مشروعات الدولة بمحافظة االسماعيلية

َ

ثٌمطجع

ثٌّشـــــــــــــــشٚع

ثالٔفجق ثٌّشٚس٠ز
أعفً لٕجر ثٌغ٠ٛظ

1

ِششٚػجس
خذِ١ز

ثٌّٛلغ

ٚطف ثٌّششٚع

 ثٌّشـــشٚع ٠ضؼّٓ ٌ شدؾ ششق ثٌمٕجر
دغشدٙج ٚصط٠ٛش٘ج
ٔفمٌ ٓ١ؼذٛس ثٌغ١جسثس
ٚخذِز ثٌضّٕ١ز
٠خذَ وً ٔفك ثصؾج٘ج
ِشٚس٠ج ٚثفذثٌٍ ،شدؾ د ٓ١دغٕ١جء
ؽش٠ك دٛسعؼ١ذ ثٌمج٘شر ثٌّششٚع ع١مؼٝ
ششق ثٌمٕجر
ػٍ ٝثٌّشجوً
غشدجٚ ،ؽشق ثٌمٕطشر
ششق سأط عذس ششق ثٌّشٚس٠ز ٚصىذط
ؽٛثد١ش فشوز
لٕجر ثٌغ٠ٛظ
ثٌغ١جسثس ثٌّٕضظشر
ػٍ ٝثٌّؼذ٠جس.
ثإلعّجػ١ٍ١ز 

إٔشجء ِذٕ٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر

أٚؽٗ ثإلعضفجدر ِٕٗ

 صمغ ِذٕ٠ز
ثٌؾذ٠ذر ػٍ ٝثٌشجؽب
ثٌششلٌ ٝمٕجر ثٌغ٠ٛظ
ف ٝثٌّٕطمز ثٌّٛثؽٙز
ٌّذٕ٠ز ثإلعّجػ١ٍ١ز
دجٌى 27 ٍٛ١ؽٕٛح
ششق ثٌمٕجر
ثٌطش٠ك ثألٚعؾ ٚفضٝ
ؽذً ِش ُ٠دئؽّجٌ85 ٟ
أٌف ٚفذر عىٕ١ز ػٍٝ
ِغجفز  8،5أٌف فذثْ
وجٍِز ثٌّشثفك ٚثٌخذِجس
ٚثٌّٕشؤس ثإلدثس٠ز

ٌضّٕ١ز ثٌؾجٔخ
ثٌششل ِٓ ٝثٌمٕجر
دغٕ١جء ٚثعض١ؼجح
ثٌض٠جدثس ثٌغىجٔ١ز



٠ذٍغ ؽٛي ثٌغقجسر 074
ِض ًشث.
 صؼذ ثٌغقجسر أوذش
ِششٚع ِجة ٟأعفً لٕجر
ثٌغ٠ٛظ ثٌؾذ٠ذر دضىٍفز
صمضشح ِٓ ْٛ١ٍِ 744
ؽٕ.ٗ١
 ثٌغقجسر صضىْٛ
ِٓ  0د١جسثس
ػخّز العضمذجي
ٚدفغ ثٌّ١جٖ ف١ظ
ثٌذ١جسر

٠ذٍغ ػّك
ثٌٛثفذر 04
ِض ًشث.

ٔمً ثٌّ١جٖ أعفً
لٕجر ثٌغ٠ٛظ
ثٌؾذ٠ذر، ،
ٚصٛف١ش ِ١جٖ
ثٌش ِٓ ٞصشػز
عٕ١جء ٚصؤِٓ١
ٚطٌٙٛج ِٓ
أعفً ثٌمٕجر
ثٌؾذ٠ذر
ٌٍّضثسػ ٓ١فٟ
ِٕطمز ششق
ثٌغ٠ٛظ
ٚثٌذق١شثس
ٚثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر.
ٌٕمً ِ١جٖ ِظشف
ثٌّقغّز ( 2.7
ٍِِ ْٛ١ضش ِىؼخ
) (ٌش 04 ٜثٌف
فذثْ ششق ثٌمٕجر)
دجإلػجفز إٌٝ
ثٌمؼجء ػٍ ٝثٌضٍٛط
دذق١شر ثٌضّغجؿ

2

ِششٚػجس
صسثػ١ز

عقجسر عشثدَٛ١
ٌٕمً ِ١جٖ ِظشف
ثٌّقغّز

3

ِششٚػجس
خذِ١ز

شذىز ثٌطشق ششق
ثٌمٕجر

٠ ضُ صٕف١ز شذىز ؽشق ٌ شدؾ ثٌّقجفظز
دجٌّقجفظجس
ششق ثٌمٕجر ٌضٛع١غ
ثٌّؾجٚسر دشذىز
ثٌطشق ؽجٔذ ٟثٌمٕجر
ششق ثٌمٕجر دطٛي  842وِ ٍٛ١ضش ف ٟؽشق صخذَ ثٌضّٕ١ز
ثصؾج٘ٚ ،ٓ١ثٌزّ٠ ٞش
دمش٠ز ثألًِ ثٌٛثلؼز ػٍٝ
ِغجفز  0844فذثْ

4

ِششٚػجس
صسثػ١ز

لش٠ز ثألًِ
ثٌّٕٛرؽ١ز

 ٝ٘ إفذٜ
 صمغ ػٍ ٝدؼذ 28
ثٌّششٚػجس
وٍِٛ١ضش ِٓ لٕجر
ثٌم١ِٛز ػّٓ
ثٌغ٠ٛظ
ِذجدسر ثٌشة١ظ ػذذ
ٚ صشًّ لش٠ز ثألًِ "
ثٌفضجؿ ثٌغ١غٝ
ششق ثٌمٕجر  " 784لطؼز أسع
دجعضظالؿ
دّغجفز 0844
ٚثعضضسثع ٍِْٛ١
فذثْ ِٛصػز دٛثلغ (
ٔٚظف فذثْ
ٌٍ 722خش٠ؾ74ٚ ٓ١
لطؼز ٌظغجس ثٌّضثسػٚ ٓ١صغٌٍٍ ُّٙ١شذجح

ششق ثٌمٕجر





5

ِششٚػجس
صخض١ٕ٠ز
صّ١ٕ٠ٛز

6

ِششٚػجس ِششٚع ثالعضضسثع
ثٌغّىٝ
عشٚر عّى١ز

ِؾّغ طٛثِغ
ثٌمٕطشر ششق

 20ٚلطؼز ٌظجٌـ ر ٜٚالدخجي ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج
ثٌقذ٠غز فٚ ٝعجةً
ثالفض١جؽجس ثٌخجطز
صُ صٛص٠ؼٙج ػٍ ٝشذجح ثٌضسثػز
ٚثالعضضسثع
ثٌخش٠ؾٓ١
ٚطغ٠ٛخظض ٌىً ِٕ ُٙدجٌظٛح
لطؼز أسع دّغجفز
خّغز أفذٔز ِٕٚضي س٠فٝ
ِٓ إؽّجٌِٕ 804 ٝضي
صُ دٕجةٙج ٚصش١ذ٘ج
ٚصض٠ٚذ٘ج دىجفز ثٌّشثفك
ٚثٌخذِجس ثألعجع١ز،
دجإلػجفز إٌٔ ٝمطز
ششؽز ِٚؾّغ ٌٍخذِجس
ِٚذسعز ٚعٛق صؾجسٜ
ٚٚفذر طق١ز.
ٚصؼُ ثٌمش٠ز 820
طٛدز صسثػ١ز  05ٚد١ش
صسثػِ ٝضٚدر دشذىز
س ٜفذ٠غز ػٍ ٝأفذط
ٚعجةً صىٌٕٛٛؽ١ج
ثٌضسثػز ٚثٌش.ٜ

٠ ؼُ  27طِٛؼز دطجلزٌ ؾٛدر صخضٓ٠
ثٌقذٛح ٚصمًٍ١
 8آالف ؽٓ ٌىً
ثٌفجلذ ٚخذِز
طِٛؼزٚ ،أٔٗ لذ دذأ
ثٌضشغ ً١ثٌفؼٌٍ ٝؼذد عالط ثاللٍُ١
طٛثِغ أِظ دطجلز  28ثٌظٛثِغ ؽج٘ضر
العضمذجي ألّجؿ
ششق ثٌمٕجر ؽٕجِٛ ،ػقج أْ
ِقجفظجس شّجي
ثٌّغضٙذف صٛس٠ذ 84
عٕ١جء ٚثٌغ٠ٛظ
أٌف ؽٓ لّـ ػٍٝ
ِغض ٜٛثٌّقجفظز ٚرٌه ٚدٛسعؼ١ذ
دجإلػجفز إٌٝ
دض٠جدر لذس٘ج  2أؽٕجْ
ثإلعّجػ١ٍ١ز.
ػٓ ثٌؼجَ ثٌّجػ.ٟ
ِ ششٚع ثالعضضسثع  ِٓٚ ثٌّٕضظش أْ
ٕ٠ضؼ ٍِ ْٛ١ؽٓ
ثٌغّى ٟششق لٕجر
ثٌغ٠ٛظ ،ثٌز٠ ٞؼذ ثألٚي أعّجن عٕ٠ٛجً،
ٌالعضفجدر دجٌّٛثسد
ششق ثٌمٕجر دّظش ِٓ ف١ظ
ثالعضضسثع ثٌذقش ٞف ٟثٌّضجفز ٚصقم١ك
ثٌّ١جٖ ثٌّجٌقزٚٚ ،ثفذثً ثالِٓ ثٌغزثةٝ
ٌٍّٛثؽٕٚ ٓ١عذ
ِٓ أوذش ّٔجرػ

ثالعضضسثع ثٌغّى ٟف ٟفؾٛر ثالعض١شثد
ثٌض ٟصظً إٌٝ
ثٌؼجٌُ ،ف١ظ صشًّ
ثٌّشفٍز ثأل ٌٝٚثٌض ٟصُ  244أٌف ؽٓ
عٕ٠ٛجًٚ ،صظذ٠ش
ثالٔضٙجء ِٕٙج 2471
ثٌفجةغ ٌٍخجسػ
فٛػج ً عّى١جًِٓ ،
إؽّجٌ 0444 ٟفٛػج ً ٌضٛف١ش ثٌؼٍّز
عّى١ج ً دؼذ ثوضّجي ِشثفً ثٌظؼذز ٚإٔضجػ
ثٌذشٚص ٓ١ثٌقٛ١ثٔ،ٟ
ثٌّششٚع ثٌغالعز.
فؼالً ػٓ صٛف١ش
ػششر آالف فشطز
ػًّ ِذجششر ٚغ١ش
ِذجششر ف ٟوجفز
ثٌّٓٙ
ٚثٌضخظظجس.

صط٠ٛش ؽش٠ك
ثالعّجػ١ٍ١ز /
ثٌمج٘شر

ِ ششٚع صط٠ٛش ؽش٠ك ٚ رٌه ف ٝإؽجس
ثٌمج٘شر  -ثإلعّجػ١ٍ١ز – ثإل٘ضّجَ ٌشفغ وفجءر
شذىز ثٌطشق
دٛسعؼ١ذ ٚصقٍٗ٠ٛ
ٌطش٠ك فشٚ ،رٌه د "ٓ١ثٌغش٠ؼز فِ ٝظش
غشح ثٌمٕجر
ثٌؼجشش  -ثإلعّجػ١ٍ١ز – ٚصقٍٙ٠ٛج إٌٝ
دٛسعؼ١ذ" دطٛي ِ 208قجٚس ٌٍضّٕ١ز
وِ ٍٛ١ضشث ٚدضىٍفز  2.8ثاللضظجد٠ز
ٚثالؽضّجػ١ز .
ٍِ١جس ؽٕ.ٗ١

صط٠ٛش ؽش٠ك
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شذىز ثٌطشق
ثاللٍ١ّ١ز

ثالعّجػ١ٍ١ز /
دٛسعؼ١ذ

ِقٛس ٛ١ٔٛ٠ 04

غشح ثٌمٕجر
 ثٌّششٚع ؽش٠ك فش ٠ ؼضذش ٔمٍز فؼجس٠ز
دطٛي  18وُ  ٚػشع وذشٌّ ٜقجفظز
ِ 54ضش ٠ذذأ ِٓ ِقجفظز ثإلعّجػ١ٍ١ز،
دٛسعؼ١ذ شّجالً ِجسثً
٠ٚغجُ٘ وغ١شث فٝ
ثٌضّٕ١ز ثإللضظجد٠ز
دجٌقذٚد ثإلدثس٠ز
ٚثٌغ١جف١ز
ٌّقجفظز ثإلعّجػ١ٍ١ز
غشح ثٌمٕجر ؽٕٛدج ً فض ٝدجٌمشح ِٓ ٚثٌضؾجس٠ز.
ِقطز صقظ ً١ثٌشع٠  َٛؼًّ ػٍ ٝصٛف١ش
ثٌٛلش ٚثٌغالِز
ػٕذ ثٌى 10 ٍٛ١صمجؽغ
دظٛسر وذ١شٖ ف١ظ
ؽش٠ك
٠شدؾ ِقجفظز
ثٌمج٘شر  /ثإلعّجػ١ٍ١ز
دٛسعؼ١ذ دطش٠ك
ثٌظقشث.ٜٚ
ثٌمج٘شر –
 ثٌّقٛس ؽش٠ك ِضدٚػ



شذىز ثٌطشق
ثاللٍ١ّ١ز

ؽش٠ك ثٌمظجطٓ١
ثٌظجٌق١ز

ثٌّقجٚس
ثٌّشٚس٠ز

ثٌّقجٚس ثٌّشٚس٠ز
ٌّذثخً ثٌّقجفظز

وً ثصؾجٖ (  ) 8فجسثس ثإلعّجػ١ٍ١ز
ِذجششر دْٚ
ِشٚس٠ز دجإلػجفز إٌٝ
ؽش٠ك خذِز ٌىً ثصؾجٖ  ٚثٌّشٚس ػٍٝ
ثإلعّجػٗ١ٍ١
٠شًّ (  20وٛدش– ٜ
٠ٚخفف ثٌؼغؾ
ٔ 20فك ع١جسثس – 7
ٔفك ِشجٖ – ِ 0قطجس ثٌّشٚس ٜػٓ
ثٌطش٠ك ثٌضسثػ.ٝ
خذِز – ِ 0قطز
صقظ ً١سع) .َٛ
٠مغ ِٓ ػّٓ ِغجس
ؽش٠ك ثٌّقٛس دثخً
ثٌقذٚد ثإلدثس٠ز ٌّقجفظز
ثإلعّجػ١ٍ١ز  08وُ.

 أػّجي ثصدٚثػ ِقٛس ٠ ؼًّ ػٍ ٝصٛف١ش
ثٌٛلش ٚثٌغالِز
ؽش٠ك "ثٌمظجط-ٓ١
دظٛسر وذ١شٖ ػٍٝ
ثٌظجٌق١ز -ثٌمٕطشر"
ثٌز ٞصذٍغ صىٍفضٗ ٘ 744زث ثٌّقٛس
ثٌّشٚس٠ٚ ٜؼضذش
ٍِ ْٛ١ؽٕ.ٗ١
ٔمٍز فؼجس٠ز وذشٜ
 ثٌّشفٍز ثألٌٝٚ
(ثٌمظجط -ٓ١ثٌظجٌق١ز) ٌّقجفظز
ثٌز٠ ٞذٍغ ؽ 78 ٌٗٛوُ ثإلعّجػ١ٍ١ز،
٠ٚغجُ٘ وغ١شث فٝ
غشح ثٌمٕجر دضىٍفز إؽّجٌ١ز 08
ثٌضّٕ١ز ثإللضظجد٠ز
ٍِ ْٛ١ؽٕ٠ٚ ، ٗ١ذذأ
ٚثٌغ١جف١ز
ثٌّقٛس ِٓ ثٌى58 ٍٛ١
ٚثٌضؾجس٠ز.
دطش٠ك ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌظقشث ٞٚفضٝ
ثٌمظجطّ١ٌ ٓ١ش
دجٌظجٌق١ز فض ٝثٌمٕطشر
غشح ١ٌٚضىجًِ ِغ ِقٛس
ٛ١ٔٛ٠ 04
 صشًّ صط٠ٛش ِقٛس
ؽش٠ك ِقّذ ػٍٝ
ٚؽش٠ك دش أ ّٓ٠صشػز
ثالعّجػ١ٍ١ز "أَ وٍغ،"َٛ
الصدٚثػ ثٌذخٛي
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٚثٌخشٚػ ِٓ ثٌّذٕ٠ز،
ٚصق ً٠ٛشجسع ِقّذ
ػٍ١ٌ ٝى ْٛثصؾجٖ ٚثفذ
ٌٍخشٚػ فمؾ ٚؽش٠ك أَ
وٍغ َٛثٌّٛثصٌٍ ٜذخٛي،


8

ٌقً ِشىٍز
ثٌغٌٛ١ز ثٌّشٚس٠ز
دجإلعّجػ١ٍ١ز

ٚإلجِز  0وذجس ٜػٍٝ
صشػز ثإلعّجػ١ٍ١ز
ِ ششٚع إٔشجء وٛدشٜ
ِؼٍك "ؽجةش" فٛق
صشػز دٛسعؼ١ذ١ٌ ،شدؾ
دِ ٓ١ذخً ثإلعّجػ١ٍ١ز
ِٓ ؽٙز أٚي ؽش٠ك
دٛسعؼ١ذ ِشً ٚسث دّٕطمز
ِٕش١ز ثٌشٙذثء،
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٚٚطٛالً إٌِ ٝقٛس
ؽش٠ك ِقّذ ػٍ١ِٚ ٝذثْ
"ػذٌِٕ ٝظٛس"
ثٌضشثٔضعضٛس ،عُ ِٕطمز
ثٌذشوز ٚطٛالً إٌ ٝؽش٠ك
ثٌذالؽجس دطٛي 0
وٍِٛ١ضشثس.


إٔشجء وٛدشٞ
ِٚقٛس ِشٚسٜ
ؽذ٠ذ ِٓ ػض ثٌذٓ٠
ػجدشثً صشػز
ثالعّجػ١ٍ١ز
ٚخطٛؽ ثٌغىز
ثٌقذ٠ذ ٚدق١شر
ثٌظ١جد ٓ٠فضٝ
ٔٙج٠ز ػ ثٌذالؽجس

ثٌّقجٚس
ثٌّشٚس٠ز

ٌقً ِشىٍز
ثٌغٌٛ١ز ثٌّشٚس٠ز
دجإلعّجػ١ٍ١ز

ٔفك ثٌّشجٖ
دجٌؾجِؼز

ٔ فك ثٌّشجر ثٌؾذ٠ذ أِجَ ٌضفجد ٜثٌقٛثدط
ثٌّذخً ثٌشة١غٌ ٟؾجِؼز ثِجَ دٛثدز ثٌؾجِؼز
ػٍ ٝثٌطش٠ك
لٕجر ثٌغ٠ٛظ دضمجؽغ
ثٌذثةشٜ
شجسع شذ ٓ١ثٌىِ َٛغ
ثٌطش٠ك ثٌذثةشِٕٚ ،ٞطمز
ثإلعّجػ١ٍ١ز ِؾّغ ِٛثلف ع١جسثس
ثأللجٌٚ ،ُ١ثٌزٔ ٞفزصٗ
ثٌ١ٙتز ثٌٕٙذع١ز ٌٍمٛثس
ثٌّغٍقزٚ ،صضؾجٚص ؽٍّز
صىٍفضٗ خّغز ِالٓ١٠
ؽٕٙ١ج

صشغٔ ً١فك
ثٌغالعٕٝ١

ٌقً ِشىٍز
ثٌغٌٛ١ز ثٌّشٚس٠ز
دجإلعّجػ١ٍ١ز
ِؼجٌؾز ثالصِجس
ثٌّشٚس٠ز ثٌض ٟصٕضؼ
دشىً  ِٝٛ٠دغذخ
فشوز ثٌمطجسثس

ِٕظِٛز ثٌىجِ١شثس
ثالِٕ١ز ٚثٌّشٚس٠ز

ٔ فك ثٌغالع ٕٝ١ثٌؾذ٠ذ
أعفً ثٌغىه ثٌقذ٠ذ٠ز
دٛعؾ ِذٕ٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثإلعّجػ١ٍ١ز دضىٍفز
 ْٛ١ٍِ 704ؽٕٗ١





ٚ صشًّ غشفز ثٌّشثلذز ٌ ضؤِ ٓ١ثأل٘ذثف
ثٌق٠ٛ١ز
ثٌّشوض٠ز دّشٚس
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز  04وجِ١شث ٚثٌّؤعغجس
ٚثٌّٕشجس ثٌؼجِز
ثٌىضش١ٔٚز ِٕٙج 07

وجِ١شث ٌٍّشثلذز ثألِٕ١ز
ٌٍّٕشآس ٚثألِجوٓ
ثٌق٠ٛ١ز  75ٚوجِ١شث
ٌّشثلذز ثإلشجسثس
ثٌّشٚس٠ز ٚثٌض ٟصؼًّ
فجٌ١ج دىجًِ ؽجلضٙج
ٚدٍغش ؽٍّز صىٍفضٙج ٔقٛ
 ْٛ١ٍِ 2.8ؽٕ١ز
ِٛٚصػز ػٍ ٝوجفز
لطجػجس ِذٕ٠ز
ثالعّجػ١ٍ١ز

ثٌّقجٚس
ثٌّشٚس٠ز

ِقجٚس ؽشق صق١ج
ِظش

9

ثالعىجْ

ثٔشجء
 7545ثٌقضِز
ثالِجسثص١ز ثالعىجْ
ثالؽضّجػٝ

11

ثٌضؼٍُ١

ثٔشجء ِذسعز
ثٌّشصٚل١ز

دجٌّقجفظز
ٚثإلشجسثس
ثٌّشٚس٠ز ٚثٌّقجٚس
ٚثٌطشق ٚثٌّ١جدٓ٠
ثٌشة١غ١ز

 صُ ثٌذذء دظٛسر سعّ١ز٠ ؼًّ ػٍ ٝصٛف١ش
ف ٝصٕف١ز ثٌّخطؾ ثٌؼجَ ثٌٛلش ٚثٌغالِز
ٌّقٛس " صق١ج ِظش " دظٛسر وذ١شٖ ػٍٝ
٘زث ثٌّقٛس
ٚثٌز ٜع١شدؾ ثٌّذخً
ثٌّشٚس٠ٚ ٜؼضذش
ثٌشة١غٝ
ٔمٍز فؼجس٠ز وذشٜ
ٌألٔفجق دجٌّقجٚس
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌشة١غ١ز ٌٍطشق ثٌّق١طز ٌّقجفظز
ثإلعّجػ١ٍ١ز،
دّقجفظز ثالعّجػ١ٍ١ز
٠ٚغجُ٘ وغ١شث فٝ
ثٌضّٕ١ز ثإللضظجد٠ز
ٚثٌغ١جف١ز
ٚثٌضؾجس٠ز.
ِ ششػجس ثٌقضِز
ثإلِجسثص١ز صٕف١ز ثٌ١ٙتز
ثٌٕٙذع١ز ٌٍمٛثس
ثٌّغٍقز.
 صُ إٔشجء ػذد  02ػّجسر
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثعىجْ ثؽضّجػٟ
دجٌغّجو ٓ١دّذٍغ 204
ٍِ ْٛ١ؽٕ١ز ٚػذد 054
ٚفذر عىٕ١ز دجٌّغضمذً
دّذٍغ  ْٛ١ٍِ 08ؽٕ١ز




ثٌضً ثٌىذ١ش

ٌٍمؼجء ػٍِ ٝشىٍز
ثإلعىجْ ٌٚخٍك
ِٕجؽك ػّشثٔ١ز
ؽذ٠ذر دجٌّقجفظز.

أُلّ١ش ثٌّذسعز دؼضدز  صُؼذ إػجفز ٚإٔؾجص
ثٌّشصٚل١ز ثٌضجدؼز ٌمش٠ز ؽذ٠ذ ٌٍّٕشؤس
ثٌششٚق ،ػٍِ ٝغجفز ثٌضؼٍ١ّ١ز
لذس٘ج ِ 7244ضش ِشدغ ،دجٌّقجفظزٌُٚ ،
دّج ٛ٠ثصٔ ٜظف فذثْ ،صضؾجٚص ِذر صٕف١ز٘ج
ٚدضىٍفز ِجٌ١ز دٍغش ٔق ٛأوغش ِٓ عضز أشٙش

عالعز ِال ٓ١٠ؽٕ،ٗ١
ٚصؼُ  22فظًِٕٙ ،ج 0
فظٛي ٌإلدضذثة،ٝ
ٚفظالْ ٌش٠جع
ثألؽفجيٚ ،عالعز فظٛي
ٌإلػذثدٚ ،ٜألّ١ش
دجٌىجًِ ٚصؾ١ٙضثصٙج
دجٌؾٛٙد ثٌزثص١ز،
ِٚشجسوجس أ٘جٌٝ
ثٌّٕطمز،
 أُلّ١ش ثٌّذسعز ػٍٝ
ِغجفز إؽّجٌ١ز لذس٘ج
ِ 7844ض ًشث ِشد ًؼج،
ٚصضى ِٓ ْٛدٚس أسػٝ
ٚأسدغ أدٚثس ِضىشسر،
ً
فظال
ٚصشًّ ػذد 22
ثٌمٕطشر غشح
دسثعً١ج ِٕٙج فظالْ
ٌٍقؼجٔز  0ٚفظٛي
ٌإلدضذثة 0ٚ ٝفظٛي
ٌإلػذثدٚ ،ٜصذٍغ ؽٍّز
صىٍفز ثٌّذسعز ٔق ٛعالعز
ِال ٓ١٠ؽًٕٙ ١ج.


ثٔشجء ِذسعز
ثٌذٕج٘ٛر

فمؾ.

صُؼذ إػجفز ٚإٔؾجص
ؽذ٠ذ ٌٍّٕشؤس
ثٌضؼٍ١ّ١ز دجٌّقجفظز

ثٔشجء ِذسعز
ثٌّضفٛل ٓ١دجٌّؾّغ
ثٌضؼٍّٝ١

 صمجَ دجٌّؾّغ ثٌضؼٌٍ  ،ّٝ١ضىِٕ ْٛجسر
ػٍِ ٝغجفز ِ 5244ضشث صؼٍ١ّ١ز ِضىجٍِز
ٚصؼذ أوذش ِذسعز
ِشدؼجٚ ،دضىٍفز 88
ٍِ ْٛ١ؽِٕٕٙ ،ٗ١ج  04عجٔ٠ٛز فذ٠غز
ِٚضىجٍِز ثٌخذِجس
ٍِ ْٛ١ؽٕ ٗ١صىٍفز
ٚثٌّشثفك ،
ثإلٔشجءثس ٚثٌّذجٔ،ٝ
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٚصشًّ  25فظال دسثع١ج ٚأٔشتش ٌٍفجةمٓ١
ػٍِ ٝغضٜٛ
إػجفز إٌ ٝثٌّؼجًِ
ٚثٌمجػجسٚ ،صُ صؾ١ٙض٘ج ِقجفظجس
ٚصؤع١غٙج دؤفذط ٚعجةً ثٌؾّٛٙس٠ز
صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍُ١
ثٌّضطٛسر.

ثٔشجء ثٌّذسعز
ثٌ١جدجٔ١ز

أسع صُؼذ إػجفز ٚإٔؾجص

 صُ صٕف١ز٘ج دّٕطمز
فٛد٠ى ٛخٍف ؽجِؼز لٕجر ؽذ٠ذ ٌٍّٕشؤس
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثٌغ٠ٛظ ٚػٍِ ٝغجفز ثٌضؼٍ١ّ١ز دجٌّقجفظز
إؽّجٌ١ز لذس٘ج ػششر
آالف ِضشث ِشدؼج ٚصشًّ

إٔشجء ػذد  77فظال
دسثع١ج ٚصذٍغ صىٍفضٙج
ثإلؽّجٌ١ز ِج ٠ض٠ذ ػٓ
 ْٛ١ٍِ 78ؽٕٙ١ج

ثٔشجء ِقطز ِ١جٖ
ثالعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر

11

ِ١جٖ ثٌششح

12

ثٌظشف
ثٌظقٝ

ثٌّجٌ١ز ثٌّغضٙذف أْ

 صذٍغ ؽٍّز صىٍفضٙج
 ْٛ١ٍِ 554ؽٕٚ ،ٗ١صذٍغ صغزِ ٜذٕ٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ؽجلضٙج ثٌضظش٠ف١ز 24
ثٌؾذ٠ذر دششق
أٌف ِضش ِىؼخ ١ِٛ٠ج،
ششق ثٌمٕجر
ثٌمٕجرٚ ،لش ٜشذجح
ػالٚر ػٍ ٝثٌّشفٍز
ثٌغجٔ١ز ثٌض ٝصذٍغ ؽجلضٙج ثٌخش٠ؾٓ١
 204أٌف ِضش ِىؼخ فٝ
ثٌَٛ١


ثٔشجء ِقطز ِ١جر
ثٌششح دّذٕ٠ز
ثٌّغضمذً

ثٔشجء ِقطز
ثٌظشف ٚثٌّؼجٌؾز
ثالعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر

ِذٕ٠ز
ثٌّغضمذً

٠مجَ ثٌّششٚع ػٌٍ  ٝخذِز أ٘جٌِ ٝذٕ٠ز
ِغجفز إؽّجٌ١ز لذس٘ج  1ثٌّغضمذً ٚصغز٠ز
ثٌّٕجؽك ثٌّق١طز
أفذٔز ٚصظً ؽٍّز
صىٍفضٙج إٌٔ ٝقِ ٛج ٠ض٠ذ دجٌّ١جٖ.
ػٍ ْٛ١ٍِ 284 ٝؽٕ،ٗ١
ٚرٌه ٌضفمذ ِٚضجدؼز
ثٌّٛلف ثٌضٕف١زٞ
ٌٍّشفٍز ثألِٓ ٌٝٚ
ثٌّششٚع ٚثٌض ٟصظً
لذسصٙج ثٌضظش٠ف١ز إٌٝ
 08أٌف ِضش ِىؼخ
.ِٟٛ٠

ثٌّجٌ١ز ٌخذِز ِذٕ٠ز

 صظً ؽٍّز صىٍفضٗ
ثإلعّجػ١ٍ١ز
إٌٔ ٝقْٛ١ٍِ 044 ٛ
ثٌؾذ٠ذر.
ؽٕٙ١ج ً ٌخذِز ِذٕ٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثٌؾذ٠ذرِ ،غ
ثألخز ف ٝثالػضذجس أْ
صى ْٛثٌّقطز ِؼجٌؾز
عالع١ز إلٔضجػ ِ١جٖ طجٌقز
ششق ثٌمٕجر
ٌٍضسثػز ٚسٜ
ثٌّغطقجس ثٌخؼشثء
دّذٕ٠ز ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر ،صظً ثٌطجلز
ثٌضظش٠ف١ز إٌ 04 ٝأٌف
ِضشثً ِىؼذج ً ١ِٛ٠ج ِٓ
ثٌّ١جٖ ثٌّؼجٌؾز

إٔشجء ِقطز
ِؼجٌؾز ثٌظشف
ثٌظق ٝثٌؼّاللز
دمطجع لش٠ز ثألدطجي
دّشوض ِٚذٕ٠ز
ثٌمٕطشر ششق

 صضؼّٓ إلجِز ِقطز ٌ خذِز ِشوض
ِٚذٕ٠ز ثٌمٕطشر
ثٌّؼجٌؾز ٚخؾ ثٌطشد
ثٌشة١غ ٝدمطش  ٍِٝ 844ششق ٚثٌق ٝثألٚي
ِٓ ِذٕ٠ز
ِضش ٚدطٛي ٚثفذ وٍٛ١
ٚؽجلز صظش٠ف١ز لذس٘ج ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر.
 04أٌف ِضش ِىؼخ
١ِٛ٠ج ،صذذأ دضظشف 74
أٌف ِضشث ِىؼذج ١ِٛ٠ج،
ٌخذِز ثٌق ٝثألٚي ِٓ
ششق ثٌمٕجر
ِذٕ٠ز ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌؾذ٠ذر ِٓٚ ،ثٌّٕضظش أْ
صظً إٌِ ٍِٝ 544 ٝضشثً
ف ٝثٌّشفٍز ثٌغجٔ١ز،
٠ٚشًّ ثٌّششٚع إلجِز
ِقطز ثٌّؼجٌؾز ٚخؾ
ثٌطشد ثٌشة١غ ٝدمطش
ِ ٍِٝ 544ضش ٚدطٛي
 74وُ.


ثٔشجء
ٚصٛعؼجس ِقطز
ثٌظشف ٚثٌّؼجٌؾز
دفٕجسر

13

ثٌخذِجس
ثٌظق١ز

صط٠ٛش ثٌّغضشفٟ
ثٌؼجَ

صُ ػًّ صٛعؼجس ؽذ٠ذر ِٓٚ ثٌّغضٙذف أْ
صخذَ ِشوض ِٚذٕ٠ز
دجٌّقطز ٠ذٍغ إؽّجٌٝ
فج٠ذ دجٌىجًِ،
صىٍفضٙج ثٌّجٌ١ز
 ْٛ١ٍِ215ؽٕ١ز ٚصظً ٚثٌّٕجؽك
ؽٍّز ثٌطجلز ثٌضظش٠ف١ز ثٌغجفٍ١ز ،دذث٠ز
ٌٍّقطزً ،
ِٓ أد ٛعٍطجْ فضٝ
دذال ِٓ 28
وغفش٠ش ٚؽّ١غ
أٌف ِضش ِىؼخ ً١ِٛ٠ج،
ثٌمشٚ ٜثٌضٛثدغ
إٌٔ ٝق 08 ٛأٌف ِضش
ِىؼخ ً١ِٛ٠ج ،دؼذ ٘زٖ
ثٌضٛعؼجس ثٌض ٟصُ
صٕف١ز٘ج خالي صٍه
ثٌّشفٍزٌ ،ضظً دؼذ رٌه
إٌ 84 ٝأٌف ِضش ِىؼخ
ً١ِٛ٠ج

 صٕف١زثً ٌخطز ثٌذٌٚز
٠ ضُ سفغ ثٌىفجءر
ٌضط٠ٛش ثٌّٕظِٛز
ٚثٌضط٠ٛش ٌّغضشفٝ
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثٌؼجَٚ ،ثٌز ٜثٌظق١ز ٚسفغ
ِغض ٜٛثٌخذِجس
ثإلعّجػ١ٍ١ز صذٍغ ؽٍّز ثالػضّجدثس
ثٌطذ١ز ٚثٌؼالؽ١ز
ثٌّجٌ١ز ثٌّخظظز ٌٗ
 ْٛ١ٍِ 007ؽٕٚ ٗ١رٌه ثٌض٠ ٝضُ صمذّٙ٠ج
ٌضطذ١ك ِٕظِٛز ٚدشٔجِؼ ٌٍّٛثؽٕ.ٓ١

ثٌضؤِ ٓ١ثٌظق ٟثٌشجًِ.


صط٠ٛش
ِغضشف ٟثالٚسثَ



أػّجي ثٌضط٠ٛش شٍّش
صٛف١ش  84عش٠شث
دجأللغجَ ثٌذثخٍ١ز 24ٚ
أعشر ٌٍؼٕج٠ز ثٌّشوضر،
ٚثفضضجؿ لغُ ٌٍؼالػ
ثإلشؼجػٚ ٟثٌّغـ
ثٌزسٚٚ ،ٜفذر صقؼ١ش
ٌٍؼالػ ثٌىّ١جِٙ ٞٚذثٖ
ِٓ ِؤعغز 82082
وضذشع دضىٍفز ٔظف
ٍِ ْٛ١ؽٕ ،ٗ١دجإلػجفز
إٌ ٝػ١جدر ٌألعٕجْ ٚلغُ
ٌألشؼز ثٌّمطؼ١زٚ ،لغُ
ٌٍؼٍّ١جس ٚثٌؼٕج٠ز
ثٌّشوضر.
دٍغش صىٍفز ثإلٔشجءثس
ٚثٌضط٠ٛش ْٛ١ٍِ 784
ؽٕ.ٗ١


ِغضشف ٝإلٍّٟ١
٠مذَ ثٌخذِز ثٌطذ١ز
ٌّٕطمز ششق ثٌذٌضج
دجٌىجًِ ٠ٚغطٝ
ِذْ ثٌمٕجر ٚؽٕٛح
ٚشّجي عٕ١جء
ِٚقجفظز ثٌششل١ز
دؾجٔخ أ٘جٌٟ
ثإلعّجػ١ٍ١ز.

ثٌغش٠غ ٌضط٠ٛش ٚسفغ وفجءر

 صمغ ػٍ ٝثٌطش٠ك
ثالعّجػ١ٍ١ز – دٛسعؼ١ذ ثٌّٕظِٛز ثٌظق١ز
ٚ ،ثالسصمجء
٠ ،ضُ إػجدر
دّغض ٜٛثٌخذِجس
صؤٍ٘ٙ١ج ٚصخظ١ظٙج
ثٌطذ١ز ٚثٌؼالؽ١ز
ٌضى ْٛأٚي ِغضشفٝ
دؾّ١غ ثٌّغضشف١جس
ٌٍطٛثسا ٚثعضمذجي
ثٌقٛثدط دّقجفظجس ثلٍٚ ُ١ثٌّؤعغجس ثٌطذ١ز
ٚثٌؼالؽ١ز.
ثٌمٕجر ٚعٕ١جء  ،دطجلز
 744عش٠ش74 ُِٕٙ ،
صط٠ٛش ٚسفغ وفجءر
عش٠ش ػٕج٠ز ِشوضر
ثٌمٕطشر غشح
ِغضشف ٟثدٛ
ِؾٙضر دؤفذط ٚعجةً
خٍ١فز
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌطذ١ز
ثٌقذ٠غز  ،إػجفز ثٌ5 ٝ
غشف إٔؼجػ لٍخ
ٚػ١جدثس خجطز
ٌؾشثفجس ثٌ َٛ١ثٌٛثفذ ،
 ٚصظً
ؽٍّز ثإلػضّجدثس ثٌّجٌ١ز
ٌٙج ثٌْٛ١ٍِ 720 ٝ
ؽٕٗ١

٠ ضُ صط٠ٛش٘ج ٚسفغ
وفجءصٙج ػّٓ خطز
ثٌّقجفظز ٌضٕف١ز أػّجي
صط٠ٛش ثٌّٕجؽك
ثٌؼشٛثة١ز ،ف ٝإؽجس
دشٚصٛوٛي ثٌضؼجْٚ
ثٌّشضشن د ٓ١ثٌّقجفظز
ٚطٕذٚق صط٠ٛش
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثٌؼشٛثة١جسٚ ،صظً
ِغجفضٙج إٌِ ٝج ٠ض٠ذ ػٓ
 0آالف ِضش ِشدغٚ ،صُ
ثعضىّجي ثٌضظٛس ثٌٕٙجةٝ
ٌشىً ثٌضط٠ٛشٚ ،رٌه دؼذ
صٛف١ش ثالػضّجد ثٌّجٌٝ
ثٌالصَ ٌضط٠ٛش ثٌّٕطمز
دّذٍغ ِ 2ال ٓ١٠ؽٕ. ٗ١


صط٠ٛش ِٕطمز
ثٌىٛوجوٛال
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ثٌؼشٛثة١جس
صط٠ٛش ػضدز ػٍٝ
ػ١ذ

صط٠ٛش عٛق
ثٌؾّؼز دّشثفٍز

صط٠ٛش ٚسفغ وفجءر
ثٌّٕطمز ٚثعضىّجي
وجفز ثٌّشثفك
ٚثٌخذِجس
ثألعجع١ز ٌخٍك
ِٕطمز عىٕ١ز
ؽذ٠ذر رثس د١تز
ٔظ١فز صٍ١ك دىشثِز
ثٌّٛثؽٕ.ٓ١

٠ ضُ صط٠ٛش ِٕطمز ػضدز صط٠ٛش ٚسفغ وفجءر
ثٌّٕطمز ٚثعضىّجي
ػٍ ٝػ١ذ ثٌؼشٛثة١ز
وجفز ثٌّشثفك
دجإلعّجػ١ٍ١ز ،دجػضّجد
ٚثٌخذِجس
ِجٌ ْٛ١ٍِ 05 ٝؽٕٗ١
ثألعجع١ز ٌخٍك
ثإلعّجػ١ٍ١ز ِٓ طٕذٚق صط٠ٛش
ِٕطمز عىٕ١ز
ثٌؼشٛثة١جس وّشفٍز
أٚ ،ٌٝٚػٍ ٝأال صضؼذ ٜؽذ٠ذر رثس د١تز
ِذر صٕف١ز ثٌّششٚع ػجِج ٔظ١فز صٍ١ك دىشثِز
ثٌّٛثؽٕ.ٓ١
ػٍ ٝثألوغش
ثإلعّجػ١ٍ١ز 



صىٍفز ثٌّششٚع لذس٘ج  ثٌّششٚع ٙ٠ذف
 ْٛ١ٍِ 28ؽٕ١ز دجٌضؼج ْٚإٌِ ٝق ٛثٌٛؽٗ
ثٌّظٍُ ػٓ ثٌغٛق
ِغ طٕذٚق صط٠ٛش
ثٌمذ ُ٠دضط٠ٛش
ثٌّٕجؽك ثٌؼشٛثة١ز.
ٚصؼّٕش ثٌّشفٍز ثألٚ ٌٝٚصؾ١ٙض ِمش ؽذ٠ذ
خجص دٗ ٚإلجِز
ِٓ ثٌّششٚع دٕجء
ػذد ِٓ ثٌّقالس
ٚصشط١خ ِ 270قال
صؾجس٠ج  05ٚفششج خجطز ثٌؾذ٠ذر
دجٌغٍغ ثٌغزثة١ز ثٌّخضٍفز
صُ صغٍّٙ١ج دجٌىجًِ
دقغخ ِج أفجد ثٌّقجفع،
ػٍ ٝأْ صشًّ ثٌّشفٍز
ثٌغجٔ١ز ِ 204قال،
 708ٚفششجٚ ،إٔشجء



ِٛي صؾجس٠ ٞقض ٞٛػٍٝ
دٚسثس ِ١جر فشّٟ٠
ٚسؽجٌٚ ٟغشف ٌضؾّ١غ
ثٌمّجِز.
ٚصشٙذ ِشثفً أػّجي
صط٠ٛش عٛق ثٌؾّؼز
ِ 084قال078ٚ ،
فششجٔٚ ،مطز ششؽز،
ِٚغؾذ 7ٚ ،دٚسر ِ١جٖ
ػّ١ِٛز
عٛق

 ؽٍّز صىٍفز إٔشجء
ثٌغّه ثٌؾذ٠ذ صظً إٌٝ
 ْٛ١ٍِ 74ؽٕ ٗ١دػّج ً
ِٓ طٕذٚق صط٠ٛش
ثٌّٕجؽك ثٌؼشٛثة١ز ،
٠ٚشًّ ثٌغٛق إلجِز 20
ِطؼُ أعّجن 74 ٚ ،
ِقً صؾجسٌ ٜذ١غ
ثألعّجن ِ 0ٚقالس
صط٠ٛش عٛق ثٌغّه ثإلعّجػ١ٍ١ز
شٛث٠جس  204ٚفشػ
ٌذ١غ ثٌغّه ِٚذٕ ٝإدثسٞ
ٚعجفز إٔضظجس ٌٍغ١جسثس
صغغ ٌـ  244ع١جسر ،
ِٚغطقجس خؼشثء
ٚدٚسثس ِ١جٖ ٚوجفض١ش٠جس
ػٍِ ٝغجفز إؽّجٌ١ز
لذس٘ج ِ 2744ضشثً ِشدؼج ً
ػٍ ٝدق١شر ثٌظ١جد.ٓ٠

ػّجسثس ثٌىجوٛال

ٌخذِز أ٘جٌٝ
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٚثٌقفجظ ػٍٝ
ثٌشىً ثٌؾّجٌٟ
ٚثٌقؼجسٞ
ٌٍّقجفظز ٚ ،ثٌضٟ
صشٙذ٘ج
ثإلعّجػ١ٍ١ز خالي
صٍه ثٌفضشر ،
ٚدجٌضضثِٓ ِغ ِج
٠ؾش ٜصٕف١زٖ ػٍٝ
أسع ثٌّقجفظز ِٓ
ِششٚػجس ل١ِٛز
ٚصّٕ٠ٛز.

٠ ضُ إٔشجء  7دشػ عىٌٕ ٝضؼ٠ٛغ ثٌّؼجسٓ٠
ِٓ أطقجح
ؽذ٠ذ دئؽّجٌ700 ٝ
ثٌٛفذثس ثٌغىٕ١ز
ٚفذر عىٕ١ز ؽذ٠ذر
دضىٍفز  ْٛ١ٍِ 58ؽٕ ،ٗ١دؼّجسثس ثٌىٛوجوٛال
دّٕطمز ثٌش١خ صث٠ذ
ٚصشًّ إلجِز ػذد ِٓ
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثٌّقالس ثٌضؾجس٠ز ٠ٚم َٛدق ٝعجٌظ
دجٌضٕف١ز ٚثإلششثف ػٍٙ١ج ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌ١ٙتز ثٌٕٙذع١ز ٌٍمٛثس ٚػذدُ٘ 204
أعشر ،دئؽّجٌ2 ٝ
ثٌّغٍقز
ػّجسثس عىٕ١ز صُ
إصثٌضٙج ٘ٚذِٙج ِٕز

فضشرٔ ،ظشث ٌىٙٔٛج
صشىً خطٛسر
دثّ٘ز ػٍ ٝف١جر
ثٌغىجْ

ِؾّغ ثٌٛسػ
ثٌقشف١ز
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ِٕظِٛز
ثٌٕظجفز

ِظٕغ صذ٠ٚش
ثٌمّجِز ِٕٚظِٛز
ثٌٕظجفز

 دٙذف ٔمً ؽّ١غ
 صُ إلجِز
ثٌٛسػ ثٌقشف١ز ِٓ
ثٌّششٚع دثخً ٔطجق
دثخً ثٌّذٕ٠ز إٌٝ
ثٌّٕطمز ثٌقشر ثٌؼجِز
ثالعضغّجس٠ز ػٍِ ٝغجفز ثٌّٛلغ ثٌؾذ٠ذ ِٓ
إؽّجٌ١ز لذس٘ج  78فذثًٔج أؽً ثٌقفجظ ػٍٝ
ثٌذ١تز ٚثٌّظٙش
دّج ٛ٠ثص248444 ٜ
ثٌقؼجسٜ
ِضش ِشدغ٠ٚ ،ضؼّٓ
ٚثٌؾّجٌٟ
إلجِز ٚ 874سشز
ِخضٍفز ثٌّغجفجس صشًّ ٌإلعّجػ١ٍ١ز.
ثٌظٕجػجس ثٌقشف١ز،
ثإلعّجػ١ٍ١ز
إػجفز إٌِ 24 ٝقال
صؾجس٠ج ِضٕٛع ثألٔشطز،
 2ٚوجفض١ش٠جس ِٚغؾذ
ٚدٚسثس ِ١جٖ ٚٚفذثس
أِٓ ٔٚمطز ششؽز
ٚإؽفجء ٚإعؼجف ِٚطؼُ
ِٚذٕ ٝإدثس.ٜ
ٚ صظً ثٌضىٍفز ثإلؽّجٌ١ز
ٌٍّششٚع ثٌٔ ٝق84 ٛ
ٍِ ْٛ١ؽٕٗ١
 صُ إلجِز ِظٕغ صذ٠ٚش  ف ٝإؽجس صٕف١ز
صطذ١مجس دشثِؼ
ثٌمّجِز ٚثٌّخٍفجس
ثٌّذجدسر ثٌم١ِٛز
ثٌظٍذز دّٕطمز أدٛدٍـ
ٌضط٠ٛش ِٕظِٛز
دطش٠ك ثإلعّجػ١ٍ١ز –
إدثسر ثٌّخٍفجس
ثٌغ٠ٛظٚ ،ثٌز ٜصذٍغ
صىٍفضز ثإلؽّجٌ١ز ِج ٠ض٠ذ ثٌظٍذز ٚصقغٓ١
ػٍ ْٛ١ٍِ 22 ٝؽٕ ،ٗ١خذِز ثٌؾّغ
ثإلعّجػ١ٍ١ز ٠ٚؼُ خط ٝإٔضجػ عؼز ثٌغىٌٍٕ ٝمّجِز
ثٌخؾ ثٌٛثفذ صذٍغ  04ؽًٕج ٚثٌّخٍفجس
ف ٝثٌغجػز العض١ؼجح ِج دجإلعّجػ١ٍ١ز
٠ض٠ذ ػٍ 084 ٝؽًٕج ِٓ
ثٌمّجِز ٚثٌّخٍفجس
ً١ِٛ٠جٕ٠ٚ ،ضؼ ٔق27 ٛ
ؽًٕج ِٓ ثألعّذر ثٌؼؼ٠ٛز
ً١ِٛ٠ج إٌ ٝؽجٔخ خؾ

ؽذ٠ذ آخش ٌٍّشفٛػجس
ثٌض ٝصغضخذَ وٛلٛد
ٌّظجٔغ ثألعّٕش.

ثٌّٕطمز ثٌظٕجػ١ز
دجٌمٕطشر ششق
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ثٌّٕجؽك
ثٌظٕجػ١ز
ٚثإلعضغّجس٠ز

ثٌّٕطمز ثٌظٕجػ١ز
دجٌمٕطشر غشح

 ثٌّششٚع ِظُّ ػٌٍ  ٝخذِز ثالعضغّجس
أفذط صىٌٕٛٛؽ١ج إٔشجء ٚص٠جدر فشص
ثٌّششٚػجس ثٌٍٛؽ١غض١ز ثٌؼّجٌز ٚص٠جدر
ثٌٕجصؼ ثٌمِٝٛ
ف ٝثٌؼجٌُٚ ،ثٌز٠ ٜمجَ
ػٍِ ٝغجفز إؽّجٌ١ز
لذس٘ج  54أٌف ِضش
ششق ثٌمٕجر
ِشدغ٠ٚ ،ؼُ ِٕطمز
خذِجس ٌٛؽ١غض١ز
ِٚغضٛدع ؽّشوٝ
ٕ١ِٚجء ؽجف ػٍٝ
ِغجفز  00أٌفج 044ٚ
ِضش ِشدغ
 صُ صٛل١غ دشٚصٛوٛي دٌ ٓ١خذِز ثالعضغّجس
ٚص٠جدر فشص
ثٌ١ٙتز ثٌؼجِز ٌٍضّٕ١ز
ثٌؼّجٌز ٚص٠جدر
ثٌظٕجػ١ز ِٚقجفظز
ثإلعّجػ١ٍ١ز إلصّجَ أػّجي ثٌٕجصؼ ثٌمِٝٛ
ثٌذٕ١ز ثألعجع١ز ٌٍّٕجؽك
ثٌظٕجػ١ز دجٌّقجفظز
ِٕٙٚج ِٕطمز ثٌمٕطشر
غشح ثٌظٕجػ١زٚ ،صُ
إعٕجد أػّجي ثٌذٕ١ز
ثألعجع١ز ٌششوز
ثٌّمج ٌْٛٚثٌؼشح دضىٍفز
إؽّجٌ١ز دٍغش 710.7
غشح ثٌمٕجر
ٍِ ْٛ١ؽِٕٕٙ ،ٗ١ج 04
ٍِ ْٛ١ؽٕ ٗ١ألػّجي
ثٌىٙشدجء ثٌض ٝصُ إعٕجد٘ج
إٌ ٝششوز ثٌمٕجر ٌضٛص٠غ
ثٌىٙشدجءِٚ ،قطز
ثٌظشف ثٌظق ٝدضىٍفز
إؽّجٌ١ز ْٛ١ٍِ 274
ؽٌٕ ،ٗ١ضظً ثٌضىٍفز
ثإلؽّجٌ١ز ثٌّضٛلؼز إلٔٙجء
أػّجي ثٌضشف١ك دجٌّٕطمز
ػٍِ ٝغجفز  212فذثٔج
ٚثٌؾجس ٜصشف١مٙج،

دجإلػجفز إٌ ٝثٌّقطجس
ثٌشة١غ١ز إٌ244 ٝ
ٍِ ْٛ١ؽٕ.ٗ١

ثٌّٕطمز ثٌظٕجػ١ز
دٛثد ٜثٌضىٌٕٛٛؽ١ج

ثألِ ٌٝٚششٚع ٚثدٜ

 ثٌذذء ف ٝثٌّشفٍز
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج لطخ
ِٓ ثٌّششٚع ٚإٔشجء
دٕ١ز أعجع١ز صىٍفش  80صّٕ ٜٛػٍ ٝأفذ
ثٌّقجٚس ثٌشة١غ١ز
ٍِ ْٛ١ؽٌٕ ،ٗ١ضشف١ك
ِغجفز  20أٌفج  844ٚف ٝعٕ١جءٛ٘ٚ ،
ِقٛس ثإلعّجػ١ٍ١ز
ششق ثٌمٕجر فذثْ ٘ ٝثٌّغجفز
ثإلؽّجٌ١ز ٌّششٚع ٚثد - ٜثٌؼٛؽز ،ف١ظ
٠ؼضّذ ػٍ ٝإلجِز
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ،إللجِز
ثٌظٕجػجس ػجٌ١ز
ثٌّششٚػجس ػجٌ١ز
ثٌضمٕ١ز
ثٌضمٕ١ز ف ٝثٌظٕجػجس
ثإلٌىضش١ٔٚز.
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ثٌشذجح
ٚثٌش٠جػز

ثٌٕجد ٜثالؽضّجػٝ
ٌٍٕجد ٜثالعّجػٍٟ١

 صم َٛثٌ١ٙتز ثٌٕٙذع١ز  صّٕ١ز ٚصضٛف١ش
ِٛثسد عجدضز ٌذػُ
ٌٍمٛثس ثٌّغٍقز
ثٌٕجد ٞثإلعّجػٍٟ١
دجإلششثف ػٍ ٝأػّجي
صش١١ذ ثٌٕجد ٜثالؽضّجػ ِٓ ٝخالي ثشضشثوجس
ثٌؾذ٠ذ ثٌّمجَ ػٍ ٝأسع ثألػؼجء ػٍٝ
ثٌٕخ ٚ ً١ثٌض ِٓ ٝثٌّمشس غشثس ثألٔذ٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز أْ صذٍغ لّ١ضٗ ثالؽّجٌ١ز ثٌىذش ٜدّظش
ٚوزٌه ٌضٛف١ش
 ْٛ١ٍِ 02ؽٕ. ٗ١
ثإلِىجٔ١جس
ٚثألٔشطز ثٌالصِز
ٌشذجح ِٛٚثؽٕٟ
ِقجفظز
ثإلعّجػ١ٍ١ز

18

ثٌغىز ثٌقذ٠ذ

صط٠ٛش ِضٌمجٔجس
ثٌغىز ثٌقذ٠ذ

ثٌضط٠ٛش 

 صُ ثالٔضٙجء ِٓ
ثٌشجًِ ٚصشو١خ أٔظّز
ثٌضقىُ ٚثٌضشغً١
يِ 0ضٌمجٔجس وّج صُ
ثإلعّجػ١ٍ١ز ثالٔضٙجء ِٓ ثألػّجي
ثٌّذٔ١ز يِ 70ضٌمجْ
ٚرٌه ِٓ إؽّجٌ00 ٝ
ِضٌمجْ ػٍِ ٝغضٜٛ
ِقجفظز ثإلعّجػ١ٍ١ز

ٌضط٠ٛش ِٕظِٛز
ثٌٕمً ٚثٌغىه
ثٌقذ٠ذ٠ز ٚصمذُ٠
أفؼً ثٌخذِجس
ٌٍّٛثؽٕ.ٓ١

19

ِشثوض
ثٌّؼٍِٛجس

ِشوض ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٌٍٛعجةك

فذ٠مز ثٌش١خ صث٠ذ

21

 ثٌّشوض ٠ؼذ إػجفز ؽذ٠ذر
ٌٍّقجفظز؛ ٠ٚؼضذش ِضث ًسث
ِٕٚجسر عمجف١ز ٠ؾغذ صجس٠خ
ثٌّقجفظز ِٕز ٔشؤصٙج
٠ٚؼُ ؽّ١غ ثٌٛعجةك
ٚثٌّخطٛؽجس ٚثٌظٛس
ثٌضجس٠خ١ز ثٌض ٟصقى ٝصجس٠خ
ثٌّقجفظز.
ثإلعّجػ١ٍ١ز وّج ٙ٠ذف ثٌّشوض إٌ ٝففع

ثٌّؼٍِٛجس دىجفز أشىجٌٙج،
ٚإػجدر ط١جغضٙج ٚصقٍٙ٠ٛج
إٌِ ٝجدر صظٍـ ٌٍؼشع،
ٚصقفع ثإلٔضجػ ثإلدذثػٟ
ثإلٔغجٟٔ
ٌٍّٛثؽٓ ثإلعّجػ، ٍٝ١
ٌٍٚذجفغ ٓ١ف ٝصجس٠خ
ثٌّقجفظز.


ِششٚػجس
صط٠ٛش
ٚصؾًّ١

فذثةك ِٕطمز
ثٌغجدز

٠م َٛثٌّشوض فٝ
ثٌفضشر ثٌقجٌ١ز دؼمذ
ثٌٕذٚثس ثٌضجس٠خ١ز
ػٓ ثٌّقجفظز
ٚلٕجر ثٌغ٠ٛظ ،
ٕ٠ٚظُ ص٠جسثس
ٌطالح ثٌّذثسط
ٚثٌؾجِؼجس ٌٍضؼشف
ػٍ ٝثألفذثط
ثٌضجس٠خ١ز ٚثٌٛعجةك
ثٌّٛؽٛدر دجٌّشوض.

 ألّ١ش ػٍِ ٝغجفز خّغزٌ ضىِ ْٛضٕفغج
ٚسةز ٌشؼخ
أفذٔز ٚ ،صُ صط٠ٛش٘ج
ٚإٔشجء أٚي ٔجفٛسر سثلظز ثالعّجػ١ٍ١ز،
ِٚضٕض٘ج ِفضٛفج
دٙج ػٍِ ٝغضٜٛ
ٌشؼخ ِٛٚثؽٕٟ
ثٌّقجفظزٚ ،صٕف١ز ؽّ١غ
ثإلعّجػ١ٍ١ز ِؾجٔج،
أػّجي صط٠ٛش٘ج دجٌؾٛٙد
ٚدذ ْٚأ٠ز سعَٛ
ثٌزثص١ز ٚثٌّشجسوز
ثٌّؾضّؼ١ز ِغجّ٘ز ِٓ
إفذ ٜثٌششوجس د ْٚصقًّ١
ثٌّقجفظز أ٠ز أػذجء ِجٌ١ز ،
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ٚصشًّ ثٌقذ٠مز إلجِز
 2وجف١ضش٠ج ٚدٚسر ِ١جٖ
ػّ١ِٛز ٚوجفز ثٌخذِجس
ٌٍضثةش ٓ٠ف ٝإؽجس إعضىّجي
صٕف١ز أػّجي ٚدشثِؼ خطز
ِقجفظز ثإلعّجػ١ٍ١ز،
ٌٍضط٠ٛش ٚثٌضؾّٚ ً١ثٌؼًّ
ػٍ ٝإعضؼجدر ثٌٛؽٗ
ثٌقؼجسٚ ٜثٌؾّجٌٟ
ثٌّششق ٌإلعّجػ١ٍ١ز.
ِٕ طمز ثٌغجدز ثٌشؾش٠ز
ثإلعّجػ١ٍ١ز
ثٌٛثلؼز ػٍ ٝثٌطش٠ك



ٌضىِ ْٛضٕفغج
ٚسةز ٌشؼخ

ثالعّجػ١ٍ١ز،
ثٌذثةش .ٞصُ ثإلٔضٙجء ِٓ
صط٠ٛش ٚسفغ وفجءر ٚط١جٔز ِٚضٕض٘ج ِفضٛفج
ٌشؼخ ِٛٚثؽٕٟ
ثٌّغطقجصج ٌخؼشثء
دجٌّٕطمز دّغجفز  70فذثْ ثإلعّجػ١ٍ١ز ٚص٠جدر
ٌٍشلؼز ثٌخؼشثء
صمش٠ذج ً  ٚصسثػز
ثٌّغطقجس ثٌخؼشثء
دجٌٕؾ ً١دؼذ صغ٠ٛز ثألسع
ٚإػذثد٘ج ٚصؾ١ٙض٘ج
دجإلػجفز ٌضؾّ ً١ثٌّٕجؽك
ثٌٛعط ٝدجٌغجدز وّج صُ
صشو١خ ثٌىشجفجس ٚأػّذر
ثإلٔجسر ٚإٔشجء ثٌّشج٠جس
ٚثعضىّجي ثٌّّش ٝثٌذثةشٞ
فٛي ثٌقذ٠مز ٚصُ صٕف١ز
ؽّ١غ أػّجي صط٠ٛش٘ج
دجٌؾٛٙد ثٌزثص١ز ٚثٌّشجسوز
ثٌّؾضّؼ١ز.
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ِششٚػجس
خذِ١ز

ِٕجفز د١غ ثٌغٍغ
ثٌّخضٍفز

 ف ٝإؽجس صٛؽٙ١جس ثٌذٌٚز
ٌٍقذ ِٓ ثسصفجع ثألعؼجس
فمذ لجِش ِقجفظز
ثإلعّجػ١ٍ١ز دجالشضشثن ِغ
ثٌؾٙجس ثٌّؼٕ١ز إللجِز
ِٕجفز ِٚؼجسع ٌٍغٍغ
ثٌغزثة١ز ػٍِ ٝغضٜٛ
ثٌّقجفظز ػٍ ٝثٌٕق ٛثٌضجٌٝ
:ـ
ِٕ .2جفز صجدؼز ٌٍمٛثس
ثٌّغٍقز
دؼذد ِٕ 01فز
ثإلعّجػ١ٍ١ز
د١غ
ِٕ .7جفز صجدؼز ٌؾٙجص
ِششٚػجس ثٌخذِز
ثٌٛؽٕ١ز دؼذد 2
ِٕفز دجإلػجفز ٌؼذد 0
ع١جسثس ِضٕمٍز صجدؼز
ٌٍؾٙجص صم َٛدضغط١ز
ثٌّٕجؽك ثٌض ٝال ٛ٠ؽذ
دٙج ِٕجفز دثةّز ٚوز
ثٌّٕجؽك ثألوغش ثفض١جؽج ً
.
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ِٕجفز صجدؼز ٌٛصثسر
ثٌذثخٍ١ز ( أِجْ
دؼذد
)
ِٕ 0جفز د١غ
ِٕجفز صجدؼز ثٌششوز
ثٌؼجِز ٌضؾجسر ثٌؾٍّز
ٌذ١غ ثٌٍقٚ َٛثٌذٚثؽٓ
ٚؽّ١غ أٔٛثع ثٌغٍغ
ثٌغزثة١ز دؼذد 22
ِٕفز د١غ
ِٕجفز صجدؼز ٌٍٛفذثس
ثٌّقٍ١ز دٕطجق
ثٌّقجفظز دؼذد 28
ِٕفز د١غ
شٛثدس ثٌخجطز دذ١غ
ثٌٍق َٛثٌطجصؽز
دّقجفظز ثإلعّجػ١ٍ١ز
دؼذد  77شجدس د١غ
ٌق َٛػٍِ ٝغضٜٛ
ثٌّقجفظزٚثألعّه
ثٌّؾّذر

