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 المقدمة

 
ااأسرسػػيتيف مظيفتػػيفا يمقساطيػوااأـمسػتد ةاورتػػتاتمػرس ااحكوممػػرتاأػ األا محػػوامػفا مؿااح ػػرحـ ا

ذااورتػػػتااحمظيفػػػواا محػػػ ا.امظيفػػػوااحكوػػػـاماحسيرسػػػو اممظيفػػػواا  اسةامتموػػػيواوػػػؤمفااحمػػػماطتيف:اهمػػػر ما 
تاػرمام ػرماتااحمػماطتيفاألػد احيػرااحيػمـااحػ مساا ودػس اذحػؾا(ااحكوـ) تكتؿااهتمرمًراوديػسًا اإ اأفاا  اسةاما 

م اا–احيمميوااحمتوردوواماحمت اخلػوااما كتيرارتااا  اسلاحمتماي اأ ااح مؿااماحسمتيفإفااحموواتاا  اسيوا
احكوػـااألوؿاذحؾايموفاأفات سقػؿااحمظيفػواا محػ اا–اا  اسلتتس ادطدي وااحكرؿاآأوااح لساماعت ااحفسر ا

ا.مسيساإ اسةااح محوااحمسوميو
ما  اسيػػوا مقػػ اوػػي تااحسػػتماتااحمرتػػيوااهتمرمػػًرامتمايػػ ًاادممتػػمعااحامسوميػػواد د ر هػػرااحسيرسػػيو

تمسيعاتطرؽامورسووااحمماطتيفام مسهػـا مق امارءاهذااا هتمرـاأ اإطرساا تارهاإح  ار يواماحمرحيوما قتل
أػػ اا تتػػرجاما  اسةااحمدروػػسةاحمؤسسػػرتلاممػػت ااحقطػػرعااحخػػردا متقلػػيدا مسااح محػػو أػػ اعمليػػوااحكوػػـ

ا.ا مسًااأودساأ اعمليوااحتتميو ممؤسسرتااحماتمعااحم ت 
احتتميػواأػ ااح ػرحـاتكػتااح  يػ امػفااح تػرميفا رـاتقرسيسااحدتؾااحػ مح اعػفمق اعدستاعفاذحؾاا هتم

عر ةااحتفويس"مثؿا ومػرا".ااحتكمؿاإح ااحمكليػرت" ام"ا ؿااح محواأوثساقسدًرامفااحتر "م  "تكقيؽااحامسوميواما 
احوػسقيو ا رسمسػيراا تكر يػو ام مؿاأمسمدػ)درحامسوميػواأػ اتدتػ ااح  يػ امػفا مؿااح ػرحـامثػؿا ا هتمرـتال ا

ا.حلمسةاأماأوثسامفالمسااحامسوميو(امقطس اماحدكسيف
در أورسااحليدساحيوااحا ي ةا أق اسآهراا قتلر يمفااحذيفات ثسما امق ااختلفتااحتظسةاإح ااحامسوميو
احم اأ مفاعفااحت   يوااحسيرسيواعل ا مسآهرا مكليواإ اساتاإح مسيلواحتقؿااحسلطوامفااح محوااحمسوميوا

مسآهراقر ةاد ضا.ااحكسيواماحق سةاعل ااحتتظيـاماحمترأسو مسركوامفاما أسا مسيلوا عطرءااحامرعرتااأتير
اآلسيميواما أسيقيواد يًااعفااح يمقساطيواعل ااحمستمىااحقمم اممسيلواآمتوا احتظـااح وترتمسيواأ ااح مؿ

ااحمستما  وتسرب اأ  ااحمك ات امف اماح عـ ااحمطلمدو ااحوسعيو امف اسآهراحممي  اكيف اأ  اا  ت    يرت
ااستاردو اأوثس ااحكوممو احا ؿ امسيلو ااحترميو ااح مؿ اأ  ااح يمقساطيمف ا احسيرسيمف اما محيرتحاكتيرارت

ا.احمكليو
مايػرامػراورتػػتاتلػؾااحتظػسةا اأػػ فااحامسوميػواا  اسيػوادرتػػتااحيػمـاأوثػسااتتوػػرسًااأػ ااحػ مؿااحمتق مػػو ا

اد تػلا-دوػوؿاعػرـاا-مي سؼاتظرـااحامسوميواا  اسيػوا.ا رحـااحثرحثمد أتاتستيملااحوثيسامفاإ اساتا مؿااح
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ماحػػذلايػػتـاعلػػ اأسػػر ا ا.احقػػساساتأكػػ اأسػػرحيبااحتتظػػيـاا  اسل اميقلػػ ادػػلات ػػ  املػػر سااحتوػػرطاا  اسلا
تمميػػعااختلرلػػرتااحمظيفػػواا  اسيػػوادػػيفااحسػػلطوااحمسوميػػوامدػػيفااحييعػػرتاا  اسيػػوااحمت ػػ  ة اأيوػػمفاحوػػؿا

تقاحيراأ امدروسةااختلرلرتيراا  اسيو امأ اا طرسااحذلاتكػ  هااحسػلطوااحمسوميػو اميتخػذاتك يػ امتيرااس
ا:اإك ىالمستيفاا-عر ةا-اح اقواديفااحسلطوااحمسوميواماحسلطوااحمكليواأ ااح مؿا

احلمسةاا مح اتسوماعلػ امػت ااحوثيػسامػفااحلػاكيرتاحلسػلطرتااحمكليػوامػفاكيػثااح ػ  اما هميػوا
ألاتوػػػمفا ساػػػواا مكلػػػ مهتػػػرايوػػػمفااحتماػػػلاتكػػػماإياػػػر اكوػػػـا.اا سػػػتقاحيواأػػػ ااتخػػػرذااحقػػػساساتاام ساػػػو

ا.يسةاحامسوميواود
مهترايومفااحتماػلاتكػما.ماحلاكيرتاحثرتيواتسوماعل امت ااحسلطرتااحمكليواع  ااقؿامفاا عمرؿا

لواأ ااح   اممك م ةاأ اا هميػواكيثاتومفااحقساساتااحلر سةاعفااحسلطرتااحمكليواقليا مكليوإقرمواإ اسةا
احلػػمسةااإحػ مقػػ اوػرفااحتماػػلاأػ ااح ػػساؽا.مسوميػرمتسػت ثسااحسػلطرتااحمسوميػػوادسػلطرتاوديػػسةاميوػمفااحكوػػـا

ا.متذاتورةااح محوااح ساقيواا مح 
احتظػػرـاا  اسلاأػػ اات ويػػ ـا مساأػػ ا3002مقػػ اوػػرفاحلت ييػػسااحسيرسػػ اأػػ ااحترسػػعامػػفاادسيػػؿاعػػرـا

أقػ ااتاػلامػفااحتركيػوااحتظسيػواماحتطديقيػوام ػًراإحػ ااح مػؿادرحتظػرـاامبااحامسوميواا  اسيػو مهمااسلااح ساؽ 
متخلػػدامػفااحامسوميػػوااحمقيػ ةااحتػػ اورتػتاقرعمػػوااحػ ا مسوميػػوا.ااحامسوػملاأماممرسسػوااحسػػلطرتااحمكليػو

ؽاعلييػراا  اسةاأخذتاأ ادر ئاا مساتسميرتامختلفواموػااكسػباممق ػلااحا ساأػ  اأد تػيـاأطلػماس وا ا
مأيػػًراورتػػتااحتسػػميرتاا.احم تيػػو امد تػػيـاا خػػسااحمالػػ ااحدلػػ ل اماحػػد ضاا خػػسامالػػ اإ اسةااحمكرأظػػو

مت   ةاإ اإفااحي ؼادق اماك اامهمااحسيسادرحدا امفااحكوػـااحمسوػملااحماكػ اإحػ ات ػ  ااحكوممػرتااحمكليػوا
ا.متمميعااح مؿ

 ااإقلػيـعلػ اقػرتمفااحمكرأظػرتا يػسااحمتتظمػواأػ ااماسمؼاتكرمؿاأػ اهػذاااحوتػرباتسػليطااحتػمء
يكػ متراأػ اذحػؾا ااحتمءاأهـاممايرامعيمباهذاااحقرتمفاإحقرءح سضا امفاتفليؿااأموفمكرمحيفاوسكلادمرا

خرلػػوامافا.ااما ديػػرـدمػػرايميػػؿاعتػػلاهرحػػوااح مػػمضا ااحس دػػواأػػ اتقػػ يـاتلػػمساماتػػ اعػػفاهػػذاااحقػػرتمفا
مػػػفااحتركيػػػواا–احامسوميػػػواأػػػ ااح ػػػساؽااإحػػػ احتكػػػمؿاتمسػػػعاافاحػػػـاتقػػػؿااحا وػػػورحيرتااحتػػػ اساأقػػػتاعمليػػػوا

وذحؾاأق ااظيػسااحتطديػؽاقلػمساوديػساأػ ااحقػرتمفاممػراكػ اادرحموػسعاا ورتتاوديسةاا-اا قؿاحتوسي يواعل ا
ا.ا3050حستواا51ت  يللادمماباقرتمفااحت  يؿاسقـااإح 

أػ اعمليػراتتياػواح ػ ـاا3001خرديراعرـامفااحتركيوااح مليواأق اتخدطتااحمارح ااحت اتـااتتاأمر
 امتمحامتخليدام قوااحميرـامفاايوامع ـاخدسةامفاتل ىاحل مػؿاأػ اهػذهااحماػرح امػفاايػواثرتيػوا
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ادػر أسا اكػ اأ اممرسسوااحميػرـااحمتمطػواديػراممػرااا خسىأق اأولتاه اا3050تلؾااحت ااتتخدتاعرـااأمر
ا.تلؾااحمارح اماتتخربا يسهـارءأعتاحتظرهساما كتارجامطرحديفادرستقرحوااإح 

ا–اا وػور تدػ مسهاممػسةاا يػ ةامػفااإقلػيـقرتمفااحمكرأظرتا يػسااحمتتظمػواأػ ااأترؼسدمراامأخيسا
ممػراا ػؿاهػذاااحممتػمعايكظػ ا ااما خطػرءتتياػوااكتماعػلاعلػ ااح  يػ امػفااحيتػرتاا–مػراتقػ ـااإح تترؼا

ؿااحػػذلا اساكػػمؿاهػػذاااحممتػػمعاأػػرؽااحاػػ ؿااحػػذلااحاػػ اإف ادػػؿاقيػػؿا مساأقػػلااػػ ؿاماسػػعا ادرهميػػواوديػػسةا
ا.ا تسرفوي هااح ساؽاكمؿااح يمقساطيوامكقمؽا

 يػسااحمتتظمػوا"اعدػرسةااإفت تقػ ااإتتػراإذ امح ؿا ساستترااحتكليليوااحتق يواحلقرتمفاتد أامػفااحتسػميوا
تتظيميػرااحتوػسي  ااحخػرداحيػرااإقلػيـاحمكرأظرتااحمتتظمػواأػ ااأفاإذ ا اعااحيرااعدرسةاماع ةام "ااإقليـأ ا
حسػػػتواا52سقػػػـاا"اا قػػرحيـاحتتفيذيػػوااحخرلػػػوادتوػػػميفااا اػػػساءات"اقػػرتمفاأقػػ الػػػ ساعلػػ اسػػػديؿااحمثػػػرؿا ا

تلػػؾااحمكرأظػػرتادكيػػثاتوػػمفاأػػ ااإحػػ يتلػػسؼاأػػ ااحتطديػػؽااممػػفاثػػـاأػػرفاقػػرتمفااحمكرأظػػرتا ا ا3004
مقػ اوػرفا امػفاممتػعااأوثػسمأػ ااأيتػرمسااح دػرسةامس تاأػ ااح سػتاإفعلمػرا اتلؾااح دػرسةاإترأواإح كراوا

ا.اآلخسهذاااحتمالامفااحموسعااح ستمسلامكؿااتتقر اهما
وػػمؿاوػؿامتيػراعػ  اامػفااحفلػمؿامسػمؼاتتتػرمؿاوػػؿاامأسد ػواأدػماب تمييػ ااإحػ مقػ اقسػـااحقػرتمفا

ا:متيرادرحوسحاماحتكليؿامأقراحمراسي ت 

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ااحتميي 
ا

اأما تتعاعر ةاديرترادرحملطلكرتاإتيراإ حقماتيفادتميي اتاااتد أاإفاحكقيقوااتلاحي امفااحم تر ا
احلثرـاعفامراق اي مضااإمرطومذحؾاس دواأ ات سيفرتاحد ضااحملطلكرتااحت استس اأ اللبااحقرتمفا ا

ا مم سأوا اإحييرممفايطدؽااحقرتمفاا حتفرتااأسا ا تل اتفسيساإح أييرامفااحملطلكرتاممرايكترجامتير
ا.م رتيير

امس  اامق  اأقط اماك ة امر ة ااحتميي  ااأورسأ اهذا اأيير ااحملطلكرتااإح احقرتمف اثمرفامف ديرف
ا.ملطل ااحتميي اأ اأرتكوااحقرتمفاح  ـاا ماهرا يسا درحت سيؼا امت تق ااتلاحـايوفاهترحؾامفا اعا

حت امفااحقرتمفاما(ا5)أق امس تاأ ااحمر ةاادير احقرتمفااحت سيؼااأسا دل  ااحملطلكرتااحت ااأمرا
مه ا..."اوؿامتيراإماءيقل ادرحملطلكرتااآلتيواأيتمرامس تاأ اهذاااحقرتمفااحم رت ااحمديتوا"اتلتاعل ا

ا:اآلتيوتومؿااحملطلكرتا
ا

 ا.3004حستواا35سقـااقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اإقليـ:ااحقرتمف
ادترسيخاا ااحقرتمف اهذا ال س ا55/2مق  ا3004/ احمر ةاا كورـامال ااحتمابااح ساق اطدقراعف 
متوساأ ااحمقرععااح ساقيوا اتوسيعااحقماتيفاا تكر يواحت امتكتامال ااحتماباا ختلردادا(اأم /ا25)

ا.25/2/3004أ اا0030درح   ا
ماحت اا3001مفا ستمساا(ثرتًيرا/ا533)حلااحمر ةااأورستهذاااحقرتمفاتتفيذااحمراتوسيعاومراارءاا

ـاتتتظـاأ ااقليـااحلاكيرتاا  اسيواماحمرحيوااحماس و ادمرايموتيراتمت ااحمكرأظرتااحت اح"اتلتاعل ا
ا"ااعل امأؽامد أااحامسوميواا  اسيو اميتظـاذحؾادقرتمفاتيمفاا اسةاوؤم

اأ ا ااحمتتظمو ااحمكرأظرتا يس اقرتمف اتوسيع اتـ اذحؾ اممأقراا.إقليـحوؿ ا  ااحقرتمف اهذا مدل مس
 :وؿامفح  اد  اسسيرتلاامتلا(ا12) كورـااحمر ةا

ا.مت  ياتلا(اا5525)احستوا(اا515)اقرتمفااحمكرأظرتاسقـا:اأم 
 .مت  ياتلا(اا5551)احستوا(اا31)اقرتمفامارح ااحو بااحمكليواسقـا:اثرتيرا
ا اثرحثر ا: ااحدل يرتاسقـ اأ اقرتمفاإ اسة احم  ؿاكمؿاتووياتاملاكيرتا5520حستواا521مرمس 

 .احمارح ااحدل يوا
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ا.مت  ياتل(اا3000ا–تيسرفاا–ا2)اأ ا(اا35)ا عتاؼااحمؤقتواسقـاأمساسلطواا:اساد ر
 .احقماتيفاماحقساساتاما تظموااحت اتت رسضامعاأكورـاهذاااحقرتمف:اخرمسر

ا
 

 ا.مال ااحتمابااح ساق :امال ااحتماب
ا احتدااحمر ة امأقر ااح ساؽ اأ  اا تكر يو ااحتوسي يو ااحسلطو اوفت  ااك  ا04)مهم ا ستمسا( مف

ا.تتومفاهذهااحسلطوامفامال ااحتماباممال اا تكر اإذ ا3001
اا–ميتومفامال ااحتمابا ااحمر ة ا كورـ اام /05)مأقر ا( امفاا-مفااح ستمس اا عترءمفاع  

ايتـااتتخر دتسدوامق  اماك احوؿامرعو  ـديأحؼاتسموامفاتفم ااح ساؽايمثلمفااحو بااح ساق اد وملل 
ا.يساع اتمثيؿاسرعسامومترتااحو باأيلدطسيؽاا قتساعااح رـااحسسلااحمدروس اما

اأ اكيفااتلااسىااتتخرباا331اا مح يتـاأ ا مستلااحمال اورفامق ا اأ اا231ترعدر ترعدر
ااحتوسي   ا ختلردااأهميرا ا ختلرلرتمفااميمرس امال ااحتماباع  اا.اح مسةاا تتخرديوااحثرتيو

ا. ختلردااحمرح ماا امااحسيرس ااحسقرد  ختلرداا
 
ا

 ا.مك ةاإ اسيواتمفاك م هرااحا ساأيوامتتومفامفاأقتيوامتماٍحامقسى:احمكرأظوا
اي خذمق اورفااح ساؽا اا ساأيواتطلؽاعلييرامسميرتامختلفواإ اسيومك اتااإح ياسلاتقسيـااح محوا

ا ااحثاث  اا–درحتقسيـ اداذمسه ايساع ااإح ماحذل ااح ثمرتيو ااألا–اح محو ااح محو ااإح تقسيـ  امكرأظرت
يومفاحوؿامتيرااحوخليوااحم تميواأ اتطرؽااحمظرعؼااحت ا اتماحااإح اما خيسة ااأقتيواإح أظرتاماحمكر

ا.تمرسسيرا
ااأمر اعرـ اا3002د   ااأورسأق  ااح ساق  ااح ساؽااأفاإح اح ستمس ااميمسيو اا تكر لاأ  احتظرـ

ا.مكليواما  اساتممكرأظرٍتا امسوميٍواامأقرحيـيتومفامفاعرلمٍوا
اأمس ما ادترءاعل اقساسااحسلطوااحسيرسيوااإتورؤهرميتـااا سرسيواا قليميواحمك ةات  ااحمكرأظواما
مهماذاتااحتقسيـااحذلاوسستلااحفقسةامكؿاا–(ااأم /اا533)تقسيمراحلمكرأظواأ ااحمر ةاا3001 ستمسا
ا"تتومفااحمكرأظرتامفاع  امفاا قتيواماحتماك اماحقسى"ااذاارءاأييراا-احوسحا
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ااحا ساأيوا ااإفاإح ةاورساإ م د امفا ايت لؽادملطل ااحك م  احموسعامقعاأ احد امات اأيمر
اعفااحد ضا ااحت اتفلؿاديفااح مؿاد تير ااحك م  احقرتمفااأكورـمتمتعادمماباااآلخسماحت ايسا ادير

اممفاثـاورفاا سضاح مح اماحم ره اتاما تفرقرتااح محيو امتت يساهذهااحك م ادت يساعمامؿاتترسي ا  
ااستخ اـاملطل ااحك م اا ا مح ااحت اتمتعااا  اسيودموسعتر اح  حتلااحماتكواعل ااحك م  د  امتلا 

ا.أييراا قليميواا  اسيودممابااحقماتيفااح اخليواح محوامراح سضامتعااحفمالؿاماحك م اديفااحمك اتا
متتومفاا  اسيواتمفاك م هرااإ اسيومك ةا:ااحمكرأظوا"احيلد ااأعاهحذااتسىات  يؿاتدااحفقسةا

ا".متماحامقسىاأقتيومفا
ا
ا

  ا.مال ااحمكرأظو:ااحمال
 ارامملاكيرتي,ماحمكرأظايتظـادقرتمفااتتخربامارح ااحمكرأظوااأفاإح اح ستمسااح ساق ااأورس

ا533ـا)ا اايوا يسامستدطوادمماسةااأيواأممماسةااأيواإوساؼاأميختعامال ااحمكرأظواحسيطسةااأ عل ا
ا امخرمسر/ اا (ساد ر امال ااحمكرأظو اأرف اثـ ااحمال ممف ااتتخربااهم احقرتمف امأقر ااتتخردل ايتـ احذل

احم  ؿ احيمرس ااحميرـااحت ايتداعلييراا3004حستوااا22اسقـما قتيواماحتماك اامارح ااحمكرأظرت
ا.احقرتمف

ا
ا

  ا.مال ااحتركيوا-مال ااحقترءا:ااحمال ااحمكل
ت  امك اتاا–ا قتيواماحتماك اا–اا خيسةأرفا امتماك ااأقتيواإح حمراورتتااحمكرأظرتاتقسـا

احاإ اسيو ااحا ساأيو ااحسق و اتطرؽ التمف امكرأظو احممرسسوا  ااتتخربامارح احير ااحمك ات اهذه اأ  ميتـ
ا.احميرـااحملقرةاعل اعرتقير

يتمثؿاأ امارح ااحدل يرتاا–اح رلمواا–يت لؽادم يتواد  ا ااآخساإ اسلمحمراورفاهترحؾاتقسيـا
ااكيرءا ممارح ا ا  اهمع ـ ااحمات  اا تتقر  ااا ورسةأل ؿ احير اهذها  ادقرء اي ت  اممر ااحت سيفرت تمف

اإسا ةاأفعل ااحس ـامفا ااحمارح ااحماق واتمفاسق وام يتواد  ا اخرسجااحمفيمـااحذلاات ادلااحموسعا
ا.امقل امات يلاه اوممؿامارح ام يتواد  ا ادل
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 ااحمارح ااحدل يوامعاملطل امارح اا قتيوامحلخسمجامفاهذااا وورؿا د امفامتعاملطل
أيومفااحت سيؼا.امملطل ااحمارح ااحمكليواحاكيرءامعامارح ااحتماك احتترظسااحتمعيفامفااحمارح 

 .مال ااحك اأممال ااحتركيواا-احقرطعااأممال ااحقترءا:ااحمال ااحمكل ا(:5)أ ااحمر ةا
ا

 
  ا.احتركيوامال ا-مال ااحقترءاا-مال ااحمكرأظوا:ااحمارح

ا ااوستر ااإح حق  اقدا ااحمفرهيـ اهذه ا  اسدؽاإح متكيؿادل  هر امر ااتلامفااحمفي ااإتتراإ . ت تق 
محتكقيؽاهذاا امام اهيعرتامستقلوا  اسةااحملرح ااحمكليوااا  اسيواحامسوميوااأس مفااأفاإح اا ورسة

ا:اأسرسييفاحطردعااحتمثيل ااحمتوم ا د امفاتماأساوسطيفا
احمك ةااإ اسةاحت اتتمح ا(امارح ااحمكرأظرتاما قتيواماحتماك ا)ا ااحييعرتااحمكليواتتتماأف .5

ا.هذهااحمك ةامأدترءسورفااإح احمكليوا
ا.هذهااحييعرتااحمكليوامفاقدؿاسورفااحمك ةااحمكليواأعترءيتـااختيرسااأف .3
اأفيسىااحد ضااإذ اهذهااحييعرتاأعترءاحفقلاحـايتفؽادورفاتسمسةاا تتخرباأ ااختيرسااأفاإ 

مافااحامسوميواعدرسةاعفاتطديؽاحل يمقساطيوا امتسمسلا ستقاؿااحييعرتااحمكليواأسرس ا تتخرباوسطا
ا تتخرباماس امسيلوامفاديفاع ةامسرعؿامموتوااأفمفااحفقلاااآلخسأ اكيفايسىااحارتبا اا  اسةعل ا

ا ااحامسوميو ااحييعرت ااستقاؿ احتكقيؽ اااح دسةاأفاإذ.ورحت ييف ااختيرس اطسيقو اأ  احسلطوااأعترءحيست
تمراحامسوميوا هذهااحسلطوامكسيتيـاأ امدروسةااأعترءهماأ ااستقاؿااحسلطوااحامسوميواماستقاؿااما 

 .احسلطوااحمسوميوامتماييرتيرا مامسيومتمااخرت يفاأ اذحؾااأفتورطيـادرحطسيقوااحت ايسمتيرا مفا
ا
ا

 ا.احتركيوا–احقترءاا–احمكرأظوا:ااحمك ةاا  اسيو
ي خذادرحتقسيـااح ساؽاورفااأفامأسلفترا ا ساأيواإ اسيومك اتااإح اإ اسيراح محواتقسـااأفاأسلفترحق ا

اأورساأق ا–أ ااح محوااحإل اسةمفاديفاع ةامستميرتاا–ذاتااحتقسيـااإح اح ستمسااحكرح اامأورسا احثاث 
ا.ا  اسيوهذهااحمك اتااإح احقرتمفاأ ات سيفلا
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ااحقم اميموف اممرسستيرااإتيرؿ اأ  امه  ادتفسير اوؤمتير ات يس ااحت  ااحمكليو ااحكوممرت دمثردو
اأكسبادؿامملرح ا ااحذلااتتخديراملمتاحير ا اتساع املرح او دير احذيفاحـايلمتماااأمحعؾحميرمير

ا.ااحتركيواأمذحؾااحقترءااأم اااحمكرأظواتلؾاإح ا تتسربااحير اأم يرساممرسستيراح مليرايومف
ا

 
 ا.م يسااحتركيوا-احقرعممقرـاا–احمكرأظا:امك ةاا  اسيوسعي ااح

اورفايابا ااأفمحمر ااأعل سعي ااإ اسيويومفاحوؿامك ة ااحسعي ا  أ ااا عل أرفااحمكرأظاي  
ا.حتلؾااحتركيواا عل مم يسااحتركيواي  ااحسعي ا اأ ااحقترءااا عل ماحقرعممقرـاي  ااحسعي ا ااحمكرأظوا

ا
 

 ااح لير ااحمترلب اسؤسرءااحم سا: اتومؿ ام  ااحمكرأظو اأ  اا متيو اا ايمة امسؤسرء ااح رممف اء
ا.احارم رتاماحقترةامقر ةااحايش

احمترلبااح ليراأ ااحمكرأظوامهـاوؿامفااحم ساءااألكربك  ااحقرتمفاعل اسديؿااحكلسامفاهـا
احايشامذحؾامستثت امفاذحؾاسؤسرءااحارم رتاماحقترةامقر ةا اأييرااا متيواا ايمةاح رممفامسؤسرءا

ومماسةااحت ليـااح رح اماحدكثااح لم ادرحتسدوا اايرتاعليرااإح حومتيـايخت مفاأ اممرسستيـاحمظرعفيـا
 اقر ةااحايشااإح ممماسةااح أرعادرحتسدوا اا عل ادرحتسدواحلقترةااممال ااحقترء سؤسرءااحارم رتااإح 

احامسوميوايما امرايطلؽاعليلاد  ـااحتسويمااماسااإح اذااتلا اهؤ ءايمثلمفااحسلطوااحمسوميوااأفذحؾا
اميتفذمفاقساساتيراد مامسهري تمسمفا ايومفاهترحؾاممثليفاحلسلطوااحمسوميوااأفماحذلايتمثؿاأ ا ااا  اسل

ا.ميمرسسمفاميرميـاأ ااحمك ةاا  اسيواا قليميو
ا

 
 ا.مفاع  اا عترءا5+تتكقؽادتلؼا:اا  لديوااحمطلقو
 مفاع  اا عترءااحكرتسيفاد  ااوتمرؿااحتلربا5+كقؽادتلؼاتت:اا  لديوااحدسيطو.  

ااحموسعاديفاتمعيفامفا ااا  لديومفااآخس رأااعفاذوساتمعاا–اا  لديوميم اا  لديومتقل 
مأقراحلسالااح رحبامفاا–احمطلقواتتكقؽااما  لديوا– لديوااحثلثيفا و فايقرؿاد ااحتسديوااأماحمملمأوا

ا–احذلاياسلاأيلااحتلميتاااحمال اأعترءتلؼاع  اااحمسا ااتخرذهارح ااحقساسعت مرايلمتاحلا-احفقلا
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احمال ااأعترءاحدسيطوااحت اتوتسطاتلميتاتلؼاع  ااا  لديوعفا اماع ااماك ا-اأعترعلدورمؿااأل
ا.ااحكرتسيفاماع ااماك 

ا ااميعااأفاعتقر تر اتقتت امام  اديفاقساساتاميمو مال ااحاأعترءذحؾاس دوامتلاأ ااحتمييم
ا.احدسيطواا  لديوتكقؽاخرذهرا تيوف اا أهميومقساساتااقؿاا علييرحلتلميتا

 
اا
ا

ا
ا
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 احدرباا مؿ
اساءاتاتوميتير ااحمارح اما 

ا
ااحدربا ااحمارح ااا مؿتترمؿ ااحقرتمف ا)مف ا ما تتخرديومارح ااحمكرأظرتاما قتيو اإاساءاتف

يي اا ي اتـاثاثامما امثمرت اعوسةامر ةاقسمتاعل اتوميتيراأ اماك امعوسيفامر ةاقسمتامرديفاتم
ا.ماختلرلرتاتلؾااحمارح (اوسمطااح تميواماتتيرءهر)توميفااإاساءاتألليفا اتترمؿااحموسعاأييرا

مق اقسسااحقرتمفاأ ااحد ءالفوامال ااحمكرأظوامويؼايتومفامم ةا مستلاا تتخرديوا امذحؾاأ ا
 :احمما ااحترحيو

مال ااحمكرأظواهماأعل اسلطواتوسي يوامسقرديواتمفااحك م اا"اعل ا(أم /ا3)احمر ةاتتدا
امفاإ اسةاوؤمتيرا ايموتير ااحمكرأظوادمر ا  اسيواحلمكرأظواحيراكؽاإل اسااحتوسي رتااحمكليواأ اك م 

 ."ضامعااح ستمساماحقماتيفاا تكر يومأؽامد أااحامسوميواا  اسيوادمرا ايت رسا
أيماسلطوااا سرسيو ال ااحمكرأظوايمرس اتمعيفامفااحسلطرتاماإفمياكظامفاتدااحفقسةا

ا:مستديفاتفليؿاذحؾاأيمراي ت اثرتير مهماسلطواسقرديوااأم  توسي يوا
ا

 :مال ااحمكرأظواسلطواتوسي يوا -5
اتقساا لؿ اا تكر يو ااح مؿ ايأ  ااحسلطرت ااإح ـ امعل اا اثتيفمستمييف اا تكر  امستمى عل 

اأ ااح اأمرا ا قليـمستمىا اتقسـ ااحتوسي يو يتمح ااح ستمساتمميعامستميرتاثاثااإح ساؽاأرفااحسلطو
 :أ تتمثؿا اا ختلردااحتوسي  اديتير

 .اتكر يوايمثليرامال ااحتمابااح ساق اممال اا تكر ا -اأ
 .وس سترفاإقليـأ اااحوس سترت يمثليراعل اسديؿااحمثرؿااحمال ااحمطت ااإقليميو -اب
 .ااإقليـمكرأظوا يساتلؾااحمكرأظرتااحت اتتتظـاأ ااأيوامكليوايمثليرامال ااحمكرأظواأ  -ات

ا
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اا سرسيو ااحتمادطاماحقيم مأقراحد ضايتد  اافايمرس اا ختلردااحتوسي  ااحمكل امت تق اافا
 :أ ماحت اتتمثؿا

ااحقي ايتمثؿاماا:مورت قي ا - احتوسي رتااإل اسادرحسق وااحا ساأيوااحت ايستطيعااحمال هذا
 .حلمكرأظواا  اسيواحك م ااأ األا أييراحمكليوا

يتمثؿاأ اكلسااختلردااحمارح ااحتوسي  ادرحممتمعرتااحت اتموتيراا:قي اممتمع ا -
اأفاأخسىممفاايوا امفاايوااا  اسيووؤمتيرااحمكليواممأقراحمد أااحامسوميوااإ اسةمفا

احت اممعاأييرااح ستمساااآلحيوتومفاتلؾااحممتمعرتاممرات خؿاأ ااختلرليرامكسبا
 . ختلردااحتوسي  اعل ااحمستميرتااحتوسي يوااحثاثاسرحفوااحذوسا

ا - ااحقرتمتيو ااحقماع  ات سج اقي  ا: اأ  ا اإفميتمثؿ ااحمكرأظرت اامارح  اإل استستطيع
يمتتعااحمال اعفااأفدم ت ا اتكر يوادر تفرؽامعااح ستمساماحقماتيفاا ااإ احتوسي رتا

اامتع اتت رسضامع اتدتوسي رت ايتع اورف ااأميتتقداااح ستمس احكقمؽااإك ىيقي 
ااح ستمس اأ  ااحماس ة اماحكسيرت ااأم  ايت رسضامع اتلر ايتع اماحت ااحتوسي رت ا تكر يو

اد امت ير ااح ستمس اا تكر يوخمحير ااحتوسي يو ايومفاارحسلطو اماف ا  اايو امف كلسا
ااحت ليمرت)احتتظيميوااا  اسيواختلرللادمتعااحقساساتا يومفاحلامتعااأفكلساا مفا(

 .تيفا امستديفاذحؾا كقراحقما

 

 :مال ااحمكرأظواسلطواسقرديوا -3
ااحممتمعامفاتركيتيفاا مح اافامال ااحمكرأظواي  اسلطواسقرديوا اومرااتلاأ ا متتترمؿاهذا

ا:ذاتااحمقتايختعاحلسقردوا امومرايرت 
ا:ختمعاا  اساتاأ ااحمكرأظواحسقردوامال ااحمكرأظواا–ام ا

أ امماايواا متيرماتااا أسا واأ تلاياباتتظيـاكمريوامترسدواحكقمؽااح محوااحقرتمتياقيرـمفاااؿا
اإ س ـامام ااح  ي امفااحقماع ااحت اتقي امفاتورطااحسلطرتااح رموا ااإذ اا  اسةاح  ي ةااحت اتتمتعاديرا
اتدق ااودسا اامأوثسامتيرماتير اتلؾااحقماعمخرحفواع ـامام ااماءامتظـاحاإف اومر ااحاألا–  مقي ةااحقماع 

ا.ايرأ تيراحفاتومفاقي ًااكقيقيًراعل اتورطا-اا  اسةحتورطا
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حلت و ااا  اسةاأعمرؿاحسقردواعل ااأسرحيبمختلفوامفااأتماعتقسيسااإح تلا ااحقماتيفااحمقرستواعليلا
ااأعمرحيرمفااتفرؽا ااحموسمعيو احقيرـااح محوااحقرتمتيواماحمتمثؿادتسمسةاختمعاا–معامد أ درعتدرسهاسوتر

ا:اأهمير امختلفواامأسرحيباد تماعتومفااأتيراأ اتلؾااحسقردواما لؿا-حلقرتمفاااسةا  
 :احسقردوااحسيرسيو .5

اا  اسةاأعمرؿتتكقؽااحسقردوااحسيرسيواعت مراتقمـاسلطواسيرسيوادممرسسوااحسقردواعل اما
مفااراأمديممفاثـات  ااحسقردواسيرسيواأ اهذهااحكرحواسماءامفاكيثااحسلطوااحت اتقمـاااح رمو 
 ا.علييراحمتستدواااآلثرسكيثا

أتًااعفااا عمرؿ تومفاسقردواورملواتمرس اعل ااا  اسةاأعمرؿماحسقردوااحسيرسيواعل ا
متتخذااحسقردوااحسيرسيوالمسًاامختلفواأق اتتمثؿاا.احماعموتتتمفاسقردوااحموسمعيوامسقردوااإتير

أ ااح مؿا امق اتتمثؿاأ اسقردوااحسألااح رـااحت اادرحسقردوااحدسحمرتيوااحت اتتم هرااحمارح ااحتيرديو
ا امسرعؿ اموذحؾااا عاـتدروسهر ا  ااحمكليو اماحمارح  اما تكر ات ااحميتيو اماحتقردرت ا  احمختلفو

ا.ااحسيرسيوااا كماب
مال ااحمكرأظواأرفااا  اسة اأعمرؿمد ضااحتظساعفاأرعليواهذاااحتمعامفااحسقردواعل ا

ااحتوا- ااحسلطو ادرعتدرسه ااحمكرأظو اأ  ااا-سي يو اأ  ايمرس ا مسه اعل  ااحسيرسيو اأعمرؿحسقردو
ا.ا  اسيواحمك ةااإطرساحمختلفواأ ااا  اسات

ا
 :احسقردوااحقترعيو .3

اا حتارءااا أسا مه امسيلوايستطيعا ادرختاؼااإح دمقتترهر م سارتيرااأتماعيراحمكروـ
ااا لمؿممأؽا ااحمقسسة اا تساسمحت ميتيـاعفاامأخطرعيراا  اسةمفاعسؼاا تلرأيـاحقرتمتيو

 .ااحموسمعوامتمرتراحكقمقيـامكسيرتيـااحمد أات وي اا عمرحيرمدروستيرااأثترءاحت اق اتتاـا
اما اسلطرتاقترعيو احي احمال ااحمكرأظو اأرتل ااحسقرديو امظيفتل اس ـ ااإفاإ   اا  اسيوماحمظيفو

اتختعاحسقردوااحقترءاممثاادمكومواا ماحمكومواا تكر يوااا  اسلحقترءااحمكليوااحت ايمرسسير
ا.اح لير

ا
ا
ا
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 :ا  اسيواحسقردوا .2
ا اتسااعامفاخاحير ااأعمرحيراا  اسةسماءاورتتاتلقرعيو اد مفاكراو اأمطلبااإح دتفسير

ااأماعتساضا اتظلـ الركبااحو فاأما  ايق مل اعل اتظلـ ادترءا ااحت اذاتاا–احإل اسةسقردو احايو
ا–تظلمرتاخرلواتووؿاح سضااحدتاأ احاتوااإح اأمااساحقسااأل سمفااسعي اأماحقساسااأل ست

 .طرحدراسأعااح دفاماحظلـاعتل
ايت لؽادرحمظيفوااأوورحيردوؿااا  اسيومحمال ااحمكرأظوااحكؽاأ اممرسسوااحسقردوا أيمر

مساا واتلسأرتيراماحت و امفامطردقتيرااا  اسةتستطيعااأفمتطؽااحسقردوايفتسضااأفاإذاا  اسيو 
 .دترءاعل اطلبامفالركبااحو فاأمدتفسيرااحكوـااحقرتمف

ا
ا:يختعامال ااحمكرأظواماحمارح ااحمكليواحسقردوامال ااحتمابا-ثرتيرًا

ا احمسوميواا  اسةاستقاؿااحييعرتااحامسوميوادرختلردام يفاحي امتكوامتسرم امفااإفاا لؿ
اا ستقاؿاحي اا.احموسعمل سهااأليؿمحوتلااستقاؿا سلااحييعرتااحامسوميواتكتادؿاتمرساا مطلقرمهذا

اا.احمسوميواا  اسةاإوساؼ
أرحمارح ااحمكليواتمرس ااختلرليراأ اتطرؽااحسيرسوااح رمواحل محوامه املمموادركتساـااحخططا

ا.امسوميوااحتخطيطام امسوميوااحتتفيذاحمد أاإعمر اح رموااحت اتت يرااحسلطرتااحمسوميوا
أرفااحممساءااحمختليفاحيـاا-أ ااحامسوميوااا سرسيواحلمدر ئمأقراا–اا لؿمحيذااأمفاكيثا

اأمرـمهـامسؤمحمفاعفاذحؾا ااحكؽاأ امترد وااحمارح ااحمكليواحم سأوام ىااكتساميراحلخططااح رموا
ا ااحدسحمرفاأ ااحتظـااحدسحمرتيو مرـ  مفااحمسؤمحيواام اي فييـ اسعي ااحاميمسيواأ ااحتظـااحسعرسيوااما 

ا.ارح ااحمكليوتذسعيـادرستقاؿااحما
أ ااح ساؽاأرفااحييعرتااحمكليواممتيرامارح ااحمكرأظرتاتتمتعادرستقاحيواترمواأ اممامحوااأمر

أعمرحيرامميرميراا  اسيواماحمرحيواأ ااحمكرأظو امه ا يساخرت واحكومموااحمسوماأ اهذاااحمارؿا ام ا
ا.تمرس اكومموااحمسوماأيواملريواعل امارح ااحمكرأظرت

مارح ااإفاعل اأو ت اماحت ااح ستمسامف(اخرمسر/533)أ ااحمر ةاهذااا ستقاؿااقساسإارءامق ا
ا.ايوا يسامستدطوادمماسةامحيرامرحيوامستقلوااأيواأممماسةااأيواإوساؼاأمتختعاحسيطسةاااحمكرأظرتا 
مكومواسألااحممفادربااحفرع ةاتذوسااإتتراإ احامسوميوا ااأسورفا ك ذحؾاأيلاه ـاكقيق ااإفمس ـا
ما تا"اماحذلاارءاأيلاا30/3/3005أ اا3005/اتكر يو/24احمسقـاامااأ اهذاااحل  ااا تكر يوااح لير
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مفا ستمسااميمسيوااح ساؽاحستوا/اخرمسرًا/533/احمكومواا تكر يوااح ليرامفا ساسوااحطلباد فااحمر ةا
وا يسامستدطوادمماسةامحلاأيوااياأمإوساؼاأيوامماسةااأم ايختعامال ااحمكرأظواحسيطسةا)تلتاا3001

)اا3004حستواا35مفاقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظموادإقليـاسقـا/أم ًا/3/متلتااحمر ةا(.امرحيوامستقلو
اإل اسا اكؽ احير احلمكرأظو اا  اسيو ااحك م  اتمف امسقرديو اتوسي يو اسلطو اأعل  اهم مال ااحمكرأظو

وؤمتيراعل امأؽامد أااحامسوميواا  اسيوادمرااةإ اسااحتوسي رتااحمكليواأ اك م ااحمكرأظوادمرايموتيرامفا
اا تكر يوا  اماحقماتيف ااح ستمس ايت رسضامع ا( ااحفقسة اثرتيرًا/متلتاأ  ا/ امال ااحمكرأظوا)متير يختع

تؤحؼاهي ةاُعليرا)مفااحقرتمفااحمذومسا(اأم ًا/01)متلتااحمر ةا(اماحمارح ااحمكليواحسقردوامال ااحتماب
ااحمكرأظرتات اأ احلتتسيؽاديف ااحمكرأظيفامتختدادرحتظس اسعي امال ااحممساءامعتميو ادسعرسو ومف

احمكليواماحتتسيؽاديتيرامم رحاوااحموواتاماحم مقرتااحت اتمااييرامدوؿامرااما  استيروؤمفااحمكرأظرتا
مفااحقرتمفااحمذومساآتفًراعل اإح رءا(ا12)متلتاأ ااحمر ةا(ايت لؽادرحوؤمفااحموتسوواديفااحمكرأظرت

حستوا(ا31)مت  ياتلامقرتمفامارح ااحو بااحمكليواسقـاا5525حستوا(ا515)احمكرأظرتاسقـاقرتمفا
اا5551 اقرتمف اأ  امس  اممر ااإ اسةمت  ياتل ا521)احدل يرتاسقـ ا( اتووياتاا5520حستو اكمؿ احم  ؿ

ا اسقـ ااحمؤقتو اا عتاؼ اسلطرت امأمس ااحدل يو ااحمارح  ا35)ملاكيرت ا( اا-2)أ  (ا3000ا–تيسرف
ا3004حستوا(ا35)تلاماحقماتيفاماحقساساتاما تظموااحت اتت رسضامعاأكورـاقرتمفااحمكرأظرتاسقـامت  ياا

إح ااحتلمدااحقرتمتيوااحمتق مواتا ااحمكومواا تكر يوااح ليراد فااماستتر ا اادت اًءامفاترسيخاسسيرتلا
ل ااحتمابامتتدعااحمقسساتااحمكرأظرتا يسااحمستدطوادإقليـاألدكتا يسامستدطوادمماسةامتختعاحسقردواما

 "ا.مفاقرتمفااحمكرأظرت(اأم ًا/01)احت اتل ساعفااحيي ةااحمتلمداعلييراأ ااحمر ةا
اما اماعاإفت تق  ااحسيطسة امام  ااأمس هاحذلااا وساؼ ـ اورتتااح ريوامتل ت مؿاهذهااأفاح ستمس

ؿاهذهااحمارح ادكسدارفات مداتلاموسمطااألاحمارح ادكسيوامادرحق سااحذلايلد اكرارتااحمكرأظوا ا
ا اعل اتق يـ امسؤمحيو ام اميتيو ام اممتمعيو ايكقؽااا  اسلاا  اءاأكسفم احخ مرتاحسورفااأأتؿدمر

ا.احمكرأظو
تلااحسردقواحسقردواريختعاأ اممرسستلا ختلرلا–حلمارح ااحمكليوااإترأوا–ممال ااحمكرأظوا

ا:احترحيواحألسدربمذحؾا امال ااحتماب
اا -5 ااحسلطو ايمثؿ ااتل ااحتوسي يوطرحمر اعتل اامأوثساأعل ا تكر يواماحتوسي رتااحلر سة مفاا-قيمو

ااحقرتمت ا تمرس ااحمظيفواا اما خيسةمفاتلؾااحت اتل ساعفامارح ااحمكرأظرتاا-كيثااحيـس
ا امعاإ احتوسي يو اا تفرؽ اا تكر يوادوسط ااحقماتيف ا  ااأيوماف اك م ااأممخرحفو اعل  تارمم
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دطافااحتوسي رتااحلر سةاعفامارح ااإح مال ااحتمابايؤ لاا ختلردااحتوسي  ااحممتمحاح
 .احمكرأظرت

حما ترا ااحمكليوااا  اسيوااحمظيفو ااا سر درعتدرسامظيفتيراامارح ااحمكرأظرتاإح تراتظسااإذا -3
ذاحي امطلقرا اأرفاه احـاتختعاحلكومموااحمسوميوااا ستقاؿااحذلاتتمتعادلاإف اا خيسةورتتااما 

 ايكؽاحمال ااحتمابامافاورفاتختعاحسقردوامال ااحتمابا ااأإتيرملريواعليير ا اتمرس اأيوا
تمرقساساتامال ااحمكرأظوااإح رء اعل ااأمرـحلااحكؽاأ اا عتساضااما  احمكومواا تكر يوااح لير

 ا.قساساتامال ااحمكرأظواأ اكرحوامخرحفتيراحل ستمساماحقماتيفاا تكر يوا
عطرءهرااحكسيوادرحق ساإفاا ستقاحيوااحت امتكيراا -2 ح ستمساحلمارح اه امفاااؿاإتارحاعمليراما 

ا مفا.احذلايلد امتطلدرتااح مؿا ودرعاكرارتااحمكرأظو ا اي ت اتسؾااحدربامفتمكر محوفاهذا
مكرسدواأمامساقدواأ اكرحوامخرحفوااحمارح احماادرتيراأمااستورديرامخرحفرتاإ اسيواأمامرحيواتتسا

مثؿاهذهااإفاإذ.اراحفاتومفادمت ىاعفااحمكرسدوااحقرتمتيواأمااحسقرديودسورفااحمكرأظو األاأتي
اد يوالمسةاورتتا ادرحمكرأظوامسػػورتير تساسهر احسقردواتومفالمرـاأمرفاأمرـات سؼااحمارح اما 

ا:اأهميرع ي ةااأه اؼ محمثؿاهذهااحسقردوا
ا.ه ؼاسيرس ايتمثؿاأ اتكقيؽامليرتوامك ةااحويرفااحسيرس احل محواا-5
ا.اح محوااأتكرءاح رـاأ ااميعااا  اسلتمرفامك ةاا تارهاا-3
ا.احمسوميواحألوخردتمرفاكسفاسيسااحمساأؽااح رموااحترد واا-2
ا.كمريواملرح اسورفااحمك ةااحمكليوا-0
ا.كمريواملرح ااح يسا-1

ا
اا كػماؿدػ لاكػرؿامػفاا–اي تػ ا ماػرح ااحمكرأظػرتااكرؿاأرفاا ستقاؿااحذلاتتمتعادلاأيومعل ا

امامرحيػػواتتػػسادسػػورفااحمكرأظػػوأاإ اسيػػواستورديػػرامخرحفػػرتااأممخرحفػػواماػػرح ااحمكرأظػػواحماادرتيػػرااإفا-
 فاماػػػػرح ااحوػػػػ ديو امادرحتػػػػرح اأػػػػاأمسػػػػتومفادمتػػػػ ىاعػػػػفااحمسػػػػرعلوااحقرتمتيػػػػواما اسػػػػتمسا مفاكسػػػػربا
احمكرأظػرتاد تيراارءااحػتداعليػلاأػ اقػرتمفاماػرح ا امت   ةامفااحسقردوااأتماعاإح احمكرأظرتاتختعا

اا:مومراي ت ا ااحقماع ااح رمواحلقرتمفيموفاا ست  ؿاعليلامفاااآلخسماحد ضا
ا
ا
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ا:ااحسقردوااحقترعيواعل امارح ااحمكرأظرتا-ا5
ا:اا أ رؿمعل ااا وخرداحت اتمرس اعل ااحسقردواه اما
سػماءا اكرأظػرتماػرح ااحماأعترءتمرس ااحسقردوااعل ااإذ:ااحمكليوااا  اسةاأوخرداحسقردواعل اا–أا

مهتػػػرايوػػػمفا ااعتػػػميتلاأػػػ ااحمالػػػ ااحمكلػػػ ادإتيػػػرءاحقػػػساساتااحلػػػر سةاهػػػذهااحسقردػػػواعلػػػ ااأورتػػػت
مػفاهػذااا(ثرحثرا/اا2)حلااحمر ةااأورستمأقراحمرا ااا  اسلحمكوموااحقترءاأ اتظسااح عمىاا ختلردا

ا.احقرتمف
تػػ ات ػػ ااػػساعـاأػػ اتظػػسااحاحتػػ ايمرسسػػيراعتػػمااحمالػػ امااا أ ػػرؿورتػػتااحسقردػػواتتلػػباعلػػ ااأم

 امايوػمفاا ختلػرداأػ اتظسهػراحلمكػروـام يسهػراا مرتػواحقرتمفاواػساعـااحسوػمةاماا خػتا اماخيرتػوا
ا.اح ر يواأ ااح محواموؿاكسبااختلرلير

علػػ ااا  اسلاحقتػػرءامكومػػواتتمثػػؿادسقردػػوامهػػ ا:ااحسقردػػواعلػػ ااحقػػساساتااحلػػر سةاعػػفااحمالػػ اا-ب
اإ اسيػراقػساساوػ فايلػ سامالػ ااحمكرأظػوا ااحت اقػ ايلػ سهرااحمالػ اا  اسيواحقساساتااأماا مامسلكوا

اتػرأوااحػ ااحسقردػوااحتػ ايمرسسػيرامالػ اقػرتمفاا سػتماؾ ااأكوػرـدرستماؾاقط وااسضا مفامساعػرةا
دفلػؿاممظػؼا مفاسػدبااإ اسيػراقػساسايلػ سامالػ ااحمكرأظػواا تتدرطااح رـاعل اد ضااحقساساتاورفا

مػعااا لػمح تسدؽااحفلؿاوػإاساءااحتكقيػؽااإاساءاتاحقرتمفامفااأمادل مفااحتقي ادمرااأممفااحقرتمفا
ا.ا يسهرمااحممظؼا

مػػفا(اا ا-ثرتيػػر/ا3)تػػداحمػػر ةااإحػػ أػػ اممرسسػػتيراحيػػذهااحسقردػػواتسػػتت ااا  اسلممكومػػوااحقتػػرءا
وادػرحتظساأػ الػكتخػتداهػذهااحمكومػوااإذ ااحم ػ ؿ5535حسػتواا21قرتمفامال اومسىااح محػواسقػـا

مي تدػسا ااحت اتل ساعفااحممظفيفاماحييعرتاأ ا ماعسااح محواماحت ميضاعتيراا  اسيوماحقساساتااا مامس
ا:احط فادمالاخردامرايل ااأسدربمفا

ا.ماحت ليمرتاا تظمواأممخرحفواحلقرتمفااأماحقساساخسقرااأماا مسيتتمفااأف -5
 .م يدراأ اووللامأاحقساساق ال ساخاأراحقماع اا ختلردااأماا مسيومفااأف -3
اأمتفسػػيسهرااأماحت ليمػػرتااأماا تظمػػواأماحقػػساساخطػػ اأػػ اتطديػػؽااحقػػرتمفااأماا مػػسيتتػػمفااأف -2

امتتػرعااأمسأػضااما مامػساحقػساساتامي تدسامفاقديػؿا ات سؼاأ ااست مرؿااحسلطواأماإسرءةأيلا
مػػفااحمااػػبااوػػرفاأمامػػساحييعػػرتاأػػ ا ماعػػسااح محػػواماحقطػػرعااح ػػرـاعػػفااتخػػرذاقػػساسااأمااحممظػػؼ

 .علييرااتخرذه
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مفاقرتمفامال اوػمسىااح محػوا(ا3)حيرااحمر ةااأورستوسمطااا  اسلمكوموااحقترءااأمرـمحلط فا
ا:أ تتمثؿاا احم  ؿ
تلػػسؼاقػػرتمت ااا  اسلماحقػػساسا الػػر ساعػػفااحمالػػ ااحمكلػػ ااإ اسيػػريوػػمفامكػػؿااحط ػػفاقػػساساااأف -5

اثساأ ااحمساوػمااحقرتمتيػوااتوػرءاااإك اثدقل اا– ااحمال ااحمكلا–احإل اسةاحمتفس ةاادر سا ةلر سا
يلػ ساعػفااأفاأهميػريوػمفامسػتمأيراحوػسمطاع يػ ةااأفميوتسطاأ اهػذاااحقػساسا.اإح رءاأمت  يؿااأم

 ااأخػسىعلػ املػر قواايػوااممقمأػريوػمفااإ األتيرعيػرااإ اسيػرمطتيوامافايومفاقػساساااإ اسيوسلطوا
اور عمػػرؿاا  اسليلػػ اعلييػػراملػػؼااحقػػساسااحتػػ ا ااا عمػػرؿياػػممااحط ػػفاأػػ اد ػػضاامعليػػلا 

ومػرايوػتسطاأػ ااحقػساسا.اح اخليػوااما اػساءاتاحاكقواحل مسااحقساسااما عمرؿماحتميي يواااحتكتيسيو
ا.يومفاهترحؾاطسيؽاخرداحلط فاأيلمأ اادر ح رءيومفامكلترامفااحط فاأ ا

اإاردتػليكلؿاعلييراساأعااحػ عمىاأػ اكػرؿااأفمه ااحفرع ةااماحمتف وااحت ايموفا اوسطااحمللكواا -3
احػ عمىاا–اا ح ػرءم يتواكت ايتـاقدمؿا عمىااأملرؼمتوتسطااحمكومواأ ااحمللكواتماأسا حطلدل
تومفاهذهااحملػلكواوخلػيوااأفأ اتسمسةااا ملرؼمتتك  اهذهاا–اا  اسلمكوموااحقترءااأمرـ

ميمػراورتػتالػلتلااا  اسلاحقػساسااءإح ػرملػلكواحػلاأػ ااتقدؿااح عمىامػفاوػخدا ا األممدروسةا
 .أخسىمفاتركيوااأماأ ديوادساأعااح عمىامفاتركيوامافاتت لؽادمللكوامر يو

عػػفاقػػساساا  اسةاحلمطرحدػػواد ػػ مؿااحألأػػسا مهػػمااكػػ ااحمسػػرعؿااحتػػ امتكيػػرااحموػػسعا اوػػسطااحػػتظلـا -2
ااحموػػػسعاتق يمػػػلااألمي ػػػ ااحػػػتظلـاأػػػ ااح ػػػساؽامامديػػػرا ااتخذتػػػلادكقيػػػـا اا  اسيػػػواحايػػػوااإحػػػ احػػػـم

مػفاتػرسيخاتسػايؿااحػتظلـااتدتاأ ااحتظلـامأقراحلقرتمفاخػاؿاثاثػيفايممػراأفاحمختلوااحت اعلييرا
سأتلاتقمـااحمكوموادتسايؿااحط فاح ييراد ػ ااسػتيفرءااحسسػـااأممعت اع ـااحدتاأ ااحتظلـا اح يير

 (ؿمامفاقرتمفامال اومسىااح محوااحم  ا–ثرتيرا/اا3احمر ةا.ا)احقرتمت 

ماحمساومااحقرتمتيواكػ  امػ  اااا  اسيواا مترعكسلرامفااحموسعاعل ااستقساسا اوسطامي ر ااحط فا -0
ياػمماا تفػرؽاعلػ اامهػذهااحمػ  ات ػ امػفااحتظػرـااح ػرـا  اديػراااحطػرعفاا حتػماـم يتوايتماباعل ا

 اا ح ػػرءلػػ اتلػػد اهػػذهااحقػػساساتاكلػػيتواعاإذ ايقدػػؿااحط ػػفاد ػػ اأماتيػػراأفام اياػػمم امخرحفتيػػرا
اإ اسلط فاأػ اقػساسااإحييرمراسأعااإذاتقت اد  ـاقدمؿااح عمىامفاتلقرءاتفسيرااأفمعل ااحمكوموا

ا اد  اأماتاهذاااحمي ر 
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عت مرايمرس امال ااحمكرأظواارأتًااعفاسقردواقترءااحمكومواا تكر يوااح ليرااحت اق اتمرسسي
ا ااحمكومو اماف اخرلو امالاكيرتل ادتفسيساارتبامفااختلرلرتل ااحمترمعرتااحمت لقو اأ  تساقبااحفلؿ

ايك ثاديفااحقترءاا تكر لامامكروـااحمكرأظواأفاح ستمس اماتترمعاا ختلردااحقترع ااحذلايموفا
ا.مفااح ستمساا(52)مأقراحلمر ةا
ا

ا:سقردوااحييعرتااحمستقلواح مؿامارح ااحمكرأظرتا-ا3
مثػػػؿا مسػػػتقلواأػػػ ااحفلػػػؿااحسادػػػعامتػػػلاعػػػ  امػػػفااحييعػػػرتااحاإتوػػػرءتػػػدااح سػػػتمسااح ساقػػػ اعلػػػ ا

م يػمافااحسقردػوااحمرحيػوامهيعػوااحتماهػوا اماحمفمتيوااحمسػتقلواحاتتخردػرت ااا تسرفاحمفمتيوااح ليراحكقمؽا
احمػر ةا)اكسػبااحكراػواماحتػسمسةادقػرتمفااأخػسىهيعػرتامسػتقلوااإتوػرءاإمورتيػواإحػ اأوػرسومرااتلا ام يسهر
فاهػػذهااحييعػػرتااحمسػػتقلواسقردتيػػراعلػػ اماػػرح ااحمكرأظػػرتامػػفاتمػػرس ااحػػد ضامػػ ا(مػػفااح سػػتمساا504

احلسؼااح رـامااحكفرظاعل ااحمرؿااح رـامػفااحتلػؼامااحتػيرعامااحتدػذيسامااحفسػر ااأممسخاؿاسقردتيراعل ا
ا.احمرحيومااحمرح  اوسقردواهيعوااحتماهواماسقردوا يمافااحسقردوااا  اسل

 
ا:ظرتاحسقردوااحو ديواعل امارح ااحمكرأا-ا2
اأدتػػرءأوػػذااعتػػمامالػػ ااحمكرأظػػوايمثػػؿا ااحػػذيفااتتخدػػمهااأمحعػػؾاألاا مػػوحمػػراوػػرفااحترعػػبايمثػػؿااااا

يػ سؾاعتػػمااحمالػػ ااأفياػػبااآخػسدم تػػ ا ااحػػذيفاحػـايتتخدػػمهااأمحعػؾدػػؿاكتػػ ا ااحمكرأظػوااحػػذيفااتتخدػمها
يوػمفاموػيااعػتيـااأف ػ ماياأيػما  ااحػذيفااتتخدػمهااا  اسيػواحمكل ااتلايستم اوسعيتلامػفاسػورفااحمكػ ةا

ا.ممثااحيـ
مػػفااحكوممػػواا تكر يػػوااحمسوميػػواعلػػ ااا وػػساؼاح سػػتمسامتػػعااحسقردػػوامااحتد يػػوامااأفعليػػلامس ػػـا

 ااتتخدػمهعلػ ااحمالػ ااحػذلامفااحسقردػوايمتعاسورفااحمكرأظوااأفيستطيعاااتلا اإ مارح ااحمكرأظرتا ا
يت طاديراعلػ اممثليػلاأػ امالػ ااأفحمسرعؿااحت ايموفايمرس ااحترخباماممعوامفاااأفمفااحطدي  ااإذ

ا. اخؿااحمكرأظواا ممرتاحمكرأظواممرايكقؽاميلد ااحكرارتااح رموامايمأسااحخ مرتامي رحجا
متظمػرتااحماتمػعااحمػ ت  امااحمظػرهساتااحسػػلميوامااحسقردػوااحتػػ اتمرسسػيراهػذهااحمسػرعؿااأهػـممػفا

تػذوسااأفام ايفمتتػراميعالػمسهامااحتقػ ااحمػتظـامااحممتػمع ا اداا عاـاحلكرأواماسقردواا عتلرمرتاما
تومفاأ اوػؿامالػ امكرأظػواموتػبايسػتقدؿااأفيابااإذ اافس يووورمىااحاحهرموامه ااأخسىمسيلواسقرديوا

ا.طلدرتاماوورمىااحمماطتيف
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فاسػماءاوػر اتظػساإعػر ةاإحػ دفقستيػلااػرءام يدػرامدكراػوا(ا3)تدااحمر ةااإفممراتق ـايموفااحقمؿا
 امفاكيثامتعاسقردوااحكوممػوااحمسوميػواعلػ اهػذهااحماػرح اأممفاكيثامت ااحمارح الاكيرتاتوسي يوا

أفػػ اا محػػ اتػػ اخؿادػػيفامػػعااحامسوميػػوااحسيرسػػيوا امأػػ ااحثرتيػػواهػػ ـاحػػسوفامػػفااسوػػرفااحامسوميػػواا  اسيػػوا
تػمفااإ اسيػوسػلطوااأعلػ مامالػ ااحمكرأظػواهػ"اااحمر ةاحتلػد ادرحوػوؿااحتػرح ااحذااتسىات  يؿااحم سمأو 

علػػ امأػػؽامدػػر ئااح سػػتمسااا  اسيػػووػػؤمتيراعلػػ امأػػؽااحامسوميػػوااإ اسةكػػ م ااحمكرأظػػوامحيػػرااحكػػؽاأػػ ا
ا"ا.ماحقماتيفاا تكر يو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اتوميفااحمارح ااحمكليو
ا

تكمامتلامعل ااح(ا2)احثاثاأ ااحمر ةااد تماعيرويفيواتوميفااحمارح ااحمكليوااإح احقرتمفااأورس
ا:احترح 

احوؿ -5 اماك  امق   ايترؼاإحيير ايتومفامال ااحمكرأظوامفاخمسوامعوسيفامق  ًا  (ا300000)
 .خمسمرعواأحؼاتسمو(اا100000)امرعت اأحؼاتسمواحمراما اعف

 .يتومفامال ااحقترءامفاعوسةامقرع ايترؼاإحييرامق  اماك احوؿاخمسيفاأحؼاتسمو -3

 .ييرامق  اماك احوؿاخمسوامعوسمفاأحؼاتسمويتومفامال ااحتركيوامفاسد وامقرع ايترؼاإح -2

ا:مراي ت يتديفاحتراتدااحمر ةااحسرحفوادرستقساءاما

احمارح ااحمكليوامعل ااحمخللواحوؿامفا حقرتمفاع  ااحمقرع اك  اا-اا لليودرحتسدواحلمقرع ا -1
 :احترح احتكما

ا.مكرأظوا يومال ااحمكرأظوامك  هرادخم امعوسيفامق  ااا-

ا.قترءا لاك  هراد وسةامقرع مال ااحقترءاماا-

ا.قترءاألورتتااحتركيوامتتدعااأيرامال ااحتركيوامك  هرادسدعامقرع ا-

ا ااإفماحماكظ اق  ااحموسع اساع  ااحمقرع  اع   اتك ي  اا–أ  اأ ؿ ااحمك ةاا–مكسف تمع
ا اودساإ اسيومفاتلؾااحمك  ةاحلقترءادرعتدرسهرامك ةااأوثسأرحمقرع ااحمك  ةاحلمكرأظواا ا  اسيو

اماحتركيو احلقترء ادرحتسدو ااحمكرأظرتا.مهوذا اأوؿ اثـ ااممف اع   اكيث امف اا عترءمتسرميو
امااا للييف احوؿ ادرحتسدو اماوذا اا قتيو اااحتماك وؿ اع   اأ  اديتير اأيمر اتتسرمى اا عترءكيث
 .احموتسؾاديتيراا  ت احذيفايمثلمفااحك ااا للييف
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ا -2 احلمقرع  اا-اا ترأيودرحتسدو ااحموسع اااأيترساع  ااحسورف امع   اتك ي هرحمسركو مفااإذا أ 
اتومفااأفاحطدي  ا ااودس ااحسورفامفااحقترءاامأوثسمسركوامفاكيثااحاحمكرأظو مفاكيثاع  
 ا.اودسامفااحتركيواما خيس

ااحمارح ا اهذه اتلتـم ااحت  ااحخ مرت اكاـ اأ  اماتسرع ات    اذحؾ اعل  ايتستب اممر مح ؿ
اإذا ااا ترأيوت ط امثااعل اآحيوااكتسربااحمقرع اماا.ا  اسيودرحتسدواحسورفااحمك ةاادإودرعير

مق  ااا31اا سرسيوامقرع هرورفاع  اسورفااحمكرأظواامليمفامسد مرعوااحؼاتسمواأيومفاع  ا
ا ا  ااأم تستقطع ااا  ت احك  ااأورساحذل امهم ااحقرتمف ا100000)حل ا( ااأحؼخمسمرعو ا–تسمو

اأماحمكرأظوااحت ايقؿاع  اسورتيرااأفاأل ا."ا.تسمواأحؼحمراما اعفاخمسمرعوا"ا..اأرحموسعاقرؿا
مليمفاا(5300000)أيومفااحمتدق ا-اإترأيوتسمواحي اح ييرامقرع ااأحؼيسرملااحخمسمرعوا

تسمواأيومفاع  ااحمقرع ااأحؼمرعترااألتسمواتقسـاعل ااحتسدوااحت اك  هرااحموسعااأحؼممرعترا
ا.عتما(25)ل ااحمكرأظوااحمذومسةماا عترءحيلد ااح   ااحول ا امقرع ا(ا2)اا ترأيو

ا

ا ااتتخرب اد مليو ااحمت لقو اد ضااحتمادط ااحمذومسة ااحمر ة امت ت احمارح ااحمكليوااأعترءمق 
ا:متومؿ

روساكسباقرتمفااتتخربامارح اأفايتـااتتخرباأعترءااحمارح اعفاطسيؽاا تتخربااحسسلااحمدا-اأم 
ا اسقـ اماحتماك  اما قتيو اا22احمكرأظرت اك   .  ؿاحم3004حستو اثـ تمعاااحمكرأظرتاقرتمفاممف

اا ا تتخرب ااحسسل اا تتخرب ااحسسلا احمدروسمهم اا تتخرب ااحمسوكيفااأفامأكمى ااختيرس اعمليو تاسل
كيثا ايكؽا ك اأفايطلعاعل اويفيواإ  ءااحترخباحلمتلاأماحمفا اأوساهاأمدلمسةاسسيواد مفات طا

ا ااأمرا.لمتلأعط  ااحمدروس ادر تتخرب ااحمقلم  اي ت  ااأفأرتل ايقمـ ايامماادتفسلاحترخب ام  در ختيرس
 .أ اا تتخرباا تردواأماحتمويؿا

ا كلرعيرتااحسسميواحم سأواع  ااحمقرع ااحت ايتـاإترأتيراإح امرامس اأ ااأك ثيتـااعتمر ااأفا-ثرتيرا
ثردتواممتسرميواالليوا  فااحمقرع اا–اا ترأيول سضاتك ي اع  ااحمقرع امفاهذهااحمر ة اأ(اأم ًا)احدت ا

ا.احسسميوااا كلرعيرتاأك ث د امفااعتمر اا–اأسلفترومرااحمتورديوااا  اسيوحوؿااحمك اتا
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احت  ا ااح رـاحلسورفاادر كلرءأفيمرايت لؽادرحتمتي ايسا ا اماتتقر ااإيترحمحتراعل اهذاااحتدا
ا اا تكر يوامأقر احلكوممو ااحمرا كورـمهمامفاا ختلرلرتااحكلسيو احلمر ة امفااح ستمسا550 ة اأمر 

ا.ااحسورتيوامتيرام يسهرااا كلرءاتاأتماعتومؿاوؿا اارءتاعرموااا كلرءاتمفس ةاااحتق اأرف
ااإف ا5)احمر ة ا( احلسورفاماحمسروفاسقـ ااح رـ ت سيفرااأمس تا3004حستواا00مفاقرتمفااحت  ا 
ا ااا كلرعيوحلم لممرت اأيل اارء ا" ااحمتاا سقرـاميع اما قتلر يواماحديرترت اا اتمرعيو ادرحتماك   لقو

ا اماحمستمى ااحت ليـ اديرترت امتومؿ احلسورف اماحلكيو امديرترتااأحم رو ماحثقرأيو اماحسوف اماح يف ماحقمميو
ا"اأخسى ا  ات تق  ااإفحذا ااا أتؿمف ااحوسح امكؿ ااحمر ة امف اثرتيو ااحفقسة ات  يؿ اد  ااإترأومذحؾ )اولمو

مذحؾا ا..."اا كلرعيرتااحسورتيوااحسسميواأك ثيتـااعتمر ا"ار ةاحتقسأااحفقسةاثرتيرامفااحماإح (ااحسورتيوا
ا.تمخيراحل قو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ام ةااح مسةاا تتخرديواحلمارح ااحمكليو

ا
ااأورست اا(0)احمر ة ااحقرتمف ااإح مف احلمارح  م ة اا تتخرديو ا ااح مسة اتمت  استماتاماحت  سدع

ا.تقميميو اتد أاد مؿاالسواحير
ا امف اساأهـح ؿ اا تتخردرت ا مسيو اأوسة ااح يمقساطيو امرت ا  ادير ايقل  ااحقماع اماحت  تطديؽ

ا اا–ما اساءاتاا تتخرديواذاتير ممتتظـاعل ااميعااحترخديفاماحمسوكيفادووؿا مسلاا-ماحمك  ةامسدقًر
ام يتو اامرعو اأم احفعو امتكيم ااا.م يس ااحمد أ اهذا اا–ميستت  احسمرتااحسعيسيوااإك ىإح اا-اأسلفترومر

اأفحل  امه  ا ااتقل ايمقساطيو ااحمتتخدمف اأرحمسؤمحمف امك  ة  ادفتسات اممتيًر اُتك   ااحسيرسيو احمترلب
ُيتتخدمفام ىااحكيرةاأ ااح يمقساطيرتااحم رلسة اموذااإح اقرع ةاأفامكرسدوااحكورـاممسرءحتيـاتقتت ا

او اأ  اآساعيـ اعل  اد سضااحمقمؼ اممتتظـ ا مسل ادووؿ ااحترخديف اإح  اا كتورـ ايتـ ااحسيرسييفاأف  ف
ا.ااحمتتخديفاحلمترلبااحسيرسيواماحدسامجاماحسيرسرتااحمختلفو

اإح رءا اأم ات ايؿ اأ  ااحكؽ ايمتلومف ا  ااحم رلسة ااح يمقساطيرت اأ  ااحكورـ اأف اتق ـ امر مي ت 
ا.اتتخردرتامك  ةاسلفًر اومراأتلا ايموفاحيـام اأتسةاتقل هـااحمترلبااحسيرسيو

اه ااح ساق اعف ايخسجااحموسع امحـ ااا طرسذا امااإذ  اماحت ييساتل ااح مسيو ااح مسةااحتمرف ام ة ك  
امفااد سدعا تتخرديواحلمارح ااحمكليوا مه ام ةاورأيوادسأيترا االسواحلمال ااحمكل ااأمؿستماتاتد أ

 .ا ستساتيايوحيتست احلكوممرتااحمكليوااتارمامورسيعامخططاتتمميوامتتفيذامراارءادخططيرا

 

 

 

 

 

ا
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 ا مؿاحفلؿا
اطااح تميواماتتيرءهروسما

ا
ااحفلؿا ااتتيرءهر وسمطااح تميواأ اكيفاتترمؿااحثرت ااا مؿتترمؿااأسعيف اإح مق اقسـاهذا
ا:يل مسمؼاتتترمؿاوؿامتيمراأيمرا

ا
 
اا مؿاحفسعا

 وسمطااح تميو
ا

ومرااأتماعير  ادوؿاوسمطااحمسو اح تميوااحمارح ااحمكليواإح مفااحقرتمفاا(1)احمر ةااأورست
 :مه  اا  اسيومفااحوسمطااحمااباتماأسهراأ اسؤسرءااحمك اتااا  ت ثؿااحك اتماأتير
اا.أفايومفاعساقيًراورمؿاا هليواأتـااحثاثيفاستوامفاعمسهاعت ااحتسوي :اأم ًا

ا ااأهـح ؿ اا احتسوي وسمط ااحملرح  اتكقيؽ اماحكسداعل  ااحا يو يومفااأفا احمكليوحتمرف
ا:احترح مدرحتفليؿاا ثرتيومفاايوااا هليومؿااحمسو اعساقيرامفاايوامافايومفاور

ا.ماحم ءت  ااحاتسيواسادطواقرتمتيوامسيرسيواديفااحفس اماح محوامديرايتكقؽاا تتمػػػػرءاا:عساقيريومفااأفا-ا
مي  ااقتلرساممرسسوااحكؽاأ اا تتخرباماحتسوي اعل ااحمتمت يفاداتسيوااح محوامفااحمدر ئااحمستقسةا

اأمعساق اا بي  اعساقيراوؿامفامح ا"امفااح ستمساعل ا(اثرتيرا/ا54)تلتااحمر ةا ق ما.ح ىاأ لبااح مؿ
ا اا عساقيو ـ ادقرتمف اذحؾ اميتظـ ا" اقرتمف ال س اأق  اسقـمعليل اا32احاتسيو اا3002حستو أ احيتظـ
ا:ماح ساق امأقراحيذاااحقرتمفاهما اح ساقيواحاتسيوااأكورـمتلا(ا2ا-5)احمما 

حستوا(ا03)يوااح ساقيوادمماباأكورـاقرتمفااحاتسيوااح ساقيواسقـامفاكلؿاعل ااحاتساوؿا-5
قرتمفامت ااحاتسيوااح ساقيواماا5522حستوا(ا02)قرتمفااحاتسيوااح ساقيواسقـااحمل  اماا5530

http://iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=181120059157674
http://iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220057235032
http://iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220057235032
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ا اسقـ ا1)حل سب ا( اا5531حستو ااحمتكؿ ااحثمسة اقير ة امال  ااحاتسيوا)مقساسات ادمت  احخرلو
ا(مفاقرتمفااحاتسيواا3ـ.ا)ا(اح ساقيو

ا:ي تدساعساقيراوؿامفااا-3
ا(مفاقرتمفااحاتسيواا2ـا.)امفامح ا باعساق اأما ـاعساقيوا-
 ااح ساؽامفاأدميفامايمحيفامي تدسااحلقيطااحذلاي ثساعليلاأ ااح ساؽاممحم ًااأيلامرامفامح اأا-

ا(مفاقرتمفااحاتسيواا2ـا.ا)احـايقـااح حيؿاعل اخاؼاذحؾ
مفامح اخرسجااح ساؽامفاأـاعساقيوامأبامايمؿاأما ااتسيواحلاعساق ااحاتسيواإذاااخترسهراا-

.ا)امذحؾادمماأقوااحمميسااحمختد...اذااكرحتااحظسمؼخاؿاستوامفاترسيخادلم لاسفااحسو اإ اإ
ا(مفاقرتمفااحاتسيواا0ـا
مفامح اأ ااح ساؽامدلغاسفااحسو اأيلامفاأبا يساعساق اممحم اأيلاأيترامورفامقيمراأيلاا-

مدمماأقوااحمميسا.ادلمسةام تر ةاعت ام  ةامح ه ادوسطاأفايق ـااحمح اطلدرادمتكلااحاتسيوااح ساقيو
ا(مفاقرتمفااحاتسيواا1ـ)اا.ترأياحمختدا
يومفاطرحديرامفااأفاحموسعامت احلمميساسلطواتق يسيواأ امت ااحاتسيواأ اكرحت ااإفماحماكظا

امأدمههماا أيلمح اأ ااح ساؽامدلغاسفااحسو ااإذاماحكرحوااحثرتيواا حلاتسيواا اأممايمؿاامأبعساقيوااأـ
ا.تسيوااح ساقيوامأقراحلقرتمفبااحامفااوتساإح در ترأوامي  اعساقيراا.قدؿمفا

احثرمتواعوسةااأتـميقل ادومرؿاا هليو اوؿاوخدا اافايومفاورمؿاا هليواماتـااحثاثيفامفااح مسا-ب
أفا ايومفااحمسو اي رت امفاأك ىااح رهرتااأل ااا هليوعرسضامفاماسضااألمحـاي تستلا امفاعمسها

ا ااح تل اورحاتمفاأم ااأماح قليو  ااأماحسفل اعليلاح فلو ايومفامكامسًا اأم ا  ا  احقرتمفااحم ت اا كورـمأقر
ا.اح ساق  ام سور ااحمسو  ايومف او  امترسب اسف ااتل ااحمر ة أتسى اهذه اأ  ااحماس  ااح مس اوسط ا هميوأمر

 مسهاأ ااحمك ةااحمكليواماح بءااحملق اعل اعرتقلامفاسورفاا هميومق ساا ااحماادرتااحت استترطادلا
ادرتتخردلاحذيفاقاا  اسيواحمك ةا أرحسلطرتااح  ي ةااحت اتترطاد تمااحمال ااحمكل اتا للادكراوا.ارمما

ا.احخدسةاماح سايواماحوفرءةاماحكتووااحسيرسيواأ ام رحاواا ممس امأ اوؿااحظسمؼاإح 

ا
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 .أفايومفاكرلًااعل ااحوير ةاا ع ا يواوك اأ ت اأمامراي ر حير:اثرتيرًا
ليواممرسسوااح  ي امفاا ختلرلرتاماحميرـاورحقيرـادميرـايتستباعل ااح تميواأ ااحمارح ااحمك

مح ؿاوؿاذحؾا اماحمرحيوااح  ي ةااا  اسيوماحميرـاا–مفااحقرتمفاا3مأقراحتدااحمر ةاا–احتوسيعاماحسقردوا
اأفايومفااحمسو امؤهاامفااحتركيوااح لميواحلقيرـاديذهااحماادرت ا فااحقمؿاد يساذحؾايفت اإح ا يستلـم

ا.ايستيرفادلاأ امستمىاا  اءااحمكل  امات  اـااحثقوادرحايرما  اسلاووؿات ؼا ا

تفرتااحاإفس ـاماا . مق ااوتسطااحقرتمفاكلمؿااحمسو اعل اوير ةااح ساسوااحثرتميواأمامراي ر حير
مراتمأسهاوير ةاعل ااأتساضا اممرايكسباحلاا–كت امافاورفامتمسطراا–احموسعاحوسطااحمؤهؿااح لم ا

مقرستوادرحميرـااحت ايمرسسيرااا ت حـاتقؿاك اااإفا–مفاق سام قمؿامفااحثقرأوااح رموااا ع ا يواح ساسوا
اأك اثممعامرامستادلااحدا امفا حوفا اماحق سةاعل امسريسةااحتطمساتااح لميواا-عتمااحمال ااحمكل 

ا ستفرعادرحك ااإح ات عمااحموسعاأ تترحذاا ات ؼاأ ااحمستمىااح لم ااإح اأ تاا خيسةخاؿااحستماتا
ا.احوفرءةااح لميواماح مليواألكربمفااحمؤهؿااح لم احلمسوكيفاحتمرفاملمؿااا  ت 

ا

ا.أفايومفاكسفااحسيسةاماحسم واماحسلمؾام يسامكومـاداتريٍواأمااتكوامخلوادرحوسؼ:اثرحثرًا
حكؽااحتسوي اميطلؽاعل اهذاااحوسطادوسطاا هليواا  ديواماحذلامؤ اهاتتميفااحقماتيفااحمتظموا

 كورـاتقت ادكسمرفاد ضااحطماعؼامفااحتسوي اأتااعفااوتساطيرااستيفرءااحمسو ا ملرؼام تميوا
ا:همرمهذاااحوسطايتـاوسطرفاأسعيرفا.تت لؽادسلمولامسم تل

ا.كسفااحسيسةاماحسم واماحسلمؾا-5
مؾايومفاكسفااحسم واماحسيسةاماحسلاأفيوتسطاأ ااحمسو اح تميوااحمال ااحمكل ااإذ
اتوسس امارح اامق  ااتتخردرت امقرتمف اا تتخردرت اقرتمف امأ  ااح ساق  ااح ستمس اأ  ااحوسط هذا

اه ااحم رييسااحمتد واأ ا امك  ةامتتسـادرحمطرطيواامستوام يسماح درسةااحماس اا احمكرأظرتا أمر
اإطاؽأ ااأحي متفيير؟اممفاه ااحايوااحمختلوادتقسيسامم هرامفاع مل؟ااا ملرؼهذهااإثدرت
ا ااا ملرؼهذه ااأفخطس اا تتخرديو ااح مل  ااإح تتكمؿ اا اتتقرعيوعمليو اأافااإ ساجيتـ اسـ

امملرح اسيرسيوامطرعفيوا؟اأهماءاأمدترءااعل ادماعثاسيرسيوا يسام لتواااآلخسماستد ر ااسـا
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أد تيرااا  ديواا هليواحتوسي رتااحمقرستواتختلؼاأ ام ىاهذهااإفممفااحا يسادرحذوسا
اعل ااأ احمسو ايوتسطاأ ا اقترع ااأمماحليومفاممفاأستتااحكساسو ادكوـ مفلم امفااأم 

ا اعليلااأم امخلوادرحوسؼاا سدرباح مؿاأ ااح محواماحقطرعااح رـ مكامساااأمادر أا مكوممر
ا.اعليلامحـايسأعااحكاساعتلام يسهرامفااحوسمط

ا:ع ـااحمكومميواا-3
لوادرحوسؼامتق يسامسر ااحاسيموادرحوسؼاحلاسيموااحمخحـايتعااحموسعام يرساامك  اا

اأ ا ااحملسيو ااح لير اا  اسيو ااحمكومو اقتت امق  ااحامرعو اتميس اعليل ا سج ادمر اأيل يستي ل
ت سيفيراحلاساعـااحمخلوادرحوسؼاد تيراه اتلؾااحت اتساعاإح ات ؼاأ ااحخلؽاماتكساؼاأ ااحطدعا

امم ىامعاا خذاأ اا عتدرساتمعااحاسيمواماحظسمؼااحت اتـااست اما أ رؿااحمومتواحير اأيير وردير
ااحسيسة امسمء اماحتممات ادرحويمات ااحت ثس اعف اووفير ااحممسلا. ااح مؿ اد ف اقتت اآخس اكوـ مأ 

ا.حلوسؼايتلؿادرحمقممرتاا سرسيواحلقيـااح ليراأ اا تسرفاو ستلامأمرتتل
ا د تيرااحت اتساعاإح درحوسؼ احمخلو أ اتك ي هاحلاساعـاحملسلامق ااستقسامال ااح محوا

تفق امستوديرااحثقواأماا عتدرساأمااحوساموامأقراحلمت رسؼاعليلات ؼاأ ااحخلؽاماتكساؼاأ ااحطدعا
اتلااألاح رمو أ ااحماتمعامفاقيـامأخاؽامآ ابادمرا ايومفام لااحوخداأهااحتمح ااحمترلبا

معاا خذا  ايؤتمفام يراعل ااحمللكوااح رمواخويواأفايتك اديراأ اسديؿاملرحكلااحخرلوا
أ اا عتدرساظسمؼاوؿاكرحواعل اك هامدكسبااحظسمؼاماحمادسرتااحت اتكيطادرحاسيمواماحدرعثا

ا.عل ااستوردير
تواا مرتواما كتيرؿااحاساعـااحمخلوادرحوسؼااحسسقواما ختا اماحتمميسامخيراأمثلوممفا

ا ا555مفاقرتمفااح قمدرتااح ساق اسقـااأا-ا5/اا35احمر ةاا كورـماحسومةامهتؾااح سضامأقر
ا.احم  ؿا5525حستوا

 

أفايومفامفاأدترءااحمكرأظوادمماباساؿاا كماؿااحم تيواأمامقيمراأييرادووؿامستمساحم ةا اتقؿا:اساد رًا
اأ استماتاعل اأفا اتومفاإقرمتل ااح يمعفاعوس ا  ساضااحت ييس اأفااآلخسوسطااحتسوي اأ. ساأ مايير

ا:كرحتيفمهماي  اوذحؾاأ ا ااحمكرأظواأدترءيومفااحمسو امفا

http://www.omaldonya.com/
http://www.omaldonya.com/
http://www.omaldonya.com/
http://www.omaldonya.com/
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ا.احم تيواحتلؾااحمكرأظواا كماؿورفااحمسو امساؿاأ اساؿااإذاا-5
ا:احوسمطااحترحيوااا قرموماوتسطااحموسعاأ اهذها اورفااحمسو امقيمراأييرااإذاا-3

 مستمسةاقرموا تومفااأف. 
 تقؿاعفاعوساستماتامتماللواتستمسام ةا اأف. 
  ااأ ااح يمم ساأ اا  ساضاا قرموتومف ااحت ييس ا. امؤحؼامفا اح يمم ساأيوم ايمترت اا لؿ حفظ

مي ت ااحملؼ امديذاايلد ااحم ت ااحكسأ ا  ساؼمي ت ااحو ػباأمااحسوػرف اما يممااوقيػفاهمر
ا ااحملطل املؼااحسورف احيذا ااحملفيواحول  ااح ساسو احلسورفااحيـااأم اع  يو ا ساسو اأي   

 .امتكسورتيـااح رموامظسمأيـااحطدي يوامأكماحيـااحم تيواملفرتيـااح قليواما خاقيو
ميويسامفيمـااحت يساا اتمرع اإح ااحتكم تااحت اتطسأاعل ادترءاألاماتمعاخاؿام ىا

اأ اك مث اتسيـ اقمىاااتمرعيو امام  اي ت  اد سارتااممت ام يفامر ام ام يف اأ ااتاره احت يس
ايتكلساأ اتظرـا اق  ااحتماسثاومر اهم اومر ادترءااحماتمعاد سسه ايطرمؿ اهماق  ام ااحو ة متفرمتو

أيمات ييساأ ااحدترءاا اتمرع امثؿاكاـااحماتمعا .ااتمرع ام يفاور سسةامااحسيرسوامااح يف
ا.اماتسويبااحقمةاأيلامااحتمامفاديفاا اماءاأماتمطااحتتظيـ

ا
ا:هذااعليلاد ضااحماكظرتااا قرموكرؿاأرفامفيمـااأيومعل ا

احموسعاحـايوفااإفحذاات تق اا اح محومحي امعامماطت ااا اتد يستخ ـامعااإقرموملطل ااإفا-5
ا.ممأقراأ ااستخ اـاهذاااحملطل 

مرسسوااح ستمسااح ساق ااحت اوفلتاكسيواما30هذهااحفقسةاتت رسضااملوامتفلياامعااحمر ةااإفا-3
ادرحتدا ااحسيرسيو ااحكقمؽ ا" اأ اسار حلمماطف ااحمورسوو اكؽ اأ اامتسرء اماحتمتع ااح رمو احوؤمف

كسمرفااحمماطفااحمقيـااإفذحؾاا "..ا.ماحتسوي احكقمؽااحسيرسيوادمراأييراكؽااحتلميتاما تتخربا
مفااحتمتعاي  اكسمرتراحلااأخسىمفاكؽااحتسوي ادسدبااختيرسهااحسوفاأ امكرأظوااأخسىاأ امكرأظو

ا.درحكقمؽااحسيرسيو

ورفااحمسو امساؿاأ اساؿامرااحكوـاأيمراحماا مثؿاا وور تتثيسامثؿاهذهااحفقسةااح  ي امفاا-2
حلاام ةاتمي اعل اعوسةاستمات؟اأيؿايكؽاأخسىاحم تيواأ امكرأظوامراممقيمراأ امكرأظوااا كماؿ

ا احمااألأ ااأـاحتسوي اأ اولييمر ا؟امرذا ام ةاتقؿاددت وااحمسو ااأفمتيمر مقيـاأ امكرأظوامر
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اعفااحمتعا حلسوت اأ امكرأظرتا يساادرآل ؼاحذلا أعااا مت اويساعفااح وساستمات؟اممرذا
الفوااحمماطتوااحت اتتي احيـااحتمتعادرحكقمؽااحسيرسيو؟هؿاتممؿاعتيـا امكرأظرتيـا

افاسورفااحمك ةااحمكليواات تق اافاأ امثؿاهذاااحتدااح رءاحاسا ةااحو ديوااماكوـامسدؽاعل ا-0
 يساقر سيفاعل ااختيرساا لل احتمثيليـا اأرذااورفامفامقتتيرتاا تتخربااحسامعااح اسالااحو با
ات تق اافاعل ااحموسعاافايومفاكسفااحظفادمماطتيلامفااتيـاسيومتمفاقر سيفاعل اتمييما أرتتر

ا.ا لل احتمثيليـامفا يسه

يومفامفاسوتوااحمكرأظوااأف"احتومفادرحووؿااحترح ااأعاهةاحوؿامراتق ـاتقتسحات  يؿاتدااحفقسا
ا"احت ييسااح يمم ساأ اا  ساضمحـايوفاسوترهاأييرا

ا

ا.أفا ايومفامفاأأسا ااحقماتااحمسلكواأمااحمؤسسرتاا متيواعت اتسوكل:اخرمسرًا
ا كورـاتومفاماممعوامفااأفت  مااماحت ا  امي  اهذاااحوسطامفاديفااحوسمطااحخرلواحلتسوي ا

م ا  احت ايقتلساأثسهراعل اأعرتامك  ةامفااحمماطتيفااحذيفايمامحمفامظرعؼام يتوا اكيثا ايامماحيـا
تمراتي ؼاإح اإد ر اتفمذا تي ؼاهذهااحوسمطاإح ااحتكقؽامفاوفرءةااحمسو احلقيرـادماادرتلااحمستقدليوا اما 

اأعترءحترخديفاأتااعفاتمرفاكير امت ثيسااحممظفيفااحمتتميفاتكتاحماءاهذهااحفعرتاعفااميمساا
ااح محو اأ  ااحسلطرتااح رمو اأ امماايو اماستقاحيـ متختلؼااحتوسي رتاأيمفايكظسا .احمارح ااحمكليو

مفااحييعرتااحقترعيوامااحقماتااحمسلكواماحوسطوااأعترءاوؿأق امت تاد ضااحتوسي رتا اعليلااحتسوي ا
ا... ااحسلؾااح دلممرس اماحقتللامأعترءماحمخردساتا

 

اساءاتاااتثرثااحد ثاأماألاقرتمفاأخسايكؿامكلل:اسر سرًا ا.أفا ايومفاموممً اد كورـاما 
ااح ساؽامفا اوي ه اعل امر ااحوسطامثر اكير مؤحمواأ امسكلواكوـاكمبااحد ثااأك اثمي  اهذا

ااحمتكؿا اتسؾا  ااأثرسهممر يومفااأ اإح احقرتمفااأورسممفاثـاأق ا اعل ااحوثيسامفااحتوسي رتااحك يثو
مرااتتي اهذاااحقرتمفامحـااأإذا ايكؿامكللاآخسقرتمفااأماألقرتمفاااتثرثااحد ثااد كورـاحمسو امومم ا

ا.د  امتلااتتي ااح مؿاديذاااحوسطاآخسيوسعاقرتمفا
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يووؿاقي ااماتكراعل اكسيوااحتسوي ا اميفس ااحمارؿااحماسعا اتير اتااحوسطاهذاااإفمت تق ا
ميفتؿاأفايتسؾاحلسلطوااحقترعيواأمساتق يساماثدرتاأماتف اهذها   عمليوااحتسوي ااحقرعميفاعل اإ اسة

ا.ا ملرؼاعفااحمسو اح تميوااحمال ااحمكل 

ا

ا.أفا ايومفاق اأثسىادووؿا يساموسمعاعل اكسربااحمطفاأمااحمرؿااح رـادكوـاقترع :اسرد رًا
يومفاحمفاتكمـاكمحلاوديوااأ تطق اممفااحم ااأساماتااح لسااحا ي ااأهـمفااا  اسلي  ااحفسر ا

اأمسلت راد فاتسؾااأكسفاحموسعاق ااإفمت تق ا ايتسو اح تميوااحمارح ااحمكليوااأفاا  اسلاحفسر ا
ا احلقترءااا ثساءتك ي  ااح رـ ااحموسمعاعل اكسربااحمطفاماحمرؿ ا يس يل سامفااحقترءاكوـااأفاأل 

لوامأقراحلقماتيفااح ساقيواماحذلااوتسبااح ساوااحقط يوااحكوـااحلر سامفااحمكروـااحمختاأل اقترع ادرتا
يل سادرفااحألأسا  فاأ اذحؾاتمرتوا ايك  ااحثساءا يسااحموسمعااحلمسو  ا( ايامماا عتساضاعليل)أل

ا.مفاايوامكري ةامتمييوااحكوـ

مأقراا-اأسلفترومراا–ا تتخربااح رـااحمدروسااإح هذاامد  اتماأسااحوسمطاأ ااحمسوكيفايلرسااا
تلؾااأعترء ختيرسااحم  ؿا ا3004حستواا22حقرتمفااتتخربامارح ااحمكرأظرتاما قتيواماحتماك اسقـا

ا.احمارح 
ذا ااما  اعتميو ادلكو اط ف ااألمر اااحمكليو احمارح ااأعترءمف مال ااأممال ااحمكرأظو

احلمر ةاوؿايدتاااحتركيو مال ااأماحقترءا  اأعترعلوامفااحقرتمفاأ الكواعتمي(ا10)مال امأقر
ا:ي ت مأقراحمرا

اأعترءاحمطلقواح   اادر  لديويتـااحتلميتاعل اقساساتااحفلؿاأ ااح تميوااأفاوتسطااحقرتمفاا–اأم 
ا.احمال 
ا ا اأفاوتسطااحقرتمفاا–ثرتير ااحفلؿاأ ااح تميواخاؿام ة امفاترسيخاايتـ ااحثاثمفايممر اأمؿتتارمم

 .السواحلمال 
ا

ا
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ااحفسعااحثرت 
 تميواتتيرءااح 

ا
اتتيرءااح تميواأ ااحمارح ااحمكليوا احمراورفا ماـااحكرؿااإح مت ااحقرتمفاا(2)احمر ةااأورست
أرفااح تميواأ ااحمارح ااحمكليواحيستامؤد ةاامحمراورفاا تتخرباالاايقمـاعل ااح مسيو  مفااحمكرؿا

ق اتتتي ااأخسىهترحؾاكر تااإفاأ اح تميواتتتي اطدي يرادرتتيرءام ةااح مسةاا تتخرديوا ااإفاما لؿ ا
ا اا تتخرديو ااح مسة ام ة ااتتيرء اع ـ اس ـ ااح تميو ا.أيير ااحقمؿ ايموف اثـ اأ ااحمارح ااإفممف اح تميو

ا:يل مسمؼاتتترمؿاهذهااحطسؽاأيمراا استثترع دطسيؽااأمدطسيؽاعر لااإمرتتتي اااحمكليو
ا
ا

ا:ومؿاتما ا تتيرءااح تميواا ر يواحاؽاحطسا-5
 اأف مفا استماتاأسدعاأم هرمرااتتيتااح مسةاا تتخرديواماحت ااأإذاا-ا تتخرديوااح مسةاااتتيرءام ة

ا.اتقط تاللتلادرحمال اماتتيتاعتميتلاأيلا ثرتيوح مسةااتتخرديواايا  ااتتخرباهذاااح تم
 مفاهذهااا مح تتتي امأقراحلفقسةااإذا–مسضاخطيسااأمعامااأمد رهوامست يموااا لردواأماحمأرةا

 :تميواأ امارح ااحمكرأظرتاأ اكر تحمر ةااح ا
ا.احمأرةا-أا
ذا اد امااأمد رهوامست يموااا لردوا-ب اأمت ورتتااح رهوااحمست يمواماتكوااحم ت اأق ااما 

ا اا5555حستواا55قرتمفااح امااحلك اسقـ اا5)احترأذاأ ااحمر ة اساد ر/ ااح امامهما( "امفيمـ
اعل ااح مؿادووؿاورمؿا اامع ادسدبااحمسضاأمتقلرفااحق سة اتتتي ااح تميواأ ا" اممفاثـ  

ا.عاماأماح تماد رهوامست يموااأليبامراإذامال ااحمكرأظوا
ا اأفميسا ادلاا عتاؿااحلك ااحذلايمتعااحممظؼامفاممامحواعمللا اعل ا اممسضاخطيسا-ج

م لاايستطيعاومفااحمسضامفااحتمعااحذلا ياأفاحموسعاماوتسطاعمؿ ااإلردويومفاتروعراعفا
تلؾااألطديوامختلو اامافايومفاذحؾاممثقرادقساسامفاحاتو اعمللااأ اءاح تماا ستمساساأ ا

 .احلارفااحت اتك  هرامماسةااحلكو
ا
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ا:متومؿا ااحطسؽاا ستثترعيوا تتيرءااح تميواا-3
حـايس اإذااإسا تلاحتكرؽااحمماطفادرحمظيفوااح رموايتـادمكضااأفاإح اادت اءتويساا–ا ستقرحواا-ام ا

اتدا ا ااحخ مو اقماتيف ااإحمام أ  اكت  ااحارم رتااأفدذحؾ اخسيام اتلـم اورتت ااحت  احت ليمرت
ا عطرءاح مؿاديرا امهذاااحتمالايي ؼااإيقرؼدر تتظرـاأ اأ اءاخ موات ر ؿام ةا ساستلاق اتـا

امماتم لاسماء ادا ه احلمسرهمواأ اخ مو امتواي ل ااحذلايس دل  ااح مؿ ااختيرس ااحمماطفاكسيو
أورتتاهذهااحخ مواأ امارؿااح مؿااحكومم اأـاأ امارؿااحقطرعاا هل اأرحتتياوااحتيرعيواه ا

 .خ موااحدا ا
ا امر اكسب ايتـ ااح رمو ادرحمظيفو ااحمماطف ااحتكرؽ اورف ذا ااأسلفترما  ايلـم امر ايما  ا  أإتل

ا ااستقرحتل  ادتق يـ اميقمـ احسدباخردادل ااحخ مو اتسؾ اس دتل اعت  اأيير طلباايسةما خدر ستمساس
سعيسلااحمدروسام لتراس دتلاأ اتسؾااحخ موام اتتتي اخ موااحممظؼااإح موتمبايق ملااحممظؼا

ااحقماتيفامفاترسيخاتق يـااحطلب ا إ ادل مساقساسادقدمؿااستقرحتلاأمادمت ام ةام يتواتك  هر
ا. مؿاقدمؿااستقرحتلاإذااقتتادذحؾامللكوااحادإسارءاحممظؼااإخطرسميامماخاؿاهذهااحفتسةا

ا:ا ستقرحوادرحمسمتوامذحؾاحألسدربااحترحيواإاساءاتهذاامتتلؼا
ا اا-أ امأقر اتسوير اكقل اأمف ادرختيرسه ادرحخ مو ااحممظؼااحتكؽ ادرختيرسهااحإلاساءاتومف احتظرميو

ا.أيتر

أفاخ موااحمماطفاأ األامارؿاموسمعاستسرهـاأ اخ موااحدا اممماطتيلاسماءاأورتتاهذهاا-با
احكومم اأـااحقطرعاا هل امافااحمماطفايتد  اأفايسرهـاد طرعلاأ اواااحخ مواأ ااحقطرعا

ا.احقطرعيف

تماأسااحد اعؿاحو ؿامظرعؼااحممظفيفااحمستقليفاسماءادرحخسيايفااحا  اأـاعفاطسيؽاتسقيواا-جا
ا.احممظفيفااحما يفاأماو ليراد ترلساا ي ةامفاخرسجااحايواعفاطسيؽااحتقؿامتكمه

معطرعلاحذاااإتترايتلؼاتسؾااحخ مواسيتستباعليلاأ ااح رحبااتخفرضاسأضاطلبااحممظاإفا- ا
 .أق ايومفامفاا أتؿااحمكرأظواعل اهذاااح طرءاكت اخرسجااحمظيفوااحكومميو

ا
ا
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اعتميتلا ا تيرء اطلب ادتق يـ ااحمكل  ااحمال  اعتم اقيرـ ادر ستقرحو ايسا  ادكثتر امارؿ مأ 
اا:درحمال ادمؿءاإسا تلاعل امأؽااحخطماتااآلتيو

 يق ـاطلباا ستقرحواتكسيسيراأف. 
 سماءاا دلاستدرطلاادإتيرءاح تماميس بااإحيلسعي ااحمال ااحمكل ااحذلايتتم ااإح يق ـااحطلبا

عسضااحطلباعل ااسعي ااحمال معل ا.مال اتركيواأممال اقترءااأمأورفامال امكرأظوا
 .احطلبالسواتتلمااحالسوااحت اق ـاأييرااأمؿاحمال اأ ا

  ت  اا ستقرحوامقدمحوامتتتي ااحسادطواديفااح تماماحمال اأ اكرحوامفاا–ستقرحوااحدتاأ اا
 :اآلتيتيفاحكرحتيفا

ا.احمطلقواادر  لديومماأقوااحمال اعلييرا -
ااح تماعل اا ستقرحواس ـاسأتيرامفاقدؿااحمال اإلساس - ااحسأضا  كت امافاورفاهذا

 .احمطلقوادر  لديو

ا

عتميواادإتيرءا-س دوامفااح تماأمم مفاطلباا-ادإسا تلاحمال اايتخذهاإاساءا-اا قرحوا-ثرتيرا
 :احترحيوااا سدربتكقؽااك ااإذااأعترعلاحمطلقواح   اامدر  لديو اأعترعلاك ا

 :دسدبااح يرباا قرحوا-5
ا.إذااتخلؼاعفااحكتمساأسد واالسرتامتترحيواد مفاعذساموسمع -
ورفات يدلاعفااحكتمسااإذا اسد واأويسسدعاع  االسرتااحمال اخاؿام ةاأ(ا0/5) ربااإذا -

علمرا.ااحموسمعواا عذاسمتسؾااحموسعاحلمال اسلطواتق يسيواأ اتك ي اا موسمع مفاعذسا
ا.اح يربايومؿااحالسرتاا عتير يواماحطرسعواأ اا مفاتك ي احتمعيراإف

ا:احترحيوااحإلاساءاتتتـامأقراهترااما قرحو
ا.ل اح سضاا ستمرعاإح اأقماحلاحمااأمرـتدليغااح تمام عمتلاحلكتمسا -
 .ت ق االسواا ستمرعاد  اسد واأيرـاعل اا قؿامفاترسيخاتدليغااح تمادممع هر -
 .دقساسايتخذهااحمال ادر  لديوااحمطلقواح   اأعترءااحمارح اا قرحويتخذاقساسا -
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ااحمر ةااأورستاحت ااا سدربدسدباتكقؽااك ااا قرحوا–ا3 متومؿاا تمفاحقرمفاهذاا(اثرمتر/ا3)حير
ا:ااحترحيواا سدرب

  ع ـااحتماهواأمااست اؿااحمتلبااحمظيف 
 احتسدباأ اه سااحمرؿااح رـ 
 أق افااك اوسمطااح تميو 
 ا همرؿاأمااحتقليسااحمت م يفاأ اأ اءااحمااباماحمسؤمحيوا 
ا

ا:أ تتمثؿااماحت  اا قرحواآثرساإح اا ورسة د امفاامأخيسا
كسمرتلااا قرحويذهاحاثسااأهـاح تماأرفااأقيؿمراااأإذا ات  اعقمدواا–سرحفرامكسبامراديتراا–اا قرحوا-5

ا.مفاوؿااحكقمؽاممفاتمتيرااحكقمؽااحتقرع يواميمراورتتام ةاخ متلاأ ااحمال 

ات ميتا-3 امف ا د  ااحمقرؿ ااح تم امق   ااحمال الدخلم ااحمطلمباأ  ااحتلرب ا وتمرؿ اا ي   اد تم
ا ااحكرؿ ادطدي و امماحت ميضايومف ايتتم  ااحمقرؿ ااح تم اورف ااحت  اتفسير ااحقرعمو اورتتااإحييرف اإذا  

ا.ا تتخردرتادمماباتظرـااحقماعـاأماممفاأت اد وثساع  امفاا لماتاطدقًراحلتظرـاا تتخرد ااحم ممؿادل

ااحقترءاا-2 اعل اقساساتااا  اسلتمرس امكومو ااا قرحوسقردتير ا  ااحإلاساءاتمذحؾامأقر اا ورسةاحت اتـ
مكوموااحقترءااأمرـيكؽاحلايقيـااح عمىا اادإقرحتليتظلـااح تمامفاقساسااحمال ااأفد  ااإذ اقداايرإحي

ا51ت  يؿاقرتمفااحمكرأظرتاسقـاحقرتمفامأقرااا قرحوخمسواعوسايممرامفاترسيخاتدل لادقساسااخاؿاا  اسل
ا3050حستوا امفا(ا20)تدتااحمكوموادرحط فاخاؿام ةااأفعل ا  ااحط فاثاثيفايممر ترسيخااستامير

 .ميومفاقساسهرادرتر

ا

ا
ا
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 احفلؿااحثرت 
ااختلرلرتامال ااحمكرأظواماحمارح ااحمكليو

ا
ااأورس ااحمكرأظرت اممال ااإح قرتمف ااحقترء اممال  ااحمكرأظو امال  امف اوؿ اختلرلرت

ا:ي ت مسمؼاتكرمؿاديرفاوؿامتيراأيمراااستقاؿ احتركيواوؿاعل ا
 

 

ااحفسعاا مؿ
ا ااحمكرأظواختلرلرتامال
 

ااأورست اا(3)احمر ة ااحقرتمف ااإح مف ايختد اكيث ااحمكرأظو  امال  اا خيساختلرلرت
ا ااحكلس  ا  ااحمثرؿ اعل امال ااأفاإذدر ختلرلرتااحترحيو ااختلرلرتاأخسىامتلمداحل اأيو ممرسسو

 .علييراأ ااح ستمساأمااحقماتيفااحترأذة
اما احتر ا د  ااحممتمع اهذا اأ  ااحمحمج ااأم قدؿ ااحاإيترحمف اديف اا ختلرلرت اتمميع محوا آحيو
اا تكر ي اماحم يرت ااا قرحيـاأمو ااحسلطواأ  اديف اا ختلرد ات اخؿ اكمؿ اتثمس ااحت  ااحموروؿ لتاتب

ا تكر يوامسلطرتااحم يرتاتتياواام ماجااحسلطرتاديتيمرااتايتااح سرتيساا تكر يواإح ااحلامءاحماك ةا
ا:رتمفااحطسؽااحترحيواحمتعات اخؿاا ختلرل

 اعل اسديؿااأف اأماا قليـ اماختلرلرتااحم يو اا تكر  ااح ستمسااختلرلرتاوؿامفا محو يك  
ا ااأسلمباألاحكلس  امااأحكلسلاحتك ي  ا  اا ختلرلرت اتك ي احوؿ ااحطسيقو اهذه ادمماب يتـ

اختلرلرتاوؿامفا محواا تكر اماختلرلرتااحم يواأماا قليـاعل اسديؿااحكلساأ ااح ستمسا
ي رباعل اهذهااحطسيقواإفاتك ي اا ختلرلرتاعل اسديؿااحكلساحل محواا تكر يواماا.ا تكر لا

ا تلا اأ اتفليلير ات مؽااح ستمس اميمر ااحمستقدليو ااحمسرعؿ ااميع اأفايومؿ ايموف ماحم يرتا 
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مت يسااحظسمؼا د اأفاتستا امسرعؿاحـايوفااح ستمساق اك  هراسلفراا مسااحذلااادتطمسااحكيرة
ا.ك ي ااحايوااحمختلواهؿاه ااح محواا تكر يواأـااحم يوايل بام لات

 امراأف اميتسؾ ااحكلس اسديؿ اعل  ااحم يرت ااختلرلرت اا تكر ل ااح ستمس احل محواايك   ع اهر
ممفا.ا تكر يوا تكر يوامهذهااحطسيقواتك  ااختلردااحم يواديتمراتدق اا ختلردااح رـاحل محوا

ا.يقوااحيت اموت اامأتممياأمثلوااح مؿااحت ااتد تاهذهااحطسا

 اا تكر يواميتسؾامراأف احل محو ااح ستمساا ختلرلرتااحكلسيو اايك   احلم يو اع اهر مأ اهذها.
مفتمكرامدمسمسااحممفا.حلم يرتاحطسيقوايومفااختلردااح محواا تكر يوامك  ااديتمرايومفااختلر

عل اكرحيرا فاا ختلردااح رـااااتدق الاكيرتااح محواا تكر يو.للم يرتستم ا الاكيرتااح
ااحذلايتومفامفاات مرجا مؿاا.حلم يرتسيومفا ااحطسيقواأ اا تكر  ااحلامءاإح اهذه ايتـ معر ة

ورتتامستقلواحلمكرأظواعل ااستقاحيرااح اخل اد  اإفاتخلتاعفااستقاحيرااحخرسا احلرح ا محوا
اا تكر  ااحم ااظسمؼااموذحؾايختعاإح . امس دو اا تكر  يرتاأ ات ليبامظرهساا ستقاؿاتو ة

ممفاأمثلوااح مؿااحت ااتد تاهذهااحطسيقواه ااحم يرتااحمتك ةاا مسيويوا.اعل امظرهسااحمك ةا
 .اما تكر ااحسمأيت اسردقراما ساتتيفامسميسساامأحمرتيراما مرساتااح سديوااحمتك ةاماح ساؽ

ا:اا هميو ريواأ ااأممسميتستباعل اتمميعاا ختلرلرتا
ااإفا–اأم  ااأحكلسلاحتك ي  ا محواامسرمئأيل احلرح  ااحتك ي  اهذا اأورف اذحؾ اأ  اسماء ا  ظرهسة

ا ااأـا تكر  ااا قليـحلرح  ااحت خؿ اتست ع  اا ي ة ااختلرلرت اظيمس اأركتمر ت اماحذلاوديسة   
ا اح سضاسيست ع  ااح ستمس ات  يؿ اوؾ ااإح اإترأتيردا ااحايو اهذه ااأماختلرلرت  محوا)تلؾ

ا اا قليـاأما تكر  ا( اومر ااإف  اا ختلرلرتااحا ي ة ااحطسيقواا–هذه ااحت اتتدع ااح مؿ اأ  خرلو
اا ختلرلرتا اأ اتمميع امتترم ااختلرلرتااإح ستؤ لاا-احثرتيو ااتكسرسااا قليـام ير  مقردؿ

ا.اختلرلرتااح محواا تكر يو
 اأرفااا قليـاأـواا تكر اسماءاأورتتاحلرح ا محاأيترأيمرايت لؽادرحسلطرتااحمتدقيوا امهتراا–ثرتيرا

ا ااحممتمكواامأهميتيرخطمستير ااحكلسيو احلسلطرت ااح ستمسل ااحتد اتفليؿ اام ا  اولمر تتترءؿ
ا.اا قرحيـكوممرتاأماحلكوممواا تكر يوا
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تومفاا محميواحلقماتيفااأفتفتسضاادت اءااأإتيرورتتاطسيقواتمميعاا ختلرلرتاامآيرهذااا-ثرحثرا
ات لاا تكر يو  ا تير كت ايموفاتكقيؽاا ه اؼااحت اقرمتامفااوديسًا ماعل اقماتيفاا قرحيـاعلمًا

 .أاليرااح محوااحف ساحيو
ا

هترؾاد ضااح سرتيساتتداعل ااختلرلرتاموتسووااإفاإذيتيؼااحد ضاطسيقواساد وا اامأخيسا
اح محواا تكر يوا ااديفااح محواا تكر يواما قرحيـا اد يواتمويفاا خيسةامفااحتلسؼامعاإخترعيراحسقردو

مق اتومفااح ريوااحمدت رةامفامتعاا ختلرلرتااحموتسووا اتمويفااح محواا تكر يوامفامتعاا س ا
ا.ماحقماع ااح رمواحلممتمعامتسؾااحتفلياتاحلم يرت

ا ااإفتق ـاعل ااح ستمسااح ساق اتقمؿاامرامدإسقرط اتلااخذاادت اءااإذ ستمسااح ساؽاارءامتفس ا
طسيقوااإح اأورس اومرااتلااحألقرحيـسماهراا ختلرلرتااحسلطوااحمسوميوامتسؾامراأحكلسلتك ي ادطسيقوااح

احمكرأظرتااأوسؾا ختلرلرتااحموتسووا اثـاقت اعل اوؿاتمرثؿاديتلامديفا يسهامفااحفي ساحيرتاكيفا
ا اأ  ااحمتتظمو ااحمفتسضااإقليـ يس امف اورف ااحت  ااحلاكيرت اد ضامف ااأتيرأ  اديف احسلطواموتسوو

ا.اتطاقرامفاأوسةااحامسوميوااحسيرسيوااما قرحيـاحمسوميوا

ا ااعتقر تر ااإفمأ  اخاؿ امف ايومف ااح ستمسل ااحم مؽ اهذا امثؿ امف اديفااأفاحخسمج يميم
احسير يواعمراسماهرا امميمرايوفامفااألاحمطت احلدا ااما مفا ختلرلرتااحت اتم ااحملرح ااح ليرا

احكوممواا تكر يواتختدادمراهماسير لاممراع اهايتسؾاحكوممرتاا قرحيـا اأمساأ فاممرا وؾاأيلاإفا
ااإح احتملؿااإمورفأ اكرحواع ـااأمر ايم ااحملرح ااح لير اا ختلرداممر اورفاهذا  ا ايموفااأـمر

ا.احسامعاحلمكومواا تكر يوااح ليراحيومفاحيرااحقمؿااحفلؿ

ا
 :مممعوادرحووؿااحترح اا ختلرلرتاأ ااح ساؽااإفممفاثـايموفااحقمؿا

ا:ا ختلرلرتااحكلسيواحلكومموااحمسوميواا–اأم 
ااحت ا ااحايو امفالاكيو ادير اا تطاع ايومف ااحت  ااحسلطرت اتلؾ ااحكلسيو ادرحسلطرت ميقل 

اع اهذاااأيوا-مفاثـاا–مرات خلتااأإذاك  هرااح ستمساا تكر لا ا ااحايوااحمك  ةا ستمسير ايواع ا
ااحتدااح س اعل  احس علتارمما ااحقترء اتكسؾ ايقتت  اتمسل اأ ا. ااحكلسيو ااحسلطرت اتك ي  ادرف م وؾ
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اح ؿااأمساح ستمسا ا  اع ي ة امفاايو اممفاتقعااأهميرذمامماير اتلاي ممااستقاؿااحايوااحت اتمرسسير
ا.أخسىديذهااحسلطرتامفاايوااا خاؿعليلااحمسؤمحيواعت ا

اكيث امف ااحمسوميو ااحسلطو اماختلرلرت ااا لؿامتتلخدالاكيرت ادرحمفرلؿ اا سرسيواح رـ
ا:متتمثؿادمرايل اما  استير حل محوا

ا -5 اتتتمف امه  ااحخرسايو ااإامر احسيرسو اااح دلممرس احتمثيؿ احييعرتاماحمؤتمساتااإح ما تتمرـ
عااح مؿاماحمتظمرتااح محيوامعق اا تفرقرتاماحم ره اتااحسيرسيواماما قليميوماحمتظمرتااح محيوا

 .رايت لؽادرحوؤمفاماحميرـااحخرسايواحل محوم يسهراماا خسى

امفاكيثا -3 ااح أرعيو  ات دعوااا وساؼاحسيرسو ايت لؽادقترير عل ااحقماتااحمسلكواموذحؾاوؿامر
احكسباادإتيرءاحت اتت لؽااا ممساحتفيسااح رـاماح أرعاعفااحدا اموذحؾااأمحلكسبااما ع ا احايشا

 .اماحملرحكواماحي تو

 .ماحتتميوااحدوسيوامتعااحخططاا قتلر يو -2

ااإع ا  -0 اا تكر  ل اسميماتيو ااما  ايت لؽااما  اسةاح ملو امر اموؿ ااحمرحيو احملرسيؼاماحييعرتاماحسقردو
ا امخ مرتير امترأ ير ات م  ااحت  ااح رمو اا قتلر يو اماحمماس  ااحتكتيو اماحدتيو اح محوااإح درحمورسيع

اتومفااحومرسؾاماحموم ا يسا اتيراما  استيرا تكر يواومر مفااختلردااحسلطوااحمسوميواموذحؾااما 
 .احتساعبااح رموا

اورأواكقمؿا -1 ااا تترجاستثمرس امتير تترالاحتفطااأدرساحطدي يو متسميقلاموذحؾااحم ر فاماحطرقوااما 
 .متيرااحطرقوااحتمميو

أقيراماحمماتئامورأوامسرعطاااحمت لقواديراموذحؾاطسؽااحسوؾااحك ي يواممسااما ممساحمطرساتااإ اسة -2
 .اح رموااحمسوميوااحتقؿا

 .اما قرمومسرعؿااحتات ا -3

احكلسيواحلسلطرتااا  اسيومفااح ستمسااح ساق اا ختلرلرتاماحميرـاا550ك  تااحمر ةامق ا
اا تكر يوا اامءام يفااأتكرءتلؾااحت اتيـاعممـااحو بامسرعسااأل  مكرأظوااأماح محوام ايختدادير
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احكومموااحمسوميواأ ااح رلمواد  ا اماحت اا  اسةاحدا ااأتكرءاحورملواحاميعااا  اسةاألم يتوا مفا يسهرا
ا:تتمثؿادمرايل 

ا5 ااح محيوا. اما تفرقرت ااحم ره ات ادو ف اماحتفرمض ااح دلممرس  اماحتمثيؿ ااحخرسايو ااحسيرسو سسـ
دساميرمسيرسرتاا قتساضاماحتمقيعاعلييرا ا. امسسـااحسيرسواا قتلر يواماحتارسيواااحخرسايوااحسير يوما 

ا3 ا. اسيرسو ااا مفمتع اذحؾ اأ  ادمر امتتفيذهر ااإتورءاحمطت  امسلكو اكمريوااما  استيرقمات حت ميف
ا.متمرفاامفاك م ااح ساؽاماح أرعاعتل

ا2 ا. اماحومسويو ااحمرحيو ااحسيرسو ل اسسسـ ااما  اك م  اعدس ااحتارسيو ااحسيرسو امتتظيـ اا قرحيـاح ملو
تورءسـااحسيرسوااحتق يواماحمكرأظرتاأ ااح ساؽاممتعااحميماتيواحل محوامسا ا.ما  استلاحدتؾااحمسوملااما 

ا.ما ممافاحمقريي اماحمورييؿااأممستتظيـا.ا0

ا.مكؽااحلامءااحسيرس اما قرمواحاتسيواماحتات ااأممستتظيـا.ا1

ا.تتظيـاسيرسوااحتس  اتااحدثيواماحدسي .ا2

ا.متعاموسمعااحممامتوااح رمواما ستثمرسيو.ا3

ا4 ااحمت. ااحسيرسرت اتخطيط ااحميره ات أؽ امترسيب ااح ساؽامتمرف اخرسج امف ااحميره ادملر س اإحيل لقو
ا.اح محيواما عساؼمتممي يرااح ر ؿا اخؿااح ساؽامأقًراحلقماتيفا

ا.ماحت  ا ااح رـاحلسورفاا كلرء.ا5

اتدر سا اتا لتر اا–ادر قساسمدرستقساءادسيطاحاختلرلرتااحسرحفو اح ستمسااإفا–مفاكيثااحمد أ
ا-تومفاهذهاا ختلرلرتااأفيقتت ااا ممساح سرتيساا تكر يواأ اهذاااحتك ي ا اممتطؽاااح ساق اسريس

 امافاتومفااأم وسيؾااكلسيواحلسلطوااحمسوميوا مفامترمعام ا-اأيترتمرويرامعااح سرتيساا تكر يوا
ا.أ ااحتطديؽاا محميوحيرا

 ساوااحمهميوا ااإح لرتاتقسبااحتظساأ اتلمدااح ستمسااح ساق احما ترهرااختلراأم ترحوفاحما
هذهاا ختلرلرتاحيستاكلسيواعل ااحسلطوااحمسوميواميموفااأفاإذتفتق احل تلسيفااحمتق ميفا اا تير
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أ ااحتطديؽاعت ااا محميوأرفااأخسىممرسستيرا اممفاتركيوااإقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااحألقرحيـ
ا احقماتيف ااا قرحيـاحت رسضاتومف اماحمكرأظرت اأ  ااحمتتظمو ااإقليـ يس احتدااحمر ة امأقر ا551)  مفا(

ا.اح ستمس
ا امفااهذااأفاأسلفترمق  اه  ااحتيريو اأ  ااحموتسوو ااحلاكيرت اإف ااحف ليو ااحتركيو امف ي ت 

اأمرـا امحي  اماحمكرأظو اا قليـ احقرتمف اا محميو اأعط  ااح ستمس اإف اطرحمر اماحمكرأظو اختلرداا قليـ
يـاحقرتمفاا قليـاماحمكرأظواأ اكرحواإلساسهمراعل ااحقماتيفااحت ايوسعرتيرا ااحسلطواا تكر يواإ ااحتسل

 :ستديتلاأ ااحترح امهذاامر
ا

ا:ماحمكرأظرتاما قرحيـا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموااحمسوميواا–ثرتيرا
اا تكر يوااأمر ااحكوممو اديف ات اخؿ اأي اا ختلرلرتااحت اتومفامكؿ ا ختلرلرتااحموتسوو

 امحتك ي اا ختلرلرتااحموتسوواأ ااح ستمسا(ااا قرحيـ)اسوميوامكوممرتااحمك اتااحموولواحاتكر ااحم
ا ايتمثؿ ا  اهرمو امماير ااأهميرا تكر ل اومر اا ختلرلرت  اتمميع اأ  ا ختلردااحموتسؾااأفدرحمسمتو

تقتيفااا قليميوممرتااح رمواعل ااحمستمىااحفي ساح اميتسؾاحلكواا طسيسم احلكوممواا تكر يوادتقتييفا
ا.احتفرليؿامتق يـااحخ مرتادطسيقواتساع ااختاؼااحظسمؼااحمكليو

اح ستمساا تكر لامهمايك  اا ختلرلرتااحموتسووا ايقسسااتلاأ اكرحوااحتترمعاديفااأفاما لؿ
ا اا تكر لاماحقرتمف ااا قليم احقرتمف ااحسير ة ااحألمؿتومف ا) اا(ا تكر ل اأسلفترومر امع متعااوإمورتي 

ا.د ضاا ستثترءات
ا:مه ااحموتسوو تمعيفامفاا ختلرلرتااإح اح ستمسااأورسمأ ااح ساؽا

 اما قرحيـا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموااحمسوميوا: 
ا اك  تااحمما  امق  ا550ما552ما553) ااح ( ااحسلطرتا.متممي يرمف اديف اختلرلرتاموتسوو

ا  اثرتيو امفاايو اما قرحيـ امفاايو اأ ااا تكر يو اإقليـ اأ  ااحمتتظمو ااحمكرأظرتا يس متوتسؾ
ا امسمؼاتوتف اهتر ا  اا تكر يوااإح ادر ورسةد تير ااحسلطو تلؾاا ختلرلرتااحت اتوتسؾادير

 : امه اإقليـتورسويراأ اذحؾااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااأفكلساا مفااما قرحيـ
 .تتظيـاملر سااحطرقوااحويسدرعيوااحسعيسيوامتممي يرا .5
 .سيرسرتااحتتميواماحتخطيطااح رـاسسـا .3
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 .متتظيميرادمرايتمفاتممي راعر  احيرا.حيرسسـاسيرسوااحمماس ااحمرعيوااح ا .2
 

 ا:ماحمكرأظرتاما قرحيـا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموااحمسوميوا
اختلرلرتاموتسوواديفاوؿامفااحكومموااحمسوميوا(ا550ما552ما553)ك  تااحمما ا

ا:مثؿاإقليـ رتا يسااحمتتظمواأ اماحمكرأظاما قرحيـ
ا.إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـإ اسةااحومرسؾادرحتتسيؽامعاكوممرتا -5
سسـااحسيرسوااحديعيواحتمرفاكمريوااحديعوامفااحتلمثاماحمكرأظواعل اتظرأتيرادرحت رمفامعا -3

ا.إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـ
ا.إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـموادرحت رمفامعاسسـااحسيرسوااحلكيوااح ر -2
ماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـسسـااحسيرسوااحت ليميواماحتسدميوااح رموادرحتورمسامعاا-0

ا.اإقليـ

با مسهراأ اا وتساؾادممرسسوااح  ي ااحمظرعؼايت ياأماحمكرأظرتااإوساؾي ت اع ـااممراتق ـا 
ا:تمفااح ستمسادقرءا مسااحمكرأظرتاأ رً اميموفاتلم اذحؾامفاخاؿااحكلسيوا اكيث

احذلاتتومفاا ا تكر تمرفاتمثيليراأ ااحسلطوااحتوسي يواومراأ اتمثيؿااحمكرأظرتاأ امال ا .5
احذلاارءااحتداعليلاأ ا امال ااحتماباإح اإترأواحسلطوااحتوسي يواا تكر يواأ ااح ساؽامتلا

ا.".إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـيتـاممثليفاعفا..ا".مفااح ستمساا21احمر ةا
مااا قرحيـتمثيؿااحمكرأظرتاأ ااحييعوااح رمواحتمرفاكقمؽااإح مفااح ستمساا501احمر ةااأورست .3

ا اأ  ااحمتتظمو احلمكرأظرتااإقليـاحمكرأظرتا يس ااح ر حو ااحمورسوو اسقردو اميمو اعليير اتقع احت 
ااما قرحيـ اماحمأم امؤساإ اسةأ  ااح ساسيو اماحممر ت اماحد ثرت ااحمختلفو اا تكر يو ااح محو سرت

ا اماح محيواا قليميوماحمؤتمسات ااإذ. اا تكر يو ااحكوممو اممثل  امف ااحييعو اهذه اما قرحيـتتومف
ا.يتظـاوؿاذحؾادقرتمفاأفعل اا إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ا

ماحت ايتـاتوويليرامفا اتخليدااحماس اتاا تكر يوتمثيؿااحمكرأظرتاأ ااحييعوااح رمواحمساقدوا .2
ا:متمرس اهذهااحييعوااحميرـااحترحيوا عتيرماحمكرأظرتامممثليفااما قرحيـخدساءااحكوممواا تكر يوا

ا - ااستكقرؽ ادمماب اماحقسمضااح محيو اماحمسرع ات ااحمت  اتمميع اع احو امف اا قرحيـاحتكقؽ
ا.إقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ا
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ا.حلمماس ااحمرحيواا تكر يواماقتسرميراا مثؿقؽامفاا ستخ اـااحتك -
احمكرأظرتا يسااحمتتظموااأماا قرحيـحكوممرتااا مماؿتمرفااحوفرأيواماح  احواعت اتخليدا -

اإقليـأ ا ا  احلتسبااحمقسسة امأقر ااحسورفااا خذمعا  امتسدو امكرارتير د يفاا عتدرسامماس هر
 .ثرحثًرامفااح ستمس/اا535ر ةااحلااحماأوستلمأقراحمرا اأييرا

ا اتق ـ امر ااإفمخالو ااح ستمس ااحت اتداعليير ا ا ختلرلرتااحموتسوو ااختلرلرتاومهرء
ااحامسوميوا ا فااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اإقليـات مؿاعل امأؽامد أ تمتاحلماقعااح ستمسلادو ء 

 اسيوايتوفؿااحقرتمفا ااح ستمسادتك ي هرا اما ختلرلرتااحت اتمرسسيرااختلرلرتاإاأسلفترا  اسيواومرا
اديفا اخلط اتف ااختلرلرتاا قرحيـ اأ اممرسسو اإقليـ اأ  ااحمتتظمو امجااحمكرأظرتا يس اأ ف امعليل  

ا.اتظرم ااحامسوميوااحسيرسيواماحامسوميواا  اسيوامطم احم رحميرا
ا
ا:اإقليـاختلرلرتااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اا–ثرحثرا

عر احيتسؾا امديفاا ختلرلرتااحموتسووا ا ستمسااختلرلرتااحسلطرتااحمسوميواك  ااحاأفد  ا
وؿامراحـا"امتلاعل اا551تلتااحمر ةااإذ اإقليـماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا قرحيـاإح وؿامراسماهرا

اماحمكرأظرتا يساا قرحيـيومفامفالاكيوا ايتداعليلاأ اا ختلرلرتااحكلسيواحلسلطرتاا تكر يوا
أييرااا محميوتومفا ااما قرحيـاحموتسوواديفااحكوممواا تكر يوااا خسىاماحلاكيرت ااإقليـاحمتتظمواأ ا

ااحمتتظمواأ ااا قرحيـحقرتمفا ااإقليـماحمكرأظرتا يس ااحخاؼاديتيمر  اأ اكرحو ا.  اهذااػػػماحماكظاعل"
ا:احتدامراي ت ا

توسيعامأست احيرااحواأ اإقليـاعت مرامتكيراكؽااتلاسرمىاديفاا قرحيـاماحمكرأظرتا يسااحمتتظم -5
ظرتا.إترحممفم كظتراا–وؿاا ختلرلرتااح رمواع ااا ختلرلرتااحكلسيواحلسلطرتاا تكر يوا

مهذااي ت اإفااح ستمسامت ااحمكرأظرتاوؿاوسمطااحامسوميوااحسيرسيواا- مساأ ااحد ضامتيرا
عل ااعتمر امد أااحامسوميواا  اسيوااأو تستمساثرتيرامفااح /ا533احمر ةااإفاحت امساذوسهراس ـا

ااحامسوميو امفيمم  اديف اوديس اخلط اأ  امقع ااح ستمس اإف اي ت  اممر اماحامسوميواا  احسيرسيو
 .ا  اسيو
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ااختلرلرتا -3 اأدق  اديتمر ااحكلس اسديؿ اعل  اا تكر يو ااحسلطرت ااختلرلرت اك   ااح ستمس إف
ا اإقليـ اأ  ااحمتتظمو اماحمكرأظرتا يس امفاا ختلرلرتادمسمساا قرحيـ ااحممي  ا ستقدرؿ مفتمكو

ااحممفا اورفاا قرحيـامدرحترح اأرفا. اي ت اتمتعااحمكرأظرتادلاكيرتا يساكلسيواورتير مهذا
هترؾاتمسعاأ الاكيرتااحمكرأظرتاخرسجاك م اا ختلرلرتااحكلسيواحلمكرأظرتااحمك  ةاأ ا

اأقط اماحمرحيو اا  اسيو ااحوؤمف اا ستد. اهذا اورف اممف ااحتليف اديف اأ ااأفرؾ اا  اسة يا ؿ
اا تكر يو احلكوممو اا ختلرلرتااحكلسيو اأ امماايو ااحمكرأظرتاماس و ايؤ لاذحؾ امق  اإح  

 .تطرؽاا ختلرلرتااحف ساحيواحمسر اد

اهذها -2 اتمسيع اأ  اأأسط تمر اما  ايوتؼادذحؾ امحـ اا ا ااختلرلرتاماس و ااحمكرأظرت ااح ستمس مت 
يواحقرتمفاا قليـاماحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اإقليـاأ اكرحواا ختلرلرتاعت مراأعط اا محما

ممراي ت امفااحتركيوااحف ليواإفااحلاكيرتا.ااحت رسضاديتيمراأ ا يساا ختلرلرتااحكلسيوا
اا محميوا اأعط  ااح ستمس اإف اطرحمر اماحمكرأظو ااختلرداا قليـ امف اه  ااحتيريو اأ  احموتسوو

مرـااحسلطواا تكر يواإ ااحتسليـاحقرتمفاا قليـاماحمكرأظواأ احقرتمفاا قليـاماحمكرأظوامحي اأ
احخلطااحوديسااحذلامقعاا-ومراديترامساسااا–كرحواإلساسهمراعل ااحقماتيفااحت ايوسعرتيرامهذاايؤو ا

/اا533أيلااح ستمساديفامفيمم ااحامسوميوااحسيرسيواماحامسوميواا  اسيوااحذلاتدترهاأ ااحمر ة
اثرتير اتت. احوف ااأفاإح دل ااحمر ة احتد ااحتيؽ ااحمكرأظرتاا551احتفسيس اوممؿ ا مف يكمؿ

مي م احلمكومواا تكر يوا.ادر ختلرلرتااحموتسووااحت اتورسؾاا قرحيـاأييرااحسلطرتاا تكر يو
تفسيساهذهااحمر ةادرحم ت ااحتيؽاأمادرحم ت ااحماسعاأيمراإذااعسضااحممتمعاعلييرااأمساح ليرا

احلمر ةا امفااح ستمسا/ا52طدقًر ااحل  ااأخيسمتويسا.اساد ًر قساساحلمكومواا تكر يوااإح أ اهذا
ادرح   ا  امفااح ستمساا551أسستاأيلاتدااحمر ةاا0/3/3005أ اا3005/اتكر يو/ا2اح لير

ا اأيل اارء ا" اتدااحمر ة ااستقساء ا551)مف اتا ( ااح ستمس اتومفااا محميواإفامف ااحتطديؽ أ 
ااا قرحيـاحقرتمف اأ ماحمكرأظرت ااحمتتظمو ايوفااإقليـا يس احـ امر اديتيمر ااحت رسض اكرحو أ 
ااحمتتظمواا قليـاقرتمف ا يس ادرحلاكيرتاادإقليـاماحمكرأظو ايت لؽ اأيمر امذحؾ احل ستمس مخرحفًر

م اي تدسااحقرتمفااإقليـااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اأماما قرحيـااحموتسوواديفااحكوممواا تكر يو
اتكر يوا/اا31مقساسهرااحمسقـا ا"ا  يًراحلقرتمفاا تكر لااأماكرأظوام   ًااحذلاسيوسعلامال ااحم

اا3004/ اا2/3004/ا32أ  اأيل اارء ااحقماتيفااإف"احذل اسف اأ  امال ااحمكرأظو لاكيو
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مفا(اثرتيرًا/533)م(ا551)ما(ا550)م(ا555)م(ا550)مااااا(أم /25)احمكليواتكوملااحمما ا
احمكرأظوادسفااحتوسي رتااذهااحمما ايويساإح الاكيوامال مافااستقساءامترميفاه.ااح ستمسا

احمكليواحتتظيـااحوؤمفاا  اسيواماحمرحيوادمرايموتيرامفاإ اسةاوؤمتيراعل امأؽامد أااحامسوميوا
ا ااحمر ة اماحت اتمتكير ااااا(551)ا  اسيو ااح ستمس ااحتطديؽااا محميومف اأ  ا  احمال ااإفذحؾ

ا اكلسًا ايختد ااحتيرد  احلدتوسا)) امحي  اا تكر يو ااحقماتيف ااحتوسي رتاايع ادإل اس اختلرد
ا احلمكرأظو ااحمكليو ا  اا كورـاسػتتر ًا اأم /25)احمر ة ااح سػتمس( ا.مف ااحمكرأظوااا(( محمال 

متمفالاكيرتلااح ستمسيواإل اسااميعااحقساساتاع اااحت اتختدادإل اسهرااحسلطرتاا تكر يوا
اعليير ااحمتلمد اماحموتسوو اااحكلسيو ااحمما  اأ  ا550.552.553.555.550) مفا(

ا".اتمساػػػػػاح س

ا امف ااحخمضاأ ااختلرلرتامارح ااحمكرأظرتا د  اااحت وي مقدؿ اا ختلرلرتااإفعل  هذه
احيستاكلسيوا اي  اختلرداممتمحاحلادممابااح ستمسااأليمرس ااإفحمال ااحمكرأظوااإف ت اممر

هترحؾاد ضاا ختلرلرتااحت امس ااإفاإذ ااحمكرأظرتاامحـايتتمتلاقرتمفاا خسىاحقماتيفااأماح ساق ا
(اساد را/ا535)ااحمر ةمثؿاامراارءادتدا امحـاتس اأ اقرتمفااحمكرأظرتاا–مثااا–ذوسهراأ ااح ستمسا

ماحمكرأظرتاأ ااحسفرساتاماحد ثرتااح دلممرسيواحمترد وااحألقرحيـمورتباادت سي مفااح ستمساأيمرايت لؽا
مفااح ستمساأيمرايت لؽا(اثرتيرا/ا34)حلااحمر ةااأورستوذحؾامرا ااما تمرعيواتمرعيوااحوؤمفااحثقرأيواما 

احلم يووااا  ت درحك اااحمسر دمرايوفؿاع ـا ااح خمؿااحمتخفتوامفااحتساعبااألكربادإعفرء  ااحاـم
ا.امذحؾاأ اكرؿاقيرـامال ااحمكرأظوادفسضاهذهااحتسيدو

ا

 :احترحيواا سدعا ختلرلرتااإح مال ااحمكرأظوااحوؿامراتق ـايموفاتقسيـااختلرلرتما

ا:ا  اسلا ختلرداا-5
ا ااحمظيفو امف امراا  اسيوتمرس امارح ااحمكرأظرتااماتباع ي ة ااح رموايت لؽاامتير درحمظيفو

مومراسي ت اا أييردسسـااحسيرسوااح رمواحلمكرأظواممتيرامرايت لؽادتق يـااحخ مرتااح رمواممتيرامرايت لؽا
ا:ديرتل
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ا:متتمثؿاهذهاا ختلرلرتاأ ا:ااختلرلرتاتت لؽادرحمظيفوااح رمواا-أ
حمال ااحمكرأظوااختيرساد ضاممفاسيتستـامترلباهرموا ااختيرسااح رمليفاأ اد ضااحمظرعؼاا–اأم 

ا:مهـا اأ ااحمال اماحمكرأظوا
اسعي ااحمال امترعدل - اااآلحيواإح امأورست. اأم /3)احمر ة ا( اذحؾ اا–ميتـ اأمؿأ اا-اأسلفترومر

خاؿاخمسواعوسايممرامفاترسيخااحملر قوااحيرااحمكرأظماحت اي عما االسواي ق هرااحمال ا
اتترعجاا تتخردرتاعل ا ااإفعل  ااودس ادسعرسو ااحالسو اهذه ااا عترءتت ق  استر ااحقساسا  ميل س

 .ااحمال اأعترءاحمطلقواح   اادر  لديو

ادر  لديوميتـااتتخرباهؤ ءاا ا(ا5-سرد را/ا3)امذحؾامأقراحمرااختطتلااحمر ة.ااحمكرأظامترعديلا -
 اثاثمفايممراأقلرهرت ق اخاؿام ةااإفالسواحلاعل ااأمؿاحمال امأ ااأعترءاحمطلقواح   ا

ا  لديوااحمطلقواح   اأعترءااحمال ايتـااحتترأ امفااحمسوكيفاعل اااألمأ اكرؿاحـايكلؿا
اميتتخ اا لمات اأعل  اعل  ااحكرلليف ااحمسوكيف اأ اديف اا لمات اأوثسيو اعل  ايكلؿ امف ب

 .(3-سرد را/ا3ـا)ا قتساعااحثرت ا

احذاتاا.احسردؽاإقرحواحمكرأظااحا ي اد  ا - احمتد واااآلحيويقمـااحمال ادرتتخربامكرأظاا ي امأقًر
اا قرحوايممرامفااتتيرءام ةااحط فادقساس(ا51)تتارممااأ ااتتخربااحمكرأظامترعديلاخاؿام ةا 

احقرتمفاورفايوتسطااإفعلمرا امفااحمكوموااحمختلواا قرحواحملر قواعل اقساساال مساقساساأم
ااحط ف ام ة ااتتيرء اأم ااحتل يؽ اترسيخ امف ايممًر اثاثيف اأقلرهر اأ  اا ي  مأقراااتتخربامكرأظ

 .مفااحقرتمفا(0ا–ثرمتراا–ا3ا)احمر ةاا كورـ

اأ ااحمكرأظواألكرب - ااحمترلبااح لير اأ ااحملر قواعل ام مسامال ااحمكرأظوايتكل. ساهتر
د  املر قوااحمال اعل ااحتسوي ااأمرا درقتساكيـمفاديفاخم ايقمـااحمكرأظااأوخردثاثوا
ا(5ا–ترس را/ا3ا)احمر ةاا كورـقمـادت ييفاماك امتيـامأقرااحمميسااحمختداحياإح اا مسأيسأعا

 .مفااحقرتمف
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اأماحسادطوااحمظيفيواحد ضااح رمليفاأ ااحمال ااءإتيرحمال ااحمكرأظوا ااحسادطوااحمظيفيوااإتيرءا–ثرتيرا
ا:اومراي ت ما اذملااحمترلبااح لير

ااأمسعي امال ااحمكرأظوا - احلمال اإقرحواسعيسلاأماترعبااحسعي امفامترلديـا–ترعدل دترءاا 
اأعترءااحمال اأ اكرحواتكقؽااك ااأعترءعل اطلباثلثا اح    ااحمطلقو احمال امدر  لديو

 .مفااحقرتمفا(ثرتيرا–ا3)احمر ةاا كورـمأقرااإحييراا ورسة اسدؽااحتاا قرحواأسدرب

ااألكرب - اا–احمترلبااح لير اأ ااحمكرأظوامفاحمال ااحمكرأظو إعفرءاألكربااحمترلبااح لير
مترلديـادترءااعل اطلباخم اع  اأعترءااحمال اأمادترءااعل ااقتساحامفااحمكرأظادر  لديوا

ااحمال ا ا عترء ااحمطلقو ات  اعت  ااك  ااإقرحواأسدربكقؽ اسعي امال ااحمكرأظو ا  اإفعلمر
ا كورـمأقرااا سدربحذاتاحمال ااحممساءاوذحؾاكؽاا قرحوادرقتساحامفااحمميسااحمختدااستتر اا

 .مفااحقرتمفا(3-ترس راا–ا3ا)احمر ةا

أمرااحكوـاحماسأضا اا عفرء مسااحمميسااحمختداأ اقساسااإحيلاا ورسةمح ؿاممرايا سا
مرذااحمااأخسىمتوباتماعامفاثـاديفااحمميساممال ااحمكرأظوا؟اممفاايوااا عفرءساقساسااحممي

اإف:اتقمؿااا مؿعل ااحفسضاامحإلاردو؟اا عفرءتتفيذاقساسااإعفرؤهسأضالركبااحمتلبااحذلاتـا
ا كورـمأقرا ااحمكومواا تكر يوااح ليرااإح مفااحمميساماحمال اعل اك اسماءاا ستفرعادرحتماعا

(ااحمميسا)اهذاااحتماعايمثؿاتماعراديفاسلطوااتكر يوااإفساد رامفااح ستمساعل ااعتدرسا/ا52احمر ةا
 (مال ااحمكرأظو)امكليواامأخسى

ا:كرحتيفأيتراتميماديفاا احثرت أيمرايت لؽادرحفسضااأمر
 ااا  اسلمكوموااحقترءااأمرـقترعيرااا عفرءط فالركبااحمتلبااحم فمادقساسااإذاا–اا مح 

قساسااأماعمؿااألمفااح ستمساكظستااحتداأ ااحقماتيفاعل اتكليفاا500درعتدرساتدااحمر ةا
ا.احتتفيذاحكيفال مسااحكوـاإيقرؼمهترايتـا امفااحط فااإ اسل

احتتفيذااإح أيترايموفااحلامءااتلاامتتعاعفاتتفيذهااإ اا عفرءحـايط فااحم فمادقساسااإذاا–احثرت ا
ا.مأقراحلقماع ااح رموااحادسلامفاقدؿااحمكرأظ
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اأترطدؿا اتتـاومراأ اا ختيرسامفاقدؿامال ااحمكرأظواااحمكرأظا اإقرحواإفاإح اأخيسامتويسا
ااحمتتخبمذحؾا فااحمكرأظا امدرقتساحامفاسعي ااحممساء(اثرمترا/اا3ـا)ااإقرحتلاحتمابااااحقرتمفادمال 

كرأظواماحثرتيواتتفيذااحسيرسوااح رموااحممتمعواتتفيذاقساساتامال ااحمااا مح يمرس اتمعيفامفااحميرـا
سعي ااحممساءاهمااإفمفااحقرتمفامدمرا(اثرتيرامثرحثر/ا25)احمر ةاا كورـمفاقدؿااحكوممواا تكر يوامأقرا

مسقردواسعي ااحممساءامدرحترح األلاا وساؼترد رااأعمرحلممظؼاتتفيذلاميومفااحمكرأظاأ اامءامفااأعل 
ا.احمكرأظامفاقدؿامال ااحتمابااوإقرحاحكؽاأ ااقتساحا

امأ امفااحقرتمفا(ا1)مراأق ااك اوسمطااحتسوي ااحت اتلتاعلييرااحمر ةااإذااا قرحومتومفاهذها
اأسلفترسعي ااحمال اومرااإقرحوماحت ات  اسددراأ ا ااحمخرحفرتااحت اتداعلييرااحقرتمفااإك ىاستوبااإذا
ا اما  اقساس احمادر  لديواا قرحويتخذ اال ااحتماباحمطلقو ا. اقساسامق  اعل  ااعتساضااحمكرأظ ااحموسع اارم

احدتاأ ااحط فااا خيسةمعل ا ااا  اسلمكوموااحقترءااأمرـيممرامفاترسيخاتدل لادلا(ا51)خاؿااا قرحو
احمكرأظواأ ااحفتسةااأعمرؿأرفااحمكرأظايستمسادتلسيؼاامأخيسا احلااستاميريممرامفاترسيخرا(ا20)خاؿا

ا.ماحدتاأ ااحط فاا قرحومرديفااقتساحا

ا

ا:اسسـااحسيرسوااح رمواحلمكرأظوا-ب
ماحت اتتمثؿاأ ااحتتسيؽاديفا ااختلرلرتامال ااحمكرأظوااأهـمي  ااهذااا ختلردامفاديفا

ا احلمكرأظو اماحتتممل ااحخ م  احلتيمضادرحماقع اماحمماسات ااحمكرأظرت امارح  اهذاا  ااحمال اأ  ميملؾ
ا:احل  اا ختلرلرتااحترحيوا

ااحخططااحمت لقواا-ام أ ااحمماساتااحم تيواأ امارؿاتطميس ادرحتتسيؽامع احلمكرأظو ااح رمو ااحسيرسو سسـ
ا.احقرتمفمفاا(ساد را/ا3)ااحمر ةاا كورـادرحمكرأظوامأقر

اا اتك ي  احلمكرأظو ااح رمو ااحسيرسيو ادسسـ اح رـااا طرسحلتتميواتمفااا ستساتيايواا محميرتميسا 
ا اح مؿ ااألاوا  اسياحمك ة امسؤمحيرتامومترتااحمكرأظو  ااحمكليومتك ي  اااحكوممو ااحتوسي   ا–دوقيير

احمساأؽااح رمواامأمحميرتماحتتفيذلاممثاادرحمكرأظ حيتك  امفاثـامسرسااحتتميواا–ممثاادمال ااحمكرأظوا
محو اتلد ااحمكرأظو اا دترءاحكراوااحف ليوااأسر احمكليوادترءاعل ااحم لممرتاماحم طيرتااحقرعمواعل ا

ا.ا ستساتيايواا محميرترع ةاحتمظيؼااحمماس احتكقيؽاق
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 اا
احمر ةاا كورـمأقرااتوااحخرلوادرحمال اح سايراأ ااحممامتوااح رمواحلمكرأظو:اح رموإع ا اموسماا-ثرتيرا

اا/ا3) اذحؾااحامءامفااحممامتوااح رموا امفااحقرتمفا(5ا–خرمسر ماحممامتوااحخرلوادرحمال اتقل ادير
 اماحممامتوااح رمواعل اتمعيفااتو يليواماستثمرسيوا امحوااحذلايديفاتفقرتامماس اتااحمكرأظوااحم تيواحل 
اح مؿااحيمم اأ اا  امواحسماتبامتفقرتااحسلعاماحخ مرتاماحت اتست مؿاأيمااحذلايتـااا مؿاحتمعااأمر
اإ اسةاأيو اتخلداحل  ااحت  ااحتفقرت اا ستثمرسيو ادرحممامتو ايسا  اكيف اأ  ااحا ي ة ااحدت امأعمرؿمورسيع

اعرمو ادلمسة ااحتكتيو ااحتو يل ا  اددت يير ااحخرلو ااحممامتو اي   امال ااحمكرأظو اأرف ااحقرتمف محسومت
 .ما ستثمرسل

ا

ا:تق يـااحخ مرتااح رمواا–جا
 اتدت ااحامسوميوااأسدربورفامفاديفااا أتؿح ؿاتق يـااحخ مرتاحلمك اتااحمكليواعل ااحمالا

ا ايقع اثـ ااحسعي اممف ااحممثؿ ادرعتدرسهر اعرتؽامارح ااحمكرأظرت ااحخ مرتاا دترءعل  اتق يـ احمكرأظو
ا احمماطت ااحمكرأظو ااما  اسةاح رمو ادرحتتسيؽامعااحمسوم ااحمماساتا)احمساأؽااح رمو ا( ايوفؿاتق يـ اأأتؿدمر

ا:محمال ااحمكرأظواأ اسديؿاذحؾاا ختلرلرتااحترحيو اامأسسعيراحخ مرتا

واعل ااحخططاا متيوااحمكليوااحمق موامفاقدؿااحمؤسسرتاا متيواأ ااحمكرأظواعفاطسيؽااحملر قا–اأم 
اا متيو اخططير امساعرة امع اا تكر يو اا متيو ااح ماعس امع ادرحتتسيؽ ا).احمكرأظ اا3ـ ميقل اا(عروسا/

ا امام  ادرحتتسيؽ ااحمختلفو ااحمستميرت اديف ااحم لممرت احتدر ؿ ااحما حإل اسةتظرـ ااح مؿ ايتمف وتسؾادمر
 .خ مرتاحلمماطفاأأتؿاتق يـمفاااؿاا احمسوميوماحمتمامفاماحمتترسؽاديفااحمكرأظوامااحكومموا

ا اعل اا قتيواا-ثرتير ااحت ييساتاا  اسيو اأعترءااحمال اعل اإاساء اح    ااحمطلقو ادر  لديو احملر قو
رامفاتووياتاإ اسيواتمفاماحتماك اماحقسىادرح مجاما ستك اثامت ييساأسمرعيراممسومهراممرايتستباعليي

اعل ااقتساحااحمكرأظاأماثلثاأعترءااحمال  اتتسرءؿاأفمحتراا (عوساك ا/ا3ـا).ك م ااحمكرأظوادترءًا
احت ييسااأماحتركيواعل اقساسامال ااحمكرأظوااحمت لؽادرح مجااأممرذااحمااعتسضامال ااحقترءاا هتر
تدااحمر ةااإح مال ااحتركيوامدر ستتر ااأمامفاكؽامال ااحقترءاأفاحتركيوا؟ات تق ااأماحقترءااعل 
حمرااإترأو.ا  اسلمكوموااحقترءااأمرـاحت ييسااأما ستك اثااأممفااح ستمسااحط فادقساسااح مجاا500
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ثرحثا/3ـا)ا.اختيرساو رساحلمكرأظوامستمك امفاا سثااحترسيخ اماحكترسلاحيرتق ـاحمال ااحمكرأظوا
 (عوس

رأظواأ ااحمار تاورأو امسسـاسيرستيراممتعااحخططاا ستساتيايواحتتميتيراتك ي اأمحميرتااحمكا-اثرحثر
مفااإفسيبااأا امفااحقرتمفا(خرم اعوس/اا3)احمر ةاا كورـمأقراادمرا ايت رسضامعااحتتميوااحمطتيو

اأتارحااأهـ ا  احل ااحمكرأظوامتعااحخططااحاممو يقتت ااحتخطيطااحمسدؽااإ اسلعمؿااألسدؿاتطميس
ا اماح قيؽ اديراألحل  احاستقرء ااحخطط اممتع ااحمق مو ااحخ مرت اكرؿ ااتوخيداماقع امعااأفعل  تتفؽ

ا.احسيرسوااح رمواحلمكرأظو
احمكومواا تكر يوااح ليرااإح ططامعاخططااحتتميوااحمطتيواارماسأعااحتماعا:احتوسي  مرات رسااأإذا

 .مكليوامأخسىسوميوادرعتدرسهاتماعراديفاسلطوام اساد رامفااح ستمسا/ا52مأقراحتدااحمر ة

ا

ا:اا ختلردااحتوسي  اا-3
ا:وسي يواتامليراأيمرايل تيمرس امال ااحمكرأظوااملوامفاا ختلرلرتااح

ا.احتوسي رتااحمكليواما تظمواماحت ليمرتاإل اسا–اأم 
ا اا ختلردااحتوسي   ااف ااحتوسي يوماحكقيقو ادرحسلطو اعليير ايطلؽ ادمر ااسرسر اأك ا يترط مه 

ا .احسلطترفااحتتفيذيواماحقترعيوااثااحت اتومفااح محواإح اارتباحسلطرتااحثا

اأكيرترتومفاممثلوااأفيمتعامفااحوفاهذاا  امتتومفااحسلطوااحتوسي يواعر ةاعفاطسيؽاا تتخربا
أق ايطلؽاعلييرا اآخسمتختلؼاتسميرتاهذاااحمال ااحمتتخبامفادل اإح ا ادمال ام يفااأمدفس اماك ا

اأماحمال ااحمطت ااأمااحام يوااحمطتيواأممق ايطلؽاعليلااحدسحمرفا ااحومسىااأم بااحواأماا مومال ا
ا.ااحومت س 

ااحت اتكوـا ااحملممو ااح رمو ااحقماع  اكؽاإل اس ااحت احير اتلؾااحييعو ااحتوسي يو  ادرحسلطو ميُقَل 
اويرفا ا اخؿ اا اح محوتلسأرتااحتر   ااحتيرد اإح اإعطرء اذاتااحطردع ااحكوـ اأتظمو كؽااحتوسيعامتتال

اختلردااإح مفااح ستمسااأم /اا25احمر ةااأورستاإذاح ساؽاعفاهذهااحقرع ةاام ايوذ.حمال ااحتماب
اا.ا تكر يومال ااحتمابادتوسيعااحقماتيفا
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ايقتت ا ااحتظرـ اهذا ااحفي ساح اأرف ادرحتظرـ ااح ساؽاي خذ اورف ااحسلطرتاعل ااأفمحوفامحمر تومف
ا امسومل قليم مستمييف ااما  ال   اثـ امستميرتاثاث اعل  ااحسلطرتاتلد  ااحمكرأظرتاأا ؿ اقرتمف  اس

قليم مسوملا ممت اوؿامتيراا ختلردااحتوسي  احذااتسىاتسمسةاديرفاهذهااحمستميرتاقدؿا اممكل ااما 
ا:مومراي ت ا اأ اديرفاا ختلردااحتوسي  احمارح ااحمكرأظرتااا ي رؿ

 ا.احتماباحتتظيـااحوؤمفاا تكر يومأيلايل سااحتوسيعاعفامال ااا–احمستمىاا تكر لا

 حتتظيـاوؤمفاا-مثااا–احإلقليـمأيلايل سااحتوسيعاعفااحمال ااحمطت اا–اا قليم احمستمىا
ا:مدوسطيف اذحؾاا قليـ

ا.تت رسضاهذهااحتوسي رتامعااح ستمساماحقماتيفاا تكر يوااأ  -

 ا.ا قرحيـيت  ىاتفرذاهذهااحتوسي رتاك م ااأ  -

 ا ااحمكل  اا–احمستمى ادرعتدرسه امال ااحمكرأظو اعف ااحتوسيع ايل س اتوسي يوااأعل مأيل سلطو
دمرايموتيرامفاإ اسةاوؤمتيرامأؽامد أاما احتتظيـاوؤمفااحمكرأظواا  اسيواماحمرحيوا أييرمسقرديوا

  ا(ثرحثر/اا3ـا)ا.احامسوميواا  اسيوامدمرا ايت رسضامعااح ستمساماحقماتيفاا تكر يو
ا

ا:احترحيوامأقراحلوسمطيل سااأفاحتوسيعااحمكل ايابااإفيموفااحقمؿااممفاتكليؿاهذاااحتد
 ا:احقرتمتيواكتساـاقرع ةات سجااحقماع اا-أ

حق اارءاتدا ا...ا"ايت رسضامعااح ستمساماحقماتيفاا تكر يوامدمرا "ا...امهذاايستفر امفاعدرسةا
متقل امد أاسمما ااا طاؽعل اااح ستمسيوااحمدر ئاأهـاك اادإسسرءمفااح ستمساحيقمـا(ا52)احمر ةا

ااح ستمسااحقرتمفاا–اأم "اارءاأيلااإذ ااح ستمسامعلميتلاعل اوؿااحقماتيفاأ ااح محوا اا سم ي  اهذا
اأ ااح ساؽااما عل  اأ ا  ااأتكرعلميومفاملممر اورأو امد مفااستثترء  ا ا ا. اسفاقرتمفاا ا–ثرتير يامم

ا:رحترحيويت ااح ستمس اذا ادرطااوؿاتدا  اأ ا سرتيسامي   ااا قرحيـيس   ا"يت رسضام لاأخستدااألاأم 
ا ااإح ماستتر ا ااحسممات س امد أ اعتلاا اآخسمد أ ااأهميويقؿ ا  ااحقرع ة اتختع اا  ت ماحذلادمقتتره
ا. ساواعل اتلؾااحت اتلمهراأ ااحمستدواا عل أ ااحتطديؽاحلقرع ةااا محميومتومفا ااا عل حلقرع ةا
ا
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ا:احترحيواحتترعجاميتستباعل امراتق ـا
حماملسسيرفااح ستمسا - ا.احدا اورأوامداااستثترءاأسارءأ ااما 
 امكليرااأـاإقليميراأـسماءاأورفاهذاااحتوسيعااتكر يرا ايامماسفاقرتمفايت رسضامعااح ستمساا  -

ا(اأم /اا52)ااحمر ةاا كورـمأقرا ااحمكومواا تكر يوااح ليرااأمرـارمااحط فاد  ـا ستمسيتلااما  
 .مفااح ستمس

محوفاممرايثيسا.اح ستمسيل سامت رسترامعاا-مكل ااأماإقليم اأماتكر لاا–دطافاوؿاقرتمفا -
متلاماحت اا لتاا551اح ستمسااح ساق اارءاحيتقضامراتق ـامفاخاحلاتدااحمر ةااإفا ست سابا

تكر يواا محميواأ ااحتطديؽاأ اوؿامراحـايس اأيلاتداأ اا ختلرلرتااحكلسيواحلسلطرتاا ا
ااحخاؼاديتيمر اكرحو اأ  اإقليـ  اأ  ااحمتتظمو اماحمكرأظرتا يس اا قرحيـ احقرتمف ااح ستمسا. أو ف

اأمدت ليدلااحملرح ااحمكليواعل ااحملرح ااحقمميوا ااأتورثراح ساق اعر احيتقضا محلامفاد  اقمةا
ا.احمطتيوااح رمواعت ااحت رسض

ا

 :احتطرؽااحمورت احسسيرفااحتوسيعااحمكل اا-ب
امس احلمك ة ااحا ساأيو ااحسق و اأ  ااحمكليواا  اسيوسيرتير اتلؾا. اعل  اإ  اتوسي رتير اتسسل أا

احمكرأظوام اتتفذاأ اك م اأ اسيواحمكرأظواأخسىاأااياممامثااحمال امكرأظوامراأفايل ساتوسي را
ا اأخسىحي يسااسـاقترءاتردعاأ اسيراحمكرأظوا موامرحيوايامماحلاأفايل ساتوسي رايفسضاأيلا سااومر

ا.أخسىخ موام يتواأ امكرأظوااأمسسمراعل اسل وااأمم يتوا

ا

 :احك م ااحممتمعيواحلتوسيعااحمكل اا-ج
تمفااختلرلرتا(اثرحثرًا/اا3)ارءاأ ااحمر ةاا.ما  اسيوتت  ىاتتظيـاوؤمفااحمكرأظوااحمرحيوااأ 

ااح اماحت ليمرتاحتتظيـ اما تظمو ااحمكليو ااحتوسي رت اإل اس ادمرامال ااحمكرأظو اماحمرحيو اا  اسيو وؤمف
اا  اسيوأرحتوسي رتااحت اتل سهرامارح ااحمكرأظرتاياباأ اتت  ىااحوؤمفا يموتيرامفاإ اسةاوؤمتيرا

توسي رتاعقرديواأماإل اساأااياممامثااحمارح ااحمكرأظرتا اتتظيـا يسهرامفااح اعؽااإح ماحمرحيوا
اأأ ر اأماتك  اعقمدرتاعل اأأ رؿ يامماحيراا يساماسمواأ اقرتمفااح قمدرتاا تكر لاومرا ااماعيواتاـس
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أفاتل ساتوسي رتام تيواتتظـااح اعؽااحت رق يواديفاأأسا ااحماتمعاأ ااحمكرأظواومفااحقرتمفاا تكر لا
 هذاااحتمعامفااحتوسي رتادإل اسوفؿاتتظيـاذحؾامومتيراألامارح ااحمكرأظرتا يسامختلوام يسامخمحلا

ا. ااحوؤااأمثلوممف ااا  اسيومف اقترء اأم اتركيو ااستك اث ايومف اورف اأ اسيو ااستك اثامك ة ا مجاا  أم
ااقترع  ا اماك ة ادتركيو اتركيتيف اأم اماك  ادقترء اقترء  اأم اتركيو ااسـ ات ييس امفا......أم م يسهر

احيراا ورسةاحت اسدؽااا  اسيوا ختلرلرتا توسي رتاحفسضااإل اساأمثلتيراحوؤمفااحمرحيواأمفااأمر.
ا.م يسهرا درحمكرأظودسي يواخرلوااأمأماتوسي رتايل سادمماديراطمادعامرحيواا م يتوسسمـا

ا ااحل   اهذا اأ  اداإح متويس ااح لير اا تكر يو احلمكومو اآخس اسأل أ اا3004/اتكر يو/52رح   
اا35/0/3004 اأيل اارء ا......ماحذل ااحػػسسمـاا" امأػػسض تفرقير اما  امادريتير ااحتساعب اأسض اورف حمر

اااماح سامرت امف ااااا ممسماحتميمو اأورست ااحت  ااإحييراحمرحيو اثرتيرًا/533)احمر ة ااميمسيوا( ا ستمس مف
دفسضامادريوااااكؽاسفااحقماتيفااحخرلوادإقليـحذاايومفاحمارح ااحمكرأظرتا يسااحمتتظموا.ااح ساؽا
تفرؽ اماح سامرتامااما  تفرؽااحسسمـ اما  ادفسضامادريو ااحخرلو ااحقماتيف امسف ادمرااحتساعبااحمكليو حتميمو

امفا ااإ اسةيموتير ااحمر ة اماحت اتمتكير اا  اسيو ااحامسوميو امأؽامد أ ا551)وؤمتير اكؽا( ااح ستمس مف
متلااحذلايختدادممرسسوااحلاكيرتااحماس ةاديرا(اأم /25)مس اأ ااحمر ةااأ ااحتطديؽاع اامراا محميو

احسلطرتاا تكر يواادإل اسهرساتااحت اتختداكلسًاااحمال ااحتيرد ادتوسيعااحقماتيفاا تكر يواموذحؾااحقسا
ا...ا"ا.مفااح ستمس(اا550 552 553 555 550)احكلسيواماحموتسووااحمتلمداعلييراأ ااحمما ا

معليلايختدامال ااحمكرأظوادإل اسااحتوسي رتااحمكليواما تظمواماحت ليمرتاحتتظيـااحوؤمفا
ا اماحمرحيو ااا  اسيو ااحلير و اأ  ام يدر ااحتد امارء اا تظموا  اذاتير امه  ااحمكليو ااحتوسي رت اوسس ذ

امتعاقماتيف ايكترجاإح ااأمساماحت ليمرتا ادم ت اافاممرسسوااحمارح اا  اسيواحميرميراماختلرلرتيرا
اماحت ليػمرتااممرسستلميموفا اعفاطسيؽاا تظمو ايؤ لا  ادخاؼاذحؾ اسلطرتاهايتوااإح ماحقمؿ مام 
مت رسؼاعليلاعل ام حمؼاامامراهمااإطرسلطواتوسي يواتخسجاعفاقرتمفااحمكرأظرتامتمثلوادساأتو هر

ااحفي ساحيو ااح مؿ امستمى ا  ااختلرلرتااإفذحؾ ااحمتتخدو ااحمارح ااحمكليو اتمت  ا  اا  اسيو احامسوميو
أ اقرتمفااهايتو اممراي ت امام اسلطرتاااحسيرسيوااحامسوميومفاخلرعدااا خيسةمتدق اا توسي يو

ا.احمكرأظرت

ا
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احقترءامفاا ختلردااحتوسي  احمارح ااحمكرأظرتممقؼاا
ديرفاممقؼامال اومسىااح محواماحمكومواا تكر يوااح ليرااإح حلفرع ةاتويساأ اهذاااحل  ااإومر 

ا:مومراي ت ا امفاا ختلردااحتوسي  احمارح ااحمكرأظرتا

ااحمكومواا تكر يوااح ليرا-ام ا
ا

امفااأد ت ااح  ي  اا تكر يو احمارح اااءاآلسااحمكومو ااحتوسي يو ايت لؽادرحلاكيو اأيمر احتفسيسيو
 ا ريواأ اا قتترباما دت ر اعفاالؿااحممتمعااارءتهذهااحمكوموااأكورـاإفماح سيبا ااحمكرأظرتا

ورتتااإتير ادؿا ام رستوامت امارح ااحمكرأظرتاا ختلردااحتوسي  اأماأد أامو تيرامتس  ةاديفات يي ا
ا.مسأمعواحيراد عمىاع ـاا ختلرداحتوثسامفاس ااحطلدرتاا

ا ااأيوعل  اأمف ااأقتيتيراأمثلوكرؿ ااحمسقـ اقساسهر ااحل   اهذا أ اا3004/اتكر يو/31أ 
لاكيوامال ااحمكرأظواأ اسفااحقماتيفااحمكليواتكوملااحمما ااإف"...اماحذلاارءاأيلاا32/2/3004
مافااستقساءامترميفاا.اح ستمسفام(اثرتيرًا/533)م(ا551)ما(ا550)م(ا555)م(ا550)مااااا(أم /25)

احمكرأظوادسفااحتوسي رتااحمكليواحتتظيـااحوؤمفاا  اسيواماحمرحيوااهذهااحمما ايويساإح الاكيوامال 
ا ااحمر ة اتمتكير اماحت  اا  اسيو ااحامسوميو امد أ امأؽ اعل  اوؤمتير اإ اسة امف ايموتير مفااااا(551)دمر

ا ااا محميواح ستمس ااحتطديؽ اأ  ا  ااحاإفذحؾ امال ااحتيرد ايختداكلسًا اا تكر يوا)) ااحقماتيف دتوسيع
احل اامحي  احلمكرأظو ااحمكليو ااحتوسي رت ادإل اس ااختلرد ا  اا كورـاسػتتر ًا اأم /25)احمر ة مفا(
ااح سػتمس اتختدا( ااحت  اع ا ااحقساسات ااميع اإل اس ااح ستمسيو الاكيرتل امتمف ااحمكرأظو محمال 

ااحكل اا تكر يو ااحسلطرت ادإل اسهر ااحمما  اأ  اعليير ااحمتلمد اماحموتسوو )اسيو
ا..."مفااح ستمسا(ا550.552.553.555.550

ومرايموتتراا احملطلكرتأ ااستخ اـااما ديرـا احلير وممفااستقساءااحسألااحسرحؼاتسىاع ـا قوا
د اءتلم اخويوااحمكوموامفااحخمضاأ اتفلياتلا  اا ااتتراتستطيعااحقمؿااحسألااحقرتمت ااحلكي اما 

معاذحؾاافااحمكومواا تكر يواحـاتسدغاملؼااحقرتمفاعل امراتل سهامارح ااحمكرأظرتامفاتوسي رتا
مكليوا ادؿااتيرااورستاأ اعامااحقساسااح املطل ااميعااحقساسات ادم ت ااتلاتلم ااحخويوامفامت ا
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احي(احقرتمف)مارح ااحمكرأظرتاا ختلردااحتوسي  ادم ترهااحتيؽا تقضا محلا امفاتركيوااخسىاعر 
ا احيقمؿ ااتورثر اقمة اد   ااحكلسيوا)مف اا تكر يو ااحسلطرت ادإل اسهر اتختد ااحت  اع ا ااحقساسات اميع

 امورفااحسلطواا تكر يواتل ساقساساتااستثت امرايل ساعفامارح ااحمكرأظرتامتير امأ ا(اماحموتسوو
ا.يوااح ليرذحؾاخلطامات امتخدطاظرهسامتاعبادر حفرظامق تاأ اوسولااحمكومواا تكر 

السكتادرفامارح ااحمكرأظرتاحيستاوؼءام اذاتااختلرداأ امارؿا ااتير اتتمت احم موتر
ا اا  اسيو ااحامسوميو اماف ا  اتمرس ااحميرـااحتوسيع او  ااحتوسيع اا  اسيو اتمرس ااحمك ات ااف  تقتت 

ااحقسا اال اس ادرمتيرم اتتمتع ااخسى اا اسة او ل امتدق  ا  ادير ااحمتمطو اماحمرحيو اممتيراا  اسيو اا  اسيو اسات
ا.احقساساتاا  اسيوااحتتظيميواو اتتموفامفاا اءامرايتستباعل اعرتقيرامفااحتمامرتاتارهاادترءااحمكرأظو

ا

ا
امال اومسىااح محوا-ثرتيرا

ا
ا ادسأيتر ااح محو امال اومسى ااإق امراأوثسورف ااإد اءأ  اسأيل ا  اامام اد  ـ امارح اإل اسماـم

كمؿاا31/50/3005ماحلر ساأ اا3005/اا5533ا ستورسلااحمسقـااأيلساؼاأ ا ااحمكرأظرتاحلقماتيفا
اأمت احلر ساعفامال امكرأظوادردؿاا3005حستوا(ا3)لكواقرتمفااحممح اتاذاتااحتفعااح رـااسقـا

ا:ي ت اا امرػػػػػاحمال

ل اسهرذاتااح اقوادتوسيعااحقماتيفامتل يقيرااا كورـك  ااح ستمسا .5 اإ مافااحقماتيفا اتل سااما 
ا. ستمسلاستتر ااحتدا

ااإف .3 ا535)احمر ة ا( اسلطرت اخمحت ااح ستمس ااحتوسي يوااا قرحيـمف ااحسلطرت اممرسسو اأ  احكؽ
ا ل اسماحتتفيذيواماحقترعيو ااما  ااحمتتظمواا كورملاحقماتيفامأقر ااحمكرأظرتا يس ايخمؿ ادإقليـمحـ

ا.قماتيفدرفاتل سااحمكرأظرتااإورسةهذهااحلاكيوامحـايس اأيلا
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ل ساقرتمفااستتر ااحتداأ ااأفمحـايسدؽااآخسقرتمفااا ل استمفا ايومفاست هاأ ااحقراإف .2
اح ستمساا كورـهذااا تارهاهمامخرحفوااإقساسمتذاتوويؿااح محوااح ساقيوامدرحترح اأرفااآخسقرتمفا

ا.استقساعليلاأقيرءااحقرتمفام مؿااح رحـاأ اتوسي يراحلقماتيفااميت رسضامعامر

ملطل ااأفاحمال ااتطاقرامفاكقيقواقرتمتيوا ريواأ ااحدسرطوامه ااإحيلامتكفاتؤي امراذهب
ممفاثـاأرحتوسيعاق اا.وؿاقرع ةاموتمدواتتمح امت يراسلطواعرموام يتوتوسيعايومؿادمفيمملااحماسعا

ا ااحقرتمف املؼ اعليل اميطلؽ اتوسي يو اسلطو اعف املؼااأميل س اعليل اميطلؽ ات سيسيو اسلطو عف
 فاملطل اممفاثـاأ.ااحلماع اأماا تظمواأمفيذيواميطلؽاعليلاملؼااحت ليمرتاعفاسلطواتتاأماح ستمسا

ماحلماع اتقعاتمفاملطل ااحتوسي رتاأوؿااما تظموأرحت ليمرتا(اقماتيف)مفاملطل ااأمسع(اتوسي رت)
ا.اتوسي رتاقماتيفاحقماتيفاتوسي رتامحيستاوؿااح

تيوااحموتمدوااحت اتتظـاأمساام يتراميومفالتوسيعاأيماماممعوااحقماع ااحقرتمااحم ت ااحتيؽاحاأمر
 احتوسيعااحمساع ا اماحتوسيعااح مرح ا اتوسيعااحتساعب:االر ساامفااحسلطوااحتوسي يوادرحذاتامثاايقرؿ

أرحتوسي رتاا اح ستمسمتطقيرامتمرويرامعاعلميوااأوثسا تلا توسيعمتكفامعااحتفسيسااحماسعاحملطل ا.
ا.احتتظيميواا  اسيوتومفااحقساساتااأفت  ماا اإل اسهروااحت امت امال ااحمكرأظوالاكي

ا

ا.إل اسااسي ةاتتوساأييراورأوااحقساساتاما مامسااحت اتل سامفااحمالػػػ ا-ثرتيرا

اا  ااحتوسي  ااأهميويخف اعل ااك  ااح مؿ ااحسسميواأ امارؿ ااحاسي ة ا  احختمعااأسر أرح لـ
 ااأسرسيترفمحلتوساأرع ترفا ااس اعلـااأتسات امحي ايقيت احلقرع ةااحقرتمتيواكت امافاورفاهذاااح لـام

اومماطت ااحمكرأظاإح امأمامسمرايل سهامفاقساساتااإيلرؿعل ااومال ااحمكرأظمتيمرادق سةااا مح تتمثؿا
اح ايومف اهؤ ء ااومم سأاوم ساياإطاععل  ااتتخدل ااحذل امالسل امف ايل س ااحذيفااميت و دمر اممثليل مف

 امتتعاكلمؿاحتكسيفامستمىااحخ مرتااوفاخاؿاقساساتيـاقتريراتم اكيرتيـااحيممياتتخديـاي رحامفام
حـايومتمااعل اعلـااإذادكؽااحمماطتيفااما مامستتفيذاتلؾااحقساساتااتستطيعااحمكليوا اا  اسةاإفمثرتييمرا

تمرافاتوسهراأ ااسي ةااحمال ا يساورأيواحتفرذهراهذااما.علييـااوديراكت اتومفاكا ياباتوسهراأ ااما 
ا.قرتمفااحتوساأكورـاإح استتر اا(ااسي ةااحمقرععااح سقيو)احاسي ةااحسسميواحل محوااح ساقيوا
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ا اهذا امف ااحسرحؼااحذوس احسأيتر ات وي  ااحفقسة اتداهذه اأ  اعفااأفميد م اتل س ااحت  احتوسي رت
م ات لـاهؿاهماخلؿا ا(امت ليمرتااأتظمو)اتتظيميوااإ اسيوتومفاقساساتااأفت  ماامارح ااحمكرأظرتا 

همااتتدرهوامفا فلواورفااحموسعاق ااأـماحملطلكرتامفااحموسعاااحلفظأ ااحلير وامع ـا قواأ اتدت ا
احذلات اسامفاخاحلااحمكرأظرتاي ط ااحييعرتااا  اسيوتظرـااحامسوميوااإفأ ر احيتدت اأوسةا امقعاديرا

ممفاثـاأي ا احتلؾااحييعرتااا  اسلتااحمت لقوادرحتورطااحقساساتااحتتظيميواماحت ليمراإل اساحمكليواسلطوا
مأ اسألاا.احتوسي رتادؿاماس اسلطواتتظيميواإل استومفاهيعرتاإ اسيواحي احيرااحكؽاأ ااأفت  ماا 

مفسسااأيلااحفقسةاثرت اعوسامفااحمر ةااا5/3005/ا52أ اا3005/ا31حمال اومسىااح محوادرحسقـا
احت اتل سامفااحمال ااما مامسرأظرتااسي ةاتتوساأييراورأوااحقساساتاتل سامارح ااحك"...اارءا(ا3)

ا اذوس ايس  ا.احقماتيفمحـ ااحتوسي رتا)مافاعدرسة ااحخرلوا( احت امس تاأ اقرتمفااحمكرأظرتات ت ااحقماع 
اوا  اسياحامسوميواامد أوؤمتيرامأؽااإ اسةماحمرحيواأ ااحمكرأظوادمرايموتيرامفااا  اسيودتتظيـااحوؤمفا

ادإمورفماا.احقماتيفاإل اسمدمرايخ ـاسورفااحمكرأظوامتمأيسااحخ مرتاحيـاأ ااحمار تاورأوام ات ت ا
ا ااإل اسمال ااحمكرأظو ااأمساأمقساس ايخرحؼااحقرتمفا مف ا  ادمر اأ امكرأظو ااحوؤمفا اأيل اأفيتظـ
ماحقساساتااحلر سةامفااحألمامسمفاقرتمفااح قمدرتادكؽااحمخرحفيفا(ا305)متطدؽااحمر ةا ايفسضاعقمدرتا

 "احمال ا

ا

ا ادر  لديواا-ثرحثر احلاميلر ؽاعليل االسو امفاترسيخاأمؿ ااحمال اخاؿاويس ا اخل اح مؿ إقساساتظرـ
ااح اا.احمطلقو ااا هميواخل امات ماحتظرـ اكيثااتل ااحلارفاملاكيرتامف ااحمال امعمؿ اعمؿ يمت 

يسااحمت لقوادساما اساءاتا-تلؾاا ختلرلرتامافااحقرتمفاارءاخلماامفاديرفااخرلوا–احسعي امترعدلا
 .هذاااحتظرـاخاؿااحم ةااحمك  ةاإقساسحذااورفا د امفا ااحمال ام يسهرامفااحمسرعؿااأعمرؿ

ا

ا

ا
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ا:ا ختلردااحمرح اا-2
ا:ي ت يمرس امال ااحمكرأظواد ضاا ختلرلرتااحمرحيواتتديفاأيمرا

المكرأظواح رمواحاحملر قواعل اموسمعااحممامتواا–اأم  ميظيسا مسااحمال ا اأ ااحملر قواأقطادؿا 
ا:مذحؾامأؽااآلحيوااحترحيوا ااأدماديراحمترقلواديفااإاساءادإمورف
ا.احمال امفااحمكرأظاإح تكرؿااحممامتوا -5
يتعاأ اا عتدرسااحم رييسااح ستمسيواأ ااأفاحممامتواعل ااحمال ااأدماباحمترقلواديفااإسارءعت ا -3

اأظواما قتيواماحتماك احتمميعاحمسومااحمكر
ا.ا عترءاحمطلقواح   اادر  لديواحمترقلوااأميتخذاقساسااحملر قوا -2
تسأعااحممامتواد  ااحتل يؽاعلييراإح امماسةااحمرحيواأ ااحكوممواا تكر يواحتمكي هرامعااحممامتوا -0

 ا.احف ساحيو
 
ا اساا-ثرتير اأعترءااحمال اعل اقدمؿاأم اح    ااحمطلقو ادر  لديو أضااحتدسعرتاماحيدرتااحت ااحملر قو

ااحمكرأظو اأـورتتا اخليوااإذااماحيدرتا اممرااحتدسعرتملر ساهذهاا:حسقرد محـايتطسؽاا ا.تكلؿاعليير
ا.قيم اأيوخرسايو امحـايتعاعلييرا

ا

ا:اا ختلردااحسقرد ا-0
اوا  اسيسؤسرءااحمك اتااأعمرؿماحمترد واعل ااما وساؼيمرس امال ااحمكرأظواميموااحسقردوا

ا ااا  اسةاأايمةمعل اورأو اممختلؼااحقطرعرتاعل امستمىااحمكرأظو ااح رمو ا  ا ختلردااحسقرد امهذا
حلمارح ايستي ؼااحت و امفااستخ اـااحمماس ااحمتركواأأتؿااستخ اـامموفاحتكقيؽاا ه اؼااحمخططاحيرا

امتس   ااحمكليو اا  اسة ات مؿ اما تااماحت  اا خطرء اعف اماحووؼ ا  اتكقيقير اعل اإح  اماح مؿ كساأرت
ا.معااحمللكوااح رموامتمرفاكسفاأ اءااحخ مرتااحمكليواااإلاكيرادمرايتفؽ
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متكقيؽاااحمكليو احسقردوااحت اتقمـاديرااحمارح ااحمكليواتي ؼاإح اسأعااحوفرءةاا  اسيواحألايمةاما
متمايلااحيؼ احتورمتخفيضاااحمووات مكؿااا ه اؼ احلرح ااح رـاعفاطسيؽااحمقمؼاعل ام ىاتكقؽا

ا.احقرتمتيوااماحت و امفااكتساـااحقماع اا خطرء مم رحاوااا  اء متقييـا

ااحايرتاااأر ختلرد اتورط اماحتفتيشاعل  اا وساؼ اسلطو ايخمحير ااحمكليو احلمارح  احسقرد 
امم ىااحتماميرا اإحيير ااحممولو ادرحميرـ ااحمكليو اا ايمة اقيرـ ادي ؼااحمقمؼاعل اكسف احلسقردو احخرت و

اسلفرًاد ااحممتمعو ااحت ا.رحخطو ااحمساأؽاما عمرؿ اما وساؼاعل  ادرحسقردو كيثاتختدااحمارح ااحمكليو
ا.خؿاأ ااختلردامك اتيراا  اسيوت 

اا عل الاكيرتاسقرديواعل ااحمارح اا  ت  اتمرس ااحمارح ااحمكليو اامذحؾامفاخاؿااومر
مكليواورملواحاميعامومترتااحسلطوااحمكليوامفامعمليوااحسقردوااحت اتقمـاديرااحمارح ااح.م يتوآحيرتا
مورترتامتورطرتامختلفوا اماحويفيوااحت اتؤ ىاديراتلؾااحتورطرتاااأأسا  ممتوآتاممماقعامآ تامم  اتاما 

ا.

ا ا احلموسمعيو ااحمكليو ااحتتفيذيو اا ايمة امفااكتساـ اأ اعمليرتااحت و  اتدسيسهر ااحسقردو اهذه متا 
 امذحؾاعفاطسيؽامترد واا  اءااحتتفيذلاحتمرفاكسفاإ اسةااحمساأؽااحمكليو ااد مسهرااحتتمملااماحتمامير

ااحتتميواعل اورأواااماحك امفاا تكساؼاماحفسر ا امتتميواا قتلر اماست اؿاورأواا مورترت ح أعاايم 
ا.ااحمار ت

آحيرتاع ي ةايرا امق اأترحاحيرااحموسعارتاختلرلاأهـاك ااح مسااحسقرد احلمارح ااحمكليوايمثؿاما
تتموفامفاخاحيرامفاممرسسواهذاااح مسادق سامفااحف رحيوا اممفاأدسماتلؾااآلحيرتااختلردااحمارح ا

سؤسرءااحمك اتاا  اسيواأمامسعمح ارسدواممكامامسرءحواحمكليوادرحتمايلاما وساؼاماحتفتيشاا  اسلا ا
قرحتيـا ايمةااحتتفيذيوا ا:مرايل امسمؼاتتترمؿاهذهاا ختلرلرتاأي ااما 

مال ااحمكرأظوادرعتدرسهااحسلطوااحتوسي يواأ ااحمكرأظواأرتلايمرس ا مسهاأا-احسقردوااحسيرسيواا–اأم 
استامابااحمكرأظاأمااك ا(ا"اا1ا–ثرمترا/ا3)ممفاقديؿاذحؾامراتلتاعليلااحمر ةا اأ ااحسقردوااحسيرسيوا

اا اا  لديو اقترعو اع ـ امعت  اأعترعل اثلث اطلب اعل  ادترءا اي سضاترعديل ااحمستامب اد امدو حدسيطو
حلتلميتاعل اا قرحواأ االسواثرتيوامي تدسامقر ادمماأقواا  لديوااحمطلقواح   اأعترءااحمال اميومفا

 :طلباا قرحواأمااحتمليواديرامستت ااعل ااك اا سدربااحكلسيوااآلتيو
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 .ع ـااحتماهواأمااست اؿااحمتلبااحمظيف ا-أاا
 .رؿااح رـاحتسدباأ اه سااحما-باا
 .أق افااك اوسمطااح تميوا-جاا

ا".ا همرؿاأمااحتقليسااحمت م يفاأ اأ اءااحمااباماحمسؤمحيوا- 
ا

اإح دتفسيراد مفاكراوااأعمرحيراا  اسةسماءاورتتاتلقرعيواتسااعامفاخاحيراا-اا  اسيواحسقردواا-ثرتيرا
اأمذاتامل سااحقساساا–احإل اسةحو فامسقردوادترءااعل اتظلـايق ملالركباا اتظلـااأماعتساضااأمطلبا

ا ااإح اأمسعيسل اتظلمرت اعتلا–حاتو ااح دفاماحظلـ اسأع ا.طرحدر ااحسقردو اأرف اثـ ااا  اسيوممف اأوورحيردوؿ
ايت لؽادرحمظيفوا ااأمثلوممفاا.احمكليواا  اسيوتمرس اأيمر ا/ا3)اذحؾاتدااحمر ة مفااحقرتمفا(اسر سر

احسقردواعل ااميعاأتوطوااحييعرتااحتتفيذيوااحمكليوا"اأظرتااختلرلرتامارح ااحمكراإح اأورستماحت ا
اذاتا ااح ماعس اع ا اأعمرحير اأ اء اكسف احتمرف اماحم ره  اماحوليرت ااح سوسيو اماحمك ات ااحمكروـ درستثترء

ا".ا تكر لا ختلردا

ا

ا
 
 
 
ا
ا
ا
ا
ا
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ااحفسعااحثرت 
ااختلرلرتااحمارح ااحمكليو

 
ا:ءاممال ااحتركيوامهترا د امفاتفليؿااحك يثاعفامال ااحقتر

 اختلرلرتامال ااحقترء:اأم ًا
 مفاا ختلرلرتااحت ايموف ومراهمااحكرؿامعامارح ااحمكرأظرتاأرفاحمارح اا قتيوااملو

احمظيفوااحمرحيواأ ااأ اءاإطرسأ اااآلخسميومفاد تيرا ااا  اسيواحمظيفوااأ اءاإطرسافايومفاد تيراأ ا
اإذهذهاا ختلرلرتاحيستاكلسيوااأفاإح اا ورسةمفااحماابااأفاعل  اسقرديرااا خيسكيفايومفاد تيرا
ا ايت رسضامعااحقماتيفااحترأذةااأفحمال ااحمكرأظوا يخمؿامال ااحقترءاأيوااختلرلرتاأخسىامدمر

ا:مسمؼاتتترمؿاوؿامفاهذهااحمظرعؼاما ختلرلرتاأيمرايل ا ا(ااك اعوس/4ـ)

ا
ا:ا  اسيوا ختلرلرتاا-أ

حمماطت اامتق يـااحخ مرتااح رمواا  اسيوااختلرلرتااحمارح ااحمكليوااحمظيفومفااإفاأسلفترحق ا
اح رـااقؿااإطرسهرمافاورتتاأ اا–اا  اسيومعليلايمرس امال ااحقترءاد ضاا ختلرلرتا اتلؾااحمك ةا

مفاتلؾااحت اتمرسسيرامارح ااحمكرأظرتادسدبال ساكاـااحقترءامقلواع  اسورتلامقرستوادرحمكرأظوا
احت ايمرسسيرامال ااحقترءااا  اسيوماهـاا ختلرلرتا ادرعتدرسهاامءاامفااحمكرأظوامترد راحيراامذحؾ

ا:مراي ت ا

عفرعلاتتخرباسعي ااحمال ا .5 اس ـ ااحسعي ترعبامس ـاسومتااحموسعاعفامتلبا.مفامتلدلاما 
مفااتتخربايمتعاقرتمترااحذاات تق ااتلاحي اهترحؾامفامرا احمكرأظوترعباسعي امال ااإح اإورستل

اورفاحسعي اما.يتـاتتميفاذحؾاأ ااحتظرـااح اخل احلاأفترعباحسعي امال ااحقترءادوسطا حمر
احمتتخديفااتتخرباادر عترءاحقرتمفااأترطأق ا ااحمال ا مساهرـاأ اممرسسوااحمال احميرملا

 :مومرايل ا امتلدلا مفاإعفرعلاأيترسعي ااحمال ااحمتتخبامحلا
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السواي ق هرااحمال اخاؿاخمسواعوسااأمؿتـاهذااا تتخرباأ امي:ااتتخرباسعي ااحمال ا -
امف ااحقرعمايممر امف اا تتخردرتامد عمة اتترعج اعل  ااحملر قو امترسيخ اقرـ ا  اهذهااأفعل  تت ق 

/ا4ـ.ا)أعترعلاحمطلقواح   اادر  لديوميتخذااحمال اقساسها استرااا عترءاحالسوادسعرسوااودسا
اتتخرباترعباسعي احمال ااحقترءاممعاذحؾا امرتعامفااإح سااحقرتمفاحـايواإفمس ـاا,(أم 

ا.يتتمفاذحؾاأ ااحتظرـااح اخل احمال ااحقترءاأفاتتخربااحترعباوسطا
اإعفرءأرفاحلاأ اذاتااحمقتا ااحذلااخترساسعيسلااحمراورفااحمال اهم:اسعي ااحمال ااإعفرء -

ا ااحسعي امفامتلدل ااحمال ااإذاهذا اما  اااأفمر اي   احـ امتلدلاحسدبامفاا يساسعيسل دتستـ
 :احترحيوااا سدرب

  ع ـااحتماهواأمااست اؿااحمتلبااحمظيف. 
 احتسدباأ اه سااحمرؿااح رـ. 
 أق افااك اوسمطااح تميو. 
 ا همرؿاأمااحتقليسااحمت م يفاأ اأ اءااحمااباماحمسؤمحيوا. 

ادترءااعل اطلبامفاثلثااا عفرءيق ـاطلبااأفاحقرتمفااوتسطااإفعل ا احمال اأعترءاهذا
ا.(ثرتير/4ـ)أعترعلاحمطلقواح   اادر  لديو احتمرفاا يتلامافايل ساقساسااحمال

اا امف ايتدااأفاإح اا ورسةم د  احـ اا–احموسع ااح رمو احلقماع  اذحؾ اسعي اا–ترسور اكؽ عل 
اا عفرءا عتساضاعل اقساساا خيسامفاكؽااإفمت تق ا ااا عفرءاحمال اأ اا عتساضاعل اقساسا

يكظسااحتدا)مفااح ستمسااحت اتلتاعل اا500ااحمر ةاا كورـمأقرا اا  اسلمكوموااحقترءاارـأم
 .(امفااحط فاإ اسلقساسااأمعمؿااألأ ااحقماتيفاعل اتكليفا

ااحقرعم .3 اماتتخرب قرحتلقرـ اما  ااحقرعما هميو  اممتلب اقرـ ااحمال ا  اديف ااحملؿ اكلقو درعتدرسه
قرحتلااختيرسهااحقرتمفاأكرطماحمكرأظواأق ا  :ي ت دد ضااحتمرترتا اماحت استديتيراأيمرااما 

قرـاأييراومراأ ؿامعااتتخرباماحقرعماحـايك  ااحموسعااحالسوااحت ايتـااختيرس:قرـاماتتخربااحقرعم -
ومراحـايك  اويفيوا اتترعجاا تتخردرتااإقساسيتـااتتخردلاخاؿاويسامفااأفاحمكرأظااحذلااوتسطا

ع  ااد  لديويل سااأفمقرـايابامكرؿاأرفاقساسااتتخربااحقرعاأيوامعل  احيذاااحمتلباااحتسوي 
ااحمطلقواااحمال اأعترء تاسىااحمترأسوامااا  لديوعل اهذهاااحمسوكيفأرفاحـايكلؿااك ا 
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اديفااحكرلليفاعل ا امفايكلؿاعل امحيلد اقرعم ااا لماتااعل احتلميتاما  ا ااعل قرمر
ا.مفااحقرتمفا(ثرحثر/اا4ا)احمر ةاارـ كوأ اا قتساعااحثرت امأقرااا لمات

اماحقرعاإقرحو - امقرـ ادرحمال ا: اماحقرعاإقرحويترط ااأيترمقرـ ااحقرع  احذاتامميقرؿ اإعفرءاأسدربمقرـ
ا امفامتلدل احت اتلتااا اساءاتمأؽاماا–اإحييراا ورسةماحت اسدؽاا–سعي امال ااحقترء

 :مومرايل امفااحقرتمف(ا4)علييرااحفقسةاثرحثرامفااحمر ةا

 ا امقتسح ااا قرحويق ـ اطلب اعل  ااإك ىدترءا ااحترحيتيف ااإمرا كلسااحايتيف اأعترءثلثاع  
 .دترءااعل اطلبامفااحمكرأظاأماحمال ا

 احكلسيوااحت اتداعلييرااحقرتمفاأ ااحمر ةااا سدرباإك ىقرـااستوردلاميتكقؽاأ ااحقرعماأف
 (ثرمترا/ا3)

 احمال اأعترءقواح   ااحمطلادر  لديوتتـااأفمقرـاياباماحقرعاإقرحو. 

ت  اا ختلرلرتا.اأ ااحقترءاا سرسيواحمماأقواعل اتسميوااحوماسعامتخطيطااحطسؽاماحتلرميـا .2
/ا4ـا)ماأؽاعل اتسميوامتخطيطااحطسؽاأيمااحذلاي اميـاعمؿامال ااحقترءااحمذومسةامفال

ااتلايماأؽا ا(اسر سرا ال ااحمكرأظواعل ااحتلرميـاا سرسيواأ ااحقترء ادرحتتسيؽامعامومر
 .مفااحقرتمفا(سرد ر/ا4ا)احمر ةاا كورـمأقرامتمفااحمخططااح رـاحلكوممواا تكر يوا

ا ادرحتلرميـ ااحتمتيكيوااا سرسيوميسا  اماحمسرعؿ اماحسسمـ اماحتمليرت ااحتقرسيس ماممعو
ااحمختلفواأ اوؿامتطقواا ساأيواتقعااا سضماحديرتيواماحخساعطااحت اتمت ااست مر تا حلمقرل 

ا.ا  اسيواحسق وااحا ساأيواحلمك ةااأماا سرس تمفاك م ااحتلميـا
ا ااحتلميـ اهذا اميطمس ااحم فااا سرس ميك ث اأ  اماحتمم ااح مسات  ااحتمسع ايلد  حو 

مفاخاؿاوسورتامتخللوادرحتخطيطااح مسات امدرحتتسيؽامعامال ااحمكرأظوااا  اسيوماحمك اتا
 .أسلفترحلكوممواا تكر يواومراايومفاذحؾامتفقرامعااحمخططااح رـاأفعل ا

ا(ثرت اعوس/اا4)احمر ةاا كورـمأقراا ااحقترءمفاديفااختلرلرتامال:خل اامتعااحتظرـااح  .0
ماحتفلياتااحمت لقوادممرسسوامال ااا اساءاتمذحؾاحديرفامتعااحتظرـااح اخل ا امفااحقرتمف

 ا.رتااح مؿاأيلاحقترءاحاختلرلرتااح  ي ةااحت امتكيراحلااحقرتمف امديرفاآحي
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ا:اا ختلرلرتااحمرحيواا-ب
ا:ماحت اتتمثؿاأ ا اا ختلرلرتااحمرحيوااحمارح اا قتيواد ض

ا.مفااحقرتمفا(5-خرمسرا/اا4)احمر ةاا كورـموسمعاممامتوامال ااحقترءامأقرااإع ا  -

ا - ااحملر قو ااحقترء اح ماعس ااحممامتو اخطط ااألعل  اثـ ا ساستير اد   ا  اإح ااحتماك  إكرحتير
احمر ةاا كورـحسأ يراحلكوممواا تكر يو امأقرااا امرحيوحتمك امعاممامتوااحمكرأظواامكرأظاح
ا/4) ااحتداماكظوا اامفااحقرتمفا(3-خرمسر قرـامفامأيماق اسلبااحقرعم امحتراعل اهذا

ممت ااحمكرأظاتلؾااحلفواداامدسساا–درعتدرسهاكلقوااحملؿاديفااحقترءاماحمكرأظواا–لفتلا
اقرـامحي ااحمكرأظاماحمال ايومفاعل اعاقوامدروسةامعااحقرعماأفاذإ اقرتمت ا ممفاثـا 

حماع ؿااحتداحيلد اسأعاخططااحممامتوااحخرلواد ماعسااحقترءااا أتؿت تق ااتلاورفامفا
ا.ا ممسمتطقيواماعتاأرامعاطدرععااأوثسقرـاد  امفااحمكرأظاحورفااحتداماحقرعماإح 

ا

ا:اا ختلرلرتااحسقرديوا-جا
ا:ممتيريمرس امال ااحقترءاع  اامفاا ختلرلرتااحسقرديوا

ا .5 اعمليرت اسيس اعل  ااحقترءاا  اسةاحسقردو اأ  ااختلردااحمكليو امهذا ااختلرلرتااأليؿ  مف
اما وساؼدرحامسوميو اميمرس امال ااحقترءااحسقردواااا خذاحمكليواممدسساامفامدسساتااا  اسات

ااحمختلفواتمفاتاا  اساتعل اممرسسوا امأقر مفاا(ساد ر/ا4)احمر ةاا كورـطرؽااحقترءاحميرمير
 .احقرتمف

اورفاسسـااحسيرسوااحت ليميواماحتسدميوااح رموامفاديفاا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموا .3 حمر
 اأرفاميموااحسقردواممترد واتتفيذاتلؾااحسيرسرتايقعاادإقليـا تكر يواماحمكرأظرتا يسااحمتتظموا

متقييـااحتورطرتااحتسدميواأ ااحسقردوااحمكليو اعليلايمرس امال ااحقترءااا  اساتعل اعرتؽا
مفاا(ثرمترا/ا4)احمر ةاا كورـمأقرااك م ااحقترءامتق يـااحتمليرتادو تيراعدسامال ااحمكرأظو

 .احقرتمف
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احلقترءاماح مؿاعل اتطميساأح .2 ااحا ساأيو ااست اؿاا سات ااح رمواتمفااحسق و سقردواعل اتتظيـ
 .مفااحقرتمفا(ترس ر/ا4)احمر ةاا كورـمأقرااواماحسلاحمساع

ااحمق موامفاقدؿا .0 اا متيو ااحقرعممقرـاسؤسرءاحملر قواعل ااحخطو اعدس ااحمكليو اا متيو اا ايمة
 .مفااحقرتمفا(عروسا/ا4)احمر ةاا كورـمأقرا

ا

 امستميرتامكليواعل امافاورفاذاتيرااا  اسيواحت اتمرس ااحميمرتاا  اسيوك اتااماتتياواحت   ااحما
مالامفاايوااأومؿاحميرـااحمتمطواديراعل ااإومرؿأق اك  ااحموسعاحد تيرامسرعاات يتيراعل اا مت ساو

ااحت رسضاأ اا ختلرلرتامفاايواثرتيوا ا احلت اخؿاما م ماجامسدمر امتكلا اممت ر ااحقديؿامر ممفاهذا
ا ااحموسع ااحمر ة ا5)أ  ا( ااحقرتمف ادمف احمال ااحقترء امسرعؿ امف ااإتارح يو اا–عملل اك  ت ديساعل 
 :ممتيراا–ااحموسع

 .تق يـااح ساسرتاماحدكمثا .5
مال ااحمكرأظوا ساسرتامدكمثاعلميواأ اوؿااحمار تااحمت لقوااإح يق ـااأفألمال ااحقترءا

ا اا احقترءدتطميس ااإورسةمح ؿ ادسدب اورتت ااحمسيلو احيذه اأ ااأهميواحموسع اماح ساسرت احدكمث
ا:ي ت اتكقيؽامر
 مراديفااحمستمىااحمكل ااما ه اؼع ـااحت اخؿاماحتترسباأ اك م ااحمسؤمحيرتااتتمف

 .ماحمستمىااحمطت ا امتورمؿااحايم ااحمطتيو اس يًراحتكقيؽاا ه اؼااحمطتيوااحمك  ة
 حل محواعمممرااأمتسدطاديفاا قتيوامديفاخططااحتتميوااح رمواسماءاحلمكرأظوا. 
 تيراتستخ ـادطسيقوامسسممواحتكقيؽاا ه اؼااحمك  ةاا قتلر اأ ااستخ اـااحمماس  احوما

 .احخرلوادتطميسااحقترء
 ااحديعوا امع ااحمكليوامسدطير اعل ااحتارمبامعاظسمؼاممستا اتامم طيرتااحديعو احق سة

 .احمطتيو
 ااحخ امتع اعل  ااحقساسا.ماحتورمستسرع  ااتخرذ اأ  ااستخ امل ايموف ااحذل ااحم يرس مأس

ااحموسعااحت ااا ه اؼاحمترسباحتكقيؽا احير اسسمير ادتطميسا  ايت لؽامتير مدرحذاتامر
 .احقترء
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 .احت رمفاماحتتسيؽاماحتورمسا .3
اا سرسيواحمك ةايا ؿامفااحمكرأظوااا  اسيواحت سجاأ ااحمستميرتااأفمفااحد اهوااحقمؿا

ي مؿادرحتتسيؽااأفأرحقترءاأسعامفااحمكرأظواميابا ااحت ايووؿااحقترءاماحتركيواااماءاامتيرا 
ام ي ار ا  ادرحتتسيؽام ل اماحتركيواامءامفااحقترءامت مؿ ا  متورملوااإ اسيوماحاميعايووؿامك ة

اح محوااحمتمثلوادرحكفرظاعل ااحتظرـااأه اؼحل محوات مؿاامي يراحتكقيؽااا  اسلمامءامفااحتظرـا
ا.اح رـامتق يـااحخ مرتااح رموا

مأقرااق اتـتستيديرامتقسيميرارفاوومرا ات مؿادرحتورمؿااأفاحموسعاحيذهااحمك ةااأسا ق اما
 ات مؿادرحتتسيؽامعاتلؾااحت ات لمهرااأفاإ اسيومعليلاأق اأسضاعل اوؿامك ةا احمد أااحتورمؿا

ا ااأفومر امتير اتمرس اتف ااح مسامعاتلؾااحت اتمثؿاامءا احموسعاورفاح يلااأفميد ما اعليير
ا ااحت رمفاماحتاا مسد ضااحمخرمؼامفاهذا اتداعل امسيلو اأق  ادرعتدرسهراحذا تسيؽاماحتورمس

ااإك ى ااحلامء امال ااحقترء ايستطيع ااحت  اتكقيؽااإحييراحمسرعؿ احتمرف امارح ااحتماك  مع
درحتسدواحلييعرتااا  اسلهذهااحمسيلوات  امفاد يييرتااح مؿااإفمأرتااحموسعا ااحمللكوااح رموا

 .احمتوردوواا  اسيو

ا

اأ اثرتيو اتركيو اسدؽامف ااأورساأفق  ااحمظرعؼااإح احقرتمف امف ااملو عل ااأطلؽاا  اسيومام 
ااألكردير تت لؽادرحمظرعؼااأتيرمفا امظرعؼاهؤ ءااأهميوميموفاتلم ا اتسميواذملااحمترلبااح لير
حذاا امتق يـااحخ مرتاا–اح رـااا مفممثااد هـاعترلسهاكرحيرامتقل اا–احتظرـااح رـا ااحإل اسةاا سرسيو

مفااحقرتمفا(ا50)احمر ةاا كورـمأقراامم ساءااح ماعساا متيواا ايمةسرءامسؤااا  اسيوورفاحسعي ااحمك ةا
ا:ي ت دمرامحوفاهذاااحكتمسامقي ا اكتمساا اتمرعرتااحت اي ق هرامال ااحقترء

 ااأف ا مفاا ستثترعيو ااحالسرتاا عتير يو اكتمسهـ ايومف امفااأإذا  اس دو اتتياو ورفاكتمسهـ
يتطدؽاعل ااحالسرتاا ستثترعيوااحت اتست ع ااتخرذاافاذحؾا أراأساعيـاحموسعاأ اا ستفر ةامفا

 .احقساساتاد ارحو
 موسعاتكليفااحمال امفااحت خاتااحاأسا اإذ ايومفاكتمسهـادترءااعل ا عمةامفااحمال ااأف

اهؤ ءا اأوثسهـخرلوامعااستدرطرتاا–احمال ااأعترءعل اامت ثيسهـاحسيرسيوااحت اق ايمرسسير
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مهذهااح عمةا د امافا اأق ااوتسطاحكتمسهـا عمةامفااحمال ا– ااحتمابادتظساءاحيـاأ امال
 .تومفامسددوا

 د اءيتكلسا مسهـاأ ااحمترقووااأف لميتامفا احموسع مفاحيـاكؽااحتلميتيواأفاحسألا مفااما 
احمكي ااحقر ساعل ااتخرذااحقساساتااحت ات خؿاأ اا تل ااحمال اكلسااا عترءيمت ااا لؿكيثا

ااآلساءاإح ا–مح سضااتخرذااحقساسااحلرعباا–يمتعامفاكراوااحمال ااذحؾا اأفاإ  اختلرللا
ا ايطسكير اق  ااحت  ايمرسسيرااألكرباحمتتمعو ااحت  ااحميرـ ااطرس اأ  امتيـ اموؿ ااح لير احمترلب

ا.اتخرذااحقساسااحلرعبادرحتتياوامتمرف احتسرع اأ اا ترءااحمترقووامتك ي ااحد اعؿا 

مس دتلاأ ا اأ اقرتمفااحمكرأظرتاولمراو ستادرحكيسةامفاتمايرتااحموسعااتم تتماحكقيقواولمرا
اا.اتيفااحمقرستواوامخرحفراأ اذحؾاوؿااحوساععاماحقمات ليبااحمللكوااحخرلواعل ااحمللكوااح رم

اأفأرفامفااحد يييرتا ااا  اسلورفااحت رسضاأ ااحقساساتامفااحمسرعؿااحمتلمسةاأ ااح مؿااأإذا
ات لباقساساتااح ااحت ااا عل اا  اسيوايو ات تماعل اقساساتاتلؾ اهر اقرع  امف اماتطاقر اثـ ااحت  ممف سجاة
ا.اح تيرامتماعمواممتترسقوامعاقساساتاتلؾااحت ات لمهرااا  اسةت ت اقساساتااأفا  اسلايابا

متلاكيفاا551احخط ااحاسيـااحذلامقعاأيلااح ستمساأ ااحمر ةااإح احموسعاتتدلااأفمحوفايد ما
اا–أ ااحتطديؽاحقرتمفااحمكرأظواعل ااحقرتمفاا تكر لااا محميواا ؿ اأفاأ سا ا–درحتفليؿااأسلفترومر
ااإح ي م ا حلااحمر ةااأورستا امهمامرا  اسلمسلـادلاأ امارؿااح مؿااقرتمتيرامد ءاار ةااحلمابامقسسا

رءامقساساتااحمكرأظواأ اكرحوااحت رسضاديفاقساساتامال ااحقت"امفااحقرتمفا اماحت اتلتاعل ا(ا55)
ا"حماورفااحقساسااحمتخذامت لقًراد ممـااحمكرأظواحألخيساأيمرتومفاا محميوا

مك  اهذااا تفرؽاا احفقسةأ اعاماااحقيقسىاتلاعر ااإ ا احذوسمس ـاكسفااتارهااحموسعااحسرحؼا
ا:ا هميوأ اا ريواأمسافمق اأرتااحموسعاا احمكرأظوأ اكرؿاومفااحقساسامكؿااحخاؼامت لقراد ممـا

اختلرلرتاتتارمماك م ااأيويما امفاديفاا ختلرلرتااحممتمكواحمال ااحقترءاااتلا ا:ا مؿ
ا.احقترء

حقترءاحيتلسؼاومرايورءاميتخذامفااحقساساتامرايورءاكت امافا:احتركيواحتمءاأعط اتلاا:احثرت 
تت لؽاد ممـااحقساساتا مثؿاهذهااحتلسأرتامااإفورتتامت رستوامعاقساساتامال ااحمكرأظواطرحمرا
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ااحمكرأظو اما  ااإفس ـ ا4)احمر ة اعوس/ اكر ل ا( ادممرسسو امال ااحقترء ااحممت ااحقرتمف أيوامف
مدمرا ا ا(ا4)حيرااحمر ةااأورست يساتلؾااحت ا امال ااحمكرأظوااإيرهراختلرلرتاأخسىايخمحلا

ااحترأذة ااحقماتيف امع اايت رسض اكت  ااحسقردو امف ااحمكرأظو امال  امت ت اهذهاحوتير اعل   
 !مهذااماهللاحمفااح ابااح ارب ا ختلرلرتا

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

ا

ا
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 اختلرلرتامال ااحتركيو:اثرتيرًا
هذهاا ختلرلرتاحيستاعل اسديؿااحكلسادؿاقردلواحلمير ةاأ ااإفاإح اا ورسةأ ااحد ءا د امفا

ماتيفااحترأذةايت رسضامعااحقادمرا اأخسىاختلرلرتااأيومال ااحقترءااأمكرؿايمت امال ااحمكرأظوا
ا اا كورـمأقر ا53ا)احمر ة اكر لاعوس/ امفااحقرتمف( اامفاتركيو  اتك ي  ايتـ ااحمال ااطسيقوثرتيو عمؿ

احمال ام يسهرامفااأعمرؿاحمت لقوادتسييسااما اساءاتمعمؿااحلارفااحترد واحلاملاكيرتااحسعي امترعدلا
مفااحقرتمفاذاتلا(اعروسا/ا53)ااحمر ةاا كورـاحمسرعؿاامفاخاؿاتظرـا اخل ايقمـااحمال ادمت لامأقرا

 :اإح كرؿايموفاتقسيـاا ختلرلرتااحت ايتطلعامال ااحتركيواديرااأيومعل ا ا

 

 :اإ اسيواختلرلرتا-5
عفرءاتتخرباا–ام ا ا:سعي امال ااحتركيوااما 
يمتعاامت تق ااتلاحي اهترحؾامفامر ترعدلااإح اتلاحـايوسااإ سعي امال ااحتركيوااإح احقرتمفااأورس

متويساأيمرا.ايتـاتتميفاذحؾاأ ااحتظرـااح اخل احلاأفمفااتتخرباترعباحسعي امال ااحتركيوادوسطا
عفرءآحيرتااتتخربااإح يل ا ا:سعي امال ااحتركيواما 

احت اي ق هرااحمال اخاؿاخمسوااا مح ميتـااتتخردلاأ ااحالسواا:احتركيواتتخرباسعي امال اا–أا
اا عترءدسعرسوااودسا اد عمةامفام يسااحتركيواعل اتترعجاا تتخردرتاعوسايممرامفاترسيخااحملر قو

ا.احمال اأعترءاحمطلقواح   ااا  لديواختيرسااحمسو ااحذلايكلؿاعل اميتـاا ستر

ا ااإعفرءا–ب امتلدل امف اسعي امال ااحتركيو امفا: احماك  مفااا قرحواحت اتمابااا سدربمذحؾ
ا ماحتسدباأ ا اع ـااحتماهواماست اؿااحمتلبااحمظيف اامتقل  اعتميوااحمارح ااحمكليواعمممر

ا ااح رـ ااحمرؿ اه س اما  ااح تميو اوسمط ااحمت م يفاأ ااأماما همرؿاأق افااك  احماابااأ اءاحتقليس
ا:همردوسطيفااا عفرءميتـا.اماحمسؤمحيو
 .مال ااحتركيواأعترءمفاثلثااا عفرءيق ـاطلبااأف -
 .ا عترءطلقواح   ااحمادر  لديواا عفرءيل ساقساسااأف -

ا
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قرحوااتتخربا–ثرتيرا ا:احتركيوم يسااما 
ا -اأ ااحتركيو ااتتخربام يس ااحمتلب  ايومتمفاأعترءاميسو احيذا أ امال ااأوخرداق 

مفا(ا1)حيرااحمر ةااأورستمفاتماأسااحوسمطااحت اااحت و مد  ا امفاخرسايرااأماحتركيوا
ا ايلرس ااإح احقرتمف ااحمسوكيف اعل  اماك ةاااأفاما لؿ احتلميت احمسة ايومف حتلميت

احوفاق ا  ااحمال ااأعترءاحمطلقواح   ااا  لديوأيتتخبام يسااحلتركيوامفايكلؿاعل ا
ا اهذه اعل  ااحمسوكيف ااك  ااا  لديويكلؿ اعل  ااحكرلليف اديف ااحتترأ  ايتـ اأعل حذا

 مفاكراوااأل اأ ااحتلميتااحثرت ااا لماتاأوثسيوميتتخبامفايكلؿاعل ااا لمات
 .م يتواو  لدي

اا قرحويق ـاطلبا احيرااحقرتمفااأورساحت ااا قرحواإذااتمأستاأسدرب ام يسااحتركيوااإقرحو -اب
اأإذا اميلمتااحمال اعل اهذاااحطلبا اقرـاممفااحقرعماأماحمال ااأعترءمفاخم ا
احمال ايقرؿام يسااحتركيوامفاأعترءااحمطلقواح   ااا  لديواأ لديواا قرحومراأي اقساسا

ي خؿاأ اا ختلرلرتااحكلسيواحمال ااحتركيواممفاثـاأيماقساسااا قرحومقساسا.متلدل
حوفايامماحم يسا امثؿامال ااحمكرأظوااأخسىيتمقؼاعل املر قواايوااتيرع ا اإ اسل

يكظسااحتداأ ا)احت اتلتاعل اامفااح ستمسا500احتركيواا عتساضاعليلامأقراحلمر ةا
ا.ا  اسلمكوموااحقترءااأمرـا(امفااحط فاإ اسلساقسااأمعمؿااألاحقماتيفاعل اتكليفا

ا

احملر قوادر  لديوااحدسيطواعل ااحخطواا متيوااحمكليوااحمق موامفاقدؿاإ اسةاوسطوااحتركيواا-ثرحثرا
مفاميرـااحمال ااحمكل ادوؿامستميرتلااأسرس أرحكفرظاعل ااحتظرـااح رـاامءا.دماسطوام يسااحتركيو

هذهااحخطوااإع ا اإفأ اكيفا اأقطااا متيوؿادرحملر قواعل ااحخطوام مسامال ااحتركيوايتمث ا
اعل اعرتؽا ايقع ااإ اسةمتتفيذهر ااحت اتق مير ااحتركيو اا–وسطو ااحتد يو م يسااإح ا–اا  اسيودرعتدرس

ا.احدسيطوادر  لديومال ااحتركيواحلملر قواعلييرااإح اا خيسحيسأ يرا ااحتركيوا

ا
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ا ااح ساسرتاماحا-ساد ر اإح اتق يـ كرحتير اما  ااحتركيو ادتطميس ااحمت لقو ااحمار ت اورأو اأ  ااح لميو دكمث
سرحفرامفااحمسرعؿااحمتركواحلمارح ااحمكليوااأمتكتراسلمبااحدكمثاماح ساسرتاومراا.مال ااحقترء

ماح ساسرتااحت ايق ميرا امفاااؿاتك ي ااحموروؿاما كتيرارتامم سأواويفيوااحت رمؿام يرامم رحاتير
علييرااا طاعمال ااحقترءاح سضااإح تسأعااأ ااحمار تااحمت لقوادتطميسااحتركيواكيومال ااحتر

ا.ماستليرـااحقساساتامتير

ا

ا اا-خرمسر ااحتماك  امارح  امع اماحمومسة اماحتتسيؽ ايكقؽااا خسىاحت رمف ادمر ااحقترء ممال 
ااح رمو اتا.احمللكو اورف اه ؼاكقيؽااحمحمر ااح رمو ااا  اسةللكو امستميرتير ادوؿ اهذهاأرفاتكقيؽ 

ا ااحمستميرت اهذه اديف اماحتتسيؽ ااحت رمف ايتطلب ااحمللكو امارح ا  امع ااحتركيو امال  اي مؿ حذا
درحتتسيؽاماحت رمفامعاامفاايواثرتيواامال ااحقترءمفاايواممعاأ اذاتااحقترءااا خسىاحتماك ا

 .د ضاحتكقيؽااحمللكوااح رمو

 

 :اختلرلرتامرحيوا-3

ا ااحتركيو اػػػػومارحا–يمرس امال  اما قتيو ااحمكرأظرت ااحمرحيواا–  اا ختلرلرت امف املو
ا:اأهمير

ماحت اتتـاتمع ااحممامتوااحتو يليوا اموسمعاممامتوامال ااحتركيواادإع ا يقمـامال ااحتركيواا–ام ا
ا ا ااقؿ اورتت اماف اا-ما ستثمرسيو ااحكرؿ اا–دطدي و اماحقترء ااحمكرأظو اممامتو امف ااح ماعسا  احقلو تتياو

 .أييرااح مرحيومحل ساهذهااح ماعسامقلواااحممام ة

 ادرحملر قواعلييراايقمـامال ااحتركيوموسمعااحممامتوادرحتسدواح ماعسااحتركيوااإع ا د  اا:سقرديوا–ثرتيرا
مطلقوااأ لديوتومفااأفيابااأتيرحوفات تق ا ااحاممواحلتل يؽاعلييرااا  لديومافاحـايك  ااحموسعاتمعا
مد  ااحملر قواياباعل ااحمال اسأعا ات ايقمـاديرامال ااحقترءاماحمكرأظوقيرسراعل ااحملر قوااح
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ا ااإح احممامتو ااحقترء امال  ا  ااحتماك  امارح  امع ادتمكي هر ايقمـ ااا خسىاحذل مال ااإح مسأ ير
 .احمكرأظو

 

 :اختلرلرتاسقرديوا-2

ا:تومؿاهذهاا ختلرلرتاما
مفام ىاموسمعيتيرااحتت و اأعمرحيرتساقبااأر  اسة .وأ ااحتركياا  اسيواحسقردواعل اسيسااح مليرتاا–اأم 
ا.ا  اسلمهذااهمامكتمىااح مؿا اورحسقردوااحت ايمرسسيرااحقترءا عتيرتساقبامفاايواخرسايوااأفقدؿا

احسعرسيوااا  اسيواتطاقرامفااحسقردوااحسعرسيوااحت اتمرسسيرااحايرتااحسقردواعل ااح ماعسااحمكليواا–ثرتيرا
يملؾاأييرااماحسقردوااحت ايمرسسيرامال ااحتركيوا  امتختعاحيراا  اسلت تمهراأ ااحسلـااعل اتلؾااحت 

ااأماسكباأماإح رء ات  يؿ ااا  اسيواحقساسات ااحمكليو ااحمارح  اعف ااحلر سة ا  اعل  ا مسه سأعاميقتلس
 ا.احتمليرتااحاممواأ اهذاااحو فاإح امال ااحقترء

ا

ا:احترحيواحإلاساءاتحمال ااحتركيوا عمةااحقرعممقرـا امأقرالامت(ا52)احقرتمفاأ ااحمر ةااأدرحمق ا
احت اي ق هرامال ااحتركيواا- مفاا ستثترعيواا–كلسااأ ااحالسرتاا عتير يواتتـا عمةااحقرعممقرـاا-5

ا.هرمواأييرااقساساتاتخرذااإح ماحت اق ايلرسا
ااأفا-3 ايومف د اءاا طاعا  ساضكتمسه ااما  ااأفاحسألا مف احل  فاكؽاا احتلميتاحكؽاأ ايومف

ا.يومفاكت احم يسااحتركيواكؽاأيلاأف مفاا د عترعلأ ااحمال امترطاكلسااااحتلميت
ا

متووؿامارح ااحتماك اااماءاامفا ااح اتماك ا–عر ةامدتدااح ستمساا–تقسـار قتيواأامأخيسا
متور اتومفااحميرـا امءاأسعامفاا اماك ةااإ اسيومك ةااإطرسمي مؿاا ثترفاأ ا اا قتيوااحت اتتد يرا

ا.در لؿماح اقواديتيمراعاقوااحفسعا ااحمترطوادوؿامتيـامتورديوا
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ايقتت ا اتق ـ اعفااحفسعااأفحوؿامر ااأمتتفؽااحقساساتااحلر سة اقساساتاحترد وامعااا  اسيواحايو
اح مؿااإطرسمه امس حواماس ةاأ اا–احت رسضااأممأ اكرؿااحخاؼا ااحمتدمعوااا  اسيواحايوااأماا لؿ
مراحـاتوفاتلؾا اتومفااحقساساتااحلر سةاعفامال ااحتركيواماادوااحتفرذاماحتطديؽاأ ااحتركيوااا–اا  اسل

حلااأورستامهذاامر.حقساساتامال ااحقترءاا محميوأف اهذهااحكرحواتومفا ااحقساساتاتت لؽاد ممـااحقترء
قساساتامال ااحتركيوامعاقساساتامال ااأ اكرحوات رسض"امفااحقرتمفاماحت اتلتاعل ا(ا50)احمر ةا

 ."أيمراحماورفااحقساسااحمتخذايت لؽاد ممـااحقترءاحألخيساا محميواحقترءاتومفا

ا

ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا
ا
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ااحفسعااحثرحث
 احكقمؽاما متيرمات

ا
مرايسمفااإد اءاحكؽاأ ااألكسيوااحسألااأتماعيراحمارح ااحمكليواداميعاا عترءوفؿااحقرتمفا

اااءمأسااأأورسمفا مح ؿااحموسعاأ اهذااق اسريسااح ستمسااح ساق ااحذلاوفؿااحكؽاأ اكسيوااحت ديساأ ا 
كسيوااحت ديسا:ااأم ا:توفؿااح محو ادمرا ايخؿادرحتظرـااح رـاماآل اب"اماحت اارءاتليرا امتلاا24احمر ةا

ا...."اعفااحسألادوؿااحمسرعؿ
ايتمتعا ااحت ديسااحمارح اأعترءممفاثـ ادكسيو ااإفعل ااأساعيـعفاااحمكليو امقي ةهذه ااحكسيو

ا:دقي يفااثتيفا
ا.احمترقورتاحكسيواعل ااتقتلساهذهاأفا–اا مؿ
ا.تومفامخرحفواحلتظرـااح رـامأ ا ماحليرقوااآل ابتومفاأ اك م ااأفا–ثرتيرا

ا
حق اك  ااحموسعا اإحيلسم وااحمال ااحذلايتتم ااإح اأ عترءاك ااأسرءحوفامرااحكوـاأيمراحما

ميسا اديرامتعااح تماعفااحمورسوواأ ا ايموفامفاخاحيراتدطااح مؿاأ ااحمال اتتمثؿادرحتتكيوااآحيو
امفاالسرتااحمال اأوثساأمالسوا امت لامفااحكتمسادؿامت لامفااحمورسووادرحتقرشا  اهتر م اتقل 
د اء ا.مفاتقرورتاديرااحموسعاتدطااحالسرتاممراياسلاأييراأسا مه اتمعامفااح قمدرتااحت ا اااآلساءاما 

سم وااحمال اتتياواتلسؼالر ساعتلااإح اح تمااإسرءة اميوتسطاحتتكيوااح تماعفااحالسوا
عفااحقيرـااورمتترعل اسلديرااأمحسألام يفااإد اءهاأمعمؿامرااوإتيرتلسماءاأورفاهذاااحتلسؼاايارديرا ا

ااحمسر ادسم وااحمال اإح يؤ لاوؿاذحؾااأفد مؿاعل ا ا امياباحلتتكيوال مسا  ع  ااد  لديوقساسهر
ا.احكرتسيفاا عترء

احتظلـامتلاح ىااأل ااحمال ااأمرـميموفاحل تمااحذلايل سادكقلاقساسااحتتكيواا عتساضاعليلا
حوفاأ اكرؿا امرااقتتعااحمال ادمدسساتااح تماأللاسكباقساسااحتتكيوااأإذا ااحمال ااحذلال ساعتلا

 احاعتساضاعل ااحقساساا  اسلمكوموااحقترءااإح لامءااحمال اعل اقساسااحتتكيواأرفاحل تمااحاإلساس
ا امأؽ اااآلحيرتعل  اسدؽ ااإحييراا ورسةاحت  ا  ااحتقرت  اكؽ اوفرحو امف اماتطاقر مكوموااأل ستاأإذا 
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ا ااا  اسلاحقترء اادإح رءكومر ااحتسساااحلر ساحقساس ادرحت ميضاعف ااحمطرحدو احل تم اأيدق  دكؽااح تم
ح رءاحذلاحكؽادلا ااحاآثرساما  ااأمرقساسااحذلال سادكقلا فااحقساساتـاتتفيذه مفاا وثسورفاقساسااحتتكيو

ا.كتمساالسرتااحمال ااإح السوامافااح تمااستكلؿاكومرادرح رءهاأيتفذااحكوـامي م ااح تما

أ اا–ي  اا ا احتركيواأماحقترءااأممال ااحمكرأظواعتماسماءاأورفاا احمكل عتمااحمال اما
دؿاهماا تطمعيري  ااعمللا اأفومراا عرمرممظفراا-ستماتااأسدعت اتمت اعل ام ىام ةااح تميواماحاإثترء

ا.دمثردوامولؼادخ مواعرمو

ا555مفاقرتمفااح قمدرتااح ساق اسقـا(ا3/ا55)مارءات سيؼااحمولؼادخ مواعرمواأ ااحمر ةاا
ااد تلاحم  ؿاا5525حستوا احكومموااعرمؿاأتيطتادلاميمواعرمواأ اخ مواأممستخ ـااأموؿاممظؼا"

ا احير ااحترد و اماحملرح  ااحسسميو امودل ااحسسميو اسعي ااأمم ماعسهر اذحؾ اميومؿ اسقردتير اتكت احممتمعو
احممساءامتمادلاماحممساءامأعترءااحمارح ااحتيرديواما  اسيواماحدل يواومرايومؿااحمكوميفاماحخدساءاممواءا

ا ااحست يوييف)اح اعتيف ا( امأعترء ااحقترعييف اماحكسا  اممستخ م اماحملفيف امم يسل اإ اسة مارح 
اأمإك ىا ماعسهرااحسسميوااأماحمؤسسرتاماحوسورتاماحام يرتاماحمتظمرتاماحمتوآتااحت اتسرهـااحكومموا

د يسااأمودلااحسسميواأ امرحيرادتليبامراد يوالفواورتت امعل ااح ممـاوؿامفايقمـادخ مواعرمواد اسا
ا"اأاس

ااحمولؼادخ مواممفاثـاأ تمااحمال ااحمكل ايتمتعادرحكم ا عرموريوااحقرتمتيوااحت ايتمتعادير
مرااستمح اعل ااأإذا.ماحتو ي ااحت ايتمتعاديرااحمولؼادخ مواعرمواا دركواأسدربومرااتلايختعاحذاتا

ذاا مختلسرمرؿاعرع احل محواحـاي  اسرسقرادؿا احمتكوااأمي  اعل اسديؿااحي يواااستلـامر امفااح يسا اما 
ا.دؿاي  امستوير

ااورسأما ااإح احموسع ااحمرحيو اا عترءاحمماير ااحمكليو ااحمارح  ااحمورأ ةاامأطلؽ  املؼ عليير
عتمااحمال احي اممظفرايستكؽاساتدرادؿاهمامولؼادخ مواعرموايقمـاد مؿااأفت وي ااعل ا ااحويسيوا
ااا  اسةحلرح ا اامورأ ةاأممقردؿاااس اميم  ممايرااحمارح ااحمكليوامفاكيثااحاأعترءاحموسعاديفاامق 

ا:مومراي ت ا ااحمليوااحت ايكلػػػػػؿاعلييراوؿامتيـا
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ا -اأ ااحم يساا–عتمامال ااحمكرأظو ايتقرتره امر ات ر ؿ اويسيو امورأ ة اخ متل ميستكؽاأ امقردؿ
عتمامال ااحمكرأظواي  اد ساوام يسااإفي ت ااماحكوـااحمتق ـا .ااح رـامفاساتباممخللرت

 .ارترهااحم يسااح رـدؿايستكؽامورأ ةاويسيوات ر ؿامرايتقا عرـ
ميستكؽاهؤ ءامقردؿاخ متيـاأ ااحمال امورأ ةاويسيوات ر ؿاا–عتمامال ااحقترءاماحتركيوا -اب

عتمامال ااإفي ت اا اأيترمهذاااحكوـا امرايتقرترهام رمفام يساعرـامفاساتباممخللرت
ااأماحقترءا ايقتلس ا ام رمفام يساعرـ اد ساو ااحكوـاحتركيو ادم رمفاهذا احم يسااعل امسرماتيـ

 . يسااح رـامفاكيثااحمورأ ةا 
اورفاتمعلاا–عتمااحمال ااحمكل ا -ات امر ااحمترلباد  اا–اير متسسلاا-5/0/3002ممفاو لما

ااا كورـ اهؤ ء اعل  ااحمتق مو ااحمال ا  اتمع امكسب امال ا  اعتميو اتستمما اممف اورف أرف
ايتسرممفامعااحم يسااح رـاأ ااحساتباماحمخللرتاأإتيـمكرأظوا ااإفاأمر  مال ااأعترءورتما
 .يتسرممفامعام رمت ااحم يسااح رـامفاكيثااحساتباماحمخللرتاأإتيـتركيوااأمقترءا

 

ك  ااحموسعاحلقرعميفادلاد ضااحممايراومراأسضاا وديسةاأهميوي  ااح مؿاأ ااحمال ااحمكل اذااا
ا:ا كورـمأيمرايل اد ترامفاهذهاا احقيم علييـاد ضا

ااحمال ااحمك -5 اعتم ااحموسع امتع ااحمال امديف اأ  ااح تميو اديف ااحامع امف ااألل  اأمعمؿ
اما حتماـااأفاإذا أخسمتلباسسم ا ااحتفسغااحترـ اتقتت امتيـ ااحت اتقعاعلييـ ااحاسيمو احميرـ

ا.مفاعمؿاأوثسدرح مؿامع ـاتوتيتااحاي اماحفوساماحم ءاعل ا
اا -3 اأ  احل تميو ااتتخردل اقدؿ ادير اي مؿ ااح تم ااحت اورف ااحايو ااحموسع ااحـم اأفحمال ااحمكل 

اأمتمرتعاأ اذحؾاد يواكاواأ ااأل اكلمحلاعل ااحمماأقواعل اتفس لامفااح مؿاديرااأمستسيؿا
 .ممقتتيرتلذسي واكت احماورتتا ماع ااح مؿا

معل ا اح تمااحمال ااحمكل ااح م ةااح امظيفتلااحسردقواد  ااتتيرءام ةااح تميواأ ااحمال ا -2
 .ياممامت لامفااح م ةاحمظيفتلااحسردقوا األ اييؿاذحؾااحايرتااحسسميواذاتااح اقواتس

ا -0 ااح مسةاا تتخرديوا ات  ام ة  استماتااحت اتمثؿام ةااح تميواأ ااحمال ااحمكل ااا سدعاأل 
 .اح امةاماحتسأيعاماحتقرع ا  ساضخ موا
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و ءامفاداإيتركيراحتقرع ا د امفااأكورـمحت   ا ايستكؽاعتمااحمال ااحمكل اساتدراتقرع يرا -1
 :احتفليؿاأيمرايل ا

ا -اأ ا؟ ااحتقرع ل ااحساتب ايستكؽ ااأورسمف امف اوؿ ااستكقرؽ احمارح ااحمكليوااأعترءاحقرتمف
مكرأظا)اا  اسيومسؤسرءااحمك اتا ا(امال ااحتركيواا–مال ااحقترءاا–مال ااحمكرأظوا)
اا– اا–قرعممقرـ اتركيو ام يس ا( ااإح اإترأو  ااحمكرأظ اترعد  اتـ  ااتتخرديـ اأورف مأقرااسماء

 .حلساتبااحتقرع ل ا5/0/3002و لماامترلديـاد  اترسيخااأمحلقرتمفااحترأذا
 :احترحيواا كماؿاستكقرؽااحساتبااحتقرع ل؟ايستكؽااحساتبااحتقرع لاأ ااأكماؿمراه ا -اب

 امترلديـاد  ا يومفااستكقرؽااحساتبااحتقرع لاأ اا5/0/3002درحتسدواحمفاو لما
مثرتيراأ ا اتقؿاعفاستوااويسااةاخ مواأ ليوا تومفاح يلام اأفاا مح  اكرحتيفا
 .ااحم ةااحمتدقيواحل تميواأثترءميرملااأ اءد اماي يقلاعفااإلردتلكرحوا

 ا ااحمكرأظرتااحترأذا عترءدرحتسدو اقرتمف اظؿ ااحمارح ااحمتتخديفاأ  ااوتسطا  أق 
ا اتكقؽ ااحتقرع ل ااحساتب اكرحتيفاإك ى ستكقرقيـ ااا مح   ااح مسةاااتتيرء م ة

ممفاثـاأرح تمااحذلاا.ا تتخرديواماحثرتيواكرحواإلردتلاد اماي يقلاعفاأ اءاميرمل
اأفيستكؽاساتدراتقرع يراكت امافاورتتام ةااح تميواعل اموؾاايقرؿامفااحمال ا 

 .تتتي 
ااحمورأ ةا%اا40ويؼايتـااكتسربااحساتبااحتقرع لا؟ايكتسبااحساتبااحتقرع لادتسدوا -ات مفا

 .ـاتك ي هرادمماباهذاااحقرتمفاحت ايتقرتمتيراامات
ا -اث اذوسهـ اسدؽ اممف ااك  اتمأ  احم اأيمر ااحكوـ ااأممر اأ  امأقرااأثترءاستوي  ااح تميو؟ م ة

يستكؽاهذاااحساتبااحمسثواا3002سقـاحستواا33حيراقرتمفااحتقرع ااحممك ااأورساحت ااحألكورـ
 .احوسعيمف

مظيفتلااإح رؿاعم ةااح تماأ اك اهؿاياممااحامعاديفااحساتبااحتقرع لاماحساتبااحمظيف ا -اج
مفاقرتمفااحتقرع ااحممك اسقـاا55احمر ةاا كورـاستتر اااحسردقواد  ااتتيرءااح مسةاا تتخرديو؟ا

اا33 اا3002حستو اماحدت  ااأم احم  ؿ ااحمر ة ااحمكرأظرتا54مف اقرتمف امف مماسةااأل ست 
ا30/3/3004دترسيخاا352احوؤمفااحقرتمتيوات ميمرادرحسقـا/اهيعوااحتقرع ااحمطتيو/ااحمرحيو

مورأ ةاتلسؼاحلمتقرع امفااأمساتبااأل ياممااحامعاديفااحساتبااحتقرع لامديفا“اارءاأيلا
ااح محو ا. اأ اعتميواادإمورفماف ااتتخرديـ اتـ اممفاسدؽاماف ااح اعـ ااحماؾ اعل  احممظفيف
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عت اا أتؿااختيرسااحساتباامتماديـمكرأظيفااأماا  اسيومارح ااحمكرأظرتامسؤسرءااحمك اتا
وتربامماسةااأورسموذحؾا“ااختيرسااحساتبااحتقرع لاد  ااتتيرءام ةااح تميوااأماحتفسغادرح مؿا

احم تمفاا3/3/3004أ اا122احوؤمفااحقرتمتيواذلااح   ا/اهيعوااحتقرع ااحمطتيو/ااحمرحيوا
أ االيـدإقمأسمعاهيعوااحتقرع امتكتاممتمعاقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظموااأقسرـورأوااإح 

ياممااحامعاديفااحساتبااحتقرع لااحمقسسادمماباقرتمفااحمكرأظرتا يساا “امتلاا0احفقسةا
مخللرتاويسيوامفااأممورأ ةاويسيوااأمساتباامألا3004حستواا35سقـاادإقليـاحمتتظموا

 “اح محوا
ا

تلربااوتسطااحموسعاتكقيؽا امتاسلااحمترقورتاأيلادف رحيوامتسويما احيمرس ااحمال امظرعفلاما
ياممااأرفاحـايتكقؽاهذاااحتلربا  اورؼاحلكواا ت قر ااا عترءكتمساع  ام يفامفااأل ام يفا

اا  لديومق اسلفتراديرفامفيمـا ااا عترءاحمطلقواح   ااا  لديوماحتلربااحمطلمباهما اات قر ااحالسوا
ا ااحموسعاأ ااحمر ة ااحت اعسأير ا5)احمطلقو اماحت ات ت اتلؼا مفااحقرتمفا( احول اماع اااا عترءع  

عت ااوتساطلاتمعااأهميواقؿاامأخسىاعتقر ترادرفااحموسعاكرمؿااحتمييماديفامسرعؿاميمواامأسلفتر اماك 
 الكواات قر ااحالسواماحت اسيتـامترقوواممتمعرتاهرمواأييرااأهميواا ممساأوثسمح ؿامفا اا  لديو

اا.اا أسا مق ايل ساعتيراقساساتاتم اع  اوديسامفا

ا اتق ـ ااأإذامعل امر اهذهااأسي مر امترفاتتخذ ااحمارح ااحمكليوا د  احتلميتاعل اقساساأ ااك 
مراحـايتدااحموسعاعل ا ا(ااحكرتسيفاماع ااماك اا عترءتلؼا)ااا قؿاحدسيطواعل اادر  لديواحقساساتا
 .أهميتيريق سااحموسعااأكماؿمطلقواأ ااأ لديو

ا

ا

ا
ا
ا
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اكؿااحمارح ااحمكليو
اا

ا:يمرايت لؽادكؿااحمارح ااحمكليوا د امفاديرفااحفستيرتااحترحيوأاأمر
اا:احكؿاأسدربا–اأم 

مكليواسلطواتق يسيواماس واأ ااأـسماءاورتتامسوميوااا  اسةاحموسعاق امت ااأفتويساأ ااحد ءا
سيوااحت اماحسلطوااحتق يسيواحا اسةاتمعامفااحك اهذهااحمر ةااأمس تيرتك ي ام ىاتماأساوسمطااحكؿااحت ا

األل متق يسا اماختيرسامقتات خلير احتق يساخطمسةاد ضااحكر تااحماق يوااحت اتك ثاا  اسةتتمتعاديرا
ا.احمسرعؿاحمماايواهذهااحكرحو

احمقتااحذلاتت خؿااا  اسةتخترسااأفك احيرااا ت وت ايومفااد وورؿمتظيساهذهااحسلطوااحتق يسيوا
 اا متترعاعفااحت خؿااأـاادت اءسلطواتق يساماس واأ ااحت خؿااأم اةألإل اسا تمتتعاأيلاعفااحت خؿااأمأيلا
اسيمرااإخاؿسؼااحلر ساعفااحمال ااحمكل احيراثرتيراسلطواتق يسيواماس واأ ااعتدرساهذاااحتلاأفومرا

ا سلطواتق يسيواماس واأاحإل اسةامأخيسا ا ؟ااأـورتتاأيلامخرحفواحل ستمسااأم ا؟اأـاحممولواحلاادر عمرؿ
ا.اختيرسااحمقتااحذلاتت خؿاأيل

د أايت خؿااا  اسلاحقرت ااأفاإ  امسقردوااحقترءاعل اهذهااحسلطوااحتق يسيواتور اتومفامك م ةا
ايسم ادسقردوااحماعموااحسلطوااحتق يسيودرحسقردواعل ا سلطوااأفتديفااأفممفااحتسمسلا امفاخاؿامر

اأر لؿاا  اسةاأعمرؿ ااحقرع ةااح رمواأ ااحسقردواعل ااحقترءاأ ااحسقردواعل ااحماعمواه ااستثترءاعل
 امفاموسمعيوااحتلسؼاااحت و أ اتق يساماعمواقساساتيرا اماقتلرساسقردوااحقترءاعل ااا  اسةهمااستقاؿا

ااا  اسةم ىااتفرؽاتلسؼااأل ااحقرتمف امع اقساساتااحتدطا  عل ااحكقمؽاا-مثاا–حوفادرحتظساحخطمسة
ا اترءايدسطاسقردتلاعل ااحماعموماحكسيرتاأرفااحق يت خؿاأيلااحقترءاحسقردوااآخسهترحؾامي افااأفومر

ا.احتترسباأممهمامرايطلؽاعليلاالطاكراسقردوااح لما ااحت  يباحماعمواأيمرايت لؽادقساساتا
ا

ا:احترحيواا سدربهذاامتكؿااحمارح ااحمكليواعت اتكقؽااك ا
درحتظرـااحامسوملاس دوااا خذاإح حـاتلا ااح مؿاا–لوااحيلاا خاؿااحاسيـادر عمرؿاماحميرـااحممو -5

أرفاحـايستطعااحمال ااحمكل ااحقيرـا اعل ااحمستمىااحمكل ااا  اسيوحل مليوااأأتؿاأ اءأ ا
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كؿاهذاااحمال اماتتخربااا أتؿورفامفا اماحت اتتمثؿادتكقيؽااحلرح ااح رـااا سر دمظيفتلا
ا.اآخسمال ا

ااح ستمساماح -3 اورتتاا–اا  اسةمفامظرعؼاا–قماتيفامخرحفو ااأـمسوميو احمد أاا–مكليو اح مؿامأقر
ا ااألاحموسمعيو ادوؿ ااحقرتمتيو ااحقماع  ااأتماعيراكتساـ ادمقتترهر اماح مؿ اهذها  اقمو اأ  مي ت 

اماحقماتيف ااح ستمس ااحقماع  ا  ااا  اسيوماحتلسأرت ات تدس ااحقماع  اتلؾ اتخرحؼ اموسمعواحت  ا يس
ا اا ح رءمماادو اما  اد   امف اعليل اياب ااح ستمسااأفاحمال ااحمكل  اأ  ااحماس ة ااحقماع  يكتـس

أرفا اومراياباعلييرااكتساـااحقماتيفااحترظمواح مليراماختلرلرتير اعمممرامتلؾااحمتللواد مليرا
ا.خرحفتيراماباكؿاهذهااحمارح 

عفااحمارح ايوتسطااحموسعاأ اا لبااحقساساتااحلر سةاا–أق افاثلثاا عترءاوسمطااح تميواا -2
ا اا–اأ لديواحمكليو امطلقو اورتت ااأمسماء ادسيطو ااأإذا  اثلث اأق  احمال اوسمطااأعترءمر

ذحؾاي ؿاعل ااإف ادؿا ا عترءمموترامذحؾاحلخلؿااحوديساأ اع  اااحقساساتاح تميواحـايوفااتخرذا
حلوسمطااهترحؾاخلؿاأودساأ اعمليوااحتسوي اماحتل يؽاعل ااحمسوكيفاماحت و امفااستيفرعيـاإف

 .ا ي اآخسحذاا د امفاكؿااحمال اماتتخربا ااحت اك  هرااحموسع
ا

ا:ااحايرتااحت ايكؽاحيراكؿااحمارح ااحمكليوا–ثرتيرا
ا اتكقؽااك  اد   امذحؾ ااحمارح ااحمكليو اكؿ ااحايرتااحترحيو ااحسردؽااأسدربتتمح  اا ورسةاحكؿ

ا:مومراي ت  اقيرميرادذحؾاسلطواتق يسيوامه اتتمتعاأ  حير
 :يكؿامال ااحمكرأظوادطسيقتيفاا–ؿامال ااحمكرأظواك -5

احكؿااأفق ساذحؾااحمال ااإذاا دتفسليكؿااحمال اتفسلاا:احمكرأظومال ااحكؿادماسطوا -
مدقساسايتـااأعترعلدترءااعل اطلباثلثاا دتفسلمفادقرءااحمال احذاايقمـادكؿاتفسلااأأتؿ
 .ادر  لديوااحمطلقواح   اأعترءااحمال ااتخرذه

يكؿامال ااحمكرأظوامفاقدؿامال ااحتمابادترءااعل اطلبا:امال ااحتماباماسطوااحكؿاد -
اذحؾااحمال ااأعترءطلبامفاثلثاع  ااأميسأ لاحلااحمكرأظا ميتخذامال ااحتماباقساسا 

 .احكؿادر  لديوااحمطلقواح   اأعترعل
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 :تكؿاهذهااحمارح ادرحطسؽااحترحيوا–مال ااحتركيوااأمكؿامال ااحقترءا -3
اد - ااحكؿ اماسطو ااحقترء امال  ااحمال ا: ايتخذه ادقساس ادتفسل اتفسل ااحقترء امال  يكؿ

 .اأعترعلدترءااعل اطلبايق ـامفاثلثاا–اأسلفترومراا–اأعترعلاحمطلقواح   اادر  لديو
حمال ااحمكرأظواكؿاالامفااحمارح ااحمكليوااحترد واحتلؾا:امال ااحمكرأظوااحكؿادماسطوا -

اعل اطلبا احمكرأظوادر  لديوااحمطلقواح   اأعترعلدقساسايتخذهامال اا ااحمكرأظوا دترءا
 .مفااحقرعممقرـااماثلثاأعترءامال ااحقترء

 
 :احطسيقتيفااحترحيتيفاادإك ىيكؿامال ااحتركيواا–كؿامال ااحتركيوا -2

ا - ادماسطو ااحكؿ ااحتركيو امال  ا: ايتخذه ادقساس ادتفسل اتفسل ااحتركيو امال  ادر  لديويكؿ
 .أعترعلمدترءااعل اطلبايق ملاثلثا ااأعترعلاحمطلقواح   ا

يكؿامال ااحمكرأظوامال ااحتركيوادترءااعل اطلبايق ملا:امال ااحمكرأظوااحكؿادماسطوا -
ا ااحتركيو ااأمم يس ا مال ااحتركيواأعترءثلث ااحكؿ اقساس امال ااحمكرأظو ادر  لديوميتخذ
 .أعترعلاحمطلقواح   ا

 
اا:ا عتساضاعل اقساسااحكؿاا–ثرحثرا

 امحمراورتتاوفرحوااحتقرت اكؽاحلاميعا ااإ اسلحقساسااحلر سادكؿااحمال ااحمكل اقساساحمراورفاا
أرفا امفااحسقردوااإ اسلقساسااألمفااح ستمسااحت امت تااحتداعل اتكليفاا500ممساعرةاحتدااحمر ةا

ا.كؽاا عتساضاموفمؿاعل اقساسااحكؿ
قساسااحكؿاخاؿاخمسواعوسااميكؽاحوؿامفااحمال ااحمتكؿاأماحثلثاأعترعلاأفاي تسضاعل 

امفاترسيخال مسه ايممر ااحقرتمفا  ااحط فااحت اك  هر اايو ااح لير اا تكر يو ااحمكومو ات   اثرتيو مفاايو
ااحط مفا احلتظساأ اهذه امفاترسيخاتسايللا  اأفاتدتاأ اا عتساضاخاؿاثاثمفايممر معل ااحمكومو

 .ح يير
ذا احمال ااك ااأمرـيومفاا–حسيرؽااحسردؽاعل امأؽااا–مرال ساقساساكؿااحمال ااحمكل ااما 

احمكومواا تكر يوااأمرـا عتساضاعليلاخاؿاخمسواعوسايممرااأم ااحتسليـادرحقساسامتتفيذهااأمرخيرسيفا
ل مساقساسااحملر قواعل اقساسااحكؿامفااحمكوموااأمممفاثـاأرفااتتيرءام ةااحط فا مفاتق يملا ااح ليرا



 

83 

 

حلااأورستماحذلامأقراحتمعااحمال ااحمكل ا ااتتخردرتاا ي ةااإاساءاإح ةايلرساحل عما اا تكر يوااح ليرا
ا:مومرايل امفااحقرتمفا(ا35)احمر ةا

ا:امال ااحمكرأظواا–اأم 

ااحموسعااحمكرأظادتمايلا امهتراتل سااح عمةا تتخربامال امكرأظواا ي امفااحمكرأظ مق ااحـم
ورفااحسدبااأإذا ااحت امت تلامفاتمايلااح عمةااسدربا مأ اكرحواع ـاقيرملادذحؾاتميماديفا ااح عمةا

ا ااستتر ا امكلل ايكؿ امف اأرف ادتمايييراأفاحتفميضادر ختلرداامد أاإح موسمعر ايقمـ ورفااإذااأمر 
احلمسرءحوا اتا للام ستر اقرتمتيو امخرحفو ااح عمة اامتترعااحمكرأظاعفاتمايل احسدبا يساموسمعاأي تدس

ا.احقترعيوا

ااأمر امال ااحمكرأظو اا–احق يـ اا-احمتكؿ ايتتي اومر اترسيخيفااأسلفترأرفاعملل امفااك  اأمر 
خمسػػػػػػػػػوااألمسمسام ةاا عتساضااأم اترسيخال مساقساساتل يؽاقساسااحكؿامفااحمكومواا تكر يوااح ليرا

اا عتساض ا مف ايممر ا.عوس ادتلسيؼ ااحمكرأظ امال ااا ممسميستمس ااتتخرب احكيف احلمكرأظو احيمميو
ا.ا ي ايتمح ااختيرسامكرأظامترعديفاحلامكرأظو

ا

ا:مال ااحقترءاا–ثرتيرا

ا ااحقرعممقرـ امف اا ي  اقترء امال  ا تتخرب ااح عمة اتل س اسدؽ امر امساعرة امع احذاتا  مأقر
ا.احيمميواحلقترءاحكيفااتتخربامال اقترءاا ي اا ممسيستمسااحقرعممقرـادتلسيؼااأفاحتمقيترتاعل ا

ا

اا:احتركيومال اا-ثرحثر

ا تتخربامال اتركيواا ي امفام يسااحتركيومعام اسدؽاتل سااح عمة ميستمساهذاا اساعرةامر
ا.دتلسيؼااحوؤمفااحيمميواحلتركيواحكيفااتتخربامال اتركيواا ي اا خيس

ا
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ا:احمتستدواعل اقساسااحكؿااآلثرساإح اأخيسامتويسا
ا:احكؿدرحتسدواحلقساساتااحلر سةاعفااحمارح ااحمتكلواقدؿال مساقساساا-اأم 

 ا.تل  ادقساسامفااحمال ااحا ي اأمحـات  ؿاالكيكوامراآثرسهرت تدساهذهااحقساساتاترأذةامتستباما
ااحكؿايمرس اورمؿااإفدؿا ااحدتاأ اقساس اقدؿ ا اأرفاحل امديذا ااحمال ااحمتكؿاد لاقي  ايقي  احموسعاحـ

ا.قي ااأل مفااأعمرحل
ا

ا:احمال ااحمتكؿاا عترءدرحتسدواا–ثرتيرا
احكؿادمثردوااإاساءاإفذحؾا ااحمال ااحكقمؽااحتقرع يواأعترءيستكؽاااحمال ا أ اكرحواكؿا
ا.مفاوؿااحكقمؽاممتيرااحكقمؽااحتقرع يواا عترءهذهااح قمدواكسمرفااآثرسعقمدواحلمال اممفا

ا
ا
ا
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 احدربااحثرت 
 ا  اسيوسؤسرءااحمك اتا

ا
ا ااحمك ات اسؤسرء ااحمما  امف ااملو اأ  ااحقرتمف ااحمك اتاأ اااسيو ا  ديف اتلؾ اطدي و اك   ومر

ا.احدربمق مواهذاا
مفا(ا33) امأقراحلمر ةاما  اسلتمتلؾااحوخليوااحم تميوا اما ستقاؿااحمرح ااإ اسيومك ةاأوؿا

اااحقرتمف  اماممعو اوؿ اعل  ااحم تميو ااحوخليو املؼ ااا وخردميطلؽ اموتسور ا ستر اأمتستي ؼ
أ اك ااا مماؿاأماا أسا م يفا اأتلد اهذهااحماممعوامفاتسل احتكقيؽا سضاااا مماؿماممعوامفا

ا.ا عتدرسيوااحمستقلواأماحقرتمتيواحتمت يرادرحوخليوااحم تميوااا وخردذاتيرامفاع ا ا
ا امف ااحم تميو ااحوخليو ااأهـمت   ااإتورءعترلس ااحسلطوااا  اسيواحمك ة اتمتكير ااحت  أي 

اور وخرداحقرتمتيواتمرمراادر هليوتلد امتمت وااأتيراألرتا احقرتمتيواماحت اتتستباعلييراكقمؽاماحتمام
 وتسربااحكقمؽاماحتكمؿادر حتمامرت اميمرس اتورطلامفاااؿاتكقيؽااحملرح ااأهااحطدي ييفاأتومفا
يتملؾاميت رق امافايقرت اميقرت امثللامثؿااأفمعليلاأرتلايسم احلوخدااحم تملا.ااحذاتيوااحموسمعو

ا.تمرمرااآل مييفاا وخرد
ا اتقسيـ اعل  ااحفقل ا رحديو ااا وخردمتاسل ااإح احم تميو امف اا وخردتمعيف اا وخرد 

ممثرحيرااحوسورتااحم تيواماحتارسيواا-احممتمعااإطرسمه اتخسجادطدي وااحكرؿاعفاا–احم تميوااحخرلوا
ا ااما وخردماحام يرتا  ا  ااح رمو امأسمعاما وخرداحم تميو ااح رموامه ااح محو اورحمماساتااحم تميو ير

ا ااا  اسةممك ات اماحتماك  اما قتيو اورحمكرأظرت اا–احمكليو ااحدكث ام اس ااح رمواا-مه  ماحمؤسسرت
ا ااحت  ااح رمو ااحملرح  اموؿ ااح رمو اماحوسورت ااح رمو ام تميوااتتوعيرماحمتوآت اوخليو امتمتكير اح محو

ا.اك ااحمساأؽااح رموادإ اسةمستقلواحتقمـا
ااحم تمي اماحتمتعادرحوخليو احل احلمك اتااأهميوواأ ااحقرتمفااح رـ ميتال اذحؾااا  اسيودرحتسدو

ا:أيمرايل 
أ اتلسيؼاوؤمتلاد ي ااعفااح محوامكوممتيرااا  اسيواحوخليوااحم تميوات ط ااستقا احلمك اتاا–اأم 

ا.احمسوميو
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اتطسأدرحت ييساتااحت اا اسيوا احمك اتااتت ثستمت ااحمارح ااحمكليواق ساامفاا ستمساساماح ماـا اأااا–ثرتيرا
احممظفيفااح رمليفااأماحدل يو اام يساأمقرـاماحقرعماأماحطدي ييفااحذيفاي يسمتلاورحمكرأظااا وخردعل ا
ا.أيع
ا

ا:ميتستباعل اذحؾا
امافاا-5 احل محواأ اامءامفاسلطتير اد  ااأسر مورسوتير اعفااح محواأ اتلسأرتير ذحؾاهمااستقاحير

ا(ومال ااحمكرأظوا)ايوامتكيرااحوخليوااحم تما

امدووؿامستقؿااا  اسيوتمتعااحمك ةاا-3 امتكقيؽااأمالدذموامرحيوامستقلواتمرس امفاخاحير تورطير
اد مماحيراا  اسيواا وخردستقاؿااحوخدااحم تملادذمتلااحمرحيوايت و اعل ااستقاؿاأر .إ ساتير

ا.حل محويوااح رموامأ اميماتيرتامستقلواعفااحميماتيوااحستماااح محو اأمماؿعفا

ا.إحييراحت اق اتليبااح يساميتسباك مثيرااا تساسمسؤمحيوااحمك ةااحمكليوامك هرا مفااح محواعفاا-2

ا
ا اأ  ااحمتتظمو ا يس ااحمكرأظرت اقرتمف اك   ااأمالاإقليـمعليل تترعالااممرهيواا ستقاؿ ذحؾ

ا:مدرحووؿااحترح 
تمميؿااإح اإترأواحخرلوااأمماحيرتومفاحيرااأفاا  اسيويقتت اا ستقاؿااحمرح احلمك اتاا-اأم 

احقماتيفاا كورـيتـاذحؾامأقرااأفعل ااما امسممفاثـاأرفاحيرااستيفرءااحتساعباماحسسمـاااح محو 
ا.ا تكر يوااحترأذة

اإفتومفامتدتوااحللوادرح محوااحمسوميوادؿااأفت ت اا اا  اسلحلمك اتااا  اسلا ستقاؿاا–اتيرثر
ماحميرـااحممولواادر عمرؿماحقيرـاااح ستمس تتـادممابااأفختلرلرتااحممتمكواحيراياباممامحواا 

ا.اح ستمس اتت رسضامعااأفدممابااحقماتيفايابااإحيير
ا
ا
ا
ا
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ا:احترحيورح يمبامفااحقرتمفامومباد(ا33)احمر ةاتدااأفماحكقيقوا
ا كورـمأقرااما امستساعباماحسسمـااستيفرءااح"امفااحمر ةاماحت اتلتاعل ااا مح احفقسةااإفا–اا مؿ

مورفاحلموسعااوؿ هذااا ختلرداامءامفااإفدرعتدرسااحل ام ا اعارءاماع اا"ااحقماتيفاا تكر يوااحترأذةا
ا.ثرحثرهذهااحفقسةاحتلد اات خيس

ا اا-ثرتير اثرحثر)احفقسة ا( ااحمر ة اا(33)مف ااحمسوميو امرديف ااحخلط ايؤو  ادكوـ اارءت ااحقرتمف اا  اسيومف
ا ااحذل ااأسلفترماحسيرسيو ا  اعتل ااأتيراإذاحك يث ااإفقسست ااحمك ات ادممابااا  اسيوممرسسو حميرمير
ااأفاحقماتيفايابا اتلؾاي  ااحموسعاهتر اميقل  ا  ااح ستمس ااحقماتيف)ت رسضامع ااحمك اتا( احت اتت ير

ااا  اسيو ا  ااح ستمس امع اا تفرؽ اأيير ااوتسط اماحت  اقل   اامحم ا  اذحؾ ااأل يس ااتل ااحقماتيفاحم قل 
احمكومواا تكر يوااح ليرااأمرـط فاد  ـا ستمسيتيرااما  أييراا تفرؽامعااح ستمسا ااأر لؿا تكر يوا ا

يت رسضااورفاهذاااحقرتمفا اإذااحدتاأيمرااا  اسيوهذاامفاتركيوا امفاتركيواثرتيواويؼايموفاحلمك اتا
ااإحييرماحميرـااحممولوااا عمرؿمعااح ستمساحتمرس ا ا  ورتتامت رستوام لاحتمتتعاعفاتتفيذااأـدممادل

 ؟اأكورمل

اإح حـايتدااحقرتمفالساكواعل اامتاؾااحمارح ااحمكليواحلوخليوااحم تميوا امتويسااحل  اا–ثرحثرا
ااحقترءا ااا  اسلقساسامكومو اارءاأيلالماحذا30/1/3005أ اا3005/ؽ/15احمسقـ ا" مال ااإفما 

يوااحم تميوااحت اتؤهللاقرتمتراكؽااحتقرت اومفاقرتمفااحمكرأظرتا يسايتمتعادرحوخلامكرأظوااحتاؼا 
تمرحـايتدالساكواعل امت ااحوخليوااحم تميواا3004حستواا35سقـااإقليـاحمتتظمواأ ا تداعل ااما 

ااحمرح ا ا اما  اسلاستقاحير ااحم تميو امحومفااحوخليو اا  تمريموفااأتساتير اأ ااما  يابااحتداعليير
اأعاهامحألسدربي تدساذحؾاتقلراأ ااحتوسيعايتد  اعل ااحايرتااحم تيواتاأ اذحؾااحتقدااحقرتمف احذاا

ا"تومفااحخلمموا يسامتمايوادرحتسدواحمال ااحمكرأظوا احذااقسسادر تفرؽااحكوـادس ااح عمى
ا

ا
ا
ا
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قرـامم يسااحتركيوا اموؿامفامأ ااح ساؽاهـاوؿامفااحمكرأظاماحقرعماا  اسيومسؤسرءااحمك اتا
مق اا–احمكرأظواماحقترءاماحتركيواعل ااحتماح اا–اا  اسيوممظؼاتتفيذلاأ امك تلااأعل هؤ ءايومفا
ا:يتستباعل اذحؾاامفااحقرتمفامر(ا32)ديتتااحمر ةا

يومفااأخسىد درسةاا.ا  اسيوقرـامم يسااحتركيواعل اماؾااحمك ةامي  اوؿامفااحمكرأظاماحقرعما–اأم 
ا امسؤم امسؤمحيو امتيـ اعفاوؿ ااإ اسةمدروسة امك تل ادااسيبااا  اسيووؤمف ااحمسؤمحيو امتلؾ  

ا.تا ؿاوؿامتيـاخرت راحسقردوااحمال ااحذلاتمح ااتتخردل

ا30قرتمفااحخ موااحم تيواسقـاا كورـقرـامم يسااحتركيواميختعاوؿامفااحمكرأظاماحقرعما–ثرتيرا
ادمرا 5520حستوا ا  معاتلؾااحمظيفواماحكقمؽااحت ايت رسضاااحم  ؿامفاكيثااحمظيفوامكقمقير

اقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ا األمدذحؾايومفااحموسعاق اكرمؿاتاأ اا.إقليـيتداعليير
ا.حيذاااحقرتمفاا محميوامأعط هذاااحقرتمفامقرتمفااحخ موااحم تيوااأكورـاكتمرؿاحلت رسضامرديفا

ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا
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 ا مؿاحفلؿا
 احمكرأظ

ا
اا امف ااحمكرأظ امتلب اي   ااحمظيفو امارؿ اأ  ااحميمو ادتق يـااا  اسيوحمترلب اعملل احت لؽ  
ا امك تل احمماطت  ااح رمو ااحمكرأظو)اا  اسيواحخ مرت ا( ااإذ  ااحسعي ااحتتفيذل ااحمكرأظ أ ااا عل ي تدس

مفااحقرتمفا امهما(ا30)مفااح ستمساماحمر ةا(اثرحثرا/533) امأقراحتدااحمر ةااا قليميواا  اسيومك تلا
مأؽامؤهاتااا  اسيويابااختيرساسعي ااحمك ةااا هميوتلؾااأسر ؿاعفاوؿال يسةاموديسةامعل ااحمسؤم

ا ادقرتمف اتك   اخرلو ااأمموسمط ام قيقر الكيكر ااختيرسا ااختيرسه اخرداتموف اأ اتظرـ ايتمثؿ ام مسه  
ا.ممرسسوااحميرـاماحلاكيرتااحمخمؿاديرامفاقدؿامال ااحمكرأظو

ممفاثـاأق اسرمىااحموسعااعرمو دؿاهمامولؼادخ موااأسلفترومرااي  اممظفراعرمراماحمكرأظا 
ا.مويؿامميساأيمرايخدااحكقمؽاماحخ موااحمظيفيوديتلامديفا

ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ااحمكرأظاااختيرس
ا

مفا(ا31)أق ااوتسطتااحمر ةاااحمكرأظ ترعد ااأمأيمرايت لؽادوسمطااحمسو احمتلبااحمكرأظااأمر
ا:احوسمطاحقرتمفاتمعيفامفا

ا
ا:احوسمطااح رموا–اا مؿعااحتما

يتكقؽاأ ااحمكرأظاذاتااحوسمطااحمااباتماأسهراأ اعتمامال ااأفاحمر ةااحمذومسةااوتسطتااإذ
ماحت ااوتسطتاأ ااحمسو اا-ااحت اسدؽاتفليليرا-مفااحقرتمفا(ا1)احمر ةاحيرااأورستاحمكرأظواماحت ا

اورمؿاا هليواأتـااحثاثيفاستوامفاعمسهاعت  ااحتسوي  اكرلًااعل ااحوير ةاا ع ا يواأفايومفاعساقيًر
وك اأ ت اأمامراي ر حير اكسفااحسيسةاماحسم واماحسلمؾام يسامكومـاداتريٍواأمااتكوامخلوادرحوسؼ امفا
أدترءااحمكرأظوادمماباساؿاا كماؿااحم تيواأمامقيمراأييرادووؿامستمساحم ةا اتقؿاعفاعوساستماتا

ا  سا اأيير اإقرمتل اتومف ا  اأف ااح يمعل  ااحقماتامااضااحت ييس اأأسا  امف ايومف اأف امف امت ل اومر  ساأ  
اساءاتاااتثرثااحد ثاأماألاقرتمفاأخسااأماحمسلكواأمااحمؤسسرتاا متيواعت اتسوكل ا موممً اد كورـاما 

ا.أثسىادووؿا يساموسمعاعل اكسربااحمطفاأمااحمرؿااح رـادكوـاقترع اأميكؿامكلل ا
ا

ا:اح لم ااوسطااحمؤهؿا–احتمعااحثرت ا
 اماحمرحيواا  اسيوممرسسوااح  ي امفاا ختلرلرتاماحميرـاممرسسوااحمظيفوااحتتفيذيوايتستباعل ا

اأفايومفااحمسو امؤهاامفااحتركيوااح لميواحلقيرـاديذهااحماادرت ا فااحقمؿاد يسا مح ؿاوؿاذحؾايستلـم
ا.اووؿااا  اسلـااحثقوادرحايرماذحؾايفت اإح ات ؼا ايستيرفادلاأ امستمىاا  اءااحمكل  امات  ا

مق اديتراماتتق ترااوتساطااحقرتمفاكلمؿااحمسو اح تميوامال ااحمكرأظواعل اوير ةااح ساسوا
اي ر حير امر اأم اا . احثرتميو ااأفدرعتدرس ااا ع ا يواحوير ة اتمثؿ ااا  ت احق س ااح رمو ااحثقرأو مقرستوامف

ااحمكل  ااحمال  اعتم ايمرسسير ااحت  ام عماادرحميرـ ااحموسع ااإح تر ااحك  اديذا احوير ةااإح ا ستفرع
ا.ااحوفرءةااح لميواماح مليواألكربي ر حيراعل اس دواأ اتمرفاملمؿاامراأماا محيواحارم يوا

امترعديلا ااحمكرأظ اأ  ااحقرتمف ااوتسط ا  ااحمكرأظو امال  اح تميو ااحمسو  اخاؼ امعل  محوف
أروتساطامؤهؿا ساس امتخفضاأ ااذحؾ احكوموامفاالـم ات .اأ ت ي ر حيراوك اامراأماحوير ةااحارم يوا
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سلطوااأعل يتساـااحدتوامعااوتساطامؤهؿاعرؿاأ اا اا  اسيوسلطواسقرديوامتوسي يواأ ااحمك ةااأعل 
ا.تتفيذيو اموترفامرديفاا ثتيف

ا
متلػػػبااحمكػػرأظايتسػػػـادلػػفواسيرسػػػيواماتػػكوا اأيػػػمايمثػػؿاسعػػػي ااحاميمسيػػواأػػػ ااأفاما لػػؿ
ادتماييرتيػػرااحمكرأظػوا اأ  ايػمادػذحؾاممثػؿااحكوممػوااحمسوميػواأػػ ااحمكرأظػواميتفػذاسيرسػتيرااح رمػواميلتػـم

أػ ااا  اسيػواحمكرأظاهماممظؼامفااح ساوااحخرلواأتػااعػفاتمثيلػلاسعػي ااح محػواأػ امك تػلااإفادم ت 
 ااحتػ اتتػ خؿامتظساا هميوامسومااحمكػرأظاممظيفتػلاأػرفااحسػلطوااح ليػراأػ ااحػ مؿاهػا.ماحمترسدرتااا عير 

)اعػ ةاتتخػذاعتػ ات يػيفااحمكػرأظامتيػراا تتقػرءاثػـالػ مساقػساسااإاػساءاتأػ ات ييتػلا امدلػفواعرمػواهتػرؾا
ا.احيميفاد  ااحت ييفامقدؿامدروسةااح مؿااأ اءاإح ملم ا(امسسمـااميمسلا

رسهاآحيػػرتااختيػػاإفاإ أػػ ااح ػػساؽامس ػػـاعػػ ـاتػػ خؿااحكوممػػوااحمسوميػػواأػػ ااختيػػرسااحمكػػرأظا ااأمػػر
اإفتقػ ـا اكيػثاامػراإحػ مفاقػرتمفااحمكرأظػرتا(ا32)احمر ةااأورستق امرماحتاتتـامأقراحلسيرقرتااح رموا اأ

.ايممػرامػفاتػرسيخااتتخردػلاحيدروػساد ػ اذحػؾاميرمػل(ا51)ت ييفااحمكرأظايل سادمسسمـااميمسلاخػاؿااأمس
احثرتيػػوالػػ مسادمسسػػمـااميػػمسلاماادر تتخػػرب اختيػػرسهااا محػػ امػػسكلتيف أ مليػػوات يػػيفااحمكػػرأظاتػػتـاعلػػ ا

ا.درحت ييف
تتسو احمتلبااأفكلسااحفعرتااحت ايموفاحيرامتلا(اثرتير/32)أ ااحمر ةاهذاامحـايوتسطااحقرتمفا

مال ااحمكرأظوا اومراحـايوتسطاعل ااأعترءيومتماامفاديفااأفحـايوتسطاعل ااحمتق ميفااألاحمكرأظا ا
اديفااأعترء ااحمسو امف ااختيرس امتسؾااأعترءاحمال اتسمسة ا  اسماه مال اا عترءاحمال ا مف

 ماع ااحمسرماةاماح  احواتقتت ااإفخرسجااحمال  امت تق ااأماحمكرأظواكسيوااتتخربااحمكرأظامفا اخؿا
ا.يييمفااحمال اعل ااحمظيفوااحتتفيذيواأ ااحمكرأظواذحؾامو ا 

 
ا
ا
ا
ا
ا
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ممستورسيفا امهذااام رمتيفتمابامافا ا د احلاماإحيلمحيمرس ااحمكرأظااحميرـااح  ي ةاااحممومحوا
ا:أيمرايل ااإيتركلسمؼاتكرمؿاامر

ا
ا:تمابااحمكرأظاا–اأم 

يومفاحوؿامكرأظاترعدرفاد ساوام يسااأفهؤ ءا امك  اا إحمتلا(ا33)احقرتمفاأ ااحمر ةااأورس
اساءاتوسمطاماعرـا امحت ييفاهؤ ءااحتمابا ا:اتديتيراأيمرايرت حيرااحقرتمفاارسػػأواا 

ا
ا:اوسمطااحمسو احمتلباترعبامكرأظاا–ا5

ارءاتدااإذ اأسلفترمه اذاتااحوسمطااحت ااوتسطيرااحقرتمفاأيمفايسو احمتلبااحمكرأظا اومرا
ا ا/33)احمر ة اثرتير اذحؾا( احيقسس اأ اعتمامال ا" يوتسطاأ ااحترعديفاتكقؽااحوسمطااحمطلمباتماأسهر

ا"تمفامافايومفاكرلااعل ااحوير ةااحارم يوامفاهذاااحقر(اا1)ااحمكرأظواماحمتلمداعلييراأ ااحمر ةا
اأورفا اسماء ااحمذومسة ااحوسمط اأيل اتتماأس امف ااحمتلباحوؿ ادربااحتسوي احيذا ااحموسع اأت  مق 

ا.مفاخرسالااأـعتمااأ امال ااحمكرأظوا
ا
ا:اترعبااحمكرأظااختيرساا–ا3

ا:تمابااحمكرأظايتـادمسكلتيفاااختيرس
دطدي وااحكرؿامفااتطدرؽاااحت و أسااحوسمطاأ اع  امفااحمسوكيفامد  اأد  اتماا:اتتخربااحترعباا-اا مح 

اتتخربااك هـامفاقدؿامال ااحمكرأظوا ااإح احوسمطااحت اتداعلييرااحقرتمفاأ ااحمسوكيفا ايلرسا
ادطدي وااحكرؿادرختيرسااحمسو امفاديفااما خيس اأرحمترأسواديفااأعترء يساملـم ا  احمال ا مفاسماه

ا.ا ختيرساتماأسااحوسمطاماحوفرءةامأسر ااحمسوكيفاقرعمو

احت ييفايل سامفااحمكرأظااأمسحمراورفاتمابااحمكرأظاد ساوام يساعرـا اأرفا:ااحت ييفااأمسا–ااحثرتيو
احت ييفااأمسيل سااأفاحموسعاك  ااحفتسةااحت ايابااأفمحي ادمسسمـااميمسلاومراأ ااحمكرأظا اعل ا

ا.يخااتتخربااحمال احلترعبخاحيرا امه اخمسواعوسايممرامفاترسا
ا
ا
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ا:م رمتمااحمكرأظاا–ثرتيرا
احمر ةااأورستومرااماحفتيو اا  اسيوأرفاحلمكرأظاع  امفااحم رمتيفاحلوؤمفاااحتماب اإح اإترأو

ا:اختيرسهـك  ااحموسعاع  هـامآحيرتاامق اإقليـ مفاقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ا(ا22)
اا:احم رمتيفوسمطااختيرساا–ا5
وسمطات ييفاترعبااحمكرأظا اماحت ااا مؿتسطااحموسعاأ اهؤ ءااحم رمتيفاتمعرفامفااحوسمطا ااو

وسطااحمؤهؿااح لم ااحذلااإح اإترأومفااحقرتمفا ا(ا1)تومؿااحوسمطااحت اتلتاعلييرااحمر ةا
ااحارم يواا اأفيابا ي ر حير اماحثرت اوسطاخردايتمثؿادوسطاامراأماا محيويقؿاعفااحوير ة

ادااسيبمهماا–يومفامفاذملااحخدسةاأ امارؿااختلرللااأفخدسةا اكيثايوتسطاأ ااحم رمفااح
ا.تقؿاعفاعوساستماتاام ةا ا-ا ختلردااحفت ااأماا  اسلا ختلردا

اأهميواحموسعايستفعادوسمطاا ختيرساولمراورفااحمتلبااقؿااأفمح ؿاممرايثيساا ست سابا
مال ااحمكرأظواامأعترءدسعي امترعد اسعي ااا ع ا يو ةااوتف ادرحويرا–احموسعااألا– اأيما

تق ـاوسطااحخدسةاأ ااحوؿامراإترأواتلااوتسطااحوير ةااحارم يواأ ااحمكرأظامتمادل اماوتسطااإ  ا
ا.م رمت ااحمكرأظ

ا:اع  ااحم رمتيفاا–ا3
ممفاتتماأساأييـااأوخرد يمي اع  ام رمت ااحمكرأظاعفاخمسواا اأفاوتسطااحقرتمفا

ا.عرـ يفام رمت ااحمكرأظاد ساوام رمفام يساميا.حوسمطااحسرحفوا

ا:احمكرأظاختلرلرتام رمت اا–ا2
ااح اا ستورسيويمرس ام رمتم اماحت ااما عمرؿامكرأظااحميرـ ا  ااحمكرأظ اديـ احت ايتيطير

اأعمرحيـميمرسسمفااأمرملأتيرا اميومتمفامسؤمحمفااأـورفااإ اسيرت خؿاأ اتطرؽاتخلليـا ا
ا.األإوساتكتا

ا
ا
ا
ا
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ا:احييعواا ستورسيواا–ثرحثرا
خدساتاأتيواق اتتطلباوؤمفااحمكرأظوااإ اسةاأفاحتماباماحم رمتيفا اساع ااحقرتمفااإح اإترأو
احمتتخديفا احذاامكسلراعل اا ستفر ةامفاخدسةااحفتييفااحمختليفا ااا عترءتتماأساح ىاام يتواق ا 

آحيرتاتوويليرااإح متلا(ا20)احمر ةااأورستيعوااستورسيوا اتووؿاأ اوؿامكرأظواهاأفاإح احقرتمفااأورس
ا:اأعترعيرموسمطا

ا:وسمطااحمستورساا–ا5
اأفيقتت ااا ممسمتطؽااأفاإ أسهراأ ااحمستورسا ا:ا ستورسيوحـايك  ااحقرتمفااحوسما

اماحليرقوا اماحسف ااحاتسيو اوسمط امف ااح رمو ااحمظيفو اأ  ااحت ييف اأ  ااح رمو ااحوسمط اأيل تتماأس
كسفااحسيسةاماحسلمؾا ام يسهرامفاوسمطاعرموا اماوتف ااحموسعااإح اإترأوحلكيواماحد تيواا

يومفااحمستورسااأفيابااإذوسطااحخدسةا اماحذلايوتؽامتلاوسطاااحمؤهؿااح لم ا اإح ادر ورسة
يقؿاعفاعوساستماتاأ امارؿاامفااحمتخلليفاأ ااحوؤمفااحقرتمتيواماحفتيواماحمرحيوا ادمرا 

أ ااأمحيويومفااحمستورساكرلااعل اوير ةاارم يوااأفللا اماحتخلدايقتت اادت اءااختلر
ا.ي ر حيرامراأما–قرتمت ااأممرح ااأمأت اا–مارؿاا ختلردا

ا
ا:توويؿااحييعواا ستورسيواا–ا3

 ااا كماؿأ امطلؽااأعترءيمي اعفاسد واا اا عترءتتووؿاهذهااحييعوامفاع  امفا
اختيرسهـايومفاكلساادرحمكرأظا مفااأففااحذيفايخترسهـااحمكرأظا ادم ت امهـاامي رامفااحممظفي

ممفاا–ت خؿامفامال ااحمكرأظو اأرحمكرأظايخترسااحمستورسيفامفاديفااحمؤهليفاأ ااحمكرأظوا
ا ااحسردقو ااحوسمط اعلييـ اا–تتطدؽ اتكت امي ملمف امدروس ادووؿ ادل ااستدرطيـ اإوساألميومف

ا.امتماييل
ا اتاإفمياكظ ااخاحقرتمف اماسؾ اا ستورسيو ااحييعو ااحمكرأظواتيرس اكراو احتخلداكسب

اأ ا اممثليـ ااحقرتمت  اا ختلرد اأ  امستورسيف ايوتسط احـ اأيم ا  ااحمكرأظ احتق يس ممأقر
ادؿااوتف ااحموسعادتك ي امار تاا ختلردامحلمكرأظااختيرسامفا ا  ا ختلردااحمرح امهوذا
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ا ااحكراو اتومف اأق  ا  ااوثسأا ختلردااحمرح ااإح يورء أيومفااا خسىا ختلرلرتااإح متير
ا.احييعواا ستورسيوامفااحمكرسديفا امهوذاا ماحيؾاأعترءتلؼا

اا:اختلرلرتااحييعواا ستورسيواا–ا2
وؿاكسبااختلرللااإحييرتقمـااحييعواا ستورسيواد ساسوااحمماتيعااحت ايكيليرااحمكرأظا

ا ااحتكسيسيو اتمليرتير اا.دو تيرمتق ـ ااحييعو ااحكرؿامتمليرت ادطدي و املممو ا يس ا ستورسيو
 .حألممستارممهراكسباتق يسهااأمديرااا خذمحلمكرأظا

ا
ورفام رمت ااحمكرأظاماحخدساءااأإذامق اميمااحموسعااحمسومااحقرتمت احيؤ ءااحم رمتيفاماحخدساءا ا

(ا22)احمر ةاامأقراحتدا–عل اماؾااح محوا اأتتقؿاخ مرتيـااألامفااحييعواا ستورسيوامفااحممظفيفا
ااحقرتمفا ااحمك اتااإح مف ااا  اسيوماؾ ااأماحت ااتتخدما اا و رؿعيتما ام ة اطيلو اأيير اإو رحيـمتلدر

ا.احمظيفوااأماحمتلبا
دت ييفااامسأأرفااحمكرأظايل سااا  اسيومفااحمك اتااألحـايومتماامفااحم يتيفاعل اماؾااإذااأمر

 .أسلفترمومراامتيـ د ساوام رمفام يساعرـاحوؿااهؤ ء 
ا

يؤ لاوؿااإف ااوتسطااحقرتمفاإقليـحقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ ااا مؿدممابااحت  يؿاما
قرـامم يسااحتركيو امترعدرااحمكرأظامسؤسرءامأعترءاماحمكرأظاماحقرعماألمفاسؤسرءااحمك اتاا  اسيوا ا

ا ا اا–احمارح ااحمكليو اأورتتامارح امكرأظرت ااأـاأقتيومارح ااأـسماء احيميفاا-مارح اتماك 
ا اقدؿ ااحمكرأظو اأ  اقترعيو اسلطو اأعل  اأمرـ ااـھأعمرؿامدروسةاحقرتمتيو اا كورـمأقر ا35)احمر ة مفا(

ا.احقرتمفا
اا-د  ال مسااحمسسمـااحاميمسلاأ ات ييفااحمكرأظاا-قرتمفااحمكرأظرتااحسردؽااوتسطااإفعلمرا

ا ااأفمقدؿ اأ اعملل ااأفيدروس اتداسعي ااحاأمرـيؤ لااحيميف امق  ااح اخليو  امميس امدكتمس اميمسيو
 :درحلي وااآلتيوااحقرتمفاعل الي وااحيميفااحقرتمتيوا اثـاتـات  يليرادمماباقرتمفااحت  يؿاحتلد ا

ااح ساؽ) اعل  اأكرأظ اأف ااح ظيـ ااح ل  ادرهلل اأقسـ امسامتل  املرحكل امألمف املرح ا  اأسع  ماف
اماحقماتيف احو ب ااح ستمس اماكتـس ا  اوؤمف ااحمكرأظومأسع  امأمرتوا  ادإخادامل ؽ اعمل  اأؤ ل مأف
ا(ويي مهللاعل امراأقمؿا امكير 

ا
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تستدطاكتمرادم ةادقرءااأإتيرأيمرايت لؽادرحم ةااحت ايمرس اخاحيرااحمكرأظامترعديلاميرميـا ااأمر
ءامفاقرتمفااحمكرأظرتامت اهؤ (ا20)احموسعاأ ااحمر ةااأفاإ مال ااحمكرأظوااحذلاقرـادرتتخرديـا ا

اتتيتام ةااح مسةاا تتخرديواحمال ااحمكرأظواامراأإذاحتلسيؼاوؤمفااحمكرأظوااحيمميوا ااإترأيوم ةا
اأ اتلسيؼا امترعديل ااحمكرأظ ااا ممساستمس اهذاااإح احيمميو امقيرـ اا ي  ااتتخربامال امكرأظو كيف

ا.درتتخربااحمكرأظااحا ي امترعديلاا خيس
ااحمظيفوااحتتفيذيواأ ا أمام اااا ممسمح ؿاذحؾامفاطدرععا حمكرأظامترعديلا ادرعتدرسهـاقمواهـس

ا ا  ااأمساحمكرأظو ااحمك ة ااحخ مرتااد  اءاا  اسيوتسمسلا ستمساس ايت لؽادتق يـ اأيمر امماادرتير ميرمير
ا.اح رموا اماحكفرظاعل ااحتظرـااح رـا اماتطاقرامفاأوسةااستمساسااحمساأؽااح رموام يمممتير

احلمر ةاامفاتركيواثرتيواهذا مفااحقرتمفات  ااحم ةااحت ايقتييرااحمكرأظامترعديلا(ا04)ماستتر ا
 .اح امةاماحتسأيعاماحتقرع اا  ساضخ مواأ ليوااأعمرحلاأ اءمم رمتمهاماحمستورسمفاأ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ااختلرلرتااحمكرأظ
ا
أ ااإقليـظمواأ اقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتاإيرهيمرس ااحمكرأظاأ ااح ساؽااختلرلرتاخمحيرا

ا.ا ستقرءادرحماقعااحخ م احلمكرأظوااإح متلاح سضاقيرملادميرملااحت اتي ؼا(ا25)احمر ةا
امفااحقمؿا اديرفاتلؾاا ختلرلرتا د  ااأفمقدؿ ايتمتعاا-اا لؿمفاكيثاا–احمكرأظ ورحمميس

ميواأ ااحمكرأظرتا اأيمامفاتركيواي تدساممثااحلسلطوااحمسواإ اسيوامأخسىدماايتيفا اماايواسيرسيوا
امحلااختلرلرتاع ي ةادملفلاساؿااحسلطوااحتتفيذيوا ممسؤمؿاعفاتتفيذااحسيرسرتااح رمواحل محواأيير

احمكليواميتمتعادرختلرلرتاماس واتفلليرااا  اسةي تدسامفاسارؿااأخسىأ ااحمكرأظوا امهمامفاتركيوا
ا.إقليـأ اااحمكليواممتيراقرتمفااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواا  اسةقماتيفا

طردعاا ستقاؿااحول احلمكرأظرتاعفااحمسوما ااإتفرءقرتمفااحمكرأظرتامدسدبامكرمحتلااأفاإ 
قطعاا لبااحلاتامرديفااحمكرأظاماحكوممواا تكر يوا اأرختيرسااحمكرأظاماحسقردواعليلامممرسسواعمللا

مس ـامكرم تااحقرتمفاقطعاامحوف مساحلكوممواا تكر يو ااألوا مفاتتـاامي رامفاقدؿامال ااحمكرأظ
تستطيعاتلم اد ضامفاتلؾااحلاتاأيمرايت لؽااإتتراإ تلؾااحلاتامرديفااحمكرأظاماحكومموااحمسوميوا

ا:إح احت ايمرسسيرااحمكرأظاتقسيـاا ختلرلرتادرختلرلرتلا امستكرمؿاديرفاذحؾاأيمرايل ا اميموفا
ا

ا:اماحتتظيميواحلمكرأظاا ختلرلرتااحمرحيوا–اأم 
ا:ا ختلردااحمرح ا-أ

 ااحممامتوااح رمواحلمكرأظوااإع ا اتلايمرس اميموااإذيمرس ااحمكرأظا مسااأ ااحمارؿااحمرح ا ا
امال ااحمكرأظواإح يقعاتمفااختلرلرتااحكوممواا تكر يواحسأ يرااأؽااحم رييسااح ستمسيوامرع اامرما

احمكرأظااحتتسيؽامعااحكومموااحمسوميوالمسااحت اخؿاأ ااح اقوا اكيثاياباعل ااإك ى امهتراتظيسا
 .احممامتوااح رمواحلمكرأظواإع ا ح سضا

ا
ا
ا
ا
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ا:ا ختلردااحتتظيم ا-ب
درحتسدواحممظف ااح محواأ ا ماعسااختلرليـ محذحؾاتتظيميواماس وادرختلرلرتاااحمكرأظيتمتعا

ااميعااحممظفيفااحكوممييفاأ ااميعااح ماعسااحسسميواماح يساسسميوامسرعسا ممثل ااحمماساتاماحايرتايلتـم
اأمتقللااأميت لؽادت يفااحممظؼااا مسسماءاورفاااحمكرأظماحت ليمرتااحت ايل سهراادر مامسورأوااا  اسيو
ا.عمحل

حلمكرأظامدروسةاورأوااحسلطرتااأفاإذاماتكو متمثيؿااحمكرأظاحلكوممواا تكر يواأ اهذاااحمارؿا
ا اعممـ اأ  ااحمماسات اأسمع اورأو اعل  اااحمكرأظو احسعرسيو ااحسعي  اتطرؽااا عل أيم اأ  ااحفسمع حتلؾ

ا.ماحت ليمرتااحت ايل سهراا مامسمعل ااميعااحممظفيفااحكوممييفاا حتماـادورأواااحمكرأظو 
ا ااأيوعل  اقرتمف امت  اااح  ي ااحمكرأظرتكرؿ اا ختلرلرت اأ اامف ااحممظفيف اتاره حلمكرأظ

ااحم ت ااحخ مو ادقرتمف ااحموممحيف اخرلو ااحمكرأظو ايموف امعليل ااأفيو ااحمكرأظااأهـتامؿ اختلرلرت
ا:تارهيـ

امااا وساؼا-اأم  ااحمكرأظو اأ  ااح رمو ااحمساأؽ اسيس ااحمكرأظواعل  اأ  ااحممام ة ااح ماعس تفتيشاورأو
ااحممظفيفاا.علييراما وساؼ اتاره ااحمكرأظ ادير ايتمتع ااحت  ااحماس و ااحلاكيرت اتلؾ امف امدرحس ـ محوف
يستثت امفاذحؾااحمكروـااإذاميعااحممظفيفاأ ااحمكرأظوااإح تمت ااختلرلرتا تلؾاا اأفاإ اا  اسييف

ك م اسلطوااحمكرأظااأفذحؾايموفااحقمؿااأسر معل ا.اماحمك اتااح سوسيواماحارم رتاماحوليرتاماحم ره ا
-ا:اا ت اميعااحممظفيفامعل ااحتكمااإح  اتمت ااا  اسيوتمفامك تلا

ا -5 ااحمكرأظ اسعرسو اتمت  ادسارؿااإح   احل اورف اأا ااحتتفيذيو احلسلطو ااحترد يف ااحممظفيف  يس
احسلطوااحتوسي يوااإح احممظفيفااحترد يفااإح سلطتلا اتمت ااأفاحقترءاممفاأ اكوميـاومرا

ا.اح لميواا قسرـماح ا
 .احمك اتااح سوسيواماحات ااحترد مفاحير -3
 .اح لميوااحترد واحيراما قسرـاحارم رتاماحم ره ا -2
ا.ماحمك اتاا قتلر يوااحترد واحير(ااحمؤسسرتااح رمو)فااحترد مفاحلييعرتااح رملم -0
أسمعاهذهااحمماساتاأ ااأفاما لؿاحمارح ااحمكليوااإح احمماساتااحت احـاتتقؿااختلرلرتيرا -1

ااحتتسيؽا اسلطو احلمكرأظ امتومف اتتد ير ااحت  ااحمماسات امف ادتمايل ات مؿ مختلؼااحمكرأظرت
 .أقطاما وساؼ
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مفاا مف ممفاهـاأ ااح ساوااحخرمسواأمراااحمكرأظو فااحمكلييفاأ اممظفيأحت ييفااأمسال اسإا-ثرتيرا
 سارتااحسلـااحمظيف ااحمتلمداعلييراأ ااحقرتمفااحذيفايتـاتسويكيـامفااح ماعسااحمختلوامأقراحخطوا

احت ييفااأمامساإل اسحلمكرأظااأدرحقرتمفااحمكرأظرتااحسردؽااإفعلمراا.احمال احماؾااحت اماأؽاعلييرا
 .مفااح ساوااحساد واا عل ح ريوااحك ا

فااحمكلييفا اأ ااحمكرأظواممفاهـاأ ااح ساوااحساد واأمراأمؽامفا سارتااحسلـاممظفياحتثديتاا-ثرحثرا
ذااحمظيف ااحمتلمداعلييراأ ااحقرتمف ا  ااأسلفترورفااحمكرأظايست ثسادتثديتااحممظفيفااحمكلييفاومرااما 

آحيوااإفاإذاستثترءاعل ااختلردااحمكرأظاهذااايتمثؿاأ ااحمترلبااح ليرا امتعاأظرتاقرتمفااحمكرأرفا
 د امفاتسوي امفااح ماعسااحمختلواعل امأؽااحتمادطااإذتثديتاهؤ ءاتتمتعادو ءامفااحخلمليوا ا

 .احم  ةامفاقدؿامال ااحمكرأظوا

ا ااا–ساد ر ااحمكرأظرت اقرتمف امت  اأق  ا  ااحمكلييف ااحممظفيف ااختلردت  يب ااحمكرأظ اا اساءاتاتخرذ
ااا  اسيو مال ايتـاذحؾادملر قوااإفعل اماحقرتمتيواحلم ساءااح رميفاماحممظفيفااح رمليفاأ ااحمكرأظو

 .احدسيطواادر  لديواحمكرأظوا
ا

ا:حلمكرأظاأحتدط ا ختلرداا–ثرتيرا
ااحسيرس ام اتظرمير اعل اكمريو امقتلسة اأ ااحمقتااحكرتس ااح محو اسلطو ات   فاألااعت اءاحـ

ااأم اخل ا ااحوسطو ادماسطو اذحؾ اورف اسماء ااأمخرسا  اتس  احكمريوااألدكتاحايشاأكسبادؿ احيمـ
 امفاقسيبام امفاد ي ااا أسا  اأد  امراحـايوفاحل محوا مسايذوساأ اكمريواتورطاأيتراا  اسلتظرميرا
هـاماحتظرـااح رـامفاألااعت اءامكمريتيـااا أسا احيمـاسلطوااح محواتتسعاأ اسديؿاتتظيـاتورطااأخذت

ا.ا  اسله اسلطوااحتدطااا اساءاتع ةاماهـاتلؾااإاساءاتدر عتمر اعل ا
اك م ا اتمف ااحمكرأظو اأ  ااحمكرأظ ايمرسسير ااحت  اا ختلرلرت اأهـ امف اا  اسل ااحتدط مي  

امقسسي امقرعيو اإاساءات اتتتمف اماحت  اكقيقيو اسلطو امف اعليل اتتطمل احمر ااحك يثو متتكلساا واح محو
عر ةا أ ساضااحتدطاا  اسلاأ اكمريوااحتظرـااح رـامفاااؿااحقترءاعل اكرحوااحفمت اما تطسادرتاما 
ااحلكوا احتظرـااح رـاإح اكرحتلااحسردقو اماحتظرـااح رـايتتمفاأسد واعترلساأسرسيواه اا مفااح رـا 

ا.اح رموا ااحسوتيوااح رموا اما خاؽاماآل ابااح رمو
ا
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 :سرحفوااحذوسايمرس ااحمكرأظاا ختلرلرتااحترحيوا ساضا محتكقيؽا
اح رـااا مفأ امارؿااحكفرظاعل ااحتظرـااح رـا امدرحذاتاعتلسااا  اسةاإاساءاتاأهـمح ؿامفاا–ا5

ا اماتخرذ ااستوربااحاساعـ امتع اعرتؽااا اساءات  اعل  ايقع اثـ اممف احلدكثاعفامستوديير  احقرتمتيو
حلمكرأظوامأقرااا  اسيواحتكقيؽاأ ااحاساعـااحت اتقعاتمفااحك م اااءدإاسااحوسطوااي مساإفاحمكرأظا

 .احمكرأظادتتياوااحتكقيؽااإعاـيتـااإفاحقرت ااحمختداعل ااإح احتكقيؽااأمساؽحلقرتمفا امتق ـا
اا–ا3 ح رءاستك اث ااما  ااحوسطو امساوم اممأقر ا  ااحمكرأظو اقرتمفااحآلحيوأ  امف اوؿ اك  هر احت 

احمطلقواادر  لديواحمكرأظواملر قوامال اروتساطادأيمرايت لؽااإقليـظمواأ ااحمكرأظرتا يسااحمتت
 .مأقراحلوسمطااحماس ةاأ ااحقماتيفااحمختلوامتمادطامماسةااح اخليواا أعترءهح   ا

اا–ا2 اعل  امدروسة اسلطو ادماادرتااا متيواا ايمةحلمكرأظ ااحمولفو ااحايرت اماميع ا  احمكليو
ومرا(ااحايشااقط ر)ااحقماتااحمسلكوامرع ااـا ااح رملواأ ااحمكرأظواماحتظراا مفاحكمريوامكفظا

 .أسلفتر
اتا–ا0 اك مثاكرحو ا:رحتتفيذيوعت  اتوف امحـ ااح رـ اعل ااا متيواا ايمةاحتظرـ اقر سة أ ااحمكرأظو

اأ اكفظا اماتارماماادرتير األاا مفقم ير اعل امميسااا مسي سضااأفلمكرأظاماحتظرـااح رـا  أمسا
 .مديترامق اسااحقمةااحورأيوا تارماتلؾااحماادرتاااح اخليو

ا

ا:اا ختلرلرتااحتتفيذيوا–راحثثر
يقعاعل اعرتقلااح  ي امفاااحمكرأظو أ ااا عل ماحتتفيذلااا  اسلحمراورفااحمكرأظاهمااحسعي ا

ا:ممتيرااحتتفيذيو احميرـا
أق اا.معااح ستمساماحقماتيفااحترأذةاتتفيذااحقساساتااحت ايتخذهرامال ااحمكرأظوادمرا ايت رسضاا-اأم 

ااح ساق اتداعل ااأفاأسلفتر ااح ستمس امال ا" ااحذلايتتخدل ااحمكرأظ احسعي ااحتتفيذلاااحمكرأظو ي  
ا"أ ااحمكرأظو احممرسسوالاكيرتلااحمخمؿاديرامفاقدؿااحمال اا عل 

ذا رامال ااحمكرأظوا امتومفاوذحؾاأ ل ااحمكرأظاا حتماـادتتفيذااحقساساتااحت ايتخذهاا مسورفااما 
ا:اك ااكتمرحيفااأمرـأ اهذاااحل  ا

أيومفاماابااحتتفيذاماحطرعواقرعمرااا تكر يو تومفاتلؾااحقساساتامتفقوامعااح ستمساماحقماتيفااأفا-أ
ااحمكرأظادتتفيذاتلؾا ا.احقساساتميلتـم
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ترام ىامتطرؽاماابااحتماـاتومفاتلؾااحقساساتامخرحفواحل ستمساماحقماتيفاا تكر يوا اأتثمساهاأفا-ب
اا كماؿ(اكر لاعوس/25)كرؿاأق اك  ااحقرتمفاأ ااحمر ةااأيومعل ا اااحقساساتاحمكرأظادتتفيذاتلؾا

ا اعل اقساساتامال ااحمكرأظو احلمكرأظاا عتساضاأيير احمال ااحمكل اأ ااحكر تااأماحت ايامم
 :ااآلتيو
 .ةاحترأذاحقماتيفااأمورتتامخرحفواحل ستمسااإذاا–أا
 .احمال حـاتوفامفااختلرلرتااإذاا–با
ا.اذااورتتامخرحفواحلخطوااح رمواحلكوممواا تكر يوااماحلممامتواا–جا

امال ا ااح  اعليل ااعتسض ااحذل ااحقساس ادرعر ة ااحمكرأظ ايقمـ ااحسرحفو اا عتساض ااكماؿ مأ 
ااأقلرهراحمكرأظوااماحمال ااحمكل اخاؿام ةا ا) دلاا اموفمعراامفاترسيخاتدلي ل(اخمسواعوسايممر

ا:أستيفاك ااأمرـمهتراتومفا.اعتساتلامماكظرتلاد سدرب
ا.احخاؼي  ؿااحمال اعفاقساسهاأيتتي ااأفاا مؿاحفسضا

يتيراكلسا احمخرحفوااإماحوع ؿاأيلاحوفا مفااإذااأميلسااحمال ااحم ت اعل اقساسهااأفاحفسضااحثرت ا
 .احمكومواا تكر يوااح ليراحلدتاأيلااإح اا مساإكرحوعل ااحمال ااحمكرأظا امأ اهذهااحكرحوا

ا اأرفاا–ثرتيرا حمراورفاسسـااحسيرسوااح رمواحل محواا تكر يوامفااختلرلرتااحكوممواا تكر يواكلسا
ا.أ اك م ااحمكرأظواتلؾااحسيرسرتاتتفيذااحمكرأظايومفاملممراد

ت ليميواماحتسدميوااح رمواي  اسسـااحسيرسوااحاأفمفااح ستمساعل ا(اسر سرا/ا550)تلتااحمر ةاا–ثرحثرا
ماحمكرأظرتا يسااحمتتظموااا قرحيـمفاديفاا ختلرلرتااحت اتتورسؾاأييرااحسلطرتاا تكر يوامسلطرتا

امفاديفااختلرلرتااحمكرأظااإقليـأ ا اممفاثـ اأ ااحمكرأظوا  استك اثااحارم رتاماحوليرتاماحم ره 
ا:يتـاذحؾامأؽااحتمادطااحترحيواأف اعل ا درحتتسيؽامعامماسةااحت ليـااح رح اماحدكثااح لم

ا.أ اك م اممامتوااحمكرأظويومفااستك اثاتلؾااحمؤسسرتااحت ليميوااأف .5
ا .3 امال  املر قو ااحمكرأظ اق مل ااحذل اا ستك اث اقساس اعل  اح   اادر  لديواحمكرأظو احمطلقو

ا.أعترعل
ا

ا
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ا:احدسمتمومحيوا ختلرلرتاا-ساد را
اتتاإترأو ااختلرلرت امف اتق ـ احمر اد ضااما  اسيوفيذيو ااحمكرأظ ايمرس  امتتظيميو ممرحيو
اإحييراحمكرأظواأ ااحمؤتمساتاماحت ماتاماحمكرأؿااحت اي ع ااأيمااحذلايمثؿااحدسمتمومحيو ا ختلرلرتا

 .احمسعيواما لمؿممظف ااحمكرأظوامأقراحلقرتمفااإيفر احمكليوامحلااما  استيرماحمت لقوادوؤمفااحمكرأظوا
ا

ااحقماتيفامحو ايتموفااحمك ااختلرلرتلاأ اتتفيذ ااما تظمورأظامفاممرسسو احل يمت ااأفأااد 
يطلعاعل اوؿااحم رماتاماحمساساتااحت اتت رمؿاديرااح ماعسااحفسعيواأ ااأفاأيترسلطواماس وام اد احلا

ا. اعسةااختلرللاحيتست احلااتخرذااحاـم
تقمـااحمماساتاماحايرتا يسااأفمفاظرتامفاقرتمفااحمكرأ(ا23)مأقراحلمر ةاا–محتكقيؽاذحؾاأاد ا

احمكرأظادرحمخرطدرتااحت اتاسييرامعا ماعسهراممساأقيراأ اتطرؽااحمكرأظوا اسماءاادإو رساحمستدطوادمماسةا
تت لؽادرح ماعسااحسسميو ااح سضااأتيراأماحخرلوااأـماحت ليمرتاتت لؽادرحكقمؽااح رموااا مامسورتتاتلؾا

ا.مساقدواتتفيذهراأماهاتسمسيرا اعليلاماتخرذامرايسااإطاعل
عاـاا  اسةعمليوااإتارحمأ اسديؿا عل اوؿااإطاعلاحمكرأظادوؿامرايساهاتسمسيراأااد امفااما 

 :يل ممفاثـايتد  اعل اسؤسرءااح ماعساماحمساأؽااح رمواأ اتطرؽااحمكرأظواا حتماـادمرااا  اسيو اا ممس
 .اح اعسةمعا ماعسهـاأ امسوماااحسسميو احمكرأظادمخرطدرتيـااإعاـا:أم 

 .اإحييـاحت ايكيليرااا ممساحمكرأظادخلمدااإح سأعااحتقرسيسا:اثرتيرا
احقتريرااحت ااأماحميموااا ممساأمادر مفاحت احيرامسر ااد عمرحيـاحمكرأظاعلمرااإكرطو:اثرحثرا

 .سلمؾاممظفييـااأممفا اعسةاماك ةاأ ااحمكرأظوااد وثستت لؽا
 .احمكرأظادمدروستيـااحمظيفيواماتفورويـامتيرامتسويـااح مؿااإعاـ:اساد را

ا.احلارفااحت ايولفيـاديرامأعمرؿاتارمااحميرـا:اخرمسرا
ا
ا

ا
ا
ا
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ااحتفميضاأ اا ختلرد
ا

مفااحقرتمفا(ا21)حلاتدااحمر ةااأترحاحت ايمرسسيرااحمكرأظا اأق اااحميرـتتياواحت   امتو با
د ضاتمادلامم رمتيلااإح تقؿااحمكرأظاارتبامفااختلرلرتلاتفميضاد ضامفالاكيرتلا اماحذلاي ت ا

ا.مال ااحمكرأظواأمرـ امعادقرءامسؤمحيتلاعفاهذهاا ختلرلرتااإحيلحيمرسسمهرا مفااحسامعا
احتفميضايتلباعل اارتبااحسلطواأ اا ختلرلرتا مفاارتبااحمسؤمحيوا ا فااأفمهذااي ت ا

ا.مال ااحمكرأظواأمرـرلرتاتظؿادرقيوامسؤمحيوااحمكرأظاعمراقرـادتفميتلامفااختل
ا:ميمرس ااحمكرأظااحتفميضامأقراحلقرتمفاعل ااحتكمااحترح ا

ا
ا:تطرؽااحتفميضاا–اأم 

اأمتمادلااإح احيمميوا ااا  اسيواور عمرؿ ااأهميواا قؿيقمـااحمكرأظادتفميضاسلطرتلاام رحدرامر
مدطدي وا.ا  اسلمدروسااعل اسيسااح مؿاات ثيساسام رمتيلاحو ايتفسغاحمدروسةااختلرلرتلااحيرموااحت اتؤث

ا.احكرؿاتدق احلمكرأظاسلطوااحتتظيـاماحتتسيؽ
مفاتسويمااحسلطوااحذلاي سقؿاسيساا–اا لؿمفاكيثاا–ميضاحلتخلدا:رحتفميضميلارااحمكرأظ

امتمأيسااا  اسلاح مؿا ااحتفميضااحمت   ةاأ ااحتخفيؼاعفاورهؿااحمكرأظ  احمقتا امحاستفر ةامفامماير
ا.ماحمايم  امسأعامستمىااحمورسوواأ اا تارمامفاارتبااحتماباماحم رمتيف

ا
ا:وسمطااحتفميضاا–ثرتيرا
يومؿااحتفميضاوؿااختلرلرتااحمكرأظا امهذاااحوسطاا اأفياباا–امعيرااإ يومفاااحتفميضا  .5

كرأظاحيتفسغااحيمميواعفاورهؿااحماما اساءاتاا عدرءيتفؽامعااح ريوامفااحتفميضامه اتخفيؼا
 .ممراسدؽاديرتلاأهميواا وثسحلميرـا

ا .3 ااحمسؤمحيو ا  ااحسلطو اأ  ايومف ااحسلطواا–احتفميض اوق  ايومؿ اا ختلرد أملطل 
اأفاأل مفااحثرت ا ااا مؿماحمسؤمحيو اماحقرع ةااح رمواأ امارؿااحتفميضااتلايتلباعل ااحوؽا
ا ادقرء امع امؤقت ادووؿ اسلطرتل امف ادتفميضاامء ايقمـ اهذهااحمكرأظ اعف ااحورملو مسؤمحيتل
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احسلطرت اأرحتفميضامسيلواحتمميعااحسلطواماحقترءاعل اتسويمهرامحي اعمليواتيسبامتخلدامفا
 .اختلرلرتلاممسؤمحيرتلااحقرتمتيو

 اممفااأوثسعمليوااحتفميضاتتـادمسكلواماك ةا ااأفا–يامماأ ااحسلطوااحمفمتواااحتفميضا  .2
تمادلااإح مفامال ااحمكرأظوااإحيلاحسلطرتااحمفمتواايقمـادتفميضاأفيامماحلمكرأظااثـا 

تفميضامراتـاتفميتلاحيـامفاسلطرتااإعر ةيامماحتمابااحمكرأظامم رمتيلاامم رمتيلا اومرا 
ااإح  ادم ت ا اأ ت مفاهـ ااحمظيف   اأ ااحسلـ اامتل ااحتفميضادرحتسدوااأفيامم اعمليو تتوسس

د مفاك م امتمادطااا مسامألد مرا تيريوااإح استمستاعمليوااحتفميضااما  حتف ااحسلطرتا ا
يقمـااحمكرأظادتفميضااأفيمتعامفاامحوفاهذاا .ا امتتيعااحمسؤمحيوادرحترح اديفاوؿامفاهؤ ء

ا اسلطرتل امف ااا لليوامء ااحمفمتو ااإحيل  ااحترعب اميقمـ ا  امال ااحمكرأظو احم رمفااأممف
متيـااتلااألو سااإذاا–مفااحمكرأظاالإحي ااحمفمتواا–اا لليودتفميضاد ضامفاسلطرتلا

 .أ اآفاماك اإحيلماحمفمتوااا لليوي اماعفااحقيرـادمدروسةاسلطرتلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

 

امترعديلاتتيرءاخ موااحمكرأظا
ا

ا:احقرتمف امه اإحييراأورسثاثاطسؽاادإك ىااحمكرأظ تتتي اخ موا
ا:لكيواا سدربعل ااحتقرع ااا كرحوا–اأم 

يمرس ااح  ي امفااحميرـااحتتفيذيوااحت اتتطلباق سةالكيواأرتلاأ اكرحواعاماامحمراورفااحمكرأظ
مفااحقرتمفا ا(ا34)احت اديتتيرااحمر ةااحإلاساءاتميرمل اأرتلايكرؿاعل ااحتقرع امأقرااأ اءاحمكرأظاعفا

ا:ماحمتمثلوادمراي ت 
ا.لكيواأسدردرعل ااحتقرع اكلساااا كرحويومفاسدبااأفا–اأم 

احلكيوامرت وامفاممرسسوااحميرـاحم ةاتمي اعفاثاثوااويسا ااا سدربتومفاهذهااأفا–ثرتيرا
ا.عل ااحتقرع اميدق اأ امتلدلاإكرحتلاإح يلرسااأرفاقلتاعفاذحؾا 

اتتخربااحمكرأظااحت اسدؽاديرتيرااآحيويقمـامال ااحمكرأظوادرتتخربامكرأظاا ي ادتف اا–ثرحثرا
ا.تداعلييرااحقرتمفامافايل سامسسمـااميمسلادت ييتلمفاديفامفاتتمأساأييـااحوسمطااحت ا

ا.احا ي حلمكرأظااحمكرؿاعل ااحتقرع ادميرملاحكيفااتتخربااحمكرأظااا مؿيقمـااحترعباا–ساد را
ا

ا:ا ستقرحوا–ثرتيرا
ا ااستقرحتيـ اتق يـ امترعديل ااإح حلمكرأظ امأقر ااحمكرأظو اا كورـمال  ا23)احمر ة اقرتمفا( مف

ا:اأكورمير محاستقرحوااإقليـتتظمواأ ااحمكرأظرتا يسااحم
درفاي لفاالسيكو تومفااأفاحس دواأ اتسؾااحخ موااإد اءأ ااأر لؿاا ستقرحو تق يـاطلباا–اأم 

ا.دذحؾمتق يـاطلباااح مؿ تمادلاس دتيـادتسؾااأماحمكرأظا
اا وورؿ املاحقرع ةاتمااإعمر مال ااحمكرأظوااإح يق ـااحمكرأظاماحتماباطلباا ستقرحواا–ثرتيرا

اأرفاطلباا ستقرحوايق ـا امفاقدؿامال ااحمكرأظو اورفااختيرساهؤ ءاتـ ااحايو ذاتااإح ألمر
ا.احقساسادقدمؿاا ستقرحواإل اساا خيسةعل ا
اا.تق يميرت  اا ستقرحوامقدمحوامفاترسيخاا–ثرحثرا

ا
اا
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ا:ا قرحوا-ثرحثر
مومرااا قرحو اأكورـمفااحقرتمفاأ ا(ا24)احمر ةاا كورـسرمىااحموسعاديفااحمكرأظامتمادلامأقرا

ا:إيتركلسي ت ا
ا اعل  اممرسستير اتقتت  ااحمكليو ااأأتؿاحمظيفو ا  ذامال امام ااما  اعل  اتقمـ ااحامسوميو ورتت

 اتساع اأ اممرسستيرااأفاحكوممرتااحمكليوااحت ات يساوؤمتيرادتفسيراملرح امكليوامتميمةا اأرفاعل ا
احذيفاحـايلمتمااحير اأم يرسااأمحعؾخديراملمتاحيراأكسبادؿامملرح احميرميراملرح او ديرااحذلااتت
ا.احخ مرتاحيراأأتؿماحس دواأ اتق يـا ااحمكرأظواأمتلؾااحمتطقوااإح ممرسستيراح مليرايومفاا تتسربا

ممفاثـااإقرحتيـ أاااقؿامفااممفس يف أرس يفااإح احكومموااحمكليوااأعترءتكمؿاامراإذاحوفا
ا:متمادلاحمكرأظااإقرحوآحيرتااإح متلا(ا3) ااحمر ةااحقرتمفاأاأورس
اا:ا ستامابا–اأم 

مس اأ اهذاااحقرتمفايسدقلاالسوااستامابااإقرحواأماإعفرءأيلا(ا15)احمر ةاا كورـمأقرااأمسأوؿا
ا:ترعدراحلمكرأظامأقراحلتمادطااحترحيواأـاحوخدااحم ت  امكرأظراورفا

ا.امال ااحمكرأظواأمرـيتـاا ستاماباا-5
ا.احمكرأظومال ااأعترءقدؿاثلثااا ستامابامفميق ـاطلباا-3
ا:حيرااحقرتمفا امه اأورساحكلسيوااحت ااا سدربيقمـاطلباا ستاماباعل ااك ااأفا-2

ا.ع ـااحتماهواماست اؿااحمتلبااحمظيف ا-أ
ا.احتسدباأ اه سااحمرؿااح رـا-ب
ا.أق افااك اوسمطااح تميوا-ج
ا.احمااباماحمسؤمحيواأ اءحمت م يفاأ ااحتقليساااأماا همرؿا- 

ا
ا:اا قرحواحتلميتاعل اا–ثرتيرا

ا اقساس اعل  اادر  لديواا قرحويلمت اح    اأ اأعترءاحمطلقو احالسواااحمال   اترحيو السو
ا.تمادلاأماحمكرأظااد امدواحمال ااأعترءاحدسيطوامفااا  لديوحـاتتمح اقترعواح ىااإذاا ستاماب ا

ا
ا
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ا:اا قرحوساسااحط فادقا–ثرحثرا
ا امكرأظر ا  ااأـحلمقرؿ ادقساس ااحط ف ا  احلمكرأظ ااا قرحوترعدر ااحمكرأظو امال  اعف اأمرـاحلر س

يممرامفاترسيخاتدل لادرحقساس امعل ااحمكوموااحدتاأ اا عتساضاا.ا ي احمكومواا تكر يوااح ليراخاؿاخم
مميواحلمكرأظواحكيفااحدتاأ اخاؿاويسامفاتسايللاح ييرا اميستمسااحمكرأظاأ اتلسيؼااحوؤمفااحي

مق اسوتااحقرتمفاعفاديرفامفايقمـادتلسيؼااحوؤمفااحيمميواحلمكرأظواأ ااحفتسةااحممت ةا.اا عتساض
ا.مرديفاتتياواا عتساضاماتتخربامكرأظاا ي ا

ا احقساسااا اساءاتا–ساد ر اسماءاأورفاا-اا قرحواحترحيو اعفااحمستقيؿ اد يؿ ااختيرس عل امال ااحمكرأظو
ا-ثرمتر/ا3)حلااحمر ةااأورستثاثيفايممرامفاترسيخامأقراحمرااأقلرهرترعدراحلمكرأظاخاؿام ةااأـرأظرامك
ا.إاساءاتمفااإحيلاا ورسةتتـاآحيوااختيرسااحمكرأظامأقراحمراسدؽااأفمفااحقرتمفا اعل ا(ا1
ا

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 احفلؿااحثرت 
 احقرعممقرـامم يسااحتركيو

 
ااحقرعممقرـا–ااحفسعاا مؿ

ا:اتتخربااحقرعممقرـا-5
ااأورست ا25)احمر ة ااإح ( ادرعتدرسه اأ ااأعل احقرعممقرـ اميوتسط ا  ااحقترء اأ  اتتفيذل ممظؼ

ا ا  ااحمكرأظامتمادل اأ  ااحمطلمدو اذاتااحوسمط ااحت اتلتااألاحمسو احمتلباقرعممقرـ ااح رمو احوسمط
اتتخردلامفاقدؿامال ااحقترءااوسطااحمؤهؿااحارم  ا اميتـاإح اإترأومفااحقرتمفا ا(ا1)علييرااحمر ةا

ا اتلتاعليلااحمر ة احمر اثرحثر/ا4) امأقر ا( مال ااأعترءاحمطلقواح   اادر  لديويتتخبااحقرعممقرـااإذ 
احمطلمدوا ااا  لديوعل ااأل ااا لماتمفااحمسوكيفاحتلؾااحتسدوامفااألحـايكلؿااإذااأمراحقترءا ا

ااحتترأ اديفااحكرلليفاعل ا اعل ااا لماتاأعل يتـ أ اا قتساعااا لماتاأوثسيوميتتخبامفايكلؿ
ا.احثرت 

ا
ا:احت ييفاماح ساوااحمظيفيوااأمسا-3

ا ايختعااا  اسلاا مسيل س امهم ا  اعرـ ام يس اد ساو اميومف ا  ااحمكرأظ امف ااحقرعممقرـ دت ييف
ا امسقردو وساؼحتماييرت ااحمكرأظاما  ا:رح يربمت . اأ  ااحقرعممقرـ ايقتيير ااأعمرحلاأ اءاحت  أ ليواخ مو

 .مفااحقرتمف(ا04)احمر ةاا كورـاح امةاماحتسأيعاماحتقرع امأقراا  ساض
ا
ا:اح يرباا-2

ا:مفااحقرتمفادديرفااحكوـاأ اكرؿا يربااحقرعممقرـامذحؾاعل ااحتكمااحترح (ا00)توفلتااحمر ةا
اا-أ ااحقرعممقرـ امقاإخطرسعل  ايقمـ اتوليؼامف احل احيتست  امترسدو اأتسة اقدؿ اد يردل رـااحمكرأظ

ا.احقرعممقرـاعت ا يردل
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ام ساءاا-ب ااك  اعر ة امهم ا يردل اعت  ااحقرعممقرـ امقرـ احيقمـ ايولفل امف ااختيرس ااحمكرأظ يتمح 
ا.احتماك ااحترد واحلقترء

ا
الاكيرتااحقرعممقرـا-0

محلقرعممقرـادلفتلاأعل اممظؼاإ اسلاأ ااحقترءااختلرلرتامظيفيوامثللامثؿااحمكرأظامافا
خرلواأيمرايت لؽادر وساؼاعل ااحممظفيفاا  اسييفامت ييفاممظف ااح ماعسااحسسميواقّلتا اعسةااختلرللا

ا.متممي ااحايرتاا عل امتلادتقرسيساممقتسكرتاكمؿااحقترءااحذلايسأسلاأمؿاد مؿ
ا

 :احلاكيرتااآلتيوا(ا05)معل اأيواكرؿايمرس ااحقرعممقرـامأقرا كورـااحمر ةا
ا:ا ختلردااحتتظيم :اأم 

لاكيواتتفيذااحقساساتااحت ايتخذهرامال ااحقترءااحمماأقواحل ستمسا:عل اعرتؽاااحتتفيذلاإذايقع
ا.ماحقماتيفااحترأذةا

ا
ا:اا ختلردااحتتفيذلاا–ثرتيرا

ا:ميتمثؿاأ ا
ا وساؼااحمدروساعل ا ماعسااح محواأ ااحقترءامممظفييرا اميستثت امفاذحؾااحايشاماحمكروـاا-ا

ا.ماحارم رتاماحم ره 
فتيشا ماعسااح محواأ ااحقترءامممظفييراإ اأفاسلطواا وساؼااحت ايتمتعاديرااحقرعممقرـا اتا-ب

تمت اإح ااميعااحممظفيفاأ ااحقترءادؿايستثت امفاذحؾااحقترةااممفادلفتيـامسارؿااحقماتا
احمسلكوامأسرتذةااحارم رتاممفايتمتعامتيـادلفواإ اسيواسماءاورفاسعي اارم واأماعمي اوليوا

ا.متيـاسؤسرءاا قسرـااح لميوامدت
اذحؾادملر قوامال اا-ج اعل اأفايتـ اعل ااحمخرحفيفامفاتق ـ اقرتمتر أسضااح قمدرتااحمقسسة

ا.احقترء
امقسساتامال ااحقترءاا-  اتتفيذ ااحمسؤمؿاا  اسلاا مؿاأ ااحقترءاأ ليل ادلفتل ماحقرعممقرـ

عممقرـامفاا اءااحماادرتااحمترطوادلاأاااحمتفقوامعااح ستمساماحقماتيفااحترأذةا امحو ايتموفااحقر
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د احسؤسرءااح ماعسااحسسميواأ ااحمكرأظواأفايد ثمااإحيلادتسخامفامساساتيـاما مامساماحمقسساتا
ايخدا اأيمر اممترد واتتفيذهر اإح اأسمعا ماعسهـاأ ااحقترءاح سضاا طاعاعليير احت ايسسلمتير

طاعلاعل اوؿال يسةاموديسةااحقترء اد درسةاأخسىاأفايا لماااحقرعممقرـاع ل اديتلامفاأعمرحيـاما 
ا.مفاقرتمفااحمكرأظرت(ا03)ومراتلتااحمر ة

ا
ا:ا ختلرداأحتدط ا–ثرحثرا

حلقرعممقرـاأفاي مسااحوسطوادرحتكقيؽاأ ااحاساعـااحت اتقعاأ اك م ااحقترءامتلؾااحت اتكرؿاا-5
ا.قرعممقرـادتتياوااحتكقيؽاإح اقرت ااحتكقيؽااحمختدا اماوتسطااحقرتمفاأفايتـاإعاـااح

امممتلورتيـا-3 امكمريواكقمؽااحمماطتيفامأسماكيـ ااحكفرظاعل اا مفاماحتظرـ اي خؿاداا. مهذا
ا.سيباتمفاا ختلرداأحتدط احإل اسةااحمكليو األااحكفرظاعل ااحتظرـااح رـادورأواعترلسه

مقرـاأفاي مسادتوويؿااحمخرأساط امح سضااحكفرظاعل ااحتظرـااح رـاحلقرعم:محلقيرـادر خترحمرح ا-2
ا.ماحمفرسمامفااحوسطوادلمسةامؤقتواأ ااحقترءاحلكفرظاعل اا مفاعت ااحكراوا

ا
ا:ا ختلردااحمرح اا–ساد را

يتمتعااحقرعممقرـادرختلرلرتامرحيلاامتمثلوادكمريواممتلورتااح محواماحكفرظاعل اأماويراا-5
ااح  ااحخ مو اد امس ايت لؽ امر ااحتساعباموؿ امليرتوامادريو ااح محو اكقمؽ اعل  ااحكفرظ األ رمو 

 .أماويرامتكليؿاإيسا اتيرامأقراحلقرتمفا
كرحتيراإح امال ااحقترءا-3  .إع ا اموسمعااحممامتوااح رموااحمكليواحلقترءاما 

 
ا

ا
ا
ا
ا
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ام يسااحتركيوا–اثرت احفسعااح
ا

ا:اتتخربام يسااحتركيوا-5
ا اميوتسطاأيلاا أعلم يسااحتركيوادرعتدرسهااإح (ا25)احمر ةااأورست ممظؼاتتفيذلاأ ااحتركيو

احوسمطااح رموااألاحتركيواذاتااحوسمطااحمطلمدواأ اوؿامفااحمكرأظامتمادلاماحقرعممقرـا اا  اسةاحمسو ا
ا.وسطااحمؤهؿااحارم  اإح اإترأومفااحقرتمفا ا(ا1)حيرااحمر ةااأورستاحت ا

د  ااإذمفااحقرتمفا ا(اثرحثرا/ا53)مر ةااحت اتلتاعلييرااحاحإلاساءاتميتتخبام يسااحتركيوامأقرا
احتلميتاعلييـا اميتتخبااإح مال ااحتركيوامفااستيفرءااحمسوكيفاحلوسمطااحمطلمدوايلرساايت و اأف

ا اعل  امفايكلؿ احلتركيو ااا  لديوم يسا اع   امف ااأعترءاحمطلقو ا  ااإذااأمراحتركيو ايكلؿ مفااألحـ
 اميتتخبامفااا لماتاأعل احتترأ اديفااحكرلليفاعل اا ايتـاا لماتاحمسوكيفاعل اتلؾااحتسدوامفا

ا.ا لماتاأوثسيويكلؿاعل ا
ا

ا:احت ييفاماح ساوااحمظيفيواأمسا-3
ا ااحمكرأظ ااإ اسيراامسأيل س ام يس اااحتركيو دت ييف ام يس ام رمف اأ ااعرـ د ساو ايختع مهم

وساؼتماييرتااإح ممرسستلاحميرملا ا.احمكرأظاما 
خ موااأعمرحلاأ اءمفااحقرتمفات  ااحم ةااحت ايقتييرام يسااحتركيواأ اا(04)ااحلمر ةا:اح يربهذا

 .اح امةاماحتسأيعاماحتقرع اا  ساضأ ليوا
ا
ا:اح يرباا-2

كورـاأكماؿمفااحقرتمفادديرفا(ا00)توفلتااحمر ةا اوتسطتاعل ام يسااإذ يربام يسااحتركيوا ااما 
دتوليؼامفايخلفلاعت ااح يربا اومرااا خيسترسدواحيقمـااحقرعممقرـاد يردلاقدؿام ةاماإخطرساحتركيواادت اءا

ااحتماك اأ ااحقترءاحيقمـا ام ساء ااك  ايولؼااحقرعممقرـ ااحتركيو ا يربام يس ااتلاعت  اذاتير ك  تااحمر ة
ا.مقرمل

ا
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ام يسااحتركيوارتلاكيا-0
ا

(ااحتركيو)اوا  اسياختلرلرتام يسااحتركيوااحمظيفيوادرعتدرسهاسعي ااحمك ةااإ فرؿومرا ايموفا
ماحتفتيشادرحتسدواحلممظفيفااحكوممييفايتمتعاديرام يسااا وساؼأمراعل ااحمكرأظاماحقرعممقرـامفاسلطرتا

ذحؾاتدااأو احتركيواممرايستثت امتلااحمكرأظاماحقرعممقرـايستثت امفا اعسةااختلردام يسااحتركيواومرا
ا.مفاقرتمفااحمكرأظرت(ا02)ااحمر ة

ا:سااحتركيواا ختلرلرتااحترحيوكرؿايمرس ام ياأيومعل ا
ا

ا:اا ختلردااحتتفيذلا–اأم 
ا:ميتمثؿاأ ا
ا.احمدروساعل ااح ماعسااحسسميواأ اك م ااحتركيوامعل اممظفييراا وساؼا-5

ا.تفتيشااح ماعسااحسسميواأ اك م ااحتركيوامممظفييراا-3

اما ااحت  اا ستثترءات اذات ااحمارؿ اهذا اأ  ااحتركيو ااختلردام يس اعل  ايت لؽاميس  اأيمر س ت
وساؼيستثت امفاسقردوااإذدر ختلردااحتتفيذلاحلمكرأظاماحقرعممقرـا ا م يسااحتركيواوؿامفااما 

ا.احايشاماحمكروـاماحارم رتاماحم ره 

ااأمر احاختلرلرت اااحمرحيودرحتسدو اهم ااحتركيو اااآلخسأم يس اعف اورملو امسؤمحيو اإ اسةمسؤمؿ
عل اممظف امماسةااحمرحيوااا وساؼاإح ادر ترأواحخا....اااح محوامعقرساتيرامادريوااحتساعباأماؾ
اا عمرؿمعفاسيسااإيسا اتيرمتكليؿاامأماويرم يسااحتركيوامسؤمؿاعفاكفظاكقمؽااحكومموا))ا

ا امأؽااحقماتيف اأ اتركيتل اماحت ليمرتااما تظمواحمرحيو ا. امماسةااا وساؼمحل اعل ا ماعس احمدروس
ا((.دلمسةامستيواأعمرحيـات  يتيـيقتتعامفااحمرحيوامممظفييراأ اتركيتلاح

ا
ا
ا
ا
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اا:أحتدط ا ختلرداا–ثرتيرا
مم يسااحتركيواامكليو اأـمسوميواورتتااا  اساتتمرسسيرااأسر مظيفوااا  اسلاحتدطااأفامأسلفتر

ا:أ اك م ااحتركيوامحلاأ اسديؿاذحؾاا  اسليمرس اسلطرتااحتدطا
كرحواحت اتقعاأ اك م ااحتركيوااحوسطوادرحتكقيؽاأ ااحاساعـااي مساأفا-5 قرت ااإح احتكقيؽااما 

 .احتكقيؽم يسااحتركيوادتتياوااإعاـيتـااأفاحتكقيؽااحمختداعل ا
ا.ماحتظرـاأ اك م ااحتركيوااا مفاحكفرظاعل اا–ا3

امأماوير ميتمثؿاأ ا مسام يسااحتركيواأ ااحكفرظاعل اكقمؽااح محواا:احمرح ا ختلرداا–ثرحثرا
 .حلقرتمفمأقراا اتيرإيسامتكليؿا

 
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 احدربااحثرحث
ااحمماس ااحمرحيو

 
 :احمماس ااحمرحيواحلمكرأظواماحت اتتومفاممراي ت اإح مفاقرتمفااحمكرأظرتا(ا00)احمر ةااأورست

ااحممامتوااحمرحيوااحممتمكواحلمكرأظوامفاقدؿااحكوممواا تكر يواكسبااحم رييسااح ستمسيوااحم  ةامفا:أم 
اا.احتماباحمرحيواماحملر ؽاعلييرامفامال اامماسة

ا ااحمر ة اك  ت ا535)مق  ا( احتمميع ااح ستمسيو ااحم رييس ااح ساؽ ا ستمس ا ااا يسا اتمف ا تكر يو
ا اأيير امارء ااحألقرحيـتخلدا" امف اعر حو احلقيرـااا يسا اتماحمكرأظرتاكلو اتوف  ا  ااتكر ير احمكللو

ا"اعتدرسامماس هرامكرارتيرامتسدوااحسورفاأييرد يفاا اا خذممسؤمحيرتيرا امعااد عدرعير
ا:ممفاثـاأم رييساتمميعااحماس اتاا تكر يواه ا

ا.ع احوااحكلدا-5
ا.احمكرأظرتاممسؤمحيرتيراد عدرءوفريتيراحلقيرـاا-3
ا.مماس ااحمكرأظرتا-2
ا.كرارتااحمكرأظوا-0
ا.تسدوااحسورفاأ ااحمكرأظوا-1

مخللواحلمكرأظواماحماس ةاتمفااحممامتواا تكر يواتسلـامأقرااحميماتيوااحاأفاإح اا ورسةم د امفا
 .متيراا ستساتيايواحمكرأظوامدروسةامفاقدؿامماسةااحمرحيواد  اطسحااحتفقرتااإح مفااحقرتمفا(ا13)حلمر ةا

ا
ا اثرتير ااحت اتقمـااا يسا ات: اماحمورسيعاا ستثمرسيو احلمكرأظوامفااساءااحخ مرتااحت اتق مير احمتكللو
ا.ادير

احمكليواهماتق يـااحخ مرتاحاميمسااحمتتف يفاأييرامقردؿاسسمـااا  اسيوقيرـااحمك اتااأسر اإف
ا امق  ا  ااا  اسةاأتكتم يتو مت يسامساأؽااقتلر يوامتتمعواممورسيعااستثمرسيواتس  امفااتتوئاحيمـ

ا اااإح خاحير امماس  اتمف اي خؿ احممر اذحؾ ا موؿ ااح رمو احلخميتو اد ضااحماس ات اتكقيؽ اا  اسيوحمك ة
 .احمكليو

ا
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ا اثرحثر احل ستمساماحقماتيفاا تكر يوااا يسا ات: اماح سامرتااحمكليواماحمفسمتوامأقر احمتكللوامفااحسسمـ
ا.ااحترأذةا

ا اأ اتمميؿ اماحت اتسرهـ ا  ااحيرمو ااحمرحيو ااحمماس  اماح سامرتااا توطومف ااحسسمـ امدرحغ احمكليو
اح ستمس اماحت ايقعاعبءااستكلرحيراعل اعرتؽااأـماتيفاا تكر يوااحمكليوا اسماءاتلؾااحت اأستتيرااحق

 .احمكليوااا  اسيواحمك ةا
ا

اا:ساد ر ااحمرحيو ااحمماس  ايت رسضامعااا خسىمف ا  ادمر ااحمكرأظو اعليير اتكلؿ ااحت  اماحيدرت احتدسعرت
ا.ااح ستمساماحقماتيفاا تكر يوااحترأذة

مفااحخرسجا امحـايكظساد تيرااأـدسعرتاماحيدرتا اخليواورتتاتلؾااحتاإذامحـايك  ااحقرتمفاأيمرا
امتسؾاااآلخسميدي ااحد ضا ااا مس  اعلمر ااحقماتيفاا تكر يو  اح ستمساحـااإفحلتمادطااحت اتلتاعليير

 .مسرحوااحيدرتاماحتدسعرتا امفاقسيبام امفاد ي اإح يتطسؽا
ا

يارساحمتكللوامفاد  تاديعااا يسا ات:اخرمسرا اح محوااحمتقمحوام يسااحمتقمحوامأقراحقرتمفاديعااأمماؿاما 
يارس احت اتستكلؿااا مماؿتلؾااا خسىاحمكليوااا يسا اتاحترأذةا اأمفااا خسىاح محواماحقماتيفااأمماؿاما 

يارسمفاد  تاديعا  .عقرسيواأـاح محوامتقمحواورتتااأمماؿاما 
ا

ا:همررتمفاوسطيفااحمرحيواماحمكرسديواأق ااوتسطااحقاا ممسمح سضاتمرفا قوا
ا ااأورستاا مؿاحوسط ااحمر ة ا02)حل ااإ اسةاأحممتكيثاااحقرتمف مفا( اممالسير احتظـاادإتدرعاحمكرأظو

 .احكسردرتاحمكرسديوااحم تم ةاأ اعمليوا
 ماعسااحمكرأظواماحمارح احسقردوامت قيؽااأخت تكيثاااحقرتمف مفا(ا03)حلااحمر ةااأورستاحوسطااحثرت ا

ا.اح ستمساأكورـرحيوامأسمعااحييعرتااحمستقلوااحموولوادممابا يمافااحسقردوااحم
ا
ا

 
ا
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 احدربااحسادع
ااحخترميواا كورـ

ا
 :مفااحقرتمفاعل (اأم /ا01)متلتااحمر ةا

تؤحؼاهيعواعليراحلتتسيؽاديفااحمكرأظرتاتومفادسعرسواسعي امال ااحممساءامعتميوااحمكرأظيفاا:أم "ا
ااحمكرأظرتا اأ اوؤمف ااحموواتاماحم مقرتاا اساتيرما امتختدادرحتظس امم رحاو اماحتتسيؽاديتير احمكليو

 .احمكرأظرتاحت اتمااييرامدوؿامرايت لؽادرحوؤمفااحموتسوواديفا
 . عتااحتسمسةاحذحؾاإذااأمتاتمعااحييعواد عمةامفاسعيسيراوؿاستيفايممراا:ثرتير
ا."حسعي ااحييعواد عمةامفايسىاتسمسةاأ اكتمساالسرتااحييعوا:اثرحثرا

ا
ق اأقسامكرأظماعوسامكرأظرتااحتظرـااح اخل احلييعوااح ليراحلتتسيؽامفادربااحفرع ةاتقمؿااتلاما

ا.مفااحقرتمفاا(01)احمر ةااكورـاديفااحمكرأظرتاعل امأؽا
مر ةامممعواا(51)ااعل ا–ااحذلااقسهااحمكرأظمفاد  اتقرورتامستفيتوا-ميكتملاتظرـااحييعوا

ا:ديفاستواألمؿاه 
مارءاأيلات سيؼااحملطلكرتااحماس ةا"ااحت رسيؼاماحملطلكرت"اارءاتكتاعتمافمااا مؿاحفلؿاا

ماحقماع ااحمتظمواحسيسااح مؿاأييرامديرفاااآلحيرتتتظيـااحييعوامتك ي ااإح أ اتظرـااحييعوااحذلايي ؼا
ماع اإدسامااحقاإح اإترأوعمليرااأ اءا ختلرلرتاحلييروؿااحتتظيميواحلييعواحمتعااحت اخؿاماحت رسضاأ ا

 .ااح رمواحألسر ااحقرتمت احلييعوام مسهراأ ااحتتسيؽ
أفااحييعواتتومفامفاسعي ااحييعواماورسااح ا"ااحييوؿااحتتظيم "اتكتاعتمافامارءااحفلؿااحثرت ا

مهماسعي امال ااحممساءامترعباسعي ااحييعواميومفاترعباسعي ااحممساءاأمامفايخمحلامأعترءااحييعوا
 .اإقليـسااحمتتظمواأ امهـامكرأظمااحمكرأظرتا ي
 اما خيساميومفاحيراموتباتتسيؽ اأفامقسهرايومفاأ اد  ا امفااحتظرـا ا(ا0)ممس اأ ااحمر ةا

اسعي ااحييعو ا ايخترسه امف اأم ااحمكرأظرت احوؤمف ااح محو امميس ااحتتسيؽاميومف اسعي اموتب امف يووؿ
ؿاعتماماك اعفاوؿامكرأظوامأعترءاموتبااحتتسيؽاميتـاتسويكيـامفاقدؿااحسر ةااحمكرأظيفامدم  

 .امد ساوا اتقؿاعفا ساوام رمفام يساعرـ
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عق اا اتمرعرتااإح وؤمفامالسرتااحييعواماح عمةااإ اسةمطدقراحتظرـااحييعواأ فاسعيسيرايمرس ا
ااحممساءا امتمايل ااحتتسيؽ اموتب امقتسكرت اأ  اماحدت ااحييعو احالسرت اكتمسه اتسمسة ايسى امف م عمة

اا ااحمسرعؿ اأ  امورأآتااحم تييف امتك ي  ااحييعو ادرسـ ااحسسم  ااحترطؽ امتسميو ااحمكرأظرت امع حمت اخلو
 .احلمتسقيف

ا ااحييعو ااحسادعامفاتظرـ ااحفلؿ اموتبااحتتسيؽ"متترمؿ ا" ا4)مارءاأ ااحمر ة اام / ا( "امفااحتظرـ
ادكتمسا اميقمـ ااحييعو  اسعي  ايولفل امف اأم ااحمكرأظرت احوؤمف ااح محو امميس ااحتتسيؽ اموتب يسأ 

عطرءاا عمرؿرعرتامتييعواا مؿاا اتم ممس اأ اثرتيرا"اتقسيساتورطرتااحييعوامحي احلاكؽااحتلميتاما 
ا امفااحمر ةاذاتير اماك ا اكيثايقمـادمترد وا" يتـاتسوي اأعترءاموتبااحتتسيؽامفاوؿامكرأظواعتما

 ااحمار تامتتفيذاتمليرتاااتمرعرتااحييعوامياسلااختيرسااحمتسؽامفا يمافااحمكرأظوامفااحمختليفاأ
 ".اأمااحمرحيواأماا ختلرلرتاذاتااح اقواا  اسيواحقرتمتيواأما

اإع ا احت ايتم هراموتبااحتتسيؽاماحمتتمتوااا عمرؿتك ي اامفااحتظرـ(ا5)ديتمراتترمحتااحمر ةا
ا ااحييعو اأعمرؿ ع ا ا مؿ ااحييعوااما  اممقتسكرت ااحتمليرت اممترد و ااحتورطرت  احورأو اماحتقرسيس احمكرتس

اساء سضاتتفيذهراح احدكمثاماح ساسرتاأ امارؿااختلرلرتاعمؿااحييعواماح مؿاعل ااحتتسيؽامتدر ؿااما 
 .اأيواأعمرؿايخمؿاديراسعي ااحييعواأعترءاموتبااحتتسيؽاإح اإترأواحم لممرتاديفااحمكرأظرتا

فامتتمفااحفلؿااحخرم ااختلرلرتاملاكيرتااحييعوامارءاأييراأفااحييعواتمرس ااحتتسيؽادي
ا اأ  اماحتظس اا تكر يو اماحكوممو ااوؤمفاحمكرأظرت اما  استير ااحموواتااإح اإترأواحمكرأظرت م رحاو

ا.اماحم مقرتااحت اتماالااحمكرأظرتامتوويؿااحلارفااحمتدثقواعتير
ارءاأ اادكسبامراإ استيرمك  ااحفلؿاسيسااح مؿاأ ااحييعوامتك ي امماعي اااتمرعرتيرامآحيوا

يممر اا20أفااحييعواتاتمعادترءاعل ا عمةاسعيسيرامتومفاااتمرعرتيرا مسيواحوؿاااحمر ةااح روسة اكيث
اعل ا ااحمترقوو امتقتلس ااحييعو اأعترء اثلث ااحسعي اأم اطلب اعل  ادترء ااستثترعيو اا اتمرعرت متومف

ا.احمماتيعااحمك  ةاأ ااح عمة
ا ااحمر ة ااإح ا(55)مأورست ااحمطلقو اا  لديو ادكتمس ااحييعو اتظرـ ايوتمؿ ااأتترحاأف ايامم م 

اأفااحتلربايتكقؽادكتمسا ااحمر ة اأم امفاهذه امأمتكتااحفقسة ااحتلربااحقرتمت   اإ ادروتمرؿ احالسو
(اا5%ا+ا1)اتس واأعترءاأمراأمؽامتتخذاقساساتيرادرحتلميتادر  لديوااحدسيطوا(اا5)اا  لديوااحمطلقوا

"ايراسعي ااحييعو امتلتااحفقسةااحثرتيوامفااحكرتسيف امعت اتسرملاا لماتايسا المتااحايوااحت اأي
".امي  امام ااحتلربا ممراعت ااحتلميت"ايؤاؿااحسعي اا اتمرعاحم ةاسرعواعت اع ـااوتمرؿااحتلرب
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مترقووااحممتمعرتااحت اكسـاأمسهرادرحتلميتااإح  اياممااح م ةا"اديتمراارءاأ اثرتيرامفااحمر ةاذاتيرا
قرتمتيواأماممتمعيوااأسدربحؾاد ضااحممتمعرتااحت ااستا تادو تيراماتخذاقساسادو تيراميستثت امفاذ

ا".اتدسساذحؾ
يفتت ااحسعي ااحالسواميختتـاأعمرحيراومراحلااحكؽا"اأفااإح مفاهذاااحتظرـاا(53)مأورستااحمر ةا

 ".اأفايمالادكذؼاألاواـايل سامفاأك اا عترءامخرحفراحلقرتمف
عل ااسلمبات  يؿااحتظرـا اأر خيسا(ا52)ايواأ ااحمر ةاحخترماا كورـمارءاأ ااحفلؿااحسر  ا
د كورـااح ستمسااحاحتماـاأعترءااحييعواأق اامادتاعل ا(ا50)احمر ةااامريموفاأفاي  ؿادر  لديوااحمطلقوا

ا.د كورـاهذاااحتظرـاماماحقماتيفاا تكر يوااحترأذةا
ا.متل(ا51)ومراارءاأ ااحمر ةاارـتمرس ااحييعواميرـاأعمرحيرامفاترسيخااحملر قواعل اهذاااحتظما

ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اأيسستااحمكتميرت

ااحلفكوااحممتمع
ا2ااحمق مو
ا2ااحتميي 

ااحدرباا مؿ
اساءاتاتوميتير ااحمارح اما 

ا53

ا53امال ااحمكرأظواسلطواتوسي يوا-5
ا52امال ااحمكرأظواسلطواسقرديوا-3

ا52ااحمكرأظوااختمعاا  اساتاأ ااحمكرأظواحسقردوامال ا–ام ا
ا51ايختعامال ااحمكرأظواماحمارح ااحمكليواحسقردوامال ااحتمابا-اثرتيرًا

ا54ااحسقردوااحقترعيواعل امارح ااحمكرأظرتاا-ا5
ا30اسقردوااحييعرتااحمستقلواح مؿامارح ااحمكرأظرتا-ا3
ا30ااحسقردوااحو ديواعل امارح ااحمكرأظرتا-2

ا33اتوميفااحمارح ااحمكليو
ا31ا مسةاا تتخرديواحلمارح ااحمكليوم ةااح
ا32اوسمطااح تميواماتتيرءهرا-ااحفلؿاا مؿ

ا32اوسمطااح تميوا-ااحفسعاا مؿ
ا22ااتتيرءااح تميوا-ااحفسعااحثرت 

ا22ااحطسؽااح ر يوا تتيرءااح تميوا-5
ا20ااحطسؽاا ستثترعيوا تتيرءااح تميوا-3

ا20اا ستقرحوا–ام ا
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ا21اا قرحوا–ثرتيرا
ا23ااختلرلرتامال ااحمكرأظواماحمارح ااحمكليوا-ااحفلؿااحثرت 

ا23ااختلرلرتامال ااحمكرأظوا-ااحفسعاا مؿ
ا25اا ختلرلرتااحكلسيواحلكومموااحمسوميوا–أم ا
ا03اا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموااحمسوميواما قرحيـاماحمكرأظرتا–ثرتيرا
ا03اومموااحمسوميواما قرحيـا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكا-5
ا02اا ختلرلرتااحموتسوواديفااحكومموااحمسوميواما قرحيـاماحمكرأظرتا-3
ا00ااختلرلرتااحمكرأظرتا يسااحمتتظمواأ اإقليـا–ثرحثرا

ا02ا:ا ختلرداا  اسلا-5
ا15اا ختلردااحتوسي  ا-3

ا11اممقؼااحقترءامفاا ختلردااحتوسي  احمارح ااحمكرأظرت
ا11ااحمكومواا تكر يوااح ليرا- ااما

ا12امال اومسىااح محوا-ثرتيرا
ا15اا ختلردااحمرح ا-2
ا15اا ختلردااحسقرد اا-0

ا23ااختلرلرتااحمارح ااحمكليوا-ااحفسعااحثرت 
ا23ااختلرلرتامال ااحقترء:اأم ًا

ا23اا ختلرلرتاا  اسيوا-أ
ا21اا ختلرلرتااحمرحيوا-ب
ا21احسقرديوا ختلرلرتااا-جا
ا30ااختلرلرتامال ااحتركيو:اثرتيرًا

ا30ااختلرلرتاإ اسيوا-5
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ا33ااختلرلرتامرحيوا-3
ا30ااختلرلرتاسقرديوا-2

ا31ااحكقمؽاما متيرماتا-ااحفسعااحثرحث
ا40اكؿااحمارح ااحمكليو

ا40اأسدربااحكؿا–أم ا
ا45ااحايرتااحت ايكؽاحيراكؿااحمارح ااحمكليوا–ثرتيرا
ا43اا عتساضاعل اقساسااحكؿا–ثرحثرا

ااحدربااحثرت 
اسؤسرءااحمك اتاا  اسيو

ا41

ا45ااحمكرأظا–ااحفلؿاا مؿ
ا50ااختيرسااحمكرأظا

ا53اتمابااحمكرأظا–أم ا
ا52ام رمتمااحمكرأظا–ثرتيرا
ا50ااحييعواا ستورسيوا–ثرحثرا

ا53ااختلرلرتااحمكرأظ
ا53ارأظا ختلرلرتااحمرحيواماحتتظيميواحلمكا–أم ا
ا55اا ختلرداأحتدط احلمكرأظا–ثرتيرا
ا500اا ختلرلرتااحتتفيذيوا–ثرحثرا
ا503اا ختلرلرتااحدسمتمومحيوا-ساد را

ا502ااحتفميضاأ اا ختلرد
ا502اتطرؽااحتفميضاا–أم ا
ا502اوسمطااحتفميضا–ثرتيرا
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ا501ااتتيرءاخ موااحمكرأظامترعديل
ا504ااحتركيوااحقرعممقرـامم يسا-ااحفلؿااحثرت 

ا504ااحقرعممقرـا–احفسعاا مؿا
ا504ااتتخربااحقرعممقرـا-5
ا504اأمسااحت ييفاماح ساوااحمظيفيوا-3
ا504ااح يربا-2
ا505الاكيرتااحقرعممقرـا-0
ا555ام يسااحتركيوا–احفسعااحثرت ا
ا555ااتتخربام يسااحتركيوا-5
ا555اامسااحت ييفاماح ساوااحمظيفيوا-3
ا555ااح يربا-2
ا553ام يسااحتركيوارتلاكيا-ا0

ااحدربااحثرحث
ااحمماس ااحمرحيو

ا550

ااحدربااحسادع
اا كورـااحخترميو

ا552

 

 


