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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
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Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in

2

� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
� The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project10 “ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ� ﻋ� اﻟﻨ�ﻞ
�
608.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
�
�  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ..«ﺳ�ﻐ� وﺟﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«»ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻋ� ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ
ﻣ�وع
‘It Will Change the Face of
�
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋ� ﻧﻬﺮ اﻟﻨ�ﻞ �� أﺳﻴﻮط وﺳﻮﻫﺎج26  إزاﻟﺔViolations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
9

5

advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in

� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
� The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project10 “ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ� ﻋ� اﻟﻨ�ﻞ
�
608.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
�
�  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ..«ﺳ�ﻐ� وﺟﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«»ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻋ� ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ
ﻣ�وع
‘It Will Change the Face of
�
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋ� ﻧﻬﺮ اﻟﻨ�ﻞ �� أﺳﻴﻮط وﺳﻮﻫﺎج26  إزاﻟﺔViolations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
9

ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت )اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت( ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

2
5

advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in

� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
� The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project10 “ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ� ﻋ� اﻟﻨ�ﻞ
�
608.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
�
�  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ..«ﺳ�ﻐ� وﺟﻪ اﻟﻘﺎﻫﺮة
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«»ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻋ� ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ
ﻣ�وع
‘It Will Change the Face of
�
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/.
� The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«ﻣﻤ� أﻫﻞ ﻣ�« ﻻﺳﺘﻌﺎدة روﻧﻖ ﻛﻮرﻧ�ﺶ اﻟﻨ�ﻞ �ﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
14 Asmaa Nassar. 2020. “ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋ� ﻧﻬﺮ اﻟﻨ�ﻞ �� أﺳﻴﻮط وﺳﻮﻫﺎج26  إزاﻟﺔViolations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ وزارة اﻟﺮي ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻤﻼت اﻹزاﻟﺔ ﻋ� ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮر�ﺔThe Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
9

5

مقدمة
عندما صدددددد شري يدددددلمع منت بعض ائددددداف عا ح وماف م
كداتده هدال بعض دائددددددداف ض ي مو ة،مندة بعددرعدة ،بض جد

بع

مة و ،1854

مدا علب بداعة دة بعيدددددد

ددمدة

رعندما سددا ف شا بي بعدرعة بعضاع ة وع ع د بعيدم إ مسددضاع د ،صددد بعمل بع اع 1870
و شدب بئددالبل ع يددام بعض ائدداف م ادي  % 3 5مو بعضل ااف

بعاي ولض علع بعض

رزبدف تيداة بشئدالبل مع  ،%5ث  ،%7 5ر  %10ااع رصدله ي ضة بشسداقعاعاف عاأم و
م ائددددداف بعيددد د ي ةة رمصددددداباف بع ضد ربع ةف ربعاعاعة رم اوأط ت امة بعيدمة
علقدات
صاا

اقا

 79عيددددددندة  1975ر ددمة دإ معع  %40مو بعجل بعادأم ن  ،ر ضلدد مدا مددو دإ كدد مو
بع ضد ربع امد

رو يات

بعاأم ناف بعجدمد بعصدداد عا  ،2019بتي ضدده هال بعنيدداة معع  %29 75مو

بعجل بعادأم ن بداعنيددددددادة عل دامل و بدأجل و بعقعدام بعيدا
عل دددامل و بددداع

بعضنت  ،ر  %28 25بداعنيددددددادة

مدددة و ا و مددددوع بع دددامل و بددداعيدددا ف  %21مقدددابدددد دددأم و م دددا

بعيدد د ي ةة ربع ج ،ربع واط وقي رمدوع شصدد د ام بععضاي رمو و ا ض
دأم و م دا

بعيدددددد ي ةدة ربع ج ،ربع وداط ربعضلض رمددوع بع دامدد

 %25مقابد
ل بعضنات %13

مقددابددد ددأم و بعيدددددد ي ةددة ربع ج ،ربعضلض ،ر دددوع عددإ بعدددرعددة  %12رع و مض و زمددادط
بعنيددد

بعضيدددداقع ة و ااعة

صددددد بعد بسدددداف بشكا ب مة علض بزتة معع رج د عج ،ب و

رب دبف بعصددددندرل ربعصدددداد منإ و ئدد د د م ائدددداف رميددددا قاف ،ةصدد د صددددا و
بسا ة بعدرعة علع شم بي بعض ائاف ،ربسايدبم ا و ص
رت صددددددد و ضا مل

ع

ل دمو بع

د

مة

بشسدددددداقعاعاف و ي بت و بعاأم ناف ةةي ش بع ملباد ره

مو بعادبمة رااع  ،1952رمو  1952ااع  ،1975رمو  1975رااع  ،2019ربعقات

بع اع

و بعضلالددة بعرعع ،كدداتدده ي بت و بعاددأم ندداف عا ح بع ددامل و عدددإ بعدددرعددة وقي رو
بعلدات دة كداتده هندال ي بت و عل دامل و عددإ بعددرعدة ،رشةلإ عا له مو بع دامل و بداعقعدام
بعيدا

ربعا دارت

بدأجل سدددددد ب عددإ بع

رو بعضلالدة بعلداعلدة ،كدا هندال يدات
مدة شر و بعقعدام بعيدا

بعضنت

ربادد ر ددمة دإ ع دد بع دامل و
رو بعضلالدة بعلداعلدة ت يدددددد دا،

كاته هنال شمضدددا ي بت و أم ناف عل امل و باعيا ف ،رشصد د ام بععضاي رمو و ا ض
ربع ضداعدة

ل بعضناتضدة شمدا بعضلالدة بعة لط ،ر

مش ش ي ضة بشئدالبل ربعض،بما ربعاأم ناف
ث تا صد و بعن امة معع بعيةصة
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جضع بعق بت و كل دا و يدات

،

ربادد،

له ما ار ة ،منعاقة علع وماف در بعةلإ

بعضلالة بعرعع 1952-1887
 -1بع امل و عدإ بعدرعة
عيدددنة  1887بيدددأ  1بعض ائددداف بعضل ة ركا شري يات

يات

إ مو بع ض ح ب

عل إ ،رص

ث مض و بعا امد م

مادط  " 2ميددددداقعع مو ماه ة بعض

بسددداع نا بع صد د ي

ا

و ربعضيدددددايدم و بعضل

و بعضق دمو بصدددد ة

دب ضددة ةضيددددددددة و بعضددا ددة ،رش مض و د لددح بعق ضددة و شمددة ادداعددة كدداتدده رعلض
ربعضيدايدم و بعامو م
و م ا

بسداقعع مو ماه ا

شر م اوأط بضقاضع تص
مادط  2يات

ربض ج

هاب بعقات

بعيضيدة و بعضا ة در

و

له بع

"

ي  5عيددنة  ،19092تيددل باا مخ  ،1909-04-17بيددأ بعض ائدداف

بعضل ة  ،بق ه تيدددددداة بعدددددددددددد  %5كضا ه  ،ركاعح مو ميصددددد من
رشضدددددد ا و ت دامدة بعضدادط مدا مل

رع

ا بعض ا

"بعج ،بعداي يددددددداقعع مندإ بعيضيدددددددة و بعضدا دة مو

ماه اف بعنتا ربعاي مايا شسد داسدددا عال

بعض ا

شر بعض اوأط ه  2000جن إ مصدددلي

و بعينة".
يات

ربض ج

 -ي  - 37عيددددنة  1929بيددددأ بعض ائدددداف بعضل ة  -باا مخ 1929-5-28

شصا ه ي ضة بشساقعام  %7 5مو بعضاه اف
اقا علضادط  19مو بعمل بعضل
بعاقداعدد عل لضدا ربعض

 -ي  - 21عيدددددنة  ،1921بيددددددأ بعاصدددددددم علع ش ة

و بداعزهل ربعض داهدد بعددمن دة بع لض دة ب سدددددددةم دة -بادا مخ -3-10

 ،1921كاته تياة بشئالبل  %5مو بعجل
رتصده بعق بت و ااع لعح بع يه علع ش بعيصد رباعااع باايدام بعض ا
بعضداه دة بعلدابادة علض
"بعضل ااف بعا
بعيدددددد لمددة بعا

ا ر دأك ددب عداعدح ،تصددددددده بعضدادط  3مو يدات

م

علع

سددددددندة  1887علع ش

عع بأمة صد د ة كاته زمادط علع بعضاه ة بعلاباة ملد بعض اووف رضدددضام
عع عضو م

ن

و بعيدددددد دب شر و سدددددد باددد بعا ل بعاضل شر و

مدأم مداف ريا دة ،ركداعدح ب عداتداف علع بةاةب شت بع دا رمصدددددددا ما بشتاقداي شر بعن دابدة عو
بع
بعض ا

مدة رشملداع دا ،ش ميددددددداقعع من دا بعيضيدددددددة و بعضدا دة رش
"

 - 1بع يا ع بعضصلمة بع دد  - 74باا مخ 1887-6-29
 - 2تيل و بع يا ع بعضصلمة و عددها ي  39و  17ببلمد 1909
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يددددد د

و

يدددددد مدة

ر د تص مادط  3مو يات
رشع د

 5عينة  1909مياا دب عن س بعض اووف مو بشساقعام

دمد بعج ،بعاي ش ياقعع منإ تياة بعض ا

علع بعن

بعااع "ملد بعض اووف

ربدي بعيدددد ل ربدي بعاضل د رب عاتاف بجض ع شت بع ا ،ركاب عةرط بعيدددد دب رما ئددددابإ"،
رلعح بض ج

يات

 -ي  - 37عيدنة  ،1929بيدأ بعض ائداف بعضل ة  -باا مخ 1929-5-28

بعضلالة بعلات ة 1975-1952
ش  -بع امل و عدإ بعدرعة
يات

 -ي  - 316عيدنة  ،1952رتيدل باا مخ  ،1952-12-08بيدأ متيدا صدندرل علاأم و

رآةل عةدةا ربعض ائاف عض

بع

مة بعضدت و
مح علض

شرش صدددندرل بعاأم و ربعاي م ع مااعع

بع وداط شر بع ج ،يادد سدددددددو بعيدددددددا و ،مدادط  8مو يدات

ا شر بعضيدددا دمو و ااعا
شم بي

 316عيددددددندة  " 1952ا

صندرل بعاأم و مضا مأ
شرش) بشئدددددددالبكداف بعا
بعضنصدددددد
رمُ

عل

قاعع ئدددددد ل مدا بصدددددد دة مع،بم دة مو مل اداف جض ع بعض

و

و بعضدادط بعرعع ( دب ض و رمؤيا و علع بعادام بعري مو بعض ،بت دة)

ّو مقدب هال بشئددددالبكاف بقلب مو رزمل بعضاع ة ربشياصدددداد بنا علع بيالبح مجلس

مدب ط بعصندرل ،ب

ث ش ماجارز  %1مو مل

ا

بعض

ثات ا) مااعع ؤدّ م ا بعي،بتة بع امة ر ُ ّو بقلب مو رزمل بعضاع ة ربشياصدددددداد ،ب

ث ش قد

عو جضلة بشئالبكاف بعضُ ّصلة ع يام بعصندرل

ثاعلا) مع بسالضا بع ا ح مو شم بي بعصندرل"
شمدا و ضدا ميص صدددددددنددرل بشدةدا و ا
بعض

و

مو بشئدددددددالبكداف بعا

ل بعضلاا و ،بدا ضددددددداودة علضاداعع بعا

قاعع ئدددددد ل مدا مو

ؤدم دا بعي،بتدة بع دامدة ،ر مع بسدددددددالضدا

شم بي بعصدددندرل ،رو مادط  316 12عيدددنة  1952راددف بعضادط  13مو بعقات
و بنياة  %7 5ئ لما
 1952بشئالبكاف بعا ُقاعع مو مل ااف بعض
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 316عيدددنة

رو بعضادط  14يات

 316عيدنة " 1952

و ع يدددددددام بعصددددددنددرل رمع لعدح ؤدّ ي بعي،بتدة

علضاداعع بعضقاع دة مو مل اداف بعض
بع دامدة مدا م بزي  %7 5مو مل د
كاته بضل مي ّ ح شر با ل مل
ا

م ة شر ع

بعضااعع بعا

ا و بع داعا و بي ا و ش) بعجدازبف بعضلضدددددد دة ملب

بعض

م) بعضدد بعا مقضددددد

ماف شجنا ة و ةدمة هال بع

ماف شر بع

رش ؤدي بعي،بتة بع امة بئالبكا عو بعضدد بي ة "
بشعا ددادمددة بعا ش م
بع ضددد بعا

بعض

ا يددد بسدددددددا عع و

قل المددا بعض

ؤدّ م ا بعي،بتة بع امة م ادعة

ا بعض ا ع

ا بعض

ل

ماف

ماف

رعددها و مدد بعا ام ربشجازبف

ددا علع مل اددإ كددامة ،رمدددد بع يا عو

ا مو كددد مل اددإ عن ددا ،ربعضدددد بعا ماقع و

ا

ددا بعض

باعيدمة ب د سو بعيا و "
ربض ج
مصددددب يات

 -ي  36عيددددنة  19603بعصدددداد باا مخ  ،1960-2-10بيددددأ

بعضادط  13مو يات

بعاأم و ربعض ائددداف عض
و بعضنا

مل اداف بعض

و بنتدا بعادأم و ربعض دائددددددداف

ركداعدح بشئدددددددالبكداف بعا
بنتا بعاأم و

بعدرعة بعضدت و ،شصدددار بشئدددالبل  %10مو
اقدا عا دا هداب بعقدات

قاعع ئدددددد ل مدا ب بيع  %1مو مل اداف بعض

اقا عا ا هاب بعقات

ر ؤدي بعي،بتة بع امة شر بع

و

و بعضنا

ماف لبف بعض ،بت اف

بعضيددداقلة ،بقلب مو رزمل بعي،بتة ،ما ش مقد عو جضلة بشئدددالبكاف بعضيدددا قة ع يدددام
كد صدددندرل ربض ج

بعضادط  4مو يات

 ،1960بيددددأ مصدددددب يات

بعاأم و ربعض ائدددداف عضيددددايدم بعدرعة رعضاع ا بعدب ض و،

ؤدي بعي،بتددة بع ددامددة شر بع
بعضقاعع مو شج

 -ي  - 37عيدددنة  19604بعصددداد باا مخ -02-10

مدداف لبف بعض ،بت دداف بعضيددددددداقلددة ي ضددة

ددادي بشئدددددددالبل

بع ضاي ربعضيدايدم و بنيداة  ،%10رما ش مقد عو جضلة بشئدالبكاف

بعضيا قة ع يام بعصندرل
رروقددا علضددادط  8مو بعقددات
ربعض ائددددداف عض

 -ي  50عيدددددددنددة  ،1963بيددددددددأ مصدددددددددب يددات

ع بعدرعة رميدددددايدم

بعاددأم و

ا رعضاع ا بعضدت و ،بعصددددداد باا مخ -04-28

 ،1963رتيدددددل باا مخ  ،1063-05-02رم ضد بإ بعااا ب مو  ،1963-06-01شصدددددار بعضقاعع مو
مل ااف رشج

بعضنا

و بأا ا بعقات

م ادي  ،%10رما ؤدمة بعي،بتة بع امة شر بع

ربعضؤسياف بع امة  %12 5مو مل ااف رشج
رو ضددا ميص م

بعريدداب تيدددددددل يددات

بعضنا

و باعقات

 -ي  - 269عيدددددددنددة  1953باددا مخ -5-28

 1953بيأ متيا صندريا علاأم و رآةل عةدةا ربعض ائاف عض
 - 3بعجلمدط بعلسض ة () 20-8-1960. 43
 - 4بعجلمدط بعلسض ة  ، 43باا مخ 1960-2-20
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ماف

رزب ط بعرياب

 269عيددنة  " 1953ؤدي رزب ط بعرياب معع صددندرل بشدةا مااعع

و بعضادط  5مو يات

دادي  %7 5مو مل اداف بعض

و بع داع و

ل بعضلاا و بعضنصدددددد

بعرعع رلعددح مو ددا مخ دة ع

بعيدددمددة و ر

ددة يدددددددلي عل

ركداعدح ؤدي بع زب ط  %7 5مو مل اداف بعضلاده مو شرعمدح بعض
يضد ها و بع

ا ا بعضنصد

بعض يدددددد بدة و بعض دا
صدددددد

عل

عل

و بعضدادط
،

ددا شا ددا هدداب بعقددات
و عو مددط بعيددمدة بعا

ا و بعضادط بعرعع ،ربعا ع

ضد معع مدط بعيدمة

رعضجلس مدب ط بعصددددددنددرل ش مقادد شدب هدال بعضاداعع بض جد
بدة علع رزب ط بعريداب ،علع ش م ددد بعضجلس ودا دد دا رآجداي

ل ةداصدددددددة ميدددددد

بسدددا قاي ا ،ربيدددلت ش ما بسدددا ةك ا و مدإ عيدددل سدددن بف مو ا مخ بع ضد ب اب
بعقددات

ؤدم ددا بع زب ط بضقدددب بعنصدددددددا بدداعنيددددددداددة معع مدددد بعيدددمددة

ر ،بد بعضادداعع بعا

بعيدددددابقة و بعج اف بعضيدددددا مع
 1952بعياعا بعاكل

ا و بعضادط  15مو بعضلسدددد

"
 -ي  - 27عيددنة 1954، 5بيددأ

تصدده بعضادط  2مو يات
بعضددد سدددددد و ربع لضددا بعض

دمد ش ة بعاقاعد عل لضا

و بدداعزهل علع "و ضددا عدددب مددا تص عل ددإ بعانددد (شرش) مو

بعضادط بعرعع مو ش ة بعاقاعد بعضيدددا مع
بض

بقات

ي  316عيدددددنة

بعددرعدة علع علضددا بعزهل رم

شئدد د ل مو ا مخ بع ضد ب اب بعقات
ب و مددا بسددددددداقعع منددإ علض ددا

ا ،يدددلي شا ا ي بت و بعض ائددداف بعياصدددة
ددإ مو بع لضددا  ،ماع

علع ش م

ع مو معل

لا ب لعدح ةةي سددددددادة

من

لعح مو شدب بع لل

عو بعضدددط بعيددددددددابقددة رمددا قضدددددد بددإ شا ددا ي بت و

بعض ائاف باعنياة معع بشساقعام"
تصددددددده بعضدادط  1مو بعقدات

 -ي  - 136عيدددد دندة 1963، 6بيدددددددأ

عل لضدا بعضدد سدددددد و ربع لضدا بعض
بع لضدا بعضدد سدددددد و ربع لضدا بعض
بعامو وا

بشتا ام ب

صدددد ف و ئدددأت

و بداعزهل عل

هداب بعقدات

علع

و بداعزهل ربعض داهدد بعددمن دة بع لض دة ب سدددددددةم دة

بعضادط ( )2مو بعقات

ي  27عيدددددنة  ،1954سددد د ب من

مو

يلب بف باعالا ه مو مجلس بعزهل بععلع شر ئد د خ بعزهل ب د صددددر

بعقدات

بعضداك  ،شر

بعض

و بداعزهل ،رع كدات ب يدد بةادا رب بعض داملدة بقدات

له مو بعض دامل و بة دة بعاقداعدد عل لضدا بعضدد سدددددد و ربع لضدا

بعدرعة بعضدت و بعصاد باعقات

بعادأم و ربعض دائددددددداف عض

ي  36عينة  1960بعضيا مع إ"

 - 5بع يا ع بعضصلمة بع دد  6م ل  -باا مخ  - 1954-1-23م ضد بإ مو ا مخ 1954-1-23
 - 6بعجلمدط بعلسض ة بع دد  - 201باا مخ  - 1963-9-5م ضد بإ مو ا مخ 1963-9-5

8

"ميدددددددلي ا

ددمدد ش دة بعاقداعدد

ر اقددا علضددادط  2منددإ مق م ب بددأدب بع لل بشاا ددا
بع ضد باعقات

ب و  %5ر %7 5بعااددا ب مو ددا مخ

ي  27عيدددنة  ،1954شر مو ا مخ يلب بعالا ه شم ضا شيلم ،ااع شري م ت ة

سنة 1963
ركضا سددددددا  ،م

بشسدددددداقعام علع بعضل

بعصددددددل

و

بعضادط  7مو بعقات

316

بشسدددددداقعام ع يددددددام بعاأم و شر بشدةا علع بعضااعع بعا

عيددددددنة " 1952ش ميددددددلي ا
عع عةرط علع بعضل ّ بعصددل بأمة ص د ة كاته كاعض اووف ربدي بعي د ل ربدي بعاضل د
رب عداتداف بجض ع شت بع دا ،رعةرط بعيدددددد دب رمدا م ،مدد علع بعضل د
ر اقا عددددددددددلضادط  14مو يات
ؤدم ا بعي،بتة بع امة شر بع
بعضصددددددلي ،ربعضل

و ب يل

 36عيدددنة  " 1960يد د

ؤدم ا بعي،بتة بع امة شر بع

بشئدددالبكاف ركاعح بعضااعع بعا

ماف لبف بعض ،بت اف بعضيدداقلة علع شسددام بعضل
بعضقع م و ب يل

شةلإ" رباعضلد ،جا لعح و بعضادط  5مو بعقات
رو بعضادط  9مو بعقات

بعصدددددددل عندد ب عدا ط"
بعصددل

بعيددددد ي ،رلعح در شمة مضدددددداواف

 37عينة 1960

 50عيدددددنة  " 1963يددد د

بشئدددددالبكاف ،ركاعح بعضااعع بعا

ماف شر بعضؤسددددديددددداف بع امة ،علع شسدددددام بعضل

شر بعجل

بعصل "

م -بع امل و بيةب م
صدددددددد شري يدات

عض دا

بعدرعة
بعاقداعدد عل دامل و بدأجل بيةب م

رساقإ بأكلل مو عقدمو عدط ي بت و ةاصة باأم و ر
بعض ن ة ريالإ ب دط سددددن بف صددددد يات
بعياض

و عا ا بعضلس

كا شرع ا يات

بقات

بعددرعدة سددددددندة 1959

مضاف مصاباف بع ضد ربعملبض

متيددددا صدددندرل علاأم و رآةل عةدةا عل ضاي

ي  317عينة  1952بيأ عقد بع ضد بع لدي

 -ي  - 64عيدددددنة ، 1936رتيدددددل باا مخ  1936-09-14بيدددددأ مصددددداباف

بع ضد ،رشعا ب بسدددددعة بعضادط  35مو يات

 -ي  - 89عيدددددنة  19507بيدددددأ مصددددداباف

بع ضدد رشعا ب بسدددد دعدة بعضدادط  80مو يدات

 -ي  -202عيدددد دندة  1958بيددددددأ بعادأم و

ربعا

مح عو مصددداباف بع ضد ربإ اددف اق ل بع ضاي و ااشف ب صدددابة سد د ب ا

بع ةف ،شر بعجل عا ح بع يدده شثنددا بع ةف ،شر ا

مح بعدددو ددة بع بادددط و ادداي

بع واط شر بع ج،
ر ةل يات

 -ي  -86عيدنة  1942تيدل باا مخ  ،1942-09-06بيدأ بعاأم و ب جاا ي عو

ا بدث بع ضدد رشعا ب بسددددددعدة بعضدادط  80مو يدات
 - 7تيل باا مخ  10-07-1950بع يا ع بعضصلمة بع دد 69
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 -ي  202عيددددددندة  1958بيدددددددأ

بعاأم و ربعا

مح عو مصدددداباف بع ضد ربعاي شع ،صدددداا

بع ضد ،در ش منص علع تياة م ددط ع اب بعاأم و/
و ا و تصددددده بعضادط  3مو يات
هداب بعقدات

ميدددددددلي عل

بع ضد باعاأم و ضددددد ا بدث

اقا علضادط  1مو بعقات

 86عيدددددنة  1942علع "ش مج ز

شي تصدددددد د

ض د بع ضاي بعامو

و ت قداف بعادأم و كل دا شر ب ضدددددد دا بدأمدة

لمقة

كاته"
 -ي  - 117عيدددنة ، 1950رتيدددل باا مخ  1950-08-17بيدددأ بعا

ريات

بعض نة رشعا بعايدددددددلمع كل ا ،ب بسدددددددعة بعضادط  80مو يات
بيأ بعاأم و ربعا

مح عو شملبض

 -ي  - 202عيدددددددنة ،1958

مح عو مصاباف بع ضد رو بعقات ت و ،شما ش مؤمو صاا

بع ضد

عل بع ضدداي ضددددددددد مصددددددددابدداف بع ضددد رشملبض بعض نددة ،شر ملا ،ب ةف بع ضدداي ،شر مدددوع
مضا و ااعة بع واط شر بع ج،
ث يدات

 -ي  -202عيددددددندة  ،19588بعصددددددداد بادا مخ  ،1958-12-08رتيدددددددل بادا مخ -12-11

 ،1958بيددأ بعاأم و ربعا

مح عو مصدداباف بع ضد ،ع

دم ل

جض

ا رشع ،صدداا

بع ضد باعاأم و ضدددد مصددداباف بع ضد ،رمتيدددا صدددندرل مصددداباف بع ضد (ر بعا ئدددضله
بعضلض بعض ن رب صدددددددابدة بيدددددداد

ادادث عضدد) ،رع و ع مدأف و بعقدات

ددمددب عق ضدة

بئالبل بعاأم و
بعضادط " 2مُنيدأ صدندرل علاأم و ضدد ا بدث بع ضد رشملبض بعض نة ربعا
معل عل إ "صددندرل مصدداباف بع ضد" ،رمل

باعضؤسدديددة ر ا

مح عن ا،

شم بي هاب بعصددندرل

مضا مأ
ش) بعييدددددددددات بعداد يددددد داد د عدو بعداددددأمد دو بعدضدنصددددد د
م) مع بسالضا شم بي بعصندرل
ف) ب عاتاف ربع ااف بعا مقل مجلس ب دب ط يا ع ا"
بعضادط  " 12قد شييدددددات بعاأم و بعا مج
شسدددددام

عدلد ددددإ ود هدددداب بعدقدددداتد

علع صددددداا

بع ضد شدبؤها علصدددددندرل علع

لم ة ةاصدددددة ،مصدددددد ب ا يلب مو رزمل بعيدددددم

بشجاضاع ة ربع ضد بنا علع

بيالبح مجلس مدب ط بعضؤسديدة ،علع ش م ضدر بإ بعق بعد ربعنت بعا بن عل
راداشف ي ح بعييدددددددات رز مداد دا" ربعضدادط " 13ش مج ز
عل

هاب بعقات

بأي تص

و ت قاف بعاأم و"

 - 8بعجلمدط بعلسض ة  40م ل (ش) ،باا مخ 1958-12-11

10

ا بعاقدمل

ض دد بع ضداي بعدامو ميدددددددلي

 -ي  - 419عيددددنة  ،1955بيدددددأ  9متيدددددا صدددددندرل علاأم و رآةل عةدةا عل ضاي

يات

و عا ا بعضلس

بعياض

 -ي  -317عينة  ،1952بيأ عقد بع ضد بع لدي

بقات

ربندا عل دإ ُشتيدددددددن صددددددنددري و ،شاددهضدا صددددددنددرل دأم و ،رمو ةةعدإ ،مددوع عل دامدد شر
مضددد دا كنيددددداة مو شجل بع امد و ااعة بع واط ياد  65سدددددنة ،شر بع صدددددد مو

شسدددددل إ
بع ضد بيدا
 25مو يات

بع ج ،بع امد ،بيدلت شش م

سدنة يد جارز بعيدا و عاما،
صداا

 419عيدنة  ،1955رميدالل

اقا عددددددددلضادط

بع ضد بنيداة  %2مو بعج

ب جضاع ة

عل امل و بعضيدددالك و و بعصدددندرل ،بعامو ش اجارز شعضا ه  65عاما رو بعضادط 24مو
 419عينة 1955

بعقات

 419عيدددددنة ،1955

ركا بعصدددددندرل بيةل صدددددندرل بشدةا رروقا علضادط  28مو بعقات
ادي تيددداة بئد دالبل بع ضاي  %5مو شج ه ب جضاع ة ،رتيددداة صددداا
شج

بع ضد  %5مو

عضاعإ بشجضاع ة شمضدا رش دوع بعض بزتة بع امة شي تيداة عالح بعصدنادم

بعضالع بعضاع بعضدةل  -سد د ب بعنيددداة بعا مدو
بعضلكادة –

اقدا علضدادط  30مو بعقدات

و بع دداشف بعا م
بعضلس

بقات

ث صددددددد يات

بع ددامددد و

ا صددداا

رميدا

بع ضد شر بع امد مع بع

 ،بداتا دا ةددمدة بع دامدد عددإ صدددددددااد

بد

بع ضدد ،رلعدح

ددا ميدددددددا ق دا عض دداوددأط ت ددامددة بعيدددمددة ،روق دا عا ددا

 ي  -317عينة 1952 -ي  - 92عيدددددنة  ،195910بيددددددأ مصدددددددب يات

بعاأم ناف بشجاضاع ة،

ع يضد كد شت بم بعاأم ناف
باعنيددداة عاأم و مصددداباف بع ضد ،تصددده بعضادط  21مو بعقات
ي ضة بشئالبل بعاي مدو إ صاا
رو بعضادط  23مو يات

بع ضد ب بيع  %3مو شج

مو ي ضا دا ،ملب كدا ميدددددددايدد مدا دة عدامدد ودأكلل ،رمق
بعض

ربض جد

اقا عا ا هاب بعقات

بعضدادط  20مو يدات

بع ضدد  %3مو شج

بع ضد بنيدداة ش جارز %75

باقددم بع ةف بععا رصدددددددلب

"

 63عيدددد دندة  ،1964بق ده بعنيددددددادة بعا مددو

عضداعدإ بعضؤمو عل

 - 9بع يا ع بعضصلمة بع دد  67م ل " ل بعا ادي"  -باا مخ 1955-9-3
 - 10بعجلمدط بعلسض ة بع دد  71م ل (م) باا مخ 1959-4-7

دا صدددددددااد

رجدا و آةلهدا " رمج ز ع زمل بع ضدد بندا علع

بيالبح مجلس ب دب ط ش مقل ي ح بشئددالبكاف بعضيددا مع
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عضاعإ

 92عيدنة " 1959عضجلس ب دب ط ش مقل ي ح بشئدالبكاف

بعضيددا قة -و ضا ميص مصدداباف بع ضد وقي -علع صدداا
تة بع م ة

 92عيدددنة  1959علع ش

ا و بعاند (ش) بعضيددا قة

علع صدددددددداا د
بعض

بع ضددد بضددا ش مقددد عو  %50مو ي ضا ددا ،ملب
اقا عا ا هاب بعاام ربض بوقة بع

تة بعضاع ة

مة"

رباعنيدددداة عاأم و بعيدد د ي ةة و بعضادط  56مو يات
بع ضد بئدالبكاف ئد لمة ب بيع  %5مو شج

عع بع ةف بععا رصدددددددلب

 92عيددددنة  ،1959مدوع صدددداا

عضاعإ رمقاعع ب بيع  %5مو شج

بعضؤمو

عل
مضا م ن ش مجضاع اصدة صداا

بع ضد و بشئدالبكاف

رمصاباف بع ضد ،راصة بع امد  ، %5بض ج
ربض ج

بعضادط  1مو يات

 92عينة 1959

 -ي  -143عيددددنة  ،1961بيددددأ

بعاأم ناف بشجاضاع ة بعصدداد باعقات
شصدددا ه اصدددة صددداا

بعقات

ادي  %8عاأم و بعيد ي ةة

دمد ب ح شا ا يات

ي  92عيددنة  ، 1959اقا علضادط  56مو بعا دمد،

بع ضد  %14و بئدددالبكاف بعيددد ي ةة ربع ج ،ربع واط ،راصدددة

بع امد  %7رب د مضدداوة بئددالبكاف مصدداباف بع ضد شصددا ه اصددة صدداا

بع ضد ،%17

راصة بع امد %7
 -ي  - 63عيددددددنددة  ،1964بيددددددددأ مصدددددددددب يددات

رروقددا علضددادط  75يددات
بشجاضاع ة ،11ربق ه بعنيددددددد
بعضدادط  1مو يدات

كضا ه  %14عصددددددداا

ي  63عيدددد دندة  ،1971بيددددددأ

بع ضد %7 ،عل امد رعددعده روقدا
ددمدد ب ح شا دا يدات

بشجاضاع ة ي  63عينة  1964رشصا ه تياة صاا
ر ا ل بعضادط  48يات
مؤدم ددا صدددددددداا د

بعادأم نداف

بع ضد  ،%15رتياة بع امد %9

 63عيددنة  ،1964بائددالبل بعاأم و بعص د

بع ضددد ب بيع  %4مو شج

بعاددأم ندداف

ر بشئددالبكاف بعا

بع ددامل و عدددمددإ ،ب نضددا مقاعع  %1مو شج

بع امل و
ربعضادط  63مو يات
بعا مؤدم دا صدددددددااد

 63عيددنة  ،1964بعياصددة باأم و بعاعاعة ربشئددالبكاف بعيدد لمة
بع ضدد ب بيع  %2مو شج

بع دامل و عددمدإ ،ب نضدا بئدددددددالبل بع دامل و

بنيددددددداة  %1مو شج ه  ،ر لا ،بعي،بتة بع امة بدوع بئدددددددالبل عل

مة ب بيع  %1مو شج

بعضؤمو عل
مجضاع اصدة صداا
عيددنة 1964

بع ضد عليد ي ةة ربعاأم و بعصد

ادي  ،%20رمجضاع اصددة بع امد  %9علع بعا بع

 %11علع بعا بع
 -11بعجلمدط بعلسض ة بع دد  - 67باا مخ  - 1964-3-22م ضد بإ مو ا مخ 1964-4-1
و لم م بد بعايلمع
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ربعاعاعة و

د بعقات

63

رشصددا ه عا ،%21 1971

رو بعضادط  20مو يات
بع ضد ،ر لح بعا
مو بعج

 419عيدددنة "1955

قاعع مو شج

يددد

بشئددددالبكاف بعا مؤدم ا صدددداا

بع ضاي ةةي سددنة م ةدمة ،علع شسددام ما ماقاضد تإ
رمقصدددددددد بداعجل ب جضداع

ب جضداع دة بع داملدة و ئدددددد ل مندامل مو كدد سددددددندة

عل دامدد مدا ماندارعدإ مو شجل شصدددددددل ثدابده مضددددددداودا مع دإ عةرط ة بعض
رم دداوددوف ب تادداف بعضدددو عددة ر يددددددد

يدددددددة ربع ض شف

بع ض شف ربعض دداوددوف بعضدداك ط علع شسددددددددام
"

بعضا سي بعي لي عضا قاضال بع امد من ا و بعينة بعض ةدمة بعيابقة

ربداعنيددددددادة عقدات ت  92عيددددددندة  1959ر  63عيددددددندة  ،1964و بعضدادط  1من ضدا ،بعيداصدددددددة
باعا لم اف ،علب بعجل ب د ما ماقاضال بع امد

اقا عضا جا و يات

بع ضد

بعضلالة بعلاعلة 2019 -1975
ش -بع امل و عدإ بع

مة ،ربع امل و بعضناتض و بأجل و بعقعام بعيا

قا عل ضادط  17مو بعقدات
بشجاضاع  ،كاته اصة صاا
مو شج

بعضؤمو عل

ئدد د لما ر

 -ي  - 79عيدددد دندة  1975بيددددددأ  12مصددددددددب يات

بعاأم و

بع ضد علاأم و ضدد بعيد ي ةة ربع ج ،ربع واط ب بيع %15

عددددمدددإ ئدددددد لمدددا ،راصدددددددددة بعضؤمو عل دددإ ب بيع  %10مو شجلل

بعضااعع بعا

بعضؤمو

لا ،ب ا بعي،بتة بع امة سددددن ما ب بيع  %1مو شج

عل
رو بعضدادط  46مو بعقدات

 79عيدددد دندة  ،1975كداتده اصدددددددة بع

مدة كصدددددددااد

عضدد،

باعنيدداة عل امل و باعج از ب دب ي ربع

ماف ربعضؤسدديدداف بع امة ،علاأم و ضددد مصدداباف

بعضؤمو عل

 ،راصدا ا عل ادبف بشياصدادمة بعااب ة علج اف

بع ضد ب بيع  %1مو شج

بعيدددددداب لكلها  %2ر لا ،بعج اف بعضيددددددا مع
بعجل رمصدا ما بشتاقاي بعضنصد
بعقعام بعيا
بع ضد

ا ب اب بعاام ر

ضد ي ضة

ملب كدددا بعضؤمو عل
بعضؤمو عل

مح بعجل رمصا ما بشتاقاي

ددداب

 79عيدددنة  ،1975كاته اصدددة صددداا

ر لا ،بعج داف بعضيدددددددا مع دا بددوع
عل

بع ضد عاأم و بعضلض

و علج ددداز ب دب ي شر بعقعدددام بع دددا ب بيع  %3-1مو شج

ددا و هدداب بعاددام ،ب بيع  %4 -2مو شج

 - 12بعجلمدط بعلسض ة بع دد  "35ابع"  -باا مخ - 1975-8-28م ضد بإ مو ا مخ 1975-9-1
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ادي اصدة صداا

بع ضد و

 ،%3ر ي ح هال بعنيداة ب بيع بعللث ماع ةص رزمل بعاأم ناف عصداا

ر اقا بعضادط  72مو يات

بعضنصدددددد

عل

ا و بعاندمو بعيددددددابق و بدوع

مح

مح بعجل رمصدددددددا ما بشتاقداي
بعضؤمو عل

بع ددامل و و

ر

بعقعام بعيا

 %1باعنيددددداة عل امل و بأجل %2 ،عصدددد ام

اصدددددة بعضؤمو عل

بعض ائاف
ي  25عيدددد دندة  ،1977بيددددددأ

ربض جد بعضدادط  4مو يدات
بعاأم و بشجاضاع ُ ،بسددداادعه بعضادط  72بعياصدددة باض مد أم و بعضلض ،وأصدددا ه اصدددة
صدددددددااد

مدة ،ب بيع  %3و

بع ضدد ،ملب كدا بع

ددمدد ب ح شا دا يدات

دأم و بع ةف ربعلعدامدة بععا دة عل دامل و

باعج از ب دب ي علدرعة ربعقعام بع ا ربعضؤسددددديددددداف بشياصدددددادمة بعااب ة ع ضا ر لا،
مح بعجل رمصدددددددددا ما بشتاقددداي بعضنصدددددد

هدددال بعج ددداف بددددوع

بعادام ركداتده اصدددددددة صدددددددااد
بعضؤمو عل

بعضنت  %4ربلاده اصدددددددة

مو بع امل و بأجل رشص ام بعض ائاف  %1مو شج ه شر م ائا

رشمضدا بعضادط  90مو بعقات
ةةي بئالبل صاا
ربض ج

بع ضدد و بعقعدام بعيدا

عل

دددا و هددداب

 79عيددنة  ،1975بعياصددة باض مد بعاأم و ضددد بعاعاعة ،مو

بع ضد ب بيع  %2مو شج

بعضدادط  8مو يدات

ي  47عيددددددنة  ،1984بيددددددأ

بعاأم و بشجاضاع بعصددددداد باعقات
مضددددداب معع يات

بعضؤمو عل

عدمإ
ددمد ب ح شا دا يات

ي  79عيدددددنة  ،1975باعنيددددداة ع،مادط بعض ائددددداف،

بعاأم و بشجاضاع بعصددددداد باعقات

ي  79عيدددددنة  1975بعضيدددددا مع إ

بعض بد بي ة
ر دندص مددددادط " 17بدنددددد  "9عدلدع بيدادعددددام بئددددد دادلبل بد بيدع  %5مدو شجدل بعدضدؤمدو عدلد دددإ
بعسددددداسددد د

رلعح عاض مد م اوأط ت امة بعيدمة ر قيددد د ب

ث ا ضد بعضنيدددددأط ،%2

رما ضد بعضؤمو عل إ  %3مو ي ضة بعجل
رم ن هداب ش مجض م بشئدددددددالبكداف بعا مددو
بعضنت رو بعقات
كاته بعنيدددددداة بعا
ربع

دا صدددددددااد

 79عينة  ،1975بلاه ما ب و  %24-22مو شج
دو

ا بع

ماف ربعضؤسدددددديدددددداف بع امة ما ب و  ،%19-17رو بع ادبف بشياصددددددادمة بعااب ة عي
عدا  1977ب بيع  %24ر %19ر %20علع بعا بع

ب نضا شصددددا ه عا  1984ب بيع  %26ر %21ر %22علع بعا بع
بعقات
مدو
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بعضؤمو عل

ب نضا

مة كصدددددداااة عضد عل امل و و بعج از ب دب ي علدرعة،

من ضدا  %20-18رشصدددددددا ده هدال بعنيددددد د
بعا

بع ضدد و بعقعدام بعيدا

يص د مو بعضؤمو عل

عا  1975ب بيع  ،%11رشصددا ه  %14عا  1984رو بدبمة

كا شصدددد ام بعض ائددددداف مدو
 %1عا 1977

ركاته تيدددداة بشئددددالبكاف

 %2مو م ائدددددا

مقابد بع ةف ،شصدددددا

ب

لما بعجل بعداي ما باايدددددددام تيددددددادة بشئدددددددالبل بندا عل دإ ،ركداعدح ايدددددددام

رو
بعض ا

عُ لب بعجل روقدا علضدادط  5مو بعقدات

 79عيدددد دندة  1975بداعاادا ل كدد مدا م صدددددددد عل دإ

بع امد مو مقابد تقدي عقا عضلإ بعصدددل  ،سد د ب كا م ددب باعضدط شر با تااف شر ب ضا
م ا ،بضا و لعح بع ض شف ربع هاة ماع كاته هنال ي بعد يدددددضر بضددددداع ا ،مضددددداوا
مع دإ بعاددشف بعا

س مجلس بع ز ب بندا علع علض رزمل بعادأم نداف رش

ددد بقلب مو

اال بعادددشف بعضل اعددة بدداع
بعايج
ربض جد

ة ،رتص

ددة شر بع ضددد ،ربعج

بعضؤمو عل

بعضدادط  1مو يدات

ب ضدددددددداو ددة ،ربعضنر ،ربعض دداوددوف

و بع باح مو يا د بعجل

 -ي  93عيددددددندة  1980بيدددددددأ

بعاأم و بشجاضاع بعصداد باعقات

ددمدد ب ح شا دا يدات

ي  79عيدنة  1975بعصداد باا مخ  ،1980-05-03رتيدل

باا مخ  ،1980-05-03رم ضد بإ بعااا ب مو .1980-05-04
ُبسددددداادي

لما بعجل بضا م صدددددد عل إ بعضؤمو مو مقابد تقدي عقا عضلإ بعصدددددل ،

سدددددد ب شكدا هداب بعضقدابدد م دددب بداعضددط ش بدا تاداف ش ب ضدا م دا رم اال ضدددددددضو بعجل
بعضيدددددا

با تااف ا بو ،ب تااف شر م اوأط زمادط ب تااف بعا ميدددددا ق ا بع امد تت ل ما

ماداعدإ مو ج دد

ل عدادي رعندامدة رك دامدة و بعن

ض ب ضلدإ ،رلعدح بداعاعا

علنتدا بعداي

ضد إ بعج ة بعضياصدة ع اب بعالض رش مدةد و ايدام بعجل ما شضد ا مو معاتة ة
بعض

ية معع ما سا لكلل

ربض ج

بعضادط  5مو يات

بعاأم و بشجاضاع بعصداد باعقات

 -ي  47عيددددنة  ،1984بيددددأ

دمد ب ح شا ا يات

ي  79عيدنة  1975رب،مادط بعض ائداف بعصداد باا مخ

 ،1984-3-29رتيل باا مخ باا مخ  ،1984-3-31رم ضد بإ بعااا ب مو ا مخ ،1984-04-01

ريي بعجل معع
 -1بعجل بعسدددداسدد د رمقصددددد بإ (ش) بعجل بعضنصدد د
بعا

ا باعنيددداة علضؤمو عل

عدإ بعدرعة) م) بعجل بعضنص
منإ بع ناصدل بعا

بعضنصد د

عل

عل إ و بعجدبري بعضلوقة بنت
و بعاند (ش) مو بعضادط ( 2بع امل و

عل إ ب قد بع ضد رما معلش عل إ مو عةربف مياا دب

اال ج ،مو بعجل بعضاا ل باعنيداة علضؤمو عل

و بعاندمو (م ،جدددددددددددددد) مو بعضادط ( – )2بع امل و باعقعام بعيا
مقد هاب بعجل عو بع د بعدتع عألجل بعضنصدددد
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بعضنصد

عل

بعضنت  -مع ملبعاط شش

عل إ و بعجدبري بعضيددددا مع

ا و بعاند

(ش) رشش م ،مدد علع  3000جن دإ سددددددن مدا رملب كدا بعجل كلدإ م يدددد د بدا بدا تاداف شر بداع ض عدة
و

اال هاب بعجل شجلب شساس ا ،رلعح و ادرد بع د بعيصع بعضيا مع إ
 -2بعجل بعضاا ل رمقصددددددددد بددإ بدداي مددا م صددددددددد عل ددإ بعضؤمو عل ددإ رعلع بعةص (ش)

بع

بو( ،م) بع ض شف (جدددددددد) بع هاة (د) بعادشف رم دد

علض رزمل بعاأم ناف ،بعادشف بعا ش
ب ضددددددداو دة (ر) بعا

مح عو ج

د

س مجلس بع ز ب  ،بنا علع

اال عنصددلب مو عناصددل شجل بشئددالبل (هددددددددد) بعج
ل عدادمدة (ز) معداتدة ة بعض

يدددددددة (ح) بع ةربف

بشجاضدداع ددة (ت) بع ةرط بشجاضدداع ددة ب ضدددددددداو ددة (إ) بعضنر بعجضدداع ددة (ل) بعض دداوددأط
بعجضدداع ددة (ي) تصدددددد د
بعساس
بض جد

بعضؤمو عل ددإ و بع بدداح ( ) مددا زبد علع بع ددد بعيصدددددددع عألجل

رمصد رزمل بعاأم ناف يلب ب بق بعد ايام عناصل هاب بعجل
بعضدادط  - 6يدات

 -ي  - 107عيدددد دندة  1987بيددددددأ

ددمدد ب ح شا دا يدات

بعاأم و بشجاضاع  ،بعصدداد باا مخ  ،1987-07-27تيددل باا مخ  ،1987-07-27رم ضد بإ بعااا ب
مو 1987-08-01
ضددددددداب معع بعاندد (ت) مو بعضدادط ( )5مو يدات
ياد بعة لط" ،م اال و ا
بعضؤمو عل إ
ربض ج

بعادأم و بشجاضداع بعضيدددددددا مع دإ وقلط

بع ضد بعصددددددل بج ة بع ضد بعصددددددل ة بع ضد بعضنادم مع إ

ي بع يه شر بعض ا مع إ دبةد بعاةد "

بعضادط  - 3يات

 -ي  - 204عيدددنة  ،1994بيدددأ زمادط بعض ائددداف ر

دمد

ب ح شا ا ي بت و بعاأم و بشجاضاع  ،بعصدددداد باا مخ  ،1994-06-17رتيددددل باا مخ -06-18
 ،1994رم ضد بإ بعااا ب مو 1994-07-01
ميدداادي بنص بعاند ت 1/مو بعضادط  5بعاند ت مو بعضادط  -1 5بعجل بعسدداسد رمقصددد
بإ ش) بعجل بعضنصد
بعضنصدددددد
بعقدات

عل

عل إ و بعجدبري بعضلوقة بنت بعا

ا باعنيداة علضؤمو عل

و بعاندد (ش) مو بعضدادط  ،2رلعدح مع ملبعداط ا

بعضدادط بعلداعلدة مو

ي  30عيددددددندة  1992ب ،مدادط بعض دائددددددداف ر ددمدد ب ح شا دا ي بت و بعادأم و

بشجاضاع

م) بعجل بعضنصد د

منإ بع ناصدل بعا

عل إ ب قد بع ضد رما معلش عل إ مو عةربف ميددداا دب

اال ج ،مو بعجل بعضاا ل باعنيداة علضؤمو عل

بعضنصد

عل

و بعانددمو (م ،ف) مو بعضدادط  ،2مع ملبعداط شش مقدد هداب بعجل عو  45جن دا ئدددددد ل مدا ،رشش
م ،مدد علع  3000جن دإ سدددددددن مدا رلعدح بدا ضددددددداودة معع بع ةربف بعيداصدددددددة بعضقل ط يدات تدا و
بعا ب مخ بعض ددط ضاوا ا ربضلبعاط ي بعد بعض
باع ض عة و
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رملب كا بعجل كلإ م ي با با تااف شر

اال هاب بعجل شجلب شساس ا رلعح و ادرد بع د بعيصع بعضيا مع إ"

بض جد

مدة مصددددددل بع لب دة  -يدات

بعضدادط  4مو جض

 -ي  19عيدددد دندة  ،2001بيددددددأ

دمد ب ح شا ا ي بت و بعاأم و بشجاضاع  ،بعصددداد باا مخ  ،2001-05-24رتيدددل باا مخ
 ،2001-05-24رم ضد بإ بعااا ب مو :2001-07-01
مياادي بنص بعضادط  - 5بند ت 1 /بعجل بعساس  ،رمقصد بإ (ش) بعجل بعضنص
و بعجدددبري بعضلوقددة بنت بعا

ا بدداعنيددددددداددة علضؤمو عل

عل إ

مو بع ددامل و بدداعج دداف

ا و بعاند (ش) مو بعضادط ( )2رما مضددداب مع إ مو عةربف ةاصدددة شر بعجل

بعضنصددد

عل

بعضنصد د

عل إ ب قد بع ضد رما مضددداب مع إ مو عةربف ،ميددداا دب منإ بع ناصدددل بعا

اال ج ،ب مو بعجل بعضاا ل ،رلعح باعنيدددددداة عل امل و بعامو لبع
مع

ا عةية

ايدمة شر علضد ة ب يد

بعا بي (م) بعجل بعضنصد

رمدا معلش عل دإ مو عةربف ،ميددددددداا ددب مندإ بع نداصدددددددل بعا
باعنيداة علضؤمو عل

بعضنصد

عل

بعا بي ملبعع و بعجل بعسددددداسدددد ما مأ
بعا

باعج اف بعضيددددددا
عل إ ب قد بع ضد

اال ج ،ب مو بعجل بعضاا ل

و بعاندمو (م ،ف) مو بعضادط ( )2رو جض ع
(ش) شش مقد عو بع د بعدتع عألجل بع ب د بجدري

ا عل امل و باعج از ب دب ي باعدرعة (م) شش م،مد علع  3000جن إ سدددن ما (جدددددددددد) ملب

كا بعجل كلإ م يددد د با با تااف شر باع ض عة و
بع د بعيصع بعضنص

اال هاب بعجل شجلب شسددددداسددد د ا بضا ش مجارز

عل إ و بعاند (م) رم،بد بع دب بعدتع ربعيصع بعضيا مع

ضا

و بعانددمو (ش ،م) بق ضدة بع ةربف بعيداصدددددددة منيدددددد بدة معع كدد من ضدا ،رلعدح و بعا ب مخ
بعض ددط عضض ا"
بض ج

بعضدادط  1مو جض

مة مصددددددل بع لب ة  -يات

 -ي  120عيددددددنة  ،2014بيددددددأ

ددمدد ب ح شا دا يدات ت بعادأم و بشجاضداع بعصدددددداد بداعقدات
ربعادأم و بشجاضداع علع شصدددد د دام بععضداي رمو و ا ض

ي  79عيددددددندة 1975

بعصدددددداد بداعقدات

ي 108

عيددنة  1976بعصدداد باا مخ  ،2014-09-02رتيددل باا مخ  ،2014-09-02رم ضد بإ معااا ب مو
4:201-10-01
ميددداادي بنصد د

بعض بد ش يا  5بند (ت) ت س بعنص بعيددداب

رو جض ع بعا بي ملبعع و بعجل بعسددددددداسدددددد مدا مدأ

قلماا مع مضددداوة "

ما ددد بع ددب بعدتع ربعيصددددددع

بعيددن ي ع اب بعجل بق ضة كد من ضا و  2014-07-01رما زماد ضا سددن ما و شري م ع
مو كد عا بنيدداة  %10مني د بة معع كد من ضا و ئ د ل م ت
بعا بي ما
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و شش مقد شجل بشئالبل عو بع د بعدتع عألج

بعيدداب ،

بعض دد روقا عقات

رو جض ع
بع ضد "

بعضدادط  1مو جض

بض جد

مة مصددددددل بع لب ة  -يدات

 -ي  117عيدددد دندة  ،2015بيددددددأ

ددمدد ب ح شا دا ي بت و بعادأم و بشجاضداع  ،بعصدددددداد بداعقدات

ي  79عيدددد دندة ،1975

بعصاد باا مخ  ،2015-11-21رتيل باا مخ  ،2015-11-22رم ضد بإ بعااا ب مو :2015-07-01
و
"

لما بعجل بعسداسد كضا و بعيداب  ،رع و مع صددر يات

بعيدمة بعضدت ة جا

ربسدالنا مضا قد ما دد شجل بشئدالبل بعسداسد علضؤمو عل

و عا ا

بعيددمدة بعضددت دة بعصددددددداد بداعقلب بقدات

يدات

ي  18عيددددددندة  2015روقدا عضدا مل

بعسدداس د و  06-2015،-30باعنيدداة علضؤمو عل
 -2بددداعنيدددددددادددة علضؤمو عل
بعسدداسدد ع

بعياضد

بعدددامو ملا ق

 -1بعجل

بعض ج دمو باعيدمة و هاب بعاا مخ

بددداعيددددمدددة ب دددد  2015-06-30ما ددددد بعجل

روقا علجدري بعاي مصددد بإ يلب مو رزمل بعاأم ناف ،رلعح باعانيدد

مع

رزمل بعضاع ة رمضدددد معع بعجل بعضيدددددا مع إ باعاندمو ( )2( ،)1تيددددداة ( )%9سدددددن ما و شري
مو كد عا منيد د بة مع إ و ئد د ل م ت

م ع

و بعجل بعسدداس د ما مأ

بعيددداب

(

ما دد بع دب بعدتع ربعيصددع بعيددن ي ع اب بعجل بق ضة كد

من ضدا و  ،2015-07-10رما ز مداد ضدا سدددددددن مدا و شري م ع
مني بة معع كد من ضا و ئ ل م ت
بعضادط  4مو جض

بض ج

بعض ائددداف ر

) رو جض ع بعا بي ملبعع
مو كدد عدا بنيددددددادة ()%10

بعياب ،

مة مصدل بع لب ة  -يات

 -ي  60عيدنة  2016بيدأ زمادط

دمد ب ح شا ا ي بت و بعاأم و بشجاضاع  ،بعصددداد باا مخ ،2016-07-24

رتيل باا مخ  ،2016-07-24رم ضد بإ بعااا ب مو :2016-07-25
مياادي بنص بع قلط بعة لط مو بعاند (ت) مو بعضادط ( )5مو يات
بعصداد باعقات
بعا بي ما

ي  79عيدنة  1975بعنص بي

بعاأم و بشجاضاع

مادط ( )5وقلط شة لط بند (ت) رو جض ع

و شش مقد شجل بشئدالبل بعاأم ن عو  400جن إ ئد لما رم،بد هاب بع د بنيداة

( )%25سدددددن ما عضدط ةضس سدددددن بف ث

دي بع،مادط معع ( )%10سدددددن ما ،علع شش مقد شجل

بشئالبل بعاأم ن عو بع د بعدتع عجل بشئالبل بعاأم ن بعض دد روقا عقات

بع ضد

م  -باعنياة ربع امل و باعيا ف:
بض جد

بعضدادط  6مو يدات

 -ي  - 50عيدددد دندة  ،1978بيددددددأ  13مصددددددددب يدات

بعادأم و

بشجاضاع عل امل و بعضصدددلم و و بعيا ف ،كا بشئدددالبل بعاأم و ب بيع  %22 5مو دةد
بشئدددددددالبل بعدداي مياددا ل مو بعدددة ي بع ب دط و بعجدددري ي ( )1بعضلبو  ،رلعددح مقددابددد
م ا

بعي ي ةة ربع ج ،ربع واط وقي

اقا علضادط  2مو بعقات

 - 13بعجلمدط بعلسض ة بع دد  29ابع "د"  -باا مخ  - 1978-7-20م ضد بإ مو ا مخ 1978-8-1
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ف -باعنياة عص ام بععضاي :
بض ج

 -ي  - 108عيدددددنة  ،1976بيدددددأ بعاأم و بشجاضاع علع

بعضادط  8مو بعقات

 ،كا بئددددالبل بعاأم و ب بيع  %15مو دةد بشئددددالبل

شصددد ام بععضاي رمو و ا ض

.ربعضددادط  2مو بعقددات

بعدداي مياددا ل مو بعدددة ي بع ب دط بدداعجدددري ي ( )1بعضلبو

عيدددنة " 1976ميدددضد تتا بعاأم و بشجاضاع بعضقل بضقاضدددع هاب بعقات
بعيدددددد ي ةدة ربع ج ،ربع وداط رمج ز ش
بعةلإ بعضنصددددد

ا و يات

عل

يدددددددلي علع بعضؤمو عل

رزمل بعيدددددددم
بعقدات

بعاأم و ضدددد

ب ح شت بم بعادأم و

بعاأم و بشجاضاع بعصددددداد باعقات

 ،1975رلعح باعيدلرت ربعرضدام بعا مصدد ب ا يلب مو

س بعجض

ربعاددأم ندداف بشجاضدداع ددة ،رو ادددرد بعض بد بعضنصدددددد

" ره مدادط ميددددددداب دة عضدا ر د و يدات

108

ي  79عيدددددنة
مة بنا علع علض
ددا و هدداب

عل

دأم و بع دامل و بداعيدا ف ربع ضداعدة بعا ل

مناتضة
د  -باعنياة عل ضاعة
يات

ل بعضناتضة:

 -ي  - 112عينة  ،1980بيأ  14مصدب يات

و بعادبمة كا

تتا بعاأم و بشجاضاع بعيامد.

ض مد صددندرل بعض ائدداف عل ضاعة
اقا علقات

مو بشئدددالبكاف بعض صدددلة

ل بعضناتضة مو ةةي تيدداة %2

 79عيدددنة  ،1975ربعضااعع بعا

بع امة ربعا ميصددددصدددد ا بنح تاصددددل كضا ولضدددده سدددد
ر لبة ص بع ضد ،رماع
يل

بعضدادط  4مو يدات

بعضضا بشجاضاع ريات
"مياادي بنص

بددددددددداعدددددددددقددددددددداتددددددددد
مادط  26علع بع

مة يدددل

 112عينة 1980

ي  32عيدددد دندة  ،1992بيددددددأ

)  26مو يات

112

تتا بعاأم و بشجاضاع بعيامد بعصاد

عيددددددددددددددندددددددددة 1980

بعاعاية رعلع بع

لاه و بعاعاية بعضيددددددا مع

بعضؤمو عل إ بيددددددبدها تقدب ،ربعا

بعدددددددددنصدددددددددددددد
ددا عنددد

لد

بدددي وددايددد ع ددال

ا ي ضة بشئددددددالبكاف بعا مق

دي علع بسددددداضلب بئدددددالبكإ و بعنتا

 - 14بعجلمدط بعلسض ة بع دد  - 23باا مخ  - 1980-6-5م ضد بإ مو ا مخ 1980-7-1
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بي ددددددددد دددددددددة

بعاية أم و ع د مو يدددلي عل إ شا ا هاب بعنتا مقابد

جن ددإ رباددد رمؤدي بعضؤمو عل ددإ سددددددض دا مقدددب ل جن
مة ش

ددمدد ب ح شا دا يدات

تتا بعاأم و بشجاضاع بعيامد

بعض بد (

يددددددددد

علع لبة ص ملبك

بعصدددد د،

بع بضددد د بع ،بع ة ،ربعض اصددد د د ،ربئدددددالبل ئددد د لي يد ل 30

علع بعضؤمو عل إ ،رو بعضادط  6مو بعقات
بض جد

د ف و بعض بزتة

ر اضدددددضو

بعة ة بعان امة ي بعد رمجلب بف صددددلب بعاعاياف ر دبرع ا رشدب بشئددددالبكاف رم بع د
بعدب "
بعضادط  2مو بعقات

بض ج

ب ح شا ا يات

ي  176عيددددنة  ،1993بيددددأ زمادط بعض ائدددداف ر

تتا بعاأم و بشجاضاع بعيددددامد ،بعصدددداد باعقات

دمد

ي  112عيددددنة

1980
م،دبد بشئددالبل بعي د ل ي بعاي مؤدمإ بعضؤمو عل إ روقا علاند  8مو بعضادط  6مو يات
تتا بعاأم و بشجاضاع بعيامد معع ما ة يل
رو آةل

دمد عإ ب بسددددددعة بعضادط  5مو بعقات

بعض ائاف ر

ي  60عيددددددنة  ،2016بيددددددأ زمادط

دمد ب ح شا ا ي بت و بعاأم و بشجاضاع  ،شصار هنال بئالبل ئ لي

مؤدمدإ بعضؤمو عل دإ بنيدددددددادة ( )%7مو بع دد بعدتع عجل بشئدددددددالبل ،روقدا عا دا يدات
بعاأم و بشجاضاع  ،بعصاد باعقات
رباعنيدددددداة ع
بع

مة يددددددل

ي  79عينة 1975

بع ةف ،جا تص بعضادط  26مو بعقات

 112عيددددددنة  1980كاعااع

" علع

بعاية أم و ع د مو يددددددلي عل إ شا ا هاب بعنتا در مقابد رعلع

بعضؤمو عل دإ ش ملصدددددد و بعاعدايدة
بئددالبكإ و بعنتا

ببع بعادأم و بشجاضداع بعا

رعل إ ش مؤدي سددضا يد ل ةضي د

يل

ددي علع بسددددددداضلب
ل

عند

بدي وايد مو

هددال بعاعددايددة ر اضدددددددضو بعة ددة بعان ددامددة ي بعددد رمجلب بف صدددددددلب هددال بعاعددايدداف
ر دبرع ا"
ركا بئدالبل بع امل و باعيا ف رشصد ام بععضاي رمو و ا ض
ربع ج ،وقي ه  %15 ،%22 5علع بعا بع
 30يل

ئ لما ،ررصد معع  %7مع دوع جن

بعضلالة بعلبب ة بعقات
يات

ر بدش تصدددد

بع امد و بعاأم و بعيدددددامد مو

ا مقابد بشتا ام باع ةف

بع اع

 -ي  148عينة  201915بيأ مصدب يات

ياد بع دمث عو بشئددالبكاف ت د بعضادط  ،7ربعا
كضا ساقل و بعقات

عاأم و بعيد ي ةة

 ،ركضا ه بع ضع و بعقات

بعاأم ناف بشجاضاع ة ربعض ائاف
ضددر ش بشئددالبكاف عو

بع اع  ،بد سااا ل بي د در ي

 - 15بعصاد باا مخ  19-08-2019تيل باا مخ  19-08-2019م ضد بإ بعااا ب مو  ،01-01-2020بعجلمدط بعلسض ة  33م ل (ش)
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ثاباة

بعضادط  7مو بعقات
مع

 148عيددددددنة " 2019ما و ص بعضلك ،بعضاع عل يدددددداباف بعضيددددددا

ا باعضادط ( )5مو هاب بعقات

ملط ربادط علع بعيد كد ثةث سددددن بف ب بسددددعة عجنة

قلمل بكا ب ي مقددد معع مجلس بعن بم رمق ّ بعاقلمل بشكا ب ي مددا ملب كدداتدده

بعيالب و

م دددشف بشئدددددددالبكدداف بعضعاقددة و
دا بعقدات

عل

 ،كداو دة عضقدابلدة بشعا،بمداف علض،بمدا بعضضن ادة و كدد ايدددددددام ،رلعدح علع

شسام ماادئ بعاض مد بعااع ة
ر

ددا مخ بع

ص بشكا ب ي ،رشي زمددادبف شاقددة منص

" رادد بعض،بما ع د أم و

ضد بعضادط " رو ااعة عد ك امة م دشف بشئدددالبل بعضعاقة و

بشكا ب ي ،رشي ز مدادبف شاقدة منص عل دا بعقدات

ا مخ بع

ص

 ،عضقدابلدة م،بمدا كدد ولم مو ولرم بعض،بمدا،

م صد بعاقلمل بشكا ب ي بض دشف بشئدالبل بعضناسداة بعا ما

و عا ق ا و بعيدن بف

بعةاقة
روع اداعدة عج ،بعاددوقداف بعنقددمدة عل

مدة عو بع ودا بداعا،بمدا دا بعنقددمدة بعضقل ط يدات تدا

عصدددددد دام بعيدددددددأ  ،لا ،بعي،بتدة بع دامدة باددب ل لدح بعضاداعع بعةزمدة ،علع ش

لا ،بع

بيددددددددبدهدا علي،بتدة بع دامدة ،روقدا علق بعدد رب جلب بف بعا ما بش دال عل

دا ب و

مة ررزمل بعضاع ة رم بوقة مجلس بع ز ب

بع

مدة
س

ر دد بعة ة بعان امة بعض ام ل رشسددددددس

ايدددددام بع لرض بشكا ب مة بعا ما علع شسددددداسددد د ا معدبد بعاق

بشكا ب ي ع يددددداباف

بعاأم و ب جاضاعع"
بعضادط  19مو بعقات

 148عيدددددددنة  " 2019ا دد بئدددددددالبكاف أم و بعيدددددد ي ةة ربع ج،

ربع وداط عل مداف بعضيدددددددا مع دا بداعضدادط ( )2مو هداب بعقدات
اصدددة صددداا

بع ضد ب بيع  % 12مو شج

روقدا عضدا ملع عل دامل و بدأجل

بعضؤمو عل

بع امل و عدمإ ئدد لما ،ر

بع صة بعاع ملا ،ب ا بعضؤمو عل إ ب بيع  %9مو شجلل ئ لما
ر

باعنيدددداة عصددد ام بععضاي رمو و ا ض

ربع امل و باعيا ف ب بيع  %21مو

دةد بشئالبل بعي لي ،بعاي مياا ل بعضؤمو عل إ مو بعجدري بعضلو باعة ة بعان امة
ع اب بعقات
رباعنيدددداة عل ضاعة بعا ل مناتضة
مو بع د بعدتع عجل بشئددددالبل ئددد لما ر
بع د بعدتع عجل بشئالبل ئ لما
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بع صددددة بعاع ملا ،ب ا بعضؤمو عل إ ب بيع %9
ميدددداهضة بعي،بتة بع امة ب بيع  % 12مو

ر ،بد تيداة بشئدالبكاف كد سداع سدن بف بعااا ب مو ا مخ بع ضد ب اب بعقات
 ،%1ر قيددد د مناصددد د ة ب و صددددداا

بنيداة

بع ضد ربعضؤمو عل إ ،علع شش اجارز مجضاع تيددددداة

بشئالبكاف %26
بع امل و بأجل عنتا بعض اوأط ،رمض ي تتا

ر اقا علضادط  36ميضدددددع بعضؤمو عل

بعض اوأط مو اصدددة ملا ،ب ا بعضؤمو عل إ ب بيع  %1مو شجل بشئدددالبل ئد د لما ،ر اصدددة
ملا ،ب ا صاا

بع ضد ب بيع  %1مو شجل بئالبل بعضؤمو عل إ عدمإ ئ لما

ر دم بعضااعع بعضاك ط و ايدددددددام ئددددددديصدددددد ةا
بعضااعع بع

باعضؤمو عل إ ،رميدددددددا

عو

ل ة بعض دعة و هاب بع يددام عا د بسددالضا عو بعضدط مو شري بعيد ل بعااع

مدبم بعضااعع و بع يدددددام رااع ت امة بعيدددد ل بعيددددداب علع ا مخ بسدددددا قال بع ق ل
بعادأم ن دة ر ق
بعقات

بع

مدة بداسدددددددالضدا شم بي هداب بع يدددددددام ،ر ددد بعة دة بعان دامدة ع داب

بعق بعد رب جلب بف بعضنتضة مدبم بعضااعع رايدددددددام عا د بسدددددددالضا شم بي هاب
ة مضاواإ عللص د

بع يام رك

 148عيددددنة  ،2019منعا

ر اقا علضادط  45مو بعقات

بع دددامل و بعضناتض و بدددأجل ،رش منعا
شصدددددد دام بع ضدد رمو و ا ض
بداعقعدام بعيدا

أم و مصددددابة بع ضد وقي عل

علع بع مددداف بعلةث بعةلإ (بع دددامل و بددداعيدددا ف-

 -ربع ضداعدة

ل بعضناتضدة) كضدا منعا علع (بع دامل و

بعدامو قدد شعضدا ه عو  18سددددددندة  -بعضادد ج و ربعاةم دا بعصددددددنداع و -

بععةم بعضيددددداال و وع ميدددددلرعاف بعايدددددا د بعصددد د ع  -بعض ل و باعيدمة بع امة -
بعضلا ق و ب ضد ب د سددددددو بعاقاعد رش يددددددلإ وع ئددددددأت
ربع ج ،ربع واط) رم

شا ا

أم و بعيدددد د ي ةة

ع شصدددددد ام بععضاي مو شدب بشئددددددالبكاف عو بعضؤمو عل

بعان د بع ب ة بعيابقة ملب كات ب ش ماقاض
رو بعضادط  46مو بعقات

شجلب

 148عيدددددنة  ،2019مدوع صددددداا

بع ضد بئدددددالبل ئددد د لي

ما دد ب بيع ( )% 1مو شجل بشئددددددالبل عل امل و عدمإ ،باعنيدددددداة عا ل بعياضددددد
يدات
بعصدد د

تتدا بعادأم و بعصدددددد

و

بعيدددددددامدد بعضيدددددددا مع دإ رمُؤدإ عل

و عا ا

مدة بعض ن دة بداعادأم و

مقابد بع ةف ربعلعامة بععا ة ،كاأم و مصدددداباف بع ضد ،با ضدددداوة معع بئددددالبل

ئدددددد لي مؤدمدإ صدددددددااد

بع ضدد ما ددد ب بيع ( ) % 0 5مو شجل بشئدددددددالبل عل دامل و عددمدإ

مقابد بع ق ل بعضاع ة بعا

لا ،ب ا بع

مة  ،ر ،مد تيداة بشئدالبل بعيد لي ااع صدد

معع  % 1ا ا عضيا ل تيددات بعضنيددأط ،روقا عضا
هاب بعيددددأ

ددل بعة ة بعان امة ع اب بعقات

ر ي ح تيدددداة  %0 5علنصددددا باعنيدددداة عل

مة كصدددداا

وع

عضد ،عصدددداعر

بع دامل و عددم دا بداعج داز ب دب ي ربعقعدام بع دا ريعدام بععضداي بع دا  ،مقدابدد بعا،بم دا
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بصددلب

مح بعجل رمصددا ما بشتاقاي وع ااعة ب صددابة رشععع بعقات

باعض بوقة علع ت س بعاي ح باعنياة علقعام بعيا
راددف بعضادط  70اصدة صداا
بددداع

مقابد ت س بشعا،ب

أم و بعضلض ب بيع  %3باعنيداة عل امل و

مدددة ربعقعدددام بع دددا  ،مع بعا،بم دددا بدددأدب

مح بعجل رمصدددددددددا ما بشتاقددداي

عل دا وع هداب بعادام ،ر %3 25مو شج

بع دامل و بعضناتض و

بعضنصدددددد
بداعقعدام بعيدا
من

بع ضد و

بع

عل

مة

بعضؤمو عل

ربعضيددددددداال و بداععضداي بعضا لقدة بيددمدة بعضندازي ،و ضدا عددب مو م ضدد

دبةد بعضنازي رشولبد شسلط صاا
ريد ف اصددددددة بعضؤمو عل

بع ضد

علع بعن

بي ؛  %1مو بعج

ر %4مو ومة دةد شر شجل بشئددددالبل بعيدد د لي علضؤمو عل
و ا ض

باعنيدددددداة عل امل و بأجل،
مو شصدد د ام بععضاي رمو

ربع ضداعدة بعا ل مناتضدة ريدد ف بع صدددددددة ب بيع  %1مو بعض دا

عصدددددد دام بعض دائددددددداف بعضنا
ر % 2مو بعض دا

 ،بداعنيدددددداة

و بدأا دا بع ةف ربعلعدامدة بععا دة بع ب دط و هداب بعادام،

بداعنيدددددددادة علضيدددددددا ق و بعضنا

و بدأا دا بع ةف ربعلعدامدة بععا دة

بع ب دط وع هاب بعاام
رباعنياة عاأم و بعاعاعة وقد جا و بعضادط  86مو بعقات
مو بع صدة بعاع ملا ،ب ا صداا

بع ضد ب بيع  %1مو شج

 148عينة  ،2019شتإ مض ي
بعضؤمو عل

عدمإ ئد لما -

مو مع بسالضا شم بي هاب بعاأم و
مضدا م ن ش مجضداع مدا مددو دإ صدددددددااد

بع ضدد و بعقعدام بعيدا

بعضنت (م دا

بعيدد ي ةة ربع ج -،مصدددابة بع ضد -بعضلض -بعاعاعة -بعض اوأط) ميددداري  %18 75مو شج
بع ددامل و عدددمددإ ر دددوع بع
ربع

م  %17 25مو شج

مددة كصددددددددااد

بع دامل و عددم دا ،مع بعا،بم دا بداع ةف ربددي بشتاقداي و اداعدة

بعضلض رمصابة بع ضد ،رش منعا
ب نضا مالع تصد د
شر بعقعام بعيا
رمدوع بع امل

أم و بعاعاعة علع بع امل و عدم ا

بع امد  %11مو شجل بشئدددالبل ،سد د ب و بع

مة شر بعقعام بع ا

بعضنت
باعيا ف  %21مو شجل بشئددددددالبل عو أم و بعيدددد د ي ةة ربع ج ،وقي

رمددددوع شصدددددد دددام بععضددداي رمو و ا ض
ربعي ي ةة ربعضلض وقي
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عضددد بدداعنيددددددداددة عل ددامل و بدداعقعددام بع ددا

 %25مو شجل بشئدددددددالبل عو دددأم و بع ج،

شمدا بع ضداعدة

ل بعضناتضدة ،و ددوع عضداع دا  %13مو شجل بشئدددددددالبل مقدابدد دأم و بع ج،

ربعي ي ةة ربعضلض وقي ،ول س عدم
ر دوع بع

مة اصة صاا

بئالبل و

بع ضد عو أم و بع ج ،ربعي ي ةة وقي بض دي %12

رمدوع شصدددد ام بعض ائدددداف  %1مو بعض ا
مقابد بع ةف
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أم و مصاباف بع ضد رش بعاعاعة،

مقابد بع ةف ،رمدوع بعضيددددا ق

%2

ةةصة
بدشف ميددأعة بعاأم و علع بع امل و مو شجد بسددا قال م ائ دا و ااعة بع واط ربع ج،
و بعضل

عو بع ضد ،شرش رعضدط قالم مو بعضا ة عا باعنياة علض

و ،ث بعض

و

عدإ بعدرعة ب د عا  1952رلعح ياد ئددددددلرم بعنتا مو بدبمة بعيضيدددد د ناف و متيددددددا
صدددنادم عةدةا ربعاأم و باعنيددداة عل امل و باعقعام بعيا ُ ،صدددلب مو ةةع ا م اوأط
ت امة بعيدمة عل امد ،ملب شصار ش مياع ع بع ضد ،شر وصد مو عضلإ بيلرت
علاددأم ندداف بدداعنيددددددداددة عل ددامل و بدداعقعددام بعيددا

ث و عددا  1959صددددددددد شري يددات

ربعا ارت  ،ربسددددداضلف بعا دمةف علع ي بت و بع امل و عدإ بعدرعة ،سددد د ب باعنيددددداة معع
مصدددب يات

ميددضد ب يل ض و م ا – مصددل رس د ما ،ث بع

دط عقات

ميص مصددل ب د

بشت صاي
مع

دمد بعق بت و كاته بعنيدددد

اا ل ،س ب باعنياة معع صاا

بعا ميددددقاعع أم و بعض ائدددداف علع شسدددداسدددد ا

بع ضد شر بع امل و بأجل

ربدش تتا بعض ائداف عا ح بعض

و بعضل

و بدر بئدالبل ،ث بائدالبل  %5مو

شج ه  ،ث زبد بشئددالبل وأصددار  %7 5رمع بدبمة عا  ،1960شصددار بشئددالبل  ،%10علع
ش

دوع بعي،بتة بع امة ما م ادي بعضالع بعض صد مو شج

شصا ه بعي،بتة بع امة دوع  ،%12 5رمدوع بعض
رباعنيداة عل امل و و بعقعام بعيا

بعض

و ث و سنة ،1963

 %10مو شج ه

ربعا ارت  ،بدش بعاأم و ضدد مصداباف بع ضد عا

 ،1936ث ضدددددد ا بدث بع ضد و  ،1942ث علا مح عو بعملبض بعض ن ة و  1950رع
و هنال بئدددددالبكاف م لرضدددددة و بعادبمة ،بد ُشع،ب صددددداا بع ضد باع ةف ربعا مح
عو بعجل ع الط م ددط ،ردوع
رو عا  ،1955صدددد يات
م

بع

مدة مضو ع

ب بيع  %5ع د مو صاا
و عا  ،1959صدددددد يات

مح و ااعة ب عاية شر بع واط بيا

عإلصابة

 419بيدددأ متيدددا صدددنادم بدةا ر أم و عل امل و بيةب
اجدارز شعضدا ه  65عدا

ركدا بشئدددددددالبل عصددددددنددرل بشدةدا

بع ضد ربع امد ،رب بيع  %2عصندرل بعاأم و
بعاأم و بشجاضاع  ،رئدددددضد بعاأم و ضدددددد مصددددداباف بع ضد

ربع واط ربعيدد د ي ةة ربع ج ،ركا تصدد د

صدددداا

بع ضد مو بشئددددالبل  ،%8رتصدد د

بع امد  %5مو شجلل ،رشصدا ه  %14ر %7علع بعا بع عا  1961ث شصدا ه  %20ر %9عا
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 1963بيدا

مضداوة أم و صد

بع ضد  %21رتص

بع امد %11

و عا  ،1975صددددد بعقات
ربعيدا
بعيدا

ر أم و ضدد بعاعاعة رو سدنة  ،1971كا تصد

 ،79رئددددضد كد بع امل و بأجل و بع

بعضنت  ،و دا تصدددددد د

صدددددددااد

 ،رمدا ب و  17ر %20عض

بشياصدددددادمة بعااب ة عل

بع

مة ربعقعام بع ا

بع ضدد مالبرح مدا ب و  22معع  %24و بعقعدام
مدة ربعقعدام بع دا  ،رمدا ب و  18ر  %20عل اددبف
رو عا  ،1977شصدددددا ه بعنيددددد ؛ -%24

مة ربعقعام بعيا

 %20-%19علع بعا بع  ،ث شصدددا ه عا  %22 ،%21 ،%26 ،1984علع بعا بع
كدا تصدددددد د

صداا

رو عا ،1975

بع ضداي م دادي  ،%11رشصدددددددار  14عدا  ،1984مع مدةداي دأم و م داودأط ت دامدة

بعيدمة
رشثندا سدددددددل مدا بعقدات

 79عيددددددندة  1975كداتده هندال ثةث ي بت و عادأم نداف بع دامل و
 ،ربع ضاعة بعا ل مناتضة ركاته بئددددالبكاف

باعيا ف ،رشصددد ام بععضاي رمو و ا ض

بعاأم و بعي لمة روقا ع ا  ،%22 5ر ،%15ر 30يل
 ،%7مع دوع جن

علع بعا بع  ،ررصد بعضالع بعة ل معع

ا مقابد بشتا ام باع ةف

رو عا  ،2019صدددددد يات

علاأم و ئدددددضد كد بع ماف ،رع نإ ع ميدددددار ب ن ا سددد د ب

باعنياة عةئالبكاف ،شر بعض ائاف
ر عع بعاددأم و بع ددامل و بددأجل و بع

مددة ربعقعددام بعيددا

بعضنات بض ددائدددددددداف

بعي ي ةة ر أم و مصاباف بع ضد ربعاعاعة ربع ةف ربعض اوأط (رس ب تيلح باعا ص د
و ج ،آةل ميدداكد لح بعتتضة) و مقابد بئددالبل مدو إ صدداا
بعيا

بنيداة  %18 75مو شج

عل دامل و بداعقعدام بع دا ربع

بع امل و عدمإ ،ر دو إ بع
م ب بيع  %17 25مو شج

بع ضد و بعقعام

مة كصداا

عضد ،باعنيداة

بع دامل و عددم دا ،مع بعا،بم دا

بداع ةف ربددي بشتاقداي و اداعدة بعضلض رمصدددددددابدة بع ضدد ،رع و ش منعا

دأم و بعاعداعدة

علع بع امل و عدم ا
ب نضا كا تص د
بعقعام بعيا

بع امد  %1مو شجل بشئددالبل ،س د ب و بع

مة شر بعقعام بع ا شر

بعضنت

رمددوع بع دامل و بداعيدا ف  %21مو شجل بشئدددددددالبل عو دأم و بعيدددددد ي ةدة ربع ج ،وقي
ب نضدا مددوع شصدددددد دام بععضداي رمو و ا ض
ربعي ي ةة ربعضلض وقي
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 %25مو شجل بشئدددددددالبل عو دأم و بع ج،

ل بعضناتضة و دوع عضاع ا  %13مو بعجل بعاي م يدددد د

شما بع ضاعة

علع شسدددددداسددددددإ

بشئدددددالبل مقابد أم و بع ج ،ربعيددد د ي ةة ربعضلض وقي ،ول س عدم
أم و مصدددداباف بع ضد رش بعاعاعة ب نضا دوع بع

مة اصددددة صدددداا

بئدددددالبل و
بع ضد عو أم و

بع ج ،ربعي ي ةة وقي ب بيع %12
ربداعنيددددددادة عصدددددد دام بعض دائددددددداف ،مددو
بعضيا ق

 %1مو بعض دا

مقدابدد بع ةف ،رمددوع

 %2مقابد بع ةف

رو بعادبمة كاته بشئدددددالبكاف ،رباعااع بعض ائددددداف ،عل بعجل بعسددددداسددد د  ،و ضا عدب
بدشف بشتاقاي ربعيد د ل ث شضد د ه بع باح علج ،بعضيددداا د مو بشسددداقعام رو عا
1984

بشئدالبل معع بئدالبل عو بعجل بعسداسد  ،ربئدالبل عو بعجل بعضاا ل

قيد

رباعااع شصار هنال م ائا شمضا ع د شجل مو بعجلمو
رو يات

 148عيددنة  ،2019ئددضد بعجل باعنيدداة عل امل و بأجل ،كد عناصددل بعجل و ضا

عددب بعاددشف بعا
دةدد بع بجد
ا ض

عندإ بشئدددددددالبل بداعنيددددددادة عل دامل و بداعيدا ف رشصدددددد دام بععضداي رمو و

 ،بضا مياا ل صددددداا

باعنياة عل ضاعة
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يدددددددا جا دا

ا

دة بع ضدد مو بشتاقداي ربع

 .و م دا آةل رعلب

بعض ا

 ،بيدددددلت شش مقد عو بع د بعدت عألج

ل بعضناتضة باع د بعدتع عألج

رادد بعجل

