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المستخلص
ثؼد صدٔر قبٌَٕ اإلصالػ انسراػ ٙاألٔل ػبو  ، 0521ثدأد األؽداس االعزًبػٛخ ٔاالقزصبدٚخ رزطبرع يزسايُخ
يغ األؽداس انطٛبضٛخ ٔ ،ػهٗ أصر رطجٛق قبٌَٕ اإلصالػ انسراػ ،ٙأصدرد انؾكٕيخ قابٌَٕ انطاهطخ انزُذٛةٚاخ ثابنرقى ()47
ف ٙآٚبر ٔ ، 0525رى اضزؾداس ٔزارح اإلصالػ انسراػٔٔ ،ٙظغ َظبو عدٚد نٕزارح اإلصالػ انسراػٔ ٙدٔائرْب ،نزؾدٚاد
ْٛكهٛخ انٕزارح انغدٚدحٔ ،ثادأد أػًاب ل دٔائار انإزارح ثزطجٛاق قابٌَٕ اإلصاالػ انسراػا ٙياٍ االضازٛالي ٔانزٕزٚاغ ثبندرعاخ
األٔنااٗ ٔ ،نزطجٛااق انناابٌَٕٔ ،الضااًٛب يااب ٚزؼهااق ثبضاازكًبل اإلعااراياد انسراػٛااخ انزاا ٙرؼاإح ضااٛر رطجٛااق قاابٌَٕ اإلصااالػ
انسراػ.ٙ
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Abstract
After the issuance of agrarian reform first law of 1958 events social economic
accelerating out of sync with political events on the application of the agrarian reform law
issued a government executive branch law number (74) in May 1959 was the introduction of
the ministry of Agrarian reform and the development of a new system of the ministry of
agrarian reform and its department to determine structural ministry the new work started
department of the ministry ptt.
مقذمت
مذيريت اإلصالح السراعي:
اَزٓااٗ اررجاابغ يدٚرٚااخ اإلصااالػ انسراػاا ٙثاإزارح انسراػااخ ٔأنؾااق ثاإزارح اإلصااالػ انسراػاا ،ٙكدؽاادٖ انًاادٚرٚبد
انؼبيخ ٔرأضٓب يٕظف ثدرعخ يدٚر ػبو ،ثؾطت قبٌَٕ انطهطخ انزُذٛةٚخ انًرقى ( )47نطاُخ ٔ ، 0525ثؾطات انًابدح انراثؼاخ
ػشرح(.)0
كبَذ يٓبو يدٚرٚخ اإلصالػ انسراػ ٙرٕزٚغ األراظ ٙانسراػٛخ ث ٍٛانذالؽ ٍٛػهٗ ٔفاق أضاص ػبدناخ ر باة ثبنؾطاجبٌ
ػدد أفراد األضرح ٔػالقزٓى ثبألرض ٔيؾم ضكُبْىٔ ،اننٛبو ثًشبرٚغ رًُٕٚخ ياٍ قجام شَشابي اننرٚاخ االًَٕ عٛاخ فا ٙانهطٛذٛاخ
انزا ٙاتاازًهذ ػهاٗ (يبئااخ) دار رٚذٛاخ ػصاارٚخ ثُٛاذ ػهااٗ صااذٕة يزٕازٚاخ رازرقٓااب تإارع ػصاارٚخ يؼجادحٔ ،أنؾنااذ ثٓااب
اناديبد األبرٖ كبنؾدائق انؼبيخ ٔ ،رشٛٛد تنق ٔغٛرْب( ْٙٔ ،)6أٔل قرٚخ شًَٕ عٛخ ثُٛذ ثؼد اضزؾداس انٕزارح.
ٔاظااطهؼذ انًدٚرٚااخ انًااةكٕرح ثًٓاابو ػاادح يُٓااب ارٕضااٛغ رقؼااخ األراظاا ٙانًسرٔػااخ ٔرشااغٛغ اضزصااالػ ٔاضاازضًبر
األراظاا ٙانًزرٔكااخ ثسراػزٓااب ٔرػبٚااخ انذالؽاا ٍٛانااةٚ ٍٚنٕياإٌ ثبضزصااالؽٓب ػااٍ غرٚااق تااق انطاإاقٔ ٙانغاادأل ٔؽذاار
اٜثبرا(.)3
فعالً ػٍ نك  ،كبٌ االْزًبو ثًؼبنغخ األرض نًاب أصابثٓب ياٍ شتاكبنٛبد يُٓاب ٔاشزاناخ األياالػ ٔشربؽاخ انذرصاخ ياٍ
غٛر انذالؽ ٍٛثًًبرضخ األػًبل انسراػٛخ ثشرغ ػدو رغبٔز ٔؽدح انزٕزٚغ ف ٙانًُطنخا(.)7
كبَذ أػًبل رهك انًدٚرٚخ رُطٕ٘ ػهاٗ أػًابل ػادح ،يُٓاب انًطا ٔنٛخ انًجبتارح ثزطجٛاق قابٌَٕ اإلصاالػ انسراػا ،ٙأ
قبيذ انًدٚرٚخ انًةكٕرح ف ٙانًدح انًًزدح ث ٍٛانؼبي 0523ٔ 0525 ٍٛث ػًبل ػدح ًٚكٍ شَغبزْب ػهٗ انُؾٕ انزبن-:ٙ
أٔالً :اضزؾصبل االقراراد يٍ ( )3602يالكب ً صجذ ف ٙيب ثؼد أٌ ػددا غٛر قهٛم يُٓى رفغ شقاراراً (اػزرافابً) ث راظا ّٛانزاٙ
رناام ػااٍ انؾااد األػهااٗ انًطاإًػ ثااّ قبََٕ ابً ْٔ ،ا الي انًناارٌٔ ٚزٕزػاإٌ كاابٜر )717( :ٙينااراد فاا ٙانًٕصاام
ٔ( )010ينر ف ٙانطهًٛبَٛخ ٔ( )372ينرا ف ٙكركإ ٔ( )364يناراً فا ٙدٚابنٗ ٔ( )601يناراً فا ٙثغاداد ٔ()26
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ينراً ف ٙانريبد٘ ٔ( )331ينراً ف ٙانكٕد ٔ ( )71ينراً فا ٙأرثٛام ٔ( )37يناراً فا ٙانؼًابرح ٔ ( )004يناراً فاٙ
انجصرح ٔ ( )225ينراً ف ٙانُبصرٚخ(.)2
صبَٛبً :شعراي أٔل ػًهٛاخ اضازٛالي ػهاٗ انًعاابد ٔانًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ انزا ٙثؾإزح انًالكا ٍٛنؼادو رًكٛآُى ياٍ دفاغ
أعٕر اناطػ ٔٚراعغ اإلصالػ انسراػ ،ٙأ ثهغ ػدد انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ انًطازٕنٗ ػهٓٛاب ( )362يعااخ
ٔيبكُخ يُٓب ( )001ف ٙثغداد ٔ ( )311ف ٙانكٕد ٔيعازبٌ ف ٙانؾهخ ٔبًص يعابد ف ٙانؼًبرح(.)2
ٔقد اظطهؼذ يدٚرٚخ اإلصالػ يٓبو كضٛرح ْٙٔ ،اإلتراة ٔر عٛر األراظ ٙااليٛرٚخ انؼبئدح نهدٔنخ ٔانز ٙقادرد
ثُؾٕ ( )752215400دًَٔبًٔ ،قد قبيذ انًدٚرٚخ انًةكٕرح ثز عٛر األراظا ٙشناٗ انذالؽا ٍٛانجابنغ ػاددْى َؾإ ()0345656
فالؽاااب ً ٚنطُااإٌ فااا ٙانًُااابغق انشاااًبنٛخ ٔانٕضاااطٗ ٔانغُٕثٛاااخ ثٕاقاااغ ( )355656فالؽاااب ً ٚنطُااإٌ فااا ٙانًُطناااخ انشاااًبنٛخ ٔ
( )225324ف ٙانٕضطٗ ٔ( )715531ػبئهخ ف ٙانًُطنخ انغُٕثٛخ(.)4
مذيريت المكائن واآلالث السراعيت العامت:
كب َذ انسراػخ قجم رشكٛم يدٚرٚخ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ رؼزًد ػهٗ انغٓد انؼعه ٙنهذالػ ٔنًب ػبَبِ انذاالػ آَاةا
يٍ انزؼت انة٘ ثهغّ ػٍ غرٚق انؾرس ٔانطن.ٙ
ف ضطذ يدٚرٚخ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ف ٙػبو ٔ 0572اررجطذ ثٕزارح انسراػخ ثؼد ر ضٛطٓب ػبؤ ،)1(0523فاٙ
ػبو ّ 0525
فك اررجبغٓب يٍ ٔزارح انسراػخ ٔاررجطذ ثٕزارح اإلصالػ انسراػ ٙثٕصذٓب يدٚرٚخ ػبيخ(.)5
ي ًّب  ٚبة ػهٗ انًدٚرٚخ انًةكٕرح ف ٙغعٌٕ انؼٓد انًهك ،ٙأ٘ يُة ر ضٛطٓب ٔؽزٗ ضنٕغ انُظبو أَٓب ػًهذ ناديخ فئخ
االقطبػٔ ٍٛٛكجبر انًالك ،)01(ٍٛش أبةد انًدٚرٚخ ػهٗ ػبرنٓب ر عٛر انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ نهًالكا ٍٛينبثام أعار يابد٘
ثطٛػ كبٌ غبنجب ً ال ٚدفغ ثطجت أػًبل انرٔرٔ ٍٛرطهػ انُذٕ (.)00
ٔ نااى ٚنزصاار ػًاام يدٚرٚااخ اٜالد ٔانًكاابئٍ انسراػٛااخ فاا ٙانؼٓااد انغًٓاإر٘ ثُشاابغ را عٛر اٜالد انسراػٛااخ نهًالكااٍٛ
فؾطت ،ثم اظطهؼذ ثٕاعجبد كضٛرح يُٓب ،اننٛابو ثادٔراد رضنٛذٛاخ ٔشرتابدٚخ فا ٙكٛذٛاخ اضازاداو اٜالد انسراػٛاخ ٔصاٛبَزٓب
ٔشثداي انرأ٘ ٔانًشٕرح نهذالؽٔ ٍٛردرٚت انذالؽ ٍٛػهٗ قٛبدرٓب(ٔ .)06تٛدد انًدٚرٚخ يؼبْاد ػادح ،فذا ٙيُطناخ انؼطٛذٛاخ فاٙ
ثغداد تٛدد يؼٓداً يزاصصب ً نهزدرٚت ٔصٛبَخ األعٓسح ٔانًؼداد انسراػٛخ ثكهذخ يبنٛخ يندارْب  325211أنف دُٚابر ٔػهاٗ
غرارِ تٛدد يؼبْد أبرٖ ف ٙيدٌ اندٕٚاَٛخ ٔكركٕ ٔأث ٙغرٚت(.)03
ٔضؼذ انًدٚرٚخ شنٗ زٚبدح يطابؽخ انٕؽاداد انًؼُٛاخ ثزؼهاٛى ٔصاٛبَخ اٜالد انسراػٛاخ ٔٔ ،ظاؼذ فا ٙكام نإاي أرثؼاخ
ػشر ٔؽدح يٛكبَٛكٛخ رئٛطخ يٍ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ نزندٚى بديبرٓب شنٗ انًسارػٔ ٍٛانذالؽ ٍٛينبثم أعارح زْٛادح(،)07
ألبة يطبؽخ كبفٛخ نهًكبئٍ ٔاٜالد انزٔ ٙفررٓب انًدٚرٚخٔ ،قد غهجذ انٕزارح يٍ األنٕٚاخ كبفاخ راصاٛس يطابؽخ الرنام ػاٍ
ػشر ٍٚدًَٔب ً رزاةِ يؾطخ نز عٛرانًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ(ٔ ،)02اػزًدد انًدٚرٚاخ فا ٙشدارح ػًهٓاب انًٛاداًََ ٙاػ االرؾابد
انطٕفٛزٔ ٙرغرثزّ ف ٙيٛداٌ شدارح انًسارع انغًؼٛخ ٔانؾكٕيٛخ(.)02
ٔنى ٚزٕقف األير ػُد نك انؾد ،ثام تاكهذ انؾكٕياخ يغابنص رادػٗ انًغابنص انسراػٛاخ رًضام فٓٛاب ػادح ٔزاراد يُٓاب
ٔزارح اإلصالػ ْٔ ،دة رهك انًغبنص يطبػدح انذالؽٔ ٍٛرسٔٚادْى ثبنًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ ٔر عٛرْاب نٓاى ينبثام يجابنغ
ريسٚخٔ ،شداررٓب يٍ قجام اإلصاالػ انسراػا ٙثصإرح يجبتارح( )04نؼادو ايازال انذاالػ نهًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ ٔ ،ػهاٗ
أصرْااب رااى رشااكٛم يغهااص زراػاا ٙفاا ٙكاام ناإاي ثرئبضااخ انًزصاارة أٔ يااٍ ُٚاإة ػُااّ ٔػعاإٚخ ياادٚر اإلصااالػ انسراػااٙ
ٔيُٓدش انر٘ ٔرئٛص انذرع ( ،)01نًؾبٔنخ رطٛٛر انؼًهٛخ ثصٕرح صؾٛؾخ نك ٙال رام ث ػًبل انًدٚرٚخ.
ٔرطهاات انزٕضااغ فاا ٙشدارح ػًاام يدٚرٚااخ اٜالد انسراػٛااخ راإفر يالكاابد كجٛاارح يااٍ انًاإظذٔ ٍٛانؼًاابل ٔانًُٓدضااٍٛ
ٔانذُٔ ٍٛٛانطٕاح قبدرح ػهٗ شدارح انًكبئٍ انسراػٛخ ٔانًعابد انًبئٛخ انًطزٕنٗ ٔيهؾنبرٓب ٔصاٛبَزٓب ٔانزؼبيام ثًُٓٛاخ ياغ
انذالؽ ٍٛف ٙارغبِ بطخ ػًم انٕزارح ف ٙاإلصالػ انسراػأ ،)05(ٙقاد ثهاغ يغًإع يكابئٍ انًدٚرٚاخ ( )343يبكُاخ فا ٙػابو
ٔ ، 0521ثهغ يغًٕع انًكبئٍ انسراػٛخ يٍ قجٛم انًكبئٍ انًبئٛخ ٔانزراكزٕراد ٔانؾذبراد ٔغٛرْاب(ُْٔ ،)61اب ثادأد رسدْار
أػًبل انًدٚرٚخ ثزٕفٛر اٜالد ٔانًكبئٍ ثكضرح انذالؽ ٍٛنًطبػدرٓى ف ٙأػًبل انسراػخ ٔؽرس األرض.
ٔكبٌ أيراً غجٛؼٛب ً أٌ  ٚد٘ اضزؼًبل انًكُُخ انسراػٛخ ف ٙانؼًهٛخ اإلَزبعٛخ ػهٗ َطبح ٔاضغ شنٗ رغرٚد أنٕة انذالؽٍٛ
يٍ األراظ ٙانز ٙكبَٕا ٚسرػَٕٓب ينبثم دفغ ثدل انًالكٛاخ شناٗ اإلقطابػ ،ٍٛٛأأٌ اٜناخ ثادالً ياٍ أٌ رصاجؼ ٔضاٛهخ نزاذٛاف
ػتي األػًابل ػاٍ انذالؽا ،ٍٛأصاجؾذ ٔضاٛهخ نشانبئٓىْٔ ،اةا غجٛؼا ٙفا ٙظام َظابو ٔػالقابد شَزبعٛاخ ضابئدح ٔقزاةا ا(،)60
فبنزطٕر فرض َذطّ ف ٙتزٗ يُبؽ ٙانؾٛبح ٔأٌ انزاه ٙػُٓب يؼُابِ شثنابي انؼاراح ػهاٗ ياب كابٌ ػهٛاّ ياٍ انزاهاف يُاة يئابد
انطُ ، ٍٛا فبنًارط انٕؽٛد يٍ األزياخ اننبئًاخ ناى ٚكاٍ ثبضازؼًبل اٜالد ٔرطارٚؼ أنإة انذالؽأ ٍٛانناةة ثٓاى شناٗ أؽعابٌ
انجطبنخ ،كًب كبٌ االقطبػ ٌٕٛقد اقديٕا ػهٔ ،ّٛال كطر اٜالد ٔصُ ٙاضازؼًبنٓب ،كًاب كبَاذ انًرارات غٛار انٕاػٛاخ ٔانًزاهذاخ
يٍ انذالؽٍٛا( ،)66ثم كبٌ انًاارط انٕؽٛاد ْإ رؾطاٛى انؼالقابد اننبئًاخ ٔقزاةا أشقبياخ ػالقابد عدٚادح رازاليو ياغ اغاالح
اضزاداو أؽدس األضبنٛت ٔاػند اٜالد ٔانًكبئٍ انسراػٛخ اناة٘ ٚطإر اإلَزابط انسراػاٚٔ ٙرفاغ ياٍ يطازٕٖ يؼٛشاخ يالٚاٍٛ
انذالؽٍٛا( ،)63فبنضٕرح ػهٗ انُظبو اننبئى رطؼٗ شنٗ شزانخ انطاٛطرح االضازؼًبرٚخ ٔانؼالقابد اإلقطبػٛاخ انندًٚاخ  ،اننبئًاخ فاٙ
انرٚف( ،)67فبننبٌَٕ نى ٚكٍ ثرغجخ فرد أٔ فئخ أٔ عًبػخ ٔنى ٚكٍ ظرٔرٚب ً فؾطت ،ثم ٔاعجب ً ؽزًٛبً يٍ ٔاعجبد انضٕرح(.)62
ٔػُديب رزكٌٕ ف ٙانًغزًغ ػالقبد شَزبعٛخ عدٚدح رُطغى ًَٕٔ اننٕٖ اإلَزبعٛخ ٔرطٕرْب فا اال ٚجناٗ ػابئق عاد٘ أيابو
اضزاداو أؽدس األضبنٛت انزكزٛكٛخ انؾدٚضخ ٔأؽدس انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخا( ،)62نكٍ ثدأ ٚطهت رسٔٚدِ ثٓاب ،ألٌ اٜالد ناى

- 221 -

انًغهد 6102 )6( 62

يغهخ كهٛخ انزرثٛخ نهجُبد

رؼد رطزجؼدِ أٔ رصرفّ يٍ أرظّ ثؾطت اػزنبدِ  ،ثم راذف انؼتي ٔرنهم نّ يدح انؼًم نٛزطُٗ نّ ثةل يغٕٓدارّ فا ٙأػًابل
ركًٛهٛخ أبرٖ(.)64
ٔثطجٛؼخ انؾبل أدد يدٚرٚاخ اٜالد انسراػٛاخ ٔانًكابئٍ دٔراً كجٛاراً فا ٙضٛبضاخ انزًُٛاخ انسراػٛاخ ألٌ اضازؼًبل اٜالد
انسراػٛخ ٔانًكبئٍ ػهاٗ َطابح ٔاضاغ ضابػد ػهاٗ رغٛٛار رركٛات اإلَزابط ػاٍ غرٚاق رُإع انؾبصاالد ٔاإلَزابط ػهاٗ َطابح
ٔاضغ( ،)61يًب دفغ نك األير شنٗ ضد ؽبعبد انطٕح انًؾهٛخ ٔأفعٗ شنٗ رصدٚر ثؼعٓب(.)65
ٔقطؼذ يدٚرٚخ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ انؾكٕيٛخ ٔانكجٛرح ٔالضًٛب ثؼد رؾٕل اقزصابد اندٔناخ ياٍ االقزصابد انًؾهاٙ
شنٗ االقزصبد االتزراك ٙانة٘ رٕط اثزٕقٛغ ارذبقٛخ  02آ ار 0525ا( ،)31انزا ٙفزؾاذ آفابح انزؼابٌٔ االقزصابد٘ ثا ٍٛانؼاراح
ٔاالرؾبد انطٕفٛز ،)30(ٙش أربؽذ رهك االرذبقٛخ نهغبَت انؼراق ٙفرصاخ نهزاسٔد ثا كضر اناجاراد انطإفٛزٛخ فا ٙيغابل انسراػاخ
ٔػًم انغًؼٛبد انذالؽٛخ ٔزٔدد االرذبقٛخ انؼراح ث ( )011ضبؽجخ ٔ( )24ؽبصدح(ٔ ،)36زػذ ػهٗ يُبغق أرثؼخ ف ٙأثاٙ
غرٚت ٔانكإد ٔكركإ ٔانًٕصام(ٔ ،)33قاد تاكهذ ْاةِ انًؾطابد ثًادح قصاٛرح ناى رزغابٔز انضالصاخ أتآر ٔؽصاهذ ػهاٗ
يصبدقخ انٓٛئخ انؼهٛب نإلصالػ انسراػٔ ٙيغهص انزاطٛػ االقزصبد٘(ٔ ،)37ػ ّدد انُٕاح األٔنٗ نًكُُخ انسراػخ ف ٙانؼراح.
ٔػهٗ انرغى يًب ؽننزّ يدٚرٚخ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ يٍ شَغبزاد َٕػٛخ قٛبضب ً نًب كبَذ ػه ّٛضبثنب ،فا ٌ رؾادٚبد
كضٛرح أػبقذ أداي انًدٚرٚخ ْٙٔ ،ػهٗ انُؾٕ اٜر-:ٙ
 -0يشكهخ َنم انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ث ٍٛانًؾطبد انرئٛطٛخ ٔفرٔػٓب انًٕزػخ ثا ٍٛعًٛاغ أَؾابي اناجالد انجابنغ ػاددْب
( )21فرػبًٔ ،الضًٛب ف ٙظم ػدو رٕفر انؼدد انكبف ٙيٍ انُبقالد يًاب اظاطر انذالؽا ٍٛانًطاز عر ٍٚنهًكابئٍ ٔاٜالد
انسراػٛخ شنٗ اضزئغبر َبقالد ػهٗ َذنزٓى انابصخ يًب أدٖ شنٗ شؽغبو ثؼعٓى ػٍ ر عٛرْب(.)32
 -6قهخ بجرح انغٓبز انًٛكبَٛك ٙف ٙانزؼبيام ياغ انًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ انؾدٚضاخ انزا ٙرؾزابط شناٗ يٓابراد فُٛاخ ٔاضاؼخ
رؾذ صٛبَزٓب ٔظؼف انطٛطرح ٔانًراقجخ يٍ قجم انًدٚرٚاخ ػاٍ يؾطبرٓاب ٔفرٔػٓاب انًُزشارح ػهاٗ انرقؼاخ انغغرافٛاخ
نهجالد(.)32
ٔػهٗ انارغى ياٍ ايازال يدٚرٚاخ انًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ ألضاطٕل ياٍ انًكابئٍ ٔاٜالد انسراػٛاخ قادر ثا ()743
ضبؽجخ ٔ ( )605ؽبصدح ٔ( )111يعاخ ٔ( )322ضٛبرح ثٛاك أة ٔكابز رٔضاٛخ انصاُغ ٔ( )62ؽذابرح ٔاػاداد أبارٖ ياٍ
انًكبئٍ اد األغراض انًزؼددح( ،)34ػبَذ يٍ َنس تدٚد يٍ ثؼط انًكبئٍ ف ٙأصُبي يٕاضى انسراػخ ٔانؾصبد كبنؾذابراد
ٔانجهدٔزراد ٔفبرؾبد انطٕاق ٙيًب اظطر انذالؽ ٍٛشنٗ اضازئغبرْب ثًجهاغ ٚزارأػ ثا )02ٔ 06( ٍٛدُٚابراً ثٕاقاغ ػًام ()1
ضبػبد ْٕٔ يجهغ كجٛر ثًنٛبش نك انسيبٌ يًب اصنم كبْم انذالؽ.)31(ٍٛ
مذيريت المساحت العامت:
نى ٚكٍ ف ٙػٓد االؽزالل انؼضًبَ ٙأٚخ يطإؽبد أٔ أٚاخ يطا ٔنخ ػاٍ رُظاٛى اناارائػ ث َٕاػٓاب تازٗ يُاة ثداٚاخ انؾارة
انؼبنًٛخ األٔنٗ  0507ترػذ ْٛئخ يطاؼ ػبئادح نادائرح يطابؽخ انُٓاد يرافناخ نهغاٛط انجرٚطابَ ٙثادعراي أٔل ػًهٛابد يطاؼ
نألغراض انؼطكرٚخ نًُبغق يازهذخٔ ،رًكُذ يٍ يطؼ يُبغق اناجالد يؼظًٓاب ٔػهاٗ أضابش ينٛابش ْإ (0ضاى0625111 /
رنرٚجب ً(.)35
ٔيغ ٔظغ انؾرة انؼبنًٛخ األٔنٗ أٔزارْب تكهذ دائرح أيإر انًطابؽخ ثاددارح ثرٚطبَٛاخ ُْٔدضاٛخ ٔيطابػدح ػاراقٍٛٛ
ُْٕٔدٔٔ ،ظاؼذ انادائرح رؾاذ شتاراة يُٓادش ثرٚطابَٔ ٙأباةد ػهاٗ ػبرنٓاب يطاؼ انؼاراح يطاؾبً ػبيابً ثبنًنابٛٚص اٜرٛاخ
 6211/..فاا ٙانجطاابر 615111/0ٔ 015111/0 ٔ ٍٛفاا ٙاألراظاا ٙانسراػٛااخ انًكشاإفخ ٔ ،اضااذرد ػًهٛاابد انًطااؼ ػااٍ
اكزشبة يطبؽبد تبضؼخ يٍ األراظ ٙانسراػٛخ أصجؾذ قًٛخ أضبش اػزًد ػهٓٛب ف ٙرُذٛاة قابٌَٕ انزطإٚخ رقاى ( )21نطاُخ
.)71(0536
ٔثؼااد قٛاابو صاإرح انراثااغ ػشاار يااٍ رًاإز  0521انزؾنااذ يدٚرٚااخ انًطاابؽخ ثاإزارح اإلصااالػ انسراػاا ٙثؾطاات انًاابدح
انراثؼخ ػشرح يٍ قبٌَٕ رقاى ( )47نطاُخ  ،)70(0525فناد رصاد نٓاب يجهغاب ً يبنٛاب ً ياٍ انًجابنغ انًاصصاخ نهاطاخ االقزصابدٚخ
انً قزااخ( ،)76إلعااراي أٔضااغ ػًهٛااخ يطااؼ عاإ٘ نًُ ابغق انؼااراح انجبنغااخ يااب ٚناابرة ( )771أنااف كٛهاإيزر يرثااغ ٔقااد أؽٛاام
انًٕظٕع شنٗ تركخ (ك – ٙال .او) انٕٓنُدٚاخ ٔتاركخ (نٕفاذ ثٛهزادركُٛك) األنًبَٛاخ ،ش رضاذ ػهٓٛاب انًُبقصاخ ػهاٗ أضابش
رفغ األضؼبر نهنٛبو ث ػًابل انًطاؼ انغإ٘ نهًطابؽبد انغٕٚاخ ٔرُظاٛى بارائػ عٕٚاخ ؽدٚضاخ ٔدقٛناخ نإلفابدح يُٓاب فا ٙيشابرٚغ
اإلصالػ انسراػٔ ٙانًشبرٚغ انؼًراَٛخ األبرٖ(.)73
ٔاضزطبػذ يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ أٌ رذازؼ يؼٓاد انًطابؽخ فا ٙعبيؼاخ ثغاداد ،اناة٘ راى فٛاّ قجإل غاالة ياٍ برٚغاٙ
اندراضخ اإلػدادٚخ (انذرع انؼهً ،)ٙش ًُٚؼ انارٚظ تٓبدح اندثهٕو فا ٙانًطابؽخٔ ،رزاهام اندراضاخ دٔراد رطجٛنٛاخ ؽنهٛاخ فاٙ
يُبغق يازهذخ نزنٕٚخ انُبؽٛخ انؼهًٛخ نطالة ْةا انًؼٓد ٔ ،عؼهذ يدح اندراضخ ف ّٛضُز ٍٛثؼد اإلػدادٚخ ،ش اضزطبع انًزاارط
أٌ ٚهى ثًؼظى انًؼهٕيبد انؾدٚضخ انزٚ ٙزطهجٓب فٍ انًطؼ ٔيب تبثّ(ٔ ،)77ثؼد رٓٛئخ يال انًطبؽ ٍٛرازى رٓٛئازٓى نالَااراغ فاٙ
دٔ راد ؽنهٛخ أػدرٓب يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ ثدتراة يدرث ٍٛأكذبي ٔ ٔ٘ بجرحٚ ،ازى فٓٛاب رادرٚجٓى ػهاٗ أػًابل انًطاؼ كبفاخ
ٔثؼد االَزٓبي يُٓاب ٚغار٘ رإزٚؼٓى ثا ٍٛانذارح ٔاألػًابل انؾنهٛاخ انًازهذاخ(ٔ ،)72أقبياذ انًدٚرٚاخ انًاةكٕرح دٔراد ردرٚجٛاخ
نًالكبرٓب انغدد ػهٗ أػًبل انًطؼ ف ٙيدٌ انُغف ٔانًندادٚخ ٔأرثٛم ثٕاقغ ( )46يطبؽب ً رارعٕا فا ٙانادٔراد فا ٙاألػًابل
انؾنهٛخ ثؼد االَزٓبي يٍ ردرٚجٓى(ٔ ،)72فعالً ػٍ ناك رنإو انًدٚرٚاخ ثدٚذابد انجؼضابد انطإُٚخ شناٗ يركاس انزادرٚت فا ٙيُطناخ
دنذذ فْٕ ٙنُدا نهزدرٚت ػهٗ أػًبل انًطٕؽبد انغٕٚاخ نهزاصاس فاْ ٙاةا انُإع ٔانزادرٚت ػهاٗ اٜالد ٔانًكابئٍ اندقٛناخ
ٔانابصخ ثزؾٕٚم انصٕر انغٕٚخ شنٗ برائػ(.)74
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يكُذ شعراياد يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ يٍ ااكزطبة بجراد فُٛاخ ػبنٛاخ أْهزٓاب نكا ٙرؾام يؾام انشاركبد االضزشابرٚخ
األعُجٛخ انز ٙكبَذ رطزُسة يؼظى يٕارد اندٔنخ ٔاؽزكبرْب نهاجراد انذُٛخ(.)71
ٔف ٙانطٛبح ارّ قبيذ انًدٚرٚخ ثز ضٛص تؼجخ انًطؼ انغٕ٘ ،ش اَعى نٓب ؽٕان( ٙأصُٗ ػشر) غبنجب ً كبَٕا ٚزدرثٌٕ فٙ
دنذذ فْٕ ٙنُدا  ،ثؼد أٌ زٔدد ثبنًكبئٍ نزعطهؼ ثدعراي إَٔاع انًطٕؽبد انغٕٚخ كبفخ ػهٗ ٚد يٕظذ ٍٛيزاصصا ٍٛؽهاذ
يؾم انشركبد األعُجٛخ انؼبيهخ(.)75
ٔضبػدد انزط ٕراد انز ٙأؽدصزٓب يدٚرٚاخ انًطابؽخ انؼبياخ فا ٙشَغابػ أػًابل االضازٛالي ػهاٗ األراظا ٙثؼاد أٌ زٔدد
اندٔائر انًؼُٛخ ثارائػ رج ٍٛفٓٛب األراظ ٙانسراػ ٙانًطزٕنٗ ػهٓٛب  ،يكُذ بجاراي انذارح انؾنهٛاخ انزبثؼاخ نهغابٌ االضازٛالي
يٍ عًغ انؼٕارض انطجٛؼٛخ ٔانصُبػٛخ ٔربضٛص انًُبغق انًسرٔػخ يٍ غٛر انًسرٔػخ ٔر ضاٛص ؽادٔد انًُطناخ انًطازٕنٗ
ػهٓٛب(ًٚٔ ، )21كٍ انغٓابز انذُا ٙفا ٙانًدٚرٚاخ ياٍ اننٛابو ثدراضاخ رذصاٛهٛخ نادٖ شفبدرٓاب ياٍ أػًابل انار٘ ٔانجاسل ٔثؼادْب ٚازى
رنطٛؼٓااب شنااٗ ٔؽااداد اضاازضًبرٚخ ػهااٗ انابرغااخ ٔثؼاادْب ٚاازى رؾدٚاادْب ػهااٗ األرض(ٔ ،)20رؾاادد ؽاادٔدْب اإلدارٚااخ األرثؼااخ
ثٕضبغخ ػاليبد ببصخ أػدد ثزهك انؾدٔد(.)26
ٔػهٗ انُٓظ َذطّ ،اضزًرد يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ ثزطٕر رصابػد٘ ؽزاٗ أقبياذ انًدٚرٚاخ انًاةكٕرح فا ٙػابو 0527
يركساً فُٛب ً ٔشدارٚب ً نغًٛغ فؼبنٛبد انًطؼ انغٕ٘ انزا ٙكبَاذ رنإو ثٓاب تاركبد ػبنًٛاخ يازصاخ(ٔ ،)23اَغاسد ثا ٍٛانؼابي(ٍٛ
) 0521-0522أػًاابل انكشااف انغاإ٘ ٔرضجٛااذ ؽاادٔد ( )0120قطؼااخ(ٔ ،)27قبيااذ ثدػاابدح غجااغ أٔنااٗ ثا ( )5755ببرغااخ
ٔ( )1106ببرغخ غجؼخ ثصٕرح َٓبئٛخ ٔ( )6275ببرغخ ثًٕاصذبد فُٛخ ْٕنُدٚخ فعاالً ػاٍ يطجٕػابد أبارٖ قادرد ثا
(َ )653725125طاخ(ٔ .)22ف ٙانٕقذ ارّ أراى قطاى اناارائػ فا ٙانًدٚرٚاخ رضاى (بارائػ كبدضازرٔ) ( ،)22ث َٕاػٓاب انضالصاٙ
ٔبرائػ ػًٕيٛخٔ ،اَغبز فٓٛب رضى نهارائػٔ ،برائػ عٕٚخ نًدُٚخ ثغداد( ،)24أفبدد يُٓب عًٛغ األػًبل انًُغاسح ألغاراض
اإلصالػ انسراػٔ ٙالضًٛب ثًب ٚزؼهق ث ػًبل االضزٛالي ٔانزٕزٚغ(.)21
ٔيٍ انًُبضت ُْب اإلتبرح شنٗ انطرائق انز ٙارجؼزٓب يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ ف ٙشػداد انارائػ ْٔ ٙغرٚنزبٌ:
الطريقت األولى:
اننٛابو ثبنًطاؼ انغإ٘ٔ ،كابٌ ارجابع رهااك انطرٚناخ ٚزطهات رُذٛاة ػًهٛابد يززبنٛااخ ٔيزدرعاخ ًٚكاٍ رهاٛصآب ثؾطات يؾاام
يجبتررٓب:
أ -انؼًاام انؾنهاا :ٙرٕظااغ تااجكخ َناابغ انزضجٛااذ ٔانُناابغ اإلظاابفٛخ فاا ٙانًُاابغق انًاابرد يطااؾٓب نزكاإٌ ثًضبثااخ َناابغ أضاابش
ٔظاابثطخ نهًطااؼ انًطهاإةٔ ،ثؼااد اضاازطالع انًُطنااخ ٔرضجٛااذ انضٕاٚااب انًُدرضااخ ٚجاادأ انًطاابػ ثًطااؼ انًُطنااخ ثبنًنٛاابش
ٔانزذصٛالد انزٚ ٙنزعٓٛب انؼًم ٔغجٛؼخ انًُطنخٔ ،ثؼد فؾس انارائػ انز ٙأػدْب انًذزشإٌ ٔانزضجٛاذ ياٍ بهْٕاب ياٍ
األغالغ رؾبل ْةِ ػهٗ يراكس انًدٚرٚخ(.)25
ة -انؼًم ف ٙيركس انًدٚرٚخ :رنبش يطبؽبد انًهكٛبد انابصخ ٔانؼبيخ انز ٙرزعًُٓب انابرغخ يٍ قجم انشاؼجخ انًازصاخ ،
ٔرنٕو تجؼخ انزرضٛى ثرضى انابرغخ ػهٗ ٔرح تذبة ركزت ػهٓٛب أضاًبي انؼإارض ٔأرقابو اننطاغ ٔانًنبغؼابد ...شناخ،
ٔثؼد نك رجؼش رهك انابرغخ شنٗ تؼجخ انًطبثغ ٔانزصٕٚر ،ش ردبم ثًراؽم يزؼددح رطجغ ثُزٛغزٓب غجؼخ أبٛرح ثؾطات
انُطخ انًطهٕثخ ٔ ،ركٌٕ رهك انُطخ عبْسح نهزٕزٚغ(.)21
الطريقت الثانيت
غرٚنخ انًطؼ انغٕ٘ٔ :فٓٛب رنٕو انطبئراد ثبنزؾهٛق فٕح انًُطنخ انًراد يطؾٓب انًجُٛخ ػهٗ ببرغخ فٓرضذ انطٛاراٌ
انز ٙرًادْب انًدٚرٚاخ ننبئاد انطابئرح ٔ ،ناك ػهاٗ تاكم بطإغ يطازنًٛخ يزٕازٚاخ رنرٚجابًٔ ،فا ٙأصُابي انزؾهٛاق رصإّ ر انًُطناخ
ثٕضبغخ آنخ رصٕٚر ببصخ ٔدقٛنخ رؼ ّسز صالؽٛزٓب ٔدقزٓب عٓخ يؼزرة ثٓب ،صى ٚؾًط ترٚػ انزصإٚر انًا بٕ ح نهًُطناخ،
ٔٚؾبل ثؼدْب نغرض شػداد انصٕر انغٕٚخ(.)20
ٔبالصخ ػًم يدٚرٚخ انًطبؽخ انؼبيخ ٔيب أَغسرّ أٔدع ف ٙيكزجخ انًطؼ انغٕ٘ انًركسٚخ انزا ٙأضطاذ ناةنك انغارض
تًهذ ؽذع عًٛغ األػًبل انز ٙقبيذ ثزصٕٚرْب ضٕاي أكبٌ يٍ قجم انًدٚرٚخ َذطٓب أو يٍ قجم انشارغبد األعُجٛاخ ٔانغٓابد
انرضااًٛخ(ٔ ،)26رٔػاا ٙفاا ٙأػًاابل ؽذظٓااب رٓٛئااخ عاإ يكٛااف ٔػُبٚااخ فبئنااخ ؽزااٗ أصااجؾذ انًكزجااخ يرعؼ اب ً يًٓااب نطااد عًٛااغ
انؾبعبد انز ٙرُغى نهًٕاد انًزٕافرح فٓٛب ف ٙؽنم انرزاػخ ٔانصُبػخ ٔانر٘ ٔانزؼدٔ ٍٚانًٕاصالد ٔاندراضابد االقزصابدٚخ
ٔأثؾبس انزرثخ ٔانًٛبِ انغٕفٛاخ ٔدراضابد راطاٛػ انًادٌ ٔياب شناٗ ناك فا ٙؽنإل يزؼاددح فا ٙانًراؽام انزؾعاٛرٚخ ٔأؽٛبَابً
انزُذٛةٚخ يٍ أػًبنٓب(.)23
المصرف السراعي:
ر ضطذ انًصرة انسراػ ٙثًٕعت قبٌَٕ انًصرة انسراػٔ ٙانصُبػ ٙانًرقى ( )20نطاُخ ٔ ، 0532كبَاذ يًٓزاّ
كًب ٔاظؼ يٍ ػُٕاَّ انًصرة انسراػٔ ٙانصُبػ ٙيًٓخ يسدٔعخ رزؼهق ثش ٌٔ انسراػخ ٔانصُبػخ( ،)27شأل أٌ انؾكٕيخ
ف ٙيب ثؼد ٔعدد ياٍ األفعام فصاهًٓب ثًصارف ٍٛيُذارد ٍٚثبضاى انًصارة انسراػأ ٙانًصارة انصاُبػٚ ،ٙزإنٗ األٔل
األيٕر انز ٙرزؼهاق ثزطاهٛف انذالؽاٚٔ ،ٍٛزإنٗ انضابَ ٙتا ٌٔ رطاهٛف انًشابرٚغ انصاُبػٛخْٔ ،كاةا أصادرد انؾكٕياخ قابٌَٕ
ر ضٛص انًصرة انسراػ ٙرقى ( )01نطُخ  0571انة٘ ثًٕعجّ أػهاٍ ر ضاٛص انًصارة انسراػا ،)22(ٙشال أَاّ ناى ُٚذاة فاٙ
ؽُٓٛاب ثطااجت ظاارٔة انؾارة انؼبنًٛااخ انضبَٛااخ ٔاَشاغبل انؾكٕيااخ ثًًٓاابد يٕاعٓابد اٜصاابر انُبعًااخ ػاٍ انؾاارة ٔ ،نااى ُٚذااة
اننبٌَٕ شال ف ٙػبو ٔ ، 0572ثدأ انًصرة انسراػ ٙانؼًم ثرأضًبل اضً ٙقدرِ َصف يه ٌٕٛدُٚبر(.)22
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ْٔةا ياب دفا غ شناٗ را ي ٍٛيغًٕػاخ ياٍ انًجابنغ نهذالؽا ، ٍٛش اكابٌ انؾاد األػهاٗ نالقزاراض نهشااس انٕاؽاد ػُاد ثادي
انًصاارة انسراػاا ٙاألػهااٗ ( ) 0211دُٚاابر ،أيااب انؾااد األدَااٗ فنااد ثهااغ بًطااخ دَاابَٛر ينبثاام ظااًبٌ األياإال غٛاار انًُناإل
ٔانؾهاأ ٙانًطااكٕكبد انةْجٛااخ ٔانذعااٛخ ٔانؾبصااالد انسراػٛااخ ٔغٛرْااب( ،)24شال أٌ ٔقاابئغ األؽااداس رجُاا ٙنُااب أٌ انؼًاام
ثبنعًبَبد اقزصار ػهاٗ ثؼاط األيإال انًُنٕناخ كبنًكابئٍ ٔانًعاابد ٔانًؼاداد ٔاٜالد انسراػٛاخٔ ،شٌ شفابدح انًصارة
ٔرندٚى بديبرّ ثصٕرح رئٛطخ اقزصرد ػهٗ انًالك ٍٛانكجبر( ،)21أياب انًسارػإٌ انصاغبر ٔانذالؽإٌ  ،فكبَاذ شفابدرٓى ياٍ
قاارٔض انًصاارة انسراػاا ٙركاابد ركاإٌ يؼدٔيااخ ػهااٗ اناارغى يااٍ ؽاابعزٓى انًبضااخ شنااٗ اإلقااراض يااٍ انًصاارة ثطااجت
فنرْى(.)25
ٔف ٙأػنبة قٛبو صٕرح انراثغ ػشار ياٍ رًإز ٔ 0521رشارٚغ قابٌَٕ اإلصاالػ انسراػا ٙأصاجؾذ انؾبعاخ يبضاخ شناٗ
شصالػ انًصرة انسراػٔ ٙشػبدح صٕغّ ػهٗ أضص عدٚدح رزاليو يغ يزطهجبد انؾٛبح انغدٚدح ،ف صدرد انؾكٕياخ اقابٌَٕ
انًصاارة انسراػاا ٙرقااى ( )22نطااُخ ٔ ،)41(0525ثًٕعجااّ اَزٓااٗ اررجبغااّ يااٍ ٔزارح انًبنٛااخ ٔرثطااّ ثاإزارح اإلصااالػ
انسراػ.)40(ٙ
ٔثًٕعت انًبدح انابيطخ يٍ َظبو انًصرة رقى ( )03نطُخ  0525ؽدد انعًبَبد انًطهٕثخ نإلقراض ث (:)46
أ -انؼنبراد انزٚ ٙغٕز رُْٓب ر يُٛٛبً :ثؾطت أؽكبو اننبٌَٕ انًدَ.ٙ
ة -األثُٛخ انًشٛدح ثًنزعٗ ؽنٕح انًطبغؾخ ػهٗ أٌ ال رنم انًدح انجبقٛخ نهًطبغؾ ٍٛػٍ (بًطخ ػشار) ضاُخ ٔأٌ ال ٚكإٌ
انًطبغؼ يًُٕػب ً يٍ رٍْ األثُٛخ ثًنزعٗ ػند انًطبغؾخ.
ط -يغرٔضبد انًغبرض ٍٛػهٗ أٌ ال رنم ؽصخ انًغبرش ػٍ صهش انًغرٔضبد ف ٙكم ػنبر.
ٔقد ٚراػ ٙف ٙرندٚى انعًبَبد اٜر-:ٙ
 -0أٌ ال ركٌٕ يؾغٕزح أٔ يرَْٕخ ننبي د ٍٚنهغٛرٚ ،طازضُٗ يُٓاب انؼنابراد انسراػٛاخ انزاٚ ٙاراد آَابي رُْٓاب انًطاغم فاٙ
دٔائر انطبثٕ.
 -6أٌ ال رناام انؾصااخ انشاابئؼخ ػااٍ انرثااغ فاا ٙانؼناابر انسراػاا ،ٙشال ش ا كبَااذ يطاابؽزٓب ( )611دَٔااى فا كضر فاا ٙاألراظااٙ
انسراػٛخ ٔ( ) 6دَٔى ف كضر ف ٙانجطبرٚٔ ،ٍٛطزضُٗ يٍ ؽكاى ْاةِ انذنارح ٔانذنارح انًزندياخ  ،انؾصاس انشابئؼخ انزا ٙرنادو
ظًبَبد شظبفٛخ نزٕصٛق اننرٔض انز ٙرؼط ٙنشراي انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ نعًبٌ د ٌٕٚانًصرة األبرٖ(.)43
 -3رًبو انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ػهٗ أٌ ال ركٌٕ يؾغٕزح أٔ يرَْٕخ ػُد آبر.ٍٚ
 -7انؾبصالد انسراػٛاخ انًاسَٔاخ فا ٙياابزٌ انًصارة ٔيطازٕدػبرّ ،أٔ فا ٙانًاابزٌ األبارٖ انًُصإ ػهٓٛاب فاٙ
اننبٌَٕ ػهٗ أٌ ال ركٌٕ ضرٚؼخ انزهف.
 -2أيٕال انشركبد انسراػٛخ ٔرعبيٍ أػعبئٓب(.)47
 -2ظًبَبد انٓٛئخ انؼهٛب نإلصالػ انسراػ ٙف ٙاأليٕال انزَ ٙس ػهٓٛب اننبٌَٕ.
 -4األضٓى ٔانطُداد انًبنٛخ انًؼزجرح انزٚ ٙن ّرر انًغهص قجٕنٓب(.)42
ٔيٍ انًُبضت عداً أٌ َشٛر شنٗ أٌ انًصرة انسراػ ٙػهٗ انرغى يٍ أَّ ٔعد نهُٕٓض ثبنسراػخ ٔبديخ انًاسارػٍٛ
 ،نى ٚكٍ انطجٛم انة٘ ضهكّ ف ٙأصُبي رهك انًدح يٍ انسيٍ يؼجداً ،ثم كبٌ ضجٛالً ؽبفالً ثبنؼنجبد  ،ش اػزرض ػًهّ يشبكم ػدح
أػبقذ اَطٛبثٛخ ػًهّ ػهٗ اننعٛخ األكًم ًٔٚكٍ أٌ َٕعس رهك انًشبكم ػهٗ انُؾٕ اٜر-:)42(ٙ
 -0يشكهخ انعًبَخ :انًصرة انسراػ ٙؽبٔل يؾبٔالد ػدح نزاهٛس انًسارػ ٍٛيٍ أصؾبة أراظ ٙانهسيخ ،يٍ يٕافنخ
ٔزارح اندابهٛخ ػُديب ٚطهجٌٕ قرظب ً يٍ انًصارةٔ ،ناى ٚازًكٍ ياٍ ناك ٔ ،فا ٙػابو  0525اضازطبع أٌ ٚنُاغ انغٓابد
انًؼُٛخ أٌ رغؼم انًٕافنخ يٍ ت ٌ (يزصارفٛخ انهإاي) ثادال ياٍ ٔزٚار اندابهٛاخٔ ،ثاةنك قهاس شناٗ ؽاد ياب ،اناسيٍ اناة٘
كبَذ رطزغرقّ رهك انًٕافنخ ٔالضًٛب ثبنُطجخ نصغبر انًسارػ.)44(ٍٛ
 -6يشكهخ صغبر انًسارػ :ٍٛنًب كبٌ انًصرة ال ٚطهف شال ننبي ظًبَخ ،ف ٌ صغبر انًسارػ ٍٛانة ٍٚنٛص نٓى انعًبَبد
انؼُٛٛخ انكبيُخ يب كبٌ ثديكبَٓى اإلفبدح يٍ بديبد انًصرة انسراػ ،ٙنةنك ػًد انًصرة شنٗ أٌ ٚكٌٕ رطهٛف ْا الي
ػٍ غرٚق ظًبَخ انؾكٕيخ ،نًجبنغ انطهف انزٚ ٙطهجَٕٓب ،صى رأٖ أٌ ثبإليكبٌ رشغٛغ انغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انسراػٛخ ػٍ
غرٚق رطهٛذٓب انًجبنغ انًطهٕثخ نٓب ثعًبَخ انؾكٕيخ أٚعب ً نً ِّد أػعبئٓب ثًب ٚؾزبعٌٕ شن ّٛيٍ قرٔض(.)41
 -3يشكهخ انرٔر ٍٛانؾكٕئ ٙفرٔع انًصرة :كابٌ شَغابز يؼبيهاخ انزطاهٛف ٚطازغرح ٔقزاب ً غإٚالً ٔٚزطهات شَغبزْاب شَذابح
انكضٛر يٍ انغٓد ٔانًبل ثطجت غجٛؼخ انؼًم فٔ ّٛظًبٌ اضازؼبدح اندٔناخ أليٕانٓاب صاى شرجابع شعاراياد ٔراداثٛر اؽزرازٚاخ
نعًبٌ ضداد يجبنغ انزطهٛف الؽنبًْ ،ةا يٍ عٓاخ ٔقهاخ فارٔع انًصارة فا ٙاألنٕٚاخ ياٍ عٓاخ أبارٖ(ٔ ،)45ضاؼذ شدارح
انًصرة شنٗ رغبٔز ػنجبد انرٔر ٍٛانًزجغ ،فذ ٙػبو  0525اػط ٙيدٚرٔ انذرٔع صالؽٛخ يُؼ انطهف انًبنٛخ انزا ٙال
ٚزغاابٔز يجبنغٓااب ػااٍ ( )011دُٚاابر ٔفاازؼ فاارٔع نهًصاارة فاا ٙػاادد يااٍ األقعااٛخ اد انطاابثغ انسراػاا ،ٙكبنًؾًٕدٚااخ
ٔانشبيٛخ ٔضُغبر ٔضبيراي ٔببَنٔ ،ٍٛأضًٓذ رهك اإلعراياد ٔغٛرْب ثطرػخ شَغبز يؼبيالد انزطهٛف.
 -7يشكهخ اننصد انسراػ :ٙكبَذ انزؾر٘ ػٍ اننصد انسراػٔ ٙانغرض يٍ غهت انطهذخ يٍ عًهخ انًشكالد انز ٙأؽبغذ
انًصرة غٛر أَّ ػهٗ قدر يب كبٌ ٚنف ػه ّٛيٍ نك ضٕاي كبٌ ػٍ غرٚق انكشف أو رندٚرِ نٕظغ انًسارع انؾنٛن،ٙ
كبٌ ٚؾبٔل أٌ ٚؾدد يندار يجهغ انطهذخ انًطهٕثخٔ ،نكُّ كبٌ يٍ انغٓخ األبرٖ ٚغد يٍ انصؼٕثخ انزشدد ف ٙيُؼ انطهف
ٔٔظغ انًسارػٔ ٍٛأػًبنٓى انسراػٛاخ ػهاٗ يضام ْاةِ انذٕظاٗ ،الٌ رشا ّددِ ْاةا ٚغؼهاّ غٛار قابدر ػهاٗ رًشاٛخ أػًبناّ
ٔردٔٚر أيٕرِ ،يب داو يؼزًداً ف ٙنك ػهٗ يردٔداد اننرٔض انزًُٚ ٙؾٓب نهًاسارػ ٍٛضإُٚب ً( ،)11شال أَاّ فا ٙانطإُاد
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األبٛرح آَذ كضٛر يٍ دٔائر انزطٕٚخ أػًبنٓب ف ٙيؼظى األنٕٚخٔ ،أبة ُٚظر َظرح أكضر عدٚخ يٍ ٘ قجم نزهاك انُبؽٛاخ،
فذ ٙػبو  0523ثبتر انًصرة َٕػب ً عدٚداً يٍ انزطهٛف غهت شن ّٛاننبئى ثّْ ،إ (انزطاهٛف رؾاذ اإلتاراة) ،ش راى فاٙ
ػبو  0527رطهٛف ػدد يٍ يطزضًر٘ األراظ ٙااليٛرٚخ انصرة ف ٙنٕاي انؾهاخ ،يجابنغ رصارة ثدتاراة بجٛار ثاةنك
انُاإع يااٍ انزطااهٛف انًراقاات( ،)10غٛاار أٌ انُزاابئظ نااى ركااٍ يشااغؼخ نجٕاػااش يازهذااخ ،فناارر انًصاارة فاا ٙػاابو 0522
االكزذبي ثةنك انؼدد يٍ انًطزهذٔ ٍٛػدو انزٕضغ ف ٙرطجٛق نك انُٕع يٍ انزطهٛف يُة نك انزبرٚخ(.)16
 -2يشكهخ يجهغ اننرٔض شصابنخ ٔكذبناخ :كابٌ يجهاغ انطاهذخ فا ٙثداٚاخ ر ضاٛص انًصارة انسراػا -ٙانصاُبػ ٙالٚسٚاد ػهاٗ
( )0211دُٚبرٔ ،نًب اضزنم انًصرة انسراػا ٙفا ٙػًهاّ زادد قرٔظاّ شناٗ ( )3111دُٚابر نكام يؼبيهاخٔ ،قاد ضابر
انًصرة ف ٙيُؼ اننرٔض ػهٗ نك األضبش يٍ دٌٔ أٌ  ٚبة ثبنؾطجبٌ انزذرٚق ث ٍٛياخ انًاد ٍٚاألصاٛم ٔكذٛهاّ(،)13
ٔنةنك اضزغم كجبر انًالك ٍٛرهك انةرٚؼخ فراؽٕا ٚطزهذٌٕ يجهغ انطهذخ ثًب نٓى يٍ ظاًبَبد كبفٛاخ صاى ٚؾًهإٌ اثُابيْى أٔ
ٔٓٚى نطهت ضهف ثًجبنغ يازهذخ ثكذبنزٓى ْى(ٔ ،)17قد ضد انًصرة رهك انضغارح ثزؾدٚاد اننارض ثًجهاغ ال ٚزغابٔز (صالصاخ
االة ) دُٚاابر نهشاااس انٕاؽااد أٔ نؼاادح أتاااب يزعاابيُ ٍٛاصاابنخ أٔ كذبنااخ ٔ ،ثااةنك نااى ٚؼااد ثبإليكاابٌ انزؾبٚاام ػهااٗ
انًصرة انسراػٔ ، ٙف ٙاألٔل يٍ َٛطبٌ  0520أػبد انًصرة انسراػ ٙانُظر ف ٙقرارِ ٔعؼام ثبإليكابٌ انًٕافناخ
ػهٗ رُظٛى غهجبد انطهف نهؾد اننبََٕ ٙنألغراض اٜرٛخ(:)12
 -0تراي انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ.
 -6رؼًٛر انجطبر.ٍٛ
 -3يطبػدح يرث ٙاندٔاعٍ.
 -2يشكهخ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ :اْزى انًصرة ثعرٔرح ادببل اٜنخ انًٛكبَٛكٛخ ف ٙانسراػخ يُة أٌ ٔقف ػهٗ يادٖ
انؾبعخ شنٓٛبٔ ،الضًٛب ثؼديب اَزؼشذ انؾٛبح ف ٙانًدُٚخٔ ،ثدأد َةر ْغرح انذالؽ ٍٛشنٓٛب يٍ عٓخ(ٔ ،)12انرغجخ ف ٙؽًم
انًسارػ ٍٛػهٗ اضزجدال اضزؼًبل انٕضبئم انجدائٛخ ف ٙانسراػخ يٍ عٓاخ صبَٛاخ ،أَشاي فا ٙػابو  0535يصاهؾخ انًكابئٍ
انسراػٛخ نةنك انغرضٔ ،نكٍ رهك انًصهؾخ نى ٚكزت نٓب انُغبػ ف ٙؽٔ ُّٛصرة انُظر ػُٓب(.)14
غٛر أٌ انًصرة انسراػ ٙؽبٔل ف ٙػبو( ) 0571-0574اننٛابو ثًشارٔع انًكابئٍ انسراػٛاخ ف ضازًهك ناةنك انغارض
ػرصاخ يااٍ انؼرصابد االيٛرٚااخ فا ٙانٕزٚرٚااخ نٛزااة ػهٓٛااب يؼًاالً ػصاارٚب ً إلصاالػ انًكاابئٍ ٔرادرٚت انؼًاابل ٔاػااداد
انذُ ،ٍٛٛنكُّ رٕقف ػٍ رُذٛة يشرٔػّ ْةا أٚعب ً التزداد أزيخ االضزٛراد ثذؼم ظارٔة انؾارةٔ ،ثابع ياب كابٌ ندٚاّ ياٍ
يكبئٍ شنٗ يدٚرٚخ انسراػخ انؼبيخ نزذٛد يُٓب ف ٙرٕضٛغ زراػخ ثؼط انًُبغق(ٔ ،)11ف ٙانطاُخ انًبنٛاخ( )0520-0521
ؽبٔل اننٛبو ثزطهٛف انسراع ثبنًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ػٕظب ً ػٍ انُنٕد انز ٙقد الرزذق ف ٙاألغراض انزا ٙضاهذذ ياٍ
أعهٓب ،غٛر أٌ تٛئب ً يٍ نك اننجٛم نى ٚغر(ٔ )15يغ رهك انٕٓاعص ٔانًابٔة كهٓاب ثادأ انًصارة فا ٙضاُخ  0526ػًهاّ
ثبنزطهٛف ػهٗ انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ثٛد أٌ ػدد انطهف ف ٙنك انؼبو نى ٚسد ػهٗ ( )5يؼبيالد ،صى أبة ناك انؼادد
ٚزساٚد ؽزٗ ضُخ  0524انًبنٛخ ،ش ظٓار نهًصارة أٌ ناك انُإع ياٍ انزطاهٛف يؾذإة ثبنًاابغر ،ألٌ انزطاهٛف كابٌ
ثؾطت رهك انطرٚنخ ينبثم ر ي ٍٛانًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ انًطزؼًهخ أٚعبًٔ ،نكٍ رجا ٍٛناّ أٌ ناك انُإع ياٍ انزطاهٛف
ظؼٛف انعًبَخ ٔٚؼرظّ نًشكالد كضٛرح نصؼٕثخ اضزرداد انًجبنغ انًطزؾنخ يٍ ثؼاط انًطازهذٔ ٍٛياب ُٚازظ ػُٓاب ياٍ
أرؼبة ،فنرر ػدو قجٕل انًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ٔؽدْب كعًبٌ نهنرٔض انًطهٕثخ ٔالثد يٍ رؼسٚسْب ثؼنبراد ر يُٛبً
نهنرض انًطهٕة( ، )51أيب ثؼد صٕرح انراثغ ػشر يٍ رًٕز فناد ػابنظ انًصارة قعاٛخ انعاًبَبد ٔياٍ عًهزٓاب انًكابئٍ
ٔاٜالد انسراػٛخ انغدٚدح ٔانندًٚخ(.)50
 -4يشكهخ انؼنبراد انسراػٛخ انًطغهخ ثبضى انًصرةَ :سّ قبٌَٕ انًصرة انسراػ ٙػهٗ ثٛغ ر يُٛبد انًد ٍٚانة٘ بهّف
ػٍ رطدٚد يب ثةيزّ ،يٍ د ٍٚنهًصرة ،فد ا أؽٛم انؼنبر ثؼٓدح انًصرةٚ ،طغم نك انؼنابر ث ضاًّ ،شال أٌ نهًاد ٍٚفاٙ
رهك انؾبنخ انؾق ثبضزردادِ ف ٙغعٌٕ يدح أٌ ٚدفغ يب ٚزررت ػه ّٛيٍ ثدل شؽبنخ ٔد ٍٚغٛر يٕصٕح ٔيصابرٚف ٔفٕائاد
ػُد غهجّ نك(.)56
ٔضغهذ يطبؽبد ٔاضؼخ يٍ رهك انؼنبراد ثبضى انًصبرة ف ٙغعٌٕ رهك انًدح انطٕٚهاخ ياٍ ػًارِٔ ،ناى ٚجابدر يؼظاى
أصؾبثٓب شنٗ اضزردادْب ف صجؾذ ػنبراد ْ الي يهكب ً نّٔ ،قد الؽع انًصرة اٌ اضزًرار نك انٕظغ ضا ٛد٘ فا ٙانُٓبٚاخ
شنٗ أٌ ٚغدٔ ف ٙغهٛؼخ يبنك ٙانؼنبراد انسراػٛخ ثذؼام ػادو رنادٚر أصاؾبة رهاك انؼنابراد النزسايابرٓى قجهاّ ياٍ عٓاخ ٔػادو
اْزًبيٓى ث َذطٓى ػهٗ انرغى يٍ انزطٓٛالد اننبََٕٛخ انز ٙأػطبْب نٓى انًصرة يٍ عٓخ صبَٛخ(.)53
أدبم نك انٕظغ انًصرة ف ٙؽهنخ عدٚدح يٍ انًشكالد رهك ْ ٙاتاغبل دٔائار اندٔناخ األبارٖ نًطابػدرّ فأ ٙظاغ
انٛد ػهٓٛب ٔرنادٚر أعار انًضام أٔ قًٛاخ انضًارح أٔ فا ٙشؽاراز دَٕٚاّ انًزررجاخ ػهآٛى ياٍ اناد ٍٚغٛار انًٕصاق ٔانُذنابد ٔانذٕائاد
األبرٖٔ ،ؽبٔل انًصرة انزاهس يٍ رهك انؼنابراد ػاٍ غرٚاق ثٛؼٓاب ثجادالد اإلؽبناخ نهغُاخ أػًابر ٔاضازضًبر األراظاٙ
االيٛرٚخ انصرة نزنٕو ثزٕزٚؼٓب ث ٍٛانًطزضًر ،ٍٚشال أَّ نى ٚطزطٛغ ف ٙؽ.)57(ُّٛ
ٔػُديب صدر يرضٕو انًصرة رقى ( )3نطُخ ٔ 0522ظؼذ فنرح ببصخ نًؼبنغخ رهك انًشكهخ ػٍ غرٚق انذنرح اش ا
اَزنهذ يهكٛخ األرض انسراػٛخ شنٗ انًصرة َزٛغخ التزراكّ ثبنًساٚدح انؼهُٛخ ٔنى ٚجابدر انًاد ٍٚالضازردادْب ثؼاد دفاغ دَٕٚاّ
ٔانًصبرٚف انُبتئخ ػُٓاب باالل يادح (بًاص ضإُاد) ياٍ رابرٚخ رجهٛغاّ ثبإلؽبناخ اننطٛؼاخ  ،فههًصارة أٌ ٚجٛؼٓاب ثبنًساٚادح
انؼهُٛخ عًهخ أٔ ثؼد رنطًٓٛب شنٗ قطغ صغٛرح(.)52
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ٔتٓد انًصارة انسراػا ٙفا ٙانًادح انًًزادح ثا ٍٛانؼابي) 0521ٔ 0525 (ٍٛرطإراد ػادح ػهاٗ صاؼٛد رُظاٛى انٓٛكام
اإلدار٘ نهًصرة انسراػ ٙاضزغبثخ نهزطٕراد انز ٙغرأد ػه ّٛػهٗ يدٖ ػشارح أػإاو ٔياٍ ْاةِ انزطإراد رفاغ درعاخ
فرٔع انًصرة ف ٙأنٕٚخ كارثالي ٔدٚابنٗ ٔأرثٛام ٔانكإد ٔكركإ شناٗ يادٚرٚبد  ،ثادالً ياٍ يالؽظٛابد نٛزابػ نٓاب ثاددارح
أػًبنٓب اإلدارٚخ ٔانًبنٛخ ثؾطت انصالؽٛبد ٔانزؼهًٛبد انز ٙرإنٓب ثٕصذٓب يدٚرٚخ(ٔ ،)52ف ٙػبو  0521اضزؾدصذ اتؼجخ
نهزذزٛط نًراقجخ ػًم انًصرة انسراػٔ ٙفرٔػّ انًُزشرح ف ٙاألنٕٚخ انًازهذخ ٔرفغ رنبرٚر شنٗ انًدٚر انؼبو ياٍ ٔقاذ شناٗ
ٔقذ آبر ػٍ ضٛر ػًم انًصرة انسراػٔ ٙفرٔػّ ػهٗ ٔفق انطاٛبقبد اننبََٕٛاخ انًزجؼاخ ٔنعاًبٌ ػادو ؽادٔس اَزٓبكابد
ٔيشكالد ٔفطبد يبنٔ ٙشدار٘(ٔ ،)54ر نف يالكٓاب ياٍ يذزشا ٍٛاصُأ ٍٛكبرات ٔاؽاد ٔٔظاؼذ ثاددارح يٕظاف ثدرعاخ رئاٛص
يذزش.)51(ٍٛ
ٔرٕعت أػًبل انًصرة انسراػ ٙػُاد اَعاًبيٓب نإزارح اإلصاالػ انسراػا ٙثزشاكٛم (تاؼجخ اإلؽصابي) فا ٙانًركاس
انؼبو نهنٛبو ثز ٓٛئخ اإلؽصبئٛبد انعرٔرٚخ ػٍ أػًبل انًصرة انًازهذخ ٔالضًٛب أػًابل انزطاهٛف ٔانغجبٚاخ ٔانٕظاغ انُناد٘
ٔانًبن ٙنهًصرة ٔرسٔٚد انغٓبد انًؼُٛخ ثزهك اإلؽصبئٛبد ثصٕرح يطزًرح(.)55
الهىامش
( )0صؾٛذخ انٕقبئغ انؼراقٛخ  ،انؼدد  7 ،027يبٚص .0525
(ٔ )6زارح انزاطٛػ َ ،شرح ٔزارح انزاطٛػ ،رقى انُشرح  64 ،76تجبغ.2 ،0521 ،
( )3ضبيبل يغٛد فرط  ،يطٛرح اإلصالػ انسراػٔ ٙآفبح انًرؽهخ انًنجهخ ،ثغداد  ،د.د.64 ،
( )7انًصدر َذطّ.65-61 ،
.06-2
(ٔ )2زارح انسراػخ ،رنرٚر ػٍ يرؽهخ االضزٛالي ف ٙقبٌَٕ اإلصالػ انسراػ،ٙ
( )2انًصدر َذطّ.04 ،
( )4انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ ،يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انضبَ.712 ،ٙ
كرٖ  07رًٕز.66 ،0521 ،
( )1صؾٛذخ انجالد ،ػدد بب
(ٔ ) 5زارح اإلصالػ انسراػ ،ٙانًكبئٍ ٔاٜالد انسراػٛخ ،اػداد نغُخ االؽزذبالد ثبنةكرٖ انضبَٛخ ننبٌَٕ اإلصالػ
انسراػ.0 ،0521 ،ٙ
( )01يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.60 ،0520 ،3
( )00انًصدر َذطّ ،انؼدد.66 ،0520 ،7
( )06انًصدر َذطّ ،انؼدد.02 ،0520 ، 4
( )03صؾٛذخ ارؾبد انشؼت ،انؼدد  6 ،6103رشر ٍٚاألٔل .0525
( )07صؾٛذخ انجالد ،انؼدد  67 ،0146آة .0522
( )02ضؼدٌٔ ؽًبدَ٘ ،ؾٕ شصالػ زراػ ٙاتزراك ،ٙدار انطهٛؼخ  ،ثٛرٔد.66 ،0527 ،
( )02صؾٛذخ انسيبٌ ،انؼدد  66 ،2360آة .0525
( )04يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انضبنش.351 ،
( )01يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انراثغ.716 ،
( )05كبيراٌ ؽطٍ ؽط ،ٍٛدنٛم دراض ٙنزدرٚت أػعبي يغبنص اإلدارح انسراػٛخ  ،ثغداد.45 ،0543 ،
( )61ػجدانًؼط ٙاناذبة ،دٔر يؾطبد انًكبئٍ انسراػٛخ ف ٙاناطخ اناًطٛخ  ،0511-0542ثغداد .24 ،0542 ،
( )60يؾًد يؾًد ػه ٙاؽًد ٔػجدانْٕبة يطر انداْر٘ ٔآبرٌٔ ،دراضخ ف ٙشدارح انًسارع يشبرٚغ اإلصالػ انسراػ ٙفٙ
انؼراح (يشرٔع انٕؽدح ًَٕ ط رطجٛن ٙنهدراضخ) ،يطجؼخ انؼبَ ،ٙثغداد.34 ،0525 ،
( )66صبدح ؽُ ،ٍٛانزؼبٌٔ ف ٙانسراػخ ،يطجؼخ انًؼبرة ،يصر.02 ،0521 ،
( )63يؾًد ػه ٙانصٕٚر٘ ،االقطبع ف ٙنٕاي انكٕد ،يطجؼخ أضؼد ،ثغداد.01 ،0521 ،
( )67غبرح أديٌٕ ،يكُُخ انسراػخ ف ٙانُظبو االتزراك ،ٙانًغهخ االقزصبدٚخ  ،ثغداد  ،انؼدد ،6انطُخ  ،00يطجؼخ انؼبَ،ٙ
.660 ،0541
( )62انًصدر َذطّ.670 ،
(ٔ )62زارح انزاطٛػ ،ثدٚغ قدٔ ٔغبنت ػجدانكرٚى انطراط ،يكُُخ انسراػخ ف ٙانؼراح ،ثغداد.66 ،0521 ،
()64يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.64 ،0521 ،7
(ْ )61بتى ػهٕاٌ انطبيرائ ،ٙانًردٔد االقزصبد٘ نًكُُخ انرٚف ف ٙانؼراح ،يغهخ االقزصبد٘ ،انؼدداٌ ،0542 ،6ٔ 0
.047
( )65ػجدانؾط ٔ ٍٛاد٘ انؼطٛخ ،اإلصالػ انسراػ ٙف ٙانؼراح ٔانزًُٛخ االقزصبدٚخ  ،يطجؼخ انًؼبرة ،ثغداد،0541 ،
.16
( )31ػجدانْٕبة يطر انداْر٘ ،انزًُٛخ انسراػٛخ ف ٙانًغزًؼبد انزنهٛدٚخ رنُٛزٓب ٔاقزصبدْب (يغ انزركٛس ػهٗ انؼراح)  ،دار
انطهٛؼخ نهطجبػخ ٔانُشر ،ثٛرٔد ،د.د.647 ،
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( )30صؾٛذخ انٕقبئغ انؼراقٛخ ،انؼدد 65 ،074آ ار .0525
( )36ػجدانصبؽت انؼهٕاٌ ،انزندو انذُٔ ٙانزكُٛك ٙف ٙزراػخ انؼراح ،يغهخ االقزصبد٘ ،انؼدد األٔل ،انطُخ انضبَٛخ ،رًٕز
.26 ،0520
(ٔ )33زارح اإلصالػ انسراػ ،ٙاإلصالػ انسراػ ٙف ٙاػٕايّ انضالصخ  ،ثغداد ،د.د.613 ،
( )37انًصدر َذطّ.617 ،
( )32يؾًٕد يؾًد انؾُٛت ،اقزصبدٚبد انؼراح ،دراضخ رؾهٛهٛخ ،دار انطجبػخ انؾدٚضخ  ،انجصرح.071 ،0525 ،
( )32انًصدر َذطّ.070 ،
( )34يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.01 ،0520 ، 1
( )31صؾٛذخ انٕقبئغ انؼراقٛخ ،انؼدد 7 ،7يبٚص .0525
( )35يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.02 ،0520 ،00
()71ػضًبٌ أؽًد انغٕنٔ ٙأؽًد عٕٚه ،ٙاننٕاػد االقزصبدٚخ انسراػٛخ ،دار انًؼبرة ،يصر.016 ،0522 ،
( )70أترة أثٕ انًؼبن ،ٙاقزصبدٚبد  ،يطجؼخ انًؼبرة ،يصر.76 ،0541 ،
(ْ )76بتى يؾًد ٚؾ ،ٗٛاالقزصبد انسراػ ٙانؼراقٔ ٙانًٕاز ٍٚانذُٛخ نزًُٛزّ ،ثغداد.61-05 ،0521 ،
( )73ادٔارد رٕيبش ،انزاطٛػ االقزصبد٘ ،ثٛرٔد.52 ،0521 ،
( )77يكرو انطبنجبَ ،ٙؽٕل انزؼدٚالد األبٛرح ػهٗ قبٌَٕ اإلصالػ انسراػ ،ٙيغهخ انضنبفخ انغدٚدح ،ثغداد ،انؼدد 2 ،74
رشر ٍٚانضبَ.02 ،0525 ٙ
.42-42
( )72ببند انؾبفع ،انزاطٛػ االقزصبد٘ ،يطجؼخ انؾدٚضخ ،ؽهت،0542 ،
( )72ػجدانًُؼى انطٛد ػه ،ٙاالقزصبد انغسئ ،ٙثغداد.51 ،0516 ،
( )74انًصدر َذطّ.51 ،
( )71ببند انؾبفع ،انًصدر انطبثق.44 ،
( )75انًصدر َذطّ.41 ،
( )21ادٔارد رٕيبش ،انًصدر انطبثق.51 ،
( )20انًصدر َذطّ.55 ،
( )26ػجدانًُؼى انطٛد ػه ،ٙانًصدر انطبثق.011 ،
( )23اترة أثٕ انًؼبن ،ٙانًصدر انطبثق.77 ،
(ْ )27بتى يؾًد ٚؾ ،ٗٛانًصدر انطبثق.62 ،
( )22يؾًٕد يؾًد انغُٛت ،انًصدر انطبثق.072 ،
( )22ػجدانًُؼى انطٛد ػه ،ٙانًصدر انطبثق.066 ،
( )24انًصدر َذطّ.063 ،
(ٔ )21زارح اإلصالػ انسراػ ،ٙاإلصالػ انسراػ ،0521-0521 ،ٙشػداد قطى انزاطٛػ ،ثغداد ،د.د.01 ،
( )25انًصدر َذطّ.00 ،
( )21انًصدر َذطّ.06 ،
( )20يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.04 ،0520 ،00
( )26انًصدر َذطّ.01 ،
( )23ػجدانًؾطٍ ٔاد٘ انؼطٛخ ،انًصدر انطبثق.51 ،
( )27انًصدر َذطّ.57 ،
( )22ػجدانْٕبة يطر انداْر٘ ،االقزصبد انسراػ ،ٙغ ،6ثغداد.611 ،0514 ،
( )22ػجدانصبؽت انؼهٕاٌ ،انًصدر انطبثق.373-376 ،
( ) 24ثدٚؼخ ػجدانرؽًٍ اضًبػٛهٍ يدٖ ر صٛر ثؼط ػُبصر اإلَزبط األضبضٛخ ػهٗ صبف ٙاندبم انسراػ ،ٙيغهخ
االقزصبد٘ ،انؼدد.044 ،0512 ،6
( )21انًصدر َذطّ.041 ،
( )25ػجدانرزاح انٓالن ،ٙيشبكم االئزًبٌ انسراػ ٙف ٙانؼراح ،يطجؼخ انُغبػ ،ثغداد.007 ،0524 ،
( )41صؾٛذخ انٕقبئغ انؼراقٛخ ،انؼدد 7 ،021يبٚص .0525
( )40انًصدر َذطّ.
( )46انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ ،انزنرٚر انطُٕ٘ ػٍ أػًبل انًصرة انسراػ ٙنهطُٕاد انًبنٛخ  ،0521-0525ثغداد، 0520 ،
.06
( )43انًصدر َذطّ.03 ،
(ٔ )47زارح انسراػخ ،اػداد قطى االقزصبد انسراػ ،ٙرطٕر اننطبع انسراػ ٙف ٙانؼراح.20 ،
( )42انًصدر َذطّ.22-23 ،
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( )42صؾٛذخ األْبن ،ٙانؼدد  05 ،611رشر ٍٚانضبَ.0525 ٙ
( )44ؽطٍ فًٓ ٙعًؼخ ،انًط نخ انسراػٛخ ٔاأليٍ انًصرف ،ٙانارغٕو .22 ،0512 ،
( )41يؾًد ػجدانؼسٚس ،يجبدئ االقزصبد انؾدٚش ،يطجؼخ انًؼبرة ،ط ،6ثغداد.313 ،0521 ،
( )45صؾٛذخ أرؾبد انشؼت ،انؼدد 00 ،02تجبغ .0525
( )11ؽط ٍٛيؾًد ػجدانطًٛغ ،انزًٕٚم انسراػ ، ٙاننبْرح.75 ،0541 ،
( )10انًصدر َذطّ20 ،؛ صؾٛذخ انسيبٌ ،انؼدد  3 ،2762كبٌَٕ األٔل .0525
( )16ط.ش .تبْجبزٚبٌ ،دٔر اننطبع انؼبو ف ٙاقزصبد انؼراح ،ررعًخ :ػجدانؼسٚس ٔغجبٌ يؾًد ،ثغداد.020 ،0542 ،
( )13ؽط ٍٛيؾًد ػجدانطًٛغ ،انًصدر انطبثق.27 ،
( )17انًصدر َذطّ.22 ،
( )12يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد.4 ،0526 ،03
( )12انًصدر َذطّ.1 ،
( )14كًبل يؾًد ضؼٛد اناٛبغ ،اننطبع انسراػ ٙف ٙانؼراح ،يطؼ تبيم نًٕاردِ ٔرنطٛى أضبنٛت رًُٛزّ ،يطجنخ انؼبَ،ٙ
ثغداد.630 ،0541 ،
( )11انًصدر َذطّ.636 ،
( )15يغهخ اإلصالػ انسراػ ،ٙانؼدد ،4انطُخ .72 ،0523 ،7
( )51انًصدر َذطّ72 ،؛ صؾٛذخ انسيبٌ ،انؼدد  00 ،2721كبٌَٕ انضبَ.0525 ،ٙ
( )50ػسٚس تبْٕا شضًبػٛم ٔشضًبػٛم ػه ٙتكر ،انزًٕٚم انسراػ ،ٙثغداد.672 ،0515 ،
( )56انًصدر َذطّ.672 ،
.671-674
( )53انًصدر َذطّ،
( )57يغهخ انًصبرة ،ثغداد ،انؼدد 3 ،6رًٕز .74 ،0547
( )52ػجدانؾطٔ ٍٛاد٘ انؼطٛخ ،انًصدر انطبثق.53 ،
.54-52
( )52انًصدر َذطّ،
( )54يغهخ انًصبرة ،انؼدد  02 ،2رًٕز .61 ،0547
.66-60
( )51انًصدر َذطّ،
.62-63
( )55انًصدر َذطّ،
المصادر
أ-المطبىعاث الحكىميت:
 -0انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ  ،يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انضبنش.
 -6انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ  ،يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انضبَ.ٙ
 -3انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ ،انزنرٚر انطُٕ٘ ػٍ أػًبل انًصرة انسراػ ٙنهطُٕاد انًبنٛخ  ،0521 -0525ثغداد.0520 ،
 -7انغًٕٓرٚخ انؼراقٛخ ،يُغساد صٕرح  07رًٕز ف ٙػبيٓب انراثغ.
ٔ -2زارح اإلصالػ انسراػ ،ٙاإلصالػ انسراػ ٙف ٙاػٕايّ انضالس  ،ثغداد ،د.د.
ٔ -2زارح اإلصالػ انسراػ ،ٙاإلصالػ انسراػ ، 0521-0521 ،ٙشػداد قطى انزاطٛػ  ،ثغداد ،د.د.
ٔ -4زارح اإلصااالػ انسراػاا ،ٙانًكاابئٍ ٔاٜالد انسراػٛااخ ،شػااداد نغُااخ االؽزذاابالد ثبنااةكرٖ انضبَٛااخ نناابٌَٕ اإلصااالػ
انسراػ.0521 ، ٙ
ٔ -1زارح انزاطٛػ ،ثدٚغ قد ٔغبنت ػجدانكرٚى انطراط ،يكزجخ انسراػخ ف ٙانؼراح ،ثغداد .0521 ،
ٔ -5زارح انزاطٛػَ ،شرح ٔزارح انزاطٛػ ،رقى انُشرح  46 ،76تجبغ .0521
ٔ -01زارح انسراػخ  ،رطٕر اننطبع انسراػ ٙف ٙانؼراح ،أػداد قطى االقزصبد انسراػ ،ٙثغداد  ،د.د.
ٔ -00زارح انسراػخ  ،رنرٚر ػٍ يرؽهخ االضزٛالي ف ٙقبٌَٕ اإلصالػ انسراػ.ٙ
الكتة:
 -0ادٔارد رٕيبش ،انزاطٛػ االقزصبد٘ ،ثٛرٔد.0521 ،
 -6اترة اثٕ انًؼبن ،ٙاقزصبدٚبد ،يصر.0541 ،
 -3ؽطٍ فًٓ ٙعًؼخ ،انًط نخ انسراػٛخ ٔاأليٍ انًصرف ،ٙانارغٕو.0512 ،
 -7ؽط ٍٛيؾًد ػجدانطًٛغ  ،انزًٕٚم انسراػ ،ٙاننبْرح.0541 ،
 -2ببند انؾبفع ،انزاطٛػ االقزصبد٘ ،ؽهت.0542 ،
 -2ضبيبل يغٛد فرط ،يطٛرح نإلصالػ انسراػٔ ٙآفبح انًرؽهخ انًنجهخ ،ثغداد ،د.د.
 -4ضؼدٌٔ ؽًبدَ٘ ،ؾٕ شصالػ زراػ ٙاتزراك ،ٙدار انطهٛؼخ ،ثٛرٔد.0527 ،
 -1صبدح ؽط ،ٍٛانزؼبٌٔ ف ٙانسراػخ  ،يطجؼخ انًؼبرة ،يصر .0521 ،
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 -5ػجدانؾطٔ ٍٛاد٘ انؼطٛخ ،اإلصالػ انسراػ ٙف ٙانؼراح ٔانزًُٛخ االقزصبدٚخ  ،يطجؼخ انًؼبرة ،ثغداد.0541 ،
 -01ػجدانرزاح انٓالن ،ٙيشبكم االئزًبٌ انسراػ ٙف ٙانؼراح ،يطجؼخ انُغبػ  ،ثغداد.0524 ،
 -00ػجدانًؼط ٙاناذبة ،دٔر يؾطبد انًكبئٍ انسراػٛخ ف ٙاناطخ اناًطٛخ  ،0511-0542ثغداد.0542 ،
 -06ػجدانًُؼى انطٛد ػه ،ٙاالقزصبد انغسئ ،ٙثغداد.0516 ،
 -03ػجدانْٕبة يطر انداْر٘ ،انزًُٛخ انسراػٛخ ف ٙانًغزًؼبد انطهٛؼخ نهطجبػخ ٔانُشر ،ثٛرٔد ،د.د.
 -07ػضًبٌ اؽًد انغٕنٔ ٙاؽًد عٕٚه ،ٙاننٕاػد االقزصبدٚخ انسراػٛخ  ،يصر.0522 ،
 -02ػسٚس تبْٕ شضًبػٛم ٔشضًبػٛم ػه ٙتكر ،انزًٕٚم انسراػ ،ٙثغداد.0515 ،
 -02كبيراٌ ؽطٍ ؽط ،ٍٛدنٛم دراض ٙنزدرٚت أػعبي يغبنص اإلدارح انسراػٛخ ،ثغداد.0543 ،
 -04كًبل يؾًاد ضاؼٛد اناٛابغ ،اننطابع انسراػا ٙفا ٙانؼاراح ،يطاؼ تابيم نًإاردِ ٔرنٛاٛى أضابنٛت رًُٛزاّ ،يطجؼاخ انؼابَ،ٙ
ثغداد.0541 ،
 -01يؾًد ػجدانؼسٚس  ،يجبدئ االقزصبد انؾدٚش ،يطجؼخ انًؼبرة ،ط ،6ثغداد.0521 ،
 -05يؾًد ػه ٙانصٕٚر٘ ،االقطبع ف ٙنٕاي انكٕد ،ثغداد.0521 ،
 -61يؾًد يؾًد ػه ٙأؽًد ٔػجدانْٕبة يطر انداْر٘ ٔآبارٌٔ ،دراضاخ فا ٙشدارح انًاسارع ،يشابرٚغ اإلصاالػ انسراػاٙ
ف ٙانؼراح (يشرٔع انٕؽدح ًَٕ ط رطجٛن ٙنهدراضخ)  ،يطجؼخ انؼبَ ،ٙثغداد.0525 ،
 -60يؾًٕد يؾًد انغُٛت ،اقزصبدٚبد انؼراح  ،دراضخ رؾهٛهٛخ ،دار انطجبػخ  ،انجصرح .0525 ،
ْ -66بتى يؾًد ٚؾ ،ٗٛاالقزصبد انسراػ ٙانؼراقٔ ٙانًٕاز ٍٚانذُٛخ نزًُٛزّ ،ثغداد.0521 ،
الصحف والمجالث:
 -0صؾٛذخ ارؾبد انشؼت (.)0525
 -6صؾٛذخ األْبن.)0525( ٙ
 -3صؾٛذخ انجالد .0522-0521
 -7صؾٛذخ انسيبٌ (.)0525
 -2صؾٛذخ انٕقبئغ انؼراقٛخ .0525 ،
 -2يغهخ اإلصالػ انسراػ.)0523-0526-0520-0521( ٙ
 -4يغهخ انًصبرة (.)0547
المقاالث والبحىث:
 -0ثدٚؼااخ ػجاادانرؽًٍ شضااًبػٛم  ،ياادٖ راا صٛر ثؼااط ػُبصاار اإلَزاابط األضبضااٛخ ػهااٗ صاابف ٙاناادبم انسراػاا ،ٙيغهااخ
االقزصبد٘ ،انؼدد.0521 ،6
 -6غبرح أديٌٕ ،يكُُخ انسراػخ ف ٙانُظبو االتزراك ،ٙانًغهخ االقزصبدٚخ ،ثغداد ،انؼدد ،6انطُخ .0541 ،00
 -3ػجد انصبؽت انؼهٕاٌ ،انزندو انذُٔ ٙانزكُٛك ٙف ٙزراػخ انؼراح ،يغهخ االقزصبد٘ ،انؼدد األٔل ،رًٕز .0520
 -7يكاارو انطبنجاابَ ،ٙؽاإل انزؼاادٚالد األبٛاارح ػهااٗ قاابٌَٕ اإلصااالػ انسراػاا ،ٙيغهااخ انضنبفااخ انغدٚاادح ،ثغااداد ،انؼاادد،74
.0525
ْ -2بتى ػهٕاٌ انطبيرائ ،ٙانًردٔد االقزصبد٘ نًكُُخ انرٚف ف ٙانؼراح ،يغهخ االقزصبد٘ ،انؼدداٌ .0542 ، 6ٔ 0
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