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 نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”ك*
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 كالهتسالا ةفاقثو
 تس ل ل لح سلا لومحملا نوقيلتلا مح



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ””*

 ةسا ردلا ةمدقم : ًالوأ

 يف ةصاخو -يمانلا ملاعلا نادلب يف قوسلا داصتقا وحن لوحتلا مهاس دقل

 كيرحت لالخ نم كالهتسالا ةفاقث قلخ يف - ةملوعلاو ةصخصخلا تاسايس لظ

 يفو .ةيلامسأرلا علسلل كلهتسم روهمج دادعإل مالحألاو تاحومطلاو تابغرلا

 . ةيبرغلاو ةيكيرمألا ةفاقثلا نيماضمو ميق رشن هسفن تقولا

 .يمانلا ملاعلا لود تاعمتجم نم دعي يرصملا عمتجملا نأ نم مغرلا ىلعو

 اننأ الإ ةيساسألا اهتاجايقحا ةيبلت هدارفأ نم ةريبك تاعاطق عييطتست ال يذلاو

 تاديسلاو بابشلاو لافطألا نيب لومحملا نوفيلتلا مادختسا راشتناإ ظحالن

 لومحملا نوفيلتلا لعج لكشب راضخلا عيب تابرعو يسكاتلاو صابوركيملا يقئاسو

 . يرصملا بعشلا تارخدم فازنتسال ةرؤب

 نم ةنيعم ةحيرش الإ سمي ال عوضوملا اذه نأ دقتعي ضعبلا ناك اذإ كلذل

 نال ئطاخ داقتعالا اذهف . طقف ةينغلا ةحيرشلا يه يرصلا عمتجملا حئارش

 يف حئارشلا مظعم مهت يتلا تاعوضوملا نم عوضوملا اذه نأ حضوت تايئاصحإلا

 ةعست ىلإ رصم ي لومحملا نوفيلتلا يلماح ةبسن تلصو ثيح يرصملا عمتجملا

 21 1999 ماع يف كرتشم فلأ (654) تناك ام دعب كرتشم نييالم

 يرصملا عمتجملا حئارش مظعم يديأ يف دوجوم لومحملا نإ حضوي اذهو

 ةساردلاو ثحبلا ىعدتست ةيضقلا هذه نإف يلاتلابو .ابيرقت



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”2

 8 :هتالؤاستو ثحبلا فده : ًايناث

 ىملعلا روصتلا ىلإ لوصولا ىلإ ةيساسأ ةروصب ثحبلا اذه فدهي

 قوبسم ريغ لكشب يرصملا عمتجملا يف ةيكالهتسالا ةفاقثلا لغلغت ىدلل يعقاولاو

 اهتيؤر ةفرعمل ةفلتخم ةيقبط حئارش نم ةنّيع ىلع ةساردب مايقلا لالخ نم

 .يلاحلا تقولا يف ةيكالهتسالا ةفاقثلا تاودأ مهأ دحأ دعي يذلا لومحملا نوفيلتلل

 : ةيلاتلا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا ةلواحم لالخ نم كلذو

 ؟لومحملا نوقيلتلا مادختسا تالدعم ىلع ةملوعلا ريثأت ىدم ام-1

 تاجايتحا نع ربعت لومحملا نوفيلتلا مادختساو ءارشل ةيلاحلا تالدعملا له-2

 ؟ يرصملا عمتجملا دارفأل هيلعف

 ؟ اهسيركت ىلإ لومحملا نوفيلتلا ىدأ يتلا ةديدجلا ميهافملاو ميقلا مهأ ام -3

 ؟ رصم يف يكالهتسالا عمتجملا ىلع لومحملا نوفيلتلا ريثأت ام-4

 ؟ لومحملا نوفيلتلل ةيعامتجالا تاريثأتلا مهأ ام-5

 نوفيلتلاب ةطبترملا اياضقلل ةفلتخملا ةيقبطلا حئارشلا ةيؤر نيب فالتخالا وه ام6

 ؟لومحملا

 :ةساردلل ةيجهنملا ةجلاعملا : ثلاث

 : ةساردلا يف مدختسملا جهنملا(أ

 لك نيب يملعلا جهنملا ةدحو يه ةيساسأ ةطقن نم ةساردلا هذه تقلطنا

 عون ىلإ عجريف فالتخالا امأ مولعلا عيمج يف دحاو جهنملا نأ رابتعاب .مولعلا



 لومخملا نوفياتلا
 كالهتسالا ةفاقثو كك

 تاساردلا ةردنل ارظن ةيعالطتسا ةسارد ةساردلا هذه دعتو.ةساردلا ةعيبطو

 ةساردلا نيعتست فوسف اذل . لومحملا نوقيلتلا ىلع تيرجأ يتلا ةيعامتجالا

 : ةيجهنملا ةنورملا أدبم نم ًاقالطنا ةيلاتلاةيجهنملا قرطلاب

 اياضقلل ةفلتخملا ةيقبطلا حئارشلا ةيؤر نيب ةنراقملل :ةنراقملا ةقيرطلا -1

 .لومحملا نوفيلتلاب ةطبترملا

 كالهتسا تالدعمب ةصاخلا تايئاصحإلا ضرعل :ةيئاصحإلا ةقيرطلا -2

 . ملاعلاو رصم يف لومحملا نوفيلتلا

 :تانايبلا عمج ةادآ (ب

 : ةيتآلا تاودألا ىلع ةساردلا تدمتعا

 حئارشلا نم ةنيع ىلع ةلباقملا ةرامتسا قيبطت مت : ةننقملا ةلباقملا ةرامتسا -1

 نوسمخو ةتقس ىلع ةرامتسالا تلمتشا دقو .اطنط ةنيدمب ةيسيئرلا ةيعامتجالا

 ةنيعلا دارفأ ةيؤر لوح رودي يذلا يناثلا ءزجلا مث .ةيساسأ تانايبب أدبت الاؤس

 لومحملا نوفيلتلا لوح رودي يذلا ثلاثلا ءزجلا مث .ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةموعلل

 راثآلا ىلع فرعتلا لواحي يذلا عبارلا ءزجلا ًاريخأو . كالهتسالا ةفاقثو

 . لومحملا نوفيلتلل ةيعامتجالا

 :نيتيساسأ نيتلحرمب ةرامتسالا ميمصت رم دقلو ءاذه



 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو كك“

 ثحابلا اهيف ىعار ثيح ةرامتسالل ةيئدبملا ةغايصلا ةلحرم يه :ىوألا ةلحرملا

 .يقطنم لسلستبو حضاو لكشب ةلئسألا ةغايص

 اهقدص ىدم نم دكأتلل ةرامتسالل ىلوألا رابتخالا ةلحرم ىهو :ةيناثلا ةلحرملا

 اهضرع لالخ نم كلذ مت دقو .ةساردلل ةيساسألا تاريغتملل اهسايقو اهتابثو

 قيبطت لالخ نم ًاضيأو . لاجملا اذه يف ةربخلا ىوذ نم نيمكحملا نم ددع ىلع

 دعب قيبطتلا ةداعإ مث ةساردلا عمتجم نم نيثوحبم ةرشع ىلع ةرامتسالا

 ةلئسألا ضعب ليدعت ةداعإ ىلإ ىدأ امم لوألا قيبطتلا نم اموي رشع ةسمخ

 . ىرخأ ةلئسأ ةفاضإو

 .اطنط ةنيدم يف لومحملا تالحم باحصأ ضعب ىلع هقيبطت مت :ةلئباقملا ليلد -2

 يناثلا ءزجلا مث . ةيساسأ تانايبب أدبت ًالاؤس رشع ينثا ىلع ليلدلا لمتشا دقو

 ذخأ لواحي يذلا ثلاثلا ءزجلا اريخأو . لحملاب ةصاخ تانايب لوح رودي يذلا

 . نيكلهتسملا صئاصخ نع لومحملا تالحم باحصأ نم تامولعمو تانايب

 :ةعاردلا تآلاجم (ج

 : يناكملا لاجملا>1

 حئارشلا نم لومحملا نوفيلتلا يكلهتسم نم ةنيع ىلع ةساردلا قيبطت مت

 هذه نم ةحيرش لك نأ رابتعالا يف ذخألا عم اطنط ةنيدمب ةيسيئرلا ةيعامتجالا

 دقو .(ايند - ىطسو -ايلع)حئارش ةدع نم نوكتت امنإو ةسناجتم تسيل حئارشلا
 :يلي امل طنط ةنيدم رايتخا مت



 لومحملا تالحم نم ددع ربكأ اهب دجويو . ةيبرغلا ةظفاحم ةمصاع

 لومحملا نوفيلتلا يكلهتسم نم ةبسن ربكأ اهب يلاتلابو . ةظفاحملاب

  ةيبرغلا ةظفاحمب

 . رصم يف قطانملا نم ريثكل اهليثمت سكعي دق امب ةطسوتملا ندملا نم ريتعت -

 : ينمزلا لاجملا-2

 رهش ةيادب نم تأدب ةلصاوتم رهشأ ةعبرأ ةينادهملا ةساردلا تقرغتسا

 .2004 ربوتكأ رهش رخاوأ ىتحو 2004 ويلوي

 :ىرشبلا لاجملا-3

 : ةيلاتلا تائفلا ىلع ةيناديملا ةساردلا قيبطت مت

 اطنط يتنيدمب لومحملا نوفيلتلا يكلهتسم نم ةلاح (125) اهردق ةنيع -أ

 دمتعا يذلا يئارجإلا فيرعتلل ًاقفو ةنيعلا رايتخا مت دقو . ىربكلا ةلحملاو

 . ةقبطلل ثحابلا هيلع

 . لومحملا تالحم باحصأ نم ةلاح (15)اهمجح ةنيع -ب

 :ةقبطلل يئارجإلا فيرعتلا -

 يف حبصأ هنأ الإ« ةئفلا حلطصمب طبتري ةقبطلا حلطصم نأ نم مغرلا ىلع

 506181 يعامتجالا جردتقلا ”حلطصمب ًاطابترا رثكأ ةّيعامتجالا مولعلا

 ققحتت نيذلا(رسألا وأ) دارفألا ةفاك ىلإ ريشي كلذب وهو <21 ه(1م

 .ةبيهلا وأ ةورثلاو. لخدلاو. ةوقلاك ةلثامتم صئاصخ-نيعم عمتجم يف مهيدل
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 يتلا ةقبطلا نيب قرفن نأ ريسيلا نم هنأ ”3©111.1787619ربيف سكام “ دقتعيو

 ةعامج وأ)ةيعامتجالا ةقبطلا نيبو. قوسلاب لصتم نيعم عضو ىلإ ريشت

 . ©قيثولا لعافتلاو .ةايحلا بولسأو ةبيهلاب ةلصتم اهرابتعاب(ةناكملا

 يديدحت يف دمتعًأس يعامتجالا جردتلا ىوتسمل ًاقفاوو
 :امه نييرشُؤم ىلع ةقبطلا موهفمل
 : يلي اميف لثمتت ةيعرف تايوتسم سمخ ىلإ همسقأس يذلاو : يميلعتلا ىوتسملا-1

 . يمأ-أ

 . طسوتملا نودب

 . طسوتملا قوفو طسوتم-ج

 . يعماجسد

 . يعماجلا دعب امو

 لخدلا قيرط نع ءاوس هترسأو ثوحبملا هبسكي ام لك وهو :يرهشلا لخدلا-2

 سمخ ىلإ اضيأ همسقأسو .كلذ ريغو يضارألا وأ تاراقعلا نم وأ ,لمعلا نم يرهشلا

 :يه ةيعرف تايوتسم

 . (ًادج ضفخنم لخد) هينج300 نم لقأ-أ

 . (ضفخنم لخد) 600 -300-ب

 . (طسوتم لخد) 600-1000-ج

 . (عفترم لخد) 1000-2000-د



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو كك“

 «(ادج عفترم لخد) رثكاف 2000-و

 هلا يشاوحلاب ةدوجوم ” ةئف نورشعو سمخ جتني اعم نيرايعملا جمدبو

 ةقبطلا يه تاقبط ثالث ىلإ اهفينصتو تائفلا هذه جمدب ثحابلا ماق دقو

 حئارش ثالث ىلإ اهرودب ةقبط لك مسقنتو.ايلعلا ةقبطلاو .يطسولا ةقبطلاو . ايندلا

 ةحيرش لك مضتو.ايلعلا ةحيرشلاو . يطسولا ةحيرشلاو .ايندلا ةحيرشلا يه

 :يلاتلا لودجلا يف امك كلذو . تانف ةدع اهرودب

 ادج ضفخنم هلخد يمأ-

 ادج ضفخنم هلخد طسوقملا نود-

 ضفخنم هلخد يمأ-

 ضفخنم هلخد طسوقملا نود

 ادج ضفخنم هلخد طسوتم قوفو طسوتم-

 ادج ضفخنم هلخد يعماج- ايندلا ةقبطلا

 طسوتم هلخد يمأ-

 عفترم هلخد يمأ-

 طسوتم هلخد طسوتملا نود-

 عفترم هلخد طسوتملا نود-

 ضفخنم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم-



 طسوتم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم-

 عفترم هلخد طسوتملا نود-

 ًادج عفترم هلخد طسوتملا نود

 ًادج ضفخنم هلخد يعماج قوف-

 ضفخنم هلخد يعماج قوف-

 طسوتم هلخد يعماج-

 ادج عفترم هلخد يمأ-

 ادع عفترم هلخد طسوتملا نود-

 عفترم هلخد يعماج-

 طسوتم هلخد يعماج قوف-

 عفترم هلخد يعماج قوف-

 ادج عفترم هلخد طسوتم قوفو طسوتم

 دج توم لغد يساج

 :3 1 دب دحتف-

 ليثمت نامض لجأ نم ةصحلاب ةيدمع ةنيع ةساردلا هذه يف ةنيعلا نوكتس

 ةئف لك نم تدارفم سمخ ىلع قيبطتلاب موقأس ثيح. ةيقبطلا حئارشلا ةفاك



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةقفاقثو

 اذه عيزوتبو . 78١ه -(ةئف؟ه.ه)ةدرفم ١؟6- ةنيعلا مجح كلذب لثميل

 ىلع ًاعزوم ةنيعلا مجح نوكيس« يئارجإلا فيرعتلل ًاقفو تاقبطلا ىلع مجحلا

 :يلاتلا وحنلا

 ايندلا ةقبطلا ١-

 يطسولا ةقبطلا -؟

 ايلعلا ةقبطلا -

 :ةساردلل يرظنلا هجوتلا :ًاعبار

 ةلاح هه

 ةلاح هو

 ةلاح ٠6

 | ةلاح 0# ايلعلا ةحيرشلا - |

 ٌ مااا عدد ايندلا ةحيرشلا -

 ا ةلاح ه ... يطسولا ةحيرشلا -

 أ ةلاح ه ..... ايلعلا ةحيرشلا -

 ا 00 ةلاح 6

 ”لامعأ ةصاخ ”تروفكنارف ةسردم ”هاجتا نم ةساردلا هذه قلطنت

 رمياايهكروه سكاسمو“ 1. 0 وترودأ رووويهت

 رباه نغرويو . ”115©:11219/123© زويكرام تربرهو .”11.11011لد ءأ122 3“

 يف اهفادهأ ققحت ةيلامسأرلا نأ ىرت يتلاو - لآ. 1121633225 سام



 كالهتسالا ةفاقثو تت حتا 2 حسا لومحملا نوفيلتلا

 ةمئاقلا ةيكالهتسالا ةفاقثلا ةعانصو ةفاقثلا قيوست لالخ نم ةرطيسلاو ةنميهلا

 . ؟©ءارشلا وحن مهبذجو ريهامجلا ءارغإو ةيكالهتسالا ميقلا ثب ىلع

 ةيرثلا فورظلا لظ يف هنأ يف ” زويكرامل " يسيئرلا داقتعالا لثمتيو

 ةيعامتجالا هتايحل ةيقيقحلا ةيفيكلاب ناسنإلا يعو نوكي كالهتسالا عمتجمل

 جاتنإلاو حيرملا ةشيعلا يوقسم عمف. ًاليحتسم هتاجاحل ةيقيقحلا ةعيبطلابو
 نورعشيو ةديج ةايح يف ًايلعف ناكسلا شيعي« ةديدجلا تامدخلاو علسلل رمتسلا

 هبغري ئش لكل يلعفلا عابشإلا“ حنمي ال كلذ نأ دكأ “ زويكرام ” نكلو . اضرلاب

 طقف نوكي ثيح. ةعدخ وه اضرلاف .“ هتايناكمإ ءوض يف هتاذ مهفي امدنع ناسنإلا

 .2* ) ماظنلا لبق نم ةضرغمو ةفئاز نوكت يتلا تاجاحلا عابشإ يف

 ايجولونكتلا عمتجم اهرفوي يتلا تاجاحلا نأ ” زويكرام ” ىأر كلذلو

 امك عمتجملا اذه ةيرارمتسا نامضل ًاقبسم اهل ططخم ةيمهو تاجاح يه رصاعملا

 دعيلا وذ ناسنإلا امو . دحاولا دعبلا وذ ناسنإلا قلخل اهمدختسي ةليسو ريخ اهنأ

 ناك اذإو. ةيرحلا مهوب ةيرحلا نع ينغتسا يذلا كاذ الإ زويكرام رظن ىف دحاولا

 نم ةريبك ةليكشت نيب راتخي نأ عيطتسي هنأ درجمل رح هنأب مهوتي ناسنإلا اذه

 دبعلاب هيبش وهف. هتاجاح ةيبلتل عمتجملا هل اهلفكي يتلا تامدخلاو عئاضيلا
 عقاولا نوكي اذكهو. هتداس رايتخا ةيرح هل تحيتأ نأ درجمب رح هنأ مهوت يذلا

 . 20١ هضفر يغبنيو رصاعملا ناسنإلا دابعتسا عقاو هدنع رصاعملا يجولونكتلا
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 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 سس سل 22222 2222 اس سس سس حساس سمس خصم مس دج

 ةيقبطلا ةرطيسلاو يداصتقالا لالغتسالا نأ دكأ دقف “ سام رباه ” امأ

 ءيزمرلا لاصتالاو لعافتلا طامنأ فييزت يف ًاحضاو ًاريثأت نارثؤي يسايسلا ملظلاو

 حلاصم درجم بسحف دعت مل. ةرصاعملا جاتنإلا طامنأ مدخت يتلا حلاصملا نأ امك

 تارورض نع ربعتو يطارقونكتلا يعولا ءوض يف تغيص حلاصم يه امناو .ةيقبط
 2ع

 ةينف

 :ةساردلا اياضقو تاموهفم:ًاسماخ

 : ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا 1

 ةيعامتجالا تالعافتلل تايموقلا رباع ليوحتلاو لاملا سأر ةملوع لثمت

 يسيئرلا يخيراتلا ىوتحملا . ةلوعلا هذه اهنمضتت يتلا ةيسايسلاو ةيفاقثلاو

 , (5) نيرشعلاو يداحلا نرقلا فراشم ىلع تاروطتلل

 تايالولا ةنميهو . بطقلا ةيداحأ اهتزرفأ ةثيدح ةرهاظ تسيل ةلوعلاو

 اهبابسأ اهلو . ةيخيراتلا اهلوصأ اهل ءروذج تاذ ةرهاظ اهنأ لب . ةدحتنلا

 مسرو موهفملا ةغايص سحارم ربع اهيلإ تعفد يتلا اهلماوع اهلو . ةيعوضوملا

 يجولونكتلا روطتلا وه ةموعلا دوعص ىلإ تدأ يتلا لماوعلا مهأ لعلو . (9 >هاجتالا

 ىراكتبالا عفادلا ىلع زكتري روطت وهو ةيتامولعملا ةروثلا نع ئشانلا لئاهلا
 تامولعملا فيظوت ىلع هتردقو درفلل 201



 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”<“

 رومأل حضاولا لخادتلا اهنوكب ةملوعلا ”هللا دبع يربص ليعامسإ“ فرعيو

 دودحلاب ركذي دادتعا نود كولسلاو ةقفاقثلاو ةسايسلاو عامتجالاو داصتقالا

 نودو . ةنيعم ةلودل وأ ددحم نطو ىلإ ءامقنا وأ ء ةدايسلا تاذ لودلل ةيسايسلا

 217 !ةيموكح تاءارجإ ىلإ ةجاح
 ةيفرعملاو ةيملعلاو ةيداصتقالا دودحلا ةلازإ ىنعت ةملوعلا نأ ضعبلا ىريو

 صئاصخ تاذ قاوسأ ةدع مضت ةدحوم ةريبك قوسب هبشأ ملاعلا نوكيل ١ لودلا نيب

 ةنوعلا نأ ” 161613“ ىري امك . 2120 اهميلاقأ ةيصوصخ سكعت تافصاومو

 ىلع ةيسايسلاو ةيداصتقالا همظنو هتافاقثو ملاعلا تاعمتجم براقت ىلإ ريشت
 لكر اهدوحق

 ةددعتم ميهافملا كلت دحأ وه ةملوعلا موهفم نأ حضوت ةقباسلا تاقيرعتلا و

 قايسلا ىلإ رظنلا ةيمهأ ىنعي اذهو قيقدلا فيرعتلا ىلع يصعتست يتلا هجوألا

 . يداصتقالا ثحابلا روظنم نم ةللوعلاف . ةملوعلا موهفم مادختسا هيف متيس يذلا

 ثحابل نكمي يتلا ةقيرطلا نع اريثك فلتختس اهنأ حجرملا نم . لاثملا ليبس ىلع

 (14) ريبعتلا اهب لوانتي نأ يفارغج

 نم اريبك امامتها تقال يتلا داعبألا رثكأ نم ةملوعلل يفاقثلا دعبلا دعيو

 يسيئرلا لؤاستلا ناك دقو . 2 *”) ةيعامتجالاو ةيجولوبورثنألا تاباتكلا بناج

 ةباجإلا ىفو ؟ بوعشلا فالتخا وأ لثامت ىلإ ىدؤت فوس ةموعلا له انه حورطملا
 :نيهاجتا دجن لؤاستلا اذه ىلع
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو 20222225257579731252525252525252525292575717575ل177574ل ل 4 020101212101 21: كح

 نم بوعشلا نيب يفاقثلا لثامتلا نم ديزملا لإ ىدؤت فوس ةلوعلا نأ ىري هاجتا

 ليزتو لماكتلا عجشت ةلوعلاف. 2467 بيرغتلاو ةيلاربيللا ميقل اهرشن لالخ

 . ةفاقثلل ةيبلسلا داعبألا نم ديدعلا اضيأ امنإو . ةيفاقثلا زجاوحلا طقف سيل

 بوعشلل لضفأ ةايح وحنو ارارقتسا رثكأ ملاع وحن ةيويح ةوطخ يه ةلوعلاو
1 
 7 اي

 ةمثو .ةديدج ةقاطب ةينطولا ةيوهلا نحشت نأ اهنكمي ةملوعلا نأ امك

 ةزيمتملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ديلاقتلا نع ريبعتلا ىلإ ملاعلا يف ديازتم هاجتا

 يبوروألا رامعتسالا رجف ذنم ليثم هل قبسي مل وحن ىلع ملاعلا قطانم فلتخمل

 يف نويسنرفلا نوطشانلا اهمدختسا يتلا ةقيرطلا لاثملا ليبس ىلعو .ماع 500 لبق

 نم لك داقتنا مهراركتب مهديلاقتل ةيويحلا نم ةديدج ةعفد ءاطعإل يفاقثلا لاجملا

 , 2 55 زلانودكام معاطمو دنال ينزيد يهالم

 نم ديزملا ىلإ ىدؤت فوس ةلوعلا نأ يناثلا هاجتالا ىري سكعلا ىلعو

 اهل نوكي فوس قاوسألاو تالاصتالا ةملوع نال بوعشلا نيب يفاقثلا فالتخالا

 يملاعلا جاتنإلا ىلع ةلوعلا ريثأتف اذهلو. ةيلحملا تاقايسلا ىلع فلتخم ريثأت

 ةفلتخم تاريثأتو ةفلتخم تاليكشت هيلع بترقي فوس ةيعامتجالا تاكرحلاو

 ةفلتخملا ةيقرعلا تاعامجلا نا امك . ةيلحملا تايصوصخلا ىلع ساسألاب دمتعت

 بتنت ال ةيفاقثلا ةملوعلاف كلذل. 2 *” ) ةملوعلا هاجت فلتخم لعف در اهل نوكيس

 وأ شياعتتو . تافاقثلا هيف طلتخت ابكوك ىرحألاب جتنت اهنكلو .ةيملاع ةفاقث
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 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو 2

 وأ .ينيص معطم ىلع رثعي نأ هيلع لهسلا نم ءءرملا بهذي امنيأف ءعراصتقت

 معاطملا لك هيف مدقت ملاع نع ادج نوديعب اننكل .يدنه معطم ىلعو .يكيسكم
 0 ةدحأو يجو

 لدجلا نم ريثكلا ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا ةيضق ريثت راطإلا اذه ىفو

 ديزمل ةيلآ ةيكالهتسالا ةفاقثلا نم ةملوعلا ذختت له : لؤاستلا زربي نإ . شاقنلاو

 نأ ىلع ددصلا اذه يف ءارآلا دكؤتو ؟ تاعمتجملا ىلع ةنميهلا ضرفو لغلغتلا نم

 ةفاقث ثب اهنم تايلآلا نم ديدعلا لالخ نم فارطألا لود ىلع رطيست زكارملا لود

 تاكرشلا اهجتنت يتلا تاجتنملاو علسلا كالهتسا وحن ةهجوم ةيكالهتسا

 , (210 فارطألا ىلع اهتنميه نم ديزت كلذ لالخ نمو .ةيملاعلا

 . ملاعلا يف ناكم لك يف ينامسأرلا جاتنإلا طمن رشن ىلإ ةموعلا تدأ دقلو

 يف تعضو يتلاو قوسلا تايلآ ةنميهل عضخت ال يتلا ةمظنألا لك ريمدت كلذكو

 ملاعلا يف ةيواز لكو نكر لك عيلست مت دقلف. 2 *2) مكارتلا تايلمعل ادودح يضاملا
 ال يتلا تالاجملا لك ميطحت اضيأ نمضتي ام وهو . ةيعامتجالا ةايحلنل لاجم لكو

 ةدحوو. ةماعلا تالاجملا كلذ يف امب. ةيرشبلا ةايح يف قوسلا تاقالعل عضخت

 عمتجملاب ةطبترملا ةصاخلا تالاجملاو . يلزنملاو ىلحملا داصتقالاو اهسفن ةلئاعلا

 يهتنت ثيحب .يلزنملا داصتقالا ىلع ةمئاقلا تاداصتقالاو ةئماعلا تاسسؤملاو

 ىلع صخألا ىلعو ةيمويلا مهتايح ىلع روصلا نم ةروص يأب سانلا ةرطيس امومع

 , ؟ 23 !جاتنإلا طورش



 كالهتسالا ةفاقثو
 107072727777 ككاو 5-6

 يكل ةللوعلا نا ىرت ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا ةيضقل ةرصاعملا ةيؤرلاو

 .ةيبرغ ةيلامسأر .ةيكالهتسا ةفاقثب لسوتت تاعمتجملا ىلع اهتنميه ضرفت

 : نيهويرانيس ملاعلا ”ربراب نيماجنب “ روص ددصلا اذه ىفو . ةيكيرمألا ةصاخ

 ثيحو «. ءامدلا ةقارإو بورحلا لالخ نم ةيلبقلا ىلإ ةيرشبلا هيف دوعت : لوألا

 ”ملاعلا اذه ىمسو . رخآ بعش دض بعش عراصيو . ىرخأ ةفاقث دض ةفاقث عراصت

 لماكتلا ةيجولونكتلاو ةيداصتقالا ىوقلا هيف بلطت : يناثلاو . ”داهجلا ملاع

 رتويبمكلا ةزهجأ لثم ةفلتخم بيلاسأب ناكم لك يف بوعشلا نتفتو دحوتلاو

 ىإ ممألا ” زدلانودكامو شوتنكام ” قوسي ملاعلا اذه ىفو . ةعيرسلا تابجولاو

 ةراجتلاو ةيلستلاو تامولعملاو تالاصتالا نم ملاع . ةسناجتم ةيمللاع يهالم ةقيدح

 , 2249 كام ملاع“ هيلع قلطيو

 تاعاطق نيب ةيكالهتسالا ةفاقثلا رشن ىلإ ةللوعلا تدأ دقف كلذل اقفوو

 ةصاخو ملاعلا لود لك يف ةيعامتجالا تايوتسملا لك نم بوعشلاو دارفألا نم ةريبك

 نم اهلك يناغألاو مالفألاو تاسوبلملاو تالوكأملا كلهتسي حبصأ يذلا بابشلا عاطق

 ريغ ًاكلهتسم يمانلا ملاعلا لود يف ناسنإلا ةملوعلا تلعج امك. 2

 هلعجت لب عنصلا ةزهاج علس نم مدققملا ملاعلا زكارم هب دوجت ام رظتني جتنم

 229 هعنصي ال ام كالهتسا ىلع رداقلا وهف . هجتني ال امب ىهابتي

 ىطخت وحن مظاعتم هاجتا اهنإ يلع ةملوعلا فيرعت نكمي قبس اممو

 لاملا سأرل يموقلا ربع عراستملا طاشنلا نمضتت ىهو . لودلل ةيموقلا دودحلا

 دحاو ردصم
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 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو >2

 نم ةيعامتجالا ةايحلا بناوج لك عيلست ىلإ ىدؤيس امم ةفاقثلاو ايجولوذكتلاو

 رشبلا ةيهافر قيقحت نكمي هنأب ءاعدالاو ةيكالهتسالا ةفاقثلل جيورتلا لالخ

 نم ةملوعلا ىلعت امك. علسلا ىلع ذاوحتسالا لالخ نم ةيركفلاو ةيسفنلا مهتمالسو

 تاداع ىلإ ةيعامتجالا ةطشنألا راسم ليوحتب موقتو ةيدرفلاو ةيسفانتلا ميق

 . يصخشلا كالهتسالاو ءاقبلا نع: ثحبلا

 : تكالهتسالا ةفاقث 2

 لظ يف ةصاخو يمانلا ملاعلا نادلب يف . قوسلا داصتقا وحن لوحتلا مهاس

 بيغرتلا لجأ نم كالهتسالا ةفاقث قلخ يف . ةملوعلاو داصتقالا ريرحت تاسايس

 ةيجاتنإلا ةيلامسأرلا علسلا ءانتقال اهكيرحتو فطاوعلا ةراثإو لقعلا ءاغلإو

 اهتردق معد يلاتلابو ةيداصتقالا ةوفصلا حلاصل يداصتقالا ضئافلا مظاعتو
 قى 27ج ةيسايسلا

 لكشب هتقفاقثو كالهتسالا رهاوظ ةساردب عامتجالا ملع مامتها رولبت دقو

 اهل يعامتجالا مهفلا ءاج دقلو. نيرشعلا نرقلا نم تانينامثلا ةبقح ذنم يدج

 ساسأ يلع سيلو لماكتم يلومش لكشب يملعلا ثارتلا نم ةدافتسالا ساسأ يلع

 يفو ةيونعملاو ةيداملا هيناوج يف كالهتسالا كردي وهف. ةقيضلا ةيئزجلا ةرظنلا

 يئانبلا اهقايس راطإ يف كالهتسالا ةرهاظ عضوو ةروظنملا ريغو ةروظنملا هبناوج

 ماو ماعلا



 لومحملا نوفيلتلا
 5 كالهتسالا ةفاقثو 5” 27

 * 511233 ريلكس يلسيل ”ىري امك ًايفرح كالهتسالا ركف ةفاقث نلعتو

 اننأ ينعي ” كلهتست نأف “ كلذبو اهكلمت يتلا ءايشألا يف دجوي ةايحلا ىنعم نإ

 , 6290 رارمتساب كلهتسن نأ بجي ًامامت ءايحأ يقبن يكلو ًامامت ءايحأ

 ةيفاقثلا بناوجلا ىلإ “ دياز دمحأ ” ىري امك كالهتسالا ةفاقث ريشتو

 ةبحاصملا روصلاو زومرلاو يناعملا ةعومجم يأ . ةيكالهتسالا ةيلمعلل ةبحاصملا

 ءوض يف الإ كالهتسالل ةيداملا بناوجلا مهفت ال اذهبو . ةيمويلا كالهتسالا ةيلمعل

 (307 اهب ةلصتملا ةيونعم لا بئاوجلا

 ثيح ىنعملا سفن ىلع “ 18211013:11131:01 دراليدوب ناج ” دكؤيو

 ىلإ علسلا جاتنإ ىدؤي ثيح . زومرلا ةعانص لوح زكرتي نآلا كالهتسالا نأ ىري

 يناعملا ريغت ىلإ ىدؤي امم ةيونعم ةيزمر تالالد ىلإ ةيداملا تالالدلا لوحت

 , (310 اهب نوكلهتسملا طبتري ةيزمر تالالد تاذ ةديدج ناعم دلوتو ةميدقلا

 ةئف ”يه لوألا نيتئف نيب زيم دقف ”13211313213 نامواب دنومجيس ” امأ

 ةئف ”يه ةيناثلاو ةيكالهتسالا ةفاقثلا ملاع يف نوشيعي نيذلا ” نيكلهتسملا

 لكشيو .ةيكالهتسالا ةفاقثلا ملاع يف ةكراشملا نم ”نيمورحملا ”وأ”نيروهقملا
 , (32) تاذلا نع ريبعتلل ًارشؤم نيتئفلل ةبسنلاب كالهتسالا

 ”لثشم تاموهفملا نم ىرخأ ةعومجمب ةيكالهتسالا ةفاقثلا موهفم طبتريو

 يناعم لوحت ىنعت يتلاو ”©1315131©011513111 ةيكالهتسألا ةعزنلا موهفم

 ىلإ ريشي يذلا اضيأ ميهافملا هذه نمو .هتاذ دح يف فده ىلإ كالهتسالا زومرو
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”كك

 اعباط هيلع يفضتو يكالهتسالا كولسلا زيمت تاليضفتلا نم ةيعاوو ةددحم طامنأ

 لوحت ىلإ ريشي يذلا ”كالهتسالا زومر“ ميهافملا هذه نمو . ًازيمتم ايبولسأ

 اضعب مهضعب دارقألا اهب بطاخي ةيمويلا ةايحلا ةغلب هبشأ ةغل ىلإ كالهتسالا

 هذه نمو . مهلعافت قاطنو دارفألا ةناكم ددحي ايزمر اديصر اهلالخ نم نونوكيو

 "11222865 01 ©0131511113211011 روصلا كالهتسا موهفم ”اضيأ ميهافملا

 نم ةعلسلا هذهب قصتلت ةنيعم ةينهذ ةروصب ةنيعم ةعلس كالهتسا طبتري ثيح

 , (33 ةعلسلا هذه نع نالعإلا وأ ضرعلا بولسأ لالخ

 تايلامكلا كالهتسا موهفم ”عم ”كالهتسالا ةفاقث موهفم“ هباشتي امك

 نياتشروث همدختسا يذلا موهفملا كلذ 60115011101155 302

 يف فارسإلا ىلإ ريشيل ”نايعألا ةقبط ةيرظن ”هفلؤم يف '1168©87.'1 نيلبيف

 اذه نأ يأ . رهاظتلا لجأ نم نمثلا ةظهابلا تامدخلاو علسلاو ةورثلا كالهتسا

 ةناكملاو . رخافتلاو . ءارثلا نع فشكلا ىلإ فدهي كالهتسالا نم عونلا

 , 34 ةيعامتجالا

 "02661115 01 ©013511111121013 كالهتسالا طامنأ موهفم“ امأ

 ةيجولويب تاجاح ةهجاومل مهدوقن دارفألا اهب قفني يتلا بيلاسألا ىلإ ريشيف

 لصتي لوألا :نيطمن ىلإ كالهتسالا طامنأ مسقنت كلذبو . ةيفاقثو ةيعامتجاو

 قافنإلا لثم امظتنمو ارمتسم الكش ذختت يتلا ةيساسألا تاجاحلا ىلع قافنإلاب

 دسي ام طامنألا هذه نمو .جالعلاو ميلعتلاو سبلملاو ماعطلاو ثاثألاو نكسملا ىلع
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  لوصملا نوقينتلا
 1 576767676777777 ص سس حسب كالهتسالا ةفاقثو ”*

 لئاسوو تارايسلا ىلع قاقنإلا لثم ةصاخ زومرب طبتريو ةيعامتجا تاجاح

 قاقنإلاب لصتيو ةيداعلا ريغ كالهتسالا طامنأ يف لثمتيف يناثلا طمنلا امأ . حيورتلا

 وأ جاوزلا وأ ةساردلا يف حاجنلا وأ داليللا دايعأب لافتخالاك ةنيعم تابسانم يف

 تاجاح دس لجأ نم ةيكالهتسالا طامنألا هذهو . دايعألاك ةينيد تابسانم

 ١ , 235 ةيفاقثو ةيعامتجا
 ديدج لكش ىلع ةلالدلل مدختسيف ”يكالهتسالا عيمتجملا موهفم“ امأ

 زواجتي يكالهتسالا عمتجملاف يلاتلابو . ديدج يداصتقا ماظنو ةيعامتجالا ةايحلل

 هنكلو . قاوسألا يف عساو يعلس ضورعمل ةيئزج ةلالدب هديدحت ةيناكمإ اريثك
 اهتاذ ةيكالهتسالا ةفاقثلا يأ . ةايحلا بولسأ وأ لكش ةلالدب ىرحألاب ددحتي

 زوربلا عم ةرفولا قيقحت ةلحرم غلب يذلا عمتجملا اذه طورش نمض رهظت يتلا

 علسلا ريفوتو يداملا عابشإلا تاينمع بجت ثيحب غارفلا تقو ةرهاظل ديازتملا

 ساسحإلاو ةنطاومللا بجاو اهضرفي يتلا ىرخألا تابلطتملا لك ةيكالهتسالا

 تارارقلا ذاختا تايلمع يف ةيطارقميدلا ةكراشملا يف ةبغرلاك ةيموقلا ةيلوؤسللاب

 لقتنت تأدب يتلا ةماعلا اهتاسايسو ةمألا ريصم ديدحت يف ةمهاسملا وأ ةمساحلا

 , (36) ةيلودلا ربع تاسسؤملاو ىربكلا تاكرشلا ىلإ ايجيردت

 ةعومجم ىلإ ريشت اهنأ يلع كالهتسالا ةفاقث فيرعت نكمي قبس اممو
 ةيلامسأرلا تمهاس دقلو . ةيكالهتسالا ةيلمعلل ةبحاصملا روصلاو زومرلاو روصلا

 تاحومطلاو تابغرلا كيرحت لالخ نم كالهتسالا ةفاقث قلخ يف ريبك لكشب
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 كالهتسالا ةفاقثو ”ت<

 ميق رشن هسفن تقولا ىفو .ةيلامسأرلا علسلل كلهتسم روهمج دادعإل مالحألاو

 .ةيلامسأرلا ةفاقثلا نيماضمو

 ةفاقن يمانتو ةصخصخلا لظ يف يرصملا عمتجملا3

 :تكالهنسالا

 نم ةسلس ىرحألاب وأ ثدح نوكي ام ةداع عمتجملا يف ًايرهوج رثؤي ام نإ

 .اعامتجا وأ اداصتقا : عمتجملا راسم عبطت ثيحب ريثأتلا ةوق نم نوكت ثادحألا

 , 237” ١ةمهم ةيلاع تالوحتب ةداع طبترت ثادحألا هذه لثم . ةسايسو « ةفاقثو

 ةفاقث يمانت ىلإ تدأ يتلا ثادحألا مهأ نأ ةيلاحلا ةساردلا دقتعتو

 مث يداصتقالا حاتفنالا تاسايس ىنبت يف لثمتت يرصملا عمتجملا يف كالهتسالا

 . يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم نم ًاءادتبا ةصخصخلا

 ةلماش ةسايس ”ربوتكأ ةقرو اهتفرع امك يداصتقالا حاتفنالا ةسايسو

 اهلمكي ام اهل بلجتو ةكرحلاو قالطنالا اهل رفوتو ةيتاذلا اندراوم ئبعت

 عقي ةيمنتلا 'بع نا نيكردم .ةيجراخ ةربخو ليومت نم اهتيلعاف نم فعاتشيو

 ةفاضإ درجم يجراخلا ليومتلا حبصي مث نمو . نحن انقتاع ىلع ئش لك لبقو الوأ

 ةدايز اهنأب ةيجراخلا ةفاضإلا هذه ةمهم ةقرولا تددحو ةيتاذلا اندراوم ىلإ

 , 238 !ةطخلا اهتعضو يتلا تايولوألا بسح يموقلا جاتنإلا
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 هتدس- إا-إببلل_ يف بص #ا
 ءعقاولا ضرأ ىلع ققحتي مل حاتفنالا ةسايسل يمسرلا فيرعتلا اذهو

 حونج يف ةيلك ةروصب اهمهأ لثمتت ةريثك تايبلس حطسلا ىلع تزرب ثيح

 هتمهاسمو « جانتنإلا وحن ههاجتا نم رثكأ كالهتسالا ىلإ يداصتقالا حاتفنالا

 كونبلا ددع ةرثكو . ةيمخضتلا طوغضلاو ىوقلا ديلوت يف ىرخأب وأ ةجردب

 لكيه يف ثدح يذلا للخلاو «عيرس لدعمبو ةظوحلم ةجردب ةكرتشملاو ةيبنجألا

 ,(3* 0 يموقلا لخدلاو ةورثلا غيزوت
 نيب قراوفلا يف داح ديازت ىلإ يداصتقالا حاتفنالا ةسايس تدأ دقو

 كالهتسا ةدايز ىلإ ىدأ امم عاستالا ىلإ لوخدلا عيزوت يف قراوفلا هاجتاو .تاقبطلا

 يراجتلاو يمدخلا هجوتلاو حاتفنالا لضفب تنكمت يتلا عفترملا لخدلا تاذ تائفلا

 يف ةلئاه ةيئارش ةوقب تعفد ةمخض تاورثو لوخد نيوكت نم داصتقالل نييليفطلا

 نم عمتجملا يف تاورثلاو لوخدلا عيزوت يف قراوفلا نم تدازو . ةهج نم قوسلا

 هروطت لحارم نع ابيرغ ايكالهتسا اطمن هلك عمتجملا ىلع تضرفو . ىرخأ ةهج

 , © 49 )ةثلاث ةهج نم ةرداقلا ريغ تائفلا ىلع ءابعأ نم كلذ هلمحي ام لكب

 ءارو ثهلت ةيليفط ةيلامسأر ةقبط حاتفنالا ةسايس لظ يف تلكشت دقلو

 تاديروتلاو تالواقملا لثم حبرلا ةيلاع لجألا ةريصق ةطشنألا يف عيرسلا حبرلا

 ىلإ هليوحتب يداصتقالا ضئافلا ديدبتو ةطاسولاو ةرسمسلاو ةمبراضملاو نيزختلاو

 , 2410 ةديدج ةيكالهتسا طامنأ جيورتب وأ جراخلا
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 كالهتسالا 222225525252525 1

 يداصتقالا حاتفنالا ةسايس عابتا ىلع ةبترتملا ةيعامتجالا راثآلا نم ناكو

 يف عاش يذلا بيستلا ببسب ماعلا قافنألا ةيلعاف فعضو ةنسحلا ةودقلا بايغ

 نم هتنلعأ ام قيقحت يف ةبقاعتملا تاموكحلا لشف ىدأو . ةيموكحلا ةزهجألا

 يف ماعلا حلاصلاو يموقلا ءامتنالا موهفم زازتهاو ماعلا ؛كلولسلا ةيبلس ىلإ فادهأ

 2 ”سانلا نم ريثكلا ريمض

 ىلع تأرط يتلا تاريغتلا مهأ نم ناكو . يرصملا يميقلا قسنلا يف قيمع ريغت

 ايعامتجا ديازتملا اهذوفنو ١ ةجتنملا ريغ حاتفنالا ةيلامسأر ومن . يميقلا قسنلا

 ىإ يداصتقالا حاقفنالا ةسايس قيبطت ىدأ امك.

 تاقبطلا يف روهدت نم هنع جتن امو يعامتجالا لدعلا ققحت مدعو « ايداصتقاو

 دح ىلإ لصت دق يتلا ةجردلاب برغلاب قلعتلا ميق نع الضف عمتجملا يف يطسولا

 هذه لظ يف عمتجملا تداس يتلا ةالابماللاو ةيدرفلا ميق نع الضف ةلماكلا ةيعبتلا

 ةيلاحلا ةلحرملا لظ يف ةقباسلا ةيبلسلا راثآلا سفن ترمتسا دقو. © 7*4 ةسايسلا

 قوسلا ةيرح قالطإ لظ يف نآلا ىرجي ام نأ دجن ثيح ةصخصخلا ةلحرم ىهو

 ةلآ فيظوت هاجتا يف لاما سأرو ةلودلا ةطلس نيب ةقالعلا ةلكيه ةداعإ وحن هجتي

 تازايتمالا ةيامحل يسايسلا اهذوفن ةحاسم ةدايزو ةلودلل يباقرلا رودلاو عمقلا

 5في معدو ةيعامتجالا

 ال ميق ةصخصخلا ةسايس لظ يف ةيرصملا ةفاقثلا يف تزرب يتلا ميقلاف كلذل

 داجلا لمعلا ةميقف . يطارقميد ماظن رارقتسا ىلع الو جاتنإلا ةدايز ىلع عجشت

 2ك
 الضف اذه . 2< 2 ”ةقيرط يأبو لهسلا عيرسلا بسكلا ميق اهلحم لحتل تراوت
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ””<*

 ىلع اجوتم لاملا سأر بيصنتل ًايح ًازمر دعت يتلا ةيكالهتسالا ةفاقثلا راشتنا نع

 ديدج عون قلخ يف مهاست ةقاقثلا هذهو .يعامتجالاو يداصتقالا و يسايسلا حرسملا

 عاضوألا عم ةققاوتم بيلاسأ عجارت نع مجنت نامرحلا نم ةلاح وهو رقفلا نم

 نم ًاريثك دقفي عجارتلا اذه ىضتقمبو .:نييرصملا ةيبلاغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 .ىلع دمتعي ةايح بولسأ لالحإو ١ ثوروملا يفاقثلا مهديصر نم ًاريبك ًابناج سانلا

 ةيرئاد يف عوقولا ىنعي ام وهو .زيمتلاو علطتلا يف ةبغرلاو ةفلكملا تاجايتحالا

 رمدملا كالهتسالا ماهوأب تدعص يتلا تائفلا ضعب ةاسأم ودبتو . هتابلقتب قوسلا

 مل اهنأ ثيح حايرلا جاردأ ةيفاقثلا اهتابستكمب ةبراض شحوتلملا ءارثلا تاهاتم ىلإ

 9*2 فيكتلا ءوسو يعامتجالا ككفتلاو ةاناعم لاي روعشلاو طابحإلا الإ لفت
 دق ةصخصخلا و يداصتقالا حاتفنالا تاسايس نإ لوقلا نكمي قبس اممو

 راطإ يفف .يرصملا عمتجملا يف كالهتسالا ةفاقث يمانت يف ريبك لكشب تمهاس

 تالدعم عفرو جاتنإلا اياضقب ةصخصخلاو يداصتقالا حاتفنالا تاسايس مامتها

 ميهافم تباغ رامثتسالا اذه دئاوع عيزوت ةيفيكب مامتهالا بايغو رامثتسالا

 منم تلكشتو . داسفلا رشتناو تاقبطلا نيب قراوقلا تديازتو .ةيعامتجالا ةلادعلا

 لالخ نم ىرشتو عيرسلا حبرلا ءارو ثهلت ةيليفط ةيلامسأر ةقبط عمتجملا ةمق

 طمن دعاس دقو . ةبراضملاو تالواقملاو ةطاسولاو ةرسمسلا لامعأك ةيليفطلا ةطشنألا

 نم عمتجملا يف ةيكالهتسالا ميقلا رشن ىلع حاتفنالا ةيلامسأرل يفرتلا كالهتسالا

 . ةيكالهتسالا علسلا عاونأ ىتشب قاوسألا قارغإ لالخ
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 لومحملا نوقيلتلا |
 كالهتسالا ةقاقثو 7:

 : كالهتسالا ةفاقثو لومحملا نوضيلتلا 4

 يف ترشتنا يتلا ةينورتكلإلا ةزهجألا مهأ نم لومحملا نوفيلتلا ربتعي

 ةنيدمب دقع يذلا تالاصتالل يلودلا رمتؤملا دكأ دقو .ةليلق تاونس ذنم قاوسألا

 سلس 22 22 اس سس ست حس ص سس سس سس

 ةمدقملا لتحت فوس ةلقنتملاو ةنومحملا تالاصتالا ةعانص نأ ديوسلاب ملوهكتسا

 يف لبقتسملا ناو . ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ىرخألا تاعانصلا عيمج ىلع

 يداحلا نرقلا ناسنإ نكمت يتلا ةتباثلا سيلو ةيكلساللا تالاصتالل هلك ملاعلا

 اهلاكشأ عيمجب تامولعملاو تالاصتالا تامدخ عيمج ىلع لوصحلا نم نيرشعلاو

 ءارجإو تقو يأ ىفو ناكم يأ يف وهو . ةبوتكم صوصنو ويديفو ةروصو توص نم
 رسيب تامولعملاو تنرتنإلا تاكبش ىلع لوخدلا اهيف امب لامعألا عاونأ عيمج

 ددع نأ تحضوأ ةلومحملا تالاصتالا نع تايئاصحإ رمتؤملا ضرعو .ةلوهسو

 نوفيلتلا يف ديدج كرتشم فلأ (700) نم برقي امب ايموي ديزي نيكرتشملا

 تامدخل ديدج كرتشم فلأ (130) دجوي امك .يملاعلا ىوتسملا ىلع لومحملا

 باولا “ تامدخب ةفورعملاو لومحملا نوفيلتلا لالخ نم تنرتنإلاب لاصتالا

 نوفيلتلا ومدختسم اهلدابتي يتلا ةريصقلا لئاسرلا ددع لصو امك ”7ع

 . 2 *” ١ ايرهش ةلاسر رايلم (13) نم رثكأ ىلإ ايلاح لومحملا
 تاريثأتلا لوح لدجلا رثك لومحملا نوفيلتلا ةزهجأ راشتنا ةيادب عمو

 لوح ءارآلا تبراضت ةيحصلا ةيحانلا نمف .لومحملا نوفيلتلل ةيقالخألاو ةيحصلا

 ةدايقب ءاربخلا نم ةعومجم ماق ايناطيرب يفف لومحملا نوقيلتلل ةيحصلا راثآلا
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 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثتو >5

 يمانت سكعت يتلا علسلا دحأ دعي لومحملا نوفيلتلا نأ حضوي قبس امو

 يتلا يداصتقالا داسكلاو دوكرلا ةلاح نم مغرلا ىلعف . رصم يف كالهتسالا ةفاقث

 مظعمل يشيعملا ىوتسملا ضافخنا ىلع ةدشب رثؤتو يرصملا داصتقالا اهنم ىناعي

 عمتجملا تائف مظعم يديأ يف دوجوم لومحملا نوفيلتلا نأ دجن بعشلا تائف

 لومحملا نوفيلتلا له اهمهأ نم يتلا تالؤاستلا نم ديدعلا ريثي اذهو . ابيرقت

 عون نأ مأ ةنيعم ةقبطب لومحملا لمح طبتري لهو ؟ كالهتسالا ةفاقثل زمر لثمي

 هذهو ؟ عمتجملا دارقأ نيب يعامتجالا زيامتلاب طبتري هتكرامو لومحملا

 . ةيناديملا ةساردلل ًاقلطنم لثمت اهريغو تالؤاستلا

 ئاتن :اسداس

 : لومحملا نوفيلتلا

 لومحملا يكلهتسم نم ةنيع عم ةلباقملا تارامتسا قيبطت جئاتن تءاج

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةفلتخم ةيقبط حئارش نم

 :5©ةساردلا ةنيعل ةماعلا صئاصخلا ل

 : ةيبعونلا صئاصخلا - 1

 ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ةيناديملا ةساردلل ةيئاصحإلا ٍتايطعملا تحضوأ

 دارفأل يعونلا عيزوتلاب قلعتي اميف ايلعلاو يطسولاو ايندلا تاقبطلا نيب ةيئاصحإ
 يطسولاو ايندلا تاقبطلا يف يلوألا ةبترملا روكذلا ةبسن تلتحا ثيح ةنيعلا
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 بج سس سل للا

 ثانإلا ةبسن مث يلاوتلا ىلع “ / 53.5 . 254.5 . 272.7 “ بسنب ايلعلاو

 كلذ سكعي امبرو . يلاوتلا ىلع * /46.5 . 7245.5 . 7227.3 - بسنب

 دارقأ نيب ةصاخ ثانإلا نم رثكأ لومحملا نوفيلتلل روكذلا ءارش ةبسن عافترا

 . ايندلا ةقبطلا ةنيع

 : ةيرمعلا صئاصخلا -2

 قورف دوجو ةنيعلا دارفأل يرمعلا عيزوتلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا تانايبلا رهظت

 ةيقفاوت ةقالع دوجوو ٠ ايلعلاو يطسولاو ايندلا تاقبطلا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ

 ةقبطلا ةنيع يف يلوألا ةبترملا ” 40 - 30 ”“ ةيرمعلا ةئفلا تلتحا ثيح ةفيعض

 ةبترملا ” 30 - 18 ” ةيرمعلا ةئفلا تلتحا نيح يف .” 256.4 ” ةبسنب ايندلا

 ناتئفلا تواست امنيب ” 2” 38.2 ” ةبسنب يطسولا ةقبطلا ةنيع يف يلوألا

 مد 726.7 ” ةبسنب ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف ” 40 - 30 ”. ”30-18-

 ايندلا ةقبطلا ةنيع يف ةيناثلا ةبترملا يف * 30 - 18 < ةيرمعلا ةئفلا تءاج

 . ” 212.7 ” ةبسنب ” 50 - 40 ” ةئفلا اهيلي “ 7” 27.3 - ةبسنب

 دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ”/ 3.6 “ ةبسنب ” رثكأف 50 ” ةئفلا ًاريخأو

 ةئفلا اهيلي ”“ /“ 25.5 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ” 40 - 30 ” ةئفلا تءاج

 ” 7210.9 ” ةبسنب “ رثكأف 50 ” ةئفلا اهيلي “ 2163 ” ةبسنب < 50 - 40“

 دقف ايلعلا. ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 7 9.1 “ ةبسنب “ 18 نم لقأ ” ةئفلا ًاريخأو



 ومحملا نوقيلتلا

 - كالهتسالا ةفاقثو

 عبارلاو ثناثلا نيزكرملا يف ” 50 - 40 ” . - 18 نم لقأ ” ناقئفلا تءاج

 . ” 726.6 ” ةبسنب ” رثكأف 50 ” ةئفلا ًاريخأو “ 220 “ ةبسنب

 .” 30 - 18 ” نيتئفلا يف ةنيعلا دارفأ مظعم زكرت عيزوتلا اذه ىلع ظحاليو

 نأ ةصاخ نيتئفلا نيتاه يف كالهتسالا ديازت يدم سكعي دق امم “ 40-30 ”

 . ديدج وه ام لك ىلإ ًامئاد ليمي يذلا بابشلا نم نيتئفلا نيتاه دارفأ مظعم

 نيتقبطلا يف ” 18 نم لقأ ” نسلا ةريغص ةئفلا نم ةبسن دوجو ظحالي كلذكو

 مايقو ةنيعلا دارفأ نيب ةيكالهتسالا ةفاقثلا لغلغت سكعي دق امب ايلعلاو يطسولا

 .لومحملل ةيحصلا رطاخملا نع رشني امم مغرلا ىلع راغصلل لومحملا ءارشب ءابآلا

 : ةيلمعلا صئاصخلا-3

 نهم يف نولمعي ةنيعلا دارقأ مظعم نأ ةيناديملا ةساردلا تايطعم تحضوأ

 ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف يلوألا ةبترملا نيلماعلا ةبسن تلتحا ثيح ةفلتخم

 ىلع . يلاوتلا ىلع “ 253.3 . 252.7 . 783.6 ” بسنب ايلعلاو يطسولاو

 . 7216.4 ” بسنب ةثالثلا تاقبطلا يف ةيناثلا ةبترملا يف بالطلا ءاج نيح

 يف“ نولمعي ال نيذلا ”ريغتم ءاج ًاريخأو . يلاوتلا ىلع “ 233.4 .56

 ىلع ” ”13.3 . 7212.7 ” ةبسنب ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا يف ةريخألا ةبترملا

 نم ةنيعلا دارفأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ىلإ كل ريشيو . يلاوتلا
 . ةفيعض ةيقفاوت ةقالع دوجوو ةثالثلا تاقبطلا



 0 ب و و و جبس عم ل وما

 002727232323232 227272755555522 اوال لومحملا نوفيلتلا

 ريثي دق امب ةنيعلا يف بالطلا ةبسن عافترا تانايبلا هذه ىلع ظحاليو

 نكمي يتلا ةدافتسالا يدمو لومحملل ةئفلا هذه جايتحا يدم نع ةريثك تالؤاست

 . ةئفلا هذهل لومحملا اهمدقي نأ

 : ةيبع امتجآلا صئاصخلا -4

 تالاحلا نيب ةلالد تاذ قورف دوجو مدع ىلإ يئاصحإلا ليلحتلا ريشي

 تاقبطلا يف يلوألا ةبترملا يف نيجوزتملا ةبسن تءاج ثيح ةنيعلا دارفأل ةيجاوزلا

 يلاوتلا ىلع ” 246.6 . 747.3 . 761.8 “ بسنب ايلعلاو يطسولاو ايندلا

 7220 ” بسنب ةثالثلا تاقبطلا يف ةيناثلا ةبترملا يف “ بزعألا “ ريغتم ءاج مث .

 ةثلاثلا ةبترملا يف ءاج دقف “ لمرألا “ ريغتم امأ . يلاوتلا ىلع “ / 40 22

 .-/5.5 © ةيسنب < قلطملا “ ريغتم هيلي < 212.7 < ةبستب ايندلا ةقبطلا ةنيع يف

 ةبسنب يطسولا ةقبطلا ةنيع يف ةثلاثلا ةبترملا يف ” قلطملا ” ريغتم ءاج نيح ىلع

 ةبسن تواست ًاريخأو . “ 27,34“ ةبسنب ” لمرألا “ ريغتم هيلي ” 2127“

 تانايبلا هذه سكعت امبرو . ” 26.7 “ ةبسنب ايلعلا ةقبطلا يف لمارألاو نيقلطملا

 ةصاخ ةرسألا ةينازيم ىلع لومحملا نوفيلتلا هلكشي نأ نكمي يذلا ءبعلا يدم

 . نيجوزتملا ةئف نيب

 : ةيناكملا صكاصخلا -5

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع ةيناديملا ةساردلا تفشك

 ةنيعلا دارفأ نم ةريبك ةبسن نأ دجن ثيح ةماقإلا ناكمب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ
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 ةيبرغلا ةظفاحمب ةيسيئرلا ندملا يف نوميقي ايلعلاو يطسولاو ايندلا تاقبطلا يف

 نيح ىلع . يلاوتلا ىلع “ 286.3 . 280 . 7/655 ” ىلإ مهتبسن لصت ثيح

 ” 213.3 . 7220 . 734.5 ” يلإ ةيبرغلا ةظفاحم يرقب نيميقملا ةبسن لصت

 نوقيلتلا يكلهتسم ةبسن عافترا تانايبلا هذه سكعت امبرو . يلاوقلا ىلع

 ةنيدمب لومحملا عيب نكامأ نم لئاه ددع دوجول ًارظن ندملاب نيميقملا لومحملا

 . لومحملا تاكرشل عورف دوجوو اطنط

 57 ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا ب

 ةملوعلا موهفمل ةنيعلا دارفأ ةيؤر ىلع فرعتلا ءزجلا اذه لالخ نم لواحأ

 . ةيبلس مأ ةيباجيإ تناكأ ءاوس اهراثآو

 : ةملوعلا موهفم-1

 نع ةنيعلا دارفأ يدل دئاسلا موهفملا نأ ةيناديملا ةساردلا لالخ نم حضتا

 2 تنرتنإلا . لومحملا نوفيلتلا ) ةثيدحلا ايجولونكتلا راشتنا وه ةملوعلا موهفم

 ايندلا تاقبطلا يف ىلوألا ةبترملا يف ريغتملا اذه ءاج ثيح ( خلا ... تايئاضفلا

 امأ. يلاوتلا ىلع “ 253.3 . 7249.1 . 789.1 “ بسنب ايلعلاو يطسولاو

 ةبسنب ايندلا ةقبطلا ةنيع يف ةيناثلا ةبترملا يف ءاج دقف ” ةيملاعلا ” ريغتم

 ” ريغتم وأ “ تامولعملا ةروث ” ريغتم رايتخاب دحأ مقي مل امنيب “410.9 “٠

 يف ةيناثلا ةبترملا “ ةيملاعلا ” ريغتم لتحا نيح ىلع . ” تافاقثلاو راكفألا لدابت

 ةبسنب . تامولعملا ةروث ريغتم هيلي “ 221.8 “ ةبسنب يطسولا ةقبطلا ةنيع
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 200011221111222 وا تا ميسا
 كالهتسالا ةفاقثو ”-

 يف امأ.”/10,9“ةبسنب “ تاقاقثلاو راكقألا لدابت ” ريغتم ًاريخأو ” 7218-2

 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ”تامولعملا ةروث “ ريغتم ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع

 مقي ملو “ 213.4 “ ةبسنب ” تافاقثلاو راكفألا لدابت ” ريغتم هيلي “ 233.3

 ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ىلإ كلذ ريشيو . ” ةيملاعلا “ ريغتم رايتخاب دحأ

 . ةفيعض ةيقفاوت ةقالع دوجوو

 ةيلإ تدأ ام لوح ةنيعلا دارفأ نيب قافتالا يدم حضوت امبر بسنلا هذهو

 دوجو نع امأ . يملاع قاطن ىلع ريصق تقو يف ةديدج علسل راشتنا نم ةلوعلا

 نيب ةلالد تاذ قورف دوجو ىلإ يدأ ام وهو ةملوعلل ىرخألا يناعملا لوح فالتخا

 . ةنيعلا دارفأ نيب يفاقثلا يوتسملا فالتخال كلذ عجري امبرف ةنيعلا دارفأ

 :ةملوعلا لظ يف ترشتنا يتلا ملسلا-2

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 تأر ثيح ةلوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا يف يأرلاب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ
 هذه نأ ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا

 . يلاوتلا ىلع “ 786.7 . 262.3 . “278.2 “ بسنب كلذو . ةديفم علسلا

 ةيناثلا ةبترملا يف “ ةديفم ريغ ةللوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا ”ريغتم ءاج امنيب

 دح ىلإ ةديفم علسلا ” ريغتم مث “ 214.5 ” ةبسنب ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نيب

 علسلا ”“ ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 27.3 < ةبسنب ” ام

 ريغ علسلا ” ريغتم هيلي ” 223.6 ” ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف “ ام دح ىلإ ةديفم
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 علسلا " ريغتم ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 291 “ ةبسنب ” ةديفم

 دارفأ نم دحأ يري مل امنيب ”*/ 1323 ” ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ” ام دح ىلإ ةديفم

 .ةديفم ريغ علسلا نأ ايلعلا ةقبطلا ةنيع

 نيذلا دارفألا يأر دقف ةقباسلا تاريغقملا نم ريغتم رايتخا بابسأ نع امأ

 اهنأ ىلإ عجري كلذ نأ ” ةديفم ةملوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا ” ريغتم اوراتخا

 ةيتامولعملا ةروثلا لالخ نم ةريقفلا لودلاو ةينغلا لودلا نيب ةوجفلا ليلقت تحاتأ

 ىلإ ةفاضإلابو .ايجولونكتلاو ملعلا تازجنم ثدحأ ةفرعم ىلع ةردقلا تحاتأ يتلا

 ةيؤرلاو ميهافملا رشن ىلع ةردقلاو نيرخآلا عم لصاوتلا علسلا هذه تحاتأ دقف كلذ

 يتلا ةئطاخلا راكفألا ةهجاومو تنرتنإلا ةكبش لالخ نم مالسإلا نع ةحيحصلا

 . ربمتبس 11 ثادحأ دعب ترشتنا

 ةديفم ريغ ةملوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا نأ اوأر نيذلا دارفألا نع امأ

 ةيبرغلا لودلا يف ةعونصم ساسألاب علسلا هذه نأ ىلإ عجرت كلذ بابسأ نأ اوأرف

 تايئاضفلاف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ساسألاب اهحلاصم مدخي علسلا هذهل جيورتلاو

 . انديلاقتو انتاداع عم قفتت ال يتلاو ةيبرغلا ميقلا الإ رشنت ال تنرتنإلاو

 اوأرف ام دح ىلإ ةديفم ةملوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا نأ اوأر نيذلا امأ

 تايلآ ةبكاومو ملاعلا يف ثدحي ام ةبكاوم نم دب ال هنأ ىلإ عجنرت كلذ بابسأ نأ

 امك . ايجولونكتلا هذه عم لماعقلا يف صرحلا نم دب ال نكلو ةثيدحلا ايجولونكتلا



59 

 كالهتسالا ةفاقثو

 ءايشألا يف اهمدختسي هعيطب ناسنإلا نكلو ناسنإلا ةداعسل يتأت تاعرتخملا لك نأ

 . ةيبلسلا

 لظ يف ترشتنا يتلا علسلا هيلإ تدأ ام ىدم سكعت امبر ةقباسلا ءارآلاو

 ءاوس عمتجملا ىلع علسلا هذه ريثأت ىدم لوح ةريثك تالؤاست ةراثإ نم ةلوعلا

 . بلسلا وأ باجيإلاب

 : ةملوعلا علس تايبلسو تايباجبإ-3
 دارفأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع يئاصحإلا ليلحتلا حضوأ

 نأ يمظعلا ةيبلاغلا تأر ثيح ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا

 بسنب كلذو اهتايبلس نم رثكأ ةلوعنا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا تايباجيإ

 . 218.2 ” يأر سكعلا يلعو . يلاوتلا ىلع ” 280 . 287,3 . 7281.8“

 مهأامأ .اهتايباجيإ نم رثكأ ةللوعلا علس تايبلس نأ ” 220 67

 : يلي اميف حضتتسف تايبلسلاو تايباجيالا

 : ةملوعلا علس تايباجيإ -
 ءاج دق ” ةيهافرلاب عقمتلا “ ريغتم نأ ةيناديملا ةساردلا جئاتن تحضوأ

 علس تايباجيإ مهأك ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف يلوألا ةبترملا يف

 نيح ىلغ . يلاوتلا ىلع “ 250 «. 7239.6 . 768.9 ” بسنب كلذو ةلوعلا

 ةنيع يف ةيناثلا ةبترملا يف ” ةريقفلا تاقبطلا دنع نامرحلا ىلع ءاضقلا ” ريغتم ءاج
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 لومحملا نوقيتتلا
 0ئ2ئ25252226225259222جص_ ١0 0 اجا

 ةبسنب ” ملاعلا ىلع حاتفنالا “ ريغتم هيلي “ 217.8 ” ةبسنب ايندلا ةقبطلا

 ةنيع يف امأ . ” يفاقثلا لصاوتلا “ ريغتم رايتخاب دجأ مقي مل امنيب ء” 2413.3 <

 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ” ملاعلا ىلع حاتفنالا “ ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا

 ةبسنب ”“ ةريقفلا تاقبطلا دنع نامرحلا ىلع ءاضقلا ” ريغتم هيلي ء 2292 ”

 يفامأ .” 714.6“ ةبسنب ” يفاقثلا لصاوتلا “ ريغتم ًاريخأو “ 2167 <
 لصاوتلا “ ريغتمو ” ملاعلا ىلع حاتفنالا “ ريغتم ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع

 مقي مل امنيب . “ 225 ” يه ةدحاو ةبسنب ةثلاثلاو ةيناثلا نيتبترملا يف “ يفاقثلا

 . ” ةريقفلا تاقبطلا دنع نامرحلا ىلع ءاضقلا ” ريغتم رايتخاب دحأ

 : ةملوعلا علس تاببلس -
 نأ اوأر ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ” 270 ” نأ ةيناديملا تايطعملا نيبت

 دعبلا ” يف لثمتت تايبلسلا هذه مهأ نأ اهتايباجيإ نم رثكأ ةموعلا علس تايبلب
 ةيناثلا ةبترملا يف ” ةدسافلا ميقلا رشن ” ريغتم ءاج امنيب . “ ةليصألا ديلاقتلا نع

 يف تاريغتم ةثالث تواست دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 230 “ ةبسنب

 ءاضقلا ” . “ ةدسافلا ميقلا رشن “ . ” ةليصألا ديلاقتلا نع دعبلا ” يهو رايتخالا

 راشتنا “ ريغتم كلذ دعب ءاج مث . “ 228.6 ” ةبسنب ” ةينطولا تاعانصلا ىلع

 تواست دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 214.3 ” ةبسنب ” كتتارتغالاب روعشلا

 « * ةدساف ميق رشن ” ١ ” بارتغالاب روعشلا راشقنا ” رايتخالا يف تاريغتم ثالث

 . ” 233.3 ” ةبسنب ” ةينطولا تاعانصلا ىلع ءاضقلا
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 نم ديدعلا هعم لمح فراج رايت ةلوعلا نأ حضوت امبر ةقباسلا ءارآلاو

 نأ الإ . ةثيدحلا ةيجولونكتلا لئاسولاو ةيهافرلاب عتمتلا اهمهأ نم تايباجيإلا

 يجولونكتلا فلختلا لظ يف ةصاخ رطاخملا نم ريثكلا ًاضيأ هعم لمح رايتلا اذه

 . ةيمانلا لودلا هنم يناعت يذلا

 : يوصملا عمتجملا ىلع ةملوعلا علس ريثآت رهاظم-4

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 ىلع ةلوعلا علس ريثأت رهاظم مهأب قلعتي اميف ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ

 يف يلوألا ةبترملا “ ةيداملا ةعزنلا ةدايس ” ريغتم لتحا ثيحب ىرصملا عمتجملا

 7253.4 . “238.2 . 1750.9 ”“ بسنب ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا

 يف ةيناثلا ةبترملا يف “ يقالخألا يندتلا “ ريغتم ءاج نيح ىلع . يلاوتلا ىلع ”

 ةبسنب ” داسفلا رشن “ ريغتم هيلي . ” 7223.6 ” ةبسنب ايندلا ةقبطلا ةنيع

 ةنيع يف امأ . ” /10.9 “ ةبسنب ” ءامتنالا فعض ريغتم هيلي ء “ 214.5 ”

 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ” داسفلا رشن “ ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا

 * رهغتم ًاريخأو ” 7/20 ” ةبسنب ءامتنالا فعض ” ريغتم هيني ”*29.1 ”

 ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيعل ةبسنلابو . ” 712.7 ” ةبسنب “ يقالخألا يندتلا

 يريغتم هيلي “ “20 ” ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ” يقالخألا يندقلا “ ريغتم

 . ” 213.3 “ يه ةدحاو ةبسنب ” ءامتنالا فعض ”و . ” داسفلا رشن “
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”””“

 نأ نم يرظنلا ءزجلا يف ةساردلا هيلإ تلصوت ام دكؤت ةنيعلا دارفأ ءاراو

 جيورتلا لالخ نم ةيعامتجالا ةايحلا بناوج ةفاك عيلست ىلإ يدؤت فوس ةلوعلا

 ةيسفنلا مهتمالسو رشبلا ةيهافر قيقحت نكمي هنأب ءاعدالاو ةيكالهتسالا ةفاقثلل

 . علسلا ىلع ذاوحتسالا لالخ نم ةيركفلاو

 : 59 كالهتسالا ةفاقثو لومحمملا نوفيلتلا -ج
 نوفقيلتلا يدأ يتلا ةديدجلا ميهافملاو ميقلا مهأ حيضوت ءزجلا اذه يف لواحأ

 ةفاقث نع ةديدجلا ميهاقملاو ميقلا هذه ربعت يدم يأ ىلإو ٠ اهسيركت ىلإ لومحملا

 . يرهظملا كالهتسالا

 : لومحملا نوفيلتلا ءارش ةدم .1

 دارفأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 ةيقفاوت ةقالع دوجو كلذكو . لومحملا نوفيلتلا ءارش ةدمب قلعتي اميف ةنيعلا

 نأ دجنف . نوفيلتلا ءارش ةدم رصق نيبو يندأ ةقبط ىلإ درفلا ءامتنا نيب ةطسوتم

 لومحملا نوقيلتلا ءارشب تماق دق يطسولاو ايندلا نيتقبطلا نم ةنيعلا دارفأ مظعم

 . يلاوتلا ىلع “ 763.6 . 752.7 ” بسنب نيتنسو ةنس نيب حوارتت ةدم نم

 - /47.3 ”“ ةبسنب ” ةنس نم لقأ ” ةدملا ايندلا ةقبطلا يف كلذ دعب ءاج نيح ىلع

 7182“ ةبسنب < 2-3 ةدملا كلذ دعب ءاج دقف يطسولا ةقبطلا يف امأ .
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو <

 تاونس 3 ” ةدملا ًاريخأو .“ 7410.9 “ ةبسنب ” ةنس نم لقأ “ ةدملا كلذ يليو

 تاونس 3 ” ةدملا تءاج دقف ايلعلا ةقبطلل ةبسنلابو . ” “27.3 ” ةبسنب ” رثكأف

 . ” 2- 1 ” نيتدملا كلذ يليو “ 7286.6 ” ةبسنب يلوألا ةبترملا يف ” رثكأف

 يوتسلما ريثأت يدم كلذ سكعي اميرو . ” * 6.7 ”يه ةدحاو ةبسنب ” 3-2“

 كالهتسالا ةفاقثل ًازومر لثمت يتلا ةديدجلا علسلا ءارش ةعرس يلع يداصتقالا

 . لومحملا نوقيلتلا لثم يرهظملا

 : لومحملا نوقيلتلا ءارش بابسأ .2

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحتلاب فشك

 زاجنإل ”“ ريغتم ءاج ذإ لومحملا نوفيلتلا ءارش بابسأب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ

 بسنب ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف يلوألا ةبترملا يف “ لامعألا

 ةرورض ” ريغتم ءاج نيح ىلع . يلاوتلا ىلع “ 260 . 238.2 . 247.2 <

 يليو . ” 723.7 “ ةبسنب ايندلا ةقبطلا ةنيع يف ةيناثلا ةبترملا يف “ ةيعامتجا

 لصاوتلا “ ريغتم ًاريخأو . “ 7220 * ةبسنب ” ةرسألا ىلع نانئمطالا “ ريغتم كلذ

 ريغتم ءاج دقق يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ”/9.1 “ ةبسنب ءاقدصألا عم

 ريغتم كلذ يليو. ” 723.6 ” ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف “ ءاقدصألا عم لصاوتلا “

 * ةرسألا ىلع نانئمطالا “ ريغتم ًاريخأو “ /21.9 “ ةبسنب “ ةيعامتجا ةرووض “

 عم لصاوتلا ”“ ريغتم ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيعل ةبسنلابو . “ 216.3 ” ةبسنب

 ىلع نانئمطالا “ ريغتم كلذ يليو . ” 720 ” ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف “ ءاقدصألا
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 1222222222 سمج سس حس حسم هس سا سم حاسس تسالا ةفاقثو كك لومحملا نوفيلتلا

 ةبسنب ” ةيعامتجا ةرورتف* يعم يخلو .: - 7213.3 - ةيستي ”ةرسأآلا

167 

 ببسلا لوح ةنيعلا دارفأ قافتا يدم سكعت امبر ةقباسلا ماقرألاو

 وه انه راثملا لؤاستلا نكلو لامعألا زاجنإ وهو لومحملا نوفيلتلا ءارشل ىقيقحلا

 هحضوت دق ام اذه ؟ لومحملا نوفيلتلا ءارشل يقيقحلا بيسلا وه لعقلاب اذه له

 . ةيلاتلا طاقنلا

 :ريبغتلا تارم ددعو لومحملا زاهج ريبغتب مايقلا 3
 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو يئاصحإلا ليلحتلا لالخ نم حضتا

 نع ةساردلا تفشك امك . لومحملا زاهج رييغتب مايقلاب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ

 رييغتب مايقلا نيبو ىلعأ ةقبطل درفلا ءامتنا نيب ةطسوتم ةيقفاوت ةقالع دوجو

 زاهج رييغتب ايلعلا ةقيطلا ةنيع دارفأ نم ” /100 ” ماق امنيبف لومحملا زاهج
 يف لومحملا رييغتب ايندلا ةقبطلا دارفأ نم ” 25.4 ” ىوس مقي مل . لومحملا

 ةنيع يف امأ . ةرم لوأل هئارشب اوماق نيذلا زاهجلاب نوظفتحي ”“ /94.6 ” لباقم

 ”“ 1/2.5.4 ” لباقم يف لومحملا زاهج رييغتب “ 274.6 ” ماق دقف يطسولا ةقبطلا

 . كلذب اوموقي مل
 دارفأ نم “ 7/80 ” نأ حضتا دقف لومحملا زاهج رييغت تارم ددع نع امأ

 كلذ يليو . ” رثكأف تارم ثالث ”“ لومحملا زاهج رييغتب اوماق ايلعلا ةقبطلا

 .- 767+ ةيسفب“ ةرص“* نيغتس مث + > 7113.3 + :ةيسني *:ناقرم * ويفتم
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 2 2525211121212121121ر1371111ككتدترذدك 5 عم
 كالهتسالا ةفاقثو

 ” لومحملا زاهج رييغتب يطسولا ةقبطلا دارقأ نم ” 2585 ” ماق نيح ىلع

 تارم ثالث ” ريغتم مث . ” 231.7 “ ةبسنب ” ةرم " ريغتم كلذ يليو .” ناترم

 اوماق نمم ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ ماق لباقملا يفو . “ 29.8 ” ةبسنب “ رثكأف

 . طقف ةدحاو ةرم كلذب لومحملا زاهج رييغتب

 لثمتت يهف ةنيعلا دارفأ يأر امك لومحملا زاهج رييغت بابسأ نع امأ

 : يلي اميف

 . ةيعامتجالا ةهاجولا -

 تاكرش راعشب كلذ طبتري ةنيعلا دارفأ دحأ يأر ىلعو . ةضوملا ةرياسم

 ”  ةضوملا عنصن نحن لومحملا عنصن ال نحن ” لومحملا

 . ديدجتلا

 هاجتالا يمانت املك يداصتقالا يوتسملا عفترا املك هنأ حضوي قبس امو

 . حضاو لكشب يكالهتسالا

 : لومحملا نوفيلتلا ماظن :4
 دارفأ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 هتائفب يرهش كارتشا - تراك ” لومحملا نوفيلتلا ماظنب قلعتي اميف ةنيعلا

 تراكلا ماظن وه ايندلا ةقبطلا دارفأ نيب دئاسلا ماظنلا ناك امنيبف . ” ةفلتخملا

 ماظن وه ايلعلا ةقبطلا دارفأ نيب دئاسلا ماظنلا ناك ” 7100 ” ةبسنب ًامدقم عوفدملا

 دارفأ نم ”“ 7258.2 “ ناك نيح ىلع . ” 2/100 ” ةبسنب يرهشلا كارتشالا
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 كارتشالا ماظن نوعبتي “ 241.8 ” لباقم يف تراكلا ماظن نوعبتي يطسولا ةقبطلا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف حضتتف ماظن لك يكرتشم كالهتسا صئاصخ نع امأ . يرهشلا

 : تراكلا ماظن باحصأ كالصتسا صئاصخ .5

 : ةررقملا ةدملا يف تراكلا ذافنتسا -أ

 دارفأ نم ةورقملا ةدملا يف تراكلا نوذفنتسي نيذلا ” نأ نع ةساردلا تفشك

 يف يلاوتلا ىلع يف 259,4 . 73.6 ” مهتبسن غلبت يطسولاو ايندلا نيتقبطلا

 . ةررقملا ةدملا يف تراكلا نوذفنتسي ال “ 740.6 . 796.4 ” لباقم

 :ةررقملا ةدملا يف تراكلا رييغت تارم ددع-ب

 تراكلا رييغتب نوموقي ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نأ نع ةساردلا تفشك

 نيذلا ةبسن غلبت نيح ىلع ” 72100 ” ةبسنب ةررقملا ةدملا يف طقف ةدحاو ةرم

 ةررقملا ةدللا يف ” ناترم ” يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم تراكلا رييغتب نوموقي

 ” ةبسنب ” ةدحاو ةر “ تراكلا رييغتب نوموقي نم كلذ يلي “ 257.9 *

 . ” 715.8 ” ةبسنب ” رثكأف تارم ثالث “ تراكلا رييغتب نوموقي مث ”“ 53

 : ءاقدصألا ىلع نانئمطالل ةيلعف تاملاكم ءارجإ -ج

 ءارجإب نوموقي مهنأ ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ”“ 278.2 ” يأر

 ريغتم كلذ يليو . “ نايحألا نم ريثك يف “ ءاقدصألا ىلع نانئمطالل ةيلعف تاملاكم

 ريغتم ًاريخأو - 25.5 < ةبسنب ” ًاليلق ” ريغتم مث ” 410.9 “ ةبسنب “ ًامئاد ”
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 ًامئاد ” ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 75.4 “ ةبسنب ” ًاردان “

 نايحألا نم ريثك يف ” ريغتم كلذ يليو ١ ” 253.1 “ ةبسنب يلوألا ةبترملا يف

 ًاردان ” ريغتم ًاريخأو . “ *5-212 ” ةبسنب ًاليلق ريغتم مث ” 1-7228 “ ةبسنب

 .* 26.3 * ةبسنب

 : ًايموي ةلبقتسملا تاملاكملا ددع طسوتم -د

 م نولبقتسي مهنأ ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ”“ /85.5 ” يأر

 47-6 نم“ /14.5 ” لبقتسي نيح ىلع «مويلا يف ةملاكم ” 3-1 <

 بترملا يف * 6 - 4 * ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ًايموي تاماكم

 !ًايموي ةملاكم 5531-7-9“ نم مث “ 740.6 - ةبسنب يلوألا

 0 ” ريغتم كلذ يليو . ” 7/25 “ يهو ةدحاو ةبسنب ةثلاثلاو ةيناثلا نيتبترملا

 . - 79.4 ” ةبسنب ” رثكأف

 + ًايموي ةلبعتنلا تاترلا ددع طسوتم-ه

 3 - 1 ” نولبقتسي مهنأ ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم “ 2/5852 ” يأر

 نيع يف امأ .ًايموي ةنر ” 4-6 ” نولبقتسي “ 741.8 “ لباقم يف ًايموي ةنر

 مم كلذ يليو .ًايموي ةنر 7-9 “ نم “ /34.4 “ ليقتسيف يطسولا ةقبطلا

 رثكأف 10 “ نولبقتسي نم مث ” 231.2 “ ةبسنب ًايموي ةنر ”4-6 ” نولبقتسي

 . "79,4 “ ةبسنب ةنر ”1-3 “ نولبقتسي نم ًاريخأو " 7225 “ ةبسنب
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 لومحملا نوفينتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”ك“

 : ًايموي ةلسرملا تاملاكملا ددع طسوتمس-و

 مهنأ يطسولاو ايندلا نيتقبطلا يتنيع درقأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تأر

 ىلع * 7275 , 7296.4 “ ةبسنب كلذو ًايموي ةملاكم “ 1-3 “ ءارجإب نوموقي

 نوموقي مهتأ ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ” 23.6 ” يأر نيح يلع . يلاوتلا

 ةنيع دارفأ نم “ 215.6 “ يأر لباقملا يفو . ًايموي ةملاكم ” 4-6 ” ءارجإب

 نم كلذ يليو . ًايموي ةملاكم “ 4-6 ” ءارجإب نوموقي مهنأ يطسولا ةقبطلا

 نوموقي نم ًاريخأو * 76.3 ” ةبسنب ًايموي ةملاكم - 7-9 “ ءارجإب نوموقي

 . ” 23.1 ” ةبسنب ” رثكأف تاماكم 10 ” ءارجإب

 : ًايموي ةلسرملا تانرلا ددع طسوتم -ز

 لاسسرإب نوموقي مهنأ ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم “749.1 ” يأر

 نيتبترملا يف “ 7-9 “ . * 1-3 “ ريغتم ءاج نيح ىلع .ًايموي ةنر “ 6-4 *
 ةبسنب ” رثكأف تانر 10 ” ريغتم مث “ 220 “ يه ةدحاو ةبسنب ةثلاثلاو ةيناثلا

 ةنيعلا دارفأ نم “ /56.2 ” يأر دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 610.9 ”

 ةنر ” 7-9 ” ريغتم كلذ يليو . ًايموي “ رثكأف تانر 10 ” لاسرإب نوموقي مهنأ

 ًاريخأو ” 712.5 “ ةبسنب ًايموي ةنر 4-6“ ريغتم مث ” 225 “ ةبسنب ًايموي

 . * 726.3 “ ةبسنب ًايموي ةنو“ 1-3 ” ريغتم

 مظعم نأ توركلا ماظن باحصأ كالهتسال ةقباسلا صئاصخلا حضوتو

 زاجنإل لومحملا نوفيلتلا مادختسا نع لبق نم هركذ مت ام عم ضقانتي مهكالهتسا
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 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 لابقتساو لاسرإ يف نوكي لومحملا نوقيلتلل مهمادختسا مظعم نأ ثيح لامعألا

 . اهلاسرإب موقت امم رثكأ تاملاكملا لبقتست يمظعلا ةيبلاغلاف تاملاكملا امأ تانرلا

 : يرهشلا كارتشالا ماظن باحصأ كالهتسا صئاصخ .6
 : ءاقدصألا ىلع نانئمطالل ةيلعف تاملاكم ءارجإ أ

 نوموقي مهنأ ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تأر

 21/73.9 “ ةبسنب كلذو ءاقدصألا ىلع نانئمطالل ةيلعق تاملاكم ءارجإب ” ًامئاد “

 ةبترملا يف “ نايحألا نم ريثك يف “ ريغتم ءاج نيح ىلع . يلاوتلا ىلع ” 23.3

 ءاج ًاريخأو . يلاوتلا ىلع ” /6.7 . 726.7 ” ةبسنب نيتقبطلا يف ةيناثلا

 .” 78.7 “ ةبسنب يطسولا ةقبطلا يف “ ًاليلق “ ريغتم

 : ًايموي ةلبقتسلا تاملاكملا ددع طسوتم -ب

 لابقتساب نوموقي مهنأ يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم " 260.9.“ يأر

 ةملاكم ” 1-3 ” نم لابقتساب نوموقي نم كلذ يليو . ًايموي ةملاكم ” 4-6 ” نم

 ًايموي ةملاكم " 7-9 “ لابقتساب نوموقي نم ًاريخأو ” 226.1 “ ةبسنب ًايموي
 نوموقي مهنأ ” 7246.7 ” يأر دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 213 ” ةبسنب

 تاملاكم1 0“ لابقتساب نوموقي نم كلذ يليو . ًايموي ةملاكم ”7-9 ” نم لابقتساب

 ةبسنب ًايموي ةملاكم “ 1-3 ” نولبقتسي نم ًاريخأو .” 240 “ ةبسنب ” رثكأف
 "0104 اعدعلاب



 نلومحمنا نوفيلتلا
 سس وو س7 سس سس سس سس سس سس سس كالهتسالا ةفاقثو <

 + ايموي ةتيفتسلا تاثرثأ نوع طضوقما د

 10 ” نولبقتسي مهنأ يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ” 747.9 ” يأر

 ةئيسني ًاهموي ةنر - 7-9 < نوليفتسي نم كلذ دعب ءاجو « ًايموي - رثكأف تانر

 َ ج

 اريخأو 728.7 “ ةبسنب ًايموي ةنر “ 4-6 “ نولبقتسي نم مث . ” 7239.1“

 ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 74.3 ” ةبسنب ًايموي ةنر ” 1-3 ” نولبقتسي نم
 نم كلذ دعب يتأيو ءًايموي ةنر ” 4-6 ” نم نولبقتسي مهنأ “ 66.7 “ يأر دقف

 ” 713.3 ” يه ةدحاو ةبسنب ًايموي ةنر ” 7-9 ” . ” 1-3 ” نم نولبقتسي

 . * 146.7 * ةبسنب ” رثكأف تانر 10 ” نولبقتسي نم ًاريخأو
 : ايموي ةكمرلا تاكاكلا ىيعطسوتم تد

 لاسرإب نوموقي مهنأ يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ” 747.8 ” يأر

 ًايموي ةملاكم “ 4-6 ” ءارجإب نوموقي نم كلذ يليو . ًايموي ةملاكم ” 3-1

 ” رثكأف تاملاكم 10 “ . ” 7-9 ” ءارجإب نوموقي نم مث . ” 234.8 “ ةبسنب

 ” 746.7 ” يأر دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 28.7 ” يه ةدحاو ةبسنب

 ءارجإب نوموقي نم كلذ دعب ءاج مث . ًايموي ةملاكم ” 7-9 “ ءارجإب نوموقي مهنأ

 “1-3 * ءارجإب نوموقي نم اريخأو “ 7240 “ ةبسنب ” رثكأف تاماكم 10 ”
 . ” 746.7 ” يه ةدحاو ةبسنب ًايموه ةملاكم " 6-4 -



 لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو تتح

 : ًايموي ةلسرملا تانرلا ددع طسوتم - ه

 لاسرإب نوموقي مهنأ يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم < 47.8 ” يأر

 ةبسنب ” رثكأف تانر 10 ” لاسرإب نوموقي نم كلذ يلي ءًايموي ةنر " 9-7 <

 نم ًاريخأو “ 8,7 ” ةبسنب ايموي ةنر ”4-6“ لاسرإب نوموقي مث - 239.1 ”

 يأر دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 4,3 ” ةبسنب ًايموي ةنر “1-3 ” نولسري

 نم كلذ دعب ءاج مث « ًايموي ةنر ” 4-6 “ نم لاسرإب نوموقي مهنأ “ 60 ”

 نوموقي نم مث . ” 220 ” ةبسنب ” ًايموي ةنر “ 7-9 “ نم لاسرإب نوموقي

 لاسرإب نوموقي نم ًاريخأو . ” 7213.3 “ ةبسنب ًايموي ةنر “ 1-3 “ نم لاسرإب
 . " 76.7 “ ةبسنب “ رثكأف تانو 10

 يرهشلا كارتشالا ماظن باحصأ كالهتسال ةقباسلا صئاصخلا حضوتو

 لابقتسا يف زكرتي ًاضيأ مهكالهتسا مظعم نأ يطسولا ةقبطلا ةنيع دارقأ نيب ةصاخ

 ًارظنف ايلعلا ةقبطلا ةنيع دارفأ امأ . ةيلعف تالاكم ءارجإ نم رثكأ تاترلا لاسرإو

 ال كلذ ناك نإو ةريثك ةيلعف تاملاكم ءارجإب نوموقي يداصتقالا يوتسملا عافترال

 . تانرلا لابقتساو لاسرإ نم عنمي

 :" عيمجلا دب ىف لومحملا " راعش يف ةنيعلا داوخأ أو 7

 دي يف لومحملا ” راعش ىلع ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ نم ” 60“ قفاو

 :ةيلاتلا بابسألل “ عيمجلا

 . هتودب ةشيعملا نكمي الو رصعلا ةمس لومحملا -
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 هتيدحلا ايجونونكتلاب عتمتلا عيمجلا قح نم

 ةيرورضلا لامعألا نم ريثكلا ءادأب موقي لومحملا --

 لهألا ةنامطل نامألاب ساسحإ لومحملا -

 . هدعسي ام ءارش نطاوم لك قح نم هنأل ًادج يداع راعش -

 لومحملا “ راعش ىلع ةنيعلا دارفأ نم " 240 ” قفاوي مل سكعلا ىلعو

 : ةيلاتلا بابسألل " عيمجلا دي يف

 . ءاوهلاو ءاملاك سيل لومحملا -

 .لومحملا ىلإ جاتحي ناسنإ لك سيل -

 . لومحملا تاكرش بناج نم ةريبك ةجردب هيف غلابم راعشلا -

 ايجولونكتلا ايازمب عتمتلا تاقبطلا لك قح نم هنأ حضوت ةقباسلا ءارآلاو

 .عمتجملا تارخدم فازنتسا ىلإ يدؤي فارسإ نودب نكلو ةثيدحلا

 : لومحملا تاملاكم راعسأ يف نيثوحبملا يأآو .8

 ةنيعلا دارفأ نيب ةلالد تاذ قورف دوجو نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 ةنيع دارفأ نم “ 233.3 “ يأر امنيبف لومحملا تاملاكم راعسأب قلعتي اميف

 دارقأ نم درف يأ كلذ ىلع قفاوي مل . ” ةلوقعم ” راعسألا هذه نأ ايلعلا ةقبطلا

 نأ اوأر يطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم “ 12.7 ” لباقم يف . طيندلا ةقبطلا ةنيع

 يف اهيف غلابم تاملاكملا راعسأ نأ اوأر نيذلا دارفألا امأ . ةلوقعم تاملاكملا راعسأ

 . 7234.6 . 710.9 “ مهتبسن تناكف ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا
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 كالهتسالا ةفاقثو

 ءايندلا ةقبطلا ةنيع نم ” 289.1 ” يأر نيح ىلع . يلاوتلا ىلع ” 7

 . ” ةفحجم ” تاملاكملا راعسأ نأ يطسولا ةقبطلا ةنيع نم “ / 527 ”و

 نأ نوري ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ مظعم نأ ةقباسلا ماقرألا حضوتو

 نوناق دوجو مدع ىلإ عجري اذهو . ةفحجمو اهيف غلابم لومحملا تاملاكم راعسأ
 . رصم يف لومحملا يتكرش هسرامت يذلا راكتحالا عنمل

 : لومحملا كالهتسا يف ةيقبطلا قورفلا .9

 تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ نم * 286.7 . 254.5 ١ 227.3 ” دكأ

 . تاقبطلا نيب لومحملا كالهتسا يف قورف دوجو ىلع ايلعلاو يطسولاو ايندلا

 . كلذ سكع ةثالثلا تاقبطلا نم “ 213.3 . 7245.5 . 772.7 ”“ يأر امنيبو

 يف ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ تأر دقف لومحملل ًاكالهتسا تاقبطلا رثكأ نع امأ

 يه لومحملل ًاكالهتسا تاقبطلا رثكأ نأ ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا

 . يلاوتلا ىلع * 469.2 . 7253.3 . 7293.3 “ بسنب كلذو ” ايلعلا “ ةقبطلا

 2« 7246.7 2. 716.7 ” بسنب ةيناثلا ةبترملا يف “ يطسولا ةقبطلا تءاج نيح ىلع

 . يلاوتلا ىلع ”* 8

 رثكأ يه ايلعلا ةقبطلا نوكت نأ ضرتفملا نم هنأ حضوت ةقباسلا بستلاو

 نأ ظحالي هنأ ريغ يداملا اهاوتسم عافترال لومحملا ءارش ىلع ةردق تاقبطلا

 لخدلا ةضفخنم حئارشلا عم ىتح عمتجملا حئارش مظعم يديأ يف دوجوم لومحملا



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 لومحملا نوقيلتلاب ةطبترملا كالهتسالا ةفاقث هسرامت يذلا طغضلا يدم حضوي امم

 . ي رصملا عمتجملا .دارقأ ىلع

 : لومحملا نودب ةابحلا ةعسرامم ةبناكمإ يدم 0
 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 تأر ذإ لومحملا دوجو نودب ةايحلا ةسرامم ةيناكمإب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ

 نوعيطتسي ال مهنأ ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ

 ” 93.3 1794.5 . 7280 “ بسنب كلذو . لومحملا دوجو نودب ةشيعملا

 نأ كلذ حضويو . سكعلا ” / 6.7 . 25.5 . 7220 ” يأر امنيب . يلاوتلا ىلع

 نم ًازمر هلعجي امب 782 01 1156 ةايح بولسأ حبصأ لومحملا مادختسا

 . كالهتسالا ةفاقث زومر

 :كلذ ةلبسسوو لومحملا تافو رببغتب نيتوحبملا مامتها .1

 مه لومحملا تانر رييغتب نومتهي نم رثكأ نأ ةيناديملا ةساردلا نم حضتا

 ىلع ” 273.3 ” . ” 278.2 ” ةبسنب كلذو . ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا نم

 تانر رييغتب نومتهي ال نيذلا امأ . ايندلا ةقبطلا نم ” 27.3 ” لباقم يف يلاوتلا

 ةقبطلا نم ”/21.8 ” و . ايندلا ةقبطلا نم “ 792.7 ”مهتبسن غلبتف لومحملا

 . ايلعلا ةقبطلا نم ” 226:7 ”و .يطسولا

 ءاقدصألا عم تانرلا لدابت ءاج دقف لومحملا تانر رييغت ةليسو نع امأ

 ءيطسولا ةقبطلا ةنيع دارفأ نم ” 251.2” ةبسنب يلوألا ةبترملا يف
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 يف ” ةنلعملا ماقرألاب لاصتالا “ ةليسو تءاج مث . ايلعلا ةقبطلا نم ”/45,4 ”و

 لالخ نم ” ةليسو اهيلي ” 72526 ” ةبسنب يطسولا ةقبطلا يف ةيناثلا ةبترملا

 تءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ 223.2 “ ةبسنب ” لومحملا تالحم

 يف . ” لومحملا تالحم لالخ نم ”و . ” ةنلعملا ماقرألاب لاصتالا “ يتليسو

 ةقبطلا ةنيع يف امأ . “ /27.3 “ يه ةدحاو ةبسنب ةثلاثلاو ةيناثلا نيتبترملا

 امبرو .ء طقف لومحملا تالحم لالخ نم الإ تانرلا رييغتب اهدارفأ مقي ملف ايندلا

 هذهل نومتني نيذلا دارفألا نم ريبك ددعل يفاقثلا يوتسملا ضافخنال كلذ عجري

 . ةقبطلا

 روص نم لومحملا نوقيلتلا كالهتساب طبتري ام ةقباسلا بسنلا حضوتو

 اريماك دوجوو ةمسجملا تامغنلا يف ةلثمتملا هتايناكمإو لومحملا عون لثم زومرو

 . عمتجملا دارفأ نيب ةيقبطلا قورفلاو يعامتجالا زيامتلل زومرك ويديف

 ةرتفل لومحملا نوفيلتلا نري مل اذإ نيثوحبملا روعش .2
 : ةليوط ٠

 لومحملا مهنوفيلت نري مل اذإ مهروعش نأ ةنيعلا دارفأ نم ” 478 ” يأر

 : يلي اميف لثمتي ةليوط ةرتفل

 . رورسلا مدعو قياضتلا -

 5 ملاعلا نع دعبلاب ساسحإلا --

 . ةيمهألا مدعب روعشلا -



 . ةباكلا -

 : يلي اميف لثمتي مهروعش نأ ةنيعلا دارفأ نم ” 222 ” يأر لباقملا يفو

 . يداع ريغ ئش يأ دوجوب ساسحإلا مدع -
 . ةبعتم ةريثكلا تانوفيلتلا نأل ةيسفنلا ةحارلا -

 هب رعشي ام ىدم نع تاساردلا ضعب هيلإ تلصوت ام عم ءارآلا هذه قفتتو

 دارفألا نم تاملاكم يأ هيقلت مدع ةلاح يف ملاعلا نع دسعبو ةلزع نم درفلا

 3 5 لا

 لالخ نم تايئاضفلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ مادختمسا .3

 ْ : ةمدخلا هذه صئاصخو لومحملا
 : تايئاضفلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ ةعباتم أ

 ءايندلا ةقبطلا,ةنيع دارفأ نم “ 220 ” نأ نع ةيناديملا ةساردلا تفشك

 نوعباتي ايلعلا ةقيطلا ةنيع نم ”/80 ”و . يطسولا ةقبطلا ةنيع نم ”*87.3 "و

 ىلع . تايئاضفلا يلع ةحاتملا ةرشابم ءاوهلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ لعفلاب

 ايندلا تاقبطلا نم “ 220 . 7212.7 ” . 780 ” لئاسرلا هذه عباتي ال نيح

 . يلاوتلا ىلع ايلعلاو يطسولاو

 يأر دقف لئاسرلا هذه يف بتكي اميف ةمدخلا هذه عباتي نم ير نع امأ

 : يلي امل ةديج ةمدخلا هذه نأ ةنيعلا دارفأ نم ” 45 -

 . ةلهس ةقيرطب ءاقدصألا عم لصاوتلا-
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 لومحملا نوقيلتلا
 0 ااااااا0اااا ا ل كالهتسالا ةفاقثو ”ك<

 تابغرلا سيقنتل ةليسو لئاسرلا ربتعت-

 لك تسيلف ةديجلا ريغ ءايشألا ضعب ىلع يوتحت لئاسرلا تناك اذإ-

 . نيقهارملا ةحيرش طقف امنإو ئيس مادختسا لئاسرلا مدختست حئارشلا

 امل لئاسرلا هذه يف بتكي ام ىلع نوقفاوي ال مهنأ “ 255 ” يأر لباقملا يفو

 : يلي
 . ةئيذبو ةضوفرم تارابع اهبو صنلا نع ةجراخ نوكت لئاسرلا مظعم -

 . نيرخآلاب ريهشتلا يف لئاسرلا هذه مادختسا نكمي -

 . لئاسرلا هذه لالخ نم ريبك لكشب ةيسنجلا تكنلا راشتنا -

 ةريصق لئاسر لاسرإب مايقلا -ب

 ةثالثلا تاقبطلا دارفأ نم ” 7475 ” 2777.1”. 727.3“ ماق

 تايئاضفلا ىلع ةحاتملا ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ مادختساب ايلعلاو يطسولاو ايندلا

 نع امأ . ةمدخلا هذه اومدختسي مل ” 225 . “222.9 .772.7 ” لباقم يف

 : يلي اميف تلثمتف عونلا اذه نم لئاسر لاسرإب مايقلا بابسأ

 . نيرخآلا عم لاعفلا لصاوتلا -

 . غارفلا تقو ةيضمت -

 . ةلزعلاو ةدحولا لتق --

 .تايئاضفلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ لالخ نم نيرخآ عم تالص نيوكت -ج

 : نيثوحبملا مهعم لصاوت نم عونو ةيسنجو
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 تاقبطلا ةنيع دارفأ نم “ 477.8 “ .” 281.1 “ 2” 233.3 " نوك

 لئاسرلا ةمدخ لالخ نم نيرخآلا عم تالص ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا

  تايئاضفلا ىلع ةريصقلا

 ةبترملا يف نيبرصملا يتأيف نيثوحبملا مهعم لصاوت نم مظعم ةيسنج نع امأ
 تاقبطلا نم يلاوتلا ىلع “ 271.4” .” 273.3 ”.” 7100 ” ةبسنب يلوألا

 ةيبرع تايسنج نم دارفأ عم لصاوتلا كلذ دعب يتأي مث . ايلعلاو يطسولاو ايندلا
 نم دحأ مقي ملو . ايلعلاو يطسولا نيتقبطلل “ 7228.6 - .- 726.7 - ةبسنب

 . بناجأ صاخشأ عم تاقالع ةماقإب ةنيعلا دارفأ

 نيثوحبملا مهمظعم لصاوت دقف نيثوحبملا مهعم لصاوت نم عونل ةبسنلابو

 يف يلاوتلا ىلع“ 257.1”. 283.3 ” < 7/100 ” ةبسنب طقف ثانإ عم

 . ” 7/10 ” طقف روكذ عم لصاوت لباقملا يفو . ايلعلاو يطسولاو ايندلا تاقبطلا

 .” 6,7 ” لصاوت نيح ىلع. ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا نم ” 228.6“

 . ثانإو روكذ دارفأ عم ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا دارفأ نم " /14.3”و

 لومحملا نوقيلتلا لالخ نم ةفلتخملا ةينويزفيلتلا جماربلا يف تيوصتلا -د

 : ” يميداكأ راتس . راتس ربوس . ركيم راتس ”

 ةينويزفيلتلا جماربلا يف تيوصتلاب ايندلا ةقبطلا ةنيع دارفأ مظعم مقي مل

 ةبسنب “ ًاردان “ ريغتم كلذ يليو “ /89.1 “ ةبسنب كلذو لومحملا لالخ نم

 ةبترملا يف “ ًانايحأ “ ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلا ةنيع يف امأ . ” 210.9“
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 نومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو كك

0 

 هيلي' 223.6“ ةبسنب ”امئاد“ ريغتم هيلي “ 254.5 “ ةبسنب يلوألا

 اويخأو “ 25.5 *:ةبسنب ” ال ” ريغتم مث * 212:7 + ةبسنب * ًالهلق * ريغتم

 ريغتم ءاج دقف ايلعلا ةقبطلا ةنيعل ةبسنلابو . ” 23.6 “ ةبسنب ” ًاردان“ ريغتم

 ةيسنب " انايحأ "ريغتم هيلي ” /53.5 ” ةبسنب يلوألا ةبترملا يف ”ًامئاد“

 هذيمو* اوناش #ريغتم ًاريخأو “713:3 + ةيدي + اليل ريغت مث “ 220“

 "4 يه ةدحاو ةبسنب

 ةحاتملا ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ مادختساب ةصاخلا ةقباسلا طاقنلا حضوتو

 اهضرف يتلا ةيكالهتسالا ةعزنلا يدم لومحملا لالخ نم ةيئاضفلا تاونقلا ىلع

 ةدئاف يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع عمتجملا دارفأ مظعم ىلع لومحملا نوفيلتلا

 ينعم هل سيلو غراف مالك لئاسرلا هذه يف بتكي ام مظعم نأ ثيح ةمدخلا هذهل

 ةنيع لالخ نم هدصرب ثحابلا ماق لئاسرلا هذه يف بتكي امل جذومن يلي اميفو

 : ” اكيزم ” و . ” روحملا “ يتانق يف بتك امل ةيئاوشع

 . رصم نم ةنس 27 يرير انأ ياه . فرعتي بحي ةيتاراك رتسم ]

 ىلع يسميب دمحم روتكد . نامك رسفأ الو يتمهف ةريمأ . نيمساي اي يمان يموق

 انأ لكاشملا ةلالح ياه . بيلدنعلا '... نينارهسلل صاخ ءاسم . ةيفونملا بط

 لكل ريخلا حابص - بولقلا لتاق . يتنأ يتلكشم لكاشللا ةلالح يتوت

 ىلع فرعتأ بحأ ةنس 26 يتاك انأ . ةمسمس يبلق ةبيبح ًاصوصخو -نيدوجوملا
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 فرعتأ بياح يسنامور ةنس 35 قيزاقزلا نم فيرش انأ ١ ةيردنكسإلا نم دح

 . [ زيلب ةقيقر ةدحاو ىلع

 نيب بصعتلا ةينويزفيلتلا جماربلا يف تيوصتلا ريثي كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 لئاسرلا هذه لالخ نم بوعشلا نيبةءاسإلا لدابت متي ثيح ةيبرعلا لودلا

 يف فارسإلا لصوو . يرخأ ةلود نم كرتشم دض ةلود نم نيكرتشللا دحأ ةرصانم

 دحأل ةيماتخلا ةقلحل ا يف اهلاسرإ مت يتلا لئاسرلا ددع نأ ىلإ لئاسرلا هذه لاسرإ

 ( 30) ىلإ جمانربلل ةمظنملا ةكرشلا تنلعأ امك “ يميداكأ راتس“ جماربلا هذه

 . ةلاسر نويلم

 :99لومحملا نوضفيلتلل ةيعامتجالا راثآلا ه

 ىلع لومحملا نوفيلتلا ريثأت حيضوت ةلواحم لوح ءزجلا اذه رودي

 تايبلسو تايباجيإ مهأو . ءاقدصألاو براقألا عم تاقالعلا ىلعو ةرسألا

 .لومحملا

 يتلا ةديدجلا ظافلألا مادختسال نيتومحبملا ليضفت يدم-1

 :لومحملا لظ يف ترشتنا

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحِقلا فشك

 مادختسا لظ يف ترشتنا يتلا ةديدجلا ظافلألا مادختساب قلعتي اميف ةنيعلادارفأ

 كلذو . ظافلألا هذه مادختسا ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ لضف ثيح لومحملا نوفيلتلا
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 يطسولاو ايندلا تاقبطلا نم ” 86.7 ” ”٠ 7280 < .” 787.3 ” ةبسنب

 ظافلألا هذه مادختسا لضقي مل لياقملا يفو . يلاوتقلا ىلع ايلعلاو

 . يلاوتلا ىلع ةثالثلا تاقبطلا نم “ 213.320. 712.7“

 يأر امك لثمتتف لومحملا نوفيلتلاب ةطبترملا ةديدجلا ظاقلألا مهأ نع امأ

 .نحش تصلخ تنأ ءةمدخلا قاطن جراخ . دسم هليدا ” يلي اميف ةنيعلا دارفأ

 . ” ةنر ينيدأ

 : ةديدجلا ظافلألا مادختسا ليضفت بابسأ-2

 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع يئاصحإلا ليلحتلا نم حضتا

 ترشتنا يتلا ةديدجلا ظافلألا مادختسا ليضفت بابسأب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ

 يف يلوألا ةبترملا يف ” ديدجتلا ” ريغتم ءاج ثيح لومحملا نوفيلتلا لظ يف

 . 236.4. 141.7 - بسنب ايلعلاو يطسولاو ايندلا ةثالثلا تاقبطلا

 . يلاوتلا ىلع ” 58

 ةقبطلا ةنيع يف ةيناثلا ةبترملا يف ءاج دقف ” رصعلا ةمس ” ريغتم امأ

 " 720.8 ” ةبسنب ” ةايحلا ةعرس ” ريغتم هيلي “ 3-7231 ” ةبسنب ايندلا

 . " 26.2 “ ةبسنب ءاقدصألا عم ” لصاوتلا ” ريغتم ًاريخأو

 ةبترملا يف ” ةايحلا ةعرس ”ريغتم ءاج دقف يطسولا ةقبطلل ةبسنلابو

 722.17 ةيسكب+ وصعلا ة فش“ ريتتم هنهنو +725 > ةيستي ةبيئاقلا

 ةقبطلل ةبسنلاب امأ . " 15.9 ” ةبسنب ”ءاقدصألا عم لصاوتلا “ ريغتم ًاريخأو
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 رثؤي مل لومحملا نأ ةنيعلا دارقأ نم ” 220 ”“ يأر سكعلا يلعو . يرهشلا

 . ةرسألا ةينازيم ىلع ًاريبك ًاريثأت

 ةينازيم ىلع لومحملل يبلسلا ريثأتلا يدم سكعت امبر ةبسنلا هذهو

 يف دارفألا ضعب نأ ىتح ةرسألل ةيساسألا تاجايتحالا عابشإ ىلع رثؤي امم ةرسألا

 سبالملا ءارش باسح ىلع لومحملا تورك ءارشب نوموقي لخدلا ةدودحم تاقبطلا

 نع ”“ 2004 سطسغأ 28 ” يف مارهألا ةديرج هترشن ام كلذ دكؤيو . بتكلاو

 ةصاخلا تالحملا ضعب نم لومحملا نحش تورك ةقرسب نايعماج ناقيقش مايق

 ام دوجو مغرب يرخأ عئاضب يأ ةقرس الواحي ملو .ةلومحملا تانوفيلتلا عيبب

 مغرب ةقرسلا ىلإ آجل امهنأ ناقيقشلا فرتعا دقو . اهيف هنمث الغو هنزو فخ

 يف اورصتقي يك لاملا امهنع عبنم امهادلاو نكل ةيرث ةرسأ يلإ نايمتني امهنأ

 461 ياسا تاكداحتم

 : براقألا عم تاقالعلا ىلع لومحملا ريثأت -5

 عم تاقالعلا ىلع لومحملا ريثأت نأ ةنيعلا دارفأ نم ”“ 292 ” دكأ

 يف مهيلع نانئمطالاو براقألاب لاصتالا ةلوهس ىلإ يدأ هنأل يباجيإ ريثأت براقألا

 . جراخلا يف اوناك اذإ ةصاخ تاقوألا مظعم

 ريثأت نأ ةثالثلا تاقبطما يف ةنيعلا دارفأ نم ” 728 ” يأر ىسكعلا ىلعو

 براقألا ىلإ باهذلا نم ًالدب ثيح يبلس ريثأت براقألا عم تاقالعلا ىلع لومحملا

 . لاصتالاب يفتكي درفلا حبصأ



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو كك

 : ءاقدصألا عم تاقالعلا ىلع لومحملا ربك -6

 يباجيإلا ريثأتلا ىلع ةثالثلا تاقبطلا يف ةنيعلا دارفأ نم “ 295 ” دكأ

 1 707000007لًًكًًًَُُّّّّكََُ أي 5 99و

 عم لصاوتلاو « ءاقدصألا ددع ةدايز ةيحان نم ءاقدصألا عم تاقالعلا ىلع لومحملل

 . رمتسم لكشب ىمادقلا ءاقدصألا

 ىلع لومحملا ريثأت نأ ةنيعلا دارفأ نم ” 725 “ يأر سكعلا ىلعو

 ةيحطس ءاقدصألا عم تاقالعلا تحبصأ ثيح يبلس ريثأت ءاقدصألا عم تاقالعلا

 كلذ لبق ًادوجوم ناك يذلا دولاو ةفلألاب مستت الو ةياغلل

 عم تاقالعلا ىلع ةددعتم تاريثأت لؤمحملل نأ حضوت ةقباسلا بسنلاو

 نم اهنيوكتب دارفألا موقي يتلا تاقالعلا ةفاثك عم ثيح ءاقدصألا عم وأ براقألا

 نواعتلاو ةبحملا ىلع ةمئاق تاقالع نوكت ال تاقالعلا كلت نأ الإ لومحملا لالخ

 . ةنيعم حلاصم قيقحت ىلع اهمايق ردقب

 : لومحملا تايبلسو تايباجبإ-7
 نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو مدع نع يئاصحإلا ليلحتلا فشك

 نأ ىلع ةنيعلا دارفأ مظعم دكأ ذإ لومحملا تايبلسو تايباجيإ لوح ةنيعلا دارفأ

 ” /92.7 “ .* /96.4 “ بسنب كلذو هتايبلس نم رثكأ لومحملا تايباجيإ

 يأر سكعلا ىلعو . يلاوتلا ىلع ايلعلاو يطسولاو ايندلأا تاقبطلا نم “ 293.3“

 يطسولاو ايندلا تاقبطلا ةنيع دارفأ نم < 746.7 * 2“ 27.3 ” 2“ 23.6“

 . هتايباجيإ نم رثكأ لومحملا تايبلس نأ ايلعلاو
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 كالهتسالا ةفاقثو كك لومحملا نوفيلتلا

 :يلي اميف لثمتتف تايباجيالا مهأ نع امأ

 . لامعألا زاجنإ ةعرس -

 . ريبك لكشب ءاقدصألا عم لصاوتلا -

 . لومحم هعم اماط صخش يأ يلإ لوصولا ةلوهس -

 . ملاعلا ىلع حاتفنالا -

 . نامألاب ساسحإلا -

 : يلي اميف لثمتتف ةنيعلا دارفأ يأر امك تايبلسلا مهأ نع امأ

 . لومحملل ةيحصلا رطاخملا -

 . لومحملا لالخ نم ةلوهسب ةئيذبلا ظافلألا رشن -

 . تايئاضفلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا لالخ نم نيرخآلاب ريهشتلا ةيناكمإ -

 « ةلشافلا تاعورشملا ” يرصملا داصتقالا ريمدت عالضأ دحأ دعي لومحملا -

 . ” لومحملا . ةيصوصخلا سوردلا

 ةثيدحلا ايجولونكتلا تايلآ دحأ دعي لومحملا نإ لوقلا نكمي قبس اممو

 يعولا رشن يرورضلا نم نكلو اهعم لماعتلا مدع وأ اهنع ءانغتسالا نكمي ال يتلا

 يرخافتو يرهظم وه ام نع دعبلاو عفني ام يف لومحملل ديجلا مادختسالا ةيمهأب

 . ئش يف:عمتجملا ديفي الو



 لومحملا نوقيثتلا 6
 كالهتسالا ةفاقثو ”كك<

 205 لومحملا " تالحم باحصأ عم تالباقملا ليلحت : اعباس

 : ةنيعلا صئاصخ -1

 لومحملا تالحم باحصأ نم ةلاح ”15 ” ىلع ةلباقملا ليلد قيبطت مت

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةماعلا مهصئاصخ تءاج . اطنط ةنيدمب

 : ةيعونفلا صئاصخلا- 1

 اذه يف لمعلا ةعيبط ىلإ عجري دق اذهو . روكذلا نم اهلك ةنيعلا تءاج

 مظعم نأ ىلإ ةفاضإلاب . ليللا نم ةرخأتم تاقوأل رهسلا مزلتسي يذلاو لاجملا

 . روكذلا نم لومحملا لاجم يف نيلماعلا ءاطسولا

 : ةيرمعلا صئاصخلا -2

 « ةساردلا تالاح نم يلوألا ةبترملا يف ” 20-30 ” ةيرمعلا ةئفلا تءاج

 50“ .* 40-50 ” ةيرمعلا ةئفلا ًاريخأو “ 30-40 “ ةيرمعلا ةئفلا اهيلت

 عجري دق اذهو .بابشلا ةلحرم يف تالحملا باحصأ مظعم عوقو ظحاليو .”رثكأف

 ايجولونكتلاو لومحملا ةزهجأب ةينف ةربخ نم لاجملا اذه هبلطتي ام ىإ

 ديدجلا ةفرعمل ةبحو بابشلا يف ربكأ ةروصب رفاوتي ام وهو . اهيف ةمدختسملا

 . امئاد
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 : ةيميلعتلا صكاصخلا -3

 نيلصاحلا ةئف مث ةيعماجلا تالهؤملا ةئف يف ةساردلا تالاح مظعم تزكرت

 ةفرعملا رقاوت ةرورض نم ةقباسلا ةطقنلاب طبتري اذهو . “ ةطسوتم تالهؤم ” ىلع

 . اهيف ةمدختسلا ايجولونكتلاو ةزهجألاب ةينفلا

 : لحملاب ةصاخ تانايب ب

 : لومحملا لاجم يف لمعلا بايسأ -1
 وه لومحملا لاجم يف مهلمع ببس نأ ةساردلا تالاح ةيبلغأ تدكأ

 لاجم يف لمعلا لثميو . لاجملا اذه يف لمعلا اهققحي يتلا ةريبكلا حابرألا
 يقاب فاضأ امنيب . ” رصعلا ةنهم ” تالحملا باحصأ دحأ يأر ىلع لومحملا

 رصعلا ةرياسم ريغتمو لاجملا اذه يف لمعلل يصخشلا بحلا ريغتم ةنيعلا دارفأ

 . روطتملا

 يف يسيئرلا ببسلا دعي ةريبكلا حابرألا عفاد نأ ةقباسلا بابسألا حضوتو

 دوكرلا ةلاح لظ يف ةصاخ لومحملا لاجم يف لمعلا ىلإ ةساردلا تالاح مظعم عفد

 . ىرخألا لمعلا تالاجم مظعم يف ةدوجوملا داسكلاو

 : لومحملا يف لمعلا لاجم يف تالكشملا مهأ -2

 يه لاجملا اذه يف مههجاوت ةلكشم مهأ نأ ةنيعلا دارفأ فصن دكأ

 ًادهج مهنم بلطتي امم لومحملا ةزهجأ لاجم يف عيرسلاو رمتسملا ريغتلا ةلكشم
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 نوقيلتلا لومحملا
 د يصممملل سكنا ةفاقش دع

 ةلكشم يهف ةيناثلا ةلكشملا امأ . لومحملا لاجم يف ديدج لك ةعباتم ًايفاضإ

 لومحملا تالحم ددع ةدايز يف حضتي ام وهو لومحملا لاجم يف ةبيهرلا ةسفانملا

 . بئارضلا ةلكشم ًاريخأو ١ ريبك لكشب

 : نيكلهتسملا صئاصخل تالحملا باحصأ ةيؤر - ج

 : لومحملا طوطخو ةزهجأ ءارش ىلع لابقإلا بابسأآ -1

 لابقإلل ببس مهأك يلوألا ةبترملا يف درف لكل لومحملا ةيمهأ ببس ءاج

 يف رصعلا ةمس لومحملا نأ ببس ءاج امنيب . لومحملا طوطخو ةزهجأ ءارش ىلع

 باحصأ دحأ لوق دح ىلع وأ رخافتلاو يهابتلا هيلي ةبسنب ةيناثلا ةبترملا

 صخألا ىلع بابشلا ةلواحم لالخ نم رهظي ام اذهو « ” ةرظنملا ” تالحملا

 تامغنلاو ةروصلاو توصلا صئاصخ هب رفاوتت لومحم نوفيلت ىلع لوصحلا

 . ةمسجملا

 : لومحملا طوطخو ةزهجأ يكلهتسم صكاصخ -2

 رظن ةهجو نم لومحملا طوطخو ةزهجأ يكلهتسم صئاصخ مهأ لثمتت

 : يلي اميف لومحملا تالحم باحصأ

 طوطخو ةزهجأل ًءارش رثكألا مه روكذلا نأ ةنيعلا دارفأ مظعم يأر : عونلا -

 . ًءارش رثكألا مه ثانإلا نأ ضعبلا يأر امنيب . لومحملا
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 رثكألا ةئفلا يه ” 20-30 ” ةيرمعلا ةئفلا نأ ةنيعلا دارفأ مظعم يأر : نسلا -

 . * 30-40 ” ةيرمعلا ةئفلا كلذ يليو . لومحملا طوطخو ةزهجأل ًءارش

 وه طسوتملا يداصتقالا يوتسملا نأ ةنيعلا دارفأ مظعم يأر : يداصتقالا يوتسملا -

 ضعبلا يأر امنيب . لومحملا طوطخو ةزهجأ يكلهتسم مظعم ىلع بلاغلا يوتسملا

 تايوتسم تناك ءاوس ءارشلا ةيلمع يف يواستت ةيداصتقالا تايوتسملا لك نأ

 . اهند وأ ةطسوتم وأ ةعفترم

 ىلع بلاغلا يميلعتلا يوتسملا نأ ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ دكأ : يميلعتلا يوتسملا -

 وه“ طسوتملا قوف ”يوتسملا نأ ضعبلا يأر امنيب . ” يعماجلا ” وه نيكلهتسملا
 . نيكلهتسملا مظعم ىلع بلاغلا يوتسملا

 ةطبترملا اياضقلا ضعبل تالحملا باحصأ ةيؤر د
 : لومحملا نوضيلتلاب

 :" عيبمجلا ديب ين لومحملا " راعش -1
 ” عيمجلا دي يف لومحملا ” راعش نأ ةنيعلا دارفأ ةنيعلا دارفأ مظعم يأر

 نأ دب ال مهرظن ةهجو نم يرصملا بعشلا دارفأ نم درف لك نأل ًامامت بئاص راعش
 عم لصاوتيو ةثيدحلا ايجولونكتلا رامثب عتمتي يكل لومحملا نوفيلتلا لمحي
 عتميو هتايح شيعي دحاو لك مزال “ ةنيعلا دارفأ دحأ يأر ىلعو . ءاقدصألا
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 نأ ضعبلا يأر لباقملا يفو .”“ نامك انحإ شيعنو عيبن فرعن ناشلعو ءهسقن

 .دارفألا لك سيلو ةدودحم ةئف لومحملا نم ًالعف ديفتسي نم نأل هيف غلابم راعشلا

 : لومحملا تايبلسو تايباجبإ مهأ - 2

 : يلي اميف لثمتت تايباجيإلا مهأ نأ ةنيعلا دارفأ يأر

 . ةعرسب لامعألا زاجنإ -

 . ءاقدصألا عم لصاوتلا -

 . ددج ءاقدصأ باستكا -

 : يلب امهف لثمتتف تاببلعسلا مهأ نع امأ -3

 . لومحملل ةريطخلا ةيحصلا راثآلا -

 . لومحملا تاملاكمل اهيف غلابملا راعسألا -

 يتلا تارشؤملا لمكت نأ نكمي يتلا تارشؤملا ضعب يطعت ةقباسلا ءارآلاو

 يكلهتسم عبم اهقيبطت مت ىتلا ةلباقملا تارامتسا لالخ نم اهيلإ لصوتلا مت

 . لومحملا نوفقيلتلا

 :ةساردلل ةماعلا جئاتنلا : ًانماث

 ايجولونكتلا راشتنا ينعت ةلوعلا نأ ىنلع ةنيعلا دارقأ نيب قافتا كانه -1

 اهيناعم مهأ نم نأو . ” تايئاضفلا . تنرتنإلا . لومحملا نوقيلتلا ” ةثيدحلا

 . تامولعملا ةروثو ةيملاعلا ىرخألا



 لومحملا نوفيلتلا
 7” كالهتسالا ةفقاقثو

 لظ يف ترشتنا يتلا علسلا نأ ىلع ةنيعلا دارقأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تدكأ -2

 ملعلا تازجنم ثدحأ ةفرعم ىلع ةردقلا تبحاتأ اهنأل ةديفم ةلوعلا

 . نيرخآلا عم لاعفلا لصاوتلاو ءايجولونكتلاو

 نم رثكأ ةلوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا تايباجيإ نأ ةنيعلا ةيبلغأ تأر -3

 ىلع حاتفنالاو ةيهافرلاب عتقمتلا يف لثمتي تايباجيإلا هذه مهأ نأو . اهتايبلس

 . ملاعلا

 يرصملا عمتجملا ىلع ةلوعلا علس ريثأت رهاظم مهأ نأ نع ةساردلا تفشك -4

 . ةدساقلا ميقلا رشنو ةيداملا ةعزنلا ةدايس يف لثمتي

 ءارش ةدمب قلعتي اميف ةنيعلا دارفأ نيب قورف دوجو ةيناديملا ةساردلا تحضوأ -5

 ةزهجألا راعسأ عافترا عمو نوفيلتلا راشتنا تايادب عم ثيح لومحملا نوفيلتلا

 نم ايلعلا ةحيرشلاو ايلعلا ةقبطلا دارفأ الإ ءارشلا ىلع ردقي نكي مل طوطخلاو

 لك نم دارفألا حبصأ طوطخلاو ةزهجألا راعسأ ضافخنا عم نكلو يطسولا ةقبطلا

 . ءارشلا ىلع ةردقلا نوكلتمي تاقبطلا

 زاجنإ يف لثمتت لومحملا نوفيلتلا ءارش بابسأ مهأ نأ ىلع ةنيعلا دارفأ قفتا -6

 . ةيعامتجا ةرورض حبصأ هنألو . لامعألا

 نيبو يلعأ ةقبطل درفلا ءامتنا نيب ةيطابترا ةقالع دوجو نع ةضاردلا تفشك -7

 . تارم ةدعل لومحملا زاهج رييغتب مايقلا



 قلعتي اميف ةنيعلا دارقأ نيب ةلالد تاذ قورف دوجو ةيناديملا ةساردلا تحضوأ -8

 وه ايندلا ةقبطلا دارقأ نيب دئاسلا ماظنلا ناك امنيبف . لومحملا نوفيلتلا ماظنب

 ماظن وه ايلعلا ةقبطلا دارفأ نيب دئاسلا ماظنلا ناك . ًامدقم عوفدملا تراكلا ماظن

 . نيماظنلا نيب يطسولا ةقبطلا ةنيع دارقأ عمج نيح ىلع . يرهشلا كارتشالا

 يف ًامدقم عوفدملا تراكلا ماظن باحصأ كالهتسا مظعم نأ نع ةساردلا تفشك -9

 لومحملا نوفيلتلا مادختسا نع هركذ مت ام عم ضقانتي يطسولاو ايندلا نيتقبطلا

 لاسرإ يف نوكي لومحملا نوقيلتلل مهمادختسا مظعم نأ ثيح لامعألا زاجنإل

 موقت امم رثكأ تاملاكملا لبقتست يمظعلا ةيبلاغلاف تائاكملا امأ . تانرلا لابقتساو

 . اهلاسرإب

 يف يرهشلا كارتشالا ماظن باحصأ كالهتسا مظعم نأ ةساردلا تحضوأ -0

 . ةيلعف تاملاكم ءارجإ نم رثكأ تانرلا لاسرإو لابقتسا يف زكرتي يطسولا ةقبطلا

 ءارجإب نوموقي يداصتقالا يوتسملا عافترال ًارظنف ايلعلا ةقبطلا ةنيع دارفأ امأ

 . تانرلا لابقتساو لاسرإ نم عنمي ال كلذ ناك نإو ةريثك ةيلعف تاملاكم

 نأل ” عيمجلا دي يف لومحملا ” راعش ىلع ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ قفاو -1

 . هنودب ةشيعملا نكمي الو رصعلا ةمس لومحملا

 اهيف غلابم لومحملا تاملاكم راعسأ نأ اوأر ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا -12

 . ةفحجمو



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”ك#*

 كالهتسا يف ةيقبط قورف دوجو ىلع ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تدكأ 113

 . ايلعلا ةقبطلا يه لومحملل ًاكالهتسا تاقبطلا رثكأ نأو لومحملا

 نوعيطتسي ال ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا نأ نع ةساردلا تفشك -4

 1 . لومحملا نودب ةايحلا ةسرامم

 مه لومحملا تانر رييغتب نومتهي نم رثكأ نأ ةيناديملا ةساردلا نم حضتا -115

 نم نوكت لومحملا تانر رييغتل ةليسو مهأ نأو ايلعلاو يطسولا نيتقبطلا نم
 . ءاقدصألا عم تانرلا لدابت لالخ

 مل اذإ ةيمهألا مدعو ةبآكلاو ةدحولاب رعشت ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا -6

 . لومحملا نوفيلتلا ىلع تاملاكم يقلتت

 ةمدخ نوعباتي ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةييلاغلا نأ نع ةساردلا تفشك -7

 ةبسن نأو .لومحملا نوفيلتلا لالخ نم تايئاضقلا ىلع ةحاتملا ةريصقلا لئاسرلا

 صنلا نع ًاجراخ نوكي اهمظعم نأل لئاسرلا هذه يف بتكي ام ىلع قفاوت ال ةريبك

 . ةئيذبو ةضوفرم تارابع هبو

 نم ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ مادختساب اوماق ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا -8

 . غارفلا تقو ةيضمت لجأ نمو . نيرخآلا عم لاعفلا لصاوتلا لجأ

 ةمدخ لالخ نم نيرخآ عم تاقالع اونوك ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا -9

 . ثانإ عم تاقالعلا هذه مظعمو . ةريصقلا لئاسرلا
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 5 لإ نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو 1 ري سم 7 3

 ظافلألا مادختسا نولضفي مهنأ ةنيعلا دارقأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تدكأ -0

 ةمس اهنألو ديدجتلا لجأ نم لومحملا نوقيلتلا لظ يف ترشتنا يتلا ةديدجلا

 . هشيعن يذلا رصعلا

 مهنوفيلت قالغإب نوموقي ال ةنيعلا دارفأ مظعم نأ نع ةساردلا تفشك -1

 . ناكم يأ يف لومحملا

 ,ىلع باجيإلاب رثأ لومحملل نأ ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تأر 2

 . ةيرسألا تاقالعلا قيثوت ىلإ يدأ هنأ نإ ةرسألا عم تاقالعلا

 ىلع بلسلاب رثأ لومحملا نأ ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا تدكأ -3

 . ةرسألا ةينازيم

 ىلع لومحملل يباجيإلا ريثأتلا ىلع ةنيعلا دارفأ نم ةريبك ةبسن تدكأ -4

 . ءاقدصألاو براقألا عم تاقالعلا

 نم رثكأ لومحملا تايباجيإ نأ تأر ةنيعلا دارفأ نم يمظعلا ةيبلاغلا -5

 . هتايبلس

 :ةساردلا جئاتنل ماع ليلحت :ًاعسات

 روصتلا ىلإ لوصولا ىلإ يف لثمت يساسأ فده نم ةساردلا هذه تقلطنا دقل

 ريغ لكشب يرصلما عمتجملا يف ةيكالهتسالا ةفاقثلا لغلغت ىدمل يعقاولاو ىملعلا

 اهتيؤر ةفرعمل ةفلتخم ةيقبط حئارش نم ةنيع ىلع ةساردب مايقلا لالخ نم قويسم

 يلاحلا تقولا يف ةيكالهتسالا ةفاقثلا تاودأ مهأ دحأ دعي يذلا لومحملا نوفيلتلل
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 لومحملا نوقينتلا
 كالهتسالا ةفاقثإ دك

 ةديدجلا ميهاقملاو ميقلا مهأ لوح ةيعرق فادهأ يروحملا قدهلا اذه نمضت دقو.

 نع لومحملا نوقيلتلا ريبعت يدمو ءاهسيركت ىلإ لومحملا نوقيلتلا ىدأ يتلا

 ةطبترملا اياضقلل ةقلتخملا ةيقبطلا حئارشلا ةيؤرو ءيرهظملا كالهتسالا ةفاقث

 نكلو .قبس اميف اهتضرع جئاتنلا نم ددع ىلإ تلصوت دقو .لومحملا نوفيلتلاب

 .ىلكلاو ماعلا اهراطإ يف جئاتنلا هذه ريسفتو ليلحتل ةجاح كافه

 ةسايس قيبطتل ةوعدلا تردص يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم عمف

 ىلع حاتفنالا حوضوب اهانعم ناكو . ”يداصتقالا حاتقنالا ”اهيلع قلطأ ةديدج

 رطخك ةسايسلا هذه تءاجو . هعاونأ لكب رامثتسالا تالانجم يف يبرغلا ملاعلا

 يرصملا عمتجملا أدب ءاهليصافت يف ةضافإلا نودو . يرصملا عمتجملا ىلع مهاد

 يف .جراخلا نم ةدروتسملا ةيكالهتسالا علسلا ةصاخ .ةيملاعلا راعسألاب كلهتسي

 مغرو .رصم يف لوخدلاو جراخلا يف لوخدلا نيب ةريبك ةوجف هيف دجوت يذلا تقولا

 قامعأ يف اهروذجب برضت ترمتسا يتقلاو. حاتفنالا ةلحرمل ةريثكلا تايبلسلا

 ةيسايسلاو .ةيداصتقالاو ,ةيعامتجالا هتالكشم مقافثو ءيرصللا عمتجملا

 ”ةصخصخنا“ وه ديدج يمسم تحت ةيلاتلا لحارملا يف ترمتسا اهنأ الإ ءاهريغو

 هذه جئاتن ءوض يف ةيماتخلا تاظحالملا ضعب دروأ نأ عيطتسأ ةياهنلا يف يلعلو .

 :ماعلا يعمتجملا اهطيحم يف جئاتنلا هذه ريسفتل ةلواحم يفع ةساردلا

 عتمتلا اهمهأ نم تايباجيإلا نم ديدعلا هعم لمح فراج رايت ةلوعلا -1

 ًاضيأ هعم لمح رايتلا اذه نأ الإ . ةثيدحلا ةيجولونكتلا لئاسولاو ةيهافرلاب
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 لومحملا نوقينتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ”ك<

 لودلا هنم يناعت يذلا يجولونكتلا فلختلا لظ يف ةصاخ رطاخملا نم ريثكلا

 . ةيمانلا

 مل يتلا تاراعشلاو ئدابملا نم ددع ىلع يداصتقالا حاتفنالا ةسايس تماق -2

 مهأ نمو .ةريثك تايبلس ةسايسلا هذه ذيفنتب طبتراو «عقاولا ضرأ ىلع ققحتت

 يتلا ةيجراخلا ةينويدلا ةدايزو .ءالغلاو مخضتلا ةدح دايدزا تايبلسلا هذه

 لبق نم هيلع ةيعبتلا قوط ماكحإل ىدؤت يرصملا داصتقالا يف ةثيبخ ةيلآ تحبصأ

 .يملاعلا يلامسأرلا داصتقالا

 يمانت يف ريبك لكشب ةصخصخلا و يداصتقالا حاتفنالا تاسايس تمهاس -3

 حاقفنالا تاسايس مامتها راطإ يفف .يرصملا عمتجملا يف كالهتسالا ةفاقث

 بايغو رامثتسالا تالدعم عفرو جاتنإلا اياضقب ةصخصخلا جماربو يداصتقالا

 .ةيعامتجالا ةلادعلا ميهافم تباغ رامثتسالا اذه دئاوع عيزوت ةيفيكب مامتهالا

 ةقبط عمتجملا ةمق نم تلكشتو . داسفلا رشتناو تاقبطلا نيب قراوفلا تديازتو

 ةيليفطلا ةطشنألا لالخ نم ىرشتو عيرسلا حبرلا ءارو ثهلت ةيليفط ةيلامسأر

 كالهتسالا طمن دعاس دقو . ةبراضملاو تالواقملاو ةطاسولاو ةرسمسلا لامعأك

 قارغإ لالخ نم عمتجملا يف ةيكالهتسالا ميقلا رشن ىلع حاتفنالا ةيلامسأرل يفرتقلا

 . ةيزازفتسالاو ةيكالهتسالا علسلا عاونأ ىتشب قاوسألا
 يف كالهتسالا ةفاقث يمانت سكعت يتلا علسلا دحأ لومحملا نوفيلتلا دعي -4

 داصتقالا اهنم ىناعي يتلا يداصتقالا داسكلاو دوكرلا ةلاح نم مغرلا ىلعف . رصم
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 كالهتسالا ةفاقثو "<

 نأ دجن بعشلا تائف مظعمل يشيعملا ىوتسلا ضافخنا ىلع ةدشب رثؤتو يرصملا

 . ًابيرقت عمتجملا تائف مظعم يديأ يف دوجوم لومحملا نوفيلتلا

 ءاقدصألا عم وأ براقألا عم تاقالعلا ىلع ةددعتم تاريثأت لومحملا نوفيلتلل -5

 نأ الإ لومحملا لالخ نم اهنيوكتب دارفألا موقي يتلا تاقالعلا ةفاثك عم ثيح

 ىلع اهمايق ردقب نواعتلاو ةبحملا ىلع ةمئاق تاقالع نوكت ال تاقالعلا كلت

 لالخ نم ةيئاضفلا تاونقلا ىلع ةحاتملا ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ حضوت -6

 مظعم ىلع لومحملا نوفيلتلا اهضرف يتلا ةيكالهتسالا ةعزنلا يدم لومحملا

 ام مظعم نأ ثيح ةمدخلا هذهل ةدئاف يأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع عمتجملا دارفأ

 .ينعم هل سيلو غراف مالك لئاسرلا هذه يف بتكي

 نكمي ال يتلا ةثيدحلا ايجولونكتلا تايلآ دحأ لومحملا نوفيلتلا دعي -7

 ةيمهأب يعولا رشن يرورضلا نم نكلو اهعم لماعتلا مدع وأ اهنع ءانغتسالا

 الو يرخافتو يرهظم وه ام نع دعبلاو عفني ام يف لومحملل ديجلا مادختسالا

 . ئش يف عمتجملا ديفي





 كالهتسالا ةفاقثو د1 سسج تمابإ ةفيقث وا لومحملا نوفيلتلا

 رمنصاوهلا تش

 ةكبش نم .ةيبرعلا رصم ةيروهمجب تالاصتالا روطت .تالاصتالل ةيرصملا(1

 :تنرتنالا

 طغص// ووو .(ءاععم سس عمت م(. عم طحت . عمل

 ةيرصملا ةئيهلا . عامتجالا ملع سوماق نورخآو ”ررحم”ثيغ فطاع دمحم (2

 .41-417 6ص ص . 1979 . ةرهاقلا . باتكلل ةماعلا

 يوتسملا يرشؤم ًاقفو اهديدحتب ثحابلا ماق يتلا ةيقبطلا حئارشلا لثمتت( 3
 : يلي اميف يرهشلا لخدلاو يميلعتلا

 . ادج ضفخنم هلخد يمأ-

 . ضفخنم هلخد يمأ-

 . طسوتم هلخد يمأ-

 . عفترم هلخد يمأ-

 . ادج عفترم هلخد يمأ-

 . ًادج ضفخنم هلخد طسوتملا نود-

 . ضفخنم هلخد طسوتملا نود

 . طسوتم هلخد طسوتملا نود

 . عفترم هلخد طسوتملا نود-



 2_2 2227575 مي يااا اش تتتمتا تا 1 0077 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 . ًادج عفترم هلخد طسوتملا نود-

 . ًادج ضفخنم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم-

 . ضفخنم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم -

 . طسوتم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم -

 . عقترم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم -

 . ًادج عقترم هلخد طسوتملا قوفو طسوتم -

 . ًادج ضفخنم هلخد يعماج-

 . ضفختم هلخد يعماج- -

 . طسوتم هلخد يعماج -

 . عقترم هلخد يعماج -

 . ًادج عفترم هلخد يعماج -

 . ًادج ضفخنم هلخد يعماجلا دعب ام-

 . ضفخنم هلخد يعماجلا دعب ام -

 . طسوتم هلخد يعماجلا دعب ام -

 . عقترم هلخد يعماجلا دعب ام -

 . ًادج عفترم هلخد يعماجلا دعي ام-
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 اهدهتسالا ةقاقتو هدد
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 .112 ص . 2002 وينوي ء 282 ددعلا . تيوكلا . بادآلاو
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 لومحملا نوفيلتلا
 36  كالهتسالا ةفاقثو

 - رضخ دمحأ ةمجرت .ةيفاقثلا ةيلايربمإلا حيدم يف . فبوكثور ديفاد ([17
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 نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا . ةفرعملا ملاع ةسلس . رمع دجام دومحم
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 1 و يي حسم صم ني را ةفيونو كك
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 ثوحيو تاسارد زكرم . لوألا ددعلا . رصم يف ةلماشلا ةيمنتلا ريرقت (5
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 :تنرتنإلا ةكبش نم. 2003/9/28 ع« مويلا رابخأ .لبقتسملا تالاصت(1
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 00202725259399 تسالا ةفاقثو كك لومحملا نوقيلتلا |”,
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 1 يمص نإ ىدلا ةفاقثو * لومحملا نوفيلتلا

 . ةلباقملا ةرامتسا- 1

 . ةلباقملا ليلد-2

 .ةيناديملا ةساردلا لوادج-3



 اطنط ةعماج

 بادآلا ةيلك

 عامتجالا مسق

 2ك

 ةلباقم ةرامتسا

 عوضوم ىو

 يرصملا عمتجملا يف كالهتسالا ةفاقثو لومحملا نوضيلتلا

 ةفلتخم ةيقبط حئارش نم ةنيع ىلع ةيناديم ةسارد

 داصعإ

 روتكد

 ديجملا دبع .ديعس دمحم

 اطنط ةعماج  بادآلا ةيلك

2004 
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 كالهتسالا ةفاقثو كك تيب ل م ل جيت يي يووم 2 لومحملا نوفيلتلا

 : ةيلوألا تاناييلا : ًالوأ

 )ظل : مسالا -1

 : عونلا -2

 #* 9 ركذ

 : نسلا 3

 ) ةنس 18 نم لقأ

 )ع 2(

30 2620 

 رثكأف 0

 : ةيعامتجالا ةلاحلا -4

 ع 2 لمعي

 ) 2 لمعي ال

 4 3 بلاط

 : ةيميلعتلا ةلاحلا -5

 ) 2 يمأ

 ( | ١ | طسوتملا قوف

 0 يعماجلا دعب ام

 : يرهشلا لخدلا -6
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 ) ) يثنأ

( 8- 
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 )2 ) طسوتملا نود

 ) )  يعماج
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 : ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا : ايناث
 ؟ كرظن ةهجو نم ةملوعلا ينعت اذام -9

 تنرتنإلاو لومحملا نوفيلتلاك “ ةثيدحلا ايجولونكتلا راشتنا -

 ) 2 ” تايئاضفلاو

 0©«2 ةيملاعلا -

 © 33 تامولعملا ةروث -
 ) 2 تافاقثلاو راكفألا لدابت -



 ؟ اهتايبلس نم رثكأ ةموعلا اهتمدق يتلا علسلا تايباجيإ له كيأر يف -2

 13 لأسي ( 0 معن -

 14 لأسي ( 2 ال

 ؟ كرظن ةهجو نم تايباجيإلا مهأ يه ام -3

 ) 2 ةيهافرلاب عتمتلا -

 ) 2 ملاعلا ىلع حاتفنالا -

 ) ) ةريقفلا تاقبطلا دنع نامرحلا ىلع ءاضقلا -

 ؟ كرظن ةهجو نم تايبلسلا مهأ يه ام -4

 ) )  ةليصألا ديلاقتلا نع دعبلا -

 2) )  بارتغالاب روعشلا راشتنا -



 )» 2( ةدسافلا ميقلا رشن -

 )» ) ةينطولا تاعانصلا ىلع ءاضقلا -

 : ركذت يرخأ -

 ؟ يرصملا عمتجملا ىلع ةللوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا ترثأ فيك -15

 ) ) ةيداملا ةعزنلا ةدايس ىلإ تدأ -

 04 1 داسقلا ترشن -

 )» 2( يقالخألا يندتلا ىلإ تدأ -

 )» ) | ءامتنالا فعض ىلع تلمع -

 : ركذت يرخأ -

 : كالهتسا الا ةفاقثو لومحمل نوفيلتلا : ًاثلاث

 ؟ لومحملا كنوفيلت ءارشب تمق يتم -6

 ) 2 ةنس نم لقأ -

-1- 2 ( 

 220 كاد

 ) 2 رثكأف تاونس 3 -
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةقاقتو سس 222 2س سس 222 سس ص يس نس سس يسم يمس

 ؟ لومحملا نوقيلتلل كئارش بابسأ يه ام -17

 ) 2 لامعألا زاجنإل -

 ) ) ةيعامتجا ةرورض حبصأ هنأل -
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 ركذت يرخأ -
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 ؟ لومحملا كنوفيلت اهيف تريغ يتلا تارملا ددع يه ام -9
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 ) 3 ناترم -

 ) 2 رثكأف تارم ثالث-
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 كالهتسالا ةفاقثو تس

 ؟ لومحملا كتنوقيلت ماظن وه ام -1
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 ) 2 هوم

 ) 2# ناترم -

 3 2 رثكأف تارم ثالث -

 ؟ كئاقدصأ ىلع نانئمطالل ةيلعف تاملاكم ءارجإب موقت له -4

 ) 2 امقاود

 ) ( نايحألا نم ريثك يف -

 2 8 ًاليلق -

 ©2000 ًاردان -
 #*# 13 ل

 ؟ ًايموي لومحملا كنوفيلت اهلبقتسي يتلا تاملاكملا ددع طسوتم وه ام -5

 )2 2( ةملاكم 3-1
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 رثكأف 0

 ؟ ًايموي لومحملا كنوقيلت اهلبقتسي يتلا تانرلا ددع طسوتم وه ام -6

 2 ةنر 3-1

6-4 2 

9-7 2 

 2 رثكأف 0

 ؟ ًايموي اهئارجإب موقت يتلا تاملاكملا ددع طسوتم وه ام 27

3-1 2 

6-4 2 

9-7 : 

 0 رثكأف 0

 ؟ ًايموي اهلسرت يتلا تانرلا ددع طسوتم وه ام -28

3-1 2 

6-4 2 

9-7 2 

 2( رثكاف 0

2( 

 )ع

 )ع

2( 

 را رحل را الح

 )ع

 )ع

 )ع

5-5 



 ؟ لومحملا تاملاكم راعسأ يف كيأر وه ام -1

 ) 2 ةلوقعم -

 ) 2 اهيف غلابم -

 ) 0 ةفحجم -

 ؟ لومحملا نوفيلتلل ةفلتخملا تاقبطلا كالهتسا نيب قورف دجوت له-32.

 ” 33 “ لأسي ( 2 معن -

 ) 2 ال

 ؟ لومحملا تاملاكم ًاكالهتسا تاقبطلا رثكأ يهام3

 ) 0 ايندلا -

 ) 2 يطسولا -
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 ؟ لومحملا نودب كتايح سرامت نأ نكمي له-34

 5 2 معت -

 ) 2 اه

 ؟ رارمتساب لومحملا تانر رييغتب متهت له-5

 "36 ” لأسي ( 2 معن -

 / د ال

 ؟ لومحملا تانرل كرييغت ةليسو يه ام-6

 ) 2 ةنلعملا ماقرألاب لاصتالا قيرط نع -

 ) )  ءاقدصألا عم تانرلا لدابت قيرط نع -
 ) 2 لومحملا تالحم قيرط نع -



 1000 يي مس لومحملا نوفيلتلا

 ؟ اذان38

 ؟ تايئاضفلا ىلع ةحاتملا ةرشابم ءاوهلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا عباتت له-9

 ” 41.40 “ لأسي ( 2( ادد

- 0 2( 

 ؟ لئاسرلا هذه يف كيأر ام0

 ؟ عونلا كلذ نم لئاسر لاسرإب ًالعف تمق له-41

 * 43 . 42 ” لأسي ( ( معن -

( 2 0 
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 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ لالخ نم نيرخآ عم تالص تنوك له-43

 ؟ تايئاضفلا

 ٠45 44 - لآسي < 2( معش -

- 0 2( 

 ؟ تايئاضفلا ربع مهعم تلصاوت نم ةيبلغأ ةيسنج يه ام44

 )2 2 نييرصم -

 04 2 برع -

 ) 7 بناجأ -

 ؟ تايئاضفلا ربع مهعم تلصاوت نم ةيبلغأ عون وه ام5

 ) 2 طقف روكذ -

 ) 2 طقف ثانإ -

 ) . ثانإو روكذ-

 كنوقيلت لالخ نم ةقلتخملا ةينويزفيلتلا جماربلا يف تيوصتلاب موقت له-6

 ؟ ( يميداكأ راتس ٠ راتس ربوس . ركيم راتس : لثم ) لومحملا

 3 22 افيو

 ) ( ًانايحأ -

 ) 0 ” ًاليلق -

 2 0 ًاردان -

- 2 ( 



 لومحملا نوفيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو ””ك#

 : لومحملا نوفيلتلل ةيعامتجالا راثآلا : ًاعبار
 ؟ لومحملا لظ يف ترشتنا يتلا ةديدجلا ظافلألا مادختسا لضفت له-7

 2 معشت - ٠ 49 . 48 ” لأسي (

 )»2 2 ع

 ؟ اهمدختست يتلا ةديدجلا ظافلألا يه ام48

 ) 2 ديدجتلا -

 ) 2 وصعلا ةمسا

 ) 2( ةايحلا ةعرس -

 ) 2 ءاقدصألا عم لصاوتلا -

 دع جتج جاوز جيبو يلا+ 0440 جج 200 ركذت ىرخأ-

 ؟ لومحملا قالغإب موقت له 0

 (51)لأسي ( 2 معن -

 0م



5 
 كالهتسالا ةفاقثو كك

 ؟ لومحملا كتوفيلت اهيف قلغت يتلا نكامألا يه ام-1

 )» 2 ةدابعلا نكامأ -

 ) 0 لزنملا -

 ) 2 لمعلا -

 م يا ومو : ركذت ىرخأ -

 ؟ ةرسألا ىلع لومحملا ريثأت وه ام2

 : ةيعامتجالا ةيحانلا نم-أ



 كس بسسس لومحملا نوقيلتلا سس
 كالهتسالا ةفاقنو كك

 ؟ ءاقدصألا عم تاقالعلا ىلع لومحملا ريثأت وه ام4

 ؟ هتايبلس نم رثكأ لومحملا تايباجيإ له-55

 ” 56 ” لأسي ( 2 معن -

 <27 لاييي# 2 07

 ؟ تايباجيإلا مهأ يه امك6

 ؟ تايبلسلا مهأ يه امك7
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 لومحملا نوفيلتلا
 ©  تالهتسالا ةفاقثو

 اطنط ةعماج

 بادآلا ةيلك

 عامتجالا مسق

2( 

 عوضومه ىف

 يرصملا عمتجملا يف كالهتسالا ةفاقثو لومحملا نوفيلتلا

 ةفلتخم ةيقبط حئارش نم ةنيع ىلع ةيناديم ةسارد

 داضصمإ

 روتكد
 ديجملا دبع ديعس دمحم

 اطنط ةعماج - بادآلا ةيلك



 000222252525255 5522 لومحملا نوقيلتلا

 : ةيساسألا تانايبلا : ةلوأ

 . :نسلا-3

 اا 1 110101010202323232 ز2 ذزذز ذز 2 ذزذزذزذ2ذزذز2ذزذةذةذةذةذزذز2زذةزةزةزةي :يميلعقلا ىوتسملا -4

20011111111101110110110611101610111661106611060606060 ةماقإلا لحم -5
101010101010717 

 :لحملاب ةصاخ تانايب:ايناث
 :لومحملا لاجم يف كلمع بابسأ -6



 كالهتسالا ةفاقثو كك 0 يي يسبب اعمل توبات

 2121111 ز ]1 1 1زذز9زذزذزنز_-_-ك-7ْ92 :يداصتقالا ىوتسملا د

 ؟كرظن ةهجو نم لومحملا تايبلسو تايباجيإ مهأ يه ام -1
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)03 8 
 هةهيناديملا هساردلا لوادج

 ( 1 مقر لودج
 عونلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 4.47 - *اك

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.03 - قفاوتلا لماعم



 18 نم لقأ

30-48 

40-60 

0 50 

 رثكأف 0

 ( 2 ) مقر لودج
 نسلا تاتف بسح ةنيعلا دارعغأ عيزوت

15 

31 

55 

 ايندلا

223 

56.4 

127 

3.6 

| 

22100 

 يطسولا

21 

14 

55 

5.1 

33.2 

25.5 

16.3 

10.9 

2100 

 ريس ايف لل دك ارد

2000 

26717 

 26ظ717

2000 

62.6 

2100 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تان 2 - 2ك

 ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.13 - قفاوتلا لماعم



 525251002222200 ةك77كك7كككككتكككك ملا لومحملا نوقيلتلا
 كالهتسالا ةفاقثو

 ( 3 ) مقر لودج
 ةيلمعلا ةلاحلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت

 لعلا يطسولا ايتدلا ةقبطلا

 3 ِك 17 ك 1 َّك ةيلمعلا ةلاحلا
4 

 53.3 8 52.7| 29 | 83.6 | 46 دوي

 133 2 12.7| 7 - - لمعي ال

 353.4 5 3530.6 19 164 9 بلاط

 2100 15 |1100| 55 | 2100| 5 عومجم

 0.05 يوتس دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 15.22 - 2اك

 ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.11 - قفاوتلا لماعم
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 كالهتسالا ةفاقثو ”كك< ضم 7 لومحملا نوفيلتلا

 ( 4 ) مقر لودج
 ةيعامتجالا ةلاحلا بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت

 ايشلعلا ا يطسولا ايندلا ةقيقلا

 5 ك 17 ك 3 ك ةيحامتجالا ةلاحلا

 بزعأ
11 |20.00 | 18 3237 6 4000 

 266 7 4.3| 6 62618 34 جوزتم

 ظ17 1 1237 7 55 3 قلطم

1 7 127 4 73 1 217 
 لمرأ

 2100 15 2100| 55 2100| 55 عومجم

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 6.44 - *اك

 ادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.05 - قفاوتلا لماعم



 ( 5 ) مقر لودج
 ةمافإلا لحم بسح ةنيعلا دارفأ عيزوت

 ايندلا

 ةقبطلا
 كك 17 كك

 ةماقإلا لحم

 11| 34.5 | 19 فير

 44| 65.5 | 6 رضح

 55 | *100| 55 عومجم

 يطسولا

2|010 

2000 

2100 

13 

15 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 4.39 - اك

 ادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.03 - قفاوتلا لماعم

13.3 

20617 

2100 
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 ةقبطلا

 يغتلا

 ايجولونكتلا راختنا -
 ةثيدحلا

 ةيملاملا -

 تامولعملا ةروث -

 راكفألا لداهت -

 تافاقثلاو

 عومجم

 ( 6 ) مقر لودج

 ايندلا

 17 ك

49 59.1 

6 10.9 

55 | 2100 

27 

12 

10 

55 

42.1 

21.8 

156.2 

10.9 

2100 

 ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.2 - قفاوتلا لماعم

15 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 32.2 - ةاك

 5و3

33.3 

13.4 

2100 



 ( 7 ) مقر لودج 5
 ةملوعلا لظ يف ترشتنا يتلا علسلا يف نيثوحبملا يأر

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 8.23 - 2

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.06 - قفاوتلا لماعم

118 



 كالهتسالا ةفاقثو

 ( 8 ) مقر لودج
 ةملوعلا اهتمدق يتلا علسلا تايباجيإ تناك اذإ اميف نيثوحبملا يأر

 اهتايبلس نم رثكأ

 يطسولا ايندلا ةقبطلا

 1 كَ 4 كَ
 ريغتملا

 5713 48 | 81.8 | 45 نو

0 0 | 18.2 | 7 127 

 1100 | 55 | 100# | 5 عومجم

 00107071 اااخختللل|ا|ابببحبحج47+؟9ل9يحلللللوُ

 ايلعلا

 2 ك

12 2000 

3 20600 

15 2100 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 076 - *اك

 ةمدعنم ةيقفاوت ةقالع 0.006 - قفاوتلا لماعم



 يباجيإ وعلا علس تايبلسو تايباجي ةملا 92

 ةيهافرلاب |

 ملاعلا ىلع حاتفتالا-

 نامرحلا ىلع ءاضقلا-
 ةريقفلا تاقبطلا دنع

 يفاقثلا لصاوتلا-

 تايباجيإلا ينامجإ

 ديلاقتلا نع دعبلا-
 ةليصألا

 رومخلا راختنا-

 بارتغالاب

 ةدسافلا مهقلا رشن-

 ىلع ءاضقلا-

 ةينطولا تاعانصلا

 تايبلسلا يلامجإ



 اة[ 511115511225112
 لومحملا نوف
 كالهتسالا ةفا

 نورصتت 3 - ٍِ ( 10 ) مقر لودج

 ُي ١ عمتجاملا ىلع ةملوعلا علس ريثأن رمهاظم

 0.05 يوت ئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 7.78 - "اك 0 ام دع يما لا 9

 ج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.06 - قفاوتلا لماعم



 لومحملا نوقيلتلا __
 1.2222 سببا هطلهت هالا ةفاقثو -كحأا

 ( 11 ) مقر لودج
 لومحملا نوفيلتلا ءارش ةدم

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 104.34 -ةاك

 ةطسوتم ةيقفاوت ةقالع 0.45 - قفاوتلا لماعم
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 ريغتلا

 لامعألا زاجتإل-

 ةيعامتجا ةرورض-

 ىلع ناتئمطالا-

 ةرسألا

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 7.03 - اك

 ( 12 ) مقر لودج

 لومحملا نوفيلتلا ءارش بابسأ

 يطسولا ايقدلا
 ١
 أ

 980-2 ف 1 ك

26 | 47.2 |21 | 38.22 
3 | 23.7 | 12 | 219 
11 |20.00 | 9 | 16.3 
5 9.1 | 13 | 23.6 

55 |100* | 55 | 2100 

 ني حي رس اه

15 

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.05 - قفاوتلا لماعم

6.00 

627 

133 

2.00 

2100 



 يطسولا اهندلا

41 5.4 3 

14 94.6 | 2 

55 2100 | 5 

2206 

23.4 

2100 

15 

15 

100 

2100 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 71.74 - اك

 ةطسوتم ةيقفاوت ةقالع 0.4 - قفاوتلا لماعم
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 ت72 777777777 كالهتسالا ةفاقثو

 ( 14 ) مقر لودج
 لومحملا زاهج رييغت تارم ددع

 ايف يطسولا ايندلا
5 5 

 4 كك 2 ك 14 كك

 ريغتملا

 67 2 | ذدئ7+ |( 3 | 400 |( 3 ف
 1533 2 | 5ه.5 | 24| - |[ - ناترم
 80.00 | 12 | و.ه | 4 + 2 | رفيف

 2100 | 15 | 2100| 41| 2100| 3 ود

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 35.31 - اك

 ةطسوتم ةيقفاوت ةقالع 0.4 - قفاوتلا لماعم



 كالهتسالا ةفاقثو كح

 ( 15 ) مقر لودج

 لومحسملا نوفيلتلا ماظن

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 62.02 - ةاك

 ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.33 - قفاوتلا لماعم

 ايلا يطسولا اهندلا

 | ةقبطلا
 3 كك ك 1 كك

 ريغتلا

 5 3 5و2 | 2 | 100 | 5 تراك

 100 15 41.8 23 * 2 يرهش كارتشا

 2100 15 2100 55 2100| 55 | عومجم

 لومحملا نوفيلتلا
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 لومحملا نوقيلتلا
 2002222255259 اي ةيه23939و9959و9ووووك كالهتسالا ةفاقثو دوك

 (16) مقر لودج
 تراكلا ماظن باحصأ كالهتسا صئاصخ

 يطسولا اهتدلا ةقبطلا
 7 كا 7 ىا اد 5 ةيصاخلا

 554 19 3.6 2 ف تراكلا ذافتتسا

 40.6 13 5264 53 85 ةررقملا ةدلا يف

 20100 35 2100 55 | زد

 263 5 100 2 4 زيؤفالل كيفزنم مدح

 579 11 م تع نقوم ةدملا يف تراكلا

 15.8 3 6-5 دي رثكاف تارم ثالث ةررقملا

 2100 19 20100 2 نست

 53.1 17 10.9 6 امئاد

 28.1 9 752 43 نايحألا نم ريثك يف | تالاكم ءارجإ

 12.5 4 55 3 اليل ةيلعف

 63 2 5.4 3 ارداغ | ومس
 تو ءاقدصألا

 هد ها 5-5 - 2

55 2100 32 1100 

 25 8 85.5 47 ددع طسوتم

 240.6 13 12.5 8 تالاكلا

 25 دك ا

 9.4 3 دمحم تسي

55 0 | 32 10100 
 5.4 3 55.5 32 ددع طسوتم

 312 10 241.8 23 2 تائرلا

 32.4 11 و د اهموي ةلبقتسملا
1 . 

 25 8 ب ب

 2100 32 21100 55 عودنجم
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 لومحملا نوفيلتلا
 د1 ير سبوع ويمن

 ١ مقر لودج )17(
 ىرهشلا كارتشالا ماظن باحصأ كالهتسا صئاصخ

 دب

 ةيصاخلا

 تاملاكم ءارجإ

 ددع طسوتما
 تاملاكلا

 ًايموي

 ددع طسوتم
 تانرلا

 ايموي ةلبقتسلا

 ددع طسوتما
 تاملاكملا

 ًايموي ةلسرلا

 دفع ةتسوعم

 ةلسرملا تائرلا

 اهموي

 ةفاقثو

 ةقبطلا

 ايئاد

 نايحألا نم ريثك يف

 ردات

23 

11 

 اهتدلا

739 

26.1 

537 

2100 

26.1 

478 

 يطسولا

13.3 

267 

40 
*100 

133 

267 

13.3 

627 

1100 

627 

267 

2467 

40 

2100 

133 

20 



 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ 45.69 - 2ئ

 ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.3 - قفاوتلا لماعم



 كالهتسالا ةفاقثو

 8 0 19 ) مقر لودج

 : 2 اومحملا كالهتسا يف ةيقبطلا قورفلا

 يلسولا



 رحب سس سس سس سلا
 كالهتسالا ةقاقثو <“

 ( 20 ) مقر لودج

 لومحملا نودب ةايحلا ةسرامم ةيناكمإ يدم

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 5.97 - اك

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.05 - قفاوتلا لماعم





 كالهتسالا ةفاقثو د10 77ج لومحملا نوفيلتلا

 (22) مقر لودج

 لالخ نم تايئاضفلا ىلع ةريصقلا لئاسرلا ةمدخ مادختسا

 ةصمدخلا هذه صئاصخو لومحملا

 نيا اه

 لاسرإب ماهقلا
 ين اه ةريصق شاسر |]

5 

 أ

 امام اإءنإاد

 ماهارتإد

 | بى



 8 13 دس |[ فئادا تيوصتلا

 20 | 3 | 545 | 380 | ل |[ د | تيس | جاساف
 1 1 ديو | .ةينويزفيلتلا
 13.3 3 127 7 0 د هع

 67 1 3.6 2 10.9 6 | سن

3 49 89.1 3 5.5 1 627 

 2100 15 2100 55 2100 55 عومجم

 ( 23 ) مقر لودج

 لظ يف ترشتنا يتلا ةديدجلا ظافلألا مادختسا ليضفت يدم

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 1.17 - اك

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.01 - قفاوتلا لماعم



 رصعلا ةمس

 ةايحلا ةعرس

 ءاقدصألا عم لصاوتلا

 عومجم

20 

15 

10 

48 

2417 

313 

20.8 

62 

2100 

16 

10 

11 

44 

 ( 24 ) مقر لودج
 ديدجلا ظاضنألا مادختسال ليضفتلا بابسأ

3536.4 

2277 

2060 

15.9 

22100 

 ني ارش حياد

8٠: 

53.8 

15.4 

77 

23.1 

22100 

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 6.56 - 2ئ

 ادج ةفيمض ةيقفاوت ةقالع 0.06 - قفاوتلا لماعم



 1 ( 25 ) مقر لودج '
 ةنيعم نكامأ يف لومحملا قالغإ لوح نيثوحببملا يأر



 كالهتسالا ةفاقثو

 ( 26 ) مقر لودج
 هتايبلس نم رثكأ لومحملا تايباجيإ تناك اذإ اميف نيثوحبملا يأر

 0.05 يوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ تسيل 0.82 - اك

 ًادج ةفيعض ةيقفاوت ةقالع 0.01 - قفاوتلا لماعم
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 ....ةساردلل يرظنلا هجوتلا :ًاعبار
 ةساردلا اياضقو تاموهفم:ًاسماخ

 ةيكالهتسالا ةفاقثلاو ةملوعلا -1

 0 كالهتسالا ةفاقث -2

 يمانتو ةصخصخلا لظ يف ي رصملا عمتجملا-3

 3 10 طا هوه هوو وج عج نعم فوت وتلا جل كالهتسالا ةفاقث

 21111111 كالهتسالا ةفاقثو لومحملا نوفيلتلا 4

 يكلهتسم عم ةلباقملا تارامتسا قيبطت جئاتن :اسداس

 22055 همم ممم ممم ممم. .........لومحملا نوقيلتتلا

 .ةساردلا ةنيعل ةماعلا صئاصخلا أ

 .كالهتسالا ةفاقثو لومحملا ئكوفيلتلا -ج

 ظ05 ..لومحملا نوفيلتلل ةيعامتجالا راثآلا د

 " تالحم باحصأ عم تالباقملا ليلحت : اعباس



 0 1 0 ] ] ز ةساردلل ةماعلا جئاتنلا : انماث
 0 7 ةساردلا جئاتنل ماع ليلحت :ًاعسات

 ور اللا شماوهلا تبث
 951 : قحالملا

 0 6 .. ةلباقملا ةرامتسا -1
 00 ا ا ةلباقملا ليلد -2
 312 ١ و و يال ةيناديملا ةساردلا لوادج -3

0 3 03 

1 - 
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