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 جٖصٗٓ غشاصٗاٍٖ دا ط٘نفاامظ٘ذ/ىعامٙ ىذٗش عاٌ ىَظيٜ األغزٜٗ ٕامضساعٜ 

 ىاسغشٗت تشاِامذكتٖسٛ/ىعامٙ ىذٗش عاٌ ىَظيٜ امصرٜ امعاملٜ٘ 

 أصراب املعامٙ امٖصساٟ 

 ٕامظادٛامظ٘ذات 

 ٕسمحٜ اهلل ٕبشكاتٓامظالٌ عن٘كً 

ٕىعهامٙ  ىهذٗش عهاٌ ىَظيهٜ األغزٗهٜ ٕامضساعهٜ      ملعهامٙ  تٖجهٓ بامشهكش ٕامتيهذٗش    أامسرٖا مٙ يف امبذٟ أِ 

ٕاجلْهات املشهاسكٜ األىهشٞ عنهٝ تَظهً٘ ٕاٍعيهاد ّهزا امله  ش ا هاٌ          امصرٜ امعاملٜ٘ ىَظيٜ ىذٗش عاٌ 

ٕاملطنههٖب يف ّههزا امٖلههت امههزٚ ٖٗاجههٓ م٘ههٓ امعههاد ىههتجتات التصههادٜٗ ٕاجتياع٘ههٜ ٕط٘اطههٜ٘ ٕىَاى٘ههٜ  

ٕىههاصاو ٗعههاٍٙ ىههُ املشههاكه املضىَههٜ ىههُ امفيههش ٕاجلههٖ  ٕطههٖٟ امتجزٗههٜ    ،كههبتٛ ٕىتظههاسعٜ ٕىتذاىنههٜ

ٗهٜ امظهن٘يٜ املطنٖبهٜ    األلهه وهٖا و ٕمهٝ ّهزا امصهذد، د تٖاكهذ امتجز       امذٕوٕ ىاصٜ يف امذٕو امَاىٜ٘

ٕتَهٖ  نٍتاجْها   امهيت صاد  امضساعٜ مبا يف رمك اجملاالت شتٝ جيابٜ٘ اميت شْذّا امعاد يف امتطٖسات اإل

ٕاطام٘بْاو ٕمٝ ّزا امشأِ تشت نذصاٟات ىَظيٜ األغزٜٗ  ٕامضساعٜ نىل أِ ذٖامٙ  ْاتيَ٘ات تٕتيذى

% ىهُ األففهاو يف امعهاد    68ىنِٖ٘ ٍظيٜ يف امعاد ٗعاٍِٖ ىُ ٍيص األغزٜٗ كيا ٗعاٍٙ ذٖامٙ  686

ُ  ىن٘هاس شه ص   6ىُ امتيضٌ مظٖٟ امتجزٜٗ باإلضامٜ نىل ّزا ٗعهاٍٙ ذهٖامٙ    ٍيهص نذهذٞ إٔ أك هش     ىه

ً    ٕأسبعيا٠ٜ امف ىُ املجزٗات امذل٘يٜ ٕىن٘اس ِ  055 ش ص ىُ صٗادٛ امهٖصِ ىهُ ب٘هَْ ىهُ  ٗعهاٍِٖ   ىن٘هٖ

امظهههيَٜ املفشفهههٜو  هههزا ٍتطنههها أِ ٗكهههِٖ ّهههزا املههه  ش ذهههذا  ماصهههال  ٕتتٖجيههها  مكهههه املههه  شات امعامل٘هههٜ     

رات جههذٕٞ ىظههتذاىٜ ٕٕاإللن٘ي٘ههٜ يف ّههزا امشههأِ، ىظههتف٘ذا  ىههُ  ههاسب املاضههٙ يف ٕضهها س ٞ ٕذنههٖو   

املظههتٖٞ لابنههٜ منتَف٘ههز ضههيُ نفههاس ى طظههٙ ٕصىهها ٗتفهه  عن٘ههٓ اجلي٘هها يف االستيههاٟ باألغزٗههٜ عنههٝ      

امعههاملٙ ٕامههٖفا باعتباسّههها ىههُ أّهههً ذيههٖي اإلٍظههاِ ٕاطاطههه٘ات امصههرٜ اجل٘هههذٛ ٕامشمههأ اإلٍظهههاٍٙ        

 ٕامظالٌ االجتياعٙ ٕاالطتيشاس امظ٘اطٙ ٕامتَيٜ٘ املظتذاىٜ ىاصٜ يف امذٕو امَاىٜ٘و  

 

 أْٗا احلضٖس امكشاٌ  

تعضٗههض امهه اىخ امشاى٘ههٜ   نكههٜ ىَههز عيههٖد بتههبا ٕتَف٘ههز نجههشاٟات ٕط٘اطههات تظههتْذ        يميههذ لاىههت امل 

ٕتَيٜ٘ امضساعٜ ٕاميطاعهات األىهشٞ رات    ،ٕحتظني امتجزٜٗ ،مالستياٟ بتٖمت نىذادات األغزٜٗ املطنٖبٜ

امعاللٜ املتعنيهٜ بتهٖمت ى٘هأ امشهشب امَي٘هٜ ٕامشعاٗهٜ امصهرٜ٘ ٕامصهش  امصهرٙ ٕامتعنهً٘ ٕامشعاٗهٜ            
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 ٗ ىَهٜ ملعظهً امظهكاِ،    امتجزٗهٜ امكام٘هٜ ٕا   ات ىشضهٜ٘ ىهُ   االجتياعٜ٘ مما أدٞ نىل امٖصٖو نىل ىظهتٖ

كهامٖسٚ   2266ٜ ٕصهه نىل  ٗه ِ ٍص٘ذ امفشد يف امٌٖ٘ ىُ امظهعشات احلشاس إٔتٖضح اإلذصاٟات املتٖمشٛ 

أّي٘هههٜ لصهههٖٞ منتَي٘هههٜ امضساع٘هههٜ    املينكهههٜ  ٖمٙجهههشاٌو ٕت ههه  68جهههشاٌ ٕىهههُ امهههذِّٖ    68ٕىهههُ امههه ٕتني  

اىٜ يف ظهههه اظامظهههٜ ٕاالطهههت ذاٌ األى هههه   املظهههتذاىٜ ٕتطٖٗشّههها ٕحتهههذٗ ْا بكفهههاٟٛ ٕبصهههٖسٛ ىظهههتذ   

منيهٖاسد امطب٘ع٘ههٜ ىاصهٜ امل٘ههأ ٕبهامىك٘ض عنههٝ اظاصه٘ه امضساع٘ههٜ رات امل٘هضٛ امجزا٠٘ههٜ ٕامَظههبٜ٘ يف      

يهه املينكهٜ امعحهض يف امظهنا امجزا٠٘هٜ عهُ فشٗه  االطهتتادو كيها تعيهه امذٕمهٜ            ّكاطتعياالت امل٘أ، ٕت 

طههىات٘حٙ منظههنا امجزا٠٘ههٜ، باإلضههامٜ نىل ٕضهها ٕتَف٘ههز    ىهها اميطهها  اخلههات عنههٝ تكههُٖٗ  ههضِٕ ا   

   ٕ امههذىه املتههذٍٙ ٕامشههشا٠ح امضههع٘فٜ يف املههذِ ٕامشٗههفو ٕتشاجهها      ٚبههشاىخ ٕىطههو متههٖمت امجههزاٟ مههز

املينكههٜ باطههتيشاس امظ٘اطههات ٕامهه اىخ املتعنيههٜ باإلٍتههاد ٕامتحههاسٛ ٕاالطههتْالل منجههزاٟو ٕميههذ  نههت   

شههاىنٜ صٗههادٛ امتيٖٗههه    املَ فضههٜ امههذىه مألطههش  بكات األىههاِ  شههامتطههٖسات األىههتٛ تٖطهه٘ا ٕتطههٖٗش    

بتكنفهههٜ رات امعاللهههٜ  امشطهههٌٖٕتٖطههه٘ا بهههشاىخ امتجزٗهههٜ املذسطهههٜ٘ ٕىشاجعهههٜ   اظتاجهههٜامَيهههذٚ مألطهههش 

املفشٕضههٜ عنههٝ امَيههه ٕاملههٖا٢ٍو كيهها تشههيه ىطههو ٕبههشاىخ املينكههٜ مألىههُ امجههزا٠ٙ ٕتههٖمت           امجههزاٟ

ٜ    امجههزاٟ امظههنً٘ االطههت ياس امضساعههٙ     ملبههادسٛ ىههادٌ احلههشىني امشههشٗفني     اخلههاسجٙ امههزٚ اتههٝ اطههتحاب

اميت ب َ٘ت عنٝ ىبذأ املَفعٜ املتبادمٜ امهيت تظهاعذ عنهٝ تهٖمت نىهذادات       بُ عبذ امعضٗض  املنك عبذ اهلل

امجههزاٟ منيينكههٜ ٕمههٝ ٍفههع امٖلههت تطههٖٗش ٕحتههذٗري امضساعههٜ ٕتههٖمت امجههزاٟ يف امههذٕو املظههت يش مْ٘هها       

بشاىخ ىال٠يٜ ٕىتطٖسٛ مٖلاٜٗ امَباتهات جملابْهٜ   ٕصاسٛ امضساعٜ ىاصٜ اجملتيعات اظنٜ٘و كيا ٕضعت 

ٕاحل٘هٖاِ شهاىنٜ األىهشاض امعهابشٛ منرهذٕد ٕكهزمك        باإلٍظاِمَباتٜ٘ ٕاحلٖ٘اٍٜ٘ امضاسٛ األىشاض ا

ٜ    ٕضهعت   ىهها اجلْههات  بههشاىخ متين٘هه األاههش املتبيههٙ منيب٘هذات ٕامك٘يإٗههات عهُ فشٗهه  اإلسشههاد ٕامشلابه

ا ٕٕضها امظ٘اطهات امالصىهٜ متَظهً٘ ٕتٖصٗها ٕاطهتعياو املب٘هذات املظهتٖسدٛ بامتعهإِ ىه          املعَٜ٘ األىهشٞ  

 سٗا و  ٖاي ٕشبكات امتٖصٗا يف املذِ ٕاألٕمٜ عُ امصرٜ ٕاألط اجلْات املعَٜ٘ املظ

ٕعنٝ صع٘ذ اجلاٍذ امصرٙ ميهذ ٕضهعت املينكهٜ امعذٗهذ ىهُ االطهىات٘ح٘ات ٕامه اىخ امهيت تظهاعذ          

عنهههٝ ىكامرهههٜ طهههٖٟ امتجزٗهههٜ ٕاجلهههٖ  اخلفهههٙ ٕحتظهههني امٖضههها امصهههرٙ ممههها أدٞ نىل امٖصهههٖو نىل        

ُ امتجزٗههٜو ٕد ٗعههذ امتيههضٌ ٕا ههضاو ىههُ املشههاكه امصههرٜ٘ امههيت تعههاٍٙ ىَْهها         ىظههتٖٗات ىشضههٜ٘ ىهه  

ملكامرتْها   ٛ امهيت تعيهه املينكهٜ جاّهذ     اظذٕدٛ بعض املشاكه امتجزٕٜٗ ٕامصرٜ٘ ٝاملينكٜ ٕمكُ تبي
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ٜ  يها  ٕاطت١صا ا ى ه ظاّشٛ امظيَٜ ٕلنٜ اطهتْالل املجهزٗات امذل٘يهٜ ٕطهو بعهض م١هات اجملت        ىاصه

 مَا٠ٜ٘و  ا يف املَاف 

ٜ    األىههشاضٕمنتعاىههه ىهها   تههبا امعذٗههذ ىههُ امهه اىخ ى ههه    ب رات امعاللههٜ بامتجزٗههٜ ميههذ لاىههت املينكهه

  ٜ ٕنٍشهاٟ   ،م٘كهِٖ يف ىتَهإو اجلي٘ها    ٕٕٔضها امهذم٘ه امجهزا٠ٙ امظهعٖدٚ ٍٕشهش      ،بشاىخ امتٖع٘هٜ امصهر٘

امظهكشٚ ٕامتٖطها يف ع٘هادات     ألىهشاض عالج٘هٜ ٕٕلا٠٘هٜ   ىشاكض كيا الاىت  ،ىشاكض ملعاجلٜ امظيَٜ

ٕامعيههه عنههٝ اخلفههض امتههذسجيٙ منينههح     ،امتجزٗههٜ مبشاكههض امشعاٗههٜ امصههرٜ٘ األٕم٘ههٜ ٕاملظتشههف٘ات    

ٕامذِّٖ املشبعٜ ٕامظكش يف املَتحات امجزا٠ٜ٘و كيها تبَهت املينكهٜ نجهشاٟات ٕبهشاىخ متهذعً٘ األغزٗهٜ        

عً٘ احلن٘هذ بف٘تهاىني (أو ٕم٘تهاىني (دو    ى ه تذعً٘ املنح بهامٖ٘د ٕتهذ  ٍيص املجزٗات امذل٘يٜ ملكامرٜ 

ىَْههها محهههض امفٖم٘هههك   ف٘تاىَ٘هههاتعَصهههش احلذٗهههذ ٕ ظهههٜ ىهههُ أٍهههٖا  ام  ٕتهههذعً٘ فرهههني امييهههح ب 

، ٕميههذ صههاذذ ّههزا امعيههه تك ٘ههف امتٖع٘ههٜ امصههرٜ٘ ٕامتجزٕٗههٜو كيهها اّتيههت املينكههٜ     ٕم٘تههاىني (دو

 ٕو بذا٠ه احلن٘ذو  بتشح٘ا امشضاعٜ امطب٘عٜ٘ ٕأصذست ٍظاٌ ٕفا ٕال٠رٜ تَف٘زٜٗ متذا

ٕادساكا  ىُ املينكٜ أِ ىظأمٜ امتجزٜٗ عينٜ٘ ىتكاىنٜ تتهذاىه مْ٘ها عهذٛ عٖاىهه ىتشهابكٜ ٕىىابطهٜ       

يف  تنههف ىههُ صساع٘ههٜ ٕصههرٜ٘ ٕاجتياع٘ههٜ ٕب١٘٘ههٜ ٕغتّهها، ميههذ طههعت نىل تظههامش اجلْههٖد امٖفَ٘ههٜ     

٘  اميطاعههات رات امعاللههٜ ٕتٖصٗهها األدٕاس بههني امههٖصاسات ٕامل طظههات احلكٖى     يههه ك٘ههٜ ٕاميطهها  اخلههات م

بعضْا امبعض يف تَاط  متري٘ه  األّهذا  املعنَهٜو نضهامٜ نىل دٕس ٕصاسٛ امضساعهٜ ٕٕصاسٛ امصهرٜ امهزٚ        

ٕمٜ عههُ طههالىٜ امجههزاٟ    ت ا ١٘ههٜ امعاىههٜ منجههزاٟ ٕامههذٕاٟ متكههِٖ ىظهه     أِ املينكههٜ اٍشهه إر كههش طههابيا  مهه  

اصهههٜ باألغزٗهههٜ ٕىشاجعهههٜ األٍظيهههٜ    مإلٍظهههاِ ٕاحل٘هههٖاِ بٖضههها املٖاصهههفات امي٘اطهههٜ٘ االمضاى٘هههٜ اخل     

ٕامنهههٖا٠ح امشلاب٘هههٜ املطبيهههٜ يف دلهههاو امجهههزاٟ ٕحتهههذٗ ْا ٕٕضههها املٖاصهههفات ٕاالشهههىافات امصهههرٜ٘       

ٕٕضها ٍظهاٌ نٍهزاس طهشٗا منتب٘نه  عهُ        ،امٖاجذ تٖمشّا عنٝ ىشام  امصَاعات امجزا٠ٜ٘ ٕامعهاىنني بْها  

تعَههٝ ٕصاسٛ امتحههاسٛ ، ٕكيهها مجههزاٟا ٔأٚ ىطهش ىباشههش إٔ غههت ىباشههش عنههٝ صههرٜ اإلٍظههاِ ٗكههِٖ ىصههذس 

بٖضهها ضههٖابو الطههتتاد امجههزاٟ عههُ فشٗهه  اميطهها  اخلههاتو ٕتيههٌٖ ٕصاسٛ امشهه ِٕ امبنذٗههٜ ٕاميشٕٗههٜ      

بههذٕس تَظههً٘ األطههٖاي ٕامشلابههٜ ٕامتفتهه٘ع عنههٝ امظههنا امجزا٠٘ههٜ ٕتيههٌٖ امههٖصاسات األىههشٞ بتههٖمت ى٘ههأ   

ّهههزا امهههذٕس اميطههها  اخلهههات ٕامجهههش    امشهههشب امَي٘هههٜ ٕامصهههش  امصهههرٙ ٕامتعنهههً٘ ٕاإلعهههالٌو ٕٗكيهههه 

ٜ    املظههتْنككرياٗههٜ (امتحاسٗههٜ ٕىَظيههات اجملتيهها املههذٍٙ      وٕاجليع٘ههٜ امظههعٖدٜٗ منجههزاٟ ٕامتجزٗهه

 ٕاجلاىعات ٕىشاكض امبرٖثو  
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 أعضا٠ٙ احلضٖس

مٙ منتأك٘ذ ٕامتهزكت أِ اعهشض عنه٘كً يف عحامهٜ مضه٘  امٖلهت ّهزٔ امَيهان امهيت أ َهٝ            امسرٖا

 أِ ٗشينْا امب٘اِ اخلتاىٙ مني  شو 

امتأك٘ههذ عنهههٝ امىابههو ٕامتهههذاىه امٖا٘هه  بهههني اميطاعههات ٕامعٖاىهههه املهه اشٛ عنهههٝ امتجزٗههٜ ممههها        و2

ٖ        ٙٗظتذع فا ٕاإللن٘يهٙ ٕامهذٕمٙو   امتكاىه ٕامتَظه٘  بهني اجلْهات رات امعاللهٜ عنهٝ املظهتٖٞ امه

ٕمٝ ّزا امصذد ٍشٞ ىَاطبٜ ٕضا ٍظاٌ ى طظٙ دا٠ً منتَظ٘  بني املَظيات امعامل٘هٜ ٕاإللن٘ي٘هٜ   

امعاىنههٜ يف دلههاو امتجزٗههٜ ىظىشههذُٗ بَيههٖرد امعيههه املشههىل بههني ىَظيههٜ األغزٗههٜ ٕامضساعههٜ          

طههبٜ أِ تكههِٖ عنههٝ ٕىَظيههٜ امصههرٜ امعامل٘ههٜ ٕبههني ىَظيههات األىههً املترههذٛ بشٕىههاو كيهها ٍههشٞ ىَا  

املظههتٖٞ امههٖفا  م٘ههٜ ٕاضههرٜ األّههذا  ٕدا٠يههٜ منتَظهه٘  بههني امههٖصاسات ٕاجلْههات األىههشٞ املعَ٘ههٜ      

 بامتجزٜٗو  

امعيه عنٝ جعه امضساعٜ أك ش تكاىال  ىا بشاىخ امتجزٗهٜ امٖفَ٘هٜ ٕامعامل٘هٜ، ٍَٕهٖٔ يف ّهزا امشهأِ        و6

ٜ اىخ منضساعهٜ  اجلْذ املبزٕو ىُ ىَظيٜ األغزٜٗ  ٕامضساعٜ يف تطٖٗش ام ب منتجزٗهٜ، ٍٕأىهه    املشاع٘ه

 تطٖسّا عنٝ ىظتٖٞ األلامً٘ ٕامذٕو املعَٜ٘و  يف أِ تتٖطا 

ىشاجعهٜ ط٘اطهات ٕبهشاىخ نٍتهاد امٖلهٖد احل٘ههٖٚ ىهُ املَتحهات امجزا٠٘هٜ ٕتأاتّها عنهٝ امتجزٗههٜ يف            و2

صساع٘ههٜ غههت غزا٠٘ههٜ ى ههه   امعههاد ٕتك ٘ههف األلههاث منٖصههٖو نىل نٍتههاد ٕلههٖد ذ٘ههٖٚ ىههُ ىَتحههات      

 امجاباتو ٕ نفاتامل نفات امضساعٜ٘ 

جزٗهٜ  نعطاٟ األّيٜ٘ امالصىٜ ملٖاجْٜ امتأات امظنيب متجت املَاخ عنٝ امضساعٜ ٕاألىُ امجزا٠ٙ ٕامت و4

 يف األلامً٘ ٕامذٕو املعَٜ٘و  عامل٘ا  ٕالن٘ي٘ا  ٕٕفَ٘ا  ٕامعيه عنٝ ٍشش امضساعٜ امزكٜ٘ ىَاى٘ا  

جياب٘هههٜ منيَتحهههات امضساع٘هههٜ املعذمهههٜ ٕساا٘ههها  ٕتأاتّههها عنهههٝ امتجزٗهههٜ      امظهههنبٜ٘ ٕاإل دساطهههٜ ا اهههاس  و0

 ٕاإلٍظاِو  

ىَٜ ٕاملتٖاصٍٜ ى ه امل٘أ امَي٘هٜ  ٍذٛ ىا امتجزٜٗ امكامٜ٘ ا االّتياٌ بتطٖٗش ٕتكاىه اخلذىات املظا و8

متعنههً٘  َههٝ امترت٘ههٜ ٕاملٖاصههفات ٕامشلابههٜ ٕامت ي٘ههف ٕامههٖعٙ امتجههزٕٚ ٕا      ٕامصههش  امصههرٙ ٕامب  

ٕاالذصهاٟات ٕاأللهاث ٕامذساطهات ٕتَي٘هٜ     ٕتين٘ه امفالهذ ٕ ا هذس   ٕامتظٖٗ  ٕامتصَ٘ا ٕامت ضُٗ 

ىاصهههٜ امشهههشي  امفهههإ اإللن٘ي٘هههٜ تهههذاميهههذسات ٕغتّهههاو ٕمهههٝ ّهههزا امصهههذد ٍأىهههه اِ ٗتهههٖمش يف ىكا   
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ني ى اٟ منتظٖٗ  امضساعٙ ٕااللتصاد املَضمٙ منيظاّيٜ يف تطٖٗش ٕتَيٜ٘ ّهزُٗ امفهشع   األٕطو 

 املْيني منتجزٜٗ امظن٘يٜ ٕاملتٖاصٍٜو

 تٖمت املَاخ املَاطذ متَف٘ز ىشاسٗا االطت ياس امضساعٙ اخلاسجٙ املٖجٓ إلٍتاد امجزاٟو   و8

ٜ  امعيه عنٝ ٕضا ذنٖو ماعنٜ ٕعينٜ٘ مترشٗش ٕتٖاصِ ٕاطهتيشاس   و6 امعامل٘هٜ ٕندىهاو    امتحهاسٛ امضساع٘ه

 املضاسبات امعاملٜ٘ يف امظنا امضساعٜ٘و  او اٍظ٘اب امتحاسٛ امعاملٜ٘ ٕدلاو دلاصالذات يف

ىتاىهها  أ َههٝ  ههز املهه  ش امَحهها  يف امٖصههٖو نىل تٖصهه٘ات عين٘ههٜ لابنههٜ منتَف٘ههز مالستيههاٟ بامتجزٗههٜ   

 عامل٘ا  ٕالن٘ي٘ا  ٕٕفَ٘ا و 

 ّزا ٕمكً أف٘ذ امترٜ٘ 




