
ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

يذيفنتلاسيئرئاريرقتوةرادلاسلجمريرقت
ةدحوملاةيلاملاتانايبلاو

٣ ١ربمسبد١ ٠١٧



ع.م.شنيمتلةينطولايبطوبأةكرش

ةرادلاسليمءامتمعآ

.ةرادلاسلجمسينل

:ةرادلاسلجمسينربنان

:ءاضعلا

:ىذيفنتلاسينرلا

:ناوفلا

:نييجرافلاتاباسحلايققدم

نايهنلآفيسنبدمحم/خيشلا

نايهنلأنونحطنببايذ/خيشا

يرهاظلادشارناطلس/ةداعس
ةبيتعافلخهثادبع/ديسلا
تتايلرمع/ديسلا
ىلماهلاناطلسلامج/ديسلا
كرابملادمحنمحرلادبع/ديسلا
يريهملادمحمعازه/ديسلا
ةدومحنبمناغةدومح/ديسلا

٨٣٩:ب.ص
ىبطوب)
ةدحتملاةيبرعلاتاراملا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

هرادلاىملجمربرقم

٣ ٢•v١ربمسبد١



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوباةكرش

ةرادلاسنجمريرقت
٢٠اvربمسيد٣١ىفةيهتنملاةنسلل

نعةثقدملاهدحوملاةيلاملاذنانايبلابآبوحصماةرادلاسلجمءاضعلنسبرلاوسماخلاىونسلارمرقتلامدتأنأينرس،ةرادلاسلجمنعةباين
٣يفأيهثنمناأيلاملاةنسلا .٢·١١´ربمسيد١

رياخةكرشلااهتققحيتلاةبباجيلاجداتنلاسكعو.٢٠ا٧ماعلاللخةبوتةيحبرباتتكإجئاتنقيقحتتلصاودقةكرشلانأةرادلاسلجمرسي
.ةكرشلاةيجيتازنساذيفنتحاجنمرصنملاماعلا

قوقحيفومنلاقيقحتونيمتلارياعملضفأنيبظنبنومزتلمةيذيفنتلاةرادلإوةرادلاسلجمناف،نيمأتلاقاوسأاههجإوتيتلاتايدحتلانممغرلابو
تامدخلاميدقنوراكتبلاىلعةردقلا~لخنميميلتلاقوسلايفةدئارلاناكرشلانمةدحاوةبرشلاللنتنأكنائمضانتابوبوأنمنإ.نيمهاسمئا
.ةزيمتملا

ةيدقئلاةلويسلا
٣يفامكميردرابلم).«عمةبراقم،٢<١٧زبمسيم٣١يفامكمهردنويلم0:٧,£ةبرشللأيدقنلاةدصرلاتغلب جتندتو.i٢٠١ربمسيد١
.صوصخلااذهىفةكرشلاةسأيسعمىشامتيامبةيرامثتسإلوصأيفعيزوتلاةداعإنمكلذ

ثارامثثسلا

يفامكوهردرايلم٣.٣٩ىلإلصتل%٠ان.•ةبسنبةمراقعلاتارامثتنملاوأيفرصملاتاباسحلاوةيدقنلأجئادولاكلذيفامبةكرشلاتارامنثساتمفترإ
.٢·ا٦ربمسيد٣!يفامكمهردرايلمi,١٤لباقم،٢٠ا٧ربمسيد٣ا

لوصلايلاصحإ
ربمسيد٣١يفامكمهردرايلم٦م٤٩زلباقم،٢<)٧ربمسيد٣ايفامكمهردرايلم٦,٠Yىلإلصتل%٣.٢ةبسنبةبرشلالوصأيلامجإعفترا

م,1

لنئلاثاصصخملاىلامحإ
٢(yربمسيد٣!يفامكمبرمرايلم٣.٨٨ىلإلصتل,/0,0ةبسنبةينفلاتاصصخملاىلامجإحمبرا lلباقمء٠ A,'!"٣١يفامكمحرمرايلم
٢ربمسيد ٠١٦.

نيمهاسملاؤوثلح
l}\كباقم،٢٠١٧ربمسيل٣١يفامكمهردرايلم١.٩٨ىلإلصتل%١١.٩ةبنبنيمحاسملاقوقحيلامجاعفترا ,V٣١ىفامكميردرايلم

.٢<إ٦ماعربمسيم

حرلايئلاممودحاولامهسللصئحملاوىساسلادئاعلا
لباقم٢·١٧ماعلمهردنويلم٣.٢٢١ردتوحبريفاصقيقحتلةجيتنسف٤٠ىلإكصبل%١اةبسنبدحاولامهسللضفخمناويساسلأدئاعلإعفنرا

.يضاملاماعلانمةرتنلاسفنلمبردنويلم٢·0,•ردتوحبريفاصقيقحتنةجيتندحاولامهسللسف٣٦

ءةدحتملاةببىاناراملاألودسيثرنابهنكآديازنبهفبلخخينلاومسلابحاصلاننانتمإوانريدقثصلاخنعبرعآنأدواينإفماقملااذهىفو
دمحمخيشاومسلابحاصو،ةناهاعر،يبممكاحءارزوناسلجمزسيبرةلودلارسيثربئانموتكملآدشارنبدمحمخينلاوسلابحاصو،هثاهلخفح

.مئادلامهمامتهاوزلصاوتملامهمعدىلعةحلسملاتاوقللىلعلادئاقلابئانيبطوبأوعيلونايهنJiديازنب

نايهنلآفيسنبدمحمخيشلا
ةرادلاسلجمسيئر



ح.م.شنيمتلل~ولايبظوبأ~رش

يذبفتلاسبئرلاربرفن
٣ ٢ربمسبد١ ٠١٧



ع.م.شنيمأتئئةينهولايبظوبأةكرش

ىذيفنتلاسيبرلاريرقت
١,٢ربمسيد٣اىفةيهتنملاةيلاملاهنسلل ٠

v٢ربمسيد٣اىفةيهتنملاةنسللةكرشللةيلاملاجئاتنلامكلمدتأن)ىنرسي ٠١

داستأيفأومنةكرشلاتقفحدقفةظفحتمباتنكإةيجيتارتسإقيبطتنممغرلاىلعو.٢٠اvماعلاىفةيوقجئاتنتقفحدتةكرشلانأيندعسيامك
دعبلاىدملاىلعيليفشتلاويلاملااهثادآةكرشلاتززعثيح،ماعلاللخنيمأتلا

ةيسينرلاةيلاملاتاسثنملا

~اطاسللايلاصحإ
v٢ماعلةكرشللةبتكملاطاسقلايلامجإىمن .اعنمةرتفلاسفنلمهردرايلم٢•٣٠١لباقث،مهردرايلم٣,٢"٤ىلإلصتل٥~>١ا,Iةبسنب٠١

م1•

اهسطثحملا_اسللا
٣يفةيهتنملاةرتفلانع%٤٧ةكرشلاىدلامبظفتحملاطاستلالدعميلامجإغلب ٢ربمسيد١ ،امنماهسقمةرتفلل%٤)عمةنراقم٠١٧
م,,.

اماثثكلاثادا~إىلاص
٣,<غلبم٢٠١٧ماعنعباتتكلاحبريفاصغلب يضاملاماعلانماهسقمةرتفللمهردنويلم٤٢ï,\"لباقممهردنويلم٠٤

~ومعلاو~رادلاثاثلورصملا
٢ماعلمهردنويلم٠,١٩١ةيمومعلاوةيرادلاتافورصملاتفلب يضاملاماعلانمةرتغلارمفنلمهردنويلم٩,٢٣٩لباقم،٠١١١

لشثلاحامرلايلاص
٠٢ا٦واعلمهردنويلم٩,٠٨١لباقممهردنويلما٤,١٨غلبتل٥~ر٧,٨ةبسنب١٧٠٢ماعلباتكلاتاداربايفاصعفترإ

رامثثسلاثادا~إيلاص
١١٢ماعلمهردنويلم٢,٤١١غلبتل%ا٢ةبسنبىرخلاتاداريلاورامثتسلاتاداريإيفاصعفترإ ٢٠ا٢ماعلمهردنويلما٤,٠٢لباقم٠

حمرلارلاه
يضاملاماعلل٠,٢٠٩لباقم~ردنويلم٢)v,rغلبتل%ااةبسنب٢٠ا٧ماعلةكشلاحبريفاصعنترا

ءاثثوركش
لصاوتملامهمعدىلعانيمهاسموةكرشلاةرادإسلجمءاضعلو،مهتقثىلعلامعلاءاكرشوانئلمعنانتملاوركشلاليزجبمدقتأنأدوأو
ةبوؤدلامهدوهجىلعةكرشلاىفلمعلاقيرفىلإو

سيردإدمحأ
ىذيفنتلاسينرلا



ح.م.شنيمأتلل~ولاىبظوبأةكش

ةدحوملاةيلاملاتانايبنا

٣ ١,vربمسيد١ ٠



غنوبوذمسنرإ
١٧٦دبربفودنص

أملاعرللن
لمعلللخلأ

٢لبطلا rررذنمنبم•٧

يبظوبأشنروك
هدحتملاأببرهأتاراملا.يبظوبأ

ىمهاسمةداسلاىلإنيلقتسملاتاباسحلاىققدمريرقت
ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدت~ريرتت

ي.رلا
(ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرشلةدحوملاةيلاملاتانايبلاانقتددقل

(ةعباتلااهتكشو)́́ةكشلا́´
نايبنمضتتيتلاو،/́́ةعومجملا́´

تاقفدتلاونيمهاممملاقوقحيفتاريفتلاولماشلالخدلاولخدللةدحوملاتانايبلاو،٢٠١١ربمسيد٣١يفامكدحوملايلاملازكرملا
ةماهلاةيبساحملاتاسايساصخلمكلذلمثيوةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيلاو،خيراتلاكلذيفةيهتنملاةنسللةيدقنلا
.ىرخلاتاحاضيلاو

٣١يفامكةعومجملليلاملازكرملانع،ةيداملايحاونلاةفاكنم،ةلداعةروصبرعتةقفرملاةدحوملاةيلاملاتانايبلانا،انيأريف
.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأتفوخيراتلاكلذيفةيهتنملاةنسللةيدقنلااهتاقفدتوىلاملااهئادأنعو،٧1٢٠ربمسيد

ي~لاءادباساس~
نعتاباسحلايققدمةيلوؤسمةرقفيفاهحيضوتمتريياعملاهذهبجومبانتايلوؤسمنإ.ةيلودلاقيتدتلاريياعملأقفوانقيتدتبانمتدقل
ةرماصلانيينوناقلانيبماحمللينهملاكولسادعاوفنآقفوةعومجملانعنولقتسمنحن.ريرقتلااذهنمةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدت

ةلودىفةيلاملاتانايبللانقيتدتبةلصلاتاذينهملاكولسلاتابطتمبناجىلإنيبماحملئينهملاكولسلاريياعمليلودلاىملجملانع
يلودلاىملجملانعةرداصلاينهملاكولسلاتابلطتموتابلطتملاهولأقفوةينهملااتنايلوؤسمبانمزتلادتو،ةدحتملاةيبرعلاتاراملا
تانايبلالوحانيأرءادبلساسلاانلرفوتلةبسانموةيفاكاهلعانلصحيتلاقيقدتلاةلدأنإانداقتعابو.نيبساحمللينهملاكولساريياعمل
.ةكرشللةيلاملا

ةماهلاقيفذتلاروم~
دتو.ةيلاحلاةرتفللةدحوملاةيلاملاتانايبللانقيتدتيفةيمهأربكأاهلناك،ينهملاانيأريف،يتلاروم~اكلتيهةماهلاقيقدتلارومأنإ
هذهلوحلصفنمأيأريدبنلو،اهلوحانيأرنيوكتدنعوماعلكشبةدحوملاةيلاملاتانايبللانقيتدتقايسىفروملاكلتعملماعتلامت
يفحضومانقيتدتلامعآكخنمرم.اكلذعملماعتلاةيفيكلانفصونإف،هاندأةحضوملاروم~انمرمأكصوصخبو.روملا
.قايسااذه

امكلذيفامب،انريرقتنمةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدتنعتاباسحلايقتدمةيلوؤسمةرقفيفةحضوملاانتايلوؤسمذيفنتبانمتدقل
يفةيداملاءاطخ~ارطاخملانمييقتىلإةباجتممثللةممصملاتاءارجلاذيفنتانقيتدتنمضتدقف،هيلعءانبو.روملاهذبقلسي

تانايبلا
أساسآ،هاندأةحضوملاروملاعملماعتلةذفنملاتاءارجلاكلذيفامب،اهبانمتيتلاقيتدتلاتاءارجإجئاتنانلرفوتو.ةدحوملاةيلاملا

.ةقفرملاةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدتلوحانيأرءادبل

لدمدحلاذبملاحلازنوبوسمنرإأمسزمفصع



يمهاسمةداسلاىلإنيلقتسملاتاباسحلايققدمريرقت
)ةمتت(ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

)ةمتت(ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدتلوحريرقت

/ةمثزلةماهلاقيثدثلارمومأ
ةيلاملاتانايبلالوح٩مقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(نيمأتلادوقعتاصصخمباستحايفةمدختسملاماكحلاوتاريدقتلا)أ(

)ةدحوملا

.ةدكؤملاريغةيلبقتسملاجئاتنلالوحةيسيئرلاتاريدقتلاوماكحلا،يلياملمثتيتلاو،نيمأتلادوقعتاصصخمسايتلمتشي

؟لا٩اال٩(اهنعغلبلامتيمليتلاةدبكتملاتابلاطملا-
>/٥~٩لنيمأتلاطاستأزجعيطايتحا-
وه؟را1٩٩اةيهتنملاريغرطاخملايطايتحا-
&ALAE(ةصصخمريفلاةلدملاةراسخلافيراصموةلدصاةراسخلافيراصمصصخم- Ul AE(.

مستتحتةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاصفلايفقثوموهامكةعومجملانيمأتدوقعتاصصخمباستحامتي
تاريدقتلامادختسا́´

ماكحلاو
´́.

كارشإبانمتدقل.ةيلاملاريراقتلاخيراتيفامكنيمأتلادوقعتاصصخملةلقتسملاةيراوتكلاةعجارملاجئاتنرابتعلايفذخلابموقن
رجإذيفنتيفانتدعاسملانبنيصاخلانييراوتكلانييئاصخلا

ىلع،ىرخلاروملانيبنملمتشايذلاو،ةلاسملاهذهيفقيتدتلاتاءا
كلذكانمتامك.يراوتكلامييقتلايفاهمادختسامتيتلاماكحأوتاريدقتوتايطعمكةمدختمملاتانايبلاوةيجهنملاةمبارم

ةيللتتسامييقتب
تضرفدتوأمهتيعوضومىلعترثأدتلئاسمةيأكانهتناكاذإامديدحتلنيعتلاطورشةءارقويراوتكلاريبخلاةربخوتكهؤمو
.مهلمعقاطنىلعأدويق

.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأقفوةدحوملاةيلاملاتانايبلايفتابونطملاهذهبةقلعتملاتاحاصفلاةق٠مييقتبانمتامك

)ةدحوملاةيلاملاتاناسلالوح٩مترحاضيلاىلإعوجرلاىجري(ةمثاقلاتابلاطملالباقممازتللاريدقتلب(

نيوكتةيلمعيفةلصأتملاكوكشلانوكتنألمتحملانم.تاضارتفلاوتاريدقتلانمأريبكأردتتابلاطملاصصخممييقتنمضتي
قايسنمضأنتتدتيتلايواعدلاو،ةعومجمللاهرثاممخنعغلبلانعةلزانتملاوآاهيلعنمؤملاتاكرشاريخأتوتايطايتملا
نعى~وجلكشبةعوفدملاةيثاهنلاةميقلاتوافتىلإ،ةعقوتملاريغةيبلسلاتاريوطتلاثودحةيلامتحابناجىلإ،ةيدايتعلالامعلا
.ةيلاملاريراقتلاخيراتيفردقملاغلبملا

ةعجارمكلذلمشيو،ةعومجملاتايطايتحانيوكتةيلمعىلعةيساسلاطباوضللةليفشتلاةءافكلاوميمصتلاصحفومييقتومهفبانمتدقل
،ةنيعاساسأىلعرابتعلايفذخلابانمتامك.قفدتلااذهريدقتةيتوثوموةيداصتتلادراوملاقفدتةيلامتحاوت~ادامتعاو
يفانتدعامسليجراخلاويلخادلانوناقلايراشتسلاوىرخلافارطهلنييجراخلاةراسخلايلدموةيلخادلاتابلاطملاةرئادةعجارم
كوكشلانمريثكللةيئاضقلايواعدلالمشتيتلاكلتديدحتلابو،لناسملاضعبعضخت.ةعومجملالبتنمةجردملاتاطايتحلاوييقت
.ةيلاملاريراقتلاخيراتيفردقملاغلبملانعأيرهوجةيداصتتلادراوملاقفدتوقلغلاتيتوتجئاتنكتختدتو



يمهاسمةداسلاىلإنيلقتسملاتاباسحلايققدمريرقت
رةمتتلع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

)همنن(هدحوملاهبلاملالانايلانبفدنلوحربرفن

/ةمتنزلةماهلاقيفذتلاروم.
)ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوح١٢مقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(تاكلتمميفتارامثتسلامييقت)ج(

نيميقملبتنمتاكلتمملامييقتتايلمعءارجإمت.ةيرهوجتاريدقتوماكحأوديقعتلانمةجردتاكلتمميفتارامثتسلامييقتلمثي
(نييحراخ

تاداربإوةيلاحلاريجأتلاتايتافتالثمراقعلابةصاخلاتاموعملارابتعلايفنيميقملاذخأي،راقعمييقتدنع.)~نيميقملا́ا
ةنراقمللةلباقلاةيتوسلاتثلماعملاوةدئاسلاقوسلادئاوعبزثتتيتلا،ةردقملاقوسلاتلدمودئاوعلاىلعتاضارتفلاقيبطتوراجيلا
.مييقتلاىلإلصوتلل

تاكلتمملامييقتلةعوضوملاريياعمللةنوتناكراقعلكلمييقتلاةيجهنمنأىلإلصوتلابانمقوتاكلتممللمييقتلاريراقتةءارقبانمقدقل
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلادادعإضارغلةيرتفدلاةميقلاديحتدنعمادختسثللةبسانمو

ىلعتزثأدتلئاسمةيأكانهتناكاذإامديدحتلمهنييعتطورشةءارقبانمتونيميقملاةربخوتلهؤموةيلثلقتمامييقتبانمتدقل
.مهنمعقاطنىلعأدويقتضرفدتوأمهتيعوضوم

رابتعلايفذخلاوةرادلاعمتاشتانمةعجارملاتنمضت.تاكنتممئامييقتةعجارميفانبنيصاخلامييقتلايصاصتخاكاشإبانمتدقل
ريغكلذفلخبنوكتوأعقوتلاقاطنلاجراختاضارتفلانوكتامدنع.انتاعقوتلباقمميقملامييقتيفةمدختمملاماكحلاوتاريدقتلا
.ةرادلالبقنمةمدقملاتاحيضوتلامعدليفاضإقيتدتليئدىلعلوصحلابانمق،ةيدايتعا

حاضيلاىلإعوجرلاىجري(نيمأتلاةداعإتاكرشونيمتلاتاكرشونيمأتلاقئانويلماحنمةنيدملانيمأتلاممذدادرتساةيناكمإ)د(
)ةدحومئاةيلامئاتانايبلالوح٨مت~

نيمأتلاتاكرشونيمآتلاقئائنويلماحنمدادرتملامدعةيلباقرطاخمىلإةيدايتعلااهلامعأقاطننمضةضرمةعومجملانإ
ةيسيئرلارطاخملانإ.لباقملافرطللةيداصتتلافورظلاروهدتلةجيتنوأةيئاضقلاىواعدلا/تاعزانمللةجيتننيمأتلاةداعإتاكرشو
ريغةرادلالبقنمبستحملاصصخملانإ.مهردفأ٣٩٩.٨٩٩ةغلابلاةنيدملانيمأتلاممذدادرتساةيلباقرطاخميهةلصلاتاذ
.شتلاةلاحىفةلمتحملارئامخلاورثمتلاةيناكمإبةقلمتملاتاضارتفلابرثأتيوىعوضوم

صصخملامييقتل)ترفوتامثيح(ةلباقملافارطثللةينامتئلاتامييقتلاوةبوطشملاةيعفلاغلابمنلهقباساتاهجوتلاةعجارمبانمتدقل
.ةنساةياهنيفهبظفتحملا

رابتعلايفلئاسملاهذهذخأمتاذإاممييقتلوتاعازنةيأديدحتل،بممانموهامثيح،تلسارملاةعجارموةرادلاتثقانمبانمتامك
.~يفكوكشملانويدلاصصخمنمض



يمهاسمةداسلاىلإنيلقتسملاتاباسحلايققدمريرقت
)ةمتت(ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

لةمتت(ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلوحريرقت

/ةمتنزلةماملاقيفذتلاروم~
)ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحاامقرحاضيلاىلإعوجرلاىجري(ةجردملاريغتارامثتسلامييقت)ه(

هذهفينصتمت.ةطوحلملاتثلخدملارفوتصقنلةجيتنةيرهوجلاتاريقتئاوماكحلانمةجرمةجردملاريغتارامثتملامييقتلمشي
لخدلا~اخنمةلداعلاةميتلا/رئاسخلاواحابرلا~اخنمةلداعلاةميقلاب)٧حاضبإ(مهردفلأ٩٢٢.٤٢1ةغلابلاتارامثتسلا
.نييجراخئاقيدانصلاءاردملبتنماهديدحتمتامكةميقلاىلعدمعتورخلالماشلا

يتلا،تارامثتسللةبسنلاب.ةيلاملاريراقتلاخيراتيفلصلاةميتيفاصلوحنييجراخلاقيدانصلاءاردمنمرارتإىلعانلصحدقل
.ةرادلالبتنماهديدحتمتىتلاةلداعلاةميقلامييقتلةنيدبتاءارجإذيفنتبانمت،أرفوتمرارقلانكيمل

ىرف_اتامولعملا
ةيلاملاتانايبلافثلخب٠يذيفنتلاىميئرلانايبوةرادلارملجمريرقتويونسلاريرقتلايفةدراولاتاموعملاىرخلاتاموعملانمضتت
ىرخلاماس~اىلعلصحننأعقوتنو،انقيتدتريرقتخيراتلبتةرادلاىملجمريرقتىلعانئصحدقل.تاباسحلايققمريرقتوةدحوملا
.ىرخلاتاموعملانعةيلوؤسملاةرادلالمحتت.ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحانريرقتخيراتدبىونساريرقتلانم

.اهلوحقيتدتجاتنتساىأيدبننلوىرخلاتامولعملالمشيلةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحانيأرنإ

مييقتةءارقلاكلت~اخنمو،هلعأةروكذملاىرخلاتاموعملاةءارتيفاتنيلوؤسملثمتت،ةدحوملاةيلاملاتانايبللانقيتدتبقلتياميفو
وأقيتدتلاكفاهلعانلصحىتلاةفرملاوأةدحوملاةيلاملاتانايبلاعميرهوجلكشبضراعتتىرخلاتاملعملاتناكاذإامم
تامولعملاكلتيفةيدامءاطخأدوجوبجاتنتساىلإانلصوتهنألاحيفو.ةيرهوجءائخأنمضتتىرخلاتاملعملاتناكاذإاميف
.ددصلااذهيفهنعغلبنامانيدلىميلو.كلذنعغلبلاانمبلطتيهنإف،ىرخلا

ةدحوملاةيلاملاتانايبلانعةمبوحلاىلووسموةزمادلاةيلوؤسم
ماكحلآقفووةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأقفوةدحوملاةيلاملاتانايبلاهذهللداعلارنمرعاودادعلانعةلوؤسمةرادلانإ
ةلودلىداحتلانوناقلاو،٢٠١٩ةنسلل٢(مقرةدحتملاةيبرعاتاراملاةلودلىداحتلانوناقلاوةكرنثلليساسلاماظنلانمةينملا
نمةيلاخةدحومةيلامتانايبدادعلآيرورضةرادلاهربتعتيتلاةيلخادلاةباقرلاماظننعو،٠٧٢٠ةنسل)٦(مقرةيبرعاتاراملا
ةعومجملاةردتمييقتةيلوؤسمةرادلالمحتت،ةدحوملاةيلاملاتانايبلادادعإدنع.أطخوألايتحلةجيتنكلذناكءاوس،ةيداملاءاطخلا

أدبممادختساوةيرارمتسلاأدبمبةقلعلاتاذروملانع،بسانموهامك،حاصفلانعو،ةيرارمتسلاأدبملأقفورارمتسلاىلع
مايقلاءاوسرخآيعقاوليدبي)دوجومدعوأاهلامعآفاقبإوأةعومجملاةيفصتةرادلاةينتناكاذإلإ،يبساحمسسآكةيرارمتسلا
.كلذب

.ةعومجمللةيلاملاريراقتلادادعإةيلمعىلعفارشلاةيلوؤسمةموكحلاولوؤسملمحتي



أصلاعولن
لمعلللضلا

يمهاسمة(اسلاىلإنيلتتسملاتاباسحلايتلدمريرمت
ملمتت(ح.م.شنيمأتلللينطولايبظوبألكرش

)ةمتت(ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلوحريتت

ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيفذتنعتاباسحلايقفدمةيلءؤسم
وألايتحلةجيتنكلذناكءاوس،ةيداملاءاطخلانمةيلاخ،ك،ةدحوملاةيلاملاتانايبلانأبلتعمديكأتىلعلوصحلاوهانفدهنإ

يلاعىوتسمنعةرابعوهلوقعملاديكأتلانإ.ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحانيأرنمضتييذلاتاباسحلايقتدمريرقترادصإو،~
.اهدوجودنعةيداملاءاطخلاأمئادفشتكيفوسةيلودلاقيتدتلاريياعملأقفوهؤارجإمتىذلاقيتدتلانأبأنامضىميلهنكل،ديكأتلانم
تارارقلاىلع،ةعمتجموأةدرفنم،رثؤتنألوقعملكسبعقوتملانمناكاذإةيدامربتسو،طخوألايتحلةجيتنءاطخلاآشنتدت
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلاةللتىلعءانباهذاختامتيتلاونيمدختممللةيداصتتلا

ةيلمعلثلخينهملاكشاىلعةظفاحملاوينهملاداهتجلاةسراممبموقن،ةيلودلاقيتدتلاريياعملأقفومتييذلاقيقدتلاةيلمعنمءزجك
.يليامبموقنامك.قيتدتلا

تاءارجإذيفنتوميمصتو،أطخوألايتحلةجيتنكلذناكءاوس،ةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةيداملاءاطخلارطاخممييقتوديدحت•
نإ.ةيلاملاتانايبلالوحانيأرءادبلساسأانلرفوتلةمئثلموةيفاكقيتدتةلدأىلعلوصحلاو،رطاخملاكلتلةبسانملاقيقدتلا
نمضتيدتلايتحلانلأرظن،ءاطخلانعةجتانلارطاخملانمىلعآلايتحلانعجتانلايدامئاأطخلافامثتكامدعرطاخم
.ةيلخادلاةباقرلازواجتوأفيرحتلاوأدعتملافذحلاوأريوزتلاوأؤطاوتلا

،فورظللةبسانمقيتدتتاءارجإميمصتلةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيتدتبىعملاةيلخادلاةباقرلاماظنلوحمهفىلعلوصحلا•
.ةعومجمللةيلخادلاةباقرلامظنةيلاعفلوحيأرءادبإفدبسيلو

.ةرادلااهبتماقيتلاةقثلعلاتاذتاحاصفلاوةيبساحملاتاريدقتلاةيلوقعمىدموةعبتملاةيبساحملاتاسايسلاةمءلمىدممييقت•

لوصحلامتيتلاقيتدتلاةلدأىلعءانب،مييقتويبساحملاةيرارمتسلاأدبملةرادلامادختماةمءلمىدملوحجاتنتماىلإلصوتلا•
ىلعةعومجملاةردتلوحةيرهوجكوكشبيقلتدتفورطوأثادحأبقعتتدكآتلامدعنمةيرهوجةلاحكانهناكاذإام،اهيلع
يققدمريرقتيفهابتنلاتفلننأانيلعنيتيهنإف،دكأتلاممنمةيرهوجةلاحكانهنأجاتنتساىلإانلصوتاذإ.رارمتملا
دمعت.ةيفاكريغتاحاصفلاهذهتناكاذإانيأرليدعوأةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةلصلاتاذتاحاصفلاىلإتاباممحلا
فورظلاوأثادحلانألإ.انبصاخلاتاباسحلايقتدمريرقترادصإخيراتىتحاهيلعانلصحيتلاقيتدتلاةلدأىلعانتاجاتنتسا
.ةيرارمتملاأدبملآقفورارمتسلانعةعومجملافوتىفببتتدتةيلبقتمملا

تثلماعملالثمتةدحوملاةيلاملاتانايبلاتناكاذإامو،تاحاصفلاكلذيفامب،ةدحوملاةيلاملاتانايبلاىوتحموماعلاضرلامييقت•
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلللداعلاضرلاققحيلكشبثادحلاو

ءادبإضرغبةعومجملالخادةيراجتلاةطشنلاوأتآشنمللةيلاملاتاموطملاصوصخبةمئثلموةيفاكقيتدتهئدأىلعلوصحلا-
ةيلوؤسملالمحتنو.ةعومجمللقيقدتلاةيلمعزاجنإوىلعفارشلاوهيجوتنعنولوؤسماننإ.ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحيأر
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحانيأرنع

نمضتتيتلاو،ةماهلاقيتدتلاتاظحلموهتيتوتوقيقتلاقاطن،ىرخأرومأنيبنم،صوصخبةمكوحلايلوؤسمعملصاوتلابموقن
.قيتدتلاةيلمعللخاهددحنيتلاةيلخادلاةباقرلاماظنيفةيرهوجلافعضلاطاقن

روملاوتاقلعلاةفاكبمهغلبإمتيو،ةيلثلقتسلابةقطتملاينهملاكولسلاتابولطمبانمازلاديفيامبةمكوحلايلوؤسمديوزتبموقنامك
.تدجوناةيللقتسلاىلعظفاحتنااهنشنميتلاطباوضلاو٠انتيللقتساىلعلوقمملكمثبرئؤتدتاهنارهظتيتلاىرخلا



أملاعولن
لمعلللضلا

يمهاسمةداسلاىلإنيلقتسملاتاباسحلاىققدمريرقت
)ةمتت(ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

)ةمتت(ة_وملاةيلاملاتانايبلاقيتدتلوحريرقت

/ةمتنزلةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيفذتنعتاباسحلايقتدمةيلوؤسم
تانايبلاقيتدتيفةيمهأرثكأتناكاهنأىرنىتلاروملاديدحتبموقن،ةمكوحلايلوؤسمعماهبلصاوتلامتييتلاروملاكلتنمو
تناكاذإلإ،تاباممحلايقتدمريرقتيفروم~اكلتفصوبموقنو.ةماهلاقيتدتلارومألنمتيتلاو،ةيلاحلاةرتفللةدحوملاةيلاملا
يفرملااذهنعحاصفلامدعبجيهنأىرن،أدجةردانتلاحيف،وأةماعللرملااذهنعحاصفلاعنمتتاميطتلاوأنيناوقلا
.هنعةجتانلاةماعلاةعفنملاقوفتدتحاصفلانعةعقوتملاةيبلسلابتاوعلانلانريرقت

ىرخلاةيمظنتلاوةينوناقلاتابلطتملالوحريرقت

:يليامىلإريشنامك
؟انقيقدتضارغلةيرورضاهاني)ريتلاتاحاضيلاوتاموعملاعيمجىلعانلصحدقل)ا
٢>ا٥ةنمل)٢(متريداحتلانوناقلانمةيعملاماكحثللأقفو،ةيرهوجلايحاونلاةفاكنم،ةدحوملاةيلاملاتانايبلادادعإمتدقل)٢

؟ةكشلليساسلاماظنلاو،v٢٠٠ةنسل)٦(وقرةيبرعناتاراملاةلودلىداحتلانوناقلاوةدحتملاةيبرلاتاراملاةلوديف
؟ةمظتنمةيبساحمتثلجسةعومجملاظفتحت)٣
؟ةعومجمللةيبساحملارتافدلاوتلجسلاعميذيفنتلاسيئرلانايبوةرادلارملجمريرقتيفةدراولاةدحوملاةيلاملاتاموعملاقفتت)٤
تايرتشملالمشتو،ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوح,,مقرحاضيلانمضةيلاملاقارولاومهسلاىفتارافثتسلاجارمإمت)٥

؟٢٠ا٧ربسيد٣١يفةيهتنملاةنساللخةعومجملااهبتماقيتلاتارامثتسلاو
يتلاطورشلاولثلعلاتاذفارطلاعمتلماعملابةقعتمناتاحاصفلاةدحوملاةيلاملاتانايبلالوح٢٤مقرحاضيلانيبي)٦

؟اهيلعتدمتعا
ةيلاملاةنسلالكخ،تفلاخدتةكرشلانأبداقتعلابجوتسيامانهابتنايعرتسمل،انلاهريفوتمتيتلاتاموعملاىلإأدانتما)٧

ةيبرعلاتاراملاةلوديف)٠ا٥ةنسل)٢(مقرىداحتلانوناقلانمةيعملاماكحلانميأ،٢٠ا٧ربمميد٣١يفةيهتنملا
رينأتهلنوكيدتهجوىلعةكرشلليساسلاماظنلاوأ،٢٠٠١ةنسل)٦(مقرةيبرعلاتاراملاةلودليداحتلانوناقلاوةدحتملا
و؟٢٠ا٧ربسيد٣١يفامكدحوملايلاملااهزكرموأاهتطشنأىلعيدام

.ةنسالكخاهميدقتمتيتلاةيعامتجلاتامهاسملا٢٨مقرحاضيلانيبي١٨

:عيتوتب
ناخنيبمدمحم
كيرش
غنويوتسنرإ

٥٣٢ديقلامقر

A٢٠١رياربف١٣
ىبطوبأ



ع.م.شنيمأثللةينطولأيبهوبأةقرش

دحوملايناملازكرملانايب
٢٠ا٧ربمسيد٣١يفامك

تادوحوملا
تادملاوتاكلتمملا
ةأفطملاةفلكتلابتارامثتسلا
رخلالماشلالخكارخنمةلداعلاةمبقلابةبيردملاتارامثتسلا
رئاسخلاوأ-ابرلارنفنمةلداعلاةميقلابةجرسلاتارامثتسلا
تاككمملاىفتارامثتسلا
ةبماظنلاةعيدولا
ةنيدملانمأتلاةدصرأمهذ
أبستكملاريغطاسفلاىطايتحانمنيمتلاةدأعإأصح
ثمئاقلاتابلاطملاىطايتحانممزيمآتلاةداعإةصح
اهنعخلبمريغنكلوهدبكتملاتابلاطملاىطايتحايمنمثلاهداعبأةصح
ىرخلاةنيدملاممدلاوآمدقمةعوغدملانلاببملا
ا
ول

رنأك
دقنلافكونبلاىدلةدصرل(

تادوجوفناىلامجإ

تايولطملاوقيمهاسملاقعقح
رتيمهاسملاقوقح
ûW1سأر
ىنوناقىطايتخا
ماعىطايتحا
تارامثتسلامييقتدداعإىطايتحا

نمهاسملاقوقحدنب-ليوحتلاةيمازلإتادنس
ةزجتمملامابرلا
قيمهاسملاقوقحئلامي(
تايولطملا
نيفظومللةمدخلاةياهنتآفلم
زعرخ~ةننادممذ
تابولطملادنب-ليوحتل(ةيمإزلاتادنس
ةنئادةيراجتممذ
ةيننتايهايتحا

ةبسنكمتاريغطاسقلاىطايتما
ةمئاقلاتابلاطملاىطايتحا
اهنعغلبمريغنكلوةدكتملاتابلاطملاىطايتح(
ةصصخملاريغوةصصنملاةراسخلاةيوستفيراصمىطايتحا

ةينفلاتايطايتحلايلامجإ
تايولطملاىلاميما

تايولطملاوقيمهاسملاقوقحىتاميإ

يذيفنتلاسيبرلاةرادلاسلجمسيبر

.ةدحوملاةيلاملالاناماهذهنمأزجتيلأءزج٢٨ىلإانمهفقرملاتاحاضيلالشت



ع.م.شنيمأتللةينطولاىبظوب)ةكرش

دحوملالخدلانايب
٢٠١٧ربسيد٣١يفةييتنملاةنسلا

vمrممr
مهرمدفلأ~رهفلتاحاضبا

1,٢f'٤٣مi٢٢٩٧ط~اىلامجإ y o,٢•٣٧ه
)ا•٣ل٧.٣٧٣()٨٩٦,٠٤١,١(٢٦اهنعلزانتملاطاسفلانمنيمتلاةداعإةصح

١،٤,٢٣طاستلاىفاص ١,•٣٨م١•٢,١٢
١٩,IV/٣(٢٦ةبمتكملاريغطاسفلاىطايتحاىفريفتلاىفاص ٥٣٧)٤,r٤

٨"٣٩ا,>٢٨0,٣٧ةبستكملاطاسقلايفاص ا,•١

١٥٢٧٩م٢٠٩٣,ةبستكملاتلومعلا ٣م٤ ا٠
٩(٢٢ةدبكتملاتلومعلا )اI٣٩ا٤٦()٤٣١•١٧

٦ب~اتاداريإىلامجإ ١٤٧,<٤٦,•٤'\',v r»,ا

)ا,٤٤.,0AV()١•V٢٥,٣'٩ا(٢٦ةعوفدملاتابلاطملاىلامجإ
tا٣٨'٢٦ةعوندملاتابلاطملانمنيمتلاةداعإةصح I٢،I٤٢اr,٦٦٢

٩٦(ةعوفدملاتابلاطملاىلاص ١٣•٩ ٧٦٨.٢()٢ ٤٩(

vةمناقلاتابلاطملاناصصخمىفريفتلا )٤ oi٤,٧()ا٣'٥,٩ )ا١
٢,.٩٩٥•,٥٧٣ةمناقلاتابلاطملانمنيمأتلاةداعمإةصحىفريفتلا ١٢

٤y,A«٩,٤»اهنعغلبمريغنكلوةدبكتملاتابلاطملاتايطايتحاىفصقنلايفاص
ةيوستفيراصميطايتحايف)ةدايزلا(صقنلاىفاص
)٤٢,•«(٧<٠ةصصخملاريغوةصصخملاةراسخلا

)٧«,I/١١()٧<٥•٨٦٧(٢٦ةدبكتمناتابلاطملايفاص

٣<,١٩٧ساتتكلاتاداريإ ٤٤٣٦,A٣٦
)٢٥•٨٨٩()١٨٥,٣٦(ىرخلاباتتكلافيراصم

٣,٣١oo«,،٢١ب~اتاداريإىفاص ٤٢

٢٧٩اتارامثتسلانمتاداريلا ١•t٦•,٦<٧٦
٤ا,V\'•٢٤٤١,٣٩ا)راجيلاتاداريا(تاككصملايفتاراشسلانمتاداريلا

٢٤٤,٤١٨v٩تاداريلاىلامجإ ١,٤٤٤

٩٦(٢٢ةيرادلاوةيموعلافيراصملا )٩١٣,٢٣٩()ا٩«•٤

٢٨ةنسللحبرلا ٠,٢٢١٤٠٠,0٢ ٠

:دحاولامهسللدئاوعلا
٠•٣٦•,٢٣٠٤)مهرد(دحاولامهسللةضفخملاوةيساسلادئاوعلا

.ةدحوملاةيلاملاتانايبلاهذهنمأزجتيلأءزج٢٨ىلإ١نمةقفرملاتاحاضيلالكشت

أ



ع.م.شنمتللةنطولايبظوبأةكرش

دحوملارخلالماشلالخدلانايب
٢٠ا٧ربمسيد٣١يفةيهتنملاةنسلا

rr,.م J7
مهردفلأمهردفلأتاحاضبا

٢.oI.>£٢٢ال,٢٨•ةنسللحبرلا

رخلالماشلالفدلا

:لخدلانايبىلإاهفينصتةداعإمتينليتلادونبلا
نمةلداعلاةميقلابةجردمتارامنتساعيبنمحبرلةراسخ(

٣٧٣.٢٢)١٩,٢٤V(رخلالماشلالخدلالثلخ
ةلداعلاةميقلابةجردملاتارامثتسثللةلداعلاةميقلايفتاريفت

٢•١١٦١٢رخلالماشلالخدلاكفنم ٠٣٧,٩(٠(
)٥,٠٠A(١٧ةرادلاسلجمءاضعأتاضيوعت

,٣٩٣.٣٣٦,ه٨٨رخلالماشلالخدلاىلامجإ

٢١٨.٣)»٦٦•٣٦٨ةنسلللماشلالخدلاىلامجإ

.ةدحوملاةيلاملاتانايبلاهذهنمأزجتيلأءزج٢٨ىلإانمةقفرملاتاحاضيلالكشت





.ع.م.شنيمتللةينطولايبظوب)ةكرش

دحوملاةيدقنلاتاقفدتلانايب
y٢٠١ربمسيد٣١يفةيهتنملاةنسلا

rمr'1ممم
مهرلفلل~رمل~أتاحاضبا

ةيليئشتلاةطمثمدا
٢>0,»٢٢٧٤م٢٨>ةنسللحبرلا

:ةيلاتلادونبللتليدعت
١٢٦كثيتسلاافيراصم ١,Avrا٣ر٩ ٠

)٤لم~ل٧(١٩٤ر٨٧٣ةبستكملاريغطاسح~اىطايتحاىفةكرحلاىفاص
ةدبكتملاتابلاطملايطايتحاوةمئاقلاتابلاطملايلامجإيفريفتلا

A١,١٧٩اهنعغلبمريغنكلو ١١٢ر٠٢ل٠
ىصصخموةمئاقلاتابلاطملانمنيهتلاةداعإةصحيفريفتلا

٣•٨٧٣(اهنعخلبمريغنكلوةدبكتملاتابلاطملا )ا٨٩.٤٩٧()٤
٤١٩,٢(٢٢و٨ةنيدملاةيراجتلاممذلاةميلىفضافخنلاةراسخ)سكع( ٩٧)٠'.V'\"
١٢٢٦.٩٣٦ر٢١٩٩٧و١٢تاكلتصلاىفتارامثتسلةلداعلاةميقلاىفريفتلا

ل٣ر٩٢٩(-ةأفطملاةفلكتلابتارامثساداعبتسانمحبر
٧()A,١١٢(١١رئاسخلاو.حابر~اركلخنمتارامثسلةلداعلاةميقلاىفريفتلا )١٢ر١٤

١١٩ءافطلافيراصمىفاص ٢٢٣ر٤٩ ٢ر١
١٩٣نيفطومللةمدخلاةياهنتآفاكمصصخم ٤٦.١٧٩ر٢٨
١٨١٨٣١ليوحتلاةيمازلاتادنس-ةلماعملاةفلكتءافطإ ٠٠
١٨٤٩ليوحتلاةيمازلاتادنسىلعةدئاف ٩ل٤,١٣
)٢()١٠٣(تادمموتاكلتممداعبتسانمحبر

,Ofوممo•روم.م
:لهاعلالاملاسأرىفتاريفتلا

)٢١١,١Ai()٤٣٨,٩(ىرخأةنيدممهذوامدقمةعوفدمغلابم،ةنيدملانيمأتلاةدصرأمهذ
٠٧(ىرخأةنئادمهذوةنئادةيراجتمهذ ٩,١٧ ٢(V'\ ,V'\A

vتايلمعلانمدقنلا ٠t,«٣ ٢١٩.٨٩٦
)٢مه٢١()٤م٦٩٣(١٩ةعوفدملاةمخلاةياهنتآفاكم

-
o,A٣ةيليفشتلاةطمثنلانمدقنلاىفاص ١ ١٧م<١٧١٧٩

ةيرامثثسلالطشملا
٦تارافثتساعيبنمتلصحتم ٤٠,£١٣.٩٢٩٤٣'1
٧,\'٠١ةيفرصملاعئادولاىفريفثلا )٩٦ر٤١٣ل٠
١٠٦٤تادموتاكلتممداعبتسانمتصحتم
٦٧ر١٢٣()٠٦٨.٧,١ا٢(١١تارامثساءارش ٤(
)٦.٧٢ه()V,٢٧٣(١٣تادموتاكلتممءارش
)٢ر٠٠٤()٢٧٨(١٢تاكلنممىفتارامثتسلتاعفد

-
tةيرامثتسلاةطشن~اىفمدختسملادقنلاىفاص )٩ ل٩٨.٨٦٨()٤٧٨م٣

ةيليومتلاةطشم~ا
٢٥(v١ةعوفدمحابرأتاعيزوت )٥٦م٠
٨(y١ةرادلاسلجمءاضعأتاضيوعت )٥م٠٠
٢٩(١٨ليوحتلاةيمازلإتادنسىلعةدئافلاتاعفد ٢٩•٠(
ل٨٧.٣٨٢~ىفامص،ليوحتلاةيمازلاتادنسرادصإنمتلصحتم

(ةيليومتلاةطشن~انم)ىفمدختسملا(دقنلاىفاص
~

٣ ٩ر٠٠ ٧٨٧.٧٨٦)١

I٢٥«٢(هلداعيامودقئلاىفةدايرلأ)صقنلا(ىفاص ل>٦مل٩ل)٤

1V,H٤'ةنسلاةيادبىفهلداعيامودقنلا ٠r v١٢•١ ١

٢٩٢لئسلاةماهنيلهلداعيامودقئلا ١٣ .٥ ٤٦لمهاء٠٤

.ةدحوملاةيلاملاتانايبلاهذهنمأزجتيلأءزج٢٨ىلإ١نمةقفرملاتاحاضيلالكشت

يل
م



ح.م.شنيمتللةينطولايبظوب)لكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢>اvربسيد٣١

ةيسينرلالطشم~اوينومةلا~لا

(ع.م.شنيمأتللةينطولايبطوبأةكرشنإ
ةيبرعلاتاراملا،يبطوبأيفاهسيستمتةماعةمهاسمةكرشيه)́́ةكرشلا́´

يف٢٠٠٧ةنس)٦(مقرىداحتلانوناقلاماكحلعضختو،هتثليدتو١٩٧٢ةنسل١٤(مقريلحملانوناقلابجومب،ةدحتملا
ذفانحبصأيذلاوةيراجتلاتاكرشلانأفثب٢٠١٥ةنسل)٢(مقرىداحتلانوناقلاوهلامعأميظنتونيمأتلاةئيهءاشنإنأش
تاكرشلةيلاملاتاميلعتلانأنثب٢٠١٤ةنسل)٢٥لمقرنيمأتلاةئيهةرادإسلجمرارقو،٢٠١٥ويلوي١نمأرابتعالوعفملا
.نيمأتلا

.تائفلاعيمجنمنيمأتلاةداعإونيمتلاتلماعمبةكشللسيئرلاطاشنلالنمتي

ةيبرعلاتاراملا،يبظوبأ،٨٣٩ب.ص،نيمأتللةينطولاىبظوبأةيانب،ةفيلخخيشلاعراشوهةكرشلللجمملابتكملانإ
.ةدحتملا

.)́́ةعومجملا́´~نيعمتجممهيلإراشي(ةعباتلااهتكرشوةكرشللىلاملازكرملاوءادلاةدحوملاةيلاملاتانايبلاهذهنمضتت

.٢٠ا٨رياربف١٣خيراتبةرادلاسجمءاضعألبتنمةدحوملاةيلاملاتانايبلارادصإدامتعامت

دادعلاساسأ١,٢

يفتارامثتسلاوتارامثتسلامهسأسايتةداعلهتثليدسوةيخيراتلاةفلكتلاأدبملأقفوةدحوملاةيلاملاتانايبلادادعإمت
.ةلداعلاةميقلابتاكلتمملا

ةيبساحملاريياعملليلودلاسلجملانعةرداصلاةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأقفوةدحوملاةيلاملاتانايبلادادعإمت
وقريداحتلانوناقلاواهلامعأميظنتونيمتلاةئصءاشنإنشب٢٠٠٧ةنسل)٦(مقريداحتلانوناقلانمةقبطملاماكحلاو
نيمأتلاةئيهةرادإىملجمرارقو.٢٠١٥ويلوي١نمأرابتعاذيفنتلازيحلخديىذلاةيراجتلاتاكرشلانأشب٢٠١٩ةنسل)٢(
.نيمتلاتاكرشةيلاملاتاميلعتلانأشب٢٠١٤ةنسل)٢٥(وقر

.ةعومجمللةيفيظولاةلمعلاوهو)مهرد(ةدحتملاةيبرعلاتاراملامهردبةدحوملاةيلاملاتانايبلاضرعمت

تابولطملاوتادوجوملاةيوستوأدادرتسانأشبليلحتضرعمت.ةلويسلاثيحنماهيدليلاملازكرملانايبةعومجملاضرمت
ريغ(دحوملايلاملانكرملانايبخيراتدسرهشا٢نمرثكأو)لوادتملالدحوملاىلاملازكرملانايبدسأرهش١٢كلخ
.o,fحاضيلايف/لوادتملا



ح.م.شنيمتلل~ولايبظوب.ةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما

٢.,vربمسيم٣١

تاحاصفلاوةيبساحملاتاسايسلاىفتاريفتلا٢,١

.هاندأهركذمتيسامءاتثتساب،ةقباسلاةيلاملاةنسلايفةمدختسملاكلتعمةقفاوتمةقبطملاةيبساحملاتامايملانإ

وأيفأدبتىتلاةيونسلاتارتفللةلاعفلاريياعملاىلعةيلاتلاةديدجلاتكيتلا/ريياعملاقيبطتبةعومجملاتماق،ةنسلال.اخ
:٢٠ا٧ريانيادس

حاصئللاهردابم:ليدثنلاتاقفدتلاناس١:مقرىلودلاةساحملاراعمىلع~هث
زكارمباعيتسايفنيمدختسملاةدعاسموةيلاملاةطشنلاتاحاصفإنيمحتيفةينلاعم٢٠ا٦ريانييفليتلارادصإمت
اهتابولطمىفتاريفتلانعحاصفلاتاكرنثلاىلعنيتي،ةديدجلاتابلطتملابجومب.لضفألكنثبةجردملاتاكشللةلويسا
ةدحوملاةيلاملاتانايبلاىلعليدمتلارثؤيل.ةيدقنلاريغدونبلاوةيدقنلاتاقفدتلانمتاريغتلالثمةيليومتلاةطشنالةجيتنك
.ةعومجملل

ةققحملاريقرئاسقللةليؤملاةييرصلاتادويومحاردإ_لقدلا~ارصا٢مقرىلودلاةيساحملارايمىلعتيهت
بثارضللةعضاخلاحابر~ارداصمنمدحبئارضلانوناقناكاذإاميفرظنلاةكرشاىلعبجوتيهنأتثليتلاحضوت
ىلعةولعو.ةققحملاريغرئاسخلابقعتملامصخلللباقلاتتؤملاقرفلارمكعىلعتاموصخءارجإاهنكميهساسأىلعو
نكميىتلافورظلاحرشو،ةبيرضللةعضاخلاةيلبقتمملاحابرلاديدحتبةكرشلامايتةيفيكلوحتاداشرإتليتلامدقت،كلذ
تليدمتلارثؤتل.ةيرتفدلااهتميتنمربكأغلبمبتادوجوملاضعبدادرتماىلعةبيرضللعضاخلاحبرلالمتثينأايلثلخنم
.ةعومجمللةدحومتاةيلاملاتانايبلاىلع

ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢•٣

ةيلاملاتامولطملاوتادوجوملا
جاردلا
تادوجوملاتاعيبموتايرتشمجاردإمتي.هيفأشنتيذلاخيراتلاىفأيئدبمةرداصلانيدلاتادنسوعئادولاجاردإبةعومجملاموقت
تادوجوملاعيمججارمإمتي.لصلاعيبوأءارشبةعومجملاهيفديعتتيذلاخيراتلاوهوةرجاتملاخدراتيفةمظتنملاةيلاملا
خيراتيفأيئدبم)رئاممخلاو)حابرلاللخنمةلداعلاةميقلابةجردملاتادوجوملاكلذيفامبلىرخلاةيلاملاتابولطملاو
مازتللاوأىلاملالصلاسايتأيئدبممتي.ةادلاهذمبةصاخلاةيدتاعتلاماكحلايفأفرطةعومجملاهيفحبصتيذلاةرجاتملا
نوكتيتلاةلماعملافيلاكت،رئاسخلاوأحابرلاللخنمةلداعلاةميقلابةنيبملاريغدونبللةبسنلاب،أدئازةلداعلاةميقلابيلاملا
.اهرادصإوأاهتزايحىلإةشابمةروصبةبوسنم

داعبتسلا
وألصلانمةيدقنلاتاقفدتلاىلعلوصحلايفةيدتاعتلاةعومجملاقوقحيهتنتامدنعيلاملصأداعبتسابةعومجملاموقت
لصلااذهةيكلمتازايتماورطاخمةفاكليوحتاهبجومبمتيةلماعم~نميلاملالصلانعلزانتلابةكرشلاموقتامدنع
ةروصبةيكلملاتازايتملاوأرطاخملاعيمجبظافتحلاوألوحتبةعومجملاموقتلاهبجومبىتلاوأةيعفةروصبيلاملا

وج
ةيرتفدلاةميقلانيبقرفلاجاردإمتي،يلاملالصلاداعبتمادنع.يعملاىلاملالصلاىلعةرطيسابظفتحتلوةيره

:يفملتسملا>ارشلارابتعاولصل

وأحابرلال.اخنمةلداعلاةميقلابوأةفطملاةفلكتلاباهبظفتحملاةيلاملاقارولابتعتياميفدحوملالخدلانايب
وأ٤رئاسخلا
دنع.رخلالمانثلالخدلاللخنمةلداعلاةميقلامتارامثتسلابىعتياميفدحوملارخلالماشلالخدلانايب
ىلإمييقتلاةداعإيطايتحايأليوحتمتي،رخلالماشلالخدلاللخنمةلداعلاةميقلابتارامثتسلاداعبتسا
.ةزجتحملاحابرلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةدحوملاةياملاتانايبلالوحتاحاضبا

٣ ٢>١٧ربمسيد١

/ةمتتمةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢م٣

)لمنن(لبلاملالابولطملاوانمادوجوملا

/ةمتنزلداعبتسلا
.اهتيحكصءاهتناوأاهؤاغلإوأةيدتاعتلااهتامازتلاةيوستمتتامدنعةيلاملاتابولطملاداعبتسابةعومجملاموقت

.ليصحتللةلباقريغربتعيتلاتادوجوملابةصاخلاةدصرلابطشبموقتامدنعتادوجوملاضعداعبتسابةعومجملاموقتامك

ةفطملاةفلكتلابفينصتلا
:امدنعطقفةأفطماةفلكتلابتارامتساكنيدلاتاودأفينصتمتي

و؟ةيدتاعتلاةيدقنلاتاقفتلاليصحتلجأنملصلابطافتحلاىلإفويلامعأجذومننمضلصلابطافتحلامتي)أ(
ىلعةدئافلاويساسلاغلبملاتاعفدطقفلنمتةيدقنتاقفدتةدحمخيراوتيفيلاملالصهلةيدتاعتلاطورشانعأشني)أأ(

.مئاقلايساسلاغلبملا

ناكولىتح،كلذك.ةراسخلاوحبرلا~اخنمةلداعلاةميقلابةيلاملاتاودلافينصتمتي،نيرايملانميأءافيتسامتيملاذإ
اراتخت،ةأفطملاةفلكتلاطورشنمضلصلا

ومجمل
حبرلاكلفنمةلداعئاةميقلابيلاملالصلاجاردإيئدبملاجاردلاىفةع

.يبساحمقباطتمدعةلكشميأريبكلكشبللقيوأيغليكلذناكنا،ةراسخلاو

ريغمهسلايفتارامثتسلاتناكاذإلإ،ةراسخلاوحبرلالثلخنمةلداعلاةميقلابساقتومهسلايفتارامثتسلافنصت
دتةعومجملاتناكاذإو.رخلالماشلالخدلاللخنمةلداعلاةميقلابةعومجملالبتنماهجاردإمتدتوةرجاتمللاهبظفتحم

حابرلاتاعيزوتلخدءانثتمام،رئاسخلاوحابرلاعيمججاردإمتي،رخلالماشلالخدلاكفنمةلداعلاةميقلابهتفنص
نايبىفأقحلاهفنصتمتيلودحوملارخلالماشلالخدلانايبيف،تاداريلا,٨مقريلودلاةبساحملاراعملأقفوةجردملا
.دحوملالخدلا

ىرخلاةيلاملاتادوجوملا
ةنيدملاممذلاوةنيدمل(نيمأتلاممذوةيماظنلاعئادولاوهلداعيامودقنلالنمىرخلاةقتشملاريغةيلاملاتادوجوملاسايتمتي
.ةميقلاضافخنلرئاسخىأأصتان؟ةيعفلاةدئافلاةقيرطمادختسابكلذوةفطملاةفلكتلابىرخلا

ةصاقملا
ىدلنوكيامدنعطقفدحوملايلاملازكرملانايبيفغلبملايفاصضرعمثيوةيلاملاتابولطملاوتادوجوملاةصاقممتت
مازتللاةيوستولصلاجاردإو)غلبملايفاصساسأىلعةيوستللةينلااهيدلنوكيوغلابملاةصاقمبينوناقلاقحلاةعومجملا
.تتولاتاذيف

حابرلاجاردإمتيامك.كلذبةيبساحملاريياعملاحمستامدنعةميقلايفاصساسأىلعتافورصملاوتاداريلاضرعمتي
.ةميقلايفاصساسأىلعةلثامملاتثلماعملانمةعومجمنعةجتانلارئاسخلاو



ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
)٠١٧ربسيد٣ا

اةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢م٣

)لمنن(هبلاملا~ابولطملاونادوجوملا

ةفطملاةغلكتلاسايت
أصقان،يئدبملاجا~دلادنعيلاملامازتللاوألصلاسايتاهبمتييتلاةميقلايهيلاملامازتللاوألصهلةأفطملاةفلكتلانإ
ةيئدبملاةميقلانيبقرفىلةيعفلاةدئافلاةقيرطمادختسابكلذومكارتملاءافطلاأصتانوأأدئاز،يساسلاغلبملادادستاعفد
.ةميقلايفضافخنايأآصتان،قاقحتسلاةميتوةجردملا

لداعلاةميقلاسايت
تارامثتسلاورخلالمامثلالخدلا~اخنمةلداعلاةميقلابةجردملاتارامثتسلاكةيلاملاتاودلاسايقبةعومجملاموقت
ةلداعلاةميقلاب،تاكلتمميفتارامثتسلالنمةيلامريفلاتادوجوملاورئاممخلاوأحابرلال.اخنمةلداعلاةميقلابةجرملا
.ىلامريرقتلكخيراتب

.سايقلاخيراتيفقوسلايمهاسمنيبةمظتنمةلماعميفمازتلاليوحتلةعوفدملاوألصأعيبلملتسملارعسلايهةلداعلاةميقلا
:امإمتتمازتطاليوحتوألصلاعيبةلماعمنأضارتفاىلعةلداعلاةميقلاسايتدمتعي

وأ؟مازتللاوألصالىسيئرلاقوسلايف•
.مازتلاوألصثللةعفنمتاذقاوسلارثكأىف،يسيئرلاقوسلابايغلظيف•

.ةعفنمقاوسلارثكأوأسميثرلاقوسلاىلإلوصولاىلعةرداقةعومجملانوكتنأبجي

لصلاريعستدنعاهمادختسابقوسايمهاسمموقيدتيتلاتاضارتنلامادختسابمازتللاوألصثللةلداعلاةميقلاسايتمتي
.ةيداصتقلامهحلاصملضفأىفبصياميفقوسلايمهاسمفرصتضارتفاب٠مازتللاوأ

مادختساللخنمةيداصتتاحلاصمديلوتىلعقومملامهاسمةيناكمإرابتعلابذخأييلامريفلالصثللةلداعلاةميقلاسايتنإ
.هتلاحلضفأوىصقأيفلصلامادختسابموقيدتىذلاقوسلاىفرخآمهاسمىلإهعيبوأهتلاحلضفأوىصقأيفلصلا

ةلداعلاةميقلاسايقلةيفاكتانايباهبرفوتتيتلاو،فورظلاىفةبسانمربتعتيتلا٠مييقتلاقرطمادختسابةعومجملاموقت
.ةظوحلمريفلاتلخدملامادختسانمليلقتلاوةلصلاتاذةطوحلملاتلخدملامادختسايفةدايزلاو

لسلستلانمضاهجاردإمتيوةدحوملاةيلاملاتانايبلايفتابولطملاوتادوجوملاعيمجلةلداعلاةميقلانعحاصفلاوأسايتمتي
سايقلةيرهوجرتعتيتلاتلخدملاتايوتسمىندأىلعءانب،يليامكاهنعفصوميدقتمتىتلاو،ةلداعلاةميقلليمرهلا
:لككةلماعلاةميقلا

ةلثامملاتابولطملاوأتادوجومللةطشلاقاوسلايفةدئاسالةلدصريفلا(ةيتوساراعمملا-لولاىتسملا•
يناثلاىوتسملا•

ةلداعلاميقلاسايتىلعيرهوجلكشبةرثؤملاتلخدملاتايوتسمىندأاهيفنوكتىرخأمييقتقرط-
شابمريغوأرشابملكشبءاوممءةظوحلم

ريغةلداعلاميقلاسايتىلعيرهوجلكشبةرئؤملاتلخدملاتايوتسمىندأاهيفنوكتمييقتقرط-نانلاىوتممملا•
.ةطوحلم



ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢<ا١١ربسيد٣١

٢. /ةمتت(لماهلاةيبساحملاتاسايسلا٣

)ةمتت(ةلداعلاةميقلاسايتل
~ودحلاحيفةعومجملاددحت،رركتمساسأىلع،ةدحوملاةيلاملاتانايبلاىفةجردملاتابولطملاوتادوجومللةبمنلاب
سايقئةماهلاتثلخدملاتايتسمىندأىلعءانب(فينصتلامييقتةداعإ~اخنمةيبيتارتلانمضتايوتسملانيبتكيوحت
.ةيلامريراقتةرتفلكةياهنيفامك)لككةلداعلاةميقلا

رطاخموصئاصخوةعيبطللةفوتابولطملاوتادوجوملاتايوتسمديدحتبةعومجملاتماق،ةلداعلاةميقلانعحاصفلافدهل
ليصاقنوةيلاملاتاودلةلداعلاميقللليلحتميدقتمت.هلعأهحيضوتمتامكةلداعلاةميقلاةيبيتارتىوتسمومازتللاوألصلا
.٧مقرحاضيلايفاهسايتةيفيكلوحةيفاضإ

نيميقملارايتخاريياعمنإ.تاكلتمملايفتارامثتملالثمةيرهوجلاتادوجوملامييقتلنييجراخنيميقمبةناعتسلامتي
عمتثقانملادس،ةرادلاددحت.ةينهملاريياعملاىلعةظفاحملاوةيلكقتسلا،ةعمسلا،قوسلابةفرسلا:نمضتتنييجراخلا
.ةلاحلكىفاهمادختسابجييتلاتثلخدملاومييقتلاقرطةعومجمللنييجراخلانيميقملا

رداصملاعممازتلاولصألكلةلداعلاةميقلايفرييفتلكةنراقمبنييجراخلاةعومجملايميقمعمنواعتلابةرادلاكلذكموقت
.لوقعمرييغتلانألاحيفديدحتلةلصلاتاذةيجراخلا

رطاخموصئاصخوةعيبطلأقفوتابولطملاوتادوجوملاتائفديدحتبةعومجملاتماق،ةلداعلاةميقلانعحاصفلافدهل
.هلعأهحيضوتمتامكةلداعلاةميقلاةيبيتارتىتسمومازتللاوألصلا

ةيلاملاتادوجوملاةميتضافخنا
اموقت

لصأيأةميتيفأضافخناتبثييعوضومليلدكانهناكاذإديدحتلةيلاملاريراقتلاخيراتيفمييقتءارجإبةعومجمل
كانهناكاذإةميقلاةضفخنمةيلاملاتادوجوملاةعومجموأىلاملالصلاربعي.ةيلاملاتادوجوملانمةعومجموأيلام
دبكت(لصللىئدبملاجاردلادعبتمتثادحأوأثدحةجيتنةميقلايفضافخنثللىعوضومليلد

ةراسخلاهذهو)ااةراسخاا
.ةقدباهريدقتنكمييتلاةيلاملاتادوجوملاةعومجموأىلاملالصلابةقعتملاةيلبقتمملاةيدقنلاتاقفدتلاىلعريثأتاهل

وأسلفلالامتحاوأةيلامتامزأنمنوناعينيضرتقملانمةعومجموأنوضرتقملانأبتارشؤملمنثيدتضافخنلاليلد
يفهسايتنكميضافخنادوجوىلعلدتتانايبدوجودنعو<لاوملالوصأودئاوفلاتاعفديفريصقتوأيلامميظنتةداعإ
.ريصقتلابطبترتىتلاةيداصتتلافورظلاوأتارختملاىفتاريفتلالنمةيلبقسملاةيدقنلاتاقفدتلا

ةفطملاةغلكتلابةجرملاةيلاملاتا!وجوملا
ليلددوجولاحيفيدرفلكشبمييقتلاءارجإبلوأةعومجملاموقت،ةأفطملاةفلكتلابةجردملاةيلاملاتادوجومللةبسلاب
ةيلاملاتادوجوملليعامجلكشبوأىدرفلكشبىرهوجضافخنلاربعيوةيلامتادوجومةميقيفضافخناتبنييعوضوم
اهسايتمتيذلا،يلاملصأةميتضافخنلرينثييعوضومليلددوجومدعةعومجملاديدحتلاحيف.أيدرفةيرهوجريفلأ
يعامجلكشباهمييقتمتيوةلثاممةينامتئاصئاصخاهلةيلامتادوجومةعومجمنمضلصلاجاردإمتي،يدرفلكشب
،اهجاردإرمتسوأنوكتيتلاوةميقلايفضافخنثلليدرف~اهمييقتمتييتلاتادوجوملاجاردإمتيل.ةميقلايفضافخنلل

.يعامجضافخنامييقتصصخمنمض



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوب)ةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحثاحاضبا
٢٠١٧ربسيد٣ا

/ةمتتلةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢م٣

)ةمثت(ةماملاثادوجوملاةميثضافخنا
/ةمنتزلةفطملاةفلكتلابةجردملاةيلاملاتادوجوملا
ةيرتفهالصلاةميتنيبقرفلاكةراسخلاةميتسايتمتي،ةميقلايفضافخناةراسخدبكتىلعيعوضومليلددوجولاحيف
لصلاةميتضفخمتي.)دعباهدبكتمتيمليتلاوةعقوتملانامتئلارئاسخءانثتسابلةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتللةيلاحلاةميقلاو
ىلعةدئافلاتادارباقاقحتسارمتسي.لخدلانايبيفةراسخلاةميتجاردإمتيوصصخمباسحمادختسا~فنمةيرتفدلا
ضافخنلاةراسخسايتضرفلةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلامصخلةدئافلالدعممادختساباهقاقحتسامتيوةضفخملاةيرتفدلاةميقلا
تاصصخملاعمةفطملاةفلكتلابةيلاملاتادوجوملابطشمتي.́́ةدئافلاتاداربإ́´نمءزجكةدئافلاتادارماجاردإمتي.ةميقلايف
ةردقملاةميقلايفضافخنلاةراسختصقنوأتدازلاحيف.لبقتسماهدادرتسابةلوقعمتاعقوتدجويلامدنعةقلعلاتاذ
ةجردملاةميقلايفضافخنلاةراسخضفخوأةدايزمتي،ةميقلاىفضافخنلاجاردإدعجتنث~ةجيتن،ةقحللاةنسلايف
نمضدادرتسلاجاردإمتي،أقحلةيلبقتسملاةبوطشملاةميقلادادرتسامتلاحيفامأ.صصخملاباسحليدسقيرطنعأقباس .́́ىرخأتاداربا́´

هلداعيامودقئلا
رهشأةثلثلةيلصأقاقحتساتارتفبكونبىدلاهبظفتحمبلطلاتحتعئادووقودنصلايفدقنلاىلعهلداعيامودقنلالمتشي
~أوأ

نيمأتلادوقع
فينصتلا
ةعومجملاموقتل.ةيلاملارطاخملاونيمتلارطاخمنملكوأنيمأتلارطاخمليوحتامإاهبجومبمتيأدوقعةعومجملاردصت
.طقفةيلاملارطاخملاليوحتاهبجومبمتيدوقعرادصإب

للخنم)نيمأتلاةقيثولماح(رخآفرطنمةيرهوجلانيمتلارطاخماهبجومبةعومجملالبقتيتلادوقعلافينصتمتي
نأهنشنم)هدضنموملاثدحلا(دكؤمريغودحميلبقتسمثدحعوقولاحيفنيمأتلاةقيثولماحضيوعتىلعنةقفاوملا
دادسهدضنمؤملاثدحلاىلعبترتاذإةماهنيمأتلارطاخمنوكتو.نيمأتدوقعكنيمأتلاةقيثولماحىلعأيبلسأريثأترثؤي
نيمأتدقعكدقعلافينصتدنع.هعوقومدسةنراقمهدضنمؤملاثدحلاحوقوةجيتنةيرهوجةيفاضإتاضيوعتلةعومجملا
.اهتيحلصءاهتناوأتامازتللاوقوقحلاةفاكبءافولامتيىتحنيمأتدتعكأفنصملظي

نيمأتلاطاسف.
قلعتيامينىرخلانيمتلاتاكرشوأنيمتلاقئاثويلماحىلعةنسا~ةجردملاغلابملاةبتتكملاطاسقلايلامجإسكعي
طاستلاهذهجاردإمتي.اهيلعءانباهباستحاوأطاستلاعماهليصحتمتىرخأغلابموأموسرةيأنمضتيلو،نيمأتلادوتعب
.نيمتلالامعأمامتإدنع



ع.م.شنيمتللةيتهولايبظوبأةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢ربمسيد٣ا ٠١٧

لةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢•٣

)ةمتت(نيمأتلادوقع
/ةمتتلنيمأتلا6است.
نمبستكملاءزجلاجاردإمتي.ةقباسلاةيبساحملاتارتفلاىفةبتتكملالامعلابةفعتمتكيدعةيأىلعنيمتلاطاممتألمتشت
باممتحامتيوضيوعتلاةرتفىدمىلعرطاخملانيمضتخيراتنمأرابتعاةبستكملاطاسلاباممتحامتي.تادارياكطاممقلا
:هاندأنيبملاساسلامادختسابةبسكملاريغطاستلا

ةبستكملاريغ6استلاصصخم
.ةيلاملاريراقتلاخيراتدمبرطاخملاتارتفبىعتتيتلاةنسلالثلخاهباتتكامتيتلاصصحلاكلتىهةبتكملاريغطاستلا
طاسقأيطايتحاكةقحللاتارتفلابةقلمتملاةصحلاليجأتمتي.يمويلابسانتلاساسأىلعةبستكملاريغطاممقلابامتحامتي
.ةبتكمريغ

ةيهتنمريفلاركاخملاصصخم
يفاكريغطمقلانوكينأعقوتملانمثيحةيلاملاريراقتلاةرتفلةقحللاطفلاءزجةيهتنمريفلارطاخملاصصخملنمي
.لوقعملكشبعقوتملاحبرلاىثماهوفمراصملاوتابلاطملاةيطغتل

مارنتلااةيافكرابتخا/نيمتلا6اسفأيفزجعلاصصخم
فيراصملاوتاضيوعتللةعقوتملاةميقلاديزتامدنعنيمأتلادوقعنعجتانلانيمأتلاطامقأىفزجعلل~نيوكتمتي
تامازتلاوةبمتكملاريغطامقلاصصخمنعىلاملازكرملانايبخيراتيفةيراسلاتاسايسللةيهتنملاريغتارتفلابةقلعتملا
متييتلالامعلاتائفىلإأدانتسانيمأتلاطاستأيفزجعلاصصخمبامتحامتي.تاسايسلاهذمبةقلمتملاةجردملاتابلاطملا
ةبتكملاريغطامقلادادرتسلاهبظفتحملاتارامثتسلليلبقتسملارافثتسلادئاعرابتعلابذخلاعم،أعماهتارادإ
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةيهتنمريفلارطاخملاصصخمتحتصصخملااذهليجسمت.تابلاطملاتاصصخمو

تابلاطملا
تابلاطملاةفاكةيوستلةيئاهنلاةفلكتللةعومجملاتاريدقتلأقفواهدصرمتييتلاتاصصخملاىلعةمئاقلاتابلاطملالمتشت
لماعتلافيراصمىلإةفاضلاب،متيملوأاهجا~إمتيتلاكلتءاوسةيلاملاريرافتناخيراتيفامكاهعفدمتيملنكلوةدبكتملا
ةمئاقلاتابلاطملامييقتمتي.ىرخلاةدرتممملاغلابملاوةعقوتملاذاقنلاتاضيوعتاهنممصخيوةيجراخلاوةيلخادلاتابلاطملاعم
ىلعتليدعتلاراهطإمتي.ةمئاقلاتابلاطملاصصخممصخمتيل.ةيدرفةروصبةجردملاتابلاطملاةعجارم~أخنم
ةعجارممتتامك.تليتلااهيفتمتيتلاةرتفللةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةقباستارتفىفةنوكملاتابلاطملاتاصصخم
.ةمظتنمةروصبةعوضوملاتاريدقتلاوةمدختمملاقرطلا

نيمتلاةداعا
كفنمةعقوتملااهرئاسخيفاصنمدحلاضرغبةيدايتعلااهلامعأقايسيفنيمأتلاةداعإنعلزانتلابةعومجملاموقت
نيمتلاةداعإدوقعنعةجتانلافيراصملاوتاداريلاوتابولطملاوتادوجوملاضرعمتي.اهلضرعتتيتلارطاخملاعيونت
يحةلصلاتاذنيمأتلادوقعنعةجتانلافيراصملاوتاداريلاوتابولطملاوتادوجوملانعةلصفنمةروصباهنعلزانتملا
.نيمتلاقئاثوىلماحهاجتةرشابملااهتامازتلانمةعومجملايفعتلنيمتلاةداعإتايتافتانأ



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوب)ةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠١٧ربمسيد٣١

للمننمهماهلاليسماحملاناسابسلا٢•٣

)همثث(نيمأتلادوثع
/ةمتنزلنيمأتلاةداعا
ةداعإدوقعلأقفووةلصلاتاذنيمأتلاقئانوعمقفاوتتةقيرطبنيمتلاةداعإتاكشنموىلإةقحتمملاغلابملاباستحامتي
باستحلمدختسملاساسلاىمفنمادختسابفيراصمكاهقاقحتسامتيونيمأتلاةداعإطاستأليجأتمتي.ةلصلاتاذنيمأتلا
نيمتلاةداعإطاستأنملجؤملاءزجلاجاردإمتيواذه.ةلصلاتاذنيمأتلاتاسايسلةبمتكملاريغنيمأتلاطامقأتايطايتحا
.نيمأتلاةداعإتادوجومنمضاهنعلزانتملا

لصأربتمي.يلامزكرمنايبلكخيراتبةميقلاضافخنلتضرعتدتتناكاذإامةفرعملنيمأتلاةداعإتادوجوممييقتمتي
لدتةعومجملانأىلع،يئدبملاجاردلادسعقوثدحلةجيتنيعوضومليلددوجولاحيفةميقلاضفخنمنيماتلاةداعإ
فوسيتلاغلابملاىلعةقوثومةقيرطبهسايتنكميريثأت~دحلااولنوكيواهلةتحسملاغلابملاةفاكدادرتسانمنكمتت
دحوملالخدلانايبنمضنيمأتلاةداعإتادوجومةميتضافخنارئاممخجاردإمتي.نيمتلاةداعإتاكرمتنمةعومجملااهملست

.رئاممخلاه~دبكتاهيفمتييتلاةرتفلايف

ىرخ~اتاداريلاوةبستكملاريغتلوعلاتاداربماوىرخلافيراصملاوةلجؤملاتليومعلافيراصم
تلوعلافيراصمنمءزجوىرخ~اتاداريلاوتلوعلاتادارمانمءزجليج~متي،ةيلامريراقتةرتفلكةياهنيف
بسانتلاساسأىلعتايطايتحلاباممتحامتي.لوعفملاةيراسرطاخملايطغتلباتتكلاةطثنأبةقلمتملاىرخلافراصملاو
.ةسايسلةيعفلاةرتفلاىدمىلعينمزلا

ةينملانيمتلاممذ
ةعجارممتي.ةقحسملاوأهمئتسملاتارابتعللةلداعلاةميقلابأيئدبماهسايتمتيواهقاقحتسادنعةنيدملانيمأتلاممذجاردإمتي
ةميقلادادرتساةيناكمإمدعىلإفورظلاوأ~ادحلاريشتامدنعةميقلايفضافخنللةنيدملانيمأتلاممذلةيرتفدلاةميقلا
.لخدلانايبىفةميقلاىفضافخنلارئاسخجاردإعم،ةيرتفدلا

ةنثادلانيمأتلاممن
فيلاكتآصتانةملسملاتارابتعللةلداعلاةميقلابيئدبملاجاردلادنعاهسايتمتيواهقاقحتسادنعةنئادلانيمأتلاممذجاردإمتي
.ةيعفلاةدئافلالدسةقيرطمادختسابكلذوةأفطملاةفلكتلاباهسايتمتي٠يئدبملاجاردلادع.ةرشابماهبلماعتملاتلماعملا

نيمتلادوقعتابولكم
يفاكلكشباهجاردإمتيملوةدبكتملاتابلاطملاو؟)ا8ل8(اهجاردإمتيملوةدبكتملاتابلاطملانيمأتلادوقعتابولطملمشت
)UPR(ةبستكمريفلاطاستلاصصخمو)OSLR(ةمئاقلاتابلاطملاو)PDR(طسقلاةيافكمدعصصخمو؟)ا٩ل٩8ل
ةراسخلافيراصموةصصخملاةلدملاةراسخلافيراصمصصخمو)URR(ةيهتنمريغلارطاخملايطايتحاصصخمو
.)ULAE/ALAE(ةصصخمريفلا

خيراتيفدسةعوفدمريغنكلوةعومجملاىدلةقثوملاتابلاطملالكلةمئاقلاتابلاطملاهاجتنيمأتلادوقعتابولطملمعمتي
.ةجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطمللةفاضلاب،ةيلاملاريراقتلا

١ ٥



٩.م.رثنيمتلللينطولايبظوبألكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحامنما
v١.٢ربسيد٣١

لةمتت(ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا٢م٣

رةمتت(نيمأتلادوقع
/ةمتنزلنيمتلادوقعتابولطم
قطتتيتلاةبتتكملاطاممقلايلامجإنمردقمءزجىلعنيمأتلادوقعتابولطميفةجردملاةبستكملاريغطاستلالمتثت
ةرتفلاىدمىلعينمزلابسانتلاساسأىلعةبمتكملاريغطستلاباستحامتي.يلاملازكرملانايبخيراتدسنيمأتلاتارتفب
صيصختبةعومجملاموقت.ةبستكملاريغطاممقلصصخمكةقحكلاتارتفلابقلمتملاءزجلاليجءمتي.ةسايممللةيعفلا
.ةصيلوبللةيلعفلاطورشلاىلعءانبةبستكمريغطاستأيطايتحا

صصخمويفاكلكشبةجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطملاوجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطملابقلمتملامازتللاباستحامتي
ريراقتلاخيراتبطسقلاةيافكمدعصصخموةصصخمريفلاةلدملاةراسخلافيراصموةصصخملاةلدملاةراسخلافيراصم
ىتلاةيلاحتاضارتفاوةيبيرجتتانايبىلعأدامتعاةيمايقلاةيراوتكلاتابلاطملاريدقتتاينقتنمةعومجممادختمابةيلاملا
.لاومثللةينمزلاةميقللمازتللامصخمتيل.يسكعايباسحلافارحنثللىثماهنمضتتدق

ةيلاملاتانايبلايفنيمأتلاةداعإدوقعتادوجومكهلعأدوقعلاتابلاطمهاجتنيمأتلاىدعمةصحنم<زجلافينصتمتي
.ةدحوملا

ليومتئا~اكت
.ةيعفلاةدئافلالعمةقيرطمادختساقيرطنعاهباستحامتيواهقاقحتسادنعلخدلانايبيفةعوفدملاةدئافلاجاردإمتي

ثاهملاوثاكلثمملا
سايقلاوحباردلا
.ةميقلاضافخنارثاسخومكارتملاككهتسلا~انةفلكتلابتادصاوتاكلنمملادونبةفاكسايتمتي

لنمتىتلاةارتشملاجماربلاةلمسرمتي.لصلاىلعذاوحتسثللةرشابمةروصبةبوسنملافيراصملاىلعفيلاكتلالمتشت
داوملاةفلكتىلعآيتاذةديشملاتادوجوملاةفلكتلمتشتو.تادملانمءزجكةلصلاتاذتادصللةيليفشتلاةردقلانمأءزج
فيلاكتىلإةفاضلاب،هنمةوجرملاةيليفشتلاةلاحلللصلالاصماىلإةرشابمةبوسنمىرخأافيلاكتةيأوةرشابملاةلامعاو
.يلصلاهعضوىلإتادوجوملاكلتهيلععقتىذلاعقوملاةداعإوةينعملاتادوجوملادونبةلازإوكيكفت

ةعقكلافيلاكتلا
عفانملاقفدتلمتحملانمناكاذإدنبلااذهلةيرتفدلاةميقلانمضتادملاو)تاكلتمملادونبدحأءازجألادبتساةفلكتجاردإمتي
ةميقلاداعبتسامتي.ةقوثومةروصبهتفلكتسايتناكملابناكوةعومجملاىلإءزجلاكلذيفةنمضتملاةيلبقتسملاةيداصتتلا
.دحوملالخدلانايبنمضتادملاوتاكلتممللةيمويلاةنايصلافيلاكتجاردإمتي.لدبتسملاءزجللةيرتفدلا

يفاممعمداعبتسلانمتلصحتملاةنراقمل.اخنمتادمملاوتاكلتمملادونبدحأداعبتسانمرئاسخلاوحابرلاديدحتمتي
.دحوملالخدلانايبىفىرخلاليفشتلاتاداربإنمضةيفاصاهجاردإمتيو،تادملاوتاكلتممللةيرتفدلاةميقلا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢٠ا٧ربمسيد٣ا

ملمتتلةماهلاليبساحملاتاسايسلا٢م٣

)ةمتت(تادملاوتاكلتمملا
كلهتملا
ةيقبتملاةيداصتتلاةيجاتنلارامعلاىدمىلعتباثلاطسقلاساسأىلعدحوملالخدلانايبنمضكثلهتسلاجاردإمتي
.زاجنلاديتةيلامسأرلالامعلاوأأقلطمأكلمةكولمملايضارلاكلهتسامتيل.تادملاوتاكتمملل

:يليامكةنراقملاتارثفوةيلاحلاةرتفلانع٠مادختملاخيراتنمأءدب٠تادوجومللةيداصتتلاةيجاتنلارامعلاتناك

يجاننلارمعلا

ينابملا
ةرجتممملاتاراقعلاىلعتانيمحتلاوتازيهجتلاوثاثلا
ةيبتكملاتادملا
تارايسا

ةنس٢>-,•
تاونسم•-£
تاونس٨-ل
oاونس~

.ةيلامريراقتلكخيراتبةيقبتملاميقلاوةيجاتنلارامعلاوكثلهتسلاقرطمييقتةداعإمتي

ةميقلاضافخنا
ىف.ةميقلايفضافخنلاهضرعتديفيرشؤميأكلانهناكاذإاميفديدحتلةيلامريراقتلكخيراتبةيرتفدلاميقلاةعجارممتي
ةدلوملاهتدحووأدادرتسللةلباقلالصلاةميقلثمتت.دادرتسثللةلباقلالصلاةميتريدقتمتي،رشؤملااذهلثمدوجولاح
تاقفدتلامصخمتي،مادختسلانمةميقلامييقتدنع.عيبلافيلاكتآصقان،ربكأامهيأ،ةلداعلاهتميتوأمادختسلانمهتميقبدقنلل
لامللةينمزلاةميقللةيلاحلاقوسلاتاريدقتىكمتمصختلدصمادختمابكلذو،ةيلاحلااهتميتىلإةردقملاةيلبقتسملاةيدقنلا
.لصلااذمبةقلمتملارطاخملاو

.دادرتسثلةلباقلاميقلانعةيرتفدلاميقلاهيفديزتليذلاىدملاىلإدحوملالخدلانايبيفةميقلاضافخنارئاسخجاردإمتي

ةيلامريقلاتادويوملاةميتيقرقاققملا

موقت
ةميتضافخنابديفتتارشؤمكانهناكاذإامديدحتل،ةيلاملا.IششJ:UI1خيراتيفةيلامريفلاتادوجوملامييقتبةعومجملا

ريدقتبةعومجملاموقتةميقلايفضافخنثللىونسمييقتءارجإبلطتيامدنعوأ،تارشؤملاهذهدوجولاحيفو.لصأيأ
فيلاكتأممقاندقنللةدلوملاتادحوللوألصهلةلداعلاةميقلادادرتمللةلباقلالصلاةميقلثمت.دادرتسكلةلباقلالصلاةميت
ةلخادلاةيدقنلاتاقفدلللصلاديلوتمدعلاحيفلإ،ةدحىلعلصألكلاهديدحتمتيو،ىلعأامهيأمادختسلاديتةميقلاوعيبلا
ةدلوملاتادحولاوألصثللةيرتفدلاةميقلاديزتامدنع.تادوجوملاةعومجموأىرخلاتادوجوملانعريبكلكشبةلتتمملا
.دادرتسللةلباقلاةميقلايواستلهتميتضيفختمتيوةميقلاضفخنملصلارابتعامتي،دادرتمثللباقلاغلبملانعدقنلل

ىكتمصختلدممادختسابةيلاحلاةميقللةردقملاةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلامصخمتي،مادختسلاديتةميقلاديدحتدنع
ذخلامتي،عيبلافيلاكتأصقانةلداعلاةميقلاديدحتدنع.لصلابةقعتملارطاخملاودقنللةيتتولاةميقللةيلاحلاقوسلاتامييقت
،ةجردملاةعباتلاتاكرمثللمهسلاراعسأمييقتلماوعبتابساحملاه~ميعدتمتي.ترفوتاذإةثيدحلاقوسلاتثلماعمرابتعلاب
.ةحاتملاىرخلاةلداعلاةميقلاتارشؤموأ



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوب.ةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحثاحاضبإ
)٠١١´ربمميد٣١

)لمننرلماهلالببساحملاناسابسلا٢•٣

)همثث(هلامرغلاتادوحوملاهميثيلضائخملا
عمبسانتتيتلافيراصملادونبنمضدحوملالخدلانايبىفةرمتممملاتايلعلانمةميقلايفضافخنلارئاممخجاردإمتي
.ةميقلاضفخنملالصلاةيلآ

نأبديفتتارشؤمكانهناكاذإاميفديدحتلةيلامريراقتكخيراتيفمييقتءارجإمتي،ةرهشلاءانثتسابتادوجومللةبممنلاب
ريدقتبةعومجملاموقت،تارشؤملاهذهدوجولاحيف.تضفخناوأ،ةدوجومدعملأقباسةجردملاةميقلايفضافخنلارئاممخ
دنعطقفأقباسةجردملاةميقلايفضافخنلاةراسفسكعمتي.دقنللةدلوملاةدحولاوأتادوجومللدادرتسثللةلباقلاةميقلا
ديدحتمتي.ةميقلايفضافخنلارئاسخلجاردإرخآذنمدادرتممثللةلباقلاةميقلاديدحتلةمدختسملاتاريدقتلاىفرييغتءارجإ
يفاممءاهديدحتمتيتلاةيرتفدلاةميقلاكلذكزواجتتلو،دادرتسثللةلباقلاهتميتلصثلةيرتفدلاةميقلازواجتتلثيحبىمكعلا
لخدلانايبيفرمكعلاجاردإمتي.ةقباسلاتاونسلايفةميقلايفضافخنلاةراسفجاردإذخأمتيملهنألاحيف،ككهتسلا
.دحوملا

ىفةعومجملابيصننعءارشلاةفلكتىفةدايزلالنمتيهوةفلكتلابأيئدبملامعلاجمدنمةذوحتسملاةرهشلاسايتمتي
يأآصتانةفلكتلابةرهشلاسايتمتي،يئدبملاجارملادس.ةئراطلاتابولطملاوتابولطملاوتادوجومللةلداعلاةميقلايفاص
ىلإفورظلااهيفريشتيتلاتلاحلايفوأيونسةرهشلاةميتيفضافخنلارابتخامتي.ةمكارتمةميقلايفضافخنارئاممخ
.ةيرتفدلاةميقلاضافخنا

اهصيصختمتيتلا،دقنللةدلوملاتادحولانمدادرتسللةلباقلاةميقلامييقترلخنمةرهنثلاةميتىفضافخنلاديدحتمتي
يفضافخنلاةراسخجاردإمتيةيرتفدلاةميقلانملقأدقنللةدلوملاتادحوللدادرتسللةلباقلاةميقلانوكتامدنع.ةرهشلل
.ةيلبقتسمتارتفيفةرهشلابةقلعتملاةميقلايفضافخنلاةراسفسكعنكميل.ةميقلا

تاكلتمملاىئتارامثتسلا
وألاملاسأرةدايزلوأةيراجماتادارماىلعلوصحلاضرغبامإاهبظفتحملاتاكلتمملايهتاكلتمملاىفتارامثتملانإ
وأتامدخلاميدقتوأعئاضبلاديروتوأجاتنلايفمادختسلاوأ،ةيدايتعلالامع~اقايسيفعيبلاضرغبسلو،امهلك
ةيليفشتلاتاداريلانمضأرطتتاريفتةيأجاردإعمةلداعلاةميقلابتاكلتمملايفتارامثتملاسايتمتي.ةيرادإضارغل
ةداعإخيراتبةلداعلاهتميتحبصت،تادموتاكلتممكهفينصتةداعإمتيوراقعمادختساريغتيامدنع.دحوملالخدلانايبيف
حاضيلايفهنعحصفموهامكتاكلتمملايفتارامثتسابةعومجملاظفتحت.ةقحللاباممتحلاةيلمعلهتفلكتيهفينصتلا

,م

شمأثلاثاداريإثحمثادارملا
.ةيدايتعلالامعلاقايسيفضبقلاقحسملاوأضوبقملالباقمللةلداعلاةميقلابتاداريلاسايتمتي

راجيلاتاداربا
،ةلصلاونراجيلادقعةرتفىدمىلعتباثلاطسقلاسامأىلعتاكلتمملايفتارامثتسلانمراجيلاتادارباجاردإمتي
.ىرخلافيراصملانمفاصاهجاردإمتيو

ةدئافلاتاداربا
.قبطملايلعفلاةدئافلارعسوةمئاقلاةيلصلاغلابملاىلإأدانتساكلذو،ينمزلابسانتلاساسأىلعةدئافلاتادارباقحتمت

١1



ع.م.شنيمأتللةينطولايبطوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢٠ا١ربسيد٣ا

)لمننللماهلالببساحملااناسابسلا٢•٧

)ةمتت(قيمأتلاتاداريإتتيتاداريلا
-ابر~اتاعيرنتتادارما
تاعيزوترارقإخيراتنوكيامةداع.حابرلاتاعيزوتكتسايفقحلاتوبثمتيامدنعحابرلاتاعيزوتتاداساجاردإمتي
.اهقاقحتساخيراتيفاهيلماحلحابرلا

رامنتسلاتادارببا
موسرلاجاردإمتي.ةلعفلاةدئافلاةقيرطمادختساباهباستحامتيواهقاقحتسادنعدحوملالخدلانايبىفةدئافلاتاداربإجاردإمتي
.ةادثللةيلمفلاةدئافلاةقيرطلليدعتكيلاملامازتللاوألصهليعفلاجاذانلانملماكتمءزجدعتىتلاتلومملاو

.تاعوفدملاملتساىفقحلاشنيامدنعحابرلاتاعيزوتكلذكرامثتسلاتادارمالممثت

ةققحملاريغهابر~1وةفقخملا-ابرلا
كلخنمةلداعلاةميقلاورئاممخلاو)حابرلا~اخنمةلداعلاةميقابةقصملاةيلاملاتادوجوملارئاسخ/حابرأيفاصنإ
.ةيلاملاتابولطملاوتادوجومللةيبساحملاةسايسلانمضاهنعحاصفلامترخلالماشلالخدلا

ةيبنجلاتمعلا
.ةلماعملاخيراتيفةدئاسلافرصلاراعسلأقفوةدحتملاةيبرعاتاراملامهردىلإةيبنحلاتلمملابتلماعملاليوحتمتي
فرصلاراعسلأقفوةدحتملاةيبرعلاتاراملامهردىلإةيبنجلاتلعلابةيدقنلاتابولطملاوتادوجوملاليوحتمتيامك
اهجاردإمتييتلاوةيبنحلاتلمملابةيدقنلاريغتابولطملاوتادوجوملاليوحتمتيو.يلاملازكرملانايبخيراتيفةدئامملا
رئاسخوحابرأجاردإمت.ةلماعملاخيراتبةدئاسلافرصلاراعسلةفوةدحتملاةيبرعلاتاراملامهردىلإ،ةيخيراتلاةفلكتلاب
.دحوملالخدلانايبنمضةققحملاريغوةققحملافرصلا

تاصصخملا
نكمييجاتنتماوأينوناقناكءاوسيلاحمازتلا،قباسثدحلةجيتن،ةعومجملاىدلنوكيامدنعامصصخمجارمإمتي
ريث~نوكيامدنع.مازتللاةيستلةيماصتتلادئاوفللةجراختاقفدتءارجإمزلينألمتحملانمنوكيوةقونومةروصبهريدقت
اممصخلدعممادختسابةعقوتملاةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلامصخ~اخنمتاصصخملاديدحتمتي،أماهسJWةينمزلاةميقلا
.مازتللااذبةقلعتملارطاخملا،أبسانمنوكيامثيحو،لامللةينمزلاةميقللةيلاحلاقوسلاتامييقتركعيىذلاو،ةبيرضلالبت

راجيلاتاعفد
ةرتفىدمىلعتباثلاطممقلاساسأىلعرئاسخلاوأحابرلانمضةيليفنثتريجأتدوقعبجومبةعوفدملاغلابملاجاردإمتي
نإ.دقعلاةرتفىدمىلعراجيلادقعفيراصميلامجإنمأزجتيلءزجكةملتسملاراجيلازفاوحجاردإمتي.راجيلادقع
.ديدجتللةلباقةعومجملابةصاخلاةيليغشتلاريجأتلادوقعةفاك

لم



ع.م.شنيمتللةينهولايبظوبأةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٣ ٢٠١٧ربمسيد١

)لمتتللماهلاليبساحملاتاسايسلا'٣'ر٣

هرحؤملاتادوحوملا
.ةيليومتراجمادوقعكةيكلملابةقعتملاتازايتملاورطاخملاةفاكبةعومجملااهبجومبظفتحتيتلاراجيلادوقعفينصتمتي

تاعوفدمنمىندلادحللةيلاحلاةميقلاوأةلماعلاهتميتىوامتميتلاةميقلابرجؤملالصلاسايتمتي،ىئدبملاجارملادنع
يتلا،ليومتلاةفلكتديدحتضرغبراجيلادقعىلعلمحملاةدئافلالدممادختسابراجيلاتاعفدلصفمتي.لقأامييأ،راجيلا
جاردلادع.رجؤملاتامازتلانمللقتىتلاJWIسأرتاعفددادسو،راجيلاةرتفةدمىدمىلعتاداريلالباقماهليمحتمت
نشةيليفشتراجبإدوقعماربإبةعومجملاموقت.لصلااذهىلعةقبطملاةيبساحملاةسايسلةفولصلاباستحامتي،يئدبملا
دقعةرتفةدمىلعتباثلاطسقلاساسأىلعةيليفشتلادوقعلاهذهنمراجيلاتاداربإجاردإمتي.تاكلتمملايفاهتارامثتسا
.ةلصلاوذراجيلا

نيفظومللةمدخلاةياهنتآفاكم
ةددحملاتآفاكملاةطخ
ةدموفطوملليئاهنلابتارلاىلعتآفاكملاهذهقاقحتسازكتري.نيدفاولانيفطومللةمدخلاةياهنتآفاكمةعومجملامدفت
.نيفطوملاةمدختارتفىلعتآفاكملاهذهلةعقوتملافيلاكتلاقاقحتمانمكي.ةمدخلاةرتفلىندلادحلالامكإطشب،ةمدخلا

ةدحملاتامهاسملاةطخ
دعاقتلاويعامتجلانامضلاقودنصىلإةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودينطاومبةصاخلااهتامازتلادادسبةعومجملاموقت
.يعامتجلانامضلاودعاقتلانثبا٩٩٩ةنس)٧(مقريداحتلانوناقللأقفوةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودب

حابرلاثاعمزوث
اهيفمتييتلاةرتفلايفةعومجمللةدحوملاةيلاملاتانايبلانمضمازتلاكةكشلاىمهاسمىلإحابرلاتاعيزوتجاردإمتي
.ةكرئنلايمهاسملبتنمحابر~اتاعيزوتدامتعا

دعبلاعفربغاهنكلوهرداصلاربباعملا٣

ىدل.هاندأاهنعحصفمةعومجمللةيلاملاتانايبلارادصإخيراتىتح،دسةلاعفريغنكلو،ةرداصلاتاريسفتلاوريياعملانإ
.ةلاعفحبصتامدنع،قيبطتلاةيناكمإةلاحيف،ريياعملاهذهقيبطتىفةينلاةعومجملا

للاملاتاودلا٩مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملا
يذلاوةيلاملاتاودلا٩مترةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملاةيبماحملاريياعمللىلودلارملجملاردصأ،٤,٢٠ويلويىف
ةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملالوانتي.´́سايقلاوجاردلا:ةيلاملاتاودلا́´٣٩مقريلودلاةبساحملاراعملحملحي
.طوحتلاةبساحموةميقلايفضافخنلاوسايقلاوفينصتلاكلذىفامبةيلاملاتاودلابناوجعيمج٩مقر

يلر



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا

٢<ا١١ربسيد٣١

)ةمتت(بةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريي~ا٣

)ةمتت(ةيلاملاتاودلا٩مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملا

ةيلةمهتابوطملاوةيلاملاتادوجوملامسايتوفينصت
٩مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملاقاطننمضعقتيتلاةيلاملاتادوجوملاجاردإةعومجملانمراعملابلطتي
ةيلاملاتادوجوملاسايقلةعومجملالامع)جذومنساسأىلعةلداعلاةميقلاوأةفطملاةنلكتلابأقحلاهسايتمتيسيتلاو
.ةيلاملاتادوجومللةيدتاعتلاةيدقنلاتاقفدتلاصئاصخو

ةميقلاوأرخلالماشلالخدلا~نمةلداعلاةميقلاوأةأفطملاةفلكتلابةيلاملاتاودلاسايتمتي،ريياعملاهذهىلإأدانتسا
.رئاسخلاوأحابرلا~اخنمةلداعلا

جاردلادنعةعومجمللزوجي،كلذعمو.رئاسخلاوأحابرلال.اخنمةلداعلاةميقلابةيكلملاقوقحتارافثتساسايتمتي
عم،ةعجرنودرخلالمامثلالخدلاكخنمةلداعلاةميقلابةادلافينصترايتخالوادتمريغةيكلمقوقحرافثتسليئدبملا

.رئاسنلاوحابرلانمضحابرلاتاعيزوتتادارماجاردإعموقحلتتويفرئاممخلاوحابرلاريودتةداعإمدع

ةميقلابيلاملصأفينصتءاغلللةلباقريغةروصبراتختنأيئدبملاجاردلادنعةعومجمللزوجي،كلذىلإةفاضلابو
نإ.ريبكدحىلإآشنيدتيذلايبساحملاقباطتلامدعليلقتوأ>افلإىلإكلذىدأاذإ،رئاسخلاوأحابرلا~اخنمةلداعلا

.ةمئاقلاةيلاملاتادوجومللكلذكحاتمفينصتلااذه

ةصاخلانتئلارطاخميفتاريفتلاجاردإءانتسابسايقلاوفينصتلايفتاريفتكانهنكيمل،ةيلاملاتابولطمللةبسنلام

.رئاسخلاوأحابرلا~اخنمةلداعلاةميقلابةفنصملاتابولطمللرخلالماشالخدلايف

تاودلا́´٩وقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاقيبطتبركبمتتويفةعومجملاتماق؟٢>١ارياني١نمأرابتعا
.٩مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعمللةيلاقتنلاماكحلاعمىشامتيامب́́ةيلاملا

ةيلاملاتادوبوملاةميق،رهافخنأ
نامتئلارئاممخجذومن٩مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملابلطتي،ةيلاملاتادوجوملاةميتيفضافخنلابقطتياميف
(ةعقوتملا

"ECl"
جذومنبلطتي.٣٩مقريلودلاةساحملارايمبجومبةدبكتملانامتئلاةراسخجذومنللباقمجذومنك)

لكةياينيفةعقوتملانامتئلارئاسخىفتاريفتلاوةعقوتملانامتئلارئاسفباستحاةعومجملانمةعقوتملانامتئلاةراسخ
نمديمل،ىرخ)ةرابعبو.ةيلاملاتادوجوملليئدبملاجارملاذنمنامتئلارطاخمىفتاريفتلارمكعتلهيلامريراقتةرتف
.نامتئلارئاسخجاردإلبتينامتئاثدحعوقويرورضلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما

٢٠١٧ربمسيد٣١

)ةمتت(هبةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريياعملا٣

)لمنن(لبلاملالاودلا٩مفرلبلاملاربرافنلادادعلىلودلارابعملا

/ةمترلةيلاملاتادوجوملاةميقضاففنأ
نامتئلارئاسخلةراممخصصخمجاردإةعومجملانم٩مترةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملابلطتي،ديدحتلاهجوىلعو
تاودأورئاسخلاوأحابرلا~للخنمةلداعلاةميقلاباهسايتمتييتلاكلتفلخب،ةيلاملاتادوجوملاتائفعيمجىلعةعقوتملا

تابلطتملعضختيتلاةيلاملاتادوجوملانمضتت.رخلالماشلالخدلالكخنمةلداعلاةميقلابةساقملاوةفنصملاةيكلملاقوقح
ةفلكتلاب~لاهسايتمتييتلانويدلاتارامنتسا)ا؟٩مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاىفةدراولاةميقلاضافخنا
ضورقلاتامازتلا)٤ودوقعلاتادوجوم)٣،ةنيدملاراجيلاممذ)٢،رخلالماشلالخدلال؟اخنمةلداعلاةميقلابوأةأفطملا
مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملايفةدراولاةميقلايفضافخنلاتابلطتماهيلعقبطنتىتلاةيلاملاتانامضلادوقعو
ةادلةراسخلاصصخمسايتةعومجملانم٩وقرةيلاملاريراقتلادادع7يلودلارايمملابلطتي،صوصخلاهجوىلعو.٩
أيرهوجةيلاملاةادلاىلعنامتئلارطاخمتدازاذإةادثللعقوتملارمعلاىدمىلعةعقوتملانامتلاةراسخلداعيغلبمبةيلام
ةيحاننم.هؤامثنإوأهؤاشمتةينامتئلاةميقلاضفخنميلاملصأنعةرابعةيلاملاةادلاتناكاذإو)،يئدبملاجاردلاذنم
كلتسايقاهدنعةعومجملانمبلطتي،ىئدبملاجاردلاذنمأيرهوجةيلاملاةادلاىلعنامتئلارطاخمدادزتملاذإ،ىرخأ
جهن٩مترةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملامدقي.رهشا٢ىدمىلعةعقوتملانامتئلاةراسخىواسيغلبمبةيلاملاةادلا
ةنيدملاةيراجتلاممذللةادهلعقوتملارعلاىدمىلعةعقوتملانامتئلاةراسخلواسمغلبمبةراممخلاصصخمسايقلطممبم
.ةنيعمفورظتحتدتعلاتادوجومو

ةفوةميقلايفضافخنثللةعومجمللةيلاحلاةيلاملاتادوجوملامييقتوةعجارمبةرادلاموقت،يئدبملاقيبطتلاخيراتيف
تادوجوملابةطبترملانامتئلارطاخمديدحتلجأنم،٩مترةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملايفةدراولاتاهيجوتل
يفضافخنلاتابلطتمبةقعتملاةعومجمللةيلاملاتادوجوملاىلعيرهوجريثأتدجويلهنأىلإتصلخو،ةينعملاةيلاملا
.٩مترةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملايفةدراولاةميقلا

ءلمعلاعمدوقعلارمتاداريلا•ا٥مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملا
مترةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايملارادصإمت

هقيبطتمتيتاوطخسخنمأديدجأجذومنددحيو٢٠ا٤ويامىفا٥
عمدوقعلانمةجتانلاتاداريلاىلع

غلبمبتاداريلاجارمإمتيا٥مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعمللأقفو.ءلمعئا
يلودلاراعملائدابممدقت.ليمعىلإتامدخلاوأعئاضبلاليوحتلباقميفهقحتستنأةكرمثلاعقوتتىذلارابتعلاىكع
ىلعقيبطتلللباقديدجلاتاداريلارايعمنإ.تاداريلاجاردإوسايقلأميظنترثكأأجهنما٥مقرةيلاملاريراقتلادادعل
قيبطتلابلطتي.ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعمللأقفوةيلاحلاتاداريلاجاردإتابلطتمةفاكىلعدوسيوتاكشلاعيمج
ةعومجملانإ.ركبملاقيبطتلاةيناكمإعملدموألماكيعجررنأبامإ٢٠ا٨رياني,دعوأيفأدبتىتلاةيونساتارتفلل

ةعومجملانأرابتعاب،ةعومجملاىلعراعملااذهقبطنيل.ةدحوملاةيلاملااهتانايبىلعديدجلاراعملاريثأتمييقتددصيف
ةيلاملاريراقتلاتارتفللاعفحبصيسيذلاونيمأتلادوقعا٧وقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملادامتعابموقتفس

.٢٠٢اريانيادسوأيفأدبتيتلا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةدحوملاهيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢٠ا١١ربمسيد٣ا

)همنن(طبلاعفربغاهنكلوهرداصلاربباعملا.,

راحيلادوقعi١مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملا
دوقعv١وقريلودلاةبساحملارايعملحملحيو٢٠١٦ريانيىفi١مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملارادصإمت
٢_-SICءراجمادقعىلعيوتحتةيتافتلاتناكاذإامديدحت-٤مترةيئودلاةياملاريراقتلاتاريسفتةنجلريسفتو،راجيلا

ددحي.راجي7ادقعلينوناقلالكشلانمضتتيتلاتلماعملارهوجمييقتSlC-27jزفاوحلا-ةيليغشتلاراجيلادوقع15
نمبلطتيو،راجيلادوقعنعحاصفلاوضرعلاوسايقلاوجاردلائدابما٦مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملا
دوقعنعةبساحمللةلثاممةروصبةيدرفلاةيمومعاةينازيملالخادجذومنلآقفوراجيلادوقعةفاكنعةبساحملانيرجأتسملا
راجيلادوقعو-نيرجأتسمللجاردلانمنيءافعإرايعملانمضتي.١٧مقريلودلاةبساحملاراعمبجومبةيليومتلاراجيلا
راجيلادوقعىأ(لجلاةريصقراجيلادوقعو)ةيصخشلابوساحلاةزهجأ،لاثملاليبسىلع(~ةميقلاةضفخنم´تادوجوملل
دقعتاعفدءارجإمازتلاجاردإبرجأتسملاموقيفوس،راجيلادقعءدبخيراتيف.)لقأوأرهش١٢ةدملراجماةرتفتاذ
قحلصأىأ(راجيلاةرتفل~فيساسلالصلامادختسايفقحلالثميىذلالصلاو)راجيلادقعمازتلايأ(راجيلا
لصأىلعككهتسلافيراصموراجيلادقعمازتلاىلعةدئافلافيراصمجاردإنيرجأتسملانمبلطتيفوس.)مادختسلا

.لصفنملكشبمادختسلاقح

ةدميفريفتلا،لاثملاليبسىلع(ةيعمثادحأعوقودنعراجيلادقعمازتلاسايتةداعإنيرجأتسملانمكلذكبلطتيفوس
.)تاعوفدملاكلتديدحتلمدختممملالدملاو)شؤملايفريفتلانعةجتانلاةيلبقتمملاراجيلاتاعفديفريفتلاو،راجيلادقع

.مادختسلاقحلصلليتكراجيلادقعمازتلاسايتةداعإغلبمجاردإب~ومعرجتسملاموقيفس

بجومبةيلاحلاةبساحملانعريبكدحىلإ١٦مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايملابجومبرجؤملاةبساحمريفتتمل
رايصلأقفوفينصتلاأدبمسفنمادختسابراجيلادوقعةفاكفينصتنورجؤملالصاويفوس.١٧مقريلودلاةبساحملارايم
.ةيليومتلاوةيليفشتلاراجيلادوقع:راجيلادوقعنمنيعوننيبزييمتلاو١٧مقريلودلاةبساحملا

كلتنملومشرثكأتاحاصفإميدقتنيرجؤملاونيرجأتسملانمكلذك١٦مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملابلطتي
.١٧مقرىلودلاةبساحملارايمبجومبةبولطملا

ركبملاقيبطتلانإ.٢٠ا٩ريانيادمبوأيفأدبتيتئاةيونسلاتارتفلللاعفاiمقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملانإ
قيبطتراتخينأرجتسمللنكمي.ا٥مترةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملاقيبطتبةكرشلامايتلبتسلنكلو،هبحومممم
.تاءافعلاضمببرايمللةيلاقتنلاماكح~احمست.لدعملاىعجرلازثلاوألماكلايعجرلازثلاةقيرطمادخسابراعملا

اهتانايبىلع,٦وقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملللمتحملاريثتنامييقتةيلمعةعومجملالصاوتفوس،٢>ا٨يف
.ةدحوملاةيلاملا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحامنما
٢•١٧ربمسيد٣١

)ةمتت(طبةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريياعملا٣

نيمأتلادوقع١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملا
وهو،نيمأتلادوقع١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودئارايملاةيبساحملاريياعملليلودلاسجملاردصأ،v٢٠١وياميف
فوس،لوعفملاىراسحبصيامدنع.حاصفلاوضرعلاوسايقلاوجاردلايطغينيمأتلادوقعللماشديدجيبساحمرايم
رداصلانيمأتلادوقع٤مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملالحم١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملالحي
ةايحلاىلعنيمأتلالثم(نيمتلادوقععاونأةفاكىلع١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاقبطني.٢٠٠٩يف
تانامضلاضعبىلإةفاضلاب،اهردصتيتلاتاكرشلاعوننعرظنلاضغبرنيمأتلاةداعإورشابملانيمأتلاوماعلانيمأتلاو
رايصلانمماعلافدهلاركمتي.قاطنلاةليلتتاءانثتساقيبطتمتيفوس.ةيريدقتلاةكراشملاتازيمتاذةيلاملاتاودلاو
سكعبو.نيمأتلاتاكرشلأقاستاوةدئافزثكأنيمأتلادوقعنعةبساحمجذومنميدقتيف١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلا
ةيلحملاةيبساحملاتاسايسلادامتعاىلعريبكدحىلإدمعتيتلا،٤مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايملاتابلطتم
تاذةيبساحملابناوجلاةفاكيطغي،نيمأتلادوقعللماشأجذومنv١وقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملامدقي،ةقباسلا
:هلمكيو،ماعلاجذومنلاوه١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملارهوجنإ.ةلصلا

)ةريفتملاموسرلاجهن(ةرشابملاةكراشملاتازيمتاذدوقعللددحمقيبطت•
.لجلاةريصتدوقعلليسيثرلكشبو)طاست~اعيزوتجهن(طسبمجهن•

ربعتو،٢٠٢١رياني١دمبوأىفأدبتيتلاةيلاملاريراقتلاتارتفللاعف١٧مقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايصلانإ
رايمملاو٩مترةيلاملاريراقتلادادعلىلودلاراعملاةكرشلاقبطتنأطرشبركبملاقيبطتلابحمسي.ةبولطمةنراقمئاماقرأ
مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايملاقيبطتبهيفموقتسىذلاخيراتلالبتوأيف١٥مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلا

.بولطملالوعفملانابرسخيراتيفرايصلادامتعلةعومجملاططخت.١٧

تادويوملايةمهاسملاوأعييلا:٢٨مقريلودلاةيساحملارايمو١•مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاىلعتيطت
~لاةكرشوأةليمقلاهتكرشورمثتسملاقيي
لماعتلايف٢٨متريلودلاةبساحملارايصو١٠مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملانيبضراعتلاتثليدتلالوانتت
وأحابرلانأتثليدتلاحضوت.فلتئاةكرنثوأةليمزةكرشلاهبةمهاسملاوأاهعيبمتةعباتةكرشىلعةرطيسانادقفعم
ةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايصلاىفددحموهامكءلامعألكشتىتلاتادوجوملابةمهاسملاوأعيبنعةجتانلارئاسخلا

وأعيبنعةجتانةراسخوأحبرىأجاردإمتي.لماكلاباهجاردإمتي،فثلتئلاةكرشوأةليمزلاهتكرشورمثتسملانيب،٣مقر
ةكرشلايفةقلعتملاريغنيرمثتسملاصصحىدمىلإ،كلذنممغرلاىلع،أيراجتأطاشنلكشتليتلاتادوجوملابةمهاسملا
ريغلجأىلإتليدعتلاهذهلوعفمنايرسخيراتليجأتبةيبساحملاريياعملليلودلاسلجملاماق.فلتئلاةكرشوأةليمزلا
.ةعومجملاىلعراعملااذهقبطنيل.يلبقتسمرث~اهقيبطتأركبمتليدتلادمعتيتلاةكرشلاىلعبجوتينكلو،ىمسم



ع.م.شنيمأتللةينطولاببظوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضا

٢ربمسيد٣١ ٠١٧

اةمتت(دبةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريياعملا٣

مهسلاساسأىلعتاعقدلاتماعمسايقوتتصت:Yمقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايعملاىلعتيدت
مهس~اساسأىطتاعفذ٢مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملاىلعتثليدسةيبساحملاريياعمئليلودلاسلجملارصأ
تمتيتلامهسلاساسآىلعتاعفدلاتلماعمسايتىلعقاقحتسلاطورشراثآ.يهةيسيئرتلاجمةثلثلوانتتيتلاو
ةبساحملاو؟ةبيرضلاتامازتلاعاطتتلةيوستلاتازيميفاصعممهسلاساسأىلعتاعفدلاتلماعمفينصتو؟أدقنايتيوست
قوقحبةيوستللةيدقنلاةيوستلانماهفينصتمهسلاساسأىلعتاعفدلاةلماعمماكحأوطورشىلعليدساريفيامثيح
.نيمهاسملا

يفيعجرزثأبقيبطتلابحمسينلو،ةقباسلاتارتفئاجاردإةداعإنودتثليتلاقيبطتتاكرشلانمبطتي،قيبطتلادنع
وأىفأدبتىتلاةيونساتارتفللةلاعفتليدعتلانا.ىرخأريياعمءافيتسامتوةثثلثلاتثليتلاقيبطتةكرشاتراتخالاح
تاعفدجماربكلتمتلاهنأرابتعابةعومجملاىئعراعملاا~قبطنيل.ركبملاقيبطتلابحامسلاعم،٢·ا٨رياني,دمب

.مهسلاساسأىلع

ةيرةعلاتارامثتسلاتيوحت:٤٠مقريلودلاةسماحملارايسىلعتيدعت
اديتتاراقعاكلذىفامب،راقعليوحتةكرشىلعبجوتيىتمتليتلاحضوت

ل
تارامنتسلانموأىلإريوطتلاوأءامنثن

رامثتسلافيرعت،ءافيتسانعفقوتيوأ،راقعلايفوتسيامدنع~دحيمادختسلاريفتنأىلعتليدمتلاصنت.ةيراقعلا
ريفتىلعكيلدراقعمادختسابةقلعتملاةرادلااياونيفريفتلادرجمربتعيل.مادختسلاريفتىلعليلدكانهويراقعلا
ةرتفةيادبدبوأىفثدحتىتلامادختسلايفتاريغتلاىلعيلبقتمممرثأبتيتلاقيبطتتاكرشاىلعبجوتي.مادختسلا
ظفتحملاتاراقعلافينصتمييقتةداعإةكرشلاىلعبجي.ةرملولتليتلاةكرشلااهيفقبطتىتلاةيونساةيلاملاريراقتلا
أقفويعجررثأبقيبطتلانإ.خيراتلاكلذيفةمئاقلافورظلاىمكعيل،نكمأنإ،راقعلافينصتةداعإو،خيراتلاكلذيفاهب
تارتفللةلاعفتثليدمتلانإ.ينمزلاقرافلامادختمانود~كلذناكاذإطقفهبحومسم٨مقريلودلاةبساحملارايممل
ةعومجملاموقتفوس.اهنعحاصفلابجيامكتليتللركبملاقيبطتلابحمسي.٢٠ا٨رياني١دعوأيئأدبتيتلاةيونسلا
.بولطملالوعفملانايرسخيراتيفرايمملاقيبطتلةعومجملاططخت.ةلاعفحبصتامدنعتليتلاقيبطتب

٢ا٤ةيونسلاتانيسحتلاةرو( ٢-٠ ٠ ١٦

:تانيسحتلاهذهلمشت

تاءاغعلافذح-ىلولاةرمكلةيلاملارييراقتلادادعلةييلودلاريياعملامقييبكتامقرةيلاملاريراقثلادادعليلودلارامملا
ىلولاةرمللرييقطملللجلاةتهيصت
مدختاهنلامقرةيلاملاريراقتلادادعلىلودلارايعملانمE7-E3نمتارقفلايفةدراولالجلاةريصتتاءافعلافذحمت
.ةعومجملاىلعليتلاا~قبطنيل.٢٠اAرياني,نمأرابتعالاعفليدتلاJ.اهنمدوصقملاضرفلانلا



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكسث
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا

٢٠ا٧ربسيد٣١

)ةمتت(دعبةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريياعملا٣

ةميقلأبتارامثتسلاسايقنأريضوت-فكتملاتاكرشوةليمزلاتاكسثلارفتارامثتسلا٢٨مقرىلودلاةبساحملاراعم
يدرفلارامثتسلارايفوهرناسفلاوأحابرلارطخنمةلداعلا
:هنأتليتلاحضوت

،يدرفلارافثتسلاساسأىلعيئدبملاجاردلادنع،راتختنأةلهؤمىرخأةكرشىأوأرماغملارافتتسلاةكرشلزوجي•
.رئاسخلاوأحابر.اللخنمةلداعلاةميقلابفلتئلاتاكرشوةليمزلاتاكرشلايفاهتارامثتساسايت

،ةيرامثتسافلتئاةكرشوأةيرامثتساةليمزةكرشيفةصح،رامنتساةكرشاهتاذدحبربعتل،ةكرشىدلناكاذإ•
ةليمزلاةكرنثلاكلتلبتنمقبطملاةلداعلاةميقلاسايقبطافتحلارايتخا،ةيكلملاقوقحةقيرطقيبطتدنع،ةكرشللزوجي
يفةيرامثتسلافثلتئلاةكرشوأةيرامثتسلاةليمزلاةكرشلاصصحىلعةيرامثتسلافثلتئلاةكرشوأةيرامثتسلا
ىف،ةيرامثتسافثلتئاةكرشوأةيرامثتساةليمزةكرشلكللصفنملكشبرايتخلااذهءارجإمتي.ةعباتلاتاكرشلا
ةكرشلاحبصت)ب(.أيئدبمةيرامنتسلافلتئلاةكرشوأةيرامثتسلاةليمزلاةكرشلاجاردإ)أ(:هيفمتيىذلاخيراتلا
ةيرامثتسلافثلتئلاةكرشوأةيرافثتسلاةليمزلاةكرشلاحبصت)ج(و٤ةيرامثتساةكرشفلتئلاةكرشوأةليمزلا

.أقحليتأيمهيأ،ةرملولمأةكرش

ةكرشتماقاذإ.ركبملاقيبطتلابحامسلاعم).ا٨ريانيانمأرابتعاةلاعفربعتويعجررثآبتليتلاقيبطتمتينأبجي
.ةعومجملاىلعتثليتلاه_قبطتنل.ةقيقحلاكلتنعحاصفلااهيلعبجوتياهدنع؟ةقباممةرتفلتثليتلاهذهقيبطتب

آمدقمىوقدملارايتعلاوةيييقلاتمعلايتماعملا٢٢مقرةيلودلاةيلاملاريراقتلاتاريسقتةتيلريسقت
،لصلىئدبملاجاولادنعهمادختمابجوتييذلافرصلالدصديدحتضرغل́́ةلماعملاخيرات´ديدحتةيفيكريمفتلالوانتي
مازتلاوأيدقنريغلصأجاردإىلإتدأةيبنجأةلمعبأمدقمدنبلااذهلرابتعلامثلتساوأعفدمتيامدنع،تاداربإوأفيراصم
.)ةلجؤمتاداربإوأدادرتسثللةلباقريغةعيدو،لاثملاليبمىلع(يدقنريغ

يدقنلاريغمازتللاوأيدقنلاريغلصكلىئدبملاجاردلابةكشلاهيفتماقيذلاخيراتلاوهةلماعملاخيراتن.ريمفتلاددحي
نإف،~دقماهؤارجإمتةدعتمتاضوبقموأتاعوفدمكانهتناكاذإ.أمدقمعوفدملارابتعلامثلتساوأعفدنعئمثانلا
ىلعتثليدمتلاهذهقبطنتل.أمدقمعوفدمرابتعلمثلتساوأعفدهيئمعلكلةلماعملاخيراتديدحتةكرمثلانمبلطتيريمفتلا
.ةعومجملا

ىلعىلبقتسمزثأبريسفتلاقيبطتةكرشللزوجي،كلذنملدبو.لماكىعجرساسأىلعتثيدمتلاقبطتنأتاكرشللزوجي
:دبوأيف_دبماهجاردإمتييتلاواهقاطننمضعقتيتلاتاداريلاوفيراصملاوتادوجوملاةفاك

ةرملولريسفتلاقيبطتبةكشلااهيفموقتيتلاةيلاملاريراقتلاةرتفةيادب)١(

اهيفموقتىتلاةيلاملاريراقتلاةرتفلةيلاملاتانايبلايفةنراقمتاموطمكةضورعملاةقباسلاةيلاملاريراقتلاةرتفةيادب)٢(
قيبطتلانإ.٢<,٨ريانيادبوأيفأدبتيتلاةيوسللتارتفللJWريسفتلانإ.ةرملولريمفتلاقيبطتبةكرشا
٠ريسفتلاعمىشامتتةعومجمللةيلاحلاةسرامملانأرابتعاب«لذعمو.هنعحاصفلابجيوهبحومسمرسفتللركبملا
.ةدحوملاةيلاملااهتانايبىلعريثأتىأعقوتتلةعومجملانإف



٩.م.شنيمأتلللينطولايبظوبألكرش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢ربمسيد٣١ ٠١٧

)ةمتت(دبةلاعفريغاهنكلوةرداصلاريياعملا٣

لفدلاةبيرضةجلاعملوحكوكشلا٢٣مقرةيلودلاةيلاملاريراقتلاتاريسفتةنجلريسفت
يلودلاةبساحمنارايمقيبطتىنعرثؤتكوكشةيبيرضلاةجلاعملانمضتتامدنعلخدلابئارضنعةبساحملاريسفتلالوانتي
ديدحتلاهجوىلعنمضتتلاهنأامك،,٢متريلودلاةبساحملارايمقاطنجراخبئارضلاىلعقبطنتلامدنعو,٢مقر
.ةدكؤملاريغةيبيرضلاتاجلاعملابةطبترملاتامارغلاودئاوفلابةقعتملاتابلطتملا

:ىليامأديدحترسفتلالوانتي

لصفنملكشبةدكؤملاريغةيبيرضلاتاجلاعملارابتعلايفذختةكرشلاتناكاذإام•
ةيبيرضلاتاطلسلالبتنمةيبيرضلاتاجلاعملاصحفلوحةكرشلااهعضتيتلاتاضارتنلا•
ريغةيبيرضلارئاسخلاو،ةيبيرضلاسملاو،)ةيبيرضلاةراسخلا(ةبيرضللعضاخلاحبرلاديدحتبةكرسلامايتةيفيك•

ةبيرضلاتلدصو،ةمدختسملاريغةيبيرضلاتانامتئلاو،ةمدختسملا
فورظلاوعئاقولايفتاريغتلارابتعلايفةكرشلاذخأتفيك•

و.ةدحاوعموألصفنملكمثبرابتعلايفةدكؤمريغةيبيرضةلماعملكذخأيغبنيناكاذإامديدحتةكرئنلاىلعبجوتي
لاعفريمفتلانإ.كوكشلللحبلضفألنثبأبنتييذلاجهنلاعابتايغبني.ىرخلاةدكؤملاريغةيبيرضلاتاجلاعملانمزثكأ
ريثأتىأةعومجملاعقوتتل.ةحاتمةيلاقتنلاتاءافعلاضعبنكلو،٢٠١٩ريانيادعوأىفأدبتيتلاةيونسلاتارتفلل

.ةدحوملاةيلاملااهتانايبىلع

دبحونلاساسأ٤

:ةيلاتلاةعباتلااهتكرشبةقعتملاكلتوةكرشللةيلاملاجئاتنلانمةدحوملاةيلاملاتانايبلانوكتت

أبكلملاهبسةعباثلاهثكرشلا

%:دتملاأكلمملا•دتميللانوشانرتناهلينلأ , • <

لعتلدتميللانوشانرتناكيندأةكرشمساتت٢٠اvويلوي٣خيراتباهللماكلابةكولممةعباتةكرشسستبةكرشلاتماق٣
.دعاهتايلمعةعباتلاةكرشلاأدبتمل٠ةيلاملاريراقتلاخيراتيفامك.ارتلجنإ؟ندنلىفةكرشلليليثمتبتكمك

يل
م

ال



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوب.ةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا

٢٠١٧ربمسيد٣١

/ةمتت(ديحوتلاساسأ٤

ةكرشاىلعةرطيسةكرنثلاسرامت.ةكرشلاىلإةرطيسلاليوحتهيفمتييذلاخيراتلانملماكلابةعباتلاةكرشلاديحوتتي
ةجتانلاةريفتملادئاوعلايفقحلااهيدئنوكيوأ،ةضرعمةعومجملانوكتامدنعةرطيساقيقحتمتي.هلعأةروكذملاةعباتلا

رمثتسلاةهجلاىلعاهترطيسكخنمدئاوعلاكلتىئعريثأتلاىلعةردقملااهلنوكيو،اهيفرمنتسملاةهجلاعماهتقثلعنع
:ةعومجمللنألاحيفطقفو،لاحيفاهيفرمثتسملاةهجلاىلعةرطيسلابةعومجملاموقت،صاخلكثبو.اهيف

رمتسملاةهجللةلصلاتاذةطشنلاهيجوتىلعةيلاحلاةردقملااهيطعتةيلاحقوقح،يأ(اهيفرمثتمملاةهجلاىلعةرطيس•
؟لاهيف

و؟اهيفرمنتمملاةهجلاعماهلماعتنعةمجانلاةريفتملادئاوعلايفقوقحلاوأ،ضرسا•
.اهدئاوعىلعريثأتللاهيفرمثتسملاةهجلاىلعاهترطيسمادختساىلعةردقملا•

ذخلابةعومجملاموقت،اهيفرمتسملاةهجلايفةنثاممقوقحوأتيوصتلاقوقحةيبلاغنملتأةعومجمللنوكيامدنع
:كلذلمنيو،لمأاهيفرمتسملاةهجلاىلعةرطيساهيدلناكاذإاممييقتدنعةلصلاتاذفورظلاوقئاقحلاةفاكرابتعلاب

اهيفرفتنسملاةهجلاىفنيرخلاتيوصتلاقوقحيلماحعمةيدتاعتلاتايتافتلا•
ىرخلاةيدتاعتلاتايتافتلانعةجتانلاقوقحلا•
ةلمتحملاتيوصتلاقوقحوةعومجملاتيوصتقوقح•

تاريفتدوجوىلإفورظلاوقئاقحلاتراشألاحيفاهيفرفثتسمةهجىلعرطيتمتناكاذإاممييقتةداعإبةعومجملاموقت
ةكشلاىلعةرطيسىلعةعومجملالصحتامدنعةعباتةكرشديحوت)دبي.ةثثلثلاةرطيسلارصانعنمزثكأوأةدحاويف
فيراصموتادارماوتابولطموتادوجومجاردإمتي.ةعباتلاةكرشلاىلعةرطيسلاةعومجملادقفتامدنعفقوتيوةعباتلا
ىلعةعومجملاهيفلصحتيذلاخيراتلاذنملماشلالخدلانايبيفةنسلا~اخةسسملاوأاهلعذوحتممملاةعباتلاةكرشلا
.ةعباتلاةكرشلاىلعةرطيسانعةعومجملاهيففتوتتىذلاخيراتلاىلإةرطيسلا

ىتحةرطيسملاريغقوقحلاوةعومجمللملاةكرشلايمهاسمىلإرخلالماشلالخدلاتانوكمةفاكوةراسخلاوأحبرلابسني
تانايبلاىلعتليدتءارجإمتي،ةرورضلادنع.ديصرلايفزجعىلإيدؤتسةرطيسملاريغقوقحلايفةجيتنلاتناكول
تادوجوملاةفاكداعبتسامتي.ةعومجمللةيبساحملاتاسايسلاعمةقفاوتمةيبساحملااهتاسايسلعجفدهبةعباتلاتاكرشئلةيلاملا
لماكلابةعومجملاءاضعأنيبتلماعملابةقعتملاةيدقنلاتاقفدتلاوفيراصملاوتاداريلاونيمهاسملاقوقحوتابولطملاو
.ديحوتلادنع

يف.نيمهاسمقوقحتلماعماهنأىلع؟ةرطيسلاىلعةردقلانادقفنودب؟ةعباتةكرشلةيكلملاةبسنيفريفتلاباستحامتي
:~موقتاهنإفةعباتلاةكرشلاىلعةرطيسلاةعومجملاتدقفلاح

؟ةعباتلاةكرشلابةصاخلاتابولطملاو)ةرهشلاكلذيفامب(تادوجوملاداعبتما•
؟ةرطيصلاريغقوقحلانميلةيرتفدلاةميقلاداعتسا•
؟نيمهاسملاقوقحيفةجردملا،ةمكارتملاةلمعلاليوحتقورفداعبتسا•
؟ةملتمملاتارابتعللةلداعلاةميقلاجاىإ•
؟اهبظفتحمتارامثتسايلةلداعلاةميقلاجاردإ•
ودرئاسخلاوحابرلايفزجعوأضئافيأجاردإ•
حابرلاوأرئاممخلاوحابرلاىلإرخلالمامثلالخدلايفأقباسةجردملاتانوكملانمملاةكرشلاةصحفينصتةداعإ•

.رشابملكنثبةقعتملاتابولطملاوتادوجوملاةعومجملاتدسساولبولطموهامكو،بسانموهامكةعزوملاريغب

.ةقفاوتمةيبساحمتاسايسمادختماب٠ةعومجمللةيلاملاريراقتلاةرتنسفنلةعباتلاتاكرشللةيلاملاتانايبلادادعإمتي



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكش

ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢•١٧ربمسيد٣١

رهاخملاهرادإ٥

.اهلةعومجملاةرادإةقيرطوةعومجملااهلضرعتتيتلارطاخملاسقااذهصخلي

لماعهرطتولمدفم٩,ا

ماعلاراكلا
ثادحلضرعتلانمةعومجملايمهاسمةيامحوهةعومجمللةيلاملاةرادلاورطاخملاةرادإراطإنمىساسلافدلانإ
.رطاخملاةرادلةءافكوةيلاعفتاذةمظنأقيبطتلةغلابلاةيمهلاةرادلاكردت.ىلاملاءادلافادهلمئادلاقيقحتلاةقاعإ

J٣سارةراداراكا I
وألامعلاتادحونميأاهلضرعتتيتلارطاخملاديدحتهلثلخنممتيةيلخادلارطاخملاةرادلماعراطإةعومجملاىدل
ريئنت.ىداصتتلالاملاسأرىلعرطاخملاكلتريثأتىدمديدحتىلإةفاضلابةماعةروصبةعومجملااهلضرعتتيتلا
دعلقبطيةليلترطاخملددحمىوتسمىلإسلفلارطاخمليلقتلبولطملالاملاس)رمجحىلإةيلخادلاةسايسلاهذهتاريدقت
.لامع~ىلامسأرلازكرملاىلع)ةيلاملاريغوةيلاملا(تارابتخلانم

ىميظنتلاراكلا
نامضلكلذوبئكنعاهتبتارمونيمهاسملاونيمأتلاقئاثوىلماحقوقحةيامحبةيساسأةروصبةيميظنتلاتاهجلامتهت

´
ن

زكرمبةعومجملاطافتحانامضبأضيأةيميظنتلاتاهجلامتهت،هتاذتتولايف.مهحلاصميضريلكشبروملاريدتةعومجملا
.ةعيبطئاثراوكلاوأةيداصتتلاتامزلانعةجتانلاةعقوتملاريغتامازتللابءافولانماهنكميبمانميلام

ةطشنلادامتعاحئاوللاهذهبلطتتل.ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودلخادةيميظنتلاتابلطتملاىلإةكرشلاتايلمععضخت
بناجنمدادسلانعزجعلاودادسلانعفلختلارطاخمنمدحللةمزلملاماكحلاضعبأضيأضرفتاهنكلوطقفاهتبتارمو
رارتعجار،نيمأتلاةئيهةرادإسلجمسيئررصأ.اهقاقحتسادنعةعقوتملاريغتامازتللابءافوللكلذونيمأتلاتاكرش
ىلعقبطنتيتلانيمتلاتاكرشلةيلاملاتاميلعتلا،٢٠١٤ربمسيد٢٨خيراتيف٢٠١٤ةنسل)٢٩(مقرةرادلاىملجم
ىفاهتطشنأةلوازماهلصخرملاةيبنجلانيمأتلاتاكرشوةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلوديفتسسأتيتلانيمأتلاتاكرش
:هاندألودجلايفةديدجلاتاميعتللةزرابلاملاعملامهأصخلتت.ةدحتملاةيبرعاتاراملاةلود



ع.م.شنيهتللةينطولايبظوبأةكرش
ةدحوملاةيلاملاتانابلالوحتاحاضما

٢٠١٧ربمسيد٣١

)ةست(رطاخملاهرادإ٩

)لمنن(لماعهرظنوهمدفم0,١

تاميطتلا
قئاثولاةلمحقوقحرافثتساسمأ.ا
نامضللىندلاغلبملاوةءلملاتاميعت.٢
ةينفلاتاصصخملابامتحاسمأ.٣
ةقحتمملانيمتلاتامازتلاىفوتمتيتلاةكرشلاتادوجومديدحت.٤
اهبةئيهلاديوزتاهيلعبجيىتلاقئاثوئاوتانايبلاواهبظافتحلاواهميظنتبةكرشلامزتلتيتلاتجسلا.٩
هذهيفاهجاردابجاولاتانايبلاديدحتوءاطسولاوءلكولاوتاكرشلانملكتلجسوةيباسحلارتافدلاميظتتىسأ.٦

تثلجساورتافدلا
اهضرعوةيلاملاتانايبلاوريراقتلادادعلةمزللاجذامنلاوةكرشلانماهعابتابجاولاةيبساحملاتاسايسلاتاميعت.١

تيتوتبقلمتياميفكوكشارطاخملةضرعمةعومجملانإ.ةبتتكملانيمأتلادوقع~اخنمنيمتلارطاخمةعومجملالبقت
.دوقعلا٠ذهبجومبتابلاطملاةروطخوراركتو

:ةماعلاتانيمأتلادوقعنمةيلاتاعاونلاباتتكابةعومجملاموقت

ةيلاملاطوطخلاىلعنيمأتلا•نفملالكيهىلعنيمأتلا•
تاكلتمملاىلعنيمأتلا•يرحبلانحشلاىلعنيمأتلا•
ثداوحلادضنيمأتلا•يوجلانيمأتلا•
ةيعامجلاةايحلاىلعنيمأتلا•يسدنهلانيمأتئا•
تارايساىلعنيمأتلا•ةقاطلارداصمىلعنيمأتلا•
ىحصلانيمأتلا•مازتللاىلعنيمأتلا•

نيمأتلاةداعإةيجيتارتساونيمأتلاةيجيتارتساامهنيمأتلارطاخمةرادإبقلعتياميفةعومجملاةسايسلنيسيئرلانيرصنعلانإ
.هاندأنيبموهامك

نيمتلاةيجيتارتسا
.ةلثامملارهاخملانمريبكددعىلعةزكترمةنزاوتمظناحمنيوكتوهةعومجملااهعبتتىتلانيمأتلاةيجيتارتمانمفدهلانإ
.ظفاحملا٠_جئاتنتابلقتليلقتىلإرملااذهيدؤيو

ىلعنيمأتلااهيفمتيىتلالودلاواهيلعنيمأتلامتييتلالامعلاتائفددحتيتلاةعومجملالبتنمنيمأتةيجيتارتساعضومتي
يفنيمأتلايفظومىلإةيجيتارتسلاهذهلقنت.نيمتاتامدخميدقتلةدعسمةعومجملااهيفنوكتيتلاتاعاطقلاولامعلا
ةئفومجحلأقفونيمتلالامعأاهبجومبمتتيتلادودحلاعضوبووقتيتلانيمأتلاتاطلسللخنمةفلتخملالامعلاتادحو
ماربإمتي.ةظفحملانمضةبسانملارطاخملاءاقتنانامضفدهبكلذولامعلاعاطقولامعلااهيفمتتيتلاةلودلاولامعلا

.ديجتلادنعدقعلادونبوطورشرييفتوأديدجتلاضفرنيمأتلاتاكرشلقحيوةنسةدملةماعلاتانيمأتلادوقعةفاك



ةدحوملاةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠ا١١ربمسيد٣ا

)ةمتت(رهاخملاةرادإ٥

O,Yلمنن(نبمأنلارطاخم(

/ةمنتزلنيمأتلاةيجيتارتسا
ةلاحلاسعتلنيمتلاطاستأليمحتاهبجومبمتييتلاوةعومجملاىدلنيمأتلاتاءارجإنمأءزجيحصلانيمأتلارايخلممي
ةايحلاوةافولاتاضارتفالنمتاضارتفلاىلعراعسلازكترتو.هتلئاعنعةيحصلاةيفلخلاونيمأتلابلطبمدقتمللةيحصلا
ديدحتلرابتخلتانامضوةدحمرطاخمىلعىوطنتيتلادوتعلاعضخت.ةيلاحلاتاهجوتلاوةقباسلاةربخلاىلعدنتستيتلاو
.اهدامتعالبتهبسمةعوضوملاتاءارجللأقفوحابرأقيقحتةيناكمإ

تاريفتلليلحتءارجإمتيو.ةبسانمريسمتلاتاضارتنان)دكأتللةيونسةروصبلامعلاتادحولبتنمتاجتنملاةعجارممتت
ىدمليلحتلااذهدكؤيو.ةعقوتملاجئاتنلانعةيلعفلاجئاتنلاىفرثؤمريغتيأردصموهامةفرعملتابولطملاوتاداريلا
.ريعستلاونيمأتلايفةمدختمملاتاضارتفلاةمءلم

ةرادإبةصاخلاتارارقلاذاختاورطاخملابةقلمتملاتايطملاعيمجةعباتمبموقتيتلاةيباقرلاناجللانمأددعةعومجملاتلكش
.ةماعةروصبرطاخملا

يفارغجلارنكرتلارطافم
يفارفجلازكرتلارطاخمنإ.ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلوديفةيماسأةفصبدوقعلانمأنتتيتلانيمأتلارطاخمزكرتت
.ةقباسلاةسللةلثامم

نيمتلاةداعاةيجيتارتسا
نيمأتلارطاخمنمءزجىلعنيمأتلاةداعإبةعومجملاموقت.ثراوكلاةيطفتوةدئازلاةيطفتلانيمأتلاةداعإتايتافتانمضتت
.ةيلاسأرلادراوملاةيامحوةراسحللاهضرعتةبتارمفدبكلذواهيلعنيمأتلابموقتيتلا

ىدلدجوي.ةيلاملارطاخملاةرادإبصاخلاحاضيلايفةنيبمىهامك،نامتلارطاخمهنعلزانتملانيمتلاةداعإنمضتي
ةلوبقملانيمأتلاةداعإلامعأبةقعتملانامضلاريياعملىند~ادحلاعضوةيلوؤسمىلوتييذلاونيمأتلاةداعإممقةعومجملا
ريسروطتةعباتمبأضيأممقلااذهموقيو.ريياعملاكلتلأقبطلامعلاتادحولبتنمنيمأنتلاهداعإءارشةعباتمىلإةفاضلاب
.رمتسموحنىلعهتءافكىدمونيمتلاةداعإجمانرب

يلةعومجملاضرسىفاصضيفختلةيزاوملاريغوةيزاوملانيمأتلاةداعإدوقعنمةعومجمءارشبنيمتلاتاكرشموقت
عضختو.ةددحملافورظلاضعبلظيفةيرايتخانيمأتةداعإدوقعءارشنيمتلايفطوملزوجي،كلذىلعةوثلع.ثح
نيمأتلاةداعإتاقفنيلامجإةبتارممتتونعملامسقلانمةقبسملاةقفاوملاىلإةيرايتخلانيمأتلاةداعإتابيترتءارشةيلمع
.نيمأتلاةداعإةرئادلبتنمةمظتنمةروصبيرايتخلا

:يليامكوهةقباساةنسلاوةيلاحلاةنسلللامعلاةئفلفوةردقملارئسخلاتلدمليلحتنإ

٢>اvربصسيدrايفةيهتنملاةنسلا
يفاصةبسنيلامجاةبسن
ةراسخلاةراسفلا

٠rا(ربمسيد٣١ىفةتيهتنملاةنسلا
ىفاصةسنيلامجاةبسن
ةزماسخلاهزماسخلا

ةيراجت
ءلعلابةصاخ







ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوب.ةكرش

ةيلاملاتانايبالوحتاحاضما
٢>ا٧ربمسيد٣ا

)همنن(رطاخملاهرادإ٩

)ةمتت(نيمأتلارهاخم٢,٥

رثاسخلاوحابرلاباتنكاةيساسح
ةبلاطمىأنيقيىوتسعقوتةيناكمإوهيلعنمؤملاثدحلاعوقولمتحاوههيلعقفتمنيمأتدقعيأءارونماكلارطخلانإ
ىتحنكميلويئاومثعنايحلانمرينكيفرطخلااذهنوكي،نيمأتلادقعةعيبطلأقفو.نيمأتلاةهج~نمكلذنعةجتان
ىلع.تاصصخملانيوكتوتاريعستلاعيمجيفةيلامتحلاأدبمقيبطتبةعومجملاموقتكلذل.ةقحتمملاةبلاطملاغلبمبؤبنتلا
نقيتلامدعلأرظنأمئاقنيمأتلاتامازتللةردقملاةميقلاةيلعفلاتابلاطملاتاعوفدمزواجتتنأرطخلظي،أدبملاا_نممغرلا
نإف،ةعقوتملااهبلاطممهفلةضفاحلاجهنلةعومجملاقيبطتلاحيف.أردقمناكاممربكأاهنوكتابلاطملاةدشوأةريتونم
.يونسساسأىلعىبلسوأيباجمالكشبامإ،ةيحبرلاىلعزثؤتيلاتلابوفلتختةيلمفلاتابلاطملاىلإتدأيتلاثادحلا

تايوتسمىلإيساس)لكنثبكلذعجريو)٦1٢٠:٤٤ï٢(%٤١ةبسنةعومجملاىدلرطاخملابظافتحلايفماعلاىتسملاغلبي
،ةيراجتلاتلاجملاىلعهذهةضفخنملاظافتحلاتايتسمنممغرلاىلعو.يراجتلانيمأتلاتلاجميفةضفخنملاطافتحلا
رطاخملالقننممغرلاىلعةعومجملاءادأةريبكلاثادحلاقهرت،ةديشلااهتابلقتوثادحلابؤبنتلاىلعةردقلامدعببمب
ةداعإجماربضئاف~هخنممئلموحنىلعةعومجملاةيطفتمتيهنإف،ىرخلالعلاتلاجملةبسنلاب.ىرخأفارطأىلإ

.ةميسجةيلامراثآىأنمةياقوللرئاسخلانيم~

نيمتلاركافمتازكرت
ةداعإضارغلىرخأفارطأعمتايتافتاىفةيدايتعلالامعلاقايسيف،ىرخلانيمأتلاتاكرشلنم،ةعومجملالخدت
ةرادإبةعومجملاموقت.ىربكلانيمأتلاتابلاطمنعةجتانلاةيلاملارطاخمللتاضرعتلانمليلقتلاضرفبكلذو،نيمأتلا
لماعتلاللخنموةعومجملاةرطاخمعمةقفاوتملانيمتلاةداعإتايتافتاوةمزاحلاباتتكلاةيجيتارتسا~اخنماهرطاخم
.تابلاطملاعم

انتانايبىلعأداتنسااهيلعنيمأتلامتييتلارطاخملاعونلةبمانملارطاخملارايتخاريياعمةيوقتلباتتكلادودحعضومت
.قوسلاليلحتوةيخيراتلا

يلاملاعضولامييقتب،نيمأتلاةداعإتاكرشزجعةجيتنةريبكرئاسخلاهضرعتليلقتلاهتيجيتارتسانمءزجك،ةعومجملاموقت
تامساوأةطشنلاوأ،ةهباشملاةيفارغجلاقطانملانمةجتانلانامتئلارطاخمتازكرتةبتارمو،نيمأتلاةداعإتاكشل
ىلماحهاجتاهتامازتلانمةعومجملااهنعلزانتملانيمأتلاةداعإدوقعيفسل.نيمتلاةداعإتاكرشلةلثامملاةيداصتتلا
ةكرشيأهدنعنوكتيذلادحلاىلإهنيم~داعملاءزجلانعنيمتلاقئاثويلماحهاجتةلوؤسةعومجملاىقبت.نيمأتئاقئاثو
.نيمأتلاةداعإتايتافتابجومباهبتدهعتيتلاتامازتللابءافولاىلعةرداقريغنيمأتلاةداعإ



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢٠١٧ربمسيد٣ا

)ةس(طاملاةرادإه

O,Yهمت(نبمأنلارهاخم(

:ىليامك٢٠١٧ربمسم٣١ىفامكنيمتلارطاخمتازكرتتناك

ةيصخشلانيملائلامع.
يفاصىلامجا
~رلاغكمهرمفل.

:يليامك٢٠اiربمسيد٣١يفامكنيمتلارطاخمتازكرتتناك

ةيراجتلانيملالامع.
ىفاصىلامبا
مهرمفلمحرمفل.

ةيصخشلانمألالاس~
ىفاصىلاميا
مهرمفل~رهفل

١.٧••١١.٧٦.١)٢.،.٢٢.٨١٢أ٨٠٩.٢٣٣٢.١٣٦••٩٢ةدحتملاةيبرلااتناراملا ا٦،

ل٤••٤١.١٩١.٠٢٠٤٩٤.٢٢٠١٩،١٦ل.٤٩٢.٩٧٤يجيلخلأنواعتل(سلجملول
وممرمو\رمرممرمyبممt"\مورممو~~)

رموور,"\مرمرمممدممو.ووومممورم.

لبلاملارطاخملا٩.٣

:ةيلاملاتاودألاهمادختسا،ارجةيلاتلارهاخمللةضرعمةعومجملانإ

نامتثلارطاخم
ةلويسارطاخم
قوسلارطاخم
ةيليفثتلارطاخملا

تاضرعتلاىلامبيا
ىفاصىلاميا
مهرسفل.مهرلاقل~

ناضرعنلاىلامجا

اهتاسايسوةعومجملافادهأفصيوهلعأةنيبملارطاخملانملكلةعومجملاضرعتلوحتامولعمحاضيلااذهمدقي
.لاملاس)رلةعومجملاةرادإىلإةفاضلابرطاخملاةرادإوسايتيفاهلبتنمةمدختسملاقرطلاو



ح.م.شنيمللةينطولايبطوبأةكرش

ةيلاملاتانامالوحتاحاضبا
٢٠ا٧ربمسيد٣ا

)همنن(رطاخملاهرادإ٩

)ةمتت(ةيلاملارطاخملا٩.٣

نامتلارطاخم
ءافولايفهلشف~نمرخلافرطللةيلامةراسفيفامةيلامةادأفارطأدحأببس>رطاخمبنامتئلارطاخملثمتت
.هتامازتلاب

تاءارجإوتاسايسعضومتامكةعومجمللةينامتئارطاخملثميامديدحتومييقتحضوتنامتئلارطاخملةسايمعضومت
:نامتئلارطاخملةعومجملاتاضرعتنمدحلل

:ضرعترصق~
ةافطملاةفلكتلابتارامثتسا
نيمأتلاةداعإدوقعتادوجوم
ىرخأةنيمممذوةنيدمةيراجتممذ
ةيكنبلاةدصر~ا
ىلامجلا

يفتاريفتلاىلعفرعتلالجأنميرودلكشبتاكاهتنلاوتاضرعتلاةعجارممتيوةسايسلاهذهبمازتللاىدمةعباتممتت
.رطاخملاةئيب

ةميقلابةعومجمللنامتئلارهاخملضرعتىمقألنمتي،ةعومجملااهبظفتحتتلاةيلاملاتادوجوملاتائنعيمجبقلمتيامين
.ةيلاملاريرافنلاغيراتيفةدحوملاةيلاملاتانايبلاىفنيبموهامكةيرتندلا

ةروصبةديجةعمستاذةيلودتاكرشاهن.ثيحةرادلالبتنمةدمتمملانيمأتةداعإتاكرشىدلنيمتلاةداعإعادامتي
.ةماع

تاكرمنثليلاملاعضولامييقتبةعومجملاموقت،نيمأتلاةداعإتاكرشرمعتةجيتنةيرهوجرئاممخلةعومجملاضرعتنمدحلل
ةيداصتتلاتامسلاو.ةطشنلاوأةيفارغجلاقطانملانعةجتانلانامتئلارطاخمتازكرتةبقارموةينعملانيمأتلاةداعإ
.نيمآتلاةداعإتاكرمثلةلثامملا

نامتئلارطافمهرا.ا
ةيلاملاةراسخلارطاخمنمفيفختللةليسوكةينامتئلاةرادجلاتاذةلباقملافارطلاعمطقفلماعتلاةسايسةعومجملاتدمتعا
.ةرمتممةفصبةلباقملااهفارطلةينامتئلاتافينصتلاورطاخمللةعومجملاتاضرعتةبتارممتي.دادسلاىفرختلانعةمجانلا
دودحلا~اخنمةينامتئلارطاخملايفمكحتلامتي.ةدمتصاةلباقملافارطلانيبةمربملاتماعمللةيلامجلاةميقلاعيزوتمتي
.أيونسةرادلالبتنماهدامتعاواهتعجارممتييتلاو،ةلباقملافارطثللةعوضوملا

يلاعينامتئافينصتبعتمتتةلباقملافارطلانأثيحةدودحمكونبلاىدلةلئاسالاوملابقلساميفنامتئلارطاخمنإ
لبتنمبثكنعاهتبتارممتيةنسحةعمستاذةيلحمكونبوأةيملاعةينامتئاسصتتلاكولبتنممتىذلافينصتللأقفو
.ةيميظنتلاةهجلا



ع.م.شنيمأتللةيتهولاببظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضا

٣ ٢ربمسيد١ ٠١٧

)ةس(طاخملاةرادإ٥

للمتم(هبلاملارطاخملا0,"

)ةمتت(ناسلارطافمةرادإ
ةميقلاىفضافخنلارئاسخىفاصنوكتيتلاو؟ةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةجردملاةيلاملاتادوجومللةيرتفدلاةميقلالثمت
.ةلئاسالاوملاوةنيدملاممذلاهولنامتئلارطاخملةعومجمللضرعتىصقأ

٠نيمتلاةداعإءارشةيجيتارتساندحتونيمتلاةداعإتاكشلةينامتئلاةرادجلامييقتبةيلامريراقتلكخيراتبةرادلاموقت
.رملامزلاذإ٠ةميقلايفضافخنثللةبسانملاتاصصخملانمدكأتلاو

ةلويسلارطاخم
.ةيلاملاتابولطملابةقلمتملااهتامازتلابءافولايفةبوعصةعومجملاةهجاومرطاخمىهةلويسلارطاخم

.اهقاتحتسادنعاهتامازتلاب>افوللةيناكلاومأرفوتنمدكتلابةرادلاموتتوةيمويةروصبةلويملاتابلطتمةبتارممتت

ةلويسلارطاخمهزمادا
اميفةليسلارطاخمةرادلبسانملمعراطإعضوبماقيذلاةرادلارئجمقتاعىلعةلويسلارطاخمةرادإةيلوؤسمعقت
ةلويسارطاخمةرادإبةعومجملاموقت.ةعومجملاىدلةلويسلاةرادإتابلطتمولجلاليوطوطسوتملاوريصقلاليومتلابتعتي
قاقحتسلاتانايبةقباطموةيعفلاةيدقنلاتاقفدتلاعقوتوةرمتسملاةبتارملاكخنمةيفاكتاطايتحابظافتحلاقيرطنع
.ةيلاملاتابولطملاوتادوجوملل

ىدلةيلاملاتابولطملاوتادوجومللقاقحتسلانايب~هخنمةعومجملاىدلةيلاملاتابولطملاليصافت.اندألودجلاصخلي
ىفةيقبتملاةرتفلاىلع،انبةيلاملاتابولطمللةيدتاعتلاتاقاقحتسلاديدحتمت.دادممللةيدتاعتلاتايقافتلاىلع>انبةعومجملا
ةلويسلابظافتحلانامضلةرادلالبتنمقاقحتسلانايبةبتارممتي.ىدتاعتلاقاقحتسلاخيراتىلإةيلاملاريراقتلاخيرات
.ةيناكلا

ةجراخلاةيقاعتلاةيدقنلاتاقفتلا
موي٣(٥ىلااداانممويا٨·ىتح
مهردفلأمهردفلأ

٢>اvربممسد٣١يئلةيلاملاتامولطملا
نيمتلادوقعتابولطم
ىرخلاةنئادلاممذلاوةنئادلاةيراجتلاممذلا
ليوحتلاةيمازلإتادنم
ىلامجلا



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيا

٢٠١٧ربمسيد٣١

)ةمتت(رطاخملاةرادإ٩

)لمت(لبلاملارطاخملا٩.٣

)همثث(لوسلاركاتم
/ةشزلةيويسلاركاخمةرماإا

ةجراخلاةيدتاعتلاةيدمثلاتاقفدثلا
موي٣(٥ىلااAانمموي٠lAىتح
مهرسفلأمهرمفلأ

٣ىفةيلاملاتابولطملا ١٦٢٠ربمسيد١
نيمأتلادوقعتابولطم
ىرخلاةنئادلاممذلاوةنئادلاةيراجتلاممذلا
ليوحتلاةيمازلإتادنمم
ىلامجلا

٢ا٧ربمسيد٣١يفامكةعقوتملاتادوجوملاقاقحتساةمئاقنإ ٢و٠ :يليامكيم٠١٦

ررلاميلاةلوادتملاريقهتلوادتملا
مهرد~أمهرد~.مهرد~~

٠r(vرمسيدrا
٤٣٤,٧-٤٣٤,٠٩vدقنلاوةيكنبلاةدصرلا ٠٩
٩٧٣,١١V-٩١٣,١Vاىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملاةيراجتلاممذلا
٠٢٤,٢٩٦,٢-٠٢٤,٢٩٩,٢نيمأتلاةداعإدوقعتادوجوم
٤٣,٠٠١,١٩٣٩,٨•تارامثتسلا ٤٤٦٥Yا,٩٤٥,ش
t,٠٢٩-تاكلتمملاىفتارافثتسلا ١v٠٢٩,٧ ٤١
٦٩,A'٦٩٥م٨٦٥-تادملاوتاكلتمملا

oوو oمر~م"I:>o،,ممt,٣'ر '٣

٠rا(ربمسدلا
٠٩١I٠٣دقنلاوةيكنبلاةدصرلا ٠٢١,٠٣-٠,١ ٠1١
٩٤٣.٩٨ال-٩٤٣.٩٨١١ىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملاةيراجتلامهذلا
٣i٣٢',Vنيمأتلاةداعإدوقعتادوجوم ٢•٣٢ل.٢٦١-٢•١
oiر,,•Viممر_.~~... , oم~م,
٠٤YOY,Y٠٤vov,V-تاكلتمملاىفتارامنتسلا
٨٦-تادملاوتاكلتمملا VO,Ai»٥م٠

•رAAرAA•ممم~ر~oممو,م

٩.٣ا٩ةغلابلاةمدخلاةياهنتآفاكمءاتتتساب يمازلانوبوكمازتلاتابولطمو،)مهردفل)ï٢٠١:٢٠٤,٣١(مهردفلأ٠
ةميقباهتابولطمقاقحتساةعومجملاعقوتت)مهردافلأ٢٠١٦:٥٣.٧٣٩(مهردفلأ٢,,٤ا٢ةميقبةلوادتمريفلاليوحتلا

٢٩٣,f٦,٢٠:٠٦٤(مهردفلأ٦٦.٤,A'('ةيلاملاريراقتلاخيراتنمأرهشرشعىنثانملقأيفلمهردفلأ).٦.



ع.م.رنننبمأللهبنطولاىبظوبألكرس
هيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا

٧1٢٠ربمسيد٣١

)أس(طاخملا٠رادإ٥

اةمتتاةيلاملا~اخملا٩.٣

قمسلارهاخم
كلتتناكءاوس،قوسلاراعسأيفتاريفتللةجيتنةيلاملاتاودلاةميتبذبذتنعجتنتدتيتلارطاخملابقوسارطاخملنمتت
ةلوادتملاةيلاملاقارولاةفاكىلعرثؤتىرخألماوعوأاهردصموأةيدرفلاةيلاملاقارولابةقعتملماوعلةجيتنتاريفتلا

قاوسلاتاروطتةبتارمل.اخنموةعونتمةظفحمبطافتحلالكخنمقوسلارطاخمنمدحلابةعومجملاموقت.قوسلايف
تاكرحتىئعزثؤتىتلاةيميئرلالماوعلاةبتارمبةعومجملاموقتءكلذىلإةفاضلاب.ةرمتسمةروصبةيلاملاقاروهلةيلحملا
.تاكلتمملاواهيفرمثتسملاتاكرثلليليفشتلاوىلاملاءادثللليلحتءارجإكلذلمثيو،لاعفلكشبقسلا

فنسلاركاخمةرا.ا
عاضولاىلعةيراجتلاظفاحملالمتشت.ةيراجتلاريغوةيراجتلاظفاحملانمقوسلارطاخملاهضرعتلصفبةعومجملاموقت
اهترادإمتييتلاةيلاملاتابولطملاوتادوجوملاعمبنجىلإأبنج؟ةيكلملانأشبةذختملافقاوملاوقوسلاتاكرحتنعةئشانلا

.ةلداعلاةميقلاساسأىلع

ةفاضلاب.قوسلاتاروطتلةرمتمملاةبتارملاوةعونتمةظفحمبظافتحلارلخنمقوسلارطاخمنمدحلابةعومجملاموقت
ىليفشتلاءادلاليلحتكلذيفامب؟قوسلاتاكرحومهسلاىلعرثؤتيتلاةيسيئرلالماوعلاةبتارمبةعومجملاموقت؟كلذىلإ

.تاكلتمملاواهيفرمثتسملاتاكرشلليلاملاو

ةدئاغلاتلدمركافم
ةدئافلاتلدسيفتاريفتلليبلسلاريثتلاةيناكمإرمكعتوةدئافلمحتيتلاةيلاملاتاودلانمةدئافلاتلدمرطاخمأتنت
تاوجفةبقارم~اخنميساسألكشبرطاخملاهذهةرادإبةعومجملاموقت.ةلصلاتاذتاداريلاوةيلاملاتاودلاةميتىلع
.تابولطملاوتادوجوملارعستةداعإنايبةقباطمقيرطنعةدئافلاتلدعم

ةدودحمةدئافلاتلدمرطاخمنإف،يلاتلابو.ةدحاوةنسل.اخةعومجملاتابولطموتادوجومنمريبكءزجريسمتةداعإمتي
.دحلااذهدنع

ةميقلاباستحايفمدختسيامدنع،ةادلاهولةيرتفدلاةميقاهنعجتنتلدموهةيلامةيدقنةادلةيعفلاةدئافلالدمنإ
ةادليلاحلاقوس(ارعسوةأفطملاةفلكتلابةجردمتباثلدممتاذةادليلص~اىعفلاةدئافلالدموهلدملانإ.ةيلاحلا
.ةلداعلاةميقلابةجردمةادلوأةبنبذتم

تاريفتملاةفاك<اق،عم)ساسأةطةنا٠٠(ï٢,رادتوبلتأ/ىلعأةدثاف(اتلدعهنألاحيف،ةي(ام(ا.1شش.:J\(.ش:Jخيراتيف
٥,٢:٢٥i>ا٦(مهردفلأ٩,٤ا٩رادقمبةعومجملاةراسخىفاصيفصقن/ةدايزىلإىدؤيسناككلذنإف،ةتباثىرخلا
.)مه~فلأ



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢>١٧ربسيد٣ا

)ةمتت(رطاخملاةرادإ٩

)لمنن(لبلاملارطاخملا٩•٣

ؤوسلارطاخم
تكعلاركاخم
تلعلافرصراعسأيفتاريفتللأرظنةيلاملاتاودلاةميتبذبذتنعةجتانلارطاخملايهةيبنجلاتلمعلارطاخم
.يتاراملامهردلايهةعومجمللةيفيظولاةلعلانإ.ةيبنجلاتلمعلابةيلاملاتاودلانمأشنتوةيبنجلا

رلودلالباقميتاراملامهردلافرصراعسأتوبثببس•.يكيرملارلودلابةطبترمةيرهوجتاضرعتةعومجملاىدل
٩٨ربمفونذنميكيرملا .دحلااذهىلعرصتقيةيبنجلاتثلمعارطاخملةعومجملاضرعتنإيلاتلابف,٠

مهسلاراعسآركاخم
للخنمرطاخملاهذهةرادإبةعومجملاموقت.مهسلاتارافثتسلةلداعلاةميقلايفريغتلانممهسلاراسأرطاخمأشذت
.لمعلالاجمتازكرتويفارغجلاعيزوتلاءوضىفتارافثتسلاعيونت

ةفاكءاقبعمهاندأةروكذملاتاضارتفللأقفولتأ/ىلعأ%ا٠رادقمبمهسلاراعسأتناكاذإ،ةيلاملاريراقتلاخيراتيف
:ةتباثىرخلاتاريغتملا

رثاسخلاو~ابر~الكخنمةلداعلاةميقلاباهبظعثحملاتارامثتسكل

/مهردفلأ١٦,٢٠١٦:٨٦i(مهردفلأ٤٠0,٢٠رادقمبةلداعلاةميقلاضافخنا/ةدايز

رخلالماشلالخدلالكخنمةلداعلاةميقلاباهبظفتحملاتارائنتملل

ةجيتن)مهردفلأ٦,٢٠:٧١.٢٥٣(~ردفلأ١,).١٣١رادقمبمهس~امييقتةداعإتاطايتحايفتاريفتلاصقنت/ديزتس
.ةجردملامهسهلةلداعلاةميقلايفتاريفتلل

ةليفشتلارهاخملا
ةعومجملاتايلعبةطبترمةعونتمبابسأنعجتنتدتيتلاةرشابملاريغوأةرشابملارئاسخلارطاخميهةيليفشتلارطاخملانإ
رطاخموقوسلارطاخمونامتئلارطاخمفثلخبىرخأةيجراخ~اوعوةيتحتلاةينبلاوايجولونكتلاوةيرشبلاءاطخلاو
جتنت.ماعلكشباهيلعفراعتملايراجتلاكولسلاريياعموةيميظنتلاوةينوناقلاتابلطتملانعجتنتىتلاكلتلنمةلويسا
.ةعومجملاتايلمعةفاكنعةيليفشتلارطاخملا

عمةعومجملاةعمسبرارضلاوةيلاملارئاسخلابنجتنيبنزاوتقيقحتلةيليفشتلارطاخملاةرادإوهةعومجملافءنإ
.راكتبلاوةردابملاديقتيتلاةيباقرلاتاءارجلابنجتىلإةفاضلابةيلامجلاةفلكتلاةيلاعف

f.



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢ربمسيد٣ا ٠١٧

)هس(رهاخملاهرادإ٥

٩ )ةمتت(ةيلاملارطاخملا٣.

)ةمتت(ةيليفشتلارهاخملا
نمتايلوؤمملاهذهسرامتو.ةعومجملايفةيليفشتلارطاخملاةرادإىلعفارشلاتايلوؤسمةرادلاىلجمقتاعىلععقي
اهيفمكحتلاورطاخملاةرادإوةبتارمومييقتوديدحتلتاءارجلاوتاسايمللعوضوملاراطلاعمرطاخملاةرادإةنجلكف
عوقولامتحانمدحللةحضاوةيلخادتاءارجإوتاسايسقيبطتبرطاخملاةرادإةنجلموقت.رطاخملاهذهنثريرقتميدتتو
تائفعمطبارتلاراطلااذهرفويامك.نيمأتلالثلخنمرطاخملانمدحلامتي،أبسانمكلذناكامثيح.ةيليفثترئاسخيأ
.ىرخلارطاخملا

جئاتنةمثتانممتيامك.مازتللاوقيتدتلامستاهبدمعتييتلاةيرودلاةعجارملا~للخنمتا>ارجلاوتاسايسلابمازتللامعدمتي
.ةعومجمللايلعاةرادلاوقيتدتلاةنجلىلإكلذبريرقتميدقتعم٠ةلصلاتاذلامعلاتادحوةرادإعمةعجارملالامعأ

لاملاس)ررطاخمهرادإ٤,٥

يداحتلانوناقلابجومبةبولطملانيمأتلاتاكرشللاملاسأرتابلطتمللاثتملايهJWIسأرةرادإدنعةكرشلافادهأنإ
.اهلامعأميظنتونيمتلاةئيهءاشنإنأشبم٢٠٠٧ةنس)٦(مقر

هبظفتحتنأبجييذلالاملاسأرعونولاملاسأرلغلبمىندأيلحملانيمأتلانوناقددحي،ةدحتملاةيبرعلاتاراملايف
)هاندألودجلايفدراولا(بولطملالاملاس)رلىندلادحلاىلعظافحلابجي.نيمتلادوقعتابولطمىلإةفاضلابةكرشلا
.ةنسلارادمىلعتاقولاعيمجيف

ةيلاملاتاميلعتلا)ةدحتملاةيبرعلاتاراملا(ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلوديفنيمأتلاةئيهتردصآ،٢٠ا٤ربسيد)٨يف
رياني٢٨خيراتب٥٧٥وقرددعلايفةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودلةيمسرلاةديرجلايفاهرمثنآقحلمتونيمأتلاتاكرشل

~اخاهبمزتلتنأبجييتلاوةيلحملانيمأتلاةءلمحئاوللةكرشلاعضخت.٢٠ا٥رياني٢٩يفذيفنتلازيحتلخدو٢·ا٥
.تاميلسلاهذهعمماتلاورمتسملالانتملانامضلةمزللاتارابتخلااهتاءارجإواهتاسايسيفةكرشلاتجردأدتو.ةنسلا
.تاميعتللنيمأتلاتاكرشلنتمتلتاونسثلثىلإلصتةاذاحمةرتفبنيمتلاةيهحست

٦(مقريداحتلانوناقللأقفو
J٣سأرتابلطتمىندأىقبي،اهلامعأميظتتونيمأتلاةئيهءاشنإنشب٢٠٠٧ةنسل) Iغلبمب

.نيمأتلاتاكرشلمهردنويلم١٠٠

.هبظفتحملاعوفدملالاملاسأريلامجإوةعومجمللعوفدميميظنتلامسأرىندأهاند)لودجلاصخلي

م>مور.،٠ةكرشلالبتنمهبظفتحملالاملاسأريلامجإ

ىماظنلالاملاس)رلىندلادحلا

٤ ١



ح.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما

v٢٠١ربسيد٣١

تارارقلاوتاريتامادختسا٦

تارارقلا
ربكأاهلىتلاتاريدقتلانعأدعبةيلاتلاتارارقلاعضوبةعومجمللةيبساحملاتاسايساقيبطتةيلمعراطإىفةرادلاتماق
.ةدحوملاةيلاملاتانايبلايفةجردملاغلابملاىلعىرهوجريثأت

تارامثتسلافينصت
وأرخلالمامثلالخدلال.اخنمةلداعلاةميقلاباهفينصتبجيناكاماذإةيلاملاقارولاىلعذاوحتملادنعةرادلاددحت
ةميقلابةيلاملاقارولايفتارامنتسلانأاذإامديدحتدنع.ةأفطملاةفلكتلابوأرئاسخلاوأحابرلاكفنمةلداعلاةميقلاب
ذخلابةرادلاتماق،ةأفطملاةفلكتلابوآرئاسخلاوأحابرلا~اخنمةلداعلاةميقلابوأرخلالماشالخدلاكفنمةلداعلا
٩مترةيلاملاريراقتلادادعليلودلاراعملايفهيلعصوصنموهامك~ااذهديدحتلةلصفملاريياعملارابتعلاب
.بسانمةيلاملاقارولايفاهتارامثتساسصتنأنمماتاضرىلعةرادلانإ.ةيلاملاتاودلا

ةيلاملاتاود~ةلماعلاةميقلا
،ةطشناقاوسلانمدحوملايلاملازكرملانايبيفةجردملاةيلاملاتابولطملاوتادوجومللةلداعلاةميتلاديدحتمتيمللاحىف

متيجذامنلاهذهلتثلخدملانإ.ةموصخملاةيدقنلاتاقفدتلاجذومناهيفامبىرخأمييقتجذامنمادختمابةلداعلاةميقلاديحتمتي
نمضتت.ةلداعلاةميقلاىلإلوصوللتارارقذاختامتي،أنكممكلذنكيمللاحيف.كلذنكمأJةظوحلمقاوسأنماهذخأ

ىلعرثؤتدتلماوعلاهذهيفتاريفتلانإ.تابلقتلاونامتئلارطاخم،ةلويسارطاخملثمتكخدملئتارابتعاتارارقلاهذه
.ةيلاملاتاودثللةجردملاةلداعلاميقلا

ةدكؤملاريغتاريدقتلا
ريراقتلاخيراتىفامكةدكؤملاريغةيسيئرلاتاريدقتللىرخلاةيسيئرلارداصملاولبقتسملابةقلمتملاةيساسلاتاضارتفلانا
ةيلاملاةنساللختامولطملاوتادوجومللةيرتفدلاةميقلايفةيدامتليدسىلإيدؤتةيرهوجرطاخماهليتلاو،ةيلاملا
:ىليامكيه،ةيلاتلا

ةيهتنمريغلارهاخملاصصخموةبستكمريفلا6اسف_ايطايتحاصصخم
نمةعومجممادختساباهريدقتمتيتلاوةيهتنمريفلارطاخملاوطامقلازجعيطايتحاةبستكمريفلاطاستلاتاطايتحالمشت
فارحنلاىنثماهنمضتتدتىتلاةيلاحتاضارتفاوةيبيرجتتانايبىلعءانب،ةيرايصلاةيراوتكلابلاطملاتاعقوتتاينقت
صصخميطايتحاوةبتكمريغلاطاستلاصصخملةيلاملاريراقتلاخيراتىفامكةجردملاةميقلاتفلب.سكلايباسحلا

.)مهردنويلم٤,),V,A:٢·ا٦(مهردنويلم٦٣٢,iهتميتام)ةلصلاتاذنيمأتلاةداعإتادوجوميفاص(طامقلازجع

ةجرمريفنكبوةدبكتملاتابلاكمللصصخم
ةعومجممادختسابةيلاملاريراقتلاخيراتبدعةجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطمللةعقوتملاةيئاهنلاةفلكتللتاريدقتلاءارجإمتي
فارحنللىنثماهنمضتتدتةيلاحتاضارتفاوةيبيرجتتانايبىلعءانب٠ةيراعملاةيراوتكلابلاطملاتاعقوتتاينقتنم
ةداعإممذيفاص(ةجردمريغنكلوةدبكتملاتابلاطمللةيلاملاريراقتلاخيراتيفامكةجردملاةميقلاتغلب.سكعلاىباممحلا
.)مهردنويلم٦,٢٠:٤.٢٣٧(مهردنويلم٢٣٢.٥هتميتام)ةنيدملانيمأتلا



٩.م.شنيمتللةينطولايبظوب)ةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
).ا١ربسيد٣١

)هساتارارفلاو~اريتامادخسا٣'

لةمتتلةدكنملاريغتاريدتتلا

ةمئاقلاتابلاكملاصصخم
ةلدمملاةراممخلافيراصموةصصخملاةلدملاةراسخلافيراصموتايئمايتحاصصخمةمئاقلاتابلاطملاصصخملمشي
تابلاطمنعةجتانلانيمأتلادوقعباحصلةقحتسملاغلابملاريدقتلةيرهوجتارارقذاختابةرادلاموقت.ةصصخمريفلا
ةعونتمةجردبةقعتمةددمتملماوعلوحةيرهوجلاتاضارتفلانمددعىلعءانبتاريدقتلاهذهدادعإمتي.دوقعلاهذهبقعتت
تارييفتىلإيدؤياممةرادلاتاريدقتنع~دتةيلمفلاجئاتنلانإفهيمءانبوكوكشلاوتارارقلانمةيرهوجوةلمتحمو
امأ.رئاسخلايميقمريراقتوأ/وةقبامملاتاربخلاىلعءانباهتابلاطمريدقتبةعومجملاموقت.ةردقملاتامازتللاىفةيلبقتس
عملعلابنيلقتمملارئاسخلايميقمموقي.ةدحىلعلكاهريدقتمتيفةيميكحتوأةيئاضتتارارقبلطتتيتلاتابلاطملا
ةلدملاةراسخلافيراصمتايطايتحاصصخمريدقتمت.تابلاطملاهذهريدقتبةداعىلخادلاينوناقلاةعومجملاىراشتسا
ةيراعملاةيراوتكلابلاطملاتاعقوتتاينقتنمةعومجممادختسابةصصخمريفلاةلدملاةراممخلافيراصموةصصخملا
صصخملةيرتفدلاةميقلاتفلب.يسكعلايباسحلافارحنلاىثماهنمضتتدتةيلاحتاضارتفاوةيبيرجتتانايبىلعءانب
تايطايتحاصصخمنمضتتيتلاةلصلاتاذةنيدملانيمأتلاةداعإممذيفاص(ةيلاملاريراقتلاخيراتيفامكةمئاقلاتابلاطملا
i:٢·ا٦(مهردنويلمvoo,O)ةصصخمريفلاةلدملاةراسخلافيراصموةصصخملاةلدصلاةراممخلافيراصم VV,r
.)مهردنويلم

نيمتلاةداعا
يرهشوحنىلعوةعومجملاموقت.نيمتلاةداعإتاكرشعمتامازتللابءافولامدعةيناكمإوتاعازنللةضرمةعومجملانإ
.اهتصاخنيمأتلاةداعإتاكرشةوقوتاعازنلاهذهتادجتسمةبتارمب

ةنيدملانيمتلاممذةميتضاغفنا
ليصحتلمتحملاريغنمحبصيامدنعىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملانيمتلاممذبوعتياميفليصحتلللباقلاغلبملاريدقتمتي
مايتكلذبلطتي،ةميقلاىفضافخنلتضرعتدتىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملانيمتلاممذتناكاذإامديدحتل.لماكلابغلبملا
دادرتسلاتلدمو،نيمأتلاةداعإتاكرشونيمأتلاتاكرشونيمتلاقئاثويلماحلةلويسلاوينامتئلاعضولامييقتبةعومجملا
قورفلاجاردإمتي.ةينوناتلاةرئادلانمةدراولالاعفلادودرو٧,٢٠للختمتيتلاةلصفملاتاقيقحتلاكلذيفامب،ةيخيراتلا
ةيسفلاغلابملانيبقورفيأجاردإمتيفوس.دحوملالخدلانايبنمضفيراصمكةيرتفدلاةميقلاواهليصحتردقملاغلابملانيب
نويدللدوصرملاصصخملاغلب.ليصحتلاتتويفدحوملالخدلانايبنمضةعقوتملاغلابملاوةيلبقتمملاتارتفلايفةلصحملا
١٦ا,OVا:٢>ا٦(مهردفلأ,٠٩٥,٤١هتميقام٢٠اvربمميد٣ايفامكةنيدملانيمتلاممذنماهليصحتيفكوكشملا
.)مهردفل.

ةفطملاةفلكتلابتارامنتسلاةميتضاغخنا
ةلماشةعجارمبموقتامك،ةأفطملاةفلكتلاباهبظفتحملاتارافثتسلاةميتضافخناريدقتبةرمتسمةروصبةعومجملاموقت
هجوىلع.دحوملالخدلانايبنمضةميقلاضافخنافيلاكتجاردإىرورضلانمناكاذإاممييقتلةيونسعبرةروصب
ىتسمديدحتدنعةيلبقتسملاةيدقنلاتاقفدتلاتيتوتوغلبمريدقتلةماهلاماكحلاعضوبةرادلامايترملابطتي،صوصخلا
فارطهلىلاملاعضولالوحماكحأعضوبةيدقنلاتاقفدتلاهذهريدقتدنعةرادلاموقت.ةبولطملاةميقلايفضافخنلافيلاكت
تاضارتفلاىلعتاريدقتلاهذهزكترت.ةقفارتمتانامضىلاهقيقحتنكمملاةميقلايفاصوةيوستلىرخلاقرطلاوةلباقملا

ىلإىدؤياممةيعفلاجئاتنلافلتختدتو،نيقيلامدعوماكحلانمةتوافتمتاجردىلعيوطنتيتلالماوعلانمديدلالوح
.ةميقلاضافخنافيلاكتىفةيلبقتستاريغت



ع.م.شنيمتللةينطولاىبظوبأةكرش
ةيلاملاتانابلالوحتاحاضبا
٢٠ا١١ربمسيد٣,

)لمم(لارارفلاولاربدفلامادخسا٦

لةمتتلةدكنملاريغتاريدتتلا

تاكلتمميفتارامثتسكلةلداعلاةميقلاريقت
ةموصخملاةيدقنلاتاقفدتلاىلعءانبنيلقتسمتاراقعمييقتيراشتسالبتنمتاكلتمميفتارامثتسللةلداعلاةميقلاديدحتمتي
فيراصملاعاطتتاوتاكلتمملانملمتحملاراجيلانملخدلاليلحتىلعرامثتسلاةقيرطلعت.رامثتسلامييقتةقيرطو
موقت.ةلداعلأةميقلاىلإلوصوللةيتوسلاريياعملامراجيلانملخدلايفاصةلمسراهدنعمتي.لجلاتايمعيفةدبكتملا

.يفاصلاباممتحابةيدقنلاتاقفدتلاةقيرط

.ةققحملاةيلمفلاميقلانع~رهوجفلتختدتونيقيلامدعلماوعلعضختيتلاو٠تاضارتفلاضعىلعتامييقتلا.ذهدمتمت
غلبمبصقن:٢٠اi(مهردفلأا٦.٩٥٧غلبمبصقنوهةنسللدحوملالخدلانايبيفةجردملاةلداعلاةميقلايفريفتلانإ

.)مهردفلأ٢٦.٥٣٦

ةصاخلامهسلامييقت
.نييجراخلاومأءاردملبتنماهديدحتمتيتلالصلاةميتيفاصىلعةصاخلامهسلاتارامثتسامييقتدمعي

ةيلاملاتاوللةلداعلاميقلا٧

ريغوةيلاملاتابولطملاوتادوجوملانملكل~اعلاميقلاسايتةعومجمللةيبساحملاتاسايسلاوتاحاصفلاضعببطتت
.ةيلاملا

ةميقلاسايتةيفيكبتاحاصفلاجاردإوةلداعلاةميقلاسايقلدحاولمعراطإ١٣مقرةيلاملاريراقتلادادعليلودلارايعملامدقي
دحومفيرعتعضيرايملااذهJ.تاسايقلاهذهىرخلاةيلاملاريراقتلادادع~ةيلودلاريياعملازيحتوأبلطتتامدنعةلداعلا
ةلماعمكفنماممازتلاةيوستلهعفدوأتادوجوملادحأعيبلباقمهمثلتسامتيلناكيذلاغلبملااهن.ىلعةلداعلاةميقلل
.سايقلاخيراتيفقوسلاىمهاسمنيبةمظتنم

نمتاموعممادختساةلاحىف.مييقتلاتليدتوةظحلمللةلباقلاريغةماهلاتلخدملاةعجارمبةيرودةروصبةرادلاموقت
متيذلاليلدلامييقتبموقتةرادلانإفةلداعلاميقلاسايقلءريستلاتامدخوأءاطسولاراعسأضورعلنم،ثلاثفرط
امب،ةيلاملاريراقتلادادعلةيلودلاريياعملاتابلطتميفوتستتامييقتلاهذهندجاتنتسلامعدلةثلاثفارط)نمهيلعلوصحلا
.ةلداعلاةميقلاةيبيتارتيفهبتامييقتلاهذهفينصتبجيىذلاىوتسملاكلذيف

ميقلافينصتمتي.نكممردتربكأبةطوحلمةيتستايطعمةعومجملامدختست؟اممازتللوأاملصلةلداعلاةميقلاسايتدنع
.مييقتلاتاينقتيفةمدختسملاتلخدملاىلعءانبةلداعلاةميقلالكيمىفةفلتخملاتايوتسملانمضةلداعلا

ىوتسميفتابولطملاوأتادوجوملادحلةلداعلاةميقلاسايتيفةمدختسملاتايطعملافينصتلمتحملانمنوكينأةلاحيف
لقأهنأىلعةلداعلاةميقلاةلكيهرمفنيفلماكلابةلداعلاةميقلاسايتفينصتمتيذئدنع؟ةلداعلاةميقلالكيهيففلتخم
.لماكلكشبسايقللةبسنلابةيمهأوذىوتسم

أ٤



ع.م.شنيمأتللةينطولاىبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠١٧ربمسد٣ا

رةمتتلةيلاصلاتاوللةلداعلاميقلا٧

.اهلثلخرييفتلاثدحييتلاةيلاملاريراقتلاةرتفةياهنيفةلداعلاةميقلالكيهتايوتسمنيبتلوحتلاجاردإبةعومجملاموقت

ةلاعلاةميقلاكيه-ةلداعلاةميقلابةساقمتادوجوم
ةميقلالكيهىوتسم~اخنم،ةيلاملاريراقتلاةرتفةياهنيفةلداعلاةميقلاباهسايتمتييتلاتادوجومللليلحتهاندألودجلانيبي
:ةلداعلاةميقلاسايتفينصتهراطإيفمتيىذلاو،ةلداعلا

ىلامجلاïىوتسملاrىوتسملااىوتسملا
مهردفلأمهرمفل.مهردفلأمهردفل.

٢ها١ربمسيد.,١يف
٣--رئاسخلاوأحابرلا~نمةللاعلاةميقلابةجرمتارامثتسا ٩٩,٢ ٢<٠٩٣٩٩,٩
٠٩٩.٩رخلالماشلالخهال.اخنم~اعلاةميقلابةجرمتارامثتسا ٢٣١,٢-٠٦ ٢٣١,١ما١٦١٣

•٣'وو• ,.,ممo,ممم•oمم-٣'

٣يف ٢«٦ربمسيد١
١٦٦م١٢٢٨٢٣,٣Ai--رئاسخلاوأحابرلاللخنمةلداعلاةميقلابةجردمتارامنتسا
٩٩رخلالماشلالخدلاللخنمةلداعلاةميقلابةجردمتارامنتسا ٩٧٨,١٤٤٩٢٨,٦٧٢-٦٢٧م٠

v ooم,-,fومومو,مم1مم

ةفطملاةفلكتلابةساقملاةيلاملاتاودلةلداعلاةميقلا
تانايبلايفةجرملاةيلاملاتابولطملاوةيلاملاتادوجومللةيرتفدلاةميقلانأةرادلاىرت،هاندألودجلابنيبموهامءانثتساب
.ةلداعلااهميقبراقتةدحوملاةيلاملا

ةلداعلاةميقلا
مهردفلأ

٢•اvربمسيد٣,
ةفطملاةفلكتلابتارامنتسا

)·اïربمسيد٣,
ةفطملاةفلكتلابتارامثتسا



ع.م.شنيمتللةينهولايبظوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠١٧ربمسيد٣ا

ملمننملبلاملاناوللللااعلامبنلا٧

نمةلداعلاةميقلابتارامثتساورئاسخلاو)حابرلالثلخنمةلداعلاةميقلابتارافثتمكلثلانلاىوتسملاىفةكرحلاتناك
:يليامكرخلالماشلالخدلا~اخ

vمrr , j
مهرمداغلأ~رمل~~

٨رياني١ىفامكديمهرلا ٤ ٧ر١ ١ ١٧ ٢ ٤.٢٦٨
٧ةلداعلاةميقاىفريفتلا ٦ ٦٧٠>٤Ai,,ل
٠٩تافاضإ ١م٦ ٠٤٠٨ ٩I٢ ١
/هه~لل٦()~لمل٢٩(تاداعبتسا

٧ىفليصرلا ٩ربمسيد١ ٢ ٤٢ء٢ ١٨ ٧>٤١ ١١

.ىناثلاولولاىوتسملانيبتليوحتكلانهنكتمل،٢٠١٦و٢٠١٧ربمسيد٣١يفثهتنملاتاونسلا~اخ

ىرتلاةتمدملاممدلاوةتيدملاةيرايتلامملا٨

rrم.م , 7
مهرمدفلأ~رل~.

٩•اIا٦>٨٩٩م٣٨٩ةنيدمةيراجتممذ
٧()٩٥٠,١٤١(ةنيدملاممذلاةميتىفضافخنلاصصخم:أصتان )1١'ا,١0

٩٤,٧٩٨٩٨٩I٧٣٩ةنيدملاةيراجتلامهذلاىفاص

.ىرمخأةنيلمممذ
٩٣١,٨ةلجؤملاذاوحتسلافيلاكت ٨•٠٣١٩ ٠
t٣ةنيدملاراجيلاتادارمامهذ ٤,٩٦٠٣٨,١٤
٩أمدتمةعوفدمغلابم ١٣,٣٣v٠ ٠I٣٩
t,٦٢٣صصخملاىفاص،ىرخأةنيدممهذ tv٩ ا٥.٣

)١٧٤,٩٢١٧٩٨.٤٠ىرخلاةنيدملامهذلاىلامجإ

٩٤٣•٩٧٣٩٨٧,١١vىرخلاةنيدملاممذلاوةنيملاةيراجتلاممذلاىلامجإ

.ىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملاةيراجتلاممذلاىلعدئاوفليمحتمتيل.أمويا٢·تامدخلاعيبىلعنامتئلاةرتفطسوتمغلبي
.نيمأتلاقئاثويلماحىلإةنئادلاتابلاطملارابتعلابذخلادعةنيدملاةيراجتلاممذللصصخمنيوكتمتي

.ليمعلكلةينامتئلادودحلاديدحتبموقتوليعللةلمتحملاةينامتئلاةرادجلامييقتبةعومجملاموقت،ديدجليمعيألوبتلبق
ةيراجتلاممذللةينامتئلاةمسلايفريفتيأرابتعلابةعومجملاذخأت،ةنيدملاةيراجتلاممذلادادرتساةيلباقىدمديدحتدنع
.ةيلاملاريراقتلاخيراتىتحأيئدبمنامتئلاهيفتمدتيذلاخيراتلانمأرابتعاةنيدملا



ع.م.شنيمتللةينطولا~وبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢٠ا٧ربمسيد٣ا

)ةمتت(ىرخلاةنيدملاممذلاوةنيدملاةيراجتلامهذلا

ï٢(مهردفلأ٤٩fر٥٥١´ةغلابلاةميقلاةضفخنملاةيراجتلاممذللنإ ١£٠٩٩Iةميقبصصخم)مهردافلأ٠١:٤٦٩.٤٧٩ ١
ï٢(مهردفلأ ٠١:١,V,اهلباقمهجاردإمت)مهردفلأ١٦١.

ةثلعتاذفارطأنمةقحتسملاغلابملاوةميقلاةضفخنمريفلاةنيدملاةيراجتلاممذلارامعأليلحتناك٠ربسيد٣١يفامك
:يليامك

ىلامجللل
~رلاغل(

ريغنكل́دلاةقحتسم
ةضغخنم

ةميقلا
>ويل(٩نمرثكأويل(٩-ا٢ا
مهردفلأمهرمفلأ

r•(٧ربمسبد~ا
لنبدملبربنممذ

r<ا(ربمسيدrا
ةنيدمةيراجتممذ

لوصحلاةعومجملاةداعنمىميل.ةقباسلاةبرجتلاساممأىلعلماكلابةميقلا~ريغةنيدملاممذلادادرتساعقوتملانم
.ةنومضمريغاهنمىمظعلاةيبلاغلانإفيلاتلابوةنيدملاممذللتانامضىلع

:ىليامكىرخ~ةنيدملاممذلاوةنيملاةيراجتلاممذلاةميتيفضافخنلاصصخميفةكرحلاتناك

r , vr , 7
مهرمدفلأ~رم~~~

١٢,١cvرياني١يف ١٢£,'>١٨
لا(ةنسلاللختابوطشم
٢,٦٩tمم٢٢حاضما(ىفامص،ةنسلللمحملالسكعل ٧٦م٩٦٧ل٠

٠٩٩,١٤٦٥٧ربممميد٧١ىف ١.١٦١

:ىليامكةلجؤملاذاوحتسلاافيلاكتىفةكرحلاتناك

r , vr J7
مهرذفلأ~رم~~~

٧رياني١ىف ٨ر١٩ ٠١٩"y . I
٩ةنسلاكلخعفدلاةقحتسملا/ةعوفدملاذاوحتسلافيلاكت ١٨٩م١٨٨٢٦٤ر٠٢
٢٨اةنسلال.اخأفملا /١ل~.٥٢٨م/١٨٨ر٠

٨ر٩٣٧ربمسيد٣١ىف ٠٣١٩•A

حام



ح.م.شنيمأتللةينطولايبظوب)ةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢٠ا٧ربمسيد٣,

نيمأتلاةداعإدوقعتادوجومونيمتلادوقعتابولطم٩

ىفاص-نملاثابولطم
)أ(ةمئاقتابلاطم
اهنعغلبمريغنكلوةدبكتمتابلاطم
)أأ(ةبستكمريغطامقأيطايتحا

نيمتلادوقعتابولطم
)أ(ةمئاقتابلاطم
اهنعغلبمريغنكلوةدبكتمتابلاطم
)أأ(ةبستكملاريغطاستلايطايتحا

نيمأتلاةداعإدوقعتادوجوم
ةمئاقتابلاطم
اينعغلبمريغنكلوةدبكتمتابلاطم
ةبستكمريغطاستأىطايتحا

٠٠١I٩٢ةميقبةصصخمريغلاةلدمملاةراسخلافيراصموةلدصلاةراسخلافيراصميطايتحاةمئاقلاتابلاطملالمثت)ا(
٩)',A:٢٠١٦(مهردفلأ .رمهرمفلأ٠٠

)iةبتكملاريغطاستلايطايتحالمثي)٣:

ىلامجإ-طاستلازجعىطايتحا
ىفاص-طاسقلازجعيطايتحا
ىلامجإ-ةيهتنملاريغرطاخملايطايتحا
ىفاص-ةيهتنملاريغرطاخملاىطايتحا

ةصصتمريقلاةلدملاةراستلاوةصصقملاةلهملاةراسقلاوحردمريتقكلوديكتملايهايتحليراوتكلامييقتلا
ةلصلاتاآتامقارتتلاوةيهتتمريقلارطاتملايطايتحاوطاسقلاقيعيطايتحاو
فيراصمىطايتحاوفاكلكشبةجردمريغنكلوةدبكتملاتايطايتحلاعمجردمريغنكلودبكتملاىطايتحلاباستحامتي
قرطلانمةراتخمةعومجممادختسابنييجراخنييراوتكاءاربخلبتنمةصصخمريفلاوةصصخملاةلدمملاةراسخلا
مادختمامتيوتابلاطمللةسناجتموةيتادصمتاذتانايبنميفكيامريفوتللعلاطخبممحىلعأزجمليلحتلانإ.ةيراوتكلا
دبكتملايطايتحلاباستحامتي.لمعطخلكلةبلاطملاروطتتاهاجتافلتخمرابتعلايفذخأتقرطلانمةفلتخم)ةعومجم(
(ö\يطايتحاويفاكلكشبجردمريغنكلودبكتملايطايتحلاوجردمريغنكلو ةلدصاةراسخلاوةصصخملاةلدملاش::.......
ريثتلاىكنينأنامضلةيعفلانيمتلاةداعإتانايبمادختسابنيمأتلاةداعإيفاصويلامجامفاكلكشبةصصخمريفلا
.تايطايتحلاىفنيمأتلاةداعإنمحيحصلا

٤١



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما

٢<١٧ربمسيد٣١

)ةمتت(نيمتلاةداعإدوقعتادوجومونيمأتلادوقعتابولطم٩

ةصصقمريقلاةلدعملاةراستلاوةصصقملاةلدملاةراستلاوحردمريتقكلوديكتملايطايتحلىرا~امييقتلا
)ةمتت(ةلصلاتاآتاقارتتلاوةيهتتمريتلارطاتملاىطايتحاوطاسقلاقحعىطايتهاو
ةعومجممادختسابنييجراخنييراوتكاءاربخلبقنمةيهتنمريفلارطاخملايطايتحاوطاسفلازجعىطايتحاباممتحامتي
تابلاطملاوتامازتللاةيطغتلةيفاكتمميلةبستكملاريغطاستلانأثيحهذهلمعاطوطخىلعةيراوتكلاقرطلانمةراتخم
لكنثبلوعفملاةيراستاسايسلاىلعةعقوتملارئاسحلاليلحتبنويراوتكلاموقي.ةعقوتملاةيلبقتمملافيراصملاوتلومعاو
فيراصملاوةيلساتلومعلاتاعفدمادختسامت.ةيراوتكلاقرطلانمةعومجممادختسابهذهلمعاطوطخنملكللصفنم
ةفلكتسأرةفلكتتارابتعاكلذكطاستلازجعلسثي.طاسقلازجعىطايتحاباسحللوعفملاةيراسةظفحملاىلعةعقوتملا

نوكتلامدنعلامعلاطوطخلةيفاضلاةيهتنمريفلارطاخملايطايتحابطافتحلامتي.ضارتقلاحابرأوألاملاسأر
.ةصيلوبلاةرتف~أخةبراقتمرطاخملا

:ىل~لنمه.~~ئلهل.ه(~م.(وكمأل.(وموموذيه~.لوكأل~~ىللل~.الل~

٢ءا(ربسيمم٣١ل،ا٧ربصسيدلا
ىفاصلانيمتلاةداعاىلامجلايفاصلانيمتلأهداعرلميلامجلا
مهرلفلأمحرمدافل.ممرمفل.~سلاضلا~سلاف.~سل~أ

تابلاطملا
٦٧ه.٩٩٣٨٨٨ر٣٢ء١.٦٢٩.٢«٦٧٧م١.٢٢٥٤<١.٨٨٩.٤١٧ل.٦٧١ةمئاقلاتابلاطملا
٦اهنعغلبمريكنكلوةدبكتملاتابلاطملا ٣١٢.٢<«٨9.٨،•٧ء٢.<«٢٣٧.)هء٦٣٦٩.٢٠٠<هم٠٠

وممرممرمممرممممرمرمممورومرمIرمممم~مyممممممر~.ر~~..م

.١ر١٨٦()ا.٦٩٦.٧٩١لاهتيوستمتيتلاتلبلاطملا )٧٧٨.٢٤٥()٦٦٢.٣٤٢()١ر٤٤هر٩-١٧()٦٢٢.٩٦٩()٠٢٤
٧ى.ا١٦٧ا.٠٩٩ر١.٧٦٤٠٩٩م٩٢٦تابولطملايفةدايزلا ٦«رء١ا٨٤٧١ر،١٣٩ار٩٩٢ر٠٦٩٠

٣يفيلامجلا ٩٨٧٢٧م١.٦٩٥٦«م)٩<٢م٥٩ام٤)٦ربمسيد١ أ١٤م٦هأاره٦٨م٦اال٢ر)٨٣م١

wم~رممم~~مممممم٠<مم٠٠مد~~~ء~٠٠~اما~مهه.-ر~~٠رء٤هتناتلا.اباللا v
٣م٩«•٥٤دم٠٠٠اهنعغلبمريعنكلوةدبكتملاتابلاطملا H,!.،٣٦٣ر٢ء،٦<ء.٦«لل٠٧٢.٩٠٠ 'V

.١ربمصي(٣١يفيكامجلا ٩٨٢٧لم١.١٦٥٦«م٤٩ه٢م٥ا٤٤٦ ٢٦ر٤٨٣~١ لا٤ر١هأاره٦٨م١٧

ةبصتكملرنطاسللا

٦٤٤.١٩٤٢٦.٢٩٤-١.-٧-م٤(١.٠٦٦.١١١١٦٤٣.٧٤٤٤٢٣.٠٦٧٤ريانيايثيلامجلا

l,مممى,1ممررورممىممورم~ميه~_رر_. Vo~1,ممرم.مممرم yرمر,
1(.0ش,~مم>)\رمرررم<«~رم.ورم~<~ميم،~~~م IIرممررو<«مم.مرمو<>مم.و'(

)٣ر١٨٧()٤٤١()٣.٦٣٣(١٧٩.٨١٣)٦٤.٩١١(١١ار٣٦٢ةنسلاللخ)صقنلا(ة_ايزلاىفاص

Vt\مرر11\\ررموى•رسمممم,مممرممم~رمم~~~،رم tم،م
~
مممممرم

لاسقلازجعيطايتحاصصخم
\,~.١٢أر٦«ريانيايليلامجلا I tf ,V. 00••0.)١٤~«،(أارءه<\•

)٤ءم٣٥<(١٢،ار٩،«1\١٩,11,00م٠,٠)٣٩.١١<٠()١٦.٠١٠٠(ةنملا~ةدايزلا)ىصقنلالىفاص

٣يفىلامجلا r••٧٩م١«ا١٢.٨د«همسيد١ ,v"'(»ا١٤م٩<،١٢٩م٢ء
-

•t ,Vا

,مرممم•مممممرممم.وممم,مممروممممممممممممورو.~~~~



ع.م.شنيمأتللةينطولايبطوبأةكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠ا٧ربمسيد٣ا

١ لبماظنلالعبدولا٠

ةعيدوبةعومجملاظفتحت٠اهلامعأميظنتونيمأتلاةئيهءاشنإنأشب٢٠٠١ةنسل)٦(مقريداحتلانوناقلاتابلطتملأقفو
ةرادإرملجمسئرةقفاومنوداهمادختسانكميليتلاو)مهردا٢٠:٠٠٠,٠٠٠.٠,~(مهرد,J٠'٠٠"٠٠ةميقبةيفرصم
.نيمأتلاةئيه

١ تارامتتسلا١

رخلالماشلالخدلاللخنمةلداعلاةميقلابتارافثتسلا
ةأفطملاةفلكتلابتارامثتسا
رئاسخلاوأحابرلا~اخنمةلداعلاةميقلابتارامثتما

رخلالماشلالفدلارطفنمةلداعلاةميقلابةجردملاتارامثتسلا
:ىليامكيهةنملا~اخرخلالماشالخدلالثلخنمةلداعلاةميقلابةجردملاتارامثتسلاىفةكرحلانإ

ريانياىفةلداعلاةميقلا
ةنسلال.اختافاضإ
ةنسلا~تاداعبتسا

ةلداعئاةميقلاىفريفتلاىفاص

ةأئطملاةئلكتلامتارامثتسلا
:يليامكىهةنسلاكخةفطملاةفلكتلابتارامثتسلايفةكرحلانإ

ريانياىفىحاتتفلاديصرلا
ةنسلا~اختافاضإ
ةنسلا~لختاداعبتسا
ءافهلافيراصم

٩ ٠



ح.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما

٢٠ا٧ربمسيد٣١

١ لهمت(لارامئنسلا١

رئاسفلاوأحابرلا~نمةلداعلاةميقلامةجردملاتارامنتسلا
_يليامكىهرئامخلاوآحابرلاللخنمةلداعلاةميقلابةيردملاتارافثتسلاىفةكرحلانإ

rرr7,رم
مهردفلأ~سد~.

١٧٩ر٣١ا١٢٢\',1'ش٣1رياني١ىفةلداعلاةميقلا
٤>~٧٩٥٧»٣٩ةنسلالثختافاضإ
)٢٩ر٨٧٦(١٤٤,١٩Aلةنسلا~اختاداعبتسا

A١٢.٧١٤,١١٢)٢١حاضما(ةلداعلاةميقلاىفريفتلاىفامص

iممممرموو i,

:ىليامكوهتارافثتسثللىفارغجلازيكرتلانإ

٩٩٧ر٩٧,٦٨٩١>٧٧٢ةدحتملاةيبرعلاتاراملالخاد
V٨٤٤VOO,V'1,٩٩٣ةدحتملاةيبرعلاتاراملاجراخ

,1',ومرمرر oم~م•

ها



ع.م.شنيمأتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبالوحتاحاضبا

٢>ا٧ربمسيد٣١

لهمنن(لاكلنمملاىفانمارامئنسلاا)

.١٩٨·يفقباط,fنمفلأتيىذلاىنبملااذهءاشنإنمءاهتنلامت)١(
.ةثلاثفارطلراجيثللحاتملماكلابىنبملانإ.٢٠٠٣يفقباوطةتمنمىنبملااذهءاشنإنمءاهتنلامت)٢(

.ةثلاثفارطلراجيللحاتملماكلابىنبملانإ.ا٩٩٣كخقباطاïنمفلأتييذلاىنبملااذهءارشمت)٣(

ءانثنلالامعأنمءاهتنلامتدقل.يبظوبأةنيدمبةحارلائطاشىف)٤٠٦وقر(ضرأءارشبةكرشلاتماق،)··vيف)٤(
.٢٠ا٣يف)٤·iمتر(ضرلاةطقيف

.٢٠ا٩يف٤٠٨مقرةعطقلاىلعءاشنلالامكإمت.)٤٠٨مقر(ضرأةعطقءارشبةكرشلاتماق،٢»·vيف)٥(

لداعلاةميقلاسايق
مييقتةداعإبنيلقتسملاتاراقهلايميقمنمنينثاماق،)٠١٤ةن~)٢٩(مقرنيمدأاةئدهسجمرارقتاب~أقذو
.ةيلاملاتانايبلاضرعضرغلنتعطقلاطسوتمباممتحامتوتاكلتمميفتارامثتسلا

)(DCFةموصفملاةيدقنلاتاقفدتلاجذومنوقوس(اىلعمئاقلاجهنلامادختسابةيرامثتسلاتاراعللةلداعلاةميقلاديدحتمتي
ىفةعومجملابةصاخلاتاكلتمملايفتارافثتسللةلداعلاةميقلافينصدمتي.)رملاىمفن:٢·,٦(ىصةلادحلالدمو

يجراختاكلتممميقم،لبتنم)أ(امإةيرامثتملاتاراقعللةلداعلاةميقلاديدحتمت.ةلداعلاةميقلالكيهنمثلاثلاىوتسIش.
جذومنمييقت(اهمييقتمتييتلاتاكلتممللتائفلاوعقاوملايفةثيدحةربخواهبفرعموةبسانمةينهمتلهؤمكلتميلقتس....
.قوسلاىلعةمئاقلاتامييقتلا)ب(وأ)ةموصخملاةيدقنلاتاقفدتلا

راعسأ/تاريسدوأتادوجومئلةريخلاةنولايفقوس(اتثلماعمرابتعلايفقوس(اساسأىلعةمئاقلاةقيرطلاذخأت
.ةهباشملاتادوجومللءارشلا

ذخلاعم،راقعلانماهديلوتمتييتلاةيدقنلاتاقفدتلايفاص(ةيلاحلاةميقلارابتعلابةموصفملاةيدقنلاتاقفدتلاجذومنذخأي
راجيلاتارتففيلاكتلنمراجيلازفاوحفيلاكتولاغشلالدموروغش(اتارتفوعقوتملاريحأتلاومنلدسرابتعلايعب
مادختسابةعقوتملاةيفاص(اةيدقنلاتاقفدتلامصفمتي.نيرجأتسIش..لبتنماهعفدمتيمليتلاىرخلافيلاكتلاوةيناجملا
هعقوموىنبملاةدوجرابتعلابمصخلالدصريدقتذخآي،ىرخألماوعنيبنم.رطاخملابممحةلدسمصختلدم
.راجيلاطورشورجأتسمللةينامتئلاةدوجلاو)يوناثلباقميميئر(

؟)لق~(/ىلعأقوسئايفريجتللعقوتملاومنلا•
؟)لوطأ(/رصتأروغتلاتارتف•
؟)لتأ(/ىلعألاغشلالدم•
وأ،)لوط)(/رصتأةيناجملاراجيلاتارتف•
.)ىلعآ(/لقأرطاخملابسحةلدصلامصخلاتلدم•







٩.م.شنيمتلللينطولايبطوبأ~رش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبإ
٢٠ا٧ربمسيد٣١

JL)Iسأرا٤

همحرصملا «<J«<..دحاولامهسللمهردةميقبىداعمهس٣٧٥
)دحاولامهسللمهردةميقبىداعمهس٠,٠٠٠.٣٧٩<٢٠١٦:٠(

لماكلابحعوفدملاورداصلا
دحاولامهسللمهردةميقبىداعمهس٣٧٩.»»,>٠٠

)دحاولامهسللمهردةميقبيداعمهس٠٠٠.٣٧٥,>»:٢>١٦(

مهكارهايتحلا

نم%ا>ليوحتبجي،ةكرثلليساسلاماظنللأقبطوةيراجتلاتاكرشلانأمثب٢٠ا٩ةنس)٢(مترىداحتلانوناقللأقفو
نم٣/'٠0~أيوامساذهينوناقلايطايتحلاديصرحبصيىتحعيزوتلللباقلاريغينوناقلايطايتحلاىلإحابرلايفاص
يأءارجإمتيمل،%٩٠دحلتلصوةكرشلانأامبو.يطايتحلااذهنمحابرلاعيزوتمتيل.عوفدملاةكرشالامسأر
.ةنساه~للخلوحت

ماعلا~ابنحلا,٦

يطايتحلااذهمادختسامتيدت.ةيموعلاةيمجلاةقفاوموةرادلاسلجمريدقتلهفوماعلايطايتحلانموىلإتليوحتلامتت
مهردفلأ٢٠·٠٠٠Iليوحتةرادلاىملجمحرتتا،ةنسا~اخ.ةبمانماهنأةرادلاىلجمءاضعأىرييتلاضارغلايف
يفتنملاةيونسلاةيموعلاةيعمجلاعامتجايفهيلعةقفاوملاتمتىذلارملا،ماعلايطايتحلاىلإةزجتحملاحابرلانم

.)تليوحتدجوتل:٦,٢٠(٢·vسرام٢٨

ةزجتحملاحابرلااال

·.)٥ةميقب٢<ا٧ةنسةيدقنحابراتاعيزوت،ةيونملاةيموعلاةيمجلاةقفاومىلعلوصحلاطسثب٠ةرا٠لارملجمحرتقي
.دحاولامهسلةيمسلاةميقلانممهر٠

جئاتنبةقطتمةيدقنحابرأتاعيزوتىلعنومهاسملاقفاو؟٢٠١٧سرام٢٨خيراتبةدقعنملاةيونسلاةيمومعلاةيعمجلاىف
.)ءىشل:٢٠١٦لمهردافلأ٥٦.٢٥٠غلبمبمهسلكلمهرد.,'٥ةميقب٢·١٦ةنس

تعتياميفةرادلاسلجمءاضعأتآفاكمىلعنومهاسملاقفاو،٢٠١٧سرام٢٨يفةدقعنملاةيونساةيمومعاةيصجلايف
.اءيشل:٢٠١٦(مهردفلأ٠٠0,11ةميقب٢٠١٦ةنسب



ع.م.شنيمأتللةينطولاىبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبالوحتاحاضما

٢,ربمسيد٣١ ٠ ٧

ليوحتلاةيمازلاتادنس١٨

وهسأىلإليوحتللةئباقمهردفلأI٣٩٠·٠٠غلبتةيسأةميقبليوحتلاةيمازلاتادنسةعومجملاتردصأ،٢·,٦ركف
ةدئافلدمتادنسالمحت.مهملل~رد)لدمب)٦,٠وينوي,٥وهورادصلاخيراتنمةثلاثلاةنسلاهياهنبةديدجةيداع
.ليوحتلاخيراتىتح٢٠ا١وينويا٩ىفأدبت،ةيونسطاستأيفقحتست،.ونس%v,Oةبسنبتبان

.٢>ا\'رياربف٥1خيراتبةيونسلاةيمومعاةعمجلاللخليوحتلاةيمازللاتادنسلارادصإدامتعامت

تاعوفدملةيلاحلاةميتلانمةئشانلاتابولطملادنبنيبامليوحتلاةيمازللاتادنسارادصإنمةملتسملاتلصحتملاميمقتمت
.ةكرمثللةيلبقتمملاةيدايتعلامهسلالاصمابقلمتملاةيقبتملاةميقلالنمتىتلاو،نيمهاسملاقوقحدنبوةيدتاعتلاةدئافلا

:ىليامكيهلح~اىلاملازكرملانايبيفةضورملاغلابملاةيوستنإ

ةلماعملافيلاكتقوقحدنب
ىلامجلاأمدقمهتعوفدملانيمهاسملاتابولطملادبن
مهردفلأمهرمدافل.مهرداغل.مهرمفلأ

rم.م
٢٨٢.٩٤٤٣>١٧رياني١ىفديصرلا ٩(٠٩.٩٢٩ ٠t(٣٨٨م»٩
١,t٩t--٤٩٤,١ةقحتسمفيراصم
٢٥(ةنسا~ةعوفدملاةدئافلا ٢٩.٢٩(--)٢٩>٠ ٠(
١٨٣١٨٣--تماعمفيلاكتءافطإ

٣ر٩٤٩٢٥•٢٧٨٨·٧ربسيد٣١ىفديصرلا ٤٦)٢٦٧(٠٩t,<٣٦

r Jj
٣ر٨٢٩٨٩•٠١١ىلامجإ-ليوحتلاةيمازلإتادنس ٠٧-«•·I<٣٩
٥٩(ل٠٦٤.٢(-تلماعملافيلاكت ٢.٦١٤()٠( --

٠١١.٨٢٣ىفاص-ليوحتلاةيمازلإتادنس ٩٩(٠٥.٩٢٥ ٣٨٧.٣٨٢)٠
٩٣٣--٩٣٣ةقحتسمفيراصم
١»•١٠٠--تماعملافيلاكتءافطإ

٤٩(٣•.٢٨٢.٥٤٤٩٢٩<ا٦ربمسيد٣١ىفديصرلا ٣٨٨.>١٩)٠

:ىليامكيلاملازكرملانايبىفليوحتلاةيمازطاتادنسللمازتللادنبليلحتمت

rم٣'rممر
مهرلفل.~رم~~.

٢٨لوالتم .٣٧ ٦o•٢١.٨

٤لوادتمريغ ١ ٢,٢٦٧ ~٧.اه٩

٩,VAAىلامجلا ٤٤ ٤0,٨ ٢



ح.م.شنيمآلللينطولاىبظوب.لكرش

ةيلاملاتاناسلالوحتاحاضما
٢.ا٧ربمسيد٣١

ىرقلاةتئادلامملاوةنئادلاةيرايتلاممذلا٠٢

11r Ir , 7
مهرداغل.~ردافلأ

٩ةنئادلاةيراجتلاممذلا ٣,٩٢',٢٧ ٤٣,٦ ٢٩

.ىرمفأةنئادممذ
٢٣ةقحتسمافيراصم ٢,٩,.ï٣٣•)٤
٩ةلجؤملاةلومعاتادارما ٩٠,٩ ٨٨ ١٣I٧ ٠
٣ةلجؤمتادادا ٧ ٦,A٦AV,vn
٣ىرخأةنئادممذ ٠٨,٢ ١٢١•٩٣~٩

٩٧ىرخلاةنئادلاممذلاىلامجإ ٣١٨٣",١ ٣ ٤٣•٤ ٠

A٤ىرخلاةنئادلاممذلاوةنئادلاةيراجتلاممذلاىلامجإ ٩,٧ ٩ ٣٥٧١١I٩٢ ٩

ىرخلاتاداريلاورامثتسلاتاداريإيفاص٢ا

راجيلاتادارماىفاص

حابرلاتاعيزوتتاداربإ
ةيفرصملاتادنسلاوعئادولاىلعةدئافلاتاداربايفاص

~اخنمةلداعلاةميقلابتارامثتسللةلداعلاةميقلاىفريفتلا
)١احاضما(رئاسخلاوأحابرلاباسم

ةأفطملاةفلكتلابتارامتساداعبتسانمحبر
)ا٢حاضما(تاكلتمملاىفتارامثتسللةلداعلاةميقلايفصقنلا
ىرخأافيراصم

ىرخلاتاداريلاورافتتملاتادارياىفاص



ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضما
٢<١١ربمسيد٣١

ةيرادلاوةيمومعلافيراصملا٢٢

r , II7مr
مهرلفلأ~رلانأ

,ه٢~ه٢٢ا٤٩ر٩٥٦ىرخلاتآفاكملاوبتاورلا
٢,٦٩t()٨حامنما(يفاص،ةنيدملامهذلاةميتضافخنا)سكع( ٣٧.١٥٣)٠
١>م١٣.٢٦٩٨٧٣)١٣حاضبإ(كثلهتسلاموسر
t٤٤٧.٣ر٨٣٥تانلعإ
٠,٤•)٢٨حامنما(ةيعامتجاتامهاسم
٤.•٩.٣٢٧٩٩راجما
tبتكمولاصتاتامزلتسم ١'\,0١١٩,0
n,»•»٨•٤>٩ىرخأ

مروو,مموومر

يداعلامهسللضفخملاويساسلاحرلا٢٣

افاضم،ةنسالثلخةمئاقلاةيداعلامهسلاددعحجرملاطسوتملاىلعةنممللحبرلاميسقتبمهساىلعىساسلادئاعلابستحي
.ليوحتلاةيمازللاتادنسلاليوحتدنعردصتدتيتلاةيماعلامهسلحجرملاطسوتملااهيلإ

دئاز،ةنسا~اخةمئاقلامهسلاددلحجرملاطسوتملاىلعةسللحبرلامييقت~نممهسلةضفخملاحبرلاباستحامتي
.ليوحتلاةيمازللاتادنسلاليوحتدنعةرداصلاةيداعلاممس~اددلحجرملاطسوتملا

مهسللىساسلاحبرلاباستحلمدختسملاةنسللحبرلا
ليوحتلاةيمازللاتادنسلاىلعةنسلال.اخةجردملاةدئافلا
مهسللضفخملاوىساسلاحبرلاباستحلمدختسملاةنسللحبرلا
ةنساللخرادصلاديتةيداعلامهسلا

ليوحتلاةيمازللاتادنسلاليوحتريثء
ةيمازللاتادنسلارينأتللدملاةيداعلامهسلاددعحجرملاطسوتملا

مهسللضفخملاوىساسلاربرلاباستحلمدختسملاليوحتلا
)مه~لمهسللضفخملاوىساسلاحبرلا

٥ ١



٩.م.شنيمأتلللينطولايبطوب.لكرش

ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضا
٢٠ا٧ربمسيد٣١

tةقمتاذفارطلا٢

ةقعلاتاذفارطلاةيوه
ةرادلايفطوموةرادلاىملجمءاضعأواهبةطبترملاتاكرشلاونيسيئرلانيمهاسملانمةقثعلاتاذفارطلافلأتت
.فارطلاهذهلبتنميرهوجريثأتاهيلعنوكييتلاوأةكرتشملاةرطيسلاتاذوأةرطيسملاتاكرشلاوةعومجمللنييميئرلا
.رامثتسثلليبطوبأىملجم~فنمةعومجملايفةئمنايف)٤ةصحيبطوبأةموكحكتمت

تاذفارطلاهذهعمةيرهوجةدمهرءةعومجملاظفتحت.ةرادلالبتنمتلماعملاهذهلريعستلاماكحأوتاسايسدامتعامتي
:يليامكةيراجتلاتلماعملانمشنتيتلاةقكعلا

ةدصرلا
:يليامكيهةيلاملاريراقتلاخيراتيفةقثلعتاذفارطلاىدلةدصرلانإ

ىرخ.ةتادممذوةتمادةيراجتمهذ

كونبلاىدلندصرأودقن

تارامتسلا

ةبماطتعئادو

نبمأنلادوفعنابولطم

ىرخ.لنبدمممذوةنبدمةبراجتمهذ

ىرح.هتل.دمهنوهتل.دهلربنمهن

كونبلاىدل:دصرأودعت

نارامشملا

أبماطتعئادو

نبمأنلادوقعلابولطم



ع.م.شنيمأتللةينطولاببظوب)ةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا

٢·١٧ربمسيد٣١

٢ ر~ر~تالافا~لا٤

اتمماملا

:ىليامكيهلل~اريرةلاةرمركخلجرلهالثمااتمالافا~~اعم~~انمإ

سملجمءاضع.
نصمهاسملاىفطوموةرادلا
يلامجلاىرح.رنيسيمزملايببسيئرلاةرمادلا
٣ربمسيدلاربمسيدلا ربصسيدلاربصسيد١
vممممرمممvرممم11رمم
مهرمدفل.مهردفل.مهرمدف.مهرهدفل.

٥ةبتتكمطاص٦ ٤٨,٨اT',Vا٢٩ ٤t٤٨٨.٢٤٨

T١٧,ه١٦٩١٤م٣,٢٣٥٨"٩٦-ةبكتمتابلاطم

٢--حابرلاتاعيزوتتاداريا ٣'٤,V٢ ٣'٤,II

١٢م٧«١)م٧<٣--ةدنافلاتاداريا

٨(.ةرادلاسلجمءاضعأتاضيوعت ٨(--)٩•٠٠ ٩>٠٠(
=

٢--ىرخلارامثتمهلاتاداريا ٠٠٢ ٠٠

سلجمءاضعأ
نومهاسملاىفطوموهزمادلا
يلامجلاىرخ.نويسيئرلانيبسينزملانزمادلا

٧ ٧ربمسيدكاربصسيد١ ربصسيللاربمسيد١
rrمr7م7 J7r , 7
مهرمدفل.مهرمدفل~مهرمدفل.مصرلفل.

رمرررمممررم~موومر~د~م

٧٩٩ةدبكتمتابلاطم Oi•٢٩٣.٧٢•٢٩ر٠ ,V٢

حابرلاتاعيزوتتاااريا
٧V,YMر٢٨٨--

٤٨,0١«٤٠١,0<--ةدئافلاتاداريا

ةراالاسلجمءاضعأتاضبوعت

١٨٨ا٨٨--ىرف~ارامثسلاتاداريا

ةنيدملاممذلاوةنيدملاةيراجتلاممذلالباقمةميقلايفضافخنلاصصخمنممه~فلأ٢٣.٥٤١ةميقبغلبميفاصريرحتمت
ةنسلا~اخةئراطتابولطمرادصإمت.)مهردفلأ٧٩.٩١٩ةميقبلمحملا:٢٠ا٦(ةقثلعتاذفارطلةمقملاىرخلا
.)مهردفلأ٢٠:٤١.٣٨٨اï(مهردفلأ٥٣.٥٥٢ةميقبةقلعتاذفارطأحاصل



ع.م.شنيمتللةينطولايبظوبأةكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضبا
٢٠ا١ربمميد٣ا

tلس(هفكلاذفارهلا١(

سسثرلاهرادلاىثطومثاصوعث
:هاندأةحضومنيسيثرلاةرادلايفطومتاضيوعتنإ

ليلاةسمقتآفاكمو~اور
نيفظومللةمدخلاةياهنتآفاكم

هلداعبامودفنلاا٥

ىلاملانكرملانايبىفةلصلاتاذدونبلابةيدقنلاتاقفدتلانايبىفنيبموهامكةنسلاةياهنيفهلداعيامودقنلاةيوستنكمي
:يليامكدحوملا

قودنصلاىفدقنلا
ةيماظنةعيدو
ةلوديفةيلحمكونبىدلةيراج/بلطلاتحتتاباممح/عئادو

ةدحتملاةيبرعلاتاراملا

ةيماظنةعيدو:أصتان
رثك)وأرهشآةثلثلةيلصأقاقحتساخيراوتتاذعئادو:آصقان
هلداعيامودقنلا

:يليامكوهرهشأةنثلثنمرثكأةدملةيلص.تاقاقحتساتاذعئادولاوهلداعيامودقنللىفارغجلازكرتلانإ

ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلوملفاد
ةدحتملاةيبرعلاتاراملاةلودجراخ

%00,٠•٢٠اï(٩́ه٣ىلإ%٨٥.٠نيبحوارتتةدثافتلدعملعضختكونبلاىدلبلطلاتحتتاباسحلاوةتبانلاعثادولانبا
.أمونس)٩́ه٣-



،.م.شنيمأتللةينطولايبظوبألكرش
ةيلاملاتانايبلالوحتاحاضيا
٧1٢٠ربسيد٣ا

تاعاطقلالوحتاموطم٢٦

:نييسيئرلامهأيعاطقىلإةمسقمةهومجملانإ

ةقاطلاوناريطلاونفسلالكيهويرحبلانحشلاكلذيفامبماعلانيمتلاتائفةفاكنمضتت-ةيراجتلالامعلاطخباتتكا
.ةسدنهلاوتاكلتمملاو

ىلعيحصلانيمأتلاوتارايسلاوثداوحلادضنيمأتلاكلذىفامبنيمأتلاعاونأةفاكنمضتت~ءلعلالامعأطخباتتكا
.ةايحلا

Acا(~~لم~ةرومبلكمومجه.ال~~وال.(وجومو.لحس.مي l٣٣٣٣ill:..<.-ء(~~.ت~~نيبالم~ى.ث~ذكم~

ىكمجادةمعلانيم)كمعاةيركحتلانممتلاكمع.
vمr•مrvمr1مrvمrr I ,
مهرمفللمهرلف.مهرفللمهردافك.مهرممفلطمهردافلط

Iمميمموم1مممم~~,ممر_مر\سمم•مر\مرمم.م~~ر~،رم~~م Voءم.مر
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