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 كلمة عن التعاون في قطاع النقل واالتصاالت

  

I.  مقدمة 

تلعب صناعة النقل واالتصاالت الحديثة دوراً رئيسياً في التنمية االقتصادية واالجتماعية ألي دولة حيث أنها تعزز التجارة 

الداخلية والخارجية، واالستخدام االقتصادي للموارد الطبيعية، ونقل القوى العاملة الماهرة، وتنويع األسواق، وتخفيض 

 اعي والصناعي. العمالة، وزيادة في اإلنتاج الزر

ينمو قطاع النقل سريعًا نتيجة لزيادة دخل الفرد واحتياجات التنقل لدى األسر، وكذلك نتيجة للعولمة التجارية وإلغاء الرقابة 

 وخصخصة البنية التحتية للنقل وخدماته، فضالً عن التقدم التكنولوجي.  

ية لكٍل من التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول، كما أن "جودة البنية التحتتعد البنية التحتية للنقل أمًرا بالغًا األهمية بالنسبة 

'، فإن احتياجات 2030فوفقًا لتقرير تم إعداده حول 'البنية التحتية حتى عام  1تعد أحد األركان األساسية للقدرة التنافسية الدولية.

. 2030 - 2009تريليون دوالر أمريكي على مدار الفترة  11عن االستثمار العالمية في البنية التحتية ووسائل النقل قد تزيد 

ولكي يتم تخطيط وتنفيذ بنية تحتية للنقل بفعالية، يلزم على الدول وضع أُطر عمل سياسات وطنية مالئمة وضمان التمويل 

 الالزم.

العالم  ك الحديدية في جميع أنحاءعالوة على ذلك، وفيما يتعلق بالنقل البري، من المتوقع أن ينمو السفر على الطرق  والسك

وحتى  %240، بينما من المتوقع أن يتراوح معدل النمو هذا من 2050تقريبًا حتى عام  %230و %120بمعدل يتراوح بين 

(. كذلك، من المتوقع أن يتراوح OECDبالنسبة لالقتصاديات غير التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 450%

  2خالل الفترة ذاتها. %420و %230ل البضائع على الطرق والسكك الحديدية بين معدل زيادة نق

( وال يزال صناعة رئيسية للنمو واالبتكار والتنمية ICTوبالمثل، ينمو أيًضا قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

 %6( من إجمالي الناتج المحلي حوالي ICTاالقتصادية واالجتماعية. تبلغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

في الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبحصة أقل نسبيًا في الدول النامية. يمكن أن ترتفع هذه الحصة 

همات افي المستقبل، مع االنتشار السريع للتكنولوجيات الرقمية في الدول النامية. وباإلضافة إلى ذلك، فيكمن أن تكون المس

غير المباشرة من قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النمو االقتصادي كبيرة أيًضا، وذلك من خالل إدخال تحسينات 

 على إنتاجية إجمالي عوامل اإلنتاج. 

ويرتبط النمو  .تشكل البنية التحتية للنقل واالتصاالت في هذا اإلطار عنصراً حاسماً في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول

االقتصادي واإلنتاجي لمنطقة معينة ارتباًطا وثيقًا ببنيتها األساسية للنقل وأنظمة النقل بها والتي تتيح زيادة اإلنتاجية من خالل 

 تقليل تكاليف اللوجستيات وتوفير المخزون والوصول إلى أسواق العرض والعمل األكبر. 

وع نقل في التنمية االقتصادية للبلد، تتطلب استثمارات النقل الكبيرة تقييًما للمشرفي ضوء الدور االستراتيجي الذي يلعبه ال

يعمل بصورة جيدة فضالً عن تنسيق فعال للنقل بين وكاالت التخطيط والسلطات المعنية األخرى. في هذا الصدد، تُعد تقييمات 

مار فضالً عن االستخدام الفعال للموارد النادرة مشروعات النقل ذات أهمية حاسمة للحصول على النتيجة المتوقعة لالستث

 للدولة. 

وال غنى عن تقييم المشروع لتحديد قيمة وتكلفة مشروعات النقل التي سيتم تمويلها وتنفيذها. فهو يهدف بصورة أساسية إلى 

د صناع ع الفعالة أن تساعمعرفة المشاريع التي تقدم القيمة األفضل مقابل المال. في هذا الصدد، يمكن آللية تقييم المشرو

القرار على اتخاذ خيارات جيدة من حيث تحقيق أهدافهم المحددة سلفًا. تبدأ آلية تقييم المشروع بفهم واضح لدور المشروع في 

 ممعالجة المشكالت الرئيسية وتحقيق األهداف الُمحددة في خطة النقل واالستخدام المتكاملة األوسع نطاقًا. لذلك، فإن آلية تقيي

                                                           
 2012منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  1
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مل ونظًرا ألهميتها البالغة، وضعت مجموعة عمشروع النقل الفعالة هي عامل رئيسي في تطوير البنية التحتية للنقل بنجاح. 

 ( موضوع تقييم مشروعات النقل على جدول أعمالها. TCWGالنقل واالتصاالت في الكومسيك )

 ذيولتخطيط وإدارة نظام نقل فعال  القرارات التخاذ والتعاونشبكة النقل بذل جهود مشتركة  سمات، تتطلب من ناحية أخرى

الميزانية على  المفروضةقيود الالحاجة المتزايدة لتطوير البنية التحتية و دفعت الماضية القليلةالسنوات  وخالل. عالية كفاءة

 .االستثمارات لتمويللبحث عن طرق جديدة لالبلدان النامية والمتقدمة الحكومات  بعضفي 

البنية التحتية والخدمات العامة من خالل  اعتماد عمليةيتمثل أحد الخيارات في إشراك تمويل القطاع الخاص وخبراته في 

هي األدوات التي  مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص تعتبر (.PPPالعام والخاص ) ات الشراكة بين القطاعمبادر

ة أو إدارة مرافق البني القطاع الخاص لبناء مؤسساتاقات تعاقدية طويلة األجل مع هيئات القطاع العام اتفمن خاللها  تعقد

 لقطاع العام.ل التابعةالتحتية 

العام والخاص في البلدان النامية كوسيلة إلشراك القطاع  كة القطاعشرااستخدام تطبيقات  شعبية زادت، في هذا اإلطارو 

عمليات تقديم  في شراكة القطاع العام والخاصة لبرنامج تتمثل الخصائص الرئيسو الخاص في تطوير البنية التحتية العامة.

الرتفاع  انظرو ومع ذلك ، وتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص.وخبراتهالقطاع الخاص  وإبداعالعطاءات التنافسية، 

دارة الفعالة للمخاطر تمثل مشكلة حرجة ، ال تزال اإلشراكة القطاع العام والخاصمشاريع  فيدرجة المخاطر التي تؤثر 

 .لها التصدي يتوجب

البنية دة جولرفع مستوى  كبرىأهمية بالنقل  شراكة القطاع العام والخاصإدارة المخاطر في مشاريع  تتمتع، ي هذا الصددوف

ماعها ، في اجتالكومسيكمجموعة عمل النقل واالتصاالت في ، ركزت ظرا ألهميتهاون .الوطني وخدمات النقلالتحتية للنقل 

 للنقل. شراكة القطاع العام والخاص، على إدارة المخاطر في مشاريع الرابع عشر

II. مساهمة قطاع النقل واالتصاالت برعاية الكومسيك 

 من استراتيجية الكومسيك في األساسيإن تحسين أداء وفعالية واستدامة النقل واالتصاالت في الدول األعضاء هو الهدف 

ة الرابع الجلسةمنذ  ،مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك أوضحت، هذا اإلطارضمن ومجال  النقل واالتصاالت. 

 اجتماعيها في للنقل شراكة القطاع العام والخاصالنقل وإدارة المخاطر في مشاريع مشاريع  تقييمات والثالثين للكومسيك،

 تحسين تقييمات مشروعات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والرابع عشر على التوالي. الثالث عشر

 )اجتماع مجموعة عمل النقل واالتصاالت الثالث عشر(

مارس/أذار  21منذ عقد الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك، ُعقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في 

 في أنقرة، تحت عنوان "تحسين تقييمات مشاريع النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  2019

هامة فيما يتعلق بممارسات تقييمات مشروعات النقل في العالم وكذلك في كشف التقرير البحثي الُمعد لالجتماع عن نتائج 

العالمية والممارسات الحالية  االتجاهاتوالتقرير البحثي إطاًرا مفاهيميًا لتقييم مشروعات النقل،  ويقدمالدول األعضاء. 

  تقييمات مشروعات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لتطوير الملموسة السياسات وتوصيات

 الدول من العديد التقرير على أنه فيفيما يتعلق بممارسات تقييم مشاريع النقل في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، يُؤكد 

 تقييم دمج غالبًا يتم .تنفيذه يتعين الذي المشروع تقييم على ينص تشريعي يوجد ال اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 ما غالبًا للمشروعات تقييم إجراء إلى الحاجة فإن ذلك على وعالوة .الجديدة النقل مشاريع وضع إجراءات في المشروعات

  .موجود غير يكون ما غالبًا المشروع تنفيذ عملية تنفيذ كيفية حول الوصف فإن قائمة، تكون

 العام القطاعين ممثلي من مجموعة إشراك تم النقل، مشروعات تقييمات في التقرير إليها خلص التي للنتائج كذلك ووفقًا

 المتعاقد الخاصون االستشاريون ويقدم التقييم عملية عام بشكل العام القطاع يُدير .األعضاء الدول أنحاء جميع في والخاص

 .والجدوى الطلب دراسات مثل داعمة، مدخالت معهم
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 هناك تكون ما وغالبًا .األعضاء الدول في واسع نطاق على يتم ال المشروعات تقييم على التدريب أن البحثي التقرير يكشف

 الخصم معدل مثل اإلدخال، معلمات معايير تطبيق يتم ال حيث .المشروع تقييم إجراء طريفة حول محددة أدلة أو إرشادات

يقوم بوصف المشروعات التي سيتم تحليلها ال يتوفر في الدول األعضاء إطار منهجي واضح،  .منهجية بصورة الوقت قيمة أو

   .للتطبيق؛ ومتى وكيفية استخدامه

 ويتم استخدامالدول األعضاء مثل األردن وإيران، لدعم تحليل الطلب،  النقل في بعض عالوة على ذلك، يتم تطبيق نماذج

خطة عمل. تجري عملية رصد في بعض الحاالت لتحديد أولويات المشروعات ووضع  (MCA) تحليل المعايير المتعددة

  .ومع ذلك، ال يتم إجراء تقييم لما بعد عملية التنفيذالدول،  تنفيذ المشاريع في معظم

سلط التقرير الضوء على النكسات الرئيسية التالية والمتعلقة بتقييمات مشروعات النقل في النطاق الجغرافي  ،اإلطار هذا فيو

 لمنظمة التعاون اإلسالمي:

  

  المعنية العامة الجهاتعدم التعاون والتنسيق بين ، 

  ،االفتقار ونقص البيانات واإلحصاءات الدقيقة 

 المشروع، تقييمات محتوى بشأن الالزمة التوجيهية عدم وضوح اإلطار القانوني والمؤسسي والمبادئ 

  اتتقوم بمراجعة وتقييم المشروعاالفتقار لوجود نظام حوكمي لتحديد األدوار الواضحة والمنفصلة للمؤسسة التي  

 أبعاده بكل المشروع تقييمات لتنفيذ والبشرية المؤسسية القُدرات إلى االفتقار. 

 عدم وجود تقييم الحق.  

 

في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت التي جرت خالل االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل 

 واالتصاالت، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسة التالية: 

 

 ة.تصميم إطار منهجي لتقييم مشروعات النقل، مع اإلشارة إلى األهداف واألنواع والمنهجيات الُمستخدم 

  وضع/تحسين أدلة للمستخدم والمبادئ التوجيهية لضمان الحصول على تقييمات فعالة متناسقة لمشروع النقل كذلك

 القائمة.التنفيذ الفعال لتلك 

  تطبيق تقييمات مشروع النقل كجزء رئيسي من دورة المشروع الكاملة واالستفادة من البيانات/ المعلومات عالية

 تفادة من تنفيذ المشروع )المشاريع( السابقة.الجودة كذلك الدروس المس

  التشجيع على تعزيز تحسين قدرة تقييم مشاريع النقل من خالل وضع نظام إلصدار الشهادات الرسمية للكفاءات

 وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل وما إلى ذلك.  

 (www.comcec.org) اإلنترنت شبكة على الكومسيك موقع على متوفر التقرير

IV اإلسالمي التعاونللنقل في الدول األعضاء في منظمة  والخاص العام القطاع شراكة. إدارة المخاطر في مشاريع 

 (مجموعة عمل النقل واالتصاالتل)االجتماع الرابع عشر 

، وكان في أنقرة 2019أكتوبر/تشرين األول  3في  عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك مجموعةلقد االجتماع الرابع عشر عُ 

 ". اإلسالمي التعاوناألعضاء في منظمة  الدولفي  للنقل والخاص العام القطاع شراكةمشاريع موضوعه "إدارة المخاطر في 

 العام طاعالق شراكةالجتماع عن نتائج مهمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في مشاريع امن أجل  أُعدكشف التقرير البحثي الذي 

 األعضاء.  الدولللنقل في العالم وكذلك في  والخاص

( 1وهي: ) أال، من سبعة عناصر مكونهذه الدراسة إلى إطار أجل  مناستعراض الدراسات والتحليالت التي أجريت  يستند

( التشغيل 5( البناء وتسليم األصول )4( المشتريات والتعاقد )3اتخاذ القرار قبل المناقصة ) وتيرة( 2ستراتيجية والسياسة )اال

( تقييم 2( تحديد المخاطر، )1ى مجموعة من أبعاد إدارة المخاطر، وهي: )ا عليعتمد اإلطار المفاهيمي أيضو( نهاية العقد. 6)

تمثل أبعاد حوكمة المخاطر هذه العدسات و( معالجة المخاطر. 5، )( مراقبة المخاطر4، )المخاطر توزيع( 3المخاطر، )

 اتباع نهج دورة الحياة.لدراسة مراحل االستثمار المختلفة عن طريق التحليلية التي من خاللها تصف هذه ا

لتقرير ، يؤكد ااإلسالمي التعاونمنظمة  دولللنقل في  والخاص العام القطاع شراكةفيما يتعلق بإدارة المخاطر في مشاريع و

 ينب ومن. اإلسالمي التعاونمنظمة  دولفي  للنقل ظلت منخفضة نسبيا والخاص العام القطاع شراكةأن وتيرة مشاريع 

 نذكرالمي اإلس التعاونمنظمة  دولفي  والخاص العام القطاع شراكةالتحديات الرئيسة التي تعيق التنفيذ الفعال لمشاريع 

، والخاص العام القطاع شراكة، وانخفاض درجة التنافسية في مناقصات االقتصادي عدم االستقرارومحدودية اإلطار القانوني، 

  وعدم كفاية القدرات المؤسسية.

http://www.comcec.org/
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 راكةشة التالية المتعلقة بإدارة المخاطر في ممارسات مشاريع الرئيس اإلخفاقاتلتقرير الضوء على ، سلط ارفي هذا اإلطا

 اإلسالمي: التعاونمنظمة  دولللنقل في  والخاص العام القطاع

 ضعيف قانوني إطار 

  المعنية الجهاتعدم وجود نظام حكم يحدد تقسيم العمل بين مختلف 

  ل للنق والخاص العام القطاع شراكةضعف القدرات المؤسسية والبشرية للتعامل مع إدارة المخاطر في مشاريع

 بجميع أبعادها

 لنقلل والخاص العام القطاع شراكةاإلرشادات الالزمة بشأن محتوى إدارة المخاطر في مشاريع  لوجود االفتقار 

 

، صاالتمجموعة عمل النقل واالتلالرابع عشر  االجتماعخالل  دارتالتي  والمناقشاتة للتقرير في ضوء النتائج الرئيسو

 التالية: السياسياتتوصلت مجموعة العمل إلى توصيات 

  تطوير / تحسين اإلطار القانوني من خالل اعتماد تشريعات مفصلة حسب بروتوكولPoint-to-Point (PPP.) 

 حدة وإنشاء / تعزيز و  ،تخصيص مسؤوليات واضحة إلدارة بروتوكوالت النقطة إلى النقطة على مدار دورة حياتها

 / قسم داخل الحكومة إلى تلك النهاية.

 املناسبة، والتحليالت وما إلى ذلك، وتطوير قاعدة قوية للبيانات والكفاءات  دعم استخدام األدوات التقنية

 (.PPPلتقليل املخاطر أثناء تنفيذ مشاريع بروتوكول النقطة إلى النقطة )

  تطوير / تحسين املبادئ التوجيهية إلدارة املخاطر وقوائم املراجعة لتحسين تنفيذ مشاريع بروتوكول النقطة إلى

 (.PPPالنقطة )

 (www.comcec.org). ى موقع الكومسيك على اإلنترنتالتقرير متاح عل

 

   آلية تمويل مشاريع الكومسيك

ا في إطار التي سيتم تمويله المشاريعيجب أن تخدم وأداة تنفيذ مهمة أخرى لالستراتيجية.  الكومسيك مشاريعتمويل  يعتبر

ستراتيجية التي حددتها اال المرجوةا لألهداف والنتائج عدد األطراف وأن يتم تصميمها وفقمتالتعاون الكومسيك  مشاريعتمويل 

خالل اء الدول األعض التي صاغتها السياساتتوصيات  تنفيذفي  امهم ادورتلعب المشاريع  كمافي قسم النقل الخاص بها. 

 .العمل مجموعةتماعات اج

من قبل غامبيا وإيران واألردن بموجب  2018تم تنفيذ ثالثة مشاريع في مجال التعاون في مجال النقل واالتصاالت في عام 

"تحليل أنظمة إدارة قواعد بيانات الطرق في دول منظمة التعاون تمويل مشاريع الكومسيك. قامت غامبيا بتنفيذ مشروع 

اإلسالمي المختارة". الدول الشريكة في المشروع هي السنغال ونيجيريا. هدف المشروع إلى تحليل الوضع الحالي فيما يتعلق 

مل بين الدول الشريكة. اشتبإنشاء نظام إلدارة قواعد بيانات النقل البري في غامبيا وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات 

المشروع على ورشة عمل قدمت فيها الدول الشريكة عروضاً حول تجاربها وقدمت توصيات لغامبيا كخارطة طريق. تُعد 

 خريطة الطريق هي النتيجة التي تدعم القدرة على وضع سياسات النقل الوطنية وتخطيطها في غامبيا والدول الشريكة.

ريكة أذربيجان وتركيا بتنفيذ مشروع "دراسة جدوى لممر النقل اإليراني القوقازي". هدف المشروع قامت إيران مع الدول الش

إلى تحسين ممر النقل العابر للحدود بين آسيا وأوروبا من أجل تعزيز أداء وفاعلية واستدامة النقل في الدول األعضاء. تم 

سية ى الدول الشريكة والتحليالت المكتبية. تكون التقرير بصورة رئيإعداد تقرير بحثي للمشروع استنادًا إلى زيارات دراسية إل

من الوضع الحالي لممرات النقل العابر للحدود في العالم وفي منظمة التعاون اإلسالمي، والتحليل التفصيلي للدول المعنية، 

 واالستراتيجيات الملموسة والتوصيات السياسية لمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 

األردن مع الدول الشريكة العراق وتركيا بتنفيذ مشروع "دراسة جدوى إلعادة بناء خط سكة حديد الحجاز العثماني  قامت

القديم". هدف المشروع إلى دراسة خط السكك الحديدية من أقصى الشمال حتى أقصى جنوب األردن لتحديد النقاط المحتملة 

http://www.comcec.org/
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ول د تقرير بحثي في المشروع. استند التقرير المعني إلى زيارات دراسية إلى الدفي البنية التحتية التي سيتم تطويرها. تم إعدا

الشريكة والتحليالت المكتبية. يتكون التقرير من قائمة بالتوصيات التي ستُحدد القيمة المضافة، والتكلفة، وإجراءات عمليات 

 إعادة اإلعمار وإمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحت  روعالمش غامبيا تنفذ. ثالثة مشاريع غامبيا وإيران واألردن تنفذ، السادسة لتقديم مقترحات المشاريعجب الدعوة بمو

عنوان "تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لنظام اإلدارة المتكاملة لقواعد البيانات في دول منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 إلى تطوير سياسات سليمة للبنية التحتية وتحسين القدرة الوطنية علىبمشاركة السنغال ونيجيريا وتركيا. ويهدف المشروع 

لدول األعضاء. ويُعد الهدف النهائي هو تطوير إدارة متكاملة لقاعدة بيانات النقل في وضع سياسات النقل والتخطيط في ا

إلى تركيا الكتساب الخبرة في نظام زيارة دراسية  وفي إطار المشروع نُظمت . غامبيا بدعم من الدول الشريكة في المشروع

ير نظام إدارة قواعد بيانات النقل لتحليل وتعلم المعاي علىتدريبيوتم تنفيذ برنامج   بيانات النقل في تركيا.  إدارة قواعد

 واإلجراءات والوظائف في غامبيا بمشاركة الدول الشريكة. 

نظمة نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في م"زيادة النقل والنقل البحري في إطار  بعنوان تقوم إيران بتنفيذ مشروع

(" بُمشاركة كل من عمان وباكستان وقطر وتركيا. يهدف المشروع إلى تعزيز الربط وقابلية TPS-OICالتعاون اإلسالمي)

ديدًا، يبحث حالتشغيل البيني لقطاع النقل من خالل دمج المعايير الفنية وإنشاء روابط بين الدول األعضاء. وبصورة أكثر ت

( TPS-OICالمشروع عن حلول عملية في إطار نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي)

لتسهيل التجارة عن طريق خفض تكاليف النقل الدولي البحري. وفي إطار المشروع، سيتم إصدار تقرير بحثي حول سلسلة 

التعاون اإلسالمي لتحليل تكاليف النقل والتجارة البحرية واقتراح توصيات لدول منظمة  النقل متعدد الوسائط في دول منظمة

التعاون اإلسالمي لتسهيل تدفق البضائع بما يتماشى مع نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 (.TPS-OICاإلسالمي)

لى عدم ع المشروع ويركز. "المرحلة الثانية -خط سكة حديد الحجاز العثماني القديم  "إعادة بناءمشروعا بعنوان األردن  تنفذ

كفاية البنية التحتية للنقل، وسوء خدمات الصيانة، والموارد المالية المحدودة وفرص التمويل، والتي تمثل المشاكل الرئيسية 

التمويل إلعادة بناء خط سكة حديد الحجاز  يركز المشروع كذلك على لدول منظمة التعاون اإلسالمي. ومن النطاق ذاته، 

برنامج تدريبي حول دراسات  نُظم وقد .وتبادل الخبرات في مجال هندسة السكك الحديدية والتخطيط مع الدول الشريكة

كما   .بمشاركة الدول الشريكة مصر والعراق والمملكة العربية السعودية وتركيا الجدوى وهندسة السكك الحديدية والتخطيط 

ي من قبل الدول الشريكة خالل ورشة العمل الت الحجاز حديدسكة  خطالمتعلقة بمتطلبات تمويل ص والتحديات الفر تناول تم

 .البرنامج التدريبي عقبمباشرة  ُعقدت
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