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 حتتفم وييو

 « هدابع ىلع هيب ضيفي امو همعن ىلع ركشلا هلو « هئالآ نم رتاوت ام ىلع هلل دمحلا

 دمحم لسرلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلاضفأ نم عباتت ام ىزاويو هلالجب قيلي ادمح

 . هلآو هلهأ عيمج ىلعو ىفطصملا

 نم ةشهدلا «٠ نوكي نأ نكمي امم ةشهدلاو ٠ نئاك وه امم ةشهدلا «٠ ةشهدلا ىه ةفسلفلا

 كردنو ملعتن نأ انل نكمي نلو « رشبلا ةردق ءارو امم ةشهدلاو « بيترلا ىمويلا ىداعلا
 . ةشهدلا هذه ىلع انتردقب ظفتحن نأ ىلع ةردقلا انل نوكت نأ نود ىعنو

 اذه « ىلآلا بساحلا مولع نم ىفسلفلا ءزجلا هنإ ىعاتطصالا ءاكذلا نع لوقن نأ نكمي

 نأ لواحي « نيح لك ىف اهارن ىتلا ءايشألا ةيداع ىف ثحبي ىذلا ءاكذلا نم عونلا

 ءايشألاو راكفألا تيتفت ةيلمع وه « ةطاسبلا ةياغ ىف اقيرط كلذ ىف اعبتم « اهيكاحي
 ةيقطنم ةيضاير سسآ ىلع « ديدج نم اهنيوكت ةداعإ مث « ةيئادبلا اهتريس ىلإ اهتداعإو

 ٠ قيحس نمز ىلإ هروذج دتمتو « تاينيعبرألا ىف هتريسم ىعانطصالا ءاكذلا أدب . ةينهذ

 روطتو ءاهريغو تاناويحلاو رويطلا « ءايشألا لمع ةاكاحمل ىلوآلا ناسنإلا .تالواحم ىلإ

 . مويلا هقرعن ام ىلإ

 « تاينيتسلا نم ىناثلا فصنلا يف تابتكملا ىلإ اهقيرط تدجو دقف ةريبخلا مظنلا امأ

 اهتطشنأ ىفو تاسسسؤملا هذه ىف ىلآلا بساحلا مادختسا رجفت دهش ىذلا دقعلا وهو

 . نرقلا اذه نم تاينيعبرألا ىف اهيف ىلوألا ةرملل هميدقت دعب « ةفلتخملا
 نع ةينهذ ةروص نيوكت ىف ةلعافلا تامدخلا نم ةدحاو اهقصوب - ةيعجرملا تامدخلاو

 ةفاقثلا ةيعضو ىلإ رشؤتو رقتست ىتلا ةروصلا هذه « ام ةلود ىف نييبتكملاو تابتكملا عاضوأ

 لكشب اهب ضوهنلا ىغبني - ةيميلعتو ةيفاقث تاسسؤمك تابتكملا عاضوأ ىلإو « ماع لكشب

 لك مادختساو « ةمداقلا ةيجولونكتلا تايدحتلاو تاروطتلا لك عباتي «٠ رمتسمو مئاد

 . كلذ ىلع دعاست نأ نكمي ىتلا ةحاتملا تاودآلاو بيلاسألا



 درلا تاراهم نيوكتب قلعتي اميف تابتكملا مولع سيردت جهانم نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 « تاثدحتسملا لكب ماملإلاو ةعباتملا ىلإ جاتحت « تابتكملا نم نيديفتسملا تاراسفتسا ىلع

 قلعتت ةتباثو ةددحم ريياعم دجوتال ثيح « ةينيوكتلا ةيرظنلا تاقالعلا فرعت ىلإ ةفاضإلاب
 نم ريثك اهزوعي تاداهتجا رفاوتم وه ام لكو « روهمجلا تاراسفتسا لابقتسا ةيفيكب

 تاعرجلا نأ امك « اهنع ةيفاشلا تاباجإلا ميدقت مث نمو « ليلحتلاو قيقحتلاو صيحمتلا

 نم نكمتلا ةيعضو ىلإ مهب لصتل ريثك اهزوعي تابتكملا ةبلطلو تابتكملا ءانمأل ةيبيردتلا
 . مهيلإ دري راسفتسا ىأ نع ةياجإلا

 ةدعاسم تاودأك ةريبخلا مظنلا ةصاخخو « ىعاتطصالا ءاكذلا بيلاسأ تمدختسا دقو

 ىف ةيبيردت تاودأك اًنشيأ تمدختساو «٠ تاراسفتسالا هذه ىلع درلا ىف تابتكملا ىيئاصخإل

 « ىنهملا ىئاصخإلا تاربخ بستكت تايجممرب ءاشنإب ةريبخلا مظنلا حممستو . نأشلا اذه

 . هيلإ ةجاحلا نيح ىئاصخأإلا بايغب ريخآلا اذه رعشيال ثيحب ديفتسملا ىلإ اهثب ةداعإو

 ةيعجرملا تامدخلا ىف نيلماعلا نييتاصخألا ءالؤه ةفرعم ءانتقا وحن ةريبخلا مظنلا وحنتو

 نمو « ام ةبتكمب ةرفاوتملا تامولعملا ةيعوأ نم ةصلختسملا ةفرعملاب اهجمدتو « ةليسو نم رثكأب
 ىف ءاوس « تقو ىأ ىف ةبتكملل هجوت ىتلا تاراسفتسالا نع ةباجإلا ىلع ةردقلا رفوت مث

 اهيق بيغتي ىتلا تاقوألا ىفو « نيثحابلاو ءارقلا روهمجب ةبتكملا ظتكت نيح ةورذلا تاقوأ

 دعاسمك لمعت وأ « اليل ةحوتفملا تابتكملا تائيب ىف لمعلا اهنكمي وأ ٠ عجارملا ىئاصخإ

 . ةطورشم ةنيعم لاوحأ ىف ىئاصخإلل

 : لوصف ةسمخ ىلإ مسقني وهو « ةحورطأ لصألا ىف باتكلا اذهو

 ىعانطصالا ءاكذلا خيرات « قثوم ىخيرات ضرع لالخ نم لوانتي « لوألا لصفلا -1

 ةريبخلا مظنلا لقح ىلإ لصفم لكشي ةراشإلا عم هلوقحو هتالاجمو ماع هجوب

 . مظنلا كلت ءانب ىف ةعبتملا بيلاسألاو

 ىف ةريبخلا مظنلا تاقيبطت ىليلحت ىخيرات ضرع ىف لوانتي « ىناثلا لصفلا -2

 تامدخلاو « ةرشابملا تانايبلا دصارم ىف ثحبلا تالاجم ىف « تابتكملا

 . ديوزتلاو ءانتقالاو ء« صالختسالاو فيشكتلاو فينصتلاو ةسرهفلاو « ةيعجرملا

 ةريبخلا مظنلا جذامت نم ةعومجلم ليلحتلاو حيرشلاب صضصضرعتي 6 ثلاثلا لصفلا - 3



 ححفم

 ١ نيديقتسمل 5

  - 4ةيعجرملا تامدخلاو تاراسفتسالا ىلع درلا بيلاسأل اليلحت مدقي « عيارلا لصفلا

 ةددعتم ةجمري ةغل مادختساب لاجملا اذه ىف ريبخ ماظن جذومن ءاتيسل صضرعي مث

 ةيواحب صاخ 562101 808186 ثحب كرسحم مادختسال ةفاضإلاب « ضارغألا

 ةزهاج. .

 تامدخلا ميدقست قرط ىلع عالطالل تابتكملا ىف نيلماعلل هجوم هلمجم ىف باتكلاو

 ىلع درلاو ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نيلماعلا ىلإو « ىجولونكتلا دعبلا ىعارت ىتلا ةثيدحلا

 نم لك ىلإو « ىبرعلا ملاعلا ىف تامولعملاو تابتكملا ماسقأ بالطل كلذكو « تاراسفتسالا

 ةيطمنلا قفن نم اهجورخ ىلع لمعيو ةيبرعلا تامولعملا زكارمو تابتكملا ريوطت ىلإ علطتي
 ةدئاسلا ةيديلقتلاو ٠ ربيغتلل فاشكتسالا ىلع ةردق كانه نكت مل اذإو ٠ ىلع ةردقلا نكتلف

 روتكدلا ىذاتسأ ىلإ ىنانتما ميظعو ىركش ميدقت ىوس ىنعسيال ىميدقت ةياهن ىفو

 هتياعر ىلع ةرهاقلا ةعماج - بادآلا ةيلكب تامولعملاو تابتكملا مسق سيئر ةفيلخ نابعش

 روتكدلا ذاتسالاو مساق تمشح روتكدلا ذاتسألا دلاولل كلذكو « ىهانتماللا هعيجشتو همعدو

 هذه « ثحبلا اذه ةشقانم ءاثثأ « ةرثؤملاو ةميقلا امهتاظحالم ىلع مليوس ناهبسن دمحم

 ةروصلا هذهب فلؤملا اذه روهظ ىف رثألا غلبأ اهل ناك ىتلا تاظحالملا .

 لاح لك ىلع نيعملا وهو ىغتبملاو دصقملا وه هللا هجوو .

 نيز

 ةزيلا - تايارسلا نيب
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 تايوثحملا

 عوضوملا

 ةريبخلا ةمظنالاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 لخدم

/1 

2/1 

3/1 

4/1 

 ا /ك/

2/4/1 

3/1 

4/4 

 داد/ا

 ة/ذل

|/5 

 ا /ذ/ا

 2لد/

 ١/6

1/6/١ 

2/6/١ 

3/6/1 

4/6/ | 

3/6/1 

6/6/١ 

71/6/ 

 فيرعتلا
 ىعانطصالا ءاكذلا خيرات

 ىعانطصالا ءاكذلا ةيمهأ

 ىعانطصاللا ءاكذلا تالاجعم

 18000115 ةطبورلا

 آل ةكان12] آ.2118511286 20665511185 ةيعيبطلا ةغللا ةحلاعم

 (0هدمهصاملاعات 715108 ىلآلا زييمتلاو ةيؤرلا

 2ةئاعر 1[ععمعمتا08 حجذامنلا نر

 1/[دعاطتمع طعدمت08 ةلآلا ملعت

 ماعم 50ه]الام 8 ذال5ع705 لكاشملا لح مظن

 1م! ءلىع 82560 61025[35/5 هفرعملا ىلع ةينبملا مظنلا

 14010010886 .ىعوا101[10151 ( ةفرعملا ةسدنه ) ةفرعملا ليصحت

 1400171160 عع 18 عم101[2[1:65612 ةفرعملا ليثمت

 10م6[ 5 خي يراتلاو فيرعتلا : ةريبخلا مظنلا

 ىحالطصالا فيرعتلا

 ةريبثلا مظنلا خب رات

 ةريبثلا مظنلا قيبطت تالاجم

 ىداصتقالا حاجنلاو ىملعلا حاجنلا نيب 11100111 نيسيام ةبرجت

 ةفرعملا ليلحت

 2ممععلتات12] اكتن165 تاءارجإلا

 5 آنا آكان16ق لالدتسالا تاميلعت وأ ىطرشلا طابترالا تاميلعت

١١ 



 عوسضوملا

 ايمانا علبجع صا معلا ةفرعملا ةسدمه ة/ملا

 ةفرعملا ليثمت ملا

 ةريبخلا مظنلا ةجمرب تاغل 0106/1

 ةريبخلا مظنلا تايواح 116/1

 ةريبخلا مظنلا تانوكم 1/6/1

 ريبخلا ماظنلا داذعإ تايوتسم ١/16

 تايواح ىلع ةريبخ ملظن دادعإ تازيمت ١/4/6

 ىشاوحلاو رداصملاو عجارملا

 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا - ىناثلا لصفلا

 لخدم

 تانايبلا دعاوق عقاو نم تابتكملا لاجم ىف ةلماعلا ةريبخلا مظنلل حسم 1/2

 ةرشابملا

 رشابملا طخلا ىلع عاجرتسالاو ةريبخلا مظنلا 2

 تابتكملا ىف ةينفلا تايلمعلاو ةريبخلا مظنلا 32

 ةيفصولا ةسرهفلاو ةريبخلا مظنلا |[/0/2

 فيئصتلا ىف ةريبخلا مظنلا 203/2

 فيشكتلاو ةريبخلا مظنلا 2/3/2

 صالختسالا ىف ةريبخلا مظنلا 72

 ديوزتلا ىف ةريبخلا مظنلا 4/2

 رداصملاو عجارملا

 ةيبنجالا مظنلا نم جذامن : ثلاثلا لصفلا
 لخدم

 ةيبنجألا مظنلا نم جذام

11 

07 

,/ 

 ليرحا

1 



1/3 

2/3 

 |/م/3

2/003 

230/3 

|0 

2/0/3 

00/3 

3/3 

1/3/3 

2/1/3 

2/313 

41/3 

1/4/3 

2/0/3 

53/3 

1/5/3 

 2|أآ3/أ3

333 

1/3/3 

2/3/3 

6053 

1/0313 

2]5/3 

 عوسضوملا

 “ "1ع طصقمضم قاتم ط/افعاطتاع ” ريبخلا ماظنلا

 “ 2هأداع# ” ريبخلا ماظنلا

 : ماظنلا خيرات

 : ماظنلا تاناكمإ

 801161 رتنيوب ىف ةفرعملاب دوزتلا

 120172161 رتنيوب ريبخلا ماظنلا لمع ةقيرط

 12010161 ىلع تاظحالم

 : تازيمملا

 4516 2431871 تراب لأسإ ريبخلا ماظنلا

 ةمدختسملا ةادألا

 ماظنلا لمع ةقيرط
 ظهق5أع 2316 ىلع تاظحالم

 1518015 11 ريبخلا ماظنلا

 ةفرعملا ةدعاق ءانب

 ماظنلا ىف ثحبلا

 تاساردلا نم ةعومجملا كلت مييقت

 مظنلا نم ةعومجملا كلت دادعإ ىف ةمدختسملا ةجمربلا تاودأ

 مظنلا نم ةعومجملا كلت اهيلع لمعت ىتلا ةزهجألا

 جذامنلا نم ةعومجملا هذه اهمدقت ىتلا ةيعجرملا تامدخلا

 مظنلا لمع تائيب
 ةريبخلا مظنلا مادختسا طورش

 ةفرعملا دعاوق ءانب ىف ةمدختسملا تاميلعتلا عون

 مظنلا نم جذامنلا كلت ىف مدختسملا ىلآلا هجاوملا

 ماظنلا عم ديفتسملا لعافت



 عوسضوملا

 ةمظنألا كلت ءاتيل ىسيئرلا ميسقتلا 0ج5/3

 ىشاوحلاو رداصملاو عجارملا

 ةيعجرملا تامدخلل ريبخ ماظن جذومن ءانب : حبارلا ليمفلا

 لحدم

 اهل ريبخ ماظن ءاني ضرغب ةيعجرملا ةمدخلا ليلحت 1/4

 عجارملا ةعومجم ليلحت !/1/4

 اهل ريبخ ماظن ءانب دارملا ةبتكملاب عجارملا ةعومجم تاميسقت 2/1/4

 ماظنلا ءائب فدهب ىعجرملا لاؤسلا ليلحت 3/1/4

 ةيواح مادختتساب ىبيرجتلا ماظنلا 2/4

 ةيواحلا رايتخلا 1/2/4

 2212111 10آ:5 : ةيواح 3/0

 26512161191]]آئ155 : ةيواح مادختساب ةفرعملا ةدعاق ءانب 3/2/4

 1116(26061 : ةيواحل لالدتسالا كرحم 4/2/4

 مدختسملل ىلآلا هجاوملا 5/2/4

 مئاوقلا ءانب لكاشم ةعيبط 6/2/4

 حرتقملا ماظنلا ءانب 3/4

 ىلآلا هجاوملا 1/3/4

 ةفرعملا ةدعاق 2/3/1

 تانايبلا ةدعاق 0/4[2

 ةيفارجويلببلا تانايبلا ةدعاق +34

 ام راسفتسا ىلع درلا دنع ريبخلا ىأرب ةصاخ تانايبلا ةذعاق 3/3/4

 لالدتسالا كرحم ج/ؤ3/4

 ريسفتلاو حرشلا ةليسو 203/4

15 



 عوضوملا

 ىشاوحلاو رداصملاو عجارملا

 جئاتنلاو ماظنلا رابثخا : سماخلا لصفلا

 ماظنلا ءادأ ةجرد نم ققحتلا

 ةنيعلا

 ةبرجتلا لحارم

 سايقلا ةقيرط

 نايبتسالا ةيمهأ

 نايبتسالا جئاتن ليلحت

 تابتكملا ىف ةثيدح ايجولونكتك اهتيمهأو ةريبخلا مظنلا
 تابتكملا ىف لمعلل ماظنلا ةيحالص ىدم

 نيديفتسملا عم قفاوتلا
 ماظنلا مادختسا تاتيقوت

 ( طقف نييبتكملل هجوم ) تابتكملا ىف ماظنلا مادختسا

 ةريبخلا مظنلا لبق نم تابتكملا ىف نيلماعلا فئاظو ديدهت

 ةريبخلا مظنلا لمع تالاجعم

 ىأر ىف ) ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف لمعلل ريبخلا ماظنلا ةيافك ىدم

 ( تايتكملا ءانمأ

 تاملكلا نم الدب ماظنلا عم لماعتلا ىف ةيعيبطلا ةغللا مادختسا

 ةيحاتفملا

 مئاوقلا ءانب ىف ةمدختسملا ةقيرطلا

 ىلآلا هجاوملا رابتخا

 ةريبخلا مظنلا ىف ىفلخلاو ىمامألا لسلستلا

 فس

 فر

 صرخ

 فرخ

 فرك
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-16 
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 لمآ

 عوسسضوملا

 ( ةفرعملا ةدعاق ىف تاميلعتلا ) راسفتسالا الستو ةيقطنم

 ماظنلا ىف عجارملا نع تامولعملا

 ماظنلا ىف راسفتسالا ءانب

 ريبخلا ماظنلا ىف لالدتسالا كرحم

 ام رارقل ةريبخلا مظنلا داحتا ءاآرو ببسلا ضرع

 ةريبخلا مظنلا ىف روصلاو مسرلا مادختسا



 لوالا لصفلا

 ةريبخلا ةمظنالاو ىعانطصالا ءاكذلا

 خيراتلاو موهفم ا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 لوألا لصفلا

 ةريضلا ةمظتالاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : لخدم

 اننكميو « ةريبخلا مظنلا هتحت جردنتو ١ ىلآلا بساحلا مولع دحأ « ىعانطصالا مءاكذلا

 ىعاتطصالا ءاكذلا خيرات لوانتن نأ اهروطتو اهخيراتو ةريبخلا مظنلا فيرعت لوانتن نأ لبق

 . هموهفمو

 مادختسا ةيادب ىلإ دوعي ملعك وهف « ةديعب دوهع ىلإ ىعانطصالا ءاكذلا روذج دوعت

 نأ عيطتست ةلآ ىلإ هلايخب هجتاو « ةيداعلا ةلآلا ةركف ىلع ناسنإلا درمت مث « ةلآلل ناسنإلا

 ىلإ اهقيرط ذخأت تأدب اهنكل « ةيلايخ ةركفب رمألا أدب امبرو « ريكفتلا ىف هيكاحتو هيراجت

 . ىعاتطصالا ءاكذلا لماعم قيرط نع ىلعفلا ذيفنتلا زيح

 ةيحانلا نم هلوانت بجاولاف . « ىعانطصالا ءاكذلا  فيرعت ةيلاكشإ لوانت دنعو

 ترهظ ىتلا تافيرعتلا تائم نيب نم ىحالطصا فيرعت ىلع رارقتسالا مث ةيحالطصالا

 عيرسلا رييغتلا ةلكشم ىعانطصالا ءاكذلا فيرعتل ىدصتي نم هياجت ١ نكلو 3 لاجملا ىف

 . 217 « ملعلا اذه اهلوانتي ىتلا تالاجملا ىف مئادلاو

 : فيرعتلا 1/1

 بتاكلا نادجو ىف رقو لقو « ءاكذلل تاقيرعتلا نم ةعومجم باتكلا نم ديدع دروأ

 ىدصتلا : وهو 4« تامولعملا رصعو برعلا 3 هباتك ىف ىلع ليبن .د هقاس ىذلا فيرعتلا

 اًقاستا رثكأ ةروصب هءانب اهدعب ديعتل هتيهام نع فشكت ىتح هتتفت لظت نأب دقعملل

 لظت نأ الإ ءاكذلا ام ١ ىكسنيم نفرام ةلوقم نم فيرعتلا اذه ةغايص مت دقو (206 [روفسو

 - ليبن .د ل لاز ام ثيدحلاو - روصتي وهو © 6 ءاكذ كانه حبصيال ىذلا ردقلا ىلإ تتفت
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظتلاو ىعاطسالا ءاكذلا

 ةدودحم ةنيعم ةمهمب موقي اهنم لك ةديدع ةريغص رصانع وأ تايلمع نم نوكم خملا نآ

 اهضعب عم رصانعلا هذه لصاوتت نأ ام نكلو قالطإلا ىلع ريكفت وأ نهذ ىلإ جاتحتال

 , 40 قلل ءاكذلا كلوت ىتح ةياغلل ةزيمتم ةروصب نفعبلا

 لاجملا ىف ةصصختملا سيماوقلا اهيلإ تراشأ ىتلا تافيرعتلا نم ةعومجم ىلي اميفو
 صاللختسا عيطتسن ىك ىعانطصاللا ءاكذلا لاجم ىف نوئحايلاو ءاملعلا هب راشأ ام كلذكو

 ةبسنلاب ىأرلا ةدحو ىف نوكراشتي ال ءاملعلا نم اديدع نأل كلذو « هل لماش عماج فيرعت

 : ©0 ىعانطصالا ءاكذلا فيرعتل

 دمتعت ايجولونكت قيبطتو مهف ىف ثحبي بساحلا ملع نم عرف ىعاتطصالا ءاكذلا - 1

 . ؟© « ناسنإلا ءاكذ تافصل بساحلا ةاكاحم ىلع

 لامعأي موقت ةلآلا لعج هبجومب نكمملا نم حبصأ ىملع روطت  ىعانطصالا ءاكذلا - 2

 ةجمربلاو ىتاذلا حيحصتلاو قطنملاو ميلعتلا تالآك ىرشبلا ءاكذلا قاطن نمض عقت

 , © « ةيتاذلا

 ةداع فرعت فقئاظولا نم ةعومجم ءادأ ىلع بساحلا زاهج- ةردق ١ ىعانطصالا ءاكذلا - 3

 , © « ىعانطصالا ءاكذلاب

 عيطتست ةلآ ريوطتي متهي ىذلا بساحلا ملع ىف ةساردلا لاجم ١ ىعانطصالا ءاكذلا - 4

 حيحصتلاو ملعتلاو جاتنتسالاك 4 ىناسنإلا ريكفتلا تايلمعي ةهيبش تايلمعب مايقلا

 , © « ىتاذلا

 لح : ىلع ةرداق مظن ميمصتب متهي - ةيكذلا تالآلا وأ - ىعانطصالا ءاكذلا 5 - ١

 10و ملعتلا / ىقطنملا ريسفتلا / لكاشملا

 جذامتلا مادختسا لالخ نم ةيلقعلاو ةينهذلا تاردقلا ةسارد وه ىعانطصالا ءاكذلا » - 6

 : ةيب 201( 0 اسحلا

 مدعو تاقيرعتلا نيابت ظحالن « بتاكلا اهسيتقا ىتلا تافيرعتلا نم ةعومجملا هذه نمو

 نيبو « ( 5 فيرعتلا ) هتاقيبطت نيبو ( 1 فيرعتلا ) ملعك هنيب طلخ كانهف ءاهتابث

 ةيلقعلا تاردقلا ةساردل اًجهنم هنوك نيب وأ ( 3 فيرعتلا ) تابساحلا لاجمم ىف همادختسا

 . (6 فيرعتلا)
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوآلا لصفلا

 نآب نورخآلا ىريو « بساحلا نع هتاذب عرفتم ملع هنأ ىلع هيلإ رخآلا ضعبلا رظني امنيب

 امنيب « عنطصملا ءاكذلا نم اعون انل مدقت نأ نكمي ىتلا ىه 350/14000786 ةيجمربلا تاردقلا

 تابث مدع كلذ نم بتاكلا صلختسيو ء كلذب موقت نأ نكمي ةلآلا نأ رخآلا ضعبلا ىري

 مل ىعانطصالا ءاكذلاف ةبارغلل وعديال رمأ كلذو « لاجملا ىف نيصصختملا نيب ىتح موهفملا

 ةديدع تالواحم ترجو « 012١ تايئيعبسلا فصتنتم يف الإ فثكم لكشي هتاسارد رشنت

 ءاكذلا نع تقثبنا ىتلا ةيعرفلا مولعلا نأ ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو «٠ ىعانطصالا

 ةلصتملا ةيعرفلا مولعلا نم اًديدع ملعلا اذه زرفي - انموي ىلإ - لازيالو ٠ ةديدع ىعانطصالا

 , (13) جنرطشلا ةبعل ةاكاحم ةلواحمب أدب هنأ نم مغرلا ىلع « هب

 : اهيلإ ةراشإلا تقبس ىتلا تافيرعتلا هتحرطو قبس ام ىلع ءانب ٠ ىعاتطصالا

 ىلآلا بساحلا مولع نع عرفت ىذلا ملعلا كلذ وه ىعانطصالا ءاكذلا 1 - 

 ةيرشبلا ةراهملاو ىناسنإلا ءاكذلا ةاكاحمب متهي ىذلاو - 2

 ةزهجأو جمارب دادعإ لالخت نم - 3

 . « ةراهملا كلتو ءاكذلا اذهب ةهيبش تايلمعي موقت نأ اهل نكمي - 4

 : ىعانطصالا ءاكذلا خيرات 1

 بتكلاو ثاحبألاو تاساردلا ىف ىعانطصالا ءاكذلا خيرات ىلإ تاراشإلا نم ديدع دجوي

 اهطبري ضعبلاو ةعيدق روصع ىلإ ىعانتطصالا ءاكذلاب دوعت تاراشإلا هذه صضعبو ٠ اهريغو

 دقو « نرقلا اذه نم تاينيسمخلا ىلإ اهب دوعي رخآلا ضعبلاو ء ىلآلا بساحلا روهظب

 : ىعانطصالا ءاكذلا خيرات نيبي ىذلاو « ىلاتلا لودجلا ىف تاساردلا ضعب تعضو



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : (14) ىعانطصالا ءاكذلا خيرات : (1/1) لودج

 ةيباصعألا تاكيشلا

 ىلآلا قطنملا

 ةفرعللا ةسدنه

 ةلآلا ملعت

 (ةملظملا روصعلل ةدوعلا) ةيطوقلا ءايحإ ةيباصعألا تاكبشلا ةعجارم ةداعإ

 زمري نيعم ىمسم دقع لك ىلع نوقلطي لاجملا ىف نيثحابلا نأ لودجلا اذه نم ظحاليو

 ىبوروألا خيراتلا ىلع قلطت تناك ىتلا « تايمستلا نم تايمستلا كلت اوراعتسا دقو « هيلإ

 ءاكذلا خيرات ىلإ ىمسملا اذه ريشيو « اهدعب امو ةسينكلا ةرطيس نابإ ةطسوتملا روصعلا ىف

 لودجلا اذه لوانت لبقو «٠ تقولا كلذ ىف ةدئاس تناك ىتلا لامعألا عونو « ىعانطصالا

 كام نراو رشن ثيح 1943 ماع ىلإ ديدحتلابو « اليلق ءارولا ىلإ ةدوعلا اننكمي «٠ حرشلاب

 : مسا تحت ةيباصعألا تاكبشلا نع اثحب 77/85 ستيب رتلاوو 1/1 نانانل] هع! شتولك

 “11 1مواذعما ءم]ءكيآداع رك ]ع ةلعدع آ7117:10716111 1711176015 201710111657“

 ىرجشلا ءانبلا موهفم ةرم لوأل هيف مدقو « جنرطشلا ةبعلل اًجمانرب 1990 ماع 7

 , 2169 نورورم مم ةبعلل

 هيف رهظ 12087101141: 3ااه1111:© 351001 ثرواَعتراد ىف رقؤم دقع 1956 ماع ىفو

 , 1 0رور 1/4 (0م1]): ىثراكام نوج دي ىلع ىعانطصالا ءاكذلا حلطصم ةرم لوأل

 ىلع ةرداق ةيلآ جذامت دادعإل ىلوألا ةلواحملا تأدب تايئيسمخلا ىفو

 كولس ىأ رادصإ ىف تلشف جذامنلا كلت نكلو 2 ملعتلا لثم 2. طيسب كولس رادصإ
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصنفلا

 ةاكاحم ىلع جذامنلا هذه ثدمتعا دقو « ناويحل مأ ناسنإل كولسلا اذه ناك ءاوس « دقعم

 ىبشأو 2١ 23115 ستيبو 2]14110)(14 شتولكامل 1711741 5]716807 ةيباصعألا تاكبشلا

 ةباجتساب مايقلا لالخ نم لمعت جذامنلا هذه تناكو « 174! ىلتوي نالأو « مك ءر

 لامعألا هبشت لامعأ رادصإب موقت ىهف رخآ ىنعمب وأ ء اهلاخدإ مت تالخدم ىلع ءانب ةنيعم

 ىف ىعانطصالا ءاكذلا موهقم نأ ىأ . 418) ملعتلا دنع ناويحلا خم اهب موقي ىتلا

 جماربلا نم ةعومجم ءاشنإ لالخ نم « لقعلا ةاكاحم ىنعي ناك ةرتفلا كلت

 نأ لجأ نم ؛ اعم اهطيرو غامدلا ىف ةيباصعألا تاكبشلا لمع ىكاحت ىتلا

 قرطلا لضفأ لثمت ةيلمعلا كلت نأ ءاملعلا ءالؤه ىأر ناكو « ةنيعم ملعت ةيلمعب موقت

 ةجيتن لشفلا اذه ليلعت نكميو « كلذ قيقحت نم اونكمتي مل مهنكلو « ةيكذ ةمظنأ ءانبل

 نم ىفاكلا مكلا دادعإ ىلع ةرداق ريغ تناك ةرشفلا كلت ىف ةزهجألا نأ امهلوأ « نيببسل

 نأ 3 ىناثلاو « ىرشبلا ءاكذلا ىكاحي ءىش ىأ ىلإ لوصولل ةريبكلا ةيباصعألا تاكبشلا

 براجتسلا فالآ مغر مويلا ىتحو ) « نيحلا كلذ ىف ةفورعم نكت مل لقعلا لمع ةعيبط

 لحيل تاينيسمخلا ىف لخدملا اذه لشف اذكهو « ( ىناسنإلا خملا ىلع تيرجأ ىتلا ةيملعلا

 ١ (19) ديدج رختآ لحدم هلحم

 تايلمعلا ةاكاحمب ةصاخلاو ةقباسلا براجتلا نأ حضاولا نم ناك تاينيتسلا ىفو

 ملع نم ةديدج ةجوم تأدب اذكهو ٠ ىعانطصالا ءاكذلا عم بسانتيال المع ربتعت ةيلقعلا

 (00017:6 عام !/011!1 نوليم ىجينراك ةعماج ءاملع نم نينثا ىديأ ىلع ىعانطصالا ءاكذلا

 ثيح 11672611 51111012 نوميس تربرهو 41111 !لكمعآ] ليون نلا امهو 1ل7:17ع7ى1ط

 عم أدبت لكاشملا لح ىلع ناسنإلا تاردق فصول حيحصلا لكشلا نأب الاق

 اهرصاتع ىلإ اهليلحتو تايلمعلا نيب ةئراقملا تاردق باستكا ىف ناسنإلا ءدب

 ىلع اهعضوو ليلحتلا كلذل (دعاوق) تاميلعت مادختسا لالخ نم ء ةيلوألا

 ملو ءاياجحلاو باعلألا عم الإ حجني مل رمألا اذه نكلو « ةيلاتتم رصانع ةروص

 ليبس ىلعو . 220 ةيمويلا هتايح ىف ناسنإلا اههجاوي ىتلا ةبكرملا فقاوملا عم لماعتلا عطتسي
 نم ةشقانم ةيلمع ىف لوخدلا هنكمي اًماظن ربتعي ناك 511401011 ماظن لثم اًماظن نإف لاثملا

 تاعيرم ءانب ةبعل نم نوكتي ماظنلا اذهل طيسبلا ملاعلا ناكو ٠ ةشاشلاو حيتافملا ةحول لالخ

 «ء بساحلا ةشاش ىلع ةضورعم ةبعللا هذه تناكو ( لافطألا اهب موقي ىتلا وناكيملا )

 فر



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ءاطعإ مدختسملل نكمي ثيح ( اًنفيأ ةشاشلا ىلع هتاكاحم تمت ) طوبور عارذ ىلع ىوتحتو

 جتنيو مدختسملاو ماظنلا نيب راوح كلذ نع جتنيو ٠ ةيعيبطلا ةيزيلجنإلا ةغللاب ماظنلل رماوآلا

 ىلع ددحم ناكم ىف اهعضتل وناكيملا عطق نم ةعطق طقتلتل طوبورلا عارذ كيرحت كلذ نع
 اذه نأب دقتعي فلؤملا نإف « ةيناسنإلا تاردقلا ةاكاحم ىف عيرذلا لشفلا مغرو « ةشاشلا

 ىلع دمتعت ىتلا ةفرعملا ةصاحن « ةيرشبلا ةفرعملا عم لماعتلل رحخآ اقيرط دجوأ بولسألا

 تاربخلا نازتخخاو ةفرعملا ةسدنهب فرعي ام وأ « ءاكذلا ىلع اهدامتعا نم رثكأ ةركاذلا

 . ناسنإلا ىدل سحلا فتاظو نم ةدحاو ةاكاحم ةلواحم وأ « ةيناسنإلا

 ةقرعملا ةسدته » فرعي اميف تاوطخلا ىلوأ تاآدب تاينيعبسلا ىفو

 دوقيو 57070014 دوقناتس ةعماج ىف لمع قيرف لالخ نم ؟ 11ه1ءلوع 1 عطا ءعدتفر1 ع

 19/0074 موبنياف دراودإ وهو ىعانطصالا ءاكذلا ءاملع رهشأ نم دحاو قيرفلا اذه
00 0 1>1 

 110/111: ةلآلا ملعت» وأ ريونتلا ةكرحب فرعي ام أدب ٠ تايتينامثلا ىفو

 « ةفرعملا صالختساو ليصحمتب فرعي ام نيب ةجمربلا تايلمع تأدب ثيح ©: 718

 . ةكرخلا وأ ةيؤرلا ىلع ةردقلا ةلآلا باسكإ وأ « تالآلا ىف ةفرعملا كلت عضو نيبو

 ةصاخلا ىلوألا مهتريس ىعانطصالا ءاكذلا ءاملع داع تاينيعستلا ىفو

 روطت ىلع اًدامتعا كلذو « ىرخأ ةرم 6« /]ءادرهم] 7]ءعطس07/5 ةيباصعألا تاكبشلاب »

 « نيزختلا ىلع ةريبكلا ةردقلاو ةعرسلا ثيح- نم ةريبك ةروصب تاونسلا هذه لالخ تابساحلا

 ايالخلا وأ ء ءاكذلا عوضوم صخي اميف سفنلا ملع لاجم ىف ثاحبألا روطت كلذكو

 ملعي فرعي ام وأ « اهلالخ ىرشبلا لقعلا لمخاد تامولعملا لاقتنا ةيفيكو « ةيباصعألا

 « ةاكاحملا نم عونلا كلذ ىفا وحن دح ىأ ىلإ نكلو 2 876:0108) باصعألا تاكبش

 . ضرغلا اذهب ماقت ىتلا ةيملعلا تارمتؤملاو ثاحبألا ليس هنع فشكلا لواحت ام كلذ

 ىعانطصالا ءاكذلا خيراتف « ىعانطصالا ءاكذلا خيراتل ًًرصتخم اًصخلم الإ مدقت ام سيل

 ةيهاممب فرعي « خيراتلا اذهل ةحمل ميدقت ىوس بتاكلا مه نكي ملو «٠ تادلجم هل دصرت

 ٠ ترشأو قبس امك ةقباس نورق ىلإ دوعي ىعانطصالا ءاكذلا خيراتف « ىعانطصالا ءاكذلا

 هربتعي ىذلاو « ؟ 4/71 11111718 حجنروت نالآ » ةيرجت ىلإ انه ةراشإلا بتاكلل نكمي امك

 تايضايرلا ملاع دمع ةبرجتلا كلت ىفو ؛ ىعانطصالا ءاكذلل ىقيقحلا بألا نوريثكلا
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 ةريبخلا ةمظنآلاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصغلا

 « ىرخأ ةفرغب ةلصتم ةيفرط وأ بساح همامأو ةقلغم ةفرغ ىف ناسنإ عضو ىلإ ىزيلجنإلا
 لالخ نمو . ىلوألا ةفرغلا ىف ىذلا بساحلاب نالصتم .« بساح جمانربو ناسنإ اهب
 ةفرعم ىلوألا ةفرغلا ىف ىذلا ناسنإلا لواحي « نيتفرغلا نيب رودي ىذلا راوحلاو لاصتالا

 لوقلا نكميف « جمانربلاو ناسنإلا نيب قيرفتلا نع زجع نإو ء هعم ثدحتي نم ةيصخش

 ةلئسألا نم اًديدع تراثأ اهنإف بويعلاب ةبرجتلا كلت ءالتما مغرو ٠ ىكذ جمانربلا نأب ذئنيح
 . ةيكذ جماربلا وأ تالآلا لعج ةيناكمإ لوح

 « ىعانطصالا ءاكذلا ملع ريوطت ىف اريبك اًرود تائيهلاو تاسسؤملا ضعب تبعل امك

 ةريبخلا مظنلا نم اديدع تروط 18714 دنار ةسسؤم لشم . ةسسؤم نإف لاثملا ليبس ىلعو

 1114 (1! ن4 ]1711تأ]11 ع م11 اتير ةغل لثم مظنلا كلت ةجممربل مدختست نأ نكمي ىتلا تاغللاو

 . بساحلا ةمظنأ عم ةيكذ ةطيسوو ةينيب مظن قيبطت لجأ نم كلذو . 7167ه ةههأ 486111)

 1:1: عاةئإد-ا)عع ةيزيلجنإلا ةغلل ةهباشم ةغل لالخ نم لمعت ةغللا كلت تناك دقو

 تناك ةمدختسملا ةيزيلجنإلا تاريبعتلا نأ امك «ذيفنتلا ىف ءطبلا اهبيعي ناك نكلو 2:

 110516 ( 01161110-18416 ىزور مساب ى رخخأ ةغل ريوطت ىلإ ةسسؤملا كلذ داقو ةدودحسم

 مظن جمارب ري وطتل اتير تمدخستسا دقو 2 305/6171 0 48 1767115 )

 تاسسؤملا حاجنلا اذه داق دقو ]من16 00110124/] 18013171 ىلودلا باهرإلا ةحفاكمل ةريبخ

 . "© ( تاميلعتلا ) دعاوقلا ىلع ةينبملا مظنلاب مامتهالا ةدايز ىلإ ءاملعلاو

 امبان] 00ءلكأ07 ةينوناق رارق ذاختا معد مظن ريوطت ىف كلذك 1؟نذ#5 تمدختسا دقو

 , 081١ تاينيئامثلا ىف ىركسعلا لاجملا ىف طيطخستلا ىف كلذكو ٠ 7110/75 ىالكا ع5 - آلم

 ءاكذلا ىلع ةينبملا مظنلاو ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا نيب قرفلا حضتي ضرعلا اذه لالخ نمو

 لواحت تالاجم ىف لمعي وهف « اهقش ملعلا اذه لواحي ىتلا ةديدجلا قافآلا وأ «٠ ىعانطصالا

 ىف ةيناسنإ تاربخت مأ . ةيكرح لامعأ : لامعألا هذه تناك ءاوس ناسنإلا لامعأ ةاكاحم

 اذه ىف ىعانطصالا ءاكذلا ىلع ةينبملا جذامنلا ضرع بتاكلا ىلاويسو « ددحسم لاجم

 . ىعانطصالا ءاكذلا ىلع ةينبملا مظنلاو ةيديلقتلا بساحلا مظن نيب قرفلا انيبم «لصفلا

 نع ثيدحلا دنع « دعاوق * و « ةدعاق ٠ ىحلطصمل اليدب تاميلعتو « ةميلعت » حلطصملا بتاكلا مدختسيس (*)
 تاحلطصم نيبو امهنيب سابتلا ىأل اعنم كلذو « ةفرعملا دعاوق ىلع ةينبملا مظنلا ىف ةفرعملا ءانب بيلاسأ
 34 تانايبلا دعاوقو ةدعاق نع ريبعتلل ةمدختسملا دعاوقو ٌةدعاق



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : ىعانطصالا عاكذلا ةيمهاأ 1

 مامتهالا نأ ةقيقتلاو « رخآ دعب اًموي ىعانطصالا ءاكذلا تاقيبطتب 2و مامتهالا ديازتي

 ماع رالود نويلم 750 ىلإ 82 ماع رالود نويلم 250 نم تداز ملعلا اذه ىف تارامثتسالا

 1 20 ةبسن نم برقي ام لكشي امم « 1990 ماع رالود نييالب 4 ىلإ تعفتراو . 5

 , 0220 تابساحلا ةعانص لاجم ىف تارامثتسالا مجح نم 1 25 ىلإ

 لالخ نم ؛ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا مادقأ تحت نم طاسيلا بحس ٠( نايايلا لواحتو

 1982 ماع تنلعأ امدنع ٠ ىعانطصالا ءاكذلا تاقيبطتب ةطبترملا تاعورشملا نم ددعل اهينبت

 صنلا ىلع دمتعيس ىذلاو « تابساحلا نم سماخلا ليلا جاتنإو عينصتل اههاجتا نع

 8 توصلاو ةروصلاو

 اميف « تامولعملا قاوسأ ىف ىلاملا لماعتلا مجح ىلإ 237 تاساردلا ىدحإ تراشأ دقو

 : ىلإ ىعانطصالا ءاكذلا صخي

 تقولا كلذ ىف (707514 هع 3اهآ!خبب#) نافيلوسو تسروف تراشأ 1988 ويام ىف » - 1

 . 1990 ماع ىف رالود نويلب 1.7 ىلإ لصيس لماعتلا مجح نأ ىلإ

 ءاكذلا نإف 2000 ماع لولحي هنأ ىعاتطصالا ءاكذلل لتيل د رثرأ ةعومجم تردق - 2

 . نويلب 120 ىلإ 40 نيب حوارتت نأ نكمي ءىعانطصالا ءاكذلا ىلع ةينبملا مظنلا

 نأ تقولا كلذ ىف تردق دق 0017:تانا6 1/0714 ةيرود تناك 1988 ويام 30 ىف - 3

 'اهنآو « 1989 ماع رالود نويلب 3.08 لصتس ىعانطصالا ءاكذلا ةعانص تاعيبم

 . 1990 ماع رالود نويلب 4.09 ىلإ لصتس

 42,“ /مر*عم ناريطلا ةسدنه لاجم ىف ةلماعلا تاكرشلا ىدحإ نأ » لاثملا ليبس ىلعو

 نويلم 25 غلبم 1988 ماع تدصر دق تناك 1771/11 467010111 انا 5

 اذه فعض دصرت نأ تعقوت دق تناكو « ىعانطصالا ءاكذلا ىف اهجمارب ريوطتل رالود

 , 040 « ةيلاتلا ماوعألا لالخ غلبملا
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 : ىعانطصالا ءاكذلا تالاجم +/ 1

 ةءابع نم تجرم ىتلا مولعلا دحأ ىعانطنصالا ءاكذلا نأ ىلإ بتاكلا راشأو قبس

 هنع تقثبنا ةيعرف مولع ىعانطصالا ءاكذلل تناك ام ناعرس نكلو . ىلآلا بساحلا ملع

 رظنا « اهيف لمعلا نكمي تالاجملا نم ةقلتخم ةعومجم هل تناك ىرحألا ىلع وأ « اهرودب

 . (1/1) لكش

 : ىه تالاجملا كلتو

 1060225 ةطيورلا 1

 ىف ةزيمتملا لوقحلا نم لقح وهو . ىلآلا ناسنإلا ملعب هتيمست ىلع حلطصا ام وأ
 متهي وهو « اهلامعتساو اهجاتنإو تايطوبورلا ميمصتب ىنعي ىذلاو «٠ ىعانطصالا ءاكذلا

 فدهي لقحلا اذهو « ماع لكشب ناويحلا وأ ناسنإلا اهب موقي ىتلا ةيكرحلا تايلمعلا ةاكاحمب

 رجعي دق ىتلا « تايلمعلا وأ ةرطخلاو ةرركتملا تايلمعلا ىف ناسنإلا لحم ةلآلا لالحإ ىلإ

 ريسلا وأ « ديدحلا رهبص نارفأ وأ نيكاربلا تاهوف عم لماعتلا : لثم « اهئادأ نع ناسنإلا

 لمحت ناسنإلا عيطتسيال ثيح ؛ تاطيحملا قامعأ ىلإ لوزنلا وأ « ةديعبلا بكاوكلا ىلع

 مم « اهيلع ةتبثم ةينويزفيلت تاريماك لالخ نم ةيؤرلا اهنكميو . كانه هيلع عقاولا طغضلا

 ءايشألا مم لماعتلا نم كلذك اهنكميو « ةكرحلا ىف ةيبايسناو ةيرح اهل ةيكيناكيم فارطأ

 امك « ةنيعم رمأ ةغلب تايطوبورلا كلت عم لماعتلا نكميو ٠ ةقئاف ةيساسحب ةشهلاو ةبلصلا

 « اهب مايقلا اهنكمي ىتلا توصلا ليلحت ةيلمع لالخ نم طقف اهنع لوئسملا رماوأ ذيفنت اهنكمي
 فوفر لقن وأ فوفرلا ىلع نم بتك راضحإ لاجم ىف تايتكملا ىف طوبورلا مادختسا نكميو
 . ةبتكملا

 وخلا ل ل يل ل ا ا 2 2 22 2 222225 222222225252 2 تتر بب7_7_-_-_-_-7-بب يي يبيت



 كي0000000ااااا0ةت تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ءارقتسالاو جانتسالا

 ةدقسملا لكاشملا لح

 تانايبلل دعارك ىف ىناهت هجلومك ةيعيبطلل ةغألا

 ىتلا دهاعملاو ٠ تاعماجلا رهشأو 2 ىعانطصالا ءاكذلا تالاجمو ثوحبي : 21/1 لكش

 , 0259 ف

 0000 2 اا اتت ا يا 22 2 2 2 22222 222222222122222 يي يبي 14



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 4 708014 آك 4 ااؤ/]1 ةكرحلا ىلع هتردق عم نيعم فدهل لمعي « بساح وه طوبورلاو

 ةملك ماختسا نم لوأو . 26١( عرى ماا1عم5ع هننه فرمعطااة اد نإ“ دهلنمز: ءمججارجاياعر

 ةامسملا هتيحررسم ىف 10761 187©/ كيباك لراك ىكافولسوكيشتلا ىحرسملا بتاكلا طوبور

 ةملكلاو 6 ةيلآلا موسور ملاع تاطوبور ١ وأ 1. ال. 4: 10و ىئان1115 ان: د عندوأ 0 طوو

 ةرثكب نويلآلا لامعلا ديازت ةيحرسملا هذه ىفو « مداخ وأ لماع ةيفالسلا تاغللا ىف ىنعت

 . ةياهنلا ىف ملاعلا اولتحيل

 رشع معباسلا نرقلا ىفف «٠ تاونسلا نم تائم ىلإ طوبورلا وأ ىلآلا ناسنإلا ةركف دوعتو

 « نامكلا فزعي ايقيسوم اّيلآ اًناسنإ 7401/65 46 17014207107: نوسناكاف ود كاج عرتخا

 مهءامسأ « نييلآ ةثالث « نييرسيوسلا نم نانثإ مرتخا هسفن نرقلا نم عباسلا دقعلا ىفو

 كلذ ذنم تاعارتخالا ترمتساو ؟ 1/11:511071 ىقيسوم لاو 1:61/15711011)1 نامستوردو 5011©

 ميظع فحتم دوجو ىلإ ةفاضإلاب « (27) 1500 قأ171 نال فوميزأ قحسا مهرهشأ لعل

 : ةيكيريمألا ةدحتملا تايالولاب نطسوي ىف طوبورلاو تابساحلل

 : عاونأ ةثالث ىلإ نآلا ىتح اهعارتخا مت ىتلا تاطوبورلا مسقنتو

 41:510::1] 105015 ةيعانصلا تاطوبورلا -

 طوطخ ىلع مدختسم اهبلغأو « ةعانصلا ىف مداختسملا طوبورلا نم عونلا كلذ ىهو

 5 غيرفتلاو 0 ليمحتلاو 3 ناهدلاو 3 عمجلاو 2 ماحللا : لثم 3 عناصملا ىف جاتنإلا

 مءكود:ها 10015 ةيميلعتلا | ةيصخشلا تاطوبورلا - 2

 ىتلا تاطوبورلاو « لزانملا ىف ةلمعتسملا كلت لثم ةيصخش ضارغأل مدختست ىتلا ىهو

 , 890 ععانطصالا ءاكذلا ىف ثحب ةليسوك « دروفناتس ثاحبأ دهعم ىف اهريوطت مت

 1]1ة1:[مرر» 1هطم15 ةيركسعلا تاطويورلا - 3

 ةدوزملا راعشتسالا ةزهجأ نوكت ام اًيلاغو ١ ةيركسع ضارغأل مهاختست ىتلا ىهو

 امك « ةقدب اهب ةطيحملا ةئيبلا فاشكتسا نم اهنكمت اذج ةيلاغ تاطوبورلا نم ةئفلا كلت اهب

 اهتلثمأ نمو ىرخآ ةمظنأ عم لاصتالل وأ رشبلا عم لاصتالل لئاسوب دوزم اهضعب نأ
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 . 01/1156 5©]1111551 زورك خيراوصو 571431 214110115[71:1 ةيكذلا ةريخذلا لمح ةزهجأ

 زلهطن»عأا ةصضعنموعم ط0 ءءدودن»ع ةيعيبطلا ةغللا ةجلاعم 2/4١

 ىمسي ام لالخ نم هعم لماعتلا متي ناك ٠ ىلآلا بساحلا روهظل ىلوألا تايادبلا ىف

 ةيلآلا زومرلا نم ةعومجم نسم ةنوكملا ةجمربلا ةغل ىهو « 74671116 147181/24ع# ةلآلا ةخلب

 مويلا نوجمربملا لمعتسي املقو « رشابم لكشب اهذفني نأ ام رتويبمكل نكمي ىتلا « ةصاخلا
 لضفملا نمف كلذلو « ةيئانث اًماقرأ نوكت نأ بجي اهتايطعمو اهتاميلعت نأل ةلآلا تاغل

 ةلآلا ةغل مادختساب جماربلا دادعإ تايلمع نإ ثيح ؛ 290 ىوتسملا ةيلاعلا تاغللا مادختسا

 ترهظ كلذ ىلع ءانبو « روهشل دتمت ةليوط اًناقوأ قرغتست ديقعتلا ىهتنم ىف تايلمع تناك

 2 كسيبلا تاغل ترهظ انه نمو « ةلآلا ةغلو ناسنإلا ةغل نيب فقت طسو تاغلل ةجاحلا

 نم ةبيرق تاغل اهنإ ثيح ؛ ةريهشلا تاغللا نم اهريغو «٠ ىسلاو « نارتروفلاو ٠ لوبوكلاو

 . ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاك ةينيتاللا ةيئاجهلا مدختست ىتلا ةيعيبطلا تاغللا

 تاميلعت اهل نكلو « ةيعيبط ةغلك ةيزيلجنالاب بتكت تاغللا كلت نأ حيحصلا نمو

 ةجاحللا تناك كلذلو « ةغللا كلت ىف سرمتملاو ريبخلا جمربملا الإ اهديجيال « اهب ةصاخ

 ةديدع مظن ترهظو « ةيعيبطلا تاغللاب لمعتو « لكاشملا لح ىلع لمعت جماربل ةرمتسم

 دهصم ىف 1011161 808101 وربوي ليئاد هدعأ ىذلاو . 311406714 ماظن اهمهأ لعل

 ةقلعتملا لكاشملا لح ىف مدختسا ثيح ؛ 2300 1968 ماع 8413" ايجولونكتلل ستسوشاسام

 نآك « ةدقعملا لكاشملا لح ماظنلا اذه رودقمب ناكو « ايلعلا سرادملا ىف ربجلا ةدام سيردتب

 15 ىلاوح رطس لك ىف روطس 4 نم نوكستتو ءاهلح بولطم ةيربج ةلكشم هيلإ مدقت

 . اهلح ىلع لمعي مث « اهيف ةلكشملا ةعيبط فرعتو « اهليلحتب ماظنلا موقي ثيح ؛ةملك

 آ16/11!1/1 زدوو مايليو هروط دقو « ةطلاه747 رانول جمانرب لثم رخآ ماظن كانهو

 ةنيفس اهيلع تلصح ىتلا ةيجولويجلا تامولعملا عاجرتساو ليلحتب موقي وهو ء. 5
 ىلع ةيئبم ماهفتسا ةغل رانول ماظن مدختسيو « رمقلل اهتلحر دعب 4/01,1,02 ولوبأ ءاضفلا

 3500 ىلاوح ىلع ىوتحي سوماقو « ةمجرتلل ىفرص ليلحت تاكبشو ىئارقتسالا ءاصحإلا
 ملاعلاب متهت ىتلا « ةيعيبطلا ةغللا جمارب لئاوأ نم ادحاو جمانربلا اذه ربتعيو « ةملك



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصُفلا

 اهنكعو ع 7107 2708701111 باعلأ جمارب ربتعت تناك ىتلا جماربلا عم ةن راقملاب « ىقيقحلا

 : لثم ةلئسأ نع بيجتو مهفت نآ

 آالإ/زتم1 اك ]نع هتنعرمعم ءمنتعع)11101101: هز م رنا عت اسات اه 71 عأت قلامأا :معايت

 : ىه « لاؤسلا اذه لثم ةجلاعمل تاوطخ ثالث تمدختسا دقو

 . ةلمجلا ليلحت - ]

 . ىنعملا وأ ةلالدلا ريسفت - 2

 . ذيفنتلا - 3

 ىوغللا ريبعتلا ةنراقع موقي كلذ دعبو « ةلمجلا ىنعم جاتنتساب موقي مث « ةحيحصلا

 , ©1 ةبولطملا ةباجإلا جاتنتسال ؛ تانايبلا ةدعاق ىلع ماهفتسالل

 نيذللا نيجسمانربلا : لشم « ةيعيبطلا ةغللا ةحلاعم لاجم ىف ةريهش ىرخأ جمارب ةمدو

 جسمانربو ٠ 19/73 ماع 1147816 ىجرام اجسمانرب امهو . 30/1471 كناشت اهممص

 دروفجئنليك دراشتير هممص ىذلا جسمانربلاو 2 10/4 ماع 0 تبيركس

 « (8عتارأ قصرداتع" ![ععاتعت ةدررن) 34/4 ماس ىعدي ىذلا لكنه اكلات همر

 هنيب راوح ىلع ءانب صخلملا اذه متيو . صصقلل تاصلختسم دادعإب موقي جمانربلا اذهو

 : مدختسملا نايو

 : مظنلا نم نيلكش لالخ نم ةيعيبطلا ةغللا مظن لمعتو

 « تاباجإو ةلئسأ لالخ نم « ىنداعلا اهلكشب ةيعيبطلا ةغللا مادختسا وه لوألا - 1

 لخاد تاباجإ نع ثحبلاو ٠ تاراسفتسا ىلإ ةيعيبطلا ةغللا ىف ةلادلا تاملكلا ليوحتو

 . بساحلا

 . بساحلا ةشاش نم اهنيب نم رايتخالاو « مئاوقلا وأ ذفاونلا مادختسا وه ىناثلاو - 2
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 برعملا ظافلألا تالالد ليلحت

 ةلمجلا ططخم وأ بارعإلا ةرجش ةلمجلا ىتعم

 ةرفشلا دلوم

 قيبطتلا ةغل ىلإ ةمجرتلا

 , ©20ةيعيبطلا ةغللا ماظن لمع ةقيرط : (2/1) لكش

 ىقلي ثيح ماظنلاو مدختسملا نيب متي « راوح لالخ نم ةمظنألا كلت لمعت ام اًبلاغو

 ثحبلاو ةلمجلا ءاني ثحبب ماظنلا موقي ثيح « داضملا لاؤسلاو باوجلاو لاؤسلا نم ةيلاوتم

 أدبت ليلحتلا اذه لامتكا نيحو « ًالثم لوعفمو لعافو لعف ىلع اهئاوتحاو « اهتاميلعت نع

 ماظنلا اذهب صاخلا سوسماقلا نإ ثيح ؟ رانول ماظن ف بتاكلا هيلإ راشأ ام لثم 2 لاؤسلا

 . خلإ ... نداعملا ءامسأو ايجولويجلا ىف اهبلغأ « ةملك 3300 ىلع ىوتحي

 أدبت مث 2 اًمامت هنم بولطم وه ام ددح دق ماظنلا نوكي 0 رواحتلا ةيلمع مامتإ دنعو

 . ةيعيبطلا ةغللاب دودر لالخ نم ةباجإلا ةيلمع

 ةبباعم لاجمب ةصاخلا عورفلا نم اعرف 14074726 1767151411017: ةيلآلا ةمجرتلا ربتعتو

 كلتو ىرخأ ىلإ ةغل نم صوصنلا ةمجرت ىف بساحلا مادختسا نكي ثيح ؛ ةيعيبطلا ةغللا

 نحن



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 ءاهسفن ةغللا دعاوقو ظافلألا نيب تاقالعلا كاردإو « ةغللا مهف نم ًريبك ًردق بلطتت ةيلمعلا

 . طقف تادرفملا ةمجرت سيلو

 (0صابلعر 1!ةولمد»» ىلالا زييمتلاو ةيؤرلا 3/4/1

 ةاكاحم وأ اًيرصب ةطيحملا ءايشألا زييمتو فيرعت ىف بساحلا ةيناكمإ اهب دصقيو

 . ناسنإلل ةيرصبلا تاردقلا

 « ىلآلا بساحلل ءايشألا نيب زييمتلاو ةيؤرلا تاردق ثي ربع « اهتاكاحم

 بساحب ةينويزفيلت اريماك طبر اًيفاك ودبي ذإ ؛ ةطاسبلا ىهتنم ىف ودبت اهلمجم ىف ةيلمعلاو

 هل ءىش لكف « ريثكب كلذ نم دقعأ ةيلمعلا نكلو « ءايشألا نيب زييمستلا عيطتسي ىك ىلآ

 نكمي هلكش نأ امك ء همجحو هسيياقمو هداعبأ هلو « ىرحخألا ءايشألا نع هزيم ىتلا هحيمالم

 دم بجي تافالتخالاو تاقورفلا كلت لكو 3 رخآل ناكم نم وأ ىرخأل ةئيب نم ريغتي نأ

 عناصم ىف ةردقلا كلت تمدختسا دقو ؛ لاكشألا نيب زييمتلا عيطتسي ىك ؟ اهب بساحلا

 ؛ طوبور عرذأب ةينويزفيلت تاريماك طبر لالخ نم « ةينورتكلإلا ةزهجألاو تارايسلا جاتنإ

 : خلإ . . . تارايسلا ءازجأ ناهدو عيمجت تايلمع لجأ نم

 ةفرعم نم دبال ناك اًيرصب هب طيحملا ملاعلا فرعت ىلع بساحلا ةدعاسم لجأ نمو

 : ناسنإلا نيع تانوكم ىلإ ةيلاتلا تافصلا ريشتو ٠ اهبيكرتو ناسنإلا نيع لمع ةيفيك

 نويلم 100 ىلاوح نم نوكتت «٠ ليقتسم نويلم 100 نع ديزي ام ىلع نيعلا ىوتحت - ]

 . ىطورخم لكش نييالم 7 و ةدقع

 كلذو « مس 25 دعب ىلع مم ] لالخ نم نيلصفنم نيئيش فاشتكا نيعلل نكمي - 2

 . عاعشإ 0.0004 ةجردب ةيواز ىواسي

 . ىلآلا زيكرتلا وأ تاريغتلا عم قفاوتلا ةفص اهل نيعلا - 3

 . اًينول اًجردت 150 نيب زيمت نأ نكمي ء ناولألل ةيساسح ةجرد اهل نيعلا - 4

 .910 ةجردب ءوضلا نم ةياغلل فيعض ىوتسم ىف ىرت نأ نكمي نيعلا - 5

 انذرا



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 10 نم نوكم زاوتم جلاعم دجوي ثيح ؛ خملا ىلإ اهتاجرخم لسرت نأ نكمي نيعلا - 6

 . ريسفتلاب موقت ةيباصعأ ةكبش نييالب

 : بساحلا دنع ةيؤرلا رصانع 4/1

 : ىه «٠ رصانتع ثالث نم بساحلا ىدل ةيؤرلا نوكتت

 . ةروصلا ةجلاعم - 1

 . جذومنلا زييمت - 2

 . رظنملا ليلحت - 3

ا دنع ةيؤرلا ماظنلل ماعلا ءانبلا فرعت نكميو
 : ىلاتلا زكشلا نم بساجل

 . ىلآلا ةيؤرلا ماظنل ةيسيئرلا تانوكملا : (3/1) لكش
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 طهللعر» 1غءءمجرتتلام»»  جذامتلا فرعت +411

 00711672 عا6] 1071111022 فورخلا فرعت - أ

 57666 ]: 160811111011  تاوصأآلا فرعت - ب

 ىرصيلا زييمتلا لقح لصف ىعانطصالا ءاكذلا لاجم ىف باتكلا لضقيو

 جذامتلا فرعت وهو . فدهلا ىف ناكرتشي نيلقحلا نأ مغر لقحلا اذه نع

 : لثم « اياضقلا نم ريثكلا ىلع ىوتحت ىتلا عورفلا

 « ةيوديلا ةباتكلا فرعت ء هوجولا فرعت « عباصألا تامصب فرعت «٠ تاوصألا فرعت

 ايالخنو تاموزوموركلا دع لالخ نم ةيجولويبلا حئارشلا ليلحت 2 ائوض فورخلا فرعت

 تاعوضوملا نم ديدع بناجب « ةعيرس ةيلآ ةمظنأ لالخ نم ء اهل ىلآلا ليلحتلا دنع ءمدلا

 . ةلصتملا ىرخألا

 رصانعلا نم ) جذومنلا عون ناك ايأ 0 جذامنلا وأ ءايشألا فرعت ماظن نوكتي ام ةداعو

 : ةيلاتلا

 ]11ن11/ 1711501: 6» لوسحم ا - 1

 نوكتي ام ةداعو « ةينورتكلإ تاراشإ ىلإ هليلحت مت ىذلا جذومنلا ليوحتي موقعي ثيح

 . تانوفوركيمو 2 ةيئوض تاحسامو ©« روص تامقرم 0 ويديق اريماك نم

 رمردر م عمددمر“ ىلوأ جلاعم - 2

 3 ريبكتلا لثم فئاظوب موقي امبرو ٠ تاراشإلاب ةصاخلا تايلمعلا صضحب زاجناب موشي

 . ةيمقر تاراشإ ىلإ ةيسايقلا تاراشإلا ليوحتو ىفيطلا ليلحتلا

 17 تولع كتر م17“ (]5]0ن"ار1110101) رسما - 3

 بولطملا ءىشلل زيحلا ةقباطم 0 لكيهلا ةقياطم : لثم ٠ فئاظوب ةداع موقي وهو

 . هفرعت



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 1 ءعدرجمر59)1 5ءاععم7 ىقتنم ا - 4

 ىلع ىوتحيو « هفرعت بولطملا لكشلل قباطم لكش لضفأ رايتخاب ءزجلا اذه موقيو

 . تاعبرملا ليلحتو بيترتلاو ثحبلا تايلمع

 0 11مادغ 51ر15 تاجرخملا ةمظنا - 5

 5 ىفرط ويدي زاهجو ةروصلاو توصلا تادلوم لثم

 11ه ءنسع ]عمردتاو ةلقل ملعت 5/4/1

 ىلإ لصوتلا ىف ملعلا حجن اذإ هنأب ىعانطصالا ءاكذلا لاجم ىف نوصصخمتملا لوقي

 - هلاجم ىف لك - ىعانطصالا ءاكذلا جماربل نكمي هنإف « ايتاذ ملعتت ةلآلا نم لعجت ةليسو

 . اهركذ قباسلا قيبطتلا تالاجم نم لك ىف ىكيتاموتوأ لكشب اهئادآ نيسحتب موقت نأ

 له » لاؤسلا نإف « ملعتت نأ ةلآلا تعاطتسا اذإ هنإف ٠ ءاملعلا ءالؤه لوقي امكو

 . « معن » ب ددرت نود هنع ةباجإلا نكمي فوس ؟ « ريكفتلا ةلآلا عيطتست

 ناك اذإ لاثملا ليبس ىلعو « ةريثك كلذ ىلع ءاملعلا ءالؤه اهبرضي ىتلا ةلثمألاو
 موقي كلذ ىف هنإف راودأ ةدع دعب هسفن روطي نأ جنرطشلا بعلي ىذلا بساحلا ةعاطتساب

 ةلآلا نأب لوقلا عيطتسن ىلاتلابو 17101٠16486 41/151140 ةفرعملل ليصحت ةيلمعب

 هتردق نم نسحي نأ 7715107 51052674 بساحلا دنع ةيؤرلا ماظن ةعاطتساب ناك اذإو « ملعتت

 لك ةيوه فرعتو « مهروص صحف دعب صاخشألاب ئلتمت « ةروص ىف هوجولا فرعت ىلع

 ليجستل عامتسالا لالخ نم لصوتملا ثيدحلل هكاردإو همهف نم نسحي نأ ما: 71

 كلذ لعفت نأ ةلآلا عيطتست له نكلو « ملعتلا عيطتست ةلآلا نأب لوقلا لهسلا نمف ء هل

 نأ هنكعي ناك نإو ؟ ىعانطصالا ءاكذلا ءاملعل لاؤسلا اذه نع ةباجإلا بتاكلا كرتي 2ع اقح

 كرتو تالاجملا كلت نم لاجم ىأ ىف ةيرشبلا ةفرعملل نيزخت ةلمجم ىف رمألا نأ ريشي

 ةيرشبلا ةركاذلا ةاكاحم وه رمألا نإ ىأ إ هنيزخت مت ام ىلع ءانب جاتنتسالاب موقي بساحلا

 .! ةطيحملا ءايشألا فرعت ىف

 لثمت اهنأل ًرظن 776 80]» ع7441 ةسدقملا سأكلا مسا ؛ ةلآلا ملعت » ىلع قلطيو

 ناكو ؟ ركفت ةلآلا له لاؤس نع ةباجإلا لواحي ناك جنروت نالاف ىعانطصالا ءاكذلا تايادب

 نذل



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 لئاوأ نمو . فدهلا اذهل ةلآلاب لوصولل ؛ أطخخ نودو مظتنم لكشب ةئس 50 ةدمل اولمعي

 547:81/6/ « ةمادلا ةبعلل ١ ليوماص جمانرب وه ء ةلآلا ملعت لاجم ىف تدعأ ىتلا جماربلا

 اهنكمي ةريبخلا مظنلا نأ ىلإ نيثحابلا نم دحاو راشأ دقو « 1949 ماع 07:2 ء[م»و طاورب

 مادختسا ديري نم مسا ىلع بساحلا لعجب الثم تابتكملا لمح ىف ةيصاخلا كلت بستكت نأ

 نأ - ماظنلا ىأ - هنكميف كلذ دعب ماظنلا ىلع لخد اذإو ء اهيف لحخدي ةرم لك ىف ماظنلا

 ثحبلا ءارجإ ديري امبر هنأ ساسأ ىلع صخشلا اذهل ماظنلا هب ماق ثحب رخآ عجرتسي

 طممطاءرتن 501»ذ: ع 5511215 لكاشملا لح مظن 1

 ةطساوب اهلح مت اذإ ىتلاو « لكاشملا لح تايلمع ىلع ىعانطصالا ءاكذلا زكر دقل

 فرعي ام ىلع لاجملا اذه ىف زيكرتلا أدبو «ء اهلحل ءاكذلا نم اعون بلطتي رمألا نإف رشبلا

 نم ةنيعم ةدعاق ىلإ جاتحتال ىتلا جماربلا كلت ىأ ؛ ©8 ةماعلا لكاشملا ةلالح جماربلاب

 : ىه « تاوطخ 4 لالخ نم ةماعلا لكاشملا لح جمارب لمعتو

 ! ءىشلا نع ةرفاوتملا تامولعملا ام ؟ تايطعملا ام : ةلكشملا مهف - 1

 اذهل ةميق ىلع لوصحلا لجأ نم ءاثبلاو دعلاو ءاصحإلا : اهميسقتو ةطخ عضو - 2

 ! لوهجلا

 تابثإو ةوطخ لك رابتخاو ليصافتلا بيترت كلذب دصقيو : ةطخلا ذيفنت وأ راجتإ - 3

 ! اهتحص ىدم

 « ةجيتنلا كلتل داق ىذلا راسملاو لولحلاو جئاتنلا صحف ةداعإ : ىفلخلا ثحبلا - 4

 . اهيف انعقو دق نوكت نأ نكمم « ءاطخا ىأ صحفل ةصرفلا انئيطعي كلذو

 : لاجملا اذه جمارب رهشأ نم لعلو

 : ةزوملاو درقلا جمانرب - 1

 ا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . جربسجنيوت روسج - 3

 . 63) ثالعلا ةلمعلا عطق ةروزف - 4

 101:01: ءلعع 2هع2 يردن ءرراد ةفرعلبا ىلع ةينبملا مظنلا 1

 ليبس ىلعو « ةفرعملا دعاوقب فرعي ام ىلع ةينبم مظنلا ةيبلغأ نأ قبس اميف انظحال

 ةقيثولا لكش حيضوتو حرش مت اذإ الإ « قئاثولا عاونأ نم عون فرعت بساحلل نكميال لاثم
 (دعاوق) تاميلعتلاب فرعي ام لالخ نم الإ كلذ متيالو « ةيرود مأ عجرم ىه لهو

 : لاثملا ليبس ىلعف . لانك

 . ىقرولا عونلا نم ةقيثولا تناك اذإ

 . اهتياهن ىلإ اهلوأ نم ارقتال تناك اذإو

 . عجرم ةقيثولاف اًذإ

 تاربخلاو تامولعملا ليوحت ىأ ؛ ةفرعملاب فرعي ام ىلع ةينبم بساحلا تاقيبطت بلغأو
 « ءاربخلا نم فراعملا نم هعمج متي ام ىلع رمألا رصتقيالو . ةلماك ةفرعم ىلإ تانايبلاو
 نم اًعوث لثميو « ةيقرولا تامولعملا رداصمو بتكلا نم هصالختسا نكمي ام لك اضيأ اغغإو

 . ةفرعملا

 بلغأ لثم اهلثم « ةقرعملا ىلع ةينبملا مظنلا تاقيبطت نم ةدحاو ةريبخلا مظنلا ربتعتو
 نكمي هنأ ريغ 3 ةفرعملا ىلع ةينبملا مظنلل ةددحملا حممالملا ضعي كانهو « ةقباسلا تاقيبطتلا

 . مظنلا كلتل ةوقلا حاتفم ىه ةفرعملا نأب لوقلا

 ؟ ءاربخلا نم ةفرعملا ليصحت متي فيك نكلو

 1مم 1ءلعع 4 ءوارتكتلام» ( ةفرعلبا ةسنه ) ةفرعللا ليصحت 1

 : ىهو ؛غ اهليصحتو ةفرعملا ءانتقال قرط سمخ نوسلاكيم دداح

 . اهب كريخأ نم كانه - 1
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوآلا لصفلا

 . سايقلا - 2

 . ةلثمألا - 3

 5 بيرجتلاو تافاشتكالاو تاظحاالملا - 4

 ا سلا هع سلا 5

 1:011«لعع 1غ مدد: /هلغثم» ةفرعللا ليثش | 2/5١

 : لالخ نم ةفرعملا ىلع ةينبملا ةمظنألا ىف ةفرعملا ليثمت نكمي

 . جاتنإلا تاميلعتو دعاوق - 1

 . ةيلالدلا تاكبشلا - 2

 .٠ تاراطإلا - 3

 . قطنملا ىلع ةينبملا ةمظنألا - 4

 ماظن مدختتسا دقو « نيسيامو لاردند ماظن جاتنإلا تاميلعت مادختسا ىلع ةلثمألا نمو

 أدبت « ةيمره تاكبش نع ةرابع ىه ىتلا « ةيلالدلا تاكبشلا بولسأ روتكبسورب ماظن لثم

 ةيعيبط تاغل جمارب ىف تاراطإلا تمدختسا دقو «٠ ىئاهنلا رارقلا ىتح ضرف لوأ نم لمعلا

 . لكشلا ةيمره رارق ةفوفصم نع ةرابع اهنإ ثيح ؛ ةوق تايلمعلا كلت ىلعأ تاراطإلا

 دمع( 5ابداع5 خيراتلاو فيرعتلا . ةريبخلا مظنلا 1

 « مظنلا نم ةيعونلا كلت ىلع قلطي ٠ صاخو صلاخ ىمسم عضو ةيلاكشإ انهجاوت

 قلطي نم كانهف « مظنلا هذهب ةصاخلا تايمستلا نم ديدع رهظ ةيسضاملا تاونسلا راذم ىلعف

 ةفرعملا مظن وأ ةفرعملا ىلع ةينبملا مظنلا وأ ةربخلا مظن « ةريبخلا مظنلا بناجب اهيلع

 نم ةدحاو ةريبخلا مظنلا نأ ىلإ باتكلا نم ديدع ةراشإ مغر ) 11من علوم 71

 مظن وأ ةنطفلا مظنلا اًنفيأ اهيلع قلطي دق ةيبرعلا ىفو « ( ةفرعملا ىلع ةينبملا مظنلا تاقيبطت

 . ىلآلا راشتسملا وأ ٠ ىلآلا دعاسملا وأ « ىلآلا حصانلا اًضيأ اهيلع قلطي امك « ©5) ةربخلا

 ثاحبألا بلغأ رارقتسال ًارظن «ء ةريبخ مظن حلطصم مادختسا انه بتاكلا لضفيو

 . هتلوهسو هماذختسا ىلع ةيملعلا تافلؤملاو بتكلاو

 نيا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : ىحالطصألا فيرعتلا 1

 : اهتمو « ةريبخلا مظنلل فيرعت نم رثكأ ءاملعلاو نيفلؤملا نم ديدع مدق

 3و للدتو للحتو دشرت نأ اهنكمي ىتلا «٠ بساحلا جمارب نم عون ىه ةريبخلا مظنلا - 1

 ربدتو ملعتتو ددحتو رسفتو فرعتو روصتتو أبنتتو حرشتو صحفتو ممصتو ريشتو

 جاتحت ىتلا لكاشملا لح ىف مدختست ىهو « ملعتو ربتختو ددجتو مدقتو ظفحتو حسو

 5 036 اهلحلا ءاربخ

 دعاسمك لمعت نأ اهنكمي مظنلا هذه لثمو « ىعانطصالا ءاكذلا عورف دحأ ةريبخلا مظنلا - 2

 ءاكذلا ءاملع نم ةعبس فيرعتلا اذه ديؤيو « ءاربخلا ىوتسم ىلع وأ لمع ليمز وأ

 ) (1990) نومراه « (1989) كايتراش « (1988) نامروي : مه ٠ ىعانطصالا

 , 67 (1990) نوسرتاب «(1989) رلكوم (1988) نيترام « (1988) موبنياف

 نم ءاربخلل ةيكذلا ةطشنألا قيبطت لواحت « بساح مظن ىه ةفرعملا ىلع ةينبملا ةمظنألا - 3

 ةلكشم وأ نيعم لاجم ىف تايصوتلاو رارقلا لحخخأ ءاربخلا ةعاطتساب ناك اذإف رشبلا

 , 680 رودلا اذهب مايقلا اهتعاطتساب اًضيأ ىهف « ةنيعم

 ةيناسنإلا تارارقلا نيسحتل اًنصيصخ ممصم ىلآلا بساحلا ىلع ىنبم ماظن ريبخلا ماظنلا - 4

 وه ربكأ ملع ىلإ ةريبخلا مظنلا ىمتنتو « ىفرعملا لقحلاب فرعيو « ددحم لاجم ىف

 : 39 ىعانطصالا ءاكذلا

 ىلإ جاتحت ىتلاو « ةدقعملا لكاشملا لح ىلع لمعي بسوحم قيبطت وه ريبخلا ماظنلا - 5
 000 و ةنئازنإ ةربخ

 دوجو عم ؛« ةريبخلا مظنلا موهفلل ةحضاو ةيؤر انل مدقت تافيرعتلا نم ةعومجملا هذه نإ

 ىلإ حماج فيرعت (1) فيرعتلا نإف لاثملا ليبس ىلعو « اهنيب تافالتخالاو تاقورفلا ضعب

 نأ ليحتسملا نمو « ةيناسنإلا تاغصلا لك ةريبخلا مظنلا ىلع غبسي داكي وهف ءام دح

 ىقبتي اذامف بساح ماظن تاردق هذه تناك اذإو 2 دحاو ماظن يف تافصلا كلت لك رفاوثت

 «ىعانطصالا ءاكذلا ملع عورف دحأك ةريبخلا مظنلا نيب ىناثلا فيرعتلا طيريو «ناسنإلل

 ةربخلا وأ ةحيصنلا ميدقت ىف رشبلا ءاربخلا بناجي لمعلاب موقي نأ ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب

 ىتلا ةمغنلا كلت ىلإ هنم ءّرج ىف دوعيف ثلاثلا فيرعتلا امأ «٠ نيعم لاجم ىف ةيولطملا



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 تاناكمإ نيبو ريبخلا ماظنلا تاتاكمإ نيب ىواسي ثيح ؛ لوألا فيرعتلا بحاص اهقلطأ

 نأ ةقباسلا تامولعملا ىلإ فيضيو عقاولا ضرأ نم برتقي عبارلا فيرعتلاو « نييرشبلا

 ذاختا ةيلمع ىف دعاسي نأ نكمي هنأو « قيضو ددحم ىفرعم لقح ىف لمعي ريبخلا ماظنلا

 ةطقن ىلإ ريخألا سماخلا فيرعتلا ريشيو «٠ تارارقلا كلت نيسمحت ىلع لمعيو « تارارقلا

 هجاوت ىتلا ةدقعملا لكاشملا لح ىلع لمعي نأ نكمي رييخلا ماظنلا نأ ىهو ٠ ةمهم

 ةريبخلا مظنلا تامس ددحن نأ اننكمي تافيرعتلا كلت عقاو نمو « هيلإ ءوجللا دنع نيمدختسملا

 : ىلاتلاك ىعانطصالا ءاكذلا تاقيبطت دحأك

 5 ىعانطصالا ءاكذلا ملع وه ربكأ ملع عورف دحأ هنأو - 2

 . تالكشملا لح ىلع لمعيو - 3

 . نويرشبلا ءاربخلا اهب لمعي ىتلا اهسفت ةقيرطلاب - 5
 . ءاربخلا ىوتسم ىلع وأ لمع ليمز وأ دعاسمك همادختسا نكميو - 6

 نم هتوق دمتسي فيرعتلا اذه نإ ثيح « ىناثلا فيرعتلا ىلع فيرعتلا اذه ةينب دمتعتو

 ؟ ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلاو ةريبخلا

  ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا نيبو ةريبخلا مظنلا نيب تافالتخالا نم ةريبك ةعومجم كانه

 ببسو « اهموهفم ىلعو « مظنلا ىعون نم لك ىمدختسم ىلع اهساسأ ىف دمتعت ىهو

 ىف ةمدختسملا تامولعملا عون ىلع كلذكو ٠ عون لك اهب ىنبي ىتلا ةغللا ىلعو اهمادختسا

 ١: 1001 مة ا هل ا سر را اس اسس هلا و اتا اه اا وت ا سس طمس هتان هاا هج رو دسم سر سس



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 41د م ّ
 . 27 ”ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا نيبو ةريبخلا مظنلا نيب تافالتحالاو قورفلا : (2/1) لودج
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 لك تاجايتحا عم قفاوتت نأ نكمي

 لمع نكمي ثيحب « ةلح ىلع ديفتسم
 . صخش لكل ماظن

 ريغو ةدكؤملا تانايبلا عم لماعتلا اهتكمي

 عم لماعتت نأ نكمي اهنأ ثيح ؛ ةدكؤملا

 . ىنعملا

 ذاختا ءارو ببسلل اًحرش مدقت نأ اهنكمي

 نم ةريبك ةعومجم عم طقف قفاونت

 اهنم ةخسن لمع نكميالو « نيديفتسملا

 ةفورعملا تانايبلا عم الإ لماعتتال

 . صنلا عم لماعتت اهنإ ثيح ؛ةدكؤملاو

 رارق ذاختا ءارو ببسلا ميدقت اهنكميال

 ىأل ىجماربلا اهبيكرت مهف بعصلا نم

 تاغل ىف صصختم ريغ صخش

 . ةجسربلا

 . لاجعملا ىف ريبخلل الإ كلذ نكميال

 . نيعم رارق

 « ىطرشلا طايترالا تاميلعت مادختسا

 صخش ىأل اهمهف لهسلا نم ثيح

 . ىثف ريغ
 موقسي نأ ريبخ ريغ صخش ىأل نكمي

 اهئائب ىف ةيمزراوخلا تاغللا ىلع دمتعت اهثانب ىف ةيقطنمو ةيزمر ةغل ىلع دمتعت

 . تانايبو تامولعم

 دنع بلاغلا ىف رسيبخت ناسنإ ىلإ جاتحتال
 . اهريوطتو اهئانب

 ةجمربلا ةغل عون

 . ةدلحم ةفرعم | تامولعملاو ةفرعملا

 . رييخ ناسنإ ىلإ جاتحت ام ابلاغ روطملا

 شيعت ىتلا ةريبخلا ةمظنألا لك نأ 8©78765/: وبرياف ركذي « كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ومتلا ىف رمتست « رشبلا ءاربخلا لثم اهنكلو « ةيئاهن تاجتنم ربتعتال لمعلا لصاوتو

 نويعانطصالا ءاربخلاف « لكاشملا لح ىلع اهتاردق ىلاتلابو ةيفرعملا اهتاردق فعاضتتو
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصنلا

 نأ ىلع لدي ؛ 280017 نوكسكا ماظن لثم ماظن خيرات نإ « ةاوهك نوأدبي نويرشبلاو

 ىوتحي وهو « رابتخالل هعضو دنع ةميلعت 800 ىلإ تدتما « ةميلعت 300 ب أدب ماظنلا

 . ةميلعت 4000 ىلع نآلا

 : ةريخلا مظنلا خيرات 1

 تاغل ىلوأ ترهظ ثيح « نرقلا اذه نم تاينيسمخلا ىلإ ةريبخلا مظنلا خيرات دوعي

 1151 بسيل ةغلو لمآ ةجمربلا ةغل : لثم 0 ىعاتنطصالا ءاكذلا تاقيبطت عسم لماعتلا

 ربتعتو « 1958 ماع اهريوطتب ىثر..٠ نوج ماق ىتلا ةغللا ىهو 2هنعووةزةع) طل5

 5 (42) ةيبعش اهرثكأو ىعانطصالا ءاكذلا تاغل رهشأ نم ةدحاو

 « لاردند : ماظن روهظب ةريبخلا مظنلل ىقيقحلا دلوملا ىه تاينيتسلا فصتنم ربتعيو

 دراودإ دي ىلع 51471/074 دروفناتس دهعم ىف هريوطت مت ىذلاو ٠ 1965 ماع 2610741

 هالتو «ةيئايميكلا تابيكرتلا عوضوم ىف اصصختم ناكو 1410040 176186715411711 موبنياف

 ناكو « ستسوشاسام دهعم نم هسفن ماعلا ىف 7110)44065 « اميسكام 8 ماظن كلذ دعب

 ىاسريه ماظن رهظ اًضيأ هسفن ماعلا ىفو « ةدقعملا ىضايرلا ليلحتلا تايلمع ىف اصصختم

 مظنلل ىمتني ماظن لوأ ناكو « (07!1461-0077:6816 نوليم ىجينراك ةيلك نع 11601750

 تقولا ضعبل رومألا تأده مث ؟ هسفن تقولا ىف ةيعيبطلا تاغللا ةجلاعمو ةفرعملا ىلع ةينبملا

 ماظن اهرهشأ لعل ء ىرخأ ةريبخ مظن رهظتل ؛ 1972 ماع عراستلل دوعتل لاجملا ىف

 11487:0515 0 81000 مدلا ضارمأ صحف ىف صصخستم ريبخ ماظن وهو 1417711: نيسيام

 1617651471 « نايسريات ١ ماظن رهظ اًضيأ هسفن ماعلا ىفو « دروفناتس دهعم نع ©

 ماعلا ىفو « اهليوحتو ةفرعملا ةغايص تايلمع ىف اًصصختم اًماظن ناكو ٠ هسفن دهعملا نع

 تققبس دقو « هسفن دهعملا نع 7705766807 « روتكيسورب » ماظن رهظ كلذك «ء هسفن

 «ةربخ مظن ديلوتل ةصاخ ةادأ نع ةرابع ناكو 402 ماظن رهظ 73 ماع ىفو ءهيلإ ةراشإلا

 ترهظو « نويلم ىجينراك نع 1974 ماع 0255 ةغل ىه ةربخت مظن ريوطتل ةغل ترهظو

 « 181 لثم مظن ترهظ « هسفن ماعلا ىفو « اًضيأ 1978 ماع دنار ةسسؤم نع 10516 ةخل

 تاعماج نأ لوقلا ةوفصو « 121:0 عون نم بساح تافصاوم عضول ريبخ ماظن وهو

 مضناو ؛ لاجملا اذه ىف ةدئار تائيه تناك دنار لم ةسسؤمو نوليم ىجيئراكو دروفناتس

 . ىعانطصالا ءاكذلا لاجم ىف نيروهشملا ءاملعلا بلغأ اهيلإ



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 تايساح ىلع لمعي ريبحت اًماظن 0 ىلاوح دوجو ]014 01 تنتنويود ىصحأ دقلو

 , 43 ريب ماظن 2000 دهشيس 1991 ماع نأب اهتقو لاقو « ةيصخش

 : ةريخلا مظنلا قيبطت تالاجم 6/1

 9 ةيعارزلا تاللاجملا ىف ةريبخلا مظنلا نم ديدع لجسو

 ماظنو حافتلا لوصحم ةرادإو ةرذلا ضارمأو ايوصلا لوف ةعارز تالاجم ىف : ةعارزلا - 1

  نطقلا ةعارز ةرادإل

 اهرهشأو « اهريغو 208/4 ءانب ليلحتو نيتوربلا ءانبب صاخ ماظن : ءايميكلا - 2

 ء مظنلاو ةزهجألا نم ةنيعم عاونأب ةصاخلا مظنلا نم ديدع رهظ : بساحلا مظن - 3

 . اهنيب ءادألا لكاشم ليلقتل 747/171435 ةمظنأ ةرادإل ماظنو 2102/03 زاهج : لثم

 . راذنإلا ةمظنأو تالاصتالا لاجم ىف : تاينورتكلإلا - 4

 . تايجيتارتسالا ليلحت تايلمع ىلع نيسدنهملا ةدعاسمل ةصاخ ةمظنأ : ةسدنهلا - 5

 ماظن اهرهشأ نمو « ىجولويجلا ءانبلل ةيلفسلا حوطسلا صحف لثم : ايجولويجلا - 6

 . 821مرردعاع» 4 لدعم ماظنو [هدرجء10»

 مولع لاجم ىف مهجهنم طيطخت ىف بالطلا ةدعاسمل ماظن : تامولعملا ةرادإ - 7

 ىمسي رخآ ماظنو 2 ىميداكألا مهخيرات نع ةرفاوتملا تامولعملا ىلع ءاتيب «بساحلا

 ةلصتملا تامولعملا ديدحت ىلع تامولعملا ىيئاصخأ دعاسي 7م 11416712] 44 اد[ك01

 ضارقإلا تايلمع مييقتل 41441407 ماظن ١ لاجملا كلذ ىف مظنلا رهشأ نم : ةبساحملا - 8

 . بئارضلاب ةقلعتملا مظنلا ضعبو « ةينامتثإلا تالاحلاو

 قلعتت ىتلا اياضقلا ىف نيماحملا ةدعاسمل ة684] 448507 اهرهشأ : نوناقلا - 9

 . ىندملا نوناقلاب

 ةعانص لاجيم ىف نيريدملا دعاست ةمظنألا هذهو « نوكسكا ماظن اهرهشأ : عينصتلا - 0

 كك



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 ماظن اهرهشأ ٠ ةددحم تالاجم ىف ىضرملا صحفب ةصاخ ةمظنأ : بطلا - 11
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 ءايزيفلاو ةيركسعلا مولعلاو سقطلا تالاجم ىف ةديج ةمظنأ ترهظ كلذك
 . ءاضقلا ايجولونكتو

 ىداصتقالا حاجنلاو ىملعلا حاجنلا نيب :14170117 نيسيام ةبرجت 6/1

 ضعبب هلوانتي نأ بتاكلا ىلع اًمازل ناك دقف « ماظنلا اذه اهب عتمت ىتلا ةرهشلل رظن

 لجأ نم دروفتاتس ةعماجل ةعباتلا بطلا ةيلك ىف رابتخالا تحت نيسيام عضو دقف ٠ ليصفتلا

 . نأ دجوو ( ةيبطلا هتاتشورو هتافصوو ) هجتاتن نم ققحتلا

 . ةدقعم تالاح رشع 10 صحفي ماظنلا ماق - 1

 . اهسفن تالاخلا صحفب ءابطألا نم ةعومجم ماق كلذك - 2

 : ىلاتلاك جئاتتلا تناكو ٠ نيسيام جئاتن ةعجارمب ةيلكلا ءابطأ رابك ماق مث

 . اهومدق ىتلا ةيبطلا تافصولا ىف اوقفتا اًبيبط رشع ةثالث 13 و نيسيام نأ - 1

 جئاتتلا تحوارت امنيب « ىضرملا تالاحل همييقت دنع 1 65 ىلع نيسيام لصح - 2

 , (44» 42.5 و 1 62.5 ءابطألا ةيقب اهيلع لصح ىتلا

 ء ىسفنلا لماعلل ةفاضإلابف ٠ ىراجت حاجنب ظحي مل نيسيام نإف كلذ نم مغرلا ىلعو
 . 211 عر» 3رن54677: ميلستلا ماظنب فرعي ام وأ ءقيوستلا ةيلمع ىف ةراهم كانه نكت ملف

 : ةفرعملا ليلحتت 1

 ىذلا ردصملا نوكت ىتلاو « ةفرعملا نيوكت ىف كرتشت ىتلا رصانعلا نم ديدع كانه

 : لاكشأ ةثالثب ةفرعملا كلت نع ريبعتلا متي ام ابلاغو ٠ هتامولعم ريبخلا ماظنلا هنم ىقتسي

 لقحلا عضو دنع ةيقيقحلا رومألاب لصتت لمج ىهو /«015 قئاقحلا وأ تاملسملا - 1

 : لاثملا ليبس ىلعو « رابتعالا ىف ىعوضوملا

 . قرولا نم عنصت ةعوبطملا بتكلا *

 . تابتكملا تامدخت نم ةدحاو تاراسفتسالا ىلع درلا *



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 . اهرخآآ ىلإ اهلوأ نم أرقتال عجارملا *6

 . ةحفص 48 نع لقي ىذلا عوبطملا وه بيتكلا *

 ارومأ ربتعت لاجملا ىف نيلماعلا نيب تاملسملا نم ةعومجم كانه ةربخلا لقحل رظنلا دنعق

 نم ةعومجملا كلتو « لاجملا ىف تافيرعتلا نم ةتباث ةعومجم وأ « شاقنلل ةلباق ريغ

 وأ قئاقح دعاوقلا ىلع ةينبملا مظنلا ىف نوصصختملا اهربتسي ةتباثلا تافيرعتلاو تاملسملا

 ىجولونكتلا مدقتلاو نمزلا مدقتب رييغتلل ةلباق تاملسملا كلت نأب لوقلا نكميو « تاملسم

 ىف اهب لمعلا متي « تاملسملا نم ةديدج ةعومجم اهناكم لحتل ؛ لمعلا ةينب ريغتل ًرظن

 . ىعوضوم لا لقحلا

 طهءءالسم] 1نراعع تاءارجإلا 61

 لاجملا قيض وأ ددحم ىصصخت لقح ىف لمعلا لاجم ىف ةمدختتسملا تاءارجإلا ىهو

 نكميو « لاجملا ىف تايلمعلا لسلستو عباتتب تاءارجإلا كلت طبترت ام اًبلاغو « ىفرعملا

 : ةيلاتلا تايلمعلاب تابتكملا لاجم ىف اهليثمت

 . ةبتكملا ىف راسفتسا ىأ ىلع درلا لبق ةيعجرملا تامدخلا ريب لأسا *

 . كلذ دعب ىئاصخألا لأسا مث ًالوأ راسفتسالا لجس #

 ىف اهدوجو نم دكأت « عجارملا نم ةنيعم ةعومجمب قلعتي ىعجرملا لاؤسلا ناك اذإ
 روثعلا ىف كلشف ةلاح ىف « ريبخلا ىئاصخألا مث . سرهفلا قيرط نع ةبتكملا

 . اهيلع

 اهنكلو ء الثم لمعلا تاءارجإ ليلد ىف اهيلع اصوصنم نوكيال دق تاءارجإلا هذهو

 . لاجملا ىف نيلماعلا نيب اهيلع فراعتم

 18 هاير دانع 1:65 لالدتسالا تاميلعت وأ ىطرشلا طابترالا تاميلعت 1

 ١ 1ادآع5 هزت 1721718 لمعلا تاميلعتب اًنايحأ ىمست تاميلعتلا نم ةعومجم كانه

 راسفتسا ىلع درلل لاثملا ليبس ىلعو 2 ةنيعم ةلكشم روهظ دنع انيعسم ًءارجإ حرتقت ىتلاو

 « مجارتلا مجاعم ىف ثحبلل هجتي ةبتكملا نيمأ نإف ةيصخش نع ةبولطم تامولعمب قلعتي

 : ىلاتلاك تاميلعتلا كلت نوكت نأ نكمي كلذ ىلعو

 حل



 ةرييثلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 مجاعم ةعومجم ىف ثحبا اَّذِإ « تايصخشلا نم ةيصخشب قلعتي لاؤسلا ناك اذإ *

 . مجارتلا

 ىف ةصصختملا سيماوقلا ىف ثحبا اَذإ « ةملك قطن ةقيرطب قلعتي لاؤسلا ناك اذإ #*

 . قطنلا

 : ىلآلا سرهفلا نم ةباجإ ىلع لوصحلا ىف تلشف اذإ *

 وأ عجارم ىئاصخا لأسا اَذِإ *

 وأ ىرحتأ ةبتكمل ديفتسملا هجو اَذِإ *

 لاؤس نع ةباجإلل ليدب نم رثكأ كانه نوكي نأ نكمي هنأ حضتي ريخألا لاثملا نمو
 تاذ ةلكشملا نوكت دقف سكعلا وأ « ةلكشملا ةهجاومل دحاو لح كانه سيل هنأ وأ نيعم

 : لثم « ةيبيكرت ةعيبط

 . اًئيعم اعجرم بولطملا ناك اذإ *

 . اًسوماق عجرملا اذه ناك اذإو *

 . اًصصختم سوماقلا ناك اًذِإو *

 . بساحللا لاجم ىف ناك اذإو *

 : بسانملا وه ىلاتلا عجرملا نإف اَذِإ *

 رتويبمكلا تاحلطصم مجعم 4

 ةعيبط تاذ ةلكشم اهنأ وأ « ءزج نم رثكأ نم ةنوكم ةلكشملاف ةيؤزلا سكعنت انهو

 ةريخألا قيرطلا كلت مدختست ام اًيلاغو «٠ وحنلا اذه ىلع اهتغايص متت ءالذ ىلعو « ةبكرم

 عم لماعتت ىهف « اًمومع ةفرعملا تاميلغت ىلع ةينبملا مظنلا وأ ةريبخلا مظنلا تاميلعت ءانبل

 . صنلا عم لماعتت ام رثكأ ميهافملاو ىناعملا

 : 1:010160ج6 171:ع7:667 ع ةفرعملا ةسدنه 1

 ةقرعملا ليصحت ةيلمع ةطاسبب ىنعت ةفرعملا ةسدنه نأ ىلإ باتكلا دحأ ريشي

 1 ةيفرعم ةدعاق لخاد اهئانبو اهبيكرت ةيلمع مث « ددحم ىفرعم لقح ىف 8

 : كلذ ىلاتلا لكشلا نيبيو

 ع



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ةفرعملا ليصحتو ءاتتقا ةيلمع : (4/1) لكش

 : ةديلع رداصم اهل ةفرعملا ءانتقاو صالختسا ةيلمعو

 . لاجملا ىف ءاربخلا - 1

 . لاجملا ىف ةروشنملا رداصملا - 2

 . ةروشنملاو لاجملاب ةصاخلا لمعلا تاءارجإو تاميلعت - 3

 ةروشنملا ةفرعملا وأ ىقرولا بناجلاو ء لاجملا ىف ءاريخلا ىف لثمتي ىناسنإ بناج اهل ىأ

 . اهريغو ةلدألاو بتكلاك ةفلتخم رداصم نم قاروأ ةئيه ىلع

 اذه ةعيبط مهفتن نأ ًالوأ انيلع .. تالاجملا نم لاجمم ىف ةفرعملا ليصحتب موقن ىكل

 نأ نكمي ىتلا « تاءاقللاو تالباقملا لالخس نم وأ ًالوأ ةءارقلا لالخ نم ءاوس « لاجملا

 نأ نكمي ىتلا تايلمعلا بعصأ نم ةفرعملا ءانتقا ةيلمع ربتعتو « لاجملا ىف ءاربخلا عم اهيرجن

 وأ « ةريبخلا مظنلا ءانب ىف اصصختم ةفرعملا سدنهم نوكي دقو « ةفرعملا سدنهم فداصت

 . ةريبخلا مظنلا ءانب ةيلمعب ةيارد هل ؛ لاجمملا ءاريخت دحأ

 : ةفرعملا ليثق 9/6/1

 ةيئارجإلا ةفرعملا عون نم ةفرعم ىلع ىوتحت ةفرعملا لوقح بلغأ نإف ةراشإلا تقبس امك

 لقا اذه رصانع دحأ ىلع لدت ةفرعملا نم ءازجنأ ىه تاملسملاو 2 تاملسملا ةفرعم وأ

 ىرجي ىذلا ىلقعلا طاشنلا ةيلمع ىلع انلدت وأ انربختال هسفن تقولا ىف اهنكلو 0 ىفرعملا

 يل



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 ىرجي ىذلا طاشنلا اذهب انربخت ةيئارجإلا ةفرعملا نإف سكعلا ىلعو « ىفرعملا لقحلا اذه ىف

 : لاثم 46 لقحلا اذه لتاد ام ءىشل

 . ةلودب قلعتي لاؤسلا ناك اذإ

 لود ليلد مدختسا اذ

 ( طورشلا نم ةعومجم وأ طرشلا ) اذإ : نم بكرتت اهنإ ىأ

 ( هذاختا ضورفملا لعفلا ) اذِإ

 كانهو « هدحنا ضورفملا لعفلا ء« طرشلا : امه نيئزجب نم نوكتت ةميلعتلا كلت نإ

 ليثمت نم ةعومجم ةفرعملا ليثمتل تايوتسملا وأ ةفلتخملا قرطلا نم ةعومجم
 : ىه ةفرعملا

 0*1:ه] آ6عأع ىروصلا قطنللا 1

 .ىعانطصالا ءاكذلا لاجم ىف ةفرعملا ليثمتل تمدختسا ىتلا لاكشألا مدقأ نم دحاو

 تاوطخلا نم نوكتستس ةفرعملا ةسدنه ةيلمع نإف « عونلا اذه ةفرعملا سدنهم مدختتسي نيحو

 : ةيلاتلا

 . لاجملا ىف ةفرعملل لماك موهفم عضو - 1

 .( ... قزيلجنإ / ىبرع ) ةموهفم ةيوغل لمج ىف ةفرعملا ةغايص - 2

 .ىلوألا اهتانوكم ىلإ لمجلا ئزجتتب مايقلا - 3

 .نوكم لكل تاقالعلاو رصانعلا ضرعل زومرلا رايتخا - 4

 مادختساب . 11/017 10777100 017*1:نغآه اذيج ةغاصم ةلداحمب فرعي ام ءانبب مايقلا - 5

 : لاثم لمجلا لثمت ىتلاو . اهعضوب انمق ىتلا زومرلا

 : ىجاتنتسا قطنم لكش ىلع ىلاتلا ريبعتلا ةغايصب مق

 ةفرعمل هيلإ عجري امتإو «٠ هرمخآ ىلإ هلوأ نم ارقيال باتك عجرملا

 :- ةنيعف ةمؤلعت

 : ىه « ءازجأ ةدع ىلإ اهئيزجت دنع هحيضوت نكمي ةلمجلا هذه ءانب نإ



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . باتك عجرملا - ]

 8 هرخآ ىلإ هلوأ نم ارقيال عجرملا - 2

00 

 3 ىه ةلداعملاو ةنيعم همولعم ةفرعل هيلإ عجري وه ريخألا جاتنتسالاو 2 هرخآ

 (ةجزللا) ليس“ ةمولتم

 “4171” و ىنعت ١ ثيح

 : لثم « تالداعملا كلت لثم دادعإل اهمادختسا نكمي ىتلا زومرلا نم ديدع كانهو

 9561:01:11 !]هاعك ةيلادلا تاكبشلا 1

 نع ليثمتلا ىلع زكري ليثمتلا نم عونلا اذهو « ةيروصلا ريغ ةفرعملا ليثمتل مدختستو
 ىف رصانعلا نيب تاقالعلا ضرعل كلذو ؛ (2”ترج/ةعه] 1(ء27 656711441012 مسرلا قيرط

 2, 280065 دقعلا وأ طاقنلا ىه ةيلالدلا ةكبشلل ةيساسألا تانوكملاو « لاجملا وأ لقحلا

 لقا رصانع ضرعل دقعلا مدختستو « 4675 ساوقأ هيلع قلطي ام وأ . 152/5 طباورلاو

 ىهو تاقالعلا ضرعل ساوقألا مدختست امنيب « ةيفاضإلاو ةيساسألا ميهافملا وأ ىفرعملا



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصقلا

 لاقيو «ء اهليثمت متي ىتلا ةقالعلا مسا ثلثم لك ىلع قلطيو «٠ تاثلثم ةئيه ىلع ضرعت

 نايليوك ىلإ ةيلالدلا تاكبشلا ةركف بسنتو « ةغايصلا دقعتب ديازتت تاكبشلا ةوق نأب

 . 47 ان

 ىف ةيلالدلا تاكبشلا مادختسال لائم 70/71 177ءه/87+ تركيو نوج برض دقو

 ساوقأ ةطساوب ةطبارتم دقع نم نوكتت نأ نكمي ةيلالدلا ةكبشلا نأب لاق ثيح « تابتكملا

 : ىلاتلاك

 تابتكملا لاجم ىف ةيلالد ةكيش : (5 /1) لكش (48

 نوكت اهنإف « ةيببسلا نم عون اهبو اديقعت رثكأ لكشب ةيظفللا ةكبشلا كلت انضرع اذإو
 : ىلاتلاك

 ىمتنت كلتو «٠ ةصصختملا تاعوسوملا ةئف ىلإ ىمتنت ىكز دمحأل ةيملعلا ةعوسوملا

 : معجارملا ةئف ىلإ اهرودب ىمتنت ىتلا 3 تاعوسولملا ةئف ىلإ اهرودب

 ها



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ةيلالد ةكبش ةئيه ىلع عجارملا مسيقت : (6/1) لكش

 فلؤم وه ىكر دمحأ .د نأ ىلإ ةفاضإلاب هنإف « ةكبشلا كلت نم ظحالن امكف

 كتع ةيقيقح تاقالع اهنأ جتنتسن اننكلو «٠ ةحضاو ريغ قئاقح كلت نإف ةصصختم ةعوسومل

 تاعوسوملا نأو ٠ ةصصختملا تاعوسوملا ةعومجم نم ءزج ةيملعلا ةعوسوملا نأ ةظحالم

 . عجارملا ةئف ىه ربكأ ةئف ىلإ ىمتتت اهنأو «٠ تاعوسوملا ةعومجم نم ءزج ةصصختملا

 مهأ نم ةدحاو ىهو « 6©©1611071/:11 ةيكلملا تاقالع ىلع ديدج ليلد ةكبشلا كلت نإ

 , 49 ةيلالدلا تاكبشلا تايرظن

 ديدع كائهو « ةيعرف ةعومجم وأ رصنع لثم ةريثك عاونأل مسقنت دقعلا نيب تاقالعلاو

 . 210576107 جماترب اهرهشأ لعل ء ب ولسألا اذه تمدختسا ىتلا مظنلا نم

 نكمي دقعلا وأ طاقنلا نيب طباورلا نأل ؟ ةيببسلا ةقالع ةيلالدلا تاكبشلا نيبت ام اًبلاغو

 عبتمن امدنع اننإف لاثملا ليبس ىلعو « ماظنلا ىف طبرلا تاراسم عبتت لالخ نم اهدادعإ

 نأو « سيماوقلا نم ةئفلا ىف لقأ ةصصختملا سيماوقلا نأ جتنتسن قباسلا لاثملا ىف طباورلا

 هنأ ةيلالدلا تاكبشلا بويع نمو « ةقباسلا تائفلا ىوتحت ىتلا ربكألا ةئفلا ىه عجارملا

 , 60 كلذ ىف ةيببسلا ىلإ اندشرت نأ نكمي ؛ ةمراص ةيلالد تاميلعت كانه تسيل

 نحب



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 : تاراسطإلا 1

 فقاوم نم ةبستكملا ةفرعملا ىلع ءانب « ةديدجلا فقاوملا ريسفت ىلع ةردقلا مهيدل رشبلا

 ةطقن نم ءدبلا نم الدب « ةديدج ةربخ لك عم ومنت نب انتفرعمل حمست ةردقلا هذهو « ةقباس

 , ©1) فقوملا اذه اهيف هجاون ةرم لك ىف ةيادبلا

 نوكت داكت كلذكو « ةديدجلا ةبستكملا تاربخلاب ديزت ىهف « مكارتلا ةقص اهل ةفرعملاو

 . رارمتساب دادزي ىذلا ملاعلا ىف ديحولا ءىشلا

 ىف ةصاخنو « تامولعملاو تابتكملا لاجم ىف ةقباسلا انتاربخ نم هنإف لاثملا ليبس ىلعو

 ىلع درلل ةبتكملا ةعومجم نم ىويح ءزج عجارملا نأ ىرن « ةيعجرملا تامدخلا لاجم
 ةلدأ ىه تايرودلا نع ةلئسأ نع بيجت عجارملا ىف ةتف لضفأ نأو «٠ تاراسفتسالا

 وه باوجلاو ؟ رصم تاعماج تابتكم ىف ةرفاوتملا تايرودلا ىه ام كلذ لاثمو ءتايرودلا

 ىملعلا ثحبلا ةيميداكأ نع رداصلا ليلدلا ةصاخو « رصمب ةصاخلا ةدحوملا تايرودلا مئاوق

 تايرودلل ةدحوملا ةمئاقلاب نونعملاو « 1994 ماع ردص ىذلاو تامولعملل ةيموقلا ةكبشلاو

 اذه نم ةلئسأ ةهجاومل ةيتكملاب رفاوتي نأ بجي اذه لثم اليلد نإف كلذ ىلعو ءرصم ىف

 ام لضفأ وه ليلدلا اذه نوكي رصم ىف تايرودلا تاعيمجت نع دري لاؤس ىأ نأو « عونلا

 «تايرودلا تاعيمجت نع ةبتكملل لاؤس دريس ةرم لك ىفو « لاؤسلا اذه لثثم نع بيجي
 اذه نع انتامولعم نإف ىلاتلابو « لاؤسلا اذه لثم نع ةباجإلل الاثم ليلدلا اذه نوكيس

 ناوئعلاب فاشك رفاوتي هنأ امك « ايئاجه تايرودلا تبتر هتحتو تاعماجلاب بترم هنأ ليلدلا

 . لاؤسلا اذه لثم نع ةباجإلا دنع ةديفم تامولعملا هذه ؛ اهل

 تاراطإلاو « 1975 ماع ىكسنيم وه اهيف ةفرعملا بيترتل تاراطإلا مدق نم لوأ نإ

 رصانعلا نم اًعون لثمي راطإ لكف « ©20 تافصلا نم ديدع ىف ةيلالدلا تاكبشلا عم كراشتت
 . ةيلالدلا تاكبشلا ىف اهب طاقنلا ميسقت متي ىتلا اهسفن ةقيرطلاب

 نم راطإلا نوكتيو « ةيقيقتلا ءايشألا نع ىساسألا انموهفم ميظنتل تاراطإلا مدختستو

 لك ىف عضويو . رصنعلا تافص نم ةفص اهيف ءزجب لك ضرعي ىتلاو « مئاوقلا نم ةلسلس
 متي ىتلا رصانعلا عون رابتعالا ىف عضولا عم « لاجملا ىف انتاربخ نم دحاو نوكم ءزج

 نو



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظتلاو ىعاتطصاللا ءاكذلا

 « ميقلا نم اذلحم ىوتسم وأ ةميق ىوتحيو ع ةفصلا لثمي مساب هفيرعت متي زيح لكو

 12[ قمئ/1 17 ]ة/6 ةيلآلا ةميقلا ىلإ ةراشإلا نكمي هنأ امك « زيحلا عم كرتشت نأ نكمي ىتلا

 : عجارملا دحأل راطإ ىلاتلا لكشلا لثميو « زيحلل

 تافاشكلا

 لكشلا

 تاناييلا عون

 ءازجألا ددع

 ةيحاتفم تاملك

 عجمأ ارملا :

 تايرودلا :

 ةدحوملا تايرودلا مئاوق :

 رصم ىف تايرودلل ةدحوملا ةمئاقلا :

 ةيرصملا تايلكلاو تاعماجلا تابتكم :

 ةكبشلا - ىملعلا ثحبلا ةيميداكأ :

 تامولعملل ةيموقلا

 نيوانعلاب ىئاجه :

 تاعوضوملاب فاشك :

 ىقرو :

 ةيفارجويلبي :

 ( فاشك ثلاثلا ءزجلا ) ءزج 3 :

 ؛ رصم ؛ ةيعماج تابتكم ؛ تايرود :

 تافاشك ؛ تايفارجويلبب 4

 5012121" تبيركسالا وأ ويرانيسلا ططخم 1

 ىلع ةبتكملا عجارم لك
 ىلاتلابو « لكشلا اذه

 فرعت ماظنلل نكمي

 « بولطملا عجرملا

 ةقاطبب هيبش راطإلاو

 لامس ىف رعيتلا

 نكمي ثيح ؟ تابتكملا

 ةقاطب لكل لوصولا

 حاتفم قيرط نع

 وأ نيعم 1

 ربتعي ويرانيسلاو 2« نياثئيعم ثدحو ةكرح وأ ءارجإ وأ فصوب قلعتت ىتلا ةفرعملا جلاعي

 « قمعلا ىف هنم ربكأو ةجردلا ىف هنم لقأ وهف « 7787165 تاراطإلا ةيلمعل اصيصخت

 لاخدإلل طورشو 1آجآ 11011 ةمدختسملا تاودألا ركذ ةرورص عم اما ويرانيسلا لثسم بتكيو
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 «(ةيلمعلل ةيئاهنلا ةلصحملا) 1654115 جئاتنلاو ( ةيلمعلا ةياذب ) ىهو 1/111» 15

 2.2 مهنم لك رودو لمعلاب نيمئاقلا م ركذي ثيح 1 راودألاب فرعي امو

 : ةيلاتلا ةقيرطلاب ويرانيسلا بتكي ام آبلاغو

 ( ةراعإلا ةيلمع ) ةبتكملا نم باتك ىلع لوصحلا ويرائيس

 : تاودآلا

 ريعتسم ةقاطب

 باتك بيج ةقاطب
 ىلآلا ةبتكملا ماظن

 : عق وما

 : تانايبلا لاحتدإ طورش

 ةراعتسالا قح هل ريعتسم

 زوجحم ريغ باتك

 هجورخ عونمت ريغ باتك

 ةبتكملا نم
 : جئاتلا

 باتكلا ىلع ريعتسملا لوصح

 بولطملا

 ةيادبلا : لوألا رظنملا

 ةبتكملا لخخدي ريعتسملا *#

 سرهفلل هجوتي ريعتسملا *

 سرهفلا ىف ثحببي ريعتسملا *

 بولطملا باتكلا تانايب دجي ريعتسملا *#

 فرلا ىلع ريعتسملا : ىناثلا رظنملا

 ةبتكملا فوفرل هجوتي ريعتسملا *#
 باتكلا مقر نع ثحبلا ىف أدبي ريعتسملا *

 باتكلا ىلع رثعي ريعتسملا *
 فرلا ىلع نم باتكلا لوانتي ريعتسملا *

 ةراعتسالا ةيلمعب موقي ريعتسملا : ثلاثلا رظنملا

 ةراعإلا مسقل هجءوتي ريعتسملا

 ةبتكملاب ةراعإلا نع لوئسملا لواتي

 ريعتسملا ةقاطب لوئسملا لواني

 باتكلا ىلع ريعتسملا لوصح 0 عبارلا رظنملا

 باتكلا مقر لجسي لوثسملا

 ريعتسملا مقر لجسي لوكسملا
 ةراعإلا خيرات لجسي لوثسملا

 عاجرإلا خيرات لجسي لوئسملا

 باتكلا ريعتسملا ملسي لوئسملا

 باتكلا لوانتي ريعتسملا

 ةبتكملا نم جرخي ريعتسملا

 .ةراعتسالا ةيلمعل ويرانيس ططخم : (7 /1) لكش
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 هب دوصقملا « ويرانيس ةئيه ىلع ةفرعملا ليصحت نإف لكشلا اذه نم ظحالم وه امكو

 نأ نكميو اهماسقأ عيمج ىفو ء ةبتكملا ىف متت نأ نكمي ىتلا ثادحألاو تايلمعل ١ ليلحت

 اهب متت ىتلا قرطلاو « ةيفيكلا ىلع ددجلا بالطلا بيردت ىف بولسألا اذه مدخستسي

 . ةبتكملا لخاد تايلمعلا

 نوكت نأ بجي ةراعتسا ةيلمعب ريعتسملا موقي ىك هنإف هلخاد ىف ةيببسلا لمحي ويرانيسلاو

 ةداملا ةيحالص ىهو ةراعتسالا ةيلمعب طبترت اًطورش كانه نأو « ةحلاص ةراعتسا ةقاطب هيذل

 كلتل اًددحم اًحيرات كانه نأ امك « ( ةيرود وأ اًعجرم سيلو اًناتك نوكت نأك ) ةراعتسالل

 لثم 2 ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف تاهويرانيسلا نم ديدع مسر نكمي كلذك 3 ةراعتسالا

 ؟ عجارملا نم لك ىف ةعبتملا تاوطخلا امو ؟ هيلع درلاب موقي نمو راسفتسالا ىلع درلا ةقي

 ىتلا « ةمظنألا لك ىف ماع لكشب مادختسالا ةدودحم ةقيرطلا هذه نأ بتاكلا ظحاليو

 . نيعلا ىأر اهآر وأ )0 اهنع أرق

 م1041: 5رى615(5 جاتنإلا تاميلعت و١ مظن 1

 ماع لكشب جاتنإلا مظن مدختو . 51/1/4110 41107: !(اللع5 لعفلا - فقوملا تاميلعت

 :نم جاتنإلا ماظن نوكتيو .ةفرعملا ضرعل تاميلعتلا مدختست ثيح «ةريبخلا مظنلا لوادج ىف

 . ىلاحلا فقوملا راسم عبتتل مدختسي بساحلا ةركاذ نم زيح - 1

 ءانب مدختسملا لعفلاو « ةيطرش لمج. نم جاوزأ ) جاتنإلا تاميلعت نم ةعومجم - 2

 . ( طرشلا ىلع

 ةلباق جاتنإ تاميلعت ذيفنتب موقيو « ىلاحلا فقوملا صحفب موقي ريسفتلل ماظن - 3
 0637 هطلت

 انايحأ ىمست ىتلا ©071411401 701114011 ىطرش ءزج نم جاتنإلا ةدعاق نوكتتو - 4

 رصانعلا نم ةلسلس نم طا - 28710 5106 ةدعاقلا نم رسيألا بناجلا

 ةلباق ةدعاقلا نوكت نأ لجأ نم اهرفاوت بجاولا طورشلا فصت ىتلاو «ةيطرشلا

 « ةدعاقلا نم 42071011 70740 لعفلا ءزجب ىناثلا ءزجلا فرعيو «قيبطتلل
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 ةريبتلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 ىذلا لعفلا فصي وهو . 225 وأ ةدعاقلا نم نميألا بناجلاب انايحأ فرعيو

 9 ةدعاقلا كيفنت دنع مكي نأ بجي

 : نم نوكتت جاتنإلا تاميلعت نأ ىلإ رخآ فلؤم ريشي امنيب

 . جاتنإلا تاميلعت نم ةعومجم نم نوكتت ىتلاو تاميلعتلا ةدعاق - ]1

 ةيلمعل ةبسانملا تامولعملا ىلع ىوتحت ىتلاو « تانايبلا دعاوق نم رثكأ وأ ةدحاو - 2

 ىرخأللا ءازجألا نوكت امنيب ء ةتباث نوكت تانايبلا ةدعاق ءازجأ ضعبو « ةنيعم

 . ةلكشملا نم ىلاخلا ءزجلاب ةقلعتم

 تاميلعت ىلع هايتنالا زكري وأ 2 عوضوم ا ضرعي ىذلاو ةركاذلا نم ريغص ءزج - 3

 . جاتنإلا

 ١ 254 5 جلا ماظن -_ 4

 #1171)/7201 ةقباطملا : ىه ٠ لحارم ثالث 3 ىلع لمعت رئاود ىف جاتنإلا مظن رودتو

 صحنفب ًالوأ ريسفستلا ماظن موقي ثيح /461107 لعفلاو 01/111 ”هىد1411071[2 عارصلا لحو

 ةدرفم جاتنإ ةدعاق رايتخا متي ةدحاو نم رثكأ دجو اذإو . ةبسانملاو ةقباطملا جاتنإلا تاميلعت

 . ةلكشملا لخلل لمعلاب ةدعاقلا موقت هاضتقمب ىذلا لعفلا متي ةياهنلا ىفو « اهنيب نم

 : 14912 نيسيام ماظن نم ذوخأملاو « ىلاتلا لاثملا قوسن نأ نكميو

 1 انامل 0

 ] - 11:6 1/2 01101: 11101 7 ءانأ7 65 1/167 رتب 15 171711211115 0710 .

 2 - 111 جلا6111]1 لمعو ]رهحنم ةبزيلعتعم دعجامالك يات 03" دز ![55ال6 17172011011,
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 3 - 078071151115 اذ ءا٠ع 701 3667: 011 1/16 518217: 0] ]نع كلأآلانل' 6, 4110 .

 4 - 171 76 0[ ]6 اجا ععاتم» 5 اطهعاعتاهأ 11272:

 11 هر»م زد عامزعأع1 نم 1214 1116 01ج ر1زك)1: 01 عل“ []مت) لطمدع ىعق)1 011 نلللل

 نر“ ى111:6 وزو 701]1 1711 عاتغ طع تلالكأتتع ا]16 1ع علقم أك 510م]ج100© ءالك 0018-5

 5078 ك1: ءروأ 00 ءنانك ع2!701- 04

 هال



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 قيرط نع اهسايق مت ةحيحصلا تاجاتنتسالا نم ةعومجم جتنت ةميلعتلا هذه نإ

 لماوع اهيلع قلطن نأ نكمي اًسايق نكلو «٠ ةيقيقح نوكت الأ لمتحي ىتلاو تالامتحالا

 « ىئارقتسالا قطنملا ىلع ةينبملا تاميلعتلا كلت نع جاتنإلا تاميلعت انه فلتختو « ةدكؤم

 , ©65) ةدكؤملا ريغو ةلماكلا ريغ ةفرعملا عم لماعتت نأ نكمي اهنآ امك

 : ىه «تازيمم جاتنإلا تاميلعتلو

 ليدعتلاو رييغتلا ةيلباق - 1

 ةلباق اهنأ امك « اهنم ءزج ءاغلإ وأ اهؤاغلإ وأ اهرييغت وأ اهيلإ ةفاضالا نكمي ثيح
 . سماخلا ليجلا تاجلاعم هيرامعم عم قفاوتلل

 قاستالاو ةدحولا - 2

 ةدعاق ىف ةفرعملل لثامتملو قسنملاو دحوملا ءانبللا ىلع جاتنإلا تاميلعت زكرت
 . تاميلعتلا

 ةيعيبطلا - 3

 «ةفرعملا نم ةدكؤملا عاونألا نع ريبعتلل ةبسانمو ةموهفمو ةيقطنم ةقيرطب تاميلعتلا ىنبت
 , 566 مهفئاظو حرش دنع ءاربخلل ةبسانم لمجلا بيكرت ىف ةقيرطلا هذهو

 : ةفرعملا ليثمت ىف ةمدختسملا ىرخألا قرطلا 61

 ركذ دقو « اهيلإ ةراشإلا ةقباسلا قرطلا ىلع ةفرعملا ليثمت قرطو لاكشأ رصتقتال
 ىؤبنتلا ءاصحإلا اهنم « ةفرعملا ليثمتل ىرخخنأ قرط ةدع لاجملا ىف نيصصختملا نم ديدع

 فيشكشتلا نأ ىلإ تابتكملا لاجم ىف نيفلؤملا دحأ ريشي امك « 577101 ءملم هه]ءالآالك

 ربتعت ةفرعملا تاعوضوم زيمرت ىلع دمتعت ىتلا فينصتلا مظنو ٠ ةفلتخملا فيشكتلا قرطو
 نم (دمعتم اطلخ ربتعي كلذ نأ بتاكلا دقتعيو . ©5) ةفرعملا ليثمت قرط نم اًءزج كلذك
 ةفرعملا تاعوضوم ليثمت نيبو « ةيكذ ةمظنأ ءانب ىف عبتملا اهتايثزجسب ةفرعملا ليثمت نيب فلؤملا
 ىف ىه فينصتلاو فيشكتلا قرط نآل اًسوردم طلخلا اذه ناك نإو « تابتكملا لاجمم ىف
 ةفرعملا ميظنت وأ «٠ تابتكملل هجوت ىتلا تاراسفتسالا لالخ نم ةفرعملا نع ثحب اهتقيقح

 . ( تامولعملا رداصم ) فوفرلا ىلع



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوآلا لصفلا

 : ةريخلا مظنلا ةجمرب تاغل 1

 نأ نكمي ىتلا ةادألا ام : وه ريبخ ماظن ءانب لواحي نم لك ضرتعي لاؤس لوأ نإ

 زكرتت 2 لماوعلا نم ةعومجم نع لاؤسلا اذه ةباجإ فقوتتو ؟ ماظنلا اذه ءاتبل مدختست

 ىدمو « ىعانطصالا ءاكذلا لاجم ىف ةلماعلا ةجمربلا تاغل جيمربملا ةقرعم ىدم لوح اهبلغأ

 بولطملا تقولاو ١ اهماذختسا فيلاكتو « اهمادختسا ةلوهسو « لمعلل ةيولطملا ةغللا ةنورم

 : اهب ماظنلا ريوطتل

 ىهو « ايبسن ديدجلا دقاولا بناجب « اًضيأ لاجملا اذه ىف رود بعلت نأ اهنكمي ةددعتملا

 5 ةريبخلا مظنلا تايواح

 بتاكلا ماقو ٠ تايواحلاو تاغللا نيب ةنراقم دادعإب 59 رجديبارج ماق دقو

 ىف نكميو « ثالثلا هتالاح ىف رايعم لكل ميق ءاطعإ مت ثيحب ؛ لودجلا اذه ريوطتب

 : 3/1 لودحلا كلذ حضويو « ةريبخ مظن ريوطتل لضفأ تاودأآلا ىأ جاتنتسا ةياهنلا

 .تايواحلاو تاغللا نيب ةنراقملا : 03/1( لودج

 يل لاا تما و خرا ةريبخلا مظنلا تايواح انطصالا ءاكذلا تاور | 0205 ةجمربلا تاغل

 3 3 ةددعتملا صضا ارغألا



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ىف عارسإلاب مظنلا ىروطمل ةريبخلا مظنلا تايواح ةدعاسم ىدم ىلاتلا لكشلا حضويو

 : مظنلل جاتنإلا

 طظوصام هعممم مس ك/اخساع

1970 1975 1980 1155 1990 

 .ةمظناألا كلت ءانبل ءةصصختملا تافللاب لمعلا نم تارم 4 نم رثكأب

 ضارغألا تاذ تاغللا اهنم « ةريبخلا مظنلا ريوطت ىف تاغللا نم ديدع مدختسا دقو

 ءاكذلا تاقيبطتل ةصصختملا تاغللاو « 2435( 41. و 101110417 لثم ةددعتملا

 1141, الأن اطلل- لثم ةريبخلا مظنلا تايواحو . 281401007, 1151” لثم ىعانطصالا

 ىف لوحتلا ةطقن ىه ةريبخلا مظنلا تايواح ربتعتو (غ اهريغو رى, ث.ل, كلن, 7

 3 اهمادختسا ىلإ ةريبخلا مظنلاو جماربلا ىممصم نم ديدع هاجناو ءمظنلا هذه رك 3

 : ةريبخلا مظنلا تايواح 1/6/1

 ريبخلا ماظنلاب صاخلا لالدتسالا كرحم 17711116711 1/747: 6!/14 لم ناف مايليو مدختسا

 كرحم نع ةفرعملا ةدعاق تلصف ثيحي هؤانب مت دق نيسيام ماظنلا ناكو « "يفق

 ةرشع سمخ نم ىنبم « كايتنوب ةكرشل ريبخ ماظن دادعإ مت كلذ ىلع ءانبو « لالدتسالا
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 ةيواح لوأ عارتمتا مت انه نمو « ةرايسلا رامزمل ةيئابرهكلا ةرئادلا ةلكشم ةجل اعمل ةفرعم ةدعاق

 ريدم 0 جربردل اوشوج ا مسالا اذه قلطأو 2 100 اهيلع قلطأ ىتلاو 3 ةريبخ مظن

 متو 17 ارصاج 111017 حلطصمل راصتخا نع ةرابع مسالا اذه ناكو ع 6«لاردتد» ماظن عورشم

 كلت عارتسخا رارغ ىلعو . 8141701117 ةيواح ىلع ءانب ةربخلا مظن جذامن نم ديدع دادعإ

 قباسلا روتكبسورب ماظن لاثملا ليبس ىلعو ٠ ىرخألا تايواحلا نم ديدع عارتخا مت «ةيواحلا

 . ةيواحلا كلت عارتخال اًرفحم ماظنلا ناك دقف ؛ 2625 ةيواحلاو هيلإ ةراشإلا

 ىصحأ دقو « ريبك لكشب كلذ دعب ديازت دق ةرييخلا مظنلا ددع نأب لوقلا نكميو

 ىلع لمعت ىهف ةفلتخم تائيب ىف لمعت « ريب ماظن ةيواح ةرشع تس ددع وبرياف سيروم

 ىصحأ امئيب « 460 ةريبكلا تابساخحلا ىلعو ةطسوتملا تابساحلا ىلعو ةيصخشلا تابساحلا

 كلذك « (6/) ةيراح نينامثو تس 86 ددع 1401:2167 لي 120108116 تياجولودو رلكوم

 ةيواح 317 ددع رزيل صرق ىلع ةلمحملا (0081214467- 56161 - (207 10151 ةدعاق تيصحأ

 1993 ماع نم اهسفن ةرتفلا ىف تايواحلا ددع ناك امنيب ء ( 1994 ويام ) ريبخ ماظن

 . ةيواحح 309 ىواسي

 : ةيلاتلا تالالدلا قحلملا اذه نم بتاكلا صلختسا دقو

 م 1100 ب 0/07 قط فت: فشلا و تطور هسا كسا تما 67 هاجس عع اع سمر بويع هام سس بلم



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 .ةيواح (86) تايواح ريوطت ىف تمدختسا ىتلا ةجمريلا تاغل : (4/1) لودج
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 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانلطصالا ءاكذلا : لوألا لصنلا

 قوس ىف ةحاتملا ةريبخلا مظنلا تايواح ىف ةقرعملا ليثمت لاكشأ : (5/1) لودج

 * تايجمربلا

 06 | 0 سد
 085 |  ةسص

101015 1 1766 101 

 . لكش نم رثكأب اهيف ةفرعملا ليثمت مت تايواح كانه *

 007/11, 1203, لثم ةفلتخم ليغشت مظن تائيب ىف لمعت تايواحلا كلت نأ امك

 . شوتنيكاملا ةزهجأو 18714 عم ةقفاوملا ةزهجألا عم لمعتوال41

 ١ ةريبخلا مظنلا تايواح دادعإ روطت ىلع ةيصخشلا بساحلا ةزهجأ روطت دعاس دقو

 133 ىلإ 8 نم ةجلاعملا ةعرس مجحو تياباجيم 32 ىلإ 1 نم ةركاذلا مجح ديازت دقف

 . 80486 21/2 و 80486 274ىصخشلا بساحلا تاحلاعم ترهظ امك « زتريهاجيم

 دعاس دقو « ىس ىب روابلاو مويتنابلا لثم 5850 و 1756 تاجللاعمب لمعت ةزهجأ ترهظ امك

 . ةصاخ ةفصب ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا تالاجم روطت ىلع كلذ لك

 ىلإ لماعملا نم جرحت ىذلا ىعااطصالا ءاكذلا لثمم اهنأب ةريبخلا مظنلا نع لاقيو

 فلأ 300 نيبو « ايرصم اهينج 450 نيب ةريبخلا مظنلا تايواح راعسأ حوارتتو ٠ قوسلا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 نم تايواحلا كلت لمعت اًنوناق كانه نإف تايواحلا كلت تامادختساب قلعتي اميفو « هينج

 (ةيواح) ةادأ لك نأب لوقي ىذلاو 1©,1'1225» زيفاد نوناقب فورعم نوناقلا اذهو « هلالخ

 020ج نا ةفئا ندعو كوي

 : ةرييخلا مظنلا تانوكم 1

 لحل لوصولا ىف هرود ءزج لكل 3 ءازجألا نم ةعومجم نم ريبخل ٍ ١ ماظنلا نوكتي

 : نم نوكتي ريبخلا ماظنلا نِإَف ماع لكشبو « ماظنلا نم نيديفتسملا هجاوت ىتلا ةلكشملا

 الودء» !ج1عرزدعع ىلآلا هجاولبلا 1

 نأ نكمي راوحلا اذهو 3 ماظنلا نيبو مدختسملا نيب راوح رودي هلالخخ نم ىذلا ءزجلا وهو

 ةديقم مئاوق نم رايتخالا كلذكو « ج «س ةقيرط ىلع ىعيبطلا اهنم روص ةدع ىف نوكي

 مئاوق لالخ نم وأ « اهنيب نم رايتخالاب موقيو مدختسملا مامأ رهظت (00117 0116 را اهك

 . 20م-ا/ج ]4721/5 ةيعاقف

 .ماظنلا مدختسم تاردقو تاربخ هيف ىعارت لكشب طيسولا اذه ميمصت متي نأ بجو

 : ىلآلا هجاوملا ميمصت دنع اهب مازتلالا بجي طورشلا نم ةعومجم كانهو

 ىأ نأل مدختسملا ىدل ةفولأملا لمجلاو تارابعلاو تاحلطصملا مادخستسا ةرورض - 1

 لكاشملا نم اًديدع ببسي نأ نكمي « ضضماغ حلطصم ىأ وأ ؛ ةموهفم ريغ ةرابع

 . هلمكأب ماظنلا نم مدختسملا رفني نأ نكمي ىلاتلابو «مدختتسملا ىدل

 ماظنلا عوضومب طبتري ىأ « ةلماك ةروصب اًيقطنم ىلآلا هجاوملا نوكي نأ بجي - 2

 . ةرفاوتم ريغ تانايب ىأب لّمَحُي الو

 ىمحت نأ نكمي ةدعاسم ةليسو دوجوب ىلآلا هجاوملا حمسي نأ بجي ناكمإلا ردقب - 3

 . ماظنلا لخاد هعقوم ديفتسملا كرديال ثثيحي ٠ ةريبك ةجردب ادقعم نوكي الأ - 4

 . مدختسملا اهيف عقي نأ نكمي ىتلا ءاطخألا معيحصت ةيناكمإب دوزي نأ - 5

 . ماظنلا ءازجأ عيمج ىلع ىرجت ىتلا تايلمعلا ديحوت ةاعارم - 6

 عون نم مئاوقلا : لثم « ةليسو نم رثكأ مادختساب ىلآلا هجاوملا حمسي نأ بجي -7
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 ةريبقلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوآلا لصفلا

 زاجنإل وركاملا حيتاقم مادختساو 3 ةرأفلا مادختسا كلذكو ( ةلدسنملا وأ ةيعاقفلا

 : ناكمإلا رلق صوصتنلاو روصلا مادختساو ةعرس تايلمعلا

 وأ ريبك لكشب ةباتكلل رطضيال ثيحب « ناكمإلا ردق ماظنلل مدختسملا دهج ليلقت - 8

 . فعاضم دوهجم لذي

 10:ه11ء0عم ظسعدوب . ةطرعملا ةدعاقت 1

 فرعي ام لخاد كلت ليثمتلا ةيلمع متو « ةفرعملا ليثمت قرط بتاكلا لوانت نأو قبس

 تاربخلا نم اهصالختسا مت ىتلا «فراعملاو تاربخلا ةعومجم لوحتت ثيح « ةفرعملا ةدعاقب

 ةننقملا تاميلعتلا نم ةعومجم ىلإ ةفلتخملا تامولعملا ةيعوأ ىف ةرفاوتملا تامولعملا نم وأ

 ليثمت لاكشأ نم رخآآ لكش ىأ وأ «جاتنإ تاميلعت وأ تاراطإ وأ تاميلعت ةئيه ىلع

 ةفرعلا

 1نماباعلوع انوجداعنع 1”معزاذ ةفرعملا ليدعتو ثيدحت 1

 امنإو « ةتباث لظت نل لاثملا ليبس ىلع تاميلعت ةئيه ىلع اهنازتخخا مت ىتلا ةفرعملا نإ

 مايقلل ةليسو نم دبال كلذكو « ةفلتخملا تاروطتلاو تاريغتلا تايلمع نم ديدعل صضرحعتت

 . نيعم نامز وأ نيعم دح نع فقوتتالو رارمتساب ومنت ةفرعملا نأو

 1دصاع: هلغمد» 1؟هعالت» ريسفتلاو حرشلا ةدحو 1

 « نيعم رارق ىلإ لوصولا ةيفيك حرشب ةليسولا هذه لالخ نم ريبخلا ماظنلا موقي ثيح
 نيعم رارق ىلإ لوصولا راسم ةفرعم ىف ةيغرلا مهيدل نوكت مظنلا كلتل نيمدختسملا نم ريثكف

 ماظنلا نأبو « ىطعملا رارقلا ةمالس نم دكأتلا لجأ نم كلذو ١ تايطعم ىأ ىلع ءائبو

 . رارقلا اذهل لوصولا ليبس ىف ةلوبقم ةيقطنمو ةيجهنم اًقرط عبتي ىلآلا

 111/6126 ]عارم لالدتسالا كرحم 5١12/1611

 ناك ايأو , لالدتسالا جمانرب وأ لالدتسالا هلآ وأ لالدتسالا ةليسو اًنايحسأ هيلع قلطيو

 ءانب نيعم رارف ىلإ لوصولا راسم ددحي ىذلا وه ماظنلا نم ءزجلا اذهف 2 مدختسملا حلطصملا

 تايطعملا عم اهتقباطم ىدم سايقل اهليلحتو « تاميلعتلا عبتتي موقي ثيح ةنيعم تايطعم ىلع

 وأ ةفلتخملا ضارغألا نم ديدعل حلصي ثيح ؟ هتيمومعب لالدتسالا كرحم زيمتيو . ةلخدملا
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 تابتكملا ىف ةرييخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 هرايتعا نكمي لالدتسالا كرحمف « ةريبخلا مظنلا اهيف مدختست نأ نكمي ىتلا ةفلتخملا تالاجملا

 اذإف ةفرعملا تاميلعت ىلع دمتعت ىتلا « ةمظنألا وأ ةريبخلا ةمظنألا لك نيب اًكرتشم اًمساق

 «ةعارزلا وأ بطلا لاجم ىف حلصت ىهف « تابتكملا لاجم ىف حلصت ةمدختسملا ةيواحلا تناك

 ةدعاق ىلع اًساسأ ددحتي ماظنلا نأل ؛ ثالثلا تالاجملا ىف لالدتسالا كرحم نيب قرفالو

 . هلوانتي ىذلا لاجملاو ةفرعملا

 : امه « نييولسأ لالخ نم لالدتسالا كرحم لمعيو

 . ىقلخلا لسلستلا - أ

 . ىمامألا لسلستلا - ب

 ىف نيفده وأ فده حرط لالخ نم ةيلمعلا هذه أدبت : ىفلخلا لسلستلا : ًالوأ

 موقي « اًمومع ةفرعملا ىلع ةينبملا ةمظنألا ىفو « امهيلع لوصحلا نكسمي ةيادبلا
 « اذإ ١ عون نم تاميلعت كانه تناك اذإ ىريل فده لك رابتخاب لالدتسالا كرحم

 اذإ تاميلعت لك نأ دجو اذإ كلذ ) ةباجإلا دجي نيحو « فدهلا اذه ىلع ةقبطم

 رثعي ملو تصحف ىتلا ةنكمملا تاميلعتلا لك ىف ثحبلا متي ىتح وأ « ةيقيقح

 « لاؤسلا ىلإ دوعي هنإف بولطملا ثحبلا قباطي ام دجي وأ ( ةباجإ ىلع اهيف
 نأ دجو اذإو « ىهتتي ثحبلا نإف ء قباطتلا دجو اذإو لاؤسلا عم ةدعاقلا ربتخيو

 ثحبلا ىلإ دوعيو اهنم ققحتسلا ىف أدبي روفلا ىلع هنإف ٠ ىرخأ اطورش كانه

 ىتح اذكهو « ثحبلا قباطي ام تاميلعتلا نم اهيف دجي ةرم لك ىف بولطملا

 . ةباجإلا لمتكت

 لح نع ثحبلا أدبي « ىفلخلا لسلستلا سكع ىلع : ىمامألا لسلستلا : اًيناث

 لالدتسالا كرحم دجي نيحو « ةلكشملل لح وأ رارق ىلإ لوصولل «اذإ» ةدعاق نم

 اذكهو ء ىرخأ اذإ تاميلعت هيطعيل وأ اهب ىفتكيل مدختسملا مامأ اهضرعي ةيباجإ

 . ةيئاهنلا ةباجولل لوصولا ىتح



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصنلا

 لالدتسالا كرحم

 ٠ ريبخلا ماظنلا ةيرامعم : ( 9 / 1 ) لكش

 مامأ هعضو ىتحو ماظنلا ءانب ىلع قافتالا ةظحل ذنم ءانب ةرودب ريبخلا ماظنلا ركيو

 . كلذ دعب ةمئاد ةفصب هيلع متت ىتلا دترملا ميقلتلا تايلمعو . نيمدختسملا

 : ريبخلا ماظنلا دادعإ تايوتسم 1

 مهل نوكت نأ نود « ةريبخ مظن دادعإ ةيفيك ملعت نوديري نيذلا دارفألا ىوتسم - 1

 مهعم لمعي نأ نكميو 2 ىعانطصالا ءاكذلا وأ ىلآلا بساحلا لاجم ىف ةريخ

 . كلذ اوملعت اذإ مهسفنآ اوملعي وأ نوينف

 مهدعاسيو « ةريبخ مظن ريوطت ىلع نولمعي نيذلا ( نيسدنهملا ) دارفألا ىوتسم - 2

 . هيف نولمعي ىذلا ةقرعملا لقح ىف ءارببخ كلذ ىف

 : (64) ةريبكلا تاسسؤملا ىف تاعورشملا ىوتسم ىلع - 3
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 تايتكلا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 , 263)يبحلا ماظنلا ءانب ةرود : ( 10 / 1 ) لكش

 نسم ةعومجمل لوألا ىوتسملا دارفأ ىلع زيكرتلا ىلإ ىعسي انه فلؤملاو
 : بابسألا

 مادختسا وأ « ةجعمربلا تاغلل تابتكملا ىف نيلماعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ناقتإ مدع - أ
 مدع كلذكو « ةفيعض تاراهم نوكتس اهنإف ةراهملا كلت تدجو نإو . ىلآلا بساحلا

 . ىعانطصالا ءاكذلا تاغل مادختسا ةراهم رفاوت

 نأ نكمي ) نمزلا نم ةليوط ةدم ىلإ جاتحي ىعاتطصالا ءاكذلا تاغل ىدحإ ناقتإ نإ - ب

 . ( ريدقت لقأ ىلع اًماع وأ اروهش نوكت

 هيلت نأ ديال ىعانطصالا ءاكذلا لقح ىف ةمدختسملا ةجمربلا تاغل نم ةدحاو ناقتإ نإ - ج
 . ةغللا عم فلآتلا لجأ نم « ةفثكم ةيبيردت تارود

 ةليسو رقوي :0//90ا/© تايجمربلا قوس ىف ةريبخلا مظنلاب ةصاخلا تايواحلا رفاوت نإ - د

 مث . اهرابتخاو ةيلوأ مظن ءانبل لقألا ىلع وأ « مظنلا نم ةيعونلا كلت ءانبل ةلهس
 . رفاوتت ىرخأ ةجمرب ةغل ىأب كلذ دعب اهريوطت
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 ةريبكلا ةمظنألاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوآلا لصفلا

 ىف ةريبخلا مظنلا راشتنا نم لهسيس ةيواح لمع ةيفيك ملعت ىف قرغتسملا تقولا نإ - ه

 ىلع بلغتلا نم لهسيس امم ؛ ةماع ةفصي ةيمانلا ملاعلا لودو ةيبرعلاو ةيرصملا تايتكملا

 لعفلاب نيرفاوتملا نيلماعلا بيردت ىف اهمادختسا وأ « لاجملا ىف تاربخلا صقن لكاشم

 5 ةراهملا مهصقنت نكلو

 ايجولونكت رصع نم ةيرصملا تابتكملا بارتقال ةعيرسو ةلهس ةليسو تايواحلا لثمت - و
 تايواحلا كلت بلغأ نأ ةصاخش « اهب عتمتت ىتلا ةبيطلا تاناكمإالل ًرظن ؛ تامولعملا

 . ةفلكم ريغ اهنأ امك « ىصخشلا بساحلا ةزهجأ ىلع لمعت

 اههجاوي ىتلاو « تابتكملا ىف ةيعجرملا تامدخلا ميدقتب ةقلعتملا تالكشملا ضعب لح - ز

 . تابتكملا كلت ىف نولماعلا

 نم لهسيس ةفلتخملا تابتكملا لوقح ىف ةفرعملاب اهوشحو تايواحلا مادختسا ملعت نإ - ح

 ىتلا لكاشملا لح ىف مهدوهج رصخل مههجويو غ تابتكملا كلت ىف نييئاصخألا لامعأ

 . دهجلا كلذل جاتحت

 كلت مادختساب ةيعجرملا تامدخلا ميدقت ىلع تابتكملا ماسقأ ىف ةبلطلا بيردت نإ - ّط

 . ريبك لكشب لاجملا ىف مهتاراهم نم عفري نأ نكمي تايواحلا

 : تايواح ىلع ةريبخ مظن دادعإ تازيمم 1

 : ةيلاتلا تازيمملا هل نوكت نأ نكمي تايواح ىلع ةريبخن مظن ريفوت نأب لوقلا نكميو

 . ادوجوم ريبخلا نكي مل ول ىتح « عساو قاطن ىلع ةحاتم نوكتس ةربخلا نإ - 1

 ىلاتلابو « ديقعت رثكألا تالكشملا عم لماعتلل تقولا نم ديزملا نييرشبلا ءاربخلا ءاطعإ - 2

 ةصاخخ « ريبخلا ماظنلا اهزجني نأ نكمي ىتلا كلت نم ىوتسم ىلعألا لامعألا زاجنإ

 . ىرشبلا سحلل جاتحت ىتلا لامعألا

 . رارقلا عنص ةيلمع ىلع ةيعوضوملاو ةوقلا نم ديزملا ىفضي نأ نكمي ريبخلا ماظنلا نإ - 3

 ؛ نكمم تقو لقأ ىف ةحاتم نوكت فوس « اّنقو اهيلع لوصحلا قرغتسي ىتلا تاباجإلا - 4

 . ريبخلا ماظنلا اهب لمعي ىتلا ةسسؤملا معد ةيلمع ىف دعاسي ام

 ريبخلا ةرداغم دعب « اهئادقف ضرتفملا نم ىتلا « تامولعملا نازتخاب ريبخلا ماظنلا موقي - 5

 . ةسسؤملل ىرشبلا
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 . نيرخآلا تاربخ نم

 ةغل مادختساب اهدادعإ دنع . هنم عرسأ تايواحلا ىلع ةريصن مظن جمارب دادعإ ةعرس - 2

 . ةجمرب

 ةردق اصحف نيح ىريلوأو زنيكتاو نم لك هب ىدان ام 12.11 نيدنبلا سكعيو

 مادختساب ةربسصخ مظنل ةيلوأ جذامت ريوطت ىلع 2 لوقحلا دحأ ىف ع ءاربخلا

 مهل تناك نيذلاو - لاجملا يق ءاربخلا نأ ادجو دقو « ةريبخ مظن تايواح

 ةرود دعب « ةريبخ مظن ريوطت ىلع نيرداق اوناك - بساحلاب ةليئض ةفرعم

 . (65) ؛ عيرس لكشبو ةريصق ةيبيردت
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 . مهصصخت تالاجم

 : لثم « ةريبخلا مظنلا ىف ققدملا اهكردي ىتلا بويعلا ضعب كانه تناك نإو

 . ةريبخلا مظنلا هيف لمعت نأ نكمي ىذلا لاجملا ةيدودحم - 1

 . ماظنلا هبستكي نأ نكميالو ٠ ناسنإلا زيمب ىذلا ىلاعلا ىرشبلا سحلا بايغ - 2



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 طقف مدختتست امنإو « ىئزج وأ قلطم لكشب ىرشبلا ريبخلا لحم لحت نأ اهنكميال - 3

 . هرفاوت مدع ةلاح ىف
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 . ةليوط بيردت ةدمل جاتحتال ىهف لقألا ىلعو « اهيلع



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ىشاوحلاو رداصملاو ججارملا
 : ةرهاقلا 5 اهليقتسمو اهرضاح : ةينورتكلالا تابساحلا «نورخآو ةبلط ىمهف دمحم - 1

 نوئفلاو ةفاقثلل ىنطولا سلجملا : تيوكلا . تامولعملا رصعو برعلا . ىلع ليبن - 2

 : 59 ص .(184 ةفرعملا ملاع ةلسلس ) . 1994 « بادآلاو

 : نع ًالقن . 140 ص . قباسلا ردصللا - 3

 لاقصماجت, 1/4. 17 50عءزءج» هك ]اقدم ٠]17 3ارجدم): 2 3ءاتالكأ ع ط1 1983. م.

1 

 . 140 ص . قباسلا ردصملا - 4

 1276 ءامرج طمايتك. 4 اتعامل ةدنعلا: ععمعم رسذال 41024. 177.١ 14ءاممس-لتناا, - 5

.2 .1989 

 1[نرتتتممب ةلوتت ]2 11: نبعاممءلأع ترك ءمدصاباع» اعدم : ا عاتما - - 6

 4 مطاع 11[ عاوتم : قصعة عم: 01مطول ظانطاةساتطاو, ]994. م40 - 4]

 راد : توريب . ىبرع - ىزيلجنإ سوماق : رتويبمكلل ةينفلا تاحلطصملا ةعوسوم -7

 . 1984 « ةيعماجلا بتارلا

 ىبرع - ىزيلجنإ : رتويبمكلا تاحلطصمل حراشلا مجعملا . ىداهلا دمحم دمحم - 8
 .35 ص . 1988 « خيرملا راد : ضايرلا

 ,دلرووين رتسبو : ةيوغللا ثاحبألا ةسسؤم 2 صربق ٠ رتويبمكلا تاحلطصم مجعم - 9

 .21 ص .. 6
 زععتم, هل- هدول. 0 0:ماياع» - 8هدعل 1م ءلوع 1غ عاما عمم. طص714011 : - 10

 45115, ] 9818. رم 0.

 6 دم لاس عان مب 16 مست عاما 11 ءا][ ععدعع. نهال متم : 4015071 177 عو- - 1

 [عون, 1983, م 6,

 يب ب السا 1/١



 ةريبخلا ةمظنألاو ىعانطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 8471 قتلت تار 1” ءأوعراطعتساا, اطضصدت 0. 4 (1ظ50) 16 عضم 8هماع هرك - 2

 4:11 ءنمل اهاعألت ععدعع, لهآ آ, ع2

 8 560 ص . قباس رلصم .نورخآو هبلط ىمهف دمحم - 13

 1[ هنوكوألا, 1غ. 12 تبعامرج7ع»دغ هز“ ةقةلقعتما ططدتعلل:ععدعع. ل1 : قت عامل - 4

 17:1ءا]1ععرتعع» (نمدععرتاح قدم ةيدصا: ءهئتمانع لم ]ا عاجتع عاام. رعب

 1[: ءطعتنولا, الامتجتع ا77. ةيضاترتعتما ا!هنعا|خععدمعع : 4 انما علوع 8ظهمعل - 5

 4صم»0هع]. 8051م: ١ 217/3 -]ععرتت طالط, 1988. »6

 3اةاناجعار )هدا. 4:11 ءقمأ طدتعأا ةععدعم : ده ةصدأ :ءماتمتتك-01عرمنعل - 6

 قصد ممعإ. ل. 17١ امج 1]مدا هبت 1[ عابطما0 (ن0, م 8.

 (نةمصصتملو اظنمعت, !لعلعردت ماك ]01 ترص (نأخ م6 - 7 -7

 801م ةمالتك. 4111/1 كمل استعأا نة عصعع 17711 خله : ]لوس آمر !اعاتوم - 8

 111111989. م2.

 .ىعاتطصالا ءاكذلا لاجم ىف تاينيسمخلا ةبقحل نيروهشم نيجذومن كانه نأ ةقيقحلا - 9

 نكمي « امهنع ليصافتلا نم ديزملو «٠ 267621101 و 180171001711077[ اماظن : امه

 : ىلاتلا ردصملا ىلإ عوجرلا

 1011/1, ل. ه2. 0

 لكاشملا لالح 0625 ىماظن فرعتل قياسلا ردصملا ةعجارم نكمي - 0

 .1-5111101] ماظنو

 [امهطعم ططتاتم» 11!هنعددمتب همها 4 (ءل.ل. طظمعتع صكاعسعم :- 21

 177:1 نا165, 10015 كرا فمصدأ: ءملتمرتك. ]اعدك : 4للادو11 - !!/لءداعرب ظنا

 00.. 1986. مرج 7 - 9

 1 568 ص . قباس ردصم . نورخآو ةبلط ىمهف دمحم - 2

 8 0/ععر, اطمانقك 0». 011. م 6 - 3

 فو



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

54-- 14 

 ىاالاوعا, لمصتعا. 0م. 06 ملل - 5

 11 ءطدالعأ, ]10715 77, 0م. 0ث. مم 534 - 5 - 6

 : ىرشبلا عمتجملا ىف طوبورلا دوجو مكحت نيناوق ةثالث فوميزأ عضو - 7

 . ناسنإ ءاذيإب حمسي وأ ناسنإ ىأ ىذؤي الأ طوبورلا ىلع - 1

 . لوألا نوناقلا عم كلذ ضراعت اذإ الإ « اًمئاد ناسنإلا عيطي نأ طوبورلا ىلع - 2

 1 نوناقلا عم كلذ ضراعت اذإ الإ « ءاذيإلا نم هسفن طوبورلا ىمحي نأ بجي - 3

2. 

 114. »م 7 -8

 1614. رم 26 - 9

 1807010, 10. (. 1/هشهل 1271عمل2عع ةرازجالا م ه2 01112الغ27 ما0طآ عنز: - 0

 دهانات ع ى)لق16771- 171 * 3671107111 1717017161101: مج10ءءددأتاع. (نهباط7 عم :

 1413' معدد, | 89.

 1: ءطسننعلا, !امرتو 77. 0م, 06 مم 252 -1

 ع ةفاقثلا ةرازو : دادغب . ىعانصلا ءاكذلا تايساسأ . حلاص دمحم ديوع نيدلا ءالع - 2

5 . 

 : ةعجارم نكمي « جماربلا كلت نع ليصافتلا نم ديزل - 3

 زر ءطسيوعأ, ]لمرمتع 177, 0م. تأ مم 181 - 2.

 1لقعططمعادم», !؟غمادعر+ 18. ]طة ءطتع, 2ودهالل هجن 80هانآه1ععت, ةلطعتل - 4

 (1985). 17116 1 ءات7010 عر 9/7 كتيصعتأ رنا عراك. 187115. 10, 16م. 4. منا.

 م0

 «ةريبخلا مظنلاو ةنطفلا مظنلا حالطصم مادختساب مساق تمشح / روتكدلا ذاتسألا ماق - 5

 : ىف 127671 350516715 حلطصمل ةمجرتلا دنع لدابتلاب ةربخلا مظن حلطصم كلذكو

0/5 



 ةريبخلا ةمظنالاو ىعاتطصالا ءاكذلا : لوألا لصفلا

 . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب تامولعملا ملع . انيلأ «٠ ىركيف ء لبماكو نيارب « ىركيف

 2251224 ض ض 119916 تيزع ةككم : ةرهاقلا . عيباق تمشي ةمجرت

 1140ع1لعرم, !غمطعرت ل,آ2ه]معآأأع, 12.6 1:هاناعلوع 82هتعاه قودكاعتند لمست: - 6

 1711100111107 10 ةريجعرت ىرجواع» )ا]. آل: ةامعضتتللامب طاوط (نم,. 1992. م3.

7- .1614 

 11810 م 4 - 8

 8072م5, ]غم عزنا 4. اظجرصعتل 3رروتعا)1. 111 ١ 1716 17 هرتتتعم ملا - 39

 رن: عاهمعلاأع هزل طرة مرد: ه1101: 1 ععاتجتماموجج. )] ل, ١ 2:>هدرتتتعع علا ]هن

 1[ عاعاممول نارك, 1990. م. 201

 1؟هاكامتا, دوحنامل. طةدعامامو 07 ةستيتعتمل اهلعأا]ععتعم فسم اةدحيجعرا - 0

 ىريئكاتعترتو ]2ءمعاورمرد عدا. 8, 7 ١ 14عام 111 8هماع نم. 198. م2.

 : ىف تياجولودو رلكوم اهركذ ىتلا تافالتخالا ىلع ىنبم لودجلا اذه - 1

 14ه عاعاعرج ل.ل, 201م عاتع, 12.0. كمان ءاأاوع 8وعع# 3ونك1عات15: ل1

 111100111101: 16 طجنج مز1 كونوا ردو )ال. آل: !/اهع71:1!!ه71, ]992. مص 20 - 21

 1هاكامات, طمأل 0م. تأ. م. 2. - 2

 111 ءطسبعأب, !!1طهردزك ]ل7 0م. تن م_ 8 - 3

 ]ط1 م 6 -_ 44

 1؟هاعدامر, ونبأ 1717, 0م. 01: عاق - 5

 1طأه م 32 - 6

 . ىلغرف ىربص ىلع ةمجرت / هليقتسمو هعقاو : ىعانطصالا ءاكذلا . نالآ 2 ةهينوب - 7

 ملاع ةلسلس ) . 1993 «, بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ىنطولا سلجملا : تيوكلا

 : نع ًالقن . ( 172 ؛ ةفرعملا

 ناياااأنسب, ا!لالا (]968). "دن 3 ءدامتتلاع 171701111811011 210 ععدكأ7 1

 1]ا.طاقسعوداج (ءال.) (نهنطت !لوعن ااهكك., ]411 27 مدد, مم. 227 - 0,



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 117 ءاععرأب 3:00. ارد عت كزواعمتك. طئطبمبوب 1-1711 ععاج. 176. 1993. م - 8

 10م1 عوام, اروبا 177. 0م. تأ. ع49 - 49

0 - 124 

 110. م1 -1

52 - 14 
838 .6 .110 

 3ةفاجعن لهتتقعأ. 0م. نأ ع3 - 4

5- .1110 

6 - 12107 

 ىااناععرر 2هقعأ. 0م. (نأغ, مص 18 - 3 -7

 1ععرجتم., 10. 4قاننكلمتر (نم:مالقعت - طمععل اهماسآ علوم ؟ءامخىوأ. 1م: 00ر1 - 8

8[ ,45115 

 0 مطاوع 18, 5 ءماخ 177115011, 8هدنعز» 2 30ده5تكعتاب 10610, 8. - 9

 اانا هجن ترجع رووا ع7ا» أ: 1121717718 تتنك ءالالعه77 011. ]7 آل, + 270عوع7ب

 م17
 1س ءطسنوعااب !امرستع 177, 0م. نأغ م 403 - 4. - 0

 اله ءاتلعر !ذمطعر + 12هآموعاتع, آ0, ©... 0م. 015 مج 315 - 322, -1

 11 ءطسنعا, ]امررزع 77. 0و. تن م401. رجم - 62

 ][1/مهاعدتمبا, آ2هرتهأم 4. (]986). 4 110ع 1م تيجعرا ىركاعتتاك. ال.

 440 1ىم7: - 1! عداعوب نم,

 1طن م30 -3

 140 ءائاعرب 1مطعرت ل. طوام وتامر 2. ]نمسا علوم طممعل دركاعترتك : شبان - 4

 رتاج م لس عاامر» 10 ءديجعرا ىرجواعت»ك. ١ ,١,7) 80ه عج11][ك0 1992. ج2,

 6« ماموصب, 2وستعأ. اظدردورأ ورواعتتاك 77010نصأناو هع © 6547 علت 100أ. عم. - 9

.5 -17 

 الك



 ىناثلا لصفلا

 تانكملا ىف ةريضخلا مظنلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ىناثلا لصفلا

 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا

 :لخدم

 ١ تامولعملاو تايتكملا لقح ىف ةريبخلا مظنلا روهظل نيعم خيرات ديدحت بعصلا نسف

 فصنلا ناك نإو ٠ لاجملا ىف هقيبطت مت ماظن لوأ ديدحت ىف نيثحايلا نم ديدع فلتخا دقف

 دمتعت ىتلا « ةمظنألل ىلوألا تايادبلا دهش ىذلا وه نرقلا اذه نم عباسلا دقعلا نم ىناثلا

 ماع ناك تابتكملا لاجم ىف هقيبطت مت ماظن لوأ نأ ىلإ (218714 ]1 هانافاك ريشيو

 ىف ماظن لوأ قبط امنيب « (!7 تاراسفتسالا ىلع درلاو ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف 7
 لاجم ىف ماظن لوأ قبط كلذكو « 1972 ماع تاسبتكملا ىف ديوزتلاو ءانتقالا لاجم

 ةسرهفلا لاجم ىف ماظن لوأ قبطو ء اًضيأ ماعلا سفن ىف ةرشابملا طوطخلا ىلع عاجرتسالا

 ىتأيس امك « 1967 ماعل عجرت ماظنلا اذه روذج تناك نإو - 1983 ماع ةيفصولا

 . 1977 ماع صالختسالاو « 1983 ماع فيشكتلا ىلاجم ىف ماظن لوأ قبطو « ثيدحلا

 حلصتتال ةريبخلا مظنلا نأ ىلإ نيثحابلاو باتكلا ضعب راشأ دقف كلذ نم مغرلا ىلعو

 ىف تابتكملا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا تربع دقف اذه عمو « تابتكملا لوقح ضعب ىف قيبطتلل

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ةصاخ - رارقتسالا ةلحرم ىلإ بيرجتلا ةلحرم لوقحلا ضعب

 عم اهجمد متي ثيح « ريوطتلا ةلحرم لخدتل اهتيمهأو اهاودج ىلع ديكأتلا دعب - ايوروأو

 . ىرخألا ةثيدحلا تامولعملا ايجولونكت

3, 



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 .اهيف تقيط ىتلا ةريبخلا مظنلا لئاوأو « تابتكملا تالاجم : (1/2) لكش

 ىلعو « ةفلتخملا تابتكملا لوقح ىف ةددعتم تالاجم ىف تقبط ةرييخلا مظنلا نأ امك

 ةفرعملا دعاوق ىلع ةينبملا مظنلا ايجولونكت نأ 0201, عررم 1. 7715 سيئارت ى رت لاثملا ليبس

 : ىهو «تامولعملا تامدخ ىف اهلمع دنع اياضق عبرأ جلاعت

 . ىعجرملا لمعلاو عجارملا ىف مظنلا كلت مادختسا - 1

 . 22465 روهمجلا سراهف ىلإ لوصولا نيسحت ىف مظنلا كلت مادختسا - 2

 طبضو ةيفارجويلببلا تانايبلا دعاوق ىلع ثحبلا ىف مظنلا كلت مادختسا - 3

 . تاحلطصملا

 . ىئاهنلا ديفتسملل صوصنلا ىف ثحبلا نيسحت ىف مظنلا كلت مادختسا - 4

 ىقال دقو « ةريبخلا مظنلا اهيف تقبط ىتلاو لقح لك لخاد تالاجملا تددعت كلذك

 نم دحي مل كلذ نكلو « اًعيرذ ًالشف اهضعب ىقال امنيب « اريبك احاجن مظنلا كلت ضعب
 . ثيدحلا ىليس امك « مظنلا نم ةيعونلا كلت قيبطتل ةرمتسملا تالواحملا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىتاثلا لصفلا

 ةرشابملا تانايبلا دعاوق حقاو نم تابتكملا لاجم ىف ةلماعلا ةريبخلا مظنلل حسم 2

 لاجمم ىف ةلماعلا « اهعاونأو ةريبخلا ةمظنألا ددع ديدححتل فلؤملا نم ةلواحم ىفو

 لثم ةيملاعلا تانايبلا دصارم نم ددع ىلع ةعجارلا ثوحبلا ضعب ءارجإب ماق دقف « تابتكملا

 ىف ثحبلا كلذكو . ةسارد نيرشعو تسو نيتئام 226 دجو ثيح 4

 نم مغرلا ىلع « ةقباسلا جئاتنلا نع اهيلع لصح ىتلا جئاتنتلا فلتخت ملو 2 1110(: دصرم

 مظنلا قيبطتب ةصاخلا تاداهشتسالا رصح هيف متو « 1994 هينوي ىف مت ثحبلا اذه نأ

 تاراشإلا ددع تلصو دقو « 1994 ةينوي - 1982 نم ةرتفلا ىف تابتكملا ىف ةريبخلا

 اديدج فيضي ام تاراشإلا كلت نيب نم نكي ملو ٠ ةراشإ ةثامو عبرأ ىلإ ةيعجرملا

 ةبسنلابو « 1154 دصرم نم هيلع لصح ام عم ثحبلا اذه جئاتن تقفتا ثيح « بتاكلل

 صرق ىلع ةلمح.م تانايب ةدعاق ىهو . (20/ةصالاع# 5ع]ءع1 1751011 3.0 تانايب ةدعاقل

 تاللاقمل ةلماكلا صوصنلا نيزختب موقتو «٠ رهشأ ةثالث لك اهثيدحت متي ء جمدم ىئوض

 ةريبخلا مظنلاب ةصاخلا تاداهشتسالا ددع تلصو دقف « ملاعلا ىف ةريهشلا بساحلا تايرود

 دقو . تابتكملاب قلعتي ام اهنيب نم نكي مل « الاقم 471 نيعبسو دحاوو ةئامعبرأ ىلإ

 : ىلاتلاك ثوحبلا كلت جئاتن تناكو ٠ 1994 ماع ةياهن ىف حسملا اذه بتاكلا ىرجأ

 : تاراسفتسالا ىلع درلا لاجم ىف ريبخ ماظن - ]

 ل. 0171047: ناوأ .-ج : لمعلاب مكاقلا

 رتويبمكلا مولع مسق 51011700 دروفناتس : ةمعماجلا

 5 205443 غلب 2لهزةم»نهل 3ك عرنعع 0*1ال110411012 : نم ليومتلا

 - 1988 نم ثحبلا ةرتف

 : قئاثولا عاجرتساب صاخ ةريخلا مظنلا ىلع ىنبم ىلآ هجاوم ريوطت -7
 177.11. 870015 سكوري .م.ه : لمعلاب مئاقلا

 تامولعملا مولع مسق (ن11) ال11[ ©/7»540 ىتيس : ةسعماجلا

 5 134694 غلب 2/ه110741] 5ءاءر1نع 1”مالت1 01107 : نم لسيومتلا

 - 1985 رياني نم ثحبلا ةرتف

 م



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : ةدكؤملا ريغ تامولعملا ىف لالدتسالا تاءارجإ مادختسا - 3

 1.3. 74 وق .سا .ك : لمعلاب مئاقلا

 رتويبمكلا مولع مسق 7 كالع 177067511 ودروب : ةسعماجلا

 8 61989 غلبمب اهسفن ةعماجلا : نم ليومتلا

 - 1985 نم ثحبلا ةرتف

 : تايرودلا تالاقم فيشكتل 1110 (61 مسا تحت فيشكتلا ىف ريبخ ماظن ءانب - 4

 نورخآو 10.0. 107712 زنروك .ج.د : لمعلاب مئاقلا

 تامولعملا مولع مسق (.7)1 177120675147 ىتيس : ةسصعماجلا

 غلبمب 1[[:ءلعه] اطلاقستعا» لم» 1هدعهجعأب هه 1ععاتماهه) : نم ليومتلا

4 5 

 . 1987 ريمتيس - 1985 ريوتكأ نم ثحبلا ةرتف

 : ةريبخلا مظنلا مادختساب ىعوضوم لا فيشكتلا - 5

 نورخآو 21:1 1". 8141011 نوتريب .ف لوب : لمعلاب مئاقلا

 « لامعألا ةرادإ ةسردم 517821]: (06)01 171277518 ديالك ثارتس : ةصعماجلا

 . تامولعملا مولع مسق

 ىنيلرتسا اهينج 19950 غلبع 871[ة5]: طفط7#7» : نم ليومتلا

 . 1987 رياربف 31 - 1985 ريمسيد 9 نم : ثحبلا ةرتف

 : ىبطلا لاجم ا ىف تامولعملا عاجرتساو فيشكتلل ريبخ ماظن -6
 ل.ل 177165 سيارف .ك .ج : لمعلاب مئاقلا

 تابتكملا مولع مسق [7:ة:عمىؤ!)»> هك 1” ة!ةكطدال# جربستيب : ةعماخبا

 5 1795102. غلبت ةحنم ة]ه41ه1ه] آاط7همدت هإ )/16411716 : نم ليومتلا

 . - 1989 : ثحبلا ةرتف

 م,



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 نيتاسبلا 1107/11/20 لاجم ىف عاجرتسالل ريبخ ماظن ريوطت -7

 4. آ/1ء/عردت : لمعلاب مئاقلا

 عوامل آدم, دعدبا عع الرمد عت كة هز طعم770011 : ةعحماخلا

 . نيتلحرم ىلع 1987 ويام 31 ىلإ 1985 ربمسيد 1 نم : ةرتفلا

 . اينيلرتسا اهينج 442.50 ةحنملا « ندنل ةعماج : ليومتلا

 0012 11:6 رشابللا طخلا ىلع لمعت ىتلا سراهفلا ىلع ثحبلا نيديفتسم ا ميلعت - 8

 12ص 8. !لاهعلممدلك (07107]عد 1 ]460017 : نولماعلا

 تامولعملا مولعو تابتكملا ةيلك ع 177140. 0/ 70707180 : ةعماجلا

 - 1984 نم : ةرتفلا

 ثانايب ةدعاق رايتخا ىف ةدعاسملا لجا نم ىصخشلا بساحلا ىلع لمعي ريبخ ماظن ءانب - 9

 : رشابم لا طخلا ىلع لمعت

 ل. 17017 111:11/”1-' 10. 17:01/17:1011 : نولماعلا

 تامولعملاو تابتكملا مولع مسق 40 462467727 : ةعماجلا

 ( 1987 ةياهن ىف لوألا جذومنلا ىف لمعلا ىهتنا ) - 1987 سطسغأ : ةرقثلا

 17114 100800 ةحنملا .٠ 4عهمع#7 هزت 1اساهتت4 : ليومتلا

 (0:]::© 1! دم مابك رشابملا طخلا ىلع لمعي زنكم ءانب - 0

 ىف داوملا فيشكتل مدختسيو . ريبخ ماظن نم ءزجك تامولعملا مولعو تابتكملا ىف

 ىف ةينطو تابتكم ثالث مدخت « تانايب ةدعاق نع ةرابع وهو « 8/0701 كيدرون فاشك

 هريوطت مت ىذلاو « 740747 جمارب ةمزح فاشكتسا كلذكو « ديوسلاو جيورئلاو كرامئادلا

 . تامولعملا عاجرتساو نيزختل ىكذ ماظنل ىلوأ جذومنك

 ل. (ناهليقكم)1, لك. 01148 عا, لس 1107101712 : لمعلاب مئاقلا

 هذا



 تابتكملا ىف ةريمخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكدلا

 1/مرلقع هز“ ةاطستكةءعو) 71/070170 نسم ةحتم « 1990 - 89 نم : ةرعفلا

 ((نماصعأل

 تاملكلا نيب تاقالعلاو تاملكلا ىناعمو تاملكلل ةفرعم ةدعاق ءانب - ! ]1

 نهي ع16ع الظل عوأ نوليم ىجينراك نم 5. 176:1]3طالط# لمعلاب مئاقلا

 ودروب ةعماج نم .٠ 1051/2 و 110 .١

 ودروب : ةعماجلا

 - 1989 نم : ةرتفلا

 5 97621 ةحنملا « 1228:0241 56167266 1”هال14 : ليومتلا

 وجييد ناس ىف ةيالولا ةعماج ىف هريوطت مت ىذلا « 175[:12/101 مساب ريبخ ماظن - 2

 ةيعجرم تاودأ نيب نم رايتخالاب ماظنلا اذه موقي ثيح قوت 1216عم 1زمطب عروس

 . ةسدنهلا لاجم ىف ةفلتخم

 16/711 ةينفلا ةباتكلا نع رقم نوسردي نيذلأ « بالطلا داشرإل ماظن ريوطت - 3

 رداصملا ميدقت ثيح ) ررقملا نع ةبتكملا ىف ةرفاوتملا ةيعجرملا رداصملا ىلإ 8

 ىف هريوطت متو « ةيعيبطلا ةغللاب لمعي ماظنلاو ( نيعم ىملع لاجم ىف ةيفارجويلببلا

 شتيفوكتب .ج ىسنان ةدايقب نيثحابلا نم ةعبرأ 4 دي ىلع 7ء25 4 كي 141418» ةعماج

 . هدب ل اا مساع]

 . /80171167 مسا تحت ةيموكحلا قئاثولا عاجرتسال ريبخ ماظن ريوطت - 4

 ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف لمعي 401141815 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 5

 1716 1/04110701 ةينطولا ةيعارزلا ةبتكملا ىف 4914814111176 لاجم ىف قئاثولا ماجرتسال

 . 4ع سيلك مل طشطت هج

 ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف لمعلا ىكاحي 118:11314 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 16

 . 2077165 1(. 12077012 دادعإ نم

 ىدل تامولعملل لوصولا ليهستل 81781510 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 7

 م5



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 تانايبلا دعاوق ىف ثحبلا ىلع مهدعاسي ثيح ؛ ةرهملا ريغ وأ نيئدتبملا نيديفتسملا

 . 8هل41 5021617 7:7 ى51147© هبيتاباس لوب ةعماج ىف استرف ىف روط /ةرشابملا

 (1 - 1»1ءالةوعردل هعمل آب - 18214 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 8

 . ةيعيبطلا تاغللا مادختساب قئاثولا تايوتحم ليلحتب موقي 177017110110: طه »ععم)

 تامولعملا عاجرتسا ىف مدختسي 117104 مسا تحت كرامنادلا ىف ريبصخخ ماظن ريوطت.- 9

 ( 5710101086 80560 ىويك وأ 111777 مسا تحت ربكأ ماظن نم ءزجك)

 ( اروع 1” تبفلج كوكا عت لمت“ 116 از !ظعمطتمم هك 17/مدجدممر» 8 هد عوز

 موقي وهو « 12( ةيبوروألا ةدحولل عباتلا 2521132 جمانرب تحت ماظنلا اذه ريوطت متيو

 « عاجرتسالا مظنل مهتاراسقتسا رادصإ ىف نوديفتسملا اهمدختسي ىتلا بيلاسألا ريسفتب

 ىلع دعاسي كلذك « ةديدج لاكشأب قئاثولا نع ةحاتملا ةيفارجويلببلا تانايبلا ميدقت لواحيو

 . اهيلإ ماظنلا مضب ةيلآلا مظنلا قيوست

 ىلع ةحاتملا قئاثولل 187-17/11 ةلماكلا صوصتلا ىف ثحبلل ريبخ ماظن ريوطت - 0

 «ةينايلوبلا قرطلا ىلع ىنبملا راسفتسالا ةغايص ةداعإ متي ثيح « ةرشابملا طوطخلا

 ؛؟ثحبلا تايجيتارتسا نم ةعومجم ىلع هب ةصاخلا ةفرعملا ةدعاق ىف ماظنلا اذه ىوتحيو

 . هسفن ثحبلا عوضوم ىلع اذامتعا

 فيشكت ىف لمعلا دنع « نيفشكملا ءاطخأ حيحصت ىلع لمعي ريبخ ماظنل فصو - 21

 دعاوق ىلع ةيحاتفم تاملك وأ « تاعوضوم سوؤر وأ « تافصاول مهعضوو قئاثولا

 . ةيفارجويلبيلا تانايبلا

 ةدعاقك 4/4012 دعاوق مادختساب ةسرهفلا لاجم ىف نالمعي نيريبخ نيماظنل فصو - 2

 . دنالروأ تيجيربو بريه دنالور دادعإ نم ةفرعم

 ماعل ةحاتملا ةرشابملا تانايبلا دعاوق نيب نم رايتخالا ىلع لمعي « ريبخ ماظن دادعإ - 3

 لمعت « 12108056 تانايب دعاوق تس 6 تقولا كلذ ىف كانه لمعي ناكو . 2

 500 نم رثكأ ىلع ةعزوم تانايب ةدعاق 3000 كانه مويلاو ) ةرشابم طوطخلا ىلع

 نم ( تانايبلا عاونأ فلتخمو تاعوضوملا نم ةريبك ةعومجم ىطغت « فيضم ماظن



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ىلع هتقرعم ةدعاق ىف ماظنلا ىوتحيو . نيرخآو 471:6 7407725 سيروم نآ دادعإ

 . لاالآ عك ةميلعت 0

 871115/: ]11 ه10» 12547 ع]: 47204 ةيناطيربلا ةبتكمل تعد ىذلاو 5 ماظن - 4

 ريوطتل ؛ ندنل ةعماج نم ةيلام ةحنم لالخ نم « هئانبل 1983 ماع

 نم تاونس ثالث قرغتساو « نيعم ىعوضوم لقح ىف ةيعجرملا ةمدخلل ريبخ ماظن
 . 4. 171/67 دادعإ نم « لمعلا

 14/11 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 5

 171161126711 ىكذ ىلا هجاوم وهو 1:11!]خععرات 4 ععودو 10 1701 ز]: ]ورم

 دعاوق ىلإ ديفتسملا هيجوتب موقي « ةيصخشلا تابساحلا ىلع لمعي ء 1756 ©

 . 1867-1186 و 1127157 دادعإ نم ءقددعتم ذفانم ىلع ةحاتم ةفلتخم تانايب

 مسا تحت « نيصلا ىف تابتكملا ىف ةسرهفلا لاجم ىف لمعي ريبخ ماظن ميمصت - 6

 . 1988 ماع « نيرخآو 0116 8 جنز نش دادعإ 147

 نيسدنهملاو ءاملعلا هيجوت ىلع لمعي 107/1201: مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 7

 . ةرشابملا طوطخلا ىلع لمعت ىتلا سراهفلا ىلع مهلمع دنع «نيراشتسملاو نيثحابلاو

 "ىررنهبا 4دداكاهتتخ /0” 5447118 ريفس مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 8

 رمألا تاغل مادخستساب وأ « 146714 مئاوق مادختساب 11/071141101: 7716©

12 1 1110111 

 قئاثولا عاجرتسا ىلع ءابطألا دعاسي « 00871564767: مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 9

 تيلوب نفيتس دادعإ نم « 14110117717 تانايب ةدعاق ىلع نم ناطرسلا جالعب ةصاخلا

 . قاعبعرت [0أ1

 قضاعة ءمت» طءامماعاد7 ]مكاللاللع ىكيرمألا لورتبلا دهعم ىف ريبخ ماظن قيبطت - 0

 تاحلطصم رايتشاب موقي ثيح ؛ قئاثولل ىلآلا فيشكتلا تايلمع ىف ةدعاسملل
 . تالاقملا تاصلختتسم نم فيشكتلا

 مك



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىتاثلا لصفلا

 3 ةرشابملا طوطنملا ىلع تامولعملا عاجرتسال 10114 مسا تحت ريب ماظن ريوطت -- 31

 . 1987 ماع 1, (:ف2]4707:161 الطمارايش . ى دادعإ

 ةمدخسلل ىنورتكلإلا ليصوتلا ىلع لمعي 18/4185 مسا تحت ريبحخ ماظن ريوطت - 2

 لمعي وهو « 181010111 4ءعود5د 10 1 ك]ع7 ع1 عع 367165 نيديفتسملل ةيحجرملا

 مولعلا ةيتكمل رشابملا طخلا ىلع لمعي ىذلا سرهفلا نيب لصي 2 ديفتسم هجاومك

 أ كنا ةلدسنملا مئاوقلا ماظنب لمعي وهو- ىنورتكلإلا ديربلا ماظن نييو قةيحصلا

 . 1984 ربمتبس ىف هيف لمعلا أدب دقو ء« 211

 لوراك هريوطتب تماقو « تانايب ةدعاق نيعبس ىلاوح ىلإ لوصولل ؛ ةرشابملا طوطخلل

 . 1986 ماع 08701 1271017 ريبونيت

 «نابايلا ىف 1412005 -47 مسا تحت ةعوبطملا بتكلا عقاوم ددحي ريبخ ماظن ريوطت - 4

 0مخنع7ىاظا» هزت 101:0 ويكوط ىفشتسم ةعماج ىف :5/11711أا1 1002 هريوطتب ماقو

 . 17... 11:71... جاتنإلا دعاوق بولسأب لمعيو « 1105م1

 تانايبلا ديدحت ةيلمع ىف دعاسي 1]14410161 مسا تحت ريبجخ ماظن ريوطت -5

 .٠ 1ظؤ57 ماع 1-1 2م هريوطتي ماقو 0 قئاثولل ةيفارجويلببلا

 ماع 14ه7117: 17. 0871(11]:» ةطساوب 171/011125167 مسا تحت حمانرب ريوطت - 6

 . تانايب ةدعاق 700 ىلاوحب لصتي ديفتسم هجاومك لمعي ثيح ؛ 6

 ةيئايميكلا تاصلخمتسملا ىف ثحبلل دعاسمك لمعي 16-272 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 7

 . ةللعتاع 01 عمعأا, 2طفآذ» ل, 1]3711 نم لك ةطساوب . 1984 ماع

 ىلع ىلآلا ثحببلا ىلع لمعي 2 1983 1980 نيب ةرتفلا ىف ريبخ ماظن ريوطت - 8

 ىف بساحلا مسق ىف كلذو « ةيناطيربلا ةبتكملا نم هحنمب تامولعملا عاجرتسا ةمظنأ

 نيثدتبملا نيديفتسملا ماظنلا اذه نكميو 2 ايجولونكتلاو مولعلا دهعم ىف رتسيشنام ةعماج

 : بولطملا ثحبلا تاحلطصم ةغايصب موقي (« بساح جماترب عم رواحتلا نم

 هريوطتب ماق ١ “170:14 اق: 0/ ط2 هلم 8056” 1764 مسا تحت ريبصخ ماظن ريوطت - 9

 ىلع لمعلل ؛ 1984 ماع 0عطمأمآ 5. ]علمود الاعانماعم ل. تصنكاتأ نم لك

 /ا/



 تايتكللا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 موقي ثيح ؟ ةرشابملا تانايبلا دعاوق ىلع «نيقوعملا )و نيفحايلا تاراسفتسا ةغايص

 . راسفتسالا ىلع درلل ةبسانملا تانايبلا ةدعاق ديدحتب

 21983 ماع كلذو ةتباث تامروف تاذ تاليجست ىلإ رشابملا طخلا ىلع لمعي ماظن

 . 141 ءمعأ 1), 00ممعا, 1؟الكدك 17277141 نم لك ةطساوب

 عاجرتسا مظنل ىكذ ديفتسم هجاومك لمعي 01,5414 مسا تحت ريبخ ماظن ريوطت - 41

 . 1982 ملع ةيفارجويلببلا تامولعملا

 ةصصختملا عجارملا نم ديدع ىف تاداهشتسا نم هيلع بتاكلا رثع امو مظنلا كلت نمو

 ايخيرات اًنبث لثمي ىذلا لودجلا اذه دادعإب ماق دقف ٠ تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا لاجم ىف

 : لاجملا ىف ةريبخلا مظنلاب

 مظتلاو « تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا اهيف تقبط ىتلا تالاجملا حضوي : (1/2) لودج

 . لاجم لك ىف ىلرألا

 اتوا لكلا 26
 0/6 1 7 الكتل ماظن

 ك5 8ك 7

 8اطأدكب 7

710115, 

 1 مراعإت, انعملا

 مناع ل

1111/1 

11011 

 اان عدلا. 1

 منامدعب 6
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 قب

11 

 0ك

 لة

 ل

 10ضاعد كل

 11و

 ا

 رت[ علنا

 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 : (1/2) لودج عبات

 اللة اان مدع, اما.

 ةرشابملا طوطخلا | 140 الك, 5.

 تامولعملا عاجرتسا

 لاه تانك, 1.

 11عااز عمد ل1

 ال هرودسأاو ةطعل

 8 لمتنا هلا, 11“

 د1 ا! هرك, 2.117

 1م

 1ك 1 1

 10 [هزا, م:

 رثاء لمدعأل, طاع

 1/1 ءاعمدج, هع

 امك, الأ:

 8واجا*: محن, اق.
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : (01/2 لودج عيات

 ما ع

.0 ,12550 

52111010 

 17ه, غ7

31111 

 العمال, اة.

 موزعع هغ هل

 ترمونعاا, م,

1 01 

 كفا كائنا

 ىلع لمعت دعاوق | 4728011, 07116(1-

 ةرشايملا طوطخل | مج ال: 2هنءعر

 ةيحيبطلا ةخللاب 0



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 : (1/2) لودج عبات

 1 مكس ةسرهم 8اهعاع أ تأ

 مما ع عأأ

 مطواجامعإت, : 1

 0 المرتد

 م1

 ةيعج وما تامدخلا ير لل ا "كك

 التمت تاناب دعاوق 661/1 1 "يو

 طوطخلا ىلع 8هعاععرب 10

 ةرشابم دعاوق | اعاد: ههنا, 1 1ةعدممب ن1“

 انيق كرد 1/01 كاع“

 5 روم اب لاصتالا 1 نمد لبمأ 1كم أ

 ْ ةيعج ولا تامدخلا 1 العلا هرب لي 7 ١

 ةيواح مادختساب) لك ساعأ 17

 1 آ0أ|زؤئ57
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

04 

11707 

 الااع مموع

 تماهاموعاناتاع

 مطآ 5

 هدد عمت

 1نمام قوما عت

 1ك معلا

116 

 ظ1غ|إ061010 011

 2ظ1ظ]10100ز

 : (1/2) لودج عيات

 . لوم, 72

 لصم ل (ن]1ةمعأ

 ا8مماك, ظللت

 2روردمإ

 الل ءزامأ, 5.

 1مم اأخدج هاب هأ

 40 لناك, مندا لع

 زاخو, 1؟مدءاجد

 قئاثولا عاجرتسا

 جالعي ةصاخلا

 نم ناطرسلا

112 

 تامولعملا عاجرتسا

 تاي 5 ودلا ءانتقا



 ةملماجوا

 كوسا 0 هاجتلا

 8 هز 11-2

 طوطخلا ىلع نم | 0 عم:عنم ... هادا

 نانا هنا: عأأ)“

 انشا

1 

 !1ةعمدعمت لع

 1ع

 1 نبنلم»

 1 لص 01

0/0 

 لالا مازترد عل“

 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 8 )01 /2) لودج عيات

 ىلع درلا الارزاق, ل 58

 1/ماعكب لل

 نم ليومتب ١ ىبطلا لاجملا ىف

 1ءدم5 4 علا | لاجم ىق عجاا ارملا 8ابن اع مم أ 1 نأقر 8اا مسا عد

1 71271 

 طا اقلةةرجأ17 )لا ِ

1/11 

 0يماعما

 8ءممع ع 1 ردد نم

 01مم“

1/1 

20111 

 ايلارتسأ « ارييناك

 1مل طعم اع ب : 8قاوعا 15

 الا

501101, 0111 

 لع 280ع67" 111



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصنلا

 : (1/2) لودج عبات

17 

 ةعومجملل عيباتلا

 1:0 ةيبوروألا

 كرافادلاب

 111 عع 8 ءده تر

 باكا

 نانوباع, ظخد)

10 

 5ع عال

 : اهيلإ ةراشإلا قباسلا ةمظنألا ليلحت

 : حسملا اذه نم ةيلاتلا تارشؤملا جارختسا نكمي

 ىف ةصاخو « تايئيئنامثلا ىف هؤانب مت اهبلغأ نأ نيبتي ةقباسلا ةمظنألا عقاو نم - 1

 . اهئم لوألا فصنلا

 تاناييلا دعاوق ىلع ثحبلا ليهست لاجم ىف لمعت تناك ةمظنألا كلت بلغأ نأ - 2

 . ةرشابملا

 ثحبلا ليهستل 05067 6©171167/6 ىلآ هجاومك لمعت تناك ةمظنألا كلت بلغأ نأ - 3

 . ةمظنألا كلت قيوست ةلوهسب قلعتت بابسأل « تانايبلا دعاوق ىف



 تابتكملا ىق ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 لوقح ىلع ةريبخلا ةمظنألا عيزوتل ىلاتلا لودجلا عضو نكمي (1 /2) لودجلا عقاو نمو

 .تايتكملا لوقح ىلع ةريبخلا ةمظناألا عيزوت : (2/2) لودج

 . ةرشابملا دعاوقلا ىلع ثحبلا - 1

 . ةسرهفلا -2

 (ةيعجرم تامدخ) تاراسفتسالا ىلع درلا -3

 نيعم لاجم ىف قئاثولا عاجرتسا -4

 . فيشكتلا -5

 . صالختسالا -6

 ..ءانتقالا 7

 . رشابملا طخلا ىلع لمعت تانايب ةدعاق رايتخا -8

 طخلا ىلع لمعت تانايب دعاوق مأ عجارم ) ددحم ريغ -9

 . ( رشابملا

 .فينصتلا 0

 . ةلماكلا صوصنلا ىف ثحبلا -11

 طوطخلا ىلع لمعت ىتلا تانايبلا دعاوق ىف ثحبلاب ةصاخلا ةريبخلا مظنلا لتحت ثيح

 ىتلا « مظنلا ددع نم 1 29.11 وأ اًماظن نيرشعو ةثالث ددعب « ةمئاسقلا سأر ةرشابملا

 قلعشتت ضارغأل كلذ دوعيو « لاجملا ىف ىركفلا بدألا ىف ةروشنملاو بتاكلا اهاصحأ

 تاسسؤملا طاشن مكحي ىذلا وه ىراجتلاو ىحبرلا دئاعلا نإ ثيح ؛ ةمظناألا كلت قيوستب

 اهب موقي ىتلا ء« ثحبلا تايلمع ليهست ىلإ أجلت ىلاتلابو ٠ مظنلا هذه جاتنإ نع ةلوئسملا
 ديفتسملا راسقتسا ةغايص ةداعإل اهب ةريبخ مظن قاحلإ متي ثيح 2 مظنلا كلت ىلع نوديفتسملا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 ىتلا ةقرفتملا مظنلا ضعب كانه « هسفن لاجملا ىفو «٠ ثحبلا ةياهن ىف هئاضر ىلع لوصحلل

 مامأ ةحانملا دعاوقلا نيب نم رشابملا طخلا ىلع لمعت تانايب ةدعاق رايتخا ىف مدخت

 « تابتكملا لاجم ىف لعفلاب تدعأ ىتلا ةريبخلا مظنلا نم 1 56 ةبسن لتحتو «ديفتسملا

 مظن لتحتو « ةريبخلا مظنلا نم اًبيرقت 1 24 هتبسن ام ةيعجرملا تامدخلاو عجارملا لتحت امنيب

 تدعأ ىتلا ةريبخلا مظنلا ةبسن نم 1 18.96 اهسفن ةبسنلا فيشكتلاو ءانتقالاو صالختسالا

 ثلاثلا زكرملا ىف ةسرهفلا لاجم ىف تدعأ ىتلا مظنلا ىتأت امنيب ٠ تابتكملا لاجم ىف

 ةلماكلا صوصنلا ىف ثحبلاو فينصتلا لتحاو « ةريبخلا مظنلا ةبسن نم 1 16.43 بيصنب

 « اهيف ثحبلاو ةلماك صوصن دادعإ ىف ةبولطملا دوهجلا نأ ىلإ كلذ دوعيو « ةمئاقلا ليذ

 ةبسنلابو . تاسسؤملا نم ريثكل رفاوتتال « ةمخحض ةناكمإ جاتسحتو ةريبكو ةرابج دوهج

 بولطملا تاميلعتلا عون حوضو مدع ىلإ هيف ةريبخلا ةمظنألا صقن ىف ببسلا دوعيف فينصتلل
 ىف ىرظنلا ىركفلا جاتنإلا ةلقو ءفيشكتلل صصخملا ماظنلا ةفرعم ةدعاق ىف اهعضو

 . لاجمل

 تامولعملا زكارمو تابتكملا ىف اهريغ نم حصأ ودبت تالاجسم كانه نأب لوقلا نكميو
 تامدخملا لثم 17:0101لعم 1001117-11: ةفرعم لاب ةينغ تالاجم ىأ « قيبطتلل

 . رشابملا طخلا ىلع لمعت ىتلا سراهفلا ىف ثحبلاو . تاراسفتسالا ىلع درلاو «ةيعجرملا

 نكمي لاجملا كلذو « ةفرعملاب ةينغلا ةدقعملا تالاجملا نم ةسرهفلا لاجم ودبي كلذك

 , © هيف ةيلالدلا تاكبشلا قيبطت

 تالاجم نم لاجم لك ىف ةريبخلا مظنلاب صاخلا حسملا جئاتتل ضرع ىلي اميفو

 : ىهو « اهل ىخيرات ضرع عم «تابتكملا

 . رشابملا طخلا ىلع عاجرتسالا *

 . فيشكتلا *

 . ةسرهفلا *

 7 ديوزتلا 2
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 تانايبلا دعاوقو ةيملاعلا ةرشابملا تانايبلا دعاوق نم ةعومجم ضارعتساب فلؤملا ماق دقو

 «تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلا لاجم ىف «ءلامعألا رهشأل ةعجارمو ةيئوض صارقأ ىلع ةلمحملا

 ليلحت عم غ اهتاناكمإو اهلمع تالاجمو اهددعو تقبط ىتلا مظنلا مهأ ءالجتسال كلذو

 جئاتن ىلي اميفو « اهئانب ىف تمدختسا ىتلا تاودألاو « اهيلع تينب ىتلا سسألاو دعاوقلل

 : ضرعلا اذه

 : رشابملا طخلا ىلع عاجرتسالاو ةريبخلا مظنلا 2

 اهيف تقبط ىتلا تالاجملا لوأ 02/116 1611ءانه] رشابملا طخلا ىلع عاجرتسالا ربتعي

 تابتكملا لقح ىف ةطشنلا تالاجملا لضفأ اًضيأ ربتعي امبرو « 9 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا

 . هاجتالا اذه ىف تامولعملاو

 3 ةيراجت تايلمع ربتعت اهبلغأ ىف ةرشابملا طوطخلا نأ ىلإ كلذ ىف بيسلا دوعي امبرو

 قرطلا لك مادختساب اهيلع ثحبلا نيسحت ىلإ مظنلا كلتل نيدروملا بلغأ هجتي ىلاتلابو

 باطقتسا ةلواحمو مظنلا كلت نم ضرعلا ةدايز ببسب كلذو « ةريبخلا مظنلا اهنمو ةيلآلا

 مظنلا كلت نع ةلوئسملا تاسسؤملل ةيلام دراوم نورفوي نيذلاو «نيثحابلا نم ددع ربكأ

 : ىلي ام لاجملا اذه ىف ريبخ ماظن ىأ صئاصخ نمو

 ةعابطلاو ثحبلاو ماظنلل لوخدلا مكحت ىتلا تالوكوتوربلاو رمألا تاغلب ةفرعملا - 1

 . جورخلاو

 طبرلا لثم ثحببلا تاعوضوم فصت ىتلا « ثحببلا تاحلطصم رايتخا ىلع ةردقلا - 2

 رداصملا ديدحتو 2« ثحبل بلا ىلع ةردقلاو « هفصو دعب نيعم ردصم زييمت ىلع ةردقلا - 3

 5 ةلوهجملا

 . هتفرعم ةدعاقل ةديدج رداصم ةفاضإو ةربخلا نم ملعتلا ىلع ةردقلا - 4

 . راسفتسالل ةبسانملا ثحبلا ةيجيتارتسا ةغايصل ةدعاسملا ميدقت - 5

 . 60 ةضورعملا جئاتتلا ءوض ىف ةيجيتارتسالل ىئاقلتلا ليدعتلا - 6
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 لولح نع ثحبلا لاجملا ىف ءاربخلا نم ديدع لواح « ةكئاش ةيضق رشابملا

 دعارق ىلع ةيثيم ةمظنأ مادختتسال ءاهتالا ناك لولحلا كلت نمو ء« اهل

 5 ةريبخلا ةمظنألا اهتمو «ةفرعملا

 ىلع لمعت ىتلا « سراهفلا ىلع ثحبلاب ةصاخلا ةقلتخملا تاساردلا جئاتن ريشتو

 ىفف ؛ ةقيقحلا هذه ىلإ "(0اةمع طابيطاأأع 4ءءءودد (نملهاموع” 0(08/44 ةرشابملا طوطخلا

 1 43 نأ دجو (”مالصعأ] 0] |1طمهم» 7عئمال7ع65 تابتكملا رداصم سلجم ةصاخ ةسارد

 ىعوضوملا حلطصملا ىلع مهروثع ةبوعص ىلإ اوراشأ ©« كابوأ » ىمدختسم نم

 نيمدختسملا نم 1 46 نأ ىلإ اهسفن ةهجلل ىرحخأ ةسارد تراشأو « ؟6© بسانملا

 ةبوعص نودجي مهنأ ىلإ 1 27 راشأو ٠ مهثحب جئاتن ةدايز ىف ةبوعص اودجو
 ةساردلا كلت ريشتو «٠ 27 ةريبك عاجرتسمالا ةبسن نوكت نيح ؛ ثحبلا جئاتن ضيفخت ىف

 . (8© ةرشابملا سراهفلل نيمدختسملا كولس ةسارد ةرورض ىلإ

 جذومنلا ناكو « 04 5601١ ماظن لاجملا اذه ىف ةلماعلا مظنلا رسهشأ نمو

 701/1 ماظن ممص 1987 ماع ىفف « (1983) 21,5175 مسا تحت ماظنلا اذهل ىلوألا

 بساحلا مولعو تاينورتكلإلا ةسدنهو ءابرهكلا لاجم ىف نيثحابلل ةدعاسملا مدقيل 5607611

 ملو « ©72141,0© جولايد ماظن تحت نآلا ماظنلا اذه لمعيو « تامولعملا ايجولونكتو

 ةخسن ةثام تغلب هنم تعيب ىتلا خسنلا ددعف «٠ حاجنلا ماظنتلا اذه هجاوي

 , 21929 1989 ريمسيد ىتح

 موقي وهو « (1:11أ!1عم71ع 4ءعءمدت5 0 ]0101 11170711011011 ) ]4171 ماظن كانهو

 طدملب ثالال 2 ىه ىرخأ تانايب دعاوق ثالثب لاصتالا ىلع نيمدختسملا ةذعاسمب

 ةدحاو ىلإ ههيحج وتب ماظنلا موقي وأ اهنيب نم رايتخالاب موقي نأ مدختتسملا ىلعو 240

 راسفتسالا ةمجرتب موقيو ٠ ىرخألا تانايبلا دعاوقب لاصتالا تايلمع لكب موقي وهو « اهنم

 0.0.800, 1001171 نم لك هريوطتب ماق اديج اًماظن كانه نأ امك « نع ةرورضلا دنع

 طخلا ىلع لمعت ىتلا «٠ سراهفلا ىلع لمعلل ةروفاغنسب ةينطولا ةعماجلا ىف (07171516ج/]161

 : 5«!::[1 تاميلعتلا بولسأب ماظنلا اذه لمعيو ٠ رشابملا

 ا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةلاح ىف وأ ثحبلا جيئاتن ةدايز ةلاح ىف ثحبلا تايجيتارتسا ليدعتب ماظنلا اذه موقيو

 ( اَذإ « اذإ ) تاميلعت ىلإ قيقحتلاو ءاعدتسالا جئاتن ليوحتب موقي وهو « جسئاتنلا فعض

 : ىلاتلا لكشلا ىلع

 1- 1[ 11: :ءاما عندا ىاهع أه ]0] - 200, اعد اطع معهم عطبمل امنعأ اك 4 (171عأل

 2- 17 1716 م7ععاكتم» زك >20 96 نين <40 96 11:7 الرع م١ ءعزكتم»ا ةك 2 (1مداسإ

 : ةيلاتلا ةيلالدتسالا

 لإ 1ع م7ععاكام»تل اهدعأ آك 2 هج 3 4/070 اع :عوتمبوأ |اكهنعا>2.

 111611 الك ع (4 7107! 0زانآر1ع 517016 )

 نع ةرايع ىناثلا فصنلاو ء« 2 « 1 نيتميلعتلا نم لوألا اهفصتن ذوخأم ةميلعتلا هذهو

 : ةيلاتلا ةميلعتلا قيبطت متي ثيح ؛؟ ةقيض ثحب ةيجيتارتسا قييطتل ماظنلل داشرإ

 11 2 1125101771118 5ا2168إ/ 15 2ةعلعلب

 '1!عد هةعاعمأ طع دانهتعوإا "ددع اعدمك اطقغ طقتنع طتوط ؟عوتعمءاعك زم اطع

 1ء1عاومأ ؟ععما لك"

 212 بيرت امن ىلع نيطرملا ضحي نس الكعو

 181/1 500412167 ةعماج ىف هريوطت مت ىذلاو 111115160 ماظن لثم رخآ ماظن موقيو

 « ةيعيبط ةيسنرف ةغلب بوتكملا راسفتسالا ريسفتب ماظنلا اذه موقي « اسنرف ىف [701ان6ى116'

 ىلآ لكشب لمعي ماظنلا نأ نم مغرلا ىلعو . ثحبلا ةيلمع ىلإ كلذ دعب ديفتسملا هجوي مث

 ةعجرتسملا عجارملا ةلص ىدم ىلع مكحلا مدختسملا نم بولطملاف « ثحبلا ةيلمعل ةبسنلاب

 ىذلا قيرفلا لمعيو .ىرخأ تانايب ةدعاق ىف ثحمبلا لمكتسيس ناك اذإ ام ررقيل ؛ثحبلاب

 نكمتيس ثيح ؛ 11415 مساب ديدج ماظن جاتنإ ىف ظئالجة 510, 1017: 1825647 ]167 روط

 تانايب دعاوق ىلعو رشابملا طخلا ىلع لمعت «ةيبوروأ سراهف ةعبرأ 4 ب لاصتالا نم مدختسملا
 هجاومو «ةيعيبسطلا ةغللا صاوخ مادختساب ديدجلا ماظنلا لمعي فوسو ؛ 17: 110ان56 ةيلحم

 , 213 ةبولطملا تانايبلا ةدعاق ءاقتنا ىلع مدختسملا دعاست «مئاوقو تاغل ةدعب لمعي ديفتسم

1١.٠ 



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 ىلع لمعت ىتلا « ةريبخلا مظنلا لاجم ىف ىركفلا جاتنإلا ىلع فلؤملا ظحاليو

 « عجارملا تامدخ لقح ىف لمعت ىتلا « ةريبخلا مظنلا نيبو اهنيب اطلخ ةرشابملا سراهفلا

 كلذكو « تالاجملا نم نيعونلا نيب عمجت نأ نكمي ىتلا ةكرتشملا تامسلا ىلإ دوعي كلذو

 : لاجملا اذه ىف ةرييخلا ةمظنألا ىلع ىلي ام ظحالي

 تاغل مادختسا ىلع اهئانب ىف تدمتعا لاجملا اذه ىف ةروطملا ةريبخلا مظنلا نإ - 1

 تدمتعا كلذكو 2 اهنع ةعرفتملا تاغللاو بسيل ةغل لثم 3 ىعانطصا ءاكذ ةجمرب

 . ةريبخلا مظنلا تايواحو « كسيب لثم ةددعتملا ضارغألا تاذ ةجمربلا تاغل ىلع

 . هئانب ىف 71©171-117 جاتنإلا دعاوق بولسأ مدختسي مظنلا كلت بلغأ نإ - 2

 سراهفلا ىلع ثحبلا ةيجيتارتسا ليدعت ىلع لمعت مظنلا كلت بلغأ نإ - 3

 ىلع ءائب اهعيسوتب وأ « ةيلاع جئاتن ىلع ءانب اهفينصتي ءاوس 3 نيمدختسملل

 ماظن ىف امك اًنايحأ تاغللا ددعتم ) ةيعيبطلا ةغللاب لمعي ىلآ هجاوم مادختسا - 4

 ىف ةفلتخم تاغلب نيقطانلا نم ددع ربكأ باذتجال ؛ ةجاحلا ةهجاومل ( 5

 . ( ةينيتال ةيئاجه ) ديدحتلا هجو ىلع « ايوروأ

 ارتلجنإو لامشلا رحب لود لثم ةيبوروأ لود ىف تروط مظنلا كلت بلغأ نإ - 5

 ىرخأ لود روهظل ةفاضإلاب ٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بناجب ايناملاو اسنرفو
 . نيصلاو نابايلاو ةروفاغتس لثم لاجملا اذه ىف

 ىلع مدختسملا دعاستو « ةنيعم تانايب دعاوق رايتخاب ةصاخ ىرخأ مسظن روهظ - 6

 .(0 ]خدع 12هتمطوعع 4لبادوب) ماظن لثم دعاوقلا كلت نيب نم رايتخإلا

 0 تامولعملا

 تاهاجتا كانهو . لهذم لكشب لاجملا اذه ىق اهحاجن تتبثأ ةريبخلا مظنلا نإ - 7

 لثم لاجملا اذه ىف لمعت ىرخأ ةروطتم تامولعم ايجولونكتب اهطبرل ةديدع
 مادختساو « 100/15 تانوقيألا بولسأ مادختساو « ةيئوضلا صارقألا مادختتسا

 . سراهفلا كلت ىلع لمعلل مئاوقلل ةفاضإلاب 7198067 7/414 ةقئافلا ةيعوألا
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : تابتكملا ىف ةينفلا تايلمعلاو ةريبخلا مظنلا 2

 ةفرعملا ىسدنهمو نيجمربملا نم ءاريخلا ةدعاسمبو تابتكملا ىف نيلماعلا دوهج تلصاوت

 ةينقلا تايلمعلا لاجم ىف لمعلا مظن ريوطت وحن « ةريبخلا مظنلا لاجم ىف مظنلا ىللحمو

 تزرحأ دقو « صالختسالاو فيشكتلاو فينصتسلاو ةسرهفلا لمشت ىتلاو 2 تايتكملا ىف

 1 . اًحضاو اًحاجن تالاجملا هذه ىف ةريبخلا مظنلا

 : ةيفصولا ةسرهفلاو ةريخلا مظنلا 2

 « اهتيوه ديدحستل ةقيثولل ىداملا نايكلا فصو ةيلمع ىه تابتكملا ىف ةيفصولا ةسرهفلاو

 لقح ىف لاجسم ىناث ربتعي ابر ةسرهفلا لاجسم ىف ةريبخ مظن دادعإ نإ سيروم نآ لوقتو

 ةيوق ةربخ ىلإ جاتحت ةسرهفلا ةيلمع نأو « ةريبخلا مظنلا هيف تقبط ىذلاو « تابتكملا

 مظن دادعإل تلذب ىتلا دوهجلا بلغأ نأ » هانافاك ركذي امنيب « 2150 اهل ةيلآ ةمظنأ دادعإل

 812110عهجاتع 6)1- ىفارجويلببلا فصولا ىلع اهمامتها تزكر ةسرهفلا لاجم ىف ةريبخ

 , 4*219ععووو ]201125 لوصولا طاقني فرعي ام رايتخاو .-- 7+

 (شر1عام 2- 471671471 ةيكيرمأ ولجنألا دعاوقلا ىلع ةريبخلا مظنلا تدمتعا دقو

 اذه ىف ةريبخ ملظن دادعإ نم ىساسألا فدهلا ناك دقو « انهنتملمواتتوع لاراعد - 2)

 ىف قرغتسملا تقولا ضيفخت كلذكو « ةيلمعلا كلت ىف لوذبملا دهجلا مك ضيفخت وه لاجملا

 . قئاثولا نم ةقيثول ةسرهف ةقاطب دادعإ
 تايتكملل ثلاث فده ىلإ راشأ « نك 1/1118 1710 7)6 76718 اهب ماق ىرخأ ةسارد ىفو

 ةدحاو ربتعت تامولعملا زكارمو تابتكملا ىف ةسرهفلا نأ وهو « ةسرهفلا ةنكيم ةيلمعل ةبسنلاب

 ضف قرطلا ىدحإ نأو ٠ تابتكملا تايلمع نيب نم ةفلكتلا ىف اعافترا تايلمعلا رثكآ نم

 تاكبشلا لالخ نم ةيلودلا ريياعملل اًقبط ةسرهفلا ىف تابتكملا كراشت ةيلمع وه ةفلكتلا

 ٠ 0114 و لفلللال و ( 01 |1716 ءماةةصالقعا 0ع71167 ) 0100 :  لثم «ةيفارجويلببلا

 ةعجارم  ىناثلا مسقلا - ةسرهفلل ةيكيرمأ ولجنألا دعاوقلا ريياعملا كلت نمو « 8اط فلنا و

 « ةحاتإ ةطقن » ىلإ ىوامرفلا لامج أ اهمجرت « ةقيثو ْنع هتحت ثحبلا متي دق حلطصم < قعوعوو آا0ألاك *

 5 365 ص . 12 خيرملا راد : ضايرلا 3 هللا بسح ديس ميدقتو ةعجارم ؛ ىوامرفلا دمحم
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصنلا

 هتعجارمب ماق ىذلا ىناثلا لصفلا - ةسرهفلل ةيكيرمأ ولسجنألا دعاوقلاو ( 2 فاق )8

 مدختست ( 2 - فاق ) نأل كلذو ؛ 1988 ماع 2077:1471 كي 17/1167 رلكتيوو نامروج

 ليجست ىلع نيسرهفملا ةدعاسملو « ةسرهفلا ةقاطب ىف ىفارجويلبيلا فصولا لامعأل دشرمك

 . ءاعولل ىرخألا ءازجألاو «ناوئنعلا ةحفص ىلع نم ةسرهفلا تانايب

 : امه « نيلاجم ىف ةسرهفلا ىف ةريبخلا مظنلا مدختستو

 . ةسرهفلا ىلع نيسرهفملا ةدعاسم - ]

 ل6718 جنج ريشيو « 4/4001 2 - فاق دعاوق مادختسا ىلع نيسرهفملا بيردت - 2

 ةربخلا عضو بجي هنأ ىهو « ةسرهفلا تايلمع ةنكيم لاجم ىف ةمهم ةيضق ىلإ
 نم مغرلا ىلع « ةريبخ مظن عضو دنع « رابتعالا ىف ةسرهفلا لاجم ىف ةيرشبلا

 , 2198 ريوطتلا روط ىف تلاز ام ةيرشبلا ةربخلا ىلع ةينبملا جاتنتسالا تاميلعت نأ

 ذيج الاثم (1983) 2جربزعو لي 727765 سميجو زيفاد هروط ىذلا ماظنلا ربتعي كلذك

 « لمعلا نع لوئسملا ديدحت درجمب هنأ ىلع دمتعي ناك ىذلاو « 2 - فاق دعاوق قيبطتل

 ىلع اًدامتعا ةقيثولا ةجلاعمل ةميلسلا ةدعاقلا جتنتسي ريبخلا ماظنلا نإف « لمعلا ةدام عونو

 ثيح « 460655 201714 لوصولا طاقن رايتخا لجأ نم كلذو ء 2 - فاق نم 21 لصفلا

 لجأ نم تامولعملاب اهوشحب مدختسملا موقي « 1678221416 لمع ةقرو ضرعب ماظنلا موقي

 رتسكأ ةعماج ىف هريوطت متو « جولورب ةغلب ماظنلا اذه بتك دقو « ةيفصولا ةسرهفلا لمع

 ؛ هتسرهف دارملا لمعلا عونل همامأ ضرعت ةمئاق نم مدختسملا رايتخا ىلع دمتعي وهو ل167

 . (19 لمعلا نع لوئسملا ديدحت متي تارايتخخالا لالخ نمو ىساسألا لخدملا ديدحت لجأ نم

 نم تامولعملا صالختسا ةركف اهيف تحرط ىتلا ىلوألا ةرملا نأ سيروم ركذت كلذك

 , 001969 ماع تناك « ةسرهفلا ةيلمع عيرستل ىلآ لكشب بتكلا نيوانع تاحفص ىلع

 ليوحت ةيلمع لالخ نم « طيسب لكشب ةركفلا هذه رابتخاب سرجنوكلا ةبتكم تماق دقو

 ىرصبلا فرعتلا ايجولونكت مادختساب « اّيلآ ءورقملا لكشلا ىلإ ةسرهفلا ةقاطب نم تانايبلا

 هيف امب ةمدقتم نكت مل ايجولونكتلا نكلو « 001621 (271476167 1660871111011 فورحلل

 كلت نأ نم مغرلا ىلع « ةركفلا هذه داعبتسا مت ىلاتلابو « تقولا كلذ ىف ةيافكلا

 ىلع ايجولونكتلا كلت دمتعتو . ىلاحلا تقولا ىف تاحاجنلا نم اريثك تلجس ايجولونكتلا
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ( لبق نم بساح ىلع مأ ةبتاك ةلآب مأ ديلاب اًبوتكم ناك ءاوس ) هفرعت دارملا صنلا ضيرعت

 ثيح « نيعم جمانربب دوزمو ىلا بساحب ةلصتم (5 271:67 ) ىئوض حسام ىلع هضيرعت

 درجيم نم هليوحتو صنلا ريسفتب جمانربلا موقيو « بساحلا ىلع (0مإب هنم ةروص طاقتلا متي

 ىلاتلابو « صنلا ىلإ ليدعتلا وأ ةفاضإلا نكمي ثيحب « حيحص صن ىلإ 171486 ةروص

 . ايئوض فورحلا فرعت بساحلا نإ لاقي

 ةلاسر ىف سكوف جريدناس دي ىلع « 1972 ماع ىرخأ ةرم روهظلل ةركفلا تداع مث

 11277 ©72170» ىسيئرلا لخدملا رايتخاب ةصاخلا رارقلا ذاختا ةيلمع ةاكاحم ثحبت « هاروتكد

 امدنع ع«. 7 ماع اددجم داعو « تاونئسل ةركفلا تنكسو ؛« ذا فاق ةنكيم دنع

 : ةثالث بابسأل ةيدجم ريغ ةسرهفلا ةيلمع نأب 2]77811156 شيليو لاق

 . ىلآلا ريسفتلل ةيسانم اهلعجي نل تاميلعتلا فنتكي ىذلا سابتلالاو ضومغلا - 1

 ةيلمع لعجي فوس دحوم لكشب اهروهظ مدعو « ناونعلا ةحفص لكش ماظتنا مدع - 2

 . ةلآلا مادختسا دنع اًبعص اهيلع تانايبلا ريسفت

 طانبألا ةءارق ىلع ةرداق نوكت نل 2001 فورحلل ىرصبلا فرعتلا ةزهجأ نأ - 3

 . ناونعلا ةحفص ىلع ( فورحلل فلتخملا مسرلا ) ةفلتخملا

 , 220 ةيلآلا ةسرهفلا

 نكمي « ةددعتم اًعورف كانه نأ ىلإ نيثحابلا نم ديدع راشأ « ةسرهفلا لاجم ىفو

 طبضلا ىف ةريبخلا مظنلا قيبطت 2308:موم# رجريب حرتقا ثيح « اهيف ةريبخلا مظنلا قيبطت

 ىلع دمتعت لئاسو 241م1 اتي يروم تحرتقا امك « 41/111071 ©071170] ىدانتسالا

 حرتقا كلذكو « ةيلآلا ةسرهفلا ءانثأ ةيئاجهلا ءاطخألا حيحصتل ىعانطصالا ءاكذلا بيلاسأ .

 فوفر ةمئاق ءائبل ىعانطصالا ءاكذلا تاودأ مادختسا 250م سوم“ مآ هل ن ورخآو رسورب

 « نيترم نم رثكأ ءاعدتسالا ماقرأ لاخدإ ءاطخأ نم ةياقولل ؛ 47012164 ى]16ا] [[ك18

 . ىرخأ تايلمعو 41410114116 50611 (61:5:/0 ىلآلا ىئاجهلا حيحصتلا كلذكو

 كالب هريوطتب ماق دقو « ل مسك ماظن ةسرهفلا لاحم ىف ترهظ ىتلا مظنلا لئاوأ نمو

 نم نيتخسن ءانبب اوماق ثيح ؟ 71265106 16)]820ع/:171 دياسيت ذهعم نم هؤالمزو 8101
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 لمعلا ماظنلا اذه مدختسم عيطتسيو « 2517, 9/4071 ةريبخلا مظنلا تايواح مادختساب ماظنلا

 لاجملا ىف حئاصنلاب سرهفملا دمب ماظنلا موقيو « ةيفصولا سرهفلا تاءارجإ عابتا لالخ نم

 ىفو « ايضرم نكي مل ماظنلا نإف . . تايواحلا كلت فعض ببسب نكلو « هنم بلطت نيح
 مهارباعع]ا1ع هر“ ندنل ثرون دهعم نم ةئال16 ريآ ةطساوب رخآ ماظن ءانب مت هسفن تقولا

 هنكمي 270108 جولوربلا ةغل مادختساب « ريبخ ماظن ءانبب ماق ثيح ؛ 00

 - فاق نم - 22 لصفلا ىف رهظت ىتلاو « تايصخشلا ءامسأب ةصاخلا لاكشألا عم لماعتلا

 2 مسالا سأرل نيعم لكش مادختساب مدختسملل ةحيصنلا مدقي مئاوق ةدع دعبو ؛ 2

 ةيجاتنتسا ةميلعت نيتس ريوطتب ( 7 ) (1) ممرب 2وربزفع زيفاد ىور ماق كلذك

 « 771607 0] 519725 تامالعلا ةيرظن قيبطتب ةصاخلا ةركف ىلع دمتعت ل26 ال»طكا1ع ااا

 . ةيبيكرتلاو ةيظفللاو ةيلمعلا ةيحانلا نم ناونعلا ةحفص ىلع

 اماظن نورخخآو 51هاسد؛ 7761561 لبيو تراويتس ضرع 4575 ل نيسمخلا رمتؤملا ىفو

 «ناونعلا ةحفص ىلع نم ةسرهفلل 0001.0: ماظن ىلع ىفارجويلببلا فصولاو ةيلآلا ةسرهفلل

 نم مهم ءزج ديدحت ىلع رداق مهماظن نأ اودجوو «٠ ىفارجويلببلا فصولا ىلع زيكرتلا متو

 ةحفص نيرشعو تس نم ةنوكم ةنيع ىلع اولمعو « ناونعلا ةحفصب ةلصتملا تاميلعتلا
 متو « اًمامت حيحص لكشب لوقحلا نم ] 75 ديدحت مت نيتسلا تاميلعتلا مادختسابو «ناونع

 , 280 تاحفصلا نم ةعومجملا هذه فصن ليلحت

 رهظت ىتلا ءامسألل ءاصحإ لمعب (29) اهؤالمزو 5 61/110118/5 سوينونيفس تماق اًضيأ

 كلت نع نيلوئسملا نأ اودجوو « ةيزيلجنإلا بتكلا نم ةعومجمل نيوانعلا تاحفص ىلع
 نم 1 80 ٠ نيررحم 1 56 « نيفلؤم 1 93 : ةيلاتلا تائفلا ىلإ نومسقني لامعألا

 ريبخ ماظن لال نم كلذو « مهريغو نيعجارملاو نينانقلا نم 1 21 « نيكراشملا نيفلؤملا

 . ضرغلا اذهل ممص

 21 لصفلا نم ةيثدبم تاميلعت ىلع دمتعي « ماظن ريوطتب 20 (1147186 ماق كلذك

 . لخدملاب ةصاخلا ةميلسلا ةدعاقلا رايتخا ىلع مدختسملا دعاسي وهو « 09002 تاق نم
 «ةفرعملا ةدعاق ىف فصولل 2 -- فاق دعاوق عم لماعتيال ماظنلا نإف كلذ نم مغرلا ىلعو

 . ىفارجويلببلا فصولا تانايب لاخدإل لمع ةقروب مدختسملا دادمإب موقيالو

 م



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 موقي ريبخ ماظن ريوطتب 11167 مم6 لك 0141067 ردنالوأو بريه نسم لك ماق كلذك

 17:6 طع: 3وروتعت» لمد "155417 317ةصأع مسا تحت ةيفصولا ةسرهفلا لامعأب

 اذه ءانبب اماق دقو 2 1989 ماع ىف كلذو (070156 0] 4عءءع5ك هالك ]07 157111165"

 , 610 فصولا نع اهلصف نكميال لوصولا طاقن رايتخا ةيلمع نأب نيقي ىلع امهو « ماظنلا

 ىلع ىنيم ريخألاو « طدنز7©7 176 ت5, 1277:6178 امه « ةريبخلا مظنلل نيتيواح امدختساو

 دعاوق بولسأب لمعي هنإف .. لوألا امأ « ةلثمألا نم تاميلعتلا ىقتسي ثيح «جاتنتسالا

 , 620 جاتنإلا

 موقي اهئاهتنا دعبو « لماكلاب ةيفصولا ةسرهفلا ةيلمع ءارجإب مدختسملا موقي اذه ىفو
 دقعأ نم ىفارجويلببلا فصولا ةيلمع نأ ىلإ ايهتنا دقو « لوصولا طاقن ديدحتب ماظنلا

 ءارجإب حمستال ةيلاحلا ةزهجألا نأو « ىلآلا بساحلا ىلع متت نأ نكمي ىتلا « تايلمعلا

 . ©3) نكلا ةيلمعلا كلت لثم

 ديالك ارتس ةعماج ىف (757:,47141 مسا تحت ءرخآ ماظن دادعإ مت اًضيأو

 مت امك . 64 هئانب ىف 857 ةيواح تمدختساو بيردتلاو سيردتلا ضارغأل 7/14

 ىف نيلماعلا تاربخ بناجب 2 - فاق دعاوق ىلع دمتعي 44481116 مساب رخآ ماظن ريوطت

 كلت نع ةفلتخم دعاوق ىلع دمتعت تناك ىتلا ةقياسلا مظنلا نع هزيمي ام اذهو « لاجملا

 /142004- ىرفاكام ماق كلذك . 1270686010© هريوطتب ماق دقو « 2 - فاق ىف ةدوجوملا

 , ©65) 2 - فاق دعاوق مادختساب لمعي شوتنكاملا ةزهجأل 1486024 رخآ ماظن ريوطتب 0

 06 "0اهه]تط» قرتطمأ نر هتملمعانتسو" نالوا عدأ مساب رخآ ماظن ريوطت مت كلذك

 ققحتلا ىلإ فدهيو « 1989 سرام ىلإ 1989 رياني نم ةرتفلا ىف ماظنلا اذه لمع دقو

 لضفأ ديدحتو تاليجستلا كلت عمج مث « ىلآلا ماظنلا ىلع ةيفارجويلبب تاليجست راركت نم

 070/]187604 ةعماج ىف ماظنلا اذه دعأ دقو « ماظنلا ىلع اهعضول اهنيب ةيفارجويلبب ةليجست

 لقح لك نايبو لوقحلا ناجيت رابتخاب موقي ماظنلاو . ةيناطيربلا ةبتكملا نم ةحنم ىلع ءانب

 ةمئاق ضرعي لوقحلا ىف هباشت ىلع هروثع ةلاح ىفو « ىرخألا تاقاطبلا لوقح عم هتقباطمو

 .ىرخألا تاقاطبلا فذحو تانايبلا ةدعاق ىف ىقبتل اهلضفأ ديدحتتب موقي مث «تاقاطبلا كلتب

 77/ع1طآ1 لبيو هب ماق ىذلا وه لاجمل ىف لمع مصهأ نأ ىلإ سيروم نآ ريشتو

 ةيفصولا ةسرهفلا لجأ نم دعاوقلا ىلع ىنيم رييخ ماظن ءائبب اوماق ثيح ( 07 هؤالمزو

 لادم



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 نم 1 80 ديدحت ىف ماظنلا حجن دقو « 0001 ةينقت ماظنلا مادختساو ناونعلا ةحفص ىلع نم

 تناكو « ناونعلا تاحفصل ةيئاوشع ةنيع ىف اهضرع مت ىتلاو ةيفارجويلببلا لوقحلا

 دقعتو ٠ نيسرهفملاب ةصاخلا تاربخلا كارشإ ةبوعص ىه اهوهجاو ىتلا ةيسيئرلا تالكشملا

 - ءوض اهتءارق متي ىتلا تانايبلا ىف ةيقانصملا صقتو « ةسرهفلا دعاوق ماظتتا مدعو

 :.761:ع جنج ةسارد

 . ةسرهفلل ريياعمك 2 - فاق ىف دعاوقلل

 : رصانع ةثالث ىوتحت ىتلا ةسرهفلا ةيلمع موهفمل جذومن ىلع ةساردلا ميمصت دمتعاو

 دعاوقو )2 جتنمك ةيفارجويلببلا تاليجسلاو 0 تامولعملا ردصم ىف ةيفارجويلببلا تانايبلا

 تانايبلل ةيلاحلا طورشلا نع ةباجإلل ةدوجوم ةسرهفلا دعاوقو . قيبطتلل رايعمك ةسرهفلا

 ىلع ءانبو . تامولعملا ردصم ىف اهب رهظت ىتلا ةقيرطلا ىلع ةينبم ىهو ةيفارجويلببلا

 تاليجستلا ىف تانايبلا عضول ةئيعم ًالاعفأ فصت دعاوقلا نإف « ةيلاحلا طورشلا

 . ةيفارجويلببلا

 : نييثحب نيلاؤس نع ةباجإلا لواحت ةساردلاو

 ؟ 2 - فاق ىف ةدعاقلا ىهام - 1

 : نيتيلاتلا نيتغيصلا ىطعت لاعفأو طورش نم ةنوكملا رصانعلا ىأو

 هب 1غ - 0 + 4

 م ل ع ل8 ع ( ن + 4 ), بزعم زال>-ا

 « ( لعف ) 4عالم»: ع 4 « ( طرش ) (0:141110 - (' « ةدعاق اااداع - 1 ثيح

 . ( جاوزألا ددع وأ ) ةارصطع» -ح الآ

 ىف اهنيمضت متيو دعاوقلا ممصت اذاملو ؟ 2 - فاق ىف دعاوقلل قيبطتلا لوقح ام - 2

 ؟ دعاوقلا اهمدخت ىتلا فئاظولا امو ؟ 2 - فاق



 تابتكللا ني ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ةيفارجويلببلا تانايبلا سد _لطلو#+ :ةفارج ويلببلا ةليجستلا

 طورشلا لاعقألا

 ا
 2 - فاق دعاوق

 . ىفارجويلببلا فصولا موهقمل جذومت : (2/2) لكش

 نم ( جاوزأ وأ ) جوز نم نوكنت 2 - فاق ىف ةدعاق لك نأ ضرتفملا نم ثيح

 . طرشلا ىلع ىنبم لعفو « طرش

 : ةيلاتلا جئاتتلا ىلإ ةساردلا هذه تهتنا دقو

 لوأو « ةسرهفلل ةريبخ مظن ريوطتل اًقئاع لثمت 2 - فاق دعاوق ضومغو دقعت نأ

 نوكت نأ بجي اهسفن 2 - فاق جذامنو ءانب نأ وه ضومغلا اذهو ديقعتلا اذه ةلازإل ةوطخ

 نم ةريغص ةعومجم لالخ نم « فدهلا اذه قيبطت ةناكمإ ةساردلا تنيب دقو . ةموهفم

 . تاميلعتلا

 دعاوق هل ملع ىه امك ةسرهفلاف « رابتعالا ىف نيسرهفملا ةربخ عضو نكمي هنأ امك

 دمتعي نف ىهف « 144100: كرامو 15181) بودت 2 - فاق لثم ريياعم هل تعضوو سسأو

 . ةسرهفلا ةيلمع ىف امهم رود نابعلي نيذللاو « ىصخشلا مكحلاو عادبإلا ىلع



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصقلا

 - تاظحالم

 ىف تدعأ ىتلا مظنلا بلغأ اتمساقت « نيتطقن ىلع ةيلآلا ةسرهفلا ةنكيم ةيلمع تدمتعا - 1

 : لاجملا اذه

 . ةريبخلا مظنلا - 1

 . 0007 فورحلل ىرصب - ءوضلا فرعتلا - 2

 ىف ةزهجألا فعض ببسب « ةيناثلا ةينقتلا مادختساب ىلوألا براجتلا تلشف دقو

 . تايتيعيسل بلا

 ( 2 - فاق ) ةيكيرمأ ولجنألا دعاوقلا ىلع تدمتعا ةسرهفلا ىف ةريبخلا مظنلا نأ - 2

 تاربخ ىلإ راظنألا تفلت ملو ء اهنم 22 ٠ 21 نيلصفلا ىساسأ لكشبو ةسرهفلل

 ىف الإ ةريبخلا مظنلا ةفرعم تاميلعت ءانب ىف دعاست نأ نكمي ىتلا « نيسرهفملا

  تاينينامثلا

 : لثم « ةسرهفلا ىف ةددعتم تالاجم ىف تقبط ةريبخلا مظنلا نأ - 3

 . ( اهلمكأب ) ةيفصولا ةسرهفلا - أ

 . ةيسيئرلا لخادملا ديدحت - ب

 . ىدانتسالا طبضلا - ج

 . نيسرهفملا ءاطخأ فاشتكا - د

 . ةسرهفلا تاقاطب لوقح ةمالس نم ققحتلا - ه

 . تانايبلا دعاوق ىف ةسرهفلا تاقاطب ةيراركت نم ققحتلا - و

 ىلع نرق عبر ىلاوح رورم مغر « نآلا ىتح ةلماك ةسرهف مظن جاتنإ متي مل هنأ - 4

 نم نوثحابلا هفشتكا ام ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو :«تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا مادختسا

 . تاميلعتلا كلت ءانب دنع نيسرهفملا تاربخخ ىسانت ىلإو 22 - فاق دعاوق دقعت

 ءانب ىلإ دشرت نأ نكمي « ناونعلا تاحفص ىلع لخادملا ىلع ةيئاصحإ تاساردب مايقلا - 5

 ىلع نم لخادملا فرعت ىف فورحلل ىرصبلا فرعتلا ةينقت عم كراشتت ةريبخ مظن

 . ناونعلا ةحفص

 لي



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 اهضعب ىقال دقو « عساو لكشب ةسرهفلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا تايواح تمدختسا - 6

 ىف امك « حاجنلا اهضعي ىقالو « هيلإ ةراشإلا قباسلا 814105 ماظن ىف امك لشفلا

 « ىرخأ مظن ريوطت ىف بسيلو جولوربلا لثم تاغل تمدختساو. 25504817 ماظن

 مظن دادعإ ىف تايواحلا كلت لثم مادختسا ىودج نم ققحتلا ةيمهأ ىلإ ريشي كلذو

 . ىرخأ

 دعاوق ةعيبطل اًرظن « جاتنإلا دعاوق بولسأ ىلع دمتعت تايواح مادختسا ظحول -7

 . ةيفرعم تاميلعتل اهليوحت دنع « اهسفن ةسرهفلا

 تاربخ نيب ةقالعلا نيبت ىتلا « تاساردلا نم ديزمل ةجاح ىف لار ام لاجملا نأ - 8

 ىلع كلذل ىلدابتلا ريثأتلاو « (ملعك) ةسرهفلا دعاوق نيبو ( نفك ةسرهفلا ) نيسرهفملا

 .ماع لكشب لاجملا ىف ةريبخ مظن جاتنإ ىلعو « ةسرهفلا لاجم ىف هيلآ مظن جاتنإ

 ةيليلحتلا تاساردلا نم عون ءارجإ ىلإ ةجاحلا ىدم نع ضرعلا اذه فشك - 9

 ىدم ةقرعمو « ( بتكلا ةصاخن ) ةيبرعلا قئاثولا نيوانع تاحفصل

 ضرغي «. اهتاحفص ىلع لامعألا كلت نع نيلوئسملا ءامسأ ددرت

 . لاجملا ىف ةريبخ مظن دادعإ ىف اهمادختسا

 : فينصتلا ىف ةريبخلا مظنلا 2

 اهضعب راوجب عوضوملا ىف ةهباشتملا قئاثولا عضو تايتكملا ىف فينصتلا ةيلمع فده

 . تابتكملا فوفر ىلع اهيلإ لوصولا ليهست ضرغب كلذو «ضعبلا

 قيبطتل اًريبك امامتها قلت مل ىتلا «تابتكملا لاجم ىف ةفيعضلا لوقحلا نم فينصتلاو
 نم «(19 ةعبطلا) ىويد فينصت رادصإل اًماظن نوتريب حرتقا دقو ءاهب ةصاخ ةريبخ ةمظنأ

 , 690 ليلدلل ىفلخلا فاشكلاو تايوتحملا تاحفصو ناونعلا ىلع تاميلعتلا قيبطت لالخ

 ط7 674 ىزن07]516772 ماظن وه « لاجملا اذه ىف هقيبطت مت ىذلا ديحولا ماظنلا ربتعيو

 /ةديسلا هتدعأ ىذلاو « بتكلا فينصتل ريبخلا ماظنلا وأ «©2«م: 71 هز 00|

 , 990 1988 ماع كلذو « 5821]: 1/4 ديالك ثارتس ةعماج نم 51074] فيرش

 : ىه« ةريصخ مظن تايواح ةدع هيف تمدختساو

 . ]1 طاسص - 1

١٠ 



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 . ظكوملاةعم» - 2

 . طدووعات ويم - 3

 نم ديزمل ةجاح ىف لاجملا نأو ء ماظنلا فعض ىلإ 6« فيرش » تراشأ دقو

 ةجاحلا امهيناثو 3 دعب ةريبك ةروصب فشكتسي مل لاجملا نإف ىلاتلابو 3 هل ةريبخ مظن دادعإ

 مادختسا نم مغرلا ىلع ذإ « لاجملا ىف ةريبخن مظن دادعإ ىف تايواحلا ةوق ىدم ةفرعم ىلإ

 دقو « ًالشاف ناك ماظنلا نإف « تايواحلا لاجم ىف ةفورعمو ةيوق تايواح ثالثل «فيرش#

 تايلمعل ةريبخ مظن دادعإ نم فدهلا ديدحت مدع ىلإ فلؤملا رظن ىف اضيأ لشفلا عجري

 اذإ الإ « هل ةريبخ مظن دادعإ نع تابتكملا ىف تالاجملا دعبأ ودي فينصتلاف « فينصتلا

 تايتكملا ىف نيلماعلا بيردت ىف مدختست « ةريبخ مظن دادعإ وه مظنلا كلت نم فدهلا ناك

 . الإ سيل « تابتكملا ىف فينصتلا لامعأ ىلع

 : فيشكتلاو ةريبخلا مظنلا 2

 3 تافاشكلا دادعإ ىف اريبك اًرود ةريبخلا مظنلا تبعل فينصتلا لاجم سكع ىلع

 . ةفلتخملا ريراقتلاو تاساردلاو تايرودلا تالاقم فيشكت تايلمعي مايقلاو

 « قئاثولل ىعوضوملا ليلحتلا لاكشأ دحأ وه فيشكتلا نإف كلذ ىلعو . 400 قئاثولا

 نم ةنيعم تائف حلاصلو « نيعم ىعوضوم صصخت قايس ىف فيشكتل لا ةيلمع متت ام اًبلاغو
 ا 1|

 دئاوفلل اًرظن ؛ ًةريبك ٌةيمهأ ةريبخلا مظنلا قيرط نع قئاثولا فيشكت ةيلمع بستكتو

 : ىهو « تابتكملا تالاجم نم لاجملا اذه ىف ةريبخلا مظنلا اهمدقت نأ نكمي ىتلا

 . فيشكتلا ةيلمع ىف دفنتسملا دهجلاو تقولا ليلقت - 1

 . فيشكتلا ةيلمع ءانثأ نيفشكملا هجاوت ىتلا تابوعصلا ليلقت - 2

 , (42) ةفلتخم زناكمب نيفشكملا دادمإ - 3

1١1١١ 



 تابتكملا ىف ةرييخلا مظتلاو ىعاثطصالا ءاكذلا

 ىتلا « ةريبخلا مظنلا نم ماظن لك اهب زيمتي ٠ دئاوفلا نم ىرخأ ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب
 . لاجملا ىف تقبط

 : فيشكتلا ةيلمع ىف ةريبخلا مظنلا مادختسال ضرع

 . 4304571 ماظن وه فيشكتلا ةيلمعب موقي نأ لواح ريبخ ماظن لوأ نوكي امبرو

 1,072 1 دلانودكام .ك ارولو 8447117: 821110 نوليد نترام نم لك ماق امدنع كلذو

 لكش ىف صنلا دوجو ىلع دمتعي ناك ىذلا « ماظنلا اذه دادعإب 1983 ماع 24

 . مخض ىلآ سوماق ىلعو اّيلآ ءورقم

 تاءارجإ عيرستب موقي . فيشكتلل رخآ ماظن ريوطتب رتيور ةلاكو تماقو

 ء فيشكتلا ةيلمع ىف ةيلاعلا هتقدل اًرظن ةريبك ةرهش ماظنلا اذه بستكا دقو 22440 فيشكتلا

 رابخألا تاعوضوم معدي ماظنلاو «٠ تاميلعت ءانبل ىعانطصالا ءاكذلا بيلاسأ مدختسي وهو

 ىف اهلاخدإو اهفيشكتو رابخألل لماك حسم لمع متي ثيح « اهتيطغتب ةلاكولا موقت ىتلا
 (200) مدختست ةلاكولا تناك ماظنلا ءائب لبقو « ةيناثلا نم ءزج 3/1 ىف تانايبلا دعاوق

 لك لمعلا نوكرتي مهنم 1 30 ىلاوح نأ نم ىناعتو « نيفشكمك لمعلل فظوم ىتئام

 « رشبلا نم ءاربخلل هتقياطم ةجرد نأب ماظنلا نع 7761154617 نياتشنياو لاق دقو « ماع

 رتيور موقت اًيلاحو . ربح 700 ةئامعبس ىلع هؤادأ نروق امدنع ء« 190 ىلإ لصت

 . 76411216 نيال تسكتلا طخ اًيكيتاموتوأ رابخألا فيشكتب

 تحت ريبخ ماظن ريوطتب 215 يردوا رعت كي 311127 رلليمو ىرفمه نم لك ماق امك

 تماقو « 40012 ىلآلا فينصتلل جمانرب نم ءزجك . 12:4ءدنآتنه 414 ى)0516711 مسا

 (#007:طا//- بساحلا مولع مسق لالخ نم « ماظنلا اذه دادعإب ةيكيرمألا ةيبطلا ةيئطولا ةبتكملا

 بساح. جمانرب ميدقت وه ماظنلا اذه نم ىساسألا فدهلا ناكو . اهب 6” 5عقع26ع 125.

 نيفشكملل كلذو ةيبطلا تايرودلل (207:مام1ع# 1710-4100 عءزبآ7:# فيشكتلا ىلع دعاسي

 لمعلا هتني مل ماظنلا اذهو « تاراطإلا ىلع ىنبم ماظن وهو « 14641116 نيالديملا طخ ىلع

 نم « ىبطلا لقحلا ىف فيشكتلل ةلباقلا ةفرعملا ليثمتل تاراطإلا هيف مدختستو . دعب هيف
 . ةيئايميكلا تاحلطصملا جاردإو ةيجولويبلا تابيكرتلاو تاءارجإلاو تايلمعلا ليلحت لالخ

 ىلع ديزي ام ذنم تايرودلا فيشكت لاجم ىف 4/1/4 ةينطولا ةيبطلا ةبتكملا لمعت ثيح



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 (11هلمرو) الاء النعما طلاع, ءاالتع هجهازرث55 018 زرالدم ماظن ءاشنإب تماق دقو . نرقلا

 مساب تانايب ةدعاق جاتنإب موقيو 4 ىلآلا بساحلا ىلع لمعي ىذلاو 1غظ0ظ03 ماع عطنا

 اهيف ثحبلا متي ةفشكم ةيفارجويلبب تانايب ةدعاق ىهو « 146411:6 (1441ه75 هرج طشاع)

 . عوضولملاب

 1اكاع# 1111! (8/1175:) ىبطلا لاجملا ىف تالاصتالل ىنطولا ليه رتسيل زكرم ماقو

 نيسحتل ثحب عورشم ةدايقب 1/211011841 0671167 ]07 181011201 (07117:1111 11

 110 ]عر ماظن نيسحتنو ريوطت ثحبلا اذه نم فدهلا ناكو .ةيبطلا تامولعملل لوصولا

 . 17:0هدعات1ع 14 (©3027674) مساب اًقورعم ناك ىذلاو

 «ىبطلا بدألاب ةصاخلا فيشكتلا ةيلمع ةنكيم ىف ةدعاسملا ماظنلا اذه نم فدهلا ناكو

 . فيشكتلا تاميلعت قيبطتو فيشكتلا تاحلطصم رايتخا ىف نيقشكملا ةدعاسم لالعحت نم

 :1464 17:00 ىف ةلفرعم ا ةدعاق

 ىف قئاقحلا هذه قيبطتل تاميلعت بناجب « قئاقح نم ماظنلا اذه ةفرعم ةدعاق نوكتت

 /1770771:65 تاراطإلا بولسأ مدختسي ماظنلا اذه نأب لوقلا نكميو « فيشكتلا لثم ةيكذ ةيلمع

 . تانايبلا ليثمتل

 نمو « 17111041 1171/41 ىلخادلا عاجرتسالاب فرعت ةليسو مادختساب ماظنلا موقيو

 . تانايبلا لاخدإ راركت ةيلمع ضيفخت - 1

 . تاميلعتلا ةيقطنم نيسحت - 2

 . دئازلا وشحللا نم ةفرعملا ةدعاق ةيامح - 3

 . ةفرعملا ةدعاق ريوطتو ومن ليهست - 4

 , 46 ةفرعملا ةدعاق ةنايص ليهست - 5

 ةرابع وهو « انه 11/780 زاهج ىلع 716417146 نم لوألا جذومنلا قيبطت مت دقو

 الرهثع 43 ليغشت ماظن تحت لمعي « 841711 00111214167 طسوتم لا عونلا نع بساح نع
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ماظنلا بتك دقو . 2470 ىس ةغلب ىلآلا هجاوملا ريوطتب دناليريم ةعماج تماق دقو 0
 ىجينراك ةعماج. اهتروط « ةفرعملا ليثمتب ةصاخ ةغل مدختسيو « 714477 طضورو ةغلب

 « ةيبطلا تاءارجإلاو لكاشملاب ماظنلل ىساسألا لقحلا قلعتيو 2 (087716816 141107: نوليم

 5 حيرشتلا ملعو ةلديصلاب قلعتت تالاجم لمشتل ةفرعملا ةدعاق عيسوت متيو

 1460122] الطرز ءع# ىلع ءانب « ىلآلا بساحلا ىلع فاشك دادعإ مت ماظنلا اذه ىفو

 1]2ه- ىقبط ٠ 412105 11ءهآ ىئاجه : لاكشأ 3 هل فاشكلا اذهر !ءوكندود 1/1551

 نوكي نأ لثم « تاراطإ لكش ىف ةفرعملا ةدعاق ءانب متيو . 2677:ةنز4677 ىلدابت « تلفها

 ىسيئرلا عوضوملا نيب تاقالعلا نم ةعومجم كانه مث ىسيئرلا عوضوملا وه ىسيئرلا راطإلا

 : ةقالعلا كلت عونو رخآو حلطصم نيب ةقالعلا لكش مث / هنع عرفتت ىتلا تاعوضوم ا نيبو '

 . خلإ ... ةيوناث ةقالع مأ ةلماك ةيعبت ةقالع ىه له

 :1160 1:16: ماظن لمعب فيك

 تانايبلا ميسقت مت ثيح ؛ تاراطإ ةئيه ىلع ماظنلاب ةصاخلا ةفرعملا ةدعاق زيمرت مت دقل

 اهتع ربعي ةنيعم تاقالعل اًقبط ؛ ضعبب اهضعب اهطيرو فيشكتلل ةلباقلا لخادملا صرعل

 لكشب تاراطإلا طبرت ةمئاقلا هذهو 2 راطإلا تانايب ءانب لئع كلذو 2ك ةمئاق » 516+ ةملكب

 ١ 12/167115 - 70111 عون نم ةيعبت وأ ةيكلم ةقالعب ماظنلا اذه ىف فرعتو «ماظنلا ىف ىمره

 : (48) ةيمرهلا ةيعبتلا ةقالعل وأ موهفملا اذهل ضرعي ىلاتلا لاثملاو

 1رانءددع 2مععوك

1 1/1 

 1/]ءمردآمكدو# طون 11

1 22071 

 ىف ةيسأرلا طوطخلا ) ةيلاتلا تاراطإلا لكش ىلع ةفرعملا ةدعاق ىف كلذ لك زيمرت متيو

 ةلازإل صنلا ىف زمرلا اذه مدختسي فوسو « ( ةبكرملا ةملكلا ةدحو ديدحت ىف مدختت تاراطإلا

 : ءامسألا زييمتل ةلئامللا فورحلا مدختستو ٠ موهفملا كاردإ ىف كابترا ىأ
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصنلا

 (/ةراآوءوودع طعمعموك..)

 7| ءمردأ ك1

 (1م1 عرسك رمت جهال ع/ لك عدمع 60 ءعددل)) ...)

 (/7]ءمردآممر» طرت ىالعل

 (1م عمم مدت نهاد عل! عممامعس/)) ...)

 (/طوردع !1ءمماسس/

 (11: 1 ءرتاس رك مدري (معممامع»# طرد ى!1ع/ز)...)

 (//عررنم»هنأ 771عمرمامعدتلا

 (1م عرس هدأ (جوابعل طمع [1عمماوعم» طرب ىا1ع/)) ...)

 لكو 1706685 هوجولا نم ةعومجم ىلإ 5104 ةمئاقلا ميسقت متي تاراطإلا ةينب ىفو

 0 ىلاحلا راطإلاب لصتملاو راطإلا مسا اهعبتيو 217/4446 ةميق ىمسي هوجولا كلت نم دحاو

 ضرعي دق اهضعبو « 1[ هععام هوجولا نم ةيفاضإ ةعومجم اهل نوكي اعبر ةمئاقلا كلتو

 ىف 170/16714577077: ةلماكلا ةيعبتلا ةقالع ديفتو . 00051025 ةمئاقلا عم ةكرتشملا تاءارجإلا

 : فشكملل ماظنلا اذه اهمدقي ىتلا تادعاسملا ام نكلو

 : ةيلاتلا دئاوفلا ةعومجم ىلإ ىرفمه ريشي

 . اهلالع5 ةميقلل تايثادحإك تاقالعلا مادختسا - 1

 . كل. ةفرعملا ةدعاق نم ةفورعم ميقب دادمإلا - 2

 . ىرخألا فيشكتلا تاراطإ نم ةفورعم ميقب دادمإلا - 3

 . فيشكتلا راطإ روهظ دنع ةحرتقملا ميقلا ضرع - 4

 . ةميق لاخدإب فشكملا موقي امدنع ةليدب وأ / ةيفاضإ مبق حارتقا - 5

 . 61) ةحلاصلا ريغ ميقلا داعيتساو ضفر - 6
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةدعاق مدختسي فيشكتلا دنعو « ةيساسألا ةقيثولا تانايب لاخدإب فشكملا موقي ثيح

 : لوقت ىتلاو ءهنم 2-20 مسقلا ىف فيشكتلا ليلد ىف اهيلع صوصنم ةيساسأ

 (. ةركف ىأ ةيطغتل حاتمو صصخم سأر لضفأ تحت فشك )

 ةقالعلا تاذ سوؤرلا ةيقب ءاعدتساو راطإلا ءانبب ماظنلا موقي نيعم سأر رايتخا دنعو

 سأرلا ةحص ىدم ربتخي ماظنلا نإف . . ةفاضإلاب فشكملا موقي نيحو « ةيوناثلا وأ ةيساسألا

 ٍ . فاضملا

 : ىلي ام قباسلا ضرعلا نم صلختسنو

 تاذ تاسسؤملا ىف ةصاخ ؛؟ ًاًريبك اًحاجن تتبثأ فيشكتلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا نأ

 جاتنإلا عسوتو ملعك فيشكتلا ةعيبط ىلإ دوعي كلذو ٠ ىراجتلا ىرابخإلاو ىملعلا عباطلا

 فينصتلا لاجم سكع « هتطساوب متت ىتلا تايلمعلل ةحضاولا ةيؤرلاو « هلاجم ىف ىركفلا

 ةلاكو ىف فيشكتلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا لمع وه حضاولا لاثملاو « لاثملا ليبس ىلع

 مادختسا ىلإ كلذك تاساردلا تراشأو . كانه هققح ىذلا حاجنلا ىدمو ؛ ةيرابخإلا رتيور

 تاساردلا نم ىأ رشت ملو « لاجملا ىف مظنلا نم ديدع دادعإ ىف /77677:5 تاراطإلا بولسأ

 ةراشإ كانه تناك نإو « لاجملا كلذ ىف ةمدختسملا تايواحلا ىلإ بتاكلا اهضرعتسا ىتلا

 ماظن ىف بسيل ةغل نع ةعرفتملا تاغللا ىدحإ ىهو . 770712 طك بسيل ةغل مادختسا ىلإ

 ةينقت ىلع - ةريبخلا مظنلا بناجب - دمتعا لاجملا ىف مظن ريوطت نأ ىلإو 00

 كلت لثم ريوطت تاناكمإ ةساردل ىبرعلا ملاعلا ىف انوعدي كلذو . 200.16 ىئتوضلا حسملا

 «ىرامثتسالا عباطلا تاذ تاسسؤملا ىف ةصاخ ؛فيشكتلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا نم ةيعونلا

 . ىبرغلا ملاعلا ىف هتققح ىتلا حاجنلا ىلع ءانب

 : صالختسالا ىف ةريبخلا مظنلا 2

 لجأ نم ؛ ليلحتلا ةيلمع اهب دصقي ىتلا تابتكملا تالاجم نم دحاو صالختسالا

 ضرع وه صلختسملاو « تامولعمو راكفأو لئاسر نم قئاثولا هيلع لمتشت ام مهأ ميدقت

 . ©2) ةقيثولا تايوتحمل قيقدو زجوم
 . 6301958 ماع كلذو ءآش]ا## نول وه ةيلآ تاصلختسم لمع ةلواحمب ماق نم لوأو

 تاصخلم جاتنإ ىلع زكرت تناك 1970 ماع ىتح هتلت ىتلا تالواحملاو لمعلا اذهو
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 موقتو ٠ ىلصألا لمعلا قباطت ىتلا « لمجلا ضعب عيمجت لالخ نم كلذو ووو 715

 : ةيلاتلا قرطلا ىلع كلذ دمتعيو « ةقيثولا عوضومب ديج فيرعت ميدقتب

 ىف ةملك ددرت تارم ددع ديدحت ىلع كلذ دمتعيو « ةيحاتفملا تاملكلا ددرت ةقيرط - 1

 . اهتقد ىدم ةفرعمل ةلمج لك صحفو «لمحلا ىف وأ صنلا فاشك وأ صنلا

 ةقيرطلا هبشتو « 776 16-8416 77070 ناونعلا ىف ةيحاتفملا ةملكلا ةقيرط - 2

 . ةقيثولا ىف سوؤرلاو ىعرفلا ناونعلاو ناوئعلا ىلع دمتعت نكلو ةقياسلا

 اذإ ام ديدحتو « ددرت ىلعأ تققح ىتلا لمجلا ديدحت متي ثيح عقوملا ةقيرط - 3

 . اهتياهن وأ اهفصتنم ىف وأ ةرقفلا ةيادب ىف تناك

 . ةلمجلا بيكرت ىدم ىلع ةجردلا ىنبت ثيح : بيكرتلا رايعم - 4

 لثم تاملك ىلع ىوتحت لمج ديدحت متي ثيح ؛ ( فصلا ) ةلسلسلا ةقيرط - 5

 لمجلا ذخأتو « تاجرد ىلعأ ذخأتف ؛« زييمت رثكأ » ء « لضفأ » « « مظعأ »

 . ىندأ تاجرد ؛ ليحتسم «  ؛ بعصأ ١ ىلع ىوتحت ىتلا

 لكل ةفلتخم نازوأ عضوت ثيح 776 1714168140175 - م1756 ةلمخلا رشؤم ةقيرط -6

 ل نيبت ةساردلا جئاتن ١ كلذ لاثمو ء ةلمجلا ةيمهأ ىلإ ريشت ىتلاو 2. ةلمج

 كنأب اهتثارق دنع رعشت كنأ لمجلا كلت عم لكاشملاو ؛ .. وه لمعلا فده » وأ

 . نزاوتلا اهصقني امك ٠ ىقطنم طبار نود ىرخأل ةلمج نم زفقت

 126- هب ماق ىذلا لمعلا وه «ىعانطصالا ءاكذلا ىلع تدمتعا ىتلا لامعألا لئاوأ نمو

 فحصلا تالاقم ليلحتب موقي ماظن دادعإب ماق ثيح 1982 ماع 7ال77 مسا تحت 8

 «5671215 ريرانيسلا ططخمم بولسأ مدختتسي ثيح «تاراطإلا ىلع ةينبملا بيلاسألا مادختساي

 . ةلصلا تاذ تاراطإلاب قلعتت «تامولعملل تاصخلم عمجل

 ماع نيرخآو 8/417 وار هريوطتب ماق ىذلاو « 562507 ماظن وه رخآ ماظن رهظ كلذك

 ةكبش ميمصتو ءانب لالخ نم « صنلل لصفم ىوغل ليلحت جاتنإب موقي وهو « 1669
 تاهلمار ماق امك «ةيعيبط ةغل جلاعم مادختساب صلختسم جاتنإ ةياهنلا ىف نكميو «ءصنلل ةيوغل

 ريوطتب 84/10 كي 186167267“ ريارو ناه ماق كلذكو . 19/77 ماع ماظن جاتنإب 127:|/ا 41
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 تايكملا ىف ةريبقخلا مظتلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 جلاعم لالخ نم صنلا صيخلتب موقي « 70286 مسا تحت ايناملأ ىف 1985 ماع ماظن

 , 54 ةلزعرم مرمععععم# ريغص

 ىف رتسشنام ةعماج نم 81264 كالب هروط ىذلا وه ماظن ثدحأ نأ سيروم نآ ربتعتو
 رتساكنال ةعماج ىف 26806 سيب هروط ىذلا ماظنلا كلذكو « ايجولونكتلاو مولعلا دهعم

 ؛ ©6677 مساب فرع ماظن ريوطتب هؤالمزو سيب ماق 1985 ماع ىفف . 1صت0645167 1/7160,

 ىلع رثعي ثيح « هيلع ةيلآ ةيصن تاميلعت قيبطتب موقيو صنلل 5007 حسم لمع متي ثيح

 2« اهل » ,« 4 هب صاخن 3 وأ 6 هل  لثم مئاد لكشب رركتت ةملك ) 4705/67 ةزيم ةملك

 لماعتلا دنع صرحلا بجي هنإف عبطلايو 70 ( ةيمسألا لمجلا ىف )«ءالؤه: و ؛مهل»

 لكشب تعطوق دق تاملكلا كلت نأ نم دكأتلا بجي ثيح « تاصلختسملا كلت عم

 + حوحص

 جولوربلا تاميلعت ىلع دمتعي ماظن قالطإ ىلع نآلا كاليو سيب نم لكك فكعيو

 . ماع لكشب ءامسأ اهب ىتلا لمحجلا ضعب فرعتب موقي ثيح ؛ ةيمسإلا لمجلا عم لماعتي

 ةيلمعب موقي « © ايلارتسأب اريبناك ىف صالختسالاب رعخآ ريبخ ماظن رهظ امك
 دعب هل ىراجت جذومن لوأ قالطإ مت دقو « ىرشبلا لخدتلا نم ردق لقأب صالختسالا

 . ةيلارتسإلا ةموكحلاو 0207 ةئيه نم هحنمب 1989 ماع ماظنلا كلذ أدب دقو ء هحاجن

 ةمهمب موقتل تدعأ ىتلا « ةريبخلا ةمظنالا ىلع ىتآلا ظحاليو

 :صالختسالا

 امئيب «٠ نرقلا اذه تاينيتس ىلإ دوعت صالختسالا ىف ةيلآلا مظنلا مادختسا تايادب نإ

 ذئم ىهف ىلاتلابو « تاينيعستلا ةيادبو تاينينامثلا ةياهن لاجملا ىف ةريبخلا مظنلا تمدختسا

 ديدع نآلا لاجملا اذهل تيسرأو « ةحجانلا براجتلا نم اليوط اطوش تعطق دق نيحلا كلذ

 نأ نكمي اهساسأ ىلع ىتلاو « هيف ةريبخلا مظنلا مادختساب ةصاخلا تاميلعتلاو سسألا نم

 « ةيفرعملا دعاوقلا ءانبل ةفلتخم بيلاسأ تمدختسا دقو «٠ ىبرعلا ملاعلا ىف اهيف لمعلا أدبي

 جاتنإلا دعاوق ىلع ةصاخ ةفصب زيكرتلا متو « مظنلا كلت اهب لمعت نأ نكمي ىتلا

 يف ةريبخلا مظنلا تايواح مادختتسا ىلإ تاساردلا نم ىأ رشت ملو « مهل عام ]ساعت

 دادعإ ىف جولوربلا ةغل مادختسا ىلإ تاساردلا كلت نم ةدحاو تراشأ امئيب « لاجملا اذه
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 ققحتلا بجي كلذ ىلعو « ( هريوطتب سيب موقي ىذلا ماظنلا ) مظنلا كلت نم دحاو

 نم ةيعونلا كلت ىف اهاودجو ضارغألا ةدذعتم تاغللاو تايواحلا مادختسا ىدم نم اًضيأ

 . مظنلا

 :ديوزتلا ىف ةريخلا مظنلا 2

 دقعتل رظن نكلو ٠ تاينيتسلا ذنم اهتنكيم مت ديوزتلا تايلمع ضعب نأ حيحصلا نم

 اهلخد ىتلا تايلمعلا رخخآ نم ربتعت ىهف « ماع لكشب تابتكملا ىف ديوزتلاو ءانتقالا ةيلمع

 مظنلا تابتكملا ىف ديوزتلاو ءانتقالا ماسقأ فرعت مل تاينيعستلا ةيادب ىتحف « ىلآلا بساحلا

 دعاوق ترهظ نأ ىلإ 2 ىودي لكشب ردصت ديروتلا رماوأ تناكف « لماكتم لكشب ةيلآلا

 , 67 نيدروملاب ةصاخلا ةيسحملا تانايبلا

 : ىلاتلاك ءانتقالاو ديوزتلا ماسقأ ىف متت ىتلا تايلمعلا ديدحت نكميو

 . رايتخالا - ]1

 . ةيفارجولببلا تانايبلا قيقحت - 2

 . نيدروملا ديدحت - 3

 . ديروتلاو ءارشلا رماوأ - 4

 . لاجعتسالاو ةبلاطملاو مالتسالا - 5

 . عفدلا - 6

 , 68 ريراقتلاو تايئاصحإلا - 7

 : نيهاجتا ىف ءانتقالا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا تلمع دقو

 . تابتكملا ىف ءانتقالل ةبساتملا قئاثولاو بتكلا ديدحت - ]

 . تابتكملا عم لماعتلا ىف نيدروملاو نيرشانلا رماوأ سايق - 2

 ةينبم ةمظنأ قيبطتل ةلباق ةيلمع هنأ ىلع ءانتقالل رظنيال ابلاغ 5 هنأ ىلإ هانافاك راشأ دقو

 لاجم ىف ةصاخ ؟ تاميلعتلاب  اهقصو نكمي هنإف لاح ةيأ ىلعو . اهيف تاميلعتلا ىلع

 ىلع ءانب ططخلا كلت ىنبت ثيح ؛ ةئيعم قئاثو ىلع 4227021 71274 ةقفاوملا ططخ
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 « ةبتكملا ىلع ضرعت وأ رشنت ةديدج ةقيثو لك ىلع اهتقباطم متي ىتلاو « ةبتكملا تابلطتم
 عم ةضورعملا ةقيثولا تافصاوم تقفتا اذإف « 521 ىئاقتنالا ثبلا ةيلمع كلذ ىف هبشت ىهو

 رايتخالا تاميلعت نإف كلذ ىلعو « اهؤانتقا متي هنإف تارايتخالا تاميلعت وأ ةبتكملا تابلطتم

 ' كن اًيلآ وأ اًيودي اهدادعإ .متي

 : ديوزتلا لاجم ىف ترهظ ىتلا ةمظنألا مهآ نمو

 تاعوبطملا رايتخاب موقي اًماظن دعأ ىذلاو « 1,607: 167167 ىنار نويل ماظن - 1

 نم ةعومجم قيبطت لالخ نم كلذو « 1972 ماع كلذو ديوزتلل ةحلاصلا

 نم 1 93 رايتخا ىف ماظنلا حجن دقو « اهل عوبطملا ةقباطم ةجرد سايقو ربياعملا

 ىف ماظنلا اذه تبثأ دقو « لعفلاب ةبتكملا ىف تينتقأ ةقيثول ناونع 1971 ددع

 500 م انايدنأ ةعماجل اهدعأ هاروتكد ةلاسر

 1417 عدمه عع مانو دع نالت زجعأ 126 ىه ىبموشو « واب ىل ادنريم نم لك ماقو - 2

 . 2610 1986 ماع تايرودلا ءانتقال ماظن دادعإب

 ماق 2/1.14 ةينطولا ةيبطلا ةبتكملا ىف تايرودلا ءانتقال ماظن كانه ناك كلذك - 3

 , (62) 1987 ماع نورخآو 120إ) 1444 ادار ىور هعضوب

 ىنبم 1/1460 مسا تحت ريبخ ماظن دادعإب ىدمص رمعو رجاز ماب نم لك ماق امك - 4

 2( 5807640 5/1615 ةيلودجلا تاحولل جمارب ةمزح ) 1مةانك 3-2-1 جمانرب ىلع

 ةئيه ىلع 1011/65 ميقلا نم ةعومجم عضو ساسأ ىلع ماظنلا اذه موقي ثيح

 ءادأ سايقب ماظنلا اذه موقيو . اهنيب نم رايتخالا متي 247765 تافوفصم

 دروملا ديدحتب ماظنلا موقيو « ةبتكملا عم نولماعتي نيذلا ؛ نيرشانلاو نيدروملا

 ةدعاق ىف اهنيزخت قبس « ةقبسم ةفرعم ىلع ءانب نيعم باتك ءارش دنع بسانملا

 ةتس سايقب ماظنلا موقيو ٠ ىئاصحإ لودج لكش ىلع تينب ىتلاو ماظنلا ةفرعم
 : ىه ؛ دووم لكل 3

 . ةبتكملل دروملا اهمدق ىتلا ةقباسلا تامدخلا - 1

 "1 ميلستلا نمز - 2

 . لعفلاب هديروت مت امو ديروتلا رمأ نيب ةقباطملا - 3

 تاري
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا : ىناثلا لصفلا

 . دروملا اهمدقي ىتلا تامصوصخلا - 4

 . فيلغتلاو نحشلا - 5

 . ةيفاضإ فيلاكت ةيأ - 6

 ةياهنلا ىف دروم لك لصحي ثيحب «٠ نيعم سايقو ةنيعم ةجردب ريغتم لك ديدحت متو

 لك عضويو « ةنيعم ةجرد ىلع لصحي - ةبتكملل نيعم باتك ديروت ىف ةيغرلا دنع -

 ةقباسلا تاربخلا ىلع ءانب « باتكلا اذه ديروتل دروم لضفأ ددحت ةيلزانت ةمئاق ىف نيدروملا

 : لثم رخآ لكشب رارق ةفوغفصم دادعإ نكمي كلذك « دروملا اذه ىلع ةرفاوتملا

 . باتكلا ىلع بلطلا ىدم - 1

 . باتكلا ةغل - 2

 . باتكلا رعس - 3

 .. عوضوملا سفن ىف باتك رفاوت ىدم - 4

 ميقلا نم ةعومجم اهيلع عزوتت « باتكلا ةغلل رصنع لكل ميقلا نم ةعومجم عضوو
 ةجاح ىدم ديدحت نكمي كلذ نمو « ( ىسنرف - ىزيلجنإ - ىبرع ) لثم تافلملاب ةصاخلا

 , 964 ام باتكل ةبتكملا
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 ثلاثلا لصفلا

 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا

 ةيبنجلالا مظنلا نم جذامن



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ثلاثلا لصفلا

 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا

 ةيبنجأالا مظنلا نم جذامن

 : لخدم

 ءارقلا داشرإ لجأ نم ؛ رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف ةيعجرملا تامدنخلا ريوطت مهن

 نأ امك « «!) مهتابلطتمب ةلصلا تاذو اهنوجاتحي ىتلا تامولعملا رداصم ىلع روشعلل

 تناك دقلو ء ةئيدح ةرهاظ تسيل ةيعجرملا ةمدخلا لاجم ىف بساحلا مادختتسا تاالواحم

 . © اهتايادب ىف دج ةدقعم ىلوألا تالواحملا

 ميدقت ىلع لمعت ىهف 3 تابتكملا ىف ىعجرملا لمعلاب رمألا ةريبخلا مظنلا قلعتي امدنعو

 : قيرط نع ءاوس ةيعجرملا تامدخلا

 . ديفتسملا ديفت نأ نكمي اهنيعب عجارم ىلإ داشرإلا -أ

 . اهنيعب قئاقحب فيرعتلا - ب

 . ةيتكملا نع ةقرفتم تامولعمب فيرعتلا - ج
 ةعومجل دوعي ةيعج-رملا تامدتلا لاجم ف تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا قيبطتب مامتهالاو

 : بابسآلا نم

 . تابتكملاب ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف ءاربخلا رفاوت مدع أ

 . دحاو تقو ىف نيديفتسملا نم ريبك ددعل تابتكملا ةهجاوم - 2

 . هتاذ تقولا ىف اهب نييئاصحتإ دوجو مدعو ةبتكملاب لمعلا تاعاس لوط - 3

 . تابتكملاب مدقت ىتلا ةيعجرملا تامدخلا فعض - 4

 ليي



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 تامدخلا ريياعم نسحت نم مغرلا ىلع هنأب لوقلاب كلذ ىلإ نيثحابلا دحنأ راشأ دقو

 ىف مدقت ىتلا ؛ تامدخلا ةيعون نأ ىلإ ريشت ىتلا ةلدألا نم اديدع كانه نإف « ةيعجرملا

 , © ةيلاع تسيل تابتكملا

 ء اهيلع عالطالاب ماق ىتلا تاساردلا نم (ديدع كانه نأ ىلإ ©7615 راشأ كلذك

 تلاز ام تابتكملل هجوت ىتلا تاراسفتسالا نع ةباجإلا ىف ةقدلا ةجرد نأ ىلإ تراشأ ىتلاو

 , 14 ةضننل

 ىه ةريبخلا مظنلا له « ©©0 ؟ ةباجإلا ىه ةريبخلا مظنلا له : سيروم نآ تلءاست دقو

 نأ نكمي لهو « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف اههجاون ىتلا تالسكشملا لك نع ةباجإلا

 مظنلا ملت نأ نكمي لهو « ةيعجرملا تاباجإلا ةقدو ةيعون نيسحت ىف مظنلا كلت مدختست
 رداصم لك مضت . ةلماك هبش ةباجإ مدقتو « ىعجرملا لاؤسلا تادرفم عيمجب ةريبخلا

 !! اهيف عجارملا لاجم ىف ءاربخلا ةربخت نيمضت بناجب « ةبتكملاب ةرفاوتملا تامولعملا

 ةيعجرملا تامدخلل ةريبخ مظن جذامن دادعإ ةبوعص بابسأ سيروم نأ عجرت كلذك

 : ىلإ

 . عجارملل ةحضاولا 1014165 تاميلعتلا دوجو مدع - 1

 . ةيعجرملا ةمدخلا ةيلمعل ةيليصفتلا جذامنلا صقن - 2

 . نيديفتسملا جذامنب ةصاخلا ةفرعملا صقن - 3

 . © ريبخلا ماظنلا ىف اهنيمضت بجي ىتلا ةفرعملا ةيعون ريرقت ةيوعص - 4

 ىلعف ؛ ةيعجرملا ةمدخلا ةيلمعل ةيليصفتلا جذامنلا صقن وه لوألا لؤاستلا نأ ىرأو

 اهب ةصاخلا جذامنلا تلاز امف « تابتكملا ىف ةمدخلا كلت ىلع دوقعو تاونس رورم نم مغرلا

 ماظن دادعإب موقي نم مامأ سيروم هتركذ ىذلا عبارلا لؤاستلا فقي امك ! ام دح ىلإ ةضماغ

 ؟ هداعبتسا بجي ىذلا امو ؟ ماظنلا ىف هعضو بجي ىذلا ام « ةيعجرملا ةمدخلل ريبخ

 ماملإلا نكمي ىتح ؟ دودحلا ىصقأ ىلإ لاجملا قييضت مزلتست ةريبخلا مظنلا ىف لمعلا ةعيبطف

 نم اعون كانه نأ ىأ « ماظنلا فعض ىلع لمعيس لاجملا عاستا نأل « هيف ةفرعملا لكب

 ةمدخلا ءازجأ لكل ريبخ ماظن دادعإ رمألا مزلتسا الإو « كلذ ىف ىسكعلا بسانتلا

 قرح



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا - ثلاثلا لصفلا

 ىف نيلماعلاب فيرعتلل ماظنو ء ةبتكملاب فيرعتلل ماظنو « ةيعون لكل ماظنك « ةيعجرملا

 . ةمظنألا كلت رخآ ىلإ .. ةمدخلا

 لوأ وه « ةيعجرملا تامدخلا لاجم نأ ىلإ ةراشإلا نكمي .. ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

 117611 ليو تماق نيح ؛ 1967 ماع كلذ ناكو « هيف ةريبخلا مظنلا قيبطت مت لاجم

 ةيفاضإلا زومرلا ضعبو طك بسيل ةغل نم جيزم ىهو ٠ (007184 ىمست ةغل مادختساب

 ام لضفأ ربتعت ىتلا « لامعألا عاجرتسال ريبخن ماظن ريوطتب تماق ثيح ؛؟ 015

 نكمي اهماظن نأ ليو تركذ دقو . 208: سو موو مجارتلاب ةقلعتملا ةلئسألا نع بيجي

 ىلعو . سلاطألاو سيماوقلاو تايفارجويلببلا لثم ىرخألا ةيعجرملا عاونألا لمشيل دتمي نأ

 نأ نكمي ناك هنأ الإ ء ةيصخش تابساح ةزهجأ ةئيب ىف لمعي ناك ماظنلا نأ نم مغرلا

 مادختسا عيطتسيال بردملا ريغ صخشلا نأ هبيعي ناك نكلو ٠ رشابملا طخلا ىلع لمعي

 هناكمإب ناك ىذلاو « 1971 ماع 767/56247ع]: ماظن روهظلا ىف هالتو . ةلوهسي ماظنلا

 ىذلاو «٠ (6[1] عز 6116© 171701711811071 351871011) ماظن كلذكو ٠ رشابملا طخلا ىلع لمعلا

 ىلع تابتكملا ىف نيلماعلا بيردتل مدختسماو . 1972 ماع نورخآو زكراتس هريوطتب ماق

 . ةيعجرملا تامدخلا ميدقت

 « تاينيعستلا ىف ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا نم ديدع روهظ ىلاوتو

 ىزكرملا تامولعملا تامدخن مسق ىف هريوطت مت ىذلاو « /[«ئ:5 ماظن مظنلا كلت رهشأ لعلو

 أدب دقو 217716 [/:1ةادءد 11 07 طم5"710071 (2 1117 4/ 171701711011011 3© 110126 ندتل ةعماجب

 ةغل تمدختساو . 1987 ماع هيف لمعلا لمكأو 1983 ماع عورشملا اذه ىف لمعلا

 رداصمو تاعوبطملا ىلإ هيمدختسم ماظنلا ليحيو « ماظنلا اذه ريوطت ىف /6ىنه] لاكسابلا

 مولع لقح ىف نيلماعلا صاخشألا نم ءاربخلاو تانايبلا دعاوقو تاسسؤملاو تامولعملا

 لمعي ىلآ هجاوم مادختساي لمعي هنأ ماظنلا اذه تازيمم مهأ نمو 1320111 ك] 1111© نيتاسبلا

 ةغايص ماظنلا ديسيو ةيعيبط ةغلب هيدل ةلكشم فصوب ديفتسملا موقي ثيح ؛ةيعيبطلا ةغللاب

 .. ةملك ىأ نم اًدكأتم نكي مل اذإو « تانايبلا ةدعاق لاؤسل ةينايلوب لمج ىلإ لمجلا كلت

 . © حاضيإلا ةدايزل مدختسملا لاؤسب موقي ىلآ لكشب ماظنلا نإف

 ملاعلا ىف اهب ةريبخ ةمظنأ ريوطت ىلإ تابتكملا تعقد ىتلا بابسألا نم كلذك

 ىئاصخأ ىلع بعصلا نم لعجتس تابتكملا كلت ىف ةريبكلا عجارملا ةعومجم نأ « ىبرغلا

 . © اهب تامولعملا لك دوجو نم مغرلا ىلع « اهنم تامولعملا لك ىلع لوصحلا تامدخلا
 ١



 تابتكملا ىف 0 :ريبخلا مظنلا و ىعاتطصالا ءاكذلا

 نم ةعومجمب نيددحم نيسرهفملا نأ ةيعجرملا ةعومجملل ةبسنلاب فقوملا بعصيو
 « عجرملا هيوتحي ام لك نع ربعتال دق ىتلاو « تاعوضوملا سوءر وأ ةلادلا تاملكلا

 تاجايتحا لك ةيبلت ىلع ًرصاق ماظنلا لظيو ٠ ةرصاق ءاعدتسالا ةبسن لظت ىلاتلابو

 راسفتسالا ىف رثعتي ام اًبلاغ ديفتسملا نأ امك « طابحإلاب هبيصي نكي مل نإ ؛ديفتسملا

 راشأ ىتلا ةماهلا تابتكملا نيناوق نم دحاو عم ضراعتي كلذو هب رمألا لوطيو ٠ ىعجرملا

 تقو ىلع ظفاح » وأ “قاوانع 1116 117:16 0] 1116 760067” ىهو « 010 ناثاناجتار اهيلإ

 . 4 ديفتسملا

 . مداقلا نرقلا لالخ ةريبخلا مظتلا روطت : (1/3) لكش

 مداقلا نرقلا ةيادب تايئيعستلا نم ىناثلا فصنلا | اذه نم عباسلا دقعلا ذدنم

 ىلاتلا تقولا ىتح نرقلا

 ىلع دمتعت ةريبخ مظن 1 لاجم ىف ةعمجم ةريبخ مظن | لاجم ىف ةرثانتم ةريبخ مظن مظنلا عون

 نم ةعومجم عيمجت) قئاقتلا

 ( 1801-2 ىلع عجارملا

 ا مع
 تابتكملا ىلع دوعتس ىتتلا « دئاوفلاو تازيمملا نم ديدع كانه نأ (!1) سيروم ىرتو

 : ىهو « تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا مادخعتسا نم

 تامدخلا ىيئاصخأب ةصاخلا لمعلا تاعاس دعب ةيعجرملا تامدخلا ميدقت رارمتسا - 1

 . نيثدتبم نييئاصخأ دوجوو « ةيعجرملا

 نم نييئاصخألا عم لماعتلا نع نومجحي نيذلا نيديفتسملا مامأ رخآ رايخخ دوجو - 2
 . رشبلا

 وأ ةيراركتلا ةعيبطلا تاذ ةلئسألا ىف ةصاخ « نييئاصخألا نع ١ 2 ةيفخت - 3

 5 ةلمملا تاراسفتسالا

 . نيئدتبملا نييئاصخألاو ةبلطلا بيردت ىف اهرود بعلت مظنلا كلت نأ - 4
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 . راسفتسالا نع ةباجإلا دنع ةريبخلا مظنلا اهرفوت نأ نكمي ىتلا ةيقطنملا - 5

 . ةبولطم نوكت دق ىتلا ةديدجلا عجارملاب فيرعتلا ىف دعاست نأ نكمي اهنأ - 6

 : كلذ ىلإ فيضيو

 امك ةباجإلا دنع ءام عجرم نايسنل لاجمال ىلاتلابو ةبتكملا عجارم لك رصحت اهنأ - 1

 . رشبلا عم ثدحي دق

 . اهنم ةدافإلاو تابتكملا ىلع لابقإلا ةدايز ىف دعاست - 2

 ديج لكشب ةعومجملا ليلحت متي ثيح « ةبتكملاب عجارملا ةعومجم نم ةدافإلا ةدايز - 3

 . ماظنلا ءانب دنع

 ةيلآلا ةمظنألا عم لماعتلل ةيمانلا لودلا ىف تابتكملل ةمهم ةيجولونكت ةلقن لثمت - 4

 . ةثيدحلا

 ىف ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نيصصختملا صقن نع ءىشانلا زجعلا دس - 5

 . تايتكملا

 ميدقت ىلع تابتكملا ىف ددجلا نيلماعلاو تابتكملا ىسراد نم ةبلطلا بيردت - 6

 كلت ىف ةصصختملاو ةماعلا عجارملا تاعومجم فرعتو ؛ ةيعجرملا تامدخلا

 . تابتكملا

 : لثم « ةريبخلا مظنلل بويعلا ضعب سيروم ركذتو

 ةقيقح فاشكتسال ةيمهألا ةياهغ ىف رصنع وهو « ىرشبلا لاصتالا بايغ - 1
 . ىعجرملا راسفتسالا

 . اًمئاد ةبسانم تالآ ىلإ ةجاحلا - 2

 . تابتكملا ىئاصخأ فئاظول ىضارتفالا ديدهتلا - 3

 . ةيعجرملا ةعومجملاو ةيعجرملا تامدخلا ىيئاصخأ نيب فلآتلا نادقف ةيناكمإ - 4

 ماظنلا ةنايصو ءانبل نييئاصخألا تقو ىف بولطملا رامثتسالا نم ريبكلا مجحلا - 5

 . رييخلا

 ليفي



 تايتكملا يف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : ثحابلا فيضيو

 «تامدخلاب نيلماعلا بيصت نأ نكمي ىتلا « تاراسفتسالا ىلع درلا ىف ةيبلسلا - 6

 . ريبخلا ماظنلا دوجو ىلع ادامتعا

 نم كلذ ذخأي ام عم هب ماظنلا ثيدحت ةداعإو « ةديدج عجرم لكل ةمئادلا ةعباتملا - 7

 . دهجو تقو

 ناذللا 5 « 4 ىمقر نيبيعلا لطبت هتاذ تقولا ىف ةزيم ريخألا لماعلا ربتعي دقو

 ةديدجلا عجاارملا فرعت ىلع نييئاصخالا زفحيس كلذ نإ ثيح' « سيروم امهيلإ تراشأ

 ص

 . امئاد

 : ةيبنجالا مظنلا نم جذامن

 ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتتملا تايالولا ىف تمت ىتلا براجتلاو تاساردلا نم ةعومجم كانه

 8 ديدحتلا هجو ىلع اسنرفو اينالأو ادنلوهو

 ام ليجستو ميركلا ئراقلا مامأ اهضرعل تاساردلا كلت نم ةعومجم فلؤملا راتخنا دقو

 : هيلإ تهتنا

 "111 1/0 هئخم )1م ءتزدع" ريبخلا حاظنلا 3

 نيديفتسملل احاتم حبصأو « 1105101: نوتسوه ةعماج ةبتكم ىف ماظنلا اذه ريوطت مت

 فيج نم لك هريوطتب ماقو 2 1121/1 11 عون نم ىصخش بساح ىلع 1987 رياني ىف

 يا اهسفن ةحماجلا نم لاين طك. 1615 زريام .م ىدوجو 3/7 4*1ع]ا لداف

 لك مدخت نكت مل ةبتكملا نأ وه ماظنلا اذه ريوطت ءارو ىسيئرلا ببسلا ناكو

 ةصصخملا كلت نم تاعاسلا نم ربكأ اًدذدع حتفت تناك اهنإ ثيح ؛ تقولا لاوط اهيمدختسم

 تامدخلا ىلع لوصعملا توديري نيثحابو بالط دوجو بيسيو © ةيعجرملا ةمدخلا بتكل

 تامدخ ميدقت هل نكمي « ماظن دانذعإ لمعلا قيرف ىأر دقف « تاقوألا كلت ىف ةيعجرملا

 . 1717© 1ع عاتعم 10631 ةيعجرملا تامدخلا بتكم قالغإ لاح ىف ةيعجرم

 1825100: ىه ةددحتم ضارغأ تاذ «* ةيديلقت ةغل ىلع ادامتعا ماظنلا اذه ريوطت مت دقو
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةرييخلا مظنلا : ثلاثلا لصنلا

 طسبم مسر دادعإ ىف صوصنلا جلاعم مدختساو ) 17/074 67/604 صوصنلا جلاعمل ةفاضإلاب

 . ( ةبتكملا لخاد كرحتلا ىف ديفتسملا دشري نأ نكمي « لخادلا نم ةبتكملا لكشل

 داشرإب ىلوألا تاشاسثلا متهت « ةشاش (350) نيسمخو ةئامثلث نم ماظنلا نوكتيو

 ةبتكملا ليلدو اهتانوفيلتو ةبتكملا عم لماعتلا دعاوقو « ماظنلا عم لماعتلا دعاوق نع ديفتسملا
 :ةيلاتلا ءازجنألا نم نوكتي وهف ءةيمومعلاب فصتي تامدخلاب قلعتي اميف ماظنلاو .لخادلا نم

 . ناوئنعلا / فلؤملا مادختساب بتكلا نع ثحبلا *

 . عوضوملا مادختساب بتكلا نع ثحبلا *

 . عوضوملا مادختساب تالاقملا نع ثحبلا *

 . دئارجلا ىلع روثعلا *

 . داوملا نم ةصصختم ىرخأ لاكشأ ىلع روثعلا *

 . تارمتؤملا لامعأ *

 . اهبتكو جهانملا ةلدأ *

 : مالفألا تاعجارمو بتك *

 . سيماوقلا *

 . ةيمليفلا تارغصملاو ويديفلا تاليجسست *

 . بساحلا مادختساي ثحبلا *

 . تايرودلا ةمئاق مادختسا *

 . ( فينصتلا ) ءاعدتسالا ماقرأ نكامأ ديدحت *

 . ةراعإلا تاءارجإو تامدخل *

 . ريوصتلاو خسنلا تامدخل *

 . ىرخألا تابتكملا ىف لمعلا تاعاسو تامدخلا تاعاس *

 . ىنبملا تاليهست *

 نين



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 تامولعملا ىلع زكري وهف ةيعجرملا تامدخلا ميدقت ىف ةيمومعلاب ماظنلا اذه فصتيو

 «ةبتكملا تامالعتسا بتكم نم اهيلع لوصحلا نكمي ىتلا تامولعملا كلت « ةبتكملا نع ةماعلا

 زكريالو « تابتكملا ىف تامدخلا لاجم ىف ةماع ةفصب مدقي نأ نكمي امل لاشم وهف ىلاتلابز
 ةفرعملا ليثمت دعاوقو تاميلعت ىلع دمتعي مل ماظنلا نأ امك « ةنيعم ةيعجرم تائف ىلع
 نم « هب ةصاخلا ةفرعملا ءانب ىف ىنايلوبلا ربجلا ىلع دمتعاو « ةريبخلا مظنلا اهب ةفورعملا
 نيب ًاريبك اهباشت كانه نأ ثحابلا نظ ىفو « ”4724” 6 و » لماعملا مادختساب طبرلا لالخ

 .6 اَّذِإ . . اذإ) لمع لمعي 474 طبرلا لماعمف « اَذِإ . .اذإ دعاوق نيبو طبرلا نم عونلا اذه

 لماعتلا ناك اذإ ةيقطنملا كلت دقفي هنكلو . ايقطنم ةيحاتفملا تاملكلا نيب طيرلا ماد ام . انه

 تالماعملا مادختسا ىلإ ةريبخلا مظنلا لاجم ىف نيلماعلا بلغأ هجتيو « ىنعملب سيلو صنلاب

 صوصنلا ءافخإو 4/:. 11127: لمع المعي ىكل ؛ مظنلا نم ديدع ىف 207 « 47:4 ةينايلوبلا

 « ىلآ هجاوم ىف ةرابع مادختساو ؛ ديدحتلا هجو ىلع 16 770705 ةيحاتفملا تاملكلا »

 كلذ ىلعو . 766614 صنلا ةغايص ةداعإب فرعي ام مادختساب ةيحاتفملا ةملكلا كلت نع ربعت

 ىف ةفرعملا دعاوق ءانبل ؛ ةلوهس لكب ةددعتملا ضارغألا تاذ ةجمربلا تاغل مادختسا نكمي

 . ةريبخلا مظنلا

 وأ ديعب نم - مهتسارد ىف اوريشي مل ماظنلا اذه ىدعم نأ ركذن نأ قحلا نمو

 ةعمجم ةسارد ىف ةريبخلا مظنلا نم ةعومجم نيب هعضو نكلو « ريبخ ماظن هنأ ىلإ - بيرق
 ةبتكملاب عجارملا ىيئاصخأ تاربخ ءانتقا ىلع لمع هنأ ىلإ ةفاضإلاب ء ةفصلا كلت هيلع لاه

 دامتعاو « ىكذ لكشب ىنايلوبلا ربخلا مادختسا كلذكو ء هيجوتلاو داشرإلاب قلعتي اميف

 تطبارت لماوعلا كلت لك ٠ نيعم رارق ىلع ءانب ديفتسملا هيجوتل مئاوقلا نم ديدع ىلع ماظنلا
 لاجنم ىف لمعت نأ نكمي ىتلا « ةيكذلا ةيلآلا ةمظنألل اديدج اهجو ماظنلا اذه نم لكشتل

 . تايتكملاب ةيعجرملا تامدخلا

 (13>«طوزريزمر-* رييخلا ماظنلا 3

 نم « ةيموكحلا قئاثولا لاجم ىف تابتكملا ىيئاصخأ ةربخ ىكاحي ريبخ ماظن ؛ رتئيوب »

 ثحبلا ةبتكملا نم ديفتسم دارأ اذإ كلذ لاثمو : نيعم ىعجرم باتك مادختساب هحارتقا لالخ

 5: ليلد مادختسا حرتقي « رتتيوب 2 نإف 1ظ1إ/6 ماع لبق رشن تامولعم ردصم نع

 نرخ



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 نامتنلمتامر» لانأع ا]ممفعرع 1م 711164 3اهتعع طاوطاتع 1آ20ءاصد عنك ]789 -

76 

 : ماظنلا خيرات 7

 (نمالتنعأا هز طشط» هت تابتكللا رداصم سلجم نم ةحينم ىلع ءاتب ماظنلا ريوطت مت

 تامدخلاب نيديفتسملا دادمإل ةليدب ةقيرط نع ثحبت ةبتكملا تناك دقف « 5015

 (ةعاس نيرشعو عبرأ) تقولا لاوط لمعلا اهب نيلماعلا رودقمب نكي مل هنإ ثيح « ةيعجرملا

 ماظن دادعإ ةبتكملاب نيلماعلا ناهذأ ىلع ةرطيسملا ةركفلا تناكو « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف

 كرويوين ةيالو ةعماج ىف بالطلل ىطايتحا دعاسمك لمعي نأو « ةيبيردت ةادأ نوكي نأ نكمي

 ايبوفل ًرظن هنإ نراك لوقتو ء 151216 17180. 0إ ]علم 7071 22 8147610 ولافاب ىف

 نأ نكمي بساحلا ىلع اينبم اًماظن نأب دقتعي ناك دقف ٠ تقولا كلذ ىف ةرشتملا بساحلا

 فيفخت ةلصحملا نوكت ىلاتلابو « ةريثكلا مهتلئسأب هنودميف « بالطلا بذجل اًببس نوكي

 . ىبتكملا نع ءبعلا

 ؟ تابتكملا ىئاصخا ةفرعم بيسحت ةيفيكب قلعتت تناك ةلكشملا نكلو

 ماظن ةيواح مادختسا ىف ريكفتلا متو « ماظنلا دادعإ ىف 8651© ةغل مادختسا مت دقل

 دم ةيناكمإ وه كسيبلا ةغل مادختسا نم فدهلا ناكو « دعب اميف ماظنلا ريوطتل 5/7611 ريبخ

 عضو مت دقو « ةنيعم تاناكمإ وأ ةصاخ ةزهجأل ةجاحلا نود « هسفن ماظنلاب ةبتكم ىأ

 . 198/7 ماع ربمتبس ىف رابتخإلل ماظنلا

 0 :ماظنلا تاناكمإ 3

 دادعإلا ىف تكرتشا ىتلاو ) ةفلؤملا موقت « رتنيوب 7010186” همدقي نأ نكمي ىذلا ام

 طموتصستعر لمعد رطأتمتغ د 7ع عردعع |[ هتامتت 005, انيج 10 1/116 7201714 07 0171©76-

 211610171 ع © مهب اة ءدلمت عز عبعع طمصأج

 نشمي



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : 201:67 رتسوب ىف ةفرعملاب ديوزتلا 3

 : ةلكشملل ةيساسألا تافصلا ديدحت

 ذاختاب همايق دنع هرايتعا ىف ريبخلا اهعضي )2 رصانعلا نم ةعومجمع ةلكشملا تافص اندمت

 ةفصلاو . ةلكشملا لح هيلع ىنبي ىذلا ساسألا رجح ىه تافصلا كلت ربتعتو . نيعم رارق

 07201265 نارايخ وأ 411677141265 ناليدب لقألا ىلع اهل نوكي نأ دبال ةلكشم ىأل

 نكميو « 17ه1ا/65 ةميقلا لئادبلا كلت ىلع قلطيو . 2414 لحلا ةيلمع هيجوت ىف ةدعاسملل

 : ىلاتلا لاثملا برض

 ال ةيساسأ تافص <- عجارملا

 مجارت مجاعم - 1

 تايقارجويلبب - 2

 لود ةلدأ - 3

 ةيبرع ةغل - 1 <- (ةميقلا) ل لئادبلا <- ةغللا - 1 <- (ةميقلا) لئادبلا <- سيماوق - 4

 ةيزيلجنإ ةخل - 2 صصختلا - 2 تاعوسوم - 5

 ةيسنرف ةغل - 3 ةثادحلا - 3 تافاشك - 6

 ةغللا ىئانث - 4 لكشلا - 4

 ةغل نم رثكأ - 5 ةيطغتلا ىدم - 5

 ىزيلجنإ - ىبرع - 1 ( ةميق) لئادب

 ىبرع - ىزيلجنإ - 2

 ىبرع - ىسنرف - 3

 ىسنرف - ىبرع - 4

 ىسنرف - ىزيلجإ - 5

 ىزيلجتإ - ىسنرف - 6

 :ىه ١ عجارملا ىئاصخإ لمع ىكاحت ىتلا رصانعلا نم ةعومجمم ىلع ىوتحي ماظنلا نإ

 . ديفتسملا اهنع ثحبي ىتلا ةباجإلا عون *

 ؟ لعفلاب ديفتسملا ىدل ىتلا تامولعملا ام *

 ليا



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصقلا

 موقي مث « ديفتسملا ىدل ىتلا تامولعملا نع فشكلل مئاوقلا بولسأ ماظنلا مدختسيو

 . مادختسالل اهديري ىتلا ةيعجرملا بتكلا ىلإ مدختسملا داشرإب 2011»

 : طهزه(ء. رتنيوب ريبخلا ماظنلا لمع ةقيرط 3

 ماقرأ ةيمهأ حرشت ىتلا « تاشاشلا نم ةيلوأ ةعومجم لالخ نم 3655207 ةسلجلا أدبت

 110171 ةيسيئرلا ةمئاقلل ماختسملا لصي نيحو . اهفرعت ةيفيكو 5177900 فينصت

 ام ددحي نأو « نيعم راسفتسا ىلع زكري نأ هيلعو « تارايتخا ةعبرأب هباجي هنإف . . 614

 ثيح ؟ ةطيرخلا وأ ناونعلا فرعيالو ةيموكح قئاثو نع ثحبي ناك اذإف . هعونو هلكش وه

 ددحم ءىش ىلع لدتالو « ةيمهأ اهل تسيل نيوانع لمحت قئاثولا كلت نم ديدع نأ

 نيعم ردصم نع ثحبلا نيب مسقم انه ىساسألا رايخلا نإف كلذلو . ثحبلا ضارغأل

 . همقر وأ ردصملا ناوتعل ديفتسملا ةفرعم مدع لاح ىف ردصملا عوضوم وأ فورعم

 عوضوم”لك مامأو « ةنيعم ىرخأ تاعوضوم ةدع ىلإ ثحبلا مسقني عوضوملا ىف انهو

 اهب « ةديدج ةمئاق رهظت ثيح 871/67 طغضي مث مقرلا ةباتكب مدختسملا موقيو « مقر

 ىتلا « عجارملا نم ةعومجم مضت ةمئاق رهظت ةياهنلا ىفو «٠ تارايخلا نم ىرخأ ةعومجم

 . اهنم ةباجإ ىلع لوصحلل ديفتسملا اهيلإ عجري نأ نكمي

 1801:1467 حادختساب ىعوضولا ثحبلا

 ؛ ةبتكملا نيمأ اهيلإ أجلي ىتلا « ىعوضوم لا ثحبلا عاونأ ىلاتلا لكشلا نم حضتي

 . ةيموكحلا قئاثولا ىف ةددحم ةقيثو نع ثحببلل



 تابتكلل ىف ةرييخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 .120111467 ماظنل ىعوضوملا لكيهلا : (2/3) لكش

 لخدم

 ناونعلاب ثحبلا
 11 هد:ه عج هرصأدك بتكلا

 5611 لسالسلا

 مع عك تايرودلا

 الاه: ء724 567165 ةمقرملا لسالسلا

 ماطأأع امهر ماعلا نوناقلا

 : ىمقرلا ثحبلا

 8اال ليب ةبتكم

 007 ماعلا نوناقلا

 0151 07 1 7 مومعلا سلجم ريرقت

1170-1 

 م81:5151571141ب ةيذيفنتلا سيئرلا تارارق
0217 152701701111715 

 : ىعوضوملا ثحبلا
 ةيمقرلا تانايبلا

 8. ماعلا نوناقلا

 1ظ80 ماعل ناكسإلاو ناكسلا تايئاصحإ

 1971 لبق تانايبلا

 1970 دعب تانايبلا

 ةينمزلا لسالسلا تانايب
 ةيئاصحإلا تاطاقسإلا
 تانوفيلتلا ماق رأ - نيوانعلا - ءامسألا

 لمعلا صرف - ةلامزلا - حملا



 (2/3) لكش عبتي

 ةيذيفنتلا عورفلا
 تاعيرشتلا

 ةيذيفتتلا تارارقلا
 تاحجلاعملا

 ةينفلاو ةيملعلا ريراقتلا
 تايرودلا تالاقم

 ةماع تامولعم

 ىنوناقلا عرفلا
 نيناوقلا
 تاشقانملا

 عامتسالا ناحل

 ةنجللا تاعوبطم

 ريراقتلا
 قئاثولا
 ىعيرشتلا خب رأتلا

 تاعيرشت وأ نيناوقب تاحارتقا

 ىئاضقلا عرفلا

 ىعوضوملا ثحبلل ةماع تافاشك
9 -1892 

1936 - 3 
1946 - 7 
1956 - 7 
1966 - 7 
1976 - 7 
1982-7 

 رضاخحلا تقولا ىتح 3
 طئارخلا

 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

١:١ 



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ةيموكحلا تاعوبطملا مادختسا لكيه : (3/3) لكش

 لخدم

 ةيموكحلا قئاثولاو ثحبلا ةيجيتارتسا

 ثحببلا تايساسأ

 ىعوضوملا ثحبلا
 ةيجراخلا ةسايسلا

 ةيبنجألا لودلا

 لالتحالا

 ةيلارديفلا ةموكحلا لامعأ

 ةموكحلل عيبلا

 ةيلمعلا تادعاسملا

 ةلدألا

 ةيبيرض تامولعم
 تالحرلا نع تامولعم

 ةيرصبعمس تامولعم

 رشنلا قح نع تامولعم
 سقطلا

 تاباختنالا

 طئارخلا

 ناكسلا

 ةعارزلا

 ميلعتلا

 ايجولويجلا
 ةحصلا



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 ةيتئيبلاو ةيعيبطلا رداصملا

 تائيهلا نع ثحبلا

 حتملاو ةيموكحلا جماربلا
 ةيعيرشتلاو ةيرادإلا لامعألا

 ةيرادإلا تارارقلا

 سيئرلا
 ىئاصحإلا ثحبلا

 ناكسلا تاءاصحإ

 ةيويحلا تاءاصحإلا
 ةيداصتقا تارشؤم

 لامعألا عاطقو ةعانصلا تاءاصحإ
 لخدلا
 بسكلا

 فئاظولا

 راعسألا

 نيكلهتسملا تاقفن

 ةيجراخلا ةراجتلا تايئاصحإ

 ةميرجلا تايئاصحإ
 عافد و ةيركسع تايئاصحإ

 ةقاطلا تايئاصحإ

 تاطاقسإلا

 ثحبلل ةصاخ بيلاسأ

 ةيخيراتلا ثوحبلا

 ؟ 1١4



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةينطولا قئاثولا
 ىعي درشتلا خي رأتلا

 ةينازيملا ليلحت

 ةينف ريراقت

 ةلحسملا تامالعلاو تاعا ارتخالا

 تافصاوملاو تاسايقلاو ريباعملا



 . اهمدقي ىتلا ةيعجرملا تامدخلا حضوي رتنيوب ماظن تاجرخم نم جذومن : (4/3) لكش

 « لسالسلل ةيعجرملا تاودألا »

 وأ ىونس ريرقتل 541006 فينصت ماقرأ نع ثحبلل
 ىرخأ ةلسلس ىأ

 : ةيلاتلا ةيعجرملا تاودآلا مادختسا

 :(471:07101) ةيكيرمألا ةموكحلا تاروشنم ليلد *

 786/2 1223 27 4 574 مجرما مقر

 ةيمليفلا تارغصملاب ةصاخلا عجارملا ةعومجم ىف عقيو

 1110 ]بدع 800 ةيموكحلا قئاثولا سرهف *

 ىف هعقومو « 0770-4110 2/1865, 171. ةكرش ليلد

 ةيتكملاب تامالعتسالا بتكم

 لسالسلا ضعبل 514/006 فينصت ماقرأ ىلي اميفو

 ةعئاشلا

 (نهتماودو هز 1[ عالعتسل 120ر1 عقدا مح 66

 رطل ون 00,

 هدد هز !اهتتتنلهعاتل عزم (03, 24,

 ع دكانك هر طوصساملام 03. 233,

 6١ه 110100520704179 ساشا ولست نيب ق7 170170 تا تل لم سلب ا تل 30217912110171 11570377 تار بطلا جتك ةسدق نتاتساط ونا كا كح هت

 ةيعجرملا تامدخلاو ةرييثلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . رتتيوب ماظن تاجرخم نم جذومن : (5/3) لكش

 © ةبتكملاب ىرخألا ماسقألاو عجارملا مسق حضوي »

 عوضوم ىف تامكاحملا اياضق ضعب ديرت تنك اذإ
 روثعلل ةديفم نوكت امبر ةيلاتلا رداصملا نإف « ددحم
 ىف تضرع ىتلا تالاحلل تاداهشتسا ىلع

 :ايلعلا ةمكحملا

 0146 16 [آل.5. ايص7عتتع 001( اي+

 ( (0م1:عر:ءددتامجمل مج عراج)

16/316 1571 065 09 

 : ىف ةعوبطم ىهف ءايلعلا ةمكحملا ماكحأل ةيسنلابو

 0.5. 170715 (106عاكامزنك نإ“ 1116 46

 همايصل

 لان 6. 8 «

 . ةيكيرمألا قئاثولا ةعومجمم ىف عقتو

 ةمكحملا تارارقل لوصولل ةقيرط لضفأ نأ امك

 ةعاق ىف عقت ىتلاو « نوناقلا ةبتكم ىف ةبحاتم

 0 اطر



 ةيعجرملا تاماخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 : 2012/6 ىلع تاظحالم 53

 « هلهجي ام فشك ىلع ديفتسملا ةلعاسم وهو « طقف دحاو ضرغب رتنيوب ممص دقل

 ةعومجمم ةيموكحلا قئاثولا مادختسا ققحيو « قئاثولا مسق عقوم ةفرعم ىف هحاجت دعب كلذو

 نوكتيو ؛ نيناوقلا نم ةعومجم راهظإل وأ « دشرمو نيعمك همادختسا لثم ضارغألا نم

 « ةزهجأ ةعبرأ ىلع هنم خسن عبرأ تعضوو « ةشاش (130) نيثالثو ةئام نم رتنيوب

 " . ةدحاولا ةسلجلل رالود نيئالث ماظنلا اذه ىف ثحبلا ةيلمع فلكتو

 نم مغرلا ىلع « تامولعملل ًردصم سيلو « ةيعجرملا بتكلل ًاليلد ماظنلا ربتعيو

 ةيعجرملا مهتاربخ ليوحت نييبتكملا تالواحم ىلإ كلذ ريشيو « هلخادب قئاقحلا ضعب عضو

 نإف . . لاثملا ليبس ىلعو « ماظنلا ةفرعم ةدعاق ىف اهعضو نكمي ىتلا «دعاوقلا لكش ىلإ

 ةيعجرم رداصم ىلإ ديفتسملا دوقي «ىعجرم باتك وه 47116710071 5181151105 171461: لثم عجرم

 نم ديدعل ًاردصم ريتعي 776 5111511 عمل 4ط#5 © علك لثم اعجرم نإف كلذكو . ىرخأ

 . ىرخأ تاودأل ديفتسملا دشرت ةيعجرم ةادأك مدختسي هنأل ؛ ةيئاصحإلا لاكشألاو تامولعملا

 ىلع نم ءاعدتسالا مقرو ناونعلا : ىعجرم باتك لك نع ةيلاتلا تانايبلا ماظنلا مدقيو

 ماظنل اًقبط ؛ ءاعدتسالا مقر ليدعت ديعت نأ ةبتكم ىأل نكميو « ةبتكملا ىف هعقومو فرلا

 . اهسفن ةبتكملا لخاد عجرملا عقوم كلذكو « ( همدختست ىذلا فينصتلا

 : تازيهملا 3

 . عجرملا عقوم ديدحت ىلع ديفتسملا ماظنلا دعاسي *

 . ال مأ هنيعب اعجرم كلمت ةبتكملا تناك اذإ ام تاشاشلا ىلع ةعيرس ةحملب دكؤي *

 . نيعم راسفتسا نع بيجت نأ نكمي ىتلا رداصملاب ةمئاق مدقي *

 بساحلا مادختسا ةناكمإ ىدم نم ققحتلا لواحت رتنيوب ةبرجت نإف .. ىرخأ ةيحان نم

 ىف مهديفت « مهب ةصاخ مظن دادعإ ىلع نييبتكملا عجشتو « ةيعجرملا تاربخلا ةجمرب ىف

 (4«!15 و( 72101” . تراب لسا ريبخلا حاظنلا 3

 ىف 4/81, تابتكم ةعومجم ىف اهقيبطت مت ىتلا ةريبخلا مظنلا ةعومجم نم دحاو

 (ىمللعدمءاو110م ه] ]غعدعمت إن طضط7071تك) ةيكيرمألا ةدحتتملا تايالولا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : ةمدختسملا ةادالا 3

 ىليب لوقيو « ماظنلا اذه ريوطت ىفآ/ - 20251101" ريبخلا ماظنلا ةيواح مادختسا مت
 مت دقو « مظنلا هذه قباطت ىتلا ىه تابتكملا نم ةعومجملا كلت نم 1 11 نأ زريامو

 : بابسأ ةدعل ةيواحلا كلت ىلع دامتعالا

 ةسمخو ةئثام ىلإ اهنم ةدحاولا ةخسنلا نمث لصي ثيح ؛ ةيواحلا كلت نمث صخر - 1

 4117.. 181:17 » وأ « اذِإ . . اذإ ١ جاتنإلا دعاوق مادختساب لمعت اهنأ - 2

 نكمي « نمثلا ةصيخر ةئيب كانهف ىلاتلابو «٠ ةيصخشلا تابساحلا ىلع لمعت اهنأ - 3
 ةزهجأ ىلع لمعت ىتلا تايواحلا سكع ىلع « صخش ىأل ةحاتمو اهيف لمعت نأ

 . ةطسوتملا وأ ةريبكلا تابساحلا

 . نيئدتبملل ةبسنلاب اهملعت ةعرس - 4

 « تابتكملا : وه عوضوملا ناك اذإ : ىلاتلا ىلاثملا ملعتلا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 ةناكمإ كلذكو « (طن#5 07: 435) وه بسانملا عجرملا نإف . . رزيل صارقأ وه ةداملا لكشو

 ماظنلا موقي فوسو ء ( 477©] ةفوفصم ) ةيئاصحإ ةدمعأ لكش ىلع ةفرعملا ةدعاق ءانب

 بسانملا دومعلا نيبو لاؤسلا نيب ةنراقملا لالخ نم « ةحيحصلا ةباجإلا جاتنتساب ريبخلا

 . امهتيب ةيبيسلا ةقالعلا داجيإو

 رداصملاو عجارملل نيثحابلا داشرإ ىلإ فدهي ماظنلا نإف « جذومنلا اذهل ةبسنلابو

 لوحتلا متو « 778 - 8051711“ ةيواح مادختسا متو ٠ ايجولوبورثنألا لاجمم ىف ةبسانملا
 نوثاب نم لك ماظنلا اذه ريوطتب ماقو . “”87:هالناع4 86 270” ةيواح ىلإ كلذ دعب

 « ةريخألا ةيواحلا كلت صحفب ثحايلا ماق دقو « زوب ىدنآو ء نلآ ثب ىرامو « كرالك

 دحأ ققحتال اهنكلو « اديج اّيلآ اهجاوم مدقت اهنأو 2 7971814015 ةئيب ىف لمعت اهنأ دجوو

 اهنإ ثيح « اهب ريبخ ماظن ءاني نكمي ىتلا ةادألا مادختسا ةلوهس وهو « ثحبلا اذه فادهأ

 ىف رفاوتيال ام وهو « مظنلاو تابساحلاب ةريبك ةربخن ىلإ جاتحتو ٠ لماعتلا ىف ةدقعم تناك

 . تابتكملا ىيئاصخا نم ريثك
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 موقي نأ مدختسملا ىلعف ء ءافك لكشب ماظنلا مادختسا ضارغألو

 كلذو «, ثحبلل ةيفارغجلا ةقطنملاو هنع ثحبلاب موقي ىذلا عوضوملا ديدحتي

 ةيفارغج ةقطنمب طيبتري ام اًبلاغ ©« ايجولوبورثنألا وأ ناسنإلا ملع نأل

 لهو ء اهنع ثحبلا بولطملا تامولعملا ةيعون ديدحت ىلإ ةفاضإلاب « ةئيعم

 . ةبولطملا تامولعملا ردصم عون ديدحت ىف ديفي كلذو ٠ ةصصختمو

 : ماظنلا لمع ةقيرط 3

 ؛ةشاشلل ىولعلا قودنصلا ىف رسيألا ةرأفلا رر طغض مدختسملا نم ريبخلا ماظنلا بلطي

 بلطي مث 2 6 ناسنإلا ملع 3 تالاجم ىطغت ةقدب ةراتخم تاعوضوم سوؤر ةمئاق رهظت ىك

 ىذلا عوضوملا سأر دنع ةرآفلا رز ريرحتو « راتخملا عوضوملا سأر ىلإ كرحتلا مدختسملا نم

 ١ لاؤس لك عم اهسفن تاوطخلا عابتا هنم بلطي امك « هرايتخاب موقي

 : ىلاتلاك نيئزج ىلإ ةمسقملا ىلوألا ةمئاقلا ىلع ةيلاتلا تانايبلا رهظتو

 ةيرشبلا سانجألا ملع - 1

 ةماعلا ايجولوبورثنألا - 2

 ىرشبلا روطتلا - 3

 ايلعلا تاييدنثلا - 4

 ديلاقتلاو تاداعلا - 5

 تابنلا مولع -6

 تايوغللا - 7



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظتلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ؟ ديرت رداصملا لاكشأ ىأ-2

 ؟ ةددحملا ةيفارغلا ةقطنملا ام - 3

 ىلع ىوتحت « ةديدج ةمئاق رهظت ثيح ؟ لوألا لاؤسلا دعب ىلاتلا لاؤسلا ىلإ لقتتني مث

 : ةيلاتلا عجارملا عاونأ

 ةيرشبلا سائجألا ؟ ثحبلا ديرت عوضوم ىأ ىف - 1

 ؟ ةددحملا ةيفارغجلا ةقطنملا ام - 3



 ةيعجرلا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 تارارقلاب ةمئاق رهظت ثيح « ةيفارغجلا ةقطنملاب ىلعتملاو ريخألاو ثلاثلا لاؤسلا مث

 : اهيف ثحبلا بولطملا

 ضعبلا وأ لكلا

 ا بلس -]

 ىتييقوسلا داحتالا - 2

 ايه#هرفأ -3

 ةيبونجلا اكيرمأ - 4

 ةيلامشلا اكيرمأ- 5

 طسوألا قرشلا

 ؟ ثحبلا ديرت عوضوم ىأ ىف - 1

 ؟ ةددحملا ةيفارغجلا ةقطنملا ام - 3

 ةيرشبلا سائجألا ملع

 تاعوسوملا

 طسوألا قرشلا

 ةيرشبلا سانجألا ملع نم نوكملا « ثحبلا اذه جئاتن ضرعت ةريخأ ةمئاق رهظت انهو

 8 ىلاتلاك طسوألا قرشلاو تاعوسوملاو
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : ]جدر 1 .

 ل ل

 طوت 101150 -2 ن0 ( نيتقيثو ىلع تراب رثع )

 اكون 2 طماطعتلا ! ( ةظحل رظتنا ١

 . ثحبلا اذه تادرفم قباطت ىتلا « ةيفارجويلببلا تانايبلا ضرعب ماظنلا موقي ثيح

 : 451 7271 ىلع تاظحالم 3

 «تاراسفتسالا ىلع درلا ىف ةريبخلا مظنلا مادختسا ةيمهأل اديج الاثم ماظنلا اذه مدقي

 ىلإو 0011:0114 117015 ةديقملا مئاوقلاب فرعي امل همادختسا ىلإ ماظنلا اذه ةيمهأ دوعتو

 هيف ثحبي ىذلا لاجملا نأل ًرظن ؛ ةشاشلا ىلع همامأ رهظي امب ماظنلا ىلع ثحابلا ديقت

 نوكت انه ءاعدتسالاو قيقحتلا ةبسنف ةيلآلا ةيديلقتلا مظنلا بويع ىفالتي هنأ امك «قيقد

 مدختسملا راسفتسال اًقبط « طبضلاب اهيف دوجوم وه ام ضرعت ةفرعملا ةلعاقف 1 0

 ددحم مدختسملاف « ةقيض وأ ةضيرع ثحبلا جئاتن نوكت نأل لاجمال هنإ ثيح « ماظنلل

 بولطملا تامولعملا ردصم عونو قيقدلا لاجملا انه ىهو « ةفلتخملا ثحبلا هوجرو نم ةعومجمب

 . ( عوضوملل ةيفارغجلا ةقطنملا ) ناكملاو

 ىطعي امثإو « فرلا ىلع عجرملا دوجو ناكم ددحيال « 72011467 ماظن سكع ىلع وهو

 مدختسي وهو . هنع فوفرلا ىلع ثحبي نأ ماظنلل مدختسملا ىلعو . فرلا ىلع هفينصت مقر

 ىئاهنلا رارقلا ىلع لصحيو ءاهنع ثحبلا بولطملا تاعوضوملا نيب طبرلا 4724 + "17" ةدعاق

 ؛1هداسوإ 07 ها»0171ع ىمامألا لسلستلا ًادبع لمعي وهف كلذ ىلع ءانبو 217672 ةدعاق نم

 . 771671 رارق ىداني اهنم ءاهتنالا دعبو « 1/ ل ةقباطملا دعاوقلا نع ثحبي هنإ ثيح

 رداصملاو مجارملا وهو 2 قيضو دودحمم لاجم ىف لمعي ماظنك ديج ماع هجاوب ماظنلاو

 ةبتكم ىف داوملل رصاح ماظن وهف « تابتكملا نم ةبتكم ىف ايجولوبورثنألا لاجم ىف ةرفاوتملا
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبقا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 ماظنلا لمع ةقيرط نأ امك . لاجملا اذه ىف الثم رشنلا قوس ىف حاتملا لك سيلو « ةنيعم

 « ماظنلل مدختسملا مامأ تارايخلا نم ةعومجم امئاد ضرعي وهف ؛ مدختسملل ةبسنلاب ةحضاو

 حبلا ىف ةقباسلا ديفتسملا تارايتخا ةمئاق ضرعي كلذكو « ثحبلا ةيلمع دنع كبتري الف
 . ماظنلل مدختسملل كابترالا نم عون ىأ ثدحي الف « مئاد لكشب هسفن

 : 11:15 11 رسخلا ماظنلا 00

 سبيلو « اهتاذ ىف قئاقحلا ميدقت ىلع دمتعت «٠ ةيعجرم تامدخ ميدقتب ماظنلا اذه موقي

 ماظنلا اذه دمتعا دقو « ةقباسلا مظنلا سكع اهريغو تايفارجويلببلاك ةدعاسم تاودأ ميدقت

 ةدحتملا تايالولا ىف ردص 401/210/416 كامسألا عارزتساب صاخ ليلد ىلع هئانب ىف

 ةرازوو وافلاو 2/47 ةينطولا ةيعارزلا ةبتكملا نيب مت « ىثالث نواعت لالخ نم « ةيكيرمألا

 . كانه ةينطولا ةيعارزلا ةبتكملا ىف لمعي ماظنلاو « ةيكيرمألا ةعارزلا

 1808674 دناول تربورو ط8: 8161210514 ىكسواليب ىرال نم لك هريوطتب ماق دقو

 ماظنلاو ٠ اهيلإ ةراشإلا قباسلا 81:ه01 ل96 0 جمارب ةمزح مادختساب :« 014

 ىف نيديفتسملا دعاسي وهو ١ هسفن 11:13 مسإلا لمحي ٠ قباس ماظن نع ةلدعم ةخسن

 ةصاخ ءمهل ةديفم تامولعم ميدقت قيرط نع « ايقيرفأ ىف ةصاخ ؛ كامسألا عارزتسا لاجم

 . كامسألا عرازم ءاشنإو ةيرحبلا تاورثلا نم اهريغو ةيكمسلا تاورثلا ةيمنت ىف

 : ةفرعملا ةدعاق ءانن 3

 ."1/.. بولسأب لمعتو « 171010160861270 ةيواح مادختساب اذه ةفرعم ةدعاق تينب

 اهليوحت مت قئاقح ىلع انه ءانبلا دمتعيو . (4714) ىنايلوبلا بولسألا عابتاب نكلو 717671"

 ىف ماظن لوأ كلذ ربتعي امبرو « هيلإ ةراشإلا قياسلا ليلدلا نم تينتقآ « تاميلعت ىلإ
 نم ققحتلا نكمي مل نكلو « ةيفارجويلببلا رداصملا نود طقف قئاقحلا ىلع دمتعي «تابتكملا

 « لاجملا ىف نييبتكملا تاربخل اليوحت سيل انه مت ام نإ ثيح « ليوحتلا اذه لثم ىودج

 ىلع نومئاقلا ىأترا ىتلاو « ةمهملا ةبتكملا ةلدأ نم دحاو ىف لعفلاب ةدوجووم قئاقحل امنإو

 ددع ةرثكل ارظن ؛ ريبخ ماظن ىلإ ليلدلا ليوحت ةيمهأ ةبتكملا ىف ةيعجرملا تامدخلا
 ليوحت قرط ىف ةريبك ةدئاف انيطعي نأ نكمي هنكلو « نأشلا اذه ىف درت ىتلا تاراسفتسالا

 . ةريبخلا مظنلا ىف مدختست دعاوق ىلإ لاجملا ىف نييئاصخألا تاربخ

 ما“ 1١



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : ماظنلا ىف ثحبلا 53

 اهنيعب قئاقح ءارو اًيعس متي انه ثحبلا نإف «٠ ماظنلا ىف ةرفاوتملا ةفرعملا ةعيبطل رظن

 . ماظنلا ىف ثحبلا ةعيبط ةيلاتلا مئاوقلا نيبتو « ةبتكملاب رفاوتم ( عجرم ) ليلد لخاد نم

 آد 60ل016م 6 لع دامملقمل اططماتن 1علعع د0 ةدمعأتمم !ءععزلذ لعقمعل طعج

 ]نانبر 116 121701 ع5 ه طوواعحم ةعدمعال ظلمعأأمار 11 60101: طقم طععو اصقاقلاعل

 11015 11 اة1دتد ط1 عرلتن

 ط]1عمم ءكطمموع ملتح هزجات005 661015/ انكأنم ءااطعأ" 1طمانكع 01 113/114 635.

 [1] اتوأمع 1150015 2 سيجر مادختسا [2] 560101 5ان17/6ا/ ىعاسقلا حسملا

 [3] 0001 لوكدللا [4] 65 عا اوسنألا

 [51] تاسمظنملا [6] 220]ةعاق تاعورشملا

 [7] اع تايئاصحإ [8] 1340138210102 501115065 تامولعملا رداصم

 [9] 1[ عزل-الا/ ه0 1206 ةيحاتفملا تاملكلا فاشك

 [11] 1:صعتا ةالواعمت ريبخلا ماظنلا [10] ةواتقعات [ان 2ع 2عركهمصعأ

 [12] 81:85 افسأ ةدعاق

 11 13 ا 135 177 1 مرو1] 6 ]

 2011 57066 ربو 17[ جبب 15 5 1710 171



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا ٠ ثلاثلا لصفلا

 سيجر ماظن عم ءلبلا 06 ءالخاو 3اهج1 ل أد 4112 هالله

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 11 عطا 10 ]امتنا ا م

 « سيجر : ريبخلا ماظنلا 2 8180155 155751711: 57511511

 ةعارزلا لاجم ىف تاداشرإك ةقيثولا نم ءزجلا اذه ىف تامولعملا عضو مت

 ةراشتسا كيلعو . مويلا لاجملا اذه ىف حاتملا ديحولا ردصملا اهرابتعا بجيالو ءةيكمسلا

 ءاربخلاو نييلحملا ءالكولا لثم اهب شيعت ىتلا ةقطنملا ىف لاجملا ىف نيرخآ ءاريخ

 ةعارزلا ةيلمع ىف أدبت نأ لبق ةصصختملا تايعمجلاو دهاعملاو تاعماجلاو نيصصختملا

 . انه ةحاتملا ريبخلا ماظنلا تامولعم أرقت نأ اًنضيأ كيلع هسفن تقولا ىفو . ةيكمسلا

 21655 5006© 47 10) ريبخلا ماظنلا عم ةسلجلا أدبتل تافاسملا ةرطسم طغضا

 (5 عأزت هرج 1 737

 2ع1 نإ | 17 1 13511 11 اج

 110 01 15 05 ]ن4 71 جم 01 5,06

 ١ هم 1015و جا ا ا ا تل ا سس ا 10 ا 15 ا ا ا عل حلا: اكتمل طسسمل جدو توسع عم وسو سدس سس



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 1 عاانتتت 10 ]بأهتنا م نم

 اهب عتمتت ىتلا تافصلا نم ديدعب كامسألا ةعارز ةيلمع فصتت ء« ايقيرفأ ىف

 . راتكه 0.04 نم لقأ ةحاسم ىلع ماقت ىتلا كلت ةصاخخ « ةريغصلا جاتنإلا تادحو

 نم اريبك اًغلبم بلطتت اهنإف « ةيرامكساو ةيراجت تايلمعلا كلت نوكت نأ لجألو

 . تالصاوملاو ةلامعلا ةفلكتو ىنابملل ةفاضإلاب اهيف رمثتسيل لاملا

 ؟ ةريبكلا ةيرامثتسالا تاعورشملا مأ ةريغصلا تاعورشملاب متهم تنأ لهف

 : رايتخالا اذهل ةحاتم ثحب ةيجيتارتسا كانه

 ةيرامثتسا مآ ةريغص تاعورشم

 11 عام 13 5ع عأ 17 01 موع3] هر ]

 57006 0011+ زر 71م 185 5 110 0

 ةريغص تاعورشم : ةباجتسالا (11عددم:15ع : 5112]]-5ههلع)

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 111177: 10 112171 114

 .ايقيرفآ ىف كامسألا ةعارز قرط حجنأ نم ( ايباليتلا ) كربلا كامسأ ةعارز ربتعت
 . ريبك لكشب ( رولسلا ) طقلا كامسأ ةعارز بسن تعفترا كلذك

 اًقرط كانه نإ ثيح . ةلثمأك انه رولسلاو ايباليتلا كامسأ ةعارزل ضرعن فوسو

 . اهريغو ضاوحألاو « ةيئاملا ىراجملا تاونق ىف ةعارزلا لثم كامسألا ةعارزل ىرخأ

 ل1 أ 13 5ع 117 اا معا مرا

 57062 (20711 رزه 171 عمم 15 35 110 011

 (1؟عودردمروودع ١ دا: هلا -:هماعز



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 ]1 تاال111 10 ]أهلنا !/[ءا١ل/  ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا

 ؟ اًئيدح زرأ لقح ىف كامسأ تعرر له

 11 8 او 13 1 موع] 1

 50006 20011 ]4 171 هدب 110 0

 (1مدمم»دعع : »65 )

 ١ هال اة يلا يي ا ل يي ا ا ا يي ل لاا يت يبيبيبيبيبيبيبيبيب7بيب يم



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 1 عطا ام الاعتت ]أعد

 نل كنأ ىنعي كلذ نإف . . زرألا لوقح ىف كامسألا ةعارز كتعاطتساب ناك اذإ

 ىف عرزت نأ ىدجملا نمو . تالصاوملاو ةلامعلاب قلعتي اميف ةيفاضإ لاومأ ىأ فلكتت

 . راتكه 0.04 اهتحاسم ضرأ ةعطق

 ؟ ةيفاضإ ةدعاسم ديرت له

 ظفحلاو نيزختلاب ةصاخ ةدعاسم جاتحت

 ةأشنملاب ةصاخ ةماع ةدعاسم جاتحت

 ةيفاضإ ةدعاسم ىأ جاتحتال

 معا 0 ] 17 الأ 13

 [_م10 ن1 105 و4 171 جمان 0111

 ظفحلاو نيزختلاب ةصاخ ةدعاسم جاتحت

 170 ال ا ج60 انك مهنا 21 لان 007000002 هت نفي التل هن ص ل 0 اس تستوجب صوص ومنا كا يسرا 106 تامل تن تت ص راج سو ممم ١ هم



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 11 عطيت 10 !طاعتن ]اعتني

 . ايقيرفأ ىف كامسألا ةعارز نع نيلوئسملا رشتسا « كامسألا نم ةصاخ عاونأ ىأل

 . ءزجلا اذهل ةحاتم ثحبلا ةيجيتارتسا

 معد

 ال

 "1 ماو 113 177 15ه موت و[
0111 110 18005 710 14 .1 57066 

 ال : ةباجتسالا

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 1 عاربرمجت 16 !لأامتت ]لأ علت

 ىعارز كناريج دحأ ىدل ةحاتم نوكت امبر ةريغصلا كامسألاف . ىلحملا دروملا رشتسا

 . كنابسح ىف لاقتنالا فيراصم عضف ةحاتم نكت مل اذإف . ةقطنملا ىف كامسألا

 . ءزجلا اذهل ةحاتم ثحبلا ةيجيتارتسا

 11 1351 117 سل مرع1 0[ ]1

 570066 00171. زم 17: هدم 185 5 110 لاس



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا 1 عاطل 10 !/اهطا 1/1

 ؟ كلذ دعي هيف بغرت ىذلا امف . ةدعاسم تانايب ىلع ءزحلا اذه ىوتحي

 ىرخأ ةرم ةراشتسالا جمانرب ذفن

 ةيسيئرلا ةمئاقلل ةدوعلا

1110 0 

 ( 1؟خثدررم»::ىع : ]اله )

 : تاساردلا نم تاعومجملا كلت مييقت 3

 ىف اهقالطإ مت ىتلا « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا نم ةعومجم انضرعتسا

 ةيفارجويلبب تامدخ ميدقتب قلعتي ام اهنمف « اهعونت اهرايتخخا دنع ىعور دقو « لاجملا اذه

 كلذك « (1 عاد 11) قئاقح مدقي ام اهنمو « (20171167) تابتكملا نم ةبتكم تاع ومجلا

 تابتكملا نم ةبتكم نع ةيفاوو ةلماش تامولعم ميدقت ىف هدوهج زكريام اهنم
 ىف تابتكملا ىدحإب ةرفاوتملا عجارملا ىف صصختي ام اهنمو 2( 721 1/اك ا11ع)

 . (4كأع 2071) ددحم عوضوم

 لاجم ىف تدعأ ىتلا ةريبخلا مظنلا صئاصخ نايب 2 ضرعلا اذه ءارو نم انفده ناكو
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 - ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةصاخن - ةيبرغلا تابتكملا ضعب ىف مجارملاو ةيعجرملا تامدخلا

 : ىف صئاصتملا نم ةعومجملا كلت ترصحنا دقو

 : مظنلا نم ةعومجملا كلت دادعإ ىف ةمدختسملا ةجمربلا تاودا 3

 كلذك « لاكسابو كسيي لثم ةددعتم ضارغأ تاذ ةيديلقت ةجمرب تاغل مادختسا ظحول

 مظنلا تايواح تمدختسا كلذكو « بسيل لثم ىعانطصا ءاكذ ةجمرب تاغل تمدختسا

 نم مغرلا ىلعو . 87:هادإع4ع61770 و 12-72 ء# ةيواح ىف كلذ لثمت دقو « ةريبخلا

 مادختسا وهو ٠ كلذ ىف ببسلا ىلإ ةراشإلا هنكمي ثحابلا نإف « ىرتخأل ةيواح نم لوحتلا

 ةئيب ىف لمعي ىذلا ىلآلا هجاوملا نم الدب « 171140105 ذقفاونلا ةئيب ىف لمعي « ىلآ هجاوم

 نصللاو صقلا : لثم ٠ ذفاونلا ةئيب ىف لمعلا اهحيتي ىتلا تاناكمإلا كلذك « سود

 نم ةريخألا ةئيبلا تحت ىلآلا هجاوملا ربتعيو . تاناكمإلا نم اهريغو تافلملا نيب لوجتلاو

 ىف ةلهس اهنأ امك « ةيجمربلا تاقيبطتلا لاجم ىف ملاعلا ىف تردص ىتلا تائيبلا ثدحأ

 ةليسو نم رثكأب اهعم لماعتلا نكمي ثيحح ؛ مدختسملا دهجو تقول اهريفوت بناجب لماعتلا

 موسرلاو روصلا وشح تاناكمإ كلذك ء ( 704011 حيتافمو 120125 تانوقيألاو مئاوقلا )

 ىلع كسيبلاك ضارغألا ةددعتم تاغللاب تلمع ىتلا ةمظنألا تدمتعا كلذكو . ةلوهس لكب

 دح ىلإ تهباشت ىتلاو ٠ 07 و 4714 لثم ةينايلوبلا طبرلا بيلاسأ وأ بولسأ مادختسا

 ىنايلوبلا بولسألا ىف رارقلا طير متو 17. 17167: جاتنإلا دعاوق بيلاسأ عم ريبك

 مامأ ةيحاتفم ةملك نع ربعت ةرابع لكشيل ؛ ىلآلا هجاوملا ةباتك ةداعإ متو © 771671 لماعملاب

 لماعملا اهعم مدختسا ىتلا ةيحاتفملا ةملكلا ةرابعلا كلت فلخ تفتخاو «ماظنلل مدختسملا

 .07 وأ 4:

 : مظنلا نم ةعومجملا كلت اهيلع لمعت ىتلا ةزهجئالا 3

 عوت نم ةزهجأ تناك « مظنلا كلت اهيلع تلمع ىتلا ةزهجألا بلغأ نأ انظحال كلذك

 ةحاتم ةزهجأ ىهف ىلاتلابو ١ اهعم ةقفاوتملا ةزهجألاو 1::/181/1, 1811/84 ىصخشلا بساحلا

 « ةديجلا ةيزيهجتلا اهتاناكمإو اهنمث صخرل ةفاضإلاب « ريبك لكشب تابساحلا قوس ىف
 ٠ انك عون نم ةزهجأ طقف دحاو ماظن مدختساو « لماعتلا ىف ةلهس ةئيب مدختسملل رفوتو

 . 002/176 لثم « ةطسوتملاو ةريبكلا تابساحلاب ةصاخلا ليغشتلا ةمظنأ ةئيب ىف لمعت ىتلا

 « نيريبك بيردتو ماملإ ىلإ مدختسملا نم ليغشتلا مظنو ةزهجألا نم عونلا اذه جاتحيو
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 اهيلع لمعت ىتلاو « 805 سود ةئيب ىف لمعلا هجاتحي امث رثكأ اًثقو جاتحي كلذكو

 . ةريغصلا تابساحلا

 : جذامنلا نم ةعومجملا هذه اهمدقت ىتلا ةيعجرملا تامدخلا 3

 : ةيعجرملا تامدخلل ةددعتم ميهاقم تاساردلا نم ةعومجملا كلت مدقت

 ماظن ) ةبتكملا نع تامولعملا لكي لئاسلا فيرعتب ةصاخلا ةيعجرملا تامدخلا - أ

 ديعاومب قلعتت ىتلا تامولعملا ميدقت ىلع هرود رصتقي ذإ ؟ ( 77/077100 7

 ماقرأو ةبتكللاب نيلماعلاو ٠ ةفلتخملا ةبتكملا ماسقأو 2( تامدخلا ديعاومو ةبتكملا لمع

 فوفرلا ىلع اهنكامأو عجارملا ىلإ ىفارجويلببلا داشرإلاب ةقلعتملا ةيعجرملا تامدخلا - ب

 .ةبتكملا عجارم نم عجرم لك نع ةيفارجويلبب تامولعم مدقي وهف 2( ( 80171167 ماظن )

 ماسقأ نم مسق ىأ ىف عقيو « عجرملا هيلع رفاوتملا فرلاو « هفينصت مقر ىلإ ةفاضإلاب
 . ةبتكملل اًيلخاد ًروظنم مدقي نأ نود « ةبتكملا

 ىف ةبتكملا ىف ةرفاودملا رداصملاو عجارملاب لئاسلا دادمإب ةقلعتملا ةيعجرملا تامدخلا - ج

 تامولعملا لكب مدختسملا دادمإب موقي ثيح ؛ ( 45 2674+ ماظن ) نيعسم صصخت

 ىف عجارملا كلت دجاوت نكامأو « ايجولوبورثنألا لاجبم ىف عجارملا نع ةيفارجوسيلببلا
 . ةبتكملا

 ؛ (18:013 11) نيعم عوضوم ىف قئاقحلاب لئاسلا دادمإب ةقلعتملا ةيعجرملا تامدخلا - د

 مرازملا ةيمنت عوضوم ىف قئاقحلاو تامولعملاب نيمدخستسملا دادمإب ماظنلا موقي ثيح

 5 عوضوم ا اذه ىف ريرقت نم اهصالختسا مت ىتلاو 3 ةيكمسلا

 : مظنلا لمع تائيبي 3

 ىرخأ مظن فرعت نكمأ نإو « ةيعماجلا تابتكملا ىف مظنلا نم ةعومجملا كلت تلمع

 « لصفلا اذه ىف ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا عوضوم ىف ليلحتلاب ثحابلا اهل ضرعت

 . ةنيعم تابتكم عاونأ وأ تائيب ىف لمعتل ؛ ةريبخلا مظنلا ىلع دويق دوجو

 لكك



 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 : ةريبخلا مظنلا مادختسا طورش 3

 ماظنلا مادختساب ةقلعتملا طورشلا هل ددحت «٠ ىلوأ ةشاش ديفتسملا علاطت تناك ام اًبلاغ

 : ىلع مظنلا كلت بلغأ تصن دقو « ريبخلا

 . ةبتكملاب سرمتم عجارم ىئاصتخأ رفاوت مدع ةلاح ىف الإ ماظنلا مدختسيال نأ -

 .لئاسلل عجارم ىئاصخأ غرفت مدعو «ةبتكملاب ماحز دوجو ةلاح ىف ماظنلا مدختسي نأ - ب

 تناك ىتلا تابتكملا ىف ةصاخ « عجارم ىئاصخأ رفاوت مدع ةلاح ىف اليل مدختست نأ - ج

 . ةيليل تارتفل لمعت

 ةباجإلا كلت نأ ىنعيال كلذ نإف « ماظنلا نم ةباجإ ىلع لئاسلا لوصح ةلاح ىف هنأ - د

 . ةبتكملا ىف هرفاوت ةلاح ىف عجارملا ىئاصخأب اًضيأ ةناعتسالا هنكمي امنإو « ةيئاهن

 لك عقوم نايبو « ماظنلا عم اهماسقأو ةبتكملل ىداشرإ ليلد قافرإ متي ناك ام ابلاغ - هت

 . ةقسو

 مظنلا ضعب ىلع ( لكشلاو مجحلاو نوللا ةيحان نم ) ةقيثولا فصو متي ناك ام اًنايحأ - و

 . ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف ةلماعلا ةريبخلا

 تناك اهنأ « لاجملا اذه ىف تلمع ىتلا ةريبخلا مظنلا نم ماظن ىأ ىلع ظحالي مل هنأ - ز

 نأ ىلإ كلذ عجريو « نيعم راسفتسا نع بيجي ىذلا ٠ عجارملا ىف ةقث ةبسن ىطعت
 لمتحتال اهنأل ؛ ةبسنلا كلت عضو لمتحتال ةيفارجويلببلا تانايبلاب ةقلعتملا قئاقحلا

 « ددحمو دحاو راسفتسا نع بيجت ةديدع عجارم كانه نإف لاثملا ليبس ىلعو .كشلا

 ةفرعم ةيفارجويلببلا ةفرعملا نأو ةصاخس « ةبسنلا كلت عضول ىنعم كانه سيلف ىلاتلابو

 . 106م 157101! ءملم© ةقيمع ةفرعم تسيلو 9147/6 19710111608 © ةيحطس

 عجارملا ىبئاصخأ تاربخو تاراهم نيب جمدتال مظنلا كلت نأ ةمهملا تاظحالملا نمو - حا

 بولطملا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلعو . عجارملا نع ةحاتملا ةيفارجويلببلا تانايبلا نيبو

 نأ هنكمي ماظنلا نإف .. ةنيعم عجارم فرعت متو « ةيرصملا تايصخشلا نع اًعجرم

 ريغ عجارم كانه نأ نولمعي نيذلاو «تامدقللا لاجم ىف نيلماعلا تاربخ ليقتسي

 نإف لاثملا ليبس ىلعو عونلا كلذ نم ةلئسأ ىلع درت نأ اهنكمي « مجارتلا ىف ةصصختم

 ىف اهدجنال دق «ةيبرع تايصخش نع تامولعم ءاطعإ ىف اريثك ديفي دق دجنملا سوماق
 ةدعاق ريبكت ىف ةبغرلا مدعي قلعتت ةينف بابسأل نكلو ءمجارتلا ىف ةصصختم عجارم
 : ىلع امإ ةفرعملا ةدعاق راصتقال نوهجتي لقحلا ىف نيلماعلا بلغأ نإف «تاميلعتلاو ةفرعملا
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 تابتكملا ىق ةرييخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ماع لكشب عجارملل ةيفارجويلببلا تانايبلا - 1

 . نيعم لقح ىف عجارملل ةيفارجويلببلا تانايبلا وأ - 2
 . ( ةنيعم ةبتكم ) نيعم ناكم ىف عجارملل ةيفارجويلببلا تانايبلا وأ - 3

 . عجارملا ضعب اهنمضتت ىتلا قئاقحلا وأ - 4

 . ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نييئاصخألا تاربخ وأ - 5

 تاناييلاق 3 نآلا ىتح ةلماك ةيملع هروصي هفاشكتسا مدي مل ريخألا لقحلاو

 تاربخلا لك تسيل اهنكلو .٠ لاجملا ىف نييئاصخخألا تاريخ نم اءزج لثمت ةيفارجويلببلا

 . هيدل ةرفاوتملا

 ةيواح مادختسا ةلاح ىف كلذو . ةفرعملا دعاوق عانب ىف ةمدختسملا تاميلعتلا عون 3

 : ىعانطصا ءاكذ ةغل وأ ريبخ ماظن

 ثيح « 1. 11161: عون نم جاتنإلا تاميلعتو دعاوق مادختسا ىلإ مظنلا بلغأ تراشأ

 ةيفيك ىلع هبيردتو عجارملا ريب ميلعت نأ امك . جاتنتسالاو مهفلاو قيبطتلا ىف لهسألا اهنآ

 بلغأ تاراهم نأو ةصاخ « تاميلعتلا كلت قيبطتو ناكمب ةلوهسلا نم تاميلعتلا كلت لمع

 بساحلا مادختتسال ةبسنلاب « ةرفاوتم ريغ وأ ةفيعض ( نيجيرخلا ىمادق ةصاخ ) ءاريخلا ءالؤه

 . ةجمربلا وأ

 :مظنلا نم جذامنلا كلت ىف مدختسملا ىلآلا هجاوملا 53

 ثيح. « (4«!0711701 1/704 ةديقملا مئاوقلا بولسأ اهلك ةليثملا تاساردلا تمدختسا

 كلذ نأل ؛ (رواحتلا بولسأ) بساحلا ةشاش ىلع ديري ام ةباتك ىف ةيرحلا مدختسملل كرتت

 دق تارواحم ىف تقولا عايضل ةفاضإلاب ءهسفن ماظنلاو ؛مدختتسملل كابترالا ببسي نأ نكمي

 ماظنلا اهيوتحي ىتلا تاعوضوملا ىوتحت اهنأب ةديقملا مئاوقلا زاتمتو . ءىش اهنع رفسيال

 .ةريبخلا مظنلا ءانب ىف بولسألا اذه لثم مادختسا ةيمهأ ىلإ انرظن تفلي كلذو « لعفلاب

 ةشاش 130 نيثالثو ةئام ) مظنلا كلت ىف ةلماعلا تاشاشلا ددع عافترا ظحالي كلذك

 «(5:1/:17 11م7: !!/[هعات أع ماظن ىف ةشاش 3590 نيسمخو ةئامثلث) و ( 201166” ماظن ىف

 . ىلآلا هجاوملا نم ةيعونلا كلت ىلع دامتعالل دوعي كلذو
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 ةيعجرملا تامدخلاو ةريبخلا مظنلا : ثلاثلا لصفلا

 : ماظنلا عم ديفتسملا لعافت 53

 ء دحاو ماع لالخ صخش 12455 همدختسا 111/01711614107: !/426/117:6 لثم ماظن نإ

 تابتكملا ىف مظنلا نم ةيعونلا كلت مادختسا ةيمهأ ىلع ةعطاقلا تالالدلا نم دحاو كلذو

 03 معجارملا ىيئاصخأ نع اليدب تسيل ةريبخلا ملظنلا نأ اهداقم « ةمهم ةقيقح ىلع دكؤتو

 . ريبك لكشب تابتكملا ىف ةيعجرملا تامدخلا ءادأ نيسحت ىلع لمعتو «هرودل ةلمكم اهنكلو

 : ةمظن”لا كلت ءانبل ىسيئرلا ميسفتلا 3/[0

 وأ ايناكم وأ ايعوضوم ميسقتلاو عجارملل ىفيظولا ميسقتلا ىلع ةمظنألا بلغأ تدمتعا

 « دحاو ىقطنم ببسل تاعوضوملا ىلع ميسقتلا ىف دامتعالا متي ملو « اهلخاد نم اينامز

 ىعوضوملا ميسقتلا متيو . ماع لكشب وأ ةبتكم ىف اهلك تاعوضوملا رصح نكميال هنأ وهو
 داكي 44170717 ةمئاق ءانب نأو « 4.516 24183" ماظن لثم طقف ددحم لاجم ىف عجارملل

 ىلع كلذ لمعيسو « ثحبب ةمئاق هنم رثكأ دانسإ ةمئاق ةباثمب نوكيس هنأل ؛ ًاليحتسم نوكي

 ىلع كلذك لمعيسو « ةلوهسب ثحبلاب ديفتسملا موقي ىك ؛ بولطملا طيسبتلا أدبمب لالخإلا

 قيدانصلاب فرعي ام ىلع ىوتحت « ةريثك تاشاش دوجوو اهمجح ريكو تاشاشلا دقعت

 . ةغرافلا

 لاجم ىف ةدعاولا ايجولونكتلا نم ةريبخلا مظنلا نأ ىلإ ضرعلا اذه نم صلخنو

 ةثالث نيب نم اصخش 54 نوسمحخو عبرأ راشأ دقف « تابتكملا ىف ةيعجرملا تامدخلا

 نأ ىلإ 441. ةيثحبلا تابتكملا ةيعمجي صاخ نايبتسا مهلمش « صخسش /73 نيعبسو

 « 2000 - 1991 ماوعأ نيب ةمهم ايجولونكت حبصتس « ةريبخلا مظنلا ايجولونكت

 جاتنإلا دعاوقو تاميلعت بولسأ تمدختسا اهنأ ىلإ « تس نم تابتكم عبرأ 4 تراشأو

 كلت عم لماعتلا لهسلا نم ناك هنأ « سمخ نم تابتكم ثالث تأرو « اهتمظنأ ءانب ىف

 كلت نأ تابتكم 5 تأرو « ةبعص اًمظن تناك اهنأ ناتبتكم تأر امنيب « مظنلا نم ةيعونلا

 ىلع دمتعت نأ بجي اهنأ ةدحاو ةبتكم تأرو « رايتخالا مئاوق ىلع دمتعت نأ بجي مظنلا

 ايديم ربياهلا ىلع دمتعت نأ بجي مظنلا كلت نأ ةدحاو ةبتكم تأرو « رحلا صنلاو ةعيبطلا

 تابساح ةزهجأ ىلع اهقيبطتب تابتكم عبرأ 4 تماقو « ( ةقئافلا ةيعوألا )17م6 6

 الشلا ةريبكلا تابساحلا ةزهجأ ىلع اهقيبطتب ةدحاو ةبتكم تماق امنيب « 1814/1 ةيصخش
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 عبارلا لصفلا

 ةيعجرملا تامدخلل ريخلا ماظنلا ءاس

 ىلإو « تابتكملا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا ءانب قرط نم ققحتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 ضرع عم « عجارملل ريبخ ماظن دادعإ ليبس ىف فلؤملا اهب ماق ىتلا « ةيرجستلل ضرعتلا
 « هل ىلآلا هجاوملاو ماظنلا مئاوقو « ماظنلا ةفرعم ةدعاق ىف تاميلعتلا ءانب قرطل لصفم

 ةجمرب ةغل مادختسا ىلإ هتعفد ىتلا بابسألاو « هلالخ نم لمعي ىذلا لالدتسالا كرحمو

 . تايواحلا بولسأل همادختسا دعب « ضارغألا ةددعتم

 تامدخلل ريبخ ماظن ءانب ةناكمإ ىدم ةفرعم وه ةيواحلا مادختسا نم فدهلا ناكو

 تاذ تايواحلا كلت نأل ًرظنو « تايجمربلا قوس ىف ةحاتملا ةادألا هذه مادختتساب « ةيعجرملا

 دعي فلؤملا نإف .٠ . ةنيعم فورظو طورش تحت نكلو « قيبطت ىأل حلصت ىأ ةماع ضارغأ

 سيلو « طقف ةيلوأ ةيبيرجت ةمظنأ ءانبل حلصت تايواحلا هذه نأ ىأر ىلوألا ماظنلا ةيربت

 لاجم ىف لمعلل ةصصخسم ةيواحلا هذه تناك اذإ الإ ء ةتباثو ةمئاد ةفصب لمعت ةمظنأ ءانبل

 ىتلا ء« تابتكملا لاجم ىف ةريبخلا ةمظنألا ءانب براجت ىأرلا اذه دضع دقو . تابتكملا

 تاغل ىلإ تايواحلا نم ةمظنألا هذه ةانب لوحت نم قباسلا لصفلا ىف ثحابلا اهضرعتسا

 وأ ماظنلا رثعت دنع كلذو « ةددعتم ةجمرب تاغل وأ « ىعانطصالا ءاكذلل ةصصخم ةجمرب

 زجع ىلإ لوحتلا اذه بابسأ دوعت كلذك « راشتنالاو ةوقلا نم اديزم هباسكإ ىلإ ةجاحلا

 « اياوزلا ضعب ىف حجنت اهنأ ىلإو « ماظنلا نم نيثحابلا تاجايتحا لك ةيبلت نع تايواحلا

 تابتكملا ىسرادل ةزاتمم ةيبيردت ةليسو لثمت - ماع لكشب - اهنكلو ء اهضعب ىف لشفتو

 لصفلا اذه ىف فلؤملا ضرعتسيسو « تاودألا هذه تاناكمإ ىلع فرعتلا ىف تامولعملاو

 . اهيلإ لصوت ىتلا جئاتتلاو « ىئاهنلا ىبيرجتلاو ىلوألا نيجذومنلا نم لك لحارم

 و١



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 امك « بابسألا نم ةعومجم ىلإ ديدحتلاب ةبتكم ىأ ىف ريبخ ماظن ىلإ ةجاحلا دوعتو

 : ىهو « فلؤملا اهظحال

 ةفصب ةيرصملا تابتكملا ىف ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نييئاصخألا ددع ةلق - 1

 . ةصاحن

 . تابتكملا نم ديدع ىف ةيعجرملا ةعومجملا عونتو ةرثك - 2

 . تاقوألا لك ىف تابتكملل هجوت ىتلا ةيعجرملا تاراسفتسالا ددع ةداير - 3

 مأ يودي ناك ءاوس ) ةبكرملا ةيعجرملا ةلئسألا نع ةباجإلا ىف ةبتكملا ماظن لشف - 4

 . ( ايكآ

بتكملا ىف ةريبخلا مظنلل ىلوأ جذومن رابتخا - 5
 تا

 هتيحالص ىدمو ةيعجرملا تامدخلاو

 . لمعلل

 : اهل ريبخ ماظن ءانب ضرغب ةيعجرملا ةمدخلا ليلخت 4
 ةرفاوتملا ةيعجرملا ةعومجملاو عجارملا ىئاصخأ : امه نيساسأ ىلع ةيعجرملا ةمدخلا ىئبت

 « نيرخآب لاصتالا ىلع ةبتكملا تاردق : لثم « ةيشماهلا لماوعلا ضعب بناجب « اهل

 ىساسأ لكشب انه انينعي امو 1 اهتعرسو اهتقد ىدمو ةمدخلا هيف مدقتس ىذلا لكشلاو

 ههيجوت ةيفيكو ىعجرملا لاؤسلاو « اهل ةيساسألا تافصلا ديدحت فدهب ةيعجرملا ةعومجملا

 دنع هتايوتسمو ليلحتلا تاجءرد ديدحت فدهب ؛ ةمدخلا نع لوئسملا ىئاصخألا لبق نم هليلحتو

 ىلع ةيئبملا ةربخلا ) ليلحتلا نم ىوتسملا اذه ىكاحي نأ حرتقملا ماظنلل نكمي ىتح ؛ ةباجإلا

 . ( ديفتسملا اهديري ىتلا ةجاحلاو ةرفاوتملا عجارملا تافص

 : ججارملا ةعومجم ليلحت 4

 تابتكملا ىدحإل ةيعجبرم ةعومجمل بساحلا ىلع ةيفارجويلبب ةمئاق دادعإب انمق دقو

 ةمظنأ كلمي تابتكملا نم ليلقلاب سيل اًذدع نأ ىلإ رظنلا تفلنو « اهمييقتو اهرصح ضرغب

 حلصتال ةعومجملا كلت نأل لهسلا نم سيل نكلو ةيبرعلا ةغللاب لمعتو ٠ تابتكملل ةيلآ

 بابسألا ةعومجمل ةبتكملا تانايب ةدعاق عقاو نم اهفرعتب ريبخلا ماظنلا موقي نأ لجأ نم اهلك

 : ةيلاتلا

 و١



 ةيعجسر ما تامدخلل ريبثلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصنلا

 ىلآلا لاخدإلا - ماظنلا فعض بابسأل ) . اهي ةيئالمإلا ءاطخألا ةبسن عافترا - 1

 فعض - رمتسم لكشب ةدعاقلا طبض مدع - ةيوغللا هتعجارم متتال ىذلا

 . ( اهسفن بيرعتلا لكاشم - لاخدإلا ىلع نيمئاقلا تايوتسم

 . تابتكملا لاجم ىف اهيلع فراعتملا ةسرهفلا دعاوق ةروص ىف اهعضو مدع - 2

 لثم ) عجرم لكل اهتفاضإ فلؤملا ديري ةيفاضإ تانايبب ةصاخ لوقح دوجو مدع - 3

 : ( فرلا ىلع عقوملاو نوللاو مجحلا

 . عجرم لكل رصتخسم مييقت دادعإل صاخ لقح دوجو مدع - 4

 . ةرركملاو ةميدقلا عجارملا ضعب دوجو - 5

 ةثيدحلا عجارملاو ةبتكملا ىف ةرثكب مدختست ىتلا عجارملا رصح ىف ثحابلا ةبغر - 6

 . ةيئوض صارقأ ىلع ةلمحملا عجارملاو

 نأ بجي - ةبتكم ىأ - ةبتكملا تانايب ةدعاقب رييخلا ماظنلا طابترا نأ حضتي كلذ نمو

 « ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصتو « ةديدج لوقح فاضت ثيحب ةدعاقلل لماك طبض هقبسي

 ١ فاو لكشب عجرملا فرعت ىلع نيديفتسملا ىلع دعاسي « عجرم لكل مييقت روهظ ةيناكمإو

 نأ ثيح ؛ ةيديلقتلا ةيلآلا تاناييلا دعاوق تابلطتم نع فلتختت ريبخلا ماظنلا تابلطتم نأل

 ىهف ىلاتلابو ريبخلا ماظنلل ةبسنلاب ةفرعملا ةدعاق لثمتس اهيلإ عوجرلا دارملا تانايبلا ةعومجم

 لثمي انه وهو « همادختسا دارم نايب لكل ميبقتو حرش بيلاسأ مادختسا ىلإ ةجاح ىف

 . عجرملل ةيفارجويلببلا تانايبلا

 : اهل ريبخ ماظن ءانب دارملا ةبتكملاب عجارملا ةعومجم تاميسقت 4

 نم عون لكل ةيساسألا تامسلا ديدحت وه « ةبتكملاب عجارملا ةعومجم ميسقت نم فدهلا

 ديفتسملا اهيلع دمتعيس ىتلا ٠ ىلوألا 1467114 ةمئاقلا لثمتس عاونألا هذه نأل ؛ معجارملا عاونأ

 ىتلاو « ةمئاقلا هذه ءانب نكميال ميسقتلا كلذ نودو هنع ثحبي ىذلا عجرملا ىلإ هجوتلا ىف

 اًيرصح اًميسقت ربتعيس ميسقتلا نأل رظنو « ماظنلا هيلع دمتعيس ىذلا ىرقفلا دومعلا ربتعت

 ميسقت عضو هنم ضرغلا سيلف ٠ ةددحم ةبتكم ىه نيعم ناكم ىف ةرفاوتملا عجارملا ةعومجممب

 ىف نييردتملاو بالطلاو نيديفتسملا ميسقتلا اذه دعاسيس كلذك « ةيعج.رملا بتكلل كديدج
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 ةفلتخملا عاونألا نيب زييمتلاو قيرفتلا ةيفيكو « ةفلتخملا عجارملا تامس فرعت ىف ةبتكملا

 . بولطملا عجرملا ةيعونل قبسملا ديدحتلا ىلع ءانب « عجارملل

 .عجارملل ىفيظولا ميسقتلا ىلع دمتعي نأ بجي « ديج لكشب لمعي ىك ماظنلاو

 (1) .« 5/«ء]ذ» ىهيش » : ميسقت اهزربأ لعل لمع نم رثكأ ىف ميسقتلا اذه رفاوتيو

 : ىلي اميف لامعألا كلت ىلإ ةراشإلا نكميو «لاجملا ىف ءاربخلا نم ديدع هيلع دمتعا ىذلاو

 2 رمع رونا .د.أ ميسقت - ]

 . ( دارفأ ليلد - ج « تاسسؤم ليلد - ب « نكامأ ليلد - أ ) ةلدألا - 1

 . تايئاصحإلا - 2

 قحلت ىتلا « ةيعوسوملا تايلوحلاو ةيئاصحإلاو ( ةيونسلا بتكلا ) تايلوحلا - 3

 3 ةيخيرأتلا لوادخحلاو 2 تاعوسولملاب

 . ةيراخلا تايفارجويلببلا - 4

 تافاشك «( ةماعلا « ةصاخلا تايرودلا تافاشكو تايرودلا تافاشك ) تافاشكلا - 5

 . ةيراخلا ثادحتألا تافاشك فحصلا

 , 3! مساق تمشح .د.أ ميسقت - 2

 : ةيلاتلا تايعونلا ىلإ ةيعجرملا بتكلا ةعومجم ميسقتب ماق
 . ( ةدحاو ةغل عم لماعتت ) ةيوغللا مجاعملا -أ

 . ( ةغل نم رثكأيو ةغللا ةيئانث ) ةمجرتلا مجاعم - ب

 . ( تاعوسوملاو ةيوغللا مجاعملا نيب طسو ةئف ) ةيعوسوملا مجاعملا - ج

 . ( نيعم عوضوم نع تامولعملا مدقت ىتلا عجارملا ) تاعوسوملا - د

 . ( رشبلا مالعأ وأ صاخشألاب متهت ) مجارتلا مجاعم - ه

 . ( ةيفارغجلا ملاعملاو نكامألا نع تامولعم مدقت ) نكامألا مجاعم - و
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا مالخنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 رثكأ ىهو « نيعم عوضومب ةقلعتملا ةيساسألا قئاقحلاو تانايبلا مدقت ) قئاقخلا بتك - ز

 ىه ةيعامتجالا مولعلا ىف عجارملا هذه عاونأ رثكأو « ةيقيبطتلاو ةتحبلا مولعلا ىف اًعويش

 . ( ةيئاصحإلا بتكلا

 . ( ىلزتملا

 5 تاروصملاو سلاطألا - - ط

 . ( تايفارجويلببلا ) تايقارولا - ى

 . تاسسؤملاو تائيهلا ةلدأ - ك

 1 ىسرجهلا دعس .د.أ ميسقت - 5

 دنع © تابتكملا ملع ىف اهتساردو عجارملا ١ نودعملا هياتك ىف تاميسقتلا ضعب قاس

 ناك نإو « فاك لكشب ةحضاو نكت مل اهنكلو ٠ عجارملل ةيفيظولا عاونألا نع هئيدح

 - نادلبلا ميواقت - مجارتلا - فراعملا رئاود - ةيوغللا سيماوقلا : ىلوألا ةقبطلا - 1

 5 تايفارجويلببلا

 - تافاشكلا - ةلدألا - ةيداشرإلا تازجوملا « قئاقحلا تارصتخم : ةيناثلا ةقبطلا - 2

 . تايفارجويلببلا

 : 5 راشنلا ديسلا .د.أ ميسقت - 4

 . سيماوقلا - 1

 . ففراعملا رئاود - 2

 . مجارتلا مجاعم - 3

 ٠ ةيفارغجلا رداصملا - 4

 . تاسسؤملاو تائيهلا ةلدأ - 5

 . قئاقحلا بتك - 6

 ه/ا١



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ةيداشرإلا تازجوملا -7

 . تايفارجويلببلا - 8

  تانايبلا دصارم - 9

 . 9 ةفيلخ زيزعلا دبع نابعش .د.أ ميسقت - 4
 : ةيلاتلا تايعونلا ىلإ ةيعجرملا بتكلا ةعومجسم ميسقتب ماق

 . فراعملا رئاود - 1

 . سراهفلاو تايفارجويلببلا - 2

 . تاحلطصملا سيماوقو ةيوغللا سيماوقلا - 3

 . مجارتلا مجاعم - 4

 . سلاطألاو ةيفارغجلا مجاعملا - 5

 . ةلدألا - 6

 . ةيداشرإلا تازجوملا -7

 . ةيوئسلا بتكلا - 8

 . تايئاصحإلا - 9

 . تاصلختسملاو تافاشكلا - 0

 . قئاقحلا بتك - 11

 : ىداهلا دبع ىحتف .د.أ ميسقت - 6

 : 2 ىه « تائف ثالث ىلإ ةيعجرملا بتكلا ميسقتب ماق

 . فراعملا رئاود - أ

 . مجاعملاو سيماوقلا - ب

 . ةيداشرإلا تازجوملاو قئاقحلا تارصتخم - ح

 ك١



 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 . ةلدألاو تاصلختسملاو تافاشكلاو تايفارجويلببلا اهيلإ فاضأو

 :(8 ركاش ىنم .د ميسقت - 7

 «ةريبك تائف ثالث ىلإ اهتلاسر ىف اهتضرتفا ىتلا ةطخلا ىلع ءانب عجارملا ميسقتب تماق

 : ىه

 ةبوبملاو ةسنجملا تاملكلا ةعجارم اهمهأو اهب قحلي امو تاملكلا عجارم 201(

 . تايمجرتلاو

 8 ( تائيهلاو نكامألاو صاخشألا ( اهب قحلي امو تانايكلا ةعجارم )2(

 « ةيرصحلا « ةيناكملا ةقيدحلا مئاوقلا « ةروثأملا مئاوقلا ) ةيعوألا عجارم (3)

 . ( ةصصختملا

 ىصتف دمحم .د+أ لس لسكل ايعامج اميسقت كانه نأ ركذلاب ريدجلا نمو - 8

 ثيح دومحم ديسلا ةماسأ .د.أ . ىفطصم دمحأ ديس تامعن .د.١ . ىداهلا دبع

 : © ةيلاتلا تائفلا ىلإ عجارملا ميسقتب اوماق

 : تامولعملا ةيعوأ نع تامولعمو تانايب مدقت ىتلا عجارملا لوألا عاطقلا - 1

 . عوضوملا بدأ ىلإ دشرملا - أ

 . تايفارجويلببلا - ب

 . تافاشكلا - ج

 . تاصلختسملا تارشن - د

 . ةيفارجويلببلا تانايبلا دعاوق - ه

 : ميهافملاو ظافلألا نع تامولعم مدقت ىتلا عجارملا - 2

 . تاحلطصملا سيماوق - أ

 8 تاعوسوملاو فراعملا رئاود --

 . ةيوئسلا بتكلاو تايلوحلا - ج

 . قئاقتلا تارصتخم - د

 1ا/ال/



 تابتكملا ىف ةرييخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : تانايكلا نع وأ مالعألا نع تامولعم مدقت ىتلا عجارملا - 3

 . دارفألا ةلدأ - أ

 . تاسسؤملا وأ تائيهلا ةلدأ - ب

 . سلاطألاو نكامألا ةلدأ - ج

 تباث ميسقت عضو ىف ةذتاسألاو نيثحابلا توافت حضتي رصتخملا ضرعلا اذه نم

 دحأ ىلإ مساق تمشح .د.أ و ةفيلخ نابعش .د.أ نم لك راشأ دقف ؛ هنع ديحتال عجارملل

 « عاونأ (4) ةعبرأ ىلإ رمع رونأ .د.أ راشأ امنيب « عجارملل اًيفيظو اًعون (11) رشع

 ىلإ ةراشإ عم عاونأ (9) ةعست ىلإ راشنلا ديس .د راشأو .ء اهتمت ةيقابلا عاونألا جردأو

 ١ ةيسيئر عاونأ ةثالث ىف ىداهلا دبع ىحتف .د.أ اهجردأ امنيب «٠ ةبسحملا تانايبلا دصارم

 .همئالي ام عون لك تحت تعضوو « ةيسيئر عاونأ (3) ةثالث ىلإ ركاش ىنم .د اهتمسقو

 ةيخيرات ةيؤر ىلع ءانب « نييسيئر نيعون ىلإ عجارملا بتك ىسرجهلا دعس .د.أ مسق امنيب
 ىف اصاخ اًناكم رمع رونأ .د.أ درفأ امئيب «٠ تاعوسوملا نع دلوت امو عجارملا عاوتأل ةصحاف

 ديدشلا حوضولاب هميسقت زيّتو ء ةفيلخ نابعش .د.أ لعف كلذكو « «تايئاصحإلا» ميسقت

 ظافلألا كلت مادختسا نأ وهو « ةيمهألا ةياغ ىف اعوضوم راثأ دقو « هيف سبل ال ىذلا

 تذشتاو «٠ طيحملا رحبلا ىنعي لاثملا ليبس ىلع سوماقلاف رتاوتلاب مت تايعونلا ديدحتل

 ىنعت ىهف © مجعم : ةملك كلذكو « اهرصحب موقيو ةغللا عم لماعتي ام لكل اسايقم ةملكلا

 عونب مساق تمشح .د.أ ميسقت زيمتو « 196 ام ءىش قيلاغم رسفي ىذلا ١ لصألا ىف

 تامولعم مضت ىتلا «ةيعوسوملا مجاعملاب فرعي ام وهو نيئحابلا بلغأ هلفغي داكي « ديدج
 . ( سيماوقلا ) تاملكلا نع تامولعم ىلإ ةفاضإلاب « ةيعوسوم

 تاميسقتلا هذهف عجارملل ديج ماظن ءانب دنع ةديفم تاميسقتلا كلت لك نأ ةقيقحلاو

 ١ عجارملا نم ىرخأ تايعون ىف هنوجمدي وأ نورخآلا هطقسي ام لمكت امنإو «ةلصفنم تسيل

 اهنأل ًرظن نكلو « ريبخلا ماظنلا ءانب دنع ثحابلل اًيساسأ اًركترم ركاش ىنم لمع ودبي دقو

 ةعيبط فلاخي كلذ نإف « ةيبرعلا دالبلا ىف تردص ىتلا ةيعجرملا عاونألا رصحب تماق

 « ةيبنجأ عجارم مضت اهنأل ؛ اهل ريبخ ماظن دادعإ بولطملا عجارملا نم اهتاينتقمو ةبتكلا
 دق ميسقتلا اذه نإف .. ىلاتلابو « ةبتكملاب عجارملا ةعومجم نم 1 70.19 هتبسن ام لثمت

 ىتلا كلت نع ةفلتخم تامسب زيمتت ىستلا ءعجارملا نم ةيعونلا كلت ءاوتحا نع ًارصاق نوكي
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 ىشماه لكشب فلتخي دق ميسقتب جورخلا نكمي نكلو « ةيبرعلا داليلا ىف تردص وأ ترشن

 . عجارملا عاونأب قلعتي اميف «تابتكملا لاجمم ىف نوثحابلا اهركذ ىتلا تاميسقتلا كلت نع

 : ماظنلا ءانب فدهب ىعجرملا لاؤسلا ليلحت 4

 لاؤسلا لسيلحتل ةتباث دعاوق عضو ةبوعص ىلإ ركاش ىنم تراشأ
 لماعلل ةبسنلابو ٠ انه اهرود ةبتكملا ةعومجم ةوقو ةربخلا لماوع بعلتو « 2!!! ىعجرملا

 « ةيوغللا هتاردقو طبضلاب ديفتسملا هديري ام كردي نأ عجارملا ىئاصخأ ىلع نإف .. لوألا

 تراشأ كلذك . 212 تامولعملا ىلإ ةجاحلا وأ ةعرسلا ىدمو اًعجار اًنحب ديري دح ىأ ىلإو

 راموكو ثيمسو زتاك مهنمو « ةيحانلا كلت اوقرط نيذلا « نيفلؤملا نم ديدع ىلإ ركاش ىنم
 لثم ثحببلا ثايلمعل زتاك هعضو ىذلا ططخملا ىلإ تراشأ كلذك . 213) رولياتو سنشتاهو

 رداصمل تالامتحا عضوو « ةبتكملاب تامولعملا ماظن اهمدخستسي تاحلطصمل لاؤسلا ةمجرت
 تراشأو . 2142 تافاشك مأ سراهف مأ تايفارجويلبب تناك ءاوس ةباجإلل ةمئالم ةيعجرم

 ديدحت ىه لاؤسلا ةمجرت ةيلمع ىف ةيسيئرلا ةوطخلا نأب روليات لوق ىلإ اًضيأ

 اًمطاق اًدح ىعوضوملا لاجملا لثميو « مئالملا ىعجرملا ردصملاو لاؤسلا لكش
 , 4150 ةباجإلل

 (!© راسفتسالا ليلحتل ةفوفصم ةئيه ىلع صخلم ضرعب كناركام اق كلذك

 :ىلاتلاك



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 . © ةقوفصم ةئيه ىلع ةصالخ ١ راسفتسالا ليلحت : (1/4) لودج

 « بكرم) ىوناث ردصم

 ( هب قوثوم « ىمسر

 ) نكامألا ءامسأ ) ةقطنملا

 ىراجلا وأ ىلاحلا

 ( رضاحلا تقولا ىلإ ... نم )

 تافصاولا

 (ىبتكملا مادختسالا)

 : تاعوضوملا

 ةعيبط وذ) ىلوأ ردصم

 (ةيلالد

 ( مسالا ) ىم اع

 (ردصملا ىلع ءانب)

 ةيعوأو ةيوناثلاو ةيلوألا تامولعملا رداصم عاونأ عيمجل لودجلا اذه ىف ضرعتي ثيح

 . ةثلاثلا ةجردلا

 3 ( لودجلا نم حضاو

 نم « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف راسفتسالل ليلحت ميدقتب اضيأ كناركام ماق امك

 : ىلاتلاك 217 تالباقملا ءارجإ ىف ةريبخلا مظنلا مادختسال رارق ذاختا معدل جذومن لالخ
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 ءارجإ ىف ةريبخلا مظنلا مادختسال رارق معد جذومن : راسفتسالا ليلحت : (2/4) لودج

 . ةيعجرملا تاللياقملا

 . ةلباقملا تاءارجإ

 . راسفتسالا لوبق

 . راسفتسالا ليلحت

 . ليلحتلا قطنم نم دكأتلاو ةلمجلا ليلحت

 . فادهألاو لاعفألاو ء عوضوملا ديدحت

 . ءامسألل تاقدارملا لاديتسا

 .( ةيزيلجنإلا ةغللا ىف 128 ب ةيهتنملا ردصملا غيص ) فئاظول لاعفألا ةمجرت

 . ديفتسملا ىلع هرركو « لاؤسلا بيكرت دعأ

 . عوضوملا نم دكأتلا

 وأ ٠ ىلعفلا راسفتسالا ررك « اًيناث ًاليدب مدقي ثيحب راسفتسالا ددحي رسفتسملا عد

 . اًنلاث ًاليدب مدق

 . ةلذحاو ةلحو ىف تافصاولاو تاعوضوملا قياط

 . ةيناث ةعومجم ىف 118 ب ةيهتنملا لاعفألا غيصو لاعفألا عض

 . ثحبلا بيكرتل نيتعومجملا عمجا

 . رمألا مزل اذإ ةيلمعلا ررك
 . مييقتلا ىلإ ةجاحلا

 « ةماعلا تامولعملا : لاثم .ةلصفنم نوكت دق ةيلوأ وأ ةيوناث رداصم دوجو نم ققحت

 ريغو ةلالدلا تاذو ةصاخلا تامولعملا ةهجاوم ىف ةكلهتسملا تامولعملاو ةبكرملاو

 . ةددحملاو ةبكرملا

 عون بيترت كتايولوأ ىف عض بولطم تامولعملا نم نيعونلا الك ناك اذإ

 . ةيلوألا - ةيوناثلا - ةئلاثلا ةجردلا نم لاثم .تامولعملا

 . بولطملا ثحبلا ةرؤب ددح

 .٠ راج وأ عجار ثحب

 ١م١4



 تايتكملا يف ةريبخلا مظنلاو يىعاتطصالا ءاكذلا

 : ( عبتي )

 ىلإ ةجاح ىف كلذف ء ةريبخلا مظنلا ىلع ليلحتلا اذه قيبطت نكمي ىدم ىأ ىلإ نكلو

 ىتلا ةباجإلاب قلعتيف اذه انفلؤم امأ 2«( ةشلاثلا ةجردلا نمو ةيوناثو ةيلوأ رداصم ) ةحاتملا

 . ثحبلا لاجم ددح

 . ىعيمجت وأ ىئاقتلا ثحب

 . ةيوغل وأ ةيفاقث تاعوضوم

 . حلطصملل ةيخيراتلا ةرتفلا ددح - اينمز

 . ىعيبطلا ناكملا وأ لمعلا ناكم - اًيئاكم

 . ثحبلا ةغايص

 . تامولعملا ردصم صئاصخ

 . ثحبلل ةيفارغحلا سيياقملا

 . ةينمزلا سيياقملا

 . ةيوغللا تاددحملا

 . عوضوملا فيرعت
 . ( تاعوضوم سوؤرو تافصاو ) ةددحملا تادارفملا دض ةيعيبطلا ةغللا

 . ( تافصاوو ءامسأ ىلإ مجرتت لاعفالا ) ةفيظولا ليلحت

 . تافصاوك تافصلا

 . تاعوضوم سوؤرو تاحلطصملا ةعومجم

 . تايولوألا

 . ( صئاصتلاو تافصاوملا لاجم ) تاددحملا

 . ( ةعقوتملا جئاتنلا تالامتحاا ) فادهألا

 . ةبتكملا لخاد تامولعملا رداصم عيمج سيلو « طقف ةيعجرملا تائفلا ىلع دمتعت

 نكمي ثيح ؛ نورخآلا هراثأو قبس ام حرش ىف دارطتسالا فلؤملا فده سيل

 لاجم ىف ريبخلا نأ كلذ نم صلختسي هنكلو . ءارآلا كلت ةفرعمل رداصملا كلتل عوجرلا
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 أدبي نأ نكمي ىتلا « تافصلا وأ ةضيرعلا طوطخلا نم ةعومجم ىلع هدي عمضي عجارملا

 : لثم اهنم ةباجإلا

 . ىعوضوملا لاجملا - ]1

 . مئالملا ردصملا وأ عجرملا عونو لكش - 2

 . عجرملا ةغل - 3

 . ةيناكملاو ةينامزلا ةيطغتلا - 4

 ةقيثو ىأب قلعتي ء ةبتكملا ىلإ دري لاؤس ىأ ىلع كلذ قدصيو

 فقوملا نإف عجارملل ةبستلاب نكلو . نيعم لكشل ديدحت نود ةبتكملاب

 لكشلا ىلع اهنم ةباجإلا دمتعت ء ةزيمتم ةئف عجارملاف «٠ كلذ نع فلتخي

 كانه نأ وأ ءهعوضوم ددحي ىذلا وه عجرملا لكشف ؛عوضوملا لبق ًالوأ

 ىلعو ٠ مصفنت داكتال ةقالعلا ءهذهو هعوضومو عجرملا لكش نيب ةريبك ةقالع

 نع اعوضومو « اهل بيترتو ةدامل الكشو « اًعوضوم ىنعت سوماق ةملكف كلذ
 ديدحت ىنعي انيدل مجارملل ةيسيئرلا تافصلا ديدحتف كلذ ىلعو . تادرفملا وأ تاملكلا

 ةباجإلا نوأدبي عجارملا ىيئاصخأ نإف انه نمو « هسفن تقولا ىف عجارملا كلت تاعوضوم

 « ًالوأ ةباجإلا هيف نودجيس ىذلا عجرملا لكش ديدحتب عجارملاب قلعتت ىتلا ةلئسألا نع

 لاجملا اذه ىف عجرمل صصخت ىدم ىأب قلعتي ديدحتلا نم عونلا اذه ىف روصقلاو

 دعب ىئاصخألا أدبيو « ماع ىعوضوم لاجمل انه ديدحتلا نأ ىأ « دعب ددحمم ريغ ىعوضوملا
 سوماق وه مأ « ماع هجوب طقف تادرفغم سوماق وه لهف « صصختلا ىدم ديدحت كلذ

 ديدحتلا نم ةئلاثلا ةيلمعلا أدبت مث . خلإ ... زنكم مأ تارصتخم سوماق مأ تايمجرت

 تناك اذإ ةيناكملا وأ « عجرملل ةينمزلا تافصلا كلذ دعب مث « ةغللاب لاثملا اذه ىف صتختو

 ةبوتكملا ةغللاو ةيعجرملا ةداملا مجح نع تامولعملا ضعب اًمضيأ ابولطم نوكي دقو « ةيولطم

 لاجم ىف ىعجرملا لاؤسلا ةينبي لكشت صئاصخلاو تافصلا كلت لك ء اهب

 : عجارملا

 لاؤس ىأ نع ةباجإلا دنع ىلاتلا لكيهلاب جورخلا نكمي كلذ ىلعو
 : ىعج رم

 ليذق



 تابتكملا ىف :ريبثأا مظنلا و ىعانطصالا ءاكذلا

 ىمتني ىذلا ربكألا ىعوضوملا لاجملا ىلاتلابو عجرملا عون ديدحت - 1

 . هيلإ

 . عجرملل صصختملا ىعوضوملا لاجملا ديدحت - 2

 . عحرملل ةيناكملا ةيطغتلا - 3

 . عجرملل ةينامزلا ةيطغتلا - 4

 . ةبولطملا ةيعجرملا ةداملا مجح - 5

 نأ امك «ء لاونملا اذه ىلع ةتباث ريغو ةريغتم 4 ىلإ 2 نم رصاتعلاو

 ةقلح نم رثكأ ىف رودي نأ نكمم (4:322) رصانعلا كلت نم رصنع لك

 بيترتلاك رصنع لحخدي نأ نكمي امك « هيف صصختلا ىدم نع ثحبت
 عجرم مادختسا رارق ىلع رثؤم رصئعك ( لمخادلا نم عجرملا بيترت )
 اهيوحي دق ىتلا « قحالملا لثم رخآ رصنعل ةيسنلاب لاحلا كلذكو « نيعم

 : لاثم ٠ هجو نم رثكأ اذ عجرم نوكي وأ « عجرملا

 . رصم ىف سيوسلا ةانق نع تامولعم ديري ثحاب

 نم عجارملا ترفاوت اذإو ) ةعوسوم وأ ةيفارغج نكامأ مجاعم وأ سلطأ ىلإ الوأ هدشرن

 : نم ةباجإلا ادبن نأك « ةباجإلا ىف جردتلا نم ديالف ( ىناثلا وأ لوألا عونلا

 .ايقيرفأ : عجرملل ةيناكملا ةيطغتلا

2. 
 .٠ ني ينصتم : مل

 . سيوسلا ةائق : رصم لخاد نمو
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 ةيعجررملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصنلا

 « اهاصقأ ىلإ ليلحتلا ةيلمع لوصو كلذ نم فدهلاو « رصانعلا ةيقبل ةبسنلاب اذكهو

 ليلحتلا اذهل ىئاهنلا لكشلا نوكي كلذ ىلعو « عجارملا لاجم ىف ىئاصخألا ةربخخ ةاكاحمو

 : ىلي امك

 ٠ ةيوكليإ ةيلمتلا .+
> 4+ 

 ىف ةيعجرملا تامدخلل ريبخ ماظن ءانب ضرغب ؛ راسفتسالا ليلحتل حرتقم : (1/4) لكش

 5 عجارملا لاجم

 امه 000001 املللللااااا0ا00000ا0ا0اااا 101|1 1010 0 0 2 ا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : ةيواح مادختساب ىسديرجتلا ماظنلا 2/4

 : ةيواحلا رابتخا 4

 «تايجمربلا قوس ىف ةحاتملا جماربلا نم اذيدع كانه نأ ىلإ ثحابلا راشأ نأو قبس

 : عاونأ ةثالث لثمت

 .٠ ىعاتطصالا ءاكذلا ةجعمرب تاغل - 1

 . ةيديلقتلا ةجمربلا تاغل - 2

 ستول تاقيبطت : لثم « ةيلودجلا تاحوللا جمارب ةصاخنو ةيقيبطتلا جماربلا مزح - 3

 رفوت جماربلا هذهو (50010[011836 وريورتاوكو « 8:>هعا لسكإ « "123 10

 ىف انظحال املثم ) اهساسأ ىلع رارقلا ءانب نكمي « 41188 تافوفصم لمع ةليسو

 ماق ىذلا 3 ةساردلا كلت نم ىناثلا لصفلا ىف ديوزتلاب صاخلا الآ ش0 لثم جمانرب

 رارق ةفوفصم ءانب نكمي ثيح « ( 217 رجار مابو ىدمص رمع نم لك هريوطتب

 . ةنيعم ةلكشمل نيعم رارق ىلإ لوصولل

 نم ديدع اهيلإ راشأ ىتلا جماربلا نم ةيعونلا كلت ىهو : ةريبخلا مظنلا تايواح - 4

 .اهب ةريبخن مظن جمارب دادعإ نساحبم اوددعو نيفلؤملا

 جئاتنلاب جرخو © صحفلا تحت 4 3 2 1 يف جماربلا تايعون ثحابلا عضو دقو

 : ةيلاتلا



 لردج
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 ةيعجرملا تام .5 دخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةيواح ىلع ثحابلا رايتمخا عقو ( 3/4 ) لودج ) صحفلا اذه عقاو نمو

 ءفلؤملا تاظحالم عقاو نم لودحلا اذه عيمجت مت دقو « ماظنلا ءانبل 12151111015

 ةذتاسألا ءارآ مث ءىساسأ لكشب بساحلا مادختساي صحفلل تاودألا كلت هعاضخإو

 ةجمربلا ىسدنهم مادختسا عقاو نم كلذكو «ىعاتطصالا ءاكذلاو بساحلا لاجمم ىف نيلماعلا

 1 و6 و 21815116 1]آ.1 ىتيواح نم لك رابتخاب ثحابلا ماق دقف « تاودألا كلتل

 ةلوهس ىف ةيناثلا ةيواحخلا نع زاتمت ىلوألا ةيواحلا نأ دجوو « بساحلا ىلع 2,5

 اعم امهنكلو « ةيناثلا ةيواحلا نم ًاليلق لضفأ ايلآ اهجاوم ىطعتو « اهمادختسا ىلع بيردتلا

 امهنإ ىأ ؛ ىجراخ جمانرب ليمحت ةيلمع لالخ نم نالمعي ةيبرعلا ةغللا ليمحتل ةبسنلاب

 ىف لمعيال نأل ةضرع بيرعتلا نم عونلا اذهو « امهلخاد بيرعت ةليسو ةيأ ىلع نايوتحيال

 « ةنيعم تافصاوم تاذ ةزهجأ رفاوت مدع دنع وأ ء رخآل ناكم نم ماظنلا لقن دنع تقو ىأ

 بيرعتلا ماظن رفاوت مدع دنع وأ «بيرعتلا نم عونلا اذهب ريبخلا صخشلا رفاوت مدع دنع وأ

 سودلا : لثم «٠ تايجسمربلا قوس ىف ةرشتنملا جماربلاب بيرعتلاك ) ىساسأ لكشب هسفن

 . ( خلإ . . .ةذفانلاو ٠ ىبرعلا

 ةئيب ىف لمعت ىتلا ٠ ةجمربلا تاغل عاونأو تاودأ لك ىلع اًمضيأ رمألا اذه قبطنيو
 ةئيب ىف لمعت ىتلا تاودألا لوصح ىف هظحالن ام اذهو ذفاونلا ةئيب ىف لمعتالو سود

 ةيساسأ ةيصاخن انه بيرعتلا ةيصاخ نإ ثيح ؛ بيرعتلل ةبسنلاب ةيئاهنلا ةجردلا ىلع ذفاونلا

 موسرلاو روصلا جاردإ تايلمعل ةبسنلاب لاخلا كلذكو « ةئيبلا كلت تحن لمعت ىتلا «جماربلل

 جماربلا ىف كلذك تسيل امنيب ذفاوئلا ةئيب ىف لمعت ىتلا جماربلا ىف ةيساسأ ةيصاخن ىهف

 ةثالثلا لماوعلا هذهو . ىلآلا هجاوملا رصنع عم لاحلا كلذكو ٠ سود ةئيب ىف لمعت ىتلا

 ةئيب ىف لمعت ىتلا كلت نع ذفاونلا ةئيب ىف لمعت ىتلا جماربلا قوفت ىف ببسلا ىه تاذلاب

 . اًضيأ مظنلا نم ةيعونلا كلت ىلع بيردتلا تاناكمإ ىلع لماوعلا هذه ترثأو .سود

 ةئيبلا ىف لمعت ىتلا كلت نم لهسأ ذفاونلا ةئيب ىف لمعت ىتلا جماربلا ىلع بيردتلاف
 لماع كانهو « تاودألا نم ةيعونلا كلت ةجرد عافترا بابسأ نم رخآ ببس كلذو «ةداضملا

 ةئيب ىف لمعت ىتلا ةزهجألاف «بساحلا ةزهجأ ىلع لمعلا وهو « كلذ عم ضراعتي دحاو

 عافترا كلذ ىلع ليلدلاو « ذفاونلا ةئيب ىف لمعت ىتلا كلت نم لقأ تافصاومل جاتحت سود

 قلعتي اميف « ذفاونلا ةئيب ىف ةلماعلا كلت نع سود ةئيب ىف ةلماعلا تاودألا ةيقب ةجرد

 ةيقب نع تايواحلا رعس ضافخنا دعاس كلذك « ةفلتخملا ةزهجألا ىلع لمعلا رصنعب
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءاثي 0 عبارلا لصقلا

 ءاكذلا ىلع دمتعت مظن ءانب ىف لمعلاب قلعتي اميف ءاهمهسأ عافترا ىلع تاودألا

 . ىعانطصالا

 بيعلا نإف .. ةيلاع ةجرد ىلع ةيلودجلا تاحوللا تاقيبطت لوصح نم مغرلا ىلعو
 لبق « امهب ةريبخ مظن دادعإ ةيقيك ىف ةيديهمت تاسارد ىلإ ةجاحلا ىف لثمتي ناك ىساسألا

 . امهب جمارب دادعإ ىف ضوخلا

 ثيح نم « لودلا عاق ىف ىعانطصالا ءاكذلا تاغل عوقو حضتي لودجلا عقاو نمو

 ىوتسم ىلع نيجمربم ىلإ جاتحت تاودألا كلت نأ وهو «٠ ىرهوجو ىسيئر ببسل بيترتلا

 مظن ءانب نيجمربملا ريغل حيتتال لئاسو ىهف ىلاتلابو « ةجمربلا لاجسم ىف ةربخلا نم لاع

 قرغتستو ملعتلا ةيلمعل ةبسنلاب ةجردلا ةطسوتم ىهف ةددعتملا تاغللا اهيلتو « ةلوهسب ةريبخ
 ىتأتو ٠ ىعاتطصالا ءاكذلل ةصصخملا تاغللا كلت هجاتحت ىتلا كلت نم لقأ اًنقو اهملعت ىف

 ؟1503ل 8ةكأع ةغل ىتأتو ءةيلودجلا تاحوللا تاقيبطتو ةريبخلا مظنلا تايواح ةمدقملا ىف

 روصلا جاردإ نكميو ةلوهسي ةيبرعلا ةغللا مدختستو ذفاونلا ةئيب يف لمعت اهنأل ةمدقملا ىف

 اهب لمعت ىستلا ةئييلا نم هتدمتسا ىذلا ديحولا اهبيع ودبي دقو « اهب تانايب دعاوق طبرو
 ةزهجألا كلت تناك نإو « ةنيعم تافصاوم تاذ ةزهجأل جاتحت اهنأ وه « ذفاونلا ةئيب ىهو

 . تابساحلا قوس ىف ةرفاوتم تحبصأ

 15]]2209191111 ةيواح مادختساب ماظنلل ىلوأ جذومن لمعب رارقلا ناك كلذ ىلع ءانبو

 وأ «ةيواحلا لشف ةلاح ىف « هسفن ماظنلا ءانب ىف 15181 88810 ةغل مادختسا دعب مث

 ةيوقلا تايواحلا نم ةيواحب آ/15113] 83816 ةغل طبر وهو « ديدج ليدب ىلع دامتعالا

 لالدتسالا كرحم مادختسا فدهب (ن 422/4 ةبساح ىهو «تايجمربلا قوس ىف ةرفاوتملا

 . اهب صاخلا 10م1 هيعومع 80مل

 22121111 آءاك : ةيواك 2001/4

 : نيمدختسملا نم تايوتسم هنالك بطاختتل ةيواحلا هذه تدعأ

 اهلمع ةلوهسب زيمتت انه ىهو « ريبخ ماظن ريوطت ىف بغري ىذلا ةريبخلا مظنلا روطم - 1

 . لمعلا ةيقبب ىه موقتو «لاجملا ىف ةفرعملاو ةبولطملا تاميلعتلاب اهوشح ثيح نم

 دعاوق تافلم ) 81)1* عون نم تافلم ىف تانايب كلتمي ىذلا تانايبلاو مظنلا للحم - 2

 . ( تانايبلا

1/9 



 تايبتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 لاجم ىف ةيواحلا مادختسا ديري ىذلا ٠ 50140356 1069610866 تايجمربلا روطم - 3

 دعب موقي ثيح ؛ (0006 060678405 ةرفشلا دلومب فرعي ام جارختساو ةفرعملا ةسدنه

 «ىس لثم ةفورعملا ةجيمربلا تاغل ىدحإب بوتكم لماك جمانرب جارختساب ماظنلل ةداعإ

 . اهدادعإب ماق ىرخأ تاقيبطت عم اهجمدي ىك كلذو لاكساب

 « ةريبخلا مظنلا ريوطت لئاسو نم تائيب ةدع مدختسي ىذلا ةريبخلا مظنلا روطم - 4

 8 ةفلتخم تاقيبطتو جمارب دادعإ ىف ةريبخلا مظنلا جهنم مدختسيو

 51191811210115 : ةيؤاح مادختساب ةفرعملا ةدعاق ءانب 4

 نم نوكتت اهنأب « جاتنإلا دعاوقو تاميلعت وأ تاراطإلا نع ثيدحلا دنع ةراشإلا تقبس

 : ىلاتلاك نميأ حانجو رسيأ حاتج

 5111121108 فقوملا : رسيألا حانجلا

 . 6 اذإ ١ طرشلا ةادأب أدبي ىذلا وهو

 لوألا طرشلا اذإ

 ىناثلا طرشلا اذإو

 .خلإ ... ثلاثلا طرشلا اذإو

 اهتقباطمب ماظنلا موقي ثيح « طورشلا كلت نم طرش رخآ ىلإ لوصولا ىتح اذكهو

 وأ اعم ماقرأو فورح وأ ماقرأ وأ فورح. نع ةرابع طورشلا هذه نوكت دقو ٠ دعاوقلا ىلع

 اهل نوكت نأ ىأ . نم رغصأ وأ نم ربكأ وأ ىواسيال وأ ىواسي عون نم نوكت دقو خيراوت

 رخآل لوصولا متي ىتح ؛ ضعبب اهضعب طورشلا هذه 480060 طبر متيو « ةنيعم ميق

 بجي طرش لك نإف كلذ ىلعو « اًمضيأ 01+ لالخ نم طورشلا كلت طبر نكمي امك ءطرش

 . ةيقيقح« ريغ وأ ةيقيقح امإ نيتميق نم ةدحاو هل نوكت نأ

 مءا101 ( طرشلا باوج ) لعفلا در : نميألا حانجلا

 لوألا لعفلا اذإ

 ىناثلا لعفلا اذإو

 .ملإ ... ثلاثلا لعفلا اذإو
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 ىتلا تايطعملا ىلع ءانب هذخأ ماظنلل نكمي « رارق وأ لعف رخخآل لوصولا ىتح اذكهو

 نأ نكميو « ةنيعم لئاسر وأ تارارق ىلع ىوتحي دقو . رسيألا حانجلا نم اهيلع لصح

 . ( نذإ ) ةلاسر وأ رارق نم رثكأ ىوتحت

 ىأ « ( افلس ةنلعملا وأ ) ةفورعملا تاميلعتلاب ةمئاق ىه تاميلعتلا ةدعاق نإف كلذ ىلعو

 . لختملا رارقلاو تايطعملا ىلع ءانب « نيعم لقح ىف لمعلا نكمي فيك حضوت

 اديزم ىطعت اهنأل هتيقطنم ديزتو لمعلا طسبت اهنأ ىه دعاوقلا نم ةمئاقلا هذه ةزيم نإ

 ىلع لمعلا لهسلا نمو « ةئيعم ةجيتنل لوصولا ةيفيك وأ رارقلا ذاختا ةيفيك ةفرعمل ةوقلا نم

 ةيقب نع اًديعب ةميلعت لك ةنايص نكمي ماد ام « ةفاضإلا وأ فذحلا وأ ليدعتلاب اهتنايص

 .تاميلعتلا

 نود « تاميلعتلا ديدحت نكمي هنأب زيمتت تاميلعتلا ةدعاقل ةيمالعإلا ةعيبطلا نأ امك

 . اهمادختسا نكمي نيأو ىتم فيرعت وأ ديدحت

 . لالدتسالا كرحمب فرعي ام لالخ نم دعاوقلا كلت قيبطت ىف مكحتلا نكميو

 مءعمحتناع ةيواحل لالدتسالا كرحبم 4

 ىكلو 1 ةفرعملا ةدعاق نم بولطملا رارقلا جاتنتساب قلعتت لالدتسالا كرحم ةمهم نإ

 ] ةميلعتلا

 عجرم عوبطملا ناك اذإ

 تاملكلا ىف اًصصختم (و)

 . سوماق وهف (اذإ)

 2 ةميلعتلا

 ةغللا ىداحإ سوماقلا ناك اذإ

 ةيمومعلاب فصتيو 0و(

 . نيعم صصختل ىمتنتال ىتلا ةيبرعلا تاملكلل هملختسا (اذإ)

 ١و1



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 3 ةميلعتلا

 ةئيدح ةيبرع ةملكل ىنعم نع ثحبت تنك اذإ

 .٠ طيسولا مجسعملا : سوماق مدختسا ( اَذِإ )

 لالخ نم ةفرعملا ةدعاق نم رارق ىلإ لوصولل 15.]]7221751111 ةيواح لمعتو

 : امه «نييولسأ

 18 ةءاكبةنل (0810198  ىمامألا لسلستلا -أ

 1آهركت هل (نطقتسأاع ىفلخلا لسلستلا - ب

 نع ثحبلل تاميلعتلا ةدعاق صحفب لالدتسالا كرميم موقي «٠ ىمامألا لسلستلا عم

 ةبولطملا تاميلعتلا ىلع رثع اذإو ءاذإ مون نم طورشلا عم قباطتت نأ نكمي ىتلا «تاميلعتلا

 لك ةيطغت متت ىتح ؛ ىمامألا لسلستلا راركت متيو 2« بسانم لعف در قالطإب موقي هنإف

 انه نمو « طورشلا عم قباطتت نأ نكمي ةدعاقلا ىف ةطورشم تاميلعت ىقبتت الو «طورشلا

 ةملكل ىنعم نع ثحبلا (2) مقر ةميلعتلا نأب لوقلا نكمي « ةقباسلا تاميلعتلل ةبسنلاب هنإف

 نأ وه هصلختسن نأ نكمي ىذلا اهل ديحولا جاتنتسالاو « رهظت ىتلا ىه ةئثيدح ةيبرع

 ( 1 ةميلعتلا ) اعجرم عوبطملا ناك اذإ ىرخأ ةيحان نمو « « طيسولا مجعملا ١ مدختتسن

 . سوماق هنأ جتنتسي ىمامألا لسلستلا نإف تاملكلا ىف اًصصختمو

 ؟021161 104616206 ىلاوتملا جاتنتسالا لالخ نم لمعي اًمفيأ هنإف ىفلخلا لسلستلا امأ

 لالدتسالا كرحم موقيو « ( طرش ) فدهلا ىلع انه ةينبم جاتنتسالا ةيجيتارتسا نوكت ثيح

 ةبسنلابو . بولطملا فدهلل لوصولل ةبولطملا طورشلا ميقيل « يفلخ لكشب لمعلاب

 أدبي فوس لالدتسالا كرحم نإف 6« سوماق » هنأب فدهلا فرع اذإ هنإف . . ةقباسلا تاميلعتلل

 نأ انيلعف « اًحيحص جاتنتسالا ناك اذإ ام ةفرعم اندرأ اذإ امأ « ىلوألا ةميلعتلا نم جاتنتسالا

 كرحم نإف كلذ ىلعو . 4 عجرم عوبطملا ! وه طرش لوأو ء ىلوألا ةميلعتلا طورش ددحن

 هافاو اذإف ( تاملكلا ىف صصختم 0( ىناثلا طرشلاب هدادمإ مدختسملا نم بلطي مث ( ةسقن

 « نايقيقح امهنأ نم دكأتيل ؟ قباسلا عم طرشلا اذه عمجب موقي هنإف طرشلا اذهب مدختسملا

 .ديدج طرشب هبلاطيس هنإف « لالدتسالا كرحم هفرعتي ملو رخآآ اطرش مدختسملا لخدأ اذإو

 و١



 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 ةظفلي صاخلا جاتنتسالا نأ ىلع قفاويس لالدتسالا كرحم نإف اًيقيقح ديدجلا طرشلا ناك اذإو

 . ىقيقح جاتنتسا هنأب ( سوماق )

 : مدختسملل ىلآلا هجاوملا 5/2/4

 طورشلا نع تامولعملاب لالدتسالا كرحم دميل ةيواحلا كلت ىف ىلآلا هجاوملا مدختسي

 امك « ةمقرم مئاوق لكش ىلع هجاوملا اذه دادعإ متي ام اًبلاغو . ةنيعم جئاتتب ةطبترملا

 نكميو « مدختسملل تاجاتنتسا وأ ريرقت وأ ةلاسر ةيأ هيجوتل اًمضيأ ىلآلا هجاوملا مدختسي

 ثيحب ؛ ةغايصلا ةداعإ اهيلع قلطي « ىلآلا هجاوملا لكش ليدعتل ةليسو لالخ نم هليدعت

 : نالكش اهل تاميلعتلا نأ ىأ اهسفن تاميلعتلا طورش اهقلخ مئاوقلا كلت ىفخت

 . ةقرعملا ةدعاق ىف ةميلعتلا لكش - 1

 . ىلآلا هجاوملا ىف ةميلعتلا لكش - 2

 ةعومجيم وهف ىلآلا هجاوملا امأ « اَذإ . .اذإ تاميلعت نم ةفرعملا ةدعاق ىف نوكتت ىهف

 3 لاثم ةمئاق ةئيه ىلع ةمقرم طورش
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 ةيعجرملا تامدخلل رييخلا ماظنلا ءانب : مبارلا لصفلا

 : ىلاتلا لكشلاب اًضيأ اهليثمت نكميو

 ؟ عجرم عوبطملا له - 1 اعجررم عوبطملا ناك اذإ

 ؟ طقف تاملكلا ىف صصختم وه لهو - 2 | تاملكلا ىف اصصختم ناك اذإو

 . ةغللا ىداحا مأ ةغللا ىئانث وه لهو - 3 ةغللا ىئانث ناك اذإو

 معنب ةباجإلا تناك اذإ - 4 ةمجرت سوماق وه اذإ

 ؛ ةمجرت سوماق عوبطملا

 ىلعو « ةقباسلا ةميلعتلا نم هصالختسا مت ىذلا «ىلآلا هجاوملا لثمي لوألا لكشلا نإ

 هجاوملا وهف رارقلا امأ . ( اذإ ) عون نم ةفرعملا ةدعاق طورش لثمي ىلآلا هجاوملا نإف كلذ

 وهف كلذ ىلعو « ةقباسلا طورشلا ىلع ءائب جئاتتلا اهيلع ةريخأ ةمئاقك رهظي ىذلا ىلآلا

 : مدختسملا عم ةرواحملا مئاوق ءانيل ةياغلل ىكذ بولسأ

 : ىلوألا ماظنلا عانب

 تامصلاب ىمسُت ىتلاو 2 لمعلا اهنم ًأدبيس ىتلا ماظنلل ىلوألا تامسلا ديدحت متي

 ةيعرفلا ميقلا وأ تامسلا ديدحتو « ( رارقلا ) جرخملا عون ديدحت عم ٠ 65[1111[(4 ةيسيئرلا

 . ال!065 ةيسيئر ةمس لكل

 : ةيلاتلا عجارملا عاونأب ةيسيئرلا تافصلا ديدحت مت دقو

 5 تاعوسوملا - 1

 . سيماوقلا - 2

 اان



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . مجارتلا مجاعم - 3

 . سراهفلاو تايفارجويلببلا - 4

 . قئاقتلا بتك - 5

 . ةيونسلا بتكلا - 6

 . سلاطألاو ةيفارغتلا مجاعملا -7

 . ةلدألا - 8

 . ةيداشرإلا تازجوملا - 9

 . تايئاصحإلا - 0

 . تاصلختسملاو تافاشكلا - 1

 ىتلا تالكشملا ىلوأ تناك دقف .. ةفوفصم ىف اهجاردإ متي تافصلا كلت نأل (ًرظنو
 متي ناك « « 08[8211[8 ةذفانلا ١ بيرعتلا جمانرب مادختتساب ةفوفصم بيرعت دنع هنأ انتهجاو

 تافصلا لاخدإ ةيلمع لكشل اذيدش ادقعت ببسيو « ةفوفصملا طوطخ لخادتتو ةشاشلا بلق

 «ةيزيلجنإلا ةغللاب تافصلا كلت لاخدإو اهبيرعت مدعل رطضي ثحابلا ناك ىلاتلابو « ميقلاو

 ىلوأ دقفي ماظنلا ناك انهو « ةيبرعلا ةغللاب ىلآ هجاومك رهظتل اهل ةغايص ةداعإب موقي مث

 تناك ةيناثلا ةلكشملا نأ امك ٠ لماكلاب ىبرع ماظن ءائب بولطملا نإ ثيح ؛ ةيقطنملا هتاجرد

 ةباتك ىف اًبغار تنك اذإ ىأ « ةفص لك مسال فورح ةينامث لاخدإب الإ حمستال ةيواحلا نأ

 طقف (010/]820م) لاخدإب الإ حمسي ال ماظنلا نإف .. ( تاعوسوم مع

 « ماظنلا ءانب ةيلمع ىف ثحابلا رمتسا لاح ىأ ىلعو « اهانعم دقفت ةفصلا تناك ىلاتلابو

 لكش ىف 721065 ةيعرفلا اهماسقأ ىلإ ةيسيئر ةفص لك ميسقتب ماقو ء تاقوعملا كلت مغر

 : لاثملا ليبس ىلعو .ةلئسأ

 1و5ك



 ةيعجرملا تامدخلل رييخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 تاعوسوملا

 ةيطختلا ةجرح ١ ةيعرفلا تافصلا ظ

 ةصصختم تاع قسوم

 ةغللا ؟ ةيعرفلا تافصلا

 ةيزيلجنإلا ةغللاب
 ةثادحلا "٠ ةيعرفلا تافصلا ةيبرعلا ةغللاب

 ةيسنرفلا ةغللاب
 1990 لبق

 1990 دعب

 ةيسيئر تافص ىلإ اًنايحأ لوحتت ةيعرفلا تافصلا ضعب تناكو ءةفص لك عم اذكهو

 تاعوسومو ةماع تاعوسوم ىلإ مسقت تاعوسسوملا تناك اذإف « اهب 0 بولطم

 ىلإ لوحتت ىلاتلابو « اهسفن ةماعلا تاعوسوملا ميسقت ىلإ ةجاح ىف اننإف . .ةصصختم
 . ةيسيئر ةفص

 ةئفلا اهيلإ ىمتنت ىتلا ةغللا بسح ميسقتلا نكمي « قباسلا لكشلا نم حضاو وه امكو

 اهعم لماعتت اذكهو . ةثادحلا كلذكو ميسقتلا دنع ةيسيئر ةفص ةغللا ربتعتو « ةيعجرملا

 دحب فورح (8) ةينامث نم نوكتي وهف « فلملا مسا عم ليغشتلا ماظن لماعتك ةيواحلا

 ةدعاق نم عجارملا ءاعدتسا دنعف عجارملا تانايب لاخدإ ىرخخألا تاقوعملا تناك كلذك ءىصقأ

 «لوقح لكش ىلع سيلو ءصن لكشب اهيعدتسي ماظنلا ناك «تابتكملا ىدحإل ةيلآ تانايب

 ىلاتلابو هتياهن نم عجرم لك تانايب ةيادب ةيأ فرعن الف ةطلتخم اهب ىتأي ناك هنأ امك

 ريفوت ىلع ماظنلا ةردق مدع ىه ةريخألا ةلكشملا تناكو « ميظنت ةداعإ ىلإ ةجاح ىف تناك

 . ديج لكشب ىلآ هجاوم ءانبل وأ «ةبتكملا روظنم وأ روص جاردإل ةليسو وأ مسر ؟؛ةليسو

 ةيواح لك نأ ىهو « اهيلإ ةراشإلا تقبس ةلوقم تبثت ةيواحلا هذه نإف .. ماع لكشبو

 اهنإف تابتكملا لامعأب ةصاخ ةيواح رفاوت مدعل 7 ىلاتلابو «نيعم لمع ءادأل تصصخ

 . اهيلع تينب ىتلا لامآلا نم ديدع قيقحت نع ةرصاق تناك

 1ا/



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 نإف لاثملا ليبس ىلعو ٠ ةبرجتلا كلت نم ريثك دافأ دق فلؤملا نإف . . ةماع ةجيتنكو

 ىف ىلوألا اهرصانع ىلإ ةفرعملا تيتفت أدبمب لمعت ةرفاوتملا تايواحلا بلغأ

 لكشب اهنيب طبرلاو «٠ ىقطنمو مظنم لكشب اهبيكرت ةداعإ مث ٠ لاجم ىأ

 ودبي لكشب ىئاهنلا رارقلاو رصانعلاو تاقالعلا نيب ىرشبلا طبرلا ىكاحي
 مت انهو «٠ تاراسفتسالاو تالؤاستلا نع بيجي ىذلا وه اًيرشب اًريبخ نأكو

 . تاميلعتلا ءانب نم لهستو « بيرعتلا ىف لكاشم هجاوت الو

 : مئاوقلا ءانب لكاشم ةعيبط 4

 : ىلي اميف تزكرت « مئاوقلا ءانبب ةقلعتملا تالكشملا نم ةعومجم بتاكلا هجاو

 نم رثكأ وأ ٠ ةيصاخ نم رثكأ ىلع ىوتحت ىتلا عجارملا ضعب كانه نأ - ]

 : لثم ٠ ىعجرم لكش

 . ىبرع « ىسئرف ١ ىسنرف - ىبرع مجعم : ليبسلا

 ىف سوماقلا اذه جاردإ مت دقف « ةغللا بيترتل نيلكش لمحي سوماقلا اذه نإ ثيحو

 دوجوو « ىرخأ ةرم ىبرع / ىسنرقلا عجارملا ىفو « ةرم ىسنرف / ىبرع ةبترملا عجارملا

 ىوتحت نأ نكمي ىهف ؛ ةطلتخم عجارم اهيلع قلطن نأ نكمي « لكش نم رثكأ لمحت عجارم

 . هسفن تقولا ىف سلطأو « ةيفارجويلبب ةمئاقو تاكرش ليلد ىلع

 : مدختسملا ىدل اكابرإ ببسي دق ام مئاوقلا ىلاوت ةدايز - 2

 اماط ٠ اعم نيتمئاق جمد ىلإ اًنايحأ انررطضا ..مئاوقلا ىف راركتلاو وشحلا نع دعبللو

 لكب مئاوق دادعإ ررقت دق ناك لاثملا ليبس ىلعو . عاجرتسالا ىف للخ كانه نوكي نل هنأ

 نم نوكي داكي لب - بعصلا نم هنأ دجو قيبطتلا دنع نكلو « هنع ثحبلا نكمي ام

 مدختسملا ىدل اًمابترا ببسي كلذ نأ اهمهأ لعل « ةديدع بابسأل كلذ قيبطت - ليحتسملا

 ىلإ ثحابلاب ىدؤت دق مئاوقلا ضعب نأ امك « ماظنلا ىف هعقوم فرعيال ثيحب ماظنلل

 نم ةيعونلا هذه ثحابلا دعبتسا ىلاتلابو «٠ ليوطلا هئحبل ةجيتن كانه نوكتال ىأ ؛ ءىش ال

 ةبتكملا ىف حاتملا ىلع ءانب « مئاوقلا دادعإ أدبم دمتعاو « مئاوقلا نم ةيعونلا كلتو لمعلا

 .عجارملا نم لعفلاب
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 ةيعحرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءاثب : عبارلا لصفلا

 : مئاوقلا ىلاوت ىلع اهريثأتو ةمدختسملا ةيواحلا ةعيبط -- 3

 جتنل ٠ اهل ىقطنملا لكشلا ىف تعضو ول ةيعوضوملا تاميسقتلا ضعب كانه نأ حضو

 ةصاخلا مئاوقلا ميسقت اندرأ ول كلذ لاثمو , « ةغراقلا قيدانصلا  ةلكشمب هفرعي ام كلذ نع

 اًديدع كانه نأ رهظل « اهتاغل مث سيماوقلا تاعوضومل اًقبط ؛ ةصصختملا سيماوقلا عوضومب

 امنيب « تالامتحالا عيمج ىلع ىوتحت اهنأل ةياهنلا ىف اًئيش جستنت نل ىتلا مئاوقلا نم

 ١ ةيلمعلا سكع ثحابلا لضف كلذلو . تالامتحالا لك ةهجاومل ةبتكملاب سيماوق رفاوتتال

 ىلاتلابو ٠, تاعوضوملاب كلذ دعب مث سيماوقلا اهب ةرفاوتملا تاغللاب الوأ ميسقتلا نوكي نأك

 .ةبتكملا ىف لعفلاب ةرفاوتم سيماوق هعم جتني ىذلاو ءهدودح ىصقأ ىلإ ثحبلا قاطن قيضي

 ناكم ىلإ ءامتنالا ) ةيسنجلاب اهنم عيرفتلا انلضف « لاثملا ليبس ىلع مجارتلل ةبسنلابو

 . ةبتكملاب ةرفاوتملا عجارملل اًقفو ( ىعوضوملا صصختلا ) عوضوملاب وأ ( نيعم

 : حرتقملا ماظنلا ءانب 4

 . ىلآلا هجاوملا - 1

 . ةفرعملا ةدعاق - 2

 . تانايبلا ةدعاق - 3

 . لالدتسالا كرحم - 4

 . ريسفتلاو حرشلا ةليسو - 5

 ىلآلا هجاوملا 4

 نكمي ثيحب ؛طسبم لكشب هدادعإ مت دقو «بساحلا ةشاش ىلع مدختسملا هجاوي ام ىهو

 ىلع دامتعالا مت دقو ءماظنلا لخاد ثحببلا ةيلمع ىف رشابم لكشب بساحلا هبلطي ام مهف

 موقي نأ وه هيلع ام لكف «ىرشبلا لخدتلاب مدختسملل حمسيال ثيحب ؛ةديقملا مئاوقلا أدبم

 ىتح «ةشاشلا ىلع مدختسملا مامأ ةدوجوملا 161165 تاميلعتلا ةعومجم نيب نم رايتخالاب

 ىف همامأ رهظت «تارايخ ةعومجم نيب نم راتخي نأ كلذ دعب هيلعو «ىئاهنلا رارقلل لصي

 « فرلا ىلع عجرملا عقوم وأ « عجرملا نع ةيساسأ تانايب ديري ناك اذإ امع ةريخآلا ةشاشلا

 ىلإ 7/6 نم لاكشألا نيسبتو « ةوطخخ ةوطخخ فلخلل عوجرلا وأ « ثحبلا راسم ديري وأ

 . ماظنلل مدختسملا مامأ بساحلا ةشاش ىلع رهظي ىذلا «ىلآلا هجاوملا لكش 6
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 : ةفرعملا ةدعاقف 4

 اهنع عرفتت ىتلا «ةيسيئرلا مئاوقلا نم ةعومجم ةئيه ىلع رهظي ىرجش لكيه نع ةرابع

 : امسق رشع ةعبرأ ىلإ عجارملا نم ةيسيئرلا ةعومجملا ميسقت مت دقو «ىرخأ ةيعرف مئاوق

 . تاعوسوملا - 1

 . ةيوغللا مجاعملاو سيماوقلا - 2

 . مجارتلا مجاعم - 3

 . تاكرشلاو تاسسؤملاو تائيهلا ةلدأ - 4

 . اهريغو تامولعملا زكارمو تابتكملا ةلدأ - 5

 . ةيوئسلا بتكلا - 6

 . سراهفلاو تايفارجويلببلا -7

 . سلاطألاو ةيفارغجلا مجاعملا - 8

 . تاصلختسملاو تافاشكلا ؟

 . تايئاصحإلا - 0

 . قئاقحلا بتك - 11

 . ةيداشرإلا تازجوملا - 12

 . ةبتكملا نع تامولعم - 3

 . ماظنلا نع تامولعم - 14

 ةشاشلا لفسأ ةرابع رهظت .٠ تانوقيألا هذه نم ىأ ىلع (0015015 ةريشملا كيرحت دنعو

 ىلإ ةلدألا ميسقت ىف ببسلا دوعيو « عجارملا كلت تايعون نم ةيعون لك موهفم ددحت

 نم ةيعونلا كلت ىلع زكرملاب نيديفتسملا لابقإ ةدايزو ٠ اهب عجارملا مجح ربك ىلإ نيتعومجم
 ؛؟ ةفلتخملا تاسسؤملاو تاكرشلاو تائيهلا ةلدآو معجارمي ةصاخلا ةيعونلا كلذكو « مجارملا

 نم دبال ناك كلذلو ءزكرملاب ةفلتخملا تانايبلا دعاوق ءانبل ةفلتخم رداصم لثمت ثيح

 تامدخلا ةيعونو ةبتكملا نع هيف ثدحت امسق عضو كلذكو « اهميسقتب انمق ىلاتلابو اهليصغ

 ال



 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 ماظنلاب رخآ امسق عضو امك « تامولعملا كلت رخآ ىلإ اهب ةمدخلا تاعاسو « اهمدقت ىتلا

 . ماظنلا مادختسال اًطسبم اًيداشرإ ًاليلد ربتعي

 عجارملا ءاربخ نم اهصالختسا مت ىتلا ةفرعملا ليثت ةقيرط نإف .. ةراشإلا تقبس امكو

 رذجلا ىنب دقو « ىرجشلا ميسقتلا ىلع ثدمتعا « لاجملا ىف هسفن بتاكلا ةربخ نم وأ

 ىف تامولعملاو تابتكملا ةذتاسأ هيلإ راشأ نأ قبس ام ىلع ( رشع ىنثالا ماسقألا ) هنم لوآلا

 . تابتكملاب عجارملا عاونأل مهتاميسقت

 ةقلعتملا تاميلعتلا كلت ةباتك ةقيرط ىه انه ثحابلا تهجاو ىتلا ةيسيئرلا ةلكشملاو

 مدختسا دقف .. ةعومجم لك نع ريبسعتلل ةحضاو قرط دوجو مدعل ارظنو ء عرف لكب
 . عبارلا لصفلا ىف اهيلإ راشأ ىتلا مظنلا ىف اهظحال « قرط ثالث ثحابلا

 : مدختسملا ىلإ هجوم رشابم لاؤس ةطساوب ةميلعتلا نع ريبعتلا - 1

 8 6« ةصصختملا سيماوقلا ١ تاعوضوم لثم

 ةديفم ةلمج وأ ةيحاتفم ةملك نم رثكأ ىوتحت دق ةلمج ةطساوب ةميلعتلا نع ريبعتلا - 3

 . 4 ةيبرعلا ةغللاب ةغللا ةيداحأ سيماوق ١ : لثم

 كلت ىلع فلؤملا دمتعا دقف « نأشلا اذه ىف ةعطاق تاسارد دوجو مدعل رظنو

 نيأو ىتم ددحت . عوضوملا اذه ىف ةصلاخ ةيبرع ةساردب جورخملا نيح ىلإ ةثالثلا بيلاسألا

 . تابتكملا ىف « اَذإ .. اذإ دعاوق ١ وأ تاميلعتلا كلث نع ريبعتلا نكمي فيكو

 ةلدأب انه لاثملا برضنسو « ىلاتلا لكشلا ىف ىرجشلا ءانبلا ةقيرط صيخلت نكميو

 1 : تابتكملا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 تامراعملا ملح

 ةيد 31

 الارسما اهررأ ايسآ

 اكيرمأ ايقيرمأ

 انكيرما ات

 يوي
 قطاملاب اهنع ميسقنلا كمي

 لودلام ول ايقيرفأ لامش لثم 190 دع قرير ذا

 برعملاو رصم لثم محلحب

 . تايتكملا ةلدال ىرجشلا ءانبلا : (2/4) لكش

 ميسقت ىف ةماعلا ةدعاقلا هبشي ام كانه نأ ثحابلا ظحال دقو « ميسقتلا اذه ىلاوتيو

 : ىلاتلاك عجارملا

 . كلذ عبتي ىفارغجلا ميلقإلاب وأ عوضوملاب ميسقتلا نإف لكشلاب ميسقت دنع هنأ - 1

 نااهرشت تارشصو ٠ عصارلاب نصاخا نم ىف اًعبت اهرشن تارتفو « مجارملاب صاخلا ىنمزلا ميسقتلا ىتأي ناك ام ابلاغ هنأ - 2

 . ىفارغجلا ميسقتلل

 « ماظنلا اذه ىف فلؤملا اهعبتا ىتلا تاميسقتلا بلغأ ىف ةدئاس ةفص كلذ لثمو

 ماطب ىف عضوي ثلا تاميسقت نإف «٠ ىلآلا ةبتكملا ماظن ىف عضوت تناك ىتلا ةيحاتفملا تاملكلل رظنلابو

 ىقطنملا عبتتلا نكلو « ةيحاتفملا تاملكلا ىف دسألا بيصن ذحخأت تناك ام ابلاغ عوضوملاو

 . هوجو ةثالث نم دافأ راسفتسالل

 . ةغللاب وأ عوضوملا وأ لكشلل ىفارغجلا عقوملاب كلذ طبر ةيمهأ - 1



 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عبارلا لصفلا

 رثكأ نيبو « رشنلا خيرات نيب طبرلا ةبوعصو ) عجرملا رشن خيراتب طبرلا ةيمهأ - 2

 . ( ىديلقتلا ىلآلا ماظنلا ىف لكش وأ عوضوم نم

 ةرصتخم تايوتحمم وأ ةبهسم تايوتحم ) عجرملا تايوتحم ةيعونب كلذ طبر ةيمهأ - 3

 ىف ةيحاتفملا تاملكلا ىف ةداملا ضرع ىوتسم نع ريبعتلا ةبوعصو ةليلق وأ

 . ( قالطإلا ىلع اهدوجو مدع وأ « ةيديلقتلا مظنلا

 نع ثحبلا دنعو « راسفتسالا قطنم بيكرت ىف ةريبك ةيمهأ لكشت هوجولا كلت نإ
 2 لمعلا نم ءزجلا اذه ىف ثحابلا هيلع ددشي ام وهو 2 هنع لاؤسلا متي ال ىنعم

 رفست ىتح ؛ ةفرعملا تيتفت هنأب هسفن ىعانطصالا ءاكذلا فيرعت هوجولا كلت زرفأ دقو

 ىلع ليبن .د هانع ام وه اذهو . اروفس رثكأ لكشب اهليكشت ةداعإ مث «٠ ىقيقحلا اههجو نع
 7 6 تامولعملا رصعو برعلا # هياتك ىف

 ةفرعملا هجو ناك ليلحتلا داز املكف « اديج ًاريبخ اًماظن جتنت هقمعو ليلحتلا ةقشم نإ

 لكشب كردي ال ثيحب اًبعص لئاسلا هيجوت ناك اًقيعض ليلحتلا ناك املكو ء اعوطس رثكأ

 3400 نع ديزت ماظنلا اذه اهاوتحا ىتلا 181165 تاميلعتلا ددع نإ ء هنع ثحبي ام ديج

 ىلاوح تقرغتساو « ( ةمئاق 593 ) مئاوقلا تائف تجتنأ ٠ ةفلتخم ليدابتو قيفاوتب ةميلعت

 . اهئانب لجأ نم اًبيرقت لمع ةعاس 0

 تاناسبلا ةدعاقت 4

 : ماظنلا اذه ىف اتمدختسا «تانايبلا دعاوق نم نيعون كانه نأب لوقلا ىرحألاو

 : ةيفارجويلبسلا تانايبلا ةدعاق 4

 نم ةيفارجويلبب ةليجست لك تنوكت دقو « عجارملل ةيفارجويلبيلا تاتايبلا تنمضت ىتلا

 : ىلاتلاك ةمسقم تناكو « (0823ءاع# ةليثق 4

 لوب 00 سس 222 2 2شظظُسُسُ 2ئثآ55 52252222525 5262 22ش يت يل | يي يي يب يي يي يبي



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةيلوئسملا نايبو ناونعلا

 ةعبطلا مقر

 رشنلا ناكم

 رشانلا

 رشنلا ةئس

 تاحفصلا وأ تادلجملا ددع

 ةيحاتفم تاملك

 عجرملا صخلم

 فالغلا نول

 ةدحولا

 فرلا مقر

 اذه فعاضتيو « ةليثمت 700 ةئامعبس نم برتقت كرامب ةصاخلا تاليشمتلا ددع *

 ةيناطيربلا ةليجستلا ىوتحتو تافاشكلاو تاجاتلا ةفاضإ دنع / 700 ةبسنب مقرلا

 ةليجستلا راصتقا ثحابلا لضف دقو « ةليشمت 6000 فالآ ةتس ىلع

 امنإو « ةيرايعم ةسرهف دادعإ سيل فدهلا نأل ؛ ةددحم لوقح ىلع ةيفارجويلبيلا

 , 221) ددحم فدهل ماظن ءانب

 نم ةلسلس دعب اًيئاهن اًرارق لثمي نيعم عجرمل ةجاحلا نيح « ةدعاقلا هذه لمعتو

 . ءاعدتسالا مقر لالخ“ نم ةفرعملا ةدعاقب اهطبر متو «تاراسفتسالا
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 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب : عئارلا لصفلا

 :اه راسفتسا ىلع درلا دنع ريبخلا ىأرب ةصاخ تانايبلا ةدعاقتق 4

 ىأر عضو نكمي « ةليثمت 5000 فالآ ةسمخ ىلاوح نم نوكم لقح عضو مت مدقو

 اهرفاوتو « راسفتسالا اذه نع بيبجت ىتلا عجارملا رفاوت مدع ىلإ ريشي نأ لثم « هيف ريبخلا

 طئارخلاو ريراقتلاو بتكلاك « ةبتكملل ةيعجرملا ريغ تاعومجملا نيب نم ىرخألا فوفرلا ىلع

 . ىرخأ ةبتكم ىف اهرفاوت وأ ءويديفلاو

 : لالدتسالا كرحم 4

 نم ادحاو انمدختسا ىلوألا ىف 2 نيتلصفنم نيتلحر مب لالدتسالا كرحم ىف لمعلا ره

 ةغل وأ ةاماتعأتت ع 010611 آ.20811386 وأ 5001. مساب فرعي « ال1511 طهقأع ةغل ءازجآ

 ؛ةنيعم ةيلوأ ةميلعتب ةطبترملا تاميلعتلا فرعتل « ماظنلل لالدتسا كرحمك راسفتسالا ءانب

 عضوي موقيو 2 ةيولطملا تاميلعتلا جارختسال تاميلعتلا كلت ىلع ةامصم لمع ةهنكمي ثيحب

 نأ نكمي ثيحب ؛ 511011 1061201]' بساحلل ةريصقلا ةركاذلاب فرعي اميف تاميلعتلا كلت

 راسع صاقخللا رايتخنالا ىف ىرخأ ةرم اهؤاعدتسا نكميو « راسفتسالا رارق ةرجش لكشت

 . 5ءدنعا انة12]0< ثحبلا

 صاخلا لالدتسالا كرحم مادختساو «٠ بولسألا اذه داعبتسا مت ةيناثلا ةلحرملا ىفو

 موقي ثيح « ال1521 8ةقذع ةغلب اهدادعإ مت ىتلا ءازجألاب هطبرو « (0888م2 ةيواحب

 . نيعم راسفتسال ةبولطملا ةفرعملا دعاوق فرعتب كرحملا

 : ريسفتلاو حرشلا ةليسو 4

 نم ةيعون لك نع ( ةليثت 255 ةلاسرلا لوط ) ةرصتخم لئاسر ضرع ةليسو رفوت

 ةنيعم تارارق رايتخا ءارو ةيبيسلا ريسفتل ؟ ثحبلا رسم ضرع كلذكو « عجارملا عاونآ

 . ( لاجملا ىف ءاربخلا ءارآ وأ ةنئيعم عجارم )

 ىذلاو «٠ ثحبلا راسم ضرع لالخ نم ثحبلل ىمامألا لسلستلا اًضيأ نيبي ناك نإو

 : راي نم رثكأ ضرع هنم دصقلا ناك

 . عجرملل لوصولا ةقيرط حرش *

 . ةنيعم عجارم رايتخا ءارو ةيببسلا حرش *

 مه



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . مدختسملا راسفتسا لسلست نايب *

 صاخلا رايخلا لالخ نم « راسفتسالا ةياهن ىف فلخلل ةدوعلا ةليسو ضرع مت كلذكو

 لك ىف ءارولل ةوطخ عوجرلا نكمي ثيح ؛ ثحبلا ةجيتنب ةصاخلا عجارملا ةمئاق نم عوجرلاب

 . ىفلخت لكشب رارقلل لوصولا ةقيرط ةفرعم نكمي ىلاتلابو ٠ 800115 ةرآفلاب ةطغض

 . عاجرتسالا ىفو ثحبلا ءانب ىف ماظنلا تاشاش نم جذامن ىلي اميفو

 .ماظنلا ةحتاف ةشاش : (3 /4) لكش

 د مجاز انا راسن اس نانا نانا ساس سمس سو سس وه بس هس سس سس ”؟5



 ؟*/

 لكش

 ) 5 /4) لكش

 وه امك ةل د

 . ماظنلا ىف

 جولولل

 تافلملا هذهو

 اد

 ثلا نم حضاو وه امك

 حض وم

 ة
 د

 هس
2 

 بال

 ةش

 ءاني

 نم

 ةقياسلا

 .ريبخن ماظن نم رش

 1 توجت هتك اكانل

 الخ

 نم رثكأ ءانب ةناكمإ

 رفاوتتو « رس ةملك لاخدإ

 اوتملا تانوقيألا لالخ نم وأ ٠ لكشل

 م

6 

 8 9 ع 0 5 ٍِكك 2 2 -- 5-5 3 6 ع
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 ايتح الا 0 ةشاشلا هذه

 نمو « ماظنلا ىف ثحبلاب صاخ ريخألا ءزحللاو ٠ ةفرعملا (دعاوق)

 ل

 ةدعاقي صاخب دحاو ؛

 مب صاخ ىناثلاو ٠ عجارملا تانايب لاخدإ اهيف متيو

 تانايب

 لل

 8 0: ع 0 5 ٍِكك 2 2 -- 5-5 3 6 ع 8 ع 0



4 

 مأ اب ثحبلا ب 5

 انه هيف ثحيلا وهو ماظنلا نم ثلاثلا ءزجلا ترعخا | ذإ (7/4) لكش

 8 0: ع 0 5 ٍِكك 2 2 -- 5-5 3 6 ع 8 ع 0



 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك

 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكدلا

 ةيعون نع انه ماظنلا كلأسي « ريبخلا ماظنلا مادختساب ثحبسللا : (8/4) لكش

 قبس امك - انه عجارملا رهظتو - اهنع ثحيلا ديرت ىتلا عجارملا

 ةريشملل ةكرح ىأ دنغو « ةبتكملاب عجارملا تايعونل اًقبط - ترشاو

 « مجارملا عاونأ نم عون لكل اًقيرعت كيطعي ماظنلا نإف 05ه

 ضرعي ٠ تايعوتلا كلت نم ةيعون ىأ ىلع ةريشملاب طغضلا دنعو

 . ىرخألا ةلثسأالا نم ةعومجم ماظنلا



"1١ 

 الا ىل

 . لاقطالاو بايشلاب ةص * «ةقيمع ريغ تام

 تاعوسوم ر ايتح متي ثيح تار ايتحن نو ةلغس الا ىلاوتت 00 /4) لكش

56 
 ) ِث اعوسوملا ( ىلوألا ةمئاقلا ر -

 ةيعجرملا تامدخلل ريبخل ع اظنلا ءائب ب : عبارلا

 8 8 ع 0 5 كك 2 2 - 2 93 6 - 5- ع 0 1توحن ظنت دك كادت



 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك

 سي سس سس سس ل ص 5 تالكلا ىف ةرسخلا وظتلاو يعاتطصالا ءاكدلا

 ناونعلا تانايب ضرعي ماظنلا موقي « ةيئاهنلا ةمئاقلا عم :(11/4) لكش

 تاعوسومب ناقلعتت « تانايبلا ةدعاق ىف امهيلع رثع «:نيتعوسومل

 ؛ تانايبلا ةدعاق عقاو نم ٠ لماكلاب ةعوسوملا تانايبل ضرع : (12/4) لكش

 ىلع لهسيل ؛ اهنولو اهل رصتخم صخلمو « فرلا ىلع اهناكمو

 . ةلوهسب بولطملا فرلا ىلع اهدجي نأ مدختسملا
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 دختسملا هكلس ىذلا ثحبلا رامل ضرع

 اهنع ثحبي

0 

 8 8 ع 0 5 ٍِكك 2 5 -- - 3 0 | 5 ع 0



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 مظنلا وأ « اًضيأ ماظنلا نع تامولعم نع ثحبلا نكمي امك : (15 /4) لكش

 - ماع هجوي ةريبخلا

 نواس رو سا ا

 لاجم ىف مالخن لوأ قبطو ؛ اضيأ ماعل سفن ىف ةرشابملا اطوطخلا
 امك ٠ 1511 ماعل عجرت ماظتنلا اذه .وذج كناك نإو -- 158 ماع

 ... . ماع صالتكسالو 1987 ماع فيشكللا ىلاجم يل مافن وأ قيطو , 7و
 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا نع اًديج اًمن مدختسملا دجيس ثيح : (16/4) لكش

 ىف صوصتلا هذه مادختسا نكميو « اهمالختساو اهتيمهأو

 ةيبيردت ضارغأ



 ةيعحرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ء

 تانايب ةدعاق ىف ىديلقتلا لكشلاب ثحبلا مدختسملل نكمي كلذك : (17/4) لكش

 . رشانلا وأ فينصتلا مقر وأ ناوتعلا مادختساب 3 ماظنلا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 اردتم

 ىلا | ننكضللت الل تالا طك للا ىلا تان انانك طك ل1 ١ تلاتللاا

 زكا 1 ثا كاطخلتاا  [(ةييارلكخلا #89( 5ةذدللل ( لكل نال طن ١ كل 1 كال

 ع1 كالماء

 ايتاجه ةيترم ةمئاق ماظنلا ضرعي ناونعلاب ثححبلا مت اذإو : (16/4) لكش

 نأش كلذ ىق اهنأش ء ااهنيب نم رايتحخالا نكمي ٠ نيوائعلاب

 ىصقال مدختسملا دهج ليلقت فدهب ؛ ةبتكملاب ىقاطبلا سرهفلا

 نيوانعلا نيب لقنتلا انه مدختسملل نكميو « هتقول اًريفوتو ةجرد

 ىلوآلا فورحلا ةباتكب وأ « ةشاشلا نيمي ىلع بيضقلا وأ ةريشملاب

 . ناوئعلا نم

 1 ليت تنل :ذ كالا نش ©كدنل ! رتل



 ةيعجرملا تامدخلل ريبخلا ماظنلا ءانب 0 عيارلا لصفلا
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 . 41-071 ص ص . 1980 « خيرملا راد : ضايرلا

 ةبتكم : ةرهاقلا 2 ط تابتكملا تاينتقم ةيمنتو تامولعملا رداصم . مساق تمشح -3

 بتكلا ةيعمج : ةرهاقلا . تابتكملا مولع ىف اهتساردو عجارملا . ىسرجهلا دعس - 4

 . 33 ص . 17 ةيسردملا

 ٠ ىبرعلا : ةرهاقلا . تامولعملا زكارمو تابتكملا ىف ةيعجرملا ةمدخملا . راشنلا ديسلا - 5

 . 52- 12 ص ص . 2

 . 1994. /11/2 « هتدايس عم ةلباقم « ةفيلخ نابعش .د.أ - 6

 ص ص . بيرغ ةبتكم : ةرهاقلا تامولعملا ملع ىف ةمدقم . ىداهلا دبع ىحتف دمحم -7

8 -100 . 

 ةلاسر « ةيليلحت ةسارد : ةيبرعلا دالبلا ىف ةرداصلا عجارملا بتك (1984) ركاش ىنم - 8

 6 ص ا. 1984 . قئاثولاو تابتكملا مسق 2 بادآلا ةيلك ةرهاقلا ةعماج « ريتسجام

 . ةلاسرلا هذهب ةصاخلا عجارملا تاميسقت نع ةلماك لوادج رفاوتت . 65 8

 . دومحم ديسلا ةماسأ ء« ىفطصم دمحأ ديس تامعن « ىداهلا دبع ىحتف دمحم - 9

 . 1991 « ةيعداكألا ةبتكملا : ةرهاقلا . ةصصختملا ةيعجرملا رداصملا

 . قباسلا ردصملا . ةفيلخت زيزعلا دبع نابعش - 0

 . 26 ص . قباسلا ردصملا . ركاش ىنم - 11

 . 27 ص قباسلا ردصملا - 2

 : 28 ص قباسلا ردصملا - 13

"117 



 تايتكلا ىف ةريبثلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 . اهسفن تاحفصلاو هسفن قباسلا ردصملا - [4

 . اهسفن تاحفصلاو هسفن قباسلا ردصملا - 5

 قاع هلع آهن عمعمع ل. ؟عاعنعممع ةمعتاتكع : مدعهلت عقر ةانتةا ععاعك, - 6

 حمل وزلواعممس. مر. 23. 1ص : اقام, طلال. (عل.) [:عاعتعمعع ةعتالامع م85.

 ركل. : 1ع طفت متتا ماعققر 1دع., 93.

 15ز10. م. 34 - 8 7

 . ةييداكألا ةبتكملا ء ةرهاقلا . تابتكملا ىف ةيلآلا مظنلا . ىداهلا دبع نيز - 18
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 سماخلا لصفلا

 جسئاتنلاو ماظنلا رابتخا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 سماخلا لصفلا

 جئاتنلاو ماظنلا رابتخا

 : ةمدقم

 هجوأ فرعتل كلذكو « هتيحان ماظنلا مدختسم لعف در ىدم سايقل نايبتسا ميمصت مت

 نيلماعلا باعيتسا ىدم سايقو . اهب ةريبخلا مظنلاو تابتكملا ىف ةيلآلا مظنلا نيب فالتخالا

 ىماثلا ملاعلا لودو ةيبرعلاو ةيرصملا تابتكملا ىف ايجولونكتلا نم عونلا اذه ةيمهأ ىدم

 : ماظنلا ىمدختسمل اهجوم ًالاؤس نيرشعو نيثثا ىلع نايبتسالا لمتشا لقو ماع لكشب

 «ثحبلا ىف ضمغ ام فشكت نأ نكمي ىتلا « قئاقحلا نم ريثك نع جئاتنلا تفشك دقو

 . باتكلا ةياهن ىف نايبتسالا اذه ةعلاطم نكميو

 : ماظنلا ءادأ ةجرد نم ققحتلا 5

 : ةنيعلا 5

 هبش لكشب « ةبتكملا ىمدختسم نم اهيلع نايبتسالا ءارجإ مت ىتلا ةنيعلا رايتخا مت

 نأ مهضعب ىف ىعور كلذكو « ىلآلا ةبتكملا ماظنل مهمادختسا مهيف ىعور ثيح- « ىئاوشع

 نيسرادلا ةبلطلا نم ءالؤه مظعم ناك ) رخآب وأ لكشب ةريبخلا مظنلل اوضرعت دق اونوكي

 ذاختا معدو تامولعملا زكرل عباتلا « تامولعملا ايجولونكت دهعم ىف تامولعملا ايجولونكتل.

 نيجيرخلا بابش وأ « تابتكملا ةبلط نم ضعب ةئيعلا ىف لثمتي نأ ىعور كلذك « ( رارقلا

 امدختسم نيتس 3 اهدصرب ثحايلا ماق ىتلا ةنيعلا كلت دارفأ ددع ناكو . مسقلا نم

 ىجيرخ نم دارفأ ةرشع مهنم ناك « تابتكملا لقح ىف نيلماعلا نم مهنم نيرشع ) ةبتكملل
 )3( ثالث نع تابتكملا ىف مهلمع تاوئس ددع تداز نم ةيقبلاو « ددجلا تابتكمل ا ماسقأ

 ةنيعلا تناكو « ةبتكملا ىمدختسم نم اًدرف نوعبرأ اهددعو ةيقبلا تناك امنيب . ( تاوئس

 ضي



 تايتكللا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 نيلماعلا ليثمت مت امك « ةبتكملا ىتأت دارفألا نم تاعومجم نع ةرابع اهيلع رايتخالا عقو ىتلا

 عم ةيعجرملا تامدخلا ىف نيلماعلا ةفلأ ىدم نايبل ؛ صاخشأ ةرشع ددعب عجارملا تامدخ ىف

 ةرشع ددع ( اًدرف نيعبرألا ) ةنيعلا نم ىلوألا ةعومجملا | ىف لثمت امك + مظنلا نم عونلا اذه

 دارفأ ةيقب تناكو « ةريبخلا مظنلا ىف تارود نورضحي نيذلا ؛ ىلآلا بساحلا ىسدنهم نم

 . ةفلتشم ىرخأ تاصصخت نم ةنيعلا

 : ةيرجتلا لحارم 5

 : ىه لحارم جبرأب ةبرجتلا ترم

 مادختساب ةيعاجرتسالا هتاناكمإل حرش عم « نيديفتسملا مامأ ةبتكملل ىلآلا ماظنلا ضرع - 1

 .اهتع ماظنلا بيجيل مهنم تاراسفتسا لايقتسا عم «ديدحتلا هجاو ىلع ةيحاتفملا تاملكلا

 ةقيرطو ةيعاجرتسالا هتاناكمإ ضرع مت امك « نيمدخمتسملا مامأ ريبخلا ماظنلا ضرع - 2

 تافصاومو ةباجإلا ىلع لوصحلا ىقح « لاؤسلا ىلاوت ةيفيكو « هيف ةفرعملا عضو
 . لكك ماظنلا

 دوجولو « هنم فدهلاو لاؤس لك ةعيبطو اهيلع ىوتحي ىتلا ةلئسألاو نايبتسالا حرش - 3

 ماظنلا حرش فلتخا امك « اهيلإ مههابتنا تفل مت « طقف تابتكملا ءانمأب ةصاخ ةلئسأ

 ةريبخلا مظنلاب ةيفيرعت ةمدقم عم « تاعومجملا كلت تاربخل ارظن ىرخأل ةعومجم نم

 هجاوملا ؛ لشم . ماظنلا تانوكم حرشو « لاجملا ىف ةصصختملا ريغ تاعومجملل

 « ماظنلا ىف تاميلعتلا ءانب ةقيرطو « ةفرعملا ةدعاقو « لالدتسالا كرحمو ,ىلآلا

 . فرلا ىلع نم عجرملا ىلع لوصحلا ةقيرطو « ةباجإلا ضرع ىف ماظنلا ةقيرطو
 ةباشك ءانثأ «٠ ريبخلا ماظنلاب وأ ىلآلا ماظنلاب قلعتت تاراسفتسا ىأ نع ةيباجإلا - 4

 . ريبخلا ماظنلا وأ ١ ىلآلا ماظنلا حرش وأ «نايبتسالا

 « سايقلا ةقيرط 5

 ناك انايحأو « ةيعجرملا تامدخلاب صاقخلا ريبخلا ماظنلا هيلع عضو « بساح زاهج

 لبق ةبتكملل ىلآلا ماظنلل مهمادخستسا لبق ةبتكسملل ىلآلا ماظنلا نومدختتسي نوبوجتسملا

 ءمهمامأ ةيؤرلا حوضو لجأ نم ؛ كلذ دعب ريبخلا ماظنلا نومدختسي مث « ماظنلل مادختسا

 يرش



 جئاتنلاو ماظنلا راجحا : سماخلا لصفلا

 « اهنع ماظنلا بيجيل مهمامآ ةيضارتفا ةلئسأ عضي ناك ام انايحأو . نيماظنلا نيب ةنراقملاو

 ىلإ ةثالث نم نوكتت ةعومجم لك تناكو « مهب ةصاخلا مهتلئسأ نوعضي مه مهكرتي وأ
 «نايبتسالا نع بيجيل ٠ رخآلا دعب ادحاو ثحابلا مهكرتي مث ٠ صاخشأ (5 : 3) ةمح

 . اهنع اوبيجي نأ بجي ىتلا ةلئسألا ةعيبطو نايبتسالا تانوكم مهل حرشي نأ دعب

 : نايبتسالا ةيمجه 5

 ىلع اهريثأتو ةئيدحلا ايجولونكتلا هذه فاشتكا ىف ةبغرلا ىلإ انه نايبتسالا ةيمهأ عجرت

 كانه تناك امك « اهل نيمدختسم مأ تابتكملا ىف نيلماع اوناك ءاوس « نيديفتسملا عمتجم

 نيلماعلا تاربخ نازتما لئاسو نم ةليسوك ةريبخلا مظنلا هتققح ام ىدم فشك ىلإ ةجاح

 نأ اهتساردب تمق ةنيع نم تبث دقف ؛ ةيديلقتلا ةيعاجرتسالا قرطب اهتنراقمو ٠ اهعاجرتساو

 ءديج لكشب ىلآلا ماظنلا مادختسا اصخش رشع ةينامث عاطتسا « اًديفتسم نيسمح نيب نم

 ةينامث نأو «٠ ثحبلا ىف اولشف نيح ةيعجرملا تامدخلا ىئاصخخأ ىلإ اًصخش نورشع عجرو

 ةلاد تاملك اومدختسا نيديفتسم ةعبرأ نأو « قيض لكشب ةلاد تاملك اومدختسا نيديفتسم

 نم 1 60 نأ نيبت دقف .. ماظنلا ىف قيقحتلاو ءاعدتسالا بسن سايق دنع هنأ امك . ةضيرع

 نيب تحوارت ءاعدتسالا بسن نأ امك « ديج لكشب ماظنلا مادختسا اوعيطتسي مل نيديفتسملا

 تناك عجارملل ةبسنلابو ٠ نيتملك وأ طقف ةدحاو ةملك تلوانت ىتلا تاراسفتسالل 7 7

 ىلاتلابو 1 59 و 1 44 نيب قيقحتلا بسن تحوارت امنيب ء 1 16 ىلاوح ءاعدتسالا ةبسن

 ىتلا ةيئاوشعلا ةنيعلا تناك دقو . هيلع ثحبلا ىف نيديفتسملا لعف در سايق نم دبال ناك

 ؛ىلآلا بساحلا مدختست وأ ةيجولونكت تائيهب نيلصتملا وأ نيلماعلا نم رايتخالا اهيلع عقو

 . هسفن ثحبلا ةعيبطو ةلئسألا ةعيبطل اًرظن

 : نايبتسالا جئاتن ليلحت 5

 : تايتكملا ىف ةثيدح ايجولونكتك اهتيمهأو ةريبخلا مظنلا - 1

 ىف ةمهم ايجولونكت حبصتس ةريبخلا مظنلا نأ دقتعت له - 1 س

 ؟ اذاملو ؟ ةيلاتلا تاوئسلا لالخ ةيبرعلا تايتكملا

 دقو « تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا ةيمهأ نم ققحتلا لاؤسلا اذه فدهتسا

 ( اهنم 1 70 نولثمي - ةنيعلا دارفأ نم اًصخش نوعيرأو نانثا 42 ) باجأ

 : ةيلاتلا لماوعلا ىلإ عجرت ةريبخلا مظنلا ةيمهأ نأ اوأرو « معني

 انيفر



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 : لودلا مدقت ىلع ليلد ايجولونكتلا مادختسا نأ- 1

 . تابتكملا نم نيديفتسملا دهجو تقو ريفوت - 2

 . راسفتسالا ليلحت ةيلمع ىف ىرشبلا لقعلا' ةاكاحم - 3

 . ةءافك تاذ ريغ تحبصأ ةيديلقتلا ثحبلا قرط نأ - 4

 . ةثيدحلا ايجولونكتلا ةيبذاج - 5

 : طورشب ةمهم حبصت نأ نكمي ايجولونكتلا نأ ضعبلا ركذو

 . تابتكملا ىف ىلآلا بساحلا راشتنا - 1

 . ةيبرعلا تابتكملا ىف تابتكملاب ةصاخلا ةيلآلا ةمظنألا راشتنا - 2

 ىف تابتكملا دهاعمو ماسقأ ىف ىقيبطتو ىملع لكشب بساحلا مولع سيردت - 3
 . ىبرعلا ملاعلا

 . ماع لكشب ايجولونكتلا قيبطتب تابتكملا نع نيلوئسملا مامتها -

 ظحال دقو ء ةباجإلا نع ( ةنيعلا عومجسم نم ] 10 ) صاخشأ ةتس عنتما امنيب

 مهنم اًدرف رشع ةينامث ) تابتكملا لقح ىلإ مهمظعم ىمتني ىلوالا ةعومجملا دارقأ نأ ثحابلا

 نم نيديفتسملا نم ىقابلاو « ( ةنيعلا مجح نم 1 30 نولثمي ٠ تابتكملا ىف نيلماعلا نم

 , ةفلتخم تاصصختلا ىوذ تابتكملا

 اًيااع مظنلا كلت راشتنا مدع ببسب ؛ رشتنت نل ةريبخلا مظنلا نأ ىلإ ناصخش راشأو

 ثحايلا همدق ىذلا ضرعلا لالخ نم ىأرلا اذه ةحص مدع تبث دقو « تابتكملا لاجم ىف

 ىلإ ةفاضإلاب « اهب صاخلا حسملاو تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلا خيرات نع ىناثلا لصفلا ىف

 نم نيديفتسملا ىدل تابتكملا لقح ىف اهرودو ةريبخلا مظنلا نع ةيخيرات ةيفلخ ىأ دوجو مدع

 . تابتكملا ىيئاصخنأ ىدل وأ « تابتكملا

 ( ةئيعلا عومجم نم 1 40 ) اًدرف نورشعو ةعبرأ راشأ .. تابتكملا لاجمب قلعتي اميفو

 1 15) دارفأ ةعست راشأ امنيب «مجارملا لاجم ىف تابتكملا ءانمأ تاربخ ةاكاحمب زاتمي هنأ ىلإ

 مظنلا اهققحت ىتلا كلت نم ىلعأ « قيقحتو ءاعدتسا ةبسن ققحي ماظنلا نأ نودقتعي مهنأ ىلإ

 اديزم جاتحت ىبتكملا لمعلا دقعت ةدايز نأ ىلإ ( 1 16.6 ) دارفأ ةرشع راشأ امنيب . ةيلآلا
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 جئاتنلاو ماظنلا رابتخا : سماخلا لصتلا

 لوقحلا نم تابتكملا لقح نأ ىري هنأل ؛ ىأرلا اذه عم فلؤملا قفتيو ؛ ةيلآلا ةمظنألا نم

 لكشي اهيف بساحلا مادختسا نكمبي هنأو « ةيلآلا ةمظنألا نم ديدعل حلصت ىتلا ةبصخلا

 موقي هنأ ىلإ اًمضيأ دوعت ماظنلا ةيمهأ نأ ىلإ ( 1 5 ) دارفأ ةثالث راشأ امنيب « فشكم

 ىتلا ةماعلا تاباجألا نأ ىلإ رشؤم كلذ ىفو « ةريبك ةجرد ىلإ لاؤسلا تادرفم تيتفتب

 اديدع نأل ؛ حلصتال ةيحاتفملا تاملكلاب انتاراسفتسا ىلع اًدر ىديلقتلا ىلآلا ماظنلا اهمدقي

 هجو ىلع نيعجرم وأ دحاو عجرم ىلع لوصحلا - ةريثك نايحأ ىف - نوبغري نيديفتسملا نم

 مامتهالا بذتجت نأ بجي هنأ ىلإ ( 1 3.3 ) ناصخش راشأ امنيب « رثكألا ىلع ديدحتلا

 هثحب ىف ثحابلا اهيلإ راشأ ىتلا بابسألا نم دحاو اذهو « اهنع اًئيش ملعن نكن مل اننأل

 «ىعانطصالا ءاكذلا نع داوم ىلع لمتشت نأ ىلإ تامولعملاو تابتكملا جهانم ةجاح نم

 . تابتكملا ىف همادختساو

 : تايتكملا ىف ماظنلا ةيحالص ىدم - 2

 ىف لمعلل حلصي نأ هتكمي ىلاحلا هلكشب ماظنلا نأ دقتعت له - 2 س

 : ةيعجرملا تامدخلا ميدقت لاجم ىف تابتكملا

 . زاتم لكشب *

 . ديج لكشب *

 . لوبقم لكشب *

 اذه نع ةباجإلا ةجيتن تناكو « نايبتسالا نع اوباجأ نيذلا لكل ماظنلل ضرع لمع مت

 حلصي ماظنلا نأ اوأر ( ةئنيعلا عومجم نم 1 91.66 « اًدرف نيسمختو ةسمخ ) نأ لاؤسلا

 ىف ديج رشؤم كلذو « ةيعجرملا تامدخلا ميدقت لاجسم ىف ىلاحلا هلكشب تابتكملا ىف لمعلل

 نيذلا نيب نم هنأ ثحايلا ظحالو . تابتكملا ىف مظنلا هذه لمع ةيمهأ ىلإ ثحابلا ىآر

 نم اًدرف رشع ةينامث ) كانه ناك « زاتمم وأ ديج لكشب لمعي نأ ماظنلل نكمي هنأ اوآر

 نكمي هنأ اوأر طقف نانثاو « ( ةنيعلا دارفأ عومجم نم 1 30 نولثمب ) ( تابتكملا صصخت

 عاونألاب هطبر ىلإ ماظنلا ةجاحب كلذ مهدحأ للعو « تابتكملا ىف طسوتم لكشب لمعي نأ

 ةريبخلا مظنلا نأ وه انه هيلإ ريشن نأ دون امو . تايرودلاو بتكلاك رداصملا نم ىرخألا

 ضخ



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 دمتعت ثيح ؛ اهيف ةفرعملا ةدعاق نيوكت ةعيبطل ؛ ةريبكلا تانايبلا دعاوق عم لمعلل حلصتال

 نم ةيعون ءانبل هنأو «٠ لاجملا ىف نيلماعلا تاربخ جاتن ىه « ةطبارتم ةليوط تاميلعت ىلع
 ةيحاتفملا تاملكلا عوضوم ىلإ انه دوعن اننإف .. لكك ةفرعملا ةدعاق عم لماعتت مظنلا كلت

 . اهنيب طيرلاو

 : نيديفتسملا عم قفاوتلا - 3

 : ماظنلل كمادختسا ناك له - 3 س

 . الهس *

 5 اًطسوتم ةنن

 , ادقعم *

 تاناكمإو « ةبتكملا نم نيديفتسملا تاناكمإ ىدم فرعت وه لاؤسلا اذه نم فدهلا ناك

 نأ ىلإ جئاتنلا تراشأ دقو . هعم لماعتلا ىف ماظنلل مهمادختسا دنع ؛ تابتكملا ىف نيلماعلا

 ناك ماظتلل مهمادختسا نأب اولاق ( ةنيعلا دارفأ عومجم نم 1 75 ) اًذرف نيعبرأو ةسمخ

 ضيرحا



 جئاتلاو ماظنلا رابحنا : سماخلا لصنلا

 ضعي نأ ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو « أطسوتم ناك هنأ اًصخش رشع ةثالث ىأرو ء ًالهس

 اميف مهيدل ةفورعم نكت مل « زناكمو « تايفارجويلببو « مجارت مجاعم » لثم تاحلطصملا

 نوثحبي ىتلا « ةباجإلا ةيعون فرعت ىف ةبوعص مهل تببسو « ةمدختسملا تاميلعتلاب قلعتي

 ةحراش نوكتل ؛ داوملا هذهب ةصاخلا 6 تاميلعتلا ١ لمجلا رييغتب مهنم ضعبلا بلاطو « اهنع

 تابتكملاب نيلماعلا عيمج نأ ثحابلا ظحالو . ةباجإلا نع نادرف عنتماو 2« رثكأ لكشب

 ضعبلا عجرأ دقو « ًالهس ناك ماظنلل مهمادختسا نأ ىلع اوقفتا نايبتسالا نع اوباجأ نيذلا

 : ماظنلا اهب زاتمي نيتصاخ ىلإ كلذ

 . لاؤسلا جردت ىف ةيقطنملا اهب ىنعنو : ةيقطنملا - 1

 ةيلآلا مظنلا ىلع همامتإ نكميال ام وهو « ىلوألا هتانوكم ىلإ لاؤسلا تيتفت - 2

 . لاؤسلا تادرفم نم ةيعونلا كلت نيب طبرلا دعاوق رفاوت مدعل ؛ ةلوهسب ةيديلقتلا

 . ماظنلا مادختسا تاتيقوت - 4

 : ماظنلا مادختسا لضفألا نم هنأ دقتعت له - 4 س

 ىف مادختسالاو لمعلا ىف ماظنلا تاناكمإ نم ققحتلا لاؤسلا اذه نم فدهلا ناكو

 : ىلي ام ماظنلل نومدختسملا ىأر دقو « نيعم تيقوت

 تاقوألا لك ىف راهن

 تيقوت نم رثكأ مادختساب ضعبلا باجأ *



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 دقو « تاقوألا لك ىف ماظنلا مادختسا ةئيعلا دارفأ نم ( 1 56.6 ) ةيبلغألا ىأر دقل

 رشع ةعبرأ نأو .٠ تابتكملاب نيلماعلا ريغ نم مهنم اًذرف نيثالثو ةينامث نأ ثحابلا ظحال
 ماظنلل ًالمكم المع لثمي ماظنلا نأب كلذ ثحابلا للعو « تابتكملاب نيلماعلا نم مهنم اذرف

 ىأر امنيب 2« تفقو لك ىف ماظنلا مادختسا نوبيوجتسم ا ىأر ىلاتلابو . تابتكملل ىلآلا

 مدع دنع اًراهن وأ طقف اليل همادختسا ( ةئيعلا دارفأ نم 7 50 نولثمي - اًدرف (30) نوثالث )

 وأ 0 اهريغ نود عجارملا ةئفق ىلع ماظنلا راصتقا ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو 2 ءانمأ دوجو

 مادختسا ( 1 20 ) اًدرف 12 رشع انثا ىأر امنيب « فوفرلا ىلع ةصاخخ تاداشرإ ىلإ ةجاحلا

 « تاقوألا لك ىف همادختسا ىلإ اًمفيأ اوراشأ نيذلا نيب نم ءالؤه ناكو ء طقف راهن ماظنلا

 . راهن وأ ليل نيب ةقرفت نود

 ( طقف نييبتكملل هجوم ) تابتكملا ىف ماظنلا مادختسا - 5

 عاونأ عيمج ىف مظنلا نم ةيعونلا كلت مادختسا نأ دقتعت له - 5 س

 : نأ نكمي رصم ىف ثتابتكملا

 . ةبتكملاب ةيعجرملا تامدخلا ىوتسمب عافترالا ىلع دعاسي 3#

 . ددجلا ءانمألا بيردت ىلع دعاسي »

 تابتكملا تالاجمم ىف ةفلتخم لوقح ىف ىرخأ امظن دعيو اهتانايب نم اهغرفي *
 . ةفلتخملا

 .اهتايوتحمو ةفلتخملا عجارملا نم مهتابتكم تاناكمإ فرعت ىلإ ءانمألا عفدي *

 : ( اهركذا ) كلذ ريغ *



 جئاتلاو ماظنلا رابتحا : سمانخلا لصفلا

 0 ل
 تامدخلا ىوتسمب عافترالا ىلع دعاست - 1

 . ةيعجرملا

 ددجلا ءانمالا بيرنت - 2

 . ىرخأ امظن دعيو اهتانايب نم اهغرفي - 3

 تاناكمإ فرعتل ءانمألا عفدي - 4

 . مهتابتكم

 : كلذ ريغ - 5

 . ميلسلا ىجهنملا ريكفتلا 1 /5

 بناجب لاجملا ىف نييلآ ءاريخخ دوجو 5

 نييرشبلا

 بلغأ ىأر دقف « رمألا اذه عالطتساب قلعتي اميف اًبيرقت تاباجإلا تواست دقل
 ىوتسميب عافترالا اهسأر ىلعو « لاجم نم رثكأ ىف ةدعاسملا دي دمي نأ نكمي هنأ نيبوجتسملا

 ةليسو هنأ وأ تابتكملا نم ةبتكم ىف عجارم ءاربخ رفاوت مدع دنع ةصاخ ؛ ةيعجرملا ةمدخلا

 تاناكمإ فرعت ةثلاثلا' ةباجإلا نم فدهلا ناكو . ىرخألا تابتكملا تالاجم ىف مظن دادعإل

 تايرودلا تالاقم فيشكتل ريبخ ماظن دادعإل حلصت اهنأ ضعبلا ىأر دقف ؛ ةيواحلا هذه

 ىويد ماظن ىف فينصتلا مقر بيكرت ةيفيك ىلع ءانمألا بيردتل اهتيحالص نورآ ىأرو

 ءانمألل ةصرف ىطعي هنأو « ريكفتلا ىف ةيديلقتلا نع انب دعبي هنأ نورخآ ىأرو ىرشعلا

 تابتكملا ىف نيلماعلا بلغأ نأ امك . ةبتكملا ىف عجرم نع ثحبلا ةيفيك فرعت ىف ددجلا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 - لاثملا ليبس ىلع - ضعبلا راشأ دقو . مهتابتكم اهكلتمت ىتلا عجارملا تاناكمإ نوقرعيال

 . ًاريثك ةلأسملا هذه ىف دعاسي عجرم لكل صخلم دوجو نأ ىلإ

 تامدخلا لاجم ىف اريبخ اًماظن نأ نم هضرف ىف ثحابلا هيلإ راشأ ام عم كلذ قفتيو

 ىف ةكراشملاو ٠ تابتكملا ىف تامدخلا ىوتسمب عافترالا ىلع لمعي نأ نكمي «( ةيعجرملا

 ةناكمإ كلذكو « مهتابتكم ىف ةرفاوتملا ةصصختملاو ةماعلا مجارملا ىلع ددجلا ءانمألا بيردت

 3 لاجملا ىف ىرخأ لامعأ ءادأل ةينقتلا كلت مادختسا

 : ةريبخلا مظنلا لبق نم تابتكملا ىف نيلماعلا فئاظو ديدهت - 6

 ىف نيلماعلا فئاظول اًديدهت لثمت ةرييخلا مظنلا نأ دقتعت له - 6 س

 ؟ تايتكملا

 . معنا *

 .ال ا #

 . ام دح ىلإ *

 نانثا راشأو ء اديدهت لثمتال اهنأب ( 7 38.33 ) اًصخش نورشعو ةثالئث ىأر دقف

 (1 25) اًصخش رشع ةسمخ راشأو « اديدهت لثمت اهنأ ىلإ ( 1 36.33) اًصخش نورشعو

 تابتكملا لاجم ىف نيلماعلا نأ كلذك رظنلل تفلملا نمو . ام دح ىلإ اديدهت لثمت اهنأ ىلإ

 صخشو « 9 ىلإ 10 ةبسنلا تناك دقف « لاؤسلا اذه نع ةباجإلا دنع مهسفنأ ىلع اومسقنا

 نأ لاؤسلا نع ةباجإلا دنع ريثملا نمو « ام دح. ىلإ اديدهت لثمت اهنأ ىلإ راشأ طقف دحاو

 ىف ةمهم ايجولونكت حبصتس ةريبخلا مظنلا نأب امهداقتعا مدع ىلإ اراشأ نيذللا نيصخشلا

 . ةماع ةفصب تابتكملا لاجم ىف نيلماعلل اًديدهت لثمت ةريبخلا مظنلا نأب انه اراشآأ «تابتكملا

 تلثم الإو «٠ تابتكملا ىف نيلماعلل ديدهت ىأ لشمتال مظنلا كلت نأ ثحابلا ىريو

 ىعافد لعف در ناكو . ديدهتلا اذه لثم ( تانايبلا دعاوق ىلع ةينبملا ) ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا

 مظنلا ددع نإف لاثملا ليبس ىلعو . نآلا ىتح اهروهظ ةيادب ذنم ايجولونكتلا دض ىعيبط

 انثأ امك ء ديازتي ءايطألا ىلع بلطلاف كلذ ممو ء ةريثك بطلا لاجم ىف ةلماعلا ةريبخلا

 كلذ ىنعنال اننإف . .ةفرعملا ةدعاق ىف لاجملا ىف نيلماعلا تاربعخن عضن' اننأ ىلإ ريشن امدنع

 فشكلا وأ « اهنع ريبعتلا عيطتسيال ىتلا ةنزتخملا هتاربخو هتاكلم ناسنإ لكلف ؛ طبضلاب

 ىف ناسنإلا ةاكاحم نع اهتدوج تناك امهم « ةرصاق مظنلا لظت كلذ ىلعو . ةلوهسب اهنع
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 جئاتلاو ماظنلا رابتخا : سماخلا لصفلا

 اهنأ مظنلا نم ةيعونلا كلت هلعفت ام لكو « ةددحم لامعأب موقت نأ نكمي امنإو « لاجم ىأ

 . ةيعادبإلا لامعألاك اهتاكاحم نكميال « دقعأ لامعأ ءادأل ريبخلا غرفت

 : ةريبخلا مظنلا لمع تالاجم -7

 لضفت لهف ٠ تابتكملا ىف ةريبت مظن عضو ىف تريخت ول - 7 س
 :ىف اهعضو

 . ةيعجرملا تامدخلا *

 . ديوزتلا ىف ةقفاوملا ططخ *

 . ةسرهفلا *

 . فيشكتلا *

 .فينصتلا *

 . تامولعملل ىئاقتنالا ثبلا *

 « ايبتكم نيرشعلا نسم نيقفاوملا ددع لثمت ةروكذملا دادعألاو  طقف تابتكملا ىف نيلماعلل لاؤسلا اذه هيجوت مت #

 . رايتخا نم رثكأب ةباجإلا مهنم بلط دقو

 فرغت



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 لاجم ىف ةرييبخ مظن عضو نع نيثحابلا تابتكملا ىف نيلماعلا ةبسن عافترا ظحاليو

 ىيئاصخأ نم اصخش نيرشع عقاو نم ( 1 55 ) كلذ لثم ثيح ؛ ىئاقتنالا ثبلا

 دادتشاو « رايتخالا اذه نم ةيديلقتلا ةمظنآلا ولخخ ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو « تابتكملا

 ىلإ مهنم ( 1 45 ) راشأ امنيب « ةيميداكألاو ةصصختملا تابتكملا ىف ةمدخلا هذه ىلع بلطلا

 ةبسن عم ( 1 20 ) ةسرهفلا اًبيرقت تواستو « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف مظن عضو ةيمهأ

 دوعيو . ( 1 40 ) ىلإ ديوزتلا ىف ةقفاوملا ططخخ مظنل نيبلاطلا ةبسن تعفتراو « فيشكتلا

 ديوزتلا ماسقأ ىف نولماعلا اههجاوي ىتلا لكاشملا ىلإ - ثحابلا ىأر ىف - كلذ ىف ببسلا

 «ةيبرعلا تابتكملا ىف ديوزتلا ماسقأ ةنكيم مدع وأ « ءانتقالل ةحضاو ريياعم دوجو مدعل رظن

 لصفلا ىف - ثحابلا راشأ دقو ديوزتلاب ةصاخلا ةيلآلا مظنلا نم ةيبرعلا ةيلآلا مظنلا ولخ وأ

 ةقفاوملا ططخب صاخلا 1446" ماظن وهو « مظنلا كلت نم دحاو ىلإ - ثحبلا اذه نم عيارلا

 . ديوزتلا لاجم ىف نيلماعلا دشرت نأ نكمي ىتلاو « ديوزتلا ماسقأ ىف

 ىأر ىف ) ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف لمعلل ريبخلا ماظنلا ةيافك ىدم - 8

 ( تايتكملا ءانمأ

 دقتعت لهف « ةقيض ةيفرعم لاجم ىف ةداع لمعت ةريبخلا مظنلا - 8 س

 : ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف لمعلل فاك ىلاحلا هلكشب ماظنلا نأ

 مل
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 تالكشملا لك لحب موقيال وهف « ضفرلاو لوبقلا نم طسو ةلحرم ىف ماظنلا فقي
 ةنيعلا عومجم نم 1 230 ) صاخشأ ةرشع قفاو دقف ؛تاراسفتسالا ىلع درلاب ةصاخلا

 نع ةباجولل ىلاحلا هلكشب حلصي ماظنلا نأ ىلع ( تابتكملا ىف نيلماعلاب ةصاخلا

 .ام دح ىلإ لمعلل حلاص هنأ ىلإ ( 1 30 ) مهنم صاخشأ ةتس راشأ امنيب « تاراسفتسالا

 عاونأ ةيقب نود طقف عجارملا ىلع هراصتقال رظنف ؛ ةريخألا ةئفلا كلت عم فقن نحنو

 ىلع درلا لكاشم عيمج لح نع ارصاق لظي هنإف . . اهريغو تايرودلاو بتكلاك رداصملا

 ىف « ةرابعلا ١ ةيلمعب دوصقملا وهو « ىويح نايرشب هدم انلواح انثأ امك « تاراسفتسالا

 داشرإ هنكمي ثيح ؛ ماظنلا ىف ؛ ثحبلا ءانب دنع هدادعإب انمق ىذلا « ريبخلا ماظنلا

 ةغل : لثم « ةددحم ةلئسأ نع ةباجإلل فوقرلا ىلع قئاثولا فينصست ماقرأ ىلإ نيديفتسملا

 نم ةيصخش ةايح لوائتت ىتلا بتكلا ضعب وأ ماع لكشب تامولعملا بتك وأ ام ةجمرب

 نم ربكأ اهعاستا نأل ؟ ةفرعملا ةدعاق عاستاو « تانايبلا ةدعاق رغصل اًرظنو ؛ تايصخشلا

 لكشب ماظنلا ءطب ىلع كلذ لمعي ىلاتلابو « اًضيأ تانايبلا ةدعاق عيسوت ىلع لمعيس كلذ

 ىرخألا تايعونلا ىلإ هيجوتلاو ليصفتلا نأ امك « دعاوقلل ةيلالدتسالا ةعيبطلل ريبك

 لظ ىف ًاليحتسم نكي مل نإ - ةياغلل بعص رمأ اذهو « تاميلعتلا نم تائم ءإنب ىعدتسيس

 نم اًقيرف جاتحي « ىرخأ تانايب ىلع ىوتحيل ماظنلا اذه مجح ةدايزف - ىدرف لكشب لمعلا

 « لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا ءىرجشلا لكشلاب قئاثولا ليلحتل ةفرعملا ىسدنهمو نييئاصمخألا

 نأ ىرن نحنف كلذ ىلعو « ةقهرم ةيلمعو ةياغلل ةفلكم نوكتس انه ماظنلا ةنايص نأ امك

 ماظنلا نيب ىلآ هجاومك لمعت « ةريبخ ةمظنأ ءانب ىلإ هاجتالا وه كلذ ىفالتل ةليسو لضفآ

 انكرازلا يبس ببشسلببيبمللا0اخكخكك#“## 01م“



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 عونلا كلذ بناجب ٠ هراسفتسا ليدعتب « ةيلآلا تاهجاوملا ١ موقت ثيحب ؛ ديفتسملاو ىديلقتلا

 ةيعونلا كلت زيمتل اًرظن ؟ عجارملاب ةقلعتملا تاراسفتسالا نع ةباجإلاب ةصاخلا ةمظنألا نم

 ماظنلاو مدختسملا نيب ىلآ هجاومك لمعت ىتلا « ةريبخلا ةمظنألا اهيف ديفتال ةصاخن تازيمب

 موقي ىلآ هجاومك لمعت امدنع 3 مظنلا نم ةيعونلا كلت ةءافك تابثل اًضيأو « ىديلقتلا

 . ثحبلا تايجيتارتسا ليدعتب

 ةيديلقت ةمظنأ ءانب وه « هارن ىذلا ىملعلا لحلا نوكي كلذ ىلعو

 تايجيتارتسا رييغتو تاراسفتسالا ليدعت ىلع لمعي «٠ ريبخ ىلآ هجاومب

 ةصاخ ةريبخ ةمظنأ ءانب ىرث عجارملل ةيستلابو «٠ راسفتسالا وأ ثحبيلا

 ةمظنالا كلت موقتو «ء اهب ةصاخلا تاراسفتسالا ىلع درلا ىف دعاست ءاهب'

 5 عجارملا عاونأ ىلع تايبتكملا بالطو ددحلا ءانمألا بيرذتي

 تاملكلا نم الدب « ماظنلا عم لماعتلا ىف ةيعيبطلا ةغللا مادختسا - 9 -

 . ةيحاتفملا .

 مادختتسا عم راسفتسالا ىف ةيعييطلا ةغللا أديمب لمعي ماظنلا -9 س

 لماعتلا ىف ةبوعص تهجاو لهف « ةيحاتفملا تاملكلا ضعب

 : ( ديفتسملا هجاوم ) ىلآلا هجاوملا عم

 : هعم لماعتلا بعص د

 . هعم لماعتلا ىف ام دح ىلإ بعص #*

 . هعم لماعتلا ىف لهس *

 . هعم لماعتلل ةبتكملا ىئاصخأ نم تاداشرإ ىلإ جاتحا



 نأ انظحال ) هعم لماعتلا لهس ماظنلا نأ ةنيعلا دارفأ عومجم نم 1 68 ىزاوي ام ىأر

 عم لماعتلا ةلوهس ىلع اوقفاو ( 20 نم 19 ) اًيبتكم اًيئاصخأ نيرشع نم رشع ةعست

 «ةبتكملا نيمأ نم تاداشرإلا ضعب ىلإ ةجاحلا ىلإ اًصخش رشع انثا راشأ امنيب ء ( ماظنلا

 كلذ ناتريخألا ناتعومجملا ترربو . ام دح ىلإ ماظنلا ةبوعص ىلإ صاخشأ ةتس راشأو

 ىلإ ةجاحلا تراشعخا ىتلا ةئفلا تأرو «٠ ةمظنألا نم ةيعونلا كلت دوجو ىلع دوعتلا مدعب

 ىلع تابتكملا ىف عجارملا تائف اهفرعت مدع ىلإ لماعتلا ىف ةبوعص ةبتكملا نيمأ نم تاداشرإ

 رهظت ةرابع كائه تناك هنإف مجارملا تائف عاونأ نم دحاو رايتخا دنع هنأ نم مغرلا

 نم ثحابلا دصق دقو « ةئف لكب صاخ فيرعت ىلإ ريشت « مدختسملا مامأ

 : امه نابناج نيبت كلذ

 : ىميلعتلا بناجلا - 1

 لك ةيمهأو «تابتكملا ىف ةرفاوتملا عجارملا تائف نيب زييمتلا ىلع روهمجلا بيردت ىف

 : ىقيرعتلا بناجلا - 2

 نأ ثحايلا ظحال كلذكو « عجارملا نم ةبتكملا تاعومجم نع ديفتسملا هلهجي امب صاخ



 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 :«تايلوحو ةيداشرإ ةلدأو مجارت مجاعمو سيماوق تارابع مدختست تناك ةيبنجألا مظنلا

 «تايعونلا كلت كانه ديفتسملا فرعت ىلع ليلد كلذو « ةئف لك ةنوئيك ىلإ ةراشإ نود

 ةفرعم مدع كانهف . ماع لكشب ىبرعلاو ىرصملا ديفتسملا وأ مدختسملا صقني ام وهو

 سرادملا ىف مامتهالا مدع ىلإو ةيبتكملا ةيبرتلا فعض ىلإ كلذ دوعيو « تائفلا كلت

 دقو . ةنيعم ةلئسأ نع ةباجإلا ىلع اهتاردقو « تائفلا كلت نيب زبيمتلاب تاعماجلاو

 لحارم ىدحإ ىف كلذب ثحابلا ماق دقو « لمجب تايمسملا كلت رييغت ضعبلا حرتقا

 ةميلعتلا بتكي نأك ةلمجلا ةياهن ىف هسفن حلطصملا عضو عم « ماظنلل دترملا ميقلتلا

 : ىلاتلاك

 . ؟ مجارتلا مجاعم 3 ىف ةدنحم ةيصخش نع ثحبت له

 سوماق » ىف اهتمجرت وأ ةملك ىنعم نع ثحبت له وأ *

 . ؟ ىونس باتك » ىف نيعم خيرات ىف تعقو ثداوح نع ثحبت له وأ *

 اذه ظحال دقو « ةئف لكل ةشاشلا ةياهن ىف هعضو ىذلا فيرعتلا ىلإ ةفاضإلاب

 فيرعتلا ةباتك ثحابلا داعأو « مهضعب هظحالي مل امئيب « نيديفتسملا ضعب فيرعتلا

 ؛ةياهنلا ىف ةبيط ةجسيتن كلذ ققح دقو ٠ ديفتسملا مامأ رهظتل اهناولأ رييغتو ربكأ طوطخب

 (60) نيتس نيب نم « صخش (53) نوسمخو ةثالث فيرعتلا اذه ىلع لدتسا ثيح

 . ماظنلا اوعجار نيذلا ءاصخش
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 فرح

 . مئاوقلا ءانب ىف ةمدختسملا ةقيرطلا -

 ؛ ©02401164 1161215 ةديقملا مئاوقلا بولسأب ماظنلا لمعي - 10 س

 « تانايب لاخدإب وأ ةباتكلاب لخدتلا ديفتسملل حمسيال ثيحب

 ةقيرطلا كلت ةيلضفأ ىلإ تاساردلا بلغأ تراشأ دقو

 ىطعت هسفن تقولا ىف اهنأ امك « ةريبخلا ةمظنألا ىف لمعلا

 2 لعفلاب هب ماق رايخ نع عجارتلل ديفتسملل ةلماكلا ةصرفلا

 : دقتعت لهف

 . ًالثم ةيحاتفم تاملك ةباتكك ىرشبلا لخدتلا نم عون ىلإ جاتحي *

 . لماكلاب ىرشبلا لخدتلا لالخ نم رايتخالا متي نأ بجي *



 له ٠ ماظنلا عم هلماعتب لصتي اميف مدختسملا ىأر فافشتسا ةلواحمب لاؤسلا اذه قلعت

 دقو . ضرم ىلاحلا هلكشب هنأ مأ « تاحلطصملا ضعب ليدعتب ًالثم هيف لخدتلا ديري

 نأ ىرورضلا نم هنأ دقتعنو « ديج ىلاحلا هلكشب ماظنلا نأ ىلع ( 1 59 ) ءارآلا تعمجأ

 نم ةدحاو ) ئراقلا دهجو تقو ريفوت اهمهأ « تامسلا نم ةعومجمب ةيلآلا مظنلا مستت

 . فادهأ نم ةريبخلا مظنلا هيلإ وبصت ام دحأ اذهو « ( سمنخلا ناثاناجئار نيناوق

 . ىلآلا هجاوملا رابتخا - 1

 : ىلآلا هجاوملا عم لكاشم ىأ تهجاو له - 11 س

 : ناولألا - أ

 ةفيعض * ةطسوتم * ةديج- 6# ةزاتمم *

 : هعونو طخلا - ب

 : مئاوقلا مجح - ج

 انيعض # طسوتم * ديج * زاتمم *

 ىبرعلا طنئبلاب قلعتي اميف تفلتمخاو 3 مئاوقلا مجحو ناولألاب قلعتي اميف ءارآلا تققتا

 ع ةبسانم تناك مئاوقلا ماجحأو ناولألا نأ ةئيعلا عومجم نم 1 88 ىأر دقف « ىزيلجنإلاو

 طانبألا تناك امئيب « ةيافكلا هيف امب اًحضاو نكي مل ىبرعلا طخلا نأ 7 ىأر امئيب



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ميقلتلا ىفو « اءورقم نوكي ثيحي طنبلا مقر رييغتب انمق انهو « اًمامت ةحضاو ةيزيلجنإلا

 رفوت مدع ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو « ةنيعلا عومجم نم 1 77 ىلإ ةبسنلا تعفترا دترملا

 . لمعلا اهب مت ىتلا « ةجمربلا ةغل ةئيب ىف لمعلل ةيفاك ةيبرع طانبأ

 ةلئامم تائيب ىف ةمظنألا ةيمهأب لوقلا ىلإ انوعدي كلذو « مئاوقلا ماجحأو طخلاو ناولألا

 (1«34:) ةمئاق 600 ةئامتس ىلاوح ىلع ماظنلا ىوتحي - 12 س

 عم مئاوقلا ديازتتو - (6/:107) ةميلعت 3400 نم ةنوكم

 : ناك مئاوقلا ىلاوت لهف تاميلعتلا ديازت

 . راسفتسالا ىف اًمئاد ىناكم فرعأ نأ ًالهس ناك *

 ىف مدختسملا ناكم ةفرعم ًالهس ناك هنأ ( 1 93.33 ) اًصخش نوسمخو ةتس ىأر

 . راسفتسالا

 عبرأ نيب ديفتسملا طبر نأ ىه ةمهم ةيضرف نم ققحتلا لاؤسلا اذه نم فدهلا ناكو

 اًكابرإ ببسي نأ نكمي ( تاميلعت 7 نيب طبرلا هنكمي ريبخلا ماظنلا ) رثكأف تاميلعت (4)
 بناج نم رايتخا لك نأ ىهو « طيسب ببسل كلذ ريغ تناك ةجيتنلا نكلو « مدختسملل

 ماق ام اًمئاد همامأ ىري ثيحبب « لاوتم لكشب همامأ ضرعي ناك ةيرجشلا ةمئاقلا نم ديفتسملا

 رثكأ نيب طبرلا ىف رارمتسالا نكميال ثيح ؛ ىديلقتلا ماظنلا سكع ىلع كلذو « هرايتخاي

 . ةلادلا تاملكلا نم دج ددحم ددع نم

 . ةريبخلا مظنلا يف ىفلخلاو ىمامألا لسلستلا - 2

 لسلستلا وأ ىمامألا لسلستلاب فرعي امب ةريبخلا مظنلا لمعت - 13 س

 2 ةرفاوتم ىلوألا ةليسولاو راسقتسالا ةلسلس ءاتب دنع ىفلخلا

 وأ ماظنلا ىف « اذإ ةدعاق ١ نم ثحبيلاب ءديلا ىثعت ىهو

 دشالا ىلإ صاخلا ىلإ ماعلا نم لسلستلا نييبتكملا ةغلب

 : كراسفتسا لسلست ىف ةبوعص تهجاو لهف «٠ ةيصوصخ

 افك



 جئاتلاو ماظنلا رابتخا : سماخلا لصفلا

 . معنا *

 الا

 . ام دح ىلإ *

 نوسمخو ةينامث راشأ ثيح ؛ كلذ ىف ةبوعص هجاو هنأ ىلإ صخش ىأ رشي مل

 كلذ نأ ىلإ ضعبلا راشأو « كلذ ىف ةبوعص اوهجاوي مل مهنأ ىلإ 1 96.66 ) اًصخش

 « ام دح ىلإ ةبوعص هجاو هنأ ىلإ دحاو صخش راشأ دقو « ماظنلا اذه تانسح- نم ةنسح

 . ةطقنلا كلت نع بجي مل طقف دحاوو

 نأل ؛ تابتكملا لقح ىف ريبخ ماظن ىأل ةزيمملا تامسلا نم ىمامألا لسلستلا ربتعيو

 ققحتلا ةلواحمب أدبت ىهف « 350546714412 ةيماظنلا لامعألا نم ربتعت نيديفتسملا تاراسفتسا

 ؛ « نذإ ١ ةدعاق نم أدبي ىذلا ىفلخلا لسلستلا سكع ىلع هدوجو نم دكأتن ملام «ءىش نم

 ءابطألا لعفي امك وأ كلذ دعب هنم دكأتلا أدبي مث ةيادبلا ىف اًئيعم الح ماظنلا جنتتسي ىأ

 دكأتلل هفلحخ نوريسي مث ةلكشملل ًالح نوضرتفي نيذلا نم مهريغو « ةباينلا ءالكو وأ ةداع

 مهنإف راسفتسال مهلابقتسا نيحف « ًالثم تابتكملا ىف نيلماعلا سكع ىلع « (*) هتقيقح نم
 ليصافتلا نع ثحبلا ىف كلذ دعب نوأدبي مث ء اهولبقتسا ىتلا ةمولعملا نم ثحبلا نوءدبي

 نم اضرتفم سيلو ةياهنلا ىف نوكي رارقلا نإ ىأ « ةيفاشلا ةباجإلا ىلإ لوصولل ةريغصلا
 بلغأ نأ لقألا ىلع وأ « ةيماظن ةملكب ثحابلا هينعيام وه اذهو « راسفتسالا ةيادب

 . لكشلا اذهب اهنع ةباجإلا متي تابتكملا درت ىتلا تاراسفتسالا

 . ( ةفرعملا ةدعاق ىف تاميلعتلا ) راسفتسالا لسلستو ةيقطنم - 3

 ايقطتم ناك عجارملا نع تامولعملا عاجرتسا نأ دققتعت له - 14 س

 نكمي ىذلا « ةباجإلا نع ثحبلا لسلست لئاميو « اًموهفمو
 : كتليخم ىف هرضحتست نأ

 ةينبلا مظنلاو ةريبخلا مظنلا ةدام ذاتسأو ١ تامولعملا ايجولونكت دهعم ريدم بئان ) ىداتلا ليبن .د.أ عم ةلباقم (*)

 . 1995 /1 /4 . (« ةفرعملا دعاوق ىلع

 قرخأ



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 اوقفاو نيذلا ( ةئنيعلا عومجم نم 1 88.33 ) (53) نيسمخخلاو ةثالثلا صاخشألا نم

 لاؤسلا اذه نم فدهلا ناكو (4 30) تابتكملا ىف نيلماعلا نم 18 مهنم ناك « كلذ ىلع

 ذإ فلؤملاو « ةفرعملا ةدعاق ءانب دنع اهب انمق يتلاب ةربخلا تيتفت ةيلمع ةمالس نم ققحتلا

 دق ماظنلل نيمدختسملا ضعب نأب ظحال دق هنإف « اهيلإ صلخ ىتلا ةجيتنلا هذه لثل نئمطي

 دقو ء ( 1 3.33 ) مزاللا نم رثكأ ةلصفم تناك مئاوقلا نأب نيلئاق « كلذ ىف اوككشت

 مئاوقلا ضعب كانه نآب ( 1 5) دارفأ 3 ةثالث ) ضعبلا ىأر امنيب « ناصخش كلذ لاق

 نيأو ىتم ىلع اندي عضو انل نكمي مل هنأ ةقيقحلاو « راصتخالا ىلإ ةجاح ىف تناك ىتلا

 ةنيعلا دارفأ نم 1 88.33 رظن ةهجو نم اًيقطنم ناك راسفتسالا لسلستف ؛ راصتخالا نكمي

 . اهيلإ لصو ىتلا ةجيتنلا ىلإ نانئمطالل وعدي امب

 . ماظنلا ىف عجارملا نع تامولعملا - 4

 : ماظنلا ىف عجارملا نع تامولعملا تناك له - 15 س

 . ةلماشو ةلصفم *

 . اليلق ةرصتخم *
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 جيئاجلاو ماظنلا رابتحخا : سماشلا لصفلا

 « ةيفارجويلببلا ةليجستلا ىف ةدلحم ةيئزج نم دكأتلا وه لاؤسلا اذه نم فدهلا ناك

 هلوط لقح ىف هانضرع ىذلا « عجرملا صخلمب صاخلا لقحلا نم ديفتسملا ةدافإ ىدم ىهو

 دنع لقحلا اذه دوجو نم اودافأ نيريثك نأ انظحال دقو . عجرملل اًصخلم ةليثت 5

 «هنم ددحم ءزج. مادختساب هرارق ذخأي ىلاتلابو « هيوتحي ام فرعتب هسفن عجرملل مهمادختسا

 (9) ةعست ضعبلا ىأرو « هيف ثحبلا دنع هبيترت ةقيرط وأ ءازجأ ىلع ىوتحي ناك اذإ
 كلت ةدايز انلواح دقو « تاليصفتلا نم ديزم ىلإ ةجاح. ىف ناك هنأ (/ 15) صاخشأ

 ؛ الفعرلعا طاكأع ةغل ىف لقحلا ةيدودحمب مدطصن انك اننكلو « صخلملل ةصصخملا ةحاسملا

 ةدايز ةعاطتسالا ىف نكي مل هنأ امك ١ 01072167 ةليثَع 256 نع ديزت نكت مل ثيح

 اعنم ؛ طقف ةدحاو ةحفص ىف عجرملا تانايب ءاقب ىلع انررارصإ وهو « رحآ ببسل ةحاسملا

 . عجرملا تانايبل ةحفص نم رثكأ نيب مدختسملا تيتشتل

 . ماظنلا ىف راسفتسالا ءاتب - 15

 : ماظنلا لخاد ثحبلا ءاني ةيلمع تناك له - 16 س

 وأ ماظتلا ىف ثحبلا ءانب ةيلمع نم ققحتلا ىلإ لاؤسلا اذه فدهيو
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 . ًالهس ناك كلذ لهف ددحم رارق ىلإ اهقيرط نع لوصولا نكمي تاميلعتلا

 17 رشع ةعبس كانه نأ ثحابلا دجو ء نيرشعلا تابتكملا ءانمأ نيب نمو

 نيتزيم دوجو عمه « ةياغلل ةلهس تناك ثحبلا ءانب ةيلمع نأب اولاق اًسخش

 : امهو ماظنلا ىف

 . اذام نع عرفتي ام ىئاصخألل ددحت ىتلاو « ةيرجشلا ءانبلا ةقيرط - 1

 هعقوم نع ءانبلاب موقي ىذلا ربخت ىهف « ةميلعت لك بناجب ةرفاوتملا ماقرألا ةلالد - 2

 5 ةفرعملا ةدلعاق ىف تاميلعتلا زيمرت دنع ةمهم ىهو « ثحبلا ءانب ةرجش لخاد

 ىلع لهست ىستلاو « ثحبلا ءانب ةيلمع ىف ةيقطنملاو ةيجهنملا رفاوت ةيمهأ كلذ لثميو
 5 هب صاخلا ماظنلا ءانب ىئاصخألا

 لكش ىلع ةيفرعملا كتاريخ ءانب اهيف متي ىتلا ىه ةفرعملا ةدعاق - 17 س

 مأ ء ايفاك ناك كلذ نأ دقتعت لهف « ماظنلا ىف وديي امك مكاوق

 ىأر :لثم « تاليصفتلا نم ديزمل ةجاح كاته تناك هنأ

 ىف ىرخالا رداصملا ىلإ ماظنلا كدشري نأ وأ « ريبخلا ىئاصخألا

 ماظتلا اهجرختسي ىتلا عجارملا بناجي 0 ةبتكملا ىف هسفن عوضوملا

 : كراسفتسا ىلع درلل تانايبلا ةدعاق نم

 . فاك ماظنلا *

 ريبثخملا ىئاصخألا ىأر عضول جاتحي

 ةباجإ ال

 عومجللا

 قي



 جئاتتلاو ماظنلا رابتخا : سمايخلا لصفلا

 كانه تناك دقف .. ةنيعم عجارم وأ عجرمب ىئاهنلا هرارق ىف طبتري ماظنلا نأل اًرظن

 أرقا بولسأب فرعي ام ىلع كلذ ىف اندمتعا دقو « ريبخلا ىئاصحخألا ىأر ةيمهأ نايبل ةجاح

 مل نآلا ىتحو . نيئثا وأ لاثم ىف لكشلا اذهب تارارقلا هذه عضو ىف اندهتجا دقو ءاضيأ

 « لاجملا ىف ءاريخلا ءارآ نع اهب ريبعتلا نكمي ىتلا « قرطلا ديدحتتل ةيرايعم دعاوق عضوت

 . نيعم راسفتسا نع ةباجإلاب قلعتي اميف

 . ريبخلا ماظنلا ىف لالدتسالا كرحم - 6

 ثحبلا دنع « ماظنلا لخاد كتدايقب لالدتسالا كرحم موقي - 18 س

 موقي وهو « اهب موقت ىتلا ٠ تارايخلا لالخ نم ةقيثو نع
 . طبضلاب كراسفتسا ىطغت ىتلا « ةبسانملا عجارملا ديدحتب

 ؟ ديفتسملا لبق نم ةبولطم عجارم ضرعيال هنأ ترعش لهف

 . ماظنلا اهعجرتسا ةئتطاخ عجارم كانه تناكو ثدح- معن *

 . كلذ ثدحي مل ولا

 عاجرتسا ىف أطخ كانه ناك نأ « ثدحي مل هنأب نايبتسالا نع اوباجأ نم عيمج قفتا

 ةريبخلا مظنلا ىف ةفرعملا ةدعاق ءانب ىف رايعملا اذه ةيمهأ ىلع انه ددشنو « نيعم عجرم

 ثدحي ام سكعب « هتاناكمإ نم اًقوثوم اًماظن جتني هتعجارم متي ىذلاو « ديجلا طبرلاف

 ىلع اًدامتعا ء اهب ئراقلل ةجاح ال قئاثو عاجرتسا نكمي ثيح ةيديلقتلا مظنلا ىف اًنايحأ
 كلذ ىلعو « ةيديلقتلا مظنلا ىف ةدوصرملا أطخلا بسن نم ىهو « طقف ةيحاتفم تاملك
 «ىبسنلا ءاعدتسالا وأ قيقحتلاو ءاعدتسالا نيتاوق قيبطت نأب لوقلا نكمي

 وه ام لك عجرتست مظنلا كلت نأل اًرظن « ةريبخلا مظنلل ةبسنتلاب حلصتال

 لالدتسا كرحم ىلع دامتعالا نأ امك « راسفتسالا دودح ىف ةبتكملا ىف حاتم

 . ماظتلل دودحم ريغ ًامعد مدق ءةيوقلاو ةريهشلا تايواحلا نم ةدحاو

 . ام رارقل ةريبخلا مظنلا ذاختا ءارو ببسلا ضرع - 7

 ناك لهف ء ام رارق ءارو ببسلا ىطعت اهنأب ةريبخلا مظنلا زيمتت - 19 س

 ؟ © ثحبلا راسم : ب قلعتملا رايخلا ىف ماظنلا ىف احضاو كلذ
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 اذه ىف اهرفويو « مظنلا نم ةيعونلا كلت تازيمم نم ام رارقل ماظنلا ذاختا ءارو ببسلا

 ىطعي هنأ ( 1 56.66 ) اًصخش نوسمخو نانثا ىأر دقو .٠ ثحبلا راسمب فرعي ام ماظنلا

 ماق دقو . ام دح ىلإ كلذ رفوي هنأ ( 1 6.66 ) صاخشأ ةعبرأ لاق امنيب « ةزيملا كلت

 نايبل هنم تبلط امدنع « هؤاعدتساو بساحلا ةركاذ ىف راسفتسالا لسلست عضوب انه ثحابلا

 ةعيبطلل اًرظنو . ثحبلا عرفتل ( ةونبلاو ةوبألا ) ةيكلملا تاقالع وأ رارقلا اذه ءارو ببسلا

 نم أدبي اًمئاد ناك « راسفتسالا لسلست نإف . .تابتكملا لقح- ىف 35467714141 ةيماظنلا

 : لثم « ةجردلا ىف ةيواستملا تاقالعلا ضعب دوجو نم مغرلا ىلع «صخألا ىلإ معألا

 ةئيعلا عومجم نم اًنصخش (1 36.66) (22) نيرشعو نينثا كانه نكلو « نامزلاو ناكملا

 ملو « هرييغتو ةوطخ ةوطخ ثحبلاب عوصجرلا نكمي هنإ املاط كلذ ىلإ ةجاحلا مدع ىلإ راشأ
 راركت مدع هنم فدهلا ةوطخ ةوطخ عوجرلا نإ وهو «٠ ىرهوج ببسل ىأرلا اذه عم قفتن

 ديري امدنع « هسفن ثحبلا راسم رييغتب همايق ةيئاكمإ ىلإ ةفاضإلاب « هسفن ثحبلل ثحابلا

 مظنلا ىف رفاوتتال ةيصاخن ىهو اهسفن ةمئاقلا ىف ديدج نم ثحبلا ءدبو « ةمئاقلل الدب

 . ةيديلقتلا



 جئاتتلا و ماظنلا رابتخا : ىماخلا لصنلا

 . ةريبخلا مظنلا ىف روصلاو مسرلا مادختسا - 8

 فرلا ىلع عجرملا دوجو ناكم ىلإ هتياهن ىف ماظنلا كدشري - 20

 قيرطلا عبتت ىف ةبوعص تدجو لهف 2 ةبتكملا لخاد ةدحولاو

 ؟ عجرم ا ناكم ىلإ

 نوريثك دقتعا دقف .. ةريبخلا مظنلا تايساسأ نم سيل رصنعلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

 ةمظنألا ضعب ىف هرفاوت نم مغرلا ىلع « راهبنالا دح ىلإ رمألا لصوو ء ااهنم ءزج هنأ

 ةيمهأ ىلإ ةجاحلا تبثأ دقف « ( تابتكملا ىف ةيلآلا مظنلا انباتك عجار ) ةيبنجألا ةيديلقتلا

 فوفرلا نال ؛ رارمتساي هتنايص ىلع لمعلاو «ء ةيديلقتلا ةمظنألا ىلع كلذ لثم رفاوت

 . تابتكملا ىف مئاد لكشب ةكرحتم

 تقرغتساو « رهشأ 3 هعضو قرغتسا كمامأ ىذلا ماظتلا - 21 س

 لمعلا نم ةعاس 21 ) نيرهش راسفتسالا مئاوق ءانب ةيلمع

 ولو . دحاو عوبسأ ىف هيف تانايبلا تعضو امتيب « ( ىمويلا

 ةبتكم ىأ ىف هعضو نكمي هنإف هيف ىتلا تانايبلا انغرفأ
 ؟ كرظن ةهجو نم اًخاص ناك ول هنأ دقتعت لهف .ىرخأ

 . ( تاعاس ثالث ةدمل ) نيموي لالخ هماذختساو هيلع بيردتلا كنكمي *

 . ( ةعاس ةرشع ىتنثا ةدمل ) مايأ ةعبرأ لالخ همادختتساو هيلع بيردتلا كنكمي *
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 تايتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 . ( ةعاس ةرشع ىنامث ةدمل ) عوبسأ لالخ همادختساو هيلع بيرجتلا كنكمي *

 . نيعوبسأ لالخ همادختساو هيلع بيردتلا كنكمي *

 . تاعاسلاب وأ ( عيباسألاب ددح ) كلذ نم رثكأ *

 ىلع اًنقو قرغتسيال ماظنلا اذه مادختسا ىلع بيردتلا نأ ىلع تابتكملا ويئاصخأ قفتا

 مايآ ةتس : ةثالث ( 6 : 3 ) نيب ام ىلإ جاتحت ءانبلا ةيلمع ىلع بيردتلا نأو « قالطإلا

 تابتكملا نم نوديفتسملا ىأر امنيب « اًيموي تاعاس 3 ثالث ةدملو اهناقتإ متيل ؛ اًبيرقت

 عومجم نم 1 51.66 ةبسنب اًصخش 31 نوثالثو دحاو ) هيلع بيردتلل ةجاحب اوسيل مهنإ

 مهنم ةعست ىأرو ( نايبتسالا ىف تايتكملل نيمدختسملا ددع نم 1 77.5 وأ « ةنيعلا دارفأ

 ( نايبتسالا ىف تابتككملا ىمدختتسم ددع نم 1 22.5 وأ ةنيعلا دارفأ عومجمم نم 1 15 )

 . نيصخش نم ةباجإ ىلع ثحابلا لصحي ملو « دحاو موي ةدمل هيلع بيردتلل ةجاحب مهنإ



 جئاتتلاو ماظنلا رابتسا : سماخلا لصفلا

 : ةيبيرجتلا ةساردلا جئاتن

 : ةيعجرملا تامدخلاب قلعتي اميف - 1

 . ماع لكشب ةصصختملاو ةيميداكألا تابتكملا ىف ةمدقملا ةيعجرملا تامدخلا فعض - أ

 . معجارملا

 ىف نوثحابلا هجاتحي ام ةبكاوم نع ةيعجرملا تامدخلا ىف لمعلا تاعاس روصق - ج

 . تابتكملا كلت

 . تابتكملا ىف تاراسفتسالا ىلع درلاب ةصاخ تايئاصحإ رفاوت مدع - د

 ىلع درلاو « ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نيلماعلل نييئاصخألل ةبسنلاب - 2

 . تاراسفتسالا

 ىف ببسلا دوعي امبرو « تاراسفتسالا ىلع درلا لاجم ىف ماع لكشب تاءافكلا ةردن - أ

 : عقاوملا كلت ىف لمعلا اهجاتحي ىتلا ةيصخشلا ةيعون ىلإ كلذ

 ةبسنلاب ةصصختلاو ةماعلا معجارملا لاجم ىف ىبيردتلا لمحلا ةدايز ىلإ ةجاجلا - ب

 : ةريبخلا مظنلل ةبسنلاب - 3

 تامدخلا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا اهيلع ىنبت نأ بجي ىتلا دعاوقلا حوضو مدع - أ
 ىأ ىلإو 2 تابتكملا ىف اهمادختسا ىلع نرق عبر ىلاوح رورم مغر 2 ةيعجرملا

 : ةفرعملا نم نيعونلا نيب لصفلا وأ « تابتكملا ىف نيلماعلا تثاربخ

 ةيروهمج ىف تايتكملا ماسقأ ىف ىعانطصالا ءاكذلاب ةصاخ تاررقم دوجو مدع - ب

 لاجمل ىرخخألا لوقحل اب مامتهالا ديازت ىلع دعاست نأ نكمي ىتلاو « ةيبرعلا رصم

 امو 2 اهب ةصاخلا ثوحبلاو تاساردلا ددع عافترا مث نمو 3 ىعانطصالا ءاكذلا

 . قوسلا تايداصتقا ىف نآلا ةيمهأ نم اهل
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 ةمظنأ ءانب دنع اهب ءاذتحالا نكمي . ةيعجرملا تايلمعلل ةفلتخسم جذامن ريفوت - ج

 . ىرخأ

 .نمثلا ةصيخرو ميلعتلا ةلهس تايجمربلا قوس ىف ةريبخ ةمظنأ ءانب تاودأ رفاوت - د

 . ماع هجوب ةيبرعلا وأ ةيرصملا تابتكملا ىف قالطإلا ىلع اهمادختسا مدعو

 دعت ةيبرعلا تايرودلا ىف ةريبخلا مظنلاب ةصاخلا ثوحبلاو ىركفلا جاتنإلا ةردن - ه

 . اذه انتقو ىتح ةيبرعلا تابتكملا ىف ةريبخ ةمظنأ روهظ مدع ءارو اًيسيئر اًيبس

 ىذلا « ريبخلا ماظنلاب اهتقالعو تابتكملل ةيلآلا مظنلاب قلعتي اميفو

 جئاتتلا ترهظ «٠ ( قفرملا نايبتسالا ليلحت عقاو نمو ) هبيرهت مت

 : ةيلاتلا

١ 
 اه

 ىف ةيحاتفملا تاملكلا ءانب ةقيرط ىف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاحلا - ]1

 ماظنلا نم ىقطنم لكشب ةلئسألا ىلاوتت ثيحب ؛ ةيلآلا ةمظنألا

 : لثم ء. اهي ةصاخلا هجوألا مث « ةلوأ تاعوضوملا ديدحتك

 . حرشلاو ء عاستالا ةجردو « ةغللاو ٠ نامزلاو ءتناكملا

 ةمظنألا كلت وأ تابتكملا ىف ةيلآلا ةمظنألل نومدختسملا هجءاوي - 2

 فعضي ءاوس « ىلآلا مهثحب دنع ةمج تايوعص - اًيلحم ةدعملا

 مهتاحلطصم ثي نم مهتكمت مدعب مأ ٠ قيقحتلاو ءاعدتسالا بسن

 . ماظنلا ىلإ ةصاخلا

 تاعوضوملا نم ةيعجرملا تامدخلا ىف هليلحتو راسفتسالا ءائب - 3

 ثحابلل نيبت دقو ء دهجلاو تقولا نم اًريثك جاتحت ىتلا ةبعصلا
 .عجارملل ريب ماظن ءانب دنع « عجرملا لكش ىلع دامتعالا ةيمهأ

 نامزلاو ناكملا ) ةبحاصملا ىرخألا هوجولا ىف رظنلا ةيمهأ عم

 .( ىرخآلا تافصلا ضعبو ةيعجرملا ةداملا مجحو بيترتلاو ةغللاو

 . تاقوألا لك ىف نيديفتسملا تابغر ةيبلت نع ةيلآلا مظنلا زجع - 4

 هجو ىلع معجارملا هيوتحت ام ىلع فشكلا نع نيوانعلا زجع - 5
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 جئاتلاو ماظنلا رابتخا : سماخلا لصنلا

 مظنلا ىلع اهعاجرتسا متي ىتح ؛ تانايبو تامولعم نم صوصخلا
 . ةيلآلا

 ىف نيلماعلا فئاظول اًديدهت لثمت ةريبخلا مظنلا نأب ضعيلا ىري - 6

 . تايتكملا

 وأ « تابتكملا ىف ديوزتلا تايلمعي ةصاخ ةيلآ مظن دوجو مدع - 7

 . اهنم 7 - 80156 ةيلحملا مظنلا ولخ

 «نيديفتسملا هجاوت ىتلا ةيديلقتلا مظنلا ىف ىلآلا هجاوملا فعض - 8

 نكمي ثيحب ؛ تاهجاوملا هذه ليدعتل ةليسو دوجو نم ديالو

 صاخلا ىلآلا هجاوملا قوف لمعتو «٠ ثحببلا تايجيتارتسا ليدعت

 . ةيديلقتلا مظنلاب

 ىف ةمدختسملا تاحلطصملا ضعب باعيتسا نع مدختسملا ةردق فعض - 9

 ىسردملا طاشنلا ةعرج ةدايز ىلإ ةجاحلاو »2 عجارملا لاحم

 ىف ةمدختسملا قرطلا عابتا وأ « تايتكملا لاجم ىف ىعماجلاو

 «تيوكلا ةلود ىف « ةقبطملا ثحيلا جهانمو تايبتكملا ةدام سيردت

 . سرادملا ىق لاثملا ليبس ىلع

 ىأر ىف سود ةثيب ىف لمعي ىذلا ىلآلا هجاوملا حيصأ - 0

 مادختسا ىلإ ةفاضإلاب 2 ريوطتلا ىلإ جاتحي « اًمداقتم نيديفتسملا

 . نيوكتلا ةدقعم نوكت نأ بجيال ىتلاو «٠ اهسفن تاحلطصملا

 ىلع ةيبرعلا تابتكملا لاجم ىف ءاربخلا ةربخت ليلحت تاجرد نإ - 1

 ام هتنأآو ؛ لوألا اهروط ىف تلاز ام « دعاوق وأ تاميلعت ةئيه

 هجاتحي اه ةفرعم ىلع تاساردلا نم ديزمل ةجاح كانه تلار

 دنع كلذكو « ةيلآلا مظنلا ىف مهثحب دنع طبضلاب نوديفتسملا

 . تابتكملا ىف عجارملا ىيئاصخأ تاريخ ليلحت

 صخي اميف لاجملا ىف ريبخلا ءارآ عضو ةيمهأ ةساردلا ترهظأ - 2

 قرطلا ةفرعمل ةجاح كانه تلار ام نكلو « نيعم لاؤس نع ةباجإلا
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 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعاتطصالا ءاكذلا

 تايتكملا ىف نيبلماعلا تاربحخت ليوحت اهب نكمي ىتلا ٠ بيلاسألاو

 5 دعاوقو تاميلعت ةروص ىلع

 ءطقف ةيولطملا تامولعملا عاجرتسا ىف ماظنلا تاناكمإ ىف ةقثلا - 3

 ةبولطم ريغ تامولعم عجرتست دق ىتلا ٠ ةيديلقتلا مظنلا سكعب

 َ لعفلاب هيف ةدوجوم تامولعم عج رتست الو

 : ةيعجرملا تامدخلاب قلعتي اميف - 1

 تابتكملا لاجم ىف نيلماعلل تاراسقتسالا ىلع درلا لاجم ىف ىبيردتلا لمعلا ةدايز - أ

 . لاجملا ىف تاءافكلا ةردن ةهجاومل

 ةوسأ «تاراسفتسالا ىلع درلا قرطو تايلمعل جذامن عضول تابتكملا ةذتاسأ ةوعد - ب

 صضرعلاب ءافتكالا مدعو « لاجملا ىف ىبئنجألا ىركفلا جاتنإلا ىف عبتم وه امب

 . ىرظنلاو ىفصولا

 تاعاس دمو ءتابتكملا ىف تاراسفتسالا ىلع درلل ةصصخملا لمعلا تاعاس ةدايز - ج

 هجووب تايتكملا نم نيديفتسملا تابلطتمو تاجايتحا ةهجاومل ؛تابتكملا ىف لمعلا

 تامدخن رود تابتكملا لعجو « ةيبنجألا تابتكملا ىف عبتم وه امب ةوسأ ماع

 اهب ةرفاوتملا تائيهلا ىف ةيمسرلا ديعاوملاب مازتلالا مدع «و لوطأ تاقوأل ةحوتفم

 . اهتاناكمإ نم ةدافتسالاو تابتكملا ىلع لابقإلا ةدايز نامضل ؛ تابتكم

 نكمي ىتح ؛ تابتكملا ىف تاراسفتسالا ىلع درلاب ةصاخ ةيئاصحإ جذامن ريفوت -د

 تايئاصحإلا كلت نإ ثيح ؟ ليبسلا اذه ىف تابتكملا اهمذقت ىتلا دوهجلا ءاصخإ

 . ثحايلا اهراز ىتلا تابتكملا نم ديدع ىف ةرفاوتم ريغ

 ىلع درلاو ٠ ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نيلماعلا نييئاصخألل ةبسنلاب -

 : تاراسفتس الا

 نإف .. ةيرصملا تاظفاحملا ىف نآلا تابتكملا ماسقأ نم ديدع رفاوت نم مغرلا ىلع -أ

 ةجاخللا ىلإ كلذ ىف ببسلا دوعيو « ةردان تلاز ام لاجمملا اذهب ةصاخلا تاءاثكلا

 اللب



 جئاحلاو ماظنلا رابتخا : .سماخلا لصفلا

 ىلع درلا بيلاسأ ةشياعم ىلإ ةجاحلاو « ةيلمعلا تاررقملا ةفعاضم ىلإ
 . ةفلتخملا تابتكملا ىف تاراسفتسالا

 ددجلا نيجيرخلل ةبسنلاب ةصصختملاو ةماعلا عجارملا لاجم ىف ىبيردتلا لمحلا ةدايز - ب
 ىف كلذو «تابتكملا ىف مدقت ىتلا كلت نع ةفلتخم « ةيسارد تاررقم ةروص ىلع
 . تابتكملا ىف عجارملا فرعت قرط ةساردل ؛ ةشقانم تاقلح ميظنت ىلإ ةجاح

 لاكشألا ةهجاومل ةصصخنملاو ةماعلا عجارملا مولع ةسارد تاررسقم ديدجهت - ج

 رزيللا صارقأو « 08 - 1014 رزيللا صارقأ ىف ةلثمتملا «عجارملل ةديدجلا

 لاكشأ فلتخمو تاعوسومو تانايب لمحت تحبصأ ىتلاو ٠ ©2 - # ةيلعافتلا

 . ةيعجرملا ةيعوألا

 : لاجملا ىف ةريبخلا ةمظنالل ةبسنلاب - 3

 وأ ةيبرع تاراشإ دوجو مدعو « عاستالاب لاجملا ىف ىبنجألا ىركفلا جاتنإلا زيمت -أ

 هنك ةفرعم ىلع نييصاصتخالاو ءانمألا دعاسي « لاجملا ىف ىيرع ىركف جاتنإ

 ةذتاسألاو تابتكملا نع نيلوئسملل ةوعد ىهف ىلاتلابو « ديدجلا صصختتلا كلذ

 ةوعد ىهو « لاجملا ىف ةمجرتلاو فيلأتلا ةكرح ةدايزل ؛ تابتكملا ماسقأ ىف

 ٠ ىرخألا تالاجملا ىف ةريبخلا مظنلا لاجم ىف ةيقيبطتلا ةمظنألا ددع ةدايزل

 «ديوزتلاو فينصتلاو فيشكتلاو ةسرهفلا : لثم « تاراسفتسالا ىلع درلا بناجب

 .تاالاجملا نم اهريغو

 تايواح ىلع ةيقيبطت تاساردو « ةريبخ مظنو « ىعانطصا ءاكذ تاررقم ريفوت - ب

 . مظنلا كلت

 مظنلا مادختسا قرط ىلع « تابتكملا لاجم ىف نيلماعلل ةيبيردت تارود ريفوت - ج

 . تايبتكملا ىف ةريبخلا

 ةيعجرملا تامدخلا ءادأ قرط ىلع تابتكملا ىسرادو نيلماعلل ةيبيردت تارود ريفوت - د

 لاجم ىف ةيبرعلا تاربخلا ريوطت ىلع دعاسيس « جراخلا ىف تابتكملا دهاعم ىف
 . لاجملا ىف ءادألا نيسحت ىلإو « ةيعجرملا تامدخلا

١ 



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 دعاسيس تابتكملا ماسقأ ىف ةريبخ مظن تايواح ريفوت - ه
 لبق نم اهقيبطت ةلوهس ىلع

 . ةفلتخملا تابتكملا لوقح نم ديدع ىف «بالطلا

 نع تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسقب تامولعملا مسق ىف نيررقم وأ ررقم جاردإ -

 دعاوق ةغلو « 115041. 0, 7715141. 84510 لثم ةثيدحلا ةجمربلا تاغل

 011114 ىعاانع# ةئيب ىف لمعت نأ نكمي ىتلا كلت ةصاخ ؛ 076عإ6 تانايبلا

 ءاكذلا ميهافم ىلع دمتعت مظن وأ « ةيديلقت ةيلآ مظن جاتنإ ىلع دعاسيس

 ىف مهاست نأ نكمي لايجأ خيرفتو « ةيبرعلا ةغللاب لمعتو ةلوهسب ىعانطصالا
 . ملاعلاو رصم ىوتسم ىلع ةيتامولعملا ةعانص لاجم

 جماربلاب قلعتي اميف ةصاخن ؛ ةيجولونكتلا داوملا ةحاسم ةدايزو « تامولعملاو

 5 ( داتعلا ) ةزهجألاو

 : نايبتسالاب قلعتي اميفو - 4
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 تامادختسالا بناجب « ةيبرعلا تابتكملا ىف اهناكم ةريبخلا مظنلا لتحت نأ بجي - 1

 . ةيديلقتلا ةمظنألا بناجيو « بساحلل ىرخألا

 «تابتكملا لاجم ىف ةيبرعلا ةيلآلا ةمظنألا ىف قيقحتلاو ءاعدتسالا بسنب عافترالا - 2

 . لاخدإلا ىف ءاطخألا بسن نم دحت « ةمظنألا كلت ىلع

 بجي الو « ةيدرف ةيلمع تسيلو ةيعامج ةيلصمع تابتكملل ةيلآلا مظنلا ءانب ةيلمع - 3

 نيلماعلا بناج نم لماكتم لمع جاتن ىه امنإو « ماظنلل جمربملا دي ىف كرتت نأ

 . نيجمربملاو مظنلا ىللحمو ةبتكملاب

 لمشتل ؛ ىلآلا بساحلاب قلعتي اميف « تابتكملا ماسقأ ىف ةساردلا جهانم ريوطت - 4

 تاعماجب ىف ةدوجوملا جمهانملاو قوسلا تاماجتاب طبترت نأو « ةئيدح تامولعم

 . عبسلا رومنلا لودو اكيرمأ



 جئاتنلاو ماظنلا رابتخا : ىماخلا لبمتلا

 .( ةنايصلا تايلمع ) ءاغلإلاو ليدعتلاو ةفاضإلاب حمست ةحوتفم ةريبخ ةمظنأ ءانب - 5

 ىلع ةلفقملا ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا سكعب « مظنلا كلت ءانبل ةديج ةنورم لثمت
 . اهنيعب مئاوق

 ةليسو عجارملا لاجم ىف ةريبخلا مظنلا ءانب ىف ىرجشلا ءانبلا بولسأ مادختسا - 6

 . مظنلا كلت عم لماعتلل ةنرمو ةلهس

 .همامأ تارايتخالا كلت رهظت املاط « مدختسملا كبريال ةيلاتتم مئاوق نم رايتخالا -7

 ةملك نم رثكأ نيب طبرت « ةريبخ مظن ءانب دنع كلذ ةيمهأ ىلإ هيبنتلا بجيو

 . ( تاميلعت وأ تاملك (7) عبس ىلإ (4) عبرأ ) ةميلعت وأ ةيحاتفم

 رخآ ردصم ىأ ىتح وأ ةبتكملا عجارم نم عجرم لكل صلختسم عضو ىلإ ةجاحلا - 8

 نم كلذ هلثمي ام ىدمل « ةيديلقتلا ةيلآلا مظنلا ىف كلذل صصخي « لقح ىف

 طقف ناونعلا نأل ؛ همادختسا مدع نم همادختساب رارقلا ذخأ ىف نيشثحابلل ةيمهأ

 راشتنا ىلع كلذ دعاسي نأ نكميو « ةريثك نايحأ ىف ثحابلل ًاللضم نوكي دق

 ىف نآلا ىتح رفاوتي ملام وهو « ةرشابملا طوطنخلا ىلع لمعت ىتلا تانايبلا دعاوق

 . ىبرعلا ملاعلا

 عتمتي نأ بجي ىتلا « تاودألا نم هفالغ نولو فرلا ىلع عجرملا ناكم ةفرعم - 9

 باذتجال ةمهم لا لئاسولا نسم دحاو هنأ ةبرجتلاب تبث دقو . ماظن ىأ اهب

 « ريبك دح ىلإ هب موقي ىذلا دوهجملا للقيس هنأو « ماظنلا مادختسال نيديفتسملا

 . ةيئزجلا كلت ىف رارمتساب ةمظنألا هذه ةئايص ةاعارم عم

 مدختسملل رايتخا لضفأ لثمت ةديقملا مئاوقلا عون نم ىلآ هجاومب لمعت ىتلا مظنلا - 0

 اذه ىلع تاساردلا نم ديزل رمألا جاتحيو - ةساردلا هذه جئاتنل اقبط - ىبرعلا

 . رمألا

 نيبو اهنيب ةنراقملاو « © اًذاو اَذِإ ١ تاميلعت ىلع دمتعت مظن ءانب ىلإ ةجاحلا - 1

 . مدختسملل حلصألا نع ديفي امب جورخلل ؛ ىلاحلا ماظنلا

 فنا



 تابتكملا ىف ةريبخلا مظنلاو ىعانطصالا ءاكذلا

 نع عوجرلا ةناكمإو « ةيديلقتلا وأ ةريبخلا مظنلا ىف ثحبلا راسم ريفوت ةيمهأ - 2

 6 ةميلعت » نم اًقالطنا « ديدج نم راسفتسالا ةداعإ فلخلل ةوطخب ةوطخ رايتخالا

 . لعفلاب اهرايتخاب ثحابلا ماق

 ىذلا دوهجملا نم دحي مظنلا كلت مادختسا ىلع نيديفتسملا بيردت تايلمع ليلقت - 3

 تاميلعتلا ءانبل ةنيعم دعاوق ديدحت نكمأ ول امبرو ٠ تابتكملا ويئاصخأ هلذبي
 . قالطإلا ىلع بيردتلا نم عون ىأ جاتحتال مظن ءانب نكمأل «دعاوقلاو

 عون ىأ ىه : ةريبخلا مظنلا قيبطتل تابتكملا عاونأ حلصأ نأ اننادجو ىف رقو - 14

 تابتكملا : لثم « هيلع نيديفتسملا نم اريبك الابقإ هجاوي تابتكملا عاونأ نم
 ةماعلا تابتكملا وأ « ةيسردملا تابتكملا ىتحو ٠ ةصصختملا تابتكملا وأ « ةيعماجلا

 نواعتلا لود ضعب ىف كلذ ظحول دقو « ةيسردملا ةبتكملا رود بعلت ىلا

 اريبك رود ةماعلا تابتكملا بعلت ثيح ؛ تيوكلا لثم ةلود ىف ةصاخ « ىجيلخلا

 ددع عافتراو « ةيسردملا ةبتكملا رودل المكم اهرود ربتعيو « ىسردملا عمتجملا ىف

 . ةبتكملا اهب عقت ىتلا ةقطنملا وأ ىحلا ءانبأ نيب تايلكلاو سرادملل نيبستتملا
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 44/41١7 : عاديإلا مقر

 رشنلاو ةعابطلا هكيبرك
 نيسدنهم ا ءاوللا يضرأ مالسلا عراش 10 7

 3251043 - 3256098 : نوفيلت



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 باتكلا اذه

 1 ىعانطصالا ءاكذلا خيرات « قثوم ىخيرات ضرع لالخ نم

 ىلإ لصفم لكشب ةراشإلا عم ؛ هلوقحو هتالاجو ماع هجوب

 1 مظنلا كلت ءانب ىف ةعبتملا بيلاسألاو ةريبخلا مظنلا لقح

 ليلحت ىخيرات ضرع ىف لوانتيف «ىناثلا لصفلا امأ
 ىف ثحبلا تالاجم ىف  تابتكملا ىف ةريخلا مظنلا تاقيبطت
 ةسرهفلاو « ةيعجرملا تامدخلاو :ةرشابملا تانايبلا دصارم

 . ديوزتلاو ءانتقالاو «.صالختسالاو فيشكتلاو فينصتلاو

 تاراسفتسا ىلع درلاو ةيعجرملا تامدخلا ىف ديدحتلابو

 : : نيديفتسملا هقتمسملا

 جذومن ءابيل ضرعي مث ةيعجرملا تامدخلاو تاراسفتسالا

 8ءوصعط 1د-ثحب كرحم مادختسال ةفاضإلاب . ضارغألا
 , ةزهاج ةيواحب صاخ عاد ع

 ريبخلا ماظنلا مييقت ةيلمعل « سماخلا لصفلا ضرعتيو
 : ماظنلا مدختسم رظن ةهجو نم

 مالطالل تابتكملا ىف نيلماعلل هجوم هلمجم ىف باتكلاو

 دعبلا ىعارت ىتلا ةثيدحلا تامدخلا ميدقت قرط ىلع

 ةيعجرملا تامدخلا لاجم ىف نيلماعلا ىلإو .ىجولوتكتلا

 تايتكملا ماسقأ بالطل كلذكو «تاراسفتسالا ىلع درلاو

 . ىبرعلا ماعلا ىف تامولعملاو

 2 دصتقلا ءارو نم هللاو
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