٪١ ُٮ حٛزيحٯش ر٥ٌ٨ حٛ٪ٓخثٚ حٛليٯؼش ُٮ ح٠ٛوخٟالص  ٩ ٗخ١ حالهظٔخى حٛٔخثي أ١ ٧٪ أ١ 

ط٘٪١ حٛ٪ػٰٔش ُٮ ش٘ٚ ٩ٍّ ٠ٜٟ٪ّ ال ًَٰ ، ٌٖٛٛ ط٠ٔ٘ض ؿ٠ٰن حٛظشَٯوخص رظِ٪ّ حٛ٪ػٰٔش حٛ٪ٍٰٓش ٩ 

٘ٞ ح٠ٛوخٟالص ه٬ٜ حٟظيحى  ُظَحص طؤٓٔض حأل٣ل٠ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ ح٠ٛخىس حإلػزخص ه٬ٜ ٧ٌح ح٠ٛزيأ حٌٛ٭ كٚ ٯل

 طخٍٯوٰش ٟو٤ٰش .

٢٘ٛ ٧ٌح حالهظٔخى ٛٞ ٯظ٠ي ؿ٪ٯال أٟخٝ حٛظٔيٝ حٛو٠ٜٮ حٌٛ٭ أك٨َ أ١ حٛ٪ػخثْ حإلٰٛ٘ظ٣٩َٰش ٍر٠خ طؼ٢٠ 

 ىٍؿش هخٰٛش ٢ٟ حٛيٓش ٩ حٛ٪ػ٪ف  طِ٪ّ حٛ٘ظخرش حٛ٪ٍٰٓش حٛظٮ ط٘٪١ هخىس هَػش ٜٛظيْٰٛ رؤٯَٔ حٛٔزٚ .

٠ٛـٜذ اٛٮ ٗٚ ٢ٟ حٛزَٯي حإلٰٛ٘ظ٣٩َٮ ٩ حٛؤي حإلٰٛ٘ظ٣٩َٮ ٗؤىٛش اػزخص كيٯؼش ٩ ٤ٓظـَّ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح ح

 ُٮ حٛٔخ٣٪١ .  

 انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ  تؼشٚف انفشع األٔل :

طـَٓض ا٬ٛ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛلٍَ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ُٮ ك٢ٰ أ١ حٛزوغ حألهَ ٛٞ ٯشَ  ح٠ٛالكق أ١ روغ حٛظشَٯوخص

 ا٦ٰٛ رخ٠َٛس . 

طٜٖ حَٛٓخٛش حٛظٮ طظؼ٢٠ ٟوٜ٪ٟخص ط٤شؤ أ٩ طـ٠ن أ٩ طو١ِ أ٩ ط٤ظٔٚ ٰٜٗخ أ٩ ٩ ٯٔظي رخ٠ٛلٍَ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ 

 .(2) ٘ظ٣٩َٰش ٠ٍٰٓش ٗخ٣ض أ٩ ػ٪ثٰش أ٩ رؤٯش ٩ٰٜٓش أه٫َ ٟشخر٨ش ش اٛؿِثٰخ ر٪ٰٜٓ

٣لخٝ ٜٛظَحٓٚ رخٓظويحٝ شز٘خص حٛلخٓ٪د ٩ ٧ٌح  حٛٔخ٣٪١ حٛوَرٮ ح٠٤ٛ٪ًؿٮ ح٠ٛ٪كي ه٬ٜ أ٦٣ ٩ ٛٔي ه٦َُ 

 G-mailحٛزَٯي  ٠ٗٔظ٪ىم ٛلِق ح٠ٛٔظ٤يحص ٩ حأل٩ٍحّ ٩ ح٠َٛحٓالص حٛظٮ ط٠ض ٟوخٛـظ٨خ ٠ٍٰٓخ ُٮ 

٘ظ٣٩َٮ ُٮ ط٤ي٩ّ هخص ٩شوظٮ ٠ٜٛٔظويٝ ٩ ال ٯ٢٘٠ حٛيه٪ٙ ا٦ٰٛ اال ه٢ ؿَٯْ ٠ٜٗش ح٩َ٠ٍٛ  حإلٛ

َ طخكز٦ روي كظ٪٦ٛ ه٬ٜ ٠ٜٗش ح٩َ٠ٍٛ رؤ٭ ؿَٯٔش  ٢ٟ شوض ًٰ ٩ٍَٟ ا٩٦ٰٛ ط٢٠٘ حٛوـ٪ٍس ُٮ أ٭ 

ٓ٪حء ٢ٟ ا٠٧خٙ طخكز٦ رظَٔٯذ ٠ٜٗش ح٩َ٠ٍٛ ٦٤ٟ ى١٩ ٓظي ٟوظ٠ي أ٩ ا٠٧خ٦ٛ ٤ُٰخ ٯئى٭ ا٬ٛ ٟوَُش 

 أَٓح٥ٍ ٩ ٢ٟ ػٞ ٓي ٯظٰز٦ ػٍَ. 

                                                           
 ، 2007أ / ٟل٠ي ك٢ٰٔ ٤ٟظ٪ٍ ، حإلػزخص حٛظٰٜٔي٭ ٩ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ، ىحٍ حٛـخٟوش حٛـيٯيس ، ٟظَ ،حٛـزوش حأل٬ٛ٩  - 1
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حٍطزـض رخٛ٪ٍٓش ح٠ٛ٘ظ٪رش ٯ٤زٌٮ اُحٛظ٨خ ٢ٟ  حٛي٩ٰٛش أ١ َُ٘س ح٠ٛلٍَ حٛظٮ ٩ ٯل٨َ ٢ٟ هالٙ حٛظشَٯوخص

أ٧ًخ٤٣خ ٩ رخٛظخٛٮ ُب١ ٠ٜٗش ٟلٍَ طش٠ٚ ح٠ٛلٍَ حٛ٘ظخرٮ ٠ٗخ طش٠ٚ ح٠ٛلٍَ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ح٠َٓٛٮ ه٬ٜ كي 

  (1).ٓ٪حء 

 انغثٛؼح انمإََٛح نؼُٕاٌ انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ :  :ثاَٙانفشع ان

٠ٛلخ٩ٛش أػخٍص ٟٔؤٛش حٛظَٰٰ٘ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٛو٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ هالُخ ٗزَٰح ُٮ ح٦ِٔٛ حٌٛ٭ رٌٙ ٟـ٨٪ىح 

حٛظ٪طٚ ا٬ٛ طَٰٰ٘ ٓخ٣٪٣ٮ طلٰق ٯوؼن ٦ٛ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٩ رخٛظخٛٮ اىٍحؿ٦ طلض ط٤لٰٞ ٓخ٣٪٣ٮ 

 ٟليى .

٩ٯ٢٘٠ ٍى ٥ٌ٧ حٛوالُخص ا٬ٛ أٍروش حطـخ٧خص ٍثٰٰٔش حالطـخ٥ حأل٩ٙ ٯ٫َ أ١ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ    

الطـخ٥ حٛؼخ٣ٮ ٯ٫َ رؤ٦٣ هزخٍس ه٢ رٰخ٣خص ٯوظزَ ٢ٟ ر٢ٰ ه٤خطَ حٛشوظٰش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٗخالٓٞ ٩ ح٠ٛ٪ؿ٢ ٩ ح

٤ُٰش ًحص ؿزٰوش شوظٰش ٩ حالطـخ٥ حٛؼخٛغ ٯ٫َ أ١ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ َُ٘س ٓخ٣٪٣ٰش ٟظ٤ٜٔش ٩ حالطـخ٥ 

 حَٛحرن ٯ٧ٌذ ا٬ٛ حهظزخٍ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٢ٟ ه٤خطَ ح٠ٰٜٛ٘ش حٛظ٤خهٰش .

 انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ يٍ ػُاصش انشخصٛح :  أٔال:

هزخٍس ه٢  حٌٛ٭ ٧٪ ٘ظ٣٩َٮ ط٪ٍس ؿيٯيس ٛالٓٞ ح٠ٛي٣ٮ٧ٌ٠ٛذ اٛٮ حهظزخٍ أ١ حٛزَٯي حإل٧ٌٛح ح ٯ٧ٌذ ٩ٍحى

كٰغ أ١ حٛٔٔٞ حألٯَٔ ٢ٟ أ٩ ٠ٜٛ٪ؿ٢  ، هالٟش ط٠ِٰ حٛشوض ه٢ ٥ًَٰ ٢ٟ أشوخص ىحهٚ ح٠ٛـظ٠ن

ص حٛو٤٪ح١ حٛزَٯي ٯظ٘٪١ ٢ٟ حٓٞ ح٠ٛٔظويٝ ٩ ٛٔز٦ ، ُبًح ٗخ١ حالٓٞ ٯ٠ِٰ حٛشوض ه٢ ٥ًَٰ ٢ٟ حألشوخ

 ىحهٚ ح٠ٛـظ٠ن ُب١ حٛو٤٪ح١ ٯ٠ِٰ حٓٞ ح٠ٛشظَٕ ه٢ ٥ًَٰ ٛي٫ ٟ٪ٍى هيٟش حٛيه٪ٙ ا٬ٛ شز٘ش حإل٣ظ٣َض .

ش٦ٜ٘  ٩كِٰظ٦ ٩حٛشوض ٩  ح٩ٞٓ ٯوٜض ٧ٌح حَٛأ٭ ا٬ٛ أ٦٣ اًح ٗخ١ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٯؤهٌ ٢ٟ 

ٰٜٔي ٦ٛ ٩ رخٛظخٛٮ ال ط حهظزخ٥ٍُٮ روغ حألكٰخ١  ٨ُ٪ ال ٯوظزَ ٣٪م ؿيٯي ٛالٓٞ ٩ ا١ ٗخ١ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ 

 ٯوؼن ألك٘خ٦ٟ حٛٔخ٣٪٣ٰش .

 ٩ ُٮ ٰٓخّ ٧ٌح حَٛأ٭ ٩ حٌٛ٭ ٯوظزَ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٢ٟ ر٢ٰ حٛو٤خطَ حٛشوظٰش حٛٔخ٣٪٣ٰش .

٢٘ٛ٩ ٧ٌح حَٛأ٭ ٯظـيٝ ُٮ  حٌٛ٭ ٯٰٔٞ ٦ُٰ حٛشوض، كخ٩ٙ حٛزوغ ٟشخر٨ش حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ رخ٠ٛ٪ؿ٢

حٛويٟش  ُٔؾ ٟٔيٝهٔزش أ١ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٯَرؾ حٛشوض ٩ ٢٘ٛ ى١٩ طـيٯي ح٠ٛ٘خ١ ٨ُ٪ ٯليى 

 حإل٣ظ٣َض.ه٬ٜ شز٘ش 

 انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ تٛاٌ فُٙ رٔ عاتغ شخصٙ : : ثاَٛا

ٰٔي ُٮ حٛؼ٠خ١ حالؿظ٠خهٮ ٯ٧ٌذ ٧ٌح حالطـخ٥ ا٬ٛ طشز٦ٰ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ رَٓٞ ح٨ٛخطَ أ٩ ٍٓٞ حٛ

هٚ أٓخّ أ١ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٧٪ هزخٍس ه٢ ك٩ٍَ ٩أٍٓخٝ حٛظٮ ٯ٘ظز٨خ ح٠ٛٔظويٝ ٩ حٌٛ٭ ٓظ٨ِٟٜخ 

                                                           

٣٪ٍ حٛيٯ٢ ح٤ٛخطَ٭ كـٰش ٩ٓخثٚ حالطظخٙ حٛليٯؼش ُٮ حإلػزخص ىٍحٓش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٌَٛرٮ ٩ ح٠ٛٔخ١ٍ شز٘ش   / أ -1 
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 رَط٪ٗ٪ٙ حالطظخٙ ٩ ٯ٧ٌذ حَٛأ٭  ا٬ٛ طشز٦ٰ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ  رَِٟ حٛيه٪ٙ اٛٮ هيٟش ح٤ٰ٠ٛظٚ

ٯشز٦ حٛلخٓ٪د ٦٤٘ٛ٩  حٛويٟش ه٢ ؿَٯْ ؿ٨خُظلْٔ ه٢ ؿَٯْ ؿ٨خُ ٯل٠ٚ ًحص حالٓٞ ٩طظٞ ٥ٌ٧ ط ٛظٮح

ح٠ٛٔظويٟش ُٮ ٣َُٔخ ٠ٛخ ر٠٨٤ٰخ ٢ٟ طشخر٦ ٢ٟ كٰغ ح٨ٰٛ٘ٚ ح٤ِٛٮ ٩حٛ٪كِٰش ٢٘ٛ٩ ٯوٰذ ٧ٌح  طٌَٰ حٛلـٞ

 .(1) ٢٘٠ أ١ ط٨ٜٔ٤خ ٜٛو٤٪ح١ حالٛ٘ظ٣٩َٮحَٛأ٭ ح٦٣ ال ٯٔيٝ أٯش ُخثيس ٓخ٣٪٣ٰش ٟليىس كظ٬ ٯ

 انؼُٕاٌ اإلنكتشَٔٙ فٙ فكشج لإََٛح يغتمهح :  :ثانثا

 ٯ٫َ ٧ٌح حالطـخ٥ أ١ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٧٪ َُ٘س ٓخ٣٪٣ٰش ؿيٯيس ال طشخر٦ أ٭ ٣لخٝ ٓخ٣٪٣ٮ أهَ .

٩ ٣وٜض ٢ٟ ٥ٌ٧ حٱٍحء حٛؼالع أ١ ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ْٰٛ ٦ٛ ؿزٰوش ٓخ٣٪٣ٰش ٩حػلش ٨ُ٪ ٯٔظَد 

٢ٟ حالٓٞ ح٠ٛي٣ٮ أكٰخ٣خ ٩ ٢ٟ ح٠ٛ٪ؿ٢ أكٰخ٣خ أهَ٭ ٩ ٯشز٦ روغ حٛزٰخ٣خص ح٤ِٰٛش ى٩ ١ أ١ ٯظـخرْ ٟن أ٭ 

 ٨٤ٟخ  ط٠خٟخ ٩ رخٛظخٛٮ ٯظوذ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ح٤ٛلخٝ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٌٛ٭ ٯل٨٠٘خ . 

 انؼُٕاٌ اإلنكتشَٔٙ يٍ ػُاصش انًهكٛح انصُاػٛح : ساتؼا:

٩ ٯ٧ٌذ ٧ٌح حالطـخ٥ ا٬ٛ حهظزخٍ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٢ٟ ه٤خطَ ح٠ٰٜٛ٘ش حٛظ٤خهٰش ٨ُ٪ ٟؼٚ حالٓٞ 

حٛظـخٍ٭  ٩ ر٨ٌح حٛ٪طَ ٯوي أكي حٛو٤خطَ ح٠ٛو٤٪ٯش ٠ٜٛلٚ حٛظـخٍ٭ .اً ٯش٘ٚ حٛيهخٟش حَٛثٰٔش حٛظٮ طٔ٪ٝ 

 خٍٯش ٩ حالطظخٙ رخٛو٠الء .ه٨ٰٜخ ح٠ٔٛوش حٛظـ

٩ ال شٖ أ١ ٧ٌح حالطـخ٥ ٯٔظ٤ي ا٬ٛ حأل٠٧ٰش حالٓظظخىٯش حٛظٮ ٯ٠ؼ٨ٜخ حٛو٤٪ح١ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ رظِش هخطش 

٢ٟ هيٟش حإل٣ظ٣َض ٩ حٛيه٪ٙ ُٮ هخٛٞ حٛظـخٍس  حالٓظِخىسرخ٤ٛٔزش ٠ٜٛش٩َهخص حٛظـخٍٯش حٛظٮ طًَذ ُٮ 

خ حأل٣شـش حٛظـخٍٯش حٛظٮ طظٞ رخٓظويحٝ حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ٩ طوٍَ حٛظـخٍس حإلٛ٘ظ٣٩َٰش رؤ٨٣، حإلٛ٘ظ٣٩َٰش 

   . ح٠ٛو٪ٟخص ٩ شز٘ش حالطظخٙ

٩ ا١ ٗخ٣ض حالطـخ٧خص ح٨ِٰٔٛش ح٠ٛوظِٜش ُٮ طَِٰٔ ؿزٰوش ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ُب١ ًٖٛ ال ٯو٤ٮ أ١ 

 ه٤٪ح١ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ رال ك٠خٯش. 

 ٩ ًٖٛ حٓظ٤خىح ا٬ٛ حَٛأ٭ حٌٛ٭ ٯ٤خى٭ رٌٖٛ .رٚ ٯ٢٘٠ ك٠خٯظ٦ ه٢ ؿَٯْ ىه٪٫ ك٠خٯش حٛلْ ُٮ حالٓٞ 

٠ٗخ ٯ٢٘٠ ك٠خٯظ٦ ه٢ ؿَٯْ ىه٪٫ ك٠خٯش حٛلْ ُٮ حالٓٞ حٓظ٤خىح ا٬ٛ ٩ٍحى ٧ٌح ح٧ٌ٠ٛذ ، ٠ٗخ ٯ٢٘٠ 

 ك٠خٯظ٦ ه٢ ؿَٯْ ىه٪٫ رل٠خٯش حٛوالٟش  أ٩ ىه٪٫ طٰٜٔي حٛوالٟش .

ٟؼخ٨ٛخ حٓظويحٝ حٛو٤٪ح١ ٩أٯؼخ ه٢ ؿَٯْ حٛوالٟش ح٠٠ِٰٛس حٛظٮ طيهٚ ُٮ حهظظخص حٜٛٔـش حٛوخٟش ٩ 

 2حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ألكي ح٤ٛٔخرخص ري١٩ ٩ؿ٦ كْ أ٩ ري١٩ طِش .
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 انحجٛح انمإََٛح نهثشٚذ اإلنكتشَٔٙ انفشع انثانث : 

ٯ٤ض ٓخ٣٪١ حإلػزخص ه٬ٜ كخالص ٯوَؽ ٨ُٰخ ه٢ ٓخهيس  ٩ؿ٪د حشظَحؽ حٛ٘ظخرش ، ٩ رخٛظخٛٮ ؿ٪حُ اػزخط٨خ 

َحث٢ ٩ حٛوزَس ٩ ٤٧خ ٯ٘٪١ َٛٓخٛش حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ كـٰش ُٮ ٧ٌح رـ٠ٰن حٛ٪ٓخثٚ ر٠خ ٨ُٰخ حٛز٤ٰش ٩ حٛٔ

ح٤ٛـخّ ، ٩ ٥ٌ٧  حٛلخالص ُٮ حالطِخّ ح٠ٛٔزْ ر٢ٰ حألؿَحٍ ٩ حٛظظَُخص حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ال طظـخ٩ُ 

ح٤ٛظخد حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ كخٛش حالهظيحى رَٓخٛش حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ُٮ حإلػزخص ٢ٟ هالٙ حالٓظؼ٤خءحص ه٬ٜ ٓخهيس 

 ٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ٨٠ٔٔ٣٩خ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ حٛظخٛٮ :٩ؿ٪د ح

 االتفاق انًغثك تٍٛ األعشاف ػهٗ حجٛح  سعائم انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ :  أٔال:

 . (1) ٯظِْ ًخٛزٰش ح٦ِٔٛ ه٬ٜ ؿ٪حُ حطِخّ حألؿَحٍ ح٠ٛو٤ٰش ه٬ٜ حٛو٩َؽ ه٢ ٓ٪حهي حإلػزخص

ى١٩ حٛٔ٪حهي حإلؿَحثٰش ٛويٝ طو٨ٜٔخ رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ ًٖٛ أل١ حٛٔ٪حهي حإلؿَحثٰش ٛإلػزخص ط٤لٞ حإلؿَحءحص  حٛظٮ 

 ٯظو٢ٰ اطزخه٨خ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ ٩ ٢ٟ ػٞ ال ٯ٠ٜٖ حٛوظ٪ٝ ط٧ٌَٰٰخ أ٩ حالطِخّ ه٬ٜ هال٨ُخ ٛظو٨ٜٔخ رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ 

٧٩٪ ٟخ ٯو٤ٮ هيٝ طوْٜ ٓ٪حهي حإلػزخص ح٠ٛ٪ػ٪هٰش رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ ٩ رخٛظخٛٮ ؿ٪حُ حإلطِخّ طَحكش أ٩ 

 ػ٤٠ٰخ ه٬ٜ ٟوخِٛش أك٘خ٨ٟخ. 

 انتصشفاخ انمإََٛح انتٙ ال تتجأص انُصاب انمإََٙ : ثاَٛا:

زيأ أٯؼخ ُٮ شؤ١ أًح ٗخ١ ح٠ٛشَم ٓي طز٬٤ ٟزيأ كَٯش حإلػزخص ُٮ حٛظظَُخص حٛظـخٍٯش ٩ ٓي طز٬٤ ًحص ح٠ٛ

 حٛظظَُخص ح٠ٛي٣ٰش حٛظٮ ال طظـخ٩ُ ٠ٰٓظ٨خ ٣ظخد حإلػزخص رخٛز٤ٰش .

٩ ٢ٟ ػٞ ٛـَُٮ ٥ٌ٧ حٛظظَُخص آخٟش حٛيٰٛٚ ه٬ٜ كظ٪٨ٛخ ٩ هٜا٬ ٟؼا٠٪٨٣خ رخٛز٤ٰاش ٩ حٛٔاَحث٢ ٩ ٯ٨ايٍ      

٪ٝ ح٠ٛشَم ٢ٟ ٩ٍحء ٩ػن ٣ظخد ٯ٘٪١ حإلػزخص ُٮ ٣ـخٓا٦ كاَح ٩ ٠ُٰاخ ٯظـاخ٥ُ٩ ٰٟٔايح رخٛ٘ظخراش أ٩ ٟاخ ٯٔا        

 ٟٔخ٨ٟخ .

٩ ٠ٛخ ٗخ٣ض حٛظظَُخص ح٠ٛي٣ٰش حٛظٮ ال طِ٪ّ ح٤ٛظخد ٯـ٪ُ اػزخط٨خ رش٨خىس حٛش٨٪ى ٩ حَٛٔحث٢ حٛٔؼخثٰش ٩ 

حٛوزَس ٩ ح٠ٛوخٯ٤ش ٢٘٠ُٰ ٛألؿَحٍ طٔيٯٞ ٍٓخٛش حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ٗيٰٛٚ اػزخص حٛظظَُخص أ٩ إلػزخص 

 ٟؼ٠٪٨٣خ اًح ٗخ٣ض ٠ٰٓش حٛو٠ٰٜش ُٮ كي٩ى ح٤ٛظخد ح٠ٍَٛٔ .
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٠خ أ١ حالهظ٠خى ه٬ٜ ح٠ٛلاٍَ حالٛ٘ظ٣٩َاٮ ر٪طا٦ِ اكاي٫ ٩ٓاخثٚ حإلػزاخص ح٠ٛٔز٪ٛاش ُاٮ كاٚ ٟزايأ حإلػزاخص            ٗ

 حٛلَ ٯو٤ٮ أ٦٣ ٯوؼن ُٮ شؤ١ ٓز٪٦ٛ ٩ طٔيٯَ ٠ٰٓظ٦  ٩ كـٰظ٦ ُٮ حإلػزخص ٜٜٛٔـش  حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ .

ػهدٗ لاػدذج    االػتذاد تشعانح انثشٚدذ االنكتشَٔدٙ فدٙ اإلثثداخ يدٍ خدتل االعدتثُاءاخ        : ثانثا 

 ٔجٕب انذنٛم انكتاتٙ :

ٍأٯ٤خ أ١ ح٠ٛشَم طز٬٤ ٟزيأ كَٯش حإلػزخص رخ٤ٛٔزش ٠ٜٛٔخثٚ حٛظـخٍٯش أٯخ ٗخ٣اض ٠ٰٓظ٨اخ ٩ حٛظظاَُخص ح٠ٛي٣ٰاش     

ىؽ ٩ ُٮ ح٠ٛٔخرٚ ُب١ ٗخُش حٛظظَُخص ح٠ٛي٣ٰش حٛظاٮ طِٯاي ٠ٰٓظ٨اخ ها٢      100.000حٛظٮ  ال طِٯي ٠ٰٓظ٨خ ه٢ 

حإلػزاخص رخٛ٘ظخراش ، ٩ ٟان ًٛاٖ ُاب١ ح٠ٛشاَم ٓاي هاخى اٛا٬ ٟزايأ كَٯاش             ح٠ٛزٜي ح٠ٌٛٗ٪ٍ طوؼن ٠ٛزايأ ٩ؿا٪د  

حإلػزخص ٩ أؿخُ حإلػزخص رخٛز٤ٰش ٠ُٰاخ ٯـا٪ُ اػزخطا٦ رخٛ٘ظخراش ٓخ٣٪٣اخ ، ٩ ًٛاٖ ُاٮ حٛلاخالص حالٓاظؼ٤خثٰش ٩ٍىص          

 ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛلظَ :

 انتصشف انًذػٗ تّ لشٚة االحتًال ٔجٕد دنٛم كتاتٙ غٛش كايم يٍ شأَّ أٌ ٚجؼم  :ساتؼا

ري ٢ٟ ٩ؿ٪ى ٗظخرش ال طظٜق رٌحط٨خ ىٰٛال ٗظخرٰخ ٗخٟال ٩ ال ري أ١ ط٘٪١ حٛ٘ظخرش طخىٍس  ٛظـزْٰ ٧ٌح ح٠ٛزيأ ال

٢ٟ حٛوظٞ حٌٛ٭ ٯلظؾ ه٦ٰٜ ر٨خ . ٩أ١ ٯ٘٪١ ٢ٟ شؤ١ حٛ٪ٍٓش  حٛظاخىٍس ٟا٢ حٛوظاٞ  أ١ طـواٚ حٛظظاٍَ      

 (1)ٯوؼن ٜٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ٛٔخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م .ح٠ٛيه٬ ر٦ َٓٯذ حالكظ٠خٙ ٩ ٧٪ أَٟ 

٩ ٯـِٰ حٛازوغ حهظزاخٍ ٍٓاخٛش حٛزَٯاي حإلٛ٘ظ٣٩َاٮ ٟزايأ ػزا٪ص رخٛ٘ظخراش ر٪حٓاـش ه٠اٚ ٣ٔاوش ٟا٢ ح٠ٛلاٍَ              

حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ح٠ٛ٪ؿ٪ى  ُٮ ط٤ي٩ّ حٛزَٯي حإلٛ٘ظ٣٩َٮ ه٢ ؿَٯْ حٛـزخهش ٩هيٝ ا٣٘خٍ ٢ٟ ٯظ٠ٖٔ ػي٥ ر٨خ 

 أ٩ ٯـو٢ ه٨ٰٜخ رخٛظ٩ِٯَ .

٠ُٰخ ٯظوٜاْ ر٨٪ٯاش َٟٓا٨ٜخ ٩     طظ٠ظن رخٛؼٔشحَٛأ٭ ا٬ٛ ٣ظٰـش ِٟخى٧خ أ١ حَٛٓخٛش حإلٛ٘ظ٣٩َٰش ال  ٩ ٯوٜض ٧ٌح

ٟي٫ اٟ٘خ٣ٰش ٣ٔزش حَٛٓخٛش ا٦ٰٛ ٩ ٓالٟش ٟلظ٪ح٧خ ٩ رخٛظخٛٮ ُب١ ٓ٪ط٨خ ُٮ حإلػزخص ٓظوؼن ٜٛٔـش حٛٔخػٮ 

 حٛظٔيٯَٯش.

 يٕلف انًششع انجضائش٘ يٍ انثشٚذ االنكتشَٔٙ: انفشع انشاتغ :

ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٩رخٓظَٔحء ح٤ٛظ٪ص حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش ٣ـي٥  ا١

ٛٞ ٯ٤ض طَحكش ه٬ٜ طوَٯَ حٛزَٯي حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٩ا٠٣خ طَٕ ًٖٛ ٦ِٜٔٛ ٠ٗخ أ٦٣ ٛٞ ٯ٤ض ه٬ٜ ح٠ٛلٍَ 

كـٰش ٓخؿوش أ٩ حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٩كـٰظ٦ رخ٤ٛٔزش ٠ٜٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش أ٩ ح٠ٛلٍَحص حٛوَُٰش ٧٩ٚ ٯوظزَ ًحص 

 ًَٰ ٓخؿوش.

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ :ٌ ه٬ٜ حٛيحث٢ اػزخص حالٛظِحٝ  323اال أ٤٣خ ٣ـي ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٣ض ٢ٟ هالٙ ح٠ٛخىس 

 ٩ه٬ٜ ح٠ٛيٯ٢ اػزخص حٛظوٜض ٦٤ٌٟ.
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ٌ ٯ٤ظؾ حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ٢ٟ طٜٔٔٚ ك٩ٍَ ٩أ٩طخٍ أ٩  ٩323ط٤ض ح٠ٛخىس  ٢ٍَٟٟ٘ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ :

 ٟخص أ٩ ٍٟ٪ُ ًحص ٟو٬٤ ٨ِٟ٪ٝ ,٠٨ٟخ ٗخ٣ض حٛ٪ٰٜٓش حٛظٮ طظؼ٨٤٠خ ٩ٌٗح ؿَّ آٍخ٨ٛخٌ.أٍٓخٝ أ٩ أٯش هال

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٌ:ٯوظزَ حإلػزخص رخٛ٘ظخرش ُٮ حٛش٘ٚ حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٗخإلػزخص  1ٍَٟ٘ 323 ٩ط٤ض ح٠ٛخىس

٩ٟلِ٪كش رخٛ٘ظخرش ه٬ٜ حٛ٪ٍّ ,٩ٯشظَؽ اٟ٘خ٣ٰش حٛظؤٗي ٢ٟ ٧٪ٯش حٛشوض حٌٛ٭ أطي٧ٍخ ,٩أ١ ط٘٪١ ٟويس 

 (1ٌ)ُٮ ك٩ٍَ طؼ٢٠ ٓالٟظ٨خ.

٩ه٦ٰٜ ُخ١ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ حهظزَ حٛ٘ظخرش حالٛ٘ظ٣٩َٰش ٗخإلػزخص رخٛ٘ظخرش ه٬ٜ حٛ٪ٍّ اًح ط٪حَُص 

 .ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛش٩َؽ,٨ٗ٪ٯش حٛشوض , أ١ ط٘٪١ ٨ِٟ٪ٟش ٩٩حػلش 

 : انؼمذ االنكتشَٔٙانًغهة انشاتغ 

٨ُا٪ ٯاظٞ رخالطِاخّ را٢ٰ حٛـا٢َُٰ      ،  ٩ٓ٪حهاي ح٤ٛلَٯاش حٛوخٟاش ٜٛؤاي    حالٛ٘ظ٣٩َٮ ْٰٛ حٓظؼ٤خءح ٢ٟ أك٘خٝ حٛؤي 

٩ًحٛااٖ رخٓااظويحٝ ٩ٓااخثؾ حٛ٘ظ٣٩َٰااش ٟاا٢ هاا٢ حٛٔخهاايس حٛوخٟااش  ٩رخٛظااخٛٮ ٧اا٪ ال ٯوااَؽ ُااٮ ر٤خثاا٦ ٩ٟؼاا٠٪٦٣ 

 . أؿ٨ِس ٩رَحٟؾ ٟوٜ٪ٟخطٰش ٧ًَٰ٩خ ٢ٟ ٩ٓخثٚ حٛظ٤ٰٔش حٛليٯؼش

 انًمصٕد تانؼمذ اإلنكتشَٔٙ: انفشع األٔل

حٛٔخثي ه٤ي ٟولٞ ٨ُٔخء حٛٔخ٣٪١ ٧٪ أ١:ً حٛؤي ط٪حُْ اٍحىط٢ٰ أ٩ أٗؼَ ه٬ٜ اكيحع حػَ ٓخ٣٪٣ٮ  ٛوٚ حٛظوَٯَ

    حألػَ ٧٪ ا٣شخء حٛظِحٝ ٩ح٦ٜٔ٣ أ٩ طويٯ٦ٜ آ٩ ا٨٣خث٦. حٓ٪حء ٗخ١ ٧ٌ

 ١ ٤ٟخؽ حٛؤي أَٟح١:أر٤خءح ه٬ٜ ٟخ طٔيٝ ٯظز٢ٰ ٤ٛخ 

 ط٪حُْ اٍحىط٢ٰ ٩حطـخ٠٨٧خ ا٬ٛ اكيحع حػَ ٓخ٣٪٣ٮ.

٩ًحٖٛ رخٓظويحٝ ٩ٓخثؾ حٛ٘ظ٣٩َٰش ٢ٟ أؿ٨ِس ، ٯظ٠ِٰ ر٘٪٦٣ هٔيح ٯزَٝ ه٢ روي ر٢ٰ ًخثز٢ٰ  حألَٟ ح٦٣ًخٯش 

٩رَحٟؾ ٟوٜ٪ٟخطٰش ٧ًَٰ٩خ ٢ٟ ٩ٓخثٚ حٛظ٤ٰٔش حٛليٯؼش حٛظٮ طو٠ٚ أٰٛخ ٩طٜٔخثٰخ ر٠ـَى اطيحٍ أ٩حَٟ حٛظشٌٰٚ 

 .ا٨ٰٛخ

ٓـش أؿ٨ِس ٩رَحٟؾ حٛ٘ظ٣٩َٰش ط٤ٔٚ اٍحىس ٯظ٠ِٰ حٛؤي حالٛ٘ظ٣٩َٮ رظِظ٦ حالٛ٘ظ٣٩َٰش ٛ٘٪٦٣ ٯظٞ ر٪ح -1 

ح٠ٛظوخٓيٯ٢ روؼ٨ٞ ا٬ٛ روغ ى١٩ كؼ٪ٍ ٟخى٭ ٟوخطَ ٨ٛٞ ٩رخٛظخٛٮ ٨ُ٪ هٔي ٯ٤ظ٠ٮ ا٬ٛ ؿخثِش حٛؤ٪ى 

 ه٢ روي.  

ٖٛ حٛؤي حٌٛ٭ ٯ٤ـ٪٭ ه٬ٜ طزخىٙ َٜٛٓخثٚ ر٢ٰ حٛزخثن ٩ح٠ٛشظَ٭ ً ٩ٓي ه٦َُ ؿخ٣ذ ٢ٟ ح٦ِٔٛ حألَٟٯ٘ٮ رؤ٦٣

 ٌش ٟويس ِٜٓخ ٩ٟوخٛـش حٛ٘ظ٣٩َٰخ ٩ط٤شت حٛظِحٟخص طوخٓيٯشٌ.٩حٛظٮ ط٘٪١ ٓخث٠ش ه٬ٜ طٰ

 أًْٛح انؼمذ االنكتشَٔٙ: :انفشع انثاَٙ

ط٤ٰٔش حٛؤ٪ى حالٛ٘ظ٣٩َٰش ط٪َُ ٓيٍس حٛظوخٓي ه٬ٜ شز٘ش ٩ُٮ رٰجظ٨خ ٩حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ حٛويٟخص ٩حٛزؼخثن  ا١

 .٩ح٠ٛظ٤ِخص رؤٍهض حألٓوخٍ ٢ٟ٩ هالٙ ٓ٪حثٞ حهظٰخٍ ٟو٩َُش ٩٩حٓوش 
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طظٰق طظ٪ٍى طليٯي حٛظِح٦ٟ ر٪ػ٪ف ٩طليٯي ٣ـخّ ح٠ٛٔئ٩ٰٛش ه٢ حٛوـؤ ٩حألػَحٍ ؿَحء حٛظوخٓي أ٩ ٠ٗخ 

رٔزذ ٟلٚ حٛظوخٓي ٗؤهـخء حٛزَٟـٰخص ٩ٟشخ٨ٜٗخ ٩طٔخ٧ٞ ُٮ ط٨ٰٔٚ ح٠ٛٔخػخس ر٢ٰ حٛـ٢َُٰ ٠ٛخ ط٥ٍَٔ ٢ٟ 

 )1( ٓ٪حهي شخٟٜش رخ٤ٛٔزش ٜٛلٔ٪ّ ٩حالٛظِحٟخص.

 االنكتشَٔٙ:حجٛح انؼمذ : ثانثانانفشع 

زٚ ى ,٩طزخٯ٤ض حطـخ٧خط٨خ رشؤ٨٣خ ٓٓي رلؼض حٛويٯي ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ ُٮ ح٤ٛلٞ حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٛٔخ٣ٍش كـٰش ٥ٌ٧ حٛؤ٪

أ١ ٯظٞ ط٤لٰٞ كـٰظ٨خ ٓخ٣٪٣خ ُٮ هيى ٢ٟ حٛي٩ٙ ٩ٓزٚ َٟكٜش ٟخ ٯ٢٘٠ ط٠ٰٔظ٦ حالٓظويحى حٛظشَٯوٮ ط٨٠ٰيح 

 .ٍ كـٰظ٨خ ػ٢٠ ش٩َؽ ٩ٟوخٯَٰ ٟو٤ٰشٛٔز٪٨ٛخ ٩آَح

٢٘ حٛٔ٪ٙ ا١ حالطـخ٥ حٛوخٝ ٓزٚ حٛظيهٚ حٛظشَٯوٮ أؿخُ ٓز٪ٙ ٥ٌ٧ حٛظوخٓيحص ٰٓخٓخ ه٬ٜ حٛظَحهٰض ُغ ٩ٯ٠

حٛوز٪س ُٮ كٔٚ حٛزَٟـٰخص,٩ًحٖٛ ػ٢٠ ش٩َؽ أ٨٠٧خ ٩أ٨ٛ٩خ أ١ ٯ٘٪١ ٟظخكخ رَٰٔ حالؿالم ه٬ٜ 

ؼٌؾ ه٬ٜ ش٩َؿ٨خ ٩َٓحءط٨خ ٩ط٪َُ هٰخٍحص حَُٛغ ٩حٛٔز٪ٙ ٩ح١ طوُِ حٛٔز٪ٙ ربؿَحء أٗؼَ ٢ٟ ٟـَى حٛ

 ح٠ٛ٪ّ ُٮ كخٛش ح٤ٛ٪م حأل٩ٙ ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛؤ٪ى ح٠ٛشخٍ ا٨ٰٛخ أهال٥.

 مح تانغُذ انكتاتٙهؼتإثثاخ انؼمذ االنكتشَٔٙ تانُظش نهششٔط انًأٔال: 

ٯوـٮ ٣لخٝ حٛؼزخص ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ أُؼٰٜش ٜٛ٘ظخرش ه٬ٜ رخٓٮ ؿَّ حٛؼزخص حأله٫َ ,٩رخٛظخٛٮ ُخ١ ٟخ 

ٗظخرٮ كظ٬ ٯظٞ ٓز٪٦ٛ ُٮ حإلػزخص ٯظ٠ؼٚ ُٮ أ١ ٯ٘٪١ ح٤ٔٛي ٟ٘ظ٪رخ ,٩ح١ ٯ٘٪١ ٯشظَؿ٦ حٛٔخ٣٪١ ٰٛٔخٝ ٤ٓي 

 ٟ٪ٓوخ.

 ٔجٕب آٌ ٚكٌٕ انذنٛم يكتٕتا ثاَٛا:

ٛٔي ؿ٫َ حٛوٍَ ٩حٓظَٔ حٛو٠ٚ ه٬ٜ طي٩ٯ٢ ح٠ٛلٍَحص ح٠َٰٓٛش ٩حٛوَُٰش ه٬ٜ حأل٩ٍحّ ٩رخٛل٩ٍَ 

حٜٛـ٪ء ا٬ٛ طي٩ٯ٢ ح٠ٛلٍَحص ه٬ٜ  حٛوخطش رٌٜش ح٠ٛظوخٓيٯ٢ ٩حٌٛش حٛظٮ ٯوظ٠يح٨٣خ ٛظلَٯَ حٛؤي,ُخ١

حٛ٪ٓخثؾ حٛ٘ظ٣٩َٰش ٢ٟ هالٙ ٩ٟؼخص ٨َٗرخثٰش ٩طل٪ٯ٨ٜخ ه٬ٜ حٌٜٛش حٛظٮ ٯ٨٠٨ِخ حٛلخٓذ حٱٛٮ ٯؼَٰ 

 حٛظٔخإٙ ه٢ ٟي٫ حهظزخٍ ح٠ٛلٍَ حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٢ٟ ٓزٰٚ حٛ٘ظخرش؟

 ,ال ط٘٪١ اال ه٬ٜ حٛ٪ٍّ ٢٠ُ حٛـيٯَ رخٛظؤٰٗي ح٦٣ ْٰٛ ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح ٩حٌٛش ٟخ ٯِٜٝ رخالهظٔخى ُٮ أ١ حٛ٘ظخرش

كٰغ ا١ حطِخٰٓخص ى٩ٰٛش ٗؼَٰس طظز٬٤ ٧ٌح حَٛأ٭ ٨٤ٟ٩خ : حطِخٰٓش حألٟٞ ح٠ٛظليس ح٠ٛ٪ٓوش رشخ١ ح٤ٛٔٚ حٛي٩ٛٮ 

٨٤ٟخ ه٬ٜ ح٠ُٰ:٦٣خ ٯوض أًَحع ٥ٌ٧ حالطِخٰٓش ٯ٤ظٍَ  13حٛظٮ ط٤ض ح٠ٛخىس  1981ٜٛزؼخثن ٤ٔٛش

ؼق أ١ حٛ٘ظخرش ال ٯ٤لَ ٟظـٜق حٛ٘ظخرش أٯؼخ ه٬ٜ ح٠َٛحٓالص ح٠ٛ٪ؿ٨ش ُٮ ش٘ٚ رَٰٓش أ٩ طْٜ٘, ٌٛحٖٛ ٯظ

                                                           
ٯ٪٣ْ هَد ؿِء ٢ٟ أ٩ٍحّ ه٠ٚ ر٣َخٟؾ ح٤ٛي٩حص ح٠ٛظوظظش ك٪ٙ حٛظـخٍس حإلٛ٘ظ٣٩َٰش ط٤لٰٞ ٟو٨ي حٛظيٍٯذ ٩  - 1
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ا٨ٰٛخ ٢ٟ كٰغ حٍطزخؿ٨خ رخٛيهخٟش أ٩ حٛ٪ٰٓؾ ح٠ٛٔظويٝ ُٮ حٛظي٩ٯ٢ ه٬ٜ ىهخٟش  ٟخىٯش ٟليىس ,رٚ ر٪كِٰظ٨خ 

ُٮ اهيحى حٛيٰٛٚ ه٬ٜ ٩ؿ٪ى حٛظظٍَ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩طليٯي ٟؼ٠٪٨٣خ ر٠خ ٯ٢٘٠ ٛألؿَحٍ حَٛؿ٪م ا٦ٰٛ ُٮ 

ظخرش ر٨ٌح حٛي٩ٍ ُالري أ١ ٯ٘٪١ حٛ٪ٰٓؾ ٩َٟٔءح ٩ح١ كخٛش ٣ش٪د هالٍ , ٩ٓي حطِْ ح٦ِٔٛ ح٦٣ ٩كظ٬ طٔ٪ٝ حٛ٘

 (1)طظظَ حٛ٘ظخرش ح٠ٛي٣٩ش ه٦ٰٜ رخالٓظ٠َحٍٯش ٩حٛؼزخص.

 أٌ ٚكٌٕ انذنٛم يٕلغ ثانثا:

ٯش٘ٚ حٛظ٪ٰٓن حٛو٤ظَ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ ه٤خطَ حٛيٰٛٚ حٛ٘ظخرٮ ح٠ٛظـٜذ ٓخ٣٪٣خ ٠ٛظٜلش حٛ٪ٍٓش حٛوَُٰش ٩ٌٖٗٛ 

أ١ ٯ٘٪١ هـٰخ أ٩ ٯ٘٪١ رخٛزظ٠ش هظ٠خ أ٩ اطزوخ ,ُخٛظ٪ٰٓن حٛوـٮ  رخ٤ٛٔزش ٜٛ٪ٍٓش ح٠َٰٓٛش ,٩حٛظ٪ٰٓن اٟخ

 ٯ٘٪١ رٰي ٢ٟ ٯ٤ٔذ ا٦ٰٛ ح٠ٛلٍَ رلٰغ ٯٔ٪ٝ ٟليى ٛشوظٰش ح٠ٛ٪ٓن كظ٬ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٘ظذ ح٠ٛلٍَ روؾ ٯي٥.

اٟخ حٛظ٪ٰٓن حالٛ٘ظ٣٩َٮ أ٩ ح٠َٓٛٮ ٨ُ٪ اؿَحء ٟو٢ٰ ٯٔ٪ٝ ر٦ حٛشوض ح٠َٛحى ط٪ٰٓو٦ ه٬ٜ ٟلٍَ ٓ٪حء ُٮ 

ق رخَٛٓٞ أ٩ حٛشَِس رش٘ٚ ح٢ٟ ٩ٯَٔ٭ ر٤٠ن حٓظو٠خ٦ٛ  ٢ٟ ٓزٚ حٌَٰٛ,٩ٯوـٮ ػٔش رخ١ حألَٟ أ١ ٯلظِ

 (2)طي٥ٍ٩ ٯِٰي ح٦٣ رخِٛوٚ طيٍ ٢ٟ طخكز٦.

 ٩ط٢٠٘ ٩كِٰش حٛظ٪ٰٓن حالٛ٘ظ٣٩َٮ ُٮ ٩كِٰظ٢ٰ أٓخٰٓظ٢ٰ :

 ه٦ٰٜ.ا١ حٛظ٪ٰٓن ح٠َٓٛٮ ٯؼزض حٛشوض حٌٛ٭ ٩ٓن حٛ٪ػٰٔش رخ٣ظَحٍ اٍحىط٦ ا٬ٛ حالٛظِحٝ ر٠خ ٩ٓن  -

 ا١ حٛظ٪ٰٓن ح٠َٓٛٮ ٯليى حٛشٮء أ٩ حٛ٪ػٰٔش حٛظٮ طٞ ط٪ٰٓو٨خ رش٘ٚ ال ٯلظ٠ٚ حٛظٌَٰٰ. -

٩ٯ٢٠٘ ٩ؿ٦ حالهظالٍ ر٠٨٤ٰخ ُٮ ٟي٫ طلْٰٔ حٛظ٪ٰٓن ٜٛؼٔش حٛظٮ ٯز٤ٮ ه٨ٰٜخ ح٠ٛشَم كـٰش حٛظ٪ٰٓن ُٮ  

ظٰٜٔي٭ ُٮ كـٰظ٦ ُٮ حإلػزخص ,ُخ١ ط٪َُص ًحص حٛؼٔش ُٮ حٛظ٪ٰٓن حالٛ٘ظ٣٩َٮ ُخ٦٣ ٯظٔخ٫٩ ٟن حٛظ٪ٰٓن حٛ

 حإلػزخص,٩طظويى ٥ٌ٧ حٛؼٔش ُٮ ٣٪م حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰخ ح٠ٛٔظويٟش ُٮ طخ٢ٰٟ حٛظ٪ٰٓن.

٩رخًَٛٞ ٢ٟ ٥ٌ٧ حإلٟ٘خ٣ٰش ُٮ حَٛرؾ ر٢ٰ ح٠ٛلٍَ ٩ر٢ٰ حٛظ٪ٰٓن ٩طؤ٨٤ٰٟخ ٢ٟ حٛظالهذ ٠٨ُٰخ ُب٤٣خ ٣ظلِق 

ٯٍَٔ حٛٔخػٮ ٟي٫  ه٬ٜ ًٖٛ رخ١ ٓز٪ٙ ح٠ٛلٍَ حالٛ٘ظ٣٩َٮ ر٪حٓـش حٛٔخػٮ ٗيٰٛٚ ٗظخرٮ ٯٔظؼٮ أ١

ِٗخءس حٛظ٤ٰٔش ح٠ٛٔظويٟش ُٮ حٓظِٰخء حٛش٩َؽ حٛظٮ طئ٧ٚ حٛظ٪ٰٓن ٰٜٛٔخٝ ري٥ٍ٩ ُٮ حإلػزخص.٧٩ٌ٘ح ُز٠٤ٰخ ٯوي 

ح٠ٛلٍَ حٛوَُٮ ح٠ٛ٪ٓن ىٰٛال ٗظخرٰخ ٗخٟال ,ُخ١ ٓز٪ٙ ح٠ٛلٍَ حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٗيٰٛٚ ُٮ حإلػزخص ٯوؼن ٜٜٛٔـش 

ش حٛو٠ٰٜش ٟن ٜٓذ هذء حإلػزخص ُٮ شخ١ طلش حٛيٰٛٚ حٛظٔيٯَٯش ٜٛٔخػٮ ,٧٩٪ ٟخ ٯظٔخ٫٩ ٢ٟ ح٤ٛخكٰ

حٛ٘ظخرٮ ٌٖٛٛ ُال ري ٢ٟ طيهٚ ح٠ٛشَم رظليٯي حٛظ٤ٰٔخص حٛظٮ اًح ٟخ طٞ حٓظويح٨ٟخ ٯ٘٪١ حٛظ٪ٰٓن حالٛ٘ظ٣٩َٮ 

 ٩حٌٛ٭ ٯظلْٔ ر٠٪ؿز٨خ حالٍطزخؽ ح٠ٛخى٭ ر٢ٰ حٛظ٪ٰٓن ٩ر٢ٰ ح٠ٛلٍَ حالٛ٘ظ٣٩َٮ.، طلٰلخ 
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 انجضائش٘ يٍ انؼمذ االنكتشَٔٙشع يٕلف انًش :انفشع انشاتغ

ا١ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٛٞ ٯ٤ض طَحكش ه٬ٜ حٛؤي حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٗيٰٛٚ ٛإلػزخص ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩ٓخ٣٪١ 

ى ٰٛٚ ٢ٟ أىٛش حإلػزخص حٛليٯؼش ,٩ٯوظزَ ٧ٌح -حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ,رخًَٛٞ ٢ٟ أ٠٧ٰش حٛؤي حالٛ٘ظ٣٩َٮ ٕ

ك٪ٙ حٛظـ٪ٍحص حٛظٮ طو٨َُخ ٣لٞ حإلػزخص ,ُٮ كٚ ػ٪ٍس حٛوي٩ٙ ٢ٟ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٟ٪ِٓخ ٜٓزٰخ 

 ح٠ٛوٜ٪ٟخص ،٩شٰ٪م حٛظ٤ٰٔخص حٛليٯؼش ،٩ه٦ٰٜ ُخ١ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٯشظَؽ حٛشٰٜ٘ش ُٮ طلش حٛؤ٪ى.

 ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش ال ٯظق حٛؤي ٩ال ٯوظي ر٦ اال اًح ط٪حَُص ٦ُٰ حٛشٰٜ٘ش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ٓخ٣٪٣خ.

حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ُخ١ٌ:حٛؤي ح٠َٓٛٮ هٔي ٯؼزض ٦ُٰ ٟ٪كَ أ٩ ػخرؾ ٢ٟ ٩324رخَٛؿ٪م ٤ٛض ح٠ٛخىس 

ه٠٪ٟٮ أ٩ شوض َٟٜ٘ رويٟش هخٟش،ٟخ طٞ ٛيٯ٦ أ٩ ٟخ طٜٔخ٥ ٢ٟ ٩ً٭ حٛشؤ١  ٩ًحٕ ؿزٔخ ٛألش٘خٙ حٛٔخ٣٪٣ٰش 

 ٩ُٮ كي٩ى ٜٓـظ٦ ٩حهظظخط٦.

،ٯـذ طلض ُٯخىس ه٢ حٛؤ٪ى حٛظٮ ٯؤَٟ حٛٔخ٣٪١ ربهؼخه٨خ ا٬ٛ ش٘ٚ ٠ٍٓٮ "٩324ٍَٟ٘1ٌط٤ض ح٠ٛخىس 

طـخٍٯش أ٩  ٟلالص٩أؿخثٜش حٛزـال١ ،طلَٯَ حٛؤ٪ى حٛظٮ طظؼ٢٠ ٣ٔٚ ٰٟٜ٘ش هٔخٍ أ٩ كٔ٪ّ هٔخٍٯش 

ط٤خهٰش أ٩ ٗٚ ه٤ظَ ٢ٟ ه٤خط٧َخ ،أ٩ حٛظ٤خُٙ ه٢ أ٨ٓٞ ٢ٟ شَٗش أ٩ كظض ٨ُٰخ ،أ٩ هٔ٪ى اٯـخٍ 

ٯـذ ىُن ُٮ ش٘ٚ ٠ٍٓٮ،٩ ٍُحهٰش أ٩ طـخٍٯش أ٩ هٔ٪ى طَٰٰٔ ٟلالص طـخٍٯش أ٩ ٟئٓٔخص ط٤خهٰش ،

 حٛؼ٢٠ ٛي٫ حٛؼخرؾ حٛو٠٪ٟٮ حٌٛ٭ كٍَ حٛؤي.

 طلض ؿخثٜش حٛزـال١ ،اػزخص حٛؤ٪ى ح٠ٛئٓٔش أ٩ ح٠ٛويٛش ٜٛشَٗش رؤي ٠ٍٓٮ. ٠ٗخ ٯـذ ،

٩ه٦ٰٜ ُخ١ ح٠ٛشَم  ، (1)" ٩ط٪ىم حألٟ٪حٙ ح٤ٛخطـش ه٢ ٥ٌ٧ حٛو٠ٰٜخص ٛي٫ حٛؼخرؾ حٛو٠٪ٟٮ ح٠ٛلٍَ ٜٛؤٌي

 ٜٛٔخ٣٪١ ٠ٗخ أ٩ؿذ اهؼخم روغ حٛؤ٪ى حأله٫َ ُٮ ش٘ٚ ٠ٍٓٮ.أ٩ؿذ اهؼخم حٛؤ٪ى ٜٛشٰٜ٘ش ٩ُٔخ 
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 ًح :اتـخــان

ُخ٠ٛيهٮ  ُٮ ح٤ِٛحم ، ِظٚحُٛٮ ٢ٟ ٠٨ٟخص حٛٔخػٮ ُٮ ٟـخٙ حِٛظٚ ُٮ  حٛوظ٪ٟخص أ١ ٯٔو٬ ؿخ٧يح 

٩ ٜٛٔخػٮ حٜٛٔـش ، ٟـخٛذ ربػزخص حٛلْ ح٠ٛيه٬ ر٦ ، ٩ ح٠ٛيه٬ ه٦ٰٜ ٟـخٛذ ر٤ِٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛٔخٟش ػي٥ 

طٔيٯَ ٟخ ٯٔي٦ٟ حٛوظ٪ٝ ٢ٟ أىٛش  ُٮ اؿخٍ آخٟش حٛيٰٛٚ حٌٛ٭ ٯ٤ظذ ه٬ٜ طلش حٛ٪حٓوش حٛٔخ٣٪٣ٰش ال  ُٮ

٩  ،ط٘٪١ هخػوش ٰٛٔ٪ى ر٨٤ٰخ حٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ حٛلْ ح٠ٛـخٛذ ر٦ ُخٛ٪حٓوش حٛٔخ٣٪٣ٰش ط٘٪١ اٟخ طظَُخص ٓخ٣٪٣ٰش

 ٩َحرؾ حٛٔخ٣٪٣ٰش. ٩ حالٓظيالٙ ر٦ ه٬ٜ ٩ؿ٪ى ٥ٌ٧ حٛ ،كيى٧خ إلػزخص حالٛظِحٝ أ٩ حٛظوٜض ٦٤ٟ

٩طزَُ ٜٓـش حٛٔخػٮ ح٠ٛي٣ٮ ُٮ ح٠ِٛخػٜش ُٮ حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حألكٰخ١ ر٢ٰ ىٰٛٚ ٩ أهَ اه٠خال رٜٔـظ٦ 

رخهظزخٍ أ١ حٛٔخػٮ ٯ٘٪١ أٗؼَ حكظ٘خٗخ   ،حٛظٔيٯَٯش حٛ٪حٓوش حٛظٮ ٤ٟل٨خ ٦ٛ ح٠ٛشَم ُٮ روغ حألىٛش 

ٛظٔيٯَ حٛلٔ٪ّ ٣٩ظخر٨خ ٩ٌٗح طٔيٯَ حٛش٨خىحص حٛظٮ ٯيٛٮ ر٨خ حألؿَحٍ ، ٦ٛ٩ حٜٛٔـش  ،رخٛيه٪٭ ٩ أؿَح٨ُخ 

َٟحهٰخ ٟظخٛق حٛوظ٪ٝ ُٮ ًٖٛ هظ٪طخ اًح طوٌٍ ه٨ٰٜٞ طٔيٯٞ حٛيٰٛٚ إلٓخٟش  حٛيٰٛٚ  ُٮ ط٪ؿ٦ٰ ح٢ٰ٠ٰٛ 

 حٛ٘ظخرٮ حٌٛ٭ ؿو٦ٜ ح٠ٛشَم  ه٬ٜ ٍأّ حألىٛش  ٠٨ٟخ ٗخ٣ض حٛ٪ٓخثن ح٠َٛحى اػزخط٨خ .

٩ ٛٔي هٜظ٤خ ٢ٟ ىٍحٓظ٤خ ٨ٌٛح ح٠ٛ٪ػ٪م رؤ٦٣ ال ري ٢ٟ اؿَحء طَِٓش ر٢ٰ أ٣٪حم ٢ٟ ؿَّ حإلػزخص  

حٛظٮ ًخٛزخ ٟخ ط٘٪١ كـٰظ٨خ ٟز٤ٰش ٩ٟؼز٪ؿش ٢ٟ ؿٍَ  ،٩حإلَٓحٍ ، ٩ح٢ٰ٠ٰٛ  ، ٩ح٠ٛظ٠ؼٜش ُٮ حٛ٘ظخرش

                                                                                                   حٛش٨خىس ٩حَٛٔحث٢ حٛظٮ ٯظَٕ ٨ُٰخ ٣ظٰذ ٗزَٰ ٛظٔيٯَ كـٰظ٨خ ٜٛٔخػٮ.  أٟخ ، ح٠ٛشَم

 ٩حٛـيٯَ رخٌَٛٗ ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ أ١ ٥ٌ٧ حألىٛش ٩ا١ ٗخ٣ض ٜٓـش حٛٔخػٮ ٨ُٰخ ٰٜٜٓش ٩ٟلي٩ىس ح٠ٛـخٙ

ٛش حإلػزخص ٓخٯَص حٛظـ٪ٍ ىُخ٠ٛشَم حٌٛ٭ ٰٓي ٥ٌ٧ حألىٛش ٩كظ٧َخ ؿخ٣ذ حٛظ٪حد ُٮ ًٖٛ رخهظزخٍ أ١ أ

٩أطزق ٤٧خٕ ٢ٟ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ ال ٯـ٪ُ اػزخط٨خ اال رظٜٖ حٛـَّ حٛو٠ٰٜش ٩ ٓي ط٘٪١ أٯَٔ  ،حٛو٠ٜٮ

ٛألشوخص ُٮ حإلػزخص ٢ٟ ٧ًَٰخ ، ٩ٓي ط٘٪١ طوزش ٛ٪ؿ٪ى ٗؼَٰ ٢ٟ حال٣ظٔخىحص ح٠ٛ٪ؿ٨ش ٥ٌ٨ٛ حٛـَّ 

 ٰي.٩ٓي ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛ٪ٓخثٚ ه٬ٜ ىٍؿش ٗزَٰس ٢ٟ حٛظ٪حد ا٬ٛ كي رو

         :روغ حٛظ٪طٰخص  حٓظَحف٩ٯ٢٘٠ 

  كظ٥َ ٟ٪حى٥ ُٮ ٓخ٣٪١ هخص رخإلػزخص  ُظٚ ٓخ٣٪١ حإلػزخص ه٢ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ٩* 

٠ُٜ٘خ ُحىص ٓ٪حهي حإلػزخص طل٠٘خ ٩ط٪ٓوخ ٩ىٓش أطزق ٨ٓٚ ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯِظٚ ُٮ أ٭ ٣ِحم 

 ٩رخٛـَّ ح٠ٰٜٔٛش .

 حٛظٔيٝ حٛو٠ٜٮ ُٮ حإلػزخص .* ح٠ٔٛخف ٜٛٔخػٮ ٢ٟ حالٓظِخىس ٢ٟ ٩ٓخثٚ 

* ه٬ٜ ح٠ٛشَم ه٤ي ح٠ٔٛخف رخالٓظِخىس ٢ٟ ؿَّ ٩أىٛش حإلػزخص حٛو٠ٰٜش أ١ ٯليى٧خ ٩ٯز٢ٰ ِٰٰٗش حالٓظِخىس 

 ٨٤ٟخ ٩طزٰخ١ كـٰظ٨خ ٨ٰٔٛٚ ه٬ٜ حٛٔخػٮ ٟوَُش ٟي٫ اه٠خٙ ٜٓـظ٦ حٛظٔيٯَٯش رشؤ٨٣خ.
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  حٛيٗظ٪ٍ ٯلٮ ر٘٪ٕ : أىٛش حإلػزخص ُٮ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ حٛـِحثَ٭ ٩ ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ 

 .1988حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش   -حٛـِحثَ -.ح٠ٛئٓٔش حٛ٪ؿ٤ٰش ٜٛ٘ظخد 

 

  حٛيٗظ٪ٍ أك٠ي ٣شؤص : ؿَّ حإلػزخص ُٮ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛي٣ٰش ٩حٛظـخٍٯش ٩حألك٪حٙ حٛشوظٰش 

 .1994.ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٮ .ؿزوش 

 

 ح٦ِٔٛ حإلٓالٟٮ َُحؽ : أىٛش حإلػزخص ُٮ  حٛيٗظ٪ٍ أك٠ي 

 . 2000حؿزوش  -ٟظَ -ىحٍ حٛـخٟوش حٛـيٯيس ٤ٜٛشَ.          

 

  حٛيٗظ٪ٍ حٌٛ٪ػٮ ر٢ ٟٜلش : ٓ٪حهي ٩ؿَّ حإلػزخص ٩ٟزخشَط٨خ ُٮ ح٤ٛلخٝ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٛـِحثَ٭ 

 2001.حٛيٯ٪ح١ حٛ٪ؿ٤ٮ ٛألشٌخٙ حٛظَر٪ٯش .حٛـزوش حأل٬ٛ٩          

 

  َر٢ ٓوٰي : حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ٩ُٔخ ألك٘خٝ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮحألٓظخً ه٠ 

 2001حٛـزوش حأل٬ٛ٩  -رخط٤ش   -.حٛيٯ٪ح١ حٛ٪ؿ٤ٮ ٛألشٌخٙ حٛظَر٪ٯش                              

 

 . حألٓظخً ٟل٠ي ط٪ُْٰ ا٤٘ٓيٍ: حٛوزَس حٛٔؼخثٰش 

 .2002ؿزوش  -حٛـِحثَ -.ىحٍ ٧٪ٟش ٜٛـزخهش ٩ ح٤ٛشَ                       

   حٛيٗظ٪ٍ ٠٧خٝ ٟل٠ي ٟل٠٪ى ٧َُح١ : أط٪ٙ حإلػزخص ُٮ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛي٣ٰش ٩ حٛظـخٍٯش 

 .2002. ىحٍ حٛـخٟوش حٛـيٯيس .ؿزوش          

  حٛيٗظ٪ٍ أر٪ حٛ٪ُخ : حٛظوْٰٜ ه٬ٜ ٣ظ٪ص ٓخ٣٪١ حإلػزخص 

 .2003 حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش -حإل٤٘ٓيٍٯش  -.٤ٟشؤس ح٠ٛوخٍٍ          

  حٛيٗظ٪ٍ هزي حَُٛحّ ح٨٤ٔٛ٪ٍ٭ : حٛ٪ؿِٰ ُٮ ح٤ٛلَٯش  حٛوخٟش ٛإلػزخص 

 . 2004حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش  -حإل٤٘ٓيٍٯش  -٤ٟشؤس ح٠ٛوخٍٍ  .          
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 .ح٠ٛٔظشخٍ أ٣٪ٍ ؿٜزش : حٛ٪ٰٓؾ ُٮ شَف  ٓخ٣٪١ حإلػزخص 

 .2004ؿزوش   -ٟظَ -.ح٠ٛ٘ظذ حٛـخٟوٮ حٛليٯغ            

 

 .حألٓظخً ٟل٠ي ك٢ٔ ٤ٟظ٪ٍ:حإلػزخص حٛظٰٜٔي٭ ٩ حإلٛ٘ظ٣٩َٮ 

 . 2007حٛـزوش حأل٬ٛ٩ -ٟظَ -. ىحٍ حٛـخٟوش حٛـيٯيس             

 

  حألٓظخً ٣٪ٍ حٛيٯ٢ ح٤ٛخطَ٭ : كـٰش ٩ٓخثٚ حالطظخٙ حٛليٯؼش ُٮ حإلػزخص ىٍحٓش ُٮ حٛٔخ٣٪١ 

 . 2007ؿزوش  -ح٠ٌَٛد  -حألرلخع حٛٔخ٣٪٣ٰش ٠ٌَٛرٮ، ح

 

   . حألٓظخًس ٤ٟخ٣ٮ َُحف :أىٛش حإلػزخص حٛليٯؼش ُٮ حٛٔخ٣٪١ 

 .2008ؿزوش  -ه٢ٰ ٰٟٜٜش حٛـِحثَ -ىحٍ ح٨ٛي٫                            

 

 حٛيٗظ٪ٍ ٟل٠ي طزَ٭ حٛٔوي٭: حٛ٪حػق ُٮ شَف حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ 

 .2009حٛـزوش حأل٬ٛ٩  -حٛـِحثَ  -ح٨ٛي٫ ٤ٜٛشَ ٩حٛظ٪ُٯن ىحٍ                     

 

 . حألٓظخً أك٠ي هِٟٮ حٛل٩َد ، ح٤ٔٛيحص ح٠َٰٓٛش حإلٛ٘ظ٣٩َٰش 

 .2010حٛـزوش حأل٬ٛ٩  -ه٠خ١ -.ىحٍ حٛؼٔخُش ٩ حٛظ٪ُٯن                               

 

 . حٛيٗظ٪ٍ ك٠ٰي حٛش٪حٍرٮ : حٛظوْٰٜ ح٠ٛ٪ػ٪هٮ ه٬ٜ ٓخ٣٪١ حإلػزخص 

  -ٟظَ -٤ٟشؤس ح٠ٛوخٍٍ                     

 

 .حٛيٗظ٪ٍ هزخّ ٛوز٪ى٭ : شَف أك٘خٝ ٓخ٣٪١ حإلػزخص ح٠ٛي٣ٮ 

 . 2011ؿزوش  -ه٠خ١  -. ىحٍ حٛؼٔخُش   
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  : ٍٞٓ َٟ26/09/1975ح٠ٛ٪حُْ ٛـ : 1395ٍٟؼخ١ هخٝ  20ح٠ٛئٍم ُٮ  75/58حأل 

 ح٠ٛظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ ر٠٪ؿذ 

  44حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  2005ؿ٪ح١  20ح٠ٛئٍم ُٮ  05/10* حألَٟ 

 .2005َُِٰ٭  25ح٠ٛئٍم ُٮ :  09-08* ٩حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ : 

 

 َٟح٠ٛظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ 1975ٓزظ٠زَ 26ح٠ٛ٪حُْ ٙ 1395/ ٍٟؼخ١ 20ح٠ٛئٍم ُٮ  75/59حأل

 حٛظـخٍ٭ ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ ر٠٪ؿذ 

 .77حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  1996ىٯ٠ٔزَ  09ح٠ٛئٍم ُٮ  96/27* حألَٟ ٍٓٞ 

 .11حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش ٍٓٞ  2005َُِٰ٭  06ح٠ٛئٍم ُٮ  05/02* حألَٟ ٍٓٞ 

  ٍٞٓ ح٠ٛظؼ٢٠ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح٠ٛي٣ٰش 2008َُِٰ٭  25ح٠ٛئٍم ُٮ  08/09حٛٔخ٣٪١ 
 

 

  02هيى   1986ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش. 

  04هيى  1989ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش. 

   04هيى  1990ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش. 

  01هيى   1991ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش . 

   ٩03 ٩02 01هيى  1992ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش . 

  03هيى 1993ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش. 

  03هيى 1999ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش ٤ٔٛش. 

  2001حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ٌَُٛش  حألك٪حٙ حٛشوظٰش . هيى هخص. 
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