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 األِبٔخ اٌؼبِخ

 

 44ثّمزؼةٝ اٌّةبكح  اٌزمو٠و اٌّملَ ِٓ اٌٍّّىةخ األهك١ٔةخ اٌٙبية١ّخ ٔبلشذ ٌغٕخ ؽمٛق اإلَٔبْ اٌؼوث١خ .1

ٚاػزّةلد  2112أثو٠ةً  2ٚ 1ِٓ ا١ٌّضبق فٟ عٍَبرٙب إٌّؼملح ثّمو اٌغبِؼخ اٌؼوث١ةخ ثبٌمةب٘وح ٠ةِٟٛ 

 اٌّالؽظبد ٚاٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ:

 

 مالحظات  :أوال

 

  مةمالحظات عا .أ

ػٍٝ ا١ٌّضبق اٌؼوثٟ ٌؾمٛق  أٚي كٌٚخ رظلقٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٌٙبي١ّخ اٌزٟ وبٔذ بث اٌٍغٕخرش١ل  .8

فٟ رمل٠ُ أٚي رمو٠و ؽٛي ؽمٛق اإلَٔبْ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نا  اٌو٠بكحفىبٔذ ٌٙب  ،اإلَٔبْ

ِغ ه رفبػٍٟ كفً فٟ ؽٛاوّب رٕٙئٙب ػٍٝ األكاء اال٠غبثٟ علا اٌنٞ للِٗ ٚفل اٌلٌٚخ اٌنٞ  ،ا١ٌّضبق

 اٌّلػُ ثبإلؽظبئ١بد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾغظ اٌمب١ٔٛٔخٚللَ ئػبفخ ٘بِخ ٌٍزمو٠و ثوكٖ  ،أػؼبء اٌٍغٕخ

ِىُٕٙ ِٓ اؽالع أٍٚغ ػٍٝ ٚػؼ١خ ؽمٛق  ٞاألِو اٌنٚ٘ٛ ، ػٍٝ عً اٍزفَبهارُٙ ٚرَبؤالرُٙ

ٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٟ رؾزٍٙب أْ رٕٖٛ أ٠ؼب ثبٌّىبٔخ اٌّزملِخ اٌز اٌٍغٕخ ٚال ٠فٛد .اإلَٔبْ فٟ ٘نٖ اٌلٌٚخ

١ٌٌ فمؾ ػٍٝ طؼ١ل اإلطالؽبد  ،ِغبالد ؽمٛق اإلَٔبْ ِقزٍفِٓ فالي أغبىارٙب فٟ اٌٙبي١ّخ 

ٍزملَ ٌوّب ٘ٛ اٌشأْ ِضال ثبٌَٕجخ  ،ػٍٝ أهع اٌٛالغاٌلٍزٛه٠خ اٌٙبِخ اٌزٟ لبِذ ثٙب ثً أ٠ؼب 

٠قض اٌّٛاىٔبد   ّبا ف١نوٚ ،ٚفٟ ِغبي ِؾبهثخ اٌؼٕف األٍوٞ ،اٌّؾوى فٟ ِغبي ِؾٛ األ١ِخ

 اٌقبطخ ثبألؽفبي.     

ؽمٛق اإلَٔبْ رؼي٠ي اٌّجنٚي ِٓ ؽوف اٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٌٙبي١ّخ فٟ ِغبي  رلػ١ّب ٌٙنا اٌّغٙٛك .3

ٌٚغوع  ،اٌزمو٠و ِٚٓ َِبّ٘خ ٚفل٘ب فٟ ِٕبلشزِٗؾزٜٛ ِٓ  ٠جوى مٌه ثٛػٛػٚؽّب٠زٙب وّب 

 ِب ٠ٍٟ:  رالؽعفاْ اٌٍغٕخ  ،١ٌّضبقا وً أؽىبَعً رطج١ك أاٍزىّبي ٘نا اٌَّؼٝ ِٓ 

اػزّلرٙب وقطٛؽ اٍزويبك٠خ  و اٌز١ِٟٛافمب ٌٍّؼب٠ ثشىً ػبَٚئْ عبء رالؽع وْٛ اٌزمو٠و ئْ اٌٍغٕخ  .4

فٟ ثؼغ عٛأجٗ ِب عبء فٟ  ٌُ ٠واعئال أٗ ػٛئٙب  ٌٍلٚي اٌّؼ١ٕخ ٌزؼل رمو٠و٘ب ػٍٝ ػبِخ ٚأهٍٍزٙب

 و ِٓ رٛع١ٙبد.١٘نٖ اٌّؼب٠

ِب ٠ٛؽٟ ثَّبّ٘خ ٚاٍؼخ ٌغٙبد غ١و ؽى١ِٛخ فٟ ئصواء ِؾزٛاٖ  ؼّٓ اٌزمو٠وروّب رالؽع ػلَ  .5

 ِشبهوخ اٌّووي اٌٛؽٕٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ.  ٚإلغفبٌٗ



 

 

 

 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ

ِؾلٚكا علا ِٓ ؽ١ش رمل٠ُ كٌٚخ اٌٍّّىخ عبء ِؾزٜٛ اٌزمو٠و فٟ ِملِزٗ اٌؼبِخ رالؽع اٌٍغٕخ أْ  .6

 ،االعزّبػ١خااللزظبك٠خ ٚب ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؼبِخ ِٚإيوارٙ اٌٙبي١ّخ فٟ ِقزٍف ِظب٘و ؽ١برٙب األهك١ٔخ

 .وّب فٟ ئغفبٌٗ اٌزطوق ٌزٕظ١ُ اٌٍَطبد اٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌمؼبئ١خ ٚاٌزٕف١ن٠خ

اٌزمو٠و ٌُ ٠ج١ٓ ثٛػٛػ ِىبٔخ ا١ٌّضبق فٟ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ األهكٟٔ ٚرٍٛغ ٘نٖ  رالؽع اٌٍغٕخ أ٠ؼب أْ .7

اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ وّب أٔٗ ٌُ ٠ج١ٓ  ،اٌمبٟٔٛٔاٌّالؽظخ ٌّىبٔخ االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ ثٛعٗ ػبَ فٟ ٘نا إٌظبَ 

ِٓ اعً اٌزؼو٠ف ثب١ٌّضبق ٚٔشو صمبفخ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚثبٌناد ٔشو صمبفخ اٌزَبِؼ ِٓ فالي ١ٍبٍبد 

 اٌلٌٚخ فٟ ِقزٍف اٌّغبالد.

أ٠ؼب أْ ِؼبٌغخ اٌؾمٛق وّب عبءد ِورجخ فٟ ا١ٌّضبق اٌؼوثٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ٌُ رزُ فٟ  رالؽع اٌٍغٕخ .4

١و اٌزٟ ؽلكرٙب اٌٍغٕخ )ِضال اٌؼٛائك اٌزٟ رؾٛي كْٚ ِّبهٍخ ؽك ِٓ ٠بالد ٚفمب ٌٍّؼبثؼغ اٌؾ

ِّب أؼىٌ ٍٍجب ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌزمو٠و ٌجؼغ  ،اٌؾمٛق، إٌض ػٍٝ ٘نا  اٌؾك فٟ اٌزشو٠غ اٌلافٍٟ(

 اٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ا١ٌّضبق.

 

  تمحتىي التقرير تتعلقمالحظات  ب.

ؽالػٙب ػٍٝ اٌزمو٠و ِٚٓ فالي إٌّبلشخ اٌزةٟ كاهد ؽٌٛةٗ ػةلح ِالؽظةبد فةٟ ٓ فالي اٍِغٕخ اٌ رالؽع 

 اٌزٟ ػبٌغٙب اٌزمو٠و رٛعي أثوى٘ب فٟ ِب ٠ٍٟ:      إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ا١ٌّضبق ِٛػٛع اٌؾمٛق اٌّزٕٛػخ

 

ِٓ  6ػلَ إٌض طواؽخ فٟ اٌّبكح رالؽع ثأٍف  ٌٚىٓ 2111 اٌلٍزٛهٞ ٌَٕخ اٌزؼل٠ًاٌٍغٕخ  رضّٓ .9

 ،يؼٛه اٌّوأح ثأٔٙب غ١و َِب٠ٚخ ٌٍوعً ِّب ٠زورت ػٕٗ ،اٌّوأحػٍٝ اٌَّبٚاح ث١ٓ اٌوعً ٌٚلٍزٛه ا

ػلَ اٌز١١ّي ػٍٝ اٌل١ٌٚخ اٌّىوٍخ ٌّجلأ  ِغ أؽىبَ ا١ٌّضبق ِٚغ اٌؼل٠ل ِٓ االرفبل١بد ٠زٕبلغٚ٘ٛ ِب 

ٟ ٠ؼل االهكْ ٚاٌز وّب ٘ٛ اٌشأْ فٟ ارفبل١خ األُِ اٌّزؾلح ٌّىبفؾخ اٌز١١ّي ػل اٌّوأح ،أٍبً اٌغٌٕ

 .ؽوف ف١ٙب

ٌٚىٓ رالؽع أٔٗ ٠جمٝ ِؾلٚك  ،ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد 214اٌزؼل٠ً اٌٛاهك ػٍٝ اٌّبكح اٌٍغٕخ  ضّٓر .11

٠أرٟ فٟ ِملِزٙب وْٛ اٌؼمٛثخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ف١ٗ ٌّورىت اٌزؼن٠ت ال  األصو ِٓ ػلح عٛأت

ؽالع ػٍٝ ِلٜ رطج١ك ٘نا ِٓ اال ٓوّب أْ اٌٍغٕخ ٌُ رزّى ،رزٕبٍت ئؽاللب ِغ فطٛهح ٘نا اٌفؼً

 إٌض فٟ اٌٛالغ.



 

 

 

 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ

ئم ال ؛ اٌؾجٌ اٌزؼَفٟفبطخ ٌٍزؼ٠ٛغ فٟ ؽبالد اٌزؼن٠ت ٚػلَ ٚعٛك ٔظٛص رالؽع اٌٍغٕخ  .11

فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٌُ ٠ٛعل رىْٛ اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼؾب٠ب ثبٌٕغبػخ اٌىبف١خ ثبالػزّبك ػٍٝ ٔض ػبَ 

أػٛاْ اٌٍَطخ اٌؼ١ِّٛخ ٚفولُٙ ٌٕبرغخ ػٓ رغبٚىاد ١ٌطجك فٟ ِضً ٘نٖ اٌؾبالد االٍزضٕبئ١خ اأطال 

 ٌمبْٔٛ.ا

ػلَ ٚعٛك آ١ٌبد هلبثخ ٌؾّب٠خ األفواك اٌّؼوػ١ٓ إلعواء رغبهة ؽج١خ ػ١ٍُٙ لل رَغً اٌٍغٕخ  .12

 )فئبد ػؼ١فخ أٚ َِزؼؼفخ(. رىْٛ رؾذ ئوواٖ ِبكٞ أٚ ِؼٕٛٞ

ِٓ اٌزؼبهع ث١ٓ أؽىبَ  رَزقٍض اٌٍغٕخ ِٓ اؽالػٙب ػٍٝ اٌزمو٠و ِٚٓ إٌّبلشخ أْ ٕ٘بن ٔٛػب .13

( ٚلبْٔٛ اٌؾك فٟ كاَ ِطٛاللبْٔٛ ؽّب٠خ ٚصبئك أٍواه اٌلٌٚخ )اٌنٞ وبْ فٟ األطً ِإلزب ٚ

 اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌؼوٚهٞ علا ٌؾّب٠خ ؽو٠خ اٌزؼج١و.

ٌُ ٠ٛػؼ اٌزمو٠و اٌؼّبٔبد اٌزٟ ر١ٍّٙب ػوٚهح اٌفظً ث١ٓ األيقبص اٌّٛلٛف١ٓ اؽزواى٠ب  .14

 ػ١ٍُٙ ٔٙبئ١ب.ٚاأليقبص اٌّؾىَٛ 

ٌُ ٠ٛػؼ اٌزمو٠و اٌؼّبٔبد اٌزٟ ر١ٍّٙب ػوٚهح ػلَ رؼوع األيقبص اٌّٛلٛف١ٓ اؽزواى٠ب  .15

 ٌٍّؼبٍِخ اٌمب١ٍخ.

اٌؼّبٔبد اٌّىفٌٛخ فٟ ؽبالد اٌزٛل١ف اإلكاهٞ ال١ٍّب ٚاْ اٌٍَطخ اإلكاه٠خ  ٌُ ٠ٛػؼ اٌزمو٠و .16

ٍغٕخ لبْٔٛ ِٕغ اٌغوائُ اٌنٞ ثً ٚرؼزجو اٌ، طالؽ١بد ٚاٍؼخ ماد اٌزٟ رزقن لواهاد اٌزٛل١ف ٟ٘

ئم غبٌجب ِب ٠َزٕل اٌزٛل١ف  ؛٠قٛي اٌٍَطخ اإلكاه٠خ أْ رٛلف األيقبص رمو٠جب فبهط ئؽبه اٌمبْٔٛ

ٌّغوك ٍٍٛن رمله أٔٗ فط١و ال ٠زالءَ ئؽاللب ِغ ِجبكب ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ ِظب٘و٘ب. فّٓ 

اٌزٛل١ف اإلكاهٞ ِغوك مه٠ؼخ ٠ظجؼ ِؼٙب  عٙخ أٌٚٝ ٠ّىٓ أْ رشىً اٌقطٛهح اإلعوا١ِخ اٌزٟ رجوه

٘نا اإلعواء فٟ ثؼغ اٌؾبالد ١ٍٍٚخ لّؼ١خ رزغبٚى اٌؾلٚك اٌظب٘و٠خ اٌزٟ ٚعل ِٓ أعٍٙب ٚرٍؾك 

اٌجواءح. ِٚٓ ٔبؽ١خ صب١ٔخ رالؽع أْ األػلاك اٌٙبئٍخ ِٓ األيقبص اٌّٛلٛف١ٓ ثٙنٖ اٌطو٠مخ  َِبٍب فط١وا ثمو٠ٕخ

ال١ٍّب ٚ٘ٛ  ،غؼً ٘نا اإلعواء ٠ٕطٛٞ ؽزّب ػٍٝ اٌَّبً ثّجبكب ؽمٛق اإلَٔبْؽَت ِب رش١و ئ١ٌٗ اإلؽظبئ١بد ر

مٚ رأص١و أوضو ػٍٝ فئخ اٌفمواء اٌن٠ٓ ١ٌٌ ٌُٙ اٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌىفبٌخ اٌّب١ٌخ ٠ٚظجؼ اٌم١ل األِٕٟ اٌّضجذ ثؾمُٙ 

 )طؾ١فخ اٌَٛاثك اٌؼل١ٌخ( ػبئمب ػٓ ِّبهٍخ أٞ ٚظ١فخ.



 

 

 

 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ

ِشوٚع اٌمبْٔٛ ٚأْ  ،ل١ٍّٟ فٟ ئٔشبء ِؾبوُ األؽلاسئػلَ رٛاىْ رَزقٍض اٌٍغٕخ ِٓ اٌزمو٠و أْ ٕ٘بن  .17

 .ٌُ ٠ظً ثؼل ٌٕٙب٠زٗاٌقبص ثبإلؽلاس 

ِؼبٌغخ اٌّشبوً إٌبرغخ ػٓ ػلَ االػزواف ثبٌغ١َٕخ األهك١ٔخ ألثٕبء اٌّوأح  خرالؽع اٌٍغٕخ ئغفبي اٌزمو٠و ٌى١ف١ .14

 . ٕٚ٘ب أ٠ؼب رضٛه ِشىٍخ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّوأح ٚاٌوعً جٟاألهك١ٔخ اٌّزيٚعخ ِٓ أعٕ

 .ؽٛي ِشىٍخ اٌزؾوُ اٌغَٕٟ فٟ أِبوٓ اٌؼًّ رالؽع اٌٍغٕخ أْ اٌزمو٠و ال ٠زؼّٓ ِٛلفب ٚاػؾب .11

 .ػل اٌؼٕف ثّب فٟ كاٌه اٌؼٕف فٟ ئؽبه األٍوحال ٠زّزغ ثؾّب٠خ وبف١خ اٌطفً  رالؽع اٌٍغٕخ أْ .21

ِٚٓ صُ فٟ اٌّلاهً اٌؾى١ِٛخ، ٠قض ظب٘وح االوزظبظ  رالؽع اٌٍغٕخ ػلَ رٛاىْ طبهؿ ف١ّب .21

وّب رالؽع ػلَ ئربؽخ  ،ؽزّب َِزٜٛ ٚٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌقبص

 فوص ِزىبفئخ ٌالٌزؾبق ثبٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب.

 رالؽع اٌٍغٕخ ػؼف فوص االٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ ثبٌَٕجخ ٌٍٛافل٠ٓ ِٓ اٌقبهط ِٓ غ١و .22

 اٌّزّزؼ١ٓ ثبٌغ١َٕخ األهك١ٔخ.

رش١ل اٌٍغٕخ ثفزؼ ػلح ٍجً أِبَ اٌشىبٜٚ ئال أٔٙب رالؽع أْ اٌزمو٠و ٌُ ٠ٛػؼ ئٌٝ أٞ ِلٜ  .23

 رَزغ١ت اإلكاهاد اٌّقزٍفخ ٌّب ٠طٍت فٟ ٘نٖ اٌشىبٜٚ ِٚلٜ اٌؾظٛي ػٍٝ إٌزبئظ اٌّوعٛح ِٕٙب.

لغ ف١ّب ٠زؼٍك ثؾو٠خ رى٠ٛٓ ثؼغ إٌمض فٟ رشو٠ؼبد اٌؼًّ أٚ ػٍٝ طؼ١ل اٌٛارالؽع اٌٍغٕخ  .24

 إٌمبثبد ٚرشغ١ً األؽلاس ٚاٌزأ١ِٓ االعزّبػٟ ٌٍؼّبي فٟ ثؼغ اٌمطبػبد.

اٌٍغٕخ ئيبهح اٌزمو٠و ئٌٝ أْ ِىزت اٌّظبٌُ اٌزبثغ ٌّل٠و٠خ األِٓ اٌؼبَ ٠زٍمٝ ِئبد اٌشىبٜٚ  رضّٓ .25

ٞ يىٜٛ ئؽاللب ػٓ ئال أٔٙب ال رغل رف١َوا ٌؼلَ ٚعٛك أ ،ػل أػٛاْ اإلكاهح ػٓ ِقبٌفبد لب١ٔٛٔخ

ؽبٌخ رؼن٠ت ئال فٟ وْٛ اٌّظٍؾخ اٌّؼ١ٕخ غ١و ِإٍ٘خ ٌٍزٛعٗ ئ١ٌٙب ؽ١ّٕب ٠زؼٍك األِو ثبٌشىبٜٚ فٟ 

ِىزت اٌّظبٌُ اٌزبثغ ٌٍّل٠و٠خ اٌؼبِخ  اٌؼّبٔبد اٌزٟ ٠ملِٙب رالؽع ػؼفوّب أْ اٌٍغٕخ  ،٘نا اٌّغبي

 االٍزمال١ٌخ.رلٚه ؽٌٛٗ يجٙخ ػلَ ٌألِٓ اٌؼبَ اٌنٞ 

اٌٍغٕخ ٔٛػب ِٓ اٌغّٛع فٟ اٌفظً ث١ٓ ِفِٟٙٛ ؽك اٌؼفٛ اٌؼبَ ٚاٌؼفٛ اٌقبص ِٓ ؽ١ش ؽع رال .26

 ً وال ِّٕٙب.قٛي ٌٙب أْ رّبهاٌٍَطخ اٌّ



 

 

 

 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ

رالؽع اٌٍغٕخ ػلَ رٛػ١ؼ ؽلٚك اٌّظبكهح ثللخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕطٛٞ ػٍٝ َِبً ثؾك اٌٍّى١خ  .27

 ٚ٘ٛ ؽك أٍبٍٟ ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ. ،اٌقبطخ فٟ ثؼغ اٌؾبالد

اللجنة أن العالقات بين المالكين والمستأجرين حسبما هي محددة في القانون غير متوازنة  تالحظ .24

 مما يؤثر سلبا على حقوق المالكين وال يضمن حقوق المستأجرين.

اٌّزؼٍمخ  ٚعٛك فٛاهق ث١ٓ اٌَىبْ فٟ ِّبهٍخ ثؼغ اٌؾمٛق فبطخ ِٕٙب رٍهرالؽع اٌٍغٕخ  .21

 .اٌؾمٛق اٌّزؼٍمخ ثظؾخ اإلَٔبْمبف١خ ٚفبطخ االعزّبػ١خ ٚاٌضثبٌغٛأت االلزظبك٠خ ٚ

 توصيات -ثانيا.

ِىبٔخ ٍب١ِخ ألؽىبَ ا١ٌّضبق رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌلٌٚخ اٌطوف ثزلػ١ُ اإلطالػ اٌلٍزٛهٞ ثّب ٠ؼّٓ  .31

 فٟ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍلٌٚخ ثً ٚئكِبط أؽىبِٗ فٟ رشو٠ؼبرٙب اٌلاف١ٍخ.

طواؽخ ف١ٗ ػٍٝ  ؾب١ٌخ ِٓ اٌلٍزٛه ٚإٌضٌَبكٍخ اٌرٛطٟ اٌٍغٕخ ثؼلَ االوزفبء ثٕض اٌّبكح ا .31

ٚرىٍّخ ٘نا اٌّجلأ ثبٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو اٌزشو٠غ ٌزفؼ١ً كٚه اٌّوأح  ،اٌَّبٚاح ث١ٓ اٌوعً ٚاٌّوأح

 .األهك١ٔخ ٚؽّب٠زٙب ِٓ اإلعواءاد اٌز١١ّي٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ أٍبً اٌغٌٕ فٟ ِقزٍف ِغبالد اٌؾ١بح

غ١َٕخ ثّب ٠ىفً االػزواف ثبٌغ١َٕخ األهك١ٔخ ألثٕبء رؾش اٌٍغٕخ اٌلٌٚخ اٌطوف ػٍٝ رؼل٠ً لبْٔٛ اٌ .32

 اٌّوأح األهك١ٔخ اٌّزيٚعخ ِٓ أعٕجٟ.

لبْٔٛ ِٕغ اٌغوائُ اٌنٞ ٠قٛي اٌٍَطخ اإلكاه٠خ أْ رٛلف  ئٌغبءرإول اٌٍغٕخ ػٍٝ ػوٚهح  .33

 ٟلبٔٛٔئؽبه ٚػغ وّب رّذ ِالؽظزٗ أػالٖ أٚ ػٍٝ األلً  األيقبص رمو٠جب فبهط ئؽبه اٌمبْٔٛ

ِٓ ٠ٚقؼغ لواهارٗ ٌٍولبثخ ٞ ٠ٚؾل ِٓ طالؽ١برٗ هاكػٛاثؾ ػًّ اٌؾبوُ اإل ك ثّمزؼبٖرؾلعل٠ل 

اإلَٔبْ فبطخ ثمظو اٌزٛل١ف اإلكاهٞ ػٍٝ ؽبالد ِؾلٚكح عٙخ ِؾلكح ثّب ٠زفك ِغ ِؼب١٠و ؽمٛق 

 .ألؽلاسِٕٚؼٗ ئؽاللب ثبٌَٕجخ ٌ خٌٍغب٠خ ٚاٍزضٕبئ١

خ ِٓ اٌّؼبٍِخ اٌمب١ٍخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزؼن٠ت ثً رٛطٟ اٌٍغٕخ ثبرقبم رلاث١و ئػبف١خ ِٓ أعً اٌٛلب٠ .34

ٚمٌه ثَٓ رشو٠غ عل٠ل ٠ٕض ف١ٗ طواؽخ ػٍٝ اػزجبه ِضً ٘نٖ اٌّؼبِالد ٚفبطخ  ؛ٚؽظو٘ب

ِّب ٠َزٛعت ئفؼبػٙب ألؽىبَ فبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزمبكَ اٌلػٜٛ  ،اٌزؼن٠ت أفؼبال فط١وح علا

ؼّٓ وّب ٠غت أْ ٠ ،٘نٖ اٌقطٛهح اٌؼ١ِّٛخ ثشأٔٙب ٚأْ رطجك ػٍٝ ِورىج١ٙب ػمٛثبد رزٕبٍت ِغ

، ٚفزؼ ِواوي ػٍٝ و١ف١خ هطل ٚرٛص١ك عوائُ اٌزؼن٠ترله٠جبد األؽجبء اٌشوػ١١ٓ  رٍمٟ ٘نا اٌزشو٠غ

 ِؼزّلح إلػبكح رأ١ً٘ ِٓ رؼوػٛا ٌٍزؼن٠ت.



 

 

 

 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ

رإول اٌٍغٕخ ػٍٝ ػوٚهح ٍٓ رشو٠غ فبص ثزؼ٠ٛغ ػؾب٠ب اٌؾجٌ اٌزؼَفٟ ٚاٌّؼبٍِخ اٌمب١ٍخ  .35

اٌؼبَ اٌَبهٞ اٌّفؼٛي ؽب١ٌب ال ٠ؾمك وّب رّذ ِالؽظزٗ ؽّب٠خ لب١ٔٛٔخ وبف١خ ٚاٌزؼن٠ت ألْ إٌض 

 ٌؾمٛلٙب. دٌٛطٛي ػؾب٠ب ٘نٖ اٌزغبٚىا

اٌزشو٠ؼ١خ ٚاٌمؼبئ١خ ٌؼّبْ رٍمٟ رلػٛ اٌٍغٕخ اٌلٌٚخ اٌطوف ئٌٝ ارقبم ِي٠ل ِٓ اٌزلاث١و  .36

 .مب١ٔٛٔخاٌّقبٌفبد اٌأػٛاْ اإلكاهح ػٓ اٌشىبٜٚ ػل 

ثواِظ اٌزٛػ١خ ثّقبؽو عو٠ّخ د اٌّؼ١ٕخ فٟ اٌلٌٚخ اٌطوف ثبالٍزّواه فٟ ٛطٟ اٌٍغٕخ ا١ٌٙئبر .37

ٚغ١و٘ب ِٓ كٚه ِإٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٌٍٛلب٠خ ِٕٙب ِٚىبفؾزٙب ٚفبطخ ثزؼي٠ي االرغبه ثبٌجشو 

زٛف١و ِواوي رأ١ٍ١٘خ ٌؼؾب٠ب ٚرٛطٟ ونٌه ث ،ٌٍَّبّ٘خ فٟ ٘نٖ اٌزٛػ١خاٌّإٍَبد غ١و اٌؾى١ِٛخ 

 اٌّشٛهح اٌمب١ٔٛٔخَِٚبػلرُٙ ثزمل٠ُ ِٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ئلبِخ كٚه ئ٠ٛاء االرغبه ثبٌجشو ٚ

 .ٚاٌظؾ١خ اٌالىِخ ٌٍؼؾب٠ب

ارقبم اٌّي٠ل ِٓ اٌقطٛاد اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌلٌٚخ ٌزو١ٍـ صمبفخ رإول اٌٍغٕخ ػٍٝ ػوٚهح  .34

ػّٓ  ٙبط ِفب١ّ٘اكهاث ي ِٕظِٛخ ؽمٛق اإلَٔب٠ْؽمٛق اإلَٔبْ فٟ اٌٍّّىخ، ٚاٌزٟ ِٓ يبٔٙب رؼي

ثبإلػبفخ ئٌٝ ، ؽمٛق اإلَٔبْٚثبٌى١ف١بد اٌزٟ رَّؼ ثٕشو ِؼّك ٌضمبفخ  إٌّب٘ظ اٌّله١ٍخ ٚاٌغبِؼ١خ

 .ٍم١ُ اإلَٔب١ٔخٌِٓ األفىبه اٌّؼبهػخ ٌّجبكب ٚاٌلها١ٍخ ػٍٝ ِقزٍف اٌَّز٠ٛبد إٌّب٘ظ  رٕم١خ 

ػّبْ ؽك اٌؾظٛي ػٍٝ  زؼل٠ً لبْٔٛعبي ثلٌٚخ اٌطوف ثبٌم١بَ فٟ ألوة ا٢رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌ .31

ثبالػبفخ اٌٝ اٌغبء اٌمبْٔٛ اٌّإلذ  اٌّؼٍِٛبد ثؾ١ش رزُ وبفخ اإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثٗ ثٌَٙٛخ ٠َٚو

 ٌؼّبْ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد كْٚ ل١ٛك اٚ ػوال١ً.ٚمٌه ، اٌقبص ثؾّب٠خ اٍواه ٚصبئك اٌلٌٚخ

اٌّزؼٍك ثؾّب٠خ مبْٔٛ ا١ٌك ولبثخ ِٚزبثؼخ رطجٌٍ آ١ٌبد رؾش اٌٍغٕخ اٌلٌٚخ اٌطوف ػٍٝ ئ٠غبك .41

 .ٚفبطخ ػّبْ رشغ١ٍُٙ ٚئػطبء ا٘زّبَ فبص ٌألؽفبي اٌّؼٛل١ٓ ٌّؼبل١ٓاأليقبص ا

رإول اٌٍغٕخ ػٍٝ ػوٚهح اٌؾظو اٌزبَ ٌغ١ّغ أيىبي اٌؼمٛثبد اٌجل١ٔخ كافً األٍوح ٚفٟ ع١ّغ  .41

ب٠خ األؽفبي فٟ األِبوٓ ثّب ف١ٙب اٌّإٍَبد اٌقبطخ ٚاٌؼبِخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ هػ

ع١ّغ اٌّإٍَبد ثب٢صبه اٌٍَج١خ إٌبرغخ ػٓ اٌؼمٛثبد اٌجل١ٔخ ٚاٌؾل ِٓ أيىبي اٌزأك٠ت اٌؼ١ٕفخ ثشىً 

 ػبَ.

اٌّؼب١٠و اٌقبطخ  بواػٝ ف٠ٙ١ثبإلٍواع فٟ ئطلاه رشو٠ؼبد ػّب١ٌخ  اٌلٌٚخ اٌطوف ٛطٟ اٌٍغٕخر .42

ٚفبطخ ثّب ٠ؼّٓ اٍزمال١ٌخ إٌمبثبد بق ثؾمٛق اإلَٔبْ فٟ ٘نا اٌّغبي وّب رُ اٌزؼج١و ػٕٙب  فٟ ا١ٌّض

اٌَّزؾمبد اٌّب١ٌخ ث١ٓ وً ٚاٌَّبٚاح اٌزبِخ فٟ األعٛه ٚ ٚؽو٠زٙب فٟ ئعواء أزقبثبد ؽوح ٚٔي٠ٙخ

 ،ؾظو اٌزؾوُ اٌغَٕٟ فٟ اٌؼًّ فٟ وً ِٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌقبصٌثبإلػبفخ  ،ِٓ اٌوعً ٚاٌّوأح

  اٌغَٕٟ. ١ي ٚاٌزؾو١ُٜ ِٓ اٌزّٚفٍك آ١ٌبد االٔزظبف ٌٍّوأح فٟ ؽبالد اٌشىبٚ

رإول اٌٍغٕخ ػٍٝ ػوٚهح رلػ١ُ اإلطالؽبد اٌزٟ رّذ اٌّجبكهح ثٙب ثاكفبي رؼل٠الد ػٍٝ لبْٔٛ  .43

اٌغّؼ١بد اٌق١و٠خ ثاػبفخ رؼل٠الد أفوٜ رَزٙلف اٌمؼبء ػٍٝ اٌؼٛائك اٌزٟ رمف ؽبئال كْٚ 

 ِّبهٍخ اٌؾك فٟ رى٠ٛٓ اٌغّؼ١بد ثأوجو لله ِٓ اٌّوٚٔخ.
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