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 ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم

 ةماعلا ةباينلا ةسائر يفظومو ةاضق ةيعمج ا3ردصت 

 ة0ونس فصن ةلجم

  

 يوالبلا ماش! : لوؤسملا  ريدملا

 ي5وتمللا نامحرلا دبع : رش;لا ريدم

 

 :MGاتلا ناونعلاب لوؤسملا ريدملا مسا FG لئاسرلاو تالاقملا ھجوت

 ةماعلا ةباينلا ةسائر

 .طا;رلا ،ضا9رلا 67م عمجم ،زرألا عراش

 ليخنلا طا;رلا 21576 ديBCلا قودنص
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  .اL8اdeأل abcY`لا يأرلا نع 45عR امن[و ةماعلا ةباينلا ةسائرل XYسرلا يأرلا
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 238.............................................................................................................................ي<اضقلا لمعلا :ي7اثلا رو#"ا

 

ضقنلا ةمكحم  

Û راتب591/1 ددع رارقلاQ7ا فلملا - 17/04/2019 خbنde 240....................................5081/6/1/2019ددع 

 .) ال ( ةماعلا ةباينلا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا فرط نم م78ملل عامتسإلا مدعل ةع.اتملا لوبق مدع

 ةــلحرم لالــخ ھــيلإ عامتــسإلا نود ةــمكVWا UــTع م78ــملا ةــلاحا دــنع ةــع.اتملا لوــبق مدــع بــتري يOوناــق دنــس دــجوي ال

 نمـــضتت فـــلملا قئاـــثو تـــماد اـــم و ةيـــضقلا kـــj تـــبلل ةـــيفاgلا قئاـــثولا نمـــضتي فـــلملا نأ ماد اـــم ،يدـــيaمتلا ثـــحبلا

 .نوناقلل اقبط qrخألا اذn ءاعدتسا مت و ،م78ملل ةلماgلا ةlوaلا

 

Û راتب728/1 ددع رارقلاQ7ا فلملا - 22/05/2019 خbانg244....................................7260/6/1/2019ددع ي 

 نعطلا ةسرامم jk لدعلا رlزو لحم ةماعلا ةباينلل اس}ئر ھتفصب ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا لولح

 .)معO( ةيئانÉÑا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا ماgحأل اقبط نوناقلا ةدئافل ضقنلاب
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 ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم

 يوالبلا ماشL : لوؤسملا  ريدملا

 يXوتمللا نامحرلا دبع:رش.لا ريدم
 

 

 ةيملعلا ةنRSلا ءاضعأ

 

Û !؛يوالبلا ماش 

Û ؛ي5وتمللا نامحرلا دبع 

Û ؛شو!وب مالسلا دبع 

Û ؛دي?م ديشر  

Û لعلا دارمBC؛ 

Û فلا?BC زوبF؛نا 

Û ركF؛الب تيا م 

Û فشات ديشرL؛ن 

Û ي!اربا نسحBC؛ 

Û فاشلاOP ركلا دبعF؛م 

 

Û ا يالومSTادلا نسU؛ي 

Û اSVاليWP كعXC؛ 

Û املا نيدلازع[P؛ 

Û ؛ودحاب ظيفح 

Û ؛افيلخوأ دمحم 

Û ركزFورعل ءاabC؛ 

Û مسLd ؛يواتسلا 

Û ا دبعSTذلا ق!XC؛ 

Û رودق hVاiP. 
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 ةـــمكحم ھـــيلع ترقتـــسا اـــم قـــفو ،ي©اـــنÉÑا نوناـــقلا نـــم 241 لـــصفلا kـــj اـــµ8لع صوـــصنملا سالتـــخالا ةـــمlرج قـــبطنت

 ھــنأ راــبتعا UــTع ھــتفيظو ب∂ــس. لاــم نــم هزوــحي اــميف فرــصتلا Uــòإ ھــت}ن تــaجتا يموــمع فــظوم لــ™ UــTع ،ضقنــلا

 .العف ھيف فرصتي مل نإ و ھل كولمم

 ةـــمكحم ھـــيلع ترقتـــسا اـــم قـــفو ،ي©اـــنÉÑا نوناـــقلا نـــم 241 لـــصفلا kـــj اـــµ8لع صوـــصنملا دـــيدبتلا ةـــمlرج قـــبطنت

 نود rــــqغلل اaفرــــصب ماــــق و ھــــتفيظو مــــكحب ةــــيمومع الاوــــمأ هدــــي تــــحت تعــــضو يموــــمع فــــظوم لــــ™ UــــTع ،ضقنــــلا

 rـــqغ و اـــبيعم الالغتـــسا ھلالغتـــسا وأ ھلامعتـــساب ماـــق وأ لـــمعلا اـــ8∏ يراـــÉÑا ةـــيميظنتلا دـــعاوقلا و رطاـــسملا ماrـــ≠حا

 .ةيمومعلا ةسسؤملاب ةيدام رارضأ قاÉWإ كلذ نأش نم نأب اديج ª°k وn و k∫رش

 

Û راتب4584 ددع رارقلاRن[\ا فلملا  - 19/06/2019 خ`X لتbcde 272...............631/2601/2019ددع 

 )ال( – نالطب – ةيسOرفلا ةغللاب ةنياعملا رضحم رlرحت   

 eـdلا قئاـثولا نمـض لخدـي ال ةـنياعملا رـضحم نوـQل ،ادودرـم اـعفد ،ةيسXرفلا ةغللاب اررحم ھنوQل ةنياعملا رضحم نالطبب عفدلا ىقبي   

  .ةيjرعلا ةغللاب اhiررحت نوناقلا بلطت

 
 

  ةيئادتبالا مكا#"ا

Û راتب مكحQ7ا فلملا  -08/05/2019 خbانg294...................................................2709/2106/2019 ددع ي 

 )معO( ةمlرج - ھتقفاوم نود صاخ ناgم jk صΩæل ةروص ذخأ

 )ال( صاخ ناgم ةمكVWا و8∏ رابتعا

 kــj ةذوخأــم ةروــصلا تــنا™ اذإ الإ ،ھــتقفاوم نود صæــ¿ ةروــص عــ†زوت وأ ثــب وأ ليÑــöø وأ تــي∂ثت ةــحنج قــقحتت ال

 .صاخ ناgم

 

Û راتب5588 ددع مك78اQ7ا فلملا  -05/05/2017 خbانg298................................................1113/16ددع ي 

 قــلعتملا 09.08 مــقر نوناــقلا ماــgحأل اــقفو ةيــصΩæلا ھــتايطعمب اــساسم rــ¢تعª ،ھــتقفاوم نود صæــ¿ ةروــص ذــخأ

 نــم ةذوخأــم ةروــصلا تــنا™ نإ و ≈ــƒح ،√¬ــ¡Ωæلا ع.اــطلا تاذ تاــيطعملا ةÉÑاعم هاجت نqيتاذلا صاæ¿ألا ةيامحب

 .ةيمسر قئاثو
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 خرؤــــــــملا فlرــــــــشلا rــــــــaqظلا بــــــــجومب هذــــــــيفنäب رــــــــمألا رداــــــــصلا 37-17 مــــــــقر نوناــــــــقلا نــــــــم ةــــــــيناثلا ةداــــــــملا بــــــــجومب

 ،لدـــعلا رـــlزو لـــحم، ةـــباينلل اـــس}ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا  لـــح  دـــقف ،30/08/2017

  .ةيئانÉÑا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا jk ھيلع صوصنملا نعطلا ةسراممل ھaجوي يذلا يìاتكلا رمألا نأش.

 

Û راتب 1263 ددع  رارقلاQ7ا فلملا – 13/02/2020 خbانg249.............................23633/6/1/2018 ددع ي 

 نعطلا ةسرامم jk لدعلا رlزو لحم ةماعلا ةباينلل اس}ئر ھتفصب ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا لولح

 .)معO( ةيئانÉÑا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا ماgحأل اقبط نوناقلا ةدئافل ضقنلاب

 خرؤــــــــملا فlرــــــــشلا rــــــــaqظلا بــــــــجومب هذــــــــيفنäب رــــــــمألا رداــــــــصلا 37-17 مــــــــقر نوناــــــــقلا نــــــــم ةــــــــيناثلا ةداــــــــملا بــــــــجومب

 ،لدـــعلا رـــlزو لـــحم، ةـــباينلل اـــس}ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا  لـــح  دـــقف ،30/08/2017

  .ةيئانÉÑا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا jk ھيلع صوصنملا نعطلا ةسراممل ھaجوي يذلا يìاتكلا رمألا نأش.

 

Û راتب - 1331/8 ددع رارقلاQ7ا فلملا - 16/08/2018 خbانg254.............................15490/6/8/2018ددع ي 

 .)ال( :ايمومع افظوم يماVWا رابتعا،صاصتخالا عزانت

 ةرــح ةــنaم اــô8أ UــTع ةاــماVWا نوناــق نــم Uــòوألا ةداــملا kــj صــن امدــنع ةاــماVWا ةــنaمل ةــينوناقلا ةــعيبطلا عرــشملا ددــح

 اــم ةــصاخ ةــيمومعلا ةــفيظولا طباوــض و jUاــنäت كلذــب kــõ و ،ةــلادعلا قــيقحت kــj مnاــسö و ءاضقلا دعاسö ةلقتسم

 .k°†رشö لخدتب الإ ةعيبطلا هذqr nيغö نكمي الو ،يرادإلا لسلسäلا و ةيسائرلا ةطلسلاب قلعتي

 ال رو™ذـــملا باـــسÉWا دراوـــم تـــماد اـــم ،عـــ©ادولا باـــسÉW اaكـــسم مـــغر ماـــع عـــفن تاذ ةـــئيr nـــ¢تعö ال نqماـــVWا ةـــباقن

öةماع لاومأ يأ لمش. 

 

Û راتب603/4 ددع رارقلاQ7ا فلملا  -03/04/2019 خbانg261...........................................42/6/2018 ددع ي 

 نــــم 339 لــــصفلا قــــيبطت ةــــينطولا ةــــلمعلا فــــييÆ≠ل ةروــــطتم تاــــينقت لامعتــــسا نود اaــــصق و اــــl¨8ولت و قاروأ عنــــص

 قــلعتملا نوناــقلا ســفن نــم 334 لــصفلا قــيبطت )ال(دوــقنلا ماــقم موــقت ةلمع عنص ةحنجب قلعتملا ي©انÉÑا نوناقلا

 .)معO(ةيدقن قاروأ فيlزت ةيانجب

 ةــقlرط نــع رــظنلا ضــغ. ،ي©اــنÉÑا نوناــقلا نــم 334 لــصفلل اــقبط اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا فــيlزت ةــيانج قــقحتت

 .انوناق ةلوادتملا دوقنلا رaظم اaل ةفlزملا دوقنلا نأ ماد ام،اaفيlزت

 

فانKتسالا مكاحم  

Û راتب 1/2016/2623ددع رارقلاR09/04/2018 خ - WX 265...................9/4/2018ددع ي<ان[\ا فلملا 
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 ةـــمكحم ھـــيلع ترقتـــسا اـــم قـــفو ،ي©اـــنÉÑا نوناـــقلا نـــم 241 لـــصفلا kـــj اـــµ8لع صوـــصنملا سالتـــخالا ةـــمlرج قـــبطنت

 ھــنأ راــبتعا UــTع ھــتفيظو ب∂ــس. لاــم نــم هزوــحي اــميف فرــصتلا Uــòإ ھــت}ن تــaجتا يموــمع فــظوم لــ™ UــTع ،ضقنــلا

 .العف ھيف فرصتي مل نإ و ھل كولمم

 ةـــمكحم ھـــيلع ترقتـــسا اـــم قـــفو ،ي©اـــنÉÑا نوناـــقلا نـــم 241 لـــصفلا kـــj اـــµ8لع صوـــصنملا دـــيدبتلا ةـــمlرج قـــبطنت

 نود rــــqغلل اaفرــــصب ماــــق و ھــــتفيظو مــــكحب ةــــيمومع الاوــــمأ هدــــي تــــحت تعــــضو يموــــمع فــــظوم لــــ™ UــــTع ،ضقنــــلا

 rـــqغ و اـــبيعم الالغتـــسا ھلالغتـــسا وأ ھلامعتـــساب ماـــق وأ لـــمعلا اـــ8∏ يراـــÉÑا ةـــيميظنتلا دـــعاوقلا و رطاـــسملا ماrـــ≠حا

 .ةيمومعلا ةسسؤملاب ةيدام رارضأ قاÉWإ كلذ نأش نم نأب اديج ª°k وn و k∫رش

 

Û راتب4584 ددع رارقلاRن[\ا فلملا  - 19/06/2019 خ`X لتbcde 272...............631/2601/2019ددع 

 )ال( – نالطب – ةيسOرفلا ةغللاب ةنياعملا رضحم رlرحت   

 eـdلا قئاـثولا نمـض لخدـي ال ةـنياعملا رـضحم نوـQل ،ادودرـم اـعفد ،ةيسXرفلا ةغللاب اررحم ھنوQل ةنياعملا رضحم نالطبب عفدلا ىقبي   

  .ةيjرعلا ةغللاب اhiررحت نوناقلا بلطت

 
 

  ةيئادتبالا مكا#"ا

Û راتب مكحQ7ا فلملا  -08/05/2019 خbانg294...................................................2709/2106/2019 ددع ي 

 )معO( ةمlرج - ھتقفاوم نود صاخ ناgم jk صΩæل ةروص ذخأ

 )ال( صاخ ناgم ةمكVWا و8∏ رابتعا

 kــj ةذوخأــم ةروــصلا تــنا™ اذإ الإ ،ھــتقفاوم نود صæــ¿ ةروــص عــ†زوت وأ ثــب وأ ليÑــöø وأ تــي∂ثت ةــحنج قــقحتت ال

 .صاخ ناgم

 

Û راتب5588 ددع مك78اQ7ا فلملا  -05/05/2017 خbانg298................................................1113/16ددع ي 

 قــلعتملا 09.08 مــقر نوناــقلا ماــgحأل اــقفو ةيــصΩæلا ھــتايطعمب اــساسم rــ¢تعª ،ھــتقفاوم نود صæــ¿ ةروــص ذــخأ

 نــم ةذوخأــم ةروــصلا تــنا™ نإ و ≈ــƒح ،√¬ــ¡Ωæلا ع.اــطلا تاذ تاــيطعملا ةÉÑاعم هاجت نqيتاذلا صاæ¿ألا ةيامحب

 .ةيمسر قئاثو
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 ميدقت  ةمل<

  "ةــــــماعلا ةــــــباينلا ةــــــسائر ةــــــلجم" نــــــم لوألا ددــــــعلا مكيدــــــيأ ن`ــــــب عــــــضن نأ اــــــنل بــــــيطي

 تاراـــــــظتنال بيجتـــــــسr اـــــــصصختم اـــــــيملع اCـــــــBنم ةـــــــلopا هذـــــــL نوـــــــlت نأ kـــــــj انودـــــــحت ةـــــــبغرلاو

 اــم نأــشÅ مــ�Äارآ نــع Cــ`بعتلل ءاــضف ةــماعلا ةــباينلا ةاــضق ھــيف دــجي و ،ن`ــسرامملا و ن`ثحاــبلا

rشإ نم دجتسlاب ةيمويلا ةسرامملا ھحرطت ام و ةيلمع تالاoÑةينوناق ةلئسأ نم مكا.  

 داـــــãÄجا  نـــــم ةاـــــضقلا ھـــــعدبي اـــــم قـــــيثوتل ةادأ ةـــــلopا هذـــــL نوـــــlت نأ لـــــمأن اـــــننأ اـــــمك

 ةداــــملاب ةلــــص تاذ تاودــــن و تاــــ9رود و C`ــــشانم و ةيعèرــــشé صوــــصن نــــم ردــــصي اــــمو يåاــــضق

 ال .ةدجتـــــسملا اîعيـــــضاوم و اـــــLروطت و ةـــــم9رëpا ةرLاـــــظ لـــــيلحتل ءاـــــضف نوـــــlت نأو .ةـــــيئانëpا

 ،ةـــكرحتم و ةـــيمانيد ةدـــعاق اـــñÄوlب ïـــ`متت ،ةـــيئانëpا ةداـــملا kـــj ةـــينوناقلا ةدـــعاقلا نأ و اميـــس

 ال ةــــــينوناق ةلئــــــسأ و تالاlــــــشإ ھــــــعم لــــــسانóت وــــــحن ôــــــòع ،عقاولاــــــب يموــــــيلا اــــــîكاlتحا ةــــــجيóن

 .يXوناق شاقن نم هC`ثت ام قيثوت و اLدصر بلطتت ،ةيLانتم

 عيــــضاومل ةــــماعلا ةــــباينلا ةــــسائر ةــــلجم نــــم لوألا ددــــعلا صيــــصخت مــــت دــــقف كلذــــلو

 ةــلادعلا ماــمأ تايدــحتلا نــم Cــ`ثكلا حرــطت ûــùلا تادجتــسملا نــم ھــنوlب ïــ`متي اîــضعÅ ةــعونتم

 اـــãÄناlمب اـــمئاد ظفتـــحت ûـــùلا ةددـــجتملا عيـــضاوملا نـــم ھـــنوlب رـــخآلا اîـــضعï Åـــ`متي و ،ةـــيئانëpا

 .ةيئانëpا ةسايسلا تا9ولوأ نمض

 kـــj داـــتعملا رارـــغ ôـــòع ةـــيقرو ةغيـــص kـــj ددـــعلا اذـــL ردـــصي نأ رـــظتنملا نـــم ناـــ§ دـــق و

 kــــj ددــــعلا اذــــL رــــش¶ن نأ ضرــــف ،اــــنورو§ ةــــحئاج دجتــــسم نأ الإ ،ةــــينوناقلا تالــــopا رادــــصإ

 ةـفرعملا رـشX اـÄ™لع رقتـس©س ùûلا ةغيصلا k® هذL نوlت دقف ،يردي نم و ،ةينوßCكلإ ةغيص

jـــk ا ماـــمأ ،لبقتـــسملاo´لا رطاـــùـــû ع ناـــبأ≠Äنالا اـــóرـــسلا راـــشèـــ`فل عـــساولا و عC19دـــيفو§ سو، 

 و ةــــمولعملا لداــــبت و يداــــماللا لــــصاوتلا تاــــيلآ ر9وــــطت kــــC jــــ`كفتلل اــــعيمج انوعدــــي وــــحن ôــــòع

 تاـــيناlمإ و ةـــلئاL لئاـــسو نـــم اـــيجولونكتلا ھـــحيóت اـــم كـــلذ kـــj ن9رمثóـــسم ،دـــعÅ نـــع ةـــفرعملا

 .ةدعاو

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ...301............................................................................................... ةRرود لئاسرو loشانمو نlناوق :ثلاثلا رو#"ا
 

 

Û رود لئاسرR302...........................................................................................................................................................ة 

Û 334.....................................................................................................................................................ةينوناق صوصن 

 

 

 §£ــ¢اقلا 32.18 مــقر نوناــقلا ذــيفن†ب )2019 وــيلوي 8( 1440 ةدــعقلا يذ Y 5ــX رداــص 1.19.92 مــقر فRرــش Iــpjظ •

 382.....................................ةيئانPQا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو jIيغتب

 57.18 مـقر نوناـقلا ذـيفن†ب )èI 2019مـس™د 13( 1441 رـخآلا عـي¶ر نم XY 16 رداص 1.19.126 مقر فRرش pjIظ •

 اpقRوــــسÆو ا≠ريدــــصتو ا≠داjIتــــساو كي†ــــسالبلا ةداــــم نــــم ساــــيكألا عنــــص عــــنمب §£ــــ¢اقلا 77.15 مــــقر نوناــــقلا ميــــمتتو Iــــjيغتب

392.................................................................................اpلامعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساو
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 ميدقت  ةمل<

  "ةــــــماعلا ةــــــباينلا ةــــــسائر ةــــــلجم" نــــــم لوألا ددــــــعلا مكيدــــــيأ ن`ــــــب عــــــضن نأ اــــــنل بــــــيطي

 تاراـــــــظتنال بيجتـــــــسr اـــــــصصختم اـــــــيملع اCـــــــBنم ةـــــــلopا هذـــــــL نوـــــــlت نأ kـــــــj انودـــــــحت ةـــــــبغرلاو

 اــم نأــشÅ مــ�Äارآ نــع Cــ`بعتلل ءاــضف ةــماعلا ةــباينلا ةاــضق ھــيف دــجي و ،ن`ــسرامملا و ن`ثحاــبلا

rشإ نم دجتسlاب ةيمويلا ةسرامملا ھحرطت ام و ةيلمع تالاoÑةينوناق ةلئسأ نم مكا.  

 داـــــãÄجا  نـــــم ةاـــــضقلا ھـــــعدبي اـــــم قـــــيثوتل ةادأ ةـــــلopا هذـــــL نوـــــlت نأ لـــــمأن اـــــننأ اـــــمك

 ةداــــملاب ةلــــص تاذ تاودــــن و تاــــ9رود و C`ــــشانم و ةيعèرــــشé صوــــصن نــــم ردــــصي اــــمو يåاــــضق

 ال .ةدجتـــــسملا اîعيـــــضاوم و اـــــLروطت و ةـــــم9رëpا ةرLاـــــظ لـــــيلحتل ءاـــــضف نوـــــlت نأو .ةـــــيئانëpا

 ،ةـــكرحتم و ةـــيمانيد ةدـــعاق اـــñÄوlب ïـــ`متت ،ةـــيئانëpا ةداـــملا kـــj ةـــينوناقلا ةدـــعاقلا نأ و اميـــس

 ال ةــــــينوناق ةلئــــــسأ و تالاlــــــشإ ھــــــعم لــــــسانóت وــــــحن ôــــــòع ،عقاولاــــــب يموــــــيلا اــــــîكاlتحا ةــــــجيóن

 .يXوناق شاقن نم هC`ثت ام قيثوت و اLدصر بلطتت ،ةيLانتم

 عيــــضاومل ةــــماعلا ةــــباينلا ةــــسائر ةــــلجم نــــم لوألا ددــــعلا صيــــصخت مــــت دــــقف كلذــــلو

 ةــلادعلا ماــمأ تايدــحتلا نــم Cــ`ثكلا حرــطت ûــùلا تادجتــسملا نــم ھــنوlب ïــ`متي اîــضعÅ ةــعونتم

 اـــãÄناlمب اـــمئاد ظفتـــحت ûـــùلا ةددـــجتملا عيـــضاوملا نـــم ھـــنوlب رـــخآلا اîـــضعï Åـــ`متي و ،ةـــيئانëpا

 .ةيئانëpا ةسايسلا تا9ولوأ نمض

 kـــj داـــتعملا رارـــغ ôـــòع ةـــيقرو ةغيـــص kـــj ددـــعلا اذـــL ردـــصي نأ رـــظتنملا نـــم ناـــ§ دـــق و

 kــــj ددــــعلا اذــــL رــــش¶ن نأ ضرــــف ،اــــنورو§ ةــــحئاج دجتــــسم نأ الإ ،ةــــينوناقلا تالــــopا رادــــصإ

 ةـفرعملا رـشX اـÄ™لع رقتـس©س ùûلا ةغيصلا k® هذL نوlت دقف ،يردي نم و ،ةينوßCكلإ ةغيص

jـــk ا ماـــمأ ،لبقتـــسملاo´لا رطاـــùـــû ع ناـــبأ≠Äنالا اـــóرـــسلا راـــشèـــ`فل عـــساولا و عC19دـــيفو§ سو، 

 و ةــــمولعملا لداــــبت و يداــــماللا لــــصاوتلا تاــــيلآ ر9وــــطت kــــC jــــ`كفتلل اــــعيمج انوعدــــي وــــحن ôــــòع

 تاـــيناlمإ و ةـــلئاL لئاـــسو نـــم اـــيجولونكتلا ھـــحيóت اـــم كـــلذ kـــj ن9رمثóـــسم ،دـــعÅ نـــع ةـــفرعملا

 .ةدعاو
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 اãÄـــضرف ûـــùلا ةـــصا´ëا فورـــظلا هذـــL عـــم نماïـــßي لوألا ددـــعلا اذـــL رودـــص ناـــ§ اذإ و

 ذإ ،è≥kرـشóلا و يåاـضقلا اـندالب خ9راـت نـم ةـمîم ةـلحرم عـم اـضيأ نماßïي ھنإف ،انورو§ ةحئاج

 اــم و ،ةــسرامم و ءاــنب ةلقتــسملا ةيئاــضقلا ةطلــسلا لــيï¥ت نــم ةCــßفلا هذــL ھــب مــسóت اــمع الــضف

 ةــقلعتملا روتــسدلا ماــlحأ لــيï¥تل ôــ∑وألا ةرو§اــبلا اــLرابتعا نــكمي جئاــتنو شاــقن نــم كــلذ ىزاو

 ةعومجم رودص اضيأ فرعé ةßCفلا هذL نإف ،ةماعلا ةباينلا لالقتسا و ةيئاضقلا ةطلسلاب

 نــــع الــــضف،ةم9رëpا ةــــحفاlم و تاــــ9رëÑا و قوقëÑاــــب ةلــــصلا تاذ ةــــينوناقلا صوــــصنلا نــــم

 اـــم و ،عـــمتopا روـــطت و πkوـــلونكتلا روطتلاـــب ةـــطبترملا ةـــيمارجإلا رLاوـــظلا نـــم Cـــ`ثكلا روـــîظ

rتــسóلا لخدــتلا ةرورــض نــم كــلذ عبóرــشè≥k ميظنتلîنأ لــمأن و .اــ éةروــش¶ملا تاــساردلا يــطغ 

∫Äلا تاـــساردلا و ددـــعلا اذـــùـــû رـــش¶تس jـــk نـــم اـــبناج ةـــمداقلا دادـــعألا Lاـــم و تادجتـــسملا هذـــ 

 ةــسايسلاب متــîملا و سراــمملا و ثــحابلا فغــش  ىوتــسم kــj نوــlت ªــùح ،تالاlــشإ نــم ھــحرطت

 .ةيئانëpا ةلادعلا عيضاوم لوح رئادلا ækامëpا C`كفتلا jk مîسé و ،ةيئانëpا

 ،اLداوم jk مøÄاساردب ن`مLاسملا و ةلopا دادعإ òôع ن`مئاقلا ركشX نأ انتوفي ال و

 هذــL رادــصإ نــم ةوــجرملا فادــLألا قــيقحت  kــj اــعيمج قــفون نأ ريدــقلا kــòعلا هللا نــم ن`ــجار

 هرــــــصن كــــــلملا ةــــــلالج تاــــــÄ™جوتب كــــــلذ kــــــj نيدــــــشßCسم اــــــندالب ةــــــمدخ لــــــصاون نأ و ،ةــــــلopا

 ،ھتنايـــــــص ôـــــــòع لـــــــمعلاو ماـــــــعلا ماـــــــظنلا ةـــــــيامحو ،ھـــــــنع دوذـــــــلاو ماـــــــعلا قـــــــëÑا نـــــــع عافدـــــــلاب"

 كــــلملا ةــــلالج  اــــLاترآ ûــــùلا فاــــصنإلاو لدــــعلا ئداــــبمو نوناــــقلا ةدايــــس طباوــــضب ،ن`كــــسمتم

 قوــــقح ةنايــــص ôــــòع ةــــمئاقلا ،نوناــــقلاو قــــëÑا ةــــلود ءاــــنب لامكتــــسال اــــقفوم اــــp√ن هللا هرــــصن

 قوـــــــقëÑا ن`ـــــــب مزالتـــــــلا نـــــــم راـــــــطإ kـــــــj ،تاـــــــعامجو ادارـــــــفأ ،تاـــــــنطاوملاو ن`نطاوـــــــملا تاـــــــ9رحو

 ."تابجاولاو

 

 

 يوابنلا دبع دمحَم

 ةماعلا ةباينلا س:ئر
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 لالخ نم ققحتي تامكاoÑا نم عونلا اذjk L ة9روضëÑا أدبمف ،دعÅ نع لاصتالا

 .ايص´∆ هروضح نود ص´’لل يåرملا روضëÑا

 :اîمLأ ايازم ةدع"دعD نع ةمكاA@ا" ققحتو

 ؛اياضقلا jk تبلا C`س©ت BCع ةعاجنلا قيقحت -

 ؛لقنتلا رطاخم يدافتو دëpîاو تقولا ح;ر  -

 ؛اياÿÑلاو ن`غلبملاو دوîشلا ةيامح -

 ؛ةيئانëpا ةداملا k jk∑ودلا يåاضقلا نواعتلا C`س©ت -

 ةلودلا ةن9زخ فلlت ثيح ،ن`لقتعملا فالآ لقنب ةطبترملا ةيداملا تاقفنلا ديشرت  -

 ؛ةمîم غلابم ايموي

 ةينflpلا تاسسؤملا نم ءانflpلا لقن ةيلمع jk ةلخدتملا ة9رش…لا دراوملا ديشرت -

 ةرادإ يفظوم نم ةمîم ة9رشÅ دراوم ةئبعé ةيلمعلا هذL بلطتت ثيح ،مكاoÑا ô∑ا

 ؛رف´ëاب ن`فلlملا نمألا رصانعو نوflpلا

الثم لقنóي نأ ضوعف ،ةلادعلا يدعاسمل ةبس¶لاب لمعلا C`س©ت -
ً

 ةنيدم نم C`ب´ëا 

 ھنكمي ،اLزجنأ ùûلا ةë´BCا تاصالخ حيضوت نأشÅ ھيلإ عامتسالا دصق ىرخأ ô∑إ

 عم دعÅ نع لاصتالا تاينقت مادختسا ق9رط نع لقنتلا ءانع نود كلذب مايقلا

 ؛ةمكoÑا

 تامكاoÑا jk دعÅ نع لاصتالا تاينقت دامتعا اîققحي ùûلا ايازملا هذL تنا§ اذ⁄و

 وذ حبصي تامكاoÑا نم عونلا اذL نإف ،ةيداعلا تاقوألا jk ةغلاب ةيمLأ تاذ اîلعجت

 ةيعيبطلا ثراوlلا و لزالزلا§ ةيئان„تسالا فورظلا ضعÅ لثم jk ةرورض لب ،ىوصق ةيمLأ

 jk ھش©عX يذلا k∑اëÑا عضولل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ةيدعملا ضارمألا و ةئ;وألا راشóنا و

  .هرسأب ملاعلا ھجو C`غ يذلا انورو§ ءا;و راشóنا لظ
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 ةلداعلا ةمكا#"ا تانامضو دع+ نع ةمكا#"ا

Uيوالبلا ماش 

 ةماعلا ةباينلا ةسائرل ماعلا بتاZلا

 قوق`_ا FG روتكد
 

 مLأ لعلو ،ىوصق ةيمLأ ةلادعلا لاجم jk ةثيدëÑا ايجولونكتلا لامعتسا óƒ≈ûكي

 تامكاoÑا ءارجا jk دعÅ نع لاصتالا لئاسو لامعتساب قلعتملا كلذ وL اîل رîظمت

 هذL مادختسا نأ ô∑إ رظنلا;و ."دعD نع ةمكاA@اب" ھيلع قلطي ام وأ اياضقلا ف9رصتو

 نإف ،تبلا ةعرس نم كلذ ھبلطتي ام عم ،صا´∆ألا ة9رح و قوقحب لصتي لئاسولا

 ءا;و راشóنا ب…سÅ ھتاL انمايأ jk اîش©عùû Xلا كلتك ةعقوتملا C`غ فورظلا jk دادزت اãÄيمLأ

 .ةماعلا ةÑ لل اديدøÄ ة9روضëÑا ةمكاoÑا نم تلعج تايدحت نم ھنع بترت امو انورو§

 ةمكاحم ءارجإل ةثيدëÑا ةينقتلا لئاسولا لامعتسا ،دعÅ نع ةمكاoÑاب دصقي و

 ةينقت لالخ نم ةمكاoÑا ىرجت ثيح ،دحاو يXاlم ï`ح مîعمجي ال فارطأ ن`ب ةيئاضق

 ةئيNلا نLب ةيئرمو ةعومسم ةثداحم GHعمب يأ ،vidéoconférence دعÅ نع لاصتالا

 نكامأ ^[ دجاوتلا مغر رشابملا لصاوتلا نامضل ىوعدلا فارطأ دحأو ةيئاضقلا

 .ةدعابتمو ةفلتخم

 وأ ةيداعلا ةمكاoÑا نع ï`متت ةثيدëÑا لاصتالا لئاسو BCع ةمكاoÑاف 

 وأ مãÄملا ءاوس( ىوعدلا فارطأ دحأل ايدام نوlي ال û≈÷´’لا روضëÑا نوlب ةيكيسالكلا

 تاينقت BCع ةكراشملا لالخ نم كلذ ققحتي امن⁄و ،)هC`غ وأ C`ب´ëا وأ دLاشلا وأ ةيÿÑلا
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 ثيح ،2000 ةنسل ةينطولا lmع ةمظنملا ةمjرhiا ةحفاfمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا -

 ميلقإ jk دوجوم ص´∆ لاوقأ عامس نLعتي امدنع" : ھنأ òôع 18 ةداملا تصن

 ،ىرخأ فرط ةلودل ةيئاضقلا تاطلسلا مامأ ،C`بخ وأ دLاش ةفصب ،فرط ةلود

 ةسلج دقعD ،ىرخألا ةلودلا بلط òôع ءانب ،حمسé نأ ô∑وألا فرطلا ةلودلل زوجي

 ^[ ھسفنب Gxعملا صuvلا لوثم انكمم نكي مل اذإ ويديفلا قjرط نع عامتسا

 ةرادإ ô∑وتت نأ òôع قفتت نأ فارطألا لودلل زوج9و.ةبلاطلا فرطلا ةلودلا ميلقإ

 ةطلس اLرضحت نأو ةبلاطلا فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق ةطلس عامتسالا ةسلج

 ؛"بلطلا ةيقلتم فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق

 ةيناlمإ ô∑إ تراشأ ثيح ،2003 ةنسل داسفلا ةحفاfمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا  -

 ءاج ùûلا اÄ≠م 46 ةداملا نم 18 ةرقفلا  بجومب دعÅ نع لاصتالا ةينقت ô∑إ ءوÂpلا

 ھلاوقأ عامس دار9و فرط ةلود ميلقإ jk دوجوم ام ص´∆ نوlي امدنع " : اÄ™ف

 فرطلا ةلودلل زوجي ،ىرخأ فرط ةلودل ةيئاضقلا تاطلسلا مامأ C`بخ وأ دLاشك

 ق9رط نع عامتسالا ةسلج دقعÅ ىرخألا ةلودلا بلط òôع ءانب حمسé نأ ô∑وألا

 jk ايص´∆ Ëûعملا ص´’لا لوثم انكمم نكي مل اذإ ،ويديفلا ةطساوب لاصتالا

 ô∑وتت نأ òôع اقفتت نأ ن`فرطلا ن`تلودلل زوج9و ،ةبلاطلا فرطلا ةلودلا ميلقإ

 ةطلس اLرضحت نأو ةبلاطلا فرطلل ةعÅات ةيئاضق ةطلس عامتسالا ةسلج ةرادإ

 ."بلطلا يقلتم فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق

 :)69( ةداملا نم 2 ةرقفلا تصن،ةيلودلا ةيئانhiا ةمكحملل �x~اسألا امور ماظن -

 صوصنملا C`بادتلا قفو ايص´∆ ھتداîشÅ ةمكاoÑا jk دLاشلا ءالدإ ةيناlمإ òôع"

 اضيأ ةمكحملل ُ زوج9و ،تابثإلا دعاوقو ةيئارجإلا دعاوقلا jk وأ  68 ةداملا jk اÄ™لع

 ايجولونكت ةطساوب دLاشلا نم ةلflpم وأ ة9وفش ةدافإب ءالدإلاب حمسé نأ

 انLر ،ة;وتكملا رضاoÑا وأ تادنóسملا ميدـــقت نع الضف k≤مسلا وأ يåرملا ضرعلا

 .تابثإلا دعاوقو ةيئارجإلا دعاوقلل اقفوو  Ó≈ûاسألا ماظنلا اذL ةاعارمب
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 ةمكاoÑا jk دعÅ نع لاصتالا تاينقت لامعتسا òôع ï`كßCلا ةساردلا هذjk L لواحنسو

 اîفرعé دق ùûلا ةيئان„تسالا فورظلا ضعC Å`ثأت راضحتسا عم ،ةيداعلا لاوحألا jk دعÅ نع

 دعÅ نع ةمكاoÑا نم لعجت دق ùûلاو انورو§ ةحئاëp ةبس¶لاب نأشلا وL امك تاعمتopا

  .ةماعلا ةÑ لا òôع ظافÂÑل ةÂÑم ةرورض

 نع ةمكاoÑا ةينقت مادختساب ةطبترملا بناوëpا مLأل قرطتلا اضيأ لواحنس امك

Åاميسال ،دع jk اopا لاëpانåوناقلا ساسالا ثيح نم ،صا´∆الا ة9رحب ھطابترال يXو ي 

 فقومو ةلداعلا ةمكاoÑا تانامضل اãÄقباطم ىدمو تاينقتلا كلت لامعتسا طورش

 :k∑اتلا§ رواحم ةعÁرأ لالخ نم كلذو ،اÄ≠م ءاضقلا

 ؛ ةلادعلا لاجم jk دعÅ نع لاصتالا تاينقت مادختسال ةيلودلا ةيعجرملا :الوا

 ؛ ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعjk Å دعÅ نع ةمكاحملل يXوناقلا راطإلا :ايناث

 ؛ءاضقلا روظنم نم ةلداعلا ةمكاoÑا تانامضو دعÅ نع ةمكاoÑا  :اثلاث

 .يÁرغملا نوناقلا jk دعÅ نع ةمكاoÑا  :اعÅار

 

 لاجم OP دعN نع لاصتالا تاينقت مادختسال ةيلودلا ةيعجرملا :الوأ

 ةلادعلا

 k∑ودلا نواعتلا C`س©تو ةم9رÂpل يدصتلاب Ëªعùû éلا ةيلودلا قيثاوملا نم ديدعلا تمتLا

 :òkي ام ركذن تايقافتالا هذL ن`ب نمو ،دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقت لامعتسا ô∑إ
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 ثيح ،2000 ةنسل ةينطولا lmع ةمظنملا ةمjرhiا ةحفاfمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا -

 ميلقإ jk دوجوم ص´∆ لاوقأ عامس نLعتي امدنع" : ھنأ òôع 18 ةداملا تصن

 ،ىرخأ فرط ةلودل ةيئاضقلا تاطلسلا مامأ ،C`بخ وأ دLاش ةفصب ،فرط ةلود

 ةسلج دقعD ،ىرخألا ةلودلا بلط òôع ءانب ،حمسé نأ ô∑وألا فرطلا ةلودلل زوجي

 ^[ ھسفنب Gxعملا صuvلا لوثم انكمم نكي مل اذإ ويديفلا قjرط نع عامتسا

 ةرادإ ô∑وتت نأ òôع قفتت نأ فارطألا لودلل زوج9و.ةبلاطلا فرطلا ةلودلا ميلقإ

 ةطلس اLرضحت نأو ةبلاطلا فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق ةطلس عامتسالا ةسلج

 ؛"بلطلا ةيقلتم فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق

 ةيناlمإ ô∑إ تراشأ ثيح ،2003 ةنسل داسفلا ةحفاfمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا  -

 ءاج ùûلا اÄ≠م 46 ةداملا نم 18 ةرقفلا  بجومب دعÅ نع لاصتالا ةينقت ô∑إ ءوÂpلا

 ھلاوقأ عامس دار9و فرط ةلود ميلقإ jk دوجوم ام ص´∆ نوlي امدنع " : اÄ™ف

 فرطلا ةلودلل زوجي ،ىرخأ فرط ةلودل ةيئاضقلا تاطلسلا مامأ C`بخ وأ دLاشك

 ق9رط نع عامتسالا ةسلج دقعÅ ىرخألا ةلودلا بلط òôع ءانب حمسé نأ ô∑وألا

 jk ايص´∆ Ëûعملا ص´’لا لوثم انكمم نكي مل اذإ ،ويديفلا ةطساوب لاصتالا

 ô∑وتت نأ òôع اقفتت نأ ن`فرطلا ن`تلودلل زوج9و ،ةبلاطلا فرطلا ةلودلا ميلقإ

 ةطلس اLرضحت نأو ةبلاطلا فرطلل ةعÅات ةيئاضق ةطلس عامتسالا ةسلج ةرادإ

 ."بلطلا يقلتم فرطلا ةلودلل ةعÅات ةيئاضق

 :)69( ةداملا نم 2 ةرقفلا تصن،ةيلودلا ةيئانhiا ةمكحملل �x~اسألا امور ماظن -

 صوصنملا C`بادتلا قفو ايص´∆ ھتداîشÅ ةمكاoÑا jk دLاشلا ءالدإ ةيناlمإ òôع"

 اضيأ ةمكحملل ُ زوج9و ،تابثإلا دعاوقو ةيئارجإلا دعاوقلا jk وأ  68 ةداملا jk اÄ™لع

 ايجولونكت ةطساوب دLاشلا نم ةلflpم وأ ة9وفش ةدافإب ءالدإلاب حمسé نأ

 انLر ،ة;وتكملا رضاoÑا وأ تادنóسملا ميدـــقت نع الضف k≤مسلا وأ يåرملا ضرعلا

 .تابثإلا دعاوقو ةيئارجإلا دعاوقلل اقفوو  Ó≈ûاسألا ماظنلا اذL ةاعارمب
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 ةينوناقلا ةمظنألا ضعOP N دعN نع ةمكاحملل يUوناقلا راطإلا :ايناث

 ةنراقملا

 اياضقلا C`بدت jk دعÅ نع لاصتالا ةينقت 2ةنراقملا تاعèرشóلا نم ةعومجم تدمتعا

 نوناقلا jk دعÅ نع ةمكاoÑا دامتعاب قلعتملا بابلا اذjk L لواحنسو ،ةيندملا و ةيئانëpا

 jk تامكاoÑا نم عونلا اذL لامعتسال ةمظنملا ةينوناقلا تايضتقملا ن`ب ï`يمتلا ،نراقملا

 
 :يـھو دـعب نـع ةـمكاحملا ةـینقت مادختـسا نمـضتت ةـینوناق ةـمظنأ ىـلع رفوـتت ةیبرعلا لودلا ضعب نأ ىلا ،ةراشالا ردجت -2
 .رئازجلا و ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا
 يــف دــعب نــع لاــصتالا ةــینقت مادختــساب قــلعتملا 2017 ةنــسل 5 مــقر نوناــقلا صــن دــقف ،ةدــحتملا ةــیبرعلا تاراــمالل ةبــسنلاب
 وأ نیفرـط نیـب ةـیئرمو ةعومـسم ةثداحم" اھنوكب دعب نع لاصتالا ةینقت فیرعت ىلع ىلوألا ھتدام يف ةیئازجلا تاءارجإلا
 تاءارـجإلا تـفرع اـمك ،"دعب نع روضحلا قیقحتل ةثیدحلا لاصتالا لئاسو ربع ضعبلا مھضعب عم رشابملا لصاوتلاب رثكأ

 مادختـسا رـبع متت يتلا ةمكاحملا وأ قیقحتلا وأ ةلدألا عمجو مئارجلا ءاصقتسا يف ةیئازجلا تاءارجإلا " اھنأ ىلع دعب نع
 ھـتمكاحم ةسلج لوأ يف مھتملل " اھنمو مھتملا قوقح ىلع صن نوناقلا سفن نم ةسداسلا ةداملا يفو."دعب نع لاصتالا ةینقت
 يف لصفلا اھیلعو ،ةمكحملا مامأً ایصخش هروضح بلطی نأ ،يضاقتلا تاجرد نم ةجرد يأ يف دعب نع لاصیإلا ةینقت ربع
 ةاـعارم عـم " عافدـلا قوـقح ىـلع نوناـقلا سفن نم 7 ةداملا تصن عافدلا قوقح ةیامح راطإ يفو  ."ھضفر وأ ھلوبقب ھبلط
 ةـمكاحملا وأ قیقحتلا تاءارجإ ءانثأ ھعم روضحلا وأ ھلكوم ةلباقم مھتملا يماحمل زوجی ،ةیئازجلا تاءارجإلا نوناق ماكحأ

 ."ةصتخملا ةھجلا عم قیسنتلاب دعب نع لاصتالا ةینقت ربع
 الو ،ةیرسلا ةفص اھل نوكیو ً،اینورتكلإ دعب نع تاءارجإلا ظفحتو لجست "دعب نع تاءارجالا ةیرس ىلع 8 ةداملا تصنو 
 ةصتخملا ةمكحملا وأ ةماعلا ةباینلا نم نذإب الإ ينورتكلإلا يتامولعملا ماظنلا نم اھخسن وأ اھیلع عالطالا وأ اھلوادت زوجی
 . "لاوحألا بسح
 دــیربلا ىــلإ يــنورتكلالا طــبار لاــسرإب ،ىوعدــلا ریــضحت بــتكمب ،يــنورتكلالا ماــظنلا موــقی ةــینقتلا هذــھ لــمع ةــیلآ لوــحو 
 موـقی نأ دـعبو ،"يـب ياكـسالا" ةـیئرملا تاثدـحملا جماـنرب ىلع باسحلا بحاص مسا نم دكأتلل ،ينعملا صخشلل ينورتكلالا
 وأً الیـكو ناـك نإ ،ىوعدـلا يـف صخشلا اذھ ةفص نم دكأتلا يف ةئیھلا وأ ةمكحملا عرشت ،ينورتكلالا طبارلا لوبقب لماعتملا
 .يوعدلا ریضحت يف ةعبتملا تاءارجإلا يقاب ذیفنت ةئیھلا لصاوت كلذ دعبو ،ھیلع ىعدم وأً ایعدم
 ةیئاضقلا تاءارجإلا يف دعب نع ةیئرملا ةثداحملا ةینقت مادختسا ةیناكمإ يرئازجلا عرشملا رقأ دقف،يرئازجلا نوناقلل ةبسنلابو
 تاحیرـصت يـقلت وأ ةـعزانتملا فارـطألا نیـب ةـھجاوملا وأ ءارـبخلاو ةـیندملا فارـطألاو دوھـشلا عامـسو قیقحتلا يف ءاوس
 ةـمكاحملا ئداـبم لـك مارـتحاو ةـیئانجلا تاءارـجإلا ةاـعارم عـم ةـینوناقلا طورـشلا نمض ةیباقعلا تاسسؤملا لخاد نیمھتملا
 .ةلادعلا ةنرصعب قلعتملا 2015 ریاربف 01 يف خرؤملا 15-03 مقر نوناقلا بجومب كلذو ،ةفصنملاو ةلداعلا
 2015 زوـیلوی 23 يـف خرؤـملا 02.15 مـقر رـمألا يـف دـعب نـع ةیئرملا ةثداحملا ةطساوب دوھشلل عامتسالا ةیناكمإ حاتأامك
 65 ةداـملا( "ایاحـضلاو ءارـبخلاو دوھـشلا ةـیامح يـف" سداـسلا لـصفلا ھتفاضإب ،ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقل ممتملاو لدعملا
 ةـینقت لئاـسو عـضو قـیرط نـع ةیوھلا يفخم دھاشلا عامس دارفألا نم بلطب وأ ایئاقلت مكحلا تاھجل زاجأ ثیح ،)27 رركم
 ةروص ةفرعمب حمست ال يتلا بیلاسألا لامعتساو دعب نع ةیئرملا ةثداحملا قیرط نع عامسلا كلذ يف امب ھتیوھ نامتكب حمست
 .ھتوصو صخشلا
 ىلإ ءوجللا ربتعا دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحالی دعب نع ةیئانجلا ةمكاحملاو قیقحتلا ءارجإ تانامضو طورش ءارقتسابو    
 نوـكت نا ةـمكاحملا يـف لـصألا نأ هراـبتعاب ،يراـیتخا ءارـجإ ةیئاـضقلا تاءارـجإلا ءانثأ دعب نع ةیئرملا ةثداحملا لامعتسا

 باوجتـسالا ءارـجإو ءارـبخلاو دوھـشلاو ةـیندملا فارـطألا عامـسو مھباوجتـساو نیـمھتملل يـلعفلا روـضحلا لظ يفو ةیداع
 ةطیرـش ةیحنجلا ایاضقلا يف الإ مكحلا ةھج فرط نم ةیئرملا ةثداحملا لامعتسا زجی مل ھنأ امك ،صاخشأ ةدع نیب ةھجاوملاو
 .كلذ ىلع ةماعلا ةباینلاو مھتملا ةقفاوم
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 ترقأ ثيح ،ةينطولا دودhAا lmع ةمظنملا ةمjرhiا ةحفاfمل ةيÅرعلا ةيقافتالا -

 ءالدإلا ةحاتإ ÑÖع تصن نLح ،اÄ≠م 36 ةداملا jk دعÅ نع لاصتالا ةينقت مادختسا

 قjرط نع اياâAلاو ءاhvlmاو دوNشلا ةمالس لفكي وحن ÑÖع ةداNشلاب

 ؛مåçمالس نمضت ãxلا ةثيدhAا ةيجولونكتلا تاينقتلا لامعتسا

 ةداملا jk ةيئاضقلا ةدعاسملل ةيÅروالا ةيقافتالل يèاثلا ^[اضإلا لوكوتوlmلا -

 . ةيئانëpا

 عوضومب Ëªعùû éلا ةيلودلا قيثاوملا مLأ ن`ب نم يXاثلا jkاضإلا لو§وتوBCلا BCتعèو

 ï`ح لخدو 08/11/2001 خ9راتب غروبساßCس jk ھيلع عيقوتلا متدقو ،دعÅ نع ةمكاoÑا

 اميف يñاضقلا نواعتلا لئاسوو تايلآ قاطن عيسوت íÖا فدëçو " ،jk 1/2/2004 ذافنلا

 ^[ ةثيدhAا ةيجولونكتلا لئاسولاو تايناfمإلا نم ةدافتسالا ةيغD ةيÅورالا لودلا نLب

 ،نواعتلا اذNل ةيلعافو ÑÖعأ ةنورمو lmكأ ةعرس لفكت ثيحب ،يñانhiا ثحبلاو قيقحتلا

 ." 1نوناقلا ةدايسو ناسèإلا قوقح عم ضراعتي ال امÅو

 اًنايب ،ةيقافتالل يXاثلا jkاضإلا لو§وتBCلا نم ةرشاعلاو ةعساتلا ناتداملا تنمضت دقو

 عامتسالا ررقملا نم ناú اذإ"ھنأ òôع تصن ùûلاو ،ةينقتلا هذL مادختسا ةيفيكل اًيليصفت

 فرطل ةيئاضقلا تاطلسلا لبق نم Lmبخ وأ دûاشك فارطألا دحأ ميلقإ ^[ صíÖ ùvإ

 متي نأ ليحتسملا نم وأ بسانملا Lmغ نم ناú اذإ ، بلطي نأ Lmخألا اذNل زوجي ،رخآ

 لصاوتلا لامعتسا قjرط نع ةسلhiا متت نأ ،ةمكA@ا مامأ ةرشابم صuvلا عامس

 ."ويديفلاب

 
 مولع،تاسارد ةلجم "Videoconference لا ةینقت ربع دُعب نع ةیئازجلا ةمكاحملاو قیقحتلا" :تافیدش دمحم ناوفص -1
 356 ص 2015 ةنس1 ددعلا،42  ّدلجملا ،نوناقلاو ةعیرشلا
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 ةينوناقلا ةمظنألا ضعOP N دعN نع ةمكاحملل يUوناقلا راطإلا :ايناث

 ةنراقملا

 اياضقلا C`بدت jk دعÅ نع لاصتالا ةينقت 2ةنراقملا تاعèرشóلا نم ةعومجم تدمتعا

 نوناقلا jk دعÅ نع ةمكاoÑا دامتعاب قلعتملا بابلا اذjk L لواحنسو ،ةيندملا و ةيئانëpا

 jk تامكاoÑا نم عونلا اذL لامعتسال ةمظنملا ةينوناقلا تايضتقملا ن`ب ï`يمتلا ،نراقملا

 
 :يـھو دـعب نـع ةـمكاحملا ةـینقت مادختـسا نمـضتت ةـینوناق ةـمظنأ ىـلع رفوـتت ةیبرعلا لودلا ضعب نأ ىلا ،ةراشالا ردجت -2
 .رئازجلا و ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا
 يــف دــعب نــع لاــصتالا ةــینقت مادختــساب قــلعتملا 2017 ةنــسل 5 مــقر نوناــقلا صــن دــقف ،ةدــحتملا ةــیبرعلا تاراــمالل ةبــسنلاب
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 ھـتمكاحم ةسلج لوأ يف مھتملل " اھنمو مھتملا قوقح ىلع صن نوناقلا سفن نم ةسداسلا ةداملا يفو."دعب نع لاصتالا ةینقت
 يف لصفلا اھیلعو ،ةمكحملا مامأً ایصخش هروضح بلطی نأ ،يضاقتلا تاجرد نم ةجرد يأ يف دعب نع لاصیإلا ةینقت ربع
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 ةصتخملا ةمكحملا وأ ةماعلا ةباینلا نم نذإب الإ ينورتكلإلا يتامولعملا ماظنلا نم اھخسن وأ اھیلع عالطالا وأ اھلوادت زوجی
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 دــیربلا ىــلإ يــنورتكلالا طــبار لاــسرإب ،ىوعدــلا ریــضحت بــتكمب ،يــنورتكلالا ماــظنلا موــقی ةــینقتلا هذــھ لــمع ةــیلآ لوــحو 
 موـقی نأ دـعبو ،"يـب ياكـسالا" ةـیئرملا تاثدـحملا جماـنرب ىلع باسحلا بحاص مسا نم دكأتلل ،ينعملا صخشلل ينورتكلالا
 وأً الیـكو ناـك نإ ،ىوعدـلا يـف صخشلا اذھ ةفص نم دكأتلا يف ةئیھلا وأ ةمكحملا عرشت ،ينورتكلالا طبارلا لوبقب لماعتملا
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 2015 زوـیلوی 23 يـف خرؤـملا 02.15 مـقر رـمألا يـف دـعب نـع ةیئرملا ةثداحملا ةطساوب دوھشلل عامتسالا ةیناكمإ حاتأامك
 65 ةداـملا( "ایاحـضلاو ءارـبخلاو دوھـشلا ةـیامح يـف" سداـسلا لـصفلا ھتفاضإب ،ةیئازجلا تاءارجإلا نوناقل ممتملاو لدعملا
 ةـینقت لئاـسو عـضو قـیرط نـع ةیوھلا يفخم دھاشلا عامس دارفألا نم بلطب وأ ایئاقلت مكحلا تاھجل زاجأ ثیح ،)27 رركم
 ةروص ةفرعمب حمست ال يتلا بیلاسألا لامعتساو دعب نع ةیئرملا ةثداحملا قیرط نع عامسلا كلذ يف امب ھتیوھ نامتكب حمست
 .ھتوصو صخشلا
 ىلإ ءوجللا ربتعا دق يرئازجلا عرشملا نأ ظحالی دعب نع ةیئانجلا ةمكاحملاو قیقحتلا ءارجإ تانامضو طورش ءارقتسابو    
 نوـكت نا ةـمكاحملا يـف لـصألا نأ هراـبتعاب ،يراـیتخا ءارـجإ ةیئاـضقلا تاءارـجإلا ءانثأ دعب نع ةیئرملا ةثداحملا لامعتسا

 باوجتـسالا ءارـجإو ءارـبخلاو دوھـشلاو ةـیندملا فارـطألا عامـسو مھباوجتـساو نیـمھتملل يـلعفلا روـضحلا لظ يفو ةیداع
 ةطیرـش ةیحنجلا ایاضقلا يف الإ مكحلا ةھج فرط نم ةیئرملا ةثداحملا لامعتسا زجی مل ھنأ امك ،صاخشأ ةدع نیب ةھجاوملاو
 .كلذ ىلع ةماعلا ةباینلاو مھتملا ةقفاوم
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jk Lا هذëÑررحي ةلا jk §م لlلا تايلمعلاب رضحم ناùû نأ نكم9و ،ھيف تزجنأ 

 اقيبطت مت9و يéوص وأ يرصب k≤مس ليéflp عوضوم تايلمعلا هذL نوlت

 .52-706 ةداملا نم ô 8∑إ 3 دنبلا تايضتقمل

 لصاوتلل ةليسو لامعتسا òôع صنت ùûلا ةقباسلا ةرقفلا تايضتقم قبطت •

 فارطألاو دوîشلل عامتسالا دنع مكëÑا ةئيL مامأ دعÅ نع يرصبلا k≤مسلا

 ةبس¶لاب فارطألا عيمجو ة9روîمëpا ليكو ةقفاومب قبطت امك .ءاë´BCاو ةيندملا

القتعم C`خألا اذL نا§ اذإ ةيحنëpا ةمكoÑا مامأ ن`نظلا لوثمل
ً

. 

اضيأ تايضتقملا هذL قبطت •
ً

: 

ü سا وأ عامتسالا دنعóاق مامأ ،لقتعملا ص´’لا قاطنı≈û ؛قيقحتلا 

ü  jk ا ةعفارملاëÑلا ة9روضùû éر عضولا قبسLيطايتحالا لاقتعالا ن 

 ؛ىرخأ ةيضق ةمذ òôع لقتعم ص´’ل

ü  jk ا ةعفارملاëÑ؛يطايتحالا لاقتعالا ديدمتب ةقلعتملا ة9روض 

ü jk اëpقيقحتلا ةفرغ مامأ يطايتحالا لاقتعالا تاعزانمب ةقلعتملا تاسل 

 ؛مكëÑا ةئيL وأ

ü  jk ساóملا قاطنãÄا ةفرغ س©ئر فرط نم مëp؛تايان 

ü jk ساóا ليكو مامأ فوقوملا ص´’لا قاطنëpمîماعلا ليكولا وأ ة9رو 

 يÁوروأ رمأ وأ ضبقلا ءاقلإب رمأ وأ راضحإلاب رمأ بجومب ة9روîمÂpل

 نم لاقتعا بلط وأ ميلسé بلط وأ تقؤم لاقتعا بلط وأ ضبقلا ءاقلإب

 مامأ وأ ،لاقتعالاو تا9رëÑا ı≈ûاق مامأ ميدقتلل وأ ،ميلسóلا لجأ

 نا§ اذإ ھفرط نم ن`عملا ı≈ûاقلا وأ فان˜تسالا ةمكoÑ لوألا س©ئرلا

القتعم ص´’لا
ً

القتعم نا§ اذإ وأ ىرخأ ةيضق لجأ نم 
ً

 ؛رخآ ب…سل 

 يماحملل نكمي ،عاضوالا هذL لثم لظ jk عافدلا قح ةسرامم نامض لجأ نمو

  .دعÅ نع لصاوتلا لئاسو لامعتسا ق9رط نع ھل§وم عم لصاوتلا
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 تاعèرشóلا نم ةعومجم اãÄفرع دق ùûلا تادجتسملا ن`;و  ،)íÖوألا ةرقفلا(ةيداعلا تاقوألا

 ô∑إ و ،انورو§ ءا;و راشóنا ب…سÅ تامكاoÑا jk دعÅ نع لاصتالا تاينقت دامتعال ةبس¶لاب

 اîلعج و ةلادعلا ھجو C`يغjk é رود مويلا اîش©عùû Xلا ةيئان„تسالا فورظلا هذîل نا§ دح يأ

 .)ةيناثلا ةرقفلا(Û≈ªم تقو يأ نم ÚCكأ فورظلا هذL عم فيكتت

 ةيداعلا تاقوالا لظ ^[ نراقملا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا :íÖوألا ةرقفلا

 èß�xرفلا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا .1

 نم 706- 71 ةداملا jk يåانëpا لاopا jk دعÅ نع ةمكاحملل Xƒ≈ûرفلا نوناقلا قرطت

 خ9راتب 2019-222 مقر نوناقلا بجومب ھليدعé مت امك ةيسXرفلا ةيئانëpا ةرطسملا نوناق

 نا9رس لالخ نكمي ،ةلادعلا ةرادإ نسح ضرغل" :ھنا òôع تصن ثيح ،2019 سرام 23

ارBCم ةصت´oا ةئيîلا س©ئر وأ ةرطسملاب فلlملا ı≈ûاقلا دجو اذإ ،ةيئانج ةرطسم
ً

 كلذل 

 لصاوتلل ةيلسو ô∑إ ءوÂpلا ،ةداملا هذjk L اÄ™لع صوصنملا لاlشألا قفوو تالاëÑا jkو

 :دعÅ نع يرصبلا k≤مسلا

 وأ ص´∆ ô∑إ عامتسالا نكمي ،كلذ رBCت قيقحتلا وأ ثحبلا ةرورض تنا§ اذإ •

 نم ةفلتخم طقن jk صا´∆ألا نم ةعومجم ن`ب ةîجاوم ءارجإ اذكو ھقاطنóسا

 jk وضع ةلودب ىرخأ ةطقنو ة9روîمëpا بارت قوف ةطقن ن`ب وأ ،ة9روîمëpا بارت

 نع لصاوتلا لئاسو ق9رط نع ،يÁوروأ ثحب رارق ذيفنت راطإ jk يÁوروألا داحتالا

Åلا دعùû ة9رسلا نمضت jk ا ديدمت نكمي امك .لاسرإلاëÑوأ ة9رظنلا ةسار 

 نع لصاوتلل ة9رصبلا ةيعمسلا لئاسولا لامعتسا ق9رط نع يåاضقلا ظافتحالا

Åدع. 
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v  نمضتي نأ بجيف اًيباتك ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لا ءاعدتسا مت اذإ 

 امك ،عامتسالا ةسلج ءانثأ ويديفلا ةينقت مادختسا مت©س نا§ اذإ ام ءاعدتسالا

 ھيلا عامتسالا دارملا ص´’لا ةقفاومو ھتيقوتو مادختسالا ةيفيك ˇ̨وي نأ بجي

 ؛اÄ™لا راشملا ةينقتلا مادختسا òôع

v نأ بجي rعBC دملا ، ءاضتقالا دنع ، وأ ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لاæk نع ماعلا 

ةباتك ،vidéoconférence ةينقت مادختسا òôع ةقفاوملا  مîضفر
ً

 بلط ليلعé عم ،

 ؛ةمكoÑا ô∑إ بلطلا ھجو9و ، ضفرلا

v  رارقلا ذاختا متي Åهالعا ھيلا راشملا بلطلا نأش jk لب9ُو ،نكمم تقو برقأ
َّ

 ô∑إ غ

 jk ، ءاضتقالا دنع ، ماعلا ækدملا ô∑إ وأ ، ھيماحمو ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لا

 .ةسلëpا ءدب لبق ةعاس نورشعو عÁرأ هاصقأ دعوم

 

 يرس™وسلا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا .3

 kـــj ويدـــيفلاب لـــصاوتلا مادختـــسا ةـــيناlمإ  يرـــسèوسلا ةـــيئانëpا ةرطـــسملا نوناـــق حيـــóي

 .ةمكاoÑا ةلحرم ءانثأ كلذكو قيقحتلا ءانثأ ،ةيئانëpا تاءارجإلا لحارم عيمج

 :ھنأ òôع يرسèوسلا ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 144 ةداملا صنت ،راطالا اذjk Lو

 لــــــصاوتلا mــــــlع عامتــــــسا ةــــــسلجب رمأــــــت نأ ةــــــصتv@ا ةــــــمكA@ا وأ ماــــــعلا ^¨دــــــملل زوــــــجي "

 ھـنكمي ال وأ اًيـصùv لوـثملا ÖـÑع رداق Lmغ ھيلإ عامتسالا دارملا صuvلا ناú اذإ ويديفلاب

 .روضhAا

 ".فلملل مضتو ةماعد ÑÖع ةروصلاو توصلا ليØ∞i بجي

 :ھنأ òôع نوناقلا سفن نم 78 ةداملا نم ةسداسلا ةرقفلا تصن امك
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 هذL لمعتسé اسXرفب ةمكحم لوأ " la marne " ةمكحم تنا§ قايسلا اذjk Lو

 ô∑ا عامتسالا لجأ نم ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 71-706 ةداملا ô∑إ ادانóسا ةينقتلا

 ناسÅ" فان˜تسالا ةمكحم تلمعتسا اLدعÁو ،2004 ةنس اÄ™لع تضرع ةيضق jk دوîشلا

 ةليسو كلذكو ،ةîج نم ف9راصمل داصتقال ةليسو اÄ™ف تدجو تيح ةينقتلا سفن "سrد

 .ىوعدلا jk مøÄداîش ةجتنملا دوîشلا òôع ï`كßCلا jk ةعجان

 يدنالوNلا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا ةينقت .2

 

éتعBC Lكألا ةي;روالا لودلا نم ادنلوÚC ع امدقتòô ايجولونكتلا لامعإ ىوتسم 

 نم ن`ماحمو ن`فظومو ةاضق نم اÄ™ف نولماعلا ديفتسr ثيح ،ةلادعلا لاجم jk ةثيدëÑا

 يXوßCكلالا لصاوتلا لاlشأ ةفا§ òôع رفوتي ،û¸قرلا جولولاو تالاصتالل روطتم ماظن

 .)..يXوßCكلالا ديBCلا ،ةينوßCكلالا تاصنملا(

 مادختسا لوح 2006 ويام jk 8 اخرؤم اموسرم ةيدنالوîلا تاطلسلا تردصا دقو

 تايضتقملا نم ةعومجم òôع موسرملا اذL صن9و ةمكاoÑا vidéoconférence jk ةينقت

 :òkي ام اÄ≠مو ةينقتلا هذô L∑ا ءوÂpلا مظنت ùûلا

v ةينقت مادختسا متي ال vidéoconférence، الإ Åملا ةقفاوم دعãÄھعافد وأ م jk 

 ؛ةمكاoÑا تاسلج لالخ وا قيقحتلا ı≈ûاق ماما ةجئارلا اياضقلا

v  ةينقت مادختسا متي ال  vidéoconférenceھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لا نا§ اذإ 

rاعXرصبلا فعض وأ عمسلا فعض نم ي Åشlع ھمادختسا رثؤي نأ نكمي لòô 

 ؛فارطالا k˝اب قوقح òôع وأ  ،ةيضقلا jk ھفقوم

v ةينقت مادختسا نكمي  vidéoconférenceا تررق اذإoÑھلامعتسا نأ ةمك 

 ؛ةسلëpا نمأ ةÂÑصمل يرورض
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v  نمضتي نأ بجيف اًيباتك ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لا ءاعدتسا مت اذإ 

 امك ،عامتسالا ةسلج ءانثأ ويديفلا ةينقت مادختسا مت©س نا§ اذإ ام ءاعدتسالا

 ھيلا عامتسالا دارملا ص´’لا ةقفاومو ھتيقوتو مادختسالا ةيفيك ˇ̨وي نأ بجي

 ؛اÄ™لا راشملا ةينقتلا مادختسا òôع

v نأ بجي rعBC دملا ، ءاضتقالا دنع ، وأ ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لاæk نع ماعلا 

ةباتك ،vidéoconférence ةينقت مادختسا òôع ةقفاوملا  مîضفر
ً

 بلط ليلعé عم ،

 ؛ةمكoÑا ô∑إ بلطلا ھجو9و ، ضفرلا

v  رارقلا ذاختا متي Åهالعا ھيلا راشملا بلطلا نأش jk لب9ُو ،نكمم تقو برقأ
َّ

 ô∑إ غ

 jk ، ءاضتقالا دنع ، ماعلا ækدملا ô∑إ وأ ، ھيماحمو ھيلإ عامتسالا دارملا ص´’لا

 .ةسلëpا ءدب لبق ةعاس نورشعو عÁرأ هاصقأ دعوم

 

 يرس™وسلا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا .3

 kـــj ويدـــيفلاب لـــصاوتلا مادختـــسا ةـــيناlمإ  يرـــسèوسلا ةـــيئانëpا ةرطـــسملا نوناـــق حيـــóي

 .ةمكاoÑا ةلحرم ءانثأ كلذكو قيقحتلا ءانثأ ،ةيئانëpا تاءارجإلا لحارم عيمج

 :ھنأ òôع يرسèوسلا ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 144 ةداملا صنت ،راطالا اذjk Lو

 لــــــصاوتلا mــــــlع عامتــــــسا ةــــــسلجب رمأــــــت نأ ةــــــصتv@ا ةــــــمكA@ا وأ ماــــــعلا ^¨دــــــملل زوــــــجي "

 ھـنكمي ال وأ اًيـصùv لوـثملا ÖـÑع رداق Lmغ ھيلإ عامتسالا دارملا صuvلا ناú اذإ ويديفلاب

 .روضhAا

 ".فلملل مضتو ةماعد ÑÖع ةروصلاو توصلا ليØ∞i بجي

 :ھنأ òôع نوناقلا سفن نم 78 ةداملا نم ةسداسلا ةرقفلا تصن امك
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 نإـــــف ،ويدـــــيفلاب لوادـــــتلا قـــــ9رط نـــــع عامتـــــسا ةـــــسلج kـــــj ةيئاـــــضقلا ةطلـــــسلا تعرـــــش اذإ ..."

  ."...ھعيقوت مت9و رضحم jk نمضت ،ھيلإ عامتسالا مت يذلا ص´’لل تاح9رصت

 يfيi≤بلا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا .4

 ،دعÅ نع لاصتالا لئاسو لامعتساب دوîشلل عامتسالا ةيناlمإ يlيÂpبلا عرشملا حاتأ

 نأ قيقحتلا ı≈ûاق اذكو كلملا ليكول نكمي ثيح ،قيقحتلا تاءارجا صخي اميف كلذو

rشلل عمتسîروضح نود دوLا يداملا م∑ô اoÑاشلا نا§ ام اذإ ،ةمكLم دîادد jk ھتمالس 

  .يåازëpا قيقحتلا نوناق نم رركم 112و 112 لصفلا ô∑إ ادانóسا كلذو ةيدسëpا

 كلذو ھنم 127 لصفلا صخي ،2016 رياني  29خ9راتب اليدعé نوناقلا اذL فرع دقو

 نم ،ن`يطايتحالا ن`لقتعملا كلذك لمشóل دعÅ نع قيقحت تاسلج دقع ةيناlما جاردا BCع

 مت دق نوناقلا اذL نأ الإ ،دعÅ نع تاسلëpا ةينقت لامعتساب قلعتملا نوناقلا لالخ

 مقر رارقلا لالخ نم ھت9روتسد مدع ىوعدب ة9روتسدلا ةمكoÑا فرط نم ھئاغلإ

 .2018 وينوي 21 خ9راتب 76/ 2018

 لامعتسا نأ Ëûعr ال ھيلا راشملا ة9روتسدلا ةمكoÑا رارق نأ حيضوتلا نم دب ال انLو

 ةمكاoÑا تانامضل فلاخم ن`لقتعملل عامتسالا jk دعÅ نع لاصتالا ةينقتل مكاoÑا

 ماlحأل ةيلخادلا ن`ناوقلا ةمءالم مدعÅ قلعتت ة9روتسدلا مدع ةلأسم  نأل ،ةلداعلا

 .ةلودلا jk نوناق ª¸سأ دعr يذلا روتسدلا

 اLرارق jk ةيكيÂpبلا ة9روتسدلا ةمكoÑا اÄ™لا تدنóسا ùûلا تاي„يëÑا ô∑إ عوجرلاب و

 دعÅ نع ةمكاoÑا ءارجإ ليصافتو تالاëÑا jk قيقدتلاب اساسأ قلعتت اñÄأ دجن ،رو§ذملا

 نأ ةBCتعم ماøÄالا ةفرغ س©ل و عرشملا صاصتخا نم  ،ةمكoÑا رظن ةîجو نم ،BCتعùû éلاو

 ةيC`ضحتلا لامعالا jk تدرو امك تاينقتلا كلت لامعتساب ةقلعتملا تاءارجالا نم ةعومجم
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 يأل رو§ذملا نوناقلا قرطتي مل ثيح ،C`خألا اذîل ةيئاÄ≠لا ةغيصلا jk درت مل نوناقلل

 ھلالخ نم يرجتس يذلا ناlملا ةقدب ددحي ملو مãÄملا يماحم دجاوت ناlم مÛ≈ª "Äتقم

 .ةمكاoÑا ةيئاضقلا ةئيîلا

 

 ةلادعلا ةمظنأ ÑÖع انوروك ةحئاج راش¥نال يèوناقلا Lmثأتلا :ةيناثلا ةرقفلا

 ھجاوت دق ùûلا ضراوعلا عيمج عقوت jk ن`ناوقلا روصق نع انورو§ ةحئاج تنابأ دقل

 ،صا´∆الا ةايح ميظنتل يéأي ام ابلاغ نوناقلا نا§ اذإف ،لبقتسملا jk ةلادعلا ةموظنم

 ÚCكأ نوlتل ةينوناقلا ھتموظنم عجاري نأ عرشملا òôع ضرف انورو§ ءا;و راشóنا نإف

 وLو ،ملاعلا ءاجرأ ةفا§ jk ءا;ولا اذL راشóنا ب…سÅ اضورفم حبصأ يذلا عقاولل ةمءالم

 ةلادعلا ةرطاق لعجت ةينوناق لولح نع ثحبلا ô∑إ لودلا نم ةعومجمب عفد يذلا رمألا

 jk ضرعت¶سو .صا´∆ألا ة9رحب لصتي ام jk اميسال تا;وعصلا هذL زواجت òôع ةرداق

Lا اذëpجذامنل ةساردلا نم ءز Åلا لودلا ضعùû ëpإ تأ∑ô لاخدإ éع تاليدعòô يناوق≠Äا 

 :ةيلاتلا جذامنلا ô∑إ C`شX لودلا هذL ن`ب نمو ،ة;ولطملا ةمءالملا قيقحتل

o رفلا جذومنلاèß�x  

 تاطلـسلا تردـصأ ،19 دـيفوك ءاـÅو �xـ∂فت اNـضرف ãxلا ةيئان„تسالا فورظلا ةîجاومل 

ارارــق 2020 سراــم 25 خjراــتب ةيــسXرفلا
ً

 نوناــق تايــضتقم ةــمءالمب û≈ــÛقي 2020-303 مــقر 

 2020 سراـــــــم 23 خ9راـــــــتب رداـــــــصلا 2020-290 نوناـــــــقلا تايـــــــضتقم عـــــــم ةـــــــيئانëpا ةرطـــــــسملا

 ôــ∑إ رارــقلا نــم ةــسما´ëا ةداــملا تــقرطت دــقو . 19دــيفو§ ءاــ;و ةــîجاومل ئراوــطلا ةــلاحب قــلعتملا

 ةـينقت ميمعòô éع ةحارص تصن ذإ ،ةيئان„تسالا فورظلا هذL لالخ تاسلëpا C`بدت ةلأسم

vidéoconférence لاùــــû ®ــــk jــــk ان„تــــسا ءارــــجإ لــــصألاåھــــقيبطت رــــصحني ي jــــk ةــــنيعم تالاــــح 

 ليدــعتلا اذــîل ادانóــساو .ةيــسXرفلا ةــيئانëpا ةرطــسملا نوناــق نــم 706-71 ةداــملا kــj ةددــحمو
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o يرس™وسلا جذومنلا  

 

 ضـــعÅ ذاـــختاب قـــلعتي اـــنوناق ة9رـــسèوسلا تاطلـــسلا 2020 لـــ9ربا 16 خ9راـــتب تردـــصأ

 لامعتـــسا ôـــòع صـــن  ثـــيح  ،ةـــلادعلا لاـــجم kـــj اـــنورو§ سوCـــ`ف راـــشóنا اîـــضرف ûـــùلا C`بادـــتلا

 3.يراجتلا و يXدملا ن`لاopا jk دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقت

 عــيمëp مكاــoÑا ذاــختا ةرورــض ôــ∑إ ھــيلا راــشملا نوناــقلا نــم ôــ∑وألا ةداــملا تــصن  دــقو

 .ækامتجالا دعابتلاو ةفاظنلا طورشÅ ةقلعتملاو ،ةيÑ لا تاطلسلا اû ∫Ä≈%وت ùûلا C`بادتلا

jــk ارلا ةداــملا تــصن ن`ــحÅع ةــعòــô لا دــعاوقلاùــû لا مظنــتÂpــ∑إ ءوــô ا تاــينقتoÑةــمكا 

 :ةيلاتلا C`بادتلا jk اøÄددحو دعÅ نع

ü §لصت ةروصلا وأ توصلا نو jk م ةفصب و دحاو تقوßïإ ةنما∑ô عيمج 

 ؛ن`كراشملا

ü لا مضóflpوصلا ليéرملا وأ يåإ ي∑ô ا تاينقت مادختسا دنع فلملاoÑةمكا 

 ؛دعÅ نع

ü تايطعملا ةمالسو ةيامح نامض. 

ü  

o وتلا جذومنلاèß�x  

 

 عفد امم ،دعÅ نع ةمكاحملل مئالم è≥kرشé راطإل Xƒ≈ûوتلا يXوناقلا ماظنلا رقتفي

 نوناق رادصإل انورو§ ةحئاج ةîجاومل ةذختملا C`بادتلا راطإ jk ةيموëÑlا تاطلسلا

 
	3-	  En matière civile, les procès par vidéo deviennent une réalité en , Miriam Mazou
/Suisse.https://blogs.letemps.ch/miriam-mazou 
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 نوناــق تايــضتقم قــيبطت ةبــسانمب vidéoconférence ةــينقت لامعتــسا حبــصأ ،رو§ذــملا

 ال ^íاـــتلاÅو ءانÀتـــسا س:ـــلو لـــصألا وـــû 71-706 ةداـــملا ^ـــ[ ةدراو ^ـــ« اـــمك ةـــيئانhiا ةرطـــسملا

اـصوصخ اNلامعتـسا ÑÖع ضاÃmعالا ىوعدلا فارطأل نكمي
ً

 اـœçف طÃmـشx Õـãلا تالاـhAا ^ـ[ 

 دـــــــنع Öـــــــíا ةاـــــــضقلل لاـــــــi@ا ليدـــــــعتلا –ـــــــ∞ف اـــــــمك ،اNلامعتـــــــسا لـــــــبق مåçقفاوـــــــم نوناـــــــقلا

 ررـــقي نأ ،ةـــيدام وأ ةي¥ـــس:جول بابـــسأل vidéoconférence  ةـــينقت Öـــíإ ءوـــi≤لا ةلاحتـــسا

 �xـــ”اقلا موـــقjو ،فتاـــNلا كـــلذ ^ـــ[ اـــمب ،يـــèوÃmكلإلا لاـــصتالل ىرـــخأ ةليـــسو يأ مادختـــسا

 xــãلا تاءارجإلاــب ارــضحم طبــضلا بــتاú زــجنjو تاــقوألا عــيمج ^ــ[ تاءارــجإلا نــم ققحتلاــب

 .اûذيفنت مت

o لا جذومنلاNيدنالو 

 

Åلا تاطلسلا تردصأ ،انورو§ ةحئاج ب…سîاموسرم 20/03/2020 خ9راتب ةيدنلو 

 هذL لامعتسا حبصيل ،vidéoconférence ةينقت مادختساب قلعتملا موسرملا ليدعتب

 موسرملا نمضت ثيح .ادنلوjk L ةيئانëpا تاءارجإلا عاونأ عيمج jk ھب الومعم ةينقتلا

 vidéoconférence ةينقت لامعتسا اÄ#جومب متي ال ùûلا تاءان„تسالا ضعÅ ھليدعé مت يذلا

 وأ ةC`ط´ëا مئارëpا وأ ةيلقع ضارمأب ن`باصملا ن`مãÄملا وأ ن9رصاقلاب قلعتي ام jk كلذو ،

jk اëÑلا تالاùû ف ررقت™Äلا اÿÑقح ةسرامم ةيîا jk اëÑإ روض∑ô اoÑءاجو .ةمك éليدع 

 احومسم vidéoconférence ةينقت لامعتسا حبصيل تاءان„تسالا هذL ةفا§ ءاغلإب موسرملا

 .ةيئانëpا تاءارجإلا عيمج jk ايئدبم ھب

 عجرت يذلا ı≈ûاقلا ديب ھمدع نم vidéoconférence ةينقت لامعتسا رارق ىقب9و 

 تاضاßCعا نم فارطالا ھنع BCعr ام ةاعارم عم اîمادختسا jk ةلماlلا ة9ريدقتلا ةطلسلا ھل

ÅأشñÄا. 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

24 

o يرس™وسلا جذومنلا  
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 لامعتـــسا ôـــòع صـــن  ثـــيح  ،ةـــلادعلا لاـــجم kـــj اـــنورو§ سوCـــ`ف راـــشóنا اîـــضرف ûـــùلا C`بادـــتلا

 3.يراجتلا و يXدملا ن`لاopا jk دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقت

 عــيمëp مكاــoÑا ذاــختا ةرورــض ôــ∑إ ھــيلا راــشملا نوناــقلا نــم ôــ∑وألا ةداــملا تــصن  دــقو

 .ækامتجالا دعابتلاو ةفاظنلا طورشÅ ةقلعتملاو ،ةيÑ لا تاطلسلا اû ∫Ä≈%وت ùûلا C`بادتلا

jــk ارلا ةداــملا تــصن ن`ــحÅع ةــعòــô لا دــعاوقلاùــû لا مظنــتÂpــ∑إ ءوــô ا تاــينقتoÑةــمكا 

 :ةيلاتلا C`بادتلا jk اøÄددحو دعÅ نع

ü §لصت ةروصلا وأ توصلا نو jk م ةفصب و دحاو تقوßïإ ةنما∑ô عيمج 

 ؛ن`كراشملا

ü لا مضóflpوصلا ليéرملا وأ يåإ ي∑ô ا تاينقت مادختسا دنع فلملاoÑةمكا 

 ؛دعÅ نع

ü تايطعملا ةمالسو ةيامح نامض. 

ü  

o وتلا جذومنلاèß�x  

 

 عفد امم ،دعÅ نع ةمكاحملل مئالم è≥kرشé راطإل Xƒ≈ûوتلا يXوناقلا ماظنلا رقتفي

 نوناق رادصإل انورو§ ةحئاج ةîجاومل ةذختملا C`بادتلا راطإ jk ةيموëÑlا تاطلسلا

 
	3-	  En matière civile, les procès par vidéo deviennent une réalité en , Miriam Mazou
/Suisse.https://blogs.letemps.ch/miriam-mazou 
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 امك ةسلëpا ةعاقب ايص´∆ رضاëÑا مãÄملا ةيعضو òôع ةقبطنملا ةينوناقلا تاءارجإلا

  .ةينوناقلا راثآلا سفن اÄ≠ع بتßCت

 روظنم نم ةلداعلا ةمكا[\ا تانامضو دعN نع ةمكا[\ا :اثلاث

 ءاضقلا

 ôــــــــــــــòع ھــــــــــــــتباقر طــــــــــــــس…ل ةــــــــــــــصرف ةــــــــــــــفلت´oا ھــــــــــــــسرادمب نراــــــــــــــقملا ءاــــــــــــــضقلل ناــــــــــــــ§ دــــــــــــــقل

 اـــــــîطابترا ب…ـــــــسÅ ةـــــــيئانëpا تاـــــــمكاoÑا kـــــــj اميـــــــسال ،دـــــــعÅ نـــــــع لاـــــــصتالا ةـــــــينقت لامعتـــــــسا

 نـــــــــــــم Cـــــــــــــ`بك بـــــــــــــناج بـــــــــــــLذ ثـــــــــــــيح ،ةـــــــــــــلداعلا ةـــــــــــــمكاoÑا تانامـــــــــــــضو صا´ـــــــــــــ∆الا ةـــــــــــــ9رحب

 ضراـــــــعé يأل دوـــــــجو ال ھـــــــنأ ôـــــــ∑إ ،ھـــــــيلع عالـــــــطالا ةـــــــصرف اـــــــنل تـــــــحيتأ يذـــــــلا نراـــــــقملا ءاـــــــضقلا

 وـــــــL ةيئاـــــــضقلا ةـــــــباقرلا هذـــــــk Lـــــــj ھـــــــيلع ïـــــــ`كßCلا متـــــــي اـــــــم نأو  .تانامـــــــضلا هذـــــــL ن`ـــــــ;و اـــــــÄ≠يب

 ىوعدــــــــلا فارــــــــطأ ةــــــــفا§ نــــــــكمت ûــــــــùلا و ةــــــــمكاoÑا kــــــــj ةلمعتــــــــسملا ةــــــــينقتلا لئاــــــــسولا ةدوــــــــج

 نـــــــــع ةرداـــــــــص تارارـــــــــق جذاـــــــــمن لالـــــــــخ نـــــــــم ھـــــــــل ضرعنـــــــــس اـــــــــم وـــــــــLو رـــــــــشابملا لـــــــــصاوتلا نـــــــــم

Åلا ضعîةيئاضقلا تائي.  

 ناسèالا قوقhA ةيÅورألا ةمكA@ا •

 ÑÖع دعD نع لصاوتلا ةينقتل مكاA@ا مادختساب ةطبترم تافلم ةشقانم تمت

 ،تارم ةدع jk ةC`خألا هذL تررق ثيح ،ناسèالا قوقhA ةيÅروألا ةمكA@ا ىوتسم

 تاينقت ô∑ا ءوÂpلا نأ ،ةي;وروألا ةيقافتالا نم 6 لصفلا òôع اãÄباقر طسÅ ةبسانمب

 ،ةلداعلا ةمكاoÑا تانامض نم ھتاذ دحب صقني ال ةمكاoÑا تاءارجإ jk دعÅ نع لصاوتلا

 jk ةلمعتسملا لئاسولا نأو ،عورشم فدL لئاسولا هذô L∑ا ءوÂpلا نم فدîلا نأ مادام

 jk 05/10/2006 خ9راتب ارارق لاثملا لي…س òôع رظنأ( .عافدلا قوقح عم ضراعتت ال كلذ

 ايفاملاب ةطبترملا اياضقلا ضعjk Å ةمكoÑا هذL تبLذ امك ،)04/46106 ددع ةيضقلا
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 jk 27 خرؤملا 2020 ةنسل 12 ددع Ó≈ûائرلا موسرملاب رمألا قلعت9و ةلأسملا هذL مظني

 :ھنأ ھيف ءاجو ،2020 ل9ربا

 ،مãÄملا وأ ةيمومعلا ةباينلا نم بلطب وأ اîسفن ءاقلت نم ررقت نأ ةمكحملل نكمي

 ،ھنأش jk رداصلا مكëÑاب ح9رصتلاو ةمكاoÑا تاسلجب نflpلاب عدوملا مãÄملا روضح

 ةسلëpا ةعاق ن`ب لصاوتلل ةنمؤملا يرصبلا k≤مسلا لاصتالا لئاسو لامعتساب

 òôع رمألا ضرع دعÅ كلذو ،ضرغلل زopîا flpËûلا ءاضفلاو ةمكoÑا اÄ∫ ةبصتنملا

  .كلذ òôع مãÄملا ةقفاوم طرشو يأرلا ءادبإل ةيمومعلا ةباينلا

 ة9راسلا ضارمألا ىدحإ نم k˝وتلا ةياغل وأ ململا رط´ëا ةلاح jk ةمكحملل زوج9و

  .نflpلاب عدوملا مãÄملا ةقفاوم òôع فقوتلا نود ءارجإلا اذÄ∫ لمعلا ررقت نأ

 يرصبلا k≤مسلا لاصتالا لئاسو دامتعاب ةمكoÑا نع رداصلا رارقلا نو9lو

 Ëûعملا نflpلا ريدم ھب ملعèو ،ھجوألا نم ھجو يأب نعطلل لباق C`غو اللعمو ايباتك

 ةسمخ نع لقي ال لجأ jk ايباتك ارثأ كßCت ةليسو لlب ءاضتقالا دنع ھيماحمو مãÄملاو

 ھ;ونم نع عافدلا ن`ب راي´ëا ةلاëÑا هذjk L يماحمللو ،ةسلëpا خ9رات لبق مايأ )5(

  .ھ;ونم ھب رضاëÑا flpËûلا ءاضفلاب وأ ةمكoÑا اÄ∫ ةبصتنملا ةسلëpا ةعاقب

 ن`ب يرصبلا k≤مسلا لصاوتلا ضرغل زopîاو صص´oا flpËûلا ءاضفلا BCتعèو

 سفن ھب قبطنتو ةسلëpا ةعاقل ادادتما ،ءاضتقالا دنع ھيماحمو مãÄملاو ةمكoÑا

 عèرشóلل اقفو ھب لالخإ ل§ رجزو اÄ∫ ماظنلا ظفحو ةسلëpا C`يسóل ةمظنملا دعاوقلا

 .لمعلا ھب يراëpا

 لئاسو دامتعاب ھتمكاحم متت يذلاو نflpلاب عدوملا مãÄملا عتمتي تالاëÑا ّل§ jkو

 سفن ھتمكاحم òôع يرسéو ةلداعلا ةمكاoÑا تانامض ّلlب يرصبلا k≤مسلا لاصتالا
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 امك ةسلëpا ةعاقب ايص´∆ رضاëÑا مãÄملا ةيعضو òôع ةقبطنملا ةينوناقلا تاءارجإلا

  .ةينوناقلا راثآلا سفن اÄ≠ع بتßCت

 روظنم نم ةلداعلا ةمكا[\ا تانامضو دعN نع ةمكا[\ا :اثلاث

 ءاضقلا

 ôــــــــــــــòع ھــــــــــــــتباقر طــــــــــــــس…ل ةــــــــــــــصرف ةــــــــــــــفلت´oا ھــــــــــــــسرادمب نراــــــــــــــقملا ءاــــــــــــــضقلل ناــــــــــــــ§ دــــــــــــــقل

 اـــــــîطابترا ب…ـــــــسÅ ةـــــــيئانëpا تاـــــــمكاoÑا kـــــــj اميـــــــسال ،دـــــــعÅ نـــــــع لاـــــــصتالا ةـــــــينقت لامعتـــــــسا

 نـــــــــــــم Cـــــــــــــ`بك بـــــــــــــناج بـــــــــــــLذ ثـــــــــــــيح ،ةـــــــــــــلداعلا ةـــــــــــــمكاoÑا تانامـــــــــــــضو صا´ـــــــــــــ∆الا ةـــــــــــــ9رحب

 ضراـــــــعé يأل دوـــــــجو ال ھـــــــنأ ôـــــــ∑إ ،ھـــــــيلع عالـــــــطالا ةـــــــصرف اـــــــنل تـــــــحيتأ يذـــــــلا نراـــــــقملا ءاـــــــضقلا

 وـــــــL ةيئاـــــــضقلا ةـــــــباقرلا هذـــــــk Lـــــــj ھـــــــيلع ïـــــــ`كßCلا متـــــــي اـــــــم نأو  .تانامـــــــضلا هذـــــــL ن`ـــــــ;و اـــــــÄ≠يب

 ىوعدــــــــلا فارــــــــطأ ةــــــــفا§ نــــــــكمت ûــــــــùلا و ةــــــــمكاoÑا kــــــــj ةلمعتــــــــسملا ةــــــــينقتلا لئاــــــــسولا ةدوــــــــج

 نـــــــــع ةرداـــــــــص تارارـــــــــق جذاـــــــــمن لالـــــــــخ نـــــــــم ھـــــــــل ضرعنـــــــــس اـــــــــم وـــــــــLو رـــــــــشابملا لـــــــــصاوتلا نـــــــــم

Åلا ضعîةيئاضقلا تائي.  

 ناسèالا قوقhA ةيÅورألا ةمكA@ا •

 ÑÖع دعD نع لصاوتلا ةينقتل مكاA@ا مادختساب ةطبترم تافلم ةشقانم تمت

 ،تارم ةدع jk ةC`خألا هذL تررق ثيح ،ناسèالا قوقhA ةيÅروألا ةمكA@ا ىوتسم

 تاينقت ô∑ا ءوÂpلا نأ ،ةي;وروألا ةيقافتالا نم 6 لصفلا òôع اãÄباقر طسÅ ةبسانمب

 ،ةلداعلا ةمكاoÑا تانامض نم ھتاذ دحب صقني ال ةمكاoÑا تاءارجإ jk دعÅ نع لصاوتلا

 jk ةلمعتسملا لئاسولا نأو ،عورشم فدL لئاسولا هذô L∑ا ءوÂpلا نم فدîلا نأ مادام

 jk 05/10/2006 خ9راتب ارارق لاثملا لي…س òôع رظنأ( .عافدلا قوقح عم ضراعتت ال كلذ

 ايفاملاب ةطبترملا اياضقلا ضعjk Å ةمكoÑا هذL تبLذ امك ،)04/46106 ددع ةيضقلا
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 يfيi≤بلا ءاضقلا •

jk بادتلا راطإ`C لاùû ذختاøÄا Åا ضعoÑبلا مكاÂpجاومل ةيكيîةحئاج تايعادت ة 

 مادختسا ô∑ا 2020 سرام 30 خ9راتب )MALINES( ةيحنhiا ن`لام ةمكحم ترداب ،انورو§

 لظ ^[ ةيئانëpا ةداملا jk دعÅ نع ن`مãÄملا ةمكاoÑ ة;رجت لوأ vidéoconférence jk ةينقت

 اñÄأشÅ ردص ùûلا ،ةيندملا ةداملا jk لاëÑا ھيلع امل افالخ ،كلذ مظني يèوناق صن بايغ

 نع ةمكاoÑا مادختسا ةيناlما òôع صن 2020 ل9ربأ jk 9 خرؤم 2 مقر تحت يlلم موسرم

Åدع jk انورو§ ةحئاج لالخ ةيندملا اياضقلا. 

 دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقتل ھتمكحم مادختسا هريBCت jk ن`لام ةمكحم س©ئر زكترا دقو

 : اÄ≠م تازكترملا نم ةعومجم òôع

ü اقلا ةوقلا ةلاح دوجوûضرف ةرãÄةلودلا فرط نم ةذختملا ةيئان„تسإلا تاءارجإلا ا 

oÑلا ةحئاج ة;راl؛19 ديفو 

ü عòô ن`ب دعابتلا متحت انورو§ ةحئاجب ةقلعتملا ةيئان„تسإلا ةيفرظلا نأ رابتعا 

 نم نكمي ùûلا ةديحولا ةيلآلا ىقبت دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقت ناف ،صا´∆ألا

 ؛ھتمكاحم تاءارجا رضح9و عبóتي نأ فوقوم وا لقتعم ص´∆ لlل اîلالخ

ü ا ةينقت لامعتسا ^[ س:ل@Aنع ةمكا Dا أدبمل ةفلاخم يأ دع@Aةلداعلا ةمكا 

 تارارق ليلدب ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةيقافتالا نم 6 ةداملا jk ھيلع صوصنملا

 2018 ر;وتكأ 2 خ9راتب رداصلا رارقلا اميسال ،ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةمكoÑا

 ةداملا ^[ vidéoconférence ةينقت مادختسا "نأ òôع ةمكoÑا ھيف تضق يذلا

 نوكي نأ ةطjرش ،ةلداع ةمكاحم ^[ قhAا عم ھتاذ دح ^[ ضراعتي ال ةيئانhiا

 اç◊اjرجم عابتا ÑÖع اًرداق ةينقتلا هذû ةطساوب ةمكاحملل عضاhvا صuvلا
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 اساسم لlشr ال vidéoconférence ةينقت BCع ةمكاoÑا jk مãÄملا ةكراشم نأ ô∑إ ،ةيلاطيالا

 وأ ،رطا´oاب افوفحم ن`مãÄملا لاقتنا نوlي امدنع ةصاخ ،ةلداعلا ةمكاoÑا تانامضب

 4.ةلقتسم ن`ناوق jk اÄ™لع صوصنملا اياÿÑلاو دوîشلا ةيامحب ارBCم ءارجإلا نوlي

 قوقëÑ ةي;وروالا ةمكoÑا تحرصÓ≈û  SAKHNOVSKIورلا نطاوملا ةيضق jkو

 لlشé ال ،دعÅ نع لصاوتلا تاينقت  ق9رط نع ةسلëpا jk مãÄملا ةكراشم نأ òôع ناسXالا

jk اذ دحøÄا éا أدبم عم اضراعoÑا ةينلع عم الو ةلداعلا ةمكاoÑدكأتلا بجي نكلو ،ةمكا 

 تاقيعم نود ھيلإ عامتسالا ةيناlمإ نمو ةسلëpا تا9رجم ةعÅاتم نم مãÄملا نكمت نم

 .5ة9رسو ةيلعف ةق9رطب ھيماحم عم لصاوتلا نم ھنكمت نمو ةينقت

 بناوëpا òôع اضيأ اãÄباقر طس…ت ناسXإلا قوقëÑ ةي;روألا ةمكoÑا نا ظحالملا و

 مãÄملا عم لصاوتلا لالخ ثبلل عاطقنا يأ لوصح مدع نم دكأتلا و ةمكاحملل ةينقتلا

 :6ةيلاتلا رصانعلا رفوت k∑اتلاب طßCشéو

v فوت`C كلالا مزاوللاßC؛ ةينو 

v   ــــــــسلاîع رòــــــــô ا رــــــــمت نأoÑكلالا ةــــــــمكاßCنود و ،ةــــــــمزاللا ةــــــــسالسلاب ةــــــــينو 

 ؛ثبلا jk عاطقنا

v عافدلا قوقح ةاعارم. 

 

 

 
4- Marcello Viola c/ Italie CEDH, 5/10/2006, n°45106/04,; 
Asciutto c/ Italie  CEDH, 27/11/2007, n°35795/02, 
Zagaria c/ Italie CEDH, 27/11/2007, n°58295/00. 
5- AFFAIRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE،(Requête no 21272/03),La Cour Européenne Des Droits De 
L'homme, le 2 novembre 2010, page 25. 
6-  l’arrêt Lawyer Partner CEDH 16/06/2009, n°54252/07, Lawyer Partner SA c/ Slovaquie 
Procédures, 2009, N..358  
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 يfيi≤بلا ءاضقلا •

jk بادتلا راطإ`C لاùû ذختاøÄا Åا ضعoÑبلا مكاÂpجاومل ةيكيîةحئاج تايعادت ة 

 مادختسا ô∑ا 2020 سرام 30 خ9راتب )MALINES( ةيحنhiا ن`لام ةمكحم ترداب ،انورو§

 لظ ^[ ةيئانëpا ةداملا jk دعÅ نع ن`مãÄملا ةمكاoÑ ة;رجت لوأ vidéoconférence jk ةينقت

 اñÄأشÅ ردص ùûلا ،ةيندملا ةداملا jk لاëÑا ھيلع امل افالخ ،كلذ مظني يèوناق صن بايغ

 نع ةمكاoÑا مادختسا ةيناlما òôع صن 2020 ل9ربأ jk 9 خرؤم 2 مقر تحت يlلم موسرم

Åدع jk انورو§ ةحئاج لالخ ةيندملا اياضقلا. 

 دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقتل ھتمكحم مادختسا هريBCت jk ن`لام ةمكحم س©ئر زكترا دقو

 : اÄ≠م تازكترملا نم ةعومجم òôع

ü اقلا ةوقلا ةلاح دوجوûضرف ةرãÄةلودلا فرط نم ةذختملا ةيئان„تسإلا تاءارجإلا ا 

oÑلا ةحئاج ة;راl؛19 ديفو 

ü عòô ن`ب دعابتلا متحت انورو§ ةحئاجب ةقلعتملا ةيئان„تسإلا ةيفرظلا نأ رابتعا 

 نم نكمي ùûلا ةديحولا ةيلآلا ىقبت دعÅ نع ةمكاoÑا ةينقت ناف ،صا´∆ألا

 ؛ھتمكاحم تاءارجا رضح9و عبóتي نأ فوقوم وا لقتعم ص´∆ لlل اîلالخ

ü ا ةينقت لامعتسا ^[ س:ل@Aنع ةمكا Dا أدبمل ةفلاخم يأ دع@Aةلداعلا ةمكا 

 تارارق ليلدب ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةيقافتالا نم 6 ةداملا jk ھيلع صوصنملا

 2018 ر;وتكأ 2 خ9راتب رداصلا رارقلا اميسال ،ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةمكoÑا

 ةداملا ^[ vidéoconférence ةينقت مادختسا "نأ òôع ةمكoÑا ھيف تضق يذلا

 نوكي نأ ةطjرش ،ةلداع ةمكاحم ^[ قhAا عم ھتاذ دح ^[ ضراعتي ال ةيئانhiا

 اç◊اjرجم عابتا ÑÖع اًرداق ةينقتلا هذû ةطساوب ةمكاحملل عضاhvا صuvلا
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 ةباصإ ô∑إ ةمكoÑا ةعاق لخاد اÄ∫ ءالدإلا يدؤي دق ùûلا تالاëÑا jk مøÄاداîشÅ ءالدإلا

 .لصاوتلا òôع ھتردق دقفي نأ§ داح ƒ≈ûفن بارطضاب لفطلا

 vidéoconférence ةينقت لامعتسا نأشÅ ن`ناوق ىرخأ تايالو ةدع تدمتعا دقو

  .CÓ≈û`جوينو اد9رولفو اينروفيلا§ ةيالو اÄ≠مو ،دوîشلا لافطألا ةدئافل

 èß�xرفلا ءاضقلا •

 نأ ھـــــــيف تmـــــــlتعا ارارـــــــق 02/03/2011 خjراـــــــتب ةيـــــــسèرفلا ضقنـــــــلا ةـــــــمكحم تردـــــــصأ

 ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 71-706  ةداـــملا ^ـــ[ اـــœçلع صوـــصنملا تاـــينقتلا مادختـــسا Öـــíا ءوـــi≤لا

 ^ــــ[ طبترــــت ةــــمكاA@ا تانامــــض نأو مكاــــA@ا فرــــط نــــم اــــصاخ اليــــلعØ بــــلطتي ال ةــــيئانhiا

 ھـــــيلع رقتـــــسóس يذـــــلا هاـــــجتإلا وـــــL و .7كلذـــــل ةلمعتـــــسملا تاـــــينقتلاو لئاـــــسولاب ساـــــسألا

 ةدـــع kـــj ةيـــسXرفلا ضقنـــلا ةـــمكحم تCـــBتعا ثـــيح ،ةـــقحال تارارـــق ةدـــع kـــj ضقنـــلا ةـــمكحم

 Hـãح اـققحتم روـضhAا اذـû نوـكي و اjرورض س:ل مåçملل uv€�xلا روضhAا نأ تابسانم

  .8دعD نع تاءارجإلا تمت نإ و

 ي›رغملا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا :اعDار

 ةيامح اÄ™ضتقت ùûلا لاوحألا jk دعÅ نع ةمكاoÑا ةيناlمإ ةيئانëpا ةرطسملا نوناق رقأ

 ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 1-347 ةداملا بجومب رمأت نأ ةمكحملل نكمي ثيح ،دوîشلا

 
7 - Crim., 18 juin 2008, n° 08-82.856, Bull. crim. n° 157 ; D. 2008. 2147, et les obs. ; AJ pénal 
2008. 428. V. J. Danet sur l'évolution de la formule utilisée par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation, obs. ssCrim., 2 mars 2011, n° 10-88.524 et 10-88.525, 7 déc. 2010, n° 10-86.884, 
cette Revue 2011. 419 
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 لfشD لصاوتلا نم نكمتي نأو ةينقت تاÅوعص نود ھيلإ عامتسالا متي نأو

  ؛"ھيماحم عم ةjرسو لاعف

ü بلا نوناقلا ماد ام ھنأÂpيlا دقع ةينقت لامعتسا ةحارص عنمي مل يëpنع تاسل 

Åف ،دعîو rحمس ∫Äف نوناقلا ھعنمي ال ام ل§ أدبمل اقيبطت ،اî؛حابم و 

ü  ا رارق نأoÑو( 2018 ةنس رداصلا ة9روتسدلا ةمكLاقلا )هالعأ ھيلا راشملا وı≈û 

 عامتساللvidéoconférence ةينقت مادختساب قلعتملا يXوناقلا ليدعتلا ءاغلإب

 ةوقلا ةباثمب اLرابتعا نكمي ùûلاو ةيئان„تسإلا ةيفرظلا òôع قبطني ال ن`لقتعملل

 قوقح òôع ظافëÑا jk هرBCم دجي يذلاو ،لامعتسالا اذæk Lدتسùû éلا ةرLاقلا

 .عافدلا عم لصاوتلا jk مîقح نم مÄ≠يكمت نامضو ن`لقتعملا

اعيô é’p˝ال vidéoconférence ةينقت مادختسا ةمكoÑا رارق نا ô∑ا ،ةراشإلا ردجت
ً

 

 ًءارجإ نوlي نأ ودعr ال رمالا نأ BCتعا ثيح ،اlيÂpب jk ةلادعلل òôعألا سلopا فرط نم

ايئان„تسا
ً

 jk ان„تسا تقوåي L4صلا نمألا ةيامح ھفدk ن`لماعلل jk اoÑن`لقتعملا و مكا jk 

 .ةلداعلا ةمكاoÑا تانامضب ساسم يأ ھيف س©لو ،دحاو نآ

 ةيكjرمألا ةدحتملا تايالولا ءاضق •

éتعBC دنال9رام ةيالو ةيضق jk جاومîرك ةèلا اياضقلا ن`ب نم )1990( غùû ف تررق™Äا 

 ةينقت لامعتسا k≤طق لlشÅ عنمي ال ةîجاوملاب قلعتملا دنبلا نأ ايلعلا ةمكoÑا

vidéoconférence شلا ءالدإلîلاوقأب دوîم jk جاومîملا ةãÄيفف .م Lمت ،ةيضقلا هذ 

 تس رمعلا نم غلبي ƒ≈û¶ج ءادتعا ةيÿÑل حامسلل vidéoconférence ةينقت لامعتسا

 ةمكحملل حمسr دنال9رام ةيالوب صاخ نوناقل اقفو كلذو ،ھتداîشÅ ءالدإلاب تاونس

 نم دوîشلا لافطألا ن`كمتل vidéoconférence ةينقت لامعتساب Û≈ûقي رمأ رادصإب
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 ةباصإ ô∑إ ةمكoÑا ةعاق لخاد اÄ∫ ءالدإلا يدؤي دق ùûلا تالاëÑا jk مøÄاداîشÅ ءالدإلا

 .لصاوتلا òôع ھتردق دقفي نأ§ داح ƒ≈ûفن بارطضاب لفطلا

 vidéoconférence ةينقت لامعتسا نأشÅ ن`ناوق ىرخأ تايالو ةدع تدمتعا دقو

  .CÓ≈û`جوينو اد9رولفو اينروفيلا§ ةيالو اÄ≠مو ،دوîشلا لافطألا ةدئافل

 èß�xرفلا ءاضقلا •

 نأ ھـــــــيف تmـــــــlتعا ارارـــــــق 02/03/2011 خjراـــــــتب ةيـــــــسèرفلا ضقنـــــــلا ةـــــــمكحم تردـــــــصأ

 ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 71-706  ةداـــملا ^ـــ[ اـــœçلع صوـــصنملا تاـــينقتلا مادختـــسا Öـــíا ءوـــi≤لا

 ^ــــ[ طبترــــت ةــــمكاA@ا تانامــــض نأو مكاــــA@ا فرــــط نــــم اــــصاخ اليــــلعØ بــــلطتي ال ةــــيئانhiا

 ھـــــيلع رقتـــــسóس يذـــــلا هاـــــجتإلا وـــــL و .7كلذـــــل ةلمعتـــــسملا تاـــــينقتلاو لئاـــــسولاب ساـــــسألا

 ةدـــع kـــj ةيـــسXرفلا ضقنـــلا ةـــمكحم تCـــBتعا ثـــيح ،ةـــقحال تارارـــق ةدـــع kـــj ضقنـــلا ةـــمكحم

 Hـãح اـققحتم روـضhAا اذـû نوـكي و اjرورض س:ل مåçملل uv€�xلا روضhAا نأ تابسانم

  .8دعD نع تاءارجإلا تمت نإ و

 ي›رغملا نوناقلا ^[ دعD نع ةمكاA@ا :اعDار

 ةيامح اÄ™ضتقت ùûلا لاوحألا jk دعÅ نع ةمكاoÑا ةيناlمإ ةيئانëpا ةرطسملا نوناق رقأ

 ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 1-347 ةداملا بجومب رمأت نأ ةمكحملل نكمي ثيح ،دوîشلا

 
7 - Crim., 18 juin 2008, n° 08-82.856, Bull. crim. n° 157 ; D. 2008. 2147, et les obs. ; AJ pénal 
2008. 428. V. J. Danet sur l'évolution de la formule utilisée par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation, obs. ssCrim., 2 mars 2011, n° 10-88.524 et 10-88.525, 7 déc. 2010, n° 10-86.884, 
cette Revue 2011. 419 
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jk لا نمض 91 ددع ةيصوتلاîئرلا فد©ƒ≈û ل ءاضقلا ةيامح ز9زعتب قلعتملا ثلاثلاÂÑو قوق 

 و ةيئاضقلا تابانالا ذيفنت jk دعÅ نع لاصتالا لئاسو "دامتعا ô∑ا ةوعدلا تا9رëÑا

 ."دوîشلا ô∑ا عامتسالا

 ةرادالا ثيدحتب صا´ëا سداسلا س©ئرلا فدîلا نمض 188 ةيصوتلا jk ءاج امك

 اياضقلا ف9رصت jk ةثيدëÑا ايجولونكتلا لامعتسا ô∑إ ةوعدلا ،اãÄماlح ز9زعéو ةيئاضقلا

  .ةيئاضقلا رطاسملا و تاءارجالا نع يداملا ديسجتلا عزنو مكاoÑا مامأ

 نم ةعومجمب ةيئانëpا ةرطسملا نوناق عورشم ءاج ،تايصوتلا هذîل اليï¥تو

 ءوëp ةيناlمإ" òôع تصن ùûلا 374- 4 ةداملا اÄ≠يب نم ،صوص´ëا اذÄ∫ ةينوناقلا تايضتقملا

 ةينقتل مÄ≠ع بوني نم وأ فارطالا وأ ةماعلا ةباينلا سمتلم òôع ءانب وأ ايئاقلت ةمكoÑا

 روضح نود لوحت ةيدج بابسأ كانL تنا§ اذإ كلذو ةمكاoÑا ءارجإ jk دعÅ نع لاصتالا

 يذلا ناlملا نع مLدعبل يXدملا قëÑاب بلاطملا وأ C`ب´ëا وأ دLاشلا وأ ةيÿÑلا وأ مãÄملا

 ام اذإ قيقحتلا ı≈ûاقل 193- 1 ةداملا اîحيóت ùûلا ةيناlمالا سفن k®و ."ةمكاoÑا ھيف يرجت

 .دعÅ نع لاصتالا ةينقت لامعتسا BCع C`غلا عم ھتîجاوم وأ مãÄملل عامتسالا ررق

 نع لصاوتلا ةينقت لامعتسا BCع مãÄم ةمكاحم نأ دقتعأ ،ةيص´∆ رِظن ةîجو نمو

Åف س©ل دع™Äا تانامضل قرخ يأ اoÑا نأ املاط ،ةلداعلا ةمكاoÑع صرحت ةمكòô قيبطت 

Lامك تانامضلا هذ ®k ةررقم jk علاîودلا د∑k لÂÑھيضتقي امب ةيسايسلا و ةيندملا قوق 

 اîل§ k®و .اCL`غو تابثالا لئاسو ةشقانم و ةيîجاوتلا و عافدلا قحب مãÄملا عتمت نم كلذ

 لخاد عقت ùûلا ةمكاoÑا و ةC`خالا هذL ن`ب قرف الف ،دعÅ نع ةمكاoÑا jk ققحتت تانامض

 نراقملا ءاضقلا هدكأ يذلا رمألا وLو .ھب متت يذلا لlشلا فالتخا jk ىوس مكاoÑا تاعاق

 .ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةمكoÑا تارارق ھتمدقم jkو
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 عرشملا مظني مل لباقملاب .9دعÅ نع لاصتالا تاينقت ق9رط نع دLاشلا ô∑إ عامتسالاب

 لحم ةلأسملا هذL لعج يذلا رمألا ،مãÄملل ةبس¶لاب دعÅ نع ةمكاoÑا تاءارجإ يÁرغملا

 ةرورض;و ةيئانëpا ةرطسملا نوناق ماlحأل مراصلا قيبطتلاب كسمتي يأر كانîف .شاقن

 423و 318و 312و 311 داوملا ھيضتقت ام قفو ةمكاoÑا ةعاق jk مãÄملل ايص´∆ روضëÑا

 دعÅ نع ةمكاoÑا لامعإ ھعم نكمي ال ة9روضëÑا أدبم نأ BCتعr ھيلعو ،نوناقلا تاذ نم

 .ن`مãÄملل ةبس¶لاب

 نم ل§ لمش©ل ة9روضëÑا موîفم نم عسوي رخآ يأر كانL لوألا يأرلا لباقم jkو

 الثام مãÄملا لعجت دعÅ نع لاصتالا ةينقت لامعإ نأل ،مãÄملل ı≈ûاßCفالاو يداملا روضëÑا

 عوفدلا ل§ ميدقت ھعافد وأ مãÄملل نكم9و ،ھعم رواحتتو ھقطنóسùû éلا ةمكoÑا ةئيL مامأ

 راصنأ دنóسèو .10اققحتم نوlي ةيîجاوتلا أدبم كلذ;و ،ةبسانم اñÄوري ùûلا تاسمتلملاو

Lإ يأرلا اذ∑ô فم نأîا موëÑغ ة9روض`C و ،انوناق فرعم⁄∑ô لمعلا ھب ىرج ام jk نم ديدعلا 

 بايغ مغر ،انورو§ ءا;و ةمزأ عم ةصاخ ،دعÅ نع تامكاoÑا اÄ™ف تعرش ùûلا لودلا

 .كلذ ï`جت ةح9رص صوصن

 تيظح ùûلا عيضاوملا مLأ ن`ب نم دعÅ نع لاصتالا ةينقت لامعتسا عوضوم نا§ دقلو

 ن`ب نم تنا§ امك ،ةلادعلا ةموظنم حالصإ لوح Ëûطولا راوëÑا لالخ ضيفتسم شاقنب

 درو ثيح ،ةبسانم نم ÚCكأ jk كلذو ةلادعلا ةموظنم حالصإ قاثيم اÄ∫ ءاج ùûلا تايصوتلا

 
 روضح نأ ىلع لئالد اھدكؤت ةیدج بابسأ كانھ تناك اذإ " ھنأ ىلع ةیئانجلا ةرطسملا نوناق نم 1-347 ةداملا صنت - 9
 ةایح وأ ةیساسألا ھحلاصم وأ ةیدسجلا ھتمالس وأ ھتایح ضرعت نأ اھنأش نم .مھتملا عم ھتھجاوم وأ ھتداھشب ءالدإلل دھاشلا
 نأ ةماعلا ةباینلا سمتلم ىلع ءانب ةمكحملل زاج ،ةیساسألا مھحلاصم وأ رطخلل ةیدسجلا مھتمالس وأ ھبراقأ وأ ھترسأ دارفأ
 لمعتست يتلا ةینقتلا لئاسولا لامعتساب نذإلا اھنكمی امك .ھیلع فرعتلا نود لوحی لكشب ھتیوھ ءافخإ دعب ھتداھش يقلتب نذأت
 ".دعب نع لاصتالا ةینقت قیرط نع ھیلإ عامتسالا وأ ،ھتوص ىلع فرعتلا مدع لجأ نم توصلا رییغت يف

 لاكشأ نم لكش اھنأ و ،مھتملا صخشلاب ررضلا قحلت ال vidéoconférence ةینقت نأ اسنرفب ضقنلا ةمكحم تدكأ - 10
 نأ نكمی رمألاب ينعملا نكل ً،ارربم نوكی نا ةرورضلاب بجی ال رارقلا اذھ ذاختا نأ و ،مھتملا صخشلل يصخشلا روضحلا
 .يطایتحالا لاقتعالا ءارجإ دیدمت وأ ھعادیإ يف تبلاب قلعتی رمالا ناك اذإ ھضفری

Cass. Cri. 1er Octobre 2013, n : 13-85.013 ; Cass. Cri. 11 Octobre 2011, n : 11-85.602  
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jk لا نمض 91 ددع ةيصوتلاîئرلا فد©ƒ≈û ل ءاضقلا ةيامح ز9زعتب قلعتملا ثلاثلاÂÑو قوق 

 و ةيئاضقلا تابانالا ذيفنت jk دعÅ نع لاصتالا لئاسو "دامتعا ô∑ا ةوعدلا تا9رëÑا

 ."دوîشلا ô∑ا عامتسالا

 ةرادالا ثيدحتب صا´ëا سداسلا س©ئرلا فدîلا نمض 188 ةيصوتلا jk ءاج امك

 اياضقلا ف9رصت jk ةثيدëÑا ايجولونكتلا لامعتسا ô∑إ ةوعدلا ،اãÄماlح ز9زعéو ةيئاضقلا

  .ةيئاضقلا رطاسملا و تاءارجالا نع يداملا ديسجتلا عزنو مكاoÑا مامأ

 نم ةعومجمب ةيئانëpا ةرطسملا نوناق عورشم ءاج ،تايصوتلا هذîل اليï¥تو

 ءوëp ةيناlمإ" òôع تصن ùûلا 374- 4 ةداملا اÄ≠يب نم ،صوص´ëا اذÄ∫ ةينوناقلا تايضتقملا

 ةينقتل مÄ≠ع بوني نم وأ فارطالا وأ ةماعلا ةباينلا سمتلم òôع ءانب وأ ايئاقلت ةمكoÑا

 روضح نود لوحت ةيدج بابسأ كانL تنا§ اذإ كلذو ةمكاoÑا ءارجإ jk دعÅ نع لاصتالا

 يذلا ناlملا نع مLدعبل يXدملا قëÑاب بلاطملا وأ C`ب´ëا وأ دLاشلا وأ ةيÿÑلا وأ مãÄملا

 ام اذإ قيقحتلا ı≈ûاقل 193- 1 ةداملا اîحيóت ùûلا ةيناlمالا سفن k®و ."ةمكاoÑا ھيف يرجت

 .دعÅ نع لاصتالا ةينقت لامعتسا BCع C`غلا عم ھتîجاوم وأ مãÄملل عامتسالا ررق

 نع لصاوتلا ةينقت لامعتسا BCع مãÄم ةمكاحم نأ دقتعأ ،ةيص´∆ رِظن ةîجو نمو

Åف س©ل دع™Äا تانامضل قرخ يأ اoÑا نأ املاط ،ةلداعلا ةمكاoÑع صرحت ةمكòô قيبطت 

Lامك تانامضلا هذ ®k ةررقم jk علاîودلا د∑k لÂÑھيضتقي امب ةيسايسلا و ةيندملا قوق 

 اîل§ k®و .اCL`غو تابثالا لئاسو ةشقانم و ةيîجاوتلا و عافدلا قحب مãÄملا عتمت نم كلذ

 لخاد عقت ùûلا ةمكاoÑا و ةC`خالا هذL ن`ب قرف الف ،دعÅ نع ةمكاoÑا jk ققحتت تانامض

 نراقملا ءاضقلا هدكأ يذلا رمألا وLو .ھب متت يذلا لlشلا فالتخا jk ىوس مكاoÑا تاعاق

 .ناسXإلا قوقëÑ ةي;وروألا ةمكoÑا تارارق ھتمدقم jkو
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 نمضت ùûلاو ،ةروصلا و توصلا صخي اميف اLرفوي ùûلا ةدوëpا ةيلاعلا و ةثيدëÑا

 .فارطالا k˝اب و عافدلا و مãÄملا و ةمكoÑا ن`ب لسßCسملا و رشابملا لصاوتلا

 ةددعتم ايازم ققحي نا§ اذإ دعÅ نع ةمكاoÑا ءارجإ نأ òôع ديكأتلا 6kب¶ي اماتخ

 ةلأسم حبصأ انوروك ءاÅو نمز ^[ ھنإف ،اøÄاءارجإ ةمكوحو ةلادعلا ف9رصت نسحب لصتت

 ةيلمعلا ^[ نLلخدتملا فلتv@ ةماعلا ةflAلا ظفح تابلطتم اœçضتقت ةjرورض

 .ةيئاضقلا
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 ةثيدëÑا لصاوتلا لئاسو لامعتسا ةيناlمإل عنم يأ يÁرغملا نوناقلا jk دجوي ال امك

 ^[ ةيئانhiا ةرطسملا نوناق لالخ نم رقأ ھنإ لب ،دعÅ نع ةمكاoÑا تاسلج دقعل

 اذLو ،دوNشلل عامتسالا ^[ دعD نع لصاوتلا لئاسو لامعتسا أدبم 1-347 لصفلا

rعËû نأ Lمالا هذlةدوجوم ةينوناقلا ةيحانلا نم ةينا. 

 ذنم يأ تلخ تاونس عÁرا ذنم تذخأ اندالبب ةيئاضقلا ةسرامملا نإف ،ىرخأ ةîج نمو

 ةمكحم نم ل§ vidéoconférence)( jk دعÅ نع لصاوتلا لئاسو لامعتسا jk 2016 ةنس

 .ن`لقتعملا اياضقل اî`ïLجت راطإ jk كلذو ساف و ءاضيبلا رادلاب فان˜تسالا

 فان˜تسالا مكاحم و ةيئادتبالا مكاoÑا ىوتسم òôع ءاوس ةكلمملا مكاحم تأëp دقو

jk نا لظóإ ،انورو§ ءا;و راش∑ô نع لصاوتلا ةينقت لامعتسا Åن`لقتعملا اياضقل ةبس¶لاب دع 

 اضيأ تماق امك ،صا´∆ألا ة9رحب لصتي يذلا اياضقلا نم عونلا اذC L`بدتل عجان لحك

 لاصتالا ةينقت دامتعاب اندالبب يåاضقلا ميظنتلا jk مرòô Lعأ اLرابتعاب ضقنلا ةمكحم

 .ن`مرopا ميلسé اياضق jk دعÅ نع

 ،انورو§ سوC`ف ىودع راشóنا رطاخم يدافت نم دعÅ نع تامكاoÑا داقعXا نكم دقلو

 صخي اميف ةعp’م جئاتن قيقحتو ة9رش…لا دراوملا ديشرتو تاقفنلا ديشرت jk مLاس امك

 ô∑إ دعÅ نع لاصتالا تاينقت لامعتسا لضفب ةكلمملا مكاحم تنكمت ثيح ،اياضقلا C`بدت

 ثيح ،ةيضق 27507 اÄ™ف تجردأ ةسلج 1826 دقع نم 2020 وينوي 05 ھموي ةياغ

 نع جارفإلا ô∑إ تضفأ دقو ،القتعم اص´∆ 30539 دعÅ نع تامكاoÑا هذL نم دافتسا

 نع لاصتالا لئاسو مكاoÑا دامتعا الول نوflpلا jk نوقب©س اونا§ القتعم k 1149∑اوح

Åدع jk بدت`CLو ،اياضقلل ا®k §لîم جئاتن ا’pع ةزفحم و ةعòô ا جذومنلا دامتعاëÑثيد 

 تاينقتلا لضفب C`بك لlشπk Åولونكتلا بناëpا اÄ™ف دعاس رومأ k®و ،تامكاحملل
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 نمضت ùûلاو ،ةروصلا و توصلا صخي اميف اLرفوي ùûلا ةدوëpا ةيلاعلا و ةثيدëÑا

 .فارطالا k˝اب و عافدلا و مãÄملا و ةمكoÑا ن`ب لسßCسملا و رشابملا لصاوتلا

 ةددعتم ايازم ققحي نا§ اذإ دعÅ نع ةمكاoÑا ءارجإ نأ òôع ديكأتلا 6kب¶ي اماتخ

 ةلأسم حبصأ انوروك ءاÅو نمز ^[ ھنإف ،اøÄاءارجإ ةمكوحو ةلادعلا ف9رصت نسحب لصتت

 ةيلمعلا ^[ نLلخدتملا فلتv@ ةماعلا ةflAلا ظفح تابلطتم اœçضتقت ةjرورض

 .ةيئاضقلا
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 ال لاlشأ ô∑إ û¸سرلا ديBCلا نم انلقتنا دقف ،ةيداصتقالا تالماعملا ةيلاBCيلو ةيجولونكتلا

 نم انلقتناو ،ة9زكرم ةطلس BCع رورملا ô∑إ جاتحت ال ùûلا لصاوتلا لئاسو نم ةيLانتم

 ةصا´ëا ةيمالعإلا ھتحفصو ھتانق درف لlل حبصأ لب ،صا´ëا مالعإلا ô∑إ û¸سرلا مالعإلا

 نم انلقتنا و ،ةضفخنم ةفل§ تاذ تامدخ نم ةيمقرلا ايجولونكتلا ھحيóت ام ةجيóن

 صا´ëا نمألا موîفم روîظ ô∑إ ،لما§ لlشÅ ھتيلوؤسم ةلودلا لمحتت قفرمك نمألا موîفم

 تا§رش( ةيLانتم ال تاجتنم و تامدخ نم ھيلع يوطني ام و نمألا داصتقا موîفمو

 òôع لوحتلا سفن نياعX نحن مويلاو ،4)...راذنإلا ةزîجأ ،ةبقارملا تاC`ما§ ،ةسارëÑا

 اديعÅ اÄ∫ لماعتلا متي ةصاخ 5ةلمع روîظ ةجيóن ،ءادألا لئاسو و دوقنلا و ةلمعلا ىوتسم

 لتكلا ةلسلس ايجولونكت اîحيóت ùûلا دنلل دنلا ةموظنم راطإ jk ة9زكرم ةطلس يأ نع

)block Chain(. 

 تالمعلا" وأ "ةينوßCكلالا تالمعلا" ةيمسé ةيادبلا jk تالمعلا هذòô Lع تقلطأو

 لوصألا" وأ "ةرفشملا تالمعلاب" اãÄيمسòô éع نوصصختملا رقتسr نأ لبق ،"ةيضاßCفالا

 هذL روîظ طبترا ذإ ،C`فشóلا ايجولونكت òôع ايل§ اLدوجو مايق ô∑إ رظنلاب "ةرفشملا

 مسإ تحت صا´∆أ ةعومجم وأ ص´∆ فرط نم 2008 ةنس تدعأ ةساردب6تالمعلا

 حمسèو C`فشóلا òôع مات لlشÅ موقي عفدلل اديدج اماظن تمدق ،7"وتوما§ان©شوتاس"

 ô∑إ ةجاح نود ،دنلل دنلا ةموظنم راطإ jk ،هدارفأ ن`ب ةرشابم تال9وحتو تالماعم ءارجإب

 مدعو ة9رسلا òôع ظافëÑا عم ،ةلماعملا ةÑ ب دîشé ة9زكرم ةîج وأ ثلاث فرط BCع رورملا

 .8ن`مدختسملل ةيقيقëÑا ة9وîلا فشك

 
4-L’Economie de la sécurité, OCDE,2004, P :7 et s.  

 وأ ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا نأش≠ اقحال ھحيضوت متîس ام o∆إ رظنلاب ظفحتلا نم Ü¬ثك عم ةلمعلا ةرابع انs درون-5

 .ةيضاÖÜفالا
6-sأ ،ةرفشم ةلمع 1600 =∆اوح مويلا كانsتبلا ا'مQيثألاو ن3و¬Üلب3روموي ... 
 وأ يزمر مسإ درجم ،"وتوما}انîشوتاس" مسا نوQي دقو ،ةساردلا هذs رشX ءارو تنا} deلا ة'6Àا =  نم ،ةعاسلا د6õ فرع« ال- 7

 .sŒeو مسإ
8 - Louis Larue : "quel avenir pour les cryptos monnaies ? Revue bancaire et financière ",2018, p3. 
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 )ةيضاefفالا( ةرفشملا تالمعلا

 ةمmرklاب ةلصلا تاذ تاديدhiلاو 
 

 يèوتمللا نامحرلا دبع

 ةصاhvا ةيئانhiا اياضقلا عب¥ت ةبعش س:ئر

 ةماعلا ةباينلا ةسائرب

 قوق`_ا FG روتكد
 

 زواجتت ةعرسC Å`سùû éلا ،ة9ويëÑا تالاopا نم لامعألاو لاملا ملاع لازي الو نا§

 ايجولونكتب ةيلاملا ˇëاصملا طبترت امدنعو.1ةينوناقلا ةدعاقلا روطتو عقوت ةعرس

 درمتت ةديدج رLاوظو ميLافم جت¶ي ،اعèرسو الوîم اروطت حبصي روطتلا نإف ،تايمولعملا

 تاسايسلا مامأ ةيقيقح تايدحتو تالؤاسé حرطتو ،ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا òôع

 ن`ب ةلصافلا ةقطنملا jk تاسايسلا هذL فوقو ô∑إ رظنلاب ،ةيئانëpا ةسايسلاو ،2ةيمومعلا

 .3دارفألا ˇëاصم ةيامحو يداصتقالا ماعلا ماظنلا نوص ن`;و تالماعملا روطت ةيلاBCيل

 اLزرفأ ùûلا رLاوظلا ن`ب نم ،ةيضاßCفالا تالمعلا وأ ةرفشملا تالمعلا ىقبتو

 تالمعلا هذL روîظ ىدأ ثيحب ،C`فشóلاو ةينوßCكلالا تالماعملا روطتو πkولونكتلا روطتلا

 يدقنلاو k∑املا ماظنلل تالمعلا هذL ةسفانمب قلعتي ام اîمLأ ،ةC`ثك تالؤاسé حرط ô∑إ

 ةروثلا ةجيóن ، ةلودلا ةدايس موîفم قÂÑي يذلا لوحتلا لاlشأ نم رخآ لlشك ،مئاقلا

 
 ةيلاملا �6اصملا اi~ضتقا ةروطتم راQفأ} ةيعانصلا ةيكلملاو يراجتلا لصألاو ،يونعملا صu7لا ميsافم رو'ظ كلذ noع ةلثمألا نم- 1

 نم يXوÖÜكلالا عفدلا لئاسو} ةديدج ميsافمو تايلآ noع اضيأ قبطني ام وsو ،اi~بكاوم ةينوناقلا ةدعاقلا noع تضرفو ة3راجتلاو

 ايجولونكت ھحيãت ام عم يQنبلا نوناقلاو كونبلا لامعأ ةمءالم تارورض اi~ضتقا ،فتا'لا áÜع ةيلام تال3وحتو ةيكنب قئاطب

 .تامد67ا ةيدام الو ةعرس نم تايمولعملا
 ،156 ددعلا ،ةيjرغملا مكاöõا ةلجم ،"ايجولونكتلاو ملعلا تفاôi ءارو نوناقلا ث'ل":îïíeشملا êëíeردإلا دمحم çéعملا اذs => عجار- 2

 .17ص
 ةزجنم ةسارد "يموقلا نمألا noع ةيضاÖÜفالا ةلمعلا تايعادت":نويداي¢ي°يسوميا'لامديفياد ،يXوsاموأ اليجنأ ،نوراب اوس:وج- 3

 .اsدع≠ امو 2 ص ،2015 ،ةيك3رمألا عافدلا ةرازو ةياعرب "Rand" ھسسؤم ةدئافل
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 ال لاlشأ ô∑إ û¸سرلا ديBCلا نم انلقتنا دقف ،ةيداصتقالا تالماعملا ةيلاBCيلو ةيجولونكتلا

 نم انلقتناو ،ة9زكرم ةطلس BCع رورملا ô∑إ جاتحت ال ùûلا لصاوتلا لئاسو نم ةيLانتم

 ةصا´ëا ةيمالعإلا ھتحفصو ھتانق درف لlل حبصأ لب ،صا´ëا مالعإلا ô∑إ û¸سرلا مالعإلا

 نم انلقتنا و ،ةضفخنم ةفل§ تاذ تامدخ نم ةيمقرلا ايجولونكتلا ھحيóت ام ةجيóن

 صا´ëا نمألا موîفم روîظ ô∑إ ،لما§ لlشÅ ھتيلوؤسم ةلودلا لمحتت قفرمك نمألا موîفم

 تا§رش( ةيLانتم ال تاجتنم و تامدخ نم ھيلع يوطني ام و نمألا داصتقا موîفمو

 òôع لوحتلا سفن نياعX نحن مويلاو ،4)...راذنإلا ةزîجأ ،ةبقارملا تاC`ما§ ،ةسارëÑا

 اديعÅ اÄ∫ لماعتلا متي ةصاخ 5ةلمع روîظ ةجيóن ،ءادألا لئاسو و دوقنلا و ةلمعلا ىوتسم

 لتكلا ةلسلس ايجولونكت اîحيóت ùûلا دنلل دنلا ةموظنم راطإ jk ة9زكرم ةطلس يأ نع

)block Chain(. 

 تالمعلا" وأ "ةينوßCكلالا تالمعلا" ةيمسé ةيادبلا jk تالمعلا هذòô Lع تقلطأو

 لوصألا" وأ "ةرفشملا تالمعلاب" اãÄيمسòô éع نوصصختملا رقتسr نأ لبق ،"ةيضاßCفالا

 هذL روîظ طبترا ذإ ،C`فشóلا ايجولونكت òôع ايل§ اLدوجو مايق ô∑إ رظنلاب "ةرفشملا

 مسإ تحت صا´∆أ ةعومجم وأ ص´∆ فرط نم 2008 ةنس تدعأ ةساردب6تالمعلا

 حمسèو C`فشóلا òôع مات لlشÅ موقي عفدلل اديدج اماظن تمدق ،7"وتوما§ان©شوتاس"

 ô∑إ ةجاح نود ،دنلل دنلا ةموظنم راطإ jk ،هدارفأ ن`ب ةرشابم تال9وحتو تالماعم ءارجإب

 مدعو ة9رسلا òôع ظافëÑا عم ،ةلماعملا ةÑ ب دîشé ة9زكرم ةîج وأ ثلاث فرط BCع رورملا

 .8ن`مدختسملل ةيقيقëÑا ة9وîلا فشك

 
4-L’Economie de la sécurité, OCDE,2004, P :7 et s.  

 وأ ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا نأش≠ اقحال ھحيضوت متîس ام o∆إ رظنلاب ظفحتلا نم Ü¬ثك عم ةلمعلا ةرابع انs درون-5

 .ةيضاÖÜفالا
6-sأ ،ةرفشم ةلمع 1600 =∆اوح مويلا كانsتبلا ا'مQيثألاو ن3و¬Üلب3روموي ... 
 وأ يزمر مسإ درجم ،"وتوما}انîشوتاس" مسا نوQي دقو ،ةساردلا هذs رشX ءارو تنا} deلا ة'6Àا =  نم ،ةعاسلا د6õ فرع« ال- 7

 .sŒeو مسإ
8 - Louis Larue : "quel avenir pour les cryptos monnaies ? Revue bancaire et financière ",2018, p3. 
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 :ةرفشملا تالمعلا ةي;kو موcفم -أ

 ماظنلا C`س ةيفيكو اãÄي¶ب مîف òôع C`بك لlشÅ ةرفشملا تالمعلا موîفم ديدحت فقوتي

 ùûلا ف9راعتلل زجوم ميدقت نم عنمي ال كلذ نأ C`غ ،)2( اLدوجو jk ھيلع دنóسé يذلا

 .)1( ةنراقملا تاعèرشóلا فرط نم ةرفشملا تالمعلل تيطعأ

 .ةرفشملا تالمعلا موcفم -1

 ةيمقر ةيتامولعم تايطعم òôع اLدوجو jk دنóسé اñÄوlب ةرفشملا تالمعلا ï`متت

 ميدقتل ةلواحم يأ نإف كلذل اعبتو ،ةينوناق تايطعم مث ،ةيلام ةيداصتقا تايطعمو

éتم ف9رعlفالا تالمعلل لماßCذخأت نأ بجي ةيضا Lألا هذÅةثالثلا داع Åعم ،رابتعالا ن`ع 

 بايغ jk ذإ ،û=سX ف9رعé وL ةيضاßCفالا تالمعلا ف9رعé نأ اضيأ رابتعالا ن`عÅ ذخألا

 k∑املا ماظنلا ةعيبطب اطبترم اîموîفم ىقبي تالمعلا هذL نأشÅ دحوم k∑ود يXوناق راطإ

 jk اîعيمج دمتعé تنا§ ن⁄و ةرفشملا تالمعلا نأ امك .تالمعلا هذL نم اîفقومو ةلودلل

 اîل س©لو ةيمسر C`غ تالمع اñÄوlب اîعيمج ï`متتو ،لتكلا ةلسلس ةينقت òôع اLدوجو

 ،ھت9زكرم ال ىوتسمو ماظنلا C`س ةيفيك ثيح نم اîضعÅ نع فلتخت اñÄإف ،يدام دوجو

 270 لداعr لامسأرب ،ةرفشم ةلمع 1600 مويلا دجوت ذإ ،اقحال ھحيضوت مت©س ام قفو

 امن⁄و ،ةرفشملا تالمعلل دحاو ف9رعé دجوي ال ھنأ ھعم لوقلا نكمي وحن òôع .9رالود رايلم

Lكان éلودلل ةيلاملاو ةينوناقلا ةمظنألا فالتخا بسحب ةفلتخم ف9راع. 

 نم ةعومجم ھلثمت اLاجتا كانL نأ دجن ،ةنراقملا براجتلا òôع عالطإلا لالخ نمو

 ô∑إ ليمي ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا اøÄدعأ ùûلا تاساردلاو ھقفلا ءارآو تاعèرشóلا

éنراقم لالخ نم ةرفشملا تالمعلا ف9رعãÄذ ام قفو ،مئاقلا دقنلا ماظنب اLلصفلا ھيلإ ب 

 يوتحت ةادأ ل§" :اñÄأب ةرفشملا تالمعلا فرع يذلا اسXرفب ةيلاملاو دقنلا ةنودم نم 2-561

 
9 -Rapport de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique, sénat, France 01 octobre 2019,.p86 et s 

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

37 

 ةسدنL وأ اãÄي¶ب مîفب قلعتت تالؤاسé نم ةرفشملا تالمعلا ھحرطت ام ô∑إ رظنلا;و

 اعوضوم نوlت نأ نكمي لLو ؟اÄ∫ لماعتلا ةيعورشم ىدمو ،ةينوناقلا اãÄعيبطو اîلاغتشا

 ةديدëpا ةرLاظلا هذL ةسارد لواحنس اننإف ؟يåانëpا نوناقلا jk اÄ™لع صوصنملا مئارÂpل

 ةينوناقلا اãÄعيبط ديدحتب ةينوناقلا ةيحانلا نم اCL`طأت لواحنس مث ،ةينقتلا اÄ#ناوج نم

 :òkي ام قفو ةم9رëpاب اãÄقالعو
 

 .ةينوناقلا اfgعيبطو ةرفشملا تالمعلا موcفم :الوأ

 .ةرفشملا تالمعلا ةي.Åو موNفم -أ

 .ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا -ب

 .ةم0رS_او ةرفشملا تالمعلا :ايناث

 ؟ي›رغملا نوناقلا ^[ ةمjرج ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا lmتعÕ لû -أ

 .ةرفشملا تالمعلاب ةلصلا تاذ مئارhiا -ب

 

 .ةينوناقلا اhiعيبطو ةرفشملا تالمعلا موnفم :الوأ

 لlشÅ ةرفشملا تالمعلا مظني ،يÁرغملا عèرشóلا jk يXوناق صن يأ مويلا دجوي ال        

 تاعèرشóلا لالخ نمو ةماعلا دعاوقلا لالخ نم اîموîفم ديدحت لواحنس كلذلو ،رشابم

 ماظنو)block Chain(لتكلا ةلسلسو ةرفشملا تالمعلا لوح تاسارد نم زجنأ امو ةنراقملا

 اميس الو ةرفشملا تالمعلا ھيلإ دنóسé يذلا ماظنلا ةسدنLو ةي¶ب مîفل لخدمك ،C`فشóلا

 ةينوناقلا اãÄعيبط ديدحت jk كلذ دعاسr نأ لمأ òôع ،)أ(اLدوجو jk ن9وlتبلا ةلمع

 .)ب(اÄ™لع اîقيبطت نكمي ùûلا ةينوناقلا رطألا وأ راطإلا ديدحتو
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 :ةرفشملا تالمعلا ةي;kو موcفم -أ

 ماظنلا C`س ةيفيكو اãÄي¶ب مîف òôع C`بك لlشÅ ةرفشملا تالمعلا موîفم ديدحت فقوتي

 ùûلا ف9راعتلل زجوم ميدقت نم عنمي ال كلذ نأ C`غ ،)2( اLدوجو jk ھيلع دنóسé يذلا

 .)1( ةنراقملا تاعèرشóلا فرط نم ةرفشملا تالمعلل تيطعأ

 .ةرفشملا تالمعلا موcفم -1

 ةيمقر ةيتامولعم تايطعم òôع اLدوجو jk دنóسé اñÄوlب ةرفشملا تالمعلا ï`متت

 ميدقتل ةلواحم يأ نإف كلذل اعبتو ،ةينوناق تايطعم مث ،ةيلام ةيداصتقا تايطعمو

éتم ف9رعlفالا تالمعلل لماßCذخأت نأ بجي ةيضا Lألا هذÅةثالثلا داع Åعم ،رابتعالا ن`ع 

 بايغ jk ذإ ،û=سX ف9رعé وL ةيضاßCفالا تالمعلا ف9رعé نأ اضيأ رابتعالا ن`عÅ ذخألا

 k∑املا ماظنلا ةعيبطب اطبترم اîموîفم ىقبي تالمعلا هذL نأشÅ دحوم k∑ود يXوناق راطإ

 jk اîعيمج دمتعé تنا§ ن⁄و ةرفشملا تالمعلا نأ امك .تالمعلا هذL نم اîفقومو ةلودلل

 اîل س©لو ةيمسر C`غ تالمع اñÄوlب اîعيمج ï`متتو ،لتكلا ةلسلس ةينقت òôع اLدوجو

 ،ھت9زكرم ال ىوتسمو ماظنلا C`س ةيفيك ثيح نم اîضعÅ نع فلتخت اñÄإف ،يدام دوجو

 270 لداعr لامسأرب ،ةرفشم ةلمع 1600 مويلا دجوت ذإ ،اقحال ھحيضوت مت©س ام قفو

 امن⁄و ،ةرفشملا تالمعلل دحاو ف9رعé دجوي ال ھنأ ھعم لوقلا نكمي وحن òôع .9رالود رايلم

Lكان éلودلل ةيلاملاو ةينوناقلا ةمظنألا فالتخا بسحب ةفلتخم ف9راع. 

 نم ةعومجم ھلثمت اLاجتا كانL نأ دجن ،ةنراقملا براجتلا òôع عالطإلا لالخ نمو

 ô∑إ ليمي ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا اøÄدعأ ùûلا تاساردلاو ھقفلا ءارآو تاعèرشóلا

éنراقم لالخ نم ةرفشملا تالمعلا ف9رعãÄذ ام قفو ،مئاقلا دقنلا ماظنب اLلصفلا ھيلإ ب 

 يوتحت ةادأ ل§" :اñÄأب ةرفشملا تالمعلا فرع يذلا اسXرفب ةيلاملاو دقنلا ةنودم نم 2-561

 
9 -Rapport de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique, sénat, France 01 octobre 2019,.p86 et s 
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 :ةرفشملا تالمعلا ةي;ب -2

 ةموظنمو اÄ∫ ةصاخ ةي¶بب درفتت اÄ≠م ةدحاو ل§ نإف ةرفشملا تالمعلا ددعé مغر

 C`فشóلا مادختسا òôع موقت اîعيمج تنا§ ن⁄و ،تالمعلا k˝اب نع اïL`مت لاغتشا

"cryptographie"§ةموظنملا دارفأ عيمج ةكراشمو تايلمعلا ةمالس نامضل ةادأ jk ن`مأت 

 تالماعملا ة9رسو ن`لماعتملا ة9وL ءافخإ òôع موقي يزكرم ال ماظن BCع ،تالماعملا ةمالس

 ةيصاخ راطإ jk ةرشابم تالماعم ءارجإ مÄ≠كمي ثيح ،ن`مدختسملا عيمج ن`ب ةاواسملاو

 12.تالماعملا ةمالس نمضت ة9زكرم ةطلس دوجول ةجاح نود ،ماظنلا اîحيóي ùûلا دنلل دنلا

 jk لثمتت رابتعالا ن`عÅ رــــصانع ةثالـــــث ذخأ نم دبال ةرـــــفــشملا تالـمــــعلا ةي¶ب مîـفلو

 ،)le minage( نيدعتلاو )block Chain( لتكلا ةلسلس ،)C )la cryptographie`ـــــــــفشóلا

 :k∑اتلا ليصفتلا قفو كلذو
 

  :noفشmلا -

 دنع الإ ھيلع عالطالا وأ ھمîف نكمي ال لlش ô∑إ تانايبلا ل9وحت C`فشóلاب دصقي

 لئاسرلا لدابتو مøÄايطعم ةيامحب دارفألل حمسr وحن òôع ،C`فشóلا كف حاتفم òôع رفوتلا

 ھل لوخم C`غ ثلاث ص´∆ فرط نم اÄ™لع عالطالا نم فو´ëا نود اينوßCكلإ تايطعملاو

 حاتفم لامعتساب تانايبلا C`فشé ةلحرم ،ن`تلحرم ô∑إ C`فشóلا ةيلمع مسقنت ثيحب ،كلذ

 كف ةلحرم مث ،ةرفشم ةغيص ô∑إ ةءورقملا ةيداعلا اãÄغيص نم اîل9وحتب كلذو C`فشóلا

 كلذو ،لبقتسملا فرطلا ھكلمي يذلا C`فشóلا كف حاتفم مادختسا متي ثيح ،C`فشóلا

 13.ةءورقملا ةيداعلا اãÄغيص ô∑إ تانايبلا عاجرإب

 
 ةيملعلا ةلöÀا "ةيداصتقالا اsراثآو ا'عاونأو ا'مو'فم ةيضاÖÜفالا دوقنلا" :ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع -12

 .22 ص ،2017 رياني ،لوألا ددعلا ،ةرsاقلا سمش ن¬ع ةيل} ،ةراجتلاو داصتقالل
13-"Attaf Nassima et CherfaHamide : étude sur l’applicabilité de la cryptographie asymétrique aux réseaux capteurs 

sans fil"mémoire de fin de cycle, master en informatique, université Abderrahmane Mira de béjais, 2012 p19 et s.   
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 اîل9وحتو اÄ≠9زخت نكمي ،دوقنلا ةميق نع ةفلتخم ةيداصتقا ةميق تاذ تادحو òôع ايمقر

∫Äا فدëÑع لوصòô كلو ،ةمدخ وأ لام≠Äانيد لثمت ال ا jk ردصم ةمذLا". 

  ةيضاßCفالا لوصألاب ةصا´ëا ةي;روألا ةيÄ™جوتلا ة9رودلا اîفرعé قايسلا سفن jkو

 الو ،يزكرم كنب فرط نم اñÄامض وأ اLرادصإ متي مل ةنيعم ةميقل û¸قر ليثمت" :اñÄأب

 نم ةلوبقم اÄ≠كلو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ادوقن BCتعé الو انوناق ةلوادتم ةلمعÅ ايئاñÄ طبترت

 اîل9وحت نكمي امك ،لدابتلل ةليسو§ ة9ونعملا صا´∆ألا وأ ن`يتاذلا صا´∆ألا فرط

 10."اينوßCكلإ اîلدابت وأ اÄ≠9زختو

 òôع ï`كßCلاب كلذو ،û=9رضلا نوناقلا ة9واز نم ةرفشملا تالمعلاف9رعé مت لباقملا;و

 ،اÄ≠مض فنصت نأ نكمي ùûلا ليخادملاو لاومألا ةئف ثيح نم ةيضاßCفالا تالمعلا ةعيبط

 VH150 لصفلا ھيلإ بLذ ام كلذ نمو ،ھل عضخت يذلا û=9رضلا ماظنلا ديدحتل لخدمك

 قح ايمقر دسجي يدام ال لام اñÄأب اîفرع ثيح ،اسXرفب بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم رركم

 û¸قر ن9زخت ماظن BCع اîل9وحت وأ اÄ≠9زخت ،اîليéflp ،اLرادصإ نكمي قوقح ةعومجم وأ

 11."لاملا كلذ بحاص òôع فرعتلا نم رشابم C`غ وأ رشابم لlشÅ نكمي كßCشم

 ،ةرفشملا تالمعلل اعماج اف9رعé مدقت مل ركذلا ةفلاسلا تالواoÑا نأ ةقيقëÑاو

 عضخي نأ نكمي ùûلا ةيلاملاو ةي…9رضلا تاماßïلالا ة9واز نم عوضوملا C`طأت تلواح ام ردقب

 رمألا اذL ىقب9و .ةرفشملا تالمعلا ةطساوب تايلمع زجنت ùûلا تالواقملاو صا´∆ألا اîل

 C`غو ةضماغ اÄ∫ ةطيoÑا بناوëpا نم C`ثكلا تلازام ةديدج ةرLاظ مامأ انمد ام ايعيبط

 ةلواحم يأ نأ لوقلا نكمي كلذل .لبقتسملا jk اLروطت ىوتسمب ؤب¶تلا نكمي الو ،ةÑ˛او

 ام قفو اîلاغتشا ةموظنمو اãÄي¶ب ديدحت BCع ةيادب رمت نأ بجي ةرفشملا تالمعلا ف9رعتل

 .ةيلاوملا ةطقنلا jk ھÑ̨ونس

 

 
 .843/2018 مقر ةيjروألا ةجوملا -10
 اضيأ رظنأ ،2019 يام 22 خ3راتب 2019-486 مقر نوناقلا بجومب لدعملا بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم رركم VH150 لصفلا -11

 .ركذلا فلاسلا لصفلا بجومب ھيلع لاöõا ةيلاملاو دقنلا ةنودم نم 54L-10-01 لصفلا
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 :ةرفشملا تالمعلا ةي;ب -2

 ةموظنمو اÄ∫ ةصاخ ةي¶بب درفتت اÄ≠م ةدحاو ل§ نإف ةرفشملا تالمعلا ددعé مغر

 C`فشóلا مادختسا òôع موقت اîعيمج تنا§ ن⁄و ،تالمعلا k˝اب نع اïL`مت لاغتشا

"cryptographie"§ةموظنملا دارفأ عيمج ةكراشمو تايلمعلا ةمالس نامضل ةادأ jk ن`مأت 

 تالماعملا ة9رسو ن`لماعتملا ة9وL ءافخإ òôع موقي يزكرم ال ماظن BCع ،تالماعملا ةمالس

 ةيصاخ راطإ jk ةرشابم تالماعم ءارجإ مÄ≠كمي ثيح ،ن`مدختسملا عيمج ن`ب ةاواسملاو

 12.تالماعملا ةمالس نمضت ة9زكرم ةطلس دوجول ةجاح نود ،ماظنلا اîحيóي ùûلا دنلل دنلا

 jk لثمتت رابتعالا ن`عÅ رــــصانع ةثالـــــث ذخأ نم دبال ةرـــــفــشملا تالـمــــعلا ةي¶ب مîـفلو

 ،)le minage( نيدعتلاو )block Chain( لتكلا ةلسلس ،)C )la cryptographie`ـــــــــفشóلا

 :k∑اتلا ليصفتلا قفو كلذو
 

  :noفشmلا -

 دنع الإ ھيلع عالطالا وأ ھمîف نكمي ال لlش ô∑إ تانايبلا ل9وحت C`فشóلاب دصقي

 لئاسرلا لدابتو مøÄايطعم ةيامحب دارفألل حمسr وحن òôع ،C`فشóلا كف حاتفم òôع رفوتلا

 ھل لوخم C`غ ثلاث ص´∆ فرط نم اÄ™لع عالطالا نم فو´ëا نود اينوßCكلإ تايطعملاو

 حاتفم لامعتساب تانايبلا C`فشé ةلحرم ،ن`تلحرم ô∑إ C`فشóلا ةيلمع مسقنت ثيحب ،كلذ

 كف ةلحرم مث ،ةرفشم ةغيص ô∑إ ةءورقملا ةيداعلا اãÄغيص نم اîل9وحتب كلذو C`فشóلا

 كلذو ،لبقتسملا فرطلا ھكلمي يذلا C`فشóلا كف حاتفم مادختسا متي ثيح ،C`فشóلا

 13.ةءورقملا ةيداعلا اãÄغيص ô∑إ تانايبلا عاجرإب

 
 ةيملعلا ةلöÀا "ةيداصتقالا اsراثآو ا'عاونأو ا'مو'فم ةيضاÖÜفالا دوقنلا" :ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع -12

 .22 ص ،2017 رياني ،لوألا ددعلا ،ةرsاقلا سمش ن¬ع ةيل} ،ةراجتلاو داصتقالل
13-"Attaf Nassima et CherfaHamide : étude sur l’applicabilité de la cryptographie asymétrique aux réseaux capteurs 

sans fil"mémoire de fin de cycle, master en informatique, université Abderrahmane Mira de béjais, 2012 p19 et s.   
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 ةيضاßCفالا ةلمعلاب ةلصلا تاذ ةلسرملا تانايبلا ةGÑ نم دكأتلا و ھيلإ لسرملا و لسرملا

 تاlلتمم وأ علسÅ تالمعلا هذL لادبóسا وأ تالمعلا هذîل لدابت اîعوضوم نوlي دق ùûلاو

 Ëªعم;و.16ةلماعملا نومضم òôع ثلاث فرط عالطإ نم فو´ëا نود كلذ ل§ ،ةيلام غلابم وأ

 ،"ب" ص´’لا ô∑إ ن9وlتب تادحو 5 لسري نأ دارأ )أ( اص´∆ نأ ضßCفنل احوضو ÚCكأ

 ةقلعتملا تانايبلا ةîج نم نمضتي اينوßCكلإ ادنóسم لسC`س ن9وlت©بلا ةموظنم jk وîف

 لبق نم الإ اøÄرفش كف  نكمي ال ùûلاو ،صا´ëا حاتفملاب ةقلعتملا تانايبلاو ماعلا حاتفملاب

 تادحو 5 وLو ةلماعملا نومضم مث ،صا´ëا حاتفملا كلمي هدحو هرابتعاب ھيلإ لسرملا

 ةموظنم jk "أ" ص´’لل ةقباسلا تالماعملاب ةقلعتملا تانايبلا عيمج اC`خأو ن9وlت©ب

 العف "أ" ص´’لا نأ نم دكأتلاب حمسr خرؤم يXوßCكلإ لHp نم ة´Xfl لlش jk ن9وlت©بلا

 تادحو قافنإب صا´ëا حاتفملا حمسèو .17ةلماعملا عوضوم ن9وlت©ب تادحو 5 كلتمي

 ثيحب ،د9رب قودنص عم ناونع دوجو عوضوملا ھبشr ا9رظن ذإ" ،ةديدج ةيلمع jk ن9وlت©بلا

 ديBCلا قودنص حاتفم كلمي يذلا ص´’لا هدحو نكلو ،ديBCلا ميلسé ص´∆ يأل نكمي

rلسر9و قودنصلا نم لئاسرلا جرخي نأ عيطتسîإ ا∑ô و ، ديدج ناونعjk Lا هذëÑس©ل ةلا 

 Block Chain.18 لتك ةلسلس jk ةدوجوم ديBCلا بلعو ،حاتفملا ھيدل نم فرعr نأ ا9رورض

 "Block Chain" :لتكلا ةلسلس -

 ال تالماعم وأ تامولعمب قلعتت لئاسر لدابóب فارطألل حمسC r`فشóلا نا§ اذإ

 ن9ودت ô∑إ ةمئاق ىقبت ةجاëÑا نإف ،ةلماعملا فارطأ لبق نم الإ اLاوتحم òôع عالطالا نكمي

 ھحيóت ام اذLو ،ىرخأ تالماعم زاجن⁄و لبقتسملا jk اÄ™لإ عوجرلل ،ةلماعملا هذL قيثوتو

 ."Block Chain" لتكلا ةلسلس ايجولونكت

 
16-Cécile Laurent :"Est il juste de penser que le bitcoin favorise les actes frauduleux ? " memoiremaster,business 

school,2015, p16. 
17-op cit, p 20. 

 .26 ص ،2017 ،"ةينوÖÜكلإلا لئاسولا áÜع لاومألا لسغ" لوح طسوألا قرشلاو ايق3رفا لامشل =∆املا لمعلا ةعومجم ر3رقت -18
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 jk لمعتسملا حاتفملا نوlي ثيح قباطتم C`فشé ،ن`عون ô∑إ C`فشóلا مسقن9و

 كف ةيلمع لالخ وأ تانايبلا C`فشé ةيلمع لالخ ءاوس ،ھسفن وC L`فشóلا ةيلمع

 ھيلع قفتملا حاتفملا سفن لبقتسملاو لسرملا نم ل§ كلتمي نأ Û≈ûتقي ام وLو ،C`فشóلا

 ھكلتمي تانايبلا C`فشóل حاتفم لمعتسr ثيح قباطتملا C`غ C`فشóلا كانL مث .اقبسم

 لسرملا نم ل§ كلتمي ذإ ،هدحو ھفرعèو لبقتسملا ھكلتمي C`فشóلا كفل حاتفمو لسرملا

 فرط ل§ ھعضي حاتفم وL ماعلا حاتفملاف ،صاخ رخآو ماع امLدحأ ن`حاتفم لبقتسملاو

 لسرملا ىدل افورعم نوlي ثيحب ،C`فشóلا ةيلمع jk ھلامعتسال رخآلا فرطلا ةراشإ نLر

 حاتفملا امأ )ليميإلا( يXوßCكلإلا ديBCلا ناونعÅ ھÄ™بشé نكمي ام وLو ،اعم لبقتسملاو

 ديBCلا حتفل يرسلا نقلل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ،هدحوو لبقتسملا ةزوحب نوlيف صا´ëا

 .14يXوßCكلإلا

 53-05 مقر نوناقلا نم 128 ةداملا بجومب C`فشóلا يÁرغملا عرشملا مظن دق و

 C`فشóلا لئاسو نأ òôع صنت ùûلاو 15 ةينوناقلا تايطعملل يXوßCكلإلا لدابتلاب قلعتملا

øÄع" فدòô اë´إ صوص∑ô كلإ ةق9رطب ةينوناقلا تايطعملا لدابت ةمالس نامضßCوأ ةينو 

 ."... اãÄيمامت ةبقارمو اãÄبقارمو ا9ãÄرس نامض نم نكمت ةيفيكب ،اعم امL وأ اÄ≠9زخت

 صخي اميفف ،C`فشóلا ماظن òôع اساسأ ةرفشملا تالمعلا ةموظنم موقتو

 لlش ذختي û¸قر ناونع اîل "wallet" ةيمقر ةظفحم لمعتسم ل§ كلتمي الثم "ن9وlت©بلا"

 وأ ناونعلا اذLو ،)RIB( يlنبلا باسëÑا ف9رعé مقر ھبعلي يذلا رودلا ھبشr ماع حاتفم

 احاتم )ليميإلا( يXوßCكلإلا ديBCلا ناونع نوlي امك ،مومعلل احاتم نوlي ماعلا حاتفملا

 تانايب وأ مقر نع ةرابع اصاخ احاتفم اضيأ ةينوßCكلإلا ةظفoÑا بحاص كلتم9و ،مومعلل

 ام وLو ،"ن9وlت©ب" ةيضاßCفالا ةلمعلا لمحت ùûلا ةظفoÑا بحاص الإ اîملعr ال ة9رس

rا ن`ب لماعتلاب حمسoÑةكبشلا لخاد ةيمقرلا تاظف Åع فرعتلا متي ثيح ،نمآلكشòô 

 
 f Nassima et CherfaHamide op cit, p 19 et s.:Atta عجار ،ليصافتلا نم د3زمل -14
 .3879ص )áÜ 2007نجد 6( 1428 ةدعقلا ود 25 خ3راتب 5584 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا -15
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 ةيضاßCفالا ةلمعلاب ةلصلا تاذ ةلسرملا تانايبلا ةGÑ نم دكأتلا و ھيلإ لسرملا و لسرملا

 تاlلتمم وأ علسÅ تالمعلا هذL لادبóسا وأ تالمعلا هذîل لدابت اîعوضوم نوlي دق ùûلاو

 Ëªعم;و.16ةلماعملا نومضم òôع ثلاث فرط عالطإ نم فو´ëا نود كلذ ل§ ،ةيلام غلابم وأ

 ،"ب" ص´’لا ô∑إ ن9وlتب تادحو 5 لسري نأ دارأ )أ( اص´∆ نأ ضßCفنل احوضو ÚCكأ

 ةقلعتملا تانايبلا ةîج نم نمضتي اينوßCكلإ ادنóسم لسC`س ن9وlت©بلا ةموظنم jk وîف

 لبق نم الإ اøÄرفش كف  نكمي ال ùûلاو ،صا´ëا حاتفملاب ةقلعتملا تانايبلاو ماعلا حاتفملاب

 تادحو 5 وLو ةلماعملا نومضم مث ،صا´ëا حاتفملا كلمي هدحو هرابتعاب ھيلإ لسرملا

 ةموظنم jk "أ" ص´’لل ةقباسلا تالماعملاب ةقلعتملا تانايبلا عيمج اC`خأو ن9وlت©ب

 العف "أ" ص´’لا نأ نم دكأتلاب حمسr خرؤم يXوßCكلإ لHp نم ة´Xfl لlش jk ن9وlت©بلا

 تادحو قافنإب صا´ëا حاتفملا حمسèو .17ةلماعملا عوضوم ن9وlت©ب تادحو 5 كلتمي

 ثيحب ،د9رب قودنص عم ناونع دوجو عوضوملا ھبشr ا9رظن ذإ" ،ةديدج ةيلمع jk ن9وlت©بلا

 ديBCلا قودنص حاتفم كلمي يذلا ص´’لا هدحو نكلو ،ديBCلا ميلسé ص´∆ يأل نكمي

rلسر9و قودنصلا نم لئاسرلا جرخي نأ عيطتسîإ ا∑ô و ، ديدج ناونعjk Lا هذëÑس©ل ةلا 

 Block Chain.18 لتك ةلسلس jk ةدوجوم ديBCلا بلعو ،حاتفملا ھيدل نم فرعr نأ ا9رورض

 "Block Chain" :لتكلا ةلسلس -

 ال تالماعم وأ تامولعمب قلعتت لئاسر لدابóب فارطألل حمسC r`فشóلا نا§ اذإ

 ن9ودت ô∑إ ةمئاق ىقبت ةجاëÑا نإف ،ةلماعملا فارطأ لبق نم الإ اLاوتحم òôع عالطالا نكمي

 ھحيóت ام اذLو ،ىرخأ تالماعم زاجن⁄و لبقتسملا jk اÄ™لإ عوجرلل ،ةلماعملا هذL قيثوتو

 ."Block Chain" لتكلا ةلسلس ايجولونكت

 
16-Cécile Laurent :"Est il juste de penser que le bitcoin favorise les actes frauduleux ? " memoiremaster,business 

school,2015, p16. 
17-op cit, p 20. 

 .26 ص ،2017 ،"ةينوÖÜكلإلا لئاسولا áÜع لاومألا لسغ" لوح طسوألا قرشلاو ايق3رفا لامشل =∆املا لمعلا ةعومجم ر3رقت -18
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"nœuds")او صا´∆ألا فالآëÑنيذلا ب©ساو rنو§راش jk ع لتكلا ةلسلسBC نم ،)ملاعلا 

GÑا ةلماعملا ةمالسو ةëpلا ةديدùû إ تمضنا∑ô نراقمب كلذو ،ةلتكلاãÄتاذ تالماعملاب ا 

 عم ةديدëpا ةلماعملا تانايب قباطت نم ققحتلاب حمسC r`فشóلل ماظن BCع ،اÄ∫ ةلصلا

 صا´ëا ةرفشلا مقر نأ كلذ .22لتكلا ةلسلس نمض اقباس ةلflpملاو اÄ∫ قوثوملا تانايبلا

 ام وLو ،لتكلا ةلسلس نمض ،ھتقبس ùûلا ةلتكلا ةرفش مقر òôع ءانب ھن9وlت متي ةلتك لlب

rعËû نأ éيغ`C تقي ،ةدحاو ةلتكÛ≈û éيغ`C و ،لتكلا عيمجLنأل ليحتسم رمأ اذ Lلتكلا هذ 

 مîضعÅ فرعr الو ملاعلا BCع ن9رشóنملا صا´∆ألا فالآ اøÄرفش كلتم9و اÄ™ف مكحتي

Å23اضع. 

 نم كنبلا ققحتب لتكلا ةلسلس راطإ jk ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا ھي…شé نكم9و

 ماظنلا ققحت رارغ òôعو ،ھيدل ظوفoÑا عيقوتلا جذومن عم كيشلا عيقوت قباطت

 ةقاطبلا لمعتسمل يرسلا نقلاو تانايبلا ةGÑ نم يlيتاموتألا كابشلل يéامولعملا

 ،ةدقعم ةيلمع ىقبت "Block Chain" لتكلا ةلسلس لظ jk ققحتلا ةيلمع نأ C`غ ،ةيكنبلا

 فرط نم س©لو ،"nœuds" ةكبشلا jk ءاضعألا ب©ساوëÑاو صا´∆ألا فالآ ةطساوب متتو

 ةلمعلاب تالماعملا ةيقادصمو ةمالسلا تا9وتسم òôعأ ھعم ققحتت وحن òôع ،ةدحاو ةîج

 ماظن لخدتلو ،نآلا سفن jk ةيلمعلا بقارت ùûلا تاëpîا ددعé ب…سÅ ،اCL`غÅ وأ ةيضاßCفالا

 فرط نم اÄ™لإ لصوتملا ققحتلا تانايب قباطت بلطتي ،C`فشóلل دقعم ةيضا9ر تايمزراوخ

 .ةح;رم C`غو ةليحتسم ھبش لايتحالا تايلمع لعجي امم ،ةكبشلا دارفأ عيمج

 ةلسلس نمض ةC`خألا هذL لéflp ،ةلماعملا ةمالس نم ققحتلا متي نأ درجم;و

 نأ نكمي ام راطإ jk ،ةقحاللا تالماعملا نم ققحتلل دعÅ اميف دمتعr ،ددحم خ9راتب لتكلا

 
22-"la block chain"Mandu Gupta :IBM édition 2018, p 9 et s. 
23-"Comprendre la Bloch Chain livre blanc, édité par V. change. P.13. 

 مداخ noع نزخت مل ةرو}ذملا قئاثولا نأ كلذ ،no Wikileaksع ةيك3رمألا ةيجرا67ا ةرازوب ةصا67ا قئاثولا راشãنا رسفي ام اذsو

 ةيناQمإ مدع نامضل ،ملاعلا áÜع ةرشãنملا مداو67ا نم ةعومجم noع تعضو امن"و ،اsوحم ھعم نكمي وحن noع ،(serveur) ددحم

 Block" لتكلا ةلسلس نأ ن¬ح => ،"serveur" مداو67ا نم ةعومجم noع تلWikileaks ˙À قئاثو نأ ديحولا قرفلا ،ا'عيمج اsوحم

Chain" ع ةعزومno 6ا نم ةعومجمõساوîالو ب ˘¯Àع لno ن¬عم مداخ. 
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 لقنو ن9زختب حمسé ايجولونكت نع ةرابع k® "ن`شكولبلا" وأ لتكلا ةلسلسو

 نم ةعومجم òôع ةعزوم ةيملاع تانايب ةدعاق نع ةرابع Iûف ،ايمقر تالماعملاو تامولعملا

 ،"pair à pair" دنلل دنلا أدبم òôع مئاق زكرمم ال ماظن كلذب k®و .ملاعلا BCع ن`لمعتسملا

 ثيحب ،ةلماعملا ةمالس òôع داîشإلل ،)الثم يزكرم كنب( ثلاث فرط لخدت ô∑إ جاتحي الو

 ةبس¶لاب يزكرملا كنبلا اîحنمي ùûلا ةقثلا لحم C`فشóلا ماظن اîحنمي ùûلا ةقثلا لحت

 .19ةيديلقتلا دوقنلل

 ھي…ش ،ماع û¸قر لHp ةباثمب "Block Chain" لتكلا ةلسلس رابتعا نكمي كلذ;و

 ماعلا لflpلا نأ كلانL ام ل§ ،20 تا§رشلا ةصاخو راجتلا ھكسمي يذلا ذاتسألا ßCفدب

 ة9زكرم ةîج فرط نم كوسمم C`غ لHp وL ،لتكلا ةلسلس ايجولونكت لالخ نم دسopا

 ،ملاعلا BCع ن9رشóنملا ن`لمعتسملا فالآ ن`ب عزومو رفشم û¸قر لHp وL امن⁄و ،ةدحاو

 ثيحب ،ا�Äارجإل 9Lkراتلا لسلسóلا بسح ةبترم ،هBCع تزجنأ ùûلا تالماعملا عيمج نمضتي

 .21ةرفشملا ةلمعلا ةركاذ ةباثمب لتكلا ةلسلس حبصت

 لتكلا ةلسلس BCع ةنيعم ةلماعم ن`لمعتسملا دحأ زجني امدنع ،ˇ̨وأ Ëªعم;و

"Block Chain"، نإف Lإ مضت ةلماعملا هذ∑ô تل ةلصلا تاذ ةقباسلا تالماعملاlعم نوîا 

 :ةكبشلا دَقُع مÄ™لع قلطي نيذلا لتكلا ةلسلس ةكبش ءاضعأ ققحتي اLدنعو ،ةدحاو ةلتك

 
19 -"block chain pour les nuls, explication simple du mode fonctionnement" Atlas Magazine, Mars 2018, www.atlas-

may.net. 

 وأ =ıيبط صÙ7 ل} noع بجي .اÛi لمعلا راجتلا noع بجاولا ةيÚساöõا دعاوقلاب قلعتملا 9.88 مقر نوناقلا نم  1 ةداملا صنت-20

 تانايبلاو نوناقلا اذs اiˆلع صني deلا دعاوقلا قفو ھتÚساحم كسمي نأ ةراجتلا نوناق => ةملQلا هذs لولدمب رجات ةفص ھل يونعم

  .ھب ةقõ˜ملا لواد6Àا => ةدراولا

 ةيلمع ،çeمزلا ا'لسلسãل اعبت ةبترم ،ھتأش°م موصخو لوصأب ةقلعتملا تا}ر6õا عيمج ھتÚساحم => لÀ¯« نأ ةياغلا هذ'ل ھيلعو

 ...مويب امو3و ةيلمع

 ديق ةروص => هالعأ o∆وألا ةداملا => اiˆلع صوصنملا تاليã¯Àلا نم ليÀ¯˘ ل} نوQي :=nي ام noع نوناقلا سفن نم 2 ةداملا صنت امك

 تاباسح ةمئاق قفو ھيف لÀ¯̆و "ذاتسألا ÖÜفد " Œéس« لo ˙À∆إ ةيمويلا ÖÜفد دويق لقنت..." ةيمويلا ÖÜفد" Œéس« لÀ˙ ھنمضتي

 .رجاتلا

21-"les crypto-monnaies"Jean.plamdou et Alban Genais :, 4 juillet 2018,p : 15 et s.  
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"nœuds")او صا´∆ألا فالآëÑنيذلا ب©ساو rنو§راش jk ع لتكلا ةلسلسBC نم ،)ملاعلا 

GÑا ةلماعملا ةمالسو ةëpلا ةديدùû إ تمضنا∑ô نراقمب كلذو ،ةلتكلاãÄتاذ تالماعملاب ا 

 عم ةديدëpا ةلماعملا تانايب قباطت نم ققحتلاب حمسC r`فشóلل ماظن BCع ،اÄ∫ ةلصلا

 صا´ëا ةرفشلا مقر نأ كلذ .22لتكلا ةلسلس نمض اقباس ةلflpملاو اÄ∫ قوثوملا تانايبلا

 ام وLو ،لتكلا ةلسلس نمض ،ھتقبس ùûلا ةلتكلا ةرفش مقر òôع ءانب ھن9وlت متي ةلتك لlب

rعËû نأ éيغ`C تقي ،ةدحاو ةلتكÛ≈û éيغ`C و ،لتكلا عيمجLنأل ليحتسم رمأ اذ Lلتكلا هذ 

 مîضعÅ فرعr الو ملاعلا BCع ن9رشóنملا صا´∆ألا فالآ اøÄرفش كلتم9و اÄ™ف مكحتي

Å23اضع. 

 نم كنبلا ققحتب لتكلا ةلسلس راطإ jk ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا ھي…شé نكم9و

 ماظنلا ققحت رارغ òôعو ،ھيدل ظوفoÑا عيقوتلا جذومن عم كيشلا عيقوت قباطت

 ةقاطبلا لمعتسمل يرسلا نقلاو تانايبلا ةGÑ نم يlيتاموتألا كابشلل يéامولعملا

 ،ةدقعم ةيلمع ىقبت "Block Chain" لتكلا ةلسلس لظ jk ققحتلا ةيلمع نأ C`غ ،ةيكنبلا

 فرط نم س©لو ،"nœuds" ةكبشلا jk ءاضعألا ب©ساوëÑاو صا´∆ألا فالآ ةطساوب متتو

 ةلمعلاب تالماعملا ةيقادصمو ةمالسلا تا9وتسم òôعأ ھعم ققحتت وحن òôع ،ةدحاو ةîج

 ماظن لخدتلو ،نآلا سفن jk ةيلمعلا بقارت ùûلا تاëpîا ددعé ب…سÅ ،اCL`غÅ وأ ةيضاßCفالا

 فرط نم اÄ™لإ لصوتملا ققحتلا تانايب قباطت بلطتي ،C`فشóلل دقعم ةيضا9ر تايمزراوخ

 .ةح;رم C`غو ةليحتسم ھبش لايتحالا تايلمع لعجي امم ،ةكبشلا دارفأ عيمج

 ةلسلس نمض ةC`خألا هذL لéflp ،ةلماعملا ةمالس نم ققحتلا متي نأ درجم;و

 نأ نكمي ام راطإ jk ،ةقحاللا تالماعملا نم ققحتلل دعÅ اميف دمتعr ،ددحم خ9راتب لتكلا

 
22-"la block chain"Mandu Gupta :IBM édition 2018, p 9 et s. 
23-"Comprendre la Bloch Chain livre blanc, édité par V. change. P.13. 

 مداخ noع نزخت مل ةرو}ذملا قئاثولا نأ كلذ ،no Wikileaksع ةيك3رمألا ةيجرا67ا ةرازوب ةصا67ا قئاثولا راشãنا رسفي ام اذsو

 ةيناQمإ مدع نامضل ،ملاعلا áÜع ةرشãنملا مداو67ا نم ةعومجم noع تعضو امن"و ،اsوحم ھعم نكمي وحن noع ،(serveur) ددحم

 Block" لتكلا ةلسلس نأ ن¬ح => ،"serveur" مداو67ا نم ةعومجم noع تلWikileaks ˙À قئاثو نأ ديحولا قرفلا ،ا'عيمج اsوحم

Chain" ع ةعزومno 6ا نم ةعومجمõساوîالو ب ˘¯Àع لno ن¬عم مداخ. 
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  "le minage" :نيدعتلا - 

 ùûلا ،proof of work لمعلا تابثإ اÄ™لع قلطي ùûلا ةيلمعلا كلت نيدعتلاب دصقي

 نوندعملا مÄ™لع قلط9و ،ةلماعملا ةمالس نم ققحتلل لتكلا ةلسلس ةكبش ءاضعأ اÄ∫ موقي

 نداعملا فشóكي يذلا û¸جنملا لمع ô∑إ ةبسles mineurs(، X( نويمجنملا وأ ،)ميملا مضب(

 وL ،لتكلا ةلسلس ةكبش òôع ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا نأ ô∑إ رظنلاب كلذو ،ةنيمثلا

 نم لئاL ددع زاجن⁄و ،ةيضا9رلا تالداعملا نم ةعومجم لح بلطتي بعصو قاش لمع

 لمع وLو ، SHA-256ةيمتراغولب  فرعr ام راطإ jk ةيناث ل§ jk ةيباسëÑا تايلمعلا

 HI ةلماعم زجنأ "أ" ص=Bلا 2 لتكلا دحأ stإ ةلماعملا مض متي

 "ب" ص=Bلا هاجت
1 

 ءاضعأ فرط نم ةلتكلا دامتعا متي

 loفش~لل ماظن o}ع nœuds ةكبشلا
3 

 "ب" صÅÇلا لصوتي

 نم ةلسرملا ةلماعملاب

 "أ" صÅÇلا

5 

 ةلسلس stإ اáمضو ةلتكلا خRرأت متي

 نكمRو ،"Block Chain" لتكلا

 نود اñóلإ جولولا نlلمعتسملا عيم[\

 .اloõيغô وأ اáليدعô ةيناòمإ
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 "Âˇ "horodatageطصم ةيسXرفلاب ھلباقي يذلا "نمزلا قيثوت" وأ "خ9رأتلا" ھيلع ˇÂطصي

 دنóسملا نأ لتكلا ةلسلس ةيجولونكت ةغلب Ëûعr يذلاو ،"time-stamping" ةيï`لجنإلا;و

 يأل ضرعتي ملو ،"T" ةظÂÑلا jk زجنأ ،ةرفشملا ةلمعلاب ةلماعملا نمضتي يذلا يéامولعملا

éوأ ليدع éيغ`C jk لاÂÑةظ "T+n"24. 

 مضت ،ةحيGÑ ةلماعم اñÄأ òôع ةلماعملا دامتعا ھيف متي يذلا خ9راتلا نم ءادتباو

 ،اÄ™لع عالطالا مÄ≠كمي نيذلا ةكبشلا دارفأ عومجم لوانتم jk حبصتو، 25لتكلا ةلسلس ô∑إ

 كلذ jk امب ،ةلماعملا نومضم òôع ليدعé ءارجإ نا§ يأل نكمي ال خ9راتلا كلذ ذنمو ھنأ C`غ

 حمسr ام ل§و ،ةلماعملا فارطأ نم دوصقم C`غ أطخ درجمب رمألا قلعé ن⁄و ùªح ،اîفارطأ

 فلاسلا راسملا سفن BCع رمت ةديدج ةلماعم وأ ةيلمع ءارجإ ةيناlمإ وL ماظنلا ھب

 تالماعم لتكلا ةلسلس ايجولونكت BCع ةرفشملا ةلمعلاب تالماعملا لعجي ام وLو ،26ركذلا

 نمضت ة9زكرم ةîج بايغ مغر ،فييßïلاو ر9وßïلا تايلمع دض C`بك دح ô∑إ ةنصحمو ةنمآ

 صا´∆ألا فالآو ب©ساوëÑا فالآ òôع لياحتلا بلطتت لايتحالا ةيلمع نأ ماد ام ،كلذ

 ةمظنأ نم فالآلا تارشع òôع نآلا سفن jk لياحتلاو ،لتكلا ةلسلس نولlشr نيذلا

 ةيلمع jk اLدامتعا متي ùûلا ةقباسلا تالماعملا ةفا§ نومضمو تانايب C`يغéو ،C`فشóلا

 ةيحانلا نم ليحتسم ھبش ىقبي رمأ اذLو ،ةديدëpا ةلماعملا ةمالس نم ققحتلاو ةنراقملا

 .27ةيجولونكتلاو ةيملعلا

 

 

 
24- "Comprendre la Bloch Chain " Op.cit., P.12.-24 "  

 جت°ي ف3رع˘ مقر ،تالماعملا نم ةعومجم :ةيساسأ رصانع ةثالث noع يوتحت ةلتك ل}و ،اب3رقت ةلماعم 300 نم ةلتك ل} نوQتت-25

 لتكلا ةفاضإ o∆إ يدؤي امم ،اi~قبس deلا ةلتكلا ف3رع˘ مقرو ،ماظنلا áÜع ةزجنملا تالماعملاب ةطبترم ةيمزراوخ ةطساوب ايكيتاموتوأ

 .لتكلا ةلسلس≠ اi~يمس˘ رسفي ام وsو ،=$3رات لسلس˘ قفو "Bloch Chain" ةلسلسلا o∆إ
26-Manav Gupta, op.cit., p 11. 

 ددع ،=∆ودلا دقنلا قودنص نع ردصت ةيلصف ةلجم ،ةيمنتلاو ل3ومتلا ةلجم ،"لوصألا o∆إ ةدوع" :راسكا'ماركيفوÜhi¬فوب ناوطنأ-27

 .27 ص ،2017 وينوي
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  "le minage" :نيدعتلا - 

 ùûلا ،proof of work لمعلا تابثإ اÄ™لع قلطي ùûلا ةيلمعلا كلت نيدعتلاب دصقي

 نوندعملا مÄ™لع قلط9و ،ةلماعملا ةمالس نم ققحتلل لتكلا ةلسلس ةكبش ءاضعأ اÄ∫ موقي

 نداعملا فشóكي يذلا û¸جنملا لمع ô∑إ ةبسles mineurs(، X( نويمجنملا وأ ،)ميملا مضب(

 وL ،لتكلا ةلسلس ةكبش òôع ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا نأ ô∑إ رظنلاب كلذو ،ةنيمثلا

 نم لئاL ددع زاجن⁄و ،ةيضا9رلا تالداعملا نم ةعومجم لح بلطتي بعصو قاش لمع

 لمع وLو ، SHA-256ةيمتراغولب  فرعr ام راطإ jk ةيناث ل§ jk ةيباسëÑا تايلمعلا

 HI ةلماعم زجنأ "أ" ص=Bلا 2 لتكلا دحأ stإ ةلماعملا مض متي

 "ب" ص=Bلا هاجت
1 

 ءاضعأ فرط نم ةلتكلا دامتعا متي

 loفش~لل ماظن o}ع nœuds ةكبشلا
3 

 "ب" صÅÇلا لصوتي

 نم ةلسرملا ةلماعملاب

 "أ" صÅÇلا

5 

 ةلسلس stإ اáمضو ةلتكلا خRرأت متي

 نكمRو ،"Block Chain" لتكلا

 نود اñóلإ جولولا نlلمعتسملا عيم[\

 .اloõيغô وأ اáليدعô ةيناòمإ
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 ةروطتم ةيمقر ايجولونكت òôع رفوتلا بلطتي ،مîلبق ةلداعملا لح ô∑إ لوصولاو ن9رخآلا òôع

 حمسr ماظنلا نأ ماد ام ،ةيناثلا jk ةيباسëÑا تايلمعلا نم لئاL ددع ةëpاعم òôع ةرداق

 .34قئاقد 10 ل§ دحاو زئاف نالعإب

 سفن bloc" jk" ةلتكلا سفن ô∑إ صا´∆ألا نم ةعومجم لصي نأ ثدحي دقو

 ùûلا ةلتكلا k®و ،BCكألا لسلسóلا تاذ ةلتكلا الإ ةياÄ≠لا jk دمتعr ال ماظنلا نأ C`غ ،تقولا

 .35اGÑãÄ نم ققحتلاو اîلح مت ùûلا تارفشلاو تالداعملا نم ددع BCكأ òôع يوطنت

 لعجي ام ردقب ھنإف ،اCL`غ لبق BCكألا لسلسóلا تاذ ةلتكلا دامتعا لجأ نمو

 نم ققحتلا ةلأسم لعجي ھنإف ابعص ارمأ السلسÚC éكألا ةلتكلا ô∑إ لوصولا ةلأسم ماظنلا

GÑãÄسأ ارمأ ةكبشلا ءاضعأ فرط نم اîلقألا ةلتكلا نم ققحتلا نم ل éلاو ،السلسùû 

 BCكأب السلسÚC éكألا ةلتكلا زوف ô∑إ Û≈ûفي ام وLو ،ةطيسÅ ةيباسح تالداعم òôع يوطنت

 ةلتك اLرابتعاب اLدامتعا مت9و ،اCL`غ لبق ةكبشلا ءاضعأ اLزجني ùûلا تاقداصملا نم ددع

 اÄ™لع قلط9و لمøÄ السلسé لقألا لتكلا k˝اب نأ ن`ح jk ،لتكلا ةسلس ô∑إ فاضت ةديدج

 .linsblocs orphe"36" ةميóي لتك

 نولمعتسèو "pools" لمع قرف نمض ايلعف مويلا نولتكتي نوندعملا نكلو

 نم ÚCكأ كالتما ن`ندعملا نم طقف ن`تعومop 2018 ةنس تحمس ،ةروطتم ايجولونكت

 نأل ةطاس…ب كلذو ،ماظنلا òôع لايتحالا متي مل كلذ عمو ،37نيدعتلا تايلمع نم 50%

 
 specificintegrated circuit (ASIC) Application" ب فرـع˘ ةح3رـش كاـنminage" s" نيدـعتلا =ـ> ةلمعتسملا ايجولونكتلا ن¬ب نم-34

 ليـــصافتلا نـــم دـــ3زمل ،=∆اـــ6õا تـــقولا =ـــ> نيدـــعتلا =ـــ> لمعتـــس˘ eـــdلا ةزـــ'جألا لـــضفأ نـــم ىـــقبي يذـــلا Antminer T9-12.5TH/Sزاـــ'جو "

  :عجار

-Sylin Colin et Florent Robic : "Blocchain : nouveau web ou nouveau wap?"  Mémoire 3eme année corps des mines, 

mines paris Tech. P19 
35-Valéria .F.Muntan, Claude Ganag et Donan le Gleut : "les enjeux technologique des block chains (chaines de 

blocs)" Rapport au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sénat N° 

584 , 20 juin 2018, p 37. 
36- Cécile Laurent, op cit, 22 et s. 

- Valéria.F. Muntan,opcit , p 37. 
 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،ةيكيÜ¬مألا ةدحتملا تايالولا => % 15 دجوت امنîب ن¬صلاب "pools" نيدعتلا تالتكت نم % 60 دجوت-37

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

47 

 ىقلتي ،لتكلا ةلسلس ô∑إ مضت ùûلا ةديدëpا ةلتكلا فاشóكا ô∑إ لوصولا دنع ھنأل28ح;رم

 29.ةرفشم تالمع نع ةرابع ةأفاlم كلذ لباقم ندعملا

 ،ةعفترملا اãÄميقب ظفتحتل ةرفشملا تالمعلا رادصإ ةيلمع jk مكحتلا لجأ نمو

 ضرفت ةيمت9راغول òôع موقي "Satoshi nakamoto" ھعضو يذلا الثم "ن9وlتبلا" ماظن نإف

 jk ةعرسmineurs" Å" نوندعملا راس اذإ ثيحب ،قئاقد 10 لخاد ةيضا9رلا ةلداعملا لح

 ةعرسÅ اوراس ن⁄و ،مîمدقت ءاطبإل تالداعملا ة;وعص نم ماظنلا عفري ،ةيضا9رلا تايلمعلا

 ةردنلا أدبم" ھيلع قلطي نأ نكمي ام راطإ jk ،30ةلداعملا ة;وعص نم ماظنلا ضفخي لقأ

 ô∑إ ،قئاقد 10 ل§ ن9وlتب 50 جاتنإ نم ن9وlتبلا ماظن لقتنا دقف كلذلو ،31"ةجمBCملا

 ام وLو ،201632 زويلوي نم ءادتبا قئاقد 10 ل§ 12.5 مث ،قئاقد 10 ل§ ن9وlتب 25 جاتنإ

rعËû كا مت امل§ ھنأóكأ تادحو فاشÚC تبلا نمlدازو ماظنلا ة;وعص تداز امل§ ،ن9و 

 نويلم 21 فقس jk هوسسؤم ھل دارأ امك ماظنلا فقوتيل ،ةلمعلا نيدعتل مزاللا تقولا

 òôع رمألا رصتقيسو ،ةديدëpا تالمعلا نيدعé ةيلمع فقوتóس اLدنعو ،ن9وlتب ةدحو

 .33اÄ∫ لماعتلاو تالمعلا هذL لدابت

 نوlي ال )mineur( ندعملا نأ ô∑إ ةراشإلا بجت ،"ةجمBCملا ةردنلا" ةركف مîفلو

 ةلداعملا سفن òôع نولمعèو ملاعلا BCع ن9رشóنم صا´∆أ ةعومجم امن⁄و اديحو اص´∆

 قوفتلا نإف كلذل و ،لتكلا ةلسلس نمض اLدامتعاو ةديدëpا ةلتكلا فاشóكا ô∑إ لوصولل

 
 نم د3زمل ،نيدعتلا ةز'جأ عيب طاشX باسãحا نود كلذو ،رالود رايلم 2 غلب تالماعم مقر 2017 ةنس نيدعتلا تايلمع تققح -28

  :عجار ليصافتلا

- Jean.plamdou et Alban Genais opcit, p 33. 
 .27 ص ،قباسلا عجرملا ،راسكاs ماركيف و ھيÜ¬فوب ناوطنأ -29

30 - Jean Paul Delahage : "Monnaies cryptographiques et complexité contenue en calcul : la théorie et la pratique" 

Université de Lille, 2017 p 6-7. 
31- Philippe Marini et François Marc: "les enjeux liés au développement de Bitcoin et des autres monnaies virtuelles", 

rapport d’information au nom de la commission des Finance sénat, N° 767, p :9.  
32- Jean Paul Delahage, op.cit , p 12.  
33-Cécile Lauent, op.cit , p 25. 
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 ةروطتم ةيمقر ايجولونكت òôع رفوتلا بلطتي ،مîلبق ةلداعملا لح ô∑إ لوصولاو ن9رخآلا òôع

 حمسr ماظنلا نأ ماد ام ،ةيناثلا jk ةيباسëÑا تايلمعلا نم لئاL ددع ةëpاعم òôع ةرداق

 .34قئاقد 10 ل§ دحاو زئاف نالعإب

 سفن bloc" jk" ةلتكلا سفن ô∑إ صا´∆ألا نم ةعومجم لصي نأ ثدحي دقو

 ùûلا ةلتكلا k®و ،BCكألا لسلسóلا تاذ ةلتكلا الإ ةياÄ≠لا jk دمتعr ال ماظنلا نأ C`غ ،تقولا

 .35اGÑãÄ نم ققحتلاو اîلح مت ùûلا تارفشلاو تالداعملا نم ددع BCكأ òôع يوطنت

 لعجي ام ردقب ھنإف ،اCL`غ لبق BCكألا لسلسóلا تاذ ةلتكلا دامتعا لجأ نمو

 نم ققحتلا ةلأسم لعجي ھنإف ابعص ارمأ السلسÚC éكألا ةلتكلا ô∑إ لوصولا ةلأسم ماظنلا

GÑãÄسأ ارمأ ةكبشلا ءاضعأ فرط نم اîلقألا ةلتكلا نم ققحتلا نم ل éلاو ،السلسùû 

 BCكأب السلسÚC éكألا ةلتكلا زوف ô∑إ Û≈ûفي ام وLو ،ةطيسÅ ةيباسح تالداعم òôع يوطنت

 ةلتك اLرابتعاب اLدامتعا مت9و ،اCL`غ لبق ةكبشلا ءاضعأ اLزجني ùûلا تاقداصملا نم ددع

 اÄ™لع قلط9و لمøÄ السلسé لقألا لتكلا k˝اب نأ ن`ح jk ،لتكلا ةسلس ô∑إ فاضت ةديدج

 .linsblocs orphe"36" ةميóي لتك

 نولمعتسèو "pools" لمع قرف نمض ايلعف مويلا نولتكتي نوندعملا نكلو

 نم ÚCكأ كالتما ن`ندعملا نم طقف ن`تعومop 2018 ةنس تحمس ،ةروطتم ايجولونكت

 نأل ةطاس…ب كلذو ،ماظنلا òôع لايتحالا متي مل كلذ عمو ،37نيدعتلا تايلمع نم 50%

 
 specificintegrated circuit (ASIC) Application" ب فرـع˘ ةح3رـش كاـنminage" s" نيدـعتلا =ـ> ةلمعتسملا ايجولونكتلا ن¬ب نم-34

 ليـــصافتلا نـــم دـــ3زمل ،=∆اـــ6õا تـــقولا =ـــ> نيدـــعتلا =ـــ> لمعتـــس˘ eـــdلا ةزـــ'جألا لـــضفأ نـــم ىـــقبي يذـــلا Antminer T9-12.5TH/Sزاـــ'جو "

  :عجار

-Sylin Colin et Florent Robic : "Blocchain : nouveau web ou nouveau wap?"  Mémoire 3eme année corps des mines, 

mines paris Tech. P19 
35-Valéria .F.Muntan, Claude Ganag et Donan le Gleut : "les enjeux technologique des block chains (chaines de 

blocs)" Rapport au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sénat N° 

584 , 20 juin 2018, p 37. 
36- Cécile Laurent, op cit, 22 et s. 

- Valéria.F. Muntan,opcit , p 37. 
 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،ةيكيÜ¬مألا ةدحتملا تايالولا => % 15 دجوت امنîب ن¬صلاب "pools" نيدعتلا تالتكت نم % 60 دجوت-37
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 ،ماتلا لشفلا k® ةجيóنلا نوlتو ،ئطا´ëا رارقلا نوذخت©س تالاëp¥Cا k˝اب نإف ،ةئطا´ëا

 لو§وتورب ô∑إ دنóسùû éلا "proof of work" ةيمزراوخ ر9وطت مت ن9وlتبلا ماظن jkو

 ظافëÑا نم نكمي يذلاو ،1999 ةنس فشóكا يذلا (PBFT) يطنï`بلا أط´ëا عم حماسóلا

 نأ نكمي ال ماظنلا نأ ماد ام ،ةلاتoÑا دقعلا ضعÅ تدجو ن⁄و ùªح ماظنلا ةمالس òôع

 نأ نكمي ال اذLو ،ةلاتحم دقع ،دقعلا نم%50 نم ÚCكأ تنا§ اذإ الإ مات لlشÅ لشفي

 احا;رأ ھنم ققحت اماظن رمدت نأ نكمي الو ،ماظنلا نم ديفتسé ةيبلغألا نوlل ققحتي

 ÚCكأ jk مكحتلا BCع ماظنلا òôع لايتحالا نأ و ةصاخ ،اقباس ھحيضوت مت ام قفو ،ةC`ثك

 ام ،C`بك دîج لذب و ةم´˛ ةيلام غلابم  و تاî`ïجت و ةقاط رامثóسا بلطتي %50 نم

 .39اøÄاذ دح jk ة9رغم C`غ و ةح;رم C`غ ةيلمعلا لعجي
 

 .ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا -ب

éتعBC اوظلا نم ةرفشملا تالمعلاLا رëÑلا ةثيدùû ايجولونكتلا ةروثب تطبترا 

 ل§ jk ة9رLوج ةلأسم اLرطؤي يذلا يXوناقلا راطإلا ديدحت ةلأسم لعجي امم ،ةيمقرلا

 ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت BCتعr امك ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ةرLاظلا ةساردل ةلواحم

 فييكتلا طبضل و اÄ∫ لماعتلا ةيعورشم ىدم òôع مكÂÑل ايساسأ الخدم ةرفشملا تالمعلل

 اطاشBC Xتعr لL اÄ∫ طبترملا طاش¶لا ةعيبط ديدحتو ،اÄ∫ ةلصلا تاذ مئارÂpل يXوناقلا

 
39-Valivrie Faure ,op cit, p :37 et s. 

-  Cécile Laurent, op cit, p : 35-36. 
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 تالمعلا نم اC`بك اددع كلتمتس ،ماظنلا نم %50 نم ÚCكأ jk مكحتóس ùûلا ةëpîا

 ةيقادصمو ةمالس òôع صرحتس ةîج لوأ k® كلذب نوlتسو ،)ن9وlتبلا تادحو( ةرفشملا

 ام اذLو ،ةميق نودب ةëpîا هذL اîكلتمت ùûلا ةرفشملا تالمعلا تحبصأ الإ و ،ماظنلا

 .38ن9وlتبلا ةموظنم ةوق رسفي

 لامعتساب نيدعتلا اîحاتأ ùûلا ةديدëpا تادجتسملا ن`ب نم ھنإف كلذلو

 ةلlشمب ةفورعملا ةلlشملل الح مدق ھنأ ،"Block Chain" لتكلا ةلسلس ايجولونكت

 ماع لHp دوجو نم عب¶ت ھتيقادصمو ن9وlت©بلا ماظن ةمالس نأ كلذ ،"يطنï`بلا لاëp¥Cا"

 jk ةكبشلا ءاضعأ فرط نم ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا مت9و ،تالماعملا عيمج ھيف نودت

 ،اGÑãÄ نم دكأتلل ةكبشلا ءاضعأ ن`ب لقت¶ت ةمولعملا نأ Ëûعr ام ،دنلل دنلا ةموظنم راطإ

 ةموظنملا هذL ةمالس نأ C`غ .ةموظنملا دقع عيمج jk نودت ،كلذ òôع عيمëpا قفتا ùªمو

 .ماظنلا عومجمب بعالتلا متي الأو ،ةئطاخ ةمولعم يأ لقن متي الأ Û≈ûتقت

 ا�Äاضعأ ب©ساوح ن`ب ،ةعزوم ةكبشل نكمي فيك لوح لاؤسلا حرطي كلذل

"nœuds" ع قفاوت نأòô رملا نم ھنأ عم ،رارقلاTˇ نأ éلمع Åدقعلا ضع Åشlغ ل`C 

 لlل نأ Ëûعùû éلاو ،يطنï`بلا لاëp¥Cا ةلضعمب ª¸سr امل Ó≈ûاسألا لاؤسلا وL اذL ؟ف9رش

 يوني ةنيدم لوح عقوم jk دجوي ھتعومجم ةقفر لاC¥ج ل§ نأو صا´ëا ھش©ج لاC¥ج

 سفن òôع تالاëp¥Cا عيمج قفتي نأ بجي موp√لا ˇUنيلو ،اÄ™لع موp√لا تالاëp¥Cا عومجم

 نم ةلاسر لlش jk لقت¶ي نأشلا اذÄ∫ رارقلاو ،تقولا سفن jk عجاßCلا وأ موp√لاب رارقلا

 ةلاسرلا C`خألا اذL لقن اذ⁄و ،انئاخ تالاëp¥Cا دحأ نوlي نأ ضßCف9و ،رخآ ô∑إ لاC¥ج

 
- J.P Landou, op.cit , p 33. 

 ايجولونكتلا نأ كلذ ،ةقاطلا نم الئاs امك كلi~س˘ ،ةروطتم ايجولونكت نم ھلمعتس˘ امو نيدعتلا ةيلمع نأ o∆إ ةراشإلا ردجت-38

 ،)ةيناثلا => )hash( ةيباسح ةيلمع نويلم ةئامع.رأ( MH/S 400.000 لداع˘ ةقاط Ü¬فوت نم نكمت مويلا نوندعملا ا'لمعتس« deلا

 د3زمل ،ةيئاjر'كلا ةقاطلا نمادنالريا ةلود كالi~سا لداع˘ ةيئاjر'ك ةقاط كلi~س˘ مويلا نيدعتلا => ةلمعتسملا ايجولونكتلاف كلذلو

 :عجار ليصافتلا نم

- Cécile Laurent, op cit, 24. 

- J.P Landou .., op.cit , p 33. 
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39-Valivrie Faure ,op cit, p :37 et s. 

-  Cécile Laurent, op cit, p : 35-36. 
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"Tokens" )وس ،ايناملأèارس(، خاو`Cا Lلود كان éتعBCLةرفشم الوصأ ا )Lسارودن، 

 .43)كيسكملا

 نأشÅ تزجنأ ùûلا تاساردلاو نراقملا نوناقلا ماlحأ òôع عالطالا لالخ نمو

 نم ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت ةلأسم عم لماعتلا نكمي ،ةرفشملا تالمعلا

 تالمعلا هذBC Lتعé لL ؟ادوقن ةرفشملا تالمعلا BCتعé لL :ةلئسأ ةعÁرأ òôع ةباجإلا لالخ

 ؟ءادأ ةليسو BCتعé لLو ؟ةعاضب BCتعé لL ؟الوقنم الام

1- ûل Øتعlm ؟ادوقن ةرفشملا تالمعلا 

éأب دوقنلا فرعñÄا دارفأ فرط نم ماع لوبقب عتمتت ةادأ اopةليسو§ عمت 

 دوقنو ةيقرو دوقنو ةيندعم دوقن ô∑إ مسقنت ةنLارلا اãÄغيص jk دوقنلاو ،44لدابتلل

 ل9وحت متي ثيحب ،ةيقرولا دوقنلل ةيدام C`غ ةغيص BCتعùû éلا ةC`خألا هذL ،ةينوßCكلإ

 ةيلاملا غلابملا ل9وحت وأ يXوßCكلإلا عفدلا jk مدختسé ةينوßCكلإ دوقن ô∑إ ةيقرولا دوقنلا

 .45اينوßCكلإ

 
  :ناونع تحت ي3Qرمألا سرغXوQلا ةبتكم اôiدعأ deلا ةساردلا رظنأ ليصافتلا نم د3زمل ـ43

"Regulation of Bitcoin in selected jurisdictions"www.Loc.gov, Actualité de 16/01/2020. 
 ةيبلتو م'جاتنإ ف3رصت => دارفألا تايجاح عابشإ noع ةرداق Ü¬غ ةÜ¬خألا هذs تحبصأ امدع≠ ،ةضباقملل ليدبك دوقنلا تر'ظ ـ44

 ن¬ب ا'لدابت متي deلا تامد67او علسلا ةئزجت ةjوعصو لدابتلا بسX ديدحت ةjوعصو ،ن¬لدابتملا تابغر قفاوت ةjوعص بÚس≠ مôiابغر

 علسلا لباقم لدابتلل ةادأ حبصتل تروطت مث ،)ةيعلسلا دوقنلا( ةعلسك ةيادبلا => دوقنلا تر'ظ ثيح ،ةضباقملا ق3رط نع دارفألا

 ،)ةبئانلا دوقنلا( عمتöÀا دارفأ فرط نم ءادألل ةليسو} ا'لوبق o∆إ رظنلاب ةو6Üلل نزخمك اôiاذ => ةيميق حبصت نأ لبق ،تامد67او

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،)ةينامتئالا دوقنلا( ةيلا6õا اôiروص => دوقنلا o∆إ لوصولا لبق كلذو

 خ3رات ركذ نود ،ة3ردنكسإلا ،ة3رصملا تاعما6Àا راد ،"يداصتقالا روطتلاو يدقنلا داصتقالا => سورد" :راد3ود دمحم -

 .اsدع≠ امو 4 ص ،ةعبطلا

 .اsدع≠ امو 106 ص ،63 ددعلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،"داصتقالاو مالسإلا " :راجنلا =nع يدا'لا دبع -
 ءادألا لئاسو áÜتع˘" :=nي ام noع ا'مكح => ةáÜتعملا تائي'لاو نامتئالا تاسسؤمب قلعتملا 031-12 مقر نوناقلا نم 6 ةداملا صنت ـ45

 .كلذل ةلمعتسملا ةينقتلا ةق3رطلا وأ ةماعدلا تنا} امفيك لاومأ ل3وحت نم صÙ7 يأ نكمت deلا تاودألا عيمج

  :نوQت deلاو ردصملا noع انيد لثمت ةيدقن ةميقك ةفرعملا ةينوÖÜكلإلا دوقنلا ءادأ ةليسو كلذك áÜتع˘

  ؛ةينوÖÜكلإ ةماعد noع ةنزخم -

 ؛ةردصملا ةيدقنلا ةميقلا نع ھتميق لقت ال غلبمب لاومأ ميلس˘ لباقم ةردصمو -

 ".ةينوÖÜكلإلا دوقنلل ةردصملا ة'6Àا Ü¬غ رايغألا لبق نم ءادألل ةليسو} ةلوبقمو -
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 اذL ھل عضخي يذلا ،ي§رمëpاو û=9رضلا راطإلا ديدحت نع الضف ،40ا9راجت اطاشX مأ ايندم

 .41طاش¶لا

 تس©ل ،ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت ةلأسم نأ ،ركذلاب ريدëpاو

 موقت ةîج نم ذإ ،ةبكرم ةي¶ب نم ھب ï`متت امو ،ةرLاظلا ةثادح ب…سÅ ،ةطيس…لا ةلأسملاب

 نم اñÄوlلو ،تايضا9رلاو C`فشóلاو ةيمقرلا ايجولونكتلا jk لثمتت تانوlم ةثالث òôع اãÄي¶ب

 ن`ب ï`يمتلا ن`عتي ةثلاث ةîج نمو ،42ىرخأ ô∑إ ةلمع نم فلتخت ةسدنL دمتعé ةيناث  ةîج

 ن9وlتبلا ن`ب ھنأشï Å`يمتلا بجي الثم ن9وlتبلاف ،اîلاغتشا ماظن ن`;و ةرفشملا ةلمعلا

 ةلمعلا هذÄ∫ لماعتلل يéامولعم ماظنك ن9وlتبلا ن`;و ةرفشملا ةلمعلا دسجت ةدحو§

 .ةرفشملا

 ذإ ،عامجإ طحم س©ل ةرفشملا ةلمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت نإف كلذلو

 اعلس اBCLتعé ىرخأ لودو ،)نانبل ،ن`تنجرألا( ةيمقر ةلمع اLرابتعا ô∑إ لودلا ضعÅ بLذت

 عفدلل ةرفشم ةدحو اBCLتعé ىرخأ لود كانL مث ،)ناويات ،ن`صلا ،ادنك( ةيضاßCفا

 
 اطاشáÜ Xتع« ھعيب ةي°ب لوقنم كلمت نإف ،ةيسXرفلا ةراجتلا ةنودم نم 110ـ1 لصفلل الامع"و ھنأ Xëíeرفلا ةلودلا سلجم áÜتعا ـ40

 اطاشX ھطاشX لعجي ،ةصا67ا ھتدئافل ن3وQتبلا عيjو ءارش noع صu7لا دايتعا مت نمو دايتعإلا ھجو noع ھتسرامم تمت اذإ ا3راجت

 ةسرامم امأ ،بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم 110ـ1 ةداملل اقبط ةيعانصلاو ة3راجتلا حاjرألا noع ةب3رضلل كلذل اعبت عضخ3و ،ا3راجت

sش≠ طاش°لا اذQ1رع لíe، ع ةب3رضلل عضخت ھتادئاع لعجيفno ليصافتلا نم د3زمل ،ةنودملا سفن نم 92 لصفلل اقبط لخدلا 

  :عجار

Arrêt du conseil d’état N ـ ° 417809. 8eme chambres réunies.26/04/2018. 
 ةيÚنجأ ةلمع هرابتعاب ةب3رضلل ن3وQتبلا عضخي ا'ضع.و )اينابسا ـ ن¬تنجرألا(لخدلا noع ةب3رضلل ن3وQتبلا عضخت لودلا ضع≠ ـ41

 امدنع تا}رشلا noع ةب3رضلل ايناط3رب ا'عضخت ن¬ح => ،)ا3راغلب( ةيلاملا لوصألا noع ةب3رضلل ا'عضخي رخآلا ضعبلاو ،)ارسêوس(

 داحتالا لود عيمج نأ Ü¬غ ،لخدلا noع ةب3رضلل عضخيف دارفألا فرط نم سرامي امدنع امأ ،ةكرش فرط نم طاش°لا اذs سرامي

 22 خ3راتب رداصلا لدعلل ةيjروألا ةمكöõا رارقب المع ،ةفاضملا ةميقلا noع ةب3رضلا نم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا يفع˘ ي.روألا

 .2015 رjوتكأ

 :ناونع تحت ي3Qرمألا سرغXوQلا ةبتكم اôiدعأ deلا ةساردلا عجار ليصافتلا نم د3زمل

" Regulation of Bitcoin in selected jurisdictions"www.Loc.gov, Actualité de 16/01/2020. 
 تالمعلا هذs مsأ ىقب3و ،ىرخألا نع فلتخت ةيتامولعم ةي°jو ةسدنs ا4iم دحاو لQل ،ةرفشم ةلمع 1600 دجوت ـ42

 .)وروأ رايلم 22( "Rippleلب3رلا" و )وروأ رايلم 50( "Etherارتالاو" )وروأ رايلم Bitcoin" )109ن3وQتبلا"
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"Tokens" )وس ،ايناملأèارس(، خاو`Cا Lلود كان éتعBCLةرفشم الوصأ ا )Lسارودن، 

 .43)كيسكملا

 نأشÅ تزجنأ ùûلا تاساردلاو نراقملا نوناقلا ماlحأ òôع عالطالا لالخ نمو

 نم ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت ةلأسم عم لماعتلا نكمي ،ةرفشملا تالمعلا

 تالمعلا هذBC Lتعé لL ؟ادوقن ةرفشملا تالمعلا BCتعé لL :ةلئسأ ةعÁرأ òôع ةباجإلا لالخ

 ؟ءادأ ةليسو BCتعé لLو ؟ةعاضب BCتعé لL ؟الوقنم الام

1- ûل Øتعlm ؟ادوقن ةرفشملا تالمعلا 

éأب دوقنلا فرعñÄا دارفأ فرط نم ماع لوبقب عتمتت ةادأ اopةليسو§ عمت 

 دوقنو ةيقرو دوقنو ةيندعم دوقن ô∑إ مسقنت ةنLارلا اãÄغيص jk دوقنلاو ،44لدابتلل

 ل9وحت متي ثيحب ،ةيقرولا دوقنلل ةيدام C`غ ةغيص BCتعùû éلا ةC`خألا هذL ،ةينوßCكلإ

 ةيلاملا غلابملا ل9وحت وأ يXوßCكلإلا عفدلا jk مدختسé ةينوßCكلإ دوقن ô∑إ ةيقرولا دوقنلا

 .45اينوßCكلإ

 
  :ناونع تحت ي3Qرمألا سرغXوQلا ةبتكم اôiدعأ deلا ةساردلا رظنأ ليصافتلا نم د3زمل ـ43

"Regulation of Bitcoin in selected jurisdictions"www.Loc.gov, Actualité de 16/01/2020. 
 ةيبلتو م'جاتنإ ف3رصت => دارفألا تايجاح عابشإ noع ةرداق Ü¬غ ةÜ¬خألا هذs تحبصأ امدع≠ ،ةضباقملل ليدبك دوقنلا تر'ظ ـ44

 ن¬ب ا'لدابت متي deلا تامد67او علسلا ةئزجت ةjوعصو لدابتلا بسX ديدحت ةjوعصو ،ن¬لدابتملا تابغر قفاوت ةjوعص بÚس≠ مôiابغر

 علسلا لباقم لدابتلل ةادأ حبصتل تروطت مث ،)ةيعلسلا دوقنلا( ةعلسك ةيادبلا => دوقنلا تر'ظ ثيح ،ةضباقملا ق3رط نع دارفألا

 ،)ةبئانلا دوقنلا( عمتöÀا دارفأ فرط نم ءادألل ةليسو} ا'لوبق o∆إ رظنلاب ةو6Üلل نزخمك اôiاذ => ةيميق حبصت نأ لبق ،تامد67او

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،)ةينامتئالا دوقنلا( ةيلا6õا اôiروص => دوقنلا o∆إ لوصولا لبق كلذو

 خ3رات ركذ نود ،ة3ردنكسإلا ،ة3رصملا تاعما6Àا راد ،"يداصتقالا روطتلاو يدقنلا داصتقالا => سورد" :راد3ود دمحم -

 .اsدع≠ امو 4 ص ،ةعبطلا

 .اsدع≠ امو 106 ص ،63 ددعلا ،ةفرعملا ملاع ةلسلس ،"داصتقالاو مالسإلا " :راجنلا =nع يدا'لا دبع -
 ءادألا لئاسو áÜتع˘" :=nي ام noع ا'مكح => ةáÜتعملا تائي'لاو نامتئالا تاسسؤمب قلعتملا 031-12 مقر نوناقلا نم 6 ةداملا صنت ـ45

 .كلذل ةلمعتسملا ةينقتلا ةق3رطلا وأ ةماعدلا تنا} امفيك لاومأ ل3وحت نم صÙ7 يأ نكمت deلا تاودألا عيمج

  :نوQت deلاو ردصملا noع انيد لثمت ةيدقن ةميقك ةفرعملا ةينوÖÜكلإلا دوقنلا ءادأ ةليسو كلذك áÜتع˘

  ؛ةينوÖÜكلإ ةماعد noع ةنزخم -

 ؛ةردصملا ةيدقنلا ةميقلا نع ھتميق لقت ال غلبمب لاومأ ميلس˘ لباقم ةردصمو -

 ".ةينوÖÜكلإلا دوقنلل ةردصملا ة'6Àا Ü¬غ رايغألا لبق نم ءادألل ةليسو} ةلوبقمو -
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 لوبقلا اذL ،سانلا مومع لوبقب ىظحت نأ بجي رودلا اذÄ∫ دوقنلا موقت يlلو

 امك س©فن ءZ≈û وأ ندعمب اîطابترال وأ ةلودلا لبق نم اîمعدب امإ اÄ™ف ةقثلا نم عب¶ي يذلا

 .اقباس رمألا ھيلع نا§

 ،ةرفشملا تالمعلا jk ةرفوتم C`غ ،ةماع ةقث نم اÄ∫ طبتري امو ةفيظولا هذL نأ C`غ

 هذï L`كرت متي ةîج نمف ،49تالدابملا ءارج⁄و ءادألل ةليسو§ ماع لوبقب ىظحت ال Iûف

 ن9وانعنم % 2,5 نأ تاساردلا تóبثأ ثيح ،تاعامëpاو دارفألا نم ليلق ددع ديب تالمعلا

 ةنس jkو ،ةجئارلا ةرفشملا تالمعلا عومجم نم % 95 كلمتت ةرفشملا تالمعلا ةكبش

 نإف ىرخأ ةîج نمو ،ن9وlتبلا ةلمع عومجم نم % 40 ص´∆ 1000 كلتما 2017

 اÄ™ف رشóنت ùûلا لودلا ùª jkح ذإ ،ادج ةليلق ةرفشملا تالمعلاب ءادألا لبقت ùûلا تاëpîا

 تايالولا يفف ،ةدودحم ةC`خألا هذÄ∫ لماعتلا ةبسX ىقبت ،ةرفشملا تالمعلاب تالماعملا

 عقوم مLأ 500 ن`ب نمو ،% 0.3 ن9وlتبلاب لماعتلا ةبسX ىدعتت مل الثم ةيك9رمألا ةدحتملا

 لماعتلا لبقت تنا§ طقف عقاوم 4 ،ةيك9رمألا ةدحتملا تايالولاب ةينوßCكلإلا ةراجتلل

 jk ن9وlتبلاب لماعتلا لبقت ùûلا ت©نßCنألا عقاوم ددع زواجتي ملو ،2018 ةنس ن9وlتبلاب

 تالمعلاب ءادألا لبقت تنا§ ùûلا تاصنملا نم ةعومجم نأ امك ،50عقوم 120.000 ملاعلا

 ن9وlتبلا ةردق زواجتت ال ثيح ،ةلماعملا زاجنإ دمأ لوط ب…سÅ كلذ نع تعجارت ،ةرفشملا

 
  :روص ثالث ن3وQتبلاب لماعتلا ذختي ـ49

 ؛ن3وQتبلا نيدع˘ -

 ؛لاöÀا اذs => ةصصختم ةينوÖÜكلإ عقاوم نم اقالطنا ن3وQتبلا ءارش -

 ؛ةيمسرلا تالمعلا لباقم ن3وQتبلا فرص -

 .ن3وQتبلا ةطساوب ءادألا -

  :عجار ليصافتلا نم د3زمل

- "le régime Juridique et Fiscal des Bitcoins", Roclexavovats ;cour, Actualité de 20/01/2020. 
 زا'ج لوأ تمدختساو ،ساغيف سالب اsرقم دجوي deلا Robocoin :كانs ن3وQتبلاب ءادألا لبقت deلا تا}رشلاو تاصنملا ن¬ب نم ـ50

 noع مويلا رفوتت ةلود 55 نم 6Üكأ كانs نأ املع ،ةيدنكلا رفوQناف ةنيدم => ن3وQتبلا ةلمعل )ATM يQيتاموتوأ كابش( =∆آ فرص

 ككسلا ةكرشو "ايديÚسكإ" ةكرش لثم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا لبقت ىرخأ تا}رش دجوت امك ،ن3وQتبلا ةلمعل =∆آ فرص ةز'جأ

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،نابايلاو ن¬صلاب تاصروبلا نم ةعومجمو )ي. ي. سإ( ة3رسêوسلا ةديد6õا

 .اsدع≠ امو 37 ص ،قباسلا عجرملا ،ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع -
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 اøÄروص jk ةرفشملا تالمعلا نأ لوقلا نكمي ،اîفئاظوو دوقنلا موîفم راضحتسا;و

 ال ةîج نمف ،دقنلا فئاظوو صئاص´ë اîعامجتسا مدعل ادوقن BCتعé نأ نكمي ال ،ةيلاëÑا

 BCتعé ال كلذ ô∑إ ةراشإلا تقبس امكو ةC`خألا هذL نأل ،ةينوßCكلإلا دوقنلاب اãÄلثامم نكمي

 يقيقح ديصرب طبترت اñÄأ يأ ،ةيقرولا دوقنلل ايدام ال اديسجت BCتعé امن⁄و ،اøÄاذ jk ادوقن

 ال اCL`غو ن9وlتبلا§ ةرفشملا تالمعلا نأ ن`ح jk ،ةلودلا لخاد ايمسر ةلوادتملا دوقنلا نم

 òôع ةنزخم ةيتامولعم ةيباسح تايلمعل جئاتن k® امن⁄و ،ةيكنب تاباسح وأ دوقن يأب طبترت

 .بوساëÑا ةزîجأ

 اîعامجتسا مدعل ،ادوقن ةرفشملا تالمعلا BCتعé نأ نكمي ال ،ىرخأ ةîج نمو

 instruments) تالدابملل ةليسو§ ھتفيظو jk ةلثمتملاو ةيساسألا دقنلا فئاظول

d’échange)، او علسلا ةميق ديدحتل سايقم وأ باسح ةدحو§ ھتفيظووë´تامد (unité 

de compte)، لا ظفح وأ ةميقلل نزخمك ھتفيظو مثÚC46ةو(réserve de valeur). 

 ،47ةميقلا رارقتساو ،رادصإلا طبضو ماعلا لوبقلا تاموقم ô∑إ دقتفت اñÄأ امك

 :òkي ام قفو

  :ءادألاو تالدابملل ةليسو -

 عيمج م9وقتل ،ن`تلصفنم ءارشلاو عيبلا تايلمعو تالدابملا لعجب دوقنلا تحمس

 وأ ةعلسلا ردقت تنا§ امدعÅ كلذو ،دوقنلا وL دياحم رصنع òôع ءانب تامد´ëاو علسلا

 ةلثمتملا ةضياقملا ل§اشم نم كلذ ھحرطي نا§ امو ،ةمدخ وأ ةعلس نم اîلباقي امب ةمد´ëا

jk ن`فرطلا الك دجاوت ققحت ة;وعصو ن`لدابتملا تابغر قفاوت ة;وعص jk ملاlنامزلاو نا 

 .48ن`بسانملا

 
 .115و 114 ،113 ص ،قباسلا عجرملا ،راجنلا =nع يدا'لا دبع ـ46
 ةيملعلا ةلöÀا ،"ةيداصتقالا اsراثآو ا'عاونأو ا'مو'فم :ةيضاÖÜفالا دوقنلا" :ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع ـ47

 .46-45 ص ،2017 رياني ،1 ددعلا ،ةراجتلاو داصتقالل

 21 خ3راتب ليماسرلا قوسل ةيjرغملا ةئي'لاو ةيلاملاو داصتقالا ةرازوو برغملا كنب نع رداصلا يفõ;لا غالبلا ددصلا سفن => عجار -

 .áÜ 2017نون
 .114 ص ،قباسلا عجرملا ،راجنلا =nع يدا'لا دبع ـ48
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 لوبقلا اذL ،سانلا مومع لوبقب ىظحت نأ بجي رودلا اذÄ∫ دوقنلا موقت يlلو

 امك س©فن ءZ≈û وأ ندعمب اîطابترال وأ ةلودلا لبق نم اîمعدب امإ اÄ™ف ةقثلا نم عب¶ي يذلا

 .اقباس رمألا ھيلع نا§

 ،ةرفشملا تالمعلا jk ةرفوتم C`غ ،ةماع ةقث نم اÄ∫ طبتري امو ةفيظولا هذL نأ C`غ

 هذï L`كرت متي ةîج نمف ،49تالدابملا ءارج⁄و ءادألل ةليسو§ ماع لوبقب ىظحت ال Iûف

 ن9وانعنم % 2,5 نأ تاساردلا تóبثأ ثيح ،تاعامëpاو دارفألا نم ليلق ددع ديب تالمعلا

 ةنس jkو ،ةجئارلا ةرفشملا تالمعلا عومجم نم % 95 كلمتت ةرفشملا تالمعلا ةكبش

 نإف ىرخأ ةîج نمو ،ن9وlتبلا ةلمع عومجم نم % 40 ص´∆ 1000 كلتما 2017

 اÄ™ف رشóنت ùûلا لودلا ùª jkح ذإ ،ادج ةليلق ةرفشملا تالمعلاب ءادألا لبقت ùûلا تاëpîا

 تايالولا يفف ،ةدودحم ةC`خألا هذÄ∫ لماعتلا ةبسX ىقبت ،ةرفشملا تالمعلاب تالماعملا

 عقوم مLأ 500 ن`ب نمو ،% 0.3 ن9وlتبلاب لماعتلا ةبسX ىدعتت مل الثم ةيك9رمألا ةدحتملا

 لماعتلا لبقت تنا§ طقف عقاوم 4 ،ةيك9رمألا ةدحتملا تايالولاب ةينوßCكلإلا ةراجتلل

 jk ن9وlتبلاب لماعتلا لبقت ùûلا ت©نßCنألا عقاوم ددع زواجتي ملو ،2018 ةنس ن9وlتبلاب

 تالمعلاب ءادألا لبقت تنا§ ùûلا تاصنملا نم ةعومجم نأ امك ،50عقوم 120.000 ملاعلا

 ن9وlتبلا ةردق زواجتت ال ثيح ،ةلماعملا زاجنإ دمأ لوط ب…سÅ كلذ نع تعجارت ،ةرفشملا

 
  :روص ثالث ن3وQتبلاب لماعتلا ذختي ـ49

 ؛ن3وQتبلا نيدع˘ -

 ؛لاöÀا اذs => ةصصختم ةينوÖÜكلإ عقاوم نم اقالطنا ن3وQتبلا ءارش -

 ؛ةيمسرلا تالمعلا لباقم ن3وQتبلا فرص -

 .ن3وQتبلا ةطساوب ءادألا -

  :عجار ليصافتلا نم د3زمل

- "le régime Juridique et Fiscal des Bitcoins", Roclexavovats ;cour, Actualité de 20/01/2020. 
 زا'ج لوأ تمدختساو ،ساغيف سالب اsرقم دجوي deلا Robocoin :كانs ن3وQتبلاب ءادألا لبقت deلا تا}رشلاو تاصنملا ن¬ب نم ـ50

 noع مويلا رفوتت ةلود 55 نم 6Üكأ كانs نأ املع ،ةيدنكلا رفوQناف ةنيدم => ن3وQتبلا ةلمعل )ATM يQيتاموتوأ كابش( =∆آ فرص

 ككسلا ةكرشو "ايديÚسكإ" ةكرش لثم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا لبقت ىرخأ تا}رش دجوت امك ،ن3وQتبلا ةلمعل =∆آ فرص ةز'جأ

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،نابايلاو ن¬صلاب تاصروبلا نم ةعومجمو )ي. ي. سإ( ة3رسêوسلا ةديد6õا

 .اsدع≠ امو 37 ص ،قباسلا عجرملا ،ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع -
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 اLراعسأ تابلقت نأ امك ،54 اÄ∫ لدابتلا كلذ دعÅ متي مث ةيمسر ةلمعÅ اîمييقت نم دبال

Åشlبك ل`C jk جو ةدم`ïلعجي ،55ةîغ ا`C نأل ةلباق éةيداصتقالا ميقلل سايق ةدحو§ دمتع، 

 .56ةلجآ ةيلام غلابمب تاماßïلا نمضتت دوقع ماربإب رمألا قلعتي امدنع اميسال

  :ةيلاملا لوصألاو ميقلاو ةوÎmلا ظفhA ةادأ -

 كلذب k®و ،لبقتسملا jk اîمادختسال ةيئارشلا ةوقلاب ظافتحالا دوقنلا نمضت

éتعBC غ ،ةيلاملا لوصألا نم الصأ`C أñÄاب نع زاتمت ا˝k ب ةيلاملا لوصألاlوñÄةلويسلا ةلما§ ا، 

 .57ن`عم ماßïلا ة9وسé وأ ةمدخ وأ ةعلس ءارشل تقو يأ jk اîلامعتسا نكمي يأ

 عèرسلا C`غتلا ب…سÅ ،ةرفشملا تالمعلا jk اقالطإ ةرفوتم C`غ ةيصا´ëا هذLو

 داوملا راعسأ C`غé عم ةنراقم تارم 05 ةC`خألا تاونسلا jk اLرعس C`غé ذإ ،اãÄميق C jk`بكلاو

 Û≈ûتقي ةميقلا ن9زخت ةفيظو مييقت نأ امك ،يXابايلا ن`لا عم ةنراقم ةرم 12و ،ةيلوألا

 ةثيدح تالمع ةرفشملا تالمعلا نأ لاëÑاو ،نمزلا نم ةل9وط ةدمل ة;راقتم ةميقب ظافتحالا

 ةقالع الو ةيقيقح ةوÚCب طبترت ال اãÄميق نأ نع الضف ،اLدوجو òôع ل9وط تقو رمي ملو

 دارفألا لابقإب قلعتت لماوع ô∑إ ادانóسإ اãÄميق ددحت امن⁄و ،يقيقëÑا داصتقالا م6pب اîل

 تامp√لاب عèرسلا اLرثأتل ،ةيئارشلا اøÄردق òôع ظفاحت ال اñÄأ امك ،58اÄ∫ لماعتلا òôع

 .59اÄ≠م تاموëÑlا فقومو ،ماظنلا للخو ،ةينوßCكلإلا

 
 .46 ص ،قباسلا عجرملا ،ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع ـ54
 اذÛi ةصا67ا لتكلا ةلسلس نمض ةلتك لوأ noع ةقداصملا ةبسانمب ن3وQتب لوأ جاتنإ دنع رالود 0.01 نم ن3وQتبلا رعس لقتنا ـ55

 رالود 40 رعس o∆إ ةنسلا سفن => عجاÖÜيل رالود o 290∆إ 2013 ةنس عفتÜ¬سو 2011 ةنس رالود o 26∆إ 2009 رياني 03 خ3راتب ماظنلا

 o∆إ 2017 ةنس ةياi< => ضفخنيل ،رالود o 20.000∆إ 2017 ةنس ن3وQتبلا رعس لصيل ،ةنسلا سفن لخاد رالود o 1000∆إ عفتري مث

 :عجار .رالود 15.000

- Cours du bitcoin depuis 2009, www.blocchains-expert.com 
56  .J.P Landou .., op.cit , p 15-  ـ

 .115 ص ،قباسلا عجرملا ،راجنلا =nع يدا'لا دبع -57
58- Sylvain Mignot : « le Bitcoin : Nature et Fonctionnement », Revue Banque et Droit, N°159, Janvier-Février 2015, p 

10. 
59- Cécile Laurent, op cit , p 17-18. 
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 ةلماعم visa  100.000  وë7  Mastercardeاعé ن`ح jk ،ةقيقدلا jk ةلماعم 80 ةëpاعم òôع

jk 51ةقيقدلا. 

 هذjk L ةقثلا بايغ ô∑إ تالدابملا jk ةرفشملا تالمعلل ماعلا لوبقلا بايغ عجر9و

 ةيمسر ةîج دوجو مدع نع الضف ،اÄ≠ع C`ثكلا نوفرعr ال دارفألا بلغأ نأ ذإ ،تالمعلا

 ىظحت ùûلا دوقنلا فالخب ،ةكبشلا دارفأ ةدارإل طقف ةعضاخ ىقبت امن⁄و .اÄ∫ لماعتلا ن¥قت

 نم ˇÿتي ام قفو ،اÄ™ف ةقثلا û¸حتو اLرعس ددحتو اLردصت ùûلا ة9زكرملا كونبلا معدب

 صنت ùûلاو ،52برغملا كنبل Ó≈ûاسألا نوناقلاب قلعتملا 40.17 مقر نوناقلا نم 5 ةداملا صن

 انوناق ةجئارلا ةيدقنلا عطقلاو ةيكنبلا قاروألا رادصإ زايتما سرامي برغملا كنب نأ òôع

 .ةكلمملا بارت لخاد

  :باسح ةدحو -

 دوقنلا نأ كلذ ،ةيداصتقالا ميقلل سايقم اñÄأ دوقنلل ةيساسألا فئاظولا ن`ب نم

 ةدحو§ ßCملا رود رارغ òôع ،ميقلل ايعجرمو ا§ßCشم اسايقم ىقبت ،باسح ةدحو اLرابتعاب

 òôع ةرداق ةفيظولا هذÄ∫ دوقنلاو .نازوألل سايق ةدحو§ مارغوليكلاو تافاسملل سايق

 نأ Û≈ûتقي ام وLو ،)... دئاوفلا ،ةلجآلا نويدلا( ةلجآلا ميقلا سايقو ةرضاëÑا ميقلا سايق

 ميقلل سايق ةدحو§ اLرودب موقت ùªح ،û=س¶لا تابثلا ضعبب دوقنلا ةميق عتمتت

 رضاëÑا jk دوقعلا نزاوتو اãÄلادعو تالماعملا رارقتسا òôع ظفاحتو ةيداصتقالا

 .53لبقتسملاو

 jk ةرفوتم C`غ ميقلل سايق ةدحو وأ باسح ةدحو§ دوقنلا ةيصاخ نأ ةقيقëÑاو

 لب ،ةرشابم تامد´ëاو علسلا ميق سايق jk اLدامتعا متي نأ نكمي ال ذإ ،ةرفشملا تالمعلا

 
51  .J.P.landan, op cit, p 9-10 ـ

 15 خ3راتب 6795 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àاب روش°م ،)2019 وينوي 21( 1440 لاوش نم 17 => رداصلا 1.19.82 مقر ف3رشلا Ü¬'ظلا ـ52

 .1ص ،2019 زويلوي
 .113 ص ،قباسلا عجرملا ،راجنلا =nع يدا'لا دبع ـ53
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 اLراعسأ تابلقت نأ امك ،54 اÄ∫ لدابتلا كلذ دعÅ متي مث ةيمسر ةلمعÅ اîمييقت نم دبال

Åشlبك ل`C jk جو ةدم`ïلعجي ،55ةîغ ا`C نأل ةلباق éةيداصتقالا ميقلل سايق ةدحو§ دمتع، 

 .56ةلجآ ةيلام غلابمب تاماßïلا نمضتت دوقع ماربإب رمألا قلعتي امدنع اميسال

  :ةيلاملا لوصألاو ميقلاو ةوÎmلا ظفhA ةادأ -

 كلذب k®و ،لبقتسملا jk اîمادختسال ةيئارشلا ةوقلاب ظافتحالا دوقنلا نمضت

éتعBC غ ،ةيلاملا لوصألا نم الصأ`C أñÄاب نع زاتمت ا˝k ب ةيلاملا لوصألاlوñÄةلويسلا ةلما§ ا، 

 .57ن`عم ماßïلا ة9وسé وأ ةمدخ وأ ةعلس ءارشل تقو يأ jk اîلامعتسا نكمي يأ

 عèرسلا C`غتلا ب…سÅ ،ةرفشملا تالمعلا jk اقالطإ ةرفوتم C`غ ةيصا´ëا هذLو

 داوملا راعسأ C`غé عم ةنراقم تارم 05 ةC`خألا تاونسلا jk اLرعس C`غé ذإ ،اãÄميق C jk`بكلاو

 Û≈ûتقي ةميقلا ن9زخت ةفيظو مييقت نأ امك ،يXابايلا ن`لا عم ةنراقم ةرم 12و ،ةيلوألا

 ةثيدح تالمع ةرفشملا تالمعلا نأ لاëÑاو ،نمزلا نم ةل9وط ةدمل ة;راقتم ةميقب ظافتحالا

 ةقالع الو ةيقيقح ةوÚCب طبترت ال اãÄميق نأ نع الضف ،اLدوجو òôع ل9وط تقو رمي ملو

 دارفألا لابقإب قلعتت لماوع ô∑إ ادانóسإ اãÄميق ددحت امن⁄و ،يقيقëÑا داصتقالا م6pب اîل

 تامp√لاب عèرسلا اLرثأتل ،ةيئارشلا اøÄردق òôع ظفاحت ال اñÄأ امك ،58اÄ∫ لماعتلا òôع

 .59اÄ≠م تاموëÑlا فقومو ،ماظنلا للخو ،ةينوßCكلإلا

 
 .46 ص ،قباسلا عجرملا ،ثوحابلا ز3زعلا دبع نب ناميلس نب هللا دبع ـ54
 اذÛi ةصا67ا لتكلا ةلسلس نمض ةلتك لوأ noع ةقداصملا ةبسانمب ن3وQتب لوأ جاتنإ دنع رالود 0.01 نم ن3وQتبلا رعس لقتنا ـ55

 رالود 40 رعس o∆إ ةنسلا سفن => عجاÖÜيل رالود o 290∆إ 2013 ةنس عفتÜ¬سو 2011 ةنس رالود o 26∆إ 2009 رياني 03 خ3راتب ماظنلا

 o∆إ 2017 ةنس ةياi< => ضفخنيل ،رالود o 20.000∆إ 2017 ةنس ن3وQتبلا رعس لصيل ،ةنسلا سفن لخاد رالود o 1000∆إ عفتري مث

 :عجار .رالود 15.000

- Cours du bitcoin depuis 2009, www.blocchains-expert.com 
56  .J.P Landou .., op.cit , p 15-  ـ

 .115 ص ،قباسلا عجرملا ،راجنلا =nع يدا'لا دبع -57
58- Sylvain Mignot : « le Bitcoin : Nature et Fonctionnement », Revue Banque et Droit, N°159, Janvier-Février 2015, p 

10. 
59- Cécile Laurent, op cit , p 17-18. 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

58 

jk نأ مادامو ،ةرفشملا تالمعلا éنيدع Lثكلا بلطتي ةلمعلا هذ`C ا نمëpîتقولاو د 

 ،ةددحم ةميق ءû≈\لل نا§ ùªم ققحتت ةيكلملا نإف ةيعفنلا ة9رظنلا روظنم نمو .ةقاطلاو

 م9وقتلل ةلباق ةيلام ةميق ةC`خألا هذîل نأ ô∑إ رظنلاب ةرفشملا تالمعلا òôع قبطني ام وLو

 .تالماعملا ءارجإ jk لمعتسé اñÄو§ jk لثمتي عفن تاذ اñÄأ امك ،دوقنلا نم غلبم لباقم

 ةيداصتقالا ةميقلا ة9رظن اÄ≠مو ةيكلملا موîفم لوح ةثيدëÑا تا9رظنلل اقفو ھنإف اC`خأو

 ةميق ءû≈\لل نوlي امدنع ققحتت ةيكلملا نإف ،نوناقلل يداصتقالا ليلحتلا òôع دنóسùû éلا

 ام ،ةرفشملا تالمعلا jk ققحم رمأ اضيأ اذLو ،ةيداصتقالا دراوملا ةردن ةجيóن ةيداصتقا

 ı≈ûا9ر قطنم ô∑إ ادانسا ةرفشملا ةلمعلل ةيداصتقا ةميق ءاطعإل ةممصم اãÄسدنL نأ ماد

  .62ةيمقر ةردن ققحي

 لعجت تنا§ ùûلا ةيديلقتلا ة9رظنلا انزواجت ام اذإ ھنإف ،لاملا موîفم ة9واز نمو

 ،54463 لصفلا Xƒ≈û jkرفلا يXدملا نوناقلا كلذب رثأت ام قفو لاملا ديدحتل اقلطنم ءû≈\لا

 ءايشألا نم ةلصحتملا عفانملا لوح روحمتي يذلا لاملل ثيدëÑا موîفملا راضحتساب ھنإف

 ماد ام ،لاومألا باب jk لخدت ةرفشملا تالمعلا نأ لوقلا نكمي ،64اÄ™لع ةبصنملا قوقëÑاو

 اÄ∫ راث˜تسالا jk ةلثمتملا اÄ™لع ةيكلملا قوقح ةسرامم نكم9و ةيلام ةميق تاذ اñÄأ

 .ضوع C`غÅ وأ ضوعÅ اÄ™ف ة9رح لlب فرصتلاو اîلامعتساو

 ام ة9ونعملا وأ ةيداملا C`غ لاومألا ةحئالب قÂÑت نأ نكمي ةرفشملا تالمعلا نأ مغرو

 ضعÅ رابتعالا ن`عÅ انذخأ ام اذإ ،لاملا ةفص باسóكال اطرش س©ل يداملا ديسجتلا نأ ماد

 ميقلاو فلؤملا قوقحو يونعملا ص´’لا ةيكلمو يراجتلا لصألا§ لاومألا فانصأ

 لوقنملا لاملاب ةرفشملا تالمعلا فييكت ضßCعùû éلا ةيساسألا ةلlشملا نإف ،ةلوقنملا

 هذîل òkعفلا دوجولا جات¶تسا ھلالخ نم نكمي رصنع يأ دوجو مدع jk لثمتت ،يونعملا

 
 .ةرفشملا ةلمعلا نيدع˘ ةيلمع نأش≠ هركذ قبس ام عجار-62
 ھلامعتساو ھيف فرصتلا ة3رحو ءïíeلاب عافتنالا => ق6õا =  ةيكلملا" :=nي ام noع Xëíeرفلا يXدملا نوناقلا نم 544 لصفلا صني-63

 "ن¬ناوقلاو مظنلا بجومب ھب لماعتلا عنمي امم نوQي ال نأ ةط3رش ،نا} ھجو يأب
 .اsدع≠ امو 286 ص ،II ج ،ق6õا ة3رظن" :ديع دلاخ -64
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 فراعتم k® امك دقنلا فئاظو عمجتسé ال ،ةرفشملا تالمعلا نإف ،لوقلا ةصالخو

 C jk`غتت دق اîل§ رومأ k®و ،ة9زكرملا كونبلاو ةلودلا معدلو ماعلا لوبقلل اLداقتفال ،اÄ™لع

 اسفانم لlشé دقو دقنلا صئاصخ ةرفشملا تالمعلا عمجتسé دق اLدنعو ،لبقتسملا

 .مويلا اÄ™لع فراعتم k® امك دوقنلل ايقيقح

 ،ةميق نودب اñÄأ Ëûعr ال ،ادوقن ةرفشملا تالمعلا رابتعا مدع نإف ،ىرخأ ةîج نمو

 اLرابتعاب حمسé ،ةمئاقلا ةينوناقلا مظنلا تنا§ اذإ ام لوح ،امئاق لؤاسóلا ىقبي كلذلو

  ؟ھل عضخت نأ نكمي يذلا لاومألا ماظن وL ام ،كلذك رمألا نا§ اذ⁄و ؟الام

 :يونعم لوقنم لام ةرفشملا ةلمعلا -2

 تالمعلا jk دوقنلا صئاصخ رفوت مدع مامأو ھنأ ô∑إ ن`ثحابلا ضعÅ بLذي

 ن9وlتبلا اîسأر òôعو تالمعلا هذL رابتعا يXدملا نوناقلا ة9واز نم نكمي ھنإف ،ةرفشملا

 غلبمب ريدقتلاو م9وقتلل ةلباق ةيلام ةميق تاذ اñÄوlل لام Iûف ،يونعم لوقنم لام ةباثمب

 نم ةسوسحم C`غ اñÄأل ،يونعم لام k®و ،لوادتلا لبقت اñÄوlل لوقنم k®و ،لاملا نم

 jk دسجتت ن9وlتب ةدحو ل§ نأ ô∑إ رظنلاب ،لقتسملا اLدوجو اîل نا§ ن⁄و ةيداملا ةيحانلا

 حمسr وحن òôع ،ىرخألا ن9وlتبلا تادحو k˝اب نع اïL`مت ةصاخ ةرفش وأ مقر لlش

 .60اÄ∫اGÑأ فرط نم اîكلمتب

 تلùû ñÄلا لودلا jk ةصاخ ،لاومألا ماظن عم امflp¶م ىقبي يأرلا اذL نأ ةقيقëÑاو

 اîل§ ةيكلملا موîفم رصانعو لاملا موîفم رصانع نأ كلذ ،Ëûيتاللا يXامرëpا ماظنلا نم

 ،61 ةيكلملا موîفم لوح تروحمت ùûلا تا9رظنلا راضحتسابف ،ةرفشملا تالمعلا jk ةرفوتم

 ةميق ءاطعإل دëpîا لد;و لمعلا لالخ نم "كول نوج" روظنم قفو ققحتت ةيكلملا نأ دجن

 ةققحم رومألا هذLو ،ةصا´ëا ةيكلملا قاطن ô∑إ ،ةعاشملا ةيكلملا قاطن نم ھجارخ⁄و لاملل

 
60- M.Roussille : "Le bitcoin :objet juridique non identifié", Revue Banque et Droit, N° 159,Janvier2015 ,p 28-29. 

 ةقبطملا ةينوناقلا تايضتقملل عضخت ةعاضب ةباثمب نابايلاو ن¬تنجرألا} لودلا ضع≠ => ةرفشملا تالمعلا áÜتع˘ قايسلا سفن =>و

 .اقباس اiˆلإ راشملا سرغXوQلا ةبتكم ةسارد عجار ،ع:اضبلا noع
61- Dobah Carré : "la nature juridique de la propriété virtuelle ", la Revue du Barreau Canadien , Vo 96,2018,p 195. 
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jk نأ مادامو ،ةرفشملا تالمعلا éنيدع Lثكلا بلطتي ةلمعلا هذ`C ا نمëpîتقولاو د 

 ،ةددحم ةميق ءû≈\لل نا§ ùªم ققحتت ةيكلملا نإف ةيعفنلا ة9رظنلا روظنم نمو .ةقاطلاو

 م9وقتلل ةلباق ةيلام ةميق ةC`خألا هذîل نأ ô∑إ رظنلاب ةرفشملا تالمعلا òôع قبطني ام وLو

 .تالماعملا ءارجإ jk لمعتسé اñÄو§ jk لثمتي عفن تاذ اñÄأ امك ،دوقنلا نم غلبم لباقم

 ةيداصتقالا ةميقلا ة9رظن اÄ≠مو ةيكلملا موîفم لوح ةثيدëÑا تا9رظنلل اقفو ھنإف اC`خأو

 ةميق ءû≈\لل نوlي امدنع ققحتت ةيكلملا نإف ،نوناقلل يداصتقالا ليلحتلا òôع دنóسùû éلا

 ام ،ةرفشملا تالمعلا jk ققحم رمأ اضيأ اذLو ،ةيداصتقالا دراوملا ةردن ةجيóن ةيداصتقا

 ı≈ûا9ر قطنم ô∑إ ادانسا ةرفشملا ةلمعلل ةيداصتقا ةميق ءاطعإل ةممصم اãÄسدنL نأ ماد

  .62ةيمقر ةردن ققحي

 لعجت تنا§ ùûلا ةيديلقتلا ة9رظنلا انزواجت ام اذإ ھنإف ،لاملا موîفم ة9واز نمو

 ،54463 لصفلا Xƒ≈û jkرفلا يXدملا نوناقلا كلذب رثأت ام قفو لاملا ديدحتل اقلطنم ءû≈\لا

 ءايشألا نم ةلصحتملا عفانملا لوح روحمتي يذلا لاملل ثيدëÑا موîفملا راضحتساب ھنإف

 ماد ام ،لاومألا باب jk لخدت ةرفشملا تالمعلا نأ لوقلا نكمي ،64اÄ™لع ةبصنملا قوقëÑاو

 اÄ∫ راث˜تسالا jk ةلثمتملا اÄ™لع ةيكلملا قوقح ةسرامم نكم9و ةيلام ةميق تاذ اñÄأ

 .ضوع C`غÅ وأ ضوعÅ اÄ™ف ة9رح لlب فرصتلاو اîلامعتساو

 ام ة9ونعملا وأ ةيداملا C`غ لاومألا ةحئالب قÂÑت نأ نكمي ةرفشملا تالمعلا نأ مغرو

 ضعÅ رابتعالا ن`عÅ انذخأ ام اذإ ،لاملا ةفص باسóكال اطرش س©ل يداملا ديسجتلا نأ ماد

 ميقلاو فلؤملا قوقحو يونعملا ص´’لا ةيكلمو يراجتلا لصألا§ لاومألا فانصأ

 لوقنملا لاملاب ةرفشملا تالمعلا فييكت ضßCعùû éلا ةيساسألا ةلlشملا نإف ،ةلوقنملا

 هذîل òkعفلا دوجولا جات¶تسا ھلالخ نم نكمي رصنع يأ دوجو مدع jk لثمتت ،يونعملا

 
 .ةرفشملا ةلمعلا نيدع˘ ةيلمع نأش≠ هركذ قبس ام عجار-62
 ھلامعتساو ھيف فرصتلا ة3رحو ءïíeلاب عافتنالا => ق6õا =  ةيكلملا" :=nي ام noع Xëíeرفلا يXدملا نوناقلا نم 544 لصفلا صني-63

 "ن¬ناوقلاو مظنلا بجومب ھب لماعتلا عنمي امم نوQي ال نأ ةط3رش ،نا} ھجو يأب
 .اsدع≠ امو 286 ص ،II ج ،ق6õا ة3رظن" :ديع دلاخ -64
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 Xƒ≈û jkرفلا ةلودلا سلجم تب دقو ،ةلمعلا هذÄ∫ لماعتلا تادئاع ھل عضخت نأ بجي يذلا

Lسا ثيح ،2018 ل9ربأ 26 خ9راتب رداصلا رارقلا بجومب اياضقلا هذóإ دن∑ô 516 لصفلا 

 لوقنم لام اñÄأب فيكت "ن9وlتبلا" تادحو نأ ô∑إ صلخيل Xƒ≈ûرفلا يXدملا نوناقلا نم

 ı≈ûرع لlشÅ ةرفشملا ةلمعلا ت9وفت نع جتان ح;ر نم ص´’لا ھققحي ام نأو ،يونعم

 عضخ9و ،ةلوقنم الاومأ نوتوفي امدنع دارفألا ھققحي يذلا ةميقلا ضئاف باب jk لخدي

 ةماعلا ةنودملا نم VH 150 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا حا;رألا òôع ةب9رضلل كلذب

 ةلمعلا ءارشل ةيدايتعالا ةسرامملا ةجيóن حا;رأ نم ص´’لا ھققحي ام امأ ،بئارضلل

 ا9راجت اطاشX ىقبي يذلا ،اîعيب ةي¶ب تالوقنملا ءارش باب jk لخديف ،اîعيب ةي¶ب ةرفشملا

 ن9وlتبلا تادحو ةلدابمب رمألا قلعé ن⁄و ùªح ،ةراجتلا ةنودم نم L 110-1 لصفلل اقبط

 ة9راجتلا حا;رألا òôع ةب9رضلل طاش¶لا اذL دئاع كلذب عضخ9و ،ىرخأ تالوقنمب

 .71ةيعانصلاو

 :ءادأ ةليسو ةرفشملا ةلمعلا -3

éتعBC فا تادحو ةرفشملا تالمعلاßCلعجي يذلا رمألا ،ةيداصتقا ةميق تاذ ةيضاîا 

 ام نأ C`غ ،ةقباسلا ةطقنلا jk ھليصفت مت ام قفو ،يونعملا لوقنملا لاملا موîفم ô∑إ برقأ

 ةرابع k® ىرخأ ةîج نمو ةرفشم تادحو نع ةرابع ةîج نم اñÄأ وL ،ةرفشملا تالمعلا ï`مي

 وLو ،لتكلا ةلسلس ماظن ô∑إ ادانóسا ةرفشملا تالمعلا ةطساوب تالماعملا ءارجإل ماظن نع

 ةجودزملا ةفيظولا هذÄ∫ اضيأ رثأتت ةرفشملا تالمعلل يXوناقلا فييكتلا ةلأسم لعجي ام

 تBCتعا ن`ح ،ةي;روألا لدعلا ةمكحم ھيلإ تبLذ يذلا وحنلا òôع ةرفشملا تالمعلل

 نأش اñÄأش ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعم ةيقافتا ءادأ ةليسو "ن9وlتبلا"

 .ىرخألا ةينوناقلا ءادألا لئاسوو ،ةلمعلاب ةقلعتملا تايلمعلا

 ةكرش سسأ"æô "Hedquistدي يد9وس نطاوم نو§ jk ةيضقلا عåاقو ص´Âتتو

 ."ةنوركلا".ةيد9وسلا ةلمعلا òôع ءانب ددحم رعس ô∑إ ادانóسا "ن9وlتبلا" ةيلمع عي;و ءارشل
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 òôع ةلادلا رصانعلاو يراجتلا لصألا òôع ةلادلا رصانعلا رارغ òôع ،ةرفشملا تالمعلا

 .ماقرأ ةلسلس درجم فاطملا ةياjk ñÄ تالمعلا هذL ىقبت ذإ ،يونعملا ص´’لا ةيكلم

 ھلعجت ةمزأ ش©عk r∑اëÑا لاومألا ماظن نأ ،65ھقفلا ضعÅ ىري قايسلا اذjk Lو

 لئاسم درجم اñÄو§ مغر ةيداصتقالا ةميقلا تاذ ءايشألا نم ةعومجم ءاوتحا نع ازجاع

 ة9رظن jk رظنلا ةداعإ Û≈ûتقي ام وLو ،اLدوجو òôع سوسحم ليلد يأ دجوي الو ةيضاßCفا

 ةيكلملا" ب ھيلع ˇÂطصي نأ نكمي ام نأشÅ ة;وجأ ميدقت عيطتسùª éح ،ةيكلملا

 مس⁄و )Email( يXوßCكلإلا ديBCلا ةيكلم رارغ òôع ،Propriété vertuel"66""ةيضاßCفالا

 Ëûعr ال كلذ نإف ،ةيضاßCفا تايكلم وأ الاومأ تنا§ ن⁄و لاومألا هذL نأ رابتعاب،67قاطنلا

 .68ةيمLو تايكلم وأ لاومأ اñÄأ

 ةحارص نوناقلا عنمي ال ùûلا ءايشألاو لاومألا ل§ لمشé تالماعملا ةرئاد نأ امك

 تزرفأو لماعتلا ةرئاد تعسéا امل§ لاومألا ماظن روطتي نأ Û≈ûتقي امم ،69 اÄ∫ لماعتلا

 ام قفو ،ةيضاßCفا لاومأب رمألا قلعé ن⁄و ùªح ،ةيكلملل ىرخأ الاlشأ وأ ةديدج الاومأ

 لثمي يدام Lmغ قح" :اñÄأب لاومألا نم عونلا اذL ف9رعé نأشÅ ھقفلا ضعÅ ھيلإ بLذ

 70."ةيداصتقا ةميق

 نأشXƒ≈û Åرفلا ةلودلا سلجم òôع اياضق عÁرأ تضرع نأو قبس ،قايسلا اذjk Lو

 û=9رضلا راطإلا ديدحتل قلطنمك ،"ن9وlتب" ةرفشملا ةلمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا ديدحت

 
65- F.Zenati :"pour une Rénovation de la théorie de la propriété revue trim. du droit civil"1993 ,p 305. 
66- Hugues Nsiongain : la propriété dans l’univers virtuel » mémoire de maitrise (master2) faculté de droit, université de 

versaille, 2008, p8. 
 88.13 مقر نوناقلا نم 02 ةداملا نم 3 ةرقفلا تصن ثيح ،قاطنلا مسإ ةيكلم ،ي.رغملا نوناقلا => ةيضاÖÜفالا ةيكلملا روص نم -67

 يXوÖÜكلإلا عقوملا ناونع ديدحت نم نكمي ،تîنÖÜنألا ةكبش noع ماظن وs قاطنلا مسا" :=nي ام noع رش°لاو ةفاõ;لاب قلعتملا

 ق3رط نع وأ ،رشابم لQش ،ھتيلوؤسم تحت قاطنلا مسا زBÀ متي يرابتعا وأ ي˘اذ صÙ7 ھكلمي ،راوزلا فرط نم ھيلإ ذافنلاو

 .طيسو
 .375 ص ةحورطأ ،زاöÀا ة3رظن-68
 نوQت نأل اsدحو �˜صت لماعتلا ةرئاد => ةلخادلا ة3ونعملا قوق6õاو لاعفألاو ءايشألا " :=nي ام noع ع.ل.ق نم 57 لصفلا صني-69

 ." اi<أش≠ لماعتلا ةحارص نوناقلا مرحي ال deلا ءايشألا عيمج لماعتلاةرئاد => لخد3و ،ماÖCلالل الحم
70- Dobah carré, op cit, p202.  
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 Xƒ≈û jkرفلا ةلودلا سلجم تب دقو ،ةلمعلا هذÄ∫ لماعتلا تادئاع ھل عضخت نأ بجي يذلا

Lسا ثيح ،2018 ل9ربأ 26 خ9راتب رداصلا رارقلا بجومب اياضقلا هذóإ دن∑ô 516 لصفلا 

 لوقنم لام اñÄأب فيكت "ن9وlتبلا" تادحو نأ ô∑إ صلخيل Xƒ≈ûرفلا يXدملا نوناقلا نم

 ı≈ûرع لlشÅ ةرفشملا ةلمعلا ت9وفت نع جتان ح;ر نم ص´’لا ھققحي ام نأو ،يونعم

 عضخ9و ،ةلوقنم الاومأ نوتوفي امدنع دارفألا ھققحي يذلا ةميقلا ضئاف باب jk لخدي

 ةماعلا ةنودملا نم VH 150 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا حا;رألا òôع ةب9رضلل كلذب

 ةلمعلا ءارشل ةيدايتعالا ةسرامملا ةجيóن حا;رأ نم ص´’لا ھققحي ام امأ ،بئارضلل

 ا9راجت اطاشX ىقبي يذلا ،اîعيب ةي¶ب تالوقنملا ءارش باب jk لخديف ،اîعيب ةي¶ب ةرفشملا

 ن9وlتبلا تادحو ةلدابمب رمألا قلعé ن⁄و ùªح ،ةراجتلا ةنودم نم L 110-1 لصفلل اقبط

 ة9راجتلا حا;رألا òôع ةب9رضلل طاش¶لا اذL دئاع كلذب عضخ9و ،ىرخأ تالوقنمب

 .71ةيعانصلاو

 :ءادأ ةليسو ةرفشملا ةلمعلا -3

éتعBC فا تادحو ةرفشملا تالمعلاßCلعجي يذلا رمألا ،ةيداصتقا ةميق تاذ ةيضاîا 

 ام نأ C`غ ،ةقباسلا ةطقنلا jk ھليصفت مت ام قفو ،يونعملا لوقنملا لاملا موîفم ô∑إ برقأ

 ةرابع k® ىرخأ ةîج نمو ةرفشم تادحو نع ةرابع ةîج نم اñÄأ وL ،ةرفشملا تالمعلا ï`مي

 وLو ،لتكلا ةلسلس ماظن ô∑إ ادانóسا ةرفشملا تالمعلا ةطساوب تالماعملا ءارجإل ماظن نع

 ةجودزملا ةفيظولا هذÄ∫ اضيأ رثأتت ةرفشملا تالمعلل يXوناقلا فييكتلا ةلأسم لعجي ام

 تBCتعا ن`ح ،ةي;روألا لدعلا ةمكحم ھيلإ تبLذ يذلا وحنلا òôع ةرفشملا تالمعلل

 نأش اñÄأش ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعم ةيقافتا ءادأ ةليسو "ن9وlتبلا"

 .ىرخألا ةينوناقلا ءادألا لئاسوو ،ةلمعلاب ةقلعتملا تايلمعلا

 ةكرش سسأ"æô "Hedquistدي يد9وس نطاوم نو§ jk ةيضقلا عåاقو ص´Âتتو

 ."ةنوركلا".ةيد9وسلا ةلمعلا òôع ءانب ددحم رعس ô∑إ ادانóسا "ن9وlتبلا" ةيلمع عي;و ءارشل

 
713 eme chambre, 26/04/2018, N°417809. –Arrêt du conseil d’état  - 
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 نأش اñÄأش ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعملا ةيلاملا تايلمعلا باب jk لخدت

 ةîجوملا نم 135 ةداملا نم e.1 ةرقفلا بجومب ةافعملاو ةلمعلا òôع ةبصنملا تايلمعلا

 .ةي;روألا

 ةطساوب تالماعملا يفعé يÁروألا داحتالا لود تحبصأ ،رارقلا اذL رثإ òôعو

 مظنت تحبصأ لودلا ضعÅ نأ امك ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةرفشملا تالمعلا

 نوناقلا بجومب اãÄمظن ùûلا اسXرفل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ن9وlتبلاب لماعتلا تاصنم

  .201973-486 مقر راطإلا

 انوناق ةمظنم Lmغ ةيداصتقا ةميق ةرفشملا تالمعلا -4

 نأ ،ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا صوصخب هركذ قبس ام لالخ نم ˇÿتي

 ةيحانلا نم لما§ لlشÅ اCL`طأتو تالمعلا هذL ميظنت jk فعسé ال ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا

 رفوتت ال Iûف اãÄيمسé مغرو ةرفشملا تالمعلا نأ òôع عامجإ كانL ةîج نمف ،ةينوناقلا

 ةîج نمو ،ءادأ ةليسو اLرابتعاب ماعلا لوبقلا اîسأر òôعو ةلمعلاو دوقنلا صئاصخ òôع

 مدطصت ،ا9ونعم الوقنم الام ةرفشملا تالمعلا رابتعا ô∑إ تبLذ ùûلا تالواoÑا نإف ىرخأ

Åلثمتت ةينوناق ةبقع jk وناق راطإ دوجو مدعXع– يòô لقألا jk رغملا نوناقلاÁمظني -ي 

 تانايبلا ةيكلم مظنت ةينوناق صوصن ةيأ ةعاسلا دëÑ دجوت الو ،ةيضاßCفالا ةيكلملا

 ص´’لا ةيكلمو يراجتلا لصألا§ ة9ونعملا لاومألا ضعÅ ميظنت مغرف ،ةيتامولعملا

 ،74 بوساëÑا جمارب òôع ة9ركفلا ةيكلملا كلذ jk امب ة9ركفلا ةيكلملا ميظنت مغرو ،يونعملا

 ،ةيداصتقا ةميق ھل لامك اLدوجو دسجت ىرخأ ءايشأب اîطابتراب ï`متت لاومألا هذL نإف

 
73486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, (loi pacte).-Loi N°2019 - 

 ل} ، "بوسا6õا جمانرب" �˜طصمب دصقي" =nي ام noع فلؤملا قوقحب قلعتملا 02.00 مقر نوناقلا نم 1 ةداملا نم 13 ةرقفلا صنت- 74

 اsزومر كفل ةلباق ةماعد => جمدت امنيح - نكمت ىرخأ ةق3رط يأب وأ موسرب وأ زومرب وأ تاملQب ا4iع áÜعملا تاميلعتلا نم ةعومجم

 ة6Àاعم noع ةرداق ةينوÖÜكلإ ةق3رط يأب وأ بوساح ةطساوب ةجيãن noع لصحت وأ ، ةددحم ةم'م ققحت وأ زجنت نأ - ةلآ ةطساوب

  "تامولعملا
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 تنا§ اذإ ام لوح û=9رضلا نوناقلا ةنëp يأر بلط ،طاش¶لا اذL ةسرامم jk أدبي نأ لبقو

 .ةميقلا òôع ةب9رضلل عضخت ھتكرش اÄ"رجتس ùûلا تايلمعلا

 BCتعé اÄ∫ مايقلا "Hedquist" ديسلا ةكرش مßïعùû éلا تايلمعلا نأ ةنÂpلا تباجأ

 ةئف نمض لخدت كلذل اعبت اñÄأو ،ةلومع لباقم فرص ةمدخ ةينوناقلا ةيحانلا نم

 نم 135 لصفلا نم 1 ةرقفلا بجومب ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعملا تامد´ëا

 ةرادإ عفد ام وLو .BC 2006نون jk 28 ةخرؤملا CE/112/2016 مقر ةي;روألا ةîجوملا

 jk د9وسلاب ايلعلا ةمكoÑاب ة9رادإلا ةفرغلا مامأ نعط ميدقت ô∑إ ةيد9وسلا بئارضلا

 اîمدقت ùûلا ةمد´ëا نأ ساسأ òôع ،û=9رضلا نوناقلا ةنëp نع رداصلا يأرلا ةîجاوم

 ô∑إ ادانóسا ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعم C`غ "Hedquist" ديسلا ةكرش

 ةي;روألا ةمكoÑا يأر بلط ô∑إ د9وسلاب ايلعلا ةمكoÑا عفد ام وLو ،يد9وسلا نوناقلا

 ةمدخ "Hedquist" ديسلا طاشBC Xتعr لL :ن`يلاتلا ن`لاؤسلا اÄ™لع تحرط ثيح ،لدعلل

 ؟بئارضلا نم ةافعم ةمد´ëا هذL لLو ؟لباقمب

 ر;وتكأ 22 خ9راتب اÄ≠ع رداصلا رارقلا بجومب لدعلل ةي;روألا ةمكoÑا تباجأ

 اعادي⁄وأ ا9راج اباسح BCتعr نأ نكمي ال ن9وlتبلا ماظن نأ ô∑إ تبLذ ثيح ،201572

 ةيدقاعé ءافو ةليسو هرابتعاب ،ة9راجتلا قاروألا k˝ا;و كيشلا ھبشr الو لاومألا سوؤرل

 ةيدام الاومأ BCتعé ال اñÄأ امك ،ثلاث فرط لبق نم لخدت نود اÄ™فرط ن`ب ةرشابم لماعتلل

 jk اÄ™لع صوصنملا تا§رشلا صصح و مîسألا òôع ةقبطملا ماlحألل عضخت نأ نكمي الو

 ال ن9وlتبلا نأ ô∑إ رظنلاب ،ركذلا ةفلاسلا ةي;روألا ةîجوملا نم 135 ةداملا نم F.1 ةرقفلا

 نأ ô∑إ C`خألا jk ةي;روألا لدعلا ةمكحم صلختل ،يونعم ص´∆ jk ةيكلملل اقح لثمي

 لوبق نأو لباقمب ةمدخ BCتعHedquist" é" ديسلا ةكرش اLرشابóس ùûلا تايلمعلا

 اîلعجت ،ةيديلقتلا ءادألا لئاسول ةليدب ءادأ ةليسوك ن9وlتبلا ةلمعÅ تالماعملا فارطأ

 
72de justice de l’Union  264/14, skatteverket contre David Hedquist, cinquième chambre de la cour-Affaire C -

européenne. 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

62 

 نأش اñÄأش ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةافعملا ةيلاملا تايلمعلا باب jk لخدت

 ةîجوملا نم 135 ةداملا نم e.1 ةرقفلا بجومب ةافعملاو ةلمعلا òôع ةبصنملا تايلمعلا

 .ةي;روألا

 ةطساوب تالماعملا يفعé يÁروألا داحتالا لود تحبصأ ،رارقلا اذL رثإ òôعو

 مظنت تحبصأ لودلا ضعÅ نأ امك ،ةفاضملا ةميقلا òôع ةب9رضلا نم ةرفشملا تالمعلا

 نوناقلا بجومب اãÄمظن ùûلا اسXرفل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ن9وlتبلاب لماعتلا تاصنم

  .201973-486 مقر راطإلا

 انوناق ةمظنم Lmغ ةيداصتقا ةميق ةرفشملا تالمعلا -4

 نأ ،ةرفشملا تالمعلل ةينوناقلا ةعيبطلا صوصخب هركذ قبس ام لالخ نم ˇÿتي

 ةيحانلا نم لما§ لlشÅ اCL`طأتو تالمعلا هذL ميظنت jk فعسé ال ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا

 رفوتت ال Iûف اãÄيمسé مغرو ةرفشملا تالمعلا نأ òôع عامجإ كانL ةîج نمف ،ةينوناقلا

 ةîج نمو ،ءادأ ةليسو اLرابتعاب ماعلا لوبقلا اîسأر òôعو ةلمعلاو دوقنلا صئاصخ òôع

 مدطصت ،ا9ونعم الوقنم الام ةرفشملا تالمعلا رابتعا ô∑إ تبLذ ùûلا تالواoÑا نإف ىرخأ

Åلثمتت ةينوناق ةبقع jk وناق راطإ دوجو مدعXع– يòô لقألا jk رغملا نوناقلاÁمظني -ي 

 تانايبلا ةيكلم مظنت ةينوناق صوصن ةيأ ةعاسلا دëÑ دجوت الو ،ةيضاßCفالا ةيكلملا

 ص´’لا ةيكلمو يراجتلا لصألا§ ة9ونعملا لاومألا ضعÅ ميظنت مغرف ،ةيتامولعملا

 ،74 بوساëÑا جمارب òôع ة9ركفلا ةيكلملا كلذ jk امب ة9ركفلا ةيكلملا ميظنت مغرو ،يونعملا

 ،ةيداصتقا ةميق ھل لامك اLدوجو دسجت ىرخأ ءايشأب اîطابتراب ï`متت لاومألا هذL نإف

 
73486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, (loi pacte).-Loi N°2019 - 

 ل} ، "بوسا6õا جمانرب" �˜طصمب دصقي" =nي ام noع فلؤملا قوقحب قلعتملا 02.00 مقر نوناقلا نم 1 ةداملا نم 13 ةرقفلا صنت- 74

 اsزومر كفل ةلباق ةماعد => جمدت امنيح - نكمت ىرخأ ةق3رط يأب وأ موسرب وأ زومرب وأ تاملQب ا4iع áÜعملا تاميلعتلا نم ةعومجم

 ة6Àاعم noع ةرداق ةينوÖÜكلإ ةق3رط يأب وأ بوساح ةطساوب ةجيãن noع لصحت وأ ، ةددحم ةم'م ققحت وأ زجنت نأ - ةلآ ةطساوب

  "تامولعملا
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 تالمعلاب لماعتلا لمشé ال تاءان„تسالا هذLو ،ركذلا ةفلاسلا 18 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 .ةرفشملا

 مدعو ،ةرفشملا تالمعلا ءاوتحا òôع ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا ةردق مدع نأ C`غ

 ةميق ةيأ نودب اñÄأ Ëûعr ال ،لاومألا نم لام تالمعلا هذL رابتعال يXوناقلا ساسألا رفوت

 ديدحت نكمأ املو ،تالمعلا هذL ةطساوب تالدابمو تالماعم ءارجإ نكمأ امل ال⁄و ،ةيداصتقا

 .ةيديلقتلا تالمعلا ô∑إ رظنلاب اLرعس

 òôع درمتت ،ةيضاßCفا ةيداصتقا اميق ىقبت ةرفشملا تالمعلا نإف ،لوقلا ةصالخو

 ˇëاصملا ةرئاد نم اîلقنو اîميظنتل è≥kرشé لخدت ô∑إ جاتحت اÄ≠كلو ،ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا

 تايلوؤسملا ب©ترتو ،اÄ™لع ةبصنملا ةيكلملا ةيامëÑ ،77ةينوناقلا ˇëاصملا ةرئاد ô∑إ ةيعقاولا

 تالمعلا هذL لالغتساب رمألا قلعتي امدنع اميسال ،اãÄطساوب ةزجنملا تالماعملا نع

 .ةعورشم C`غ لامعأ jk ةرفشملا

 

 :ةمmرklاو ةرفشملا تالمعلا :ايناث

 نأشÅ هركذ قبس ام راضحتسا ،ةم9رëpاب ةرفشملا تالمعلا ةقالع ةلأسم ثحب Û≈ûتقي     

 نأ نكمي ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا نا§ اذإ ام ديدحتل ،تالمعلا هذîل ةينوناقلا ةعيبطلا

rتعBC ةم9رج jk و ،)أ( ھتاذ دحjk ع فوقولا سكعلا ةلاحòô ا روصëpلا ةم9رùû نأ نكمي 

 .)ب(ةرفشملا تالمعلاب ةلص تاذ نوlت

 
 نمض لخدت تماد ام ،ةيام6õا بجوتس˘ ةيداصتقا ميقك ةرفشملا تالمعلاب فاÖÜعالاب قلعتي اميف ام'م ارود ءاضقلا بعلي دقو -77

 هاجتالا :ناsاجتا اÛiذاجتي ةدجتسملا �6اصملا ن¬نقت ةرورض ةلأسم نأ o∆إ صوص67ا اذÛi ةراشإلا ردجتو ،ةعورشملا تالماعملا قاطن

 لئاسم نم ةنيعم ةõ˜صم áÜتع˘ ال ثيحب ،ن¬نقتلا ةرورض ةلاح => =êıرشãلا لخدتلا ةركف نع عفادي يذلا Kelcen ةماعزب =nكشلا

 ةيعامتجالا ةسردملا بsذت لباقملاب ،اiˆمحي deلا فارعألا نم افرع رقأ وأ ،ح3رص صنب ا'مظنو عرشملا لخدت اذإ الإ نوناقلا

 و1íe sاقلا رابتعاب ،ن¬نقتلا ةرورضل ةعرس≠ بيجتسêو ةنورم 6Üكأ ىقبي ي:اضقلا داi~جالا نأ o∆إ ،ي3Qرمألا ھقفلا ةماعزب ةيعقاولا

 :صوص67ا اذÛi عجار ،يXوناقلا غارفلا ةلاح رعشãس« نم لوأ

- J-Carbonnier : « sociologie juridique » P.V.F, Paris 1978, p :384 et s. 
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 ،75يراجتلا لصألل ةبس¶لاب ،...تاودألاو تادعملاو عåاضبلاو يراجتلا مسإلا رارغ òôع

 ةبس¶لاب رقملاو لامسأرلاو ،بوساhAا جماlmل ةبس¶لاب ةلآلاو ةماعدلاو موسرلاو تاملlلاو

 ماقرأ درجم ةرفشملا تالمعلا ىقبت ن`ح jk ،ةكرشÅ رمألا قلعتي امدنع يونعملا ص´’لل

 .لاومألا نم الام  اLرابتعاب يXوناق ميظنت يأب ةعاسلا دëÑ ىظحت ال تارفشو

 نكمي نا§ فييكتلا اذL نإف ،ءادأ ةليسو ةرفشملا تالمعلا رابتعاب قلعتي اميف امأ

 قلعتملا 103.12 مقر نوناقلا نم 6 ةداملا نأ ماد ام ،يÁرغملا عèرشóلا لظ jk الوبقم نوlي نأ

 ùûلا تاودألا عيمج" ءادأ لئاسو BCتعé ،اîمكح jk ةBCتعملا تائيîلاو نامتئالا تاسسؤمب

 ةلمعتسملا ةينقتلا ةق9رطلا وأ ةماعدلا تنا§ امفيك لاومأ ل9وحت نم ص´∆ يأ نكمت

 ةينوßCكلإلا دوقنلل اصاخ امكح تدرفأ ةيناثلا اøÄرقف jk ةداملا سفن نأ C`غ ،76"كلذل

 لثمت ةميقك ةفرعملا ةينوßCكلالا دوقنلا ءادأ ةليسو كلذك BCتعé" :ھنا òôع تصن امدنع

 ô∑وألا ةرقفلا jk اماع امكح عضو دق نا§ نإ و عرشملا نأ Ëûعr ام وLو ،"ردصملا òôع انيد

 ةد9رف ةرقف ھصيصختب ھنإف ،ةرفشملا تالمعلا لمشr نأ نكمي ركذلا ةفلاسلا 6 ةداملا نم

 ةفاضإ نأشÅ ل9وأت يأ عنمي ،ءادألا لئاسو لاlشأ نم ديدج لlشك ةينوßCكلالا تالمعلل

 ةفلاسلا 6 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk ةدراولا ةماعلا ةغايصلا ô∑إ ادانسإ ةديدج ءادأ لئاسو

 لئاسو ةحئال ô∑إ مضني نأ نكمي ال ءادألا لئاسو لاlشأ نم ديدج لlش ل§ ثيحب ،ركذلا

 òôع عنمت نوناقلا سفن نم 185 ةداملا نأ امك .ةحارص عرشملا ھمظني مل ام ءادألا

 دامتعالا ةصخر òôع ھلوصحب الإ ءادألاب ةقلعتملا تايلمعلل ةيدايتعالا ةسرامملا صا´∆ألا

 jk اÄ™لع صوصنملا تاءان„تسالا دحأب رمألا قلعتي مل ام ،ءادأ ةسسؤم وأ نامتئا ةسسؤمك

 
 لاومألا ل} اضيأ لمشêو .ة3راجت ةعمسو ءانjز noع اjوجو يراجتلا لصألا لمتش«"=nي ام noع ةراجتلا ةنودم نم 80 ةداملا صنت-75

 تاءارjو تاودألاو تادعملاو ع:اضبلاو يراجتلا ثاثألاو ءاركلا => ق6õاو راعشلاو يراجتلا مسالا} لصألا لالغتسال ة3رورضلا ىرخألا

 وأ ةيعانصلا ةيكلملا قوقح ل} ةماع ةفصjو ةيعانصلا جذامنلاو موسرلاو ةمد67او ةراجتلاو عنصلا تامالعو صخرلاو عاÖÜخالا

 ".لصألاب ةقõ˜ملا ةينفلا وأ ةيبدألا
 لتكلا ةلسلس راطإ => لدابتلل ماظنك تالمعلا هذs ن¬jو تادحو} ةرفشملا تالمعلا ن¬ب C¬يمتلا نأش≠ هركذ قبس ام عجار-76

blockchain. 
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 تالمعلاب لماعتلا لمشé ال تاءان„تسالا هذLو ،ركذلا ةفلاسلا 18 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 .ةرفشملا

 مدعو ،ةرفشملا تالمعلا ءاوتحا òôع ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا ةردق مدع نأ C`غ

 ةميق ةيأ نودب اñÄأ Ëûعr ال ،لاومألا نم لام تالمعلا هذL رابتعال يXوناقلا ساسألا رفوت

 ديدحت نكمأ املو ،تالمعلا هذL ةطساوب تالدابمو تالماعم ءارجإ نكمأ امل ال⁄و ،ةيداصتقا

 .ةيديلقتلا تالمعلا ô∑إ رظنلاب اLرعس

 òôع درمتت ،ةيضاßCفا ةيداصتقا اميق ىقبت ةرفشملا تالمعلا نإف ،لوقلا ةصالخو

 ˇëاصملا ةرئاد نم اîلقنو اîميظنتل è≥kرشé لخدت ô∑إ جاتحت اÄ≠كلو ،ةمئاقلا ةينوناقلا رطألا

 تايلوؤسملا ب©ترتو ،اÄ™لع ةبصنملا ةيكلملا ةيامëÑ ،77ةينوناقلا ˇëاصملا ةرئاد ô∑إ ةيعقاولا

 تالمعلا هذL لالغتساب رمألا قلعتي امدنع اميسال ،اãÄطساوب ةزجنملا تالماعملا نع

 .ةعورشم C`غ لامعأ jk ةرفشملا

 

 :ةمmرklاو ةرفشملا تالمعلا :ايناث

 نأشÅ هركذ قبس ام راضحتسا ،ةم9رëpاب ةرفشملا تالمعلا ةقالع ةلأسم ثحب Û≈ûتقي     

 نأ نكمي ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا نا§ اذإ ام ديدحتل ،تالمعلا هذîل ةينوناقلا ةعيبطلا

rتعBC ةم9رج jk و ،)أ( ھتاذ دحjk ع فوقولا سكعلا ةلاحòô ا روصëpلا ةم9رùû نأ نكمي 

 .)ب(ةرفشملا تالمعلاب ةلص تاذ نوlت

 
 نمض لخدت تماد ام ،ةيام6õا بجوتس˘ ةيداصتقا ميقك ةرفشملا تالمعلاب فاÖÜعالاب قلعتي اميف ام'م ارود ءاضقلا بعلي دقو -77

 هاجتالا :ناsاجتا اÛiذاجتي ةدجتسملا �6اصملا ن¬نقت ةرورض ةلأسم نأ o∆إ صوص67ا اذÛi ةراشإلا ردجتو ،ةعورشملا تالماعملا قاطن

 لئاسم نم ةنيعم ةõ˜صم áÜتع˘ ال ثيحب ،ن¬نقتلا ةرورض ةلاح => =êıرشãلا لخدتلا ةركف نع عفادي يذلا Kelcen ةماعزب =nكشلا

 ةيعامتجالا ةسردملا بsذت لباقملاب ،اiˆمحي deلا فارعألا نم افرع رقأ وأ ،ح3رص صنب ا'مظنو عرشملا لخدت اذإ الإ نوناقلا

 و1íe sاقلا رابتعاب ،ن¬نقتلا ةرورضل ةعرس≠ بيجتسêو ةنورم 6Üكأ ىقبي ي:اضقلا داi~جالا نأ o∆إ ،ي3Qرمألا ھقفلا ةماعزب ةيعقاولا

 :صوص67ا اذÛi عجار ،يXوناقلا غارفلا ةلاح رعشãس« نم لوأ

- J-Carbonnier : « sociologie juridique » P.V.F, Paris 1978, p :384 et s. 
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 قلطنم نم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا م9رجت ةلأسم ةشقانم بجي ھيلع ءان;و

 هرابتعاب يåانëpا نوناقلا ماlحأ ô∑إ ادانóسإ امإ ،لمعلا اÄ∫ يراëpا ةينوناقلا صوصنلا

 نوناقك ةلصلا تاذ ةصا´ëا صوصنلا ضعÅ لالخ نم وأ ،باقعلاو م9رجتلل ماعلا راطإلا

 .يlنبلا نوناقلاو كرامëpا ةنودمو فرصلا

 ةلمعلاب لماعتلا ةيعورشم ىدم òôع مكÂÑل يÁرغملا ءاضقلل ةصرفلا تحيتأ دقلو

 تضق نأو قبس ثيح ،ةصا´ëا ن`ناوقلاو يåانëpا نوناقلا ة9واز نم "ن9وlتب" ةرفشملا

 ةحنج لجأ نم "ن9وlتبلا" ةلمعÅ الماعé ن`مãÄم ةنادإب ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكoÑا

 لصفلا jk اãÄ;وقع òôعو اÄ™لع صوصنملا انوناق ةلوادتملا دوقنلا ماقم موقت تالمعÅ لوادتلا

 ةلمعلا نأ اعقاو تباثلا نا§ امل" :ھنأب اîمكح ةمكoÑا تللع دقو ،يåانëpا نوناقلا نم 339

 يدام دوجو اîل س©ل ،ةيضاßCفا ةيمقر ةلمع k® اîلوادت لجأ نم ن`مãÄملا ةعÅاتم عوضوم

 عطق نم انوناق ةلوادتملا ةيديلقتلا تالمعلا§ ددحم û¸سر رعس اذكو ،سوملمو ن`عم

 تايجمرب قفو ت©نßCنألا ةكبش BCع C`فشóلا أدبم òôع دمتعé امن⁄و ،اCL`غو ةيدقن قاروأو

 ن`ب نم دعé ال اñÄو§و برغملاب فرصلا ماظنل ةعضاخ C`غ كلذك اñÄوlلو ،ةنيعم تايلآو

 ريذحتلا ô∑إ يمري ھنع û¸سر نايب اÄ#جومب رداصلاو برغملا كنب فرط نم ةدمتعملا تالمعلا

 تاذ ةلمع ىقبت ،ةيماظنلا C`غ كلت اîصئاصخ نم مغرلا òôعو ھنإف ،اÄ∫ لماعتلا نم

 ةميقل û¸قر ليثمت تاذ اñÄأ jk اساسأ ةلثمتملاو انوناق ةلوادتملا دوقنلا§ يفيظو سايقم

 لدابتلل ةليسو§ مدختسéو ،ت©نßCنألا ةكبش BCع يXوßCكلإ لlش jk ةقثومو ةنزخم ةيلام

 ىدحإب اÄ∫ لماعتلا ققحت دنع اÄ∫ ن`لماعتملا ضارغأ فلتخم قيقحتل يXوßCكلإ عفد ةادأو

 لlش ددحت ملو ةماع تءاج ھتايضتقم نأ ماد ام ،ةعÅاتملا لصفب ةدراولا روصلا

 .82"اîلوادت مرopا ةلمعلا jk ةنيعم صئاصخو

 
 ةيjرغملا ةلöÀا ،"ناسXإلا قوق6õ ةيjروألا ةمكöõا تاداi~جا لالخ نم ةلداعلا ةيئان6Àا ةمكاöõا مو'فم" :ير'فلا Híeافلا فسوي -

 .155 :ص ،2003 ،39 ددع ،ةيمنتلاو ةيلöõا ةرادإلل
 .روش°م Ü¬غ 18-1250 مقر فلملا => 25/02/2019 خ3راتب رداص ،ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح-82
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 ؟ةم8رج ةرفشملا ةلمعلاب لماعتلا ()تع% ل# -أ

 ةيلاملاو داصتقالا ةرازوو ليماسرلا قوسل ةي;رغملا ةئيîلاو برغملا كنب ردصأ

 اطاشX اLرابتعاب "ن9وlتبلا" ةلمعÅ لماعتلا نم رذحي ا§ßCشم اغالب BC 2017نون 21 خ9راتب

 بلقتو نو;زلل يåامح راطإ بايغÅ ةطبترملا رطا´oا نم ةعومجم òôع يوطني ،مظنم C`غ

 jkو .78ةC`ط´ëا مئارëpا ضعÅ باlترا jk اîلامعتسا ةيناlم⁄و ةرفشملا تالمعلا فرص رعس

 نم راشأ عوضوملا jk اغالب ردصأ ثيح ،كلذ نم دعÅأ فرصلا بتكم بLذ قايسلا سفن

 لمعلا ھب يراëpا فرصلا نوناقل ةفلاخم لlشr ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا نأ ô∑إ ھلالخ

 .79ةلصلا تاذ صوصنلا jk اÄ™لع صوصنملا تامارغلاو تا;وقعلل اÄ™بكترم ضرعèو

 ام طاشX رابتعا نإف ،ةيلاملا تاطلسلا لبق نم ھنع نلعملا فقوملا اذL مغرو

 ةيعرشلا أدبمل الامعإ طاش¶لا اذL بقاعèو مرجي ح9رص يXوناق صن دوجو Û≈ûتقي ،ةم9رج

 لماعتلا ةرئاد ^[ لخدي" :ھنأ òôع صني يذلا ،ع.ل.ق نم 55 لصفلا ماlحأو ،80ةيئانëpا

 ةلأسم نأ Ëûعr ام وLو ،"اÒçأشD لماعتلا ةحارص نوناقلا مرحي ال ãxلا ءايشألا عيمج

 .81نوناقلا بجومب متت نأ بجي لماعتلا ةرئاد نم لاومألاو ءايشألا جارخإ

 
 .áÜ 2017نون 21 خ3راتب رداصلا غالبلا -78
  .áÜ 2017نون 20 خ3راتب رداصلا غالبلا -79
 تالا6õا => الإ ،ھتنادإ وأ ھتع≠اتم وأ ھلاقتعا وأ صÙ7 يأ noع ضبقلا ءاقلإ زوجي ال" :ھنأ noع روتسدلا نم 23 لصفلا صني -80

 ال لعف noع دحأ ةذخاؤم غوس« ال" :ھنأ noع ي:ان6Àا نوناقلا نم ثلاثلا لصفلا صن امك ،نوناقلا اiˆلع صني deلا تاءارجإلل اقبطو

 ."نوناقلا اsررقي مل تاjوقع≠ ھتبقاعم الو نوناقلا ح3رصب ةم3رج دع«

 زاربإ مدع نأو ،ةم3رج دع« ال لعف noع دحأ ةذخاؤم غوس« ال" :ھنأب تضق ثيح ،تابسانم ةدع => ضقنلا ةمكحم ھتدكأ ام اذsو

 مقر اقباس noعألا سلöÀا رارق لاثملا ليÚس noع عجار ،"لاطبإلاو ضقنلل ھضرعêو ليلعتلا => اناصقن لQش« ةم3ر6Àا رصانعل مك6õا

 ،2003 ةنس ،11 ددعلا noعألا سلجملل ة3رابخإلا ةرش°لاب روش°م ،1963/99 ددع فلملا => 2000 وينوي 28 خ3راتب رداصلا 1332

 .10:ص
 ،ةرادإلا فرط نم ةررقملا ةيئان6Àا تاjوقعلا ةيعورشم مدع تررق نأ تابسانم ةدع => ناسXإلا قوق6õ ةيjروألا ةمكحملل قبس-81

 ،لاعفألا noع ءاضعألا لودلل ةينطولا تاعêرشãلا ھيفضت يذلا فصولاب ديقتت مل ثيحب ،باقعلاو م3رجتلل عساو مو'فمب تذخأو

 ةمارص ةجردب قلعتي ام ا'سأر noع ،ةيئان6Àا تاءاز6Àا نع ةيÚيدأتلاو ةيندملا تاءاز6Àا C¬يمتل Ü¬ياعملا نم ةعومجم تدمتعا لب

  :صوص67ا اذÛi عجار ،درفلا قõ˜ي دق يذلا ءاز6Àا
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 قلطنم نم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا م9رجت ةلأسم ةشقانم بجي ھيلع ءان;و

 هرابتعاب يåانëpا نوناقلا ماlحأ ô∑إ ادانóسإ امإ ،لمعلا اÄ∫ يراëpا ةينوناقلا صوصنلا

 نوناقك ةلصلا تاذ ةصا´ëا صوصنلا ضعÅ لالخ نم وأ ،باقعلاو م9رجتلل ماعلا راطإلا

 .يlنبلا نوناقلاو كرامëpا ةنودمو فرصلا

 ةلمعلاب لماعتلا ةيعورشم ىدم òôع مكÂÑل يÁرغملا ءاضقلل ةصرفلا تحيتأ دقلو

 تضق نأو قبس ثيح ،ةصا´ëا ن`ناوقلاو يåانëpا نوناقلا ة9واز نم "ن9وlتب" ةرفشملا

 ةحنج لجأ نم "ن9وlتبلا" ةلمعÅ الماعé ن`مãÄم ةنادإب ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكoÑا

 لصفلا jk اãÄ;وقع òôعو اÄ™لع صوصنملا انوناق ةلوادتملا دوقنلا ماقم موقت تالمعÅ لوادتلا

 ةلمعلا نأ اعقاو تباثلا نا§ امل" :ھنأب اîمكح ةمكoÑا تللع دقو ،يåانëpا نوناقلا نم 339

 يدام دوجو اîل س©ل ،ةيضاßCفا ةيمقر ةلمع k® اîلوادت لجأ نم ن`مãÄملا ةعÅاتم عوضوم

 عطق نم انوناق ةلوادتملا ةيديلقتلا تالمعلا§ ددحم û¸سر رعس اذكو ،سوملمو ن`عم

 تايجمرب قفو ت©نßCنألا ةكبش BCع C`فشóلا أدبم òôع دمتعé امن⁄و ،اCL`غو ةيدقن قاروأو

 ن`ب نم دعé ال اñÄو§و برغملاب فرصلا ماظنل ةعضاخ C`غ كلذك اñÄوlلو ،ةنيعم تايلآو

 ريذحتلا ô∑إ يمري ھنع û¸سر نايب اÄ#جومب رداصلاو برغملا كنب فرط نم ةدمتعملا تالمعلا

 تاذ ةلمع ىقبت ،ةيماظنلا C`غ كلت اîصئاصخ نم مغرلا òôعو ھنإف ،اÄ∫ لماعتلا نم

 ةميقل û¸قر ليثمت تاذ اñÄأ jk اساسأ ةلثمتملاو انوناق ةلوادتملا دوقنلا§ يفيظو سايقم

 لدابتلل ةليسو§ مدختسéو ،ت©نßCنألا ةكبش BCع يXوßCكلإ لlش jk ةقثومو ةنزخم ةيلام

 ىدحإب اÄ∫ لماعتلا ققحت دنع اÄ∫ ن`لماعتملا ضارغأ فلتخم قيقحتل يXوßCكلإ عفد ةادأو

 لlش ددحت ملو ةماع تءاج ھتايضتقم نأ ماد ام ،ةعÅاتملا لصفب ةدراولا روصلا

 .82"اîلوادت مرopا ةلمعلا jk ةنيعم صئاصخو

 
 ةيjرغملا ةلöÀا ،"ناسXإلا قوق6õ ةيjروألا ةمكöõا تاداi~جا لالخ نم ةلداعلا ةيئان6Àا ةمكاöõا مو'فم" :ير'فلا Híeافلا فسوي -

 .155 :ص ،2003 ،39 ددع ،ةيمنتلاو ةيلöõا ةرادإلل
 .روش°م Ü¬غ 18-1250 مقر فلملا => 25/02/2019 خ3راتب رداص ،ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح-82
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 jk راجتالا لجأ نم ن`مãÄملا ةذخاؤم نكمي الف ئدابملا هذòô Lع ازاlترا ثيحو

 مÄ" يذلا فرصلاب قلعتملا طباضلا ةفلاخم òôع اسايق "ن9وlت©ب" ةيضاßCفالا ةلمعلا

 .83ةيديلقتلا تالمعلا

 لجأ نم مãÄملا ةنادإب تحرص نأ ةيدمoÑاب ةيئادتبالا ةمكحملل قبس كلذل افالخو

 يXوناق دامتعا نودب نامتئالا تايلمعÅ مايقلاو روîمëpا نم لاومألا يقلت فاßCحا حنج

 ةرجاتم نأ ةBCتعم ،فرصلا بتكم نم صيخرت نود;و عورشم C`غ لlشÅ لاومألا ل9وحتو

 ةلومع لباقم ءان;زلا نم ةعومجم عم ةينوßCكلإ ةصنم ةطساوب "ن9وlتبلا" ةلمع jk مãÄملا

 .84ةرو§ذملا مئارÂpل يداملا نكرلا لlشr ،%8و 3 ن`ب حواßCت

 ،ةرفشملا ةلمعلاب لماعتلا نأشÅ ةكلمملا مكاحم فقوم براضت نأ لوقلا نكم9و

 هاجتالا نأ ذإ ،ةرفشملا تالمعلا هذL ةعيبط ديدحت نأشÅ اîفالتخا ô∑إ ساسألاب عجري

 نوناق تافلاخم ةلظم تحت لخدت اñÄأ جت¶تسا ادوقن وأ ةلمع اBCLتعا يذلا يåاضقلا

 ماقم موقت ةلمع لوادت وأ عنص مرجي يذلا يåانëpا نوناقلا نم 339 لصفلاو فرصلا

 ادوقن وأ ةلمع اBCLتعr مل يذلا يåاضقلا هاجتالا نأ ن`ح jk ،انوناق ةلوادتملا دوقنلا

 بايغ jk ةم9رج لlشr ال اÄ∫ لماعتلا نوlب حرصو ،ةرو§ذملا صوصنلا قاطن نم اîجرخأ

 .ح9رص يåانج صن

 قبس امع الضف ذإ ،باوصلل برقأ ىقبي يXاثلا يåاضقلا هاجتالا اذL نأ ةقيقëÑاو

 برقأ اñÄأو ،ةلمعلاو دوقنلا صئاص´ë ةرفشملا تالمعلا عامجتسا مدع نأشÅ هركذ

 لوصف k˝ا;و 339 لصفلا ماlحأب ةينعملا دوقنلا نإف ،يونعم لوقنم لام اñÄأب فصوتل

 
 ددع Úëíeلتلايحن6Àا فلملا => ،2017 رjوتكأ 03 خ3راتب رداصلا 7929 ددع شكارمب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح-83

 خ3راتب رداصلا 4035 ددع شكارمب فانJتسإلا ةمكحم رارق بجومب هدييأت مت دقو .روش°م Ü¬غ ،6256/2103/2017

 .روش°م Ü¬غ ،25/07/2018

 ،320/2602/2018 ددع فلملا => áÜ 2018نون 27 خ3راتب رداص 326 ددع تازازروب فانJتسالا ةمكحم رارق çéعملا سفن => رظنأ -

 .روش°م Ü¬غ
 .753/2103/2019 ددع فلملا => ،2019 زويلوي 23 خ3راتب ةيدمöõاب ةيئادتبالا ةمكöõا نع رداصلا مك6õا-84
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 عÁوت شكارمب ةيئادتبالا ةمكoÑا òôع ةيضق تضرع نأو قبس قايسلا سفن jkو

 فرصلا بتكم نم نذإ نود "ن9وlتب" ةيضاßCفالا تالمعلا jk راجتالا لجأ نم مãÄملا اÄ™ف

 قلعتملا 1949 تشغ î`C 30ظ نم 17و 15 ن`لصفلاو BC 1939نóش î`C 10ظ ماlحأل اقبط

 ثيحو" :òkي امب اîمكح ةللعم مãÄملا ةءاBCب ةمكoÑا تضق ثيح ،فرصلا نوناق حنج رجزب

 jk راجتإلاب ةقلعتملا ةعÅاتملا امÄ™لع تسسأ نيذللا 17و 15 ن`لصفلل ةمكoÑا ءارقتساب ھنإ

 فرصلاب قلعتملا طباضلا تافلاخم ناصخي امñÄأ ˇÿتا "ن9وlتب" ةيضاßCفالا تالمعلا

 ô∑إ ترîظ ùûلا ،ةيمLولا ةيضاßCفالا ةينوßCكلإلا ةلمعلا س©لو ةيديلقتلا تالمعلل ةبس¶لاب

 ،اîل يåايï`ف دوجو نود طقف ت©نßCنألا BCع اîلوادت متي ùûلاو 2009 رياني 03 خ9راتب دوجولا

 اñÄأ الإ ،اîفلخ فقت ة9زكرم ةيميظنت ةئيL دوجو مدعÅ ةيديلقتلا تالمعلا نع فلتختو

éع ءارشلل ىرخأ ةلمع يأ§ لمعتسBC نألاßCوأ ت©ن jk تاقاطب لامعتساب ءادألا لبقت رجاتم 

 .ةيديلقتلا تالمعلا ô∑إ اîل9وحت ùªح وأ "ن9وlت©ب"

 "ن9وlت©ب" ةيضاßCفالا ةلمعلا jk راجتالا ةم9رج لجأ نم ن`مãÄملا ةعÅاتم نإ ثيحو

 وأ يåانëpا نوناقلا ةعومop ةنوlملا مئارëpا نمض ةم9رجك اÄ™لع صيصنتلا مدع مغر

 مئارëpا ةيعرش أدبمب فورعملا ق9رعلا يملاعلا أدبملاو ضقانóي ،ةصا´ëا ةيئانëpا صوصنلا

 نوناقلا نم 3 لصفلا بجومب سركملاو - صنب الإ ة;وقع الو ةم9رج ال – تا;وقعلاو

 .يÁرغملا يåانëpا

 عرشملا مقي مل لاعفأ ھيلع تضرع اذإ ھل زوجي ال يåانëpا ı≈ûاقلا نإ ثيحو

 عم اماXflpا اÄ∫اقع òôع نوناقلا صن ةلثامم لاعفأ òôع اسايق مãÄملا ذخاؤي نأ اîم9رجتب

 C`سفتلا دامتعاب امزلم نوlي ن`ح jk ،يåانëpا نوناقلا jk سايقلا لامعتسا زاوج مدع أدبم

 ... يåانëpا صنلل قيضلا
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 jk راجتالا لجأ نم ن`مãÄملا ةذخاؤم نكمي الف ئدابملا هذòô Lع ازاlترا ثيحو

 مÄ" يذلا فرصلاب قلعتملا طباضلا ةفلاخم òôع اسايق "ن9وlت©ب" ةيضاßCفالا ةلمعلا

 .83ةيديلقتلا تالمعلا

 لجأ نم مãÄملا ةنادإب تحرص نأ ةيدمoÑاب ةيئادتبالا ةمكحملل قبس كلذل افالخو

 يXوناق دامتعا نودب نامتئالا تايلمعÅ مايقلاو روîمëpا نم لاومألا يقلت فاßCحا حنج

 ةرجاتم نأ ةBCتعم ،فرصلا بتكم نم صيخرت نود;و عورشم C`غ لlشÅ لاومألا ل9وحتو

 ةلومع لباقم ءان;زلا نم ةعومجم عم ةينوßCكلإ ةصنم ةطساوب "ن9وlتبلا" ةلمع jk مãÄملا

 .84ةرو§ذملا مئارÂpل يداملا نكرلا لlشr ،%8و 3 ن`ب حواßCت

 ،ةرفشملا ةلمعلاب لماعتلا نأشÅ ةكلمملا مكاحم فقوم براضت نأ لوقلا نكم9و

 هاجتالا نأ ذإ ،ةرفشملا تالمعلا هذL ةعيبط ديدحت نأشÅ اîفالتخا ô∑إ ساسألاب عجري

 نوناق تافلاخم ةلظم تحت لخدت اñÄأ جت¶تسا ادوقن وأ ةلمع اBCLتعا يذلا يåاضقلا

 ماقم موقت ةلمع لوادت وأ عنص مرجي يذلا يåانëpا نوناقلا نم 339 لصفلاو فرصلا

 ادوقن وأ ةلمع اBCLتعr مل يذلا يåاضقلا هاجتالا نأ ن`ح jk ،انوناق ةلوادتملا دوقنلا

 بايغ jk ةم9رج لlشr ال اÄ∫ لماعتلا نوlب حرصو ،ةرو§ذملا صوصنلا قاطن نم اîجرخأ

 .ح9رص يåانج صن

 قبس امع الضف ذإ ،باوصلل برقأ ىقبي يXاثلا يåاضقلا هاجتالا اذL نأ ةقيقëÑاو

 برقأ اñÄأو ،ةلمعلاو دوقنلا صئاص´ë ةرفشملا تالمعلا عامجتسا مدع نأشÅ هركذ

 لوصف k˝ا;و 339 لصفلا ماlحأب ةينعملا دوقنلا نإف ،يونعم لوقنم لام اñÄأب فصوتل

 
 ددع Úëíeلتلايحن6Àا فلملا => ،2017 رjوتكأ 03 خ3راتب رداصلا 7929 ددع شكارمب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح-83

 خ3راتب رداصلا 4035 ددع شكارمب فانJتسإلا ةمكحم رارق بجومب هدييأت مت دقو .روش°م Ü¬غ ،6256/2103/2017

 .روش°م Ü¬غ ،25/07/2018

 ،320/2602/2018 ددع فلملا => áÜ 2018نون 27 خ3راتب رداص 326 ددع تازازروب فانJتسالا ةمكحم رارق çéعملا سفن => رظنأ -

 .روش°م Ü¬غ
 .753/2103/2019 ددع فلملا => ،2019 زويلوي 23 خ3راتب ةيدمöõاب ةيئادتبالا ةمكöõا نع رداصلا مك6õا-84
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 ةيقرولا دوقنلل ةلثامم دوقن قل´ë ةلواحم ل§ مرج عرشملا نإف ˇ̨وأ Ëªعم;و

 عرشملا نأ مغر ذإ ،ديلقتلا وأ ر9وßïلا وأ فييßïلا ق9رط نع كلذ مت ءاوس ةيندعملا دوقنلاو

 ديلقتلا ةيلمع دصقي رمألا ةقيقح jk وîف ،399 لصفلا jk "عنص" ةرابع لمعتسا

 ،اÄ≠م تلùû ñÄلا تاعèرشóلا عيمجو ،دوقنلا في9زت عنمل ةيلودلا ةيقافتالا نأ ذإ ،ةلثامملاو

 ام وLو ،Fausse monnaie"89" ةحيÑ لا C`غ وأ ةشوشغملا دوقنلا ة;راحم ô∑إ فدøÄ امنإ

 نflpلاب بقاعr" :ھنأ òôع صن يذلا تا;وقعلا نوناق jk حوضوب يرئازëpا عرشملا ھنع BCع

 jk يXوناق رعس تاذ ةيدقن اقاروأ وأ ةيندعم ادوقن :ف9ز وأ روز وأ دلق نم ل§ د;ؤملا

 .90"ميلقإلا

 ديدøÄ يأ لثمت ال ةرفشملا تالمعلا نأ تاساردلا تóبثأ دقف ىرخأ ةîج نمو

 تالماعملا مë_p ادج ةفيعضلا ةبس¶لا ب…سÅ ةمئاقلا ءادألا لئاسوو ةيلاملا ةمظنألل

 نع الضف ،ةيديلقتلا ءادألا لئاسو ةطساوب ةزجنملا تالماعملا عم ،ةنراقم اãÄطساوب ةزجنملا

 .ادج ادودحم ىقبي يديلقتلا k∑املا ماظنلا jk ةرفشملا تالمعلا هذL جمد ىوتسم نأ

 ،دوقنلاب تالماعملا فعضت وأ ددøÄ ةرفشملا تالمعلا تحبصأ نأو ثدح اذإ ùªحو

 ابسانم اراطإ نوlت نأ نكمي ال فرصلا î`Cظ ماlحأو يåانëpا نوناقلا نم 339 لصفلا نإف

 قلعتت ماlحألا كلت نأ ô∑إ رظنلاب ،ةيئانëpا ةيعرشلا أدبمل الامعإ ،ةيئانëpا ةعÅاتملل

 وأ فييßïلا وأ ر9وßïلل اعوضوم نوlت نأ نكمي ùûلا ةيندعملاو ةيقرولا دوقنلاو ةلمعلاب

 الو تارفشو ماقرأ درجم ىقبت ùûلا ةرفشملا تالمعلا لمشé الو ،اîماقم موقت دوقن ةعانص

éدوقنلا ھبش jk Z≈ûمغر ذإ ،ء éةقيصللا "ةلمع" ةيمس ∫Äف ،اIû ال éت نأ ودعlوأ ائ©ش نو 

 
 .اقباس اiˆلإ راشملا ةلمعلا ر3وزت رجزل ةيلودلا ةيقافتالا نم 3 لصفلا عجار-89

 
 نسح أ :عجار ،دوقنلا عانطصا وأ عنص وs ھنأب ة3رئاز6Àا تاjوقعلا نوناق نم 197 لصفلا => دراولا ديلقتلا ھقفلا حرش دقو-90

 ص ،2014 رئاز6Àا ،ةموs راد ،15 ط ،2ج ،"ر3وÖCلا مئارجو لامعألاو لاملا مئارج ـ صا67ا ي:از6Àا نوناقلا => C¬جولا" :ةعيقسوب

380. 
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 ةيقرولا دوقنلاو ةيندعملا دوقنلا k® يåانëpا نوناقلا نم سداسلا بابلا نم لوألا عرفلا

 فرط نم ماع لوبق عوضومو ةيئاربإ ةوق اîلو يدام يåا9زف ديسجت تاذ تادحو اLرابتعاب

 ةقثلا ةيامح ô∑إ رو§ذملا عرفلا ماlحأ لالخ نم فدÄ" نا§ عرشملا نأ كلذ .85سانلا مومع

jk وق ةيامحو ةينطولا ةلمعلاøÄإ يدؤي دق لعف ل§ مرج كلذلو ،86ةيئاربإلا ا∑ô كلت ةعزعز 

 k® ةرفشملا تالمعلا نأ ن`ح jk ،اîماقم موقت وأ ةينطولا ةلمعلا ھبشé دوقن قلخ  وأ ةقثلا

 òôع ةقداصملا jk اîماظن رود نم ةعÅان ةيداصتقا ةميق اîل ةيضا9ر تالداعمو ماقرأ درجم

GÑل س©لو ،لتكلا ةلسلس ةطساوب ةزجنملا تالماعملا ةîا9زف يدام دوجو اåش وأ يlل 

rدوقنلا ر9وزت رجزل ةيلودلا ةيقافتالا نأو اميسال ،ةيقرولا دوقنلاو ةيندعملا دوقنلا ھبش 

 òôع ةيناثلا اøÄدام jk صنت ةلمعلل ةيئانëpا ةيامëÑا ماlحأ لودلا مظعم اÄ≠م تمîلتسا ùûلا

 دوقنلاو ةيفرصملا قاروألا اÄ™ف امب دقنلا قاروأ "دقن" ةملlب ةيقافتالا هذjk L مîفي": ھنأ

 دوقنلل يÁرغملا عرشملا ميظنت مغرو ھنأ امك ،87"نوناقلا بجومب ةلوادتملا ةيندعملا

 نامتئالا تاسسؤمب قلعتملا نوناقلا òôع لخدأ يذلا ليدعتلا بجومب ةينوßCكلإلا

 ماlحأ ليدعô é∑إ كلذل اعبت ردابي مل ھنإف ،201488 ةنس اîمكح jk ةBCتعملا تائيîلاو

 ام وLو ،يåانëpا نوناقلا نم سداسلا بابلا نم لوألا عرفلا لوصف k˝ا;و 339 لصفلا

 الو ةيقرولا دوقنلاو ةيندعملا دوقنلاب قلعتت ةرو§ذملا لوصفلا jk ةررقملا ةيامëÑا نأ دكؤي

éكلإلا دوقنلا لمشßCل ،ةرفشملا تالمعلاو ةينوlوñÄش ذختت نأ نكمي ال اlةروص وأ ل éھبش 

 فعض9و ن`نطاوملا سوفن jk ةب9رلاو كشلا لخدي وحن òôع اÄ∫ طلتخت وأ ةيديلقتلا دوقنلا

 .ةيئاربإ ةوق تاذ ءادألل ةليسو§ دوقنلا jk ةقثلا

 
 عجار ،"تاعوفدملا => ماعلا لوبقلاب ءïíeلا اذs عتمتي ثيحب دوقن ھنأب نوناقلا ددحي يذلا ءïíeلا اi<أب" ةلمعلا ضغبلا فرع«-85

 .14 ص ،2001 نامع ،عêزوتلاو رش°لل ءافصلا راد ،I ط ،"كونبلاو دوقنلا" :Leل6õا ضا3رو راصعلا داشر
 .158 ص ،ı= 2018ما6Àا ميلعتلا راد "نوناقلاو يمالسإلا داصتقالا => ةف3زملا دوقنلا ماQحأ" :ليعامسإ ديس =nع-86
 ر3وزت رجزل ةيلودلا ةيقافتالا رش°ب قلعتملا ، )áÜ 1967نجد 17( 1396 ة6MÀا يذ 25 خ3راتب 1.75.441 مقر ف3رشلا Ü¬'ظلا عجار-87

 .1929 ل3ربأ 20 موي فينجب اiˆلع عقوملا ،اÛi قõ˜ملا لو}وتوáÜلاو دوقنلا
 لثمت ةيدقن ةميقك ةفرعملا ةينوÖÜكلإلا دوقنلا ءادألل ةليسو كلذك áÜتع˘" :ھنأ noع نامتئالا تاسسؤم نوناق نم 06 ةداملا صنت-88

 ."ردصملا noع انيد
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 ةيقرولا دوقنلل ةلثامم دوقن قل´ë ةلواحم ل§ مرج عرشملا نإف ˇ̨وأ Ëªعم;و

 عرشملا نأ مغر ذإ ،ديلقتلا وأ ر9وßïلا وأ فييßïلا ق9رط نع كلذ مت ءاوس ةيندعملا دوقنلاو

 ديلقتلا ةيلمع دصقي رمألا ةقيقح jk وîف ،399 لصفلا jk "عنص" ةرابع لمعتسا

 ،اÄ≠م تلùû ñÄلا تاعèرشóلا عيمجو ،دوقنلا في9زت عنمل ةيلودلا ةيقافتالا نأ ذإ ،ةلثامملاو

 ام وLو ،Fausse monnaie"89" ةحيÑ لا C`غ وأ ةشوشغملا دوقنلا ة;راحم ô∑إ فدøÄ امنإ

 نflpلاب بقاعr" :ھنأ òôع صن يذلا تا;وقعلا نوناق jk حوضوب يرئازëpا عرشملا ھنع BCع

 jk يXوناق رعس تاذ ةيدقن اقاروأ وأ ةيندعم ادوقن :ف9ز وأ روز وأ دلق نم ل§ د;ؤملا

 .90"ميلقإلا

 ديدøÄ يأ لثمت ال ةرفشملا تالمعلا نأ تاساردلا تóبثأ دقف ىرخأ ةîج نمو

 تالماعملا مë_p ادج ةفيعضلا ةبس¶لا ب…سÅ ةمئاقلا ءادألا لئاسوو ةيلاملا ةمظنألل

 نع الضف ،ةيديلقتلا ءادألا لئاسو ةطساوب ةزجنملا تالماعملا عم ،ةنراقم اãÄطساوب ةزجنملا

 .ادج ادودحم ىقبي يديلقتلا k∑املا ماظنلا jk ةرفشملا تالمعلا هذL جمد ىوتسم نأ

 ،دوقنلاب تالماعملا فعضت وأ ددøÄ ةرفشملا تالمعلا تحبصأ نأو ثدح اذإ ùªحو

 ابسانم اراطإ نوlت نأ نكمي ال فرصلا î`Cظ ماlحأو يåانëpا نوناقلا نم 339 لصفلا نإف

 قلعتت ماlحألا كلت نأ ô∑إ رظنلاب ،ةيئانëpا ةيعرشلا أدبمل الامعإ ،ةيئانëpا ةعÅاتملل

 وأ فييßïلا وأ ر9وßïلل اعوضوم نوlت نأ نكمي ùûلا ةيندعملاو ةيقرولا دوقنلاو ةلمعلاب

 الو تارفشو ماقرأ درجم ىقبت ùûلا ةرفشملا تالمعلا لمشé الو ،اîماقم موقت دوقن ةعانص

éدوقنلا ھبش jk Z≈ûمغر ذإ ،ء éةقيصللا "ةلمع" ةيمس ∫Äف ،اIû ال éت نأ ودعlوأ ائ©ش نو 

 
 .اقباس اiˆلإ راشملا ةلمعلا ر3وزت رجزل ةيلودلا ةيقافتالا نم 3 لصفلا عجار-89

 
 نسح أ :عجار ،دوقنلا عانطصا وأ عنص وs ھنأب ة3رئاز6Àا تاjوقعلا نوناق نم 197 لصفلا => دراولا ديلقتلا ھقفلا حرش دقو-90

 ص ،2014 رئاز6Àا ،ةموs راد ،15 ط ،2ج ،"ر3وÖCلا مئارجو لامعألاو لاملا مئارج ـ صا67ا ي:از6Àا نوناقلا => C¬جولا" :ةعيقسوب

380. 
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 كلذب ª≈%وأ ام قفو ،Ëûطولا باßCلا جراخ لاومألا سوؤر ب9رøÄو فرصلاب قلعتملا عèرشóلا

 .201694 ةنس اLدعأ ùûلا ةساردلا k jk∑ودلا دقنلا قودنص

 ،ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا ةيعورشم لوح شاقنلا اذL نأ ô∑إ ةراشإلا ردجتو

 ،ةصاخ ةينوناق صوصن بجومب تالمعلا هذL مظنت نأ لبق ،لودلا نم ةعومجم jk حرط

 لاؤس òôع صوص´ëا اذÄ∫ باجأ نأ ةيدنكلا ةيلاملا ةرازوب k∑املا عاطقلا ريدمل قبس ذإ

 ال تالمعلا هذL" :نأ ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا ةيعورشم لوح يدنكلا خويشلا سلجم

éلمشîنم يأ نكلو ،كونبلاو دوقنلل ةمظنملا ن`ناوقلا ا Lلماعتلا عنمي ال ن`ناوقلا هذ ∫Äا"، 

 ،ةلأسملا نم اÄ"أر نع ت;رعأ نأ "Fincen" ةيك9رمألا ةيلاملا تارابختسالا ةدحول قبس امك

 قرخ òôع نولمعr ال ن`لمعتسملا مادام ،اعورشم ىقبي ن9وlتبلا لامعتسا نأ تBCتعا ثيح

 ةيداصتقا الوصأ ةرفشملا تالمعلا تBCتعا ùûلا ةي;روألا ةنÂpلا فقوم سفن وLو ،نوناقلا

 ساسكت ةيالوب ةعطاقملا ةمكحم ı≈ûاق نع رداصلا مكëÑا رارغ òôع ،اÄ∫ لماعتلا نكمي

 لاومألا ءارشل ةلوبقم ةليسو BCتعr نأ نكمي ن9وlتبلا نأب Û≈ªق يذلا ،ةيك9رمألا

 .95تامد´ëاو

 ال ،تالماعملا ءارجإل اøÄاذ دح jk ةعورشم ةليسو ةرفشملا تالمعلا رابتعا نأ C`غ

rعËû نأ Lت نأ نكمي ال تالمعلا هذlل اعوضوم نوÂp̨ونس ام قفو ،ةم9رÑھ jk ةطقنلا 

 .ةيلاوملا

 :ةرفشملا ةلمعلاب ةلصلا تاذ مئارS_ا-ب

 C`غ تالماعملا نإف ،"Europol" ةي;روألا ةطرشلا ةمظنم اøÄزجنأ ةسارد بسح

 C`غ تالماعملا  عومجم نم  ô 06%∑إ  %03 ةبسX لثمت ن9وlتبلا ةطساوب ةزجنملا ةعورشملا

 
94-FMI : "VertualCurrencies and Beyand initial Considérations ", Janvier 2016, p31. 
95-Erwan joncheres: Encadrement juridique des monnaies numerique:Bitcoinetautrecryptomonnaies,memoire, 

universite de Montreal, 2015,P: 73 et s. 
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 نأشلا اذÄ∫ باقع وأ م9رجت يأ نإف k∑اتلا;و ،92يونعم لوقنم لام اñÄأب فيكت ،91 ةعاضب

 .صاخ صن بجومب متي نأ بجي

 عالطالا مت ام دودح jk – يÁرغملا ءاضقلا اÄ™ف تب ùûلا تالاëÑا نإف ىرخأ ةîج نمو

 ةلمعلا نيدعتب اوماق نأ ت…ثي ملو ن9وlتبلا ةلمعÅ تالماعم اورجأ صا´∆أب قلعتت – ھيلع

 نم ı≈ûاßCفالا ملاعلا jk متي تالمعلا هذL نيدعé نأ رابتعإلا ن`عÅ انذخأ ام اذ⁄و ،ةرو§ذملا

 اسXرفك ،ةرفشملا تالمعلاب لماعتلاب انوناق حمسé لودب نودجاوتي دق صا´∆أ فرط

 339 لصفلا ماlحأ نإف ،تالمعلا هذÄ∫ لماعتلا تاصنم ت¶نق ùûلا ةدحتملا تايالولاو

 متي ملو ةي…نجأ ةلود jk مت عنصلا نأ مادام ،لزاونلا هذL لثم òôع ةقبطنم C`غ حبصت

  ةلاëÑا هذjk L ةرفشملا تالمعلا لثامن نأ اندرأ ام اذإ ùªحو ،93برغملا ô∑إ تالمعلا لاخدإ

 ةي…نجأ ةلمع ةباثمب نوlتس ةينوناقلا ةيحانلا نم اñÄإف ،ةيندعملا دوقنلاو ةيقرولا دوقنلاب

 ال ةلاëÑا هذùª jk Lحو ،تالمعلا هذÄ∫ اãÄيبلاغ فßCعé لود jkو برغملا جراخ عنصت اñÄوlل

 ةينطولا ةلمعلا فرصب ةصاخ ماlحألا هذL نوlل ،فرصلا نوناق ماlحأ لامعإ نكمي

 تالمعلا كلذب لمشé الو ،جرا´ëا ô∑⁄و نم لاومألا سوؤر ةكرحو ةي…نجألا تالمعلا لباقم

 ،ةيقيقح ةيداصتقا ةميق وأ لامسأر يأب طبترت ال تارفشو ماقرأ درجم ىقبت ùûلا ةرفشملا

 عضوو ،ةينطولا ةلمعلا لباقم ةرفشملا تالمعلا ل9وحت تايلمع ن`نقت بلطتي ام وLو

 òôع لياحتلا يدافتل كلذو ،نوناقلا صوصن ةفلاخم ةلاح jk ةصاخ ةعدار ة9رجز ماlحأ

 
 ر3رقت عجار ،ةيjون6Àا ا3رو}و دنالياتو ن¬صلل ةبس°لاب نأشلا وs امك ةعاضب وأ ءNíe ةباثمب ةرفشملا تالمعلا لودلا ضع≠ áÜتع˘-91

 .13 ص ،قباس عجرم ،Xëíeرفلا ناملáÜلا
 عساولا مو'فملل رظنلاب ،كرام6Àا ةنودم نم لوألا لصفلا => دراولا ف3رعتلا قفو ةعاضب ةرفشملا ةلمعلا انáÜتعا ام اذإ déحو-92

 كرام6Àا ةنودم ماQحأ قيبطت بعصلا نم ھنإف ،ةعورشملا Ü¬غ ءايشألاو ةعورشملا ءايشألا لمش« يذلاو رو}ذملا لصفلا => ةعاضبلل

 ،ةرو}ذملا ةنودملا نم لوألا لصفلا ھفرع امك ،عضا67ا باÖÜلا قاطن => قبطت ةرو}ذملا ماQحألا نأ o∆إ رظنلاب ،ةرفشملا تالمعلا noع

 اذÛi عضا67ا ي.اÖÜلا لاöÀا ديدحت ھعم بعصي وحن noع ،1íeاÖÜفالا ملاعلا => اÛi لماعتلا مت3و ندع˘ ،ةرفشملا تالمعلا نأ لا6õاو

 .صوص67ا
 عجار ،ةم3رج áÜتع« ال ةيضاÖÜفالا تالمعلاب لماعتلل عقوم => ليã¯Àلا درجم نأب تضق نأ تازازروب فانJتسالا ةمكöõ قبس-93

  .روش°م Ü¬غ ،áÜ 2018نون 27 خ3راتب 320/2602/2018 ددع فلملا => رداصلا 326 ددع رارقلا
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 كلذب ª≈%وأ ام قفو ،Ëûطولا باßCلا جراخ لاومألا سوؤر ب9رøÄو فرصلاب قلعتملا عèرشóلا

 .201694 ةنس اLدعأ ùûلا ةساردلا k jk∑ودلا دقنلا قودنص

 ،ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا ةيعورشم لوح شاقنلا اذL نأ ô∑إ ةراشإلا ردجتو

 ،ةصاخ ةينوناق صوصن بجومب تالمعلا هذL مظنت نأ لبق ،لودلا نم ةعومجم jk حرط

 لاؤس òôع صوص´ëا اذÄ∫ باجأ نأ ةيدنكلا ةيلاملا ةرازوب k∑املا عاطقلا ريدمل قبس ذإ

 ال تالمعلا هذL" :نأ ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا ةيعورشم لوح يدنكلا خويشلا سلجم

éلمشîنم يأ نكلو ،كونبلاو دوقنلل ةمظنملا ن`ناوقلا ا Lلماعتلا عنمي ال ن`ناوقلا هذ ∫Äا"، 

 ،ةلأسملا نم اÄ"أر نع ت;رعأ نأ "Fincen" ةيك9رمألا ةيلاملا تارابختسالا ةدحول قبس امك

 قرخ òôع نولمعr ال ن`لمعتسملا مادام ،اعورشم ىقبي ن9وlتبلا لامعتسا نأ تBCتعا ثيح

 ةيداصتقا الوصأ ةرفشملا تالمعلا تBCتعا ùûلا ةي;روألا ةنÂpلا فقوم سفن وLو ،نوناقلا

 ساسكت ةيالوب ةعطاقملا ةمكحم ı≈ûاق نع رداصلا مكëÑا رارغ òôع ،اÄ∫ لماعتلا نكمي

 لاومألا ءارشل ةلوبقم ةليسو BCتعr نأ نكمي ن9وlتبلا نأب Û≈ªق يذلا ،ةيك9رمألا

 .95تامد´ëاو

 ال ،تالماعملا ءارجإل اøÄاذ دح jk ةعورشم ةليسو ةرفشملا تالمعلا رابتعا نأ C`غ

rعËû نأ Lت نأ نكمي ال تالمعلا هذlل اعوضوم نوÂp̨ونس ام قفو ،ةم9رÑھ jk ةطقنلا 

 .ةيلاوملا

 :ةرفشملا ةلمعلاب ةلصلا تاذ مئارS_ا-ب

 C`غ تالماعملا نإف ،"Europol" ةي;روألا ةطرشلا ةمظنم اøÄزجنأ ةسارد بسح

 C`غ تالماعملا  عومجم نم  ô 06%∑إ  %03 ةبسX لثمت ن9وlتبلا ةطساوب ةزجنملا ةعورشملا

 
94-FMI : "VertualCurrencies and Beyand initial Considérations ", Janvier 2016, p31. 
95-Erwan joncheres: Encadrement juridique des monnaies numerique:Bitcoinetautrecryptomonnaies,memoire, 

universite de Montreal, 2015,P: 73 et s. 
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 ،ن9وlتبلا ةلمع ةقرسÅ قلعتت ةيضق يÁرغملا ءاضقلا òôع تضرع نأو قبس دقو

 ùûلا ةينوßCكلإلا ھتظفحم ô∑إ جولولاب ماقو ةيÿÑلا لاغشXا لالغتسا ô∑إ مãÄملا دمع ثيح

 ةرو§ذملا ةلمعلا ل9وحت ô∑إ دمع مث لاقنلا ھفتاòô Lع ةرفشم ةلمع نم ھكلمي ام اÄ∫ نزخي

 نم ھلامعتسا ءانثأ يرسلا نقلا ةفرعم نم مãÄملا نكمت امدعÅ كلذو ،صا´ëا ھباسح ô∑إ

 ùûلا ءايشألا نأ ةلعÅ ةقرسلا ةمøÄ نم مãÄملا ةءاBCب تضق ةمكoÑا نأ C`غ ،ةيÿÑلا فرط

 عنمي ال اممو لماعتلا ةرئاد jk لخدت ùûلا ءايشألا k® اãÄقرس لعف م9رجتل الحم ˇÂصت

 لصفلا بجومب نوناقلا اÄ∫ حمسr ال ةرفشملا ةلمعلاو ،اñÄأشÅ لماعتلا ةحارص نوناقلا

 .99يåانëpا نوناقلا نم 339

 ةقرــــــس نأــــــشÅ ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ لاــــــمعإ نود لوــــــحت ûــــــùلا ةــــــبقعلا نأ ةــــــقيقëÑاو

 ،ركذـلا فلاـسلا مكëÑا ھيلإ بLذ امل افالخ ،ةيعورشملا لاؤسÅ اîل ةقالع ال ةرفشملا تالمعلا

 نوناـــــقلا نـــــم 505 لـــــصفلا نأ كـــــلذ ،100ةرفـــــشملا تالـــــمعلل يداـــــماللا عÅاـــــطلا ôـــــ∑إ عـــــجرت اـــــمن⁄و

 طßCــــــشr  و ،"...اقراــــــس دــــــعC rــــــ`غلل اــــــ§ولمم الاــــــم ادــــــمع سلتــــــخا نــــــم " :نأ ôــــــòع صنــــــي يåاــــــنëpا

 نأ ماد اـم ،الوقنم ايدام الام نوlي نأ ةقرسلا عوضوم لاملا 102jkيåاضقلا داãÄجالا و101ھقفلا

 ûـــopËا ةزاـــيح نـــم ءû≈ـــ\لا جارـــخإ يأ ،سالتـــخالا رـــصنع دوـــجوب الإ قـــقحتت ال ةقرـــسلا ةـــم9رج

 يداــملا ءû≈ــ\لاو.لقنلل ةــلباقلا ةــيداملا ءايــشألل ةبــس¶لاب الإ روــصتي ال اــم وــLو ،هاــضر نود ھــيلع

»Lام ل§ و rح لغش`ïغارـف نـم ا Lلا اذـlو نوـ rإلا عيطتـسXا ضعبـب ھـكردي نأ ناـسëÑوأ ساوـ 

Lاذ نايك ھل ام ل§ وéلقتسم ي jk ا ملاعلاë´راπk".103 

 
 .روش°م Ü¬غ ،1250/18 ددع =Oن6Àا فلملا => 25/02/2019 خ3راتب 1526 ددع ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -99

 دجوت الو تارفشو ماقرأ درجم اi<أ o∆إ رظنلاب ،سالتخالا ةعقاو تابث"و ةرفشملا تالمعلا دوجو تابثإ ةjوعص بناج o∆إ كلذو-100

 .اõ~i;ب د'ش˘ ة3زكرم ة'ج
 امو 65 :|ص ،رش°لا ناQم نودب ،ةينوناقلا ةبتكملا ،1996 ط ،"اÛi ةقõ˜ملا مئار6Àاو ةقرسلا ةم3رج" :ظفاح بحم يدجم -101

 اsدع≠
 .اقحال اsدرونس deلا ةيئاضقلا تاداi~جالا رظنأ -102
 .65 :ص ،قباسلا عجرملا ،ظفاح بحم يدجم -103
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 نأ "FBI" ةيك9رمألا ةدحتملا تايالولاب k∑اردفلا تاقيقحتلا بتكم دافأ امك ،96ةعورشملا

Åا ضعopدق ن`مر rع نولمعòô ا ةنصرقëÑقاط لامعتسال ب©ساوãÄا jk ةيلمع éنيدع 

 فرط نم لغتسAnonyma(، é( ة9رس نم ن9وlتبلا ايجولونكت ھحيóت ام نأو ،ةلمعلا

 ةعورشم C`غ ةيضاßCفا وأ ةيدام ءايشأو لاومأ ءانتقال ةيمارجإلا تاميظنتلاو ن`مرopا

 ةعومجم نأ نع الضف كلذو ،... ةيحابإ داوم jk لافطألا لالغتساو تارد´oاو ةÂÑسألا§

 تاسوC`فلا عيب لباقم ن9وlتبلا ةطساوب ءادألا نولبقي يéامولعملا مارجإلا jk ن`علاضلا نم

 .97ةيتامولعملا مئارëpا باlترال ةث©بخ تايجمر;وأ

 ،مئارëpا نم C`بك ددع باlترا jk لمعتسé نأ نكمي ةرفشملا تالمعلا نأ ةقيقëÑاو

 لعجت ،)Anonyma( ةمات ھبش ة9رسو ةيلوîجم نم تالمعلا هذL ةمظنأ ھحيóت امل رظنلاب

 امñÄأ ô∑إ رظنلاب ن`تم9رج òôع زكC¥س اننأ C`غ ،ةم9رëpا ةكرحو ةانëpا بقعé بعصلا نم

 Ëûطولا باßCلا قوف بكتري حبصأ اîضعÁو ،ةرفشملا تالمعلاب ةلص ÚCكألا مئارëpا ن`ب نم

 :òkي ام قفو كلذو ،مكاoÑا òôع ةضورعملا اياضقلا نم دافتسr ام بسح

 :ةرفشملا تالمعلا ةظفحم ةقرس -1

 نامأب ï`متي ھب لماعتلاو ن9وlتبلا نيدعjk é دمتعملا لتكلا ةلسلس ماظن نا§ اذإ

 تاظفoÑاب رمألا قلعتي امدنع كلذ فالخ رمألا نإف ،ھب بعالتلا وأ ھقاßCخا بعص9و مات

 ةظفحم ھل ةرفشملا ةلمعلل كلام ل§ نأ كلذ ،ةرفشملا تالمعلا اÄ™ف نزخت ùûلا ةيمقرلا

 هذLو ،ةرو§ذملا تالمعلا نم ھيلع لصحي ام اÄ∫ نزخي يرس نق تاذ "wallet" ةيمقر

 ھ9وتحت ام ةقرسو اãÄنصرق ةيغÅ ت©نßCنألا ةكبش BCع ةيمارجإلا تامp√لل افدL ىقبت ةC`خألا

 .98تالمع نم

 
96- J.P Londau, op cit, p 42. 
97- Erman Jonchères, op cit, p 70. 

 دع≠ "ingcoinsh" ةÜ¬'شلا ةينابايلا لدابتلا ةصنم نم ي3Qرمأ رالود نويلم 523 ةميقب ةرفشم تالمع ةقرس 2018 ةنس تفرع- 98

 ةلجم ،يXاáÜيسلا ي:ان6Àا لق6õا => ةرفشملا ةيضاÖÜفالا تالمعلا":نايكيدروأ ن¬لرام عجار ،ن¬لو'جم لبق نم ةنصرقلل ا'ضرع˘

 www.lebarny.fr ،2019 ،108 ددع يXانبللا çeطولا عافدلا
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 ،ن9وlتبلا ةلمع ةقرسÅ قلعتت ةيضق يÁرغملا ءاضقلا òôع تضرع نأو قبس دقو

 ùûلا ةينوßCكلإلا ھتظفحم ô∑إ جولولاب ماقو ةيÿÑلا لاغشXا لالغتسا ô∑إ مãÄملا دمع ثيح

 ةرو§ذملا ةلمعلا ل9وحت ô∑إ دمع مث لاقنلا ھفتاòô Lع ةرفشم ةلمع نم ھكلمي ام اÄ∫ نزخي

 نم ھلامعتسا ءانثأ يرسلا نقلا ةفرعم نم مãÄملا نكمت امدعÅ كلذو ،صا´ëا ھباسح ô∑إ

 ùûلا ءايشألا نأ ةلعÅ ةقرسلا ةمøÄ نم مãÄملا ةءاBCب تضق ةمكoÑا نأ C`غ ،ةيÿÑلا فرط

 عنمي ال اممو لماعتلا ةرئاد jk لخدت ùûلا ءايشألا k® اãÄقرس لعف م9رجتل الحم ˇÂصت

 لصفلا بجومب نوناقلا اÄ∫ حمسr ال ةرفشملا ةلمعلاو ،اñÄأشÅ لماعتلا ةحارص نوناقلا

 .99يåانëpا نوناقلا نم 339

 ةقرــــــس نأــــــشÅ ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ لاــــــمعإ نود لوــــــحت ûــــــùلا ةــــــبقعلا نأ ةــــــقيقëÑاو

 ،ركذـلا فلاـسلا مكëÑا ھيلإ بLذ امل افالخ ،ةيعورشملا لاؤسÅ اîل ةقالع ال ةرفشملا تالمعلا

 نوناـــــقلا نـــــم 505 لـــــصفلا نأ كـــــلذ ،100ةرفـــــشملا تالـــــمعلل يداـــــماللا عÅاـــــطلا ôـــــ∑إ عـــــجرت اـــــمن⁄و

 طßCــــــشr  و ،"...اقراــــــس دــــــعC rــــــ`غلل اــــــ§ولمم الاــــــم ادــــــمع سلتــــــخا نــــــم " :نأ ôــــــòع صنــــــي يåاــــــنëpا

 نأ ماد اـم ،الوقنم ايدام الام نوlي نأ ةقرسلا عوضوم لاملا 102jkيåاضقلا داãÄجالا و101ھقفلا

 ûـــopËا ةزاـــيح نـــم ءû≈ـــ\لا جارـــخإ يأ ،سالتـــخالا رـــصنع دوـــجوب الإ قـــقحتت ال ةقرـــسلا ةـــم9رج

 يداــملا ءû≈ــ\لاو.لقنلل ةــلباقلا ةــيداملا ءايــشألل ةبــس¶لاب الإ روــصتي ال اــم وــLو ،هاــضر نود ھــيلع

»Lام ل§ و rح لغش`ïغارـف نـم ا Lلا اذـlو نوـ rإلا عيطتـسXا ضعبـب ھـكردي نأ ناـسëÑوأ ساوـ 

Lاذ نايك ھل ام ل§ وéلقتسم ي jk ا ملاعلاë´راπk".103 

 
 .روش°م Ü¬غ ،1250/18 ددع =Oن6Àا فلملا => 25/02/2019 خ3راتب 1526 ددع ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -99

 دجوت الو تارفشو ماقرأ درجم اi<أ o∆إ رظنلاب ،سالتخالا ةعقاو تابث"و ةرفشملا تالمعلا دوجو تابثإ ةjوعص بناج o∆إ كلذو-100

 .اõ~i;ب د'ش˘ ة3زكرم ة'ج
 امو 65 :|ص ،رش°لا ناQم نودب ،ةينوناقلا ةبتكملا ،1996 ط ،"اÛi ةقõ˜ملا مئار6Àاو ةقرسلا ةم3رج" :ظفاح بحم يدجم -101

 اsدع≠
 .اقحال اsدرونس deلا ةيئاضقلا تاداi~جالا رظنأ -102
 .65 :ص ،قباسلا عجرملا ،ظفاح بحم يدجم -103
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 تال9وــــحت ليîــــسé نــــم ھــــب اوماــــق اــــم رــــثإ ôــــòع مÄ™ــــلإ تــــîج و ûــــùلا ةقرــــسلا ةــــمøÄ نــــم ةيكلــــساللا

Lةدئافل ةيفتا Åشملا ضعßCغ ةروصب ن`ك`C 105ةعورشم. 

 ةـم9رج نـم ةكرـش مدختـسم ةءاCـBب طاـ;رلاب ةـيئادتبالا ةـمكoÑا تـضق ةثيدح ةلزان jk و 

 اـÄ∫ لـمعr ناـ§ ûـùلا ةكرـشلا اـÄ∫ تمدـقت ةرـشابم ةياlـش ôـòع ءاـنب ھـيلإ تـîجو ùûلا ةنامألا ةنايخ

 ةكرـشلاب ةـصا´ëا تاـيطعملا ةدـعاق سالتـخا ôـòع لـمع رمألاـب ûـËعملا نأ اـÄ™ف ءاـج ùûلا و ،مãÄملا

 لـــباقم ةـــسفانم تا§رـــش ôـــ∑إ ةيـــص´∆ تاـــمولعمل ةنمـــضتملاو ءاـــن;زلاب ةـــقلعتملا اـــøÄانايب برـــس و

 ةـــنامألا ةـــنايخ ةـــم9رج :نوـــlب مãÄـــملا ةءاCـــBب û≈ـــıاقلا اـــîمكح ةـــمكoÑا تـــللع دـــق و ،ةـــيلام غلاـــبم

 رارــضإلا وأ دــيدبتلا وأ سالتــخالا kــj لــثمتت يåاــنëpا نوناــقلا نــم 550 و 547 ن`لــصفلا بــسح

 عوــن يأ نــم قاروأ وأ تالوــصو وأ تادنــس وأ عåاــضب وأ ةــعتمأل زئاــëÑا وأ دــيلا عــضاو وأ كــلاملاب

 ضرـــغل اîلامعتـــسال ھـــل تملـــس وأ اـــLدري نأ ôـــòع عÅاـــتملل تملـــس تـــنا§ ءارـــبإ وأ اـــماßïلا نمـــضتت

 ôـــæدا يذـــلا ةـــماع ةفـــصب لاـــملا نأ اـــîل ˇـــÿتا فـــلملا قئاـــثو ôـــòع ةـــمكoÑا عالطاـــب ھـــنأ و...ن`ـــعم

 و جمارـــب ةـــعومجم نمـــضتي يéاـــمولعم ماـــظن وـــL هدـــيدبت وأ ھـــسالتخا مـــت ھـــنأ يlتـــشملا فرـــطلا

 ماـــــــظنلا نأ و ...ةـــــــيلآلا تاباـــــــسëÑا ªـــــــùح لمـــــــشé و اـــــــøÄرادإ وأ تاـــــــنايبلا ةـــــــëpاعمل ةدـــــــعم تاودأ

 لاوـمألا لـيبق نـم دعr ال هالعأ ھيلإ C`شأ امك و ةياlشلا بسح ھت¶صرق تمت يذلا يéامولعملا

 الـــــــحم نوـــــــlت نأ نـــــــكمي ûـــــــùلا و يåاـــــــنëpا نوناـــــــقلا نـــــــم 550و 547 ن`لـــــــصفلا اـــــــÄ™لع صـــــــن ûـــــــùلا

 ûـùلا تالوـقنملا نـم تس©ل اñÄأ امك ءايشألا نم تس©ل تامولعملا نأ كلذ ،ديدبتلا وأ سالتخالل

 نأ و سالتخالاـــب لـــقت¶ت ال و يXوناـــقلا موîفملاـــب ةزاـــيëÑا اـــÄ™لع درـــت ال ذإ ةـــعÅاتملا لوـــصف اøÄددـــح

 نأ نـــكمي عورـــشم Cـــ`غ الـــعف ىـــقبي دـــق تاـــنايبلا و تاـــمولعملا كـــلت ةنـــصرق وأ يدـــمعلا فالـــتإلا

 لوـــــصف Cـــــ`غ ىرـــــخأ ن`ناوـــــق و لوـــــصفب ةـــــعÅاتم وأ ةفرـــــصلا ض9وـــــعتلا ىوـــــعد عوـــــضوم نوـــــlي

 .106"تايطعملل ةيلآلا ةëpاعملا مظن C`سÅ لالخإلا مئارجب ةقلعتملا ةصاخ ةعÅاتملا

 
 تضق 85/73831 :ددع Úëíeلتلايحن6Àا فلملا => áÜ 1985نون 13 خ3راتب امكح افنأ ءاضيبلا رادلاب ةيئادتبالا ةمكöõا تردصأ-105

 مك6õا تغلأ ءاضيبلارادلاب فانJتسالا ةمكحم نأ Ü¬غ ،ي:ان6Àا نوناقلا نم 505 لصفلل اقبط ةقرسلا لجأ نم ن¬مi~ملا ةنادإب ھيف

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،ةقرسلا ةم3رج رصانع رفوت مدعل ن¬مi~ملا ةءاáÜب تحرصو ي:ادتبالا

 .114 :ص ،الس ،1999 ،)نويC¬فيدتنارب( ةعبطم ،o∆وألا ةعبطلا ،"تايمولعملا نوناق ":يXاوزغلا يواقرشلا نيدلا رون-
 Ü¬غ ،8802/13 مقر تحت 2013/ش /28 ددع =Oن6Àا فلملا => 12/11/2013 خ3راتب رداصلا طاjرلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -106

  .روش°م
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 ةـــــيداملا لاوـــــمألا تـــــنا§ امدـــــنع ،û≈ـــــıاملا kـــــj لاـــــملا موـــــîفمل اـــــمئالم روـــــصتلا اذـــــL ناـــــ§ دـــــق و

 روـــــصتملا نـــــم نـــــكي مـــــل ûـــــùلا ةـــــ9ونعملا لاوـــــمألا فالـــــخب ،ةقرـــــسلل الـــــحم نوـــــlتل ˇÂـــــصت اLدـــــحو

 اـــــيجولونكت اـــــîحيóت تحبـــــصأ ûـــــùلا تاـــــناlمإلا ماـــــمأ و موـــــيلا اـــــمأ ،اـــــîكلام ةزاـــــيح نـــــم اـــــîجارخإ

 ،ةـــيتامولعملا ھـــتانايب ôـــòع Cـــ`غلا قـــح ددـــøÄ تحبـــصأ ûـــùلا تاـــسرامملا ضـــعÅ ماـــمأ و ،تاـــمولعملا

 اذإ اــــم و ،لاوــــمألا نــــم الاــــم ةــــيتامولعملا تاــــنايبلا تــــنا§ اذإ اــــم لوــــح اعورــــشم لؤاــــسóلا حبــــصأ

 هذـــÄ∫ راث˜تـــسالا kـــC jـــ`غلا قـــح ôـــòع ءادـــتعالا تالاـــح ôـــòع قـــبطنت ةقرـــسلا ةـــم9رج ماـــlحأ تـــنا§

 104.اÄ™لع ظافëÑا و تانايبلا

 نوناـقلل ھنـس دـنع يـÁرغملا عرـشملا نأ راـبتعالا ن`ـعÅ انذـخأ اـم اذإ ھسفن لاؤسلا ضرف9و

 ةـــــلاëÑ اـــــصاخ اـــــصن درـــــفي مـــــل تاـــــيطعملل ةـــــيلآلا ةـــــëpاعملا ماـــــظنب سملاـــــب قـــــلعتملا 07.03 مـــــقر

 قــــــلعتت لزاوــــــن عــــــقاولا دîــــــشr نأ روــــــصتملا نــــــم ھــــــنأ عــــــم ،ةــــــيتامولعملا تاــــــنايبلا ôــــــòع ءاليóــــــسالا

 kــــــj اــــــÄ™لع صوــــــصنملا مئارــــــëpا نــــــم ةــــــم9رج ةــــــيأ باــــــlترا نود ةــــــيتامولعملا تاــــــنايبلا سالتخاــــــب

 .يåانëpا نوناقلا نم ô 607-10∑إ 3-607 لوصفلا

 مــقر نوناــقلا رودــص لــبق ءاوــس يــÁرغملا ءاــضقلا ôــòع لــيبقلا اذــL نــم لزاوــن تــضرع دــقل

 ررــقي مــل لاوــمألا مئارــج kــj لاــملل يداــملا موــîفملا ةــبقع ماــمأ و ھــنأ Cــ`غ ،هرودــص دــعÅ وأ 07.03

 لاوــمألا مئارــج نــم اــCL`غ و ةقرــسلا ماــlحأ نأ اCــBتعم ،ةــيتامولعملا تاــنايبلل ةــيئانج ةــيامح ةــيأ

 ال و يداــــم دوــــجو اــــîل س©ــــل ةــــيتامولعم تاــــنايب ôــــòع بــــصنا ءادــــتعالا نأ ماد اــــم ،ةرفوــــتم Cــــ`غ

 ھـب ª≈ـÛق اـم كـلذ نـم و ،اـøÄزايح نـم اـîكلام مرحي امب اÄ™ف فرصتلا وأ اîسالتخا كلذب روصتي

 و ةيكلــــسلا تالــــصاوملا و دــــيBCلل Ëûطوــــلا بــــتكملا يمدختــــسم ضــــعÅ ةــــئBCت نــــم يــــÁرغملا ءاــــضقلا

 
 :صوص67ا اذÛi عجار .ھلامعتسا ةجيãن اi~ميق دقفت اi<أ ذإ داصتقالا => ةردان ةلاح لQش˘ اi~يمsأ noعو ةمولعملا نأو ةصاخ -104

 نوناقلا => ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،"برغملاب ا'قيبطت ىدمو اi~يصوصخ ةينوناقلا تايمولعملا" :=∆اغ م3ركلا دبع -

 :ص ،1989-1988 ةيعما6Àا ةنسلا ،سما67ا دمحم ةعماج ،طاjرلاب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا ةيل} ،صا67ا

174. 
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 تال9وــــحت ليîــــسé نــــم ھــــب اوماــــق اــــم رــــثإ ôــــòع مÄ™ــــلإ تــــîج و ûــــùلا ةقرــــسلا ةــــمøÄ نــــم ةيكلــــساللا

Lةدئافل ةيفتا Åشملا ضعßCغ ةروصب ن`ك`C 105ةعورشم. 

 ةـم9رج نـم ةكرـش مدختـسم ةءاCـBب طاـ;رلاب ةـيئادتبالا ةـمكoÑا تـضق ةثيدح ةلزان jk و 

 اـÄ∫ لـمعr ناـ§ ûـùلا ةكرـشلا اـÄ∫ تمدـقت ةرـشابم ةياlـش ôـòع ءاـنب ھـيلإ تـîجو ùûلا ةنامألا ةنايخ

 ةكرـشلاب ةـصا´ëا تاـيطعملا ةدـعاق سالتـخا ôـòع لـمع رمألاـب ûـËعملا نأ اـÄ™ف ءاـج ùûلا و ،مãÄملا

 لـــباقم ةـــسفانم تا§رـــش ôـــ∑إ ةيـــص´∆ تاـــمولعمل ةنمـــضتملاو ءاـــن;زلاب ةـــقلعتملا اـــøÄانايب برـــس و

 ةـــنامألا ةـــنايخ ةـــم9رج :نوـــlب مãÄـــملا ةءاCـــBب û≈ـــıاقلا اـــîمكح ةـــمكoÑا تـــللع دـــق و ،ةـــيلام غلاـــبم

 رارــضإلا وأ دــيدبتلا وأ سالتــخالا kــj لــثمتت يåاــنëpا نوناــقلا نــم 550 و 547 ن`لــصفلا بــسح

 عوــن يأ نــم قاروأ وأ تالوــصو وأ تادنــس وأ عåاــضب وأ ةــعتمأل زئاــëÑا وأ دــيلا عــضاو وأ كــلاملاب

 ضرـــغل اîلامعتـــسال ھـــل تملـــس وأ اـــLدري نأ ôـــòع عÅاـــتملل تملـــس تـــنا§ ءارـــبإ وأ اـــماßïلا نمـــضتت

 ôـــæدا يذـــلا ةـــماع ةفـــصب لاـــملا نأ اـــîل ˇـــÿتا فـــلملا قئاـــثو ôـــòع ةـــمكoÑا عالطاـــب ھـــنأ و...ن`ـــعم

 و جمارـــب ةـــعومجم نمـــضتي يéاـــمولعم ماـــظن وـــL هدـــيدبت وأ ھـــسالتخا مـــت ھـــنأ يlتـــشملا فرـــطلا

 ماـــــــظنلا نأ و ...ةـــــــيلآلا تاباـــــــسëÑا ªـــــــùح لمـــــــشé و اـــــــøÄرادإ وأ تاـــــــنايبلا ةـــــــëpاعمل ةدـــــــعم تاودأ

 لاوـمألا لـيبق نـم دعr ال هالعأ ھيلإ C`شأ امك و ةياlشلا بسح ھت¶صرق تمت يذلا يéامولعملا

 الـــــــحم نوـــــــlت نأ نـــــــكمي ûـــــــùلا و يåاـــــــنëpا نوناـــــــقلا نـــــــم 550و 547 ن`لـــــــصفلا اـــــــÄ™لع صـــــــن ûـــــــùلا

 ûـùلا تالوـقنملا نـم تس©ل اñÄأ امك ءايشألا نم تس©ل تامولعملا نأ كلذ ،ديدبتلا وأ سالتخالل

 نأ و سالتخالاـــب لـــقت¶ت ال و يXوناـــقلا موîفملاـــب ةزاـــيëÑا اـــÄ™لع درـــت ال ذإ ةـــعÅاتملا لوـــصف اøÄددـــح

 نأ نـــكمي عورـــشم Cـــ`غ الـــعف ىـــقبي دـــق تاـــنايبلا و تاـــمولعملا كـــلت ةنـــصرق وأ يدـــمعلا فالـــتإلا

 لوـــــصف Cـــــ`غ ىرـــــخأ ن`ناوـــــق و لوـــــصفب ةـــــعÅاتم وأ ةفرـــــصلا ض9وـــــعتلا ىوـــــعد عوـــــضوم نوـــــlي

 .106"تايطعملل ةيلآلا ةëpاعملا مظن C`سÅ لالخإلا مئارجب ةقلعتملا ةصاخ ةعÅاتملا

 
 تضق 85/73831 :ددع Úëíeلتلايحن6Àا فلملا => áÜ 1985نون 13 خ3راتب امكح افنأ ءاضيبلا رادلاب ةيئادتبالا ةمكöõا تردصأ-105

 مك6õا تغلأ ءاضيبلارادلاب فانJتسالا ةمكحم نأ Ü¬غ ،ي:ان6Àا نوناقلا نم 505 لصفلل اقبط ةقرسلا لجأ نم ن¬مi~ملا ةنادإب ھيف

 :عجار ليصافتلا نم د3زمل ،ةقرسلا ةم3رج رصانع رفوت مدعل ن¬مi~ملا ةءاáÜب تحرصو ي:ادتبالا

 .114 :ص ،الس ،1999 ،)نويC¬فيدتنارب( ةعبطم ،o∆وألا ةعبطلا ،"تايمولعملا نوناق ":يXاوزغلا يواقرشلا نيدلا رون-
 Ü¬غ ،8802/13 مقر تحت 2013/ش /28 ددع =Oن6Àا فلملا => 12/11/2013 خ3راتب رداصلا طاjرلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -106

  .روش°م
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 ةـيتامولعملا تاـنايبلا سالتـخإ لاـخدإ ةـيغÅ لاـملا موـîفم عيـسوت لواح ضعبلا نأ C`غ .يåانëpا

 بـناج بـLذ ثـيح ،ةـيفتاîلا و ةـيئا;رîكلا ىوـقلا ةقرـس رارغ òôع ةقرسلا ةم9رج ماlحأ تحت

 ةقرـــس لمـــشóل ةيكيـــسالكلا اøÄروـــص kـــj ةقرـــسلا ماـــlحأ دـــيدمت ةـــيناlمإ ôـــ∑إ يـــÁرغملا ھـــقفلا نـــم

 تادجتـــسم و مءالتـــي اـــمب يåاـــنëpا نوناـــقلا صوـــصن لـــ9وأت CـــBع كـــلذ و ،تاـــمولعملا وأ تاـــنايبلا

 قـبطنت نأ نـكمي ةقرـسلا ماـlحأ نأ ىرـي نـم ھـقفلا نـم كاـنL نأ اـمك ،110ةـيتامولعملا ةم9رëpا

 ôــ∑إ ادانóــسا وأ،111ةــعفنملا ةقرــسÅ ھــيلع ˇÂطــصي اــم راــطإ kــj تاــنايبلا وأ تاــمولعملا ةقرــس ôــòع

 ةـــيدام راـــيعم لادبóـــسال ةـــÂÑم ةـــجاëÑا تحبـــصأ ثـــيح ،تاـــنايبلل ةيداـــصتقالا ةـــميقلا رـــصنع

 .112ا9ونعم وأ ايدام لاملا نا§ ءاوس ةيداصتقالا ةميقلا رايعمب لاملا

 نـم و û≈ـXƒرفلا ءاـضقلا نـم بـناج تاداـãÄجا kـû jـIقفلا هاجتالا اذL حمالم ضعÅ دجن و

 مدختــسم ةــنادإ دــييأت ناــشÅ ةيــسXرفلا ضقنــلا ةــمكحمب ةــيئانëpا ةــفرغلا ھــيلإ تــبLذ اــم كــلذ

 و اÄ#حاــــص ª≈ــــıر نود aــــfl¶لا ôــــòع لــــصح ھــــنأ ماد اــــم ، ةــــيتامولعملا تاــــنايبلا ةقرــــس لــــجأ نــــم

 "رالبóنوـــــمب" ةـــــ9رجزلا ةـــــمكoÑا تـــــنادأ ôـــــ4نملا ســـــفن kـــــj و ،113ةـــــين ءوـــــسÅ ھـــــتزايح نـــــم اـــــîجرخأ

 ايلوتـسا و اـمÄ∫ ةـصاخ ةـعبطم ءاـشXإ اررـق امدـعÅ ةقرسلا ةم9رجب بتكلل ةعبطمب ن`مدختسم

 ةـــــماعد 114 ذـــــخأ CـــــBع اـــــÄ∫ نالـــــمعr اـــــنا§ ûـــــùلا ةـــــعبطملا رـــــقم نـــــم تاـــــمولعم ôـــــòع ضرـــــغلا اذـــــîل

 اـــــــÄ≠م ةدافتـــــــسالا دـــــــصق ،جاـــــــتنإلا تاـــــــنايب و ءاـــــــن;زلا تاـــــــناي…ب قـــــــلعتت )Disquettes( ةـــــــينوßCكلإ

 لاـمل اـسالتخا ةيـسXرفلا ضقنـلا ةـمكحم ھتBCتعا ام وL و ،ةصا´ëا امãÄكرش طاشX صوصخب

 .114ا9ونعم الام سلت´oا لاملا نا§ نإ و ùªح ،هاضر نود C`غلا

 ةقرــــــس م9رــــــجت نود لوــــــحت ال ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ نأ قبــــــس اــــــم لالــــــخ نــــــم ˇــــــÿتي  

 لـحم لاـملا ةـيدام ةحارـص بـلطتي ال يåاـنëpا نوناـقلا ماد اـم ،ةـيتامولعملا تانايبلاو تامولعملا

 
110- ElhadiChaibainou : Revue « informatique juridique et droit de l’informatique » n° 3, Casablanca, 1990, p:41.  

      - Mohiédine Amzazi : « informatique et droit pénal », in revue marocaine de droit de l’économie du 

développement, p : 56. 
111- J.F.Casile, op cit, p : 376.   
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113- op cit ,374. 
114 -Casscrim, 12 janvier 1989, Bull Crim, N° 14. 
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 نــــــع فــــــلتخي ال ةــــــيئانëpا ةيعرــــــشلاب كــــــسمتملا يــــــÁرغملا ءاــــــضقلا فــــــقوم نأ ةــــــقيقëÑا و

 لاوــمألا نأ ôــòع ةرــم اــم Cــ`غ kــj دــكأ يذــلا û≈ــXƒرفلا ءاــضقلا اميــس ال و نراــقملا ءاــضقلا فــقوم

 نــكمي ال ةــيتامولعملا تاــيطعملا نأ و ةقرــسلا ةــم9رëp اعوــضوم نوــlت نأ نــكمي اLدــحو ةــيداملا

 وأ ةـــــــيقرو ةـــــــماعد تـــــــنا§ ءاوـــــــس ،اـــــــîلمحت ûـــــــùلا ةـــــــماعدلل رظنلاـــــــب الإ ةقرـــــــسلل الـــــــحم نوـــــــlت نأ

 دـــــحأ ةءاCـــــBب باـــــبلا اذـــــk Lـــــj تـــــضق نأ سèراـــــبب فان˜تـــــسالا ةـــــمكoÑ قبـــــس دـــــقف ،107ةـــــينوßCكلإ

 ôــòع ءارــقلا دعاــسé ةــينقت تاــمولعمل هرــشX رــثإ ôــòع ةقرــسلا ةــمøÄ ھــل تــîجو يذــلا ،ن`يفاÑــ لا

 ةــم9رج نأ سèراــبب فان˜تــسالا ةــمكحم تCــBتعا ثــيح ،اــÄ≠ع ىدؤــملا ةــ9زفلتلا جماCــBلا ةرفــش كــف

  كـلاملا ةزاـيح نـم ةـيمoÑا جماCـBلا لقن ھيلع بتßCي ال ةرفشلا كف نأ ماد ام ةمئاق C`غ ةقرسلا

 اـم و اـîجمارب ثـب kـj رمتـسé ةكرـشلا تـماد اـم ،اـÄ≠م نيديفتـسملا نيدLاـشملا ةزاـيح نـم ال و اîل

 kـj رثأـتي نأ نود ،اـÄ≠م ةدافتـسالا و ةـ9زفلتلا جماCـBلا لابقتـسا kـj رمتـسr طرخنملا دLاشملا ماد

 .108طرخنملا C`غ دLاشملا اÄ™لع مدقي ùûلا ةرفشلا كف ةيلمعÅ كلذ

 تاـــــيطعملا ":نأـــــب تـــــضق امدـــــنع ىرـــــخأ ةـــــلزان kـــــj هاـــــجتالا اذـــــL ةـــــمكoÑا ســـــفن تدـــــكأ و 

 لخدـــت ال كلذـــب kـــ® و ةـــيدام Cـــ`غ تاـــيطعم ىـــقبت اـــñÄإف ةـــ9ركفلا اـــãÄميق تـــغلب اـــمîم ةـــيتامولعملا

 ماد اـــــم ،ةقرـــــسلا ةـــــم9رجب قـــــلعتملا û≈ـــــXƒرفلا يåاـــــنëpا نوناـــــقلا نـــــم 379 لـــــصفلا ةـــــلظم تـــــحت

 كــلاملا ناــمرح و ةــين ءوــسC Åــ`غلا لاــم سالتــخا ةقرــسلا ةــم9رج ماــيقل بــلطتي رو§ذــملا لــصفلا

 ثــيح ةــيتامولعملا تاــنايبلا نــع aــXfl ذــخأب رــمألا قــلعتي امدــنع قــبطني ال اــم وــL و ةزاــيëÑا نــم

 .109"اîكلام ديب ةزايëÑا ىقبت

 أدـبمب دـيقت ھـنأ ،ركذـلا فلاـسلا يåاـضقلا هاـجتالا اLدـمتعا ùûلا للعلا لالخ نم ˇÿتي

 رــصح ثــيح ،يåاــنëpا صنــلل قيــضلا C`ــسفتلا داــمتعا نــم ھــنع بــتßCي اــمو ةــيئانëpا ةيعرــشلا

 لاـــملا كـــلام دـــي نـــم ةزاـــيëÑا جارـــخإ اـــÄ™لع بـــتßCي ûـــùلا تالاـــëÑا دودـــح kـــj ةقرـــسلا ةـــم9رج قاـــطن

 نوناــــقلا ماــــlحأ ھــــتررق اــــمك سالتــــخالا رــــصنع اــــîعم قــــقحتي ûــــùلا ةدــــيحولا ةروــــصلا اــــLرابتعاب
 

107 - Cour d’appel de Grenoble, 4 Mai 2000, juris-data, n° 122622, in Lamy droit de l’information et des réseaux, 

décembre 2000, n° 131, p 20. 
108 - Cour d’appel de paris, 24 juin 1987, gazette du palais, 1987, n° 2, p :512. 
109- Cour d’appel de paris, 25 Novembre 1992, cité par J.F.Casile, op cit, p : 375.  

 cass.crim 29 Avril 1986, Gazette du Palais,1,p : 383 - :هاجتالا سفن => رظنأ
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 ةـيتامولعملا تاـنايبلا سالتـخإ لاـخدإ ةـيغÅ لاـملا موـîفم عيـسوت لواح ضعبلا نأ C`غ .يåانëpا

 بـناج بـLذ ثـيح ،ةـيفتاîلا و ةـيئا;رîكلا ىوـقلا ةقرـس رارغ òôع ةقرسلا ةم9رج ماlحأ تحت

 ةقرـــس لمـــشóل ةيكيـــسالكلا اøÄروـــص kـــj ةقرـــسلا ماـــlحأ دـــيدمت ةـــيناlمإ ôـــ∑إ يـــÁرغملا ھـــقفلا نـــم

 تادجتـــسم و مءالتـــي اـــمب يåاـــنëpا نوناـــقلا صوـــصن لـــ9وأت CـــBع كـــلذ و ،تاـــمولعملا وأ تاـــنايبلا

 قـبطنت نأ نـكمي ةقرـسلا ماـlحأ نأ ىرـي نـم ھـقفلا نـم كاـنL نأ اـمك ،110ةـيتامولعملا ةم9رëpا

 ôــ∑إ ادانóــسا وأ،111ةــعفنملا ةقرــسÅ ھــيلع ˇÂطــصي اــم راــطإ kــj تاــنايبلا وأ تاــمولعملا ةقرــس ôــòع

 ةـــيدام راـــيعم لادبóـــسال ةـــÂÑم ةـــجاëÑا تحبـــصأ ثـــيح ،تاـــنايبلل ةيداـــصتقالا ةـــميقلا رـــصنع

 .112ا9ونعم وأ ايدام لاملا نا§ ءاوس ةيداصتقالا ةميقلا رايعمب لاملا

 نـم و û≈ـXƒرفلا ءاـضقلا نـم بـناج تاداـãÄجا kـû jـIقفلا هاجتالا اذL حمالم ضعÅ دجن و

 مدختــسم ةــنادإ دــييأت ناــشÅ ةيــسXرفلا ضقنــلا ةــمكحمب ةــيئانëpا ةــفرغلا ھــيلإ تــبLذ اــم كــلذ

 و اÄ#حاــــص ª≈ــــıر نود aــــfl¶لا ôــــòع لــــصح ھــــنأ ماد اــــم ، ةــــيتامولعملا تاــــنايبلا ةقرــــس لــــجأ نــــم

 "رالبóنوـــــمب" ةـــــ9رجزلا ةـــــمكoÑا تـــــنادأ ôـــــ4نملا ســـــفن kـــــj و ،113ةـــــين ءوـــــسÅ ھـــــتزايح نـــــم اـــــîجرخأ

 ايلوتـسا و اـمÄ∫ ةـصاخ ةـعبطم ءاـشXإ اررـق امدـعÅ ةقرسلا ةم9رجب بتكلل ةعبطمب ن`مدختسم

 ةـــــماعد 114 ذـــــخأ CـــــBع اـــــÄ∫ نالـــــمعr اـــــنا§ ûـــــùلا ةـــــعبطملا رـــــقم نـــــم تاـــــمولعم ôـــــòع ضرـــــغلا اذـــــîل

 اـــــــÄ≠م ةدافتـــــــسالا دـــــــصق ،جاـــــــتنإلا تاـــــــنايب و ءاـــــــن;زلا تاـــــــناي…ب قـــــــلعتت )Disquettes( ةـــــــينوßCكلإ

 لاـمل اـسالتخا ةيـسXرفلا ضقنـلا ةـمكحم ھتBCتعا ام وL و ،ةصا´ëا امãÄكرش طاشX صوصخب

 .114ا9ونعم الام سلت´oا لاملا نا§ نإ و ùªح ،هاضر نود C`غلا

 ةقرــــــس م9رــــــجت نود لوــــــحت ال ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ نأ قبــــــس اــــــم لالــــــخ نــــــم ˇــــــÿتي  

 لـحم لاـملا ةـيدام ةحارـص بـلطتي ال يåاـنëpا نوناـقلا ماد اـم ،ةـيتامولعملا تانايبلاو تامولعملا

 
110- ElhadiChaibainou : Revue « informatique juridique et droit de l’informatique » n° 3, Casablanca, 1990, p:41.  

      - Mohiédine Amzazi : « informatique et droit pénal », in revue marocaine de droit de l’économie du 

développement, p : 56. 
111- J.F.Casile, op cit, p : 376.   

 .129 :ص ،2007 ،توÜ¬ب ،ةيقوق6õا Leل6õا تاروش°م "رتويبمكلا مئارج ":لما} يفيفعو =∆ذاشلا حوتف -112
113- op cit ,374. 
114 -Casscrim, 12 janvier 1989, Bull Crim, N° 14. 
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 نــم لاــم ةيــضاßCفالا ءايــشألا نأ CــBتعé ثــيح ،ةــي;ونëpا اــ9رو§و ج9وC¥لاــ§ لودــلا ضعبــب مكاــoÑا

 نيذــــــلا صا´ــــــ∆ألا ôــــــòع ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ قــــــيبطت CــــــBع اــــــãÄيامح ىéأــــــتي ªــــــùح ،لاوــــــمألا

 .117اñÄوسلتخي

 :باûرإلا لjومتو لاومألا لسغ – 2

 تالمعلا ةقالع لوح ار9رقت 2014 ةنس »k "GAFI∑املا لمعلا ةعومجم تردصأ

 ةرفشملا تالمعلا لامعتساب طبترت رطاخم دوجو ô∑إ ھلالخ نم تصلخ ،ةم9رëpاب ةرفشملا

jk ا نأ كلذ ،لاومألا لسغopي ن`مرÂpإ نوأ∑ô نألاßCملظملا ت©ن "Darknet" تالماعم ءارجإل 

 راثآ سمطو ،"Anonyma" ةيلوîجم نم ھحيóت امم ةدافتسالل ،ةرفشملا تالمعلا ةطساوب

 ةكبش BCع تالماعملا راثآ ءافخإ jk ةصصختم تاصنمو عقاوم دجوت ثيح ،ةم9رëpا

 "Bitmixer.io" و "Shard coin"و"Bitcoin Laundry" لثم )des mixeurs( ت©نßCنالا

 لمعتسملاب صا´ëا ت©نßCنألا لو§وتورب ناونع ءافخإ ةمدخ حيóي يذلا "TOR" ةصاخو

)IP(، ع ةلماعملل راسم مسربBC نألا لو§وتورب ن9وانعßCا ت©نë´نم ةعومجمب ةصا 

 .ةيئاÄ≠لا اîãÄجو الو ةلماعملا ردصم ةفرعم ھعم رذعتي وحن òôع ،صا´∆ألا

 تالمعلاو ايجولونكتلا هذL لالغتسا صا´∆ألا ضعÅ ھيف بغري يذلا تقولا jkو

 تاميظنت دوجول ،باLرإلا ل9ومت jk دصق نود نومLاسr دق ،لاومألا لسغل ةرفشملا

 .118قيمعلا ت©نßCنألاو ملظملا ت©نßCنألا ءارو ىفختت ةيباLرإ

 ،119باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ jk ةرفشملا تالمعلا لامعتسا رطاخم عفترتو

 ھيف بعلت ةبقارملل ماظنب جيسم ةيديلقتلا ءادألا لئاسوو دوقنلاب لماعتلا نأ ô∑إ رظنلاب

 
117-Dobah carré, op cit, p 194. 

 .11/03/2015 باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ≠ ةطبترملا رطاö7او ف3رعتلا :ةيضاÖÜفالا لوصألا :"GAFI" =∆املا لمعلا ةعومجم-118
 لسغ => ةيديلقتلا دوقنلا لامعتسا رطاخم نأ o∆إ ا'لالخ نم صلخ ،2015 ةنس ةسارد ردصأ نأ قبس ي.روألا داحتالا نأ املع-119

 نم للقي ال جات°تسالا اذs نا} ن"و .صوص67ا اذÛi ةرفشملا تالمعلا لامعتسا رطاخم نم áÜكأ ىقبت ،باsرإلا ل3ومتو لاومألا

 قبس ةيسXرفلا ةيلاملا تارابختسالا ةدحو نأ o∆إ Ü¬شX نأ يفكي ذإ ،ةرفشملا تالمعلاب ةطبترملا باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ رطاخم

 :عجار .وروأ ن¬يالم 5 تغلب تالماعم ةميقب ةرفشملا تالمعلاب ةلص يذ هابãشالاب ح3رصت 178 ب 2016 ةنس تلصوت نأ

    -Rapport annuel d’activité de trachin pour 2016. 

-J.P. London, op cit, p 42. 
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 ھـــبلطتي اـــم ôـــ∑إ رظنلاـــب لاـــملا kـــj ةفـــصلا هذـــL يåاـــضقلا داـــãÄجالا بـــلطت اـــمن⁄و ،ةقرـــسلا ةـــم9رج

 .ھكلام وأ هزئاح دي نم لاملا ةزايëÑ لقن نم سالتخالا رصنع

 ةقرــــس kــــj رفوــــتم ةزاــــيÂÑل لــــقن نــــم ھعبóتــــسr اــــم و سالتــــخالا رــــصنع نأ لوــــقلا نــــكمي و

 تالـــــــمعلا نأ راـــــــبتعالا ن`ـــــــعÅ اندـــــــخأ ªـــــــùم ،ةرفـــــــشملا تالـــــــمعلا ةـــــــصاخ و ةـــــــيتامولعملا تاـــــــنايبلا

 الإ هروـبع نـكمي ال  يåاـمح ماـظنب ةجيـسم و ةـيلام تاـظفحم kـj ةـنزخم نوـlت ام ابلاغ ةرفشملا

 ل§و ،ةرفشملا تالمعلا بحاص ةزايح نادسجي نيذلا يرسلا مقرلاو رورملا ةمل§ òôع رفوتلاب

 نـــم لاـــمل سالتـــخاو ھـــتزايح ôـــòع ءادـــتعا CـــBتعr اÄ#حاـــص اـــضر نود اـــîلقنو تاـــمولعملا هذـــîل جوـــلو

 ھنمضتت ام ô∑إ رظنلاب ةيداصتقا ةميق تاذ نوlت دق ةيتامولعملا تانايبلا نأو ةصاخ ،ھلاومأ

 ،ةيـــسفانتلا اøÄردـــقب ةـــقلعتملا روـــمألا نـــم اـــCL`غو ءاـــن;زلاو جاـــتنإلا رارـــسأب قـــلعتت تاـــمولعم نـــم

 اــم لــقنلل ةــلباق و115ةــيتامولعملا ساــيقلا تادــحول اــقفو ريدــقتلل لــباق لاــم نــع ةراــبع اــñÄأ اــمك

 وأ لــــقان لامعتــــساب تاــــمولعملا وأ تاــــنايبلا لــــقن عيطتــــسr ،ةــــيامëÑا رادــــج قCــــßخي نــــم نأ ماد

 .يXوßCكلإ لماح

 CــــBتعيف ،اــــينوßCكلإ اــــëpãÄاعم متــــت ûــــùلا تاــــنايبلا ن`ــــب و تاــــمولعملا ن`ــــب ïــــ`مي نــــم كاــــنL و

 اــينوßCكلإ ةــëpاعملا تاــنايبلا اــمأ ،اîــسالتخال لي…ــس ال مــت نــم و ةــيدام Cــ`غ راــlفأ درــجم ôــ∑وألا"

 ôـــòع اـــÄ≠9زخت نـــكمي ةـــطنغمم ةـــينوßCكلإ تاراـــشإ وأ تابدـــبد kـــj لـــثمتي يداـــم ناـــيك kـــj ددـــحتتف

 اـيمك اLريدـقت ةـيناlمإ نـع الـضف ،اـîجاتنإ ةداـعإ و اîلالغتسا و اep#Ä و اdÄب و اîلقن و طئاسو

 ھـــل ائ©ـــش لـــب راـــlفألا و ءارآلا و قوقëÑاـــ§ اـــ9ونعم ائ©ـــش تـــس©ل ûـــIف ،اîـــسايق و أدـــبملا ثـــيح نـــم

 يذــلا هاــجتالا ســفن وــL و ،"سوــسحم Cــ`غ يداــم دوــجو وــL و ،πkراــ´ëا ملاــعلا kــj يداــم دوــجو

 جمارــــب :نأــــب تــــضق امدــــنع ،اــــlيÂpب سرفنأــــب فان˜تــــسالا ةــــمكحم نــــع رداــــص مــــكح kــــj ھــــسملن

 تاـــميلعé درـــجم تـــس©ل و ةـــيلاملا اـــãÄمذ رـــصانع نـــم CـــBتعé ةكرـــشلاب ةـــصا´ëا جاـــتنالا تاـــيلمع

 و ،جاـتنالا ةداـعإ و لقنلل ةلباق اضيأ k® امنإ و اãÄعيبطب ةمسجم C`غ و مãÄملا æôدا امك ةينLذ

 ھـــيلع C`ـــسé يذـــلا 7√نـــلا ســـفن وـــL و .116ةقرـــسلل الـــحم نوـــlت نأ ˇÂـــصت و ةيداـــصتقا ةـــميق اـــîل

 
 عجرملا ،بغبغم ميعX :عجار ،اi<ومضمب اi~ميق ردقت امنإ و اi~يمك وأ ا'مRÀب اi~ميق ردقت ال ةيتامولعملا تانايبلا تنا} نإ و  -115

 .147.115 :ص ،قباسلا
 .151و 133 :ص ،قباسلا عجرملا ،لما} يفيفعو =∆ذاشلا حوتف -116
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 نــم لاــم ةيــضاßCفالا ءايــشألا نأ CــBتعé ثــيح ،ةــي;ونëpا اــ9رو§و ج9وC¥لاــ§ لودــلا ضعبــب مكاــoÑا

 نيذــــــلا صا´ــــــ∆ألا ôــــــòع ةقرــــــسلا ةــــــم9رج ماــــــlحأ قــــــيبطت CــــــBع اــــــãÄيامح ىéأــــــتي ªــــــùح ،لاوــــــمألا

 .117اñÄوسلتخي

 :باûرإلا لjومتو لاومألا لسغ – 2

 تالمعلا ةقالع لوح ار9رقت 2014 ةنس »k "GAFI∑املا لمعلا ةعومجم تردصأ

 ةرفشملا تالمعلا لامعتساب طبترت رطاخم دوجو ô∑إ ھلالخ نم تصلخ ،ةم9رëpاب ةرفشملا

jk ا نأ كلذ ،لاومألا لسغopي ن`مرÂpإ نوأ∑ô نألاßCملظملا ت©ن "Darknet" تالماعم ءارجإل 

 راثآ سمطو ،"Anonyma" ةيلوîجم نم ھحيóت امم ةدافتسالل ،ةرفشملا تالمعلا ةطساوب

 ةكبش BCع تالماعملا راثآ ءافخإ jk ةصصختم تاصنمو عقاوم دجوت ثيح ،ةم9رëpا

 "Bitmixer.io" و "Shard coin"و"Bitcoin Laundry" لثم )des mixeurs( ت©نßCنالا

 لمعتسملاب صا´ëا ت©نßCنألا لو§وتورب ناونع ءافخإ ةمدخ حيóي يذلا "TOR" ةصاخو

)IP(، ع ةلماعملل راسم مسربBC نألا لو§وتورب ن9وانعßCا ت©نë´نم ةعومجمب ةصا 

 .ةيئاÄ≠لا اîãÄجو الو ةلماعملا ردصم ةفرعم ھعم رذعتي وحن òôع ،صا´∆ألا

 تالمعلاو ايجولونكتلا هذL لالغتسا صا´∆ألا ضعÅ ھيف بغري يذلا تقولا jkو

 تاميظنت دوجول ،باLرإلا ل9ومت jk دصق نود نومLاسr دق ،لاومألا لسغل ةرفشملا

 .118قيمعلا ت©نßCنألاو ملظملا ت©نßCنألا ءارو ىفختت ةيباLرإ

 ،119باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ jk ةرفشملا تالمعلا لامعتسا رطاخم عفترتو

 ھيف بعلت ةبقارملل ماظنب جيسم ةيديلقتلا ءادألا لئاسوو دوقنلاب لماعتلا نأ ô∑إ رظنلاب

 
117-Dobah carré, op cit, p 194. 

 .11/03/2015 باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ≠ ةطبترملا رطاö7او ف3رعتلا :ةيضاÖÜفالا لوصألا :"GAFI" =∆املا لمعلا ةعومجم-118
 لسغ => ةيديلقتلا دوقنلا لامعتسا رطاخم نأ o∆إ ا'لالخ نم صلخ ،2015 ةنس ةسارد ردصأ نأ قبس ي.روألا داحتالا نأ املع-119

 نم للقي ال جات°تسالا اذs نا} ن"و .صوص67ا اذÛi ةرفشملا تالمعلا لامعتسا رطاخم نم áÜكأ ىقبت ،باsرإلا ل3ومتو لاومألا

 قبس ةيسXرفلا ةيلاملا تارابختسالا ةدحو نأ o∆إ Ü¬شX نأ يفكي ذإ ،ةرفشملا تالمعلاب ةطبترملا باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ رطاخم

 :عجار .وروأ ن¬يالم 5 تغلب تالماعم ةميقب ةرفشملا تالمعلاب ةلص يذ هابãشالاب ح3رصت 178 ب 2016 ةنس تلصوت نأ

    -Rapport annuel d’activité de trachin pour 2016. 

-J.P. London, op cit, p 42. 
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 jk ققحتي مل ام وLو ،امولعمو انيعم نوlي نأ 6kب¶ي رداصي ام" :نأب تضق نأ ةرطينقلاب

 ريBCت كلذ Û≈ûتقي ùªح ،ن`مãÄملا فرط نم لوادتلا عوضوم ةيضاßCفالا ةيمقرلا ةلمعلا

 .123"اøÄرداصمب مكëÑا

 لسغ ةحفاlم تاسايس مامأ ةرفشملا تالمعلا اîحرطت ùûلا تاديدãÄلا هذL مامأو

 14 ن`ت©صوتلا òôع ليدعé لاخدإ ô∑إ 2018 ةنس تدمع k∑املا لمعلا ةعومجم نإف ،لاومألا

 ميظنت نم دكأتت نأب لودلا تمزلأ ثيح ،ةرفشملا تالمعلا لمشé اîلعëp كلذو 15و

 ل9ومتو لاومألا لسغ ةحفاlم ضارغأل ةيضاßCفالا لوصألا تامدخ يدوزم طبضو

 نامضل ةبقارملل لاعف ماظنل اوعضخي نأو ،مîليéflp وأ مîصيخرت متي نأو ،باLرإلا

 .k∑املا لمعلا ةعومجم C`ياعمل اقفو ةلصلا تاذ تابلطتملاو C`بادتلل لاثتمالا

 يام 30 خ9راتب 843/2018 مقر تحت ةيÄ™جوت ة9رود يÁوروألا داحتالا ردصأ امك

 ةمظنألا مادختسا نم ةياقولاب ةقلعتملا 849/2015 ددع ة9رودلا اÄ#جومب لدع ،2018

 ةحئال نمض ة9رودلا هذL بجومب لخدأ ثيح ،باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ jk ةيلاملا

 :نم ل§ 124ن`عضا´ëا صا´∆ألا

 ؛انوناق ةلوادتملا دوقنلا عم ةرفشملا تالمعلا لدابت تامدخ يمدقم -

 .ةرفشملا تالمعلا ن9زخت تاظفحم تامدخ يمدقم -

 ،ليóflpلل ةرو§ذملا تامد´ëا يمدقم عاضخإب ءاضعألا لودلا ة9رودلا تمزلأو

 تعضو ùûلا اسXرفل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ةي;وروألا لودلا نم ةعومجم ھب تذخأ ام وLو

 .125ةرفشملا تالمعلا لدابت تاصنم òôع قبطت ليóflpلاو صيخßCلل ةينوناق تايضتقم

 امك ،ليبقلا اذL نم C`بادتب يÁروألا داحتالا جراخ لودلا نم ةعومجم تلمع امك

Lلا ادنكل ةبس¶لاب نأشلا وùû لا تالواقملا مزلي انوناق تردصأùû طش¶ت jk تالمعلا لاجم 

 
 .روش°م Ü¬غ ،18-1250 ددع فلملا => 2019 رياáÜف 25 خ3راتب رداصلا ،ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -123
 ا'لغتس« نأ نكمي ةطشXأ رشابت deلا تا'6Àا نم مÜs¬غو ةينوناقلا ن'ملاو ةيلاملا تاسسؤملا ن¬عضا67ا صاÙ7ألاب دصقي-124

 .لاومألا لسغ ةحفاQمب قلعتملا 43-05 مقر نوناقلا نم 02 ةداملا عجار ،باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ => نومرöÀا
125- Loi N°2019-486 du 22 Mai 2019 (Loi pacte). 
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 ةكرح ل§ دصري يذلا ،ظقيلا ي§ردلا ةمîم ةينوناقلا نîملاو كونبلاو ة9زكرملا كونبلا

rشóھب jk §وñÄرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ تالاح نم ةلاح اLتالمعلاب لماعتلا فالخب ،با 

 ھبش ماظن òôع ھمايقو تايلمعلا هذL بقارت ة9زكرم ةîج دوجو مدعï Å`متي يذلا ةرفشملا

 .ة9رسلل لما§

 ùûلا ةلاëÑا كلذ نم ،قرط ةدعÅ ةرفشملا تالمعلا ق9رط نع لاومألا لسغ مت9و

rف لمع™Äا اopع مرòô نم ةلصحتملا ةيلاملا غلابملا فرص Xغ طاش`C عورشم jk تالمع ءارش 

 jk ةصاخ ،ةيلام غلابم òôع اîلباقم لصح9و ةرفشملا تالمعلا عي…ي كلذ دعÅ مث ،ةرفشم

 ةيضق jk ن`مãÄملا دحأ دافأ نأو قبس ذإ ،ةرفشملا تالمعلاب لماعتلاب حمسùû éلا لودلا

 ةكرش BCع اîملسóي نا§ ùûلا غلابملا نأ ،ةرفشملا ةلمعلاب قلعتت يÁرغملا ءاضقلا òôع تضرع

 دق ىرخأ تالاح jkو .120ن9وlتبلا ةلمعÅ ھلماعé دئاع Wafacash" ®k" لاومألا ل9وحت

rا ديفتسopا نم مرë´لا تامدùû تóحيîا Åلا ،تاصنملا ضعùû éتالمعلا جمدب حمس 

 .raft)(world of warc121 لثم ت©نßCنألا BCع ويديفلا باعلأو رامقلا ةيلمع jk ةرفشملا

 الكشم اÄ#قعé ة;وعصو ةرفشملا ةلمعلاب تالماعملا اï ∫Ä`متت ùûلا ة9رسلا حرطتو

 لئاسو عمجو ةم9رëpا بقعé نع بلاغلا jk ،قيقحتلاو ثحبلا ةزîجأ زÅjp قلعتي ،رخآ

 ةيلاملا ةطرشلا زاîج لثممل قبس دقف ،اøÄرداصمل اديîمت لاومألاو ءايشألا زepو تابثإلا

 فقت ثحبلا تاطلس نأ يدنكلا ناملBCلا مامأ اîمدق ùûلا ةداîشلا لالخ دافأ نأ ادنكل

 ،ةرفشملا تالمعلا ةطساوب ةزجنملا ةعورشملا C`غ تالماعملا بقعéو دصر مامأ ةزجاع

Åاط ب…سÅع تالماعملا رورملو ة9رسلا عBC ةيئادتبالا ةمكحملل قبس امك .122لود ةدع 

 
 .روش°م Ü¬غ ،03/10/2017 خ3راتب 6252/2103 ددع فلملا => شكارمب ةيئادتبالا ةمكöõا نع رداصلا مك6õا ع:اقو عجار -120

121-ivelinbodurov : « les transports de fonds virtuels – une technologie innovatrice et un moyen potentiel de 

blanchiment d’argent », mémoire, université de Montréal,  avril 2016, p 16. 
122-Ivelinbodurov,opcit, p 48 

 دو'ج مامأ ةيضاÖÜفالا تالمعلا ھحرطت دحت áÜكأ نأ تáÜتعا نأ طسوألا قرشلاو ايق3رفا لامشل =∆املا لمعلا ةعومöÀ قبس امك  -

 ,يقيق6õا ديفتسملا noع فرعتلا ةيلمع بعصي امم ،رخآ o∆إ باسح نم ةيضاÖÜفالا ةلمعلا ل3وحت ةلو'س وs لاومألا لسغ ةحفاQم

 .o 37∆إ 35 ص ،áÜ 2017نجد ،"ةينوÖÜكلالا لئاسولا áÜع لاومألا لسغ" لوح ةعومöÀا ر3رقت :عجار -
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 jk ققحتي مل ام وLو ،امولعمو انيعم نوlي نأ 6kب¶ي رداصي ام" :نأب تضق نأ ةرطينقلاب

 ريBCت كلذ Û≈ûتقي ùªح ،ن`مãÄملا فرط نم لوادتلا عوضوم ةيضاßCفالا ةيمقرلا ةلمعلا

 .123"اøÄرداصمب مكëÑا

 لسغ ةحفاlم تاسايس مامأ ةرفشملا تالمعلا اîحرطت ùûلا تاديدãÄلا هذL مامأو

 14 ن`ت©صوتلا òôع ليدعé لاخدإ ô∑إ 2018 ةنس تدمع k∑املا لمعلا ةعومجم نإف ،لاومألا

 ميظنت نم دكأتت نأب لودلا تمزلأ ثيح ،ةرفشملا تالمعلا لمشé اîلعëp كلذو 15و

 ل9ومتو لاومألا لسغ ةحفاlم ضارغأل ةيضاßCفالا لوصألا تامدخ يدوزم طبضو

 نامضل ةبقارملل لاعف ماظنل اوعضخي نأو ،مîليéflp وأ مîصيخرت متي نأو ،باLرإلا

 .k∑املا لمعلا ةعومجم C`ياعمل اقفو ةلصلا تاذ تابلطتملاو C`بادتلل لاثتمالا

 يام 30 خ9راتب 843/2018 مقر تحت ةيÄ™جوت ة9رود يÁوروألا داحتالا ردصأ امك

 ةمظنألا مادختسا نم ةياقولاب ةقلعتملا 849/2015 ددع ة9رودلا اÄ#جومب لدع ،2018

 ةحئال نمض ة9رودلا هذL بجومب لخدأ ثيح ،باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ jk ةيلاملا

 :نم ل§ 124ن`عضا´ëا صا´∆ألا

 ؛انوناق ةلوادتملا دوقنلا عم ةرفشملا تالمعلا لدابت تامدخ يمدقم -

 .ةرفشملا تالمعلا ن9زخت تاظفحم تامدخ يمدقم -

 ،ليóflpلل ةرو§ذملا تامد´ëا يمدقم عاضخإب ءاضعألا لودلا ة9رودلا تمزلأو

 تعضو ùûلا اسXرفل ةبس¶لاب نأشلا وL امك ةي;وروألا لودلا نم ةعومجم ھب تذخأ ام وLو

 .125ةرفشملا تالمعلا لدابت تاصنم òôع قبطت ليóflpلاو صيخßCلل ةينوناق تايضتقم

 امك ،ليبقلا اذL نم C`بادتب يÁروألا داحتالا جراخ لودلا نم ةعومجم تلمع امك

Lلا ادنكل ةبس¶لاب نأشلا وùû لا تالواقملا مزلي انوناق تردصأùû طش¶ت jk تالمعلا لاجم 

 
 .روش°م Ü¬غ ،18-1250 ددع فلملا => 2019 رياáÜف 25 خ3راتب رداصلا ،ةرطينقلاب ةيئادتبالا ةمكöõا مكح -123
 ا'لغتس« نأ نكمي ةطشXأ رشابت deلا تا'6Àا نم مÜs¬غو ةينوناقلا ن'ملاو ةيلاملا تاسسؤملا ن¬عضا67ا صاÙ7ألاب دصقي-124

 .لاومألا لسغ ةحفاQمب قلعتملا 43-05 مقر نوناقلا نم 02 ةداملا عجار ،باsرإلا ل3ومتو لاومألا لسغ => نومرöÀا
125- Loi N°2019-486 du 22 Mai 2019 (Loi pacte). 
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 ˇëاصم ةيامحو اLرطاخم يدافتب حمسùû éلا دودëÑا jk ةرفشملا تالمعلا C`طأت لقألا òôع

 :لالخ نم ھقيقحت نكمي ام وLو ،كلãÄسملا ˇëاصمو ةلودلا

 تالمعلاب لماعتلل تاصنم ثادحإب حمسr ،ليóflpلاو صيخßCلل ماظن عضو -

 ةëpاعم ةدحو وأ برغملا كنب ةبقارمل اîلمعتسùû éلا تالواقملا عاضخإ عم ،ةرفشملا

 ؛لودلا نم ةعومجم ھيلع تمدقأ ام رارغ òôع ،ةيلاملا تامولعملا

 تالمعلا ل9وحت طاش¶ل ة9رسلا ةسرامملا نأشÅ ةعدار ة9رجز صوصن عضو -

 ؛صيخßCلاو ليóflpلا دعاوق ةاعارم نود ةرفشملا

- éمب ةقلعتملا تايضتقملا ليدعlلا تالواقملا لعجب كلذو ،لاومألا لسغ ةحفاùû 

 اîمازل⁄و ن`عضا´ëا صا´∆ألا ةحئال نمض ةرفشملا تالمعلا ل9وحت طاشX رشابت

 ؛ةيلاملا تامولعملا ةëpاعم ةدحول هابóشالاب ح9رصتلاو ةظقيلا تابجاوب

 ؛ةرفشملا تالمعلاب ةقلعتملا تاطاش¶لا ھل عضخت يذلا û=9رضلا راطإلا ديدحت -

 امم ةرفشملا تالمعلا هذÄ∫ ن`لماعتملاو كلãÄسملا ةيامëÑ ةينوناق تايضتقم عضو -

 .عادخ وأ لايتحا نم ھل نوضرعتي دق

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

83 

 ديقتلا نع الضف ، "Fintrac" ةيدنكلا ةيلاملا تارابختسالا ةدحو ىدل ليóflpلاب ةرفشملا

 لسغÅ ةلص تاذ اñÄأ jk ھبóشr تالاح نم اîملع ô∑إ لصي امب ح9رصتلاو ةظقيلا بجاوب

 تاباسح حتف نم كونبلا عنم òôع رو§ذملا نوناقلا صن امك ،باLرإلا ل9ومتو لاومألا

 وLو ، "Fintrac" ىدل ةرفشملا تالمعلاب قلعتملا اîطاش¶ب حرصت مل ùûلا تالواقملا ةدئافل

 تارابختسالا ةدحو تردصأ ثيح ،ةيك9رمألا ةدحتملا تايالولا ھتكلس يذلا 4ôنملا سفن

 ليóflpلا ةرورضب اÄ#جومب مßïلت ،ةيلاملا تاسسؤملل تاÄ™جوت 2013 ةنس ةيك9رمألا ةيلاملا

 تاسايس عضو عم ،اîلدابتو ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا طاشX سرامت تنا§ ùªم اÄ"دل

 راعشإلاو لاومألا لسغ jk طاش¶لا اذL لالغتسال ةلواحم يأ دصرب حمسé ةبقارملل ةيلخاد

∫Ä126ا. 

 اساسأ òôجتت تاديدøÄ نم ةرفشملا تالمعلاب لماعتلا ھيلع يوطني ام ô∑إ رظنلا;و

jk مإlلالغتسا ةيناîا فرط نم اopن`مر jk تراlا نم ةعومجم باëpعو ،مئارòô سأرîلسغ ا 

 نم تالمعلا هذL ھيلع موقت يذلا C`فشóلا ماظن ھعضي ام عم ،باLرإلا ل9ومتو لاومألا

 لئاسو عمجو ةانëpا طبض نم اÄ≠كمت نود لوحت ،ثحبلا ةزîجأ مامأ تابقعو تا;وعص

 ،اÄ≠م ةلصحتم تنا§ وأ ةم9رëpا باlترا jk تلمعتسا ùªم ةرفشملا تالمعلا زepو تابثإلا

 ام اذإ ةصاخ ،تالمعلا هذL ن`نقتو ميظنتل ةÂÑم ةرورض كانL نأ لوقلا نكمي

 .نأشلا اذÄ∫ اندالبل ةمزلملا k∑املا لمعلا ةعومجم تايصوت انرضحتسا

 نم تلقتناو مئاق عقاو k® تالمعلا هذL نأ وL ،ةرورض ن`نقتلا ةلأسم لعجي امو

 نم ةعومجم فرط نم انوناق ةمظنم ءادأ ةليسو ô∑إ لودلا اñÄأشÅ ظفحتت ةرLاظ درجم

 لlشÅ عسوتتو ومنت اîكرتو ةرLاظلا لLاجت نكمي الف ،ةفلتخم لودب ةيلاملا مظنلا

 لماعتلل جرا´ëاب ةدوجوم تاصنم ô∑إ نوأÂpي دق صا´∆ألا نأو اميسال ،يåاوشع

 .ةرفشملا تالمعلاب

 ھتايادب jk لازالو دودÂÑل رباع كرحتم عوضوم ن`نقت بعصلا نم ھنإف كلذ عمو

 نكمي نكلو ،ةيئانëpاو ة9راجتلاو ةيندملا بناوëpا عيمج نم الماش ان©نقت ةعرسÅ روطت9و
 

126-Erman Jonchères, op cit, p 73-80. 
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 ˇëاصم ةيامحو اLرطاخم يدافتب حمسùû éلا دودëÑا jk ةرفشملا تالمعلا C`طأت لقألا òôع

 :لالخ نم ھقيقحت نكمي ام وLو ،كلãÄسملا ˇëاصمو ةلودلا

 تالمعلاب لماعتلل تاصنم ثادحإب حمسr ،ليóflpلاو صيخßCلل ماظن عضو -

 ةëpاعم ةدحو وأ برغملا كنب ةبقارمل اîلمعتسùû éلا تالواقملا عاضخإ عم ،ةرفشملا

 ؛لودلا نم ةعومجم ھيلع تمدقأ ام رارغ òôع ،ةيلاملا تامولعملا

 تالمعلا ل9وحت طاش¶ل ة9رسلا ةسرامملا نأشÅ ةعدار ة9رجز صوصن عضو -

 ؛صيخßCلاو ليóflpلا دعاوق ةاعارم نود ةرفشملا

- éمب ةقلعتملا تايضتقملا ليدعlلا تالواقملا لعجب كلذو ،لاومألا لسغ ةحفاùû 

 اîمازل⁄و ن`عضا´ëا صا´∆ألا ةحئال نمض ةرفشملا تالمعلا ل9وحت طاشX رشابت

 ؛ةيلاملا تامولعملا ةëpاعم ةدحول هابóشالاب ح9رصتلاو ةظقيلا تابجاوب

 ؛ةرفشملا تالمعلاب ةقلعتملا تاطاش¶لا ھل عضخت يذلا û=9رضلا راطإلا ديدحت -

 امم ةرفشملا تالمعلا هذÄ∫ ن`لماعتملاو كلãÄسملا ةيامëÑ ةينوناق تايضتقم عضو -

 .عادخ وأ لايتحا نم ھل نوضرعتي دق
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 رذم طاشX ثلاثو ةرم ةقيقح ô∑ا فسأ ل§ عم لوحت يذلا رش…لاب راجتالا حبش ھنإ

 دح عضو C jk`كفتلا وأ راحتنالا ô∑ا هاياÑ˛ عفدي دق حبش ملاعلا jk عورشملا C`غ ح;رلل

ëÑايøÄم Åشùª لخدي وأ لئاسولاîم jk م تا;ونßCلا تامزالاو ةيسفنلا طوغضلا نم ةددùû 

 .سفنلا òôع اغيلب ارثا كßCت

Lو اذjk غ عارصلا لظ`C تملاlاjk طخ ةلث ن`ب هاحر تراد يذلا`Cا نم ةopن`مر 

 دصق ةينطولاو ةيلودلا دوëpîاو ةيناسXإلا تاخرصلا نم ديدعلا تلاعé , لزع اياÑ̨و

 ةعلس مدآ Ëûب نم ذختت ةم9رج ،ة9رش…لا اãÄفرع ùûلا مئارëpا رطخأ دحأ نع باقنلا فشك

 ةماركل فرعé ال ةم9رج ،قاقßCسالاو ةساخنلا نم ددجتم قوس ةLاتم jk ھب جزت ةصيخر

 jk ناسXإلل ةيساسألا قوقëÑا برضت ةم9رج ،اناونع ھتنونيكو ھتيمدآل الو امسا ناسXالا

 لضفب تحمناو تلو دق دوîع ô∑ا ةيناسXإلاب عوجرلا نمزلا براقع òôع ضرفتو , ميمصلا

 LÛ≈ûانم تالاضن لضفب اذكو ،لسرلا اîلمح ùûلا ة9وامسلا بتكلل ةلي…نلا لئاسرلا

 .ةيدوبعلاو ة9رصنعلا

Lتعا ن`ح ن`ئجالل ةيماسلا ةيضوفملا ءادن ھمجرت ام اذBC نا ناãÄقوقح تا§ا 

 د9رجت متي ثيح ،ھيلع ةبتßCملا بقاوعلاو رش…لاب راجتالل ة9ردëpا بابسألا لثمت ناسXالا

 jk ھقح اذكو ،لقنتلا وأ ة9رëÑا وأ ةايëÑا jk ھقح لثم ةيساسألا ھقوقح نم ص´’لا

 فاßCعالا نع الضف ةëÑاصو ةنمآ ةئ©ب jk لمعلا jk ھقحو ھنمأو ةيناسXإلا ھتماركب عتمتلا

 .ï 1`يمتلاو ملظلاو رقفلل ةجيóنك ةم9رëpا هذL عقت دقو ،نوناقلا مامأ ناسXا§ ھب

 لlشr لظ ناسXالا قوقح لاجم k jk∑ودلا مظتنملا اîققح ùûلا تابسóكملا ةيامح نإ

Lاوظلا نم ديدعلا يمانت مامأ اسجاLلا ةيمارجالا رùû الا سمتXناس jk تقلطأو ھتنونيك 

 نود ةيكنبلا مøÄدصرا عفر ھنأش نم ام ل§ ءارشو عيب ةحابóسا ô∑ا لاملا عمج داورل نانعلا

 .ةمذ الو هالا كلذ jk اوبقري نأ

 هذîل يدصتلا نع ،ب9رق دîع ô∑ا , ةزجاع تلظ لودلا فلت´o ةينوناقلا ةناسßCلاف

 ô∑ا ناسXالا ةماركب ةساملا رLاوظلا ضعÅ مرجت تاعèرشóلا ل§ تنا§ ناو ةعش…لا ةم9رëpا

 
 ةمظنملا دادعا نم نوناقلا ذافنا قايس => اياSõلا ةيامحو رشÚلاب راجتالا مئارج => قيقحتلاو ةلدألا عم6À يداشرإلا ليلدلا( 1

 .)13 ص ن¬ت3رصملا ةيلخادلاو لدعلا ي̆رازوو ةرTÀلل ةيلودلا

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

85 

   رش>لاب راجتالا ةم6رج

 ) 27.14 نوناقلا (ءوض ?< 

 ناMرألاو تادد#"ا ?< ةسارد
 

  ب{بش دمحم

 تاسسؤملاو تائيcلا تاياZش ةدحو س{ئر

 ةيلاS_او
 

      :ميدقت

 ن`مرopا نم ةلثل حمسùû éلا تافرصتلا كلت ... اøÄايلجت Iªبأ jk ةيداسلا اñÄإ

 ةعمدب نوذذلتي مLو - لزع سانأ اîلاطبأ - ةيعقاو ةيحرسم ةبشخ راتس فلخ سولëpاب

 لجر ءاlب وأ ،ھتاوزن û=لي رسا§ شحو مامأ ةأرما ن`نأ وأ ،يرسق لمع ةرارم Ó≈ûاقي لفط

 .ادع ھتورث دعو كلذ ءارج نم لاملا عمجب لغش¶م راتسلا فلخ سلاëpاو ... كلذ ھتفنأ ىÁأت

 اãÄضرف ةينوناقلا عيضاوملا تامدقم k˝ابك تس©ل ةمدقم ئراقلا يديس اوفع

 رش…لاب راجتالا مئارج نم ةم9رج ل§ ھفلخت يذلا دîشملا ةواسق ءارج عوضوملا ةيصوصخ

jk لوانت لالخ نم نوناقلا ذافنا لاجر ةركاذîل§ رش…لاب راجتالا ةم9رجب قلعتي فلم يأل م 

 ˇÂسóي و ھتليخم jk ومسr جذومنب ءادتقالا ô∑ا ونري هرغص ذنم لفطلاف  ،ھعقوم نم دحاو

 ملحت اLرفاظا ةموعX ذنمو ةاتفلا امك , عمتopا ª jk¸سا ةناlم لينل ھلقع دوارت راlفأب

 رفظلا ةصرف ةنيحتم لظت وأ ةمومالا نانح نم هللا اLابح ام ھيف ققحت ت©ب س©سأتب

Åاذ ققحي لمعøÄحا ھعم مساقتت جوز وا اòô ëÑرمع تاظLدق ديدشلا فسألل نكل , ا 

 محقت ةبعرم س©باو§ ô∑ا اñÄولوحي لب اñÄودسفي صا´∆ا مالحألا هذL طخ òôع لخدي

 لالغتسالا نم ملظم قفن jk مîلخدتو ،ش©علا نم كنض ةLاتم لجرلا ùªحو ةاتفلاو لفطلا

 .قاقßCسالاو



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

86 

 رذم طاشX ثلاثو ةرم ةقيقح ô∑ا فسأ ل§ عم لوحت يذلا رش…لاب راجتالا حبش ھنإ

 دح عضو C jk`كفتلا وأ راحتنالا ô∑ا هاياÑ˛ عفدي دق حبش ملاعلا jk عورشملا C`غ ح;رلل

ëÑايøÄم Åشùª لخدي وأ لئاسولاîم jk م تا;ونßCلا تامزالاو ةيسفنلا طوغضلا نم ةددùû 

 .سفنلا òôع اغيلب ارثا كßCت

Lو اذjk غ عارصلا لظ`C تملاlاjk طخ ةلث ن`ب هاحر تراد يذلا`Cا نم ةopن`مر 

 دصق ةينطولاو ةيلودلا دوëpîاو ةيناسXإلا تاخرصلا نم ديدعلا تلاعé , لزع اياÑ̨و

 ةعلس مدآ Ëûب نم ذختت ةم9رج ،ة9رش…لا اãÄفرع ùûلا مئارëpا رطخأ دحأ نع باقنلا فشك

 ةماركل فرعé ال ةم9رج ،قاقßCسالاو ةساخنلا نم ددجتم قوس ةLاتم jk ھب جزت ةصيخر

 jk ناسXإلل ةيساسألا قوقëÑا برضت ةم9رج ،اناونع ھتنونيكو ھتيمدآل الو امسا ناسXالا

 لضفب تحمناو تلو دق دوîع ô∑ا ةيناسXإلاب عوجرلا نمزلا براقع òôع ضرفتو , ميمصلا

 LÛ≈ûانم تالاضن لضفب اذكو ،لسرلا اîلمح ùûلا ة9وامسلا بتكلل ةلي…نلا لئاسرلا

 .ةيدوبعلاو ة9رصنعلا

Lتعا ن`ح ن`ئجالل ةيماسلا ةيضوفملا ءادن ھمجرت ام اذBC نا ناãÄقوقح تا§ا 

 د9رجت متي ثيح ،ھيلع ةبتßCملا بقاوعلاو رش…لاب راجتالل ة9ردëpا بابسألا لثمت ناسXالا

 jk ھقح اذكو ،لقنتلا وأ ة9رëÑا وأ ةايëÑا jk ھقح لثم ةيساسألا ھقوقح نم ص´’لا

 فاßCعالا نع الضف ةëÑاصو ةنمآ ةئ©ب jk لمعلا jk ھقحو ھنمأو ةيناسXإلا ھتماركب عتمتلا

 .ï 1`يمتلاو ملظلاو رقفلل ةجيóنك ةم9رëpا هذL عقت دقو ،نوناقلا مامأ ناسXا§ ھب

 لlشr لظ ناسXالا قوقح لاجم k jk∑ودلا مظتنملا اîققح ùûلا تابسóكملا ةيامح نإ

Lاوظلا نم ديدعلا يمانت مامأ اسجاLلا ةيمارجالا رùû الا سمتXناس jk تقلطأو ھتنونيك 

 نود ةيكنبلا مøÄدصرا عفر ھنأش نم ام ل§ ءارشو عيب ةحابóسا ô∑ا لاملا عمج داورل نانعلا

 .ةمذ الو هالا كلذ jk اوبقري نأ

 هذîل يدصتلا نع ،ب9رق دîع ô∑ا , ةزجاع تلظ لودلا فلت´o ةينوناقلا ةناسßCلاف

 ô∑ا ناسXالا ةماركب ةساملا رLاوظلا ضعÅ مرجت تاعèرشóلا ل§ تنا§ ناو ةعش…لا ةم9رëpا

 
 ةمظنملا دادعا نم نوناقلا ذافنا قايس => اياSõلا ةيامحو رشÚلاب راجتالا مئارج => قيقحتلاو ةلدألا عم6À يداشرإلا ليلدلا( 1

 .)13 ص ن¬ت3رصملا ةيلخادلاو لدعلا ي̆رازوو ةرTÀلل ةيلودلا
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 ذخألل فارطألا لودلا دشرأ ùûلا C`بادتلا ضعبل لو§وتوBCلا رارقإ نع الضف اذL ،يÁرغملا

∫Äا jk éرشèاعøÄكلذو ةينطولا ا jk ا ةداملاë´ع ھنم ةسماòô اتلا وحنلا∑k:   

1- éبادت نم مزلي دق ام فرط ةلود ل§ دمتع`C éرشèبادتو ةيع`C م9رجتل ىرخأ 

 .ادمع ھباlترا ةلاح jk لو§وتوBCلا اذL نم 3 ةداملا jk ن`بملا كولسلا

2- éبادت نم مزلي دق ام فرط ةلود ل§ دمتع`C éرشèبادتو ةيع`C م9رجتل ىرخأ 

 :ةيتالا لاعفألا

 انLر كلذو ةداملا هذL نم 1 ةرقفلل اقفو ةمرopا لاعفألا دحأ باlترا jk عورشلا )أ(

 .يXوناقلا اîماظنل ةيساسألا ميLافملاب

 .ةداملا هذL نم 1 ةرقفلل اقفو ةمرopا لاعفألا دحأ jk ك9رشك ةمLاسملا )ب(

 1 ةرقفلل اقفو ةمرopا لاعفألا دحأ باlترال ن9رخا صا´∆ا ھيجوت وا ميظنت )ج(

 .ةداملا هذL نم

 ةعقوملا ةمظنملا ةم9رëpا ةيقافتا òôع ةقداصملا قئاثول ھعاديإ ذنمو برغملا نإ

 12 خ9راتب 5186 ددع ةيمسرلا ةد9رëpاب اøÄايضتقم رشXو BC 2002نóش jk 20 كرو9وي¶ب

 BCنجد 04( قفاوملا 1424 لاوش jk 09 خرؤملا 1.02.132 مقر î`Cظلاب مت يذلاو 2014 رياBCف

 راطا عضو لجا نم ةيلودلاو ةيميلقالا تاءاقللاو دوëpîا نم ديدعلا لدب jk عرش )2003

 ةي¶9وlتلا تارودلا نم ديدعلا دقع كلذ بكاوو رش…لاب راجتالا ةرLاظ م9رجتل يXوناق

 ةروث قحب BCتعr يذلا نوناقلا اذL قيبطتو عضول ةيلاثم ةيضرأ قلخ لجا نم ب9رادتلاو

 يدصتلل اLدحو ةينوناقلا ة;راقملا òôع زكتري ال ھنا , يåانëpا نوناقلل ةيديلقتلا ئدابملا òôع

 الأ k∑ودلا يXوناقلا ركفلا اîعدبأ ةيساسأ داعÅا ةثالث òôع دمتعr لب ةن©شملا ةرLاظلا هذîل

 زكتري يذلا كارشالا زكترم ارخؤم اÄ™لا فاضنيل رجزلا , ةيامëÑا , ةياقولا : تازكترم k®و

 . ةفلت´oا اÄ#ناوج نم ةرLاظلل يدصتلا jk تايلاعف ةدع كارشا òôع

 دوîشملا لاجرلاو ءاس¶لا نم ديدعلا اLءانع لمحت ùûلا ةينوثاراملا دوëpîا لضف;و

 ةحفاlمب قلعتملا 27.14 مقر نوناقلا يÁرغملا عرشملا ردصأ ةينîملاو ةيملعلا ةءافكلاب مîل

 يذ نم jk 21 خرؤملا 1.16.127 مقر ف9رشلا î`Cظلا هذيفنóب رداصلاو رش…لاب راجتالا
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 ءاس¶لا ةصاخ;و صا´∆ألاب راجتالا ةبقاعمو عمق عنم لو§وتورب Ëûبت 2000 ةنس ررقت نأ

 ةم9رëpا ةحفاlمل ةدحتملا ممألا ةيقافتال لمكملا و ومC`لاب لو§وتوBCب فورعملا لافطألاو

 jk فارطألا لودلا نإ " لو§وتوBCلا اذL ةجابيد jk ءاج ام نمض نم و ةينطولا BCع ةمظنملا

Lلا اذBCعضت ذ⁄و ... لو§وتو jk رابتعاLع ھنأ اòô نم ةعونتم  ةعومجم دوجو نم مغرلا 

 , صا´∆ألا لالغتسا ةحفاlمل ةيلمع C`بادتو دعاوق òôع ةلمتشملا ةيلودلا كوlصلا

 ."... صا´∆ألاب راجتالا بناوج عيمج لوانóي يملاع كص دجوي ال لافطألاو ءاس¶لا ةصاخ;و

Lصيصنتلا مت دقلو اذ jk وألا ةرقفلا∑ô ا ةداملا نمë´لا نم ةسماBCع لو§وتوòô ھنا " 

éبادت نم مزلي دق ام فرط ةلود ل§ دمتع`C éرشèبادتو ةيع`C ن`بملا كولسلا م9رجتل ىرخأ 

jk نم 3 ةداملا Lلا اذBCلو§وتو jk ترا ةلاحlادمع ھبا." 

 لالخ نم رش…لاب راجتالا ةم9رk ëp∑ودلا مظتنملا ھعضو يذلا ف9رعتلا وLامف نذا

 راطإ jk لو§وتوBCلا ھمسر يذلا ماعلا 7√نملاب يÁرغملا عرشملا ماßïلا ىدمامو ؟لو§وتوBCلا

 .ةبضتقملا ةساردلا هدÄ∫ ھيلا قرطتلا لواحنس ام اذL اLاياÑ˛ ةيامحو ةرLاظلا م9رجت
 

Û Øرعjرج فjلاب راجتالا ةمÛلاب لوكوتورب لالخ نم رشLmوم 

 C`بعتب دصقي« òkي امك صا´∆ألاب راجتالا ةثلاثلا ھتدام jk ومC`لاب لو§وتورب فرع

 ةطساوب مîلابقتسإ وا مLؤاويإ وا مîليقنت وا مîلقن وا صا´∆أ دينجت صا´∆ألاب راجتالا

 وا لايتحالا وا فاطتخالا وا رسقلا لاlشا نم كلذ C`غ وا اîلامعتساب وأ ةوقلاب ديدãÄلا

 ةيلام غلابم يقلت وا ءاطعإب وا فاعضتسا ةلاح لالغتسا وأ ةطلسلا لالغتسا وا عاد´ëا

 .لالغتسالا ضرغل رخا ص´∆ òôع ةرطيس ھل ص´∆ ةقفاوم لينل ايازم وا

 لالغتسالا لاlشا رئاس وا C`غلا ةراعد لالغتسا ىXدأ دحك لالغتسالا لمشèو

 وا قرلاب ةÄ™بشلا تاسرامملا وا قاقßCسالا وا ارسق ةمد´ëا وا ةر´flلا وا ëp¶ƒ≈ûا

 .ءاضعألا عزن وا دابعتسالا

 فارطألا لودلا داشرإل ھعضو مت صا´∆ألاب راجتإلا ةم9رëp لو§وتوBCلا ف9رعé نإ

 ف9رعتلا اذÄ∫ دراولا كولسلا م9رجت ô∑إ )ةقحاللا ةقداصملا لالخ نم ھيلإ تمظنا ùûلا وأ(

 تاعèرشóلا فلتخم ىوتسم òôع C`بك دح ô∑إ ةÄ∫اشóم تاف9رعé عضو ھنع قثب¶يس امم

 عرشملا لعف امك ،اÄ≠م ضعبلا تï`م ùûلا تايصوص´ëاو تافالتخالا ةاعارم عم ةيلودلا
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 ةماعلا تاÄ™جوتلا رياسو k∑ودلا قايسلا نع جرخي مل يÁرغملا عرشملا نأ -3

 نم 3 ةداملا jk دراولا ف9رعتلل ھتا§احمب كلذو ومC`لاب لو§وتورب jk ةدراولا

 نم ديدعلا ةداشإب تيظح ùûلا تافاضإلا ضعÅ لاخدا عم لو§وتوBCلا

 .ن`يلودلا ءاë´BCا
 

Û امف ûرعتلا نذا وjل ي›رغملا عرشملا هراتخا يذلا فNا هذhiرjامو ةم »^ 

  ؟فjرعتلا اذLı ûمت ãxلا تايصوصhvا

 

 يåانëpا نوناقلا نم 1-448 لصفلا لالخ نم رش…لاب راجتالا يÁرغملا عرشملا فرع

 jk ةطاسولا وأ ،ھلابقتسا وأ هؤاويإ وأ ھليقنت وأ ھلقن وأ ھجاردتسا وأ ص´∆ دينجت« ھنأب

 وأ رسقلا لاlشأ فلتخم لامعتساب وأ اîلامعتساب وأ ةوقلاب ديدãÄلا ةطساوب ،كلذ

 وأ ذوفنلا وأ ةفيظولا وأ ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ وأ عاد´ëا وأ لايتحالا وأ فاطتخالا

 وأ عفانم وأ ةيلام غلابم يقلتب وأ ءاطعإب وأ ةشاشîلا وأ ةجاëÑاوأ فعضلا ةلاح لالغتسا

 .لالغتسالا ضرغل رخآ ص´∆ òôع ةرطيس ھل ص´∆ ةقفاوم òôع لوصÂÑل ايازم

rشأ عيمج لالغتسالا لمشlا لالغتسالا لاëp¶ƒ≈û، غلا ةراعد لالغتسا اميسال`C 

 ،يéامولعملا لصاوتلاو لاصتالا لئاسو كلذ jk امب ةيحابإلا داوملا ق9رط نع لالغتسالاو

 وأ قاقßCسالا وأ لوسóلا وأ ةر´flلا وأ يرسقلا لمعلا ق9رط نع لالغتسالا اضيأ لمشèو

 لالغتسالا وأ اîعيب وأ ة9رش…لا ةXflpألا عزن وأ ءاضعألا عزن وأ قرلاب ةÄ™بشلا تاسرامملا

 لامعأب مايقلل ص´∆ لالغتسا وأ ،ءايحألا òôع ةيبطلا ثاحبألاو براجتلا ءارجإ ق9رط نع

 .تاعاï¥لا jk وأ ةيمارجإ

 عèرشóلا ةداع C`غ òôع ابîسمو ال9وط ءاج ھنأ ف9رعتلا اذòô Lع ظحالي ام لوأ

 jk ءاضقلاو ھقفلل ف9رعتلا لاجم ةداع كßCي يذلاو ,راصتخالاو ةقدلاب مسóملا يåانëpا

 الثم ةقرسلاف ةزجوم تاف9رعé داريا òôع صرحي تالاëÑا نم كلذ C`غ jkو  تالاëÑا لمجم

 jk لمعتساو ارصتخم ھف9رعé ءاج C`غلل كولمم لام سالتخا يåانëpا عرشملا اBCLتعا ن`ح

 ھعم يفت¶ت حوضوو رس©ب يقلتملا نLذل موîفملا لقني يذلا lkالطصالا ف9رعتلا ةينقت كلذ

 روصو رصانع درس ةينقت عرشملا ھيف 7√ن رش…لاب راجتالا ف9رعé نا ن`ح jk ,ةلاëpîا

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 خ9راتب 6501 ددع ةيمسرلا ةد9رëpاب روش¶ملاو )2016 تشغ 25 ( قفاوملا 1437 ةدعقلا

 . 6644 ص BC 2019نóش 19
 

Û  إفíÖ جوتلا ةرياسم ي›رغملا عرشملا عاطتسا دح يأœçةدراولا ةماعلا تا ]^ 

 ãxلا تايصوصhvا ^« امو ؟ةمjرhiا هذNل فjرعØ عضول ومLmلاب لوكوتورب

  ؟ةمjرi≤ل ھموNفم عضو ءانثأ Gxطولا انع™رشØ اÙç درفنا

 

v Øرعjرج فjلاب راجتإلا ةمÛي›رغملا نوناقلا ^[رش:  

 

 صئاص´ëا ناي;و يÁرغملا نوناقلا jk رش…لاب راجتالا ةم9رج ف9رعô é∑ا قرطتلا لبق

 :ةيساسألا تاظحالملا ضعÅ ءادبا نم دبال تاعèرشóلا نم هC`غ نع اï ∫Ä`مت ùûلا

 راتخا رش…لاب راجتالل مرopا 27.14 نوناقلا ردصأ ن`ح يÁرغملا عرشملا نأ -1

 نع يåانëpا نوناقلا ةعومجم نمض ةم9رÂpل ةمظنملا صوصنلا جامدا

 لاخدإب اذكو ھنم 448 لصفلا ô∑ا تارقفلا نم ةعومجم ةفاضإ ق9رط

éع ن`ليدعòô ا ةرطسملا نوناق نم 82 ةداملاëpو ةيئانLاذ jk ھجوت يرظن 

 ذافنا لاجر بنج9و ةيئانëpا صوصنلا تاتش عمج jk مLاسr ذا ميلس

 لودلا ضعÅ نا ملعلا عم ةقرفتملا تانودملاو صوصنلا ن`ب ھيتلا نوناقلا

 ھت¶بت ام رارغ òôع ةصاخ ةنودمب نوناقلا اذL دارفا تراتخا ىرخالا

 .الثم جيل´ëا لود تاعèرشé نم ةعومجم

 كلذو ديعÅ دح ô∑ا اقفوم نا§ رش…لاب راجتالا ˇÂطصمل عرشملا رايتخا نأ -2

 صا´∆ألاب راجتالا C`بعé لامعتسا تلضف ùûلا لودلا ضعبل افالخ

 C`غ نمو ا9رابتعا نوlي دقو ايتاذ نوlي دق انوناق مولعم وL امك ص´’لاف

 ضعjk Å نا§ ناو( راجتالل ةيÑ˛ يرابتعالا ص´’لا روصت يقطنملا

 س©لو رش…لا ˇÂطصم ةفاضإ ناف كلذ;و )يXاëpا عقوم ذختي تالاëÑا

 .C`بعتلا jk ةقد òôع يوطني راجتالل صا´∆ألا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ةماعلا تاÄ™جوتلا رياسو k∑ودلا قايسلا نع جرخي مل يÁرغملا عرشملا نأ -3

 نم 3 ةداملا jk دراولا ف9رعتلل ھتا§احمب كلذو ومC`لاب لو§وتورب jk ةدراولا

 نم ديدعلا ةداشإب تيظح ùûلا تافاضإلا ضعÅ لاخدا عم لو§وتوBCلا

 .ن`يلودلا ءاë´BCا
 

Û امف ûرعتلا نذا وjل ي›رغملا عرشملا هراتخا يذلا فNا هذhiرjامو ةم »^ 

  ؟فjرعتلا اذLı ûمت ãxلا تايصوصhvا

 

 يåانëpا نوناقلا نم 1-448 لصفلا لالخ نم رش…لاب راجتالا يÁرغملا عرشملا فرع

 jk ةطاسولا وأ ،ھلابقتسا وأ هؤاويإ وأ ھليقنت وأ ھلقن وأ ھجاردتسا وأ ص´∆ دينجت« ھنأب

 وأ رسقلا لاlشأ فلتخم لامعتساب وأ اîلامعتساب وأ ةوقلاب ديدãÄلا ةطساوب ،كلذ

 وأ ذوفنلا وأ ةفيظولا وأ ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ وأ عاد´ëا وأ لايتحالا وأ فاطتخالا

 وأ عفانم وأ ةيلام غلابم يقلتب وأ ءاطعإب وأ ةشاشîلا وأ ةجاëÑاوأ فعضلا ةلاح لالغتسا

 .لالغتسالا ضرغل رخآ ص´∆ òôع ةرطيس ھل ص´∆ ةقفاوم òôع لوصÂÑل ايازم

rشأ عيمج لالغتسالا لمشlا لالغتسالا لاëp¶ƒ≈û، غلا ةراعد لالغتسا اميسال`C 

 ،يéامولعملا لصاوتلاو لاصتالا لئاسو كلذ jk امب ةيحابإلا داوملا ق9رط نع لالغتسالاو

 وأ قاقßCسالا وأ لوسóلا وأ ةر´flلا وأ يرسقلا لمعلا ق9رط نع لالغتسالا اضيأ لمشèو

 لالغتسالا وأ اîعيب وأ ة9رش…لا ةXflpألا عزن وأ ءاضعألا عزن وأ قرلاب ةÄ™بشلا تاسرامملا

 لامعأب مايقلل ص´∆ لالغتسا وأ ،ءايحألا òôع ةيبطلا ثاحبألاو براجتلا ءارجإ ق9رط نع

 .تاعاï¥لا jk وأ ةيمارجإ

 عèرشóلا ةداع C`غ òôع ابîسمو ال9وط ءاج ھنأ ف9رعتلا اذòô Lع ظحالي ام لوأ

 jk ءاضقلاو ھقفلل ف9رعتلا لاجم ةداع كßCي يذلاو ,راصتخالاو ةقدلاب مسóملا يåانëpا

 الثم ةقرسلاف ةزجوم تاف9رعé داريا òôع صرحي تالاëÑا نم كلذ C`غ jkو  تالاëÑا لمجم

 jk لمعتساو ارصتخم ھف9رعé ءاج C`غلل كولمم لام سالتخا يåانëpا عرشملا اBCLتعا ن`ح

 ھعم يفت¶ت حوضوو رس©ب يقلتملا نLذل موîفملا لقني يذلا lkالطصالا ف9رعتلا ةينقت كلذ

 روصو رصانع درس ةينقت عرشملا ھيف 7√ن رش…لاب راجتالا ف9رعé نا ن`ح jk ,ةلاëpîا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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v رأúرج ناjلاب راجتالا ةمÛرش: 

 

 
 

 1 ةرقفلا jk ةدراولا ةتسلا لاعفألا دحأب يXاëpا مايقب رش…لاب راجتالا ةم9رج ققحتت

 ھلقن وأ ھجاردتسا وا ص´∆ دينجت ق9رط نع كلذو يåانëpا نوناقلا نم 448 لصفلا نم

 ةرثؤملا لئاسولا ىدحا ةطساوب ھل§ كلذ jk ةطاسولا وأ ھلابقتسا وا ھئاويا وا ھليقنت وا

 لعفلا رفاظتب ققحتي ةم9رÂpل يداملا نكرلا ناب لوقلا نكمي k∑اتلا;و ،ةيÿÑلا ةدارإ òôع

 ،اقحال اñÄايب òôع لمعنس ùûلا تالاëÑا ضعjk Å ةمزال C`غ ةC`خألا هذL تنا§ ناو ،ةليسولاو

jk ن`ح rتعBC لالغتسالا دصق Lل يونعملا نكرلا وÂpوناقلا نكرلا ناو , ةم9رXلثمتي ي jk 

 ھلوح روحمتóس يذلاو يÁرغملا يåانëpا عèرشóلا نم ھيلي امو 1-448 لصفلا تايضتقم

Lةساردلا هذ . 

 

 :)ةليسولاو لعفلا( :يداملا نكرلا -1

 وأ يXاëpا اÄ™تأي ùûلا لاعفألا وأ لعفلا نو§ jk رش…لاب راجتالا ةم9رج ةروطخ نمكت

 راتس تحت سرامت دقو لب ،ةعورشم الاعفأ ةلLو لوأل ودبت دق ةم9رëpا فاßCقال ةانëpا

Xام وأ يراجت طاش∑k اظ ھل صخرمو عورشمLار. 

 نايتف وأ تايتف ليغشjk é ةحابملا ھتبغر نع نلعr دق يدانلا وأ معطملا بحاصف

 مجني دقو انايحأ ةيئرملاو ةعومسملا راîشالا لئاسو كلذ jk المعتسم ة9رغم ضورع لباقم

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ةم9رÂpل سلسو ˇ˛او موîفم òôع لوصëÑا ئراقلا òôع ھعم بعصي دق وحن òôع ةم9رëpا

 الا ,ھنيماضم òôع ÚCكا فرعتلل نوناقلا لوصف ةءارق نم روفنلا jk ضعبلل ب…سóي دق لب

 ةين نا املاط è≥kرشóلا لل´ëا ة9واز نم û≈÷´’لا يèأر بسح ھيلا رظنلا بجي ال كلذ نأ

 jk رش…لاب راجتالا ةم9رج ددحت ùûلا ةي¶9رشعلا رصانعلاب ةطاحالا ھتبغر jk نمكت عرشملا

 .) روص عسéو لئاسو سمخ , لاعفأ تس (  هالعأ ف9رعتلا

Lج نم و اذîبعتل ئراقلا عامس ذنم و ھنإف ىرخأ ة`C "ي "رش…لاب راجتإلاóا رداب∑ô 

 و نمث ،يßCشم ،عåاب( نا§رأ نم ھيلع رفوتت نأ بجي ام و ءارشلاو عيبلا ةيلمع نLذلا

 ادح ام اذLو ،روصتلا اذL ةرشابم ةفصب سكعr مل رو§ذملا ف9رعتلا نا ن`ح jk )ةعلس

 jk ءاج امك راجتالا ةم9رëp اîف9رعé نمض رصانعلا هذîل قرطتلا ô∑ا تاعèرشóلا ضعبب

 رش…لاب راجتالا ةحفاlم ناش jk 2006 ةنسل 51 مقر يداحتالا نوناقلا نم رركم 1 ةداملا

 :2نم ل§ رش…لاب راجتالا ةم9رëp ابكترم دعòk: " rي ام تارامإلاب

 

 .امÄ∫ دعولا وا ءارشلا وا عيبلل مîضرع وا اصا´∆أ عاب -أ

 ..... مîلقن وا مLدنج وا مîمدختسا وا اصا´∆أ بطقتسا -ب

 .»... لالغتسالا ضرغÅ كلذو ..... ةوقلاب ديدãÄلا ةطساوب -ت

 

 رش…لاب راجتالا ةم9رج ف9رعتل يÁرغملا عرشملا اLدروأ ùûلا رصانعلا لالخ نم ˇÿتي

  فدL ،ةليسو ،لعف نم نوlتت اñÄا

 

Ã ةنوكملا رصانعلا hiرjلاب راجتإلا ةمÛرش  

 ؟هالعأ رصانعلا لالخ نم رش…لاب راجتالا ةم9رج نا§رأ ديدحت نذا نكمي فيكف

 

 

 
 ةعبطلا ي.د ةطرشل ةماعلا ةدايقلا رشÚلاب راجتالا مئارج ةبقارم :رشÚلاب راجتالا ةحفاQم ناش => ةيجيل67ا ن¬ناوقلا ةفوفصم( 2

 .)10 ص 2018 ةيناثلا
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v رأúرج ناjلاب راجتالا ةمÛرش: 

 

 
 

 1 ةرقفلا jk ةدراولا ةتسلا لاعفألا دحأب يXاëpا مايقب رش…لاب راجتالا ةم9رج ققحتت

 ھلقن وأ ھجاردتسا وا ص´∆ دينجت ق9رط نع كلذو يåانëpا نوناقلا نم 448 لصفلا نم

 ةرثؤملا لئاسولا ىدحا ةطساوب ھل§ كلذ jk ةطاسولا وأ ھلابقتسا وا ھئاويا وا ھليقنت وا

 لعفلا رفاظتب ققحتي ةم9رÂpل يداملا نكرلا ناب لوقلا نكمي k∑اتلا;و ،ةيÿÑلا ةدارإ òôع

 ،اقحال اñÄايب òôع لمعنس ùûلا تالاëÑا ضعjk Å ةمزال C`غ ةC`خألا هذL تنا§ ناو ،ةليسولاو

jk ن`ح rتعBC لالغتسالا دصق Lل يونعملا نكرلا وÂpوناقلا نكرلا ناو , ةم9رXلثمتي ي jk 

 ھلوح روحمتóس يذلاو يÁرغملا يåانëpا عèرشóلا نم ھيلي امو 1-448 لصفلا تايضتقم

Lةساردلا هذ . 

 

 :)ةليسولاو لعفلا( :يداملا نكرلا -1

 وأ يXاëpا اÄ™تأي ùûلا لاعفألا وأ لعفلا نو§ jk رش…لاب راجتالا ةم9رج ةروطخ نمكت

 راتس تحت سرامت دقو لب ،ةعورشم الاعفأ ةلLو لوأل ودبت دق ةم9رëpا فاßCقال ةانëpا

Xام وأ يراجت طاش∑k اظ ھل صخرمو عورشمLار. 

 نايتف وأ تايتف ليغشjk é ةحابملا ھتبغر نع نلعr دق يدانلا وأ معطملا بحاصف

 مجني دقو انايحأ ةيئرملاو ةعومسملا راîشالا لئاسو كلذ jk المعتسم ة9رغم ضورع لباقم



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ةëpîا ô∑إ صا´∆ألا ليحßCب لقانلا موقي نأ ةرورضلاب س©ل ھنأ ô∑ا ةراشإلا عم

 ناlم نم مîلقن òôع هرود رصتقا ولو ةم9رëpا موقت نأ نكمي لب ،ةدوصقملا

 .ةيئاÄ≠لا مîãÄجو ô∑إ مîلقن لي…س jk رخآ ô∑ا

ü ةراشإلا مزلت : ليقنتلا jk إ ةيادبلا∑ô لاóضعبلا ىدل حرطي دق يذلا لؤاس 

 لعف داريإ قبس عرشملا نأ لاëÑاو ليقنتلا نع ثيدëÑا نم ةدئافلا لوح

 انL لوقلا Ëûنكم9و , ليقنتلا نم ىودÂpل لقنلا بep ةيناlمإ ىدمو لقنلا

 jk ةدا9ز Û≈ûتقت Ëªبملا jk ةدا9ز ل§" نأب ةلئاقلا ة9وحنلا ةدعاقلل الامعإ ھنأ

 jk متي لقنلا نا§ اذإ ھنأ كلذ ليقنتلا نع هانعم jk فلتخي لقنلا نإف " Ëªعملا

 مالتسا ھب دصقي ليقنتلا نإف ةيعاوطلاو ةيئاقلتلا ھيلع بلغéو ةدحاو ةلحرم

 لحارملا نم ددع jk رخآ ô∑إ ص´∆ نم وأ رخآ ناlم ô∑إ مîلقنو اياÿÑلا

 k®و أش¶ملا دلب وأ دلبلا لخاد لقنلاو k∑والا مالتسالا كلذ jk امب ةيلمعلا

 .ھلحارم òôع رسقلا 6ôطي دقو دينجتلا ةلحرم عبóت ةلحرم

ü لقن مت نيذلا صا´∆ألا مالتسا :لابقتسالاîا لخاد مëÑوأ ةينطولا دود 

 .مÄ∫ راجتالا دصقب ملعلا عم وأ مîلالغتسا وأ مÄ∫ راجتالا دصقب اCL`غ

 دقو قالطنالا ةطقن ô∑ا ھلوصو دنع ھيلع opËûا يقلت نمضتي يذلا طاش¶لا كلذ وأ

rتسóا ھلقن كلذ عب∑ô مlفوت عم رخا نا`C كلذ نودب وا ھل ءاويالا. 

ü فوت : ءاويإلا`C مlم وأ نكسم وأ ةماقإ ناÂpرجتملا صا´∆ألل أ ∫Äعم وأ م 

 .4 مÄ∫ راجتالا ضرغÅ ملعلا

 k˝اب نع ھتï`م ةيصوصخب درفنا يÁرغملا عرشملا نا ô∑ا ددصلا اذjk L ةراشإلا ردجتو

 ةلlشملا لاعفألا دحال òkصألا لعافلا§ طيسولا BCتعا ن`ح ةرLاظلل ةمرopا تاعèرشóلا

 عجار اذLو )كلذ jk ةطاسولا وأ( ةرابع كلذ jk المعتسم راجتالا ةم9رëp يداملا رصنعلل

 ام ابلاغ ذا رش…لاب راجتالا ةم9رج jk كي…شóلا ةيصاخ ءاë´BCا ھيلع قلطي ام ô∑ا ساسألاب

rقيقحتلا قوس jk المو فورظÅقا تاسßCا فاëpا ةم9ر∑ô ط;رت طويخ ةدع نع فشكلا 

 نم اقالطنا ةم9رëpا طويخ jk Xfl7 اومLاس نيذلا ءاطسولاو ن`لخدتملا نم ديدعلا

 
 .)2018 ةثلاثلا ةعبطلا ي.د ةطرشل ةماعلا ةدايقلا تاف3رع̆و تاõ˜طصم درسم رشÚلاب راجتالا( 4

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 دعÁو ھنا الا ةيعرش ةفصب مÄ™لغشé ةي¶ب امئاد اÄ∫اGÑاو لمعلا ضورعل ھلابقتسا كلذ نع

 لمعلا ةبلاط ةاتفلا ةدارإ دسفتل ةعورشملا C`غ ةليسولا زBCت م�Äاويا وا مîليقنت وا مîلقن

 و فعضلا لالغتسا \ هاركالا\ ةوقلا ( ةعورشملا C`غ لئاسولا ىدحإب ةBCجم اîسفن دجتو

 رذتسùû rلاو يرسقلا لمعلا وا ةراعدلا ليبق نم ةعورشم C`غ لامعأب مايقلل ) ةشاشîلا

 ةدراولا لاعفألا نم دحاو لlل يXوناقلا ددoÑا نذا وL امف ةعورشم C`غ احا;رأ يXاëpا اÄ≠م

jk ج ق 448 لصفلا  

ü دينجتلا: rتعBC وألا ةلحرملا دينجتلا∑ô لا رش…لاب راجتالا ةيلمعلùû نم ددحي 

 عقي دقو راجتالا ططخم jk مÄ∫ عاقيإلا لجا نم مLاياÑ˛ نورجاتملا اîلالخ

 .ة9رسق C`غ وأ ة9رسق ةق9رطب دينجتلا

ü لثمت9و :جاردتسالا jk ا مايقëpاXا ةجاح نود ي∑ô لعجب هاركا ˛Ñھبحاصت ھتي 

 .ھيف ءاغبلا ةسرامم رظت¶ي يذلا ناlملا ô∑ا ھيلع opËûا لقنك ھعبóت وأ

 نع كلذ مت ءاوس اîجراخ وأ دودëÑا لخاد صا´∆ألا عèوطت ھنأب ھف9رعé مت امك

 ضرغÅ ملعلا عم وأ مÄ∫ راجتالا دصقب ة9رسق C`غ وأ ة9رسق لئاسو مادختسا ق9رط

 نم ةثلاثلا ةداملا jk ھيلا ةراشإلا متت مل جاردتسالا لعف نأ ô∑ا ةراشإلا ردجتو , مÄ∫ راجتالا

 يÁرعلا نوناقلاب رش…لاب راجتإلا ف9رعjk é ھيلإ ةراشإلا متت مل امك ومC`لاب لو§وتورب

 òôع ھئاوطنال ةم9رÂpل ةنوlملا لاعفألا نمض ھب ذخأ يÁرغملا عرشملا نأ الإ ، 3يداشßCسالا

 . ءاسXو لافطأ نم ةفعضتسملا ةئفلا اميسالو اياÿÑلا ةقثل ركام لالغتسا

ü لا ك9رحت:لقنلاÿÑم نماياlا نا∑ô ن`ب وأ دحاو دلب لخاد كلذ مت ءاوس رخآ 

 لامعتساب كلذو تاlبشلاو تاعامëpا موقت ةيناثلا ةروصلا jkو نادلب ةدع

 دصقب لباقم نودب وأ لباقمب يوëpا وأ يرحبلا ،يBCلا لقنلا لئاسو ىدحا

 .راجتإلا ضرغÅ ملعلا عم وأ مLراجتا

 
 ةرضاحم رشÚلاب راجتالا ةحفاQمل ةينطولا ةنÀ˜ل ةينفلا ةنامألا سîئرو ة3رصملا ضقنلا ةمكحمب ضاق ن¬نيعلا وبأ دمحم روتكدلا(3

 .)3ص برغملاب نوماعلا ءالكولا باون ةداسلا ةكبش ن3وQت ةبسانمب اsاقلا
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 ةëpîا ô∑إ صا´∆ألا ليحßCب لقانلا موقي نأ ةرورضلاب س©ل ھنأ ô∑ا ةراشإلا عم

 ناlم نم مîلقن òôع هرود رصتقا ولو ةم9رëpا موقت نأ نكمي لب ،ةدوصقملا

 .ةيئاÄ≠لا مîãÄجو ô∑إ مîلقن لي…س jk رخآ ô∑ا

ü ةراشإلا مزلت : ليقنتلا jk إ ةيادبلا∑ô لاóضعبلا ىدل حرطي دق يذلا لؤاس 

 لعف داريإ قبس عرشملا نأ لاëÑاو ليقنتلا نع ثيدëÑا نم ةدئافلا لوح

 انL لوقلا Ëûنكم9و , ليقنتلا نم ىودÂpل لقنلا بep ةيناlمإ ىدمو لقنلا

 jk ةدا9ز Û≈ûتقت Ëªبملا jk ةدا9ز ل§" نأب ةلئاقلا ة9وحنلا ةدعاقلل الامعإ ھنأ

 jk متي لقنلا نا§ اذإ ھنأ كلذ ليقنتلا نع هانعم jk فلتخي لقنلا نإف " Ëªعملا

 مالتسا ھب دصقي ليقنتلا نإف ةيعاوطلاو ةيئاقلتلا ھيلع بلغéو ةدحاو ةلحرم

 لحارملا نم ددع jk رخآ ô∑إ ص´∆ نم وأ رخآ ناlم ô∑إ مîلقنو اياÿÑلا

 k®و أش¶ملا دلب وأ دلبلا لخاد لقنلاو k∑والا مالتسالا كلذ jk امب ةيلمعلا

 .ھلحارم òôع رسقلا 6ôطي دقو دينجتلا ةلحرم عبóت ةلحرم

ü لقن مت نيذلا صا´∆ألا مالتسا :لابقتسالاîا لخاد مëÑوأ ةينطولا دود 

 .مÄ∫ راجتالا دصقب ملعلا عم وأ مîلالغتسا وأ مÄ∫ راجتالا دصقب اCL`غ

 دقو قالطنالا ةطقن ô∑ا ھلوصو دنع ھيلع opËûا يقلت نمضتي يذلا طاش¶لا كلذ وأ

rتسóا ھلقن كلذ عب∑ô مlفوت عم رخا نا`C كلذ نودب وا ھل ءاويالا. 

ü فوت : ءاويإلا`C مlم وأ نكسم وأ ةماقإ ناÂpرجتملا صا´∆ألل أ ∫Äعم وأ م 

 .4 مÄ∫ راجتالا ضرغÅ ملعلا

 k˝اب نع ھتï`م ةيصوصخب درفنا يÁرغملا عرشملا نا ô∑ا ددصلا اذjk L ةراشإلا ردجتو

 ةلlشملا لاعفألا دحال òkصألا لعافلا§ طيسولا BCتعا ن`ح ةرLاظلل ةمرopا تاعèرشóلا

 عجار اذLو )كلذ jk ةطاسولا وأ( ةرابع كلذ jk المعتسم راجتالا ةم9رëp يداملا رصنعلل

 ام ابلاغ ذا رش…لاب راجتالا ةم9رج jk كي…شóلا ةيصاخ ءاë´BCا ھيلع قلطي ام ô∑ا ساسألاب

rقيقحتلا قوس jk المو فورظÅقا تاسßCا فاëpا ةم9ر∑ô ط;رت طويخ ةدع نع فشكلا 

 نم اقالطنا ةم9رëpا طويخ jk Xfl7 اومLاس نيذلا ءاطسولاو ن`لخدتملا نم ديدعلا

 
 .)2018 ةثلاثلا ةعبطلا ي.د ةطرشل ةماعلا ةدايقلا تاف3رع̆و تاõ˜طصم درسم رشÚلاب راجتالا( 4
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 يÁرغملا عرشملا ناف ھيلع opËûا ةدارا داسفإب رارق لاصتا لصتت ةليسولا تنا§ اذ⁄و

 ةيناثلا ةرقفلا jk صن ذا الفط ةيÿÑلا اÄ™ف نوlي ùûلا ةلاëÑا jk ةليسولا رفوت طßCشr مل

 اœçلع صوصنملا لئاسولا نم يأ لامعتسا طÃmشÕ ال " ھنا òôع ج ق 1-448 لصفلا نم

 نع مç¯س لقت نيذلا لافطألا هاجت رشÛلاب راجتالا ةمjرج مايقل هالعأ íÖوألا ةرقفلا ^[

 .«لالغتسالا دصق ققحت درجمب ةنس ةرشع نامث

 نم ةثلاثلا ةداملا نم ج ةرقفلا اøÄرقأ ùûلا تايضتقملا عم مflp¶ي ھجوتلا اذLو

 وأ هؤاويا وأ ھليقنت وأ ھلقن وأ لفط دينجت lmتعÕ " اÄ™ف ءاج ùûلاو ومC`لاب لو§وتورب

 نم يأ لامعتسا ÑÖع وطني مل اذإ ãHح صاùvألاب اراجتا لالغتسالا ضرغل ھلابقتسا

 .« ةداملا هذû نم أ ةيعرفلا ةرقفلا ^[ ةن:بملا لئاسولا

 " ھنأ òôع ھصيصنóب لفطلا ف9رعé ةداملا سفن نم د ةرقفلا jk لو§وتوBCلا فاضأو

 ." هرمع نم ةرشع ةنماثلا نود صùv يأ لفط Lmبعتب دصقي

 لو§وتوBCلاو يÁرغملا عèرشóلا ن`ب فلتخي ال لفطلا ديدحتل يرمعلا رايعملا نا§ اذإ و

 ھفاßCقا ءانثا ةيÿÑلا نسل ھتفرعم مدعÅ يXاëpا اÄ™ف عفدي ùûلا ةلاëÑا jk قدي لاlشالا ناف

 نم ت…ثتلا اÄ™ف بعصي ùûلا تالاëÑا jk ةصاخ , كلذ تابثا ءبع عقي نم òôعو ةم9رÂpل

 C`بدتل رمالا ا§رات لاlشالا اذL ةëpاعم نع اتكاس لظ يÁرغملا عرشملاف , ةيÿÑلا نس

 لاlشالا اذL ةحارص تëpاع ùûلا تاعèرشóلا ضعبل افالخ تابثالا لئاسو لامعاو ءاضقلا

 صا´∆ألاب راجتالا ةحفاlم نوناق نأشÅ 2008 ةنسل 1 مقر نوناقلا 9Ëû jkرحبلا عرشملا§

 Gxجملل ةيقيقhAا نسلاب يèاhiا ملع ضÃmفي " : ô∑وألا ھتدام نم ج ةرقفلا jk ءاج يذلا

 ةيÿÑلا ىفعأ 9Ëûرحبلا عرشملاف k∑اتلا;و " ةنس رشع يèامث رمعلا نم غلبي مل يذلا ھيلع

 يقيقëÑا نسلا ةفرعم ھلîجب يXاëpا عرذتل بذëpاو دشلا ةبغم نم ھ9وذو رصاقلا

 . ةيÿÑلل

 ةيانجب ةطبترملا ةحنëpاب ص´∆ ةعÅاتم اÄ™ف متت ùûلا ةلاëÑا jk انL لاlشالا قد9و

 "  اÄ™ف ءاج ùûلا يåانëpا نوناقلا نم 10-448 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا رش…لاب راجتالا

Õاب بقاعhAÛا ةنس نم سíÖ ا 5000 نم ةمارغو تاونس سمخíÖ 50000 ردûم úنم ل 
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 و رافسالا ةكرش بحاص اذكو ,رافسالا ةلا§و بحاصب ارورمو الثم ليغشóلا ةلا§و بحاص

 jk ھطيسو وا لغتسملا وL ھسفن نوlي دق يذلا لبقتسملا دنع الوصو رفسلا ةيلمع نومم

 مدع دصق ن`مرopا نم ةطيش¶لا ةئفلا هذîل ھنطفت يÁرغملا عرشملل بسحي k∑اتلا;و كلذ

 .م9رجتلا دنس بايغ رBCم تحت مãÄطشXا ةسراممل نانعلا كرت

 مايقلا دنع وأ , ةيئاضقلا ةطباضلا فرط نم يرحتلاو ثحبلا تايلمع ةرشابم نإ

 قيقحتلا ةلحرم لالخ وا , ثحبلا لامكتسا بقع ةماعلا ةباينلا فرط نم ةعÅاتملا C`طسóب

éدتسæk نع فشكلل اديج يرحتلاو ثحبلا Lءاطسولا ءالؤ Åعيتمت مدع ةيغîةصرفب م 

 ةيÿÑلاو يXاëpا ن`ب ةC`طخ لصو ةقلح نولlشr مñÄاو اميس باقعلا نم تالفإلا

 دق لب , اÄ™ف ثحبلا jk عورشلا وا ةم9رëpا عوقو نع غيلبتلا درجمب راتسلا فلخ نوراوت9و

 لي…س jk اياÿÑلا نم ماقتنالا لبس C`س©تو ثحبلا تا9رجم عبóتل ط´ëا òôع نولخدي

 .ھعقوم نا§ ايأ نوناقلا ذافنا لجر فرط نم ةدوش¶ملا ةقيقëÑا سمط

 ناßCقا ækدتسr يÁرغملا نوناقلا jk رش…لاب راجتالا ةم9رëp يداملا نكرلا لامكتسا نإ

 يåانëpا نوناقلا نم 1-448 لصفلا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لا راشملا لئاسولا دحأب لعفلا

 :k®و

 ؛رسقلا لاfشا فلتخم لامعتساب وا اNلامعتساب وأ ةوقلاب ديدåçلا -1

 ؛عادhvا وأ لايتحالا ،فاطتخالا -2

 ؛ةفيظولا وأ ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ -3

 ؛ةشاشNلا وأ ةجاhAا وأ فعضلا ةلاح لالغتسا -4

 صùv ةقفاوم ÑÖع لوصA≤ل ايازم وأ عفانم وأ ةيلام غلابم يقلت وأ ءاطعإ -5

 .رخآ صÑÖ ùvع ةرطيس ھل

 ھل كßCت ال ثيحب ةيÿÑلا ةدارإ òôع رثؤت اñÄا لئاسولا هذL ن`ب كßCشملا مساقلا نإ

 يذلا يداصتقالا وأ يدسëpا وأ ƒ≈ûفنلا فنعلا مامأ هC`صم ر9رقت C jk`كفتلل ةصرف ةيا

 وا لقانلل يمارجالا طط´oا فشكني ةليسولا روîظ;و ،ھقح jk طيسولا وأ يXاëpا ھسرامي

 لمع òôع لوصëÑا jk عورشملا ةيÿÑلا حومط òôع زاîجالا مت9و .... لبقتسملا وا جردتسملا

 .ةئيBCلا تابغرلا نم كلذ C`غ ô∑ا ةيعامتجالا ھفورظ ن`سحتل
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 يÁرغملا عرشملا ناف ھيلع opËûا ةدارا داسفإب رارق لاصتا لصتت ةليسولا تنا§ اذ⁄و

 ةيناثلا ةرقفلا jk صن ذا الفط ةيÿÑلا اÄ™ف نوlي ùûلا ةلاëÑا jk ةليسولا رفوت طßCشr مل

 اœçلع صوصنملا لئاسولا نم يأ لامعتسا طÃmشÕ ال " ھنا òôع ج ق 1-448 لصفلا نم

 نع مç¯س لقت نيذلا لافطألا هاجت رشÛلاب راجتالا ةمjرج مايقل هالعأ íÖوألا ةرقفلا ^[

 .«لالغتسالا دصق ققحت درجمب ةنس ةرشع نامث

 نم ةثلاثلا ةداملا نم ج ةرقفلا اøÄرقأ ùûلا تايضتقملا عم مflp¶ي ھجوتلا اذLو

 وأ هؤاويا وأ ھليقنت وأ ھلقن وأ لفط دينجت lmتعÕ " اÄ™ف ءاج ùûلاو ومC`لاب لو§وتورب

 نم يأ لامعتسا ÑÖع وطني مل اذإ ãHح صاùvألاب اراجتا لالغتسالا ضرغل ھلابقتسا

 .« ةداملا هذû نم أ ةيعرفلا ةرقفلا ^[ ةن:بملا لئاسولا

 " ھنأ òôع ھصيصنóب لفطلا ف9رعé ةداملا سفن نم د ةرقفلا jk لو§وتوBCلا فاضأو

 ." هرمع نم ةرشع ةنماثلا نود صùv يأ لفط Lmبعتب دصقي

 لو§وتوBCلاو يÁرغملا عèرشóلا ن`ب فلتخي ال لفطلا ديدحتل يرمعلا رايعملا نا§ اذإ و

 ھفاßCقا ءانثا ةيÿÑلا نسل ھتفرعم مدعÅ يXاëpا اÄ™ف عفدي ùûلا ةلاëÑا jk قدي لاlشالا ناف

 نم ت…ثتلا اÄ™ف بعصي ùûلا تالاëÑا jk ةصاخ , كلذ تابثا ءبع عقي نم òôعو ةم9رÂpل

 C`بدتل رمالا ا§رات لاlشالا اذL ةëpاعم نع اتكاس لظ يÁرغملا عرشملاف , ةيÿÑلا نس

 لاlشالا اذL ةحارص تëpاع ùûلا تاعèرشóلا ضعبل افالخ تابثالا لئاسو لامعاو ءاضقلا

 صا´∆ألاب راجتالا ةحفاlم نوناق نأشÅ 2008 ةنسل 1 مقر نوناقلا 9Ëû jkرحبلا عرشملا§

 Gxجملل ةيقيقhAا نسلاب يèاhiا ملع ضÃmفي " : ô∑وألا ھتدام نم ج ةرقفلا jk ءاج يذلا

 ةيÿÑلا ىفعأ 9Ëûرحبلا عرشملاف k∑اتلا;و " ةنس رشع يèامث رمعلا نم غلبي مل يذلا ھيلع

 يقيقëÑا نسلا ةفرعم ھلîجب يXاëpا عرذتل بذëpاو دشلا ةبغم نم ھ9وذو رصاقلا

 . ةيÿÑلل

 ةيانجب ةطبترملا ةحنëpاب ص´∆ ةعÅاتم اÄ™ف متت ùûلا ةلاëÑا jk انL لاlشالا قد9و

 "  اÄ™ف ءاج ùûلا يåانëpا نوناقلا نم 10-448 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا رش…لاب راجتالا

Õاب بقاعhAÛا ةنس نم سíÖ ا 5000 نم ةمارغو تاونس سمخíÖ 50000 ردûم úنم ل 
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 لو§وتورب jk لالغتسالا موîفم ةشقانم ةقرو( لو§وتBCلا قيبطت قاطن كلذكو صا´∆ألاب

 دقلو )2 ص ةم9رëpاو تارد´oاب Ëûعملا ةدحتملا ممألا بتكم دادعا نم صا´∆ألاب راجتالا

 نكر ءازإ ةيلودلا تاعèرشóلا ن`ب C`بك فالتخا دوجو ھتسارد jk رو§ذملا بتكملا دصر

 ن`عèرشóلا لبق نم ىوس ايعèرشé نكرلا اذL ف9رعé متي مل ھناو )لالغتسالا( ضرغلا

 عم , ةساردلا اãÄلمش ùûلا تاعèرشóلا عومجم ىوتسم òôع كلذو û=مولوlلاو يدنكلا

 يXامعلا عèرشóلا اLزربأ لالغتسالا تفرع ةي;رعلا تاعèرشóلا ضعÅ نا ô∑ا انL ةراشإلا

 " وL لالغتسالا نوlب 162/2008 مقر يXاطلسلا موسرملا نم ô∑وألا ةداملا jk ءاج يذلا

  ".. ةراعدلا لمشèو ص´’لل عورشملا C`غ مادختسالا

 )لالغتسالا روص( ةيلالغتسالا ضارغألا ةمئاق نو§ ô∑ا هالعأ ةساردلا تبLذ دقلو   

 لو§وتوBCلا ةمالس òôع ظافëÑا ةط9رش اîعيسوت زوج9و ة9رصح C`غ لو§وتوBCلا jk ةن©بملا

 قاطن عيسوتب لودلل حمسr ھنا ô∑ا تبLذ امك ىèدأ دحك ةرابع لامعتسا لالخ نم كلذو

 دسجي وحن òôع ةفرعملا C`غ ميLافملا C`سفتب وا ةديدج ميLافم ةفاضإب ءاوس ةمئاقلا كلت

Åةلصلا تاذ تايكولسلا ضع jk اقث قايس وا دلبjk ن`عم. 

 روص تنا§ اذإ ام لوح ن`سرامملا نم ديدعلا عم لاؤسلا حرطن قلطنملا اذL نمو

 ؟لاثملا مأ رصëÑا لي…س òôع ةدراو 1-448 لصفلا نم ةثلاثلا ةرقفلا jk ةدراولا لالغتسالا

 نوناقلا نا ô∑ا افلس اÄ™لا راشملا ھتسارد jk ن`نيعلا وبأ دمحم روتكدلا بLذ دقل

 يأرلا اذLو )ةساردلا نم 7 ةحفصلا( رصëÑا لي…س òôع لالغتسالا روص ددح يÁرغملا

 لوأتو رسفت ةيئانëpا صوصنلا نأ ةلعÅ ن`سرامملاو ن`سرادلا نم C`ثك ھجوت عم مflp¶ي

Åشlا ةيعرشلا أدبمل اطابضنا سايقلا وا عسوتلا لبقت الو قيض لëpنأ الا ،ةيئانËû فلاخأ 

Lن`نثا ن`ب…سل يأرلا اذ: 

 k∑ودلا ىوتسملا òôع دئاسلا ھجوتلل فلاخم لالغتسالا روص ة9رصحب لوقلا -1

 Ëûعملا ةدحتملا ممألا بتكم فرط نم ةزجنملا ةساردلا لالخ نم مجرت يذلاو

 .افلس ھحيضوت مت ام بسح ةم9رëpاو تارد´oاب
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 نم ةيA˚ ھمدقي لمع وا ةعفنم وا ةمدخ نم رشÛلاب راجتالا ةمjرجب ھملع عم دافتسا

˚Aلاب راجتالا اياÛرش."  

 اÄ™لع ودبت ال ةيÑ˛ لبق نم اCL`غ وا ةيس¶ج تامدخ نم ام ص´∆ ةدافتسا نإ

 ال ھنا درop ماøÄالا ةرئاد jk ص´’لا اذL عقوي دق ديدãÄلا وأ رسقلا وأ هاركإلل تامالع ةيأ

rلا نا ملعÿÑظت دق لب رصاق ةيîظمب رîةينافتملا ر jk ا ءادأë´ةطونملا تامد ∫Äنود ا 

 اñÄأش نم ةروطخ òôع يوطني دق ةيÿÑلا نسÅ ملعلا ضاßCفا ناف k∑اتلا;و رp˛ وأ رمدت

 اîلالخ نم بعصي ùûلا ةلاëÑا هذL لثم jk ةصاخ ام دح ô∑ا ةءاBCلا ةن9رقب يرظن jk ساسملا

 لعافلا ةعÅاتمل طرشك ةليسولا رفوتب عرشملا ثاßCكا مدعل ةيÿÑلا تارشؤم òôع فرعتلا

 .رش…لاب راجتالل òkصألا

  لالغتسالا دصق :يونعملا نكرلا -2

éتعBC ا نم رش…لاب راجتالا ةم9رجëpلا ةيدمعلا مئارùû éا دصقلا رفوت مزلتسëpانåي 

 رفوتب اLراطا jk فتكي مل عرشملا نو§ òô jkجتت ةم9رëpا هذL ةيصوصخ نا الا مãÄملا ىدل

 ءانثا ةم9رÂpل نوlملا كولسلا ô∑ا ھتدارا هاجتاو ةينلا ءوس jk لثمتملا ماعلا يåانëpا دصقلا

 يXاëpا ىدل صا´ëا دصقلا رفوت اضيأ طßCشا لب هالعأ اÄ™لا راشملا لاعفألا دحال ھباlترا

 ؟لالغتسالا قاطنو موîفم نذا وL امف .لالغتسالا ةين jk لثمتملاو

 لب لالغتسالا دصقل اح9رص اف9رعé 27.14 نوناقلا jk يÁرغملا عرشملا عدوي مل  

 " :òkي ام òôع ھصيصنóب ج ق 1-448 لصفلا نم ةثلاثلا ةرقفلا jk هروص ديدحتب ىفتكا

rشا عيمج لالغتسالا لمشlا لالغتسالا لاëp¶ƒ≈û , غلا ةراعد لالغتسا اميسال`C 

 يéامولعملا لصاوتلاو لاصتالا لئاسو كلذ jk امب ةيحابإلا داوملا ق9رط نع لالغتسالاو

 وا قاقßCسالا وا لوسóلا وا ةر´flلا وا يرسقلا لمعلا ق9رط نع لالغتسالا اضيأ لمشèو
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  " . ةÂÑسملا تاعاï¥لا jk وا ةيمارجإ لامعإب

 مت ذإ k∑ودلا مظتنملل اسجاL لlش صا´∆ألل لماشو قيقد ف9رعé ديدحت نإ

 راجتالا ف9رعé ءاسرإ jk ددحم لlشÅ مLاسr لب ةيمLألا ةياغ jk ارمأ هديدحت رابتعا
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 لو§وتورب jk لالغتسالا موîفم ةشقانم ةقرو( لو§وتBCلا قيبطت قاطن كلذكو صا´∆ألاب
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  ".. ةراعدلا لمشèو ص´’لل عورشملا C`غ مادختسالا
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 نوناقلا نا ô∑ا افلس اÄ™لا راشملا ھتسارد jk ن`نيعلا وبأ دمحم روتكدلا بLذ دقل

 يأرلا اذLو )ةساردلا نم 7 ةحفصلا( رصëÑا لي…س òôع لالغتسالا روص ددح يÁرغملا
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Lن`نثا ن`ب…سل يأرلا اذ: 

 k∑ودلا ىوتسملا òôع دئاسلا ھجوتلل فلاخم لالغتسالا روص ة9رصحب لوقلا -1
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 ملاعلاب لاصتالا وا اøÄاسأم نع غيلبتلا نم اîعنمي راصح اÄ™لع بورضمو ة;ولسم اøÄدارإ,

 يذلا لoÑا ةرادا jk ايلصأ افرط تقولا رورم عم حبصت دق اøÄاناعمل دح عضول πkرا´ëا

éاليمز ھيف لغتسøÄتب اlصألا لعافلا نم فيلòk حنم9وîا نم اطسق اëÑح لب ة9رùª حا;رألا 

 ؟ دوجو نم لالغتسالا رصنعل ىقبي لL انL ةلاëÑاف اîكرحتل دودح مسر عم

 ضعÅ اذكو ومC`لاب لو§وتورب نع ةلاëÑا هذjk L فلتخي يÁرغملا عرشملا فقوم نأ

 لب ءاãÄناو ءادتبا ةيÿÑلل امزال لظي ال لالغتسالا رصنعف هاحنم تذخأ ùûلا تاعèرشóلا

 C`يغé ةيناlمإ òôع اîلوصحو ةيÿÑلا فورظ C`غé ناف k∑اتلا;و امدعو ادوجو ھتلع عم رودي

 jk ةمLاسملا/ةكراشملا وأ ةيلصالا ةلعافلا ةناخ ô∑إ ةيÿÑلا ةناخ نم اîلقني دق اîعضو

 ةشقانملل الباق ىقبي û≈÷´∆ يأر لاëÑا ةعيبطب اذLو لاوحألا بسحب ةم9رëpا

 .صيحمتلاو

Lفألا نم ةلمج هذlلا راùû تيأترا éلع ءوضلا طيلس™Äةم9رج نا§رأ صوصخب ا 

 اذËû jk Lتوفت ةصرفلا عدأ ال ھنأ الإ ةيلمع تالاlشإ نم اÄ∫ طبتري امو رش…لاب راجتإلا

 ï`يمت k®و الأ ةيلمعلا تالاlشإلا نم C`ثكلا C`ثت ةيساسأ ةطقن ô∑إ قرطتأ نأ نود لاopا

 .ن9رجاîملا ب9رøÄ نع رش…لاب راجتالا ةم9رج

v يمتLı رجjلاب راجتإلا ةمÛنع رش ◊çرjملا بNرجاjن: 

 òôع ةصاخو ن9رجاîملا ب9رøÄو رش…لاب راجتالا ةم9رج ن`ب طل´ëا عقي ام اC`ثك  

 يXدملا عمتopا تايعمج مامتLاب Û≈ûحت ùûلا تايدتنملا لالخ اذكو ةيمالعإلا ربانملا ىوتسم

 ô∑ا ةC`ثك ن`تم9رëpا ن`ب ءاقتلالاو ھباشóلا طقن تنا§ اذ⁄و ،ن`سرامملا ضعÅ نLذ ùª jkحو

 كلذ عمو ھنإف رش…لاب راجتإلل ةرطنق وL ن9رجاîملا ب9رøÄ نأب لوقلا اîعم نكمي ھنأ ةجرد

  :ةيساسأ صئاصخ عÁرأ jk هرصح نكمي ن`تم9رëpا ن`ب يرLوج فالتخا دجوي

 نايحألا بلاغ jk ةC`طخ فورظ jk سرامي ب9رãÄلا نا§ اذإ :ةقفاوملا :íÖوألا ةيصاhvا

 ن⁄و يذلا رش…لا jk راجتإلا فالخ òôع ب9رãÄلا jk بغارلا رايتخاو ةقفاومب متي ھنإف

 ن9رجاتملا كولس ب…سÅ ةقفاوملا هذÄ∫ دتعr ال ھنأ الإ ءادتبا ةيÿÑلا ةقفاومب مت

 .فسعتلاو عاد´ëاب وأ يرصقلا
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 قايسلا jk اميس ال ةرابع لمعتسا لالغتسالا روصل قرطت ن`ح 1-448 لصفلا نأ -2

 ةراعد لالغتسا اميسال ëp¶ƒ≈ûا لالغتسالا لاlشا عيمج لالغتسالا لمشk " r∑اتلا

 .رصëÑا مدع òôع ةح9رص ةلالد كلذ jkو ..... C`غلا

 لي…س òôع 1-448 لصفلا jk تدرو لالغتسالا روص نإف û≈÷´’لا يèأر بسحو

 C`سفت طباوضب وأ ةيئانëpا ةيعرشلا أدبمب ساسم يأ كلذ jk س©لو رصëÑا ال لاثملا

 نم ديدعلا ذختي نا نكمي رش…لاب راجتالا ةم9رëp نكرك لالغتسالا نا املاط يåانëpا صنلا

 ةï`مملا تايصوص´ëا ضعÅ اذكو رش…لاب راجتالا ةم9رج طامنأ فالتخا اÄ™لمي ùûلا روصلا

 jk لخدي û¸9رجتلا صنلا jk لالغتسالا نم روص ةدع وا ةروصل ليثمتلاف عمتجم لlل

 ةحارص هدصق نع ھلالخ نم عرشملا ˇ في يذلا صنلل è≥kرشóلا C`سفتلا باب jk يرظن

 وأ نا§رأب سمي ال ھنأل ةيئانëpا ةيعرشلا طباوض نع جرخي ال كلذ ناو ةنيعم ةعقاو نمض

 كلت ناï`مل ءاضقلا ريدقت jk ةعضاخ صنلا اLدروأ ùûلا روصلا لظت لب ةم9رëpا رصانع

 لاlشا رئاس وا C`غلا ةراعد لالغتساف è≥kرشóلا صنلا Û≈ªتقمب ةررقملا ةيعرشلا

 تدرو ناو( ةطيسÅ مئارج روص تالاëÑا نم ديدعلا jk ذختت نأ نكمي ëp¶ƒ≈ûا لالغتسالا

 ةم9رجب ةطبترملا طورشلاو نا§رألا k˝اب اÄ™ف رفوتت مل اذإ )رش…لاب راجتالا ةم9رج jk روصك

 .رش…لاب راجتالا

   Lج نم اذîج نمو ةîلاب لو§وتورب نا§ اذاف ىرخأ ة`Cلالغتسالا رصنع ديقي مل وم 

 نم ةعÅارلا ةرقفلا jk ةحارص صن يÁرغملا عرشملا نإف ھقاطن نم دحي ح9رص ديق يأب

 :k®و طورش ةثالث رفوتب الإ لالغتسالا ققحتي ال :ھنأ òôع ج ق 1-448 لصفلا

                           .صuvلا ةدارإ بلس •

 ارجأ وأ الباقم ىقلت ولو تناú ةليسو يأب ھعضو LmيغØ ةjرح نم ھنامرح •

 .كلذ نع

 .ةيناسèإلا ھتمارك رادûإ •

 لالغتسالا رصنع اÄ™ف ققحتي ùûلا تالاëÑا ضعÅ لوح ض9رع لاؤس حرطي انLو

 ة9رحك طورشلا نم طرش اÄ™ف لتخي ھنأالإ ج ق 1-448 لصفلا jk ةدراولا روصلا ىدحإب

éيغ`C لا ةاتفلاف الثم عضولاùû §تنا ˛Ñج لالغتسا ةي¶ƒ≈û ةل9وط ةدمل jk م فورظîةني 
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 .فسعتلاو عاد´ëاب وأ يرصقلا
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  VWسلا ةنودم تايضتقم ضعبل مييقت

 116.14 نوناق تادجتسم ءوض ?<
 

 ÉÑÖابعلا ھـلإلا دــبع

 ةيئادتبالا ةمك`àا ىدل كــلـملا لــيكو بئاــن

 ةرفينخب
 :مــيدقـت

 مLأ نم ةنLارلا فورظلا jk تتاب C`سلا ثداوح ةفآ نأ انBCتعإ اذإ لوقلا jk غلابن نل

 ب…سËû، Åطولا ىوتسملا òôع عمتopا  تانوlم ةفا§ ةحار قلقت  ùûلا ةيعامتجالا عيضاوملا

 امو ،اLاياÑ˛ تالئاع ىدل ةيعامتجا Ó≈ûآم نم ھفلخت امو ةئ9رب حاورأ نم هدصحت ام

 ةرايسلا لامعتساف،C`ثكلا ءû≈\لا Ëûطولا داصتقالا فلlت ةيدام رئاسخ نم هدبكت

 ةليسولا تحبصأ اñÄوlل ناسXإلل ةيمويلا ةايëÑا تا9رورض نم حبصأ اÄ™لع دامتعالاو

 ام مغرو ھنأ C`غ ،تقولاو دëpîا C`فوتو برآملا ءاضقو لقنتلا jk اÄ™لع دمتعùû rلا ةثيدëÑا

 ضعÅ فرط نم اîمادختسا ءوس نإف اÄ™لمعتسمل ةمîمو ةC`ثك دئاوف نم ةرايسلا ھمدقت

 .1ناسXإلا ةايح òôع رطخ ردصم اîلعجي ن`قئاسلا

 ثداوëÑا نم ديدعلل احرسم لlشé برغملاب تاقرطلا ھيف تحبصأ يذلا تقولا يفف        

 اظوÂÑم اعافترا تفرع C`سلا ثداوح ةلضعم نأ ثيح ،موي دعÅ اموي دياßïت  ùûلا ةC`ط´ëا

jk خألا تاونسلا`Cءارو ةفلخم ةLتقلا نم ديدعلا اòô اوëpرlô ةتوافتم حورجب ن`باصملا 

 لالخ Ëûطولا ىوتسملا òôع C`سلا ثداوëÑ ةتقؤملا تايئاصحإلا كلذ òôع لدأ الو ،ةروط´ëا

 اليتق 3485 اÄ≠ع جتن ةثداح 96133 ةبكترملا C`سلا ثداوح ددع غلب ثيح ،2018 ةنس

 .2ةفيفخ حورجب اباصم 128249و ةغيلب حورجب اباصم 8725و

 
 .24 ةيألا ديد6õا ةروس "سانلل عفانم و ديدش سأب ھيف ديد6õا انلزنأ و " o∆اع˘ و ھناحبس ھلوق ي˘أي راطإلا اذs => و .1
 .Ü¬سلا ثداوح نم ةياقولل ةينطولا ةنÀ˜لا نع ةرداص 2018 ةنس مسرب ةتقؤم تايئاصحإ .2
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 افالخ رش…لاب راجتالا ةم9رج jk لالغتسالا رصنع رارمتسا :ةيناثلا ةيصاhvا

 دلب ô∑إ C`خألا اذL لوصو درجمب برîملاو برîملا ن`ب ةلصلا ھيف عطقنت يذلا ب9رãÄلل

 .دصقملا

 BCع ةرورضلاب سرامت ن9رجاîملا ب9رøÄ ةم9رج :ةينطولا BCع :ةثلاثلا ةيصاhvا

 وأ لودلا ن`ب سرامت نأ نكمي ùûلا ،رش…لاب راجتالا ةم9رëp افالخ ةينطولا دودëÑا

 .ةدحاولا ةلودلا لخاد

 نم حا;رألا Ëûج متي ب9رãÄلا ةم9رج صوصخب :حا;رألا ردصم :ةعDارلا ةيصاhvا

 راجتإلا ةم9رج jk حا;رألا ردصم لثمتي ن`ح û، jk=نجأ دلبل لوحدلا C`س©ت وأ لقنلا

 .لالغتسالا jk رش…لاب

 قرطتلا نع لزعم jk ةرصاق ىقبت 27.14 نوناقلا تايضتقمل ةسارد يأ ناف اماتخو

 ةياغ ô∑إ فرعتلا تارشؤم نم اقالطنا ةيÿÑلل نوناقلا اذL اLالوأ ùûلا ةيامëÑا C`بادتل

 òôع اروف فرعتلا ةيلوؤسم اعيمج انلمح نوناقلا اذL نا رابتعاب اÄ∫ قحاللا ررضلا BCج

 لبسل اC`س©تو نواعتم ةيÑ˛ اîلعج قفا jk اÄ∫ عجانو يقيقح لفكت نامض دصق ةيÿÑلا

 ىرخأ ةعومop ةيامحو راجتالا ن`تارب jk اددجم عقت ال ùªح ميلس لlشÅ اîجامدا ةداعإ

 ةعÁرألا لخادملا C`طسé نم ª¸سالا فدîلا وL اذL اÄ∫ ن`طيoÑا ن`يلامتحالا اياÿÑلا نم

 ةعÅاتمل انامض ةيامحو ةياقو نم افلس ھيلا ترشأ ام قفو رش…لاب راجتالا ةرLاظ ةحفاlمل

 ھتوقو هللا نذإب ةمداق ةسارد jk ھلوانت òôع لمعأس ام وLو ،ةلاعف ةكارش لظ jk ةعجان

 .كلذ k∑و وLو
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  VWسلا ةنودم تايضتقم ضعبل مييقت

 116.14 نوناق تادجتسم ءوض ?<
 

 ÉÑÖابعلا ھـلإلا دــبع

 ةيئادتبالا ةمك`àا ىدل كــلـملا لــيكو بئاــن

 ةرفينخب
 :مــيدقـت

 مLأ نم ةنLارلا فورظلا jk تتاب C`سلا ثداوح ةفآ نأ انBCتعإ اذإ لوقلا jk غلابن نل

 ب…سËû، Åطولا ىوتسملا òôع عمتopا  تانوlم ةفا§ ةحار قلقت  ùûلا ةيعامتجالا عيضاوملا

 امو ،اLاياÑ˛ تالئاع ىدل ةيعامتجا Ó≈ûآم نم ھفلخت امو ةئ9رب حاورأ نم هدصحت ام

 ةرايسلا لامعتساف،C`ثكلا ءû≈\لا Ëûطولا داصتقالا فلlت ةيدام رئاسخ نم هدبكت

 ةليسولا تحبصأ اñÄوlل ناسXإلل ةيمويلا ةايëÑا تا9رورض نم حبصأ اÄ™لع دامتعالاو

 ام مغرو ھنأ C`غ ،تقولاو دëpîا C`فوتو برآملا ءاضقو لقنتلا jk اÄ™لع دمتعùû rلا ةثيدëÑا

 ضعÅ فرط نم اîمادختسا ءوس نإف اÄ™لمعتسمل ةمîمو ةC`ثك دئاوف نم ةرايسلا ھمدقت

 .1ناسXإلا ةايح òôع رطخ ردصم اîلعجي ن`قئاسلا

 ثداوëÑا نم ديدعلل احرسم لlشé برغملاب تاقرطلا ھيف تحبصأ يذلا تقولا يفف        

 اظوÂÑم اعافترا تفرع C`سلا ثداوح ةلضعم نأ ثيح ،موي دعÅ اموي دياßïت  ùûلا ةC`ط´ëا

jk خألا تاونسلا`Cءارو ةفلخم ةLتقلا نم ديدعلا اòô اوëpرlô ةتوافتم حورجب ن`باصملا 

 لالخ Ëûطولا ىوتسملا òôع C`سلا ثداوëÑ ةتقؤملا تايئاصحإلا كلذ òôع لدأ الو ،ةروط´ëا

 اليتق 3485 اÄ≠ع جتن ةثداح 96133 ةبكترملا C`سلا ثداوح ددع غلب ثيح ،2018 ةنس

 .2ةفيفخ حورجب اباصم 128249و ةغيلب حورجب اباصم 8725و

 
 .24 ةيألا ديد6õا ةروس "سانلل عفانم و ديدش سأب ھيف ديد6õا انلزنأ و " o∆اع˘ و ھناحبس ھلوق ي˘أي راطإلا اذs => و .1
 .Ü¬سلا ثداوح نم ةياقولل ةينطولا ةنÀ˜لا نع ةرداص 2018 ةنس مسرب ةتقؤم تايئاصحإ .2
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 ةنودمب ةدراولا ةينوناقلا تايضتقملا ضعÅ روصقب يÁرغملا عرشملا نم ايعوو

 ،C`سلا ثداوح اياÑ˛ دارفألا قوقëÑ ةيئاضقلا و ةينوناقلا ةيامëÑا C`فوت C، jk`سلا

 تاليدعé ةدع لاخدإ ô∑إ رداب دقف ، ركذلا ةفلاسلا ةنودملل òkمعلا قيبطتلا هزرفأ يذلاو

 قرطلا فلتخمب عقت ùûلا C`سلا ثداوح ةبسX نم ليلقتلا و ةيامëÑا نم د9زملا قيقحت مورت

 لخدأ ثيح 116.146 مقر نوناقلا ءاج راطإلا اذjk Lو ، Ëûطولا ديعصلا òôع ةيمومعلا

 وأ  ækوضوملا ىوتسملا òôع ءاوس ركذلا فلاسلا نوناقلا Û≈ªتقمب تاليدعé ةدع عرشملا

 عرشملا ˇÂفأ لîف ،C`سلا ةنودم تßCعا ùûلا صئاقنلا ضعÅ زواجتل يåارجإلا ىوتسم òôع

  ؟نوناقلا اذL لالخ نم اLزواجت jk يÁرغملا

 ضعÅ اîحرطت ùûلا تايلاlشإلا لوح اعورشم لؤاسóلا ىقبي قلطنملا اذL نمو

 Û≈ªتقمب يÁرغملا عرشملا اîلخدأ ùûلا تاليدعتلا نم مغرلا òôع C`سلا ةنودم تايضتقم

 ءارو نم 6ôتبملا فدîلا ققحتس وأ تاليدعتلا هذL تققح لLو ؟14. 116 نوناقلا

 ةنودم اîحرطت تنا§ ùûلا تالاlشإلا k®امو ؟اLزواجتب ةليفكلا لولëÑا k® امو ؟اîلاخدإ

 نم اîقيبطت ةبسانمب ركذلا ةفلاسلا تاليدعتلا نم مغرلا òôع اîحرطت تلازامو C`سلا

 ؟ءاضقلا فرط

 ليلحت مورت ةينوناق ة;راقم òôع دمعت¶س تالؤاسóلا هذL فلتخم òôع ةباجإللو

 ةيئاضقلا ماlحألا ضعبب اîميعطت عم ،C`سلا نوناقب ةطبترملا ةينوناقلا تايضتقملا

 C`سلا ةنودم ةيامح ىدم òôع فوقولل كلذب ةصرفلا تحنس امل§ عوضوملا jk ةرداصلا

ëÑمأ نامضو دارفألا قوق≠Äوناقلا مXاضقلاو يåي. 

 ةطقنلا jk لوانóن ةيساسأ طقن ثالث ô∑إ ھميسقت انيأترا عوضوملا اذL ةساردلو  

 نأ òôع ،)الوأ(C`سلا ةنودم ماlحأ تافلاخم طبض ىوتسم òôع ةراثملا تالاlشإلا ô∑وألا

 jk قرطتن مث ،)ايناث( ةمكاoÑا تاءارجإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلا ةيناثلا ةطقنلا jk لوانóن

 قرطتلا عم ،)اثلاث( اãÄبكاومو اîغيلبتو ماlحألا رادصإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلل ةثلاث ةطقن

  .عوضوملا نßم jk ةشقانملا ءانثأ تالاlشإلا هذL زواجتب ةليفكلا لولëÑا ضعبل

 
 ةدعقلا وذ 7 خ3راتب 6490 ددع ةيمسر ةد3رج ، 2016 زويلوي 18 ل قفاوملا 1437 لاوش 13 خ3راتب 1.16.106 مقر ف3رش Ü¬'ظ.6

 .5865 ص ،2016 تشغ 11 ل  قفاوملا 1437
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 ثداوح رطاخم نم فيفختلل لماlتم ططخم و جمانرب ديدحت و ةرولب نم دبال نا§  كلذلو

 راطإ jk 3قرطلا òôع C`سلا ةنودم ةباثمب 52.05 نوناق ءاج قايسلا اذjk Lو ،اندالبب C`سلا

 راطإ§  ،ةينوناقلا ةناسßCلا ز9زعé راطإ jk اندالب اîفرعéو اãÄفرع ùûلا ةيعèرشóلا تاحالصإلا

 ،C`سلا نوناق ماßCحا ضرفل ةيناث ةîج نم رجزلاو ةîج نم ةياقولا ھنم ةياغلا يXوناق

 òkمعتسم عيمج òôع يمومعلا C`سلل ةحوتفملا قرطلا òôع ماعلا C`سلا دعاوقب ماßïلإلاو

 ،C`سلا نوناقل تافلا´oا ضعÅ مÄ∫اlترا دعÅ ن`فلا´oا ن`قئاسلا ليLأت ةداع⁄و ،ق9رطلا

 ÚCكأ ةيملعو ةينقت ىرخأو ةيعوضومو ة9رطسم تاءارجإ نم ھنمضتي ام لالخ نم كلذو

  .مئارëpا تابثإ لاجم jk امدقتو ةثادح

 نإف  ،C`سلا نوناق نس نم ةياغلا و ةرو§ذملا فادLألا  قيقحت و ليï¥ت لجأ نمو         

 اîل دصرو ةقيقد تاصاصتخا ةنودملا ماlحأ قيبطتب ةينعملا تاëpîا لlب طانأ دق عرشملا

 ءاوس ءاضقلل لعج تاëpîا كلت ن`ب نمو ،ھتايضتقم تافلاخم طبضل ةددحم تايلآ

 يذلا ƒ≈û©ئرلا فرطلا BCتعé ثيح - ةيمومعلا ىوعدلل اîك9رحت لالخ نم ةماعلا ةباينلا

 ةëpîا هرابتعاب - مكëÑا ءاضق وأ -4 عمتopا مساب ةيمومعلا ىوعدلا ك9رحت قح ھيلإ عجري

 jk ا9روحم ارود ،5اîمامأ ةضورعملا ىوعدلا jk ماlحألا رادصإ ةيحالص نوناقلا اîلوخ ùûلا

 ثداوح اياÑ˛ قوقح ةيامح òôع رîسلاو اîماlحأب ديقتلاو C`سلا ةنودمل ميلسلا قيبطتلا

  . يåاضقلا و يXوناقلا مÄ≠مأ نامضو C`سلا

 دوجو مغرو ،ةلصفم رطاسمو تاءارجإ نم ھتنمضت ام مغرو C`سلا ةنودم نأ C`غ          

 ùûلا ةيعوضوملا ماlحألل ميلسلا قيبطتلا مورت ùûلا ةيميظنتلا صوصنلا نم ةعومجم

 تا;وعص ھجاو دق مكëÑا ءاضقو ةماعلا ةباينلا jk لثمتملا يåاضقلا زاëpîا نإف ،اÄ∫ تءاج

jk قيبطتîشإلا نع ةجتان اlلا تايلاùû §حرطت تناîحرطت تلاز الو اîا. 

 
 Ü¬سلا ةنودمب قلعتملا 52.05 نوناقلا ذيفنãب 2010 رياáÜف 11 ل قفاوملا 1431 رفص نم 26 => رداص 1.10.07 مقر ف3رش Ü¬'ظ.3

 .2168 ص 2010 سرام 25 ل قفاوملا 1431 رخآلا عيjر 08 خ3راتب 5824 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا ،  قرطلا noع
 ، 2018 ةع≠اسلا ةعبطلا لوألا ءز6Àا ،ةيئان6Àا ةرطسملاب قلعتملا ديد6Àا نوناقلا => حورش، Œeلعلا دحاولادبع ددصلا اذÛi عجار .4

 .87.86 ص
 2018  ةسداسلا ةعبطلا  يXاثلا ءز6Àا ،ةيئان6Àا ةرطسملاب قلعتملا ديد6Àا نوناقلا => حورش، Œeلعلا دحاولادبع ددصلا اذÛi عجار .5

  .164 ص ،
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 ةنودمب ةدراولا ةينوناقلا تايضتقملا ضعÅ روصقب يÁرغملا عرشملا نم ايعوو

 ،C`سلا ثداوح اياÑ˛ دارفألا قوقëÑ ةيئاضقلا و ةينوناقلا ةيامëÑا C`فوت C، jk`سلا

 تاليدعé ةدع لاخدإ ô∑إ رداب دقف ، ركذلا ةفلاسلا ةنودملل òkمعلا قيبطتلا هزرفأ يذلاو

 قرطلا فلتخمب عقت ùûلا C`سلا ثداوح ةبسX نم ليلقتلا و ةيامëÑا نم د9زملا قيقحت مورت

 لخدأ ثيح 116.146 مقر نوناقلا ءاج راطإلا اذjk Lو ، Ëûطولا ديعصلا òôع ةيمومعلا

 وأ  ækوضوملا ىوتسملا òôع ءاوس ركذلا فلاسلا نوناقلا Û≈ªتقمب تاليدعé ةدع عرشملا

 عرشملا ˇÂفأ لîف ،C`سلا ةنودم تßCعا ùûلا صئاقنلا ضعÅ زواجتل يåارجإلا ىوتسم òôع

  ؟نوناقلا اذL لالخ نم اLزواجت jk يÁرغملا

 ضعÅ اîحرطت ùûلا تايلاlشإلا لوح اعورشم لؤاسóلا ىقبي قلطنملا اذL نمو

 Û≈ªتقمب يÁرغملا عرشملا اîلخدأ ùûلا تاليدعتلا نم مغرلا òôع C`سلا ةنودم تايضتقم

 ءارو نم 6ôتبملا فدîلا ققحتس وأ تاليدعتلا هذL تققح لLو ؟14. 116 نوناقلا

 ةنودم اîحرطت تنا§ ùûلا تالاlشإلا k®امو ؟اLزواجتب ةليفكلا لولëÑا k® امو ؟اîلاخدإ

 نم اîقيبطت ةبسانمب ركذلا ةفلاسلا تاليدعتلا نم مغرلا òôع اîحرطت تلازامو C`سلا

 ؟ءاضقلا فرط

 ليلحت مورت ةينوناق ة;راقم òôع دمعت¶س تالؤاسóلا هذL فلتخم òôع ةباجإللو

 ةيئاضقلا ماlحألا ضعبب اîميعطت عم ،C`سلا نوناقب ةطبترملا ةينوناقلا تايضتقملا

 C`سلا ةنودم ةيامح ىدم òôع فوقولل كلذب ةصرفلا تحنس امل§ عوضوملا jk ةرداصلا

ëÑمأ نامضو دارفألا قوق≠Äوناقلا مXاضقلاو يåي. 

 ةطقنلا jk لوانóن ةيساسأ طقن ثالث ô∑إ ھميسقت انيأترا عوضوملا اذL ةساردلو  

 نأ òôع ،)الوأ(C`سلا ةنودم ماlحأ تافلاخم طبض ىوتسم òôع ةراثملا تالاlشإلا ô∑وألا

 jk قرطتن مث ،)ايناث( ةمكاoÑا تاءارجإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلا ةيناثلا ةطقنلا jk لوانóن

 قرطتلا عم ،)اثلاث( اãÄبكاومو اîغيلبتو ماlحألا رادصإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلل ةثلاث ةطقن

  .عوضوملا نßم jk ةشقانملا ءانثأ تالاlشإلا هذL زواجتب ةليفكلا لولëÑا ضعبل

 
 ةدعقلا وذ 7 خ3راتب 6490 ددع ةيمسر ةد3رج ، 2016 زويلوي 18 ل قفاوملا 1437 لاوش 13 خ3راتب 1.16.106 مقر ف3رش Ü¬'ظ.6

 .5865 ص ،2016 تشغ 11 ل  قفاوملا 1437
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 ن`فلlملا ناوعألاو طابضلا òôع  بجوأ ثيح ،C`سلا نوناق تافلاخم طبضل اîمادختسا

 اقبط ةينوناقلا ةعرسلا زواجت تافلاخم طبضل اîلامعتسا C`سلا مظن تافلاخم طبضب

 رداصلا 2.10.419 مقر موسرملا نم 12 ةداملاو ، ةنودملا نم 197و 194و 191 داوملا ماlحأل

 ةماعلا ةباينلا نأ كلذ نع بتßCي ھنإف ،C`سلا ةنودم قيبطتب قلعتملا 29/09/2010 خ9راتب

 زواجت تافلاخم لجأ نم C`سلا نوناقب اولخأ نيذلا ن`قئاسلا عÅاتت نأ  اîل نكمي ال

 زواجت ةحنج لجأ نم الو ،C`سلا ةنودم نم 185و 184 ن`تداملل اقبط ةينوناقلا ةعرسلا

 jk ةراشإلا تمت اذإ الإ ،ةنودملا نم 175 ةداملل اقبط ةعاس/مل§ 50 نم ÚCكأب ةعرسلا

 كلذ و ةيلآ ةق9رطب لمعé ةينقت ةزîجأ لامعتساب اîطبض مت دق ةفلا´oا نأ òôع رضoÑا

 .8ةينقت لئاسوب ةعرسلا تافلاخم طبض  òôع ةحارص صن C`سلا ةنودم jk عرشملا نوlل

 ةعرسلا ماßCحا مدع ةفلاخم لجأ نم عÅاتت نأ ةماعلا ةباينلل نكمي ال ھنأ امك   

 فورظلا تنا§ ولو C`سلا ةنودم نم 87و 186 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ةضورفملا

 اذإ الإ ،ةضورفملا ةعرسلا زواجتت ةعرسC Å`سr نا§ قئاسلا نأ اÄ≠م دافتسr تاسÅالملاو

 ام اذLو ،ةفلا´oا ھب تطبض يذلا ناlملاب ةضورفملا ةعرسلا ô∑إ رضoÑا jk ةراشإلا تمت

 اذإ اصوصخ ،ابعص ارمأ ن`فلا´oا ةبقاعمو ةعرسلا تافلاخم طبض نم لعجي

 jk تافلا´oا هذL لثم طبضب ن`فلlملا ناوعألا ىدل لصاëÑا صاص´ëا انرضحتسا

 .اîطبضل ةمزاللا لئاسولا

 ركذلا فلاسلا نوناقلا Û≈ªتقمب ةنودملا تلاط ùûلا تاليدعتلا نم مغرلا òôعو  

 اذòô Lع اغارف ا§رات الح اîل دجي نأ لواحي ملو ةيلاlشإلا هذîل ھبóني مل عرشملا نإف

 .ابعص ارمأ ةينوناقلا ةعرسلا ماßCحإ ضرف نم لعجي ىوتسملا

 راطإلا اذjk L لخدتلا  ةîج نم يÁرغملا عرشملا òôع ن`عتي ةيلاlشإلا هذL زواجتلو  

 ماßCحا مدع وأ ةعرسلا زواجتب ةعÅاتملا jk ة9ريدقتلا ةطلسلا ةماعلا ةباينلا ل9وختو

 وأ )تارادارلا( ةينوßCكلالا ةبقارملا ةزîجأ اÄ™ف نوlت ال ùûلا لاوحألا jk ،ةضورفملا ةعرسلا

 ةبقارملا ةزîجأ نأ و اصوصخ - ةثداëÑا عوقو ناlمب ةدوجوم ةعرسلا ديدحت تامالع

 
 ةنياعم و ة3رادإلا Ü¬باتلا و تاjوقعلا نأش≠  áÜ 2010نãش 29 خ3راتب  2.10.419 مقر موسرملا نم 52 ةداملا صوص67ا اذÛi عجار .8

 .تافلاö7ا
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 :يéآلا ميسقتلا قفو عوضوملا اذL ةساردل قرطت¶س ھيلعو

 ؛C`سلا ةنودم ماlحأ تافلاخم طبض ىوتسم òôع ةراثملا تالاlشإلا :الوأ

 ؛ةمكاoÑا تاءارجإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلا :ايناث

 .اîغيلبتو ماlحألا رادصإ ءانثأ ةراثملا تالاlشإلا :اثلاث

 

 Lmسلا ةنودم ماfحأ تافلاخم طبض ىوتسم ÑÖع ةراثملا تالاfشإلا :الوأ

 k® ةماعلا ةباينلا نأ ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق Û≈ªتقمب انوناق ررقملا نم نا§ اذإ  

 جرخي ال C`سلا اياضق jk ھنإف ،7اãÄبقارمو ةيمومعلا ىوعدلا ةسراممو ةماقإ ô∑وتت نم

 ةنودم اÄ∫ تءاج ùûلا ة9رطسملا تايصوص´ëا ضعÅ دوجو عم راطإلا اذL نع اîصاصتخا

 مكاoÑا و  ةماعلا ةباينلا لبق نم ةC`خألا هذL ماlحأ قيبطت نأ C`غ ،ةديدëpا C`سلا

éعßCشإلا نم ةعومجم ھضlع ةينوناقلا تالاòô حأ تافلاخم طبض ىوتسمlةنودم ما 

 ؟تايلاlشإلا هذL دسجتت نيأف ،C`سلا

 ô∑وألا ةيساسأ  طقن تس لالخ نم ھتسارد لواحأس لاؤسلا اذòô Lع ةباجإلل

  ةقلعتم ةيناثلا و  ،ةعرسلا زواجت تافلا´o ةيلآلا ةنياعملاب  ةقلعتملا تالاlشإلاب ةطبترم

 ةبقارملل عوض´ëا مدع ب…سÅ زo_pا jk ةعدوملا تابكرملا ةحازإ نأشÅ ةراثملا تالاlشإلاب

 C`ثأت تحت ةقايسلا ةحنج تابثإب ةطبترملا تايلاlشإلاب ةثلاثلا ةطقنلا قلعتت اميف ،ةينقتلا

 تالاlشإلا لوانóت ةعÅارلا ةطقنلا و ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا عنمت ة9ودأ وأ ةردخم داوم

 ةطقن jk لوانóن نأ òôع ،ةتيمملا C`سلا ثداوح jk يرادإلا ثحبلاو ةينقتلا ةë´BCاب ةطبترملا

 قرطتن مث ،ةينقت لئاسول جاتحت ùûلا تافلا´oا ضعÅ تابثإب ةطبترملا تايلاlشإلا ةسماخ

jk شإل ةسداسلا ةطقنلاlفرظك رارفلا ةحنج لخادت ةيلا éةلقتسم ةحنجك و ديدش. 
 

 ةعرسلا زواجت تافلاv@ ةيلآلا ةنياعملاب ةطبترملا ةيلاfشإلا : أ

jk ولونكتلا روطتلا و ةيمقرلا ةروثلا راطإπk يذلا rامازل نا§،مويلا ملاعلا ھفرع 

 òôع انوناق صيصنتلا ةروطتم ةيجولونكت لئاسو دوجو لظ jk يÁرغملا عرشملا òôع

 
 بلاطت و اi~بقارم و ةيمومعلا ىوعدلا ةسرامم و ةماقإ ةماعلا ةباينلا o∆وتت":=nي ام noع ةيئان6Àا ةرطسملا نوناق نم 36 ةداملا صنت.7

 ."ةرشابم ةيمومعلا ةوقلا Ü¬7¯˘ => ق6õا ا'ما'م ةسرامم ءانثأ ا'ل و ،نوناقلا قيبطتب
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 ن`فلlملا ناوعألاو طابضلا òôع  بجوأ ثيح ،C`سلا نوناق تافلاخم طبضل اîمادختسا

 اقبط ةينوناقلا ةعرسلا زواجت تافلاخم طبضل اîلامعتسا C`سلا مظن تافلاخم طبضب

 رداصلا 2.10.419 مقر موسرملا نم 12 ةداملاو ، ةنودملا نم 197و 194و 191 داوملا ماlحأل

 ةماعلا ةباينلا نأ كلذ نع بتßCي ھنإف ،C`سلا ةنودم قيبطتب قلعتملا 29/09/2010 خ9راتب

 زواجت تافلاخم لجأ نم C`سلا نوناقب اولخأ نيذلا ن`قئاسلا عÅاتت نأ  اîل نكمي ال

 زواجت ةحنج لجأ نم الو ،C`سلا ةنودم نم 185و 184 ن`تداملل اقبط ةينوناقلا ةعرسلا

 jk ةراشإلا تمت اذإ الإ ،ةنودملا نم 175 ةداملل اقبط ةعاس/مل§ 50 نم ÚCكأب ةعرسلا

 كلذ و ةيلآ ةق9رطب لمعé ةينقت ةزîجأ لامعتساب اîطبض مت دق ةفلا´oا نأ òôع رضoÑا

 .8ةينقت لئاسوب ةعرسلا تافلاخم طبض  òôع ةحارص صن C`سلا ةنودم jk عرشملا نوlل

 ةعرسلا ماßCحا مدع ةفلاخم لجأ نم عÅاتت نأ ةماعلا ةباينلل نكمي ال ھنأ امك   

 فورظلا تنا§ ولو C`سلا ةنودم نم 87و 186 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ةضورفملا

 اذإ الإ ،ةضورفملا ةعرسلا زواجتت ةعرسC Å`سr نا§ قئاسلا نأ اÄ≠م دافتسr تاسÅالملاو

 ام اذLو ،ةفلا´oا ھب تطبض يذلا ناlملاب ةضورفملا ةعرسلا ô∑إ رضoÑا jk ةراشإلا تمت

 اذإ اصوصخ ،ابعص ارمأ ن`فلا´oا ةبقاعمو ةعرسلا تافلاخم طبض نم لعجي

 jk تافلا´oا هذL لثم طبضب ن`فلlملا ناوعألا ىدل لصاëÑا صاص´ëا انرضحتسا

 .اîطبضل ةمزاللا لئاسولا

 ركذلا فلاسلا نوناقلا Û≈ªتقمب ةنودملا تلاط ùûلا تاليدعتلا نم مغرلا òôعو  

 اذòô Lع اغارف ا§رات الح اîل دجي نأ لواحي ملو ةيلاlشإلا هذîل ھبóني مل عرشملا نإف

 .ابعص ارمأ ةينوناقلا ةعرسلا ماßCحإ ضرف نم لعجي ىوتسملا

 راطإلا اذjk L لخدتلا  ةîج نم يÁرغملا عرشملا òôع ن`عتي ةيلاlشإلا هذL زواجتلو  

 ماßCحا مدع وأ ةعرسلا زواجتب ةعÅاتملا jk ة9ريدقتلا ةطلسلا ةماعلا ةباينلا ل9وختو

 وأ )تارادارلا( ةينوßCكلالا ةبقارملا ةزîجأ اÄ™ف نوlت ال ùûلا لاوحألا jk ،ةضورفملا ةعرسلا

 ةبقارملا ةزîجأ نأ و اصوصخ - ةثداëÑا عوقو ناlمب ةدوجوم ةعرسلا ديدحت تامالع

 
 ةنياعم و ة3رادإلا Ü¬باتلا و تاjوقعلا نأش≠  áÜ 2010نãش 29 خ3راتب  2.10.419 مقر موسرملا نم 52 ةداملا صوص67ا اذÛi عجار .8

 .تافلاö7ا
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 جردم ليéflp مقر مادختساب اîليéflp مقر ر9وزت مت تارايس كانL نأ ƒ≈ª¶ن ال نأ بجي ذإ

 .برغملاب ةلflpملا ةرايسلل يXوßCكلإلا مظانلاب
 

 عوضhvا مدع بÛسD زi˛@ا ^[ ةعدوملا تابكرملا ةحازإب ةطبترملا ةيلاfشالا - ب

 ةينقتلا ةبقارملل

 مدعل ،زo_pا jk ةعدوملا ةبكرملا ةحازإ بجي" :ھنأ òôع ةرو§ذملا 116 ةداملا صنت         

 زكرم برقأ ô∑إ اîلقنو ،ةC`خألا هذL ةيحالص مدعل وأ ةينقتلا ةبقارملا ةقيثو òôع اLرفوت

 ." ةينقتلا ةبقارملا ô∑إ اîعاضخإل ،اîل صخرم ةبكرم ةطساوب ،ةينقتلا ةبقارملل

 ةلواحم درجمب نكل و ، ةغايصلا ةÑ˛او  اñÄأ رîظي ةرو§ذملا ةداملا ةءارق لالخ نم   

 وL و ،ةماعلا ةباينلا ھجاوي k≤قاو و òkمع لاlشإ حرطي انL ةفلا´oا طبض دنع  اîقيبطت

 ô∑إ 11زo_pاب اîعاديإ متيل اLرطق متي ةينقتلا ةبقارملل ةعضاخ C`غ ةبكرم طبض دنع ھنأ

 Ëûقتلا صحفلا زكرمل ةبكرملا لقن بلطتي ةفلا´oا ءاñÄإ نأ مولعمو ، ةفلا´oا ءاñÄإ ن`ح

 ةقباطم كلذب حبصت و ،كلذ ت…ثت ùûلا ةقيثولا òôع لوصëÑاو ةينقتلا ةبقارملل اîعاضخإل

 ال ةفلا´oا طبضي يذلا نوعلا نأ ذإ ،ذيفنتلا بعص رمألا اذLو C`سلا ةنودم ماlحأل

rب حمسóكلامل ةبكرملا ميلسîالإ ا Åقتلا صحفلل ةبكرملا عاضخإ ديفي امب ءالدإلا دعËû، الو 

 ةينقتلا ةبقارملا زكرمل ةبكرملا لقن نود ة;ولطملا ةقيثولاب ءالدإلا ةبكرملا كلامل نكمي

 ،ركذت ةجيóن قيقحت نود ةغرفم ةقلح jk رودي رمألا ىقبي انLو ،Ëûقتلا صحفلل اîعاضخإل

 . ةC`خألا تاليدعتلا لالخ نم لاlشإلا اذîل ھبóني مل عرشملاف k∑اتلاب و

 لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلل ةعÅاتلا ةصت´oا ة9رادإلا ˇëاصملا بناج ô∑إ و 

 - ةيئاضقلا ةطلسلل نوناقلا لوخي ، رضحملل ررoÑا نوعلا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا طابضو

 رمألا رادصإ ةيحالص -مكëÑا ةئيL وأ قيقحتلا ةاضقب وأ ةماعلا ةباينلاب رمألا قلعé ءاوس

 161و 160 داوملا الثم( كلذ òôع ةحارص نوناقلا صن امل§ زo_pا jk تابكرملا عاديإب

 
 "ةروطقم فصن و ةراج ةبكرم نم ةنوQم تابكرم ةعومجم" ةلصفمتم ةبكرم نم ءزج وأ ةبكرم ليقنت زöMÀا => عاديإلاب دصقي .11

 ظافتحإلا دصق ، ھيف اi~سارح و ةيئاضقلا ةطلسلا وأ  ةصتö7ا ةطلسلا وأ رضöõا ررحم نوعلا ھنيع« ناQم o∆إ ةفلاخم عوضوم

Ûiملا كلذ => اQع ةررقملا ةدملا لاوط ناno ا'كلام ةقفن. 
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 - ةيمومعلا تاقرطلا عيمج òôع ةممعم C`غ " ةكرحتملا و ةتباثلا تارادارلا " ةينوßCكلالا

 نأ - ةيئاضقلا ةطباضلا رضحمب ةددoÑا - ةثداëÑا تاسÅالمو فورظ لالخ نم رîظتو

 ھيلع بجوتي قئاس ل§ نأ ذإ ةثداëÑا ناlمو ةمئالم C`غ ةعرسC Å`سr نا§ فلا´oا قئاسلا

 ھنأ وأ ، 10ايئاñÄ فقوتلا لاëÑا Û≈ªتقإ ن⁄و 9ةثداëÑا ناlم و نامز فورظل ھتعرس ةمءالم

 ناوعألا òôع ن`عتي ةيناث ةîج نم و ، ةثداëÑا ناlمب اÄ∫ حومسملا ىوصقلا ةعرسلا زواجت

 فصو ،ةينوßCكلإلا ةبقارملا زاîج òôع رفوتلا مدع ةلاح jk  تافلا´oا هذL طبضب ن`فلlملا

 ùûلا ةعرسلا ريدقت نم ةماعلا ةباينلا نكمتت ùªح ةقدب اÄ∫اlترا فورظ و ةفلا´oا ناlم

 ددحت و ةفلا´oا رضحمب ةدراولا فاصوألل ادانóسإ ،اC ∫Ä`سr نأ قئاسلا òôع نا§

 .ةبكترملا ةفلا´oا òôع قيبطتلا بجاولا يXوناقلا فييكتلا

 ام ردقب C`سلا نوناقل ن`فلا´oا طبض نم ةينقتلا لئاسولا هذL تنكم ام ردق;و  

 òôع ةضورعملا تاياlشلا C jk`بك عافترإ ةC`خألا ةنوآلا jk ظحول ذإ ، ايعقاو الاlشإ تحرط

 ةفلا´oا رضحمب ص´’لا لصوتي ذإ ةكلمملا مكاحم فلتخمب ةماعلا تاباينلا فلتخم

 يذلا ناlملا كلذ ةرا9زب اتاتب  مقي مل ھنأب أجافي و ن`عم ناlمب و ةعرسلا زواجت jk ةلثمتملا

 ةقفرملا ةروصلا نإف كلذ نع الضفو ،ةرو§ذملا ةفلا´oا ةبقارملا تاC`ما§ ھيف تدصر

 اÄ≠يب ˇ˛او فالتخا كانL و ،ھترايسÅ قلعتت ال ص´’لا اÄ∫ لصوتي ùûلاو ةفلا´oا رضحمب

 ديحولا مساقلا نوللا ثيح نم ال و لlشلا ثيح نم ال ةفلا´oا ةبكترم ةرايسلا ن`ب و

 مقر ةباتك ةق9رط jk فالتخا كانL نوlي دق و لب ،ةرايسلا ليéflp مقر وL كßCشملا

 k® و اÄ#كتري مل ùûلا ةفلا´oا ءارج ةمارغلا غلبم ءادأ ةرورضب ص´’لا ھجاو9و ، ليóflpلا

 .ھيلإ ةبس¶لاب ةغاسóسم C`غ

 يÁرغملا عرشملا òôع بجي رخآ عقاو نع فشكي رمألا اذL نأ انL ةراشإلا ردجتو

 ھبكتري مل لعف نع ةمارغ ص´’لا ءادأ يدافتل ةنيعم ةغيص داجيإ ق9رط نع ھل يدصتلا

 ،ةفلا´oا ةبكترم ةرايسلاو ھترايس ن`ب اÑ˛او فالتخإلا نوlي امدنع اصوصخ ،ايص´∆

 
 Ü¬غ ،1275/17 ددع Ü¬س =Oنج فلم => ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكöõا نع رداص 20/02/2019 خ3راتب 109 ددع ي:ادتبا مكح.9

 .روش°م
 => ضقنلا ةمكحم ءاضق روش°م رارق  3033/2006-34 ددع =Oنج فلم 2008.3.5 => خرؤملا 301/2 ددع ضقنلا ةمكحم رارق .10

 .97 ةحفص ، o 2014∆وألا ةعبطلا ، را}وزأ رمع ، ن¬مأتلا و Ü¬سلا ثداوح
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 جردم ليéflp مقر مادختساب اîليéflp مقر ر9وزت مت تارايس كانL نأ ƒ≈ª¶ن ال نأ بجي ذإ

 .برغملاب ةلflpملا ةرايسلل يXوßCكلإلا مظانلاب
 

 عوضhvا مدع بÛسD زi˛@ا ^[ ةعدوملا تابكرملا ةحازإب ةطبترملا ةيلاfشالا - ب

 ةينقتلا ةبقارملل

 مدعل ،زo_pا jk ةعدوملا ةبكرملا ةحازإ بجي" :ھنأ òôع ةرو§ذملا 116 ةداملا صنت         

 زكرم برقأ ô∑إ اîلقنو ،ةC`خألا هذL ةيحالص مدعل وأ ةينقتلا ةبقارملا ةقيثو òôع اLرفوت

 ." ةينقتلا ةبقارملا ô∑إ اîعاضخإل ،اîل صخرم ةبكرم ةطساوب ،ةينقتلا ةبقارملل

 ةلواحم درجمب نكل و ، ةغايصلا ةÑ˛او  اñÄأ رîظي ةرو§ذملا ةداملا ةءارق لالخ نم   

 وL و ،ةماعلا ةباينلا ھجاوي k≤قاو و òkمع لاlشإ حرطي انL ةفلا´oا طبض دنع  اîقيبطت

 ô∑إ 11زo_pاب اîعاديإ متيل اLرطق متي ةينقتلا ةبقارملل ةعضاخ C`غ ةبكرم طبض دنع ھنأ

 Ëûقتلا صحفلا زكرمل ةبكرملا لقن بلطتي ةفلا´oا ءاñÄإ نأ مولعمو ، ةفلا´oا ءاñÄإ ن`ح

 ةقباطم كلذب حبصت و ،كلذ ت…ثت ùûلا ةقيثولا òôع لوصëÑاو ةينقتلا ةبقارملل اîعاضخإل

 ال ةفلا´oا طبضي يذلا نوعلا نأ ذإ ،ذيفنتلا بعص رمألا اذLو C`سلا ةنودم ماlحأل

rب حمسóكلامل ةبكرملا ميلسîالإ ا Åقتلا صحفلل ةبكرملا عاضخإ ديفي امب ءالدإلا دعËû، الو 

 ةينقتلا ةبقارملا زكرمل ةبكرملا لقن نود ة;ولطملا ةقيثولاب ءالدإلا ةبكرملا كلامل نكمي

 ،ركذت ةجيóن قيقحت نود ةغرفم ةقلح jk رودي رمألا ىقبي انLو ،Ëûقتلا صحفلل اîعاضخإل

 . ةC`خألا تاليدعتلا لالخ نم لاlشإلا اذîل ھبóني مل عرشملاف k∑اتلاب و

 لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلل ةعÅاتلا ةصت´oا ة9رادإلا ˇëاصملا بناج ô∑إ و 

 - ةيئاضقلا ةطلسلل نوناقلا لوخي ، رضحملل ررoÑا نوعلا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا طابضو

 رمألا رادصإ ةيحالص -مكëÑا ةئيL وأ قيقحتلا ةاضقب وأ ةماعلا ةباينلاب رمألا قلعé ءاوس

 161و 160 داوملا الثم( كلذ òôع ةحارص نوناقلا صن امل§ زo_pا jk تابكرملا عاديإب

 
 "ةروطقم فصن و ةراج ةبكرم نم ةنوQم تابكرم ةعومجم" ةلصفمتم ةبكرم نم ءزج وأ ةبكرم ليقنت زöMÀا => عاديإلاب دصقي .11

 ظافتحإلا دصق ، ھيف اi~سارح و ةيئاضقلا ةطلسلا وأ  ةصتö7ا ةطلسلا وأ رضöõا ررحم نوعلا ھنيع« ناQم o∆إ ةفلاخم عوضوم

Ûiملا كلذ => اQع ةررقملا ةدملا لاوط ناno ا'كلام ةقفن. 
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 ةلاح jk هدوجو عم ،ن`ب ركس ةمالع ةيأ ھيلع رîظت نكت مل ولو ،ةبكرم قوسr ص´∆

 ءاوîلا jk ةرادإلا اLددحت لوحكلا نم ةبسX دوجو نم ت…ثي لوحكلا C`ثأت تحت وأ ،ركس

 داوملا C`ثأت تحت هدوجو عم ةبكرم قوسr وأ ،ھمد jk اLدوجو نم وأ قئاسلا مف نم ثعبنملا

 ."اîلوانت دعÅ ةقايسلا رضحت ùûلا ة9ودألا ضعÅ وأ ةرد´oا

 183 ةداملا نأب ىري لوألا هاجتإلا نأ ثيح صوص´ëا اذÄ∫ تاLاجتإلا ت¶يابت دق و         

 اøÄابثإ نكمي ال و ةمئاق نوlت ال لوحكلا C`ثأت تحت وأ ركس ةلاح jk ةقايسلا ةحنج تلعج

 مدعو ،لوحكلا نم ةبس¶ب مفلا نم ثعبنملا ءاوîلا عبشé ت…ثي يذلا ”زئارلا“ لامعتساب الإ

 كلت òôع دجو نم اÄ™لع نوlي ùûلا ركسلا ةلاëÑ ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةنياعمب ءافتكالا

 نم 183 ةداملا صن ةيفرëÑ اقيبطت كلذو ،ن`بلا ركسلا تامالع ىدحإب تنßCقا ولو ةلاëÑا

 رفاوتل ةمئاق ھتلاح jk ةقايسلاو ركسلا  ةحنج BCتعr يXاثلا هاجتإلا اميف ،C`سلا ةنودم

 مفلا نم ثعبنملا ءاوîلا عبشé ةبسX ددحي يذلا زئارلا لامعتسا نودب ولو اLرصانع

 ن`ب ركس ةلاح jk قئاسلا دجو امل§ كلذو ھلامعتسا نع ءانغتسالا بجي يذلا ،لوحكلاب

 يlلملا موسرملل اقبط ن`بلا ركسلا تامالع ىدحإل ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةنياعمب ةتباث

 òôع ةردقلا مدعو ،يوق لlشÅ مفلا نم رم´ëا ةحئار ثاعبنا§ ،jk 14/11/1967 خرؤملا

 ةلاëÑ ةينوناقلا تافصاوملا نم كلذ C`غ ô∑إ ن`نيعلا ةرمحو مالكلا jk مثعلتلاو û≈\ملا

 .ن`بلا Ëûلعلا ركسلا

 مكاحم فلتخم نع ةرداصلا تارارقلا jk فالتخإلاو براضتلا اذîل دح عضولو         

 تابثإ نأشÅ مكاoÑا فلتخمب ھجوتلاو داãÄجإلا ديحوتل ضقنلا ةمكحم تلخدت ،ةكلمملا

 ô∑إ أÂpي ال" ھنأ نأشلا اذÄ∫ رداصلا اLرارق jk ءاج ثيح  ،ركس ةلاح jk ةقايسلا ةحنج

 ثعبنملا ءاوîلا عبشé ىوتسم نع فشكلا زاîج jk خفنلا ةطساوب سفنلل زئارلا لامعتسا

 نوlت ال ùûلا ةلاëÑا jk الإ C`سلا ةنودم نم 207 ةداملا jk ھيلع صوصنملا لوحكلاب مفلا نم

 jk ھنأ ھنم صلختسr امم ،ركس ةلاح jk هدوجو عم ن`ب ركس ةمالع ةيأ قئاسلا òôع رîظت

 نم ةنياعم رضحم دوجو ھتابثإل يفكي ھنإف ، ركس ةلاح jk ةقايسلا و ن`بلا ركسلا ةلاح

 المع ھسكاعr ام ت…ثي نأ ô∑إ ھتيep ھل ىقبت يذلا رضoÑا وLو ةيئاضقلا ةطباضلا فرط
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 نم 12 111 ةداملا jk ةدراولا تافلا´oاب رمألا قلعé اذإ ،)C`سلا ةنودم نم 286و 238و

 C`غ وأ اÄ™لع ةرفوتم C`غ وأ ةروزم ليéflp حئافصل ةلماëÑا ةبكرملا ةلاحك ،C`سلا ةنودم

 ô∑إ دîعèو ،...ةقداصملاب ماlحألل ةفلاخم ةيعضو jk ةدوجوملا وأ اÄ™لع نمؤم C`غ وأ ةلflpم

 اÄ™لي امو 113 ةداملا jk انوناق ةددoÑا تايلlشلل اقبط  هذيفنóب ةفلا´oا ت¶ياع ùûلا ةëpîا

 ةردصملا ةيئاضقلا ةطلسلا اLددحت دق ùûلا ةدملا قفوو ،13قرطلا òôع C`سلا ةنودم نم

 .14ءاضتقإلا دنع رمألل

 ماßïلا بوجو òôع ةحارص صيصنتلا ن`عتي ھنأ ىرن لاlشإلا اذL زواجت لجأ نمو  

 اîلقن لبق - ةيئاضقلا ةطباضلا ىدل اÄ≠ع يXدملا لوؤسملا وأ اîكلام وأ ةبكرملا قئاس

 امب ھئالد⁄و لوقعم لجأ لخاد ةينقتلا ةبقارملا ô∑إ اîعاضخإب -اîل صخرم ةبكرم ةطساوب

 صيصنتلا عم ،ءازëpا ةلئاط تحت كلذو لجألا اذL لالخ رو§ذملا ھماßïلا ذيفنت ديفي

 ةقايس ةصخرب رضoÑا ررحم نوعلا وأ صت´oا طباضلا ظافتحا ةرورض òôع ةحارص

 ةقباطم اîلعجو اãÄيعضو ة9وسé ن`ح ô∑إ ةينعملا ةبكرملا ةدايقب نذإ لباقم رمألاب Ëûعملا

  .نوناقلا اذL ماlحأل
 

 ãxلا ةjودألا وأ ةردخم داوم Lmثأت تحت ةقايسلا ةحنج تابثإب ةطبترملا ةيلاfشالا - ج

   اNلوانت دعD ةقايسلا عنمت

 ùûلا تافلا´oا  طبض ةبسانمب ةديدع تايلاlشإ C`سلا ةنودم نم 183 ةداملا تراثأ املاطل 

 نم ديدعلا تبأد ثيح ،ركس ةلاح jk ةقايسلا ةحنج تابثإ اصوصخ و اÄ™لع تصن

 مف نم ثعبنملا "زئارلا" ءاوîلا فشك زاîج دامتعإ مدعل ن`فلا´oا ةئBCت ô∑إ مكاoÑا

 ةداملا صنت ثيح ،كلذ ديفت ةمالع ھيأ ھيلع رîظت ال و ركس ةلاح jk نوlي يذلا قئاسلا

 ةسمخ نم ةمارغÁو ةدحاو ةنس ô∑إ رîشأ )6( ةتس نم س…ëÑاب بقاعòk: "rيام òôع ةرو§ذملا

 ل§ ،طقف ن`ت;وقعلا ن`تاL ىدحإب وأ مLرد )10.000( فالآ ةرشع ô∑إ )5.000( فالآ

 
 .Ü¬سلا ةنودم نم 111 ةداملا عجار ليصافتلا نم د3زمل .12
 .Ü¬سلا ةنودم نم 191 ةداملا نم ةسداسلا ةرقفلا اذÛi رظنا .13
  52.05 مقر نوناقلا ماQحأ قيبطت لوح áÜ 2010نãش 17 خ3رات و  3 س 15 ددع لدعلا ر3زو ديسلا روش°م صوص67ا اذÛi رظنأ .14

 ..قرطلا noع Ü¬سلا ةنودمب قلعتملا
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 ةلاح jk هدوجو عم ،ن`ب ركس ةمالع ةيأ ھيلع رîظت نكت مل ولو ،ةبكرم قوسr ص´∆

 ءاوîلا jk ةرادإلا اLددحت لوحكلا نم ةبسX دوجو نم ت…ثي لوحكلا C`ثأت تحت وأ ،ركس

 داوملا C`ثأت تحت هدوجو عم ةبكرم قوسr وأ ،ھمد jk اLدوجو نم وأ قئاسلا مف نم ثعبنملا

 ."اîلوانت دعÅ ةقايسلا رضحت ùûلا ة9ودألا ضعÅ وأ ةرد´oا

 183 ةداملا نأب ىري لوألا هاجتإلا نأ ثيح صوص´ëا اذÄ∫ تاLاجتإلا ت¶يابت دق و         

 اøÄابثإ نكمي ال و ةمئاق نوlت ال لوحكلا C`ثأت تحت وأ ركس ةلاح jk ةقايسلا ةحنج تلعج

 مدعو ،لوحكلا نم ةبس¶ب مفلا نم ثعبنملا ءاوîلا عبشé ت…ثي يذلا ”زئارلا“ لامعتساب الإ

 كلت òôع دجو نم اÄ™لع نوlي ùûلا ركسلا ةلاëÑ ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةنياعمب ءافتكالا

 نم 183 ةداملا صن ةيفرëÑ اقيبطت كلذو ،ن`بلا ركسلا تامالع ىدحإب تنßCقا ولو ةلاëÑا

 رفاوتل ةمئاق ھتلاح jk ةقايسلاو ركسلا  ةحنج BCتعr يXاثلا هاجتإلا اميف ،C`سلا ةنودم

 مفلا نم ثعبنملا ءاوîلا عبشé ةبسX ددحي يذلا زئارلا لامعتسا نودب ولو اLرصانع

 ن`ب ركس ةلاح jk قئاسلا دجو امل§ كلذو ھلامعتسا نع ءانغتسالا بجي يذلا ،لوحكلاب

 يlلملا موسرملل اقبط ن`بلا ركسلا تامالع ىدحإل ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةنياعمب ةتباث

 òôع ةردقلا مدعو ،يوق لlشÅ مفلا نم رم´ëا ةحئار ثاعبنا§ ،jk 14/11/1967 خرؤملا

 ةلاëÑ ةينوناقلا تافصاوملا نم كلذ C`غ ô∑إ ن`نيعلا ةرمحو مالكلا jk مثعلتلاو û≈\ملا

 .ن`بلا Ëûلعلا ركسلا

 مكاحم فلتخم نع ةرداصلا تارارقلا jk فالتخإلاو براضتلا اذîل دح عضولو         

 تابثإ نأشÅ مكاoÑا فلتخمب ھجوتلاو داãÄجإلا ديحوتل ضقنلا ةمكحم تلخدت ،ةكلمملا

 ô∑إ أÂpي ال" ھنأ نأشلا اذÄ∫ رداصلا اLرارق jk ءاج ثيح  ،ركس ةلاح jk ةقايسلا ةحنج

 ثعبنملا ءاوîلا عبشé ىوتسم نع فشكلا زاîج jk خفنلا ةطساوب سفنلل زئارلا لامعتسا

 نوlت ال ùûلا ةلاëÑا jk الإ C`سلا ةنودم نم 207 ةداملا jk ھيلع صوصنملا لوحكلاب مفلا نم

 jk ھنأ ھنم صلختسr امم ،ركس ةلاح jk هدوجو عم ن`ب ركس ةمالع ةيأ قئاسلا òôع رîظت

 نم ةنياعم رضحم دوجو ھتابثإل يفكي ھنإف ، ركس ةلاح jk ةقايسلا و ن`بلا ركسلا ةلاح

 المع ھسكاعr ام ت…ثي نأ ô∑إ ھتيep ھل ىقبت يذلا رضoÑا وLو ةيئاضقلا ةطباضلا فرط
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 ةحئال ةرادإلا ددحتو ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا رظحت ة9ودأ لمعتسا وأ ةردخم داوم لمعتسا

Lة9ودألا هذ". 

 رظحت ة9ودأ وأ ةردخم داوم C`ثأت تحت ةقايسلا تابثإل ھنإف هركذ فلس ام òôع ءانب

 نا§ اذإ امم دكأتلل فشكلا تارابتخإل ص´’لا عاضخإ نم دبال ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا

rثأت تحت ةبكرملا قوس`C و ،ةرو§ذملا داوملا Lتانيع ذخأ ق9رط نع متي ايلمع فشكلا اذ 

 رظحت ة9ودأ وأ ةردخم داوم C`ثأت تحت نوlي نأ لمتoÑا نم يذلا ص´’لا مد نم

 jk ةروظoÑا ة9ودألا وأ تارد´oا ةبسX سايقل ليلحتلل اîعاضخ⁄و ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا

 عوض´ëا رمألاب Ëûعملا ضفر اذإ وأ ،فشكلا تارابتخإ ةيباجيإ توبث ةلاح jkو ،ھمد

 طباض موقي ،اîل عوض´ëا اÄ™ف ھيلع ليحتسùû rلا ةلاëÑا jk وأ ، ةرو§ذملا تارابتخإلل

 طورشلا و تايلlشلا قفو رمألاب Ëûعملا ىدل ةرو§ذملا ةلاëÑا تابثإب ةيئاضقلا ةطرشلا

 .C16`سلا ةنودم نم 215 و 214 ن`تداملا jk ةددoÑا

 Ëûعملا ص´’لا لL رابتخإلا اذÄ∫ موقيس نم لوح روحمتي حورطملا لاؤسلا نكل 

 وL ةطرشلا طباض نأ انBCتعإ اذ⁄و ؟ھطبضب ماق يذلا ةيئاضقلا ةطرشلا طباض مأ رمألاب

 املع ؟ا�Äارجإ نمث ءادأب موقيس نم مث ؟ليلاحتلا هذL ىرجت نيأف كلذب مايقلاب فلlي نم

 وأ ةفلا´oا ت…ثت نأ ھنأش نم ھنأل كلذب لبقي نل وîف،اÄ≠مث ءادأ ضفري فوس قئاسلا نأ

 ىدحإ jk هدوجو òôع لئالد كانL تنا§و قئاسلا طبض اذإ لمعلا ام مث ،هدض ةحنëpا

 عرشملا نإ مث ؟ةيئان قطانمب دجاوتي ھطبض ناlم نا§و اãÄسارد ددصب نحن ùûلا تالاëÑا

 مويلا سفن jk ليلاحتلا هذL ءارجإ طßCشC17 r`سلا ةنودم نم 215 ةداملا Û≈ªتقمب يÁرغملا

 وأ ةرد´oا داوملا راثآ راثدنا يدافتل ةعرسلا ھجو òôع ىرجت نأ بجي ليلاحتلا هذL نأ و

 داوملا C`ثأت تحت ةقايسلا تابثإل ةديحولا ةليسولا وL فشكلا رابتخإ نأ لL مث  ؟ة9ودألا

 jk ةقايسلاب مãÄملا فاßCعإ نع اذام مث ؟اîلوانت دعÅ ةقايسلا عنمت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا

 
 Ü¬سلا ةنودمب قلعتملا  52.05 مقر نوناقلا ماQحأ قيبطت لوح áÜ 2010نãش 17 خ3رات و  3 س 15 ددع لدعلا ر3زو ديسلا روش°م .16

 . قباس عجرم ،قرطلا noع
 نسمسقلا => اiˆلع صوصنملا صوحفلا و ليلاحتلا و تارابتخإلاب مايقلا لجأل بجي "ھنأ noع Ü¬سلا ةنودم نم 215 ةداملا صنت .17

 و رمألاب çeعملا ةبقارم ةعاس وأ ةفلاö7ا باQترا ةعاس وأ  ةثدا6õا عوقو ةعاس ن¬ب لصافلا لجألا نوQي نا هالعأ 3 و 2 ن¬يعرفلا

 ."مويلا سفن => نكمي ام رصقأ ةرو}ذملا صوحفلا و ليلاحتلا و تارابتخإلا ةعاس
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 لج تبLذ رارقلا اذL دعÁو ،"15ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 290 ةداملا تايضتقمب

 ةمكoÑا مكح هدكأ ام اذLو ھتلاح jk ةقايسلا و ركسلا ةحنجب مãÄملا ةنادإ ô∑إ مكاoÑا

 يذلا  861 ددع C`س 4kنج فلم jk 20/02/2019 خ9راتب 111 ددع ةرفينخب ةيئادتبإلا

 اøÄافصاوم لlب ركسلا ةلاح مãÄملا òôع ت¶ياع ةيئاضقلا ةطباضلا نإ ثيح و "ھيف ءاج

 ةحنج نوlت ةيئاضقلا ةطرشلا ةنياعم و ايديîمت مãÄملا فاßCعإ ô∑إ ادانóسا ھنأ و ، ةينوناقلا

 ن`عتي امم ةي¶9وlتلا اLرصانع لlب ھقح jk ةمئاق ھتلاح jk ةقايسلا و ن`بلا Ëûلعلا ركسلا

 ."كلذ لجأ نم ھتنادإب ح9رصتلا ھعم

 لمع jk ةلثمتملا دوëpîا نم ديدعلا رادLإ Ëûعr ةذخاؤملا مدعÅ ح9رصتلا نأ مولعمو

 ىدؤي امم ،اLدعÁو ةيمومعلا ىوعدلا ك9رحت لبق ةماعلا ةباينلا لمعو ةيئاضقلا ةطرشلا

 املع ،ماعلاو صا´ëا ھيعونب عدرلا قيقحت مدعو ةمîم تامارغ ةلودلا ةن9زخ ليمحت ô∑إ

 ءاوس تاركسملا لوانت دعÅ ةقايسلا ب…سÅ تلاز امو تنا§ C`سلا ثداوح ةبسBC Xكأ نأ

 jkو ابئاص هالعأ ھيلإ راشملا ضقنلا ةمكحم رارق نا§ كلذل ،ة9ودأ وأ تاردخم وأ رمخ

 .ھلحم

 رمألا نإف ،ركس ةلاح jk ةقايسلا تابثإل ةبس¶لاب ھلح مت لاlشإلا نا§ اذإ نكل

 دعÅ ةقايسلا عنمت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا داوملا C`ثأت تحت ةقايسلل ةبس¶لاب كلذك س©ل

 jk ةقايسلا تابثإ نم نكمت لئاسول مأ رخآ زاëpî وأ زئارلل جاتحي رمألا لîف ،اîلوانت

 .هالعأ ةرو§ذملا تالاëÑا

 ةحنج مامأ انسفنأ ،دجن نأ ايلمع ردانلا نم ھنأ صوص´ëا اذÄ∫ ظحالملا و

 كلذو ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا رضحت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا داوملا C`ثأت تحت ةقايسلا

 òôع C`سلا ةنودم نم 213 ةداملا صنت راطإلا اذjk Lو ،لاopا اذjk L تابثإلا ة;وعصل

 مÄ™لإ راشملا صا´∆ألا عاضخإب ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأ وأ طابض رمأي " :ھنأ òôع قرطلا

jk سلا ةنودم نم 207 ةداملا`C دق ص´’لا نا§ اذإ ام تابثإل فشكلا تارابتخإل هالعأ 

 
 روش°م رارق ، 2899/6/2/2013 ددع =Oن6Àا فلملا  =>  ضقنلا ةمكحم نع  2013 زويلوي 3 خ3راتب رداصلا 897 ددع رارق .15

 .133 ص ، 14 ددعلا ،ةيئان6Àا ةفرغلا ، ضقنلا ةمكحم تارارق ةرش°ب
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 ةحئال ةرادإلا ددحتو ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا رظحت ة9ودأ لمعتسا وأ ةردخم داوم لمعتسا

Lة9ودألا هذ". 

 رظحت ة9ودأ وأ ةردخم داوم C`ثأت تحت ةقايسلا تابثإل ھنإف هركذ فلس ام òôع ءانب

 نا§ اذإ امم دكأتلل فشكلا تارابتخإل ص´’لا عاضخإ نم دبال ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا

rثأت تحت ةبكرملا قوس`C و ،ةرو§ذملا داوملا Lتانيع ذخأ ق9رط نع متي ايلمع فشكلا اذ 

 رظحت ة9ودأ وأ ةردخم داوم C`ثأت تحت نوlي نأ لمتoÑا نم يذلا ص´’لا مد نم

 jk ةروظoÑا ة9ودألا وأ تارد´oا ةبسX سايقل ليلحتلل اîعاضخ⁄و ،اîلوانت دعÅ ةقايسلا

 عوض´ëا رمألاب Ëûعملا ضفر اذإ وأ ،فشكلا تارابتخإ ةيباجيإ توبث ةلاح jkو ،ھمد

 طباض موقي ،اîل عوض´ëا اÄ™ف ھيلع ليحتسùû rلا ةلاëÑا jk وأ ، ةرو§ذملا تارابتخإلل

 طورشلا و تايلlشلا قفو رمألاب Ëûعملا ىدل ةرو§ذملا ةلاëÑا تابثإب ةيئاضقلا ةطرشلا

 .C16`سلا ةنودم نم 215 و 214 ن`تداملا jk ةددoÑا

 Ëûعملا ص´’لا لL رابتخإلا اذÄ∫ موقيس نم لوح روحمتي حورطملا لاؤسلا نكل 

 وL ةطرشلا طباض نأ انBCتعإ اذ⁄و ؟ھطبضب ماق يذلا ةيئاضقلا ةطرشلا طباض مأ رمألاب

 املع ؟ا�Äارجإ نمث ءادأب موقيس نم مث ؟ليلاحتلا هذL ىرجت نيأف كلذب مايقلاب فلlي نم

 وأ ةفلا´oا ت…ثت نأ ھنأش نم ھنأل كلذب لبقي نل وîف،اÄ≠مث ءادأ ضفري فوس قئاسلا نأ

 ىدحإ jk هدوجو òôع لئالد كانL تنا§و قئاسلا طبض اذإ لمعلا ام مث ،هدض ةحنëpا

 عرشملا نإ مث ؟ةيئان قطانمب دجاوتي ھطبض ناlم نا§و اãÄسارد ددصب نحن ùûلا تالاëÑا

 مويلا سفن jk ليلاحتلا هذL ءارجإ طßCشC17 r`سلا ةنودم نم 215 ةداملا Û≈ªتقمب يÁرغملا

 وأ ةرد´oا داوملا راثآ راثدنا يدافتل ةعرسلا ھجو òôع ىرجت نأ بجي ليلاحتلا هذL نأ و

 داوملا C`ثأت تحت ةقايسلا تابثإل ةديحولا ةليسولا وL فشكلا رابتخإ نأ لL مث  ؟ة9ودألا

 jk ةقايسلاب مãÄملا فاßCعإ نع اذام مث ؟اîلوانت دعÅ ةقايسلا عنمت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا

 
 Ü¬سلا ةنودمب قلعتملا  52.05 مقر نوناقلا ماQحأ قيبطت لوح áÜ 2010نãش 17 خ3رات و  3 س 15 ددع لدعلا ر3زو ديسلا روش°م .16

 . قباس عجرم ،قرطلا noع
 نسمسقلا => اiˆلع صوصنملا صوحفلا و ليلاحتلا و تارابتخإلاب مايقلا لجأل بجي "ھنأ noع Ü¬سلا ةنودم نم 215 ةداملا صنت .17

 و رمألاب çeعملا ةبقارم ةعاس وأ ةفلاö7ا باQترا ةعاس وأ  ةثدا6õا عوقو ةعاس ن¬ب لصافلا لجألا نوQي نا هالعأ 3 و 2 ن¬يعرفلا

 ."مويلا سفن => نكمي ام رصقأ ةرو}ذملا صوحفلا و ليلاحتلا و تارابتخإلا ةعاس
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 ثحبلاب ةفلlملا ةëpîا òôع بجي ھنأ ô∑وألا ةلLولا ذنمو ددصلا اذjk L ظحالملا

 تا9رحتلاو ثاحبألا ءارجإل اîعوقو ةعاس ةثداëÑا ناlمب دجاوتت نأ يرادإلاو Ëûقتلا

 نم اCL`غ نود ةتيمملا وأ ةC`ط´ëا ةثداëÑا عوقو بابسأو فورظ òôع فوقولل ،ة9رورضلا

 تس©ل ةينمز ةدم رورم دعÅ الإ كرحتت ال ةëpîا هذîف كلذ C`غ عقاولا نكل ،ثداوëÑا

 كلذو ،ةصت´oا تاÂpîل ھلاسر⁄و اdÄحب ر9رقت زاجنإل ةثداëÑا باlترا خ9رات òôع ةنيîلاب

Åن`ب لصاوتلا تايلآ بايغ ب…س Lخألا هذ`Cلاو ةيئاضقلا ةطرشلا ن`;و ةùû ملع نود لوحت 

 يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلاب مايقلا مدع k∑اتلا;و ،اñÄابإ jk ةثداëÑا عوقوب ةرو§ذملا ةينعملا ةëpîا

 ر9رقتلا اذL اÄ™لع لاحي ùûلا تاëpîا مLأ ن`ب نمو ،ةرو§ذملا 137 ةداملا jk ھيلع صوصنملا

®k ا ةماعلا ةباينلاo´م ةصتlتبلل اينا jk ع ةزجنملا ةرطسملاòô ترا رثإlا باëÑةثدا 

 òôع ةرطسملا لاحت ام ابلاغ ھنأ الإ ،ةثداëÑا jk فرط ل§ ةيلوؤسم ديدحتل ھب سان˜تسإلل

 ردصي دقو لب ،اÄ#قارت و اñÄأشÅ ةيمومعلا ىوعدلا كرحت و اÄ™ف ررقت ùûلا ةماعلا ةباينلا

 òôع يرادإلا و Ëûقتلا ثحبلا ر9رقت لاحي كلذ دعÅ مث ھفان˜تسا مت9و ةيضقلا jk مكëÑا

 . ةلاëÑا هذjk L ھتدئاف امف ،ةماعلا ةباينلا

 اLددح ùûلا لاجآلاب يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلاب ةفلlملا ةëpîا ماßïلإ ضرف òôع ھنإ مث

 ةيحانلا نم حرطي يذلا لاlشإلا نإف ،ةماعلا ةباينلا òôع زجنملا ر9رقتلا ةلاحإل عرشملا

 ر9رقتلا ن`;و ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم ن`ب ضقانت كانL نوlي امدنع وL ةينوناقلا

 مأ ،ةتيمملا ةثداëÑا نع لوؤسملا ديدحت C jk`خألا اذÄ∫ سان˜تسالا نكمي لîف ،رو§ذملا

 لوؤسملا ديدحت jk تاسÅالمو فورظ نم رضoÑا ھنمضت امب طقف دادتعالاو هداعبóسا

 مدع وL رو§ذملا ر9رقتلا زاجنإ رخؤت ùûلا بابسألا ن`ب نم ھنإ مث ؟ةرو§ذملا ةثداëÑا نع

 وأ ةC`ط´ëا C`سلا ثداوح jk ثحبلل ة9رادإلاو ةينقتلا ثاحبألل Ëûطولا زكرملا ثادحإ

 û¸يظنتلا صنلا رادصإ مدع نع الضف ،لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلا ىدل ةتيمملا

 .ھلاغتشا ةيفيك ددحي يذلا

 مظنت نأ اñÄأش نم ةيميظنت صوصن رادصإ ن`عتي ،تايلاlشإلا هذL زواجتلو

 ةëpîا نكمتت ùªح ،رو§ذملا زكرملا ن`;و ةيئاضقلا ةطباضلا ن`ب لصاوتلاو نواعتلا ةق9رط
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 ùûلا مئارëpا نم ركذلا ةفلاسلا داوملا C`ثأت تحت ةقايسلا BCتعé لL مث ؟ةرو§ذملا تالاëÑا

 ؟ةنياعملاب ت…ثت

 ة9ودألا و ةرد´oا داوملا C`ثأت تحت ةقايسلا تابثإ نم لعجت ةلئسألا هذL ل§ 

 طبضل ةنورم ÚCكأ لئاسو دادعإل لخدتلا يÁرغملا عرشملا نم بلطتي ابعص ارمأ ةروظoÑا

 اذC jk L`سلا ةنودم نم 183 ةداملا تايضتقم ليعفتل و ھنأ نع الضف ، حنëpا هذL لثم

 ةرازو و لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلا ن`ب ام قيس¶ت قلخ òôع لمعلا بجي قشلا

 ةنرم و ةمئالم ةغيص داجيإ لجأ نم اÄ≠يب اميف دوëpîا رفاضت و ،ةÑ لا ةرازوو  ةيلخادلا

 ةقايسلا تالاح نم ت…ثتلاب قلعتملا قشلا jk ةرو§ذملا ةداملا تايضتقم قيبطت ليîسóل

 .اîلوانت دعÅ ةقايسلا رظحت ة9ودأ وأ ةردخم داوم C`ثأت تحت
 

 ةتيمملا Lmسلا ثداوح ^[ يرادإلا ثحبلاو ةينقتلا ةhvlmاب ةطبترملا ةيلاfشإلا- د

 وأ ةC`ط´ëا C`سلا ثداوح نوlت نأ نكمي " ھنأ òôع C`سلا ةنودم نم 137 ةداملا صنت         

 عيمجب مايقلا يرادإلا و Ëûقتلا ثحبلاب داري و ، يرادإ و Ëûقت ثحب عوضوم  ةتيمملا

 ، ةرو§ذملا ثداوëÑا  عوقو فورظ و بابسأ ديدحتل ة9رورضلا ة9رادإلاو  ةينقتلا تا9رحتلا

 و ةينقتلا ثاحبألل Ëûطو زكرم لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلا ىدل ةياغلا هذîل ثدحي

 و ھتاصاصتخا و ھميظنت ددحي ، ةتيمملا وأ ةC`ط´ëا C`سلا ثداوح jk ثحبلل  ة9رادإلا

 زكرملا هدعr يذلا يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلا ر9رقت ھجو9و ، û¸يظنت صنب ھلاغتشا ةيفيك

 يذلا òôعألا سلopا نع رداص رارق كلذ دكأ دق و - 18ةلما§ مايأ ةرشع لجأ لخاد رو§ذملا

 نوناق jk اÄ™لع صوصنملا لاجآلا عيمج نأ " ھيف ءاج ثيح ضقنلا ةمكحم ايلاح حبصأ

 خ9رات نم -" 19ماتتخإلا موي ال و حاتتفإلا موي لمشé ال ةمات لاجآ k® ةيئانëpا ةرطسملا

 ديدحت jk  ھب سان˜تسإلل ةماعلا ةباينلا ô∑إ  اذكو  ة9رادإلا تاطلسلا ô∑إ ةثداëÑا عوقو

 ."فارطألا ةيلوؤسم

 
 مويلا نا} اذإ و  تاعاسلاب ةددحم نوQت deلا لاجآلا كلذ نم çéثãس˘ و  مايأ ةرشع لجأ نم Ü¬خألا و لوألا مويلا بسãحي ال çeع« .18.

 نوناقلا هرابتعاب 750 ةداملا => ةيئان6Àا ةرطسملا نوناق كلذ noع صني امك هدع≠ لمع موي لوأ o∆إ لجألا دتما ةلطع موي لجألل Ü¬خألا

 .=nكشلا ماعلا

 ةرطسملا نوناق => روش°م رارق ، 46084 ددع =Oن6Àا فلملا =>  538 ددع تحت 29/03/1979 خ3راتب noعألا سلöÀا نع رداص رارق.

 .479 ةحفصلا ،ةد3زم ةعبط ، 2011 ةيناثلا ةعبطلا ، Ü¬قفب دمöõ ي.رغملا ي:اضقلا19 لمعلا و ةيئان6Àا
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 ثحبلاب ةفلlملا ةëpîا òôع بجي ھنأ ô∑وألا ةلLولا ذنمو ددصلا اذjk L ظحالملا

 تا9رحتلاو ثاحبألا ءارجإل اîعوقو ةعاس ةثداëÑا ناlمب دجاوتت نأ يرادإلاو Ëûقتلا

 نم اCL`غ نود ةتيمملا وأ ةC`ط´ëا ةثداëÑا عوقو بابسأو فورظ òôع فوقولل ،ة9رورضلا

 تس©ل ةينمز ةدم رورم دعÅ الإ كرحتت ال ةëpîا هذîف كلذ C`غ عقاولا نكل ،ثداوëÑا

 كلذو ،ةصت´oا تاÂpîل ھلاسر⁄و اdÄحب ر9رقت زاجنإل ةثداëÑا باlترا خ9رات òôع ةنيîلاب

Åن`ب لصاوتلا تايلآ بايغ ب…س Lخألا هذ`Cلاو ةيئاضقلا ةطرشلا ن`;و ةùû ملع نود لوحت 

 يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلاب مايقلا مدع k∑اتلا;و ،اñÄابإ jk ةثداëÑا عوقوب ةرو§ذملا ةينعملا ةëpîا

 ر9رقتلا اذL اÄ™لع لاحي ùûلا تاëpîا مLأ ن`ب نمو ،ةرو§ذملا 137 ةداملا jk ھيلع صوصنملا

®k ا ةماعلا ةباينلاo´م ةصتlتبلل اينا jk ع ةزجنملا ةرطسملاòô ترا رثإlا باëÑةثدا 

 òôع ةرطسملا لاحت ام ابلاغ ھنأ الإ ،ةثداëÑا jk فرط ل§ ةيلوؤسم ديدحتل ھب سان˜تسإلل

 ردصي دقو لب ،اÄ#قارت و اñÄأشÅ ةيمومعلا ىوعدلا كرحت و اÄ™ف ررقت ùûلا ةماعلا ةباينلا

 òôع يرادإلا و Ëûقتلا ثحبلا ر9رقت لاحي كلذ دعÅ مث ھفان˜تسا مت9و ةيضقلا jk مكëÑا

 . ةلاëÑا هذjk L ھتدئاف امف ،ةماعلا ةباينلا

 اLددح ùûلا لاجآلاب يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلاب ةفلlملا ةëpîا ماßïلإ ضرف òôع ھنإ مث

 ةيحانلا نم حرطي يذلا لاlشإلا نإف ،ةماعلا ةباينلا òôع زجنملا ر9رقتلا ةلاحإل عرشملا

 ر9رقتلا ن`;و ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم ن`ب ضقانت كانL نوlي امدنع وL ةينوناقلا

 مأ ،ةتيمملا ةثداëÑا نع لوؤسملا ديدحت C jk`خألا اذÄ∫ سان˜تسالا نكمي لîف ،رو§ذملا

 لوؤسملا ديدحت jk تاسÅالمو فورظ نم رضoÑا ھنمضت امب طقف دادتعالاو هداعبóسا

 مدع وL رو§ذملا ر9رقتلا زاجنإ رخؤت ùûلا بابسألا ن`ب نم ھنإ مث ؟ةرو§ذملا ةثداëÑا نع

 وأ ةC`ط´ëا C`سلا ثداوح jk ثحبلل ة9رادإلاو ةينقتلا ثاحبألل Ëûطولا زكرملا ثادحإ

 û¸يظنتلا صنلا رادصإ مدع نع الضف ،لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةطلسلا ىدل ةتيمملا

 .ھلاغتشا ةيفيك ددحي يذلا

 مظنت نأ اñÄأش نم ةيميظنت صوصن رادصإ ن`عتي ،تايلاlشإلا هذL زواجتلو

 ةëpîا نكمتت ùªح ،رو§ذملا زكرملا ن`;و ةيئاضقلا ةطباضلا ن`ب لصاوتلاو نواعتلا ةق9رط
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 نم اîطبضل ةمزاللا تاينقتلا òôع رفوتلا بجوتسé ةينقت لئاسم اîل§ طقنلا هذLو ،ةرادإلا

 .C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا لبق

 ةداîش jk ديقملا ھب نوذأملا k∑امجإلا نزولا زواجت ةفلا´o ةبس¶لاب نأشلا كلذكو       

 نم لقأ ô∑إ  %10 ةبس¶ب  ةلصفمتملا تابكرملل وأ تابكرم ةعومop  وأ ةبكرمل  ليóflpلا

 نزولا زواجت ةبسX نم دكأتلل تابكرملا نزول زاîج òôع رفوتلا Û≈ûتقي انL رمألاف ، 30%

 اذإ اصوصخ عقاولا jk بعص رمألا اذL و ،ةفلا´oا ةبكرملا ليéflp ةداîش jk ددoÑا

 اذòô Lع  هالعأ ن9رو§ذملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا رصانع رفوت مدع انرضحتسا

 طبضي يذلا نوعلا ررق و ىرخأ ةîج ىدل رفوت اذإ ùªح وأ ،ركذلا فلاسلا زاëpîا

 تابكرملا مep و  هدجاوت ناlم نع ةفاسملا دعÅ نإف ةëpîا هذÄ∫ ةناعتسإلا ةفلا´oا

 ليقثلا نزولا تاذ تابكرملا نوlت ام ابلاغ ةفلا´oا تابكرملا نأ ملعلا عم - ةفلا´oا

 لثم طبض رذعk é∑اتلاب و بعص رمألا نم لعجي دق  - ةلصفمتملا تابكرملا و تانحاشلا§

Lا هذo´فوت بج و كلذل ،تافلا`C ع ةفلاخم ل§ طبضل ةمزاللا ةينقتلا لئاسولاòô ةدح 

 .قرطلا òôع C`سلا ةنودم تايضتقم ماßCحإ ضرفل و ةيلاعفلا نم عون قيقحتل
 

 ةلقتسم ةحنجكو ديدشØ فرظك رارفلا ةحنج لخادت ةيلاfشإ - و

 وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحم نم لعج يÁرغملا عرشملا نإف مولعم وL امك

 ةليسو يأب وأ ةثداëÑا ناlم ةلاح C`يغتب وأ ةثداëÑا باlترا بقع رارفلاب ءاوس ،ةيئانëpا

 . C20`سلا ةنودم jk اÄ∫ ةصاخ اماlحأ اîل درفأ و  ةلقتسم ةحنج  ىرخأ

 ةلاح C`يغتب ماق وأ كلذب ھملع مغر فقوتي ملو C`س ةثداح بكترا قئاس لlف اذكLو       

 ةيئانëpا وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحمب تنا§ ةليسو يأب ماق وأ ةثداëÑا ناlم

 نم ةمارغو ةنس ô∑إ رîشأ 6 نم س…ëÑاب بقاعr ھنإف ةثداëÑا نع بتßCت نأ نكمملا نم ùûلا

 نم 182 ةداملا ماlحأل اقيط دوعلا ةلاح jk فعضلل ة;وقعلا عفرتو مLرد ô 10.000∑إ 5000

 .C`سلا ةنودم

 
 . Ü¬سلا ةنودم نم 182 ةداملا تايضتقم صوص67ا اذÛi عجار .20
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 jk ةC`ط´ëا وأ ةتيمملا ةثداëÑا عوقو ناlم ô∑إ روضëÑا نم يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلاب ةفلlملا

  .لمكألا ھجولا òôع يرادإلاو Ëûقتلا ثحبلا ءارجإ نم k∑اتلاب نكمتتو ،بسانملا تقولا
 

ûشالا - ـfتابثإب ةطبترملا ةيلا Dا ضع@vلا تافلاãx ةينقت لئاسول جاتحت 

 ةيغÅ و يÁرغملا عرشملا نأ ظحاليس  ةيقيبطتلا اîميسارمل و C`سلا ةنودمل ئراقلا نإ

 قرطلل ماعلا لامعتسالا ماßCحإ ضرفلو ،ةي;رغملا تاقرطلا òôع ن`قئاسلا كولس طبض

 نأ ھنأش نم لعف ل§ مرجي نأ òôع ةبسانم ل§ jk ىXاوتي ال ھنإف ،يمومعلا C`سلل ةحوتفملا

 تافلا´oا ةÚCك نم كلذ òôع لدأ الو ،C`ثكلا ءû≈\لا ةلودلا فلlت دق C`س ةثداح jk ب…سóي

 نوقئاسلا ملعùª rح دومحم رمأ اذL و ،هدعÅ وأ 116.14 نوناق لبق ءاوس اîم9رجت مت ùûلا

 كلم ق9رطلا نأ ةفاقث خيسßCلو ن`طبضنم و ن`بقارم يمومعلا ق9رطلا jk نوC`سr مñÄأ

 .اÄ™لع C`سلا مظن ماßCح⁄واîماßCحإ بجي و عيمÂpل

 ليï¥ت ةبكاوم متت مل اîم9رجت مت ùûلا لاعفألا نم ديدعلا نأ ركذلاب ريدëpا و

 جاتحت ةينقت ةعيبط اîل تافلا´oا ضعÅ نأ انملع اذإ اصوصخ ،اîل ةمرopا تايضتقملا

 ةطرشلا د9وزت رمألا Û≈ûتقي ذإ ،ن`فلا´oا ن`قئاسلا òôع اøÄابث⁄و اîطبضل ةينقت لئاسول

 اñÄأشÅ رضاoÑا ر9رحت  و C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا

 و اîمLأ ةعرسلا زواجت تافلاخم ىقبت ،تافلا´oا نم ن`عم عون طبضل ةمزاللا تاودألاب

 طبضل ةزîجأب ناوعألا و ةيئاضقلا ةطرشلا  د9وزت مت ھنأ عقاولا ضرأ òôع ظحالملا نا§ نإ

Lا نم عونلا اذo´غ ىقبي كلذ نأ الإ ،تافلا`C §نأ انرضحتسإ اذإ اميس  فا Lجألا هذîةز 

 تارادارلا "ةينوßCكلإلا ةبقارملا ةزîجأ اصوصخ و ،Ëûطولا ديعصلا òôع دعÅ اîميمعé متي مل

 . "ةكرحتملاو ةتباثلا

 ةينقت ةزîجأ بجوتسùû éلا ô∑وألا ةجردلا نم تافلاخم كانîف كلذ نع الضفو        

 جرادلا ط9رشلا قوف ةموسرملا شوقنلا قمع ضافخنا ةفلاخمب رمألا قلعت9و ،اîطبضل

 زBCت قوقش وأ تاقزمت دوجو وأ  ،ةرادإلا فرط نم ددoÑا ىوتسملا نع يطاطملا راطإلل

 ديدحت Û≈ûتقت ةفلا´oا هذîف جرادلا ط9رشلا òôع وأ يطاطملا راطإلا بناوج òôع جيس¶لا

 فرط نم ددoÑا ىوتسملا و  ھنع ضفخني الأ بجي يذلا قمعلا و بولطملا شوقنلا قمع
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 نم اîطبضل ةمزاللا تاينقتلا òôع رفوتلا بجوتسé ةينقت لئاسم اîل§ طقنلا هذLو ،ةرادإلا

 .C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا لبق

 ةداîش jk ديقملا ھب نوذأملا k∑امجإلا نزولا زواجت ةفلا´o ةبس¶لاب نأشلا كلذكو       

 نم لقأ ô∑إ  %10 ةبس¶ب  ةلصفمتملا تابكرملل وأ تابكرم ةعومop  وأ ةبكرمل  ليóflpلا

 نزولا زواجت ةبسX نم دكأتلل تابكرملا نزول زاîج òôع رفوتلا Û≈ûتقي انL رمألاف ، 30%

 اذإ اصوصخ عقاولا jk بعص رمألا اذL و ،ةفلا´oا ةبكرملا ليéflp ةداîش jk ددoÑا

 اذòô Lع  هالعأ ن9رو§ذملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا رصانع رفوت مدع انرضحتسا

 طبضي يذلا نوعلا ررق و ىرخأ ةîج ىدل رفوت اذإ ùªح وأ ،ركذلا فلاسلا زاëpîا

 تابكرملا مep و  هدجاوت ناlم نع ةفاسملا دعÅ نإف ةëpîا هذÄ∫ ةناعتسإلا ةفلا´oا

 ليقثلا نزولا تاذ تابكرملا نوlت ام ابلاغ ةفلا´oا تابكرملا نأ ملعلا عم - ةفلا´oا

 لثم طبض رذعk é∑اتلاب و بعص رمألا نم لعجي دق  - ةلصفمتملا تابكرملا و تانحاشلا§

Lا هذo´فوت بج و كلذل ،تافلا`C ع ةفلاخم ل§ طبضل ةمزاللا ةينقتلا لئاسولاòô ةدح 

 .قرطلا òôع C`سلا ةنودم تايضتقم ماßCحإ ضرفل و ةيلاعفلا نم عون قيقحتل
 

 ةلقتسم ةحنجكو ديدشØ فرظك رارفلا ةحنج لخادت ةيلاfشإ - و

 وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحم نم لعج يÁرغملا عرشملا نإف مولعم وL امك

 ةليسو يأب وأ ةثداëÑا ناlم ةلاح C`يغتب وأ ةثداëÑا باlترا بقع رارفلاب ءاوس ،ةيئانëpا

 . C20`سلا ةنودم jk اÄ∫ ةصاخ اماlحأ اîل درفأ و  ةلقتسم ةحنج  ىرخأ

 ةلاح C`يغتب ماق وأ كلذب ھملع مغر فقوتي ملو C`س ةثداح بكترا قئاس لlف اذكLو       

 ةيئانëpا وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحمب تنا§ ةليسو يأب ماق وأ ةثداëÑا ناlم

 نم ةمارغو ةنس ô∑إ رîشأ 6 نم س…ëÑاب بقاعr ھنإف ةثداëÑا نع بتßCت نأ نكمملا نم ùûلا

 نم 182 ةداملا ماlحأل اقيط دوعلا ةلاح jk فعضلل ة;وقعلا عفرتو مLرد ô 10.000∑إ 5000

 .C`سلا ةنودم

 
 . Ü¬سلا ةنودم نم 182 ةداملا تايضتقم صوص67ا اذÛi عجار .20
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  ةمكاA@ا تاءارجإ ىوتسم ÑÖع ةراثملا تايلاfشإلا – ايناث

Åا طبض دعo´سلا ةنودم تايضتقمل تافلا`C ا زاجنإ وoÑرضا ÅأشñÄفرط نم ا 

 متت ھنإف ، C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

 ةثداëÑا وأ ةفلا´oا تعقو ùûلا و ايناlم ةصت´oا ةماعلا ةباينلا òôع رضاoÑا هذL ةلاحإ

 دعÅ اعبط -رضاoÑا هذL نأشÅ ةيمومعلا ىوعدلا كرحت اLرودب ùûلا و ،اLذوفن ةرئادب

 اîل حتفي -نأشلا اذÄ∫ ةيفازëpاو ةيëÑاصتلا تامارغلاو يذيفنتلا دنسلا تاءارجإ ذافنóسا

 ددصلا اذjk Lو ،ةمكاحملل ةمكoÑا س©ئر ديسلا òôع لاح9و اLددحت ةسلجب جرد9و فلم

 انL رمألا قلعت9و ،اLزواجت متي مل  116.14 نوناق رودص مغر ùûلا تايلاlشإلا ضعÅ حرطت

 تافلا´oا رضاحم تانايب ضعÅ صقن اذكو ،ةيبطلا ةë´BCا ةيمازلإب ةطبترملا ةيلاlشإلاب

 .نالوëpاو C`سلا ةطرش لبق نم ةررoÑا

 

 حورج اç¯ع جتانلا Lmسلا ثداوح ^[ ةيبطلا ةhvlmا ةيمازلإب ةطبترملا ةيلاfشإلا - أ

 171 ةداملا صنت قرطلا òôع C`سلا نودم òôع ةلخدملا ةC`خألا تاليدعتلا بسح

 ،ص´∆ ل§ ةيبط ةë´BC كلملا ليكو نم رمأب ،اموزل عضخي" ھنأ òôع C`سلا ةنودم نم

˛Ñس ةثداح ةي`C دأ∑ô ا ةمكحمللo´ةصت Åشîن`بت ةيبط ةدا qpاتقؤم لمعلا نع هز 

 وL امك ةميدتسم ةLاعل ھضرعé وأ هالعأ 167 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لإ راشملا ةدملل

 ."هالعأ 169 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk ن`بم

 جتن ،ةكلمملا مكاحمب ةعساو تاشاقن  اøÄايضتقم تراثأ  نأ و قبس ةداملا هذL نإ

 jk اÄ™لع صوصنملا 23ةيبطلا ةë´BCا نأ ô∑إ لوألا بLذ ثيح ،ن`فلتخم ن`Lاجتا روîظ اÄ≠ع

 هذL نأ و ، ةيمومعلا ىوعدلا نود ةعÅاتلا ةيندملا ىوعدلاب طبترت ةنودملا نم 171 ةداملا

 ةماعلا ةباينلا فرط نم تميقأ ةيمومعلا ىوعدلا نأل تاذلاب ةمكoÑا بطاخت ذإ ةداملا

 رمألا Û≈ûتقت ذإ ةعÅاتلا ةيندملا ىوعدلا نأ و ،رضoÑاب ةقفرملا ةيبطلا تاداîشلا òôع ءانب

 
 تاءارجإب قلعتملا ثلاثلا بابلا اصوصخ و ةيندملا ةرطسملا نوناق تايضتقمل رضخت ةيبطلا ة67áÜا تاءارجإ نأ o∆إ ةراشإلا ردجت .23

 .o 66∆إ 59 لوصفلا لالخ نم ة67áÜاب قلعتملا يXاثلا ھعرف => قيقحتلا

 نوناق Ü¬قفب دمحم عجار ،ا'ل ةيئاضقلا تاقيبطتلا و ةمكاöõا ءانثأ ة67áÜا تاءارجإ مظنت deلا تايضتقملا noع 6Üكأ عالطإلل =

 .اiˆليام و 145 ةحفصلا ، ةنيحم و ةد3زم ةعبط ، 2012 ةنس  ةثلاثلا ةعبطلا ، ي.رغملا ي:اضقلا لمعلا و ةيندملا ةرطسملا
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 اياÑ˛ ةباصإ اÄ≠ع جتن C`س ةثداحب ةحنëpا هذL تنßCقا اذإ حورطملا لاؤسلا نكل        

 مأ ةلقتسم ةحنج اBCLتعنس لîف يدمع C`غ لتق وأ ةميدتسم ةLاع وأ ةيدمع C`غ حورجب

 ؟ديدشé فرظ

 ةنودم نم 172 و 169 و 167 و 1-166 داوملل عوجرلا بجي لاؤسلا اذòô Lع باوÂpل        

 وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحم ةحنجب C`س ةثداح ناßCقا BCتعùû éلا C`سلا

 نم ظحالملاف ، ديدشé فرظ تنا§ ةليسو يأب وأ ةثداëÑا ناlم C`يغé وأ رارفلاب ةيئانëpا

 jk اLرصح و اددشم افرظ ةحنëpا هذL لعج يÁرغملا عرشملا نأ ةرو§ذملا داوملا لالخ

 نم 182 ةداملا jk ةدراولا تالاëÑا نم اCL`غ نود ةثداëÑا ناlم C`يغéو رارفلا k® و  ن`تلاح

  "تنا§ ةليسو يأب وأ " ةرابعÅ ةيلوؤسملا نم صلمتلا تالاح نم عسوت ùûلا و C`سلا ةنودم

 ھيلعو ، ديدشé  فرظ اLرابتعاب ةحنëpا هذL تانوlم نمض ةدراو C`غ ةرابعلا هذîف

 jk ديدشé فرظك ةيئانëpا وأ ةيندملا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحم ددح يÁرغملا عرشملاف

 .ركذلا ùûفلاسلا ن`تلاëÑا

 اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح بكترا يذلا قئاسلا ةعÅاتم نكمي الف C`سفتلا اذòô Lع ءانب و         

 نم صلمتلا ةلواحم ةحنجب يدمع C`غ لتق وأ ةميدتسم ةLاع وأ ةيدمع C`غ حورج

 نإف ھيلعو ، ةثداëÑا ناlم C`يغتب ماق وأ رارفلاب ماق اذإ الإ ،ةيئانëpا وأ ةيندملا ةيلوؤسملا

 ال ، رداغr و اÄ∫اlترا ناlمب ھت9وL ت…ثي ام اÄ∫ و ھترايس كßCي و ةثداëÑا بكتري يذلا قئاسلا

 ام اذL و ،ھت©ن نسح ت…ثي اذL ھكولسÅ ھنأ ثيح 21رارفلا ةحنج لجأ نم ھتعÅاتم نكمي

 صوصخب ھنإ  ثيح و "اîلوقب اîماlحأ دحأ jk ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكoÑا ھيلإ تبLذ

 عجار ھنأ و اصوصخ ةثداëÑا ناlم ھترداغم jk مãÄملا ةين ءوس ت…ثي مل ھنإف رارفلا ةحنج

 jk لصألا أدبمل الامعإ ھعم ن`عتي يذلا رمألا ، ھلمع نم ھئاãÄنا دعÅ ايئاقلت ةطرشلا ةÂÑصم

 ." 22كلذ لجأ نم ھتءاBCب ح9رصتلا و ةءاBCلا ناسXإلا

 

 
 =>  ضقنلا ةمكحم ءاضق => روش°م 07/ 21959 ددع =Oنج فلم 12/3/2008 => خرؤملا 324/2 ددع ضقنلا ةمكحم رارق .21

 .109 ةحفص ، o 2014∆وألا ةعبطلا ، را}وزأ رمع ، ن¬مأتلا و Ü¬سلا ثداوح

 22.روش°م Ü¬غ ،28/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم =>  06/02/2019 خ3راتب 46 ددع ي:ادتبا مكح.
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  ةمكاA@ا تاءارجإ ىوتسم ÑÖع ةراثملا تايلاfشإلا – ايناث

Åا طبض دعo´سلا ةنودم تايضتقمل تافلا`C ا زاجنإ وoÑرضا ÅأشñÄفرط نم ا 

 متت ھنإف ، C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

 ةثداëÑا وأ ةفلا´oا تعقو ùûلا و ايناlم ةصت´oا ةماعلا ةباينلا òôع رضاoÑا هذL ةلاحإ

 دعÅ اعبط -رضاoÑا هذL نأشÅ ةيمومعلا ىوعدلا كرحت اLرودب ùûلا و ،اLذوفن ةرئادب

 اîل حتفي -نأشلا اذÄ∫ ةيفازëpاو ةيëÑاصتلا تامارغلاو يذيفنتلا دنسلا تاءارجإ ذافنóسا

 ددصلا اذjk Lو ،ةمكاحملل ةمكoÑا س©ئر ديسلا òôع لاح9و اLددحت ةسلجب جرد9و فلم

 انL رمألا قلعت9و ،اLزواجت متي مل  116.14 نوناق رودص مغر ùûلا تايلاlشإلا ضعÅ حرطت

 تافلا´oا رضاحم تانايب ضعÅ صقن اذكو ،ةيبطلا ةë´BCا ةيمازلإب ةطبترملا ةيلاlشإلاب

 .نالوëpاو C`سلا ةطرش لبق نم ةررoÑا

 

 حورج اç¯ع جتانلا Lmسلا ثداوح ^[ ةيبطلا ةhvlmا ةيمازلإب ةطبترملا ةيلاfشإلا - أ

 171 ةداملا صنت قرطلا òôع C`سلا نودم òôع ةلخدملا ةC`خألا تاليدعتلا بسح

 ،ص´∆ ل§ ةيبط ةë´BC كلملا ليكو نم رمأب ،اموزل عضخي" ھنأ òôع C`سلا ةنودم نم

˛Ñس ةثداح ةي`C دأ∑ô ا ةمكحمللo´ةصت Åشîن`بت ةيبط ةدا qpاتقؤم لمعلا نع هز 

 وL امك ةميدتسم ةLاعل ھضرعé وأ هالعأ 167 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لإ راشملا ةدملل

 ."هالعأ 169 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk ن`بم

 جتن ،ةكلمملا مكاحمب ةعساو تاشاقن  اøÄايضتقم تراثأ  نأ و قبس ةداملا هذL نإ

 jk اÄ™لع صوصنملا 23ةيبطلا ةë´BCا نأ ô∑إ لوألا بLذ ثيح ،ن`فلتخم ن`Lاجتا روîظ اÄ≠ع

 هذL نأ و ، ةيمومعلا ىوعدلا نود ةعÅاتلا ةيندملا ىوعدلاب طبترت ةنودملا نم 171 ةداملا

 ةماعلا ةباينلا فرط نم تميقأ ةيمومعلا ىوعدلا نأل تاذلاب ةمكoÑا بطاخت ذإ ةداملا

 رمألا Û≈ûتقت ذإ ةعÅاتلا ةيندملا ىوعدلا نأ و ،رضoÑاب ةقفرملا ةيبطلا تاداîشلا òôع ءانب

 
 تاءارجإب قلعتملا ثلاثلا بابلا اصوصخ و ةيندملا ةرطسملا نوناق تايضتقمل رضخت ةيبطلا ة67áÜا تاءارجإ نأ o∆إ ةراشإلا ردجت .23

 .o 66∆إ 59 لوصفلا لالخ نم ة67áÜاب قلعتملا يXاثلا ھعرف => قيقحتلا

 نوناق Ü¬قفب دمحم عجار ،ا'ل ةيئاضقلا تاقيبطتلا و ةمكاöõا ءانثأ ة67áÜا تاءارجإ مظنت deلا تايضتقملا noع 6Üكأ عالطإلل =

 .اiˆليام و 145 ةحفصلا ، ةنيحم و ةد3زم ةعبط ، 2012 ةنس  ةثلاثلا ةعبطلا ، ي.رغملا ي:اضقلا لمعلا و ةيندملا ةرطسملا
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 ،يÁاتك بلط ر9رحتب ،ةرطسملاب فلlملا ةيئاضقلا ةطرشلا رصنع مايقب كلذو يديîمتلا

 û¸يلقإلا ىفشóسملا ريدم ديسلل ھجو9و ھيلع رشؤي يذلا كلملا ليكو ديسلل ھîجو9و

 اذإ امم دكأتلل ةيبطلا ةë´BCا زاجنإ مت9و ةرطسملاب فلlملا طباضلا رîس تحت ةنيدملاب

 .ال مأ ةرBCم ةيبطلا دLاوشلا jk اô ∫Ä∑دملا زjpلا ددم تنا§

 òôع بجو C`سلا ةنودم نم 171 ةداملا ةغايص jk ةقدلا مدعو ضومغلا اذL زواجتلو

 ةمكحملل ô∑دأ اذإ " ةرابع C`يغتب كلذو ةرو§ذملا ةداملا ليدعتل لخدتلا يÁرغملا عرشملا

Åشîةيبط ةدا....." Åدأ اذإ " ةرابع∑ô كلملا ليكو ديسلا مامأ Åشîةيبط ةدا....". 
 

 Lmسلا ةطرش فرط نم ةررA@ا Lmسلا تافلاخم رضاحم تانايب ضعD صقن ةيلاfشإ- ب

 نالوhiاو

 رضاحم ر9رحت ةطلس لعج عرشملا نإف ةيئاضقلا ةطرشلا طابض نع الضف ھنأ مولعم      

 ماßCحإ ىدم نوبقاري ناوعألا ءالؤL و ،اîطبضب ن`فلlملا ناوعألا ديب C`سلا تافلاخم

 اñÄأشÅ رضحم ر9رحتب اوماقو الإ ةفلاخم باlترا مîل ن`بت امل§و قرطلا òôع C`سلا دعاوق

 مñÄإف رضاoÑا كلت ر9رحت ءانثأ و مñÄأ الإ ،ءادألا jk قئاسلا بغر نإ تامارغلا اوصلختساو

 كلت تانايبلا هذL مLأ لعل و ،رضoÑا جذومن jk ةددoÑا تانايبلا ل§ ءلمب نومßïلي ال

 û≈÷´’لاو òkئاعلا مسإلا ô∑إ نوC`شr ثيح ،ةفلا´oا û=كترم ن`قئاسلا ة9وÄ∫ ةطبترملا

 . تانايبلا نم اCL`غ نود ھناونعو فلاخملل

 ةماعلا ةباينلا òôع انوناق ةددoÑا لاجآلا لخاد رضاoÑا هذL لاحت كلذ òôع ءان;و       

 رضاoÑا فييكت ددصب مLو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نأ الإ ،اñÄأشÅ رارقلا ذاختإل ةصت´oا

 فلا´oا قئاسلل ةلماlلا ة9وîلا ديفي ام نمضتت ال رضاoÑا هذL نأ نودجي مÄ™لع ةلاoÑا

 فلlملا ı≈ûاقلا مدطصي كلذ ءانثأو ،ھيف مكÂÑل فلملا ليحتو ازواجت ةعÅاتملا رطسéو

 رذعتل ةعÅاتملا لوبق مدعÅ امكح ردص9و ة9وîلاب ةطبترملا تانايبلا ناصقنب ةيضقلاب

 قئاسلا نا§ اذإ ام اصوصخ ،ھمدع نم ækونلا صاصتخإلا ةفرعمل قئاسلا ة9وL ديدحت

اثدح وأ ادشار فلا´oا
ً

 .نوناقلل اقبط ھتمكاoÑ ةصت´oا ةëpîا ديدحتل 
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 ر;وتكأ î`C 02ظ jk اÄ™لع صوصنملا تاض9وعتلا ديدحتل ةمزال اLرابتعاب ـ ةBCخ ءارجإب

 .ةحارص اÄ™لإ ءوÂpلاب ةمكoÑا تمزلأ 171ةداملا نإف ـ1984

              jk ذ ن`حLاثلا هاجتالا بXإ ي∑ô ا نأë´BCلا ةùû رمأت ∫Äا اoÑةمك jk 171 ةداملا راطإ 

 نأ رابتعإ òôع ،ةيندملا ىوعدلاب س©لو ةيمومعلا ىوعدلاب اقيثو اطابترا طبترت ةنودملا نم

 ةبلاطملا ةلاح jk ةيمازلإ  ةë´BCا نأ ددحت مل Iûف ةماع تءاج ةداملا هذL تايضتقم ةغايص

 ةدمل تقؤملا لمعلا نع زjpلا ن`بت ةيبط ةداîشÅ ءالدإلا يفكي امن⁄و ،طقف يXدملا قëÑاب

 ءاوس ةë´BCا ô∑إ ءوÂpلاب ةمزلم ةمكoÑا نوlتل ةميدتسم ةLاعل ضرعتلا وأ اموي 30 قوفت

 نا§ اذإ ھنأب هاجتالا اذL دكؤي كلذ òôع ةوالعو ،ال مأ ةيندملا تابلطلاب ةيÿÑلا مدقت

 ام ليبق نم مازلإل ةجاح ال ھنإف ،يXدملا قëÑاب ةبلاطملا ةلاح وL 171 ةداملا jk دوصقملا

 اÄ™لع صوصنملا تايضتقملا نأ كلذ ، ةë´BCا ô∑إ ةمكoÑا أÂpت ùªح ةداملا هذL ھيلع تصن

jk ذإ ةيندملا ةرطسملا نوناق ®k قيبطتلا ةبجاولا jk Lا هذëÑإف ةلاñÄا éغËû تايضتقم نع 

  . ةرو§ذملا 171 ةداملا

 تمزلأ امدنع  اديقعÚC éكأ رمألا تلعج ةديدëpا اãÄغايصب ةرو§ذملا  ةداملا نأ C`غ          

 اÄ∫ زjpلا ةدم قوفت ةيبط ةداîشô Å∑دأ ةيÑ˛ ل§ òôع ةيبط ةBCخ ءارجإب كلملا ليكو ديسلا

 وL حورطملا لاؤسلا نكلو ،C`س ةثداح نع ةجتان ةميدتسم ةLاعل ضرعé اذإ وأ اموي 30

 ن9رو§ذملا اياÿÑلا òôع ةيبط ةBCخ ءارجإب رمألا صت´oا كلملا ليكو ديسلل نكمي ùªم

 ىرجت نأ بجي يذلا تقولا ددحت مل و ةماع تءاج ةديدëpا ةغايصلا نأو اميس ،هالعأ

 نكمي ùªح ةمكحملل ةيبطلا ةداîشلاب ءالدإلا ةرو§ذملا ةداملا تطßCشإ ذإ ،ةë´BCا هذL ھيف

 ةرابع نم دوصقملا ام وLو رخآ لاؤس حرطي انL و ،ةيبطلا ةë´BCا ءارجإ كلملا ليكو ديسلل

  ؟ةمكoÑا س©ئرب قلعتي مأ كلملا ليكو ديسلاب قلعتي رمألا لL ،ةمكoÑا

 فالتخإلل  انب دوعé نأ C`سلا ةنودم نم 171 ةداملل ةديدëpا ةغايصلا نأش نم نإ

 اÑ˛او نكي مل عرشملاف k∑اتلاب و ،مكاoÑا فلتخم ن`ب لمعلا jk افنآ ھيلإ راشملا نيابتلاو

 ھعبóت ءانثأو كلملا ليكو ديسلا نإف داãÄجإلا راطإ jk ھنإف ايلمعو ،ةطقنلا هذL صوصخب

 ةدم زواجتت ةيبط دLاوشÅ اLاياk ˛Ñ∑دي امدنع و يمومعلا ق9رطلاب عقت ùûلا ثداوÂÑل

 ثحبلا ءانثأ ةيبط ةBCخ ءارجإب رمأي ھنإف ،ةميدتسم ةLاعÅ مãÄباصإ وأ اموي 30 اÄ∫ زjpلا
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 ،يÁاتك بلط ر9رحتب ،ةرطسملاب فلlملا ةيئاضقلا ةطرشلا رصنع مايقب كلذو يديîمتلا

 û¸يلقإلا ىفشóسملا ريدم ديسلل ھجو9و ھيلع رشؤي يذلا كلملا ليكو ديسلل ھîجو9و

 اذإ امم دكأتلل ةيبطلا ةë´BCا زاجنإ مت9و ةرطسملاب فلlملا طباضلا رîس تحت ةنيدملاب

 .ال مأ ةرBCم ةيبطلا دLاوشلا jk اô ∫Ä∑دملا زjpلا ددم تنا§

 òôع بجو C`سلا ةنودم نم 171 ةداملا ةغايص jk ةقدلا مدعو ضومغلا اذL زواجتلو

 ةمكحملل ô∑دأ اذإ " ةرابع C`يغتب كلذو ةرو§ذملا ةداملا ليدعتل لخدتلا يÁرغملا عرشملا

Åشîةيبط ةدا....." Åدأ اذإ " ةرابع∑ô كلملا ليكو ديسلا مامأ Åشîةيبط ةدا....". 
 

 Lmسلا ةطرش فرط نم ةررA@ا Lmسلا تافلاخم رضاحم تانايب ضعD صقن ةيلاfشإ- ب

 نالوhiاو

 رضاحم ر9رحت ةطلس لعج عرشملا نإف ةيئاضقلا ةطرشلا طابض نع الضف ھنأ مولعم      

 ماßCحإ ىدم نوبقاري ناوعألا ءالؤL و ،اîطبضب ن`فلlملا ناوعألا ديب C`سلا تافلاخم

 اñÄأشÅ رضحم ر9رحتب اوماقو الإ ةفلاخم باlترا مîل ن`بت امل§و قرطلا òôع C`سلا دعاوق

 مñÄإف رضاoÑا كلت ر9رحت ءانثأ و مñÄأ الإ ،ءادألا jk قئاسلا بغر نإ تامارغلا اوصلختساو

 كلت تانايبلا هذL مLأ لعل و ،رضoÑا جذومن jk ةددoÑا تانايبلا ل§ ءلمب نومßïلي ال

 û≈÷´’لاو òkئاعلا مسإلا ô∑إ نوC`شr ثيح ،ةفلا´oا û=كترم ن`قئاسلا ة9وÄ∫ ةطبترملا

 . تانايبلا نم اCL`غ نود ھناونعو فلاخملل

 ةماعلا ةباينلا òôع انوناق ةددoÑا لاجآلا لخاد رضاoÑا هذL لاحت كلذ òôع ءان;و       

 رضاoÑا فييكت ددصب مLو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ نأ الإ ،اñÄأشÅ رارقلا ذاختإل ةصت´oا

 فلا´oا قئاسلل ةلماlلا ة9وîلا ديفي ام نمضتت ال رضاoÑا هذL نأ نودجي مÄ™لع ةلاoÑا

 فلlملا ı≈ûاقلا مدطصي كلذ ءانثأو ،ھيف مكÂÑل فلملا ليحتو ازواجت ةعÅاتملا رطسéو

 رذعتل ةعÅاتملا لوبق مدعÅ امكح ردص9و ة9وîلاب ةطبترملا تانايبلا ناصقنب ةيضقلاب

 قئاسلا نا§ اذإ ام اصوصخ ،ھمدع نم ækونلا صاصتخإلا ةفرعمل قئاسلا ة9وL ديدحت

اثدح وأ ادشار فلا´oا
ً

 .نوناقلل اقبط ھتمكاoÑ ةصت´oا ةëpîا ديدحتل 
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 72 لجأ لخاد ةفلا´oا ءاãÄنا فلا´oا ت…ثي مل اذإ " :ھنأ òôع 109 ةداملا صنتو

 .".... زo_pا jk عاديإلا ô∑إ فيقوتلا ل9وحت... بجو ....ةعاس

 ةبكرملا فيقوت درجم òôع رصتقي باقعلا نأ ˇÿتي داوملا هذL ةءارق لالخ نم

 هذL لثمل k∑ام ءازج يأ رîظي الو ،ھطورش ترفاوت ùªم زo_pاب عاديإلا ô∑إ لوحتي دق يذلا

 .تافلا´oا

 لاحت امدنع وL ةمكoÑا ھîجاوت يذلا لاlشإلاو دëÑا اذL دنع فقي ال رمألا نإ

 jk ح9رص صن بايغ مامأف ،C`سلا ةنودم نم 227 ةداملل اقبط ةماعلا ةباينلا òôع رضاoÑا

 تايضتقملا نمضتت اLدجن ال 186 ةداملا ùª jkحو ،تافلا´oا هذL لثم òôع بقاعr ةنودملا

 دوجو مدعل ةفلا´oا ظفح òôع كلملا ليكو لمعr لîف ،ةرو§ذملا قئاثولا ميدقت بجوت ùûلا

  ؟ةعÅاتملا ررقي وأ صنب الإ ة;وقع الو ةم9رج ال ھنأ òôع رابتعا òôع بقاعr صن

 رابتعا òôع ةحارص صيصنتلل عرشملا لخدت وL تالاlشإلا هذîل لثمألا لëÑا نإ 

 ليكو راعش⁄و ،ةمئالملا ة;وقعلا قيبطت Ëªسóي ùªح ةنيعم ةجرد نم تافلا´oا هذL لثم

 .مكëÑا ةئيL لبق نم وأ ھلبق نم ءاوس ةذختملا تارارقلاب لقنلا ةرازول كلملا
 

  Lmسلا ةنودم نم 96 ةداملا موNفم ةيلاfشإ - ب

 فيقوتب ارارق ةرادإلا ردصت " ھنأ òôع ô∑وألا اøÄرقف C jk`سلا ةنودم نم 96 ةداملا صنت       

 قئاس ل§ قح jk دوعلا ةلاح jk رîشأ ةتس و ô∑وألا ةرملل رîشأ ةثالث ةدمل 24ةقايسلا ةصخر

 ."..... نود صا´∆ألل ækامëpا لقنلاب  وأ  عåاضبلا لقنب موقي ةبكرم

 عرشملا نأ اîليدعé دعÅ ةرو§ذملا ةداملل ةينأتملا ةءارقلا لالخ نم ھتظحالم نكمي ام نإ       

 لالخ نم ةفلا´oا رضحم ررحت ùûلا k® ذإ تقولا سفن jk امكحو امصخ ةرادإلا نم لعج

 رمتو ،ةرو§ذملا ةداملا تايضتقمب قئاسلا ديقت مدع نوعلل ن`بت امل§ كلذب ن`فلlملا ناوعألا

ÅدعLإ ةجاح امنود ةنيعم ةدمل ةقايسلا ةصخرل يرادإلا فيقوتلا ةلحرمل ةرشابم ا∑ô رودص 

 ؟صوص´ëا اذÄ∫ ءاضقلا رود نع لاؤسلا حرطي انLو كلذب يåاضق مكح

 
 .ركذلا فلاسلا 2.10.419 مقر موسرملا نم ةيناثلا و  o∆وألا ن¬تداملا رظنأ .24
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  اNغيلبتو ماfحألا رادصإ ىوتسم ÑÖع ةراثملا تايلاfشالا – اثلاث

 ن`قئاسلا ةîجاوم jk اãÄبكاومو اîغيلبتو ماlحألا رادصإب ةطبترملا تالاlشإلا ص´Âتت

 :k∑اتلا لlشلا òôع طقنلا نم ةعومجم C jk`سلا ةنودم ماlحأل ن`فلا´oا
 

 تافلاv@ا ضعبل تاÅوقع ÑÖع Lmسلا ةنودم لامتشا مدع ةيلاfشإ - أ

 اBCøÄتعاف تاجرد ô∑إ تافلا´oا ب©ترت òôع  قرطلا òôع C`سلا ةنودم تلمع

 òôع ةناخ ل§ jk لخدت ùûلا لاعفألا تددح و ،ةثلاثلا و ةيناثلاو ô∑وألا ةجردلا نم تافلاخم

 لفغأ ةديدëpا تاليدعتلا Û≈ªتقمب عرشملا نأ الإ ،لاثملا ال رصëÑا لي…س òôع و ةدح

Åاصقأ و  لاعفألا ضعLعف ،  م9رجتلا ةرئاد نم اòô ميدقت مدع ةفلاخم  لاثملا لي…س 

 صني هدجن î`C 19/01/1953ظ نم 33 لصفلا ةصاخو ميدقلا نوناقلا لظ يفف قئاثولا

 اÄ≠م 63 ةداملاف ، طقف اîميظنóب تفتكا C`سلا ةنودم نأ الإ ،ةفلا´oا هذîل ة;وقع òôع

 òôع ةدوجوم اîلحم لحت ùûلا ةقيثولا وأ ليóflpلا  ةداîش نوlت نأ بجي" ھنأ òôع صنت

 òôع صنت ةيناثلا اøÄرقف jk 68 ةداملاو  ،"ةيمومعلا ق9رطلا òôع اCL`س ءانثأ ةبكرملا نßم

 اCL`س ءانثأ ةبكرملا نßم òôع ةينقتلا ةبقارملا ت…ثت ùûلا ةقيثولا دجوت نأ اموزل بجي":ھنأ

 ةصخرب ءالدإلا بجي" ھنأ òôع صنت ùûلا ةنودملا نم 9 ةداملا و ، " ةيمومعلا ق9رطلا òôع

 اذL ماlحأ قيبطت ةبقارمب ن`فلlملا ناوعألا ô∑إ اîلحم لحت ùûلا ةقيثولاب وأ ةقايسلا

 تافلا´oا نم فنص يأ يفف ،"كلذ اوبلط امل§ ةيقيبطتلا ةرداصلا صوصنلاو نوناقلا

 ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ô∑وألا ةجردلا نم ةفلاخم لL قئاثولا ميدقت مدع ةفلاخم جاردإ نكمي

 ؟ةبسانملا ةيلاملا ةمارغلا ر9رقتل كلذو

 ديقتلا مدع ةلاح jk ھنأ اÄ∫ ةدراولا بوجولا ةغيص نم مîفي داوملا هذîل ئراقلا نإ

 ؟تا;وقعلا هذL عون نذإ وL امف ،تا;وقعل فلا´oا ضرعتي اñÄومضمب

  :ةيلاتلا تالاëÑا jk ةبكرملا فيقوتب رمألا بجي ....":ھنأ òôع 103 ةداملا صنت

  ةقايسلا ةصخرب ءالدإلا مدع - 

  ليóflpلا ةداîشÅ ءالدإلا مدع - 

 .ةينقتلا ةبقارملل عوض´ëا ت…ثت ùûلا ةقيثولاب ءالدإلا مدع  -
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 72 لجأ لخاد ةفلا´oا ءاãÄنا فلا´oا ت…ثي مل اذإ " :ھنأ òôع 109 ةداملا صنتو

 .".... زo_pا jk عاديإلا ô∑إ فيقوتلا ل9وحت... بجو ....ةعاس

 ةبكرملا فيقوت درجم òôع رصتقي باقعلا نأ ˇÿتي داوملا هذL ةءارق لالخ نم

 هذL لثمل k∑ام ءازج يأ رîظي الو ،ھطورش ترفاوت ùªم زo_pاب عاديإلا ô∑إ لوحتي دق يذلا

 .تافلا´oا

 لاحت امدنع وL ةمكoÑا ھîجاوت يذلا لاlشإلاو دëÑا اذL دنع فقي ال رمألا نإ

 jk ح9رص صن بايغ مامأف ،C`سلا ةنودم نم 227 ةداملل اقبط ةماعلا ةباينلا òôع رضاoÑا

 تايضتقملا نمضتت اLدجن ال 186 ةداملا ùª jkحو ،تافلا´oا هذL لثم òôع بقاعr ةنودملا

 دوجو مدعل ةفلا´oا ظفح òôع كلملا ليكو لمعr لîف ،ةرو§ذملا قئاثولا ميدقت بجوت ùûلا

  ؟ةعÅاتملا ررقي وأ صنب الإ ة;وقع الو ةم9رج ال ھنأ òôع رابتعا òôع بقاعr صن

 رابتعا òôع ةحارص صيصنتلل عرشملا لخدت وL تالاlشإلا هذîل لثمألا لëÑا نإ 

 ليكو راعش⁄و ،ةمئالملا ة;وقعلا قيبطت Ëªسóي ùªح ةنيعم ةجرد نم تافلا´oا هذL لثم

 .مكëÑا ةئيL لبق نم وأ ھلبق نم ءاوس ةذختملا تارارقلاب لقنلا ةرازول كلملا
 

  Lmسلا ةنودم نم 96 ةداملا موNفم ةيلاfشإ - ب

 فيقوتب ارارق ةرادإلا ردصت " ھنأ òôع ô∑وألا اøÄرقف C jk`سلا ةنودم نم 96 ةداملا صنت       

 قئاس ل§ قح jk دوعلا ةلاح jk رîشأ ةتس و ô∑وألا ةرملل رîشأ ةثالث ةدمل 24ةقايسلا ةصخر

 ."..... نود صا´∆ألل ækامëpا لقنلاب  وأ  عåاضبلا لقنب موقي ةبكرم

 عرشملا نأ اîليدعé دعÅ ةرو§ذملا ةداملل ةينأتملا ةءارقلا لالخ نم ھتظحالم نكمي ام نإ       

 لالخ نم ةفلا´oا رضحم ررحت ùûلا k® ذإ تقولا سفن jk امكحو امصخ ةرادإلا نم لعج

 رمتو ،ةرو§ذملا ةداملا تايضتقمب قئاسلا ديقت مدع نوعلل ن`بت امل§ كلذب ن`فلlملا ناوعألا

ÅدعLإ ةجاح امنود ةنيعم ةدمل ةقايسلا ةصخرل يرادإلا فيقوتلا ةلحرمل ةرشابم ا∑ô رودص 

 ؟صوص´ëا اذÄ∫ ءاضقلا رود نع لاؤسلا حرطي انLو كلذب يåاضق مكح

 
 .ركذلا فلاسلا 2.10.419 مقر موسرملا نم ةيناثلا و  o∆وألا ن¬تداملا رظنأ .24
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 Lmسلا ةنودم نم 183 ةداملا موNفم ^[ دوعلا ةلاح تابثإ ةيلاfشإ - د

 C`سلا ةنودم نم 183 ةداملا jk دوعلا ةلاح نع C`سلا ةنودم عرشم ثدحتي ىرخأ ةرم        

 ô∑إ ةقايسلا ةصخر فيقوت ةدمو ناترو§ذملا نات;وقعلا عفرت دوعلا ةلاح jk... " لوقلاب

 تاونس سمخ لخاد ةفلا´oا بكتري يذلا ص´’لا دوعلا ةلاح jk دجو9و ،فعضلا

 ."ةلثامم لاعفأ لجأ نم ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوقل بسóكم يåاضق ررقم رودص خ9راتل ةيلاتلا

 نم يåانëpا نوناقلا jk ةددحم دوعلا ةلاح طورش نأ عيمëpا ىدل مولعم وL امكف          

 تررق ةسما´ëاو ةعÅارلا ن`ترقفلا jk 183 ةداملاو ،ركذلا فلس امك ô 160∑إ 154 لالخ

 لاعفألا ةيLامل ديدحت نود ةلثامم لاعفأ تبكترا ùªم دوعلا ةلاح jk ة;وقعلا ةفعاضم

 C`ثأت تحت وأ ركس ةلاح jk ةقايسلا يأ اÄ≠يعÅ لاعفأ انL دوصقملا لËª Lعمب ،ةلثامملا

 لاعفأ مأ اîلوانت دعÅ ةقايسلا عنمت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا داوملا C`ثأت تحت وأ لوحكلا

 .اîل ةÄ∫اشم

 ،دوعلا ةلاح ر9رقتل ةلثامملا موîفم ديدحت jk ةماعلا تاباينلا تاîجوت تفلتخا اذîلو          

 اÄ∫اlترا ةلاح jkو رخآ عون نم ةفلاخم يأ باlترا وأ لعفلا سفن باlتراب قلعتي رمألا لîف

 ماlحأ تردص ةلثامملا موîفم ديدحت jk براضتلا اذL مامأو ،دوع ةلاح jk فلا´oا نوlيس

 ùûلا تايضتقملا ميLافم ديدحت jk ةقدلا rkوت عرشملا òôعف قبس امل اب©ترتو ،ةفلتخم

rعرشîع باقعلل اòô قيبطت ةيفيك راضحتسا عم ،ن`عم لعف Lفرط نم تايضتقملا هذ 

 .ةفلتخم ةيئاضق تارارقو ماlحأ رادصإ jkالتل ءاضقلا
 

ûشإ - ـfا ةيلاhAاب مكhAا ناحتما زايتجا نم نامرhAع لوصÑÖ ةقايسلا ةصخر 

 يمومعلا ق9رطلا òôع ةبكرم ةقايس jk بغار ص´∆ ل§ òôع يÁرغملا عرشملا طßCشا دقل       

 زايتجا دعÅ ،اãÄقايس د9ري ùûلا ةبكرملا فنصل ةقباطم ةقايس ةصخر òôع لصحي نأ

 ô∑وألا ةداملا تايضتقم jk ءاج امك27ةقايسلا ميلعتل ةسسؤم ىدل اÄ™لع 26لوصëÑاناحتما

 
 .ةقايسلا ةصخر نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10,311 مقر موسرملا تايضتقم صوص67ا اذÛi عجار.26
 .ةقايسلا ميلع˘ نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10.432 مقر موسرم صوص67ا اذÛi رظنأ .27
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 ،ةرادإلل دوعلا ةلاح دوجوب ح9رصتلا ةيحالص حنم وL نأشلا اذÄ∫ هابóنالا C`ثي ام نإ مث       

 قرطلاب الإ  ھمايقب لوقلا نكمي ال يXوناق فييكت و ةينوناق ةلاح 25دوعلا ةلاح نأ ملعلا عم

 Û≈ªتقمب اÄ™لع ةلخدملا تاليدعتلا نم مغرلا òôع ةداملا هذîف k∑اتلاب و ،انوناق ةددoÑا

 ركذلا فلس امك طبترم وLو هزواجت بجو الاlشإ حرطت لازت ام اñÄأ الإ ،116.14 نوناق

 فيقوتلا jk اãÄطلس و ،تافلا´oا ر9رحت jk ةرادإلا ةطلس ن`ب قيفوتلاو لصفلا ةرورضب

 ىقبي يذلا ءاضقلل دوعلا ةلاح نم ققحتلا دانسإ jk و ،ةîج نم ةقايسلا ةصخرل يرادإلا

Lا ديحولا وo´صت jk ل ةمظنملا تايضتقملل اقبط ھمدع نم دوعلا ةلاح دوجو ديدحتîا 

 .يåانëpا نوناقلا نم ô 160∑إ 154 لوصفلا Û≈ªتقمب
 

 ةقايسلا ةصخرب ةقلعتملا تادييقتلا موNفم ةيلاfشإ - ج

 ةصخرب ةقلعتملا تادييقتلا ماßCحا مدع ةفلاخم òôع يÁرغملا عرشملا صن دقل       

 ةجردلا نم ةفلاخم اBCLتعاو ،ثلاثلا دنبلا C jk`سلا ةنودم نم 185 ةداملا jk ةقايسلا

 ةرابع تادييقتلا ةرابعف ،مLرد ô 1000∑إ 500 نم ةمارغÅ اÄ™بكترم òôع بقاع و ةيناثلا

 ةماعلا تاباينلا ضعبف ،تاعÅاتملا فالتخا ô∑إ ايلمع يدؤت ةC`ثك يXاعم لمتحت ةماع

éتعBC حا مدعßCلاو ةتقؤملا ةقايسلا ةصخرب ساسألاب قلعتي تادييقتلا ماùû ناãÄت 

 ةفلا´oا BCتعé نم ةماعلا تاباينلا نمو ،اÄ™ف نودملا خ9راتلا نم رLاظ وL امك اãÄيحالص

 قيبطتلا òôع رثؤي تاعÅاتملا jk براضتلا اذL ،كلذ C`غ ô∑إ ةقاسملا ةبكرملا عونب ةطبترم

 .ةينوناقلا ةدعاقلا ھققحت نأ ضورفملا يXوناقلا نمألا òôعو نوناقلل ميلسلا

 ةيقيبطت ميسارمب ولو ايعèرشé لخدتلا يÁرغملا عرشملا òôع بجو كلذ òôع ءان;و         

 òôع تادييقتلا هذL ديدحتو ،ةقايسلا ةصخرب ةقلعتملا تادييقتلاب دوصقملا ديدحتل

 نم ةماعلا ةباينلا نكمتت ùªح ةفدصلا ضoÑ كلذ كرت س©لو اãÄفرعمل رصëÑا لي…س

 .بسانملا يXوناقلا ءازëpا عاقيإ نم مكëÑا ı≈ûاق نكمتي ùªحو ،ميلسلا فييكتلا ديدحت

 

 
 .o 160∆إ 154 نم لوصفلا اصوصخ و  ي:ان6Àا نوناقلا نم ع≠ارلا عرفلا => اôiايضتقم ميظنت مت دوعلا ةلاح نأ o∆إ ةراشإلا ردجت .25

 ، ةيناث ةعبط ، ي.رغملا ي:اضقلا لمعلا و ي:ان6Àا نوناقلا ةعومجم ، Ü¬قفب دمحم ، => دوعلا ةلا6õ ةيئاضقلا تاقيبطتلا اضيأ عجار

 .اiˆلي ام و 100 ةحفصلا ، ةحقنم و ةد3زم ةعبط 2011 ةنس
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 Lmسلا ةنودم نم 183 ةداملا موNفم ^[ دوعلا ةلاح تابثإ ةيلاfشإ - د

 C`سلا ةنودم نم 183 ةداملا jk دوعلا ةلاح نع C`سلا ةنودم عرشم ثدحتي ىرخأ ةرم        

 ô∑إ ةقايسلا ةصخر فيقوت ةدمو ناترو§ذملا نات;وقعلا عفرت دوعلا ةلاح jk... " لوقلاب

 تاونس سمخ لخاد ةفلا´oا بكتري يذلا ص´’لا دوعلا ةلاح jk دجو9و ،فعضلا

 ."ةلثامم لاعفأ لجأ نم ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوقل بسóكم يåاضق ررقم رودص خ9راتل ةيلاتلا

 نم يåانëpا نوناقلا jk ةددحم دوعلا ةلاح طورش نأ عيمëpا ىدل مولعم وL امكف          

 تررق ةسما´ëاو ةعÅارلا ن`ترقفلا jk 183 ةداملاو ،ركذلا فلس امك ô 160∑إ 154 لالخ

 لاعفألا ةيLامل ديدحت نود ةلثامم لاعفأ تبكترا ùªم دوعلا ةلاح jk ة;وقعلا ةفعاضم

 C`ثأت تحت وأ ركس ةلاح jk ةقايسلا يأ اÄ≠يعÅ لاعفأ انL دوصقملا لËª Lعمب ،ةلثامملا

 لاعفأ مأ اîلوانت دعÅ ةقايسلا عنمت ùûلا ة9ودألا وأ ةرد´oا داوملا C`ثأت تحت وأ لوحكلا

 .اîل ةÄ∫اشم

 ،دوعلا ةلاح ر9رقتل ةلثامملا موîفم ديدحت jk ةماعلا تاباينلا تاîجوت تفلتخا اذîلو          

 اÄ∫اlترا ةلاح jkو رخآ عون نم ةفلاخم يأ باlترا وأ لعفلا سفن باlتراب قلعتي رمألا لîف

 ماlحأ تردص ةلثامملا موîفم ديدحت jk براضتلا اذL مامأو ،دوع ةلاح jk فلا´oا نوlيس

 ùûلا تايضتقملا ميLافم ديدحت jk ةقدلا rkوت عرشملا òôعف قبس امل اب©ترتو ،ةفلتخم

rعرشîع باقعلل اòô قيبطت ةيفيك راضحتسا عم ،ن`عم لعف Lفرط نم تايضتقملا هذ 

 .ةفلتخم ةيئاضق تارارقو ماlحأ رادصإ jkالتل ءاضقلا
 

ûشإ - ـfا ةيلاhAاب مكhAا ناحتما زايتجا نم نامرhAع لوصÑÖ ةقايسلا ةصخر 

 يمومعلا ق9رطلا òôع ةبكرم ةقايس jk بغار ص´∆ ل§ òôع يÁرغملا عرشملا طßCشا دقل       

 زايتجا دعÅ ،اãÄقايس د9ري ùûلا ةبكرملا فنصل ةقباطم ةقايس ةصخر òôع لصحي نأ

 ô∑وألا ةداملا تايضتقم jk ءاج امك27ةقايسلا ميلعتل ةسسؤم ىدل اÄ™لع 26لوصëÑاناحتما

 
 .ةقايسلا ةصخر نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10,311 مقر موسرملا تايضتقم صوص67ا اذÛi عجار.26
 .ةقايسلا ميلع˘ نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10.432 مقر موسرم صوص67ا اذÛi رظنأ .27
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 نم ةرو§ذملا رîشأ ةثالثلا لجأ نا9رس خ9رات باسóحإ ô∑إ مكاoÑا بلغأ تبLذ ايلمع و      

 نم ديدعلا jk ةرفينخبةيئادتبالا ةمكoÑا ھيلإ تبLذ ام اذL و ،ايئاñÄ مكëÑا ةروC`ص خ9رات

 . 30اîماlحأ
 

 ةيقرطلا ةمالسلا ÑÖع ةيبÃmلا ^[ ةي.jوكتلا ةرودلاب مكhAا ةيلاfشإ - و

 وأ ةميدتسم ةLاع وأ ةيدمع C`غ حورج اÄ≠ع جتن C`س ةثداح بكتري يذلا قئاسلا نإ      

 ةلاح لlل ةمظانلا تايضتقملا jk ھيلع صوصنملا باقعلل ةضرع نوlي ،يدمع C`غ لتق

 نوlي ھنإف ،كلذ نع الضفو ،ةيلاملا تامارغلا وأ ةيس…ëÑا تا;وقعلا ءاوس ةدح òôع

 لlش jk ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي¶9وlت ةرودل عوض´ëاب ھيلع مكÂÑل ةضرع

 . 31ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا تاسسؤم نم ةسسؤمب هاقلتي ب9ردت

 نأ ،ةقباسلا تالاëÑا نم ةلاح اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح بكترا قئاس ل§ òôعف اذكLو       

 اîل صخرملا تاسسؤملا ىدحإب ةقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي…9ردت ةرودل اموزل عضخي

 ثالث وأ ن`ت´jk Xfl ب9ردت ةداîش بردتم لlل ملسé ةي…9ردت ةرود ل§ ةياñÄ دنعو ،كلذب

Xfla ا بسحëÑجذومن ددحي ،تالاîجتلا ر9زول رارقب اî`ï ديل 32لقنلاو∑k ∫Äل اÂpîتا 

 .ةصت´oا

 حبصأ ،116.14 نوناقلا Û≈ªتقمب C`سلا ةنودم òôع ةلخدملا تاليدعتلا دعÅ ھنأ C`غ

 jk ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي¶9وlتلا ةرودلاب مكëÑا ةيناlمإ لوح رودي شاقنلا

احورج اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح اÄ™ف بكترت ùûلا ةلاëÑا
ً

 يÁرغملا عرشملا نأو اميس ،ةيدمع C`غ 

 لجف اذكL و ،ھمدع نم C33`سلا ةنودم نم 168 ةداملا نم "اموزل" ةرابع فذحب ماق دق

 
 .روش°م Ü¬غ 1106/2018 ددعÜ¬س =Oنج فلم => 13/02/2019 خ3راتب 94 ددع مكح .30

 .روش°م Ü¬غ 51/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 20/02/2019 خ3راتب 119 ددع مكح

  .روش°م Ü¬غ 206/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 27/03/2018 خ3راتب 238 ددع مكح
 .ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10.376 مقر موسرمل ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا ميظنت عضخي .31
 ةقلعتملا لئاسرلا جذامن ديدحت نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب  2705.10 مقر لقنلا و C¬'جتلا ر3زو رارق صوص67ا اذÛi عجار .32

 دنع ةقايسلا ةصخر ءاغلإب و طقنلا عاجÖÜساب و ةق3رطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا => ةرودل عوض67ا ةيمازلإب و طقنلا مصخب راعشإلاب

 .ةاغلملا ةقايسلا ةصخر عاجرإب لصولا جذومن و طقنلا نم ديصرلا عومجم نادقف
 :=nي امل هالعأ 167 ةداملا => اiˆلع صوصنملا تافلاö7ا وبكترم ضرعتي ":=nي ام noع صنت Ü¬سلا ةنودم نم 168 ةداملا تنا}.33

 ."ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا => ةرودل مi~قفن noع عوض67ا ةيمازلإ.2.....1
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 نأو ، ةينعملا ةبكرملا فنص بسانت ال ةقايس ةصخرب ھتبكرم قوسr وأ ،C28`سلا ةنودم نم

 ةمارغÅ ھيلع مكÂÑل اضرعم نوlي ھنإف ةداملا هذL تايضتقمل اقرخ ھتبكرم قوسr قئاس ل§

 .مLرد ô 4000∑إ 2000 نم ةيلام

 òôع ھلوصح نود ھتبكرم قوسr يذلا قئاسلا اÄ∫ بقاعùû rلا ةيلاملا ةمارغلا نع الضف و       

 بقاع يÁرغملا عرشملا نإف ،ةينعملا ةبكرملا فنص بسانت ال ةقايس ةصخرب وأ ةقايس ةصخر

 ةصخر òôع لوصëÑا نم نامرëÑاب كلذ òôع ةوالع ةقباسلا تالاëÑا jk دجوي يذلا قئاسلا

 ةقايسلا ةصخر òôع لوصëÑا نم نامرëÑاب و ،ô∑وألا ةلاëÑا jk رîشأ ةثالث ةدمل ةقايسلا

 .29رîشأ ةثالث اLاصقأ ةدمل ةينعملا ةبكرملا فنصل ةقباطملا

 ، ةÑ˛او و ةسلس ةق9رطب تغيص اñÄأ جت¶تسô r∑وألا ةلLولل و ةداملا هذîل  ئراقلا نإ        

 قيبطتب قلعتي ال امîم الاlشإ حرطت ءاضقلا فرط نم اøÄايضتقم قيبطت دنع و اñÄأ C`غ

 ةصخر òôع لوصëÑا نم نامرëÑاب ةطبترملا ة;وقعلا قيبطتب قلعتي امنإ و ،ةيلاملا ة;وقعلا

 ةدمل ةينعملا ةبكرملا فنصل ةقباطملا ةقايسلا ةصخر òôع لوصëÑا نم نامرëÑا وأ  ةقايسلا

 ن`9وتسم òôع حرطي انL  صوص´ëا ھجو òôع ءاضقلا ھجاوي  يذلا لاlشإلاف ،رîشأ ةثآلث

 نوlل  ةبكرملا فنص ديدحت ı≈ûاقلا òôع بعصي ذإ ةبكرملا فنص ديدحت ىوتسم òôع امîلوأ

 لجأ نا9رس خ9رات  ديدحت وL امÄ™ناث و ، دوصقملا فنصلا ةفرعمل ةينقت تاë´BC جاتحي رمألا

 .ةرو§ذملا ةدملل ةقايسلا ةصخر òôع لوصëÑا نم نامرëÑا

 ةنودم نم 148 ةداملا تايضتقم لالخ نم يÁرغملا عرشملا نأ ددصلا اذjk L ظحالملا        

 ةرو§ذملا ةصخرلا òôع لوصëÑا نم نامرëÑا ةدم ديدحتب ىفتكإ ذإ تمصلا مßïلا دق ،C`سلا

 تالاëÑا ىدحإ jk قئاسلا طبض خ9رات نم ئدت…ي لL ،لجألا اذL نا9رس خ9رات ديدحت نود

 ةبكرملا فنص بسانت ال ةصخرب ةقايسلا وأ ةصخر òôع لوصëÑا نود ةقايسلا يأ ةقباسلا

 ةروC`ص خ9رات نم ئدت…ي مأ ؟ءاضقلا فرط نم مكëÑا رودص خ9رات نم ئدت…ي مأ ؟ةقاسملا

 ؟ايئاñÄ مكëÑا

 
 ق3رطلا noع تابكرم ةعومجم وأ كرحم تاذ ةبكرم قوس« نأ صÙ7 يأل زوجي ال "ھنأ noع Ü¬سلا ةنودم نم o∆وألا ةداملا صنت.28

 عومجم وأ ةبكرملا فنص بسانت ، ةرادإلا لبق نم ةملسم و ةيحالصلا ة3راس ةقايسلل ةصخر noع الصاح نكي مل ام ةيمومعلا

 .ا'قوس« deلا تابكرملا
 .Ü¬سلا ةنودم نم 148 ةداملا تايضتقم عجار ليصفتلا نم د3زمل .29
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 نم ةرو§ذملا رîشأ ةثالثلا لجأ نا9رس خ9رات باسóحإ ô∑إ مكاoÑا بلغأ تبLذ ايلمع و      

 نم ديدعلا jk ةرفينخبةيئادتبالا ةمكoÑا ھيلإ تبLذ ام اذL و ،ايئاñÄ مكëÑا ةروC`ص خ9رات

 . 30اîماlحأ
 

 ةيقرطلا ةمالسلا ÑÖع ةيبÃmلا ^[ ةي.jوكتلا ةرودلاب مكhAا ةيلاfشإ - و

 وأ ةميدتسم ةLاع وأ ةيدمع C`غ حورج اÄ≠ع جتن C`س ةثداح بكتري يذلا قئاسلا نإ      

 ةلاح لlل ةمظانلا تايضتقملا jk ھيلع صوصنملا باقعلل ةضرع نوlي ،يدمع C`غ لتق

 نوlي ھنإف ،كلذ نع الضفو ،ةيلاملا تامارغلا وأ ةيس…ëÑا تا;وقعلا ءاوس ةدح òôع

 لlش jk ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي¶9وlت ةرودل عوض´ëاب ھيلع مكÂÑل ةضرع

 . 31ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا تاسسؤم نم ةسسؤمب هاقلتي ب9ردت

 نأ ،ةقباسلا تالاëÑا نم ةلاح اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح بكترا قئاس ل§ òôعف اذكLو       

 اîل صخرملا تاسسؤملا ىدحإب ةقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي…9ردت ةرودل اموزل عضخي

 ثالث وأ ن`ت´jk Xfl ب9ردت ةداîش بردتم لlل ملسé ةي…9ردت ةرود ل§ ةياñÄ دنعو ،كلذب

Xfla ا بسحëÑجذومن ددحي ،تالاîجتلا ر9زول رارقب اî`ï ديل 32لقنلاو∑k ∫Äل اÂpîتا 

 .ةصت´oا

 حبصأ ،116.14 نوناقلا Û≈ªتقمب C`سلا ةنودم òôع ةلخدملا تاليدعتلا دعÅ ھنأ C`غ

 jk ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي¶9وlتلا ةرودلاب مكëÑا ةيناlمإ لوح رودي شاقنلا

احورج اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح اÄ™ف بكترت ùûلا ةلاëÑا
ً

 يÁرغملا عرشملا نأو اميس ،ةيدمع C`غ 

 لجف اذكL و ،ھمدع نم C33`سلا ةنودم نم 168 ةداملا نم "اموزل" ةرابع فذحب ماق دق

 
 .روش°م Ü¬غ 1106/2018 ددعÜ¬س =Oنج فلم => 13/02/2019 خ3راتب 94 ددع مكح .30

 .روش°م Ü¬غ 51/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 20/02/2019 خ3راتب 119 ددع مكح

  .روش°م Ü¬غ 206/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 27/03/2018 خ3راتب 238 ددع مكح
 .ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2.10.376 مقر موسرمل ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا ميظنت عضخي .31
 ةقلعتملا لئاسرلا جذامن ديدحت نأش≠ áÜ 2010نãش 29 خ3راتب  2705.10 مقر لقنلا و C¬'جتلا ر3زو رارق صوص67ا اذÛi عجار .32

 دنع ةقايسلا ةصخر ءاغلإب و طقنلا عاجÖÜساب و ةق3رطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا => ةرودل عوض67ا ةيمازلإب و طقنلا مصخب راعشإلاب

 .ةاغلملا ةقايسلا ةصخر عاجرإب لصولا جذومن و طقنلا نم ديصرلا عومجم نادقف
 :=nي امل هالعأ 167 ةداملا => اiˆلع صوصنملا تافلاö7ا وبكترم ضرعتي ":=nي ام noع صنت Ü¬سلا ةنودم نم 168 ةداملا تنا}.33

 ."ةيقرطلا ةمالسلا noع ةيبÖÜلا => ةرودل مi~قفن noع عوض67ا ةيمازلإ.2.....1
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 و  اللعم اLرارق ءاجف هالعأ ن`تداملا jk اÄ™لع C`سلا ةنودم نم ةثدحتسملا تايضتقملا تقبط

 .بلطلا ضفرب تضق و"34ساسأ C`غ òôع ةليسولاب ام و يXوناق Û≈ªتقم يأل قراخ C`غ

 بكتري يذلا مãÄملا عاضخإب مكÂÑل لي…س كانL دعr مل ھنأ ن`بóي قبس امم اجات¶تساو        

 C`سلا ةنودم نم 167و 2-166 داوملل اقبط ةيدمع C`غ احورج اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح

 ةثداح باlترا تالاح òôع ارصاق اÄ∫ مكëÑا ىقب9و ،ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةرودل

 اقبط 35ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكoÑا ماlحأ ضعjk Å ءاج امك يدمع C`غ لتق اÄ≠ع جتن C`س

 اقبط ةميدتسم ةLاع اÄ≠ع جتن C`س ةثداح باlترا تالاح و ةنودملا نم 173و 172 ةداملل

 .ةنودملا سفن نم 170و ،169 داوملل
 

 ÑÖع ةjونسلا ةبjرضلا ءادأ مدع صوصخب يñاضقلا لمعلا براضت ةيلاfشإ - ي

 تارايسلا

 ةبكرملا ةقايسل ةبسانم ةقايس ةصخر òôع رفوتلا ةرورض ن`قئاسلا òôع عرشملا بجوأ دقل
 راطخألا نع ةيندملا ةيلوؤسملا 37ن`مأت تابجاو ءادأو ةيمومعلا ق9رطلا òôع كرoÑا تاذ 36

 ةÂÑصمب اîليéflpو Ëû38قتلا صحفلل اîعاضخإ اذكو تابكرملا لامعتسا نع ةمجانلا

éflpإ ةفاضإلاب ، 40تارايسلا 39لي∑ô لام ن`قئاسلا مزلأ دقف كلذlةب9رضلا ءادأب تابكرملا ي 

 هاجت ةميلس ةيعضو jk ةبكرملا حبصتل يونس لlشÅ تارايسلا òôع ةيصوص´ëا ة9ونسلا

 .C`سلا نوناق

 موقي ةلاëÑا هذjk L و تابكرملا يlلام ن`قئاسلا ھب مßïلي ال دق Û≈ªتقملا اذL نأ C`غ       

 رضاحم ر9رحتب C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا و ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

 
 .روش°م Ü¬غ رارق ، 17999/2017 ددع =Oنج فلم => ضقنلا ةمكحم نع رداص  29/11/2017 => خرؤم 1431/2 ددع رارق.34
   .روش°م Ü¬غ ، 166/2018 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 06/02/2019 خ3راتب 36 ددع مكح.35

 .روش°م Ü¬غ ، 18/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 30/01/2019 خ3راتب 32 ددع مكح    
 .Ü¬سلا ةنودم نم 148 و 1 ةداملا عجار.36
 .تانيمأتلا ةنودم نم 131 و 120 ةداملا رظنا .37
 .Ü¬سلا ةنودم نم 184 ةداملا رظنا .38
 و C¬'جتلا ر3زو رارق اذك و ، تابكرملا نأشÚب قلعتملا 2010 رياáÜف 11 خ3راتب 2.10.421 ددع مسرملل تابكرملا ليÀ¯˘ عضخي .39

 تاروطقملا و كرحم تاذ تابكرملا ليã¯Àب قلعتي áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2711.10 مقر لقنلا
 .Ü¬سلا ةنودم نم 160 ةداملا و  اiˆلي ام و 53 داوملا تايضتقم عجار .40
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 اÄ≠ع جت¶ت ùûلا C`سلا ثداوح û=كترم ن`قئاسلا عاضخإب اîماlحأ ردصت تنا§ مكاoÑا

 .مãÄقفن òôع ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةي…9ردت ةرودل ةيدمع C`غ احورج

 ن`مãÄملا عاضخإب مكëÑا jk مكاoÑا ترمتسا ركذلا ةفلاسلا تاليدعتلا دعÅ نكل          

 لي…س òôعو كلذ سكع تبLذ ىرخأ مكاحم نأ الإ ،ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةرودل

 ةرودل مãÄملا عاضخإب Û≈ªق ايئادتبا امكح تردصأ ثيح ،ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكoÑا لاثملا

jk لاßCع ةيبòô ا فان˜تسا مت و .ةيقرطلا ةمالسلاëÑدل كلملا ليكو ديسلا فرط نم مك"Äا 

 jk  2017ل9ربأ 11 خ9راتب  273/2014 ددع فلملا jk ةيئادتبإلاتافانóسإلا ةفرغ تضقف

 jk ةرودل مãÄملا عاضخإ نم ھب Û≈ªق اميف ايئزج يåادتبإلا مكëÑا ءاغلإب ةيمومعلا ىوعدلا

 و C`غملا 116.14 نوناقلا نأب" اLرارق ةللعم k˝ابلا jk هدييأت و ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا

 òôع ةيبßCلا jk ةرودل عوض´ëا ةيمازلإب ةصا´ëا ةيناثلا ةرقفلا فذح C`سلا ةنودمل ممتملا

 ةصخر عاجرإ لعج و ةثدحتسملا 166.2 وأ ھنم 168 ةداملا نم ءاوس ةيقرطلا ةمالسلا

 òôع ةيبßCلا jk ةرودل عوض´ëا ديفي امب ءالدإلا òôع ةفقوتم اîفيقوتب موoÑlا ةقايسلا

 Û≈ûقت ايص´∆ ايئاقو اC`بدت وأ ةيفاضإ ة;وقع ءارجإلا اذL دعr مل ثيحب ةيقرطلا ةمالسلا

 ةبقارمب ةرادإلا فلlتت نوناقلا ةوقب اضورفم افرص ا9رادإ ءارجإ حبصأ امنإ و ةمكoÑا ھب

 ةيبßCلا  jk ةرودل عوض´ëا ةيمازلإ فذح دق نا§ نإ و 116.14 نوناقلا نأ و ،ھماßCحإ ىدم

 عاجرإ ةداملا سفن jk طßCشا دق ھنإف C`سلا ةنودم نم 168 ةداملا نم  ةيقرطلا ةمالسلا òôع

   ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا  jk ةرودل  عوض´ëا ديفي امب ءالدإلا دعÅ الإ ةقايسلا ةصخر

 سفن و ،"ةيفاضإ ة;وقعك ھيلإ راشملا C`بدتلا òôع تقبأ دق ةرو§ذملا ةداملا نإف k∑اتلاب و

 خ9راتب ةمكoÑا سفنب كلملا ليكو ديسلا فرط نم ضقنلاب ھيف نعطلا مت رارقلا

 ةفرغ ھيلإ تبLذ ام د9ؤي و عوضوملا jk ضقنلا ةمكحم نع رارق ردصيل 17/04/2017

 لخد 116.14 نوناق " نأ افيضم ھتاي„يح Ëªبت و ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكoÑاب تافانóسإلا

 نوناقلا نم سداسلا لصفلا ماlحأ نأ و ، ةلزانلا jk مكëÑا رودص لبق ذيفنتلا ï`ح

 لوعفملا ة9راس ن`ناوق ةدع دوجو ةلاح jk مãÄملل ˇÂصألا نوناقلا قيبطت بجوتسé يåانëpا

 تايضتقملا ىقبت ةلزانلا صوصخب و ،اñÄأشÅ ايئاñÄ مكëÑا و ةم9رëpا باlترا خ9رات ن`ب

 دق اLرارق jk نوعطملا ةمكoÑا k∑اتلاب و  116.14 نوناق اÄ∫ ىéأ ùûلا k® مãÄملل ˇÂصألا
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 و  اللعم اLرارق ءاجف هالعأ ن`تداملا jk اÄ™لع C`سلا ةنودم نم ةثدحتسملا تايضتقملا تقبط

 .بلطلا ضفرب تضق و"34ساسأ C`غ òôع ةليسولاب ام و يXوناق Û≈ªتقم يأل قراخ C`غ

 بكتري يذلا مãÄملا عاضخإب مكÂÑل لي…س كانL دعr مل ھنأ ن`بóي قبس امم اجات¶تساو        

 C`سلا ةنودم نم 167و 2-166 داوملل اقبط ةيدمع C`غ احورج اÄ≠ع تجتن C`س ةثداح

 ةثداح باlترا تالاح òôع ارصاق اÄ∫ مكëÑا ىقب9و ،ةيقرطلا ةمالسلا òôع ةيبßCلا jk ةرودل

 اقبط 35ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكoÑا ماlحأ ضعjk Å ءاج امك يدمع C`غ لتق اÄ≠ع جتن C`س

 اقبط ةميدتسم ةLاع اÄ≠ع جتن C`س ةثداح باlترا تالاح و ةنودملا نم 173و 172 ةداملل

 .ةنودملا سفن نم 170و ،169 داوملل
 

 ÑÖع ةjونسلا ةبjرضلا ءادأ مدع صوصخب يñاضقلا لمعلا براضت ةيلاfشإ - ي

 تارايسلا

 ةبكرملا ةقايسل ةبسانم ةقايس ةصخر òôع رفوتلا ةرورض ن`قئاسلا òôع عرشملا بجوأ دقل
 راطخألا نع ةيندملا ةيلوؤسملا 37ن`مأت تابجاو ءادأو ةيمومعلا ق9رطلا òôع كرoÑا تاذ 36

 ةÂÑصمب اîليéflpو Ëû38قتلا صحفلل اîعاضخإ اذكو تابكرملا لامعتسا نع ةمجانلا

éflpإ ةفاضإلاب ، 40تارايسلا 39لي∑ô لام ن`قئاسلا مزلأ دقف كلذlةب9رضلا ءادأب تابكرملا ي 

 هاجت ةميلس ةيعضو jk ةبكرملا حبصتل يونس لlشÅ تارايسلا òôع ةيصوص´ëا ة9ونسلا

 .C`سلا نوناق

 موقي ةلاëÑا هذjk L و تابكرملا يlلام ن`قئاسلا ھب مßïلي ال دق Û≈ªتقملا اذL نأ C`غ       

 رضاحم ر9رحتب C`سلا نوناق تافلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألا و ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

 
 .روش°م Ü¬غ رارق ، 17999/2017 ددع =Oنج فلم => ضقنلا ةمكحم نع رداص  29/11/2017 => خرؤم 1431/2 ددع رارق.34
   .روش°م Ü¬غ ، 166/2018 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 06/02/2019 خ3راتب 36 ددع مكح.35

 .روش°م Ü¬غ ، 18/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 30/01/2019 خ3راتب 32 ددع مكح    
 .Ü¬سلا ةنودم نم 148 و 1 ةداملا عجار.36
 .تانيمأتلا ةنودم نم 131 و 120 ةداملا رظنا .37
 .Ü¬سلا ةنودم نم 184 ةداملا رظنا .38
 و C¬'جتلا ر3زو رارق اذك و ، تابكرملا نأشÚب قلعتملا 2010 رياáÜف 11 خ3راتب 2.10.421 ددع مسرملل تابكرملا ليÀ¯˘ عضخي .39

 تاروطقملا و كرحم تاذ تابكرملا ليã¯Àب قلعتي áÜ 2010نãش 29 خ3راتب 2711.10 مقر لقنلا
 .Ü¬سلا ةنودم نم 160 ةداملا و  اiˆلي ام و 53 داوملا تايضتقم عجار .40
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 Lmسلا ةنودم نم 174 ةداملاب ةطبترملا ةيلاfشإلا - ز

 مدع ةلاح jk ،ةرادإلا òôع بجي " ھنأ òôع 174 ةداملا تايضتقم نمض عرشملا صن       

 دنع ،اÄ#حاص ô∑إ ةصخرلا عجرت نأ ،ةقايسلا ةصخر فيقوتب مكëÑا نم ة´fl¶ب اîلصوت

 ."هالعأ 173و 170و 168 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ىوصقلا ةدملا مارصنا

 ةلصلا تاذ داوملا k˝اب نع لزعم jk ةرو§ذملا 174 ةداملل ةدرopاو ةيحطسلا ةءارقلاف         

 راشملا ثالثلا تالاëÑا jk اÄ∫ ظافتحالا متي ùûلا ةقايسلا صخر نأب اينمض فشóسX انلعجت

 ،لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةÂÑصملا jk ةلثمم ةرادإلا ô∑إ اãÄلاحإ متت اîسفن ةداملا jk اÄ™لإ

 تالاëÑا نم ةلاحب رمألا قلعé امل§ متت نأ بجي ةرو§ذملا ةلاحإلا لL وL حورطملا لؤاسóلاف

 لLو تالاëÑا نم اCL`غÅ مأ رصëÑا لي…س òôع ةرو§ذملا 174 ةداملا jk اÄ™لإ راشملا ثالثلا

L؟ةيمازلإ ةلاحإلا هذ. 

 ،ةرادإلا ô∑إ ةقايسلا صخر ةلاحإب ةماعلا ةباينلا مزلي صن يأ دجوي ال ھنأ ظحالملا       

 ل§ ةرادإلا غيلبóب طقف ةماعلا ةباينلا تمزلأ ùûلا و ةنودملا نم 217 ةداملا ءان„تساب

 .42ةقايسلا ةصخرب ظافتحا لlب ةقلعتملا تامولعملا

 òôع اÄ™ف بجوتي ùûلا تالاëÑا òôع ةحارص صيصنتلا ن`عتي لاlشإلا اذL زواجتلو       

 òôع صيصنتلا عم ،لقنلاب ةفلlملا ةرادإلا òôع ةقايسلا ةصخر ةلاحإ ةماعلا ةباينلا

 ةصخرب ظافتحالا نأشÅ ةمءالملا jk اãÄطلس اÄ™ف لمعé نأ ةماعلا ةباينلل نكمي ùûلا تالاëÑا

 ةC`طخ ةنودملا ماlحأل ةفلا´oا تنا§ ùªم اÄ∫ ظافتحالا الثم ررقت نأ§ ،ھمدع نم ةقايسلا

 ةقايسلا و ،ةثداëÑا ناlم ةلاح C`يغé وأ رارفلاب ةيئانëpا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحمك

 174 ةداملا jk اÄ™لإ راشملا ثالثلا تالاëÑا jk اذك و ،ةردخم داوم وأ لوحكلا C`ثأت تحت

 نا§ ùªم يدمعلا C`غ لتقلاو ةميدتسملا ةLاعلاو يدمعلا C`غ حرëpا jk ةلثمتملاو ،ةرو§ذملا

 ùûلا تالاëÑا k˝اب jk اÄ#حاص ô∑إ اîعجرتو ،C`سلا طباوض ماßCحا  مدع و روãÄلا ب…سÅ كلذ

 مءالتي ال ةقايسلا ةصخرب ظافتحالا نأب اÄ™ف ىرتو ةC`طخ C`غ ةبكترملا ةفلا´oا اÄ™ف نوlت

 
 ظافتحإ لQب ةقلعتملا تامولعملا ل} غلبي نأ مايأ 7 لجأ لخاد كلملا ليك noع بجي...":=nي ام noعÜ¬سلا ةنودم نم 217 ةداملا صنت.42

 "ا'ليÀ¯˘ دصق ةصتö7ا ةيمو6õQا ةطلسلا o∆إ ھنع ةرداصلا تاررقملا عيمج و ةقايس ةصخرب
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∫Äاب ةبكرملا عاديإ و ،نأشلا اذo_pإ ز∑ô إ ن`حñÄا ءاo´ع فلملا ةلاحإ و ةفلاòô ةباينلا 

 تايضتقمل اقبط ة9ونسلا ةب9رضلا مادعXا لجأ نم رمألاب Ëûعملا عÅاتت ام ابلاغ ùûلا ةماعلا

 ةمكoÑا س©ئر òôع لاحي و  ةثلاثلا اøÄرقف jk بئارضلل ةماعلا ةنودملا نم 208 ةداملا

oÑو ، ھتمكا Lظي انîفالتخالا ر jk اضقلا لمعلاåثيح ي Lنم قئاسلا نيدت مكاحم كان 

 .ھيلإ بوس¶ملا نم  ھئBCت ىرخأ و كلذ لجأ

 عÅاط óƒ≈ûكت ال ة9رادإ تاءازج نمضتت اñÄأ ن`بóي ةرو§ذملا ةداملا تايضتقمل عوجرلا;و       

 C jk`خأتلا نع ة9وئام ةبسX اÄ™لإ فاضي ة9رادإ ةمارغ نع ةرابع k® لب ،ةيئانëpا ة;وقعلا

 C`غ تارايسلا òôع ة9ونسلا ةب9رضلا ءادأ مدع لجأ نم فلا´oا ةنادإ ىقبت k∑اتلا;و ،ءادألا

 .ميلس يXوناق ساسأ òôع ةزكترم

 ءادأ مدع لجأ نم ةعÅاتملا ك9رحت مدع وL ددصلا اذjk L ميلسلا ھجوتلا نأ ودبي و       

 C`سفتلل اعبت ة9رادإ ةفلاخمب قلعتي رمألا نوlل ةماعلا ةباينلا فرط نم ة9ونسلا ةب9رضلا

 نم فلا´oا ئBCت نأ ةمكoÑا òôع ھنإف فلا´oا ةماعلا ةباينلا تعÅات نأ عقو نإ و ، قباسلا

 ةمكoÑا تبLذ ددصلا اذjk L و ، يåانëpا ءازëpا دوجو مدعل ادانóسا ھيلإ بوس¶ملا

 ةقلعتملا ةعÅاتملا صوصخب ھنإ ثيح و " ھتاي„يح jk ءاج ثيح اîل مكح jk ةرفينخبةيئادتبإلا

Åع رفوتلا مدعòô اقبط ھنإف ، بئارضلل ةماعلا ةنودملا تايضتقمل اقبط ة9ونسلا ةب9رضلا 

 قبطت ة9رادإ ةمارغÅ اÄ™لع بقاعم ة9رادإ ةفلاخمب قلعتي رمألا نإف ةرو§ذملا ةداملا تايضتقمل

 ةمارغÅ اÄ™لع بقاعم ةعÅاتملا عوضوم ةفلا´oا نأ ديفي ام كانL س©ل و ةرادإلا فرط نم

 ءان;و ." 41اÄ≠م ھتءاBCب ح9رصتلا  ھعم  ن`عتي امم ، صنب الإ ة;وقع ال و ةم9رج ال ھنأ و ،ة9رجز

 قلعé امل§و C`سلا ةفلاخم طبضب ن`فلlملا ناوعألاو ةيئاضقلا ةطرشلا طباض نإف كلذ òôع

 نوقلتي ال كلذ ءانثأ مñÄإف ،تارايسلا òôع ة9ونسلا ةب9رضلا ءادأ مدع ةفلاخم طبضب رمألا

éا ةماعلا ةباينلا نم تاميلعo´بادتلاو تاءارجإلا ذاختاب نوفتكي لب ةصت`C ةيمارلا ة9رادإلا 

 .ةفلا´oا ءاñÄإ ن`ح ô∑إ زo_pاب ةبكرملا عاديإ ô∑إ

 

 
 Ü¬غ ، 218/2019 ددع Ü¬س =Oنج فلم => 27/03/2019 خ3راتب  ةرفينخبةيئادتبإلا ةمكöõا نع رداص 247 ددع ي:ادتبا مكح .41

 .روش°م
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 Lmسلا ةنودم نم 174 ةداملاب ةطبترملا ةيلاfشإلا - ز

 مدع ةلاح jk ،ةرادإلا òôع بجي " ھنأ òôع 174 ةداملا تايضتقم نمض عرشملا صن       

 دنع ،اÄ#حاص ô∑إ ةصخرلا عجرت نأ ،ةقايسلا ةصخر فيقوتب مكëÑا نم ة´fl¶ب اîلصوت

 ."هالعأ 173و 170و 168 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ىوصقلا ةدملا مارصنا

 ةلصلا تاذ داوملا k˝اب نع لزعم jk ةرو§ذملا 174 ةداملل ةدرopاو ةيحطسلا ةءارقلاف         

 راشملا ثالثلا تالاëÑا jk اÄ∫ ظافتحالا متي ùûلا ةقايسلا صخر نأب اينمض فشóسX انلعجت

 ،لقنلاب ةفلlملا ةيموëÑlا ةÂÑصملا jk ةلثمم ةرادإلا ô∑إ اãÄلاحإ متت اîسفن ةداملا jk اÄ™لإ

 تالاëÑا نم ةلاحب رمألا قلعé امل§ متت نأ بجي ةرو§ذملا ةلاحإلا لL وL حورطملا لؤاسóلاف

 لLو تالاëÑا نم اCL`غÅ مأ رصëÑا لي…س òôع ةرو§ذملا 174 ةداملا jk اÄ™لإ راشملا ثالثلا

L؟ةيمازلإ ةلاحإلا هذ. 

 ،ةرادإلا ô∑إ ةقايسلا صخر ةلاحإب ةماعلا ةباينلا مزلي صن يأ دجوي ال ھنأ ظحالملا       

 ل§ ةرادإلا غيلبóب طقف ةماعلا ةباينلا تمزلأ ùûلا و ةنودملا نم 217 ةداملا ءان„تساب

 .42ةقايسلا ةصخرب ظافتحا لlب ةقلعتملا تامولعملا

 òôع اÄ™ف بجوتي ùûلا تالاëÑا òôع ةحارص صيصنتلا ن`عتي لاlشإلا اذL زواجتلو       

 òôع صيصنتلا عم ،لقنلاب ةفلlملا ةرادإلا òôع ةقايسلا ةصخر ةلاحإ ةماعلا ةباينلا

 ةصخرب ظافتحالا نأشÅ ةمءالملا jk اãÄطلس اÄ™ف لمعé نأ ةماعلا ةباينلل نكمي ùûلا تالاëÑا

 ةC`طخ ةنودملا ماlحأل ةفلا´oا تنا§ ùªم اÄ∫ ظافتحالا الثم ررقت نأ§ ،ھمدع نم ةقايسلا

 ةقايسلا و ،ةثداëÑا ناlم ةلاح C`يغé وأ رارفلاب ةيئانëpا ةيلوؤسملا نم صلمتلا ةلواحمك

 174 ةداملا jk اÄ™لإ راشملا ثالثلا تالاëÑا jk اذك و ،ةردخم داوم وأ لوحكلا C`ثأت تحت

 نا§ ùªم يدمعلا C`غ لتقلاو ةميدتسملا ةLاعلاو يدمعلا C`غ حرëpا jk ةلثمتملاو ،ةرو§ذملا

 ùûلا تالاëÑا k˝اب jk اÄ#حاص ô∑إ اîعجرتو ،C`سلا طباوض ماßCحا  مدع و روãÄلا ب…سÅ كلذ

 مءالتي ال ةقايسلا ةصخرب ظافتحالا نأب اÄ™ف ىرتو ةC`طخ C`غ ةبكترملا ةفلا´oا اÄ™ف نوlت

 
 ظافتحإ لQب ةقلعتملا تامولعملا ل} غلبي نأ مايأ 7 لجأ لخاد كلملا ليك noع بجي...":=nي ام noعÜ¬سلا ةنودم نم 217 ةداملا صنت.42

 "ا'ليÀ¯˘ دصق ةصتö7ا ةيمو6õQا ةطلسلا o∆إ ھنع ةرداصلا تاررقملا عيمج و ةقايس ةصخرب
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 اقوطنم وأ تاررقملا نم ا´Xfl ةماعلا ةباينلا ھجوت " ھنأ òôع 237 ةداملا صنتو

 تزاح ùûلا ،ھقيبطتل ةرداصلا صوصنلل وأ نوناقلا اذL ماlحأل اذيفنت ةرداصلا ماlحألل

 خ9رات نم اموي )15( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ لخاد ةرادإلا ô∑إ ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق

 ."ررقملا رودص

 ةÑ˛او و ةميلس ةغايص نانمضتت ن`تداملا نأ ةلLو لوأل ھتظحالم نكمي ام نإ 

 ةطبترملا تالاlشإلا ضعÿˇ Åتت ةلمعتسملا تارابعلا  ÚC jkكأ  قيقدتلاب ھنأ الإ ،ةموîفمو

∫Äع بجوت 236 ةداملاف ،اòô جتلا ةرازو راعشإ كلملا ليكوî`ï ب لقنلاlةرداصلا تاررقملا ل 

 ماlحأ درجم تنا§ ولو ھنأ  Ëûعr امم ،تاررقملا كلت صخي اميف طرش يأ طßCشé ملو

 تاءارجإلا قيبطت òôع لمعé ةC`خألا هذL ،لقنلا ةرازو ô∑إ اÄî™جوت بجي ةيئاC ñÄ`غ ةيئادتبا

 حورطملا لاlشإلا نكل ،ةقايسلا تايدادج jk تافلا´oا ليéflpو طقنلا مصخك ةبجاولا

Lامدنع لمعلا ام ان éا ص´’لا وأ ةماعلا ةباينلا فنأتسo´و تاررقملا كلت فلاÁكلذ دع 

 ةرازو فرصتóس فيكف ،ةيئادتبالا ماlحألا 6kلت تاررقم فان˜تسالا ةمكحم نع ردصت

 ؟تايدادëpا jk ھنيمضت مت ام وحمو اîمصخ قبس ùûلا طقنلا عاجرإب موقتس لL ؟لقنلا

 ةرازو رعشr كلذ دعÁو فان˜تسالا لجأ رورم راظتنا ليكو òôع نأ ةداملا ةغايص نم Ëûعr مأ

 اLرعشr الو ةيئاñÄ اماlحأ تحبصأ نأ دعÅ فان˜تسالاب اÄ™ف نوعطملا C`غ تاررقملاب لقنلا

 ı≈ûاقتلا قح ةسرامم ن`فلاخملل Ëªسóي ùªح ،فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا مت ùûلا تاررقملاب

 .ةيئاñÄ ماlحألا حبصت ùªح رخآ ءارجإ يأ وأ طقنلا مصخ jk عرسóلا مدعو ن`تجرد òôع

 قوطنم وأ تاررقملا نم ا´Xfl ةباينلا ھجوت " ةرابع تنمضت دق 237 ةداملا امأ

 اÄ≠م دصقي ةماعلا ةباينلا ةرابع لîف  ،" ....ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق تزاح ùûلا ... ماlحألا

 ،ةرادإلا راعشإ ةمîم ھيلإ تدîع ùûلا 236 ةقباسلا ةداملا òôع ادامتعا هدحول كلملا ليكو

 ،فان˜تسالا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا اضيأ لمشé – ةماعلا ةباينلا – ةمل§ نأ مأ

 ةيئادتبالا ماlحألا صخي اميف ةرادإلا راعشإب موقي كلملا ليكو نإ ايقطنم غاسóسr ھنأل

 ءû≈\لا ةوقل ةزئاح حبصت فان˜تسالا لجأ ءاãÄنا;و ،فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا متي مل ùûلا

 ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق تزاح ن⁄و فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا مت ùûلا ماlحألا امأ ،ھب Û≈ûقملا

 ليكو فلlي نأ نكمي الف ،ةيناثلا ةجردلا مكاحم فرط نم ا�Äاغلإ وأ اLدييأت ق9رط نع
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 ن`قئاسلا ةلاحك ةيعامتجا ةاسأم قلخ ô∑إ يدؤيس اÄ∫ ظافتحالا نأ وأ ،ةلزانلا فورظو

  .مãÄقايس صخر òôع û≈\©عملا مîلخد فقوتي نيذلا ن`ينîملا

 jk 174 ةداملا ةءارق نأ كلذ C`سلا ةنودم دونب ضعjk Å ھتLاجو  حاßCقالا اذL دمتسèو       

 ظفتحت ال ةماعلا ةباينلا نأب اÄ≠م فشóسr ،ةنودملا سفن نم 229و 152 ةداملا قايس

 ءاغلإ وأ فيقوت وأ بòô HÑع ةنودملا اÄ™ف صنت ùûلا تالاëÑا عيمج jk ةقايسلا ةصخرب

 )2000(يفلأ نم ةمارغÅ بقاعòk: " rي ام ةرو§ذملا 152 ةداملا jk ءاج ثيحب ،ةقايسلا ةصخر

 ةوقل زئاح يåاضق ررقم ھقح jk ردص ص´∆ ل§ ،مLرد )8000(فالآ ةينامث ô∑إ مLرد

 عدوي مل ا�Äاغلإب وأ اÅflÑ#Ä وأ ةقايسلا ةصخر فيقوتب يرادإ رارق وأ ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا

  "....ھل ةددoÑا لاجآلا لخاد ،ةرادإلا ىدل ھب ةصا´ëا ةقايسلا ةصخر

 اذإ ،هالعأ 228 ةداملا ماlحأ نمءان„تسا" :òkي ام ةنودملا سفن نم 229 ةداملا jk ءاج مث      

 تامولعملا نإف ،يXوßCكلا لlش jk تامولعملا ليéflp نم نكمي ةقايسلا ةصخر لماح نا§

 اÄ™لإ راشملا ةقايسلا ةصخر فيقوتو ةقايسلاب نذإلاو ةقايسلا ةصخرب ظافتحالاب ةقلعتملا

 ةقايسلا ةصخرب ظافتحالا حبص9و ،لماëÑا اذòô Lع اîليéflp متي ،ةرو§ذملا ةداملا يـــــف

 ."عوضوم يذ C`غ ذئدنع
 

 Lmسلا ةنودم نم 237و 236 ةداملاب ةطبترملا ةيلاfشإلا - ك

 نم لقنلاو î`ïجتلا ةرازو jk ةلثمتملا ةرادإلا ن`كمت وL راعشإلا نم 6ôتبملا فدîلا نإ

 ةقلعتملا تامولعملا ةفا§ ليéflpو ،ةقايسلا ةصخر نم طقنلا بHÑ ةدعاق ليعفت

 ن`تداملل اقبط ةقايسلا ةصخر òôع لصاëÑا اLادأ ùûلا ةيفازëpاو ةيëÑاصتلا تامارغلاب

 ةفاlب هالعأ ةرادإلا راعشإ كلملا ليكو òôع عرشملا بجوأ كلذل ،C`سلا ةنودم نم 99و 37

 .ةنودملا نم 237و 236 ن`تداملا Û≈ªتقمب كلذو C`سلا ثداوح رضاحمب ةقلعتملا تامولعملا

 jk وأ ،ةماعلا ةباينلا لبق نم رضاoÑا ظفح ةلاح jk " ھنأ òôع 236 ةداملا صنتو

 òôع تضرع ةيضق عوضوم jk ت…ي ررقم يأ وأ ةنادإلاب وأ ةعÅاتملا مدعÅ ررقم رودص ةلاح

 òôع كلملا ليكو ھجوي ،ھقيبطتل ةرداصلا صوصنلل وأ نوناقلا اذL ماlحأل اذيفنت ،ةمكحم

 رداصلا ررقملا وأ ةعÅاتملا مدعÅ رارقلا قوطنمو ةفلا´oا رضحم نم ة´Xfl ةرادإلا ô∑إ روفلا

 ."نوناقلا اذL ماlحأل اقفو عبóتلاو ةëpاعملا لجأل ةمكoÑا نع
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 اقوطنم وأ تاررقملا نم ا´Xfl ةماعلا ةباينلا ھجوت " ھنأ òôع 237 ةداملا صنتو

 تزاح ùûلا ،ھقيبطتل ةرداصلا صوصنلل وأ نوناقلا اذL ماlحأل اذيفنت ةرداصلا ماlحألل

 خ9رات نم اموي )15( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ لخاد ةرادإلا ô∑إ ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق

 ."ررقملا رودص

 ةÑ˛او و ةميلس ةغايص نانمضتت ن`تداملا نأ ةلLو لوأل ھتظحالم نكمي ام نإ 

 ةطبترملا تالاlشإلا ضعÿˇ Åتت ةلمعتسملا تارابعلا  ÚC jkكأ  قيقدتلاب ھنأ الإ ،ةموîفمو

∫Äع بجوت 236 ةداملاف ،اòô جتلا ةرازو راعشإ كلملا ليكوî`ï ب لقنلاlةرداصلا تاررقملا ل 

 ماlحأ درجم تنا§ ولو ھنأ  Ëûعr امم ،تاررقملا كلت صخي اميف طرش يأ طßCشé ملو

 تاءارجإلا قيبطت òôع لمعé ةC`خألا هذL ،لقنلا ةرازو ô∑إ اÄî™جوت بجي ةيئاC ñÄ`غ ةيئادتبا

 حورطملا لاlشإلا نكل ،ةقايسلا تايدادج jk تافلا´oا ليéflpو طقنلا مصخك ةبجاولا

Lامدنع لمعلا ام ان éا ص´’لا وأ ةماعلا ةباينلا فنأتسo´و تاررقملا كلت فلاÁكلذ دع 

 ةرازو فرصتóس فيكف ،ةيئادتبالا ماlحألا 6kلت تاررقم فان˜تسالا ةمكحم نع ردصت

 ؟تايدادëpا jk ھنيمضت مت ام وحمو اîمصخ قبس ùûلا طقنلا عاجرإب موقتس لL ؟لقنلا

 ةرازو رعشr كلذ دعÁو فان˜تسالا لجأ رورم راظتنا ليكو òôع نأ ةداملا ةغايص نم Ëûعr مأ

 اLرعشr الو ةيئاñÄ اماlحأ تحبصأ نأ دعÅ فان˜تسالاب اÄ™ف نوعطملا C`غ تاررقملاب لقنلا

 ı≈ûاقتلا قح ةسرامم ن`فلاخملل Ëªسóي ùªح ،فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا مت ùûلا تاررقملاب

 .ةيئاñÄ ماlحألا حبصت ùªح رخآ ءارجإ يأ وأ طقنلا مصخ jk عرسóلا مدعو ن`تجرد òôع

 قوطنم وأ تاررقملا نم ا´Xfl ةباينلا ھجوت " ةرابع تنمضت دق 237 ةداملا امأ

 اÄ≠م دصقي ةماعلا ةباينلا ةرابع لîف  ،" ....ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق تزاح ùûلا ... ماlحألا

 ،ةرادإلا راعشإ ةمîم ھيلإ تدîع ùûلا 236 ةقباسلا ةداملا òôع ادامتعا هدحول كلملا ليكو

 ،فان˜تسالا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا اضيأ لمشé – ةماعلا ةباينلا – ةمل§ نأ مأ

 ةيئادتبالا ماlحألا صخي اميف ةرادإلا راعشإب موقي كلملا ليكو نإ ايقطنم غاسóسr ھنأل

 ءû≈\لا ةوقل ةزئاح حبصت فان˜تسالا لجأ ءاãÄنا;و ،فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا متي مل ùûلا

 ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق تزاح ن⁄و فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا مت ùûلا ماlحألا امأ ،ھب Û≈ûقملا

 ليكو فلlي نأ نكمي الف ،ةيناثلا ةجردلا مكاحم فرط نم ا�Äاغلإ وأ اLدييأت ق9رط نع
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 :ةــــــمتاخ

 لالخ نم يÁرغملا عرشملا نأةعضاوتملا ةساردلا هذL لالخ نم لوقلا نكمي اماتخو

 C`غملا  116.14 نوناق Û≈ªتقمب C`سلا ةنودمب قلعتملا 52.05 نوناق òôع ةلخدملا تاليدعتلا

 òôع C`سلا ةنودمل òkمعلا قيبطتلا اLزرفأ ùûلا تالاlشإلا زواجت ادLاج لواح ھل ممتملا و

 تقبس امك تاليدعتلا هذL نم مîم بناج jk اقفوم ناlف ، تاونس نامث رم òôع قرطلا

 زواجتل è≥kرشé لخدتل جاتحي لاز ام رخآلا بناëpا اميف ،ةساردلا هذL نßم jk ھيلإ ةراشإلا

 تاليدعتلا نم مغرلا òôع اîحرطت لازت ام و C`سلا ةنودم اîحرطت تنا§ ùûلا تالاlشإلا

 ةنودم تايضتقم ضعÅ عضول ھيلع انلمع يذلا مييقتلا اذL امو  ، افلاس اÄ™لإ راشملا

 ضßCعé تا;وعص دوجو òôع ليلد ë´`C اîل  اîصيحمتو òkمعلا قيبطتلا كحم C jk`سلا

 ةاعدم لlشèو  اøÄايضتقمل ميلسلا قيبطتلا jk مكëÑا ءاضق وأ ةماعلا ةباينلا ءاوس ءاضقلا

 C`سلا نوناق مكحت ùûلا ةينوناقلا ةناسßCلا د9وجتو ن`سحتل اقحال اLزواجت òôع لمعلل

 .عمتopا لخاد دارفألل يåاضقلا و يXوناقلا نمألا قيقحتل برغملاب

 ةنودم òôع تاليدعé لاخدإ ءانثأ ةيلومش ة;راقم دامتعا لالخ نم الإ ىéأتي نل اذLو      

 ءانثأ C`سلا ةنودم ماlحأ قيبطتب ةينعملا تاëpîاو ن`لعافلا عيمج كارشإ مورت C`سلا

 ةيC`سفت تاودنب صوصنلا هذL ةبكاومو ،ةينوناقلا صوصنلا عèراشم دادع⁄و ةغايص

 jkاlلا لlشلاب ةينوناقلا ةمولعملا رشXو عيمëpا فرط نم اÄ≠م دوصقملا مîفو اîمîف لîس©ل

 ن`ناوقلا دادعإب ةطبترملا ةيC`ضحتلا لامعألا نم مÄ≠يكمتو ن`سرامملا عيمëp ةحاتم نوlتل

 .اميلس اقيبطت ھقيبطتو يXوناقلا صنلا مîف C`س©تل
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 اياضقلا jk تبلا مدعو ةيعقاولا تا;وعصلل ارظن اñÄأشÅ ةرادإلا راعش⁄و اîعبóتب كلملا

 .ةبجاولا ةعرسلاب

 ليكو ركذب كلذو "ةماعلا ةباينلا" ةملlب دوصقملا ددحي نأ عرشملاب ا9رح نا§ كلذل 

 ةرازولا راعشإب افلlم كلملا ليكو لعجيف ،ھصخي اميف ل§ كلملل ماعلا ليكولاو كلملا

 متي مل ùûلاو ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوق تزاح ùûلا ةيئادتبالا ماlحألاو تاررقملل ةبس¶لاب

 ةيفان˜تسالا ةلحرملا jk كلملل ماعلا ليكولل رودلا سفن حنمي وأ ،فان˜تسالاب اÄ™ف نعطلا

 C`سلا ةنودم عرشم ةياغ k∑اتلاب ققحتتو ،هالعأ ةداملا تايضتقم ذيفنت ô∑إ برقألا وL ھنأل

 دعÅ راعشإلا متي مث ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوقل ةرداصلا تاررقملا باسóكاب انيLر كلذ لعج عم

 .كلذ
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 :ةــــــمتاخ

 لالخ نم يÁرغملا عرشملا نأةعضاوتملا ةساردلا هذL لالخ نم لوقلا نكمي اماتخو

 C`غملا  116.14 نوناق Û≈ªتقمب C`سلا ةنودمب قلعتملا 52.05 نوناق òôع ةلخدملا تاليدعتلا

 òôع C`سلا ةنودمل òkمعلا قيبطتلا اLزرفأ ùûلا تالاlشإلا زواجت ادLاج لواح ھل ممتملا و

 تقبس امك تاليدعتلا هذL نم مîم بناج jk اقفوم ناlف ، تاونس نامث رم òôع قرطلا

 زواجتل è≥kرشé لخدتل جاتحي لاز ام رخآلا بناëpا اميف ،ةساردلا هذL نßم jk ھيلإ ةراشإلا

 تاليدعتلا نم مغرلا òôع اîحرطت لازت ام و C`سلا ةنودم اîحرطت تنا§ ùûلا تالاlشإلا

 ةنودم تايضتقم ضعÅ عضول ھيلع انلمع يذلا مييقتلا اذL امو  ، افلاس اÄ™لإ راشملا

 ضßCعé تا;وعص دوجو òôع ليلد ë´`C اîل  اîصيحمتو òkمعلا قيبطتلا كحم C jk`سلا

 ةاعدم لlشèو  اøÄايضتقمل ميلسلا قيبطتلا jk مكëÑا ءاضق وأ ةماعلا ةباينلا ءاوس ءاضقلا

 C`سلا نوناق مكحت ùûلا ةينوناقلا ةناسßCلا د9وجتو ن`سحتل اقحال اLزواجت òôع لمعلل

 .عمتopا لخاد دارفألل يåاضقلا و يXوناقلا نمألا قيقحتل برغملاب

 ةنودم òôع تاليدعé لاخدإ ءانثأ ةيلومش ة;راقم دامتعا لالخ نم الإ ىéأتي نل اذLو      

 ءانثأ C`سلا ةنودم ماlحأ قيبطتب ةينعملا تاëpîاو ن`لعافلا عيمج كارشإ مورت C`سلا

 ةيC`سفت تاودنب صوصنلا هذL ةبكاومو ،ةينوناقلا صوصنلا عèراشم دادع⁄و ةغايص

 jkاlلا لlشلاب ةينوناقلا ةمولعملا رشXو عيمëpا فرط نم اÄ≠م دوصقملا مîفو اîمîف لîس©ل

 ن`ناوقلا دادعإب ةطبترملا ةيC`ضحتلا لامعألا نم مÄ≠يكمتو ن`سرامملا عيمëp ةحاتم نوlتل

 .اميلس اقيبطت ھقيبطتو يXوناقلا صنلا مîف C`س©تل
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 .يåانëpا تابثإلا jk " مãÄم òôع مãÄم " ةداîش "  ةيعجرملا رطاسملا دامتعال ةيتابثإلا ةميقلل

  :ھعم لءاسóن رمألا

    Lذخألا ءاضقلل زوجي ل Åشîلا ةداÿÑع ةيòô ملاãÄسا مأ مóداعبLرابتعا مدعو اLةليسو ا 

 ءاج ام ô∑إ تنأمطا اñÄوlب اîلوبق عوضوملا ةمكحم تللع ولو ،ة9رجزلا مكاoÑا مامأ تابثإ

∫Ä؟ھب تعنتقاو ا  

 نايدؤي لLو ؟نيدLاشك يXدملا قëÑاب بلاطملا وأ ةيÿÑلا ô∑إ عامتسالا زوجي لËª Lعمب

 ؟كلذ òôع ةينوناقلا ن`ميلا

 ضومغلا ءالجتسا و ةرو§ذملا تالاlشإلا حرط انم ةلواحم و تايطعملا هذL ءوض òôع     

 يدب¶س ،ھمدع نم ةداîشلا هذÄ∫ ذخألا تاLاجتاو فقاوم jk ضو´ëا نودو ،اîفنتكي يذلا

 ،يåانëpا تابثإلا jk اLدامتعا طورش نع ثيدëÑا لالخ نم صوص´ëا اذÄ∫ انرظن ةîجو

 òôع ةيÿÑلا ةداîش دامتعال ةيداملا طورشلا اÄ™ف ë7اعنس امîلوأ :jk ن`ترقف لالخ نم

 .تابثإ ةليسو§ ةداîشلا هذL لوبقل يونعملا طرشلل امÄ™ناث jk ˇ̨ونس امن©ب ،مãÄملا

   ةنادإ ليلدك ةيâAلا ةداNش دامتعال ةيداملا طورشلا :íÖوألا ةرقفلا

 فلم jk دLاشك ةيÿÑلا ô∑إ عامتسالا ةمكحملل نكمي ھنأ ،ھيلإ ةراشإلا بجت امم   

 òôع اLرفوت بجوتسé ةداîشلا هذÄ∫ ذخألل ھنأ C`غ ،اîمامأ ةضورعملا ة9رجزلا ةيضقلا

 ةرقفلا روحم لlش©س يذلا يونعملا طرشلا نع الضف _ ةيداملا طورشلا نم ةعومجم

  :k∑اتلا وحنلا òôع اLدرون ùûلاو - ةساردلا هذL نم ةيناثلا

 ىوعدلا jk ةيÿÑلل عامتسالا نكمي :ايندم افرط ابصتنم دLاشلا ةيÿÑلا نوlي الا :الوأ

 ھتفصو ،يXدملا قëÑاب بلاطمك وأ دLاشك ھتفصب يرجزلا ءاضقلا مامأ ةضورعملا ةيئانëpا

 لعفلا نع ررضلا BCجب بلاطملا ةفص ô∑إ لوحتي ھنوlل ةيÿÑلا ةفص ھنع يفنت ةC`خألا

  .مãÄملا نم ھلاط يذلا يمرëpا
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 مdeملا bcع" ةي#aلا " ̂يتشملا ةدا]ش

 باتو ةفارـــلا ذاتسألا

 السé ةيئادتبالا ةمك`àاب ضاق

 

      rا ةرطسملا نوناق دعëpانåرغملا يÁلا ن`ناوقلا نم يùû عم ،تابثإلا ة9رح أدبم تسرك 

 ةضورعملا ë_s7ا ريدقتل ةعساو ةطلس ı≈ûاقلل كßCي يذلا يXادجولا تابثإلا ماظنب ھط;ر

 نماضلا هرابتعاب ،ن`مختلاو كشلا òôع ال ن`قيلاو مزëpا òôع ھماlحأ Ëªبت ùªح ھيلع

 ةÂÑصمو ةîج نم عمتopا ةÂÑصم :ن`ترفانتم ن`تÂÑصم ن`ب نزاوتلا òôع ةظفاحملل

 .ىرخأ ةîج نم دارفألا

 مامأ ة9رجزلا ةداملا jk اعويش تابثإلا لئاسو ÚCكأ نم اÄ≠ع عرفتي ام و ةداîشلا BCتعé و    

 امب k∑دي دLاشلا نوlل ، امCL`غ و يÁاتكلا ليلدلا و فاßCعالا§ ىرخألا ةيئانëpا ةلدألا ةردن

 نوlيف ، هدض دوîشملا ô∑إ ھت…سX ىدم و عاï¥لا عåاقو صوصخب ھسفنب هدLاش ام وأ ھعمس

 .)1( ھتعانق ن9وlت ı≈û jkاقلل ادعاسم اLرود

 ايئاضق اÄ∫ لمعلا جرد ùûلا " ھب ىlتشملا " مãÄملا òôع " ةيÿÑلا " يlتشملا ةداîش نأ C`غ    

jk قف اشاقن تراثأ ،اياضقلا نم ةعومجمîع ايئاضقو ايòô ةبس¶لاب رمألا ھيلع ام رارغ 

 
 ددعلا ةمكاحم ةلجمب روش°م لاقم " ي:ان6Àا تابثإلا => " مi~م noع مi~م ةدا'ش " ةيعجرملا رطاسملا دامتعا طورش" : باتو ةفارلا _ 1

16 . 
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 .يåانëpا تابثإلا jk " مãÄم òôع مãÄم " ةداîش "  ةيعجرملا رطاسملا دامتعال ةيتابثإلا ةميقلل

  :ھعم لءاسóن رمألا

    Lذخألا ءاضقلل زوجي ل Åشîلا ةداÿÑع ةيòô ملاãÄسا مأ مóداعبLرابتعا مدعو اLةليسو ا 

 ءاج ام ô∑إ تنأمطا اñÄوlب اîلوبق عوضوملا ةمكحم تللع ولو ،ة9رجزلا مكاoÑا مامأ تابثإ

∫Ä؟ھب تعنتقاو ا  

 نايدؤي لLو ؟نيدLاشك يXدملا قëÑاب بلاطملا وأ ةيÿÑلا ô∑إ عامتسالا زوجي لËª Lعمب

 ؟كلذ òôع ةينوناقلا ن`ميلا

 ضومغلا ءالجتسا و ةرو§ذملا تالاlشإلا حرط انم ةلواحم و تايطعملا هذL ءوض òôع     

 يدب¶س ،ھمدع نم ةداîشلا هذÄ∫ ذخألا تاLاجتاو فقاوم jk ضو´ëا نودو ،اîفنتكي يذلا

 ،يåانëpا تابثإلا jk اLدامتعا طورش نع ثيدëÑا لالخ نم صوص´ëا اذÄ∫ انرظن ةîجو

 òôع ةيÿÑلا ةداîش دامتعال ةيداملا طورشلا اÄ™ف ë7اعنس امîلوأ :jk ن`ترقف لالخ نم

 .تابثإ ةليسو§ ةداîشلا هذL لوبقل يونعملا طرشلل امÄ™ناث jk ˇ̨ونس امن©ب ،مãÄملا

   ةنادإ ليلدك ةيâAلا ةداNش دامتعال ةيداملا طورشلا :íÖوألا ةرقفلا

 فلم jk دLاشك ةيÿÑلا ô∑إ عامتسالا ةمكحملل نكمي ھنأ ،ھيلإ ةراشإلا بجت امم   

 òôع اLرفوت بجوتسé ةداîشلا هذÄ∫ ذخألل ھنأ C`غ ،اîمامأ ةضورعملا ة9رجزلا ةيضقلا

 ةرقفلا روحم لlش©س يذلا يونعملا طرشلا نع الضف _ ةيداملا طورشلا نم ةعومجم

  :k∑اتلا وحنلا òôع اLدرون ùûلاو - ةساردلا هذL نم ةيناثلا

 ىوعدلا jk ةيÿÑلل عامتسالا نكمي :ايندم افرط ابصتنم دLاشلا ةيÿÑلا نوlي الا :الوأ

 ھتفصو ،يXدملا قëÑاب بلاطمك وأ دLاشك ھتفصب يرجزلا ءاضقلا مامأ ةضورعملا ةيئانëpا

 لعفلا نع ررضلا BCجب بلاطملا ةفص ô∑إ لوحتي ھنوlل ةيÿÑلا ةفص ھنع يفنت ةC`خألا

  .مãÄملا نم ھلاط يذلا يمرëpا
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 دعÅ ھل زوجي ال ةفصلا هذÄ∫ ةمكoÑا ھيلإ عمتسé يذلا دLاشلا و ،غåاس ليلعتل اîحرطت

 ال دLاشك ھتفصل ىقبت ة9ولوألا نأ املع ،يXدملا قëÑاب ةبلاطملل اîمامأ بصت¶ي نأ كلذ

 ةبصتنملا ةيÿÑلا ةداîش دامتعا نكمي ال " : ھنأل )5( " يXدم فرطك باصتنالا ھلوخت

  . )6("يXدملا قëÑاب ةبلاطملل

  :نأب تضق ùûلاو ةيلاتلا تارارقلا كلذك ركذن ،لاونملا اذòô Lع تراس ùûلا تارارقلا نمو

 ةيفا§ ةلدأ دوجو مدع و باصتغالا و فاطتخالا ùûيانëp ةي¶9وlتلا رصانعلا زاربإ مدع "

 ال ةيÿÑلا تاح9رصت نأ و ةصاخ ، ليلعتلا صقان ةنادإلاب ı≈ûاقلا ةمكoÑا رارق لعجي

éتعBC epع اليلدو ةòô اتملا عوضوم لاعفألا توبثÅأل ةعñÄاب ةبلاطمك ت…صتنا اëÑدملا قXي 

 . )7( " عاï¥لا jk افرط تحبصأ و

 لوبق مت ن`ح jk ةينوناقلا ن`ميلا ا�Äادأ دعÅ ةيÿÑلا ةداîش دمتعé نأ ةمكحملل س©ل"  

 ة9وق نئارقب ةيÿÑلا تاح9رصت ز9زعé نم دب الو ،يXدملا قëÑاب ةبلاطمك اÄ#يصنت

 . )8("ةطبضنمو

 باصتغالل اîضرعتب يXدملا قëÑاب ةبلاطملا ةيÿÑلا تاح9رصت òôع ادامتعا مãÄملا ةنادإ"

 . )9( "ھمادعXال ا9زاوم اصقان اليلعé اLرارق ةمكoÑا ھب تللع ام لعجي

   Lتنا§ ن⁄و اذ Åةيئاضقلا تارارقلا ضع éش`C إ∑ô ش نأîاب بلاطملا ةداëÑدملا قX6ب¶ي يk 

 ال ھنأل ،اÄ™ف ةدمتعملا اياضقلا لثم jk ةجتنم اLرابتعال ليمن ال ùûلاو ،نئارقب ةززعم نوlت نأ

 
 .  1/2010 /15400 ددع =Oنج فلملا عوضوم 30/12/2010 خ3راتب رداصلا  9  / 1829 ددع رارقلا _ 5
 . روش°م Ü¬غ ، 27/03/2002 خ3راتب رداصلا  ي:ان6Àا فلملا عوضوم /750 مقر ي:ان6Àا رارقلا _6
 تارارق ةرشX ةلجمب روش°م ، 5067/6/3/2013 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 26/06/2013 خ3راتب رداصلا 751 ددع رارقلا _ 7

 . اiˆلي ام و 24 : ص ، 14 ءز6Àا 3 ةسلس ) ةيئان6Àا ةفرغلا( ضقنلا ةمكحم
 يدانل ةيjرغملا  ةلöÀاب روش°م ، 1197/6/3/2011 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 21/12/2011 خ3راتب رداصلا 1239/3 مقر رارقلا _ 8

 . اiˆلي ام و 206 : ص ، áÜ 2012نجد /1 ددعلا ، ءاضيبلا رادلا ةاضق
 تارارق ةرشX ةلجمب روش°م ، 6330/6/3/0122 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 26/06/2013 خ3راتب رداصلا 751 ددع رارقلا _ 9

 . اiˆلي ام و 24 : ص ، 14 ءز6Àا 3 ةسلس) ةيئان6Àا ةفرغلا( ضقنلا ةمكحم
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 ددح عرشملا نأ ساسأ òôع ،كلذك ھني…نس ام قفو اÄ∫ ذخألا jk عسوتلا 6kب¶ي الف     

 :طقف سان˜تسالا لي…س òôع مÄ™لإ عامتسالا لعج و ن`ميلا ءادأ نم نوفعملا صا´∆ألا

 مÄ™لع موoÑlا وأ ةنس رشع ةتس  اوغلبي نيذلا نورصاقلا و ھعورف و ھلوصأ و مãÄملا جوز

Å2( ةيئانج ة;وقع( . 

 ھيلإ عامتسالا زوجي ،يXدملا قëÑاب ابلاطم بصت¶ي مل يذلا ةيÿÑلاف كلذ ءوض òôعو     

 ةن9رق اLرابتعاب ردحب اLذخأ 6kب¶ي ھتداîش نأ الإ ،ةينوناقلا ن`ميلا ھئادأ دعÅ دLاشك

 أدبمل اراضحتسا   _ ھنايب يéأيس امك _ اLدضعr ام دوجو دنع الإ تابثإلا jk ةلعاف نوlت

  .هدض تابثإ ليلد بايغو مãÄملا راlنإ دنع ةءاBCلا وL لصألا

 ىوعدلا jk فرط يXدملا قëÑاب بلاطملا " :نأ òôع ضقنلا ةمكoÑ رارق jk ددصلا اذjk L درو

 ادLاش هرابتعا الو دوîشلل ةدعملا ةعاقلا نم ھجارخإل ةجاح الف كلذب و ةعÅاتلا ةيندملا

 .)3( " ةداîشلا ن`مي ءادأب ھمازل⁄و

 مامأ مãÄم ح9رصت òôع مãÄملا ةنادإ jk ةمكoÑا تدمتعا " : ھنأب ھيف ءاج لثامم رارق jkو   

 يXدملا قëÑاب بلاطم تقولا سفن jk وL يذلا ةيÿÑلا ح9رصت òôعو ةيئاضقلا ةطباضلا

 )4( " ليلعتلا صقان اîمكح نوlي ، ةيئانج ةيضقلا نأ و ةصاخ راوطألا عيمج jk هراlنإ مغر

. 

 ادLاش ھتفصب ةيÿÑلا ô∑إ عامتسالا نوناقلا عنمي ال " :ھنأب لثامم رارق jk درو امك   

 وأ اLاوحفل تنأمطا ùªم ھتداîشÅ ذخأت نأ ةمكحمللو ، ةينوناقلا ن`ميلا ھئادأ ةط9رش

 
 اذك و مsرمع نم ةرشع ةنماثلا اوغلبي مل نيذلا ن3رصاقلا دا'ش عمس˘ " : ھنأ noع ج م ق نم 5 و 4 _3 / 123 ةداملا تصن _ 2

 . ن¬مي نود ةيئانج ةjوقع≠ مiˆلع موöõQا صاÙ7ألا

 . ن¬ميلا ءادأ نم ھجوز و ھعورف و مi~ملا لوصأ ىفع«

 . " ةدا'شلا ءادأ نم مورحم وأ ةيلsألا دقاف وأ ا4iم ىفعم صÙ7 نم ن¬ميلا ءادأ نالطبلل ابÚس دع« ال

 : جودزملا ددعلا ةاضقلا ةطبارب روش°م ، 8669 مقر فلملا عوضوم 11/04/1984 خ3راتب رداصلا 3272 مقر ةيئان6Àا ةفرغلا رارق _3

 . اiˆلي ام و 78 : ص ، 1987 سرام / 21_20
 : جودزملا ددعلا ةاضقلا ةطبارب روش°م ، 64746 مقر فلملا عوضوم 28/05/1979 خ3راتب رداصلا  22 س 937 مقر ي:ان6Àا رارقلا _ 4

 . اiˆلي ام و 72 : ص ، 21 ةنسلا  1985 سرام / 13_12
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 دعÅ ھل زوجي ال ةفصلا هذÄ∫ ةمكoÑا ھيلإ عمتسé يذلا دLاشلا و ،غåاس ليلعتل اîحرطت

 ال دLاشك ھتفصل ىقبت ة9ولوألا نأ املع ،يXدملا قëÑاب ةبلاطملل اîمامأ بصت¶ي نأ كلذ

 ةبصتنملا ةيÿÑلا ةداîش دامتعا نكمي ال " : ھنأل )5( " يXدم فرطك باصتنالا ھلوخت

  . )6("يXدملا قëÑاب ةبلاطملل

  :نأب تضق ùûلاو ةيلاتلا تارارقلا كلذك ركذن ،لاونملا اذòô Lع تراس ùûلا تارارقلا نمو

 ةيفا§ ةلدأ دوجو مدع و باصتغالا و فاطتخالا ùûيانëp ةي¶9وlتلا رصانعلا زاربإ مدع "

 ال ةيÿÑلا تاح9رصت نأ و ةصاخ ، ليلعتلا صقان ةنادإلاب ı≈ûاقلا ةمكoÑا رارق لعجي

éتعBC epع اليلدو ةòô اتملا عوضوم لاعفألا توبثÅأل ةعñÄاب ةبلاطمك ت…صتنا اëÑدملا قXي 

 . )7( " عاï¥لا jk افرط تحبصأ و

 لوبق مت ن`ح jk ةينوناقلا ن`ميلا ا�Äادأ دعÅ ةيÿÑلا ةداîش دمتعé نأ ةمكحملل س©ل"  

 ة9وق نئارقب ةيÿÑلا تاح9رصت ز9زعé نم دب الو ،يXدملا قëÑاب ةبلاطمك اÄ#يصنت

 . )8("ةطبضنمو

 باصتغالل اîضرعتب يXدملا قëÑاب ةبلاطملا ةيÿÑلا تاح9رصت òôع ادامتعا مãÄملا ةنادإ"

 . )9( "ھمادعXال ا9زاوم اصقان اليلعé اLرارق ةمكoÑا ھب تللع ام لعجي

   Lتنا§ ن⁄و اذ Åةيئاضقلا تارارقلا ضع éش`C إ∑ô ش نأîاب بلاطملا ةداëÑدملا قX6ب¶ي يk 

 ال ھنأل ،اÄ™ف ةدمتعملا اياضقلا لثم jk ةجتنم اLرابتعال ليمن ال ùûلاو ،نئارقب ةززعم نوlت نأ

 
 .  1/2010 /15400 ددع =Oنج فلملا عوضوم 30/12/2010 خ3راتب رداصلا  9  / 1829 ددع رارقلا _ 5
 . روش°م Ü¬غ ، 27/03/2002 خ3راتب رداصلا  ي:ان6Àا فلملا عوضوم /750 مقر ي:ان6Àا رارقلا _6
 تارارق ةرشX ةلجمب روش°م ، 5067/6/3/2013 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 26/06/2013 خ3راتب رداصلا 751 ددع رارقلا _ 7

 . اiˆلي ام و 24 : ص ، 14 ءز6Àا 3 ةسلس ) ةيئان6Àا ةفرغلا( ضقنلا ةمكحم
 يدانل ةيjرغملا  ةلöÀاب روش°م ، 1197/6/3/2011 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 21/12/2011 خ3راتب رداصلا 1239/3 مقر رارقلا _ 8

 . اiˆلي ام و 206 : ص ، áÜ 2012نجد /1 ددعلا ، ءاضيبلا رادلا ةاضق
 تارارق ةرشX ةلجمب روش°م ، 6330/6/3/0122 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 26/06/2013 خ3راتب رداصلا 751 ددع رارقلا _ 9

 . اiˆلي ام و 24 : ص ، 14 ءز6Àا 3 ةسلس) ةيئان6Àا ةفرغلا( ضقنلا ةمكحم
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 ةGÑ دكؤت ةقسانتمو ةمflp¶م نئارقب ةززعم ةداîشلا هذL نوlت نأ ن`عتي كلذ;و   

 هذL تنا§ ùªمف ھيلعو ،ةدرجمو ةديحو ةداîشلا هذL نوlت ال يأ ،رخآلا مãÄملل بوس¶ملا

 ص´’لل لعفلا تابثإل ةلباق C`غ ةتباث عåاقو نم ةدمتسم س…للا نم ةيلاخو ة9وق نئارقلا

  .ھب ھجاوملا

 مÄ™لع ةضورعملا تابثإلا لئاسو فلتخم ريدقت jk ةيحالصلا لما§ رجزلا  ةاضقل " :ھنأل   

 نم ةدمتسمو س…للا نم ةيلاخو ة9وق نئارقلا هذL تنا§ ùªم ةيئاضقلا نئارقلا اãÄلمج نمو

 .)11( " سكعلا تابثإ لبقت الو ن`قيب ةتباث عåاقو

 نمض لخدي كلذ نأو ،نئارقلاب دوîشلا ةداîش معدي نأ عوضوملا ı≈ûاقل نكمي" :ھنألو   

 . )òô" )12عألا سلopا ةباقر اÄ™لإ دتمت ال ùûلا ة9ريدقتلا ھتطلس

 امم مãÄملا فرط نم ھباlترا و يمرëpا لعفلا عوقو ليلد ةمكoÑا صلختسé " :ھنأ امك   

rشîشلا ھب دîايئادتبا دو Åيمي دع≠Äكم9و ةينوناقلا م≠Äنأ ا éنم جت¶تس Lشلا هذîةن9رق ةدا 

 عوضوم ةحنëpا نأ املاط ،اÄ™لإ تنأمطا ùªم اÄ∫ ذخألا قح ةمكحملل نكمي ةنادإلاب ة9وق

 امب لئاسولا ةفاlب اøÄابثإل لاopا ˇflف لب ةنيعم لئاسو اøÄابثإل نوناقلا طßCشr مل ةعÅاتملا

jk 13( "نئارقلا كلذ(. 

 اîضرعé اîلالخ نم دكؤت ùûلا ةيÿÑلا تاح9رصت òôع ةîج نم ةمكoÑا دامتعا " :نأو   

 ةلزانلاب ةطيoÑا نئارقلاو فورظلا ھبذكت ةضراعلا راlنإ اLرابتعا ىرخأ ةîج نمو فنعلل

 
  : ىدل روش°م 5933/2007 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 15/10/2008 خ3راتب رداصلا 1680/8 مقر رارقلا _ 11

 ن¬تداملا => ةيئاضقلا و ةينوناقلا نئارقلا : لوألا ءز6Àا " noعألا سلöÀا تاداi~جا لالخ نم تابثإلا لئاسو " : ةيادوs نس6õا

 .اiˆلي ام و 39 : ص ، o  2011∆وألا ةعبطلا  طاjرلا ملقلا راد ةعبطم " ةيندملا و ةيئان6Àا

 و 63 : ص ، عجرملا سفنب روش°م 7154/6/5/2007 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 21/10/2009 خ3راتب رداصلا 1729/5 مقر رارقلا _

 . اiˆلي ام
 : ص ، عجرملا سفنب روش°م 6/5/2008 /12969 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 09/12/2009 خ3راتب رداصلا 2119/5 مقر رارقلا _13
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 6kب¶ي الف ،دحاو ص´∆ jk دLاشلاو يXدملا قëÑاب بلاطملا ùûفص عمتجت نأ روصتي

  ." دLاشلا يXدملا قëÑاب بلاطملا ةداîش " دامتعال " دLاشلا ةيÿÑلا " ءان„تسالا jk عسوتلا

 ن`ميلا يدؤي الف k∑اتلا;و ،فرطك ةيضقلا jk ھيلإ عمتسr يXدملا قëÑاب بلاطملا نأل    

 نم ن`ميلا ءادأ نأل .اÄ#بسÅ نالطبلل اضرعم نوlي ال مكëÑاف ا�Äادأ لاح jk ھنكل ،ةينوناقلا

   .)10( اÄ™لع Ëûبملا مكëÑا لطبي ال ا�Äادأب مزلم C`غ دLاش

 ةنادإ ليلدك ةيÿÑلا ةداîش رابتعا نأشÅ ھيلإ ليمن يذلا ضقنلا ةمكحم هاجتا jk لعلو

 م ق نم 287 ةداملا تايضتقمو مflp¶ي ،صوص´ëا اذÄ∫ يXدملا فرطلا ةداîش داعبóساو

  .ةلداعلا ةمكاoÑا تانامض سرك9و ،ج

 الأ يأ :امîعدت ىرخأ es7و نئارقب ةززعم دLاشلا ةيÿÑلا تاح9رصت نوlت نأ :ايناث

 دوîشملل لاعفألا تابثإ jk اLدامتعا نكمي ال ةدرجم تنا§ ùªمف ،ةدرجم ةداîش نوlت

 نئارقو 6s7ب ةمعدملا C`غو ةدرopا ةيÿÑلا تاح9رصت ô∑إ نو§رلا 6kب¶ي ال كلذ;و .هدض

 .انعم رم امك ةءاBCلا وL لصألا دامتعا ن`عتيف مãÄملا راlنإ ةلاح jk ،اLدضعé ىرخأ

 
 وأ ا4iم ىفعم صÙ7 نم ن¬ميلا ءادأ نالطبلل ابÚس دع« ال  " : نـأب  ج م ق نم 123 ةداملا نم ةÜ¬خألا ةرقفلا => دصلا اذs => درو _10

 . " ةدا'شلا ءادأ نم مورحم وأ ةيلsألا دقاف

 اiˆلإ راشملا لاوحألا Ü¬غ => نالطبلا Ü¬ثأ اذإ " : ھنأ noع تصن deلا نوناقلا سفن نم 324 ةداملا اôiددحف نالطبلا ةرطسم صوصخب و

 لاطبإب امكح ردصت نأ ، فارطألا و  ةماعلا ةباينلا o∆إ عامتسالا دع≠ ، ةيضقلا اiˆلإ ةلاöõا ةمكحملل نكميف ، هالعأ 227 ةداملا =>

 . نالطبلاب ةjوشم اáÜsتع˘ deلا قئاثولا

 طوقس ةلئاط تحت كلذ و ، ىوعدلا عوضوم => مi~ملا قاطنãسا لبق ةدحاو ةعفد فارطألا نم ةراثملا لاطبإلا تابلط مدقت نأ بجي

 .ا'ميدقت => ق6õا

 اح3رص لزانتلا اذs نوQي نأ بجي و ، طقف مõ~i˜صمل الإ اررقم نكي مل اذإ نالطبلاب عفدلاب  كسمتلا نع اولزانãي نأ فارطألل نكمي

 . ةينوناق ةفصب ھئاعدتسا دع≠ وأ ھيماحم روضحب الإ مi~ملا لزانت لبقي ال و ،

 . طبضلا ةباتكب ا'ظفحب  رمأت و ، تاشقانملا نم اõYi¯≠ حرصت نأ بجيف ، طقف تاءارجإلا ضع≠ لاطبإ noع ةمكöõا ترصتقا اذإ

 . هالعأ 213 ةداملا تايضتقم ذئدنع قبطت و

 ناQمإلاب ھنأ تأترا اذإ ، =nيمكت قيقحت ءارجإب رمأت ةمكöõا نإف ، اضع≠ وأ الك ةقحاللا تاءارجإلا نالطب o∆إ ءارجإلا نالطب ىدأ اذإ

 نأش => ، ءاضتقالا دنع و ، كلذ noع ةوالع تÚت و ،  ةماعلا ةباينلا o∆إ ةيضقلا ةمكöõا ليحت ، سكعلا ةلاح =>و . نالطبلا كرادت

  . " ةيئاضقلا ةبقارملا وأـ يطايتحالا لاقتعالا
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 ةGÑ دكؤت ةقسانتمو ةمflp¶م نئارقب ةززعم ةداîشلا هذL نوlت نأ ن`عتي كلذ;و   

 هذL تنا§ ùªمف ھيلعو ،ةدرجمو ةديحو ةداîشلا هذL نوlت ال يأ ،رخآلا مãÄملل بوس¶ملا

 ص´’لل لعفلا تابثإل ةلباق C`غ ةتباث عåاقو نم ةدمتسم س…للا نم ةيلاخو ة9وق نئارقلا

  .ھب ھجاوملا

 مÄ™لع ةضورعملا تابثإلا لئاسو فلتخم ريدقت jk ةيحالصلا لما§ رجزلا  ةاضقل " :ھنأل   

 نم ةدمتسمو س…للا نم ةيلاخو ة9وق نئارقلا هذL تنا§ ùªم ةيئاضقلا نئارقلا اãÄلمج نمو

 .)11( " سكعلا تابثإ لبقت الو ن`قيب ةتباث عåاقو

 نمض لخدي كلذ نأو ،نئارقلاب دوîشلا ةداîش معدي نأ عوضوملا ı≈ûاقل نكمي" :ھنألو   

 . )òô" )12عألا سلopا ةباقر اÄ™لإ دتمت ال ùûلا ة9ريدقتلا ھتطلس

 امم مãÄملا فرط نم ھباlترا و يمرëpا لعفلا عوقو ليلد ةمكoÑا صلختسé " :ھنأ امك   

rشîشلا ھب دîايئادتبا دو Åيمي دع≠Äكم9و ةينوناقلا م≠Äنأ ا éنم جت¶تس Lشلا هذîةن9رق ةدا 

 عوضوم ةحنëpا نأ املاط ،اÄ™لإ تنأمطا ùªم اÄ∫ ذخألا قح ةمكحملل نكمي ةنادإلاب ة9وق

 امب لئاسولا ةفاlب اøÄابثإل لاopا ˇflف لب ةنيعم لئاسو اøÄابثإل نوناقلا طßCشr مل ةعÅاتملا

jk 13( "نئارقلا كلذ(. 

 اîضرعé اîلالخ نم دكؤت ùûلا ةيÿÑلا تاح9رصت òôع ةîج نم ةمكoÑا دامتعا " :نأو   

 ةلزانلاب ةطيoÑا نئارقلاو فورظلا ھبذكت ةضراعلا راlنإ اLرابتعا ىرخأ ةîج نمو فنعلل

 
  : ىدل روش°م 5933/2007 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 15/10/2008 خ3راتب رداصلا 1680/8 مقر رارقلا _ 11

 ن¬تداملا => ةيئاضقلا و ةينوناقلا نئارقلا : لوألا ءز6Àا " noعألا سلöÀا تاداi~جا لالخ نم تابثإلا لئاسو " : ةيادوs نس6õا

 .اiˆلي ام و 39 : ص ، o  2011∆وألا ةعبطلا  طاjرلا ملقلا راد ةعبطم " ةيندملا و ةيئان6Àا

 و 63 : ص ، عجرملا سفنب روش°م 7154/6/5/2007 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 21/10/2009 خ3راتب رداصلا 1729/5 مقر رارقلا _

 . اiˆلي ام
 : ص ، عجرملا سفنب روش°م 6/5/2008 /12969 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 09/12/2009 خ3راتب رداصلا 2119/5 مقر رارقلا _13
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 بجوتسملا ةينوناقلا طورشلا قفو ةداîشلا هذL ىدؤت نأ وLو :ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ :اثلاث

 دوîشلا òôع ةادانملا متت ةمكoÑا نم مãÄملا قاطنóسا نم ءاãÄنالا دعبف ،دLاشلا jk اLرفاوت

 ھنسو û≈÷´’لا ھمساو òkئاعلا ھمسا :ھت9وL نع دLاش ل§ رسفتسèو ،ادحاو ادحاو

 تنا§ اذإ امو ،ةيلصألا ھتذخف و ھتليبق نع ،ءاضتقالا دنعو ،ھتماقإ لحمو ھتنîمو ھتلاحو

 وأ ةقالع ةيأ ھب ھط;رت تنا§ وأ لمع ةقالع وأ امãÄجردو ةرLاصم وأ ةبارق مãÄملاب ھط;رت

 òôتتو .ةداîشلا ءادأ ةيلLأ نم امورحم نا§ اذإ امع ھلاؤس عم .ةموصخ وأ ةوادع امÄ≠يب

 .روزلا ةداîش òôع ةبقاعملاب ةيضاقلا ةينوناقلا تايضتقملا ن`ميلا ھئادأ لبق ھيلع

 123 ةداملاب ةدراولا ةغيصلا بسح ةينوناقلا ن`ميلا دLاشلا يدؤي ةداîشلاب ءالدإلا لبق و

 :k∑اتلا§ )نوناقلا سفن نم 331 ةداملا نم اÄ™لع لاoÑا( ج م ق نم

 ال نأو قëÑا ل§ قëÑا لوقأ نأو ،فوخ الو دقح نودب دîشأ نأ òôع ميظعلا vاب مسقأ "

 ." قëÑا الإ دîشأ

 ةادؤملا k® انوناق ةBCتعملا ةداîشلا نأل ،ءاضقلا مامأ الإ ةداîشلا هذL روصتي الف كلذ;و      

 ةادؤملا تاح9رصتلا نألو ،ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ دعÅ مكëÑا ءاضق وأ قيقحتلا ı≈ûاق مامأ

 ةميق ô∑إ ô˝رت ال تاح9رصت درجم نوlت نأ ودعé ال ،يديîمتلا ثحبلا رضحمب ايديîمت

 .ةداîشلا عXاوم اÄ™ف ىرحتي الو ةينوناق ن`مي نود ىدؤت اñÄو§ ةداîشلا

 jk تابثإلا لئاسو نم دعùû éلا ةداîشلا " :نأب ضقنلا ةمكoÑ رارق jk ددصلا اذjk L درو    

 دعÅ مكëÑا ةأيL وأ قيقحتلا ı≈ûاق مامأ اô ∫Ä∑دي ùûلا تاح9رصتلا كلت k® ،يåانëpا ناديملا

 òôع ةنعاطلا ةنادإب ا�Äاضق jk تدمتعا امل ةمكoÑا نإف اذîل و ،ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ

 C`غ òôع اLءاضق ت¶ب دق نوlت ،رو§ذملا وحنلا òôع مÄ™لإ عمتسr مل صا´∆أ تاح9رصت

 . )17( " ضقنلل اLرارق تضرعو ساسأ

 هذL نوlت نأ Û≈ûتقي :حوضولاف :ةرقتسمو ةكسامتم ةÑ˛او ةداîش نوlت نأ :اعÅار

 اÄ∫ ذخألل مîم طرش اذL و ،ضومغ ال و اÄ™ف س…ل ال ةلالدلا ةÑ˛او ةح9رص ةداîشلا

 
 . روش°م Ü¬غ ، 01/12/1983 خ3راتب رداصلا 13269 ددع =Oنج فلملا عوضوم رارقلا _ 17
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 نمض لخدي كلذ ل§ .ھتجوز عم تافالخ دوجو اîلالخ نم دكؤي ùûلا ھتاح9رصت اÄ≠مو

 . )14( " اÄ™لع òôعألا سلجملل ةباقر ال ùûلا اãÄطلسو اøÄاعانق

 تدمتعا امل " :ھنأب ھلوقب ةدرopا ةيÿÑلا ةداîش ءاضقلا دعبóسا كلذ ءوض òôع    

 òôع ةنادإلاب اãÄعانق Ëûبت نأ نود ةيÿÑلا تاح9رصت درجم òôع نعاطلا اãÄنادإ jk ةمكoÑا

 نوlي لامتحا وأ ضومغ وأ س…ل يأ اãÄلالد C jk`ثت الو اينوناق ةددحمو ةيفا§ ةيتوبث لئاسو

 ءاج يذلا ضقنلا ةمكoÑ رخآ ارارق ادكؤي ام وLو . )15( " ھمادعXال يزاوملا ليلعتلا صقان

 . )16( " ةطبضنمو ة9وق نئارقب ةيÿÑلا تاح9رصت ز9زعé نم دب ال " :ھنأب ھيف

   Lاذ rعËû ش نأîتشملا ةداlغ ي`C دحو يفكت ال ةن9رق وأ ليلدب ةززعملاLامن⁄و ،ةنادإلل ا 

 يlتشملا نم اô ∫Ä∑دملا ةداîشلا هذL نßCقت نأ ،ةنادإلا jk انوناق ةلعافلا ةلدألا نم اLرابتعال

Åشîت دق ىرخأ تاداlإ ةفاضإلاب ،ن9رخآ ن`كتشم نم ةرداص نو∑ô لا ةلدألاو نئارقلاùû 

 يذلا مالكلا نع الضف ،اîل ترفوت ùûلا قئاثولاو تادنóسملا لالخ نم ةمكحملل ترفوت

 ةمكحملل نكم9و ھليéflp مت يذلاو ،ةمكاoÑا تاسلج ءانثأ ن`مãÄملا وأ مãÄملا نم تلفنا

 .ةنادإلل ةرفوتملا ةلدألا ةنزاوم دنع ھيلع دانóسالا

 اîمعدت ىرخأ نئارقب ةززعملا C`غ ةدرopا تافاßCعالا òôع Ëªبت ال ةيئانëpا ماlحألا نأل     

 ال ھسفن òôع ص´’لا ةداîش نأ املاطو  .C`غلا دض وأ سفنلا دض فاßCعالا اذL نا§ ءاوس

éشlي نأ بلطتي امن⁄و ةنادإلل اليلد لlوأ باب نمو ھنإف ،ىرخأ ةلدأب امعدم نو∑ô ت الأlنو 

     .هC`غ دض تابثإ ليلد ٍيlتشم نع ةرداص ةدحاو ةداîش

 
 : ص ، عجرملا سفنب روش°م 15229/6/5/2008 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 11/11/2008 خ3راتب رداصلا 1919/5 مقر رارقلا _ 14

 . اiˆلي ام و 75
 ةعفارملا ةلجمب روش°م 3/1/1996 /14734 ددع ي:ان6Àا فلملا عوضوم 21/04/1999 خ3راتب رداصلا 1147/1 مقر رارقلا _ 15

  . اiˆلي ام و 170 : ص ، 15 و 14 ددعلا
 ةيjرغملا  ةلöÀاب روش°م ، 1197/6/3/2011 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 21/12/2011 خ3راتب رداصلا 1239/3 مقر رارقلا _ 16

 . اiˆلي ام و 206 : ص ، áÜ 2012نجد /1 ددعلا ، ءاضيبلا رادلا ةاضق يدانل
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 بجوتسملا ةينوناقلا طورشلا قفو ةداîشلا هذL ىدؤت نأ وLو :ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ :اثلاث

 دوîشلا òôع ةادانملا متت ةمكoÑا نم مãÄملا قاطنóسا نم ءاãÄنالا دعبف ،دLاشلا jk اLرفاوت

 ھنسو û≈÷´’لا ھمساو òkئاعلا ھمسا :ھت9وL نع دLاش ل§ رسفتسèو ،ادحاو ادحاو

 تنا§ اذإ امو ،ةيلصألا ھتذخف و ھتليبق نع ،ءاضتقالا دنعو ،ھتماقإ لحمو ھتنîمو ھتلاحو

 وأ ةقالع ةيأ ھب ھط;رت تنا§ وأ لمع ةقالع وأ امãÄجردو ةرLاصم وأ ةبارق مãÄملاب ھط;رت

 òôتتو .ةداîشلا ءادأ ةيلLأ نم امورحم نا§ اذإ امع ھلاؤس عم .ةموصخ وأ ةوادع امÄ≠يب

 .روزلا ةداîش òôع ةبقاعملاب ةيضاقلا ةينوناقلا تايضتقملا ن`ميلا ھئادأ لبق ھيلع

 123 ةداملاب ةدراولا ةغيصلا بسح ةينوناقلا ن`ميلا دLاشلا يدؤي ةداîشلاب ءالدإلا لبق و

 :k∑اتلا§ )نوناقلا سفن نم 331 ةداملا نم اÄ™لع لاoÑا( ج م ق نم

 ال نأو قëÑا ل§ قëÑا لوقأ نأو ،فوخ الو دقح نودب دîشأ نأ òôع ميظعلا vاب مسقأ "

 ." قëÑا الإ دîشأ

 ةادؤملا k® انوناق ةBCتعملا ةداîشلا نأل ،ءاضقلا مامأ الإ ةداîشلا هذL روصتي الف كلذ;و      

 ةادؤملا تاح9رصتلا نألو ،ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ دعÅ مكëÑا ءاضق وأ قيقحتلا ı≈ûاق مامأ

 ةميق ô∑إ ô˝رت ال تاح9رصت درجم نوlت نأ ودعé ال ،يديîمتلا ثحبلا رضحمب ايديîمت

 .ةداîشلا عXاوم اÄ™ف ىرحتي الو ةينوناق ن`مي نود ىدؤت اñÄو§ ةداîشلا

 jk تابثإلا لئاسو نم دعùû éلا ةداîشلا " :نأب ضقنلا ةمكoÑ رارق jk ددصلا اذjk L درو    

 دعÅ مكëÑا ةأيL وأ قيقحتلا ı≈ûاق مامأ اô ∫Ä∑دي ùûلا تاح9رصتلا كلت k® ،يåانëpا ناديملا

 òôع ةنعاطلا ةنادإب ا�Äاضق jk تدمتعا امل ةمكoÑا نإف اذîل و ،ةينوناقلا ن`ميلا ءادأ

 C`غ òôع اLءاضق ت¶ب دق نوlت ،رو§ذملا وحنلا òôع مÄ™لإ عمتسr مل صا´∆أ تاح9رصت

 . )17( " ضقنلل اLرارق تضرعو ساسأ

 هذL نوlت نأ Û≈ûتقي :حوضولاف :ةرقتسمو ةكسامتم ةÑ˛او ةداîش نوlت نأ :اعÅار

 اÄ∫ ذخألل مîم طرش اذL و ،ضومغ ال و اÄ™ف س…ل ال ةلالدلا ةÑ˛او ةح9رص ةداîشلا

 
 . روش°م Ü¬غ ، 01/12/1983 خ3راتب رداصلا 13269 ددع =Oنج فلملا عوضوم رارقلا _ 17
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 غبسùû éلا k® ةكسامتملا ةديقعلا  نأل ،ھتديقع ن9وlت jk ليلدلا اذL رثأ ىدم ةفرعمل ھيلع

 . )20( ةوقلا ماlحألا òôع

 ال فيعض ليلد وLو كوlشلا نم C`ثكلا اÄ∫ طيحت ةدرopا ةيÿÑلا ةداîش نأب ارابتعا

 الإ ھيفن نكمي ال ،ناسXإلا jk لصألا ùû ®kلا ةءاBCلا òôع ةنادإلا حيجßCل لوبقم C`غو ،يفكي

 .ضاßCفالا وأ كشلا اÄ™لإ ô˝ري ال ةعطاق ة6pب

 سÄسأتل ةي[~لا ةداnش دامتعال يونعملا طرشلا :ةيناثلا ةرقفلا

  ةنادإلا

 ةضورعملا ةلدألا نم ليلد يأ نم ھتعانق دمتسr نأ jk ة9رëÑا لما§ يåانëpا ı≈ûاقلل    

 ھتعانق ن9وlت ھنكمي ھنأ ھنم ودبي امم .ھنيعÅ تابثإ ليلد يأ ھيلع ضرفي نأ نود ھمامأ

 .اÄ™لإ نأمطا ùªم اîطورش قفو مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîش نم ةينادجولا

 ،تابثإلا لئاسو نم ةليسو ةيأب مئارëpا تابثإب ديقملا C`غ تابثإلا ة9رح أدبمل اسèركت    

 رمألا قلعتي امل يXدملا ناديملا jk انوناق ةددحم دويقل عضا´ëا تابثإلا ةيلlش فالخ òôع

 ةيلlشلا ةقيقëÑا نع ثحبلاب يXدملا ı≈ûاقلا اÄ™ف يفتكي ùûلا .ةينوناقلا تافرصتلاب

 ثحبلل ô≤سr يذلا يرجزلا ı≈ûاقلا سكع ،ھيلع ةضورعملا قئاثولاو ë_s7ا òôع ھعالطاب

 مãÄملا ةقالع ةقيقح ô∑إ لوصولل اøÄوبث مدع وأ ةم9رëpا توبث û≈÷قتب ةيداملا ةقيقëÑا نع

  . )21( اÄ∫ ھلاصتا ىدمو

 
 رياني / يXاثلا ددعلا عافدلا ةلجمب روش°م لاقم " ةيئان6Àا ةلدألا ريدقت ةمالس noع ةيئاضقلا ةباقرلا " : 3çeرملا ي.رعلا دمحم _ 20

 . 107 : ص ، 1999
21  _ Jacques Kluger et Jacques colonna : (Gérer le risque pénale ) agir en connaissance_ de cause ; Lamy / les échos ; 

paris 2009 ;p :63 et suiv . 
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 ھنم تدمتسا يذلا ليلدلا نوlي نأ يفكي ال ھنأل .ةيضقلا jk مكÂÑل ˇÂصي تابثإ ليلدك

 jk ن`بت نأ اÄ™لع بجي لب  ، اîمامأ شقون و نوناقلا نم ھتيعورشم دمتسr اãÄعانق ةمكoÑا

 . )18( اLادؤمو اñÄومضم ناي…ب اøÄدمتعا ùûلا ةلدألا اîمكح

 نوlت ليبقلا اذL نم ةداîش ل§ نأل ،ةضماغو ةلمجمو ةمÄ#م ةداîشلا هذL روصتت الف

 نأ لاëÑاو .مãÄملل اÄ™لع دوîشملا لاعفألا ةبسX لوح موحي كشلا لعجي ل9وأتلا ةلمتحم

 كشلا درجم òôع ال ı≈ûاقلا ةنيكسو ةن©نأمطل يدؤملا ن`قيلاو مزëpا òôع Ëªبت ماlحألا

 .ن`مختلاو

  ةيئارجإلا ةيقوقëÑا دعاوقلا نم مãÄملا ةدئافل كشلا C`سفت ةدعاق نأ رابتعا òôع     

 دوجوب ةمكoÑا تعنتقا اذإ الإ مãÄم ةنادإ متي ال ھنأ اLادؤم ،يXوناقلا ركفلا jk ة´Hارلا

 k∑اتلا;و ،مãÄملا ˇëاص jk هرابتعا ن`عتي و الإ كش دجو امل§و ،ةعطاق es7و ةتباث ةلدأ

  . )19( ھتءاBCب ح9رصتلا

 لحارم عيمج jk لاوقألا سفن ماXflpاو رارقتسا jk بلطتيف :رارقتسالاو كسامتلا امأ     

 ھلوثم دنعو ،ح9رصتب يديîمتلا ثحبلا ةلحرم لالخ ةيÿÑلا دLاشلا k∑دي الف ،عامتسالا

 قيقحتلا ı≈ûاق òôع ةلاحإ عوضوم فلملا ةلاحإ دنع رخآ ح9رصتب قيقحتلا ı≈ûاق مامأ

 .ةمكاoÑا ةلحرم لالخ ةمكoÑا مامأ فلاخم ح9رصت;و

 براضتو ضقانت مدعÅ ،اñÄومضم jk ةدحتمو ةرتاوتم ةداîشلا هذL نوlت نأ Ëªعمب  

 ريدقت نم ةمكoÑا ھيلإ نwمطت ام كلذ jk رمألا عجرم نأل ،اô ∫Ä∑دملا لاوقألاو تاح9رصتلا

  .اÄ∫ دوîشملا رومألا ليصافت òôع Ëûبملا كسامتملا ˇ˛اولا ليلدلا

 قطنم òôع ءانب ،ھيلع ةحورطملا تابثإلا ةلدأ نم ı≈ûاقلا عانتقا Ëªبم نا§ انL نم    

 ضورعملا عاï¥لا عوضومب ةيفاlلا ھتطاحإ òôع سسؤم كسامتم قطنم òôع Ëûبم كسامتم

 
 . 75 : ص ، قباس عجرم " ) ةنراقم ةسارد( ) ءاضقلا فقاوم و نوناقلا ماQحأ ( مi~م noع مi~م " ةدا'ش " " : باتو ةفارلا _ _18
 و ةينوناقلا ةمولعملا رش˘ ةيعمج ، لوألا ءز6Àا " ةيئان6Àا ةرطسملا نوناق حرش " : لدعلا ةرازو : ةدعاقلا هذs صوصخب عجاري _ 19

 . اiˆلي ام و 21 : ص ،áÜ 2006نون ، ةسما67ا ةعبطلا ، 7 ددعلا ، حورشلا ةلسلس ، ةيئاضقلا
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 غبسùû éلا k® ةكسامتملا ةديقعلا  نأل ،ھتديقع ن9وlت jk ليلدلا اذL رثأ ىدم ةفرعمل ھيلع

 . )20( ةوقلا ماlحألا òôع

 ال فيعض ليلد وLو كوlشلا نم C`ثكلا اÄ∫ طيحت ةدرopا ةيÿÑلا ةداîش نأب ارابتعا

 الإ ھيفن نكمي ال ،ناسXإلا jk لصألا ùû ®kلا ةءاBCلا òôع ةنادإلا حيجßCل لوبقم C`غو ،يفكي

 .ضاßCفالا وأ كشلا اÄ™لإ ô˝ري ال ةعطاق ة6pب

 سÄسأتل ةي[~لا ةداnش دامتعال يونعملا طرشلا :ةيناثلا ةرقفلا

  ةنادإلا

 ةضورعملا ةلدألا نم ليلد يأ نم ھتعانق دمتسr نأ jk ة9رëÑا لما§ يåانëpا ı≈ûاقلل    

 ھتعانق ن9وlت ھنكمي ھنأ ھنم ودبي امم .ھنيعÅ تابثإ ليلد يأ ھيلع ضرفي نأ نود ھمامأ

 .اÄ™لإ نأمطا ùªم اîطورش قفو مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîش نم ةينادجولا

 ،تابثإلا لئاسو نم ةليسو ةيأب مئارëpا تابثإب ديقملا C`غ تابثإلا ة9رح أدبمل اسèركت    

 رمألا قلعتي امل يXدملا ناديملا jk انوناق ةددحم دويقل عضا´ëا تابثإلا ةيلlش فالخ òôع

 ةيلlشلا ةقيقëÑا نع ثحبلاب يXدملا ı≈ûاقلا اÄ™ف يفتكي ùûلا .ةينوناقلا تافرصتلاب

 ثحبلل ô≤سr يذلا يرجزلا ı≈ûاقلا سكع ،ھيلع ةضورعملا قئاثولاو ë_s7ا òôع ھعالطاب

 مãÄملا ةقالع ةقيقح ô∑إ لوصولل اøÄوبث مدع وأ ةم9رëpا توبث û≈÷قتب ةيداملا ةقيقëÑا نع

  . )21( اÄ∫ ھلاصتا ىدمو

 
 رياني / يXاثلا ددعلا عافدلا ةلجمب روش°م لاقم " ةيئان6Àا ةلدألا ريدقت ةمالس noع ةيئاضقلا ةباقرلا " : 3çeرملا ي.رعلا دمحم _ 20

 . 107 : ص ، 1999
21  _ Jacques Kluger et Jacques colonna : (Gérer le risque pénale ) agir en connaissance_ de cause ; Lamy / les échos ; 

paris 2009 ;p :63 et suiv . 
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 ق9رطب اÄ™لإ درو ليلد يأ داعبóسا اîل و ،اماL ارود اذÄ∫ ةمكحملل و ،ھتÂÑصم jk رواسr كش

     . )23( عورشم C`غ

 ھل امن⁄و ،ةلدأ نم ةيئانëpا ىوعدلا فارطأ ھمدقي امب مßïلي ال يåانëpا ı≈ûاقلاف كلذ;و    

 ةقيقëÑا نع فشكلل تاءارجإلا عيمج ذاختا ô∑إ ھسفن ءاقلت نم ردابي نأ بجاوو ةطلس

 هذL ةفرعم ô∑إ ھنم لصوتي ليلد يأ نمÄ"دل تنوlت ùûلا ةديقعلا بسح مكëÑاو ،اÄ™ف

 .ةقيقëÑا

 أدبمك( يXدملا ı≈ûاقلا اÄ∫ ديق ùûلا تابثإلا دويق نم يåانëpا ı≈ûاقلا رودلا اذL ررحيل    

 ام وLو )ةنيعم اياضق jk دوîشلا ةداîشÅ تابثإلا لوبق مدعÁو ةباتكلاب تابثإلا بوجو

 لسلسé وأ ن`عم ب©ترت نود ليلد يأ نم اÄ≠ع فشكلاو ةقيقëÑا نع يرحتلا بجاو ضرفي

jk او تابثإلا لئاسوëÑةينادجولا ھتعانق قفو مك. 

 فورظلا نم ةعومجم نع ةينادجولا ةعانقلا جت¶ت  : يåانëpا ı≈ûاقلا نادجو عانتقا : ايناث

 تÑ̨وأو ،نئارقلا نم ةعومجم اîعومجم jk لlشùû éلاو ،ةيئانëpا ةيضقلاب ةطيoÑا

 k® يرجزلا ناديملا jk ةBCعلا " :نأب اîلوقب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقاو ة9رح ضقنلا ةمكحم

 مدع وأ اøÄوبث صالختسا نأ و ،ھيلع ةضورعملا تابثإلا ةلدأب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقاب

 ةمكoÑ ة9ريدقتلا ةطلسلل لو§وم رمأ اÄ∫ ةطيoÑا فورظلاو ةيضقلا عåاقو نم اøÄوبث

 .   )24( " ةطلسلا كلتل لو§وم رمأ نئارقلاب ذخألا نإف كلذل اعبتو ،عوضوملا

 
 ةÖÜفلا => توÜ¬بب ةدقعنملا ةودنلا => مدقم ثحب " تابثإلا => ي:ان6Àا 1íeاقلا و يرادإلا 1íeاقلل ي.اجيإلا رودلا " : =>ا6õا دمحم _ 23

 سلجم ، ةيjرعلا لودلا ةعماج  نانبل _ توÜ¬ب ةيئاضقلا و ةينوناقلا ثوحبلل ي.رعلا زكرملا نم o 12/12/2012∆إ 12/2012/ 10 نم

 . برعلا لدعلا ءارزو
 لئاسو " : ةيادوs نس6õا : ىدل روش°م 15/10/2008 خ3راتب رداصلا 5934/7 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 1681/8 ددع رارقلا _ 24

 . اiˆلي ام و 45 : ص ، قباس عجرم " noعألا سلöÀا تاداi~جا لالخ نم تابثإلا
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 jkو يåانëpا تابثإلا jk يåانëpا ı≈ûاقلل يÁاجيإلا رودلا نع ô∑وأ ةطقن jk ثدحت¶س ھيلعو

  :ميمصلا ھعانتقا نع ةيناث ةطقن

 قëÑا òôع مئاقلا م9رجتلا ةيئانëpا ىوعدلا فدãÄسé:يåانëpا ı≈ûاقلل يÁاجيالا رودلا :الوأ

 ھنأ C`غ .ةقيقëÑا وحن k≤سلا jk ايباجيإ ارود يåانëpا ı≈ûاقلا òôع تضرف ùûلا ،ةيعرشلاو

 ùûلا تاëpîا اÄ∫ علطضت ùûلا ةمîملا صوصخب اسوملمو اÑ˛او ودبي رودلا اذL نا§ اذإ

 رودلا اذL نإف ،قيقحتلا ةطلسو يديîمتلا ثحبلا تاîج k® ،ةيئانëpا ىوعدلا رمأ ô∑وتت

 ىوعدلا ريدي نم وL يåانëpا ı≈ûاقلا نأل .مكëÑا ءاضق ةلحرم jk احوضو ÚCكأ ودبي

 و اÄ™لع ليلدلا ةماقإ و ،ةحاتملا ةينوناقلا لئاسولا لlب ةقيقëÑا نع ثحبلاب ةيئانëpا

 س©ل ،فارطألا روضح jk ھمامأ تشقون ùûلا ةلدألا بات¶ي يذلا روصقلا وأ صقنلا ةلمكت

 jk ھيعس نوlي نأب لاح ل§ jk مزلم ھنأل مãÄملا ˇëاص jk اضيأ امن⁄و ةنادإلا ˇëاص jk طقف

  . )22(  ةنادإ وأ ةءارب ةقيقëÑا ˇëاص

 امكح رظت¶ي يlتشملا ةيÿÑلاف ،سانلا C`صمب ةرشابم Ëûعم يåانëpا نوناقلا نأ املاطو

 كلذل ،راثأ نم امÄ≠م ل§ òôع بتßCي ام لlب ةءاBCلاو ةنادإلا ن`ب هC`صم مãÄملاو ،ھيضري الداع

 ةلدأب ماع أدبمك هديقي ملو ةقيقëÑا نع ثحبلا jk ةعساو تاطلس ı≈ûاقلل نوناقلا حنم

 فرطلا وL مãÄملا نا§ املاطو .ھمييقتو ليلدلا رايتخا jk ة9رëÑا قلطم ھلف ،اCL`غ نود

 ةيامح jk ة9رLوج ةماعد اîمكحت يåانëpا تابثإلا ة9رظن نإف ،ھقح jk ماøÄالا ھجوملا

 يأ نم مãÄملا اذL ةدافإ و ،Ëûيقي وحن òôع ھتنادإ توبث ùªح مãÄملا ةءارب اîضاßCفاب فرطلا

 
 رش°لا و ةعابطلل ةينفلا  " ) ةماع ة3رظن ءاسرإل ةيلمع و ةي'قف ةلواحم (  ةيئان6Àا داوملا => تابثإلا " : رماع وبأ ي}ز دمحم_ 22

 . 98 : ص ، ة3ردنكسالا
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 ق9رطب اÄ™لإ درو ليلد يأ داعبóسا اîل و ،اماL ارود اذÄ∫ ةمكحملل و ،ھتÂÑصم jk رواسr كش

     . )23( عورشم C`غ

 ھل امن⁄و ،ةلدأ نم ةيئانëpا ىوعدلا فارطأ ھمدقي امب مßïلي ال يåانëpا ı≈ûاقلاف كلذ;و    

 ةقيقëÑا نع فشكلل تاءارجإلا عيمج ذاختا ô∑إ ھسفن ءاقلت نم ردابي نأ بجاوو ةطلس

 هذL ةفرعم ô∑إ ھنم لصوتي ليلد يأ نمÄ"دل تنوlت ùûلا ةديقعلا بسح مكëÑاو ،اÄ™ف

 .ةقيقëÑا

 أدبمك( يXدملا ı≈ûاقلا اÄ∫ ديق ùûلا تابثإلا دويق نم يåانëpا ı≈ûاقلا رودلا اذL ررحيل    

 ام وLو )ةنيعم اياضق jk دوîشلا ةداîشÅ تابثإلا لوبق مدعÁو ةباتكلاب تابثإلا بوجو

 لسلسé وأ ن`عم ب©ترت نود ليلد يأ نم اÄ≠ع فشكلاو ةقيقëÑا نع يرحتلا بجاو ضرفي

jk او تابثإلا لئاسوëÑةينادجولا ھتعانق قفو مك. 

 فورظلا نم ةعومجم نع ةينادجولا ةعانقلا جت¶ت  : يåانëpا ı≈ûاقلا نادجو عانتقا : ايناث

 تÑ̨وأو ،نئارقلا نم ةعومجم اîعومجم jk لlشùû éلاو ،ةيئانëpا ةيضقلاب ةطيoÑا

 k® يرجزلا ناديملا jk ةBCعلا " :نأب اîلوقب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقاو ة9رح ضقنلا ةمكحم

 مدع وأ اøÄوبث صالختسا نأ و ،ھيلع ةضورعملا تابثإلا ةلدأب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقاب

 ةمكoÑ ة9ريدقتلا ةطلسلل لو§وم رمأ اÄ∫ ةطيoÑا فورظلاو ةيضقلا عåاقو نم اøÄوبث

 .   )24( " ةطلسلا كلتل لو§وم رمأ نئارقلاب ذخألا نإف كلذل اعبتو ،عوضوملا

 
 ةÖÜفلا => توÜ¬بب ةدقعنملا ةودنلا => مدقم ثحب " تابثإلا => ي:ان6Àا 1íeاقلا و يرادإلا 1íeاقلل ي.اجيإلا رودلا " : =>ا6õا دمحم _ 23

 سلجم ، ةيjرعلا لودلا ةعماج  نانبل _ توÜ¬ب ةيئاضقلا و ةينوناقلا ثوحبلل ي.رعلا زكرملا نم o 12/12/2012∆إ 12/2012/ 10 نم

 . برعلا لدعلا ءارزو
 لئاسو " : ةيادوs نس6õا : ىدل روش°م 15/10/2008 خ3راتب رداصلا 5934/7 ددع =Oن6Àا فلملا عوضوم 1681/8 ددع رارقلا _ 24

 . اiˆلي ام و 45 : ص ، قباس عجرم " noعألا سلöÀا تاداi~جا لالخ نم تابثإلا
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 ىدصتي امنيح ةنراقملا ءارجإب موقي ،ækوضوملا رايعملا يåانëpا ı≈ûاقلل ددحتي امنيحو    

ëpوLلا ر¥ïا ن`ب  نراقي ثيح ،ھمسح دصقب عاopقاولا عوم≥k ن`ب و ،ھيلع حورطملا 

 ةقباطم مدع وأ ةقباطمب لوقلا ô∑إ لصيل ةينوناقلا ةدعاقلا jk لماlلا ækوضوملا عومopا

 . )27( نوناقلا jk ھيلع صوصنم وL امب لاëÑا عقاو

 ةضورعملا ةلدألا ô∑إ انئمطم ھمكح رادصإ دنع ı≈ûاقلا نوlي نأب : uv€�xلا رصنعلا

 ı≈ûاقلا  جات¶تسا نوlي  ذإ ،القع ةغاسóسم ةلدأ òôع اي¶بم ھجات¶تسا نوlي نأو ھيلع

 نم اÄ≠ع فشك امو ةقيقÂÑل اقباطم ھجات¶تسا نا§ امل§ ،القع ةغاسóسم ةلدأ òôع اي¶بم

 .)28( قطنملا و لقعلا تايضتقم نع جرخي ال ،ةلدأ

 jk اøÄاعارم ن`عتي ùûلا دويقلاو طباوضلا نم ةعومop عضخت يåانëpا ı≈ûاقلا ة9رحو  

  :)òô jk )29جتت ،ةلدألا ريدقت

 اãÄعانق عوضوملا ةمكحم تدمتسا نيأ نم ،دوجوم ليلد òôع ı≈ûاقلا ةعانق ناي…ت _

 òôع ،لالدتسالاو ليلدلا ريدقت نسح نم دكأتلل اãÄباقر طسÅ نم ضقنلا ةمكحم نكمتتل

 Ëªبت ايفا§ اليلد اLدحول نوlت نأ ˇ ي الف ليلدلا ةجرد ô∑إ ô˝رت ال عåاقولا ضعÅ نأ رابتعا

 نوlت الف مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîشل ةبس¶لاب نأشلا وL امك .ھيلع ادانóسا ı≈ûاقلا ةعانق

 .ı≈ûاقلا نادجو عانتقاو ةرو§ذملا ةيداملا اîطورش رفوتت مل ام فا§ تابثإ ليلد

 
 . 7 : ص ، عجرملا سفن " ةلدألا ريدقت => ي:از6Àا 1íeاقلا ةطلس " : ةيمال ةغالش و ةم3رك نوبد _ 27
 ، 2008 رصم ةيjرعلا ةض4iلا راد "  ) ةنراقم ةسارد ( ةلدألا ريدقت => ي:از6Àا 1íeاقلا ةطلس " : روعانلا =nع دمحم =nع ن¬سح _ 28

  . اiˆلي ام و 287 : ص
 .  اiˆلي ام و 85 :ص ، قباس عجرم " - ةنراقم ةسارد – ءاضقلا فقاوم و نوناقلا ماQحأ ( مi~م noع مi~م " ةدا'ش " " : باتو ةفارلا _ 29
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 ùûلا ةلدألا ةميق ريدقت jk ةعساولا ة9ريدقتلا ةطلسلا ı≈ûاقلل نوlت نأ Û≈ûتقي ام وLو     

 .ھتديقع اÄ™لإ نwمطتو ميمصلا ھعانتقاو ةيص´’لا ھتعانق ھب ققحتت ام اÄ≠م ذخأي

 دLاش ةداîشÅ عانتقالا وأ ةلمج ھب عنتقي الوأ ھئزجي وأ فاßCعالاب ذخأي نأ jk رح ı≈ûاقلاف

 ھل امك ،هداعبóسا وأ ةë´BCا ر9رقتب ذخالا وأ ،اÄ∫ ذخألا مدعو اLداعبóسا وأ دوîش ةدع وأ

 . )25( ةيضقلا عåاقوو ةرتاوتملاو ةمflp¶ملا نئارقلا نم ةعانقلا كلت صالختسا

                  اîصحفي نأ ھل يذلا ،يرجزلا ı≈ûاقلا ةباقرل عضخت ،تابثإلل ةليسو§ ةداîشلاو    

 òôع دحاو ةداîش ˇTري نأ ھلف ،ھمامأ ةحورطملا ىرخألا ةلدألا k˝اب ن`;و اÄ≠يب نزاو9و

 نئارق كانLو قطنملاو عقاولا ô∑إ برقأ دحاولا ةداîش نأ ھل ن`بت ùªم ÚCكأ وأ ن`تداîش

 ةادؤملا ةداîشلا سفن حرط9و قيقحتلا ı≈ûاق مامأ دLاشلا ةداîشÅ ذخأي نأ ھلو ،اLد9ؤت

 .سكعلاو ةمكoÑا مامأ

 ن`قيلا اذL ،يåاضقلا ن`قيلا رLوج ن`عم ص´’ل ھت…سXو لعفلا عوقو òôع ليلدلا BCتعèو 

 :ن`يساسأ ن9رصنع òôع موقي يذلا

 قيبطت فدı≈û ∫Äاقلا ھب موقي يذلا LËûذلا طاش¶لا jk لثمتملا :^̈وضوملا رصنعلا

 اركنم دع ال⁄و عåاقولا هذîل بسانملا لëÑا ءاطعإب ،ھيلع ضورعملا عاï¥لا òôع نوناقلا

 رصحني ھل§ ھطاشXو ، يXوناقلا نفلا تاودأ نم ةناسرت كلمي اذL ءازإ ı≈ûاقلاو .ةلادعلل

jk اضق مكح رادصإåي rع نوناقلا مكح هاضتقمب لمعòô Lاقولا هذå26( ع( .  

 
  .قباس عجرم ، ي:ان6Àا تابثإلا => " " مi~م noع مi~م ةدا'ش " ةيعجرملا رطاسملا دامتعا طورش " : باتو ةفارلا _25
 صصخت (       قوق6õا => ÖÜساملا ةدا'ش لينل ةركذم " ةلدألا ريدقت => ي:از6Àا 1íeاقلا ةطلس " : ةيمال ةغالش و ةم3رك نوبد _ 26

 _2012 ةيعما6Àا ةنسلا ، ةيسايسلا مولعلا و قوق6õا ةيل} ةياجب ةÜ¬م نامحرلا دبع ةعماج ) ي:ان6Àا نوناقلا و صا67ا نوناقلا

 . 6 : ص ، 2013
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 ىدصتي امنيح ةنراقملا ءارجإب موقي ،ækوضوملا رايعملا يåانëpا ı≈ûاقلل ددحتي امنيحو    

ëpوLلا ر¥ïا ن`ب  نراقي ثيح ،ھمسح دصقب عاopقاولا عوم≥k ن`ب و ،ھيلع حورطملا 

 ةقباطم مدع وأ ةقباطمب لوقلا ô∑إ لصيل ةينوناقلا ةدعاقلا jk لماlلا ækوضوملا عومopا

 . )27( نوناقلا jk ھيلع صوصنم وL امب لاëÑا عقاو

 ةضورعملا ةلدألا ô∑إ انئمطم ھمكح رادصإ دنع ı≈ûاقلا نوlي نأب : uv€�xلا رصنعلا

 ı≈ûاقلا  جات¶تسا نوlي  ذإ ،القع ةغاسóسم ةلدأ òôع اي¶بم ھجات¶تسا نوlي نأو ھيلع

 نم اÄ≠ع فشك امو ةقيقÂÑل اقباطم ھجات¶تسا نا§ امل§ ،القع ةغاسóسم ةلدأ òôع اي¶بم

 .)28( قطنملا و لقعلا تايضتقم نع جرخي ال ،ةلدأ

 jk اøÄاعارم ن`عتي ùûلا دويقلاو طباوضلا نم ةعومop عضخت يåانëpا ı≈ûاقلا ة9رحو  

  :)òô jk )29جتت ،ةلدألا ريدقت

 اãÄعانق عوضوملا ةمكحم تدمتسا نيأ نم ،دوجوم ليلد òôع ı≈ûاقلا ةعانق ناي…ت _

 òôع ،لالدتسالاو ليلدلا ريدقت نسح نم دكأتلل اãÄباقر طسÅ نم ضقنلا ةمكحم نكمتتل

 Ëªبت ايفا§ اليلد اLدحول نوlت نأ ˇ ي الف ليلدلا ةجرد ô∑إ ô˝رت ال عåاقولا ضعÅ نأ رابتعا

 نوlت الف مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîشل ةبس¶لاب نأشلا وL امك .ھيلع ادانóسا ı≈ûاقلا ةعانق

 .ı≈ûاقلا نادجو عانتقاو ةرو§ذملا ةيداملا اîطورش رفوتت مل ام فا§ تابثإ ليلد

 
 . 7 : ص ، عجرملا سفن " ةلدألا ريدقت => ي:از6Àا 1íeاقلا ةطلس " : ةيمال ةغالش و ةم3رك نوبد _ 27
 ، 2008 رصم ةيjرعلا ةض4iلا راد "  ) ةنراقم ةسارد ( ةلدألا ريدقت => ي:از6Àا 1íeاقلا ةطلس " : روعانلا =nع دمحم =nع ن¬سح _ 28

  . اiˆلي ام و 287 : ص
 .  اiˆلي ام و 85 :ص ، قباس عجرم " - ةنراقم ةسارد – ءاضقلا فقاوم و نوناقلا ماQحأ ( مi~م noع مi~م " ةدا'ش " " : باتو ةفارلا _ 29



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

150 

 عانتقالا ة9رح دييقتب ،ةنادإلا وأ ةءاBCلا اÄ™لع ةسسؤملا بابسألاو للعلا ô∑إ ةراشإلا _

 عåاقو عم امflp¶م نوlي نأ Û≈ûتقي يذلا ليلدلل ريدقتلاو لالدتسالا ةÑ ب يåاضقلا

 درو ام وLو .ةنادإلا وأ ةءاBCلاب اÄ™لإ لصوتملا ةجيóنلاو يقطنم لlشÅ ةيضقلا فلم

 .ج م ق نم ثلاثلا دنبلا 365 ةداملا jk ھيلع صيصنتلا

 هذخأب عرشملاف ،û≈÷´’لا يåانëpا ı≈ûاقلا نادجو عانتقا طباوض ةشقانم لالخ نمو     

∫Äھنم ةبغر أدبملا اذ jk لصوت ال دق اقبسم ةددحم تابثإ دعاوقب ديقتلا ةركف نم صلختلا 

 اîمدقي ùûلا ةلدألا عيمج لوبق jk ةطلس عوضوملا ı≈ûاق حنمل ھنم ايعسو ،ةوجرملا ةياغلا ô∑إ

 .اÄ™لإ نwمطي ال ùûلا ةلدألا داعبóسا وأ ىوعدلا فارطأ

 ىوعدلا jk تابثإ ليلدك مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîش òôع دمتعr ال ı≈ûاقلاف ھيلعو   

 نأ بجي امك ، ھنايب قبس ام قفو اGÑãÄ طورش رفاوت نم دكأت اذإ الإ  ،ھيلع ةضورعملا

 دLاش ةدافإ òôع دامتعالا زوجي الو ىوعدلا نا9رس لالخ ھتداîشÅ دافأ دق دLاشلا نوlي

 امك ، اعم ن`تلحرملا لالخ وأ ةمكاoÑا ءانثأ وأ قيقحتلا ءانثأ ھتدافإب ô∑دأ نأ ھل قبسr مل

 فارطأ فرط نم اãÄشقانم تمت و ةمكاoÑا ةسلج مامأ تضرع ةداîشلا نوlت نأ بجي

الطاب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقا ءانب jk ةداîشلا هذô L∑إ دانóسالا BCتعا ال⁄و  ، ةيضقلا
ً

 ل§ نأل 

 ." لطاب لطابلا òôع Ëûب ام " ةدعاقب المع نكي مل ھنأ§ BCتعr لطاب ءارجإب رثأتم ءارجإ

 ةداملا jk تابثإ ةليسو§ ةيÿÑلا ةداîش ةناlم نأ ،قبس ام ةلمج نم صلختسèو     

 ةÂÑصمب ةطبترم بويع نم اßC"Äعr امل ةرمتسم ةفصب اÄ™ف كيكشóلا نود لخت مل ،ة9رجزلا

 طباوضلا رابتعا عم اÄ∫ ذخألا jk يرحتلا بجو كلذل ،ھعفاودو ةيسفنلا ھتلاحو دLاشلا

 " دامتعاب رمألا قلعتي امدنع كوlشلا هذL دادزتو .ليلحتلا اذL يéرقف ىدم òôع اLان©ب ùûلا

 لعف تابثإب ،اLãÄازن نم دكأتلا بعصي عفاودلو اô ∫Ä∑دأ " يXدملا قëÑاب بلاطملا ةداîش

rس≥ô اشلا ھئارو نمLا دëÑع لوصòô éلباقم ض9وع Lتابثإلا اذ. 
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 فلم قئاثو jk لصأ ھل ،ايئاضق اليلد ı≈ûاقلا ةعانق ن9وlت jk ھيلع دنóسملا ليلدلا نو§ _

 jk نوlت ùûلا ةلدألا òôعمîعالطإ عم اîفارطأ روضحب ھتشقانم تمت ،)30( ھعåاقوو ةيضقلا

 . عافدلا قوقëÑ سèركت نم كلذ jk امل ،)31( اÄ™لع درلا و مîãÄجاوم jk نوlت ùûلا و مëÑîاص

 ل§ داعبóسا كلذ ءوض òôع ن`عتيف ،ةعورشملا تابثإلا لئاسول ı≈ûاقلا عابتا بوجو _

          .نكي مل ھنأ§ BCتعr ساسألا اذòô Lع Ëûب ءارجإ ل§و ،يXوناق C`غو عورشم C`غ ليلد

 òôع نظلاو ن`مختلاو  لامتحالا درجم òôع ال ، مزاëpا Ëûيقيلا  عانتقالا òôع ماlحألا ءانب  _

 òôع مãÄم ةداîش òôع ءانب مãÄملل لعفلا ةبسX نأل ، مãÄملا ˇëاصل رسفي كشلا : ةدعاق ءوض

 لعفلا ھباlتراب نانئمطالاو انيقي عانتقالاو هدض دوîشملا ةنادإب كلذل اعبت مكëÑا و مãÄم

 كش وأ لامتحا ل§و ،ةنادإلا هذô L∑إ يدؤت تايطعملاو لئالدلا ل§ نوlت نأب ،ھب دوîشملا

 . مãÄملا ˇëاصل رسفي ن`قيلا اذL لوح موحي

 
 ، ةـسل6Àا =ـ> ىوعدـلا فارـطأ نـم اi~ـشقانم لـصح نإ و فـلملا قئاـثو =ـ> اـ'ل دوجو ال ةلدأ نم ھعانتقا دمتس« نا 1íeاقلل زوجي ال  _ 30

 قئاــثوب ةــتباث و ةــمئاق مــك6õا =ــ> اــiˆلع دنãــسملا ةــلدألا نوــQت نأ و ةــسلج رــضحمب كــلذ رــ3رحت نــم اــiˆف لــصأ اــ'ل نوــQي نأ íeــZتقي اــمنإ و

  ريدقت نعطلا ة'6À كلذ حمس« امك ، ھمكحب ةدا'شلا ريدقتل ةسل6Àا رضحم o∆إ عجري 1íeاقلا نأل ، ةلادعلا قيقحتل ةيضقلا فلم

  . ةغ:اسلا ةلدألل ھيف نوعطملا مك6õا صالختسا ىدم

  . 258 ص ، ةرsاقلا ةيjرعلا ةض4iلا راد ، 2 ءز6Àا " يرصملا عêرشãلا => ةيئان6Àا تاءارجإلا ،" : ةمالس دمحم نومأم

    sع عنمي و اذno 1اقلاíe قي نأZíe ≠لا ھملعu7[íe ، عمبçé قي نأZíe لا  ھتامولعمبu7لا ةيصdـe يQلع لـصح دـق نوـˆiجراـخ نـم اـ 

 . ةلدألل هريدقت دنع 1íeاقلا ةعانق noع Ü¬ثأت ا'ل نوQي دق deلا ةحورطملا ىوعدلا قاطن
 íeـــ1اقلا عاـــنتقال ةيعوـــضوم ةنامـــض Üـــáتع˘ ىرـــخأ ةـــ'ج نـــم و مi~ـــملا ةـــيام6õ ةررـــقملا تانامـــضلا مـــsأ نـــم =ـــ  ة3روـــض6õا ةيـــصاخف  _ 31

 ، ةاواــسملا مدــق oــnع ةــ3رح لــQب تاــبثإلا رــصانع ةــشقانم لــجأ نــم م'عاــفد و فارــطألا روــضح eــçع˘ اــi<أ نــم اــقالطنا كــلذ و ، ي:اــن6Àا
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 صاــ67ا نوناــقلا =ــ> هاروتكدــلا لــينل ثــحب " ) ةــنراقم ةــسارد (  ي:اــن6Àا ليلدــلا ريدــقت =ــ> يــ:از6Àا íeــ1اقلا ةطلــس " : سXوــي نيدــلا ردــب

  . 121 : ص ، ةنيطنسق ةعماج قوق6õا ةيل} ، ي:ان6Àا نوناقلا ةبعش
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 عانتقالا ة9رح دييقتب ،ةنادإلا وأ ةءاBCلا اÄ™لع ةسسؤملا بابسألاو للعلا ô∑إ ةراشإلا _

 عåاقو عم امflp¶م نوlي نأ Û≈ûتقي يذلا ليلدلل ريدقتلاو لالدتسالا ةÑ ب يåاضقلا

 درو ام وLو .ةنادإلا وأ ةءاBCلاب اÄ™لإ لصوتملا ةجيóنلاو يقطنم لlشÅ ةيضقلا فلم

 .ج م ق نم ثلاثلا دنبلا 365 ةداملا jk ھيلع صيصنتلا

 هذخأب عرشملاف ،û≈÷´’لا يåانëpا ı≈ûاقلا نادجو عانتقا طباوض ةشقانم لالخ نمو     

∫Äھنم ةبغر أدبملا اذ jk لصوت ال دق اقبسم ةددحم تابثإ دعاوقب ديقتلا ةركف نم صلختلا 

 اîمدقي ùûلا ةلدألا عيمج لوبق jk ةطلس عوضوملا ı≈ûاق حنمل ھنم ايعسو ،ةوجرملا ةياغلا ô∑إ

 .اÄ™لإ نwمطي ال ùûلا ةلدألا داعبóسا وأ ىوعدلا فارطأ

 ىوعدلا jk تابثإ ليلدك مãÄملا òôع ةيÿÑلا ةداîش òôع دمتعr ال ı≈ûاقلاف ھيلعو   

 نأ بجي امك ، ھنايب قبس ام قفو اGÑãÄ طورش رفاوت نم دكأت اذإ الإ  ،ھيلع ةضورعملا

 دLاش ةدافإ òôع دامتعالا زوجي الو ىوعدلا نا9رس لالخ ھتداîشÅ دافأ دق دLاشلا نوlي

 امك ، اعم ن`تلحرملا لالخ وأ ةمكاoÑا ءانثأ وأ قيقحتلا ءانثأ ھتدافإب ô∑دأ نأ ھل قبسr مل

 فارطأ فرط نم اãÄشقانم تمت و ةمكاoÑا ةسلج مامأ تضرع ةداîشلا نوlت نأ بجي

الطاب يåانëpا ı≈ûاقلا عانتقا ءانب jk ةداîشلا هذô L∑إ دانóسالا BCتعا ال⁄و  ، ةيضقلا
ً

 ل§ نأل 

 ." لطاب لطابلا òôع Ëûب ام " ةدعاقب المع نكي مل ھنأ§ BCتعr لطاب ءارجإب رثأتم ءارجإ

 ةداملا jk تابثإ ةليسو§ ةيÿÑلا ةداîش ةناlم نأ ،قبس ام ةلمج نم صلختسèو     

 ةÂÑصمب ةطبترم بويع نم اßC"Äعr امل ةرمتسم ةفصب اÄ™ف كيكشóلا نود لخت مل ،ة9رجزلا

 طباوضلا رابتعا عم اÄ∫ ذخألا jk يرحتلا بجو كلذل ،ھعفاودو ةيسفنلا ھتلاحو دLاشلا

 " دامتعاب رمألا قلعتي امدنع كوlشلا هذL دادزتو .ليلحتلا اذL يéرقف ىدم òôع اLان©ب ùûلا

 لعف تابثإب ،اLãÄازن نم دكأتلا بعصي عفاودلو اô ∫Ä∑دأ " يXدملا قëÑاب بلاطملا ةداîش

rس≥ô اشلا ھئارو نمLا دëÑع لوصòô éلباقم ض9وع Lتابثإلا اذ. 
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grave s’impose,1 c’est le principe de non cumul des peines en matière criminelle 

et délit, qui prévaut aussi en droit français.2 Ainsi, lorsque des infractions 

multiples sont poursuivies séparément, alors qu’elles auraient pu faire l'objet de 

poursuite unique. C’est un concours d’infractions tel qu'il est défini par l’article 

132-2 du code pénal français qui doit être distingué de la récidive et de la 

réitération.3 

Dans la confusion des peines on peut distinguer deux types de confusion 

de peines : 

- Confusion de droit ; 

- Confusion facultative. 

Pour approcher ce sujet, on doit traiter la procédure à suivre pour arriver 

au jugement qui prononce la confusion des peines, puis on va voir les effets de 

la confusion4 des peines. 

 
1 - Laila ABOULOULA, « la peine privative de liberté en droit marocain et comparé », éditions maghrébines, 2005 

p :142 
2 - Laurent GRIFFON – YARZA, « guide de l’exécution des peines » 2015 : Op.cit. p :276 

- Ce principe des exceptions. Voir à ce propos : Hassan Elbikri : « Le concours d’infractions et son effet sur la peine ( 

en arabe) éd Errachad  1999  P : 113et s. 

- On Peut citer, en droit français, parmi les exceptions de ce principe 

- La peine pour exécution et la peine en cours de l’exécution  

- L’usurpation d’identité avec l’infraction commise à cette occasion 

- les amandes contraventionnelles qui se cumulent entre elles.  
3- idem 
4 - Pour les conditions de la confusion exiges par la jurisprudence, voire :  

 يونـــسلا ر3رقتلاـــب روـــش°م 5216/6/1/2013 ددـــع ي:اـــن6Àا فـــلملا 2013 وـــينوي 12 خ3راـــتب رداـــصلا 500 ددـــع ضقنـــلا ةـــمكحم رارـــق -

öõوقعلا جامدا طورش ن¬ب نم(( 79 ةحفصلا 2013 ةنس ضقنلا ةمكjت نا تاQوقعلا نوjاو ،ذـيفنتلل ةـلباق ةöõاذا اـم ن¬ـبت مـل ةـمك 

 ناو ةــصاخ ، ذــيفنتلل ن¬لباــقو ، ھــب íeــZقملا ءíeــïلا ةوــق ايــسãكا ن اــمÛi ايــضق ن¬ــتللا ن¬تîــس6õÚا ن¬تjوــقعلا جــمد بوــلطملا نارارــقلا ناــ}

 . )) ھمادعXال يزاوملا ليلعتلا صقان اsرارق ھعم نوQي امم ، ضقنلاب ھيف نوعطم امsدحا

 سـلöÀا ءاـضق ةـلجمب روـش°م 10271/2009 ددـع =ـOن6Àا فـلملا =ـ> 2009رjوـتكا 7 خ3راـتب رداـصلا 912/1 ددـع ضقنلا ةمحم رارق -

 نالــــصفنم ناــــمكح ص7ــــuلا ســــفن oــــnع ردــــصي نا بــــلطتي ن¬تjوــــقع جاــــمدا =ــــ> تــــبلا (( ھــــيف درو يذــــلاو310 ةحفــــص 71 ددــــع oــــnعألا

 دـع≠ اـiˆف زـحي مـل ةÜـÖف =ـ> ةـيناثلا ةـjوقعلا عوضوم لاعفألا بكترا دق نوQي نا طرش≠ ، 6Üكا وا ن¬تم3رج نع ة3رõ˜ل ن¬تبلاس ن¬تjوقع≠
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Tout procès pénal donne lieu au prononcé d’une peine à l’encontre du 

condamné. 

L’exécution de peines, notamment celles privatives de liberté, peut 

produire des difficultés juridiques dont la confusion de peines constitue l’une de 

celles-ci. 

En effet, la procédure de confusion de peines privatives de liberté est une 

procédure qui manque de réglementation spéciale dans le C.P.P. 

Cependant, pour répondre aux difficultés de cette procédure, le juge se 

réfère actuellement, en principe, aux dispositions à caractère administratif qui se 

matérialisent essentiellement par des circulaires. 

L’article 31 du code pénal dispose « lorsque plusieurs peines privatives de 

liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus 

grave, à moins que la loi n’en dispose autrement » 

De sa part l’article 120 du même code prévoit qu'« en cas de concours de 

plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est 

prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le 

maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’implication la plus 

grave. » 

Il découle de ces dispositions qu’en principe lorsqu’il y a plusieurs peines 

privatives de liberté prononcées contre une personne, l’exécution de la plus 
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grave s’impose,1 c’est le principe de non cumul des peines en matière criminelle 

et délit, qui prévaut aussi en droit français.2 Ainsi, lorsque des infractions 

multiples sont poursuivies séparément, alors qu’elles auraient pu faire l'objet de 

poursuite unique. C’est un concours d’infractions tel qu'il est défini par l’article 

132-2 du code pénal français qui doit être distingué de la récidive et de la 

réitération.3 

Dans la confusion des peines on peut distinguer deux types de confusion 

de peines : 

- Confusion de droit ; 

- Confusion facultative. 

Pour approcher ce sujet, on doit traiter la procédure à suivre pour arriver 

au jugement qui prononce la confusion des peines, puis on va voir les effets de 

la confusion4 des peines. 
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p :142 
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en arabe) éd Errachad  1999  P : 113et s. 
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- La peine pour exécution et la peine en cours de l’exécution  

- L’usurpation d’identité avec l’infraction commise à cette occasion 

- les amandes contraventionnelles qui se cumulent entre elles.  
3- idem 
4 - Pour les conditions de la confusion exiges par la jurisprudence, voire :  
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öõوقعلا جامدا طورش ن¬ب نم(( 79 ةحفصلا 2013 ةنس ضقنلا ةمكjت نا تاQوقعلا نوjاو ،ذـيفنتلل ةـلباق ةöõاذا اـم ن¬ـبت مـل ةـمك 

 ناو ةــصاخ ، ذــيفنتلل ن¬لباــقو ، ھــب íeــZقملا ءíeــïلا ةوــق ايــسãكا ن اــمÛi ايــضق ن¬ــتللا ن¬تîــس6õÚا ن¬تjوــقعلا جــمد بوــلطملا نارارــقلا ناــ}

 . )) ھمادعXال يزاوملا ليلعتلا صقان اsرارق ھعم نوQي امم ، ضقنلاب ھيف نوعطم امsدحا
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Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en 

application de l’article 132-4 du code pénal. Pour l’examen de ces demandes, 

elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la 

condamnation ainsi de sa situation matérielle, familiale et sociale ». 

Aucun texte ne limite dans le temps le droit pour un condamné de saisir la 

juridiction compétente d’une demande de confusion de peine, il suffit qu’il ait 

intérêt à obtenir cette confusion pour que sa requête soit recevable.6 

Cependant, la juridiction compétente est la juridiction qui prononce le 

dernier jugement de condamnation. La question qui se pose : est-ce que la 

juridiction reste compétente même si elle a refusé la confusion de la peine 

prononcée par elle ?  

Pour la jurisprudence française, la juridiction qui a prononcé au moins 

l’une des peines reste seule compétente pour ordonner la confusion de celles-ci. 

En l’espèce, une cour d’appel qui est saisie d’une demande de confusion 

d’une peine prononcée par elle-même avec deux autres prononcées par un 

tribunal correctionnel, rejette cette demandeet ordonne la confusion des deux 

peines rendues par le tribunal correctionnel. La cassation est prononcée, si la 

cour d’appel est compétente pour refuser la confusion sollicitée avec la peine 

qu’elle avait elle-même prononcée, elle ne pouvait excéder ses pouvoirs et 

ordonner la confusion entre elles des deux peines prononcées par une autre 

juridiction.7 

Pour la jurisprudence marocaine, à travers plusieurs arrêts8 rendus en la 

matière, on remarque qu’elle n'est pas constante. 

 
6 - Cass.crim 08 Avril 1957. Bulletin crim 1957, cité par Laurent GRIFFON- YARZA « Guide de l’exécution des 

peines » Op.cit. p :302 

- Cass.crim 02 décembre 1992 n° 92-81-251 : Bull. crim 1992 cité par Laurent GRIFFON- YARZA, Op.cit. p :204 
7 - Laurent GRIFFON- YARZA, Op.cit. p:304 
8 - voir à ce propos : 
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Paragraphe 1 : La juridiction compétente et les règles 

applicables dans la procédure de confusion des peines. 
La détermination de la procédure de confusion des peines suppose la 

connaissance des parties au procès ou de l’action, et le déroulement de la 

procédure, les règles applicables au contentieux de la confusion des peines, 

après la détermination de la juridiction compétente. 

D’après l’article 120 du code pénal marocain la compétence de statuer sur 

la demande de confusion des peines revient à la dernière juridiction qui a 

prononcé le dernier jugement5 qui fait partie de la demande de confusion des 

peines. 

Pour la procédure pénale française l’article 710 al 1 dispose que « tous 

incidents contentieux relatifs à l’exécution, sont portés devant le tribunal ou 

devant la cour qui a prononcé la sentence, cette juridiction peut également 

procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses 

décisions. 

 
 مئارـــج ص7ـــÙ باـــQترا ةـــلاح وـــs نوناـــقلا فـــ3رع˘ بـــسح مئارـــ6Àا ددـــع˘ نا ذا ، ھـــب íeـــZقملا ءíeـــïلا ةوـــق ةقباـــسلا لاـــعفألا نـــع مـــك6õا

 .)) نعطلل لباق Ü¬غ مكح ا4iيب لصفي نا نود ةيلاوتم تاقوأ => وا دحاو نا => ةددعتم

 :ددــع نوناــقلاو ءاــضقلا ةــلجم 500/2008 :ددــع ي:اــنج فــلم 15/10/2008 خ3راــتب 830/1 ددــع برغملاــب ضقنــلا ةــمكحم رارــق رــظنا -

 اi<أـــش≠ ثدـــح اذإ ادـــعام ،ةيئاـــضقلا تاررـــقملا ذـــيفنãب ةـــفلQملا تاـــ'6Àا ماـــ'م نـــم لـــصألا =ـــ  جاـــمدإلا تاءارـــجإ" :ھـــيف درو 214 :ص 156

 "ةروشملا ةفرغ => هذيفنت دارملا ررقملا تردصأ deلا ةمكöõا noع ضرعيف ذيفنتلاب قلعتي ضراع عازن

 ةـــمكحم ءاـــضق ةـــلجمب روـــش°م 10589/6/1/2014 ددـــع فـــلملا =ـــ> Ü 2014ـــáنجد31 خ3راـــتب رداـــصلا 1307 ددـــع oـــnعألا ســـلöÀا رارـــق -

 نا نود نــم بوــلطملا قــح =ــ> ن¬تjوــقع جاــمدا بــلطل تباجتــسا اــمل ةــمكöõا(( ھــيف درو ذا 408 ةحفــصلا 2015 ةنــسلا 79 ددــع ضقنــلا

  .))اصقان اليلع˘ اsرارق تللع دق نوQت ھب Zíeقملا ءïíeلا ةوقل ن3زئاح مضلا امi<أش≠ بولطملا نارارقلا نا} اذإ ام ن¬بت
 :ددـع نوناـقلاو ءاـضقلا ةـلجم 500/2008 :ددـع ي:اـنج فـلم 15/10/2008 خ3راتب 830/1 ددع برغملاب ضقنلا ةمكحم رارق رظنا -5

 اi<أــش≠ ثدــح اذإ ادــعام ،ةيئاــضقلا تاررــقملا ذــيفنãب ةــفلQملا تاــ'6Àا ماــ'م نــم لــصألا =ــ  جاــمدإلا تاءارــجإ" : ھــيف درو 214 :ص 156

 ."ةروشملا ةفرغ => هذيفنت دارملا ررقملا تردصأ deلا ةمكöõا noع ضرعيف ذيفنتلاب قلعتي ضراع عازن

- Certaines doctrines marocaines proposent de la confusion des peines privatives de liberté il faut le confier à un 

ministère public. Voir « La politique pénale au Maroc réalité et perspectives, Tome I : acte des assises nationales 

organisées à Meknès par le ministère de la justice, de 09 à 10 décembre 2004. P : 467. 
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Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en 

application de l’article 132-4 du code pénal. Pour l’examen de ces demandes, 

elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la 

condamnation ainsi de sa situation matérielle, familiale et sociale ». 

Aucun texte ne limite dans le temps le droit pour un condamné de saisir la 

juridiction compétente d’une demande de confusion de peine, il suffit qu’il ait 

intérêt à obtenir cette confusion pour que sa requête soit recevable.6 

Cependant, la juridiction compétente est la juridiction qui prononce le 

dernier jugement de condamnation. La question qui se pose : est-ce que la 

juridiction reste compétente même si elle a refusé la confusion de la peine 

prononcée par elle ?  

Pour la jurisprudence française, la juridiction qui a prononcé au moins 

l’une des peines reste seule compétente pour ordonner la confusion de celles-ci. 

En l’espèce, une cour d’appel qui est saisie d’une demande de confusion 

d’une peine prononcée par elle-même avec deux autres prononcées par un 

tribunal correctionnel, rejette cette demandeet ordonne la confusion des deux 

peines rendues par le tribunal correctionnel. La cassation est prononcée, si la 

cour d’appel est compétente pour refuser la confusion sollicitée avec la peine 

qu’elle avait elle-même prononcée, elle ne pouvait excéder ses pouvoirs et 

ordonner la confusion entre elles des deux peines prononcées par une autre 

juridiction.7 

Pour la jurisprudence marocaine, à travers plusieurs arrêts8 rendus en la 

matière, on remarque qu’elle n'est pas constante. 

 
6 - Cass.crim 08 Avril 1957. Bulletin crim 1957, cité par Laurent GRIFFON- YARZA « Guide de l’exécution des 

peines » Op.cit. p :302 

- Cass.crim 02 décembre 1992 n° 92-81-251 : Bull. crim 1992 cité par Laurent GRIFFON- YARZA, Op.cit. p :204 
7 - Laurent GRIFFON- YARZA, Op.cit. p:304 
8 - voir à ce propos : 
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donc on peut dire que la première personne qui fait partie de l’action de 

confusion des peines c’est la personne condamnée à des multiples 

condamnations et la deuxième personne c’est le ministère public.10 

Paragraphe 2: La détermination de la peine objet de la 

confusion. 

Dans le cas de confusion de deux peines d’emprisonnement ferme, seule la 

peine la plus forte qui doit être exécutée par le condamné, mais dans d’autres cas 

des difficultés d’application s'imposent à titre d'exemple : 

 

 

1- La confusion de peines et la détention préventive 

2- La confusion entre deux peines d’emprisonnement assorties d’un sursis 

avec mise à l’épreuve. 

3- La confusion de deux peines mixtes.  

4- La confusion entre une peine d’emprisonnement ferme et une peine 

mixte. 

5- La confusion entre une peine d’emprisonnement ferme, une peine mixte 

et une peine de sursis simple.11 

Il existe un vide juridique, et la jurisprudence marocaine n'a pas adopté de 

solutions propres à ces difficultés, mais le droit français a donné à ces problèmes 

des solutions présentées par la doctrine et dans certains cas par la jurisprudence. 

 
10 - Certaines doctrines marocaines estiment que certains ministères publics au Maroc ne prennent pas toujours au 

sérieux la demande de confusion. Et c’est pour cela que le ministre de la justice avait envoyé au ministère public la 

circulaire n° 3 9 س en l’obligeant à envoyer les demandes de confusion au tribunal dans une semaine. Voir : Moulay 

El Hassan ELIDRISSI : « La politique punitive au Maroc entre les défis et les réformes » thèse de Doctorat ( en arabe), 

faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé 2013-2014, p : 175 et s    
11 - Ces cas pratiques sont cités par Laurent GRIFFON-YARZA « Guide de l’exécution des peines » Op.cit. p : 309 et s. 
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À signaler que la compétence de cette juridiction, ne doit être confondue 

avec celle qui est compétente en matière de contentieux de contrainte par corps, 

régie par les dispositions de l'art643 du C.P.P et l’organe compétent dans la 

procédure disciplinaire au sein de l’établissement pénitentiaire.    

Pour les règles applicables au contentieux de la confusion des peines, deux 

situations doivent être distinguées à cet égard : 

 

1- Il est possible, en premier lieu, que les juges de jugement aient méconnu 

la règle de non cumul à l'occasion d’une poursuite unique. Le condamné 

doit en ce cas, user normalement de l'appel ou du pourvoi en cassation, 

pour obtenir que soit prononcée la confusion des peines qu'impose la loi. 

Le contentieux de l'exécution s’éteint ici dans le contentieux général de 

la condamnation. 

2- Il est fréquent, en revanche, que des difficultés surgissent quand les 

peines en concours ont été prononcées à l'occasion de poursuites 

distinctes, par le même tribunal, ou par des tribunaux différents qui 

pouvaient légitimement ignorer les instances menées ailleurs contre le 

même individu. Aucune voie de recours, et notamment pas le pourvoi en 

cassation, n'est ouverte en ce cas, surtout si la décision ne fait aucune 

mention de la précédente condamnation, et si le prévenu ni le ministère 

public n'ont pris de conclusion à ce sujet :la question ne peut être 

soulevée qu'au moment de l'exécution de la seconde peine9.    

Enfin, pour les parties de l’action de confusion on peut dire que, la 

confusion des peines concerne principalement la personne condamnée à des 

peines privatives de liberté qui doivent être exécutés contre la même personne, 
 

- sوقعلا جامدا طباوض : يطالملا ماشjل ةبلاسلا تا˜õوناقلا صنلا ن¬ب ة3رXءاضقلا ةلجمب ةروش°م ةسارد , ةيئاضقلا ةسرامملاو ي 

  . اsدع≠ امو 51 ةحفصلا 2016 ةنسلا 166 ددعلا تا3ر6õاو لدعلا ةرازو تاروش°م نوناقلاو
9 - voir     : Traité de droit criminel   problèmes juridiques poses par l'exécution des sanctions  ; p: 829 
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donc on peut dire que la première personne qui fait partie de l’action de 

confusion des peines c’est la personne condamnée à des multiples 

condamnations et la deuxième personne c’est le ministère public.10 

Paragraphe 2: La détermination de la peine objet de la 

confusion. 

Dans le cas de confusion de deux peines d’emprisonnement ferme, seule la 

peine la plus forte qui doit être exécutée par le condamné, mais dans d’autres cas 

des difficultés d’application s'imposent à titre d'exemple : 

 

 

1- La confusion de peines et la détention préventive 

2- La confusion entre deux peines d’emprisonnement assorties d’un sursis 

avec mise à l’épreuve. 

3- La confusion de deux peines mixtes.  

4- La confusion entre une peine d’emprisonnement ferme et une peine 

mixte. 

5- La confusion entre une peine d’emprisonnement ferme, une peine mixte 

et une peine de sursis simple.11 

Il existe un vide juridique, et la jurisprudence marocaine n'a pas adopté de 

solutions propres à ces difficultés, mais le droit français a donné à ces problèmes 

des solutions présentées par la doctrine et dans certains cas par la jurisprudence. 

 
10 - Certaines doctrines marocaines estiment que certains ministères publics au Maroc ne prennent pas toujours au 

sérieux la demande de confusion. Et c’est pour cela que le ministre de la justice avait envoyé au ministère public la 

circulaire n° 3 9 س en l’obligeant à envoyer les demandes de confusion au tribunal dans une semaine. Voir : Moulay 

El Hassan ELIDRISSI : « La politique punitive au Maroc entre les défis et les réformes » thèse de Doctorat ( en arabe), 

faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé 2013-2014, p : 175 et s    
11 - Ces cas pratiques sont cités par Laurent GRIFFON-YARZA « Guide de l’exécution des peines » Op.cit. p : 309 et s. 
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 D'autre part en 2012 la chambre criminelle revient à la jurisprudence 

antérieure à son arrêt du 24 janvier 2007, et décide que « lorsque des 

condamnations à l’emprisonnement assorties d’un sursis partiel ont été 

prononcées et que la confusion totale doit être accordée, seule doit être exécutée 

la partie d’emprisonnement sans sursis la plus longue ».16 

Certaines doctrines françaises17 vont dans le sens que cette jurisprudence 

est plus favorable aux condamnées à court terme, elle est sans effet si les sursis 

sont révoqués, puisque la condamnée devra dans ce cas exécuter en totalité la 

durée de la peine absorbante. 

On peut ajouter que le principe de l’arrêt du 12 avril 2012 s’applique 

même dans le cas de la confusion entre une peine d’emprisonnement ferme et 

une peine mixte. 

Une question reste à soulever : est-ce que les condamnations par des 

jugements étrangers peuvent faire partie de la demande de confusion ?  

En droit français, une confusion incluant une peine prononcée par la 

juridiction d'un Etat étranger est désormais possible au vu des articles 132-23-1 

et 123-23-2 du code pénal, d’après la doctrine,18 il suffit de constater que la ou 

les condamnations étrangères sont définitives et portent sur des faits commis en 

concours pour appliquer les règles françaises qui régissent la confusion de 

peines, il faut cependant obtenir la condamnation étrangère et avoir confirmation 

définitive, ce qui suppose le recours à une demande d’entraide pénale 
 

 بولطملا تارارقلا نا} اذإ ام ن¬بت نأ نود بولطملا قح => ن¬تjوقع جامدإ بلطل تباجتسا امل ةمكöõاو ،ذفنت deلا =  دشألا ةjوقعلا

 ."اصقان اليلع˘ اsرارق تللع دق نوQت ھب Zíeقملا ءïíeلا ةوقل ن3زئاح مضلا اi<أش≠
15 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 312  
16 - Cass.crim 12 avril 2012 n°12/90.004 Bull.crim 2012, cité par Laurent GRIFFON Op.cit. p :312 
17 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 312 

- Voir aussi : - Cass.crim 10 mai 2012 n°11/87.301 Bull.crim 2012 n°117.  
18 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 278  

 

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

157 

À cet égard en relation avec la confusion de peines et la détention 

préventive la cour de cassation12 a confirmé un principe par lequel toute 

détention subie à l’occasion de la peine absorbée s’impute sur la peine 

absorbante. 

En cas de confusion de deux peines d’emprisonnement ferme, la solution 

d’après la doctrine française13 est simple, seule la plus grave doit être exécutée 

par le condamné. 

Pour la confusion de deux peines mixtes, la jurisprudence française, a 

introduit deux solutions : 

D'une part d’après une décision14 rendue en 2007 « lorsque deux 

condamnations comportant chacune une peine d’emprisonnement avec sursis 

partiel, sont confondues les deux parties d’emprisonnement sans sursis doivent 

être exécutées cumulativement dans la limite de la durée totale de la peine 

absorbante. 

Dans ce sens Laurent GRIFFON a concédé que « outre la difficulté de la 

mettre en œuvre cette jurisprudence présentait l’inconvénient même dans 

certaines hypothèses de vider les sursis avec mise à l’épreuve de leur 

substance.15 

 
12 - Cass.crim. 16 janvier 2008 n°07/81.289. Bull.crim. 2008 n°15, cité par Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 309 

et s. 
13 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 310  
14 - Cass.crim. 24 janvier 2007 cité par : Laurent GRIFFON-YARZA « Guide de l’exécution des peines » Op.cit. p : 311 

- voir à ce propos :  

 تارارق ةرشX ،05/06/1/2013ددع ي:ان6Àا فلملا => 12/06/2013 خ3راتب 500 ددع ضقنلا ةمكحم رارق عوضوملا سفن => رظنا -

 امÛi موöõQا ن¬تjوقعلا نو} طÖÜش« تاjوقعلا جمد نأ ررقملا نم " :ھيف ءاج يذلاو ،14 ددع ،ةيئان6Àا ةفرغلا ،ضقنلا ةمكحم

 جمد بولطملا نارارقلا نا} اذإ ام ن¬بت نأ نود دشألا ةjوقعلا قيبطتو ن¬تjوقع جامدإب تضق امل ةمكöõاو ،ذيفنتلل ن¬تلباق

 ."ھمادعXال يزاوملا ليلعتلا صقان اsرارق لعجي ذيفنتلل ن¬لباقو ھب Zíeقملا ءïíeلا ةوق ابسãكا دق امÛi موöõQا .... ن¬تjوقعلا

 ةلجمب روش°ملا 10589/6/4/2014 ددع =Oن6Àا فلملا => 31/12/2014 خ3راتب 1307 ددع ضقنلا ةمكحم رارق :اضيأ رظنا -

 نإف تاع≠اتملا ددع˘ بÚس≠ ة3رõ˜ل ةبلاس ماQحأ ةدع اi<أش≠ ردصأ اذإ امأ" :ھيف درو يذلاو ،408 :ص 79 ددع ضقنلا ةمكحم
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 D'autre part en 2012 la chambre criminelle revient à la jurisprudence 

antérieure à son arrêt du 24 janvier 2007, et décide que « lorsque des 

condamnations à l’emprisonnement assorties d’un sursis partiel ont été 

prononcées et que la confusion totale doit être accordée, seule doit être exécutée 

la partie d’emprisonnement sans sursis la plus longue ».16 

Certaines doctrines françaises17 vont dans le sens que cette jurisprudence 

est plus favorable aux condamnées à court terme, elle est sans effet si les sursis 

sont révoqués, puisque la condamnée devra dans ce cas exécuter en totalité la 

durée de la peine absorbante. 

On peut ajouter que le principe de l’arrêt du 12 avril 2012 s’applique 

même dans le cas de la confusion entre une peine d’emprisonnement ferme et 

une peine mixte. 

Une question reste à soulever : est-ce que les condamnations par des 

jugements étrangers peuvent faire partie de la demande de confusion ?  

En droit français, une confusion incluant une peine prononcée par la 

juridiction d'un Etat étranger est désormais possible au vu des articles 132-23-1 

et 123-23-2 du code pénal, d’après la doctrine,18 il suffit de constater que la ou 

les condamnations étrangères sont définitives et portent sur des faits commis en 

concours pour appliquer les règles françaises qui régissent la confusion de 

peines, il faut cependant obtenir la condamnation étrangère et avoir confirmation 

définitive, ce qui suppose le recours à une demande d’entraide pénale 
 

 بولطملا تارارقلا نا} اذإ ام ن¬بت نأ نود بولطملا قح => ن¬تjوقع جامدإ بلطل تباجتسا امل ةمكöõاو ،ذفنت deلا =  دشألا ةjوقعلا

 ."اصقان اليلع˘ اsرارق تللع دق نوQت ھب Zíeقملا ءïíeلا ةوقل ن3زئاح مضلا اi<أش≠
15 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 312  
16 - Cass.crim 12 avril 2012 n°12/90.004 Bull.crim 2012, cité par Laurent GRIFFON Op.cit. p :312 
17 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 312 

- Voir aussi : - Cass.crim 10 mai 2012 n°11/87.301 Bull.crim 2012 n°117.  
18 - Laurent GRIFFON-YARZA : Op.cit. p : 278  

 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ي<اضقلا أط89ا" :ددعلا روحم

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

159 

internationale à l'initiative du parquet, afin d’obtenir le casier judiciaire du 

ressortissant étranger, et /ou les jugements ou arrêts de la condamnation. 

Pour la loi marocaine, il y a un vide juridique ; la juridiction des 

contentieux, de l'exécution des peines peut appliquer ces dispositions dans 

l'intérêt du condamné. 

Paragraphe 3: la décision judiciaire de confusion : 

La question qui se pose concerne principalement le jugement de confusion 

des peines, quand ce jugement devient exécutoire ? Autrement dit, est-ce que le 

parquet doit procéder à l'exécution de ce jugement à partir de la date de son 

prononcé, ou bien il faut attendre l'écoulement du délai du pourvoi en cassation 

? pour la loi marocaine il y a un vide juridique , et pour aborder cette question 

on doit prendre en considération les dispositions de l'art 117 de la constitution 

de 2011 ,qui dit que le juge est en charge de la protection des droits et libertés, 

c'est pour cela le juge de ministère public ,doit expliquer les dispositions en la 

matière au profit du condamné , c'est à dire que le jugement rendu doit être 

exécuté même s’il est susceptible du pourvoi en cassation .  
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 ضرأ éèع حرط يذلاو 6يطايتحالا لاقتعالا لاجم ,+ أطãÇل ةبسäلاب لاVWا وg امك 5نgارلا

 éèع ءاوس ضقنلا ةمكحمو ةMرادإلا مكاñWا فقاوم اîpأش{ تìراضت تالاbشإ ةدع عقاولا

 ةبجوملا ةيلوؤسملا ھيلع öõبت يذلا ساسألا ىوتسم éèع وأ )لوألا بلطملا( صاصتخالا ىوتسم

 .)ي/اثلا بلطملا( ررضلا نع ضMوعتلل

 تبلل ةصتv@ا ةيئاضقلا ةhiNا ديدحت نأشD ةيئاضقلا تاNجوتلا :لوألا بلطملا

 7يطايتحالا لاقتعالا لاجم ^[ يñاضقلا أطhvا نع ضjوعتلا تابلط ^[

 
 "ةلودلا ھلمحتت ض>وعÖÄ õع لوصè]ا ي©اضق أطخ نم ررضت نم لoل قحي "

 .ةي£رعلا ةغايصلل ةرياغم لصفلا اذ8ل ةيس≠رفلا ةيظفللا ةغايصلا نأ ظحالملاو
  برغملاب ة>رادإلا مكاçèا فلتخم مامأ ةعوفرملا ىواعدلا نم ديدعلا لالخ نم ايلج كلذ ر8ظي – )5(

 Äـ�وألا ،ن9ـنثإ ن9تروـص DـC الإ ي©اـضقلا أـطs]ا نـع ةـلودلا ةيلوؤـسم نـع ثيدـè]ا نـكمملا نـم نـكي مل 2011 روتسد لبقو ھنأ ،ركذلاب ريد\]او

 ةرطـسملا نوناـقب   566 لـصفلاب ةنمـضملا ةـعجارملا �Äإ فرصنت ةيناثلاو ،م م ق نم 391 لصفلا بجومب ةسركملا ،ةاضقلا ةمصاخمب قلعتت

 .ةيئان\]ا

 :حاضيإلا نم د>زملل

 ن>وـoتلاو ثـحبلا ةدحو صاs]ا نوناقلا هاروتكدلا ةدا8ش لينل ةحورطأ ،ةيندملا ةداملا CD ي©اضقلا داü∑جالل ي©اش≠إلا رودلا ،D∂املا نيدلا زع

CD ا ةيل∏ ي≠دملا نوناقلا[èدع0 امو 216 ص 2019-2020 ةيعما\]ا ةنسلا شكارمب قوقäا.   
 ھــقح DــC ردــصي مــل ،ةــ>رجز ةيــضق ةــمذ ÄــÖع لــقتعم صsــº لــ∏ ةــيئان\]ا ةرطــسملا نوناــق نــم 618 ةداــملل اــقفو اــيطايتحا القتــعم :ــªتع∫ – )6(

 ضرـعتلل الباـق لازاـم مـكح مـ8قح DـC ردـص وأ ،مـكح مـ8قح DـC ردـصي مـل نيذـلا ن9ـلقتعملا لـ∏ نإـف كلذـلو .ھب øæùقملا ءΩæùلا ةوقل زئاح مكح

 لاــــــقتعالا ةطلــــــس ةــــــماعلا ةــــــباينلا سراــــــمتو يــــــïرغملا نوناــــــقلا روــــــظنم DــــــC ن9يطاــــــيتحا ن9ــــــلقتعم نو:ــــــªتع∫ ،ضقنلاــــــب نــــــعطلا وأ فان¬تــــــسالا وأ

 )م م ق نم 74 و 47 ن9تداملل اقفو ( ةيئادتبالا مكاçèاب ةماعلا ةباينلا ةاضق ا8عقوي ،ن\√لا CD عاديإلاب رماوأ رادصإ ق>رط نع يطايتحالا

 نـــم عـــ0ارلا عرـــفلا ≈æـــøتقمب ةيحالـــصلا هذـــä نوـــسراميف قـــيقحتلا ةاـــضق اـــمأ )ج م ق نـــم 419 و 73 و 47 ةداـــملل اـــقفو ( فان¬تـــسالا مكاـــحمب و

 و 175 و 153 و 152 داوـملا ( ةـيئان\]ا ةرطـسملا نوناـق نـم لوألا باـتكلا نـم ثـلاثلا مسقلا نم عساتلا بابلا نم ي≠اثلا عرفلا و نماثلا بابلا

 :عجار ھب ةلصلا تاذ تالاoشإلا ضع0 و يطايتحالا لاقتعالا ةبس≠ لوح عسوتلا نم د>زملل و )اäدع0 ام

 :عجار يطايتحالا لاقتعالا لوح عسوتلا نم د>زمللو ،اäدع0 امو 190 ص 2018 ةنسلا ي≠اثلا ددعلا ةماعلا ةباينلا ةسائر ر>رقت -

 .ة>ردنكسإلا ،ةديد\]ا ةيعما\]ا راد ةنراقم ةسارد ،ھنع ض>وعتلاو هدويق ن9ب يطايتحالا س»è]ا تالكشم ،دمحم ىفطصم ن9مأ -

 2003 ،ة>ردنكسإلا ،فراعملا ةأشZم ،يطايتحالا س»è]ا طباوض ،حاتفلا دبع يردق -

 .طا£رلا – ةينوماملا ةقنز 4 ةماركلا ةعبطم ،1 ط ،يطايتحالا لاقتعالا ةيعرشو ةءا:ªلا ةن>رق ،حالف ميحرلا دبع -

 ةـيل∏ ،صاـs]ا نوناقلا CD ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،يïرغملا ةيئان\]ا ةرطسملا نوناق CD لاقتعالا ةلضعم ،ي≠ورمحأ ناûüج -

 2006-2005 ةيعما\]ا ةنسلا ةجنط ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا

 2010 ل>ربأ 16 ع ،فلملا ةلجم ،ةحاتملا لئادبلاو ي≠وناقلا عقاولا ،ةيئادتبالا مكاçèا مامأ يطايتحالا لاقتعالا ،يدايعلا راتçsا -

  .2013 وينوي 21 ع ،يïرغملا نوناقلا ةلجم ،يطايتحالا لاقتعالل ةيئانÃتسالا ةعيبطلا ما:Àحا ىدم ،ي≠ارمعلا نيدلا رون -
 .ي©اضقلا أطs]ا روص ÕDاب لمش†ل دتمي لب هدحول يطايتحالا لاقتعالا �Äإ فرصني ال رمألا - )7(
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  يlاضقلا أطhiا نع ض6وعتلا ىوعدل ةيئاضقلا تا]جوتلا

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم ?<
 ëGاملا نيدلا زع

 قوق`_ا FG روتكد

 ةماعلا ةباينلا ةسائرب ة0رشíلا دراوملا ةبعش س{ئر

 ,+ ايخMرات الوحت ،20111 ةنسل يروتسدلا حالصإلا لعفب ،ة23خألا ةنوآلا ,+ برغملا د$ش

 ةماVWbا تايلآ و ئدابم خيسرتو ،ةيطارقوميدلا تاسسؤملاو قVWا ةلود ءانب لامكتسا راسم

 عيمج لمشiل دتما راسملا اذg  ،2ةيعامتجالا ةلادعلاو ةمMركلا ةنطاوملا 23فوتو  ةديVcا

 لالخ نم كلذو ،ةلادعلا يقفترم قوقحب طبترملا ىوتسملا اopم دشn مل ،ةيقوقVWا تاMوتسملا

 اopيمأتل ةينوناقلا تايلآلا ضع{ رارق|و ،3ةلادعلا دعاوقو ن2ضاقتملا قوقVW يروتسدلا سxركتلا

 تقولا ,+ هروص تددعÖ يذلا ،4يÑاضقلا أطVÇا نع جتانلا ررضلا نع ضMوعتلا ليبق نم

 
 ةدــ>ر\]اب روــشZملا روتــسدلا صــن ذــيفنRب )2011 زوــيلوي 29( 1432 نابعــش نــم D 27ــC رداــص 1.11.91 مــقر ف>رــشلا :ــ89ظلا ھنأــش0 ردــص -)1(

 .3600 ص )2011 ويلوي 30( 1432 نابعش 28 خ>راتب رداصلا 5964 ددع ةيمسرلا
 دـمحم كـلملا ةـلالج ھـ8جو يذـلا يماـسلا يـoلملا باـطs]ا :عـجار ھنومـضمو ھلoـشو 2011 روتـسد دادعإ ةي\lنم لوح حاضيإلا نم د>زملل - )2(

  .2011 وينوي 17 ةعم\]ا ءاسم ةمألا �Äإ هللا هرصن سداسلا

 مــــقر )اــــيلاح ة>روتــــسدلا ةــــمكçèا( يروتــــسدلا ســــل\çا رارــــق رــــظنأ ،روتــــسدلا اذــــä لوــــح ءاتفتــــسالاب ةــــطبترملا ةــــماعلا جئاــــتنلا ÄــــÖع عالــــطاللو 

 30( 1432 نابعــــش 28 خ>راــــتب رداــــصلا ررــــكم 5964 ددــــع ةيمــــسرلا ةدــــ>ر\]ا )2011 وــــيلوي 14( 1432 نابعــــش نــــم D 12ــــC رداــــص 815.2011

 .3628 ص )2011 زويلوي
 ةنــــسل يــــïرغملا روتــــسدلا نــــم 128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 لوــــصفلا لالــــخ نــــم كــــلذ ÄــــÖجتي - )3(

2011  

 ةـماعلا ةـباينلا ةـسائر اـûüلع تزـكر ùـúلا ةـينطولا ةـيئان\]ا ةـسايسلا تاـ>ولوأ زرـبأ نـم دـعõ ،دارـفألا تاـ>رحو قوـقح ةـيامح نأ ركذـلاب ريد\]او

 ھــيلع دــيكأتلا مــت اــم وــä و كــلملا ءالــكوو كــلملل ن9ماــعلا ءالكوــلا ةداــسلل ةــ8جوم ةــ>رود ةلاــسر 11 رادــصإ لالــخ نــم كــلذ و 2018 ةنــس لالــخ

 و 2017 ر£وــتكأ 07 خ>راــتب ةــماعلا ةــباينلا ÄــÖع فارــشإلا ةــم8م ھــيلوت موــي رداــصلا لوألا ةــماعلا ةــباينلا س†ــئر ديــسلا روــشZم لالــخ نــم كلذــك

 و قــــè]ا ةــــلود ءاــــنب لامكتــــسال " يــــمارلا يماــــسلا يوــــلوملا •lنــــلا ÄــــÖع ا:9ــــس ھــــن†يعõ :ــــ89ظ DــــC ةدراوــــلا ةيماــــسلا ةــــيكلملا تاــــميلعتلل اذــــيفنت كــــلذ

 ."تاعامج و ادارفأ ن9نطاوملا و تانطاوملا قوقح ةنايص ÖÄع ةمئاقلا "نوناقلا
  :ÖDي ام ÖÄع يïرغملا روتسدلا نم 122 لصفلا تايضتقم صنت - )4(
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 ضرأ éèع حرط يذلاو 6يطايتحالا لاقتعالا لاجم ,+ أطãÇل ةبسäلاب لاVWا وg امك 5نgارلا

 éèع ءاوس ضقنلا ةمكحمو ةMرادإلا مكاñWا فقاوم اîpأش{ تìراضت تالاbشإ ةدع عقاولا

 ةبجوملا ةيلوؤسملا ھيلع öõبت يذلا ساسألا ىوتسم éèع وأ )لوألا بلطملا( صاصتخالا ىوتسم

 .)ي/اثلا بلطملا( ررضلا نع ضMوعتلل

 تبلل ةصتv@ا ةيئاضقلا ةhiNا ديدحت نأشD ةيئاضقلا تاNجوتلا :لوألا بلطملا

 7يطايتحالا لاقتعالا لاجم ^[ يñاضقلا أطhvا نع ضjوعتلا تابلط ^[

 
 "ةلودلا ھلمحتت ض>وعÖÄ õع لوصè]ا ي©اضق أطخ نم ررضت نم لoل قحي "

 .ةي£رعلا ةغايصلل ةرياغم لصفلا اذ8ل ةيس≠رفلا ةيظفللا ةغايصلا نأ ظحالملاو
  برغملاب ة>رادإلا مكاçèا فلتخم مامأ ةعوفرملا ىواعدلا نم ديدعلا لالخ نم ايلج كلذ ر8ظي – )5(

 Äـ�وألا ،ن9ـنثإ ن9تروـص DـC الإ ي©اـضقلا أـطs]ا نـع ةـلودلا ةيلوؤـسم نـع ثيدـè]ا نـكمملا نـم نـكي مل 2011 روتسد لبقو ھنأ ،ركذلاب ريد\]او

 ةرطـسملا نوناـقب   566 لـصفلاب ةنمـضملا ةـعجارملا �Äإ فرصنت ةيناثلاو ،م م ق نم 391 لصفلا بجومب ةسركملا ،ةاضقلا ةمصاخمب قلعتت

 .ةيئان\]ا

 :حاضيإلا نم د>زملل

 ن>وـoتلاو ثـحبلا ةدحو صاs]ا نوناقلا هاروتكدلا ةدا8ش لينل ةحورطأ ،ةيندملا ةداملا CD ي©اضقلا داü∑جالل ي©اش≠إلا رودلا ،D∂املا نيدلا زع

CD ا ةيل∏ ي≠دملا نوناقلا[èدع0 امو 216 ص 2019-2020 ةيعما\]ا ةنسلا شكارمب قوقäا.   
 ھــقح DــC ردــصي مــل ،ةــ>رجز ةيــضق ةــمذ ÄــÖع لــقتعم صsــº لــ∏ ةــيئان\]ا ةرطــسملا نوناــق نــم 618 ةداــملل اــقفو اــيطايتحا القتــعم :ــªتع∫ – )6(

 ضرـعتلل الباـق لازاـم مـكح مـ8قح DـC ردـص وأ ،مـكح مـ8قح DـC ردـصي مـل نيذـلا ن9ـلقتعملا لـ∏ نإـف كلذـلو .ھب øæùقملا ءΩæùلا ةوقل زئاح مكح

 لاــــــقتعالا ةطلــــــس ةــــــماعلا ةــــــباينلا سراــــــمتو يــــــïرغملا نوناــــــقلا روــــــظنم DــــــC ن9يطاــــــيتحا ن9ــــــلقتعم نو:ــــــªتع∫ ،ضقنلاــــــب نــــــعطلا وأ فان¬تــــــسالا وأ

 )م م ق نم 74 و 47 ن9تداملل اقفو ( ةيئادتبالا مكاçèاب ةماعلا ةباينلا ةاضق ا8عقوي ،ن\√لا CD عاديإلاب رماوأ رادصإ ق>رط نع يطايتحالا

 نـــم عـــ0ارلا عرـــفلا ≈æـــøتقمب ةيحالـــصلا هذـــä نوـــسراميف قـــيقحتلا ةاـــضق اـــمأ )ج م ق نـــم 419 و 73 و 47 ةداـــملل اـــقفو ( فان¬تـــسالا مكاـــحمب و

 و 175 و 153 و 152 داوـملا ( ةـيئان\]ا ةرطـسملا نوناـق نـم لوألا باـتكلا نـم ثـلاثلا مسقلا نم عساتلا بابلا نم ي≠اثلا عرفلا و نماثلا بابلا

 :عجار ھب ةلصلا تاذ تالاoشإلا ضع0 و يطايتحالا لاقتعالا ةبس≠ لوح عسوتلا نم د>زملل و )اäدع0 ام

 :عجار يطايتحالا لاقتعالا لوح عسوتلا نم د>زمللو ،اäدع0 امو 190 ص 2018 ةنسلا ي≠اثلا ددعلا ةماعلا ةباينلا ةسائر ر>رقت -

 .ة>ردنكسإلا ،ةديد\]ا ةيعما\]ا راد ةنراقم ةسارد ،ھنع ض>وعتلاو هدويق ن9ب يطايتحالا س»è]ا تالكشم ،دمحم ىفطصم ن9مأ -

 2003 ،ة>ردنكسإلا ،فراعملا ةأشZم ،يطايتحالا س»è]ا طباوض ،حاتفلا دبع يردق -

 .طا£رلا – ةينوماملا ةقنز 4 ةماركلا ةعبطم ،1 ط ،يطايتحالا لاقتعالا ةيعرشو ةءا:ªلا ةن>رق ،حالف ميحرلا دبع -

 ةـيل∏ ،صاـs]ا نوناقلا CD ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،يïرغملا ةيئان\]ا ةرطسملا نوناق CD لاقتعالا ةلضعم ،ي≠ورمحأ ناûüج -

 2006-2005 ةيعما\]ا ةنسلا ةجنط ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا

 2010 ل>ربأ 16 ع ،فلملا ةلجم ،ةحاتملا لئادبلاو ي≠وناقلا عقاولا ،ةيئادتبالا مكاçèا مامأ يطايتحالا لاقتعالا ،يدايعلا راتçsا -

  .2013 وينوي 21 ع ،يïرغملا نوناقلا ةلجم ،يطايتحالا لاقتعالل ةيئانÃتسالا ةعيبطلا ما:Àحا ىدم ،ي≠ارمعلا نيدلا رون -
 .ي©اضقلا أطs]ا روص ÕDاب لمش†ل دتمي لب هدحول يطايتحالا لاقتعالا �Äإ فرصني ال رمألا - )7(
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 ةـــباينلا نـــم íeـــ1اق فرـــط نـــم وأ اـــiˆف مـــك6õا وأ ةيـــضقلا aـــ`ت ءاـــنثأ مـــك6õا íeـــ1اق فرـــط نـــم ردـــغ وأ شـــغ وأ سîلدـــت باـــQترا oـــ_دا اذإ -

 ؛ھما'مب ھمايق ءانثأ ةماعلا

 ؛اsزاوجب ةحارص =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -

 ؛ض3وع˘ ا4iع قحتس« ءاضقلا ةيلوؤسمب =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -

 .ةلادعلا راQنا دوجو دنع -

 359 لــصفلل اــقبط ةمــصاö7ا ىوعدــب صاــصتخالا )اــيلاح ضقنــلا ةــمكحم( oــnعألا ســلجملل لوــخ يــ.رغملا عرــشملا نأ ركذــلاب ريدــ6Àاو

 :=nي امب طاjرلاب ة3رادإلا ةمكöõا تضق ساسألا اذno sعو م م ق نم

 ةـيئادتبالا ةـمكöõا سîـئر قـيبطت ءوـس ءارج نم ھل لصا6õا ررضلا نع ض3وعتلا => =_دملا ةيقحأب ح3رصتلا o∆إ بلطلا فدhi ثيح "

 ايــــضاق ھتفــــصب ھــــعانتماو مــــص67ا فرــــط نــــم ةــــمدقملا ةيفــــسعتلاو ةــــيديكلا تاــــبلطلا عــــيم6À ھيدــــصت مدــــع≠ كــــلذو ،نوناــــقلل طاــــjرلاب

 ...ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 151 لصفلا تايضتقم قيبطت نع تالbÀتسملل

 ،ةاـضقلا ةمـصاخمب ةـقلعتملاو ةـيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا => اiˆلع صوصنملا تالا6õا نمض لخدت ةلا6õا هذs نإ ثيحو

 سîـلو ةـيندملا ةرطـسملا نوناـق نـم 353 لـصفلل اـقبط oـnعألا سـلجملل دوـع« ،ةاـضقلا ةمـصاخم =ـ> تـبلل صاـصتخالا نإـف ،كلذـل اعبتو

 ".ة3رادإلا مكاحملل

 تاروـــش°م ،قيـــشعوب دـــمحأ ذاتـــسألل ةـــ3رادإلا ةداـــملا ،ي:اـــضقلا داـــi~جالل =ـــnمعلا ليلدـــلاب روـــش°م ،1999 رياـــني 7 خ3راـــتو ،1ددـــع مـــكح -

 .348 ص ،2004 س ،1 ج ،16 ع ،"Ü¬يسãلا لئالد " ةلسلس ،ةيمنتلاو ةيلöõا ةرادإلل ةيjرغملا ةلöÀا

 :رظنا ،مك6õا اذno sع قيلعتلا صوصخjو

 ةلــسلس ،ةــيمنتلاو ةــيلöõا ةرادإلــل ةــيjرغملا ةــلöÀا تاروــش°م ،يــ.رغملا يرادإلا ءاــضقلا تاــقيبطت =ــ> ةــ3رادإلا تاــعزانملا ،جرــعألا دــمحم -

 .79 ص ،2007 س ،57 ع ،ةعاسلا عيضاوم

 دــض ھــجوت نأ نــكم3و اــÛi لــمع« eــdلا ةــمكöõاو ھــتجرد تــنا} اــم'م íeــ1اقلا نــم لــ} دــض ھــجوت ةمــصاö7ا ىوــعد نأ ،ناــيبلا نــع eــçغو

sا ةــئيöõــ`ت ءاــنثأ اــ'لمكأب ةــمكa 6ا وأ ةيــضقلاõف مــكˆiءاــضقلا نأ دــيب ،م'ماــ'مب ماــيقلا ةبــسانمب ةــماعلا ةــباينلا ةاــضق دــض كلذــكو ،اــ 

 طابـــض ةيلوؤـــسم نأ Üـــáتعاو ،ةمـــصاö7ا ىوـــعد مsدـــض ھـــجوت نيذـــلا صا7ـــÙألا قاـــطن نـــم عـــسو ضقنـــلا ءاـــضق ىوتـــسم oـــnع يـــ.رغملا

 :=nي ام noعألا سلجملل رارق => ءاج ثيح ،ةاضقلا ةمصاخم ةرطسمل ةعضاخ ةيئاضقلا ةطرشلا

 ثــحبلا بــجوأ يذــلا رــمألا ةيئاــضقلا ةطرــشلا طباــض نــع رداــص ي:اــضق لــمع نــع أــشX ،...فرــط نــم ھــب o_دــملا ررــضلا نإ ثــيح نــكل "

 Ü 27ـــ¬'ظ نـــم 46 لـــصفلاو م م ق نـــم 391 لـــصفلا اـــمsو ،هالـــعأ اـــمiˆلإ راـــشملا ن¬لـــصفلل اـــقبط لـــمعلا كـــلذ نـــع ةـــبتÖÜملا ةيلوؤـــسملا نـــع

  ."تايضتقملا كلت تقرخ دق ركذ امك تمكح امدنع فانJتسالا ةمكحم ھعم نوQت امم ،noعألا سلجملل ثدöõا áÜ 1957نãش

 .195 ص ،ن¬ع.رألا هاركذ => noعألا سلöÀا تاروش°م ،2255/90 ددع يرادإ فلم ،1991 زويلوي 25 خ3راتب رداصلا ،248 ددع رارق -

 ھـــتاs ،ةاـــضقلا نـــع ثدـــحتت ةمـــصاö7ا ةرطـــسمل ةـــمظنملا صوـــصنلا نأ راـــبتعا oـــnع ،رـــظن لـــحم ىـــقبي ،ي:اـــضقلا ھـــجوتلا اذـــs نأ ىرأو

 اذـs =ـ>و ،ةيئاـضقلا ةطرـشلا طابـضل رفوـتت الو ةاـضقلل íeـHاسألا ماـظنلاب ةنمـضملا صوـصنلا قفو الإ اiˆلع لوص6õا نكمي ال ةفصلا

 =ـ> ءاـج ثـيح ةمـصاö7ا ماـظنل عوـض67ا نـم يرادإلا طبـضلا لاـجر ءان¢تـسا oـ∆إ اـôiارارق دـحأ =ـ> ة3رـصملا ضقنلا ةمكحم تبsذ راطإلا

 ةـيام6õا نـم جايـس≠ ھـتطاح"و ھـلمع =ـ> íeـ1اقلل تانامـضلا Ü¬فوـت =ـ  ةمـصاخملل ماـظن عضو نم عرشملا اsاخوت deلا ةمك6õا ":ھتاي¢يح

 ةبــس°لاب رفاوــتت ةــمك6õا هذــsو ،ھــب Ü¬'ــشãلا درــöÀ ةــيديك ىواــعد عــفرب ھــتÚيsو ھــتمارك نــم لــينلا نولواــحي نيذــلا نــم نمأــم =ــ> ھــلعجي

 ."ي:اضقلا طبضلا لاجرل رفوتت الو ،ءاضقلل ةلمكم ةئيáÜ sتع˘ deلا ةماعلا ةباينلا ءاضعأل

 راد ،ةـيدقاعتلا Üـ¬غ ا'لامعأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ،يركف =Oتف هدروأ ،36 ص ،)13( م 1962 سرام 29 ة3رصملا ضقنلا ةمكحم رارق -

 .122 ص ،1995 ،ةرsاقلا ةيjرعلا ةض4iلا

  :عجار ،ةاضقلا ةمصاخم لوح حاضيإلا نم د3زمللو

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

163 

 فقاوملا jk ابخاص انيابتو اينوناق اشاقن يÁرغملا روتسدلا نم 122 لصفلا زرفأ

 ةلصتملا ىواعدلا jk تبلل ايعون ةصت´oا ةيئاضقلا ةëpîا ديدحت ىوتسم òôع ةيئاضقلا

 زورب ô∑إ Û≈ªفأ امم ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم jk يåاضقلا أـط´ëا نع جتانلا ض9وعتلاب

 دنسr يXاثلاو )íÖوألا ةرقفلا( ضقنلا ةمكoÑ صاصتخالا بس¶ي لوألا ،ن`Lاجتا

 .)ةيناثلا ةرقفلا( ة9رادإلا مكاحملل صاصتخالا

 أطhvا نع ةيلوؤسملا ىواعد ^[ تبلل ضقنلا ةمكحم صاصتخا :íÖوألا ةرقفلا

 :يطايتحالا لاقتعالا لاجم ^[ يñاضقلا

 اñÄأ الإ ةÑ˛او تنا§ ن⁄و يÁرغملا روتسدلا نم 122 ةداملا نو§ نم 8ھجوتلا اذL قلطني

 كلذ ô∑إ دانóسالا نأو ،يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملا jk رظنلل ةصت´oا ةëpîا ددحت مل

 صنل ماحقإ وL ،كلذ jk رظنلا ةيحالص ة9رادإلا مكاoÑا ل9وختل يروتسدلا Û≈ªتقملا

 صنلا نأ كلذ ،يåاضقلا ميظنتلاب يأ صاصتخالا عèزوتب قلعتي لاجم æk jkوضوم يXوناق

 ةلأسم اÄ≠مض نمو ،عèرشóلل اîكßCي ùûلا ةيليصفتلا رومألا لوانóي الو أدبملا عضي يروتسدلا

 .صاصتخالا

 ،9ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا نأ ،ھجوتلا اذL نع نوعفادملا دكؤ9و

rروتسد رارقإ نع ةقباسلا ءاوس ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا روص عيمج بعوتس 

 
 نــع صاــصتخالا بلــسل اــ�Ä Œüدــملا ھتافان¬تــسا و ھــتاعوفدو ةــيباو\]ا ھــتاركذم عــيمج لالــخ نــم ،ةــكلمملل ي©اــضقلا لــيكولا ديــسلا ھــلثمي - )8(

 :ليبق نم ة>رادإلا مكاçèا

 .سافب ة>رادإلا ةمكçèا ÖÄع اضورعم نا∏ يذلا ،62/7112/2015 ددع فلملا CD ،2015 زويلوي 14 خ>راتو ،20290 ددع ةيباو\]ا ةركذملا -

 ساــفب ةــ>رادإلا ةــمكçèا نــع رداــصلا مــكè]ا فان¬تــسا عوــضوم ضقنــلا ةــمكçè ھــجوملا ª: 2016نوــن 27 خ>راــتو ،2261 ددــع CDان¬تــسا لاــقم -

 .بلطلا CD تبلل D—ونلا ا8صاصتخا داقع≠اب æù–اقلا ،62/7112/2015 مقر فلملا CD 9/9/2015 خ>راتب

 ناــــ∏ يذــــلا ،288/7112/2015 ددــــع فــــلملا عوــــضوم 2016 تــــشغ 17 خ>راــــتو ،27264 ددــــع ثــــحبلا دــــع0 تاجتZتــــسم عــــم ةــــيباوج ةركذــــم -

 .سافب ة>رادإلا ةمكçèا ÖÄع اضورعم

 ساــفب ةــ>رادإلا ةــمكçèا نــع رداــصلا مــكè]ا فان¬تــسا عوــضوم ضقنــلا ةــمكçè ھــجوملا 2017 لــ>ربأ 19 خ>راــتو 14758 ددــع CDان¬تــسا لاــقم -

 .بلطلا CD تبلل D—ونلا ا8صاصتخا داقع≠اب æù–اقلا ،49/7112/2017 ددع فلملا CD ،2017 سرام 15 خ>راتب
 :=nي ام noع لصفلا اذs تايضتقم صنت - )9(

 :ةيلاتلا لاوحألا => ةاضقلا ةمصاخم نكمي
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 ةـــباينلا نـــم íeـــ1اق فرـــط نـــم وأ اـــiˆف مـــك6õا وأ ةيـــضقلا aـــ`ت ءاـــنثأ مـــك6õا íeـــ1اق فرـــط نـــم ردـــغ وأ شـــغ وأ سîلدـــت باـــQترا oـــ_دا اذإ -

 ؛ھما'مب ھمايق ءانثأ ةماعلا

 ؛اsزاوجب ةحارص =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -

 ؛ض3وع˘ ا4iع قحتس« ءاضقلا ةيلوؤسمب =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -

 .ةلادعلا راQنا دوجو دنع -

 359 لــصفلل اــقبط ةمــصاö7ا ىوعدــب صاــصتخالا )اــيلاح ضقنــلا ةــمكحم( oــnعألا ســلجملل لوــخ يــ.رغملا عرــشملا نأ ركذــلاب ريدــ6Àاو

 :=nي امب طاjرلاب ة3رادإلا ةمكöõا تضق ساسألا اذno sعو م م ق نم

 ةـيئادتبالا ةـمكöõا سîـئر قـيبطت ءوـس ءارج نم ھل لصا6õا ررضلا نع ض3وعتلا => =_دملا ةيقحأب ح3رصتلا o∆إ بلطلا فدhi ثيح "

 ايــــضاق ھتفــــصب ھــــعانتماو مــــص67ا فرــــط نــــم ةــــمدقملا ةيفــــسعتلاو ةــــيديكلا تاــــبلطلا عــــيم6À ھيدــــصت مدــــع≠ كــــلذو ،نوناــــقلل طاــــjرلاب

 ...ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 151 لصفلا تايضتقم قيبطت نع تالbÀتسملل

 ،ةاـضقلا ةمـصاخمب ةـقلعتملاو ةـيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا => اiˆلع صوصنملا تالا6õا نمض لخدت ةلا6õا هذs نإ ثيحو

 سîـلو ةـيندملا ةرطـسملا نوناـق نـم 353 لـصفلل اـقبط oـnعألا سـلجملل دوـع« ،ةاـضقلا ةمـصاخم =ـ> تـبلل صاـصتخالا نإـف ،كلذـل اعبتو

 ".ة3رادإلا مكاحملل

 تاروـــش°م ،قيـــشعوب دـــمحأ ذاتـــسألل ةـــ3رادإلا ةداـــملا ،ي:اـــضقلا داـــi~جالل =ـــnمعلا ليلدـــلاب روـــش°م ،1999 رياـــني 7 خ3راـــتو ،1ددـــع مـــكح -

 .348 ص ،2004 س ،1 ج ،16 ع ،"Ü¬يسãلا لئالد " ةلسلس ،ةيمنتلاو ةيلöõا ةرادإلل ةيjرغملا ةلöÀا

 :رظنا ،مك6õا اذno sع قيلعتلا صوصخjو

 ةلــسلس ،ةــيمنتلاو ةــيلöõا ةرادإلــل ةــيjرغملا ةــلöÀا تاروــش°م ،يــ.رغملا يرادإلا ءاــضقلا تاــقيبطت =ــ> ةــ3رادإلا تاــعزانملا ،جرــعألا دــمحم -

 .79 ص ،2007 س ،57 ع ،ةعاسلا عيضاوم

 دــض ھــجوت نأ نــكم3و اــÛi لــمع« eــdلا ةــمكöõاو ھــتجرد تــنا} اــم'م íeــ1اقلا نــم لــ} دــض ھــجوت ةمــصاö7ا ىوــعد نأ ،ناــيبلا نــع eــçغو

sا ةــئيöõــ`ت ءاــنثأ اــ'لمكأب ةــمكa 6ا وأ ةيــضقلاõف مــكˆiءاــضقلا نأ دــيب ،م'ماــ'مب ماــيقلا ةبــسانمب ةــماعلا ةــباينلا ةاــضق دــض كلذــكو ،اــ 

 طابـــض ةيلوؤـــسم نأ Üـــáتعاو ،ةمـــصاö7ا ىوـــعد مsدـــض ھـــجوت نيذـــلا صا7ـــÙألا قاـــطن نـــم عـــسو ضقنـــلا ءاـــضق ىوتـــسم oـــnع يـــ.رغملا

 :=nي ام noعألا سلجملل رارق => ءاج ثيح ،ةاضقلا ةمصاخم ةرطسمل ةعضاخ ةيئاضقلا ةطرشلا

 ثــحبلا بــجوأ يذــلا رــمألا ةيئاــضقلا ةطرــشلا طباــض نــع رداــص ي:اــضق لــمع نــع أــشX ،...فرــط نــم ھــب o_دــملا ررــضلا نإ ثــيح نــكل "

 Ü 27ـــ¬'ظ نـــم 46 لـــصفلاو م م ق نـــم 391 لـــصفلا اـــمsو ،هالـــعأ اـــمiˆلإ راـــشملا ن¬لـــصفلل اـــقبط لـــمعلا كـــلذ نـــع ةـــبتÖÜملا ةيلوؤـــسملا نـــع

  ."تايضتقملا كلت تقرخ دق ركذ امك تمكح امدنع فانJتسالا ةمكحم ھعم نوQت امم ،noعألا سلجملل ثدöõا áÜ 1957نãش

 .195 ص ،ن¬ع.رألا هاركذ => noعألا سلöÀا تاروش°م ،2255/90 ددع يرادإ فلم ،1991 زويلوي 25 خ3راتب رداصلا ،248 ددع رارق -

 ھـــتاs ،ةاـــضقلا نـــع ثدـــحتت ةمـــصاö7ا ةرطـــسمل ةـــمظنملا صوـــصنلا نأ راـــبتعا oـــnع ،رـــظن لـــحم ىـــقبي ،ي:اـــضقلا ھـــجوتلا اذـــs نأ ىرأو

 اذـs =ـ>و ،ةيئاـضقلا ةطرـشلا طابـضل رفوـتت الو ةاـضقلل íeـHاسألا ماـظنلاب ةنمـضملا صوـصنلا قفو الإ اiˆلع لوص6õا نكمي ال ةفصلا

 =ـ> ءاـج ثـيح ةمـصاö7ا ماـظنل عوـض67ا نـم يرادإلا طبـضلا لاـجر ءان¢تـسا oـ∆إ اـôiارارق دـحأ =ـ> ة3رـصملا ضقنلا ةمكحم تبsذ راطإلا

 ةـيام6õا نـم جايـس≠ ھـتطاح"و ھـلمع =ـ> íeـ1اقلل تانامـضلا Ü¬فوـت =ـ  ةمـصاخملل ماـظن عضو نم عرشملا اsاخوت deلا ةمك6õا ":ھتاي¢يح

 ةبــس°لاب رفاوــتت ةــمك6õا هذــsو ،ھــب Ü¬'ــشãلا درــöÀ ةــيديك ىواــعد عــفرب ھــتÚيsو ھــتمارك نــم لــينلا نولواــحي نيذــلا نــم نمأــم =ــ> ھــلعجي

 ."ي:اضقلا طبضلا لاجرل رفوتت الو ،ءاضقلل ةلمكم ةئيáÜ sتع˘ deلا ةماعلا ةباينلا ءاضعأل

 راد ،ةـيدقاعتلا Üـ¬غ ا'لامعأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ،يركف =Oتف هدروأ ،36 ص ،)13( م 1962 سرام 29 ة3رصملا ضقنلا ةمكحم رارق -

 .122 ص ،1995 ،ةرsاقلا ةيjرعلا ةض4iلا

  :عجار ،ةاضقلا ةمصاخم لوح حاضيإلا نم د3زمللو
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 صاصتخا نم اîساسأ نا§ ايأ ءاضقلا قفرم لمع نع ةيلوؤسملا ىقبت نأ ةداملا هذL دوجو

 نم س©ل ھنإف ،عèرشóلا حور راضحتسا مزاللا نم نا§ اذإ ھنأ امك .ةيئاضق ةئيòô Lعأ

 ،ىرخأ ةيئاضق ةîج لمع صحفت نأ ةصصختم ةيئاضق ةëpî دîعr نأ ايقطنم لوقعملا

 .اîل ايفان وأ ةيلوؤسملل ابجوم هBCتعéو لمعلا اذL موقتف

 ةيئاضق ةئيòô Lعأ نوlت نأ Û≈ûتقي ،- هاجتالا اذL بسحب -يXوناقلا قطنملا نأ كلذ

 ،كلذب مايقلل ةلLؤملا ةëpîا k® اøÄاجردو اøÄاصصخت فالتخاب مكاoÑا عيمج دحوت ùûلا

 عون سفن مامأو ،ةجرد òôعألا ةëpîا مامأ الإ زوجي ال يåاضق رارق jk نعطلا نا§ اذإف

 نكمي ال ھنع ةيلوؤسملا ديدحت قفأ jk يåاضقلا لمعلا مييقت نإف ،مكÂÑل ةردصملا ةمكoÑا

 ديدحت طانم نأل ،لقأ ةجرد نم وأ ةجردلا سفن نم ىرخأ ةمكحم ô∑إ ھب دîعr نأ

 قح كلمي ال مكëÑا ءاغلإ قح كلمي ال نمف ،نعطلا بابسأ ديدحت نم دشأ ةيلوؤسملا

 .ھنع ةيلوؤسملا ر9رقت قفأ jk ھتيعورشم صحف

 اصن كانL نأ دجنس -هاجتالا اذL فيضي- C`سفتلا ةيp√نم دامتعا مت ءاوس كلذل

 ل9وأتلا ةيp√نم دامتعا مت اذ⁄و ،ضقنلا ةمكحم صاصتخا ô∑إ C`شr اح9رص اينوناق

 ،ن`عم يåاضق ررقم ةيعورشم مدعل يرادإلا ءاضقلا ر9رقت ةيناlمإ مدع ô∑إ صلخنس

 بعوتسé ال اñÄإف 41-90 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا تايضتقم بسحو ھنأ òôع الضف

 ال ھنأو ،ايقفرم اطاشX س©لو ةطلس ءاضقلا نأ رابتعا òôع ،يåاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملا

 
 ةـ3رادإلا تاطلـسلا تارارـق ءاـغلإ تاـبلط =ـ> ايئادـتبا تـبلاب نوناـقلا اذـs نـم 11و 9 ن¬تداـملا ماـQحأ ةاعارم عم ة3رادإلا مكاöõا صتخت" 

 صا7ــÙأ تاطاــشXو لاــمعأ اYiبــس˘ eــdلا رارــضألا نــع ض3وــعتلا ىواــعدو ةــ3رادإلا دوقعلاــب ةــقلعتملا تاــعاC\لا =ــ>و ةطلــسلا زواــجت بÚــس≠

 .ماعلا نوناقلا صاÙ7أ نم صÙ7 ا'كلمي ا'عون نا} ايأ تابكرم ماعلا ق3رطلا => اYiبس˘ deلا رارضألا ادعام ،ماعلا نوناقلا

 حنــمو تاــشاعملاب ةــقلعتملا ةــيميظنتلاو ةيعêرــشãلا صوــصنلا قــيبطت نــع ةئــشانلا تاــعاC\لا =ــ> رظنلاــب كلذــك ةــ3رادإلا مكاــöõا صتــختو

 ةرادإ يفظوــــمو باوــــنلا ســــلجم ةرادإ يفظوــــمو ةــــماعلا تاــــسسؤملاو ةــــيلöõا تاــــعام6Àاو ةــــلودلا قــــفارم =ــــ> ن¬لماــــعلل ةقحتــــسملا ةاــــفولا

 ةـماعلا ةـعفنملا لـجأل ةـيكلملا عزـنو بئارـضلاو تاـباختنالاب ةـقلعتملا ةـيميظنتلاو ةيعêرـشãلا صوصنلا قيبطت نعو ،ن3راشãسملا سلجم

 =ـ> ن¬لماـعلاو ن¬فظوـملل ةـيدرفلا ةيعـضولاب ةـقلعتملا تاـعاC\لاو ةماعلا ةن3ز7˜ل ةقحتسملا نويدلا ليصحتب ةقلعتملا ىواعدلا => تبلاو

 .نوناقلا اذs => اiˆلع صوصنملا طورشلا قفو ھل} كلذو ،ةماعلا تاسسؤملاو ةيلöõا تاعام6Àاو ةلودلا قفارم

 ."نوناقلا اذs نم 44 ةداملا => اiˆلع صوصنملا طورشلا قفو ة3رادإلا تارارقلا ةيعرش صحفب اضيأ ة3رادإلا مكاöõا صتختو
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 رو§ذملا لصفلا نأ اميس ،ضقنلا ةمكحم صاصتخانم لظت ùûلاو ،هرارقإ دعÅ وأ 2011

 دوجو ةلاح ،ةاضقلا ةمصاخم تالاح نم ھنأ ô∑إ راشأو ،لبقتسملاو رضاëÑا ةغيصب غيص

  .ض9وعé اÄ≠ع قحتسr ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلوؤسمب Û≈ûقي è≥kرشé صن

 دعÅ رقتسr مل ءاضقلا نا§و ،داãÄجالا نم اعون بلطتي ادجتسم رمألا نا§ امل§ ھنأ امك

 هان…تي يذلا مكÂÑل ı≈ûاقلا ھقوسr يذلا داãÄجالل ليصأتلا بجوتي ھنإف ،ن`عم ھجوت òôع

 امإ يأ ،ل9وأتلا قطنم وأ C`سفتلا قطنم دامتعاب امإ ةعقاولا òôع صنلا ليï¥ت لالخ نم

 صن دوجو مدع دنع C`خألا اذL دامتعا نأو ،سايقلا دامتعاب وأ ارشابم اليï¥ت مكëÑا ليï¥تب

 ددحي 10صاخ صن دوجو ةلاح jkو ،ھطورش ماßCحا ةرورض عم اغاسóسم نوlي دق ح9رص

 صن ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا نأو ،ماعلا صنلا òôع مدقي ھنإف ،مكëÑا

 اîل ثدoÑا نوناقلا ماlحأ لظ jk ھليدعé متو ة9رادإلا مكاoÑا ثادحإ لبق ھنس مت صاخ

 عم دارأو 11رو§ذملا نوناقلا نم 8 ةداملا ھتلوانت يذلا يXوناقلا راطإلا رضحتسا كلذب وـLو

 
 ،ضاـيع íeـ1اقلا ةـعماج ،صا67ا نوناقلا => ،ةقمعملا ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ةلاسر ،1íeاقلل ةيندملا ةيلوؤسملا ،=_افرلا م3رم -

 .2000-1999 ةيعما6Àا ةنسلا ،شكارم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا ةيل}

 ،ضاـيع íeـ1اقلا ةـعماج ،صاـ67ا نوناـقلا =ـ> ÖÜـساملا موـلبد لـينل ةلاـسر ،ةيئاـضقلا ءاطخألا نع ةلودلا ةيلوؤسم ،s¬Üازونبأ ميsاربا -

  .2015-2014 ةيعما6Àا ةنسلا ،شكارم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينوناقلا مولعلا ةيل}
 ،ةراـــجتلا ةـــنودم نأـــش ،ةـــصاخ صوـــصن وأ ن¬ناوـــق =ـــ> عرـــشملا اـــiˆلع صنـــي دـــعاوق نـــع ةراـــبع =ـــ  ،ةـــصا67ا صوـــصنلا وأ دـــعاوقلا - )10(

 الو ةـ3ولوألا ليÚـس oـnع اـ'قيبطت ن¬ـعت3و صاـخ ع≠اـط تاذ تانودملا هذs => اiˆلع صوصنملا دعاوقلاو ...لغشلا ةنودمو ،ةرسألا ةنودمو

  :نأشلا اذs => حاضيإلا نم د3زملل ،اiˆف مك6õا بايغ دنع الإ ماع ع≠اط تاذ ن¬ناوق وأ صوصن => لول6õا نع ثحبلا زوجي

 .26 ص ،س م ،ق6õاو نوناقلل ةيساسألا ئدابملا => C¬جولا ،بلاطلا م3ركلا دبع -

 نعطلاـب قـلعتي رـمألا مادام ھنأ ،ھلالخ نم تáÜتعا ضقنلا ةمكحم نع رداص رارق o∆إ Ü¬شأ ،حيضوتلا اذ'ل ةيئاضقلا تاقيبطتلا نمو

 ھـنإف ،Ü 12-08-2014¬'ظ اiˆف نعطلا قرط مظني يذلا يراقعلا ظيفحتلا ةدام => فانJتسالا ةمكحم نع رداص رارق => رظنلا ةداعإب

 .ماعلا ي:ارجإلا نوناقلا o∆إ عوجرلا زوجي ال

 ،ضقنـــلا ةـــمكحم تارارـــق ةرـــش°ب روـــش°م ،2556/1/1/2013 ددـــع يXدـــملا فـــلملا =ـــ> ،2014 رـــياáÜف 25 خ3راـــتب رداـــصلا 91 ددـــع رارـــقلا -

 لــ3ربأ 8 خ3راــتب رداــصلا 199 ددــع رارــقلا رــظنا ،155 ص عــجرملا سفنــjو قايــسلا ســفن =ــ>و .152 ص 2014 س ،15 ع ،ةــيندملا ةــفرغلا

 ھترطـــــسم ھنأـــــش≠ ةـــــقبطملا يراـــــقعلا ظيفحتلاـــــب قـــــلعتي اـــــملاط عاCـــــ\لا نأ Üـــــáتعا يذـــــلا ،5823/1/1/2013 ددـــــع يXدـــــملا فـــــلملا =ـــــ> ،2014

 لاـجم ال ھـنإف ،ررـقملا راـشãسملا نـم =nختلاـب رـمألا رادـصإ noع ھتايضتقم صنت ال deلا Ü 12-08-1913¬'ظ => اiˆلع صوصنملا ةصا67ا

 .م م ق نم 336و 335 ن¬لصفلاب لالدتسالل
 :=nي ام noع ةداملا هذs صنت - )11(
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 صاصتخا نم اîساسأ نا§ ايأ ءاضقلا قفرم لمع نع ةيلوؤسملا ىقبت نأ ةداملا هذL دوجو

 نم س©ل ھنإف ،عèرشóلا حور راضحتسا مزاللا نم نا§ اذإ ھنأ امك .ةيئاضق ةئيòô Lعأ

 ،ىرخأ ةيئاضق ةîج لمع صحفت نأ ةصصختم ةيئاضق ةëpî دîعr نأ ايقطنم لوقعملا

 .اîل ايفان وأ ةيلوؤسملل ابجوم هBCتعéو لمعلا اذL موقتف

 ةيئاضق ةئيòô Lعأ نوlت نأ Û≈ûتقي ،- هاجتالا اذL بسحب -يXوناقلا قطنملا نأ كلذ

 ،كلذب مايقلل ةلLؤملا ةëpîا k® اøÄاجردو اøÄاصصخت فالتخاب مكاoÑا عيمج دحوت ùûلا

 عون سفن مامأو ،ةجرد òôعألا ةëpîا مامأ الإ زوجي ال يåاضق رارق jk نعطلا نا§ اذإف

 نكمي ال ھنع ةيلوؤسملا ديدحت قفأ jk يåاضقلا لمعلا مييقت نإف ،مكÂÑل ةردصملا ةمكoÑا

 ديدحت طانم نأل ،لقأ ةجرد نم وأ ةجردلا سفن نم ىرخأ ةمكحم ô∑إ ھب دîعr نأ

 قح كلمي ال مكëÑا ءاغلإ قح كلمي ال نمف ،نعطلا بابسأ ديدحت نم دشأ ةيلوؤسملا

 .ھنع ةيلوؤسملا ر9رقت قفأ jk ھتيعورشم صحف

 اصن كانL نأ دجنس -هاجتالا اذL فيضي- C`سفتلا ةيp√نم دامتعا مت ءاوس كلذل

 ل9وأتلا ةيp√نم دامتعا مت اذ⁄و ،ضقنلا ةمكحم صاصتخا ô∑إ C`شr اح9رص اينوناق

 ،ن`عم يåاضق ررقم ةيعورشم مدعل يرادإلا ءاضقلا ر9رقت ةيناlمإ مدع ô∑إ صلخنس

 بعوتسé ال اñÄإف 41-90 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا تايضتقم بسحو ھنأ òôع الضف

 ال ھنأو ،ايقفرم اطاشX س©لو ةطلس ءاضقلا نأ رابتعا òôع ،يåاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملا

 
 ةـ3رادإلا تاطلـسلا تارارـق ءاـغلإ تاـبلط =ـ> ايئادـتبا تـبلاب نوناـقلا اذـs نـم 11و 9 ن¬تداـملا ماـQحأ ةاعارم عم ة3رادإلا مكاöõا صتخت" 

 صا7ــÙأ تاطاــشXو لاــمعأ اYiبــس˘ eــdلا رارــضألا نــع ض3وــعتلا ىواــعدو ةــ3رادإلا دوقعلاــب ةــقلعتملا تاــعاC\لا =ــ>و ةطلــسلا زواــجت بÚــس≠

 .ماعلا نوناقلا صاÙ7أ نم صÙ7 ا'كلمي ا'عون نا} ايأ تابكرم ماعلا ق3رطلا => اYiبس˘ deلا رارضألا ادعام ،ماعلا نوناقلا

 حنــمو تاــشاعملاب ةــقلعتملا ةــيميظنتلاو ةيعêرــشãلا صوــصنلا قــيبطت نــع ةئــشانلا تاــعاC\لا =ــ> رظنلاــب كلذــك ةــ3رادإلا مكاــöõا صتــختو

 ةرادإ يفظوــــمو باوــــنلا ســــلجم ةرادإ يفظوــــمو ةــــماعلا تاــــسسؤملاو ةــــيلöõا تاــــعام6Àاو ةــــلودلا قــــفارم =ــــ> ن¬لماــــعلل ةقحتــــسملا ةاــــفولا

 ةـماعلا ةـعفنملا لـجأل ةـيكلملا عزـنو بئارـضلاو تاـباختنالاب ةـقلعتملا ةـيميظنتلاو ةيعêرـشãلا صوصنلا قيبطت نعو ،ن3راشãسملا سلجم

 =ـ> ن¬لماـعلاو ن¬فظوـملل ةـيدرفلا ةيعـضولاب ةـقلعتملا تاـعاC\لاو ةماعلا ةن3ز7˜ل ةقحتسملا نويدلا ليصحتب ةقلعتملا ىواعدلا => تبلاو

 .نوناقلا اذs => اiˆلع صوصنملا طورشلا قفو ھل} كلذو ،ةماعلا تاسسؤملاو ةيلöõا تاعام6Àاو ةلودلا قفارم

 ."نوناقلا اذs نم 44 ةداملا => اiˆلع صوصنملا طورشلا قفو ة3رادإلا تارارقلا ةيعرش صحفب اضيأ ة3رادإلا مكاöõا صتختو
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 ةعضاخ ىقبت ùûلا ةلادعلا راlنإ روص دحأب قلعتي رمألا نأ ةمكoÑا تBCتعاو ،ناملBCلل

 وLو ،16ضقنلا ةمكحم ô∑إ اñÄأشæk Åونلا صاصتخالا دقعني ùûلا ةاضقلا ةمصاخم ماlحأل

 اÄ≠ع رداص رارق بجومب ،ضقنلا ةمكحمب ة9رادإلا ةفرغلا ھيلع تراس يذلا ھجوتلا سفن

 وL ة9رادإلا مكاحملل ækونلا صاصتخالا نأ تBCتعا ثيح ،BC201317نóش 26 خ9راتب

 41-90 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا تايضتقم jk يXوناقلا هدنس دجي ،ددحم صاصتخا

 صاصتخا ديفي ام يXوناقلا راطإلا اذL نمض دجوي ال ھنأو ة9رادإ مكاحم ھبجومب ثدoÑا

 عرشملا نأو ،ةيئاضقلا تارارقلاو لامعألا نع ض9وعتلا تابلط jk تبلل مكاoÑا كلت

 صاصتخالا دنسé ةينوناق صوصن Û≈ªتقمب راطإلا اذL جراخ تالاح مظن دق يÁرغملا

ëpîا صاصتخا مدع ةدكؤم ،ىرخأ ةيئاضق تاoÑتبلل ة9رادإلا ةمك jk Lنم عونلا اذ 

 .18"تابلطلا

 
 ؛ض3وع˘ ا4iع قحتس« ةاضقلا ةيلوؤسمب =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -3

 .ةلادعلا راQنإ دوجو دنع -4

 ناـQف ،ةزsاـج ةيضقلا نو} مغر ھنم لامsإب اiˆف تبلاب هرخأت وأ ةيضقلا => تبلا 1íeاقلا ضفر امإ ةلادعلا راQنا روص نم نإ ثيحو

 ةــيندملا ةيلوؤــسملا ةراــثإل اــبجوم ةزsاــج اــi<و} مــغر ةيــضقلا =ــ> تــبلا لــمsأ دــق ضقنــلا ةــمكحمب ررــقملا íeــ1اقلا نوــ} نــم =_دــملا هراــثأ اــم

 ،ةـيندملا ةرطـسملا نوناق => ةرقملا تابثإلا قرطل اعبتو ،ةمصاö7ا تالاح قفو اôiابثإ بوجو عم ھبصنم تايضتقمل ھلالخإ نع 1íeاقلل

 ھـعم نوـQت اـمم ،ايـص1íe Ù7اقلل امن"و قفرملا اذÜ s¬س ءوس نع مني يذلا لQشلاب ءاضقلا قفرمل بس°ي ال ھب o_دملا أط67ا نأ مادام

 . م غ ،"بلطلا => تبلل ايعون ةصتخم Ü¬غ ة3رادإلا ةمكöõا
 Üــ¬غ نــعطلا قرــط نــم ةــق3رط eــeف ،ةــيئان6Àا ةرطــسملا نوناــق نــم o 574ــ∆إ 565 داوــملا =ــ> اــiˆلع صوــصنملا ةــعجارملا بــناج oــ∆إ كــلذو - )16(

 نـم ةـنادإلاب ةرداـصلا ةيئاـضقلا تاررقملاـب قـلع اـم حالـصإ ةـيغ≠ ،رـص6õا ليÚـس oـnع اsدـيدحت o∆وـت تالاـح =ـ> نوناـقلا اـÛi حمس ةيداعلا

 :عسوتلا نم د3زملل ،اiˆلع تسسأت deلا ع:اقولا ر3رقت => ءاطخأ

 .235 ص ،2011 س ،1 ط ،3 ج ،م غ ط ،ةيئان6Àا ةرطسملاب قلعتملا ديد6Àا نوناقلا => حرش ،îïíeلم67ا دمحم -

 .119 ص ،1986 س ،2 ط ،=ıما6Àا ركفلا راد ،ةيئان6Àا ماQحألا => رظنلا ةداعإ ،sLeذلا =∆اغ راودإ -
 .م غ ،2499/4/1/2013 ددع يرادإلا فلملا => 836/1 ددع رارق - )17(
 :=nي ام 2013 زويلوي 11 خ3راتب ضقنلا ةمكحم نع رداص رخآ رارق => ءاج هاجتالا سفن =>و - )18(
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 س©ل ھنأ Ëªعمب ،ماعلا يونعملا ص´’لا موîفم نع ھتعيبطو طاش¶لا موîفم لصف نكمي

 ماlحأ نمض جردني ا9رادإ اطاشBC Xتعr ماعلا يونعملا ص´’لا اذL ھب موقي طاشX ل§

 12يرادإلا طاش¶لا وL ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاش¶ب دوصقملا نأو ،هالعأ 8 ةداملا

 لعجي كلذ نإف ،طاش¶لا اذîل ماعلا موîفملا Ëûبت ةلاح jk ھنأ مادام ةطشXألا k˝اب س©لو

 صا´∆أ تاطاشX نع ةبتßCملا رارضألاب ةطبترملا تاعزانملا ل§ jk صتخت ة9رادإلا مكاoÑا

 عم ضراعتي ام وLو ة9رادإ وأ ة9راجت وأ ةيندم تنا§ ءاوس اãÄعيبط تنا§ ايأ ماعلا نوناقلا

 تاعاï¥لا jk رظنت ùûلا 13 ةصصختملا مكاoÑا موîفم Ëªبت يذلا ةكلمملل يåاضقلا ميظنتلا

 òôع الضف ،اÄ∫ مئاقلا ص´’لا ةعيبط بسح س©لو اÄ∫ ةطبترملا تاطاش¶لا ةعيبط بسح

 نأ ذإ ،ايقفرم اطاشX لاوحألا نم لاح يأب BCتعé نأ نكمي ال ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ نأ

 .14ىرخألا تاطاش¶لاو لامعألا ةفا§ نع هï`مت ةيصوصخ وذ اîلمع

 26 خ9راتب اÄ≠ع رداص مكح jk طا;رلاب ة9رادإلا ةمكحملل قبس ،قايسلا اذjk Lو

 أطخ نع ض9وعتلاب قلعتي بلط jk تبلل ækونلا اîصاصتخا مدعÅ تضق نأ 201315وينوي

 
 :عجار ،يرادإلا طاش°لا لاQشأ => عسوتلل - )12(

 .8-7 ص ،ءاضيبلا رادلا ،ةديد6Àا فراعملا ةعبطم ،2006 ط ،يرادإلا طاش°لل ةينوناقلا لئاسولا ،ةنياب رداقلا دبع -
 ةءارــقلا دــع≠ – Ü 2018ــáنجد 18 خ3راــتب باوــنلا ســلجم فرــط نــم ةــيئاi< ةفــصب ھــيلع قداــصملا يــ.رغملا ي:اــضقلا ميــظنتلا بــجومب - )13(

 ةــيناQمإ نــع ثيدــ6õا مــت ،19/041 ددــع فــلملا =ــ> ،2019 رــياáÜف 8 خ3راــتو 19/89 ددــع ة3روتــسدلا ةــمكöõا رارــق رودــص دــع.و ،ةــيناثلا

 .يراجتلاو يرادإلا ع≠اطلا تاذ تاعاC\لا => تبلل ةيئادتبالا مكاöõا ضعبب ةصصختم ماسقأ ثادحإ
)14( - sتـسا راـطإ =ـ> ةـكلمملل ي:اـضقلا لـيكولا ديـسلا ا'قاس تايطعملا هذJل ھفان˜õنـع 2014 ياـم 22 خ3راـتب رداـصلا ،2930 ددـع مـك 

 .طاjرلاب ة3رادإلا ةمكöõا
 :ھيف ءاج ،416/12/2012 مقر فلملا => ،2381 ددع مكح - )15(

 مدـــع نـــع الوؤـــسم هراـــبتعاب مiˆـــلع o_دـــملا دـــحأ} ھمـــسا ركذـــب ايـــصÙ7 ررـــقملا íeـــ1اقلا oـــ∆إ ھـــب o_دـــملا أـــط67ا بـــس°ي =_دـــملا نإ ثـــيحو "

 oـــ∆إ تاـــفتلالا ھـــنم Ü¬ـــصقتب وأ دـــمعتم لQـــش≠ الsاـــجتم ةـــ3ريدقتلا ھتطلـــس لاـــمعإ دـــمع˘ ھـــنأjو نوناـــقلل اـــقبط اـــiˆف تـــبلاو ةيـــضقلا Cـــ¬'جت

 .ةيناملáÜلا تاباختنالل �ÖÜÙلا ةصرف ت3وفت => لثمتي ررض ھنع جتن امم فلملا => تبلل ليbÀتلا بلط

 :ةيلاتلا لاوحألا => ةاضقلا ةمصاخم نكمي ھنأ noع صني هدجن ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا o∆إ عوجرلاب ھنإ ثيحو

 ةــباينلا نــم ضاــق فرــط نــم وأ اــiˆف مــك6õا وأ ةيــضقلا aــdيôi ءاــنثأ مــك6õا íeــ1اق فرــط نــم ردــغ وأ شــغ وأ سîلدــت باــQترا oــ_دا اذإ -1

 ؛ھما'مب ھمايق ءانثأ ةماعلا

 ؛اsزاوجب ةحارص =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -2
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jk ن مكح ةعجارم بلطóصقت ةجي`Cاصمب رضأ امم ،هëÑھحيشرت ةصرف ت9وفت لالخ نم ھ 

 ةعضاخ ىقبت ùûلا ةلادعلا راlنإ روص دحأب قلعتي رمألا نأ ةمكoÑا تBCتعاو ،ناملBCلل

 وLو ،16ضقنلا ةمكحم ô∑إ اñÄأشæk Åونلا صاصتخالا دقعني ùûلا ةاضقلا ةمصاخم ماlحأل

 اÄ≠ع رداص رارق بجومب ،ضقنلا ةمكحمب ة9رادإلا ةفرغلا ھيلع تراس يذلا ھجوتلا سفن

 وL ة9رادإلا مكاحملل ækونلا صاصتخالا نأ تBCتعا ثيح ،BC201317نóش 26 خ9راتب

 41-90 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا تايضتقم jk يXوناقلا هدنس دجي ،ددحم صاصتخا

 صاصتخا ديفي ام يXوناقلا راطإلا اذL نمض دجوي ال ھنأو ة9رادإ مكاحم ھبجومب ثدoÑا

 عرشملا نأو ،ةيئاضقلا تارارقلاو لامعألا نع ض9وعتلا تابلط jk تبلل مكاoÑا كلت

 صاصتخالا دنسé ةينوناق صوصن Û≈ªتقمب راطإلا اذL جراخ تالاح مظن دق يÁرغملا

ëpîا صاصتخا مدع ةدكؤم ،ىرخأ ةيئاضق تاoÑتبلل ة9رادإلا ةمك jk Lنم عونلا اذ 

 .18"تابلطلا

 
 ؛ض3وع˘ ا4iع قحتس« ةاضقلا ةيلوؤسمب =êıرش˘ صن Zíéق اذإ -3

 .ةلادعلا راQنإ دوجو دنع -4

 ناـQف ،ةزsاـج ةيضقلا نو} مغر ھنم لامsإب اiˆف تبلاب هرخأت وأ ةيضقلا => تبلا 1íeاقلا ضفر امإ ةلادعلا راQنا روص نم نإ ثيحو

 ةــيندملا ةيلوؤــسملا ةراــثإل اــبجوم ةزsاــج اــi<و} مــغر ةيــضقلا =ــ> تــبلا لــمsأ دــق ضقنــلا ةــمكحمب ررــقملا íeــ1اقلا نوــ} نــم =_دــملا هراــثأ اــم

 ،ةـيندملا ةرطـسملا نوناق => ةرقملا تابثإلا قرطل اعبتو ،ةمصاö7ا تالاح قفو اôiابثإ بوجو عم ھبصنم تايضتقمل ھلالخإ نع 1íeاقلل

 ھـعم نوـQت اـمم ،ايـص1íe Ù7اقلل امن"و قفرملا اذÜ s¬س ءوس نع مني يذلا لQشلاب ءاضقلا قفرمل بس°ي ال ھب o_دملا أط67ا نأ مادام

 . م غ ،"بلطلا => تبلل ايعون ةصتخم Ü¬غ ة3رادإلا ةمكöõا
 Üــ¬غ نــعطلا قرــط نــم ةــق3رط eــeف ،ةــيئان6Àا ةرطــسملا نوناــق نــم o 574ــ∆إ 565 داوــملا =ــ> اــiˆلع صوــصنملا ةــعجارملا بــناج oــ∆إ كــلذو - )16(

 نـم ةـنادإلاب ةرداـصلا ةيئاـضقلا تاررقملاـب قـلع اـم حالـصإ ةـيغ≠ ،رـص6õا ليÚـس oـnع اsدـيدحت o∆وـت تالاـح =ـ> نوناـقلا اـÛi حمس ةيداعلا

 :عسوتلا نم د3زملل ،اiˆلع تسسأت deلا ع:اقولا ر3رقت => ءاطخأ

 .235 ص ،2011 س ،1 ط ،3 ج ،م غ ط ،ةيئان6Àا ةرطسملاب قلعتملا ديد6Àا نوناقلا => حرش ،îïíeلم67ا دمحم -

 .119 ص ،1986 س ،2 ط ،=ıما6Àا ركفلا راد ،ةيئان6Àا ماQحألا => رظنلا ةداعإ ،sLeذلا =∆اغ راودإ -
 .م غ ،2499/4/1/2013 ددع يرادإلا فلملا => 836/1 ددع رارق - )17(
 :=nي ام 2013 زويلوي 11 خ3راتب ضقنلا ةمكحم نع رداص رخآ رارق => ءاج هاجتالا سفن =>و - )18(
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 ثدoÑا نوناقلا نم 8 ةداملاب المع ھيف تبلاب ةصتخم ة9رادإلا ةمكoÑا كلذب نوlت ماع

 ."ة9رادإلا ةمكحملل

 ض9وعتلا موîفم نمض ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا جاردإ مدعÅ لوقلا نأ امك 

 دوصقملا نأ ةلعÅ ،ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX نم طاشX نع ةمجانلا رارضألا نع

 ثدoÑا نوناقلا نم 8 ةداملاب نمضم وL امل ميلس C`غ ل9وأت وL ،يرادإلا طاش¶لا وL كلذب

 اCL`سفت ن`عتي ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX ةرابع نأ ô∑إ رظنلاب ة9رادإلا مكاحملل

 عاضخ⁄و ،يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملاب ةلصتملا ة9روتسدلا تايضتقملا راضحتساب

 امم ،21ةبساoÑاب ةيلوؤسملا ط;ر أدبمو 20،ةيلوؤسملاو ةبساoÑا C`ياعمل ةيمومعلا قفارملا

 ة9رادإلا ةيلوؤسملا ب©ترت نكمي ùûلا ةماعلا قفارملا دادع jk جردني ءاضقلا قفرم نأ ديفي

 90/41 مقر نوناقلا نم 8 لصفلا نإف k∑اتلا;و ،ةنيعم طباوض قفو ةئطا´ëا اîلامعأ نع

jk لا رارضألا نع ض9وعتلا ىواعدب لصتملا ھقشùû éبس#Äو لامعأ اXصا´∆أ تاطاش 

 jk فداصملا C`سفتلا وLو يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا ىوعد بعوتسr ،ماعلا نوناقلا

 :ھيف ءاج يذلاو 201322رياBCف 14 خ9راتب رداصلا ضقنلا ةمكحم رارق

 
 :=nي ام noع 2011 ةنسل ي.رغملا روتسدلا نم 154 لصفلا تايضتقم صنت - )20(

 ،çeطوـــلا باÜـــÖلا ةـــيطغ˘ =ـــ> فاـــصنإلاو ،اـــiˆلإ جوـــلولا =ـــ> ن¬نطاوـــملاو تاـــنطاوملا ن¬ـــب ةاواـــسملا ساـــسأ oـــnع ةـــيمومعلا قـــفارملا ميـــظنت متـــي "

 .تامد67ا ءادأ => ة3رارمتسالاو

 eـــdلا ةـــيطارقميدلا ميـــقلاو ئداـــبملل اÜs¬يـــس˘ =ـــ> عـــضختو ،ةيلوؤـــسملاو ةبـــساöõاو ةيفافـــشلاو ةدوـــ6Àا Ü¬ياـــعمل ةـــيمومعلا قـــفارملا عـــضخت 

 ."روتسدلا اsرقأ
 :=nي ام noع 2011 ةنسل ي.رغملا روتسدلا نم 1 لصفلا صني - )21(

 .ةيعامتجاو ةيناملرب ةيطارقميد ،ة3روتسد ةيكلم ماظن برغملاب مك6õا ماظن"

 ئداــــبم oــــnعو ،ةيكراــــشãلاو ةــــنطاوملاو ةــــيطارقميدلاو اــــi<واع̆و اــــi<زاوتو ،طلــــسلا لــــصف ساــــسأ oــــnع ةــــكلمملل يروتــــسدلا ماــــظنلا موــــقي

 .ةبساöõاب ةيلوؤسملا طjرو ،ةدي6Àا ةما6õQا

 ةـــيكلملاو ،دـــفاورلا ةددـــعتم ةـــينطولا ةدـــحولاو ،حمـــسلا يمالـــسإلا نيدـــلا =ـــ> لـــثمتت ،ةـــعماج تـــباوث oـــnع ةـــماعلا اـــôiايح =ـــ> ةـــمألا دنãـــس˘

 .يطارقميدلا رايتخالاو ة3روتسدلا

  ."ةمدقتملا ة3و'6Àا noع موقي ،يزكرم ال ميظنت ةكلمملل ي.اÖÜلا ميظنتلا
  .م غ ،12/4/1/2013 ددع يرادإلا فلملا => 150 ددع رارق - )22(
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 أطhvا نع ةيلوؤسملا ىواعد ^[ تبلل ةjرادإلا مكاA@ا صاصتخا :ةيناثلا ةرقفلا

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم ^[ يñاضقلا

 ض9وعتلا تابلط jk تبلل ة9رادإلا مكاoÑا صاصتخاب لئاقلا يåاضقلا هاجتالا دنóسا

 أط´ëا نع ةيلوؤسملا ن`ب ï`يمتلا لالخ نم ،ةينوناق تايطعم ô∑إ يåاضقلا أط´ëا نع

 وأ ةاضقلا ةمصاخم ىوعد ن`;و ،يÁرغملا روتسدلا نم 122 لصفلاب ةنمضملا يåاضقلا

 تالاëÑا نمض جردني ال يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا بلط نأ ô∑إ اC`شم ،ةعجارملا بلط

 تالاëÑا وأ ،ةمصا´oاب قلعتملا ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 391 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا

 امن⁄و ،ةعجارملا بلطب ةلصلا تاذ ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 566 ةداملا اãÄنمضت ùûلا

 بجومب ضقنلا ةمكحم ھيلإ تبLذ ام وLو ،ماعلا قفرملا فرط نم ثدoÑا ررضلاب طبترم

 : ھيف ءاج يذلاو 201319 ل9ربأ 18 خ9راتب رداصلا اLرارق

 امكو ..لاëÑا ةلزان jk ھنأ كلذ ،فنأتسملا مكëÑا òôع بلاطلا ھب باع ام ˇG ثيح "

 قفرم ô∑إ بلاطلا ھبسX ررض نع ض9وعتب قلعتي بلطلا نإف ،ة9رادإلا ةمكoÑا òôع ضرع

 
 مـــك6õاو =_دـــملاب قـــ6õ دـــق نوـــQي نأ نـــكمي يذـــلا ررـــضلا نـــع ضقنـــلا ةـــمكحم ةاـــضق ةيلوؤـــسمب ح3رـــصتلا oـــ∆إ يـــمري بـــلطلا نإ ثـــيح "

 الو م'ماـ'مل مi~ـسرامم ءاـنثأ ال مأ أـطخ اوبكترا دق ضقنلا ةمكحم ةاضق نا} اذإ اميف ثحبلا بلطتي ىوعدلا => تبلا نإف ،ض3وعتلاب

 ".ىوعدلا => تبلل ةصتخم Ü¬غ ة3رادإلا ةمكöõا نإف كلذل ،ةجرد noعأ ةمكحم لمع ميقت نأ ايند ةمكöõ زوجي

 .م غ ،1543/4/1/2013 ددع فلملا => ،667/1 ددع رارق -
 .م غ ،612/4/1/1320 ددع يرادإلا فلملا => 385 ددع رارق - )19(

 يXوناـقلا ماـظنلا نأ ن¬ـح =ـ> ،ةـ3رادإلا مكاـحملل صاـصتخالا دانـسإل ماـعلا قـفرملا راـيعم noع دمتعا ھنأ ،رارقلا اذs لالخ نم ظحالملاو

 .ةماعلا ةطلسلا ةركفب ام"و ماعلا قفرملا ةركفب اموQحم نوQي نأ امإ ةرادإلل

 صاـصتخالا دـقعني الو ماـع قـفرمب رـمألا قـلع˘ اذإ الإ قـبطي ال يرادإلا نوناـقلا نأ Üـáتع˘ ،ةيئاـضقلا لوـصألا تاذ ماعلا قفرملا ة3رظنف

 =ـ> ةرادإلا ا'لمعتـس˘ eـdلا لئاـسولا كـلت =ـ> نـمكي ةـماعلا ةطلـسلا راـيعم نأ ن¬ـح =ـ> ،قـفرملا اذـs لوـح عاC\لا نا} اذإ الإ يرادإلا ءاضقلل

 دوـقعلا => ةيئان¢تسالا طورشلاو ةيكلملا عC\ك ،دارفألا ةقالع => ةرضاح Ü¬غو ةيئان¢تسا ةداع نوQت لئاسو = و ،ا'فادsأ قيقحت ليÚس

 .ة3رادإلا

  :عجار ،نأشلا اذs => حاضيإلا نم د3زملل ،تاداقتنالا نم ديدعلل اضرع˘ ن3رايعملا نيذs نأ عقاولاو

 ةـــ3رادإلا تاـــعزانملا ،يرادإلا ءاـــضقلا ھـــقف ةلـــسلس≠ روـــش°م لاـــقم ،يرادإلا نوناـــقلا =ـــ> دـــيحولا راـــيعملا ةيلاQـــشإ ،يـــ.ازرك نيدـــلا حالـــص -

 .103 ص ،س م ،2014 س ،1 ع ،يرادإلا ءاضقلل ةثيد6õا تا'جوتلا ءوض noع
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 ثدoÑا نوناقلا نم 8 ةداملاب المع ھيف تبلاب ةصتخم ة9رادإلا ةمكoÑا كلذب نوlت ماع

 ."ة9رادإلا ةمكحملل

 ض9وعتلا موîفم نمض ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا جاردإ مدعÅ لوقلا نأ امك 

 دوصقملا نأ ةلعÅ ،ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX نم طاشX نع ةمجانلا رارضألا نع

 ثدoÑا نوناقلا نم 8 ةداملاب نمضم وL امل ميلس C`غ ل9وأت وL ،يرادإلا طاش¶لا وL كلذب

 اCL`سفت ن`عتي ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX ةرابع نأ ô∑إ رظنلاب ة9رادإلا مكاحملل

 عاضخ⁄و ،يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملاب ةلصتملا ة9روتسدلا تايضتقملا راضحتساب

 امم ،21ةبساoÑاب ةيلوؤسملا ط;ر أدبمو 20،ةيلوؤسملاو ةبساoÑا C`ياعمل ةيمومعلا قفارملا

 ة9رادإلا ةيلوؤسملا ب©ترت نكمي ùûلا ةماعلا قفارملا دادع jk جردني ءاضقلا قفرم نأ ديفي

 90/41 مقر نوناقلا نم 8 لصفلا نإف k∑اتلا;و ،ةنيعم طباوض قفو ةئطا´ëا اîلامعأ نع

jk لا رارضألا نع ض9وعتلا ىواعدب لصتملا ھقشùû éبس#Äو لامعأ اXصا´∆أ تاطاش 

 jk فداصملا C`سفتلا وLو يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا ىوعد بعوتسr ،ماعلا نوناقلا

 :ھيف ءاج يذلاو 201322رياBCف 14 خ9راتب رداصلا ضقنلا ةمكحم رارق

 
 :=nي ام noع 2011 ةنسل ي.رغملا روتسدلا نم 154 لصفلا تايضتقم صنت - )20(

 ،çeطوـــلا باÜـــÖلا ةـــيطغ˘ =ـــ> فاـــصنإلاو ،اـــiˆلإ جوـــلولا =ـــ> ن¬نطاوـــملاو تاـــنطاوملا ن¬ـــب ةاواـــسملا ساـــسأ oـــnع ةـــيمومعلا قـــفارملا ميـــظنت متـــي "

 .تامد67ا ءادأ => ة3رارمتسالاو

 eـــdلا ةـــيطارقميدلا ميـــقلاو ئداـــبملل اÜs¬يـــس˘ =ـــ> عـــضختو ،ةيلوؤـــسملاو ةبـــساöõاو ةيفافـــشلاو ةدوـــ6Àا Ü¬ياـــعمل ةـــيمومعلا قـــفارملا عـــضخت 

 ."روتسدلا اsرقأ
 :=nي ام noع 2011 ةنسل ي.رغملا روتسدلا نم 1 لصفلا صني - )21(

 .ةيعامتجاو ةيناملرب ةيطارقميد ،ة3روتسد ةيكلم ماظن برغملاب مك6õا ماظن"

 ئداــــبم oــــnعو ،ةيكراــــشãلاو ةــــنطاوملاو ةــــيطارقميدلاو اــــi<واع̆و اــــi<زاوتو ،طلــــسلا لــــصف ساــــسأ oــــnع ةــــكلمملل يروتــــسدلا ماــــظنلا موــــقي

 .ةبساöõاب ةيلوؤسملا طjرو ،ةدي6Àا ةما6õQا

 ةـــيكلملاو ،دـــفاورلا ةددـــعتم ةـــينطولا ةدـــحولاو ،حمـــسلا يمالـــسإلا نيدـــلا =ـــ> لـــثمتت ،ةـــعماج تـــباوث oـــnع ةـــماعلا اـــôiايح =ـــ> ةـــمألا دنãـــس˘

 .يطارقميدلا رايتخالاو ة3روتسدلا

  ."ةمدقتملا ة3و'6Àا noع موقي ،يزكرم ال ميظنت ةكلمملل ي.اÖÜلا ميظنتلا
  .م غ ،12/4/1/2013 ددع يرادإلا فلملا => 150 ددع رارق - )22(
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 يåاشXإلا رودلا زBCي ام وLو 24يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملا ىوعد jk تبلل ايعون ةصت´oا

 .25ةيئارجإلا دعاوقلا لاجم jk يåاضقلا داãÄجالل

 
 :ھيف ءاج 2013 سرام 20 خgراتب طا∂رلاب ةgرادإلا ةمكsxا نع رداص مكح cd ءاج ام كلذ نم - )24(

 روتــسدلا نــم 122 لــصفلا âــàع ةــسسؤملا يLاــضقلا أــطqtا نــع ضgوــعتلا تاــبلط dــc تــبلل ةــنيعم ةيئاــضق ةــfج ددــحي مــل عرــشملا ماداــم ھــنإ ثــيحو "

 نــع ضgوــعتلا بــلط dــc تــبلل اــfل ثدــsxا نوناــقلا نــم 8 ةداــملا تايــضتقم âــÜإ ادانõــسا ةــماعلا ةــيالولا ةبحاــص ىــقبت ةــgرادإلا ةــمكsxا نإــف ،يــøرغملا

 نوناــق نــم 79 لــصفلا بــجومب ةررــقملا ةيلوؤــسملا دــعاوقل اــقبط ھــنع ةــلودلا ةيلوؤــسم طورــش ماــيق نــم قــقحتلاو يموــمع قــفرم £ãــسü طبترــملا أــطqtا

 ."اgروتسد ررقملا ةلءاسملا أدبمل ءاضقلا قفرم عوضqt اديكأت ،دوقعلاو تاما¡≠لالا

 .م غ ،171/12/2012 ددع يرادإلا فلملا cd 1014 مقر مكح -

 ةـماعلا ةـمدqtاو ماـعلا قـفرملا رـصنع ھـلالخ نـم ترـضحتسا ،ةرياـغم ةـلعøو 2015 £¢نõـش 9 خgراـتب ساـفب ةgرادإلا ةمكsxا نع رداص رخآ مكح cdو

cd ل صاصتخالا دانسإfھيف درو اممو ،ا: 

 ةـــــماع ةـــــمدخ مدـــــقي اـــــيمومع اـــــقفرم £ـــــ¢تعè قـــــيقحتلا ءاـــــضقو ةـــــماعلا ةـــــباينلا. ،تاـــــسسؤمو ةزـــــfجأ نـــــم ھـــــنع عرـــــفتي اـــــمو ءاـــــضقلا قـــــفرم نإ ثـــــيحو "

 كـــلذ âـــàع صـــن اـــمك يLاـــضقلا مw´ـــمأو مw∆اـــgرحو تاـــعامqrاو صاtـــëألا قوـــقح ةـــيامح ھـــيلإ îـــƒت∑ي يذـــلا ìîـــíاقلاب طيـــنأ دـــقو ،نãقفترـــملا نãنطاوـــملل

 ..روتسدلا نم 117 لصفلا

 يأ كاـنV نـكي مـل îـ∞لا يLاـضقلا أـطqtا نـع ةـلودلا ةيلوؤـسم أدـبم رـقأو فـشك دـق 122 لـصفلا صـن لالـخ نـم يـøرغملا روتـسدلا نا. املو ھنإ ثيحو

 اــيعون ةــصتstا ةيئاــضقلا ةــqrfا ددــحي îــƒيظنت صــن يأ باــيغ dــcو ،يLاــضقلا لــمعلا لالــخ نــم ھطاب∑تــسا مــت اــم الإ اVدعبõــسè حgرــص ي§وناــق صــن

 م م ق نـم 391 لـصفلا dـc اـw©لع صوصنملا تالاqxا جراخ ءاضقلا قفرم ةطش§أ ءارج نم دارفألا بÆصت î∞لا رارضألا نع ضgوعتلا ىواعد cd تبلل

 ھتفــصب ìîــíاقلا نود – ءاــضقلا قــفرم âــÜإ بــس∑ت îــ∞لا رارــضألا ھــتاV نــع ضgوــعتلا ىواــعد فــلتخم نإــف ،ضقنــلا ةــمكحم صاــصتخا نــم ىــقبت îــ∞لا

 ."ةgرادإلا مكاحملل ثدsxا 41-90 نوناقلا نم 8 ةداملا cd ددحم وV امك يرادإلا ءاضقلل دنسملا ليصألا صاصتخالا نمض نم ىقبت - ةيصt…لا

 .م غ ،62/7112/2015 مقر يرادإلا فلملا cd 483 ددع مكح -

  .م غ ،288/7112/2015 ددع يرادإلا فلملا cd ،2016ر∂وتكأ 4 خgراتب ةمكsxا سفن نع رداصلا 323 ددع مكqxا رظنا هاجتالا سفن cdو

 صاـصتخالا لـعqr ة£ـãخألا ةـنوآلا dـc ضقنـلا ةـمكحم تارارـق تاليـلعâ Ãـàع كلذـك تنميî V∞لا d¨ ةgرادإلا مكاحملل ةماعلا ةيالولا ةركف نأ ظحالملاو

  :ھيف ءاج يذلاو 2016 ريا£¢ف 18 خgراتب رداصلا رارقلا كلذ نم ،ةgرادإلا مكاحملل دقعني Œdونلا

 ھـلمحتت ضgوـعâ Ãـàع لوـصqxا cd يLاضق أطخ نم ررضتم ل. ةيقحأ ىوعدلا ھلظ cd ةعوفرملا 122 ھتدام cd ةكلمملا روتسد رقأ امل ھنإ ثيح نكل "

 نـــع ةاـــضقلا ةمـــصاخم ةـــيناöمإ تـــنا. اـــملو ،ادئاـــس ناـــ. يذـــلا يLاـــضقلا طاـــش∑لا نـــع ةيلوؤـــسملا أدـــبم نـــع اـــعجارت رـــقأ دـــق كلذـــب نوـــöي ھـــنإف ،ةـــلودلا

 نأو قوــقqxا قاــقحôو ةــلادعلا قــيقحت ساــسألاب â“وــتي ةــلادعلا قــفرم ناــ. اــملو ،ھتاءان—تــسا دــحأ لöــشÃ صنــلا حgرــصب ةددــحم ةيــصt…لا مw–اــطخأ

 اـVرابتعاب ةـgرادإلا ةـمكsxا نإـف ،يLاـضقلا أـطqtا نـع ضgوـعتلا بـلط dـc تـبلاب ةيئاـضق ةـfج ھـيلإ راـشملا يروتـسدلا أدـبملا لـظ dـc ددـحي مـل عرشملا

 "لثاملا بلطلا cd تبلاب ايعون ةصتstا d¨ نوöت ةgرادإلا مكاsxا ثادحإ نوناق نم 8 ةداملل اقبط ةماعلا ةيالولا ةبحاص

 .م غ ،400/4/1/2016 مقر يرادإلا فلملا cd 258/1 مقر رارق -

 رداـصلا 98 ددـع رارـقلا اذـكو .م غ ،4313/4/1/2016 مـقر يرادإلا فـلملا dـc 2016£ـ¢نجد d 15ـc خرؤـملا 1471/1 مـقر رارـقلا رـظنا قايـسلا سفن cdو

 .133 ص ،س م ،81 ع ،ضقنلا ةمكحم ءاضق ةلجم ،4152/4/1/2015 ددع يرادإلا فلملا cd 2016 رياني 28 خgراتب

 لمــشè أــطqtا اذــV ناــ. اذإ اــم لــيبق نــم ،تالاöــشإ ةدــع حرــطت 122 لــصفلا dــc "يLاــضقلا أــطqtا " ةراــبعل يروتــسدلا عرــشملا لامعتــسا نأ ،ظــحالملاو

 ةـــــئيfلا dـــــc رـــــصحني رـــــمألا نأ مأ ،طبـــــضلا ةـــــباتك ةـــــسسؤمك يLاـــــضقلا قـــــفرملا دادـــــع dـــــc لخدـــــت îـــــ∞لاو يLاـــــضقلا لـــــمعلاب ةـــــطبترملا تاـــــسسؤملا عـــــيمج

 اذـــd Vـــcو .ةددـــحم طباوـــض قـــفو هرـــصح نãـــعتي مأ ،ھـــقالطإ âـــàع ھـــلمح ثـــيح نـــم يLاـــضقلا أـــطqtا ةـــيVامب ةـــقلعتملا تالgوأـــتلا نـــع الـــضف ،ةيئاـــضقلا

 وV ضgوعتلل بجوملا يLاضقلا أطqtا نأ ،لوقلا Üâإ 2013 £¢نجد 26 خgراتب رداصلا اfمكح بجومب ءاضيبلا رادلاب ةgرادإلا ةمكsxا تبVذ راطإلا

 :ھيف ءاج ،ميسqrا أطqtا

 âـàع ةـمدt’ل  قـفرملا ءادأـب اـمإ كـلذو ،اـw∆اما¡≠لاب ةرادإلا لالخإ cd دسجتي ةgرادإلا ةيلوؤسملل بجوملا يقفرملا أطqtا نا. اذإ ،ةيناث ةfج نم ثيحو "

 تا∂وعـصلاب ةلـصتملا ءاـضقلا لـمع ةيـصوصqt اراـبتعا ھـنإف ،مزالـلا نـم £ـ◊كأ ةـمدqtا ءادأ dـc ھـئطب وأ ھـنم ةـ∂ولطملا ةمدt’ل ھئادأ مدع وأ ءìî÷ وحن
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 تس قوفت ةدمل ækدملا لاقتعا ءارج نم ض9وعé بلط نع Z≈xان عاï¥لا نإ ثيح نكل"

 90/41 مقر نوناقلا نم 8 لصفلا نأو ،ھتئBCتب تايانëpا ةفرغ نم رارق ردص مث ،تاونس

 نع ض9وعتلا ىواعد jk تبلل مكاoÑا هذîل صاصتخالا حنمي ة9رادإلا مكاحملل ثدoÑا

 ô∑إ Iªتنا امل فنأتسملا مكëÑاو ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشXو لامعأ اÄ#بسùû éلا رارضألا

  ".دييأتلا بجاوو ھلحم jk نا§ كلذ

 jk ديفي روتسدلا نم 122 لصفلا نأب - هاجتالا اذL بسح – ءاعدالا نأ òôع الضف

 ةصت´oا ةëpîا ر9رقت jk س©لو يåاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملل يXوناقلا ساسألا ر9رقت

 بلط jk تبلل ة9رادإلا ةمكoÑا صاصتخا مدعÅ كسمتلاو ةيلوؤسملا هذL راثآ jk رظنلل

 ةëpîا نأ املاط ،ھتايضتقم لامعإ ليطعé ھترياسم نأش نم ،يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا

 لظ jk ،ةددحم C`غ روـكذملا ل9وأتلل اقفو ىقبóس كلذ نأشÅ صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا

 .23ةرو§ذملا تابلطلل ضقنلا ةمكحم صاصتخا لاجم باعيóسا مدع

 ءاوس k∑اëÑا يÁرغملا يåاضقلا داãÄجالل تباثلا فقوملا نأ òôع ديكأتلا 6kب¶ي C`خألا jkو 

 ةيئاضقلا ةëpîا k® ةC`خألا هذL نأ وL ،ة9رادإلا مكاoÑا وأ ،ضقنلا ةمكحم ىوتسم òôع

 
)23( - <= sرارق => ءاج ،قايسلا اذ öõوتكأ 16 خ3راتب ضقنلا ةمكjي ام 2014 رn=: 

 نكمتـي نأـب اـيلمع رو.ذـملا أدـبملا لـيعفت وـV كـلذ نـم ةياغلا نإف ،يLاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملا أدبم تررق روتسدلا نم 122 ةداملا تنا. اذإ نكل "

 ةــصتstا ةــqrfا ددــحي حgرــص يروتــسد صــن باــيغ dــc ھــنع ھــضgوعتب ةــلودلا ةــfجاوم dــc مــكح رادــصتسا نــم يLاــضق لــمع نــم هررــضت تــ^ث نــم لــ.

 .قيبطتلا ةبجاو مكاsxا صاصتخال ةددsxا لمعلا اvw يراqrا ةينوناقلا تايضتقملا ىقبت كلذب

 و  391 نãلــصفلا ساــسأ âــàع ضقنــلا ةــمكsx دــقعني Üdاــqxا بــلطلا dــc رــظنلا صاــصتخا نوــ. نــم راــطإلا اذــd Vــc فنأتــسملا ھــب كــسمت اــم نإ ثــيحو

 اــمنôو ھــب لدتــسملا 391 لــصفلا dــc ةددــsxا تالاــqxا نمــض جردــنت ةــئيV وأ ìîــíاقل ةيــصët ةيلوؤــسمب قــلعتت ال ىوعدــلا نأ اــملاط ميقتــسè ال 353

 تـــw°نا ةـــيئانج ةـــعüاتم راـــطإ dـــc ھـــقح dـــc ذـــختملا لاـــقتعالا ءارـــجإ ةـــجيõن ھـــقqx ھـــنوöب كـــسمت ررـــض نـــم ھـــيلع فنأتـــسملا ھـــيعدي اـــمع ضgوـــعتلا بـــلطي

 نوــ. عــم اgروتــسد اــw©لع صوــصنملا ةــلودلا طلــس نــم ةيئاــضقلا ةطلــسلا راــبتعا ضراــعتي ال ذإ لدــعلا قــفرم طاــش§ ةــجيõن يأ ھــتءا£¢ب مــكح رودــصب

 ةـلودلا ةـبلاطم ةـلاqxا هذـd Vـc مـfقح نـم ىـقبي î∞لاو ،دارفألا بÆصت دق رارضإ نم ھطاش§ نع بت£≠ي نأ نكمي امب لدعلا قفرم £ãبدت d¨ اw´م ةياغلا

 اــضيأ لاــجم ال ھــنأ اــمك ، ةــgرادإلا مكاــsxا ھــبجومب ةــثدsxا 41-90 مــقر نوناــقلا نــم 8 ةداــملا تايــضتقمب الــمع يرادإلا ءاــضقلا ماــمأ اــw´ع مfــضgوعتب

 ءادــتبا مدــقملا ضgوــعتلا بــلط نãــ∂و ھــنÆب قباــطت ال يذــلا ةــعجارملا بــلطب ھــقلعتل ةــيئانqrا ةرطــسملا نوناــق نــم 566 لــصفلا تايــضتقمب جاــجتحالل

 ةـبت£≠ملا ماـعلا نوناـقلا صاtـëأل ة∂وـس∑ملا رارـضألا نـع ضgوـعتلا تاـبلط dـc رظنلاـب انوناق ةصتstا ةيلصألا ةqrfا ىقبي يذلا يرادإلا ءاضقلا مامأ

 . "ةgرادإلا مكاsxا ثادحإ نوناق نم 8 ةداملاب المع كلذو اVربدت î∞لا قفارملا تاطاش§ نع

 .م غ ،2784/4/1/2014 مقر فلملا cd 11/45 ددع رارق -
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 يåاشXإلا رودلا زBCي ام وLو 24يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملا ىوعد jk تبلل ايعون ةصت´oا

 .25ةيئارجإلا دعاوقلا لاجم jk يåاضقلا داãÄجالل

 
 :ھيف ءاج 2013 سرام 20 خgراتب طا∂رلاب ةgرادإلا ةمكsxا نع رداص مكح cd ءاج ام كلذ نم - )24(

 روتــسدلا نــم 122 لــصفلا âــàع ةــسسؤملا يLاــضقلا أــطqtا نــع ضgوــعتلا تاــبلط dــc تــبلل ةــنيعم ةيئاــضق ةــfج ددــحي مــل عرــشملا ماداــم ھــنإ ثــيحو "

 نــع ضgوــعتلا بــلط dــc تــبلل اــfل ثدــsxا نوناــقلا نــم 8 ةداــملا تايــضتقم âــÜإ ادانõــسا ةــماعلا ةــيالولا ةبحاــص ىــقبت ةــgرادإلا ةــمكsxا نإــف ،يــøرغملا

 نوناــق نــم 79 لــصفلا بــجومب ةررــقملا ةيلوؤــسملا دــعاوقل اــقبط ھــنع ةــلودلا ةيلوؤــسم طورــش ماــيق نــم قــقحتلاو يموــمع قــفرم £ãــسü طبترــملا أــطqtا

 ."اgروتسد ررقملا ةلءاسملا أدبمل ءاضقلا قفرم عوضqt اديكأت ،دوقعلاو تاما¡≠لالا

 .م غ ،171/12/2012 ددع يرادإلا فلملا cd 1014 مقر مكح -

 ةـماعلا ةـمدqtاو ماـعلا قـفرملا رـصنع ھـلالخ نـم ترـضحتسا ،ةرياـغم ةـلعøو 2015 £¢نõـش 9 خgراـتب ساـفب ةgرادإلا ةمكsxا نع رداص رخآ مكح cdو

cd ل صاصتخالا دانسإfھيف درو اممو ،ا: 

 ةـــــماع ةـــــمدخ مدـــــقي اـــــيمومع اـــــقفرم £ـــــ¢تعè قـــــيقحتلا ءاـــــضقو ةـــــماعلا ةـــــباينلا. ،تاـــــسسؤمو ةزـــــfجأ نـــــم ھـــــنع عرـــــفتي اـــــمو ءاـــــضقلا قـــــفرم نإ ثـــــيحو "

 كـــلذ âـــàع صـــن اـــمك يLاـــضقلا مw´ـــمأو مw∆اـــgرحو تاـــعامqrاو صاtـــëألا قوـــقح ةـــيامح ھـــيلإ îـــƒت∑ي يذـــلا ìîـــíاقلاب طيـــنأ دـــقو ،نãقفترـــملا نãنطاوـــملل

 ..روتسدلا نم 117 لصفلا

 يأ كاـنV نـكي مـل îـ∞لا يLاـضقلا أـطqtا نـع ةـلودلا ةيلوؤـسم أدـبم رـقأو فـشك دـق 122 لـصفلا صـن لالـخ نـم يـøرغملا روتـسدلا نا. املو ھنإ ثيحو

 اــيعون ةــصتstا ةيئاــضقلا ةــqrfا ددــحي îــƒيظنت صــن يأ باــيغ dــcو ،يLاــضقلا لــمعلا لالــخ نــم ھطاب∑تــسا مــت اــم الإ اVدعبõــسè حgرــص ي§وناــق صــن

 م م ق نـم 391 لـصفلا dـc اـw©لع صوصنملا تالاqxا جراخ ءاضقلا قفرم ةطش§أ ءارج نم دارفألا بÆصت î∞لا رارضألا نع ضgوعتلا ىواعد cd تبلل

 ھتفــصب ìîــíاقلا نود – ءاــضقلا قــفرم âــÜإ بــس∑ت îــ∞لا رارــضألا ھــتاV نــع ضgوــعتلا ىواــعد فــلتخم نإــف ،ضقنــلا ةــمكحم صاــصتخا نــم ىــقبت îــ∞لا

 ."ةgرادإلا مكاحملل ثدsxا 41-90 نوناقلا نم 8 ةداملا cd ددحم وV امك يرادإلا ءاضقلل دنسملا ليصألا صاصتخالا نمض نم ىقبت - ةيصt…لا

 .م غ ،62/7112/2015 مقر يرادإلا فلملا cd 483 ددع مكح -

  .م غ ،288/7112/2015 ددع يرادإلا فلملا cd ،2016ر∂وتكأ 4 خgراتب ةمكsxا سفن نع رداصلا 323 ددع مكqxا رظنا هاجتالا سفن cdو

 صاـصتخالا لـعqr ة£ـãخألا ةـنوآلا dـc ضقنـلا ةـمكحم تارارـق تاليـلعâ Ãـàع كلذـك تنميî V∞لا d¨ ةgرادإلا مكاحملل ةماعلا ةيالولا ةركف نأ ظحالملاو

  :ھيف ءاج يذلاو 2016 ريا£¢ف 18 خgراتب رداصلا رارقلا كلذ نم ،ةgرادإلا مكاحملل دقعني Œdونلا

 ھـلمحتت ضgوـعâ Ãـàع لوـصqxا cd يLاضق أطخ نم ررضتم ل. ةيقحأ ىوعدلا ھلظ cd ةعوفرملا 122 ھتدام cd ةكلمملا روتسد رقأ امل ھنإ ثيح نكل "

 نـــع ةاـــضقلا ةمـــصاخم ةـــيناöمإ تـــنا. اـــملو ،ادئاـــس ناـــ. يذـــلا يLاـــضقلا طاـــش∑لا نـــع ةيلوؤـــسملا أدـــبم نـــع اـــعجارت رـــقأ دـــق كلذـــب نوـــöي ھـــنإف ،ةـــلودلا

 نأو قوــقqxا قاــقحôو ةــلادعلا قــيقحت ساــسألاب â“وــتي ةــلادعلا قــفرم ناــ. اــملو ،ھتاءان—تــسا دــحأ لöــشÃ صنــلا حgرــصب ةددــحم ةيــصt…لا مw–اــطخأ

 اـVرابتعاب ةـgرادإلا ةـمكsxا نإـف ،يLاـضقلا أـطqtا نـع ضgوـعتلا بـلط dـc تـبلاب ةيئاـضق ةـfج ھـيلإ راـشملا يروتـسدلا أدـبملا لـظ dـc ددـحي مـل عرشملا

 "لثاملا بلطلا cd تبلاب ايعون ةصتstا d¨ نوöت ةgرادإلا مكاsxا ثادحإ نوناق نم 8 ةداملل اقبط ةماعلا ةيالولا ةبحاص

 .م غ ،400/4/1/2016 مقر يرادإلا فلملا cd 258/1 مقر رارق -

 رداـصلا 98 ددـع رارـقلا اذـكو .م غ ،4313/4/1/2016 مـقر يرادإلا فـلملا dـc 2016£ـ¢نجد d 15ـc خرؤـملا 1471/1 مـقر رارـقلا رـظنا قايـسلا سفن cdو

 .133 ص ،س م ،81 ع ،ضقنلا ةمكحم ءاضق ةلجم ،4152/4/1/2015 ددع يرادإلا فلملا cd 2016 رياني 28 خgراتب

 لمــشè أــطqtا اذــV ناــ. اذإ اــم لــيبق نــم ،تالاöــشإ ةدــع حرــطت 122 لــصفلا dــc "يLاــضقلا أــطqtا " ةراــبعل يروتــسدلا عرــشملا لامعتــسا نأ ،ظــحالملاو

 ةـــــئيfلا dـــــc رـــــصحني رـــــمألا نأ مأ ،طبـــــضلا ةـــــباتك ةـــــسسؤمك يLاـــــضقلا قـــــفرملا دادـــــع dـــــc لخدـــــت îـــــ∞لاو يLاـــــضقلا لـــــمعلاب ةـــــطبترملا تاـــــسسؤملا عـــــيمج

 اذـــd Vـــcو .ةددـــحم طباوـــض قـــفو هرـــصح نãـــعتي مأ ،ھـــقالطإ âـــàع ھـــلمح ثـــيح نـــم يLاـــضقلا أـــطqtا ةـــيVامب ةـــقلعتملا تالgوأـــتلا نـــع الـــضف ،ةيئاـــضقلا

 وV ضgوعتلل بجوملا يLاضقلا أطqtا نأ ،لوقلا Üâإ 2013 £¢نجد 26 خgراتب رداصلا اfمكح بجومب ءاضيبلا رادلاب ةgرادإلا ةمكsxا تبVذ راطإلا

 :ھيف ءاج ،ميسqrا أطqtا

 âـàع ةـمدt’ل  قـفرملا ءادأـب اـمإ كـلذو ،اـw∆اما¡≠لاب ةرادإلا لالخإ cd دسجتي ةgرادإلا ةيلوؤسملل بجوملا يقفرملا أطqtا نا. اذإ ،ةيناث ةfج نم ثيحو "

 تا∂وعـصلاب ةلـصتملا ءاـضقلا لـمع ةيـصوصqt اراـبتعا ھـنإف ،مزالـلا نـم £ـ◊كأ ةـمدqtا ءادأ dـc ھـئطب وأ ھـنم ةـ∂ولطملا ةمدt’ل ھئادأ مدع وأ ءìî÷ وحن
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 ال غاسóسم C`غ رمألا لعجي امم ،يÁرغملا يåاضقلا ميظنتلا ةموظنم لخاد يåاضقلا

 مكاoÑا ةاضق دحأ اÄ™ف بكتري ùûلا ةلاëÑا ÚC jkكأ زBCي لاlشإلا نأ امك ،ايبدأ الو ايقطنم

 ةمكoÑا نم لعجي يذلا ءû≈\لا  ايلحم ةصتخم ةC`خألا هذL نوlت و ،ايئاضق أطخ ة9رادإلا

 يذلا لاlشإلا سفن وLو ،تقولا سفن jk مكëÑاو مص´ëا ةفيظو سرامت اÄ™لإ û¸ت¶ي ùûلا

 ءوض òôع اÄ∫ ة9رادإ ماسقأ ثادحإ نكمملا نم ùûلا ةيئادتبالا مكاoÑا òôع كلذك حرطيس

 ھتسلج jk ةيئاñÄ ةفصب باونلا سلجم فرط نم ھيلع قداصملا يÁرغملا يåاضقلا ميظنتلا

 ىدحإ داجيإ C jk`كفتلا ايلج تاب كلذل ،ھل ةيناثلا ةءارقلا دعBC 2018 Åنجد jk 18 ةدقعنملا

 ةمكحمب ة9رادإلا ةفرغلل نأشلا اذjk L صاصتخالا دانسإ اñÄأش نم ùûلا ةينوناقلا تايلآلا

 26.ةعجارملا ةرطسمو ،ةيئاضقلا ةمصا´oا تالاحب ةوسإ كلذو ضقنلا

 

 ىوعد ساسأ نأشN ةيئاضقلا تاnجوتلا :يUاثلا بلطملا

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم OP يàاضقلا أطkáا نع ضmوعتلا

 ةمكحم ىوتسم òôع وأ ،ة9رادإلا مكاoÑا ىوتسم òôع ءاوس يÁرغملا ءاضقلا دîش 

 jk يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا ىوعد ھيلع Ëûب¶ت يذلا ساسألا ثيح نم انيابت ضقنلا

 بجاولا أط´ëا وL ةيلوؤسملا هذL ساسأ نأ ىري نم ن`ب ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم

 رطا´oا ة9رظن òôع Ëªبت ةيلوؤسملا هذL ساسأ نأ ىري نم ن`;و )íÖوألا ةرقفلا( تابثإلا

 )ةيناثلا ةرقفلا(

 
 لـيبق نـم ،ةـصتstا ةيئاـضقلا ةـqrfا ثيح نم ىرخألا d¨ اw©ف مسqxا مت اياضقلا ضعü نأ Üâإ £ãشأ ،صاصتخالاب ةقلعتملا ةطقنلا ماتخ cdو - )26(

 ددـــصلا اذـــd Vـــc ،باودـــب مادطـــصالا ءارـــج رايـــسلا قـــgرطب £ãـــسلا ثداوـــح نـــع ضgوعتلاـــب ةـــبلاطملاب ةـــطبترملا ةيئاـــضقلا ىواعدـــلاب ةـــقلعتملا تاـــعا¡Èلا

 ةرايـــسلا قرـــطلل ةـــينطولا ةكرـــشلا نوـــöل ،ةـــgرادإلا مكاـــحملل دـــقعني ،ةـــلاqxا هذـــd Vـــc صاـــصتخالانأ âـــÜإ اـــw´ع رداـــص رارـــق dـــc ضقنـــلا ةـــمكحم تـــبVذ

 لـــعجي اـــمم ،رطاـــstا نـــم اw©لمعتـــسم ةـــيامحو اw°ـــسارحو اw°نايـــصو ةرايـــسلا قرـــطلا لامعتـــسا ميـــظنõب كـــلذو ،يموـــمع قـــفرم £ãيـــسõب ةـــفلöم برغملاـــب

 .يمومعلا قفرملا تاطاش§ نمض جردنت اvw موقت î∞لا ةطش§ألا

 .م غ ،2850/1/3/2013 ددع يXدملا فلملا => áÜ 2014نجد 9 خ3راتو 789/3 ددع ضقنلا ةمكحم رارق -
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 مكاحملل يåاضقلا أط´ëا نع ةيلوؤسملا ىواعد jk تبلا ةمîم دانسإ نأ دقتعأو

 ديدحت ،ليبق نم تاLاركإلاو تالاlشإلا نم ديدعلا حرطيسو رظن لحم ىقبي ،ة9رادإلا

 أط´ëا مييقت òôع ة9رادإلا مكاoÑا ةاضق ةردق ىدمو ،هC`ياعمو يåاضقلا أط´ëا موîفم

 مرîلا òkتعé ةC`خألا هذL نأ لاëÑاو ،ضقنلا ةمكحم ةاضق فرط نم ھباlترا نكمملا

 
 دـــق îـــ∞لا ءاـــطخألا كرادـــتل ةررـــقملا ةـــيئارجإلا تانامـــضلل رظنلاـــ∂و ،ةـــقيقد ةـــينfم ةـــياردو ةـــصاخ ادوـــfج ھـــتامدخ قـــيقحت بـــلطتي ذإ ،ھطاـــش∑ب ةـــطبترملا

Ãاضقلا لمعلا بوشLا طباوض ديدحت نإف ، نوعطلاب ةلصتملاو يqtاضقلا أطLرادإلا ةيلوؤسملل بجوملا يgة èقـيفوتلا عـم رـكذ ام ةاعارم بجوتس 

 ضgوـعتلل بـترملا يLاـضقلا أـطqtا ىـقبي مـث نـمو ،ةـيناث ةfج نم دارفألا qŸاصم ةيامح ةرورضو ةfج نم ةلادعلا قفرمل يداعلا £ãسلا تايضتقم نãب

Vا وqtا أطqrغ ميسã£ رفتغملا...". 

 رداــصلا اــVرارق dــc طاــ∂رلاب ةــgرادإلا فان⁄تــسالا ةــمكحم ھــيلع تراــس يذــلا هاــجتالا ســفن وــVو .م غ ،595/7112/2013 ددــع فــلملا dــc رداــص مــكح -

 :ھيف ءاج يذلا 2013 سرام 19 خgراتب

 نــع رداــصلا ئطاــqtا لــعفلا هردــصم اــمئاد نوــöي ةــgرادإلا ةيلوؤــسملا راــطإ dــc ضgوــعتلا نأ ءاــضقو اــfقف اــw©لع رقتــسملا ئداــبملا نــم ھــنإ ثــيح نــكل "

 سـفن dـc ةاـعارم∂و ،ھـيلع Œâدـملا قـفرملا اذـV لـبق نـم بكترملا أطqtا ةيعونو ةجرد نم اقالطنا لاوحألا عيمج cd متgو ،ھتاذ دح cd ھل ةبكترملا ةرادإلا

 ."ھقتاع àâع ةاقلملا ءابعألا مfirو عون تقولا

 dــc ،2018 زوــيلوي 12 خgراــتو 1169 ددــع ريداــ.أب ةــgرادإلا ةــمكsxا مــكح ،هاــجتالا ســفن dــc رــظناو ،م غ ،22/12/6 ددــع فــلملا dــc 1042 ددــع رارــق -

 .م غ ،0364/7112/2018 ددع فلملا

 اـساسأ لöـشÃ نأ نـكمي ال ،فارـطألا لـبق نـم اـÜâ vwدـملا ·ـ‡qflا ريدـقتو عLاـقولا فـييكتو ةـينوناقلا صوـصنلا £ãـسفتو لـgوأت dـc ءاطخألا نأ Üâإ £ãشأو

 dــc اــمئاد ىــقبت îــ∞لا ةــيداعلا ءاــطخألا راــطإ dــc جردــني كــلذ نأ مــكحب ،اــيئاw„ كلذــل اــعبت رداــصلا مــكqxا ناــ. وــلو ‚ــ∞ح يLاــضقلا لــمعلا نــع ةيلوؤــسملل

 ضgوـعÃ بـلطب قـلعتت ىوـعد طاـ∂رلاب ةـgرادإلا ةـمكsxا âـàع تـضرع راـطإلا اذـd Vـcو ،تاـطايتحالا عيمíìî qrاقلا ذاختا عم ‚∞ح ةيئاضقلا ةسرامملا

 Üâدـملا قئاـثولا âـàع داـمتعالا مدـعو عLاـقولا بـلق âـàع الـضف ،يLاـضق رارـق تاـي—يح ةماقتـسا مدـع dـc الثـمتم "يLاضقلا أطqtا " ب Œdدملا ھفصو امع

vwدملا فرط نم اŒd، غã£ ا نأsxا ريدقت نأ ت£¢تعا ةمكqfl‡· مييقتوfريدقتلا ةطلسلا نمض جردني اgل ةfءاج ،ا cd اqxتاي—ي: 

 ةماقتـــسا مدـــع ب^ـــسü ةاـــضقلل أـــطqtا بـــس∑ي... ھـــنأ ھـــسفن Œdدـــملا فرـــطلا ھـــيف عزاـــني ال اـــممو ھـــيف ءارـــم ال اـــممو فـــلملا قاروأ نـــم تـــباثلا نإ ثـــيحو "

 أـــطخ هراـــبتعا نـــكمي ال هدوـــجو ضرـــف âـــàع موـــعزملا أـــطqtا اذـــV نأو اـــÜâ vwدـــملا قئاـــثولا âـــàع داـــمتعالا مدـــعو عLاـــقولا بـــلق âـــàع الـــضف رارـــقلا تاـــي—يح

 قئاــــثولا âــــÜإ دانõــــسالاو اــــfفييكتو عLاــــقولا ريدــــقت نأ اــــمك ،هرارــــق dــــc اw´مــــض îــــ∞لاو ھــــتاليلعd Ãــــìî cــــíاقلا ةبــــساحم كلذــــب لوــــقلا نأــــش نــــم نأل ايئاــــضق

 قـــيبطتو لـــgوأت dـــc أـــطخ اوـــبكترا وـــلو ‚ـــ∞ح ةيلوؤـــسم يأ اـــw´ع نوـــلمحتي الو ةيئاـــضقلا لاـــمعألا ميمـــص dـــc لخدـــي لـــمع ةاـــضقلا فرـــط نـــم اVداعبõـــساو

  ."...ةيداعلا £ãغو ةيداعلا نعطلا قرطل ءوr’لا قح طقف فارطألل ىقبgو ،نوناقلا

 .م غ ،2014-7112-814 مقر فلملا cd رداصلا 1120 ددع مكح -

 .هاجتالا سفن cd رظناو

 .م غ ،595/7112/2013 ددع فلملا cd ،2013 £¢نجد 26 خgراتب رداصلا طا∂رلاب ةgرادإلا ةمكsxا مكح -

Vاو اذqrوعتلا نأ ،ركذلاب ريدgا نع ضqtاضقلا أطLبي نا بجي يÊ‚ عàâ رغملا روتسدلا نم 122 لصفلا ساسأøـلو ،يÆع سàـâ 79 لـصفلا ساـسأ 

 ددــــع يرادإلا فــــلملا dــــc 1023 ددــــع تــــحت 2018 سراــــم 5 خgراــــتب رداــــص اــــfل مــــكح dــــc طاــــ∂رلاب ةــــgرادإلا ةــــمكsxا ھــــيلإ تــــبVذ اــــمو ايــــشامت ع ل ق نــــم

 :عجار ،ةطقنلا هذV لوح حاضيإلا نم دgزمللو .م غ ،1234/7112/2017

 فراـــعملا ةـــعبطم ،2018 ط ،"ةيئاـــضقلاو ةـــينوناقلا فراـــعملا " ةلـــسلس ،قوـــقqxا ةـــلجم تاروـــش∑م ،ةيئاـــضقلا ءاـــطخألا نـــع ةيلوؤـــسملا ،ناـــgز ديـــشر - 

  .اVدعü امو 143 ص ،طا∂رلا ،ةديدqrا
 :عجار ،يøرغملا ءاضقلا عنص نم î ¨d∞لا ةيعوضوملاو ىرخألا ةيئارجإلا دعاوقلا ضعàâ üع عالطالل– )25(

 ص 2020-2019 ةـيعماqrا ةنـسلا ،شكارـمب قوـقqxا ةـيل. ،هاروـتكد ةـحورطأ ،ةـيندملا ةداـملا dـc يLاـضقلا داـw°جالل يLاـش§إلا رودلا ،Ádاملا نيدلازع -

 .اVدعü امو 168
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 ال غاسóسم C`غ رمألا لعجي امم ،يÁرغملا يåاضقلا ميظنتلا ةموظنم لخاد يåاضقلا

 مكاoÑا ةاضق دحأ اÄ™ف بكتري ùûلا ةلاëÑا ÚC jkكأ زBCي لاlشإلا نأ امك ،ايبدأ الو ايقطنم

 ةمكoÑا نم لعجي يذلا ءû≈\لا  ايلحم ةصتخم ةC`خألا هذL نوlت و ،ايئاضق أطخ ة9رادإلا

 يذلا لاlشإلا سفن وLو ،تقولا سفن jk مكëÑاو مص´ëا ةفيظو سرامت اÄ™لإ û¸ت¶ي ùûلا

 ءوض òôع اÄ∫ ة9رادإ ماسقأ ثادحإ نكمملا نم ùûلا ةيئادتبالا مكاoÑا òôع كلذك حرطيس

 ھتسلج jk ةيئاñÄ ةفصب باونلا سلجم فرط نم ھيلع قداصملا يÁرغملا يåاضقلا ميظنتلا

 ىدحإ داجيإ C jk`كفتلا ايلج تاب كلذل ،ھل ةيناثلا ةءارقلا دعBC 2018 Åنجد jk 18 ةدقعنملا

 ةمكحمب ة9رادإلا ةفرغلل نأشلا اذjk L صاصتخالا دانسإ اñÄأش نم ùûلا ةينوناقلا تايلآلا

 26.ةعجارملا ةرطسمو ،ةيئاضقلا ةمصا´oا تالاحب ةوسإ كلذو ضقنلا

 

 ىوعد ساسأ نأشN ةيئاضقلا تاnجوتلا :يUاثلا بلطملا

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم OP يàاضقلا أطkáا نع ضmوعتلا

 ةمكحم ىوتسم òôع وأ ،ة9رادإلا مكاoÑا ىوتسم òôع ءاوس يÁرغملا ءاضقلا دîش 

 jk يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا ىوعد ھيلع Ëûب¶ت يذلا ساسألا ثيح نم انيابت ضقنلا

 بجاولا أط´ëا وL ةيلوؤسملا هذL ساسأ نأ ىري نم ن`ب ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم

 رطا´oا ة9رظن òôع Ëªبت ةيلوؤسملا هذL ساسأ نأ ىري نم ن`;و )íÖوألا ةرقفلا( تابثإلا

 )ةيناثلا ةرقفلا(

 
 لـيبق نـم ،ةـصتstا ةيئاـضقلا ةـqrfا ثيح نم ىرخألا d¨ اw©ف مسqxا مت اياضقلا ضعü نأ Üâإ £ãشأ ،صاصتخالاب ةقلعتملا ةطقنلا ماتخ cdو - )26(

 ددـــصلا اذـــd Vـــc ،باودـــب مادطـــصالا ءارـــج رايـــسلا قـــgرطب £ãـــسلا ثداوـــح نـــع ضgوعتلاـــب ةـــبلاطملاب ةـــطبترملا ةيئاـــضقلا ىواعدـــلاب ةـــقلعتملا تاـــعا¡Èلا

 ةرايـــسلا قرـــطلل ةـــينطولا ةكرـــشلا نوـــöل ،ةـــgرادإلا مكاـــحملل دـــقعني ،ةـــلاqxا هذـــd Vـــc صاـــصتخالانأ âـــÜإ اـــw´ع رداـــص رارـــق dـــc ضقنـــلا ةـــمكحم تـــبVذ

 لـــعجي اـــمم ،رطاـــstا نـــم اw©لمعتـــسم ةـــيامحو اw°ـــسارحو اw°نايـــصو ةرايـــسلا قرـــطلا لامعتـــسا ميـــظنõب كـــلذو ،يموـــمع قـــفرم £ãيـــسõب ةـــفلöم برغملاـــب

 .يمومعلا قفرملا تاطاش§ نمض جردنت اvw موقت î∞لا ةطش§ألا

 .م غ ،2850/1/3/2013 ددع يXدملا فلملا => áÜ 2014نجد 9 خ3راتو 789/3 ددع ضقنلا ةمكحم رارق -
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 لاقتعالا ةمذ òôع اموي 69 ھئاضقو ءاضيبلا رادلاب فان˜تسالا ةمكحم ىدل ةماعلا

 ھتعمسÅ رارضإ اÄ™ف و ةيفسعé اBCLتعùû rلا و ،ةمكoÑا سفن لبق نم ھتئBCت لبق يطايتحالا

 ùûلا رارضألا نع ض9وعتلا ىواعد راطإ نمض جردنت ىوعدلا هذL لعجي امم ،ھت©سفن و

 تايضتقم jk اîساسأ دجت ùûلا و ،ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX و لامعأ اÄ™ف ب…سóت

 ةيقحأ ىدمب لوقلا نإف ،دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا اذك و روتسدلا

 ىدم نم ققحتلا ءادتبا Û≈ûتقي ھب بلاطملا يونعملا و يداملا ض9وعتلا jk فنأتسملا

 ھنأش نم يذلا لlشلاب يñاضق أطhv فنأتسملل اåçعDاتم ءانثأ و ةماعلا ةباينلا باfترا

 ...ءاضق و اîقف ھيلع رتاوتملا Ëªعملاب ة9رادإلا اãÄيلوؤسم بتري نأ

 ھب ءالدإلا مث امو اøÄايطعمو ةعزانملا رصانع òôع عالطالا;و ددصلا اذjk L ھنإ ثيحو

 رادلاب فان˜تسالا ةمكحم ىدل ةماعلا ةباينلا ةعÅاتم نأ ن`بóي ،تادنóسمو قئاثو نم

 باlترا فدÄ∫ ةيمارجإ ةباصع ن9وlت ةم9رج لجأ نم -فنأتسملاو ھيلع فنأتسملا - ءاضيبلا

 ءافخإ ةيانجو كرحم تاذ ةلقان لامعتسا ق9رط نع صا´∆ألاو لاومألا دض تاقرس

 رطاسملاو تاءارجإلا راطإ jk مث امنإ ،ةءاBCلاب ةمكoÑا سفن لبق نم ھيلع مكëÑاو ،قورسم

 نأ نكمي ال ھيلإ ة;وس¶ملا مãÄلا نم ھتءاBCب دعÅ اميف مكëÑا نأو ،انوناق اÄ™لع صوصنملا

rتعBC لا ةيئاضقلا ةطلسلا نأ ھعمùû بóت jk اتملا فلمÅاقرخ تفرصت دق ھب ةقلعتملا ةع 

 ابترم وأ ھب بلاطملا ض9وعتلل ابجوم ايئاضق أطخ تبكترا اñÄوlب لوقلا وأ نوناقلل

 .28"ءاضقو اîقف ھيلع رتاوتملا Ëªعملاب ة9رادإلا ھتيلوؤسمل

 :ھيف ءاج اÄ≠ع رداص ثيدح رخآ رارق jkو ،عوضوملا سفنب اطابتراو

 يذلا فلملا jk ءاضقلا قفرم اLرشاب ùûلا ةيئاضقلا لامعألا نأ مادامو ھنإ ثيحو" 

 صوصنل اقيبطت تمت دق ايئانج ھيلع فنأتسملا ةعÅاتم نأشÅ ةمكoÑا òôع اضورعم نا§

 
 .م غ 718/7206/17 مومضملا فلملا 445/7206/17 ددع يرادإلا فلملا => 28/21/2017 خ3راتب رداصلا 6031ددع رارقلا- )28(

 .م غ 668/7206/2018 ددع يرادإلا فلملا => 2018 زويلوي 18 خ3راتو 3523 ددع تحت ا4iع رداص رخآ رارق هاجتالا سفن => رظناو
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 تابثإلا بجاولا أطhvا ساسأ ÑÖع ةيلوؤسملا :íÖوألا ةرقفلا

 تارارقلا نم ديدعلا لالخ نم طا;رلاب ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم هاجتالا اذL لثمي

 :òkي ام اÄ≠ع رداص رارق jk ءاج ددصلا اذjk Lو ،نأشلا اذjk L اÄ≠ع ةرداصلا

 ،افنآ ةرو§ذملا عåاقولاو ،ركذلا ةفلاسلا ةينوناقلا تايضتقملا نم اقالطنا ھنإ ثيحو "

 نwل ھنأ òôع الضف ،انوناق ةلو´oا تايضتقملا لامعإب ماق امنإ قيقحتلا ı≈ûاق نأ ن`بóي

 عالطالا دعÅ مãÄعانق ھيلإ تنكر ام òôع ادامتعا ةءاBCلاب مîماlحأ اوردصأ مكëÑا ةاضق نا§

 أطخ هرابتعا نكمي ال رمألاب Ëûعملا لاقتعا نإف ،ةلزانلاب ةقلعتملا قئاثولاو رضاoÑا òôع

 نوناقلا قفو تمت ùûلا قيقحتلا ı≈ûاق لامعأ نم هالعأ ھضرع مت امم اقالطنا ايئاضق

 ...درجتو ةينîم لl;و

 انيLر ىقبي كلذ نإف ،يåاضقلا أط´ëا نع ةلودلا ةيلوؤسم رقأ دق روتسدلا نا§ نwلو

 يطايتحالا لاقتعالا نأ òôع الضف ،ةماعلا دعاوقلل اقفو ةيلوؤسملا هذL مايق طورش تابثإب

 ةيلوؤسم موقت و ةيعورشملاب ةلصلا عطقنم نوlي ùªح ھنإف ،ايئان„تسا اC`بدت هرابتعاب

 رمألا نأب ديفت فورظ نم اساسأ دمتسr هرLاظ يåاضق أطخ توبث ن`عتي ھنع ةلودلا

 jk نflpلاب ھب ھبóشملا عاديإ توب„ب الإ ىéأتي نل رمأ وL و فسعتلا ةفص óƒ≈ªكا لاقتعالاب

 .27"انوناق اÄ™لع صوصنملا تالاëÑا C`غ

 اÄ≠ع رداص رارق بجومب طا;رلاب ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم تبLذ ،هاجتالا سفن jkو

 :òkيام ھيف ءاج

 نع ض9وعتب ةبلاطملا لوح اساسأ بصني ةيلاëÑا ىوعدلا طانم نا§ امل ھنإ ثيح و "

 ةباينلا لبق نم ھتعÅاتم ءارج ھتباصأ اñÄو§ فنأتسملا كسمتي ùûلا ة9ونعملاو ةيداملا رارضألا

 
 .م غ 2015/7206/1644 ددع يرادإلا فلملا => 2016 رياáÜف 10 خ3راتب رداصلا 511 مقر رارق -)27(
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 لاقتعالا ةمذ òôع اموي 69 ھئاضقو ءاضيبلا رادلاب فان˜تسالا ةمكحم ىدل ةماعلا

 ھتعمسÅ رارضإ اÄ™ف و ةيفسعé اBCLتعùû rلا و ،ةمكoÑا سفن لبق نم ھتئBCت لبق يطايتحالا

 ùûلا رارضألا نع ض9وعتلا ىواعد راطإ نمض جردنت ىوعدلا هذL لعجي امم ،ھت©سفن و

 تايضتقم jk اîساسأ دجت ùûلا و ،ماعلا نوناقلا صا´∆أ تاطاشX و لامعأ اÄ™ف ب…سóت

 ةيقحأ ىدمب لوقلا نإف ،دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا اذك و روتسدلا

 ىدم نم ققحتلا ءادتبا Û≈ûتقي ھب بلاطملا يونعملا و يداملا ض9وعتلا jk فنأتسملا

 ھنأش نم يذلا لlشلاب يñاضق أطhv فنأتسملل اåçعDاتم ءانثأ و ةماعلا ةباينلا باfترا

 ...ءاضق و اîقف ھيلع رتاوتملا Ëªعملاب ة9رادإلا اãÄيلوؤسم بتري نأ

 ھب ءالدإلا مث امو اøÄايطعمو ةعزانملا رصانع òôع عالطالا;و ددصلا اذjk L ھنإ ثيحو

 رادلاب فان˜تسالا ةمكحم ىدل ةماعلا ةباينلا ةعÅاتم نأ ن`بóي ،تادنóسمو قئاثو نم

 باlترا فدÄ∫ ةيمارجإ ةباصع ن9وlت ةم9رج لجأ نم -فنأتسملاو ھيلع فنأتسملا - ءاضيبلا

 ءافخإ ةيانجو كرحم تاذ ةلقان لامعتسا ق9رط نع صا´∆ألاو لاومألا دض تاقرس

 رطاسملاو تاءارجإلا راطإ jk مث امنإ ،ةءاBCلاب ةمكoÑا سفن لبق نم ھيلع مكëÑاو ،قورسم

 نأ نكمي ال ھيلإ ة;وس¶ملا مãÄلا نم ھتءاBCب دعÅ اميف مكëÑا نأو ،انوناق اÄ™لع صوصنملا

rتعBC لا ةيئاضقلا ةطلسلا نأ ھعمùû بóت jk اتملا فلمÅاقرخ تفرصت دق ھب ةقلعتملا ةع 

 ابترم وأ ھب بلاطملا ض9وعتلل ابجوم ايئاضق أطخ تبكترا اñÄوlب لوقلا وأ نوناقلل

 .28"ءاضقو اîقف ھيلع رتاوتملا Ëªعملاب ة9رادإلا ھتيلوؤسمل

 :ھيف ءاج اÄ≠ع رداص ثيدح رخآ رارق jkو ،عوضوملا سفنب اطابتراو

 يذلا فلملا jk ءاضقلا قفرم اLرشاب ùûلا ةيئاضقلا لامعألا نأ مادامو ھنإ ثيحو" 

 صوصنل اقيبطت تمت دق ايئانج ھيلع فنأتسملا ةعÅاتم نأشÅ ةمكoÑا òôع اضورعم نا§

 
 .م غ 718/7206/17 مومضملا فلملا 445/7206/17 ددع يرادإلا فلملا => 28/21/2017 خ3راتب رداصلا 6031ددع رارقلا- )28(

 .م غ 668/7206/2018 ددع يرادإلا فلملا => 2018 زويلوي 18 خ3راتو 3523 ددع تحت ا4iع رداص رخآ رارق هاجتالا سفن => رظناو
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 نأ امك ،تايانëpا و حنëpا نمض فنصت و ة9رÂÑل ةبلاس ة;وقعÅ اÄ™لع بقاعم ةعÅاتملا

 يذلا و يåانëpا ı≈ûاقلل ميمصلا يXادجولا عانقإلا òôع Ëûب¶ت يرجزلا لاopا jk ةنادإلا

 صن دري مل ام تابثإلا ة9رح أدبم راطإ jk تابثإ ةليسو يأ دامتعا ةيحالص عرشملا ھل لوخ

 ھفاصتا بلطتي يåاضق أطخ دوجوب لوقلا نأ و ،يرصح لlشÅ لئاسولا هذL ددحي يXوناق

 قلعتي نأو ˇ˛اوو ح9رص لlشÅ ةمزلملا ةينوناقلا صوصنلا ةفلاخم و ةحادفلاو  ةماسëpاب

 ."31نعطلا قرط ق9رط نع م9وقتلا و ةعجارملل لباق C`غ يåاñÄ مكحب رمألا

 اÄ≠ع رداص مكح لالخ نم طا;رلاب ة9رادإلا ةمكoÑا تراس ،لاونملا سفن òôع اXflpو

 :ھيف ءاج 2019 سرام 05 خ9راتب

 نا§ ùûلا لاعفألا نع ækدملا ةيلوؤسم اورقأ امل ةيناثلاو ô∑وألا ةجردلا ةاضق نإ "

 ةينادجولا مãÄعانق ن9وlتل مîل تحوأ ùûلا نئارقلا ô∑إ اودنóسا اñÄأشÅ ةعÅاتم عوضوم

 حرسمب ةيئا;رîكلا رارزألا دحأ òôع تدجو ùûلا ءامدلا راثأ اîمLأ  نمو ækدملل لعفلا ةبس¶ب

 ةيلوؤسملا ب©تßCل بجوملا تابثإلا لئاسو ريدقت ءوسÅ ھفصو نكمي ال ام وLو ،ةم9رëpا

 مÄ≠ع ردصي ام BCتعr الو ھقيبطت و نوناقلا C`سفتب نولقتسr مكëÑا ةاضق مادام ةيقفرملا

jk Lرابتعاب ضقنلا ةمكحم ءاضق ةقفاوم فداصي مل نإ و راطإلا اذLنوناق ةمكحم ا، 

 يأ مÄ≠ع ردصي ملو ،مîل لوخم وL ام دودح jk اوتب دق اوماد ام ،نوناقلا قيبطت jk أطخ

 ،مîلمع قاطن رطؤتو مكحت ùûلا تاياغلا òôع فارحنا وأ نوناقلا قيبطت jk خراص زواجت

 .32"تالاëÑا هذL لثم jk ةلءاسملل بجوملا مكëÑا ةاضقل أط´ëا ةبس¶ل ھعم لي…س ال امم

 
 نــع رداــصلا مــك6õا كلذــك رــظناو م غ 445/7112/2018 ددــع يرادإلا فــلملا =ــ> 27/06/2018 خ3راــتب رداــصلا 1071 ددــع مــكح- )31(

 1169 ددــــــع مــــــك6õا اذــــــك و .م غ 365/7112/2018 ددــــــع يرادإلا فــــــلملا =ــــــ> 12/07/2018 خ3راــــــتو 1168 ددــــــع تــــــحت ةــــــمكöõا ســــــفن

 .م غ 364/7112/2018 ددع يرادإلا فلملا => 12/07/2018 خ3راتب رداصلا
 .م غ 1599/7112/2018 ددع يرادإلا فلملا => 875 ددع مكح -)32(
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éرشèو ةمزلم ةيعÁشlاقولا ةروطخ نم اقالطناو ،دياحم لåهراثآو ،ةلزانلا فلمب ةطبترملا ع 

 ام لاëÑا و ھنإف ،ىوعدلل ھقيقحت راطإ jk لاومألا وأ صا´∆ألا ةمالسو ماعلا ماظنلا òôع

 راطإ jk تمت دق ھيلع فنأتسملا قح jk ترشوب ùûلا يطايتحالا لاقتعالا ةرطسم ىقبت ركذ

 و ةلودلا ةيلوؤسمل بترملا أط´ëا نكر ھعم مدعني و اÄ∫ لومعملا  ةينوناقلا تايضتقملا

 ."29ض9وعتل بجوملا

 :òkي ام سافب ة9رادإلا ةمكoÑا نع رداص مكح jk ءاج ،هاجتالا سفن jkو

 رارق نأ كلذ )ةكلمملل يåاضقلا ليكولا يأ( C`خألا اذL ھب كسمت ام ˇG ثيح "

 أطخ لlشr نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ækدملا ھل عضخ يذلا يطايتحالا لاقتعالا

 و يطايتحا C`بدت لصألا jk وL يطايتحالا لاقتعالا نأ ماد ام ءاضقلا قفرم ةلءاسمل ابجوم

 نأ مادام و ةيضقلا تاسÅالم و فورظ ھيلمتو قيقحتلا ةرورض ھبجوتسé يزاßCحا ءارجإ

 لاop ةمظنملا ةينوناقلا طباوضلا و تاءارجإلل مات ماßCحا jk مت ايطايتحا ækدملا لاقتعا

 نأ Ëûعr ال ھيلإ بسX امم ækدملا ةءاBCب رارق رودص نإف k∑اتلا;و ،يطايتحالا لاقتعالا

 عم ةازاوملاب يقفرم أطخ توبث نم دب ال  لب ض9وعتل ابجوم ايئاضق أطخ نا§ ھلاقتعا

 دوجو ال ھنأ لاëÑاو يåاضق أطخ òôع سسؤملا ækدملا بلط ىقبي ھيلعو كلت ةءاBCلا توبث

 .30"ضفرلا ھلآم و ساسأ òôع زكترم C`غ ،لاëÑا ةلزان jk أط´ëا اذL لثمل

 مكح jk ريدا§أب ة9رادإلا ةمكoÑا تبLذ ماlحألاو تارارقلا هذîل ھباشم فقوم jkو

 :òkي ام ô∑إ اÄ≠ع رداص

 ةطلسلل لوخ عرشملا نإف ،اÄ™لإ راشملا ةينوناقلا تايضتقملا òôع ءانب و ھنإ ثيح و "

 عوضوم ةم9رëpا تماد ام لاقتعا ةلاح jk ةعÅاتملا ةيحالص يåان„تسا لlشÅ ةيئاضقلا

 
 رداـــصلا رارـــقلا قايـــسلا ســـفن =ـــ> رـــظناو .م غ 2018 /980/7206 ددـــع يرادإلا فـــلملا =ـــ> 2018 تـــشغ 8 رداـــصلا 3831 مـــقر رارـــق -)29(

 رداــصلا 4356 ددــع رارــقلا اذــكو م غ 548/7206/2018 ددــع فــلملا =ــ> 2018 رjوــتكأ 03 خ3راــتو 4079 ددــع تــحت ةــمكöõا ســفن نــع

 .م غ 1684/7206/17 ددع فلملا => 2018 رjوتكأ 17 خ3راتب
 .م غ 71/7112/2015 ددع يرادإلا فلملا => áÜ 2016نون 29 خ3راتب رداصلا 72/1 ددع مكح- )30(
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 نأ امك ،تايانëpا و حنëpا نمض فنصت و ة9رÂÑل ةبلاس ة;وقعÅ اÄ™لع بقاعم ةعÅاتملا

 يذلا و يåانëpا ı≈ûاقلل ميمصلا يXادجولا عانقإلا òôع Ëûب¶ت يرجزلا لاopا jk ةنادإلا

 صن دري مل ام تابثإلا ة9رح أدبم راطإ jk تابثإ ةليسو يأ دامتعا ةيحالص عرشملا ھل لوخ

 ھفاصتا بلطتي يåاضق أطخ دوجوب لوقلا نأ و ،يرصح لlشÅ لئاسولا هذL ددحي يXوناق

 قلعتي نأو ˇ˛اوو ح9رص لlشÅ ةمزلملا ةينوناقلا صوصنلا ةفلاخم و ةحادفلاو  ةماسëpاب

 ."31نعطلا قرط ق9رط نع م9وقتلا و ةعجارملل لباق C`غ يåاñÄ مكحب رمألا

 اÄ≠ع رداص مكح لالخ نم طا;رلاب ة9رادإلا ةمكoÑا تراس ،لاونملا سفن òôع اXflpو

 :ھيف ءاج 2019 سرام 05 خ9راتب

 نا§ ùûلا لاعفألا نع ækدملا ةيلوؤسم اورقأ امل ةيناثلاو ô∑وألا ةجردلا ةاضق نإ "

 ةينادجولا مãÄعانق ن9وlتل مîل تحوأ ùûلا نئارقلا ô∑إ اودنóسا اñÄأشÅ ةعÅاتم عوضوم

 حرسمب ةيئا;رîكلا رارزألا دحأ òôع تدجو ùûلا ءامدلا راثأ اîمLأ  نمو ækدملل لعفلا ةبس¶ب

 ةيلوؤسملا ب©تßCل بجوملا تابثإلا لئاسو ريدقت ءوسÅ ھفصو نكمي ال ام وLو ،ةم9رëpا

 مÄ≠ع ردصي ام BCتعr الو ھقيبطت و نوناقلا C`سفتب نولقتسr مكëÑا ةاضق مادام ةيقفرملا

jk Lرابتعاب ضقنلا ةمكحم ءاضق ةقفاوم فداصي مل نإ و راطإلا اذLنوناق ةمكحم ا، 

 يأ مÄ≠ع ردصي ملو ،مîل لوخم وL ام دودح jk اوتب دق اوماد ام ،نوناقلا قيبطت jk أطخ

 ،مîلمع قاطن رطؤتو مكحت ùûلا تاياغلا òôع فارحنا وأ نوناقلا قيبطت jk خراص زواجت

 .32"تالاëÑا هذL لثم jk ةلءاسملل بجوملا مكëÑا ةاضقل أط´ëا ةبس¶ل ھعم لي…س ال امم

 
 نــع رداــصلا مــك6õا كلذــك رــظناو م غ 445/7112/2018 ددــع يرادإلا فــلملا =ــ> 27/06/2018 خ3راــتب رداــصلا 1071 ددــع مــكح- )31(

 1169 ددــــــع مــــــك6õا اذــــــك و .م غ 365/7112/2018 ددــــــع يرادإلا فــــــلملا =ــــــ> 12/07/2018 خ3راــــــتو 1168 ددــــــع تــــــحت ةــــــمكöõا ســــــفن

 .م غ 364/7112/2018 ددع يرادإلا فلملا => 12/07/2018 خ3راتب رداصلا
 .م غ 1599/7112/2018 ددع يرادإلا فلملا => 875 ددع مكح -)32(
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 :ةيلاتلا تاظحالملا íÖإ �x$فت ،ماfحألاو تارارقلا هذNل ةع™رسلا ةءارقلا نإ

 نم ة9رادإلا ةيلوؤسملا لاجم ن¥قت ùûلا ةماعلا دعاوقلاو ئدابملا ô∑إ اîللع jk دانóسالا -

 .امÄ≠يب ةي…بس ةقالعو ررضو أطخ كانL نوlي نأ اÄ≠مض

 ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوقل بسóكم رارق بجومب ة;وس¶ملا لاعفألا jk ةءاBCلاب مكëÑا .1

Åا دعëÑ…لا وأ سflpال ن rتعBC ا نم افشكoÑاق بناج نم أطخ دوجو نع ةمكı≈û 

 .ةماعلا ةباينلا وأ قيقحتلا

 ةيعورشملاب ةلصلا عطقنم نوlي ال ايئان„تسا اC`بدت هرابتعاب يطايتحالا لاقتعالا .2

 نأب ديفت فورظ نم اساسأ دمتسr يرLاظ أطخ توب„ب الإ ھنع ةلودلا ةيلوؤسم موقتو

 ھب ھبóشملا عاديإ توب„ب الإ ىéأتي نل رمأ وLو فسعتلا ةفص óƒ≈ªكا لاقتعالاب رمألا

 .ھتاياغÅ ساسملا k∑اتلا;و ،انوناق اÄ™لع صوصنملا تالاëÑا C`غ jk نflpلاب

 jk مكاoÑا k˝اب تاءارجإ و لمع بقاري يرادإلا ءاضقلا لعجي هاجتالا اذËû Lبت .3

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم jk يåاضقلا أط´ëا و ،ماع لlشÅ يåاضقلا أط´ëاب قلعتملا قشلا

Åشlو صاخ لLىدم ،هدافم الاؤس حرطي نأ ھنأش نم ام و GÑة Lاميسال ةيحالصلا هذ 

 34.ة9رادإلا ةمكoÑا نم ةجرد ÚCكأ اÄ™لع æôدملا ةëpîا نوlت امنيح

 

 رطاá\ا ةmرظن ساسأ åçع ةيلوؤسملا :ةيناثلا ةرقفلا

 تارارقلا نم ديدعلا لالخ نم شكارمب ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم هاجتالا اذL لثمي

 :òkي ام ھيف ءاج يذلاو 2019 ر;وتكأ 06 خ9راتب رداصلا رارقلا ليبق نم ،اÄ≠ع ةرداصلا

 
 ددــــع يرادإلا فــــلملا نــــم 18/07/2013 خ3راــــتب رداــــص 688/1 ددــــع ضقنــــلا ةــــمكحم نــــع ارداــــص ارارــــق رــــضحتسX اــــنلعجي اــــم وــــsو- )34(

 .م غ 13030/4/1/2013

 ةـجيãن مـك6õاو =_دـملاب ق6õ دق نوQي نأ نكمي يذلا ررضلا نع ضقنلا ةمكحم ةاضق ةيلوؤسمب ح3رصتلا o∆إ يمري بلطلا نإ ثيح"

 مi~ـــسرامم ءاـــنثأ ال مأ أـــطخ اوـــبكترا دـــق ضقنـــلا ةـــمكحم ةاـــضق ناـــ} اذإ اـــميف ثـــحبلا بـــلطتي ىوعدـــلا =ـــ> تـــبلا نإـــف ،ض3وعتلاـــب كلذـــل

 ."...ةجرد noعأ ةمكحم لمع ميقت نأ ايند ةمكöõ زوجي الو ،م'ما'مل
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 ر;وتكأ 4 خ9راتب اÄ≠ع رداص رارق بجوم;و ت¶بت دقف ،ضقنلا ةمكحم ىوتسم òôع امأ

 بجاولا أط´ëا ساسأ òôع ةيلوؤسملا ءانب ثيح نم اقباس اÄ™لإ راشملا مكاoÑا هاجتا 2018

 .تابثإلا

jk Lءاج ددصلا اذ jk ع رداص رارق≠Äي ام اòk: 

 رارقإ نإف ،باوص نع ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم كلذل تبLذ امكو ھنإ ثيح نكل "

 و ةلودلا ةيلوؤسم رارقإ نع ثحبلا Û≈ûتقي يåاضقلا أط´ëا نع ةي;رغملا ةلودلا ةيلوؤسم

®k اق فرط نم أطخ توبثı≈û ررض و قيقحتلا ëÑن`ب ةي…بس ةقالع و بلاطلاب ق Lاذ 

 لامعأل ةمظنملا تايضتقملا òôع عåاقولا طاقسإ لالخ نم ةمكoÑا نأ و ،ررضلا و أط´ëا

 1972 ر;وتكأ 6 خ9راتب 1.72.157 مقر ف9رشلا î`Cظلا تايضتقمل اقف و قيقحتلا ı≈ûاق

 ھلمع رشاب ةرو§ذملا ةمكoÑاب قيقحتلا ı≈ûاق نأ اîل ت…ث ةصا´ëا لدعلا ةمكoÑ مظنملا

 يÁاتك رمأ òôع ءانب ةمكoÑا هذL ىدل كلملل ماعلا ليكولا فرط نم مدقم سمتلمل ادانóسا

 ةلزانلا jk قيقحتلا ı≈ûاق اLرشاب ùûلا تاءارجإلا ةفا§ نأ و ،لدعلا ر9زو ديسلا فرط نم

 باوص نع اC`شم هالعأ رو§ذملا î`Cظلا نم 12 و 11 و 9 لوصفلا تايضتقم نم ةدمتسم

 تايطعملل اعبت قيقحتلا ı≈ûاقل عرشملا اîلوخ ةطلس وL يطايتحالا لاقتعالا C`بدت نأ ô∑إ

 افشك هرابتعا نكمي ال بلاطلا ةءاBCب مكح رودص  نأ ô∑إ قحب Iûت¶تل فلملا قئاثو jk ةدراولا

 ( k®و ھبناج نم أطخ توبث و قيقحتلا ı≈ûاق اLرشاب ùûلا تاءارجإلا ةيعورشم مدع نع

 ھيف امب اLءاضق تللع دق نوlت هالعأ ةيعقاولاو ةينوناقلا تايطعملا اLدامتعاب )ةمكoÑا

  .33"ساسأ C`غ òôع لئاسولاو ةيافكلا

 

 

 
-17 جودزــملا ددــعلا ةــمكاحم ةــلجمب روــش°م 2727/4/3/2016 ددــع يرادإلا فــلملا =ــ> 2018 رjوــتكأ 04 خ3راــتو 897/3 ددــع رارــقلا- )33(

 .302 و 301 ص ،2020 ءاضيبلا رادلا ،باتكلا ةعانص ةعبطم ،18
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 :ةيلاتلا تاظحالملا íÖإ �x$فت ،ماfحألاو تارارقلا هذNل ةع™رسلا ةءارقلا نإ

 نم ة9رادإلا ةيلوؤسملا لاجم ن¥قت ùûلا ةماعلا دعاوقلاو ئدابملا ô∑إ اîللع jk دانóسالا -

 .امÄ≠يب ةي…بس ةقالعو ررضو أطخ كانL نوlي نأ اÄ≠مض

 ھب Û≈ûقملا ءû≈\لا ةوقل بسóكم رارق بجومب ة;وس¶ملا لاعفألا jk ةءاBCلاب مكëÑا .1

Åا دعëÑ…لا وأ سflpال ن rتعBC ا نم افشكoÑاق بناج نم أطخ دوجو نع ةمكı≈û 

 .ةماعلا ةباينلا وأ قيقحتلا

 ةيعورشملاب ةلصلا عطقنم نوlي ال ايئان„تسا اC`بدت هرابتعاب يطايتحالا لاقتعالا .2

 نأب ديفت فورظ نم اساسأ دمتسr يرLاظ أطخ توب„ب الإ ھنع ةلودلا ةيلوؤسم موقتو

 ھب ھبóشملا عاديإ توب„ب الإ ىéأتي نل رمأ وLو فسعتلا ةفص óƒ≈ªكا لاقتعالاب رمألا

 .ھتاياغÅ ساسملا k∑اتلا;و ،انوناق اÄ™لع صوصنملا تالاëÑا C`غ jk نflpلاب

 jk مكاoÑا k˝اب تاءارجإ و لمع بقاري يرادإلا ءاضقلا لعجي هاجتالا اذËû Lبت .3

 يطايتحالا لاقتعالا لاجم jk يåاضقلا أط´ëا و ،ماع لlشÅ يåاضقلا أط´ëاب قلعتملا قشلا

Åشlو صاخ لLىدم ،هدافم الاؤس حرطي نأ ھنأش نم ام و GÑة Lاميسال ةيحالصلا هذ 

 34.ة9رادإلا ةمكoÑا نم ةجرد ÚCكأ اÄ™لع æôدملا ةëpîا نوlت امنيح

 

 رطاá\ا ةmرظن ساسأ åçع ةيلوؤسملا :ةيناثلا ةرقفلا

 تارارقلا نم ديدعلا لالخ نم شكارمب ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم هاجتالا اذL لثمي

 :òkي ام ھيف ءاج يذلاو 2019 ر;وتكأ 06 خ9راتب رداصلا رارقلا ليبق نم ،اÄ≠ع ةرداصلا

 
 ددــــع يرادإلا فــــلملا نــــم 18/07/2013 خ3راــــتب رداــــص 688/1 ددــــع ضقنــــلا ةــــمكحم نــــع ارداــــص ارارــــق رــــضحتسX اــــنلعجي اــــم وــــsو- )34(

 .م غ 13030/4/1/2013

 ةـجيãن مـك6õاو =_دـملاب ق6õ دق نوQي نأ نكمي يذلا ررضلا نع ضقنلا ةمكحم ةاضق ةيلوؤسمب ح3رصتلا o∆إ يمري بلطلا نإ ثيح"

 مi~ـــسرامم ءاـــنثأ ال مأ أـــطخ اوـــبكترا دـــق ضقنـــلا ةـــمكحم ةاـــضق ناـــ} اذإ اـــميف ثـــحبلا بـــلطتي ىوعدـــلا =ـــ> تـــبلا نإـــف ،ض3وعتلاـــب كلذـــل

 ."...ةجرد noعأ ةمكحم لمع ميقت نأ ايند ةمكöõ زوجي الو ،م'ما'مل
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 اîلامعأ اÄ#بسùû éلا رارضألا نم رطا´oا لمحتب ةمزلم لباقملاب نوlت ةلودلا نإف ھنم

 درجمب ققحتت ùûلا رطا´oا نع ةيلوؤسملا راطإ jk جردنت كلذ نع اãÄيلوؤسم نأو اøÄاطاشXو

 ...راضلا لعفلا لوصح

 ىدم òôع فوقولل اÄ≠م ايعسو ةيضقلا فلم قاروأ òôع عالطالا دعÅ ةمكoÑا نإ ثيحو 

epع ض9وعتلا بولطملا ة9ونعملاو ةيداملا رارضألا م≠Äي اóل ن`بîدملا نأ اæk éلاقتعالل ضرع 

 ةدم ةليط ھت9رح نم اîلالخ مرح رîشأ ةعÁرأ ةدم نflpلاب Û≈ªقو يXوناق بجوم نودب

 ةيبطلا ةداîشلا نأ امك 07/10/2016 خ9رات ô∑إ 06/06/2016 خ9رات نم ةددoÑا لاقتعالا

 نم يXاعr ھنأ ت…ثت ةيسفنلا ضارمألا jk صتخم ب©بط فرط نم ةملسملاو اô ∫Ä∑دملا

 ة;رطضم ةيسفن ةيعضوو ةيجولوlيس ةلاحب ھتباصإ نع ةجتان ضارعأ نم ةعومجم

éدتسæk فن جالعل ھعوضخƒ≈û، نب راطإ§ ھلمع نم مرح دقف كلذ نع الضفl36"..ي. 

 اÄ≠ع رداص مكح بجومب ،هاجتالا اذîل ترصتنا ريدا§أب ة9رادإلا ةمكoÑا نأ امك

 :òkي ام ھيف درو يذلاو 18/07/2019 خ9راتب

 ھلاقتعا ءارج نم ækدملاب قحاللا ررضلا توبث نإف ،كلذ òôع اس©سأت ھنإ ثيحو"

 بلط jk اقحم نوlي ھنإف )قيقحتلا ı≈ûاق تارارق( ءاضقلا قفرمب كلذ ةقالعو ايطايتحا

 وL ام ءوض òôع ھمدع نم أطhvا نكر يفثحبلا نود ةلودلا ةîجاوم jk عوفرملا ض9وعتلا

 .افلس ن`بم

 نأ اîل ت…ث ةلزانلل ةيعقاولا تايطعملا ةفا§و فلملا قئاثو ءارقتساب ةمكoÑا نإ ثيحو

 jk صوص´ëا òôع ةلثمتملا و ايطايتحا ھلاقتعا ءارج ةدع رارضأ ھتقæk ëÑدملا فرطلا

 ùûلا ةيعيبطلا قوقëÑا نم ة9رëÑا نأ òôع ةوالع ن9رîش تحوارت ةßCفل ھت9رëÑ هدقف

 .37"اÄ∫ ساسملا مدع و اãÄنايص òôع C`تاسدلا تصرح

 
 .م غ 1318/7112/2017 مقر يرادإلا فلملا => 2018 رياáÜف 28 خ3راتب رداصلا 223 مقر مكح - )36(
 .غ 0039/7112/9201 ددع يرادإلا فلملا => 2019 زويلوي 18 خ3راتب رداصلا 1964 ددع مكح- )37(
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 ن`ضاقتملا قوقح ن`ب نزاوتلا أدبم òôع موقت ةلودلا تاموقم تنا§ اذإ ھنإ ثيحو "

 40 لصفلا jk روتسدلا ھيلع صني يذلا لماlتلا أدبم قيقحتو ءابعألا لمحت jk مøÄابجاوو

 و اîلامعأ اÄ#بسùû éلا رارضألا رطاخم لمحتب ةمزلم لباقملاب نوlت ةلودلا نإف ،ھنم

XاطاشøÄيلوؤسم نأ و ،اãÄجردنت كلذ نع ا jk ا نع ةيلوؤسملا راطإo´لا رطاùû ققحتت 

 ،ةرشابم ھنع جتان ھقëÑ يذلا ررضلا نو§ ررضتملا تابث⁄و راضلا لعفلا لوصح درجمب

 ةلودلا رفوتو ھتماسج ىدمو ھمدع نم ةرادإلا بناج نم أط´ëا عوقو نع رظنلا فرصب

 قطنمل سèركت ةباثمب كلذ دعr ھمدع نم راضلا لعفلا بنجتل ةيلعفلا تايناlمإلا òôع

 أطخ ô∑إ تافتلالا نودب هردصم نا§ امîم ررضتملا نع ررضلا عفر متحي يذلا ةلادعلا

 روتسد ارخؤم ھسرك يذلا ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةيلوؤسملا عوضوم روطت اذكو ةلودلا

 .ةي;رغملا ةكلمملا

 ة;وقعلل ھئاضقو ھلاقتعا ةßCف نابإ اC`ثك ررضت ækدملا نأ ةمكحملل ت…ث دق ھنإ ثيحو

 نا§ نم وL ھنأ ةصاخ ھترسأ تررضتو لاقتعالا ءانثأ ةيسفنلا ھتلاح تررضت ذإ ةيس…ëÑا

rليعîامك قاعملا ھنبا ةصاخ;و م éھلاقتعا ب…س jk يركسلا ءادب ھتباصإ Åةيعضولا ب…س 

 مل ذإ ھلاقتعا ةدم ءانثأ هدلاو ةافو نم ررضت امك ،نflpلا jk اÄ≠م يXاعr نا§ ùûلا ةيسفنلا

 .35"....ھتزانج روضح نم نكمتي

 ءاج اÄ≠ع رداص مكح بجومب شكارمب ة9رادإلا ةمكoÑا ھت¶بت يذلا هاجتالا سفن وLو

 :ھيف

 ن`ضاقتملا قوقح ن`ب نزاوتلا أدبم òôع موقت ةلودلا تاموقم تنا§ اذإ ھنإ ثيحو "

 40 لصفلا jk روتسدلا ھيلع صن يذلا لفاlتلا أدبم قيقحتو ءابعألا لمحت jk مøÄابجاوو

 
 رداـــصلا رارـــقلا هاـــجتالا ســـفن =ـــ> رـــظنا و .م غ 683/7112/2018 ددـــع فـــلملا =ـــ> 2019 رjوـــتكأ 09 خ3راـــتب رداـــصلا 560 ددـــع رارـــق- )35(

 نـــع رداـــصلا 211 ددـــع رارـــقلا اذـــك و 1642/1914/2013 ددـــع فـــلملا =ـــ> 2015 رـــياáÜف 19 خ3راـــتب 335 ددـــع تـــحت ةـــمكöõا ســـفن نـــع

 ددــــع يرادإلا فــــلملا =ــــ> رداــــصلا رارــــقلا اذــــك و م غ 1472/7206/2018 ددــــع يرادإلا فــــلملا =ــــ> 2019 رياــــني 30 خ3راــــتب ةــــمكöõا ســــفن

 .م غ 415/7114/2017 مقر يرادإلا فلملا => 2017 رjوتكأ 4 خ3راتب ا4iع رداصلا رارقلا اذك و .م غ 1472/7206/2018



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

182 

 اîلامعأ اÄ#بسùû éلا رارضألا نم رطا´oا لمحتب ةمزلم لباقملاب نوlت ةلودلا نإف ھنم

 درجمب ققحتت ùûلا رطا´oا نع ةيلوؤسملا راطإ jk جردنت كلذ نع اãÄيلوؤسم نأو اøÄاطاشXو

 ...راضلا لعفلا لوصح

 ىدم òôع فوقولل اÄ≠م ايعسو ةيضقلا فلم قاروأ òôع عالطالا دعÅ ةمكoÑا نإ ثيحو 

epع ض9وعتلا بولطملا ة9ونعملاو ةيداملا رارضألا م≠Äي اóل ن`بîدملا نأ اæk éلاقتعالل ضرع 

 ةدم ةليط ھت9رح نم اîلالخ مرح رîشأ ةعÁرأ ةدم نflpلاب Û≈ªقو يXوناق بجوم نودب

 ةيبطلا ةداîشلا نأ امك 07/10/2016 خ9رات ô∑إ 06/06/2016 خ9رات نم ةددoÑا لاقتعالا

 نم يXاعr ھنأ ت…ثت ةيسفنلا ضارمألا jk صتخم ب©بط فرط نم ةملسملاو اô ∫Ä∑دملا

 ة;رطضم ةيسفن ةيعضوو ةيجولوlيس ةلاحب ھتباصإ نع ةجتان ضارعأ نم ةعومجم

éدتسæk فن جالعل ھعوضخƒ≈û، نب راطإ§ ھلمع نم مرح دقف كلذ نع الضفl36"..ي. 

 اÄ≠ع رداص مكح بجومب ،هاجتالا اذîل ترصتنا ريدا§أب ة9رادإلا ةمكoÑا نأ امك

 :òkي ام ھيف درو يذلاو 18/07/2019 خ9راتب

 ھلاقتعا ءارج نم ækدملاب قحاللا ررضلا توبث نإف ،كلذ òôع اس©سأت ھنإ ثيحو"

 بلط jk اقحم نوlي ھنإف )قيقحتلا ı≈ûاق تارارق( ءاضقلا قفرمب كلذ ةقالعو ايطايتحا

 وL ام ءوض òôع ھمدع نم أطhvا نكر يفثحبلا نود ةلودلا ةîجاوم jk عوفرملا ض9وعتلا

 .افلس ن`بم

 نأ اîل ت…ث ةلزانلل ةيعقاولا تايطعملا ةفا§و فلملا قئاثو ءارقتساب ةمكoÑا نإ ثيحو

 jk صوص´ëا òôع ةلثمتملا و ايطايتحا ھلاقتعا ءارج ةدع رارضأ ھتقæk ëÑدملا فرطلا

 ùûلا ةيعيبطلا قوقëÑا نم ة9رëÑا نأ òôع ةوالع ن9رîش تحوارت ةßCفل ھت9رëÑ هدقف

 .37"اÄ∫ ساسملا مدع و اãÄنايص òôع C`تاسدلا تصرح

 
 .م غ 1318/7112/2017 مقر يرادإلا فلملا => 2018 رياáÜف 28 خ3راتب رداصلا 223 مقر مكح - )36(
 .غ 0039/7112/9201 ددع يرادإلا فلملا => 2019 زويلوي 18 خ3راتب رداصلا 1964 ددع مكح- )37(
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 عون قلخ ساسأ òôع مئاقلا يÁرغملا روتسدلا نم 40 لصفلا تايضتقمل اLراضحتسا -

 ؛40ءابعألا لمحت jk مøÄابجاوو ن`ضاقتملا قوقح ن`ب نزاوتلا نم

 طبترم اÄ≠م ضعبلا ækامتجا عÅاط تاذ ض9وعتلا ريBCتلتايطعم ةدع اLراضحتسا -

 ؛òkخادلا ھطيحمب رخآلاو ررضتملاب

 ضعبب انسفنأل انحمس اذ%و ،اماû اعوضوم انثحب تاحفصلا هذû دادتما ÑÖع

 :^íاتلا لfشلا ÑÖع متت اÒçإف ،تاحاÃmقالاو تاظحالملا

 بناëpا;و k˝وقëÑا بناëpا;و يXوناقلا بناëpاب قيثو طابترا ھل رمألا عقاو jk عوضوملا -

 ىوتسم òôع امئاق فالتخالا لعجي امم ،ىرخألا بناوëpا نم كلذ C`غ ô∑إ ækامتجالا

 ؛ھلوح ن`متîملا فلتخم ن`ب ىؤرلا فالتخاو ةشقانملا

 نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا jk قëÑا رقأ يÁرغملا روتسدلا نم 122 لصفلا-

 ةطلسل روتسدلا رارقإ وL كلذ jk اند9ؤمو ،ةعجارملاو ةمصا´oا ùûلاح جراخ ءاطخألا

 نأ ىري نم ةاراجم نكمي ال k∑اتلا;و ةيلوؤسملل دعاوق ءاسرإ لباقم ةلقتسم ةيئاضق

 لصفلا نمض امÄ™لع صيصنتلا لالخ نم ةعجارملاو ةمصا´oا نم لlب ىقترا روتسدلا

 ؛يÁرغملا روتسدلا نم 122

 نع ض9وعتلاب ةبلاطملا عوضوم ةيحاتتفالا تالاقملا ضعòô Åع عالطالا لالخ نم -

 نم 122 لصفلا ô∑إ دنóسr اÄ≠م ضعبلا نإف ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم jk يåاضقلا أط´ëا

 
)40( – sا فرط نم ھي°بت مت أدبملا اذöõ4ع رداص مكح لالخ نم ءاضيبلا رادلاب ة3رادإلا ةمكiھيف ءاج ا: 

 ءاـــبعألا ماـــمأ ةاواـــسملا ساـــسأ oـــnع ةيلوؤـــسملا تالاـــح نـــع ثدـــحت ،أـــطخ نودـــب ةيلوؤـــسملل ھتـــسارد لالـــخ يرادإلا ءاـــضقلا نإ ثـــيحو "

 أدـبم وـsو ،ناـسXإلا قوـقح =ـ> نـلعملا أدـبملا نم ءزج وsو ،ماعلا نوناقلا ھقف => ة7˙ارلا ةينوناقلا ئدابملا نم أدبملا اذs نأو ،ةماعلا

 صا7ــــÙألا ضــــع≠ oــــnع ةÜــــ¬خألا هذــــs ھــــيف ضرــــفت ن¬ــــح ةــــماعلا ةطلــــسلا ةيلوؤــــسم ساــــسأ أدــــبملا اذــــs لQــــشêو ،نوناــــقلا ماــــمأ ةاواــــسملا

  ".مiˆلع عقاولا صا67ا ءبعلا اذs لباقم صوصنب

 .م غ 2002 زويلوي 30 خ3راتب رداص 376 ددع مكح
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 خ9راتب سافب ة9رادإلا ةمكoÑا نع رداص مكح jk ءاج ،ھجوتلا اذîل لثامم فقوم jkو

 :òkي ام 2016 يام 18

 jk كلذ و ماøÄالا ةîج نع رداص يåاضق رارق بجومب ص´∆ يأ لاقتعا نإ ثيحو "

 ةطبترملا ةينوناقلا رطاسملا ماßCحا لظ jk و انوناق اîل ةلو´oا ةمءالملا ةطلس راطإ

 تائيîلا ھتاL فرط نم ارداص أطخ لlشr ال ھنأب فالخ ال نا§ نإ و ةيئانëpا تاعÅاتملاب

 يåاضق رمأ Û≈ªتقمب ھيلإ ة;وس¶ملا لاعفألا نم كلذ دعÅ ھتءاBCب مكëÑا نأ الإ ،ةيئاضقلا

 C`غو ةصاخ رارضأ ثودح لاقتعالا اذL نع بترت ام اذإ و ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل زئاح

 نم ھضرفي امم ةماعلا ءابعألا مامأ ن`نطاوملا ةاواسم أدبمب لالخإلا ô∑إ يدؤي لlشÅ ةيداع

 زاëpîا فرط نم ةيئاضقلا لامعألا ةسرامم نع ةجتان ةيفاضإ ءابعأ هدرفمل ھليمحت مدع

 .38"...يåاضقلا

 29 خ9راتب اÄ≠ع رداص رارق بجومب اîل قبس دقف ،ضقنلا ةمكحم ىوتسم òôع امأ

 :ةيلاتلا ةلعلا لالخ نم هاجتالا سفن jk تراس نأ BC 2016نóش

 أطخ نودب ةيلوؤسم BCتعé ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةلودلا ةيلوؤسم نإ ثيحو "

 "...اÄ#ناج نم أطخ نودب ولو ررضلا لوصح درجم òôع ةمئاقلا رطا´oا ة9رظن ô∑إ ادانóسا

39. 

 :^Ñي ام نLب¥ي ماfحألاو تارارقلا هذNل انفافش¥ساب

 روطتلا رياسé اñÄأ يأ ،أط´ëا تابثإ ô∑إ ةجاëÑا نود ض9وعتلل فا§ ررضلا لوصح -

 ؛هردصم نا§ امفيك ررضلا عفر ضرفي يذلا ةلادعلا قطنم سركتو ةيلوؤسملل ثيدëÑا

 
 رادـــلاب ةـــ3رادإلا ةـــمكöõا فرـــط نـــم كلذـــك ھـــيلع دـــيكأتلا مـــت اـــم وـــsو م غ 62/7112/2015 مـــقر يرادإلا فـــلملا =ـــ> 571 ددـــع مـــكح -)38(

 .م غ 577/7112/2015 يرادإلا فلملا => 2017 رياáÜف 15 خ3راتب ا4iع رداصلا 470 مقر مك6õا => ءاضيبلا
 ددـــع شكارـــمب ةـــ3رادإلا فانJتـــسالا ةـــمكحم رارـــقل دـــ3ؤملا 1855/4/3/2015 ددـــع يرادإلا فـــلملا =ـــ> رداـــصلا 1222/3 ددـــع رارـــقلا - )39(

 .م غ 1642/1914/2013 ددع يرادإلا فلملا => 2015 رياáÜف 19 خ3راتب رداصلا 335
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 عون قلخ ساسأ òôع مئاقلا يÁرغملا روتسدلا نم 40 لصفلا تايضتقمل اLراضحتسا -

 ؛40ءابعألا لمحت jk مøÄابجاوو ن`ضاقتملا قوقح ن`ب نزاوتلا نم

 طبترم اÄ≠م ضعبلا ækامتجا عÅاط تاذ ض9وعتلا ريBCتلتايطعم ةدع اLراضحتسا -

 ؛òkخادلا ھطيحمب رخآلاو ررضتملاب

 ضعبب انسفنأل انحمس اذ%و ،اماû اعوضوم انثحب تاحفصلا هذû دادتما ÑÖع

 :^íاتلا لfشلا ÑÖع متت اÒçإف ،تاحاÃmقالاو تاظحالملا

 بناëpا;و k˝وقëÑا بناëpا;و يXوناقلا بناëpاب قيثو طابترا ھل رمألا عقاو jk عوضوملا -

 ىوتسم òôع امئاق فالتخالا لعجي امم ،ىرخألا بناوëpا نم كلذ C`غ ô∑إ ækامتجالا

 ؛ھلوح ن`متîملا فلتخم ن`ب ىؤرلا فالتخاو ةشقانملا

 نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا jk قëÑا رقأ يÁرغملا روتسدلا نم 122 لصفلا-

 ةطلسل روتسدلا رارقإ وL كلذ jk اند9ؤمو ،ةعجارملاو ةمصا´oا ùûلاح جراخ ءاطخألا

 نأ ىري نم ةاراجم نكمي ال k∑اتلا;و ةيلوؤسملل دعاوق ءاسرإ لباقم ةلقتسم ةيئاضق

 لصفلا نمض امÄ™لع صيصنتلا لالخ نم ةعجارملاو ةمصا´oا نم لlب ىقترا روتسدلا

 ؛يÁرغملا روتسدلا نم 122

 نع ض9وعتلاب ةبلاطملا عوضوم ةيحاتتفالا تالاقملا ضعòô Åع عالطالا لالخ نم -

 نم 122 لصفلا ô∑إ دنóسr اÄ≠م ضعبلا نإف ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم jk يåاضقلا أط´ëا

 
)40( – sا فرط نم ھي°بت مت أدبملا اذöõ4ع رداص مكح لالخ نم ءاضيبلا رادلاب ة3رادإلا ةمكiھيف ءاج ا: 

 ءاـــبعألا ماـــمأ ةاواـــسملا ساـــسأ oـــnع ةيلوؤـــسملا تالاـــح نـــع ثدـــحت ،أـــطخ نودـــب ةيلوؤـــسملل ھتـــسارد لالـــخ يرادإلا ءاـــضقلا نإ ثـــيحو "

 أدـبم وـsو ،ناـسXإلا قوـقح =ـ> نـلعملا أدـبملا نم ءزج وsو ،ماعلا نوناقلا ھقف => ة7˙ارلا ةينوناقلا ئدابملا نم أدبملا اذs نأو ،ةماعلا

 صا7ــــÙألا ضــــع≠ oــــnع ةÜــــ¬خألا هذــــs ھــــيف ضرــــفت ن¬ــــح ةــــماعلا ةطلــــسلا ةيلوؤــــسم ساــــسأ أدــــبملا اذــــs لQــــشêو ،نوناــــقلا ماــــمأ ةاواــــسملا

  ".مiˆلع عقاولا صا67ا ءبعلا اذs لباقم صوصنب

 .م غ 2002 زويلوي 30 خ3راتب رداص 376 ددع مكح
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 كلت قرخ ب…سÅ نعطلل ھعاضخ⁄و ھل ةÑ˛اوو ةينوناق C`ياعم ديدحت اذكو 44يطايتحالا

 .C`ياعملا

- jk Åىواعدلا عفرت نايحألا ضع jk رغملا روتسدلا نم 122 لصفلا راطإÁاو ،يëÑلا 

 .45نعطلا قرط اñÄأشÅ سرامت نأ ضورفملا نم نا§ ىواعدلا هذL نأ

 دعÅ ة9رÂÑل ةبلاسلا ة;وقعلا نود طقف ةيلاملا ةمارغلاب ةنادإلاب مكëÑا ردصي دق -

 لقتعملا قح نم لk: L∑اتلا لاؤسلا حرطيف ،يطايتحالا لاقتعالا jk ةنيعم ةدم ءاضق

 ؟يطايتحالا لاقتعالا نLر اLاضق ùûلا ةلماlلا ةدملا نع ض9وعتلاب ةبلاطملا

 وأ عوضوملا مكاحم ىوتسم òôع ءاوس برغملاب يرادإلا ءاضقلا ىوتسم òôع ظحالملا -

 أط´ëا نع ض9وعتلا تابلط jk تبلل ايعون صتخم ھنأ òôع عمجأ ضقنلا ةمكحم

 نع ض9وعتلا ھيلع Ëªبي يذلا يXوناقلا ساسألا نأشÅ امئاق لاز ال نيابتلا نأ C`غ ،يåاضقلا

 ضعjk Å لب )رطاv@ا ةjرظن وأ تابثإلا بجاولا أطhvا( يåاضقلا أط´ëا نع جتانلا ررضلا

 اذîل دح عضو بجوتسr ام وLو ،ةمكoÑا سفن لخاد ùªح فالتخالا كلذ لصحي نايحألا

 نع ضjوعتلا ةيلاfشإل ^íومش لح داجيإل عرشملا لخدت ةيناfمإ راظتنا ^[ – نيابتلا
 

 .2018 وينوي 07 خ3رات و 28 ددع ة3رودلا اذك و áÜ 2018نون 15 خ3رات و 44 ددع ةماعلا ةباينلا سîئر ديسلا ة3رود رظنأ - )44(

 نــــم دــــيدعلا كاــــنs نأ دــــيب ،ةــــيئان6Àا ةــــسايسلا تاــــ3ولوأ نمــــض جردــــني يطاــــيتحالا لاــــقتعالا ديــــشرت نأ oــــ∆إ ةراــــشإلا دــــيفملا نــــم ودــــب3و 

 =ــ> oــnجتت eــdلا ةــيئان6Àا ةــسايسلل ةــينوناقلا تاراــي67اب اــ4iم Üــ¬بك ءزــج =ــ> طبترــت بابــسأ =ــ و ھطبــضو ھــتنلقع نود لوــحت eــdلا بابــسألا

 نأو ةيـصu7لا وأ ةـيلاملا ةـلافكلا ىوـس اـ'ل ليدـب ال ةÜـ¬خألا هذـs نإ ثـيح ةـماعلا ةـباينلل ةبـس°لاب يطاـيتحالا لاقتعالا لئادب ةيدودحم

 ،ةــــ3رõ˜ل ةبلاــــس تاــــjوقع اــــ'ل صــــصخو حوــــن6Àا وأ فارــــحنالا رsاوــــظ فــــلتخم عــــم ھــــلماع˘ راــــطإ =ــــ> ةــــ3رجزلا ةــــjراقملا oــــnع زــــكري عرــــشملا

  اـiˆف ةـقثلاو ةـلادعلا ةـعاجن ميـيقتل اراـيعم ةـ3رõ˜ل ةبلاـسلا تاـjوقعلاو لاـقتعالا ةـيمsأب اياõـSلا اميـس ،ن¬ضاقتملا ناميإ o∆إ ةفاضإلاب

 موــي داــقعXا ةبــسانمب ةــماعلا ةــباينلا سîــئر ديــسلا ةــمل} ( ن¬كتــشملا رمذــتب حارــس ةــلاح =ــ> ةــع≠اتملاب ةــماعلا ةــباينلا تارارــق لــباقت كلذــلو

 لاــجم =ــ> ي:اــضقلا أــط67ا عوــضوم لوــح ةيئاــضقلا ةطلــسلل oــnعألا ســلöÀا عــم ةكارــش≠ ةــماعلا ةــباينلا ةــسائر فرــط نــم مظنــم íeــHارد

 .)áÜ  2019نجد 12 خ3راتب شكارم ،يطايتحالا لاقتعالا
)45( – Xرـــضحتس sع تـــضرع ةـــعقاو اـــنnـــo اöõرلاب ةـــ3رادإلا ةـــمكjھـــلالخ نـــم بـــلطي لاـــقمب مدـــقت =_دـــملا نوـــ} =ـــ> اـــ'ع:اقو ص7˜تـــت ،طاـــ 

 قئاــثولا oــnع داــمتعالا مدــعو ع:اــقولا بــلق و ي:اــضق رارــق تاــي¢يح ةماقتــسا مدــع =ــ> الثــمتم ي:اــضقلا أــط67اب ھفــص و اــم نــع ض3وــعتلا

 ةطلـسلا نمـض جردـني اـiˆميقتو hـ6Mgا ميدـقت نوـ} ةـلع≠ ،بـلطلا ضفرـب مك6õا وs ىوعدلا هذs لآم ناQف .=_دملا فرط نم اo Ûi∆دملا

 .نعطلا قرطل ءوÀ˜لا فارطألا noع ن¬عتي ھنأو ،ةمكحملل ة3ريدقتلا

 .م غ 814/7112/2014 مقر فلملا => áÜ 2013نجد 26 خ3راتب رداصلا 1120 ددع مكح
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 ضعبلاو ،41دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا رضحتسr رخآلا ضعبلاو روتسدلا

rش`C إ∑ô رغملا روتسدلا نم 40 لصفلا تايضتقمÁتلا مامأ ةاواسملا أدبمب قلعتملا يlفيلا 

 ھنأ òôع صني يذلا يÁرغملا روتسدلا نم 22 لصفلا امإ رضحتسr اÄ≠م ضعبلاو ،42ةماعلا

 روتسدلا نم 23 لصفلا ام⁄و ،ص´∆ يأل ة9ونعملا وأ ةيدسëpا ةمالسلاب سملا زوجي ال

 .ةلداع ةمكاحم jk قëÑاو ةءاBCلا ةن9رقب قلعتملا

 نع الضف ،لوبقلا مدعÅ مكëÑا ةلئاط تحت ،ىوعدلا jk ةي;رغملا ةلودلا لاخدإ -

 .43بلطلل ةد9ؤملا قئاثولاب ءالدإلا ةرورض

 ضغÅ ھنأ كلذ ةيآو ،ةمدقمل ةجيóن k® يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا ىوعد -

 ھنإف ،لاopا اذjk L ةيلوؤسملا ساسأ لوح امئاق لاز ال يذلا نيابتلاو شاقنلا نع رظنلا

 لاقتعالا ديشßCل ةيميظنتلاو ةينوناقلا تايلآلا ضعÅ داجيإ C jk`كفتلل ناوألا نآ دق

 
 ض3وــعتلل اــساسأ �˜ــصي ال ھــنأ و ع ل ق نــم 79 لــصفلاب كــسمتلا نــكمي ال ھــنا oــnع اــ'ل مــكح =ــ> طاــjرلاب ةــ3رادإلا ةــمكöõا تــبsذ - )41(

 ةـلودلا مازـلإل ھـقيبطت قاـطن دـتمي ال و طـقف تاـعام6Àا و ةـلودلا يفظوـمل بوس°ملا يقفرملا أط67ا noع قبطني ھنأل ي:اضقلا أط67ا نع

 ھـنإ لـب ،íeـHاسألا م'ماـظنل عـضخي ال و ن¬فظوـملا ةـئف نمـض جردـني ال 1íeاقلا نأل ،ةاضقلا ءاطخأ نع ةجتانلا رارضألا نع ض3وعتلاب

  .ةيئاضقلا ةطلسلل Œeت°ي و ،صاخ Híeاسأ ماظنل عضخي

  م غ 2017 /1234/7112 ددع يرادإلا فلملا => 2018 سرام 05 خ3راتب رداصلا 1023 ددع مكح

 رداـصلا 511 مـقر رارـق ،ع ل ق نـم 79 لـصفلا oـnع اـ4iع رداـص رارـق => طاjرلاب ة3رادإلا فانJتسالا ةمكحم تدنãسا كلذ فالخ noعو

  .م غ 1644/7206/2015 ددع يرادإلا فلملا => 2016 رياáÜف 10 خ3راتب
 و ، م غ 182/7112/2017 ددـع يرادإلا فـلملا =ـ> 11/07/2017 خ3راـتب رداـصلا 2605 ددع طاjرلاب ة3رادإلا ةمكöõا مكح رظنا - )42(

 .م غ 62/7112/2015 ددع يرادإلا فلملا => 18/05/2016 خ3رات و 571 ددع سافب ة3رادإلا ةمكöõا مكح اذك
 :=nي ام 2019 ل3ربأ 16 خ3راتب ةدجوب ة3رادإلا ةمكöõا نع رداص مكح => ءاج – )43(

 ùـúلا تادنRـسملاو قئاـثولاب ءالدإلاـب D—دـملا مزـلي يذـلا ةـيندملا ةرطـسملا نوناـق نـم 32 لـصفلل اـفالخ مدـق دـق بـلطلا نوـoي كلذـل اـعبت ثيحو "

 .م غ 32/7112/2019 ددع يرادإلا فلملا CD 58/7112/2019 ددع مكح "بلطلا لوبق مدع ھعم ن9عتي امم ،ھبلط CD اûüلع دنRس∫

 ةطلــسلل oــnعألا ســلöÀا لاــخدإ ةرورــض oــnع ةــيباو6Àا ھــتاركذم نــم دــيدعلا لالــخ نــم دــكؤي ةــكلمملل ي:اــضقلا لــيكولا ديــسلا ناــ} ن"و

 وــsو ،ھــب ةــطبترملا تاــعزانملا اــiˆف اــمب ءاــضقلا نوؤــش Ü¬بدــتو عــبãت روتــسدلا اــ'ل لوــخ ة3روتــسد ةــسسؤم هراــبتعاب ىوعدــلا =ــ> ةيئاــضقلا

 فلملاب ةلص تاذ ةيباوج ةركذم( .ءاضقلا مامأ ھليثمت قح بدتنملا ھسîئرلو =∆املاو يرادإلا لالقتسالاو ة3ونعملا ةيصu7لا noع رفوتي

 .2019 رياني 30 خ3راتب شكارمب ة3رادإلا فانJتسالا ةمكحم نع ي:اضق رارق ھنأش≠ رداصلا 1472/7206/2018 ددع يرادإلا
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 كلت قرخ ب…سÅ نعطلل ھعاضخ⁄و ھل ةÑ˛اوو ةينوناق C`ياعم ديدحت اذكو 44يطايتحالا

 .C`ياعملا

- jk Åىواعدلا عفرت نايحألا ضع jk رغملا روتسدلا نم 122 لصفلا راطإÁاو ،يëÑلا 

 .45نعطلا قرط اñÄأشÅ سرامت نأ ضورفملا نم نا§ ىواعدلا هذL نأ

 دعÅ ة9رÂÑل ةبلاسلا ة;وقعلا نود طقف ةيلاملا ةمارغلاب ةنادإلاب مكëÑا ردصي دق -

 لقتعملا قح نم لk: L∑اتلا لاؤسلا حرطيف ،يطايتحالا لاقتعالا jk ةنيعم ةدم ءاضق

 ؟يطايتحالا لاقتعالا نLر اLاضق ùûلا ةلماlلا ةدملا نع ض9وعتلاب ةبلاطملا

 وأ عوضوملا مكاحم ىوتسم òôع ءاوس برغملاب يرادإلا ءاضقلا ىوتسم òôع ظحالملا -

 أط´ëا نع ض9وعتلا تابلط jk تبلل ايعون صتخم ھنأ òôع عمجأ ضقنلا ةمكحم

 نع ض9وعتلا ھيلع Ëªبي يذلا يXوناقلا ساسألا نأشÅ امئاق لاز ال نيابتلا نأ C`غ ،يåاضقلا

 ضعjk Å لب )رطاv@ا ةjرظن وأ تابثإلا بجاولا أطhvا( يåاضقلا أط´ëا نع جتانلا ررضلا

 اذîل دح عضو بجوتسr ام وLو ،ةمكoÑا سفن لخاد ùªح فالتخالا كلذ لصحي نايحألا

 نع ضjوعتلا ةيلاfشإل ^íومش لح داجيإل عرشملا لخدت ةيناfمإ راظتنا ^[ – نيابتلا
 

 .2018 وينوي 07 خ3رات و 28 ددع ة3رودلا اذك و áÜ 2018نون 15 خ3رات و 44 ددع ةماعلا ةباينلا سîئر ديسلا ة3رود رظنأ - )44(

 نــــم دــــيدعلا كاــــنs نأ دــــيب ،ةــــيئان6Àا ةــــسايسلا تاــــ3ولوأ نمــــض جردــــني يطاــــيتحالا لاــــقتعالا ديــــشرت نأ oــــ∆إ ةراــــشإلا دــــيفملا نــــم ودــــب3و 

 =ــ> oــnجتت eــdلا ةــيئان6Àا ةــسايسلل ةــينوناقلا تاراــي67اب اــ4iم Üــ¬بك ءزــج =ــ> طبترــت بابــسأ =ــ و ھطبــضو ھــتنلقع نود لوــحت eــdلا بابــسألا

 نأو ةيـصu7لا وأ ةـيلاملا ةـلافكلا ىوـس اـ'ل ليدـب ال ةÜـ¬خألا هذـs نإ ثـيح ةـماعلا ةـباينلل ةبـس°لاب يطاـيتحالا لاقتعالا لئادب ةيدودحم

 ،ةــــ3رõ˜ل ةبلاــــس تاــــjوقع اــــ'ل صــــصخو حوــــن6Àا وأ فارــــحنالا رsاوــــظ فــــلتخم عــــم ھــــلماع˘ راــــطإ =ــــ> ةــــ3رجزلا ةــــjراقملا oــــnع زــــكري عرــــشملا

  اـiˆف ةـقثلاو ةـلادعلا ةـعاجن ميـيقتل اراـيعم ةـ3رõ˜ل ةبلاـسلا تاـjوقعلاو لاـقتعالا ةـيمsأب اياõـSلا اميـس ،ن¬ضاقتملا ناميإ o∆إ ةفاضإلاب

 موــي داــقعXا ةبــسانمب ةــماعلا ةــباينلا سîــئر ديــسلا ةــمل} ( ن¬كتــشملا رمذــتب حارــس ةــلاح =ــ> ةــع≠اتملاب ةــماعلا ةــباينلا تارارــق لــباقت كلذــلو

 لاــجم =ــ> ي:اــضقلا أــط67ا عوــضوم لوــح ةيئاــضقلا ةطلــسلل oــnعألا ســلöÀا عــم ةكارــش≠ ةــماعلا ةــباينلا ةــسائر فرــط نــم مظنــم íeــHارد

 .)áÜ  2019نجد 12 خ3راتب شكارم ،يطايتحالا لاقتعالا
)45( – Xرـــضحتس sع تـــضرع ةـــعقاو اـــنnـــo اöõرلاب ةـــ3رادإلا ةـــمكjھـــلالخ نـــم بـــلطي لاـــقمب مدـــقت =_دـــملا نوـــ} =ـــ> اـــ'ع:اقو ص7˜تـــت ،طاـــ 

 قئاــثولا oــnع داــمتعالا مدــعو ع:اــقولا بــلق و ي:اــضق رارــق تاــي¢يح ةماقتــسا مدــع =ــ> الثــمتم ي:اــضقلا أــط67اب ھفــص و اــم نــع ض3وــعتلا

 ةطلـسلا نمـض جردـني اـiˆميقتو hـ6Mgا ميدـقت نوـ} ةـلع≠ ،بـلطلا ضفرـب مك6õا وs ىوعدلا هذs لآم ناQف .=_دملا فرط نم اo Ûi∆دملا

 .نعطلا قرطل ءوÀ˜لا فارطألا noع ن¬عتي ھنأو ،ةمكحملل ة3ريدقتلا

 .م غ 814/7112/2014 مقر فلملا => áÜ 2013نجد 26 خ3راتب رداصلا 1120 ددع مكح
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 رsWملا VWغ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا

 نراقملاو يuرغملا نوناقلا ءوض ?<

 ÉÑÖورعل ءا0ركز /د

 تاررقملا ذيفنت عبmت ةدحو س{ئر

 ةيئاضقلا

 ة0رجزلا noبادتلاو

 

  rلا تاءارجإلا نم يطايتحالا لاقتعالا دعùû øÄإ فد∑ô ملا نامرحãÄھت9رح نم م، 

 نسëÑ انامض ،ةينHp ةسسؤمب ھعاديإ BCع انوناق ةددحم ةدمل ،πkرا´ëا ملاعلاب ھلاصتاو

 ديدøÄ وأ دوîشلا òôع C`ثأتلا وأ ،ةيضقلا ةلدأب ثبعلا يدافتو ،قيقحتلا ةيلمع C`س

  .1ةيÿÑلا

 ھساسم لالخ نم يطايتحالا لاقتعالا اÄ™لع يوطني ùûلا ةروط´ëاب فاßCعالا مغرو

 نم جايسÅ 2ملاعلا لود C`تاسد مظعم اãÄطاحأ ùûلاو ،لقتعملل ةيص´’لا ة9رëÑاب رشابملا

 
 طباوض قفو ،ھتõ˜صمو قيقحتلا تايضتقم اsددحت نمزلا نم ةدم مi~ملا ة3رح بلس" :ھنأب يطايتحالا لاقتعالا ھقفلا ضع≠ فرع-1

 قـــفو ھـــتمكاحم eـــeت°ت نأ oـــ∆إ وأ ا'ـــضع≠ وأ اـــ'ل} قـــيقحتلا ةÜـــÖف لالـــخ نÀـــ¯لاب مi~ـــملا عادـــيإ" :ھـــنأب رـــخآ بـــناج ھـــفرعو ،"نوناـــقلا اـــsررق

 نأ o∆إ ا'ضع≠ وأ ا'ل} ي:ادتبالا قيقحتلا ةÖÜف لالخ فيقوتلا راد => مi~ملا فيقوت " :ھنأب رخآ ق3رف لاق اميف ،"نوناقلا اsررق طباوض

  ".ىوعدلا عوضوم => ي:اi< مكح رودصب eeت°ت

 ،يXاــــثلا ءزــــ6Àا ،oــــ∆وألا ةــــعبطلا ،"يدادــــعالا قــــيقحتلا ةرطــــسم ،ةــــيئان6Àا ةرطــــسملا نوناــــق حرــــش" :فادــــحأ دــــمحم :رــــظنأ Üــــ6كأ عالــــطالل

 .420 ةحفصلا ،2012 ،سانكم ،ةساملÀ˙ ةعبطم

 .31 ةحفصلا ،توÜ¬ب ،ةيقوق6õا Leل6õا تاروش°م ،o∆وألا ةعبطلا ،" ةنراقم ةسارد ،يطايتحالا فيقوتلا" :ف3رشلا فصاو ورمع-

 .565 ةحفصلا 1977 ةرsاقلا ،ي.رعلا ركفلا راد ،يXاثلا ءز6Àا ،"يرصملا عêرشãلا => ةيئان6Àا تاءارجإلا " ،ةمالس دمحم نومأم -

 وأ ھــتع≠اتم وأ ھــلاقتعا وأ ص7ــÙ يأ oــnع ضبــقلا ءاــقلإ زوــجي ال " :=ــnي اــم oــnع 23 لــصفلا =ــ> صــن يذــلا يــ.رغملا روتــسدلا كــلذ نــم - 2

 .نوناقلا اiˆلع صني deلا تاءارجإلل اقبطو تالا6õا => الإ ھتنادإ

 ."تاjوقعلا íé]قأل اiˆفÖÜقم ضرع̆و مئار6Àا رطخأ نم يرسقلا ءافتخالاو يرسلا وأ يفسعتلا لاقتعالا
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 ضعبب ةوسإ ،صاخ لfشD يطايتحالا لاقتعالا نعو ماع لfشD يñاضقلا أطhvا

 ام;و ،k∑ومشلا هدعjk Å يåاضقلا نمألل انامض ةمكoÑا سفن لخاد - ةنراقملا نLناوقلا

 عضول بسانملا لëÑا نأ دقتعأو ،يÁرغملا روتسدلا نم 117 لصفلا تايضتقمو مflp¶ي

 ةيعامëpا ةلوادملا ماظن Ëûبت وL - ةمكoÑا سفن ىوتسم òôع – فالتخالا كلذل دح

 jk يåاضقلا أط´ëا نع ض9وعتلا اياضق jk ت…ت ùûلا ةيئاضقلا تآيîلا فلت´o ةبس¶لاب

   .يطايتحالا لاقتعالا لاجم

 ھتارارق C`ثأت ةاعارمو ،يداعلا ءاضقلا صاصتخا ةاعارم ô∑إ يرادإلا ءاضقلا ةوعد -

 k®و ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ةاضق فرط نم ن`ماعلا ماظنلا ةيامحو نمألا قيقحت òôع

 ض9وعتلاب ماlحألا نأل ،نوناقلاو روتسدلا Û≈ªتقمب ءاضقلا نم عونلا اذîل ةلو´oا ماîملا

 ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ةاضق لبق نم يطايتحالا لاقتعالا لامعتسا رطؤت نأ اñÄأش نم

 اÄ™ف نوlي دق تالاح jk ةيلوؤسملا ةلودلا ليمحت نم ابيøÄ ھلامعتسا نع نوفزعr دق نيذلا

 يرادإلا ءاضقلاف ھيلعو ،ةلادعلا C`س نسëÑ وأ ماعلا ماظنلاو نمألا ةيامëÑ ا9رورض

 تايطعملا كلت راضحتساب يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا عوضوم عم ھلماعjk é بلاطم

 ةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضقل ة9ريدقتلا ةطلسلل ة9رورضلا ةحاسملا C`فوت لجأ نم

 لامعتسا مدع ءارج مîقالخأو مøÄاlلتمم ةمالسو ن`نطاوملا نمأ ررضتي ال ùªح ،قيقحتلا

 .46ة9رورضلا تالاëÑا jk لاقتعالا C`بدت

 
 noعألا سلöÀا عم ةكارش≠ ةماعلا ةباينلا ةسائر فرط نم مظنم Híeارد موي داقعXا ةبسانمب ةماعلا ةباينلا سîئر ديسلا ةمل} - )46(

 .áÜ 2019نجد 12 خ3راتب شكارم ،يطايتحالا لاقتعالا لاجم => ي:اضقلا أط67ا عوضوم لوح ةيئاضقلا ةطلسلل
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 رsWملا VWغ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا

 نراقملاو يuرغملا نوناقلا ءوض ?<

 ÉÑÖورعل ءا0ركز /د

 تاررقملا ذيفنت عبmت ةدحو س{ئر

 ةيئاضقلا

 ة0رجزلا noبادتلاو

 

  rلا تاءارجإلا نم يطايتحالا لاقتعالا دعùû øÄإ فد∑ô ملا نامرحãÄھت9رح نم م، 

 نسëÑ انامض ،ةينHp ةسسؤمب ھعاديإ BCع انوناق ةددحم ةدمل ،πkرا´ëا ملاعلاب ھلاصتاو

 ديدøÄ وأ دوîشلا òôع C`ثأتلا وأ ،ةيضقلا ةلدأب ثبعلا يدافتو ،قيقحتلا ةيلمع C`س

  .1ةيÿÑلا

 ھساسم لالخ نم يطايتحالا لاقتعالا اÄ™لع يوطني ùûلا ةروط´ëاب فاßCعالا مغرو

 نم جايسÅ 2ملاعلا لود C`تاسد مظعم اãÄطاحأ ùûلاو ،لقتعملل ةيص´’لا ة9رëÑاب رشابملا

 
 طباوض قفو ،ھتõ˜صمو قيقحتلا تايضتقم اsددحت نمزلا نم ةدم مi~ملا ة3رح بلس" :ھنأب يطايتحالا لاقتعالا ھقفلا ضع≠ فرع-1

 قـــفو ھـــتمكاحم eـــeت°ت نأ oـــ∆إ وأ ا'ـــضع≠ وأ اـــ'ل} قـــيقحتلا ةÜـــÖف لالـــخ نÀـــ¯لاب مi~ـــملا عادـــيإ" :ھـــنأب رـــخآ بـــناج ھـــفرعو ،"نوناـــقلا اـــsررق

 نأ o∆إ ا'ضع≠ وأ ا'ل} ي:ادتبالا قيقحتلا ةÖÜف لالخ فيقوتلا راد => مi~ملا فيقوت " :ھنأب رخآ ق3رف لاق اميف ،"نوناقلا اsررق طباوض

  ".ىوعدلا عوضوم => ي:اi< مكح رودصب eeت°ت

 ،يXاــــثلا ءزــــ6Àا ،oــــ∆وألا ةــــعبطلا ،"يدادــــعالا قــــيقحتلا ةرطــــسم ،ةــــيئان6Àا ةرطــــسملا نوناــــق حرــــش" :فادــــحأ دــــمحم :رــــظنأ Üــــ6كأ عالــــطالل

 .420 ةحفصلا ،2012 ،سانكم ،ةساملÀ˙ ةعبطم

 .31 ةحفصلا ،توÜ¬ب ،ةيقوق6õا Leل6õا تاروش°م ،o∆وألا ةعبطلا ،" ةنراقم ةسارد ،يطايتحالا فيقوتلا" :ف3رشلا فصاو ورمع-

 .565 ةحفصلا 1977 ةرsاقلا ،ي.رعلا ركفلا راد ،يXاثلا ءز6Àا ،"يرصملا عêرشãلا => ةيئان6Àا تاءارجإلا " ،ةمالس دمحم نومأم -

 وأ ھــتع≠اتم وأ ھــلاقتعا وأ ص7ــÙ يأ oــnع ضبــقلا ءاــقلإ زوــجي ال " :=ــnي اــم oــnع 23 لــصفلا =ــ> صــن يذــلا يــ.رغملا روتــسدلا كــلذ نــم - 2

 .نوناقلا اiˆلع صني deلا تاءارجإلل اقبطو تالا6õا => الإ ھتنادإ

 ."تاjوقعلا íé]قأل اiˆفÖÜقم ضرع̆و مئار6Àا رطخأ نم يرسقلا ءافتخالاو يرسلا وأ يفسعتلا لاقتعالا
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 ةيîقفلا فقاوملاب اLرثأت مكحب ،كلذ نع تمepأ تاعèرشóلا ةيبلاغ نأ C`غ 

 نأ ت…ث ول و ،5ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملاب فاßCعالا تضراع ùûلا ةيئاضقلاو

 ô∑إ مLوعد9و ،ةاضقلا ديدøÄ ھنع بتßCي دق اLدامتعا نأ ةلعÅ ،6ريدقتلا أطخأ ı≈ûاقلا

 لالقتساب ساسملاو ،ةلادعلا ةلقرع òôع دعاسr دق امم ،مîفئاظوب مايقلا jk ددßCلا

  .ھب Û≈ûقملا رمألا ةوق و ماlحألا ةيep و ،ةيئاضقلا ةطلسلا

 ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق نع ةلودلا ةيلوؤسم òôع كلذ سكعXا دقو

 ةادانملا ô∑إ ھقفلا ضعÅ بLذ ذإ ،قيقحتلا ةاضق وأ ةماعلا ةباينلا ةاضق نع ةرداصلا

Åعالا مدعßCفا ∫Äلبق نم ةذختملا لاقتعالا تارارق نأ مكحب ،ةيلوؤسملا هذ Lنكمي ال ءالؤ 

 مîلوخ ةيلآ دعé اñÄأ املاط ،ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلا رودصب تãÄنا ولو ùªح ،ةئطاخ اLرابتعا

 jk .7ةمكاoÑاو قيقحتلا تاءارج⁄و ،ثحبلا C`س نسح  نامض فدÄ∫ ،اîلامعإ قح نوناقلا

 òôعو ھنأ ذإ ،ةيعوضوملل اLداقتفال رظن لحم ىقبت تارBCملا هذL نأ ،رخآ هاجتا BCتعا ن`ح

 رارق ذاختا ن`ح ،ئطخي ال ةماعلا ةباينلا ı≈ûاق وأ قيقحتلا ı≈ûاق نوlب ميلسóلا ضرف

 ،ةءاBCلا نالعإ وأ ةعÅاتملا مدعÅ اقحال ح9رصتلا مت ولو ،8نوناقلل اقفو مت  ھنأ املاط لاقتعالا

 
 ضراـع اـمنîب ا'لامعإب ةبلاطملا o∆إ ق3رف بsذ ذإ ،ءاضقلاو ھقفلا ن¬ب Ü¬بك لدج راثم ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا عوضوم نا}-5

 .ھتاد3ؤمو ھتارáÜم لQلو ،رخآ ق3رف كلذ

 ن¬ــع ةــعبطم ،oــ∆وألا ةــعبطلا ،"ةيئاــضقلا ةطلــسلا لاــمعأ نــع ةيلوؤــسملا" ،رعاــشلا ھــط يزــمر" :رــظنأ عوــضوملا اذــs لوــح Üــ6كأ عــسوتلل 

  .177 ةحفصلا ،1978 ،رصم ،سمش

 ،2016 طاــjرلا ،ةــينمألا ةــعبطم ،oــ∆وألا ةــعبطلا ،لوألا ءزــ6Àا ،"ةــنراقم ةــسارد يــ.رغملا عêرــشãلا =ــ> ي:اــضقلا أــط67ا" ،íeــHورعل ءاــ3ركز -

 .اiˆليامو 74 ةحفصلا

6  - Gwenola kerbaol: "la responsabilité des magistrate",1er édition, P.U.F, Paris, 2006, page10, et suivants. 

 

 وأ ةــع≠اتملا مدــع≠ eــeت°ي يذــلا ،عورــشملا لاــقتعالا وــs ض3وــعتلا =ــ> ةــلودلا ةيلوؤــسم ماــيقل بــجوملا يطاــيتحالا لاــقتعالا =ــ> لــصألا - 8

 ةيلوؤـــسملل اـــبجوم نوـــQي ھـــنإف ةوـــشر يـــقلت وأ ردـــغ وأ شـــغ وأ سîلدـــت oـــnع ءاـــنب ذـــختملا لاـــقتعالا} ،عورـــشملا Üـــ¬غ لاـــقتعالا اـــمأ ،ةءاÜـــáلا

 .ةمصاö7ا ماQحأل اقبط ھب رمأ يذلا 1íeاقلل ةيصu7لا

 

 

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

189 

 بجاو يåاضق ررقمل اذيفنت الإ ،اÄ™لع ءادتعالا زاوج مدع وL لصألا نأ ذإ ،تانامضلا

 وأ ثحبلا ةÂÑصم ھيضتقت امنيح نايحألا ضعjk Å ا9رورض لب ا;ولطم نوlي ھنإف ،ذافنلا

 .3 ةمكاoÑا وأ قيقحتلا

 مدعل ةعÅاتملا مدعIû Åت¶9و ،رBCم C`غ لlشÅ متي امنيح ءارجإلا اذL نأ كش الو

 jk ذختا نمب قÂÑي دق ،ةءاBCلاب ح9رصتلا دعÅ وأ رخآ يXوناق ب…س يأل وأ ،ةلدألا ةيافك

 ة9ونعم ارارضأو ،ة9راجتلا وأ ةيساردلا وأ ةينîملا ھتايح ليطعتك ،ةيدام 4ارارضأ ھقح

 .ھتعمسو هرابتعاو ھفرشÅ ساسملا§

 ھنمأ jk عمتopا ةÂÑصم ن`ب نزاوتلا نم عون قل´ëو ،رارضألا هذîل اBCجو كلذل 

 نا§ ،رBCم نود اLدييقت نم ةيص´’لا ة9رëÑا ةيامح ن`;و ،لاقتعالا لالخ نم هرارقتساو

 وحم نم ھنكمي ض9وعòô éع ررضتملا لوصح ةلافك حيóت ةينوناق تايلآ نع ثحبلا امازل

 .رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةمجانلا ةئ©سلا راثآلا ةفا§

 
 ةلاــــسر ةــــلجم ،"ةديــــشر ةيئاــــضق ةــــماQح لــــجأ نــــم يطاــــيتحالا لاــــقتعالا ماــــظنل ةــــيقوق6õاو ةيداــــصتقالا ةــــفلQتلا ":فادــــحأ دــــمحم - 3

 .اiˆلي امو 78 ةحفصلا ،2013ويام ،34 ددعلا ،ةاماöõا

4 -  sي نأ دــع≠ ،اــيطايتحا لــقتعملا ةءارــب وأ ةــع≠اتم مدــع≠ ح3رــصتلا لالــخ نــم دــسجتت رارــضألا هذــQق دــق نوــZــíé ــ¯لاب ةــنيعم ةدــمÀن، 

 ھـــنأ oـــ∆إ تراـــشأ eـــdلاو ،لدـــعلا ةرازوـــب وـــفعلاو ةـــيئان6Àا نوؤـــشلا ةـــ3ريدم نـــع تردـــص eـــdلا ةيمـــسرلا تايئاـــصحالا ضـــع≠ ھـــتدكأ اـــم اذـــsو

 ماـمأ ن¬مدـقملا صا7ـÙألا عوـمجم نـم %21 ةبـس°ب يأ ،84.693 اـيطايتحا م'لاـقتعا مـت نيذـلا صا7ـÙألا ددـع غـلب 2011 ةنـس لالـخ

 .ةرو}ذملا ةنسلا لالخ ايطايتحا ن¬لقتعملا عومجم نم % 3.3 ةبس°ب يأ لقتعم 2804 ةءاáÜلا noع لصحو ،ةكلمملا مكاحم

 ةــيئان6Àا ةــلادعلا ،ةــلادعلا ةــموظنم حالــصإ لوــح çeطوــلا راوــ6õا ةبــسانمب صاــخ ددــع ،ةــيئان6Àا نوؤــشلا ةــلجم :رــظنأ Üــ6كأ عــسوتلل

 .12 ةحفصلا ،تايطعمو ماقرأ :برغملاب

 =ـــ>و هرÜـــáي اـــم دوـــجو نود ھـــيلإ ءوـــÀ˜لا متـــي يطاـــيتحالا لاـــقتعالا نأ oـــ∆إ ةـــماعلا ةـــباينلا ةـــسائرل يونـــسلا رـــ3رقتلا راـــشأ راـــطإلا ســـفن =ـــ>و 

 ن¬يطاــيتحا ن¬ــلقتعمب قــلعتت ةيــضق 3119 نأ 2018 ةنــس نــم oــ∆وألا ر'ــشأ ةرــشعلا لالــخ ليÀــ¯˘ ھــنع جتــن اــم ،تاــبثإلا لئاــسو باــيغ

 .)تايان6Àا فرغ ءاسؤرو قيقحتلا ةاضق o∆إ ىزع˘ ةلاح 392( ،)ةماعلا تاباينلا o∆إ ىزع˘ ةلاح 2187( ،ةءاáÜلا noع اولصح

 نـم القتعم 4158 ةعومجم ام ةءاáÜلاب تارارق مsاياضق نأش≠ تردص نيذلا )2018( ةنسلا سفن لالخ ايطايتحا ن¬لقتعملا ددع نأو

 .%3.81 ةبس°ب يأ ايطايتحا م'لاقتعا مت اصÙ7 107993 ن¬ب

 .194 ةحفصلا ،2018 ةنسل ةماعلا ةباينلا ةسائر ر3رقت :رظنأ 6Üكأ عسوتلل
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 ةيîقفلا فقاوملاب اLرثأت مكحب ،كلذ نع تمepأ تاعèرشóلا ةيبلاغ نأ C`غ 

 نأ ت…ث ول و ،5ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملاب فاßCعالا تضراع ùûلا ةيئاضقلاو

 ô∑إ مLوعد9و ،ةاضقلا ديدøÄ ھنع بتßCي دق اLدامتعا نأ ةلعÅ ،6ريدقتلا أطخأ ı≈ûاقلا

 لالقتساب ساسملاو ،ةلادعلا ةلقرع òôع دعاسr دق امم ،مîفئاظوب مايقلا jk ددßCلا

  .ھب Û≈ûقملا رمألا ةوق و ماlحألا ةيep و ،ةيئاضقلا ةطلسلا

 ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق نع ةلودلا ةيلوؤسم òôع كلذ سكعXا دقو

 ةادانملا ô∑إ ھقفلا ضعÅ بLذ ذإ ،قيقحتلا ةاضق وأ ةماعلا ةباينلا ةاضق نع ةرداصلا

Åعالا مدعßCفا ∫Äلبق نم ةذختملا لاقتعالا تارارق نأ مكحب ،ةيلوؤسملا هذ Lنكمي ال ءالؤ 

 مîلوخ ةيلآ دعé اñÄأ املاط ،ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلا رودصب تãÄنا ولو ùªح ،ةئطاخ اLرابتعا

 jk .7ةمكاoÑاو قيقحتلا تاءارج⁄و ،ثحبلا C`س نسح  نامض فدÄ∫ ،اîلامعإ قح نوناقلا

 òôعو ھنأ ذإ ،ةيعوضوملل اLداقتفال رظن لحم ىقبت تارBCملا هذL نأ ،رخآ هاجتا BCتعا ن`ح

 رارق ذاختا ن`ح ،ئطخي ال ةماعلا ةباينلا ı≈ûاق وأ قيقحتلا ı≈ûاق نوlب ميلسóلا ضرف

 ،ةءاBCلا نالعإ وأ ةعÅاتملا مدعÅ اقحال ح9رصتلا مت ولو ،8نوناقلل اقفو مت  ھنأ املاط لاقتعالا

 
 ضراـع اـمنîب ا'لامعإب ةبلاطملا o∆إ ق3رف بsذ ذإ ،ءاضقلاو ھقفلا ن¬ب Ü¬بك لدج راثم ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا عوضوم نا}-5

 .ھتاد3ؤمو ھتارáÜم لQلو ،رخآ ق3رف كلذ

 ن¬ــع ةــعبطم ،oــ∆وألا ةــعبطلا ،"ةيئاــضقلا ةطلــسلا لاــمعأ نــع ةيلوؤــسملا" ،رعاــشلا ھــط يزــمر" :رــظنأ عوــضوملا اذــs لوــح Üــ6كأ عــسوتلل 

  .177 ةحفصلا ،1978 ،رصم ،سمش

 ،2016 طاــjرلا ،ةــينمألا ةــعبطم ،oــ∆وألا ةــعبطلا ،لوألا ءزــ6Àا ،"ةــنراقم ةــسارد يــ.رغملا عêرــشãلا =ــ> ي:اــضقلا أــط67ا" ،íeــHورعل ءاــ3ركز -

 .اiˆليامو 74 ةحفصلا

6  - Gwenola kerbaol: "la responsabilité des magistrate",1er édition, P.U.F, Paris, 2006, page10, et suivants. 

 

 وأ ةــع≠اتملا مدــع≠ eــeت°ي يذــلا ،عورــشملا لاــقتعالا وــs ض3وــعتلا =ــ> ةــلودلا ةيلوؤــسم ماــيقل بــجوملا يطاــيتحالا لاــقتعالا =ــ> لــصألا - 8

 ةيلوؤـــسملل اـــبجوم نوـــQي ھـــنإف ةوـــشر يـــقلت وأ ردـــغ وأ شـــغ وأ سîلدـــت oـــnع ءاـــنب ذـــختملا لاـــقتعالا} ،عورـــشملا Üـــ¬غ لاـــقتعالا اـــمأ ،ةءاÜـــáلا

 .ةمصاö7ا ماQحأل اقبط ھب رمأ يذلا 1íeاقلل ةيصu7لا
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 ةنراقملا نLناوقلا ضعD ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا : لوألا بلطملا

 نع ةيلوؤسملا ميظنت صوصخب ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ فقاوم ت¶يابت

 ةرقفلا( مكحم لlشÅ اîميظنت òôع لمع نم اÄ≠م ذإ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ

 ةرقفلا( دودëÑا قيضأ jkو مشóحم لlشÅ اîمظن وأ اîميظنت نع مepأ نم اÄ≠مو ،)íÖوألا

 .)ةيناثلا

  يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملل مكA@ا ميظنتلا :íÖوألا ةرقفلا

 ميظنóب Ëªعé ةصاخ صوصن ثادحتسا ô∑إ ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ تبLذ

 مدع وأ ةءاBCلاب Iûتنملا يطايتحالا لاقتعالا نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا تاءارجإ

  .)اثلاث( يرئازëpاو ،)ايناث( يlيÂpبلاو ،)الوأ( Xƒ≈ûرفلا عرشملا لاح وL امك ،ةعÅاتملا

 èß�xرفلا نوناقلا :الوأ

Åرفلا عرشملا لظ نأ دعXƒ≈û قفلا تارايتلا ھترقأ امل ايفوîةضفارلا ،ةيئاضقلاو ةي 

 ھنإف ،اÄ∫اوصب  ھنمقي اداقتعا ،نمزلا نم دوقعل ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةيلوؤسملا أدبمل

 ةروطخو ،ءاضقلا قفرمل ة;وس¶ملا ءاطخألا ةبسX عافترا ةقيقح òôع فقو نأ دعÅ اÄ≠ع لدع

 ï`يمتلا òôع كلذ jk ادمتعم ةيلوؤسملا هذL ن`نقت وحن ھجتا ثيح ،9اÄ≠ع ةبتßCملا رارضألا

 نع ةيلوؤسملاو ،مكëÑا ةاضق نع ئطاخ لlشÅ ةرداصلا تارارقلا نع ةيلوؤسملا ن`ب

 ةاضقو ،ةماعلا ةباينلا ةاضق فرط نم ةذختملا ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق

 لالخ نم ،عمتopا ةÂÑصم ةيامح ن`ب بولطملا نزاوتلا نمضت ة;راقم قفو ،قيقحتلا

 
 بابشلا راد ،" ةنراقم ةسارد - ة3رادإلا ةيلوؤسملا لاجم => u7[íeلا أط67ا ة3رظن " :ناميلس دماح يماس :ددصلا اذs => رظنأ -9

 .اiˆلي امو 13 ةحفصلا ،1988، ةرsاقلا ،رش°لاو ةعابطلل

- Martin killias et gwladys Gilliéron et nathalieDongois : « erreurs judiciaires , en suisse de 1995 à 2004 », rapport au 

fonds national suisse de la recherche scientifique ,zurich 2007, page .18, et suivants. 
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 ةيامح نامض فدÄ∫ ھت9رح دييقت ةجيóن نوlي ايطايتحا لقتعملاب قÂÑي يذلا ررضلا نإف

 .ةمكاoÑاو قيقحتلاو ثحبلا تاءارجإ  C`س نسحو عمتopا

 ھت9رح نع درفلا لزانت تاعبت لمحتي نأ ،عمتopا اذòô Lع ابجاو نا§ كلذل 

 ساسملا نع ھض9وعBC éع ،فاصنالاو ةلادعلا دعاوق ھضرفت امب اÄ™ف فرصتي يlل ،ھتدئافل

∫Äقح ھجو نود ا.  

 د9ؤم يأرو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا رارقإل ضراعم يأر مامأو

 اîساسأو ةيلوؤسملا هذL لاط يذلا روطتلا دودح نع ثيدëÑا امازل نا§ ،اLدامتعال

 عرشملا فقوم دصر عم ،)لوألا ثحبملا( ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ ءوض jk يXوناقلا

 .)يèاثلا ثحبملا( صوص´ëا اذÄ∫ يÁرغملا ءاضقلاو

 يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملل نراقملا ^&™رش¥لا ميظنتلا :لوألا ثحبملا

éف امب ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا دع™Äلاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا ا 

 ،نمزلا نم دوقعل ءاضقلاو ھقفلا ن`ب لدëpا تراثأ ùûلا عيضاوملا نم ،رBCملا C`غ يطايتحالا

 k˝اب نع فلتخت ùûلاو ،لامعألا هذL عبطت ùûلا تايصوص´ëاو تاï`مملل رظنلاب كلذو

 هذL ضفر ô∑إ ق9رف بLذ ثيح ،ةلودلا قفارم k˝اب اLرشابت ùûلا ،ىرخألا ة9رادإلا لامعألا

 ةينوناقلا مظنلا رثأت ىدم ءالجتسا مزلتسا امم ،اLدامتعا رخآ ق9رف ديأ اميف ،ةيلوؤسملا

 C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ض9وعتلا ميظنت ثيح نم ،تاîجوتلا هذÄ∫ ةنراقملا

 بلطملا( ض9وعتلا اذL رارقإل ھيلع دامتعالا مت يذلا ساسألاو ،)لوألا بلطملا( رBCملا

 .)يèاثلا
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 ةنراقملا نLناوقلا ضعD ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا : لوألا بلطملا

 نع ةيلوؤسملا ميظنت صوصخب ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ فقاوم ت¶يابت

 ةرقفلا( مكحم لlشÅ اîميظنت òôع لمع نم اÄ≠م ذإ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ

 ةرقفلا( دودëÑا قيضأ jkو مشóحم لlشÅ اîمظن وأ اîميظنت نع مepأ نم اÄ≠مو ،)íÖوألا

 .)ةيناثلا

  يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملل مكA@ا ميظنتلا :íÖوألا ةرقفلا

 ميظنóب Ëªعé ةصاخ صوصن ثادحتسا ô∑إ ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ تبLذ

 مدع وأ ةءاBCلاب Iûتنملا يطايتحالا لاقتعالا نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا تاءارجإ

  .)اثلاث( يرئازëpاو ،)ايناث( يlيÂpبلاو ،)الوأ( Xƒ≈ûرفلا عرشملا لاح وL امك ،ةعÅاتملا

 èß�xرفلا نوناقلا :الوأ

Åرفلا عرشملا لظ نأ دعXƒ≈û قفلا تارايتلا ھترقأ امل ايفوîةضفارلا ،ةيئاضقلاو ةي 

 ھنإف ،اÄ∫اوصب  ھنمقي اداقتعا ،نمزلا نم دوقعل ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةيلوؤسملا أدبمل

 ةروطخو ،ءاضقلا قفرمل ة;وس¶ملا ءاطخألا ةبسX عافترا ةقيقح òôع فقو نأ دعÅ اÄ≠ع لدع

 ï`يمتلا òôع كلذ jk ادمتعم ةيلوؤسملا هذL ن`نقت وحن ھجتا ثيح ،9اÄ≠ع ةبتßCملا رارضألا

 نع ةيلوؤسملاو ،مكëÑا ةاضق نع ئطاخ لlشÅ ةرداصلا تارارقلا نع ةيلوؤسملا ن`ب

 ةاضقو ،ةماعلا ةباينلا ةاضق فرط نم ةذختملا ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق

 لالخ نم ،عمتopا ةÂÑصم ةيامح ن`ب بولطملا نزاوتلا نمضت ة;راقم قفو ،قيقحتلا

 
 بابشلا راد ،" ةنراقم ةسارد - ة3رادإلا ةيلوؤسملا لاجم => u7[íeلا أط67ا ة3رظن " :ناميلس دماح يماس :ددصلا اذs => رظنأ -9

 .اiˆلي امو 13 ةحفصلا ،1988، ةرsاقلا ،رش°لاو ةعابطلل

- Martin killias et gwladys Gilliéron et nathalieDongois : « erreurs judiciaires , en suisse de 1995 à 2004 », rapport au 

fonds national suisse de la recherche scientifique ,zurich 2007, page .18, et suivants. 
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 احاتم رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا أدبم كßCي مل Xƒ≈ûرفلا عرشملاو

jk §إ دمع لب ،لاوحألا ل∑ô دييقت Lا اذëÑددح طباوض قفو قLنوناق نم 149 لصفلا ا 

 :jk ةلثمتملاو 12 ةيئانëpا ھتاءارجإ

 نوناق jk اÄ™لع صوصنملا دعاوقلل اقفو مت دق يطايتحالا لاقتعالا نوlي نأ •

  .ةيئانëpا تاءارجإلا

 وأ ةعÅاتملا مدعÅ رارق رودص òôع ءانب ھنع جارفالا مت دق مãÄملا نوlي نأ •

 Û≈ûقملا رمألا ةوقل تارارقلا هذL دحأ ةزايحو ،ة;وقعلا نم ھئافعإ وأ ،ةءاBCلا

 .ھب

 .رBCملا C`غ لاقتعالا رارق رودص نع مãÄملا ةيلوؤسم توبث مدع •

 .ة;وقعلا مداقتل وأ لماش وفع ةجيóن مت دق مãÄملا نع جارفإلا نوlي الأ •

 ھتنادإ وأ ،ھيلإ ةمãÄلا ھيجوت مت وأ ،رخآ ب…س لجأ نم القتعم مãÄملا نوlي الأ •

 نم تالفإلا نم يقيقëÑا لعافلا ن`كمت لجأ نم ھتوlس وأ ھتدارإ òôع ًءانب

 .باقعلاو ةعÅاتملا

 .رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ررض بتßCي نأ •

 قح نم نوlي ،ض9وعتلا نم عنملا بابسأ دحأ ققحت مدع لاح jk اذكLو

 òôع لوصëÑا ،رBCم C`غ لlشÅ مت ھنأب ت…ث يطايتحا لاقتعا عوضوم نا§ يذلا ص´’لا

éيذلا يونعملاو يداملا ررضلا نع لما§ ض9وع ëÑكلذ ءارج ھب ق. 

 

 

 
 :ددصلا اذs => رظنأ - 12

-Salh bey: «la détention préalable en droit française et algérien sa nature effective ses substituts son mode 

d’indemnisation», thèse, faculté de droit, Algérie , 1973, page 505 et suivants.  
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 ة9رëÑا ةيامح ن`;و ،يطايتحالا لاقتعالا اÄ≠مو ،ةمكاoÑاو ثحبلاو قيقحتلا تاءارجإ

 .رBCم C`غ لlشÅ اÄ∫ ساسم ل§ نم ةيص´’لا

 تاءارجإلا نوناق نم 149 لصفلا Û≈ªتقمب ةيلوؤسملا هذL دعاوق ءاسرإ مت دقو

 ،رBCم C`غ وحن òôع مت دق ھلاقتعا نأب ت…ث ص´∆ لlل ھبجومب حبصأ ثيح ،10ةيئانëpا

 رارضألا نع ض9وعتلاب ةبلاطملا ،ةءاBCلا òôع ھلوصح وأ ھتعÅاتم مدعÅ رارق رودص ءارج

 ةطلسلا بناج نم أطخ دوجو تابثإ ô∑إ ةجاëÑا نود نمو ،ھب ةقحاللا ة9ونعملاو ةيداملا

 .لاقتعالاب ترمأ ùûلا ةيئاضقلا

 ،ةماعلا ءابعألا مامأ ن`نطاوملا ةاواسم ساسأ òôع ض9وعتلا اذL ءادأ ةلودلا لمحتتو 

 عم ،ض9وعé نم ھتدأ امب لاقتعالاب رمأ يذلا ı≈ûاقلا òôع اîعوجر ةيناlمإ نودو

 ،رBCم C`غ لlشÅ ررضتملا لاقتعا jk ب…سé نم òôع عوجرلا ةيحالصب طقف اîظافتحا

 نم 150  لصفلا ماlحأ ô∑إ ادانóسا ،ةين ءوسÅ ھنع غلب يذلا ةيÿÑلا وأ روزلا دLاشك

 .11 ةيئانëpا تاءارجإلا نوناق

 
 Zíéتقمب اليدع˘ يXوناقلا ماظنلا اذs فرعو ،1970زويلوي17 => خرؤملا 643-70 مقر ةيئان6Àا تاءارجإلا نوناق Zíéتقمب كلذ مت  10

 .2006 وينوي 8 خ3راتب رداصلا 2006-673 مقر رمألا بجومب رخآ اليدع̆و ،2000.12.30 خ3راتب 2000-1354 مقر نوناقلا

11 - sنجد 31 خ3راتب 2000 -1354 مقر نوناقلا بجومب لدع لصفلا اذáÜ 2007، ع صني حبصأ ثيحno ي امn=: 

-" La réparation alloué en application de la présente sous-section est à la charge de l’état. Sauf le recours de celui-ci 

contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa 

prolongation elle est payé comme frais de justice criminelle". 

 :رظنأ عوضوملا اذs لوح 6Üكأ عسوتلل

Alice Dejean : " la réparation de l’erreur judiciaire en France et Royaume- Uni «,  Master en droit pénal et 

sciences pénales, université Paris, panthéon- Assas, 2012-2013, page 30 et suivants.  
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 احاتم رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا أدبم كßCي مل Xƒ≈ûرفلا عرشملاو

jk §إ دمع لب ،لاوحألا ل∑ô دييقت Lا اذëÑددح طباوض قفو قLنوناق نم 149 لصفلا ا 

 :jk ةلثمتملاو 12 ةيئانëpا ھتاءارجإ

 نوناق jk اÄ™لع صوصنملا دعاوقلل اقفو مت دق يطايتحالا لاقتعالا نوlي نأ •

  .ةيئانëpا تاءارجإلا

 وأ ةعÅاتملا مدعÅ رارق رودص òôع ءانب ھنع جارفالا مت دق مãÄملا نوlي نأ •

 Û≈ûقملا رمألا ةوقل تارارقلا هذL دحأ ةزايحو ،ة;وقعلا نم ھئافعإ وأ ،ةءاBCلا

 .ھب

 .رBCملا C`غ لاقتعالا رارق رودص نع مãÄملا ةيلوؤسم توبث مدع •

 .ة;وقعلا مداقتل وأ لماش وفع ةجيóن مت دق مãÄملا نع جارفإلا نوlي الأ •

 ھتنادإ وأ ،ھيلإ ةمãÄلا ھيجوت مت وأ ،رخآ ب…س لجأ نم القتعم مãÄملا نوlي الأ •

 نم تالفإلا نم يقيقëÑا لعافلا ن`كمت لجأ نم ھتوlس وأ ھتدارإ òôع ًءانب

 .باقعلاو ةعÅاتملا

 .رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ررض بتßCي نأ •

 قح نم نوlي ،ض9وعتلا نم عنملا بابسأ دحأ ققحت مدع لاح jk اذكLو

 òôع لوصëÑا ،رBCم C`غ لlشÅ مت ھنأب ت…ث يطايتحا لاقتعا عوضوم نا§ يذلا ص´’لا

éيذلا يونعملاو يداملا ررضلا نع لما§ ض9وع ëÑكلذ ءارج ھب ق. 

 

 

 
 :ددصلا اذs => رظنأ - 12

-Salh bey: «la détention préalable en droit française et algérien sa nature effective ses substituts son mode 

d’indemnisation», thèse, faculté de droit, Algérie , 1973, page 505 et suivants.  
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 يرئازhiا  نوناقلا : اثلاث

rا عرشملا دعëpلا نمض نم يرئازóرشèع اي;رع ةدئارلا تاعòô ميظنت ىوتسم 

 ةداملا بجومب أدبملا اذîل ھتßCسد لالخ نم كلذ òôجتو ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا

 .BC 1976مفون 22 خ9راتب رداصلا روتسدلا نم16 61

 ةيئاضقلا تارارقلا نم ررضت نم ل§ قح رقأ ،يروتسدلا Û≈ªتقملا اذîل اليï¥تو

 ل§ òôع عوجرلا قحب اîظافتحا عم ،ةلودلا ھلمحتت لداع ض9وعòô éع لوصëÑا ،ةئطا´ëا

 351و رركم 351 ن`تداملا تايضتقم ô∑إ ادانóسا ،أط´ëا ı≈û jkاقلا عاقيإ jk ب…سé نم

 .2007 ةنس رداصلا ةيئازëpا تاءارجإلا نوناق نم 1رركم

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا ةلادعÅ ھناميإ عم اقايسو

 يرئازëpا عرشملا لمع ،لاopا اذXƒ≈û jk Lرفلا عرشملا ھيلع رقتسا امب هرثأتو ،رBCملا C`غ

 C`غ لlشÅ ايطايتحا لقتعا نم لاطت ùûلا رارضألا BCج نع ،ةلودلا ةيلوؤسم ميظنت òôع

 تاض9وعé نم ھتدأ امب ،لاقتعالا اذjk L ب…سé نم òôع عوجرلا قحب اîظافتحا عم ،رBCم

 تصن ùûلا ةيئازëpا ھتاءارجإ نوناق نم رركم 137 ةداملا نومضم نم دافتسr ام بسحب

 لالخ رlmم Lmغ تقؤم سÛح لحم ناú يذلا صuvلل ضjوعØ حنمي نأ نكمي " : ھنأ òôع

 اذإ ةءاlmلاب وأ ةعDاتملل ھجو الأب �H$ق يñاÒç رارق رودصب ھقح ^[ تåçنا ةيئازج ةعDاتم

 .اLıمتمو اتباث اررض سhAÛا اذû قhAأ

 
 .ةلودلا نم ض3وع˘ ي:اضقلا أط67ا noع  بتÖÜي ": ھنأ noع ةداملا هذs صنت 16

 ."ھتايفيكو ض3وعتلا طورش نوناقلا ددح3و

 sإ ةراشإلا ردجتو اذ∆o نأ sتقملا اذZíé 6ا روتسدلاب رمالا قلعت3و ةبقاعتملا ة3روتسدلا تاليدعتلا => ھب ظافتحالا متÀرداـصلا يرـئاز 

 مــقر ةيمــسرلا ةدــ3ر6Àا ،2002 لــ3ربا 10 =ــ> خرؤــملا 03-02 مــقر نوناــقلاب لدــعملا Ü 1996ــáنجد 8 =ــ> ةــخرؤملا 76 مــقر ةيمــسرلا ةدــ3ر6Àاب

 ،áÜ 2008نوـن 16 => ةخرؤملا 63 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا ،áÜ 2008نون 15 => خرؤملا 19-08 مقر نوناقلاو 2002 ،ل3ربأ 14 => ةخرؤملا 25

 .2016 سرام 7 => ةخرؤملا 14 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا ،2016 سرام 06 => خرؤملا 01-16 مقر نوناقلاو
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 يfيi≤بلا نوناقلا :ايناث

 ةعÅاتم مدعIû Åت¶ي يذلا يطايتحالا لاقتعالا نع ةجتانلا رارضألا ةروطخب ækولا نإ

 وأ ةينîملا ھëÑاصمب ساسملا ثيح نم ،لاقتعالا عوضوم نا§ يذلا ص´’لا ةءارب وأ

 هC`ظن رثأ ءافتقا ô∑إ يlيÂpبلا عرشملا تعفد ،هرابتعاو ھتعمسÁو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ءادأب اîماßïلا لالخ نم رارضألا هذBC Lج jk  ةلودلا ةيلوؤسم  ب©ترت ô∑إ ءادتLالاو  Xƒ≈ûرفلا

 نم ةسما´ëا ةداملا تايضتقم كلذ jk ارياسم ،13ررضتملا ةدئافل ھب موoÑlا ض9وعتلا

 ل§ ةيقحأب ةحارص ترقأ ùûلاو ،14تا9رëÑاو ناسXالا قوقح ةيامëÑ ةي;وروألا ةيقافتالا

 jk قëÑا هالعأ ةداملا ماlحأل ةفلاخم فورظ jk زاجتحا وأ لاقتعا ةيÑ˛ نا§ ص´∆

  .ض9وعòô éع لوصëÑا

 ققحت مزلتسr ،ض9وعòô éع رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نم ررضتملا لوصëÑو

    :ةيتآلا طورشلا دحأ

 ؛لقتعملل û≈÷´’لا لعفلا نع ائشان يطايتحالا لاقتعالا نوlي الأ -          

 بسóكم يåاضق رارق بجومب رشابم C`غ وأ رشابم ب…س نودب لاقتعالا متي نأ -

 ؛ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل

 ؛ةعÅاتملا مدعÅ ررقم وأ رمأ نم ايطايتحا لقتعملا دافتسا اذإ -

 .15مداقتلاب ةيمومعلا ىوعدلا ءاضقنا مغر لاقتعالا مت اذإ- 

 

 

 
 

 
 Ü¬غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض3وعتلاب قلعتملا ،1973 سرام 13 خ3راتب رداصلا نوناقلا نم 28و 27 ن¬لصفلا بجومب كلذ نا}13

 .رáÜملا

 .áÜ 1950نون 4 خ3راتب ةرداصلا تا3ر6õاو ناسXالا قوقح ةيام6õ ةيjوروألا ةيقافتالا نم ةسما67ا ةداملا رظنأ 6Üكأ عسوتلل  14

 .1973 سرام 13 خ3راتب رداصلا نوناقلا نم 28 لصفلا رظنأ 6Üكأ عسوتلل  15
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 يرئازhiا  نوناقلا : اثلاث

rا عرشملا دعëpلا نمض نم يرئازóرشèع اي;رع ةدئارلا تاعòô ميظنت ىوتسم 

 ةداملا بجومب أدبملا اذîل ھتßCسد لالخ نم كلذ òôجتو ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةيلوؤسملا

 .BC 1976مفون 22 خ9راتب رداصلا روتسدلا نم16 61

 ةيئاضقلا تارارقلا نم ررضت نم ل§ قح رقأ ،يروتسدلا Û≈ªتقملا اذîل اليï¥تو

 ل§ òôع عوجرلا قحب اîظافتحا عم ،ةلودلا ھلمحتت لداع ض9وعòô éع لوصëÑا ،ةئطا´ëا

 351و رركم 351 ن`تداملا تايضتقم ô∑إ ادانóسا ،أط´ëا ı≈û jkاقلا عاقيإ jk ب…سé نم

 .2007 ةنس رداصلا ةيئازëpا تاءارجإلا نوناق نم 1رركم

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةجتانلا رارضألا نع ض9وعتلا ةلادعÅ ھناميإ عم اقايسو

 يرئازëpا عرشملا لمع ،لاopا اذXƒ≈û jk Lرفلا عرشملا ھيلع رقتسا امب هرثأتو ،رBCملا C`غ

 C`غ لlشÅ ايطايتحا لقتعا نم لاطت ùûلا رارضألا BCج نع ،ةلودلا ةيلوؤسم ميظنت òôع

 تاض9وعé نم ھتدأ امب ،لاقتعالا اذjk L ب…سé نم òôع عوجرلا قحب اîظافتحا عم ،رBCم

 تصن ùûلا ةيئازëpا ھتاءارجإ نوناق نم رركم 137 ةداملا نومضم نم دافتسr ام بسحب

 لالخ رlmم Lmغ تقؤم سÛح لحم ناú يذلا صuvلل ضjوعØ حنمي نأ نكمي " : ھنأ òôع

 اذإ ةءاlmلاب وأ ةعDاتملل ھجو الأب �H$ق يñاÒç رارق رودصب ھقح ^[ تåçنا ةيئازج ةعDاتم

 .اLıمتمو اتباث اررض سhAÛا اذû قhAأ

 
 .ةلودلا نم ض3وع˘ ي:اضقلا أط67ا noع  بتÖÜي ": ھنأ noع ةداملا هذs صنت 16

 ."ھتايفيكو ض3وعتلا طورش نوناقلا ددح3و

 sإ ةراشإلا ردجتو اذ∆o نأ sتقملا اذZíé 6ا روتسدلاب رمالا قلعت3و ةبقاعتملا ة3روتسدلا تاليدعتلا => ھب ظافتحالا متÀرداـصلا يرـئاز 

 مــقر ةيمــسرلا ةدــ3ر6Àا ،2002 لــ3ربا 10 =ــ> خرؤــملا 03-02 مــقر نوناــقلاب لدــعملا Ü 1996ــáنجد 8 =ــ> ةــخرؤملا 76 مــقر ةيمــسرلا ةدــ3ر6Àاب

 ،áÜ 2008نوـن 16 => ةخرؤملا 63 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا ،áÜ 2008نون 15 => خرؤملا 19-08 مقر نوناقلاو 2002 ،ل3ربأ 14 => ةخرؤملا 25

 .2016 سرام 7 => ةخرؤملا 14 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àا ،2016 سرام 06 => خرؤملا 01-16 مقر نوناقلاو
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 عرشملا لمع ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةبتßCملا رارضألا ةماسëp ارظنو

 .22ءارجإلا اذL نم ررضت نم ل§ ض9وعjk é قëÑا أدبم رارقإ òôع يرصملا

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسمل سسأ دق نا§ ن⁄و ميظنتلا اذL نأ C`غ

 نم ةدافتسالا jk ررضتملا قح رصق ھنو§ ô∑إ رظنلاب امشóحم لظي ھنإف ،رBCملا C`غ

éا فقوتي يذلا يداملا ض9وعتلا نود ،طقف يونعم ض9وعëÑع ھيلع لوصòô صن رودص 

 .23صاخ

  يطايتحالا لاقتعالا نع ضjوعتلل يèوناقلا ساسألا :يèاثلا بلطملا

 jk ة;وعص روîظ ô∑إ ،ةماعلا ةباينلا ةاضقو قيقحتلا ةاضق لمع ةعيبط تدأ

 لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم مايقل ھيلع زاlترالا نكمي يذلا ،يXوناقلا ساسألا ديدحت

 ةيلوؤسملا هذL س©سأتب ىدان هاجتا روîظ ةيعضولا هذL تزرفأ دقو ،رBCملا C`غ يطايتحالا

 .)ةيناثلا ةرقفلا( رطا´oا ة9رظن رخآ هاجتا Ëªبت اميف ،)íÖوألا ةرقفلا( أط´ëا òôع

 
 .ة3راجتلاو ةيندملا تاعفارملاب قلعتملا 1986 ةنسل 13 مقر نوناقلا نم 494 لصفلا صني  -20

 :ةيتآلا لاوحألا => ةماعلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا ةمصاخم زوجت " ھنأ noع

 ؛ميسج jeم اطخ وأ ردغ وأ سîلدت وأ شغ ام'لمع => ةماعلا ةباينلا وضع وأ 1íeاقلا نم عقو اذإ -

  ؛مكõ˜ل ة6õاص ةيضق => لصفلا نم وأ ھل تمدق ةض3رع noع ةباجإلا نم 1íeاقلا عنتما اذإ -

 .تاض3وعتلاب ھيلع مك6õاو 1íeاقلا ةيلوؤسمب نوناقلا اiˆف Zíeقي deلا ىرخألا لاوحألا => -

 ةنـــسل 76 مـــقر نوناـــقلاو 1999 ةنـــسل 18 مـــقر نوناـــقلا بـــجومب ھـــتلاط eـــdلا تاليدـــعتلا قـــفو نوناـــقلا اذـــs نـــم 499 لـــصفلا صنـــي- 21

 ھفرـــــــصت نالطبـــــــب مـــــــصاö7ا ةـــــــماعلا ةـــــــباينلا وـــــــضع وأ íeـــــــ1اقلا oـــــــnع تـــــــمكح ةمـــــــصاö7ا ةõـــــــ;ب تـــــــضق اذ"و" :=ـــــــnي اـــــــم oـــــــnع 2007

 ".ف3راصملاو تاض3وعتلاjو

 150 مـــقر نوناـــقلاب رداـــصلا ةـــيئان6Àا تاءارـــجإلا نوناـــق ماـــQحأ ضعبـــل لدـــعملا ،2006 ةنـــسل 145 مـــقر نوناـــقلا بـــجومب كـــلذ مـــت  22

 .1950 ةنسل

23 sلاو ،2006 ةنــسل 145 مــقر نوناــقلا نــم 321 ةداــملا هدــكؤت اــم اذــdــe ف ءاــجˆiلت" :اــÖــCب تاــب مــكح لــ} رــش°ب ةــماعلا ةــباينلا مáــÜنــم ةءا 

 ةـــقفن oـــnع راـــشãنالا deعـــساو ن¬تيموـــي ن¬تدـــ3رج =ـــ> ةـــيئان6Àا ىوعدـــلا ةـــماقإل ھـــجو الأـــب رداـــص رـــمأ لـــ} كلذـــكو ،اـــيطايتحا ھـــسÚح قبـــس

 رـمأ رودـص لاـح =ـ> ةـماعلا ةـباينلا ةـقفاومjو ھـتثرو دـحأ وأ مi~ـملا وأ ةـماعلا ةـباينلا بـلط oـnع ًءاـنب ن¬تلاـ6õا =ـ> رـش°لا نوـ3Qو ،ةمو6õQا

  .ىوعدلا ةماقإل ھجو الأب

 اـقفو ةقباـسلا ةرـقفلا =ـ> اـمiˆلإ راـشملا ن¬تلاـ6õا =ـ> يطاـيتحالا سÚـ6õا نـع يداـملا ض3وـعتلا أدـبم =ـ> قـ6õا لـفكت نأ oـnع ةـلودلا لمع̆و

 ." صاخ نوناق اÛi ردصي deلا تاءارجإلاو دعاوقلل
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 عم ةلودلا ةنjزخ قتاع ÑÖع ةقباسلا ةرقفلل اقبط حونمملا ضjوعتلا نوكjو

 بÛسØ يذلا دûاش وأ ةينلا ()س غلبملا صuvلا ÑÖع عوجرلا قحب ةLmخألا هذû ظافتحا

 ."تقؤملا سhAÛا ^[
 

 ضعD ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا ميظنت ةيدودحم :ةيناثلا ةرقفلا

 تاع™رش¥لا

 ناlمإلا ردق تلواح دق انعم رم ام بسح ،ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ تنا§ اذإ

 ھنإف ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملل مئالم è≥kرشé راطإ عضو

 .ةمشóحم دج صوص´ëا اذÄ∫ اøÄاîجوت تنا§ تاعèرشé كانL لباقملاب

 ةيلوؤسملاب فاßCعالا ضفرت تنا§ ùûلا تاعèرشóلا نمض نم ،يرصملا عرشملا دعèو

 ضعبل أدبملا اذL عضخأ فقوملا اذîل تîجو ùûلا تاداقتنالا دعÁو ،ةيئاضقلا لامعألا نع

  ناlمإب 4ôضأ هاضتقمب يذلاو 17،رظنلا ةداعإب نعطلا سامتلا jk  تدسجت تاءان„تسالا

 رداصلا مكëÑا رشjk X لثمتي يونعم ض9وعòô éع لوصëÑا ةئطا´ëا ةنادإلا نم ررضتملا

 .18ةءاBCلاب

 ةمصاخم ص´∆ ل§ ناlمإب حبصأ ثيح ،19ةمصا´oا تاءارجإ مظن امك 

 اîلوبق نع بتßCي ùûلاو ،20كلذ تابجوم ترفوت امل§ ةماعلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا

  .21فرصتلا لاطبإ عم تاض9وعòô éع مصا´oا لوصح

 
 ،1950 ةنــسل 150 مــقر ةــيئان6Àا تاءارــجإلا نوناــق نــم o 458ــ∆إ 441 نــم داوــملا بــجومب رــظنلا ةداــعإب نــعطلا ساــمتلا ميــظنت مــت - 17

 .2003 ةنسل 95 مقر نوناقلاب لدعملاو

18  <= s6ا تاءارـجإلا نوناق نم 450 لصفلا صني راطإلا اذÀع يرـصملا ةـيئانnـo لاـب رداـص مـكح لـ} " :ھـنأáÜع ءاـنب ةءاnـo رـظنلا ةداـعإ 

 ." نأشلا بحاص ام4iيع« ن¬تد3رج =>و ةماعلا ةباينلا بلط noع ءانب ةيمسرلا ةد3ر6Àا => ةمو6õQا ةقفن noع هرشX بجي

 ةــيندملا تاــعفارملاب قــلعتملا 1986 ةنــسل 13 مــقر نوناــقلا íéــZتقمب ةــماعلا ةــباينلا ءاــضعأو ةاــضقلا ةمــصاخم يرــصملا عرــشملا مــظن19

 .ة3راجتلاو
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 عرشملا لمع ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةبتßCملا رارضألا ةماسëp ارظنو

 .22ءارجإلا اذL نم ررضت نم ل§ ض9وعjk é قëÑا أدبم رارقإ òôع يرصملا

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسمل سسأ دق نا§ ن⁄و ميظنتلا اذL نأ C`غ

 نم ةدافتسالا jk ررضتملا قح رصق ھنو§ ô∑إ رظنلاب امشóحم لظي ھنإف ،رBCملا C`غ

éا فقوتي يذلا يداملا ض9وعتلا نود ،طقف يونعم ض9وعëÑع ھيلع لوصòô صن رودص 

 .23صاخ

  يطايتحالا لاقتعالا نع ضjوعتلل يèوناقلا ساسألا :يèاثلا بلطملا

 jk ة;وعص روîظ ô∑إ ،ةماعلا ةباينلا ةاضقو قيقحتلا ةاضق لمع ةعيبط تدأ

 لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم مايقل ھيلع زاlترالا نكمي يذلا ،يXوناقلا ساسألا ديدحت

 ةيلوؤسملا هذL س©سأتب ىدان هاجتا روîظ ةيعضولا هذL تزرفأ دقو ،رBCملا C`غ يطايتحالا

 .)ةيناثلا ةرقفلا( رطا´oا ة9رظن رخآ هاجتا Ëªبت اميف ،)íÖوألا ةرقفلا( أط´ëا òôع

 
 .ة3راجتلاو ةيندملا تاعفارملاب قلعتملا 1986 ةنسل 13 مقر نوناقلا نم 494 لصفلا صني  -20

 :ةيتآلا لاوحألا => ةماعلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا ةمصاخم زوجت " ھنأ noع

 ؛ميسج jeم اطخ وأ ردغ وأ سîلدت وأ شغ ام'لمع => ةماعلا ةباينلا وضع وأ 1íeاقلا نم عقو اذإ -

  ؛مكõ˜ل ة6õاص ةيضق => لصفلا نم وأ ھل تمدق ةض3رع noع ةباجإلا نم 1íeاقلا عنتما اذإ -

 .تاض3وعتلاب ھيلع مك6õاو 1íeاقلا ةيلوؤسمب نوناقلا اiˆف Zíeقي deلا ىرخألا لاوحألا => -

 ةنـــسل 76 مـــقر نوناـــقلاو 1999 ةنـــسل 18 مـــقر نوناـــقلا بـــجومب ھـــتلاط eـــdلا تاليدـــعتلا قـــفو نوناـــقلا اذـــs نـــم 499 لـــصفلا صنـــي- 21

 ھفرـــــــصت نالطبـــــــب مـــــــصاö7ا ةـــــــماعلا ةـــــــباينلا وـــــــضع وأ íeـــــــ1اقلا oـــــــnع تـــــــمكح ةمـــــــصاö7ا ةõـــــــ;ب تـــــــضق اذ"و" :=ـــــــnي اـــــــم oـــــــnع 2007

 ".ف3راصملاو تاض3وعتلاjو

 150 مـــقر نوناـــقلاب رداـــصلا ةـــيئان6Àا تاءارـــجإلا نوناـــق ماـــQحأ ضعبـــل لدـــعملا ،2006 ةنـــسل 145 مـــقر نوناـــقلا بـــجومب كـــلذ مـــت  22

 .1950 ةنسل

23 sلاو ،2006 ةنــسل 145 مــقر نوناــقلا نــم 321 ةداــملا هدــكؤت اــم اذــdــe ف ءاــجˆiلت" :اــÖــCب تاــب مــكح لــ} رــش°ب ةــماعلا ةــباينلا مáــÜنــم ةءا 

 ةـــقفن oـــnع راـــشãنالا deعـــساو ن¬تيموـــي ن¬تدـــ3رج =ـــ> ةـــيئان6Àا ىوعدـــلا ةـــماقإل ھـــجو الأـــب رداـــص رـــمأ لـــ} كلذـــكو ،اـــيطايتحا ھـــسÚح قبـــس

 رـمأ رودـص لاـح =ـ> ةـماعلا ةـباينلا ةـقفاومjو ھـتثرو دـحأ وأ مi~ـملا وأ ةـماعلا ةـباينلا بـلط oـnع ًءاـنب ن¬تلاـ6õا =ـ> رـش°لا نوـ3Qو ،ةمو6õQا

  .ىوعدلا ةماقإل ھجو الأب

 اـقفو ةقباـسلا ةرـقفلا =ـ> اـمiˆلإ راـشملا ن¬تلاـ6õا =ـ> يطاـيتحالا سÚـ6õا نـع يداـملا ض3وـعتلا أدـبم =ـ> قـ6õا لـفكت نأ oـnع ةـلودلا لمع̆و

 ." صاخ نوناق اÛi ردصي deلا تاءارجإلاو دعاوقلل
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 اوبكترا ول امك ،ةيص´∆ ةفصب مÄ≠ع ةرداصلا ءاطخألا نع ةاضقلا ةلءاسم ô∑إ فدùû øÄلا

 òôع دامتعالا لوبقملا C`غ نم نوlي ھنإف  ،ةلادعلل اراlنإ وأ ،اشغ وأ ،اردغ وأ ،اس©لدت

 لاقتعالا اÄ≠مو ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةلودلا ةيلوؤسم داقعXال ،û≈÷´’لا أط´ëا

 نوناقلا دعاوق اîمكحت ،ةيميظنت ةقالع k® ةلودلاب ı≈ûاقلا ةقالع نأ املاط ،يطايتحالا

 موقت ùûلا ةيندملا ةيلوؤسملل ةبس¶لاب لاëÑا فالخب كلذو ،ةيدقاعé ةقالع تس©لو ،ماعلا

 .عÅاتلاب عوبتملا ةقالع ساسأ òôع

 ،ةيئاضقلا ةيلوؤسملا رارقإل ھيلع دامتعالا بعصي أط´ëا نإف ىرخأ ةîج نمو

  .اøÄاءارجإ بعشéو ةيئاضقلا ةيلمعلا ةقدل ،ı≈ûاقلا ô∑إ ھت…سX تابثإ ة;وعصل

 ةبسX بعصي ùûلا ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق عم مflp¶ي رمألا اذLو

 كلذ نأ املاط ،نوناقلا ماlحأل اقبط اÄ∫ ترمأ ùûلا ،ةيئاضقلا ةëpîا ô∑إ اLذاختا jk أط´ëا

 ام قفوو ،لمعلا ھب يراëpا يXوناقلا صنلا اLايإ اîلوخ ùûلا ةيحالصلا راطإ jk جردني

 ثحبلاو قيقحتلا تاءارجإ C`س نسëÑ انامضو ،ةيضقلا تايطعمو فورظ ھضرفت

 .لاقتعالا عوضوم ص´’لا لبق نم اãÄلقرع يدافتو ،ةمكاoÑاو

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملل ساسأú ^*لصملا أطhvا :ايناث

 ن`لماعلا نع رظنلا ضغÅ ،ھتاذ قفرملا ô∑إ بس¶ي يذلا أط´ëا و4k Lلصملا أط´ëا

 يXوناقلا ھجولا òôع ھب ةطونملا ماîملاو ،تامد´ëاب ھمايق وأ ھئادأ مدع jk لثمت9و ،ھيف

 ô∑إ بس¶ي يذلا û≈÷´’لا أط´ëا نع 4kلصملا أط´ëا فلتخي Ëªعملا اذÄ∫و ،26حيÑ لا

 
 ،1988 ،ءاضيبلا رادلا ،رش°لل لاقjوت راد ،"برغملاب يرادإلا ءاضقلا تاقيبطت" ،ھنياب رداقلا دبع :ددصلا اذs => رظنأ - 26

 .181 ةحفصلا
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 أطhvا ةjرظن ÑÖع ءانب ضjوعتلا :íÖوألا ةرقفلا

 نع ةلودلا ةيلوؤسم س©سأت ةيحالص ىدم ةسمالم ةرقفلا هذL لالخ نم لواحنس     

 أط´ëاو ،)الوأ( تابثإلا بجاولا û≈÷´’لا أط´ëا òôع رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا

 .)ايناث( 4kلصملا

 تابثإلا بجاولا uv€�xلا أطhvا :الوأ

rا دعë´أ نمض نم أطLا رصانع مXإ ،ماع ھجوب ةيلوؤسملا داقع∑ô مايق بناج 

 أط´ëا دامتعاب ةادانملا ô∑إ ھقفلا ضعÅ بLذ دقو ،ررضلا ن`;و ھن©ب ةي…بسلا ةقالعلا

 ص´’لا§ يونعملا ص´’لا نأ مكحب ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةلودلا ةيلوؤسمل ساسأ§

 ماlحأ لامعإ نم عنمي ام دوجو مدعلو ،ض9وعتلل ةبجوم نوlت ءاطخأ بكتري دق ،يéاذلا

 نم ءاضقلا لاجرف k∑اتلا;و ،ةماعلا نوؤشلا لاجم jk ةلودلا طاشòô Xع ةيندملا ةيلوؤسملا

 مîلبق نم ةبكترملا ءاطخألا لعجي ،ھتدئافلو يåاضقلا قفرملا مساب مîماîم ةسرامم قلطنم

  .24قفرملا اذL ةيلوؤسم تحت عقت

 ةلودلا ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëا سèركت òôع ،يرصملاو Xƒ≈ûرفلا ءاضقلا بأد دقو

 بتßCي نأ ةط9رش ،ةماعلا ة9ونعملا صا´∆ألا ضعÅ نع وأ ،اÄ≠ع ردصت ùûلا لامعألا نع

 ،ررضلا اذL ن`;و ھن©ب ةي…بسلا ةطبار مايقو ،C`غلا نم دحأب قÂÑي ،ررض أط´ëا اذL نع

  .25ض9وعتلاب ءاضقلا Ëªسóي ùªح

 أط´ëا دامتعا الوبقم نا§ اذإ ھنأ رابتعاب ،رظن لحم ىقبي فقوملا اذL نأ C`غ

 ،ةمصا´oا راطإ ı≈û jkاقلل ةيص´’لا ةيلوؤسملل ساسأ§ ،تابثإلا بجاولا û≈÷´’لا

 
 ،ةيقوق6õا ن3ز تاروش°م ،o∆وألا ةعبطلا ،"قالطالاو دييقتلا ن¬ب 1íeاقلا ةيلوؤسم" ،îëíeقلا دمحم نانح :ددصلا اذs => رظنأ- 24

 .اiˆلي امو 192 ةحفصلا ،2017 ،نانبل

 .193 ةحفصلا ،قباسلا عجرملا سفن 25
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 اوبكترا ول امك ،ةيص´∆ ةفصب مÄ≠ع ةرداصلا ءاطخألا نع ةاضقلا ةلءاسم ô∑إ فدùû øÄلا

 òôع دامتعالا لوبقملا C`غ نم نوlي ھنإف  ،ةلادعلل اراlنإ وأ ،اشغ وأ ،اردغ وأ ،اس©لدت

 لاقتعالا اÄ≠مو ،ةيئاضقلا لامعألا نع ةلودلا ةيلوؤسم داقعXال ،û≈÷´’لا أط´ëا

 نوناقلا دعاوق اîمكحت ،ةيميظنت ةقالع k® ةلودلاب ı≈ûاقلا ةقالع نأ املاط ،يطايتحالا

 موقت ùûلا ةيندملا ةيلوؤسملل ةبس¶لاب لاëÑا فالخب كلذو ،ةيدقاعé ةقالع تس©لو ،ماعلا

 .عÅاتلاب عوبتملا ةقالع ساسأ òôع

 ،ةيئاضقلا ةيلوؤسملا رارقإل ھيلع دامتعالا بعصي أط´ëا نإف ىرخأ ةîج نمو

  .اøÄاءارجإ بعشéو ةيئاضقلا ةيلمعلا ةقدل ،ı≈ûاقلا ô∑إ ھت…سX تابثإ ة;وعصل

 ةبسX بعصي ùûلا ،ةرBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا تارارق عم مflp¶ي رمألا اذLو

 كلذ نأ املاط ،نوناقلا ماlحأل اقبط اÄ∫ ترمأ ùûلا ،ةيئاضقلا ةëpîا ô∑إ اLذاختا jk أط´ëا

 ام قفوو ،لمعلا ھب يراëpا يXوناقلا صنلا اLايإ اîلوخ ùûلا ةيحالصلا راطإ jk جردني

 ثحبلاو قيقحتلا تاءارجإ C`س نسëÑ انامضو ،ةيضقلا تايطعمو فورظ ھضرفت

 .لاقتعالا عوضوم ص´’لا لبق نم اãÄلقرع يدافتو ،ةمكاoÑاو

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملل ساسأú ^*لصملا أطhvا :ايناث

 ن`لماعلا نع رظنلا ضغÅ ،ھتاذ قفرملا ô∑إ بس¶ي يذلا أط´ëا و4k Lلصملا أط´ëا

 يXوناقلا ھجولا òôع ھب ةطونملا ماîملاو ،تامد´ëاب ھمايق وأ ھئادأ مدع jk لثمت9و ،ھيف

 ô∑إ بس¶ي يذلا û≈÷´’لا أط´ëا نع 4kلصملا أط´ëا فلتخي Ëªعملا اذÄ∫و ،26حيÑ لا

 
 ،1988 ،ءاضيبلا رادلا ،رش°لل لاقjوت راد ،"برغملاب يرادإلا ءاضقلا تاقيبطت" ،ھنياب رداقلا دبع :ددصلا اذs => رظنأ - 26

 .181 ةحفصلا
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 رطاv@ا ساسأ ÑÖع ضjوعتلا :ةيناثلا ةرقفلا

 عèرسلاو دياßïملا لامعتسالا ô∑إ ا�Äوëpو،ةثيدëÑا ةرادإلا طاشX عاسéا مLاس

 ùûلاو ،رارضألا ضعبل دارفألا ضرعé ةبسX دعاصت jk ،ةC`ط´ëا تالآلاو ةروطتملا ةزîجألل

  .ض9وعتلاب اBCLج ن`عتي

 قÂÑت دق ùûلا رارضألا حالصإ فدÄ∫ ،ض9وعتلا اذòô Lع لوصëÑا ة;وعصل ارظنو 

 ة9رظن Ëûبت مت ،اÄ#ناج نم أطخ توبث رذعتل ،ةعورشملا ةرادإلا تافرصت ءارج دارفألاب

 رداص أطخ دوجو اîمايقل مزلتسé ال ùûلاو ،رارضألا هذL نع ةلودلا ةلءاسمل ةيلآ§ رطا´oا

 ،ةرادإلا لمع ن`;و ھن©ب ةي…بسلا ةقالعو ررض دوجو يفكي لب ،ة9رادإلا اîقفارم ىدحإ نع

 ةعامëpا لمحت òôع موقي يذلاو ،ةماعلا ءابعألا مامأ دارفألا ةاواسم أدبمل اعبت كلذو

 .29مëÑîاصم ةمدخ فدÄ∫ مت كلذ نأ املاط ،ةرادإلا طاشX نع ةمجانلا رطاخملل

 ساسأ§ رطا´oا ة9رظن دامتعا نأشÅ ،ھقفلا ةيبلاغ ن`ب دقعنم قافتالا نا§ اذ⁄و

 ةيلوؤسمل ساسأ§ اÄ™لع دانóسالا نأشÅ فلتخا ھقفلا ضعÅ نإف ،ة9رادإلا ةيلوؤسملا مايقل

 امن©ب ،اîلامعإ ھنم بناج ديأ ثيح ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا

 .رخآ ق9رف كلذ ضراع

Åلا دعóع دامتعالا نأب ميلسòô اë´نع ةلودلا ةيلوؤسم ر9رقتل ساسأ§ ،أط 

 ةلباقلا C`غ لئاسملا نم دعr ،ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلاب Iûت¶ي يذلا يطايتحالا لاقتعالا

 الداع ارمأ ىقبي ،رطا´oا ة9رظن òôع اîس©سأت نإف ،افلس ھحرش مت ام بسحب لامعإلل

 يذلا درفلا نأ رابتعاب ،اياÿÑلا فاصنإ òôع دعاسr نأ ھنأش نمو ،C`بك دح ô∑إ الوبقمو

 ھيضتقت ام قفو اÄ™ف فرصتي يlل ،ھيف ش©عr يذلا عمتopا ˇëاصل ھت9رح نع لزانóي

 
 ةسارد ،ض3وعتلا ءاضق ،اôiاطلس لامعأ نع ةلودلا ةيلوؤسم" ،يراس قيفش =mروج :رظنأ عوضوملا اذs لوح 6Üكأ عسوتلل -29

 .اiˆلي امو 273 ةحفصلا ،2002 ،ةرsاقلا ،ةيjرعلا ةض4iلا راد ،ةسداسلا ةعبطلا ،"ةنراقم
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 ،ھنع ةجتانلا رارضألا نع ديحولا لوؤسملا نو9lو ،ةيص´’لا ھتيلوؤسم بتر9و ،فظوملا

  .27صا´ëا ھلام نم ض9وعتلا ءادأب مزل9و

 نع ةيلوؤسملا ر9رقتل اÄ™لع دانóسالا نكمي ùûلا سسألا نمض نم 4kلصملا أط´ëا دعèو      

 نع ةلوؤسم ةلودلا BCتعا ن`ح ،Xƒ≈ûرفلا عرشملا ھسرك ام اذL لعلو ،ةيئاضقلا ءاطخألا

 بجومب ،ةلادعلا راfن%و ميسhiا أطhvا ùûلاح jk ءاضقلا قفرمل بيعملا C`سلا

 رارضألا نع ةيلوؤسملا موقت ال مث نمو ،28يåاضقلا ميظنتلا نوناق نم 1-141لصفلا

 .يåاضقلا قفرملا بناج نم أط´ëا ءافتنا لاح jk ةيئاضقلا لامعألا نع ةبتßCملا

 نع ض9وعتلا أدبمل ھميظنت ن`ح ،فقوملا تاذ Ëªبóي مل Xƒ≈ûرفلا عرشملا نأ C`غ

 ةبتßCملا رارضألا نع ةيلوؤسملا مايق ةيناlمإل رشr مل ثيح ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا

 لعف انسح ھلعلو ،ةلأسملا هذL لايح تمصلا مßïلا لب ،يقفرملا وأ 4kلصملا أط´ëا òôع ھنع

 ىقبي ùûلاو ،ةصت´oا ةيئاضقلا ةطلسلا نع ةرداصلا لاقتعالا تارارق ةيصوصخ رابتعاب

 .ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلاب تãÄنا ولو ،ةرو§ذملا تارارقلا ذاختا ن`ح اyÄطخ تابثإ بعصلا نم

 òôع ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا س©سأت ة;وعصل رظنلا;و كلذل

 ة9رظن òôع اîس©سأت ا9رورض نا§ ،4kلصملا أط´ëا وأ ،تابثإلا بجاولا û≈÷´’لا أط´ëا

 ،اياÿÑلاو عمتopا ةÂÑصم ةيامح jk قëÑا ن`ب نزاوتلا نم عون نامض jk ةبغر ،رطا´oا

  .ھتءارب وأ ھتعÅاتم مدعÛ≈û Åقي ٌرارق ھتدئافل ردص يذلا ايطايتحا لقتعملا قوقح ةيامحو

 

 
 ةحفصلا ،قباس عجرم ،لوألا ءز6Àا ،"ةنراقم ةسارد ،ي.رغملا عêرشãلا => ي:اضقلا أط67ا " ،Híeورعل ءا3ركز :رظنأ 6Üكأ عسوتلل - 27

353. 

 بجومب =lلأ يذلاو ،ي:اضقلا ميظنتلا نوناق نم 1-781 لصفلا Zíéتقمب ةمظنم تنا} ةيلوؤسملا هذs نأ o∆إ ةراشإلا ردجت 28

  .2006 وينوي 8 خ3راتب ،2006 -673 مقر رمألا بجومب ،ي:اضقلا ميظنتلا نوناق نم 1-141 لصفلا
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 رطاv@ا ساسأ ÑÖع ضjوعتلا :ةيناثلا ةرقفلا

 عèرسلاو دياßïملا لامعتسالا ô∑إ ا�Äوëpو،ةثيدëÑا ةرادإلا طاشX عاسéا مLاس

 ùûلاو ،رارضألا ضعبل دارفألا ضرعé ةبسX دعاصت jk ،ةC`ط´ëا تالآلاو ةروطتملا ةزîجألل

  .ض9وعتلاب اBCLج ن`عتي

 قÂÑت دق ùûلا رارضألا حالصإ فدÄ∫ ،ض9وعتلا اذòô Lع لوصëÑا ة;وعصل ارظنو 

 ة9رظن Ëûبت مت ،اÄ#ناج نم أطخ توبث رذعتل ،ةعورشملا ةرادإلا تافرصت ءارج دارفألاب

 رداص أطخ دوجو اîمايقل مزلتسé ال ùûلاو ،رارضألا هذL نع ةلودلا ةلءاسمل ةيلآ§ رطا´oا

 ،ةرادإلا لمع ن`;و ھن©ب ةي…بسلا ةقالعو ررض دوجو يفكي لب ،ة9رادإلا اîقفارم ىدحإ نع

 ةعامëpا لمحت òôع موقي يذلاو ،ةماعلا ءابعألا مامأ دارفألا ةاواسم أدبمل اعبت كلذو

 .29مëÑîاصم ةمدخ فدÄ∫ مت كلذ نأ املاط ،ةرادإلا طاشX نع ةمجانلا رطاخملل

 ساسأ§ رطا´oا ة9رظن دامتعا نأشÅ ،ھقفلا ةيبلاغ ن`ب دقعنم قافتالا نا§ اذ⁄و

 ةيلوؤسمل ساسأ§ اÄ™لع دانóسالا نأشÅ فلتخا ھقفلا ضعÅ نإف ،ة9رادإلا ةيلوؤسملا مايقل

 امن©ب ،اîلامعإ ھنم بناج ديأ ثيح ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا

 .رخآ ق9رف كلذ ضراع

Åلا دعóع دامتعالا نأب ميلسòô اë´نع ةلودلا ةيلوؤسم ر9رقتل ساسأ§ ،أط 

 ةلباقلا C`غ لئاسملا نم دعr ،ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلاب Iûت¶ي يذلا يطايتحالا لاقتعالا

 الداع ارمأ ىقبي ،رطا´oا ة9رظن òôع اîس©سأت نإف ،افلس ھحرش مت ام بسحب لامعإلل

 يذلا درفلا نأ رابتعاب ،اياÿÑلا فاصنإ òôع دعاسr نأ ھنأش نمو ،C`بك دح ô∑إ الوبقمو

 ھيضتقت ام قفو اÄ™ف فرصتي يlل ،ھيف ش©عr يذلا عمتopا ˇëاصل ھت9رح نع لزانóي

 
 ةسارد ،ض3وعتلا ءاضق ،اôiاطلس لامعأ نع ةلودلا ةيلوؤسم" ،يراس قيفش =mروج :رظنأ عوضوملا اذs لوح 6Üكأ عسوتلل -29

 .اiˆلي امو 273 ةحفصلا ،2002 ،ةرsاقلا ،ةيjرعلا ةض4iلا راد ،ةسداسلا ةعبطلا ،"ةنراقم
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 زواجت  امل ةأرëpا نم عونب  ھيلحت عم ،هاجتالا تاذ jk يlيÂpبلا  عرشملا بLذو

 BCتعاو  ،رطا´oا ة9رظن òôع رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم س©سأت

 نم ةسما´ëا ةداملا ھترقأ امل فلاخم لlشÅ ،لقتعملا ة9رح بلس درجمب ققحتي اLداقعXا

 ،BC 1950نون 4 خ9راتب ةرداصلا ،تا9رëÑاو ناسXالا قوقح ةيامëÑ ةي;وروألا ةيقافتالا

 ذختملا لاقتعالا رارق نأ ت…ث اذإ k∑اتلا;و ،1973 سرام 13 خ9راتب  رداصلا نوناقلا  بجومب

jk تنا دق درفلا قحIª Åاتملا مدعÅلا وأ ةعBCي ،ةءاlاقحم نو jk اëÑع لوصòô éض9وع 

   .ھمدع نم ررضلا توبث نع رظنلا ضغD ةلودلا ھلمحتت

 ةيلوؤسم مايقل ساسأ§ ،رطا´oا ةركف Ëûبت òôع لمع يرئازëpا عرشملا نأ امك

 دوجو ت…ثي مل ولو يأ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نم ررضت نم ض9وعé نع ةلودلا

 رركم 137 ةداملا نومضم بسحب ،لاقتعالاب ترمأ ùûلا ةيئاضقلا ةëpîا فرط نم أطخ

 .ةيئازëpا ھتاءارجإ نوناق نم

 رطاv@ا ساسأ ÑÖع ضjوعتلا مكحت ãxلا ةينوناقلا طباوضلا :ةثلاثلا ةرقفلا

 jk يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا نأشÅ مدقتملا يXوناقلا عضولا نا§ اذإ

Åرفك ،ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعXو اس;Âpيlاو اëpي ،رئازóمإ حيlررضتملا لوصح ةينا 

 نكمي ةددحم طباوض قفو لب قلطم لlشÅ متي ال كلذ نإف ،ةلودلا ھلمحتت ض9وعòô éع

 :òkي اميف اîلامجإ
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 òôع لوصëÑا ھل حيóت ةينوناق ةيلآ نم ھنيكمت كلذ لباقم jk ضرفي ،ةلادعلا ئدابم

éع مت دق ھت9رحب ساسملا نأ ت…ث اذإ ،يونعمو يدام ض9وعòô غ وحن`C مBCثودحو ،ر 

 ùûلا ةيئاضقلا ةطلسلا بناج نم أطخ دوجو تابثإ ô∑إ ةجاح نود ،كلذ ءارج ررض

 ةاواسملا أدبم وأ ،رطا´oا ة9رظن راطإ jk لاëÑا ةعيبطب جردني اذLو ،لاقتعالا رارق تذختا

 ةايëÑا عفانم مامأ عمتopا دارفأ ةفا§ يواسòô éع موقي يذلا ،ةماعلا فيلاlتلا مامأ

 .ækامتجالا ماظنلا اîمزلتسùû rلا فيلاlتلاو تابجاولاو ةماعلا

 تعفد ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا اياÑ˛ فاصنإ jk رطا´oا ة9رظن ةيمLأو

 ،ھنع ةبتßCملا رارضألا نع ض9وعتلا ةيناlمإ حيóي يXوناق صن دامتعا ô∑إ Xƒ≈ûرفلا عرشملا

 لقتعملا ة9رح بلس درجمب ققحتت نأ نكمي ùûلا ،رطا´oا ةركف òôع ھقاقحتسا سسأو

 .ھتعÅاتم مدعÅ وأ ھتءاBCب Û≈ûقي يåاñÄ يåاضق ررقم رودص مث ،نمزلا نم ةدم

 لمحتب ةلودلا ،ةيئانëpا تاءارجإلاب قلعتملا نوناقلا نم 149 لصفلا مزلأ اذكLو 

 ررض لوصح توبث لاح jk ،رBCم C`غ لlشÅ ايطايتحا لقتعا نم ل§ ض9وعé ةيلوؤسم

 .لاقتعالا اذL ءارج

 ùûلا تايضتقملاب ،ةيئانëpا تاءارجإلا نوناق تلاط ùûلا 30تاليدعتلا تظفتحا دقو

 ض9وعتلا ءادأ ةلودلا لمحت òôع ھنم 150 لصفلا jk صنلا عم ،149 لصفلا اÄ≠مضت

 غلبملا òôع عوجرلا قحب اîظافتحا عم ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا ةيÿÑل ھب موoÑlا

Åاش وأ ،ةين ءوسLاب…س كلذ نا§ اذإ ،روزلا د jk اقلا نود ،ض9وعتلا بلاط لاقتعاı≈û 

 .لاقتعالا رارق ردصم

 
30-  sنجد 30 خ3راتب ،2000 -1354 مقر نوناقلا بجومب تلخدأ تاليدعتلا هذáÜ 2000. 
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 زواجت  امل ةأرëpا نم عونب  ھيلحت عم ،هاجتالا تاذ jk يlيÂpبلا  عرشملا بLذو

 BCتعاو  ،رطا´oا ة9رظن òôع رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم س©سأت

 نم ةسما´ëا ةداملا ھترقأ امل فلاخم لlشÅ ،لقتعملا ة9رح بلس درجمب ققحتي اLداقعXا
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jk تنا دق درفلا قحIª Åاتملا مدعÅلا وأ ةعBCي ،ةءاlاقحم نو jk اëÑع لوصòô éض9وع 

   .ھمدع نم ررضلا توبث نع رظنلا ضغD ةلودلا ھلمحتت

 ةيلوؤسم مايقل ساسأ§ ،رطا´oا ةركف Ëûبت òôع لمع يرئازëpا عرشملا نأ امك

 دوجو ت…ثي مل ولو يأ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نم ررضت نم ض9وعé نع ةلودلا

 رركم 137 ةداملا نومضم بسحب ،لاقتعالاب ترمأ ùûلا ةيئاضقلا ةëpîا فرط نم أطخ

 .ةيئازëpا ھتاءارجإ نوناق نم

 رطاv@ا ساسأ ÑÖع ضjوعتلا مكحت ãxلا ةينوناقلا طباوضلا :ةثلاثلا ةرقفلا

 jk يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا نأشÅ مدقتملا يXوناقلا عضولا نا§ اذإ

Åرفك ،ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا ضعXو اس;Âpيlاو اëpي ،رئازóمإ حيlررضتملا لوصح ةينا 

 نكمي ةددحم طباوض قفو لب قلطم لlشÅ متي ال كلذ نإف ،ةلودلا ھلمحتت ض9وعòô éع

 :òkي اميف اîلامجإ
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 òôع لوصëÑا مدع ô∑إ يدؤي ررضلا اذL ءافتنا نأ Ëûعr ام ،ةيمLألا نم ةجرد òôعو

éض9وع. 

 Lرفلا عرشملا هان…ت ھجوتلا اذXƒ≈û تاءارجإلا نوناق نم149لصفلا بجومب 

 .32يرئازëpا ةيئازëpا تاءارجإلا نوناق نم رركم 137 ةداملا اذكو ،ةيئانëpا

 ضßCفي ررضلا نأ املاط ،ةلادعلاو ةيعوضوملاب مسóي ال طرشلا اذL نأ ودب9و

 مدعIû Åت¶ي يذلا ،رBCملا C`غ لاقتعالا رارق بجومب ،ة9رëÑا نم نامرëÑا درجمب ھلوصح

 لعلو ،ض9وعتلا òôع لوصÂÑل ساسأ§ ررضلا داعبóسا Û≈ûتقي امم ،ةءاBCلا وأ ةعÅاتملا

Lبلا عرشملا هان…ت ھجوتلا اذÂpيlءارج ررض لوصح توب„ب ض9وعتلا نرقي مل ثيح،33ي 

 ام ص´∆ عاديإ درجمب اقحتسم ض9وعتلا اذBC Lتعا لب ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا

  .ھتءاBCب وأ ھتعÅاتم مدعÅ اقحال ح9رصتلا مث ،نflpلا jk ةنيعم ةدمل

 لقتعملا لوص34ëÑ،يåان„تسالاو ميسëpا ررضلا طرشr دعr مل Xƒ≈ûرفلا عرشملا نأ امك

Åشlغ ل`C مBCع رòô éلا تاليدعتلا  بجومب ،ض9وعùû ع تلخدأòô نوناق نم 149 لصفلا 

 ص´’لا لاقتعاب ققحتي يذلاو ،35درopا ررضلاب طقف دتعr حبصأ ذإ ،ةيئانëpا ھتاءارجإ

  .ھتءاBCب وأ ھتعÅاتم مدعÅ ح9رصتلا دعÅ  ھنع جارفإلاو ،ةنيعم ةدم

 
 لالخ رáÜم Ü¬غ تقؤم سÚح لحم نا} يذلا صu7لل ض3وع˘ حنمي نأ نكمي" :=nي ام ةداملا هذs نم o∆وألا ةرقفلا => ءاج - 32

 ."اë{متمو اتباث اررض سfgôا اذò ھب قfgأ اذإ ةءاáÜلاب وأ ةع≠اتملل ھجو الأب Zíéق ي:اi< رارق رودصب ھقح => تi~نا ةيئازج ةع≠اتم

 ثيح رáÜملا Ü¬غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض3وعتلاب قلعتملا نوناقلا نم 27 لصفلا نم o∆وألا ةرقفلا حوضوب ھيلإ تراشأ ام كلذ -33

   :اiˆف ءاج

 Un droit à réparationest ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles 

avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955. 

 ،ةيئان6Àا تاءارجإلا نوناق نم 149 لصفلا تايضتقم ليدع˘ لالخ نم ،ھتلادع مدعل طرشلا اذs نع Xëíeرفلا عرشملا عجارت -34

  .2006 وينوي 8 => خرؤملا 2006 – 673 مقر رمألا بجومب

 :=nي ام هالعأ ھيلإ راشملا نوناقلا بجومب ھيلع لخدأ يذلا ليدعتلل اقبط 149 لصفلا => ءاج-35
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 31ھب �x$قملا رمألا ةوق ةءاlmلا وأ ةعDاتملا مدع�x D”اقلا ررقملا ةزايح :الوأ

rاقلا رارقلا ةزايح أدبم دعı≈û Åاتم مدعÅلقتعا يذلا ص´’لا ةءارب وأ ةع 

 لعلو ،ض9وعتلا òôع ھلوصëÑ ايساسأو ا9رLوج اطرش ،ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل ،ايطايتحا

Lا تاءارجإلا نوناق نم 149 لصفلا ةحارص هرقأ ام اذëpرفلا ةيئانXƒ≈û، 137 ةداملا اذكو 

 هاجتالا سفن jk يlيÂpبلا عرشملا بLذو ،يرئازëpا ةيئازëpا تاءارجإلا نوناق نم رركم

  .1973 سرام 13 خ9راتب رداصلا نوناقلا نم 28و 27 ن`لصفلا بجومب

 نوناقلل اقبط مت دق يطايتحالا لاقتعالا نوكي نأ :ايناث

 jk يطايتحالا لاقتعالا نم ررضتملا ض9وعjk é ةلودلا ةيلوؤسم داقعXا بلطتي

 ةمظنملا تاءارجإلل اقفو ذختا دق لاقتعالا رارق نوlي نأ ،ةءاBCلا وأ ةعÅاتملا مدع ùûلاح

 رادصإ ءانثأ نوناقلا نع جورخ ل§ نأ Ëûعr ام وLو ،ةيئانëpا تاءارجإلا نوناق بجومب

 وأ ،ةماعلا ةباينلا ı≈ûاق وأ ،قيقحتلا ı≈ûاقل ةيص´’لا ةيلوؤسملا بتري لاقتعالا رارق

 حوضوب ھيلإ راشأ ام اذL لعلو .رارقلا اذL لثم ذاختا نوناقلا اîل حاتأ ةيئاضق ةîج يأ

  .Xƒ≈ûرفلا ةيئانëpا تاءارجإلا نوناق نم 149 لصفلا

 ررض ثودحب يطايتحالا لاقتعالا نع ضjوعتلا طÅر :اثلاث 

 نإف ،ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل ةعÅاتملا مدع وأ ةءاBCلاب ı≈ûاقلا ررقملا ةزايح بناج ô∑إ

 اميسج اررض ةيÿÑلاب لاقتعالا قÂÑي نأ مزلتسr ،لاوحألا هذjk L ض9وعتلا قاقحتسا

 
 كلذب حبصي ،ةيداعلا ~{غو ةيداعلا نعطلا قرط ھيف تذفنoسا يذلا يjاضقلا مكfgا نأ ،ھب ab`قملا رمألا ةوقب دصقي -31

 .ءاضقلا مامأ ديدج نم عاêëلا رشé ةداعإ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الو ،ھتلاح áàع ذيفنتلل الحمو ةقيقÉgل اناونع

 .اiˆلي امو 491 ةحفصلا ، قباس عجرم ، "ي:ان6Àا مك6õا => أط67ا ةبئاش " ،رماع وبأ ي}ز :رظنأ عوضوملا اذs لوح 6Üكأ عسوتلل

EL Mostapha Mansour : « La réparation des préjudices causés aux victimes d’erreur judiciaire », Al milaf, revue 

juridique, n 14 ,2009, page 5. 
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 ضعòô Åع صنلاب ءافتكالاو ،)لوألا بلطملا( ةيلوؤسملا هذL ميظنت نع ھماepإ

  ةنادإلا تاررقم ةعجارمو ةاضقلا ةمصاخم لاوحأ jk ،اÄ™لع عقت ùûلا تاءان„تسالا

 أط´ëا نع ض9وعتلا ميظنت عم ùªح اسركم لظ رمألا اذLو ،)يèاثلا بلطملا ( ةئطا´ëا

  .38روتسدلا نم 122 لصفلا بجومب يåاضقلا

 

 نوناقلا ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا ميظنت ةيدودحم :لوألا بلطملا

 ي›رغملا

 
 ."ةلودلا ھلمحتت ض3وع˘ noع لوص6õا ي:اضق أطخ نم ررضت نم لQل قحي " :ھنأ noع روتسدلا نم 122 لصفلا صني38

sةيلودلا قيثاوملا ھترقأ امل اعبت ءاج ي:اضقلا أط67ا نع ض3وعتلل يروتسدلا ميظنتلا اذ Ûiلاو صوص67ا اذde 4م ركذنiا:  

 وأ فـيقوت ةيõـn ناـ} ص7ـÙ لـQل " :ھـنأ oـnع 9 ةداـملا =ـ> صـن يذـلا 1966 ةنـسل ةيـسايسلاو ةـيندملا قوق6õاب صا67ا =∆ودلا د'علا -

 ."ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا يXوناق Ü¬غ لاقتعا

 اذـs لـطبأ مـث ،ةـم3رجب ھـنيدي ي:اـi< مـكح اـم ص7ـo Ùـnع ردـص دـق نوـQي ن¬ـح ":=nي ام د'علا تاذ نم 14 ةداملا نم 6 ةرقفلا تفاضأو

 أـــطخ عوـــقو oـــnع عطاـــقلا ليلدـــلا لـــمحت ،فاـــشãكالا ةـــثيدح ةـــعقاو وأ ةدـــيدج ةـــعقاو ساـــسأ oـــnع ھـــنع صاـــخ وـــفع ردـــص وأ ،مـــك6õا

 اـــيئزج وأ اـــيل} لـــمحتي ھـــنأ تـــÚثي مـــل اـــم ،نوناـــقلل اـــقفو ،ةـــنادإلا كـــلت ةـــجيãن باـــقعلا ھـــب لزـــنأ يذـــلا ص7ـــuلا ض3وـــع˘ بـــجوتي ،ي:اـــضق

 ."بسانملا تقولا => ةلو'öÀا ةعقاولا ءاشفإ مدع نع ةيلوؤسملا

 .ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا noع صن يذلا 1984 ةنسل ةيjوروألا ةيقافتالل ع≠اسلا لو}وتáÜلا-

 ةــــلودلا ماCــــÖلا oــــ∆إ ةراــــشإلا ،1953 ةنــــس اــــمور =ــــ> دــــقعنملا تاــــjوقعلا نوناــــقل سداــــسلا =∆ودــــلا رمتؤــــملا نــــم 17 ةيــــصوتلا تنمــــضت اــــمك

 .فسعتلا ةفص بسãكا لاقتعالا نأ o∆إ Ü¬ش˘ فورظلا تنا} اذإ ،رsاظ ي:اضق أطخ باQترا ةلاح => ايطايتحا لقتعملا ض3وعتب

 وأ يفـسع˘ لاـقتعا وأ فـيقوت ةيõـn نا} صÙ7 لQل " :ھنأ noع 16 ةداملا => صن يذلا 1977 ةنسل ناسXالا قوق6õ ي.رعلا قاثيملا -

 " ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا يXوناق Ü¬غ

 مـكح ردـص اذإ" :ھـنأ oـnع 3 ةداـملا => صن يذلا 1984 ةنسل ةيساسألا تا3ر6õاو ناسXالا قوقح ةيامح ةيقافتا نم 7 مقر لو}وتáÜلا -

 فاـــشoكا ساـــسأ àـــáع وفعلاـــب رارـــق ھfgاـــصل ردـــص وأ ،دـــع¨ اـــميف ةـــنادإلا هذـــò تـــضقن مـــث ،ةـــيئانج ةـــمßرج ,ـــ¶ ص§ـــ£ ةـــنادإب يjاـــ°†

اعطق دكؤت ةعقاول ديدج
ً

 ،ھـتنادإب مـكfgا ةـجيoن ةـ∫وقعلا نـم ررـضت يذـلا ص§ـπلا ضßوـع∑ بـجي ،لدـعلا ةـماقإ ,¶ أطخ دوجو 

اــقبط كــلذو
ً

 تــقولا ,ــ¶ ةــلوΩæøا ةــعقاولاب ءاــضفإلا مدــع نأ àــáع ليلدــلا مــقي مــل اــم ،ةــلودلا ,ــ¶ لــمعلا ھــيلع ىرــج اــمل وأ نوناــقلل 

اعجار نا¿ بسانملا
ً

ايل¿ ھيلإ 
ً

ايئزج وأ 
ً

". 

 =ــ> تــصن 1950 ةنــس اــمور =ــ> اــiˆلع عــقوملاو ،اــjوروأ ســلجم قاــطن =ــ> ةيــساسألا تاــ3ر6õاو ناــسXالا قوــقح ةــيام6õ ةــيjوروألا ةــيقافتالا-

 ,ـــ¶ ي»وـــجو قـــح ةداـــملا هذـــò ماـــ¬حأل فلاـــخم زـــƒæ وأ ضبـــق ةيgـــ√ ناـــ¿ نـــم لـــ¬ل ":ھـــنأ oـــnع ةـــسما§fا ةداـــملا نـــم ةـــسما§fا ةرـــقفلا

 ".ضßوعتلا
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 لاقتعالا رارضأ نع ضjوعتلا نم نLيÅرغملا ءاضقلاو نوناقلا فقوم :يèاثلا ثحبملا

 يطايتحالا

 اîل ùûلا ةيئاضقلا ةÂpîل حيóت ùûلا تاءارجإلا نمض نم دعr يطايتحالا لاقتعالا

 قيقحتلا ةßCف لالخ نflpلاب ،ام ةم9رج باlتراب مøÄا ص´∆ ل§ عاديإ 36،هذاختا ةيحالص

 انامض كلذو ،انوناق ةمظنملا طباوضلا قفو ھتمكاحم Iûت¶ت نأ ô∑إ وأ ،اîضعÅ وأ اîل§

ëÑس نس`C او قيقحتلا تاءارجإoÑةمكا. 

 نم ھنع جت¶ي ام عم ،صا´∆ألا ة9رحب رشابم ساسم òôع يوطني وîف Ëªعملا اذÄ∫و

 وذ ءارجإ هرابتعا ô∑إ تاعèرشóلا ةيبلاغ تîجتا كلذل ،نايس¶لاب اÄ™ط بعصي راثآ

 رفاوت مدع لاح jkو ،ةرورضلا دنع الإ ھيلإ ءوÂpلا نكمي ال ثيح ،ةيئان„تسا ةعيبط

 ب…سÅ رمألاب Ëûعملا ةîجاوم jk اLرفوت لاح jk اîلامعإ ىودج مدعل وأ ،ىرخأ لئادب

 .ةمكاoÑا وأ قيقحتلا وأ ثحبلا تاءارجإل ھتلقرع توبثل وأ ،ھتروطخ

 نكمي ال ،ايئان„تسا اC`بدت يطايتحالا لاقتعالا نم لعج دق يÁرغملا عرشملا نا§ اذ⁄و

 دëÑا عطتسr مل كلذ نإف ،37ىوصقلا ةرورضلا دنعو  ،دودëÑا قيضأ jk الإ ھيلإ ءوÂpلا

 عم ةصاخ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملاب قلعتملا لدëpا نم

 
"Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, 

la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une 

décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale 

du préjudice moral et matériel que lui a causé cette detention." 

 1íeاقو ،ةماعلا ةباينلا 1íeاق فرط نم ي.رغملا ةيئان6Àا ةرطسملا نوناقل اقفو هذاختا نكمي ءارجإ وs يطايتحالا لاقتعالا -36

 .تايان6Àا ةفرغ سîئرو ،ةيحن6Àا ةفرغلاو ،قيقحتلا

 دـيدعلا رادـصإ لالـخ نـم يطايتحالا لاقتعالا ديشرت عوضومل اi~بكاوم راطإ => ةماعلا ةباينلا ةسائر ةسسؤم ھتسرك ام اذs لعل - 37

 :ا4iم ركذن عوضوملا اذs لوح تا3رودلا نم

  .2019 رياني 29 خ3راتب ةماعلا ةباينلا سîئر نع ةرداصلا ،ع ن ر /س 5 ددع ة3رودلا 

  .áÜ .2018نون 15 خ3راتب ةماعلا ةباينلا سîئر نع ةرداصلا ع ن ر/ س 44 ددع ة3رودلا
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 ضعòô Åع صنلاب ءافتكالاو ،)لوألا بلطملا( ةيلوؤسملا هذL ميظنت نع ھماepإ

  ةنادإلا تاررقم ةعجارمو ةاضقلا ةمصاخم لاوحأ jk ،اÄ™لع عقت ùûلا تاءان„تسالا

 أط´ëا نع ض9وعتلا ميظنت عم ùªح اسركم لظ رمألا اذLو ،)يèاثلا بلطملا ( ةئطا´ëا

  .38روتسدلا نم 122 لصفلا بجومب يåاضقلا

 

 نوناقلا ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا ميظنت ةيدودحم :لوألا بلطملا

 ي›رغملا

 
 ."ةلودلا ھلمحتت ض3وع˘ noع لوص6õا ي:اضق أطخ نم ررضت نم لQل قحي " :ھنأ noع روتسدلا نم 122 لصفلا صني38

sةيلودلا قيثاوملا ھترقأ امل اعبت ءاج ي:اضقلا أط67ا نع ض3وعتلل يروتسدلا ميظنتلا اذ Ûiلاو صوص67ا اذde 4م ركذنiا:  

 وأ فـيقوت ةيõـn ناـ} ص7ـÙ لـQل " :ھـنأ oـnع 9 ةداـملا =ـ> صـن يذـلا 1966 ةنـسل ةيـسايسلاو ةـيندملا قوق6õاب صا67ا =∆ودلا د'علا -

 ."ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا يXوناق Ü¬غ لاقتعا

 اذـs لـطبأ مـث ،ةـم3رجب ھـنيدي ي:اـi< مـكح اـم ص7ـo Ùـnع ردـص دـق نوـQي ن¬ـح ":=nي ام د'علا تاذ نم 14 ةداملا نم 6 ةرقفلا تفاضأو

 أـــطخ عوـــقو oـــnع عطاـــقلا ليلدـــلا لـــمحت ،فاـــشãكالا ةـــثيدح ةـــعقاو وأ ةدـــيدج ةـــعقاو ساـــسأ oـــnع ھـــنع صاـــخ وـــفع ردـــص وأ ،مـــك6õا

 اـــيئزج وأ اـــيل} لـــمحتي ھـــنأ تـــÚثي مـــل اـــم ،نوناـــقلل اـــقفو ،ةـــنادإلا كـــلت ةـــجيãن باـــقعلا ھـــب لزـــنأ يذـــلا ص7ـــuلا ض3وـــع˘ بـــجوتي ،ي:اـــضق

 ."بسانملا تقولا => ةلو'öÀا ةعقاولا ءاشفإ مدع نع ةيلوؤسملا

 .ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا noع صن يذلا 1984 ةنسل ةيjوروألا ةيقافتالل ع≠اسلا لو}وتáÜلا-

 ةــــلودلا ماCــــÖلا oــــ∆إ ةراــــشإلا ،1953 ةنــــس اــــمور =ــــ> دــــقعنملا تاــــjوقعلا نوناــــقل سداــــسلا =∆ودــــلا رمتؤــــملا نــــم 17 ةيــــصوتلا تنمــــضت اــــمك

 .فسعتلا ةفص بسãكا لاقتعالا نأ o∆إ Ü¬ش˘ فورظلا تنا} اذإ ،رsاظ ي:اضق أطخ باQترا ةلاح => ايطايتحا لقتعملا ض3وعتب

 وأ يفـسع˘ لاـقتعا وأ فـيقوت ةيõـn نا} صÙ7 لQل " :ھنأ noع 16 ةداملا => صن يذلا 1977 ةنسل ناسXالا قوق6õ ي.رعلا قاثيملا -

 " ض3وع˘ noع لوص6õا => ق6õا يXوناق Ü¬غ

 مـكح ردـص اذإ" :ھـنأ oـnع 3 ةداـملا => صن يذلا 1984 ةنسل ةيساسألا تا3ر6õاو ناسXالا قوقح ةيامح ةيقافتا نم 7 مقر لو}وتáÜلا -

 فاـــشoكا ساـــسأ àـــáع وفعلاـــب رارـــق ھfgاـــصل ردـــص وأ ،دـــع¨ اـــميف ةـــنادإلا هذـــò تـــضقن مـــث ،ةـــيئانج ةـــمßرج ,ـــ¶ ص§ـــ£ ةـــنادإب يjاـــ°†

اعطق دكؤت ةعقاول ديدج
ً

 ،ھـتنادإب مـكfgا ةـجيoن ةـ∫وقعلا نـم ررـضت يذـلا ص§ـπلا ضßوـع∑ بـجي ،لدـعلا ةـماقإ ,¶ أطخ دوجو 

اــقبط كــلذو
ً

 تــقولا ,ــ¶ ةــلوΩæøا ةــعقاولاب ءاــضفإلا مدــع نأ àــáع ليلدــلا مــقي مــل اــم ،ةــلودلا ,ــ¶ لــمعلا ھــيلع ىرــج اــمل وأ نوناــقلل 

اعجار نا¿ بسانملا
ً

ايل¿ ھيلإ 
ً

ايئزج وأ 
ً

". 

 =ــ> تــصن 1950 ةنــس اــمور =ــ> اــiˆلع عــقوملاو ،اــjوروأ ســلجم قاــطن =ــ> ةيــساسألا تاــ3ر6õاو ناــسXالا قوــقح ةــيام6õ ةــيjوروألا ةــيقافتالا-

 ,ـــ¶ ي»وـــجو قـــح ةداـــملا هذـــò ماـــ¬حأل فلاـــخم زـــƒæ وأ ضبـــق ةيgـــ√ ناـــ¿ نـــم لـــ¬ل ":ھـــنأ oـــnع ةـــسما§fا ةداـــملا نـــم ةـــسما§fا ةرـــقفلا

 ".ضßوعتلا
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 C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ض9وعتلا ميظنت نع يÁرغملا عرشملا ماep⁄و 

 ةيلوؤسملا أدبمل ةضفارلا ةيئاضقلاو ةيîقفلا تاLاجتالاب هرثأت ô∑إ ساسألاب عجري ،رBCملا

 نم عونلا اذÄ∫ فاßCعالا نو§ òôع اîلمجم jk دنóسé تنا§ ùûلاو ،ةيئاضقلا لامعألا نع

 غلابمب ةلودلا ةن9زخ لاقث⁄و ،ةلادعلا C`س ةلقرع ô∑إ يدؤي نأ ھنأش نم ةيلوؤسملا

 .ةيÿÑلا ةدئافل اÄ∫ موoÑlا 41ض9وعتلا

 يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا مدع نم ءانÀتسالا :ةيناثلا ةرقفلا

 لامعألا نع ةيلوؤسملا أدبمب رقت ùûلا تاءان„تسالا ضعÅ يÁرغملا عرشملا عضو

 jk اساسأ كلذ òôجت9و ،ةماعلا ةباينلا ةاضقو قيقحتلا ةاضق لامعأ كلذ jk امب ،ةيئاضقلا

 .)ايناث( ةئطا´ëا ةنادإلا تاررقم ةعجارمو ،)الوأ( ةمصا´oا

 ةمصاv@ا :الوأ

éا دعo´لا ةينوناقلا تايلآلا نم42 ةمصاùû إ يمرت∑ô ا ةاضق ةلءاسم رارقإëÑمك، 

 اîضرفي ùûلا تايضتقملاب مîلالخإ لاح jk ،ةيص´∆ ةفصب ةماعلا ةباينلا ةاضقو

 حيجرت لالخ نم ،ةعورشم C`غ ةيفيكب اÄ≠م لينلاو ،ن`ضاقتملا قوقحب ثبعلاو ،مÄ#صنم

 لئاسو لامعتساب كلذو ،ةيص´∆ ˇëاصمو برآم قيقحت ةيغÅ ،رخآلا نع مLدحأ ةÂÑصم

 .43 ةلادعلا راlنإ لالخ نم وأ ،ردغ وأ شغ باlتراب وأ ةيس©لدت وأ ةيلايتحا

 
 ةيئاـــضق ةـــماQح لـــجأ نـــم ،يطاـــيتحالا لاـــقتعالا ماـــظنل ةـــيقوق6õاو ةيداـــصتقالا ةـــفلQتلا " ،فادـــحأ دـــمحم :راـــطإلا اذـــs =ـــ> رـــظنأ -41

 .131و 130 ةحفصلا ،قباس عجرم ،ةديشر

 ،لوألا ددـعلا ،ي:اـن6Àا ءاـضقلا ةـلجم ،"ةـيعامتجالا ةـلادعلا قـيقحتل ةـيلآ} رÜـáملا Ü¬غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض3وعتلا" :=∆اف لالع -

 .65 ةحفصلا ،o، 2015∆وألا ةنسلا

 عجرم ، يXاثلا ءز6Àا ،"ةنراقم ةسارد ،ي.رغملا عêرشãلا => ي:اضقلا أط67ا" ،Híeورعل ءا3ركز :عجار ةمصاö7ا لوح 6Üكأ عسوتلل42-

 .580 ةحفصلا ،قباس

 وأ تالاقملا => تبلا ضفر اذإ ةلادعلل اركنم 1íeاقلا áÜتع« ":=nي امب ةلادعلا راQنإ ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 392 ةداملا تفرع-43

 ." ةسل6Àا => ا4iييع˘ لولح دع≠ ةزsا6Àا اياضقلا => ماQحألا رادصإ لمsأ
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 C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا ن`نقت مدع وحن يÁرغملا عرشملا ھجتا

 ةرقفلا( ةي;رغملا ن`ناوقلا مLأل اردصم دعr يذلا ،Xƒ≈ûرفلا عرشملا ھلعف ام فالخب ،رBCملا

 .)ةيناثلا ةرقفلا( تاءان„تسالا ضعبل اîعاضخإب طقف ايفتكم ،)íÖوألا

 

 لاقتعالا نع ةيلوؤسملا نأشD ^&™رش¥لا ميظنتلا روصق :íÖوألا ةرقفلا

  يطايتحالا

 ةرطسملا نوناق Û≈ªتقمب يطايتحالا لاقتعالا ميظنóب متLا يÁرغملا يXوناقلا ماظنلا    

 حيóي يXوناق صن يأب كلذ عبóي  مل ھنأ الإ،39ھلئاد;و ھلامعإ طورش ددحو ةيئانëpا

 ةيناlمإ ô∑إ ةراشإلاب ىفتكا لب ،40رBCم C`غ وحن òôع ردص ھنأ توبث لاح jk ھنع ض9وعتلا

 ىدحإ jk ايئزج وأ ايل§ ةعÅاتملا مدعı≈û Åاقلا رارقلا رشBC Xع ،يونعملا ض9وعتلا

 " : اÄ™ف ءاج ùûلا ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 216 ةداملا قوطنم ô∑إ ادانóسا ،فÑ لا

 بلط ÑÖع ءانب ايئزج وأ ايلú ةعDاتملا مدعD رارقلا رش.ب رمأي نأ قيقحتلا �x”اقل نكمي

 �x”اقلا ددحjو فA+ ةدع وأ ةفيflAب ةماعلا ةباينلا نم بلطب وأ Gxعملا صuvلا

 طورشلل اقفو ةيحنhiا ةفرغلا مامأ نعطلا رارقلا اذû لبقjو ،رش.لل ةلباقلا تانايبلا

 . "هدعD ةيتالا 223و 222 نLتداملا ^[ اœçلإ راشملا

 
 نايئان¢تـسا ناÜ¬بدـت يطاـيتحالا لاـقتعالاو ةيئاـضقلا ةـبقارملا تـحت عضولا ":نأ noع ةيئان6Àا ةرطسملا نوناق نم 159 ةداملا صنت -39

 ." ة3رõ˜ل ةبلاس ةjوقع≠ اiˆلع بقاعملا حن6Àا => وأ تايان6Àا => امÛi لمع«

40-Xش¬Ü sإ ان∆o قمÖÜلا قرفلا ىدحإ ھب تمدقت يذلا نوناقلا حáÜيذـلاو باوـنلا سـلجم ماـمأ ةـينامل hiـ∆إ فدـo باـبلا تايـضتقم ميـمتت 

 مدـــع deلاـــح =ـــ> يطاـــيتحالا لاـــقتعالا رارـــضأ نـــع ض3وعتلاـــب قـــلعتي ثـــلاث عرـــفب ةـــيئان6Àا ةرطـــسملا نوناـــق نـــم لوألا باـــتكلا نـــم عـــساتلا

 ن¬ــــع≠ ةلأــــسملا هذــــs =∆اــــ6õا ةــــيئان6Àا ةرطــــسملا نوناــــق عورــــشم ذــــخأي نأ لــــمأنو ،روــــنلا ىرــــي مــــل ةعاــــسلا دــــ6õ ھــــنأ Üــــ¬غ ،ةءاÜــــáلاو ةــــع≠اتملا

 .ي:اضقلاو eeقفلا براضتلا نم دõ˜لو عوضوملا اذs ةيمsأل رظنلاب رابتعالا

  .132 ددع تحت 2014-04-30 خ3راتب باونلا سلجمب لÀ¯ملا رو}ذملا نوناقلا حÖÜقم :رظنأ 6Üكأ عالطالل
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 C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ض9وعتلا ميظنت نع يÁرغملا عرشملا ماep⁄و 

 ةيلوؤسملا أدبمل ةضفارلا ةيئاضقلاو ةيîقفلا تاLاجتالاب هرثأت ô∑إ ساسألاب عجري ،رBCملا

 نم عونلا اذÄ∫ فاßCعالا نو§ òôع اîلمجم jk دنóسé تنا§ ùûلاو ،ةيئاضقلا لامعألا نع

 غلابمب ةلودلا ةن9زخ لاقث⁄و ،ةلادعلا C`س ةلقرع ô∑إ يدؤي نأ ھنأش نم ةيلوؤسملا

 .ةيÿÑلا ةدئافل اÄ∫ موoÑlا 41ض9وعتلا

 يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا مدع نم ءانÀتسالا :ةيناثلا ةرقفلا

 لامعألا نع ةيلوؤسملا أدبمب رقت ùûلا تاءان„تسالا ضعÅ يÁرغملا عرشملا عضو

 jk اساسأ كلذ òôجت9و ،ةماعلا ةباينلا ةاضقو قيقحتلا ةاضق لامعأ كلذ jk امب ،ةيئاضقلا

 .)ايناث( ةئطا´ëا ةنادإلا تاررقم ةعجارمو ،)الوأ( ةمصا´oا

 ةمصاv@ا :الوأ

éا دعo´لا ةينوناقلا تايلآلا نم42 ةمصاùû إ يمرت∑ô ا ةاضق ةلءاسم رارقإëÑمك، 

 اîضرفي ùûلا تايضتقملاب مîلالخإ لاح jk ،ةيص´∆ ةفصب ةماعلا ةباينلا ةاضقو

 حيجرت لالخ نم ،ةعورشم C`غ ةيفيكب اÄ≠م لينلاو ،ن`ضاقتملا قوقحب ثبعلاو ،مÄ#صنم

 لئاسو لامعتساب كلذو ،ةيص´∆ ˇëاصمو برآم قيقحت ةيغÅ ،رخآلا نع مLدحأ ةÂÑصم

 .43 ةلادعلا راlنإ لالخ نم وأ ،ردغ وأ شغ باlتراب وأ ةيس©لدت وأ ةيلايتحا

 
 ةيئاـــضق ةـــماQح لـــجأ نـــم ،يطاـــيتحالا لاـــقتعالا ماـــظنل ةـــيقوق6õاو ةيداـــصتقالا ةـــفلQتلا " ،فادـــحأ دـــمحم :راـــطإلا اذـــs =ـــ> رـــظنأ -41

 .131و 130 ةحفصلا ،قباس عجرم ،ةديشر

 ،لوألا ددـعلا ،ي:اـن6Àا ءاـضقلا ةـلجم ،"ةـيعامتجالا ةـلادعلا قـيقحتل ةـيلآ} رÜـáملا Ü¬غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض3وعتلا" :=∆اف لالع -

 .65 ةحفصلا ،o، 2015∆وألا ةنسلا

 عجرم ، يXاثلا ءز6Àا ،"ةنراقم ةسارد ،ي.رغملا عêرشãلا => ي:اضقلا أط67ا" ،Híeورعل ءا3ركز :عجار ةمصاö7ا لوح 6Üكأ عسوتلل42-

 .580 ةحفصلا ،قباس

 وأ تالاقملا => تبلا ضفر اذإ ةلادعلل اركنم 1íeاقلا áÜتع« ":=nي امب ةلادعلا راQنإ ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 392 ةداملا تفرع-43

 ." ةسل6Àا => ا4iييع˘ لولح دع≠ ةزsا6Àا اياضقلا => ماQحألا رادصإ لمsأ
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 ةعجارملا :ايناث

 ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم56546  ةداملا Û≈ªتقمب ةعجارملا يÁرغملا عرشملا مظن

 ةنادإلا تاررقم بوشé نأ نكمي ùûلا ءاطخألا حالصإب ةليفكلا تايلآلا ز9زعjk é ھتبغرل اعبت

 .ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل ةزئاëÑا

 لمع ،ةيئاñÄ تÑ˛أ ùûلا ةيئاضقلا تارارقلا ةي6pب ءارجإلا اذL ساسم مكح;و 

 نعطلا قرط ةفا§ تدفنóسا ùûلا تارارقلا ةîجاوم jk ھلامعإ رصح òôع يÁرغملا عرشملا

 نوناق نم 566 ةداملا ماlحأ قفو ھل ةبجوملا تالاëÑا رفاوتو ،47ةيداعلا C`غو ةيداعلا

 .ةيئانëpا ةرطسملا

 لامعأ نع ةيلوؤسملا نالعإل ةينوناقلا تايلآلا نمض نم ةعجارملاب نعطلا دعèو

 ةيئاÄ≠لا تاررقملا بوشùû éلا ءاطخألا حالصإ مورتو ،ةيئان„تسا ةفصب ةيئاضقلا ةطلسلا

 لبق نم ،أطخ نادملا ةءاBCب ح9رصتلا ةيناlمإ نم ھحيóت ام لالخ نم ،ةنادإلاب ةيضاقلا

 لاطب⁄و ،ةلاحإلا ةمكحم فرط نم وأ ،اÄ"دصت لاح jk ضقنلا ةمكحمب ةيئانëpا ةفرغلا

 نا§ اذإ ام لاح jk ة;وقعلا ذيفنت فاقيإ عم ،ةيئانëpا هراثآ وحمو عجارملا يåاضقلا ررقملا

 ام دادßCسا وأ ،ةيلدعلا قباوسلا لHp نم ةنادإلا ررقم òôع بيطشóلا وأ ،القتعم نادملا

 .تامارغ نم ھعفد

 
 ةمصاö7ا بلطل ضقنلا ةمكحم لوبق مغر ىوعدلا رظنب مصاö7ا 1íeاقلا رمتسا اذإ ام ةلاح => ةمصاö7ا عوضوم مك6õا نالطب

 نم 389 لصفلا( ،اiˆف افرط ھعورف دحأ وأ ةمصاö7ا بلاط ،ا'فارطأ دحأ نوQي ىرخأ ىواعد => وأ هايإ ھغيلبãب وأ هدض ھجوملا

 .)ةيندملا ةرطسملا نوناق

 وأ ةيانج لجأ نم ھيلع مكح صÙ7 ھنم ررضت ع:اقولا => أطخ كرادتل الإ ةعجارملا باب حتفي ال" :ھنأ noع ةداملا هذs صنت - 46

 "ةحنج

 نم ىرخأ ةق3رط ةيأ مادعXا دنع الإ ةعجارملا لبقت ال ":اiˆف ءاج ثيح هالعأ 566 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا أدبملا اذno sع تصن- 47

 ." نعطلا قرط

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

211 

 نوناق نم 81 لصفلا Û≈ªتقمب اîمظني يÁرغملا عرشملا تلعج ةمصا´oا ةيمLأو

 ايندم لأسÕ ھبصنم تايضتقمب لخي يذلا �x”اقلا " :ھيف ءاج يذلا دوقعلاو تاماßïلالا

 ."ھتمصاخم اœçفزوجت ãxلا لاوحألا ^[ ررضتملا صuvلا هاجتا لالخالا اذû نع

 اميف ةيندملا ةرطسملا نوناق نم391لصفلا اLددح ةمصاخملل ةبجوملا تالاëÑاو

  :òkي

 ةيضقلا x}ت ءانثأ مكëÑا ı≈ûاق فرط نم ردغ وأ شغ وأ س©لدت باlترا ækدا اذإ .1

 ؛ھماîمب ھمايق ءانثأ ةماعلا ةباينلا نم ضاق فرط نم وأ اÄ™ف مكëÑا وأ

 ؛اLزاوجب ةحارص è≥kرشé صن Û≈ªق اذإ .2

 ؛ض9وعé اÄ≠ع قحتسr ةاضقلا ةيلوؤسمب è≥kرشé صن Û≈ªق اذإ .3

 ".ةلادعلا راlنإ دوجو دنع .4

 اذإ ،ةصت´oا ةيئاضقلا ةëpîا مامأ مصا´oا ı≈ûاقلا ةاضاقم òôع ةمصا´oا موقتو

 قفو ،اîلامعتسا ءاسأ وأ ،ءاضقلا ةفيظو اîضرفت ùûلا تابجاولا نع فرحنا ھنأ ت…ث ام

 اîظافتحا عم ،ةلودلا ھلمحتت ض9وعòô éع لوصëÑا فدÄ∫ ،44انوناق ةددoÑا تاءارجإلا

 س©لدت  òôع ءانب ھنع رداصلا يåاضقلا ررقملا لاطب⁄و ،مصا´oا ı≈ûاقلا òôع عوجرلا قحب

 وLو مكÂÑل ةزLاج ةيضق jk تبلا ھضفر وأ ،ردغل ھباlترا وأ ةوشر يقلت ةجيóن وأ شغ وأ

 فرطلاب قÂÑت دق ùûلا رارضألا ةفا§ وحم نم نكمي لlشÅ ،ةلادعلا راlنإب فرعr ام

oا
ُ

 . 45مصا´

 
 .ةيندملا ةرطسمل نوناق نم 394و393و392 داوملا بجومب ةلادعلا راQنإ ةرطسم ميظنت مت امك 

 بجومب اiˆف تبلاب ةصتö7ا ةيئاضقلا ة'6Àاو ةمصاö7ا بلط تايلQش ثيح نم ةمصاö7ا تاءارجإ ي.رغملا عرشملا ددح -44

 .ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 399و398و397و396و395 لوصفلا

 ةرداصلا تاض3وعتلاب ماQحألا صخي اميف ايندم ةلوؤسم ةلودلا نوQت ":ھنأ o∆إ ةيندملا ةرطسملا نوناق نم 400 لصفلا راشأ45

 ." ءالؤno sع ا'عوجر ةيناQمإ عم ةاضقلا دض ةمصاö7ا ا4iع تÚترت deلا لاعفألل ةبس°لاب

sإ ةراشإلا ردجتو اذ∆o لا ضع≠ تنا} اذإ ھنأãرشêع ةحارص تصن دق ةنراقملا تاعno 1اقلا ةمصاخم لوبق راثآ نم نأíe، لاطبإ 

 ر3رقتب طقف ىفتكاو ،ةحارص ءاز6Àا اذ'ل رش« مل ي.رغملا عرشملا نإف .يXانبللاو يرصملا عرشملا لاح وs امك ھنع رداصلا ررقملا
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 ةعجارملا :ايناث

 ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم56546  ةداملا Û≈ªتقمب ةعجارملا يÁرغملا عرشملا مظن

 ةنادإلا تاررقم بوشé نأ نكمي ùûلا ءاطخألا حالصإب ةليفكلا تايلآلا ز9زعjk é ھتبغرل اعبت

 .ھب Û≈ûقملا رمألا ةوقل ةزئاëÑا

 لمع ،ةيئاñÄ تÑ˛أ ùûلا ةيئاضقلا تارارقلا ةي6pب ءارجإلا اذL ساسم مكح;و 

 نعطلا قرط ةفا§ تدفنóسا ùûلا تارارقلا ةîجاوم jk ھلامعإ رصح òôع يÁرغملا عرشملا

 نوناق نم 566 ةداملا ماlحأ قفو ھل ةبجوملا تالاëÑا رفاوتو ،47ةيداعلا C`غو ةيداعلا

 .ةيئانëpا ةرطسملا

 لامعأ نع ةيلوؤسملا نالعإل ةينوناقلا تايلآلا نمض نم ةعجارملاب نعطلا دعèو

 ةيئاÄ≠لا تاررقملا بوشùû éلا ءاطخألا حالصإ مورتو ،ةيئان„تسا ةفصب ةيئاضقلا ةطلسلا

 لبق نم ،أطخ نادملا ةءاBCب ح9رصتلا ةيناlمإ نم ھحيóت ام لالخ نم ،ةنادإلاب ةيضاقلا

 لاطب⁄و ،ةلاحإلا ةمكحم فرط نم وأ ،اÄ"دصت لاح jk ضقنلا ةمكحمب ةيئانëpا ةفرغلا

 نا§ اذإ ام لاح jk ة;وقعلا ذيفنت فاقيإ عم ،ةيئانëpا هراثآ وحمو عجارملا يåاضقلا ررقملا

 ام دادßCسا وأ ،ةيلدعلا قباوسلا لHp نم ةنادإلا ررقم òôع بيطشóلا وأ ،القتعم نادملا

 .تامارغ نم ھعفد

 
 ةمصاö7ا بلطل ضقنلا ةمكحم لوبق مغر ىوعدلا رظنب مصاö7ا 1íeاقلا رمتسا اذإ ام ةلاح => ةمصاö7ا عوضوم مك6õا نالطب

 نم 389 لصفلا( ،اiˆف افرط ھعورف دحأ وأ ةمصاö7ا بلاط ،ا'فارطأ دحأ نوQي ىرخأ ىواعد => وأ هايإ ھغيلبãب وأ هدض ھجوملا

 .)ةيندملا ةرطسملا نوناق

 وأ ةيانج لجأ نم ھيلع مكح صÙ7 ھنم ررضت ع:اقولا => أطخ كرادتل الإ ةعجارملا باب حتفي ال" :ھنأ noع ةداملا هذs صنت - 46

 "ةحنج

 نم ىرخأ ةق3رط ةيأ مادعXا دنع الإ ةعجارملا لبقت ال ":اiˆف ءاج ثيح هالعأ 566 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا أدبملا اذno sع تصن- 47

 ." نعطلا قرط
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 لاقتعالا ةسسؤم ميظنت ô∑إ دمع دق نا§ ن⁄و يÁرغملا عرشملا نأ ةقيقëÑا

 لفغأ ھنأ C`غ ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نمض اîجردأ ةينوناق تايضتقمب ،يطايتحالا

 ام رارغ òôع ،ھنع ةبتßCملا رارضألا نع ض9وعتلا ةيلوؤسمل ةلودلا لمحت ةيناlمإ òôع صنلا

 لوصëÑا jk ررضتملا ةيقحأ òôع صنلاب طقف ايفتكم ،يرئازëpاو Xƒ≈ûرفلا عرشملا ھب ماق

 مغرلا òôع كلذو ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 62148 ةداملا بجومب يونعم ض9وعòô éع

 اساسأ ةلثمتملا ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا ةيÿÑب قÂÑت دق ùûلا رارضألا ةروطخ نم

jk لا هرابتعاب ساسملا’´÷≈û فنلاوƒ≈û، ملا هرارقتساو|û ئاعلاوòk، وûلؤاس¥لا راثي ان 

 نوناق نم 79 لصفلا نم íÖوألا ةرقفلا تايضتقم ÑÖع دان¥سالا ةيناfمإ لوح

 .؟رارضألا هذû نع ةلودلا ةيلوؤسم نالعإل دوقعلاو تاماÃıلالا

 C`س نع ةلودلا ةيلوؤسم داقعXال ساسأ§ أط´ëا òôع يÁرغملا عرشملا دمتعا

 تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا نم ô∑وألا ةرقفلا ھيلع تصن ام بسحب كلذو ،اîقفارم

 نع ةرشابم ةجتانلا رارضألا نع ةلوؤسم تايدلبلاو ةلودلا ":نأ اÄ™ف ءاج ùûلا دوقعلاو

ØيسLm رادإ◊çصملا ءاطخألا نعو ا≥Aمدختسمل ةيœçو ،"اLرغملا روتسدلا كلذك ھسرك ام وÁي 

 ھيلع صن امل اقبط أط´ëا òôع اîسسأ ثيح ،يåاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملا صوصخب

 
 مل وأ ي:ان6Àا نوناقلل عضخت ال لاعفألا نأ ھل ن¬بت اذإ ةع≠اتملا مدع≠ ارمأ قيقحتلا 1íeاق ردصي ":=nي ام noع ةداملا هذs صنت -48

 .الو'جم لظ لعافلا نأ وأ مi~ملا دض ةيفا} ةلدأ كانs تسîل ھنأ وأ ،ھل ةعضاخ دع˘

 .ةزوöMÀا ءايشألا در نأش => تقولا سفن => تÚي -

 نا} اذإ يXدملا فرطلا ءافعإ نكمي ھنأ Ü¬غ ،اضع≠ وأ الك ف3راصملاب ھيلع مكحي يXدم فرط اiˆف نا} اذ"و ،ىوعدلا رئاوص يفصي -

 .ةيمومعلا ىوعدلا ماقأ يذلا وs نكي مل ام ،للعم صاخ ررقم بجومب ،ف3راصملا هذs ءادأ نم ةينلا نسح

 .ةماعلا ةباينلا فانJتسا مغر رخآ بÚسل ن¬لقتعم اونوQي مل ام ن¬لقتعملا ن¬مi~ملا نع الاح جرفي -

 .ةيئاضقلا ةبقارملا تحت عضولاب رمألا لوعفم eeت°ي -

 ةماعلا ةباينلا بلطب وأ çeعملا صu7لا بلط noع ءانب ايئزج وأ ايل} ةع≠اتملا مدع≠ رارقلا رش°ب موقي نأ قيقحتلا 1íeاقل نكمي -

 .فoõ ةدع وأ ةفيõ;ب

 222 ن¬تداملا => اiˆلإ راشملا طورشلل اقفو ةيحن6Àا ةفرغلا مامأ نعطلا رارقلا اذs لبق3و ،رش°لل ةلباقلا تانايبلا 1íeاقلا ددح3و -

  .هدع≠ ةيتآلا 223و
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 داåçجاو نوناقلا ءوض ^[ يطايتحالا لاقتعالا نع ضjوعتلا ساسأ :يèاثلا بلطملا

 ي›رغملا ءاضقلا

 ةيلوؤسم أدبمل ةضفارلا ،ةيئاضقلاو ةيîقفلا تاîجوتلل ايفو يÁرغملا عرشملا رمتسا

 òôع فوقولاو ةيئاضقلا ءاطخألا يمانت نأ C`غ .ةل9وط ةßCفل اøÄاضق لامعأ نع ةلودلا

 ميظنت لاجم jk ةنراقملا ةينوناقلا ةمظنألا روطتو ،اÄ≠ع جت¶ت ùûلا Ó≈ûآملاو رارضألا ةقيقح

Lإ ھب عفد ،ةيلوؤسملا هذ∑ô نع لودعلا Lةيلوؤسملل س©سأتلا وحن ھجوتلاو ،فقوملا اذ 

 قحي" :ھنأ òôع 122 لصفلا jk صن يذلا 2011 روتسد بجومب كلذ نا§ دقو ،ةيئاضقلا

  ."ةلودلا ھلمحتت ضjوعÑÖ Øع لوصhAا يñاضق أطخ نم ررضت نم لfل

 Iû jkقفلاو يåاضقلا فال´Âل ادح عضو دق يروتسدلا ميظنتلا اذL نا§ اذ⁄و

 يذلا فالتخالا نم دحي مل ھنإف ،ماع ھجوب ءاضقلا قفرم ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëا دامتعا

 ساسألا نأشÅ ،)ةيناثلا ةرقفلا( ءاضقلا داãÄجاو ،)íÖوألا ةرقفلا( ھقفلا ضعبيأر عبط

 يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسم داقعXاب لوقلل ھيلع دانóسالا نكمي يذلا

 .رBCملا C`غ

 ي›رغملا ع™رش¥لا قفو ةيلوؤسملا ساسأ :íÖوألا ةرقفلا

 ءاطخألا نع ض9وعتلا أدبمل مظنملا يروتسدلا صنلا حوضو مدع مLاس

 حنم لي…س jk هدامتعا نكمي يذلا يXوناقلا ساسألا نأشÅ براضتلا سèركت jk ،ةيئاضقلا

 ،)الوأ( أط´ëا ة9رظن ن`ب حوارت يذلاو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا

 .)ايناث( رطا´oا ة9رظنو

 أطhvا ةjرظن دامتعا دودح :الوأ
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 لاقتعالا ةسسؤم ميظنت ô∑إ دمع دق نا§ ن⁄و يÁرغملا عرشملا نأ ةقيقëÑا

 لفغأ ھنأ C`غ ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نمض اîجردأ ةينوناق تايضتقمب ،يطايتحالا

 ام رارغ òôع ،ھنع ةبتßCملا رارضألا نع ض9وعتلا ةيلوؤسمل ةلودلا لمحت ةيناlمإ òôع صنلا

 لوصëÑا jk ررضتملا ةيقحأ òôع صنلاب طقف ايفتكم ،يرئازëpاو Xƒ≈ûرفلا عرشملا ھب ماق

 مغرلا òôع كلذو ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 62148 ةداملا بجومب يونعم ض9وعòô éع

 اساسأ ةلثمتملا ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا ةيÿÑب قÂÑت دق ùûلا رارضألا ةروطخ نم

jk لا هرابتعاب ساسملا’´÷≈û فنلاوƒ≈û، ملا هرارقتساو|û ئاعلاوòk، وûلؤاس¥لا راثي ان 

 نوناق نم 79 لصفلا نم íÖوألا ةرقفلا تايضتقم ÑÖع دان¥سالا ةيناfمإ لوح

 .؟رارضألا هذû نع ةلودلا ةيلوؤسم نالعإل دوقعلاو تاماÃıلالا

 C`س نع ةلودلا ةيلوؤسم داقعXال ساسأ§ أط´ëا òôع يÁرغملا عرشملا دمتعا

 تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا نم ô∑وألا ةرقفلا ھيلع تصن ام بسحب كلذو ،اîقفارم

 نع ةرشابم ةجتانلا رارضألا نع ةلوؤسم تايدلبلاو ةلودلا ":نأ اÄ™ف ءاج ùûلا دوقعلاو

ØيسLm رادإ◊çصملا ءاطخألا نعو ا≥Aمدختسمل ةيœçو ،"اLرغملا روتسدلا كلذك ھسرك ام وÁي 

 ھيلع صن امل اقبط أط´ëا òôع اîسسأ ثيح ،يåاضقلا لمعلا نع ةيلوؤسملا صوصخب

 
 مل وأ ي:ان6Àا نوناقلل عضخت ال لاعفألا نأ ھل ن¬بت اذإ ةع≠اتملا مدع≠ ارمأ قيقحتلا 1íeاق ردصي ":=nي ام noع ةداملا هذs صنت -48

 .الو'جم لظ لعافلا نأ وأ مi~ملا دض ةيفا} ةلدأ كانs تسîل ھنأ وأ ،ھل ةعضاخ دع˘

 .ةزوöMÀا ءايشألا در نأش => تقولا سفن => تÚي -

 نا} اذإ يXدملا فرطلا ءافعإ نكمي ھنأ Ü¬غ ،اضع≠ وأ الك ف3راصملاب ھيلع مكحي يXدم فرط اiˆف نا} اذ"و ،ىوعدلا رئاوص يفصي -

 .ةيمومعلا ىوعدلا ماقأ يذلا وs نكي مل ام ،للعم صاخ ررقم بجومب ،ف3راصملا هذs ءادأ نم ةينلا نسح

 .ةماعلا ةباينلا فانJتسا مغر رخآ بÚسل ن¬لقتعم اونوQي مل ام ن¬لقتعملا ن¬مi~ملا نع الاح جرفي -

 .ةيئاضقلا ةبقارملا تحت عضولاب رمألا لوعفم eeت°ي -

 ةماعلا ةباينلا بلطب وأ çeعملا صu7لا بلط noع ءانب ايئزج وأ ايل} ةع≠اتملا مدع≠ رارقلا رش°ب موقي نأ قيقحتلا 1íeاقل نكمي -

 .فoõ ةدع وأ ةفيõ;ب

 222 ن¬تداملا => اiˆلإ راشملا طورشلل اقفو ةيحن6Àا ةفرغلا مامأ نعطلا رارقلا اذs لبق3و ،رش°لل ةلباقلا تانايبلا 1íeاقلا ددح3و -

  .هدع≠ ةيتآلا 223و
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 لب ،اÄ#ناج نم رداص أطخ دوجو مزلتسr ال ةلودلا ةيلوؤسم ققحت نأ هانعم اذLو 

 رارضأ ثادح⁄و رطاخم òôع اîلمجم jk يوطنت اîلامعأ نأ املاط ،ررض دوجو اîمايقل يفكي

  .ةايëÑا lkانم ةفا§ jk اîلخدت قلطنم نم دارفألاب

 روتسدلا نم 122 لصفلا تايضتقم ô∑إ دانóسالا ةلاحتسا ادكؤم حبصأ امنيحو

 نم أطخ تابثإ  ة;وعصل ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ر9رقتل

 ءالؤL اLذختي ùûلا تارارقلا نأ مكحب ،ةماعلا ةباينلا ı≈ûاق وأ قيقحتلا ı≈ûاق بناج

 jk ،ةمكاoÑاو ثحبلاو قيقحتلا تابلطتم عم Z≈ªامتتو ،ھب حمسr امو نوناقلا راطإ jk نوlت

 نامضو ةلادعلا قيقحت فدÄ∫ ،اÄ™لع C`ثأتلا يدافتو اãÄمالسو اøÄاءارجإ C`س نسح ةلافك

 ةرقفلا تايضتقم ÑÖع دامتعالا ةيناfمإ ىدم لوح لءاس¥ن انلعجي ،نوناقلا ةدايس

 نع ةلودلا ةيلوؤسمب لوقلل دوقعلاو تاماÃıلالا نوناق نم 79 لصفلا نم ةيناثلا

 .؟رlmملا Lmغ يطايتحالا لاقتعالا

Xنأ دقتع Lقبطنت تنا§ ن⁄و تايضتقملا هذ Åشlاسأ لÓ≈û عòô ةلودلا ةيلوؤسم 

 نم عنمي ام دجوي ال ھنإف ،ة9رادإلا اîقفارمل بيعملا C`سلا نع ةجتانلا رارضألا نع

 كلذو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع اãÄيلوؤسم ر9رقت لي…س jk اÄ∫ سان˜تسالا

 لاقتعالا jk هروصت ىقبي يذلاو ،اîل ساسأ§ أط´ëا òôع دامتعالا ةيناlمإ مدعل رظنلاب

 اذL مسح راظتنا jkو ،فاصنالاو ةلادعلا دعاوق عم ايشامتو ،ادعبóسم ارمأ يطايتحالا

 .ھيلع موقت يذلا ساسألا ديدحتو ةيلوؤسملا هذL ميظنت لالخ نم ايعèرشé لدëpا

 ض9وعتلل مظنملا روتسدلا نم 122 لصفلا ةيمومعو ضومغ نأ ھيف كش ال امم

 C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا رطؤي è≥kرشé صن بايغو ،يåاضقلا أط´ëا نع

 ،ضقنلا ةمكحم كلذ jk امب ھتاجرد فلتخمب يÁرغملا يرادإلا ءاضقلا فقوم jk رثأ ،رBCملا

  .ھيلع موقي يذلا ساسألا ثيح نم اميسال فالتخالاو براضتلاب مسéا ثيح

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

215 

 مزلتسr ةيئاضقلا لامعألا نع ةبتßCملا رارضألا نع ض9وعتلا نإف k∑اتلا;و ،122 لصفلا

 .ءاضقلا قفرم بناج نم أطخ رفاوت

 ءاطخأ نع ةيلوؤسملا لامعإل روتسدلا نم 122 لصفلا òôع دانóسالا نا§ اذ⁄و 

 دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم 79 لصفلا نم ô∑وألا ةرقفلا تايضتقمو ،ءاضقلا قفرم

 ھيلع دامتعالا نكمي ال كلذ نإف ،اÄ™مدختسمل ةيقفرملا ءاطخألا نع ةلودلا ةيلوؤسم رارقإل

 لصفلا لامعإ لاجم نأ املاط ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع اãÄيلوؤسم مايقل

 تارادإلا C`يسé ةجيóن ةبكترملا ءاطخألا ل§ jk رصحني ،دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم 79

 ال مñÄوlل ةاضقلا لمش©ل دتمي نأ نكمي الو ،اÄ™فظوم أطخ وأ تاعامëpاو ةيمومعلا

 لامعألا نوlلو49،مÄ∫ صاخ ماظنل نوعضخي امن⁄و ،يمومعلا فظوملا ةئف نمض نولخدي

 .ة9رادإ تس©لو ةيئاضق لامعأ k® مÄ≠ع ةرداصلا

 بناج نم أطخ تابثإ ة;وعص مكحب اîقيبطت نكمي ال 122 لصفلا ماlحأ نأ امك 

 ùûلا ةيلآلا راطإ jk متي لاقتعالا رارق نأ املاط ،لاقتعالاب ترمأ ùûلا ةيئاضقلا ةطلسلا

   .ةيئاضقلا ةيلمعلا تاءارجإ C`س نسح نامض فدÄ∫ ،يXوناقلا صنلا اLدجوأ

 أطخ نودب ةيلوؤسملا :ايناث

 لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا بجومب ةيلوؤسملا نم عونلا اذL يÁرغملا عرشملا دمتعا

 رارضالا نع ةلوؤسم تايدلبلاو ةلودلا ":اÄ™ف ءاج ùûلا دوقعلاو تاماßïلالا نوناق نم79

 ."اç◊رادإ LmيسØ نع ةرشابم ةجتانلا

 
 14 => خرؤملا 1.16.41 مقر ف3رشلا Ü¬'ظلا هذيفنãب رداصلا ةاضقلل Híeاسألا ماظنلاب صا67ا 106.13 مقر نوناقلاب رمألا قلعتي -49

 ،2016 ل3ربأ 14 قفاوملا 1437 بجر 6 خ3راتو 6456 ددع ةيمسرلا ةد3ر6Àاب روش°م ،2016 سرام 24 قفاوملا 1437 ةيناثلا ىدامج

 .3160 ص
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 لب ،اÄ#ناج نم رداص أطخ دوجو مزلتسr ال ةلودلا ةيلوؤسم ققحت نأ هانعم اذLو 

 رارضأ ثادح⁄و رطاخم òôع اîلمجم jk يوطنت اîلامعأ نأ املاط ،ررض دوجو اîمايقل يفكي

  .ةايëÑا lkانم ةفا§ jk اîلخدت قلطنم نم دارفألاب

 روتسدلا نم 122 لصفلا تايضتقم ô∑إ دانóسالا ةلاحتسا ادكؤم حبصأ امنيحو

 نم أطخ تابثإ  ة;وعصل ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ر9رقتل

 ءالؤL اLذختي ùûلا تارارقلا نأ مكحب ،ةماعلا ةباينلا ı≈ûاق وأ قيقحتلا ı≈ûاق بناج

 jk ،ةمكاoÑاو ثحبلاو قيقحتلا تابلطتم عم Z≈ªامتتو ،ھب حمسr امو نوناقلا راطإ jk نوlت

 نامضو ةلادعلا قيقحت فدÄ∫ ،اÄ™لع C`ثأتلا يدافتو اãÄمالسو اøÄاءارجإ C`س نسح ةلافك

 ةرقفلا تايضتقم ÑÖع دامتعالا ةيناfمإ ىدم لوح لءاس¥ن انلعجي ،نوناقلا ةدايس

 نع ةلودلا ةيلوؤسمب لوقلل دوقعلاو تاماÃıلالا نوناق نم 79 لصفلا نم ةيناثلا

 .؟رlmملا Lmغ يطايتحالا لاقتعالا

Xنأ دقتع Lقبطنت تنا§ ن⁄و تايضتقملا هذ Åشlاسأ لÓ≈û عòô ةلودلا ةيلوؤسم 

 نم عنمي ام دجوي ال ھنإف ،ة9رادإلا اîقفارمل بيعملا C`سلا نع ةجتانلا رارضألا نع

 كلذو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع اãÄيلوؤسم ر9رقت لي…س jk اÄ∫ سان˜تسالا

 لاقتعالا jk هروصت ىقبي يذلاو ،اîل ساسأ§ أط´ëا òôع دامتعالا ةيناlمإ مدعل رظنلاب

 اذL مسح راظتنا jkو ،فاصنالاو ةلادعلا دعاوق عم ايشامتو ،ادعبóسم ارمأ يطايتحالا

 .ھيلع موقت يذلا ساسألا ديدحتو ةيلوؤسملا هذL ميظنت لالخ نم ايعèرشé لدëpا

 ض9وعتلل مظنملا روتسدلا نم 122 لصفلا ةيمومعو ضومغ نأ ھيف كش ال امم

 C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلا رطؤي è≥kرشé صن بايغو ،يåاضقلا أط´ëا نع

 ،ضقنلا ةمكحم كلذ jk امب ھتاجرد فلتخمب يÁرغملا يرادإلا ءاضقلا فقوم jk رثأ ،رBCملا

  .ھيلع موقي يذلا ساسألا ثيح نم اميسال فالتخالاو براضتلاب مسéا ثيح
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 نم ھنإ ثيحو" :òkي ام51طاÅرلاب ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداص رخآ مكح jk ءاجو

 ةلدأ ةيافك مدع ساسأ ÑÖع Gxب دق ةءاlmلاب �x”اقلا يñاضقلا رارقلا ناú املو ىرخأ ةNج

 لصألا اûرابتعاب ةءاlmلا ةنjرق نم اديفتسم ھلعجي كلذ نإف ،^¨دملا ةNجاوم ^[ تابثإلا

 تابثإل ةيفاú ةنادإلا لئاسو نوك ^[ كشلا ÑÖع GHبت ãxلا ةءاlmلاو ،يñانhiا نوناقلا ^[

 ةئيû نم فلتخا ن%و يèادجولا عانتقالا ميمص ^[ لخدت ةيئانhiا ةيلوؤسملا مايق

 ةلاhAا هذû ^[ يñاضقلا أطhvا نع ةلودلا ةيلوؤسم تارlmم نوكتف ىرخأ íÖإ ةيئاضق

 مادعèال ةلاhAا هذû ^[ رطاv@ا ةjرظن قيبطتل لاجم الو أطhvا نكر ءافتناب ةمدعنم

 ."نوناقلا قيبطت ^[ طلغلا وأ أطhvا نع ثدحتي يروتسدلا صنلا نوكل اç◊ابجوم

 رطاv@ا ةjرظن تدمتعا ãxلا ةيئاضقلا تاNجوتلا :ايناث

 لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا مايقل ساسأ§ أط´ëا ةركفب عانتقالا مدع نإ

 رارق رودص لاح jk لاقتعالاب ةرمآلا ةيئاضقلا ةëpîا ô∑إ أط´ëا ةبسX ة;وعصل ،يطايتحالا

Åاتملا مدعÅلا وأ ةعBCعفد ،ةءا Åجالا ضعãÄإ ةيئاضقلا تادا∑ô بتËû ا ة9رظنo´ساسأ§ رطا 

 لوصح درجم òôع موقت ùûلاو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نم ررضتملل ض9وعé حنمل

 ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداصلا مكëÑا ھيلإ بLذ ام لالخ نم كلذ دسجت9و ،ررض

 ةjرظن ÑÖع ءانب ةمئاق يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم BCتعا يذلا 52شكارمب

 lmتعØ ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةلودلا ةيلوؤسم نإ" : òkي امب ھفقوم للع دقو رطاv@ا

 ررضلا ÑÖع ةمئاق ةيلوؤسم ھعم lmتعØ يذلا ء�x∂لا اç-ناج نم أطخ نودب ةيلوؤسم

 مغر نi∞لا ^[ ةددحم ةدم ھئاضقو ھلاقتعا ^[ لثمتملاو ررضتملا ةيâAلاب قحاللا

  ."ةلودلا بناج نم أطhvا تابثإ ةرورض íÖإ ةجاح نودب ھتءارب

 
 .روش°م Ü¬غ ،1599/7112/2018 مقر فلملا => ،875 ددع تحت ،05/03/2019 خ3راتب رداصلا مك6õا -51

 .روش°م Ü¬غ ،1318/7112/2017 مقر فلملا => ،223 ددع تحت ،28/02/2018 خ3راتب رداصلا مك6õا - 52
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 رارضأ نع ضjوعتلل يèوناقلا ساسألا نم ي›رغملا ءاضقلا فقوم :ةيناثلا ةرقفلا

 يطايتحالا لاقتعالا

 لاقتعالا رارضأ نع ض9وعتلا عوضوم ميظنت نع يÁرغملا عرشملا ماepإ نإ

 داãÄجا òôع رقتسr مل ثيح ،يرادإلا ءاضقلا فقوم نيابت jk مLاس ،رBCملا C`غ يطايتحالا

 يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم ھيلع موقت يذلا يXوناقلا ساسألا نأشÅ ˇ˛او

 اîسسأ امن©ب ،)الوأ( أط´ëا òôع ةيلوؤسملا هذL س©سأت ô∑إ ھنم ق9رف بLذ ذإ ،رBCملا C`غ

 تابث مدع فالتخالا اذL رارمتسا òôع دعاس دقو ،)ايناث( رطا´oا ة9رظن òôع رخآ ق9رف

 ساسأ صوصخب دحوم فقوم òôع ضقنلا ةمكحمو ة9رادإلا فان˜تسالا مكاحم

 .)اثلاث( ةيلوؤسملا

  أطhvا ةركف ت.بت ãxلا ةيئاضقلا تاNجوتلا :الوأ

 وحن  ةي;رغملا ة9رادإلا مكاoÑا نع ةرداصلا ةيئاضقلا تاداãÄجالا ضعÅ تîجتا  

 ùûلاو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëا دامتعا

 حنم jkدانóسالا ô∑إ بLذ يذلا50طاÅرلاب ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداصلا مكëÑا اÄ≠م

 أطhvا ةركف òôع ةماعلا ةباينلا لبق نم صا´∆ألا دحأ لاقتعا صوصخب ض9وعتلا

 بجاو اjروتسد أدبم lmتعãx Øلا ةءاlmلا ةنjرقب لالخإلا نود" : ةيلاتلا ةلعلا òôع ادمتعم

 هأطخ تÛثي يذلا يطايتحالا لاقتعالا نع مجانلا ررضلا نع ةيلوؤسملا ىقبت ،ماÃmحالا

 لصفلل اقبط ضjوعتلل ةبجوملا ةيئاضقلا ءاطخألا روص دحأ ةءاlmلاب يñاÒç مكح رودصب

 ءاطخألا نع ةمجانلا رارضألا نع ةلوؤسم ةلودلا نأ ÑÖع صن يذلا روتسدلا نم 122

  ."ةيئاضقلا

 
 .روش°م Ü¬غ ،182/7112/2017 مقر فلملا => ،2017 زويلوي 11 خ3راتب ،2605 ددع تحت رداصلا مك6õا -50
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 نم ھنإ ثيحو" :òkي ام51طاÅرلاب ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداص رخآ مكح jk ءاجو

 ةلدأ ةيافك مدع ساسأ ÑÖع Gxب دق ةءاlmلاب �x”اقلا يñاضقلا رارقلا ناú املو ىرخأ ةNج

 لصألا اûرابتعاب ةءاlmلا ةنjرق نم اديفتسم ھلعجي كلذ نإف ،^¨دملا ةNجاوم ^[ تابثإلا

 تابثإل ةيفاú ةنادإلا لئاسو نوك ^[ كشلا ÑÖع GHبت ãxلا ةءاlmلاو ،يñانhiا نوناقلا ^[

 ةئيû نم فلتخا ن%و يèادجولا عانتقالا ميمص ^[ لخدت ةيئانhiا ةيلوؤسملا مايق

 ةلاhAا هذû ^[ يñاضقلا أطhvا نع ةلودلا ةيلوؤسم تارlmم نوكتف ىرخأ íÖإ ةيئاضق

 مادعèال ةلاhAا هذû ^[ رطاv@ا ةjرظن قيبطتل لاجم الو أطhvا نكر ءافتناب ةمدعنم

 ."نوناقلا قيبطت ^[ طلغلا وأ أطhvا نع ثدحتي يروتسدلا صنلا نوكل اç◊ابجوم

 رطاv@ا ةjرظن تدمتعا ãxلا ةيئاضقلا تاNجوتلا :ايناث

 لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا مايقل ساسأ§ أط´ëا ةركفب عانتقالا مدع نإ

 رارق رودص لاح jk لاقتعالاب ةرمآلا ةيئاضقلا ةëpîا ô∑إ أط´ëا ةبسX ة;وعصل ،يطايتحالا

Åاتملا مدعÅلا وأ ةعBCعفد ،ةءا Åجالا ضعãÄإ ةيئاضقلا تادا∑ô بتËû ا ة9رظنo´ساسأ§ رطا 

 لوصح درجم òôع موقت ùûلاو ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نم ررضتملل ض9وعé حنمل

 ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداصلا مكëÑا ھيلإ بLذ ام لالخ نم كلذ دسجت9و ،ررض

 ةjرظن ÑÖع ءانب ةمئاق يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم BCتعا يذلا 52شكارمب

 lmتعØ ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةلودلا ةيلوؤسم نإ" : òkي امب ھفقوم للع دقو رطاv@ا

 ررضلا ÑÖع ةمئاق ةيلوؤسم ھعم lmتعØ يذلا ء�x∂لا اç-ناج نم أطخ نودب ةيلوؤسم

 مغر نi∞لا ^[ ةددحم ةدم ھئاضقو ھلاقتعا ^[ لثمتملاو ررضتملا ةيâAلاب قحاللا

  ."ةلودلا بناج نم أطhvا تابثإ ةرورض íÖإ ةجاح نودب ھتءارب

 
 .روش°م Ü¬غ ،1599/7112/2018 مقر فلملا => ،875 ددع تحت ،05/03/2019 خ3راتب رداصلا مك6õا -51

 .روش°م Ü¬غ ،1318/7112/2017 مقر فلملا => ،223 ددع تحت ،28/02/2018 خ3راتب رداصلا مك6õا - 52
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 ô∑إ انايحأ بLذت ثيح ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملل يXوناقلا

 .رطا´oا ة9رظن ساسأ òôع ىرخأ انايحأو ،أط´ëا ساسأ òôع اãÄماقإ

 س©سأت وحن تîجتا 54طاÅرلاب ةjرادإلا فان/تسالا ةمكحم دجن راطإلا اذjk Lو 

 :يéآلا ليلعتلا òôع ةدمتعم  ،ةحارص أطhvا ةركف ÑÖع يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا

 ھب ءالدإلا مت امو اç◊ايطعمو ةعزانملا رصانع ÑÖع عالطالاÅو ،ددصلا اذû ^[ ھنإ ثيحو"

 ........ب ةيئادتبالا ةمكA@ا ىدل ةماعلا ةباينلا ةعDاتم نأب نLب¥ي ،تادن¥سمو قئاثو نم

 مكhAاو اNلامعتساو ةيمسر ةjرادإ قئاثو ^[ رjوÃıلا ةمjرج لجأ نم ھيلع فنأتسملل

 صوصنملا رطاسملاو تاءارجإلا راطإ ^[ مت امنإ ،ةءاlmلاب ةمكA@ا سفن لبق نم ھيلع

 ھعم lmتعÕ نأ نكمي ال ھيلإ ةÅوس.ملا مåçلا نم ھتءاlmب دعD اميف مكhAا نأو ،انوناق اœçلع

 وأ ،نوناقلل اقرخ تفرصت دق ھب ةقلعتملا ةعDاتملا فلم ^[ ت¥ب ãxلا ةيئاضقلا ةطلسلا

 اåçيلوؤسمل ابترم وأ ،ھب بلاطملا ضjوعتلل ابجوم ايئاضق أطخ تبكترا اÒçأب لوقلا

 اقبط مت لاوحألا عيمج ^[و اNفرصت نوكلو ،ءاضقو اNقف ھيلع رتاوتملا GHعملاب ةjرادإلا

 ."...انوناق ھيلع صوصنم وû امل

 ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëا سèركت ô∑إ55ةمكoÑا تاذ نع رداص رخآ رارق بLذ اميف

 رقأ دق روتسدلا ناú ن0ل" :ھيف ءاج اممو رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا

 هذû مايق طورش تابثإب انيûر ىقبي كلذ نإف يñاضقلا أطhvا نع ةلودلا ةيلوؤسم

 اLmبدت هرابتعاب يطايتحالا لاقتعالا نأ ÑÖع الضف ،ةماعلا دعاوقلل اقفو ةيلوؤسملا

 ھنع ةلودلا ةيلوؤسم موقتو ةيعورشملاب ةلصلا عطقنم نوكي ãHح ھنإف ،ايئانÀتسا

 لاقتعالاب رمألا نأب ديفت فورظ نم اساسأ دمتسÕ رûاظ يñاضق أطخ توبث نLعتي

 
 .روش°م Ü¬غ ،1684/7206/17 مقر فلملا => ،17/10/2018 خ3راتب ،4356 ددع تحت رداصلا رارقلا -54

 .روش°م Ü¬غ ،980/7206/2018 مقر فلملا => ،08/08/2018 خ3راتب ،3831 ددع تحت رداصلا رارقلا - 55
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 : òkي ام دروأ يذلاو هاجتالا سفن jk 53ةمكA@ا تاذ نع رداص رخآ مكح بLذو

 نLضاقتملا قوقح نLب نزاوتلا أدبم ÑÖع موقت ةلودلا تاموقم تناú اذإ ھنإ ثيحو"

 لصفلا ^[ روتسدلا ھيلع صن يذلا لفاfتلا أدبم قيقحتو ءابعألا لمحت ^[ مç◊ابجاوو

 اNلامعأ اç-بسãx Øلا رارضألا رطاخم لمحتب ةمزلم لباقملاب نوكت ةلودلا نإف ،ھنم 40

 ققحتت ãxلا رطاv@ا نع ةيلوؤسملا راطإ ^[ جردنت كلذ نع اåçيلوؤسم نأو ،اç◊اطاشèو

 ،ةرشابم ھنع جتان ھقhA يذلا ررضلا نوك ررضتملا تابث%و راضلا لعفلا لوصح درجمب

 ةلودلا رفوتو ھتماسج ىدمو ھمدع نم ةرادإلا بناج نم أطhvا عوقو نع رظنلا فرصب

 س™ركت ةباثمب كلذ دع™و ،ھمدع نم راضلا لعفلا بنجتل ةيلعفلا تايناfمإلا  ÑÖع

 íÖإ تافتلالا نودب هردصم ناú امNم ررضتملا نع ررضلا عفر متحي يذلا ةلادعلا قطنمل

 ارخؤم ھسرك يذلا ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةيلوؤسملا عوضوم روطت اذكو ةلودلا أطخ

 ."ةيÅرغملا ةكلمملا روتسد

 يذلاو ءاضيبلا رادلاب ةjرادإلا ةمكA@ا نع رداص رخآ مكح هدكأ ھجوتلا اذLو

 رفوت طÃmشãx Øلا ةلودلا ةيلوؤسم مايقل ةماعلا ئدابملل افالخ ھنإ ثيحو " :ھيف ءاج

 أطhvا نع ةلودلا ةيلوؤسم نإف ،تابثإلا بجاولا ماعلا قفرملا بناج نم أطhvا رصنع

 ."أطhvا تابثإل ةجاhAا امنود ررضلا لوصح درجمب ةمئاق يñاضقلا

  ضقنلا ةمكحمو فان/تسالا مكاحم فقوم :اثلاث

 رارمتسال لثمأ اراطإ ة9رادإلا فان˜تسالا مكاحم نع ةرداصلا تارارقلا تلlش

 ساسألا صوصخب ˇ˛او داãÄجا خيسرت òôع اøÄردق مدعل ،ة9رادإلا مكاoÑا ءاضق براضت

 
 Ü¬غ ،683/7112/2018 مقر فلملا => ،560 ددع تحت ،2019 رjوتكأ 09 خ3راتب شكارمب ة3رادإلا ةمكöõا نع رداصلا مك6õا -53

 .روش°م
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 ô∑إ انايحأ بLذت ثيح ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملل يXوناقلا

 .رطا´oا ة9رظن ساسأ òôع ىرخأ انايحأو ،أط´ëا ساسأ òôع اãÄماقإ

 س©سأت وحن تîجتا 54طاÅرلاب ةjرادإلا فان/تسالا ةمكحم دجن راطإلا اذjk Lو 

 :يéآلا ليلعتلا òôع ةدمتعم  ،ةحارص أطhvا ةركف ÑÖع يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا

 ھب ءالدإلا مت امو اç◊ايطعمو ةعزانملا رصانع ÑÖع عالطالاÅو ،ددصلا اذû ^[ ھنإ ثيحو"

 ........ب ةيئادتبالا ةمكA@ا ىدل ةماعلا ةباينلا ةعDاتم نأب نLب¥ي ،تادن¥سمو قئاثو نم

 مكhAاو اNلامعتساو ةيمسر ةjرادإ قئاثو ^[ رjوÃıلا ةمjرج لجأ نم ھيلع فنأتسملل

 صوصنملا رطاسملاو تاءارجإلا راطإ ^[ مت امنإ ،ةءاlmلاب ةمكA@ا سفن لبق نم ھيلع

 ھعم lmتعÕ نأ نكمي ال ھيلإ ةÅوس.ملا مåçلا نم ھتءاlmب دعD اميف مكhAا نأو ،انوناق اœçلع

 وأ ،نوناقلل اقرخ تفرصت دق ھب ةقلعتملا ةعDاتملا فلم ^[ ت¥ب ãxلا ةيئاضقلا ةطلسلا

 اåçيلوؤسمل ابترم وأ ،ھب بلاطملا ضjوعتلل ابجوم ايئاضق أطخ تبكترا اÒçأب لوقلا

 اقبط مت لاوحألا عيمج ^[و اNفرصت نوكلو ،ءاضقو اNقف ھيلع رتاوتملا GHعملاب ةjرادإلا

 ."...انوناق ھيلع صوصنم وû امل

 ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëا سèركت ô∑إ55ةمكoÑا تاذ نع رداص رخآ رارق بLذ اميف

 رقأ دق روتسدلا ناú ن0ل" :ھيف ءاج اممو رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا

 هذû مايق طورش تابثإب انيûر ىقبي كلذ نإف يñاضقلا أطhvا نع ةلودلا ةيلوؤسم

 اLmبدت هرابتعاب يطايتحالا لاقتعالا نأ ÑÖع الضف ،ةماعلا دعاوقلل اقفو ةيلوؤسملا

 ھنع ةلودلا ةيلوؤسم موقتو ةيعورشملاب ةلصلا عطقنم نوكي ãHح ھنإف ،ايئانÀتسا

 لاقتعالاب رمألا نأب ديفت فورظ نم اساسأ دمتسÕ رûاظ يñاضق أطخ توبث نLعتي

 
 .روش°م Ü¬غ ،1684/7206/17 مقر فلملا => ،17/10/2018 خ3راتب ،4356 ددع تحت رداصلا رارقلا -54

 .روش°م Ü¬غ ،980/7206/2018 مقر فلملا => ،08/08/2018 خ3راتب ،3831 ددع تحت رداصلا رارقلا - 55
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 ةمئاق اåçيلوؤسم ھعم lmتعØ يذلا ء�x∂لا ،اç-ناج نم أطخ نودب ولو ررضلا لوصح درجم

 ھتءارب مغر ةين2i ةÃmف �H$قو ھلاقتعا مت يذلا ررضتملا ةيâAلاب قحاللا ررضلا نع

 يذلا ھجوتلا وûو ،ةلودلا بناج نم أطhvا ھتابثإ ةرورضو بوجو íÖإ ةجاح ام نودب

 ةيلوؤسملا لاجم عيسوت وحن ھجتي يذلاو ةماع ةفصب ةيلوؤسملا روطت قايس ^[ جردني

 وحن ةيلوؤسملا رjوطت هاجتا ^[ LmسÕ يذلا ضاv@ا جاتنك رطاv@ا ةjرظن íÖإ ادان¥سا

 قطنم س™ركت وحنو ،دجو امثيح ررض لfل نماض داجي%و ةيلوؤسملا ةنسèأ أدبم

 أطخ íÖإ تافتلالا نودب هردصم ناú امNم ررضتملا نع ررضلا عفر متحي يذلا ةلادعلا

 ".ةلودلا

 ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëاب تدان ùûلا ةيئاضقلا تاîجوتلا ضقنلا ةمكحم تديأ دقو

 اÄ≠ع ةرداصلا 58تارارقلا دحأ لالخ نم كلذ òôجتو ،يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا

 نع ةjرادإلا فان/تسالا ةمكحم كلذل تبûذ امكو ھنإ ثيح نكل " :ھيف ءاج يذلاو

 نع ثحبلا �x$تقي يñاضقلا أطhvا نع ةيÅرغملا ةلودلا ةيلوؤسم رارقإ نإف باوص

 ةقالعو بلاطلاب قhA ررضو قيقحتلا �x”اق فرط نم أطخ توبث ^«و ةيلوؤسملا ناúرأ

 ÑÖع عñاقولا طاقسإ لالخ نم ةمكA@ا نأو ،ررضلاو أطhvا اذû نLب ةيÛبسلا

 مقر فjرشلا NLmظلا تايضتقمل اقفو قيقحتلا �x”اق لامعأل ةمظنملا تايضتقملا

 �x”اق نأ اNل تÛث ةصاhvا لدعلا ةمكA@ مظنملا 1972 رÅوتكأ 06 خjراتب 1.72.157

 ماعلا ليكولا فرط نم مدقم سمتلمل ادان¥سا ھلمع رشاب ةروكذملا ةمكA@اب قيقحتلا

 ةفاú نأو ،لدعلا رjزو ديسلا فرط نم ي›اتك رمأ ÑÖع ءانب ةمكA@ا هذû ىدل كلملل

 9 لوصفلا تايضتقم نم ةدمتسم ةلزانلا ^[ قيقحتلا �x”اق اûرشاب ãxلا تاءارجإلا

 يطايتحالا لاقتعالا Lmبدت نأ íÖإ باوص نع اLmشم ،هالعأ روكذملا NLmظلا نم 12 و11و

 
 .روش°م Ü¬غ ،2727/4/3/2016 مقر يرادإلا فلملا => ،897/3 ددع تحت ،04/10/2018 خ3راتب رداصلا رارقلا -58
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 نم اساسأ دمتسÕ رûاظ يñاضق أطخ توبÀب الإ ىØأتي نل رمأ وûو فسعتلا ةفص ß�H¥كا

 صوصنملا تالاhAا Lmغ ^[ نi∞لاب ھب ھب¥شملا عاديإ لاقتعالاب رمألا نأب ديفت فورظ

 ."انوناق اœçلع

 ãxلا يطايتحالا لاقتعالا ةرطسم ىقبت ركذ ام لاhAاو " :رو§ذملا رارقلا فاضأو

 اÙç لومعملا ةينوناقلا تايضتقملا راطإ ^[ تمت دق ھيلع فنأتسملا قح ^[ ترشوب

 ."ضjوعتلل بجوملا ةلودلا ةيلوؤسمل بترملا أطhvا نكر ھعم مدعنjو

 ة9رادإلا فان˜تسالا ةمكحم نع رداص رارق راطإلا سفن jk بLذ دقو

 ةjرادإلا ةيلوؤسملا مايقل ةيساسألا دعاوقلا نمو ھنإ ثيحو" :ھيف ءاج يذلاو56شكارمب

 هذû رارقإل يرورض طرشك ةرادإلا بناج نم ام أطخ دوجو وû ضjوعتلا قاقحتساو

 امم ،ضjوعتلاب بلاطي يذلا فرطلاب ررض قاhAإ íÖإ أطhvا اذû يدؤي نأو ةيلوؤسملا

ÕعGx ملا نأ ھعم
ُ

 ÑÖع يñاضقلا قفرملا íÖإ بوس.ملا أطhvا تابثإب مزلم ضjوعتلاببلاط

 روتسد ھسرك ام وûو يñاضق أطخ دوجو ةرورضب نûLر ضjوعتلا قاقحتسا نأ رابتعا

 ."هالعأ ھيلإ راشملا 122 لصفلا ^[ 2011 ةنسل ةكلمملا

 فالخ 57شكارمب ةjرادإلا فان/تسالا ةمكحم نع اثيدح رداص  رارق بLذ امن©ب

 C`غ يطايتحالا لاقتعالا نع ض9وعتلل ساسأ§ رطا´oا ة9رظن òôع دمتعا ثيح ،كلذ

 ÑÖع موقت اÒçأ ءاضقلا قفرم ةيلوؤسم ^[ لصألا ناú ن0ل ثيحو " :ھيف ءاج اممو ،رBCملا

 ةلودلا ةيلوؤسمل اصاخ اماظن درفأ يñاضقلا لمعلا نإف ،ميسج أطخ توبث طاÃmشا

 ةيئاضقلا ماfحألا نع ضjوعتلا íÖإ ةيمارلا ىواعدلا راطإ ^[ ةيئاضقلا ءاطخألا نع

 ÑÖع ةمئاقلا رطاv@ا ةjرظن íÖإ ادان¥سا أطخ نودب ةيلوؤسم اlmûتعاو ،ةjرA≤ل ةبلاسلا

 
 .روش°م Ü¬غ ،1249/7206/2016 مقر فلملا => ،22/02/2017 خ3راتب رداصلا رارقلا -56

 .روش°م Ü¬غ ،1472/7206/2018 مقر فلملا => ،211 ددع تحت ،30/01/2019 خ3راتب رداصلا رارقلا -57
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 ةمئاق اåçيلوؤسم ھعم lmتعØ يذلا ء�x∂لا ،اç-ناج نم أطخ نودب ولو ررضلا لوصح درجم

 ھتءارب مغر ةين2i ةÃmف �H$قو ھلاقتعا مت يذلا ررضتملا ةيâAلاب قحاللا ررضلا نع

 يذلا ھجوتلا وûو ،ةلودلا بناج نم أطhvا ھتابثإ ةرورضو بوجو íÖإ ةجاح ام نودب

 ةيلوؤسملا لاجم عيسوت وحن ھجتي يذلاو ةماع ةفصب ةيلوؤسملا روطت قايس ^[ جردني

 وحن ةيلوؤسملا رjوطت هاجتا ^[ LmسÕ يذلا ضاv@ا جاتنك رطاv@ا ةjرظن íÖإ ادان¥سا

 قطنم س™ركت وحنو ،دجو امثيح ررض لfل نماض داجي%و ةيلوؤسملا ةنسèأ أدبم

 أطخ íÖإ تافتلالا نودب هردصم ناú امNم ررضتملا نع ررضلا عفر متحي يذلا ةلادعلا

 ".ةلودلا

 ةيلوؤسمل ساسأ§ أط´ëاب تدان ùûلا ةيئاضقلا تاîجوتلا ضقنلا ةمكحم تديأ دقو

 اÄ≠ع ةرداصلا 58تارارقلا دحأ لالخ نم كلذ òôجتو ،يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا

 نع ةjرادإلا فان/تسالا ةمكحم كلذل تبûذ امكو ھنإ ثيح نكل " :ھيف ءاج يذلاو

 نع ثحبلا �x$تقي يñاضقلا أطhvا نع ةيÅرغملا ةلودلا ةيلوؤسم رارقإ نإف باوص

 ةقالعو بلاطلاب قhA ررضو قيقحتلا �x”اق فرط نم أطخ توبث ^«و ةيلوؤسملا ناúرأ

 ÑÖع عñاقولا طاقسإ لالخ نم ةمكA@ا نأو ،ررضلاو أطhvا اذû نLب ةيÛبسلا

 مقر فjرشلا NLmظلا تايضتقمل اقفو قيقحتلا �x”اق لامعأل ةمظنملا تايضتقملا

 �x”اق نأ اNل تÛث ةصاhvا لدعلا ةمكA@ مظنملا 1972 رÅوتكأ 06 خjراتب 1.72.157

 ماعلا ليكولا فرط نم مدقم سمتلمل ادان¥سا ھلمع رشاب ةروكذملا ةمكA@اب قيقحتلا

 ةفاú نأو ،لدعلا رjزو ديسلا فرط نم ي›اتك رمأ ÑÖع ءانب ةمكA@ا هذû ىدل كلملل

 9 لوصفلا تايضتقم نم ةدمتسم ةلزانلا ^[ قيقحتلا �x”اق اûرشاب ãxلا تاءارجإلا

 يطايتحالا لاقتعالا Lmبدت نأ íÖإ باوص نع اLmشم ،هالعأ روكذملا NLmظلا نم 12 و11و

 
 .روش°م Ü¬غ ،2727/4/3/2016 مقر يرادإلا فلملا => ،897/3 ددع تحت ،04/10/2018 خ3راتب رداصلا رارقلا -58
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 ض9وعتلا لاجم مظني مئالم è≥kرشé راطإ قلخ ن`عتي ،ض9وعتلا ءادأ لمحتت ùûلا ةëpîا

 ،صاصتخالاو يXوناقلا ساسألا ثيح نم ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع

 ةماعلا ةباينلا ةاضق ماßïلا ةرورض عم ،ھئادأب ةمزلملا ةëpîاو ض9وعتلا ريدقت تايلآو

 ةرورضلا دنع الإ ھلامعإ ô∑إ ءوÂpلا مدعو يطايتحالا لاقتعالا ديشßCب قيقحتلا ةاضقو

 .دودëÑا قيضأ jkو ىوصقلا
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ûلوخ ةطلس وNاقل عرشملا ا”�x فلملا قئاثو ^[ ةدراولا تايطعملل اعبت قيقحتلا، 

 ةيعورشم مدع نع افشك هرابتعا نكمي ال بلاطلا ةءاlmب مكح رودص íÖإ قحب 3xت.تل

 ،)ةمكA@ا( ^«و ھبناج نم أطخ توبثو قيقحتلا �x”اق اûرشاب ãxلا تاءارجإلا

 ھيف امب اûءاضق تللع دق نوكت هالعأ ةيعقاولاو ةينوناقلا تايطعملا اûدامتعاب

  ."ساسأ Lmغ ÑÖع لئاسولاو ةيافكلا

 ةمتاخ

 يذلا ،يåاضقلاو Iûقفلا براضتلا نم دëÑا ةنراقملا تاعèرشóلا ضعÅ تعاطتسا

 لالخ نم ،يXوناقلا اîساسأو يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم نأشÅ راثي نا§

 Û≈ªتقمب وأ ،يرئازëpاو Xƒ≈ûرفلا عرشملا§ ،ةيئانëpا تاءارجإلا نوناق بجومب ،كلذ ميظنت

  .يlيÂpبلا عرشملا لاح وL امك صاخ نوناق

 فالتخالا يمانت òôع دعاس امم ،تاعèرشóلا هذL رثأ فتقي مل يÁرغملا عرشملاو

 نع ةلودلا ةلءاسمل ھيلع دامتعالا نكمي يذلا يXوناقلا ساسألا لوح يåاضقلاو Iûقفلا

 ملاعملا ˇ˛او è≥kرشé راطإ بايغ لظ jk ةصاخ ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ

 يÁرغملا روتسدلا اLدمتعا ùûلا أط´ëا ة9رظن òôع دامتعالا ة;وعصلو ،ساسألا اذL ددحي

 ةëpîا نو§ ô∑إ رظنلاب ،يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملل ساسأ§ ،122 لصفلا Û≈ªتقمب

 نأ املاط ،ةءاBCلا وأ ةعÅاتملا مدعÅ ح9رصتلا لاح jk اÄ™لإ أط´ëا ةبسX نكمي ال ،ھب ترمأ ùûلا

 فورظ كلذ تبلطت امل§ اîلامعإ قح عرشملا اîل حاتأ ةينوناق ةيلآ دعr لاقتعالا رارق

 .ةيضقلا تايطعمو

 ةينعملا فارطألا لlل ةنزاوتم ةيامح نامضو فالتخالا اذL زواجتلو ،كلذل

 اLرابتعاب ةلودلا وأ ı≈ûاقلا وأ ةيÿÑلا ءاوس ،يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملاب
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 ض9وعتلا لاجم مظني مئالم è≥kرشé راطإ قلخ ن`عتي ،ض9وعتلا ءادأ لمحتت ùûلا ةëpîا

 ،صاصتخالاو يXوناقلا ساسألا ثيح نم ،رBCملا C`غ يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع

 ةماعلا ةباينلا ةاضق ماßïلا ةرورض عم ،ھئادأب ةمزلملا ةëpîاو ض9وعتلا ريدقت تايلآو

 ةرورضلا دنع الإ ھلامعإ ô∑إ ءوÂpلا مدعو يطايتحالا لاقتعالا ديشßCب قيقحتلا ةاضقو

 .دودëÑا قيضأ jkو ىوصقلا
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 يgوناق è5غ لاقتعا وأ فيقوت ةيªe نا± صa  ل± ةيقحأب cY™اقلا يgاسgإلا أدبملا اÑلالخ نم اوسرك

 بسHب ةطبترملا رñراقتلاو تايطعملاو تارشؤملا نم ديدعلا نأ اªeوم ،ضñوعxy Rع لوصkeا ;:

 ;: ةي©رغملا ة©رجتلل ;§وضوملا مييقتلا لجأ نم ةداج ةفقوب انمزلت ةءا45لاب نèموOeÖا ددعو لاقتعالا

éا اذOPاو لاgعÖع ا8…اساxy éترا شماوÖا باkaع اددشم ،ي»اضقلا أطxy ىقبي نأ بجي لاقتعالا نأ 

 ةليقث ةيعامتجاو ةيقوقح تاعبت تاذ ةينوناق ةيلآ هرابتعاب تالاkeا قيضأ ;: لمعتسŒ ايئان¥تسا اè5بدت

 هذé لÖشR نأب ھتاينمتمب ھتمل± لخدتملا متخو ،ءاñربأ م8”أ اñروتسد ضâ5في صاa أ قح ;: ذختي

 تالاÖشإلا xyع بيجي ;xمع جمانرب ةيضرأ اÑلالخ نم عضن فداé شاقنل ةيساسأ ةيلوأ ةطحم ةودنلا

 .ةحورطملا

 سlئر ،ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا يوابنلا دبع دمحم ديسلا ةمل± كلذ بقعأ

 لاجمب ھلاصتال يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا عوضوم ةيمéأ نع 45ع يذلا ةماعلا ةباينلا

 قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ تارارق ;: ةدراو أطkaاو فسعتلا ةيضرف نأ اªeوم ،تاñرkeا

 ;: فسعتلا روص الو ي»اضقلا أطkaا ھجوأ ديدحت دعv لوتي مل نوناقلا نأو لاقتعإلاب نورمأي امدنع

 ريدقت ھيلع حرطي ،صوصkaاب يرادإلا ءاضقلا نإف كلذلو ةñروتسدلا م8…اصاصتخآل ةاضقلا ةسرامم

éا هذkeامك ،تالا éبأد و éملا ءاضقلا اذH◊cÿ جإللà8م نأ ا45تعم ،ةيئاضقلا قباوسللو تاداÑءاضقلا ةم 

 ةغلاب ةينمأو ةينوناق ةيساسح امÑل نèتنزاوم ةاعارم y∫إ وعدم ھنأل كلذو ،ةرملاب ةلÑس تسlل يرادإلا

 xyع يرادإلا ءاضقلل ةباقر ال يذلا يداعلا ءاضقلا صاصتخآ ةاعارم رمألا cY›تقي ثيح ،ةقدلا

 ةاضق فرط نم نèماعلا ماظنلا ةيامحو نمألا قيقحت xyع ھتارارق è5ثأت ةاعارم ىرخأ ةÑج نمو ،ھتارارق

 يطايتحالا لاقتعالا لامعتسا رطؤت نأ ا8”أش نم ضñوعتلاب ماÖحألا نأ كلذ ،ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا

 ةلودلا ليمحت نم ابي8… ھلامعتسا نع نوفزعŒ دق نيذلا ،ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ةاضق فرط نم

 كلذلو ،ةلادعلا è5س نسke وأ ماعلا ماظنلاو نمألا ةيامke اñرورض ا8‹ف نوÖي دق تالاح ;: ةيلوؤسملا

 راضحتسآب بلاطم يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا عوضوم عم ھلماعR ;: ،يرادإلا ءاضقلا نأ ªΩوأ

éفوت لجأ نم ،تايطعملا هذè5 رورضلا ةحاسملاñريدقتلا ةطلسلل ةñةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضقل ة 

 è5بدت لامعتسآ مدع ءارج نم مÑقالخأو م8…اÖلتمم ةمالسو نèنطاوملا نمأ ررضتي ال Çflح ،قيقحتلا

 ال يطايتحالا لاقتعالاب ةماعلا ةباينلا رارق ةمالس ريدقت نأ افيضم ،ةñرورضلا تالاkeا ;: لاقتعالا

 ةينوناقلا طباوضلل اقفو مت لاقتعالا رارق نأ ماد ام ،ةءا45لاب لقتعملا نع رداصلا مكkeا لآمب طبتري
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 : عوضوم لوح ةيملعلا ةودنلل يماتó_ا ر0رقتلا

 "يطايتحالا لاقتعالا لاجم FG يùاضقلا أطó_ا "
  

 ةباينلا ةسائر ميظنت نم ةيملع ةودن ،شكارم ةنيدمب 2019 45نجد 12 سlمkaا ھموي تدقعgا

 لاجم 78 ي6اضقلا أط12ا " عوضوم لوح ،ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPا عم ةكارشv ،ةماعلا

 سلجملل بدتنملا سlئرلا سراف ىفطصم ديسلل ةملÖب اÑحاتتفا مت ÇYلاو ،"يطايتحالا لاقتعالا

 ةودنلا هذé لاغشأ ;: ةكراشملاب هزاâäعاو ھتداعس نع اÑلà8سم ;: برعأ يذلا ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا

 ةñروتسدلا داعvألا نم è5ثكلا لمحي ةغلاب ةيمéأ اذ ابكرم اعوضوم اÑل è5تخا ÇYلا ةèäمتملا ةيملعلا

 ÇYلا ةماÑلا ةردابملا هذé ميظنت ;: مéاس نم لÖل ريدقتلاو ركشلاب امدقتم ،ةيعامتجالاو ةيقوقkeاو

Rا طارخنالا نع 45عkPاو ةعاجنلاو قيلختلاو حالصإلا شرو ;: ةيئاضقلا ةطلسلل داkeÖب ةماÖلا لâäما 

 ;£وقkeاو يروتسدلا دعبلا تاذ ةلئسألا نم ديدعلا لâäخي يذلا ةودنلا عوضومب اديشم ،ةيلوؤسمو

 ھطابترآل ى45ك ةينéار cY¶•كñو XYيظنتلاو ;§وضوملاو يرطسملا دعبلا تاذ تالاÖشإلا نم è5ثكلا حرطñو

 نم لعجت ةñرشÆلا ةفص نأ ادكؤم ،ھئاضق لدعو ةéازن ;: cY™اقتملا ةقث©و ةبساOeاو ةيلوؤسملا أدبمب

 براجت ل± 45عو مويلا حبصأ أطخ ،تايe≥تلاو دوkPÑا ل± مغر رفص أطkaا شماé نوÖي نأ ليحتسملا

 ل± è5فوت لجأ نم ةددعتملا ھبابسأو هروص دصرل Y∑مو يمومع شاقن طحم ءان¥تسا نود ملاعلا

 عمتOPا عفد امم ةمئالملا تاضñوعتلا ءاضتقا نم ھنم نñررضتملا نèكمتو ھلخادم نم دe∏ل تانامضلا

 ةموظنملا ءاطخأ اياªe معدل تايعمج ءاشgإ y∫إ ايملاع ةدئارلا لودلا نم ددعv ;£وقkeاو يgدملا

 نامضو ةمñرkPا ة©راحم ةرورض نèب ةنزاوملا ةيلاÖش[و ةقثلا لاؤس مامأ مويلا انلعجي ام وéو ،ةيئاضقلا

 نوÖل مéرابتعاو مà8ماركو م78مأو مñà8رح ;: دارفألل ةعورشملا kΩاصملاب سملا ررض نè©و ماعلا نمألا

 سسؤت مويلا اندالبب ةيئاضقلا ةطلسلا نأ ادكؤم ،"ءانP¡لا الإ هاري ال ءاñربألا سوؤر xyع اجات" ةñرkeا

 نماضلا هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج هدوقي مادقم ;√متجم عورشم لظ ;: xyضف تاسراممل

 ةماkeÖاو ةبساOeاو ةيلوؤسملا أدبم ليبق نم ةñروتسد طباوض اÑمكحت ةيئاضق ةطلس ،اÑلالقتسال

 ي»اضق أطخ باÖترا دنع ةيلوؤسملا لباقملاب بترتو ،ةءا45لا ةنñرق أدبمو ةلداعلا ةمكاOeا دعاوق نامضو

 نم نèنسلا تارشع ذنم انتاضق ھب ماق يذلا ماÑلا رودلاب اديشم ،ھل ةيªe نا± نمل ضñوعتلا لوخي

 ÇYلاو ضقنلا ةمكحم ءاضق وأ عوضوملا ءاضق ىوتسم xyع ءاوس ةئñرkPا مÑماÖحأو م8…اداà8جا لالخ
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 يgوناق è5غ لاقتعا وأ فيقوت ةيªe نا± صa  ل± ةيقحأب cY™اقلا يgاسgإلا أدبملا اÑلالخ نم اوسرك

 بسHب ةطبترملا رñراقتلاو تايطعملاو تارشؤملا نم ديدعلا نأ اªeوم ،ضñوعxy Rع لوصkeا ;:

 ;: ةي©رغملا ة©رجتلل ;§وضوملا مييقتلا لجأ نم ةداج ةفقوب انمزلت ةءا45لاب نèموOeÖا ددعو لاقتعالا

éا اذOPاو لاgعÖع ا8…اساxy éترا شماوÖا باkaع اددشم ،ي»اضقلا أطxy ىقبي نأ بجي لاقتعالا نأ 

 ةليقث ةيعامتجاو ةيقوقح تاعبت تاذ ةينوناق ةيلآ هرابتعاب تالاkeا قيضأ ;: لمعتسŒ ايئان¥تسا اè5بدت

 هذé لÖشR نأب ھتاينمتمب ھتمل± لخدتملا متخو ،ءاñربأ م8”أ اñروتسد ضâ5في صاa أ قح ;: ذختي

 تالاÖشإلا xyع بيجي ;xمع جمانرب ةيضرأ اÑلالخ نم عضن فداé شاقنل ةيساسأ ةيلوأ ةطحم ةودنلا

 .ةحورطملا

 سlئر ،ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا يوابنلا دبع دمحم ديسلا ةمل± كلذ بقعأ

 لاجمب ھلاصتال يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا عوضوم ةيمéأ نع 45ع يذلا ةماعلا ةباينلا

 قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا ءاضعأ تارارق ;: ةدراو أطkaاو فسعتلا ةيضرف نأ اªeوم ،تاñرkeا

 ;: فسعتلا روص الو ي»اضقلا أطkaا ھجوأ ديدحت دعv لوتي مل نوناقلا نأو لاقتعإلاب نورمأي امدنع

 ريدقت ھيلع حرطي ،صوصkaاب يرادإلا ءاضقلا نإف كلذلو ةñروتسدلا م8…اصاصتخآل ةاضقلا ةسرامم

éا هذkeامك ،تالا éبأد و éملا ءاضقلا اذH◊cÿ جإللà8م نأ ا45تعم ،ةيئاضقلا قباوسللو تاداÑءاضقلا ةم 

 ةغلاب ةينمأو ةينوناق ةيساسح امÑل نèتنزاوم ةاعارم y∫إ وعدم ھنأل كلذو ،ةرملاب ةلÑس تسlل يرادإلا

 xyع يرادإلا ءاضقلل ةباقر ال يذلا يداعلا ءاضقلا صاصتخآ ةاعارم رمألا cY›تقي ثيح ،ةقدلا

 ةاضق فرط نم نèماعلا ماظنلا ةيامحو نمألا قيقحت xyع ھتارارق è5ثأت ةاعارم ىرخأ ةÑج نمو ،ھتارارق

 يطايتحالا لاقتعالا لامعتسا رطؤت نأ ا8”أش نم ضñوعتلاب ماÖحألا نأ كلذ ،ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا

 ةلودلا ليمحت نم ابي8… ھلامعتسا نع نوفزعŒ دق نيذلا ،ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ةاضق فرط نم

 كلذلو ،ةلادعلا è5س نسke وأ ماعلا ماظنلاو نمألا ةيامke اñرورض ا8‹ف نوÖي دق تالاح ;: ةيلوؤسملا

 راضحتسآب بلاطم يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا عوضوم عم ھلماعR ;: ،يرادإلا ءاضقلا نأ ªΩوأ

éفوت لجأ نم ،تايطعملا هذè5 رورضلا ةحاسملاñريدقتلا ةطلسلل ةñةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضقل ة 

 è5بدت لامعتسآ مدع ءارج نم مÑقالخأو م8…اÖلتمم ةمالسو نèنطاوملا نمأ ررضتي ال Çflح ،قيقحتلا

 ال يطايتحالا لاقتعالاب ةماعلا ةباينلا رارق ةمالس ريدقت نأ افيضم ،ةñرورضلا تالاkeا ;: لاقتعالا

 ةينوناقلا طباوضلل اقفو مت لاقتعالا رارق نأ ماد ام ،ةءا45لاب لقتعملا نع رداصلا مكkeا لآمب طبتري
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 ،ةñرادإلا مكاOeا مامأ تعفر ÇYلا يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا اياضق ددع ;: عافترا ھنع بترت

 ءوP∏لا ةنلقعل ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPاو ةماعلا ةباينلا ةسائر اÑلدبت ÇYلا تادوOPÑا xyع ايHثم

 ةلداع ةمكاحم ;: دارفألا تاñرke نامض نم كلذ ;: امل ةءا45لا ةنñرق لظ ;: يطايتحالا لاقتعالا è5بدت y∫إ

 لاجم ;: ةكلمملل ةيئاضقلا ةلا±ولا ھبعلت يذلا رودلا زربأ نأ دع„و ،اضيأ ماعلا لاملل ةيامح نمو

 لاقتعالاب طبترملا ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلاب ةقلعتملا اياضقلا ;: ءاضقلا مامأ ةلودلا نع عافدلا

 ساسأ ثيح نم ةودنلا عوضومب ةطبترملا تايلاÖشإلا فلتخم نñرضاkeا مامأ ضرعتسا ،يطايتحالا

 بجاو أطkaاو رطاOaا ةñرظن نèب يطايتحالا لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم

 أطkaاو يداعلا أطkaا نèب ضñوعتلا بجوتسŒ يذلا ي»اضقلا أطkaا ةعيبط ثيح نمو ،تابثإلا

 نم اè5خأو ،ي»ان¥تسالا ررضلاو يداعلا ررضلا نèب ضñوعتلا عوضوم ررضلا ةعيبط ثيح نمو ،ميسkPا

 ;: ىؤرلا ديحوت y∫إ نñرضاkeا اعد ھتلخادم ماتخ ;:و ،تاعزانملا نم عونلا اذL8 ةينعملا ةkPÑا ثيح

 ي„رغملا ي»اضقلا داà8جالا©و ي„رغملا روتسدلاب م8…اشقانم ;: داشâ5سالا لالخ نم تايلاÖشإلا هذé نأش

 ةيامحو ماعلا ماظنلاو يمومعلا نمألا قيقحت نèب ةنزاوملا أدبم رابتعالا نèعv ذخألا عم ةنراقملا نèناوقلا©و

   .ةلادعلا è5س نسح أدبمو نèنطاوملا قوقح

 نع ةيلوؤسملل ي/وناقلا ساسألا" : عوضوم لوح y∫وألا ةيملعلا ةسلkPا حاتتفا كلذ بقعأ

 دعv يذلاو ،ةماعلا ةباينلا ةسائرل ماعلا بتاÖلا يوالبلا ماشM ذاتسألا ةسائرب "ي6اضقلا أط12ا

 ةسlئر ي/ورم \]لع ةديشر ةذاتسألل ةملÖلا ىطعأ ،عوضوملا ةيمéأ y∫إ ةراشالاو روضkeاب بيحâ5لا

 نع ضbوعتلل ةيساسألا تازكترملا"ب ةنونعملا اà8لخادم ;: تداشأ ÇYلا شكارمب ةñرادالا ةمكOeا

 ا78مو ،ةيلودلا قيثاوملاو روتسدلا ا78مضي قوقحب ھقلعتل ةودنلا عوضوم ةيمéأب "ي6اضقلا أط12ا

 ھطابترآل و ،ةلداعلا ةمكاOeا ;: قkeاو صاa ألل ةñونعملاو ةيدسkPا ةمالسلا ;:و ةñرkeا ;: قkeا

 نم هراثأ ام بÆسv كلذكو ھنع ىأنم ;: ةيئاضقلا ةطلسلا دعR مل ÇYلا ةبساOeاو ةيلوؤسملا أدبمب اضيأ

 قke روتسدلا نم 122 ةداملا cfl›تقمب سسأ ي„رغملا عرشملا نأ ةè5شم ،ةيئاضقو ةينوناق تالاÖشإ

 قيقحتو قوقkeا نامضو تاñرkeا نوص فدL8 كلذو ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلاب ةلودلا ةبلاطم

 ةقثلا زñزعتل اضيأو ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةموظنملا لخاد ناسgإلا قوقح ةناÖم ديكأتو ي»اضقلا نمألا

 ةيلوؤسم بترو ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا قح رقأ دق 2011 روتسد نا± اذ[و ،ةيئاضقلا ةسسؤملاب

 أطkaاب ضñوعتلا ط©رب ىفتكاو اقلطمو اماع ءاج رو±ذملا يروتسدلا صنلا نإف ،أطkaا اذé نع ةلودلا
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 اà8طلس رطؤت ÇYلا ةينوناقلا طباوضلاب ديقتلا نع ةلوؤسم ةماعلا ةباينلا تنا± ن‡ل ھنأ كلذ ،ھل ةمظنملا

 ÇYلا ةلاkeا ;: ،ا8…اضق لامعأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ةراثإ ةيناÖمإ ىدم لوح حرط اشاقن نإف ،لاقتعالا ;:

 لآمب طبتري ال لاقتعالاب ةماعلا ةباينلا رارق مييقت نأ لاkeاو .ةءا45لاب مكحب لاقتعالا ا8‹ف Y·تHي

 مادعgآ± ىوعدلا ;: ةرفوتملا تابثإلا لئاسو ةميقب قلعتت اÑل± تسlل ىرخأ بابسأل متي ھنأل ،ىوعدلا

 نأب ھتمل± متخيل ،لاومألا وأ صاa ألا ةمالس xyع وأ ماعلا ماظنلا xyع ةروطkaاو روضkeا تانامض

 ھنإف كلذلو يطايتحالا لاقتعالا بÆسv ضñوعتلاب مكkeا لاجم ;: ةلÑس تسlل يرادإلا ءاضقلا ةمÑم

Œع لوعxy éلا ةودنلا هذÇY ل عمتجيÑجتت ةصصختملا ةينوناقلا تاردقلا نم ةنيع اxy :; ا ةاضقOeمكا 

 جورkaاو عوضوملا اذé ةشقانم ;: عورشلا لجأ نم ةماعلا ةباينلا©و قيقحتلاب نèفلÖملا ةاضقلاو ةñرادإلا

 .لبقتسملا ;: عسوأ تاشاقنل اعوضوم نوÖت دق ةªeاو تاصالخب

 لدعلا رñزو نع الثمم وفعلاو ةيئانkPا نوؤشلا ريدم يطالملا ماشM ديسلا ةملÖلا لوانت مث

 اL8 ءاج ÇYلا تادجتسم مéأ نم دعŒ ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم رارقإ نأ هرودب دكأ يذلا

 نأ 45تعآو ،ةيئانkPا ةلادعلا ئدابم س‰ركت لاجم ;: ةروث لÖش ام وéو 2011 ةنسل ي„رغملا روتسدلا

 ماâ5حالاو ةقثلا xyع اثعاب الإ نوÖت نأ نكمي ال ةلادع ;Ë اÑحيÁeتب موقتو اÊ8اطخأب رقت ÇYلا ةلادعلا

 لوح ي»اضق شاقن حتف xyع بكني يذلا ءاقللا اذL8 اéونم ،نامألاو ةيقادصملا اÑلمع xyع يفضتو

 ،رشÆلل مزالم ةطاسÆب أطkaا نأ اªeوم ،ھنأشv ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاروصتلا ديحوتو عوضوملا

 بÆسv رطاOaاب فوفحم طيحم ;: لغتشŒ امن[و لوزعم ناÖم ;: لغتشŒ ال يذلا cY™اقلا ىرحألابف

Rلعافلا ددعèشو فارطأ نم نÑقثومو عافدو ءا45خو دوèشم ،طبض باتكو لودعو نè5ا :; éإ ددصلا اذ∫y 

 عاÈäلل ةقفوملا è5غ ةقالطنإلا لالخ نم cY™اقلاب ةلص تاذ لماوع نع اجتان أطkaا نوÖي دق ام ردقب ھنأ

vسÆي دق ،الثم ھقئاقح ديدحتو ھقاطن طبض مدع بÖسلا نوÆفملا ب‹cY إ∫y اkaاطبترم ي»اضقلا أط 

 ي»انج ثحب وأ مà8ملل بذا± فاâ5عا وأ عافدلا ىدل عانقإ فعض وأ è5بخ يأر غ‰ز وأ دوÑش ممذ داسفب

 .مالعإلا لئاسول è5ثأت وأ ةلداع è5غ ةيضق ةرصانمل بé ماعلا يأرلل طغض وأ فرحم

vلا تيطعأ كلذ دعÖسا يذلا ةكلمملل ي»اضقلا ليكولا يرصقلا دمحم ديسلل ةملà8ھتمل± ل 

 ;: ةمéاسملل ةكلمملل ةيئاضقلا ةلا±ولل ةمñركلا ا8…وعد xyع ةمظنملا ةPÑ∏ل ريدقتلاو ركشلا ميدقتب

 لÖش ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسمل يروتسدلا رارقإلا نأ xyع ادكؤم ،XYلعلا ءاقللا لاغشأ

 ي»اضقلا زاkPÑا لامعأ نع ةيلوؤسملا لاجم ;: اروطتو اندالب ھيف تطرخنا يذلا ;£وقkeا ÎÏنلل اجñوتت
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 ،ةñرادإلا مكاOeا مامأ تعفر ÇYلا يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا اياضق ددع ;: عافترا ھنع بترت

 ءوP∏لا ةنلقعل ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPاو ةماعلا ةباينلا ةسائر اÑلدبت ÇYلا تادوOPÑا xyع ايHثم

 ةلداع ةمكاحم ;: دارفألا تاñرke نامض نم كلذ ;: امل ةءا45لا ةنñرق لظ ;: يطايتحالا لاقتعالا è5بدت y∫إ

 لاجم ;: ةكلمملل ةيئاضقلا ةلا±ولا ھبعلت يذلا رودلا زربأ نأ دع„و ،اضيأ ماعلا لاملل ةيامح نمو

 لاقتعالاب طبترملا ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلاب ةقلعتملا اياضقلا ;: ءاضقلا مامأ ةلودلا نع عافدلا

 ساسأ ثيح نم ةودنلا عوضومب ةطبترملا تايلاÖشإلا فلتخم نñرضاkeا مامأ ضرعتسا ،يطايتحالا

 بجاو أطkaاو رطاOaا ةñرظن نèب يطايتحالا لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم

 أطkaاو يداعلا أطkaا نèب ضñوعتلا بجوتسŒ يذلا ي»اضقلا أطkaا ةعيبط ثيح نمو ،تابثإلا

 نم اè5خأو ،ي»ان¥تسالا ررضلاو يداعلا ررضلا نèب ضñوعتلا عوضوم ررضلا ةعيبط ثيح نمو ،ميسkPا

 ;: ىؤرلا ديحوت y∫إ نñرضاkeا اعد ھتلخادم ماتخ ;:و ،تاعزانملا نم عونلا اذL8 ةينعملا ةkPÑا ثيح

 ي„رغملا ي»اضقلا داà8جالا©و ي„رغملا روتسدلاب م8…اشقانم ;: داشâ5سالا لالخ نم تايلاÖشإلا هذé نأش

 ةيامحو ماعلا ماظنلاو يمومعلا نمألا قيقحت نèب ةنزاوملا أدبم رابتعالا نèعv ذخألا عم ةنراقملا نèناوقلا©و

   .ةلادعلا è5س نسح أدبمو نèنطاوملا قوقح

 نع ةيلوؤسملل ي/وناقلا ساسألا" : عوضوم لوح y∫وألا ةيملعلا ةسلkPا حاتتفا كلذ بقعأ

 دعv يذلاو ،ةماعلا ةباينلا ةسائرل ماعلا بتاÖلا يوالبلا ماشM ذاتسألا ةسائرب "ي6اضقلا أط12ا

 ةسlئر ي/ورم \]لع ةديشر ةذاتسألل ةملÖلا ىطعأ ،عوضوملا ةيمéأ y∫إ ةراشالاو روضkeاب بيحâ5لا

 نع ضbوعتلل ةيساسألا تازكترملا"ب ةنونعملا اà8لخادم ;: تداشأ ÇYلا شكارمب ةñرادالا ةمكOeا

 ا78مو ،ةيلودلا قيثاوملاو روتسدلا ا78مضي قوقحب ھقلعتل ةودنلا عوضوم ةيمéأب "ي6اضقلا أط12ا

 ھطابترآل و ،ةلداعلا ةمكاOeا ;: قkeاو صاa ألل ةñونعملاو ةيدسkPا ةمالسلا ;:و ةñرkeا ;: قkeا

 نم هراثأ ام بÆسv كلذكو ھنع ىأنم ;: ةيئاضقلا ةطلسلا دعR مل ÇYلا ةبساOeاو ةيلوؤسملا أدبمب اضيأ

 قke روتسدلا نم 122 ةداملا cfl›تقمب سسأ ي„رغملا عرشملا نأ ةè5شم ،ةيئاضقو ةينوناق تالاÖشإ

 قيقحتو قوقkeا نامضو تاñرkeا نوص فدL8 كلذو ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلاب ةلودلا ةبلاطم

 ةقثلا زñزعتل اضيأو ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةموظنملا لخاد ناسgإلا قوقح ةناÖم ديكأتو ي»اضقلا نمألا

 ةيلوؤسم بترو ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا قح رقأ دق 2011 روتسد نا± اذ[و ،ةيئاضقلا ةسسؤملاب

 أطkaاب ضñوعتلا ط©رب ىفتكاو اقلطمو اماع ءاج رو±ذملا يروتسدلا صنلا نإف ،أطkaا اذé نع ةلودلا
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 ةتقؤم ةلاح y∫إ è5شŒ أدبملا كلذ نأو ،م8…اñرحو دارفالا قوقحب ةطبترملا نèناوقلا نسل يقيقkeا

 ھفصو دقو ،ھتنادإ نم ققحتلا متي وأ ھيلإ بوسHم وé امم ھتءارب دكأتت نأ لبق مà8ملا ا78م رمي ةضماغو

 دق ةيÑقفلاو ةينوناقلا فñراعتلا نأ افيضم ،ي»انkPا نوناقلا بوث جيسg ;: عيفر طيخ ھنأب ضعبلا

 ھفصوب ھتلماعم بجو ةمñرج ھباÖتراب مà8م وأ ھيف ھب•شم صa  ل± نأ ÒYعR ةءا45لا ةنñرق نأب تعمجأ

 aرب اصñح ائÇfl ثتÆلا ةوق بس•كا ي»اضق مكحب ھتنادإ ت◊cYقملا ء‹cY ةلداع ةمكاحم راطإ ;: ھب 

 قيثاوملاو ةيلخادلا نèناوقلاو è5تاسدلا فلتخم تراس دقو ،ھسفن نع عافدلا تانامض ھل لفكت

 أدبم وé ةءا45لا ةنñرق أدبم نأ املع ،ھيلإ راشملا فñرعتلا سفن ;: ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالاو

 امك ،يgامورلا نوناقلاو ميدقلا يرصملا نوناقلاو ;£ارعلا نوناقلا± ةميدقلا روصعلا ذنم ھيلع فراعتم

 كلذ xyجت دقو )ةمذلا ةءارب لصألا نأب( ةيعرشلا ةدعاقلل اقيبطت أدبملا اذé ةيمالسإلا ةع‰رشلا تسرأ

 دق 2011 ةنسل ةكلمملا روتسد نأ ادكؤم ،ةفñرشلا ةñوبنلا ةنسلاو مñركلا ناءرقلا نم تايآ ةدع ;:

 يذلا 22-01 مقر ةيئانkPا ةرطسملا نوناق xyع ةفاضإلاب ،119 لصفلاو 23 لصفلا نم 4 ةرقفلا ;: هرقأ

 ةئيÑلا نوناقو 88-13 مقر رشHلاو ةفاÁeلا نوناق y∫إ ةفاضإ ةلداعلا ةمكاحملل ساسأ± كلذ سرك

 ةيعرشل ةبسHلا©و ،رو±ذملا أدبملل اس‰ركت تارارق ةدع تردصأ ÇYلا يرصبلا ;√مسلا لاصتالل ايلعلا

 ،دارفألا ةñرح دييقت y∫إ يدؤي ھنأل ةءا45لا ةنñرق أدبمل اءان¥تسا دعŒ ءارجالا اذé نإف يطايتحالا لاقتعالا

 تعضو دقف هدييقتو ھطبض لجأ نمو ،هرارقإ xyع ةيئانkPا تاع‰رش•لا تلمع دقف كلذ مغرو

 ةيئاضقلا ةبقارملا اÑمéأ ةليدب è5بادت ةدع xyع تصن امك ،ھنم دe∏ل ةñرطسمو ةيعوضوم تايضتقم

 نأب لخدتملا فاضأ امك ،ةمءالملا ةطلس لامعتسا نسحو cY™اقلل abcY`لا عانتقالا y∫إ ةفاضإلاب

vإ تصلخ تاع‰رش•لا ضع∫y ملا ةيقحأà8وعتلاب ةبلاطملا ;: مñغ لاقتعالا ةلاح ;: ررضلا نع ضè5 

 نم لÖل قحي" :;xي ام قفو ضñوعتلا أدبمل 122 لصفلا ;: 2011 روتسد راشأ راطإلا سفن ;:و ،ر45ملا

 مل ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نأ نèح ;: "ةلودلا ھلمحتت ضñوعxy Rع لوصkeا ي»اضق أطخ نم ررضت

 وé يطايتحالا لاقتعالا نا± اذإ ھنأب اجتHتسم ،ر45م è5غ لاقتعالا صوصخب دجتسملا اذé بكاوي

 لÖشv سمت ÇYلا ةè5طkaا ةيمارجالا رéاوظلا ضعv ةÑجاوم ;: عدرلا قيقحتل ةرورضلا ھيضتقت ءان¥تسا

 ىدل ةرضاح نوÖت نأ ;˜بHي ;£وقkeاو يgاسgإلا دعبلاو ةمكاOeا نإف ،عمتOPا رارقتساو نمأ خراص

 لوحتي ال Çflحو ةقبسم ة©وقع وأ ةدعاق y∫إ لوحتي الو ايئان¥تسا اءارجإ ىقبي Çflح ھب رمالا دنع ةاضقلا

  .ةنادإلا ةنñرق أدبم y∫إ ةءا45لا ةنñرق أدبم
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 ةصتOaا ةkPÑا اذكو ا8…راثإ طورشو ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم ساسأل حيضوت نود ي»اضقلا

 نإف ;§ونلا صاصتخالا ةلأسمل ةبسHلاب ھنأ ةفيضم ،رو±ذملا أطkaا نع ضñوعتلا تابلط ;: تبلاب

 نأ روتسدلا نم 122 ةداملا لñوأت راطإ ;: تررق ذإ رمألا تمسح دق ضقنلا ةمكحمب ةñرادإلا ةفرغلا

 اميف ةªeوم ،ةñرادإلا مكاحملل دوعŒ ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا تابلط ;: تبلل ;§ونلا صاصتخالا

 مغرف ،ي»ان¥تسا è5بدت ھنأ xyع دكأو عرشملا هرقأ يذلا يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم صخي

 ھنأ رابتعاب دارفألا تاñرحب ساسملا متي دقف نوناقلا بجومب ھقيبطت قاطن xyع ضرفت ÇYلا دويقلا ل±

 ءاضقلاب عفد يذلا رمألا ،ةءا45لاب ي»ا78لا مكkeا رودص لبق ةصاخ ةءا45لا ةنñرق أدبم عم ضراعتي

 يذلا ميسkPا أطkaا ساسأ xyع يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم مايق رñرقت y∫إ يرادإلا

 قيقحتلا cY™اق ذاختا ءاطخألا هذé نمو نوناقلل ميلسلا قيبطتلا ;: cY™اقلل نèبلا لامéإلا نع فشكي

 ميف ھنأ ةè5شم ،أطخ صa  لاقتعاو انوناق ةددOeا ةدملا زواجتو ھل ةلو±وملا تايحالصلا جراخ ءارجإ

 تاÑجوتلا تفلتخا دقف ةءا45لاب قحال مكح رودص رثإ يطايتحالا لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم صخي

 تابثإلا بجاولا أطkaا ساسأ xyع ةلودلا ةلوؤسم هاجتا ;: è5سŒ ضعبلاف ،يرادإلا ءاضقلا اÎPÑن ÇYلا

 ةماعلا ءابعألا مامأ نèنطاوملا ةاواسم أدبم xyع اسlسأت رطاOaا ةñرظنب ذخأي رخآلا ضعبلا ذخأي امنlب

 ،ةماع ةفصب ةيلوؤسملا روطتل ةرياسمو روتسدلا نم 40 لصفلا ھيلع صن يذلا لفاÖتلا أدبمل اقيقحتو

  ر©وتكأ 4 خñراتب ارارق تردصأ دقف عوضوملا اذé نأشv ضقنلا ةمكحم ھجوتل ةبسHلاب ھنأ ةدكؤم

 أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم نوÖب طا©رلاب ةñرادإلا فانتسالا ةمكحم ھجوت ھبجومب تديأ 2018

 قke ررضو قيقحتلا cY™اق فرط نم أطخ توبث ;Ëو ةيلوؤسملا نا±رأ نع ثحبلا cY›تقي ي»اضقلا

 cY™اق اéرشاب ÇYلا تاءارجإلا ةفا± نوÖب اÑفقوم ةللعم ررضلاو أطkaا اذé نèب ةيÆبس ةقالعو بلاطلاب

 لدعلا ةمكOe مظنملا Ñè5ظلا نم 12و 11 ،9 لوصفلا تايضتقم نم ةدمتسم ةلزانلا ;: قيقحتلا

 اéرشاب ÇYلا تاءارجإلا ةيعورشم مدع نع افشك هرابتعا نكمي ال ةءا45لاب مكح رودص نأو ... ةصاkaا

 لاقتعالا نع ةلودلا ةيلوؤسم رñرقت نأب اà8مل± ماتخ ;: ةدكؤم ،ھبناج نم أطخ توبثو قيقحتلا cY™اق

 .ضñوعتلا نع ةلوؤسم اéرابتعاب ةمªa ةيلام ءابعأب ةلودلا ةنñزخ لقثي نأ ھنأش نم يطايتحالا

vدعéلا تيطعأ اÖا ىدل كلملا ليكو حالف ميحرلا دبع ذاتسألل ةملOeناوطتب ةيئادتبالا ةمك 

 ةءا45لا ةنñرق أدبمل نأ "يطايتحالا لاقتعالا ةيعرشو ةءاghلا ةنbرق" لوح ھتلخادم ;: ªΩوأ يذلا

 طباضلاو ةيئارجإلا ةيعرشلا ;: ةيساسألا ةèäكرلا هرابتعاب ةيملاعلا ةينوناقلا ةمظنألا ;: ةمÑم ةناÖم



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

230 

 ةتقؤم ةلاح y∫إ è5شŒ أدبملا كلذ نأو ،م8…اñرحو دارفالا قوقحب ةطبترملا نèناوقلا نسل يقيقkeا

 ھفصو دقو ،ھتنادإ نم ققحتلا متي وأ ھيلإ بوسHم وé امم ھتءارب دكأتت نأ لبق مà8ملا ا78م رمي ةضماغو

 دق ةيÑقفلاو ةينوناقلا فñراعتلا نأ افيضم ،ي»انkPا نوناقلا بوث جيسg ;: عيفر طيخ ھنأب ضعبلا

 ھفصوب ھتلماعم بجو ةمñرج ھباÖتراب مà8م وأ ھيف ھب•شم صa  ل± نأ ÒYعR ةءا45لا ةنñرق نأب تعمجأ

 aرب اصñح ائÇfl ثتÆلا ةوق بس•كا ي»اضق مكحب ھتنادإ ت◊cYقملا ء‹cY ةلداع ةمكاحم راطإ ;: ھب 

 قيثاوملاو ةيلخادلا نèناوقلاو è5تاسدلا فلتخم تراس دقو ،ھسفن نع عافدلا تانامض ھل لفكت

 أدبم وé ةءا45لا ةنñرق أدبم نأ املع ،ھيلإ راشملا فñرعتلا سفن ;: ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالاو

 امك ،يgامورلا نوناقلاو ميدقلا يرصملا نوناقلاو ;£ارعلا نوناقلا± ةميدقلا روصعلا ذنم ھيلع فراعتم

 كلذ xyجت دقو )ةمذلا ةءارب لصألا نأب( ةيعرشلا ةدعاقلل اقيبطت أدبملا اذé ةيمالسإلا ةع‰رشلا تسرأ

 دق 2011 ةنسل ةكلمملا روتسد نأ ادكؤم ،ةفñرشلا ةñوبنلا ةنسلاو مñركلا ناءرقلا نم تايآ ةدع ;:

 يذلا 22-01 مقر ةيئانkPا ةرطسملا نوناق xyع ةفاضإلاب ،119 لصفلاو 23 لصفلا نم 4 ةرقفلا ;: هرقأ

 ةئيÑلا نوناقو 88-13 مقر رشHلاو ةفاÁeلا نوناق y∫إ ةفاضإ ةلداعلا ةمكاحملل ساسأ± كلذ سرك

 ةيعرشل ةبسHلا©و ،رو±ذملا أدبملل اس‰ركت تارارق ةدع تردصأ ÇYلا يرصبلا ;√مسلا لاصتالل ايلعلا

 ،دارفألا ةñرح دييقت y∫إ يدؤي ھنأل ةءا45لا ةنñرق أدبمل اءان¥تسا دعŒ ءارجالا اذé نإف يطايتحالا لاقتعالا

 تعضو دقف هدييقتو ھطبض لجأ نمو ،هرارقإ xyع ةيئانkPا تاع‰رش•لا تلمع دقف كلذ مغرو

 ةيئاضقلا ةبقارملا اÑمéأ ةليدب è5بادت ةدع xyع تصن امك ،ھنم دe∏ل ةñرطسمو ةيعوضوم تايضتقم

 نأب لخدتملا فاضأ امك ،ةمءالملا ةطلس لامعتسا نسحو cY™اقلل abcY`لا عانتقالا y∫إ ةفاضإلاب

vإ تصلخ تاع‰رش•لا ضع∫y ملا ةيقحأà8وعتلاب ةبلاطملا ;: مñغ لاقتعالا ةلاح ;: ررضلا نع ضè5 

 نم لÖل قحي" :;xي ام قفو ضñوعتلا أدبمل 122 لصفلا ;: 2011 روتسد راشأ راطإلا سفن ;:و ،ر45ملا

 مل ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نأ نèح ;: "ةلودلا ھلمحتت ضñوعxy Rع لوصkeا ي»اضق أطخ نم ررضت

 وé يطايتحالا لاقتعالا نا± اذإ ھنأب اجتHتسم ،ر45م è5غ لاقتعالا صوصخب دجتسملا اذé بكاوي

 لÖشv سمت ÇYلا ةè5طkaا ةيمارجالا رéاوظلا ضعv ةÑجاوم ;: عدرلا قيقحتل ةرورضلا ھيضتقت ءان¥تسا

 ىدل ةرضاح نوÖت نأ ;˜بHي ;£وقkeاو يgاسgإلا دعبلاو ةمكاOeا نإف ،عمتOPا رارقتساو نمأ خراص

 لوحتي ال Çflحو ةقبسم ة©وقع وأ ةدعاق y∫إ لوحتي الو ايئان¥تسا اءارجإ ىقبي Çflح ھب رمالا دنع ةاضقلا

  .ةنادإلا ةنñرق أدبم y∫إ ةءا45لا ةنñرق أدبم
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 ىواعد لالخ نم يرادإلا ءاضقلا تاqجوت " : اéروحم نا± ةيئاسملا ةيملعلا ةسلkPا

 ىدل لوألا سlئرلا \xيس1wا v8قصلا دمحم ذاتسألا اÑسأرت ،"يطايتحالا لاقتعالا نع ضbوعتلا

 زع ذاتسألل ةملÖلا ىطعأ عوضوملا ةيمéأ ضارعتسآ دعv يذلاو ،طا©رلاب ةñرادالا فانتسالا ةمكحم

 ھتلخادم ;: لوانت يذلا  ةñرشÆلا دراوملا ةبعش سlئر ،ةماعلا ةباينلا ةسائرب قe∏م ضاق z8املا نيدلا

 تاÑجوتلا مéأ y∫إ قرطتو ،"يطايتحالا لاقتعالا نع ضbوعتلا ىواعدل ةيئاضقلا تاqجوتلا"

 ةkPÑا ثيح نم ءاوس يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا صوصخب ةñرادالا مكاOeا ءاضق نع ةرداصلا

 ىوتسم xyعف،اÑفرط نم دمتعملا ساسألا ثيح نم وأ اياضقلا نم عونلا اذé ;: تبلاب ةصتOaا

 مدعv عفدلا ثيح نم ةñرادإلا مكاOeا ىوتسم xyع الصاح نا± يذلا نيابتلا رضحتسا صاصتخالا

 نم ا8…ارارق نم ديدعلا بجومب صاصتخالا لاÖشإ تمسح ضقنلا ةمكحم نأ y∫إ اè5شم ،اÑصاصتخا

 8 ةداملاب ةنمضملا ةماعلا ةيالولاو ماعلا قفرملا ةركف y∫إ كلذ ;: ةدن•سم ةñرادإلا مكاحملل هدانسإ ثيح

 391 لصفلا تايضتقمب كسمتلل لاجم ال ;∫اتلا©و ،ةñرادإلا مكاحملل ثدOeا 90.41 مقر نوناقلا نم

 قلعتملا ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نم 566 لصفلاو ةمصاOaاب قلعتملا ةيندملا ةرطسملا نوناق نم

 تاÑجوتلا فلتخم زاربإ y∫إ لخدتملا قرطت دقف ةيلوؤسملل يgوناقلا ساسألا صوصخب امأ ،ةعجارملاب

 بناجف ،نèتñرادالا فانتسالا ÇYمكحمو ةñرادإلا مكاOeا فلتخم ىوتسم xyع ايلاح ةدئاسلا ةيئاضقلا

 ،رطاOaا ةñرظنب طبترم اÑساسأ نأ ىري بناجو تابثإلا بجاولا أطkaا xyع ةيHبم ةيلوؤسملا نأ ىري

 è5خألا ;:و ،ةñرادإلا ةمكOeا سفن لخاد نايحألا ضعv ;: لصاkeا نيابتلا تقولا سفن ;: ارضحتسم

 دانسإل ;√‰رش•لا لخدتلا ليبق نم رابتعالا نèعv ذخألاب ةريدج ا8”أ ىري ÇYلا تاحاâ5قالا ضعv درطتسا

 ةيئاضق ةنP∏ل يطايتحالا لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا تابلط ;: تبلل صاصتخالا

 نè©و قوقkeا راطإ ;: جردني يذلا ضñوعتلا نèب ةنزاوملا أدبمل اéراضحتسا ةطñرش ةطوبضم è5ياعم قفو

 لÖشŒ ال ي»ان¥تسا ءارجإ± يطايتحالا لاقتعالا نأ تقولا سفن ;: اªeوم ،ماعلا ماظنلاو نمالا ةيامح

 ;:و ،أطخ لÖشŒ يذلا وé ةينوناقلا تايضتقملا نع ادايح هذاختا وأ هريدقت ءوس امن[و ھتاذ دح ;: أطخ

 نم لé : ليبق نم ىوعدلا ةسراممب ةلصلا تاذ تاءارجإلاب ةطبترملا ةلئسألا ضعv لخدتملا حرط è5خألا

 ليكولا عقوم ام معنب باوkPا نا± اذإ ؟ىوعدلا ;: ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPا لاخدإ يرورضلا

 نع لءاسR امك ،ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا سرك 2011 روتسد نأ املاط كلذ نم ةكلمملل ي»اضقلا
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vلا تيطعأ كلذ دعÖركز ذاتسألل ةملbورعل ءاlm\ م ضاق∏eئر ةماعلا ةباينلا ةسائرب قlس 

 رارضأ نع ةيلوؤسملا" :ھتلخادم ;: لوانت يذلا ةñرجزلا è5بادتلاو ةيئاضقلا تاررقملا ذيفنت عب•ت ةدحو

 تاéاجتالاو ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ نع ةيلوؤسملا روطت زاربإب اÑلà8سا ثيح ،"يطايتحالا لاقتعالا

 كلذ دعv ،ھفقوم دييأتل قñرف ل± فرط نم اéدامتعا مت ÇYلا k¯˘Ïاو اÑل ةدñؤملاو ةضراعملا ةيÑقفلا

 نوناقلا ءوض ;: يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا قke يذلا روطتلا نع ثيدkeا y∫إ لقتنا

 يذلا يgوناقلا ساسألا ثيح نم اميسال يÖيP∏بلاو يرئازkPاو g¶cYرفلا نوناقلا xyع èäكâ5لا عم نراقملا

 ،لودلا هذÑل ;√‰رش•لا مدقتلا ھصوصخب لP˙ يذلاو ةيلوؤسملا نم عونلا اذé رارقإل هدامتعا مت

 نèب èäيمتلا y∫إ تدمع ا8”أو اميسال ،ساسألا اذé لوح ي»اضقلاو Y·قفلا لدkPاو فالkaا y:الت لÖش„و

 ةروطخ اªeوم ،ر45ملا è5غ يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملاو ةيئاضقلا ءاطخألا نع ةيلوؤسملا

 ةيضاقلا ةيئاضقلا ماÖحألا ةبسg ضارعتسا لالخ نم ،برغملاب يطايتحالا لاقتعالا نع ةبتâ5ملا رارضألا

 نع ةلودلا ةيلوؤسم مايق نم كلذ نع بتâ5ي دق ام عم ،اè5بك اعافترا اÑصوصخب لÇY ˙Pلاو ،ةءا45لاب

 اذé نأو ،ءاضقلاو ھقفلا نèب è5بك لدج راثم تنا± ةيلوؤسملا هذé نأب تقولا تاذ ;: از45م ،اéرارضأ

 ھب تماق ام رارغ xyع ،اÑمظني صاخ ;√‰رشR صن دوجو مدع لظ ;: اميسال ارمتسم لازال فالkaا

vي„رغملا عرشملا ھب ماق ام ل± نأ ذإ ،ةنراقملا تاع‰رش•لا ضع éھلعجو يطايتحالا لاقتعالا مظن ھنأ و 

 مدعv رارق رودص لاح ;: ھنع يونعملا ضñوعتلا رقأو ،ةيئانkPا ةرطسملا نوناق بجومب ايئان¥تسا اè5بدت

 Y·قفلا فقوملا ;: ا©راضت زرفأ عضولا اذé نأب ªΩوأو ،رو±ذملا نوناقلا نم 216 ةداملا بجومب ةعvاتملا

 y∫إ هاجتا بéذي ثيح يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا رارقإل يgوناقلا ساسألا لوح ي»اضقلاو

 ;: اميس ال ،أطخ نودب ةيلوؤسملا دامتعا y∫إ رخآ هاجتا بéذ اميف ،أطkaا xyع ةيHبملا ةيلوؤسملا ÒYبت

 ةبتâ5ملا تالاÖشإلا يدافتل ھنأب ھتلخادم متتخاو ،روتسدلا نم 122 لصفلا فنتكي يذلا ضومغلا لظ

 نع ةيلوؤسملا ميظن•ب ÒflعŒ صاخ صن رارقإ 45ع ايع‰رشR لخدتلا بجو يطايتحالا لاقتعالا نع

 ھنع ضñوعتلا ديدحت تايلآو ،ھيف تبلا ةيحالص اL8 طونملا ةkPÑاو ،ر45ملا è5غ يطايتحالا لاقتعالا

 ةبتâ5ملا رارضألا ةروطخب قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضق ةداسلا سlسحت عم ،يgوناقلا ھساسأو

 لاقتعالا ديشرت y∫إ مL8 عفدلاو ،ةلودلا ةيلام وأ لاقتعالا ةيxy ªeع ءاوس يطايتحالا لاقتعالا نع

  .ةلدأ نم هززعŒ ام دوجوو دودkeا قيضأ ;: الإ ھيلإ ءوP∏لا مدعو
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 ىواعد لالخ نم يرادإلا ءاضقلا تاqجوت " : اéروحم نا± ةيئاسملا ةيملعلا ةسلkPا

 ىدل لوألا سlئرلا \xيس1wا v8قصلا دمحم ذاتسألا اÑسأرت ،"يطايتحالا لاقتعالا نع ضbوعتلا

 زع ذاتسألل ةملÖلا ىطعأ عوضوملا ةيمéأ ضارعتسآ دعv يذلاو ،طا©رلاب ةñرادالا فانتسالا ةمكحم

 ھتلخادم ;: لوانت يذلا  ةñرشÆلا دراوملا ةبعش سlئر ،ةماعلا ةباينلا ةسائرب قe∏م ضاق z8املا نيدلا

 تاÑجوتلا مéأ y∫إ قرطتو ،"يطايتحالا لاقتعالا نع ضbوعتلا ىواعدل ةيئاضقلا تاqجوتلا"

 ةkPÑا ثيح نم ءاوس يطايتحالا لاقتعالا نع ةيلوؤسملا صوصخب ةñرادالا مكاOeا ءاضق نع ةرداصلا

 ىوتسم xyعف،اÑفرط نم دمتعملا ساسألا ثيح نم وأ اياضقلا نم عونلا اذé ;: تبلاب ةصتOaا

 مدعv عفدلا ثيح نم ةñرادإلا مكاOeا ىوتسم xyع الصاح نا± يذلا نيابتلا رضحتسا صاصتخالا

 نم ا8…ارارق نم ديدعلا بجومب صاصتخالا لاÖشإ تمسح ضقنلا ةمكحم نأ y∫إ اè5شم ،اÑصاصتخا

 8 ةداملاب ةنمضملا ةماعلا ةيالولاو ماعلا قفرملا ةركف y∫إ كلذ ;: ةدن•سم ةñرادإلا مكاحملل هدانسإ ثيح

 391 لصفلا تايضتقمب كسمتلل لاجم ال ;∫اتلا©و ،ةñرادإلا مكاحملل ثدOeا 90.41 مقر نوناقلا نم

 قلعتملا ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نم 566 لصفلاو ةمصاOaاب قلعتملا ةيندملا ةرطسملا نوناق نم

 تاÑجوتلا فلتخم زاربإ y∫إ لخدتملا قرطت دقف ةيلوؤسملل يgوناقلا ساسألا صوصخب امأ ،ةعجارملاب

 بناجف ،نèتñرادالا فانتسالا ÇYمكحمو ةñرادإلا مكاOeا فلتخم ىوتسم xyع ايلاح ةدئاسلا ةيئاضقلا

 ،رطاOaا ةñرظنب طبترم اÑساسأ نأ ىري بناجو تابثإلا بجاولا أطkaا xyع ةيHبم ةيلوؤسملا نأ ىري

 è5خألا ;:و ،ةñرادإلا ةمكOeا سفن لخاد نايحألا ضعv ;: لصاkeا نيابتلا تقولا سفن ;: ارضحتسم

 دانسإل ;√‰رش•لا لخدتلا ليبق نم رابتعالا نèعv ذخألاب ةريدج ا8”أ ىري ÇYلا تاحاâ5قالا ضعv درطتسا

 ةيئاضق ةنP∏ل يطايتحالا لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا تابلط ;: تبلل صاصتخالا

 نè©و قوقkeا راطإ ;: جردني يذلا ضñوعتلا نèب ةنزاوملا أدبمل اéراضحتسا ةطñرش ةطوبضم è5ياعم قفو

 لÖشŒ ال ي»ان¥تسا ءارجإ± يطايتحالا لاقتعالا نأ تقولا سفن ;: اªeوم ،ماعلا ماظنلاو نمالا ةيامح

 ;:و ،أطخ لÖشŒ يذلا وé ةينوناقلا تايضتقملا نع ادايح هذاختا وأ هريدقت ءوس امن[و ھتاذ دح ;: أطخ

 نم لé : ليبق نم ىوعدلا ةسراممب ةلصلا تاذ تاءارجإلاب ةطبترملا ةلئسألا ضعv لخدتملا حرط è5خألا

 ليكولا عقوم ام معنب باوkPا نا± اذإ ؟ىوعدلا ;: ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPا لاخدإ يرورضلا

 نع لءاسR امك ،ةيئاضقلا ةطلسلا ةيلالقتسا سرك 2011 روتسد نأ املاط كلذ نم ةكلمملل ي»اضقلا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

234 

 دعاوقلا لامعإ è5خألا ;: حâ5قآو ،ةيلوؤسملا هذé ساسأ لوح رئادلا شاقنلل امسح نالكشŒ ام8”أب

 ;: تابثإلا بجاولا ميسkPا أطkaا ساسأ xyع ةمئاقلا ي»اضقلا أطkaا نع ةيلوؤسملا لاجم ;: ةماعلا

 لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسمل ماع راطإ داجيإل عرشملا لخدت راظتنا

 .يطايتحالا

 ءارآو تاشاقن نم هومدق ام لالخ نم نñرضاkeا ةداسلا نم اè5بك العافت ةودنلا تلP˙ دقو

 .تاحاâ5قاو ةلئسأو راÖفأو

  :ةيلاتلا تايصوتلا رارقإ مت اà8لت ÇYلا تاشاقنلاو تالخادملا دع„و

 ھساسأو ضñوعتلل بجوملا ي»اضقلا أطkaا ھجوأو موÑفم ددحي ;√‰رشR صن رادصإل ;√سلا -

 نعو ر45ملا è5غ لاقتعالا ;: هرصحو يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا طورشو تالاحو ،يgوناقلا

 ةاضقلا ةسرامم ;: فسعتلا روص ديدحتو ،ةددحم ةرطسم قفو طقف ةيئان¥تسالا رارضألا

 ؛مئالملا ضñوعتلا ريدقتل عابتالا ةبجاولا è5ياعملاو ةñروتسدلا م8…اصاصتخال

 ثيح ،ةقدلا ةغلاب ةينمأو ةينوناق ةيساسح امÑل نèتنزاومل يرادإلا ءاضقلا ةاعارم ةرورض -

 ةÑج نمو .ھتارارق xyع يرادإلا ءاضقلل ةباقر ال يذلا يداعلا ءاضقلا صاصتخا ةاعارم رمألا cY›تقي

 ةباينلاو قيقحتلا ةاضق فرط نم نèماعلا ماظنلا ةيامحو نمألا قيقحت xyع ھتارارق è5ثأت ةاعارم ،ىرخأ

 ؛نوناقلاو روتسدلا cfl›تقمب ءاضقلا نم عونلا اذÑل ةلوOaا ماÑملا ;Ëو ةماعلا

 è5فوت ،يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا عوضوم عم ھلماعR ;: ،يرادإلا ءاضقلا راضحتسا -

 نمأ ررضتي ال Çflح ،قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضقل ةñريدقتلا ةطلسلل ةñرورضلا ةحاسملا

 ؛م8…اÖلتمم ةمالسو نèنطاوملا

 ؛ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا xyع لوصe∏ل ةفلÖت لقأو ةعرس 5˛كأ ىرخأ رطاسم ;: è5كفتلا -

 ؛قيلختلاو نñوÖتلا شرو xyع èäكâ5لا -

 ءطبلا كرادتل لاقتعالا ددم نم دe∏ل لاجآلا رصقأ لخاد ةمكاOeا تايلآ ليعفت xyع صرkeا -

 ؛دوÑشلا ةطساوب تابثإلا ةيلمع طبضو ،تافلملا ;: تبلا ;:

 ؛حنkPاو تايانkPا ;: يطايتحالا لاقتعالا ةدمل ي»اضقلا ديشâ5لا -

- R؛فسعتلا توبث ةلاح ;: ةيلوؤسملا ديدش 
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 xyع رفوتت ال ةè5خألا هذé نأ املع ةرشابم ةماعلا ةباينلا ةسائر ةÑجاوم ;: ىوعدلا ةسرامم ةيناÖمإ

  .يRايناèäم لصف

 ھتلخادم ;: ،طا©رلاب ةñرادالا ةمكOeا سlئر h{كف قاتعلا دبع ذاتسألا ةملÖلا كلذ دعv لوانتو

 لاقتعالا نع ضbوعتلا نأش~ يرادإلا ءاضقلا تاqجوت ديحوت 78 ضقنلا ةمكحم رود" عوضوم

 لÖشŒ نا± يذلا ةودنلا عوضوم ةشقانم ;: ةماعلا ةباينلا ةسائر ةعاv`P داشأ ثيح ،"يطايتحالا

 ةيئاضقلا ةيلوؤسملا صوصخب ضقنلا ةمكحم تاÑجوت مéأ ضرعتسا مث ،ھماحتقا بعصي اéوباط

 ثيح ،هدعv امو 2011 روتسد لبق ام نèتفلتخم نèتبقح ;: تردص ضقنلا ةمكحم تارارق نأ اªeوم

vإ يمري بلط يأ ضفرت ضقنلا ةمكحم تنا± 2011 روتسد دامتعا دع∫y وعتلاñا نع ضkaي»اضقلا أط 

 صاصتخاو ي»اضقلا أطkaاب فاâ5عالا وحن ھجتي حبصأ ثيح 2011 روتسد لظ ;: اÑفقوم è5غR مث

 .أطخ دوجو ةرورضب ھنع ةيلوؤسملا سسأو يرادالا ءاضقلا

 نع ثدحت يذلا ةكلمملل ةيئاضقلا ةلا±ولا لثمم ةعمشلا ماqلسوب ديسلل ةملÖلا تيطعأو

 نèب تحوارت ÇYلاو ءاضقو اÑقفو اع‰رشR اéدامتعا مت ÇYلا ةينوناقلا سسألاو ةيئاضقلا ةيلوؤسملا روطت

 لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسم" ھتلخادم ;: كلذو ،تابثإلا بجاولا أطkaاو رطاOaا ةñرظن

 ھتلخادم لà8سم ;: لخدتملا زربأ دقو ،"تابثإلا بجاو أط12او رطاÇ2ا ةbرظن ن{ب يطايتحالا

 xyع يذلا g¶cYرفلا ع‰رش•لا اميس الو ةنراقملا نèناوقلاو روتسدلا نم اقالطنا ةيلوؤسملا هذé ساسأ

 ةلودلا ةيلوؤسمل سسأ دقف ،صاخ نوناق اÑل نس ÇYلا يطايتحالا لاقتعالا رارضأ نع ةيلوؤسملا فالخ

 دقو ،ةلادعلا راÖن[و ميسkPا أطkaا ÇYلاح ;: اéرصحو ،;¸لصملا أطkaا ةñرظن xyع تالاkeا ;£اب ;:

 لاقتعالا رارضأ نع ةلودلا ةيلوؤسم ساسأ لاجم ;: يرادإلا ءاضقلا تاÑجوت فلتخم لخدتملا ªΩوأ

 از45مو ،تابثإلا بجاو أطkaا ةñرظن دامتعا ;: وأ رطاOaا ةñرظن دامتعا ;: ءاوس ا8…ار45مو يطايتحالا

 ةماع ةفصب ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا لاجم ;: رطاOaا ةñرظن لامعإ نع تÆترت ÇYلا رطاOaا

 ثيح نم ماعلا لاملاب رارضإلا ىوتسم xyع اميس ال صاخ لÖشv يطايتحالا لاقتعالاب طبترملا كلذو

 تمظن ÇYلا ةنراقملا نèناوقلل افالخ يطايتحالا لاقتعالا تالاح عيمج لمشlل ضñوعتلا لاجم عيسوت

éوعتلا نم عونلا اذñيمت قلخو ،ضèä غè5 ب ر45مèرادإلا ةيلوؤسملا نñا نع ةkaةيلوؤسمو يقفرملا أط 

 نع ةلودلا ةيلوؤسم ساسأ ھفرع يذلا روطتلا y∫إ لخدتملا راشأ امك ،ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا

 45تعا نèثيدح نñرارق ;: أطkaا ةñرظن تدمتعا يذلا ضقنلا ةمكحم ىوتسم xyع ي»اضقلا أطkaا
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 دعاوقلا لامعإ è5خألا ;: حâ5قآو ،ةيلوؤسملا هذé ساسأ لوح رئادلا شاقنلل امسح نالكشŒ ام8”أب

 ;: تابثإلا بجاولا ميسkPا أطkaا ساسأ xyع ةمئاقلا ي»اضقلا أطkaا نع ةيلوؤسملا لاجم ;: ةماعلا

 لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسمل ماع راطإ داجيإل عرشملا لخدت راظتنا

 .يطايتحالا

 ءارآو تاشاقن نم هومدق ام لالخ نم نñرضاkeا ةداسلا نم اè5بك العافت ةودنلا تلP˙ دقو

 .تاحاâ5قاو ةلئسأو راÖفأو

  :ةيلاتلا تايصوتلا رارقإ مت اà8لت ÇYلا تاشاقنلاو تالخادملا دع„و

 ھساسأو ضñوعتلل بجوملا ي»اضقلا أطkaا ھجوأو موÑفم ددحي ;√‰رشR صن رادصإل ;√سلا -

 نعو ر45ملا è5غ لاقتعالا ;: هرصحو يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا طورشو تالاحو ،يgوناقلا

 ةاضقلا ةسرامم ;: فسعتلا روص ديدحتو ،ةددحم ةرطسم قفو طقف ةيئان¥تسالا رارضألا

 ؛مئالملا ضñوعتلا ريدقتل عابتالا ةبجاولا è5ياعملاو ةñروتسدلا م8…اصاصتخال

 ثيح ،ةقدلا ةغلاب ةينمأو ةينوناق ةيساسح امÑل نèتنزاومل يرادإلا ءاضقلا ةاعارم ةرورض -

 ةÑج نمو .ھتارارق xyع يرادإلا ءاضقلل ةباقر ال يذلا يداعلا ءاضقلا صاصتخا ةاعارم رمألا cY›تقي

 ةباينلاو قيقحتلا ةاضق فرط نم نèماعلا ماظنلا ةيامحو نمألا قيقحت xyع ھتارارق è5ثأت ةاعارم ،ىرخأ

 ؛نوناقلاو روتسدلا cfl›تقمب ءاضقلا نم عونلا اذÑل ةلوOaا ماÑملا ;Ëو ةماعلا

 è5فوت ،يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا عوضوم عم ھلماعR ;: ،يرادإلا ءاضقلا راضحتسا -

 نمأ ررضتي ال Çflح ،قيقحتلا ةاضقو ةماعلا ةباينلا ةاضقل ةñريدقتلا ةطلسلل ةñرورضلا ةحاسملا

 ؛م8…اÖلتمم ةمالسو نèنطاوملا

 ؛ي»اضقلا أطkaا نع ضñوعتلا xyع لوصe∏ل ةفلÖت لقأو ةعرس 5˛كأ ىرخأ رطاسم ;: è5كفتلا -

 ؛قيلختلاو نñوÖتلا شرو xyع èäكâ5لا -

 ءطبلا كرادتل لاقتعالا ددم نم دe∏ل لاجآلا رصقأ لخاد ةمكاOeا تايلآ ليعفت xyع صرkeا -

 ؛دوÑشلا ةطساوب تابثإلا ةيلمع طبضو ،تافلملا ;: تبلا ;:

 ؛حنkPاو تايانkPا ;: يطايتحالا لاقتعالا ةدمل ي»اضقلا ديشâ5لا -

- R؛فسعتلا توبث ةلاح ;: ةيلوؤسملا ديدش 
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 ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPاو ةماعلا ةباينلا ةسائر فرط نم ةلوذبملا دوkPÑا ةلصاوم -

 تابلطتم نèب ةنزاوملا رابتعالا نèعv اذخأ ي»ان¥تسا ءارجإ± يطايتحالا لاقتعالا y∫إ ءوP∏لا ةنلقع نامضل

 ؛ةيناث ةÑج نم دارفألا قوقح ةيامحو ةÑج نم ماعلا لاملاو ماعلا ماظنلاو يمومعلا نمألا

- Rزعñب لصاوتلا تاونق زèاو ةماعلا ةباينلا ةسائر نOPعألا سلxy ةلا±ولاو ةيئاضقلا ةطلسلل 

 ضñوعتلاب ةقلعتملا اياضقلا ;: ةلودلا kΩاصم نع عافدلا نèمأت نامضل امÑل كñرشك ةكلمملل ةيئاضقلا

 ؛يطايتحالا لاقتعالا نع

  ؛“ي»ان¥تسا è5بدتك ”يطايتحالا لاقتعالا أدبم خيسرت -

 ةبقارملا ماظنك انوناق ةررقملا ةماعلا ةباينلل ةبسHلاب يطايتحالا لاقتعالا لئادب ليعفت -

 xyع ضرفت تاماâäلا وأ è5بادت ;Ëو( ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نم 161 ةداملا ;: ھيلع صوصنملا ةيئاضقلا

الدب مà8ملا
ً

 عم ةñرe∏ل ةبلاسلا تا©وقعلا لئاد©و )ةحنج وأ ةيانج ھباÖترا دنع ايطايتحا ھسÆح نم 

 ؛جراkaاب نèميقملا ة©راغملا اياضق ةاعارم

 ةسارkeا دعاوقو ةءا45لا ةنñرق نأشv ةبلصو ةñوق ةيع‰رشR تانامض س‰ركت y∫إ ;√سلا -

 لاقتعإلا لئادب قاطن عيسوت نمضي امب ةيئانkPا ةرطسملا نوناق تايضتقم ليدعR عم ،ةñرظنلا

 ؛عافدلا قوقح لاجمو يطايتحإلا

 لاقتعالا تالاجم صيلقت لجأ نم ةيئانkPا ةرطسملا نوناق xyع تاليدعR لاخدإب عارسإلا -

 ديدحتو تايانkPا ضعv ;:و حنkPا ةفا± ;: يطايتحالا لاقتعالل لئادب داجي[و ھتدم صيلقتو يطايتحالا

 لاقتعالا ةنلقعو ديشرت ا8”أش نم ÇYلا تاءارجإلا نم كلذ è5غ y∫إ نèلقتعملا اياضق ;: تبلل لاجآ

 ؛يطايتحالا

 نع ضñوعتلا ;: اياe≥لا قح تمظن ÇYلا ةنراقملا تاع‰رش•لل ي„رغملا عرشملا ةبكاوم ةرورض -

 تابلط ;: تبلاب ةñرادإلا مكاOeا صاصتخا دكؤي XYيظنت نوناق رادصإب كلذو يطايتحالا لاقتعالا

 رابتعالا نèعv ذخأñو ،بابلا اذé ;: ضقنلا ةمكحم ھترقأ امب المع يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا

 نوÖي نأ ةاعارمو ،ةلودلا ةيلوؤسم ساسأ ثيح نم ةرو±ذملا ةمكOeا ھيلع رقتس•س يذلا ھجوتلا

 بلط ميدقتل لجأ ديدحت عم ،عوقولا ققحمو ايئان¥تساو اميسج ھنع ضñوعتلا بولطملا ررضلا

 هذé  قح xyع صيصنتلاو ةلودلاو ضñوعتلا بلاط نèب Ω∏صلا ةرطسم كولس ةرورضو ،ضñوعتلا
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 ،تانامضلا ل± رفوت ÇYلا ةيعوضوملاو ةñرطسملا ةيع‰رش•لا تاليدعتلا رادصإب عارسالا -

 نم لاقتعالاب مئالملا رارقلا ذاختا لجأ نم مÑل ةمزاللا تاناÖمإلا ل± è5فوتو ةاضقلا لمع فورظ دñوجتو

  ؛ھمدع

 ؛ةلافكب هذيفنت دييقت نود تقؤملا جارفإلا ةرطسم ليعفت -

- Rزعñرورضلا تانامضلا ةفا± حنمو يطايتحإلا لاقتعإلا ةرطسم طبض 45ع ةياقولا تايلآ زñة 

 ؛ةلداعلا ةمكاOeا أدبم ءاسر[و ةءا45لا ةنñرق زñزعتل

 تالاح نم صيلقتلا قفأ ;: ةليدبلا تا©وقعلا أدبم قيبطتل ةر45ملا تالاe∏ل قيقد رصح -

 ؛ةلصلا تاذ ةماعلا ةباينلا ةسائر تاñرود عم اماg¡Pا يطايتحإلا لاقتعإلا

 ةباجتسإلا تالاح ديدحتل ضقنلا ةمكحم ىوتسم xyع ةيئاضق ةنkP ثادحإل ;√‰رشR لخدت -

 ةلودلل لاOPا Ω¡ف عم ضñوعتلا كلذ باس•حا è5ياعمو ،يطايتحإلا لاقتعإلا نع ضñوعتلا تابلطل

 ؛ةنراقملا ةيئاضقلا ةمظنألا ة©رجت xyع اسايق اÑفقوم نع حاصفإلل ةيئاضقلا ةلا±ولا ةسسؤم ةطساوب

 :ةيلاتلا رارضألا لمش•ل لاقتعإلا نع ضñوعتلا قاقحتسا ةلاح ;: ضñوعتلا تالاجم عيسوت -

 ،ةعمسلاب ساسملا ،شlعلا ردصم نادقفو ةيداملا رئاسkaا ،ةصرف تñوفت ،cY¶فنلاو يgدبلا ضñوعتلا

 ؛cY™اقتلا فñراصمو ،جالعلا فñراصم

  ؛ي»اضقلا أطkaا لاجم ;: نèمأتلا باب حتف ةيناÖمإ ;: è5كفتلا -

 ؛ةءا45لا وأ ةعvاتملا مدعv تارارق رودص يدافتل cY!اسأ لخدمك يطايتحالا لاقتعالا ديشرت -

- Rا ةرطسملا نوناق نم 73 ةداملا تايضتقم ليدعkPح ةيئانÇfl كلملل ماعلا ليكولا مامأ حاتت 

 ؛تايانkPا ةفرغ xyع حارس ةلاح ;: ةلاحالا ةيناÖمإ

- Rزعñجالا ديحوت ;: ضقنلا ةمكحم رود زà8اب ي»اضقلا داOeرادإلا مكاñساسملا نود ة 

 لاقتعالا نع ضñوعتلا اياضق ;: ةيعامkPا ةلوادملل مكاOeا هذÒY éبتو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسآب

 ؛بلطلا سفن ;: تÆت ÇYلا ةمكOeا سفن لخاد يطايتحالا

 لاقتعالا لاجم ;: ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم سlسأت ;: عوضوملا مكاحم دامتعا -

 ھيلع رقتسا املو روتسدلا نم 122 لصفلا ماÖحأب المع تابثإلا بجاولا أطkaا ساسأ xyع يطايتحالا

 117 لصفلا ھبجوأ يذلا ي»اضقلاو يgوناقلا نمألل اقيقحت لاOPا اذé ;: اثيدح ضقنلا ةمكحم ءاضق

 ؛روتسدلا نم
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 ةيئاضقلا ةطلسلل xyعألا سلOPاو ةماعلا ةباينلا ةسائر فرط نم ةلوذبملا دوkPÑا ةلصاوم -

 تابلطتم نèب ةنزاوملا رابتعالا نèعv اذخأ ي»ان¥تسا ءارجإ± يطايتحالا لاقتعالا y∫إ ءوP∏لا ةنلقع نامضل

 ؛ةيناث ةÑج نم دارفألا قوقح ةيامحو ةÑج نم ماعلا لاملاو ماعلا ماظنلاو يمومعلا نمألا

- Rزعñب لصاوتلا تاونق زèاو ةماعلا ةباينلا ةسائر نOPعألا سلxy ةلا±ولاو ةيئاضقلا ةطلسلل 

 ضñوعتلاب ةقلعتملا اياضقلا ;: ةلودلا kΩاصم نع عافدلا نèمأت نامضل امÑل كñرشك ةكلمملل ةيئاضقلا

 ؛يطايتحالا لاقتعالا نع

  ؛“ي»ان¥تسا è5بدتك ”يطايتحالا لاقتعالا أدبم خيسرت -

 ةبقارملا ماظنك انوناق ةررقملا ةماعلا ةباينلل ةبسHلاب يطايتحالا لاقتعالا لئادب ليعفت -

 xyع ضرفت تاماâäلا وأ è5بادت ;Ëو( ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نم 161 ةداملا ;: ھيلع صوصنملا ةيئاضقلا

الدب مà8ملا
ً

 عم ةñرe∏ل ةبلاسلا تا©وقعلا لئاد©و )ةحنج وأ ةيانج ھباÖترا دنع ايطايتحا ھسÆح نم 

 ؛جراkaاب نèميقملا ة©راغملا اياضق ةاعارم

 ةسارkeا دعاوقو ةءا45لا ةنñرق نأشv ةبلصو ةñوق ةيع‰رشR تانامض س‰ركت y∫إ ;√سلا -

 لاقتعإلا لئادب قاطن عيسوت نمضي امب ةيئانkPا ةرطسملا نوناق تايضتقم ليدعR عم ،ةñرظنلا

 ؛عافدلا قوقح لاجمو يطايتحإلا

 لاقتعالا تالاجم صيلقت لجأ نم ةيئانkPا ةرطسملا نوناق xyع تاليدعR لاخدإب عارسإلا -

 ديدحتو تايانkPا ضعv ;:و حنkPا ةفا± ;: يطايتحالا لاقتعالل لئادب داجي[و ھتدم صيلقتو يطايتحالا

 لاقتعالا ةنلقعو ديشرت ا8”أش نم ÇYلا تاءارجإلا نم كلذ è5غ y∫إ نèلقتعملا اياضق ;: تبلل لاجآ

 ؛يطايتحالا

 نع ضñوعتلا ;: اياe≥لا قح تمظن ÇYلا ةنراقملا تاع‰رش•لل ي„رغملا عرشملا ةبكاوم ةرورض -

 تابلط ;: تبلاب ةñرادإلا مكاOeا صاصتخا دكؤي XYيظنت نوناق رادصإب كلذو يطايتحالا لاقتعالا

 رابتعالا نèعv ذخأñو ،بابلا اذé ;: ضقنلا ةمكحم ھترقأ امب المع يطايتحالا لاقتعالا نع ضñوعتلا

 نوÖي نأ ةاعارمو ،ةلودلا ةيلوؤسم ساسأ ثيح نم ةرو±ذملا ةمكOeا ھيلع رقتس•س يذلا ھجوتلا

 بلط ميدقتل لجأ ديدحت عم ،عوقولا ققحمو ايئان¥تساو اميسج ھنع ضñوعتلا بولطملا ررضلا

 هذé  قح xyع صيصنتلاو ةلودلاو ضñوعتلا بلاط نèب Ω∏صلا ةرطسم كولس ةرورضو ،ضñوعتلا
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 ذيفنتل ةصاخ ةرطسم ديدحتو ةعvاتملا وأ قيقحتلا ةرطسم كñرحت ;: بÆس•ملا xyع عوجرلا ;: ةè5خألا

 ؛ضñوعتلاب cY™اقلا مكkeا

 ؛ةيئانkPا ةرطسملا نوناق نم 41 ةداملا ;: ا8‹لع صوصنملا Ω∏صلا ةرطسم لامعإ xyع ديدش•لا -

 صوصنلا نèيحت y∫إ ;√سلا ا©وجو cY›تقي ةماعلا ةباينلاو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا رارقإ -

 عم ،ةيئانkPا ةرطسملا نوناق ;: ةنمضملا ةعجارملا ىوعدو ةاضقلا ةمصاOa ةمظنملا ةينوناقلا

 .ي»اضقلا أطkaا نع ةلودلا ةيلوؤسم xyع ةصانلا ةيع‰رش•لاو ةñروتسدلا تادجتسملا

 

 

 678د ق23ا دبع ذاتسألا : زاجنإ نم

 تاعزانملا ةدحو سúئر
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  ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 591/1 ددع تحت

 17/04/2019 خjراتب

 5081/6/1/2019ددع ^*نhiا فلملا ^[

 

 

 كلملا ةلالج مساب

 نوناقلل اقبط ةلوادملا دعD و
 

jk ال نا9زاوملا ليلعتلا داسفو ناصقن نم ةذختملا ةديحولا ضقنلا ةليسو نأشXھمادع: 

 تاداــشرإلا ةــقروو ءادألا مدــعÅ ةــيكنبلا ةداîــشلا ةــصاخ فــلملا قئاــثو نــم تــباثلا نأ كــلذ

 ص´ــــ∆ قــــح kــــj ترطــــس ةــــعÅاتملا نأ ،ةيئاــــضقلا ةطرــــشلا رــــضحمب ةــــقفرملا مãÄملاــــب ةــــصا´ëا

 ûـËعملا تعدتـسا فـلملا kـj اÄ"دـل ةرفوتملا تايطعملا لالخ نم ةمكoÑا نأو ،لوîجم ال مولعم

 

 ةـــباينلا وأ ةيئاـــضقلا ةطرـــشلا فرـــط نـــم مåçـــملل عامتـــسإلا مدـــعل ةـــعDاتملا لوـــبق مدـــع

 .) ال ( ةماعلا

 نود ةـــمكA@ا ÖـــÑع مåçـــملا ةـــلاحا دـــنع ةـــعDاتملا لوـــبق مدـــع بـــتري يèوناـــق دنـــس دـــجوي ال

 قئاــــثولا نمــــضتي فــــلملا نأ ماد اــــم ،يدــــيNمتلا ثــــحبلا ةــــلحرم لالــــخ ھــــيلإ عامتــــسإلا

 مـت و ،مåçـملل ةـلماfلا ةـjوNلا نمـضتت فـلملا قئاـثو تـماد اـم و ةيـضقلا ^[ تبلل ةيفاfلا

 .نوناقلل اقبط Lmخألا اذû ءاعدتسا
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  ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 591/1 ددع تحت

 17/04/2019 خjراتب

 5081/6/1/2019ددع ^*نhiا فلملا ^[

 

 

 كلملا ةلالج مساب

 نوناقلل اقبط ةلوادملا دعD و
 

jk ال نا9زاوملا ليلعتلا داسفو ناصقن نم ةذختملا ةديحولا ضقنلا ةليسو نأشXھمادع: 

 تاداــشرإلا ةــقروو ءادألا مدــعÅ ةــيكنبلا ةداîــشلا ةــصاخ فــلملا قئاــثو نــم تــباثلا نأ كــلذ

 ص´ــــ∆ قــــح kــــj ترطــــس ةــــعÅاتملا نأ ،ةيئاــــضقلا ةطرــــشلا رــــضحمب ةــــقفرملا مãÄملاــــب ةــــصا´ëا

 ûـËعملا تعدتـسا فـلملا kـj اÄ"دـل ةرفوتملا تايطعملا لالخ نم ةمكoÑا نأو ،لوîجم ال مولعم

 

 ةـــباينلا وأ ةيئاـــضقلا ةطرـــشلا فرـــط نـــم مåçـــملل عامتـــسإلا مدـــعل ةـــعDاتملا لوـــبق مدـــع

 .) ال ( ةماعلا

 نود ةـــمكA@ا ÖـــÑع مåçـــملا ةـــلاحا دـــنع ةـــعDاتملا لوـــبق مدـــع بـــتري يèوناـــق دنـــس دـــجوي ال

 قئاــــثولا نمــــضتي فــــلملا نأ ماد اــــم ،يدــــيNمتلا ثــــحبلا ةــــلحرم لالــــخ ھــــيلإ عامتــــسإلا

 مـت و ،مåçـملل ةـلماfلا ةـjوNلا نمـضتت فـلملا قئاـثو تـماد اـم و ةيـضقلا ^[ تبلل ةيفاfلا

 .نوناقلل اقبط Lmخألا اذû ءاعدتسا
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 ةـــîج نـــم ةـــعÅاتملا لوـــبق مدـــعÅ تـــضق ةـــمكoÑا نأ ،لـــيلعتلا اذـــL نـــم ôـــòجتي ھـــنإ ثـــيحو 

 ةــــباينلا فرــــط نــــم وأ ةيئاــــضقلا ةطرــــشلا فرــــط نــــم ضقنــــلا kــــj بوــــلطملل عامتــــسالا مدــــعل

 ةـــيناث ةـــîج نـــمو ،نأـــشلا اذـــÄ∫ ھـــيلع تزـــكترا يذـــلا يXوناـــقلا دنـــسلا ن`ـــبت نأ نود نـــم ةـــماعلا

 ةــيامحو ھــسفن نــع عافدــلل هءاعدتــسا رذــعé اــمم ،رمألاــب ûــËعملا ةــ9وL نمــضتي ال فــلملا نوــlل

 ةــــ9وîلا نأ ،ھــــيف نوــــعطملا رارــــقلا تاــــصيصنت نــــمو فــــلملا قئاــــثو نــــم تــــباثلا نــــكل ،ھــــقوقح

 نأو ،ةيئاــضقلا ةطرــشلا رــضحمب ةــقفرملا تاداــشرإلا ةــقروب ةرفوــتم رو§ذــملا فرــطلل ةــلماlلا

 يوتحي ةيضقلا فلم نأ املع ،ةلوîجم ةîجول لقتنا ھنع ديفأو ھناونعÅ ھتعدتسا ةمكoÑا

 تـــضق اـــمنيح ةـــمكoÑا نإـــف ھـــيلعو ،ةـــلزانلا عوـــضوم ةـــم9رëpا kـــj تـــبلل ةـــيفاlلا قئاـــثولا ôـــòع

Åاتملا لوــبق مدــعÅإف ،ةرو§ذــملا لــلعلل ةــعñÄت اــlرارــقلا تــللع دــق نوــ éــ¥ي ادــساف اليــلعïم ل¥ïةــل 

 .لاطبإلا و ضقنلل ھضرعr امم ،ھمادعXا
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 ةرطــــــسملا نوناــــــق نــــــم 365و 24 ن`تداــــــملا kــــــj رــــــظنلا ناــــــعمإب ھــــــنأو ،اــــــîمامأ روــــــضÂÑل رمألاــــــب

 ناـبتري ال امLدـجن ةـعÅاتملا لوـبق مدـعÅ ح9رـصتلا jk ةمكoÑا امÄ™لع تدمتعا ن`تللا ةيئانëpا

 ضقنــلا ةــمكحم ھــتدكأ اــم وــLو ،ةــصقان ةــ9وÄ∫ ةــمكاoÑا ôــòع مãÄــملا ةــلاحإ دــنع رو§ذــملا رــثألا

jk رارقL07/11/2018 خ9راـتب رداـصلا 1357/1 ددع ا jـk اـمم ،11670/1/2018 ددـع فـلملا 

 .لاطبإلاو ضقنلل ھتضرعو اLرارق ليلعé تءاسأ دق ةمكoÑا ھعم نوlت

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 370و 365 ن`تداملا òôع ءانب

 نوناــقلا نــم 3 مــقر اLدــنب kــj 370 ةداــملاو 8 مــقر اLدــنب kــj 365 ةداــملا ª≈ــÛتقمب ھــنإ ثــيح

 ةــيعقاولا ن`تيحاــنلا نــم اــيفا§ اليــلعé الــلعم رــمأ وأ رارــق وأ مــكح لــ§ نوــlي نأ بــجي ،رو§ذــملا

 .ھمادعXا يزاوي ليلعتلا ناصقن نأو ،الطاب نا§ ال⁄و ةينوناقلاو

 لوـبق مدـعÅ يåادـتبالا مكÂÑل د9ؤملا اLءاضق تللع اLرارق jk نوعطملا ةمكoÑا نإ ثيحو

 :òkي امب ضقنلا jk بولطملا قح jk ة9راëpا ةعÅاتملا

 ةـــماعلا ةـــباينلا ةـــعÅاتم لوـــبق مدـــع نـــم ھـــب ª≈ـــÛق اـــميف فنأتـــسملا مـــكëÑا دـــمتعا ثـــيح<<

 وأ ةيئاــضقلا ةطرــشلا فرــط نــم ءاوــس ن`ــنظلا ôــ∑إ عامتــسالا دــيفي اــمم لاــخ فــلملا نوــ§ ôــòع

 هءاعدتـسا ھـعم رذـعé اـمم ،ن`نـضلا ةـ9وL نمـضتي ال فـلملا نأ امك ،ةماعلا ةباينلا فرط نم

 نـم ھـفقوم ةـفرعمو عافدـلا قوـقحو ةـîجاوملا أدـبمل اـماßCحا ھـسفن نـع عافدـلا ھـل Ëªـسóي ªـùح

 Cـ`غ ةماعلا ةباينلا ةعÅاتم نوlت ةمث نمو ،ھنأشÅ انوناق ھل ةلو´oا عوفدلا ل§ ةراث⁄و كيشلا

 .>>الكش ةلتخم اîلعج9و انوناق ةبلطتملا طورشلا ةفاlل ةعمجتسم

 لوـبق مدـعÅ لوـقلل هالعأ تاب…سملا òôع هءاضق زكر امنيح فنأتسملا مكëÑا نإ ثيحو<<

 لدـت مـل ةفنأتـسملا ةـëpîا نأو ،ةـينوناقلا ةـيحانلا نم ةميلس ةق9رطب للع دق نوlي ،ةعÅاتملا

 ةـــــــلحرملا لالـــــــخ ھـــــــيلع ناـــــــ§ اـــــــمك ةـــــــلزانلا فـــــــلم لـــــــظ اذإ فنأتـــــــسملا مـــــــكëÑا ءاـــــــغلإ دـــــــيفي اـــــــمب

 kـj هدـييأتب كلذـل اـعبت لوقلاو ھتاي„يح Ëûبت ةمكoÑا هذL ھعم تأترا يذلا ءû≈\لا ،ةيئادتبالا

 ."باوصلا ھتفداصمل اقوطنمو اليلعé ھب Û≈ªق ام عيمج
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 ةـــîج نـــم ةـــعÅاتملا لوـــبق مدـــعÅ تـــضق ةـــمكoÑا نأ ،لـــيلعتلا اذـــL نـــم ôـــòجتي ھـــنإ ثـــيحو 

 ةــــباينلا فرــــط نــــم وأ ةيئاــــضقلا ةطرــــشلا فرــــط نــــم ضقنــــلا kــــj بوــــلطملل عامتــــسالا مدــــعل

 ةـــيناث ةـــîج نـــمو ،نأـــشلا اذـــÄ∫ ھـــيلع تزـــكترا يذـــلا يXوناـــقلا دنـــسلا ن`ـــبت نأ نود نـــم ةـــماعلا

 ةــيامحو ھــسفن نــع عافدــلل هءاعدتــسا رذــعé اــمم ،رمألاــب ûــËعملا ةــ9وL نمــضتي ال فــلملا نوــlل

 ةــــ9وîلا نأ ،ھــــيف نوــــعطملا رارــــقلا تاــــصيصنت نــــمو فــــلملا قئاــــثو نــــم تــــباثلا نــــكل ،ھــــقوقح

 نأو ،ةيئاــضقلا ةطرــشلا رــضحمب ةــقفرملا تاداــشرإلا ةــقروب ةرفوــتم رو§ذــملا فرــطلل ةــلماlلا

 يوتحي ةيضقلا فلم نأ املع ،ةلوîجم ةîجول لقتنا ھنع ديفأو ھناونعÅ ھتعدتسا ةمكoÑا

 تـــضق اـــمنيح ةـــمكoÑا نإـــف ھـــيلعو ،ةـــلزانلا عوـــضوم ةـــم9رëpا kـــj تـــبلل ةـــيفاlلا قئاـــثولا ôـــòع

Åاتملا لوــبق مدــعÅإف ،ةرو§ذــملا لــلعلل ةــعñÄت اــlرارــقلا تــللع دــق نوــ éــ¥ي ادــساف اليــلعïم ل¥ïةــل 

 .لاطبإلا و ضقنلل ھضرعr امم ،ھمادعXا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

244 

 

 ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 728/1 ددع تحت

 22/05/2019 خjراتب

 7260/6/1/2019ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 :عñاـــقولا

 ôــــòع اــــÄ∫ لدتــــسملا ةركذــــملا kــــj ضقنــــلا ةــــمكحم ىدــــل كــــلملل ماــــعلا لــــيكولا ديــــسلا ضرــــع

 ةــباينلا س©ــئر ديــسلا ھــيلإ ھــîجو يذــلا يÁاــتكلا رــمالا ôــòع ءاــنب – ھــنأ،نوناقلا ةدــئافل ضقنــلا

 نوناـــــــق نـــــــم 560/1 ةداـــــــملا ôـــــــ∑إ ادانóـــــــسا ،س/12 مـــــــقر تـــــــحت 08/01/2019 خ9راـــــــتب ةـــــــماعلا

 ارارــق ةــيئانëpا ةــفرغلا ôــ∑إ لــيحي – 33.17 مــقر نوناــقلا نــم ةــيناثلا ةداــملاو ةــيئانëpا ةرطــسملا

 :نوناقلل اقرخ ردص

 لــحم ةــماعلا ةــباينلل اــس:ئر ھتفــصب ضقنــلا ةــمكحم ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا لوــلح

 نـــم 560 ةداـــملا ماـــfحأل اـــقبط نوناـــقلا ةدـــئافل ضقنلاـــب نـــعطلا ةـــسرامم ^ـــ[ لدـــعلا رـــjزو

 .)معè( ةيئانhiا ةرطسملا نوناق

 mـــNLظلا بـــجومب هذـــيفن¥ب رـــمألا رداـــصلا 37-17 مـــقر نوناـــقلا نـــم ةـــيناثلا ةداـــملا بـــجومب

 ضقنــلا ةــمكحم ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا  لــح  دــقف ،30/08/2017 خرؤــملا فjرــشلا

 ةـــسراممل ھـــNجوي يذـــلا ي›اـــتكلا رـــمألا نأـــشD ،لدـــعلا رـــjزو لـــحم، ةـــباينلل اـــس:ئر ھتفـــصب

  .ةيئانhiا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا ^[ ھيلع صوصنملا نعطلا
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 ھلجأ نم

 :تضق

 حنـــëpا ةـــفرغ نـــع C 2018ـــBنجد 24 خ9راـــتب رداـــصلا ھـــيف نوـــعطملا رارـــقلا لاـــطب⁄و ضقنـــب

  .702/2602/18 ددعلا ةيضقلا jk ةيديشرلاب فان˜تسالا ةمكحمب ةيفان˜تسالا

 نـم ةلlـشم kـ®و ،نوناـقلل اـقبط ديدج نم اÄ™ف ت…تل ةمكoÑا سفن òôع ةيضقلا ةلاحإ;و

Lىرخأ ةئي. 

 .ةيئاضقلا ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحتو

 نوـعطملا رارـقلا رـثإ ةرو§ذـملا فان˜تـسالا ةـمكحم تالpـk Hـj اذـL اLرارق تابثإ تررق امك

 .ھترطب وأ ھيف

 تاــسلëpا ةــعاقب هالــعأ رو§ذــملا خ9راــتلاب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلëpاب kــòتورارقلا ردــص ھــ;و

 ةـــــــئيîلا تـــــــنا§و .طاـــــــ;رلاب ضاـــــــ9رلا kـــــــ4ب لـــــــيخنلا عراـــــــشÅ ةـــــــنئاlلا ضقنـــــــلا ةـــــــمكحمب ةـــــــيداعلا

 اررـــــقم دـــــيمL ىفطـــــصملا ن9راـــــشóسملاو ،اـــــس©ئر راـــــجنأ بـــــيطلا :ةداـــــسلا نـــــم ةـــــبكßCم ةـــــمكاëÑا

  .ءاضعأ ،9Ëûرملا òôيلو جاعبلا ىفطصملاو شو;رطوب بيعشو;و

 ةدعاــسم;و ،ةــماعلا ةــباينلا لــثمت تــنا§ ûــùلا يدــ9وز ءاــفو ةديــسلا ةــماعلا ةــيماoÑا رــضحم;و

 .�kاوز ماسóبا ةديسلا طبضلا ةبتا§
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 ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 728/1 ددع تحت

 22/05/2019 خjراتب

 7260/6/1/2019ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 :عñاـــقولا

 ôــــòع اــــÄ∫ لدتــــسملا ةركذــــملا kــــj ضقنــــلا ةــــمكحم ىدــــل كــــلملل ماــــعلا لــــيكولا ديــــسلا ضرــــع

 ةــباينلا س©ــئر ديــسلا ھــيلإ ھــîجو يذــلا يÁاــتكلا رــمالا ôــòع ءاــنب – ھــنأ،نوناقلا ةدــئافل ضقنــلا

 نوناـــــــق نـــــــم 560/1 ةداـــــــملا ôـــــــ∑إ ادانóـــــــسا ،س/12 مـــــــقر تـــــــحت 08/01/2019 خ9راـــــــتب ةـــــــماعلا

 ارارــق ةــيئانëpا ةــفرغلا ôــ∑إ لــيحي – 33.17 مــقر نوناــقلا نــم ةــيناثلا ةداــملاو ةــيئانëpا ةرطــسملا

 :نوناقلل اقرخ ردص

 لــحم ةــماعلا ةــباينلل اــس:ئر ھتفــصب ضقنــلا ةــمكحم ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا لوــلح

 نـــم 560 ةداـــملا ماـــfحأل اـــقبط نوناـــقلا ةدـــئافل ضقنلاـــب نـــعطلا ةـــسرامم ^ـــ[ لدـــعلا رـــjزو

 .)معè( ةيئانhiا ةرطسملا نوناق

 mـــNLظلا بـــجومب هذـــيفن¥ب رـــمألا رداـــصلا 37-17 مـــقر نوناـــقلا نـــم ةـــيناثلا ةداـــملا بـــجومب

 ضقنــلا ةــمكحم ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا  لــح  دــقف ،30/08/2017 خرؤــملا فjرــشلا

 ةـــسراممل ھـــNجوي يذـــلا ي›اـــتكلا رـــمألا نأـــشD ،لدـــعلا رـــjزو لـــحم، ةـــباينلل اـــس:ئر ھتفـــصب

  .ةيئانhiا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا ^[ ھيلع صوصنملا نعطلا

 



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

246 

 هذـk Lـjو ،نوناـقلا ةدـئافل ضقنلاـب اـÄ™ف نوـعطملا ماـlحألا لطبت نأ ضقنلا ةمكoÑ نكمي<<

 نـــــم ةـــــلاح ةـــــيأ kـــــj رـــــضي نأ Cـــــ`غ نـــــم لاـــــطبإلا نـــــم ھـــــيلع موـــــoÑlا ديفتـــــسr نأ نـــــكمي ةـــــلاëÑا

 .>>...ھëÑاصمب لاوحألا

 لـــحم ةـــماعلا ةـــباينلل اـــس©ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا لـــحي ..<<-2

 :jk لدعلا ر9زو

 ةــــسراممب ةــــطبترملا اãÄيحالــــص ةــــسرامم kــــj اــــãÄبقارمو ةــــماعلا ةــــباينلا لــــمع ôــــòع فارــــشإلا -<<

 ... اCL`س ةبقارمو ةيمومعلا ىوعدلا

 .اîصاصتخا لاجم jk يواعدلا C`س نسح òôع رîسلا -<<

 .>>هالعأ يXاثلا دنبلا jk اÄ™لإ راشملا يواعدلاب ةقلعتملا نوعطلا ةسرامم -<<

 ھتـسرامم نأـشÅ ھـîجوي لدـعلا رـ9زو ناـ§ يذـلا يÁاـتكلا رـمألا نأ رـكذ امم ˇÿتي ھنأ ثيح

 ةـيناثلا ةداملا بسح – كلذ jk ھلحم لح دق ،ةرو§ذملا 560 ةداملا jk ھيلع صوصنملا نعطلل

 .ةماعلا ةباينلل اس©ئر ھتفصب ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا -هالعأ

 .الكش لوبقم بلطلاف

 

 :عوضوملا jkو

 ôـòع k∑اوـتلا ôـòع ناـصنت ن`ـتللا ةـيئانëpا ةرطـسملا نوناق نم 443و 312 ن`تداملا òôع ءانب

 :صوص´ëا òôع òkي ام

 ةـياغ ô∑إ اÄ™لي امو 391 ةداملاو 314 ةداملا ھنأشÅ تقبط ،روضëÑا نع مãÄملا فلخت اذإ<<-

 >>.ةيئانëpا اياضقلا jk ةيبايغلا ةرطسملا وأ ،هدعÅ 395 ةداملا

 اذإ وأ ،ھـيلع ضبـقلا دـعÅ رارفلاـب ذال اذإ وأ ،ةـلاحإلا دـعÅ مãÄـملا òôع ضبقلا رذعé اذإ <<-

 ءاعدتـسالا ôـ∑إ بجتـسr مـلو ،ةيئاـضقلا ةبقارملا تحت عضولا وأ تقؤملا جارفإلا ةلاح jk نا§
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 ةـــحنجب مãÄـــملا ةذـــخاؤمب ايئادـــتبا تـــضق ةزاـــتب فان˜تـــسالا ةـــمكحمب تاـــيانëpا ةـــفرغ نأ كـــلذ

 دـعÅ ،يåاـنëpا نوناـقلا ةـعومجم نـم 401/2 لـصفلل اقبط حالسلا ةطساوب حرëpا و برضلا

 1000 اLردــق ةذــفان ةــمارغÁو اذــفان اــس…ح ةدــحاو ةنــسÅ اــÄ≠ع ھــباقعو ،لاــعفألا فــييكت ةداــعإ

 نــــع فــــلخت مãÄــــملا نأو .اــــLرارق يXدــــملا قëÑاــــب بــــلاطملا و ةــــماعلا ةــــباينلا تفنأتــــسا و ،مــــLرد

 .اîل ملعأ نأ دعÅ 02/11/2015 خ9راتب ةيفان˜تسالا تايانëpا ةفرغ ةسلج روضح

 ھـب ª≈ـÛق اـميف فنأتـسملا رارـقلا ءاـغلإب تضق و ةزLاج ةيضقلا تBCتعا ةفرغلا هذL نأو 

 حرـëpا و برـضلا ةـيانجب مãÄـملا ةـنادإب دـيدج نم ايبايغ تمكح و ،لاعفألا فييكت ةداعإ نم

 نأ نود نـم ،اذـفان اـس…ح ن`ت¶ـسÅ امÄ≠ع ھتبقاعم;و ،وضع ةعفنم نادقف امÄ≠ع جتانلا ادمع

 ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 443 و 312 ن`تداـــملا تايـــضتقمل اـــقرخ ةـــيبايغلا ةرطـــسملا ھـــقح kـــj قـــبطت

 تاـــيانëpا ةـــفرغ ماـــمأ روـــضëÑا نـــع ةـــيانجب عÅاـــتملا مãÄـــملا فـــلخت اذإ ھـــنأ ررـــقت ûـــùلا ةـــيئانëpا

 ن`تلحرـــملا kـــj ةـــلاëÑا هذـــk Lـــj تاـــيانëpا اياـــضقب ةقيـــصللا ةـــيبايغلا ةرطـــسملا ھـــقح kـــj تـــقبط

 .ةيفان˜تسالاو ةيئادتبالا

 – رو§ذـملا رارـقلا ضقنـب رارـق رادـصإ رـكذ مـل اـعبت ،كـلملل ماـعلا لـيكولا ديـسلا سمتلاو

 ةــباينلا س©ــئر نــم يÁاــتك رمأــب نوناــقلا ةدــئافل – فرــط يأ نــم ضقنلاــب ھــيف نــعطي مــل يذــلا

 .ةماعلا

jk شلاlل: 

 33-17 مـقر نوناـقلا نـم ةـيناثلا ةداملاو ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا òôع ءانب

 ôـــــòع ناـــــصنت ن`ـــــتللا ،)k 30/08/2017ـــــj خرؤـــــملا ف9رـــــشلا î`Cظلاـــــب هذـــــيفنóب رـــــمألا رداـــــصلا(

  :òkي ام òôع k∑اوتلا

 – ةــــــيئانëpا ةــــــفرغلا ôــــــ∑إ لــــــيحي نأ ضقنــــــلا ةــــــمكحم ىدــــــل كــــــلملل ماــــــعلا لــــــيكولل نــــــكمي <<-

 تارارــقلا وأ ةيئاــضقلا تاءارــجإلا – لدــعلا رــ9زو ھــيلإ ھــîجوي يذــلا يÁاــتكلا رــمألا ôــ∑إ ادانóــسا

 .ةرطسملل ة9رLوëpا تاءارجإلل اقرخ وأ نوناقلل اقرخ ردصت ùûلا ماlحألا وأ
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 هذـk Lـjو ،نوناـقلا ةدـئافل ضقنلاـب اـÄ™ف نوـعطملا ماـlحألا لطبت نأ ضقنلا ةمكoÑ نكمي<<

 نـــــم ةـــــلاح ةـــــيأ kـــــj رـــــضي نأ Cـــــ`غ نـــــم لاـــــطبإلا نـــــم ھـــــيلع موـــــoÑlا ديفتـــــسr نأ نـــــكمي ةـــــلاëÑا

 .>>...ھëÑاصمب لاوحألا

 لـــحم ةـــماعلا ةـــباينلل اـــس©ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا لـــحي ..<<-2

 :jk لدعلا ر9زو

 ةــــسراممب ةــــطبترملا اãÄيحالــــص ةــــسرامم kــــj اــــãÄبقارمو ةــــماعلا ةــــباينلا لــــمع ôــــòع فارــــشإلا -<<

 ... اCL`س ةبقارمو ةيمومعلا ىوعدلا

 .اîصاصتخا لاجم jk يواعدلا C`س نسح òôع رîسلا -<<

 .>>هالعأ يXاثلا دنبلا jk اÄ™لإ راشملا يواعدلاب ةقلعتملا نوعطلا ةسرامم -<<

 ھتـسرامم نأـشÅ ھـîجوي لدـعلا رـ9زو ناـ§ يذـلا يÁاـتكلا رـمألا نأ رـكذ امم ˇÿتي ھنأ ثيح

 ةـيناثلا ةداملا بسح – كلذ jk ھلحم لح دق ،ةرو§ذملا 560 ةداملا jk ھيلع صوصنملا نعطلل

 .ةماعلا ةباينلل اس©ئر ھتفصب ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا -هالعأ

 .الكش لوبقم بلطلاف

 

 :عوضوملا jkو

 ôـòع k∑اوـتلا ôـòع ناـصنت ن`ـتللا ةـيئانëpا ةرطـسملا نوناق نم 443و 312 ن`تداملا òôع ءانب

 :صوص´ëا òôع òkي ام

 ةـياغ ô∑إ اÄ™لي امو 391 ةداملاو 314 ةداملا ھنأشÅ تقبط ،روضëÑا نع مãÄملا فلخت اذإ<<-

 >>.ةيئانëpا اياضقلا jk ةيبايغلا ةرطسملا وأ ،هدعÅ 395 ةداملا

 اذإ وأ ،ھـيلع ضبـقلا دـعÅ رارفلاـب ذال اذإ وأ ،ةـلاحإلا دـعÅ مãÄـملا òôع ضبقلا رذعé اذإ <<-

 ءاعدتـسالا ôـ∑إ بجتـسr مـلو ،ةيئاـضقلا ةبقارملا تحت عضولا وأ تقؤملا جارفإلا ةلاح jk نا§
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 :ھلجأ نم

 :تضق

 تاــــــــيانëpا ةــــــــفرغ نــــــــع BC 2015نوــــــــن 02 خ9راــــــــتب رداــــــــصلا ھــــــــيف نوــــــــعطملا رارــــــــقلا لاــــــــطبإب

 نــم رمأــب نوناــقلا ةدــئافل 16/2015 ددــع ةيــضقلا kــj ةزاــتب فان˜تــسالا ةــمكحمب ةيفان˜تــسالا

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملل اقيبطت ةماعلا ةباينلا س©ئر

 دودــــح kــــjو ،نوناــــقلل اــــقبط دــــيدج نــــم اــــÄ™ف تــــ…تل ةــــمكoÑا ســــفن ôــــòع ةيــــضقلا ةــــلاحإ;و

 .ىرخأ ةئيL نم ةلlشم k®و ،لصاëÑا لاطبإلا

 .ةيئاضقلا ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت;و

 نوــعطملا رارــقلا رــثإ ةرو§ذــملا فان˜تــسالا ةــمكحم تالpــÅfl اذــL اــLرارق تاــبثإ تررــق اــمك

 .ھترطب وأ ھيف

 تاــسلëpا ةــعاقب هالــعأ رو§ذــملا خ9راــتلاب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلëpاب kــòتو رارــقلا ردــص ھــ;و

 ةـــــــئيîلا تـــــــنا§و .طاـــــــ;رلاب ضاـــــــ9رلا kـــــــ4ب لـــــــيخنلا عراـــــــشÅ ةـــــــنئاlلا ضقنـــــــلا ةـــــــمكحمب ةـــــــيداعلا

 –جارفلاوــــبا قــــëÑا دــــبع ن9راــــشóسملاو ،اــــس©ئر راــــجنأ بــــيطلا :ةداــــسلا نــــم ةــــبكßCم ةــــمكاëÑا

 رــــــــضحم;و .ءاــــــــضعأ ،جاــــــــعبلا ىفطــــــــصملاوديمL ىفطــــــــصملاو شوــــــــ;رطوب بيعــــــــشو;و -اررــــــــقم

 ةـــــبتا§ ةدعاـــــسم;و ،ةـــــماعلا ةـــــباينلا لـــــثمت تـــــنا§ ûـــــùلا يدـــــ9وز ءاـــــفو ةديـــــسلا ةـــــماعلا ةـــــيماoÑا

 .يXاميلا ةمطاف ةديسلا طبضلا
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 ارــمأ ردــصي ھــفرط نــم بدــتنملا راــشóسملا وأ تاــيانëpا ةــفرغ س©ــئر نإــف ،ھــيلإ ملــسملا لوثملاــب

 .>> ... ةيبايغلا ةرطسملا ءارجإب

 ةيفان˜تــــسالا تاــــيانëpا ةــــفرغ نأ ھــــيف نوــــعطملا رارــــقلا تاــــصيصنت نــــم تــــباثلا نإ ثــــيح

 ھــــنأ تــــóبثأ امدــــعÅ ،ھــــت…يغ kــــj اــــÄ≠ع ھــــتبقاعو ةــــيانجب مãÄــــملا تــــنادأ ةزاــــتب فان˜تــــسالا ةــــمكحمب

 ةــيبايغلا ةرطــسملا قــيبطت متــي نأ نود نــم ،ھــمالعإ دــعÅ ھــتمكاحم ةــسلج روــضح نــع فــلخت

jk كلذ نوناقلا بجوي امك ،ھقح jk Lا هذëÑةلا. 

 نـم ةيفان˜تـسالا تاـيانëpا ةـفرغ فـعé وأ نÚتـسé مـل ،هالعأ نوناقلا تايضتقم نإ ثيحو

 .اÄ™ف اîقيبطت تبجوأ ùûلا تالاëÑا jk ةيبايغلا ةرطسملا لامعإ بجاو

 يéداـم kـj ھـيلع صوـصنملا يرLوـëpا ءارـجإلا قرـخ ھـيف نوعطملا رارقلا نإف ،ركذ امل اعبتو

 نـــم 560 ةداـــملا قاـــطن kـــj – ح9رـــصتلاو بـــلطلل ةباجتـــسالا ھـــعم بـــساني اـــمم ،هالـــعأ نوناـــقلا

 .نوناقلا ةدئافل ھيف نوعطملا رارقلا لاطبإب -ةيئانëpا ةرطسملا نوناق
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 :ھلجأ نم

 :تضق

 تاــــــــيانëpا ةــــــــفرغ نــــــــع BC 2015نوــــــــن 02 خ9راــــــــتب رداــــــــصلا ھــــــــيف نوــــــــعطملا رارــــــــقلا لاــــــــطبإب

 نــم رمأــب نوناــقلا ةدــئافل 16/2015 ددــع ةيــضقلا kــj ةزاــتب فان˜تــسالا ةــمكحمب ةيفان˜تــسالا

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملل اقيبطت ةماعلا ةباينلا س©ئر

 دودــــح kــــjو ،نوناــــقلل اــــقبط دــــيدج نــــم اــــÄ™ف تــــ…تل ةــــمكoÑا ســــفن ôــــòع ةيــــضقلا ةــــلاحإ;و

 .ىرخأ ةئيL نم ةلlشم k®و ،لصاëÑا لاطبإلا

 .ةيئاضقلا ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت;و

 نوــعطملا رارــقلا رــثإ ةرو§ذــملا فان˜تــسالا ةــمكحم تالpــÅfl اذــL اــLرارق تاــبثإ تررــق اــمك

 .ھترطب وأ ھيف

 تاــسلëpا ةــعاقب هالــعأ رو§ذــملا خ9راــتلاب ةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسلëpاب kــòتو رارــقلا ردــص ھــ;و

 ةـــــــئيîلا تـــــــنا§و .طاـــــــ;رلاب ضاـــــــ9رلا kـــــــ4ب لـــــــيخنلا عراـــــــشÅ ةـــــــنئاlلا ضقنـــــــلا ةـــــــمكحمب ةـــــــيداعلا

 –جارفلاوــــبا قــــëÑا دــــبع ن9راــــشóسملاو ،اــــس©ئر راــــجنأ بــــيطلا :ةداــــسلا نــــم ةــــبكßCم ةــــمكاëÑا

 رــــــــضحم;و .ءاــــــــضعأ ،جاــــــــعبلا ىفطــــــــصملاوديمL ىفطــــــــصملاو شوــــــــ;رطوب بيعــــــــشو;و -اررــــــــقم

 ةـــــبتا§ ةدعاـــــسم;و ،ةـــــماعلا ةـــــباينلا لـــــثمت تـــــنا§ ûـــــùلا يدـــــ9وز ءاـــــفو ةديـــــسلا ةـــــماعلا ةـــــيماoÑا

 .يXاميلا ةمطاف ةديسلا طبضلا
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 يأ - يـــمارلاو ،ةـــماعلا ةـــباينلل اـــس©ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا ôـــ∑إ

 حنـëpا ةـفرغ نع ،BC 2018نóش 24 خ9راتب رداصلا 4kنëpا رارقلا ضقنب نعطلا ô∑إ - بلطلا

 ،2668/260/2018 ددـــــعلا تاذ ةيـــــضقلا kـــــj لالـــــم ûـــــËبب فان˜تـــــسالا ةـــــمكحمب ةيفان˜تـــــسالا

 موـoÑlا - ايئدبم - يåادتبالا مكëÑا دييأتب ،هدحو ھيلع موoÑlا مãÄملا فان˜تسا ı≈û، jkاقلا

 ةنـــــسÅ ھـــــتبقاعم;و حالـــــسلا ةطـــــساوب ن`يدـــــمعلا حرـــــëpاو برـــــضلا ةـــــحنجب ھـــــتنادإب هاـــــضتقمب

 ة;وقعلا عفرب مكëÑا ليدعé عم ،مLرد )1000,00( اLردق ةذفان ةمارغÁو اذفان اس…ح ةدحاو

 .اذفان اس7ح فصنو ةنس ô∑إ ةرو§ذملا ةيس…ëÑا

 ضقنلا ةمكحمب ةيئانS_ا ةفرغلا نإ

Åإ تاصنإلا دع∑ô ا يد9وز ءافو  ةديسلاoÑةماعلا ةيما jk اجت¶تسمøÄا. 

 .ةيضقلا jk ھب فلlملا ر9رقتلا ديمL ىفطصملا  راشóسملا ديسلا  الت نأ دعÁو

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دعÁو

 نوناقلا ةدئافل ضقنلا òôع اÄ∫ لدتسملا ةركذملا jk كلملل ماعلا ليكولا ديسلا ضرع

 خ9راــــــــتب ةــــــــماعلا ةــــــــباينلا س©ــــــــئر ديــــــــسلا ھــــــــيلإ ھــــــــîجو يذــــــــلا يÁاــــــــتكلا رــــــــمألا ôــــــــòع ءاــــــــنب – ھــــــــنأ

 ةـــيئانëpا ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 1/560 ةداـــملا ôـــ∑إ ادانóـــسا 1055/1 ددـــع تـــحت 12/12/2018

 ارارــق ضقنــلا ةــمكحمب ةــيئانëpا ةــفرغلا ôــ∑إ لــيحي – 17.33 مــقر نوناــقلا نــم ةــيناثلا ةداــملاو

 :نوناقلل اقرخ ردص

 ةيـــــــس…ëÑا ةـــــــ;وقعلا تـــــــعفر ةرو§ذـــــــملا ةـــــــمكoÑاب ةيفان˜تـــــــسالا حنـــــــëpا ةـــــــفرغ نأ كـــــــلذ

 ،اذـــفان اـــس…ح فـــصنو ةنـــس ôـــ∑إ اـــس…ح ةدـــحاو ةنـــس نـــم..... ª¸ـــسملا ôـــòع ايئادـــتبا اـــÄ∫ موـــoÑlا
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 ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 1263 ددع تحت

 13/02/2020 خjراتب

 23633/6/1/2018 ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 كلملا ةلالج مساب

 ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا ديــسلا نــم مدــقملا نوناــقلا ةدــئافل ضقنــلا بــلط ôــòع ءاــنب

 ،C 2018ـــBنجد 13 خ9راـــتب اîطبـــض ةـــباتكب لpـــflملا ،اـــÄ∫ ةـــيئانëpا ةـــفرغلا ôـــ∑إ ضقنـــلا ةـــمكحم

 خ9راــــــــــتب ةــــــــــماعلا ةــــــــــباينلا س©ــــــــــئر ديــــــــــسلا ھــــــــــيلإ ھــــــــــîجو يذــــــــــلا يÁاــــــــــتكلا  رــــــــــمألا ôــــــــــ∑إ ادانóــــــــــسا

 ،ةــــيئانëpا ةرطــــسملا نوناــــق نــــم 560 ةداــــملا قاــــطن kــــj س/1055 ددــــع تــــحت ،12/12/2018

 لدــعلاب ةــفلlملا ةــيموëÑlا ةطلــسلا تاــصاصتخا لــقنب قــلعتملا 33.17 مــقر نوناــقلا ماــlحأو

 لـحم ةماعلا ةباينلل اس:ئر ھتفصب ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا لولح

 نـم 560 ةداـملا ماـfحأل اـقبط نوناقلا ةدئافل ضقنلاب نعطلا ةسرامم ^[ لدعلا رjزو

 .)معè( ةيئانhiا ةرطسملا نوناق

 mـNLظلا بـجومب هذـيفن¥ب رـمألا رداصلا 37-17 مقر نوناقلا نم ةيناثلا ةداملا بجومب

 ةـــــــمكحم ىدـــــــل كـــــــلملل ماـــــــعلا لـــــــيكولا  لـــــــح  دـــــــقف ،30/08/2017 خرؤـــــــملا فjرـــــــشلا

 ھــNجوي يذــلا ي›اــتكلا رــمألا نأــشD ،لدــعلا رــjزو لــحم، ةــباينلل اــس:ئر ھتفــصب ضقنــلا

  .ةيئانhiا ةرطسملا نوناق نم 560 ةداملا ^[ ھيلع صوصنملا نعطلا ةسراممل
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 يأ - يـــمارلاو ،ةـــماعلا ةـــباينلل اـــس©ئر ھتفـــصب ضقنـــلا ةـــمكحم ىدـــل كـــلملل ماـــعلا لـــيكولا ôـــ∑إ

 حنـëpا ةـفرغ نع ،BC 2018نóش 24 خ9راتب رداصلا 4kنëpا رارقلا ضقنب نعطلا ô∑إ - بلطلا

 ،2668/260/2018 ددـــــعلا تاذ ةيـــــضقلا kـــــj لالـــــم ûـــــËبب فان˜تـــــسالا ةـــــمكحمب ةيفان˜تـــــسالا

 موـoÑlا - ايئدبم - يåادتبالا مكëÑا دييأتب ،هدحو ھيلع موoÑlا مãÄملا فان˜تسا ı≈û، jkاقلا

 ةنـــــسÅ ھـــــتبقاعم;و حالـــــسلا ةطـــــساوب ن`يدـــــمعلا حرـــــëpاو برـــــضلا ةـــــحنجب ھـــــتنادإب هاـــــضتقمب

 ة;وقعلا عفرب مكëÑا ليدعé عم ،مLرد )1000,00( اLردق ةذفان ةمارغÁو اذفان اس…ح ةدحاو

 .اذفان اس7ح فصنو ةنس ô∑إ ةرو§ذملا ةيس…ëÑا

 ضقنلا ةمكحمب ةيئانS_ا ةفرغلا نإ

Åإ تاصنإلا دع∑ô ا يد9وز ءافو  ةديسلاoÑةماعلا ةيما jk اجت¶تسمøÄا. 

 .ةيضقلا jk ھب فلlملا ر9رقتلا ديمL ىفطصملا  راشóسملا ديسلا  الت نأ دعÁو

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دعÁو

 نوناقلا ةدئافل ضقنلا òôع اÄ∫ لدتسملا ةركذملا jk كلملل ماعلا ليكولا ديسلا ضرع

 خ9راــــــــتب ةــــــــماعلا ةــــــــباينلا س©ــــــــئر ديــــــــسلا ھــــــــيلإ ھــــــــîجو يذــــــــلا يÁاــــــــتكلا رــــــــمألا ôــــــــòع ءاــــــــنب – ھــــــــنأ

 ةـــيئانëpا ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 1/560 ةداـــملا ôـــ∑إ ادانóـــسا 1055/1 ددـــع تـــحت 12/12/2018

 ارارــق ضقنــلا ةــمكحمب ةــيئانëpا ةــفرغلا ôــ∑إ لــيحي – 17.33 مــقر نوناــقلا نــم ةــيناثلا ةداــملاو

 :نوناقلل اقرخ ردص

 ةيـــــــس…ëÑا ةـــــــ;وقعلا تـــــــعفر ةرو§ذـــــــملا ةـــــــمكoÑاب ةيفان˜تـــــــسالا حنـــــــëpا ةـــــــفرغ نأ كـــــــلذ

 ،اذـــفان اـــس…ح فـــصنو ةنـــس ôـــ∑إ اـــس…ح ةدـــحاو ةنـــس نـــم..... ª¸ـــسملا ôـــòع ايئادـــتبا اـــÄ∫ موـــoÑlا
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 .اîصاصتخا لاجم jk ىواعدلا C`س نسح òôع رîسلا -<<

 .>>هالعأ يXاثلا دنبلا jk اÄ™لإ راشملا ىواعدلاب ةقلعتملا نوعطلا ةسرامم -<<
 

 ھتـسرامم نأـشÅ ھîجو لدعلا ر9زو نا§ يذلا يÁاتكلا رمألا نأ ركذ امم –âتي ثيح

 بـــسح – كـــلذ kـــj ھـــلحم لـــح دـــق ،ةرو§ذـــملا 560 ةداـــملا kـــj ھـــيلع صوـــصنملا نـــعطلل

 اــــس©ئر ھتفــــصب ضقنــــلا ةــــمكحم ىدــــل كــــلملل ماــــعلا لــــيكولا – هالــــعأ ةــــيناثلا ةداــــملا

 .ةماعلا ةباينلل

 .الكش لوبقم بلطلاف

 :عوضوملا ^[و

 ôـòع ةـيناثلا اـøÄرقف kـj صنـت ûـùلا ةـيئانhiا ةرطـسملا نوناـق نـم 409 ةداملا ÑÖع ءانب

 :òkيام

 ةدـئافل هؤاـغلإ وأ مـكëÑا دـييأت الإ نـكمي الـف ،هدـحو مãÄـملا نـم فان˜تسالا مدق اذإ<<

 .>>فنأتسملا

 نــــــع رداــــــصلا 2414 مــــــقر ھــــــيف نوــــــعطملا رارــــــقلا تاــــــصيصنت نــــــم تــــــباثلا نإ ثــــــيح

 ةـــيحنëpا ةيـــضقلا kـــj 02/09/2018 خ9راـــتب رداـــصلا لالـــم ûـــËبب فان˜تـــسالا ةـــمكحم

 مãÄـــملا ôـــòع ايئادـــتبا اـــÄ∫ موـــoÑlا ةيـــس…ëÑا ةـــ;وقعلا عـــفر ھـــنأ ،2668/2601/18 ددـــع

 مــكÂÑل هدــحو فنأتــسملا ھــنأ عــم ،حالــسÅ ادــمع حرــëpاو برــضلا ةــحنج نــع ،رو§ذــملا

 اــقرخ ،اذــفان اــس…ح فــصنو ةنــس ôــ∑إ ةدــحاو ةنــس نــم ،ةــماعلا ةــباينلا نود يåادــتبالا

 ةـــــلاëÑا kـــــj نـــــكمي ال ھـــــنأ نـــــم ،هالـــــعأ ةـــــلوقنملاج.م.ق نـــــم 409 ةداـــــملا ھـــــيلع صنـــــت اـــــمل

 .فنأتسملا ةدئافل هؤاغلإ وأ مكëÑا دييأت الإ ةرو§ذملا

 ةرطـــــــسملل يرLوـــــــëpا ءارـــــــجإلا قرـــــــخ ھـــــــيف نوـــــــعطملا رارـــــــقلا نإـــــــف  ،رـــــــكذ اـــــــمل اـــــــعبتو

 اــــمم ،فنأتــــسملاب رارــــضإلا مدــــع نأــــشÅ ةرو§ذــــملا نوناــــقلا ةداــــم kــــj ھــــيلع صوــــصنملا
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 نوناــــــق نــــــم 409 ةداــــــملا تايــــــضتقمل اــــــقرخ ،يåادــــــتبالا مــــــكÂÑل هدــــــحو فنأتــــــسم ھــــــنأ لاــــــëÑاو

 .ةيئانëpا ةرطسملا

 رو§ذـملا رارقلا ضقنب رارق رادصإ ،ركذ امل اعبت ،كلملل ماعلا ليكولا ديسلا سمتلاو

 ةــــباينلا س©ــــئر نــــم يÁاــــتك رمأــــب نوناــــقلا ةدــــئافل -فرــــط يأ ضقنلاــــب ھــــيف نــــعطي مــــل يذــــلا –

 .ةماعلا

 :لfشلا ^[

 مـــقر نوناـــقلا نـــم ةـــيناثلا ةداـــملاو ،ةـــيئانëpا ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 560 ةداـــملا ôـــòع ءاـــنب

 ôــــòع ناــــصنتو ،)k 30/08/2017ــــj خرؤــــملا ف9رــــشلا î`Cظلاــــب هذــــيفنóب رــــمألا رداــــصلا( 33.17

 :òkيام òôع k∑اوتلا

 ةــــــــفرغلا ôــــــــòغ لــــــــيحي نأ ضقنــــــــلا ةــــــــمكحم ىدــــــــل ،كــــــــلملل ماــــــــعلا لــــــــيكولل نــــــــكمي << .1

 تاءارـــــجإلا -لدـــــعلا رـــــ9زو ھـــــيلإ ھـــــîجوي يذـــــلا يÁاـــــتكلا  رـــــمألا ôـــــ∑إ ادانóـــــسا -ةـــــيئانëpا

 تاءارـــــجإلل اـــــقرخ وأ نوناـــــقلل اـــــقرخ ردـــــصت ûـــــùلا ماـــــlحألا وأ تارارـــــقلا وأ ةيئاـــــضقلا

 .>>ةرطسملل ة9رLوëpا

 ةدــــئافل ضقنلاــــب اــــÄ™ف نوــــعطملا ماــــlحألا لــــطبت نأ ضقنــــلا ةــــمكoÑ نــــكمي <<

 نـــم لاـــطبإلا نـــم ھـــيلع موـــoÑlا ديفتـــسr نأ نـــكمي ةـــلاëÑا هذـــk Lـــjو ،نوناـــقلا

 ھـــــل نوـــــlي نأ Cـــــ`غ نـــــمو ،ھëÑاـــــصمب لاوـــــحألا نـــــم ةـــــلاح ةـــــيأ kـــــj رـــــضي نأ Cـــــ`غ

 >>ةيندملا قوقëÑا òôع لوعفم

 ،ةــماعلا ةــباينلل اــس©ئر ھتفــصب ضقنــلا ةــمكحم ىدــل كــلملل ماــعلا لــيكولا لــحي...<< .2

  :jk لدعلا ر9زو لحم

 ...اCL`س ةبقارمو ةماعلا ةباينلا لمع òôع فارشإلا -<<
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 .اîصاصتخا لاجم jk ىواعدلا C`س نسح òôع رîسلا -<<

 .>>هالعأ يXاثلا دنبلا jk اÄ™لإ راشملا ىواعدلاب ةقلعتملا نوعطلا ةسرامم -<<
 

 ھتـسرامم نأـشÅ ھîجو لدعلا ر9زو نا§ يذلا يÁاتكلا رمألا نأ ركذ امم –âتي ثيح

 بـــسح – كـــلذ kـــj ھـــلحم لـــح دـــق ،ةرو§ذـــملا 560 ةداـــملا kـــj ھـــيلع صوـــصنملا نـــعطلل

 اــــس©ئر ھتفــــصب ضقنــــلا ةــــمكحم ىدــــل كــــلملل ماــــعلا لــــيكولا – هالــــعأ ةــــيناثلا ةداــــملا

 .ةماعلا ةباينلل

 .الكش لوبقم بلطلاف

 :عوضوملا ^[و

 ôـòع ةـيناثلا اـøÄرقف kـj صنـت ûـùلا ةـيئانhiا ةرطـسملا نوناـق نـم 409 ةداملا ÑÖع ءانب

 :òkيام

 ةدـئافل هؤاـغلإ وأ مـكëÑا دـييأت الإ نـكمي الـف ،هدـحو مãÄـملا نـم فان˜تسالا مدق اذإ<<

 .>>فنأتسملا

 نــــــع رداــــــصلا 2414 مــــــقر ھــــــيف نوــــــعطملا رارــــــقلا تاــــــصيصنت نــــــم تــــــباثلا نإ ثــــــيح

 ةـــيحنëpا ةيـــضقلا kـــj 02/09/2018 خ9راـــتب رداـــصلا لالـــم ûـــËبب فان˜تـــسالا ةـــمكحم

 مãÄـــملا ôـــòع ايئادـــتبا اـــÄ∫ موـــoÑlا ةيـــس…ëÑا ةـــ;وقعلا عـــفر ھـــنأ ،2668/2601/18 ددـــع

 مــكÂÑل هدــحو فنأتــسملا ھــنأ عــم ،حالــسÅ ادــمع حرــëpاو برــضلا ةــحنج نــع ،رو§ذــملا

 اــقرخ ،اذــفان اــس…ح فــصنو ةنــس ôــ∑إ ةدــحاو ةنــس نــم ،ةــماعلا ةــباينلا نود يåادــتبالا

 ةـــــلاëÑا kـــــj نـــــكمي ال ھـــــنأ نـــــم ،هالـــــعأ ةـــــلوقنملاج.م.ق نـــــم 409 ةداـــــملا ھـــــيلع صنـــــت اـــــمل

 .فنأتسملا ةدئافل هؤاغلإ وأ مكëÑا دييأت الإ ةرو§ذملا

 ةرطـــــــسملل يرLوـــــــëpا ءارـــــــجإلا قرـــــــخ ھـــــــيف نوـــــــعطملا رارـــــــقلا نإـــــــف  ،رـــــــكذ اـــــــمل اـــــــعبتو

 اــــمم ،فنأتــــسملاب رارــــضإلا مدــــع نأــــشÅ ةرو§ذــــملا نوناــــقلا ةداــــم kــــj ھــــيلع صوــــصنملا
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  ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 1331/8 ددع تحت

 16/08/2018 خjراتب

 15490/6/8/2018ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 كلملا ةلالج مساب

 نوناقلل اقبط ةلوادملا دعêو

 

 

 

 

 .)ال( :ايمومع افظوم يماA@ا رابتعا،صاصتخالا عزانت

 نوناــق نــم Öــíوألا ةداــملا ^ــ[ صــن امدــنع ةاــماA@ا ةــنNمل ةــينوناقلا ةــعيبطلا عرــشملا ددــح

 و ،ةــلادعلا قــيقحت ^ــ[ مûاــسØ و ءاــضقلا دعاــسØ ةلقتــسم ةرــح ةــنNم اــÒçأ ÖــÑع ةاــماA@ا

 و ةيـسائرلا ةطلـسلاب قـلعتي اـم ةـصاخ ةـيمومعلا ةـفيظولا طباوض و Ö[ان¥ت كلذب ^«

 .^&™رشØ لخدتب الإ ةعيبطلا هذLm ûيغØ نكمي الو ،يرادإلا لسلس¥لا

 تـــماد اـــم ،عـــñادولا باـــسhA اNكـــسم مـــغر ماـــع عـــفن تاذ ةـــئيm ûـــlتعØ ال نLماـــA@ا ةـــباقن

 .ةماع لاومأ يأ لمشØ ال روكذملا باسhAا دراوم
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 ةرطـــسملا نوناـــق نـــم 560 ةداـــملا قاـــطن kـــj ح9رـــصلاو بـــلطلل ةباجتـــسالا ھـــعم بـــساني

 نوناقلا ةدئافل ھيف نوعطملا رارقلا لاطبإب – ةيئانëpا

 

 ھلجأ نم

 :تضق

 حنــëpا ةــفرغ نــع BC 2018نóــش 24 خ9راــتب رداــصلا 2414 مــقر ھــيف نوــعطملا رارــقلا لاــطبإب -

 ةدـــــئافل 2668/2601/18 ددـــــع ةيـــــضقلا kـــــj لالـــــم ûـــــËبب فان˜تـــــسالا ةـــــمكحمب ةيفان˜تـــــسالا

 ةداـملل اـقيبطت ،ةـيمومعلا ىوعدـلا kـj ھـب ª≈ـÛق اـم ةـماعلا ةـباينلا س©ـئر نـم بـلطب نوناقلا

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 560

 دودـــــح kـــــjو ،نوناـــــقلل اـــــقبط دـــــيدج نـــــم اـــــÄ™ف تـــــ…تل ةـــــمكoÑا ســـــفن ôـــــòع ةيـــــضقلا ةـــــلاحإ;و -

 .ىرخأ ةئيL نم ةلlشم k®و لصاëÑا لاطبإلا

 .ةيئاضقلا ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëاليمحت;و -

 نوــعطملا رارــقلا رــثإ ةرو§ذــملا فان˜تــسالا ةــمكحم تالpــk Hــj اذــL اــLرارق تاــبثإ تررــق اــمك -

 .ھترطب وأ ھيف

 ةــــــعاقب هالــــــعأ رو§ذــــــملا خ9راــــــتلاب ةدــــــقعنملا ةــــــينلعلا ةــــــسلëpاب kــــــòتو رارــــــقلا ردــــــص ھــــــ;و

 تــــنا§و ،طاــــ;رلاب ضاــــ9رلا kــــ4ب لــــيخنلا عراــــشÅ ةــــنئاlلا ضقنــــلا ةــــمكحمب ةــــيداعلا تاــــسلëpا

 :ةداسلا نم ةبكßCم ةمكاëÑا ةئيîلا

 شوـــ;رطرب بيعـــشوب – اررـــقم –دـــيمL ىفطـــصملا ن9راـــشóسملاو ،اـــس©ئر راـــëpا بـــيطلا

 ءاـفو ةديـسلا ةـماعلا ةـيماoÑا رـضحم;و .ءاـضعأ ،جاـعبلا ىفطـصملاو جارـفلا وـبأ قëÑا دبعو

    .يXاميلا ةمطاف ةديسلا طبضلا ةبتا§ ةدعاسم;و ،ةماعلا ةباينلا لثمت تنا§ ùûلا يد9وز
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  ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 1331/8 ددع تحت

 16/08/2018 خjراتب

 15490/6/8/2018ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 كلملا ةلالج مساب

 نوناقلل اقبط ةلوادملا دعêو

 

 

 

 

 .)ال( :ايمومع افظوم يماA@ا رابتعا،صاصتخالا عزانت

 نوناــق نــم Öــíوألا ةداــملا ^ــ[ صــن امدــنع ةاــماA@ا ةــنNمل ةــينوناقلا ةــعيبطلا عرــشملا ددــح

 و ،ةــلادعلا قــيقحت ^ــ[ مûاــسØ و ءاــضقلا دعاــسØ ةلقتــسم ةرــح ةــنNم اــÒçأ ÖــÑع ةاــماA@ا

 و ةيـسائرلا ةطلـسلاب قـلعتي اـم ةـصاخ ةـيمومعلا ةـفيظولا طباوض و Ö[ان¥ت كلذب ^«

 .^&™رشØ لخدتب الإ ةعيبطلا هذLm ûيغØ نكمي الو ،يرادإلا لسلس¥لا

 تـــماد اـــم ،عـــñادولا باـــسhA اNكـــسم مـــغر ماـــع عـــفن تاذ ةـــئيm ûـــlتعØ ال نLماـــA@ا ةـــباقن

 .ةماع لاومأ يأ لمشØ ال روكذملا باسhAا دراوم
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 قـفاومو ةيلlـشلا ھطورـشل فوتـسم ةـيئانëpا ةرطـسملا نوناـق نـم 263 ةداـملا نم لوألا دنبلا

 .ةيحانلا هدL نم لوبقم كلذب وîف نوناقلل

 :عوضوملا ^[

 رودــص رــثأ ôــòع مئاــقلا صاــصتخالا عزاــنت kــj لــصفلا ماــعلا لــيكولا ديــسلا سمتــلا ثــيح

 ةــيمرëpا لاــعفألا kــj رــظنلل اــيعون ھــصاصتخا مدــع اــمÄ≠م دــحاو لــ§ نــلعأ ن`يئاــضق ن9ررــقم

 .)...( مãÄملل ة;وس¶ملا

 ھـصاصتخا مدـع نـم ھـيلإ ªـIتنا اـميف ôـ∑وألا ةـجردلا ءاضق نع رداصلا ررقملا Ëªبنا ثيح

 تاــئيk L˝اــب نأــش اñÄأــش ةرطينقلاــب ن`ماــoÑا ةأــيL نأ ôــòع ةــîج نــم ةيــضقلا kــj رــظنلل اــيعون

 نــــم 57 ةداــــملا راــــطإ kــــj ن`ماــــoÑا تاءادأو عــــåادو باــــسëÑ اîكــــسمب CــــBتعé برغملاــــب ن`ماــــoÑا

 هذـــــL نأـــــ;و ةـــــيمومع لاوـــــمأ CـــــBتعé عـــــåادولا كـــــلت نأو .يåاـــــضقلا ماـــــعلا ن`مألاـــــ§ ةـــــنîملا نوناـــــق

 ةعـــضاخ ماـــع عـــفن تاذ ةÂÑـــصم قـــيقحتب ةـــيناث ةـــîج نـــم موـــقت عـــåادولل اCL`بدـــت kـــj تاـــئيîلا

 ôـــòع ةقداـــصملا متـــت نأ ةـــنîملا نوناـــق نـــم 91 ةداـــملل اـــقفو ن`ـــعتي ذإ ةـــبقارملل اـــãÄعيبط مـــكحب

 نـم فان˜تسالا ةمكحمو ةماعلا ةباينلل امب ن`ماoÑا تاءادأو عåادو باسòk ëÑخادلا ماظنلا

 كـــلذ نإـــف ةـــيمومعلا ةفـــص لاوـــمألا هذـــîل تـــنا§ اذ⁄و ،C`بدـــتلا نـــسح ôـــòع ةـــباقرلا ھـــعبطت رود

 ةـــــلادعلا قـــــفرم C`بدـــــت kـــــj هرودـــــب مLاـــــسr ءاـــــضقلل ادعاـــــسم يماـــــoÑا ىرـــــخأ ةـــــîج نـــــم لـــــعجي

 اــيماحم ددــL وأ فذــق وأ بــس نــم لــlف ،ةــيامëÑا نــم هراــطإ kــj ديفتــسr يذــلاو ماــع عاــطقك

 نوناـــــقلا نـــــم 263 لـــــصفلا kـــــj ةررـــــقملا تاـــــ;وقعلاب بـــــقاعr اÄ#بـــــسÅ وأ ھـــــتنîمل ھتـــــسرامم ءاـــــنثأ

 .يåانëpا

 اـــمل اـــقبط ماـــعلا عـــفنلا تاذ ˇëاـــصملا دادـــع kـــj لخدـــت ن`ماـــoÑا ةـــئيL نأ ôـــ∑إ ررـــقملا صـــلخو

 يåاـــــــنëpا موـــــــîفملا نأو يـــــــÁرغملا يåاـــــــنëpا نوناـــــــقلا ةـــــــعومجم نـــــــم 224 لـــــــصفلا ھـــــــيلع صنـــــــي

 ن`ماــoÑا ةــفا§ ôــòع اــمناو،طقف ةأــيîلا يمدختــسم ôــòع طــقف س©ــل يرــسr يموــمعلا فــظوملل

 ةــــيمحم اøÄادنــــسو ن`ــــضاقتملاب ةــــصاخ لاوــــمأ نــــم مîلــــصي اــــم نأو ةــــباقنلا لودــــجب ن`لpــــflملا
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 :لfشلا ^[

 مـــقر نوناـــقلا نـــم يXاـــثلا باـــتكلا نـــم لوألا مـــسقلا نـــم يXاـــثلا عرـــفلا تايـــضتقم ôـــòع ءاـــنب

 k 25ــj 255-02-1 مــقر ف9رــشلا Cــ`îظلا هذــيفنóب رداــصلا ةــيئانëpا ةرطــسملاب قــلعتملا 22-01

 .263-262-261 داوملا اميس 03/10/2003 خ9راتب 1423 بجر

 ةــــمكoÑ يــــÁاßCلا ذوــــفنلا ةرئادــــل ةــــعÅات ةــــيئادتبا ةــــمكحم نــــع ردــــص لوألا ررــــقملا نا ثــــيح

 ةــــفرغ – قــــيقحتلا û≈ــــıاق نــــع يXاــــثلا يåاــــضقلا رــــمألا ردــــص ن`ــــح kــــj ةرطينقلاــــب فان˜تــــسالا

  .طا;رلاب فان˜تسالا ةمكحمب – لاومألا مئارج

 قئاـــثو نـــم تـــباثلا بـــسحو ةرطينقلاـــب ةـــيئادتبالا ةـــمكoÑا نـــع رداـــصلا ررـــقملا نا ثـــيحو

 ةــــفرغ نــــع رداــــصلا رارــــقلا ª≈ــــÛتقمب داîــــشإلا متــــيل )...( مãÄــــملا لــــبق نــــم فنؤتــــسا ھــــنأ فــــلملا

 مــــــقر فــــــلملا kــــــj 19/01/2017 خ9راــــــتب ةرطينقلاــــــب فان˜تــــــسالا ةــــــمكحمب ةيفان˜تــــــسالا حنــــــëpا

 .ايئاñÄ ارارق ھلعجي امم فان˜تسالاب نعطلا نع ھلزانت نع 197 ددع تحت 2795/16/2601

 ءاــــضق صاــــصتخا مدــــع نــــع قــــيقحتلا ةيــــضاق هاــــضتقمب تــــنلعأ يذــــلا رــــمألا نأ ثــــيحو

 ةــــخرؤملا ةيطبــــضلا ةداîــــشلا نــــم تــــباثلا بــــسحو ،ةيــــضقلا kــــj اــــيعون رــــظنلل لاوــــمألا مئارــــج

 طاـــ;رلاب فان˜تـــسالا ةـــمكحمب طبـــضلا ةـــباتك س©ـــئر فرـــط نـــم ةـــعقوملا 09/08/2018 خ9راـــتب

 متــي مــل ھــنأو رــمألا ىوــحفب يXدــملا قëÑاــب ةــبلاطملاو مãÄــملاو ةــماعلا ةــباينلا نــم لــ§ غــيلبت مــت ھــنأ

éflpفان˜تسالاب نعط يأ لي jk Lا بـيقنلا ذاتسألا نأ املع ،رمألا اذëpماـ≥k ةـبلاطملا عاـفد 

 هرودــب ھــلعجي اــمم ھــيف نــعطي مــلو رمألاــب غــلب الــعف ھــنأ ھنمــض يــطخ باــتكب ôــ∑دأ يXدــملا قëÑاــب

ñÄايئا. 

 اــــمم ةيــــضقلا رLوــــج kــــj رــــظنلل اــــيعون امîــــصاصتخا مدــــع اــــنلعأ ن9ررــــقملا الــــك نأ ثــــيحو

 تـبلا لـبق نـلعû éـùلاو ةـيئانëpا ةـفرغلل اـنوناق لوـ§وم û=لـسلا صاصتخالا عزانت لصف لعجي

jــk اëpوــLلإ عوــفرملا بــلطلا نأــب ر™Äطاــ;رلاب فان˜تــسالا ةــمكحمب ةــماعلا ةــباينلا نــم اــ jــk راــطإ 
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 قـفاومو ةيلlـشلا ھطورـشل فوتـسم ةـيئانëpا ةرطـسملا نوناـق نـم 263 ةداـملا نم لوألا دنبلا

 .ةيحانلا هدL نم لوبقم كلذب وîف نوناقلل

 :عوضوملا ^[

 رودــص رــثأ ôــòع مئاــقلا صاــصتخالا عزاــنت kــj لــصفلا ماــعلا لــيكولا ديــسلا سمتــلا ثــيح

 ةــيمرëpا لاــعفألا kــj رــظنلل اــيعون ھــصاصتخا مدــع اــمÄ≠م دــحاو لــ§ نــلعأ ن`يئاــضق ن9ررــقم

 .)...( مãÄملل ة;وس¶ملا

 ھـصاصتخا مدـع نـم ھـيلإ ªـIتنا اـميف ôـ∑وألا ةـجردلا ءاضق نع رداصلا ررقملا Ëªبنا ثيح

 تاــئيk L˝اــب نأــش اñÄأــش ةرطينقلاــب ن`ماــoÑا ةأــيL نأ ôــòع ةــîج نــم ةيــضقلا kــj رــظنلل اــيعون

 نــــم 57 ةداــــملا راــــطإ kــــj ن`ماــــoÑا تاءادأو عــــåادو باــــسëÑ اîكــــسمب CــــBتعé برغملاــــب ن`ماــــoÑا

 هذـــــL نأـــــ;و ةـــــيمومع لاوـــــمأ CـــــBتعé عـــــåادولا كـــــلت نأو .يåاـــــضقلا ماـــــعلا ن`مألاـــــ§ ةـــــنîملا نوناـــــق

 ةعـــضاخ ماـــع عـــفن تاذ ةÂÑـــصم قـــيقحتب ةـــيناث ةـــîج نـــم موـــقت عـــåادولل اCL`بدـــت kـــj تاـــئيîلا

 ôـــòع ةقداـــصملا متـــت نأ ةـــنîملا نوناـــق نـــم 91 ةداـــملل اـــقفو ن`ـــعتي ذإ ةـــبقارملل اـــãÄعيبط مـــكحب

 نـم فان˜تسالا ةمكحمو ةماعلا ةباينلل امب ن`ماoÑا تاءادأو عåادو باسòk ëÑخادلا ماظنلا

 كـــلذ نإـــف ةـــيمومعلا ةفـــص لاوـــمألا هذـــîل تـــنا§ اذ⁄و ،C`بدـــتلا نـــسح ôـــòع ةـــباقرلا ھـــعبطت رود

 ةـــــلادعلا قـــــفرم C`بدـــــت kـــــj هرودـــــب مLاـــــسr ءاـــــضقلل ادعاـــــسم يماـــــoÑا ىرـــــخأ ةـــــîج نـــــم لـــــعجي

 اــيماحم ددــL وأ فذــق وأ بــس نــم لــlف ،ةــيامëÑا نــم هراــطإ kــj ديفتــسr يذــلاو ماــع عاــطقك

 نوناـــــقلا نـــــم 263 لـــــصفلا kـــــj ةررـــــقملا تاـــــ;وقعلاب بـــــقاعr اÄ#بـــــسÅ وأ ھـــــتنîمل ھتـــــسرامم ءاـــــنثأ

 .يåانëpا

 اـــمل اـــقبط ماـــعلا عـــفنلا تاذ ˇëاـــصملا دادـــع kـــj لخدـــت ن`ماـــoÑا ةـــئيL نأ ôـــ∑إ ررـــقملا صـــلخو

 يåاـــــــنëpا موـــــــîفملا نأو يـــــــÁرغملا يåاـــــــنëpا نوناـــــــقلا ةـــــــعومجم نـــــــم 224 لـــــــصفلا ھـــــــيلع صنـــــــي

 ن`ماــoÑا ةــفا§ ôــòع اــمناو،طقف ةأــيîلا يمدختــسم ôــòع طــقف س©ــل يرــسr يموــمعلا فــظوملل

 ةــــيمحم اøÄادنــــسو ن`ــــضاقتملاب ةــــصاخ لاوــــمأ نــــم مîلــــصي اــــم نأو ةــــباقنلا لودــــجب ن`لpــــflملا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

258 

 ىـقبت اـøÄاقفنو ةيلاملا اLدراومو اãÄطشXأ ثيح نم اñÄأل ماع عفن تاذ ˇëاصم تس©ل ن`ماoÑا

 ءاـــضعأ و ةـــئيîلا بـــيقنب ةـــطونم اـــãÄيلام ôـــòع طلـــسû éـــùلا ةـــباقرلا نأو ةـــنîملا نوناـــقل ةعـــضاخ

 غلاــبملا نــكت مــلو ةــباقنلل ةيC`ــسóلا ةزــîجألا kــj اوــضع ال و اــبيقن ال س©ــل )...( مãÄــملاو ،اîــسلجم

 اـــــيعون اîـــــصاصتخا مدـــــع تـــــنلعأ ،فلـــــس اـــــمل ادانóـــــسا ھـــــنأو ھـــــيدي ن`ـــــب اـــــÄ™لع ô∑وتـــــسملا ةـــــيلاملا

 .مãÄملل بوس¶ملا jk رظنلل ةيلاملا مئارëpا jk قيقحتلل ةيضاقك

 مـت اـمك ةاماoÑا نوناق نم ô∑وألا ةداملا ةءارق لالخ نم تباثلا نا§ امل ةîج نم ثيح نكل

éم نأ ھـــــــــليدعîا ةـــــــــنoÑم ةاـــــــــماîةلقتـــــــــسم ةرـــــــــح ةـــــــــن éو ءاـــــــــضقلا دعاـــــــــسéاـــــــــسLم jـــــــــk قـــــــــيقحت 

 لاــــجم كاــــنL دــــعr مــــلف ةاــــماoÑا ةــــنîمل ةــــينوناقلا ةــــعيبطلا ددــــح دــــق عرــــشملا نوlي...ةــــلادعلا

 ةـــيمومعلا ةـــفيظولا طباوـــضو jôاـــنóت ةمـــسلا هذـــÄ∫و ،è≥kرـــشé لخدـــتب الإ ةمـــسلا هذـــC Lـــ`يغتل

 .يرادإلا لسلسóلاو ةيسائرلا ةطلسلا ةصاخ

 يXوناـــقلا هدنـــسو ھـــساسأ اـــمنإ ن`ماـــoÑا تاءادأ و عـــåادو باـــسëÑ ن`ماـــoÑا ةـــئيL كـــسمو

 نأل ماـع عـفن تاذ ةÂÑـصم ةـمîملا هذـÄ∫ ماـيقلا kـj تـس©ل ةـباقنلاف ،ةـنîملا نوناق نم 57 ةداملا

 اــLرLوجو اــÄî≠ك kــj اــñÄأل ةــيمومع لاوــمأ ةــيأ اــÄ≠يب نــم لمــشé الو ةــمولعم باــسëÑا اذــL دراوــم

 ماـــــlحأ نـــــم قاقحتـــــسالا تادنـــــس ª≈ـــــÛتقمب نيددـــــحمو ن`موـــــلعم اÄ∫اÑـــــGأف ةـــــصاخ لاوـــــمأ

 .... دوقعو ةيئاضق تارارقو

 ةأـيîلا بـيقن ديـسلل ةرمتـسملا ةـبقارملا تـحت عـقي باسëÑا اذL نأ òôع صن ةنîملا نوناقو

 ابـساحم ةـمîملا هذـîل ھتـسرامم kـj بـيقنلا نوـlي نأ نود نم ءاضتقالا دنع اîسلجم ءاضعأو

 91 ةداـملا نـم ةـنماثلا ةرقفلل اقبط òkخادلا ماظنلا باسëÑا اذL ميظنت ةق9رط نأ امك ايلام

 موــــــقي عåادولاــــــب ھلــــــصوت درــــــجمب و بــــــيقنلاف ،رود يأ ةــــــيمومعلا ةزــــــîجألل نوــــــlي نأ نود نــــــم

 ھـنو;ز و يماـoÑا ن`ـب ةوـسأ اـمÄ≠م لـ§ ن`ـكمت ôـòع رîـسلا و اÄ∫اÑـGأ راعشإب ھينواعم ةطساوب

 عÅاـــطلا اـــÄ™لع بـــلغr لـــب ھـــب موـــقي اـــميف ةـــيمومع ةفـــص ةـــيأ ھـــل نوـــlت نا نود نـــم ھقحتـــسr اـــمب

 لـــيلعk éـــj درو اـــم نأ اـــملع ،ةيلالقتـــسالاب ةاـــماoÑا ةـــنîم نوناـــق ةفـــسلف بـــسح مـــسóملا ûـــ|ملا
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 ةـــــمكoÑا صاـــــصتخا مدـــــع نـــــلعأ مـــــت نـــــمو رو§ذـــــملا نوناـــــقلا نـــــم 241 لـــــصفلل اـــــقبط اـــــيئانج

 لوازــي لاــعفألا باــlترا تــقو ناــ§ يذــلا )....( مãÄــملل بوــس¶م وــL اــميف اــيعون رــظنلل ةــيئادتبالا

 .ةرطينقلاب ن`ماoÑا ةباقنل عÅات يماحم ةنîم

jـــk قـــيقحتلا ةيـــضاق نـــع رداـــصلا رـــمألا ســـسأت ن`ـــح Åع لاوـــمألا مئارـــج ةـــفرغòـــô نأ Lهذـــ 

 kـــj يåاـــñÄ يåاـــضق ررـــقم ª≈ـــÛتقمب اـــÄ™ف تـــبلا قبـــس قـــيقحت ءارجإـــب ةـــبلاطملا عوـــضوم لاـــعفألا

 فـــلlم ةرـــطينقلا ةـــئيÄ∫ ن`ماـــoÑا ةـــباقن ىدـــل بـــتاlك مدختـــسملا )…( òkـــصألا لـــعافلا ةـــîجاوم

Åادو باـــسح ةيفـــصت تاـــيلمعåا تاءادأو عـــoÑلاو ن`ماـــùـــû تفـــصو jـــk ةـــنامألا ةـــنايخب ھـــقح jـــk 

 .لايتحالا ق9رط نع تايطعملل ةيلآلا ةëpاعملا مظنب سملاو ھلامعتساو ر9وßïلاو لغشم قح

 مدــعÅ عفدــلا تدر نأ)…( مãÄــملل بوــس¶ملا kــj اــLرظن ءاــنثأ ةــيئادتبإلا ةــمكحملل قبــس اــمك

 نـم اـãÄقو راـثملا لاوـمألا تاـيانج ءاـضق صاصتخا نم عåاقولا هذL نوlل ækونلا صاصتخالا

 اذـــــL ،يXوناـــــقلا اـــــîلثمم ص´ـــــ∆ kـــــj ةرطينقلاـــــب ن`ماـــــoÑا ةـــــئيL يXدـــــملا قëÑاـــــب ةـــــبلاطملا ندـــــل

 kـــــj 21/07/2016 خ9راـــــتب رداـــــصلا 1525 ددـــــع jkان˜تـــــسا رارـــــق ª≈ـــــÛتقمب هدـــــييأت مـــــت مـــــكëÑا

 رارــــــق ª≈ــــــÛتقمب ھــــــب û≈ــــــÛقملا رــــــمألا ةوــــــقل ازئاــــــح حبــــــصأو ،346/2016/2601 ددــــــع ةيــــــضقلا

 بـــلط طوقـــسû Å≈ـــıاقلا 24/05/2017 خ9راـــتب 807/4 ددـــع تـــحت رداـــصلا ضقنـــلا ةـــمكحم

 .رارقلا تاذ jk ضقنلاب نعطلا

 وـLو ،اـيئاñÄ حبـصأ òkـصألا لـعافلا قـح jk ةيمرëpا لاعفألل ىطعملا فصولا نوlي كلذ;و

 نـــم فـــصولا دمتـــسr كراـــشملا نأل ،)...( كراـــشملا مãÄـــملل بوـــس¶ملا لاـــطي يذـــلا فـــصولا تاذ

 .òkصألا لعافلا

 224 لـــصفلا kـــj ةددـــحم kـــ® اـــمك يموـــمعلا فـــظوملا ةفـــص نأ ôـــ∑إ رارـــقلا تاذ دنóـــسا اـــمك

 ةCـــBتعملا ةـــنîملا نوناـــق نـــم ôـــ∑وألا ةداـــملل ادانóـــسا يماـــoÑا قـــح kـــj يـــفت¶ت يåاـــنëpا نوناـــقلا نـــم

 اÄ™ــــضتقت ûــــùلا اــــîماîمب ماــــيقلا kــــj ةيلالقتــــسالا اذــــكو ،ةرــــح ةــــنîم ةاــــماoÑا ةــــنîم اLاــــضتقمب

 تاـــباقن نأل ،ماـــع عـــفن تاذ ةÂÑـــصم قـــيقحت kـــj ةمLاـــسملا ةفـــص يـــفت¶ت اـــمك ،ةـــنîملا ةـــسرامم
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 ىـقبت اـøÄاقفنو ةيلاملا اLدراومو اãÄطشXأ ثيح نم اñÄأل ماع عفن تاذ ˇëاصم تس©ل ن`ماoÑا

 ءاـــضعأ و ةـــئيîلا بـــيقنب ةـــطونم اـــãÄيلام ôـــòع طلـــسû éـــùلا ةـــباقرلا نأو ةـــنîملا نوناـــقل ةعـــضاخ

 غلاــبملا نــكت مــلو ةــباقنلل ةيC`ــسóلا ةزــîجألا kــj اوــضع ال و اــبيقن ال س©ــل )...( مãÄــملاو ،اîــسلجم

 اـــــيعون اîـــــصاصتخا مدـــــع تـــــنلعأ ،فلـــــس اـــــمل ادانóـــــسا ھـــــنأو ھـــــيدي ن`ـــــب اـــــÄ™لع ô∑وتـــــسملا ةـــــيلاملا

 .مãÄملل بوس¶ملا jk رظنلل ةيلاملا مئارëpا jk قيقحتلل ةيضاقك

 مـت اـمك ةاماoÑا نوناق نم ô∑وألا ةداملا ةءارق لالخ نم تباثلا نا§ امل ةîج نم ثيح نكل

éم نأ ھـــــــــليدعîا ةـــــــــنoÑم ةاـــــــــماîةلقتـــــــــسم ةرـــــــــح ةـــــــــن éو ءاـــــــــضقلا دعاـــــــــسéاـــــــــسLم jـــــــــk قـــــــــيقحت 

 لاــــجم كاــــنL دــــعr مــــلف ةاــــماoÑا ةــــنîمل ةــــينوناقلا ةــــعيبطلا ددــــح دــــق عرــــشملا نوlي...ةــــلادعلا

 ةـــيمومعلا ةـــفيظولا طباوـــضو jôاـــنóت ةمـــسلا هذـــÄ∫و ،è≥kرـــشé لخدـــتب الإ ةمـــسلا هذـــC Lـــ`يغتل

 .يرادإلا لسلسóلاو ةيسائرلا ةطلسلا ةصاخ

 يXوناـــقلا هدنـــسو ھـــساسأ اـــمنإ ن`ماـــoÑا تاءادأ و عـــåادو باـــسëÑ ن`ماـــoÑا ةـــئيL كـــسمو

 نأل ماـع عـفن تاذ ةÂÑـصم ةـمîملا هذـÄ∫ ماـيقلا kـj تـس©ل ةـباقنلاف ،ةـنîملا نوناق نم 57 ةداملا

 اــLرLوجو اــÄî≠ك kــj اــñÄأل ةــيمومع لاوــمأ ةــيأ اــÄ≠يب نــم لمــشé الو ةــمولعم باــسëÑا اذــL دراوــم

 ماـــــlحأ نـــــم قاقحتـــــسالا تادنـــــس ª≈ـــــÛتقمب نيددـــــحمو ن`موـــــلعم اÄ∫اÑـــــGأف ةـــــصاخ لاوـــــمأ

 .... دوقعو ةيئاضق تارارقو

 ةأـيîلا بـيقن ديـسلل ةرمتـسملا ةـبقارملا تـحت عـقي باسëÑا اذL نأ òôع صن ةنîملا نوناقو

 ابـساحم ةـمîملا هذـîل ھتـسرامم kـj بـيقنلا نوـlي نأ نود نم ءاضتقالا دنع اîسلجم ءاضعأو

 91 ةداـملا نـم ةـنماثلا ةرقفلل اقبط òkخادلا ماظنلا باسëÑا اذL ميظنت ةق9رط نأ امك ايلام

 موــــــقي عåادولاــــــب ھلــــــصوت درــــــجمب و بــــــيقنلاف ،رود يأ ةــــــيمومعلا ةزــــــîجألل نوــــــlي نأ نود نــــــم

 ھـنو;ز و يماـoÑا ن`ـب ةوـسأ اـمÄ≠م لـ§ ن`ـكمت ôـòع رîـسلا و اÄ∫اÑـGأ راعشإب ھينواعم ةطساوب

 عÅاـــطلا اـــÄ™لع بـــلغr لـــب ھـــب موـــقي اـــميف ةـــيمومع ةفـــص ةـــيأ ھـــل نوـــlت نا نود نـــم ھقحتـــسr اـــمب

 لـــيلعk éـــj درو اـــم نأ اـــملع ،ةيلالقتـــسالاب ةاـــماoÑا ةـــنîم نوناـــق ةفـــسلف بـــسح مـــسóملا ûـــ|ملا
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 :ھلجأ نم

 راـــبتعا صاـــصتخالا عزاـــنت ةيـــضق kـــj تـــ…ت kـــ®و ضقنـــلا ةـــمكحمب ةـــيئانëpا ةـــفرغلا تـــضق

-4037 فــــلم kــــj ةرطينقلاــــب ةــــيئادتبالا ةــــمكoÑا نــــع 10/11/2016 خ9راــــتب رداــــصلا مــــكëÑا

 .ækونلا صاصتخالا مدع ھب Û≈ªق اميف لوعفملا ذفان C`غوايغال 2013-16

 kــــj رــــظنلل اــــيعون ةــــصت´oا kــــ® ةرطينقلاــــب ةــــيئادتبالا ةــــمكoÑا نأــــب كلذــــل ةــــجيóن حرــــصتو

 .ةيضقلا

 ةلـــصاومل ةرطينقلاـــب ةـــيئادتبالا ةـــمكoÑا ôـــòع ةيـــضقلا فــــلمو )ك.خ( مãÄـــملا ةـــلاحإب رمأـــتو

 .ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت;و ةمكاoÑا

 تاسلëpا ةعاق jk هالعأ رو§ذملا خ9راتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلëpاب òkتو رارقلا ردص ھ;و

 ةــبكßCم ةــئيîلا تــنا§و،طا;رلاب ضاــ9رلا kــl لــيخنلا عراــشÅ ةــنئاlلا ضقنــلا ةــمكحمب ةــيداعلا

 جاـــep يزاـــغ وـــن;و يéو§اـــت ûـــ=يطلا  :ن9راـــشóسملاو اررـــقمو اـــس©ئر يداـــ9ز هللا دـــبع :ةداـــسلا نـــم

 ةــباينلا لــثمي ناــ§ يذــلا ةــيلادوب  دــمحأ ديــسلا :ماــعلا يماــoÑا رــضحم;و ارــشÅ ميحرــلا دــبعو

 .يوارمعبلا ميحرلا دبع ديسلا طبضلا بتا§ ةدعاسم;و ةماعلا
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 لlـشr ءادـتعا نـم ûـ|ملا ھـبجاو ةيدأت ءانثأ يماoÑا ھل ضرعتي ام رابتعا نم يåادتبالا مكëÑا

 يماـoÑا نأـب لوـقلل اـينوناق اـساسأ ˇÂـصي ال يåاـنëpا نوناـقلا نم 263 لصفلا موîفمب ةناLإ

 يåاــنëpا نوناــقلا نــم 224 لــصفلا بــسح يموــمعلا فــظوملا موــîفمب ن`ــينعملا ةرــمز kــj لخدــي

 و يماــoÑا ھــسرامي يذــلا عافدــلا قــح ن`ــصحت ôــòع ليلدــتلل ررــقم وــL اــمنإ ª≈ــÛتقملا اذــL نأل

 نوناـــقلا نـــم 241 و 224 لـــصفلا ماـــlحأ ھـــيلع يرـــسé اـــيمومع اـــفظوم CـــBتعيل هدارـــيإ متـــي مـــل

 .يåانëpا

rتــــنا§ اذإ ھــــنأ رــــكذ اــــم لــــ§ نــــم جت¶تــــس Lا ةأــــيoÑــــصمب تــــس©ل ن`ماــــÂÑةــــعفنم قــــيقحتل ة 

 و ةـــــماع الاوـــــمأ CـــــBتعé ال ن`ماـــــoÑا تاءادأ عـــــåادو باـــــسحب لاوـــــمأ نـــــم ھكـــــسمت اـــــم نأو ةـــــماع

 اـطابترا ةـطبترملا )ك.خ( مãÄملا ةعÅاتم اÄ™لع ةيسسؤملا عåاقولا نإف ةنîملا نوناق حورو ايشامت

 يåاـضق ررـقم ª≈ـÛتقمب )سا.ع( مãÄـملا اـîلجأ نـم نـيدأ نأو قبـس ùûلا ةيمرëpا لاعفألاب اقيثو

ñÄاــåھــنأ مــكحب ي Lناــ§ نــم وــ rيــشلا ملــسlم مــكحب تاîةــباقنب مدختــسمك ھــما Lا ةأــيoÑن`ماــ 

 صاــ´ëا ھباــسح kــj بÑــflلا لــجأ نــم Cــ`خألا اذــL اîعفدــيل اقباــس يماــoÑا مãÄــملل ةرطينقلاــب

 قـيقحتلا ةيـضاق رارـق ىقبي مت نمو ھتلومع ھلصأ jk لعفلا بكترم ميلسóب دعÅ اميف موق9و

 ةــــيئانëpا ةــــفرغلا نــــلعé ن`ــــح kــــj ةــــينوناقلا ةــــيحانلا نــــم اــــسسؤم اîــــصاصتخا مدــــعل  نــــلعملا

 هاــضتقمب حرــصملا ةرطينقلاــب ةــيئادتبالا ةــمكoÑا نــع رداــصلا مــكëÑا نأــب ضقنــلا ةــمكحمب

Åــ`غ ساــسألا ميدــع اــيعون ھــصاصتخا مدــعC اــعبت رمأــتو ةــينوناقلا ةــيحانلا نــم رــثأ يأل جتــنم 

 ةــــمكاحم فان˜تــــسإل ةرطينقلاــــب ةــــيئادتبالا ةــــمكoÑا ôــــòع ھتادنóــــسمو ةيــــضقلا فــــلم ةــــلاحإب

 .نوناقلل اقبط ھتمكاoÑ ةيضقلا ةمذ òôع لقتعملا )ك.خ( مãÄملا
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 :ھلجأ نم

 راـــبتعا صاـــصتخالا عزاـــنت ةيـــضق kـــj تـــ…ت kـــ®و ضقنـــلا ةـــمكحمب ةـــيئانëpا ةـــفرغلا تـــضق

-4037 فــــلم kــــj ةرطينقلاــــب ةــــيئادتبالا ةــــمكoÑا نــــع 10/11/2016 خ9راــــتب رداــــصلا مــــكëÑا

 .ækونلا صاصتخالا مدع ھب Û≈ªق اميف لوعفملا ذفان C`غوايغال 2013-16

 kــــj رــــظنلل اــــيعون ةــــصت´oا kــــ® ةرطينقلاــــب ةــــيئادتبالا ةــــمكoÑا نأــــب كلذــــل ةــــجيóن حرــــصتو

 .ةيضقلا

 ةلـــصاومل ةرطينقلاـــب ةـــيئادتبالا ةـــمكoÑا ôـــòع ةيـــضقلا فــــلمو )ك.خ( مãÄـــملا ةـــلاحإب رمأـــتو

 .ف9راصملا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت;و ةمكاoÑا

 تاسلëpا ةعاق jk هالعأ رو§ذملا خ9راتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلëpاب òkتو رارقلا ردص ھ;و

 ةــبكßCم ةــئيîلا تــنا§و،طا;رلاب ضاــ9رلا kــl لــيخنلا عراــشÅ ةــنئاlلا ضقنــلا ةــمكحمب ةــيداعلا

 جاـــep يزاـــغ وـــن;و يéو§اـــت ûـــ=يطلا  :ن9راـــشóسملاو اررـــقمو اـــس©ئر يداـــ9ز هللا دـــبع :ةداـــسلا نـــم

 ةــباينلا لــثمي ناــ§ يذــلا ةــيلادوب  دــمحأ ديــسلا :ماــعلا يماــoÑا رــضحم;و ارــشÅ ميحرــلا دــبعو

 .يوارمعبلا ميحرلا دبع ديسلا طبضلا بتا§ ةدعاسم;و ةماعلا
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 339 لـــصفلل اـــقبط اـــنوناق ةـــلوادتملا دوـــقنلا ماـــقم موـــقت ةـــيدقن ةـــلمع عنـــص ةـــحنج ôـــ∑ا ةـــيدقن

 و ةــــيلاع تاــــينقت لمعتــــسr مــــل مãÄــــملا نأ ةــــلعÅ ،ھبابــــسأ و ھــــللع تــــ¶بتو يåاــــنëpا نوناــــقلا نــــم

 و اــــÄ≠9ولتو قاروأ عنــــصب طــــقف ماــــق اــــمن⁄و ،ةــــينطولا ةــــلمعلا فــــييßïل )C`ناlــــسلا( لــــثم ةــــقيقد

 ةداـــعإ دـــعÅ ةـــنادإلا kـــj ھـــيلع دـــمتعملا هالـــعأ رو§ذـــملا نوناـــقلا نـــم 339 لـــصفلا نأ الإ ،اîـــصق

 نــم ةــفßCقملا لاــعفألاو ،اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا ماــقم موــقت تالــمعلا عنــصب قــلعتي فــييكتلا

 لــثمتت اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا ماــقم موــقت تالــمع عنــصب قــلعتت ال ضقنــلا kــj بوــلطملا فرــط

 فـــييßïب قـــلعتي رـــمألا نأ الإ ىرـــخأ ةـــلمعل دوـــجو ال k∑اـــتلا;و ،قرو CـــBع ةـــينطولا ةـــلمعلا aـــfl¶ب

 رـــصانعلا نمـــض لخدـــي اـــم وـــLو لـــصألل ةـــقباطم ةـــيدقن ةـــقرو ôـــòع لوـــصëÑا ھـــئارو نـــم دارـــي

 وــLو اــصقان اليــلعé تدــمتعا دــق ھــعم نوــlت اــمم يåاــنëpا نوناــقلا نــم 334 لــصفلل ةــي¶9وlتلا

 .لاطبإلاو ضقنلل اضرعم اLرارق لعجي ام

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 370و 365 ن`تداملا òôع ءانب

 سـفن نـم 370 ةداـملا نـم ةـثلاثلا ةرقفلاو 365 ةداملا نم ةنماثلا ةرقفلا بجومب ھنأ ثيح

 kـــj وـــلو ،ةـــينوناقلاو ةـــيعقاولا ن`تيحاـــنلا نـــم الـــلعم رـــمأ وأ مـــكح لـــ§ نوـــlي نأ بـــجي نوناـــقلا

 نأو الطاــــب ناــــ§ ال⁄و ةــــعÅاتملاو ةــــنادإلا عوــــضوم عåاــــقولاو بابــــسألا نمــــضتي نأو ةءاCــــBلا ةــــلاح

 .ليلعتلا مادعXا ةلï¥م لï¥ي ليلعتلا ناصقن

 ھـــــللع تـــــ¶بتو يåادـــــتبالا رارـــــقلا تدـــــيأ ھـــــيف نوـــــعطملا رارـــــقلا ةردـــــصم ةـــــمكoÑا نا ثـــــيحو

 ماـــقم موـــقت ةـــيدقن ةـــلمع عنـــص لـــجأ نـــم ضقنـــلا kـــj بوـــلطملا نادأ Cـــ`خألا اذـــL ناو ھبابـــسأو

 الدــب ،فــييكتلا ةداــعإ دــعÅ يåاــنëpا نوناــقلا نــم 339 لــصفلل اــقبط اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا

 مــــل مãÄــــملا نأ ةــــلعÅ ،نوناــــقلا ســــفن نــــم 334 لــــصفلل اــــقبط ةــــيدقن قاروأ فــــي9زت ةــــيانج نــــم

rــــسلا(لثم ةــــقيقدو ةــــيلاع تاــــينقت لمعتــــسlنا`C( لßïطــــقف ماــــق اــــمن⁄و ةــــينطولا ةــــلمعلا فــــيي 
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 ضقنلا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 603/4 ددع تحت
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 42/6/2018ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 كلملا ةلالج مساب

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دع›و

jk ال يزاوـملا لـيلعتلا ناـصقن نـم ةذـختملا ةدـيحولا ضقنـلا ةليـسو نأشXنأ كـلذ :ھـمادع 

 قاروأ فــي9زت ةــيانج نــم فــييكتلا ةداــعإ نــم ھــب ª≈ــÛق اــميف فنأتــسملا رارــقلا تدــيأ ةــمكoÑا

 

 ةــــــــلمعلا فــــــــييÃıل ةروــــــــطتم تاــــــــينقت لامعتــــــــسا نود اNــــــــصق و اــــــــj¯çولت و قاروأ عنــــــــص

 ةــــلمع عنــــص ةــــحنجب قــــلعتملا يñاــــنhiا نوناــــقلا نــــم 339 لــــصفلا قــــيبطت -ةــــينطولا

 ةـــــيانجب قـــــلعتملا نوناـــــقلا ســـــفن نـــــم 334 لـــــصفلا قـــــيبطت )ال(دوـــــقنلا ماـــــقم موـــــقت

 .)معè(ةيدقن قاروأ فيjزت

 نوناـــــقلا نـــــم 334 لـــــصفلل اـــــقبط اـــــنوناق ةـــــلوادتملا دوـــــقنلا فـــــيjزت ةـــــيانج قـــــقحتت

 رـــــNظم اـــــNل ةـــــفjزملا دوـــــقنلا نأ ماد اـــــم،اNفيjزت ةـــــقjرط نـــــع رـــــظنلا ضـــــغD ،يñاـــــنhiا

 .انوناق ةلوادتملا دوقنلا
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 339 لـــصفلل اـــقبط اـــنوناق ةـــلوادتملا دوـــقنلا ماـــقم موـــقت ةـــيدقن ةـــلمع عنـــص ةـــحنج ôـــ∑ا ةـــيدقن

 و ةــــيلاع تاــــينقت لمعتــــسr مــــل مãÄــــملا نأ ةــــلعÅ ،ھبابــــسأ و ھــــللع تــــ¶بتو يåاــــنëpا نوناــــقلا نــــم

 و اــــÄ≠9ولتو قاروأ عنــــصب طــــقف ماــــق اــــمن⁄و ،ةــــينطولا ةــــلمعلا فــــييßïل )C`ناlــــسلا( لــــثم ةــــقيقد

 ةداـــعإ دـــعÅ ةـــنادإلا kـــj ھـــيلع دـــمتعملا هالـــعأ رو§ذـــملا نوناـــقلا نـــم 339 لـــصفلا نأ الإ ،اîـــصق

 نــم ةــفßCقملا لاــعفألاو ،اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا ماــقم موــقت تالــمعلا عنــصب قــلعتي فــييكتلا

 لــثمتت اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا ماــقم موــقت تالــمع عنــصب قــلعتت ال ضقنــلا kــj بوــلطملا فرــط

 فـــييßïب قـــلعتي رـــمألا نأ الإ ىرـــخأ ةـــلمعل دوـــجو ال k∑اـــتلا;و ،قرو CـــBع ةـــينطولا ةـــلمعلا aـــfl¶ب

 رـــصانعلا نمـــض لخدـــي اـــم وـــLو لـــصألل ةـــقباطم ةـــيدقن ةـــقرو ôـــòع لوـــصëÑا ھـــئارو نـــم دارـــي

 وــLو اــصقان اليــلعé تدــمتعا دــق ھــعم نوــlت اــمم يåاــنëpا نوناــقلا نــم 334 لــصفلل ةــي¶9وlتلا

 .لاطبإلاو ضقنلل اضرعم اLرارق لعجي ام

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 370و 365 ن`تداملا òôع ءانب

 سـفن نـم 370 ةداـملا نـم ةـثلاثلا ةرقفلاو 365 ةداملا نم ةنماثلا ةرقفلا بجومب ھنأ ثيح

 kـــj وـــلو ،ةـــينوناقلاو ةـــيعقاولا ن`تيحاـــنلا نـــم الـــلعم رـــمأ وأ مـــكح لـــ§ نوـــlي نأ بـــجي نوناـــقلا

 نأو الطاــــب ناــــ§ ال⁄و ةــــعÅاتملاو ةــــنادإلا عوــــضوم عåاــــقولاو بابــــسألا نمــــضتي نأو ةءاCــــBلا ةــــلاح

 .ليلعتلا مادعXا ةلï¥م لï¥ي ليلعتلا ناصقن

 ھـــــللع تـــــ¶بتو يåادـــــتبالا رارـــــقلا تدـــــيأ ھـــــيف نوـــــعطملا رارـــــقلا ةردـــــصم ةـــــمكoÑا نا ثـــــيحو

 ماـــقم موـــقت ةـــيدقن ةـــلمع عنـــص لـــجأ نـــم ضقنـــلا kـــj بوـــلطملا نادأ Cـــ`خألا اذـــL ناو ھبابـــسأو

 الدــب ،فــييكتلا ةداــعإ دــعÅ يåاــنëpا نوناــقلا نــم 339 لــصفلل اــقبط اــنوناق ةــلوادتملا دوــقنلا

 مــــل مãÄــــملا نأ ةــــلعÅ ،نوناــــقلا ســــفن نــــم 334 لــــصفلل اــــقبط ةــــيدقن قاروأ فــــي9زت ةــــيانج نــــم

rــــسلا(لثم ةــــقيقدو ةــــيلاع تاــــينقت لمعتــــسlنا`C( لßïطــــقف ماــــق اــــمن⁄و ةــــينطولا ةــــلمعلا فــــيي 
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 مــــل ،ھــــتزوحب تطبــــض ûــــùلا ةــــف9زملا ةــــيلاملا قاروألا نأ لاــــëÑاو ،اîــــصقو اــــÄ≠9ولت و قاروأ عنــــصب

 339 لـصفلا تايـضتقم كـلذ ôـòع صنـت اـمك اـنوناق ةلوادتملا دوقنلا ماقم موقت تالمع نكت

 رـîظم اـîل ماداـم ،اـîفي9زت ةـق9رط نـع رـظنلا ضـغÅ ،ةـف9زم ةـيدقن اـقاروأ امن⁄و ،هالعأ رو§ذملا

 تايــضتقم اــÄ™لع ةــضورعملا عåاــقولا ôــòع تــقبط اــمل ةــمكoÑا نإــف k∑اــتلا;و ،ةــيقيقëÑا دوــقنلا

 ءاــجف ،حيÑــC Gــ`غ اــينوناق افــصو اــÄ™لع تفــضا دــق نوــlت يåاــنëpا نوناــقلا نــم 339 لــصفلا

 ضقنــلل اــضرعم ھــلعجي اــم وــLو لــيلعتلا مادــعXا ةــلï¥م لïــ¥ي اــصقان اليــلعé الــلعم اــLرارق كلذــب

 .لاطبإلاو

 بابسألا هذNل

 ،ھــل ةردــصملا ةــمكoÑا ôــòع ةيــضقلا ةــلاحإ;و ،ھــيف نوــعطملا رارــقلا لاــطباو ضقنــب تــضق

 .رئاص نود;و ،ىرخأ ةئيL نم ةلlشم k®و ،نوناقلل اقبط ديدج نم اÄ™ف تبلل

 تاــــسلëpا ةــــعاقب هالــــعأ رو§ذــــملا خ9راــــتلاب ةدــــقعنملا ةــــينلعلا ةــــسلëpاب kــــòتو رارــــقلا ردــــص ھــــ;و

 ةـمكاëÑا ةـئيîلا تنا§و ،طا;رلاب ضا9رلا lk ليخنلا عراشÅ ةنئاlلا ضقنلا ةمكحمب ةيداعلا

 قازرـــــلا دـــــبعو اررـــــقم قرـــــشمل ديـــــشر ن9راـــــشóسملاو اـــــس©ئر k∑اوـــــلا دـــــيمح :ةداـــــسلا نـــــم ةـــــبكßCم

 دــمحم ديــسلا ماــعلا يماــoÑا رــضحم;و يوــيë_pا دــيحولا دــبعو نــحاد نيدــلا روــنو زودــنكلا

 .سارغلا ةظيفح ةديسلا طبضلا ةبتا§ ةدعاسم;و ةماعلا ةباينلا لثمي نا§ يذلا ضارفم
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 ةــ9رادإ قئاــثو kــj رــ9وßïلاو ةــماع لاوــمأ دــيدبتو سالتــخالا ةــيانج لــجأ نــم ناــمãÄملا عــÁوت ثــيح

 .هالعأ ھيلا راشملا قيقحتلا ı≈ûاق ديسلا نع رداصلا رمألا òôع ءانب اLديدبتو

 Cـــ`غلل كوـــلمم لاـــم ةزاـــيح عاïـــßنا وـــL ماـــعلا ھـــموîفم kـــj سالتـــخالا ناـــ§ اذإ ھـــنا ثـــيحو 

 صوـــصنلا ماـــعلا لاـــملا سالتـــخا ةـــيانج نا راـــبتعا ôـــòع ترقتـــسا ضقنـــلا ةـــمكحم ناـــف اCـــBج

 .اÄ™لع

jــــــk ا نوناــــــقلا نــــــم241 لــــــصفلاëpاــــــنåع قــــــبطنت يòــــــô §جتا يموــــــمع فــــــظوم لــــــîــــــ∑إ ھــــــت©ن تــــــô 

 ھـيف فرـصتي مـل ناو ھـل كولمم ھنأ رابتعا òôع ھتفيظو ب…سÅ لام نم هزوحي اميف فرصتلا

 .العف

 فـظوملا عفدـي يÁاـجيإ كولـس لـ§ ھـنأب هCـBتعé ةـمكoÑاف دـيدبتلا ةـيانج صوـصخب ھـنأ ثـيحو

 وا ھـفالتإب كـلذو ھـكلام ôـòع ھعيـض9و ھـتفيظو مـكح;و هدـي تـحت عوـضوملا لاملا نع جارفا ô∑ا

Lتسا وا ھكال¥ïھفرص وا ھفا jk غ`C ھل دعا ام. 

 لــصفلا kــj اــÄ™لع صوــصنملا دــيدبتلا ةــيانج نا راــبتعا ôــòع ضقنــلا ةــمكحم ترقتــسا ثــيحو

 ةـيمومع الاوـمأ هدـي تـحت تعـضو يموـمع فـظوم لـ§ ôـòع قـبطنت يåاـنëpا نوناـقلا نم 241

 اـــÄ∫ يراـــëpا ةـــيميظنتلا دـــعاوقلاو رطاـــسملا ماCـــßحا نود Cـــ`غلل اîفرـــصب ماـــقو ھـــتفيظو مـــكحب

 كـــلذ نأـــش اـــم ناـــب ادـــيج kـــ≤r وـــLو ækرـــش Cـــ`غو اـــبيعم الالغتـــسا وا ھلامعتـــساب ماـــق وا لـــمعلا

 .ةيمومعلا ةسسؤملاب ةيدام ارارضا قاëÑا

 ةفـصب يXاـëpا مـلعÅ قـقحتي دـيدبتلا ةـيانج kـj يåاـنëpا دصقلا نا ةمكoÑا هذBC Lتعé ثيحو

 نأـش نم ناو ةنامألا لي…س òôعو ھتفيظو مكحب هدي تحت عوضوم ھناو هC`غل كلم نا;و لاملا

 ررــــضلا قاــــëÑ⁄و ھتعاــــضا اــــبيعم وا ائ©ــــس الامعتــــسا ھلامعتــــسا وا ھــــل دــــعا اــــم Cــــ`غ kــــj ھفرــــص

 .ايئزج وا ايل§ ھفالتإ;و هC`غÅ وا ھكلامب

 لــصفلا kــj اــÄ™لع صوــصنملا ةــيمومع لاوــمأ دــيدبتو سالتــخا ةــيانج ماــيقل طرــشr ھــنأ ثــيحو

 كــلذ اîلولدــم ىدــعتي ûــùلا يموــمعلا فــظوملا ةفــص ھــيف قــقحتي نا يåاــنëpا نوناــقلا نــم 241
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 .طاÅرلاب فان/تسالا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

  1/2016/2623ددع تحت

 09/04/2018 خjراتب

 9/4/2018ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 

 كلملا ةلالج مساب

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دع°و

 

 ،يñاــــنhiا نوناــــقلا نــــم 241 لــــصفلا ^ــــ[ اــــœçلع صوــــصنملا سالتــــخالا ةــــمjرج قــــبطنت

 Öــíإ ھــت:ن تــNجتا يموــمع فــظوم لــÖ úــÑع ،ضقنــلا ةــمكحم ھــيلع ترقتــسا اــم قــفو

 مـــل نإ و ھـــل كوـــلمم ھـــنأ راـــبتعا ÖـــÑع ھـــتفيظو بÛـــسD لاـــم نـــم هزوـــحي اـــميف فرـــصتلا

 .العف ھيف فرصتي

 قـفو ،يñاـنhiا نوناـقلا نـم 241 لـصفلا ^ـ[ اـœçلع صوـصنملا دـيدبتلا ةمjرج قبطنت

 هدــــي تــــحت تعــــضو يموــــمع فــــظوم لــــÖ úــــÑع ،ضقنــــلا ةــــمكحم ھــــيلع ترقتــــسا اــــم

 دــعاوقلا و رطاــسملا ماmــÃحا نود mــLغلل اNفرــصب ماــق و ھــتفيظو مــكحب ةــيمومع الاوــمأ

 mــLغ و اــبيعم الالغتــسا ھلالغتــسا وأ ھلامعتــساب ماــق وأ لــمعلا اــÙç يراــhiا ةــيميظنتلا

 .ةيمومعلا ةسسؤملاب ةيدام رارضأ قاhAإ كلذ نأش نم نأب اديج ^&Õ وû و ^̈رش
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 ةــ9رادإ قئاــثو kــj رــ9وßïلاو ةــماع لاوــمأ دــيدبتو سالتــخالا ةــيانج لــجأ نــم ناــمãÄملا عــÁوت ثــيح

 .هالعأ ھيلا راشملا قيقحتلا ı≈ûاق ديسلا نع رداصلا رمألا òôع ءانب اLديدبتو

 Cـــ`غلل كوـــلمم لاـــم ةزاـــيح عاïـــßنا وـــL ماـــعلا ھـــموîفم kـــj سالتـــخالا ناـــ§ اذإ ھـــنا ثـــيحو 

 صوـــصنلا ماـــعلا لاـــملا سالتـــخا ةـــيانج نا راـــبتعا ôـــòع ترقتـــسا ضقنـــلا ةـــمكحم ناـــف اCـــBج

 .اÄ™لع

jــــــk ا نوناــــــقلا نــــــم241 لــــــصفلاëpاــــــنåع قــــــبطنت يòــــــô §جتا يموــــــمع فــــــظوم لــــــîــــــ∑إ ھــــــت©ن تــــــô 

 ھـيف فرـصتي مـل ناو ھـل كولمم ھنأ رابتعا òôع ھتفيظو ب…سÅ لام نم هزوحي اميف فرصتلا

 .العف

 فـظوملا عفدـي يÁاـجيإ كولـس لـ§ ھـنأب هCـBتعé ةـمكoÑاف دـيدبتلا ةـيانج صوـصخب ھـنأ ثـيحو

 وا ھـفالتإب كـلذو ھـكلام ôـòع ھعيـض9و ھـتفيظو مـكح;و هدـي تـحت عوـضوملا لاملا نع جارفا ô∑ا

Lتسا وا ھكال¥ïھفرص وا ھفا jk غ`C ھل دعا ام. 

 لــصفلا kــj اــÄ™لع صوــصنملا دــيدبتلا ةــيانج نا راــبتعا ôــòع ضقنــلا ةــمكحم ترقتــسا ثــيحو

 ةـيمومع الاوـمأ هدـي تـحت تعـضو يموـمع فـظوم لـ§ ôـòع قـبطنت يåاـنëpا نوناـقلا نم 241

 اـــÄ∫ يراـــëpا ةـــيميظنتلا دـــعاوقلاو رطاـــسملا ماCـــßحا نود Cـــ`غلل اîفرـــصب ماـــقو ھـــتفيظو مـــكحب

 كـــلذ نأـــش اـــم ناـــب ادـــيج kـــ≤r وـــLو ækرـــش Cـــ`غو اـــبيعم الالغتـــسا وا ھلامعتـــساب ماـــق وا لـــمعلا

 .ةيمومعلا ةسسؤملاب ةيدام ارارضا قاëÑا

 ةفـصب يXاـëpا مـلعÅ قـقحتي دـيدبتلا ةـيانج kـj يåاـنëpا دصقلا نا ةمكoÑا هذBC Lتعé ثيحو

 نأـش نم ناو ةنامألا لي…س òôعو ھتفيظو مكحب هدي تحت عوضوم ھناو هC`غل كلم نا;و لاملا

 ررــــضلا قاــــëÑ⁄و ھتعاــــضا اــــبيعم وا ائ©ــــس الامعتــــسا ھلامعتــــسا وا ھــــل دــــعا اــــم Cــــ`غ kــــj ھفرــــص

 .ايئزج وا ايل§ ھفالتإ;و هC`غÅ وا ھكلامب

 لــصفلا kــj اــÄ™لع صوــصنملا ةــيمومع لاوــمأ دــيدبتو سالتــخا ةــيانج ماــيقل طرــشr ھــنأ ثــيحو

 كــلذ اîلولدــم ىدــعتي ûــùلا يموــمعلا فــظوملا ةفــص ھــيف قــقحتي نا يåاــنëpا نوناــقلا نــم 241
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 لـ§ راـlنإب قيقدـتلاو ش©ـتفتلا رـ9رقتب درو ام لوحو امÄ™لا بوس¶ملا نع ن`مãÄملا باجأ ثيحو

 .ةيعمëpا ةيلامل ديدبت وا سالتخا

 صـخت ةـيلام غلاـبم ôـòع ذاوحتـسالا ôـòع ادـمعr مـل ن`ـمãÄملا نا ةـمكoÑا هذـîل تـ…ث نwـل ثيحو

 اـîلاخدإب ةـلما§ ةزاـيح ôـ∑ا ةـصقان ةزاـيح نم اøÄزايح لقن òôع اولمعو مøÄزوحب تنا§ ةيعمëpا

jk مدãÄف فرصتلاو ةيلاملا م™Äا ت…ث لباقملاب ھنعف كلاملا فرصت اñÄع الـمع اـمòـô فرـصتلا jـk 

 فالــــتا kــــj ةــــن©;و دــــصق نــــع اب…ــــسéو اــــنوناق اــــÄ™لع صوــــصنملا رطاــــسملا Cــــ`غÅ ةــــيعمëpا لاوــــمأ

 ةزوـــــحب تـــــيقب تاـــــجالث ءاـــــنتقا كـــــلذ نـــــمو ةـــــيعمëpا ةـــــيناï`م نـــــم ةـــــمîم ةـــــيلام غلاـــــبم عي©ـــــضتو

 kـj ءاطـسو مـñÄا راـبتعا ôـòع صا´ـ∆ألا نـم عوـمop ةـيلام حنـم كلذكو اîعم دقاعتملا ةكرشلا

 .تايلمعلا هذL مظني دقع وا يXوناق C`طأت نود ققشلا ءارك ةيلمع

 قـيقحتلا ةـلحرم لالـخو ةيئاـضقلا ةطباـضلا ماـما مÄ™ـلإ عمتسملا دوîشلا عومجم دكأ ثيحو

 .هالعأ عåاقولا نأشÅ ن`مãÄملل ةيديîمتلا تاح9رصتلاب درو ام

 ةكرـش ندـل نـم ةـي…تكملا تاïـ`îجتلا نـم ةـعومجم ءاـنتقا òôع لمع ھنا … مãÄملا فßCعا ثيحو

 نا مـغر ةـلا§ولا تامدختـسم ىدحا نبال اãÄيكلم دوعùû éلاو ةيلام ةقئاض فرعé تنا§ ùûلا…

 Cـ`غو ةدـيدج تاî`ïجت نع تثدحت اñÄأ مكحب نسحأ تنا§ ن`سفانملا اÄ∫ مدقت ùûلا ضورعلا

 .اîعم دقاعتملا ةكرشلا نأشÅ رمألا فالخ òôع ةمدختسم

 ةــيعمëpا تاïــ`îجت عــيب ôــòع الــمع اــمñÄأ اــعم ن`ــمãÄملا تاح9رــصت لالــخ نــم اــضيأ تــ…ث ثــيحو

 kــــj ءاــــبطألا عــــم دــــقاعتلاو ن`طرــــخنملا ةــــيبطلا تامدــــ´ëا نأو ةــــينوناقلا رطاــــسملا كولــــس نود

 لالـخ نـم مÄ™ـلإ عمتـسملا دوîشلا هدكأ ام وLو تاقور´ëا نم C`ثكلا فرع ةمد´ëا هذL راطإ

 .يدادعإلا قيقحتلاو يديîمتلا ثحبلا ةلحرم

 نأ دوîشلا ةدافإ نم اLززعr امو ةيديîمتلا ن`مãÄملا تاح9رصت عومجم لالخ نم ت…ث ثيحو

 ةـــق9رطب ةـــيعمëpا ôـــ∑إ ةدـــئاعلا ةـــيلاملا غلاـــبملا نـــم ةـــعومop مîفرـــص رـــيBCت نـــع ازـــqp ن`ـــمãÄملا
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 مÄ™ــــــلا دوــــــîعملا صا´ــــــ∆ألا ôــــــòع ىوــــــس قــــــبطني يذــــــلا يرادإلا يXوناــــــقلا kــــــj ھــــــيلع صوــــــصنملا

 صا´ــــــ∆ألا وا ةــــــلودلا هريدــــــت يموــــــمع قــــــفرم  ةــــــمدخ kــــــj مــــــئاد لــــــمع ءادأ نوناــــــقلا بــــــجومب

 صا´ـــــ∆ألا نـــــم ةـــــعومجم كلذـــــك يåاـــــنëpا نوناـــــقلا kـــــj لمـــــشé اـــــمناو ةرـــــشابم ةرادإ ةـــــ9ونعملا

 دودـــح kـــj مÄ™ـــلا دوـــîعم ناـــ§ اذا مãÄفـــص تـــنا§ اـــمفيك يموـــمعلا فـــظوملا مـــكح kـــj مLراـــبتعاب

 وا ةــلودلا ةــمدخ kــj نومLاــسèو رــجا نودــب وا رجاــب ةــتقؤم ةــمîم وا ةــفيظو ةرــشابمب ةــنيعم

 .ماعلا عفنلا تاذ ةÂÑصم وا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيدلبلا تائيîلاو ةيمومعلا ˇëاصملا

 ةـلا§وب ن`فظوـمك نالغتـشr ن`ـمãÄملا ناـب ˇـÿتي ةـلزانلا عåاقو صحفت دعÁو كلذل اعبت ثيحو

 يموــمعلا فــظوملا ةفــص كلذــل اــعبت نابــسóك9و ةــيمومع ةــسسؤم kــ®و ءاــبنألل يــÁرعلا برــغملا

 .يåانëpا نوناقلا نم 224 لصفلا لولدم بسح

 نـع ن`عجاCـßم راـlنإلاب ةـمكoÑا ماـما اـمÄ™لا بوـس¶ملا نـع ن`مãÄملا نم دحاو ل§ باجأ ثيحو

 .ةيديîمتلا امøÄاح9رصت

 س©ـــئر ماـــîم ô∑وـــتي ناـــ§ … مãÄـــملا نا ˇـــÿتي ھتادنóـــسمو فـــلملا قئاـــثو ôـــ∑ا عوجرلاـــب ھـــنأ ثـــيحو

 ô∑وــتي … مãÄــملا ناــ§ اــمن©ب ءاــبنألل يــÁرعلا برــغملا ةــلا§وب ن`لماــعلل ةــيعامتجالا لاــمعالا ةــيعمج

 ûــــùلا ة9ونــــسلا حنــــملا نــــم اــــساسأ لوــــمت ةرو§ذــــملا ةــــيعمëpا ةــــيلام ناو اÄ"دــــل لاــــملا ن`ــــما ماــــîم

 .ءابنألل يÁرعلا برغملا ةلا§و اîل اîصصخت

 طارـــخنالا تاـــبجاو ôـــ∑ا ةفاـــضإلاب مـــLرد ن`ـــيالم ةتـــس 2012 ةنـــس تـــغلب ûـــùلاو اـــãÄيناï`م نمـــض

 .ن`طرخنملاب ةصا´ëا ة9رîشلا تامLاسملاو

 مــسرب ةــيعمëpا ةــيناï`م ھــل تعــضخ يذــلا k∑اــملا قيقدــتلاو صاــحتفالا لالــخ نــم تــ…ث ثــيحو

 اـãÄيلامب ةـقلعتملا تاـبعالتلاو تالالتـخالا نـم ددـع فرـعé ةCـ`خألا هذـL نا 2011 ةـيلاملا ةنسلا

 لـخاد فايطـصالا زـكارم رايتخا ةق9رطو ةيذغتلاب ةصا´ëا ركاذتلا كسمب قلعتي ام ةصاخ

 .ةلا§ولاب ن`لماعلل ةيلودلا تالحرلا ميظنتو برغملا جراخو
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 لـ§ راـlنإب قيقدـتلاو ش©ـتفتلا رـ9رقتب درو ام لوحو امÄ™لا بوس¶ملا نع ن`مãÄملا باجأ ثيحو

 .ةيعمëpا ةيلامل ديدبت وا سالتخا

 صـخت ةـيلام غلاـبم ôـòع ذاوحتـسالا ôـòع ادـمعr مـل ن`ـمãÄملا نا ةـمكoÑا هذـîل تـ…ث نwـل ثيحو

 اـîلاخدإب ةـلما§ ةزاـيح ôـ∑ا ةـصقان ةزاـيح نم اøÄزايح لقن òôع اولمعو مøÄزوحب تنا§ ةيعمëpا

jk مدãÄف فرصتلاو ةيلاملا م™Äا ت…ث لباقملاب ھنعف كلاملا فرصت اñÄع الـمع اـمòـô فرـصتلا jـk 

 فالــــتا kــــj ةــــن©;و دــــصق نــــع اب…ــــسéو اــــنوناق اــــÄ™لع صوــــصنملا رطاــــسملا Cــــ`غÅ ةــــيعمëpا لاوــــمأ

 ةزوـــــحب تـــــيقب تاـــــجالث ءاـــــنتقا كـــــلذ نـــــمو ةـــــيعمëpا ةـــــيناï`م نـــــم ةـــــمîم ةـــــيلام غلاـــــبم عي©ـــــضتو

 kـj ءاطـسو مـñÄا راـبتعا ôـòع صا´ـ∆ألا نـم عوـمop ةـيلام حنـم كلذكو اîعم دقاعتملا ةكرشلا

 .تايلمعلا هذL مظني دقع وا يXوناق C`طأت نود ققشلا ءارك ةيلمع

 قـيقحتلا ةـلحرم لالـخو ةيئاـضقلا ةطباـضلا ماـما مÄ™ـلإ عمتسملا دوîشلا عومجم دكأ ثيحو

 .هالعأ عåاقولا نأشÅ ن`مãÄملل ةيديîمتلا تاح9رصتلاب درو ام

 ةكرـش ندـل نـم ةـي…تكملا تاïـ`îجتلا نـم ةـعومجم ءاـنتقا òôع لمع ھنا … مãÄملا فßCعا ثيحو

 نا مـغر ةـلا§ولا تامدختـسم ىدحا نبال اãÄيكلم دوعùû éلاو ةيلام ةقئاض فرعé تنا§ ùûلا…

 Cـ`غو ةدـيدج تاî`ïجت نع تثدحت اñÄأ مكحب نسحأ تنا§ ن`سفانملا اÄ∫ مدقت ùûلا ضورعلا

 .اîعم دقاعتملا ةكرشلا نأشÅ رمألا فالخ òôع ةمدختسم

 ةــيعمëpا تاïــ`îجت عــيب ôــòع الــمع اــمñÄأ اــعم ن`ــمãÄملا تاح9رــصت لالــخ نــم اــضيأ تــ…ث ثــيحو

 kــــj ءاــــبطألا عــــم دــــقاعتلاو ن`طرــــخنملا ةــــيبطلا تامدــــ´ëا نأو ةــــينوناقلا رطاــــسملا كولــــس نود

 لالـخ نـم مÄ™ـلإ عمتـسملا دوîشلا هدكأ ام وLو تاقور´ëا نم C`ثكلا فرع ةمد´ëا هذL راطإ

 .يدادعإلا قيقحتلاو يديîمتلا ثحبلا ةلحرم

 نأ دوîشلا ةدافإ نم اLززعr امو ةيديîمتلا ن`مãÄملا تاح9رصت عومجم لالخ نم ت…ث ثيحو

 ةـــق9رطب ةـــيعمëpا ôـــ∑إ ةدـــئاعلا ةـــيلاملا غلاـــبملا نـــم ةـــعومop مîفرـــص رـــيBCت نـــع ازـــqp ن`ـــمãÄملا
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 ةـــيعامتجالا مîفورـــظل اراـــبتعاو ھـــنأ ثـــيحو اـــقبط فـــيفختلا فورـــظب ھـــعيتمت ةـــمكoÑا تأـــترا

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 430 لصفلاو يåانëpا ةينوناقلا نم 147 لصفلل

 ةـلوادملا دـعÅ ةـمكoÑا ھـعم تأـترا اـمم ةيئاـضق قباوس òôع ن`مãÄملا رفاوت ت…ثي مل نأ ثيحو

 نوناــــقلا نــــم 55 لــــصفلل اــــقبط اــــيئزج ذــــيفنتلا ةــــفوقوم اــــمîقح kــــj ةيــــس…ëÑا ةــــ;وقعلا لــــعج

 .يåانëpا

 :ةعDاتلا ةيندملا ىوعدلا ^[

 ةيفوتـــــسم تءاـــــج يXدـــــملا قëÑاـــــب ةـــــبلاطملا بـــــئان اـــــÄ∫ مدـــــقت ûـــــùلا ةـــــيندملا بـــــلاطملا نأ ثـــــيحو

 .الكش اîلوبقب ح9رصتلا ھعم ن`عتي امم انوناق ةبلطتملا ةيلlشلا طورشلل

 .كلذ لجأ نم ھتنادإب تعنتقاو ھيلا ة;وس¶ملا لاعفألل مãÄملا باlترا ةمكحملل ث…ت ثيح

 فرــط نــم ةــبكترملا ةــيمرëpا لاــعفألا ن`ــب ةــمئاق ةي…ــسلا ةــقالعلا ناــب ىرــت ةــمكoÑا هذــL نإــف

 اــــمم يXدــــملا قëÑاــــب ةــــبلاطملاب قــــحاللا ررــــضلاو هالــــعأ لــــصفلا قــــفو مــــîقح kــــj ةــــتباثلا ن`ــــمãÄملا

rھل ةباجتسالا ھعم بجوتس.  

 ھتاباـــسح نـــم ةـــيلام غلاـــبم دـــيدبت ءارـــج نـــم ررـــضل ضرـــعé يXدـــملا قëÑاـــب بـــلاطملا نأ ثـــيحو

 ن`ـــمãÄملا لـــيمحتو ررـــضلا نـــع ض9وـــعéو سلتـــ´oا غـــلبملا ھـــئادأب ھـــل مـــكëÑا سمتـــلاو ةـــيمومعلا

 .ª≈÷قألا jk يXدبلا هاركالا ةدم ديدحتو رئاصلا

 غــلبم دــيدحت ةــ9ريدقت ةطلــس نــم اــîل اــمو ةــلوادملا دــعÅ ةــمكoÑا ىرــتو CــBجي ررــضلا نا ثــيحو

 .هاندا رارقلا قوطنم jk ددoÑا غلبم k jk∑امجإلا ض9وعتلا

 .نوناقلا ھيلع صني ام يXدأ jk اBCجم رئاصلا ن`مãÄملا ليمحت ن`عتي ثيحو

 يذــــلا رارــــقلا kــــj فان˜تــــسالاب نــــعطلل ماــــيأ 10 لــــجا اــــمîل ناــــب ن`ــــمãÄملا راعــــشا ن`ــــعتي ثــــيحو

 .امîقح jk ردصيس

 نوناـــــق نـــــم 442و 420و 418و 417و 457و 291و287 و286 لوـــــصفلا تايـــــضتقمب الـــــمعو

 .يåانëpا نوناقلا نم 147 لصفلاو ةعÅاتملا لوصفو ةيئانëpا ةرطسملا
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 ˇëاــــصملاب  رارــــضالا kــــj ب…ــــسé اــــم وــــLو عاــــبتإلا ةــــبجاولا ةــــينوناقلا مظنــــلاو دــــعاوقلا فلاــــخت

 .ةيعمÂpل ةيلاملا

 مـLرد ن`ـيالم ةتـس غـلبم فرـصل ةـت…ثملا ةيóبـساoÑا قئاـثولاب ءالدالا نع ن`مãÄملا زqp ثيحو

 ءالدالا نــع اــمLزqp ادــكا اــمك ءاــبنألل يــÁرعلا برــغملا ةــلا§و نــم معدــك ةــيعمëpا ھــتقلت يذــلا

 تالحرــــلا نــــم ةدافتــــسالل ن`طرــــخنملا تاــــبلط دــــيفت ûــــùلا قئاــــثولاب تاــــبلط دــــيفت ûــــùلا قئاــــثولاب

  .فايطصالا رودو

 و ةــــــ9رادإلا قئاــــــثولا عوــــــمجم نــــــع نالوؤــــــسملا اــــــمL ن`ــــــمãÄملا نأ )...( ةدLاــــــشلا تدــــــكأ ثــــــيحو

 جرـــخاو ةـــيعمëpا فيـــشرأ kـــj فرـــصت نـــم وـــL )...( مãÄـــملا نأو ةـــيعمëpاب ةـــصا´ëا ةيóبـــساoÑا

 .ةلوîجم ةîج ô∑إ ةيعمëpا رقم نم قئاثولا

 ناـــمزلا ھـــيف ةلـــصفم تءاـــج ن`ـــمãÄملل ةـــيديîمتلا تاح9رـــصتلا نأ ةـــمكoÑا هذـــîل تـــ…ث ثـــيحو

 هذـــــL ماـــــمأو قـــــيقحتلا ةـــــلحرم لالـــــخ ةـــــيئزëpا ةيئاـــــضقلا اـــــمîفاßCعا عـــــم ةمpـــــfl¶مو ناـــــlملاو

 .ةمكoÑا

 دوîــشلا ةداــفإب درو اــم ن`ــمãÄملل ةيئاــضقلا تاــفاßCعالاو تاح9رــصتلا هذــL ززــعr اــم نأ ثــيحو

 ن`ـمãÄملا اـÄ™ف ضراعr مل ùûلاو ةمكoÑا هذL مامأو ةمكoÑا هذL مامأو قيقحتلا ةلحرم لالخ

 فرـط نـم ةـيدج ةعزانم يأ نع لزعم jk يقب يذلا قيقدتلاو ش©تفتلا ر9رقتب درو ام كلذكو

 .ن`مãÄملا

 فــظوم فرــط نــم ةــماع لاوــمأ دــيدبت ةــعقاو نأ ˇــÿتي فــلملا قئاــثو ôــ∑إ عوجرلاــب ھــنأ ثــيحو

 لـعجي اـمم مـLرد 100.000 غـلبم زواجت دق ددبملا غلبملا ةميق نأو ھماîم ةلوازم ءانثأ يمومع

 ھـعم نوـlت اـمم ةـماع لاوـمأ òôع ت…صناو ج ق نم 224 لصفلا موîفمب ةيانج ديدبتلا لعف

 قــــح kــــj ةــــينوناقلا رــــصانع تعمجتــــسا دــــق ةــــ9رادإ قئاــــثو رــــ9وزتو ةــــماع لاوــــمأ دــــيدبت ةــــيانج

 اـــمîقح kـــj ةـــتباث Cـــ`غ ةـــماع لاوـــمأ سالتـــخا ةـــيانج ىـــقبتو اـــîلجأ نـــم اـــمãÄنادا ن`ـــعت9و ن`ـــمãÄملا

 .اÄ≠م اøÄءاBCب ح9رصتلا ن`عت9و
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 ةـــيعامتجالا مîفورـــظل اراـــبتعاو ھـــنأ ثـــيحو اـــقبط فـــيفختلا فورـــظب ھـــعيتمت ةـــمكoÑا تأـــترا

 .ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 430 لصفلاو يåانëpا ةينوناقلا نم 147 لصفلل

 ةـلوادملا دـعÅ ةـمكoÑا ھـعم تأـترا اـمم ةيئاـضق قباوس òôع ن`مãÄملا رفاوت ت…ثي مل نأ ثيحو

 نوناــــقلا نــــم 55 لــــصفلل اــــقبط اــــيئزج ذــــيفنتلا ةــــفوقوم اــــمîقح kــــj ةيــــس…ëÑا ةــــ;وقعلا لــــعج

 .يåانëpا

 :ةعDاتلا ةيندملا ىوعدلا ^[

 ةيفوتـــــسم تءاـــــج يXدـــــملا قëÑاـــــب ةـــــبلاطملا بـــــئان اـــــÄ∫ مدـــــقت ûـــــùلا ةـــــيندملا بـــــلاطملا نأ ثـــــيحو

 .الكش اîلوبقب ح9رصتلا ھعم ن`عتي امم انوناق ةبلطتملا ةيلlشلا طورشلل

 .كلذ لجأ نم ھتنادإب تعنتقاو ھيلا ة;وس¶ملا لاعفألل مãÄملا باlترا ةمكحملل ث…ت ثيح

 فرــط نــم ةــبكترملا ةــيمرëpا لاــعفألا ن`ــب ةــمئاق ةي…ــسلا ةــقالعلا ناــب ىرــت ةــمكoÑا هذــL نإــف

 اــــمم يXدــــملا قëÑاــــب ةــــبلاطملاب قــــحاللا ررــــضلاو هالــــعأ لــــصفلا قــــفو مــــîقح kــــj ةــــتباثلا ن`ــــمãÄملا

rھل ةباجتسالا ھعم بجوتس.  

 ھتاباـــسح نـــم ةـــيلام غلاـــبم دـــيدبت ءارـــج نـــم ررـــضل ضرـــعé يXدـــملا قëÑاـــب بـــلاطملا نأ ثـــيحو

 ن`ـــمãÄملا لـــيمحتو ررـــضلا نـــع ض9وـــعéو سلتـــ´oا غـــلبملا ھـــئادأب ھـــل مـــكëÑا سمتـــلاو ةـــيمومعلا

 .ª≈÷قألا jk يXدبلا هاركالا ةدم ديدحتو رئاصلا

 غــلبم دــيدحت ةــ9ريدقت ةطلــس نــم اــîل اــمو ةــلوادملا دــعÅ ةــمكoÑا ىرــتو CــBجي ررــضلا نا ثــيحو

 .هاندا رارقلا قوطنم jk ددoÑا غلبم k jk∑امجإلا ض9وعتلا

 .نوناقلا ھيلع صني ام يXدأ jk اBCجم رئاصلا ن`مãÄملا ليمحت ن`عتي ثيحو

 يذــــلا رارــــقلا kــــj فان˜تــــسالاب نــــعطلل ماــــيأ 10 لــــجا اــــمîل ناــــب ن`ــــمãÄملا راعــــشا ن`ــــعتي ثــــيحو

 .امîقح jk ردصيس

 نوناـــــق نـــــم 442و 420و 418و 417و 457و 291و287 و286 لوـــــصفلا تايـــــضتقمب الـــــمعو

 .يåانëpا نوناقلا نم 147 لصفلاو ةعÅاتملا لوصفو ةيئانëpا ةرطسملا
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 ءاضيبلا رادلاب فان/تسالا ةمكحم نع رداصلا رارقلا

 4584 ددع تحت

 19/06/2019 خjراتب

 631/2601/2019ددع Ûß�xلت ^*نhiا فلملا ^[

 

 :عùاـــقولا

rكردلل ةيئاضقلا ةطرشلا فرط نم ن9زجنملا ةيئاضقلا ةطباضلا يرضحم نم دافتس 

 3602 ددعو 22/11/2018 خ9راتب 3577 ددع تحت لوألا ةيدمoÑا ة9رس ةتانز زكرم يlلملا

 ةرا9زب امايقو احابص ةيناثلا ةعاسلا òôع 22/11/2018 موي jk ھنأ jk 23/11/2018 خرؤملا

 ةلامع ةتانز ةدايق تالالشلا ةعامج û=نلا دبع يديس دالوأ راودب دجاوتملا عاطقلل ةيليل

 رضخأ نول تاذ 205 وجوب عون ةرايس دجاوت يlلملا كردلا رصانع هابóنإ راثأ ةيدمoÑا

 درجم;و اÄ≠م لجßCي اîقئاس نا§ ق9رطلا بناجب ةفقوتم )...( مقر تحت ةلflpم نكاد

 ن`بت ھت9وL نم دكأتلا دعÁو ،ھباوج jk كبترإ ناlملاب هدجاوت ب…س نع ھل مLراسفتسا

 رادلا نامثع يديسÅ نكسèو ةديدëpا جرف دالوأ نم ردحني ھنأ ةيئاضقلا ةطباضلل

 

 )ال( – نالطب – ةيسèرفلا ةغللاب ةنياعملا رضحم رjرحت   

 ،ادودرـم اـعفد ،ةيسèرفلا ةغللاب اررحم ھنوكل ةنياعملا رضحم نالطبب عفدلا ىقبي   

 ةــغللاب اــëçررحت نوناــقلا بــلطت xــãلا قئاــثولا نمــض لخدــي ال ةــنياعملا رــضحم نوــكل

  .ةيÅرعلا
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 بابسألا هذnل

 :ايئادتباو ا9روضح اينلع لاومأ ةيئادتبالا تايانëpا ةفرغ حرصت

jk ةيمومعلا ىوعدلا: 

 اـس…ح ن`ـت¶ثا ن`ت¶ـسÅ مÄ≠ـم دـحاو لـ§ ôـòع مـكëÑاو اـمÄ™لا بـسX اـم لجا نم ن`مãÄملا ةذخاؤمب

  ىXدألا jk رابجالاو انماضت رئاصلا عم مLرد 5000 اLردق ةذفان ةمارغو ةنس دودح jk اذفان

jk اتلا ةيندملا ىوعدلاÅةع: 

jk شلاlلوبقب لîا. 

jــk ملا ءادأــب :عوــضوملاãÄــيب اــميف انماــضت ن`ــم≠Äم éرد 690.000 هردــق اــيلامجا ايندــم اــض9وعLمــ 

 kـj يXدـبلا هارـكالا و  رئاـصلا عـم )سلتـ´oا غـلبملاو ض9وـعتلا( مـLرد فـلأ نوعـسéو ةـئام ةتس

  .تابلطلا k˝اب ضفرب و ىXدألا

 .مايأ )10( ةرشع هاصقأ لجأ لخاد فان˜تسالا بلط jk قح نم امîل امب نامãÄملا رعشاو

∫Äتو رارــقلا ردــص اذــòــk ابëpةدــقعنملا ةــينلعلا ةــسل jــk ــشلاو موــيلاîفرــط نــم هالــعأ ةنــسلاو ر 

 .بتاlلاو س©ئرلا نم ل§ ھعقوو اÄ™ف تلوادتو ةيضقلا تشقان ùûلا ةئيîلا سفن
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 3742 مقر لمحت ةيناثلاو MAR ONSSA BJ00065 3539 09 مقر ةيÑ لا ةمالسلل

ONSSA BD00058 رد 6500 غلبمب رونب يديس ءاثالث قوس نمLكا ھناو مßCةرايسلا ى 

 امدعÅ ا9رس ن`ترقبلا حبذ òôع امزاع نا§ العف ھنأو مLرد 1500 غلبمب كانL نم امîلقنل

 مÄ≠م بلطو ،ھيف حبذلا دصق روp√م لبطسإ كلمي يذلا )...( ª¸سملا ھقيدص ھيلع ضرع

 ر9رحت يدافتل ةوشرك مLرد 800 غلبم مîملسو رمألا اذL نع ı≈ûاغتلاو رسلا اومتكي نأ

 كردلا ةدحو بتكم ô∑إ لlلا ةقايس مت اÄ≠يح ،ن`ترقبلاو تارايسلا زepو هدض رضحم

 .ثاحبألا مامت⁄و ةمزاللا تا9رحتلاب مايقلا دصق يlلملا

 هدلاول افلخ ةرازÂpل ىطاعé ھنأ )ح.ر( ª¸سملا حرص ن`مãÄملل يديîمتلا عامتسالا اLدنعو

 تارقبلا Ëûتق9و ةيعوبسألا قاوسألا ô∑إ ھجوتي امن⁄و ةرازÂpل لحم يأ òôع رفوتي ال ھنأو

 ةيÑ لا ةمالسلا طورش ةاعارم نودب ارس اîحبذب موق9و سخب نمثب تال9زîلاو ةنسملا

 لغتسèو ءاضيبلاب ن9رازëpا ô∑إ اîموëÑ عي…ب موقي امك ن`كلãÄسملا ةGÑ ةاعارم نودو

 ةعضا´ëا C`غلا موÂÑلاب مLدوزي نيذلا ن9رازëpا ن`ب نم ھنأ فاضأو ،ةيصوص´ëا ھترايس

 عÅاطب اÄ™لع C`شأتلاو ن`9رطيب ءابطأ فرط نم اîصحف متي مل ùûلاو ةيÑ لا ةبقارملل

 قوسلا نم برقلاب Ëûغلا دبعو Z≈ûوlلا دflpم نم )...(و )...( :نم ل§ Ó≈ûانأ ةقطنمب

 ةعطاقملا نم برقلاب ھلحم دجاوتي يذلا )م( ª¸سملا رازëpا دوزي امك ،Ó≈ûانأ 4kب πkذومنلا

 ءû≈\لا سفن ،û≈%ونBCلا ةقطنمب )..( ª¸سr ن9رازëpا دحأ دوزي ةقطنملا سفن;و 25 ةينمألا

 -اطو9وط– تارايسلا عيب ةكرش ةلابق يراجتلا ھلحم دجاوتي يذلا )...( رازÂpل ةبس¶لاب

 ال ن9رازëpا ءالؤL نأو ءاضيبلا اليم بردب )...( ª¸سملا دوزي امك 322 ةيلحاسلا ق9رطلاب

rالحم ن9وانع فرعøÄع لدي نأ ھنكمي امن⁄و ة9راجتلا مòô الحمøÄلاو مùû نوجوري ∫Äلا اÂÑمو 

 ھنأ فاضأو ،ةيÑ لا ةمالسلل Ëûطولا بتكملا رصانع فرط نم ةبقارم ھيأل عضخت ال ùûلا

 ô∑إ امîلاخدإ دوي نا§ ھنإف س…لتلا ةلاح jk ھعم امîطبض مت ن`تللا ن`ترقبلا صوصخب

 Ëªتقإ دقف ة9رسلا ةحيبذلا لجأ نم رخآلا وL ھلغتسr يذلاو )...( ª¸سملا ھقيدص لبطسإ

 امدعÅ مLرد 6500 نمثب )...( ª¸سr كانL رجات ندل نم رونب يديس ةقطنم نم ن`ترقبلا

 كلãÄسملا ةjk GÑ ركفي ال ھنإف ھتداعكو نكل ةحيبذلل ناÂÑصت الو ن`تض9رم امñÄأ امÄ≠ياع
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 رصانع مايق دعÁو ،هءاقدصأ دحأ ةرا9زل ةقطنملا ô∑إ رضح ھنأو رازجك لمعèو ،ءاضيبلا

 وLو ةقطنملاب هدجاوت صوصخب مîكوlش ةجيóن ةرواopا نكامألاب ةلوجب يlلملا كردلا

 تحت ةلflpم نوللا ءاضيب نا§روف 207 سديسرم عون ةرايس دوجو ودLاش ،اÄ≠ع ب9رغ

)....(، jk ألا ن`ب لخدم∆pت راl6ت نأ داp#Äم وحن اولجرت ،اlاودجوف ةرايسلا دجاوت نا 

 ن`ترقب لازنإ نالواحي ن`ص´∆و روp√م لبطسإ بابب ھيعارصم òôع حوتفم يف´ëا اÄ∫اب

 اLرظنم فيثك لئاس زBCي امîفنأو ةزراب ماظع تاذ ن`تليحن نسلا jk ن`تنعاط ن9وادوس

 )....( ةرايسلا قئاس امL لبطسإلاب نيدجاوتملا ن`ص´’لا نأو ،سوفنلا ھنم wïمتشéو زحي

 ةحئار ھنم حوفت تنا§ C`خألا اذL رونب يديس لالËû Lب ةقطنمب نكسèو ردحني يذلا

 نم ردحني )...( ª¸سملاو ،حايص نع ةرابع ھمالكو مالكلا jk مثعلتي ن`9وارمح هانيع لوحكلا

 كلام وLو نموم يديسÅ رازجك لمعèو ءاضيبلا عبسلا ن`عÅ نطق9و ةكب9رخ مز يداو

 ن`ينعملا دنع نم اîعمج ùûلا تامولعملا هذL ليلحت دعÁو ،تاونس ذنم هاßCشإ لبطسإلا

 دجاوت لوح موحت كوlش نأو ،ةقرسلا امLردصم ن`ترقبلا نو§ jk كشلا أدب رمألاب

 قفارم ةدايقلا ةكدب دجوي عÅار ص´∆ نأو ،ةفلتخم قطانم نم نوردحني صا´∆ألا

 دباع يديس ةقطنم نم ردحني )...( ª¸سملاب رمألا قلعت9و 207 سديسرم ةرايس قئاس

 لخاد ةنو§رم )....( مقر تحت ةلflpم ادنوL ةرايس قئاس سماخ ص´∆و ،ةديدëpا

 لخاد نم ذفنم BCع رارفلاب ذال يlلملا كردلا ة9رودل ھoÑ درجمب يذلاو رو§ذملا لبطسإلا

 ةرايسلل ةيفل´ëا ةبلعلا دقفت دعÁو ،ةرطمملا ءاوجألاو ليللا مالظ كلذ jk هدعاسو لبطسإلا

 غك 100 قوف ام نزولا سايقل ةلثكو ،ةلتع نع ةرابع C`بك ناï`م òôع روثعلا مت ادنوL عون

 ةحيبذلا قيلعتل لمعتسé تادعم امLو ،سكونيإ ندعم نم ن`تقالعو تي…ثتلل لبحو

 حبذلل تاودأو تادعم òôع 205 وجوب ةرايسلل ةيفل´ëا ةبلعلاب روثعلا مت امك ،اÂ´îسو

 Âaس jk نالمعتسr نيC`غص ن`نيكسو حبذلل نيC`بك ن`نيكس نع ةرابع موÂÑلا ءافخ⁄و

 ءافخإل ءادوسو ءاقرز ةيكيóسالب سايكأو ،مÂÑلا عيطقتل *ةدقم* C`بك روطاسو ةحيبذلا

ارس اîلقنو موÂÑلا
ّ

 ª¸سملا حرص دارفنا òôع ل§ مLراسفتسا دعÁو ،دجتسملا اذL مامأو ،

 Ëûطولا بتكملا فرط نم ميقرت ةحيفص لمحت ô∑وألا ن`ترقبلا ىßCشا العف ھنأ )ح.ر(
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 ةعضا´ëا C`غلا موÂÑلاب مLدوزي نيذلا ن9رازëpا ن`ب نم ھنأ فاضأو ،ةيصوص´ëا ھترايس

 عÅاطب اÄ™لع C`شأتلاو ن`9رطيب ءابطأ فرط نم اîصحف متي مل ùûلاو ةيÑ لا ةبقارملل

 قوسلا نم برقلاب Ëûغلا دبعو Z≈ûوlلا دflpم نم )...(و )...( :نم ل§ Ó≈ûانأ ةقطنمب

 ةعطاقملا نم برقلاب ھلحم دجاوتي يذلا )م( ª¸سملا رازëpا دوزي امك ،Ó≈ûانأ 4kب πkذومنلا

 ءû≈\لا سفن ،û≈%ونBCلا ةقطنمب )..( ª¸سr ن9رازëpا دحأ دوزي ةقطنملا سفن;و 25 ةينمألا

 -اطو9وط– تارايسلا عيب ةكرش ةلابق يراجتلا ھلحم دجاوتي يذلا )...( رازÂpل ةبس¶لاب

 ال ن9رازëpا ءالؤL نأو ءاضيبلا اليم بردب )...( ª¸سملا دوزي امك 322 ةيلحاسلا ق9رطلاب

rالحم ن9وانع فرعøÄع لدي نأ ھنكمي امن⁄و ة9راجتلا مòô الحمøÄلاو مùû نوجوري ∫Äلا اÂÑمو 

 ھنأ فاضأو ،ةيÑ لا ةمالسلل Ëûطولا بتكملا رصانع فرط نم ةبقارم ھيأل عضخت ال ùûلا

 ô∑إ امîلاخدإ دوي نا§ ھنإف س…لتلا ةلاح jk ھعم امîطبض مت ن`تللا ن`ترقبلا صوصخب

 Ëªتقإ دقف ة9رسلا ةحيبذلا لجأ نم رخآلا وL ھلغتسr يذلاو )...( ª¸سملا ھقيدص لبطسإ

 امدعÅ مLرد 6500 نمثب )...( ª¸سr كانL رجات ندل نم رونب يديس ةقطنم نم ن`ترقبلا

 كلãÄسملا ةjk GÑ ركفي ال ھنإف ھتداعكو نكل ةحيبذلل ناÂÑصت الو ن`تض9رم امñÄأ امÄ≠ياع
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 نم ن`ترقب لازنإ نودو9و ھيف مîطبض مت يذلا لبطسالا صخي اميفو،ءاضيبلا نموم

 ھناو اب9رقت ةنس 12 ةدم هذL ھيلا دوعé ھتيكلم نإف ةلا§د ةقطنم نم اÄ#لج ùûلا ةرايسلا

rلا ج9ورتو  ة9رسلا ةحيبذلا لجا نم ھلغتسÂÑوج ةقطنمب ھلحمب موLنموم يديس ةر 

 Z≈ûاوملل ة9رسلا ةحيبذلا ءارج نم Iûف طئاëÑا ناردج òôع ةرثانتملا مدلا صوصخ;و،

 وîف )...( ª¸سملاب ھتقالع صوصخب امأ، ةيÑ لا ةمالسلا بتكم ندل نم اîعاضخا نود

rتعBC ھب لصتاو ھقيدص Lدصق ةلا§د ةقطنم نم ن`ترقب رضحي فوس ھنا هدافاو ايفتا 

 jk دادرلا رîص اودجو مîلوصو درجم;و ةياغلا هذîل ھصخي يذلا ھلبطسإب امîحبذ

 ة9رسلا ةحيبذلا موëÑ لقن اÄ≠تم òôع ô∑وتي يذلاو عåاضبلا لقنل ھترايس نßم òôع مLراظتنا

 اîطبض مت ùûلا بالكلا دولج راثأب قلعتي اميف امأ ،لاملا لباقم ھتاوشمو ھلحم ô∑ا ھل

 اÄ≠يمسô é∑وت9و ةقطنملا نم ةلاضلا بالكلا ضعÅ طقتلي اقح ھنإف ة9رسلا ةحيبذلا نكامأب

Åس…ح دعîحبذ متيل اîيقنتو اãÄحط لجا نم ماظعلا نم ا≠Äحبصتل نحطلا تالا ةطساوب ا 

 ةدام ادكو اîل لباوتلا ضعÅ ةفاضإ متي امدعÅ ةتفكلاو قناقنلا جاتنإ مت9و، ةتفك نع ةرابع

 ةظëÑ ھيلع روثعلا مت يذلا س©كلاب دوجوملا قوflÑملا وLو "û¸يم" ب ةفورعم ةظفاحم

 ءافضإ لجا نم اîلمعتسr ھنكلو ةروظحم ةداملا هدL نأ ملع òôع ھنأ فاضأو ،ش©تفتلا

 ايديîمت عامتسالا مت امك، ن`كلãÄسملا فرط نم اñÄول ˇÿتفي ال يlلو موÂÑلا òôع رمحأ نول

 ھتيكلم دوعé يذلاو ھلخادب ھطبض مت يذلا ةرازëpا لحمب لغتشr ھنأ حرص يذلا )...( مãÄمل

 ةيشاملا ءاشحأو ءارمëÑا موÂÑلا ھيف نوجوري لoÑا اذL نأو ، ن`ت¶س ةدم ذنم)...( ª¸سملل

 ال ھنا افيضم، ةمورفم ةتفكلاو قناقنلا اذكو " ن`عركلا" مئاÄ#لا لجراو يمورلا كيدلاو

 ةب9رضلا اذكو ةراجتلا هذjk L لoÑا لالغتساب مîل حمسr صيخرت يأ ھتزوحب دجاوتي

 ال مأ ةصت´oا تاطلسلا فرط نم صيخرت òôع لصاح لoÑا كلام نا§ نا ملع ھل س©لو،

 ن`كلãÄسملل موÂÑلا اÄ∫ نوعي…ي ùûلا k® ة9راîشالا ةحوللا بناجب ةقلعملا ةنمثالا نأو ،

 ھنإف اذòô Lع ةوالع اÄ#لاط لوصو لبق ةتفكلا C`ضحت بجي ال ھنا ملع ھنأ òôع افيضم

rع كلذك ملعòô ال ھنأ rج9ورت ھيلع بجوتس ëÑءاشحا جاجد  ةفلتخم مو ∫Äمب....مئاlنا 

 ھترجاو ةدودحم ىقبت لoÑا كاذب ھتمîم نا òôع ھلوق اززعم،كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو
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 رجاتلا نم امîلقن ô∑وتي ي§ )...( ª¸سملا ةرايسلا بحاص رمأ دقو لاملا ح;ر ھضرغ امن⁄و

 نأ امك ،ھل مئاÄ#لا لقن ô∑وتي ةرم لوأ ھنأو مLرد 1500 نمثب ةتانز ةقطنم ô∑إ رو§ذملا

 دولج اياقب صوصخب امأ ،ةيئاñÄ ةفصب ھفرعr الو ةقالع يأ ھب ھط;رت الو ھفرعr ال ھقفارم

 ال ھنإف نوللا ضيبأ قوflÑم ھب يذلاو ھل ھميدقت مت يذلا س©كلا طبض اذكو بالكلا

 ،ةداملا اذÄ∫ ھب موقت ام لîجي ھنأو )...( ª¸سملا لبطسإلا بحاصل ھتيكلم دوعé امن⁄و ھصخي

 ھلوق اززعم ،اضيأ ھتيكلم Iû jkف اLزep مت ùûلاو ةرازÂpل ةصص´oا تاودألا صوصخب امأ

 ةنسملا Z≈ûاوملا ىوس Ëûتقي ال ھنأو ن`نسلا نم ةدم هذL ة9رسلا ةحيبذلل ىطاعتي العف ھنأ

 م�Äامسأب ô∑دا نيذلا ن9رازëpا òôع اîموëÑ ج9وßCب موق9و،سخب نمثب كلذو ةض9رملاو

 مîحارس قالطا لجأ نم ةوشرك مLرد 800 غلبم يlلملا كردلا ة9رودل ملس العف ھنأ افßCعم

 موي jk  ھنأ حرص يذلاو )...( مãÄملل عامتسالا مت امك ،ةلزانلا jk رضحم ر9رحت مدعو

 0611215927 ھئادن مقر لاقنلا ھفتاL نم )...( ª¸سملا ايفتاL ھب لصتا 21/11/2018

 ص´∆ باسëÑ ن`ترقب لقن ô∑وتي ي§ رونب يديسÅ نئاlلا ھلبطسا ô∑ا ھجوتي ي§ ھنم بلطو

 يßCشملا دجوف ناlملا ن`ع ô∑ا ھجوت ھك9رشلو ھل مئاÄ#لا لقن ô∑وتي ھنا مكح;و ھنم امLاßCشا

 قفتا ،ءاضيبلا رادلا ةيحان ô∑ا ھل امîلقنب ن`ترقبلا يßCشم عم قفتا امدعÁو )...( و )...( اذكو

 ةقطنم ô∑إ ةرشابم ھجوت ھترايس نßم òôع ن`ترقبلا لمح دعÁو مLرد 1500 نمث òôع ھعم

 ىدلو 205 وجوب عون ھترايس نßم òôع ن`ترقبلا يßCشم ھبقعتي نا§و ليعامسإ يديس ة9واز

 ىدبأف ق9رطلا لالخ ھتقفارم )...( ª¸سملا نم بلط ناميلس يديس ة9واز زكرم ô∑إ امîلوصو

 تا;ورشمب دوزتو زكرملا كلذب ةدجاوتملا ةناëÑا ô∑إ ھجوت كاذنآ ،كلذ òôع ھتقفاوم

 نا§ ةقايسلا ھيلوت لالخو ةن©نقلل مLرد 11.00 نمثب لايس©بس كالف عون نم ةيلوحك

 ةديدëpا ن`ب طبارلا رايسلا ق9رطلا كلس دقو مونلل دلخ ةقفارم اميف ةرم´ëا óƒ≈ûحي

 مîطبض مت يذلا لبطسا ô∑ا مîلوصو ن`ح ô∑ا ھماما C`سr ن`ترقبلا بحاص لظو  ءاضيبلاو

 يéأي ةرم لوألو ة9رسلا ةحيبذلا ةيضقب ھل ملع ال ھنا افيضم، ن`ترقبلا لازنا نولواحي ھب

 )...( مãÄملل ايديîمت عامتسالا مت امك، مئاÄ#لا يßCشمب ةفرعم ھل س©لو ةقطنملا هذô L∑ا

 يديسÅ ةرLوëpا 4kب ةاوشمو موÂÑلا عيبل لحم ھلو ةرازëpا ةنîم نãÄمي ھنا حرص يذلاو
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 نم ن`ترقب لازنإ نودو9و ھيف مîطبض مت يذلا لبطسالا صخي اميفو،ءاضيبلا نموم

 ھناو اب9رقت ةنس 12 ةدم هذL ھيلا دوعé ھتيكلم نإف ةلا§د ةقطنم نم اÄ#لج ùûلا ةرايسلا

rلا ج9ورتو  ة9رسلا ةحيبذلا لجا نم ھلغتسÂÑوج ةقطنمب ھلحمب موLنموم يديس ةر 

 Z≈ûاوملل ة9رسلا ةحيبذلا ءارج نم Iûف طئاëÑا ناردج òôع ةرثانتملا مدلا صوصخ;و،

 وîف )...( ª¸سملاب ھتقالع صوصخب امأ، ةيÑ لا ةمالسلا بتكم ندل نم اîعاضخا نود

rتعBC ھب لصتاو ھقيدص Lدصق ةلا§د ةقطنم نم ن`ترقب رضحي فوس ھنا هدافاو ايفتا 

 jk دادرلا رîص اودجو مîلوصو درجم;و ةياغلا هذîل ھصخي يذلا ھلبطسإب امîحبذ

 ة9رسلا ةحيبذلا موëÑ لقن اÄ≠تم òôع ô∑وتي يذلاو عåاضبلا لقنل ھترايس نßم òôع مLراظتنا

 اîطبض مت ùûلا بالكلا دولج راثأب قلعتي اميف امأ ،لاملا لباقم ھتاوشمو ھلحم ô∑ا ھل

 اÄ≠يمسô é∑وت9و ةقطنملا نم ةلاضلا بالكلا ضعÅ طقتلي اقح ھنإف ة9رسلا ةحيبذلا نكامأب

Åس…ح دعîحبذ متيل اîيقنتو اãÄحط لجا نم ماظعلا نم ا≠Äحبصتل نحطلا تالا ةطساوب ا 

 ةدام ادكو اîل لباوتلا ضعÅ ةفاضإ متي امدعÅ ةتفكلاو قناقنلا جاتنإ مت9و، ةتفك نع ةرابع

 ةظëÑ ھيلع روثعلا مت يذلا س©كلاب دوجوملا قوflÑملا وLو "û¸يم" ب ةفورعم ةظفاحم

 ءافضإ لجا نم اîلمعتسr ھنكلو ةروظحم ةداملا هدL نأ ملع òôع ھنأ فاضأو ،ش©تفتلا

 ايديîمت عامتسالا مت امك، ن`كلãÄسملا فرط نم اñÄول ˇÿتفي ال يlلو موÂÑلا òôع رمحأ نول

 ھتيكلم دوعé يذلاو ھلخادب ھطبض مت يذلا ةرازëpا لحمب لغتشr ھنأ حرص يذلا )...( مãÄمل

 ةيشاملا ءاشحأو ءارمëÑا موÂÑلا ھيف نوجوري لoÑا اذL نأو ، ن`ت¶س ةدم ذنم)...( ª¸سملل

 ال ھنا افيضم، ةمورفم ةتفكلاو قناقنلا اذكو " ن`عركلا" مئاÄ#لا لجراو يمورلا كيدلاو

 ةب9رضلا اذكو ةراجتلا هذjk L لoÑا لالغتساب مîل حمسr صيخرت يأ ھتزوحب دجاوتي

 ال مأ ةصت´oا تاطلسلا فرط نم صيخرت òôع لصاح لoÑا كلام نا§ نا ملع ھل س©لو،

 ن`كلãÄسملل موÂÑلا اÄ∫ نوعي…ي ùûلا k® ة9راîشالا ةحوللا بناجب ةقلعملا ةنمثالا نأو ،

 ھنإف اذòô Lع ةوالع اÄ#لاط لوصو لبق ةتفكلا C`ضحت بجي ال ھنا ملع ھنأ òôع افيضم

rع كلذك ملعòô ال ھنأ rج9ورت ھيلع بجوتس ëÑءاشحا جاجد  ةفلتخم مو ∫Äمب....مئاlنا 

 ھترجاو ةدودحم ىقبت لoÑا كاذب ھتمîم نا òôع ھلوق اززعم،كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو
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 ª¸سملا ندل نم ن`ت¶س ةدم هذL رîشلا jk مLرد 2700 اLردق ةيئارك ةموسÅ ھب دجو

 مدل نم يXوناق صيخرت òôع رفوتي ال ھنا امك ءارك ةدقع ةيا C`خألا اذÄ∫ ھط;رت الو،)...(

 مغرو حا;رألا تابجاو ةيدأتب موقيالو ةرازëpا jk لoÑا لالغتسا دصق ةصت´oا تاطلسلا

 اذÄ∫ جور9و ةاوشمو مالسلا ةرزجم اÄ∫ ة9راîشا ةحول عضي ھنإف ،ةصخر òôع هرفوت مدع

 تايمك صخي اميفو، ةمورفملا ةتفكلاو قناقنلا اذكو يمورلا كيدلاو ءارمëÑا موÂÑلا لoÑا

 عنمي ھنا ملع òôع ھناف تامارغوليك 10 ب ردقت ùûلاو ةزLاج تدجو ùûلا ةمورفملا مÂÑلا

 ھنا ملع òôع ھناف اذòô Lع ةوالع ھناف اذòô Lع ةوالع، اÄ#لاط لوصو لبق اCL`ضحت ھيلع

 كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب قناقن جاجد  ةفلتخم موëÑ  ج9ورت اضيأ ھيلع عنمي

 دصق لاملا ح;ر وL ديحولا ھفدL امن⁄و كلãÄسملا ةGÑو ةمالس ھمøÄ ال ھنا òôع افيضم،

 لالخ سالفا ھل عقو ھنو§ ھئانبأ تابلطتمو ھتابلطتم ديدسé اذكو ءاركلا تابجاو ةيدأت

 وا )...( ª¸سملا نم موÂÑلاب دوزت نا ھل قبسr مل ھنا اديفم، ةلمëpاب  موÂÑلا jk ھترجاتم

 مÂÑلا نم ةيمك ةيا ھنم ملسé ھنا ھل قبسr مل ھنا امك، ھترايس نßم òôع لحملل اÄ#لج

 ىطاعتي ھنا ملع òôع ھنو§ jk طقف رصحنت ھب ھتفرعم نا نم مغرلاب ھل ھماøÄا ب…س لîج9و

 دجاوت ب…س نأ اÑ̨وم، ةرازÂpل هرودب ىطاعتي يذلاو هاخا فرعr كلذك ھناو ةرازÂpل

 مدلا راثأ امأو رازجك ھتنîمل ارظن وL 250 سديسرم عون ھترايس لخادب ةدقملاو ن`كسلا

 òôع لمعèو ھلï¥مب اîخبطي ùûلاو ةزLاëpا ل§الا تابجول ھميدقت مكح;و ھنإف موÂÑلا ةحئارو

 تافلخم نم تس©ل اñÄاو مدلا راثا تيقب كلذل ةرايسلا نßم òôع اî™Äط لبق موÂÑلا لقن

 اî™Äط متي ةزLاج ل§الا تابجو مدقي ھناب فßCعr ھنا افيضم ، كلذ C`غ وا ة9رسلا ةحيبذلا

 ةمالسلا طرش òôع ھترايس رفوت نودو ةل9وط ةفاسمل ةرايسلا نßم òôع اîلقن مت9و لï¥ملاب

 يذلا صيخßCلا كلمي ال ھنا حرص يذلا )...( مãÄملل ايديîمت عامتسالا مت امك ةيÑ لا

 صخي اميف ھنا اديفم ةب9رضلل ةبس¶لاب نأشلا كلدكو ةرازÂpل لoÑا لغتسr ھبجومب

 ھناف مارغ وليك k 12∑اوحب ردقت ùûلاو ةزLاج تدجو ùûلا " ةتفكلا" مورفملا مÂÑلا تايمك

 اضيأ ملع òôع ھناف اذòô Lع ةوالع اÄ#لاط لوصو لبق اCL`ضحت ھيلع عنمي ھنا ملع òôع

 افيضم كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب ... قناقن جاجد ةفلتخم موëÑ ج9ورت ھيلع عنمي
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 ھناو موÂÑلا رضحي يذلا وL ھلغشم ناو ، عوبسألا jk مLرد 500 غلبم jk ةددحم اÄ≠ع

 نßم òôع مîل اÄ#لج وأ )...( ª¸سملا نم موÂÑلاب دوزت نا ھل قبسr مل افيضم، اLردصم لîجي

 ھل ھماøÄا ب…س لîج9و مÂÑلا نم ةيمك ةيا ھنم ملسé نا ھل قبسr مل ھنا امك، ھترايس

 ةنيفلا ن`ب ھب يقتل9و ةرازÂpل ىطاعتي ھنا ھملع jk طقف رصحنت ھل ھتفرعم ھنا نم مغرلاب

 ايديîمت عامتسالا مت امك، ةوادع ةيا امÄ≠يب س©لو نامثع يديسÅ ةيدلبلا ةرزopاب ىرخألاو

 4ôضألا ديع ذنمو ةرازëpا نãÄمي وLو 2000 ةنس ذنمو ھنا òôع حرص يذلاو )...( مãÄملل

 )...( ª¸سملل ھتيكلم دوعé يذلاو ھلخادب ھطبض مت يذلا لoÑاب لغتشr وLو 2018 ةنسل

 موÂÑلا ھيف نوجوي لoÑا اذL ناو مLرد 600 غلبم jk ردقت  ةيعوبسأ ةرجا  ı≈ªاقت9و

 يأ òôع رفوتي ال ھنا òôع افيضم ةمورفملا ةتفكلاو قناقنلا اذكو يمورلا كيدلاو ءارمëÑا

 ةب9رضلا ھتزوحب تس©ل ھنا امك موÂÑلا ج9ورت لجا نم لoÑا لالغتساب ھل حمسr صيخرت

 نا امك، ال ما ةصت´oا تاطلسلا فرط نم صيخرت òôع لصاح ھكلام نا§ نا ملعr الو

 ھب نوعي…ي يذلا نمثلا وL ة9راîشالا ةحوللا بناجب اقلعم دجو يذلا فور´ëا مëÑ عيب نمث

 صخي اميفو اîعاونأ عيمجب موÂÑلا نم ةمîم تايمك نوجوري ھنا امك، ن`كلãÄسملل مÂÑلا

 تامارغ وليك k 06∑اوحب ردقت ùûلاو لoÑاب ةزLاج تدجو ùûلا ةتفكلا مورفملا مÂÑلا تايمك

 ملعr ھناف اذòô Lع ةوالع اÄ#لاط اîلوصو لبق ةتفكلا C`ضحت بجي ال ھنا òôع ملعr ھناف

 اîعضوو دحاو ناlمب ... مئاÄ∫ ءاشحا جاجد  ةفلتخم موëÑ ج9ورت ھل قحي ال ھنا òôع كلذك

 jk ةددحم اÄ≠ع ھترجاو ةدودحم ىقبت لoÑا كلذب ھتمîم نا òôع ھلوق اززعم كßCشم دBCمب

 اLردصم لîجي ھناو موÂÑلا رضحي يذلا وL ھلغشم ناو، عوبسألا jk مLرد 500 غلبم

 اÄ#لج وأ )...( ª¸سملا نم موÂÑلاب دوزت نا ھل قبسr مل ھنا افيضم اÄ≠م اÄ#لجي ùûلا ةîجولاو

 لîج9و مÂÑلا نم ةيمك ةيا ھنم ملسé نا ھل قبسr مل ھنا امك، ھترايس نßم òôع لحملل

 ن`ب ھب يقتل9و  ةرازÂpل ىطاعتي ھنا ھملع jk طقف رصحنت ھتفرعم ناو، ھل ھماøÄا ب…س

 ةيا امÄ≠يب س©لو... رونب يديس ءاثالث ليلم طيت ت…س ةيعوبسألا قاوسألاب ىرخألاو ةنيفلا

 ةرازëpا ةفرح نãÄمي ھنأ حرص يذلا )...( مãÄملل ايديîمت عامتسالا مت امك، ةقادص وا ةوادع

 يذلا لoÑا رجأتسأف سالفإلل ضرعé دعÅ اميفو ةلمëpاب ھترجاتم تنا§و  1995 ةنس ذنم



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

278 

 ª¸سملا ندل نم ن`ت¶س ةدم هذL رîشلا jk مLرد 2700 اLردق ةيئارك ةموسÅ ھب دجو

 مدل نم يXوناق صيخرت òôع رفوتي ال ھنا امك ءارك ةدقع ةيا C`خألا اذÄ∫ ھط;رت الو،)...(

 مغرو حا;رألا تابجاو ةيدأتب موقيالو ةرازëpا jk لoÑا لالغتسا دصق ةصت´oا تاطلسلا

 اذÄ∫ جور9و ةاوشمو مالسلا ةرزجم اÄ∫ ة9راîشا ةحول عضي ھنإف ،ةصخر òôع هرفوت مدع

 تايمك صخي اميفو، ةمورفملا ةتفكلاو قناقنلا اذكو يمورلا كيدلاو ءارمëÑا موÂÑلا لoÑا

 عنمي ھنا ملع òôع ھناف تامارغوليك 10 ب ردقت ùûلاو ةزLاج تدجو ùûلا ةمورفملا مÂÑلا

 ھنا ملع òôع ھناف اذòô Lع ةوالع ھناف اذòô Lع ةوالع، اÄ#لاط لوصو لبق اCL`ضحت ھيلع

 كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب قناقن جاجد  ةفلتخم موëÑ  ج9ورت اضيأ ھيلع عنمي

 دصق لاملا ح;ر وL ديحولا ھفدL امن⁄و كلãÄسملا ةGÑو ةمالس ھمøÄ ال ھنا òôع افيضم،

 لالخ سالفا ھل عقو ھنو§ ھئانبأ تابلطتمو ھتابلطتم ديدسé اذكو ءاركلا تابجاو ةيدأت

 وا )...( ª¸سملا نم موÂÑلاب دوزت نا ھل قبسr مل ھنا اديفم، ةلمëpاب  موÂÑلا jk ھترجاتم

 مÂÑلا نم ةيمك ةيا ھنم ملسé ھنا ھل قبسr مل ھنا امك، ھترايس نßم òôع لحملل اÄ#لج

 ىطاعتي ھنا ملع òôع ھنو§ jk طقف رصحنت ھب ھتفرعم نا نم مغرلاب ھل ھماøÄا ب…س لîج9و

 دجاوت ب…س نأ اÑ̨وم، ةرازÂpل هرودب ىطاعتي يذلاو هاخا فرعr كلذك ھناو ةرازÂpل

 مدلا راثأ امأو رازجك ھتنîمل ارظن وL 250 سديسرم عون ھترايس لخادب ةدقملاو ن`كسلا

 òôع لمعèو ھلï¥مب اîخبطي ùûلاو ةزLاëpا ل§الا تابجول ھميدقت مكح;و ھنإف موÂÑلا ةحئارو

 تافلخم نم تس©ل اñÄاو مدلا راثا تيقب كلذل ةرايسلا نßم òôع اî™Äط لبق موÂÑلا لقن

 اî™Äط متي ةزLاج ل§الا تابجو مدقي ھناب فßCعr ھنا افيضم ، كلذ C`غ وا ة9رسلا ةحيبذلا

 ةمالسلا طرش òôع ھترايس رفوت نودو ةل9وط ةفاسمل ةرايسلا نßم òôع اîلقن مت9و لï¥ملاب

 يذلا صيخßCلا كلمي ال ھنا حرص يذلا )...( مãÄملل ايديîمت عامتسالا مت امك ةيÑ لا

 صخي اميف ھنا اديفم ةب9رضلل ةبس¶لاب نأشلا كلدكو ةرازÂpل لoÑا لغتسr ھبجومب

 ھناف مارغ وليك k 12∑اوحب ردقت ùûلاو ةزLاج تدجو ùûلا " ةتفكلا" مورفملا مÂÑلا تايمك

 اضيأ ملع òôع ھناف اذòô Lع ةوالع اÄ#لاط لوصو لبق اCL`ضحت ھيلع عنمي ھنا ملع òôع

 افيضم كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب ... قناقن جاجد ةفلتخم موëÑ ج9ورت ھيلع عنمي
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 دوجو مدع ،ة9رظنلا ةسارëÑا ةدم ماßCحا مدع اÄ≠يب نم تاقور´ëا نم ةعومجم ھتباش دق

 مدع ،يديîمتلا ثحبلا تاءارجإ لالخ ةماعلا ةباينلاو ةيئاضقلا ةطباضلا ن`ب لاصتا يأ

 لثم jk نوناقلا كلذ بجوتسr امك اÄ™لع ةBCخ ءارجإل موÂÑلا نم تانيع دخأ ديفي ام دوجو

Lا هذëpنإ ،مئارßïعإعاßCملا نم تافاãÄاميف قرخ ،يونعملا طغضلا و هاركإلا تحت ن`م 

 ن`سمتلم ،يlلملا كردلا رصانع لبق نم كوسمملا تاح9رصتلا ßCفد òôع عيقوتلا صخي

 ةباينلا ةعÅاتم نالطبب قلعتي يXاثلا عفدلاو ،ةيئاضقلا ةطباضلا رضحمب ءاج ام داعبóسا

 الضف مÄ≠م لlل ة;وس¶ملا لاعفألاب ن`عÅاتملا ةîجاوم متت مل ھنأ ساسأ òôع ن`مãÄملل ةماعلا

 وLو ةيسXرفلا ةغللاب اررحم ءاج ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم زجنملا ةنياعملا رضحم نأ òôع

 ةعÅاتم ةيضقلا ةشقانم لالخ فاضأ كلملا ليكو ديسلا نوlل اذكو ،نوناقلا فلاخي ام

 ليكو ديسلا ةملlلا لوانت ةيلlشلا عوفدلا هذL ساسأ òôعو ،ن`مãÄملا òôع اîضرع نود

 ةشقانم ةلصاومو اLدر سمتلا  ةراثملا تاعوفدلا òôع ھبيقعé دعÁو يذلا كلملل ماعلا

 تررق اÄ™لع كلملل ماعلا ليكولا ديسلا بيقعé و ةيلlشلا عوفدلا هذL ءوض òôعو ،ةيضقلا

 ن`مãÄملا راعشإ دعÁو ةيضقلا ةشقانم ةلصاومو رLوÂpل اÄ™ف ثبلا مض ةمكoÑا ھعم

 لوانتو ،ھيلإ بسX ام صوصخب راlنإلاب-دارفنإ òôع -مÄ≠م ل§ باجأ  ،ة;وس¶ملا لاعفألاب

 عåاقولا زجوم اîلالخ نم درس ùûلا ھتعفارم دعÁو ةملlلا كلملل ماعلا ليكولا ديسلا اîلالخ

 دييأت سمتلإ مãÄنادإ تابثإ لئاسول ھضرع و ن`مãÄملا لبق نم ةبكترملا لاعفألا ةروطخ اذكو

 ن`مãÄملا عافدل ةملlلا تيطعأو ،ة;وقعو ةنادإ نم ھب Û≈ªق ام عيمج jk فنأتسملا مكëÑا

 ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم نأ سداسلاو سما´ëا ن`مãÄملا نع lkاملا ذاتسألا اîلالخ ˇ̨وأ

 ùûلا مئارëpا نأ ساسأ òôع لطاب رضحم وL ةعÅاتملا jk ةماعلا ةباينلا ھيلع تدنóسإ يذلا

 اîلاسر⁄و تانيع دخأ Û≈ûتقت ùûلاو ةصاخ صوصن اîمكحت ھ9رزاؤم اîلجأ نم عÁوت

 الوأ ةبكترملا لاعفألا عم  ةنراقملاب ادج ايساق نا§ فنأتسملا مكëÑا نأ òôع الضف ،BCتخملل

 ةيس…ëÑا ة;وقعلاو بسانóت ال اîلجأ نم عÅاتملا لاعفألا نوlل ايناثو ررضتم يأ دوجو  مدعل

 نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ اسمتلم امÄ™لع اÄ∫ موoÑlا

 ةملlلا لوانت امك ، فيفختلا فورظ ª≈÷قأب امîعيتمتب ايطايتح⁄و ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج
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 نßم òôع ةيكيóسالب سايكأ jk ةفوفلم " ةîBCلا" ماظع نودب موëÑ ھل بلجي )...( ª¸سملا نا

 ناو ن`كلãÄسملا ةÑ ب رضمو نوناقلل فلاخم اذL نا ھملع مغر 205 وجوب عون نم ةرايس

Lديحولا ھم Lھتراجت عيسوتو ھتابلطتم ةيبلتو لاملا عمج و . 

 مÄ≠م ل§ دكأ ھيلا بوس¶ملا لوح كلملا ليكو ديسلا لبق نم ن`مãÄملا قاطنóسا دنعو

 .ةيديîمتلا ھتاح9رصت

 

*jk ةيئادتبالا ةلحرملا     

 ةدعÅ تجردأ ùûلاو هالعأ ةيئادتبالا ةمكoÑا òôع ةيضقلا تليحا هالعأ تايطعملا òôع ءانب

 راثاو ،م9ãÄوL نم دكأتلا متو مîعافدب ن9رزاؤم لاقتعا ةلاح jk نومãÄملا اîل رضحا تاسلج

 ةشقانم تمتو رLوÂpل ةمكoÑا اãÄمض ùûلاو ةيلlشلا عوفدلا نم ةعومجم مîعافد اîلالخ

 ةملlلا اîلالخ لوانتو ھيلا بسX ام مÄ≠م ل§ ركنأ اîلالخ نم ùûلاو ن`مãÄملا عم ةيضقلا

 ةعÅاتملا لوصف قفو ن`مãÄملا ةنادإب ح9رصتلا سمتلا ھتعفارم دعÁو يذلا كلملا ليكو ديسلا

 درس دعÁو ن`مãÄملا عافد اîلالخ ةملlلا لوانتو ،اLاصقأ jk ةيس…ح ة;وقعÅ مÄ™لع مكëÑا عم

 هرزاؤم  ةءاBCب ح9رصتلا مÄ≠م ل§ سمتلا ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا زجومل مÄ≠م ل§

 فورظ ª≈÷قأب امÄ≠م ل§ عيتمتب ايطايتحا)...(و )...( ن`مãÄملا ækافد نم ل§ افيضم،

 ،)...( مãÄملل بسX اميفو )ر.ح( قح jk ةقايسلاو ن`بلا Ëûلعلا ركسلل ةبس¶لاب فيفختلا

 ةسلëp لمأتلل ةيضقلا زep مت دارفنا òôع ل§ اوملlت نم رخأ نومãÄملا نا§ نا دعÁو

10/12/2018. 

 ھيف نوعطملاو هالعأ ھقوطنم ô∑إ راشملا اîمكح ةيئادتبالا ةمكoÑا تردصأ كلذ òôع ءان;و

 .مîعافدو ن`مãÄملاو ةماعلا ةباينلا فرط نم فان˜تسالاب

  :ةيفان˜تسالا ةلحرملا ايناث

 jk نومãÄملا اîل رضحأ تاسلج ةدعÅ ةمكoÑا هذL مامأ ديدج نم ةيضقلا تضرع ثيح

 عوفدلا نم ةعومجم مîعافد راثأ ،م9ãÄوL نم دكأتلا دعÁو مîعافدب ن9رزاؤم لاقتعا ةلاح

– ھب قفرملا ةنياعملا رضحم  اذكو– ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم نو§ jk ةلثمتملاو ةيلlشلا
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 دوجو مدع ،ة9رظنلا ةسارëÑا ةدم ماßCحا مدع اÄ≠يب نم تاقور´ëا نم ةعومجم ھتباش دق

 مدع ،يديîمتلا ثحبلا تاءارجإ لالخ ةماعلا ةباينلاو ةيئاضقلا ةطباضلا ن`ب لاصتا يأ

 لثم jk نوناقلا كلذ بجوتسr امك اÄ™لع ةBCخ ءارجإل موÂÑلا نم تانيع دخأ ديفي ام دوجو

Lا هذëpنإ ،مئارßïعإعاßCملا نم تافاãÄاميف قرخ ،يونعملا طغضلا و هاركإلا تحت ن`م 

 ن`سمتلم ،يlلملا كردلا رصانع لبق نم كوسمملا تاح9رصتلا ßCفد òôع عيقوتلا صخي

 ةباينلا ةعÅاتم نالطبب قلعتي يXاثلا عفدلاو ،ةيئاضقلا ةطباضلا رضحمب ءاج ام داعبóسا

 الضف مÄ≠م لlل ة;وس¶ملا لاعفألاب ن`عÅاتملا ةîجاوم متت مل ھنأ ساسأ òôع ن`مãÄملل ةماعلا

 وLو ةيسXرفلا ةغللاب اررحم ءاج ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم زجنملا ةنياعملا رضحم نأ òôع

 ةعÅاتم ةيضقلا ةشقانم لالخ فاضأ كلملا ليكو ديسلا نوlل اذكو ،نوناقلا فلاخي ام

 ليكو ديسلا ةملlلا لوانت ةيلlشلا عوفدلا هذL ساسأ òôعو ،ن`مãÄملا òôع اîضرع نود

 ةشقانم ةلصاومو اLدر سمتلا  ةراثملا تاعوفدلا òôع ھبيقعé دعÁو يذلا كلملل ماعلا

 تررق اÄ™لع كلملل ماعلا ليكولا ديسلا بيقعé و ةيلlشلا عوفدلا هذL ءوض òôعو ،ةيضقلا

 ن`مãÄملا راعشإ دعÁو ةيضقلا ةشقانم ةلصاومو رLوÂpل اÄ™ف ثبلا مض ةمكoÑا ھعم

 لوانتو ،ھيلإ بسX ام صوصخب راlنإلاب-دارفنإ òôع -مÄ≠م ل§ باجأ  ،ة;وس¶ملا لاعفألاب

 عåاقولا زجوم اîلالخ نم درس ùûلا ھتعفارم دعÁو ةملlلا كلملل ماعلا ليكولا ديسلا اîلالخ

 دييأت سمتلإ مãÄنادإ تابثإ لئاسول ھضرع و ن`مãÄملا لبق نم ةبكترملا لاعفألا ةروطخ اذكو

 ن`مãÄملا عافدل ةملlلا تيطعأو ،ة;وقعو ةنادإ نم ھب Û≈ªق ام عيمج jk فنأتسملا مكëÑا

 ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم نأ سداسلاو سما´ëا ن`مãÄملا نع lkاملا ذاتسألا اîلالخ ˇ̨وأ

 ùûلا مئارëpا نأ ساسأ òôع لطاب رضحم وL ةعÅاتملا jk ةماعلا ةباينلا ھيلع تدنóسإ يذلا

 اîلاسر⁄و تانيع دخأ Û≈ûتقت ùûلاو ةصاخ صوصن اîمكحت ھ9رزاؤم اîلجأ نم عÁوت

 الوأ ةبكترملا لاعفألا عم  ةنراقملاب ادج ايساق نا§ فنأتسملا مكëÑا نأ òôع الضف ،BCتخملل

 ةيس…ëÑا ة;وقعلاو بسانóت ال اîلجأ نم عÅاتملا لاعفألا نوlل ايناثو ررضتم يأ دوجو  مدعل

 نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ اسمتلم امÄ™لع اÄ∫ موoÑlا

 ةملlلا لوانت امك ، فيفختلا فورظ ª≈÷قأب امîعيتمتب ايطايتح⁄و ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج
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 نم وL ھلغشم نأو ةرازëpا لحمب لماع درجم هرزاؤم نو§ اîلالخ نم ˇ̨وأ ùûلا ھعافد

 زep وأ طبض متي ملو ھيلإ بوس¶م وL امب ةقالع ةيأ ھل تس©ل هرزاؤم نأو ،موÂÑلا Ëûتقي

 مكëÑا ءاغلإ ھنإف راlنإللو تابثإلا مادعXال ارظنو ھنأو لoÑاب وا  ھتزوحب ةدساف موëÑ يأ

 ايطايتحاو نوناقلا ةدئافل ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا

 دعÁو ثلاثلاو لوألا ن`مãÄملا نع نومضم ذاتسألا ةملlلا لوانتو ،كشلا ةدئافل ةءاBCلا

Åاقولا زجومل ھطسåلا ھعافد ھجوأل ھضرعو عùû لالخ نم دكأîشلا ھتاعوفد اlاسمتلم ةيل 

 ايطايتحاو ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق  اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ

 C`خأت متو ،لاقتعالا نLر اLاضق ùûلا ةدملاب ءافتكالاو فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب

 لاقتعا ةلاح jk نومãÄملا اîل رضحأ ùûلاو 17/06/2019 ةسلëp ةعفارملا مامتإل فلملا

 زجومل ھطسÅ دعÁو ثلاثلا مãÄملا نع لامك فسوي ذاتسألا ةملlلا لوانتو مîعافدب ن9رزاؤم

 نأو تابثإ ةليسو ةيأ نم لاخ فلملا نو§ اîلالخ نم دافأ ùûلا ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا

 رضحم تزجنأ ùûلا ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم مãÄنياعم تمتو امLزep مت ن`تللا ن`ترقبلا

 مل ھنأو امîلlشو امîفاصوأ ديدحتب تماق امن⁄و ن`تض9رم امñÄو§ رشé ملو امÄ™لع ةنياعم

 ھيلإ ةراشإلا مت ام نأ امك ،ن`تض9رم امñÄو§ ô∑إ يزعr ال امøÄافو ناو ،امÄ™لع ةنياعم ةيأ رجت

 نأو لبطسإلاب نا§ يذلا تيملا بلlلا òôع ةBCخ ةيأ ءارجإ متت ملف ،بالكلا موëÑ صوصخب

Lل ديفت روص كانîلا اذlصوصخب ةيئاضقلا ةطباضلا ھب تلدأ امل امامت ةفلاخم بل Lاذ 

 هراlنإ مامأو ھيلإ بسX ام صوصخب هرزاؤم ةنادإ ت…ثي ام كانL س©ل ھنأ ماد امو ،نأشلا

 مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ سمتلي ھنإف س…لتلا ةلاح مادعXاو

 فلملا C`خأت متو ،فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب ايطايتحاو ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج نم

 ن9رزاؤم لاقتعا ةلاح jk نومãÄملا اîل رضحأ ùûلاو 19/06/2019 ةسلëp ةعفارملا مامتإل

 ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا زجومل ھطسÅ دعÁو يXابطقلا ذاتسألا ةملlلا لوانتو مîعافدب

 اساسأ ن`ترقبلا لقنب ماق لعفلاب ھنأو لامح درجم هرزاؤم نو§ اîلالخ نم دافأ ùûلا

 ملو ن`ترقبلل ةيÑ لا ةيعضولاب ملع òôع نكي مل ھنأ و لوألا مãÄملا ةدئافل ھتءاBCب ح9رصتلا

 ةدئافل ھتءاBCب ح9رصتلا اساسأ امسóلم رخأ ءû≈\ل مأ حبذلل لL امCL`صم ةفرعم نكي
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 ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا زجومل هدرس دعÁو ثلاثلا مãÄملا نع نسëÑا يéرغلا ذاتسألا

 لئاسو ددحي ملو ايفا§ اليلعé اللعم نكي مل فنأتسملا مكëÑا نو§ اîلالخ نم دافأ ùûلا

 اذكو ،س…لتلا ةلاح مادعXاو تابثإلا مادعXاو راlنإ دوجو نم مغرلاب ھ9رزاؤم ةنادإ تابثإ

 ماßCحإ مدعل ن`لطاب ھب قفرملا ةنياعملا رضحم اذكو ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم نوlل

 ن`مãÄملا قاطنóسا رضحم نأ òôع الضف اîعابتإ بجاولا ةيلlشلا ةينوناقلا تاءارجإلا

 ھعم ن`عتي ام وLو تاقور´ëا نم ةعومجم ھتباش دق ةماعلا ةباينلا لبق نم  زجنملا

 ديدج نم مكëÑا و ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ اسمتلم ،هداعبóسإ

 مامتإل فلملا C`خأت دعÁو ،فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب ايطايتحإ و هرزاؤم ةءاBCب

 òôع ةزجنم ةBCخ ر9رقتب كلملل ماعلا ليكو ديسلا ô∑دأ 08/04/2019 ةسلج;و ةعفارملا

 ةلîم سمتلا يذلا ن`مãÄملا عافدل اÄ≠م ة´Xfl تملس هالعأ لبطسإلاب اLزep مت ùûلا ةداملا

 سورمن ذاتسألا ةافوب ةمكoÑا هذL تلصوت 15/04/2019 ةسلج;و  ،بيقعتلاو عالطإلل

 حرصو كلذب ن`مãÄملا راعشإ متو سداسلاو سما´ëاو عÅارلا ن`مãÄملا نم ل§ رزاؤي نا§ يذلا

 ذاتسألا ةملlلا لوانت 10/06/2019 ةسلج;و ،مLرزاؤي نيذلا ن`ماoÑا k˝ابب يفتكي ھنأ مÄ≠م

 نو§ اîلالخ نم ˇ̨وأ ùûلا عافد ھجوأل ھضرع دعÁو  عÅاسلاو سداسلا ن`مãÄملا نع شرعلا

 وأ ةراض موëÑ ھيأ امÄ"دل ز6pت مل ھنأو موÂÑلا عي…ب ناموقي ن9رازج درجم امL ھ9رزاؤم

 نأو اLردصم نوملعr الو ن`مãÄملا دحأ دنع نم اÄ∫ نودوßïي موÂÑلا ھتاL نأو ةدساف

 ùûلا "û¸يم" ةدام صوصخب امأ ،ةë´BCا òôع اãÄلاحأو ةدام يأ ز6pت مل ةيئاضقلا ةطباضلا

 داوملا ةيبلاغ jk نوlتت ةداملا هذL مويدوص ةدام نم نوlتت ةدام Iûف ةë´BCا اÄ™لع ت9رجأ

 قح jk ترطس ùûلا ةعÅاتملا لوصف صوصخب امأ ، يåاذغ لمكم اñÄأ مكحب ةيئاذغلا

 اÄ™لع لاحت ةمكoÑا نأو نيC`خألا نيذîل ة;وس¶ملا لاعفألاب اîل ةقالع ال Iûف ھ9رزاؤم

 عم عåاقولا كلتل يXوناقلا فصولا òôع ثحبلا ةمكoÑا òôع ھنأو تاعÅاتملا س©لو عåاقولا

 ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ اسمتلم تافلاخم وL اîلج نأ ملعلا

 لوانتو ،فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب ايطايتحاو هرزاؤم ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو

  ھجوأ ضرع قباسلا عافدلا تاعفارمل هديكأت دعÁو عÅارلا مãÄملا نع شاوëÑا ذاتسألا ةملlلا
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 نم وL ھلغشم نأو ةرازëpا لحمب لماع درجم هرزاؤم نو§ اîلالخ نم ˇ̨وأ ùûلا ھعافد

 زep وأ طبض متي ملو ھيلإ بوس¶م وL امب ةقالع ةيأ ھل تس©ل هرزاؤم نأو ،موÂÑلا Ëûتقي

 مكëÑا ءاغلإ ھنإف راlنإللو تابثإلا مادعXال ارظنو ھنأو لoÑاب وا  ھتزوحب ةدساف موëÑ يأ

 ايطايتحاو نوناقلا ةدئافل ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا

 دعÁو ثلاثلاو لوألا ن`مãÄملا نع نومضم ذاتسألا ةملlلا لوانتو ،كشلا ةدئافل ةءاBCلا

Åاقولا زجومل ھطسåلا ھعافد ھجوأل ھضرعو عùû لالخ نم دكأîشلا ھتاعوفد اlاسمتلم ةيل 

 ايطايتحاو ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق  اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ

 C`خأت متو ،لاقتعالا نLر اLاضق ùûلا ةدملاب ءافتكالاو فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب

 لاقتعا ةلاح jk نومãÄملا اîل رضحأ ùûلاو 17/06/2019 ةسلëp ةعفارملا مامتإل فلملا

 زجومل ھطسÅ دعÁو ثلاثلا مãÄملا نع لامك فسوي ذاتسألا ةملlلا لوانتو مîعافدب ن9رزاؤم

 نأو تابثإ ةليسو ةيأ نم لاخ فلملا نو§ اîلالخ نم دافأ ùûلا ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا

 رضحم تزجنأ ùûلا ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم مãÄنياعم تمتو امLزep مت ن`تللا ن`ترقبلا

 مل ھنأو امîلlشو امîفاصوأ ديدحتب تماق امن⁄و ن`تض9رم امñÄو§ رشé ملو امÄ™لع ةنياعم

 ھيلإ ةراشإلا مت ام نأ امك ،ن`تض9رم امñÄو§ ô∑إ يزعr ال امøÄافو ناو ،امÄ™لع ةنياعم ةيأ رجت

 نأو لبطسإلاب نا§ يذلا تيملا بلlلا òôع ةBCخ ةيأ ءارجإ متت ملف ،بالكلا موëÑ صوصخب

Lل ديفت روص كانîلا اذlصوصخب ةيئاضقلا ةطباضلا ھب تلدأ امل امامت ةفلاخم بل Lاذ 

 هراlنإ مامأو ھيلإ بسX ام صوصخب هرزاؤم ةنادإ ت…ثي ام كانL س©ل ھنأ ماد امو ،نأشلا

 مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا ءاغلإ سمتلي ھنإف س…لتلا ةلاح مادعXاو

 فلملا C`خأت متو ،فيفختلا فورظ ª≈÷قأب ھعيتمتب ايطايتحاو ھ9رزاؤم ةءاBCب ديدج نم

 ن9رزاؤم لاقتعا ةلاح jk نومãÄملا اîل رضحأ ùûلاو 19/06/2019 ةسلëp ةعفارملا مامتإل

 ھعافد ھجوأل ھضرعو عåاقولا زجومل ھطسÅ دعÁو يXابطقلا ذاتسألا ةملlلا لوانتو مîعافدب

 اساسأ ن`ترقبلا لقنب ماق لعفلاب ھنأو لامح درجم هرزاؤم نو§ اîلالخ نم دافأ ùûلا

 ملو ن`ترقبلل ةيÑ لا ةيعضولاب ملع òôع نكي مل ھنأ و لوألا مãÄملا ةدئافل ھتءاBCب ح9رصتلا

 ةدئافل ھتءاBCب ح9رصتلا اساسأ امسóلم رخأ ءû≈\ل مأ حبذلل لL امCL`صم ةفرعم نكي
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 اذكو ةيئاضقلا ةطباضلا يرضحم ةصاخ فلملا قئاثو لالخ نم ةمكحملل ن`بت ثيحو

 :òkي ام قاطنóسالا رضحم

 :ةjرظنلا ةسارhAا ةدمب قلعتملا عفدلا صوصخب

 ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةفا§ òôع ةمكoÑا عالطا;و ھنأ ثيح

 ةقلعتملا تانامضلاو ةينوناقلا طباوضلا تمßCحا اñÄأ اîل ن`بت نومãÄملا اîل عضخ ùûلا

 ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 80 ةداملا تايضتقمل اقبط ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولاب

 ækاودب ن`مãÄملا راعشإ;و ،ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولل يXوناقلا لجألا ماßCحاب كلذو

 ة9رظنلا ةسارëÑا نLر مîعضو ةßCف ديدمتل ةماعلا ةباينلا نذإ òôع لوصëÑاو مîلاقتعا

 بذ BCع راثملا عفدلا ھعم ىقبي امم ،ءارجإلا اذÄ∫ مøÄالئاع راعش⁄و مÄ™ماحمب مîلاصتا قحو

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ

 

 تاقورخ نم ھباش امل ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم داعب¥ساب قلعتملا عفدلا صوصخب

 :ةيلfش

 ثحبلا تبكاو ùûلا ةيلlشلاو ة9رطسملا تاءارجإلا فلتخم ô∑إ ةمكoÑا عوجر;و ثيح

 ميدقتو اLديدمتو ة9رظنلا ةسارëÑا نLر عضوو ش©تفتو لاقتناو فاقيإ نم يديîمتلا

 ةبلطتملا ة9رطسملا تاءارجإلل قرخ يأ دوجو اîل ت…ثي مل ھنغف ةماعلا ةباينلا مامأ ن`مãÄملا

 يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبت امم ةيئانëpا ةرطسملا نوناق تايضتقمل ادانóسا انوناق

 .هدر ن`عéو يXوناق ساسأ

 

 :قاطن¥سا رضحم داعب¥ساو ةعDاتملا نالطبب قلعتملا عفدلا صوصخب

 òôع تدنóسا دق ةعÅاتملا نأ ساسأ òôع هالعأ ھعفد jk دنóسا ن`مãÄملا عافد نأ ثيح

   .لطاب وîف لطاب òôع Ëûب ام نأو الطاب دعr يذلا ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم

 ھنأو يXوناق قرخ يأ ھبشr مل ةيئاضقلا ةطباضلا رضحمف هالعأ ھيلإ C`شأ امل اقفوو ثيحو

 قثو9و ةمئاق ھتيep ىقبت k∑اتلا;و انوناق ةبلطتملا ةيلlشلا طورشلا عيمج jôوتسا دق
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 اîعوضخ نم دكأتلاو اãÄمالس طورش ماßCحا نود ةيح تاناويح لقن لجأ نم نوناقلا

 حبذلا زكارم ô∑إ لخدت مل ةيناويح داوم ضرعو ج9ورت jk ةكراشملاو ةيÑ لا ةبقارملل

 فيفختلا فورظ عسوأب ھعيتمتو كشلا ةدئافل ايطايتحاو ةدوëpا ةمالس دعاوقل ةعضا´ëا

 ماعلا ليكولا ديسلا بيقعé راطإ jkو ،ھتلاح jk ةقايسلاو ن`بلا Ëûلعلا ركسلا لجأ نم

 راطإ jk يéرغلا ذاتسألا ةملlلا لوانتو ،ةقباسلا ھتعفارم دمأ ،عافدلا تاعفارم òôع كلملل

 ھتعفارم زجومل ديدج نم ھضرع دعÁو "û¸يم" ةدام òôع ةزجنملا ةë´BCا òôع بيقعتلا

 ةعونمم تس©ل اñÄ⁄و ةماس ةدامب تس©ل k® ةë´BCا اÄ™لع ةارopا ةداملا نو§ ˇ̨وأ ةقباسلا

 ùûلا ةعÅاتملا نو§ اÑ̨وم كلãÄسملل اÄî™جوتب ماق دق هرزاؤم نو§ ديفي ام فلملاب س©ل ھنأو

 ءاغلإ اسمتلم لطاب رضحم ساسأ òôع ت©نب اñÄوlل ةلطاب ةعÅاتم k® هرزاؤم قح jk ترطس

 يذلا ءû≈\لا ،هرزاؤم ةءاBCب ديدج نم مكëÑاو ةنادإ نم ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا

 اوملlت نم رخآ نومãÄملا نا§ نأ دعÁو ،ةë´BCا òôع بيقعتلا راطإ jk نومضم ذاتسألا هدكأ

 .26/06/2019 ةسلëp ةلوادملل ةيضقلا زep مت دارفنا òôع ل§

 

 

 :ليلعتلا

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دعÁو

 .مîعافدو ن`مãÄملاو ةماعلا ةباينلا فرط نم يåادتبالا مكëÑا فنؤتسا ثيح

 لخادو انوناق بلطتملا لlشلا قفو تمدق دق تافان˜تسالا نأ ثيح :لfشلا ثيح نم

 .الكش ةلوبقم Iûف يXوناقلا لجألا

 

 :ةيلfشلا عوفدلا صوصخب

 .هالعأ اÄ™لإ راشملا k®و ةيلlشلا عوفدلا نم ةعومجم ن`مãÄملا عافد راثأ ثيح
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 اذكو ةيئاضقلا ةطباضلا يرضحم ةصاخ فلملا قئاثو لالخ نم ةمكحملل ن`بت ثيحو

 :òkي ام قاطنóسالا رضحم

 :ةjرظنلا ةسارhAا ةدمب قلعتملا عفدلا صوصخب

 ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةفا§ òôع ةمكoÑا عالطا;و ھنأ ثيح

 ةقلعتملا تانامضلاو ةينوناقلا طباوضلا تمßCحا اñÄأ اîل ن`بت نومãÄملا اîل عضخ ùûلا

 ،ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 80 ةداملا تايضتقمل اقبط ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولاب

 ækاودب ن`مãÄملا راعشإ;و ،ة9رظنلا ةسارëÑا تحت عضولل يXوناقلا لجألا ماßCحاب كلذو

 ة9رظنلا ةسارëÑا نLر مîعضو ةßCف ديدمتل ةماعلا ةباينلا نذإ òôع لوصëÑاو مîلاقتعا

 بذ BCع راثملا عفدلا ھعم ىقبي امم ،ءارجإلا اذÄ∫ مøÄالئاع راعش⁄و مÄ™ماحمب مîلاصتا قحو

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ

 

 تاقورخ نم ھباش امل ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم داعب¥ساب قلعتملا عفدلا صوصخب

 :ةيلfش

 ثحبلا تبكاو ùûلا ةيلlشلاو ة9رطسملا تاءارجإلا فلتخم ô∑إ ةمكoÑا عوجر;و ثيح

 ميدقتو اLديدمتو ة9رظنلا ةسارëÑا نLر عضوو ش©تفتو لاقتناو فاقيإ نم يديîمتلا

 ةبلطتملا ة9رطسملا تاءارجإلل قرخ يأ دوجو اîل ت…ثي مل ھنغف ةماعلا ةباينلا مامأ ن`مãÄملا

 يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبت امم ةيئانëpا ةرطسملا نوناق تايضتقمل ادانóسا انوناق

 .هدر ن`عéو يXوناق ساسأ

 

 :قاطن¥سا رضحم داعب¥ساو ةعDاتملا نالطبب قلعتملا عفدلا صوصخب

 òôع تدنóسا دق ةعÅاتملا نأ ساسأ òôع هالعأ ھعفد jk دنóسا ن`مãÄملا عافد نأ ثيح

   .لطاب وîف لطاب òôع Ëûب ام نأو الطاب دعr يذلا ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم

 ھنأو يXوناق قرخ يأ ھبشr مل ةيئاضقلا ةطباضلا رضحمف هالعأ ھيلإ C`شأ امل اقفوو ثيحو

 قثو9و ةمئاق ھتيep ىقبت k∑اتلا;و انوناق ةبلطتملا ةيلlشلا طورشلا عيمج jôوتسا دق
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 مصبأ دق ن`مãÄملا نو§ òôع ةيئاضقلا ةطباضلا لبق نم ھيلع داîشإلا مت ام ىقبي k∑اتلا;و

 ھنمضمب قثو9و ةيóƒ≈û epكي داîشإ وL ،ھيدل كوسمملا تاح9رصتلا ßCفد òôع مÄ≠م ل§

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبي k∑اتلا;و

 

 :ةنياعملا رضحم نالطبب قلعتملا عفدلا صوصخب

 لبق نم زجنملا ةنياعملا رضحم نو§ ساسأ òôع هالعأ ھعفد jk دنسا ن`مãÄملا عافد نأ ثيح

 ةيسXرفلا ةغللاب ررحم رضحم وL ن`تزوo_pا ن`ترقبلا òôع اøÄرجأ ùûلاو ة9رطيبلا ةب©بطلا

 .نوناقلل فلاخم وîف كلذ ساسأ òôعو

 نم ةليسو دعÅ هالعأ ةنياعملا رضحم نأ ساسأ òôع الوأ ھيلع دودرم هالعأ عفدلا نأ ثيحو

 رضحم نأ ايناث ،òkكش عفدك س©لو عوضوملا jk ھتراثإ بحي ھساسأ òôعو ،تابثإلا لئاسو

 k∑اتلا;و ةي;رعلا ةغللاب ةررحم نوlت نأ òôع نوناقلا اÄ#جوتسا ùûلا قئاثولا نم س©ل ةنياعملا

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبي

 ام وLو يXوناق ساسأ يذ C`غ اñÄأ ةمكحملل ن`بت دقف ةراثملا عوفدلا k˝اب نأ ثيحو

rدر ھعم بجوتسLا. 

 ةيئادتبالا ةمكoÑا òôع ليحأو هالعأ رطس ام قفو نومãÄملا عÁوت ثيح :عوضوملا ثيح نم

 .فان˜تسالاب نعطلا عوضوم مكëÑا مîقح jk تردصأ ùûلا ءاضيبلاب ة9رجزلا

 ھيلإ بوس¶ملا لوح مÄ≠م ل§ باجأ ةمكoÑا هذL لبق نم ن`مãÄملل عامتسالا دنع ثيحو

 .راlنإلاب

 دنعو ھنأ ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم اصوصخ فلملا تايطعم نم تباثلا نأ ثيحو

 لحم يأ òôع رفوتي ال ھنأو هدلاول افلخ ةرازÂpل ىطاعé ھنأ )...( مãÄملل يديîمتلا عامتسالا

 سخب نمثب تال9زîلاو تانسملا تارقبلا Ëûتق9و ةيعوبسألا قاوسألا ô∑إ ھجوتي امن⁄و ةرازÂpل

 ن`كلãÄسملا ةGÑ ةاعارم نودو ةيÑ لا ةمالسلا طورش ةاعارم نود ارس اîحبذب موق9و

 نم ھنأ فاضأو ،ةيصوص´ëا ھترايس لغتسèو ءاضيبلاب ن9رازëpا ô∑إ اîموëÑ عي…ب موقي امك

 اîصحف متي مل ùûلاو ةيÑ لا ةبقارملل ةعضا´ëا C`غلا موëÑاب مLدوزي نيذلا ن9رازëpا ن`ب
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 ةعÅاتملا ىقبت ھساسأ òôعو ،ھيف ءاج ام سكع ت…ثي مل ام ھنمضمب ت…ثي مل ام ھنمضمب

 هذL لالخ مîقاطنóسا مت دق ھنأو ةصاخ ،قرخ يأب ة;وشم C`غ ن`مãÄملا قح jk ةرطسملا

 مLراعشإ مت امك مÄ≠م دحاو ل§ ô∑إ ة;وس¶ملا لاعفألاب مLراعشإ متو نوناقلل اقفو ةلحرملا

 دكأ مÄ≠م ل§ نأو ةصاخ انوناق بلطتملا قفو مãÄعÅاتم تمتو ماحمب ةناعتسالا jk مîقحب

 ةشقانم ءانثأو ةماعلا ةباينلا نو§ قلعتملا عفدلا صوصخب امأ ،ةيديîمتلا ھتاح9رصت

 تمتو ن`مãÄملا òôع اîضرع دق ھنأ ةمكحملل ن`بت دقف ةديدج ةعÅاتم تفاضأ ةيضقلا

 C`غ ةعÅاتملا نالطب صوصخب راثملا ن`عفدلا ھعم ىقبي k∑اتلا;و مîعافد لبق نم اãÄشقانم

 .اLدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ

 

 هاركإلاو طغضلا تحت تناú نLمåçملا تاحjرصت نوكب قلعتملا عفدلا صوصخب

 :يونعملا

 س©ل ھنأ اîل ن`بت ن`مãÄملا عامتسا رضاoÑ ةمكoÑا صحفت لالخ نم تباثلا نأ ثيح

Lمتلا ثحبلا ةلحرم لالخ سروم دق هاركإ وأ طغض يأ كانîلالخ ھنأو اصوصخ يدي 

 ةعزانم ةيأ ÚCت مل ةيئاضق ةîج دعr يذلاو كلملا ليكو ديسلا لبق نم مîقاطنóسا ةلحرم

jk Lم ل§ نأ لب نأشلا اذãÄمتلا ھتاح9رصت دكأ مîلاو ةيديùû ديسلا لبق نم ھيلع تضرع 

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبي امم كلملا ليكو

 

 ةرطسملا نوناق نم 24 لصفلا تايضتقم قرخب قلعتملا قرخب قلعتملا عفدلا صوصخب

 :ةيئانhiا

 òôع عيقوتلا صوصخب òkكش قرخ دوجو هالعأ عفدلا صوصخب ن`مãÄملا عافد دنóسا ثيح

 .يlلملا كردلا رصانع لبق نم كوسمملا تاح9رصتلا ßCفد

 ھنأ يديîمتلا ثحبلا ةلحرم لالخ ن`مãÄملل عامتسالا رضاحم لالخ نم تباثلا نأ ثيحو

 سفن k®و عامتسالا رضحمب ھتاح9رصت òôع مÄ≠م ل§ مصبأ مÄ™لإ عامتسالا دعÁو

 ،كلملا ليكو ديسلا لبق نم مîقاطنóسا ةلحرم لالخ ن`مãÄملا نم اLدكأ ùûلا تاح9رصتلا
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 مصبأ دق ن`مãÄملا نو§ òôع ةيئاضقلا ةطباضلا لبق نم ھيلع داîشإلا مت ام ىقبي k∑اتلا;و

 ھنمضمب قثو9و ةيóƒ≈û epكي داîشإ وL ،ھيدل كوسمملا تاح9رصتلا ßCفد òôع مÄ≠م ل§

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبي k∑اتلا;و

 

 :ةنياعملا رضحم نالطبب قلعتملا عفدلا صوصخب

 لبق نم زجنملا ةنياعملا رضحم نو§ ساسأ òôع هالعأ ھعفد jk دنسا ن`مãÄملا عافد نأ ثيح

 ةيسXرفلا ةغللاب ررحم رضحم وL ن`تزوo_pا ن`ترقبلا òôع اøÄرجأ ùûلاو ة9رطيبلا ةب©بطلا

 .نوناقلل فلاخم وîف كلذ ساسأ òôعو

 نم ةليسو دعÅ هالعأ ةنياعملا رضحم نأ ساسأ òôع الوأ ھيلع دودرم هالعأ عفدلا نأ ثيحو

 رضحم نأ ايناث ،òkكش عفدك س©لو عوضوملا jk ھتراثإ بحي ھساسأ òôعو ،تابثإلا لئاسو

 k∑اتلا;و ةي;رعلا ةغللاب ةررحم نوlت نأ òôع نوناقلا اÄ#جوتسا ùûلا قئاثولا نم س©ل ةنياعملا

 .هدر ن`عت9و يXوناق ساسأ يذ C`غ راثملا عفدلا ھعم ىقبي

 ام وLو يXوناق ساسأ يذ C`غ اñÄأ ةمكحملل ن`بت دقف ةراثملا عوفدلا k˝اب نأ ثيحو

rدر ھعم بجوتسLا. 

 ةيئادتبالا ةمكoÑا òôع ليحأو هالعأ رطس ام قفو نومãÄملا عÁوت ثيح :عوضوملا ثيح نم

 .فان˜تسالاب نعطلا عوضوم مكëÑا مîقح jk تردصأ ùûلا ءاضيبلاب ة9رجزلا

 ھيلإ بوس¶ملا لوح مÄ≠م ل§ باجأ ةمكoÑا هذL لبق نم ن`مãÄملل عامتسالا دنع ثيحو

 .راlنإلاب

 دنعو ھنأ ةيئاضقلا ةطباضلا رضحم اصوصخ فلملا تايطعم نم تباثلا نأ ثيحو

 لحم يأ òôع رفوتي ال ھنأو هدلاول افلخ ةرازÂpل ىطاعé ھنأ )...( مãÄملل يديîمتلا عامتسالا

 سخب نمثب تال9زîلاو تانسملا تارقبلا Ëûتق9و ةيعوبسألا قاوسألا ô∑إ ھجوتي امن⁄و ةرازÂpل

 ن`كلãÄسملا ةGÑ ةاعارم نودو ةيÑ لا ةمالسلا طورش ةاعارم نود ارس اîحبذب موق9و

 نم ھنأ فاضأو ،ةيصوص´ëا ھترايس لغتسèو ءاضيبلاب ن9رازëpا ô∑إ اîموëÑ عي…ب موقي امك

 اîصحف متي مل ùûلاو ةيÑ لا ةبقارملل ةعضا´ëا C`غلا موëÑاب مLدوزي نيذلا ن9رازëpا ن`ب
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 ةصاخ ھيلإ ة;وس¶ملا لاعفألل ھفاßCقاب ھنم ارارقإ دعr ايديîمت مãÄملا ھب حرص ام نأ ثيحو

 ùûلاو ھقاطنóسا ةلحرم لالخ كلملا ليكو ديسلا مامأ ھتاديكأتب اززعم ءاج اذL هرارقإ ن⁄و

éةيئاضق ةلحرم دع. 

 نãÄمب ھنادكؤي ھنأ اîلالخ نم ن`بóي  )...( مãÄملل ةيديîمتلا تاح9رصتلا ô∑إ عوجرلا;و ثيحو

 اميفو ،ءاضيبلا نموم يديسÅ ةرLوëpا 4kب ةاوشمو موÂÑلا عيبل لحم ھلو ةرازëpا ةنîم

 نم امÄ#لج ùûلا ةرايسلا نم ن`ترقب لازنإ نودو9و ھيف مîطبض مت يذلا لبطسإلا صخي

 لجأ نم ھلغتسr ھنأو اب9رقت ةنس 12 ةدم هذL ھيلإ دوعé ھتيكلم نإف ةلا§د ةقطنم

 موÂÑلا ج9ورتو ة9رسلا ةحيبذلا

 

 طئاëÑا ناردج òôع ةرثانتملا مدلا راثآ صوصخ;و ،نموم يديس ةرLوج ةقطنمب ھلحمب

 ةمالسلا بتكم ندل نم ةبقارملل اîعاضخا نود Z≈ûاوملل ة9رسلا ةحيبذلا ءارج نم Iûف

 هدافأ و ايفتاL ھب لصتاو ھقيدص BCتعr وîف  )...( ª¸سملاب ھتقالع صوصخب امأ ،ةيÑ لا

 ةياغلا هذîل ھصخي يذلا ھلبطسإب امîحبذ دصق ةلا§د ةقطنم نم ن`ترقب رضحي فوس ھنأ

 يذلاو عåاضبلا لقنل ھترايس نßم òôع مLراظتنا jk دادرلا رîص اودجو مîلوصو درجمب و

 اميف امأ ،لاملا لباقم ھتاوشم و ھلحم ô∑إ ھل ة9رسلا ةحيبذلا موëÑ لقن اÄ≠تم òôع ô∑وتي

 بالكلا طقتلي اقح ھناف ة9رسلا ةحيبذلا نكامأب اîطبض مث ùûلا بالكلا دولج راثآب قلعتي

 لجأ نم ماظعلا نم اãÄيقنت و اîحبذ متيل اîس…ح دعÅ اÄ≠يمسô é∑وتي و ةقطنملا نم ةلاضلا

 امدعÅ ةتفكلا و قناقنلا جاتنا مت9و ،ةتفك نع ةرابع حبصتل نحطلا تالآ ةطساوب اÄ≠حط

 دوجوملا قوflÑملا وL و "û¸يم"ب ةفورعم ةظفاحم ةدام ادكو اîل لباوتلا ضعÅ ةفاضإ متي

 ةروظحم ةداملا هذL نأ ملع òôع ھنأ فاضأو ،ش©تفتلا ةظëÑ ھيلع روثعلا مت يذلا س©كلاب

 فرط نم اñÄول ˇÿتفي ال يlلو موÂÑلا òôع رمحأ نول ءافضإ لجأ نم اîلمعتسr ھنكلو

 .ن`كلãÄسملا
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 نم برقلاب)...(و )...( :نم ل§ Ó≈ûانأ ةقطنمب عÅاطب اÄ™لع C`شأتلاو ن`9رطيب ءابطأ فرط نم

 )...( ª¸سملا رازëpا دوزي امك ،Ó≈ûانأ 4kب πkذومنلا قوسلا نم برقلاب )...(و Z≈ûوlلا دflpم

 ن9رازëpا دحأ دوزي ةقطنملا سفن;و 25 ةينمألا ةعطاقملا نم برقلاب ھلحم دجاوتي يذلا

rس¸ª )...( لا ةقطنمبBCون%≈û، لا سفن\≈ûل ةبس¶لاب ءÂpراز )..( يراجتلا ھلحم دجاوتي يذلا 

 اليم بردب )...( ª¸سملا دوزي امك 322 ةيلحاسلا ق9رطلاب اطو9وط تارايسلا عيب ةكرش ةلابق

 òôع لدي نأ ھنكمي امن⁄و ة9راجتلا مøÄالحم ن9وانع فرعr ال ن9رازëpا ءالؤL نأو ءاضيبلا

 بتكملا رصانع فرط نم ةبقارم ةيأل عضخت ال ùûلا موÂÑلا اÄ∫ نوجوري ùûلاو مøÄالحم

 ةلاح jk ھعم امîطبض مث ن`تللا ن`ترقبلا صوصخب ھنأ فاضأو ،ةيÑ لا ةمالسلل Ëûطولا

 نم رخألا وL ھلغتسr يذلاو )...( ª¸سملا ھقيدص لبطسإ ô∑إ اîلاخدإ دوي نا§ ھنإف س…لت

 كانL رجات ندل نم رونب πkديس ةقطنم نم ن`ترقبلا Ëªتقا دقف ة9رسلا ةحيبذلا لجأ

rس¸ª )...( رد 6500 نمثبLم Åياع امدع≠Äأ امñÄصت الو ن`تض9رم امÂÑنكل ةحيبذلل نا 

 ةرايسلا بحاص رمأ دقو لاملا ح;ر ھضرغ امن⁄و كلãÄسملا ةjk GÑ ركفي ال ھنإف ھتداعكو

 لوأ ھنأو مLرد 1500 نمثب ةتانز ةقطنم ô∑إ رو§ذملا رجاتلا نم امîلقن ô∑وتي ي§ )...( ª¸سملا

 ةفصب ھفرعr الو ةقالع ةيأ ھب ھط;رت الو  ھفرعr ال ھقفارم نأ امك ،ھل مئاÄ#لا لقن ô∑وتي ةرم

ñÄھب يذلاو ھل ھميدقت مت يذلا س©كلا طبض اذكو بالكلا دولج اياقب صوصخب امأ ،ةيئا 

  )...( ª¸سملا لبطسإلا بحاصل ھتيكلم دوعé امن⁄و ھصخي ال ھنإف نوللا ضيبأ قوflÑم

 مت ùûلاو ةرازÂpل ةصص´oا تاودألا صوصخب امأ ،ةداملا اذÄ∫ ھب موقت ام لîجي ھنأو

epزLف اIû jk مت ن`تللا ن`ترقبلا حبذ دوي نا§ ھنأو ،اضيأ ھتيكلم epزLلبطسإلاب ا 

 ىطاعتي العف ھنأ ھلوق اززعم ،ھقيدص دعr يذلاو لبطسإلا بحاص ةقفاوم دعÅ رو§ذملا

 كلذو ةض9رملاو ةنسملا Z≈ûاوملا ىوس Ëûتقي ال ھنأو ن`نسلا نم ةدملا هذL ة9رسلا ةحيبذلل

 ملس العف ھنأ افßCعم م�Äامسأب ô∑دأ نيذلا ن9رازëpا òôع اîموëÑ ج9وßCب موق9و ،سخب نمثب

 رضحم ر9رحت مدعو مîحارس قالطإ لجأ نم ةوشرك  800 مLرد  غلبم يlلملا كردلا ة9رودل

jk ةلزانلا. 
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 ةصاخ ھيلإ ة;وس¶ملا لاعفألل ھفاßCقاب ھنم ارارقإ دعr ايديîمت مãÄملا ھب حرص ام نأ ثيحو

 ùûلاو ھقاطنóسا ةلحرم لالخ كلملا ليكو ديسلا مامأ ھتاديكأتب اززعم ءاج اذL هرارقإ ن⁄و

éةيئاضق ةلحرم دع. 

 نãÄمب ھنادكؤي ھنأ اîلالخ نم ن`بóي  )...( مãÄملل ةيديîمتلا تاح9رصتلا ô∑إ عوجرلا;و ثيحو

 اميفو ،ءاضيبلا نموم يديسÅ ةرLوëpا 4kب ةاوشمو موÂÑلا عيبل لحم ھلو ةرازëpا ةنîم

 نم امÄ#لج ùûلا ةرايسلا نم ن`ترقب لازنإ نودو9و ھيف مîطبض مت يذلا لبطسإلا صخي

 لجأ نم ھلغتسr ھنأو اب9رقت ةنس 12 ةدم هذL ھيلإ دوعé ھتيكلم نإف ةلا§د ةقطنم

 موÂÑلا ج9ورتو ة9رسلا ةحيبذلا

 

 طئاëÑا ناردج òôع ةرثانتملا مدلا راثآ صوصخ;و ،نموم يديس ةرLوج ةقطنمب ھلحمب

 ةمالسلا بتكم ندل نم ةبقارملل اîعاضخا نود Z≈ûاوملل ة9رسلا ةحيبذلا ءارج نم Iûف

 هدافأ و ايفتاL ھب لصتاو ھقيدص BCتعr وîف  )...( ª¸سملاب ھتقالع صوصخب امأ ،ةيÑ لا

 ةياغلا هذîل ھصخي يذلا ھلبطسإب امîحبذ دصق ةلا§د ةقطنم نم ن`ترقب رضحي فوس ھنأ

 يذلاو عåاضبلا لقنل ھترايس نßم òôع مLراظتنا jk دادرلا رîص اودجو مîلوصو درجمب و

 اميف امأ ،لاملا لباقم ھتاوشم و ھلحم ô∑إ ھل ة9رسلا ةحيبذلا موëÑ لقن اÄ≠تم òôع ô∑وتي

 بالكلا طقتلي اقح ھناف ة9رسلا ةحيبذلا نكامأب اîطبض مث ùûلا بالكلا دولج راثآب قلعتي

 لجأ نم ماظعلا نم اãÄيقنت و اîحبذ متيل اîس…ح دعÅ اÄ≠يمسô é∑وتي و ةقطنملا نم ةلاضلا

 امدعÅ ةتفكلا و قناقنلا جاتنا مت9و ،ةتفك نع ةرابع حبصتل نحطلا تالآ ةطساوب اÄ≠حط

 دوجوملا قوflÑملا وL و "û¸يم"ب ةفورعم ةظفاحم ةدام ادكو اîل لباوتلا ضعÅ ةفاضإ متي

 ةروظحم ةداملا هذL نأ ملع òôع ھنأ فاضأو ،ش©تفتلا ةظëÑ ھيلع روثعلا مت يذلا س©كلاب

 فرط نم اñÄول ˇÿتفي ال يlلو موÂÑلا òôع رمحأ نول ءافضإ لجأ نم اîلمعتسr ھنكلو

 .ن`كلãÄسملا
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 لlشr امم ،ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم ةارopا ة9رطيبلا ةنياعملا ھتدكأ ام وLو ةدرopا

 .كالãÄسالل ن`تëÑاص C`غ ن`ترقبلا نوlب ھملع òôع ة9وق ةن9رق

 ةيح تاناويح لقن حنج لlشé مãÄملا اLاتا ùûلا لاعفألا ىقبت هالعأ ھيلا C`شا املو ثيحو

 ج9ورت jk ةكراشملاو ةيÑ لا ةبقارملل اîعوضخ نم دكأتلاو اãÄمالس طورش ماßCحا نود

 اقفو ةدوëpا ةمالس دعاوقل ةعضا´ëا حبذلا زكارم ô∑ا لخدت مل ةيناويح داوم ضرعو

 .ھقح jk ترطس ùûلا ةعÅاتملا لوصف تايضتقمل

 رئاس jk كلذب ھفاßCعا مامأف ھتلاح jk ةقايسلاو ن`بلا Ëûلعلا ركسلا صوصخب ثيحو

 ن`تóباث ن`ترو§ذملا ن`تحنëpا ھعم ىقبت كلذل ةيئاضقلا ةطباضلا ةنياعمو ةيضقلا راوطأ

jk ھقح. 

 ام ةمكoÑا هذL مامأ مLراlنإف )..( و )...(–)...(–)...( نم ل§ ن`مãÄملا k˝اب صوصخب و ثيحو

Lا ةيلوؤسملا نم صلمتلل ةليسو الإ وëpملا تاح9رصت هدنفت ذإ ةيئانãÄلاو )...( مùû نم دكأ 

 و تانسملا تارقبلا Ëûتقي وLو ن`نسلا نم ةدم هذL ة9رسلا ةحيبذلل ھيطاعتب اîلالخ

 ةاعارم مودو ةيÑ لا ةمالسلا طورش ةاعارم نود ارس اîحبذب موق9و سخب نمثب تال9زîلا

GÑسملا ةãÄب موق9و ،ن`كلßCج9و ëÑموîع اòô اëpيب نمو ن9راز≠Äملا مãÄو ،هالعأ ن`مLام و 

 ةيكيóسالب سايكأ jk ةفوفلم k® و ماظع نود موÂÑلاب هدوزي نم وL )...( مãÄملا اضيأ هدكأ

 مÄ™لإ بسX امل هالعأ ن`مãÄملا راlنإ دنفي امف كلذ òôع الضفو ،ةصا´ëا ھترايس نßم òôعو

 نم اوحرص ùûلا مñÄأ òôع مîسفنأ ن`مãÄملا تاح9رصت اÄ≠يب نمو ةيضقلا تاسÅالمو فورظ

 دصق ةصت´oا تاطلسلا لبق نم مîل حونمم يXوناق صيخرت òôع نورفوتي ال مñÄأ اîلالخ

 ت¶ياع ùûلا "ةتفك" ةمورفملا موÂÑلا نو§ مLرارقإ اضيأو ةرازÂpل مøÄالحم لالغتسا

 لبق اCL`ضحت عنمي ھنأ نوملعr مñÄأ ملعلا عم ةزLاج نوlت مøÄالحمب ةيئاضقلا ةطباضلا

 مøÄالحم ô∑إ لاقتنالا ءانثأ ةيئاضقلا ةطباضلا ھت¶ياع ام ô∑إ ةفاضإ اذL اÄ#لاط لوصو

 .كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب ءارمح موëÑ و قناقن و جاجد نم ةفلتخم موëÑ دوجوب

 جوتنملا رLوج jk شغلا حنج لlشr لاعفأ نم نومãÄملا هاتأ امف هالعأ ھيلإ C`شأ املو ثيحو

 مل ةيناويح داوم ضرعو ج9ورتو ناسXالا ةòô GÑع رطخ اÄ™ف تاëpاعمب عاد´ëا باlتراو
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 ةصاخ ھيلإ ة;وس¶ملا لاعفألل ھفاßCقاب ھنم ارارقإ دعr ايديîمت مãÄملا ھب حرص ام نأ ثيحو

 ھقاطنóسا ةلحرم لالخ كلملا ليكو ديسلا مامأ كلذل ھتاديكأتب اززعم ءاج اذL هرارقإ نأو

 .ةيئاضق ةلحرم دعùû éلاو

 ن`بلا Ëûلعلا ركسلا حنج لجأ نم كلملا ليكو ديسلا لبق نم عÁوت دق  )...( مãÄملا نا ثيحو

 اîعوضخ نم دكأتلاو اãÄمالس طورش ماßCحا نود ةيح تاناويح لقنو ھتلاح jk ةقايسلاو

 حبذلا زكارم ô∑إ لخدت مل ةيناويح داوم ضرعو ج9ورت jk ةكراشملاو ةيÑ لا ةبقارملل

 .ةدوëpا ةمالس دعاوقل ةعضا´ëا

 موي jk ھنو§ ھلالخ نم دافأ دق ھنأ ن`بóي هالعأ مãÄملل يديîمتلا عامتسالا دنعو ثيح و

 0611215927 ھئادن مقر لاقنلا ھفتاL نم  )...( ª¸سملا ايفتاL ھب لصتا 21/11/2018

 ص´∆ باسëÑ ن`ترقب لقن ô∑وتي ي§ رونب يديسÅ نئاlلا ھلبطسا ô∑ا ھجوتي ي§ ھنم بلطو

 يßCشملا دجوف ناlملا ن`ع ô∑ا ھجوت ھك9رشلو ھل مئاÄ#لا لقن ô∑وتي ھنأ مكح;و ھنم امLاßCشا

 ھعم قفتا ءاضيبلا رادلا ةيحان ô∑إ ھل امîلقنب ن`ترقبلا يßCشم عم قفتا امدعÅ و )...( ادكو

 ة9واز ةقطنم ô∑ا ةرشابم ھجوت ھترايس نßم òôع ن`ترقبلا لمح دعÅ و مLرد 1500 نمث òôع

  ىدلو 205 وجوب عون نم ھترايس نßم òôع ن`ترقبلا يßCشم ھبقعتي نا§ و ليعامسإ يديس

 ق9رطلا لالخ ھتقفارم )...( ª¸سملا ھنم بلط ليعامسإ يديس ة9واز زكرم ô∑ا امîلوصو

 تا;ورشمب دوزتو زكرملا كلذب ةدجاوتملا ةناëÑا ô∑إ ھجوت كادنأ ،كلذ òôع ھتقفاوم ىدبأف

 نا§ ةقايسلا ھيلوت لالخو ةن©نقلل مLرد 11.00 نمثب لايس©بس كالف عون نم ةيلوحك

 و ةديدëpا ن`ب طبارلا رايسلا ق9رطلا كلس دق و مونلل دلخ ھقفارم اميف ةرم´ëا óƒ≈ûحي

 مت يذلا لبطسالا ô∑إ مîلوصو ن`ح ô∑إ ھمامأ C`سr ن`ترقبلا بحاص لظ و ءاضيبلا

 .ن`ترقبلا لازنإ نولواحي ھب مîطبض

 طورشل ھماßCحا نود لبطسالا ô∑إ ن`ترقبلا لقنب مãÄملا مايق نو§ ةمكحملل ت…ث ثيحو

 ô∑إ ةفاضإ ،ةيÑ لا ةبقارملل امîعوضخ نم دكأتلاو ال مأ ن`تض9رم اتنا§ اذإ امو امãÄمالس

 ن`ترقبلا نو§ نع الضف ةمدقتم دج ركس ةلاح jk وLو ماعلا عراشلا jk ةرايسلا ھتقايس

 ن`علاب نايعلل ةرLاظ فيثك لئاس زBCي امîفنأو ةزراب ماظع تاذ ن`تليحن نسلا jk ن`تنعاط
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 لlشr امم ،ة9رطيبلا ةب©بطلا لبق نم ةارopا ة9رطيبلا ةنياعملا ھتدكأ ام وLو ةدرopا

 .كالãÄسالل ن`تëÑاص C`غ ن`ترقبلا نوlب ھملع òôع ة9وق ةن9رق

 ةيح تاناويح لقن حنج لlشé مãÄملا اLاتا ùûلا لاعفألا ىقبت هالعأ ھيلا C`شا املو ثيحو

 ج9ورت jk ةكراشملاو ةيÑ لا ةبقارملل اîعوضخ نم دكأتلاو اãÄمالس طورش ماßCحا نود

 اقفو ةدوëpا ةمالس دعاوقل ةعضا´ëا حبذلا زكارم ô∑ا لخدت مل ةيناويح داوم ضرعو

 .ھقح jk ترطس ùûلا ةعÅاتملا لوصف تايضتقمل

 رئاس jk كلذب ھفاßCعا مامأف ھتلاح jk ةقايسلاو ن`بلا Ëûلعلا ركسلا صوصخب ثيحو

 ن`تóباث ن`ترو§ذملا ن`تحنëpا ھعم ىقبت كلذل ةيئاضقلا ةطباضلا ةنياعمو ةيضقلا راوطأ

jk ھقح. 

 ام ةمكoÑا هذL مامأ مLراlنإف )..( و )...(–)...(–)...( نم ل§ ن`مãÄملا k˝اب صوصخب و ثيحو

Lا ةيلوؤسملا نم صلمتلل ةليسو الإ وëpملا تاح9رصت هدنفت ذإ ةيئانãÄلاو )...( مùû نم دكأ 

 و تانسملا تارقبلا Ëûتقي وLو ن`نسلا نم ةدم هذL ة9رسلا ةحيبذلل ھيطاعتب اîلالخ

 ةاعارم مودو ةيÑ لا ةمالسلا طورش ةاعارم نود ارس اîحبذب موق9و سخب نمثب تال9زîلا

GÑسملا ةãÄب موق9و ،ن`كلßCج9و ëÑموîع اòô اëpيب نمو ن9راز≠Äملا مãÄو ،هالعأ ن`مLام و 

 ةيكيóسالب سايكأ jk ةفوفلم k® و ماظع نود موÂÑلاب هدوزي نم وL )...( مãÄملا اضيأ هدكأ

 مÄ™لإ بسX امل هالعأ ن`مãÄملا راlنإ دنفي امف كلذ òôع الضفو ،ةصا´ëا ھترايس نßم òôعو

 نم اوحرص ùûلا مñÄأ òôع مîسفنأ ن`مãÄملا تاح9رصت اÄ≠يب نمو ةيضقلا تاسÅالمو فورظ

 دصق ةصت´oا تاطلسلا لبق نم مîل حونمم يXوناق صيخرت òôع نورفوتي ال مñÄأ اîلالخ

 ت¶ياع ùûلا "ةتفك" ةمورفملا موÂÑلا نو§ مLرارقإ اضيأو ةرازÂpل مøÄالحم لالغتسا

 لبق اCL`ضحت عنمي ھنأ نوملعr مñÄأ ملعلا عم ةزLاج نوlت مøÄالحمب ةيئاضقلا ةطباضلا

 مøÄالحم ô∑إ لاقتنالا ءانثأ ةيئاضقلا ةطباضلا ھت¶ياع ام ô∑إ ةفاضإ اذL اÄ#لاط لوصو

 .كßCشم دBCمب اîعضوو دحاو ناlمب ءارمح موëÑ و قناقن و جاجد نم ةفلتخم موëÑ دوجوب

 جوتنملا رLوج jk شغلا حنج لlشr لاعفأ نم نومãÄملا هاتأ امف هالعأ ھيلإ C`شأ املو ثيحو

 مل ةيناويح داوم ضرعو ج9ورتو ناسXالا ةòô GÑع رطخ اÄ™ف تاëpاعمب عاد´ëا باlتراو
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 رئاصلا ن`مãÄملا عيمج ليمحتو)...( مãÄملا قح jk اذفان اس…ح تاونس 04 ةعÁرأ ô∑⁄و ،مÄ≠م

 .ىXدألا jk اBCجم انماضت

∫Äتو رارقلا ردص اذòk ابëpةدقعنملا ةينلعلا ةسل jk شلاو مويلاîةعاقب هالعأ ةنسلاو ر 

 ةداسلا نم فلأتت ةئيîلا تنا§و ،ءاضيبلا رادلاب فان˜تسالا ةمكحمب ةيدايتعالا تاسلëpا

 

 اس©ئر دوعس سèردإ

 اراشóسم دمحم وميخ

 اراشóسم رد9وخا نسح

 ةماعلا ةباينلا الثمم س©نب ديشر :ديسلا روضح;و

 طبضلا ابتا§ زازق يدîملا :ديسلا ةدعاسم;و
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 عم اîطلخو ةرط´ëا تايافنلا يمرو ةدوëpا ةمالس دعاوقل ةعضا´ëا حبذلا زكارم ô∑إ لخدت

 لوصف قفو اîلجأ نم مøÄذخاؤمب ح9رصتلا ھعم ن`عتي ام وLو تايافنلا فانصأ k˝اب

 .مîقح jk ةرطسملا ةعÅاتملا

 ةجردلا ةمكحم نأ ىوعدلا اãÄسارد قاطن jkو ةلوادملا ءانثأ ةمكoÑا هذîل ن`بت ثيحو

 ايفا§ اليلعé ھتللعو اÄ™ف يرجأ يذلا ثحبلا جئاتنو ةيضقلا عåاقو اîمكح jk ت¶يب دقف ô∑وألا

 نم 366-365-364 لوصفلا تايضتقم ھيف تعارو نوناقلا وأ عåاقولا ثيح نم ءاوس

 ھب Û≈ªق اميف فنأتسملا مكëÑا دييأت ةفرغلا هذL ھعم تأترا امم ةيئانëpا ةرطسملا نوناق

 .كلذ صوصخب ھتاليلعËû éبت عم مÄ™لإ بسX ام لجأ نم ن`مãÄملا ةنادا نم

 اîل ن`بت ن`مãÄملا òôع اÄ∫ موoÑlا ةيس…ëÑا ةدملا صوصخب لوادتت k®و ةمكoÑا نأ ثيحو

 رظنلا;و ىدح òôع مãÄم ل§ لبق نم ةبكترملا لاعفألل رظنلاب ةيساق ام دح ô∑إ تءاج اñÄأ

 اÄ≠م ضف´ëاب كلذو اîليدعé ھعم تأترا ام وLو مÄ≠م لlل ةيعامتجالاو ةيلئاعلا فورظلل

 مãÄم ل§ هاتأ ام بسح ةمئالم و ةبسانم نوlت ùªحو ھلفسأ رارقلا قوطنمب دC`س ام قفو

 .لعف نم

 .ىXدألا jk رابجالا ةدم ديدحتو انماضت رئاصلا ن`مãÄملا ليمحت ن`عتي ثيحو

 òkصفو ج م ق نم ô 638∑إ 636 و 401 و ô 367∑إ 360 و ô 290∑إ 286 :لوصفلل اقيبطتو

 .هالعأ ةعÅاتملا

 

 بابسألا هذnل
 :ا9روضحو ايئاñÄو اينلع فان˜تسالا ةمكحم حرصت

jk شلاlفان˜تسالا لوبقب  : ل. 

 .ةراثملا ةيلlشلا عوفدلا در;و

jk ا دييأتب :عوضوملاëÑادتبالا مكåعم فنأتسملا ي éا ة;وقعلا ضفخب كلذو ھليدعëÑ…ةيس 

 دحاو لlل اذفان اس…ح تاونس 08 ةينامث ô∑إ )...( و )...( نم ل§ ن`مãÄملا òôع اÄ∫ موoÑlا

 دجاو لlل )..(و )...(–)...(–)...( نم ل§ قح jk اذفان اس…ح تاونس 06 ةتس ô∑⁄و ،امÄ≠م
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 رئاصلا ن`مãÄملا عيمج ليمحتو)...( مãÄملا قح jk اذفان اس…ح تاونس 04 ةعÁرأ ô∑⁄و ،مÄ≠م

 .ىXدألا jk اBCجم انماضت

∫Äتو رارقلا ردص اذòk ابëpةدقعنملا ةينلعلا ةسل jk شلاو مويلاîةعاقب هالعأ ةنسلاو ر 

 ةداسلا نم فلأتت ةئيîلا تنا§و ،ءاضيبلا رادلاب فان˜تسالا ةمكحمب ةيدايتعالا تاسلëpا

 

 اس©ئر دوعس سèردإ

 اراشóسم دمحم وميخ

 اراشóسم رد9وخا نسح

 ةماعلا ةباينلا الثمم س©نب ديشر :ديسلا روضح;و

 طبضلا ابتا§ زازق يدîملا :ديسلا ةدعاسم;و
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 .ةدجوب ةيئادتبالا ةمكحم نع رداصلا مكhAا

 08/05/2019 خjراتب

 2709/2106/2019 ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 :عñاـــقولا

rنم زجنملا 2019 سرام 25 خ9راتو 286 ددع ةيئاضقلا ةطرشلا رضحم نم دافتس 

 مسقب 2019 سرام 21 موي ھفاقيإ مت هالعأ مãÄملا نا ،ةدجوب ةطرشلل ةثلاثلا ةرئادلا فرط

 مايق نأشÅ س©كيا ديعس ديسلا كلملا ليكو بئان نم لاصتا دعÅ ةدجوب ةرسالا ءاضق

 موقي نا§ يذلا لاقنلا فتاîلا زep مت دقو :ةمكoÑا ةيانب لخاد روص ذخأب رمألاب Ëûعملا

 نمضتي يåرم ليéflp نمضتي ھنا ھصحفت دعÅ ن`بتو،ةمكoÑا وÄ∫ ر9وصتب ھتطساوب

 ؛عوضوملا jk ثحب حتفو ،ةمكoÑا لخاد امîلمعÅ ناموقي ن`يطرش

 

 )معè( ةمjرج - ھتقفاوم نود صاخ ناfم ^[ صuvل ةروص ذخأ

 )ال( صاخ ناfم ةمكA@ا وÙç رابتعا

 الإ ،ھتقفاوم نود صùv ةروص ع™زوت وأ ثب وأ ليØ∞i وأ تيÛثت ةحنج ققحتت ال

 .صاخ ناfم ^[ ةذوخأم ةروصلا تناú اذإ
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  ةيئادتبالا مكا#"ا
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 .ةدجوب ةيئادتبالا ةمكحم نع رداصلا مكhAا

 08/05/2019 خjراتب

 2709/2106/2019 ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 

 :عñاـــقولا

rنم زجنملا 2019 سرام 25 خ9راتو 286 ددع ةيئاضقلا ةطرشلا رضحم نم دافتس 

 مسقب 2019 سرام 21 موي ھفاقيإ مت هالعأ مãÄملا نا ،ةدجوب ةطرشلل ةثلاثلا ةرئادلا فرط

 مايق نأشÅ س©كيا ديعس ديسلا كلملا ليكو بئان نم لاصتا دعÅ ةدجوب ةرسالا ءاضق

 موقي نا§ يذلا لاقنلا فتاîلا زep مت دقو :ةمكoÑا ةيانب لخاد روص ذخأب رمألاب Ëûعملا

 نمضتي يåرم ليéflp نمضتي ھنا ھصحفت دعÅ ن`بتو،ةمكoÑا وÄ∫ ر9وصتب ھتطساوب

 ؛عوضوملا jk ثحب حتفو ،ةمكoÑا لخاد امîلمعÅ ناموقي ن`يطرش

 

 )معè( ةمjرج - ھتقفاوم نود صاخ ناfم ^[ صuvل ةروص ذخأ

 )ال( صاخ ناfم ةمكA@ا وÙç رابتعا

 الإ ،ھتقفاوم نود صùv ةروص ع™زوت وأ ثب وأ ليØ∞i وأ تيÛثت ةحنج ققحتت ال

 .صاخ ناfم ^[ ةذوخأم ةروصلا تناú اذإ
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*Dو طاقتلا ةحنج نأشØ∞iةروص لي ùvھتقفاوم نود ص: 

 :òkي ام òôع صني لوألا ،نيدنب نمضتي ،يåانëpا نوناقلا نم 1-471 لصفلا نإ ثيح

)rاب بقاعëÑ…امب ةليسو يأ;و ،ادمع ماق نم ل§ ،.... س jk ةيتامولعملا ةمظنألا كلذ، 

 نود ،يرس وأ صاخ لlشÅ ةرداص تامولعم وأ لاوقأ عèزوت وأ ثب وأ ليéflp وأ طاقتلاب

 .)اÄ∫اGÑأ ةقفاوم

 :òkي ام òôع صني يXاثلاو

rوأ ت©ب„تب ،ةليسو يأ;و ادمع ماق نم ،ة;وقعلا سفنب بقاع éflpزوت وأ ثب وأ ليèع 

 .)ھتقفاوم نود ،صاخ ناlم jk هدجاوت ءانثأ ص´∆ ةروص

 هر9وصت وL ،هالعأ ةحنëpاب ھساسأ òôع عÁوتو مãÄملا ھب ماق يذلا لعفلا نأ ثيحو

 ،ةمكoÑا وÄ#ب ن`قفترملا ضعÅ عم راوح jk ن`يطرش ھلالخ نم رîظي ةيناث 35 ھتدم ويديفل

 داشرإ jk امîلمع نالوازي û¸سرلا يزلاب ن`يطرشلا امîلالخ نم رîظي ن`تروص ھطاقتلاو

Åاو ،ن`قفترملا ضعoÑج نم ةمكîوأ ة∑ô، éتعBC نأ Lتايضتقم ھيلع قبطنت ال لعفلا اذ 

 صاخ لlشÅ ةرداص تامولعم وأ لاوقأ ليéflp توبث مدعل ،هالعأ ھيلإ راشملا لوألا دنبلا

 اقبط ھيف رفاوتي مل ن`يطرشلا ةروص ليóflpب مãÄملا مايق نإف ،ةيناث ةîج نمو ،يرس وأ

 ھجولو نكمي ال يمومع C`غ ناlم ل§ ھب دصقي يذلا ،صا´ëا ناlملا رصنع يXاثلا دنبلل

 ةصا´ëا نكامألا ليبق نم BCتعا نراقملا ءاضقلاو ،ھلغشr نم ھتقفاومب الإ ص´∆ يأ نم

 14 موي رداص سèرابب فان˜تسالا ةمكحم رارق( ....صا´ëا حبسملاو قدنفلا ةفرغ نم ل§

 لجأ نم ةمكoÑا نودصقي نيذلا ن`قفترملا عيمج ھÂpي يذلا ةمكoÑا وÄ∫و ،)BC 2004نóش
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 هدجاوت ءانثأ ةمكoÑا وÄ#ل ويديف ليóflpب ماق ھنأب ،ھعم ثحبلا دنع مãÄملا دافأو

 û¸سرلا يزلاب ن`يطرش ھيف رîظي رخأ ويديف لHp امك ،لاقنلا ھفتاL ةطساوب اîلخاد

 .ر9وصتلا jk ةين ةيدل نوlت نا ايفان امîلمعÅ امîمايق ءانثأ

 نع هراسفتسا دعÅ ھتعÅاتم ررقو 2019 سرام 25 موي حارس ةلاح jk مãÄملا مدقو

 ،ھيلا بسX ام لجا نم ھيلا بوس¶ملا

 لصوتلا مغر مãÄملا فلخت 2019 ل9ربا 17 ةسلج jk مãÄملا ةمكاoÑ ةيضقلا تجردأو  

 نع ور;روشé ذاتسألا كلذك رضح امك ،ھنع ض9وفتب ô∑دأو روقم ذاتسألا ھعافد رضحو

 عافد ھجوأ عافدلا مدقو ،ةنادإلاب مكëÑا ةماعلا ةباينلا لثمم سمتلاو ،يرLاط ذاتسألا

 08 موي ةيضقلا jk مكëÑا رادصإ ةمكoÑا تررقو ،زو6pم عاجßCسا سمتلم عم ،مãÄملا

 .2019 يام

 .نوناقلل اقبط ةلوادملا دع°و

*Dإ ةحنج نأشûفظوم ةناLيمومع نLن: 

 رودص Û≈ûتقت ةحنëpا هذL نإف ،يåانëpا نوناقلا نم 263 لصفلا Û≈ªتقمب ھنأ ثيح

 كلذو ،اÄ#بسÅ وأ مîفئاظول مLءادأ ءانثأ ن`يمومع ن`فظومل تاديدøÄ وأ تاراشإ وأ لاوقأ

 ؛مãÄطلسل بجاولا ماßCحإلا وا مîفرشÅ ساسملا دصقب

 ناموقي امLو ن`يطرش نمضتي ةمكoÑا لخاد ويديف ر9وصتب مãÄملا مايق نأ ثيحو

 ساسم يأ نمضتي ال وîف ،لوق وأ ديدøÄ وأ ةراشإ هرابتعا مدع òôع الضف امãÄفيظوب

 صن ةلئاط تحت عقي ال لعف وîف كلذل اعبتو ،امîفرشÅ وأ امãÄطلسل بجاولا ماßCحإلاب

 .ةحنëpا هذL نم ھتءاBCب مكëÑا ن`عت9و ،رو§ذملا م9رجتلا
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*Dو طاقتلا ةحنج نأشØ∞iةروص لي ùvھتقفاوم نود ص: 

 :òkي ام òôع صني لوألا ،نيدنب نمضتي ،يåانëpا نوناقلا نم 1-471 لصفلا نإ ثيح

)rاب بقاعëÑ…امب ةليسو يأ;و ،ادمع ماق نم ل§ ،.... س jk ةيتامولعملا ةمظنألا كلذ، 

 نود ،يرس وأ صاخ لlشÅ ةرداص تامولعم وأ لاوقأ عèزوت وأ ثب وأ ليéflp وأ طاقتلاب

 .)اÄ∫اGÑأ ةقفاوم

 :òkي ام òôع صني يXاثلاو

rوأ ت©ب„تب ،ةليسو يأ;و ادمع ماق نم ،ة;وقعلا سفنب بقاع éflpزوت وأ ثب وأ ليèع 

 .)ھتقفاوم نود ،صاخ ناlم jk هدجاوت ءانثأ ص´∆ ةروص

 هر9وصت وL ،هالعأ ةحنëpاب ھساسأ òôع عÁوتو مãÄملا ھب ماق يذلا لعفلا نأ ثيحو

 ،ةمكoÑا وÄ#ب ن`قفترملا ضعÅ عم راوح jk ن`يطرش ھلالخ نم رîظي ةيناث 35 ھتدم ويديفل

 داشرإ jk امîلمع نالوازي û¸سرلا يزلاب ن`يطرشلا امîلالخ نم رîظي ن`تروص ھطاقتلاو

Åاو ،ن`قفترملا ضعoÑج نم ةمكîوأ ة∑ô، éتعBC نأ Lتايضتقم ھيلع قبطنت ال لعفلا اذ 

 صاخ لlشÅ ةرداص تامولعم وأ لاوقأ ليéflp توبث مدعل ،هالعأ ھيلإ راشملا لوألا دنبلا

 اقبط ھيف رفاوتي مل ن`يطرشلا ةروص ليóflpب مãÄملا مايق نإف ،ةيناث ةîج نمو ،يرس وأ

 ھجولو نكمي ال يمومع C`غ ناlم ل§ ھب دصقي يذلا ،صا´ëا ناlملا رصنع يXاثلا دنبلل

 ةصا´ëا نكامألا ليبق نم BCتعا نراقملا ءاضقلاو ،ھلغشr نم ھتقفاومب الإ ص´∆ يأ نم

 14 موي رداص سèرابب فان˜تسالا ةمكحم رارق( ....صا´ëا حبسملاو قدنفلا ةفرغ نم ل§

 لجأ نم ةمكoÑا نودصقي نيذلا ن`قفترملا عيمج ھÂpي يذلا ةمكoÑا وÄ∫و ،)BC 2004نóش
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 ةديدhiاب ةيئادتبالا ةمكA@ا نع رداصلا مكhAا

 5588 ددع تحت

 05/05/2017 خjراتب

 1113/16ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 :عñاـــقولا

 اLرصانع ةصلختسملاو jk 2/2/2016 ةخرؤملا ن`مãÄملل ةماعلا ةباينلا ةعÅاتم òôع ءانب

 ةرافس نأ ھنم دافتسr يذلاو 27/1/2016 خ9راتب 248 ددع ةديدëpا ةطرش رضحم نم

 يXوßCكلإ عقوم دض ةياlشÅ نواعتلاو ةيجرا´ëا ةرازو BCع ةياlشÅ تمدقت برغملاب اينولوب

 ثداح رثأ ايفوت نيذلا )ب.س(و )و.ر( ن`يدنلوب ن`نطاوم رفس يزاوëp ن`تروص رشX لوح

 ىقبي ھنأ لوألا مãÄملا حرص ةيئاضقلا ةطباضلا فرط نم ن`مãÄملا ô∑إ عامتسالا دنعو يرحب

 ن`نطاوملا رفس يزاوج يéروص رشXو لاقملا ررح نم وL ھنأوينوßCكلإلا عقوملا ريدم

 نوناقلا تايضتقمب ملم C`غ ھنوlل رش¶لاب صيخرت يأ òôع لصحي مل ھنأو ن`يدنلوبلا

 نم ن`تروصلا òôع لصح ھنأ فاضأو û≈÷´’لا عÅاطلا تاذ تايطعملا ةيامحب قلعتملا

 .يXاثلا مãÄملا ھليمز

 

 اــــــقفو ةيــــــصuvلا ھــــــتايطعمب اــــــساسم mــــــlتعÕ ،ھــــــتقفاوم نود صvــــــù ةروــــــص ذــــــخأ   

 ةــــــhiاعم هاــــــجت نLيتاذــــــلا صاvــــــùألا ةــــــيامحب قــــــلعتملا 09.08 مــــــقر نوناــــــقلا ماــــــfحأل

  تاذ تايطعملا

 .ةيمسر قئاثو نم ةذوخأم ةروصلا تناú نإ و ãHح ،uv€�xلا عDاطلا
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 هذL نم مãÄملا ةءاBCب مكëÑا ن`عتي ھنإف k∑اتلا;و ،اصاخ اناlم BCتعr ال مîضارغأ ءاضق

 ؛ةحنëpا

 .رئاصلا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت ن`عتي ثيحو

 

 بابسألا هذcل

 :يروضح ةباثم;و ايئادتبا اينلع ةمكoÑا تمكح

 نم ھنيكمت;و ،رئاصلا ةماعلا ةن9ز´ëا ليمحت;و ،ھيلإ بسX ام لجأ نم مãÄملا ةءاBCب

 خ9راتو 1090 – 19 زو6pم( نوللا دوسأ 7 نوفيا عون نم لاقن فتاjk L لثمتملا زوo_pا

 .)2019 سرام 26

∫Äا ردص اذëÑمك jk شلاو مويلاîل ةيداعلا ةعاقلاب هالعأ ةنسلاو رÂpرقمب 8 مقر تاسل 

 .)ةلادعلا رصق( ةدجوب ةيئادتبالا ةمكoÑا
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 ةديدhiاب ةيئادتبالا ةمكA@ا نع رداصلا مكhAا

 5588 ددع تحت

 05/05/2017 خjراتب

 1113/16ددع يñانhiا فلملا ^[

 

 :عñاـــقولا

 اLرصانع ةصلختسملاو jk 2/2/2016 ةخرؤملا ن`مãÄملل ةماعلا ةباينلا ةعÅاتم òôع ءانب

 ةرافس نأ ھنم دافتسr يذلاو 27/1/2016 خ9راتب 248 ددع ةديدëpا ةطرش رضحم نم

 يXوßCكلإ عقوم دض ةياlشÅ نواعتلاو ةيجرا´ëا ةرازو BCع ةياlشÅ تمدقت برغملاب اينولوب

 ثداح رثأ ايفوت نيذلا )ب.س(و )و.ر( ن`يدنلوب ن`نطاوم رفس يزاوëp ن`تروص رشX لوح

 ىقبي ھنأ لوألا مãÄملا حرص ةيئاضقلا ةطباضلا فرط نم ن`مãÄملا ô∑إ عامتسالا دنعو يرحب

 ن`نطاوملا رفس يزاوج يéروص رشXو لاقملا ررح نم وL ھنأوينوßCكلإلا عقوملا ريدم

 نوناقلا تايضتقمب ملم C`غ ھنوlل رش¶لاب صيخرت يأ òôع لصحي مل ھنأو ن`يدنلوبلا

 نم ن`تروصلا òôع لصح ھنأ فاضأو û≈÷´’لا عÅاطلا تاذ تايطعملا ةيامحب قلعتملا

 .يXاثلا مãÄملا ھليمز

 

 اــــــقفو ةيــــــصuvلا ھــــــتايطعمب اــــــساسم mــــــlتعÕ ،ھــــــتقفاوم نود صvــــــù ةروــــــص ذــــــخأ   

 ةــــــhiاعم هاــــــجت نLيتاذــــــلا صاvــــــùألا ةــــــيامحب قــــــلعتملا 09.08 مــــــقر نوناــــــقلا ماــــــfحأل

  تاذ تايطعملا

 .ةيمسر قئاثو نم ةذوخأم ةروصلا تناú نإ و ãHح ،uv€�xلا عDاطلا
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 نود ن`ت©نوßCكلالا امÄ™تد9رجب ن`تيÿÑلا يéروص رشòô Xع ن`مãÄملا مادقإ نأ ثيحو

 قلعتملا 09-08 مقر نوناقلا ماlحأل ةفلاخم لlشr امÄ"وذ نم كلذب صيخرت òôع لوصëÑا

 .û≈÷´’لا عÅاطلا تاذ تايطعملا ةيامحب

 jk ةمãÄلا توب„ب تعنتقا ھتادنóسمو فلملا قئاثو òôع اîعالطإ دعÅ ةمكoÑا نأ ثيحو

 .امãÄنادإب مكëÑا ن`عت9و امîقح

 ةيئانëpا ةرطسملا نوناق نم 638و 637-636و 374 ةياغ ô∑إ 286 لوصفلل اقيبطتو

 .ةعÅاتملا لوصف اذكو

 باـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسألا هذcل

 :ايبايغو ايئادتبا اينلع ت…ت k®و ةمكoÑا نإف

 ةمارغÅ امÄ≠م دحاو ل§ òôع مكëÑاو امÄ™لإ بوس¶ملا لجأ نم ن`مãÄملا ةذخاؤمب حرصت

 .ىXدألا jk رابجالاو انماضت رئاصلا عم مLرد 10000 اLردق ةذفان

 

∫Äا ردص اذëÑتو مكòk ابëpلا تنا§و هالعأ خ9راتلاب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلîتت ةئيlنم نو 

 :ةداسلا

 .اس©ئر                            òkيلد نسح ذ- 

 .ةماعلا ةباينلا لثمم                           û¸يسق نسح ذ -

 .طبضلا بتا§                  شركلا ƒ≈ª©ع ديسلا  -
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 ھنأب ةيئاضقلا ةطباضلا فرط نم ايديîمت ھيلا عامتسالا ءانثأ يXاثلا مãÄملا حرص ثيحو

Lروص طقتلا يذلا وéا يëpحتف ءانثأ ن9زاوîع عالطالل ةطرشلا فرط نم امòô Lة9و 

 اãÄقو دجاوتي نا§ يذلا لوألا مãÄملا ھليمزل امîلسرأو لاقنلا ھفتاL ةطساوب امÄ™بحاص

 صا´∆ألاب î`Cشóلا عنمي نوناقلا نأب ھملع مغر ھلاقم ز9زعتل كلذو شكارم ةنيدمب

 يéروص نود ةينوßCكلإلا ھتد9رجب رو§ذملا لاقملا رشô X∑ا دمع هرودب ھنأ فاضأو ن`يتاذلا

 .ثداëÑا jk ن`يفوتملا ن`نطاوملا زاوج

 ةدعل ام�Äاعدتسا مغر نامãÄملا اÄ≠ع فلخت 21/4/2017 ةسلجب ةيضقلا جاردإ òôع ءان;و

 ةماعلا ةباينلا لثمم ديسلا ةملlلا لوانتو ةزLاج ةيضقلا رابتعا ةمكoÑا تررقف تاسلج

 .5/5/2017 ةسلëp لمأتلل فلملا زep ررقتف ةنادإلا سمتلا يذلا

 

نوناقلل اقبطو لمأتلا دع°و  

 عÅاطلا تاذ تايطعملا ةëpاعمب ةطبترملا تايضتقملا قرخ لجأ نم نامãÄملا عÁوت ثيح

 .هالعأ ةعÅاتملا لوصفل اقبط û≈÷´’لا

 òôع ن`تدجاوتملا ن`يدنلوبلا ن`نطاوملا يéروص رش¶ب ماق ھنأ لوألا مãÄملا حرص ثيحو

 ز9زعتل كلذو يXاثلا مãÄملا ھليمز نم امÄ∫ لصوت امدعÅ ةينوßCكلإلا ھتد9رجب امLرفس يزاوج

 لîجي ھنأ فاضأو امîلقت تنا§ ùûلا ةرخابلا اîل تضرعùû éلا ة9رحبلا ةثداëÑا لوح ھلاقم

 .û≈÷´’لا عÅاطلا تاذ تايطعملا ةيامحب قلعتملا نوناقلا

 وL ھنأب ةيئاضقلا ةطباضلا فرط نم ھيلإ عامتسالا ءانثأ يXاثلا مãÄملا حرس ثيحو 

 عالطالل ةطرشلا فرط نم امîحتف ءانثأ لاقنلا ھفتاL ةطساوب ن`تيÿÑلا روص دخأ يذلا

 ھلاقم امÄ∫ ززعيل لوألا مãÄملا ھليمزل باسéاولا قيبطت BCع امîلسرأو امÄ™بحاص ة9وòô Lع

 يéروصب اززعم ةينوßCكلالا ھتد9رجب لاقملا رشX داعأ ھنأ فاضأو ة9رحبلا ةثداëÑا لوح

 .امÄ™لع هرفوت مغر زاوëpا يéروص نود ن`تيÿÑلا

 .تاسلج ةدعل ام�Äاعدتسا مغر ةشقانملا ةسلج نع افلخت ثيحو
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 ،k∑ودلا ىوتسملا òôع داسفلا ةحفاlم عوضوم اîفرعùû rلا ةيمانيدلل ةبكاومو

 مدقت ùûلا .داسفلا ةحفاlمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا òôع 2007 يام 09 خ9راتب اندالب تقداص

 امك .داسفلا ةحفاlمل ةيميظنتلاو ةينوناقلا مظنلا ر9وطتل C`بادتلاو C`ياعملا نم ةعومجم

 ةîجاومل ،صا´ëاو ماعلا ن`عاطقلا jk ة9رجز ىرخأو ةيئاقو C`بادت ذاختاب لودلا مزلت

  .داسفلا مئارج روص فلتخم

 ةوشرلا مئارëp ةعدار تا;وقع òôع يåانëpا نوناقلاصن دقف ىرخأ ةîج نمو

 jk اÄ™لع صوصنملا داسفلا مئارج نم اCL`غو ردغلاو ديدبتلاو سالتخالاو ذوفنلا لالغتساو

 .ô 256-2∑إ 241 لوصفلا

 بناوëpاب ماملإ نم ھبلطتي امو مارجإلا نم عونلا اذL ة;راحم ةيمLأل ارظنو

 كلذك عرشملا ررق دقف ،ةيمومعلا تاقفصلا تاءارج⁄و ةيتابساoÑاو ةيلاملاو ةينوناقلا

 تايلآ عضوو ،فان˜تسالا مكاحم ضعبب ةيلاملا مئارëpا jk ةصصختم ماسقأ ثادحإ

 .اÄ™بكترم ةمكاحمو مئارëpا نم عونلا اذL فشكل ةيئارجإ

 ةيمومعلا تاسايسلا ھيلوت يذلا مامتLالل ارابتعا كلذكو ،قبس ام ô∑إ رظنلا;و

ëÑا قيلختو ماعلا لاملا ةيامëÑلاو ةيفافشلا ميق معدو ةماعلا ةاي¥ïاLةفا§ ة;راحمو ة 

اراضحتساو .صا´ëاو ماعلا عاطقلاب تافارحنالا لاlشأ
ً

 نم عوضوملا اذL ھب ىظحي امل 

 رامثóسالا ةيامح òôع ةيبلس راثآ نم ھل نوlي نأ نكمي امل ةاعارمو .ماعلا يأرلا ىدل مامتLا

 ؛لامعألا خانم ن`سحتو
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 2020 رياني 6 خ9راتب

 1 :ددع ةjرود

 : ةداسلا

 ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماoTا --

 فانwتسالا مكاحم ىدل كلملل نوماعلا ءالكولا --

 ةيئادتبالا مكاoTا ىدل كلملا ءالكو --

 

 .داسفلا اياضق لوح :عوضوملا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 ،دع°و

 ،ةيمنتلا تاططخم فلتخم ددøÄ ةفآ BCتعr داسفلا نإف مكيلع ىفخي ال امك

 ةينوناقلا ةموظنملا jk ن9رمثóسملاو ن`نطاوملا ةقث فعضتو نوناقلا ةدايس ضوقتو

 .ةينطولا ةيتاسسؤملاو

 ديطوت لجأ نم ئدابملا نم ةعومجمب ةكلمملا روتسد ءاج قايسلا اذjk Lو

 لالغتساو ةيمومعلا لاومألا C`بدت jk فارحنالا لاlشأ ل§ ةبقاعمو ،ةLاï¥لاو ةيفافشلا

 تامد´ëا مامأ ن`نطاوملا ةاواسم قيقحتل Ó≈ûاسأ لخدمك .ˇëاصملا عزانتو ذوفنلا

 رLاظم û≈\فت نود ةلوليëÑاو ،قوسلا جولو دنع ن9رمثóسملا ن`ب صرفلا ؤفاlتو ،ةيمومعلا

 رLاظملا نم اCL`غو ةيمومعلا تاقفصلاب بعالتلاو ماعلا لاملا ديدبتو سالتخاو ةوشرلا

 .)روتسدلا نم 36 لصفلا( ةيبلسلا
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 نأ 6kب¶ي يذلا ،رياني سداس موي ةوشرلا ة;راËû oÑطولا مويلا ءايحإ عم انمازتو

 رLاظم فلتخم ة;راحم jk رارمتسالا òôع ةيئانëpا ةسايسلا ةدارإ ديكأتل ةبسانم نوlي

  ؛Ëûطولا داصتقالاب ةراضلا ةيمارجإلا تافارحنالاو k∑املا داسفلا

 ةيجيتاßCسإلا فادLأ عم اماXflpاو ،لاopا اذjk L اندالب دوîج ةبكاوم لجأ نمو

 : òkي ام òôع صرëÑا ô∑إ مكوعدأ Ëûنإف ،داسفلا ةحفاlمل ةينطولا

 حتفو .داسفلا لاعفأ لوح تامولعم نم مكملع ô∑إ لصي ام لوح تا9رحت ءارجإ -1

 نولصوتت ام نأشÅ ،ةيئاضقلا ةطرشلل ة9وëpîاو ةينطولا قرفلا ةطساوب ثاحبأ

 حمسé ةداجو ةيفا§ تايطعم اÄ™ف ترفوت امل§ ،ر9راقتو تاياشوو تاياlش نم ھب

 ؛k∑املا داسفلا مئارج ىدحإ نأشÅ ثاحبأ حتفب

 قرفلاب ةناعتسالا عم ،ةيئاضقلا ةطرشلا اÄ"رجت ùûلا ثاحبألا ءاñÄ⁄و زاجنإب ليjpتلا -2

 ؛ةينطولا ةقرفلا òôع طغضلا فيفختل ةيئاضقلا ةطرشلل ة9وëpîا

 BCع اميسالو .ةانëpا فشكو ةلدألا عمجب حمسùû éلا ةينوناقلا تايضتقملا ليعفت -3

 تاينقتو ،اياÿÑلاو ءاë´BCاو ن`غلبملاو دوîشلا ةيامحب ةقلعتملا C`بادتلا قيبطت

 نوناق نم ô 114∑إ 108و ô 82-10∑إ 1-82 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ةصا´ëا ثحبلا

 ؛كلذ ثحبلا ةÂÑصم تضتقا امل§ ،ةيئانëpا ةرطسملا

 تاسمتلملا ميدقتو .تافلملا î`ïجت دصق ،قيقحتلا ةاضق ةداسلا عم قيس¶تلا -4

 ؛اñÄأشÅ ةبسانملا ةينوناقلا
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 مقر ف9رشلا î`CظلااÄ≠مضت امك ،هللا هرصن كلملا ةلالج تاميلعé ذيفنتل ةلصاومو

 ىدل كلملل ماعلا ليكولا ن`يعتب ،)2017 ل9ربأ 3( 1438 بجر jk 05 رداصلا 1.17.10

 ؛ضقنلا ةمكحم

 نأشÅ ،2017 ر;وتكأ jk 07 خرؤملا ةسائرلا هذîل 01 مقر روش¶ملا jk درو امل اديكأتو

 ةيساسألا رواoÑا نم داسفلا ة;راحمو ماعلا لاملا ةيامحو ةماعلا ةايëÑا قيلخت رابتعا

 لئاسولا éfl´`Cو ةمزاللا ةيانعلا اLءاليإ ةماعلا ةباينلا òôع ن`عتي ùûلا ،ةيئانëpا ةسايسلل

 ؛ءاضقلا òôع اîضرعو اîطبضل ةمزاللا ة9رش…لا دراوملاو ةينوناقلا

 ،ةوشرلاو داسفلا نع غيلبتلل رشابملا ط´ëا اîققح ùûلا ةعp’ملا جئاتنلل رظنلا;و

 عاونأ فلت´o مîضفرو ،داسفلا مئارج فشك jk ن`نطاوملا طارخنا نع تنابأ ùûلاو

 لئاسو عèونتو دوëpîا ةفعاضم بلطتي وحن òôع .ماعلا نأشلا C`يسóب ةقلعتملا تافارحنالا

 طبضل ةديحولا ةليسولا ،جئاتن نم ھققحي امو رشابملا ط´ëا ىقبي ال ùªح ،ةîجاوملا

 فلتخم بقعéو ثحبلل ىرخأ لاlشأو تايلآ ھ9زاوت نأ دب ال لب .ةلادعلل مîميدقتو ةانëpا

 كلت ةîجاوم òôع ةيئانëpا ةلادعلا ةردق jk نطاوملا ةقثل از9زعé كلذو .داسفلا مئارج روص

 ؛ةيبلسلا اLراثآ نم ن9رمثóسملاو رامثóسالل ةيامحو ،تافارحنالا

 ةحفاlم نإف ،اLدحو ةوشرلا ةم9رج k jk∑املا داسفلا مئارج لاßïخا متي ال ùªحو

Lتقت فارحنالا نم عونلا اذÛ≈û يدصتلا ëpماعلا لاملا ديدبتو سالتخاو ،ةوشرلا مئار، 

 سكاعùû éلا ىرخألا ةيمارجإلا تايكولسلا فلتخم ô∑إ ةفاضإلاب .ذوفنلا لالغتساو ،ردغلاو

 ؛رامثóسالاب رضتو ةيداصتقالا ةيسفانتلا
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 نأ 6kب¶ي يذلا ،رياني سداس موي ةوشرلا ة;راËû oÑطولا مويلا ءايحإ عم انمازتو

 رLاظم فلتخم ة;راحم jk رارمتسالا òôع ةيئانëpا ةسايسلا ةدارإ ديكأتل ةبسانم نوlي

  ؛Ëûطولا داصتقالاب ةراضلا ةيمارجإلا تافارحنالاو k∑املا داسفلا

 ةيجيتاßCسإلا فادLأ عم اماXflpاو ،لاopا اذjk L اندالب دوîج ةبكاوم لجأ نمو

 : òkي ام òôع صرëÑا ô∑إ مكوعدأ Ëûنإف ،داسفلا ةحفاlمل ةينطولا

 حتفو .داسفلا لاعفأ لوح تامولعم نم مكملع ô∑إ لصي ام لوح تا9رحت ءارجإ -1

 نولصوتت ام نأشÅ ،ةيئاضقلا ةطرشلل ة9وëpîاو ةينطولا قرفلا ةطساوب ثاحبأ

 حمسé ةداجو ةيفا§ تايطعم اÄ™ف ترفوت امل§ ،ر9راقتو تاياشوو تاياlش نم ھب

 ؛k∑املا داسفلا مئارج ىدحإ نأشÅ ثاحبأ حتفب

 قرفلاب ةناعتسالا عم ،ةيئاضقلا ةطرشلا اÄ"رجت ùûلا ثاحبألا ءاñÄ⁄و زاجنإب ليjpتلا -2

 ؛ةينطولا ةقرفلا òôع طغضلا فيفختل ةيئاضقلا ةطرشلل ة9وëpîا

 BCع اميسالو .ةانëpا فشكو ةلدألا عمجب حمسùû éلا ةينوناقلا تايضتقملا ليعفت -3

 تاينقتو ،اياÿÑلاو ءاë´BCاو ن`غلبملاو دوîشلا ةيامحب ةقلعتملا C`بادتلا قيبطت

 نوناق نم ô 114∑إ 108و ô 82-10∑إ 1-82 داوملا jk اÄ™لع صوصنملا ةصا´ëا ثحبلا

 ؛كلذ ثحبلا ةÂÑصم تضتقا امل§ ،ةيئانëpا ةرطسملا

 تاسمتلملا ميدقتو .تافلملا î`ïجت دصق ،قيقحتلا ةاضق ةداسلا عم قيس¶تلا -4

 ؛اñÄأشÅ ةبسانملا ةينوناقلا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

308 
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 ع ن ر /48

 

 íÖإ

 فانwتسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا ةداسلا

 ةيئادتبالا مكاoTا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا
 

 .باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ اياضق لوح :عوضوملا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 ،دع°و

 لاوــــمألا لــــسغ مئارــــج ةــــحفاbمل ةراــــبج ادوــــ$ج لذــــبت تــــ£تف اــــم اــــندالب نأ مكيــــلع فاــــخ 3ــــ2غ

 فدـßp ةـيلاتتم تاليدـعÖ نـم ھـقVW اـمو 43.05 مـقر نوناقلا نس لالخ نم اميسال ،باgرإلا لMومتو

 .ةيلودلا 23ياعملا عم باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ ةحفاbمل ةينطولا ةموظنملا ةمءالم

 ثـيح نـم الو مـكلا ثيح نم ال ،اظوãWم اروطت فرعn مارجإلا نم عونلا اذg نأ è©إ رظنلاìو

 ةــحفاbمل ةــطخ يأ نإــف ،باــgرإلا لــMومتو لاوــمألا لــسغ ,ــ+ ةلمعتــسملا ةــثيدVWا تاــينقتلاو لئاــسولا

gا هذـــــVcو ا$فـــــشكو مئارـــــÖم ةلـــــصحتملا لاوـــــمألا بـــــقعopداـــــمتعاو ةدـــــيدج لوـــــلح عادـــــبإ ≤≥ـــــ±تقت ،اـــــ 

 ،ةلــصلا تاذ ةــيلودلا 23ياــعملاو ةــينطولا ن2ناوــقلل لــثمألا قــيبطتلا نامــضل ةــلاعف 23بادــتو تاءارــجإ

 .اgرطاخم نم اندالبل يداصتقالاو ,©املا ماعلا ماظنلا ةيامحو مئارVcا هذg عدرل ةيلآ¥

 ,ــ+ ةدراوــلا تاــظحالملاو ةــيلودلا 23ياــعملا راــضحتساو تاــياغلا هذــg قــيقحت لــجأ نــمو كلذــل

 ،طـــسوألا قرـــشلاو اـــيقMرفإ لامـــشل ,©اـــملا لـــمعلا ةـــعومجم لـــبق نـــم اـــندالبل لداـــبتملا ميـــيقتلا رـــMرقت

 مئارــــج ةــــحفاbمب ةلــــصلا تاذ ةــــيئارجإلاو ةيعوــــضوملا تايــــضتقملا لــــيعفت èــــéع لــــمعلا èــــ©إ مكوــــعدأ

 :ةيلاتلا تاءارجإلاو 23بادتلاب ديقتلا éèع ةصاخ صرVWا عم ،باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ
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 مكاoÑا ءاسؤر ةداسلاو فان˜تسالا مكاoÑ ن`لوألا ءاسؤرلا ةداسلا عم قيس¶تلا -5

 ةمكحملل تاسمتلم ميدقتو .مكاoÑا مامأ ةجئارلا تافلملا î`ïجت دصق ،ةيئادتبالا

 ةمflp¶م نوlتو .صا´ëاو ماعلا عدرلا قيقحت اñÄأش نم تا;وقعÅ مكëÑا لجأ نم

 هركنóسr يذلا ،مارجإلا نم عونلا اذîل ةيئانëpا ةسايسلا اÄ™لوت ùûلا ةيمLألا عم

 عافدلا قوقحو ةءاBCلا ةن9رقل مات ماßCحاب jk كلذو .k∑ودلاو Ëûطولا ماعلا يأرلا

 ؛ةلداعلا ةمكاoÑا تانامضو

 ô∑إ k≤سلاو .كلذ ækدتسùû éلا تالاëÑا jk نعطلا قرط ةسرامم òôع صرëÑا -6

 jk ةصت´oا ةيئاضقلا ةëpîا òôع اãÄلاحإل ،اÄ™ف نوعطملا تافلملا î`ïجتب ليjpتلا

 .لوقعم لجأ

 داسفلا ةحفاfم عوضوم نأ مكركذأ ،تاميلعتلا هذÄ∫ ديقتلا òôع مكثحأ ذ⁄و

Õتعlm ا ةسايسلا ^[ ةراقلا عيضاوملا نمhiلخادم نم ايساسأ الخدم هرابتعاب ،ةيئان 

 درجم وأ ةتقؤم ةلمح عوضوم س:لو .لامعألا خانم نLسحتو ةماعلا ةايhAا قيلخت

 اذÙç ةلوذبملا دوhiNا رمتسØ نأ بجي كلذل ،نامزلا ^[ روصحم ^[رظ مامتûا

 اذû فjرصتل ةلاعف لولح داجيإ ^[ داåçجالاو لمعلا بيلاسأ رjوطت عم .صوصhvا

 مكضßCعé دق ة;وعص لlب يراعشإ مكنم ابلاط.ةلوقعم لاجآ لخاد اياضقلا نم عونلا

∫Äا اذë´مالــــسلاو.صوص 

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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 íÖإ

 فانwتسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا ةداسلا

 ةيئادتبالا مكاoTا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا
 

 .باLرإلا ل9ومتو لاومألا لسغ اياضق لوح :عوضوملا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 ،دع°و

 لاوــــمألا لــــسغ مئارــــج ةــــحفاbمل ةراــــبج ادوــــ$ج لذــــبت تــــ£تف اــــم اــــندالب نأ مكيــــلع فاــــخ 3ــــ2غ

 فدـßp ةـيلاتتم تاليدـعÖ نـم ھـقVW اـمو 43.05 مـقر نوناقلا نس لالخ نم اميسال ،باgرإلا لMومتو

 .ةيلودلا 23ياعملا عم باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ ةحفاbمل ةينطولا ةموظنملا ةمءالم

 ثـيح نـم الو مـكلا ثيح نم ال ،اظوãWم اروطت فرعn مارجإلا نم عونلا اذg نأ è©إ رظنلاìو

 ةــحفاbمل ةــطخ يأ نإــف ،باــgرإلا لــMومتو لاوــمألا لــسغ ,ــ+ ةلمعتــسملا ةــثيدVWا تاــينقتلاو لئاــسولا

gا هذـــــVcو ا$فـــــشكو مئارـــــÖم ةلـــــصحتملا لاوـــــمألا بـــــقعopداـــــمتعاو ةدـــــيدج لوـــــلح عادـــــبإ ≤≥ـــــ±تقت ،اـــــ 

 ،ةلــصلا تاذ ةــيلودلا 23ياــعملاو ةــينطولا ن2ناوــقلل لــثمألا قــيبطتلا نامــضل ةــلاعف 23بادــتو تاءارــجإ

 .اgرطاخم نم اندالبل يداصتقالاو ,©املا ماعلا ماظنلا ةيامحو مئارVcا هذg عدرل ةيلآ¥

 ,ــ+ ةدراوــلا تاــظحالملاو ةــيلودلا 23ياــعملا راــضحتساو تاــياغلا هذــg قــيقحت لــجأ نــمو كلذــل

 ،طـــسوألا قرـــشلاو اـــيقMرفإ لامـــشل ,©اـــملا لـــمعلا ةـــعومجم لـــبق نـــم اـــندالبل لداـــبتملا ميـــيقتلا رـــMرقت

 مئارــــج ةــــحفاbمب ةلــــصلا تاذ ةــــيئارجإلاو ةيعوــــضوملا تايــــضتقملا لــــيعفت èــــéع لــــمعلا èــــ©إ مكوــــعدأ

 :ةيلاتلا تاءارجإلاو 23بادتلاب ديقتلا éèع ةصاخ صرVWا عم ،باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ
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 تاـمولعم مـضت تاـنايب ةدـعاق نMوـbت نـم ةدـحولا تـنكم تايحالـصلا هذg نو¥ è©إ رظنلاìو

 لاوـــــمألا لـــــسغ مئارـــــج ,ـــــ+ ثـــــحبلا ةبـــــسانمب ةـــــلدألا عـــــمج ,ـــــ+ ةدـــــيفم نوـــــbت نأ نـــــكمي ةـــــم$م ةـــــيلام

 تاـمولعم بـلط ةـيناbمإ اـ$ل حيـπت ≤ـ∫لا "تـنومكيا" ةـمظنم ,ـ+ وـضع اـîpأو اميسال ،ةيلصألا مئارVcاو

 بـــلطب ةيئاـــضقلا ةطرـــشلا فـــيلbت èـــ©إ مكوـــعدأ ≤öنإـــف ،جراـــVÇاب نودـــجاوتي لاوـــمأو صاÇـــ«أ لوـــح

 ،ثــحبلا ,ــ+ دــيفت دــق ≤ــ∫لا تاــمولعملاو ةــلدألا عــمج نأــش{ ةــيلاملا تاــمولعملا ةــVcاعم ةدــحو ةدعاــسم

 زاــــجنإ ةبــــسانمب اميــــسال ،باــــgرإلا لــــMومت ةــــمMرجو لاوــــمألا لــــسغ مئارــــجو ةيلــــصألا مئارــــVcا لوــــح

 .ةMزاوم ةيلام ثاحبأ

 اـßp لـصوتملا تاـمولعملا جئاـتäب ،ةـسائرلا هذـg فارـشإ تحت ةدحولا راعشإ مكنم بلطأ امك

 كــلذو ،لاوــمألا لــسغ ةªpــش دوــجو ةــلاح ,ــ+ ةدــحولا تالاــحإ èــéع ءاــنب ةزــجنملا ثاــحبألا جئاــتìäو اــopم

 ةيــسكعلا ةــيذغتلاب نوناــقلا ذاــفنإ ةزــ$جأو ءاــضقلا مزــلت ≤ــ∫لا ,©اــملا لــمعلا ةــعومجم 23ياــعمل اــماŒ3حا

 .باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ مئارج روطت طامنأ دصرو اp»انايب ةدعاق ءانغإ ةيغ{ ،ةدحولل

 :ديمجتلاو زh˛iا تاءارجإ ليعفت -4

 ,ــ+ اــp–لع صوــصنم ,ــœ اــمك دــيمجتلاو زــV¡cا تاءارــجإ لالــخ نــم ةــيئانVcا ةــسايسلا مورــت

 ةــــمMرVcاب ةلــــصلا تاذ لاوــــمألا èــــéع ظفحتــــلا èــــ©إ 43.05 مــــقر نوناــــقلاو ةــــيئانVcا ةرطــــسملا نوناــــق

 تاءارـجإلا هذـg ةرـشابم نأ 3ـ2غ ،ةـمMرVcا تادـئاع نـم ةاـنVcا ناـمرVW اp»رداـصم راـظتنا ,ـ+ ،اتقؤم

 قـح ا$ـسأر èـéعو نوناـقلاو روتسدلا ا$لفكي ≤∫لا قوقãWلو ةءا3“لا ةنMرقل مات ماŒ3حا ,+ متت نأ بجي

 لاوــــمألا لــــسغ اياــــضق ةبــــسانمب ،دــــيمجتلاو زــــV¡cا تاءارــــجإ لــــيعفت مكنــــم بــــلطأ كلذــــل .ةــــيكلملا

 ما3ــŒح|و ةــمMرVcاب ةلــصلا تاذ لاوــمألا èــéع ةرــصاق اــ$لعج عــم ،ةيلــصألا مئارــVcاو باــgرإلا لــMومتو

 ققحتلاــب حمــسÖ ≤ــ∫لا ،ةــمزاللا ةــMزاوملا ةــيلاملا ثاــحبألا ءارــجإ دــع{ كــلذو ،ةــينلا نــسح 3ــ2غلا قوــقح

 مـــــــكVWا لـــــــجأ نـــــــم ةـــــــمكحملل تاـــــــسمتلم ميدـــــــقت عـــــــم ،ةـــــــمMرVcاب ةلـــــــصلا تاذ لاوـــــــمألا ةـــــــميق نـــــــم

 .نوناقلا اßp حمسn ≤∫لا تالاVWا ,+ اp»رداصمب
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 .طاÅرلا مكاحمب ةصتv@ا ةماعلا ةباينلا ÑÖع هاب¥شالا تالاح ةلاحإ -1

 ددـــــح اـــــمك ،لاوـــــمألا لـــــسغ مئارـــــج روـــــص يÑاـــــنVcا نوناـــــقلا نـــــم 574-1 لـــــصفلا ددـــــح دـــــقل

 نوناـقلا نأ 3ـ2غ ،لاوـمألا لـسغ ةـمMرVc ةيلـصألا مئارVcا ةحئال ،نوناقلا سفن نم 574-2 لصفلا

 لـــــسغ ةªpـــــش دوـــــجو صالختـــــسا اـــــ$لالخ نـــــم نـــــكمي ≤ـــــ∫لا ،هابπـــــشالا تارـــــشؤمو رـــــصانع ددـــــحي مـــــل

 ،ةـــماعلا ةـــباينلل نوناـــقلا اـــ$لوخي ≤ـــ∫لا ةـــمءالملا ةطلـــس راـــطإ ,ـــ+ مكيـــلع ن2ـــعتي ھـــنإف كلذـــل ،لاوـــمألا

 رــضاñWا نــم æــºΩ ةــلاح|و لاوــمألا لــسغ ةــمMرVc ةيلــصألا مئارVcاــب ةــقلعتملا ثــحبلا جئاــتن ةــسارد

 ةªpــش رــصانع دوــجو مــكل ن2ــبت õــ∫م ،طاــìرلا مكاــحمب ةــصتñÇا ةــماعلا تاــباينلا èــéع اîpأــش{ ةزــجنملا

 ن2ــــــمƒpملا تاــــــbلتممو ةزوــــــñ¡cا غلاــــــبملا ةــــــميقو زوــــــñ¡cا ةــــــيمك لالــــــخ نــــــم كــــــلذو ،لاوــــــمألا لــــــسغ

 ؛... ةيمارجإ ةباصع وأ ةعامج راطإ ,+ يمارجإلا طاشäلا ةسراممو

 :يزاوملا ^íاملا ثحبلا ءارجإ -2

 ≤ــــ∫لا ثاــــحبألا لالــــخ نــــم لاوــــمألا لــــسغ ةªpــــش رــــصانع دوــــجو نــــم دــــكأتلا مــــكل öõــــسπي يــــbل

 ةـــيلاملا ثاـــحبألا ءارجإـــب ةيئاـــضقلا ةطرـــشلا رـــمأ مكيـــلع ن2ـــعتي ھـــنإف ،ةيلـــصألا مئارـــVcا ,ـــ+ اـــîpوزجنت

 كـــــلت ةـــــقالعو ،ةـــــيكنبلا مp»اباـــــسحو ةـــــلوقنملاو ةـــــMراقعلا ن2ـــــمƒpملا تاـــــbلتمم درـــــجب كـــــلذو ،ةـــــMزاوملا

 هذــــßp قــــفرملا رطاــــخملل ≤öطوــــلا ميــــيقتلا تاــــجرخمب ةناعتــــسإلا èــــ©إ ةفاــــضإلاب ،ةــــمMرVcاب تاــــbلتمملا

 ؛ةعفترملا رطاñÇا تاذ ةيلصألا مئارVcا وحن ثاحبألا ھيجوتل ،ةMرودلا

 

 :ةيلاملا تامولعملا ةhiاعم ةدحو تاليلحت نم ةدافتسالا -3

 عــــمج ةــــم$م ،ةــــيلاملا تاــــمولعملا ةــــVcاعم ةدــــحوب ،لاوــــمألا لــــسغ ةــــحفاbم نوناــــق طاــــنأ دــــقل

 نMوـــbت عـــم لاوـــمألا لـــسغ{ ةلـــص تاذ اـــîpو¥ ,ـــ+ ھبπـــشn لاـــعفأب ةـــطبترملا تاـــمولعملا بـــلطو ةـــVcاعمو

 تا¥رـــشو كاـــنبأ نـــم ن2عـــضاVÇا صاÇـــ«ألا رو¥ذـــملا نوناـــقلا مزـــلأ اـــمك .نأـــشلا اذـــßp تاـــنايب ةدـــعاق

 تاذ اــîpو¥ ,ــ+ ھبπــشn ةــلاح لــbب ةدــحولل حMرــصتلاب ،م3gــ2غو ةرــVWا نــ$ملا باWــ أو لاوــمألا لــMوحت

 .لاومألا لسغ{ ةلص
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 تاـمولعم مـضت تاـنايب ةدـعاق نMوـbت نـم ةدـحولا تـنكم تايحالـصلا هذg نو¥ è©إ رظنلاìو

 لاوـــــمألا لـــــسغ مئارـــــج ,ـــــ+ ثـــــحبلا ةبـــــسانمب ةـــــلدألا عـــــمج ,ـــــ+ ةدـــــيفم نوـــــbت نأ نـــــكمي ةـــــم$م ةـــــيلام

 تاـمولعم بـلط ةـيناbمإ اـ$ل حيـπت ≤ـ∫لا "تـنومكيا" ةـمظنم ,ـ+ وـضع اـîpأو اميسال ،ةيلصألا مئارVcاو

 بـــلطب ةيئاـــضقلا ةطرـــشلا فـــيلbت èـــ©إ مكوـــعدأ ≤öنإـــف ،جراـــVÇاب نودـــجاوتي لاوـــمأو صاÇـــ«أ لوـــح

 ،ثــحبلا ,ــ+ دــيفت دــق ≤ــ∫لا تاــمولعملاو ةــلدألا عــمج نأــش{ ةــيلاملا تاــمولعملا ةــVcاعم ةدــحو ةدعاــسم

 زاــــجنإ ةبــــسانمب اميــــسال ،باــــgرإلا لــــMومت ةــــمMرجو لاوــــمألا لــــسغ مئارــــجو ةيلــــصألا مئارــــVcا لوــــح

 .ةMزاوم ةيلام ثاحبأ

 اـßp لـصوتملا تاـمولعملا جئاـتäب ،ةـسائرلا هذـg فارـشإ تحت ةدحولا راعشإ مكنم بلطأ امك

 كــلذو ،لاوــمألا لــسغ ةªpــش دوــجو ةــلاح ,ــ+ ةدــحولا تالاــحإ èــéع ءاــنب ةزــجنملا ثاــحبألا جئاــتìäو اــopم

 ةيــسكعلا ةــيذغتلاب نوناــقلا ذاــفنإ ةزــ$جأو ءاــضقلا مزــلت ≤ــ∫لا ,©اــملا لــمعلا ةــعومجم 23ياــعمل اــماŒ3حا

 .باgرإلا لMومتو لاومألا لسغ مئارج روطت طامنأ دصرو اp»انايب ةدعاق ءانغإ ةيغ{ ،ةدحولل

 :ديمجتلاو زh˛iا تاءارجإ ليعفت -4

 ,ــ+ اــp–لع صوــصنم ,ــœ اــمك دــيمجتلاو زــV¡cا تاءارــجإ لالــخ نــم ةــيئانVcا ةــسايسلا مورــت

 ةــــمMرVcاب ةلــــصلا تاذ لاوــــمألا èــــéع ظفحتــــلا èــــ©إ 43.05 مــــقر نوناــــقلاو ةــــيئانVcا ةرطــــسملا نوناــــق

 تاءارـجإلا هذـg ةرـشابم نأ 3ـ2غ ،ةـمMرVcا تادـئاع نـم ةاـنVcا ناـمرVW اp»رداـصم راـظتنا ,ـ+ ،اتقؤم

 قـح ا$ـسأر èـéعو نوناـقلاو روتسدلا ا$لفكي ≤∫لا قوقãWلو ةءا3“لا ةنMرقل مات ماŒ3حا ,+ متت نأ بجي

 لاوــــمألا لــــسغ اياــــضق ةبــــسانمب ،دــــيمجتلاو زــــV¡cا تاءارــــجإ لــــيعفت مكنــــم بــــلطأ كلذــــل .ةــــيكلملا

 ما3ــŒح|و ةــمMرVcاب ةلــصلا تاذ لاوــمألا èــéع ةرــصاق اــ$لعج عــم ،ةيلــصألا مئارــVcاو باــgرإلا لــMومتو

 ققحتلاــب حمــسÖ ≤ــ∫لا ،ةــمزاللا ةــMزاوملا ةــيلاملا ثاــحبألا ءارــجإ دــع{ كــلذو ،ةــينلا نــسح 3ــ2غلا قوــقح

 مـــــــكVWا لـــــــجأ نـــــــم ةـــــــمكحملل تاـــــــسمتلم ميدـــــــقت عـــــــم ،ةـــــــمMرVcاب ةلـــــــصلا تاذ لاوـــــــمألا ةـــــــميق نـــــــم

 .نوناقلا اßp حمسn ≤∫لا تالاVWا ,+ اp»رداصمب
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  10 :ددع ةjرود

 

 :ةداسلا íÖإ

 ؛نLماعلا نLماA@او لوألا ماعلا يماA@ا --

 ؛مÙçاونو ،ةjراجتلا فان/تسالا مكاحمو فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا --

 .مÙçاونو ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --
 

 .)19 ديفو§ ( دجتسملا انورو§ سوC`ف راشóنا نم ةياقولل لمعلا ميظنت :عوضوملا

 لوح ةينطولا ةيÑ لا تاطلسلا اãÄمدق ùûلا تاحيضوتلا كش الب متعÅات دقل

ط
ُ

 صا´∆ألا ن`ب ساسألاب لقت¶ي يذلاو ."19 ديفو§" دجتسملا انورو§ سوC`ف راشóنا قُر

 قاروألاو ءايشألا سملو ةحفاصملا§ ،قرط ةدعÅ متت ùûلا .ةرشابملا تالاصتالا ق9رط نع

 بنجتب ةيÑ لا تاطلسلا ˇ نت كلذلو .ةفلت´oا تاءاضفلل كßCشملا لامعتسالاو

 تاî`ïجتلا k˝ا;و قاروألاو ءايشألا سمل دنع ةبجاولا تاطايتحالا ذاختاو ةرشابملا تالاصتالا

 .نورخآ صا´∆أ اîلمعتسùû rلا

 اذL راشóنا نم ةياقولل ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةلوذبملا دوëpîا jk ةمLاسمو

اظافحو ،ءا;ولا
ً

 ،ةلادعلا يدعاسم نم مCL`غو ن`ماoÑاو ن`فظوملاو ةاضقلا ةمالس òôع 

 ،فقوملا اîمزلتسùû rلا C`بادتلا ذاختا ô∑إ مكوعدأ Ëûنإف ،ن`ضاقتملا ةمالسو ةòô GÑعو

 نع لاصتالا تاونق حتفب كلذو ،ةماعلا تاباينلا òôع ن`ضاقتملاو ن`نطاوملا دفاوت نم دÂÑل

Åطساوب نكمي دعãÄش ميدقت اlاياøÄاملظتو مøÄلوصح لجأ نم كلذكو ،مîع مòô تامولعملا 

 تاءارجإلا ليجأت ô∑إ ةفاضإلاب .ةماعلا تاباينلا راقم ô∑إ لاقتنالا C`غ نم اñÄوجاتحي ùûلا

 2020 سرام 16 :خیراتب
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 :^íودلا يñاضقلا نواعتلا تاءارجإ ليعفت -5

 طاــــــبترا تاذ ةيلــــــصألا مئارــــــVcاو باــــــgرإلا لــــــMومتو لاوــــــمألا لــــــسغ مئارــــــج نوــــــbت اــــــم اــــــبلاغ

 ةرفوـــتملا تاـــمولعملا èـــéع ثاـــحبألا راـــصتقا نأـــش نـــم و ،اـــندالب جراـــخ نودـــجاوتي لاوـــمأو صاÇـــ«أب

 نـم و كلذـل ،مئارـVcا ,ـ+ ن2طروـتملا عـيمج طبـضب حمـسÖ ال و ةـلمتكم 3ـ2غ ثاحبألا لعجي نأ اينطو

 ،ةــــمMرVcاب ةلــــصلا تاذ لاوــــمألا عــــيمج و صاÇــــ«ألا عــــيمج بــــقعÖ و ةــــلماbتم ثاــــحبأ ءارــــجإ لــــجأ

 تاـــبلطو ةيمـــسر تاياbـــشو ةيئاـــضق تاـــبانإ ھـــيجوتب ,©ودـــلا نواـــعتلا تاءارـــجإ لـــيعفت مكنـــم بـــلطأ

Öا ميلــسñcــ©إ ن2مرــè او .ةــينعملا لودــلاVWع تــقولا ســفن ,ــ+ صرــéــè اــضقلا نواــعتلا تاــبلط زاــجنإÑي 

 .ن2تمزاللا ةيلعافلاو ةعرسلاب ةدراولا

 مالسلاو

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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  10 :ددع ةjرود

 

 :ةداسلا íÖإ

 ؛نLماعلا نLماA@او لوألا ماعلا يماA@ا --

 ؛مÙçاونو ،ةjراجتلا فان/تسالا مكاحمو فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا --

 .مÙçاونو ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --
 

 .)19 ديفو§ ( دجتسملا انورو§ سوC`ف راشóنا نم ةياقولل لمعلا ميظنت :عوضوملا

 لوح ةينطولا ةيÑ لا تاطلسلا اãÄمدق ùûلا تاحيضوتلا كش الب متعÅات دقل

ط
ُ

 صا´∆ألا ن`ب ساسألاب لقت¶ي يذلاو ."19 ديفو§" دجتسملا انورو§ سوC`ف راشóنا قُر

 قاروألاو ءايشألا سملو ةحفاصملا§ ،قرط ةدعÅ متت ùûلا .ةرشابملا تالاصتالا ق9رط نع

 بنجتب ةيÑ لا تاطلسلا ˇ نت كلذلو .ةفلت´oا تاءاضفلل كßCشملا لامعتسالاو

 تاî`ïجتلا k˝ا;و قاروألاو ءايشألا سمل دنع ةبجاولا تاطايتحالا ذاختاو ةرشابملا تالاصتالا

 .نورخآ صا´∆أ اîلمعتسùû rلا

 اذL راشóنا نم ةياقولل ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةلوذبملا دوëpîا jk ةمLاسمو

اظافحو ،ءا;ولا
ً

 ،ةلادعلا يدعاسم نم مCL`غو ن`ماoÑاو ن`فظوملاو ةاضقلا ةمالس òôع 

 ،فقوملا اîمزلتسùû rلا C`بادتلا ذاختا ô∑إ مكوعدأ Ëûنإف ،ن`ضاقتملا ةمالسو ةòô GÑعو

 نع لاصتالا تاونق حتفب كلذو ،ةماعلا تاباينلا òôع ن`ضاقتملاو ن`نطاوملا دفاوت نم دÂÑل

Åطساوب نكمي دعãÄش ميدقت اlاياøÄاملظتو مøÄلوصح لجأ نم كلذكو ،مîع مòô تامولعملا 

 تاءارجإلا ليجأت ô∑إ ةفاضإلاب .ةماعلا تاباينلا راقم ô∑إ لاقتنالا C`غ نم اñÄوجاتحي ùûلا

 2020 سرام 16 :خیراتب
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 هذîل الLؤم ھنورت نم وأ ،ةماعلا تاباينلا مساب نويمسرلا نوقطانلا اÄ∫ فلlي ،مالعالا

 .ةياغلا

 ^[ ةل6iتسملا تالاhAا ةhiاعمل ةبسانملا Lmبادتلا لú ذاختا íÖإ مكب بيûأ امك

  .نLماعلا ماظنلاو نمألا ÑÖع ظافhAا اç-لطتي ãxلا لاوحألا ^[ اميسالو ،ھنابإ

اC`خأو
ً

 اذL اندلب نع فكي نأ هللا وجرأو ،ةيفاعلا ماودو ةمالسلاب مكل وعدأ ذإ ،

 .ة9رودلا هذL قيبطت jk مكضßCعé دق ùûلا تا;وعصلاب يراعشإ مكنم بلطأ يXإف .ءا;ولا

 .مالــــسلاو

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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 òôع مكنم بلطأو  .ةينوناق لاجآب طبترت الو ةيلاjpتسا ةغبص óƒ≈ûكت ال ùûلا اياضقلاو

 :òkي امب مايقلا ،صوص´ëا

 ،ن`ضاقتملا نم تاياlشلاب لصوتلل يXوßCكلإ د9ر;و ،سكافلل طخ حتف -  

 ؛ءاضتقالا دنع اîلآمو اîليéflp ماقرأب مLرابخإلو

 ضعÅ ميدقتل ن`ضاقتملا مومعو ن`ماoÑا ةراشإ نLر ÚCكأ وأ يفتاL طخ عضو- 1

 ضعÅ نع غيلبتلل وأ ،ةلjpتسملا تالؤاسóلا ضعòô Åع درلاو ،تاداشرإلا

 ؛كلذل ةلLؤم رطأ وأ ةاضق ھب فلlي .مئارëpا

 رفوتت مل امل§ ،ةماعلا تاباينلل مîميدقت بولطملا صا´∆ألا ميدقت ليجأت - 2

 صا´∆ألا ميدقت òôع ةيلاëÑا ةلحرملا jk راصتقالاو .كلذل لاjpتسا ةلاح

 ،كلذك اøÄالاح ديشرت مكيلع 6kب¶ي ùûلاو ،ة9رظنلا ةسارëÑا نLر ن`عوضوملا

 ؛ةC`ط´ëا اياضقلا وأ ة9رورضلا تالاëÑا òôع اLرصقو

 اياضقلا ءان„تساب ،ب9رقلا دمألا لالخ تاسلëpاب ةديدج اياضق ن`يعé مدع- 3

 ؛نوناقلا اLددحي لاجآب طبترت ùûلا وأ ةC`ط´ëا وأ ةلjpتسملا

 اقفو ،ةررقملا تاسلëpا C`بدت نأشÅ مكاoÑا ءاسؤر ةداسلا عم قيس¶تلا- 4

 ؛نأشلا اذjk L ةيئاضقلا ةطلسلا اLررقتس ùûلا تاÄ™جوتلل

 òôع ھب يراعش⁄و ،ةيئاقولا تاياغلا سفن ققحي ،بسانم رخآ C`بدت ل§ ذاختا -   

 .روفلا

 ءابقن ةداسلل اîغيلبت ô∑إ مكب بيLأ ،C`بادتلا هذîل حاجنلا فورظ C`فوت لجأ نمو

Lا تائيoÑلا ءاسؤرو ،ن`ماîملا تآيîن`نطاوملا راعشإ كلذكو  .ةلادعلل ةدعاسملا ةين ∫Äنع ا 

 لئاسول تاح9رصتو تاغالب ةطساو;و ،مكاoÑا لخادم جراخ تانالعإ قيلعé ق9رط
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 هذîل الLؤم ھنورت نم وأ ،ةماعلا تاباينلا مساب نويمسرلا نوقطانلا اÄ∫ فلlي ،مالعالا

 .ةياغلا

 ^[ ةل6iتسملا تالاhAا ةhiاعمل ةبسانملا Lmبادتلا لú ذاختا íÖإ مكب بيûأ امك

  .نLماعلا ماظنلاو نمألا ÑÖع ظافhAا اç-لطتي ãxلا لاوحألا ^[ اميسالو ،ھنابإ

اC`خأو
ً

 اذL اندلب نع فكي نأ هللا وجرأو ،ةيفاعلا ماودو ةمالسلاب مكل وعدأ ذإ ،

 .ة9رودلا هذL قيبطت jk مكضßCعé دق ùûلا تا;وعصلاب يراعشإ مكنم بلطأ يXإف .ءا;ولا

 .مالــــسلاو

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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 فلتخم عم ة;ولطملا ةظقيلاو مزاللا رذëÑاب لماعتلا يرورضلا نم حبصأ اذل

اظافح صوص´ëا اذjk L ةمدقملا تابلطلا
َ

 لالخ نم عرشملا اLاخوت ùûلا ةماعلا ةياغلا òôع 

 ھتاون ةرسألا دعé يذلا يÁرغملا ækامتجالا جيس¶لا òôع ظافëÑا k®و ،ةرسألا ةنودم

 نم عونلا اذÄ∫ نوطبتري نيذلا ة;راغملا ن`نطاوملاو تانطاوملل ةيامحو ،ةîج نم ةيساسألا

 .تاج9زلا هذL نع ن`جتانلا لافطألا;و ،جاوزلا

 ةبكاوم òôع رîسلا مكنم بلطأ ،تاياغلاو ˇëاصملا هذîل ىوصقلا ةيمLألاب ايعوو

  :لالخ نم كلذو طلت´oا جاوزلاب ةقلعتملا تافلملا فلتخم

ü ع ءانب ةللعملاو ةمزاللا تاسمتلملا ميدقتòô ةصحفتم ةسارد o´لا قئاثولا فلتùû 

 ؛طلت´oا جاوزلا تافلم jk ة;راغملا C`غ فارطألا اÄ∫ مدقتي

ü  نم دكأتلا GÑاذكو .رو§ذملا جاوزلا ماربإ ضرغل ةملسملا تالا§ولا ة Lتا9و 

 ؛ةرسألا ةنودم ھيلع صنت امل اقبط ،طلت´oا جاوزلا ماربإل مãÄيلLأو اÄ∫اGÑأ

ü اëÑع صرòô ب تامولعملا عمجlنجألا ص´’لا ةيس¶ج لوح ةقد ل=û بغارلا jk 

 ةراشإ نLر اîعضول ةينوناقلاو ةيلئاعلا ھتيعضوو ،ھلخدو ،ھتنîمو ،ھتنايدو جاوزلا

 ؛يåاضقلا رارقلا داختا ةظëÑ اLرابتعا لجأ نم ءاضقلا

ü اëÑع صرòô اصم ةطساوب ةيناديم ثاحبأ زاجنإëˇ عيسوتو ةيئاضقلا ةطرشلا 

 ؛نوناقلا ھيضتقي امل اقبط كلذ رمألا Û≈ªتقا امل§ ثحبلا ةرئاد

ü اصملا فلتخم عم نواعتلا فيثكتëˇ ثاحبأ زاجنإ لجأ نم ةلصلا تاذ ة9رادإلا 

éا ةروصلا سكعëÑلاطل ةينوناقلا ةيعضولل ةيقيق=û ا جاوزلاo´لجأ نم ،طلت 

  ؛ةبسانملا تارارقلا ذاختا

ü ل ةللعملا تاسمتلملا ميدقتÂpîملا ةيئاضقلا تاlتبلاب ةفل jk حألا لييذت اياضقlما 

 نم دكأتلا òôع صرëÑا عم .ةيذيفنتلا ةغيصلاب ،طلت´oا جاوزلاب ةقلعتملا دوقعلاو

 ؛يرسألا ماعلا ماظنلاب دوقعلا وأ ماlحألا كلت ساسم مدع
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315 

 

 17 :ددع ةjرود

 

  ىــــلإ

 ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماoÑا ديسلا 

 فان˜تسالا مكاحم ىدل كلملل ن`ماعلا ءالكولا ةداسلا

 ةيئادتبالا مكاoÑا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا

 ةكلمملا مكاحم عيمجب ةماعلا ةباينلا ةاضق ةداسلا

 

 .طلت´oا جاوزلا لوح: عوضوملا

 مامإلا انالوم دوجوب مات مالس

 ؛دع›و

 كلذ نأ C`غ ،رايتخالا ة9رح أدبمل عضخي يداعلا جاوزلا§ طلت´oا جاوزلا نإ

 jk ةماعلا ةباينلا مLاسé يذلا ،يÁرغملا يرسألا ماعلا ماظنلا òôع ظافëÑا نامضب نوLرم

 .ةرسألا ةنودم تايضتقم ليعفتب ةلصتملا اياضقلا عيمج jk اِيلصأ افرط اLرابتعاب ،ھتيامح

 تايلاlشإلا نم ةعومجم حرطي حبصأ طلت´oا جاوزلاب نذإلا نأ مولعمو

 û=نجألا اîجوزب قحتلت ùûلا ةي;رغملا ةأرملا رارقتسا نم دكأتلا رذعé ليبق نم ،ةيعامتجالا

 نم ،لابقتسالا لود jk ة9رادإلا تاءارجإلا ضعÅ ھبلطتت ام ب…سÅ وأ .نطولا ضرأ جراخ

 وأ .لودلا كلت بارت قوف ةيعرشلاو ةينوناقلا هراثآل جاوزلا نم عونلا اذL قيقحت لجأ

 .جاوزلا نم عونلا اذL نع نوجت¶ي نيذلا لافطألل òôضفلا ةÂÑصملا سمت دق بابسأل

 2020 سرام 16 : خیراتب ع.ن.ر/س10 ةیرود

 2020 لیربأ 13 : خیراتب
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 فلتخم عم ة;ولطملا ةظقيلاو مزاللا رذëÑاب لماعتلا يرورضلا نم حبصأ اذل

اظافح صوص´ëا اذjk L ةمدقملا تابلطلا
َ

 لالخ نم عرشملا اLاخوت ùûلا ةماعلا ةياغلا òôع 

 ھتاون ةرسألا دعé يذلا يÁرغملا ækامتجالا جيس¶لا òôع ظافëÑا k®و ،ةرسألا ةنودم

 نم عونلا اذÄ∫ نوطبتري نيذلا ة;راغملا ن`نطاوملاو تانطاوملل ةيامحو ،ةîج نم ةيساسألا

 .تاج9زلا هذL نع ن`جتانلا لافطألا;و ،جاوزلا

 ةبكاوم òôع رîسلا مكنم بلطأ ،تاياغلاو ˇëاصملا هذîل ىوصقلا ةيمLألاب ايعوو

  :لالخ نم كلذو طلت´oا جاوزلاب ةقلعتملا تافلملا فلتخم

ü ع ءانب ةللعملاو ةمزاللا تاسمتلملا ميدقتòô ةصحفتم ةسارد o´لا قئاثولا فلتùû 

 ؛طلت´oا جاوزلا تافلم jk ة;راغملا C`غ فارطألا اÄ∫ مدقتي

ü  نم دكأتلا GÑاذكو .رو§ذملا جاوزلا ماربإ ضرغل ةملسملا تالا§ولا ة Lتا9و 

 ؛ةرسألا ةنودم ھيلع صنت امل اقبط ،طلت´oا جاوزلا ماربإل مãÄيلLأو اÄ∫اGÑأ

ü اëÑع صرòô ب تامولعملا عمجlنجألا ص´’لا ةيس¶ج لوح ةقد ل=û بغارلا jk 

 ةراشإ نLر اîعضول ةينوناقلاو ةيلئاعلا ھتيعضوو ،ھلخدو ،ھتنîمو ،ھتنايدو جاوزلا

 ؛يåاضقلا رارقلا داختا ةظëÑ اLرابتعا لجأ نم ءاضقلا

ü اëÑع صرòô اصم ةطساوب ةيناديم ثاحبأ زاجنإëˇ عيسوتو ةيئاضقلا ةطرشلا 

 ؛نوناقلا ھيضتقي امل اقبط كلذ رمألا Û≈ªتقا امل§ ثحبلا ةرئاد

ü اصملا فلتخم عم نواعتلا فيثكتëˇ ثاحبأ زاجنإ لجأ نم ةلصلا تاذ ة9رادإلا 

éا ةروصلا سكعëÑلاطل ةينوناقلا ةيعضولل ةيقيق=û ا جاوزلاo´لجأ نم ،طلت 

  ؛ةبسانملا تارارقلا ذاختا

ü ل ةللعملا تاسمتلملا ميدقتÂpîملا ةيئاضقلا تاlتبلاب ةفل jk حألا لييذت اياضقlما 

 نم دكأتلا òôع صرëÑا عم .ةيذيفنتلا ةغيصلاب ،طلت´oا جاوزلاب ةقلعتملا دوقعلاو

 ؛يرسألا ماعلا ماظنلاب دوقعلا وأ ماlحألا كلت ساسم مدع
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 18 :ددع ةjرود

 ةماعلا ةباينلا س:ئر نم

 íÖإ

 ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماA@ا ديسلا

 فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا ةداسلا

 ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا

 .دعÅ نع ن9وlتلا ليعفت لوح : عوضوملا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 اندالب اøÄذختا ùûلا ة9زاßCحالا تاءارجإلل اليعفتو ،هالعأ ھيلا راشملا عوضوملاب ةقالع

 لئاسولاب ن9وlتلا ةلصاوم ةيمLأل ارابتعاو ،ةîج نم Covid19 ءا;و راشóنا نم دÂÑل

 نامض jk اLرودل ،ةينوßCكلإلا تاصنملا ضعÅ اذكو ،ةيضاßCفالا ضورعلا اميسال ةحاتملا

 تايلآلا ثدحأ نم مÄ≠يكمتو ةماعلا ةباينلا ةاضق ةداسلا تاردق ز9زعé ة9رارمتسا

 تلمع ،ةماعلا ةباينلا ةسائر نأ مكBCخأ ،ىرخأ ةîج نم ن9وlتلا لاجم jk ةيجوغاديبلا

 ةماعلا ةباينلا ةاضق ةدافتسا نامض لجأ نم ةيلودلا تاسسؤملا ضعÅ عم قيس¶تلا òôع

 .مøÄاصاصتخاب ةلصلا تاذ عيضاومب ةينعملا ةينوßCكلإلا تاصنملا ضعÅ جولو نم

 نع ن9وlتلل ا;وروأ سلجم ةصنم اLرفوت ùûلاو ،ةلادعلا ÉûنîملHelp سورد BCتعéو

Åلاو دعùû ةماعلا ةباينلا ةسائر تكراش jk غايصãÄع عالطالل احناس اجذومن ،اòô براجتلا 

 ة9رÂÑل ةبلاسلا تا;وقعلا لئادبك ةماL ةينوناق تالاجم jk ةدمتعملا ةيلoÑاو ةيلودلا

 ن9رجاîملا ةيامحو ثادحألا ةلادعو رش…لاب راجتالا ةحفاlمو ءاس¶لا دض فنعلا ةحفاlمو

 نم اCL`غو ı≈ûا9رلا لاopا jk ناسXإلا قوقحو k∑ودلا يåاضقلا نواعتلاو ن`ئجاللاو

  .ةماعلا ةباينلا تاصاصتخاب ةلصلا تاذ عيضاوملا

 2020 لیربأ 20 :خیراتب
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ü ةبسانملا نوعطلا ميدقت Åحألا نأشlا جاوزلاب ةقلعتملا تارارقلاو ماo´امل§ طلت 

 ؛كلذ رمألا Û≈ªتقا

ü ع لمعلاòô ا ةحوتفملا تافلملل رئاظن كسمë´ا جاوزلا تابلطب ةصاo´طلت 

 .اîعبóت jk مكرود ليعفتل

 ،اÄ∫ ديقتلا òôع صرëÑا مكب بيLأ ،ةغلاب ةيمLأ نم تايضتقملا هذîل امل ارظنو

 عيمجت òôع لمعلاو ،اñÄأشÅ ةرداصلا ماlحألاو طلت´oا جاوزلا تابلطب ماظتناب يراعش⁄و

 رîشأ ةتس ل§ سأر òôع يرود لlشÅ اÄ∫ يéافاومو .اياضقلا هذÄ∫ ةلصلا تاذ تايئاصحإلا

 .مالسلاو ،كلذ jk مكضßCعé دق ùûلا تا;وعصلا لlب يراعشإ عم ،ھتقفر لودëpا قفو

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

  يوابنلا دبع دمحَم
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 18 :ددع ةjرود

 ةماعلا ةباينلا س:ئر نم

 íÖإ

 ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماA@ا ديسلا

 فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا ةداسلا

 ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا

 .دعÅ نع ن9وlتلا ليعفت لوح : عوضوملا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 اندالب اøÄذختا ùûلا ة9زاßCحالا تاءارجإلل اليعفتو ،هالعأ ھيلا راشملا عوضوملاب ةقالع

 لئاسولاب ن9وlتلا ةلصاوم ةيمLأل ارابتعاو ،ةîج نم Covid19 ءا;و راشóنا نم دÂÑل

 نامض jk اLرودل ،ةينوßCكلإلا تاصنملا ضعÅ اذكو ،ةيضاßCفالا ضورعلا اميسال ةحاتملا

 تايلآلا ثدحأ نم مÄ≠يكمتو ةماعلا ةباينلا ةاضق ةداسلا تاردق ز9زعé ة9رارمتسا

 تلمع ،ةماعلا ةباينلا ةسائر نأ مكBCخأ ،ىرخأ ةîج نم ن9وlتلا لاجم jk ةيجوغاديبلا

 ةماعلا ةباينلا ةاضق ةدافتسا نامض لجأ نم ةيلودلا تاسسؤملا ضعÅ عم قيس¶تلا òôع

 .مøÄاصاصتخاب ةلصلا تاذ عيضاومب ةينعملا ةينوßCكلإلا تاصنملا ضعÅ جولو نم

 نع ن9وlتلل ا;وروأ سلجم ةصنم اLرفوت ùûلاو ،ةلادعلا ÉûنîملHelp سورد BCتعéو

Åلاو دعùû ةماعلا ةباينلا ةسائر تكراش jk غايصãÄع عالطالل احناس اجذومن ،اòô براجتلا 

 ة9رÂÑل ةبلاسلا تا;وقعلا لئادبك ةماL ةينوناق تالاجم jk ةدمتعملا ةيلoÑاو ةيلودلا

 ن9رجاîملا ةيامحو ثادحألا ةلادعو رش…لاب راجتالا ةحفاlمو ءاس¶لا دض فنعلا ةحفاlمو

 نم اCL`غو ı≈ûا9رلا لاopا jk ناسXإلا قوقحو k∑ودلا يåاضقلا نواعتلاو ن`ئجاللاو

  .ةماعلا ةباينلا تاصاصتخاب ةلصلا تاذ عيضاوملا

 2020 لیربأ 20 :خیراتب
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 2020  ل9ربأ 29 خ9راتب   19 :ددع ةjرود

 

 : ةداسلاو تاديسلا

 فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نوماعلا ءالكولا --

 ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --

 ةßCف لالخ دعÅ نع تامكاoÑا î`ïجتل مîعافد عم ن`لقتعملا رباخت ليîسé : عوضوملا

 .4kصلا رë_pا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 ؛دع›و

 ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا 4kصلا رë_pا فورظ نأ مكيلع فاخ C`غ

 مãÄملا قح òôع رثؤت دق ،flpËûلا طسولاب 19 ديفو§ سوC`ف راشóنا نم ةياقولل ةصت´oا

jk ا لبق ھيماحم عم رباختلاëpھعافد دادعإ لجأ نم ةسل. 

 ةîج نم ،ةرو§ذملا ةحئاëpا اîلlشùû éلا ةرLاقلاو ةيئان„تسالا فورظلل رظنلا;و

 ةيناlمإ نود لوحت ùûلاو ،ىرخأ ةîج نم 4kصلا رë_pا تاLاركإل كلذك رظنلا;و

 ةداع⁄و نوflpلا ةرادإل ةماعلا ةي;ودنملا تقفاو دقف .صا´∆ألا ن`ب رشابملا لصاوتلا

 ةمكاoÑا تاينقت BCع مكاoÑا òôع مLاياضق ضرعتس نيذلا ءانflpلا ن`كمت òôع جامدإلا

 .ةسلëpا لبق مÄ™ماحم عم ايفتاL ثدحتلا نم ،دعÅ نع

 ةسسؤملا ˇëاصم òôع ليحت نأ ةصت´oا ةماعلا تاباينلا òôع ن`عتي كلذ لجألو

 ررقملا خ9راتلا لبق مايأ ةثالث ھل§وم ةثداحم jk بغري يذلا يماoÑا مسا ةينعملا ةينflpلا

 .ةياغلا هذîل يماoÑا ذاتسألا عم لاصتالا ط;ر ةينflpلا ˇëاصملا ô∑وتóسو .ةسلëpا دقعل
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 òôع باسح حتف دعÅ ايئاقلت متي ةرو§ذملا ن9وlتلا ةصنم جولو نأ ركذلاب ريدجو

 .k http://help.elearning.ext.coe.int∑اتلا يXوßCكلإلا عقوملا

 ةدافتسالا لاجم حتفب مكBCخأ ،يراëpا ل9ربأ 24 ةياغ ô∑⁄و ،قايسلا سفن jkو

 ةلا§ولا دادعإ نم FUNMOOC ةصنم òôع ث…ت ùûلا ةي¶9وlتلا تارودلا jk ليóflpلاو

 .CNFPT ةيسXرفلا ةيباßCلا ةيمومعلا ةفيظولل Ëûطولا زكرملاو داسفلا ةحفاlمل ةيسXرفلا

 ˇëاصملا òôع عورشملا C`غ ءاليóسالاو سالتخالاو ةوشرلاب ةطبترم تالاجم jk كلذو

 باسح حتف دعÅ ايئاقلت ةرو§ذملا ن9وlتلا ةصنم جولوو ليóflpلا نكم9و ،ذوفنلا لالغتساو

k -mooc.fr/courses/course-https://www.fun∑اتلا يXوßCكلإلا عقوملا òôع

v1:CNFPT+87021+session07/about 

 مÄ#ساlم ز9زعéو ةماعلا ةباينلا ةاضق ةداسلا ليLأت jk عوضوملا ةيمLأل ارظنو

 ةماعلا ةباينلا ةاضق ةفا§ òôع ة9رودلا هذL ميمعéو رابتعالا ن`عÅ هذخأل مكوعدأ ،ةيفرعملا

 دق ùûلا تا;وعصلا لlب يراعش⁄و ،ةرو§ذملا تاصنملا نم ةدافتسالا òôع مîعيé’pو

éعßCاتلا ةماعلا ةباينلا ةاضق لبق نم راثت وأ مكضÅمكل ن`ع jk Lمالسلاو ،نأشلا اذ. 

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

  يوابنلا دبع دمحَم
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 2020  ل9ربأ 29 خ9راتب   19 :ددع ةjرود

 

 : ةداسلاو تاديسلا

 فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نوماعلا ءالكولا --

 ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --

 ةßCف لالخ دعÅ نع تامكاoÑا î`ïجتل مîعافد عم ن`لقتعملا رباخت ليîسé : عوضوملا

 .4kصلا رë_pا

 مامالا انالوم دوجوب مات مالس

 ؛دع›و

 ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم ةذختملا 4kصلا رë_pا فورظ نأ مكيلع فاخ C`غ

 مãÄملا قح òôع رثؤت دق ،flpËûلا طسولاب 19 ديفو§ سوC`ف راشóنا نم ةياقولل ةصت´oا

jk ا لبق ھيماحم عم رباختلاëpھعافد دادعإ لجأ نم ةسل. 

 ةîج نم ،ةرو§ذملا ةحئاëpا اîلlشùû éلا ةرLاقلاو ةيئان„تسالا فورظلل رظنلا;و

 ةيناlمإ نود لوحت ùûلاو ،ىرخأ ةîج نم 4kصلا رë_pا تاLاركإل كلذك رظنلا;و

 ةداع⁄و نوflpلا ةرادإل ةماعلا ةي;ودنملا تقفاو دقف .صا´∆ألا ن`ب رشابملا لصاوتلا

 ةمكاoÑا تاينقت BCع مكاoÑا òôع مLاياضق ضرعتس نيذلا ءانflpلا ن`كمت òôع جامدإلا

 .ةسلëpا لبق مÄ™ماحم عم ايفتاL ثدحتلا نم ،دعÅ نع

 ةسسؤملا ˇëاصم òôع ليحت نأ ةصت´oا ةماعلا تاباينلا òôع ن`عتي كلذ لجألو

 ررقملا خ9راتلا لبق مايأ ةثالث ھل§وم ةثداحم jk بغري يذلا يماoÑا مسا ةينعملا ةينflpلا

 .ةياغلا هذîل يماoÑا ذاتسألا عم لاصتالا ط;ر ةينflpلا ˇëاصملا ô∑وتóسو .ةسلëpا دقعل
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2020 ل9ربأ 30 خ9راتب   

 20 :ددع ةjرود

 : ةداسلا íÖإ

 ؛ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماA@ا --

 ؛ةjراجتلا فان/تسالا مكاحمو فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا --

 .ةjراجتلا مكاA@او ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --

 

 .ةأرملا دض فنعلا اياضق : عوضوملا

 

 ةبسانمب ءاس¶لا دض فنعلا دايدزاب ةقلعتملا رابخألا ضعÅ متعÅات مكنأ كش ال

 تامظنمو ةيلودلا تامظنملا ضعÅ اعد ام وLو ،لودلا نم ديدعلا 4k jkصلا رë_pا C`بادت

 لالخ لزانملا لخاد ءاس¶لا دض فنعلا لامعتسا ةرLاظ ô∑إ هابóنالا ةراثإ ô∑إ يXدملا عمتopا

 ."19 ديفوك" سوC`ف نم ةياقولا تارورضل ذختملا 4kصلا رë_pا ةßCف

 ءاس¶لا دض فنعلا ةحفاlم BCتعùû éلا ةماعلا ةباينلا ةسائر نأ مكيلع فاخ C`غو

 ةطساوب رارمتساب عوضوملا اذL عÅاتت ،اندلبب ةراقلا ةيئانëpا ةسايسلا تا9ولوأ مLأ نم

 ةماعلا ةباينلا س©ئرل ة9ونسلا ر9راقتلا نإف نوملعé امكو .اÄ∫ ةصت´oا ةيئاضقلا باطقألا

اعرف صصخت ةيئانëpا ةسايسلا ذيفنت لوح
ً

 ˇÿت9و .ءاس¶لا دض فنعلا عوضومل الوطم 

 مامأ ةماعلا تاباينلا اãÄماقأ ùûلا ةيمومعلا ىواعدلا لدعم نأ اÄ™لإ راشملا ر9راقتلا نم

 18000 دودح jk يأ( رîش ل§ ةعÅاتم 1500 زLاني ةC`خألا تاونسلا لالخ ةكلمملا مكاحم
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 لجأ نم ،ةيناlمإلا هذÄ∫ ن`ماoÑا تائيL ءابقن ةداسلا راعشإ مكنم بلطأ كلذلو

 ùûلا ةمكoÑاب ةماعلا تاباينلا ô∑إ مøÄابلط ميدقت ô∑إ ن`ماoÑا ةذتاسألا ةوعدب لضفتلا

 ،ھب لاصتالا مت©س يذلا يماoÑا فتاL مقر اÄ≠يمضتو ،دعÅ نع ةمكاoÑا اÄ™ف ىرجتس

 ءابقنلا ةداسلا عم قافتاب مكنكم9و .ةسلÂpل ررقملا خ9راتلا لبق مايأ ةثالث لقألا òôع كلذو

 C`بدتلا اذL نأ ô∑إ ةراشإلا عم .ىرخأ لاجآ òôع قافتالا ،ةينflpلا تاسسؤملا يريدمو

 .طقف 4kصلا رë_pا ةßCف لالخ ا9رصح ھب لمعلا مت©س

 لجأ نمو .دعÅ نع ةلداعلا ةمكاoÑا معدل ءارجإلا اذL ةيمLأب مكركذأ ذ⁄و ،ھلجألو

 مكنم بلطأ يXإف ،عافدلا دادعإ تاياغل مîعافد عم لصاوتلا نم ن`لقتعملا ن`مãÄملا ن`كمت

 وأ ةينقتلا تا;وعصلا ليلذتل اميسالو ،ة;رجتلا هذL حاجنإل ةنكمملا دوëpîا ل§ لذب

 عم عوضوملا اذjk L قيس¶تلا صوص´ëا òôع ن`عت9و .اÄ∫ طبترت ùûلا ةيئزëpا تاب©تßCلا

 ùûلا تا;وعصلاب يراعشإ كلذك مكنم ابلاط .ةينflpلا تاسسؤملا يريدمو ءابقنلا ةداسلا

 تايئاصح⁄و ر9راقتب يéافاومو .مكتاحاßCقاب ءاضتقالا دنعو ،ءارجإلا اذL قيبطت ضßCعé دق

 مالسلاو .ھقيبطت نع

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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2020 ل9ربأ 30 خ9راتب   

 20 :ددع ةjرود

 : ةداسلا íÖإ

 ؛ضقنلا ةمكحم ىدل لوألا ماعلا يماA@ا --

 ؛ةjراجتلا فان/تسالا مكاحمو فان/تسالا مكاحم ىدل كلملل نLماعلا ءالكولا --

 .ةjراجتلا مكاA@او ةيئادتبالا مكاA@ا ىدل كلملا ءالكو --

 

 .ةأرملا دض فنعلا اياضق : عوضوملا

 

 ةبسانمب ءاس¶لا دض فنعلا دايدزاب ةقلعتملا رابخألا ضعÅ متعÅات مكنأ كش ال

 تامظنمو ةيلودلا تامظنملا ضعÅ اعد ام وLو ،لودلا نم ديدعلا 4k jkصلا رë_pا C`بادت

 لالخ لزانملا لخاد ءاس¶لا دض فنعلا لامعتسا ةرLاظ ô∑إ هابóنالا ةراثإ ô∑إ يXدملا عمتopا

 ."19 ديفوك" سوC`ف نم ةياقولا تارورضل ذختملا 4kصلا رë_pا ةßCف

 ءاس¶لا دض فنعلا ةحفاlم BCتعùû éلا ةماعلا ةباينلا ةسائر نأ مكيلع فاخ C`غو

 ةطساوب رارمتساب عوضوملا اذL عÅاتت ،اندلبب ةراقلا ةيئانëpا ةسايسلا تا9ولوأ مLأ نم

 ةماعلا ةباينلا س©ئرل ة9ونسلا ر9راقتلا نإف نوملعé امكو .اÄ∫ ةصت´oا ةيئاضقلا باطقألا

اعرف صصخت ةيئانëpا ةسايسلا ذيفنت لوح
ً

 ˇÿت9و .ءاس¶لا دض فنعلا عوضومل الوطم 

 مامأ ةماعلا تاباينلا اãÄماقأ ùûلا ةيمومعلا ىواعدلا لدعم نأ اÄ™لإ راشملا ر9راقتلا نم

 18000 دودح jk يأ( رîش ل§ ةعÅاتم 1500 زLاني ةC`خألا تاونسلا لالخ ةكلمملا مكاحم
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 ة;راحمب قلعتملا 103-13 نوناقلا لوح 2018 وينوي 28 خ9راتب 31 مقر روش¶ملا -

 ؛ءاس¶لا دض فنعلا

 ؛رش…لاب راجتالا اياÑ˛ ةيامح لوح 2018 زويلوي 3 خ9راتب 32 مقر ة9رودلا -

 تالماعلاب قلعتملا 19.12 نوناقلا نأشBC 2018 Åنجد 6 خ9راتب 49 مقر ة9رودلا -

 ؛ن`يلï¥ملا لامعلاو

 قلعتملا 47.14 مقر نوناقلا رودص نأشBC 2019 Åنóش 9 خ9راتب 28 مقر ة9رودلا -

 ؛باجنإلا òôع ةيبطلا ةدعاسملاب

 ةيلoÑا نÂpلاو ايال´ëا ةمءالم نأشBC 2019 Åنون 4 خ9راتب 46 مقر ة9رودلا -

 ؛فنعلا اياÑ˛ ءاس¶لاب لفكتلل ة9وëpîاو

 نأشÅ 62.17 مقر نوناقلا رودص نأشBC 2019 Åنجد 5 خ9راتب 52 مقر ة9رودلا -

 ميظنت ô∑وت يذلاو ،اîكالمأ C`بدتو ةيلالسلا تاعامëpا òôع ة9رادإلا ةياصولا

 ı≈ûارألاب عافتنالا عèزوت نمضي امب ةيلالسلا تاعامëpا كالمأ لالغتسا ةيفيك

اسèركت ثانإلاو رو§ذلل ةيلالسلا
ً

 روتسد ماlحأل اقبط ن`س¶ëpا ن`ب ةاواسملا أدبمل 

 ؛ةكلمملا

 ةرطسم jk ةماعلا ةباينلا رود ليعفت لوح 2020 رياني 21 خ9راتب 2 مقر ة9رودلا -

 ؛رصاقلا جاوز

 معدلاو عامتسالا ةصنم ثادحإ لوح 2020 رياني 23 خ9راتب 3 مقر ة9رودلا -

 فنع وأ ءادتعا يأ نع غالبإلا يقلت لجأ نم كلذو "كعم انل§"   ھيجوتلاو
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 ءادتعالا ةبسX نإف ،2018 ةنسل ةماعلا ةباينلا ةسائر ر9رقت بسحو .)ةنس ل§ ةعÅاتم

 .ةنسلا كلت لالخ ءاس¶لا دض بكترملا فنعلا اياضق نم %62 تزLان ةأرملا òôع ï∑k¥ملا

 ùûلا 2019 ةنس لالخ لflpملا لدعملا سفن وLو .جاوزألا نم اونا§ ن`عÅاتملا نم 56%

 دض فنعلا لجأ نم ةيضق jk 19019 ةيمومعلا ىوعدلا ةماعلا تاباينلا اîلالخ تكرح

 دض تلk 57% Hp∑اوح اÄ≠م k 60%∑اوح اÄ™ف ةيلï¥ملا تاءادتعالا ةبسX تغلب ،ءاس¶لا

 .)اÄ™لع ىدتعملا ةوخأو ءانبأو ءابأ( ن9رخآ براقأ قح k%4 jk∑اوحو .جاوزألا

 عابتا ô∑إ اîس©سأت ذنم مكتîجو دق تنا§ ةماعلا ةباينلا ةسائر نإف ،نوملعé امكو

 امب كلذ jk مكركذنو .لافطألاو ءاس¶لا دض فنعلا اياضق عم لماعتلا jk ةمارصلاو مزëÑا

 :ةيلاتلا تا9رودلاو C`شانملا jk ءاج

 حتف jk ددßCلا مدع ھيف مكنم بلط يذلا ،2017 ر;وتكأ 7 خ9راتب 1 مقر روش¶ملا -

 ةيامëÑ نوناقلا مكل اîلوخي ùûلا تاطلسلا لامعتساو تاعÅاتملا ك9رحتو ثاحبألا

 فرط نم مîلابقتساو مÄ∫ لفكتلا òôع رîسلا ô∑إ ةفاضإلاب .لافطألاو ءاس¶لا

 jk مLاسr ،ايناسXإ الابقتسا ،ةماعلا تاباينلاب ةرفوتملا فنعلا ةحفاlم ايالخ

 ؛تاءادتعالا رثأ فيفخت

 ؛ةرسألا اياضقب يÁاجيإلا مامتLالا لوح 2018 سرام 14 خ9راتب 17 مقر ة9رودلا -

 Ëûطولا داحتالا عم ةكارش دقع لوح 2018 سرام 27 خ9راتب 18 مقر ة9رودلا -

 عمتopا تايلاعف عم نواعتلا رطؤت تايضتقم ةدع òôع صنت ùûلاو .برغملا ءاس¶ل

 ؛ةأرملا ةيامح اياضق لاجم jk يXدملا
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 ة;راحمب قلعتملا 103-13 نوناقلا لوح 2018 وينوي 28 خ9راتب 31 مقر روش¶ملا -

 ؛ءاس¶لا دض فنعلا

 ؛رش…لاب راجتالا اياÑ˛ ةيامح لوح 2018 زويلوي 3 خ9راتب 32 مقر ة9رودلا -

 تالماعلاب قلعتملا 19.12 نوناقلا نأشBC 2018 Åنجد 6 خ9راتب 49 مقر ة9رودلا -

 ؛ن`يلï¥ملا لامعلاو

 قلعتملا 47.14 مقر نوناقلا رودص نأشBC 2019 Åنóش 9 خ9راتب 28 مقر ة9رودلا -

 ؛باجنإلا òôع ةيبطلا ةدعاسملاب

 ةيلoÑا نÂpلاو ايال´ëا ةمءالم نأشBC 2019 Åنون 4 خ9راتب 46 مقر ة9رودلا -

 ؛فنعلا اياÑ˛ ءاس¶لاب لفكتلل ة9وëpîاو

 نأشÅ 62.17 مقر نوناقلا رودص نأشBC 2019 Åنجد 5 خ9راتب 52 مقر ة9رودلا -

 ميظنت ô∑وت يذلاو ،اîكالمأ C`بدتو ةيلالسلا تاعامëpا òôع ة9رادإلا ةياصولا

 ı≈ûارألاب عافتنالا عèزوت نمضي امب ةيلالسلا تاعامëpا كالمأ لالغتسا ةيفيك

اسèركت ثانإلاو رو§ذلل ةيلالسلا
ً

 روتسد ماlحأل اقبط ن`س¶ëpا ن`ب ةاواسملا أدبمل 

 ؛ةكلمملا

 ةرطسم jk ةماعلا ةباينلا رود ليعفت لوح 2020 رياني 21 خ9راتب 2 مقر ة9رودلا -

 ؛رصاقلا جاوز

 معدلاو عامتسالا ةصنم ثادحإ لوح 2020 رياني 23 خ9راتب 3 مقر ة9رودلا -

 فنع وأ ءادتعا يأ نع غالبإلا يقلت لجأ نم كلذو "كعم انل§"   ھيجوتلاو
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 رë_pا فورظك ،فورظلا بعصأ jk ولو ،ئداîلا k≤يبطلا نكاسóلاو شrاعتلل اLدادعتساو

ايلاح اندالب ھش©عé يذلا 4kصلا
ً

 ال ،كلذ نأ C`غ .19 ديفو§ سوC`ف ةحفاlم تارورضل 

 C`بادت ةدع تذختا ùûلاو ،اياضقلا هذL عبóت òôع مكصرح رارمتسا نود لوحي نأ بجي

 ،ءاضقلا ô∑إ فنعلا اياÑ˛ ءاس¶لا جولو ةلوîس نامضل كلذكو ،مكيلإ اîغيلبتل ةيلاjpتسا

 :ركذلاب اÄ≠م صخأو .مكتاداãÄجاب اLر9وطتو اîليعفت jk متمLاس ùûلاو

 :اÄ∫اسح BCع ةماعلا ةباينلا ةسائرل ةينوßCكلإلا ةياlشلا ق9رط نع غيلبتلا -

plaintes@pmp.ma. 

 مكاحم فلتخمب ةماعلا تاباينلل ةينوßCكلإلا تاباسëÑا ق9رط نع غيلبتلا -

 ؛ةماعلا ةباينلا ةسائرل û¸سرلا عقوملاب اÄ≠9وانع ةرو§ذملا ةكلمملا

 ىدل ةماعلا تاباينلاب تاياlشلل ةصص´oا ةيفتاîلا ماقرألا ق9رط نع غيلبتلا -

 تاغالب jk مكفرط نم 4kصلا رë_pا ضرف ةبسانمب اÄ≠ع نلعملاو ،ةكلمملا مكاحم فلتخم

 ؛ةماعلا ةباينلا ةسائر عقوم òôع ةرفوتملاو ،ماعلا يأرلل

 òôع برغملا ءاس¶ل Ëûطولا داحتالل "كعم انل§" ةيفتاîلا ةصنملا ق9رط نع غيلبتلا -

 رادم òôعو عوبسألا مايأ ةليط ءاس¶لا تاياlش ىقلتت ùûلاو ،8350 يXاopا يفتاîلا مقرلا

اروف اîلقنتو ةعاس ن9رشعو عÁرألا
ً

 ةيئاضقلا ةطرشلا ˇëاصمو ةماعلا تاباينلا ô∑إ 

 ؛ةصت´oا

 ؛ةيديلقتلا ةيباتكلا لئاسولاب غيلبتلا ô∑إ ةفاضإلاب -
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 ô∑إ اروف اîغيلبتو 8350 يXاopا يفتاîلا مقرلا BCع تايتفلاو ءاس¶لا ھل ضرعتت

 ؛ةيئاضقلا ةطرشلا ˇëاصمو ،ةماعلا تاباينلا

 نامضب نوLرملا طلت´oا جاوزلا لوح 2020 ل9ربأ 13 خ9راتب 17 مقر ة9رودلا -

 jk ةماعلا ةباينلا مLاسé يذلا يÁرغملا يرسألا يداعلا ماظنلا òôع ظافëÑا

افرط اLرابتعاب ھتيامح
ً

 تايضتقم ليعفتب ةلصتملا اياضقلا عيمج jk ايلصأ 

 .ةرسألا ةنودم

 ،اندالبب 4kصلا رë_pا ةßCف لالخ ءاس¶لا دض فنعلا اياضقب اîمامتLا راطإ jkو

Hpفلا لالخ ةكلمملا مكاحمب ةماعلا تاباينلا تلßCإ سرام 20 ن`ب ام ة∑ô 20 2020 ل9ربأ 

¶لا دض فنعلا عاونأ فلتخمب قلعتت ةياlش 892 ھعومجم ام
ّ
 ëp¶ƒ≈ûاو يدسëpا( ءاسِ

 اذL نم طقف ةيضق jk 148 ةيمومعلا ىوعدلا ك9رحت مت امن©ب .)... ƒ≈ûفنلاو يداصتقالاو

 .تاياlشلا k˝اب jk ثاحبألا ءاãÄنا راظتنا jk ،عوّنلا

 ضفخنا دق ءاس¶لا دض فنعلا لجأ نم تاعÅاتملا ددع نأ كلذ نم دافتسèو

 ةعÅاتم 148( اياضقلا نم عونلا اذîل يرîشلا لدعملا نع تارم رشع ةرو§ذملا ةßCفلا لالخ

الدب
ً

 ىlتشملا لاعفألا توبث ضاßCفا òôع ùªحو .)ةيداعلا لاوحألا jk ا9رîش ةعÅاتم 1500 نم 

 k 60%∑اوح طقف لثمت ةبس¶لا هذL نإف ،)ةياlش 892( اÄ∫ لصوتملا تاياlشلا ةفا§ jk اÄ≠م

 .ءاس¶لا دض فنعلا اياضق نم ةيداعلا لاوحألا jk لflpملا لدعملا نم

غرو
ْ

اركبم لاز ام تقولا نأ م
ً

 فنعلا ىوتسم لوح ةÑ˛او تاصالخب جور´Âل 

الإ ،4kصلا رë_pا ةßCف لالخ ءاس¶لا دض ï∑k¥ملا
َّ

 مùû øÄلاو – ةرفوتملا تايئاصحإلا نأ 

 اîماXflpاو ،ةي;رغملا ةرسألا رارقتساب رش…ي – ءاضقلل ةعوفرملا اياضقلا لاëÑا ةعيبطب
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 ،ءاضقلا ô∑إ فنعلا اياÑ˛ ءاس¶لا جولو ةلوîس نامضل كلذكو ،مكيلإ اîغيلبتل ةيلاjpتسا
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 ؛ةماعلا ةباينلا ةسائرل û¸سرلا عقوملاب اÄ≠9وانع ةرو§ذملا ةكلمملا
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 رادم òôعو عوبسألا مايأ ةليط ءاس¶لا تاياlش ىقلتت ùûلاو ،8350 يXاopا يفتاîلا مقرلا

اروف اîلقنتو ةعاس ن9رشعو عÁرألا
ً

 ةيئاضقلا ةطرشلا ˇëاصمو ةماعلا تاباينلا ô∑إ 

 ؛ةصت´oا

 ؛ةيديلقتلا ةيباتكلا لئاسولاب غيلبتلا ô∑إ ةفاضإلاب -
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 تالاëÑا ةëpاعمل ةبسانم مكل ودبت ùûلا ىرخألا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا -

 .ةماعلا تاباينلاب ةدوجوملا ،ءاس¶لاب لفكتلا ايالخ تامدخ C`فوت اÄ≠يب نمو ،ةصا´ëا

 ؛ءاضتقالا دنع ءاس¶لاب لفكتلل ة9وëpîا ايال´Âل ةحاتملا تايناlمإلا éfl´`C كلذكو

 .ءاس¶لا دض فنعلا اياضقب ةقلعتملا تايئاصحإلا دصر jk رارمتسالا -

 ،مزاللا مامتLالا اLءاليإ مكنم بلطأ Ëûنإف ،تاميلعتلا هذL ةيمLأل رظنلا;و

 .كلذ jk مكضßCعùû éلا تايلاlشإلا;و اLذيفنت جئات¶ب يراعش⁄و ،بجاولا مزëÑاب اLذيفنتو

 مالسلاو

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

 يوابنلا دبع دمحَم
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 ة9وëpîا نÂpلاب ةصاخ ةصنم تعضو دق ةماعلا تاباينلا ضعÅ نإف اC`خأو -

 اÄ≠يمثت ن`عتي ةردابم k®و .ءاس¶لا تاياlش يقلت لجأ نم فنعلا اياÑ˛ ءاس¶لاب لفكتلل

 .اîعيé’pو

 4kصلا رë_pا ةßCف رارمتسا ô∑إ كلذك رظنلا;و ،اÄ™لإ راشملا تايطعملل رظنلا;و

 :òkي امب مايقلا مكنم بلطأ يXإف

 ،ءاس¶لا دض فنعلا تاياlش يقلتل ةيفتاL وأ ةيمقر تاصنم ر9وطت òôع لمعلا -

jk مإلا دودحlسجوللاو ةيداملا تايناóرارمتسالاو ،مكل ةحاتملا ةيكي jk تاصنملا ليعفت 

 ؛ايلاح ةرفوتملا ةيفتاîلاو ةيمقرلا

 ءاس¶لا دض فنعلا اياضق نأشÅ مكلصت ùûلا تاغيلبتلاو تاياlشلاب مامتLالا -

 ؛ةëpاعملا jk ة9ولوألاو ةيمLألا ا�Äاطع⁄و

امومع جاوزألاو ءاس¶لا ةدئافل نوناقلا Û≈ªتقمب ةررقملا ةيامëÑا تاءارجإ ذاختا -
ً

. 

 ؛ةيامëÑا بلطتت ùûلا تايعضولا عم مءالتي امب

 شrاعéو رسألا رارقتسا فادãÄساو ،لافطألل òôضفلا ˇëاصملا òôع صرëÑا -

 يرسألا جيس¶لا لخاد ةماîلا اãÄناlم ةأرملا k∑وت ùûلا ةيقوقëÑا ئدابملل اقفو اLدارفأ

 ؛k≤متopاو

 ،بسانملا تقولا jk – كلذ رمألا Û≈ûتقي ن`ح – ةيمومعلا ىواعدلا ةماقإ -

 ؛مزاللا مزëÑا;و
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 ،مزاللا مامتLالا اLءاليإ مكنم بلطأ Ëûنإف ،تاميلعتلا هذL ةيمLأل رظنلا;و
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 ةماعلا ةباينلا س:ئر
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 رطاـــــسملا طيـــــس…ت فدـــــÄ∫ كـــــلذو ،)موـــــسرملا نـــــم 8 ةداـــــملا( û≈ـــــ÷´’لا عÅاـــــطلا تاذ تاـــــيطعملا

   .تاءارجإلاو تابلطلا ةëpاعم لاجأ صيلقتو

 ةرطــسمل يــXوßCكلإلا C`بدــتلا ةــيفيك ôــ∑إ ةعبــسلا ھلوــصف CــBع موــسرملا اذــL قرــطت دــقو

 ظيــــفحتلا بــــلطمل يــــXوßCكلإلا عادــــيإلا نــــم ءدــــب ،ھــــب ةــــطبترملا تامدــــ´ëاو يراــــقعلا ظيــــفحتلا

 س©ــسأت دــعÅ كــلذو ،اــينوßCكلإ اــLرئاظنو ةــ9راقعلا موــسرلا س©ــسأتب ءاــãÄناو )يXاــثلا لــصفلا(

 نـــــم دـــــعÅ نـــــع ةدافتـــــسالا نـــــم ن`ـــــنîملاو ن`قفترـــــملا نـــــكمت ةـــــينوßCكلإ ةـــــصنمو تاـــــنايب ةدـــــعاق

 ةقحتــسملا تاــبيجولل يــXوßCكلإلا ءادألا دــعÅ ةــيطئار´ëاو يراــقعلا ˇــflملاو ظيــفحتلا تامدــخ

 .)عÅاسلا لصفلا(

 :  òkي ام jk هالعأ موسرملا ن`ماضم مLأ رصح نكمي ،اذكLو  

 ûـــــùلا اـــــÄ∫ ةـــــطبترملا تاـــــيلمعلاو يراـــــقعلا ظيـــــفحتلا تاـــــيلمعÅ دوـــــصقملا ناـــــيب §

 .ةينوßCكلإ ةق9رطب اCL`بدت نكمي

 نــكمي ûــùلا رطاــسملاو تاءارــجإلا نــم ةــعومجم موــسرملا اذــL نــم ةــيناثلا ةداــملا تددــح دــقو

 ھـيلع ةدراوـلا تاـضرعتلاو ظيـفحتلا بـلاطم يقلت ةرطسم لثم ،ةينوßCكلا ةق9رطب اLزاجنإ

 ؛ ة9راقعلا تاداîشلا ميلسéو بلط اذكو ة9راقعلا موسرلا س©سأتو

 ةـــــــظفاحملل ةـــــــينطولا ةـــــــلا§ولل ةـــــــينوßCكلإ ةـــــــصنم ثادـــــــحإ ôـــــــòع صيـــــــصنتلا §

 نــــــــكمت ةــــــــيلآ§ ) موــــــــسرملا نــــــــم 6و  5 ،4 ،3 داوــــــــملا( ةــــــــيطئار´ëاو يراــــــــقعلا ˇــــــــflملاو ةــــــــ9راقعلا

 ةداـملا kـj ةدراولا تامد´ëا òôع لوصëÑاو تاءارجإلاب دعÅ نع مايقلا نم ن`ينîملاو ن`قفترملا

 عــبóتلا زــمر لامعتــساب اــîعبóتو ظيــفحتلا ةرطــسمب ةــطبترملا مøÄاــبلط ھــيجوت اميــسال ،ةــيناثلا

 .موسرملا اذL نم 12 ةداملل اقبط ةمد´ëا بلاط ةراشإ مLر عضويس يذلا

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

329 

 2020 ويام 19:خ9راتب

 : ددع روش.م

 ع ن ر /س 22

 ىـــــــــلإ

 ؛ نnماعلا نnما`àا ةداسلاو لوألا ماعلا يما`àا ديسلا

 ؛ فان¶تسالا مكاحم ىدل كلملل نnماعلا ءالكولا ةداسلا

 .ةيئادتبالا مكا`àا ىدل كلملا ءالكو ةداسلا

 ةــــق9رطب ةــــëpاعملا ةحاــــسملا لوادــــجو ةــــ9راقعلا ميماــــصتلاو ةــــيكلملا تاداîــــش لوــــح : عوــــضوملا

 .ةينوßCكلإ

 مامإلا انالوم دوجوب مات مالس

  ،دعÁو

 10 ل قــــــفاوملا 1440 رــــــخآلا عــــــي;ر 16 خ9راــــــتب 6737 ددــــــع ةيمــــــسرلا ةدــــــ9رëpاب ردــــــص

 BCمــــــــسrد 10(1440 رــــــــخألا عــــــــي;ر k 02ــــــــj خرؤــــــــملا 2.18.181 مــــــــقر موــــــــسرملا ، BC 2018مــــــــسrد

 يراـــقعلا ظيـــفحتلا تاـــيلمعل يـــXوßCكلالا C`بدـــتلا تاـــيفيكو طورـــش دـــيدحتب قـــلعتملا ،)2018

 رداــصلا ف9رــشلا Cــ`îظلا نــم 106 لــصفلا تايــضتقمل اليــعفت كــلذ و اــÄ∫ ةــطبترملا تامدــ´ëاو

jk 9 يراقعلا ظيفحتلاب قلعتملا )1913 سطسغأ 12( 1331 ناضمر.  

 يراـــــــقعلا ظيـــــــفحتلا تاـــــــيلمعل اـــــــمظنم اـــــــينوناق اراـــــــطإ لlـــــــش©ل موـــــــسرملا اذـــــــL يéأـــــــ9و

 مءالتــــي اــــمب يــــXوßCكلإ لlــــشÅ اîميدــــقتو اــــëpãÄاعمو اــــÄ#لط نــــكمي ûــــùلا اــــÄ∫ ةــــطبترملا تامدــــ´ëاو

 يـــXوßCكلإلا لداـــبتلاب قـــلعتملا 53.05 مـــقر نوناـــقلا اميـــسالو ،لـــمعلا اـــÄ∫ يراـــëpا  تاعèرـــشóلاو

 ةـــــëpاعم هاـــــجت ن`يتاذـــــلا صا´ـــــ∆ألا ةـــــيامحب قـــــلعتملا 08.09نوناـــــقلاو ةـــــينوناقلا تاـــــيطعملل
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 رطاـــــسملا طيـــــس…ت فدـــــÄ∫ كـــــلذو ،)موـــــسرملا نـــــم 8 ةداـــــملا( û≈ـــــ÷´’لا عÅاـــــطلا تاذ تاـــــيطعملا

   .تاءارجإلاو تابلطلا ةëpاعم لاجأ صيلقتو

 ةرطــسمل يــXوßCكلإلا C`بدــتلا ةــيفيك ôــ∑إ ةعبــسلا ھلوــصف CــBع موــسرملا اذــL قرــطت دــقو

 ظيــــفحتلا بــــلطمل يــــXوßCكلإلا عادــــيإلا نــــم ءدــــب ،ھــــب ةــــطبترملا تامدــــ´ëاو يراــــقعلا ظيــــفحتلا

 س©ــسأت دــعÅ كــلذو ،اــينوßCكلإ اــLرئاظنو ةــ9راقعلا موــسرلا س©ــسأتب ءاــãÄناو )يXاــثلا لــصفلا(

 نـــــم دـــــعÅ نـــــع ةدافتـــــسالا نـــــم ن`ـــــنîملاو ن`قفترـــــملا نـــــكمت ةـــــينوßCكلإ ةـــــصنمو تاـــــنايب ةدـــــعاق

 ةقحتــسملا تاــبيجولل يــXوßCكلإلا ءادألا دــعÅ ةــيطئار´ëاو يراــقعلا ˇــflملاو ظيــفحتلا تامدــخ

 .)عÅاسلا لصفلا(

 :  òkي ام jk هالعأ موسرملا ن`ماضم مLأ رصح نكمي ،اذكLو  

 ûـــــùلا اـــــÄ∫ ةـــــطبترملا تاـــــيلمعلاو يراـــــقعلا ظيـــــفحتلا تاـــــيلمعÅ دوـــــصقملا ناـــــيب §

 .ةينوßCكلإ ةق9رطب اCL`بدت نكمي

 نــكمي ûــùلا رطاــسملاو تاءارــجإلا نــم ةــعومجم موــسرملا اذــL نــم ةــيناثلا ةداــملا تددــح دــقو

 ھـيلع ةدراوـلا تاـضرعتلاو ظيـفحتلا بـلاطم يقلت ةرطسم لثم ،ةينوßCكلا ةق9رطب اLزاجنإ

 ؛ ة9راقعلا تاداîشلا ميلسéو بلط اذكو ة9راقعلا موسرلا س©سأتو

 ةـــــــظفاحملل ةـــــــينطولا ةـــــــلا§ولل ةـــــــينوßCكلإ ةـــــــصنم ثادـــــــحإ ôـــــــòع صيـــــــصنتلا §

 نــــــــكمت ةــــــــيلآ§ ) موــــــــسرملا نــــــــم 6و  5 ،4 ،3 داوــــــــملا( ةــــــــيطئار´ëاو يراــــــــقعلا ˇــــــــflملاو ةــــــــ9راقعلا

 ةداـملا kـj ةدراولا تامد´ëا òôع لوصëÑاو تاءارجإلاب دعÅ نع مايقلا نم ن`ينîملاو ن`قفترملا

 عــبóتلا زــمر لامعتــساب اــîعبóتو ظيــفحتلا ةرطــسمب ةــطبترملا مøÄاــبلط ھــيجوت اميــسال ،ةــيناثلا

 .موسرملا اذL نم 12 ةداملل اقبط ةمد´ëا بلاط ةراشإ مLر عضويس يذلا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

332 

 ˇـــflملاو يراـــقعلا ظيـــفحتلا تاـــيلمع kـــj ن`لخدـــتملا ن`ينîملاـــب صاـــخ ءاـــضف ثادـــحإ §

 يــXوßCكلإلا لداــبتلا نــم مÄ≠ــيكمت دــصقب ةــينوßCكلإلا ةــصنملاب ةــيطئار´ëاو يراــقعلا

 تاــمولعملا ة9رــس نامــض عــم ةــ9راقعلا ةــظفاoÑا ˇëاــصم عــم قئاــثولا و تاــمولعملل

 CـBتعr ثـيح ،ھـبلط ôـòع ءانب û|م لlب صاخ باسح ءاشXإب كلذو ،اÄ™لع لصحتملا

 ؛ )33و32 ،31 داوملا( ھلامعتسا نع ةيص´∆ ةيلوؤسم الوؤسم

 ةــــينوHDكلإلا ةــــصنملا DــــCع ةــــيطئار=>ا تاــــجوتنملا ءاــــنتقال ن3قفترــــملا ماــــمأ باــــبلا حتــــف §

 ةـــبقارم نـــم ة[\ـــصم يذ لـــZ ن3ـــكمت عـــم ،يـــUوHDكلإ لRـــشM تاـــبيجولا ءادأ دـــعM كـــلذو

 كـــــــــلتل ةحاـــــــــسملا لودـــــــــج وأ يراـــــــــقعلا ميمـــــــــصتلاب ةدراوـــــــــلا تاـــــــــنايبلا ةـــــــــقباطم ىدـــــــــم

 ؛ )30 و29 ،28 داوملا( صاخ زمر لامعتساب ةيسدنjلا تانايبلا ةدعاقب ةظوف[hا

 تاـــبيجولا k˝اـــ;و ةـــ9راقعلا ةـــظفاoÑاب ةـــقلعتملا تاـــبيجولا ءادأ نـــم ن`قفترـــملا ن`ـــكمت §

 اذــــــîل حوــــــتفم صاــــــخ باــــــسح kــــــj كــــــلذو ةدــــــمتعملا يــــــXوßCكلإلا ءادألا لئاــــــسو ةــــــفاlب ىرــــــخألا

 .)36 ةداملا(ضرغلا

 ن`مأــــتو طبــــض لاــــجم kــــj ةــــ9راقعلا قئاــــثولا ضــــعÅ اــــÄ∫ ىــــظحت ûــــùلا ةــــيمLألل رظنلاــــ;و

 كــلذو ،ةحاــسملا لوادــجو ةــ9راقعلا ميماــصتلاو ةــيكلملا دLاوــش اميــس ال ،ةــــ9راقعلا تالــــماعملا

 موـسرملا درـفأ دـقف ،راـيغألل قوـقح نـم ھـب لـصتي ام و ،راقعلا ةيعضو نع مالعإلا jk اLرودل

 بـــــلط ميدـــــقت ةـــــيفيك ن`ـــــبت ،) عـــــÅارلاو ثـــــلاثلا ن`لـــــصفلا ( ةـــــصاخ تايـــــضتقم قئاـــــثولا هذـــــîل

 ûــùلاو ،ضرــغلا اذــîل ةدــعملا ةــينوßCكلإلا ةــصنملا CــBع ،نمؤــمو يــXوßCكلإ لlــشÅ اــÄ™لع لوــصëÑا

 ةــيقرو ةــماعد ôــòع ةــ;ولطملا قئاــثولا aــXfl لــيمحتو ھــبلط لآــم عــبóت نــم بــلطلا بحاــص نــمكت

  . ةينعملا ˇëاصملا لبق نم اÄ™لع عيقوتلا متيل
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 تالpـــflلاب ةـــعدوملا قئاـــثولا aـــô Xflـــòع ةـــينوßCكلإلا ةـــصنملا هذـــC LـــBع لوـــصëÑا نـــكمي اـــمك 

 ûـــùلاو ،اـــîظيفحت دارـــملا وأ ةـــظفoÑا عـــطقلا تايثادـــحإ لودـــجو يراـــقعلا ميمـــصتلاو ةـــ9راقعلا

 اــîليمحت دــعÅ اــÄ™لع عــيقوتلا لــجأ نــم ةــقيثولا اــÄ™نعû éــùلا ةــ9رادإلا ةــëpîا ىدــل اîميدــقت نــكمي

 نــــم 16 ، 15 ،14 داوــــملا kــــj ھــــيلإ C`ــــشأ اــــم قــــفو ةــــيقرو ةــــماعد ôــــòع بــــلطلا بحاــــص ندــــل نــــم

 ؛موسرملا

 تاــــــــنايبلا ةــــــــقباطم ىدــــــــم ةــــــــبقارم نــــــــم ةÂÑــــــــصم يذ لــــــــ§و ةداîــــــــشلا بــــــــلاط ن`ــــــــكمت §

 ةـــــنز´oا كـــــلت عـــــم ةـــــينوßCكلإ ةـــــق9رطب ةجرختـــــسملا قئاـــــثولاو تاداîـــــشلاب ةدراوـــــلا تاـــــمولعملاو

 ةـــقيثولا وأ ةداîـــشلا هذـــÄ∫ جردـــم صاـــخ زـــمر لامعتـــسا CـــBع كـــلذو ةـــ9راقعلا تاـــنايبلا ةدـــعاقب

 ؛ )15 ةداملا(

 وأ ةـــــلقنتم تادـــــحو لالـــــخ نـــــم تاـــــبلطلا ةـــــëpاعمو يـــــقلت ةـــــيناlمإ ôـــــòع صيـــــصنتلا §

 ؛)10 ةداملا( ة9راقعلا ةظفاحملل ةينطولا ةلا§ولا ˇëاصمب ةقÂÑم

 صا´ــــ∆ألا ن`ــــكمت CــــBع ةــــ9راقعلا موــــسرلاب ةلpــــflملا تاــــيلمعلا عــــبóتل ماــــظن عــــضو §

 تادـــــــــييقتلا ةـــــــــفرعم نـــــــــم ظيـــــــــفحتلا بـــــــــلاطم وأ ةـــــــــ9راقعلا تالpـــــــــflلاب نيدـــــــــيقملا

 فتاــîلا CــBع ةC`ــصق ةيــصن لئاــسرب مîلــصوت لالــخ نــم اــÄ™لع درــت ûــùلا تاعادــيإلاو

 طرــــخني نأ دــــعÅ كــــلذو ،ن`ــــتيلمعلا ىدــــحإ ءارــــجإ درــــجمب يــــXوßCكلإلا دــــيBCلا CــــBعو

 ةداـــملا( ةـــينوßCكلإلا ةـــصنملا ôـــòع اـــCL`فوت متـــي ةـــمدخ kـــj بـــلطملا وأ مـــسرلا بحاـــص

 ؛)23

 متــــــي ûــــــùلا تاراــــــقعلل ةــــــ9راجتلا ميــــــقلا ôــــــòع دــــــعÅ نــــــع عالــــــطالا نــــــم موــــــمعلا ن`ــــــكمت §

 لـــيلد لالـــخ نـــم كـــلذو ةـــ9راقعلا ةـــظفاoÑا تاـــبيجو باـــسóحال ساـــسأ§ اـــLدامتعا

 ةــــ9راقعلا ةــــظفاحملل ةــــينطولا ةــــلا§ولل ةــــينوßCكلالا ةــــصنملاب ضرــــغلا اذــــîل عــــضوي

 ؛)27 ةداملا( ةيطئار´ëاو يراقعلا ˇflملاو
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 ˇـــflملاو يراـــقعلا ظيـــفحتلا تاـــيلمع kـــj ن`لخدـــتملا ن`ينîملاـــب صاـــخ ءاـــضف ثادـــحإ §

 يــXوßCكلإلا لداــبتلا نــم مÄ≠ــيكمت دــصقب ةــينوßCكلإلا ةــصنملاب ةــيطئار´ëاو يراــقعلا

 تاــمولعملا ة9رــس نامــض عــم ةــ9راقعلا ةــظفاoÑا ˇëاــصم عــم قئاــثولا و تاــمولعملل

 CـBتعr ثـيح ،ھـبلط ôـòع ءانب û|م لlب صاخ باسح ءاشXإب كلذو ،اÄ™لع لصحتملا

 ؛ )33و32 ،31 داوملا( ھلامعتسا نع ةيص´∆ ةيلوؤسم الوؤسم

 ةــــينوHDكلإلا ةــــصنملا DــــCع ةــــيطئار=>ا تاــــجوتنملا ءاــــنتقال ن3قفترــــملا ماــــمأ باــــبلا حتــــف §

 ةـــبقارم نـــم ة[\ـــصم يذ لـــZ ن3ـــكمت عـــم ،يـــUوHDكلإ لRـــشM تاـــبيجولا ءادأ دـــعM كـــلذو

 كـــــــــلتل ةحاـــــــــسملا لودـــــــــج وأ يراـــــــــقعلا ميمـــــــــصتلاب ةدراوـــــــــلا تاـــــــــنايبلا ةـــــــــقباطم ىدـــــــــم

 ؛ )30 و29 ،28 داوملا( صاخ زمر لامعتساب ةيسدنjلا تانايبلا ةدعاقب ةظوف[hا

 تاـــبيجولا k˝اـــ;و ةـــ9راقعلا ةـــظفاoÑاب ةـــقلعتملا تاـــبيجولا ءادأ نـــم ن`قفترـــملا ن`ـــكمت §

 اذــــــîل حوــــــتفم صاــــــخ باــــــسح kــــــj كــــــلذو ةدــــــمتعملا يــــــXوßCكلإلا ءادألا لئاــــــسو ةــــــفاlب ىرــــــخألا

 .)36 ةداملا(ضرغلا

 ن`مأــــتو طبــــض لاــــجم kــــj ةــــ9راقعلا قئاــــثولا ضــــعÅ اــــÄ∫ ىــــظحت ûــــùلا ةــــيمLألل رظنلاــــ;و

 كــلذو ،ةحاــسملا لوادــجو ةــ9راقعلا ميماــصتلاو ةــيكلملا دLاوــش اميــس ال ،ةــــ9راقعلا تالــــماعملا

 موـسرملا درـفأ دـقف ،راـيغألل قوـقح نـم ھـب لـصتي ام و ،راقعلا ةيعضو نع مالعإلا jk اLرودل

 بـــــلط ميدـــــقت ةـــــيفيك ن`ـــــبت ،) عـــــÅارلاو ثـــــلاثلا ن`لـــــصفلا ( ةـــــصاخ تايـــــضتقم قئاـــــثولا هذـــــîل

 ûــùلاو ،ضرــغلا اذــîل ةدــعملا ةــينوßCكلإلا ةــصنملا CــBع ،نمؤــمو يــXوßCكلإ لlــشÅ اــÄ™لع لوــصëÑا

 ةــيقرو ةــماعد ôــòع ةــ;ولطملا قئاــثولا aــXfl لــيمحتو ھــبلط لآــم عــبóت نــم بــلطلا بحاــص نــمكت

  . ةينعملا ˇëاصملا لبق نم اÄ™لع عيقوتلا متيل
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Lو اذــــjــــk ةدراوــــلا تاــــنايبلاو تاــــمولعملل ةيقادــــصملا نامــــض لي…ــــس ÅاوــــشLةــــيكلملا د 

 ôــــòع موــــسرملا نــــم 28 و 15 داوــــملا تــــصن ،ةــــينوßCكلإ ةــــق9رطب ةــــëpاعملا ةــــ9راقعلا ميماــــصتلاو

 ةÂÑـصم يذ لـ§و ةـقيثولا بـلاط ن`ـكمت ھـنم ةـياغلا ،اـصاخ ازمر قئاثولا هذL ن`مضت ةرورض

 تاــمولعملاو تاــنايبلا ةــقباطم ىدــم نــم ةــينوßCكلإلا ةــصنملا CــBع قــقحتلا نــم ءاــضتقالا دــنع

 ةيــــسدنîلاو ةــــ9راقعلا تاــــنايبلا ةدــــعاق نــــم اــــÄ∫ تجرختــــسا ûــــùلا ةغيــــصلا عــــم اــــÄ™ف ةنمــــضملا

 .ةظوفoÑا

 نـــمألا زـــ9زعéو ةـــي¶يعلا قوـــقëÑا ةـــيامح kـــj ةـــيمLأ نـــم تادجتـــسملا اذـــîل اـــمل اراـــبتعاو

 : òkي ام ô∑إ مكوعدأ يXإف ،يراقعلا

 ةـق9رطب ةëpاعملا ،ة9راقعلا ميماصتلاو ةحاسملا لودجو ةيكلملا ةداîش دامتعا : الوأ

 kـBC 2018،  jمـسrد k 10ـj خرؤـملا 2.18.181 مـقر موـسرملا ھـمظن يذـلا وـحنلا òôعو ةينوßCكلإ

  .مكيلع ةضورعملا تافلملاو اياضقلا

 ققحتلا زمر جاردإ لالخ نم قئاثولا هذÄ∫ ةدراولا تانايبلا ةGÑ نم ققحتلا : ايناث

 ةــــظفاحملل ةــــينطولا ةــــلا§ولل ةــــينوßCكلإلا ةــــصنملاب كلذــــل ةــــصص´oا ةــــنا´ëا kــــj اــــÄ∫ نمــــضملا

 .ةيطئار´ëاو يراقعلا ˇflملاو ة9راقعلا

 ôـــòع لـــمعلا مـــكب بـــيLأ يXإـــف ،ةـــيمLأ نـــم تاـــميلعتلا هذـــîل اـــمل رظنلاـــ;و ،ماـــت´ëا kـــjو

 دــــق ûــــùلا تا;وعــــصلا لــــlب يéاــــفاوم عــــم ةمارــــصو ةــــيدج لــــlب روــــش¶ملا اذــــL تايــــضتقم ذــــيفنت

éعßCمكض Åمالـــــــسلاو .ركذلا فلاسلا موسرملا قيبطت نأش. 

 كلملل ماعلا ليكولا

 ةماعلا ةباينلا س:ئر

  يوابنلا دبع دمحَم
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 32.18 مقر نوناق

 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو Lmيغتب �x$قي

 ةيئانhiا ةرطسملاب قلعتملا

 

 ةدjرف ةدام

éيغ`C ع ممتتوòô اتلا وحنلا∑k حأlنوناقلا نم 390و 366و 299و 104و 49و 40 داوملا ما 

 1.02.255 مقر ف9رشلا î`Cظلا هذيفنóب رداصلا ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر

 :)2002 ر;وتكأ 3( 1423 بجر نم 25 خ9راتب

 هاري ام اñÄأشÅ ذخت9و تاياشولاو تاياlشلاو رضاoÑا كلملا ليكو ىقلتي  - 40 ةداملا "

امئالم
ً

. 

 تافلا´oا û=كترم نع ثحبلل ة9رورضلا تاءارجإلا ةرشابمب رمأي وأ ھسفنب رشابي 

 .مãÄعÅاتمو مîميدقتو مîطبضب رمألا ردص9و يåانëpا نوناقلل

 ةيلود رماوأ رادصإ ،ن`مرopا ميلسé ةرطسم قيبطت ةرورضل ،كلملا ليكول قحي

 .ضبقلا ءاقل⁄و ثحبلاب

 ô∑إ ،اñÄأشÅ تاءارجإ نم هذختي امو تاياشوو تاياlشو رضاحم نم هاقلتي ام ليحي

Lإ وأ قيقحتلا تائي∑ô Lا تائيëÑا مكo´ظفحب رمأي وأ ةصتîامئاد نكمي ررقمب ا
ً

 عجاßCلا 

 .ھنع
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 نوناقلا ذيفن¥ب )2019 ويلوي 8( 1440 ةدعقلا يذ 5 ^[ رداص 1.19.92 مقر فjرش NLmظ

 .ةيئانhiا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو Lmيغتب �x”اقلا 32.18 مقر

----- 

 ،هدحو v دمëÑا

 :ھلخادب – ف9رشلا عÅاطلا

 )ھيلو هللا فسوي نب دمحم نب نسëÑا نب دمحم(

rظ نم ملعî`Cف9رشلا ان Lاننأ هرمأ زعأو هللا هامسأ ،اذ: 

 ،ھنم 50و 42 ن`لصفلا اميس الو روتسدلا òôع ءانب

 :òkي امب ف9رشلا انرمأ انردصأ

 ı≈ûاقلا 32.18 مقر نوناقلا ،اذL ف9رشلا انî`Cظ بقع ،ةيمسرلا ةم9رëpاب رش¶9و ذفني

 سلجم ھيلع قفاو امك ،ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو C`يغتب

 .ن9راشóسملا سلجمو باونلا

 )2019 ويلوي 8( 1440 ةدعقلا يذ jk 5 ناوطتب ررحو

 :فطعلاب ھعقو

 ،ةموëÑlا س©ئر

  .يXامثعلا نيدلا دعس :ءاضمإلا
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 32.18 مقر نوناق

 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو Lmيغتب �x$قي

 ةيئانhiا ةرطسملاب قلعتملا

 

 ةدjرف ةدام

éيغ`C ع ممتتوòô اتلا وحنلا∑k حأlنوناقلا نم 390و 366و 299و 104و 49و 40 داوملا ما 

 1.02.255 مقر ف9رشلا î`Cظلا هذيفنóب رداصلا ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر

 :)2002 ر;وتكأ 3( 1423 بجر نم 25 خ9راتب

 هاري ام اñÄأشÅ ذخت9و تاياشولاو تاياlشلاو رضاoÑا كلملا ليكو ىقلتي  - 40 ةداملا "

امئالم
ً

. 

 تافلا´oا û=كترم نع ثحبلل ة9رورضلا تاءارجإلا ةرشابمب رمأي وأ ھسفنب رشابي 

 .مãÄعÅاتمو مîميدقتو مîطبضب رمألا ردص9و يåانëpا نوناقلل

 ةيلود رماوأ رادصإ ،ن`مرopا ميلسé ةرطسم قيبطت ةرورضل ،كلملا ليكول قحي

 .ضبقلا ءاقل⁄و ثحبلاب

 ô∑إ ،اñÄأشÅ تاءارجإ نم هذختي امو تاياشوو تاياlشو رضاحم نم هاقلتي ام ليحي

Lإ وأ قيقحتلا تائي∑ô Lا تائيëÑا مكo´ظفحب رمأي وأ ةصتîامئاد نكمي ررقمب ا
ً

 عجاßCلا 

 .ھنع
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 عومجم jk يåانëpا نوناقلا قيبطت òôع رîسلا كلملل ماعلا ليكولا ô∑وتي - 49 ةداملا "

 .فان˜تسالا ةمكحم ذوفن ةرئاد

 òôع اذكو هذوفن ةرئادل ن`عÅاتلا ةماعلا ةباينلا ةاضق عيمج òôع ھتطلس سرامي

 ةيئاضقلا ةطرشلا ماîمب ن`مئاقلا ن`فظوملا òôعو ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض

 .هالعأ 17ةداملا ô∑إا دانóسا

 .ةرشابم ةيمومعلا ةوقلا jk éfl´`C قëÑا ،ھماîم ةسرامم ءانثأ ھلو

 نم امئالم هاري ام اñÄأشÅ ذخت9و ھيلإ ةîجوملا رضاoÑاو تاياشولاو تاياlشلا ىقلتي

 .صت´oا كلملا ليكو ô∑إ ھتاميلعتب ةقفرم اîلسري وأ تاءارجإلا

 تايانëpا û=كترم نع ثحبلل ة9رورضلا تاءارجإلا ةرشابمب رمأي وأ ھسفنب رشابي

 .مãÄعÅاتمو مîميدقتو مîطبضو

 نم هذختي امو تاياشوو تاياlشو رضاحم نم هاقلتي ام كلملل ماعلا ليكولا ليحي

 نكمي ررقمب اîظفحب رمأي وأ ،ةصت´oا مكëÑا تائيL وأ قيقحتلا تائيô L∑إ ،تاءارجإ

امئاد
ً

 .ھنع عجاßCلا 

 .قيقحتلا تاءارجإب مايقلا دصقب تاسمتلم تائيîلا كلتل مدقي

 ءاقل⁄و ثحبلاب ةيلود رماوأ رادصإ ن`مرopا ميلسé ةرطسم قيبطت ةرورضل ھل قحي

 .ضبقلا

 ةëÑاص اLاري ùûلا بلاطملا عيمج مدق9و نوناقلا jk ةررقملا تا;وقعلا قيبطتب بلاطي

 .اñÄأشÅ ت…ت نأو اLرضحم jk اÄ≠يمضتب ھيلع اÄ∫ دîشé نأ فان˜تسالا ةمكحم òôعو

rتاررقم نم ردصي ام دض نعطلا لئاسو ءاضتقالا دنع لمعتس.  

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 .قيقحتلا تاءارجإب مايقلا دصقب تاسمتلم تائيîلا كلتل مدقي

 بلاطملا عيمج نوناقلا مساب مدق9و نوناقلا jk ةررقملا تا;وقعلا قيبطتب بلاطي

 jk ت…ت نأو اLرضحم jk اÄ≠يمضتب ھيلع اÄ∫ دîشé نأ ةمكoÑا òôعو ،ةëÑاص اLاري ùûلا

 .اñÄأش

rتاررقم نم ردصي ام دض نعطلا لئاسو ءاضتقالا دنع لمعتس. 

 ءارجإ يأ ذاختاب رمأي نأ ،مكح ذيفنت دعÅ ةزايح عاßïناب رمألا قلعé اذإ ،ھل زوجي

امئالم هاري يظفحت
ً

 ëÑا ةيامëÑا عاجر⁄و ةزايëÑإ ةلا∑ô ع ،ھيلع تنا§ امòô نأ rضرع Lاذ 

 ةثالث لالخ اÄ™لإ عفßCس ùûلا وأ ةيضقلا اÄ™لإ تعفر ùûلا قيقحتلا ةئيL وأ ةمكoÑا òôع رمألا

 .ھئاغلإ وأ ھليدعé وأ هدييأتل ÚCكألا òôع مايأ

 نأ ،ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا نم ةم9رجب رمألا قلعé اذإ ھل قحي

 ةي¶بملا رماوألا راطإ jk راقعلا لقعÅ رمأ رادصإل ةيئادتبالا ةمكoÑا س©ئر ô∑إ بلطب مدقتي

 الو ،ھغيلبت خ9رات نم مايأ ةينامث لجأ لخاد فان˜تسالاب نعطلا رمألا اذL لبق9و ،بلط òôع

 .ذيفنتلا ھلجأو نعطلا فقوي

 .نعط يأ فان˜تسالا ةمكحم نع رداصلا رارقلا لبقي ال

 نو9lو ،ھلوعفم نا9رس ةدم ةليط راقعلا jk فرصتلا عنم لقعلاب رداصلا رمألا نع بتßCي

 لقعلا عفر متي مل ام ،رثألا ميدعو الطاب لقعلا دوجو عم ضوع نودب وأ ضوعÅ فرصت ل§

 وأ ةماعلا ةباينلا نم بلط òôع ءانب تالjpتسملل ايضاق ھتفصب ةمكoÑا س©ئر فرط نم

 .ةÂÑصم ھل نم



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 عومجم jk يåانëpا نوناقلا قيبطت òôع رîسلا كلملل ماعلا ليكولا ô∑وتي - 49 ةداملا "

 .فان˜تسالا ةمكحم ذوفن ةرئاد

 òôع اذكو هذوفن ةرئادل ن`عÅاتلا ةماعلا ةباينلا ةاضق عيمج òôع ھتطلس سرامي

 ةيئاضقلا ةطرشلا ماîمب ن`مئاقلا ن`فظوملا òôعو ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض

 .هالعأ 17ةداملا ô∑إا دانóسا

 .ةرشابم ةيمومعلا ةوقلا jk éfl´`C قëÑا ،ھماîم ةسرامم ءانثأ ھلو

 نم امئالم هاري ام اñÄأشÅ ذخت9و ھيلإ ةîجوملا رضاoÑاو تاياشولاو تاياlشلا ىقلتي

 .صت´oا كلملا ليكو ô∑إ ھتاميلعتب ةقفرم اîلسري وأ تاءارجإلا

 تايانëpا û=كترم نع ثحبلل ة9رورضلا تاءارجإلا ةرشابمب رمأي وأ ھسفنب رشابي

 .مãÄعÅاتمو مîميدقتو مîطبضو

 نم هذختي امو تاياشوو تاياlشو رضاحم نم هاقلتي ام كلملل ماعلا ليكولا ليحي

 نكمي ررقمب اîظفحب رمأي وأ ،ةصت´oا مكëÑا تائيL وأ قيقحتلا تائيô L∑إ ،تاءارجإ

امئاد
ً

 .ھنع عجاßCلا 

 .قيقحتلا تاءارجإب مايقلا دصقب تاسمتلم تائيîلا كلتل مدقي

 ءاقل⁄و ثحبلاب ةيلود رماوأ رادصإ ن`مرopا ميلسé ةرطسم قيبطت ةرورضل ھل قحي

 .ضبقلا

 ةëÑاص اLاري ùûلا بلاطملا عيمج مدق9و نوناقلا jk ةررقملا تا;وقعلا قيبطتب بلاطي

 .اñÄأشÅ ت…ت نأو اLرضحم jk اÄ≠يمضتب ھيلع اÄ∫ دîشé نأ فان˜تسالا ةمكحم òôعو

rتاررقم نم ردصي ام دض نعطلا لئاسو ءاضتقالا دنع لمعتس.  



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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ارîش زواجتت ال ةدمل ھقح jk دودëÑا قالغ⁄و ھيف ھبóشملا
ً

ادحاو 
ً

 لجألا اذL ديدمت نكم9و .

 .ھمامتإ C`خأت jk ب…سóملا وL رمألاب Ëûعملا ص´’لا نا§ اذإ يديîمتلا ثحبلا ءاãÄنا ةياغ ô∑إ

 ھبóشملا ص´’لا رفس زاوج بHÑ ةدم نإف ةيباLرإ مئارجب رمألا قلعé اذإ ھنأ C`غ

 ديدمت نكم9و ،ةدحاو ةرم ديدمتلل ةلباق رîشأ ةتس ô∑إ عفرت ھقح jk دودëÑا قالغ⁄و ھيف

Lإ لجألا اذ∑ô نا ةياغãÄمتلا ثحبلا ءاîعملا ص´’لا نا§ اذإ يديËû Lملا وóب…س jk خأت`C 

 .ھمامتإ

 ةلاحإب لاوحألا ل§ jk رفسلا زاوج بHÑو دودëÑا قالغإ يءارجإ لوعفم Iûت¶ي 

 دح عضو9و ،ةيضقلا ظفحب رارق ذاختاب وأ ةصت´oا قيقحتلا وأ مكëÑا ةئيòô Lع ةيضقلا

 .نيءارجإلا لوعفم ءاãÄنا روف رمألاب Ëûعملا ô∑إ رفسلا زاوج در9و دودëÑا قالغإل

 ھعافد وأ يlتشملا BCخي نأ ھيلع ن`عé ،ةياlشلا ظفح كلملل ماعلا ليكولا ررق اذإ

 .ظفëÑا رارق هذاختا خ9رات نم ئدت…ت اموي رشع ةسمخ لالخ كلذب

 .اÄ∫ ةطبترملا حنëpاو ةيانëpاب س…لتلاب رمألا قلعé اذإ 73 ةداملا تايضتقم قبطت

 ديقتلا بجيف ،قئاثو نع ثحبلا بجوتسr ام قيقحتلا ءانثأ ن`بت اذإ - 104 ةداملا "

 هدحو قيقحتلا ı≈ûاقل نو9lو ،59ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا jk اÄ™لع صوصنملا تايضتقملاب

 مل ام اLزep لبق قئاثولا òôع عالطالا قح ھفرط نم بدتنملا ةيئاضقلا ةطرشلا طباضل وأ

 .πkرا´ëا وأ òkخادلا ةلودلا نمأب سملاب عوضوملا قلعتي

 .اÄ™لع ماتخألا عضوو ةزوo_pا قئاثولاو ءايشألا عيمج ءاصحإ روفلا òôع بجي

 نكي مل ة9راجت قاروأ وأ ميق وأ تادنس وأ كئابس وأ دوقن òôع زë_pا يرجأ اذإ

 ı≈ûاقلف ،فارطألا قوقح òôع ةظفاحملل وأ ةقيقëÑا راîظإل ا9رورض انيع اÄ∫ ظافتحالا

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ءارجإ يأ ذاختاب رمأي نأ ،مكح ذيفنت دعÅ ةزايح عاßïناب رمألا قلعé اذإ ،ھل زوجي

امئالم هاري يظفحت
ً

 ëÑا ةيامëÑا عاجر⁄و ةزايëÑإ ةلا∑ô ع ،ھيلع تنا§ امòô نأ rضرع Lاذ 

 ةثالث لالخ اÄ™لإ عفßCس ùûلا وأ ةيضقلا اÄ™لإ تعفر ùûلا قيقحتلا ةئيL وأ ةمكoÑا òôع رمألا

 .ھئاغلإ وأ ھليدعé وأ هدييأتل ÚCكألا òôع مايأ

 نأ ،ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا نم ةم9رجب رمألا قلعé اذإ ھل قحي

 اذL لبق9و ،راقعلا لقعÅ رمأ رادصإل فان˜تسالا ةمكoÑ لوألا س©ئرلا ô∑إ بلطب مدقتي

 الو ،ھغيلبت خ9رات نم مايأ ةينامث لجأ لخاد ةروشملا ةفرغ مامأ فان˜تسالاب نعطلا رمألا

 .ذيفنتلا ھلجأو نعطلا فقوي

 .نعط يأ ةروشملا ةفرغ نع رداصلا رارقلا لبقي ال

 ،ھلوعفم نا9رس ةدم ةليط راقعلا jk فرصتلا عنم لقعلاب رداصلا رمألا نع بتßCي

 ھعفر نكم9و ،رثألا ميدعو الطاب لقعلا دوجو عم ضوع نودب وأ ضوعÅ فرصت ل§ نو9lو

 وأ ةماعلا ةباينلا نم بلط òôع ءانب k∑اjpتسالا ءاضقلا راطإ jk ھب ترمأ ùûلا ةمكoÑا مامأ

  .ةÂÑصم ھل نم

 ءانثأ تطبض ùûلا ءايشألا درب رمأي نأ ،ةيدج ةعزانم دوجو مدع ةلاح jk ھل زوجي

 .ةرداصملل ةلباق وأ ةC`طخ وأ ىوعدلا C`سل ةمزال نكت مل ام اÄ™ف قëÑا ھل نمل ثحبلا

rسîع رòô اق رماوأ ذيفنتı≈û سملاو قيقحتلاóملا راشlتاررقمو ثادحألاب فل Lتائي 

 .مكëÑا

 ن`ت¶سÅ نوناقلا اÄ™لع بقاعr اÄ∫ ةطبترم ةحنج وأ ةيانجب رمألا قلعé اذإ ھل قحي

 ص´’لا رفس زاوج بHÑ – يديîمتلا ثحبلا ةرورض كلذ تضتقا اذإ – ÚCكأ وأ اس…ح



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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ارîش زواجتت ال ةدمل ھقح jk دودëÑا قالغ⁄و ھيف ھبóشملا
ً

ادحاو 
ً

 لجألا اذL ديدمت نكم9و .

 .ھمامتإ C`خأت jk ب…سóملا وL رمألاب Ëûعملا ص´’لا نا§ اذإ يديîمتلا ثحبلا ءاãÄنا ةياغ ô∑إ

 ھبóشملا ص´’لا رفس زاوج بHÑ ةدم نإف ةيباLرإ مئارجب رمألا قلعé اذإ ھنأ C`غ

 ديدمت نكم9و ،ةدحاو ةرم ديدمتلل ةلباق رîشأ ةتس ô∑إ عفرت ھقح jk دودëÑا قالغ⁄و ھيف

Lإ لجألا اذ∑ô نا ةياغãÄمتلا ثحبلا ءاîعملا ص´’لا نا§ اذإ يديËû Lملا وóب…س jk خأت`C 

 .ھمامتإ

 ةلاحإب لاوحألا ل§ jk رفسلا زاوج بHÑو دودëÑا قالغإ يءارجإ لوعفم Iûت¶ي 

 دح عضو9و ،ةيضقلا ظفحب رارق ذاختاب وأ ةصت´oا قيقحتلا وأ مكëÑا ةئيòô Lع ةيضقلا

 .نيءارجإلا لوعفم ءاãÄنا روف رمألاب Ëûعملا ô∑إ رفسلا زاوج در9و دودëÑا قالغإل

 ھعافد وأ يlتشملا BCخي نأ ھيلع ن`عé ،ةياlشلا ظفح كلملل ماعلا ليكولا ررق اذإ

 .ظفëÑا رارق هذاختا خ9رات نم ئدت…ت اموي رشع ةسمخ لالخ كلذب

 .اÄ∫ ةطبترملا حنëpاو ةيانëpاب س…لتلاب رمألا قلعé اذإ 73 ةداملا تايضتقم قبطت

 ديقتلا بجيف ،قئاثو نع ثحبلا بجوتسr ام قيقحتلا ءانثأ ن`بت اذإ - 104 ةداملا "

 هدحو قيقحتلا ı≈ûاقل نو9lو ،59ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا jk اÄ™لع صوصنملا تايضتقملاب

 مل ام اLزep لبق قئاثولا òôع عالطالا قح ھفرط نم بدتنملا ةيئاضقلا ةطرشلا طباضل وأ

 .πkرا´ëا وأ òkخادلا ةلودلا نمأب سملاب عوضوملا قلعتي

 .اÄ™لع ماتخألا عضوو ةزوo_pا قئاثولاو ءايشألا عيمج ءاصحإ روفلا òôع بجي

 نكي مل ة9راجت قاروأ وأ ميق وأ تادنس وأ كئابس وأ دوقن òôع زë_pا يرجأ اذإ

 ı≈ûاقلف ،فارطألا قوقح òôع ةظفاحملل وأ ةقيقëÑا راîظإل ا9رورض انيع اÄ∫ ظافتحالا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 ةيضقلا لجؤت نأ ةمكحملل نكميف ،ةسلëpا jk ن`لثمم وأ ن9رضاح فارطألا عيمج نا§ اذإ

 .ةديدج تاءاعدتسا ميلسóل ةجاح نود فارطألا ھب رعشéو روفلا òôع هددحت خ9رات ô∑إ

 نأ ،فارطألا نم بلط وأ ةماعلا ةباينلا نم سمتلم òôع ءانب وأ ايئاقلت ،اîل قحي

 .ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا نم ةم9رجب رمألا قلعé امل§ راقعلا لقعÅ رمأت

 فرصت ل§ نو9lو ،ھلوعفم نا9رس ةدم ةليط راقعلا jk فرصتلا عنم ءارجإلا اذL نع بتßCي

Åرثألا ميدعو الطاب لقعلا دوجو عم ضوع نودب وأ ضوع. 

 بلط يذلا فرطلا نم دعملا ب©تßCلا بسح مøÄداîش دوîشلا يدؤي - 366 ةداملا "

 .مøÄداîش

rإ الوأ عمتس∑ô شلاîش ة;ولطملا دوîداøÄلاط فرط نم م=û اتملاÅةع. 

 .كلذ فالخ ررقي نأ س©ئرلل نكمي ھنأ C`غ

 صاصتخا نمض لخدت ةفلاخم وأ ةحنج فصو لعفلل نكي مل اذإ - 390 ةداملا "

 òôع ةيمومعلا ىوعدلا ماقأ يذلا فرطلا ليحتو اîصاصتخا مدعÅ حرصت اñÄإف ،ةمكoÑا

 .رظنلا قح ھل نم

rا سفن يرسëÑاذإ مك éو .ةيانجب رمألا قلعjk Lا هذëÑا ردصت ،ةلاoÑنإ ةمك 

ارمأ لاëÑا Û≈ªتقا
ً

 رمتسèو .لقتعم C`غ مãÄملا نا§ اذإ ضبقلا ءاقلإب وأ نflpلا jk عاديإلاب 

 تاءارجإلاو ةيئاضقلا ةبقارملا C`بادت رمتسé امك ،لاقتعا ةلاح jk دوجوملا مãÄملا لاقتعا

 نم ةم9رجب رمألا قلعé اذإ راقعلا لقعÅ رداصلا رمألا اÄ™ف امب لبق نم ةرداصلا ةيظفحتلا

 .ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا

 .ءاضتقالا دنع ةصت´oا ةëpîا òôع ةيضقلا ةماعلا ةباينلا ليحت

ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  
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 كنب jk ام⁄و C`بدتلا و عاديإلا قودنصب امإ اîعاديإ jk طبضلا بتاlل نذأي نأ قيقحتلا

 .برغملا

 دعÅ وأ ھيماحمب ارزاؤم مãÄملا روضحب الإ قئاثولا زرفو ماتخألا حتف نكمي ال

 .بابسألا نم ب…س يأل هروضح رذعé وأ رارف ةلاح jk مãÄملا نكي مل ام ،اينوناق ام�Äاعدتسا

 روضC ëÑ`خألا اذæô Lديف ،هالعأ103 ةداملل اقبط C`غلا ىدل زë_pا يرجأ اذإ

 ةديفملا قئاثولاو ءايشألا ىوس زë_pا تحت يقبي نأ قيقحتلا ı≈ûاقل نكمي الو ،ةيلمعلا

 .قيقحتلا C`سÅ اÄ≠ع فشكلا رضي دق ùûلاو ةقيقëÑا راîظإل

 تقو برقأ jk مîل ملسé نأ رمألاب ن`ينعملا نم بلط òôع ءانب قيقحتلا ı≈ûاق رمأي

Xfl´رمتسملا قئاثولا نم ة epزLع طبضلا بتا§ قداصي اòô قباطمãÄمل ام ،لصألل ا 

 .قيقحتلا تابلطتم عم كلذ ضراعتي

 ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا نم ةم9رجب رمألا قلعé اذإ قيقحتلا ı≈ûاقل زوجي

 لخاد ةيحنëpا ةفرغلا مامأ رمألا اذjk L نعطلا نكم9و ،راقعلا لقعÅ رمأي نأ ،ة9راقعلا

 .ذيفنتلا ھلجأو نعطلا فقوي الو ،ھغيلبت خ9رات نم مايأ ةينامث لجأ

 ،ھلوعفم نا9رس ةدم ةليط راقعلا jk فرصتلا عنم لقعلاب رداصلا رمألا نع بتßCي

 ı≈ûاق ىقب9و ،رثألا ميدعو الطاب لقعلا دوجو عم ضوع نودب وأ ضوعÅ فرصت ل§ نو9lو

  .ةÂÑصم ھل نم وأ ةماعلا ةباينلا نم بلط òôع ءانب وأ ،ايئاقلت ھعفرل اصتخم قيقحتلا

 خ9رات ô∑إ ةيضقلا ليجأت ô∑إ ةيمارلا تابلطلا jk ةيئاضقلا ةئيîلا ت…ت - 299 ةداملا "

 .قحال
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 ةيضقلا لجؤت نأ ةمكحملل نكميف ،ةسلëpا jk ن`لثمم وأ ن9رضاح فارطألا عيمج نا§ اذإ

 .ةديدج تاءاعدتسا ميلسóل ةجاح نود فارطألا ھب رعشéو روفلا òôع هددحت خ9رات ô∑إ

 نأ ،فارطألا نم بلط وأ ةماعلا ةباينلا نم سمتلم òôع ءانب وأ ايئاقلت ،اîل قحي

 .ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا نم ةم9رجب رمألا قلعé امل§ راقعلا لقعÅ رمأت

 فرصت ل§ نو9lو ،ھلوعفم نا9رس ةدم ةليط راقعلا jk فرصتلا عنم ءارجإلا اذL نع بتßCي

Åرثألا ميدعو الطاب لقعلا دوجو عم ضوع نودب وأ ضوع. 

 بلط يذلا فرطلا نم دعملا ب©تßCلا بسح مøÄداîش دوîشلا يدؤي - 366 ةداملا "

 .مøÄداîش

rإ الوأ عمتس∑ô شلاîش ة;ولطملا دوîداøÄلاط فرط نم م=û اتملاÅةع. 

 .كلذ فالخ ررقي نأ س©ئرلل نكمي ھنأ C`غ

 صاصتخا نمض لخدت ةفلاخم وأ ةحنج فصو لعفلل نكي مل اذإ - 390 ةداملا "

 òôع ةيمومعلا ىوعدلا ماقأ يذلا فرطلا ليحتو اîصاصتخا مدعÅ حرصت اñÄإف ،ةمكoÑا

 .رظنلا قح ھل نم

rا سفن يرسëÑاذإ مك éو .ةيانجب رمألا قلعjk Lا هذëÑا ردصت ،ةلاoÑنإ ةمك 

ارمأ لاëÑا Û≈ªتقا
ً

 رمتسèو .لقتعم C`غ مãÄملا نا§ اذإ ضبقلا ءاقلإب وأ نflpلا jk عاديإلاب 

 تاءارجإلاو ةيئاضقلا ةبقارملا C`بادت رمتسé امك ،لاقتعا ةلاح jk دوجوملا مãÄملا لاقتعا

 نم ةم9رجب رمألا قلعé اذإ راقعلا لقعÅ رداصلا رمألا اÄ™ف امب لبق نم ةرداصلا ةيظفحتلا

 .ة9راقعلا ةيكلملا قحب سمت ùûلا مئارëpا

 .ءاضتقالا دنع ةصت´oا ةëpîا òôع ةيضقلا ةماعلا ةباينلا ليحت
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 8و 7و 6و 5 دونبلا jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا سايكألا لمعتسé نأ نكمي ال -4 ةداملا"

 .اÄ™لإ.......................... هالعأ 1 ةداملا نم 10و 9و

 ضرغلا بسح" ،هالعأ ةرقفلا jk اÄ™لإ راشملا ةيكيóسالبلا سايكألا لمحت نأ بجي"و

 .û¸يظنت صنب .................................

 بجومب ةددoÑا" ةينقتلا صئاص´ëاب ،سايكألا هذL عنص دنع ،ديقتلا ن`عتي امك"

 " .نوناقلا اذL نم" 14 ةداملا ماlحأل اقيبطت ةذختملا ةيميظنتلا صوصنلا

 .................... نوفلoÑا نوبقارملا "،اãÄنياعمو ...................................... òôع ةوالع-5 ةداملا

 اقبط ةيمومعلا ةوقلا éfl´`C ،ةرورضلا دنع ،اوبلطي نأ ن`بقارملا" ءالؤîل نكم9و .ةينîم

 .لمعلا ھب يراëpا عèرشóلل"

 .مîماîم ةلوازم ءانثأ رLاظ لlشÅ ةينîملا ةقاطبلل ن`لماح اونوlي نأ ن`بقارملا òôع بجي"

 446 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا تا;وقعلا ةلئاط تحت û|ملا رسلا نامتكب نوبقارملا مزلي"

 " يåانëpا نوناقلا ةعومجم نم

 ،نوفلlملا نوبقارملا ررحي رضاحم ،...................... نوفلlملا نوبقارملا ررحي -6 ةداملا

 ةرقفلا" ماlحأل اقبط ةصت´oا ةماعلا ةباينلا ô∑إ مøÄرادإ فارشإ ثحت اñÄوîجوي رضاحم

 " .ةيئانëpا ةرطسملاب"قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا نم 24 ةداملاو 23 ةداملا نم ةيناثلا

 نم ةيناثلا ةرقفلا ماlحأل اقبط ةصت´oا ةماعلا ةباينلا ô∑إ مøÄرادإ فارشإ ثحت اñÄوîجوي

 .ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا نم 24 ةداملاو 23 ةداملا

 نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا" ،ةيكيóسالبلا سايكألا ............................ بقاعr -9 ةداملا

 " .نوناقلا اذL نم 1 ةداملا
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 ذيفن¥ب )lm 2019مسÕد 13( 1441 رخآلا عيÅر نم 16 ^[ رداص 1.19.126 مقر فjرش NLmظ
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 .اNلامعتساو اNقjوسØو اûريدصتو اûداLmتساو كي¥سالبلا ةدام

  íÖوألا ةداملا

rغ`C عòô اقلا77.15 مقر نوناقلا ناونعيلاتلا وحنلاı≈û ةدام نم سايكألا عنص عنمب 

 ف9رشلا î`Cظلا هذيفنóب رداصلا اîلامعتساو اîق9وسéو اLريدصتو اLداC`تساو كيóسالبلا

 ı≈ûاقلا 77.15 مقر نوناق" :)BC 2015مسrد7( 1437 رفص نم 25 خ9راتب 1.15.148 مقر
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  ةيناثلا ةداملا

éغ`C ع ممتتوòô اتلا وحنلا∑k حأlنوناقلا نم 13و 11و10و 9و 6و 5و 4و 3و 2 داوملا ما 

 : )BC 2015مسrد 7( 1437رفص نم jk 25 رداصلا 77 .15 مقر هالعأ ھيلإ راشملا

 نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا" ،ةيكيóسالبلا سايكألا عنص ....................... عنمي - 2 ةداملا"

 وأ داوملا وأ علسلا عيب طقن jk ن`كلãÄسملا òôع ضوع نودب ولو"....... ....................هالعأ 1 ةداملا

 " .مîعåاضب فيفلت ضرغÅ كلذو ،تامد´ëا" ميدقت

 لامعتسالا تاذ" ةيكيóسالبلا سايكألا ،..................................... Ëªثóسé - 3 ةداملا"

 سايكألاو "ةرارÂÑل ةمظاlلا سايكألا" ةامسملا ةيكيóسالبلا سايكألاو.........................

 8و 7و 6و 5 دونبلا jk اîف9رعé مت امك ،................ ةلمعتسملا" كلتو ديمجتلل ةيكيóسالبلا

 " .هالعأ 1 ةداملا نم 10و 9و"
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 " .نوناقلا اذL نم" 14 ةداملا ماlحأل اقيبطت ةذختملا ةيميظنتلا صوصنلا

 .................... نوفلoÑا نوبقارملا "،اãÄنياعمو ...................................... òôع ةوالع-5 ةداملا

 اقبط ةيمومعلا ةوقلا éfl´`C ،ةرورضلا دنع ،اوبلطي نأ ن`بقارملا" ءالؤîل نكم9و .ةينîم

 .لمعلا ھب يراëpا عèرشóلل"

 .مîماîم ةلوازم ءانثأ رLاظ لlشÅ ةينîملا ةقاطبلل ن`لماح اونوlي نأ ن`بقارملا òôع بجي"

 446 لصفلا jk اÄ™لع صوصنملا تا;وقعلا ةلئاط تحت û|ملا رسلا نامتكب نوبقارملا مزلي"

 " يåانëpا نوناقلا ةعومجم نم

 ،نوفلlملا نوبقارملا ررحي رضاحم ،...................... نوفلlملا نوبقارملا ررحي -6 ةداملا

 ةرقفلا" ماlحأل اقبط ةصت´oا ةماعلا ةباينلا ô∑إ مøÄرادإ فارشإ ثحت اñÄوîجوي رضاحم

 " .ةيئانëpا ةرطسملاب"قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا نم 24 ةداملاو 23 ةداملا نم ةيناثلا

 نم ةيناثلا ةرقفلا ماlحأل اقبط ةصت´oا ةماعلا ةباينلا ô∑إ مøÄرادإ فارشإ ثحت اñÄوîجوي

 .ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر نوناقلا نم 24 ةداملاو 23 ةداملا

 نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا" ،ةيكيóسالبلا سايكألا ............................ بقاعr -9 ةداملا

 " .نوناقلا اذL نم 1 ةداملا
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 لامعتسالا تاذ" ةيكيóسالبلا سايكألل دروتسملا وأ عنصملا òôع عنمي-.1- 4 ةداملا"

 C`غ اصا´∆أ سايكألا هذÄ∫ دوزي نأ" ،û¸يظنت صنب ةينقتلا اîصئاصخ ةددoÑاو ækانصلا

 .اîل ةîجوملا ضارغألل" اñÄولمعتسr نيذلا صا´∆ألا

 

 jk اÄ™لإ راشملا ةيكيóسالبلا" سايكألل دروتسم وأ عنصم ل§ òôع ن`عتي ،ضرغلا اذîلو"

 ةقلعتملا تامولعملا ،صوص´ëا òôع" ،ھيف نمضي صاخ لHp كسم هالعأ ةرقفلا

 لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألا ةيمكب اذكو هالعأ "ةرقفلا jk ن9رو§ذملا صا´∆ألاب

 .اÄ∫ د9وßïلا مت ùûلا اîصئاصخو" ækانصلا

 نيذلا صا´∆ألا لبق" نم الإ هالعأ ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لإ راشملا سايكألا ءانتقا عنمي امك"

rولمعتسñÄجوملا ضارغألل ا9رصح اîلإ ة™Äع ن`عت9و" .اòô Lكسم صا´∆ألا ءالؤ Hpل 

 .سايكألا هذÄ∫ د9وزت ةيلمع لlب ةقلعتملا" تامولعملا ھيف نمضت

 " .û¸يظنت"صنب نالflpلا ناذL اÄ≠مضتي ùûلا تامولعملا عونو جذومن ددحي"

 ر9ودتل ةدحو ل§و" ةيكيóسالبلا ةيلوألا داوملل دروتسم ل§ òôع بجي -.2- 4 ةداملا"

 jk اÄ™لع صوصنملا ،ةيكيóسالبلا" سايكألا ريدصت وأ داC`تسا وأ عي¶صت وأ كيóسالبلا

 .ھطاش¶ب اح9رصت ةرادإلا ىدل عدوي نأ ،هالعأ 1 ةداملا" نم 10و 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا

 " .ھعاديإ تايفيك و ح9رصتلا اذL جذومن û¸يظنت صنب ددحي"

 ر9ودتل ةدحو ل§و" ةيكيóسالبلا ةيلوألا داوملل دروتسم ل§ òôع بجي -.3- 4 ةداملا"

 jk اÄ™لع صوصنملا ،ةيكيóسالبلا سايكألا ريدصت وأ داC`تسا وأ عي¶صت وأ كيóسالبلا
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 سايكألا" ...................... مLرد ô 500.000∑إ 2000 نم ةمارغÅ بقاعr -10 ةداملا"

 .ضوع نودب...................................." 1 ةداملا نم4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا ،ةيكيóسالبلا

 سايكألا زوحي ص´∆ ل§ مLردô 500.000∑إ 2000 نم ةمارغÅ بقاعr -11 ةداملا"

 اîعيب ضرغÅ هالعأ 1 ةداملا نم 10و 9و 8و 7و" 6و 5 دونبلا jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا

 ةîجوملا كلت C`غ ضارغأل ضوع نودب وأ ضوعÅ اîعèزوتب وأ اîعي…ب وأ عيبلل اîضرع وأ"

 " .اÄ™لإ

  .نوناقلا اذL ..........................................فعاضت -13 ةداملا"

"rتعBC ............................ ا لالخ لثاممë´ةيلاوملا تاونس )5( سم ñÄايئا. " 

 

 ةثلاثلا ةداملا

  2- 4و 1- 4و 1- 2 داوملاب ركذلا فلاسلا 77.15 مقر نوناقلا ماlحأ k∑اتلا وحنلا òôع ممتت   

 6- 11و 5- 11و  4- 11و 3- 11و 2- 11و 1- 11و 1- 10و  1- 6و  3- 5و  2- 5و  1- 5و 3- 4و

 :1- 14و 2- 13و 1- 13و

 داوملا وأ ةيكيóسالبلا" فئافللا وأ ةيكيóسالبلا ةيلوألا داوملا ةزايح عنمي" -.1-2 ةداملا"

 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا سايكألا" عنص ضرغل كيóسالبلا ر9ودت نم ةيتأتملا

 " .هالعأ 1 ةداملا نم
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 نم لLؤم ص´∆ لlب" ،مãÄيلوؤسم تحت ،اونيعتسr نأ ن`بقارملل نكمي-.3- 5 ةداملا"

 " .نوناقلا اذL ماlحأل" تافلا´oا ةنياعم تايلمع jk مøÄدعاسم لجأ

 ة9رورضلا ليلاحتلا" ءارجإ دصق ةمزاللا تانيعلا ذخأ ن`بقارملل نكمي -.1- 6 ةداملا"

  .ةفلا´oا تابثإل

 ثحبلل عضخي يذلا ص´’لل" ةموتخم ةنيع ملسéو ةذوخأم ةنيع ل§ òôع ماتخألا عضوت"

 " .كلذب رضحم ر9رحت عم

 داوملا زوحي ص´∆ ل§" مLرد ô 1.000.000∑إ 200.000 نم ةمارغÅ بقاعr  .1- 10 ةداملا"

 ضرغÅ كيóسالبلا ر9ودت نم ةيتأتملا داوملا وأ" ةيكيóسالبلا فئافللا وأ ةيكيóسالبلا ةيلوألا

 " .هالعأ 1 ةداملا نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا ،ةيكيóسالبلا سايكألا عنص

 سايكألا عنصي ص´∆" ل§ مLرد ô 100.000∑إ 10.000 نم ةمارغÅ بقاعr  -.1- 11 ةداملا"

 لمحت نأ نود هالعأ 1 ةداملا نم 10و 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا

 jk ھيلع صوصنملا û¸يظنتلا صنلا jk ةددoÑا تايفيكلا قفو عوبطملا" مسولا وأ ةمالعلا

  .هالعأ 4 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 ةرقفلا jk ةرو§ذملا ةيكيóسالبلا سايكألا عنصي ص´∆ ل§ ةمارغلا سفنب بقاعr امك"

 ماlحأل اقيبطت ذختملا û¸يظنتلا صنلا" jk ةددoÑا ةينقتلا صئاص´ëاب ديقتلا نود هالعأ

 " .نوناقلا اذL نم 14 ةداملا

 دروتسم وأ عنصم ل§ مLرد" ô 1.000.000∑إ 100.000 ةمارغÅ بقاعr -.2- 11 ةداملا"

 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لع صوصنملا ækانصلا" لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألل

 ضارغألل اñÄولمعتسr نيذلا صا´∆ألا C`غ اصا´∆أ سايكألا هذÄ∫" دوزي هالعأ 1- 4

 .اÄ™لإ ةîجوملا"
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 ةقلعتملا تانايبلا نمضتي لHp كسم ،هالعأ 1 ةداملا نم 10و" 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا

 " .û¸يظنت صنب" ددحي جذومن قفو كلذو ،يXوßCكلإ وأ k˝رو لماح òôع ءاوس ھطاش¶ب"

 jk مÄ™لإ راشملا ن`بقارملل" حامسلا ةبقارملل ن`عضا´ëا صا´∆ألا òôع بجي -.1- 5 ةداملا"

 ةلاح jkو .ش©تفتلاو ثحبلاو ةبقارملا تايلمع" ليîسéو مîماîمب مايقلاب ،هالعأ 5 ةداملا

 " .كلذب رضاحم نوبقارملا ررحي ،ةبقارملل" عوض´ëا نم مîعانتما

 اذL ماlحأل تافلا´oا" نع ثحبلاو ةنياعملا تايلمعÅ مايقلا لجأ نم -.2- 5 ةداملا"

 :هالعأ 5 ةداملا jk مÄ™لإ راشملا ن`بقارملل "نكمي ،ھقيبطتل ةذختملا صوصنلاو نوناقلا

 سايكألا" عيب وأ ن9زخت وأ عي¶صتل ةصص´oا نكامألا عيمج ô∑إ جولولا )أ "

 و تالflpلا òôع عالطالا" اوبلطي نأو ،ضرغلا اذîل ةدعملا لقنلا لئاسوو ةيكيóسالبلا

 نكامألا هذL تنا§ اذ⁄و .اÄ≠م Xfla" ذخأو ة9رورضلا قئاثولا نم اCL`غو تاروتافلا

éمك اضيأ لمعتس¥ï62و 60و 59 داوملا تايضتقمل اقفو متت ش©تفتلا ةيلمع نإف ،ل 

 ؛ةيئانëpا ةرطسملاب قلعتملا 22.01 مقر" نوناقلا نم

 فئافللاو ةيكيóسالبلا" ةيلوألا داوملاو ةعونمملا ةيكيóسالبلا سايكألا زep )ب"

 ùûلا تادعملاو تالآلا اذكو كيóسالبلا" ر9ودت نم ةيتأتملا داوملاو ةيكيóسالبلا

 ؛اÄ∫اlترا jk لمعتسóس تنا§ ùûلا وأ "ةفلا´oا باlترا jk تلمعتسا

 .تافلا´oا تابثإل ة9رورضلا قئاثولا زep )ج"

 .ةماعلا ةباينلا ةراشإ نLر تازوo_pا عضوت"

 كßCت كلذ رذعé اذ⁄و ،نوبقارملا هراتخي ناlم jk ،ءاضتقالا دنع ،ةرو§ذملا تازوo_pا عدوت"

 " .اLزئاح ةسارح تحت
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 نم لLؤم ص´∆ لlب" ،مãÄيلوؤسم تحت ،اونيعتسr نأ ن`بقارملل نكمي-.3- 5 ةداملا"

 " .نوناقلا اذL ماlحأل" تافلا´oا ةنياعم تايلمع jk مøÄدعاسم لجأ

 ة9رورضلا ليلاحتلا" ءارجإ دصق ةمزاللا تانيعلا ذخأ ن`بقارملل نكمي -.1- 6 ةداملا"

  .ةفلا´oا تابثإل

 ثحبلل عضخي يذلا ص´’لل" ةموتخم ةنيع ملسéو ةذوخأم ةنيع ل§ òôع ماتخألا عضوت"

 " .كلذب رضحم ر9رحت عم

 داوملا زوحي ص´∆ ل§" مLرد ô 1.000.000∑إ 200.000 نم ةمارغÅ بقاعr  .1- 10 ةداملا"

 ضرغÅ كيóسالبلا ر9ودت نم ةيتأتملا داوملا وأ" ةيكيóسالبلا فئافللا وأ ةيكيóسالبلا ةيلوألا

 " .هالعأ 1 ةداملا نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا ،ةيكيóسالبلا سايكألا عنص

 سايكألا عنصي ص´∆" ل§ مLرد ô 100.000∑إ 10.000 نم ةمارغÅ بقاعr  -.1- 11 ةداملا"

 لمحت نأ نود هالعأ 1 ةداملا نم 10و 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا

 jk ھيلع صوصنملا û¸يظنتلا صنلا jk ةددoÑا تايفيكلا قفو عوبطملا" مسولا وأ ةمالعلا

  .هالعأ 4 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا

 ةرقفلا jk ةرو§ذملا ةيكيóسالبلا سايكألا عنصي ص´∆ ل§ ةمارغلا سفنب بقاعr امك"

 ماlحأل اقيبطت ذختملا û¸يظنتلا صنلا" jk ةددoÑا ةينقتلا صئاص´ëاب ديقتلا نود هالعأ

 " .نوناقلا اذL نم 14 ةداملا

 دروتسم وأ عنصم ل§ مLرد" ô 1.000.000∑إ 100.000 ةمارغÅ بقاعr -.2- 11 ةداملا"

 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لع صوصنملا ækانصلا" لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألل

 ضارغألل اñÄولمعتسr نيذلا صا´∆ألا C`غ اصا´∆أ سايكألا هذÄ∫" دوزي هالعأ 1- 4

 .اÄ™لإ ةîجوملا"
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 ر9ودتل ةدحو ل§و" ةيكيóسالبلا ةيلوألا داوملل دروتسم ل§ òôع بجي -1- 14 ةداملا"

 jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا" سايكألا ريدصت وأ داC`تسا وأ عي¶صت وأ كيóسالبلا

 اذL لوخد خ9رات jk ھطاشX لوازي يذلا ،هالعأ 1 ةداملا" نم 10و 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا

 )3( ةثالث" لجأ لخاد هالعأ 2- 4 ةداملا ماlحأل اقبط ھتيعضو ة9وسé ،ذيفنتلا ï`ح نوناقلا

 تحت كلذو ،ةرو§ذملا ةداملا jk ھيلع" صوصنملا û¸يظنتلا صنلارودص خ9رات نم أدت…ي رîشأ

 ".نوناقلا اذL نم 4- 11 ةداملا jk اÄ™لع صوصنملا تا;وقعلا ةلئاط

 ةعDارلا ةداملا

لا فلاسلا نوناقلا نم 7و1 ن`تداملا ماlحأ k∑اتلا وحنلا òôع ضوعéو fla¶ت
ّ

 مقر ركذ

77.15: 

  :òkي امب داري ،نوناقلا اذL قيبطت لجأل 1 ةداملا"

 وأ ةيعانطصالا وأ "ةيعيبطلا )تاC`ميلوب( ةC`بكلا تائ9زëpا :ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام- 1"

 ؛ةعنصملا

 ؛ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام نم عنصم جوتنم ل§ :كيóسالبلا-2"

  ؛كيóسالبلا نم ةحطسم"ةفلغأ لlش òôع ةطرشأ فئافل :كيóسالبلا نم فئافل-3"

 ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام" نم ةعنصم اñÄودب وأ ضباقمب سايكألا :ةيكيóسالبلا سايكألا-4"

 ؛ةيكيóسالب فئافل نم وأ

 ةيلوأ ةدام نم ةعنصملا" سايكألا :ækانصلا لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألا-5"

 لخاد داوملا ب©ضوت وأ فيفلتلا يرصح ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل نم وأ ةيكيóسالب"

 ؛ب©ضوتلا وأ عي¶صتلا ناlم
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 كسمي مل دروتسم وأ" عنصم ل§ مLرد ô 200.000∑إ 50.000 نم ةمارغÅ بقاعr امك "     

 نم ةيناثلا ةرقفلا jk ھيلع صوصنملا ،صا´ëا" لflpلا jk ة;ولطملا تامولعملا نِّمَضُي مل وأ

 " .ةرو§ذملا 1- 4 ةداملا

 سايكألا لمعتسr ص´∆ ل§ مLرد ô 100.000∑إ 10.000 ةمارغÅ بقاعr -.3- 11 ةداملا"

 كسمي الو هالعأ 1- 4 ةداملا نم ô∑وألا ةرقفلا jk اÄ™لع صوصنملا ækانصلا لامعتسالا تاذ

 اذjk" L نِّمَضُي ال وأ هالعأ 1- 4 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا jk ھيلع صوصنملا صا´ëا لflpلا

 " .ة;ولطملا تامولعملا لflpلا

 موقي ال ص´∆" ل§ مLرد ô 200.000∑إ 100.000 نم ةمارغÅ بقاعr -.4- 11 ةداملا"

 "هالعأ 2- 4 ةداملا jk ھيلع" صوصنم وL امك ةرادإلا ىدل ھطاش¶ب ح9رصت عاديإب

 òôع رفوتي ال ص´∆" ل§ مLرد ô 200.000∑إ 50.000 نم ةمارغÅ بقاعr-.5- 11 ةداملا"

 " .ھجذومنب ديقتي الوأ" هالعأ 3- 4 ةداملا jk ھيلع صوصنملا لflpلا

 ô∑إ 50.000 نم ةمارغÅ بقاعr" ،دشألا ةيئانëpا تا;وقعلاب لالخإلا نود- 6- 11 ةداملا"

 òôع تنا§ امفيك ةليسو ةيأب لمع وأ ةبقارملل" عوض´ëا نع عنتما نم ل§ مLرد 100.000

 " .نوناقلا اذjk L اÄ™لع صوصنملا تافلاخملل ةنياعملا وأ" ثحبلا تايلمع ةلقرع

 :ب مكحت نأ ةمكحملل-1- 13 ةداملا"

 فلا´oا ةقفن òôع اîفالتإ وأ"ةفلا´oا عوضوم داوملاو ةيكيóسالبلا سايكألا ةرداصم -"

 jk لمعتسóس تنا§ ùûلا وأ ةفلا´oا باlترا jk تلمعتسا"ùûلا ءايشألاو تاودألا ةرداصم;و

 ؛اÄ∫اlترا

  ".ةفلا´oا باlترا jk تلمعتسا ùûلا ةسسؤملا قالغإ -"

 يåانëpا نوناقلا ةعومجم نم 150و 149و 146 لوصفلا ماlحأ قبطت ال-2- 13 ةداملا"

 " .نوناقلا اذîل اقبط ةرداصلا تا;وقعلا òôع ةفف´oا فورظلاب ةقلعتملا



ةماعلا ةباينلا ةسائر ةلجم  

 

 
 

350 

 ر9ودتل ةدحو ل§و" ةيكيóسالبلا ةيلوألا داوملل دروتسم ل§ òôع بجي -1- 14 ةداملا"

 jk اÄ™لع صوصنملا ةيكيóسالبلا" سايكألا ريدصت وأ داC`تسا وأ عي¶صت وأ كيóسالبلا

 اذL لوخد خ9رات jk ھطاشX لوازي يذلا ،هالعأ 1 ةداملا" نم 10و 9و 8و 7و 6و 5 دونبلا

 )3( ةثالث" لجأ لخاد هالعأ 2- 4 ةداملا ماlحأل اقبط ھتيعضو ة9وسé ،ذيفنتلا ï`ح نوناقلا

 تحت كلذو ،ةرو§ذملا ةداملا jk ھيلع" صوصنملا û¸يظنتلا صنلارودص خ9رات نم أدت…ي رîشأ

 ".نوناقلا اذL نم 4- 11 ةداملا jk اÄ™لع صوصنملا تا;وقعلا ةلئاط

 ةعDارلا ةداملا

لا فلاسلا نوناقلا نم 7و1 ن`تداملا ماlحأ k∑اتلا وحنلا òôع ضوعéو fla¶ت
ّ

 مقر ركذ

77.15: 

  :òkي امب داري ،نوناقلا اذL قيبطت لجأل 1 ةداملا"

 وأ ةيعانطصالا وأ "ةيعيبطلا )تاC`ميلوب( ةC`بكلا تائ9زëpا :ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام- 1"

 ؛ةعنصملا

 ؛ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام نم عنصم جوتنم ل§ :كيóسالبلا-2"

  ؛كيóسالبلا نم ةحطسم"ةفلغأ لlش òôع ةطرشأ فئافل :كيóسالبلا نم فئافل-3"

 ةيكيóسالب ةيلوأ ةدام" نم ةعنصم اñÄودب وأ ضباقمب سايكألا :ةيكيóسالبلا سايكألا-4"

 ؛ةيكيóسالب فئافل نم وأ

 ةيلوأ ةدام نم ةعنصملا" سايكألا :ækانصلا لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألا-5"

 لخاد داوملا ب©ضوت وأ فيفلتلا يرصح ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل نم وأ ةيكيóسالب"

 ؛ب©ضوتلا وأ عي¶صتلا ناlم
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 ةيلوأ ةدام نم ةعنصملا" سايكألا :lkالفلا لامعتسالا تاذ ةيكيóسالبلا سايكألا-6"

 داوملا جاتنإب ةقلعتم ةيحالف ضارغأل ،ا9رصح ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل نم وأ ةيكيóسالب

 ؛اîلقنو اÄ#يضوتو" اÄ≠9زختو" ةيحالفلا

 ةدام نم ةعنصملا سايكألا":"ةرارÂÑل ةمظا§ سايكأ" ةامسملا ةيكيóسالبلا سايكألا-7"

 ضرعتلا نود ةدمopا ةيذغألا لقن نم نكمت"ùûلا ةيكيóسالب فئافل وأ ةيكيóسالب ةيلوأ

ë´تلا ةلسلس عاطقنا رطBCو .ديéلمع Lءاطبإب موقت ة9رارح لزاوع ةطساوب سايكألا هذ 

 ؛يرارëÑا لدابتلا تايلمع"

 نم وأ ةيكيóسالب ةيلوأ" ةدام نم ةعنصملا سايكألا :ديمجتلل ةيكيóسالبلا سايكألا-8"

 ق9رط نع اîظفح لجأ نم ،اCL`غ وأ ةيذغألا" فيفلتل ا9رصح ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل

 ؛ديمجتلا

 ةيلوأ ةدام نم ةعنصملا" سايكألا :ةيلï¥ملا تايافنلا عمëp ةيكيóسالبلا سايكألا-9"

 ام وأ ةيلï¥ملا تايافنلا لقنو ءاوتحال ا9رصح" ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل نم وأ ةيكيóسالب"

 اÄ≠م صلختلاو تايافنلا C`بدتب قلعتملا 28.00 مقر نوناقلا jk اîف9رعé مت امك" اÄî∫اش

 " ؛ھقيبطتل ةذختملا" صوصنلاو

 ةيلوأ ةدام نم ةعنصملا" سايكألا :ىرخألا تايافنلا عمëp ةيكيóسالبلا سايكألا -10"

 تايافنلا C`غ تايافنلا لقنو ءاوتحال ا9رصح "ةîجوملا ،ةيكيóسالب فئافل نم وأ ةيكيóسالب

 28.00 مقر ركذلا فلاسلا نوناقلا jk اîف9رعé مت امك ،اÄî∫اش ام وأ ةيلï¥ملا

 " .ھقيبطتل ةذختملا"صوصنلاو

 

 ùûلا ةسسؤملا قالغإب رمأي نأ" ،ةينعملا ةرادإلا نم بلط òôع ءانب لماعلا وأ k∑اولل -7 ةداملا"

 رودص ن`ح ô∑إ 1 ةداملا نم 4 دنبلا jk اÄ™لع صوصنملا" ةيكيóسالبلا سايكألا عي¶صتب موقت

 " .يåاضق مكح




