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: ةمدقم

اهدافم ةراد اإل عملا يف ةيقيقح ةروث واالصتاالت تامولعملا ايجولونكت ربتعت

ةينورتكلا تامدخو لا معإ ىلإ ةيديلقتلا ةيراد اإل تامدخلا و لا األمع ليوحت

هئادأب ءاقتر واال يراد اإل نايكلا ةيامح ىلع لمعت ةينورتكلا ةرادإ روهظو

نم مهست ،مب ةيهانتم ةقدو عةيلا ةعرسب تامدخلل لثم األ مادختس اال قيقحتو

رارقلا عنص ةيلمع عيرستو ةيراد اإل تاءارج اإل طيسبت أللج ةدناسمو معد

لمعلا تابلطتم نم ةدافتس لال ةيلا عفو ةءافكب طيطختلا نم تاراد اإل نيكمتو

بكاوت عةيلا ةينقتو ةينف ريياعم قفو ةينورتكل اال تامدخلا ةدوج ميدقت و

. رصعلا

ةيمومعلا ةراد اإل موقت يتلا فئاظولا مهأ نيب نم ةيمومعلا تامدخلا رابتعابو

نم لا اإلعالمواالصت تايجولونكتب ةناعتس باال ةريخ األ هذه مايق بجو اهميدقتب

نييداصتق اال نيلماعتمللو نينطاوملل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا نيسحت لجا

و ةيراد اإل الاهت ماعت لك يف ةيطارقميدلا و ةهازنلا و ةيفافشلا ءاسرإ كلذكو

اهمهأ نم يتلا االتو جملا لك يف يأ ةيداصتق اال ىتحو ةيعامتج واال ةيتامدخلا

ينطولا داصتق اال ءانبل ةماه ةزيكر ربتعت يتلا ةيمومعلا تاقفصلا لا جم

الت ماعتلا عاونأ نم عون ربتعت اهنأ ثيحب ةيدعاقلا هلكايه ءاشنإو ثيدحتو

. نييداصتق اال نيلماعتملا نيبو ةيمومعلا ةراد اإل نيب

لا خدإ ىلع لمع دقف ةينورتكل اال ةراد اإل ةيمهأب يبرغملا عرشملا نم ايعوو
جمانرب تادحا خالل نم ةيمومعلا تاقفصلا ىلإ يجيردت لكشب ةريخ األ هتاه
ةماعلا ةنيزخلا هتقلطأ يذلا ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا

ىلع يمقرلا برغملا ةيجيتارتسإ راطإ 2007يف ماع نم ءادتبا ةكلمملل
حتفو عاديإ جمانربو ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب : يه ىربك رواحم ثالةث ساسأ
موهفمب دصقنو اذه ينورتكل اال دهعتلا جمانربو ةينورتكل اال ضورعلا مييقتو
تاقفصلا يف صصختم عقوم اهنأ ةيمومعلا تاقفصلل ةينورتكل اال ةباوبلا

لا جم يف نييمومعلا نيلماعتملا عيمجل عساو ءاضف يهف ةيمومعلا
ةلدابمو رشنب حامسلا ىلإ فدهتو اهب نيينهملا لكلو ةيمومعلا تاقفصلا

اال ةقيرطلا ب اهماربإ كلذكو ةيمومعلا تاقفصلا ب ةقلعتملا تامولعملا و قئاثولا
ةينورتكل
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ةيمومعلا تاقفصلا لا جم ىلإ 1 ةينورتكل اال ةراد لااإل خدإ نأ وه ظح ال ملا إالنأ

ايجولونكتلا هتاه لا معتسا ةريسم لقرعت يتلا لكاشملا من ةعومجم ةهجاو

طيطختلا مدع نع ساس باأل جتان تاقيعم يهو ةيبرغملا ةراد اإل يف ثيدحلا

ةجوم ةقح مبال قلعتي ال انه نأاألرم كلذ ةمراص ةيسايس ةدارإ بايغو ديجلا

بايغ يفو ةمكحم ريغ ططخب ةينورتكل اال ةراد اإل وحن ةلورهلا نأ ذإ ةرباع

نم اهلمجم يف ةيلمعلا هذه لقتنتف ةرجلا بلقي امنإ اقبسم ةددحم ةيجهنمل

يف ريفوتلا و يداصتق اال ومنلا قيقحتو هنيسحتو يراد اإل لمعلا ريوطت ناهر

.2 ةيلا وملا ةيسايسلا نيتيحانلا نم حداف اطخ يف عوقولا ىلا ةينازيملا

يف: عوضوملا ةيمهأ نمكتو

ماظن دامتعا يف ايلج رهظي ام وهو ةحورطملا ةداملا ةميقو ةينهار 

لصاوتلا ليهست ىلا فداهلا ةيمومعلا تاقفصلا لا جم يف ينورتكلا

يف ةمدقتملا لودلا ىوتسم ىلإ ىقري روطتم لكشب تاقفصلا ذيفنتو

االت جملا نم ديدعلا قارتخا نم ةينورتكل اال ةراد اإل نيكمتو لا جملا اذه

. ةيمومعلا تاقفصلا ضرعلا اذه يف اهنم انمهيامو

امم ةيمومعلا تاقفصلا قيرط نع اهفرص متي يتلا األوملا ةماخض 

ةينورتكلا ةينوناق تايامح ريفوت ىلع اصيرح يبرغملا عرشملا لعجي

. ةيفافش لكب هيزنلا سفانتلا تانامضو

: يلا تلا لا اإلكش حرط ىلإ انعفدي اذه لك

ةيمومعلا تاقفصلا نيكمت يبرغملا عرشملا عاطتسا دح يأ ىلإف 

ةراد لإل يجولونكتلا روطتلا تبكاومل ةيفاك تانامضو ةينوناق تايامح

؟ ةيمومعلا

تاقفصلا يف ينورتكل اال لماعتلا يبرغملا عرشملا لهس فيك 

؟ ةيمومعلا

؟ ةيمومعلا تاقفصلا لا جم يف اينورتكلا ةعبتملا رطاسملا يهام 

ةسرامملا هيضتقت ام لكب ةينورتكل اال تاينقتلا و لئاسولا مادختسا ، ميظنتلا وأاإلعالن،وأ ةراجتلا وأ تاءارج 1وأاإل

يريعشلا متاح ، قيبطتلا قئاوعو يراد اإل لمعلا ةنرصع نيب برغملا ب ةينورتكل اال ةراد يف،اإل رتساملا مولبد لينل ةلا سر
ةماعلا ةيلا وملا ةراد اإل صصخت ماعلا نوناقلا ، ةيعماجلا ةنس ،2008/2009.2
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تاقفصلا ةباوب خالل نم نيسفانتملا عم لصاوتلا وا رواحتلا متي فيك 

؟ ةيمومعلا

اهل لهو اينورتكلا تامولعملا لدابتل سفانتملا ناسحتسا ىدمام مث

؟ يداعلا لماعتلا ك ةيفاك ةيقادصم

: يلا تلا ميمصتلا خالل نم هتبراقم لواحنس عوضوملا اذه ةسم ال ملو

: ميمصتلا

: ةمدقملا

: ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا األلو: ثحبملا

: ةينورتكل اال تاقفصلا ةباوب األلو: بلطملا

: تامولعملل ينورتكل اال لدابت : يناثلا بلطملا

: ةينورتكل اال ةيمومعلا تاقفصلا يف ةعبتملا ةرطسملا : يناثلا ثحبملا

: ةينورتكل اال ضورعلا مييقتو حتفو عاديإ جمانرب األلو: بلطملا

:" ةينورتكل اال تاصقانملا جمانرب " ينورتكل اال دهعتلا : يناثلا بلطملا

: ةمتاخلا

: ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا األلو: ثحبملا
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يف ةينورتكل اإل ةراد اإل تاقيبطت مهأ نيب نم ةيمومعلا تاقفصلا 3 ةباوب ربتعت

لدابت خالاهل نم متي يتلا ةانقلا ةباثمب ربتعت ثيح ةيمومعلا تاقفصلا لا جم

. نيلماعتملا و ةراد اإل نيب تامولعملا

: ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب األلو: بلطملا

تاونس ذنم 2007 رياربف 5 موسرم نم 76 ةداملا بجومب ةباوبلا هذه تثدحأ

ةماع تاباوب لكش ىلع تاراد باإل ةصاخ عقاوم ثادحإ ةركف تناك ثيح

يترادإ جمانرب فادهأ مهأ نمو برغملا ب ةيمقرلا ةراد اإل تامدخ ىلإ جولولل

ىلع دمتعي ثيح 4 هتمدخ يف اهنأب هروعشو نطاوملل ةراد اإل ءامتنا ينعي يذلا

ةمظنم تامولعم ةدع مدقي ةعاس 24/24 هيلإ لوصولا نكمي يرواحت ماظن

نطاوملا ضرتعت يتلا لكاشملا و ليقارعلا زواجت كلذ نم فدهلا و ةحيحصو

ىلع لوصحلا لجأ نم تارادإ ةدع نم اورمي نأ مهيلع بجي التذإ واقملا و

طإال مت دقو اذه ، ةريحلا و سبللا مهيدل دلوي امم دحاو دعب تاذ ةطيسب ةمدخ

ريغ 2007 ماع ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا لبق نم ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب ق

يف إال ةيمومعلا تاقفصلا ب ةقلعتملا تامولعملا رشنل ةيمازلإ حبصت مل اهنأ

يف صن يذلا ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتملا 2013 سرام 20 موسرم لظ

ةنيزخلل دهع يتلا ةيمومعلا تاقفصلا ةباوبب رشنت نأ ىلع هنم 147 ةداملا

: ةيلا تلا تانايبلا و قئاثولا 5 اهرييستب ةكلمملل ةماعلا

جماربلا ، ةيمومعلا تاقفصلل ةمظنملا ةيميظنتلا و ةيعيرشتلا صوصنلا

نييمومعلا نيلماعتملا عيمجل عساو ءاضف ريبعتلا حص نإ يهف عقوملا نم عسوأ ةباوبلا ، تاقفصلا لا جم يف صصختم
اهب نيمتهملا فلتخمل هجومو ةيمومعلا ...3

برغملا ب يراد اإلصالحاإل لوح ىلو األ ةينطولا ةرظانملا ةيضرأ ، تايدحتو ةيبرغملا ةراد 2010اإل يف طابرلا يف تمظن ةودن 7
8و يام ص2002 42.4

ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا موقت ، ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب ريسم يلي، امب :
ةباوبلا ب ةصاخلا ةينقتلا ةيتحتلا ةينبلا نيطوت .

ةباوبلل ةيروطتلا و ةيئاقولا ةنايصلا .
ةباوبلا جولو نم مهنيكمتل عيراشملا باحصأب ةصاخلا نيلمعتسملا تاباسح ريبدتو ثادحإ .

ةباوبلل يريفشتلا و ينقتلا اآلنم نامض .
ةباوبلا راطا يف عيراشملا باحصأ لبق نم ةلمعتسملا ةينورتكل اال دهاوشلا ريبدت " ةداملا 2 ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق نم

مقر 1872.13 ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب يف قئاثولا رشنب ".5
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6.... راهش اإل ،عإالتان ءاضتق دنعاال اهنييحتو تايرتشملل ةيعقوتلا

رصحلل ديفملا دادعتلا نم عونب ةداملا هتاه يف ماق عرشملا نأ ظح ال وملا
وأ رييغت ةيناكمإ طبرو ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب يف اهرشن بجاولا قئاثولل

ةراشتسا دعب ةيلا بملا فلكملا ريزولل رارق رودصب قئاثولا هذه ةحئ ال ميمتت
قئاثولا هذه رشن طورش ددحي فوس يذلا هسفن رارقلا وهو تاقفصلا ةنجل

كلذ رودصب نيهر ةداملا هذه ليعفت نإ رخأ ىنعمب ، ةروكذملا ةباوبلا يف
نأ يهو صوصخلا اذه يف اهيلإ ةراش اإل نيعتي ىرخأ ةظح مال كانهو ، رارقلا

لحارملا عيمج لمشت اهنأ إال يرصح لكشب ةددحم اهنوك مغرو قئاثولا كلت
عإبالتان ارورم راهش اإل عإالتان نم اءدب ، ةيمومعلا تاقفصلا اهنم رمت يتلا
تابلط جئاتنو عقاوملا ةرايز رضاحمو ةسفانملا ىلإ ةوعدلا تافلمو حيحصتلا

.7 تاقفصلا ذيفنت ءاهتنا ريراقت ىلإ ال وصو ، ضورعلا
تامولعملا لدابت متي ىتحو ، مومعلل تامولعملا كلت لك ةحاتإ ينعي امم

متي هنا ىلع 2013 سرام 20 موسرم 150نم ةداملا تصن دقف ربكا لكشب
يف نييتامدخلا و نيدروملا و نيلواقملل ةينورتكل اال تايطعملل ةدعاق نيطوت

اال قئاثولا و تامولعملا ىلع تايطعملا ةدعاق يوتحتو ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا
المهت هؤمو ، نييتامدخلا و نيدروملا و نيلواقملا الء ؤهب ةقلعتملا ةينورتكل
ىلع تاقفصلا ءاسرإ يدافت نم نكميس ام وهو ، ةينقتلا و ةيلا وملا ةينوناقلا
ةلكشم نم نوناعي ،وأ مهتامازتلا يفاإلخاللب قباوس وأ لكاشم مهل نيلواقم
تاقفصلا ءاسرإ حلا يف بولطملا لكشلا ب ةقفصلا ذيفنت قيعت فوس

.8 مهيلع
ةماعلا ةنيزخلا ناف ةروكذملا ةباوبلا جولو نم عيراشملا باحص أل انيكمتو

دعب كلذو رس ةملكو باسح مسا مهنم دحاو لك ةراشإ نهر عضت ةكلمملل
عقومو ةحيحص ةيفيكب ةءولمم ليجستلل   ةرامتس ال عورشملا بحاص لا سرإ
لمحتيو ،9 ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب نم ةرامتس  اال هذه ليمحت متيو ، اهيل

هب ةصاخلا رسلا ةملكو باسحلا لا معتسا ةيلوؤسم هدحو عورشملا بحاص
. ةباوبلا يف اهرشنب موقي يتلا تامولعملا نومضم نع ال وؤسم ربتعي امك
ةيسنرفلا و ةيبرعلا نيتغللا ب ديحولا ماضنلا ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب لكشتو
تاعامجلا و ةلودلا تاسسؤم تاقفصب   ةقلعتملا تامولعملا رشنل مضنملا

اديرف ال خدم اهنم لعجي يذلا .....األرم ةيمومعلا تاسسؤملا و ةيبارتل
و ةيمومعلا ةيبلطلل جولولا ةيرح نامض نم نكمي ةيمومعلا تاقفصلل

ةداملا 5 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق نم 1872.13 خيراتب 13 وينوي 2013 ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب يف قئاثولا رشنب .6

قارحلا ةيسا ، برغملا ب ةينورتكل اال ةراد اإل باتك " اجذومن ةيمومعلا تاقفص "، طابرلا عيزوتلا و رشنلا و ةعابطل الم سلا ،راد
ةعبطلا ص2015 116/1177

ناريك نب فرشا ، ةيمنتلا ناهرو ةيمومعلا تاقفصلا ريبدت ، ماعلا نوناقلا يف رتساملا مولبد لينل ثحب و، نوناقلا صصخت
ةيعماجلا ةنسلا ، ةجنط ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةينوناقلا مولعلا ةيلك ، يدعسلا كلملا دبع ةعماج ، ةيمنتلل ةيراد اإل مولعلا

140.8،ص2010/2011

ةرقفلا 2 ةداملا نم 4 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق نم 1872.9
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الت10. واقملا نيب ةيسفانتلا زيزعت اذكو نيسفانتملا عم لماعتلا يف ةاواسملا
ةباوبلا رارقتسا ىلع ىلوأ ةلحرم يف ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا تصرح دقو
عقوملا ىلإ جولولا ىلإ حاجنلا ةبسن تزواجت ثيح ةينقتلا اهتيلا عف نيسحتو
تايلمعلا ةفاكل ةبسنلا ب يناوث 03 يف ةددحم ىوصق ةباجإ ةدم 99,99%
نيرتشملل راعشإ ماضن ثادحإ ىلع ةيناث ةلحرم يف ةنيزخلا تلمعو , ةزجنملا
ةمضنملا رطاسملا ب ةقلعتملا ءاطخ األ كرادت نم مهل انيكمت نييمومعلا

.11 ةيمومعلا تاقفصلل
ةيمومعلا تاقفصلا ةباوبب نيلجسملا نييمومعلا نييرتشملا ددع غلب دقو  

,و ةلود ةسسؤم 1827 مهنيب نم ,3902 هردق 2016,ام ربنجد 31 دودح ىلإ
ةروشنملا باإلعالتان قلعتي اميفو . ةيمومع ةسسؤم و397 ةيبارت ةعامج 1678

عإالن 33320 اهدحو 2016 ةنس مسرب اهددع دقف ةباوبلا ب
ددع ,امإ رئاز 60000 يلا وح ايرهش ةباوبلا عقوم روزيو , ضورعلا بلط

ةينورتكل اال ةدعاقلا مضتو ،12 ةحفص مالنيي زهانيف ةءورقملا تاحفصلا
ةياهن دودح ىلإ ةباوبلا ب نيلجسملا نييتامدخلا و نيدروملا و نيلواقملل

. ةيبنجأو ةينطو ةلواقم 7852 زهاني 2016ام ربنجد

: تامولعملل ينورتكل اال لدابت : يناثلا بلطملا

يف ةمدختسملا تايل نماآل ةعومجم تامولعملل ينورتكل اال لدابتلا ب دصقي

اهعم نيلماعتملا و ةراد لإل ةعباتلا رتويبمكلا ةزهجأ نيب لمعلا تامولعم لدابت

و ةيراد اإل فيراصملا ضيفخت اهدئاوف نمو قرولا دمتعت ال ةينورتكلا ةقيرطب

ىلإ ةفاضإ ديربلا لا معإو قئاثولا عم لماعتلا يف لوذبملا دهجلا نم ليلقتلا

لكشب تامولعملا لقنو قئاثولا هذه ةرادإ ىلع ةقفنملا فيراصملا ضيفخت

.13 عرسأ

نيكمت تامولعملل ينورتكل اال لدابتلا قيبطت نع تبترت يتلا ةيباجي اال نمو

لقنتلا ءانع فيفخت نم ةقفصلا يف ةكراشملا يف نوبغري نيذلا نيلواقملا

و تقولا مهل رفو امك الت محتلا رتفد وأ ةقفصلا فلم بحسل ةحلصملا ىلإ

نم طسق هل رفو امك ةينعملا ةحلصملل لقنتلل لواقملا هلذبي ناك يذلا دهجلا

ةيلا ملا ةلجم ، ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا : يمومعلا ءارشلا ريبدت يف لضفأ ةعاجن وحن " فلم " داصتق اال ةرازو ،
ةيلا ،وملا ددعلا 32، سرام ص،2017 19.10

ةحفصلا و عجرملا سفن .11

ةحفصلا و عجرملا سفن .12

زارك نودلخ ، لقنلا تاعاطق يف اهتاقيبطتو قئاثولا و تانايبلل ينورتكل اال لدابتلا ةينقت ، ةينفلا تاساردلا ةلسلس ، ددعلا 10
ص،2010رايا 6.13
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ةسمخ ءادأ لباقم فلملا بحسي لواقملا ناك لقنتلا ىلإ ةفاض بفاإل لا ملا

.14 ةقرولل مهارد

لواحي هنا نم مغرلا ىلعو يبرغملا عرشملا نأ وه هتغاستسا نكمي امال نكل

نم ةراد عماإل نيلماعتملا مامأ لا جملا حتفي ال إالهنا ةينورتكل اال ةراد اإل ينبت

ةيناكمإ ىلع صني نأ هب ردج األ ناكو ةيجولونكتلا لئاسولا ب سانئتس اال لجا

نأ ذإ ينورتكلا لكشب اهنع ةباج اإل نيسفانتملا تاملظتو تاراسفتسا لا سرإ

ىلع ةراد عماإل نيلماعتملا عيجشت هليعفت مت اذإ هناش نم ىضتقملا اذه

. ةينورتكل اال لئاسولا مادختسا

عنمي يذلا امف اينورتكلا تامولعملا لدابتو تاحيشرتلا ثعب ناكم مادباإل امف

األلج قيض ناو ةصاخ ينورتكلا لكشب ةيراد اإل تاملظتلا ميدقت نم

فورظ عم التيالمء ةيراد اإل نوعطلا ضعبب ةصاخلا رطاسملا ب هيلع صوصنملا

ناك اذإ ةينعملا ةراد اإل ىلإ لصيل امايأ قرغتسي يذلا يداعلا لا اإلسر زاجنا

ديربلا ب هملظت لا سرإ راتخاو اهذوفن ةرئاد جراخ ميقي رملا ب ينعملا

.15 نومضملا

لجا رصح وه ةيمومعلا تاقفصلا لا جم يف هارك اذهاإل دوجو ىلع ليلد ريخو

ىلع ضورعلا بلط ةجيتن رشن دعب مايأ ةعبسب هتياكشل سفانتملا ميدقت

فرط نم جاجتح لال ةضرع األرثك رارقلا يه ةجيتنلا هذه نوك نم مغرلا

.16 ةقفصلا هيل ىسرت يذلا سفانتلا ددحت ألاهن نيسفانتملا

لماعتيس فيكو عورشملا بحاص ىلإ ةينورتكلا ةياكش ثعب حصي أال نكل

سفانتملا فرط نم لا اإلسر اذه ةيجحب كسمتلا عم يراد اإل يضاقلا

؟ عورشملا بحاص ندل نم هتحص مدعب عفدلا و يكتشملا

األ ينورتكل لااال اإلسر ةطساوب ةمدقملا ةياكشلا جتنت نأ نم عنمي ال كلذ نكل

ناولش ىنبل ، ةيلحملا ةراد اإل ثيدحت يف ةينورتكل اال ةراد اإل رود ، اجذومن ناوطتب ةيرضحلا ةعامجلا ، رتساملا مولبد لينل ثحب
ماعلا نوناقلا ،يف يلحملا نأشلا ريبدت رتسام ، يدعسلا كلا ملا دبع نسحلا ةعماج واال، ةيداصتق واال ةينوناقلا مولعلا ةيلك

ةجنط ، ةيعامتج ، ةيعماجلا ةنسلا 2011/2012.14

قارحلا ةيسا ص،مس، 109.15

ديزما ،يجاليل ةلودلا تاقفص يف ةسفانملل ةيئاضقلا و ةينوناقلا ةيامحلا ، ةيمنتلا و ةيلحملا ةراد اال ةيبرغملا ةلجملا تاروشنم ،
ةيعماج لا معأو تافلؤم ةلسلس ، ددع ةنس،79 ص2008 59.16
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باستح ال قلطنمكو ءاغل اإل ىوعد لوبقل ملظتلا ءارجإب قلعتملا ينوناقلا رثأ

ا لدابتلا ب قلعتملا 53/05 نوناقلا تايضتقم ىلع اسيسأت كلذو اهعفر داعيم

اهبجومب نوكت يتلا ةماعلا ةدعاقلل نمضتملا 17 ةينوناقلا تايطعملل ينورتكل ال

تابث اإل ةوق ثيح نم ةاواسملا مدق ىلع ةينورتكل اال ةقيثولا و ةبوتكملا ةقيثولا

اهددحي يتلا تافرصتلا زاجنا يف ةريخ األ هذه لا معتسا عنمب رملا قلعتي مملا

.18 رصحلا ليبس ىلع نوناقلا

غاستسملا ريغ نم ناف يراد اإل يضاقلا مامإ تابث اإل ةيرح وه لص نأاأل ثيحو

يحلا األرث مودعم هرابتعاو ةينورتكلا ةقيرطب زجنملا ملظتلا ءارجإ داعبتسا

ملظتلا نم ةياغلا هراطإ يف تققحت اذإ اميس ال ةيئاضقلا ةموصخلا راسم

ذاختاو لا باإلسر ينعملا ريزولا وأ عورشملا بحاص لصوت يف ةلثمتملا

.19 كلذ عنمي حيرص ينوناق صن دجوي ال هناو ةصاخ هنومضم نم فقوم

نماإل ةعومجم ةينورتكل اال تامولعملا لدابت عوضوم حرطي ىرخأ ةيحان نمو

اال ةراد اإل ىلع دامتع اال حلا يف ةيبرغملا ةراد اإل هجاوتس يتلا تايلا كش

تاعارم مازتلا ب عورشملا بحاص ءافو نم دكأتلا ةيفيك اهنيب نم ةينورتكل

لوحتتس مازتل اذهاال ةعيبط ناب معال نيسفانتملا عم لصاوتلا يف ةاواسملا

ةيداعلا قرطلا نأ ذإ ةليسو ميدقتب مازتلا ىلإ ةجيتن قيقحت نم مازتلا نم

ةيرورضلا قئاثولا ميلست عورشملا بحاص نم يضتقت تامولعملا لدابتل

نيحشرتملا عيقوتب هيلع ادوهشم ايدام اميلست حيشرتلا فلم ريضحتل

اال لصاوتلا حةلا يف امأ ضرغلا اذهل ةدعملا ةيراد التاإل جسب هخيرات توبثبو

نيسفانتملل خيراتلا سفنب لا اإلسر ثعبب عورشملا بحاص يفتكي ينورتكل

نمازت يف اعيمج مهلصوت نامضب مزلم نوكي نا نود ةقفصلا ماربإب نيينعملا

رداصلا ينورتكل لااال باإلسر لصوتي مل يذلا سفانتملا نأ امك لا اإلسر اذهب مات

مقر فيرش ريهظ 1.07.129 يف رداص 19 ةدعقلا يذ نم 1428"30 ربنون 2007 مقر وناقلا ذيفنتب ب53.05" قلعتملا
ةينورتكل اال تاياطعملل ينورتكل اال لدابتلا .17

ديزما اليل يجلا ص،مس، 111.18

قارحلا ةيسا ص،مس، 110/111.19
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قحاالطالع كلمي ال ضورعلا بلط فلم قئاثو ناشب عورشملا بحاص نم

ةيداعلا ةقيرطلا لا معتسا ةلا حل خالاف كلذو قئاثولا ب هلصوت مدع بابسأ ىلع

نم ةدافتس اال اهيف رفوتت يتلا نيسفانتملا ةراشإ نهر قئاثولا هذه عضول

.20 روكذملا قحلا

يه اضيأ سفانتملا و ةراد اإل نيب ةلدابتملا تامولعملا ةيرس عوضوم نا امك

ةيرس ةيامحب ةمزلم نوكت نم يه ةراد اإل رابتعاب ةقباسلا اإلكشاالت نيب نم

لمحتي نيح يف ةيداعلا قرطلا ىدحإب الاهم تسا درجمب قئاثولا كلت

كلت ريفشت قيرط نع مهلا سرإ ةيرس ةيامح ئبع مهسفنأ نوسفانتملا

ةيمومعلا تاقفصلا ةنودم نأ ىلإ ريشن انهو اينورتكلا اهثعب حلا يف تانايبلا

ا مهتافلم نيصحت نيسفانتملا نم بلطي نأ عورشملا بحاصل زيجت ةيسنرفلا

و تاحيشرتلا حتف لعجت نأ اهناش نم ةيئامح ريبادتب هيلا ةلسرملا ةينورتكل ال

ةلا سم ىلإ ريشن نأ الدب بلطملا اذه ةياهنبو مهلخدت ىلع افقوتم ضورعلا

األ طباوض قفو اينورتكلا ةلسرملا ةيراد اإل قئاثولا ظفحب قلعتت ةيساسأ

ةينورتكل اال لصاوتلا ةينقتب األذخ تدارأ يه نإ ةمزلم ةيبرغملا ةرادلا ف فيشر

ةيداعلا قئاثولا ظفحت امك ةينورتكل اال ةقيثولا ظفحل ةمز لاال لئاسولا ريفوتب

ظفح لجأب ةقلعتملا ةينوناقلا طورشلا ءازإ اهعم ةاواسملا مدق ىلع نوكتل

لئاسولا ريفوت ةراد اإل ىلع نيعتي امك اهيلع االطالع نيقفرملا قحبو قئاثولا

ميظنتو ةينورتكلا ةقيرطب ةلسرملا قئاثولا سالةم نامضل ةيرورضلا ةينقتلا

وأ اهعايض يدؤي اهلا سرإ ةقيرط وأ اهلكش ناك يأ قئاثولا الن اهلا معتسا

عماإل دقاعتملا قح تيوفت ىلإ الاهم تسا دعب لا معتس لال اهتيلباقب ساسملا

ةيمومعلا ةقفصلا ذيفنت ءانثأ ديفت تامولعم ةفرعم يف وأ باألرم ةينعملا ةراد

بلطل هيلإ دانتس اال ةراد عماإل دقاعتملل نكمي ايرطسم بيع لكشي امم

.21 كلذ ببسب هل عقي نا نكمي ررض يأ نع هل ضيوعت

ديزما اليل يجلا ص،مس، 61.20

ديزما اليل يجلا ص،مس، 67 اهدعب امو .21
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ةئم ةداملا بسح ةمزلم ريغ ينطولا عافدلا ةرادإ تاقفص نأ ركذلا ب ريذج

ا لدابتلا ةرطسم ىلإ ءوجللا ب ةيمومعلا تاقفصلا موسرم نم نوعبس و دحاو

هذه يف ةيرسلا ب مازتل اال ةرورض يف هرربم دجي رمأ وهو قئاثولا ينورتكل ال

ابلطم ينورتكلا لكشب تامولعملا لدابت ناك اذإو ماعلا لألنم ةيامح تاقفصلا

متي نأ نكمي ال هناف اهعم لماعتملا و ةراد اإل نيب لا عف لصاوت قيقحتل ايرورض

.22 هقيقحتب ةليفكلا لئاسولا ترفوت ديجإالاذإ لكشب

: ةينورتكل اال ةيمومعلا تاقفصلا يف ةعبتملا ةرطسملا : يناثلا ثحبملا

ىلع ادئار اجمانرب ةينورتكل اال ضورعلا مييقتو حتفو عاديإ جمانرب ربتعي

بجومب جمانربلا اذه تادحا مت دقو . طسو األ قرشلا و ايقيرفا لا مش ديعص

يتلا ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتملا 2013 سرام 20 موسرم نم 147 ةداملا

ةقيرطب نيسفانتملا ضورعو ةفرظا بحسو عاديإ نكمي هنا" ىلع تصن

." ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب يف ةينورتكلا

: ةينورتكل اال ضورعلا مييقتو حتفو عاديإ جمانرب األلو: بلطملا

2014 ربنتش 4 خيراتب 20.14 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق نمضت

طورشلا ةيداملا ةفصلا نم ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ رطاسم ديرجتب قلعتملا

. ةينورتكلا ةقيرطب نيسفانتملا ةفرظا بحسو عاديا دنع اهتاعارم بجاولا

: يلي اميف طورشلا هذه ددحتتو

لبق نم ناحنمي رسلا ةملكو باسح مسا ىلع عورشملا بحاص رفوت 

ليمحتلل ةلباقلا " ليجستلا ةرامتسا " لا سرإ دعب ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا

اهمتخو اهعيقوتو ةحيحص ةيفيكب اهئلمو ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب نم

. هفرط نم اينوناق

. ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب تايفيظو ىلإ جولولل ةينقتلا تابلطتملل لا االثتم

عضوب عورشملا بحاص مايق قيرط نع ةينورتكل اال تاقفصلا ءارجإ متيو

نيسفانتملا ةراشإ نهر ةيليمكتلا تامولعملا و قئاثولا و ضورعلا بلط فلم

قارحلا ةيسآ ص،مس، 113/114.22
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بلط ىلع ينورتكل اال درلا تايفيك حيضوت عم ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب ىلع

بلطب قفري عورشملا بحاص ناف ضرغلا اذهل اقيقحتو . روكذملا ضورعلا

نيسفانتملا ناكمإب حبصي كلذبو ريفشتلل ةجودزم حيتافم روكذملا ضورعلا

هل23. ةلمكملا قئاثولا اذكو ضورعلا بلط فلم ليمحتو صحف

ىلإ ةراش اإل ركذلا ةفلا سلا تانايبلا ىلإ ةفاضإ ضورعلا بلط عإالن نمضتيو

لك ىلوتيو ،24 يقرو لماح ىلع وأ ةينورتكلا ةقيرطب ضورعلا ميدقت ةيناكمإ

اهب يلدي يتلا ةفلغ نماأل غالف لك اهنمضتي يتلا قئاثولا ةفاك عمج سفانتم

نم اينورتكلا ةعقوم ةروكذلا قئاثولا نوكت نا بجيو ، ينورتكلا فلم راطإ يف

قيرط نع ينورتكل اال عيقوتلا متيو هليثمتل هلهؤي نم وأ سفانتملا فرط

عاديإ لبقو ،25 ةصتخملا ةطلسلا فرط نم ةملسم ةينورتكلا قيدصت ةداهش

. اهريفشت متي ةينورتكل اال قيدصتلا ةداهش ةطساوب نيسفانتملا ةفرظا

ةيكيتاموتا ةفصب تايطعملل خيرات عوضوم نوكي نا بجي عادي اذهاإل نأ امك

تاقفصلا ةباوب لا سرإ اضيأ نيبي امك ينورتكل اال عادي اإل ةعاسو خيرات نيبي

مت فرظ لك بحس ةيناكمإ نيسفانتملل 20.14 رارقلا لوخ دقو ،26 ةيمومعلا

حتفب ةصاخلا ةسلجلل نيددحملا ةعاسو مويلا لبق سفانتملا لبق نم هعاديإ

ةيلمع ظفحتو ةينورتكل اال قيدصتلا ةداهش ةطساوب بحسلا متيو ةفرظ اال

. ةفرظ اال عاديإ لجس يف يكيتاموت اال بحسلا

طورشلا سفن قفو ةديدج ةفرظا عاديإ هتفرظا بحس يذلا سفانتملل قحيو

ةريخ األ هتاه ىلإ لوصولا دنع ،27 ةفرظ اال حتف خيرات لبقو عأاله اهيلإ راشملا

لماح ىلع ةمدقملا ءاوس ، ةينورتكلا ةقيرطب نيسفانتملا ضورع مييقت اذكو

ىلع ةيراجلا ةيرطسملا تاءارج اإل سفن ةينورتكلا ةقيرطب ةلسرملا وأ يقرو

ةداملا 5، مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق نم 14/20 يف رداص 08 ةدعقلا يذ 1435"4 ربمتبس 2014" ديرجتب قلعتي
ةيداملا ةفصلا نم ةيمومعلا تاقفصلا ماربا رطاسم .23

ةداملا 6 رارقلا سفن نم .24

ةداملا 8 رارقلا سفن نم .25

ةداملا 9 رارقلا سفن نم .26

ةداملا 10 رارقلا سفن نم .27
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20 موسرم نم 40 ىلإ 36 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا و ضورعلا بلط

ةنجل لا غشأ ءاهتنا نيح ىلإ كلذو ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتملا 2013 سرام

حيتافمو جولولا قوقح هل ملست يذلا ةنجللا سيئرلو ،28 ضورعلا بلط

نيسفانتملا ةفرظا ىلإ طخلا ربع جلي ،نأ ضورعلا بلطب ةقلعتملا ريفشتلا

. ةيمومعلا تاقفصلا ةباوبب اهعاديإ مت يتلا

الال تخا ىلإ وأ ةباوبلا تامدخ رفوت مدع ىلا عجرت ةينقت تابوعص هتفداص اذإف

حتفل نيددحملا ةعاسلا و خيراتلا دنع ضورعلا مييقتو حتف ةقاعإ اهناش نم ت

يف ةقفصلا مربتو ،29 ةعاس ب48 ةروكذملا ةسلجلا ءاجرإ هل قح ةفرظ اال

فلم ساسأ ىلع كلذ ، ضورعلا تابلط ىلع ينورتكل اال درلا ةرطسم باقعأ

.30 يقرو

طبر عرشملا نا وه ظح ال ملا نأ ىلإ ةماهلا تايضتقملا هذه نم مغرلا ىلعو

طورش ددحي ةيلا بملا فلكملا ريزولل رارق رودص نيبو داوملا كلت ليعفت نيب

. نيسفانتملا ضورعو ةفرظا بحسو عاديإ تايفيكو

فرط نم هداعبتسا مدع طرشب نوهرم ينورتكل اال لا اإلسر اذه نأ امك

ودعي نأاألرمال ينعي امم ، ةيمومعلا ةقفصلا عإالن بجومب عورشملا بحاص

31،امك ضورعلا و تاحيشرتلا لالعاد ةيداعلا قرطلل ةفاضم ةقيرط نوكي نأ

امو يلا، حلا تقولا يف اهب دتعن نأ نكمي ال ةيلبقتسم ةقيرط اهنأب لوقلا نكمي

لإل قرطتي مل تاحيشرتلا عاديا قرط نع ثدحت امدنع عرشملا نا وه دكؤي

صنت يلا حلا ةيمومعلا تاقفصلا موسرم نم 31 ةداملا ف ينورتكل لااال سر

: امإف مهرايتخا بسح متي نيسفانتملا ةفرظا عاديإ نأ ىلع

بلط عإالن يف نيبملا عورشملا بحاص بتكمب لصو لباقم عدوت نأ 

. ضورعلا

ةداملا 149 موسرم نم 20 سرام 2013 ةرقفلا 01و ةداملا نم 11 رارقلا نم 20.14.28

تارقفلا 5و4و3و2 ةداملا نم 11 رارقلا نم 20.14.29

ةداملا 12 رارقلا تن .30

ديزما اليل يجلا ص،مس، 61.31



14

بتكملا ىلإ لصوتلا ب راعش عماإل نومضملا ديربلا قيرط نع هجوت نأ 

عأاله. هيلإ راشملا

لبقو ةسلجلا ةيادب دنع ضورعلا بلط ةنجل سيئر ىلإ ةرشابم ملست نأ 

نيددحملا ةعاسلا و خيراتلا يف ةفرظ الماال تسا لجا يهتنيو ، ةفرظ اال حتف

. ضورعلا بلطلا نع يفاإلعالن ةفرظ اال حتف ةسلجب

ىلإ سانئتس اال ليبس ىلع ولو رشي مل عرشملا ناب قبس امم حضتيو

ىتح ةيديلقتلا قرطب ثبشتي زيلا امو ، تاحيشرتلا لا إلسر ةينورتكل اال ةقيرطلا

نم 29 ةداملا ىلإ ريشن انهو . حيشرتلا فلم يف ةمز لاال قئاثولا ب قلعتي اميف

سفانتم لك ىلع نيعتي يذلا فلملا عضوي اهيف:" ءاج يتلا موسرملا سفن

غال ىلع فرطلا اذه يوتحي ....., ةيلا تلا تانايبلا لمحي قلغم فرظ يف هميدقت

امدنع ةزيمتم ةفلغأ 3 ،وأ بولطم ينقتلا ضرعلا نوكي ال امدنع نيزيمم نيف

يدبال32. اضرع نمضتي مل وآ نمضت ءاوس ، ابولطم ينقتلا ضرعلا ميدقت نوكي

ربع اهثعب نكمي قئاثو درجم نم نوكتي ال حيشرتلا فلم ناب ظح نال اذكه

تاهجلا ىلإ لصت نأ بجي ةفرظا ىلع يوتحي امنإو ، ينورتكل اال ديربلا

ةيرسلا و ةيفافشلا نم ردق ربكا قيقحتل انامض كلذو ، ةقلغم يهو ةصتخملا

حيشرتلا فلم لا سرإ زيجي يسنرفلا عرشملا نأ ىلإ ريشن ددصلا اذه يفو

ريبكلا مجحلا نم قئاثوب بوحصم ضرعب األرم قلعتام اذإ ، نيتعفد ىلع

هتاه يف نكمي ،ذإ ينورتكل لااال اإلسر تاهاركا ببسب اهلوصو رخأت ىشخي

ا هعيقوت لا سرإ باألرم ينعملا سفانتملل صخري نأ عورشملا بحاصل ةلا حلا

يذلا ينوناقلا األلج لخاد هحيشرت ليجستل ىلو األ ةعفدلا يف ينورتكل ال

نأ اذبحو ،33 لا نماإلسر ةيناتلا ةعفدلا يف ضرعلا لوصو ةهجاوم يف هب دتعي

يطعي ىتح ددصلا اذه يف يسنرفلا عرشملا ب يبرغملا عرشملا يدتقي

، ددحمو قيض لجأب مهديقي وال مهتاحرتقم دادع إل ربكا تقو نيسفانتملل

قارحلا ةيسا ص،مس، 103/104.32

ديزما اليل يجلا ص،مس، 64.33



15

.34 حيشرتلا ةيلمعل ةبلطتملا قئاثولا عيمجت ةبوعص ملعن نحنو ةصاخ

ذاختاب نيهر اينورتكلا ضورعلا و تاحيشرتلا لا سرإ ناف مومعلا ىلعو

يذلا ينوناقلا األرث ديحوت ةيلا كشإب اساسأ طبترت يتلا ، ريبادتلا نم ةعومجم

امهنأ ،طاملا يداعلا لا عماإلسر ينورتكل لااال اإلسر هنأشب ىواستي نأ نيعتي

، يدقاعتلا مازتل اال ءوشنل لاالمز لوبقلا و باجي اإل ءاقتلا ريضحتل ةليسو اعم

.35 ةلودلا تاقفصل مظنملا موسرملا قفو مظنملا يرابتلل ةجيتنك

:" ةينورتكل اال تاصقانملا جمانرب " ينورتكل اال دهعتلا : ىناثلا بلطملا

نم ةيمومعلا تاقفصلا ءارج إل ةديدج ةرطسم ةينورتكل اال تاصقانملا جمانرب

ةقلعتملا ةيراجلا تاديروتلا تاقفص دقع نم عورشملا بحاص نيكمت اهناش

قيرط نع ةزيمم صئاصخ بلطتت وال قوسلا يف ةدوجوم تاجتنم ءارشب

.36 ةينورتكلا ةصقانم

اجن نادلبلا نم ةعومجم يف ةينورتكل اال ةموظنملا هذه تاقيبطت تتبتا دقو

تاقفصلا دقعل ةمضنملا رطاسملا ءطبو تاديقعت نم دحلا يف اهتع

يذلا ،األرم تاقفصلا هذه زاجنا يف ةيرشبلا دراوملا لخدت صيلقتو ةيمومعلا

تاقفصلا ىوتسم ىلع ةديجلا ةماكحلا و ةيفافشلا سيركت يف مهاس

.37 ةيمومعلا

2013 سرام 20 موسرم نم 151 ةداملا يف اهتيعجرم ةرطسملا هذه دجتو

اهيلإ ءوجللا طورشو ايفيك ديدحت مت دقو ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتملا

2014 ربنتش 4 خيراتب 20.14 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارقب اهئارجإو

لصفلا " ةيداملا ةفصلا نم ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ رطاسم ديرجتب قلعتملا

ةيلا وملا ميلعتلا ك ةارازولا ضعب ةبرجت ىلا ريشن انه نا، لدبف فيظوتلا تارابم يف ةليمج ةينقت ىلع دمتعت تادب يتلا
ةينورتكل اال مهتاحيشرت لا سراب نوفتكي ةددحم زكارمب اهنوعدوي وا نومضملا ديربلا ربع مهقئاثو نوحشرملا لسري ، دعبو

مهحيشرت يف اهب ولدا يتلا تانايبلا ةحص دكؤت يتلا قئاثولا ميدقتب نومقي واخالاهل ةارابملا ةزايتجا .34

قارحلا ةيسا ص،مس، 105.35

ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا ةيلا، ملا ةلجم ص،مس، 20.36

ةحفصلا و عجرملا سفن .37
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."32 ىلا 15 نم داوملا , ثلا ثلا

عإالن رشنب عورشملا بحاص مايق قيرط نع ةينورتكل اال ةصقانملا يرجتو

ىلع اإلعالن اذه يوتحيو , ةيمومعلا تاقفصلا ةباوبب ةينورتكل اال ةصقانملا

: ةيلا تلا تانايبلا

. ةينورتكل اال ةصقانملا عوضوم 

. عورشملا بحاص 

. ةفرظ اال عادي إل ىصق األ خيراتلا 

ةينورتكل اال ةصقانملا ماتتخاو ءدبل نيددحملا ةعاسلا و مويلا 

. اهديدمت ةدمو

. ةينورتكل اال ةصقانملا حةلا يف ةبلطتملا قئاثولا ب ةتبثملا ةداملا ىلإ اإلحةلا

. نيسفانتملا نم ةبولطملا طورشلا 

. ةصقانملا يف ةكراشملل مهليجست بجاولا نيسفانتملل ىند األ ددعلا 

. ةصقانملل نيلوبقملا نيسفانتملل ىند األ ددعلا 

. عورشملا بحاص هدعأ يذلا ةينورتكل اال ةصقانملا ءدب نمث 

.38 ةينورتكل اال ةصقانملا تابتع وأ ةبتع 

نمضتي يذلا ةينورتكل اال ةصقانملا فلم رشنب عورشملا بحاص موقي امك

رتفدل اجذومنو ةصاخلا طورشلا رتفدل اجذومنو ةينورتكل اال ةصقانملا ماظن

.39 فرشلا ب حيرصتلل اجذومنو ةصاخلا طورشلا

: يلي ،ام ىرخأ رومأ نيب نم ةينورتكل اال ةصقانملا ماظن نمضتيو

يعاري يذلا ديحولا سايقملا نأ ىلإ ةراش عماإل نيسفانتملا لوبق سيياقم 

." ةفلكت األلق نمثلا وه" ةقفصلا دانس إل

اال ةصقانملا راطإ يف ةلمعتسملا ةلمعلا وه مهردلا نأ ىلع صيصنتلا 

. ةينورتكل

ةداملا 17 رارقلا نم 14/20.38

ةداملا 16 رارقلا سفن نم .39
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. ةصقانملل نيلوبقملا نيسفانتملل ىند األ ددعلا 

. ةصقانملل ىلو األ ةلحرملا يف ةكراشملا تايلكشو لا جأ

. ةيناثلا اهتلحرم يف ةصقانملا ءاهتناو ءدب ةعاسو خيرات 

40.... ةبولطملا قئاثولا 

عورشملا بحاص لبق نم اعقوم ةينورتكل اال ةصقانملا ماظن نوكي نأ بجوتيو

ايمقر خوسنم عيقوت لكش عيقوتلا اذه ذختي دقو , ةرطسملا نع اإلعالن لبق

.41 ينورتكلا عيقوت وأ

ةقيرطب مدقي نا سفانتم لك ىلع نيعتي ةينورتكل اال ةصقانملا يف ةكراشمللو

ةيفيكلا قفو فرشلا ب حيرصت ىلع يوتحي ايرادإ افلم نمضتي غالاف ةينورتكلا

عمجتلا سيسأت ةيقافتا لص أل اهتقباطمب دوهشم ةخسنو عأاله اهيلإ راشملا

لئاسولا نيبت ةركذم مضي اينقت افلم الف غلا اذه نمضتي امك ,42 ةرورضلا دنع

كراش يتلا لا األمع ةفدب ددحتو سفانتملا اهيلع رفوتي يتلا ةينقتلا و ةيرشبلا

.43 اهزاجنا يف سفانتملا

وأا ةصتخملا ةطلسلا اهنيعت ةنجل لبق نم ةينورتكل اال ةصقانملا ةرشابم متتو

سيئر ةفصب عورشملا بحاصل لثمم نم نوكتتو دعاسملا فرصلا آلرمب

ةحلصملل ايمتنم األلق ىلع امهدحا نوكي عورشملا بحاصل نيرخآ نيلثممو

زواجت حةلا يفو ةقفصلل يريدقتلا غلبملا زواجت خةلا يفو ةفصلا ب ةينعملا

ةصاخلا ةيفيكلا قفو ةنجللا لكشتت مهرد 200.000 ةقفصلل يريدقتلا غلبملا

.44 ةلودلا تاقفصب

،يه: لحارم ربعثالةث ةينورتكل اال ةصقانملا يرجتو

نيلوبقملا نيسفانتملا ةحئ ال رصحو صحف خالاهل متيو : ىلو األ ةلحرملا

ةداملا 19 رارقلا سفن نم .40

ةداملا 18 رارقلا سفن نم .41

ربوتكا ىلو اال ةعبطلا ، ةديجلا ةيلا ملا ةماكحلا ناهرو ةماعلا ةينازيملا نوناق باتك ، روصنم وسع روتكذلا 2017 ةعبطم ،
طابرلا / ةديدجلا فراعملا 201742

ةداملا 19 رارقلا سفن نم .43

ةداملا 22 رارقلا سفن نم .44



18

نيفلملا ةسارد ءوض ىلع كلذو ، ةينورتكل اال ةصقانملا ةنجل لبق نم ةصقانملل

. سفانتم لكل ينقتلا و يراد اإل

ينأ لكشب ةينورتكلا ةقيرطب ةصقانملا نم نيسفانتملا حيتت : ةيناثلا ةلحرملا

نامث األ ةعجارم نم مهنيكمتل كلذو ، ةينورتكل اال ةصقانملا نايرس عم ةازاوم

. ضيفختلا ب اهوحرتقا يتلا

اال ةصقانملا رضحم عضوو ةقفصلا دانسإب قلعتتو : ةثلا ثلا ةلحرملا

.45 ةينورتكل

ءاعدتساب ةصقانملا ةنجل موقت ةينورتكل اال ةصقانملا ةلحرم ءاهتنا بقع

قئاثولا اإلدالءب لجا نم انمث األلق ضرعلا مدق يذلا صقانملا سفانتملا

هيلإ دنست ةروكذملا ةنجللا لبق نم قئاثولا هذه صحف دعبو , ةبولطملا

ةقلعتملا نيسفانتملا ضورع مييقت ىلع ةقبطملا تاءارج لإل اقفو ةقفصلا

.46 اهنايب قباسلا ضورعلا بلطب

يقرو لكش يف فلم ىلع ءانب ، ةينورتكل اال ةصقانملا راطإ يف ، ةقفصلا مربتو

: يلي ام ىىلع يوتحي

. لصفملا يريدقتلا – نايبلا نامث األ لودج 

و داصتق اال ريزو رارق يف هيلع صوصنملا جذومنلل قباطم مازتل اال دقع 

.2013 ربنون 13 خيراتب 1874.13 مقر ةيلا ملا

. نيفرطلا لبق نم عقوم ةقفصلا عورشم 

عأاله. هيلإ راشملا رارقلا يف دراولا جذومنلا قفو دعم ةقفصلا ميدقت ريرقت 

. ةينورتكل اال ةصقانملا ةنجل تاعامتجا رضاحم وأ رضحم 

قفو ةينورتكل اال ةصقانملا قيرط نع ةمربملا تاقفصلا ىلع ةقداصملا متتو

.47 ةلودلا تاقفص ىلع ةقداصملا ب ةقلعتملا تاءارج اإل سفن

ةداملا 23 رارقلا نم .45

ناترقفلا 9و8 ةداملا نم 40 موسرم نم 20 سرام 2013 ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتملا .46

ةداملا 32 رارقلا سفن نم .47
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إ اهقيبطت يف عرشي ملو , دهعلا ةثيدح ةينورتكل اال ةصقانملا ةرطسم نأ مغرو

ةنس يفف . ةدعاوو ايباجيا ةلجسملا جئاتنلا ناف ,2015 رياني حتاف نم ءادتبا ال

غلب يريدقت نمثب ةينورتكلا ةصقانم 93 نع اإلعالن مت 2016

, مهرد 33.438.022.90 هردق يلا مجإ نمثب تدنسأ مهرد 47.732.166.00

مت امك مهرد 21,75/10.381.746.26 ةبسنب تاديروتلا ةفلكت يف قرافب يأ

ريغ لكشب 2016 ماع ةجمربملا ةينورتكل اال تاصقانملا ضعب صيلقت اضيأ

.48 ةئملا يف 60.60 زهان قوبسم

: ةمتاخ

اال تاروطتلا بكاوت تحضأو ةيمومعلا تاقفصلل ةيديلقتلا ةرظنلا زواجت مت دق

ةروص ةيمومعلا تاقفصلل ةينورتكل اال ةباوبلا ربتعت ثيحب ، ةيعامتج واال ةيداصتق

اال ةراد لظاإل يف ةيمومعلا ةمدخلا نيسحتو الح صإ ةلواحم ىلع ةيباجيا

ا نيلماعتملا و نينطاوملا نم ةيمومعلا تاراد اإل بيرقت اهناش نم يتلا و ةينورتكل

اهباإل موقت يتلا الت ماعتلا يف ةهازنلا و ةيفافشلا أدبم سيركتو نييداصتق ال

اطوش عطق برغملا ،و ةيمومعلا تاقفصلا لا جم يف ةصاخ    ةيمومعلا تاراد

ةينورتكلا تاباوب ربع ةيمومعلا تاقفصلل ينورتكل اال لماعتلا صخي اميف اظوحلم

اهب.. ةصاخ

ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا ص،مس، 21.48
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: ةدمتعملا عجارملا 

:  بتكلا 

ةيمومعلا تاقفصلا " برغملا ب ةينورتكل اال ةراد اال باتك ، قارحلا ةيسا 
.2015 ةعبطلا ، طابرلا عيزوتلا و رشنلا و ةعابطلل الم سلا "،راد اجذومن
ةماكحلا ناهرو ةماعلا ةينازيملا نوناق باتك ، روصنم وسع روتكذلا 
فراعملا ةعبطم ،2017 ربوتكا ىلو اال ةعبطلا ، ةديجلا ةيلا ملا

.2017 طابرلا / ةديدجلا

: لئاسرلا و تاحورط اال

لينل ثحب ، ةيمنتلا ناهرو ةيمومعلا تاقفصلا ريبدت ، ناريك نب فرشا 
ةيراد اإل مولعلا و نوناقلا صصخت ، ماعلا نوناقلا يف رتساملا مولبد

وا ةيداصتق واال ةينوناقلا مولعلا ةيلك ، يدعسلا كلملا دبع ةعماج ، ةيمنتلل
2011/2010 ةيعماجلا ةنسلا ، ةجنط ةيعامتج ال

ةعامجلا ، ةيلحملا ةراد اإل ثيدحت يف ةينورتكل اال ةراد اإل رود ، ناولش ىنبل 
، ماعلا نوناقلا يف رتساملا مولبد لينل ثحب ، اجذومن ناوطتب ةيرضحلا
ةيلك ، يدعسلا كلا ملا دبع نسحلا ةعماج ، يلحملا نأشلا ريبدت رتسام

ةيعماجلا ةنسلا ، ةجنط ، ةيعامتج واال ةيداصتق واال ةينوناقلا مولعلا
2012/2011

يراد اإل لمعلا ةنرصع نيب برغملا ب ةينورتكل اال ةراد ،اإل يريعشلا متاح 
صصخت ماعلا نوناقلا يف رتساملا مولبد لينل ةلا سر ، قيبطتلا قئاوعو

2009/2008، ةيعماجلا ةنس ، ةماعلا ةيلا وملا ةراد اإل

الت: جمو قماالت

ةعاجن وحن : ةيمومعلا تاقفصلل ةيتامولعملا ةجلا عملا ةيلا، ملا ةلجم 
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ةيلا، وملا داصتق اال ةرازو ،" فلم " يمومعلا ءارشلا ريبدت يف لضفأ

2017 سرام ،32 ددعلا

يف اهتاقيبطتو قئاثولا و تانايبلل ينورتكل اال لدابتلا ةينقت زارك، نودلخ 

2010 رايا 10 ددعلا ، ةينفلا تاساردلا ةلسلس ، لقنلا تاعاطق

ةلودلا تاقفص يف ةسفانملل ةيئاضقلا و ةينوناقلا ةيامحلا ، ديزما يجاليل

تافلؤم ةلسلس ، ةيمنتلا و ةيلحملا ةراد اال ةيبرغملا ةلجملا تاروشنم ،

2008 ةنس ،79 ددع ، ةيعماج لا معأو

: ميسارملا و نيناوقلا 

سرام 20"1434 ىلو اال ىدامج 8 يف رداص 2.12.349 مقر موسرم 

6140 مقر ةيمسرلا ةديرجلا ةيمومعلا تاقفصلا ب قلعتي "2013

.2013/04/04

30"1428 ةدعقلا يذ نم 19 يف رداص 1.07.129 مقر فيرش ريهظ 

ينورتكل اال لدابتلا ب قلعتملا 53.05 مقر نوناقلا ذيفنتب "2007 ربنون

. ةينورتكل اال تاياطعملل

: تارارقلا 

رشنب 2013 وينوي 13 خيراتب 1872.13 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق 

. ةيمومعلا تاقفصلا ةباوب يف قئاثولا

1435 ةدعقلا يذ 08 يف رداص 20/14 مقر ةيلا وملا داصتق اال ريزو رارق 

نم ةيمومعلا تاقفصلا ماربا رطاسم ديرجتب قلعتي "2014 ربمتبس 4"

. ةيداملا ةفصلا

: تاودنلا 

ةراد ،اإل برغملا ب يراد اإلصالحاإل لوح ىلو األ ةينطولا ةرظانملا ةيضرأ 

2002 يام 7و8 يف طابرلا يف تمظن ةودن 2010 تايدحتو ةيبرغملا


