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هجٍئخ انتنظًٍٍخ إسرتاتٍجٍخ يمرتحخ نتحمٍك ادلٍزح انتنبفسٍخ ن
( ثكهٍبد جبيؼخ حذٌذاجل)انربايج  غري انتمهٍذٌخ نربايجيف ا اجلبيؼٍخ

 دلبٌكم ثورتر انتنبفسٍخ خسرتاتٍجٍضوء اإل ادلنٍب ػهى
 ز/ َٗا َطاز ع٢ً أمحس

 ١ املٓٝاداَع –ن١ًٝ ايذلب١ٝ-َسضؽ ايذلب١ٝ املكاض١ْ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ

 يهخض
ًدلاَر تشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يي تٓاؾػ١ٖٝسؾت ايسضاغ١ إىل ايبشح يف تبين إغذلاتٝذٝات 

تٓبع َٔ ا٭ثط ايصٟ ًدلاَر اؾسٜس٠ . ٚاعتدلت ايسضاغ١ إٔ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ياؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا

يه١ًٝ ايتابع ٚاملٛظـ، ٚايتسضٜؼ، عهٛ ١٦ٖٝ اع٢ً َػت٣ٛ ايطايب، ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًذاَع١ ؼسث٘ 

ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط )ايتهًؿ١ ا٭قٌ،  ١غذلاتٝذٝتبين َطتهعات اٱغتٓست ايسضاغ١ ع٢ً إٔ إ. شلا

ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ يتشكل  ًاسٜٝٛ ًاَُٗ ًاغابك ًاٚتٓؿٝصٖا ٜعتدل َتطًب ايتُاٜع، ايذلنٝع(،

َٔ خ٬ٍ َطادع١ ا٭زب ايٓعطٟ، ايتش١ًًٝٝ ايٛقؿ١ٝ املٓٗذ١ٝ ضاغ١ ٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. ٚاتبعت ايساملٓٝا امل

هْٛٗا قاسب١ ػطب١ ؾطٜس٠ ي١ٝ تطبٝكساي١ املٓٝا داَع١ ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات ٚاعتُاز ػطب١ 

بطْاَر تك١ٝٓ املعًَٛات به١ًٝ ايعًّٛ، ٚبطْاَر إعساز َعًُٞ ٚضٜاز١ٜ يف فاٍ ايدلاَر ايػرل تكًٝس١ٜ)

انٝات بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ، ٚبطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ به١ًٝ ايكٝسي١، ايعًّٛ ٚايطٜ

ٚبطْاَر املٝهاتطْٚٝات ٚايطبٛبٛتات ايكٓاع١ٝ به١ًٝ اشلٓسغ١، ٚبطْاَر اؿٛغب١ ٚاملعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ 

 ًاقٜٛ ًآاى اضتباطَٓٗا إٔ ٖ ايٓعط١ٜ عسز َٔ ايٓتا٥رإىل . ٚتٛقًت ايسضاغ١ (به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات

يًدلاَر اؾسٜس٠ ٚبني ؼكٝل تٓاؾػ١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ بهًٝات داَع١ املٓٝا بني تبين إغذلاتٝذٝات 
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١ٝ مبا يتسضٜػتع١ًُٝٝ َتُٝع٠، ٚزعِ أعها٤ اشل١٦ٝ ا تٛؾرل ب١٦ٝ تٓع١ُٝٝ ملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ َٔ خ٬ٍا

ع٢ً ُِٝ ا٭ْؿط١ ايتع١ًُٝٝ ايساع١ُ يًتٓٛع. ٚتكٚ، ٚتٛؾرل ايب١٦ٝ ايسضاغ١ٝ املطًٛب ميهِٓٗ َٔ ا٭زا٤

اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١  ًدلاَرييتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ  ١ َكذلس١قسَت ايسضاغ١ إغذلاتٝذٝن٤ٛ شيو 

إطاض ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايساع١ُ شلا ع٢ً ن٤ٛ اٱغذلاتٝذٝات ايج٬ث١ ملاٜهٌ بٛضتط )ايتهًؿ١ يف املٓٝا 

 ا٭قٌ، ايتُاٜع، ايذلنٝع(

Abstract 
The aim of the study was to investigate the adoption of 

competitive strategies in achieving the competitive advantage of the 

programs of Minia University colleges. The study found that the 

competitive advantage of special programs stems from the impact of 

the organizational environment of the university at the level of the 

student, faculty member, employee, and college affiliated with it. The 

study was based on the fact that the adoption and implementation of 

the principles of Michael Porter's competitive strategy (cost, 

differentiation, concentration) is a vital prerequisite for achieving the 

competitive advantage of the programs of Minia University colleges. 

The study followed the analytical descriptive methodology by 

reviewing the theoretical literature, and adopting the experience of the 

programs of the colleges of Minia University is applied because it has 

a unique and pioneer experience in  the field of non-traditional 

programs (the information technology program in the Faculty of 

Science, the preparation of teachers of science and mathematics in 

English at the Faculty of Education, the clinical pharmacy program at 

the Faculty of Pharmacy, the program of mechatronics and industrial 

robotics at the Faculty of Engineering 
. theoretical results. There is a strong correlation between the adoption 

of competitive strategies for the organizational environment in Minia 

University colleges and the achievement of special programs by 

competitive advantage by providing a distinct educational regulatory 

environment, supporting the faculty members with the required 

performance, Educational support for diversity. In light of this, the 
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 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

study presented a proposed strategy to achieve the competitive 

advantage of the programs of Minia University colleges within the 

framework of the supporting organizational environment in light of 

Michael Porter's three strategies (cost, differentiation, concentration). 

 

 يمذيخ:
ايتعًِٝ ٖٛ خس١َ تكسَٗا امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ بهٌ زٚي١ ملٛاطٓٝٗا نشل َٔ سكٛم اٱْػإ يف 

ن٤ٛ ض١ٜ٩ ٚضغاي١ َع١ًٓ ٚتعٌُ ٚؾل َعاٜرل ق١َٝٛ قسز٠ يتشكٝل ا٭ٖساف املطد٠ٛ يف كطدات ؼكل 

 ٍُٛايذلب١ٜٛ ٢ٖ امل ٚهسض بٓا ايكٍٛ إٔ امل٪غػات اؾٛز٠ ٚقازض٠ ع٢ً املٓاؾػ١ يف غٛم ايعٌُ املعًّٛ.

بكؿ١ عا١َ ٭ْٗا متس ناؾ١ امل٪غػات ايعا١ًَ بايهٛازض ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ اييت تػرل ايعٌُ ايط٥ٝػٞ يػٛم 

ا مميتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ املػتُط أقبح ٜػ٢ُ ٖصا ايعكط بعكط املعًَٛات اَٚع " ٚتكٛز قاطط٠ ايعٌُ بٗا.

سؾع بٗا إىل ايبشح عٔ َساخٌ يًطؾع تؿسٜس٠ ٚاييت باملٓاؾػ١ اي عتتُٝؾطض ع٢ً امل٪غػات ب١٦ٝ دسٜس٠ 

ٚيتٗا انتػاب َعاٜا تٓاؾػ١ٝ ت٪ًٖٗا ٫غتُطاض ْؿاطٗا ٚنُإ بكا٤ٖا أَاّ اق قكسَٔ تٓاؾػٝتٗا، 

َا ٜسعٛ نٌ َ٪غػ١ تبين أغايٝب ايتؿدٝل ٚايؿِٗ ايسقٝل ٚايؿعاٍ يب٦ٝتٗا اـاضد١ٝ ٖٚصا املٓاؾػني. 

سٜسات َٔ د١ٗ ْٚكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ َٔ د١ٗ أخط٣، ست٢ تتُهٔ َٔ ٚايساخ١ًٝ ٫نتؿاف ايؿطم ٚايتٗ

 .(1)" ايتٓاؾػٞ اؾسٜس ٗاتب٢ٓ إغذلاتٝذٝات ْادع١ متهٓٗا ايتأقًِ ٚغط قٝط

ٚاملٗاّ يف اجملتُع زاخًٗا  تعس اؾاَع١ َ٪غػ١ َعكس٠ ايذلنٝب، ًَٓٛطا بٗا ايعسٜس َٔ ا٭زٚاض

( ٚشيو َٔ خ٬ٍ إْتاز املعطؾ١ ٚقٝاْتٗا ْٚكًٗا يٮدٝاٍ ١تُعٝ)ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ( ٚخاضدٗا )ايب١٦ٝ اجمل

ٚشلصا تػع٢ اؾاَعات نػرلٖا َٔ امل٪غػات إىل ايبكا٤ ٚايُٓٛ يف ايػٛم، ٚتعٌُ ع٢ً تطٜٛط  .ايكاز١َ

اٱغذلاتٝذٝات ايعا١َ ٚتٓؿٝصٖا يتهُٔ شلا ؼكٝل أٖساؾٗا. ٚيهٔ اؾاَعات أقبشت تٛاد٘ ؼسٜات 

ايتشسٜات املاي١ٝ، ٚاملٓاؾػ١ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ، ٚنػٛط َتطًبات غٛم ايعٌُ  دسٜس٠ َتعاٜس٠ َٓٗا

املتٓٛع١ ٚاملتػرل٠. ٚبني غعٞ اؾاَعات يًعٌُ ٚؾل ضغايتٗا ٚؼكٝل أٖساؾٗا ٚغعٝٗا يتشكٝل املعاٜا 

 ايتٓاؾػ١ٝ ٚاغتساَتٗا تعزاز ايتشسٜات تعكٝسًا بػبب ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ٚايكطاع١ٝ يًتعًِٝ ايعايٞ،

. ٚيتػتطٝع (2)ٚبػبب أْٗا ؼتاز يًعٌُ ٚؾل أغؼ كتًؿ١ ْػبًٝا عُا ٖٛ َتاح مل٪غػات ايكطاع اـام 
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اؾاَع١ إٔ تٓاؾؼ، بهؿا٠٤، يف أغٛاقٗا ؾإْٗا ؼتاز إىل إٔ تتُٝع غسَاتٗا يهُإ ضنا ع٥٬ُٗا 

 ؼػني زاؾع١ٝ ايساخًني ٚاـاضدني ع٢ً سس غٛا٤. إٕ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايك١ٜٛ ميهٔ إٔ تػاعس يف

 .(3)ايعاًَني، ٚخًل اي٤٫ٛ يسِٜٗ، ٚايٛقٍٛ يٮزا٤ املطتؿع; يتشكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ َ٪غػ١ٝ 

، بامل٪غػ١املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٫ ؽتل بايسٚي١ ٚإمنا إٔ ط"بٛضت"َاٜهٌ  ٚيف ٖصا ايكسز ٜط٣

ميهٔ إٔ  يعبا٥ٓٗا عٝح ؽًكٗا َٕا أَ٪غػ١  تَٔ ايك١ُٝ اييت اغتطاع غًااأغ تٓؿأ ١ٝػاملٝع٠ ايتٓاؾؾ"

َٓاؾع َتؿطز٠ يف املٓتر  ِأٚ بتكسٜػا١ٜٚ، تتأخص ؾهٌ أغعاض أقٌ بايٓػب١ ٭غعاض املٓاؾػني مبٓاؾع َ

ٜٓعط يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ع٢ً أْٗا " قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً نُا  .(4)"٠ ايػعط١ٜ املؿطٚن١زاع ايعٜاٚتعٛض بؿهٌ 

، (5)اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ املٓتر، َجٌ اؾٛز٠ ايعاي١ٝ " ؼكٝل سادات املػتًٗو، أٚ ايك١ُٝ اييت ٜت٢ُٓ

ق١ُٝ يًع٤٬ُ  زٚبايتايٞ ؾ٢ٗ اغتجُاض جملُٛع١ ا٭قٍٛ املاي١ٝ، ٚايبؿط١ٜ، ٚايتهٓٛيٛد١ٝ بٗسف إْتا

تؿرل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ إىل اجملا٫ت اييت ميهٔ يًُ٪غػ١ إٔ تٓاؾؼ غرلٖا نُا تًيب استٝاداتِٗ. 

ؾ٢ٗ متجٌ ْكط١ ق٠ٛ تتػِ بٗا امل٪غػ١ زٕٚ َٓاؾػٝٗا يف أسس أْؿطتٗا  بططٜك١ أنجط ؾعاي١ٝ، ٚبٗصا

ايت١ًُٜٝٛ، أٚ ؾُٝا ٜتعًل مبٛاضزٖا ٚنؿا٤اتٗا ايبؿط١ٜ. ؾاملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ  ٚاٱْتاد١ٝ أٚ ايتػٜٛك١ٝ أ

تعتُس ع٢ً ْتا٥ر ؾشل ٚؼًٌٝ نٌ َٔ ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ ايساخ١ًٝ إناؾ١ إىل ايؿطم ٚاملداطط 

 .(6)يػا٥س٠ يف ب١٦ٝ امل٪غػ١ َكاض١ْ مبٓاؾػٝٗااحملٝط١ ٚا

 ايٓػيب اؾٝسشيو املؿّٗٛ اٱغذلاتٝذٞ ايصٟ ٜعهؼ ايٛنع ايتٓاؾػٞ ٢ٖ  املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝإشا ؾ

خكا٥ل َتؿطز٠ ٜهٕٛ َعٗا  تكسِٜ َٓتذات شات عٝح ٜتذ٢ً يف ؾهٌ ،َا إظا٤ َٓاؾػٝٗا ٚاملػتُط مل٪غػ١

ٚبٗصا  ٌ.ـ٫ تكٌ ق١ُٝ عٔ َٓتذات املٓاؾػني ٚبأغعاض أق َٓتذات تكسِٜ ٚأنجط أيسؾع  ايعٌُٝ َػتعسًا

املع٢ٓ تعتدل تطٜٛط املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٖسؾا إغذلاتٝذًٝا تػع٢ يتشكٝل ايٓذاح َٔ خ٬ٍ ا٭زا٤ املتُٝع 

نُٔ كتًـ أْع١ُ، ٚإغذلاتٝذٝات،  ،شات املعطؾ١ ايها١َٓيًُٛاضز ايساخ١ًٝ، ٚايهؿا٤ات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

ٚعًُٝات امل٪غػ١، مبا ٜ٪زٟ إىل ؽؿٝض ايتهايٝـ ٚؼػني اؾٛز٠، ٚضٜاز٠ ايػٛم، ٚتععِٝ ٚأْؿط١، 

 .(7)ايطع١ٝ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ 

ٚتتهح قا٫ٚت تؿػرل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًهجرل َٔ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ قسض٠ تًو 
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١، ٚاؾٛز٠ أسس عٓاقطٖا ؾامل٪غػات ع٢ً اغتػ٬ٍ َٛاضزٖا ايساخ١ًٝ اييت تعس ايهؿا٤ات ٚاملعط

. خاقًا إٔ ايتعًِٝ أقبح فا٫ً يًتٓاؾؼ يف عامل ٜعزاز ؾٝ٘ اٱعتٓاز ع٢ً ا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ (8)ا٭غاغ١ٝ

 تتهُٔ ا٭قٍٛ،، ؾ٢ٗ يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ًاأغاغٝ َسخ٬ًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اي تعتدلٚاملعطؾ١ٝ. ٚبايتايٞ 

. نُا املعطؾ١ٚاملعًَٛات، ٚ، ايتع١ًُٝٝ ٥ل املتعًك١ بامل٪غػاتاـكاٚ ايعًُٝات ايتٓع١ُٝٝ،َٚهاْات، اٱٚ

ب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ تطنع ع٢ً ؼٌٜٛ َٛاضز امل٪غػ١ إىل قسضات ٚنؿا٤ات قٛض١ٜ، ٚاييت تعس بسٚضٖا اي إٔ

َكسضًا ٖاًَا يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١. َٚٔ ٖٓا دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ ٱيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً ايب١٦ٝ 

يًذاَع١ ٚأثط شيو ع٢ً قٝاغ١ اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ايتٓع١ُٝٝ 

)قٝاز٠ باؾاَعات َٔ خ٬ٍ ايبشح يف َطتهعات اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط ٚاييت تؿتٌُ ع٢ً 

ٍٝع، ٚايذلنٝع(  ك١ٝ يف اييت ت٪زٟ َٔ خ٬شلا يًتُٝع امل٪غػٞ َع ايٓعط يٮبعاز ايتطبٝايتهًؿ١، ٚايتُ

سٝح ٜعس إٖتُاّ ايهًٝات بايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ  ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ يف نًٝات داَع١ املٓٝا،

يًعٌُ ٖٛ ؼكٝل ٭ندل قسض ممهٔ َٔ ايؿعاي١ٝ ٚؼكٝل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ ٚإ زضد١ ؾاع١ًٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ 

 .بٗا تعتُس ع٢ً قسض نبرل بايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًه١ًٝ

 انذراسخ: يشكهخ
تعتدل املٓاؾػ١ ايػ١ُ ايػا٥س٠ بني َٓعُات ا٭عُاٍ يف ٖصا ايعكط، يصا أقبح َٔ ايكعب ع٢ً 

املٓعُات إٔ ٫ تتب٢ٓ إغذلاتٝذٝات ؾعاي١ قازض٠ ع٢ً املٓاؾػ١ ٚايبكا٤ يف ب١٦ٝ تتػِ بايتطٜٛط املػتُط، 

ُٔ اغتُطاضٜتٗا، ٭ٕ َا تكسَ٘ ا٭َط ايصٟ وتِ عًٝٗا تٛدٝ٘ اٖتُاَٗا مٛ بٓا٤ مناشز اغذلاتٝذ١ٝ ته

اٱزاض٠ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٖٛ تهٜٛٔ ايبكرل٠ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتؿهرل ٚايتشًٌٝ اٱغذلاتٝذٞ ٚقٓع ايكطاضات 

 .(9)اٱغذلاتٝذ١ٝ يف َطس١ً اغتهؿاف يًشانط ٚاملػتكبٌ 

لاح  ١ٝ يًُٓعُات يف ايؿذل٠ ا٫خرل٠ مما أغِٗ شيو يفتٓعُٝتعاظِ اٱٖتُاّ بتشًٌٝ ايب١٦ٝ اي 

ايعسٜس َٔ املٓعُات ٚٚنعٗا يف َٛنع ايكساض٠ بني املٓعُات، ٚيف ٚنع إغذلاتٝذٝات دٝس٠ ٚؾعاي١ 

ٚايسضاغات اييت تٓاٚيت أثط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً قٝاغ١ بشٛخ ايتٓٛعت  شلصاٚ، َٚتُٝع٠

 ٚغاَٞ اٱغذلاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ ٚايتٓاؾػ١ٝ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ "نسضاغ١ عبساهلل



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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(Abdallah & Sammy( ٚزضاغ١ نطّٚ ٚزٜؿٝس ،)Groom & David اييت تٓاٚيت َكطًح )

مما ، ايب١٦ٝ ايتػٜٛك١ٝ، سٝح بٝٓت إ املٓعُات اييت تٗتِ باملػح ايب٦ٝٞ تكٓـ اْٗا ضٜاز١ٜ ٚممٝع٠

ٓعُات ٜػاعس ع٢ً زعِ كطداتٗا )قازضاتٗا(، ٚيهٔ اٚنشت بؿهٌ عاّ إ ٖٓاى عسّ إٖتُاّ َٔ قبٌ امل

ايعطب١ٝ بٓٛع١ٝ املع١ًَٛ اييت ػُعٗا ٚعسّ اٱٖتُاّ ٭ُٖٝتٗا يف تػص١ٜ ايكطاضات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

. ا٭َط ايصٟ ٜػتسعٞ ايبشح عٔ إغذلاتٝذ١ٝ تٛؾط قسضًا نبرلًا َٔ املعًَٛات ملتدصٟ ايكطاضات (10)يًُٓع١ُ" 

 ب١٦ٝ احملٝط١ باؾاَعات.ٚضازلٞ ايػٝاغات ايتع١ًُٝٝ عٔ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٫ غُٝا تًو اي

ايتٓع١ُٝٝ ٚا٫غذلتٝذٝات اضتباطات ٚع٬قات بني ايب١٦ٝ  ٚدٛز ت ايسضاغات إىلشلصا انسٚ

َٚس٣ تأثرلٖا يف بٓا٤ اٱغذلاتٝذٝات  قس ٫ ٜسضى ايبعض أ١ُٖٝ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝٚيهٔ ايتػٜٛك١ٝ. 

هٌ اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ. ٚشلصا ايتٓاؾػ١ٝ، ؾايؿِٗ ايكشٝح يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٖٛمتٗٝس ٫ختٝاض اؾ

"بهطٚض٠ اثاض٠ َساضى ايباسجني ٚا٫غاتص٠ اؾاَعٝني ٚيؿت  )ؾتشٞ ايؿطع، ٚباغِ عٓاقط٠(أٚقت زضاغ١ 

اْتباِٖٗ ٭١ُٖٝ ايذلنٝع ع٢ً َؿاِٖٝ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يف َطادعٓا ايع١ًُٝ، ٚأثط شيو ع٢ً قسض٠ املسضا٤ 

َٚٔ ٖٓا ٜتهح إٔ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ تؿهٌ ؼسٜا ٭ٟ َٓع١ُ  .(11)١" ع٢ً قٝاغ١ اٱغذلاتٝذٝات ايتػٜٛكٝ

ْعطا ملا شلا أثط يف املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ َٔ ادٌ ؼكٝل أٖساف املٓع١ُ بؿهٌ عاّ ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اؾسٜس٠ 

 بؿهٌ خام.

إٔ ع١ًُٝ اختٝاض اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ايػ١ًُٝ َٔ إىل  ()نُا ٜؿرل بٛضتط 

١ يف ايػٛم ٚقسضتٗا ع٢ً ا٫غتُطاض١ٜ ٚايُٓٛ، ٚع١ًٝ ؾإٕ ؼػني ٚت١ُٝٓ ايٛنع ٪غػؾأْ٘ تععٜع َها١ْ امل

ات ٜعتُس ع٢ً تطبٝل فُٛع١ َٔ عٓاقط ايٓذاح اؿطد١، ٚاعتُاز ٪غػايتٓاؾػٞ شلصٙ امل

١ٝ ايًب١ٓ ايتٓعُٝ ب١٦ٝايدٛز٠ تعس نُا  ،(12)اٱغذلاتٝذٝات املٓاغب١ ٜكـ يف ضأؽ قا١ُ٥ ٖصٙ ايعٓاقط

، يصيو َٔ ايهطٚضٟ ٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝا٭ٚىل ٫غتجُاض طاقات ا٭ؾطاز ٚتٛدٝٗٗا يف املػاض ايكشٝح مٛ امل

ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ايتٓع١ُٝٝ اييت تػاِٖ ٚبؿهٌ ؾاعٌ يف  ب١٦ٝايَكَٛات دٛز٠ ايتعطف ع٢ً أِٖ 

اّ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ يف ايعسٜس َٔ ٚؾكًا يٲغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط، خاق١ أْ٘ مت اغتدس

اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ، ٚايصٟ أثبت أْٗا تتُٝع بكسضتٗا ع٢ً املط١ْٚ ٚايتهٝـ، ٚأْ٘ ميهٔ إغتدساَٗا بططم 

 كتًؿ١ ٚأغايٝب ـًل ؾطم َٚٝع٠ تٓاؾػ١ٝ مل٪غػات ايتع١ًُٝٝ.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اؾػ١ٝ )قٝاز٠ بٛضتط ايتَٓاٜهٌ إغذلاتٝذٝات  يتبينؾإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ دا٤ت  ٓطًلَٚٔ ٖصا امل

ٍٝع، ٚايذلنٝع( يف  بٓا٤ إغذلاتٝذ١ٝ َكذلس١ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايتهًؿ١، ٚايتُ

 .  اؾاَع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا

َكَٛات ايب١٦ٝ ايتايٞ:َا  ايط٥ٝؼ ٚع٢ً ن٤ٛ شيو ميهٔ قٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١ بايػ٪اٍ

ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ع٢ً ن٤ٛ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ  تػاِٖ يف اييت اؾاَع١ٝ ايتٓع١ُٝٝ

 بٛضتط يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا؟ ٚع٢ً ن٤ٛ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ تتؿطع ا٫غ١ً٦ ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ:

 َا طبٝع١ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يف إطاض ايؿهط اٱزاضٟ املعاقط؟ -1

 َكازضٖا ٚأغؼ تطٜٛطٖا؟ ااملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ؟ ََٚا طبٝع١  -2

 َا اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط يف إطاض ايؿهط اٱزاضٟ املعاقط؟ -3

 َا اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا؟ -4

 أهذاف انذراسخ:
 .خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ شلا َٔؾشل ٚؼًٌٝ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ ظاَع١ املٓٝا  -1

 .اييت ؼهِ عًُٗاايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ ظاَع١ املٓٝا ؼًٌٝ  تكِٝٝ ْتا٥ر -2

قٝاغ١ إغذلاتٝذ١ٝ َكذلس١ ؼكل ع٢ً ن٥ٛٗا املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚؾكًا يًٲغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ  -3

 .سٜس٠ ظاَع١ املٓٝاايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾؼًٌٝ  ْتا٥رملاٜهٌ بٛضتط ٚع٢ً ن٤ٛ 

 أهًٍخ انذراسخ:
تٓبع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ أ١ُٖٝ َٛنٛعات ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚإغذلاتٝذٝات ايتٓاؾؼ ملاٜهٌ 

صٙ ايسضاغ١ ا٭ٚىل يف سكٌ  تٛقع إٔ تهٕٖٛ  اظايت قسٚز٠ ٚقاقط٠، يصاْ  بٛضتط سٝح إٔ زضاغ١ ٖصٜٔ اؾاْبنيَ 

ٛنٛعني ؾاعًنيٚ  ٕ ؼكل ا٭١ُٖٝ ايتاي١ٝ:اٱزاض٠ ايعا١َ ملٓاقؿتٗاَ  ٔ خ٬شلُا ميهٔ يًسضاغ١ أ  اييتَ 

: ا٭١ُٖٝايعًُٝــ١  -1

  تتٓاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ َؿًَٗٛا سسٜجًا يف اٱغذلاتٝذٝات ٢ٖ إغذلاتٝذ١ٝ َاٜهٌ بٛضتط مبطتهعاتٗا

ايج٬ث١ )ايتهًؿ١، ايتُٝع، ايذلنٝع( خاق١ يف اجملاٍ ايتعًُٝٞ، يصيو ؾإٕ إخهاع ٖصا املؿّٗٛ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايتطبٝك١ٝ ٜعطٝٗا أ١ُٖٝ ٚانش١ نُٔ اٱطاض ايعًُٞ ٭غايٝب اٱزاض٠ املعاقط٠. يًسضاغ١

  ميهٔ إٔ ت٪ثط ع٢ً املٓؿع١ تطبٝل اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط ٚاييت ايتٛغع يف َٔ

ا٫َهاْٝات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ املتٛؾط٠ باؾاَع١ يتشكٝل َتطًبات دٛز٠ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ 

. يصيو تؿهٌ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝابسٚضٖا ميهٔ إٔ ٜ٪ثط ع٢ً  يتاي

ططح اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط.ٖصٙ ايسضاغ١ َػا١ُٖ ْعط١ٜ ع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ 

 ٓ١ ايع٬ق١ بني َتطًبات دٛز٠ ايب٦ٝٚيت اتأتٞ ٖصٙ ايسضاغ١ يتعاجل ايٓسض٠ يف ايسضاغات اييت ت

عس ٖصٙ ايسضاغ١ سٝح ت ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ ٚاٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ اييت سسزٖا َاٜهٌ بٛضتط

َٔ ايسضاغات ايك١ًًٝ اييت تطبط بني عٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يًدلاَر بؿهٌ خام 

يف َٔ ٚاٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ اييت سسزٖا َاٜهٌ بٛضتط. سٝح مل ًٜك٢ ٖصا ايطبط اٱٖتُاّ ايها

 داْب ايباسجني، َٔ ٖٓا تاتٞ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ ناناؾ١ إىل املهتب١ ايع١ًُٝ ايعطب١ٝ.

  تػاِٖ ٖصٙ ايسضاغ١ أٜها يف ْؿط ثكاؾ١ ايتُٝع يف ايتعًِ ٚايتعًِٝ ٫ضتباطٗا باملعاٜا ايتٓاؾػ١ٝ

 ٚؾكًا ٱغذلاتٝذٝات تٓاؾػ١ٝ بططٜك١ ع١ًُٝ.

  يف قسض٠ اؾاَع١ ع٢ً تطٜٛط شاتٗا  يتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝاأ١ُٖٝ َٛنٛع ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ايب١٦ٝ

ٚعٓاقط  ٢ٖ اييت ؼسز عٓاقط ايك٠ٛ  ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝٚؼػني عًُٗا. ؾايب١٦ٝ 

ٚاييت تػاعس اؾاَع١ يف ؼسٜس عٓاقط ايٓذاح اؿطد١  ايهعـ 

ـ َع املتػرلات ايب١ٝ٦ٝ، ٚيف تطٜٛط ٚتػتجُط ٖصٙ ايعٓاقط يف ايتهٝٝ 

ٚؼػني عٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ مبدتًـ أبعازٖا اشلٝه١ًٝ ٚايجكاؾ١ٝ يتشػني أزا٤ 

َتطًبات دٛز٠ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ  ؼسٜس أبطظاؾاَع١ ٚتطٜٛط قسضتٗا ايتٓاؾػ١ٝ. مما ٜػاعس ع٢ً 

ايتٓاؾػ١ٝ نُا سسزٖا َاٜهٌ بٛضتط. اؾاَع١ٝ ٚاييت بسٚضٖا تػِٗ يف ؼكٝل اٱغذلاتٝذٝات

 ٓٚيت ايسضاغ١ أسس املٛنٛعات ايع١ًُٝ اؿسٜج١ شات اؿ١ٜٛٝ ٚامل١ُٗ مل٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ إشا ات

 َٔ زٚض ض٥ٝػٞ ٚؾاعٌ يف اَٚا شلَتطًبات دٛز٠ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ تًك٢ ايه٤ٛ ع٢ً 

 . املٓٝا يف داَع١اَر اؾسٜس٠ يًدلايتعًِٝ ٚمتٝع ايتعًِ ا٫ضتكا٤ مبػت٣ٛ نؿا٠٤ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ا٭١ُٖٝ ايعًُٝــ١ : -2

  دٛز٠ يًهؿـ عٔ ؼسٜات أٚ َعٛقات املٓٝا تكسّ ٖصٙ ايسضاغ١ تػص١ٜ ضادع١ يكٓاع ايكطاض يف داَع١

إٔ إش املٓٝا يف داَع١ ٚايط٬ب ٚايعاًَني اييت تٛاد٘ أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعس أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ، ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ  َتطًبات دٛز٠ ايب١٦َٝعطؾ١ 

ؼكٝل اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ اييت سسزٖا َاٜهٌ بٛضتط ٚأقشاب ايكطاض اٱزاضٟ يف اؾاَع١ ع٢ً 

 .ٚاييت َٔ ؾأْٗا ؼكل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ زاخٌ ٚخاضز داَع١ املٓٝا

  َع ظٗٛض ايتشسٜات ايعامل١ٝ خاق١ ز٠ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ َتطًبات دٛإبطاظ اؿاد١ إىل

، ٚاقذلاح ايعسٜس َٔ ايتكٛضات ٚايط٣٩ ايع١ًُٝ يًٓٗٛض بٗا.يًتٓاؾؼ ع٢ً دٛز٠ املٓتذات ايتع١ًُٝٝ

  تٛؾرل املعًَٛات اي٬ظ١َ ٫دساخ ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ، ٚؼسٜس أٚيٜٛات ايتٛد٘ اٱغذلاتٝذٞ يًدلاَر

١ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ.اؾاَع١ٝ ملطسً

  زَر ٚتهاٌَ املعًَٛات ع٢ً َػت٣ٛ ايدلْاَر ايٛاسس اٚ فُٛع١ ايدلاَر اؾسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ

اؾاَع١.

 َع٢ً َػت٣ٛ ا٭زا٤ امل٪غػٞ، ٚاملٛظـ،  ١تػاعس ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ؼسٜس َٛاطٔ ايتشػني اي٬ظ

املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يدلافٗا  ٚايطايب َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ع٬ق١ إغذلاتٝذٝات ايتٓاؾؼ ٚتٓؿٝصٖا َع

ايتع١ًُٝٝ.

 حذود انذراسخ :
 : اؿسٚز املٛنٛع١ٝ

 ،اؾاَع١ٝايتٓع١ُٝٝ ايب١٦ٝ َٛنٛعات املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يف اقتكطت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً 

 .ٚإغذلاتٝذٝات ايتٓاؾؼ امل٪غػٞ ملاٜهٌ بٛضتط

 :اؿسٚز املها١ْٝ

ر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا بؿهٌ ض٥ٝؼ اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ايبٝاْات اـاق١ بايدلاَ

بطْاَر تك١ٝٓ املعًَٛات به١ًٝ ايعًّٛ، ٚبطْاَر إعساز َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايًػ١ ٢ٖٚ: )



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ، ٚبطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ به١ًٝ ايكٝسي١، ٚبطْاَر املٝهاتطْٚٝات 

بطْاَر اؿٛغب١ ٚاملعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ به١ًٝ اؿاغبات ٚايطبٛبٛتات ايكٓاع١ٝ به١ًٝ اشلٓسغ١، ٚ

  (. ٚاملعًَٛات

 :اؿسٚز ايعَا١ْٝ

 ّ. 2018/2019متت ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا خ٬ٍ ايعاّ اؾاَعٞ 

 ختٍـبر ادلوضـوع:اأسجـبة 
 ختٝاض ٖصا املٛنٛع:أَ بني ا٭غباب اييت زؾعت إىل  

 املٛنٛع يف سس شات٘، ؾٗٛ ٜعس فاٍ ثطٟ يًسضاغ١ ٚايبشح. طبٝع١ - 

ٚاقع ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ اؾاَع١ٝ اييت مل تعس يف َٓآ٣ عٔ ايتػٝرل بهاؾ١ أؾهاي٘ يًتشػني ٚايتطٜٛط  -

َٚكاب١ً َتطًبات غٛم ايعٌُ، ٚيتشكٝل ايتٓاؾػ١ٝ بؿعٌ َا ؾطن٘ عًٝٓا َٓطل ايعٛمل١ ايػٝاغ١ٝ 

 .ٚا٫قتكاز١ٜ

ٚيت اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط يف ظٌ خكدك١ ايتعًِٝ ابشٛخ ٚايسضاغات اييت تٓق١ً اي -

 بايطغِ َٔ أْ٘ َٛنٛع بايؼ ا٭١ُٖٝ.

تتٓاٍٚ ايسضاغ١ داَع١ املٓٝا َٔ ظاٜٚتني ا٭ٚىل أْٗا َ٪غػات تطب١ٜٛ أنازمي١ٝ تػع٢ ملُاضغ١ بطاَر  -

أْٗا َ٪غػات ؼتاز يًبكا٤ ٚايُٓٛ يف ظٌ ايٛاقع  ايتُٝع َٔ خ٬ٍ ايدلاَر اؾسٜس٠ بٗا، ٚايجا١ْٝ

ايتٓاؾػٞ ٚنػط ايتهايٝـ املتعاٜس٠. ٖصا املعز ٜؿهٌ ؼسًٜا يف ع١ًُٝ تطٜٛع ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ 

 شلا َٔ خ٬ٍ إغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػ١ٝ ٚانش١.

 ا٫ط٬ع عٔ قطب ع٢ً ايٛاقع ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا. -

 :األدواد ادلستخذيخ يف مجغ انجٍبنبدنججٍخ وادل
اغتدسَت ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقؿٞ املػشٞ، ٭ْ٘ َٔ أْػب املٓاٖر يطبٝع١ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ 

ٚأٖساؾٗا، ٫ٚ ٜكـ عٓس سس ايٛقـ، بٌ ٜتعساٙ إىل َطس١ً تؿػرل املعًَٛات ٚؼًًٝٗا ٚاغتد٬م ز٫٫ت 

يتكسِٜ ؾطح عُٝل شلصا  ذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط باٱناؾ١ؼًٌٝ ضنا٥ع اٱغذلاتٝ شات َػع٣ تؿٝس يف



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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مبس٣ ؼكل اؾاَع١ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايٛقٛف ع٢ً ع٬ق١ ايب١٦ٝ ٚ املؿّٗٛ، ٚسٍٛ َؿّٗٛ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ،

، ، ٚضقس ا٭غباب ايها١َٓ ٚضا٤ ٖصٙ ايع٬ق١املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚؾكًا يٲغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط

طب١ ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا باغتدساّ أغًٛب زضاغ١ اؿاي١ باٱغتٓاز إىل َتدص٠ً ػ

قس إزاضٟ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َٔ َٓعٛض  ١قا٥ُ إغذلاتٝذ١ٝ، َٚٔ ثِ اقذلاح ايبٝاْات املتٛاؾط٠ يف اؾاَع١

ع١ املٓٝا ؼسٜس َتطًبات دٛز٠ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَتؿٝس يف 

 ايٓامج١ َٔ تًو ايع٬ق١.

 مت ا٫عتُاز ع٢ً عس٠ ٚغا٥ٌ ٢ٖ ناٯتٞ:ٚبٓا٤ عًٝ٘ 

 املكاب٬ت ٚايعٜاضات املٝسا١ْٝ:  -1

َٓػكٞ ايدلاَر اؾسٜس٠ ٚايكا٥ُني ع٢ً ازاضتٗا شات ايك١ً يكس مت ايكٝاّ مبكاب٬ت َع بعض 

ت بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ، مبٛنٛع ايسضاغ١ ٖٚٞ: بطْاَر إعساز َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝا

، اؿٛغب١ ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ به١ًٝ ايكٝسي١، َٝهاتطْٚٝات ٚايطٚبٛتات ايكٓاع١ٝ به١ًٝ اشلٓسغ١

َٔع٢ً ايعسٜسٚاؿكٍٛايبشحَٛنٛعيػطض ؾطح املعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملعًَٛات.

 أخط٣.َكازضَٔعًٝٗااؿكٍٜٛكعباييتٚخاق١ًٝ١دلاَر اؾسٜس٠ ايكا١ُ٥ بايهايعٔاملعًَٛات

 يٛقـ ٚاقع ايب١ٝ٦ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا َٚعطؾ١ ايٛنع١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ شلا.

 امل٬سع١:  -2

خ٬ٍ ؾذل٠ ايسضاغ١ ٚاملعا١ٜٓ ؾكس  يًهًٝات ايكا٥ِ بٗا بطاَر خاق١ع٢ً أثط ايعٜاضات املتهطض٠ 

، سٝح نإ ي٬ًُسع١ زٚض ؾعاٍ يف اٱداب١ ع٢ً بعض ايبٝاْاتعض امل٬سعات يف ؼًٌٝ اعتُسْا ع٢ً ب

 .ٖصٙ ايدلاَرا٭غ١ً٦ املب١ُٗ سٍٛ 

 : دلاَر اؾسٜس٠ ظاَع١ املٓٝاايٛثا٥ل اـاق١ باي -3

ايٛثا٥ل اـاق١ بهٌ بطْاَر ٚاييت تؿتٌُ ع٢ً َٓؿٛضات ايدلاَر يكس مت ا٫ط٬ع ع٢ً بعض 

، َجٌ: ْٛع١ٝ ايدلْاَرٚاييت نإ شلا زٚض نبرل يف ؼكٌٝ املعًَٛات سٍٛ ١ ٚاٱيهذل١ْٝٚ، اؾسٜس٠ ايٛضقٝ

 اـاق١ بأعساز ايط٬ب يهٌ ؾطق١ زضاغ١ٝ ٚيهٌ ؽكل .... ٚثا٥ل ايتكاضٜط



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 خطواد انسري يف انذراسخ :
 يتشكٝل اشلسف ايعاّ َٔ ايسضاغ١ مت يف اؾع٤ ا٭ٍٚ َٓٗا ٚقـ َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا،

ٚؼسٜس أٖساؾٗا، ٚأُٖٝتٗا ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، ٚسسٚزٖا، ٚيف اؾع٤ ايجاْٞ مت اٱداب١ ع٢ً تػا٫٩ت 

ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ عطض إطاض يًسضاغ١ ايٓعطٟ ٚؾطح َتػرلاتٗا ْٚكاف آيٝات تؿاعًٗا، ٚا٭بعاز 

يتشكٝل املٝع٠  ايتطبٝك١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا، ٚأخرلًا تكسِٜ إغذلاتٝذ١ٝ َكذلس١

 ايتٓاؾػ١ٝ ع٢ً ن٤ٛ ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚتٛقٝاتٗا.

 
 انذراسبد انسبثمخ:  

ٜعتدل اغتط٬ع ا٭عاخ ٚايسضاغات ايػابك١ َٔ املطاسٌ املٓٗذ١ٝ يف ايبشح ايعًُٞ بٗسف ايتعطف 

 – ع٢ً املػاُٖات ايػابك١ ؾُٝا ٜتعًل مبٛنٛع ايبشح ٚيكس مت اغتط٬ع ايعسٜس َٔ ايسضاغات )ايعطب١ٝ

غٛا٤ بؿهٌ َباؾط اٚ غرل ٚا٭دٓب١ٝ( ؾُٝا ىل َٛنٛع ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ عطض أِٖ ٚأسسخ َا تٛؾط َٓٗا 

باٱناؾ١ اىل بعض ايسضاغات اييت تبٓت اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط يف أٟ ْٛع َٔ ، َباؾط

 َٚٔ أبطظ ٖصٙ ايسضاغات َا ٢ًٜ:امل٪غػات 

 ٍئخ انتنظًٍٍخ:أوالً: انذراسبد ادلتؼهمخ ثبنج
(، )ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ َٚتطًبات اٱزاض٠ 2008) زضاغ١ إميإ قاحل سػٔ عبس ايؿتاح -1

اٱيهذل١ْٝٚ يف ظٌ طبٝع١ املٓعُات ٚاملػتٜٛات ايتٓع١ُٝٝ شلا(، ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ؼسٜس 

١، َااشا نإ ٖٓاى اخت٬ؾات يف طبٝع١ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اي٬ظ١َ يتطبٝل اٱزاض٠ اٱيهذلْٚٝ

َٚتطًبات لاح اٱزاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ يف ظٌ اخت٬ف نٌ َٔ طبٝع١ املٓعُات ٚاملػتٜٛات 

( َؿطز٠ 87ايتٓع١ُٝٝ بٗا، ٚقس متادطا٤ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ قا١ُ٥ اغتبٝإ مت تٛظٜعٗا ع٢ً )

( 21( َؿطز٠ ٚتهُٓت )39( َؿطز٠ ٚايكطاع اـام )48َكػ١ُ ع٢ً َٓعُات ايكطاع اؿهَٛٞ)

ٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اي٬ظ١َ يتطبٝل اٱزاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ َٚتطًبات لاسٗا. غ٪٫ً دػست ع

ٚقس تٛقًت ايسضاغ١ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا: ٫ ٜٛدس اخت٬ف بني ايكطاعني اؿهَٛٞ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ٚاـام سٍٛ عٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اي٬ظ١َ يتطبٝل اٱزاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ يف سني ٜٛدس تبأٜ 

ٜٛات ايتٓع١ُٝٝ سٍٛ عٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ، ٚاغتٓازًا يٓتا٥ر ايسضاغ١ أٚقت بني املػت

بتٛؾرل ٚتكسِٜ املعطؾ١ باٱزاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ؾُٝع ايعاًَني باملٓعُات املكط١ٜ عًَُٛا َٔ سٝح 

 .(13)املؿّٗٛ ٚأِٖ ايعٓاقط امله١ْٛ شلا ٚعٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ َٚتطًبات تطبٝكٗا

(، بعٓٛإ )َس٣ ازضاى ط٬ب اؾاَعات يتأثرل ايب١٦ٝ 2010) ـ بٔ قاحل ايٓعِٝزضاغ١ عبس ايًطٝ -2

ايتٓع١ُٝٝ ايساخ١ًٝ ع٢ً زاؾعٝتِٗ ي٬لاظ: بايتطبٝل ع٢ً ب١٦ٝ بعض نًٝات اؾاَعات 

َعطؾ١ َس٣ إزضاى ط٬ب اؾاَعات يتأثرل ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ  ايسضاغ١ إىلٖسؾت ايػعٛز١ٜ(، 

١ ع٢ً زاؾع١ٝ ٖ٪٤٫ يٲلاظ، ٚطبكت أزٚات ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايساخ١ًٝ يًه١ًٝ أٚ اؾاَع

ٚيتشكٝل ٖصا اشلسف مت ، ط٬ب ث٬خ نًٝات يف قاؾع١ اٱسػا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

إىل أضبع١ عٓاقط تتؿهٌ ايسضاغ١  ٛقًتت َطادع١ أِٖ ا٭زبٝات ايػابك١ يف ٖصا اجملاٍ، ٚقس

يًه١ًٝ أٚ اؾاَع١، ٚع٢ً ن٤ٛ ؼسٜس ٚاختٝاض أغ١ً٦ ايسضاغ١ َٓٗا ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ايساخ١ًٝ 

سضى ط٬ب اؾاَعات ايػعٛز١ٜ تأثرل ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً زاؾعٝتِٗ   ٜ :ًٞ  ٜ ٚؾطٚنٗا اتهح َا

يٲلاظ بسضد١ َتس١ْٝ ْػبًٝا ٚؼسٜسًا ؾٛم زضد١ ايٛغط بكًٌٝ، اضتباط عٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ 

طز١ٜ، ٚدٛز ؾطٚم يف َػت٣ٛ ازضاى ايط٬ب يتأثرل عٓاقط ايب١٦ٝ ا٭ضبع١ بع٬قات اضتباط١ٝ ط

ٚع٢ً ن٤ٛ ع٢ً زاؾعٝتِٗ يٲلاظ بػبب اخت٬ف بعض َتػرلاتِٗ ايؿطز١ٜ ٚا٭نازمي١ٝ. ايتٓع١ُٝٝ 

ٚسٌ َؿه٬ت ايط٬ب املطتبط١  شيو قسَت فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات ٖسؾٗا ؼػني ايب١٦ٝ ا٭نازمي١ٝ

 .(14)زضد١ زاؾعٝتِٗ يٲلاظ ٚؼكًِٝٗ ا٭نازميٞ  بأزا٥ِٗ يف ٖصٙ ايب١٦ٝ يطؾع

( بعٓٛإ )ايب١٦ٝ ايؿٝعٜك١ٝ ٚايبٓٝات ايتشت١ٝ بهًٝات 2010) زضاغ١ عبسايطمحٔ أمحس عجُإ -3

ا٫قتكاز ٚايعًّٛ اٱزاض١ٜ ٚع٬قتٗا بايتشكٌٝ ٚايعٓـ يس٣ ايط٬ب يف اؾاَعات ايػٛزا١ْٝ(، 

ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ بهًٝات ا٫قتكاز ٚايعًّٛ اٱزاض١ٜ  ٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطؾ١ ايب١٦ٝ ايؿٝعٜك١ٝ

باؾاَعات ايػٛزا١ْٝ ٚع٬قتٗا بايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚايعٓـ ايط٬بٞ، ٚتٛقًت ايسضاغ١ 

جملُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا: ٚدٛز نعـ يف أزا٤ ا٭غاتص٠ ٚايط٬ب َطتبط بؿكط ايب١٦ٝ 

ط٬ب. ٚنصيو ٚدٛز اضتباط بني ايؿٝعٜك١ٝ، تطتب عًٝ٘ نعـ يف ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يس٣ اي



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 
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ْٛع١ٝ اؿٝع ايب٦ٝٞ ايصٟ ٜتًكٍ ٢ ؾٝ٘ ايط٬ب قانطاتِٗ ٚمنط ايتعبرل عٔ أؾهاضِٖ ٚض٩اِٖ; 

ؾاؾاَعات اييت بٗا َػاسات خهط٠ ممتس٠ ٚأَانٔ ككك١ يٓؿاط ايط٬ب، ٚتًطـ ا٭ؾذاض 

ات اييت يف أقك٢ اؾٛ سٛشلِ ٜعدلٕٚ عٔ استذادِٗ بايهتاب١ يف ايكشـ اؿا٥ط١ٝ ٚاملعاٖط

زضدات عٓؿٗا ؼاقط َهتب املسٜط، نُا ٖٛ اؿاٍ يف داَع١ اـططّٛ. أَا اؾاَعات اييت 

تؿتكط إىل املكَٛات ايب١ٝ٦ٝ املًطؿ١ ؾإِْٗ ٜعدلٕٚ عٔ استذادِٗ باٱت٬ف ٚاٱسطام، مما ٜؿرل 

ضاغ١ ؾطٚم إىل ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ بني اؿٝع ايب٦ٝٞ ٚؾهٌ ايتعبرل عٔ ايطؾض. ٚدست ايس

ٍٚ ايف ايطنا عٔ ايعٌُ، بني ا٭غاتص٠ ايصٜٔ ميًهٕٛ َهاتب خاق١، ْٚازًٜا يتٓ زاي١ إسكا٥ًٝا

َٴػت٣ٛ زٚض٠ املٝاٙ ٚغرلٖا، ٚبني  ٚدباتِٗ ايػصا١ٝ٥، َٚٓؿآت تعذلف غكٛق١ٝ ا٭غتاش ع٢ً 

ٍٕٳ شي و ٜطتبط أٚي٦و ايصٜٔ ٫هسٕٚ َاهًػٕٛ عًٝ٘ ٜٚعامحٕٛ ايط٬ب يف نٌ ؾ٤ٞ. ٚبايطبع ؾإ

َاعٓسِٖ زاخٌ ايكاع١ ٚخاضدٗا; ؾ٬ ٜهططٕٚ  ٢بساؾع١ٝ ٖ٪٤٫ ا٭غاتص٠ ي٬لاظ يتكسِٜ أقك

يًٛقٛف ؼت ايؿُؼ يٲداب١ عٔ أغ١ً٦ ايط٬ب ا٭نازمي١ٝ، أٚ تكسِٜ ايٓكح ٚاٱضؾاز ايذلبٟٛ 

شلِ. اتهح إٔ ٖٓاى عسّ نؿا١ٜ يف قاعات احملانطات، ٚأْٗا تهٝل ع٢ً عسز ايط٬ب إٕ 

ت، ٚيٝؼ بأغًبٗا َهدلات قٛت، ٚؽًٛ مجٝعا َٔ َاقات ايكس٣، ٚتعاْٞ ٖصٙ ايكاعات ٚدس

َٔ نعـ ايت١ٜٛٗ ٚايتهٝٝـ، ٚعسّ نؿا١ٜ اٱنا٠٤، ٚؽتؿٞ عٓٗا َعاٖط ايٛظا٥ؿ١ٝ، ؾًٝؼ 

ٖٓاى ؾطم بني سذط٠ ايسضؽ )اٱيكا٤( ٚاملساضغ١ )ايػُٓاض( شلصا ؾ٬ تٛدس َؿاضن١ َٔ قبٌ 

بإناؾ١ أٚ َساخ١ً أٚ اغتؿػاض. اتهح َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز ٛا٤ غ ايط٬ب يف احملانط٠

تٓاغب بني فايؼ املطايع١ باملهتبات ٚأعساز ايط٬ب، ؾُهتبات داَع١ اـططّٛ )اؾاَع١ 

َّ عسز ط٬بٗا قس تهاعـ  ايُٓٛشز( مل تتػع عُا ناْت عًٝ٘ يف غتٝٓات ايكطٕ املانٞ، ضغِ أ

اؾاَعات ؾًٝػت ٖٓاى َهتبات أقػاّ َٚهتبات نًٝات، ؾٓػب١  عؿط٠ أنعاف، أَا يف ايعسٜس َٔ

( مبعين نطغٞ ٚاسس يهٌ أضبعني 40: 1إد٬ؽ ايط٬ب باملهتب١ إىل عسز ايط٬ب ٢ٖ يف ايػايب )

طايب، عًٞ ايطغِ َٔ إٔ َعٝاض ايه١ًٝ ا٭منٛشز ٖٛ نطغٞ يهٌ عؿطٜٔ طايب. تٛقًت ايسضاغ١ 

ٜٔ عٔ عسّ سٚغ١، ؾكس عدلت ايتكاضٜط ٚعسز َٔ املػتؿيهعـ املطاؾل ايكش١ٝ بايهًٝات املسض

غعاؾات ا٭ٚي١ٝ يف ػُعات بؿط١ٜ نبرل٠ يف َػاسات نؿا١ٜ زٚضات املٝاٙ ٚعسّ ٚدٛز ؾطم يٲ



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي
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ايتؿدٝل أٚ ايسٚا٤; نٌ شيو يف  ٣نٝك١ ٚإٔ أنجط ايط٬ب ٫هسٕٚ ايعٓا١ٜ ايكش١ٝ ع٢ً َػتٛ

ا َع ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚايتٛاؾل ا عهػًٝظٌ ٚاقع غصا٥ٞ َتٛانع، ٫ٚؾو إٔ يصيو اضتباًط

 ايٓؿػٞ ٚايؿعٛض بتكسٜط ايصات ٚؼكٝك٘.

(، بعٓٛإ )تطٜٛط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يس٣ 2013) زضاغ١ خايس بٔ غًُٝإ قاحل ايكاؿٞ -4

ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ ظاَع١ ايككِٝ يف ن٤ٛ إزاض٠ املعطؾ١(، ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً 

١ يس٣ ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ ظاَع١ ايككِٝ ٚتطٜٛطٖا يف ن٤ٛ إزاض٠ ٚاقع ايب١٦ٝ ايتٓعُٝٝ

املعطؾ١، َٚٔ ثِ ايتعطف ع٢ً َعٛقات تطبٝكٗا، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تطبٝل اغتبا١ْ ملعطؾ١ ٚد١ٗ 

ْعط ع١ٓٝ ايسضاغ١ امله١ْٛ َٔ عُسا٤ ايهًٝات ٚض٩غا٤ ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ 

ايككِٝ سٍٛ قاٚض ايسضاغ١، ٚع٢ً ن٤ٛ َا تٛقًت إيٝ٘ ايتسضٜؼ َٔ ايصنٛض ٚا٫ْاخ ظاَع١ 

ايسضاغ١ ظاْبٝٗا ايٓعطٟ ٚاملٝساْٞ َٔ ْتا٥ر يتطٜٛط ا٭قػاّ ا٭نازمي١ٝ يف اؾاَعات يف ن٤ٛ 

إزاض٠ املعطؾ١ قسَت فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات ٚاملكذلسات َٓٗا: نطٚض٠ اٱٖتُاّ بايب١٦ٝ 

تطٜٛطٖا ٫ْٗا تعتدل ٢ٖ ايكاعس٠ ا٭غاؽ  ايتٓع١ُٝٝ يف ا٭قػاّ ا٭نازميٞ ٚايعٌُ ع١ً

يًكطاضات ٚاـطط ا٭نازمي١ٝ يف اؾاَعات، ضغِ اٱغذلاتٝذ١ٝ املٓاغب١ ٱزاض٠ املعطؾ١ ٚؾل 

املعطٝات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚتٛظـ ايتك١ٝٓ اؾسٜج١ يف ْعِ املعًَٛات با٫ناؾ١ إىل تٛؾرل 

  .(15)ايب١٦ٝ املٓاغب١ اييت ؼكل ايتُهني املعطيف 

(، بعٓٛإ )آضا٤ ايكٝازات ا٭نازمي١ٝ يف اؾاَعات 2013) زضاغ١ عاقِ ا٭عطدٞ، خايس ابساز -5

ا٫ضز١ْٝ يف تأثرل ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ع٢ً تطبٝل ْعاّ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف اؾاَعات 

ز٠ قٝاؽ أثط ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ع٢ً تطبٝل ْعاّ اؾٛ ايسضاغ١ إىلٖسؾت ا٫ضز١ْٝ(، 

ايؿا١ًَ يف اؾاَعات ا٫ضز١ْٝ بككس ايتٛقٌ إىل قٝؼ َٚعاؾات تعٜس َٔ ؾعاي١ٝ تطبٝل ْعاّ 

اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف تًو اؾاَعات ٚايصٟ ٜعس اسس ايطٚاؾس امل١ُٗ ي٬قتكاز ا٫ضزْٞ، متجٌ فتُع 

ات ايسضاغ١ يف ث٬خ ٚعؿطٕٚ داَع١ اضز١ْٝ )سه١َٝٛ ٚخاق١(، ٚمت تٛظٜع اغتبا١ْ مجع ايبٝاْ

ؾطزًا َٔ عُٝس َٚػاعس عُٝس ٚض٥ٝؼ قػِ. ٚقس اظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١: عسّ ٚدٛز أثط  480ع٢ً 

شٟ ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ يًكٛاْني ٚتعًُٝات ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ شات ايع٬ق١ يف تطبٝل ْعاّ اؾٛز٠ 
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١ َٔ ايؿا١ًَ يف اؾاَعات ا٫ضز١ْٝ، نصيو اظٗطت ٚدٛز أثط شٚ ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ يًذٗات املٓاؾػ

قِٝ ٚثكاؾ١ اجملتُع، اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، زعِ اٱزاض٠ ايعًٝا يف تطبٝل ْعاّ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ يف 

اؾاَعات ا٫ضز١ْٝ. ٚع٢ً ن٤ٛ شيو قسَت فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات َٓٗا: تؿعٌٝ زٚض ٚظاض٠ ايتعًِٝ 

َتدكك١  ايعايٞ يف زعِ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ا٫ضزٕ ٚشيو َٔ خ٬ٍ: تٛاؾط ْؿطات زٚض١ٜ

تؿطز ؾٛا٥س تطبٝل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، تٛاؾط ايتػط١ٝ ا٫ع١َٝ٬ املٓاغب١ يتذاضب اؾاَعات 

ا٫ضز١ْٝ يف تطبٝل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ايعٌُ ع٢ً زعِ َؿاضن١ اؾاَعات ا٫ضز١ْٝ يف امل٪متطات 

اضبٗا ؾُٝا احمل١ًٝ ايعامل١ٝ يًذٛز٠، ظٜاز٠ اغٗاّ اؾاَعات ا٫ضز١ْٝ يف اظاي١ طابع ايػط١ٜ عٔ ػ

 . (16)ٜتعًل بتطبٝل ْعاّ اؾٛز٠ يسٜٗا ٚايعٌُ ع٢ً ْؿط ثكاؾ١ اؾٛز٠ بني ايعاًَني يسٜٗا 

(، بعٓٛإ )أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايتؿك١ًٝٝ بايعٛاٌَ ايب١٦ٝ 2014) زضاغ١ ؾتشٞ ايؿطع، باغِ عٓاقط٠ -6

ؾاَعات زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ا -ايتٓع١ُٝٝ يف قٝاغ١ اٱغذلاتٝذٝات اٱزاض١ٜ ٚايتػٜٛك١ٝ 

ٚاملٓعُات ا٫ضز١ْٝ( ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ططح ْعطٟ يٮثطا٤ املعطيف يتٛنٝح ايؿطم بني ايعٛاٌَ 

ايب١ٝ٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ امل٪ثط٠ يف اعُاٍ املٓع١ُ، ثِ تؿكٌٝ فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ 

عض دٛاْب اـاضد١ٝ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ا٫َج١ً ايتٛنٝذ١ٝ ٚا٫ؾهاٍ ايبٝا١ْٝ مبا ٜهٌُ ب

ايٓكل اييت تعذلٟ َطادع عًّٛ اٱزاض٠ ٚايتػٜٛل عٓس تٓاٍٚ اؾاْب ايعًُٞ يتشسٜس املككٛز َٔ 

َكطًح ايب١٦ٝ ايتػٜٛك١ٝ يف املطادع ايعطب١ٝ مبا ٜٓعهؼ ع٢ً اْؿط١ املٓع١ُ بؿهٌ عاّ ٚع٢ً 

طا٤ إزاض٠ ايتػٜٛل خاق١ املع١ٝٓ بكٝاغ١ خططٗا املػتكب١ًٝ. ٚيتعُٝل ؾهط٠ ايبشح مت اد

اغتط٬ع عًُٞ َٔ فتُع ايسضاغ١ املهٕٛ َٔ اغاتص٠ داَعٝني َٚسضا٤ ؾطنات، أَا ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

( َسٜطًا مت اختٝاضِٖ عؿٛا٥ًٝا. ٚع٢ً ن٤ٛ ؾهط٠ ايبشح 50( اغتاشًا داَعًٝا، ٚ)50بًؼ عسزِٖ )

َ٪ٜس٠ بهطٚض٠ ا٫ْتباٙ ٭١ُٖٝ مبكطًح ايب١٦ٝ ايتػٜٛك١ٝ يف املطادع ايعطب١ٝ ناْت ايٓتا٥ر 

يصيو، ٚخاق١ إٔ شلصا ايهعـ تساعٝات٘ ايػًب١ٝ ع٢ً ب١ٝٓ املسضا٤ املػتكب١ًٝ يف َٛاد١ٗ 

املداطط ايػٛق١ٝ. يهٕٛ ايبشح مبذًُ٘ ٜكب يف اعاز٠ قٝاغ١ املاز٠ ايع١ًُٝ ؾإٕ فٌُ ايٓتا٥ر 

ث١ اخصت ايطابع ايٓعطٟ ٚايعًُٞ بتشسٜس املككٛز بايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ سٝح تعٌُ املٓع١ُ يف ث٬

أدٛا٤ ب١ٝ٦ٝ خاضد١ٝ ن١ًٝ ٚخاضد١ٝ دع١ٝ٥، ٚزاخ١ًٝ. ٚتؿتٌُ ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ ايه١ًٝ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي
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ٚاؾع١ٝ٥ ع٢ً نٌ َا ٜ٪ثط يف املٓع١ُ َٔ اـاضز ٜٚهٕٛ غرل قابٌ يًػٝطط٠ يهٔ ميهٔ ايتأثرل 

عًٝٗا، اَا ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ؾتتهُٔ نٌ اْؿط١ املٓع١ُ ايساخ١ًٝ اييت يٝؼ شلا استهاى 

اضدٞ اٚ نٌ َا ٜسٚض زاخٌ أغٛاض املٓع١ُ ٜٚتؿل ايؿهط ايتٓعُٝٞ يًب١٦ٝ ايساخ١ًٝ َع بايعامل اـ

ؾًػؿ١ املسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ املػًك١ ٚنصيو َع تعطٜـ َكطًح ايهؿا٠٤ اٱْتاد١ٝ املتعًل بتشٌٜٛ 

املسخ٬ت إىل كطدات. ٚع٢ً ن٤ٛ شيو أٚقت ايسضاغ١ بهطٚض٠ إثاض٠ َساضى ايباسجني ٚا٭غاتص٠ 

عٝني ٚيؿت اْتباِٖٗ ٭١ُٖٝ ايذلنٝع ع٢ً َؿاِٖٝ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يف َطادعٓا ايع١ًُٝ، اؾاَ

 .(17)ٚأثط شيو ع٢ً قسض٠ املسضا٤ ع٢ً قٝاغ١ اٱغذلاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ 

 أثط) بعٓٛإ (2018، )ايسٚعإ إبطاِٖٝ قُس ساَسٚ،املػعٛزٟ ايعٛز َػعٛز أْػاّ زضاغ١ -7

 (دس٠ داَع١ يف اٱزاضٜني ايعاًَني ع٢ً َٝسا١ْٝ زضاغ١ – املعطيف ايتؿاضى ع٢ً ايساخ١ًٝ ايب١٦ٝ

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ أثط عٓاقط ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ املتُج١ً يف )اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، ٚايجكاؾ١ 

ايتٓع١ُٝٝ، ٚايكٝاز٠، ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات( ع٢ً ايتؿاضى املعطيف بني ايعاًَني اٱزاضٜني يف 

اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ، ٚمت أخص ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ فتُع داَع١ دس٠. ٚقس مت 

ايسضاغ١ املتُجٌ يف مجٝع ايعاًَني اٱزاضٜني يف داَع١ دس٠. نُا مت تكُِٝ اغتبا١ْ شلصٙ ايػا١ٜ 

( ؾطزًا َٔ ايعاًَني يف داَع١ دس٠، ٚبًؼ عسز 280نأزا٠ ؾُع ايبٝاْات ٚايصٟ مت تٛظٜعٗا ع٢ً )

( اغتبا١ْ. ٚمت ايتٛقٌ إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر، َٚٔ أُٖٗا: ١249 يًتشًٌٝ )ا٫غتباْات ايكاؿ

يعٓاقط ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ )اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، ≥αٚدٛز أثط عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١

ٚايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ، ٚايكٝاز٠، ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات( ع٢ً ايتؿاضى املعطيف، ٚنإ تطتٝب 

ٖا )ايكٝاز٠، اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ايجكاؾ١ ايعٓاقط َٔ سٝح زضد١ تأثرل

ايتٓع١ُٝٝ(. ٚيف ن٤ٛ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ إيٝٗا، أٚقت ايسضاغ١ بايعسٜس َٔ ايتٛقٝات 

َٚٔ أُٖٗا: نطٚض٠ ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتؿاضى املعطيف يف اؾاَعات ٚايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ايتؿاضى 

ني ايعاًَني ٚا٭قػاّ اٱزاض١ٜ، نطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً ؼػني َػت٣ٛ املعطيف ٚتػٌٗٝ تبازٍ املعطؾ١ ب

ايكٝازات اٱزاض١ٜ ٚتأًٖٝٗا، ٚاتباع ا٭مناط ايكٝاز١ٜ اؿسٜج١، ست٢ ٜتػ٢ٓ شلا إهاز ب١٦ٝ 

زاخ١ًٝ تتػِ با٫ْػذاّ ٚايتٛاؾل بني ايعاًَني، نطٚض٠ اغتػ٬ٍ ايٛغا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ بؿهٌ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 
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٭غطاض ايتؿاضى املعطيف، نطٚض٠ إهاز ثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ زاع١ُ أؾهٌ يف اؾاَع١ ٚاغتدساَٗا 

ٚقؿع٠ يع١ًُٝ ايتؿاضى املعطيف، نطٚض٠ تطٜٛط اشلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚاغتشساخ ٖٝانٌ َط١ْ 

 (18)قازض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع املعطؾ١ ٚآيٝات ْكًٗا

 نبفسٍخ.انت اإلسرتاتٍجٍبد ظم يف انتنبفسٍخ ادلٍزح ثتحمٍك ادلتؼهمخ انذراسبد ثبنًٍب:
باملٝع٠  ( بعٓٛإ "ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ ٚع٬قتCovin & others ,2000٘) زضاغ١ نٛؾٔ ٚآخطٕٚ -1

ايتٓاؾػ١ٝ" ٖٚسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف إىل قسض٠ املٓع١ُ ايطٜاز١ٜ ع٢ً ؼكٝل املٝع٠ 

 ايتٓاؾػ١ٝ َٔ خ٬ٍ عًُٝات اٱبساع ٚايتطٜٛط، ٚايسضاغ١ ْعط١ٜ تسٚض ؾهطتٗا سٍٛ عس٠ قاٍٚ

َطتبط١ بٗا: ا٫غتُطاض١ٜ ٚإعاز٠ ا٫ْط٬م ٚايٓؿ٤ٛ، ٚاغذلاػ١ٝ ايتشسٜح، ٚإعاز٠ ايبٓا٤ 

ايط٥ٝػٞ، ٚايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ. ٜٚهٕٛ َتػرل إعاز٠ ا٫ْط٬م َٔ خ٬ٍ ا٫غتُطاض١ٜ يف تكسِٜ 

َٓتذات ٚخسَات دسٜس٠ ٚزخٍٛ أغٛام دسٜس٠، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ثكاؾ١ ٖٚٝهٌ ٚأْع١ُ َع١ٓٝ 

َع اٱبساع، ٚإٔ تهٕٛ َٓع١ُ َتع١ًُ تتأقًِ َع ايتػٝرل َٚٓاؾػ١ اٯخطٜٔ. أَا َتػرل تتٓاغب 

إغذلاتٝذ١ٝ ايتشسٜح ٚايصٟ ٜتبًٛض َٔ خ٬ٍ ايكسض٠ ع٢ً ايتػٝرل َٔ أدٌ َٓاؾػ١ اٯخطٜٔ ٚإٔ 

ٖٓايو كاطط٠ يف َجٌ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ.ٜٚهٕٛ َتػرل إعاز٠ ايبٓا٤ ايط٥ٝػٞ َٔ خ٬ٍ املبازأ٠ 

از َٓتذات ٚأغٛام دسٜس٠ ٚايتٛغع بٗا عٝح تهٕٛ َعطٚؾ١ يٰخطٜٔ. ٜٚهٕٛ َتػرل يف إه

ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتشػني املػتسا١َ يف اٱدطا٤ات ايساخ١ًٝ ٚاشلٝهٌ 

ٚايكسضات َٔ أدٌ ظٜاز٠ ايكسض٠ يف ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر ايٓعط١ٜ اييت مت 

ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ املٓعُات ايطٜاز١ٜ تػع٢ زا٥ًُا يٮؾهٌ يتشكٝل زلع١ دٝس٠،  ايتٛقٌ إيٝٗا يف

تػاعس ع٢ً ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ شلا عٔ بك١ٝ َٓعُات ا٭عُاٍ، ٚشلصا تعٌُ َٔ خ٬ٍ َتػرلات 

ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ ٚإعاز٠ ايبٓا٤ ٚا٫ْط٬م َٔ أدٌ ا٫غتُطاض١ٜ يف لاسٗا ٚضٜازتٗا. ٚقس 

ض٠ إدطا٤ زضاغات أخط٣ تسٚض سٍٛ نٝؿ١ٝ إٔ املٓعُات ايطٜاز١ٜ تػتطٝع أٚقت ايسضاغ١ بهطٚ

 ايٛقٍٛ إىل أزا٤ عايٞ املػت٣ٛ يف أعُاشلا.

 Rethinking and Porter's(، بعٓٛإ )Tony Grundy (2006 زضاغ١ تْٛٞ دطاْسٟ -2

Five Forces Model Reinventin،)  ايٓعط إىل عسز ايؿطم  ايسضاغ١ إىلٖسؾت
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اّ منٛشز بٛضتط يف اجملاٍ ايعًُٞ، مبا يف شيو ضغِ خطٜط١ ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ اشلا١َ ٱغتدس

ٚؾِٗ زٜٓاَٝهٝتٗا، ٚتأٌَ ايسضاغ١ إٔ تجرل اٖتُاّ ا٭نازميٝني إىل إعاز٠ ايٓعط يف ق٠ٛ ٚإَها١ْٝ 

تًو ايك٣ٛ، ٚع٢ً ن٤ٛ شيو نإ َٔ أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١: )أ( إٔ ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ يبٛضتط ميهٔ 

اغط١ خًط تًو ايك٣ٛ َع أزٚات ؼ١ًًٝٝ، َجٌ ؼًٌٝ ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ احملٝط١ تطٜٛطٖا بٛ

ٚغرلٖا َٔ ازٚات ايتشًٌٝ املػتدس١َ، باٱناؾ١ إىل ؾِٗ زٜٓاَٝه١ٝ تًو ايك٣ٛ َٔ خ٬ٍ تكُِٝ 

مناشز َكػط٠ يتًو ايك٣ٛ ع٢ً سسا، ٚإنتؿاف ايذلابط َا بني نٌ ق٠ٛ ٚأخط٣، ٚإعطا٤ ايٛي١ٜٛ 

إٔ منٛشز بٛضتط ٜكسّ إَها١ْٝ نبرل٠ ملعٜس َٔ تطٜٛط املؿاِٖٝ اٱغذلاتٝذ١ٝ  يتًو ايك٣ٛ. )ب(

َٔ خ٬ٍ ا٫غتدساّ ايعًُٞ ٚاملتُجٌ يف ع١ًُٝ إعساز ٚقٓع ايكطاضات ٚإدطا٤ املؿاٚنات يف ايعكٛز 

ايهبرل٠ َٔ خ٬ٍ َػاعس٠ املسضا٤ يف اؽاش ايكطاض ٚقٓع ايكؿكات، باٱناؾ١ إىل اغتدساَ٘ يف 

ػابات ٚؾِٗ ٖٝهٌ ايكٓاع١، ٚؼسٜس عٛاٌَ ايٓذاح اؿطد١ ْٚكاط ايتٗسٜس إزاض٠ اؿ

احملت١ًُ، باٱناؾ١ إىل إدطا٤ ايؿطانات ٚايتشايؿات ايتذاض١ٜ ٚايكٓاع١ٝ. ٚع٢ً ن٤ٛ شيو 

أٚقت ايسضاغ١ بإٔ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭نازمي١ٝ ٫بس َٔ تٓؿٝط املؿاِٖٝ اٱزاض١ٜ ايكسمي١ بططٜك١ 

ٖصٙ املؿاِٖٝ بؿهٌ قشٝح غٛف تٛيس ض٣٩ ١َُٗ يًتطٜٛط، َٚٔ زٕٚ  َبتهط٠، ٚأْ٘ إشا طبكت

تطٜٛط ٖصٙ املؿاِٖٝ يف ايت١ُٝٓ ؾإْٗا غٛف تكبح أقٌ ق٠ٛ ٚأنجط غطش١ٝ، ٚقس تكبح يف ط٢ 

ايٓػٝإ، ٚأناف إٔ تطبٝل أؾهاض دسٜس٠ يتسضٜؼ ٚمماضغ١ تطبٝكات بٛضتط غٛف ٜٛيس َػاس١ 

 (.19ٚاغع١ يًبشح يف املػتكبٌ )

(، بعٓٛإ )زٚض قسضات  ْعِ املعًَٛات يف تععٜع إغذلاتٝذٝات املٝع٠ 2008) ٝح طؿطٛفزضاغ١ ي -3

زضاغ١ ْعِ املعًَٛات َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ قسضات إزاض٠ ْعِ املعًَٛات  ايسضاغ١ إىلٖسؾت ايتٓاؾػ١ٝ(، 

يف املٓعُات ايكٓاع١ٝ ا٭ضز١ْٝ ٚاملتُج١ً يف )املٛضز ايبؿطٟ، ايدلفٝات، املعسات( ٚزٚضٖا يف 

ٚمت ايتٛقٌ إىل ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ املتُج١ً يف )اغذلاتٝذ١ٝ ايتُاٜع ٚقٝاز٠ ايتهايٝـ(، 

ٚدٛز ع٬ق١ اهاب١ٝ َتٛغط١ بني املٛضز ايبؿطٟ اغذلاتٝذ١ٝ  ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر، َٚٔ أُٖٗا:

يف ايتُاٜع، ٚع٬ق١ ق١ٜٛ يف اغذلاتٝذ١ٝ ايتهايٝـ، باٱناؾ١ إىل ع٬ق١ ق١ٜٛ بني ايدلفٝات 

قٝاز٠ ايتهايٝـ َٚتٛغط١ يف إغذلاتٝذ١ٝ ايتُاٜع، نُا تبني إٔ املٓعُات ايكٓاع١ٝ تطنع 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي
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أعُاشلا ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ ايتهايٝـ أنجط َٔ ايتُاٜع بػبب اْؿتاسٗا ع٢ً ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ، 

بهطٚض٠ اغتدساّ بطاَر تسضٜب١ٝ َتطٛض٠ يًُٛاضز  ٚقس أٚقت ايسضاغ١. ٚيهٔ نُٔ سسٚز َع١ٓٝ

َٔ أدٌ ؼكٝل ايتُاٜع، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أ١ُٖٝ يٛدٛز آي١ٝ يتكِٝٝ ايع٬ق١ َا بني املٛضز  ايبؿط١ٜ

ايبؿطٟ ٚايٓعاّ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َ٪ؾطات ٭١ٜ تعس٬ٜت َػتكب١ًٝ غٛا٤ نإ شيو َٔ خ٬ٍ 

 .(20)٬َسعات ايعاًَني أٚ ػطب١ تطبٝل ايٓعاّ ْؿػ٘ 

 ٚأثطٖا يبٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ اـُؼ ايك٣ٛ ًٌٝ)ؼ بعٓٛإ (،2009) اؿذطف خايس َباضى زضاغ١ -4

تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً َػأي١ ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ يف  ايسضاغ١ إىلٖسؾت  ايتٓاؾػ١ٝ(، املٝع٠ ؼكٝل يف

ايكٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ايهٜٛت١ٝ َٔ خ٬ٍ تكِٝٝ ٚؼًٌٝ َ٪ؾطات ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ اـُؼ 

تؿطز ايٛنع ايتٓاؾػٞ شلصا ايكطاع، يُٓٛشز بٛضتط ٚعٛاٌَ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اييت غاُٖت يف 

إٔ ايساخًني اؾسز ٫ ٜؿهًٕٛ َكسض قًل أٚ  ٚمت ايتٛقٌ إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر، َٚٔ أُٖٗا:

تٗسٜس أَاّ انتػاب ٖصٙ ايكٓاعات يًٛنع ايتٓاؾػٞ املُٝع شلا يف ايػٛم، ٚإٔ ايؿطنات 

ٓاؾػ١ ايعاي١ٝ، ٖصا باٱناؾ١ اؿاي١ٝ تتُتع بع٬قات دٝس٠ َع َٛضزٜٗا، ٚإٔ ايكطاع ٜتػِ بامل

إىل متتع ايؿطنات مبػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايتؿهرل ٚايتدطٝط اٱغذلاتٝذٞ ٚضنعت ع٢ً َس٣ 

 .(21)اْػذاّ ا٫غذلاتٝذٝات ايتدطٝط١ٝ ٚغٝاغات ايتكٓٝع املتبع١ 

 The Use of Michael(، بعٓٛإ ) Bordean & Borza (2010 زضاغ١ بٛضزٜٔ ٚبٛضظا -5

Porter's Generic Strategies in the Romanian Hotel Industry ،)

اٱداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ: ٌٖ ٖٓاى إغذلاتٝذ١ٝ َػتدس١َ يف ايؿٓازم ايطَٚا١ْٝ  ايسضاغ١ إىلٖسؾت 

َٚا ٢ٖ ايُٓاشز املػتدس١َ إٕ ٚدست؟ سلًت ايسضاغ١ ؼًٌٝ ايعٛاٌَ سٍٛ املُاضغات 

ٚمت ايتٛقٌ إىل ايعسٜس َٔ  تٓؿصٜني.اٱغذلاتٝذ١ٝ يتًو ايؿٓازم َٔ خ٬ٍ ع١ٓٝ َٔ املسٜطٜٔ اي

ٚدٛز مماضغات إغذلاتٝذ١ٝ دسٜس٠ تػاعس ع٢ً ؾِٗ اٱغذلاتٝذ١ٝ، ٚمت  ايٓتا٥ر، َٚٔ أُٖٗا:

ايعجٛض ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ ايتُاٜع يف بعض اٱغذلاتٝذٝات املتبع١ يف تًو ايؿٓازم يتكسِٜ خس١َ 

١ ٚايذلنٝع ممجًتني بؿهٌ ٚانح، ممٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يطداٍ ا٭عُاٍ، ٚمل تهٔ إغذلاتٝذ١ٝ ايتهًؿ

ٖصا باٱناؾ١ إىل عسّ ٚدٛز إغذلاتٝذ١ٝ ايتسضٜب بؿهٌ ٚانح املط ايصٟ ٜٓعهؼ ع٢ً زٚض املسضا٤ 
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ايتٓؿصٜني، نصيو ٚدست إٔ ايع١ًُٝ اٱغذلاتٝذ١ٝ ١ٖ ع١ًُٝ َبتهط٠ تهتٝه١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً 

ملؿاضنني، ٚبٓا٤ عًٝ٘ أٚقت ايعسٜس َٔ املُاضغات اييت هب إٔ تهٕٛ ٚانش١ ؾُٝع ايعاًَني ٚا

ايسضاغ١ باملعٜس َٔ اٱٖتُاّ بايبشٛخ يتؿٌُ أندل عسز ممهٔ َٔ ايؿٓازم ٱعطا٤ ؾهط٠ أٚنح 

 .(22)يٲغذلاتٝذ١ٝ ايػٝاس١ٝ يف ضَٚاْٝا يًٛقٛف عًٝٗا َٚعاؾ١ قهاٜاٖا 

كٝل (، بعٓٛإ )أثط ؼًٌٝ منٛشز بٛضتط يًك٣ٛ اـُؼ يف ؼ2012) زضاغ١ أمحس ععٙ ايكطا١ْٚ -6

ؼًٌٝ ايتعطف ع٢ً أثط  ايسضاغ١ إىلٖسؾت املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يف اؾاَعات ايطزل١ٝ ا٭ضز١ْٝ(، 

منٛشز بٛضتط يًك٣ٛ اـُؼ يًتعًِٝ )اؾاَعات املٓاؾػ١ اؾسز، ايطًب١، اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ، 

ؾػ١ٝ ؾس٠ ايتٓاؾؼ بني اؾاَعات ايكا١ُ٥، اـسَات ايتع١ًُٝٝ ايبس١ًٜ( يف ؼكٝل املٝع٠ ايتٓا

)َٝع٠ ايتهًؿ١ ا٭قٌ، َٝع٠ ايتُاٜع، َٝع٠ اٱبساع، َٝع٠ ايتشايؿات( يف اؾاَعات ايطزل١ٝ 

ٚبٓا٤ً ع٢ً ْتا٥ر ايتشًٌٝ تٛقًت ا٭ضز١ْٝ، ٚقس مت تطٜٛط اغتبا١ْ يػطض مجع ايبٝاْات، 

)أ( إٔ تكٛضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اؾاَعات  ايسضاغ١ يعسز َٔ ايٓتا٥ر نإ َٔ أُٖٗا:

طزل١ٝ ا٭ضز١ْٝ ملػت٣ٛ أ١ُٖٝ ايك٣ٛ اـُؼ يبٛضتط َٚػت٣ٛ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ دا٤ت بسضد١ اي

َتٛغط١، )ب( ٚدٛز أثط يتطبٝل منٛشز بٛضتط يًك٣ٛ اـُؼ. ٚيف ن٤ٛ َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ َٔ 

ْتا٥ر أٚقت ايسضاغ١ بعس٠ تٛقٝات َٔ أبطظٖا: ايعٌُ ع٢ً تبين منٛشز بٛضتط يًك٣ٛ اـُؼ يف 

سٝح ٜػاِٖ يف تٛؾرل املعًَٛات ملتدصٟ ايكطاضات ٚضازلٞ ايػٝاغات ايتع١ًُٝٝ سٍٛ ايتعًِٝ 

ايؿطم اييت هب اقتٓاقٗا ٚايتٗسٜسات اييت هب تؿازٜٗا، ٚٱهاز ثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ تععظ 

ا٫غتدساّ املجٌ يتطبٝل ٖصٙ اٱغذلاتٝذٝات ٚاٱضتكا٤ بٗا يًٛقٍٛ إىل املػتٜٛات املطغٛب ؾٝٗا 

ل ايتٛاظٕ َا بني استٝادات َٚتطًبات أططاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بػ١ٝ ؼكٝل أندل َٔ خ٬ٍ ؼكٝ

 .(23)قسض ممهٔ َٔ املٝعات ايتٓاؾػ١ٝ ٚنُإ اغتُطاضٖا ٭طٍٛ ؾذل٠ ممه١ٓ 

ؾعاي١ٝ زٚض ايتهًؿ١ املػـتٗسؾ١ يف ظٜاز٠  ٣َـس(، بعٓٛإ )2014) زضاغ١ غاَٞ قُس امحس غُٓٝٞ -7

ٚي١ اايسضاغ١ إىل قٖسؾت  (،بٓٛى ايتذاض١ٜ ــ زضاغ١ ؼ١ًًٝٝايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ ـسَات اي

ايتعطف عًٞ َسٟ إَها١ْٝ ٚؾعاي١ٝ اغتدساّ أغًٛب ايتهًؿ١ املػتٗسؾ١ يف فاٍ خؿض ايتهًؿ١ 

ٚتػعرل اـسَات يف ايبٓٛى ايتذاض١ٜ، سٝح سكل ٖصا ا٭غًٛب ْتا٥ر إهاب١ٝ يف اٱْتاز 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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إيٞ أْ٘ بايطغِ َٔ ايكعٛبات اييت قس تٛاد٘ بايؿطنات ايكٓاع١ٝ، ٚتٛقٌ يف ايٓٗا١ٜ 

ايتطبٝل يف قطاع اـسَات املكطؾ١ٝ، إ٫ إٔ تطبٝل أغًٛب ايتهًؿ١ املػتٗسؾ١ ٜػاعس عًٞ زعِ 

ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ ـسَات ايبٓٛى ايتذاض١ٜ ٜٚسعِ ؼكٝل ا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ يًبٓو ٖٚٛ 

٠ يف ايٛقت اؿانط، سٝح أغؿطت ايسضاغ١ عٔ ايبكا٤ ٚايُٓٛ ٚا٫غتُطاض يف غٛم املٓاؾػ١ ايػا٥س

تؿعٌٝ زٚض ْعِ قاغب١ ايتهايٝـ يف ايبٓٛى ،  عس٠ ْتا٥ر ٚتٛقٝات نإ َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ:

ٚتٛؾرل ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ايكازض٠ عًٞ تطبٝل أغايٝب اٱزاض٠ اٱغذلاتٝذ١ٝ ـؿض 

ًٛب ايتهًؿ١ املػتٗسؾ١ يف تػعرل تطبٝل أغنُا أٚقت بايتهًؿ١ ٚتػعرل اـسَات املكطؾ١ٝ. 

اـسَات املكطؾ١ٝ بس٫ً َٔ ا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ، ْعطًا ملا وكك٘ شيو َٔ َعاٜا يًبٓٛى ٚظٜاز٠ 

 .(24) قسضتٗا عًٞ املٓاؾػ١

(، بعٓٛإ )ٚاقع تطبٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط 2015، )ؾطٜـ َكباح أبٛ نطف، ْٜٛؼ خًٌٝ ظٜٔ -8

ا٤ ايكطاع ايكٓاعٞ يف َسٜـ١ٓ اـًٌٝ(:ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتٓاؾػ١ٝ ٚاْعهاغ٘ يف تُٓٝـ١ أز

اختباض َس٣ تطبٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ ٚاْعهاغٗا ع٢ً ت١ُٝٓ أزا٤ ايكطاع ايكٓاعٞ 

ٚيت ايف َس١ٜٓ اـًٌٝ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ادطا٤ زضاغ١ َٝسا١ْٝ قُِ شلا اغتُاض٠ اغتبٝإ تٓ

فتُع ايسضاغ١ يف مجٝع ايؿطنات ايكٓاع١ٝ ايعا١ًَ بعاز اـاق١ بأٖساف ايسضاغ١، ٚمتجٌ ا٭

ؾطن١ قٓاع١ٝ ٫ ٜكٌ  40يف َس١ٜٓ اـًٌٝ ٚاملٛثك١ يف ايػطؾ١ ايتذاض١ٜ، اَا عٝٓتٗا ؾتُجًت بـ 

عاًَني. ٚبٓا٤ً ع٢ً ْتا٥ر ايتشًٌٝ تٛقًت ايسضاغ١ يعسز َٔ  عسز ايعاًَني بهٌ َٓٗا عٔ 

 ايٓتا٥ر نإ َٔ أُٖٗا:

 ٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ يف َ٪غػات ايكطاع ايكٓاعٞ، ٚأزا٤ تًو إٔ زضد١ نٌ َٔ تطب

 امل٪غػات يف ظٌ تطبٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ يف َس١ٜٓ اـًٌٝ ناْت بسضد١ َطتؿع١.

          ٍٝـع، ت٬ٖـا إغـذلاتٝذ١ٝ قٝـاز٠ ايتهًؿـ١ ناْت أنجط اٱغذلاتٝذٝات تطبٝكـًا ٖـ٢ إغـذلاتٝذ١ٝ ايتُ

ذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع. ايؿا١ًَ، ٚأخرلًا إغ

 ٚبٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايسضاغ١ مت اقذلاح عسز َٔ ايتٛقٝات نإ َٔ أُٖٗا: 

        نــطٚض٠ قٝــاّ َ٪غػــات ايكطــاع ايكــٓاعٞ يف َسٜٓــ١ اـًٝــٌ إىل ؽؿــٝض أغــعاض َٓتذاتٗــا َــع



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 اؿؿاظ ع٢ً اؾٛز٠ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. 

          ايٓـسٚات ٚايًكـا٤ات، ٚاغـتكطاب َـٛاضز     ايذلنٝـع عًـ٢ اٱبـساع ٚا٫بتهـاض يًعـاًَني َـٔ خـ٬ٍ عكـس

 بؿط١ٜ يسٜٗا َٗاضات ؾ١ٝٓ عاي١ٝ َٚتُٝع٠.

  نطٚض٠ تطنٝع َ٪غػات ايكطاع ايكٓاعٞ ع٢ً َٓطك١ دػطاؾ١ٝ قسز٠ يتًب١ٝ استٝاداتٗا ٚنػب

 ٤٫ٚ غهاْٗا.

            ٜط اعٞ يف اـًٝـٌ اؽـاش قـطاضات دط٦ٜـ١ يتطٛـ ْبػٞ ع٢ً ايكـا٥ُني عًـ٢ إزاض٠ َ٪غػـات ايكطـاع ايكٓـ

(25) ػاتِٗ ضغِ عسّ ايتأنس أسٝاًْا َٔ املدطدات ٫غتٓاّ ايؿطم ٚظٜاز٠ اؿك١ ايػٛق١َٝ٪غ

 
 انتؼهٍك ػهى انذراسبد انسبثمخ: 

َٔ ا٫غتعطاض ايػابل يعسز َٔ ايسضاغات شات ايك١ً بايسضاغ١  اؿاي١ٝ، اييت أٚنشت إٔ ايب١٦ٝ 

 :إٔ ُاّ ايباسجني، ٚقس تبنيٚايتٓاؾػ١ٝ  ٜعتدلإ َٔ املٛنٛعات اييت ْايت إٖت ١ايتٓعُٝٝ

ت نطٚض٠ َٔ نطٚضٜات ايبكا٤ يف ايػٛم َٚٛاد١ٗ املٓاؾػ١ اؿاز٠ تبا اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ -1

اييت أقبشت َٔ أِٖ زلات ا٭غٛام ايعامل١ٝ يف ايٛقت اؿانط، يف ٚاؿكٍٛ ع٢ً املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ 

ٖٓا أٚقت ايعسٜس َٔ ايسضاغات َٚٔ  عكط ايعٛمل١ ٚايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ ايؿا٥ك١ ايػطع١.

 بهطٚض٠ تبين اغذلاتٝذٝات ٚانش١

ػاعس عًٞ تٛؾرل َعًَٛات عٔ إزاض٠ ايتهًؿ١ َٚعًَٛات عٔ ت اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝتطبٝل  -2

يف  ط٬بيف ؼسٜس ضغبات ٚاستٝادات اي اؾاَع١ٚاملٓاؾػني، ٖٚصا بسٚضٙ ىسّ  )ايط٬ب( ايع٤٬ُ

ت املٓاؾػني، ٚاييت هب زضاغتٗا باعتباضٖا ٚاسسٙ َٔ أِٖ املػتكبٌ َٚٛاد١ٗ خطط ٚغٝاغا

ٚشلصا أنست بعض ايسضاغات ع٢ً أ١ُٖٝ  نطٚضٜات َٛانب١ تطٛضات ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ اؿسٜج١.

اٱغتؿاز٠ َٔ ا٭زٚات ٚايُٓاشز اٱغذلاتٝذ١ٝ خاق١ منٛشز بٛضتط يًك٣ٛ اـُؼ ملا ي٘ َٔ زٚض يف 

هني يًُ٪غػات متهٓٗا َٔ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ.ؼكٝل ايتُٝع ٚاعتباضٖا نأزٚات مت

 ؼسٜستعتدل ٚاسس٠ َٔ أِٖ أزٚات إزاض٠ ايتهًؿ١ اييت تبشح يف إَها١ْٝ  اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ -3



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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، َع اؿؿاظ عًٞ اؾٛز٠ ٚؼكٝل دلاَر اؾسٜس٠اي ٚؼسٜس أْٛاع ايتهًؿ١ خ٬ٍ َطس١ً تكُِٝ

ايػا٥س٠، ٖٚصا ٜػتٛدب ايذلنٝع عًٞ إهاز قٓٛات اتكاٍ ايطع١ٝ يف ظٌ غٛم املٓاؾػ١ ايها١ًَ 

َٚٔ ٖٓا أؾاضت بعض ايسضاغات َٔ أْ٘ ٫ نطض َٔ  .اجملتُع اـاضدٞ ٚغٛم ايعٌُبني بٝٓٗا ٚ

اغتدساّ إغذلاتٝذ١ٝ َاٜهٌ بٛضتط يف فاٍ ايتعًِٝ نْٛٗا أٚنشت إٔ بعض اؾاَعات اـاق١ 

ع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يتًو امل٪غػات.ا٭َطٜه١ٝ قس اغتدسَت٘ يف فاٍ ؼكٝل املٝ

ٖصٙ ايسضاغات تػِٗ مجٝعًا يف زعِ اٱػاٙ ايساعٞ إىل نطٚض٠ ايتطٜٛط امل٪غػٞ ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ  -4

يف امل٪غػات ايعا١َ ٚاـاق١ ع٢ً سٍس غٛا٤ ٚق٫ًٛ إىل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. ٚشيو َٔ خ٬ٍ تأنٝسٖا 

ٚشيو بٗسف ظٜاز٠ اؾٛز٠ يف املٓتذات  ع٢ً أ١ُٖٝ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ا٫هاب١ٝ ايساع١ُ شلا

)املدطدات(، ٚخاق١ يف اجملا٫ت ايتع١ًُٝٝ باعتباض إٔ ايعٓكط ايبؿطٟ ٖٛ املعين يف ظٜاز٠ 

غٛم ايعٌُ.  قسضات٘ يف ظٌ ايتش٫ٛت ٚايتػرلات اييت ٜؿطنٗا

ا َٔ داْب ايسضاغات ايػابك١ ؽتًـ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح ا٭بعاز ٚاملتػرلات اييت مت ايذلنٝع عًٝٗ -5

نٌ زضاغ١، مما هعٌ ايباب َؿتٛسًا ٭ٟ باسح يػس ٖصٙ ايجػط٠ ايبشج١ٝ، ٚاٱغٗاّ يف إثطا٤ 

اؾاْب املعطيف أٚ ايتطبٝكٞ يف َٛنٛع ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ َٚٛنٛع املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. نُا إٔ شيو 

ٝاض أنجط املتػرلات ايتٓٛع أٚ ا٫خت٬ف ٜجطٟ املعطؾ١ يف دٛاْب املٛنٛع ، مما أتاح ايؿطق١ يف اخت

َٓاغب١ ملؿه١ً ايسضاغ١.

يًسضاغات ايػابك١ ؾا٥س٠ نبرل٠ يف تهٜٛٔ تكٛض ؾاٌَ ملٛنٛع ايسضاغ١ ا٭َط ايصٟ غاِٖ يف قٝاغ١  -6

َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأٖساؾٗا.

ٚع٢ً ن٤ٛ شيو تأٌَ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ إٔ تؿٝس ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا يف تٓاٚشلا 

ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط، ٚإٔ تؿهٌ إناؾ١ دسٜس٠ تعٚز ايباسجني ٚايكا٥ُني ع٢ً إزاض٠ اٱغذلاتٝذ١ٝ 

ايدلاَر اؾسٜس٠ باملعًَٛات اي٬ظ١َ يتطبٝل اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ع٢ً ن٤ٛ اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ 

 ملاٜهٌ بٛضتط.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 :نهذراسخ اإلطبر اننظري
 :هًٍزح انتنبفسٍخناإلسرتاتٍجٍبد انتنبفسٍخ يذخم احملور األول: 

إىل بطٚظ املٓاؾػ١ نشكٝك١ ست١ُٝ، ٚاييت قس ؼسز  ت٠ أزتذسزيف ظٌ ايعطٚف ٚايتػرلات امل 

لاح أٚ ؾؿٌ امل٪غػات، َٚٔ ٖٓا أقبشت امل٪غػ١ َسع٠ٛ إىل ؾطض اعتباضٖا يف ايػٛم ٚاؿؿاظ ع٢ً 

اٜا تٓاؾػ١ٝ تهُٔ بٗا َهاْتٗا َٔ خ٬ٍ تٛغٝع قسضتٗا ايتٓاؾػ١ٝ ٚايبشح ع٢ً ططم خًل ٚؼكٝل َع

أقبشت عباض٠ ايتٓاؾػ١ٝ  شات أ١ُٖٝ َتعاٜس٠ يف عامل ٚيكس  " ايبكا٤ يف ايػٛم ٚايكُٛز أَاّ املٓاؾػني.

ايّٝٛ إش أقبح شلا فايؼ، ٦ٖٝات، إزاضات، ٚشلا غٝاغات، إغذلاتٝذٝات، َٚ٪ؾطات خاق١ بٗا، إش تكسّ 

 ٢ؾكط. َٚٔ املعًّٛ أْ٘ يف ايٛقت اؿانط امل٪غػات ٖيهباض املػ٪ٚيني تكاضٜط عٓٗا ٚيٝؼ يطداٍ ا٭عُاٍ 

اييت تتٓاؾؼ ٚيٝػت ايسٍٚ ٚعًٝ٘ ؾإٕ امل٪غػات اييت متًو قسضات تٓاؾػ١ٝ عاي١ٝ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً 

 .(26)" امل١ُٗ يف ضؾع َػت٣ٛ َعٝؿ١ أؾطاز زٚشلا

 :ايتٓاؾػ١ٝاملٝع٠  طبٝع١: أ٫ًٚ

ملٓعُات ايٓادش١ عٔ غرلٖا، ٭ٕ املٓعُات متجٌ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ َعٝاضًا ًَُٗا يتشسٜس ا

ايٓادش١ تتُٝع بإهاز مناشز دسٜس٠ َتؿطز٠ ٜكعب تكًٝسٖا ٚقاناتٗا، ٭ْٗا َٔ إٔ ايُٓاشز ايكسمي١ 

شلا قس أقبشت َعطٚؾ١ َٚتاس١ بؿهٌ ٚاغع، ٚإٔ املٓاؾػني ع٢ً عًِ ناٌَ با٭زا٠ اييت تػتطٝع بٗا 

بٝإ طبٝع١ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ غٝتِ تٓاٍٚ َؿَٗٛٗا، ا٭ْٛاع . ٚي(27)املٓع١ُ إٔ تتؿٛم ع٢ً اٯخطٜٔ 

 ايط٥ٝػ١ٝ شلاضٖا، َكازضٖا، ضنا٥عٖا ٚقسزاتٗا.

 املٝع٠ ايتٓاؾػ١َٝؿّٗٛ  -1

تعسز َؿاِٖٝ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتٓاٍٚ املدتًـ ايعٚاٜا ٯضا٤ ايباسجني ٚايهتاب ٚقس 

ذاضٟ َٚٔ ثِ اغتدسّ يف ايعسٜس َٔ اجملا٫ت اْطًكت َععِ املكطًشات َٔ اجملاٍ ايكٓاعٞ ٚايت

قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً  نػب َها١ْ بني املٓاؾػني يف ايػٛم، " ٗابأْ ٗاعطؾاـسَات١ٝ ا٭خط٣ ؾُِٓٗ َٔ 

، ٚشيو باْتٗادٗا عس٠ أغايٝب نتكسِٜ عبا٥ٍٔٚ ايتطٛض ٚايبكا٤ ملس٠ أطٍٛ ٚنػب ضنا ٤٫ٚٚ اياٚؼ

ايٛقتَٓتذات ٚخسَات بأنجط ؾعاي١ٝ ٚنؿا٠٤،  ٛؾط ع٢ً ايعبا٥ٔ اؾٗس ٚاملاٍٚ  ؿّٗٛ املٝع٠ ٚإ .(28)" مماٜ  ٕ ظٗٛضَ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

تاز ايتشٍٛ يف املٝع٠ ايٓػب١ٝ، ٜٚعٛز ايؿهٌ أ٫ٚ" يؿُدليني" ، ثِ إىل" غايعْٝو" ايصٟ ضبط املٝع٠   ْٛ ايتٓاؾػ١ٖٝ 

قؿا املٝع٠ بأْٗ بايكسض٠، ثِ طٛض املؿّٗٛ ن٬ً "ٖٛؾط" سنيٚ  ؿطٜس ايصٟ تطٛضٙ امل٪غػ١ يف ايٛنع اي أَ " ؾاْسيط"ٚ 

"زاٟ" ٚ  ٚ ٔ" بٛضتط"  َ أتٞ ن٬  ٜ ٖ إَٛاد١ٗ َٓاؾػٝٗا َٔ خ٬ٍ ؽكٝل املٛاضز، ثِ ٖسف  ٢عتدلا إٔ املٝع٠

طتبط باملٝع٠   ٜ ػتدسّ نُٔ اٱغذلاتٝذ١ٝ بايٓعط إىل إٔ ا٭زا٤ املتؿٛم  ٜ اٱغذلاتٝذ١ٝ، أٟ نُتػرل تابع ٫

ًٞ .ٚ(29) ايتٓاؾػ١ٝ  زاض٠: اٱ اييت أؾاض إيٝٗا ايباسجني يف فاٍ بعض ايتعاضٜـؾُٝاٜ 

نتؿاف ططم دسٜس٠ أنجط إاملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ تٓؿأ مبذطز تٛقٌ امل٪غػ١ إىل  ؾكس أؾاض بٛضتط ايٞ

نتؿاف َٝساًْٝا، ٚمبع٢ٓ ؾعاي١ٝ َٔ تًو املػتع١ًُ َٔ قبٌ املٓاؾػني، سٝح ٜهٕٛ مبكسٚضٖا ػػٝس ٖصا اٱ

املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ بأْٗا "املٗاض٠ أٚ  تعطؾبصيو ٚ .(30) ؿَٗٛ٘ ايٛاغعآخط مبذطز إسساخ ع١ًُٝ إبساع مب

ايتك١ٝٓ أٚ املٛضز املتُٝع ايصٟ ٜتٝح يًُ٪غػ١ إْتاز قِٝ َٚٓاؾع يًع٤٬ُ تعٜس عُا ٜكسَ٘ شلِ املٓاؾػٕٛ، 

ٜٚ٪نس متٝعٖا ٚاخت٬ؾٗا عٔ ٖ٪٤٫ املٓاؾػني َٔ ٚد١ٗ ْعط ايع٤٬ُ ايصٜٔ ٜتكبًٕٛ ٖصا ايتُٝع، سٝح 

ع٢ً  . ٚتعطف نصيو(31) كل شلِ املعٜس َٔ املٓاؾع ٚايكِٝ اييت تتؿٛم ع٢ً َا ٜكسَ٘ املٓاؾػٕٛ اٯخطٕٚ"و

 . (32)" َٝع٠ أٚ عٓكط تؿٛم يًُ٪غػ١ ٜتِ ؼكٝك٘ يف ساي١ اتباعٗا ٱغذلاتٝذ١ٝ َع١ٓٝ يًتٓاؾؼ" أْٗا

تٝذٝات  تعطٜؿٗا ٜٚ٪نس ع٢ً ٖصا اؾاْب َٔ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ َٔ خ٬ٍ قٝاغ١ اٱغذلا

بأْٗا شيو املؿّٗٛ اٱغذلاتٝذٞ ايصٟ ٜعهؼ ايٛنع ايتٓاؾػٞ ايٓػيب اؾٝس ٚاملػتُط يًُ٪غػ١ إظا٤ 

َٓاؾػٝٗا، عٝح ٜتذ٢ً يف ؾهٌ تكسِٜ َٓتذات شات خكا٥ل َتؿطز٠، ٜهٕٛ َعٗا ايعٌُٝ َػتعسًا يسؾع 

أقٌ َٔ خ٬ٍ ا٭زا٤ املتُٝع يًُٛاضز  أنجط أٚ تكسِٜ َٓتذات ٫ تكٌ ق١ُٝ عٔ َٓتذات املٓاؾػني، ٚبأغعاض

ايساخ١ًٝ ٚايهؿا٤ات اٱغذلاتٝذ١ٝ شات املعطؾ١ ايها١َٓ نُٔ كتًـ أْؿط١ ٚعًُٝات امل٪غػ١، بؿهٌ 

ٜسعِ ايطع١ٝ ٚايطٜاز٠ يف ايػٛم َٔ خ٬ٍ بعسٜٔ أغاغٝني ُٖا ايك١ُٝ املسضن١ يس٣ ايعٌُٝ، ٚتأنٝس ساي١ 

( ايصٟ أؾاض إىل أْٗا "قسض٠ املٓع١ُ ع٢ً 2008)قُٛز َكطؿٞ أبٛ بهط، . باٱناؾ١ إىل تعطٜـ (33)َٔ ايتُٝع 

ؿؼ   ْ قٝاغ١ ٚتطبٝل اٱغذلاتٝذٝات اييت ػعًٗا يف َطنع أؾهٌ بايٓػب١ يًُٓعُات ا٭خط٣ ايعا١ًَ يف

اي١ٝ ايٓؿاط"، ٚإٔ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ تتشكل َٔ خ٬ٍ ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ ي٬َهاْٝات ٚاملٛاضز ايؿ١ٝٓ ٚاملاز١ٜ ٚامل

ٚايتٓع١ُٝٝ، باٱناؾ١ إىل ايكسضات ٚايهؿا٤ات ٚاملعطؾ١، ٚغرلٖا َٔ ا٫َهاْٝات اييت تتُتع بٗا املٓع١ُ ٚاييت 

متهٓٗا َٔ تكُِٝ ٚتطبٝل إغذلاتٝذٝاتٗا ايتٓاؾػ١ٝ عٝح تطتبط ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ بايك١ُٝ املسضن١ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايتُٝع " ٗاأْتؿل متاًَا َع تًو ايط١ٜ٩ تعطٜؿٗا ع٢ً . ٜٚ(34)يس٣ ايعٌُٝ، ٚقسض٠ املٓع١ُ ع٢ً ؼكٝل ايتُٝع 

٪ًٖٗا إىل ؼكٝل منٛ ْؿاطٗا ت ايصٟ متًه٘ امل٪غػ١ عٔ َٓاؾػٝٗا َٔ خ٬ٍ تبين إغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػ١ٝ ؾعاي١

 إٔ يسٜٗاسككت َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ  اييت٪غػ١ امل كاٍ س٦ٓٝص عٔ تًو. ٜٚبك٠ٛ ٚاغتُطاض١ٜ ماغٛٚبكا٥ٗا يف ا٫

 .(35)" ايكٝاّ بصيو املٓاؾػني اايٛقت ايصٟ ٜعذع ؾٝٗ ق١ُٝ َهاؾ١، يف

 ا٭ْٛاع ايط٥ٝػ١ٝ يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ: -2

 :(36) ُٖٚا نايتايٞايتٓاؾػ١ٝ ٠تتشكل بإسساُٖا املٝع ٖٓاى ْٛعني ض٥ٝػٝني

تهٕٛ يف ساي١ قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً تكسِٜ َٓتذات بأقٌ تهًؿ١ ٚبػعط أقٌ َكاض١ْ : َٝع٠ ايتهًؿ١ ا٭قٌ -

 .ٗاَع َٓاؾػٝ

َكاض١ْ  ٠َتُٝع اتَٓتذ ّتكستهٕٛ باغتدساّ امل٪غػ١ أغايٝب ايتُٝٝع سٝح : املٓتر أٚ اـس١َ ٠َٝع -

 ٜٚعتكس ظبا٥ٓٗا أْٗا تػتشل ايػعط ا٭ع٢ً َكابٌ ايتُٝٝع.  َع َٓاؾػٝٗا

َكازض املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ  -3

ٚيكس ٠ ْٚػب١ٝ، إٕ اـكا٥ل ٚايكؿات اييت تتُٝع بُٗا امل٪غػ١ عٔ َٓاؾػٝٗا شات طبٝع١ َتػرل

إٔ ٜهٕٛ ٚ: إٔ ٜتُٝع بايٓسض٠، يًُٓتر فُٛع١ َٔ ايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ تسسز

 .(37)احملٝط ٜػُح يًُ٪غػ١ باقتٓام ايؿطم، ٚػٓب تٗسٜسات  ق١ُٝ عٝحإٔ ٜهٕٛ شٚ ٚقعب ايتكًٝس، 

إىل إٔ انتػاب َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ٚقس انست ْتا٥ر زضاغ١ )عبس اهلل بًْٛاؽ ٚجملس بٛظٜسٟ( سٝح خًكت 

ؿطنٗا قٝط ا٭عُاٍ  َتكؿ١ باٱغتسا١َ أقبشت نطٚض٠ ًَش١ يًُٓعُات يف ظٌ ايتش٫ٛت ٚايتػرلات اييتٜ 

املعاقط، ٚاْؿتاح ايػٛم يًُٓاؾػ١ اـاضد١ٝ، ٚتبني إٔ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ تتٛقـ ع٢ً عس٠ َكازض َٓٗا : 

بساع، ا٫بتهاض، ٚاملعطؾ١ ٚاملط١ْٚ يف ايتعاٌَ َع املػتذسات ايهؿا٠٤ املتُٝع٠ يًعًُٝات اٱْتاد١ٝ، ٚاٱ

املتػاضع١، ٚايتشهِ يف ايٛقت ٚالاظ ٚايتػًِٝ، ٚنطٚض٠ ايبشح عٔ ططم أخط٣ أنجط نؿا٠٤ تسعِ املٝع٠ 

. ٚبايتايٞ ؾإٕ ع٢ً املٓعُات اٱعتُاز ع٢ً َكازض َتٓٛع١ يتشكٝل (38)ايتٓاؾػ١ٝ ٚتعطٝٗا قؿ١ ا٫غتُطاض١ٜ 

كعب ١َُٗ املٓاؾػني يف تكًٝس أٚ قانا٠ اـس١َ أٚ املٓتر املكسّ، ٚشلصا سسز )ايتُٝع   ٜ ايصٟ

ًٞ إٔ تهٕٛ زاخ١ًٝ أٚ خاضد١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يفَكازض املٝع٠  (  :(39) نُاٜ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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: ٢ٖ اييت تعتُس ع٢ً ايكؿات املُٝع٠ يًُٓتر ٚمتجٌ ق١ُٝ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اـاضد١َٝكازض  .أ 

٢ٖٚ َكازض نجرل٠  ؿذلٟ، غٛا٤ بتدؿٝض تهايٝـ ا٫غتعُاٍ، أٚ بطؾع نؿا٠٤ ا٫غتعُاٍ.يس٣ امل

َٚتٓٛع١ ؾ٢ٗ َطتبط١ بعطٚف ايعطض ٚايطًب، ٚايك٣ٛ ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ، باٱناؾ١ إىل ايع٤٬ُ 

 ٚاملٛضزٜٔ.

 : تعتُس ع٢ً تؿٛم امل٪غػ١ يف ايتشهِ يف تهايٝـ ايتكٓٝع،املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ايساخ١ًَٝكازض  .ب 

ٚاٱزاض٠، أٚ تػٝرل املٓتر ايصٟ ٜعطٞ يًُٓتر ق١ُٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ غعط ايتهًؿ١ املٓدؿض عٔ 

ٚيصيو ٢ٖ َطتبط١ مبٛاضز املٓع١ُ َجٌ: عٛاٌَ اٱْتاز ٚايطاق١ ٚاملٛاضز ا٭ٚي١ٝ،  املٓاؾػني.

ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ايٓعِ اٱزاض١ٜ املتبع١ يف ٖصٙ املٓعُات.

ات املٓعُات اٱغذلاتٝذ١ٝ َجٌ: ايتهاٌَ ا٭ؾكٞ ٚايعُٛزٟ، ٚقس تتؿهٌ املكازض َٔ خ٬ٍ خٝاض .ز 

 ٚايتٜٓٛع يف ايتشايؿات ٚايؿطانات َع اٯخطٜٔ. 

غاغ١ٝ يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚقسزاتٗا ايطنا٥ع ا٭ -4

تػاِٖ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يف خًل ٚنع١ٝ تٓاؾػ١ٝ َتؿٛق٘ تػُح يًُ٪غػ١ َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً ايتُٝع يف ايتهايٝـ، أٚ متٝع  ٚؼكٝل أع٢ً ضع١ٝ عٔ َٓاؾػٝٗا،

 َٓتذاتٗا عٔ َٓاؾػٝٗا، َٚٔ ٖٓا مت ؼسٜس ايطنا٥ع ٚاحملسزات يصيو ؾُٝا ًٜٞ:

:  غاغ١ٝ يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝايطنا٥ع ا٭ - أ

 :(40) َٚٔ ايسعاَات ٚا٭غؼ اييت تسؾع امل٪غػ١ إىل اؿكٍٛ ع٢ً َعاٜا تٓاؾػ١ٝ ناٯتٞ

 ً٢ٖ أغٌٗ ايسعاَات ٚأنجطٖا اغتدساَا يف املطاسٌ ا٭ٚىل يًت١ُٝٓ ٢ ايتكًٝسايكسض٠ ع :

إْتاز َٓتذات مماث١ً يًُٓتذات ا٭دٓب١ٝ املػتٛضز٠ ثِ  ٢ايكٓاع١ٝ سٝح تهٕٛ امل١ُٗ ا٭ٚىل ٖ

قٌ تهًؿ١ َٔ املٓتر ا٭قًٞ ثِ أع٢ً إٔ ايتكًٝس ٜهٕٛ  تهٜٛٔ ؾا٥ض َٓٗا قابٌ يًتكسٜط اعتُازًا

 ٓاؾػٞ. بٝع٘ بػعط ت

 ٜٛبعس ؾِٗ ناؾ١ دٛاْب املٓتذات اييت مت تكًٝسٖا ٚاؿكٍٛ ع٢ً ضزٚز أؾعاٍ طايكسض٠ ع٢ً ايتط :

املػتًٗهني شلا تكّٛ امل٪غػ١ بإدطا٤ زضاغات يتطٜٛطٖا ٚشيو با٫غتٓاز إىل َطانع ايبشح 

 يًتطٜٛط.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 خاق١ عٓسَا تهٕٛ : ٖٚٞ َٔ أِٖ ايكسضات اي٬ظ١َ ٫نتػاب َعاٜا تٓاؾػ١ٝ ايكسض٠ ع٢ً ا٫بتهاض

قسض٠ اٱبساع ٚا٫بتهاض عاي١ٝ، َٚٔ ثِ تتكـ املعاٜا بأْٗا َعاٜا ابتهاض١ٜ ٚؽاطب ناؾ١ 

 .  نياملػتًٗه

: قسزات املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ - ب

 :(41) تتشسز املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١ َٔ خ٬ٍ َتػرلٜٔ ٖاَني ُٖٚا

 نًُا تطًبت دٗٛزا أندل َٔ امل٪غػات : نًُا ناْت املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ أندل سذِ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ،

املٓاؾػ١ يًتػًب عًٝٗا أٚ ؼٝٝس أثطٖا، ؾًًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ زٚض٠ سٝا٠ تبسأ مبطس١ً ايتكسِٜ، ثِ 

ٜعكبٗا َطس١ً ايتبين َٔ قبٌ امل٪غػات املٓاؾػ١، ثِ َطس١ً ايطنٛز يف ساي١ قٝاّ امل٪غػات 

ا َطس١ً ايهطٚض٠ أٟ اؿاد١ إىل تكسّ ٚأخرل ،املٓاؾػ١ بتكًٝس ٚقانا٠ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ

تهٓٛيٛدٞ دسٜس يتدؿٝض ايتهًؿ١ أٚ تسعِٝ َٝع٠ متٝع املٓتر . 

 ٜعدل ايٓطام عٔ َس٣ اتػاع أْؿط١ ٚعًُٝات امل٪غػات بػطض ؼكٝل َعاٜا ْطام ايتٓاؾؼ :

تٓاؾػ١ٝ، ؾٓطام ايٓؿاط ع٢ً َس٣ ٚاغع ميهٔ إٔ وكل ٚؾٛضات يف ايتهًؿ١ عٔ امل٪غػات 

خط ميهٔ يًٓطام ايهٝل ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ع٢ً قطاع آؾػ١ َٚٔ داْب املٓا

  غٛم َعني ٚ خسَت٘ بأقٌ تهًؿ١ أٚ تكسِٜ َٓتر ممٝع ي٘.

إٔ طبٝع١ املؿاِٖٝ املتعًك١ باملٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اؿاي١ٝ تؿطض  نًل إيٝ٘ ايتططم مت َا خ٬ٍ َٔ

يًؿطم املتاس١ ٚإ تتكسٟ يًتٗسٜسات ٚاملداطط احملت١ًُ،  ع٢ً امل٪غػات اؾاَع١ٝ إٔ تهٕٛ َتٝكع١

يتسعِٝ قسضاتٗا ايتٓاؾػ١ٝ ٚتععٜعٖا ٚيًشؿاظ ع٢ً َهاْتٗا َٚطنعٖا ايتٓاؾػٞ، ٜٚعس إضغا٤ ب١٦ٝ 

ؿٞ ظٌ ؾايػبٌ اييت متّهٔ امل٪غػ١ َٔ ؼػني أزا٥ٗا اٱغذلاتٝذٞ ٚايتٓاؾػٞ.  أسستٓع١ُٝٝ داَع١ٝ 

يتاغٝؼ  ْادش١ات تبين أمناط ٚأغايٝب اَعبات َٔ ايهطٚضٟ ع٢ً اؾ ايعطٚف ايتٓاؾػ١ٝ ايطا١ٖٓ

ؼكٝل ايتؿٛم ايتٓاؾػٞ  اات َٔ خ٬شلؾاَعٍٚ ااٗا ٚاغتدساَٗا، عٝح ؼازاضتٚسػٔ  ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ

اي٬ظّ ملتدصٟ ايكطاض يف ايٛقت  ٓارامل ب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يف تٛؾرلتػاِٖ اي سٝحٚنػب َعاٜا تٓاؾػ١ٝ، 

َٚا ًٜٞ ٖٛ عطض ي٬غذلتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملعٜس َٔ ايؿِٗ يطبٝع١ ايع٬ق١  .بأقٌ تهًؿ١ ممه١ٓاملٓاغب ٚ

اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ َكسض َٔ َكازض خًل املٝع٠  ستعسٝح " بني املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚإغذلاتٝذٝاتٗا.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ز٠ َٔ ادٌ ؼكٝل ايتٓاؾػ١ٝ، ؾٝٓبػٞ ع٢ً نٌ َ٪غػ١ إٔ تكّٛ بتشسٜس ٚاختٝاض إغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػ١ٝ قس

 .(42)" ٖصٙ املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ

 :اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ: ثاًْٝا

تػع٢ مجٝع امل٪غػات باخت٬ف أْٛاعٗا  ميجٌ اَت٬ى املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٖسؾا إغذلاتٝذًٝا

يتشكٝك٘ يف ظٌ ايتشسٜات ايتٓاؾػ١ٝ ايؿسٜس٠ يًُٓار ا٫قتكازٟ اؿايٞ، إش ٜٓعط يًُٝع٠ ع٢ً أْٗا 

غػ١ ع٢ً ؼكٝل سادات املػتًٗو، َجٌ اؾٛز٠ ايعاي١ٝ، ايػعط املٓدؿض، ٚبايتايٞ ؾٗٞ اغتجُاض قسض٠ امل٪

جملُٛع١ ا٭قٍٛ املاز١ٜ، ايبؿط١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ بٗسف اْتاز ق١ُٝ يًع٤٬ُ تًيب استٝاداتِٗ ٚايتُٝع 

 ايتٓاؾػ١ٝ: ؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح يبعض املؿاِٖٝ املتعًك١ بطبٝع١ اٱغذلاتٝذٝات، ٚ(43) عٔ املٓاؾػني

اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ؿَّٗٛ-1

ــ١ )     ــ١ اٱغــذلاتٝذ١ٝ إىل نًُ ــاز٠     تطدــع دــصٚض نًُ ــ١ قٝ ــ١ " نٝؿٝ بايًػــ١ ايْٝٛاْٝ

ٚاْط٬قـــا َــٔ اؾــصٚض ايعػـــهط١ٜ ملؿٗــّٛ اٱغــذلاتٝذ١ٝ ٜعطؾٗـــا قــاَٛؽ ٜٚبػـــذل      اؾٓــطاٍ يًشــطب"،  

، نُـا  (44) "ٝط ايعًُٝـات اؿطبٝـ١  ع٢ً أْٗـا"عًِ تطمجـ١ ٚؽطـ     )

تعطف اٱغذلاتٝذ١ٝ بأْٗا "ؼسٜس يٮٖساف ايط١ًٜٛ ا٭َـس ٚؽكـٝل ايٛغـا٥ٌ اي٬ظَـ١ ٚايهـطٚض١ٜ  يبًـٛؽ       

أْٗـا خطـ١ ؾـا١ًَ تٛنـح      ٚع٢ً ن٤ٛ أٖساف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ؾ٢ٗ تتبين تعطٜؿٗـا عًـ٢  . (45)تًو ا٭ٖساف" 

   ٚ ــع٠    نٝـــ ميهــٔ يًُٓعُــ١ ؼكٝــل ضغــايتٗا ٚأٖــساؾٗا  ٜتُجــٌ زٚض اٱغــذلاتٝذ١ٝ ايط٥ٝػــٞ يف تععــِٝ املٝ

غـرل  )ايتٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ ٚاؿس َٔ ْكـاط ايهـعـ ايتٓاؾػـ١ٝ، ٚقـس تهـٕٛ قـطو١ أٚ َهتٛبـ١ أٚ نـ١ُٝٓ         

، ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ اؾٝس٠ ٢ٖ تًو اييت هب إٔ ٜعطؾٗا مجٝع ايعاًَني ٜٚػعٕٛ إىل ؼكٝكٗا بؿـهٌ  (َهتٛب١

 تهاضب أٚ ايتساخٌ يف ا٭زا٫.٤ ٜبعح ع٢ً غ٤ٛ ايؿِٗ أٚ اي

"خط١ َك١ُُ َػبكا بػطض َػاعس٠ امل٪غػ١  ؾتعطف بأْٗااٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ أَا َكطًح   

ع٢ً ؼكٝل أزا٤ أؾهٌ باملكاض١ْ َع َٓاؾػٝ٘"، ٚتعطف نصيو أْ٘" ناؾ١ ايتشطنات ٚاملساخٌ اييت تتبٓاٖا 

ػني َطنعٖا َٔ خ٬ٍ ايكطاع َع املٓاؾػني امل٪غػ١ بٗسف دصب ايعبا٥ٔ، ؼٌُ ايهػط ايتٓاؾػٞ ٚؼ

"ؾٔ ؼكٝل ٚاغتػ٬ٍ املعاٜا ايتٓاؾػ١ٝ اييت ٜكعب  تعس نصيو أْٗا، ٚ(46) ٚؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ

تعطف بأْٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت تٗتِ غًل ٚإزا١َ املٝع٠ نُا  تكًٝسٖا ٚاييت تتكـ بايسمي١َٛ".



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اٍ ايصٟ تعٌُ ؾٝ٘ ٚميهٔ إٔ ٜتشكل شيو َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١ نُٔ إطاض ٚقطاع ا٭عُ

 .(47) ع٢ً قطاع أعُاٍ، َٓتذات، خسَات، َٓؿع١ غٛق١ٝ قسز٠ أٚ َػتًٗو َعني

 أٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتـٓـاؾػٝـ١ -2

 :(48) ُا ًٜٞؾٝٚميهٔ تًدٝل أٖساف اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتـٓـاؾػٝـ١ 

ايتٓاؾػ١ٝ اشلسف ايط٥ٝػٞ يٲغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ؾٗٞ  :  تعتدل املٝع٠اؿٝاظ٠ ع٢ً املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ -

تٓؿأ مبذطز تٛقٌ امل٪غػ١ إىل انتؿاف ططم دسٜس٠ أنجط ؾعاي١ٝ َٔ تًو املػتع١ًُ َٔ قبٌ املٓاؾػني. 

 ٚمبع٢ٓ آخط مبذطز إسساخ ع١ًُٝ إبساع مبؿَٗٛ٘ ايٛاغع. 

تٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ تعتُس ع٢ً ؼًٌٝ : نٕٛ إٔ قٝاغ١ اٱغذلاانتػاب متطنع دٝس يف ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ -

طبٝع١ ٚ اَتساز ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١، ٚبايتايٞ اٱغذلاتٝذ١ٝ تػاعس َٔ َعطؾ١ ٚنع١ٝ 

يتُٛنعٗا يف احملٝط أٚ ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ٚاييت تهُٔ شلا ايتأقًِ  املٓاؾػ١، يتتدصٖا امل٪غػ١ أغاغًا

 ب املداطط ٚايتٗسٜسات.  َع املتػرلات ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿطم املتاس١ ٚػٓ

ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ ٫ تٛدس إغذلاتٝذ١ٝ ٚاسس٠ َجاي١ٝ بايٓػب١ ع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ا٭ٖساف ٚ

طبٝع١ ؼسٜس اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت تت٤٬ّ َع تهٕٛ سصض٠ يف نٌ َ٪غػ١ إٔ  ٝ٘ إعًٜذلتب  ممايًُ٪غػات، 

يًُ٪غػ١ ايٛاسس٠ اغتدساّ  ٚميهٔ َٚع أٖساؾٗا َٚٛاضزٖا َٚع ايؿطم ايػٛق١ٝ املتاس١ أَاَٗا، فاشلا

بعس قٝاّ امل٪غػ١ بتشًٌٝ ؾ إغذلاتٝذٝات كتًؿ١ يف ساي١ تعسز فا٫ت ا٭عُاٍ ٚاملٓتذات اـاق١ بٗا.

ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚقٝاَٗا بتشسٜس ايؿطم ٚايتٗسٜسات يف ب٦ٝتٗا، ٚانتؿاف ْكاط ايك٠ٛ 

اتٝذ١ٝ أٚ عس٠ إغذلاتٝذٝات َٓاغب١ شلا ١ُ٥٬َٚ ٚايهعـ اـاق١ بٗا. تكّٛ امل٪غػ١ باختٝاض إغذل

خٝاضات إغذلاتٝذ١ٝ َتعسز٠  ّأَاتهٕٛ سٝح إٔ امل٪غػػ١  ٱَهاْٝاتٗا، عٝح متهٓٗا َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا.

 ٜتِ ا٫ختٝاض بٝٓٗا سػب ٚنعٝتٗا ٚٚنع١ٝ أْؿطتٗا يف ايػٛم. 

 َساخٌ اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝثايجًا: 

١، ٚخ٬ٍ َطاسٌ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ، ؽتًـ ٖصٙ امل٪غػات دتًؿاملكطاعات ايتتٓاؾؼ امل٪غػات زاخٌ 

)نبرل٠، َتٛغط١، قػرل٠(، َٚٛاضزٖا، ٚأٖساؾٗا. ٖٚصا نً٘ ٜ٪زٟ إىل اخت٬ف أٚناعٗا  يف أسذاَٗا

"تتب٢ٓ امل٪غػات فُٛع١ َٔ اٱغذلاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تعتُس ع٢ً زٚض  ايتٓاؾػ١ٝ.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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اٚ  ت زاخٌ ايػٛم املػتٗسف ) قاز٠ ايػٛم، أقشاب ايتشسٟ أٚ نباض ايػٛم، ٚايتابعنيَٚها١ْ امل٪غػا

نُا تػ٢ُ اٜهًا )إغذلاتٝذ١ٝ ايطا٥س، املتشسٟ، ايتابع، املتدكل(. ٚؾُٝا ًٜٞ ْبص٠  قػاض ايػٛم("

  :(49)تٛنٝش١ٝ شلصٙ اٱغذلاتٝذٝات

 إغذلاتٝذ١ٝ ايطا٥س:ا٭ٚىل غذلاتٝذ١ٝاٱ -

امل٪غػ١ ايطا٥س٠ ٚ اييت تبازض بتكسِٜ َٓتذات دسٜس٠ ٚ تػٝرل ا٭غعاض ٚشلا  يف نٌ غٛم تٛدس 

ْعاّ ٚاغع يًتٛظٜع ٚ تكّٛ ع٬ُت إع١ْٝ٬ ٚ تطٚه١ٝ بؿهٌ ٚاغع ٚ اييت ؼأٍٚ نٌ امل٪غػات ا٭خط٣ 

 َٓاؾػتٗا عٔ ططٜل تكًٝسٖا بططح ْؿؼ املٓتر يف ايػٛم ٚيهٞ تتذٓب امل٪غػ١ ايطا٥س٠ املٓاؾػ١ َٔ ايػرل

 ٚؼتؿغ مبهاْتٗا يف ايػٛم ٫بس شلا ايكٝاّ مبا ًٜٞ:

ت١ُٝٓ ايطًب ع٢ً َٓتذاتٗا عٔ ططٜل اؿكٍٛ ع٢ً َػتعًُني دسز.:ضؾع ايطًب ا٭ٚيٞ .1

عٔ ططٜل زضاغ١ املٓاؾػني ٚ ػسٜس املٓتذات ٚتٜٓٛع أؾهاشلا.:محا١ٜ سك١ ايػٛم .2

ؾرل َٓتر دسٜس شٚ دٛز٠ عاي١ٝ يًتُهٔ َٔ ظٜاز٠ أضباسٗا عٔ ططٜل تٛ:تٛغٝع سك١ ايػٛم .3

ٚغعط َعكٍٛ.

: إغذلاتٝذ١ٝ املتشسٟ ١ايجاْٝ غذلاتٝذ١ٝاٱ -

نٌ َ٪غػ١ ؼٌُ املطتب١ ايجا١ْٝ، ايجايج١ ٚايطابع١ يف ايػٛم تهٕٛ يف ٚنع١ٝ املتشسٟ سٝح 

تكّٛ باختٝاض اشلسف ٖٚٛ ضؾع سك١ ايػٛم ع٢ً سػاب املٓاؾػني اٯخطٜٔ ٚشيو باغتعُاٍ عس٠ ططم 

ٚي١ إقكا٥ِٗ، اامج١ ايطا٥س ٫ْتعاع بعض َٔ سكت٘ أٚ َٗامج١ َٓاؾػني شلِ ْؿؼ املػت٣ٛ َعٗا ٚقنُٗ

 أٚ اشلذّٛ ع٢ً أٟ داْب يف قطاع َعني أٜٔ ٜهٕٛ املٓاؾؼ نعٝؿا دسا.

 إغذلاتٝذ١ٝ ايتابع  :١ايجايج غذلاتٝذ١ٝاٱ -

٪غػ١ ايطا٥س٠، ٚشيو ٫ ؽتاض اشلذّٛ  ع٢ً املبعض امل٪غػات اييت ٢ٖ يف ساي١ "املتشسٟ"

ٚيف ٖصٙ اؿاي١ تعٌُ نٌ َ٪غػ١  اْط٬قا َٔ ؼًٌٝ ْكاط ايك٣ٛ ٚإَهاْٝات ضزٚز أؾعاٍ امل٪غػ١ ايطا٥س٠،

يًشؿاظ ع٢ً ٚنعٝتٗا يف ايػٛم عٔ ططٜل ا٫ستؿاظ بعبا٥ٓٗا ٥٫ِٚٚٗ شلا، ٚعًٝٗا إٔ تتابع سطنات 

 ايػٛم ٚنٌ ايعٛاٖط ٚايتػرلات اؾسٜس٠.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 إغذلاتٝذ١ٝ املتدكل:١ايطابع غذلاتٝذ١ٝاٱ -

ٖٓاى َ٪غػات تػع٢ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً سك١ قػرل٠ َٔ ايػٛم عٝح تتدكل يف فاٍ َعني 

ٚيٓذاح أٟ  ٚتٛد٘ نٌ دٗٛزٖا إيٝ٘ عٔ ططٜل تعطٜـ املٓتر ٚنٌ عٓاقط املعٜر ايتػٜٛكٞ يًعبا٥ٔ.

 ايتاي١ٝ : َ٪غػ١ يف ؽككٗا يف فاٍ َعني هب إٔ ٜتُٝع ٖصا ا٭خرل باـكا٥ل

 .ـ إٔ ٜهٕٛ شٚ سذِ ناف بايٓػب١ يًكسض٠ ايؿطا١ٝ٥

 .ـ إٔ وتٟٛ ع٢ً طاق١ منٛ نبرل٠

 .ـ إٔ ٜهٕٛ فاٍ ٌَُٗ َٔ ططف املٓاؾػني

 ـ إَها١ْٝ ايسؾاع عٓ٘ يف ساي١ اشلذّٛ عًٝ٘.

 (: اإلسرتاتٍجٍبد انتسوٌمٍخ ادلًكنخ حست األوضبع انتنبفسٍخ1اجلذول رلى)

إسرتاتٍجٍبد أطحبة  انسوقإسرتاتٍجٍبد  لبئذ  
 انسوق بد طغبر إسرتاتٍجٍ إسرتاتٍجٍبد انتبثؼني انتحذي

 تٛغٝع ضقع١ ايػٛم. -

 محا١ٜ اؿك١ ايػٛق١ٝ. -

 ظٜاز٠ اؿك١ ايػٛق١ٝ. -

 ٖذّٛ أَاَٞ ناٌَ. -

 ٖذّٛ غرل َباؾط. -

املتابع١ عٔ قطب  -

 )َباؾط٠(.

املتابع١ عٔ  -

 بعس)غرل املباؾط٠(

 ػتًٗو ع٢ً سسا.ايتعاٌَ َع نٌ َ-

 ايتعاٌَ َع ايػٛم. -

تكـــسِٜ خـــسَات إىل ايعسٜـــس َـــٔ   -

 ايكطاعات ايػٛق١ٝ ايكػرل٠.

بعس إٔ ٜتِ ؼسٜس امل٪غػ١ ملٓاؾػٝٗا ايط٥ٝػٝني ٜتٛدب عًٝٗا تكُِٝ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ؾ

عس٠  تٛدسنُا سػٔ عطض يًُػتًٗو، املٓاغب١ اييت متهٓٗا َٔ انتػاب َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يتكسِٜ أ

َجٌ إغذلاتٝذٝات ايتػٜٛل  يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝططست اخط٣ إغذلاتٝذٝات تٓاؾػ١ٝ ٚتػٜٛك١ٝ 

ايتٓاؾػ١ٝ "يذلٜػٞ ٜٚطزلا" )إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝع ايتؿػًٝٞ، ا٫قذلاب َٔ املػتًٗو، قٝاز٠ املٓتر(، 

يذلٜٚر( ؾٗٞ دٖٛط أٟ )املٓتٛز، ايػعط، ايتٛظٜع، ا اٱغذلاتٝذٝات اـاق١ باملعٜر ايتػٜٛكٞ يـ 

 إغذلاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ تٓتٗذٗا امل٪غػ١.

تكػِ اٱغذلاتٝذٝات نُٔ إطاضٖـا ايعـاّ إىل ث٬ثـ١ أْـٛاع، َكـٓؿ١ ٚؾكـًا ملػـت٣ٛ تطبٝكٗـا         نُا 

نُٔ املػتٜٛات اٱزاض١ٜ املدتًؿ١ يف املٓع١ُ، سٝح أْـ٘ َـٔ املعـطٚف إٔ َٓعُـات ا٭عُـاٍ تكػـِ إىل ث٬ثـ١        



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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١ ٝثـ٬خ َػـتٜٛات ض٥ٝػـ    عًـ٢ نـ٤ٛ شيـو متتًـو املٓعُـات     عاز٠ باشلطّ اٱزاضٟ. ٚ َػتٜٛات إزاض١ٜ، تعطف

يٲغذلاتٝذٝات َكٓؿ١ سػب أٖساؾٗا َٚػت٣ٛ تطبٝكٗا ٖٚـٞ )إغـذلاتٝذ١ٝ املٓعُـ١، ٚإغـذلاتٝذ١ٝ ٚسـس٠      

 ( يٓؿاطا٫عُاٍ، ٚإغذلاتٝذ١ٝ ا

ت مــٛ ايُٓــٛ : تذلنــع ســٍٛ ايتٛدــ٘ ايعــاّ يًُٓعُــ١ َــٔ سٝــح اٱػاٖــا  إغــذلاتٝذ١ٝ املٓعُــ١ -1

ٚتأخــص ث٬ثــ١ ٚأغـايٝب إزاض٠ ا٭ْؿــط١ املتعـسز٠ ٚخطــٛط املٓتذــات ٚنٝؿٝـ١ ؼكٝــل ايتـٛاظٕ ،     

 ايتكًل أٚ اٱْهُاف( –ايُٓٛ  –)ا٫غتكطاض أؾهاٍ 

2-  ٍ )اٱغــذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػــ١ٝ( : ؼــسخ عــاز٠ يف َػــت٣ٛ ا٭قػــاّ ٚتطنــع  إغـذلاتٝذ١ٝ ا٭عُــا

سَات املٓعُـ١ يف ايكـٓاع١ ايـيت ٜٓتُـٞ إيٝٗـا أٚ      ع٢ً ؼػني ايٛنـع ايتٓاؾػـٞ ملٓتذـات أٚ خـ    

ايكطاع ايػٛقٞ ايصٟ ٜتِ خسَت٘ بٛاغط١ شيو ايكػِ ، نُا أْٗا قس تطنع ع٢ً ظٜاز٠ ايطع١ٝ 

 ٚتأخص عـس٠ أؾـهاٍ أبطظٖـا   عٔ ططٜل ؼػني اٱْتاد١ٝ ٚظٜاز٠ ؾعاي١ٝ أْؿطتٗا ايتػٜٛك١ٝ، 

ايذلنٝع( –ايتٜٓٛع )ايتُٝع(  –)ايكٝاز٠ يف ايتهًؿ١ 

: تتُجٌ فا٫ت ايذلنٝع يف نٝؿ١ٝ إْتاد١ٝ املٛاضز. إغذلاتٝذ١ٝ ايٓؿاط -3

 : (50) يصيو تؿكًٝٞ ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح 

 

 

ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ  ايط٥ٝػ١متجٌ إغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ اٱغذلاتٝذ١ٝ : إغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ -1



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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١ُ يف ايب١٦ٝ، نهٌ، إش تٗتِ مبذُٛع١ َٓتذات املٓع١ُ بؿهٌ عاّ، ٚبايكٛض٠ ايعا١َ يًُٓع

إناؾ١ إىل إٖتُاَٗا باملطنع ايتٓاؾػٞ يًُٓع١ُ ٚؼسٜس سكتٗا ايػٛق١ٝ ظاْب زٚضٖا يف 

ٚي١ ايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا ٚمبع٢ٓ أزم ؾٗٞ تٗتِ بتشًٌٝ ات١ُٝٓ اٱغذلاتٝذٝات ايؿطع١ٝ ٚق

ا، ٚتعطٜـ ايؿذ٠ٛ اٱغذلاتٝذ١ٝ، ٚؼسٜس ايػاٜات اؾٖٛط١ٜ اييت تػع٢ املٓع١ُ مٛ ؼكٝكٗ

ٚبٝإ َٓٗر ؼسٜس املٛاضز ٚؽكٝكٗا بني ٚسسات ا٭عُاٍ زاخٌ املٓع١ُ. ٚإغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ 

تتعًل باملٓع١ُ نهٌ ٚؼسٜس اػاٖاتٗا يف ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ، نُا ٚتتُٝع ٖصٙ 

ط١ًٜٛ ا٭دٌ، ٜٚػتػطم تٓؿٝصٖا ٚقتًا املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اٱغذلاتٝذ١ٝ بأْٗا دا٤ت يتشكٝل 

٬ًٜ ست٢ تعٗط ْتا٥ذٗا ٚت٪ثط ْتا٥ذٗا بؿهٌ عاّ ع٢ً املٓع١ُ تكػِ إغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ إىل طٛ

 ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ث٬ث١ أْٛاع

: تٴػــتدسّ ٖــصٙ اٱغــذلاتٝذ١ٝ يتشكٝــل ايُٓــٛ يف املبٝعــات، ٚا٭قــٍٛ، ٚا٭ضبــاح،  إغــذلاتٝذ١ٝ ايُٓــٛ -أ

ــ    ت َٛدــٛز٠ يف ب٦ٝــ١ قــٓاع١ٝ تؿــٗس منــًٛا   ٚغرلٖــا ٚتتبــع املٓعُــات ٖــصٙ اٱغــذلاتٝذ١ٝ إشا ناْ

َػتُطًا، ٚتتٛؾط ؾٝٗا ايؿطم ايهاؾ١ٝ يعٜاز٠ ا٭ضباح، ؾتًذأ املٓعُـ١ إىل ايُٓـٛ يًُشاؾعـ١ عًـ٢     

بأْـ٘ ٜتطًـب َـٔ     ()ٖٝهٓـع ٚؾٝٓػـع    بكا٤ٖـا بـني املٓاؾػـني. بُٝٓـا شنـط     

: ْٛع ايُٓٛ، ؼسٜس ايعٓاقط اٯت١ٝ املٓع١ُ اييت تتبع إغذلاتٝذ١ٝ ايُٓٛ إٔ تأخص بعني ا٫عتباض

 َهإ ايُٓٛ، نٝؿ١ٝ ايُٓٛ، ٚغطع١ ايُٓٛ.

: َــٔ خـ٬ٍ ٖــصٙ اٱغـذلاتٝذ١ٝ تػــتُط املٓعُـ١ يف خسَــ١ ع٥٬ُٗـا بــٓؿؼ     إغـذلاتٝذ١ٝ ا٫غـتكطاض   - ت

ايططٜك١ اييت اتبعتٗا يف خسَتِٗ يف املانٞ، ٚيف ظٌ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٜعٌ املـعٜر ايتػـٜٛكٞ   

ٓاؾص ايتٛظٜع نُا ٖٞ، نُـا إٔ ايكطـاع ايػـٛقٞ املػـتٗسف ٜعـٌ عًـ٢ سايـ١ زٕٚ        نُا ٖٛ، ٚتبك٢ َ

إغذلاتٝذ١ٝ إبكا٤ ايٛنع ع٢ً َـا  ٜٚٛدس ٖٓاى ث٬ث١ أْٛاع ٱغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتكطاض: ، تػٝرل نبرل

إغذلاتٝذ١ٝ ايطبح.ٚ ،إغذلاتٝذ١ٝ ايُٓٛ ايبط٤ٞ ،ٖٛ عًٝ٘

ا٫ْهُاف عٓـسَا ٜهـٕٛ َٛقؿٗـا ايتٓاؾػـٞ     : تتبع املٓعُات إغذلاتٝذٝات إغذلاتٝذ١ٝ ا٫ْهُاف - خ

نعٝـ يف بعـض أٚ نـٌ َٓتذاتٗـا ٚايـصٟ ٜٓـتر عٓـ٘ نـعؿًا يف أزا٤ املٓعُـ١ َعـدلًا عٓـ٘ بانؿـاض            

املبٝعــات ٚؼــٍٛ ا٭ضبــاح إىل خػــا٥ط سٝــح إٔ ٖــصٙ اٱغــذلاتٝذٝات قــس تػــاِٖ يف إظايــ١ ايٛنــع  



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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إغذلاتٝذ١ٝ ايتكـؿ١ٝ:   ا٫يتؿاف،إغذلاتٝذ١ٝ ٚتٓكػِ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ إىل: . ايػ٧ٝ يًُٓع١ُ

عٓــسَا تؿؿــٌ املٓعُــ١ يف إٔ َـٔ ا٭غــباب ايــيت تــسعٛ إىل تطبٝــل ٖــصٙ اٱغـذلاتٝذ١ٝ َــا ٜــأتٞ:   

اٱبكا٤ ع٢ً ايٓؿـاط بـايطغِ َـٔ تطبٝـل إغـذلاتٝذ١ٝ ا٫يتؿـاف، عٓـسَا وتـاز ايٓؿـاط َـٛاضز           

 عـٔ ا٭زا٤ املـٓدؿض   ٖا١ً٥ ٱقـ٬س٘ ٫ تػـتطٝع املٓعُـ١ تـٛؾرلٙ، عٓـسَا ٜهـٕٛ ايٓؿـاط َػـ٪٫ًٚ        

يًُٓعُــ١ نهــٌ، عٓــسَا ٫ ٜتٓاغــب ايٓؿــاط َــع طبٝعــ١ عُــٌ املٓعُــ١ يتعاًَــ٘ َــع أغــٛام ٚعُــ٬     

كتًؿني، أٚ ٫خت٬ف ايكِٝ ٚايػٝاغات اي٬ظ١َ يٓذاس٘ َع قِٝ ٚغٝاغات باقٞ أْؿط١ املٓع١ُ، 

عٓس ٚدٛز قٛاْني متٓع ا٫ستهاض ٚؼاضب املٓعُات نبرل٠ اؿذِ.

 :(.  ُاٜهٌ بٛضتطيـ ١ٝايتٓاؾػ ١اٱغذلاتٝذٝ) ٚسس٠ ا٭عُاٍ إغذلاتٝذ١ٝ -2

تطنع إغذلاتٝذ١ٝ ٚسس٠ ا٭عُاٍ ع٢ً بٝإ غبٌ املٓع١ُ يف ايتٓاؾؼ ٚؼكٝل َهاْـ١ َعٓٝـ١ يف   

طـام اٱغـذلاتٝذ١ٝ ٖٓـا         أسس فا٫ت ا٭عُاٍ احملسز٠، أٚ قطاع َعني، أٚ غٛم َعـني، أٚ َٓتذـات َعٝٓـ١، ٜٚعـسْ 

ٖط لـاح أٚ ؾؿـٌ املٓعُـ١، ؾٗـ        أنجط تطنٝ ؼـسز   ٢عًا ٚأقٌ َس٣ َٔ إغذلاتٝذ١ٝ املٓع١ُ نهـٌ. ٚتٴعـس املٓاؾػـ١ دٛـ

ؿــاطات املٓعُــ١ املدتًؿــ١ يطؾــع أزا٥ٗــا عًــ٢ كتًـــ امل   ميهــٔ تعطٜـــ اٱغــذلاتٝذ١ٝ  ٖٓــا ، ٚػــتٜٛات٥٬َُــ١ْ 

ز٠ ؾٝٗـا،   ايتٓاؾػ١ٝ بأْٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت تبشـح عٔـ ٚنـع تٓاؾػـٞ َؿهـٌ يًُٓعُـ١ نـُٔ ايكـ         ٓاع١ املٛدٛـ

 يف ايكٓاع١.  ٠دٛزٖٚٞ تٗسف يتأغٝؼ َػت٣ٛ أضباح َعني ٚاحملاؾع١ عًٝ٘ يف ظٌ ايك٠ٛ ايتٓاؾػ١ٝ املٛ

اييت ميهٔ يًُ٪غػ١ تبٓٝٗا يف ٚ، اييت غبل غطزٖا نُٔ اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ٖٓا منٝعٚ

إغذلاتٝذ١ٝ قٝاز٠ ) اٜهٌ بٛضتطاٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملساي١ زخٛشلا يف تٓاؾؼ َع َ٪غػات أخط٣ 

 ٗا بٛضتطٚنعث٬خ إغذلاتٝذٝات عا١َ يًتٓاؾؼ  ٢ٖٚ (تهًؿ١، إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝٝع ٚإغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝعقٌ ا٭

ٚقس ٫قت قب٫ًٛ ٚاغعًا  بػطض أزا٤ أؾهٌ عٔ بك١ٝ املٓاؾػني يف ايكٓاع١ يًتعاٌَ َع ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ املدتًؿ١

تِ تطبٝكٗا ع٢ً َػت٣ٛ ٚسس٠ ا٭عُاٍ، ٢ٖٚ تعين  .١يف ايػٛم احمل١ًٝ ٚايعاملٝ  ٜ ٖٚصٙ اٱغذلاتٝذٝات

 ايٓشٛ اٯتٞ:  بايسضد١ ا٭ٚىل باحملاؾع١ ع٢ً ٚنع املٓعُات ايتٓاؾػٞ يف كتًـ ايكٓاعات، ٖٚٞ ع٢ً

 : تهًؿ١قٌ إغذلاتٝذ١ٝ قٝاز٠ ا٭ -أ

ٖاًَا، شيو ٭ْـ٘ ٫ ميهـٔ    ( إىل إٔ ايتهًؿ١ تعتدل غ٬سًا تٓاؾػًٝا2001ٜؿرل )أمحس غٝس َكطؿ٢، 

ؼسٜــس أغــعاض تٓاؾػــ١ٝ زٕٚ نــبط َػــتُط يًتهــايٝـ، ٚتػــع٢ ناؾــ١ املٓعُــات ٚخاقــ١ املتُٝــع ؾٝٗــا إىل   



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ؼكٝل أقٌ تهًؿ١ ممه١ٓ َكاض١ْ مبٓاؾػـٝٗا، يـصا تػـتعٌُ ؼًٝـٌ عٓاقـط ايتهًؿـ١ بٗـسف تطؾـٝسٖا ممـا          

ؾـاع اغـتدساّ ٖـصٙ اٱغـذلاتٝذ١ٝ     . ٚيكس (51)ٜػِٗ يف ؼػني ايهؿا٠٤، ٚؼسٜس أغعاض تٓاؾػ١ٝ ٚتؿه١ًٝٝ 

يف ايػبعٝٓات َٔ ايكـطٕ املانـٞ بػـبب ؾـٝٛع اغـتدساّ َؿٗـّٛ َٓشٓـ٢ اــدل٠، ٚتٗـسف إىل ؼكٝـل ايهًؿـ١            

ــٔ ؾــأْٗا خؿــض           ــ١ ايــيت َ ــٔ ايػٝاغــات ايٛظٝؿٝ ــٔ خــ٬ٍ تطبٝــل فُٛعــ١ َ ــ١ َ ا٭زْــ٢ يف قــٓاع١ َعٝٓ

َــٔ خــ٬ٍ اٱمجايٝــ١ يف ايتهًؿــ١ يف قــٓاع١ َــا،  تعــين ؼكٝــل ايطٜــاز٠ ٗــصٙ اٱغــذلاتٝذ١ٝ ؾ ايتهــايٝـ،

ٍ إىل ؽؿٝض تهايٝـ اٱْتاز ٚايتٛظٜع، سٝح ٜػُح شلا ٖصا بإٔ تكّٛ بتدؿٝض أغعاضٖا عٔ باقٞ ٛقايٛ

ٖٚٓـاى عـس٠ زٚاؾـــع أٚ سـٛاؾع تؿـذع       سكـ١ غـٛق١ٝ أنـدل    ؼكٝـل املٓاؾػني، َٚٔ ثـِ تهـٕٛ ٖٓـاى إَهاْٝـ١     

ٖٚٞ: تٛاؾط اقتكازٜات اؿذِ، اٯثاض املذلتب١ ع٢ً َٓشٓـ٢ ايـتعًِ   ع٢ً ؼكٝل ايتهًؿ١ ا٭قٌ،  امل٪غػات

ٚتتطًب إغذلاتٝذ١ٝ قٝـاز٠ ايتهًؿـ١   . أٚ اـدل٠، ٚدٛز ؾطم َؿذع١ ع٢ً ؽؿٝض ايتهًؿ١ ٚؼػني ايهؿا٠٤

بٓا٤ًا َهجؿًا ٫غتػ٬ٍ اقتكازٜات اؿذِ، ٚتتبع ز٩ٚب ـؿض ايتهايٝـ َٔ خـ٬ٍ اــدل٠ ٚايػـٝطط٠ عًـ٢     

رل املباؾـــط٠، ٚتكًٝـــٌ ايتهـــايٝـ يف فـــا٫ت ايبشـــح ٚايتطـــٜٛط، ٚاــــسَات، ٚاملبٝعـــات،  ايتهـــايٝـ غـــ

 .(52) ٚاٱع٬ْات... اخل

ؾايذلنٝع يف ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٖٛ تكسِٜ خس١َ أٚ إْتاز َٓـتر ٚبٝعـ٘ يف غـٛم ٜتُٝـع عػاغـ١ٝ      

ٚي١ٝ، أٚ ا٫عتُاز ع٢ً يًػعط ٚإٖتُاّ ب٘ أغاغٞ، ٚقس ٜتشكل شيو َٔ خ٬ٍ انتؿاف َٛضز ضخٝل يًُٛاز ا٭

ؼكٝل ٚؾطات اؿذِ ايهبرل، أٟ تٛظٜع ايتهًؿ١ ايجابت١ ع٢ً عسز نـبرل َـٔ ٚسـسات اٱْتـاز أٚ ايـتدًل َـٔ       

ايٛغطا٤ ٚا٫عتُاز ع٢ً َٓاؾص ايتٛظٜـع املًُٛنـ١ يًُ٪غػـ١، أٚ اغـتدساّ طـطم يٲْتـاز ٚايبٝـع ؽؿـض َـٔ          

 .(53) عا١ًَايتهًؿ١، أٚ اغتدساّ اؿاغب اٯيٞ يتدؿٝض ايك٣ٛ اي

 :(54) َعاٜا ٚكاطط إغذلاتٝذ١ٝ قٝاز٠ ايتهًؿ١ -

 ؼكل إغذلاتٝذ١ٝ قٝاز٠ ايتهًؿ١ عس٠ َعاٜا َٔ بٝٓٗا:

تعًل باملٓاؾػني - ٔ سٝح املٓاؾػ١ ع٢ً أغاؽ ايػعط.ؾ :َاٜ   ٌَ ٛقع أؾه ٕ يفَ  ٌ تهٛ  امل٪غػ١ املٓتذ١ بتهًؿ١ أق

تتُتع عكا١ْ نس ايع٤٬ُ ا٭قٜٛا٤، سٝح ٫  ملٓتذ١ بتهًؿ١ أقٌؾامل٪غػ١ ا :ع٤٬َُا ٜتعًل باي  -

 ميهِٓٗ املػا١َٚ ع٢ً ؽؿٝض ا٭غعاض.

١ املٓتذ١ بتهًؿ١ أقٌ ميهٓٗا يف بعض اؿا٫ت إٔ تهٕٛ يف َأَٔ َٔ مل٪غػؾا :َا ٜتعًل باملٛضزٜٔ  -



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٝل ٖاَـ املٛضزٜٔ ا٭قٜٛا٤ ٚخاق١ يف ساي١ َا إشا ناْت اعتباضات ايهؿا٠٤ تػُح شلا بتشسٜس ايػعط ٚؼك

 ضبح َعني ملٛاد١ٗ نػٛط اضتؿاع أغعاض املسخ٬ت اشلا١َ ٚاؿطد١.

١ املٓتذ١ بتهًؿ١ أقٌ ؼتٌ َٛقعا تٓاؾػٝا ٪غػؾامل :َا ٜتعًل بسخٍٛ املٓاؾػني احملتًُني إىل ايػٛم  -

 ممتاظا ميهٓٗا َٔ ؽؿٝض ايػعط َٚٛاد١ٗ أٟ ٖذّٛ َٔ املٓاؾؼ اؾسٜس.

َٓاؾػٝٗا ميهٓٗا اغتدساّ ؽؿٝهات َٔ ١ املٓتذ١ بتهًؿ١ أقٌ ٪غػاملؾ :َا ٜتعًل بايػًع ايبس١ًٜ -

 ايػعط نػ٬ح نس ايػًع ايبس١ًٜ ٚاييت قس تتُتع بأغعاض دصاب١.

١ نس نٌ ًُ٪غػَٔ اؿُا١ٜ ي مما غبل ٜتهح َس٣ أ١ُٖٝ َٝع٠ ايتهًؿ١ ا٭قٌ اييت تٛؾط قسضًا

 اطط اييت ميهٔ إٔ تعٝل أزا٤ امل٪غػات َٚٓٗا:أْٛاع ق٣ٛ ايتٓاؾؼ اـُؼ، إ٫ أْٗا ٫ ؽًٛ َٔ عٝٛب ٚك

 : تطبٝل ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ وكل َعس٫ت منٛ َطتؿع١ ٚيهٔ إ٫  يف املس٣ ايبعٝس.بط٤ منٛ امل٪غػ١ -

: نصيو َٔ املؿانٌ املذلتب١ ٢ٖ  تكًٝس املٓاؾػني يًُٓتر اؿايٞ، عٔ ططٜل ؼػني َؿانٌ ايتكًٝس -

 يٝـ، ٚبايتايٞ بٝع املٓتر بأغعاض تٓاؾػ١ٝ.َٓتذاتِٗ َٔ غرل ظٜاز٠ يف ايتها

: إٔ اتباع ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٚٚؾط٠ ا٫ْتاز ٜتطًب فٗٛزات قعٛب١ ايتهٝـ َع ايٛنعٝات اؾسٜس٠ - 

يف سذِ ا٫غتجُاضات ٚ ايػ٬غٌ ا٫ْتاد١ٝ بػ١ٝ اَتكام ايتهايٝـ، مما ٜ٪زٟ إىل َؿانٌ عسٜس٠ يف 

 ايتهٝـ َع ايٛنعٝات اؾسٜس٠.

: إٕ ٖصٙ ا٭خرل٠ ت٪زٟ بامل٪غػ١ يف ايسخٍٛ يف سطب ع ْؿؼ اٱغذلاتٝذ١ٝ َٔ ططف املٓاؾػنيإتبا - 

 ا٭غعاض َع املٓاؾػني، ٚقس ؽػط امل٪غػ١ اؿطب مما ٜ٪زٟ إىل تطادع يف أزا٥ٗا.

 خاق١ ،: قس ت٪ثط غًبا ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ع٢ً أزا٤ امل٪غػاتإُٖاٍ زٚض ايػعط ٚايتهًؿ١ يف املٓاؾػ١ -

 ايتهٓٛيٛدٝا. ٚ ناؾٛز٠ بايتهًؿ١، ٫ ٚ با٭غعاض تبايٞ ٫ أخط٣ عٛاٌَ ٗٛضظ يف

تكـّٛ عًـ٢ أغـاؽ    تعتـدل إغـذلاتٝذ١ٝ ايتُٝٝـع إغـذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػـ١ٝ      : )ايتُٝٝع( إغذلاتٝذ١ٝ ايتُاٜع -

ؾـ٤ٞ   ٜـتِ إْؿـا٤   عٝـح عٔ غـًع أٚ خـسَات املٓاؾػـني،    امل٪غػ١  اييت تعطنٗا يف املٓتر أٚ اـس١َ ايتُٝٝع 

. ٚباٱنـاؾ١ إىل  عٔ أٟ غـًع١ تـ٪زٟ ْؿـؼ ايػـطض يف ايػـٛم      ٚكتًـ ممٝعٚؾطٜس ٜعطف يف ايكٓاع١ بأْ٘ 

تهـٕٛ َـٔ خـ٬ٍ : تكـُِٝ املٓـتر ٚدٛزتـ٘، خسَـ١ ايعبـا٥ٔ، طـطم          ٝـع ميهـٔ إٔ   ٝشيو ؾإٕ إغذلاتٝذ١ٝ ايتُ

ٚغرلٖــا َــٔ ٝــع، ايتهٓٛيٛدٝــات املػــتدس١َ، َعاٜــا املٓــتر، خــسَات َــا بعــس ايبايتٛظٜــع، ؾــبه١ املــٛظعني، 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 
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ٜٚؿـذلط يف ٖـصا ايتُٝــع إٔ ٜهـٕٛ غـرل قابـٌ يًتكًٝــس َـٔ طـطف امل٪غػــات         .طـطم ملُـاٜع٠ ايػــًع  ٚاي ا٭بعـاز 

املٓاؾػ١ عًـ٢ ا٭قـٌ يف املـس٣ ايككـرل، ٚإٔ ٜػـتطٝع املػـتًٗو زؾـع اـٔ ٖـصا ايتُٝٝـع، ٚإٔ ٜهـٕٛ ايتُٝٝـع             

املٓاؾػ١، ٜٚعٛز عًٝ٘ بايٓؿع عًـ٢ ا٭قـٌ   ٚانشًا يًُػتًٗو يٝؿطم َٓتذات امل٪غػ١ عٔ َٓتذات امل٪غػات 

إٕ امل٪غػـ١ ايـيت متًـو ايكـسض٠ عًـ٢ تـبين إغـذلاتٝذ١ٝ ايتُٝـع ٱؾـباع          ٚ جملُٛع١ نبرل٠ َٔ املػتًٗهني يـ٘. 

إَهاْٝـ١ ؾـطض غـعط عـايٞ      شلـا بططٜكـ١ ٫ ٜػـتطٝع املٓاؾػـٕٛ قاناتٗـا، ٖـصا َـا ٜتـٝح         ظبا٥ٓٗـا سادات 

 ٞ  ٚمتٝــعٙ دــٛز٠ املٓــتر َكابــٌ ٜ٘سؾعــ٘ املػــتًٗهٕٛ ٭ْٗــِ ٜعتدلْٚــ  ملٓتذاتٗــا، ٖــصا ايػــعط اٱنــايف ايعــاي

 .(55)ٜٓتر عٓ٘ ٤٫ٚ ايعبا٥ٔ يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚانؿاض اؿػاغ١ٝ مٛ ايػعط املطتؿع ٚبايتايٞ 

ٗسف ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ إىل تكسِٜ غًع١ أٚ خس١َ كتًؿ١ عُا ٜكسَ٘ املٓاؾػٕٛ يتٓاغب تٚ

ٜٗتِ بايتُٝع ٚاؾٛز٠، أنجط َٔ إٖتُاَ٘ بايػعط، ْٚٛاسٞ ايتُٝع ضغبات ٚاستٝادات املػتًٗو ايصٟ 

عسٜس٠ ٫ٚ ميهٔ سكطٖا، أٜهًا ْعطًا يتعسز ضغبات املػتًٗهني ٚاخت٬ف استٝاداتِٗ، ؾاؾٛز٠ ٚانؿاض 

تهًؿ١ ايكٝا١ْ ٚتعسز إَهاْٝات تكسمي٘،ا أٚ غٗٛي١ اغتدساَٗا ٚاؿكٍٛ عًٝٗا، ٚتٓٛع ططم ايبٝع، 

ت ايسؾع، ٚزق١ َٛاعٝس ايتػًِٝ ٚغطع١ تًب١ٝ ايطًبات، أٚ غرل شيو َٔ اـكا٥ل ٚاخت٬ف تػ٬ٝٗ

 .ايؿطٜس٠ اييت ٫ تتٛؾط يس٣ املٓاؾػني

 : (56) َعاٜا ٚكاطط إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝٝع -

 ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝع ؼكل َعاٜا أندل يف ساٍ تٛاؾط عس٠ ؾطٚط ْصنط َٓٗا:

 املٓاؾػني.اض ايؿطٚقات يف املٓتر ٚزضد١ متٝعٙ عٔ َٓتذاتَكس عبا٥ٔعٓسَا ٜسضى اي -

 تعسز اغتدساَات املٓتر َٚس٣ تٛاؾكٗا َع سادات املػتًٗو. -

 ٚدٛز عسز نبرل َٔ املٓاؾػني ٜتبع إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝٝع. -

َٚٔ كاطط إغذلاتٝذ١ٝ ايتُٝٝع ٖٛ إ املػتًٗهني قس ٫ ٜعتدلٕٚ ايػًع١ ؾطٜس٠ بسضد١ تدلض 

غعطٖا. ٚعٓسَا وسخ شيو تػتطٝع إغذلاتٝذ١ٝ ايكٝاز٠ يف ايتهًؿ١ ايتػًب ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ اضتؿاع 

ايتُٝٝع. ٚأسس املداطط ا٭خط٣ املطتبط١ باتباع ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ٢ٖ إٔ املٓاؾػني قس هسٚ ططم 

 ٚقت قكرل حملانا٠ ايػُات املُٝع٠ بػطع١. ٚيصا ؾٝذب ع٢ً املٓؿآت إهاز َكازض متٝع ٜتعصض تكًٝسٖا يف

 أٚ بتهًؿ١ َٓدؿه١ َٔ قبٌ املٓاؾػني.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 
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: تطنع ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ع٢ً خس١َ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ املػتًٗهني، أٚ دـع٤ َعـني   إغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع -

َٔ ايػٛم، أٚ َٓطك١ دػطاؾ١ٝ قسز٠، سٝح تعٌُ املٓع١ُ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ع٢ً ؼسٜـس ٖـسؾٗا   

تػـع٢  سـني   ع٢ً إضنا٤ سادات٘ غٛا٤ ناْت عٔ ططٜل قٝـاز٠ ايهًؿـ١ ا٭زْـ٢   ايتػٜٛكٞ بؿهٌ زقٝل ٚتكّٛ 

امل٪غػ١ ٖٓا إىل ا٫غتؿاز٠ َٔ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يف ايػٛم املػتٗسف َٔ خ٬ٍ تكسِٜ َٓتذـات شات أغـعاض أقـٌ    

تكـسِٜ َٓتذـات َتُٝـع٠ يف    عٓـسَا  ، أٚ عٔ ططٜل ايتُاٜع، َٔ املٓاؾػني بػبب ايذلنٝع ع٢ً خؿض ايتهًؿ١

أٚ ن٬ُٖـا َعـًا، ٚتكـّٛ ٖـصٙ اٱغـذلاتٝذ١ٝ با٭غـاؽ عًـ٢         ٠، أٚ املٛاقؿات، أٚ خس١َ ايع٤٬ُ،...اخلاؾٛز

إَها١ْٝ قٝاّ املٓع١ُ غس١َ ٖسؾٗا اٱغذلاتٝذٞ ايكػرل )ايػٛم ايهٝل( بؿهٌ أنجط ؾعاي١ٝ أٚ نؿا٠٤ مما 

. (57) قس ٜكسَ٘ املٓاؾػٕٛ أثٓا٤ قٝاَِٗ بتػط١ٝ ناٌَ ايػٛم

 :(58) إغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع َعاٜا ٚكاطط-

 ؾُٝا ًٜٞ:املتبٓا٠ إغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع ُ٪غػ١ تتُجٌ املعاٜا ايتٓاؾػ١ٝ يً

تتُتع امل٪غػ١ باؿُا١ٜ َٔ َٓاؾػٝٗا ْعطا يكسضتٗا تكسِٜ َٓتذات يؿ١٦ َع١ٓٝ يف سني ٫ٜػ٣تطٝع  

١ ايتٓاؾػ١ٝ، ٚ ميٓح َٓاؾػٖٛا تكسِٜ َجًٗا ٖٚصا َا ميّهٔ امل٪غػ١ َٔ ايتكًٌٝ َٔ ايتػرلات ايب٦ٝٝ

يًُ٪غػ١ قسضا َٔ ايتأثرل ع٢ً ع٥٬ُٗا. 

ايبكا٤ قطٜب١ َٔ ع٥٬ُٗا ٚاٱغتذاب١ ايػطٜع١  خس١َ ؾ١٦ قػرل٠ يف ايػٛم هعٌ امل٪غػ١ قازض٠ ع٢ً 

 ملتطًباتِٗ املدتًؿ١.

َٚٔ أِٖ املداطط اييت تٛاد٘ إغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع ٢ٖ ايكسض٠ ع٢ً تكًٝسٖا ٜٚتِ شيو يف 

 ايتاي١ٝ: اؿا٫ت

 استُاٍ قٝاّ عسزز نبرل َٔ املٓاؾػني مبشانا٠ اٱغذلاتٝذ١ٝ. -

ؼٍٛ تؿه٬ٝت املػتًٗهني ػاٙ خكا٥ل املٓتر ٚاييت ٜطغب ؾٝٗا ايػٛم نهٌ. -

قسض٠ تع١ًُٝٝ ايطٜاز٠ ٚايػٝطط٠ ع٢ً أندل  تكسضٚي١ اقَ٪غػ١ تع١ًُٝٝ زا٥ُا َا تٗسف إىل أٟ ٚ

عًٝٗا اْتكا٤ ٚتٓؿٝص بطْاَر عٌُ طٌٜٛ ا٭َس ٜعتُس بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً  نإ يعاًَا يصابني َٓاؾػٝٗا، 

ٚؾعاي١ٝ ٖصٙ اٱغذلاتٝذٝات َطتبط١ باملعطؾ١  قٝاغ١ إغذلاتٝذٝات بٗا، متهٓٗا َٔ ؼكٝل أٖساؾٗا.

١ٝ َٔ أدٌ ؼسٜس ٓاؾػاؾٝس٠ يًُ٪غػ١ ملػتًٗهٝٗا َٚٓاؾػٝٗا، ٚشلصا ؾٗٞ عاد١ إىل إغذلاتٝذ١ٝ ت
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 استٝادات غٛم ايعٌُ َٔ د١ٗ أخط٣.املػتٗسؾ١ َٔ د١ٗ، ٚؼسٜس كتًـ  ؿ٦اتًامل٪غػ١ ي

 

 كاطط اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ -

 
 ( تٛنٝح ٭ْٛاع اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط َٚعاٜاٖا ٚكاططٖا1ؾهٌ )



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 : خٝاضات تطبٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ -

ؾػـ١ٝ ملٓعُـات ا٭عُـاٍ يف أٟ قـٓاع١ تتشـسز باجملـاٍ ايتٓاؾػـٞ        أؾاض بٛضتط إىل إٔ املٝع٠ ايتٓا

ايصٟ تتعاٌَ َع٘ )أٟ سذِ ايػٛم ايصٟ تٓٛعٞ ايتعاٌَ َع٘(; ؾكبـٌ إٔ ؼـسز املٓعُـ١ ْـٛع اٱغـذلاتٝذ١ٝ      

بكـسز   ٢اييت تٟٓٛ إتباعٗـا )ايهًؿـ١ ا٭زْـ٢ أٚ ايتُـاٜع( هـب عًٝٗـا إٔ ؼـسز سذـِ ْٚـٛع ايػـًع ايـيت ٖـ            

ايتٛظٜع اييت غتػتدسَٗا، ْٚٛع ايعبا٥ٔ ايصٜٔ غتكّٛ غسَتِٗ، ٚاملٓطك١ اؾػطاؾ١ٝ، إْتادٗا، ٚقٓٛات 

ٚايؿطنات اييت غتتٓاؾؼ َعٗا، ٚأخرلًا ؾإٕ عًٝٗا ؼسٜس َا إشا ناْت غتتعاٌَ َـع ايػـٛم عذُـ٘ ايهاَـٌ     

أٚ أْٗا غتكّٛ باختٝاض دع٤ َعني َٔ ايػٛم يتٛد٘ مجٝع ْؿاطاتٗا إيٝ٘   )

ــط ) ــت،   &(.  ٚشن ــٛاضز يف )ثاب ــني    2005( اي ــا ب ــع َ ــس اؾُ ــ٘ عٓ ( أْ

اٱغــذلاتٝذٝات ايتٓاؾػــ١ٝ )ايهًؿــ١ ا٭زْــ٢ ٚايتُــاٜع( َــٔ دٗــ١، ٚسذــِ ايػــٛم )نــبرل أٚ نــٝل( َــٔ دٗــ١   

قٝـاز٠  أخط٣، ٜٓتر عٔ شيو أضبع١ خٝاضات إغذلاتٝذ١ٝ ميهٔ إتباعٗا ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: إغـذلاتٝذ١ٝ  

 ٢إغذلاتٝذ١ٝ ؼكٝل ايهًؿ١ ا٭ز٢ْ ٚبايتايٞ ايػعط ا٭ز٢ْ املٛد١ٗ ـس١َ ناٌَ ايػـٛم، ٖٚـ   ٢ايهًؿ١: ٖٚ

عبــاض٠ عــٔ قٝــاّ املٓعُــ١ ظُٝــع أْؿــطتٗا بؿعايٝــ١ ٚنؿــا٠٤ أنــدل َــٔ أٟ َٓــاؾؼ آخــط يف ايػــٛم ٚبايتــايٞ  

غًع أٚ خسَات املٓع١ُ مبعاٜا  إغذلاتٝذ١ٝ تكسِٜ ٢ؼكٝل أز٢ْ تهايٝـ ممه١ٓ. إغذلاتٝذ١ٝ ايتُاٜع: ٖٚ

كتًؿ١ عٔ مجٝع املٓاؾػني يف ايػٛم، ٚبايتايٞ تكسِٜ تًو ايػًع أٚ اـسَات إىل ايػٛم بؿهٌ عاّ، زٕٚ 

ؽكٝل أٟ دع٤ َٓ٘ بتًو ايػـًع أٚ اــسَات. إغـذلاتٝذ١ٝ تطنٝـع ايهًؿـ١: ٖٚـٞ عبـاض٠ عـٔ إغـذلاتٝذ١ٝ          

ايػٛم أٚ فُٛع١ َٔ املؿذلٜٔ، سٝح غٝػٛز ا٫عتكاز بإٔ  ؼكٝل ايهًؿ١ ا٭ز٢ْ، أثٓا٤ خس١َ دع٤ َعني َٔ

ايؿطن١ ٢ٖ ا٭نؿأ يف تًب١ٝ استٝاداتِٗ نٕٛ مجٝع ْؿـاطاتٗا َطنـع٠ يف ٖـصا اؾـع٤ ايكـػرل َـٔ ايػـٛم.        

إغذلاتٝذ١ٝ تطنٝـع ايتُـاٜع: ٖٚـٞ عبـاض٠ عـٔ إغـذلاتٝذ١ٝ ؼكٝـل ايتُـاٜع يف ايػـًع أٚ اــسَات، تًبٝـ١            

٤ َعني َٔ ايػٛم أٚ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ املؿذلٜٔ.ي٬ستٝادات اـاق١ ظع

 :َتطًبات إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ -

( إٔ تطبٝل إغذلاتٝذٝات بٛضتط ايتٓاؾػ١ٝ بٓذاح ٜتطًب ايعسٜس شنط بٛضتط )

بـ١  َٔ املٛاضز ٚاملٗاضات املدتًؿ١، نُا ٜتطًـب ايعسٜـس َـٔ ايذلتٝبـات ايتٓعُٝٝـ١ ٚتهجٝــ ٱدـطا٤ات ايطقا       

 ( اٯتٞ: 2اؾسٍٚ ) يفٚبٓا٤ دٝس يٓعِ اؿٛاؾع املػتدس١َ يف املٓع١ُ، ٚاييت ميهٔ تٛنٝشٗا 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 يتطهجبد تطجٍك إسرتاتٍجٍبد ثورتر انتنبفسٍخ (2ل )جذو
 يتطهجبد تنظًٍٍخ يتطهجبد يبدٌخ نوع اإلسرتاتٍجٍخ

 . قٝاز٠ ايهًؿ1١

اغـــتجُاضات نـــد١ُ يف ضأؽ املـــاٍ، َٗـــاضات ٖٓسغـــ١ٝ، 

جـ ع٢ً ايعُاي١، تكُِٝ املٓتذـات بططٜكـ١   إؾطاف َه

ــٓدؿض      ــع َــ ــاّ تٛظٜــ ــٓٝع، ْعــ ــٗٛي١ ايتكــ ــُٔ غــ تهــ

 ايتهايٝـ.

ــ١ َؿكــ١ً،       ــاضٜط ضقابٝ ــايٝـ تك ــ٢ ايته ــ١ عً غــٝطط٠ زا٥ُ

ٖٝهًــ١ ايتٓعــِٝ ٚاملػــ٪ٚيٝات، ْعــاّ ســٛاؾع ٜعتُــس عًــ٢    

 ؼكٝل ا٭ٖساف ايه١ُٝ.

 . ايتُاٜع2

 قــسضات تػــٜٛك١ٝ عايٝــ١، ٖٓسغــ١ املٓتذــات، إبــساع،  

قــــــسضات عجٝــــــ١، زلعــــــ١ املٓعُــــــ١ عــــــٔ اؾــــــٛز٠ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا، َٗاضات ؾطٜس٠، تعإٚ قـٟٛ بـني مجٝـع    

 قٓٛات ايتٛظٜع.

تٓػـــٝل قـــ٣ٛ بـــني ٚظـــا٥ـ ايبشـــح ٚايتطـــٜٛط ٚاٱْتـــاز  

ــعاّ       ــ١، ا٫يت ــٔ ايهُٝ ــس٫ً َ ــ١ ب ــاٜٝؼ ْٛعٝ ٚايتػــٜٛل، َك

ــا٤      ــسًا، ايعًُـ ــ١ دٝـ ــاٖط٠ ٚاملسضبـ ــ١ املـ ــتكطاب ايعُايـ باغـ

 ني.ٚا٭ؾدام املبسع

 َعٜس َٔ املتطًبات أع٬ٙ تٛد٘ إىل ٖسف غٛقٞ َعني. َعٜر َٔ املتطًبات أع٬ٙ تٛد٘ إىل ٖسف غٛقٞ َعني. . ايذلنٝع3

اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتـٓـاؾػٝـ١ نأغاؽ ) يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يف ؼكٝلاٱغذلاتٝذ١ٝ ايتـٓـاؾػٝـ١ زٚض ضابعًا: 

 (:يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ

أْٗا فُٛع١ َتها١ًَ َٔ ايتكطؾات ت٪زٟ إىل ؼكٝل َٝع٠  إغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾؼ ع٢ً تعطؾ

 :(59) َتٛاق١ً َٚػتُط٠ عٔ املٓاؾػني، ٚؼسز إغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾؼ َٔ خ٬ٍ ث٬خ َهْٛات أغاغ١ٝ

ٖهصا.ططٜك١ ايتٓاؾؼ -1 ايتكٓٝعٚ  تؿٌُ إغذلاتٝذ١ٝ املٓتر، إغذلاتٝذ١ٝ املٛقع، ايتػعرل، ايتٛظٜع،ٚ   ٚ: 

 تٝاض َٝسإ ايتٓاؾؼ، ا٭غٛام ٚاملٓاؾػني.: ٚتتهُٔ اخسًب١ ايتٓاؾؼ -2

: ٚ ٜؿٌُ ا٭قٍٛ ٚ املٗاضات املتٛؾط٠ يس٣ امل٪غػ١ ٚاييت تعتدل أغاؽ املٝع٠ أغاؽ ايتٓاؾؼ -3

 ايتٓاؾػ١ٝ املتٛاق١ً ٚا٭زا٤ يف ا٭دٌ ايطٌٜٛ.

ٜتِ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ املتٛاق١ً عٓسَا تكّٛ امل٪غػ١ بتٓؿٝص إغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾؼ قكك١ 

 :(60) ًك١ُٝ ٚ عٝح تػتٛيف َعٝاضٜٔ ُٖاي

 عسّ تطبٝل ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ َٔ داْب أٟ َٔ َٓاؾػٝٗا اؿايٝني أٚ املطتكبني . -

 عسّ قسض٠ امل٪غػ١ املٓاؾػ١ ا٭خط٣ ع٢ً ؼكٝل ْؿؼ َعاٜا تًو اٱغذلاتٝذ١ٝ. -

َا  ٚنع قٝػ١ عطٜه١ تٛنح نٝـ تكّٛ َ٪غػ١ إٕ ٚنع إغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػ١ٝ ٖٛ أغاغًا



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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باملٓاؾػ١، َٚا ٢ٖ أٖساؾٗا، َٚا ايػٝاغات اي٬ظ١َ يتٓؿٝص ٖصٙ ا٭ٖساف ٚ تؿٌُ ع١ًُٝ  قٝاغ١ 

 :(61) اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ أضبع١ عٛاٌَ أغاغ١ٝ

 -ايؿطم ٚايتٗسٜسات -ايكِٝ ايؿدك١ٝ ملػرلٟ امل٪غػ١ -ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ يًُ٪غػ١ -

 امل٪غػ١ ٚتتأثط بػٝاغ١ ايسٚي١ ٚايٛعٞ اٱدتُاعٞ(. )َا ٜطًب٘ اجملتُع َٔ  ايتٛقعات اٱدتُاع١ٝ

 (  : إغذلاتٝذ١ٝ  ايتٓاؾؼ ناغتذاب١ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ2١ٝايؿهٌ ضقِ)

 ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ                                                                                    ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ                    

 ايتٛاؾـــــــل                       

 .81م شنطٙ، َطدع غبل(. 1998) ،املكسض : ْبٌٝ َطغٞ خًٌٝ

 ١ؾسٜس٠ اؾاَعٝبايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر ا بٛضتطاٜهٌ ق٣ٛ ايتٓاؾؼ اـُؼ ملع٬ق١ ؼًٌٝ  -

إٕ َٓعُات ا٭عُاٍ ٫ تعٝـ يف ؾطاؽ ، ٚإمنا ٢ٖ أْع١ُ إدتُاع١ٝ َؿتٛس١ ع٢ً ب١٦ٝ خاضد١ٝ  

ؾٝٗا نجرل َٔ ايعٓاقط ٚامل٪ثطات  اييت تٛد٘ غًٛى املٓع١ُ باػاٙ أٚ آخط. ٚست٢ تػتطٝع املٓعُات إٔ 

عٌُ ؾٝٗا، ٚع٢ً إزاضاتٗا إٔ تكّٛ تُٓٛ ٚتتكسّ ٚتػتُط يف عًُٗا ؾإٕ عًٝٗا ٕ تتهٝـ َع ايب١٦ٝ اييت ت

يب٦ٝتٗا اـاضد١ٝ يتشسٜس ايؿطم املٛدٛز٠ يف تًو ايب١٦ٝ بػطض ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ، ؼًٌٝ بعٌُ 

 يكل الصناعةه

 التهديدات -الفرص

 اإلمكانات الداخلية

 الضعف-جوانب القوة
 اإلستراتيجية

 موقع تنافسي قوي

 ميزة تنافسية



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚايتٗسٜسات يتشٝٝسٖا أٚ َٛادٗتٗا. نُا تكّٛ أٜها بؿشل ب٦ٝتٗا ايساخ١ًٝ يتشسٜس عٓاقط ايك٠ٛ بٗسف 

سات يف ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ، ٚعٓاقط ايهعـ بٗسف ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف اغتجُاض ايؿطم َٚٛاد١ٗ ايتٗسٜ

َعاؾتٗا ست٢ تهٕٛ املٓع١ُ قازض٠ ع٢ً ايتهٝـ َع ايب١٦ٝ اييت تعٌُ ؾٝٗا ، ٚتطٛض يٓؿػٗا َٝع٠ 

 .(62)تٓاؾػ١ٝ متهٓٗا َٔ املٓاؾػ١ ٚايتؿٛم ع٢ً اٯخطٜٔ 

 زاخٌ ب٦ٝتٗاٖٛ ايتعطف ع٢ً ؾس٠ املٓاؾػ١ ايكا١ُ٥  ٪غػ١ٜط٣ بٛضتط إٔ أِٖ َا ٜؿػٌ املشلصا  

ٜٚتٛقـ َػت٣ٛ ق٠ٛ املٓاؾػ١ ع٢ً فُٛع١ عٛاٌَ أٚ ق٣ٛ تٓاؾػ١ٝ أغاغ١ٝ ٜٛنشٗا ايؿهٌ  ،ايتٓع١ُٝٝ

( إىل إٔ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ اييت ٜططسٗا ٖصا ايُٓٛشز تتُشٛض يف إٔ 2002ٜٚؿرل )أمحس قطاَني،  (،3ضقِ )

ك٣ٛ ايؿاع١ً يف ب٦ٝتٗا ايتٓاؾػ١ٝ، َ٪غػ١ ايعٌُ تٓذح أٚ تؿؿٌ يف إزاض٠ ؾ٪ْٚٗا بتأثرل فُٛع١ َٔ اي

ٜٚكـ بٛضتط بإٔ ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ يب١٦ٝ ايتٓاؾؼ اييت تؿٌُ امل٪غػ١ شاتٗا ٚامل٪غػات ا٭خط٣ ايعا١َ 

يف ْؿؼ قٓاعتٗا، ؼسز غًٛى تًو امل٪غػ١ يف ب٦ٝتٗا ايتٓاؾػ١ٝ، ٜٚعتكس بٛضتط إٔ ايػًٛى ايتٓاؾػٞ 

ا٭زا٤، ٜ٪زٟ ع٢ً املس٣ ايبعٝس إىل ايتأثرل يف ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ ٭ٟ َٔ ٖصٙ امل٪غػات ٜٓتر َػت٣ٛ َعني َٔ 

( بإٔ َاٜهٌ بٛضتط 2010. ٜٚهٝـ )أمحس عبس ايػ٬ّ غًِٝ،(63)يب١٦ٝ املٓاؾػ١، ٚضمبا ٜكٛز إىل تػٝرلٖا" 

قسّ إطاضًا يتكٓٝـ ٚؼًٌٝ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً املٓاؾػ١ ٚايطع١ٝ يف املٓعُات، ٜتهٕٛ َٔ مخؼ 

١ٝ ث٬ث١ َكازض يًُٓاؾػ١ ا٭ؾك١ٝ ٢ٖٚ املٓتذات ايبس١ًٜ ٚاملٓاؾػ١ َٔ ايساخًني اؾسز ق٣ٛ تٓاؾػ

ٚاملٓاؾػ١ بني املٓاؾػني اؿايٝني، َٚكسضٜٔ يًُٓاؾػ١ ايطأغ١ٝ ُٖا ايك٠ٛ ايتؿاٚن١ٝ يًُؿذلٜٔ ٚايك٣ٛ 

اـُؼ، ايتؿاٚن١ٝ يًُٛضزٜٔ، ٚطبكًا شلصا اٱطاض ؾإٕ ضع١ٝ ايكٓاع١ سسزتٗا َكازض ٖصٙ ايك٣ٛ 

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ نًُا ظازت ق٠ٛ َٔ ٖصٙ ايك٣ٛ تكًكت ق٠ٛ املٓع١ُ ايكا١ُ٥ ع٢ً ضؾع ايتهًؿ١ ٚؼكٝل 

( يف إٔ ٖصٙ ايك٣ٛ اـُؼ ؼسز ايب١ٝٓ 2004ا٭ضباح. ٚقس أنس ع٢ً شيو )عبس ايععٜع قاحل سبتٛض، 

باض َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً ا٫عتايتٓع١ُٝٝ يًب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ، ٚتعني احملسزات اييت هب إٔ ت٪خص بعني 

ٚنع تٓاؾػٞ دٝس يف غٛم امل٪غػ١، يصا ؾإٕ عًٝٗا إٔ تسضى متاًَا ايهٝؿ١ٝ اييت تعٌُ َٔ خ٬شلا ٖصٙ 

ايك٣ٛ، نُا هب إٔ تعطف امل٪غػ١ نٝـ تهع ْؿػٗا يف َٛقع ميٓشٗا قسض٠ تٓاؾػ١ٝ ١ُ٥٬َ يف ٚد٘ 

 .(64) اييت تهُٗا مجٝعًاايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ مل٪غػات ا٭خط٣ يف ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ 

اـُػ١  ١ مبطادع١ ٚتكِٝٝ ا٭١ُٖٝ ايٓػب١ٝ يهٌ عٓكط َٔ ايعٓاقط٪غػٚيصا ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ امل 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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نؿا٠٤ ١ ع٢ً ضؾع ٪غػهًُا اظزازت ق٠ٛ نٌ َٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ نعؿت قسض٠ املؾ، ٗاٚزضد١ تأثرلٖا ع٢ً لاس

يًُ٪غػ١  ب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝح تعطٞ ايسٝ. (65) خسَاتٗا ٚنعؿت َكسضتٗا يف اؿكٍٛ ع٢ً أضباح أنجط

ايكسض٠ ع٢ً ايتكطف بػطع١ ٚيف ايٛقت املٓاغب َع أندل قسض َٔ ايؿعاي١ٝ، ٚأقٌ قسض ممهٔ َٔ ايٛغا٥ٌ 

سٝح إٔ سس٠ املٓاؾػ١ تعزاز ّٜٛ بعس ّٜٛ يف قطاع  َػا١ُٖ يف ؼكٝل ٚؼػني تٓاؾػٝتٗا ايسا١ُ٥.

اـُػ١ ا٭غاغ١ٝ يًُٓاؾػ١ اييت ؼهِ َػتكبٌ  ك٣ٛيَا أٚنش٘ منٛشز بٛضتط سٝح سسز ا ٖٚصا تعًُٝٞاي

امل٪غػ١ عاد١ يتشسٜس ٚتعطٜـ ٚانح ملدتًـ اـكا٥ل اييت تتُٝع بٗا  تًو  امل٪غػ١، ٚعًٝ٘ ؾإٕ

 .يتػتطٝع ؾُٝا بعس ؼسٜس أؾهٌ اٱغذلاتٝذٝات اييت هب تبٓٝٗا ب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ شلااي

 : ١املطتكبٚ ١ اؿاي١ٝػاملٓاؾايدلاَر اؾسٜس٠ تٗسٜس  -1

ٜككس بٗا ايدلاَر اؾسٜس٠ اييت تسخٌ يف إطاض املٓاؾػ١ يف ايٛقت اؿايٞ ٚيسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً  

دسٜس٠ نايطغب١ يف تع١ًُٝٝ إىل دًب قسضات  دلاَر اؾسٜس٠ػع٢ اياملٓاؾػ١ إشا َا ضغبت يف شيو، سٝح ت

مما ٜٗسز ساي١ ا٫غتكطاض  .يًذاَع١ تٓاؾػٞطنع ايامل، ٚتك١ٜٛ ايعٌُ يط٬بٗا اؿكٍٛ ع٢ً ْكٝب َٔ غٛم

 ايباسج١ ٚؾكًا ي٬غذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتطاملكسض : 

 

  

 

 

 ( : ق٣ٛ ايتٓاؾؼ اـُؼ يبٛضتط3ايؿهٌ ضقِ )

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تطقس ، ؾا٭َط ٜتعًل مبطاقب١ ٚٓؿؼ ايػطضات ايكا١ُ٥ تػع٢ ياَعاؾَععِ خاق١ ٚإٔ  زاخٌ اؾاَع١

ايكطاع  . ٭ٕ ظٜاز٠ عسز ايدلاَر اؾسٜس٠ إىلاملباؾطٜٔ ٚغرل املباؾطٜٔ، اؿايٝني ٚاحملتًُني املٓاؾػني

 تٓاؾػ١ٝ دسٜس٠ ٖٚصا ميجٌ تٗسٜسًا يطع١ٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ اؿاي١ٝ.ايتعًُٝٞ باؾاَع١ تهػب٘ قسضات 

يف ع١ًُٝ ؼًٌٝ ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١  ٖا١َاملٓاؾػني ٜؿهٌ خط٠ٛ قسض٠ إٕ ؼًٌٝ شلصا ؾ

َٔ خ٬ٍ ؾشل ٚؾِٗ غًٛى املٓاؾػني ٚتٛقع أعُاشلِ املػتكب١ًٝ ٚؼسٜس ايك٣ٛ اييت ؼسز تٛدٗاتِٗ، 

ايهؿـ عٔ ْكاط ايك٠ٛ اييت تؿهٌ ؾطق١ يًُ٪غػ١ إشا أسػٓت اغتػ٬شلا. َٚٔ بني نُا ٜػُح يًُ٪غػ١ 

 :(66) ايٓكاط اييت تطنع عًٝٗا ايتٓاؾػ١ٝ ْصنط َا ًٜٞ

 ، َٓتذاتِٗ، املٛاضز ٚايهؿا٤ات.ايتعطف ع٢ً َٛضزٟ املٓاؾػني -

 َعطؾ١ فا٫ت ايبشح ٚايتطٜٛط اـاق١ باملٓاؾػني.  -

 املٓتذات اؾسٜس٠ يًُٓاؾػني. ،عًُٗا املٓاؾؼقٓٛات ايتٛظٜع اييت ٜػت  -

 ايتشطنات احملت١ًُ يًُٓاؾػني.  -

 ْٛع١ٝ ٚزضد١ ايتٗسٜسات اييت ٜؿطنٗا املٓاؾػٕٛ.  -

 إغذلاتٝذ١ٝ املٓاؾػني ،غٝاغتِٗ ايتػعرل١ٜ، ْتا٥ذِٗ املاي١ٝ. -

 : ؿ٦ات املػتٗسؾ١ َٔ ايط٬بايك٣ٛ ايتؿاٚن١ٝ يً -2

املتُج١ً  دلاَر اؾسٜس٠ملعًَٛات املتعًك١ باٱٖتُاَات ا٭غاغ١ٝ يًبايبشح عٔ اا٭َط تل ىٖٓا  

ك٣ٛ ايتؿاٚن١ٝ يًؿ٦ات املػتٗسؾ١ غٛم ايعٌُ. ٚبايتايٞ ؾاي ستٝاداتاٚ، ستٝادات اجملتُعٚا ط٬بيف اي

اؿايٝني َٚتابع١ تطٛض استٝاداتِٗ  ط٬باشلسف َٓٗا ٖٛ َعطؾ١ سادات ٚضغبات ٚغًٛى ائَ ايط٬ب 

ستٝادات ١َٝٓٗ ٚٚنعٝتِٗ املاي١ٝ ٚططسِٗ ٫ أغٛام ايعٌُ املتاس١ َٚعطؾ١ أسٛاٍ س نػب ضناِٖ.٥٫ِٚٚٗ قك

أٟ مبدتًـ أٚد٘  ط٬بيف َتابع١ نٌ ايتػرلات اييت شلا ع٬ق١ باحملٝط اٱدتُاعٞ يًا٭َط تذ٢ً ٜٚ دسٜس٠.

ًشكٍٛ ع٢ً أؾهٌ اـسَات سٝح متجٌ تطًعات ايط٬ب ي زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا. اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ يٮؾطاز

ٛع َٔ ايتٗسٜسات احملت١ًُ يًدلاَر اؾسٜس٠ ٚميهٔ إٔ ٜذلتب ع٢ً شيو   ْ ايتع١ًُٝٝ ٚظٛز٠ ٚأغعاض َعكٛي١

انؿاض أعساز ايط٬ب ٚبايتايٞ اٜطازات ايدلاَر ٚظٜاز٠ ايتهايٝـ ايتع١ًُٝٝ يف املكابٌ، ٜٚ٪نس ٖصا َا أؾاض 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 :(67)ُٖا  عتُس ع٢ً فُٛعتني َٔ ايعٛاٌَ( بإٔ ق٠ٛ ايع٤٬ُ تإيٝ٘ )

  ٕسػاغ١ٝ ايع٤٬ُ يًػعط: ٚشيو َٔ خ٬ٍ أْ٘ نًُا ظازت أ١ُٖٝ اـس١َ اييت واٍٚ ايعٌُٝ أ

وكٌ عًٝٗا ظازت سػاغ١ٝ ايعٌُٝ يًػعط ايصٟ ٜسؾع٘ يًشكٍٛ ع٢ً اـس١َ، ٜٚعٗط شيو َٔ 

١َ املكس١َ أٚ متٝع املٓتر، ٚايعهؼ خ٬ٍ َا ٜسؾع٘ ايعٌُٝ َٔ تهايٝـ َتؿاٚت٘ تبعًا ٭١ُٖٝ اـس

أْ٘ نًُا قٌ متاٜع اـس١َ املكس١َ أٚ املٓتر، نًُا ظاز استُاٍ إٔ ٜذلى ايعٌُٝ اـس١َ أٚ املٓتر 

ٚايتشٍٛ مٛ خس١َ أخط٣ أٚ َٓتر آخط ممٝع.

  ايك٠ٛ ايتؿاٚن١ٝ أٚ َػا١َٚ يًع٤٬ُ: تتُٝع ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ ملتًكٞ اـس١َ بأْٗا ع١ًُٝ

ٝه١ٝ بني َتًكٞ اـس١َ ٚاملٓعُات ايكا١ُ٥ تٗسف إىل اتؿام سٍٛ قهاٜا َع١ٓٝ، تهُٔ زٜٓاَ

أقك٢ قسض ممهٔ َٔ املكًش١ املؿذلن١ يًططؾني، ٢ٖٚ ع١ًُٝ يًشكٍٛ ع٢ً سًٍٛ َكبٛي١ ٚيبًٛؽ أٖساف 

َطن١ٝ. ٚإٔ ع٢ً املٓعُات ا٭خص بعني ا٫عتباض ْٛع١ٝ ايع٤٬ُ ٚخكا٥كِٗ ايسميػطاؾ١ٝ، ٚايتعطف 

٢ ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ يًع٤٬ُ ٚتؿه٬ٝتِٗ ٚأمناطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ، ٚبايتايٞ نًُا ظازت َعطؾ١ عً

اييت هب إٔ  املٓعُات بع٥٬ُٗا ؾإٕ شيو ميهٓٗا َٔ َعطؾ١ ايؿطم اييت هب اغتػ٬شلا ٚايتٗسٜسات

 تٛادٗٗا، نُا إٔ َعطؾتٗا غكا٥ل ع٥٬ُٗا ميهٓٗا َٔ ٚنع اٱغذلاتٝذٝات اييت ػصبِٗ.

ع٢ً ن٤ٛ شيو ؾع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايدلاَر اؾسٜس٠ تٛؾرل ب١٦ٝ تٓع١ُٝٝ داَع١ٝ َٓاغب١، ٚ 

ٚإناؾ١ َكطضات َٓٗذ١ٝ ٫ٚ َٓٗذ١ٝ تككٌ ؾدكٝات ايطًب١ ٚتععظ َٔ اْتُا٥ِٗ ٚتؿذعِٗ ع٢ً ايتؿٛم، 

اؾ١ نصيو ا٫ٖتُاّ غطدني ايدلاَر اؾسٜس٠ باعتباضِٖ غؿطا٤ شلا بٓكٌ قٛض٠ سػ١ٓ عٓٗا، ٖصا باٱن

 إىل ايتٛغع يف عكس اتؿاقٝات ايتعإٚ َع َ٪غػات اجملتُع يهُإ تٛظٝـ اـطدني.

: ستٝادات غٛم ايعٌُايك٠ٛ ايتؿاٚن١ٝ ٫ -3

عسز ْٚٛع١ٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ املطًٛب١ ٚؾكًا ي٬ًستٝادات ايتأثرل ع٢ً  غٛم ايعٌُ ٜػتطٝع 

يتؿاٚض بؿإٔ ْٛع١ٝ أؾهٌ أٚ خسَات ، ٚاتهًؿ١ٚتٗسٜسٖا َٔ خ٬ٍ قسضتِٗ ع٢ً ؽؿٝض اياملػتكب١ًٝ 

يصيو ٫بس َٔ زضاغ١ عٓاقط ايتُٝع ٚايك٠ٛ يف نٌ بطْاَر، ٚشيو َٔ سٝح أعساز ايط٬ب ٚايتٛظٜع أنجط، 

اؾػطايف شلِ، ْٚكاط متٝعِٖ، َٚس٣ َػاُٖتِٗ يف ؼكٝل اؾٛز٠ ايتع١ًُٝٝ َٚس٣ قسضتِٗ ع٢ً ؼٌُ 

ايعٌُ أسس احملسزات اشلا١َ يٓذاح ايدلاَر اؾسٜس٠،  ايتهايٝـ ايسضاغ١ٝ.  ٚمتجٌ ق٠ٛ استٝادات غٛم



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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قس وسخ ايعهؼ، ٚسٝح ميهٔ إٔ ؼكٌ ع٢ً َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ ٫ تتٛاؾط يس٣ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝس١ٜ 

عٝح ٜهٕٛ استٝادات غٛم ايعٌُ أسس َكازض ايتٗسٜس يًدلاَر اؾسٜس٠ تعٛم منٖٛا ٚبكا٥ٗا باملٓع١َٛ 

ميجٌ تٛقـ غٛم ايعٌُ عٔ طًب ْٛع١ٝ َع١ٓٝ َٔ اـطهني تٗسٜسًا شلصٙ ايدلاَر  ايتع١ًُٝٝ اؾاَع١ٝ ؾكس

ٚتتُجٌ ايك٠ٛ ايتؿاٚن١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ َكابٌ تٗسٜسات استٝادات غٛم ايعٌُ يف قسض٠  

ايدلاَر اؾسٜس٠ ع٢ً اَت٬ى ْكاط يًتُٝع اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ايكا١ُ٥ عًٝٗا شات ايهؿا٤ات 

 ٚاٱزاض١ٜ يف فاٍ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ زؾع ضٚاتب فع١ٜ ٚسٛاؾع ٚاَتٝاظات شلِ.ايع١ًُٝ 

 اؿاي١ٝ :  يدلاَر اؾسٜس٠املعامح١ بني ا -4

يف منٛشز بٛضتط يتشسٜس داشب١ٝ  أغاغًٝا متجٌ ؾس٠ املٓاؾػ١ بني املتٓاؾػني املٛدٛزٜٔ َطتهعًا 

بني املتٓاؾػني املٛدٛزٜٔ، نُا إٔ اغتدساّ  ، ٚؾس٠ املٓاؾػ١ تعس ساي١ طبٝع١ٝ أٚ َأيٛؾ١يدلاَر اؾسٜس٠ا

ظٛز٠ تع١ًُٝٝ ٚخسَات كطدات تع١ًُٝٝ ايتٓاؾػ١ٝ ٚتكسِٜ  تهًؿ١اٱغذلاتٝذٝات ٚايتهتٝهات َجٌ اي

 ايدلاَر اؾسٜس٠ ايكا١ُ٥ؼكٝل داشب١ٝ أؾهٌ، ٚبايتايٞ تػتطٝع دلاَر عاي١ٝ تتٝح ملجٌ تًو اي

 أعساز ايط٬ب املًتشكني َٔ خ٬ٍ اغتدساّ اٱغذلاتٝذٝات َازًٜا ٚيف عاي١ٝ ١ٝضع املتٓاؾػ١ ؼكٝل

ٚا٭غايٝب ايتع١ًُٝٝ املعاقط٠ حملاٚي١ إثبات ايٛدٛز ٚايتُتع بايػُع١ ايطٝب١ ٚايتُٝع يف ظٌ ٚدٛز 

ايعسٜس َٔ ايتشسٜات ا٫قتكاز١ٜ، يصا ؾإْ٘ ٫بس َٔ تطٜٛط أغايٝب ايتسضٜؼ يًتذاٚظ سس ايتًكني إىل 

 .هرل ايٓاقس ايبٓا٤ أٚ َا ٜعطف باملٛا١ُ٥ بني َا ٖٛ ْعطٟ َٚا ٖٛ ع٢ً أضض ايٛاقعتطٜٛط َٗاضات ايتؿ

ؾايدلاَر اؾسٜس٠ ايكا١ُ٥ ٚدست با٭غاؽ ـس١َ ٚت١ُٝٓ اجملتُع، ٚقطضات إْؿا٥ٗا يف نًٝات  

داَع١ املٓٝا املدتًؿ١ دا٤ اغتذاب١ ؿادات غٛم ايعٌُ املتػرل٠، يصا ؾعًٝٗا إٔ تأخص بعني ا٫عتباض 

ا٫َهاْٝات املتاس١ اْػذاًَا َع ؾًػؿ١ اْؿا٥ٗا َع ا٫عتباض ؾٛز٠ اـسَات ايتع١ًُٝٝ املكس١َ ؼكٝكًا 

 يًُٝع٠ ايتع١ًُٝٝ شلا.

:اـسَات ٚايدلاَر ايبس١ًٜ -5

تتُجٌ اـسَات ٚايدلاَر ايبس١ًٜ يف تًو اييت تبسٚ كتًؿ١ ٚيهٓٗا ت٪زٟ ْؿؼ ايٓتٝذ١، ٚإٔ  

ًا تٓاؾػًٝا نبرلًا نُا ميهٔ إٔ ٜؿهٌ قٝٛزًا ع٢ً غعط ايدلاَر ٚاـسَات ٚدٛز بسا٥ٌ ق١ٜٛ متجٌ تٗسٜس

ايكا١ُ٥ َٚٔ ثِ ٜ٪ثط ع٢ً ضعٝتٗا، نُا ميهٔ إٔ وس َٔ َػتكبًٗا. ٚيف ٖصٙ اؿاي١ إشا مل تػتطع 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايدلاَر اؾسٜس٠ اؿاي١ٝ إٔ تطؾع َٔ َػت٣ٛ خسَاتٗا ٚكطداتٗا ايتع١ًُٝٝ أٚ إٔ متٝٝعٖا بططٜك١ 

اض١ْ بتهًؿ١ اـسَات ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايبس١ًٜ، ؾإْٗا غٛف تعاْٞ َٔ ق١ً اٱقباٍ ايط٬بٞ َع١ٓٝ َك

ٚاجملتُعٞ عًٝٗا، مما وس َٔ منٖٛا املػتكبًٞ، ٜٚؿرل )قُس أمحس عٛض( إىل َا ميهٔ إٔ ٜعٜس َٔ 

 :(68)ايتٗسٜس ٢ٖ ا٭سٛاٍ ايتاي١ٝ 

 طٜك١ أؾهٌ ٚأضخل. قسض٠ اـسَات ايبس١ًٜ ع٢ً اؾباع سادات ايع٤٬ُ بط

  عسّ تٛاؾط املعطؾ١ يس٣ ايعٌُٝ اييت متهٓ٘ َٔ املكاض١ْ بني غعط ٚدٛز٠ املٓتر ايبسٌٜ ٚغعط ٚدٛز٠

املٓتر ا٭قًٞ.

 .عسّ ؼٌُ ايعٌُٝ يتهًؿ١ ايتشٍٛ ْتٝذ١ قطاض بؿطا٤ اـسَات ايبس١ًٜ

س يًـدلاَر اؾسٜـس٠   َٚٔ أَج١ً اـسَات ٚايـدلاَر ايتعًُٝٝـ١ ايبسًٜـ١ ٚايـيت ميهـٔ إٔ متجـٌ تٗسٜـ       

ايـسٚضات   –ايدلاَر ايتسضٜبٝـ١ امل٪ًٖـ١ يػـٛم ايعُـٌ      –ايكا١ُ٥ )ايتعًِ عٔ بعس بٛاغط١ املٓكات ايتع١ًُٝٝ 

ايتعًـِٝ   -ايسضاغـ١ باٱْتػـاب     –املطانـع ايتعًُٝٝـ١ اـاقـ١     –ايتسضٜب١ٝ املتٓٛع١ يف فاٍ ايتدكـل  

يًدلاَر اؾسٜس٠ ٭ْٗا بسا٥ٌ اغتجُاض١ٜ ٭ْٗا ؼكـل   املؿتٛح ............( متجٌ تًو ايبسا٥ٌ إس٬ٍ ٚانح

املٝعات ايتٓاؾػ١ٝ َٔ خـ٬ٍ إعـساز ايهـٛازض ايٛظٝؿٝـ١ امل٪ًٖـ١ ٚايكـازض٠ عًـ٢ ؼُـٌ ا٭عبـا٤ اٱغـذلتٝذ١ٝ           

املٛد١ٗ مٛ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ. نُـا إٔ َ٪غػـات َٚطانـع ايتـسضٜب تػـاِٖ يف ؼػـني َعـاٜرل ا٭زا٤         

ب املٗاضات ٚؼػني ا٫ػاٖات ايػًٛن١ٝ. أَا املٓكـات ايتعًُٝٝـ١ اٱيهذلْٚٝـ١ اجملاْٝـ١     ْٚكٌ املعطؾ١ إنػا

ٚغرل اجملا١ْٝ ؾ٢ٗ تٛؾط ؾطم تع١ًُٝٝ إناؾ١ٝ غٛا٤ بؿٗازات َعتُس٠ أٚ غـرل َعتُـس٠ ٚيهٓٗـا تتـٝح ؾـطم      

          ٛ ٣ املعـطيف  تع١ًُٝٝ داَع١ٝ يٮؾـدام ا٭قـٌ سعـًا غـٛا٤ يف نـٝل ايٛقـت أٚ املػـاؾ١، ٚتػـِٗ يف ضؾـع املػـت

ٚيصيو نًُا ظاز ايتٗسٜـس نًُـا نـإ شيـو أزعـ٢ يعٜـاز٠ ايبشـح        يًُٛاضز ايبؿط١ٜ زٕٚ اؿاد١ يًتؿطؽ ايتاّ. 

 ٚايتطٜٛط نُشاٚي١ يتدؿٝض تهًؿ١ اـسَات ٚايدلاَر ٚضؾع اؾٛز٠ نُسخٌ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ.

ع٢ً امل٪غػات  ٕ يعاًَاهاؾتػِ بايتػرل ايسا٥ِ، ت تأقبشنًل مما غبل إٔ ايب١٦ٝ احملٝط١ 

ايتع١ًُٝٝ بؿهٌ عاّ ٚاؾاَعات بؿهٌ خام ا٫عتُاز ع٢ً بعض اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ َٔ أدٌ 

َػاٜط٠ ايتطٛضات ايعسٜس٠ اييت أنشت إَا ؾطق١ أٚ تٗسٜس شلا، نُا أْٗا تعس َٔ أبطظ قطنات ايعٌُ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٝات ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ تعكٝسا، ٜٚعس ٚنع اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ إسس٣ أنجط عًُ ايطعٞ شلا.

سٝح ٜتٛقـ عًٝٗا َس٣ لاح امل٪غػ١ أٚ ؾؿًٗا، ؾٓذس إٔ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ٢ٖ اييت ػسز 

 –ايؿ٦ات املػتٗسؾ١ َٔ د١ٗ ٚ إعساز اٱغذلاتٝذ١ٝ، نُا تعٌُ ع٢ً ؼكٝل تهٝٝـ َٛاضز امل٪غػ١ 

١ يف ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝاتٗا أَاّ عس٠ أْٛاع َٔ َع ايب١٦ٝ. سٝح ػس اؾاَع١ ْؿػٗا َتُجً -اؾاَع١

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا  اٱغذلاتٝذٝات املٓاؾػ١، ؾٝذب إٔ ؽتاض إغذلاتٝذ١ٝ يٛنعٝتٗا َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساؾٗا.

خًل َٝع٠ ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف يب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ اؾع٤ َٔ ايسضاغ١ غٓتططم يسضاغ١ ا٫

 ع ايسضاغ١ اؿاي٠ٛ.١ٝ ظاَع١ املٓٝا َٛنيًدلاَر اؾسٜستٓاؾػ١ٝ 

انجٍئخ انتنظًٍٍخ اجلبيؼٍخ او انجٍئخ اجلبيؼٍخ او انجٍئخ : نًانثب وراحمل
 :ودورهب يف خهك ادلٍزح انتنبفسٍخ ادلؤسسٍخ

 متجٍذ:
١ٝ َٔ إسس٣ ايسعا٥ِ اؾٖٛط١ٜ اَع١ٝ بامل٪غػ١ اؾتٓع١ُٝ ايب٦ٜٝعتدل إضغا٤ ْعاّ ؾعاٍ يً

كٌ ًَٜٛاٱضغا٤ قٛاعس املٓ ّٛ اؾػ١ يف ايٛقت اٯْٞ، ٚخاق١ مّلا أقبح اغتكطاض املٝعات ايتٓاؾػ١ٜٝ  نُا  ،بعسٜ 

امل٪غػ١، سٝح ميهٔ  ٗا١ٝ يف أْٗا  تًعب زٚضا َتها٬َ ؾٝاَع١ٝ بامل٪غػ١ اؾتٓع١ُٝ ايب٦ٝتتذ٢ً أ١ُٖٝ اي

ت ٫ تأتٞ َٔ ايعسّ ٚ إمنا ٕ امل٪غػاأ ايعسٜس َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ أنست، نُا تًدٝل زٚضٖا يف ٚظا٥ـ أغاغ١ٝ

يتشكٝل أٖساؾٗا  ١امل٪غػ ٜسعٖٛٚصٙ ا٭خرل٠ أقبشت تؿٗس ايتطٛض ٚايتػرل املػتُط مما  ،٢ٖ ٚيٝس٠ ب٦ٝتٗا

تٛدب اغتٓاَٗا، ٚايتٗسٜسات اييت ٚمبٛدبٗا ت ا٫ط٬ع ع٢ً ايتػرلات اييت ؼكٌ بب٦ٝتٗا  تشسز ايؿطم اييتٜ 

َٔ أزا٤ أنازميٞ أسس املٛنٛعات  َٚا ٜذلتب عًٝٗاايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ تعس زضاغ١  ٜتطًب ػٓبٗا أٚ َٛادٗتٗا.

 .ايط٥ٝػ١ املطتبط١ بايهؿا٠٤ ايساخ١ًٝ يًذاَع١ ٚظٛزتٗا ٚاعتُازٖا ا٭نازميٞ

 :َؿّٗٛ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝأ٫ًٚ: 

ع٢ً أْٗا "اٱطاض ايهًٞ جملُٛع١ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً تكُِٝ ن١ًُ ايب١٦ٝ   ٜكـ 

عٝح ميجٌ ضقِ ٚاسس )ق١ُٝ َطًك١( أٟ  امل٪غػ١(، -1ُا ٜكسَٗا يف ؾهٌ َعازي١ ) ايب١٦ٝ = ن ٪غػ١امل

أخط٣ ايب١٦ٝ ٖٞ" تًو ا٭سساخ ٚ ايك٣ٛ ا٭خط٣ شات ايطبٝع١  ١أٚ بكٝػنٌ َا ميهٔ تكٛضٙ خاضز امل٪غػ١". 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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طام ايػٝطط٠ املبا  ْ ؾط٠ ٱزاض٠ اٱدتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايٛاقع١ خاضز

.ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايب١٦ٝ متجٌ فُٛع١ ايعٓاقط ٚاملتػرلات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ احملٝط١ بامل٪غػ١ (69)امل٪غػ١"

سعٛ امل٪غػ١ إىل ايتؿدٝل  ،يف بكا٥ٗا ٚتطٛضٖا ست٢ اييت ت٪ثط ع٢ً قطاضاتٗا ْٚؿاطٗا ٚاييت تتشهِ َاٜ 

  .(70) باغتُطاض ٚايٍتأقًِ َع اؾسٜستػرلات امل ٖصٙع٢ً يب٦ٝتٗا ست٢ تتُهٔ َٔ ايػٝطط٠   ٚايؿعاٍاؾٝس 

ٜصنط إٔ املككٛز بايب١٦ٝ احملٝط١ ٖٛ إمجإىل ايك٣ٛ ٚايهٝاْات ٚايعٛاٌَ ايت٢ ؼٝط بٗا شات نُا 

  :ْعاّ إىلأٟ ايتأثرل اؿإىل ٚاحملتٌُ. ٚتكػِ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب

ت٢ ت٪ثط ع٢ً ناؾ١ ٜٚككس بٗا ايعٛاٌَ اي General Environment ب١٦ٝ خاضد١ٝ أٚ عا١َ -1

املٓعُات ٚتكع خاضز سسٚز املٓع١ُ ْٚطام ضقاب١ اٱزاض٠، ٜٚتِ ؾ٢ إطاضٖا مماضغ١ ا٭عُاٍ 

اٱزاض١ٜ ٚتؿٌُ ناؾ١ ايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 

 ٚايتهٓٛيٛد١ٝ. 

طاق١ ٚإَهاْٝات  متجٌٚ  Internal Environment ب١٦ٝ زاخ١ًٝب١٦ٝ خاضد١ٝ خاق١ أٚ  -2

املٓع١ُ املاز١ٜ ٚاٱْػا١ْٝ ٚاملاي١ٝ اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ ٚقِٝ ا٭ؾطاز بٗا ٚايت٢ ت٪ثط إىل سس 

شلصا تعس ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ٢ٖ ا٭نجط قطبًا َٔ  .(71) نبرل ع٢ً أٖساف ٚإغذلاتٝذٝات املٓع١ُ

ٌ َع ايب١٦ٝ احملٝط١ بػًب١ٝ املٓع١ُ، ٚا٭ق٣ٛ تأثرلًا ع٢ً َعاٜرل ايٓذاح. ؾاملٓعُات اييت تتعاَ

ٚتتذاًٖٗا، تهٕٛ َٗسز٠ بايتػٝرلات اييت ؼكٌ يف َٛاظٜني ايك٣ٛ احملٝط١ بٗا، ا٭َط ايصٟ قس 

 .(72)ٜعطنٗا يًهجرل َٔ املكاعب، غٛا٤ ناْت يف اٱغتُطاض١ٜ أٚ َٔ سٝح ؼكٝل املهاغب

عط٠ )اَا َؿّٗٛ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ؾتعسزت اٯضا٤ مٛ تعطٜؿٗا َٔ أُٖٗا ْ

( إىل ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً أْٗا ب١٦ٝ ايعٌُ ايساخ١ًٝ اييت تؿتٌُ ع٢ً ايعسٜس َٔ 

. نُا تعطف بأْٗا فُٛع١ ايكِٝ (73)ايعٓاقط ٚاملتػرلات ا٭غاغ١ٝ، ٚاييت تػاِٖ يف ت١٦ٝٗ َٓار ايعٌُ 

ًو احملٝط١ بٗا، ٚاييت ميهٓٗا إٔ ت٪ثط ٚاملعاٜرل ٚايع٬قات ٚاملٗاّ ٚاملُاضغات اييت تػٛز املٓع١ُ، ٚت

. ٜٚطاٖا )إبطاِٖٝ ايػُطٟ( بأْٗا ؾدك١ٝ املٓع١ُ نُا ٜطاٖا (74)غًبًا ٚإهابًا ع٢ً املٓع١ُ َٚٔ ؾٝٗا 

أعها٩ٖا ٚأْٗا متجٌ املهْٛات أٚ ايكؿات املٛدٛز٠ يف ب١٦ٝ ايعٌُ اييت تٓتر َٔ ايتكطؾات اييت متاضغٗا 

با١ٜٓ ع٢ً غًٛى أؾطاز ايتٓعِٝ. شلصا عطؾٗا )عطؾات غًُٝإ( ع٢ً أْٗا املٓع١ُ ٜٚهٕٛ شلا تأثرلات َت



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ْٛع١ٝ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ اييت ٜتٛقٌ ايعإًَٛ ملعطؾتٗا َٔ خ٬ٍ ػاضبِٗ ٚاختباضاتِٗ ٚت٪ثط يف غًٛنِٗ، 

ٚباٱَهإ تؿدٝكٗا مبذُٛع١ َٔ ايكؿات اٚ اـكا٥ل ايتٓع١ُٝٝ، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖسف ايسضاغ١ ٚسسٚزٖا 

. نُا (75)جٌ املٓار ايتٓعُٝٞ ايػا٥س يف ا٭قػاّ، ٚايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾإْٗا مت

تعين عٓس ايبعض اٯخط ايٛغط ايتٓعُٝٞ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘ امل٪غػ١ ٚتتؿاعٌ َع٘ ؾٝ٪ثط ؾٝٗا، ٚتتأثط ب٘ 

١ ٚؼكٝل ا٭ٖساف َٔ خ٬ٍ ايهٛابط ٚايكٝٛز اييت ٜؿطنٗا ٖصا ايٛغط َٔ أدٌ ايتهٝـ َع ايب١٦ٝ اجملتُعٝ

بأْٗا فُٛع١ ايك٣ٛ ٚايعٓاقط اييت ؼٝط  دْٛع  عٓس تعطف. نُا (76)املٓٛط١ 

َباؾط أٚ غرل َباؾط ع٢ً ايططٜك١ اييت تعٌُ بٗا ، ٚت٪ثط يف  باملٓع١ُ )زاسٌ ٚخاضز املٓع١ُ( ٚشلا تأثرل

ـاّ، ٚايعُاٍ امل٪ًٖٕٛ ٱْتاز ايػًع ططٜك١ سكٛشلا ع٢ً املٛاضز اي٬ظ١َ ٫غتُطاض عًُٗا َجٌ املٛاز ا

ٚاـسَات، ٚاملعًَٛات اييت ؼتادٗا يتشػني ايتهٓٛيٛدٝا املػتدس١َ أٚ تكطٜط إغذلاػٝتٗا ايتٓاؾػ١ٝ، 

 .(77) ٚططم زعِ أقشاب املكاحل اـاضدٝني يف املٓع١ُ

اْٗا ب١٦ٝ اَا ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ؾتعطؾٗا ع٢ً ن٤ٛ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط ع٢ً 

زعِ اٱزاض٠ ايعًٝا  –طبٝع١ ايدلْاَر اـام  –ٖٚٝانٌ تٓع١ُٝٝ  –ايعٌُ ايساخ١ًٝ مبا تؿًُ٘ َٔ )أؾطاز 

 -باؾاَع١( ملٛاد١ٗ ايك٣ٛ ايتٓاؾػ١ٝ اـُؼ نُا سسزٖا بٛضتط يف إغذلاتٝذٝت٘ ايج٬ث١ٝ ) ايتهًؿ١ 

 ظاَع١ املٓٝا. ايذلنٝع( يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ –ايتُٝٝع 

نٌ َاوٝط بايؿطز َٔ أؾٝا٤ ٚظٛاٖط ٚعٛاٌَ. ٚايب١٦ٝ مبؿَٗٛٗا بأْٗا  عطفت:ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ

ايعاّ تؿٌُ ن٬ً َٔ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚاملؿٝس٠ ٚاٱدتُاع١ٝ; أٟ إٔ ايب١٦ٝ متجٌ اٱطاض ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ 

ٖساؾ٘. ٚباختكاض ٜع٢ٓ ٖصا املكطًح اٱْػإ، ٚوكٌ َٓ٘ ع٢ً َكَٛات سٝات٘، َٚاٜػاعسٙ ع٢ً ؼكٝل أ

نٌ امل٪ثطات ٚا٫َهاْٝات ٚايكٟٛ احملٝط١ بايؿطز ٚاييت ميهٓٗا إٔ ت٪ثط ع٢ً دٗٛزٙ يًشكٍٛ ع٢ً 

ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚايبسْٞ، ٚشلصٙ ايب١٦ٝ ث٬ث١ أٚد٘ تتُجٌ يف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ، ٚاٱدتُاع١ٝ، ثِ 

املٓار اؾاَعٞ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ايطايب، ٜٚتأثط ب٘ طٛاٍ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ بأْٗا نُا تعطف املط٤ ْؿػ٘. 

 .(78) زضاغت٘، أٚ نٌ َا وٝط ب٘ َٔ إَهاْات َاز١ٜ أٚ بؿط١ٜ

 إىلأغًب ايسضاغات تؿرل ، إ٫ إٔ ٚيكس تعسزت تكػُٝات ايب١٦ٝ إىل عس٠ أقٓاف َٔ قبٌ ايباسجني

اتني ايب٦ٝتني وسز قسض٠ امل٪غػ١ زاخ١ًٝ، ٚإٕ ايتؿاعٌ بني ٖٚأخط٣ ْٛعني ب١٦ٝ خاضد١ٝ  إىلتكػُٝٗا 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ متجٌ املػت٣ٛ ايب٦ٝٞ ايتٓعُٝٞ ٚ ْؿاطٗا ٚتطٛضٙ. ٚاغتُطاض ٗاع٢ً لاس

يتٓع١ُٝٝ ٚاٱَهاْٝات املتاس١ اييت ؼٌُ يف طٝاتٗا املتهٕٛ َٔ فُٛع١ ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات ا ايساخًٞ

يف تتُجٌ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ يًُ٪غػ١" ٚيصا . عٓاقط ايك٠ٛ ٚايهعـ ٜٚعس ؼًًٝٗا ايًب١ٓ ا٭غاغ١ٝ يًُ٪غػ١

 ٪غػ١فُٛع١ ايعٛاٌَ ٚاملهْٛات ٚاملتػرلات املاز١ٜ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ شات ايك١ً ايٛثٝك١ عسٚز امل

ب١٦ٝ ايساخ١ًٝ يًُ٪غػ١ "تهِ بني دٓاسٝٗا عٓاقط ايك٠ٛ ٚايهعـ ٚؼًٌٝ ٖصٙ ايعٓاقط ، ؾاي"ايساخ١ًٝ

 .(79)ٖٛ ايصٟ ٜهع ا٭ضن١ٝ ايك١ٜٛ ٫ْط٬ق١ امل٪غػ١"

 :َكَٛات ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝثاًْٝا: 

٫ ميهٔ ايكٝاّ بسضاغ١ ايب١٦ٝ نٛسس٠ ثابت١ قا١ُ٥ بصاتٗا، ٫ٚ ميهٔ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ايب١٦ٝ ؼسٜس 

زا٥ُا ميهٔ ايبشح عٔ ايعٓاقط اييت شلا تأثرل ع٢ً امل٪غػ١ َٚٓ٘ ع٢ً ٖٝهًتٗا. ٚيهٔ  ٝط بامل٪غػ١،نٌ َا و

تٝذ١يصا  تأثرلٖا ايهبرل ع٢ً  قاض َٔ ايهطٚضٟ إشا اٱٖتُاّ بسضاغ١ ب١٦ٝ املٓع١ُ غٛا٤ ايساخ١ًٝ أٚ اـاضد١ْٝ 

 َع١ٝ ؾ٢ ايٓكاط ايتاي١ٝ:( َكَٛات ايب١٦ٝ اؾا2010عٍسز أنطّ قُس ٚآخطٕٚ )ٚشلصا  امل٪غػ١

 : عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. 1

إٕ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ًٜعبٕٛ زٚضًا ًَُٗا ٚقٛضًٜا يف ع١ًُٝ ايكٝاز٠ يف َ٪غػات ايتعًِٝ، 

ٚسٝح إٕ َطنع ايتعًُِّ ٖٛ املتعًِ; ؾأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايٓادشٕٛ ِٖ ايصٜٔ ٜؿُٕٗٛ ٖصٙ اؿكٝك١ 

ت املتعًُني، ٚبكسض َا وكل ايطايب َٔ لاح ٜهٕٛ عهٛ ١٦ٖٝ ٜٚٛدَّٕٗٛ أزا٤ِٖ مٛ اغتجُاض قسضا

ايتسضٜؼ، ٜٚهٕٛ لاح املعٗس أٚ ايه١ًٝ ٜٚهٕٛ لاح اؾاَع١، ٜٚهٕٛ لاح اجملتُع نهٌ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ 

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قس ٜكَٕٛٛ بعٌُ َِٗ زاخٌ قاعات ايسضاغ١ إ٫َّ أَِّٗ هب إٔ ٜهْٛٛا أًٜها قاز٠ ع٢ً 

ايتشسِّٟ خاضز ايكاع١ ايسضاغ١ٝ، ٚزاخٌ اؿطّ اؾاَعٞ ٚيف نٌ ا٭َٛض املتعًك١ بايتعًِٝ ايعايٞ َػت٣ٛ 

اؾاَعٞ. ٚيصيو ؾإٕ ايتسضٜب َطًب َػتُط يهاؾ١ ايعاًَني ع٢ً اخت٬ف َػتٜٛاتِٗ َٚطاتبِٗ يف املٓع١ُ 

ِ َٗاضات َٚعاضف ٚقسضات إَا يتعسٌٜ غًٛنٝاتِٗ يف ايعٌُ، أٚ ٱنػابِٗ َٗاضات َٚعاضف دسٜس٠، أٚ يتسعٝ

 عاي١ٝ ت٪زٟ إىل املػاعس٠ يف ظٜاز٠ ؾطم ا٫بتهاض ٚا٫خذلاع ٚؼػني غبٌ ايعٌُ.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 : ايط٬ب. 2

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ غٝاغ١ اؾاَعات ؾُٝا ٜتعًل بكبٍٛ ايط٬ب ٚايطايبات ٚإضؾازِٖ ٚتٛدِٝٗٗ 

ايتٜٓٛ٘ إيٝٗا يف ٖصا ايكسز إٔ َٚتابع١ تكسَُِّٗ ايسضاغٞ ٚانش١ ٚإهاب١ٝ. ٚأِٖ املكَٛات اييت ميهٔ 

ٜهٕٛ يًط٬ب ٍَٝٛ ٚضغب١ يف ايتدكل ايصٟ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘، ٚإٔ تهٕٛ ٖٓاى خط١ ٚانش١ َعس٠ َٔ قبٌ 

ٌّ ؾاٌَ ؿؿغ املعًَٛات ٚايبٝاْات املتعًك١ بهٌ  َتدككني يف اٱضؾاز ٚايتٛدٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ْعا

إلاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ إعطا٥٘ ايؿطق١ يًتعبرل طايب. ٚأقبح ايطايب ايّٝٛ ٜ٪زِّٟ زٚضًا ًَُٗا يف 

 عٔ ضأٜ٘ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚنؿا٠٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، َٚس٣ ؾاع١ًٝ ايتسضٜؼ. 

 : إزاض٠ اؾاَع١. 3

نًُا ظازت دٛز٠ اٱزاض٠ اؾاَع١ٝ َٔ ؽطٝط، ٚتٓعِٝ، ٚقٝاز٠، ٚتٛدٝ٘ يٮزا٤ نًُا اغتدسَت 

ٌٍ أؾهٌ، ا٭َط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ وكل دٛز٠ عاي١ٝ يف ايب١٦ٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملا ز١ٜ املتاس١ بؿه

نُا إٔ إزاض٠ اؾاَع١ ٜٓبػٞ شلا إٔ تعطٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايط٬ب ايجك١ يف ايتكطٜح  اؾاَع١ٝ.

ٯضا٤ ٚاٱؾكاح عٔ آضا٥ِٗ سٍٛ نٌ َا ٜٛادِٗٗ يف زاخٌ ايكاعات ايسضاغ١ٝ، أٚ زاخٌ اؾاَع١، ٭ٕ شلصٙ ا

َّ ايٓاؽ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ اـٛف يف قٝط ايعٌُ ٫ ميهِٓٗ  ٚا٭ؾهاض زًٚضا نبرًلا يف ؼكٝل اؾٛز٠; سٝح إ

َّ إزاضات اؾاَعات ٚقازتٗا تًعبإ زًٚضا ًَُٗا يف ع١ًُٝ  ايذلنٝع ٱعطا٤ أؾهٌ َا عٓسِٖ. َٚا ميهٔ قٛي٘ إ

ػتُط، ٚا٫غتعا١ْ بايهؿا٤ات اٱزاض١ٜ املتُٝع٠، ايتطٜٛط; ٚيصا عًٝٗا مماضغ١ إغذلاتٝذٝات ايتػٝرل امل

ٚايصٜٔ يسِٜٗ ؾهط ٚقسض٠ ع٢ً اٱبساع ٚايتػٝرل، ٚتبين ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف قٝاز٠ ايعٌُ اؾاَعٞ ٚيف 

 ؼػني أْع١ُ اؾاَع١ ٚؾل خطط َسضٚغ١ َٚعاٜرل ٚانش١.

 :احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ. 4

ا٬ًَ ًَُٗا َٔ عٛاٌَ ايٓذاح ايصٟ تػع٢ إيٝ٘ تعس املكطضات ايسضاغ١ٝ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ع

َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚعًٝ٘ ؾ٬بس إٔ تب٢ٓ ع٢ً عسٍز َٔ املكَٛات، َٚٔ تًو املكَٛات: إٔ ٜتِ 

ايتدطٝط يًُكطضات بططٜك١ َتتابع١ ايتػًػٌ، ٚإٔ ٜهٕٛ بٓا٩ٖا ٚؾكًا ملباز٨ عا١َ ٜ٪َٔ بٗا أعها٤ ١٦ٖٝ 

ضات ايسضاغ١ٝ َٔ قبٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ املتدككني ٚايذلبٜٛني ايتسضٜؼ. ٚإٔ ٜتِ تكُِٝ املكط

ٚؾل اـطٛط ايعا١َ اييت تطزلٗا اشل٦ٝات ايع١ًُٝ ٚاملٓعُات امل١ٝٓٗ. ٚإٔ تؿتٌُ املكطضات ع٢ً املٗاضات 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚاملعاضف ايهطٚض١ٜ يتعًِٝ ايط٬ب ايعازٜني )َٖٛٛبني َٚعٛقني(. ٖصا إناؾ١ يهطٚض٠ َٛانب١ املٓاٖر 

كطضات ايسضاغ١ٝ ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ املعاقط٠. ٚإٔ ٜطاع٢ يف تٓعِٝ قت٣ٛ املكطضات ايسضاغ١ٝ ايتأنٝس ٚامل

 ع٢ً َبسأ ايتعًُِّ ايصاتٞ.

 : املباْٞ ٚايتذٗٝعات. 5

تعسُّ املباْٞ ٚايتذٗٝعات ايُٓٛشد١ٝ َٔ َكَٛات ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ امل١ُٗ ـًل املٛاقـ اييت تسعٛ 

ٚايٓعاؾ١، ٚػعٌ فتُع ايط٬ب فتُعًا ٜعٝـ سٝا٠ غعٝس٠ َٓع١ُ نُا ت٤٢ٝٗ  إىل اٱٖتُاّ بايٓعاّ

ايطايب ْؿػًٝا ٚتطبًٜٛا ع٢ً اغتٝعـاب املٓاٖـر ٚاملكـطضات ايسضاغ١ٝ ٚا٭ْؿـط١ اؾاَع١ٝ ع٢ً ايٛد٘ 

١ٜ ا٭َجٌ. نُا إٔ اتػاع ايكاعات زاخٌ املب٢ٓ ايسضاغٞ ٚعسّ انتعاظٗا بايطًب١، ٚدٛز٠ اٱنا٠٤ ٚايتٗٛ

ٚاغتٝؿا٥ٗا يًؿطٚط ايعا١َ يػ١َ٬ َػتدسَٝٗا، باٱناؾ١ إىل ٚدٛز كتدلات َٚعاٌَ مبٛاقؿات دٝس٠ 

ٜعس َٔ املكَٛات اؾاشب١ يًب١٦ٝ اؾاَع١ٝ.  ٚتعس ايتذٗٝعات عٓكطًا أغاغًٝا ٫ غ٢ٓ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

ٌٍ اؾٝس٠ عٓٗا، سٝح ٜعتدل ؾططًا أغاغًٝا يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ٚاي تع١ًُٝٝ )َعاضف َٚٗاضات( بؿه

 َتهاٌَ ٚؾٍعاٍ.

 : ايتكٓٝات اؿسٜج١. 6

تعس تك١ٝٓ املعًَٛات ممج١ً يف اؿاغب اٯيٞ ٚاٱْذلْت، مما ًٜشل بُٗا َٔ ٚغا٥ط َتعسز٠، َٔ 

ألح ايٛغا٥ٌ يتٛؾرل ب١ٍ٦ٝ داَع١ٍٝ ثط١ٍٜ ٚداشب١. ٖصا إناؾ١ إىل إٔ اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ 

ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٜٛؾط ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ غ١ٝٓ، َٚتعسز٠ املكازض، ٜٚؿذع ع٢ً ايتٛاقٌ بني  ٚاحملٛغب١ يف

أططاف املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ، ٜٚػِٗ يف منصد١ ايتعًِٝ ٚتكسمي٘ يف قٛض٠ َعٝاض١ٜ، نُا ٜػِٗ يف إعساز 

 دٌٝ َٔ املتعًُني ايكازضٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايتك١ٝٓ، َتػًشني بأسسخ َٗاضات ايعكط. 

 :ٛاْب املاي١ٝاؾ.7

َٴهًًِّؿا دسًا خاق١ إشا َا أخص بتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ اؿسٜج١، ؾ٬ بس َٔ  ٜٴعــسُّ ايتعًِٝ اؾاَعٞ 

ايبشح عٔ َكازض مت١ًٜٝٛ تٴعني اؾاَع١ ع٢ً تػٝرل أَٛضٖا َٔ ْاس١ٝ، ٚإٔ تعٌُ ع٢ً تطؾٝس اٱْؿام 

ٚضًا ؾاع٬ً ًَُٚٗا يف ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ; املايٞ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. ٚتًعب اؾٛاْب املاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ز

ٍٕ ٚسادٝات ٚتكٓٝات، يصا ؾ٬ ميهٔ إٔ  إش عٔ ططٜك٘ تسعِ َتطًبات تًو ايب١٦ٝ َٔ نٛازض بؿط١ٜ َٚبا



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تهٕٛ ٖٓايو ب١٦ٝ داَع١ٝ دٝس٠ زٕٚ تٛؾط املاز٠ َٚػاُٖتٗا ؾٝٗا ٚايبشح عٔ َكازض متٌٜٛ يسعِ املؿاضٜع 

 ٠ َٔ ضٜعٗا يف متٌٜٛ َؿاضٜع دسٜس٠اؾاَع١ٝ، َٚٔ ثِ ا٫غتؿاز

 :أقػاّ ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝثايجًا: 

ع٢ً أْٗا تًو ا٭سساخ ٚامل٪غػات ٚايك٣ٛ ا٭خط٣  شات ايطبٝع١ ؾُٝا غبل ايب١٦ٝ  تعطؾ

 اٱدتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايٛاقع١ خاضز ْطام ايػٝطط٠ املباؾط٠ يٲزاض٠.

١٦ املٓع١ُ ع٢ً أْٗا فُٛع١ ايك٣ٛ امل٪ثط٠ ع٢ً ؾعاي١ٝ املٓع١ُ ٚاييت تهٕٛ خاضز ْطام بٝ تنُا عطؾ

ٛع١ ايك٣ٛ ٚايعطٚف ُغٝطط٠ املٓع١ُ َٔ سكٛشلا ع٢ً املٛاضز اي٬ظ١َ يتشٌٜٛ املسخ٬ت إىل كطدات )ف

 ، ٚع٢ً ن٤ٛ شيو تٓكػِ ايب١٦ٝ احملٝط١ بامل٪غػ١ إىل َا ًٜٞ:(80)(احملٝط١ باملٓع١ُ

 :ــ١ اـاضدٝـ١ايب٦ٝ -1

يًب١٦ٝ اـاضد١ٝ تأثرل بايؼ ا٭١ُٖٝ ع٢ً ٚدٛز امل٪غػ١ ٚتطٛضٖا، عذِ َا تٛؾطٙ شلا َٔ ؾطم أٚ   

تؿطن٘ عًٝٗا َٔ تٗسٜسات، ٜٚككس بٗا ايعطٚف امل٪ثط٠ ع٢ً املٓع١ُ َٔ خاضدٗا ٫ٚ ميهٔ ايتشهِ بٗا ٫ٚ 

اييت ت٪ثط ع٢ً ْؿاط املٓع١ُ ٫ٚ ؽهع ايػٝطط٠ عًٝٗا، نُا ؼتٟٛ ع٢ً فٛع١ ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات 

 يػٝططتٗا، ٜؿٝس ؼًٌٝ ٖصٙ ايتػرلات يف:

 قٝاغ١ ا٭ٖساف املطًٛب ؼكٝكٗا.  

نٝؿ١ٝ تٛدٝ٘ املٛاضز املتاس١ ٚتععِٝ اٱغتؿاز٠ َٓٗا.  

ؼسٜس ايؿطم اييت ميهٔ إقتٓاقٗا.  

 ؼسٜس املداطط أٚ ايتٗسٜسات ايٛادب ػٓبٗا أٚ ع٬دٗا.  

تًو امل٪ثطات اييت تأتٞ َٔ خاضز املٓع١ُ عط إىل ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ ع٢ً أْٗانُا ميهٔ ايٓ

ٚاييت قس ٫ متؼ املٓعُات ا٭خط٣، بٌ قس متؼ إ٫ املٓع١ُ املع١ٝٓ، ٚايػ١ُ ا٭غاغ١ٝ يف ٖصا ايٓٛع َٔ 

١٦ ايب١٦ٝ ٖٛ نٕٛ أثطٖا ٜأتٞ يف املٓع١ُ َٔ اـاضز، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايب١٦ٝ) ايبٝ

 .اٱقتكاز١ٜ،اٱدتُاع١ٝ، ايػٝاغ١ٝ ...( ٚغرلٖا َٔ امل٪ثطات اييت تأتٞ َٔ خاضز املٓع١ُ

 ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ تكػِٝ ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ يًُٓع١ُ إىل ْٛعني ض٥ٝػني ُٖا:

 : ٚتتهُٔ نٌ ايك٣ٛ اـاضد١ٝ امل٪ثط٠ ع٢ً ايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ ايككرل٠ ٚايط١ًٜٛ، ٚتؿٌُب١٦ٝ عا١َأ(   



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايك٣ٛ اٱقتكاز١ٜ، ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، ايجكاؾ١ٝ، اٱدتُاع١ٝ، ٚايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ ٚايتؿطٜع١ٝ.

: ٖٚٞ اييت ت٪ثط َباؾط٠ يف ْؿاط أٚ عٌُ َ٪غػ١ ناملٓاؾػني املٛضزٜٔ ب١٦ٝ َباؾط٠ أٚ خاق١ب( 

 املػتًٗهني ٚايع٤٬ُ ايسا٥ُني أٚ املكطنني، إؼازات ايعُاٍ، اؿه١َٛ ،فُعات املكًش١ 

 : ٦ــ١ ايـساخًٝـ١ايبٝ -2

تًو ايب١٦ٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا ا٭ؾطاز زاخٌ امل٪غػ١، ٚاٱطاض ايصٟ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ إلاظ ايعٌُ ٢ٖ 

ٚتتُجٌ يف ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ »ٖٚٞ متجٌ فُٛع ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات اييت ت٪ثط ع٢ً املٓع١ُ َٔ ايساخٌ، 

ٌ ٚاٯ٫ت ٚاملعسات ٚا٭زٚات املػتع١ًُ ٜٚسخٌ ٚاٱدطا١ٝ٥ ٭زا٤ ا٭عُاٍ زاخٌ املٓع١ُ، َجٌ ططم أزا٤ ايعُ

يف ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ايٓعِ ٚايكٛاْني اـاق١ بامل٪غػ١، مبا ؾٝٗا اشلٝهٌ ا٭غاغٞ، ٚاشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

يًُٓع١ُ ٜٚسخٌ أٜها ايتٓعِٝ ايطزلٞ ٚغرل ايطزلٞ، سٝح إٔ ٖصٙ املتػرلات ٢ٖ ايططم ا٭غاغ١ٝ اييت 

 .«١ع٢ً ن٥ٛٗا تػرل أعُاٍ املٓعُ

ٚع٢ً املػ٪ٚيني ٚأقشاب ايكطاض يف امل٪غػ١ ايتعطف ع٢ً كتًـ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات ٚؼسٜس 

ْكاط ايك٠ٛ اييت هب تععٜعٖا ٚاؿؿاظ عًٝٗا ٚتسعُٝٗا َػتكب٬، ٚنصا ؼسٜس ْكاط ايهعـ أٚ دٛاْب 

 ايككٛض ست٢ ميهٔ ػٓبٗا ٚايتػًب عًٝٗا.

 اخ١ًٝ يف:نُا ميهٔ تًدٝل أِٖ َهْٛات ايب١٦ٝ ايس

 املٛاضز ايبؿط١ٜ  -

اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ -

ايٓعِ اٱزاض١ٜ ٚاملعًَٛات١ٝ -

ايؿًػؿ١ ٚا٭مناط اٱزاض١ٜ  -

 أزٚات ٚأغايٝب ايعٌُ -

يف ؼسٜس َس٣ قسض٠ امل٪غػ١ ع٢ً ايتطٛض  ٚؾعا٫ً ٚض٥ٝػًٝا أغاغًٝا متجٌ ب١٦ٝ املٓع١ُ داْبًا عًَُٛاٚ

اييت تؿطنٗا كتًـ عٓاقط ايب١٦ٝ اييت تٓؿط ؾٝٗا، ٖٚٛ ميجٌ عكط ايتػرلات ٚ ،ٚايتهٝـ  ؾعكطْا اؿايٞ

َا وتِ َػاٜطتٗا ٚايتهٝـ َعٗا، ؾايب١٦ٝ متجٌ ناؾ١ ايعطٚف ايػا٥س٠ زاخٌ املٓع١ُ ٚخاضدٗا ٚاييت شلا 

تأثرل َباؾط أٚ غرل َباؾط ع٢ً أزا٥ٗا ٚأزا٤ ايعاًَني ؾٝٗا ٚؼسٜس اػاٖاتِٗ مٛ ايعٌُ، ٚمٛ فٌُ َؿاضٜع 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

َػطط٠ َػبكا. اييت تٗسف خاق١ إىل ؼكٝل ايؿعاي١ٝ املطًٛب١ َٔ خ٬ٍ أٖسافايتطٜٛط ٚ

بسضاغ١ ناْت َٔ بني أِٖ  (قاّ ايباسجإ يٛضْؼ ٚيٛضف)ٚيكس 

َٔ خ٬شلا ضبط ايع٬ق١ بني طبٝع١ ايتٓعِٝ ٚايب١٦ٝ اييت ٜٓؿط  ٫ًٚاقاٱناؾات يف فاٍ ايؿهط اٱزاضٟ، 

ٌ قسز يًؿعاي١ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚقس سلًت ٖصٙ ايسضاغ١، ث٬خ َ٪غػات شات ْؿاطات نعاَ َٔ خ٬شلا،

 نُا إىل نٕٛ اشلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٫ تهٕٛ بايهطٚض٠ ؾعاي١، كتًؿ١. ٚنإ َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ تٛق٬ً

ت ميهٔ ايكٍٛ بٛدٛز ٖٝانٌ دٝس٠ ٚأخط٣ غرل شيو. نُا اغتٓتذا يف ْؿؼ ايػٝام إٔ أغًب امل٪غػا ٫

املٓعُات تٓؿط ٚإٔ  تػتدسّ أْع١ُ إزاض١ٜ تعهؼ إىل سس بعٝس طبٝع١ ايب١٦ٝ اييت تٓؿط َٔ خ٬شلا.

نُٔ ْعاّ َؿتٛح تتأثط ب٘، ٚت٪ثط ؾٝ٘، ٖٛ فُٛع١ َٔ ايعٓاقط تكازلٗا ْؿؼ اجملاٍ، يصيو نإ ع٢ً 

َػاٜط٠ كتًـ ٖصٙ املٓعُات بإٔ تػع٢ داٖس٠ يتطٜٛط أْعُتٗا بكؿ١ َػتُط٠ ست٢ تػتطٝع َٛانب١  ٚ

ايتػرلات اييت تططأ زاخٌ ٖصٙ املٓع١َٛ ٚاييت ؼسخ خاق١ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا، نُا ميهٔ إٔ ٜٓعط 

َتذسز٠ ميهٔ َٔ خ٬شلا ؼكٝل كتًـ  إىل ٖصٙ ايتػرلات بكٛض٠ إهاب١ٝ ع٢ً أْٗا تتٝح يًُٓع١ُ ؾطقًا

ٛادٗتٗ كابٌ ايتشسٜات اييت تهعٗا يفَ  ا نُا ٫ ميهٔ ايتشسخ عٔ ايتأثرل يف ايب١٦ٝ أٖساؾٗا ايتٓع١ُٝٝ يفَ 

ٔ خ٬ٍ اعتُاز املٓع١ُ ع٢ً ؼسٜس  كتًـ  طَٚي١ فاضا٠ ا٭ااـاضد١ٝ أٚ ع٢ً ا٭قٌ ق ايصٟ تؿطن٘ إ٫َ 

ؿاطٗا. ٔ ؾأْٗا ايتأثرل ع٢ًْ  ٭ؾطازٖا بس٤ً ايعٓاقط ٚاملتػرلات اييتَ  ٚنصا أٖساؾٗا  با٭زا٤ ايعاّ يًُٓع١ُٚ 

َٔ خ٬شلا ميهٔ ٚيٛ بسضد١ ْػب١ٝ ؼسٜس َػت٣ٛ ؾعايٝتٗا ايتٓع١ُٝٝ نصيو هب زضاغ١ ٠ ٚاييت سزاحمل

زقٝك١ يًب١٦ٝ اييت تٓؿط ؾٝٗا ٖصٙ املٓع١ُ َع عسّ إغؿاٍ عٓكط املٓار ايتٓعُٝٞ ايػا٥س ٚايصٟ ٜػاِٖ 

ٌ تعطٞ ؾو إٔ ايع١ًُٝ َعكس٠ ْػبٝا ٚيهٓٗا يف املكاب٫ٚ بسضد١ نبرل٠ يف تٛاظٕ عًُٝاتٗا ايساخ١ًٝ .

ٚي١ ٱسساخ ْٛع َٔ ايف ايٓٗا١ٜ ق ٢يًُٓع١ُ أندل قسض َٔ يتأنس ع٢ً َػت٣ٛ سٝاتٗا ايتٓع١ُٝٝ ٖٚ

 .  (81) ايتٛاؾل بني املتػرلات ايب١٦ٝ ٚايتػرلات ايتٓع١ُٝٝ ٚق٫ٛ إىل َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايؿعاي١ٝ

 أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝضابعًا: 

ؾ١ ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ، ٚشيو بػطض ض٥ٝػٞ ٜتُجٌ يف بٝإ تٗتِ امل٪غػات بتشًٌٝ ٚ تكِٝٝ نا 

ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ اييت ٜتػِ بٗا نٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ َع ا٫غتعا١ْ بٓتا٥ر ؼًٌٝ ايعٛاٌَ 

اـاضد١ٝ ع٢ً اؽاش قطاضاتٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ، ٚاختٝاض ايبسا٥ٌ املٓاغب١ شلا ٚبٛد٘ عاّ ؾإٕ ؼًٌٝ ايب١٦ٝ 
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 : (82) خط٠ٛ ٖا١َ يف اختٝاض اٱغذلاتٝذ١ٝ املٓاغب١ يًُ٪غػ١، ٚشيو ملا ًٜٞ ايساخ١ًٝ ميجٌ

 املػا١ُٖ يف تكِٝٝ ايكسضات ٚاٱَهاْٝات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ املتاس١ يًُ٪غػ١. -

 إٜهاح َٛقـ امل٪غػ١ بايٓػب١ يػرلٖا َٔ امل٪غػات. -

ٚشيو مبا  بشح عٔ ططم تسعُٝٗا َػتكب٬ًبٝإ ٚؼسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚتععٜعٖا ي٬غتؿاز٠ َٓٗا ٚاي -

 ٜػاعس ايكها٤ ع٢ً املعٛقات ايب١ٝ٦ٝ ٚاغتٓاّ ايؿطم املٛدٛز٠ بٗا.

بٝإ ٚؼسٜس ْكاط ايهعـ ٚشيو ست٢ ميهٔ ايتػًب عًٝٗا َٚعاؾتٗا أٚ تؿازٜٗا ببعض ْكاط ايك٠ٛ   -

 اؿاي١ٝ يًُ٪غػ١.

يهعـ( ٚايتشًٌٝ اـاضدٞ)فا٫ت ايؿطم ٚ نطٚض٠ ايذلابط بني ايتشًٌٝ ايساخًٞ )ْكاط ايك٠ٛ ٚا -

املداطط(، ؾإْ٘ ٫ ؾا٥س٠ َٔ ايٛقٛف ع٢ً ايؿطم ٚاملداطط ايب١ٝ٦ٝ زٕٚ ايٛقٛف ع٢ً ايٓكاط اييت 

، ؾإشا نإ اشلسف َٔ ايتشًٌٝ ايساخًٞ ٜتُجٌ يف ايٛقٛف ع٢ً ْكاط ايك٠ٛ متجٌ ق٠ٛ يًُ٪غػ١ أٚ نعؿًا

 ز ٫ْتٗاظ ايؿطم ايتػٜٛك١ٝ ٚػٓب املداطط أٚ ؼذُٝٗا. أٚ ايهعـ ؾإٕ شيو ميجٌ ايٛغ١ًٝ اييت تكٛ

 :ايٛنع١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝاخاَػًا: 

 ا،تٗٚدٝس يب٦ٝتٗا ايساخ١ًٝ ٚإَهاْٝا  ميهٔ يًُ٪غػ١ قٝاغ١ إغذلاتٝذ١ٝ بسٕٚ ؼًٌٝ ناف٫ٚ

ب٦ٝتٗا ايساخ١ًٝ ٚتطٜٛعٗا يف أغطانٗا،  ٚي١ يتػدرلاا أٚ نعؿٗا، ٚشيو يف قتٗا َٚس٣ قٛتٗٚقسضا

ا٭غاغ١ٝ  ا ا٭عُس١ْٗ٠ ايط٥ٝػ١ٝ ٭اَعاؾنًٝات ايساخ١ًٝ يف ٚظا٥ـ ْٚؿاطات  ٚتتُجٌ عٛاٌَ ايب١٦ٝ

َكازض ايك٠ٛ ٚتسعُٝٗا ٚتعُُٝٗا، َٚكازض  ٭ْؿطتٗا، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ؼًٌٝ ٖصٙ ايعٛاٌَ يف ؼسٜس

اٱْتاز، ايتٌُٜٛ ٚاحملاغب١  : ايتػٜٛل، ا٭ؾطاز، ٢ِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٖٚتكشٝشٗا، ٚأ ايهعـ يتكٛميٗا

ٚاقع ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا يبٝإ ؼًٌٝ شلصا تعس خط٠ٛ  اٱزاض١ٜ

ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ شلا شات أ١ُٖٝ يف ؼسٜس ايٛنع١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ شلا نُٔ باقٞ ايهًٝات زاخٌ اؾاَع١ 

اضدٗا ٚاييت ميهٔ َٔ خ٬شلا اـطٚز بإغذلاتٝذ١ٝ تٓاؾػ١ٝ قسز٠ ع٢ً ن٤ٛ ضنا٥ع اٱغذلاتٝذ١ٝ اٚ خ

 ٢" َٖٚكؿٛؾ١ غٛات"ؼًٌٝ ايٛاقع ٢ٖ َٔ أِٖ ٚ أؾٗط ٖصٙ أزٚات ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط ٚ

َٚٔ خ٬ٍ  .ع٤َٔ ططف امل٪غػات ٚاحملًٌ اٱغذلاتٝذٞ، ٚاييت غٓتططم شلا يف ٖصا اؾ ا٭نجط اغتعُا٫ً

مجع ايبٝاْات املٓؿٛض٠ سٍٛ ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا، ٚاملكاب٬ت ايؿدك١ٝ اييت قاَت بٗا 
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ايدلاَر  أٚىل ٖصٙ ايدلاَر َٔتعتدل ايباسج١ َع َٓػكٞ ايدلاَر يف ايهًٝات اـُػ١ يف اؾاَع١، سٝح 

١ٝ املعًَٛات به١ًٝ ايعًّٛ، ٚبطْاَر إعساز بطْاَر تكٓ :، ؾاؾاَع١ تؿتٌُ ع٢ًيف اجملا٫ت ناؾ١ اؾسٜس٠

َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ، ٚبطْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ به١ًٝ 

ايكٝسي١، ٚبطْاَر املٝهاتطْٚٝات ٚايطبٛبٛتات ايكٓاع١ٝ به١ًٝ اشلٓسغ١، ٚبطْاَر اؿٛغب١ 

ًَٛات، ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح يبعض اؾٛاْب ايٓعط١ٜ اييت أغػت ٚاملعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ به١ًٝ اؿاغبات ٚاملع

 :عًٝٗا ٖصٙ ايدلاَر اؾسٜس٠

)ايدلاَر اؾسٜس٠( ظاَع١ املٓٝا: اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ يًدلاَر غرل ايتكًٝس١ٜ-1

دسٜس٠ بهًٝات اؾاَع١ ٚميهٔ إٔ تؿذلى أنجط َٔ ن١ًٝ يف  –(: تٓؿأ  بطاَر زضاغ١ٝ غرل تكًٝس١ٜ 1َاز٠ )

س ٖصٙ ايدلاَر، ٫ٚ تبسأ ايسضاغ١ بٗصٙ ايدلاَر إ٫ بعس َٛاؾك١ اجملًؼ ا٭ع٢ً إْؿا٤ أس

 يًذاَعات ٚقسٚض ايكطاض ايٛظاضٟ اـام بٗا.

 (: ٜتٛىل إزاض٠ ٚإؾطاف َٚتابع١ ٖصٙ ايدلاَر فًؼ إزاض٠ َطنعٟ باؾاَع2.١َاز٠ )

 –اؾاَع١ َٔ: )ض٥ٝؼ اؾاَع١  (: ٜؿهٌ فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ يًدلاَر اؾسٜس٠ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ3َاز٠ )

َسٜط َطنع تطٜٛط  –عُسا٤ ايهًٝات اييت تططح بطاَر غرل تكًٝس١ٜ  –ْٛاب ض٥ٝؼ اؾاَع١ 

أَني عاّ اؾاَع١( ٚهٛظ يًُذًؼ إٔ ٜهِ أعها٤ َٔ  –ايتعًِٝ ٚإزاض٠ املؿطٚعات باؾاَع١ 

ِٓٗ ملس٠ عاّ قابٌ اـاضز َٔ شٟٚ اـدل٠ ٚشات ايع٬ق١ عس أقك٢ ث٬ث١ أعها٤ ٜعني نٌ َ

 يًتذسٜس بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١.

 (: ىتل فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ باؾاَع١ با٫تٞ:4َاز٠ )

  ٚنع ايػٝاغ١ ايعا١َ شلصٙ ايدلاَر ٚاختٝاضٖا ٚتكِٜٛ اؾسٜس ٚاؾٝس َٓٗا ي٬عتُاز ٚؾكًا

٫ستٝادات غٛم ايعٌُ ٚيف ايتدككات املطًٛب١.

 زاخٌ ايهًٝات ٚتؿهٌٝ ؾإ َتابع١ َٝسا١ْٝ َٔ املتدككني يًتأنس  اٱؾطاف ٚاملتابع١ يًدلاَر يف

َٔ ٚدٛز ٖصٙ ايدلاَر.

  َتابع١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚدٛزتٗا َٚػاعس٠ ايهًٝات اييت بٗا ٖصٙ ايدلاَر ع٢ً تطبٝل َعاٜرل

اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز ٚايتكسّ ي٬عتُاز َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ ي٬عتُاز.
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 اض١ٜ ايعا١َ اييت ؼهِ ايعٌُ بٗصٙ ايدلاَر.ٚنع ايهٛابط املاي١ٝ ٚاٱز

 .ٞٚنع ايهٛابط ايعا١َ يًكبٍٛ بٗصٙ ايدلاَر َٚتابع١ ا٭زا٤ يهٌ طايب َٔ خ٬ٍ اٱؾطاف ا٭نازمي

  ٚنع ايهٛابط ايعا١َ ٫ختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املؿاضنني يف ايتسضٜؼ بٗصٙ ايدلاَر

َٚتابع١ ايتكِٝٝ شلِ بعس نٌ ؾكٌ زضاغٞ.

 اؿػاب اـتاَٞ شلصٙ ايدلاَر ع٢ً َػت٣ٛ نٌ ن١ًٝ نٌ عاّ ٚنصيو ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١. اعتُاز

(: تؿهٌ ؾ١ٓ ؾطع١ٝ بهٌ ن١ًٝ ٜٓؿص بٗا بطْاَر َٔ ٖصٙ ايدلاَر ٜٚكسض بٗا قطاض َٔ ض٥ٝؼ 5َاز٠ )

اؾاَع١ بٓا٤ ع٢ً عطض عُٝس ايه١ًٝ املدتك١ أٚ عُسا٤ ايهًٝات املؿاضن١ َعًا يف بطْاَر ٚاسس 

 ٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ع

 .ّعُٝس ايه١ًٝ أٚ عُسا٤ ايهًٝات املؿاضن١ يف ايدلْاَر ٚتهٕٛ ايط٥اغ١ يٮقس

 .)ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب )أٚ أنجط

 .َٓػل ايدلْاَر أٚ ايدلاَر يف ساي١ ٚدٛز أنجط َٔ بطْاَر بايه١ًٝ

 ًٝات.أَني ايه١ًٝ أٚ أَٓا٤ ايهًٝات يف ساي١ ٚدٛز بطْاَر َؿذلى بني ن

 ( شٟٚ اـدل٠ ٚشات ايع٬ق١ ع٢ً إٔ ٜطؾشِٗ عُٝس ايه١ًٝ ٜٚكسض بِٗ 2هٛظ إٔ ٜهِ عسز َٔ )

قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ملس٠ عاّ قابٌ يًتذسٜس.

 (: اختكاقات يًذ١ٓ ايؿطع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس6:٠َاز٠ )

 .ٟاٱؾطاف ع٢ً تٓؿٝص غٝاغات فًؼ اٱزاض٠ املطنع

 ٕٛايتع١ًُٝٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ اـاق١ بايدلاَر ٚعطنٗا ع٢ً فًؼ  إقذلاح نٌ َا ٜتعًل بايؿ٦

اٱزاض٠ املطنعٟ ٜٚهٕٛ شلا بكؿ١ خاق١.

  اقذلاح غٝاغ١ ايكبٍٛ بايدلاَر ٚعطنٗا ع٢ً فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ باؾاَع١ ٱقطاضٖا ٚتؿذٝع

ايط٬ب ع٢ً ٖصٙ ايدلاَر ٚعٌُ تٛع١ٝ عا١َ بٗا.

 سضٜؼ اؾٝس٠ ٚنصيو املعاٌَ ٚاملدتدلات ٚػٗٝعٖا يتهٕٛ ١٦َٝٗ اٱؾطاف ع٢ً إعساز أَانٔ ايت

يتطبٝل بطاَر اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز عًٝٗا.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي
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  اختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ ٜٛنٌ إيِٝٗ تسضٜؼ املكطضات ٚتٓؿٝص املعاٜرل اييت ٜهعٗا

فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ.

 املؿطؾني ا٭نازميٝني.َتابع١ تٓؿٝص أعُاٍ اٱؾطاف ا٭نازميٞ ٚايتكاضٜط اييت تك َٔ ٌ

 .َتابع١ تٓؿٝص أعُاٍ ايتشهرل ٱَتشاْات ْكـ ايؿكٌ ايسضاغٞ ْٚٗا١ٜ ايؿكٌ ٚإظٗاض ايٓتا٥ر

  َتابع١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايتأنس َٔ إٔ ايتسضٜؼ ٜتِ َٔ ايهتب املعتُس٠ َٔ ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ

ٚاملكطضات نًٗا تسضؽ بططم إيهذل١ْٝٚ.

 ٛز٠ ٚتطبٝل ٖصٙ املعاٜرل متٗٝسًا ٫عتُاز ٖصٙ ايدلاَر َٔ ١٦ٖٝ ا٫عتُاز َتابع١ تٓؿٝص ع١ًُٝ اؾ

ٚاؾٛز٠ املكط١ٜ.

  ٌإعساز ايتكاضٜط ايسٚض١ٜ عٔ غرل ايعٌُ يف ايدلْاَر )اهابٝات٘ ٚغًبٝات٘(، ٚإقذلاح غب

تطٜٛط ٖصٙ ايدلاَر يعطنٗا ع٢ً فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ ٱقطاضٖا.

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاملعاْٚني. قٝاغ١ ايٓعِ ايتعاقس١ٜ ٭عها٤

  اٱؾطاف املايٞ ٚاٱزاضٟ ٚإعساز املٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ٚنصيو اؿػاب اـتاَٞ يهٌ بطْاَر متٗٝسًا

يًعطض ع٢ً فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ ٫عتُازٖا.

(: ٜعني يهٌ بطْاَر َٓػل َٔ بني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜٚكسض ب٘ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١ بٓا٤ًا 7َاز٠ )

 طًب عُٝسايه١ًٝ ملس٠ عاَني قابًني يًتذسٜس ٚىتل ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس باٯتٞ:ع٢ً 

  ٚنع خط١ عٌُ ايدلْاَر يف نٌ ؾكٌ زضاغٞ ؾُٝا ىل ايؿ٦ٕٛ ا٭نازمي١ٝ ٚاملاي١ٝ ٚاٱزاض١ٜ

يًعطض ع٢ً ايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ.

 .إقذلاح َٛاعٝس بس٤ ايسضاغ١ ٚاٱَتشاْات غٛا٤ ايٓكـ ؾك١ًٝ أٚ ايؿك١ًٝ

  يف اختٝاض املؿطؾني ا٭نازميٝني َٚتابع١ أعُاٍ اٱؾطاف ا٭نازميٞ ٚتكِٝٝ ا٭زا٤ املؿاضن١

يًُؿطؾني ا٭نازميٝني يهٌ ؾكٌ زضاغٞ.

  ٚنع اؾساٍٚ ايسضاغ١ٝ ٚاٱؾطاف ا٭نازميٞ يهٌ طايب ٚؾكًا يًذسٍٚ ايعاّ يًدلاَر زٕٚ تعاضض

طبكًا يٓعاّ ايػاعات املعتُس٠.

 ٖٝ ١٦ ايتسضٜؼ يف نٌ ؾكٌ زضاغٞ ٚؾكًا يًُعاٜرل املٛنٛع١ َٔ قبٌ املؿاضن١ يف اختٝاض أعها٤



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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فًؼ اٱزاض٠، ٚنصيو َتابع١ ا٭زا٤ بؿهٌ أغبٛعٞ ٚتكسِٜ تكطٜط عٔ نٌ عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ 

ؾاضى يف ايدلْاَر يف ْٗا١ٜ ايؿكٌ ايسضاغٞ َع ايتٛق١ٝ باغتُطاضٙ َٔ عسَ٘ َٔ ٚاقع ٖصٙ 

يٮزا٤ طٛاٍ ايؿكٌ ايسضاغٞ.ايتكاضٜط، ٚنصيو تكِٝٝ ايط٬ب املػتُط 

  َِٜتابع١ ايكٝس يًط٬ب ٚنصيو ايتػذٌٝ يف بسا١ٜ نٌ ؾكٌ زضاغٞ َع املؿطؾني ا٭نازميٝني ٚتكس

املع١ْٛ ايؿ١ٝٓ يهٌ طايب يف ٖصا ايؿإٔ.

 ( ايتأنس َٔ دٛز٠ بطْاَر اؿاغب اٯيٞ اـام بايط٬ب( )

نٌ املعًَٛات ايؿدك١ٝ ٚا٭نازمي١ٝ ٚاملاي١ٝ ٚا٭زا٤ يهٌ طايب ( ٚايتأنس َٔ أْ٘ ٜؿٌُ 

ٚػسٜسٙ بإغتُطاض يٝٛانب ايتشسٜح ٚايتذسٜس يف ْعِ ايكبٍٛ ٚاملتابع١ ٚايتكِٝٝ.

 (: أغًٛب اختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ:8َاز٠ )

 ع١ أٜاّ ٜؿذلط إٔ ٜهٕٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َتؿطؽ يًتسضٜؼ بايه١ًٝ ٚايدلاَر ايػرل تكًٝس١ٜ أضب

يف ا٭غبٛع ع٢ً ا٭قٌ ست٢ ٜ٪زٟ املٗاّ املٓٛط بٗا يف ايتسضٜؼ ملطسًيت ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات 

ايعًٝا، ٚايكٝاّ بايبشح ايعًُٞ ٚتطٜٛط املكطضات ٚايدلاَر ايسضاغ١ٝ ٚؼسٜح ايٛضف ٚاملعاٌَ 

ؾ١ ا٭عُاٍ َٚتابع١ ايط٬ب َٔ خ٬ٍ ايػاعات املهتب١ٝ ٚايٓؿاط اؾاَعٞ، ٚنصيو ايكٝاّ بها

اٱزاض١ٜ اييت تٛنٌ إيٝ٘.

  إٔ ٜٓؿص ايهٛابط ايها١ًَ اييت ٜهعٗا فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ باؾاَع١ ٚايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ بايه١ًٝ

اي٬ظ١َ يهُإ سػٔ غرل ايعٌُ بامل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ.

 ١ٝ إداز٠ ايتسضٜؼ بايططم اؿسٜج١ ٚاغتدساّ ايٛغا٥ط اٱيهذل١ْٝٚ، ٚنصيو إداز٠ ايًػ١ ا٭دٓب

اييت ٜسضؽ بٗا املكطض، نُا ٜؿذلط ايتأنس َٔ قسض٠ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايتؿاعٌ َع ايط٬ب 

يف املػا٥ٌ ايع١ًُٝ شات ايع٬ق١ باملكطض ايصٟ ٜٟٓٛ تسضٜػ٘.

  هب إٔ ٜهٕٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ًًَُا باشلسف َٔ تسضٜؼ املكطض ٚايؿا٥س٠ اييت تعٛز ع٢ً

ض بايٓػب١ يسضاغ١ املكطضات ا٭خط٣ ٜٚطًب َٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايطايب ٚأ١ُٖٝ زضاغ١ ٖصا املكط

ايتسضٜؼ املطؾح إٔ ٜكسّ خط١ ايسضاغ١ ٚض٩ٜت٘ اـاق١ بايٓػب١ يًُكطض ٚططٜك١ تسضٜػ٘، 

ٜٚكسّ تكطٜطًا غًٜٓٛا ٜعطض َا ميهٔ إٔ ٜهٝؿ٘ َٔ أؾهاض ع١ًُٝ أٚ ْعط١ٜ ملا زضؽ يف ايعاّ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايػابل غٛا٤ َٓ٘ أٚ َٔ غرلٙ.

 عبا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٛظع١ بني ايدلاَر ايتكًٝس١ٜ اؿاي١ٝ ٚايدلاَر هٛظ إٔ تهٕٛ أ

املػتشسث١ )ايػرل تكًٝس١ٜ( طبكًا ملا تكطضٙ فايؼ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ املع١ٝٓ ٚايًذ١ٓ ايؿطع١ٝ 

بايه١ًٝ ٜٚعتُسٙ فًؼ ايه١ًٝ، ٚيهٔ يف مجٝع ا٭سٛاٍ ٫بس إٔ ٜهٕٛ َتؿطغًا يًعٌُ يف امل٪غػ١ 

ابع شلا.ايتع١ًُٝٝ ايت

  ًِٜٝتِ ايتعاقس َع أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ ٜتِ اختٝاضِٖ يًكٝاّ بايتسضٜؼ يف بطاَر ايتع

ٕ اؾٛز٠. كاٜٝؼ ا٭زا٤ يهُا تا٥رَ  هسز ايتعاقس ؾكًًٝا بٓا٤ًا ع٢ًْ  اؾسٜس٠ٚ 

نصيو ايًذ١ٓ ايًؿطع١ٝ بهٌ ن١ًٝ َط٠ ٚاسس9٠َاز٠ ) )ع٢ً ا٭قٌ( نٌ  (: هتُع فًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ باؾاَع١،ٚ 

ؼسز َهاؾأ٠ بسٍ سهٛض دًػات )  100دٓٝ٘( عٔ اؾًػ١ ايٛاسس٠ جملًؼ اٱزاض٠ املطنعٟ، ) 150ؾٗطٚ 

تذاٚظ ) مبا ٫ٜ  ٔ اؾًػ١ ايٛاسس٠ يًذ١ٓ ايؿطع١ٝ بايه١ًٝٚ   ( دًػ١ يف ايعاّ.12دٓٝ٘( ع

:زيٌٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ ظاَع١ املٓٝا -2

 :ض١ٜ٩ ايدلْاَر -أ 

 تمنٍخ ادلؼهويبد
اد يؼهًً انؼهوو إػذ

وانرٌبضٍبد ثبنهغخ 
 اإلجنهٍزٌخ

يٍكبترونٍبد  انظٍذنخ اإلكهٍنٍكٍخ
 وانروثوتبد انظنبػٍخ

احلوسجخ وادلؼهويبتٍخ 
 احلٍوٌخ

ــ١ يف   ــاز٠ ا٭نازميٝــ ايطٜــ

ــات    ــ١ املعًَٛـ ــاٍ تكٓٝـ فـ

عــٔ ططٜــل تأٖٝــٌ نــٛازض  

َتدكك١ ٚتكـسِٜ عـٛخ   

ــ١   ــ١ َتُٝــــع٠ ـسَــ عًُٝــ

اجملتُع ٚتًبٝـ١ َتطًبـات   

 يعٌُ.غٛم ا

ــاَر إىل   ــع٢ ايدلْـــــــ ٜػـــــــ

ايطٜـــاز٠ يف إعـــساز َعًُـــٞ 

ــٝات   ــّٛ ٚايطٜانــــــ ايعًــــــ

ــ٢   ــ١ عًـ ــ١ اٱلًٝعٜـ بايًػـ

ــَٛٞ   املػـــت٣ٛ احملًـــٞ ٚايكـ

ــ١  ٚاٱقًُٝـــــــــــٞ يتًبٝـــــــــ

ــ١   ــات املٗٓٝــــــ ا٫ستٝادــــــ

ــات   ــ١ يًُ٪غػــــــ ايٓٛعٝــــــ

 ايتع١ًُٝٝ.

ــع ايعًُــٞ ٚايتطــٜٛط   ايتُٝ

ــ١    ــ١ املٓعَٛ املػــتُط ـسَ

ــ١   ــش١ٝ ايع٬دٝــــــــ ايكــــــــ

ــ١ َطَٛقــ  ١ ٚايٛقــٍٛ ملهاْ

عاملٝــًا يف فــاٍ ايكــٝسي١ 

 اٱنًٝٓٝه١ٝ.

إ ٜهٕٛ إىل دلْاَر ايٜػع٢ 

قــازضًا عًــ٢ تكــسِٜ ايــدلاَر 

اشلٓسغــ١ٝ قًٝــًا ٚإقًُٝٝــًا 

ــ٢ فــــــــاٍ ٖٓسغــــــــ١    ؾــــــ

املٝهاتطْٚٝــات ٚايطبٛتــات 

ايكـٓاع١ٝ ًَتعَـًا بتطـٜٛط    

ــ١   ــسَات اجملتُعٝـــــــ اــــــــ

اشلٓسغـــ١ٝ يًُذتُـــع ٚؾكـــًا 

ــٛز٠   ــ١ يًذـ ــاٜرل ايعاملٝـ يًُعـ

 ايؿا١ًَ.

ــاٍ   ؼك ــع يف فـ ــل ايتُٝـ ٝـ

ــب١ ٚاملعًَٛاتٝــــــ١   اؿٛغــــ

 اؿ١ٜٛٝ

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 :ضغاي١ ايدلْاَر -ب 

 تمنٍخ ادلؼهويبد
إػذاد يؼهًً انؼهوو 

وانرٌبضٍبد ثبنهغخ 
 اإلجنهٍزٌخ

يٍكبترونٍبد  انظٍذنخ اإلكهٍنٍكٍخ
 وانروثوتبد انظنبػٍخ

احلوسجخ وادلؼهويبتٍخ 
 احلٍوٌخ

تكسِٜ تعًِٝ َتُٝع َٔ 

خــ٬ٍ زَـــر ايٓعطٜـــات  

ٝـــ١ ٚايتطبٝكـــات  ايعًُ

ــدلات   ــ١ ٚاــــــ ايعًُٝـــــ

ايٛاقعٝــــــــ١ يت٦ٝٗــــــــ١ 

اـــــــــطٜر باملعــــــــاضف 

ــطٚض١ٜ   ــاضات ايهــ ٚاملٗــ

ؾعًـ٘ َٓاؾػـًا يف غـٛم    

ايعُــــٌ ٚقــــازضًا عًــــ٢    

 ايبشح ايعًُٞ.

ٚ إْؿــــا٤ ب٦ٝــــ١ عُــــٌ   

قؿع٠ ملؿاضن١ أعهـا٤  

ــسضٜؼ يف   ــ١ ايتــــ ٦ٖٝــــ

ايبشــٛخ املبتهــط٠ ايــيت  

 ؽسّ اجملتُع.

إعساز َعًِ ْـٛعٞ يتـسضٜؼ   

طٜانٝات بايًػـ١  ايعًّٛ ٚاي

اٱلًٝعٜـــــ١ قـــــا٥ِ عًـــــ٢ 

ايتٛدٝــ٘ املٗــين، ٚيف نــ٤ٛ  

ــ١  امل٪ؾــــــــطات ا٭نازميٝــــــ

 ٚاستٝادات غٛم ايعٌُ.

إعــــساز قــــٝازي١ َــــ٪ًٖني   

باسسخ املؿاِٖٝ ايكٝسي١ٝ 

ٚايطب١ٝ ميهـِٓٗ املػـا١ُٖ   

ــ١    ــا٠٤ املٓعَٛــ ــع نؿــ يف ضؾــ

ــ١ عًــــ٢ املػــــت٣ٛ    ايع٬دٝــ

احملًٞ ٚاٱقًُٝـٞ َـٔ خـ٬ٍ    

كـشٞ  ايتعاٌَ َع ايؿطٜل اي

يف املػتؿـــــؿٝات ٚتكـــــسِٜ 

اــــــــــسَات ايكـــــــــٝسي١ٝ 

ــذلف   ــاضٟ قــ ــت٣ٛ َٗــ مبػــ

ــ١   ــٝسيٝات ايعاَــــــ بايكــــــ

ٚاـاق١ َٚكاْع ٚؾطنات 

ا٫زٜٚـــ١ َٚعاَـــٌ ايطقابـــ١ 

ايسٚا٥ٝـ١ ٚؼًٝــٌ ا٫غصٜــ١  

ــاؾ١ إىل ايعُـــــٌ يف   با٫نـــ

ــٜٛل   ــ٬ّ ٚايتػـ ــاٍ ا٫عـ فـ

ــسٚا٥ٞ ٚاملؿــــــــــاضن١   ايــــــــ

بؿاعًٝـــــ١ يف ايبشـــــح َـــــٔ 

ــع ايبشــــــٛخ   خــــــ٬ٍ َطانــــ

ــا ــ١ ٚاؾاَعــــــــ ت ـسَــــــــ

 اجملتُع.

ــعّ  ــسِٜ  ايًٜتــ ــاَر بتكــ دلْــ

بـــطاَر تعًُٝٝـــ١ ٚتسضبٝـــ١    

ــ١   ٚؾكـــــاع يًُعـــــاٜرل ايكَٛٝـــ

َتُٝــع  رٚشيــو ٱعــساز خــطٜ

ؾــ٢ ؽكــل املٝهاتطْٚٝــات  

ٚايطبٛتات ايكٓاع١ٝ . نُا 

ــايتطٜٛط    ــاَر ب ــعّ ايدلْ ًٜت

املػــتُط يدلافــ٘ ايتعًُٝٝــ١ 

ــ٢    ــ١ ٚايبشــح ايعًُ ٚايتسضبٝ

ــ١     ــ٢ تُٓٝــ ــاِٖ ؾــ ــا ٜػــ مبــ

ــٜٛط امل ٪غػـــــــــــات ٚتطـــــــــ

اجملتُعٝــــ١ املدتًؿــــ١. نُــــا 

ًٜتـــــــعّ بٛنـــــــع ّايٝـــــــات    

يًُطادعـــــــــ١ ٚايتشـــــــــسٜح 

ــا   ــاَر طبكــ ــاي١ ايدلْــ يطغــ

يًُـــــــــتػرلات ايساخًٝــــــــــ١  

 .ٚاـاضد١ٝ

ــازض     ــع ق ــساز خــطٜر َتُٝ إع

ع٢ً املٓاؾػ١ يف غٛم ايعٌُ 

ــب١   ــاٍ اؿٛغـــــــــ يف فـــــــــ

ــٔ   ٚاملعًَٛاتٝـــ١ اؿٜٝٛـــ١ َـ

ــِٝ َتطــٛض ٜػــِٗ    خــ٬ٍ تعً

ــٞ   ــح ايعًُــ ــطا٤ ايبشــ يف إثــ

 اجملتُع.ٚخس١َ 

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 أٖساف ايدلْاَر: -ز 

 تمنٍخ ادلؼهويبد
إػذاد يؼهًً انؼهوو 

وانرٌبضٍبد ثبنهغخ 
 اإلجنهٍزٌخ

ثرنبيج انظٍذنخ 
 اإلكهٍنٍكٍخ

يٍكبترونٍبد وانروثوتبد 
 انظنبػٍخ

احلوسجخ وادلؼهويبتٍخ 
 احلٍوٌخ

إعـــــــساز نــــــــٛازض بؿــــــــط١ٜ  

َتدكك١ ٚشات نؿا٠٤ عاي١ٝ 

يف ايدلفٝــــات ٚفا٫تٗـــــا  

ــاَر املدتًؿـــ١.  ٚتكـــسِٜ بطْـ

ــ٢    ــس عًـ ــٛز٠ ٜعتُـ ــايٞ اؾـ عـ

ايتعًــــِٝ ايــــصاتٞ ٚايــــتؿهرل 

اٱبـــساعٞ َـــع تطبٝـــل ْعـــِ 

تكِٝٝ ا٭زا٤ ٚنُإ اؾٛز٠. 

ــ٬ب َـــــٔ شٟٚ    ــطٜر طـــ ٚؽـــ

املٗــاضات ايعايٝــ١ ٚإعــسازِٖ  

يٝهْٛــــٛا قــــاز٠ يف ؽكــــل 

تكٓٝـــ١ املعًَٛـــات. ٚؼكٝـــل  

ــع    ــع اجملتُـــــ ــطان١ َـــــ ايؿـــــ

ٚتًب١ٝاستٝادات غٛم ايعٌُ 

تهــٜٛٔ خــطٜر باٱنــاؾ١ إىل 

ــ٢ َٛانبـــ١     ــازض عًـ ــع قـ َتُٝـ

ايتطـــــٛض يف فـــــاٍ تكٓٝـــــ١ 

 املعًَٛات

متهني ط٬ب ايدلْاَر َٔ املٗاضات 

ا٭غاغـــــــ١ٝ يتـــــــسضٜؼ ايعًـــــــّٛ 

 ٚايطٜانٝات بايًػ١ اٱلًٝعٜـ١. 

اغتدساّ ايٛغا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚ

ــٌ   ــساز ٚايتأٖٝـ ــط٠ يف اٱعـ املعاقـ

بكٛض٠ ؾاع١ً.

ملٛانبــــ١ ايتشــــسٜات ايتعًُٝٝــــ١    

ــط٠  ــٌ  املعاقـ ــسضٜؼ ٚتأٖٝـ يف ايتـ

تـٛؾرل  سٝـح ميهـٔ    ايطايب املعًِ.

ؾطم يًتـسضٜب املٝـساْٞ مبـساضؽ    

ــ١    ــات ٚايسٚيٝـــ ــ١ يًػـــ ايتذطٜبٝـــ

اْؿـا٤  با٫نـاؾ١ إىل   باحملاؾع١.

ــ٢    ــ١ عًـ ــس٠ يًسضاغـ ــ١ دسٜـ َٓعَٛـ

َػــــت٣ٛ ايبهــــايٛضٜٛؽ يف نًٝــــ١ 

ــع استٝادــات    ــل َ ايذلبٝــ١ يتتٛاؾ

غـــٛم ايعُــــٌ احملًــــٞ ٚاٱقًُٝــــٞ  

ــا   ــٔ اعتباضٖ ــيت ميه ــًا  ٚاي منٛشد

يدلاَر مماث١ً.

 

ــٌ    ــع يًعُــ ــٝسيٞ َتُٝــ ــطٜر قــ ؽــ

بايكـــٝسيٝات ايعاَـــ١ ٚاـاقـــ١    

َٚكاْع ٚؾـطنات ا٫زٜٚـ١ َٚعاَـٌ    

ايطقابـــــــ١ ايسٚا٥ٝـــــــ١ ٚؼًٝـــــــٌ 

ا٫غص١ٜ ٚايعُـٌ يف فـاٍ ا٫عـ٬ّ    

ــات.    ٚايتػــٜٛل ٚايبشــٛخ ٚاؾاَع

ــٝسيٞ يف    ــ٢ زٚض ايكــ ــع عًــ ايذلنٝــ

تكسِٜ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ املٓاغـب١  

 ٌ ــساخ ــطٜض بـــ ــؿٝات  يًُـــ املػتؿـــ

ٚخاضدٗا َٔ خ٬ٍ َتابعـ١ ايٓعـاّ   

ايسٚا٥ٞ ي٘ ٚزضاغ١ َبـاز٨ سطنٝـ١   

ايسٚا٤ ا٫نًٝٓه١ٝ ٚتطبٝكاتٗا يف 

ــ١ٝ   ــا٫ت املطنــــ ــ٬ز يف اؿــــ ايعــــ

املدتًؿ١ ٚاهاز ا٭ْع١ُ ايع٬د١ٝ 

ــإٚ َــــع     ــب١ ٚشيــــو بايتعــ املٓاغــ

ايطبٝــب املعــاجل ممـــا ٜٓــتر عٓـــ٘    

ؼػني ايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًُطنـٞ  

ط ٚتؿــــــاع٬ت  ٚتكًٝــــــٌ كــــــاط  

ا٫ز١ٜٚ. ظٜاز٠ ايكـسض٠ ايتٓاؾػـ١ٝ   

ــٞ ايدلْــاَر عًــ٢ املػــت٣ٛ     ـطه

ــ٬ٍ ايـــــدلاَر     ــٔ خـــ ــٞ َـــ اٱقًُٝـــ

ــ١. املؿــاضن١    ــ١ٝ ٚايتسضٜبٝ ايسضاغ

يف خسَـ١ اجملتُــع ٚتُٓٝــ١ ايب٦ٝــ١  

ٚتٛؾرل عا٥س اقتكازٟ ًَُٛؽ َـٔ  

ــ١   خـــ٬ٍ تطؾـــٝس اغـــتدساّ ا٫زٜٚـ

ــؿٝات. ا٫يتــعاّ بتشكٝــل    باملػتؿ

 ايتعًــــــــِٝ َعـــــــاٜرل اؾــــــــٛز٠ يف 

ــِٝ    ــ٬ٍ ايتعًـــ ــٔ خـــ ــٝسيٞ َـــ ايكـــ

ــايتعًِ   ــاّ بـــ ايتؿـــــاعًٞ ٚاٱٖتُـــ

 ايصاتٞ.

ؽــــطٜر َٗٓسغــــني شلــــِ قــــسضات 

ع١ًُٝ َتكس١َ، َٓٗا ايكـسض٠ عًـ٢   

ــاض َعــسات    تكــُِٝ ٚؼًٝــٌ ٚاختب

شنٝـــ١ بـــسَر ساغـــبات ايكٝــــاؽ    

ٚاملؿــػ٬ت ٚاؿانُــات عــٔ ططٜــل 

ــات.   ــا املعًَٛــ ــٌ تهٓٛيٛدٝــ تؿعٝــ

ــٌ ا٭زٚات   ــ٢ تؿعٝــــ ايكــــــسض٠ عًــــ

ــني   ٚا ــ١ٝ يتشػــ ــا٥ٌ اشلٓسغــ يٛغــ

ــات    ــُِٝ ايعًُٝــ ــ١ ٚتكــ اٱْتادٝــ

ايكـــٓاع١ٝ. ايكـــسض٠ عًـــ٢ ايعُـــٌ  

ــٛعات    ــ٢ َٛنــ ــل ؾــ ــطٚح ايؿطٜــ بــ

َٚؿـانٌ بٝٓٝــ١ يًتٛقــٌ إىل اؿــٌ  

ا٭َجٌ ٖٓسغًٝا. َعٚزٜٔ مبٗـاضات  

اٱتكــــاٍ ٚايتؿــــاِٖ. فٗـــــعٜٔ   

َٚــــــــــــــــسعُني با٭غــــــــــــــــايٝب 

ــ٢   ــ١ ؾــــ ٚايتهٓٛيٛدٝــــــا املتكسَــــ

ــل   ــ١ٝ يتشكٝـــ ــا٫ت اشلٓسغـــ اجملـــ

از٠ ؾــ٢ فــا٫تِٗ. إعــسازِٖ ايطٜــ

ــٛخ    ــع ايبشــــ ــ٢ َطانــــ ــٌ ؾــــ يًعُــــ

ٚايتطـــٜٛط ٚايتٛاقـــٌ ؾـــ٢ بـــطاَر 

ايتعًِٝ املػتُط ٚبطاَر ايسضاغات 

 ايعًٝا يًُادػترل ٚايسنتٛضا٠

إعساز نٛازض َتدكك١ ٚشات نؿا٠٤ 

عايٝــ١ ؾــ٢ اؿٛغــب١ ٚاملعًَٛاتٝــ١ 

اؿ١ٜٛٝ ٚفا٫تٗا املدتًؿ١ ٚشيو 

مبا ميهٔ َٔ إعـساز خـطهني شلـِ    

ايكسض٠ ايعايٝـ١ عًـ٢ املٓاؾػـ١ ؾـ٢     

امل٪غػـــــات احملًٝـــــ١ ٚاٱقًُٝٝـــــ١ 

ــات    ــصٙ ايتدككـ ــ٢ ٖـ ــ١ ؾـ ٚايعاملٝـ

تكـــسِٜ بطْـــاَر عـــإىل  .اؾسٜــس٠ 

اؾٛزٙ ٜعتُس ع٢ً ايتعًِٝ ايصات٢ 

ٚايتؿهرل ا٫بساع٢ َع تطبٝل ْعِ 

 ٠.تكٝــــِٝ ا٭زا٤ ٚنـــــُإ اؾـــــٛز 

طـطح بطْــاَر َتدكــل بايتعــإٚ  

َـــــع َتدككـــــني يف اجملـــــاٍ َـــــٔ 

مما _َعات ا٭دٓب١ٝ املطَٛق١اؾا

ــات   ٜتـــــــــٝح تكـــــــــسِٜ ؽككـــــــ

تهٓٛيٛد١ٝ سسٜج١ ٜٚػُح يًط٬ب 

باغــتهُاٍ زضاغــتِٗ ؾــ٢ داَعــات   

تكسِٜ بطْاَر ٜعتُس ع٢ً  ١.عاملٝ

ْعــاّ ايػــاعات املعتُــسٙ املعــطٚف  

عاملٝا ايص٣ ٜتٝح يًط٬ب ايسضاغ١ 

ــٛشلِ   ــسضاتِٗ َٚٝــــــ ــب قــــــ سػــــــ

نـدل  أتٛؾرل َػـاس٘   ٚإٖتُاَاتِٗ

ــسض  ــ٬ب يًتــــ ــ١ يًطــــ ٜبات ايعًُٝــــ

ٚاملعًُٝــ١ ايتــ٢ تٛانــب َتطًبــات     

ايعُــــــٌ ؾــــــ٢ مجٝــــــع َ٪غػــــــات  

بـــطاظ ٚمتهـــني ايطًبـــ١ إ ايسٚيـــ١

املُٝـــــعٜٔ عًُٝـــــا َـــــٔ ؼكٝــــــل    

 طُٛساتِٗ ايع١ًُٝ

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايكطاضات ٚايهٛابط املٓع١ُ يًدلْاَر: -ز 

تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 خاإلكهٍنٍكٍ

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

ــ١  - ايسضدـــــــ

 ايع١ًُٝ

ــٓح  - متـــــــــ

داَعـــــــ١ املٓٝـــــــا 

بٓــا٤ًا عًــ٢ طًــب   

فًــــــؼ ايهًٝــــــ١ 

زضد١ بهايٛضٜٛؽ 

ايعًـــّٛ يف تكٓٝـــ١ 

 املعًَٛات.

ــطاض   - ــسض ايكـــ قـــ

ــِ   3447ايـــــــٛظاضٟ ضقـــــ

ــاضٜذ  ّ 23/9/2013بتـــــ

بؿــــإٔ ادــــطا٤ تعــــسٌٜ  

اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ يه١ًٝ 

ــا   ايذل ــ١ املٓٝ ــ١ ظاَع بٝ

مبــــــــــــــٓح زضدـــــــــــــــ١  

ايبهـــــــــــــــــايٛضٜٛؽ يف 

ــٞ   ــساز َعًُـ ــاَر إعـ بطْـ

ــٝات   ــّٛ ٚايطٜانـــ ايعًـــ

ــ١ اٱلًٝعٜــــــ١   بايًػــــ

ــٞ   ــ١ ا٭ٚيـــــــــ يًشًكـــــــــ

)ا٫بتسا٥ٝـــ١( ٚاؿًكـــ١ 

ايجاْٝـــ١ )اٱعسازٜـــ١(  

ؽككــات )ايهُٝٝــا٤،  

ايؿٝعٜا٤، ايبٝٛيـٛدٞ،  

اؾٝٛيـــــــــــــــــــــــــٛدٞ، 

ٚايطٜانٝات(.

ــؼ  - ميـــٓح فًـ

اؾاَعــــ١ بٓــــا٤ عًــــ٢ 

 طًـــــب فًـــــؼ نًٝـــــ١

ايكــــــــٝسي١ زضدــــــــ١   

ايبهـــــــــــــايٛضٜٛؽ يف 

ايكٝسي١.

ميـــٓح فًـــؼ  -

اؾاَعــــ١ بٓــــا٤ عًــــ٢ 

طًــــب فًـــــؼ نًٝـــــ١  

ــٝسي١ زضدــــــــ١   ايكــــــ

ــايٛضٜٛؽ يف  ايبهـــــــــــ

ــل   ــ١ ؽكــــ اشلٓسغــــ

َٝهاتطْٚٝـــــــــــــــــــات 

ــات  ٚايطٚبٛتــــــــــــــــــــ

.ايكٓاع١ٝ

ــٓح فًـــؼ   - ميـ

ــ٢   ــا٤ عًــ ــ١ بٓــ اؾاَعــ

طًـــب فًــــؼ ايهًٝــــ١  

ــايٛضٜٛؽ   ــ١ بهــــ زضدــــ

ــات   اؿاغــبات ٚاملعًَٛ

ــب١  ؽكـــــــل اؿٛغـــــ

 اؿ١ٜٛٝ. ٚاملعًَٛات١ٝ

ــل  - َٓػـــــــــــ

 ايدلْاَر
 ٜكسض قطاض َٔ ا٫غتاش ايسنتٛض ض٥ٝؼ اؾاَع١ بتعٝني َٓػل ايدلاَر اؾسٜس٠. -



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 خاإلكهٍنٍكٍ

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

ــطٚط  - ؾــــــــــ

 ايكبٍٛ

ــٌ  - ٜكبـــــــــ

ايدلْــاَر ايطــ٬ب 

اؿاقــــًني عًــــ٢  

ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١  

ــٝات  )ايطٜانـــــــــ

ــّٛ(  ٚايعًـــــــــــــــــــ

ٚايؿــــــــــــــــٗازات 

ــ١  ايعطبٝــــــــــــــــــــ

ٚا٭دٓبٝـــــــــــــــــ١ 

 املعازي١ شلا.

ٜؿـــذلط يكبـــٍٛ  -

ايطايـــــب يف ايدلْـــــاَر 

ًٝـــ١ سكـــٛي٘ عًـــ٢ بايه

ــٌ  90ْػــب١  ــ٢ ا٫ق % عً

ــ١   ــاز٠ ايًػــــــــــ يف َــــــــــ

اٱلًٝعٜـــــــــــــــــــــ١ يف 

ــا    ــ١ اٚ َ ــ١ ايعاَ ايجاْٜٛ

 ٜعازشلا.

ــُٝٔ   - ٜؿــذلط ؾ

ــام   ــسّ ي٬يتشـــــ ٜتكـــــ

بايدلْــاَر إ ٜػــتٛيف 

ــ١ ايؿـــطٚط ايـــيت   ناؾـ

وـــــــسزٖا اجملًـــــــؼ   

ا٫عًـــــ٢ يًذاَعـــــات، 

ٚهــٛظ قبـــٍٛ ؼٜٛـــٌ  

ــسٜٔ   ــ٬ب املكٝـــــ ايطـــــ

ــٌ يف   ــاَر مماثـــ بدلْـــ

اسس٣ نًٝات ايكٝسي١ 

اؾاَعات املكط١ٜ اٚ ب

ا٫دٓبٝـــــــ١ بؿـــــــطط   

ــايب٢  ــتٝؿا٤ ايطــــ اغــــ

ــٍٛ  ــات ايكبـــــ ملتطًبـــــ

ــب   ــ١ ٚؼتػــــ بايهًٝــــ

يًطايب املكطضات ايـيت  

زضغـــــــٗا يف ايهًٝـــــــ١  

احملـــــٍٛ َٓٗـــــا ٚؾكـــــًا 

ــيت   ــس ايــــــــ يًكٛاعــــــــ

 وسزٖا فًؼ ايه١ًٝ

ٜكبـــــــــــــــــــــٌ  -

ايدلْـــــــاَر ايطـــــــ٬ب 

ــ٢   ــًني عًـــــــ اؿاقـــــــ

ــ١   ــ١ ايعاَـــــ ايجاْٜٛـــــ

ــٝات(  )ايطٜانــــــــــــــــ

ٚايؿـــٗازات ايعطبٝـــ١  

١ املعازيــــ١  ٚا٭دٓبٝــــ 

 شلا.

ٜؿــذلط قبــٍٛ   -

ايطايـب اؿكــٍٛ عًــ٢  

ايجاْٜٛــــــــ١ ايعاَــــــــ١ 

)عًُٞ ضٜان١ أٚ عًُٞ 

ــازٍ   ــا ٜعــ عًــــّٛ( أٚ َــ

ــٔ   ــ١ َـ ــ١ ايعاَـ ايجاْٜٛـ

ايؿـــٗازات ا٭خـــط٣ يف 

 ْؿؼ ايعاّ ايسضاغٞ.

-  

ٜؿـــذلط يكبـــٍٛ  -

ايطايـــــب يف ايدلْـــــاَر 

ــا٤   ــعب١ ايهُٝٝـــــــ بؿـــــــ

% 80سكٛي٘ ع٢ً ْػب١ 

عًــــ٢ ا٫قــــٌ يف َــــاز٠    

ــا٤ يف اي ــ١ ايهُٝٝـ جاْٜٛـ

 ايعا١َ اٚ َا ٜعازشلا.

-  

ٜؿـذلط يكبـٍٛ    -

طًبـــــ١ عًُـــــٞ عًـــــّٛ 

ــطض   ــاح يف َكــــــ ايٓذــــــ

ــ١ اـــــــــام  2ضٜانــــــ

بايجاْٜٛـــــ١ ايعاَـــــ١، 

ــٛض   ــاؾ١ إىل سهـ باٱنـ

املكـــــــــطض ايتـــــــــأًٖٝٞ 

 .2يطٜان١

-  

ٜؿـــذلط يكبـــٍٛ  -

ايطايـــــب يف ايدلْـــــاَر 

بؿـــــــــــعب١ ايتعًـــــــــــِٝ 

ا٭غاغــٞ  سكــٛي٘ عًــ٢  

ــ٢ ا٫قــٌ  80ْػــب١  % عً

 يف فُٛع املٛاز ايعًُٝـ١ 

ــ١ اٚ  ــ١ ايعاَـ يف ايجاْٜٛـ

 َا ٜعازشلا.

-  

ٜؿـذلط يكبـٍٛ    -

ــ١ عًُـــٞ ضٜانـــ١    طًبـ

ــطض   ــاح يف َكــــــ ايٓذــــــ

ا٭سٝــــــــا٤ اـــــــــام   

بايجاْٜٛـــــ١ ايعاَـــــ١، 

ًٜٚـــعّ يـــصيو سهـــٛض   

املكـــــــــطض ايتـــــــــأًٖٝٞ 

 يٮسٝا٤.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 خاإلكهٍنٍكٍ

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

-  

ــ١   - تتشــسز أٚيٜٛ

ــ٬ب   ــٍٛ ايطــــــــــ قبــــــــــ

بايدلْــــــــــاَر ٚؾكــــــــــًا 

يذلؾـــــــــٝشات َهتـــــــــب 

ايتٓػـــــٝل املطغـــــ١ً إىل 

نًٝــ١ ايذلبٝــ١ يتدكــل  

 ٚايطٜانٝات. ايعًّٛ

-  -  

-  

ــ١   - تتشــسز أٚيٜٛ

ايطــــــــ٬ب املكبــــــــٛيني  

بايدلْـــــــــاَر طبكـــــــــًا 

يًُذُـــــــــــٛع ايهًـــــــــــٞ 

ــٌ  يًـــــــسضدات اؿاقـــــ

ــب يف  ــا ايطايــــــ عًٝٗــــــ

ــ١   ــإ ايجاْٜٛــــــ اَتشــــــ

ــ٘    ــاؾًا إيٝـ ــ١، َهـ ايعاَـ

زضدــــــــــــــ١ ايًػــــــــــــــ١  

 اٱلًٝع١ٜ.

-  -  

يػ١  -

 ايسضاغ١

اتايًػ١ اٱلًٝع١ٜ ٢ٖ ايًػ١ ا٭غاغ١ٝ يًتسضٜؼ يف مجٝع ايدلاَر ؾُٝع املكطض -

عسا شيو بدلْاَر إعساز َعًُـٞ ايعًـّٛ ٚايطٜانـٝات بايًػـ١ اٱلًٝعٜـ١ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ املكـطضات ايذلبٜٛـ١ ٚايجكاؾٝـ١            -

ٜهٕٛ تسضٜػٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ . نُا إٔ بدلْاَر ايكٝسي١ اٱنًٝٓٝه١ٝ هٛظ تسضٜؼ بعض املكـطضات بايًػـ١ ايعطبٝـ١ بٓـا٤ عًـ٢      

 فًػٞ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١.تٛق١ٝ ايكػِ ايعًُٞ املدتل َٚٛاؾك١ 

ْعاّ َٚس٠  -

 ايسضاغ١

ايسضاغ١ ْعا١َٝ ملس٠ أضبع غـٓٛات، طبكـًا يٓعـاّ ايػـاعات املعتُـس٠. سٝـح تهـٕٛ ايػـاع١ املعتُـس٠ ٖـ٢ ٚسـس٠ قٝـاؽ              -

ــٞ      ــازٍ غـــاع١ زضاغـــ١ٝ ْعطٜـــ١ )قانـــط٠( أٚ غـــاعتني متـــاضٜٔ أٚ غـــاعتني عًُـ زضاغـــ١ٝ يتشسٜـــس ٚظٕ املكـــطض ايسضاغـــٞ. تعـ

ٓطبل ع٢ً مجٝع ايدلاَر عـسا بطْـافٞ تكٓٝـ١ املعًَٛـات ٚبطْـاَر إعـساز َعًـِ ايطٜانـاٜات ٚايعًـّٛ بايًػـ١           أغبٛعًٝا.ٖٚصا ٜ

 اٱلًٝع١ٜ ؾايسضاغ١ ْعا١َٝ ٚملس٠ أضبع غٓٛات، يهٔ نٌ غ١ٓ َه١ْٛ َٔ ؾكًني زضاغٝني، طبكًا يٓعاّ ايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ.

-      َ ٝـ١ يهـٔ ملـس٠ مخػـ١ غـٓٛات )َػـتٜٛات( ٚطبكـًا يٓعـاّ         نُا ىتًــ بطْـاَر ايكـٝسي١ اٱنًٝٓٝهٝـ١ إٔ ايسضاغـ١ ْعا

 ايػاعات املعتُس٠.

 ٚيف بطْاَر اؿٛغب١ ٚاملعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ هٛظ إناؾ١ ؾكٌ قٝؿٞ سػب اؿاد١، طبكًا يٓعاّ ايػاعات املعتُس٠. -



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 خاإلكهٍنٍكٍ

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

ْعــــــــــــــاّ  -

اختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ايتسضٜؼ

َع١ املٓٝا ايػابل عطنٗا.ٜتِ ٚؾكًا ملا ي٥٬ًش١ ايساخ١ًٝ املٓع١ُ يًدلاَر اؾسٜس٠ ظا -

ٚأناف بطْاَر إعساز َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ أْ٘ ميهٔ ا٫غتعا١ْ بأعها٤ ٦ٖٝـ١   -

ايتسضٜؼ بايه١ًٝ َٔ غرل املتدككني يف تسضٜؼ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات يف تسضٜؼ َكطضات املٓاٖر ٚايتسضٜؼ املكـػط َـع نـطٚض٠    

 ايسنتٛضاٙ َٔ زٚي١ أدٓب١ٝ ْاطك١ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ.سكٛشلِ ع٢ً زضد١ 

 :املٛاضز املاي١ٝ ٚايتػ٬ٝٗت املاز١ٜ ايساع١ُ -ٙ 

 املٛاضز املاي١ٝ : 

 تمنٍخ ادلؼهويبد
إػذاد يؼهًً 

انؼهوو وانرٌبضٍبد 
 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

يٍكبترونٍبد  انظٍذنخ اإلكهٍنٍكٍخ
 وانروثوتبد انظنبػٍخ

احلوسجخ وادلؼهويبتٍخ 
 خاحلٍوٌ

غـاعات   –اغـ١ٝ  تتُجٌ املٛاضز املاي١ٝ يًدلْاَر يف ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ يًط٬ب اييت ٜتِ ؼكًٝٗا يف بسا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ ٚؾكًا يٓعاّ ايسضاغ١ )ؾكٍٛ زض

 َعتُس٠(.

 ايتػ٬ٝٗت ايساع١ُ يًدلاَر: 

تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 ٍنٍكٍخاإلكه

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

 ايتػ٬ٝٗت املاز١ٜ

تٛاؾط املٓار ايكشٞ ظُٝع َٓؿ٦ات ايدلْاَر َٔ سٝح ايػع١ املها١ْٝ ٚايت١ٜٛٗ ٚا٫نا٠٤. -1

خككت قاعات تسضٜػ١ٝ َػتك١ً يًط٬ب ٢ٖٚ َٓاغب١ يعسزِٖ. -2

ؿبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ )ا٫ْذلْت(.تٛاؾط َهتب١ ضق١ُٝ بايدلْاَر َتك١ً ب -3

طايبات(. –تٛاؾط املطاؾل ايكش١ٝ ا٭غاغ١ٝ َٔ زٚضات َٝاٙ )طًب١  -4

تٛاؾط طؿاٜات سطٜل بعسز َٓاغب مبكط ايدلْاَر. -5

 ٚدٛز َعاٌَ خاق١ بط٬ب ايدلْاَر َػتك١ً شلِ بايه١ًٝ مما ٜٛؾط شلِ غٗٛي١ ا٫تكاٍ ٚايتٛادس ؾٝ٘ بكؿ١ َػتُط٠. -6

طْاَر إعساز َعًُـٞ ايعًـّٛ ٚايطٜانـٝات بايًػـ١ اٱلًٝعٜـ١ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ ٚدـٛز ٚسـس٠ ٱزاض٠ ا٫ظَـات مبكـط ايـدلاَر اؾسٜـس٠              نُا ىتل ب

بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ )املسخٌ ايؿطقٞ ملكط ايدلْاَر(. ٚٚدٛز َعٌُ اؿاغب ا٫يٞ اـام بط٬ب ايه١ًٝ أعًـ٢ َكـط بطْـاَر إعـساز     

ػ١ اٱلًٝع١ٜ مما ٜٛؾط شلِ غٗٛي١ ا٫تكاٍ بـ٘ ٚايتٛادـس ؾٝـ٘ بكـؿ١ َػـتُط٠ نًُـا تٝػـط شلـِ         َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايً

ٚقـتِٗ يــصيو. نُــا تتــٛاؾط مبهتبـ١ نًٝــ١ ايذلبٝــ١ ٚنًٝــ١ ايعًـّٛ ايهتــب ٚاملطادــع ايذلبٜٛــ١ ٚايعًُٝـ١ اـاقــ١ بتدككــات ؾــعب      

اَر اؾسٜـس٠ بايًػـ١ اٱلًٝعٜـ١ تتهـُٔ عـسزًا َــٔ      ايدلْـاَر. باٱنـاؾ١ إىل ٚدـٛز َهتبـ١ يًطغـا٥ٌ ايعًُٝـ١ عذـط٠ َٓػـل ايـدل         

 ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ )َادػترل ٚزنتٛضاٙ( يف ؽككات تسضٜؼ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات ي٬غتؿاز٠ َٓٗا.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تمنٍخ  
 ادلؼهويبد

إػذاد يؼهًً 
انؼهوو وانرٌبضٍبد 

 ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

انظٍذنخ 
 ٍنٍكٍخاإلكه

يٍكبترونٍبد 
وانروثوتبد 

 انظنبػٍخ

احلوسجخ 
وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

ــاز  اٱضؾــــــــــــــــــــ

ٞ يًط٬ب  ا٭نازمي

 ايؿكٍٛ ايسضاغ٫.١ٝ ٜٛدس بدلْاَر إعساز َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ طبكًا يٓعاّ ايسضاغ١ ب

يهٔ باقٞ ايدلاَر ٜٛدس ٭ٕ ْعاّ ايسضاغ١ ٜعتُس ع٢ً ْعاّ ايػاعات املعتُس٠ ٜتطًب إٔ ؼسز ايه١ًٝ يهٌ فُٛع١ َٔ ايطـ٬ب  

َطؾــسًا أنازميٝــًا َــٔ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ ٜكــّٛ مبٗــاّ ايطعاٜــ١ ٚاٱضؾــاز ٜٚهــٕٛ َػــ٫ًٛ٦ عــٔ ايطايــب يف ايؿــ٦ٕٛ ايعًُٝــ١     

ػ١ٝ ٚتٛدٝٗ٘ يف نٌ َا ٜتعًـل عٝاتـ٘ اؾاَعٝـ١، ٜٚكـّٛ مبػـاعس٠ ايطـ٬ب يف اختٝـاض املكـطضات َـٔ قا٥ُـ١           ٚاٱدتُاع١ٝ ٚايٓؿ

املكطضات اييت ٜطغب يف زضاغـتٗا يف نـٌ َػـت٣ٛ زضاغـٞ َـع نـطٚض٠ إ ٜـتِ اختٝـاض املكـطضات ٚعـسز ايػـاعات املعتُـس٠ بايتؿـاٚض              

 ٚا٫تؿام َع املطؾس ا٭نازميٞ.

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 :عًِغٝاغات ايتعًِٝ ٚايت -ٚ 

إػذاد يؼهًً انؼهوو  تمنٍخ ادلؼهويبد
يٍكبترونٍبد وانروثوتبد  انظٍذنخ اإلكهٍنٍكٍخ وانرٌبضٍبد ثبنهغخ اإلجنهٍزٌخ

 انظنبػٍخ
احلوسجخ وادلؼهويبتٍخ 

 احلٍوٌخ

ٜتِ ٚنع نٛابط ٚغٝاغات  -

يًسضاغ١ بايدلْاَر ٜٚـتِ اعـ٬ّ   

ايطــ٬ب بٗــا عــٔ ططٜــل ا٭زيــ١  

ايط٬بٝـــ١ َـــٔ سٝـــح ايتػـــذٌٝ  

ــصف ٚاٱنـــــــــــــاؾ١،  ٚا ؿـــــــــــ

ٚاٱْػشاب َٔ املكطض، املٛاظب١ 

ــاب، اٱْكطــــــاع عــــــٔ    ٚايػٝــــ

ــ١،    ايسضاغــ١، ايؿكــٌ َــٔ ايهًٝ

ــاّ    ــات، ْعـــ ــاّ اٱَتشاْـــ ْعـــ

ايتكـــِٜٛ، ايطغـــٛب ٚاٱعـــاز٠، 

ــني املػـــــتٜٛات،    ــاٍ بـــ ا٫ْتكـــ

ــٌ     ــٌ ؾك ــ١ٝ يه ــطضات ايسضاغ املك

 زضاغٞ.

ــٛابط   - ــع نـــــ ــتِ ٚنـــــ ٜـــــ

ــتِ اعــ٬ّ      ــ١ بايدلْــاَر ٜٚ ــات يًسضاغ ٚغٝاغ

ــُٔ   ايطـــــ٬ب ب ــ١ تتهـــ ــؿا١ٖ ٚنتابـــ ــا ؾـــ ٗـــ

 ايػٝاغات املعتُس٠ يًتعًِٝ ٚايتعًِ.

ــ٬ب    - ــ٬ّ ايطــــ ــتِ اعــــ ٜــــ

بػٝاغـــــات ايدلْـــــاَر ايسضاغـــــ١ٝ ٚأٖـــــساف 

ايسضاغ١ ْٚعاَٗا عٔ ططٜـل تٛظٜـع َطٜٛـات    

يًط٬ب ايطاغبني يف ا٫يتشـام بايدلْـاَر يف   

 بسا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ.

تعتُــــــــــــس ايسضاغــــــــــــ١  -

بايدلْــــاَر اغــــتدساّ ايٛغــــا٥ط ايتعًُٝٝــــ١ 

اؿسٜجــــ١ ٚاملعاقــــط٠ َــــٔ خــــ٬ٍ ػٗٝــــعات 

ايكاعـــات ايسضاغـــ١ٝ بتهٓٛيٛدٝـــا ايٛغـــا٥ط  

 ايتع١ًُٝٝ.

ٜــتِ ٚنــع نــٛابط َكٓٓــ١   -

ٚقــسز٠ بؿــإٔ ايهتــاب اؾــاَعٞ َــٔ سٝــح       

ــعرلٙ، ٚنــُإ ايتعاَــ٘ مبعــاٜرل اؾــٛز٠      تػ

ٚأٖــساف ايسضاغــ١ بايدلْــاَر ٚنــصيو تــٛؾرل   

املاز٠ ايهذلْٚٝـًا ٚاتاستٗـا يًطـ٬ب َـٔ خـ٬ٍ      

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املؿـاضنني بايتـسضٜؼ    أعها٤

 يف ايدلْاَر.

ٜٛدس تٛقٝـ يًُكـطضات   -

ايسضاغــ١ٝ ٚتكــاضٜط املكــطضات يدلْــاَر إعــساز 

ــ١   َعًُـــــــٞ ايعًـــــــّٛ ٚايطٜانـــــــٝات بايًػـــــ

ــإزاض٠    اٱلًٝعٜــ١ َٚٛدــٛز٠ بٛســس٠ اؾــٛز٠ ب

ايــــــدلاَر اؾسٜــــــس٠ بايًػــــــ١ اٱلًٝعٜــــــ١ 

 بايه١ًٝ.

ــٛابط     ــع نـ ــتِ ٚنـ ٜـ

ــا   ــ١ بايدلْـ ــات يًسضاغـ َر ٜٚـــتِ  ٚغٝاغـ

ــل ا٭زيــ١       ــٔ ططٜ ــا ع ــ٬ب بٗ ــ٬ّ ايط اع

ــح ايتػــذٌٝ ٚاؿــصف     ــٔ سٝ ايط٬بٝــ١ َ

ــطض،   ــٔ املكــ ــاؾ١، ٚاٱْػــــشاب َــ ٚاٱنــ

املٛاظبــــ١ ٚايػٝـــــاب، اٱْكطـــــاع عـــــٔ  

ــاّ    ــ١، ْعـ ــٔ ايهًٝـ ــٌ َـ ــ١، ايؿكـ ايسضاغـ

اٱَتشاْــات، ْعــاّ ايتكــِٜٛ، ايطغــٛب  

ــتٜٛات،   ــاٍ بـــني املػـ ــاز٠، ا٫ْتكـ ٚاٱعـ

 زضاغٞ.املكطضات ايسضاغ١ٝ يهٌ ؾكٌ 

ــُِٝ    ــتِ تكــــــــ ٜــــــــ

ايدلْاَر عٝح ٜهٕٛ ايـتعًِ عـٔ ططٜـل    

احملانــطات ايٓعطٜــ١ ٚسًكــات ايٓكــاف  

ٚايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚايتسضٜبات املٝسا١ْٝ 

ــطا٤ عــــٛخ     ــًا ادــ ــ١ ٚاٜهــ ٚاٱنًٝٓٝهٝــ

ــع    ــع اجملتُــ ــإٚ َــ ــاؾ١ إىل ايتعــ با٫نــ

 احملٝط باؾاَع١.

ــٛابط     ــع نـ ــتِ ٚنـ ٜـ

ــاَر ٜٚـــتِ     ــ١ بايدلْـ ــات يًسضاغـ ٚغٝاغـ

ــ٬  ــ٬ّ ايط ــل ا٭زيــ١    اع ــٔ ططٜ ــا ع ب بٗ

ــح ايتػــذٌٝ ٚاؿــصف     ــٔ سٝ ايط٬بٝــ١ َ

ــطض،   ــٔ املكــ ــاؾ١، ٚاٱْػــــشاب َــ ٚاٱنــ

املٛاظبــــ١ ٚايػٝـــــاب، اٱْكطـــــاع عـــــٔ  

ــاّ    ــ١، ْعـ ــٔ ايهًٝـ ــٌ َـ ــ١، ايؿكـ ايسضاغـ

اٱَتشاْــات، ْعــاّ ايتكــِٜٛ، ايطغــٛب  

ــتٜٛات،   ــاٍ بـــني املػـ ــاز٠، ا٫ْتكـ ٚاٱعـ

 املكطضات ايسضاغ١ٝ يهٌ ؾكٌ زضاغٞ.

 

ــٛا    ــع نــ ــتِ ٚنــ بط ٜــ

ٚغٝاغات يًسضاغ١ بايدلْاَر ٜٚتِ اعـ٬ّ  

ايطـ٬ب بٗــا عـٔ ططٜــل ا٭زيـ١ ايط٬بٝــ١    

َــٔ سٝــح ايتػــذٌٝ ٚاؿــصف ٚاٱنــاؾ١،   

ــ١    ــطض، املٛاظبــــ ــٔ املكــــ ــشاب َــــ ٚاٱْػــــ

ٚايػٝاب، اٱْكطاع عٔ ايسضاغ١، ايؿكٌ 

َـــٔ ايهًٝـــ١، ْعـــاّ اٱَتشاْـــات، ْعـــاّ 

ــاز٠، ا٫ْتكــاٍ     ــٛب ٚاٱع ــِٜٛ، ايطغ ايتك

املكــطضات ايسضاغــ١ٝ يهــٌ بــني املػــتٜٛات، 

 ؾكٌ زضاغٞ.

ٜكّٛ نٌ قػِ بإعـساز   

تٛقــٝـ ناَــٌ حملتٜٛــات املكــطضات ايــيت  

ٜكّٛ بتسضٜػٗا، ٚتعطض ٖصٙ احملتٜٛـات  

ع٢ً فًؼ إزاض٠ ايدلْاَر ثِ ؾ١ٓ ؾـ٦ٕٛ  

ــِٝ ٚايطــ٬ب. ٚبعــس اعتُازٖــا َــٔ      ايتعً

ــات    ــصٙ احملتٜٛـ ــبح ٖـ ــ١ تكـ فًـــؼ ايهًٝـ

 ًَع١َ ٭عهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ ايكـا٥ُني    

 بتسضٜؼ املكطضات.

ــٛظ جملًــؼ ايهًٝــ١     ه

بٓا٤ٍ ع٢ً اقـذلاح فًـؼ إزاض٠ ايدلْـاَر،    

تعـــسٌٜ َتطًبــــات ايتػــــذٌٝ ٚاحملتــــٟٛ  

ــٔ     ــا ٫ ٜعٜــــس عــ ــٞ )مبــ % َــــٔ  25ايعًُــ

ــٟٛ( ٭ٟ َكــــــطض َــــــٔ املكــــــطضات     احملتــــ

 ايسضاغ١ٝ.

ٜكــــــّٛ فًــــــؼ إزاض٠  

ايدلْاَر َع ؾ١ٓ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطـ٬ب  

ٜـًا َـٔ خـ٬ٍ    بايه١ًٝ مبتابع١ ايط٬ب زٚض

ايتٓػــٝل َــع املطؾــس ا٭نــازميٞ، ٜٚعطــٞ  

ــ٘ ايسضاغــ١ٝ إشا      ــًا عايت ــب بٝاْ ــٌ طاي ن

ظٗط تسْٞ َػـتٛاٙ. ٜٚعتُـس فًـؼ إزاض٠    

ايدلْــاَر َػــتٜٛات املتابعــ١ تًــو ٜٚهــع  

ايهٛابط ايـيت ميهـٔ َـٔ خ٬شلـا َتابعـ١      

 ؼػٔ ساي١ ايطايب

باؾاَع١ ٚمتتعٗا مبعاٜا تٓاؾػ١ٝ،  ع٢ً ن٤ٛ َا غبل ْػتعطض ؾُٝا ًٜٞ َس٣ متٝع ٖصٙ ايدلاَر

 ع٢ً ن٤ٛ َكَٛات ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ شلا زاخٌ اؾاَع١، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

" ٖٛ ع١ًُٝ تكِٝٝ دٛاْب متهٔ املٓع١ُ ٚنعؿٗا ٚايؿطم ٚايتٗسٜسات " ايب٦ٝٞ تشًٌٝاي 

ع٢ً ايت٥٬ِ بٝٓٗا مبا ٜػاعسٖا  شات ايك١ً بب١٦ٝ املٓع١ُ اـاضد١ٝ، ؾٗٛ ٜٗتِ باملٓع١ُ ٚ ايب١٦ٝ، َ٪نسا



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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يف بٓا٤ إغذلاتٝذ١ٝ ؼكل شيو ايتٛاؾل، ٚتٛنح ٖصٙ ا٭زا٠ ايع٬ق١ بني ايتكُٝٝني ايساخًٞ ٚ اـاضدٞ يف 

: ْكاط ايك٠ٛ، ْكاط ايهعـ، ايؿطم، ٢ايتشًٌٝ اٱغذلاتٝذٞ، أٟ ايع٬ق١ بني أضبع َتػرلات ض٥ٝػ١ٝ ٖ

( ٖٚٛ اختكاض يٮضبع١ َهْٛات ايط٥ٝػ١ٝ ي٘ لًٝع١ٜ )ايتٗسٜسات، َٚٔ ٖٓا دا٤ ازل٘ بايًػ١ اٱ

(، (، ايؿطم )(، ْكاط ايهعـ )ٖٚٞ: ْكاط ايك٠ٛ )

ٜػتدسّ ٖصا ايُٓٛشز يٝبني ايع٬ق١ بني ا٭ضبع املتػرلات ايط٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ ٚ. (83) (ٚايتٗسٜسات )

 :(84)ات ٚاييت غٓتططم يتعطٜـ نٌ َٓٗا يف َا ًْٜٞكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ، ايؿطم ٚايتٗسٜس

: تعس ايؿطم ظطٚف ١ُ٥٬َ َٛدٛز٠ يف ب١٦ٝ امل٪غػ١  هب اغتٓاَٗا، عٝح تتٝح ايؿطم ٚايتٗسٜسات -

ايؿطم يًُ٪غػ١ اختٝاض إغذلاتٝذ١ٝ دسٜس٠ ٚتٓؿٝصٖا ميّهٔ َٔ ؼكٝل ا٭زا٤ املتؿٛم يف ايب١٦ٝ 

ٚكاطط تٛاد٘ امل٪غػ١، ٚ قسض٠ امل٪غػ١  تغرل ١ُ٥٬َ أٚ ؼسٜاايتٓاؾػ١ٝ. أَا ايتٗسٜسات ٢ٖ ظطٚف 

ع٢ً ػٓب ايتٗسٜسات احملت١ًُ أٚ ايتكًٌٝ َٓٗا متهٓٗا َٔ اؿؿاظ ع٢ً َعاٜاٖا ايتٓاؾػ١ٝ ٚ ؼُٞ 

 ْؿاطٗا.

: تتُجٌ ْكاط ايك٠ٛ يف َٛدٛزات ٚخكا٥ل َٚٛاضز َتٛؾط٠ زاخٌ امل٪غػ١ ٚاييت ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ -

املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚتععظ أزا٤ٖا ايتٓاؾػٞ، ٚاييت تػتك٢ َٔ ايعٓاقط ايتاي١ٝ: املٗاضات  تػُح بتشكٝل

ٚاـدلات، املٛاضز املاز١ٜ، ايبؿط١ٜ ٚايهؿا٤ات، املٛدٛزات ايتٓع١ُٝٝ. أَا ْكاط ايهعـ تتُجٌ يف 

 ٚخكٛقًاًُ٪غػ١، قسٚز١ٜ امل٪غػ١ يف املٛاضز املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ أٚ املٗاضات ٚاييت تعٝل ا٭زا٤ ايؿٍعاٍ ي

أٚ َع َٛاضز املٓعُات املٓاؾػ١ شلا، أٚ ٢ٖ اؿاي١ اييت ػعًٗا غرل قازض٠ ع٢ً ايتٓاؾؼ  تٗاعٓس َكاضْ

 ٢ٖ نٌ َا ميٓع امل٪غػ١ َٔ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ. 

٭ْ٘ ٜٛؾط إطاضا زٜٓاَٝهٝا َؿٝسا يًكٝاّ بايتشًٌٝ  تػتدسّ امل٪غػات ؼًٌٝ  

ٍ َكاض١ْ ْكاط ايك٠ٛ ٚايهعـ ايساخ١ًٝ بايؿطم ٚايتٗسٜسات اـاضد١ٝ، ٚؼسٜس اٱغذلاتٝذٞ، َٔ خ٬

َس٣ ايع٬ق١ بني اٱغذلاتٝذ١ٝ اؿاي١ٝ يًُ٪غػ١ ْٚكاط  قٛتٗا ٚ نعؿٗا باملتػرلات اييت ػطٟ يف ب١٦ٝ 

 ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ميجٌ ايؿهٌ ايعاّ شلصا ايتشًٌٝ: أعُاشلا.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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()حتهٍم  ًرثبػانتحهٍم ان انشكم انؼبو دلظفوفخ(:3اجلذول رلى )

 انتحهٍم انذاخهً
 نمبط انضؼف انذاخهٍخ نمبط انموح انذاخهٍخ انتحهٍم اخلبرجً

 إغذلاتٝذ١ٝ ايتسٜٚط  إغذلاتٝذ١ٝ ٖذ١َٝٛ ايؿــطم  ايب١ٝ٦ٝ املتاس١

 إغذلاتٝذٝات زؾاع١ٝ إغذلاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛع اـاضد١ٝ ايب١ٝ٦ٝايتٗسٜسات 

 .328 م ،(2007)إزضٜؼ قبشٞ قُس ٚا٥ٌ ايػاييب، ضَٓكٛ قػٔ طاٖطاملكسض : 

 ا٭مناط أسس تؿدٝل ٖٛ  ؼًٌٝ َٔ اشلسفَٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ْػتدًل إٔ 

 :(85) اـاضد١ٝ ٚأٚناعٗا ايساخ١ًٝ امل٪غػ١ أٚناع بني َا املٛا١ُ٥ فاٍ يف املتُٝع٠ ا٭ضبع١ اٱغذلاتٝذ١ٝ

  ايساخ١ًٝ يًُ٪غػ١ ٫غتػ٬ٍ ايؿطم املتاس١ إغذلاتٝذ١ٝ ٖذ١َٝٛ: ٚتعين اغتدساّ ْكاط ايك٠ٛ

 خاضدٝا ٚتعس ايٛنع املجايٞ ٚاؾٝس يًُ٪غػ١.

  ٍإغذلاتٝذ١ٝ ايتسٜٚط: تعين قاٚي١ امل٪غػ١ ايتػًب ع٢ً َٛاقع ايهعـ ايساخ١ًٝ َٔ خ٬

 اغتػ٬ٍ ايؿطم املتاس١ خاضدٝا.

 اغتدساّ ْكاط ايك٠ٛ إغذلاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛع: يف ٖصٙ اؿاي١ تػع٢ امل٪غػ١ إىل ايتٜٓٛع َٔ خ٬ ٍ

 ايساخ١ًٝ يتذٓب ايتٗسٜسات اـاضد١ٝ أٚ اؿس َٔ آثاضٖا.

  إغذلاتٝذ١ٝ زؾاع١ٝ: تعين تكًٌٝ َٛاطٔ ايهعـ ايساخ١ًٝ يًُ٪غػ١ يتشاؾٞ املداطط

 :دلاَر اؾسٜس٠ ظاَع١ املٓٝاٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜؿرل إىل أِٖ عٓاقط ايك٠ٛ ٚايهعـ يًاـاضد١ٝ. 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 نهجٍئخ انتنظًٍٍخ اجلبيؼٍخ  هى ػنبطر نمبط انموح و انضؼف( : أ4اجلذول رلى )
 نهربايج اجلذٌذح ثكهٍبد جبيؼخ ادلنٍب:

 نـمـبط انضؼف نـمــــــبط انمـوح
ٛ  ايطغب١ يف ايتؿٛم ايـسا٥ِ دعـٌ   ـ  ض ا٫ٖتُـاّ ؾُٝـع   ايتٓـاؾؼ قـ

 .ايدلاَر

 ١َ املٛاضز املاي٤.١ٝـ ٬َ

 .اؾسٜس٠ يػٛم ايعٌُطايب املتعًِ بأ١ُٖٝ ايدلاَر ـ قٓاع١ اي

 .ٚع٢ َٓػكٞ ايدلاَر اؾسٜس٠ بأزٚات إزاض٠ ايعٌُ بٗاـ 

 املاي١ٝ. ٛاضزتكٛض إغذلاتٝذٞ يًُ ٚدٛزـ 

 ـ ايػبٌٝ يف ايٛقٍٛ إىل اقتكازٜات اؿذِ.

 ععٍ ايهػٛط ايتٓاؾػ١ٝ ايك١ٜٛ.اَها١ْٝ ـ 

 .ايتعًِٝ تت٥٬ِ طبٝع١ نٌ بطْاَر  تهٓٛيٛدًٝاتٛؾط قسضًا َٔ ـ 

ــ.  ــ١    َٝهٓـ ــ١ ايتعًُٝٝـ ــ١ ايعًُٝـ ــس٢َ )ـسَـ ــاّ اٱزاض٣ اــ ١ ايٓعـ

يًط٬ب ٚاـطهني ٚايسضاغات  ايعًٝا ( َٔ خ٬ٍ َؿطٚع 

 .املٓاغب١ يٓٛع١ٝ ايدلاَر ٚخطداتٗا ـ َٝع٠ يف ايتهايٝـ

 .َٔ خ٬ٍ نٛازض أنازمي١ٝ َتدكك١ ١ٝ َبسع١تعًُٝـ َٗاضات 

 .١ ايتعًِٝيف فاٍ خكدك دل٠قسضًا َٔ اـ١ اَعَت٬ى اؾإـ 

 .يف داَع١ املٓٝا يًدلاَر اؾسٜس٠ ايتٛد٘ اٱغذلاتٝذٞع١َُٝٛ ـ 

 .اٱزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ايتػ٬ٝٗتنعـ ـ 

يبعض ايعاًَني ؾُٝا ىل طبٝعـ١   ـ ْكل يف اـدل٠ ٚايعُل اٱزاضٟ

 .ايدلاَر اؾسٜس٠

ــ  ــض ـ ــٛز بع ــ١  تاملؿــه٬ ٚد ــًا يتدككــ١ٝ نــٌ    ايعًُٝــ١ ايساخًٝ ٚؾك

 .بطْاَر

إىل ســـسًا َـــا َكاضْـــ١ بتهـــايٝـ ايبٓٝـــ١  نـــعٝـ  بعـــسز ايطـــ٬ــــ 

 .ايتشت١ٝ

 .يف بعض ايدلاَرط ٜتطٛنعـ ايـ 

 تػٜٛك١ٝ.ايٗاضات قسٚز١ٜ املـ 

 كسض٠ ع٢ً متٌٜٛ استٝادات ايتػٝرلنعـ ايـ 

 اٱغذلاتٝذٞ.

 َكاض١ْ َع ب١ٝٓ ايتشت١ٝتهايٝـ ايإضتؿاع ـ 

 .٣خطا٭ ب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝس١ٜاي

 ـ ؼسٜس ايؿطم ٚايتٗسٜسات :

ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ ب١٦ٝ ايٜبني اؾسٍٚ ايتايٞ أِٖ ايعٓاقط املُج١ً يًؿطم ٚايتٗسٜسات يف  

:دلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝااي



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 نهجٍئخ انتنظًٍٍخ اجلبيؼٍخ ( : أهى ػنبطر انفرص وانتجذٌذاد 5اجلذول رلى )
 ٍبنهربايج اجلذٌذح ثكهٍبد جبيؼخ ادلن

 انتجذٌذاد انفرص
 .تٛاؾط ايؿهط اٱغذلاتٝذٞ يسٟ قٝازات ازاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠.

 .تع١ًُٝٝ َتاس١ يًط٬ب َٔ قبٌ اٱزاض٠ ايعًٝاخسَات  .ٚدٛز 

 .بطاَر خاق١ دسٜس٠ إناؾ١ب َط١ْٚ ايكٛاْني املٓع١ُ تػُحـ 

تشٜٛــٌ املٗــاضات أٚ املعطؾــ١    ي ٚدــٛز َبــازضات َــٔ اٱزاض٠ ايعًٝــا    ـــ 

 دسٜــــس٠ َٗٓٝــــ١ عُــــاٍكطدــــات تعًُٝٝــــ١ ٭ٛيٛدٝــــ١ إىل ايتهٓ

 .وتادٗا غٛم ايعٌُ

ٚدٛز غٝاغات تػـُح بإسبـاط قـا٫ٚت ادتـصاب طـ٬ب ايـدلاَر       ـ 

 اؾسٜس٠ يدلاَر تع١ًُٝٝ أخط٣.

 بػبب ايعٜـاز٠ ايكٜٛـ١ يف طًـب غـٛم    ٭عساز ايط٬ب ايُٓٛ ايػطٜع 

 .ايعٌُ

 ـ زخٍٛ َٓاؾػني خاضدٝني بهًؿ١ أقٌ.

 ايبس١ًٜ. ٛاع ايدلاَرأْـ ظٜاز٠ 

 . أعساز ايط٬بيف منٛ  ٤ـ ايبط

 كبٍٛ ايط٬بٞ يهٌ عاّ زضاغٞ. يف ْػب ايٚتػرلات ـ ؼ٫ٛت 

 شات تهًؿ١ عاي١ٝ.يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ـ املػتًعَات ايتٓع١ُٝٝ 

 ـ ظٜاز٠ ايهػٛط ايتٓاؾػ١ٝ.

 .أعساز ايط٬بـ ظٜاز٠ املداطط بػبب ايطنٛز يف 

 .َػتدسَٞ ايدلاَر اؾسٜس٠منٛ ق٠ٛ ايتؿاٚض يس٣ .

 .ايط٬بادات تٝسغٛم ايعٌُ ع٢ً ا اتتػرلأثط َـ 

تتعًــل بــتػرل ثكاؾــ١ اجملتُــع ػــاٙ أْــٛاع  ـــ تػــرلات  زميٛغطاؾٝــ١ 

 .ايدلاَر املتاس١

داَع١ إٔ دٗٛز ايتشػني اؾٛز٠ املػتُط٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات ٜتهح َٔ ايبٝاْات اـاق١ بٚ

تا٥ر  مبا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ بطاَر هاب١ٝ ٖٚٛ َا إٚأْؿط١ ٚانش١ املعامل قس غاعست بؿهٌ َباؾط يف إسساخْ 

ايدلاَر ايتكًٝس١ٜ ١ متٝعٖا ع٢ً َػت٣ٛ ٝاؾاَعشلصٙ ايدلاَر  تٓاؾػ١ٝايملٝع٠ اؼكٝل إَها١ْٝ  إٔ ٖٓاى ٜعين

ؿػٗا ٚ ١َ خاق١ إشا َا مت َها١ْ َتكسأٜهًا  دلاَرتًو املعاٜا متٓح ٖصٙ ايٚ٭ٕ  ا٭خط٣،اؾاَعات باؾاَع١ْ 

 ٚتطٛضٖا. ١ٝاؾاَعٗصٙ ايدلاَر احملٝط١ بايتٓع١ُٝٝ ا٭خص بعني ا٫عتباض ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ 

ؾبايطغِ َٔ نعـ ايطغب١ يف تٓاٍٚ ع١ًُٝ ايتطٜٛط يف بعض ايدلاَر إ٫ إٔ بدلْاَر إعساز َعًِ 

 َكذلس١ يًتطٜٛط َٓٗا:ايطٜانٝات ٚايعًّٛ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ ٜػع٢ يتشكٝل خطٛات 

 اعتُاز ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ نٛغٝط أغاغٞ ٚضزلٞ يف ايتسضٜؼ. -

 اقذلاح ؾتح ؾعب دسٜس٠ يتدككات ايؿٝعٜا٤ ٚاؾٝٛيٛدٞ بايدلْاَر. -

اٱغتؿاز٠ َٔ َكذلسات فايؼ آَا٤ املساضؽ ايسٚي١ٝ َٚساضؽ ايًػات يف قاؾع١ املٓٝا  -

 بايتدككات املطًٛب١ يًعٌُ بٗصٙ املساضؽ.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ايعٌُ مبكذلسات املػتؿاضٜني ا٭نازميٝني يًدلْاَر بؿإٔ تطٜٛط ايسضاغ١ يف نٌ عاّ. -

ّ بٓا٤ً 2020/  2019غٝتِ ايسضاغ١ بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ بايدلْاَر بس٤ًا َٔ ايعاّ اؾاَعٞ  -

 ّ.2018ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ ن١ًٝ ايذلب١ٝ يف عاّ 

١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يًط٬ب ٚاـطهني َٝه١ٓ ايٓعاّ اٱزاض٣ اـس٢َ )ـسَأَا َٔ أَج١ً  

  ٚايسضاغات  ايعًٝا ( َٔ خ٬ٍ َؿطٚع 

تٛدس غذ٬ت َتها١ًَ ؿؿغ ٚتساٍٚ ٚاغتسعا٤ ايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ٚاملهاتبات اـاق١ بدلْاَر  -

إعساز َعًُٞ ايعًّٛ ٚايطٜانٝات بايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ٖٚٛ َٛدٛز عذط٠ ايػهطترل ايتٓؿٝصٟ يًدلْاَر.

ض ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات اـاق١ بايدلْاَر َتاس١ ع٢ً َٛقع ن١ًٝ ايذلب١ٝ ؼت عٓٛإ )ايدلاَر بع -

اؾسٜس٠ بايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ( ٜٚكّٛ َٛظؿٛ ٚسس٠ املعًَٛات ايطق١ُٝ بايه١ًٝ بطؾع َا ٜتكٌ 

بايدلْاَر َٔ َعًَٛات اٚ بٝاْات ع٢ً املٛقع.

ب ٚسايتِٗ ايسضاغ١ٝ.تٛدس َٓع١َٛ إيهذل١ْٝٚ ٜتِ بٗا ضؾع بٝاْات ايط٬ -

نُا إٔ إزاض٠ ع١ًُٝ اؾٛز٠ بايدلاَر تتِ بكٛض٠ دٝس٠ سٝح ٜتِ إع٬ّ ايط٬ب بط١ٜ٩ ٚضغاي١ 

ايه١ًٝ ايتابع شلا ٚإع٬ْٗا مبكط ايدلاَر اؾسٜس٠. نُا ٜتِ تػًِٝ ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ايدلْاَر يهٌ طايب يف 

دلْاَر بجكاؾ١ اؾٛز٠ ٚباملعاٜرل ا٭نازمي١ٝ بسا١ٜ ايسضاغ١ يًعاّ اؾاَعٞ، ٜتِ َٔ خ٬شلا تٛع١ٝ ط٬ب اي

بكؿ١ َػتسا١َ َٔ خ٬ٍ اٱدطا٤ات ايتاي١ٝ:

اقا١َ قانطات عٔ اؾٛز٠ ٚأُٖٝتٗا. -

َٓاقؿات بني ايط٬ب َٚٓػل ايدلاَر اؾسٜس٠ عٔ اؾٛز٠ ٚاملعاٜرل ا٭نازمي١ٝ. -

تٛظٜع َطبٛعات عٔ املعاٜرل ا٭نازمي١ٝ ؾُٝع ايط٬ب بايدلْاَر. -

زيٌٝ يط٬ب ايدلْاَر تهُٔ ض١ٜ٩ ايه١ًٝ ٚضغايتٗا، ٚأٖساف ايسضاغ١ بايه١ًٝ، ٚطبٝع١  تكسِٜ -

ا٭قػاّ ايذلب١ٜٛ بٗا، ٚبٝإ باملكطضات ايسضاغ١ٝ بهٌ ؾعب١ زضاغ١ٝ ٚعسز غاعات تسضٜػٗا ٚتٛظٜع 

ايسضدات يهٌ َاز٠.

١ بايتسضٜؼ يف نُا ٜتِ كاطب١ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ بايهًٝات يف بسا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ املؿاضن -

ايدلْاَر، بؿإٔ تكسِٜ تٛقٝـ يًُكطضات اؾاَع١ٝ اييت تسضؽ بايدلْاَر، ٜٚتِ تػًُٝٗا إىل ٚسس٠ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تٛنٝس اؾٛز٠ بايه١ًٝ.

ّ غٝتِ اْؿا٤ ٚسس٠ يًذٛز٠ بايدلاَر اؾسٜس٠ بايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ به١ًٝ ايذلب١ٝ. صا اٱٖتُا  ٚع٢ً ن٤ٖٛ 

ايذلنٝع( قاٚض  –ايتُٝع  –ٜٛات ايج٬ث١ )ايتهًؿ١ ٚيهٔ ٜبك٢ ٖٓاى فا٫ت ؼػني ع٢ً املػت

اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ اييت تتبٓاٖا ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، ميهٓٗا ظٜاز٠ ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ نؿا٤ات ايطًب١ 

يف املٗاضات امل١ٝٓٗ َٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ يهُإ سلٍٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ناؾ١، بؿطط إٔ تب٢ٓ ع٢ً 

غٛم ايعٌُ، ٜٚتكٌ بٗصا املطًب ايكٝاّ بسضاغات يتشسٜس تًو املتطًبات بؿهٌ َٓٗذٞ  َسخ٬ت زقٝك١ َٔ

 عًُٞ، ٖٚصا َا غٛف ْتٓاٚي٘ يف اؾع٤ ايكازّ َٔ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ.

 احملور انثبنث: اإلسرتاتٍجٍخ ادلمرتحخ
 متجٍذ:

    ٔ بـني عـس٠ َػـاضات بٗـسف ؼكٝـل ضغـاي١        تعدل اٱغذلاتٝذ١ٝ عٔ َػاض ٜـتِ تؿهـًٝ٘ ٚاختٝـاضٙ َـ

ايدلاَر اؾسٜـس٠ ٚأٖـساؾٗا، ٚبكـسض َـا تهـٕٛ اٱغـذلاتٝذ١ٝ أنجـط زقـ١ ٚتٓعُٝـًا بكـسض َـا ٜهـٕٛ تٓؿٝـصٖا              

نــصيو. شلــصا ٜــأتٞ ٖــصا اؾــع٤ َــٔ ايسضاغــ١ يبٝــإ َطاســٌ بٓــا٤ اٱغــذلاتٝذ١ٝ املكذلســ١ يتشكٝــل املٝــع٠      

ــ١ امل    ــات داَع ــس٠ بهًٝ ــدلاَر اؾسٜ ــ١      ايتٓاؾػــ١ٝ يً ــٞ يًب٦ٝ ــٌ ايب٦ٝ ــا يف نــ٤ٛ اٱطــاض ايٓعــطٟ ٚايتشًٝ ٝٓ

ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠، ٚاضتهاظًا ع٢ً اٱغذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط. ٚايـيت تػـرل   

 عٓاقطٖا َٚهْٛاتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 :َطتهعات اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١أ٫ًٚ: 

املٝع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ يًـدلاَر اؾسٜـس٠ بهًٝـات داَعـ١ املٓٝـا       تػتٓس اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يتشكٝل 

إىل فُٛع١ َٔ املطتهعات تتهُٔ زٚاعٞ َٚدلضات اؿاد١ إيٝٗا، َكازض َٚطدعٝات بٓا٥ٗا ٚقٝاغتٗا، ثِ 

تٛنٝح ؾًػؿ١ اٱغذلاتٝذ١ٝ َٚا تؿًُ٘ َٔ َٛدٗات َٚٓطًكات ْعطٜـ١ ٚأخـط٣ تطبٝكٝـ١ إدطا٥ٝـ١، ٚؾُٝـا      

 :ًٜٞ بٝإ شيو بايتؿكٌٝ



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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زٚاعٞ اؿاد١ إىل إغذلاتٝذ١ٝ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا. -1

يهٌ عٌُ إغذلاتٝذٞ زٚاعٞ َٚدلضات ٚأٖساف، ٚزٚاعٞ ٖٚسف ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ؼكٝل املٝع٠ 

اٱغذلاتٝذ١ٝ  ايتٓاؾػ١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يف ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا ع٢ً ن٤ٛ

سس أغباب لاح اؾاَع١ ٜعتُس ع٢ً ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اييت تٛؾط ٖٝه٬ إٔ ايتٓاؾػ١ٝ ملاٜهٌ بٛضتط. ٭

ٚثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ قازضٜٔ ع٢ً ايتهٝـ َع املتػرلات اييت ؼسخ يف ايب١٦ٝ اييت ؼٝط باؾاَع١  تٓعًُٝٝاً

ادات غٛم ايعٌُ ٚايكا٥ُني ع٢ً تٝسب١ ٫غتذاٚتطؾع َٔ قسض٠ ٚنؿا٠٤ ايدلاَر اؾسٜس٠ ؾٝٗا ع٢ً ا٫

. ٚيف ن٤ٛ َا تٛقًت إيٝ٘ ايسضاغ١ اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚاملػتًٗهني )ايط٬ب( اييت تكسَٗا اؾاَع١

ايٓعط١ٜ يًتشًٌٝ ايب٦ٝٞ يعٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠، ٚدس إٔ إغتُطاض ا٭ٚناع 

ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ شلصٙ ايدلاَر زٕٚ غرلٖا غٛا٤ زاخٌ  ٖهصا زٕٚ ٚنع إغذلاتٝذ١ٝ تػاعس ع٢ً

اؾاَع١ أٚ خاضدٗا يًٛقٍٛ إىل َػاض إغذلاتٝذٞ وسخ ْك١ً ْٛع١ٝ ٚوكل ايطٜاز٠ ٚايتُٝع شلصٙ ايدلاَر 

ايتع١ًُٝٝ اـس١َٝ زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا، ٚشيو بايتػًب ع٢ً ْكاط ايهعـ َٚعاؾتٗا ٚؼًٜٛٗا إىل 

ع، َٚٛد١ٗ ايتٗسٜسات اـاضد١ٝ ٚايتشػب شلا ٚايتدؿٝـ َٔ سس٠ تأثرلٖا ايػًيب ْكاط ق٠ٛ ٚمتٝ

  ٚؼًٜٛٗا إىل ؾطم نًُا أَهٔ. 

.َكازض َٚطدعٝات بٓا٤ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ -2

إغتٓس بٓا٤ ٚقٝاغ١ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ٚعٓاقطٖا َٚهْٛاتٗا َٚطاسًٗا إىل فُٛع١ َٔ 

يف ن٥ٛٗا ض٩ٜتٗا ٚضغايتٗا ٚغاٜاتٗا ٚأٖساؾٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ، َٚػاضات  املكازض ٚاملطدعٝات اييت أؾتكت

ايتٓؿٝص ٚخطت٘، ٚآيٝات املتابع١ ٚايتكِٜٛ ٚأزٚات٘، ٚمتجًت ٖصٙ املكازض ٚاملطدعٝات يف: اٱطاض ايٓعطٟ 

يًسضاغ١، ْتا٥ر ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ )ايٓعطٟ ايٛثا٥كٞ( يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا، ْتا٥ر 

كاب٬ت ايؿدك١ٝ املؿتٛس١ َع َٓػكٞ ايدلاَر اؾسٜس٠ اـُػ١ ظاَع١ املٓٝا، ا٭زي١ املهتٛب١ ٚاملٓؿٛض٠ امل

باملٛقع اٱيهذلْٚٞ يهًٝات داَع١ املٓٝا عٔ ايدلاَر اؾسٜس٠ بٗا، اي٥٬ش١ ايساخ١ًٝ يًدلاَر غرل ايتكًٝس١ٜ 

)ايدلاَر اؾسٜس٠( املٓع١ُ يًعٌُ ظاَع١ املٓٝا. 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبطأنتٛبط––ايطابع ايطابع اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز اجملًس ايطابع ٚايج٬ثٕٛ/ ايعسز - تكسضٖا ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

.َٓطًكات اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ؾًػؿ١ ٚ -3

تكّٛ ؾًػؿ١ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ع٢ً فُٛع١ َٔ املٛدٗات ايؿهط١ٜ ايٓعط١ٜ ٚاملٓطًكات 

ٖٓاى َكسضٜٔ أغاغٝني يًُٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ايتدطٝط١ٝ املػتُس٠ َٔ اٱطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١، سٝح إٔ 

ت ٚايصنا٤( ٚاملٛاضز املتُٝع٠ )ناملٛاضز املاي١ٝ، طاق١ ٜتُج٬ٕ يف املٗاضات املتُٝع٠ )ناملعطؾ١ ايؿ١ٝٓ، ايكسضا

٫ٚت تؿػرل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًهجرل َٔ امل٪غػات بٝٓت إٔ َكسضٖا ٫ ا. إٕ ق(86)إْتاد١ٝ ممتاظ٠...اخل(

غتػ٬ٍ َٛاضزٖا اٜطتبط باملٛقع اؾٝس يف َٛاد١ٗ ظطٚف ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ بٌ بكسض٠ تًو امل٪غػات ع٢ً 

 تعس ايهؿا٤ات ٚاملعطؾ١ ٚاؾٛز٠ أسس عٓاقطٖا ا٭غاغ١ٝ. ٚميهٔ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ٖصٜٔ ايساخ١ًٝ، اييت

:(87) ًشكٍٛ ع٢ً املكازض ايٓٗا١ٝ٥ ايتاي١ٝياملكسضٜٔ ٚاغتػ٬شلُا بؿاع١ًٝ 

َجٌ يًُٛاضز املتاس١، ٚتكاؽ به١ُٝ املسخ٬ت غتػ٬ٍ ا٭تتذػس ايهؿا٠٤ يف ا٫  :ايهؿا٠٤ .أ 

عتباض امل٪غػ١ أزا٠ يتشٌٜٛ املسخ٬ت إىل كطدات، ؾهًُا إسز٠، باملػتدس١َ ٱْتاز كطدات ق

ضتؿع َعسٍ نؿا٠٤ امل٪غػ١ قًت املسخ٬ت املطًٛب١ ٱْتاز كطدات َع١ٓٝ، ؾامل٪غػ١ تتُٝع إ

نؿاض إشا ناْت تػتشٛش ع٢ً نؿا٠٤ إْتاد١ٝ عاي١ٝ َكاض١ْ مبٓاؾػٝٗا، مما تهايٝؿٗا باٱ

 ٜػُح شلا ببٓا٤ َعاٜا تٓاؾػ١ٝ. 

: ْتٝذ١ يًتػرلات ايػطٜع١ ٚايتطٛضات املتعاقب١، ظاز إٖتُاّ امل٪غػات بتًب١ٝ ضغبات اؾٛز٠ .ب 

املػتًٗهني ٚاؿطم ع٢ً ضناِٖ إش مل ٜعس ايػعط ايعاٌَ احملطى يػًٛى املػتًٗو، بٌ أقبشت 

اؾٛز٠ ٢ٖ اٱٖتُاّ ا٭ٍٚ ي٘ ٚايك١ُٝ اييت ٜػع٢ يًشكٍٛ عًٝٗا، ٖصا أٚدب ع٢ً امل٪غػات اييت 

 . طغب يف ايبكا٤ يف املٓاؾػ١ إٔ تكٓع َٓتذات شات دٛز٠ عاي١ٝت

غتُطاض ْؿاط امل٪غػ١ يف ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ : تعس ا٭قٍٛ ايؿهط١ٜ ضنٝع٠ أغاغ١ٝ ٱاملعطؾ١ .ز 

املطتهع٠ ع٢ً املعًَٛات ٚاملعطؾ١، ؾًكس ظاز إٖتُاّ تًو امل٪غػات املعتُس٠ ع٢ً ا٭قٍٛ ايؿهط١ٜ 

غتجُاض١ٜ، نُا أقبح نُٔ غٝاغاتٗا اٱ أغاغًٝا عتباضٖا ؾططًاإبايكاب١ً يًكٝاؽ ناملعطؾ١، 

يًُ٪غػات شات املعا٬َت اـاق١، ٚبطا٤ات  نطٚضًٜا قٝاؽ ايك١ُٝ اؿكٝك١ يًُعطؾ١ أَطًا

اييت تػتجُط يف َا تعطؾ٘،  ٢ؾامل٪غػات ايٓادش١ ٖ ;خذلاع، ٚايع٬َات ايتذاض١ٜ املتُٝع٠اٱ

غتؿاز٠ َٓٗا يف عًُٝات إْتاز ايػًع ٗا ايتٓع١ُٝٝ يٲتًو املعطؾ١ عدل قٓٛات ٛظـعٝح ت



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ٚاـسَات أٚ يف تطٜٛط اشلٝانٌ ٚايٛظا٥ـ ٚايعًُٝات.

نُا تٓطًل َٔ َٛدٗات تـطتبط بـايٛاقع ايؿعًـٞ ايتطبٝكـٞ، تًـو املػـتُس٠ َـٔ ايتشًٝـٌ ايهٝؿـٞ          

يـيت تتُجـٌ يف ْكـاط    ًُكاب٬ت ايؿدك١ٝ املؿتٛس١ َع َٓػكٞ ايـدلاَر اؾسٜـس٠ اـُػـ١ ظاَعـ١ املٓٝـا ٚا     ي

ايك٠ٛ ٚايهعـ ايساخ١ًٝ ٚايؿطم ٚايتٗسٜسات اـاضد١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ اؾاَع١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ َٚا 

شلــصٙ ايعٓاقــط َــٔ تــأثرلات إهابٝــ١ )ْكــاط ايكــ٠ٛ ٚايؿــطم( تػــِٗ يف ؼكٝــل ايتٛدــ٘ يٲغــذلاتٝذ١ٝ      

ايتـــأثرلات ايػــًب١ٝ )ْكــاط ايهـــعـ   ايتٓاؾػــ١ٝ يًــدلاَر اؾسٜــس٠ ٚضغـــِ َػــاضاتٗا املػــتكب١ًٝ، ٚنــصا       

ٚايتٗسٜسات( اييت ميهٔ إٔ تعٛم ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ شلصٙ ايـدلاَر ايتعًُٝٝـ١ باؾاَعـ١، ٚؾُٝـا ًٜـٞ      

يًب٦ٝــ١ ايتٓعُٝٝــ١ اؾاَعٝــ١ يًــدلاَر ( SWAT)تٛنــٝح يــبعض ٖــصٙ ايٓكــاط اغــتٓازًا يًتشًٝــٌ ايب٦ٝــٞ  

 اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا:

 ُجٌ أبطظٖا يف اٯتٞ:ٜٚت ْكاط ايك٠ٛ 

 .ض اٱٖتُاّ ؾُٝع ايدلاَرايتٓاؾؼ قٛايطغب١ يف ايتؿٛم ايسا٥ِ دعٌ ـ  

 ١َ املٛاضز املاي٤.١ٝـ ٬َ

 .طايب املتعًِ بأ١ُٖٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ يػٛم ايعٌُـ قٓاع١ اي

 .ٚع٢ َٓػكٞ ايدلاَر اؾسٜس٠ بأزٚات إزاض٠ ايعٌُ بٗاـ 

 ملاي١ٝ.ا ٛاضزتكٛض إغذلاتٝذٞ يًُ ٚدٛزـ 

 ايػبٌٝ يف ايٛقٍٛ إىل اقتكازٜات اؿذِ.ت١٦ٝٗ ـ 

 ععٍ ايهػٛط ايتٓاؾػ١ٝ ايك١ٜٛ.إَها١ْٝ ـ 

 .ايتعًِٝ تت٥٬ِ طبٝع١ نٌ بطْاَر  تهٓٛيٛدًٝاتٛؾط قسضًا َٔ ـ 

 .املٓاغب١ يٓٛع١ٝ ايدلاَر ٚكطداتٗا ـ َٝع٠ يف ايتهايٝـ

 .كك١َٔ خ٬ٍ نٛازض أنازمي١ٝ َتد ١ٝ َبسع١تعًُٝـ َٗاضات 

 .يف فاٍ خكدك١ ايتعًِٝ اـدل٠ قسضًا ١َٔ اَعَت٬ى اؾإـ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ٜٚتُجٌ أبطظٖا يف اٯتٞ ْكاط ايهعـ: 

 .يف داَع١ املٓٝا يًدلاَر اؾسٜس٠ ايتٛد٘ اٱغذلاتٝذٞع١َُٝٛ ــ 

 .اٱزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ايتػ٬ٝٗتنعـ ـ 

 .دلاَر اؾسٜس٠يبعض ايعاًَني ؾُٝا ىل طبٝع١ اي ـ ْكل يف اـدل٠ ٚايعُل اٱزاضٟ

 .ٚؾكًا يتدكك١ٝ نٌ بطْاَر ايع١ًُٝ ايساخ١ًٝ تاملؿه٬ ٚدٛز بعضـ 

 .إىل سسًا َا َكاض١ْ بتهايٝـ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝنعٝـ  عسز ايط٬بـ 

 .يف بعض ايدلاَرط ٜتطٛنعـ ايـ 

 تػٜٛك١ٝ.ايٗاضات قسٚز١ٜ املـ 

 ايكسض٠ ع٢ً متٌٜٛ استٝادات ايتػٝرل اٱغذلاتٝذٞ.نعـ ـ 

 .٣خطا٭ ب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝس١َٜكاض١ْ َع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ تهايٝـ ايؿاع اضتـ 

 ٜٚتُجٌ أبطظٖا يف اٯتٞ: ايؿطم 

 .تٛاؾط ايؿهط اٱغذلاتٝذٞ يسٟ قٝازات ازاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠.

 .تع١ًُٝٝ َتاس١ يًط٬ب َٔ قبٌ اٱزاض٠ ايعًٝاخسَات  .ٚدٛز

 .بطاَر خاق١ دسٜس٠ إناؾ١ب تػُح َط١ْٚ ايكٛاْني املٓع١ُـ 

 عُاٍكطدات تع١ًُٝٝ ٭تشٌٜٛ املٗاضات أٚ املعطؾ١ ايتهٓٛيٛد١ٝ إىل ي ٚدٛز َبازضات َٔ اٱزاض٠ ايعًٝاـ 

 .وتادٗا غٛم ايعٌُ دسٜس٠ ١َٝٓٗ

 ٚدٛز غٝاغات تػُح بإسباط قا٫ٚت ادتصاب ط٬ب ايدلاَر اؾسٜس٠ يدلاَر تع١ًُٝٝ أخط٣.ـ 

 .ايعٌُ بػبب ايعٜاز٠ ايك١ٜٛ يف طًب غٛم٭عساز ايط٬ب ع ايُٓٛ ايػطٜ. 

 ٜٚتُجٌ أبطظٖا يف اٯتٞ: ايتٗسٜسات 

 ـ زخٍٛ َٓاؾػني خاضدٝني بهًؿ١ أقٌ.

 ايبس١ًٜ. أْٛاع ايدلاَرـ ظٜاز٠ 

 . أعساز ايط٬بيف منٛ  ٤ـ ايبط

 كبٍٛ ايط٬بٞ يهٌ عاّ زضاغٞ. يف ْػب ايٚتػرلات ـ ؼ٫ٛت 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 شات تهًؿ١ عاي١ٝ.يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ١ُٝٝ ـ املػتًعَات ايتٓع

 ـ ظٜاز٠ ايهػٛط ايتٓاؾػ١ٝ.

 .أعساز ايط٬بـ ظٜاز٠ املداطط بػبب ايطنٛز يف 

 .َػتدسَٞ ايدلاَر اؾسٜس٠منٛ ق٠ٛ ايتؿاٚض يس٣ .

 .ايط٬بادات تٝسغٛم ايعٌُ ع٢ً ا اتتػرلأثط َـ 

 .اع ايدلاَر املتاس١تتعًل بتػرل ثكاؾ١ اجملتُع ػاٙ أْٛـ تػرلات زميٛغطاؾ١ٝ 

ٜهاف إىل َا غبل َٔ َٓطًكات ْعط١ٜ َٚٛدٗات تطبٝك١ٝ )تٓؿٝص١ٜ( َتُج١ً يف ٚنٛح ايػاٜـات  

ٚا٭ٖــــساف اٱغــــذلاتٝذ١ٝ يًــــدلاَر اؾسٜــــس٠، ٚمنــــٛشز اـطــــ١ ايتٓؿٝصٜــــ١ ٚآيٝــــات َتابعــــ١ ٚتكــــِٜٛ 

 اٱغذلاتٝذ١ٝ.

 :قٝاغ١ عٓاقط َٚهْٛات اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ثاًْٝا: 

ــٌ َ ــا٤       متجـ ــٌ بٓـ ــٔ َطاسـ ــ١ َـ ــ١ ايجاْٝـ ــذلاتٝذ١ٝ املطسًـ ــات اٱغـ ــط َٚهْٛـ ــٝاغ١ عٓاقـ ــ١ قـ طسًـ

اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ بعس َطس١ً ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ يعٓاقط ايب٦ٝـ١ ايتٓعُٝٝـ١ اؾاَعٝـ١ يًـدلاَر اؾسٜـس٠      

بهًٝات داَع١ املٓٝا، ٚاييت يف نـ٥ٛٗا ٜـتِ قـٝاغ١ عٓاقـط َٚهْٛـات اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١ َـٔ: ض٩ٜـ١،          

ــ١ َٚػــاضاتٗا           ــح اٱغــذلاتٝذ١ٝ املكذلس ــِ ٬ََ ــساف تطغ ــات ٚأٖ ــ١، ٚغاٜ ــ١ سانُ ــات إزاضٜ ــاي١، غٝاغ ٚضغ

املػتكب١ًٝ، بٗسف ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝـات داَعـ١ املٓٝـا، ٚميهـٔ عـطض عٓاقـط       

 َٚهْٛات اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

.ض١ٜ٩ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١-1

تتُجٌ ض١ٜ٩ اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١ يتشكٝـل املٝـع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ يًـدلاَر اؾسٜـس٠ بهًٝـات داَعـ١            

املٓٝا َع اخت٬ف ْٛعٝتٗا َٔ ض١ٜ٩ ايدلاَر اؾسٜس٠ يف "ؼكٝل ايطٜاز٠ يف إعساز ط٬ب ع٢ً املػت٣ٛ احملًـٞ  

.١"ٚايكَٛٞ ٚاٱقًُٝٞ يتًب١ٝ ا٫ستٝادات امل١ٝٓٗ ايٓٛع١ٝ يًُ٪غػات اجملتُعٝ

.ضغاي١ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ -2

تتبًٛض ضغاي١ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يتشكٝـل املٝـع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ يًـدلاَر اؾسٜـس٠ ظاَعـ١ املٓٝـا          

 ؾُٝا ًٜٞ: 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ايتطــٜٛط املــٓعِ يًــدلاَر اؾسٜــس٠ ظاَعــ١ املٓٝــا بٗــسف ايٛقــٍٛ إىل أٖــساف تػــٜٛك١ٝ ٚعًُٝــ١     -أ 

بٛاغط١ ا٫ختٝاض َٔ بني ايؿطم املتٛقع١.

ؼسٜس ا٭ٖساف ايتػـٜٛك١ٝ ملدطدـات ايـدلاَر اؾسٜـس٠ ظاَعـ١ املٓٝـا ٚتهـٜٛٔ تكـٛض َػـتكبًٞ           -ب 

باجملا٫ت ٚؾطم ايعٌُ، ْٚٛع املٓاؾػ١ اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ شلا.

ؼسٜس َكازض ايؿطم ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ ظاَعـ١ املٓٝـا َـٔ أدـٌ ٚنـع اـطـط ايهؿًٝـ١         -ز 

يؿطم.بتشكٝل ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ شلصٙ ا

 ايذلنٝع ع٢ً استٝادات ايط٬ب ٚضغباتِٗ املػتكب١ًٝ ٚإؾباعٗا َع ؼكٝل املٓؿع١. -ز 

.ايػٝاغات اٱزاض١ٜ اؿان١ُ يٲغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ -3

تتب٢ٓ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يتشكٝل املٝـع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ يًـدلاَر اؾسٜـس٠ بهًٝـات داَعـ١ املٓٝـا        

اييت تٛد٘ ايعٌُ بايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝـات داَعـ١ املٓٝـا مبـا      فُٛع١ َٔ ايػٝاغات اٱزاض١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ

ــٌ           ــج٬خ ملاٜه ــًا يٲغــذلاتٝذٝات اي ــا، ٚؾك ــ١ ٚخاضدٗ ــدلاَر زاخــٌ اؾاَع ــع شلــصٙ اي ــاز٠ ٚايتُٝ ــل ايطٜ وك

ايذلنٝع(، ٚمبا ٜسعِ ض١ٜ٩ ٖصٙ ايدلاَر ٚضغايتٗا ايتعًُٝٝـ١ اؾاَعٝـ١،    –ايتُٝع  –بٛضتط)ايتهًؿ١ ا٭قٌ 

 ايػٝاغات ؾُٝا ًٜٞ:ٚتتُجٌ ٖصٙ 

: ايذلنٝع يًدلاَر اؾسٜس٠ات غٝاغ .أ 

عس٠ فا٫ت ٢ٖ : ػٝاغاتٚتؿٌُ ٖصٙ اي

  ٚؼسٜس  ؽكلع٢ً نٌ  املكطضات، ؼسٜس ايتدككات) ؼسٜس اغِ ايدلْاَر َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ،

املدتًؿ١ ....( تدككاتفا٫ت ايذلابط بني اي

  ايؿطع١ٝ ايتدككاتؼسٜس.

  كات ايدلْاَر ٚاستٝادات غٛم ايعٌُايع٬ق١ بني ؽكؼسٜس.

  املٓع١ُ يًدلْاَرػٝاغات اياختٝاض .

  َـج٬ً   كـطضات أٚ املايتدككـات   ْٛاع) باٱناؾ١ أٚ اؿصف ٭ايتدككات زاخٌ ايدلْاَر ايتػٝرل يف

.( تدككات زاخٌ ايدلْاَرأٚ ع٢ً َػت٣ٛ مجٝع اي ؽكلغٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ 

 ٝم بايدلْاَرؿعاض اـاٚاي غِؼسٜس ا٫ٚ اضاخت.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 دلْاَرؼسٜس َػت٣ٛ / دٛز٠ اي.

  ايدلْاَر اـام ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝس١ٜ.املؿان١ً بني

 ًايؿ١ٝٓ، خسَات َاايتع١ًُٝٝ، ) َجٌ اـسَات  دلْاَرٚاييت تطتبط باي طايباـسَات املكس١َ ي 

ُ تدككات ايٓٛعٝـ١ زاخـٌ ايدلْـاَر   ، تػ٬ٝٗت ع١ًُٝ اختٝاض ايايتدطز بعس املكسَـ١  اْات ، ايهـ

ٚغرلٖا ( .جملا٫ت ايعٌُ بعس ايتدطز 

 زاخٌ ايدلْاَردسٜس٠  ؽككات اغتشساخ.

  يف َكطضات نٌ ؽكلايتٜٓٛع ٚايتبػٝط. 

ٜٚهاف ملا غبل غٝاغات ايذلنٝع املطتبط١ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ ٚاملهاْٝـ١ سٝـح ٜعـدل شيـو      

تع١ًُٝٝ املٓاغب١ يهٌ بطْاَر تعًُٝٞ زاخٌ اؾاَع١ عٔ ْكط١ اٱتكاٍ اييت متاضؽ َٔ خ٬شلا ا٭ْؿط١ اي

ا ًٜٞ :مبايكطاضات يف ٖصا اـكٛم  اييت ميهٔ إٔ تتُجٌٚ

  يًدلْاَرامل١ُ٥٬ أَانٔ ايسضاغ١ ؼسٜس .

  يًدلْاَرامل١ُ٥٬ ايبسا٥ٌ املتاس١ ٭َانٔ ايسضاغ١ ؼسٜس.

  إٔ  هـٌ بطْـاَر خـام   ميهـٔ ي ايـيت  ايتعًُٝٝـ١ املتُٝـع٠ ْٚٛعٝتٗـا    اــسَات  أَانٔ تكـسِٜ  ؼسٜس

.ايتابع شلا١ هًٜٝكّٛ بٗا ْٝاب١ عٔ اي

  ٚت١ُٝٓ َٗاضاتِٗ . أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاٱزاضٜنيؼسٜس عسز

  ّنـٌ بطْـاَر زضاغـٞ )أؾكـٞ( تػطٝـ١ نـٌ       ؼسٜس اػاٙ َٚعس٫ت ايُٓٛ املطتكب أٚ املطًٛب يف ْعا

، أّ غـٝهٕٛ  عساز نبرل٠ ٭سـس ايؿـطٚع  أأّ إىل ايت١ُٝٓ ايطأغ١ٝ ايتدككات ايؿطع١ٝ يهٌ بطْاَر، 

.يف تػط١ٝ استٝادات غٛم ايعٌُ َٔ ْٛع١ٝ َٔ ايتدككات زٕٚ غرلٖا ًامنٛ

 ثٓني َعًا ( .) َٔ سٝح ايٓٛع أٚ ايهِ أٚ ا٫املايٞ ٚاملازٟ  سعِؼسٜس اي

  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاٱزاضٜنيؼسٜس أغايٝب ٚططم ؼؿٝع.

  ٛعؼسٜس ططم ٚأغايٝب .َعتُس٠( غاعات –١ٝ ايسضاغ١ بهٌ بطْاَر )ؾكٍٛ زضاغ١ٝ ايٓذاح سػبْ 

 ط٬ب املًتشكني سػب ْٛع١ٝ نٌ بطْاَرؼسٜس َػتٜٛات اي.

 دطزؼسٜس ؾطٚط ايت.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 يتعإٚ بني ايه١ًٝ ايتابع شلا ايدلْاَر َٚ٪غػات غٛم ايعٌُؼسٜس ْعِ ا.

: يًدلاَر اؾسٜس٠ هًؿ١ات ايتغٝاغ .ب 

ًٜٞ : َٚٔ أَج١ً فا٫ت ٖصٙ ايكطاضات َا

  ؼسٜس ايتهًؿ١اختٝاض غٝاغ١.

  تهًؿ١ ايتعطٜـ بايدلْاَرؼسٜس.

  نهٌ تهًؿ١ ايدلْاَر ايسضاغٞؼسٜس.

  نـٌ ؾكـٌ زضاغـٞ أٚ عـسز ايػـاعات ايسضاغـ١ٝ املعتُـس٠ يهـٌ عـاّ زضاغـٞ يهـٌ            بٓـٛز   تهًؿ١ؼسٜس

.ؽكل أٚ يهٌ ايتدككات

  ع٢ً ايتهًؿ١ )َٓح تؿٛم .............(ؼسٜس اـكَٛات.

 دسٜس٠ .سٜس تهًؿ١ أٟ خسَات إناؾ١ٝ ؼ

 تهًؿ١ؼسٜس ْػب ضؾع أٚ ؽؿٝض اي.

( :  ٚهٞايذل تُٝعاي -تكاٍ ايتػٜٛكٞ اٱ) يًدلاَر اؾسٜس٠ ايتُٝعات غٝاغ .ز 

ٜعس ايذلٜٚر أسس عٓاقط املـعٜر ايتػـٜٛكٞ، ٖٚـٛ أزا٠ ؾعايـ١ ميهـٔ إٔ ٜػـتدسَٗا ايكـا٥ُٕٛ عًـ٢          

أٚيٝـا٤ أَـٛض    –١ًُٝ اٱتكاٍ َع ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ َٚا تؿًُ٘ َٔ )ط٬ب إزاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ يف ؼكٝل ع

 َا ًٜٞ :بٗصا ا٭َط ات اـاق١ ػٝاغَٔ أَج١ً ايايدلاَر اؾسٜس٠ املٓاؾػ١( ٚ –َٛضزٟ غٛم ايعٌُ  –

  ٌبطْاَر ع٢ً سػب ْٛع١ٝ اـسَات ايتع١ًُٝٝ ؼسٜس َٝعا١ْٝ ايذلٜٚر بكؿ١ عا١َ ، َٚٝعا١ْٝ ن

ي٘.املكس١َ َٔ خ٬

  غتدساَٗا ؟ إَا ايطغاي١ اٱع١ْٝ٬ اييت هب

 امل١ُ٥٬  ع٬ٕؼسٜس أغايٝب تٓؿٝط اٱ.

      ــ ــُٛع١ ، ايكـ ــ١ أٚ املػـ ــا٥ٌ املط٥ٝـ ــ٬ٕ ) ايٛغـ ــ١ًٝ اٱعـ ــاض ٚغـ ــ٬ٕ يف  اختٝـ ــ٬ت ، اٱعـ شـ ، اجملـ

...اخل (ايططم

 ْتٗا٤ َٔ اؿ١ًُ اٱع١ْٝ٬.ؼسٜس أظ١َٓ ايبس٤ ٚاٱ

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاٱزاضٜني املتُٝعٜٜٔب اختٝاض ٚؼؿٝع َٚهاؾأ٠ ٚتسض.



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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   عًـ٢ أغـاؽ   أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ ٚاٱزاضٜـني ايكـا٥ُني عًـ٢ نـٌ بطْـاَر         ؼسٜس ٖٝهٌ تٛظٜـع (

..(. عسز ايط٬بأٚ  تدكلاي

يًــدلاَر  ايكــطاضات ايتٓعُٝٝــ١ ٚاٱزاضٜــ١ املطتبطــ١ بايٓؿــاط ايتػــٜٛكٞنُــا تٛدــس فُٛعــ١ َــٔ  

اختٝاض أغاؽ ػُٝع ا٭ْؿط١ يف ٚسسات تٓع١ُٝٝ زاخـٌ اٱزاض٠ ،  يساع١ُ يصيو اات اؾسٜس٠ َٚٔ ايػٝاغ

ايتػـــٜٛكٞ، ايطقابـــ١ ٚتكٝـــِٝ   لـــاظ ناؾـــ١ ايٛظـــا٥ـ اٱزاضٜـــ١ ) ايتدطـــٝط     إٚايكـــطاضات املطتبطـــ١ ب 

 .ايكا١ُ٥ ع٢ً تٓػٝل ايدلْاَر زاخٌ نٌ ن١ًٝ( زاخٌ اٱزاض٠ ا٭زا٤...اخل

.ٚأٖساف نٌ َٓٗا َػاضات اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ٚغاٜات -4

قٝــاز٠  –قٝــاز٠ ايذلنٝــع  –بٓــا٤ً عًــ٢ اٱغــذلاتٝذ١ٝ ايتٓاؾػــ١ٝ ملاٜهــٌ بــٛضتط )قٝــاز٠ ايتهًؿــ١   

ايتُٝع(، ٚاْط٬قًا َٔ ض٩ٜـ١ ٚضغـاي١ اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١ مت ؼسٜـس ث٬ثـ١ َػـاضات َتهاًَـ١ َتتابعـ١          

 ًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا.تطتهع عًُٝٗا اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ي

 :تٓؿٝص اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ثايجًا: 

ئ تهٕٛ ٖٓاى دس٣ٚ َٔ اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١ ٚض٩ٜتٗـا ٚضغـايتٗا َٚػـاضٖا َٚـا تتهـُٓٗا َـٔ         

غاٜات ٚأٖساف إغذلاتٝذ١ٝ، َا مل تٛنع َٛنع ايتٓؿٝص ايعًُٞ، َٚٔ ثِ ٫بس َٔ ٚنع منٛشز َكذلح ـط١ 

ميهٔ َٔ خ٬شلا تطمج١ َػـاضات اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١ ٚؼكٝـل غاٜاتٗـا ٚأٖـساؾٗا عًـ٢ أضض         تٓؿٝص١ٜ

ايٛاقع، ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل املتطًبات اي٬ظ١َ يٓذاح ايتٓؿٝص ع٢ً ايٛد٘ املأٍَٛ، ٚتٛقع املعٛقـات احملتًُـ١   

 اييت قس تٛاد٘ ع١ًُٝ ايتٓؿٝص، ٚٚنع غبٌ ايتػًب عًٝٗا، ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ شيو:

.ط١ ايتٓؿٝص١ٜ يٲغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١اـ-1

ــص         ــ١ ايتٓؿٝ ــ١ ٚايتؿكــ١ًٝٝ ملطاســٌ ٚخطــٛات عًُٝ ــ١ اـطٜطــ١ ايتٛدٝٗٝ متجــٌ اـطــ١ ايتٓؿٝصٜ

ٚتطمج١ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ ع٢ً أضض ايٛاقع، ٚشلصا تكسّ ايسضاغـ١ منٛشدـًا َكذلسـًا ـطـ١ تٓؿٝصٜـ١      

قٝــاز٠ ايتُٝــع(،  –قٝــاز٠ ايذلنٝــع  –ز٠ ايتهًؿــ١ يهــٌ َــٔ َػــاضات اٱغــذلاتٝذ١ٝ املكذلســ١ ايج٬ثــ١ )قٝــا   

ٚتأغٝػـًا عًـ٢ َـا تكـسّ، سلًـت اٱغـذلاتٝذ١ٝ اؿايٝـ١ خطـ١ عُـٌ تٓؿٝصٜـ١ ٖازؾـ١ تٓؿـص خـ٬ٍ ا٭عــٛاّ              

اؿايٝـ١ ٚاملػـتكب١ًٝ    عتباض تٛؾرل ؾطم ايتعًـِٝ يًذُٝـع ٚتًبٝـ١ استٝادـات اجملتُـع     املكب١ً تأخص بعني اٱ

بٗـــسف ايٛقـــٍٛ إىل خـــطهني َـــ٪ًٖني يتًبٝـــ١ ٖـــصٙ   ٚخططٗـــا تعًُٝٝـــ١عًُٝـــ١ اياملٓػـــذ١ُ َـــع أٖـــساف اي



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ا٫ستٝادات، َٔ خ٬ٍ ضغِ ايػٝاغات، ٚؼسٜس ا٭عُاٍ اي٬ظ١َ يتٛؾرل ايب١٦ٝ املٓاغب١.

ػاٙ إايت١ُٜٛٓ ب يتًب١ٝ استٝادات اجملتُع  ١ٝايتعًُٝايع١ًُٝ ضتكا٤ بإىل اٱداَع١ املٓٝا تػع٢ سٝح 

يف ؼكٝل أٖساؾٗا داَع١ املٓٝا تػتٓس ٚع٢ً ن٤ٛ شيو  ،ؿاطات٘ ايع١ًُٝ ٚايذلب١ٜٛؼكٝل ايتٍُٝع يف كتًـْ 

ػاٙ مٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚاٱ  اٱغذلاتٝذ١ٝ ع٢ً عًُٝات تٓؿٝط قسضاتٗا ايصات١ٝ يبٓا٤ فتُع املعطؾ١

ٌ املٓتر ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ا٫ْؿتاح بؿهٌ ٚاغع ٚعُٝل ع٢ً عامل ايعٌُ بؿهٌ عاّ ٚع٢ً ايعُ املػتسا١َ،

ًٞ اـطٛط ايعطٜه١ يُٓٛشز اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ يٲغذلاتٝذ١ٝ بٛد٘ خام. املكذلس١: ٚؾُٝاٜ 

: ٖٚصا ٜعين يف خطط ايتعًِٝ بايدلاَر اؾسٜس٠ اؿانط٠ ٚاملػتكب١ًٝ ذلنٝع ٚايتُٝع ٚايتهًؿ١اي

هٝـ اي٬ظّ َع َعطٝات إٔ ٜهٕٛ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ؾٝٗا قازضًا ) نًُا ٚ نٝؿًا ( ع٢ً ايتؿاعٌ اٱهابٞ ٚايت

 ايعكط ٚتطًعات املػتكبٌ عٔ ططٜل ايتايٞ :

املٓٝا ؼسٜسًا ٜتؿل َع استٝادات ايدلاَر ايتعًِٝ اـاق١ ظاَع١ َٔ عسز  ؼسٜس : ٜٚٴككس ب٘نٝعايذل* 

 املتعًُني يف ناؾ١ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ; ٚميهٔ ؼكٝل شيو َٔ خ٬ٍ ايتايٞ :

ؾسٜس٠ ايصٟ ٜػتًعّ إتاس١ ؾطم ايتعًِٝ اؾاَعٞ يهٌ ايطاغبني ايدلاَر اعسز يف  ًانُذلنٝع اي -أ 

ٜٴعازشلا  .ٖصا َتاح َٔ خ٬ٍ نٌ ايدلاَر اؾسٜس٠ َٔ مح١ً ايؿٗاز٠ ايجا١ْٜٛ أٚ َا 

عٔ ططٜل ؾتح باب ايكبٍٛ يًطاغبني َٔ ايط٬ب ط٬ب ايدلاَر اؾسٜس٠ يف  ًانُذلنٝع اي -ب 

ًٝات املع١ٝٓ ; ٚاؿطم ع٢ً تؿذٝعِٗ ٚؼكٝل سٜس٠ يف ايهاؾدلاَر ايٚايطايبات ي٬يتشام ب

ضغباتِٗ، ٚاٱؾاز٠ َِٓٗ بعس شيو يف غس استٝادات قطاعات اجملتُع املدتًؿ١ َٔ أقشاب 

، ٖٚصا ٜتهح َٔ خ٬ٍ بطْاَر اؿٛغب١ ٚاملعًَٛات١ٝ اؿ١ٜٛٝ به١ًٝ ايؿٗازات ٚايهؿا٤ات ايع١ًُٝ

ب ايتدكل ايعًُٞ عًّٛ َٔ ط٬ب اؿاغبات ٚاملعًَٛات سٝح ٜؿتح باب ايكبٍٛ أَاّ ط٬

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ، باٱناؾ١ إىل ؾتح باب ايتشٌٜٛ يًدلْاَر َٔ ايهًٝات ا٭خط٣ إشا ؼكل ؾطٚط 

.اٱيتشام بايدلْاَر

بني أعساز ايط٬ب ٚاستٝادات َبسأ ايتٛاظٕ  دلاَر اؾسٜس٠ايهُٞ يف اي نٝعَطاعا٠ إٔ ٜٴشكل ايذل -ز 

 يًدلاَر اؾسٜس٠.غٛم ايعٌُ َٔ ايتدككات املدتًؿ١ 

تبين ايدلْاَر اـام به١ًٝ ايذلب١ٝ ٱغذلاتٝذ١ٝ ايذلنٝع بإعتباضٙ ايدلْاَر ايٛسٝس َٔ ايدلاَر  -ز 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٍ بهًٝات ايذلب١ٝ. شيو طبكًا يطبٝع١ غٝاغ١ ايكبٛ ٌ قاؾع١ املٓٝا،ٚ  عس إقًُٝٝاً زاخ  اـُػ١ ايصٟٜ 

َٔ خ٬ٍ  داَع١ املٓٝايف  ١ٝايتعًُٝ سٜس٠اؾدلاَر ايٜٚٴككس ب٘ ايتذسٜس ٚا٫ضتكا٤ مبدتًـ  :ُٝعايت** 

يف كتًـ َػتٜٛات٘ ، ٚتطٜٛط عٓاقطٙ ٚآيٝات٘ َٔ خ٬ٍ ايتايٞ :بٗا ضؾع نؿا٠٤ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ 

تطٜٛط ططا٥ل ٚأغايٝب ايتسضٜؼ ٚتػٝرلٖا; نإٔ ٜٴػتبسٍ ُأغًٛب اؿؿغ ٚايتًكني با٭غايٝب  -أ 

ًِ ٚاغتعسازات٘ يٝهٕٛ زٚضٙ إهابًٝا يف ايع١ًُٝ اؿسٜج١ اييت ٜتِ ؾٝٗا ايذلنٝع ع٢ً قسضات املتع

ايتع١ًُٝٝ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايذلنٝع يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايططا٥ل ٚا٭غايٝب غرل ايتكًٝس١ٜ َجٌ: 

 غتكطا٤، ا٫غتهؿاف، ٚغرلٖا( .)املٓاقؿ١ ٚاؿٛاض، اٱ

غٛم ايعٌُ ؿسٖا ايتع١ًُٝٝ يتهٕٛ َٛاؾك١ً يطبٝع١ ا٭ٖساف اييت ٜٓ كطضاتتطٜٛط قتٜٛات امل -ب 

; ٖٚٛ َا ميهٔ ؼكٝك٘ عٔ ططٜل إعاز٠ ايٓعط يف قت٣ٛ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ اييت ؼتاز اؿايٞ

إىل َطادع١ٍ ٚتطٍٜٛط ٚػسٍٜس ٜتٓاغب َع ظطٚف َٚعطٝات  -يف مجٝع املطاسٌ ايسضاغ١ٝ  -

 ، ٜٚتٛا٤ّ َع َا ؾٝ٘ َٔ َػتذسات َٚتػرلات.غٛم ايعٌُ

تع١ًُٝٝ اؿسٜج١ اييت تتٝح ؾطم املٓاقؿ١ ٚاؿٛاض يًُتعًُني،  ا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ ٚايرلتٛؾ -ز 

، ٚتػطؽ ؾِٝٗ ايكٓاع١ بتٓٛع ٖصٙ اـدلات، ٚتسضب ع١ًُٝٚتٛدِٗٗ يًبشح يف َكازض اـدلات اي

  .املتعًُني ع٢ً ؼًًٝٗا ْٚكسٖا ٚايتعطف ع٢ً اؾٛاْب اٱهاب١ٝ ٚايػًب١ٝ ؾٝٗا

ع ع٢ً تكِٜٛ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايعًٝا يًُتعًُني َجٌ : تٓٛع أغايٝب ايتكِٜٛ ٚا٫َتشاْات ٚايذلنٝ -ز 

تؿذٝع ايتعًِٝ ي)ايتشًٌٝ، ٚايذلنٝب، ٚايتكِٜٛ، ٚمٖٛا( بس٫ً َٔ ايذلنٝع ع٢ً اؿؿغ، 

ايصاتٞ، ٚايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ َٗاض٠ ٚقسض٠ املتعًِ ع٢ً ايبشح عٔ املع١ًَٛ، َٚٔ ثِ سػٔ ايتعاٌَ 

 ١ٝ. َعٗا ٚاغتٝعابٗا بكٛض٠ٍ قشٝش١ٍ ٚإهاب

ٚايتعًُٝٞ املٓؿٛز ٜٚؿٌُ ٚايعًُٞ ايعٌُ ع٢ً تٛاؾط ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ يًتطٛض ايعًُٞ  -ٙ 

املٓاغب١، ٚاملعاٌَ ايتع١ًُٝٝ امل١ُ٥٬، ٚاملهتبات، ٚغرلٖا َٔ املطاؾل  تع١ًُٝٝشيو تٛاؾط املباْٞ اي

َٓٗا يف ٖصا ايؿإٔ،  اييت ٜعتُس لاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َس٣ تٛاؾطٖا ٚإَها١ْٝ اٱؾاز٠

، ْٛع١ٝ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ املكس١َ، ٚعٝح تطاعٞ ٚايجكايفعٝح تتؿل ٚاملػت٣ٛ اٱدتُاعٞ ٚ

، ٚعٝح تهٕٛ ا٭ب١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ قاب١ً املػتدس١َل ايتسضٜؼ ا٥عتباض ططٚعٝح ٜ٪خص يف اٱ



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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تٝادات املػتكب١ًٝ. ٖٚٛ ميهٔ تعسًٜٗا ٚؾل ا٫سعٝح ، ٭ٟ تٛدٗات أٚ َتػرلاتيًتٛغع يف املػتكبٌ 

املًشك١ بايهًٝات ايتابع١ غتػٓا٤ عٔ املباْٞ َا ميهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ ٚنع خط١ ظ١َٝٓ قسز٠ يٲ

، ٚايعٌُ ع٢ً غطع١ تٛاؾط املباْٞ املٗٝأ٠ ٚاجملٗع٠ بهاٌَ شلا ايدلاَر اؾسٜس٠ يف ايٛقت اؿايٞ

 اؾسٜس٠. دلاَركتًـ اياملػتًعَات املطًٛب١ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تبعًا ٫ستٝادات 

: ؾاملعًِ غٝعٌ  ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ ١٦ٖٝٚ َعا١ْٚتطٜٛط  -ٚ 

١ ظاَع١ ايتعًُٝٝ ١ ايدلاَر اؾسٜس٠َٛٓعَتُهٔ تسذط ايعا١ٜٚ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚئ 

زٕٚ إعطا٤ املعًِ أٚي١ٜٛ  تايٞاملٓٝا َٔ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ بسٕٚ تهاٌَ أضنإ املٓع١َٛ ٚباي

ايعٓا١ٜ ٚاٱٖتُاّ اختٝاضًا، ٚتسضٜبًا يػطض ايعٌُ ع٢ً َػاعست٘ يف ؼكٝل ايتؿاعٌ اي٬ظّ 

، َٚٔ ثِ ا٫ط٦ُٓإ إىل إَها١ْٝ لاح طبٝع١ َتطًبات ايدلاَر اؾسٜس٠ٚايتهٝـ املطًٛب َع 

تطٜٛط ٖٚصا ٜتطًب  َػتكب٬ً . يدلاَر اؾسٜس٠املًتشكني بٗا يف ايكٝاّ مبٗاّ َٚتطًبات ٖصٙ ا

ْعِ اختٝاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايهًٝات املع١ٝٓ عٝح ٜتِ ا٫ختٝاض ٚؾكًا يهٛابط ٚؾطٚط 

يًعٌُ غتعسازات املٓاغب١ ع١ًُٝ زقٝك١ ميهٔ َٔ خ٬شلا ؼسٜس ايكسضات اي٬ظ١َ ، ٚقٝاؽ اٱ

ٜب١ٝ; ٚؿؿعِٖ ع٢ً ايعٌُ ، يتشسٜس َا وتادٕٛ إيٝ٘ َٔ زٚضاٍت تسضبٗصٙ ايدلاَر اؾسٜس٠

 .ايس٩ٚب يتطٜٛط َػتٛاِٖ ٚؼػني أزا٥ِٗ

ؾايذلنٝع يف ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ : ا ايتٛاظٕ بني ايتهًؿ١ ٚايطع١ٝ املػتٗسؾ١ٜٚٴككس بٗ: هًؿ١ايتإزاض٠ * **

تُٝع عػاغ١ٝ يًػعط ٚإٖتُاّ ب٘ ايعٌُ ٚاجملتُع تيف غٛم  كطدات تع١ًُٖٝٝٛ تكسِٜ خس١َ أٚ 

سٝح ٜػُح شلا ٖصا بإٔ تعين ؼكٝل ايطٜاز٠ اٱمجاي١ٝ يف ايتهًؿ١، اٱغذلاتٝذ١ٝ  ٗصٙؾأغاغٞ، 

فُٛع١ َٔ ايػٝاغات  ٛظٝـَٔ خ٬ٍ ت، دلاَر اؾسٜس٠تكّٛ بتدؿٝض أغعاضٖا عٔ باقٞ اي

ايتهًؿ١ بٓا٤ً َهجؿًا  إزاض٠تتطًب إغذلاتٝذ١ٝ شلصا ٚ. ايٛظٝؿ١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا خؿض ايتهايٝـ

ـؿض ايتهايٝـ َٔ خ٬ٍ اـدل٠ ٚايػٝطط٠ ع٢ً  ًاز٩ٚب ًاٜات اؿذِ، ٚتتبعغتػ٬ٍ اقتكاز٫

ايتهايٝـ غرل املباؾط٠، ٚتكًٌٝ ايتهايٝـ يف فا٫ت ايبشح ٚايتطٜٛط، ٚاـسَات، ٚاٱع٬ْات... 

 ٚشيو َٔ خ٬ٍ: خلإ

ني ع٢ً ايكا٥ُٗصا بسٚضٙ ىسّ ؾ، ١املٓاؾػايدلاَر اؾسٜس٠ َٚهاْٝات ايط٬ب َعًَٛات عٔ اتٛؾط  -أ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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املػتكبٌ َٚٛاد١ٗ خطط يف  ط٬بيف ؼسٜس ضغبات ٚاستٝادات ايايدلاَر اؾسٜس٠  إزاض٠

َٔ أِٖ نطٚضٜات  ٠، ٚاييت هب زضاغتٗا باعتباضٖا ٚاسس١املٓاؾػايدلاَر اؾسٜس٠ ٚغٝاغات 

 َٛانب١ تطٛضات ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ اؿسٜج١.

اؾٛز٠  ٢، َع اؿؿاظ عًاَر اؾسٜس٠دلاي ٚؼسٜس أْٛاع ايتهًؿ١ خ٬ٍ َطس١ً تكُِٝ ؼسٜس -ب 

إهاز  ٢ٚؼكٝل ايطع١ٝ يف ظٌ غٛم املٓاؾػ١ ايها١ًَ ايػا٥س٠، ٖٚصا ٜػتٛدب ايذلنٝع عً

 .اجملتُع اـاضدٞ ٚغٛم ايعٌُبني بٝٓٗا ٚقٓٛات اتكاٍ 

 .قسض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ ع٢ً تكسِٜ خسَات تع١ًُٝٝ بأقٌ تهًؿ١ ٚبػعط أقٌ َكاض١ْ َع َٓاؾػٝٗا -ز 

اييت ٚ دطٜر زٕٚ غرلٙ يف ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ ايعاز١ٜ بٓؿؼ ايه١ًٝع٢ً ايكؿات املُٝع٠ يً تُازا٫ع -ز 

ع١ًُٝ ، أٚ بطؾع نؿا٠٤ اييتشام بايدلْاَر، غٛا٤ بتدؿٝض تهايٝـ ا٫طايبمتجٌ ق١ُٝ يس٣ اي

 املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ اـاضد١ٝ. ايتع١ًُٝٝ املكس١َ، مما وكل

سَات ، ٚاٱزاض٠، أٚ تػٝرل اـسَات ايتع١ًُٝٝيف تهايٝـ اـيف ايتشهِ  دلاَر اؾسٜس٠تؿٛم اي -ٙ 

١، املٓاؾػايدلاَر ق١ُٝ ٚشيو َٔ خ٬ٍ غعط ايتهًؿ١ املٓدؿض عٔ  طايبعطٞ يًت يتاي ايتع١ًُٝٝ

 املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ايساخ١ًٝ. مما وكل

يتدؿٝض ايتهًؿ١ أٚ تسعِٝ َٝع٠ متٝع يًدسَات ايتع١ًُٝٝ تكسّ تهٓٛيٛدٞ دسٜس إسطاظ  -ٚ 

 ًدسَات ايتع١ًُٝٝ بايدلاَر اؾسٜس٠، ٜٚكًٌ َٔ ايٛقت ٚاؾٗس ايصٟ ميجٌ عب٤ َازٟ.ي

ؿاط تٛغٝع  -ظ   ْ ػت٣ٛ اؾاَعات املكط١ٜ يتشكٝل ْطام  َ ايدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا ع٢ً

س٣ ٚاغع ميهٔ اْتؿاض  ٪زٟ إىل املٓاؾػ١ دلاَريف ايتهًؿ١ عٔ ايايتكًٌٝ ٔ َع٢ًَ  ١ ظٜاز٠ ايطعٝ، مماٜ 

ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ أْؿطتٗا ايتػٜٛك١ٝ ٔ ططٜل ؼػني اٱْتاد١ٝٚ  ػت٣ٛ اؾاَعات املكط١ٜ. ع  ع٢ًَ 

 :ص اٱغذلاتٝذ١ٝٝٓؿت َػ٦ٛيٞ -2

ٚعُـسا٤ ايهًٝـات َٚـسٜطٟ ٚسـسات ؾـ٦ٕٛ      ٓـٛاب  بـس٤ًا َـٔ ض٥ـٝؼ اؾاَعـ١ ٚاي    ، اَعـ١ نٌ ؾطز يف اؾ

ٚاملط٩ٚغــني كا٥ُــ١ عًــ٢ ايــدلاَر اؾسٜــس٠ املدتًؿــ١ عًــ٢ َػــت٣ٛ اؾاَعــ١ ٚايهًٝــات ايَٚــسٜطٟ اٱزاضات ايطــ٬ب 

إٕ عًُٝــ١ املؿــاضن١ َــٔ اؾُٝــع عًــ٢ ناؾــ١ املػــتٜٛات ايتٓعُٝٝــ١ يف سٝــح ٜؿــذلنٕٛ مجٝعــًا يف خطــط ايتٓؿٝــص، 

عتدل َٔ ايعٛاٌَ اشلا١َ يٓذاح ع١ًُٝ ايتٓؿٝص ٚشيو ستـ٢ ميهـٔ تكًٝـٌ َكاَٚـ١     ايتػـٝرل   تٓؿٝص اٱغذلاتٝذٝاتٜ 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 .ايتكًٝس١ٜ ايكا١ُ٥ ب١ٝ يف ايتٓؿٝص ٚايتُػو بايػٝاغات أٚ اٱدطا٤اتستُا٫ت ايػًإٚنصيو تكًٌٝ 

.َتطًبات لاح تٓؿٝص اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ -3

قبٌ إٔ ت٪زٟ اٱغذلاتٝذٝات إىل أزا٤ ؾعًٞ أٚ ْتا٥ر ؾإٕ اؾاَع١ َطايبـ١ بإعـاز٠ تٓعـِٝ ْؿػـٗا     

اَر اؾسٜــس٠ املطًــٛب تٓؿٝــصٖا ٚعًــ٢ ايٓشــٛ ايهــايف يًــدل  ٪بؿــهٌ َٓاغــب ٚبتــٛؾرل ايهــٛازض ايبؿــط١ٜ ايهؿــ 

ؾتشػـني ا٭زا٤ ايتعًُٝـٞ َـٔ خـ٬ٍ ايـدلاَر اؾسٜـس٠       ٚبتٛدٝ٘ ا٭ْؿط١ مـٛ ا٭ٖـساف املطغـٛب ؼكٝكٗـا،     

وتاز إىل فُٛع١ َٔ املتطًبات اي٬ظ١َ يتشكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ، ٚست٢ تتشكل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٖٓـاى  

١ُٝ، ؾٓذاح ايدلاَر اؾسٜـس٠ ٜتٛقــ عًـ٢ ايت٦ٝٗـ١ ايؿـا١ًَ      نطٚض٠ يت١٦ٝٗ ؾا١ًَ يعٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓعٝ

يعٓاقط ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ َٔ مجٝع دٛاْبٗا يتهٕٛ تًو ايعٓاقط َتٛاؾك١ َع َتطًبات لاسٗا. ٚبايتايٞ 

تعتدل ٖصٙ ايت١٦ٝٗ َٔ أِٖ ايتشـسٜات ايـيت هـب عًـ٢ اؾاَعـ١ َٛادٗتٗـا ٚتٛؾرلٖـا. ؾـاملؿّٗٛ ايتٓاؾػـٞ          

عاٌَ بؿهٌ زٜٓاَٝهٞ َع املتػرلات ايب١ٝ٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ يًتذاٚب َـع نـٌ ؾطقـ١    املعاقط ٜؿذلض ايت

تٓاؾػ١ٝ َتاس١، يصا ع٢ً َٓػكٞ ايدلاَر اؾسٜس٠ ٚإزاضٜٗا ايكٝاّ بسٚضٜٔ أغاغٝني، زاخًٞ ٜتهُٔ ايعٌُ 

    ٚ أُٖٗـا اؾـباع   بأع٢ً نؿا٠٤ إزاض١ٜ ٚتع١ًُٝٝ، ٚخاضدٞ َٔ خ٬ٍ ايتذاٚب َـع املـتػرلات ايب٦ٝٝـ١ اـاضدٝـ١ 

 سادات ايط٬ب ٚضغباتِٗ ايتع١ًُٝٝ.

: ٜكع نُٔ ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ، ٜٚعٌُ ع٢ً نُإ لاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، َٔ سٝح ؾطٚط ايسٚض ا٭ٍٚ -

ايكبٍٛ، ٚايططم ايتع١ًُٝٝ ٚغا٥ًٗا، غبٌ ايتكِٜٛ......ٚغرلٖا َٔ َتطًبات لاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 ه١ٓ بني َسخ٬ت ٚكطدات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بايدلاَر اؾسٜس٠.املع١ٝٓ بتٛؾرل ؟أؾهٌ ع٬ق١ مم

: ٜكع خاضز ْطام ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايدلاَر اؾسٜس٠ َٔ خ٬ٍ إؽاش ايكطاض ايسٚض ايجاْٞ -

املتعًل بآي١ٝ إتاس١ ؾطم ٚظٝؿ١ٝ ممٝع٠ يط٬ب ايدلاَر اؾسٜس٠، ٚشيو ٭ٕ ايكا٥ُني ع٢ً إزاض٠ 

سٜس٠ ع٢ً زضا١ٜ ٚاغع١ عادات ٚضغبات ٖ٪٤٫ ايط٬ب ٚا٭قسض ع٢ً نُإ َػت٣ٛ اـطٜر ايدلاَر اؾ

ٚؾكًا ملتطًبات غٛم ايعٌُ اـاق١ بٓٛع١ٝ نٌ بطْاَر، مما ٜعٌُ ع٢ً ضنا ايط٬ب عٔ ْٛع١ٝ 

ايدلْاَر ٚنػب ٥٫ٚ٘، مما ٜ٪نس ع٢ً َبسأ ؾاع١ًٝ ايدلاَر اؾسٜس٠ ٚمتٝعٖا زٕٚ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ 

ٓاؾػ١ شلا يف ْؿؼ ايه١ًٝ أٚ يف ايهًٝات ا٭خط٣ يف ؼكٝل أٖساؾٗا املتُج١ً يف دٛز٠ ْٛع١ٝ ط٬بٗا امل

يف غٛم ايعٌُ، ؾه٬ً عٔ ؼكٝل ضنا أَانٔ ايعٌُ عٔ َػت٣ٛ اـطدني يف ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ املطًٛب، 
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ع١ املًشل بٗا ٖصٙ ٖٚصا ٜ٪نس أ١ُٖٝ ايتؿاعٌ بؿهٌ غًِٝ َٚسضٚؽ َع ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ يًه١ًٝ أٚ اؾاَ

 ايٓٛع١ٝ َٔ ايدلاَر اؾسٜس٠، مما ٜععِ َٔ زضد١ ايكٝاز٠ يف ايتهًؿ١ ٚايتُٝع ٚايذلنٝع.  

.َعٛقات قت١ًُ يتٓؿٝص اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١، ٚغبٌ ايتػًب عًٝٗا -4

ع٢ً ايطغِ مما قس تٛاؾط يٲغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ َٔ َتطًبات تٓؿٝص ْادح إ٫ أْٗا قـس ٜعذلنـٗا   

املعٛقات احملت١ًُ اييت ٜٓبػٞ ايتشػب شلا ٚاٱغتعساز ملٛادٗتٗا ساٍ سسٚثٗا ٚا٭خص بعَاّ املبـازض٠  بعض 

يف ايتعاٌَ َعٗا، َٚع َاٜططأ َٔ َؿه٬ت ٚعكبات قس ت٪ثط غًبًا ع٢ً ؾعاي١ٝ تٓؿٝص َػاضات اٱغذلاتٝذ١ٝ 

املكذلس١، َٚٔ ٖصٙ املعٛقات ٚغبٌ ايتػًب عًٝٗا َا ًٜٞ:

  ٓؿٝص ٚقتًا أنجط مما نإ كططًا ي٘ يف ا٭قٌ.ٜػتػطم ايتقس

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

ؽطٝط ظَين قسز يهٌ خط٠ٛ كطط شلا َع تؿعٌٝ آيٝـ١ يًُتابعـ١ ٚاملطاقبـ١ ٚايتكـِٜٛ املػـتُط      

يتكسِٜ ايسعِ ٚاملػاْس٠.

    ٖٛـا  ق١ً اٱٖتُاّ بتػٜٛل اـسَات ايتع١ًُٝٝ أٚ ايتعطٜـ بٗا يهُإ إغـتُطاض تًـو ايـدلاَر ٚمن

يف ظٌ ايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ.

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

ا٭خص باملؿّٗٛ اؿسٜح يع٬ق١ اؾاَع١ باجملتُع ٚايصٟ ٜٓبػٞ مبكتهاٙ ع٢ً اؾاَع١ إٔ تتشطى 

يتعطٜـ اجملتُع بإَهاْٝاتٗا ٚكطداتٗا ايتع١ًُٝٝ، ٚتٜٓٛط اجملتُع مبػتذسات ايتدككات ايع١ًُٝ بٗا 

ٛظٝؿ١ٝ َٚس٣ اتؿاقٗا َٚتطًبات غٛم ايعٌُ باجملتُع.ْٚٛع١ٝ اـطٜر ٚقسضات٘ اي

    نعـ اٱتكاٍ بايكا٥ُني ع٢ً غٛم ايعٌُ يبعض ايدلاَر يتػٜٛل اـطدني يك١ً ايسٚاؾع يـس٣ اؾٗـات

ز إزاض٠    ٞ املػــتؿٝس٠ َــٔ ايــدلاَر اؾسٜــس٠; يعــسّ ٚدـٛـ ٜك  تٓعُٝٝــ١ ٚإزاضٜــ١ َطتبطــ١ بايٓؿــاط ايتػـٛـ

املدتًؿ١ بؿهٌ خام ٚع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١ بؿهٌ عاّ. يًدلاَر اؾسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايهًٝات

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

زضاغــ١ غــٛم ايعُــٌ ستــ٢ ٜــتُهٔ َــٔ َعطؾــ١ ضغبــات ٚإستٝادــات غــٛم ايعُــٌ بــاجملتُع اؿــايٞ      

ٚاملطتكب، ٚؼسٜس ٚغ١ًٝ يًذلٜٚر َٓاغب١، ٚططٜك١ ٚأغـًٛب يًتطـٜٛط ٚايتذسٜـس يف املدطدـات ايتعًُٝٝـ١      



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي
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ْٛع١ٝ ايتدككات(، ٚتطبٝـل اتؿاقٝـات يًتٛظٜـع اــطدني سػـب ا٭َـانٔ املتاسـ١ يف         –)عسز اـطهني 

غٛم ايعُـٌ، ٚشيـو يتععـِٝ اٱغـتؿاز٠ َـٔ مجٝـع إَهاْـات ايـدلاَر اؾسٜـس٠ املدتًؿـ١ ٚظٜـاز٠ ؾـطم ايعُـٌ              

 املتاس١ ٱعطا٤ ايدلاَر اؾسٜس٠ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ. 

  ْتٝذ١ ٚدٛز خًٌ ٖٝهًٞ يف ع٬ق١ ْعـاّ  نعٜاز٠ بطاي١ خطهٞ اؾاَعات ظٗٛض َؿه٬ت ض٥ٝػ١ٝ

.ايتعًِٝ ٚغٛم ايعٌُ ْتٝذ١ عسّ ايتٛاؾل بني َٗاضات ٚنؿا٤ات اـطدني ٚاملطًٛب١ يف غٛم ايعٌُ

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

ايتٛاظٕ بني عسز اـطهني يف ايتدككات املدتًؿ١ بايدلاَر اؾسٜـس٠ ٚإستٝادـات غـٛم ايعُـٌ،     

يًتػٜٛل يًدسَات املكس١َ َٔ ايدلاَر اؾسٜس٠ ٭غٛام ايعٌُ املػتٗسؾ١.َٚا ٜػاعس ع٢ً شيو ايتدطٝط 

   تكًــل زٚض اؾاَعــ١ يف اٱْؿــام عًــ٢ ايــدلاَر اؾسٜــس٠، ٚظٜــاز٠ ايتهًؿــ١ يًدلْــاَر عًــ٢ ايطايــب

ْتٝذ١ املتػرلات ا٫قتكاز١ٜ يف اجملتُع.

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

هـاؾ٪ اٱْؿـام عًـ٢ اؾٛاْـب املدتًؿـ١ يًعًُٝـ١       تػط١ٝ ايتهـايٝـ ايجابتـ١ يهـٌ بطْـاَر غـًٜٓٛا، ت     

ايتع١ًُٝٝ يًُشاؾع١ ع٢ً َػت٣ٛ اـسَات ايتعًُٝٝـ١ املكسَـ١، ايتدطـٝط يتػـٜٛل ايـدلاَر اؾسٜـس٠ ستـ٢        

تػتطٝع إٔ تٓاؾؼ غرلٖا َٔ ايدلاَر يف عسز ايط٬ب املًتشكني بٗا.

 ط ٖصٙ ايدلاَر مما أز٣ إىل عسّ ٚنٛح ايط١ٜ٩ يس٣ اؾٗات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايدلاَر اؾسٜس٠ عٔ ْؿا

 ،عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتعطف ايسقٝل يبعض املٗاّ ٚا٭ْؿـط١ املتعًكـ١ بايتٓؿٝـص   ٚ ،ا٭ْؿط١ هاضبت

.املطًٛب يٲغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ٚظٗٛض أظَات تكطف اٱْتباٙ عٔ ايتٓؿٝص 

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

ٝـ١ يًـدلاَر اؾسٜـس٠ يهـُإ بكا٥ٗـا      ْؿط ايٛعٞ بأ١ُٖٝ ؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًب١٦ٝ ايتٓعُٝ

ٚإغــتُطاضٜتٗا، ٚشيــو َــٔ خــ٬ٍ ت٦ٝٗــ١ ايب٦ٝــ١ اٱزاضٜــ١ ايٛاعٝــ١ بأُٖٝــ١ ايتػــٝرل ٚإزاضتــ٘، ٚٚنــع ْعــاّ    

يًشٛاؾع ٚاملهاؾآت ٚايعكاب ٚؼسٜس ْعاّ بايػًطات ٚاملػ٦ٛيٝات ٚزعِ شيو بآي١ٝ يًُشاغب١ٝ.

 َعطؾ١ٝ عـٔ اٱغـذلاتٝذٝات ايتٓاؾػـ١ٝ     اتاملػ٪ٚيٕٛ عٔ ايتٓؿٝص يسِٜٗ قسضات َٚٗاضٕٚٛ كا٥ُاي

غرل ناؾ١ٝ ٭زا٤ ٚظا٥ؿِٗ.
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 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

عكس زٚضات تسضٜب١ٝ عٔ اٱغـذلاتٝذٝات ايتٓاؾػـ١ٝ ٚأْٛاعٗـا ٚآيٝـات تؿعًٝـٗا ٚطـطم ايتطبٝـل        

ؾػ١ٝ ايٓادح ـططٗا ايتٓؿٝص١ٜ، باٱناؾ١ إىل عكس ٚضف عٌُ تجكٝؿ١ٝ عٔ ايتُٝع امل٪غػٞ، املٝع٠ ايتٓا

ٚأُٖٝتٗا يف تطبٝل اٱغذلاتٝذٝات ايتٓاؾػ١ٝ يًدلاَر اؾسٜس٠ بهًٝات داَع١ املٓٝا.

  غذلاتٝذ١ٝ املكذلس١اٱأْؿط١ قكٛض ْعاّ املعًَٛات يف َتابع١ تٓؿٝص.

 َٔ غبٌ ايتػًب عًٝٗا: -

سٝح  ايتسخٌ املباؾط ٱق٬ح أٟ خًٌ ٚتٛدٝٗٗا ٚؾكًا يٮٖساف احملسز٠ يٲغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ َٔ

تكُِٝ ا٭ٖساف ٚتكُٝٝٗا ٚاختٝاض أْػـبٗا ٚؼسٜـس نٝؿٝـ١ بًٛغٗـا يف ؾـذل٠ ظَٓٝـ١ قـسز٠، باٱنـاؾ١ إىل         

إْؿــا٤ قاعــس٠ بٝاْــات إيهذلْٚٝــ١ خاقــ١ بــايدلاَر اؾسٜــس٠ باؾاَعــ١ بايتعــإٚ َــع َطنــع تهٓٛيٛدٝــا       

هِ ٚايٛقت املٓاغب.املعًَٛات ٚاؿاغب اٯيٞ باؾاَع١ تػٌٗ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات باي

.ضقاب١ َٚتابع١ ٚتكِٜٛ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ضابعًا: 

متجــٌ عًُٝــ١ ايتكــِٜٛ املطسًــ١ ا٭خــرل٠ َــٔ َطاســٌ تطبٝــل اٱغــذلاتٝذ١ٝ املكذلســ١ سٝــح ؽهــع      

يًتعسٌٜ املػتكبًٞ، ٭ٕ ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ يًذاَع١ تتػرل بإغتُطاض، شلصا تعـس عًُٝـ١ ايتكٝـِٝ    

اب١ ٚاملتابع١ أَط نـطٚضٟ; ٭ٕ لـاح َـا خطـط يـ٘ ايٝـّٛ ٫ ٜهـُٔ إغـتُطاض ايٓذـاح يف ايػـس يف ظـٌ            ٚايطق

ٜعتُس دٖٛط ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٚايطقاب١ ع٢ً َكاض١ْ ا٭زا٤ املتػرلات املػتُط٠ بساخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا. يصا 

املعًَٛـات ايهـطٚض١ٜ يتكٝـِٝ    ايؿعًٞ بايٓتا٥ر أٚ ا٭ٖساف املطغٛب ؼكٝكٗا ثِ تٛؾرل ايتػصٜـ١ املطتـس٠ َـٔ    

 ايتايٞ : (4ضقِ ) ؽاش ايكطاضات ايتكشٝش١ٝ املٓاغب١ ٚميهٔ تكٜٛطٖا بايؿهٌإايٓتا٥ر ٚ
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 َطس١ً ؼسٜس َا هب قٝاغ٘ -1

ــص      َٓؿــصٚ اٱغــذلاتٝذ١ٝ تــاز و   ــا٥ر املتشككــ١ يف ايتٓؿٝ ــات ٚايٓت ــس ا٭ْؿــط١ ٚايعًُٝ إىل ؼسٜ

ٚايػٝاغات ايٛادب َتابعتٗا ٚتكُٝٝٗـا ٚايـيت ميهـٔ إٔ ؽهـع      ١ ايتٓاؾػ١ٝ املكذلس١ غذلاتٝذٝايؿعًٞ يٲ

ع٢ً ايعٓاقط ا٭نجط أ١ُٖٝ يف نـٌ عًُٝـ١ أٚ    إىل ايكٝاؽ ٚبططٜك١ َٛنٛع١ٝ َٚكبٛي١ َٚتٓاغك١، ٚايذلنٝع

 ْؿاط غٛف ٜتِ إخهاع٘ يًكٝاؽ.

 َطس١ً ٚنع َعاٜرل ا٭زا٤  -2

متجٌ ا٭ٖـساف   ٢اييت غٛف تػتدسّ يف تكِٝٝ ا٭زا٤ َٚكاض١ْ ا٭زا٤ ايؿعًٞ بٗا ٖٚ ٜتِ ٖٓا ٚنع املعاٜرل     

 بٛاغط١ آيٝات ايتٓؿٝص احملسز٠. املدطط١ َٔ قبٌ ٚاملطًٛب ؼكٝكٗا خ٬ٍ َس٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ 

 ميهٔ تكٓٝـ املعاٜرل املػتدس١َ يف ايتكِٝٝ ٚايطقاب١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  

 –عـسز ايتدككـات بهـٌ بطْـاَر    ا٭ضقـاّ املطًكـ١ يًتعـبرل عٓٗـا َجـٌ )     تػتدسّ  املعاٜرل ايه١ُٝ : .أ 

( .َٔ نٌ بطْاَر سذِ ا٭ضباح – ايعسز ايهًٞ يًط٬ب يهٌ ايدلاَر –عسز ايط٬ب بهٌ ؽكل

 –ايتدككات يعسز ايدلاَر اؾسٜس٠ٚتػتدسّ ايٓػب يًتعبرل عٓٗا َجٌ )ْػب  املعاٜرل ايٓٛع١ٝ : .ب 

اقباٍ ايطـ٬ب عًـ٢   زضد١  –ايطغٛب ٚايٓذاح يف نٌ ؽكلَعس٫ت  –ايط٬ب بهٌ ؽكلْػب١ 

.(ؽكل أٚ بطْاَر بعٝٓ٘

ؼسٜـس ؾـذل٠ ظَٓٝـ١     –بايدلْـاَر  ؽكل دسٜس َجٌ )ٚنع دسٍٚ ظَين يتٓؿٝص املعاٜرل ايع١َٝٓ : .ز 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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(.يًدلاَر اؾسٜس٠ يتكُِٝ اشلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

تهًؿــ١ اـــسَات   – ٜــني(ؿــاضنني )أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ تــسضٜؼ، إزاض  َجــٌ )أدــٛض امل  َعــاٜرل ايتهًؿــ١ :  .ز 

(.١ٝ بهٌ بطْاَراغبتهًؿ١ ْعاّ احمل – سضاغ١ٝ إٕ ٚدستٓح اياملتهًؿ١  –١ٝ تعًُٝاي

 )ايتكِٝٝ( : َطس١ً ايكٝاؽ ٚاملكاض١ْ -3

 تتُجٌ يف قٝاؽ ا٭زا٤ ايؿعًٞ ٚاملكاض١ْ بني ا٭زا٤ ايؿعًٞ ٚاملعاٜرل احملسز٠ ٚتتهُٔ داْبني ُٖا:   

ٚؼسٜـس اٱمطاؾـات    اؿايٞ ايصٟ تكـ عٓسٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١، قٝاؽ ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ يٮزا٤ -

 عٔ املعاٜرل املٛنٛع١ .

ٚ  تٛقــٌٝ املعًَٛــات ٚايبٝاْــات إىل املػــ٦ٛيني    - ؽــاش اٱدــطا٤ات ايتكــشٝش١ٝ   إيتشًٝــٌ اٱمطاؾــات 

.يتٝػرل ع١ًُٝ ايتٓؿٝس ي٬غذلتٝذ١ٝ املكذلس١املٓاغب١ يف ايٛقت املٓاغب 

 : ايتكشٝش١ٝإؽاش اٱدطا٤ات  -4

ايذلنٝــع عًــ٢ اٱمطاؾــات غــرل ايعازٜــ١ ٚايــيت ؼتــاز ملعاؾــ١ ٚتتعًــل     ؼسٜــس أغــباب اٱمــطاف :  -

 بايٓكاط اٱغذلاتٝذ١ٝ .

ختٝاض املٓاغب َٓٗا يف ن٤ٛ ايعا٥س ٚايتهًؿ١ .اتكِٝٝ نٌ بسٌٜ ٚ ختٝاض أْػب ايططم ايع٬د١ٝ :ا -

أنـس َـٔ إٔ تطبٝـل ايبـسٌٜ ايع٬دـٞ املكـذلح       هـب ايت  ايتأنس َٔ لاح تطبٝـل اٱدـطا٤ ايتكـشٝشٞ :    -

ٜ٪زٟ إىل َعاؾ١ اٱمطاؾات بني ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ ٚاملتٛقع١ .

 .نُاْات َٚتطًبات اغتُطاض١ٜ تٓؿٝص اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١خاَػًا: 

عًــٞ ايــطغِ َــٔ نــٕٛ َطسًــ١ ايطقابــ١ ٚاملتابعــ١ ٚايتكــِٜٛ يٲغــذلاتٝذ١ٝ املكذلســ١ متجــٌ نــُا١ْ 

اٱغذلاتٝذ١ٝ َع ٚدـٛز َتطًبـات َػـبك١ خاقـ١ بعًُٝـ١ ايتٓؿٝـص، إ٫ إٔ اـ١ فُٛعـ١ َـٔ           أغاغ١ٝ يٓذاح

املتطًبات ايعا١َ اييت متجٌ نـُاْات أخـط٣ قٜٛـ١ ٱلـاح اٱغـذلاتٝذ١ٝ املكذلسـ١، ٚايـيت إشا َـا تـٛؾطت          

ٜس٠ بهًٝـات  أغُٗت يف اغتُطاض١ٜ تٓؿٝص اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١، َٚٔ ثِ ؼكٝل ض١ٜ٩ ٚضغاي١ ايدلاَر اؾس

داَع١ املٓٝا، ٚاْعهؼ شيو إهابًٝا ع٢ً تطٜٛط َٓعَٛتٗا ايتع١ًُٝٝ ٚؼكٝل املٝـع٠ ايتٓاؾػـ١ٝ شلـا غـٛا٤     

تٗــتِ داَعـ١ املٓٝــا بتطـٜٛط قطــاع   زاخـٌ داَعـ١ املٓٝــا أٚ خاضدٗـا عًــ٢ َػـت٣ٛ اؾاَعــات ا٭خـط٣، سٝـح       

 ٚ تطبٝكٝـــ١ ايـــيت تٓػـــذِ َـــع  ٚاي ايٓعطٜـــ١أنجـــط قـــسض٠ يف ؼكٝـــل ا٭ٖـــساف  ايتعًـــِٝ ٚؼسٜجـــ٘ يٝػـــس



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ، ٚتتُجٌ ٖصٙ ايهُاْات ؾُٝا ًٜٞ:ٚاملػتكب١ًٝ يًُذتُعاؿاي١ٝ ا٫ستٝادات

  ٌٝتععٜع زٚض اؾاَع١ ٚايهًٝات َٔ خ٬ٍ ايدلاَر اؾسٜس٠ يف إعساز عُاي١ املػتكبٌ ٚبٓا٤ د

ٚاملٗين ػاٙ استٝادات اجملتُع. يتعاّ ايجكايف َجكـ ع٢ً زضد١ ناؾ١ٝ َٔ ايٛعٞ ٚاٱ

  ؼؿٝع ُأغؼ ايتٛاقٌ ايعًُٞ ٚا٭نازميٞ )زاخًًٝا ٚخاضدًٝا( يًهًٝات شات ايك١ً بتدككات

ْؿتاح يف ايتعاٌَ َع ايهًٝات باؾاَعات ٚاٱ ،ْتكا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜػ١ٝإايدلاَر َٔ خ٬ٍ 

غتؿاز٠.خط٣ يتٛغٝع ْطام اٱا٭

 غتهؿاف املعطؾ١ دلاَر ٱغتعا١ْ بايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ شلصٙ اياٱ

اؾسٜس٠ ٚتطٜٛط املعطؾ١ اؿاي١ٝ أٚ اؿكٍٛ عًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً ْؿطٖا ٚتطبٝكٗا.

 .تطًبات إزاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ عَ   َّ ت٤٬ ٚاٱزاض١ٜ ايهؿ٠٤ٛ مباٜ  ِ ُأغؼ اختٝاض ايكٝازات ايع١ًُٝ  تسعٝ

 اؾسٜس٠ ٚؾل َعاٜرل اؾٛز٠  اعتُاز َعاٜرل داَع١ٝ يهبط اؾٛز٠ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يًدلاَر

املعتُس٠ يًهًٝات ايكا١ُ٥ عًٝٗا يتشػني ْٛع١ٝ كطدات ٖصٙ ايدلاَر ٚاْػذاَٗا َع 

ٚاستٝادات غٛم ايعٌُ باجملتُع. َتطًبات

  احملاؾع١ ع٢ً اـكٛق١ٝامُلُٝع٠ اييت تٓؿطز بٗا ايدلاَر اؾسٜس٠ يف داَع١ ٚنطٚض٠ ايتُػو

; َٔ خ٬ٍ ايعٓا١ٜ بهاٌَ خكٛقٝاتٗا املاز١ٜ ١ًُٝٝ ايكا١ُ٥دلاَر ايتعاملٓٝا عٔ غرلٖا َٔ اي

ٚايع١ًُٝ، ٚايعٌُ ع٢ً تأنٝسٖا مبدتًـ ايططا٥ل ٚايهٝؿٝات املُه١ٓ.

  ِٖٝتٛظٝـ َعطٝات ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ ؾاَع١ املٓٝا شلصا ايؿإٔ عٔ ططٜل تكشٝح املؿا

ض ناؾ١ ا٫َهاْٝات املتاس١ املػًٛط١، ٚتػٝرل ايعازات ٚايتكايٝس اـاط١٦، ٚبصيو ٜتِ اغتجُا

يتؿعٌٝ خسَات ايدلاَر اؾسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١.

  ؼٌٜٛ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١ إىل خطط تٓؿٝص١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ بطْاَر، ٚخطط تؿػ١ًٝٝ شات

طبٝع١ تؿك١ًٝٝ قكرل٠ املس٣ تطنع ع٢ً ا٫ْؿط١ ايتُٝع١ٜ املطًٛب ؼكٝكٗا.

 تطٛض ايهٝؿٞ يف خطط إزاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ اؿانط٠ ايعٓا١ٜ بتشكٝل ايتٛغع ايهُٞ ٚاي

ٚاملػتكب١ًٝ ست٢ ميهٔ يٮدٝاٍ ايكاز١َ ؼكٝل ايتهٝـ اي٬ظّ َع املعطٝات املعاقط٠ ٚايتطًعات 

ٜٴُهٔ َٔ خ٬شلا َٛاد١ٗ ؼسٜات غٛم ايعٌُ. املػتكب١ًٝ اييت 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 تًـ ايهًٝات ايعٌُ اؾاز يتكشٝح ٚنع إزاض٠ ايدلاَر اؾسٜس٠ ٚزعِ َػرلتٗا يف ك

ٚايتدككات ٚاملطاسٌ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜؿطف عًٝٗا داَع١ املٓٝا، ٚايتأنٝس ع٢ً ايعٓا١ٜ بٗا 

ٍّ نبرٍل يف زؾع عذ١ً ايتكسّ ايعًُٞ ٚاملعطيف يف  ٍٞ ٚإغٗا ٚزعُٗا َازًٜا َٚعًٜٓٛا ملا ي٘ َٔ أثط إهاب

كتًـ ايتدككات ايع١ًُٝ ٚغرلٖا .

 َٴعطٝات اؿطم ع٢ً إهاز اُ٭منٛشز أٚ ا يتكٛض اٱزاضٟ امُلكذلح يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ امُلػتُس َٔ 

اـكٛق١ٝ ايتع١ًُٝٝ  ايب١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًذاَع١، ٚايعٌُ ع٢ً غطع١ تطبٝك٘ ملا يف شيو َٔ

.ايكازض٠ ع٢ً املٛاد١ٗ ايؿاع١ً ملدتًـ ايتشسٜات امُلعاقط٠ ٚاملػتكب١ًٝيًدلاَر اؾسٜس٠ 

 ١ٝ اؾاَعا٭ب١ٝٓ ٝعٜك١ٝ ا٭١ٍَٓ يف اؿػبإ عٓس بٓا٤ ٚنع َتطًبات ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ايؿ

املػتشسخ َٔ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ عتباض )املباْٞ ٚاملٍُطات ٚايهاَرلات( ٚايٛنع ؾ٢ اٱ اؾسٜس٠

 .َٚتطًباتٗا ايتٓع١ُٝٝ ٚايب١ٝ٦ٝ

 .املػتؿٝسٜٕٛ َٔ اٱغذلاتٝذ١ٝ املكذلس١غازغًا:

ته١ُٓ ايدلاَر اؾسٜس٠ اؿاي١ٝ، باٱناؾ١ إىل ٜػتؿٝس َٔ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ ايهًٝات امل قس

باقٞ نًٝات اؾاَع١ ايطاغب١ يف تطبٝل ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايدلاَر اؾسٜس٠ بتدككات َتٓٛع١ ٚكتًؿ١، 

 باٱناؾ١ إىل اؾاَعات املكط١ٜ ا٭خط٣ َٚ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ اـاق١. 

 (6جذول رلى )
 ادلمرتحخ لبئًخ ثأمسبء انسبدح حمكًً االسرتاتٍجٍخ

 انذرجخ انوظٍفٍخ / انتخظض / اجلبيؼخ االسى و
 داَع١ سًٛإ –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –أغتاش ايذلب١ٝ املكاض١ْ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ املتؿطؽ  أ.ز/ إبطاِٖٝ عباؽ ايعٖرلٟ 

 داَع١ سًٛإ –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –أغتاش ٚض٥ٝؼ قػِ ايذلب١ٝ املكاض١ْ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  أ.ز/ سػاّ محسٟ عبس اؿُٝس 

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –أغتاش أقٍٛ ايذلب١ٝ املتؿطؽ  أ.ز/ غاَح مجٌٝ عبس ايطسِٝ 

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –أغتاش أقٍٛ ايذلب١ٝ املتؿطؽ  أ.ز/ عاظ٠ قُس أمحس غ٬ّ 

 داَع١ أغٝٛط –ايذلب١ٝ ن١ًٝ  –أغتاش أقٍٛ ايذلب١ٝ املتؿطؽ  أ.ز/ عبس ايتٛاب عبس اي٬ٙ عبس ايتٛاب 

                                      

 



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 انذرجخ انوظٍفٍخ / انتخظض / اجلبيؼخ االسى و
 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –أغتاش ايذلب١ٝ املكاض١ْ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ املتؿطؽ  أ.ز/ عًٞ ظنٞ ثابت 
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أثط ايتػٝرل اٱغذلاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايت١ُٝٓ ايهؿا٤ات ع٢ً املٝع٠  (.2004، )زل٬يٞ وهٝ٘ -7

 ،داَع١ اؾعا٥ط ،زنتٛضاٙغاي١ ض ،ايتٓاؾػ١ٝ يًُ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ )َسخٌ اؾٛز٠ ٚاملعطؾ١(

.7اؾعا٥ط، م

.8م ،ابلَطدع غ (.2004) ،زل٬يٞ وهٝ٘ - 8

http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a0


 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ضغـاي١  امل٪غػات ايعا١َ زضاغـ١ َٝساْٝـ١ عًـ٢ امل٪غػـ١ ايعاَـ١ يًدطـٛط اؾٜٛـ١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ،          

  عٛز١ٜ.، داَع١ املًو عبس ايععٜع، دس٠ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػَادػترل



 

 ٓؿؼف١ً ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ اي

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

َٴعتُس٠ َٔ اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 . 113، م 2داَع١ ٖٚطإ 
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