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متٗٝس :
تعتُس ايػٝاغات اإلغرتاتٝذ ١ٝإلَاض ٠ضأؽ ارت ١ُٝعً ٢ايتػدري األَجٌ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ
ٚاملازٚ ١ٜايجطٚات ايطبٝع ١ٝاييت َٔ اهلل بٗاٚ ،شيو باالختٝاض املسضٚؽ ٚاملتأْ ٞيًؿطم االغتجُاض١ٜ
بعٝسًا عٔ اجملاالت عاي ١ٝاملداططٚ ،يف نٖ ٤ٛصا ايتٛد٘ املػتكبً ٞدا ٤تهًٝـ َٔ اإلزاض ٠ايعًٝا
يًسا٥ط ٠بسا ١ٜؾٗط ٜٓاٜط  ،2009بإعساز ٖص ٙايسضاغَ" ١ؿطٚع زتُع جتاض ٠ايػٝاضات املػتعًُ ١يف
إَاض ٠ضأؽ ارتٚ " ١ُٝشيو بتعًُٝات َٔ مس ٛايؿٝذ  /غعٛز بٔ قكط ايكامسٚ ٞي ٞعٗس ْا٥ب
سانِ ضأؽ ارتٚ ،١ُٝتٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل تٓع ِٝاألْؿط ١ارتاق ١باملطنبات املػتعًُ ،١نُا
أْٗا تٓسضز نُٔ تٛدٗات مس ٙٛضت ٛاغتشساخ َٓاطل قٓاعَ ١ٝتدكك ١تًيب َتطًبات
املػتجُط َٔ ٜٔزاخٌ ايسٚيٚ ١خاضدٗا ٚتتُٝع ببٓ ١ٝحتيت

 ٠عاي ١ٝادتٛز ٠تتٛؾط ؾٗٝا خسَات

ٚتػٗٝالت ٚسٛاؾع ْٛع ١ٝداشبٚ ١قازض ٠عً ٢خًل ب ١٦ٝاغتجُاض ١ٜتٓاؾػ ١ٝتػاعس عً ٢حتكٝل أٖساف
عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜباإلَاضٚ ٠تطًعات املػتجُط.ٜٔ
متت ٖص ٙايسضاغْ ١تٝذ ١دٗٛز جتُٝع َعًَٛات ٚبٝاْات َٛثٛقَ ١سع ١َٛبًكا٤ات ٚسٛاضات
ثؿ ١دطت بني ٚؾس َٔ زا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜبط٥اغ ١غعاز / ٠محس سػٔ ايؿاَػ-ٞ
َو

ْا٥ب

َسٜط عاّ زا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜايسنتٛض  /طايب سػٔ اذتٝاي -ٞخبري اقتكازْٚ ٟا٥ب َسٜط
إزاض ٠ايتدطٝط ٚايسضاغات بايسا٥ط ،٠مشًت نالً َٔ بًسٜيت زبٚ ٞايؿاضق ١إناؾ ١إىل يكا٤ات
َٚؿاٚضات أخطَ ٣ع بعض أقشاب َعاضض ايػٝاضات املػتعًُ ١ايٓؿط ١باإلَاضٚ ،٠نصيو االطالع
عً ٢جتاضب املٓاطل ايكٓاع ١ٝعًَُٛا ٚايػٝاضات املػتعًُ ١عًٚ ٢د٘ ارتكٛم يف ايسٚي.١
ٚإش ْأٌَ إٔ تطقٖ ٢ص ٙايسضاغ ١إىل املػاُٖ ١املؿٝس ٠يف ضغِ تكٛض ناٌَ يًُذُع ايصٟ
تطُح إي ٘ٝاإلَاض ،٠ف إْٓا ْهع ٖصا ايعٌُ ايبػٝط بني أٜس ٟمسٛنِ َتطًعني إىل إٔ عتع٢
مبباضنتهِ ٚاإلزاض ٠ايعًٝا يسا٥طتٓاٜٚ ،تِ حتٛي٘ إىل دٗ ١اغتؿاضَ ١ٜتدككٚ ،١إٔ ٜطٖ ٣صا املؿطٚع
ايٓٛض يف ايكطٜب ايعادٌ إٕ ؾا ٤اهلل ،خسَٚ ١تٓعًُٝا هلص ٙاإلَاض ٠املعطا.٤
ٚيف ارتتاّ ال ٜػعٓا إال إٔ ْتلزّ بٛاؾط ايؿهط ٚعع ِٝاالَتٓإ يًذٗات اييت تعاْٚت َعٓا
يف تكس ِٜبعض ايتكٛضات عٔ دٛاْب َٛنٛع ايسضاغٚ ١طتل بايصنط بًسٜيت زبٚ ٞايؿاضق ،١نُا
ْؿهط مجٝع َٔ أَسْا بأَ ٟعً ١َٛغاُٖت يف إْهاز أؾهاضٖا ٚنٌ َٔ غاِٖ يف طباعتٗا ٚإخطادٗا
ٚأخل بايصنط غهطتري ٠إزاض ٠ايتدطٝط ٚايسضاغات  /عا٥ؿ ١ستُس املصنٛض.
ٚاهلل املٛؾل
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َكسَ:١
تأت ٞأُٖ ١ٝإْؿا ٤زتُع (َٓطك ) ١يتذاض ٠ايػٝاضات املػتعًُ ١يف إَاض ٠ضأؽ ارت١ُٝ
جتػٝسا ٚاغتهُاال رتط ١اإلَاض ٠يف اغتشساخ َٓاطل قٓاع ١ٝدسٜسَ ٠تدككَ ١بٓٚ ١ٝؾل
َٛاقؿات َٚكاٜٝؼ عاي ١ٝاملػت ،٣ٛتتٛؾط ؾٗٝا خسَات َتهاًَ ١تًيب َتطًبات االغتجُاض اذتسٜح
ٚتكسّ ايسعِ ايتؿػ ًٞٝيًُػتجُطٚ ٜٔاملتعاًَنيٚ ،قازض ٠عً ٢دصب االغتجُاض احملًٚ ٞاألدٓيب هلصا
ايٓؿاط أ ٚاأل ْؿط ١ايتهَُ ١ًٝٝجٌ جتاض ٠األزٚات االستٝاط ١ٝادتسٜسٚ ٠املػتعًُ١

( ايػهطاب )

ٚاملداضط ٚايهطادات ٚايٛضف ٚغريٖا ،إشا َا مت تٛؾري َٚعادت ١املعٛقات اييت حت ٍٛز ٕٚاغتهُاهلا
ٚاملتُجً ١يف ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملال  ١ُ٥نايهٗطباٚ ٤املاٚ ٤االتكاالت ٚايططم ٚ ،....تٛؾري َطاؾل عاي١ٝ
ادتٛز ٠بأغعاض َٓاؾػ ،١إناؾ ١إىل تٛؾري َعٜر َٓاغب َٔ ايتػٗٝالت ايًٛدػتٚ ١ٝاذتٛاؾع ايٓٛع١ٝ
ٚتٛؾري ب ١٦ٝعٌُ زٜٓاَٝه ١ٝتًيب َتطًبات املػتجُطٚ ٜٔتؿذع عً ٢من ٛقٓاعات شات اضتباطات
أَاَٚ ١ٝخًؿ ١ٝبٗا.
إٕ إْؿا ٤زتُع َتدكل يًػٝاضات املػتعًُ ١يف إَاض ٠ضأؽ ارتٜ ١ُٝأت ٞأٜها جتػٝسا
يتٛدٗٝات مس ٛايؿٝذ /غعٛز بٔ قكط ايكامسٚ ٞي ٞعٗس ْا٥ب سانِ ضأؽ ارتٚ ،١ُٝسطقا َٔ
مس ٙٛعً ٢تٓع ِٝتٛظٜع األْؿطٚ ١ايؿعايٝات االقتكاز ١ٜاملتؿابٗٚ ١املتهاًَ ١يف َٛاقع أ ٚزتُعات
سسٜج ١متوْٗا َٔ تطٜٛط ْؿػٗا ٚقسضاتٗا ٚتػاعسٖا عً ٢إسساخ ْكًْٛ ١ع ١ٝيف ْؿاطٗا دتعًٗا
أنجط َػاُٖ ١يف تٜٓٛع َكازض ايسخٌ ٚزعِ َػري ٠ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يإلَاض.٠
إناؾ ١إىل َا تكسّ إٕ إْؿا ٤زتُع سسٜح يًػٝاضات املػتعًُ ١غٝػاِٖ ٚبال أزْ ٢ؾو يف
دعٌ اإلَاضٚ ٠اسس َٔ ٠بني املٓا طل املتٓاؾػ ١املُٗ ١عً ٢قعٝس ايسٚيَٓٚ ١طك ١ارتًٝر ٚغٝرتزز
عًٗٝا ايتذاض ٚاملٗتُني َٔ زاخٌ ايسٚيٚ ١خاضدٗا ٚغٝػاِٖ يف تٓؿٝط سطن ١االغترياز ٚايتكسٜط
ٚبايتاي ٞتٓؿٝط ح ضن ١املٛاْٚ ٧ايتذاض ٠يف اإلَاض. ٠

أٚالً ٚ :اقع غٛم ايػٝاضات املػتعًُ ١يفضأؽ ارت: ١ُٝ
ترتنع جتاض ٠ايػٝاضات املػتعًُ ١يف إَاض ٠ضأؽ ارت ١ُٝمبٓطك ١ايٓد ، ٌٝسٝح ٜػتشٛش
ؾاضع ٞاملٓتكط ٚايؿٝذ قكط بٔ ستُس ايكامس ٞعً َٔ )%80( ٢إمجايٖ ٞص ٙايتذاض ،٠إناؾ ١إىل
ٚدٛز َعاضض أخطَ ٣تؿطق ١يف َساخٌ اإلَاضٚ ٠بعض ايؿٛاضع ايطٝ٥ػ ١ٝنايطَؼ ٚايؿًٚ ١ٝغريٖا.
ٜبًؼ عسز املعاضض ايكا ١ُ٥قطابَ )110( ١عطناً ،مياضؽ ( َِٗٓ )%90ايعٌُ بؿهٌ َٓتعِ ٚيسِٜٗ
ضخل غاض ١ٜاملؿع ،ٍٛنُا ٜبًؼ عسز اٍعاضض ايؿاخط ٠اييت تتعاٌَ بايػٝاضات اذتسٜج ١قطاب)%15( ١
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َٔ إمجاي ٞعسز املعاضضٜٚ ،بًؼ َتٛغط اإلظتاضات يف ؾاضع املٓتكط-

(  -1باب ) سٛاي)25( ٞ

أيـ زضِٖ -2( ،باب) ( )45أيـ زضِٖ  -3( ٚباب) قطاب )60( ١أيـ زضِٖ.
نُا َ ٖٛٚعطٚف إٕ إَاض ٠ضأؽ ارت ١ُٝتؿٗس ْٗه ١ؾاًَ ١يف نٌ دٛاْب اذتٝاٚ ٠تتكسّ
بٛتري ٠غطٜع ١تعٗط آثاضٖا ٚانش َٔ ١خالٍ اذتطن ١ايعُطاْٚ ١ٝايػٝاسٚ ١ٝاملؿاضٜع االقتكاز١ٜ
ايهبري ، ٠سٝح حتٛيت ضأؽ اخل مي ١إىل ب ١٦ٝاغتجُاض ١ٜداشب ١يهجري َٔ ايكطاعات ايكٓاع١ٝ
ٚايػٝاسَٗٓٚ ١ٝا قطاع ايػٝاضات املػتعًُ ،١سٝح ٜعس غٛم ضأؽ ارت َٔ ١ُٝبني األغٛام املُٗ ١عً٢
َػت ٣ٛايسٚيَٚ ،١ا اإلقباٍ ايهبري عً ٢اذتطن ١ايتذاض ١ٜيف َٓطك ١ؾاضع املٓتكط ٚاظزساَٗا خل ٜط
زي ٌٝعً ٢شيو ،نُا  ٟتهح دًًٝا َٔ خالٍ املعاٜؿ ١ايٚ ١َٝٛٝاملتابع ١املٝساْ ١ٝملٛظؿ ٞزا٥ط٠
اينتَ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜايبًس ١ٜيًؿها ٟٚاملتعسزٚ ٠املػتُط َٔ ٠ستالت ٚغهإ املٓطك ،١سٝح ٜعإْٛ
َٔ اذتطن ١ايهبري ٠يًػٝاضات اييت مت

ْعِٗ يف نجري َٔ األسٝإ َٔ ايسخٚ ٍٛارتطٚز إىل

ستالتِٗ َٓٚاظهلِ ب غبب ايعساّ املػتُط ٚخكٛقا أٚقات ايعكط ٚاملػا ،٤نُا إِْٗ ٜؿتهٕٛ
نصيو َٔ ايهٛنا ٤ايسا َٔٚ ١ُ٥عسّ ٚدٛز َٛاقـ ملطنباتِٗ بػبب نجري ٠ايػٝاضات املعطٚن١
يف ايػٛم.
ٚقس قاَت زا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜزا٥ط ٠ايبًس ١ٜمبشاٚالت غري قً ١ًٝاهلسف َٓٗا تٓعِٝ
ٖصا ايػٛم َٖٔ ،ا حتسٜس املػاسات املػُٛس ١بٗا يٛقٛف ايػٝاضات أَاّ نٌ ستٌ  ،ال بٌ ٚحتسٜس
عسزٖا َٔ أدٌ إظتاز ْٛع َٔ ايتٛاظٕ بني ساد ١أقشاب املعاضض ٚبني األْؿط ١اجملاٚضٚ ٠املتعاًَني
َع ٖص ٙايػٛمٚ ،نصيو أقشاب ايبٛٝت ايػهٓٚ ،١ٝاغتدسَت هلصا ايػطض أغايٝب َتعسزٚ ٠قًت
يف بعض األسٝإ إىل ؾطض غطاَات  ،إال إٔ مجٝع احملاٚالت عذعت يف إظتاز سً ٍٛؾاًَ ١هلصٙ
املؿانٌ ٚ ،عً ٘ٝؾإٕ اذتٌ األَجٌ ٚاالمشٌ ٜهُٔ يف اظتاز َٓطك ١دسٜس ٠يتذاض ٠ايػٝاضات
املػتعًُ ١بعس ١ٜعٔ املٓاطل ايػهٓ١ٝ

 ،يصيو مت اختٝاض َٓطك ١طٜٛني أ ٚاملٓطك ١ايل ْاع١ٝ

باذتُطا قطب ؾاضع اإلَاضات يٓكٌ املعاضض إيٗٝا ،نْٗٛا َٓطك ١س ١ٜٛٝدسًا ٚغتعٛز بايؿا٥س ٠عً٢
أقشاب املعاضض ٚايػهإ ٚاذتطن ١ايتذاض ١ٜيف املٓاطل املتٛادس ٠ؾٗٝا سايٝاً ،نُا غتؿتح أؾاقا
دسٜس ٠أَاَٗا يف املػتكبٌ.

ثاْٝاً :أٖساف زتُع دًؿاض يًػٝاضات املػتعًُ:١
إٕ عًُ ١ٝتٓع ِٝجتاض ٠ايػٝاضات املػتعًُٚ ١سكطٖا يف َٓطك ١ستسز ٠غٝػاعس عً٢
حتكٝل عسز َٔ األٖساف أُٖٗا:
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 .1ايكها ٤عً ٢ايعٛاٖط غري اذتهاض ١ٜيًشاي ١اييت تػٛز املٓاطل اييت تتٛادس ؾٗٝا
َعاضض ايػٝاضات املػتعًُ ١سايٝا.
 .2ايكها ٤عً ٢االختٓاقات املطٚض ١ٜاييت تٓذِ عٔ ٚقٛف بعض املتعاًَني بؿهٌ عؿٛا.ٞ٥
 .3حتٖ ٌٜٛص ٙاملٓطك ١إىل َٓطك ١جتاض ١ٜتٓاغب سادات املٓطك ١ايػهٓ ١ٝاييت تتٛادس
ؾٗٝا مما غٝعٝس تٓعُٗٝا ٚظتعًٗا أنجط س َٔ ١ٜٛٝقبٌ.
 .4ادتصاب َػتجُطَٚ ٜٔتعاًَني َٔ زاخٌ ايسٚيٚ ١خاضدٗا.
 .5تٛؾري أغاؽ إلْؿآَ ٤اطل قٓاع١ٝ

َتهاًَ ١يف املٓاطل ا جملاٚض ٠هلا َجٌ (األزٚات

االستٝاط ١ٝادتسٜسٚ ٠املػتعًُ( ١ايػهطاب ) ٚضمبا ايهطادات ٚايٛضف شات ايكً ١بٗا )
مما ٜػاعس عً ٢دصب َػتجُط ٜٔستًٝني ٚأداْب إىل اإلَاض.٠
 .6تٛؾري بٓ ١ٝحتت ١ٝسسٜج ١تتالَ ّ٤ع طُٛسات ايكٝاز ٠ايعًٝا ملػتكبٌ ٖص ٙاملٓطك ١مما
ظتعًٗا َٔ بني املٓاطل ايتٓاؾػ ١ٝيف ايسٚيٚ ١املٓطك.١
 .7تٓؿٝط سطن ١االغترياز ٚايتكسٜط يًػٝاضات املػتعًُ ١إناؾ ١إىل األزٚات ٚاملعسات
شات ايكً.١
 .8تطٛض املٛاْ ٧ايتذاض ١ٜيف اإلَاض ٠مما غٝػاِٖ يف تٜٓٛع َكازض ايسر

ٍ ٚظٜاز ٠ايٓاتر

احملً ٞاإلمجاي.ٞ

ثايجاًٚ :قـ عاّ جملُع دًؿاض يًػٝاضات املػتعًُ:١
عتت ٟٛزتُع دًؿاض يًػٝاضات املػتعًُ ١عًَ )250( ٢عطنآًٜٚ ،ؿص عًَ ٢طسًتني -
املطسً ١األٚىل-

ٚتهِ (َ )150عطنا ،املطسً ١ايجاْ-١ٝ

ٚتهِ (َ )100عطض  ،إناؾ ١إىل

زتُٛع َٔ ١ارتسَات اإلزاضٚ ١ٜايًٛدػت ١ٝاملدتًؿ ، ١اييت تعٌُ عً ٢تٛؾري أؾهٌ ارتسَات ٚأضقاٖا
إىل املتعاًَني َع ايػٛم ،مما ٜػٌٗ عًُٝات ايبٝع ٚايؿطاٚ ٤ايتػعري ٚايتُٚ ٌٜٛايتش ٌٜٛإىل
اإلَاضات األخط ،٣آخص ٜٔبعني االعتباض تٛادس ارتسَات اييت عتتادٗا املتعاًَ ٕٛيف َٓاطل َتكاضب١
َٚتٓٛع ١سػب طبٝع ١ايػٛم َٔ َػذس ٚناؾٝرتٜات َٚطاعِ ٚبٓٛى

َٚهاتب قطاؾٚ ١طباع١

ٚختًٝل َعاَالت ٚغريٖا ،نُا تتٛادس ارتسَات اإلزاض ١ٜبايعسٜس َٔ املٛاقع َ ،ع ستاٚي ١عسّ
جتُٝعٗا يف َهإ ٚاسس ملٓع ايتهسؽ ٚايتعاسِٚ ،نصٍى تػٗ ٌٝاإلدطا٤ات ٚتػطٜعٗا ٚخاق ١بعس
االْتٗا َٔ ٤املطسً ١ايجاْ.١ٝنُا ٜهِ اجملُع سطاز (َعاز ) يًبٝع املباؾط يًػٝاضاتٍٜ ،هؿْٛ ٞعا
َٔ ايتٓاؾػ ١ٝعً ٢عًُٝات ايبٝع ٚايؿطا ٤زاخٌ ايػٛم.
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يكس ضٚع ٞيف اختٝاض عس ز املعاضض اييت غٝتِ تٓؿٝصٖا يف املطسً ١األٚىل

عسز احملالت

ايكاٚ ١ُ٥تٓؿٝصٖا يصيو قػُت املعاضض إىل َػاسات شتتًؿ ١تتالَ ّ٤ع اذتاي ١ايػا٥س ،٠نُا
ٟٚضاع  ٣يف تكُُٗٝا ططٜك ١اذتطن ١زاخٌ ايػٛم ٚعطض ايؿٛاضع َٓٚاغبتٗا يًػطض َٔ املؿطٚع
ٚسطن ١ايػٝاضات زاخٌ ايػٛم ٚنٝؿ ١ٝزخٚ ٍٙٛارتطٚز َٓ٘ بايتٓػٝل َع ايؿٛاضع ٚاملٓاطم اجملاٚض٠
يًُذُع
نُا ٜطاع ٢يف ختطٝط٘ ٚتٓؿٝص ٙعطض ايؿٛاضع َٓٚاغبتٗا يًػطع ١املتٛقع ١زاخٌ ايػٛم
ٚخاضد٘ٚ ،تٛادس َٓاطل ستسز ٠الْتعاض ايػٝاضات زاخٌ ايؿٛاضعٚ ،يف َٛاقـ ايػٝاضات ايعاَ ١عً٢
إٔ ٜعتُس ْعاّ َطٚضٚ ٟانح ٜتٝح يًعا٥ط غٗٛي ١االغتسالٍ عً ٢احملالت ٚارتسَات اإلزاضٚ ١ٜايؿٓ١ٝ
ٚاملعاز ٚغريٖا بس ٕٚعٓاٚ ٤يبؼ.
إناؾ ١إىل َا تكسّ غٝتِ َطاعا ٠عٌُ َٛاقـ إناؾ ١ٝيتدع ٜٔايػٝاضات ألقشاب املعاضض
ٚغريِٖ ،قس ته ٕٛأؾك ١ٝأ ٚعُٛز ،١ٜحتسز َٔ خالٍ تٛؾط األضض املٓاغب ١يًُؿطٚع ،نُا غرياع٢
إْؿآَ ٤طك ١يػهٔ ايعاًَني يف املؿطٚع يعسّ ايػُاح هلِ بايػهٔ يف َٛاقع ايعٌُ طبكًا يكٛاْني
ايعٌُٚ ،ؾٓسم إلقاَ ١ايعٚاض ٚايٛاؾس َٔ ٜٔخاضز اإلَاضٚ ٠ايسٚي.١
نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜطاع ٢يف إْؿا ٤اجملُع ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝارتاق ١مبؿانٌ ارتعاْات
األضن ١ٝيتذُٝع َٝا ٙاألَطاض ٚستالت غػ ٌٝايػٝاضات ٚاملطاؾل ايعاَٚ ١غريٖا َٔ نُاْاً الْػٝاب
ٚتكطٜـ ٖص ٙاملٝا ٙبػٗٛي ٚ ١باعتُاز ستطات نذ سسٜجَ ،١ع اذتطم عً ٢تٛا

دس َٓاطل

خهطا ٤الغرتاس ١املتعاًَني ٚظٚاض املر َع.

املػتعًُ١
:
ضابعاًَ :عاٜا االغتجُاض يف زتُع دًؿاض يًػٝاضات
ٜتُتع زتُع دًؿاض يًػٝاضا ت املػتعًُ ١مبُٝعات ْػب ١ٝجتعً٘ أنجط دصبًا ٚاٖتُاَا
يًُػتجُط ٜٔاحملًٝني ٚاألداْب عً ٢سس غٛاٚ ،٤ميهٔ تًدٝل أِٖ ٖص ٙاملُٝعات مبا :ًٜٞ
 .1املٛقع ادتػطايف االغرتاتٝذ-ٞ

سٝح ٟقع بايكطب َٔ َٛاْ ٧اإلَاض ٠ايجالخ إناؾ ١إىل

ايتكاطعات ايطٝ٥ػ ١ٝيًططم ايػطٜع ١اييت تطبط اإلَاض ٠بإَاضات ايسٚي ١املدتًؿَ ،١ع ٚدٛز
َػاضات َٚػايو يسخٚ ٍٛخطٚز املتعاًَني َٔ اجملُع بػٗٛي.١
 .2ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايطاق - ١ٝسٝح تتد٘ اٍْ ١ٝضت ٛإْؿا ٤بٓ ١ٝحتتَ ١ٝتِ ٜع ٠يف ٖص ٙاملٓطك١
َٔ ططم َٛٚاقـ ٚخسَات تأَني ٚبٓٛى ٚزؾاع َسَْٚ ٞطانع يًؿططَٚ ١طنع قشٚ ٞؾطع
يسا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاملطٚض  ٚؾشل ايػٝاضات ٚستط ١برتٚ ٍٚغػ ٌٝغٝاضات ٚغريٖا
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َهإ ،سٝح إٔ تٛؾري

َٔ ارتسَات مما غٝذعًٗا ستط أْعاض املػتجُط َٔ ٜٔنٌ

ارتسَات ايًٛدػت ١ٝيف َهإ ٚاسس غٛٝؾط ايٛقت ٚادتٗس يًُػتجُطٚ ٜٔاملتعاْٚني
ايكازَني إىل ٖص ٙاملٓطك.١
 .3االغتكطاض ايػٝاغ-ٞ

إٔ ٚدٛز االغتكطاض ايػٝاغ ٞيف زٚي ١اإلَاضات ايعطب١ٝ

املتشس٠

ٜػاعس بؿهٌ أ ٚبآخط عً ٢دصب املػتجُط ٜٔايٗٝا ٚغٝؿذعِٗ يالغتجُاض يف اجملُع أ ٚيف
األْؿط ١املتاس ١يف االَاضت.
 .4تػٗٝالت نطٜب -١إ تٛؾط ثالثَٛ ١اْ ٧يف إَاض ٠ضأؽ ارت ١ُٝغٛف ٜػاِٖ بؿهٌ أ ٚبآخط
يف تٓؿٝط سطن ١االغترياز ٚايتكسٜط َٔ ٚإىل اإلَاض َٔٚ ٠شتتًـ ز ٍٚايعامل ٚبايصات
َٔ ايٝابإ ٚأَطٜها َٔ دٗٚ ١إىل أؾط ٟقٝا ٚايعطام ٚإٜطإ ٚايٚ ُٔٝأؾػاْػتإ ٚبانػتإ
ٚغريٖا َٔ دٗ ١أخط ٣مما غ ٞح قل َعٜسا ّ ٕ اإلٜطازات ٚبايتاي ٞاضتؾاع ايٓاتر احملًٞ
اإلمجايَ ،ٞكابٌ إعطا ٤بعض ايتػٗٝالت ادتُطن ١ٝيًُػتجُط.ٜٔ
 .5ب ١٦ٝآََٓٚ ١ػتكط-٠

إٔ قٝاّ سه ١َٛضأؽ ارت ١ُٝبتٓؿٝص شتتًـ َؿاضٜع اٍ

ب١٦ٝ

األغاغ ١ٝهلصا اجملُع غٝػاعس يف تٛؾري بَٓ ١ٝجاي ١ٝالظزٖاض األعُاٍ ايتذاضٚ ١ٜغتًل ب١٦ٝ
اغتجُاض ١ٜقابً ١يًتطٜٛط ٚاالظزٖاض ٚاملػاُٖ ١يف ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜيإلَاض.٠
 .6تػع ٢سه ١َٛضأؽ ارت ١ُٝإىل تٛؾري سٛاؾع َٚعاٜا عسٜس َٔ ٠خالٍ تٓؿٝص َؿطٚع "خسَات
ايٓاؾص ٠ايٛاسسٚ "٠ايب ١ٝ٦ٝايتؿطٜع ١ٝايؿؿاؾ ،١تعٌُ عً ٢إظاي ١مجٝع ايكٛٝز اييت حتس َٔ
اْػٝاب ١ٝعًُ ١ٝايتؿػ ٌٝهلصا اجملُعٚ ،نصيو تٛؾري عكٛز إظتاض ط ١ًٜٛاألَس يًُعاضض
ٚارتسَات املػاعس ٠يف اجملُع.
َ .7ػاسات ٚاغع ١ملٛاقـ ايػٝاضات إناؾ ١ٝإىل إزاض ٠ؾدَُ ١كُُٚ ١ؾل أسسخ املٛاقؿات.
 .8ايرتنٝع عً ٢تطٜٛط املٓاطل االقتكاز ١ٜاملتدكك ١يته ٕٛضاؾسا قٜٛا القتكاز اإلَاض٠
ٚدصب املػتجُط.ٜٔ

املػتعًُ١
:
خاَػاًَٛ :قع َٚهْٛات زتُع دًؿاض يًػٝاضات
َٛ-قع اجملُع:

أ

ٖٓاى َٛقعإ َتُٝعإ ميهٔ إٔ ٜكع االختٝاض عً ٢أسسُٖا بعس زضاغ ١ادتس ٣ٚاالقتكاز١ٜ
يهٌ َُٓٗا ،أٚهلُا ٜ -كع يف َٓطك ١طٜٛني ٚبايصات املٓطك ١ايٛاقع ١بني زٚاض زبا ٚايططٜل
املؤز ٟإىل أشٕ باجتا ٙزبا إىل ايؿطم يف اجملُع ايعضاع ٞاذتاي ،ٞثاُْٗٝا-

ٜكع يف املٓطك١

ايكٓاع ١ٝهل ١٦ٝضأؽ اخل مي ١يالغتجُاض أ ٚخًـ َٓطك ١ايطفاع ١ايػهٓ ١ٝعً ٢اذتسٚز اييت
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تؿكًٗا عٔ املٓطك ١ايكٓاعٚ ١ٝططٜل اإلَاضات أ ٚقطٜبَٗٓ ١ا ٚسػب َا تٓػب٘ ادتٗات
املػؤٚي ١يف اإلَاض.٠
َ-ػاس ١اجملُع:

ب

تكسض املػاس ١اإلمجاي ١ٝيًُذُع حبٛاي )350( ٞأيـ َرت َطبعٚ ،تهِ سٛاٍ )250( ٟ
َعطناَ إناؾ ١إىل املٛاقع ارتاق ١بتكس ِٜارتسَات اذتهٚ ١َٝٛارتاق ١املطاؾكَٛٚ ١اقـ
إناؾٚ ١ٝسطاز خام يبٝع ايػٝاضات ٚغريٖا َٔ املطاؾل اييت غبل شنطٖا.
تٓكػِ َػاس ١اجملُع إىل قػُني ضٝ٥ػٝني ُٖا:
 .1ايكػِ األ :ٍٚميجٌ املطسً ١األٚىل يًُؿطٚع ٚتكسض َػاست٘ بـ ( )266أيـ ّ.2
 .2ايكػِ ايجاْٚ :ٞميجٌ املطسً ١ايجاْ ١ٝيًُؿطٚع ٚتكسض َػاست٘ بـ ( )84أيـ ّ.2
َ-هْٛات اجملُع :

ز

َ .1عاضض اجملُع:
عتت ٟٛاجملُع عً ٢سٛايَ )250( ٞعطناً ٜٚتِ تٓؿٝص ٙعًَ ٢طسًتني:
املطسً ١األٚىل ٚ :تهِ (َ )150عطناً.
املضسً ١ايجاْٚ : ١ٝتهِ (َ )100عطض.
ٚنُا َبني يف ادتس ٍٚضقِ (:)1
دس) 1 ( ٍٚ
املػاسات ايهً ١ٝيًُعاضض يًُطسًتني األٚىل ٚايجاْ١ٝ
أؾهاٍ

املػاس١

َػاس١

ايهً١ٝ

ّ بْ٢

املعطض

يًُعطض
)(m2

30 X 90
30 X 45
30 X 30
30 X 15
30 X 10
اجملُٛع

2700
1350
900
450
300
5700

املعاضض املٓذع ٠يف

املعاضض املٓذع ٠يف

اجملُٛع ايهًٞ

املطسً ١األٚىل

املطسً ١ايجاْ١ٝ

يًُعاضض

املعطض عسز
) (m2املعاضض
450
225
150
75
50
-

9
20
33
64
24
150

عسز

عسز

املػاس١
)(m2

املعاضض

املػاس١
)(m2

املعاضض

4050
4500
4950
4800
1200
19500

6
13
22
43
16
100

2700
2925
3300
3225
800
12950

15
33
55
107
40
250

املػاس١
)(m2
6750
7425
8250
8025
2000
32450
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 .2املهاتب ٚارتسَات املػاْس:٠
 +إزاض ٠املطٚض َ +طنع

تتُجٌ يف (إزاض ٠اجملُع  +ؾطع زا٥ط ٠ايتُٓ ١ٝاالقتكاز١ٜ

يًؿطط + ١ايسؾاع املسْ + ٞؾطٚع َكاضف  +ؾطٚع ؾطنات ايتأَني  +عٝازٚ ٠قٝسي+ ١
ستط ١برتَ +ٍٚػذس +خسَات ؾشل ايػٝاضات  +غػ ٌٝايػٝاضات  +بٝع اإلطاضات
ٚاإلنػػٛاضات ٚ +ضؾ ١قٝاْٚ ١قطط ايػٝاضات  +بكاالت  +ناؾٝرتٜات َ +طاعِ +
سطاز (َعاز ) يًػٝاضات َ +هتب بطٜس  +ؾشٔ ٚختًٝل مجطنَ + ٞهاتب طباع١
ٚ .....غريٖا).
ٚنُا َبني يف ادتس ٍٚضقِ (:)2

دس ٍٚضقِ ( ) 2
دس ٍٚبارتسَات املطاؾك ١يًُذُع ٚعسزٖا َٚػاساتٗا ايتكسٜط١ٜ
تؿاق( ٌٝاملهاتب ٚغريٖا َٔ
ارتسَات)

ايعسز

املػاس ١ايٛسس)m2( ٠

املػاس ١ايهً)m2( ١ٝ

 -ايبٓو

2 -

200 -

400 -

 -ناؾتريٜا

3 -

100 -

300 -

1 -

50 -

50 -

َ -هتب خسَات ْعاؾ١

1 -

100 -

100 -

 -عٝاز٠

1 -

150 -

150 -

 -ستالت قطاؾ١

1 -

50 -

50 -

 -ؾطن ١تأَني

2 -

100 -

200 -

َ -هتب بًسٟ

1 -

200 -

200 -

 -قٝسي١ٝ

1 -

150 -

150 -

َ -طعِ

3 -

150 -

450 -

 -غٛبطَاضنت

1 -

1000 -

1000 -

3 -

50 -

150 -

 -محاَات عاَ١

2 -

150 -

300 -

 -أخط٣

5 -

100 -

500 -

28 -

- -

4000 -

 خسَات َسَْ( ١ٝطنعؾطط)١

 َهتب طباعٚ ١ختًٝلَعاَالت

اجملُٛع
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َٛ .3اقـ إناؾ: ١ٝ
عتت ٟٛاملر َع إناؾ ١إىل املػاس ١اييت تذ م نٌ َعطض َٔ املعاضض َٛ ،اقـ نبري٠
تػتدسّ يًتأدري إىل أقشاب املهاتب يف سايٚ ١دٛز غٝاضات تعٜس عً ٢املػاس ١احملسز ٠هلِ
نُٔ ايعكس َ ،هاؾاً إيٗٝا ٚدٛز َٛاقـ خاق ١باملتعاًَني َع

اجملُع َٛٚاقـ خاق١

بارتسَات املػاْس ٠يًُر َع .......اخل ميهٔ إٕ حتسز ٙا ادتٗ ١االغتؿاض ١ٜاييت غتكّٛ
بإعساز املدططات بايتعاَ ٕٚع إزاض ٠املػاس ١يف ايبًس ١ٜبايتْػٝل َع ادتٗات املختك.١
َ .4عاز (اذتطاز) ايػٝاضات :
ٜٛدس يف املر َع سطاز خام يبٝع ايػٝاضات املػتعًُٜ ١تطًب تٛؾري َػاس ١خاق ١ب٘
ٚبايػٝاضات اييت ٜتعاٌَ َعٗا ٚظتب إٕ تتٛؾط ؾَٛ ٘ٝاقؿات سسٜج َٔ ١سٝح املػاس١
ٚأغايٝب ايبٝع ٚايتعاٌَ.
 .5ؾٓسم :
ال بس َٔ ٚدٛز ؾٓسم يف املر َع الغتكباٍ املتعاًَني ٚايكازَني إٍ  َٔ ٜ٘ايس ٍٚاجملاٚض  ٠أٚ
َٔ أؾطٜكٝا ٚغريٖا َٔ ايس.ٍٚ
 .6اإلزاضٚ ٠املػذس:
تكسض َػاس ١اإلزاض ٠حبٛاي )3( ٞإيـ َرت َطبع ٚاملػذس حبٛاي )2( ٞإيـ َرت َطبع عسا
املٛاقـ

غازغاً :ططٜك ١تٓؿٝص زتُع دًؿاض يًػٝاضات املػتعًُ:١
ططٜك ١ايتٓؿٝص املباؾط:
ٚمبٛدب ٖص ٙايططٜك ١تك ّٛادتٗات اذته ١َٝٛاملدتك ١بتٓؿٝص املؿطٚع بايهاٌَ بسأ َٔ
ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝاْتٗا ٤باملعاضض ٚاملطاؾل ارتسَٚ ١ٝاإلزاض ١ٜاملًشك ١باملؿطٚع ٚٚ ،ؾل تكاَِٝ
َعس َٔ ٠قبٌ دٗات اغتؿاضَ ١ٜعرتف بٗا ٚ ،مبتابع َٔ ١ادتٗ ١اييت غٝتِ ت

نًٝؿٗا

باإلؾطاف عًٖ ٢ص ا املؿطٚع  ،بعس شيو ٜتِ عطض َطاؾل املؿطٚع يًُعاز ٚايتأدري ٚٚؾل
ايهٛابط اييت حتسز هلصا ايػطض ٖٚ ،ص ٖٞ ٙايططٜك ١اييت اعتُستٗا إَاضت ٞزبٚ ٞايؿاضق١
يف تٓؿٝص َر َع ايعٜٛط ٚايبكع ١ا ذتُطا ٤يًػٝاضات املػتعًُ ١يف اإل َاضتني عً ٢ايتٛايٞ
املًشل شتططني هلص ٜٔاجملُعني أٚهلُا إلَاض ٠زبٚ ٞاآلخط إلَاض ٠ايؿاضق. ١
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-ططٜك ١ايتٓؿٝص غري املباؾط:

ب

ٚؾٗٝا تك ّٛادتٗات املدتك ١بتٛؾري ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُؿطٚع ناًََ ١ع تٛؾري ايتكاَِٝ
ناًَ ١يًُعاضض ٚتك ّٛادتٗ ١املؿطؾ ١عً ٢املر َع ببٓا ٤ناؾ ١ارتسَات ٚاملطاؾل ارتسَ١ٝ
ٚاإلزاضٚ ١ٜغريٖا ارتاق ١ب٘ٚ ،تك ّٛبتأدري األضض ٚؾل َػاسات احملسزَ ٠ػبقا ٜٚعٌُ َعاز
عًٗٝا ٚتؤدط األضض ٟٚطًب ايكٝاّ ببٓاٗ٥ا َٔ قبٌ املػتجُطٚ ٜٔؾل املٛاقؿات ٚاٍؾطٚط
املح زز ٠يًتٓؿٝص مبٛدب املدططات املعتُس َٔ ٠ادتٗات املدتك١
ٚٚؾكا ملا تكسّ ْكرتح إٕ ٜتِ االعتُاز عً ٢األغًٛب األ ٍٚيف ايتٓؿٝص يألغباب ايتاي:١ٝ
ٜ .1هُٔ زقٚٚ ١سس ٠ايتٓؿٝص نُا َٖ ٛكطض هلا.
ٜ .2كه ٞعً ٢أ ١ٜتالعب ٚغـ يف عًُ ١ٝايتٓؿٝص .
ٜ .3هُٔ بساْٗٚ ١ٜا ١ٜايعٌُ يف املر َع بتٛاضٜذ ميهٔ حتسٜسٖا َػبكا مما ٜٛؾط يًذٗ١
املؿطؾ ١غطع ١اذتك ٍٛعً ٢اإلٜطازات زٖ ٕٚسض يف ايٛقت يف ساي ١إتباع ايططٜل ٠ايجابت.١
 .4ظتٓب ادتٗات املدتك ١املؿانٌ ٚايؿها ٟٚاييت قس تٓذِ دطا ٤إتباع األغًٛب ايجاْ ٞيف
ايتٓؿٝص.
ٜ .5هُٔ يًذٗ ١املؿطؾ ١عً ٢ايتٓؿٝص َتابع ١ايكٝاْ ١بؿهٌ َػتُط يهُإ اغتُطاض املؿطٚع
ٚزميَٛت٘ ألنرب ؾرت ٠ممهٓ. ١
ٜ .6هُٔ عسّ االيتؿاف عً ٢املدططات املعتُس ٠يًتٓؿٝص َٔ قبٌ بعض املػتجُط. ٜٔ
 .7ايتٓؿٝص َٔ قبٌ ادتٗات اذته ١َٝٛمبٛدب ايططٜل ٠األٚىل ٜٓذِ عٔ ٙاصتاظ َؿطٚع زتُع
سهاضَ ٟتهاٌَ َٓٚػل َٛٚسس َٔ سٝح املٛاقؿات ٚاأليٛإ ٚاملٛاز ٚغريٖا.

غابعاً :نًؿ ١اجملُع ٚططٜك ١ايتأدري ؾ:٘ٝ
تكسض ايهًؿ ١ايهً ١ٝيًُذُع بني ( ًَٕٛٝ )300 -250زضِٖ.
ٖٓاى ططم َتعسز ٠يًتأخري ،إال إٔ أنجط ٖص ٙايططم ؾٛٝعاٚ ،إتباعًا يف إَاضت ٞزبٚ ٞايؿاضقٖٞ ،١
ططٜك ١املعاز ٚاييت حتسز مبٛدب ؾطٚط ميهٔ شنطٖا مبا :ًٜٞ
 .1إٔ ٜه ٕٛاملؿاضى باملعاز َٔ األؾطاز املٛاطٓني أ ٚايؿطنات املًُٛن ١يًُٛاطٓني بايهاٌَ أٚ
اييت ٜؿاضى بٗا املٛاطٓني بٓػب ١ال تكٌ عٔ  َٔ %51ضأؽ املاٍ ٚاييت تعٌُ يف جتاض٠
ايػٝاضات.
َعاضض.
اً
 .2عسز املعاضض َٛنٛع املعاز ( )
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 .3إٔ ٜه ٕٛاالغتدساّ يف ْؿاط جتاض ٠ايػٝاضات

املػتعًُ ١أ ٚسػب األْؿط ١احملسز ٠شات

ايعالق.١
َ .4ػاس ١املعاضض طبكا ملا ٖ ٛبادتس ٍٚاملطؾل.
 .5ايك ١ُٝاالظتاضٍ ١ٜملعاضض سػب املػاسات  ٚطبكا ملا ٖٚ ٛاضز بادتس ٍٚاملطؾلٜٚ ،تِ
َطادعتٗا نٌ مخؼ غٓٛات.
 .6غٝتِ ايتعاٜس عً ٢ايك ١ُٝايكؿًٚ ١ٝاييت ختتًـ َٔ َعطض آلخط سػب ادتس ٍٚاملطؾل.
 .7عًٜ َٔ ٢طغب يف املؿاضن ١باملعاز نطٚض ٠غساز ق ١ُٝايٛثا٥ل ٚتأَني زخ ٍٛاملعاز ٚقسض/ -ٙ
 10.00زضِٖ عٔ نٌ َعاز نتأَني ٚئ ٜػُح باملؿاضن ١يف املعاز َا مل تهٔ إٜكاالت
ايػساز األقً ١ٝبكشب ١املعاٜس ،نُا أْ٘ ئ ٜتِ اإلؾطاز عٔ ٖصا ايتأَني إال بعس َه)3( ٞ
أغابٜع َٔ تاضٜذ املعاز بٓؿؼ ايٛقت ٚاملهإ.
ًٜ .8تعّ َٔ ٜطغ ٛعً ٘ٝاملعاز أل َٔ ٟاملعاضض بػساز ْػب َٔ )%20( ١قَ ١ُٝبًؼ ايرتغ ١ٝؾٛضًا
أثٓا ٤دًػ ١املعاز عً ٢إٔ ٜك ّٛبػساز باق ٞايك ١ُٝبؿٝهات َتػاَ ١ٜٚؤدً ١ضبع غٓ١ٜٛ
مبعسٍ قػط نٌ ( )3ؾٗٛض ٚغٝتِ تػًٖ ِٝص ٙايؿٝهات ؾٛضا يف دًػ ١املعاز بٓؿؼ ايٛقت
ٚاملهإ.
 .9ال عتل يًُعاٜس يف ساي ١سكٛي٘ عً ٢عسز (َ )3عاضض حبس أقك ٢إٔ ٜؿاضى يف املعاز عً٢
َعاضض أخط ٣غٛا ٤يف ْؿؼ املعاز أ ٚباملعازات األخط.٣
ًٜ .10تعّ املػتأدط بعسّ تأدري احملٌ َٔ ايباطٔ نًٝا أ ٚدعٞ٥ا.
ٜ .11تِ َكازض ٠ق ١ُٝايتأَني بايهاٌَ إشا َا عسٍ َٔ ٜطغ ٛعً ٘ٝاملعاز عٔ اغتهُاٍ إدطا٤ات
ايرتغ.١ٝ
ٜ .12تِ إيػا ٤ايرتغَٚ ١ٝكازض ٠ايسؾع ١املكسَ ١أ ٚأ َٔ ٟايؿٝهات املؤدً ١أ ٚإشا َا عسٍ َٔ
ٜطغ ٛعً ٘ٝاملعاز أ ٚضؾض أ ٚتأخط يف اغتهُاٍ إدطا٤ات ايتعاقس.
ٜ.13بسأ غطٜإ عكس اإل ظتاض يف اي ّٛٝايػازؽ عؿط َٔ تاضٜذ اغتالّ ضغاي ١داٖع  ٠ٟاملأدٛض
يًتػً ِٝعً ٢إٔ ٜتِ َٓح قرت ٠مساح َستٗا (َٜٛ )60ا ألغطاض حتهري ٚجتٗٝع املعطض ال
ٜػتٛيف عٓٗا أدط.٠
 .14ال ظتٛظ يًُػتأدط إٔ ٜك ّٛبإدطا ٤أ ٟإناؾات أ ٚتعسٜالت عً ٢ايعني املػتأدط ( ٠إناؾ/ ١
إظاي / ١زٖاْات  /تعًٝكات سا٥ط / ١ٝؾتح أبٛاب أْٛ ٚاؾص  /تطنٝب يٛسات إعالْ..../ ١ٝاخل)
غٛا ٤زاخٌ ايؿطاؽ املعُاض ٟيًعني املػتأدط ٠أ ٚستٝطٗا ايعُطاْ ٞإال بعس ايطدٛع ٚاذتكٍٛ
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عً ٢اعتُاز اإلزاض ٠املؿطؾ ١عً ٢ايتٓؿٝص َٛٚاؾك ١ادتٗات املدتكٚ ،١إٔ ٜتشٌُ َا ٜكابٌ
شيو َٔ تهايٝـ َٚكاضٜـ.
.15ال عتل يًُػتأدط ايتٓاظٍ عٔ املعطض إال بعس َه ٞغٓتني َٔ تاضٜذ بسا ١ٜايعكس ٚغتكّٛ
ادتٗ ١املدتك ١بتشك ٌٝضغ ّٛبٓػب َٔ )%2 ( ١ق ١ُٝايكؿً ١ٝبٛاقع ( َٔ )%1نٌ َٔ
املتٓاظٍ ٚاملتٓاظٍ إي.٘ٝ
ٜ.16ه ٕٛاملػتأدط َػٛ٦ال عٔ تػسٜس ق ١ُٝاغتٗالى املاٚ ٤ايهٗطباٚ ٤خسَات

" اتكاالت "

ٍملعطض طٛاٍ َس ٠عكس اإلظتاض ٚأ ٟضغ ّٛسهٚ ١َٝٛادب ١ايسؾع ٚؾكا يًكٛاْني املطبك ١يف
اإلَاضٚ ،٠أْ ١ٜؿكات أخطَ ٣رتتب ١عً ٢إؾػاٍ املعطض املؤدط.
.17ميهٔ َعا ١ٜٓاملٛقع ٚاملعاضض عً ٢ايطبٝع ١مبعا ١ْٚممجٌ ادتٗ ١املدتكٖ ( ١اتـ ).

ثآَاً :خامت:١
ٜعترب زتُع دًؿاض يًػٝاضات املػتعًُٚ ١اسس َٔ بني اجملُعات ايكٓاع ١ٝاييت تعهـ
سه ١َٛضأؽ ارت ١ُٝإقاَتٗا تٓؿٝصًا يتٛدٗٝات مس ٛايؿٝذ  /غعٛز بٔ قكط ايكامسٚ ٞي ٞايعٗس
ْا٥ب سانِ ضأؽ ارتٚ ،١ُٝاييت تٗسف إىل إعاز ٠تٓع ِٝاألْؿطٚ ١ايؿعايٝات االقتكاز ١ٜاييت مت
تٛظٜعٗا بـنٌ عؿٛا ٞ٥غري َتٓاغل خالٍ ايؿرت ٠املان ،١ٝمما دعًٗا غري َٓػذَُ ١ع األغايٝب
اذتسٜج ١يًتدطٝط اإلقً ُٞٝيًُس ١ٜٓايعكط.١ٜ
يصيو ؾإ إقاَٖ ١صا اجملُع اذتسٜح ٜعترب ْكًْٛ ١ع ١ٝباالجتا ٙايكشٝح غتػِٗ

ٚبال

ؾو يف حتسٜح ٚتؿع ٌٝاألْؿط ١االقتكازٚ ١ٜتٛؾط هلا ب ١٦ٝاغتجُاضَ ١ٜال ١ُ٥تػاعس عً ٢دصب
َػتجُط ٜٔدسز ٜػاُٖ ٕٛيف تطٜٛطٖا ٚاظزٖاضٖا خسَ ١يعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَ.١
ٚاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل
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املًشل
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