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 تسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 تاسم الشعة

 

 

 ٓؿِس جُذُٝس

 

 جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح

 

 (جُذجتشز جُشجذؼس )ٓٞػٞع

 ذحُؿِسس جُٔ٘ؼوذز ػِ٘حً ذشتحسس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس/ قسٖ س٤ذ ػرذ جُؼض٣ض جُس٤ذ ٗحتد ست٤س ٓؿِس جُذُٝس

 

 ٝست٤ـــس جُٔكٌٔــس

 

 ٝػؼ٣ٞس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس / قسٖ ٓكٔٞد س٤ذ أقٔذ ٗحتد ست٤س ٓؿِس جُذُٝس

 

 ٝػؼ٣ٞس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس / ٗر٤َ ػطح هللا ٠ٜ٘ٓ ػٔش ٗحتد ست٤س ٓؿِس جُذُٝس

 

 ٝػؼ٣ٞس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس / أسحٓس ٓكٔذ قسح٤ٖٗ ٗحتد ست٤س ٓؿِس جُذُٝس

 

 ٝػؼ٣ٞس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس جُذًطٞس / ٛشحّ جُس٤ذ س٤ِٔحٕ ػضخ ٗحتد ست٤س ٓؿِس جُذُٝس

 

 ٝقؼٞس جُس٤ذ جألسطحر جُٔسطشحس / ػرذ جُشقٖٔ قش٤ش ٓلــٞع جُذُٝــــس

 

 ٝسٌشضحس٣س جُس٤ذ / س٤ذ أ٤ٖٓ أذٞ ٤ًِٚ أٓـ٤ـٖ جُســش

 

 أطذسش جُكٌْ ج٥ض٢

 

 ك٢ جُطؼٖ سهْ 00622 ُس٘س 36 م.ػ٤ِح

 

 جُٔوـــــــــحّ ٖٓ

 

 ٛح٢ٗ ٗظش ٓكٔذ ٤ٌَٛ

 

 ػــــــــــذ

 

 

 

 ٝص٣ش جُؼذٍ ذظلطٚ -1

 

 ٓسحػذ ٝص٣ش جُؼذٍ ُشثٕٞ جُٔكحًْ ذظلطٚ -2

 

 ست٤س ٓكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ذظلطٚ -3

 كــ٢ جُكٌْ جُظحدس ٖٓ ٓؿِس ضـأد٣د جُؼح٤ِٖٓ ذٔكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ذؿِسس 3/ 0203/00

 

 ك٢ جُذػٟٞ جُطأد٣ر٤س سهْ 5 ُس٘س 0203 ضأد٣د
 اإلجراءات

 

ك٢ ٣ّٞ جالغ٤ٖ٘ جُٔٞجكن 0/0 / 0202 أٝدع ٤ًَٝ جُطحػٖ - هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح ضوش٣ش ؽؼٖ ه٤ذ ذؿذُٜٝح ضكص سهْ 00622 ُس٘س 36 م ػ٤ِح كــــــ٢ جُكٌْ 

جُظحدس ٓــٖ ٓؿِس ضـأد٣د جُؼح٤ِٖٓ ذٔكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ذؿِسس 3/ 0203/00 ك٢ جُذػ١ٞ جُطأد٣ر٤س سهْ 5 ُس٘س 0203 ضأد٣د ك٤ٔح هؼ٢ ذٚ ٖٓ ٓؿحصجضٚ ذحُلظَ 

 .ٖٓ جُخذٓس

 . ٝؽِد جُطحػٖ - ُألسرحخ جُٞجسدز ذطوش٣ش ؽؼ٘ٚ - جُكٌْ ذورٍٞ جُطؼٖ شٌال ٝك٢ جُٔٞػٞع ذاُـحء جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝجُوؼحء ٓؿذدجً ذرشجءضٚ ٓٔح ٗسد ئ٤ُٚ

 . ٝأٝدػص - ٤ٛثس ٓلٞػ٢ جُذُٝس - ضوش٣شج ذحُشأ١ جُوح٢ٗٞٗ ك٢ جُطؼٖ - جسضأش ك٤ٚ جُكٌْ ذورٍٞ جُطؼٖ شٌالً ٝسكؼٚ ٓٞػٞػح

ٝٗظش - جُطؼٖ - أٓحّ جُذجتشز جُشجذؼس - ككض - ذحُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح - ػ٠ِ جُ٘كٞ جُػحذص ذٔكحػش جُؿِسحش غْ هشسش ئقحُس جُطؼٖ ئ٠ُ ٛزٙ جُٔكٌٔس ُ٘ظشٙ ق٤ع ضذٍٝٝ 

 . ٗظشٙ ذحُؿِسحش ػ٢ِ جُ٘كٞ جُػحذص ذٔكحػشٛح قط٠ هشسش جُٔكٌٔس ئطذجس جُكٌْ ك٤ٚ ذؿِسس ج٤ُّٞ ٝك٤ٜح طذس جُكٌْ ٝأٝدػص ٓسٞدضٚ جُٔشطِٔس ػ٢ِ أسرحذٚ ػ٘ذ جُ٘طن ذٚ

 

 

 جُٔكٌٔـــــــس

 

 

 -: ذؼذ جإلؽالع ػ٠ِ جألٝسجم ٝسٔحع جإل٣ؼحقحش ٝجُٔذجُٝس هحٗٞٗح

 

 . ٖٓ ق٤ع ئٕ جُطحػٖ ٣طِد جُكٌْ ذورٍٞ جُطؼٖ شٌالً ٝك٢ جُٔٞػٞع ذاُـحء جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝجُوؼحء ٓؿذدجً ذرشجءضٚ ٓٔح ٗسد ئ٤ُٚ
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 . ٖٝٓ ق٤ع ئٕ جُطؼٖ جُٔحغَ هذ ئسطٞك٠ أٝػحػٚ جُش٤ٌِس ٖٝٓ غْ ٣ٌٕٞ ٓورٞال شٌالً 

ٖٝٓ ق٤ع ئٗٚ ػٖ جُٔٞػٞع – كإ ػ٘حطش جُٔ٘حصػس جُٔحغِس ض٘كظش - ك٢ إٔ ست٤س ٓكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س أطذس هشجسجٙ سهْ 63 ُس٘س 0203 ذاقحُس 

/ ٛح٢ٗ ٗظش ٓكٔذ ٤ٌَٛ – جُٔكؼش ذٔكؼش١ جُضٛٞس – ذٔكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ُٔح ٗسد ئ٤ُٚ ٖٓ 0- جسطالٓٚ ُٔرِؾ ػششز أالف ؾ٤٘ٚ ه٤ٔس ٗلوس 

ٓكٌّٞ ذٜح ُظحُف / س٣ٜحّ ٓ٘س٢ ػرذ جُشقٖٔ ، ٝضس٤ِٜٔح خٔسس آالف ؾ٤٘ٚ كوؾ ٓخطِسح ذحه٢ ٓرِؾ جُ٘لوس ٓسطـال ٝظ٤لطٚ غْ ه٤حٓٚ ذشدٙ ػود ئقحُطٚ ُِطكو٤ن 

، 0- ػذّ ٓشجػحز جُذهس ك٢ أدجتٚ ُؼِٔٚ ئذحٕ جسطالٓٚ ٖٓ ًحضرس جُذكطش – جُٔكؼش سهْ 0525 ٓشكوح ذٚ جُٔكؼش سهْ 0523 ض٘ل٤ز جألسشز جُٔكذد ُط٘ل٤زٙ ٣ّٞ 0203/3/03 

ق٤ع هحّ ذط٘ل٤ز جألٍٝ ُْٝ ٣٘طرٚ ُألخش ٓٔح أد١ ئ٢ُ ػذّ ض٘ل٤زٙ ٝئػحدز ه٤ذ جُٞسهس ذشهْ 0232 ق٤ع ضْ ض٘ل٤زٛح ذطحس٣خ 0203/2/02 ُٝزُي ٣طِد ٓكحًٔطٚ ضأد٣ر٤ح ػٖ ٛزٙ 

جُٔخحُلحش ، ٝه٤ذش جألٝسجم أٓحّ ٓؿِس جُطأد٣د ذحُذػ١ٞ جُطأد٣ر٤س سهْ 5 ُس٘س 0203 ٝهذ ؾش١ ضذجُٜٝح ػ٢ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ ذحُٔكحػش ، ٝذؿِسس 0203/00/3 هؼ٢ 

جُٔؿِس ذلظِٚ ٖٓ جُخذٓس ٝرُي ػ٠ِ س٘ذ ٖٓ إٔ ٓح ٗسد ئ٤ُٚ جخطالسٚ ُٔرِؾ خٔسس آالف ؾ٤٘ٚ ٖٓ ٓرِؾ ػششز آالف ٝخٔسٔحتس ؾ٤٘ٚ جُط٢ سِٔص ئ٤ُٚ ذٔوطؼ٢ ٝظ٤لطٚ 

ُطس٤ِٜٔح / س٣ٜحّ ٓ٘س٢ ك٢ 0205/9/5 غحذص ك٢ قوٚ غرٞضح ًحك٤ح - ٖٓ ٝجهغ جألٝسجم ٝجُطكو٤وحش جُط٢ شٜذش ك٤ٜح / سح٤ٓس س٤ِْ – ٓكؼش أٍٝ جألسشز ذظكس ٓح ٗسد ئ٤ُٚ 

ك٢ ٛزج جُخظٞص ٝال ٣٘حٍ ٖٓ رُي ٓح شٜذ ذٚ / جُس٤ذ جُؼطش جُٔكح٢ٓ ٤ًَٝ جُٔ٘لز ُظحُكٜح ٖٓ هظشٙ ُِٔرِؾ جُٔ٘لز ُظحُف ًِٓٞطٚ ػ٢ِ خٔسس آالف ؾ٤٘ٚ كوؾ ُؼذّ جؽٔث٘حٕ 

ٓؿِس جُطأد٣د ئ٢ُ شٜحدضٚ ك٢ ػٞء ٓح دٝٗٚ ػ٢ِ ٓكؼش جُطكظ٤َ ٖٓ هظش جُطكظ٤َ ػ٢ِ ٓرِؾ خٔسس آالف ؾ٤٘ٚ كوؾ ٝسرن ضوذٓٚ ذطِد ُِكظٍٞ ػ٢ِ طٞسز ٖٓ 

ٓكؼش جُطكظ٤َ ُِطأًذ ٖٓ قو٤وس جُٔرِؾ جُز١ ضسِٔٚ جُٔكحٍ ُظحُف ًِٓٞطٚ ٓٔح ٣وطغ ذأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ػ٢ِ ػِْ ذحُٞجهؼس جُط٢ ٣شٜذ ػ٤ِٜح ٝذحُطح٢ُ ضٌٕٞ شٜحدضٚ ػ٢ِ سر٤َ 

جُٔؿحِٓس ُِٔكحٍ جُط٢ سُٞص ُٚ ٗلسٚ جالكطثحش ػ٢ِ قوٞم جُٔطِوحش ٝجألسجَٓ دٕٝ س٘ذ ٖٓ ٝجهغ أٝ هحٕٗٞ ٓٔح ٣سطٞؾد ٓؿحصجضٚ ضأد٣ر٤ح ػٜ٘ح ، ٝأٓح ك٤ٔح أس٘ذ ئ٤ُٚ ٖٓ 

جخطالسٚ ألٝسجم جُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س جُٔسِٔس ئ٤ُٚ ُط٘ل٤زٛح ذشهْ 0523 ك٢ 0203/3/03 ذٔوطؼ٢ ٝظ٤لطٚ كإ جُوذس جُٔط٤وٖ ك٢ قوٚ ٖٓ خالٍ جُطكو٤وحش جُط٢ أؾشضٜح ٓؼٚ 

ٓكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ًٝزُي ٓؿِس جُطأد٣د أٗٚ هذ أَٛٔ ك٢ أدجء ٝجؾرحش ٝظلطٚ ُطشجخ٤ٚ ك٢ ض٘ل٤ز ضِي جُٞسهس ٖٓ 0203/3/03 قط٠ 0203/2/02 ذؼذ إٔ أسكوص 

أٝسجم جُط٘ل٤ز جُٔسِٔس ئ٤ُٚ ذشهْ 0523 ٓغ أٝسجم أخش١ ٝضسررٚ ك٢ كوذٛح ٝضشجخ٤ٚ ك٢ ض٘ل٤زٛح ئر ًحٕ ٣ؿد ػ٤ِٚ ضكش١ جُذهس ك٢ أدجء جُؼَٔ جُٔ٘ٞؽ ذٚ ، ُٝٔح ًحٗص 

جُٔخحُلحش جُط٢ كشؽص ك٢ ؾحٗرٚ هذ ذِـص قذجً ٖٓ جُؿسحٓس ال ٣سطو٤ْ ٓؼٚ ئال ذاهظحتٚ ٖٓ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ؾضجء ػ٢ِ ٓح أضحٙ ٖٓ أكؼحٍ ضلوذٙ طالق٤س جُروحء ك٤ٜح ٓٔح ٣وطؼ٢ 

 . ٓؿحصجضٚ ذحُلظَ ٖٓ جُخذٓس

ٖٝٓ ق٤ع ئٕ ٓر٢٘ جُطؼٖ جُٔحغَ إٔ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هذ خحُق جُوحٕٗٞ ٝأخطأ ك٢ ضطر٤وٚ ٝضأ٣ِٝٚ ٝشحذٚ جُوظٞس ك٢ جُطسر٤د ٝجُلسحد ك٢ جالسطذالٍ ٝجُـِٞ ك٢ ٓوذجس 

جُؿضجء جُٔٞهغ ػ٤ِٚ ٝأ٣س رُي خِٞ جألٝسجم ٝجُطكو٤وحش ٖٓ أ١ د٤َُ ٣وطغ ذ٤و٤ٖ ك٢ طكس جسضٌحخ جُطحػٖ ُِٔخحُلط٤ٖ جُٔ٘سٞذط٤ٖ ئ٤ُٚ ٝرُي ُؼذّ ضكذ٣ذ جألكؼحٍ جُط٢ هحّ ذٜح 

جُطحػٖ ٝجُط٢ ٣سطذٍ ٜٓ٘ح ػ٢ِ جخطالسٚ ُٔكؼش جُط٘ل٤ز سهْ 0523 ٣ّٞ 0203/3/03 ، ًٔح إٔ ٛ٘حى جضلحم ذ٤ٖ جُطحػٖ ٝجُٔ٘لزز ػذٙ ػ٢ِ ضؿضتس ٓرِؾ جُ٘لوس جُٔكٌّٞ ذٚ 

٤ٌُٕٞ ٓرِؾ 5222 ؾ٤٘ٚ ك٢ ٓكؼش جُطكظ٤َ ُك٤ٖ جُٞهٞف ػ٢ِ قو٤وس جألٓش ٓغ جُخظْ جُٔسطشٌَ ٤ٌُٕٞ 02222 ؾ٤٘ٚ ٝٛٞ ٓح ٣ؿش١ ػ٤ِٚ جُؼَٔ ذوِْ جُٔكؼش٣ٖ 

ذٔكحًْ جُؿٜٔٞس٣س ٝٛٞ رجش ٓح شٜذ ذٚ جُٔكح٢ٓ / جُس٤ذ جُؼطش أٓحّ ٓؿِس جُطأد٣د ئال إٔ ٛزج جُٔؿِس أٛذس شٜحدضٚ دٕٝ س٘ذ ٓٔح ٣طؼف ٓؼٚ إٔ جسطخالص ٓؿِس جُطأد٣د 

ألدُس ئدجٗطٚ ؿ٤ش ٓسطخِظٚ جسطخالطح سحتـح ٖٓ ػ٤ٕٞ جألٝسجم ٝجُطكو٤وحش ٝكحهذز ُس٘ذٛح جُوح٢ٗٞٗ ٖٝٓ ٗحق٤س أخش١ كوذ أؿلَ ٓؿِس جُطأد٣د جُطظذ١ ذحُركع ُٔٞجػ٤ذ 

ئهحٓس جُذػ١ٞ جُطأد٣ر٤س ػذٙ ٝجُط٢ أه٤ٔص ذؼذ جُٔٞجػ٤ذ جُٔوشسز ُزُي ك٢ جُوحٕٗٞ سهْ 22 ُس٘س 0922 ذشإٔ ٗظحّ جُؼح٤ِٖٓ جُٔذ٤٤ٖٗ ذحُذُٝس ٝذشؿْ ًَ رُي كوذ ٝهغ ػ٤ِٚ 

 . ٓؿِس جُطأد٣د ػوٞذس جُلظَ ٖٓ جُخذٓس ٢ٛٝ ػوٞذس ٣شٞذٜح جُـِٞ كطٌٕٞ ٝجؾرس جإلُـحء ٖٝٓ ذؼذٛح جُوؼحء ٓؿذدجً ذرشجءضٚ جُطحػٖ ٓٔح ٗسد ئ٤ُٚ

ٖٝٓ ق٤ع ئٕ هحٕٗٞ جُسِطس جُوؼحت٤س جُظحدس ذحُوشجس ذحُوحٕٗٞ سهْ 23 ُس٘س 0920 ٣٘ض ك٢ جُٔحدز )035( ػ٢ِ إٔ ٖٓ ٣خَ ٖٓ جُؼح٤ِٖٓ ذحُٔكحًْ ذٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ أٝ 

 ٣أض٢ ٓح ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣وَِ ٖٓ جُػوس جُالصّ ضٞجكشٛح ك٢ جألػٔحٍ جُوؼحت٤س أٝ ٣وَِ ٖٓ أػطرحس ج٤ُٜثس جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح سٞجء ًحٕ رُي دجخَ دٝس جُوؼحء أٝ خحسؾٜح ضطخز ػذٙ
 اإلجراءات

 . جُطأد٣ر٤س

 ٝض٘ض جُٔحدز )033( ٖٓ رجش جُوحٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ ال ضٞه٤غ جُؼوٞذحش ئال ذكٌْ ٖٓ ٓؿِس جُطأد٣د 2222222 2

ٖٝٓ ق٤ع إٔ جُٔسطوش ػ٤ِٚ ك٢ هؼحء ٛزٙ جُٔكٌٔس ػ٢ِ إٔ جُذهس ٝجألٓحٗس جُٔططِرس ٖٓ جُٔٞظق جُؼحّ ضوطؼ٢ ٓ٘ٚ إٔ ٣رزٍ أهظ٢ دسؾحش جُكشص ػ٢ِ إٔ ٣ٌٕٞ أدجؤٙ 

ُِؼَٔ طحدسجً ػٖ ٣وظس ٝضرظش ذك٤ع ٣طكش١ ك٢ ًَ ئؾشجء ٣وّٞ ذاضخحرٙ ٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ جُشؾَ جُكش٣ض ٖٓ قزس ٝضكٞؽ كارج ٓح غرص ك٢ قن جُٔٞظق أٗٚ هذ أد١ 

ػِٔٚ ذحسطخلحف أٝ ؿلِس أٝ الٓرحالز ًحٕ خحسؾحً ذزُي ػٖ ٝجؾد أدجء جُؼَٔ ذذهس ٝأٓحٗس ٖٝٓ غْ ٣ٌٕٞ ٓشضٌرحً ُٔخحُلس ضأد٣ر٤س ضسطٞؾد جُٔسحءُس جُطأد٣ر٤س قط٠ ُٝٞ ًحٕ 

جُٔٞظق قسٖ ج٤ُ٘س س٤ِْ جُط٣ٞس ألٕ جُخطأ جُطأد٣ر٢ جُٔطٔػَ ك٢ ٓخحُلس ٝجؾد أدجء جُؼَٔ ذذهس ٝأٓحٗس ال ٣ططِد ػ٘ظش جُؼٔذ ٝئٗٔح ٛٞ ٣طكون ذٔؿشد ئؿلحٍ جُٞجؾد 

جُٞظ٤ل٢ ػ٢ِ جُٞؾٚ جُٔطِٞخ ٖٝٓ غْ ضٌٕٞ جُٔخحُلس جُطأد٣ر٤س جُ٘حشثس ػٖ جُٔسث٤ُٞس جُطأد٣ر٤س ٢ٛ ًَ كؼَ أٝ ٓسِي ٖٓ ؾحٗد جُؼحَٓ سجؾغ إلسجدضٚ ئ٣ؿحذحً أٝ سِرحً ٣طكون ذٚ 

ئخالُٚ ذٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ ٝجُخشٝؼ ػ٢ِ ٓوطؼ٤حضٜح ٣ؼذ رٗرحً ئدجس٣حً ٣سطٞؾد ٓإجخزز جُؼحَٓ ػ٤ِٚ ،ٝأ٣س رُي إٔ جُٔسث٤ُٞس جُطأد٣ر٤س ُِؼحَٓ شأٜٗح شإٔ جُٔسث٤ُٞس جُؿ٘حت٤س 

ٓسث٤ُٞس شخظ٤س ألٕ جُٔخحُلس جُطأد٣ر٤س ٢ٛ ًَ كؼَ ئ٣ؿحذ٢ أٝ سِر٢ ٣٘ط١ٞ ػ٢ِ جإلخالٍ ذٞجؾرحش جُٞظ٤لس جُٔ٘ٞؽس ذٚ ُٔخحُلطٚ ألقٌحّ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتف أٝ جُطؼ٤ِٔحش 

جإلدجس٣س ٝجإلخالٍ ذٔوطؼ٤حضٜح ذإٔ ٣طأ جُؼحَٓ ٓٞجؽٖ جُضَُ ٣ٝكّٞ قُٞٚ جُشرٜحش ذٔح ضؼ٤غ ٓؼٚ جُػوس جُط٢ ال ذذ ٖٓ ضٞجكشٛح ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٝجُؼحَٓ ٓؼح ُٝٔكٌٔس 

جُٔٞػٞع ك٢ ٗطحم ئغرحش أٝ ٗل٢ ٓسث٤ُٞس جُؼحَٓ جُسِطس جُطوذ٣ش٣س ك٢ ج٥خز ذٔح ضطٔثٖ ئ٤ُٚ ٖٓ جألدُس ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح ٖٓ أ١ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش جإلغرحش دٕٝ قحؾس ئ٢ُ 

جُشد جسطوالال ػ٢ِ جألدُس جُط٢ ُْ ضؼٍٞ ػ٤ِٜح ٓح دجّ قٌٜٔح ٣شضٌض ػ٢ِ أسرحخ ًحك٤س ُكِٔٚ ئر قسرٜح إٔ ضطر٤ٖ جُكو٤وس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح ٝإٔ ضزًش د٤ُِٜح ٝإٔ ضو٤ْ هؼحءٛح ػ٢ِ 

أسرحخ سحتـس ضٌل٢ ُكِٔٚ ٓح دجّ ه٤حّ جُكو٤وس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح ٝأٝسدش د٤ُِٜح ك٤ٚ جُطؼ٤َِ جُؼ٢٘ٔ جُٔسوؾ ُطِي جألهٞجٍ أٝ جُشٜحدجش جُط٢ ضْ ؽشقٜح ؾحٗرحً ُْٝ ضؼـٍٞ ػ٤ِٜح ك٢ 

 . هؼحتٜح

ٝٛذ٣ح ذٔح ضوذّ ُٝٔح ًحٗص جُٔخحُلحش جُٔ٘سٞذس ُِطحػٖ ٝهٞجٜٓح جسطالٓٚ ُٔرِؾ ػششز أالف ؾ٤٘ٚ ه٤ٔس ٗلوس ٓكٌّٞ ذٜح ُظحُف / س٣ٜحّ ٓ٘س٢ ػرذ جُشقٖٔ ، ٝضس٤ِٔٚ ٓرِؾ 

خٔسس آالف ؾ٤٘ٚ ٓخطِسح ذحه٢ ٓرِؾ جُ٘لوس ٓسطـال ٝظ٤لطٚ غْ ه٤حٓٚ ذشدٙ ػود ئقحُطٚ ُِطكو٤ن ، ٝضشجخ٤ٚ ك٢ ض٘ل٤ز جُٞسهس 0523 ض٘ل٤ز أسشز ٖٓ 0203/3/03 قط٠ 

0203/2/02 ك٢ٜ غحذطس ك٢ قوٚ غرٞضح ًحك٤ح ضطٔثٖ ئ٤ُٚ ٛزٙ جُٔكٌٔس ٖٓ ٝجهغ ٓح ًشلص ػ٘ٚ جألٝسجم ٝجُطكو٤وحش جُط٢ أؾشضٜح ٓكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ٝٓؿِس ضأد٣د 

جُؼح٤ِٖٓ ذٔكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ٝأخزجً ذأهٞجٍ شٜٞد جإلغرحش أٓحٜٓٔح ًٝزُي ذٔح جػطشف ذٚ جُطحػٖ أٓحّ ضِي جُؿٜحش ذحسضٌحذٚ ُٜزٙ جُٔخحُلحش ٝرُي ػ٢ِ جُ٘كٞ جُز١ 

جسطظٜشٙ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝجُز١ ذ٢٘ جهط٘حػٚ سًٞٗح ػ٢ِ أسرحخ جسطخِظٜح جسطخالطح سحتـح ٖٓ أطٍٞ غحذطس ذحألٝسجم ، ق٤ع جسطخِض ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ٖٓ أطٍٞ ضٌل٢ 

ُكِٜٔح ٝص٣حدز ػ٢ِ ٓكَٔ جُظكس ، ًٝحٗص ٛزٙ جألسرحخ ذذٝسٛح ٝذكن أسرحذح ضسٞؽ ٓح جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ جُكٌْ جُطؼ٤ٖ ذك٤ع ضسطو٤ْ ٓح ئدجٗس جُطحػٖ ٝٓؿحصجضٚ ضأد٣ر٤ح ٝضرؼح ُزُي 

٣ؼك٢ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هحتٔح ػ٢ِ س٘ذٙ جُوح٢ٗٞٗ ألٕ ٓح أضحٙ جُطحػٖ ٖٓ ٓخحُلحش ضشٌَ خشٝؾح ٓ٘ٚ ػ٢ِ ٓوطؼ٤حش جُٞجؾد جُٞظ٤ل٢ ٝٓح ٣ؿد إٔ ٣طك٢ِ ذٚ جُٔٞظق 

جُؼحّ ٖٓ جُذهس ٝجألٓحٗس ك٢ أدجء ػِٔٚ ذحػطرحس إٔ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٢ٛ ض٤ٌِق ُِوحت٤ٖٔ ذٜح ك٢ خذٓس جُشؼد ًَٝ رُي ٣طكون ٓؼٚ جُٔسث٤ُٞس جُطأد٣ر٤س ُِطحػٖ ٝك٢ ػٞء رُي 

٣ٌٕٞ ٗؼ٢ جُطحػٖ ػ٢ِ جُكٌْ جُطؼ٤ٖ جُخطأ ك٢ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ ٝضأ٣ِٝٚ ٝجُوظٞس ك٢ جُطسر٤د ٝجُلسحد ٝجإلخالٍ ذكن جُذكحع ك٢ ؿ٤ش ٓكِٚ ألٕ جُطحػٖ هذ أهش ك٢ جُطكو٤وحش 

جُط٢ أؾشضٜح ٓكٌٔس ذٞس سؼ٤ذ جالذطذجت٤س ًٝزُي أٓحّ ٓؿِس جُطأد٣د ذحسضٌحذٚ ُِٔخحُلحش جُٔ٘سٞذس ئ٤ُٚ ئهشجسجً ٝجػكح ٝطش٣كح ال ُرس ك٤ٚ أٝ ؿٔٞع أٝ ئًشجٙ ، ٝئصجء 

جػطرحس جالػطشجف ذحسضٌحخ جُٔخحُلس جُطأد٣ر٤س ٖٓ أْٛ أدُس جإلغرحش كوذ جؽٔثٖ ئ٤ُٚ ٓؿِس جُطأد٣د ٝجسط٘ذ ئ٤ُٚ ك٢ ٓؿحٍ ئغرحش جُٔخحُلحش جُٔ٘سٞذس ئ٤ُٚ ك٢ قوٚ ، ًٔح ال ٝؾٚ 

ُٔح سحهٚ جُطحػٖ ُطرش٣ش كشؽ ٓح ٗسد ئ٤ُٚ ٖٓ ٓخحُلحش ٖٓ سشهس جُٔرِؾ جُٔح٢ُ ٓكَ جُط٘ل٤ز ٖٓ س٤حسضٚ ٝه٤حٓٚ ذسذجدٙ كٞسج ٤ًَُٞ جُٔ٘لز ُظحُكٜح ًٝزُي ٓخحُلس جُٔكؼش 

جألٍٝ ُِٔكٌٔس ُٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ إلسكحهٚ ٓكؼش جُط٘ل٤ز سهْ 0523 ك٢ 0205/3/03 ػٖٔ أٝسجم أخش١ سِٔص ئ٤ُٚ دٕٝ ض٘ر٤ٜٚ ئ٢ُ رُي ٝٓؼ٢ ٝهص ؽ٣َٞ ذ٤ٖ ٛزٙ 

جُٞجهؼس ٝئؾشجء جُطكو٤ن ك٤ٜح كزُي ٓشدٝد ػ٤ِٚ ذإٔ ٓ٘حؽ جُٔسث٤ُٞس جُطأد٣ر٤س إٔ ٣س٘ذ ُِؼحَٓ ػ٢ِ سر٤َ ج٤ُو٤ٖ كؼَ ج٣ؿحذ٢ أٝ سِر٢ ٣ؼذ ٓسحٛٔس ٓ٘ٚ ك٢ ٝهٞع جُٔخحُلس 

جُطأد٣ر٤س ٝجُط٢ ضوّٞ ػ٢ِ ضٞجكش خطح ٓكذد ٣ٌٖٔ ٗسرطٚ ئ٤ُٚ ػ٢ِ ٝؾٚ جُوطغ ٝج٤ُو٤ٖ ، ُٝٔح ًحٗص جالػطرحسجش جُط٢ ٣سٞهٜح جُطحػٖ ُِطذ٤َُ ػ٢ِ جٗطلحء ٛزٙ جُٔخحُلحش ك٢ قوٚ 

ال ضطٞجكش ٓؼٜح ٝطق جألػزجس جُٔؼل٤س أٝ جُٔخللس ُٔسث٤ُٞطٚ جُطأد٣ر٤س ُٝزُي ٣طؼ٤ٖ سكغ دكحػٚ ك٢ ٛزج جُخظٞص ، ٝال ٣ٖٞٛ ٓٔح ضوذّ ٓح أغحسٙ جُطحػٖ ٖٓ ٓخحُلس هشجس 

ئقحُطٚ ئ٢ُ ٓؿِس جُطأد٣د - ُِٔٞجػ٤ذ جُٔوشسز ُزُي ذحُوحٕٗٞ سهْ 22 ُس٘س 0922 ذ٘ظحّ جُؼح٤ِٖٓ جُٔذ٤٤ٖٗ ذحُذُٝس كزُي ٓشدٝد ػ٤ِٚ ذإٔ جُٔٞجػ٤ذ جُط٢ أشحس ئ٤ُٜح جُطحػٖ ٢ٛ 

ٓٞجػ٤ذ ض٘ظ٤ٔ٤س ٤ُٝسص ٝؾٞذ٤ٚ ٝال ٣طشضد ػ٢ِ ٓخحُلطٜح جُرطالٕ ٓٔح ال ٓو٘غ ٓؼٚ ٖٓ جُوٍٞ ذرطالٕ ئقحُطٚ ئ٢ُ ٓؿِس جُطأد٣د جُز١ أطذس جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ػ٘ذ ٓخحُلس 

ٛزٙ جُٔٞجػ٤ذ ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ ٓح أغ٤ش ك٢ ٛزج جُخظٞص ال س٘ذ ُٚ خ٤ِوحً ذحُشكغ ، ٝال ٣٘حٍ ٖٓ رُي ٓح أٝسدٙ جُطحػٖ ٖٓ ػذّ طكس ئٛذجس شٜحدز جُٔكح٢ٓ / جُس٤ذ جُؼطش – 

 أٓحّ ٓؿِس جُطأد٣د ك٤ٔح ضؼٔ٘ٚ ٖٓ هظشٙ ُٔطحُرطٚ ذط٘ل٤ز جُكٌْ ُظــحُف ًِٓٞطٚ ػ٢ِ ٓرِؾ 5222 ؾ٤٘ٚ كزُي ٓـــشدٝد ػ٤ِٚ ذأٗٚ ٓطــ٠ غرص إٔ

ٓؿِس جُطأد٣د هذ جسطخِض جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٢ٜ ئ٤ُٜح ك٢ هشجسجٙ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ جسطخالطح سحتـح ٖٓ أطٍٞ ٣٘طؿٜح ٓحد٣ح ٝهح٤ٗٞٗح ٤ًٝلطٜح ض٤٤ٌلح س٤ِٔح ًٝحٗص ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ضرشس 
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جضؿحٛٚ جُز١ ٣ر٢٘ ػ٤ِٚ هشجسٛح كاٗٚ ال ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓكَ ُِطؼو٤د ػ٤ِٚ ألٕ ُٔؿِس جُطأد٣د جُكش٣س جٌُحِٓس ك٢ ض٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ ٖٓ أ١ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش 

جإلغرحش ُٝٚ ك٢ سر٤َ رُي إٔ ٣أخز ذٔح ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ أهٞجٍ جُشٜٞد أٝ ذؼغ جألدُس جألخشٟ ٓط٠ ًحٕ ٖٓ شأٜٗح إٔ ضإد١ ئ٠ُ ئؽٔأٗ٘ٚ ئ٠ُ ٛزٙ جُشٜحدجش أٝ 

جألدُس ًٝزُي ئرج ٓح ؽشـ ذؼؼٜح كزُي ًِٚ ٣سط٘ذ ئ٢ُ جُوحػذز جألط٤ُٞس جُط٢ ضوؼ٢ ذحٕ ٓؿِس جُطأد٣د – ؿ٤ش ِٓضّ ذحُشد ػ٢ِ ذؼغ أدُس جُذكحع ذكسد أٗٚ 

ؿ٤ش ِٓضّ ذطؼود دكحػٚ ك٢ ًحكس ٝهحتؼٚ ٝؾضت٤حضٚ ٓح دجّ هذ أٝػف ئؾٔحال ُِكؿؽ جُط٢ ًٕٞ ٜٓ٘ح ػو٤ذضٚ ؽحسقح ذزُي ػ٤٘ٔح جألسح٤ٗذ جُط٢ هحٓص ػ٤ِٜح 

دكحػٚ ذحػطرحس أٗٚ ٣طٔطغ ذكش٣س ًحِٓس ك٢ ٓؿحٍ جإلغرحش ٝال ٣ِطضّ ذطش٣وس ٓؼ٤٘س ك٢ خظٞص جألدُس جُط٢ ٣ورِٜح كِٚ إٔ ٣سط٘ذ ئ٢ُ ٓح ٣ش١ أ٤ٔٛطٚ ٣ٝر٢٘ جهط٘حػٚ ُٝٚ إٔ ٣شكغ 

ٓح ٣ش١ جُطش٤ٌي ك٢ أٓشٙ ٣ٝطشقٚ ٖٓ ؾحٗرٚ كحهط٘حػٚ ٛٞ س٘ذ هؼحتٚ ، ٝػ٤ِٚ كإ جُ٘ؼ٢ جُٔحغَ ٣وّٞ ػ٢ِ ئػحدز ضوذ٣ش ٝضو٤٤ْ أدُس جُػرٞش جُط٢ هحّ ػ٤ِٜح جُكٌْ جُطؼ٤ٖ ٝٛٞ 

ك٢ ؿ٤ش ٓكِٚ ألٕ جالسط٘حد ئ٢ُ أدُس جُشٜٞد أٝ جسطرؼحدٛح ٖٓ ٓؿحٍ ئغرحش أٝ ٗل٢ جُٔخحُلحش جُطأد٣ر٤س ٣ؼذ ٖٓ جألٓٞس جُٔٞػٞػ٤س جُٔ٘ٞؽس ذٔؿِس جُطأد٣د ٝقذٙ ٝال سِطحٕ 

ػ٤ِٚ ٖٓ ؾحٗد ٛزٙ جُٔكٌٔس ئال ئرج ًحٕ جسطخالطٚ ُٔؼٜٔٞٗح ؿ٤ش سذ٣ذ ٝٛٞ ٓحال ٣طكون ك٢ جُكحُس جُٔحغِس ُٔسح٣شز ٛزٙ جُٔكٌٔس ُٔؿِس جُطأد٣د ك٢ إٔ شٜحدز ٛزج جُشحٛذ 

ضؼذ ٖٓ هر٤َ شٜحدز جُٔؿحِٓس ٝجُط٢ ٣طؼ٤ٖ جالُطلحش ػٜ٘ح ُٞسٝدٛح ػ٢ِ خالف جُٔسط٘ذجش جُٔوذٓس ٓ٘ٚ ُٔؼشكس قو٤وس جُٔرِؾ ٓكَ جُط٘ل٤ز ُظحُف ًِٓٞطٚ ٝػ٤ِٚ كإ ٛزج جُ٘ؼ٢ ك٢ 

 . ؿ٤ش ٓكِٚ خ٤ِوح ذحُشكغ

ٖٝٓ ق٤ع ئٗٚ ػٖ ٝؾٚ جُ٘ؼ٢ ػ٠ِ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذحُـِٞ ك٢ ٓوذجس جُؿضجء كزُي ٓشدٝد ػ٤ِٚ ذإٔ جُٔرحدب جُؼحٓس ك٢ ٓؿحٍ جُٔسث٤ُٞس جُطأد٣ر٤س ضوطؼ٢ إٔ ٣طْ ضوذ٣ش 

خطٞسز ٓح ٣ػرص هرَ جُؼحَٓ ٖٓ ٓخحُلحش أٝ ؾشجتْ ضأد٣ر٤س ك٢ ػٞء جُظشٝف ٝجُٔالذسحش جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ قذغص ك٤ٜح سٞجء جُٔطظِس ذزجضٚ أٝ دٝجكؼٚ ك٤ٔح كؼَ أٝ ػ٤شٙ ٖٓ 

جُؼح٤ِٖٓ جُز٣ٖ أسٜٔٞج ٓؼٚ ك٢ قذٝظ جُخطأ جُطأد٣ر٢ ٝٓذ١ جُخَِ ك٢ ئدجسز جُٔشكن جُؼحّ جُز١ هذ ٣ٌٕٞ هذ سحم ػ٢ِ ٝهٞع جألكؼحٍ جُٔإغٔس أٝ ضؿس٤ْ آغحسٛح جُؼحسز هرِٚ 

ذك٤ع ضشجػ٢ ك٤ٚ جُط٘حسد ذ٤ٖ ؾسحٓس جُؿشجتْ جُطأد٣ر٤س ك٢ رجضٜح ٝك٢ جُظشٝف جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ قذغص ك٤ٜح ذٔح ٣كون جُٜذف ٝجُـح٣س ٖٓ جُؼوحخ ٝٛٞ طحُف جُٔؿطٔغ 

ٝجُظحُف جُؼحّ ُِذُٝس ٓطٔػال ك٢ جُشدع ٝجُضؾش ، ُٝٔح ًحٕ ؾضجء جُلظَ ٖٓ جُخذٓس – ٣ؼذ ٖٓ أهظ٢ جُؼوٞذحش جُط٢ ضٞهغ ػ٢ِ جُؼحَٓ ، ٖٝٓ غْ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘حؽ 

ضٞه٤ؼٜح إٔ ضٌٕٞ جُٔخحُلس جُط٢ أسضٌرٜح ضرِؾ ٖٓ جُؿسحٓس قذجً ًر٤شجً ذك٤ع ض٘رة ك٢ ئكظحـ ؾ٤ٜش ذأٗٚ ُْ ٣ؼذ طحُكح ُالسطٔشجس ك٢ ٝظ٤لطٚ ، ٝٓط٠ ًحٕ رُي ًزُي كإ ٓؿِس 

جُطأد٣د هذ جسطشؼش ٖٓ ٓالذسحش جُٞهحتغ جُٔ٘سٞذس ُِطحػٖ - أٗٚ هذ ظٜش هظذٙ جُؼٔذ١ ك٢ قظُٞٚ ػ٢ِ أٓٞجٍ جُٔ٘لز ُظحُكٜح دٕٝ ٝؾٚ قن ، ٝٛزٙ جُٔخحُلس ٖٓ جُؿسحٓس 

ذٌٔحٕ ضٌل٢ ٝقذٛح ُٔؿحصجضٚ ذحُلظَ ٖٓ جُخذٓس ، ٝإٔ ٛزٙ جُٔكٌٔس ك٢ ٓؿحٍ ٓشجهرس ضوذ٣ش جُؼوٞذس جُط٢ ٝهؼٜح ٓؿِس جُطأد٣د ػ٢ِ جُطحػٖ - ضؼغ ك٢ جػطرحسٛح ػظ٤ْ ٓح 

جهطشكٚ ٖٓ رٗد إلٛذجسٙ ه٤ٔس ٝسٔٞ جُشسحُس جٌُِٔق ذٜح ذحػطرحسٙ أ٤ٓ٘ح ػ٢ِ أٓٞجٍ جُٔطِوحش ٝجُضٝؾحش ك٢ ضكظ٤َ ٓرحُؾ جُ٘لوس جُٔكٌّٞ ذٜح ُظحُكٜٖ ٝضس٤ِٜٔح ُٜٖ ئال أٗٚ 

هذ ٝطَ ذٜزٙ جُٔخحُلس ٖٓ جالٗكذجس ئ٢ُ أسلَ ٓذجسًٚ ٓٔح ٣ط٘حك٢ ذح٤ٌُِس ٓغ جُشسحُس جٌُِٔق ذٜح جألٓش جُز١ ٣سطٞؾد أخزٙ ذحُشذز جُشجدػس ٝك٢ ػٞء رُي ضٌٕٞ ػوٞذس 

جُلظَ ٖٓ جُخذٓس ٓط٘حسرس طذهح ٝػذال ٓغ ٓح ٝهش ك٢ قوٚ ٝخح٤ُس ٖٓ جإلسشجف ك٢ جُشذز ٝال ٓطؼٖ ػ٤ِٜح ذحُـِٞ كِزُي طذس جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓطحذوحً ُظك٤ف قٌْ 

 . جُوحٕٗٞ ٝطحس جُطؼٖ جُٔحغَ ػ٤ِٚ كحهذجً ُس٘ذٙ جُوح٢ٗٞٗ خ٤ِوح ذحُشكغ
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