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 يجهض انشٕرٖ ثبنًٍٛ رمٛٛى

 فبرص يحًذ عجذهللا انًأخذ٘

 

 

 

 انًهخض:

ٓلخُٝش طو٤٤ْ ُذٝس ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ٖٓ خالٍ  حُزلغ٣ظ٘خٍٝ ٛزح 

ػشع ٝطل٤َِ حُذٝس حُذعظٞس١ ٝحُظشش٣ؼ٢ ُِٔـِظ ، ٝا٣ؼخف ػالهش حُٔـِظ 

رخُلٌٞٓش ٝكذٝد طِي حُؼالهش ، ٝػشع ٝطل٤َِ ٓخشؿخص حُلٌٞٓش ٝكن طٞط٤خص 

 ٓـِظ حُشٞسٟ الْٛ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٝرُي ك٢ ػالػش ٓزخكغ .

 

 

 

Abstract: 

This paper examines the role of the Yemeni Shura 

Council by presenting and analyzing the constitutional and 

legislative role of the Council, clarifying the Council's 

relationship with the government and the limits of that 

relationship. 
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 انًمذيخ:

عززظٜخ ك٢ حُـخُذ   شٜذص حُل٤خس حُغ٤خع٤ش ك٢ ح٤ُٖٔ ٓخخػخص ٓظؼذدس

 88ططٞسحص ع٤خع٤ش ٝحهظظخد٣ش دحخ٤ِش ًخٕ أٜٛٔخ ظشٝف ه٤خّ دُٝش حُٞكذس ك٢ حٍ

ٝٓخ سحكوٜخ ٖٓ حكظوخٗخص ع٤خع٤ش ٝكضر٤ش أػشص ك٢ ٓـِٜٔخ ػ٠ِ حُز٤٘ش  0997ٓخ٣ٞ 

رظٞسس ٓزخششس ػ٠ِ حُلظشحص حُذعظٞس٣ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش ُِذُٝش حُٔٞكذس، ٝٛٞ ٓخ حٗؼٌظ 

حُالكوش ُِٞكذس حُظ٢ شٜذص طؼذ٣الص دعظٞس٣ش ٓظؼخهزش كشػظٜخ حُظشٝف حُغ٤خع٤ش 

ٌَُ ٓشكِش، ٛذكض رشٌَ ٓزخشش ا٠ُ طظل٤ق ٤ٌِ٤ٛش حُ٘ظخّ حُغ٤خع٢ ٝطلذ٣ذ 

ٓؼخُٔٚ رٞػٞف ، ٝطالش٢ ًخكش ػ٤ٞد حُ٘ظخّ حُغ٤خع٢ حُـذ٣ذ ُِذُٝش ح٤٘ٔ٤ُش 

اكذحع طٞحصٕ ك٢ حُؼالهش ر٤ٖ   ٖٓ حُؼـشحص، اػخكش ا٠ُ حُٔٞكذس حُز١ شخرٚ حٌُؼ٤ش

 حُغِطخص حُؼالع حُظ٢ ُْ ٣غظطغ دعظٞس دُٝش حُٞكذس طلذ٣ذٛخ رٞػٞف 

حُزذح٣ش حُلو٤و٤ش إلكذحع طـ٤٤ش ْٜٓ ك٢ ر٤٘ش حُ٘ظخّ  8770ٝهذ ٓؼََ حُؼخّ 

حُغ٤خع٢ ح٢٘ٔ٤ُ ًخٕ رذح٣ظٚ اكذحع طؼذ٣َ دعظٞس١ طشحكن ٓغ اؿشحء أٍٝ حٗظخخرخص 

ل٤ِش ك٢ طخس٣خ ح٤ُٖٔ حُٔٞكذ ٖٝٓ ػٖٔ طِي حُظؼذ٣الص حُذعظٞس٣ش اٗشخء ٓـِظ ٓ

حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ك٤٘ٔخ حسطؤص حُو٤خدس حُغ٤خع٤ش طؼذ٣َ حُذعظٞس ٝاٗشخء ٓـِظ 

( ػؼٞح ٣ظْ طؼ٤ْٜ٘ ٖٓ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ٤ُوّٞ 000حُشٞسٟ حُز١ طؤُق ٖٓ ػذد)

 رذٝس حعظشخس١ ٝدعظٞس١ ا٠ُ ؿخٗذ ٓـِظ حُ٘ٞحد .

٣ٜذف ٛزح حُزلغ ح٠ُ طو٤٤ْ ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ٖٓ خالٍ حعظؼشع ُزح 

حُذٝس حُذعظٞس١ ٝحُظشش٣ؼ٢ ُِٔـِظ ٝػالهظٚ رخُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش ٝػشع ٝطل٤َِ 

 ٓخشؿخص حُلٌٞٓش ٝكوخ ُظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ

 

 إشكبنٛخ انذراطخ:

ًخٕ ٖٓ  8770إ حُظؼذ٣الص حُذعظٞس٣ش حُظ٢ ؿشص ك٢ حُؼخّ  ػ٠ِ حُشؿْ

ذحكٜخ طظل٤ق ٤ٌِ٤ٛش حُ٘ظخّ حُغ٤خع٢ ٝطلذ٣ذ ٓؼخُٔٚ رٞػٞف ٖٝٓ ػٖٔ ػٖٔ أٛ

ٛزٙ حُظؼذ٣الص اٗشخء ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ، اال إٔ ٛ٘خى ؿٔٞع شخد ػ٤ِٔش 

اٗشخء ٛزح حُٔـِظ ٣وٞدٗخ ا٠ُ طغخإٍ سث٤غ٢ ٓلخدٙ ا٠ُ أ١ ٓذٟ عخْٛ ٛزح حُٔـِظ 
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ػذد ٖٓ حُظغخإالص ك٢ ػ٤ِٔش ط٘غ حُوشحس حُظشش٣ؼ٢ ؟ ٝطذٝس كُٞٚ ٝط٘زؼن ٓ٘ٚ 

ش حُظ٘ل٤ز٣ش ، ًٝزح حْٛ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٝطٞط٤خطٚ طًخُؼالهش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُغِ

 رشؤٜٗخ  ؟ ُزح كـَ ٛزٙ حُظغخإالص ٢ٛ ٓخ كخُٝض ٛزٙ حُذسحعش ًشلٚ ٝا٣ؼخكٚ.

 

 أًْٛخ انجحث:

 ًٚكٍ إٚجبس أًْٛزّ فٙ األرٙ :

حُٔٞػٞع رخُشؿْ ٖٓ ٓشٝس ٗذسس حُذسحعخص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ط٘خُٝض ٛزح أٔال:  -

 كظشس ص٤٘ٓش ٤ُغض رخُو٤ِِش إلٗشخء ٛزح حُٔـِظ .

 ارشحص ٝطٞػ٤ق حُذٝس حُذعظٞس١ ٝحُظشش٣ؼ٢ ُٔـِظ حُشٞسٟثبَٛبً: -

 حرشحص حْٛ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ حُٔـِظ ٝطٞط٤خطٚ حُظخدسس رشؤٜٗخثبنثب: -

 

 أْذاف انذراطخ:

 عؼض حُذسحعش ا٠ُ طلو٤ن حألٛذحف حُظخ٤ُش:

  حُذعظٞس١ ٝحُظشش٣ؼ٢ . ػٖ دٝس ٓـِظ حُشٞسٟحٌُشق 

  حُظؼش٣ق رخُؼالهش ر٤ٖ ٓـِظ حُشٞسٟ ٝحُلٌٞٓش 

 ٟسطذ ٝطل٤َِ ٓخشؿخص حُلٌٞٓش ٝكن طٞط٤خص ٓـِظ حُشٞس 

 

 رظبؤالد انذراطخ: 

 حسطٌضص ٛزح حُزلغ ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُظغخإالص  طٔؼِض ك٢ حألط٢:

 ٝحُذعظٞس١ ؟ ا٠ُ أ١ ٓذٟ عخْٛ ٓـِظ حُشٞسٟ ك٢ ط٘غ حُوشحس حُظشش٣ؼ٢ 

 ٓخ٤ٛش حُؼالهش ر٤ٖ ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ٝحُلٌٞٓش ؟ 

 ٓخ٢ٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش حُظخدسس ٝكن طٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ ؟ 
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 انًجحث األٔل

 انذٔر انذطزٕر٘ ٔانزشزٚعٙ نًجهض انشٕرٖ

 

أػط٠ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ُٔـِظ حُشٞسٟ ٓٞهؼخً ٜٓٔخً ػٖٔ حُظؼذ٣الص 

، ٓٔخ ٌٓ٘ٚ ٖٓ ُؼذ دٝسحً ٛخٓخً ػ٠ِ ٗطخم 8770حُؼخّ حُذعظٞس٣ش حألخ٤شس ك٢ 

حُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش حُٔخظِلش ، ًٞٗٚ ٣ٔؼَ ٓشًضحً ُِزلغ ٝحُظو٤٤ْ ٌُِؼ٤ش ٖٓ 

حُٔؼٞهخص ٝحإلشٌخ٤ُخص حُظ٢ طٞحؿٚ ٓخظِق ٓئعغخص ٝأؿٜضس حُذُٝش رٌَ ٓشحكوٜخ 

بؿشحء حُؼذ٣ذ ٖٓ ،ٝالػزخً أعخع٤خً ك٢ حُل٤خس حُغ٤خع٤ش ح٤٘ٔ٤ُش ٝرـذحسس ، ك٤غ ٣وّٞ ر

حُذسحعخص ٝحُٔ٘خهشخص حُظ٢ طٜذف ا٠ُ طط٣ٞش حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔشحكن حُل٤ٌٓٞش ٝحُؼذ٣ذ 

ٖٓ ٓـخالص حُل٤خس حُغ٤خع٤ش ٝحإلهظظخد٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُٔل٤ِش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔـخالص 

، ٖٝٓ ؿخٗذ أخش آظِي ٓـِظ حُشٞسٟ رٔوظؼ٢ حُذعظٞس حُؼذ٣ذ ٖٓ 

ك٢ حُغخرن كٌشحً ػ٠ِ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُظ٢ حإلخظظخطخص حُذعظٞس٣ش حُظ٢ ًخٗض 

 رٔٞؿزٜخ أطزلخ ٣شظشًخٕ ٓؼخ ك٢ ٓٔخسعظٜخ .

ٝسؿْ إٔ ٓـِظ حُشٞسٟ ال ٣ؼذ ؿشكش رشُٔخ٤ٗش ػخ٤ٗش اال أٗٚ آظِي حُؼذ٣ذ 

ٖٓ حُلوٞم ٝحإلٓظ٤خصحص حُظ٢ ؿؼِظٚ ك٢ ٌٓخٗٚ ٓظغخ٣ٝش ا٠ُ كذ ًز٤ش ٓغ حُٔئعغش 

ٞحد ك٢ ح٤ٌُِٜش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحإلدحس٣ش ٝك٢ حُظشش٣ؼ٤ش حُٔ٘ظخزش ، ك٤غ شخرٚ ٓـِظ حُ٘

حُلوٞم ٝحالٓظ٤خصحص حُخخطش رؤػؼخثٚ أعٞس رؤػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد ٝٛٞ ٓخ طْ 

 ط٘خُٝظٚ ك٢ حُلظَ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش .

ٝك٢ ٛزح حُٔزلغ ع٤ظْ ط٘خٍٝ حُذٝس حُذعظٞس١ ٝحُظشش٣ؼ٢ ُٔـِظ 

، ٖٝٓ ػْ ٓخشؿخص حُشٞسٟ ػْ ػالهش حُٔـِظ رخُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش )حُلٌٞٓش( 

 حُلٌٞٓش ٝكوخً ُظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ.

 

 أٔال:انذٔر انذطزٕر٘ ٔانزشزٚعٙ نًجهض انشٕرٖ:

طظٔؼَ اخظظخطخص ٓـِظ حُشٞسٟ حألعخع٤ش حُظ٢ ٣ٔخسعٜخ رظلش أكخد٣ش 

ك٢ طوذ٣ْ حُذسحعخص ٝحُٔوظشكخص ٝارذحء حُشأ١ ٝحُٔشٞسس ك٢ ػذد ٖٓ حُوؼخ٣خ 
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ّ ٖٓ خالٍ ٓشخسًظٚ ك٢ سعْ ٝطو٤٤ْ حُغ٤خعخص حُٜخٓش حُظ٢ طْٜ حُذُٝش رشٌَ ػخ

ٝحُخطؾ ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔـخالص حُل٣ٞ٤ش حُغ٤خع٤ش ٝحإلهظظخد٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش 

ٝحُؼغٌش٣ش...حُخ ، ا٠ُ ؿخٗذ حإلخظظخطخص حُظشش٣ؼ٤ش حُظ٢ ٣شظشى ك٤ٜخ حُٔـِظ 

ٓغ حُٔـِظ ح٤ُ٘خر٢
i

ٝعٞف ٣ظْ ط٘خٍٝ ٛزٙ حإلخظظخطخص ر٘ٞع ٖٓ حُظلظ٤َ ًٔخ  

:٢ِ٣ 

 اإلخزظبص انذطزٕر٘ نًجهض انشٕرٖ:-أ

٣ؼظزش حُطخرغ حإلعظشخس١ ٛٞ حُـخُذ ك٢ ٜٓخّ ٓـِظ حُشٞسٟ ٝٝظخثلٚ 

ٓوخسٗش رخإلخظظخطخص حُظشش٣ؼ٤ش حُظ٢ ال طٔخسط اال ك٢ ٗطخم ٓلذٝد ، ٝطظٔؼَ 

ٛزٙ حإلخظظخطخص رحص حُطخرغ حإلعظشخس١ ك٢ حُظخ٢ُ
ii
 : 

حُذُٝش ػ٠ِ سعْ اعظشحط٤ـ٤خطٜخ طوذ٣ْ حُذسحعخص ٝحُٔوظشكخص حُظ٢ طغخػذ  -

حُظ٣ٞٔ٘ش ٝطغْٜ ك٢ كشذ حُـٜٞد حُشؼز٤ش ٖٓ أؿَ طشع٤خ حُٜ٘ؾ حُذ٣ٔوشحؽ٢ 

ٝطوذ٣ْ حإلهظشحكخص حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ طلؼ٤َ ٓئعغخص حُذُٝش ٝطغْٜ ك٢ كَ 

 حُٔشخًَ حإلؿظٔخػ٤ش ٝطؼٔن حُٞكذس حُٞؽ٤٘ش.

ظ حُـٜٔٞس٣ش ارذحء حُشأ١ ٝحُٔشٞسس ك٢ حُٔٞحػ٤غ حألعخع٤ش حُظ٢ ٣شٟ سث٤ -

 ػشػٜخ ػ٠ِ حُٔـِظ .

طوذ٣ْ حُشأ١ ٝحُٔشٞسس رٔخ ٣غْٜ ك٢ سعْ حإلعظشحط٤ـ٤ش حُٞؽ٤٘ش ٝحُو٤ٓٞش  -

ُِذُٝش ك٢ حُٔـخالص حُغ٤خع٤ش ٝحإلهظظخد٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش ٝحُؼغٌش٣ش ٝحأل٤٘ٓش 

 ُظلو٤ن أٛذحكٜخ ػ٠ِ حُٔغظ٤٣ٖٞ حُٞؽ٢٘ ٝحُو٢ٓٞ .

حُزشحٓؾ حُٔظؼِوش رخإلطالف ارذحء حُشأ١ ٝحُٔشٞسس ك٢ حُغ٤خعخص ٝحُخطؾ ٝ -

 حإلدحس١ ٝطلذ٣غ أؿٜضس حُذُٝش ٝطلغ٤ٖ حألدحء .

حإلشظشحى ٓغ ٓـِظ حُ٘ٞحد رظض٤ًش حُٔششل٤ٖ ُٔ٘ظذ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش  -

ٝحُٔظخدهش ػ٠ِ خطؾ حُظ٤ٔ٘ش حإلهظظخد٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش ٝحُٔؼخٛذحص 

ٝحإلطلخه٤خص ٝحُظشخٝس ك٤ٔخ ٣شٟ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ػشػٚ ٖٓ هؼخ٣خ ػ٠ِ 

 ؿظٔخع حُٔشظشى .حإل

سػخ٣ش حُظلخكش ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ ٝدسحعش أٝػخػٜخ ٝحهظشحف  -

 طط٣ٞشٛخ ٝطلغ٤ٖ أدحثٜخ .
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سػخ٣ش طـشرش حُغِطش حُٔل٤ِش ٝدسحعش ٗشخؽٜخ ٝطو٤٤ٜٔخ ٝحهظشحف طط٣ٞشٛخ  -

 ٝطؼض٣ض دٝسٛخ .

طو٤٤ْ حُغ٤خعخص حالهظظخد٣ش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُ٘وذ٣ش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز رشحٓؾ حإلعظؼٔخس  -

 ُغ٣ٞ٘ش.ح

اعظؼشحع طوخس٣ش ؿٜخص حُشهخرش ٝحُٔلخعزش ٝسكغ طوش٣ش رشؤٜٗخ ا٠ُ سث٤ظ  -

           حُـٜٔٞس٣ش.

طوذ٣ْ حُذسحعخص ٝحُٔوظشكخص حُظ٢ طغخػذ حُذُٝش ك٢ سعْ اعظشحطـ٤ظٜخ  -

 حُظ٣ٞٔ٘ش ٝطغْٜ ك٢ كشذ حُـٜٞد ٝحُطخهخص حُشؼز٤ش ُظ٘ل٤زٛخ .

خص حُذُٝش ٝطغْٜ ك٢ كَ طوذ٣ْ حإلهظشحكخص حُظ٢ طغخػذ ػ٠ِ طلؼ٤َ ٓئعغ -

 حُٔشخًَ حإلؿظٔخػ٤ش ٝطؼ٤ٔن حُٞكذس حُٞؽ٤٘ش .

 .عظؼٔخس حُغ٣ٞ٘شطو٤٤ْ حُغ٤خعخص حإلهظظخد٣ش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُ٘وذ٣ش ٝطو٤٤ْ رشحٓؾ حإل -

دسحعش أٝػخع حُظلخكش ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ ٝاهظشحف طط٣ٞشٛخ  -

 ٝطلغ٤ٖ أدحثٜخ.

  

طٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ اال حٗٚ ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ حٗٚ رخُشؿْ ٖٓ ػذّ اُضح٤ٓش 

٣وذّ خذٓش دعظٞس٣ش ٝهخ٤ٗٞٗش ٝاعظشخس٣ش رخُـش حأل٤ٔٛش ٖٓ خالٍ حُذسحعخص حُظ٢ 

٣وّٞ رٜخ كٍٞ ًخكش حُوؼخ٣خ ٝحُٔٞحػ٤غ حُظ٢ ٣وّٞ رٔ٘خهشظٜخ ك٢ ٓخظِق اؿظٔخػخطٚ 

ٝدٝسحص أػٔخُٚ ٝرٔخ ٣ٌلَ طلو٤ن حُلٞحثذ حُٔشؿٞس ٓ٘ٚ ، عٞحء رخُ٘غزش ُِذُٝش 

حُذعظٞس٣ش ٝحُغِطخص حُٔل٤ِش ، أٝ رخُ٘غزش ُِٔـظٔغ ٝٓئعغخطٚ حُٔذ٤ٗش  ٝٓئعغخطٜخ

، ا٠ُ ؿخٗذ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُوؼخ٣خ حإلعظشحط٤ـ٤ش ػ٠ِ حُظؼ٤ذ حُٞؽ٢٘ ٝحُو٢ٓٞ ، 

٣ٝؼٞد حُلؼَ ك٢ رُي ا٠ُ حُخزشحص ٝحٌُلخءحص حُٔظؼذدس ٝحُٔؼشكش ٝحُذسح٣ش حُٞحعؼش 

ٝك٢ ًخكش ط٣ٌٞ٘خطٚ هذ أػظٔذص  ػ٠ِ حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ أػؼخإٙ ، ٝالٕ آ٤ُش حُؼَٔ ك٤ٚ 

اششحى ؿ٤ٔغ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝحُٜٔظ٤ٖٔ ٝاعظ٤لخء ٝطِو٢ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ؿ٤ٔغ حُـٜخص 

 رحص حُؼالهش ٝحإلخظظخص رخُوؼ٤ش حُٔ٘ظٞسس أٝ حُٔطشٝكش ُِذسحعش.

 اإلخزظبص انزشزٚعٙ نًجهض انشٕرٖ : –ة 

الشي إٔ آظالى ٓـِظ حُشٞسٟ ُزؼغ حإلخظظخطخص حُظشش٣ؼ٤ش هذ 

صحدص ٖٓ دسؿش طؤػ٤شٙ ػ٠ِ ٝحهغ حُل٤خس حُغ٤خع٤ش ح٤٘ٔ٤ُش ، ك٤غ أػش ػ٠ِ حُؼذ٣ذ 



              

037 
 8702حُؼذد حُشحرغ                                               حُٔـِذ حُؼخٖٓ                                        

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية

 مجلس الشورى باليمن  تقييم
 ف ارس محمد عبداهلل المأخذي                                  

  
ٖٓ حُوطخػخص رلٌْ طالك٤خطٚ حُذعظٞس٣ش حُـذ٣ذس ٝػ٠ِ ع٤خعش حُلٌٞٓش ك٢ 

خإلشظشحى ٗٞحك٢ ٓظؼذدس ٜٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ ػشٝسس ٓظخدهش ٓـِظ حُشٞسٟ ر

ٓغ ٓـِظ حُ٘ٞحد ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ حإلطلخه٤خص ٝحُٔؼخٛذحص حُظ٢ طٞحكن ػ٤ِٜخ 

حُلٌٞٓش أٝ طظخدم ػ٤ِٜخ رخألكشف حأل٠ُٝ
iii
 . 

ٝعٞف ٗغظؼشع اخظظخطخص ٓـِظ حُشٞسٟ حُظشش٣ؼ٤ش ٝكوخ ُِذعظٞس 

 حُلخ٢ُ ك٢ ػالع ٗوخؽ سث٤غ٤ش :

 

 بطخ:اإلشززان فٙ اإلجزاءاد انذطزٕرٚخ نهززشٛح نًُظت انزئ-1

ؿخءص حُظؼذ٣الص حُـذ٣ذس ك٢ حُذعظٞس ُظؼ٤ق طـ٤شحص ؿٞٛش٣ش ػ٠ِ 

حإلؿشحءحص حُذعظٞس٣ش ُِظششق ُٔ٘ظذ سثخعش حُـٜٔٞس٣ش ٖٓ خالٍ اششحى ٓـِظ 

حُشٞسٟ ٓغ ٓـِظ حُ٘ٞحد ك٢ ٛزح حإلخظظخص ، ك٤غ ؿؼَ حُذعظٞس ُٔـِظ 

حُشٞسٟ حُلن ك٢ حإلشظشحى ك٢ ٓشكِش كلض حُظشش٤لخص ُِظؤًذ ٖٓ طلون 

ُششٝؽ حُذعظٞس٣ش ػ٠ِ حُٔششل٤ٖ ٖٓ خالٍ اؿظٔخع ٓشظشى ٤ُٜجظ٢ سثخعش ح

ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد ٝحُشٞسٟ رذالً ٖٓ سثخعش حُٔـِظ ح٤ُ٘خر٢ ٓ٘لشدحً ، ٝحإلؿشحء حألْٛ 

٣ظٔؼَ ك٢ ػشٝسس إٔ طظْ طض٤ًش حُٔششق ُشثخعش حُـٜٔٞس٣ش ٖٓ هزَ حُٔـِغ٤ٖ 

ِظ حُ٘ٞحد رزُي ، ٣ٝـذ حُشٞسٟ ٝحُ٘ٞحد ك٢ اؿظٔخع ٓشظشى رذالً ٖٓ اٗلشحد ٓـ

%( ٖٓ أطٞحص حُٔـِغ٤ٖ ُظلش حُظض٤ًش رذالً ٖٓ حُ٘غزش حُغخروش 7حُلظٍٞ ػ٠ِ )

ٖٓ ٓـِظ حُ٘ٞحد ك٤٘ٔخ ًخٕ ٓ٘لشدحً   )07%)
iv

،أ١ أٗٚ أٝؿذ ػشع أعٔخء 

–حُٔششل٤ٖ حُز٣ٖ طٞكشص ك٤ْٜ حُششٝؽ حُذعظٞس٣ش ػ٠ِ ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد ٝحُشٞسٟ 

٘ٞحد كوؾ ٝرُي ُِظض٤ًشرؼذ إٔ ًخٕ ٓوظٞسحً ػ٠ِ ٓـِظ حُ
v

 

 

 االشززان فٙ انًظبدلخ عهٗ اإلرفبلٛبد ٔانًعبْذاد:-2

٣ؼظزش ٛزح حإلخظظخص ٖٓ حإلخظظخطخص حُظشش٣ؼ٤ش حُٜٔٔش حُظ٢ أًَٝ 

حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ُٔـِظ حُشٞسٟ كن حإلشظشحى ٓغ حُٔـِظ ح٤ُ٘خر٢ ك٢ حُٔظخدهش 

 ػ٤ِٜخ.
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( ٖٓ حُوخٕٗٞ سهْ 07،07،7( ٖٓ حُذعظٞس ٝحُٔٞحد )087كوذ ٗظض حُٔخدس سهْ )

رشؤٕ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ حُٔظؼٖٔ اشظشحى  8778( ُغ٘ش 39)

ٓـِظ حُشٞسٟ ك٢ حُٔظخدهش ػ٠ِ خطؾ حُظ٤ٔ٘ش حإلهظظخد٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش 

ٝحُٔؼخٛذحص ٝحإلطلخه٤خص حُٔظؼِوش رخُذكخع ، ٝحُظلخُق ، ٝحُظِق ، ٝحُغِْ ، ٝحُلذٝد 

حُـٜٔٞس٣ش ػشػٚ ٖٓ هؼخ٣خ ػ٠ِ حإلؿظٔخع ، ٝحُظشخٝس ك٤ٔخ ٣شٟ سث٤ظ 

 حُٔشظشى.

 اإلشززان فٙ انمضبٚب انزٙ ٚزٖ رئٛض انجًٕٓرٚخ عزضٓب عهٗ انًجهظٍٛ :-3

أػط٠ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ُشث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش حُلن ك٢ ػشع أ٣ش هؼ٤ش ػ٠ِ 

حإلؿظٔخع حُٔشظشى ُٔـِغ٢ حُ٘ٞحد ٝحُشٞسٟ ٝٛٞ ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُلوشس )ٛـ( ٖٓ 

( ٖٓ حُوخٕٗٞ 7( ٖٓ حُذعظٞس ، ًٝزُي حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس سهْ )087حُٔخدس سهْ )

رشؤٕ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٝحُٔخدس سهْ  8778( ُغ٘ش 39سهْ )

"ٚذعٕ رئٛض انجًٕٓرٚخ إنٗ عمذ إجزًبعبد ( ٓ٘ٚ ٝحُظ٢ ط٘ض ػ٠ِ إٔ 07)

حُٔلذدس ك٢  ٓشظشًش ُٔـِغ٢ حُشٞسٟ ٝحُ٘ٞحد ُٔ٘خهشش حُٜٔخّ حُٔشظشًش ر٤ٜ٘ٔخ

حُذعظٞس ، ٣ٝظ٠ُٞ سث٤ظ ٓـِظ حُ٘ٞحد سثخعش حإلؿظٔخػخص حُٔشظشًش ، ًٔخ ٣لَ 

 ٓلِٚ سث٤ظ ٓـِظ حُشٞسٟ ك٢ كخُش ؿ٤خرٚ ".

اإلشززان فٙ عًهٛخ إخزٛبر أعضبء انٓٛئخ انعهٛب نًكبفحخ انفظبد ٔانزٙ طجك -4

 انزطزق نٓب فٙ انًجحث انظبثك.

                         

 انًجحث انثبَٙ                         

 عاللخ يجهض انشٕرٖ ثبنحكٕيخ )انظهطخ انزُفٛذٚخ(

ٓزذأ حُلظَ ر٤ٖ حُغِطخص هخثْ ػ٠ِ أعخط طٞص٣غ عِطخص حُذُٝش ا٠ُ ػالع 

عِطخص سث٤غ٤ش ٢ٛ حُظشش٣ؼ٤ش ٝحُظ٘ل٤ز٣ش ٝحُوؼخث٤ش ، ٓغ ٝؿٞد ٗٞع ٖٓ حُظٞحصٕ 

، ٝرظلش خخطش ك٢ ر٤ٖ حُغِطظ٤ٖ حُظ٘ل٤ز٣ش ٝحُظؼخٕٝ حُٔلذٝد ك٢ حُؼالهش ر٤ْٜ٘ 

 ٝحُظشش٣ؼ٤ش .
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ٝهذ ر٤ٖ حُلوٜخء ػشٝسس طٞص٣غ ٝظخثق حُذُٝش ا٠ُ ػذس ٤ٛجخص ٓغظوِش ٓغ 

ػشٝسس حُلظَ ر٤ٜ٘خ أػ٘خء ٓٔخسعش اخظظخطخطٜخ ٓغ طٞك٤ش هذس ٖٓ حُشهخرش ٌَُ 

إٔ عِطش ٖٓ ٛزٙ حُغِطخص طـخٙ حألخشٟ ُِلذ ٖٓ اعخءس حعظؼٔخٍ حُغِطش ، رٔؼ٠٘ 

 طخظض ًَ عِطش رٔٔخسعش اخظظخطخطٜخ دٕٝ طذخَ ٖٓ حُغِطش حألخشٟ.

ؿ٤ش إ ٛزٙ حُظٞحصٗخص أطخرٜخ ٗٞػخً ٖٓ حُخَِ كوذ شٜذ حُلٌش حُٔؼخطش 

طذخال ُِغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢ حُٔـخٍ حُظشش٣ؼ٢ رشٌَ ًز٤ش ، ك٤غ أطزلض حُغِطش 

ح ُإلٗظخخد ػ٘ذ حُظ٘ل٤ز٣ش طٔخسط حُٞظ٤لش حُظشش٣ؼ٤ش رشٌَ أٝ رؤخش ك٢ٜ ٖٓ طذػٞ

اٗظٜخء ٓذس حُغِطش حُظشش٣ؼ٤ش ،ًٔخ رلن ُٜخ أ١ حُظ٘ل٤ز٣ش كؼٞس ؿِغخص حُغِطش 

حُظشش٣ؼ٤ش ..حُخ،ٝٛٞ ٓخ ٣ئد١ ا٠ُ ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ حالصدٝحؽ ك٢ حإلخظظخطخص ، 

ٝك٢ كخُش ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ٣شٟ حُزؼغ رؤٗٚ طخرغ ُِغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش ًٕٞ 

ٜٞس٣ش ٝأٗٚ أٝؿذ خَِ ك٢ حُؼالهش ر٤ٖ أػؼخءٙ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ هزَ سث٤ظ حُـٔ

 حُغِطظ٤ٖ حُظ٘ل٤ز٣ش ٝحُظشش٣ؼ٤ش ُظخُق حأل٠ُٝ .

ٝرخُ٘ظش ا٠ُ ٝػغ ٓـِظ حُشٞسٟ ح٢٘ٔ٤ُ ٝػالهظٚ رخُلٌٞٓش ٝحإلدسحى 

رخٕ ٓغؤُش ارذحء حُشأ١ ٝحُٔشٞسس اخظظخص أط٤َ ُٔـِظ حُشٞسٟ حُظ٢ طؼ٢٘ ك٢ 

ُظؼخٕٝ إلطخخر حُوشحسحص ٓؼٜٔٞٗخ ه٤خّ حُٔـِظ رذٝس حُٔغخٗذس ٝحُٔغخػذس ٝح

حُظخثزش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طغظؼ٤ٖ رٜخ حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢ ادحسطٜخ ُشجٕٞ حُزالد ، ٝال 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ظؤط٠ رُي اال ٖٓ خالٍ ٓغخػذس حُلٌٞٓش ُِٔـِظ ػٖ ؽش٣ن طوذ٣ْ ًخكش 

حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ٝطٞػ٤ق حُلوخثن ٝٓ٘خهشظٜخ ٓغ أػؼخء ٓـِظ حُشٞسٟ ٢ٌُ 

ذ٣ْ ح٥سحء ٝحُٔشٞسس حُوخثٔش ػ٠ِ أعظ ع٤ِٔش ، ٝػ٤ِٚ ٣ظؼق ػذّ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طو

 ٝؿٞد ٛزح حُخَِ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش حُزخكغ.

كٔـِظ حُشٞسٟ ٣وّٞ رظوذ٣ْ حُذسحعخص ٝحُٔوظشكخص ٝحُذسحعخص حُظو٤ٔ٣ٞش 

ُٔغخػذس حُذُٝش ػ٠ِ سعْ ع٤خعظٜخ ك٢ شظ٠ حُٔـخالص ، ًٔخ ٣وّٞ ربرذحء حُشأ١ 

ء ػ٠ِ ط٤ٌِق ٖٓ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش أٝ ؽِذ ٖٓ ٝحُٔشٞسس ك٤ٔخ ٣طِذ ٓ٘ٚ ر٘خ

حُلٌٞٓش
vi

، أٝ ؽِذ ٖٓ ٤ٛجش سثخعش ٓـِظ حُشٞسٟ أٝ ر٘خء ػ٠ِ اهظشحف اكذٟ 

ُـخٗٚ أٝ اهظشحف ػؼٞحً أٝ أًؼش ٖٓ أػؼخثٚ
vii
. 
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ًٔخ ٣خظض ٓـِظ حُشٞسٟ ٓغ ٓـِظ حُ٘ٞحد رخُٔظخدهش ػ٠ِ خطؾ 

حُظ٤ٔ٘ش حإلهظظخد٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش 
viii

اال رؼذ حإلٗظٜخء ٖٓ ، ٝحُز١ ال ٣ظؤط٢ رُي 

 حُٔشكِش حأل٠ُٝ حُٔظٔؼِش رٔشكِش حإلػذحد حُظ٢ طٌٕٞ ػخدس ٖٓ اخظظخص حُلٌٞٓش .

ًٔخ ٣خظض ٓـِظ حُشٞسٟ رخالشظشحى ٓغ ٓـِظ حُ٘ٞحد ك٢ حُٔظخدهش ػ٠ِ      

حُٔؼخٛذحص ٝحإلطلخه٤خص حُٔظؼِوش رخُذكخع ٝحُظلخُق ٝحُظِق ٝحُغِْ ٝكوخ ُِٔخدس سهْ 

( حُلوشس)ٛـ( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ، ٝطـذس حإلشخسس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ حالطلخه٤خص 087)

ؼذ ٓٞحكوش ٓـِظ حُ٘ٞحد ػ٤ِٜخ ، ٗٞػخٕ ، حأل٠ُٝ ٣ظذسٛخ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ر

ٝحُؼخ٤ٗش ٣ظذسٛخ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش دٕٝ حُلخؿش ا٠ُ ػشػٜخ ػ٠ِ ٓـِظ حُ٘ٞحد ، 

ٝك٢ ًال حُلخُظ٤ٖ الرذ ٖٓ ٓٞحكوش ٓـِظ حُٞصسحء ػ٠ِ حُٔؼخٛذحص ٝحإلطلخه٤خص هزَ 

ػشػٜخ ػ٠ِ حُٔـِغ٤ٖ أٝ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش
ix

، ًٔخ ٣ٌٖٔ حإلشخسس ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ  

حأل٠ُٝ ٛخٓش الرذ إٔ ٣ٞحكن ػ٤ِٜخ ٓـِظ حُٞصسحء رخألكشف حأل٠ُٝ ، حالطلخه٤خص 

ٝطؼشع ػ٠ِ حُٔـِغ٤ٖ حُ٘ٞحد ٝحُشٞسٟ ك٢ اؿظٔخع ٓشظشى ، ٝحُؼخ٤ٗش ػخد٣ش 

٣ٞحكن ػ٤ِٜخ ٓـِظ حُٞصسحء ٝطؼشع ػ٠ِ ٓـِظ حُ٘ٞحد ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ رخألؿِز٤ش 

كوؾ
x
 . 

حُشٞسٟ ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ كخٗٚ ٖٓ كن حُلٌٞٓش إٔ ططِذ ٖٓ ٓـِظ 

حُ٘ظش ك٢ حُٔٞحػ٤غ حُؼخؿِش ، ك٤غ طظوذّ حُلٌٞٓش ا٠ُ ٓـِظ حُشٞسٟ رطِذ 

طوذ٣ْ حُذسحعخص ٝحُٔوظشكخص ٝارذحء حُشأ١ ٝحُٔشٞسس كٍٞ ٓٞػٞع ٓلذد ، ُٜٝخ 

إٔ ططِذ ٖٓ حُٔـِظ إٔ ٣٘ظشٛخ ػ٠ِ ٝؿٚ حالعظؼـخٍ
xi
. 

ًٔخ ٣لن ُٔـِظ حُشٞسٟ ارذحء حُشؿزخص ُِلٌٞٓش ك٢ حُٔغخثَ حُؼخٓش ، 

٤غ ٣وذّ ػؼٞ حُٔـِظ رٔخ ٣وظشكٚ ٖٓ سؿزخص دحخ٤ِش ك٢ اخظظخطخص حُٔـِظ ك

ا٠ُ سث٤ظ حُٔـِظ حُز١ ٣ل٤ِٚ ا٠ُ ُـ٘ش خخطش ُظزذ١ سأ٣ٜخ ، أٝ إٔ ٣ظْ ٗظشٙ ػ٠ِ 

ٝؿٚ حالعظؼـخٍ
xii
. 

ٓغ ًَ ٛزٙ حإلخظظخطخص اال إٔ ٓـِظ حُشٞسٟ ال ٣ظٔظغ رؤ١ عِطش 

غجُٞش أٓخٓٚ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ػذّ طشش٣ؼ٤ش أٝ سهخر٤ش طـخٙ حُلٌٞٓش ، ٢ٛٝ ٤ُغض ٓ

ٝؿٞد أ١ دٝس سهخر٢ ُٔـِظ حُشٞسٟ ػ٠ِ أػٔخٍ حُلٌٞٓش اال إٔ حُذعظٞس 
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ٝحُوخٕٗٞ أٝسد رؼغ حُلوشحص حُظ٢ طل٤ذ ه٤خّ ٓـِظ حُشٞسٟ رٔٔخسعش رؼغ حُٜٔخّ 

حُظ٢ هذ طٞك٢ رؤٜٗخ أػٔخٍ سهخر٤ش ٌُٜٝ٘خ ك٢ كو٤وظٜخ أػٔخٍ ػخد٣ش ال ٣ظشطذ ػ٤ِٜخ 

٤ُٞش ، ٝٓ٘خ ٓخ أشخسص ا٤ُٚ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟأ١ ؿضحء أٝ ٓغج
xiii
 

ٖٓ إٔ ٌَُ ػؼٞ ٖٓ أػؼخء ٓـِظ حُشٞسٟ إٔ ٣ٞؿٚ اعظلغخسحً ا٠ُ سث٤ظ 

ٓـِظ حُٞصسحء أٝ حُٞص٣ش العظ٤ؼخف أٓش ٖٓ حألٓٞس حُذحخِش ك٢ حُظالك٤خص 

ٖٓٔ حُذعظٞس٣ش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣وذّ حإلعظلغخس ًظخرش ٝٓٞهؼخً ػ٤ِٚ 

هذٓٚ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓلذدحً ٝٝحػلخً ٝٓوظٞسحً ػ٠ِ حألٓٞس حُٔشحد حإلعظلٜخّ ػٜ٘خ 

رؼ٤ذحً ػٖ حألٛٞحء ٝحُٔظخُق حُشخظ٤ش ، ٝػ٠ِ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء أٝ حُٞص٣ش 

حُٔخظض إٔ ٣ـ٤ذ ػٖ حإلعظلغخس حُٔٞؿٚ ا٤ُٚ ، ُٝٚ إٔ ٣طِذ طؤؿ٤َ حإلؿخرش ا٠ُ 

 ٓٞػذ ال ٣ض٣ذ ػٖ أعزٞع.

ظْ ؽشف ٓٞػٞع ػخّ ُِٔ٘خهشش ر٘خء ػ٠ِ ؽِذ ٓٞهغ ٖٝٓ ٗخك٤ش أخشٟ ٣

ٖٓ ػششٕٝ ػؼٞحً ٣ظظَ ربخظظخطخص حُٔـِظ حُذعظٞس٣ش ، رششؽ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٛذكٚ حإلعظ٤ؼخف ػٖ ع٤خعش حُلٌٞٓش ، ٣ٝظْ ارالؽ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء رطِذ 

حُٔ٘خهشش ػٖ ؽش٣ن سث٤ظ ٓـِظ حُشٞسٟ ٝطلذ٣ذ ٓٞػذ ٓؼ٤ٖ ُِ٘ظش ك٤ٚ ، 

إٔ ٣طِذ حُظؤؿ٤َ ُٔذس أعزٞع ٣ٝٞحكن ػ٠ِ ؽِذ سث٤ظ  ُٝشث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء

ٓـِظ حُٞصسحء رخُظؤؿ٤َ 
xiv

، ا٠ُ ؿخٗذ رُي ٣ِٔي ٓـِظ حُشٞسٟ عِطش طو٤٤ْ 

حُغ٤خعخص حالهظظخد٣ش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُ٘وذ٣ش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز رشحٓؾ حإلعظؼٔخس حُغ٣ٞ٘ش 
xv

 ،

شحً ا٠ُ سث٤ظ ٣ٝزِؾ حُلٌٞٓش ٝحُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ك٤ٜخ رٔخ طٞطَ ا٤ُٚ ، ًٔخ ٣شكغ طوش٣

حُـٜٔٞس٣ش
xvi
. 

ًٔخ ٣وّٞ ٓـِظ حُشٞسٟ ربعظؼشحع حُظوخس٣ش حُشهخر٤ش ٝحُٔلخعز٤ش حُغ٣ٞ٘ش 

ٝحُذٝس٣ش ٝحُخخطش حُظخدسس ػٖ ؿٜخص حُشهخرش ٝحُٔلخعزش ٝدسحعظٜخ دسحعش 

كخكظش ٝاعظخالص حُظٞحٛش حُغِز٤ش ٝاهظشحف حُٔؼخُـخص ٝػَٔ ٓزًشس ؿطخث٤ش 

ٜخص حُز١ ٣ِو٠ أٓخّ ٓـِظ حُ٘ٞحد ، ًٔخ ٣ظْ ٝاسعخُٜخ ُِلٌٞٓش ٝر٤خٕ سث٤ظ حُـ

سكغ طِي حُظٞط٤خص ٝحُٔوظشكخص ا٠ُ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش 
xvii
. 
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ُٝزُي كخٕ دٝس ٓـِظ حُشٞسٟ ٣وظظش دعظٞس٣خً ػ٠ِ ٓـشد ارذحء حُشأ١ 

ٝحُٔشٞسس ك٤ٔخ ٣ل٤ِٚ ا٤ُٚ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش أٝ ٓـِظ حُٞصسحء ، ٝٓخ ٣ظذس ػ٘ٚ 

ِٓضٓش ، ًٔخ إٔ حُٔـِظ ال ٣ِٔي كن  ٖٓ أسحء ػ٠ِ عز٤َ حإلعظشخسس ٤ُٝغض

ٓغخءُش حُلٌٞٓش ، كال ٣غظط٤غ علذ حُؼوش ٖٓ حُلٌٞٓش ، ٝرخُظخ٢ُ ال ٣غظط٤غ 

أػؼخء ٓـِظ حُشٞسٟ طوذ٣ْ حإلعظـٞحرخص ألػؼخء ٓـِظ حُلٌٞٓش ًٔخ ٛٞ شؤٕ 

أػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد ، ٣ٝوظظش دٝس ٓـِظ حُشٞسٟ أ٣ؼخً ك٢ ؽشف ٓٞػٞع 

 ٤خعش حُلٌٞٓش .ػخّ ُِٔ٘خهشش العظ٤ؼخف ع

 

 انًجحث انثبنث

 يخزجبد انحكٕيخ ٔفمبً نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ

عزن ٝحٕ ط٘خُٝ٘خ ٓخشؿخص حُلٌٞٓش ٝكوخ ُظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ رشٌَ 

ٝٛٞ حُؼخّ أٗشت ك٤ٚ ٓـِظ حُشٞسٟ ٝػخٓخً  8773- 8778ٓزغؾ ؿذح ُألػٞحّ ٖٓ 

ظ ُألػٞحّ ٖٓ رؼذٙ ، ٝعٞف ٗظ٘خٍٝ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش ٝكوخ ُظٞط٤خص حُٔـِ

 رشٌَ ٓلظَ ٗظشحً أل٤ٔٛظٜخ ًٝٔخ ٢ِ٣: 8777-2009

 

 :2004-2005يخزجبد انحكٕيخ نهعبو 

٣ٌٖٔ ا٣ـخصٛخ ك٢ حُظخ٢ُ
xviii

: 

 حُٔٞػٞع حُغ٘ش حُوطخع

 ٤ٓخٙ حُش٣ق .. حُٞحهغ .. حُٔؼخُـخص 8777ّ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش

 حالعظؼٔخس ك٢ حُوطخع حُظل٢ 8777ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش

حُؼخٓش ٝحُخذٓخص حإلدحسس 

 حُل٤ٌٓٞش
8777ّ 

أٝػخع حُٔغـ٤ٖٗٞ ٝحإلؿشحءحص 

 حُوؼخث٤ش رحص حُظِش

حإلدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8777ّ 

طٞط٤خص حُٔـِظ كٍٞ حُظوخس٣ش 

حُلظ٤ِش ُِـٜخص حُٔشًض١ ُِشهخرش 

ّ ٝحُشرغ 8777ٝحُٔلخعزش ُؼخّ
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 8777ّحألٍٝ ٖٓ ػخّ 

 8777ّ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش
حالطظخالص ٝطو٤٘ش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

 حُٔؼِٞٓخص

 8777ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
ٝحهغ حُظؼ٤ِْ حُل٢٘ ٝحُظذس٣ذ 

 ح٢ُٜ٘ٔ

 

ٔفمب نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ 2006يخزجبد انحكٕيخ نهعبو 
xix

: 

 حُٔٞػٞع حُغ٘ش حُوطخع

 8777 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش
حُظغ٣ٞن حُضسحػ٢ دحخ٤ِخً ٝخخسؿ٤خً ــ 

 ٓظطِزخطٚ حألعخع٤ش ٝػٞحَٓ ٗـخكٚ

 حُٞػغ حُشحٖٛ ُِخذٓخص حُظل٤ــش 8777 حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش

حالدحسس حُؼخٓش حُخذ٤ٓش 

 حُل٤ٌٓٞش
8777ّ 

طل٤َِ ٝطو٤٤ْ ٗظخثؾ ٓشحؿؼش حُظوخس٣ش 

حُذٝس٣ش ُِـٜخص حُٔشًض١ ُِشهخرش 

 -ٝحُٔلخعزش خالٍ حُشرؼ٤ٖ حُؼخ٢ٗ )حرش٣َ

 –٤ٗٞ٣ٞ( ٝحُؼخُغ )٤ُٞ٣ٞ 

 8777ّعزظٔزش(

 حُوٟٞ حُؼخِٓشط٤ٔ٘ش   حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش

حالدحسس حُؼخٓش حُخذ٤ٓش 

 حُل٤ٌٓٞش
8777 

حُـضس ح٤٘ٔ٤ُش ٝأ٤ٔٛش ط٤ٔ٘ظٜخ اهظظخد٣خً 

ٝاؿظٔخػ٤خً ٝػوخك٤خً ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ر٤جظٜخ 

 حُطز٤ؼ٤ش

 أٝػــخع حُطــشم 8777 حُز٤٘ش حُظلظ٤ش

 

ٔفمب نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ 2002يخزجبد انحكٕيخ نهعبو 
xx
 : 

 حُٔٞػٞع حُغ٘ش حُوطخع

 8770 حُز٤٘ش حُظلظ٤ش
طوش٣ش أ٢ُٝ كٍٞ ٗشخؽ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ 

 ُِطخهش
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 8770 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش
حُٔز٤ذحص ٝحُٔذخالص حُضسحػ٤ش .. حُٞحهغ 

 ٝحُٔؼخُـخص

 ٝحهـــــغ حُطلُٞــــش ك٢ ح٤ُٔـــــٖ 8770 حُظ٤ٔ٘ش حالؿظٔخػ٤ش

 ٝحُغـ٤ـــــٍٞكظـــخد ٤ٓـــخٙ حألٓطــخس  8770ّ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8770 

طوخس٣ش حُـٜخص حُٔشًض١ ُِشهخرش 

ٝحُٔلخعزش  كٍٞ ٗظخثؾ ٓشحؿؼظٚ ُِلغخد 

حُخظخ٢ٓ ُِٔٞحصٗش ُِذُٝش ُِؼخّ حُٔخ٢ُ 

8777ّ 

 طو٤٤ْ ٓغظٟٞ أدحء حُظؼ٤ِْ حُؼخّ 8770ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
 ُوشٝع ٝحُٔغخػذحص حُخخسؿ٤شح 8770

 حُظ٤ٔ٘ش حُؼوخك٤ش 8770 حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش

 8770 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش

أٝػخع حُٔ٘شآص ٝحُخذٓخص حُغ٤خك٤ش 

ٝأ٤ٔٛش طط٣ٞشٛخ ٝطشـ٤غ حإلعظؼٔخسحص 

 حُغ٤خك٤ش

 8770 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش

أٝػخع حُٔ٘شآص ٝحُخذٓخص حُغ٤خك٤ش 

حإلعظؼٔخسحص ٝأ٤ٔٛش طط٣ٞشٛخ ٝطشـ٤غ 

 حُغ٤خك٤ش

 ظخٛشس كَٔ حُغالف 8770 

 

ٔفمب نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ 2002يخزجبد انحكٕيخ نهعبو 
xxi

: 

 حُٔٞػٞع حُغ٘ش حُوطخع

 8772ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
حُغ٤خعش حُغٌخ٤ٗش ٝحُظلـش 

 حإلٗـخر٤ــش

 8772ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
ٗظخّ حإل٣لخد ٝحإلرظؼخع 

 حُذسحع٢ ا٠ُ حُخخسؽ
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 8772ّ حالهظظخد٣شحُوطخػخص 
طل٤َِ أعزخد اسطلخع أعؼخس 

 حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُشث٤غ٤ش

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

طـٔغ ط٘ؼخء ُِظؼخٕٝ 

ٝاعظشحط٤ـ٤خص حُغ٤خعش ح٤٘ٔ٤ُش 

 طـخٙ حُوشٕ حألكش٣و٢

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

طوخس٣ش حُـٜخص حُٔشًض١ 

كٍٞ ٗظخثؾ ُِشهخرش ٝحُٔلخعزش 

ٓشحؿؼش ٓٞحصٗخص ٝكذحص 

حُوطخع حالهظظخد١ ٝٓٞحصٗخص 

حُٞكذحص حُٔغظوِش ٝحُِٔلوش 

 8777ُِّؼخّ حُٔخ٢ُ 

 8772ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
حُظؼ٤ِْ حألِٛـ٢ ٝحهؼــــٚ 

 ٝآكخهــــٚ

حإلدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

حإلػالّ ر٤ٖ حُٞحهـــغ 

 ٝحُطٔـــٞف

ٓخص حإلدحسس حُؼخٓش ٝحُخذ

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

دسحعش ٝطل٤َِ ٝطو٤٤ْ ٗظخثؾ 

طوش٣ش حُـٜخص حُٔشًض١ 

 ُِشهخرش ٝحُٔلخعزش

حإلدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

طوش٣ش حُٔـِظ كٍٞ طوش٣ش 

حُـٜخص حُٔشًض١ ُِشهخرش 

ٝحُٔلخعزش ػٖ ٗظخثؾ ٓشحؿؼش 

ٝطل٤َِ حُلغخرخص حُخظخ٤ٓش 

ُٞكذحص حُوطخع حإلهظظخد١، 

حُؼخّ ٝحُٔخظِؾ حُوطخػ٤ٖ 

ٝحُٞكذحص حُٔغظوِش ٝحُِٔلوش 

ٝحُظ٘خد٣ن حُخخطش ُِؼخّ 

8777ّ 
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 8772ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
حُظؼ٤ِْ حُل٢٘ ٝح٢ُٜ٘ٔ ... حُٞحهغ 

 ٝحُطٔٞف

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

حُغالٓش حُٔشٝس٣ش كن ٖٓ 

 كوٞم حإلٗغخٕ

 حألصٓش حُٔخ٤ُش 8772ّ حُوطخػخص حالهظظخد٣ش

حإلدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8772ّ 

ٓششٝع حإلعظشحط٤ـ٤ش حُٞؽ٤٘ش 

 8787ُِّلٌْ حُٔل٢ِ 

 8772ّ حُز٤٘ش حُ٘لظ٤ش

حُخطٞؽ حُؼخٓش ُإلطالكخص 

ح٤ٌِ٤ُٜش ك٢ هطخع حٌُٜشرخء  

"حٌُٜشرخء .. حُلخػش 

 ٝططِؼخص حُٔغظوزَ

 

ٔفمب نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ 2002يخزجبد انحكٕيخ نهعبو 
xxii

: 

 حُٔٞػٞع حُغ٘ش حُوطخع

 8779 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش

حألصٓش حُٔخ٤ُش ٝحالهظظخد٣ش حُؼخ٤ُٔش 

حُشحٛ٘ش ٝآػخسٛخ حُٔظٞهؼش ػ٠ِ 

 حهظظخدٗخ

 8779 حُوطخػخص حالهظظخد٣ش
حُؼشٝس حُغ٤ٌٔش... هطخع ٝحػذ،،، 

 ٝأ٣ُٞٝش حإلٗظخؽ ٝحإلعظٜالى

 8779 حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
حُؼوخكش ح٤٘ٔ٤ُش .. حُٞحهغ ٝآكخم 

 حُٔغظوزَ

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8779 

حُوشط٘ش حُزلش٣ش ك٢ حُغٞحكَ 

 حُظٞٓخ٤ُش ٝخ٤ِؾ ػذٕ

 8779ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش١

حُ٘ضٍٝ ح٤ُٔذح٢ٗ ُٔلخكظخص 

حُـٜٔٞس٣ش ُظو٤٤ْ حُٞػغ حُشحٖٛ 

 ُِخذٓخص حُظل٤ش ـ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش
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 8779ّ حُوطخػخص حالهظظخد٣ش

حُضسحػ٤ش ٝٓخ حُٞد٣خٕ ٝحألسحػ٢ 

طظؼشع ُٚ ٖٓ أشٌخٍ حُظذٛٞس 

 ٝحإلٗذػخس

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
 ح٤ُٖٔ ٝحإلطلخد حألٝسٝر٢ 8779ّ

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
 أٝػخع حُغـ٘خء ٝحُغـٕٞ 8779ّ

حالدحسس حُؼخٓش ٝحُخذٓخص 

 حُل٤ٌٓٞش
8779ّ 

دسحعش ٝطل٤َِ ٝطو٤٤ْ ٗظخثؾ طوش٣ش 

حُٔشًض١ ُِشهخرش ٝحُٔلخعزش حُـٜخص 

ػٖ ٓشحؿؼش ٝطل٤َِ حُلغخرخص 

حُخظخ٤ٓش ُِٔٞحصٗش حُؼخٓش ُِذُٝش 

ٝٝكذحص حُوطخع حإلهظظخد١ 

)حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُٔخظِؾ( 

ٝحُٞكذحص حُٔغظوِش ٝحُِٔلوش 

 8770ّٝحُظ٘خد٣ن حُخخطش ُؼخّ 

 8779ّ حُظ٤ٔ٘ش حُزشش٣ش
ط٤ٔ٘ش حُٔٞحسد حُزشش٣ش  )حُٞحهغ... 

 . حإلٌٓخ٤ٗخص(ٝحُطٔٞف ..

 8779ّ حُظ٤ٔ٘ش حالؿظٔخػ٤ش

حُٔغخٛٔش حُٔظٞهؼش ٖٓ ٓ٘ظٔخص 

حُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ ك٢ حُظخل٤ق ٖٓ 

 حُلوش
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 (1جذٔل رلى )

ٚزُبٔل خالطخ نعذد انًخزجبد انحكٕيٛخ ٔفمب نزٕطٛبد يجهض 

انشٕرٖ
xxiii

: 

ّ 
ٗٞع حإلؿشحء 

 )حُٔخشؽ(

 حُؼذد ٝكوخ ُِغ٘ٞحص

8777 8777 8770 8772 8779 8707 

 2 11 4 6 7 4 هخٕٗٞ 0

 2 3 3 2 2 1 طؼذ٣َ هخٕٗٞ 8

 5 7 9 4 0 4 هشحس ؿٜٔٞس١ 3

4 
هشحس سث٤ظ 

 ٓـِظ حُٞصسحء
6 9 21 15 6 6 

7 
هشحس ٓـِظ 

 حُٞصسحء
19 47 121 89 75 10 

7 
أٓش ٓـِظ 

 حُٞصسحء
5 1 10 18 16 4 
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(ٔفمب 2010-2004نألعٕاو) " ٕٚضح عذد يخزجبد انحكٕيخ1)شكم رلى"

نزٕطٛبد يجهض انشٕرٖ(
xxiv

 

 
     

ٖٝٓ خالٍ حُؼشع حُغخرن ُٔخشؿخص حُلٌٞٓش ٝكن طٞط٤خص حُٔـِظ 

طـذس حإلشخسس ا٠ُ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ ًال ٖٓ أٓش ٓـِظ  8707- 8777ُألػٞحّ 

حُٞصسحء ٝهشحس ٓـِظ حُٞصسحء ٝهشحس سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 حُظخ٢ُ :

 انٕسراء:أيز يجهض  -1

ٛٞ ػزخسس ػٖ اؿشحء ٣ظخزٙ حُٔـِظ ُِ٘ظش ك٢ ٓٞػٞع ٓخ آخ ػزش ُـ٘ش أٝ 

ؿٜش ك٤ٌٓٞش ُذسحعظٚ ٝحُؼشع رٚ ٓـذدح أٓخّ حُٔـِظ إلطخخر حُوشحس 

حُٔ٘خعذ رشؤٗٚ ٝؿخُزخً ٓخ ٣ٌٕٞ ٓشكن رخُشأ١ ٓششٝع هشحس ُِٔـِظ 

 .xxvإلهشحسٙ

 لزار يجهض انٕسراء: -2

ٛٞ هشحس ٜٗخث٢ ُِٔـِظ ٣ؼزش ػٖ ٓٞحكوش حُٔـِظ ػ٠ِ ع٤خعش ك٤ٌٓٞش ك٢ 

ٓـخٍ ٓؼ٤ٖ ٝاهشحسٛخ ُظ٘ل٤ز أٛذحف ٝاؿشحءحص ٝحُٔٞحكوش ػ٠ِ حالطلخه٤خص 

ٝحُٔؼخٛذحص ٝحُِٞحثق ٝحُظ٢ طْ ارذحء حُشأ١ ك٤ٜخ رخُٔٞحكوش أٝ حُشكغ ر٘خءح 
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كٞع ٖٓ ػ٠ِ حُشأ١ حُٔشكٞع ٖٓ حُـٜش حُٔخظظش ٝكن ٓششٝع حُوشحس حُٔش

طِي حُـٜش حُظ٢ ٝؿٚ ا٤ُٜخ أٓش حُٔـِظ عخروخ ُذسحعظٚ ٝارذحء حُشأ١ ك٤ٚ ٝحُز١ 

هذ ٣ظشؿْ ك٤ٔخ رؼذ روشحس سث٤ظ حُٔـِظ رلغذ اخظظخطخص سث٤ظ حُٔـِظ 

   xxviك٢ حُذعظٞس

 لزار رئٛض يجهض انٕسراء: -3

ٛٞ حُوشحس حُظخدس ٖٓ سث٤ظ حُٞصسحء ٝكن اخظظخطخطٚ دعظٞس٣خً ًوشحسحص 

ْٛ ك٢ دسؿش ٓذ٣ش ػخّ )ٓخػذح سثخعش حُـٜٔٞس٣ش( ، ٝاطذحس حُظؼ٤٤ٖ ُٖٔ 

 .xxviiحُِٞحثق ٝطش٤ٌَ حُِـخٕ ٝهشحسحص ط٘ظ٤ٔ٤ش أخشٟ

 

 انخالطخ ٔانزٕطٛبد:

ٓـِظ حُشٞسٟ ا٠ُ ؿشكش رشُٔخ٤ٗش ػخ٤ٗش ٤ٌُٕٞ  حبٌ انٕلذ إلَزمبل

رٔوذٝسٙ طوذ٣ْ اعٜخٓخص كخػِش ك٢ طغ٣ٞش أ٣ش ٓشخًَ هذ ططشأ ك٢ حُؼالهش ر٤ٖ ٓـِظ 

ٞحد ٝحُلٌٞٓش ، ٝرخُظخ٢ُ حُو٤خّ رذٝس ْٜٓ ك٢ طلخد١ ٝهٞع أصٓخص أٝ ك٢ كَ أ٣ش حُ٘

ٓشٌِش رظٞسس طل٤لش هزَ طلُٜٞخ ا٠ُ أصٓش ، ٝرٔخ ٣ٌلَ طؼخٕٝ ٓخظِق ٌٓٞٗخص 

حُ٘ظخّ حُغ٤خع٢ حُوخثْ ػ٠ِ ٓزذأ حُذ٣ٔوشحؽ٤ش ، ًٔخ أٜٗخ عظؼضص ٖٓ كؼخ٤ُش ٓـِظ 

ْٕٔ يب ٚعُٙ  ز١ ٣ؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ كخ٤ُخحُ٘ٞحد ٝطغخػذٙ ػ٠ِ طالش٢ ًخكش حُوظٞس حُ

 .رعشٚش ٔرفعٛم دٔر يجهض انشٕرٖ فٙ انحٛبح انظٛبطٛخ انًُٛٛخ ثشكم أكجز

 

 انزٕطٛـــــــــــــــبد

يٍ خالل يب رمذو ٔثعذ اإلَزٓبء يٍ ْذا انجحث ًٚكٍ رمذٚى ثعض 

انزٕطٛبد انزٙ ٚزٖ انجبحث أَٓب لذ رظبعذ فٙ رطٕٚز ٔرفعٛم يجهض انشٕرٖ ، 

حهٕل نهزحذٚبد انزٙ أثزد عهٗ أداءِ فٙ انًزحهخ انظبثمخ، ٔرزهخض ْذِ  ٔإٚجبد

 انزٕطٛبد فٙ األرٙ :
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انزٕطٛخ األٔنٙ: ٚزٕجّ ثٓب انجبحث إنٗ انمٛبدح انظٛبطٛخ ثبنجًٕٓرٚخ انًُٛٛخ 

( ثًب 122،126،125نهًٕاد) ٔانزٙ رزضًٍ ضزٔرح إجزاء رعذٚم دطزٕر٘

 ٚظزٕعت األرٙ:

ك٢ ح٤ُٖٔ ا٠ُ ٓـِظ أٓٚ ر٘ظخّ حُـشكظ٤ٖ )ٓـِظ طلٍٞ حُغِطش حُظشش٣ؼ٤ش  - أ

حُ٘ٞحد ، ٝٓـِظ حُشٞسٟ(،٤ُظٌٖٔ ٓـِظ حُشٞسٟ ٖٓ طلؼ٤َ أدحءٙ ك٢ 

 حُظشش٣غ ٝحُشهخرش .

٣ظٞؿٚ رٜخ حُزخكغ ٌَُ حُزخكؼ٤ٖ ٝحُٜٔظ٤ٖٔ رخُغِطش انزٕطٛخ انثبَٛخ:  - ة

حُظشش٣ؼ٤ش ك٢ حُـٜٔٞس٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ػخٓش ٝرٔـِظ حُشٞسٟ خخطش ، ُٔٞحطِش 

حُزلغ ٝحُذسحعش ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ُٔخ ٖٓ شؤٗٚ حُٞطٍٞ ا٠ُ دسحعخص ٝكٍِٞ 

 .طؼضص دٝس ٓـِظ حُشٞسٟ ٝطؼَٔ ػ٠ِ طط٣ٞش حُ٘ظخّ حُغ٤خع٢ ح٢٘ٔ٤ُ
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 -انًزاجع:

 

 ( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ 087حُٔخدس سهْ ) -0

رشؤٕ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ  8778( ُغ٘ش 39( ٖٓ حُوخٕٗٞ سهْ )7حُٔخدس سهْ ) -8

 ، ٓظذس عخرن

( 39حُوخٕٗٞ سهْ ) ( 07ٖٓ( ٖٓ حُذعظٞس ،ٓظذس عخرن ،حُٔخدس سهْ )087حُٔخدس سهْ ) -3

 رشؤٕ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن 8778ُغ٘ش 

 ( ٖٓ حُذعظٞس ، ٓظذس عخرن072اٗظش ٗض حُلوشس )ؽ( ٖٓ حُٔخدس سهْ ) -7

ٓطٜش ٓلٔذ حُؼض١ اعٔخػ٤َ ،حُٔزخدة حُذعظٞس٣ش حُؼخٓش ٝحُ٘ظخّ حُذعظٞس١ ك٢  -7

طؼذ٣الص دعظٞس حُـٜٔٞس٣ش ح٤٘ٔ٤ُش حُـٜٔٞس٣ش ح٤٘ٔ٤ُش  )حػش حُظؼذ٣الص ػ٠ِ ٗظخّ حُلٌْ 

  779، ص 8777-8773،ٌٓظزش ٓشًض حُظخدم، ط٘ؼخء ، حُطزؼش حُؼخُؼش ،8770ُغ٘ش 

رخظٞص حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ  8778( ُغ٘ش 39( ٖٓ حُوخٕٗٞ سهْ )00حُٔخدس سهْ ) -7

 حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن

 ٖ حُٔ٘خؽش رٔـِظ حُ٘ٞحدحُٔوظشكخص حُٔوذٓش ٖٓ حُٔـِظ ال طظؼِن رخهظشحف ٓشخس٣غ حُوٞح٤ٗ -0

 ( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ، ٓظذس عخرن087حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس سهْ ) -2

 ( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ، ٓظذس عخرن030حُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس سهْ ) -9

( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ ، ٓظذس عخرن، ٝحٗظش أ٣ؼخ : 087حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس سهْ ) -07

-0990ِطخص حُؼخٓش ك٢ دعخط٤ش حُـٜٔٞس٣ش ح٤٘ٔ٤ُش ؿٞرش ، ٓلٔذ حكٔذ ، حُظٞحصٕ ر٤ٖ حُغ

، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ، ٓؼٜذ حُزلٞع ٝحُذسحعخص حُؼشر٤ش ، حُٔ٘ظٔش حُؼشر٤ش ُِظشر٤ش  8770

 78ٝحُؼوخكش ٝحُؼِّٞ ، حُوخٛشس ، ص

 ( ٖٓ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن08حُٔخدس سهْ ) -00

 ٤ش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن( ٖٓ حُالثلش حُذحخ87،09ِحُٔخدطخٕ سهْ ) -08

 ( ٖٓ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن87،83،88حُٔٞحد سهْ ) -03

، ُٝٔض٣ذ ٖٓ حُظلخط٤َ ٣ٌٖٔ حُشؿٞع  873ٓلٔذ ٓلٔذ حُذسٝر٢ ، ٓشؿغ عخرن ، ص  -07

 ا٠ُ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓشؿغ عخرن

 ٢٘ٔ٤ُ ، ٓظذس عخرن( ٖٓ حُذعظٞس ح087حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس سهْ ) -07

 ( حُلوشس )أ( ٖٓ حُالثلش حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن 02حُٔخدس سهْ ) -07

( ٖٓ حُالثلش 02( ٖٓ حُذعظٞس ح٢٘ٔ٤ُ، ٓظذس عخرن ، ٝحُٔخدس سهْ )087حُٔخدس سهْ ) -00

 حُذحخ٤ِش ُٔـِظ حُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن
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رظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ  اػذحد حُزخكغ ،أْٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش حُظخدسس رحص حُؼالهش -02

،حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔشظشًش ُٔظخرؼش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز طٞؿ٤ٜخص ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد 8777-8777ُِؼخّ 

 ٝحُشٞسٟ ، سثخعش ٓـِظ حُٞصسحء

اػذحد حُزخكغ ،أْٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش حُظخدسس رحص حُؼالهش رظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ  -09

ط٘ل٤ز طٞؿ٤ٜخص ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد ،حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔشظشًش ُٔظخرؼش ٝطو٤٤ْ 8777ُِؼخّ 

 ٝحُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن

اػذحد حُزخكغ ،أْٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش حُظخدسس رحص حُؼالهش رظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ  -87

،حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔشظشًش ُٔظخرؼش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز طٞؿ٤ٜخص ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد 8770ُِؼخّ 

 ٝحُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن
 

حُظخدسس رحص حُؼالهش رظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ اػذحد حُزخكغ ،أْٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش  -80

،حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔشظشًش ُٔظخرؼش ٝطو٤٤ْ ط٘ل٤ز طٞؿ٤ٜخص ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد 8772ُِؼخّ 

 ٝحُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن
 

اػذحد حُزخكغ ،أْٛ حُٔخشؿخص حُل٤ٌٓٞش حُظخدسس رحص حُؼالهش رظٞط٤خص ٓـِظ حُشٞسٟ  -88

طو٤٤ْ ط٘ل٤ز طٞؿ٤ٜخص ٓـِغ٢ حُ٘ٞحد ،حُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔشظشًش ُٔظخرؼش 8779ُِٝؼخّ 

 ٝحُشٞسٟ ، ٓظذس عخرن
 

 اػذحد حُزخكغ -83

 اػذحد حُزخكغ -87

 ٓؼِٞٓخص ٓغظوخٙ ٖٓ ٓؼخرؾ حُذحثشس حُوخ٤ٗٞٗش ،ٓـِظ حُٞصسحء. -87

 ٗلظ حُٔظذس -87

 ٗلظ حُٔظذس -80


