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 :همذهة

 

٘ٛ ٔظبَ ٚ  اٌزذى١ُ ٘ٛ ألذَ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً فغ إٌّبصػبد اٌزٟ ػشفٙب اإلٔغبْ        

األفشاد ٚاٌجّبػبد عٛاء وبٔذ ِذ١ٔخ أٚ رجبس٠خ ػمذ٠خ  خبص ٌٍفظً فٟ إٌّبصػبد ث١ٓ

لٛاِٗ اٌخشٚج ػٍٝ طشق اٌزمبػٟ اٌؼبد٠خ ف١ؼزّذ أعبعًب  وبٔذ أٚ غ١ش ػمذ٠خ، فبٌزذى١ُ

ِٓ ٠خزبسْٚ لؼبرُٙ ثذاًل ِٓ االػزّبد ػٍٝ اٌزٕظ١ُ  شاف إٌضاع ُ٘ أٔفغُٙػٍٝ أْ أط

ٚرزىْٛ "١٘ئخ اٌزذى١ُ" ِٓ ِذىُ ٚادذ أٚ أوثش دغجّب  د اٌزٟ ٠م١ّْٛ ثٙباٌمؼبئٟ ٌٍجال

 اٌزذى١ُ أٚ فٟ اٌٛث١مخ إٌّظّخ ٌٍؼاللخ اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب اٌزذى١ُ. فٟ ارفبق٠زفك األطشاف 

فٟ اٌّجذث ٚأٔٛاػٗ اٌزذى١ُ، ٚطج١ؼزٗ اٌمب١ٔٛٔخ  ِفَٙٛذذ٠ذ ٚػ١ٍٗ عٛف ٔزٕبٚي ر      

، ثُ فٟ اٌذٌٟٚ ٚ إجشاءارٗاٌزجبسٞ ٔزطشق فٟ اٌّجذث اٌثبٟٔ إٌٝ اٌزذى١ُ األٚي ثُ 

  اٌّجذث اٌثبٌث ٔزطشق إٌٝ ثذأ إجشاءاد اٌزذى١ُ ٚ ع١ش٘ب ٚ ػٛاسع خظِٛخ اٌزذى١ُ.
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 هفهـــىم الححــكٍن :الوبحث األول

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌزذى١ُ وبْ عبثمب ػٓ ظٙٛس اٌمؼبء ثغجت رأخش ظٙٛس اٌذٌٚخ      

اٌظذٜ اٌٛاعغ اٌزٞ ٠شٙذٖ خالي اٌغٕٛاد  ٟخ ثّخزٍف عٍطبرٙب، إال أٔٗ ٌُ ٠اللثاٌذذ٠

األخ١شح، د١ث شٙذ اٌزذى١ُ ػذح رطٛساد ٔز١جخ ص٠بدح اال٘زّبَ ثٗ وٛع١ٍخ ثذ٠ٍخ ٌزغ٠ٛخ 

ّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ دٚسا وج١شا فٟ رٕظ١ُ اٌزذى١ُ د١ث عبسػذ ٌمذ ٌؼجذ اٌ إٌّبصػبد، ٚ

ّخزٍف جٛأت ثإٌٝ رٕظ١ّٗ ِٓ خالي إثشاَ اٌّؼب٘ذاد ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رٙزُ 

اٌزذى١ُ، ٌُٚ رىزفٟ ثٙزا اٌذذ فمذ رُ ٚػغ لبْٔٛ ّٔٛرجٟ، ٚرُ إٔشبء ػذح ِشاوض 

ٌزذى١ُ ثُ ٔزطشق ٌزذذ٠ذ ٌٍزذى١ُ، ٚعٛف ٔزؼشع فٟ ٘زا اٌّمبَ إٌٝ رذذ٠ذ ِفَٙٛ ا

  ٚ أٔٛاػٗ. اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍزذى١ُ

 

 جعزٌف الححكٍن  :الوطلب األول

ال لٛا١ٔٓ اٌزذى١ُ اٌظبدسح، رؼش٠فًب ِٛدذًا ٌٕظبَ  ٌُ رؼغ لٛا١ٔٓ اٌّشافؼبد، ٚ      

اٌزذى١ُ، عٜٛ الزظبس دٚس٘ب ػٍٝ رمش٠ش ِششٚػ١خ ٚجٛد ٘زا إٌظبَ، ٚرذذ٠ذ ششٚؽ 

فٟ ٘زا ٔزطشق  ٚ، ٚأشىبي األدىبَ، ٚطشق اٌطؼٓ ف١ٙبػذ اإلجشاءاد، االرفبق ٚلٛا

      .ٌٍزذى١ُ ٌٍزؼش٠ف االططالدٟاٌّطٍت 

ٌُ رؼغ غبٌج١خ األٔظّخ اٌمب١ٔٛٔخ رؼش٠ف ٌٍزذى١ُ، ِٕٚٙب اٌّششع اٌّظشٞ       

ٚاٌجضائشٞ، ٚاوزفذ ثبإلشبسح إٌٝ ػٕبطش اٌزذى١ُ ِّب فزخ اٌجبة أِبَ اجزٙبداد اٌفمٗ، 

رغ٠ٛخ شخض أٚ أوثش ٔضاػًب ػٙذ ثٗ إ١ٌٗ ٌٍفظً  ٕبن ارجبٖ فمٟٙ ٠شٜ ثأْ اٌزذى١ُ ٘ٛٚ٘

ف١ٗ، ٚفٟ راد اٌغ١بق ٠مٛي اٌجؼغ ا٢خش أْ اٌزذى١ُ ٘ٛ ٚع١ٍخ ػٓ طش٠مٙب ٠ذ١ً 

األطشاف ثشغجزُٙ ِٕبصػبرُٙ ٌشخض ثبٌث ِذب٠ذ ٠خزبسٚٔٗ ١ٌظذس لشاسًا لبئّب ػٍٝ 

 .ىّخ اٌزذى١ُاألدٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ اٌزٟ رمذَ إٌٝ ِذ

٠ّىٓ رؼش٠ف اٌزذى١ُ ثأٔٗ ٔظبَ لؼبئٟ خبص، ٠خزبس ف١ٗ األطشاف ٚثئسادرُٙ ٚ 

لؼبرُٙ، ٠ٚخٌُٛٛٔٙ ثّمزؼٝ ارفبق ِىزٛة ِّٙخ اٌفظً فٟ إٌّبصػبد اٌزٟ ٔشأد، أٚ 
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لذ رٕشأ ث١ُٕٙ ثخظٛص ػاللبرُٙ اٌؼمذ٠خ أٚ غ١ش اٌؼمذ٠خ، ٚفمًب ٌّجبدا ٚأدىبَ اٌمبْٔٛ 

 ىُ ٍِضَ ٠فظً فٟ إٌضاع.ٚاٌؼذاٌخ ثئطذاس د

 

 للححكٍن الماًىًٍة ةطبٍعال ثاًً:الوطلب ال

اٌزذى١ُ ٠زىْٛ ِٓ ػ١ٍّز١ٓ األٌٚٝ ٟ٘ ارفبق ٠جشِٗ طشفب إٌضاع، ٚاٌثب١ٔخ ٟ٘        

١ُ خٍفذ آساء ِزجب٠ٕخ دٛي اٌذىُ اٌظبدس ػٓ ١٘ئخ اٌزذى١ُ، فٙزٖ اٌزشو١جخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍزذى

 ؟طج١ؼزٗ

ٌٍزذى١ُ طج١ؼخ رؼبلذ٠خ ٠غزّذ اٌّذىُ ف١ٗ ٚال٠زٗ ِٓ ٠خ رشٜ ثأْ ٚ دغت إٌظش٠خ اٌؼمذ 

٠ٚؼزجش رٌه طش٠مًب اعزثٕبئ١ًب ٌفغ إٌضاػبد، ٚخشٚجًب ػٓ األطً فٟ  ،إسادح اٌخظَٛ

فّشوض اٌثمً ف١ٗ ٘ٛ ارفبق األطشاف، ِٚٓ ٘زا األخ١ش ، ػشع إٌّبصػبد ػٍٝ اٌمؼبء

ٚاالرفبق وً ال ٠زجضأ، فبٌذىُ ال ٠ىْٛ إال  ٠غزّذ دىُ اٌزذى١ُ لٛرٗ اٌزٕف١ز٠خ، فٙزا اٌذىُ

 ٔز١جخ ٚأؼىبط ٌالرفبق.

ٌٚمذ أ٠ذد ِذىّخ إٌمغ اٌفشٔغ١خ ٘زا االرجبٖ فٟ دىُ ش١ٙش ٌٙب طذس فٟ       

، ٚلبٌذ ف١ٗ ثأْ "لشاساد اٌزذى١ُ اٌظبدسح ػٍٝ أعبط ِشبسطخ اٌزذى١ُ ١ٌٛ٠1937ٛ

 طفزٙب اٌزؼبلذ٠خ".رىْٛ ٚدذح ٚادذح ِغ ٘زٖ اٌّشبسطخ، ٚرٕغذت ػ١ٍٙب 

ِٚٓ ٕ٘ب ظٙشد إٌظش٠خ اٌؼمذ٠خ أٞ أْ اٌزذى١ُ ٘ٛ ٔظبَ رٚ طج١ؼخ رؼبلذ٠خ ألٔٗ      

اٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ رذم١ك ِظبٌخ ٠ٙذف إٌٝ رذم١ك ِظبٌخ خبطخ، ػىظ إٌظبَ اٌمؼبئٟ 

 .ػبِخ

 إال أٔٗ ٠ؤخز ػٍٝ ٘زٖ إٌظش٠خ أٔٙب أثشصد دٚس ِجذأ عٍطبْ اإلسادح فٟ االرفبق ػٍٝ     

 اٌزذى١ُ، ٚأٍّ٘ذ دم١مخ ٚظ١فخ اٌّذىُ اٌمؼبئ١خ.

ػٍٝ أعبط ِغزّذ ِٓ أْ أطً اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌمؼبئ١خ فزمَٛ إٌظش٠خ  أِب      

اٌّذىُ ٟ٘ فٟ رارٙب اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌمبػٟ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ ػٍّٗ ٠ىْٛ ػّاًل لؼبئ١ًب، ٠ٚزُ 

 اٌمؼبء.     ٔظش إٌضاع أِبِٗ ػٍٝ راد اٌّشادً اٌزٟ رزُ أِبَ
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ٚخالطخ ِب ر٘ت إ١ٌٗ أٔظبس ٘زٖ إٌظش٠خ، أُٔٙ ٔظشٚا إٌٟ اٌزذى١ُ ِٓ صا٠ٚخ أٔٗ      

أْ دىُ اٌّذى١ّٓ ٠ؼزجش ػّاًل لؼبئ١ًب ثبٌّؼٕٝ ، بء ٍِضَ ٌٍخظَٛ ِزٝ ارفمٛا ػ١ٍٗلؼ

اٌذل١ك ِٓ د١ث اٌشىً ٚاٌّٛػٛع، فّٓ د١ث اٌشىً فئٔٗ ٠ظذس فٟ شىً دىُ لؼبئٟ 

طذاس األدىبَ اٌمؼبئ١خ، ِٚٓ ٔبد١خ اٌّٛػٛع فبٌّذىُ غبٌجًب ِب ٠طجك ٚثٕفظ إجشاءاد إ

لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌّٛػٛػٟ ٠ٚفظً فٟ ٔضاع دم١مٟ ث١ٓ اٌخظَٛ، ٠ٍٚزضَ ثبدزشاَ دمٛق 

 اٌذفبع.

ث١ٓ اٌطج١ؼخ اٌزؼبلذ٠خ ٚاٌطج١ؼخ اٌمؼبئ١خ  اٌّخزٍطخ أٚ اٌثٕبئ١خ فمذ ٚاصٔذإٌظش٠خ  أٔب     

رجشص ٚجًٙب رؼبلذ٠ًب  الٔٙبٌٗ طج١ؼخ ِشوجخ، أٚ ِضدٚجخ،  اٌزذى١ُٚ اػزجشد أْ ٌٍزذى١ُ، 

ثغجت ارفبق اٌزذى١ُ اٌزٞ ٠ٕشئٗ، ٚرجشص ٚجًٙب لؼبئ١ًب ثغجت دىُ اٌزذى١ُ اٌزٞ ٠فظً فٟ 

 إٌضاع.

فٙٛ ٠جذأ رؼبلذ٠ًب ِٓ خالي ارفبق األطشاف ػٍٝ اٌٍجٛء إٌٝ اٌزذى١ُ دْٚ اٌزٛجٗ      

س دىُ اٌزذى١ُ، ٚأِش رٕف١زٖ ِٓ لؼبء اٌذٌٚخ ِذً اٌزٕف١ز، ٌٍمؼبء، ٠ٕٚزٟٙ لؼبئ١ًب ثظذٚ

 .ِٚٓ ثُ فئْ اٌزذى١ُ، ٠ظً رؼبلذ٠ًب إٌٝ د١ٓ طذٚس اٌذىُ ٚأِش رٕف١زٖ ف١ظجخ لؼبئ١ًب

 

 لححكٍنأًىاع ا ثالث:الوطلب ال

ِٓ د١ث إسادح اٌّذزى١ّٓ إٌٝ رذى١ُ اخز١بسٞ ٚرذى١ُ إججبسٞ،  أٔٛاػٗ ٠ّىٓ رمغ١ُ     

اٌؼمذ اٌزٞ رؼّٕٗ ٚٔطبلٗ إٌٝ رذى١ُ ٚطٕٟ ٚرذى١ُ دٌٟٚ، ِٚٓ د١ث  ِٚٓ د١ث طج١ؼخ

اٌزم١ّذ ثبإلجشاءاد اٌمؼبئ١خ إٌٝ رذى١ُ ثبٌظٍخ ٚرذى١ُ ثبٌمبْٔٛ، ِٚٓ د١ث ِذٜ دش٠خ 

اٌّذىُ ٚعٍطبرٗ إٌٝ رذى١ُ دش ٚرذى١ُ ِؤعغٟ ٚعٛف ٔزٕبٚي ٘زٖ األٔٛاع ػٍٝ إٌذٛ 

 اٌزبٌٟ:

 اإلجباريالححكٍن االخحٍاري والححكٍن : أوال

األطً فٟ اٌزذى١ُ أٔٗ اخز١بسٞ ٚأْ اٌّشجغ ٌذً إٌضاػبد ٘ٛ اٌمؼبء، ٚاٌزذى١ُ       

طش٠ك اعزثٕبئٟ ال ٠ٍجأ إ١ٌٗ إال ثئسادح األطشاف ٚاخز١بسُ٘، إال أْ ٕ٘بن دبالد رججش 

ف١ٙب ِٕشأح ٚششوبد ٚٚصاساد اٌذٌٚخ، فزشىً ثؼغ اٌذٚي ِذبوُ رذى١ُ خبطخ ٌفغ 
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، ٚدزٝ ا٢ْ، 1966اٌجٙبد، ٚ٘زا إٌظبَ ِٛجٛد فٟ ِظش ِٕز اٌؼبَ إٌضاػبد ث١ٓ ٘زٖ 

 د١ث أٔشئذ ١٘ئبد رذى١ُ إٌضا١ِخ ٌذً ٔضاػبد ا١ٌٙئبد اٌؼبِخ ٚاٌّؤعغبد.

 04/11ِٓ لبْٔٛ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بػ١خ سلُ  56أِب فٟ اٌجضائش فمذ ٔظذ اٌّبدح 

( فٟ ١TASُ اٌش٠بػٟ)رٛجت ػشع أٞ ٔضاع  فٟ اٌّجبي اٌش٠بػٟ ػٍٝ ِذىّخ اٌزذى

 .اٌجضائش 

وّب  ٠ٚجٛص فٟ اٌزذى١ُ االخز١بسٞ أْ ٠ىْٛ ارفبق اٌزذى١ُ عبثمًب ػٍٝ ل١بَ إٌضاع     

٠جٛص أْ ٠زُ ارفبق اٌزذى١ُ ثؼذ ل١بَ إٌضاع، ٌٚٛ وبٔذ لذ أل١ّذ ثشأٔٗ دػٜٛ أِبَ جٙخ 

 لؼبئ١خ.

اٌزٞ ٠ٛجت اٌمبْٔٛ ٚثٙزا ٠خزٍف اٌزذى١ُ االخز١بسٞ ػٓ اٌزذى١ُ اإلججبسٞ        

االٌزجبء إ١ٌٗ فٟ ثؼغ األدٛاي وطش٠ك ٌذً إٌضاع، ٚاٌزٞ غبٌجًب ِب رغجمٗ إجشاءاد 

ٌٍزفبٚع ٔض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ دزٝ إرا رؼزسد اٌزغ٠ٛخ اٌٛد٠خ، رٛجت طشح إٌضاع ػٍٝ 

 ١٘ئخ اٌزذى١ُ اٌزٟ ٔض اٌمبْٔٛ ػٍٝ رشى١ٍٙب.

 

   ً:والححكٍن الذول ذاخلً: الححكٍن الثاًٍا

اٌزذى١ُ اٌذاخٍٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠زؼٍك ثؼاللبد ٚط١ٕخ داخ١ٍخ فٟ ج١ّغ ػٕبطش٘ب اٌزار١خ      

ِٛػٛػًب ٚأطشافًب ٚعججًب، ٠ٚشٜ اٌجؼغ أٔٗ ٠ىفٟ أْ رىْٛ اٌؼٕبطش اٌّٛػٛػ١خ 

 اٌشئ١غ١خ اٌّىٛٔخ ٌٙزٖ اٌؼاللخ ِشرجطخ ثذٌٚخ ِؼ١ٕخ دزٝ ٠ىْٛ اٌزذى١ُ ٚط١ًٕب.

ٌّششع اٌجضائشٞ إرا وبْ ٠خض إٌضاػبد اٌّزؼٍمخ ادغت ٠ٚىْٛ اٌزذى١ُ د١ًٌٚب       

ْٛ اٌزذى١ُ د١ًٌٚب ، ٚثٙزا ٠ى1039ٚرٌه فٟ َ ثبٌّظبٌخ االلزظبد٠خ ٌذٌٚز١ٓ ػٍٝ األلً

اٌجضائشٞ إرا رؼٍك ثؼاللخ رجبس٠خ أعبعٙب اٌّؼ١بس االلزظبدٞ اٌذذ٠ث اٌزٞ ٚفمًب ٌٍمبْٔٛ 

 جش اٌذٚي.٠زؼّٓ أزمبي األِٛاي ٚاٌم١ُ االلزظبد٠خ ٚاٌخذِبد ػ

 ٌٍٚزفشلخ ث١ٓ اٌزذى١ُ اٌٛطٕٟ ٚاٌزذى١ُ اٌذٌٟٚ أ١ّ٘خ وج١شح: 
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فّٓ ٔبد١خ اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌى١ٍّٙب، ٠خؼغ اٌزذى١ُ اٌٛطٕٟ ٌمٛاػذ لب١ٔٛٔخ ِٛػٛػ١خ    

ٚإجشائ١خ داخ١ٍخ اػطٍغ ثٛػؼٙب اٌّمٕٓ اٌٛطٕٟ فٟ وً دٌٚخ، أِب اٌزذى١ُ اٌذٌٟٚ فٙٛ 

لب١ٔٛٔخ خبطخ ِٓ ٚػغ اٌّمٕٓ اٌذاخٍٟ، إال أْ ٕ٘بن  إْ وبْ ٠خؼغ فٟ رٕظ١ّٗ ٌمٛاػذ

اٌؼذ٠ذ ِٓ االرفبلبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ أثشِذ ثشأْ اٌزذى١ُ ثؼؼٙب ثٕبئٟ ٚا٢خش جّبػٟ، ِٓ 

، ٚارفبل١خ 1961رٌه االرفبل١خ األٚسث١خ دٛي اٌزذى١ُ اٌزجبسٞ اٌذٌٟٚ اٌّجشِخ ثج١ٕف 

، ٚارفبل١خ ػّبْ اٌؼشث١خ ٠ٛ١ٔ1958ٛسن دٛي االػزشاف ثأدىبَ اٌّذى١ّٓ ٚرٕف١ز٘ب

 .1987ٌٍزذى١ُ اٌزجبسٞ 

      

 : الححكٍن بالماًىى والححكٍن بالصلحثالثا

اٌزذى١ُ ثبٌمبْٔٛ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٍزضَ ف١ٗ اٌّذىُ ثزطج١ك اٌمٛاػذ اإلجشائ١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ      

ٌٍمبْٔٛ اٌزٞ ٠ذىُ إٌضاع، ٚوّب ٠زظٛس إخؼبع وً ِشادً اٌزذى١ُ ٌمبْٔٛ ٚادذ، فّٓ 

ّّىٓ أ٠ؼًب إخؼبع وً ِشدٍخ ِٓ ِشادٍٗ ٌمبْٔٛ ِخزٍف، ٚرٌه دغت إسادح اٌ

 اٌّذزى١ّٓ.

٘ٛ اٌزضاَ ١٘ئخ اٌزذى١ُ ثزطج١ك اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠زُ رذذ٠ذٖ ِٓ لجً  ْٚاألطً اٌؼبَ إر     

١٘ئخ  ٚ رىْٛاألطشاف اٌّذزى١ّٓ، أٚ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌزذى١ُ رارٙب ػٕذ عىٛد األطشاف، 

، إال إرا فٛع طشافال ٠ٍّه اٌّذىُ إجشاء اٌظٍخ ث١ٓ األٚ َ اٌمبِْٔٛم١ذح ثأدىباٌزذى١ُ 

 زٌه طشادخ.ث

أِب اٌزذى١ُ ثبٌظٍخ فٙٛ اٌزٞ ٠ؼفٟ اٌّذىُ ف١ٗ ِٓ اٌزم١ذ ثأدىبَ اٌمبْٔٛ، ٠ٚفظً فٟ      

إٌضاع ٚفمًب ٌّب ٠شاٖ ِذممًب ٌٍؼذاٌخ، ٚطٛاًل إٌٝ دىُ ٠ذفظ اٌزٛاصْ ث١ٓ ِظبٌخ 

اٌّذىُ االٌزضاَ فٟ ِّٙزٗ ثّب فٛػٗ ثٗ اٌخظَٛ ِٚب ارفمٛا اٌّذزى١ّٓ،  ٠ٚجت ػٍٝ 

ػ١ٍٗ، فئرا وبْ ارفبق اٌّذزى١ّٓ ػٍٝ رف٠ٛؼٗ ثبٌمبْٔٛ ِثاًل: فال ٠ظخ ٌٗ أْ ٠جشٞ 

 رذى١ًّب ثبٌظٍخ، ٚاٌؼىظ طذ١ذًب.
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 : الححكٍن الحز والححكٍن الوؤسسًرابعا

ٌّذزى١ّٓ إلبِزٗ ثّٕبعجخ ٔضاع اٌزذى١ُ اٌذش أٚ اٌخبص ٘ٛ رٌه اٌزذى١ُ اٌزٞ ٠زٌٛٝ ا      

ِؼ١ٓ ٌُٚٙ اٌذش٠خ فٟ اخز١بس ِٓ ٠شبءْٚ ِٓ اٌّذى١ّٓ ثأٔفغُٙ، ٌُٚٙ رذذ٠ذ اٌمٛاػذ 

اإلجشائ١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ اٌزٟ رذىُ إٌضاع، فُٙ ٠زٌْٛٛ إثشاَ ارفبق اٌزذى١ُ لجً ٔشٛء 

 .إٌضاع أٚ ثؼذٖ، ٠ٚخزبسْٚ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذى١ُ، ٠ٚذذدْٚ ِىبٔٗ ٚصِبٔٗ ٌٚغزٗ

        
أِب اٌزذى١ُ إٌظبِٟ أٚ اٌّؤعغٟ فٙٛ اٌزٞ رزٛالٖ ١٘ئبد أٚ ِؤعغبد أٚ ِشاوض 

ٚط١ٕخ أٚ د١ٌٚخ دائّخ ِخزظخ ثبٌزذى١ُ اعزٕبدا إٌٝ لٛاػذ ٚإجشاءاد ِؼ١ٕخ رذذد٘ب 

االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ أٚ اٌمشاساد إٌّشئخ ٌٙزٖ ا١ٌٙئبد، ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزذى١ُ ٘ٛ األوثش 

اٌزذى١ُ فٟ ِٕبصػبد اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ، ٚعبئش ػ١ٍّبد اٌزجبسح ٌّب ثٗ ِٓ  ش١ٛػب فٟ ِجبي

٠جؼث اٌثمخ ، ألٔٗ ٕبشئخ ػٓ ػ١ٍّبد اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخِضا٠ب رغزمطت غبٌت إٌّبصػبد اٌ

ٚاالدزشاَ ٚا١ٌٙجخ فٟ ٔفٛط اٌّذزى١ّٓ ٌّب ٠جذٚٔٗ فٟ اٌزذى١ُ اٌّؤعغٟ ِٓ رٛفش 

داخ١ٍخ ِغزمشح رٕظُ ِخزٍف جٛأت ِٚشادً ٌٛائخ ٚٔظُ  ِٚشاوض اٌزذى١ُ اٌّخزٍفخ 

ػ١ٍّخ اٌزذى١ُ، ٚل١بَ أجٙضح إداس٠خ رزٌٛٝ رذؼ١ش وً ِشادً ٚإجشاءاد ػ١ٍّخ اٌزذى١ُ 

 فٟ ٘زٖ اٌّشاوض.

ِٚب ٠ؼ١ت اٌزذى١ُ اٌّؤعغٟ ِمبسٔخ ثبٌزذى١ُ اٌذش ٘ٛ أٔٗ غبٌجب ِب رىْٛ رىٍفزٗ ػب١ٌخ       

ٛاػذ ٚاإلجشاءاد اٌّذذدح فٟ ٔظبَ اٌّشوض وزٌه رطج١ك اٌم ِمبسٔخ ثبٌزذى١ُ اٌذش، ٚ

 .ٔفغٗ دْٚ اخز١بس اٌمبْٔٛ األلشة ٌألطشاف ِثال أٚ ٌّٛػٛع إٌضاع
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