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 دور إدارة انًراكس انهوجستيت في زيادة كفاءة انًواَئ انبحريت انًصريت واألجُبيت

 دعاء يحًذ صانح يحًذ سويذاٌ

 انًهخص :

٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزٛطً اٌٝ و١ف١خ رفؼ١ً ٚى٠بكح اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ  

ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ٚو١ف١خ أشبء ٚاكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ 

فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚرمل٠ُ ثؼغ اٌزٛط١بد اٌزٟ رَبُ٘ فٟ رؾ١َٓ ٚرط٠ٛو 

ٌّظو٠خ ٚاألعٕج١خ، ٚاٌزٛطً اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌّٛأئ ا

إٌزبئظ أّ٘ٙب ال رٛعل أفزالفبد ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ؽٛي رؤص١و اكاهح اٌّواوي 

اٌٍٛعَز١خ ػٍٝ وفبءح اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ٚاألعٕج١خ ٚػؼف اِىب١ٔبد اٌلٌٚخ اٌّب١ٌخ فٟ 

غالي ِٕطمخ اٌظ١ٙو البِخ ِغّؼبد طٕبػ١خ اٚ ِشبه٠غ اٍزضّبه٠خ ٚػلَ األ٘زّبَ ثؤٍز

ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ، وّب للِذ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد أّ٘ٙب ػوٚهح رطج١ك 

ٔظبَ إٌمً ِزؼلك اٌٍٛبئؾ ٌوثؾ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ثّٕبؽك األٍزضّبه ٚػوٚهح البِخ 

 ِغّؼبد طٕبػ١خ ٚرغبه٠خ ٍٚى١ٕخ ثّٕطمخ اٌظ١ٙو اٌّجبشو ٌٍّٛأئ.

Abstract : 

The study aimed to find how to activate and increase 

logistics services to achieve a competitive advantage in Egyptian 

ports and how to establish and manage logistical centers in 

Egyptian seaports and to provide some recommendations that 

contribute to improving and developing the management of 

logistical centers in Egyptian and foreign ports, and to reach a set 

of results, the most important of which are no differences. 

Statistical significance regarding the impact of logistical centers 

management on the efficiency of the Egyptian and foreign ports, 

the weakness of the state’s financial capabilities in establishing 

industrial complexes or investment projects, and the lack of 
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interest in exploiting the Dahir area for Egyptian seaports. A set 

of recommendations were also presented, the most important of 

which is the need to implement a multimodal transport system to 

connect Egyptian ports to regions Investment and the necessity to 

establish industrial, commercial and residential complexes in the 

direct back area of the ports. 

 ًقذيت :ان

ٌُ ٠ظٙو اإل٘زّبَ اٌغبك ثبالٔشطخ اٌٍٛعَز١خ فٝ ِٕظّبد األػّبي اال فٝ ِٕزظف 

اٌق١َّٕبد ٚثلا٠خ اٌَز١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ ٚمٌه ػٕلِب ثلأد رىٍفخ ٘نٖ األٔشطخ 

فٝ اٌزؼقُ ثشىً وج١و ٍِٚؾٛظ، ٚػٕلِب أ٠مٓ اٌمبئّْٛ ػٍٝ اكاهح ٘نٖ إٌّظّبد أْ 

األهثبػ ٚرؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٝ األٍٛاق أّب ٠جلأ ِٓ فالي ٍج١ٍُٙ ٔؾٛ ى٠بكح 

فلِخ اٌؼّالء ٚففغ اٌزىب١ٌف، ٚأٔٗ ال ٠ّىٓ رؾم١ك ٘نٖ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ أٚرؼي٠ي٘ب 

اال ِٓ فالي ففغ رىب١ٌف األٔشطخ اٌٍٛعَز١خ، ٚفبطخ ٚأْ ٘نٖ إٌّظّبد رَزقلَ 

ألػّبي اٌٍٛعَز١خ فٝ ِؼظُ إٌّظّبد رم١ٕبد أزبع١خ ِزشبثٙخ، ٚلل ريا٠ل اإل٘زّبَ ثب

اٌّؼبطوح ِٕن صّب١ٔبد اٌموْ ريا٠لاً ٍِؾٛظبً، وّب رطٛهد ٘نٖ األػّبي اٌٍٛعَز١خ 

أ٠ؼب رطٛها وج١وا فٝ ٘نٖ إٌّظّبد ؽزٝ أطجؾذ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٌىجوٜ 

إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ، رزؼّٓ اكاهح ٌٙنٖ األػّبي اٌٍٛعَز١خ ٚاٌزٟ رؾزً ِىبْ اٌظلاهح 

ٝ ٘نٖ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ.٘نا ِّٚب ال شه ف١ٗ فبْ رؾٛي إٌّظّبد ِٓ ِوؽٍخ اّ٘بي ف

ٚرغبً٘ األػّبي اٌٍٛعَز١خ اٌٝ ِوؽٍخ اإلػزواف ثؤ١ّ٘خ ٘نٖ األػّبي، ٚمٌه ٌّب ٌٙب 

ِٓ رؤص١و عٛ٘وٜ ػٍٝ وً ِٓ هػبء اٌؼّالء ٚاٌزىب١ٌف ٚاٌوثؾ١خ، فمل ٍبػل ٘نٖ 

ٝ أػّبٌٙب ٚرؾم١ك أ٘لافٙب اٌّوعٛح ثشىً ِبكٜ إٌّظّبد ػٍٝ اٌزمل٠ُ ٚاإلهرمبء ف

ًٍِّٛ، ٚفٝ ػٛء ِبرملَ فمل أطجؾذ اكاهح األػّبي اٌٍٛعَز١خ ِٓ اٌّظب٘و اٌؾل٠ضخ 

ٌإلكاهح اٌّؼبطوح، وّب أطجؾذ أ٠ؼبً أؽل اٌّغبالد اٌؾل٠ضخ َٔج١ب ٌلهاٍخ اإلكاهح 

األفوٜ ِضً اٌّزىبٍِخ ٚمٌه ِٓ فالي اٌّمبهٔخ ثجؼغ ِغبالد اإلكاهح اٌزم١ٍل٠خ 

ِغبالد اٌز٠َٛك ٚاإلٔزبط ٚاٌز٠ًّٛ ٚاإلٍزضّبه
.

الشه أْ ٌٍزملَ أٍجبثٗ ِٚجوهارٗ، 
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ٚاٌشووبد اٌؼبٍِخ ػٍٟ َِزٜٛ إٌطبق اٌلٌٚٝ، ٟ٘ اٌشووبد اٌّزملِخ ػب١ٌّبً ثبٌطجغ، 

ٚ٘نٖ اٌشووبد رجؾش ػٓ اٌزط٠ٛو ِٓ أٍٚغ أثٛاثٗ، ٍٛاء ِٓ ؽ١ش اٌٛظبئف 

ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ، اٌؼب١ٍِٓ، اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو فٟ اٌغٛكح،  أٚاٌزىٌٕٛٛع١ب، ث١ئخ اٌؼًّ،

أٚ وً رٍه ِؼبً، ٚوً ٘نٖ اٌّغٙٛكاد رئكٞ صّبه٘ب ٔؾٛ رؾم١ك كهعبد ػب١ٌخ ِٓ 

اشجبع ٌلٜ اٌؼّالء، ِّب ٠ئكٞ اٌٝ هثؾ١خ ِزيا٠لح ٚٔظ١ت ٍٛلٟ أٍٚغ ٚللهح رٕبف١َخ 

فوٜ فمل رؾٌٛذ اكاهح ِزؼبظّخ ػٍٟ اٌَّزٜٛ اٌلٌٟٚ، ٘نا ِٓ ٔبؽ١خ ِٚٓ ٔبؽ١خ أ

األػّبي اٌٍٛعَز١خ أ٠ؼب ٌزظجؼ أؽل ّٔبمط اإلكاهح اٌّزىبٍِخ ألكاء ِي٠ل ِٓ األػّبي 

ٚاألٔشطخ األٍب١ٍخ فٝ إٌّظّبد اٌّؼبطوح، ٚمٌه ثّب ٠َبُ٘ َِبّ٘خ فؼبٌخ فٝ رؾم١ك 

َِز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ هػبء اٌؼّالء ٚكػُ اٌّووي اٌزٕبفَٝ ٚاٌوثؾٝ ٌٙنٖ إٌّظّبد، 

ٌٝ فمل ظٙود أ١ّ٘خ اٍزقلاَ اكاهح اٌٍٛعَز١بد ٚثوى كٚه٘ب ثبٌَٕجخ ٌىً ٚثبٌزب

إٌّظّبد اٌّؼبطوح ِّٙب افزٍف فٝ ؽغّٙب إِٔٚشئ٘ب أٍِٚى١زٙب أٚؽج١ؼخ ٔشبؽٙب 

اٚأٔٛاػٙب أٚأشىبٌٙب اٌمب١ٔٛٔخ، أٍٚٛاء وبٔذ رَؼٝ اٌٝ رؾم١ك اٌوثؼ أٚال رَؼٝ اٌٝ 

ض١و ِٓ اٌغّٛع ٚاٌٍجٌ ف١ّب ٠زؼٍك ثٙنٖ رؾم١ك ٘نا اٌوثؼ.ٚلل أكٜ مٌه اٌٝ ٚعٛك اٌى

اٌٍٛعَز١بد، األِو اٌنٜ أطجؼ ٠زطٍت ػوٚهح اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌؼٍّٝ ٌزظؾ١ؼ 

ٚاػبكح ط١بغخ اٌّفب١ُ٘، ٚاألٔشطخ ٚاألٌٍ ٚاٌّجبكٜء، ٚاألٍب١ٌت اإلكاه٠خ اٌزم١ٍل٠خ 

١ٌٍَُ ٌىً ِٕٙب ٚاٌؾل٠ضخ، ٚاٌؼاللبد اٌقبطخ ثٙنٖ اٌٍٛعَز١بد، ثبإلػبفخ اٌٝ اٌزؾل٠ل ا

 ِٓ ِغبالد ٚؽلٚك ٚٔطبق رطج١مبد ٘نٖ اٌٍٛعَز١بد ثبٌّٕظّبد اٌّؼبطوح.

 انذراساث انسابقت : انجسء االول :

لبِذ اٌجبؽضخ ثبألؽالع ٚاٌّواعؼخ ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ اٌزٟ 

 :رٕبٌٚذ ِٛػٛع اكاهح اٌّواوياٌٍٛعَز١خ فٟ ِظو ٚاٌلٚي االعٕج١خ ٚرج١ٓ اٌزبٌٟ 

 )إبراهيى،، ٚارفمذ ِؼٙب كهاٍخ (7102)َعًوٌ وسريذى، رٛطٍذ كهاٍخ 

اٌٝ أْ االٍزوار١غ١خ اٌٛطف١خ رلػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ١ٌٍّٕبء ِٓ ػلح ىٚا٠ب:  (7101

رقف١غ اٌزىٍفخ ٚرؾم١ك اٌز١ّي فٟ أكاء اٌقلِخ ٚرفُٙ ِزطٍجبد ػّالء ا١ٌّٕبء ٚرمل٠ُ 

ل١ّخ ِؼبفخ ٌٍقلِبد اٌّملِخ وّب أول اٌجبؽش ػٍٝ أْ كػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ١ٌٍّٕبء 

رمل٠ُ فلِبد ١ِّيح ٚل١ُ ِؼبفخ ٚففغ رىٍفخ  ِٚلٜ للهرٗ ػٍٝ اإلٍزّواه فٟ
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ٚرؾ١َٓ ث١ئخ األػّبي ثب١ٌّٕبء ٚاٌضبٔٝ ٠زّضً فٟ ػوٚهح رؾم١ك اٌز١ّي فٟ اٌّٛأئ ِٓ 

فالي االٍزوار١غ١خ اٌٍٛعَز١خ ِغ ػّبْ عٛكح اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٚفمب ٌٍقلِبد 

خ ػٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌٍٛعَز١خ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌنٜ ٠زؾمك ِٓ فالي رٛف١و لٛاػل ث١بٔبد ِزىبٍِ

ِغ ا١ٌّٕبء ٍٛء اٌؾب١١ٌٓ أٚ اٌّؾز١ٍّٓ ٚاٌملهح ػٍٝ رٍج١خ ؽٍجبد اٌؼّالء ثبٌى١ف١خ 

اٌّطٍٛثخ ٚفٝ اٌيِٓ اٌّؾلك ٚثّب ٠ؾمك ٚفواد ٌٍؼ١ًّ ٚرقف١غ رىٍفخ طبكهارٗ 

اٌٝ ػوٚهح االٍزوشبك ثبٌفغٛاد  (7100)سهوى، ٚٚاهكارٗ، وّب رٛطٍذ كهاٍخ 

اٌلهاٍخ ِٚمزوؽبد رؾ١َٓ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌٍٛعَز١بد  اٌزٝ رٛطٍذ ا١ٌٙب ٔزبئظ ٘نٖ

ٚاٌز٠َٛك ٚفٍك ِب ٠َّٝ ثٍٛعَز١بد اٌز٠َٛك فٟ لطبع طٕبػخ االٌجبْ فٟ ِظو، 

ؽ١ش رّضٍذ اٚعٗ اٌمظٛه فٟ اٌّشبهوخ فٟ ٚػغ اٌقطٛؽ ٌؾً ِشبوً اٌؼّالء 

 ِٕٚبلشخ ِزطٍجبرُٙ اٌغل٠لح، ٚاٌّشبهوخ فٟ ؽوق اٌزؾ١َٓ ٚرقف١غ اٌزىٍفخ اٌى١ٍخ

 ٚونٌه ثبٌّج١ؼبد ٚٚػغ ثواِظ اٌزَؼ١و.

اٌٝ رٛػ١ؼ ا٢صبه االلزظبك٠خ  (park , 2019) ،  (7100)عسث، ارفمذ كهاٍخ 

ٌٍٛعَز١بد ػبِخ ٚأصبه٘ب ػٍٝ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ فبطخ ثٙلف اٌزؤو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ وفبءح 

ؼوث١خ أكاء اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ اٌّظبؽجخ ٌٍزغبهح صُ رؼوػذ اٌلهاٍخ ٌٛالغ اٌزغبهح اٌ

اٌقبهع١خ ٚإٌظ١ت إٌَجٝ ٌٍزغبهح اٌج١ٕ١خ كافٍٙب ٚلل رٛطٍذ ا٠ؼب اٌٝ أُ٘ اٌّؼٛلبد 

اٌزٝ رٛاعٗ ر١ّٕخ ٘نٖ اٌزغبهح ٚلَّذ ٘نٖ اٌّؼٛلبد اٌٝ ل١ٛك غ١و عّوو١خ ِٚؼٛلبد 

الزظبك٠خ ِٚؼٛلبد رزؼٍك ثبٌزؤفو فٝ اٌزٛطً اٌٝ لٛاػل ِٕشؤ رفظ١ٍ١خ ِٚؼٛلبد 

و٠ب ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّؼٛلبد اٌٍٛعَز١خ فٝ ؽبٌخ اٌزغبهح اٌؼوث١خ ٌٛعَز١خ ٚثؼل اٌزؤو١ل ٔظ

اٌج١ٕ١خ رُ افزجبه أصو اٌّؼٛلبد اٌٍٛعَز١خ ػٍٝ ل١ّخ اٌزغبهح اٌؼوث١خ اٌج١ٕ١خ ل١بٍب 

ثبٍزقلاَ ّٔٛمط اٌغبمث١خ  ٌزمل٠و ل١ّخ اٌظبكهاد اٌؼوث١خ اٌج١ٕ١خ غ١و اٌجزو١ٌٚخ اػزّبكا 

اٌل١ٌٚخ ثبٌلٌٚز١ٓ اٌّظلهح ٚاٌَّزٛهكح ِزؼّٕخ  ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّئصوح فٝ ل١ّخ اٌزغبهح

 ِزغ١واد رؼجو ػٓ وفبءح أكاء اٌّزغ١واد اٌٍٛعَز١خ ثبٌلٌٚز١ٓ.

ػوٚهح اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌنوبء  ( Madala, 2014)ث١ّٕب رٛطٍذ كهاٍخ 

االططٕبػٟ، ٚمٌه ثٙلف رؾ١َٓ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٚاكاهح ٍٍٍَخ اٌزٛه٠ل ٌٍشووبد 

ٚرؾَٓ ٔظبَ اٌغوك، ٚػوٚهح اٍزقلاِٗ ٌزؾ١َٓ اكاهح ٍٍٍَخ اٌزٛه٠ل  ثززجغ إٌّزغبد
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ِٓ فالي اٌؾل ِٓ فَبئو اٌّقيْٚ ٚى٠بكح وفبءح ٍٚوػخ اٌؼ١ٍّبد ٚرؾ١َٓ كلخ 

 اٌّؼٍِٛبد.

ػوٚهح  El Hassan،((lyu,2018 ، 2016) فؾ١ٓ رٛطٍذ كهاٍخ

كهاٍخ اٌٛػغ اٍزقلاَ اٌزطٛه اٌؼٍّٟ ٌزؾل٠ل ِئشو ر١ّٕخ ظ١ٙو ا١ٌّٕبء ٚمٌه ثؼل 

اٌؾبٌٟ ١ٌَبٍبد اٌلٌٚخ ٚٚػؼٙب االعزّبػٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ، ١ٌٚزُ اٌؾظٛي ػٍٝ ل١ّخ 

اٌّئشو ثشىً وّٟ ثؤٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌؾَبة اٌّمزوؽخ ٌّئشو وضبفخ رط٠ٛو االهاػٟ 

ٌّغّغ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٌؾب٠ٚبد ا١ٌّٕبء، ٚاٌٝ ِؼبٌغخ اؽبه ػًّ ّٔٛمط ٌزظ١ُّ 

زٟ فٍفٟ ٌٍّٛأٟ اٌغبفخ، رؼزّل إٌّبمط ػٍٝ ١َِو ِىضف شجىخ اٌقلِخ ٌٕظبَ ٌٛعَ

ِشؾْٛ صبثزًب ػٍٝ اٌَّبه ٚرؼطٟ ٔزبئظ روككاد شؾٓ ؽَت فئخ اٌقلِخ ٌىً َِبه 

 ٚثبٌّٕبٍجخ اٌَؼخ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌجٛاثبد.

 األطار انعاو نهبحث : انجسء انثاَي :

 اوال : يشكهت انبحث : 

اٌؼل٠ل ِٓ أٚعٗ اٌمظٛه فٟ رطج١ك االكاهح  فٟ ػٛء اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ رج١ٓ ٚعٛك

 اٌٍٛعَز١خ ثبٌّٛأئ، رزغٍٝ ِظب٘وح فٟ إٌمبؽ اٌزب١ٌخ :

رل٘ٛه ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ثَجت أقفبع عٛكح اٌقلِخ  -1

اٌّملِخ كافً اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ِمبهٔخ ثبٌّٛأئ األعٕج١خ ٚ٘ٛ ِب ٠ئصو ثبٌٍَت 

 ػٍٝ للهرٙب اٌزٕبف١َخ.

بة اإلكاهح اٌٍٛعَز١خ ِٓ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ١ٌٙئبد اٌّٛأئ اٌّظو٠خ، ٌنٌه ال غ١ -2

رٛعل اٍزوار١غ١خ ٚاػؾخ إلكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ كافً اٌّٛأئ ٚمٌه ٌزؾل٠ل 

 األ٘لاف اٌَّزمج١ٍخ اٌزٝ رَؼٝ ا١ٌٙب ١٘ئبد اٌّٛأئ.

بَ ٚىاهح رلٟٔ ػلك االٍزضّبهد فٝ اٌّٛأئ ثَجت ػقبِزٙب أٚ ثَجت ػلَ ا٘زّ -3

 إٌمً اٌجؾوٜ ثزؾل٠ش أ١ٌبد رمل٠ُ اٌقلِبد.

زٕبف١َخ ٌٙب. -4 ١يح ٌا ٝ فملاْ اٌّ ١ّخ اٚ أل١ّ١ٍخ رلفغ ِظو ٌا  رٛاعٗ ِظورؾل٠بد ٍٛاء ػٌب

٠ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌلهاٍخ االٍزطالػ١خ اٌزٝ لبِذ ثٙب 

اٌجبؽضخ ثبٌوغُ ِٓ اٌلٚه اٌىج١و اٌنٜ رمَٛ ثٗ اإلكاهح اٌٍٛعَز١خ فٝ اٌّٛأئ اال أٔٙب 



 

 واألجنبيةدور إدارة المراكز اللوجستية في زيادة كف اءة الموانئ البحرية المصرية  
 دعاء محمد صالح محمد سويدان 

 

 0202العدد األول                                المجلد الثاني عشر                                   
242 

  

ِبىاٌذ رٛاعٗ ػلح رؾل٠بد رئصو ػٍٝ أزبع١خ ا١ٌّٕبء ٚرؾم١ك اٍزوار١غ١برٗ ؽ١ش رزؤصو 

ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاالػزجبهاد ِٕٙب ػٛاًِ فبهع١خ ِٕٚٙب  إٌّبفَخ ث١ٓ اٌّٛأئ ثبٌؼل٠ل

كاف١ٍخ ِىزَجخ، )ٌنٌه رؼبٟٔ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ِٓ ٚعٛك ِغّٛػخ ِٓ  ػٛاًِ

اٌّشبوً ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رؤفو ِٓ ٚعٛك ٔظبَ فؼبي ألكاء اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ(، ٚاٌزٟ 

١ٓ ثشىً ٠ّىٓ ِٓ فالٌٗ عنة ػّالء علك اٚرؾم١ك هغجبد ٚرٛلؼبد اٌؼّالء اٌؾبٌ

٠ئكٞ اٌٝ أهرمبء ٘نٖ اٌّٛأئ ٌّووي ِزملَ فٟ ِئشو اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ ٠ٚزٕبٍت ِغ 

 ِٛلغ ِظو اٌغغوافٟ.

 ثاَيا : أهًيت انبحث :

٠َزّل ٘نا اٌجؾش أ١ّ٘زٗ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب 

 :ثبٌلهاٍخ ِٚٓ فالي اال٘لاف اٌزٟ ثٕٟ اٌجؾش ػٍٝ رؾم١مٙب ٟٚ٘ 

 االهًيت انعهًيت : -0

ِٛػٛع اٌلهاٍخ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌغل٠لح ٚروٜ اٌجبؽضخ أْ اٌّىزجخ اٌؼوث١خ  - أ

ِبىاٌذ رٕمظٙب اٍٙبِبد اٌجبؽض١ٓ فٝ اٌلهاٍبد اٌّزقظظخ ٚاٌّزؼٍمخ 

 ثّٛػٛع اكاهح اٌٍٛعَز١بد ف١ّب ٠قض اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ.

اٌٍٛعَزٟ فٝ لطبع رووي ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚؽ٠ٛ١خ كٚه اكاهح اٌّووي  - ة

 إٌمً اٌجؾوٜ.

 االهًيت انعًهيت :  -7

أطجؾذ اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ أٍبً ٌلػُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٚرط٠ٛو اٌّٛأئ    - أ

 ٚى٠بكح ؽغُ االٍزضّبهاد كافً اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚاألعٕج١خ .

٠ّىٓ ِٓ فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌزؼوف ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚؽ٠ٛ١خ اٌلٚه اٌٍٛعَزٟ فٝ  - ب

 طبع إٌمً اٌجؾوٜ.ل

اػبكح ١٘ى١ٍخ اٌج١ٕخ اٌزؾ١خ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ رمَٛ ثزفؼ١ً اٌٛظبئف ٚاالعواءاد  - ت

االكاه٠خ ٚرٛف١و لٜٛ ػبٍِخ ِئٍ٘خ ٌؼّبْ عٛكح رمل٠ُ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ 

 ٚالِىب١ٔخ رٕف١ن اٌقطؾ اٌٍٛعَز١خ فٝ لطبع إٌمً اٌجؾوٜ.

 َز١خ فٝ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ.رمل٠ُ اؽبه ِمزوػ ٌى١ف١خ اكاهح اٌّواوي اٌٍٛع - ث
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 انبحث:ثانثاً : أهذاف 

 فٟ ػٛء اٌّشىٍخ ٚفوٚع اٌجؾش ٠ّىٓ رؾل٠ل اال٘لاف االٍب١ٍخ ٌٍلهاٍخ ف١ّب ٠ٍٟ: 

اٌزٛطً اٌٝ و١ف١خ رفؼ١ً اٌقلِبد ٌٍٛعَز١خ ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ اٌّٛأئ  -1

 اٌّظو٠خ. 

االٍزضّبهاد فٟ اٌّٛأئ اٌزؼوف ػٍٝ كٚه اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ ى٠بكح  -2

 اٌّظو٠خ.

رمل٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد ٌزَبُ٘ فٟ رؾ١َٓ ٚرط٠ٛو اكاهح اٌّواوي اٌٍٛع١َزخ  -3

 فٟ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ.

 ِؼوفخ و١ف١خ أشبء ٚاكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ.  -4

ٌٍٛعَز١خ فٟ ِؾبٌٚذ اٌزٛطً اٌٝ ّٔٛمط ِمزوػ ٠ّىٓ رطج١مٗ فٟ اكاهح اٌّواوي ا -5

عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ ٚاٌلٚي االعٕج١خ ٠ٛكٞ رطج١مٗ اٌٝ كػُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ 

 ثبٌّٛأئ اٌجؾو٠خ.

 رابعاً : فروض انبحث :

لبِذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ فوع هئ١َٟ رُ رؾل٠لٖ فٟ ػٛء ِشىٍخ اٌلهاٍخ 

ٚونٌه اٌلهاٍخ ٚأ٘لافٗ اػبفخ اٌٝ ِب رٛطٍذ ا١ٌٗ ِواعؼخ اٌجبؽضخ ٌٍلهاٍبد اٌَبثمخ، 

االٍزطالػ١خ اٌزٟ أعورٙب اٌجبؽضخ ِٓ فالي اٌّمبثالد اٌشقظ١خ ِغ ػلك ِٓ اٌَّئ١ٌٛٓ 

 ثمطبع إٌمً اٌجؾوٞ، ٚلل رّذ ط١بغخ اٌفوع ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 : انفرض انرئيسي

ال رٛعل افزالفبد ِؼ٠ٕٛخ ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ؽٛي رؤص١و اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ 

 أئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚاالعٕج١خ.ػٍٝ وفبءح اٌّٛ

 يقاوياث تفعيم اإلدارة انهوجستيت : انجسء انثانث :

 زيادة حجى االستثًار بانًواَئ انبحريت :

اْ اٌٙلف األٍبٍٟ ِٓ أشبء اٚرط٠ٛواٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ٘ٛ أْ رمَٛ االكاهح          

ػٍٝ أٌٍ رغبه٠خ ٌزؾم١ك أػٍٝ وفبءح ِغ اٌزىبًِ ف١ّب ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّشوٚػبد 

االٍزضّبه٠خ ٌنٌه ٠غت ػٍٝ اكاهح ا١ٌّٕبء اٌؼًّ ػٍٝ عنة االٍزضّبهاد اٌّؾ١ٍخ 
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طو٠مخ ل١ب١ٍخ، ٠غت أْ رزٛفو فٟ ٘نٖ اٌّٛأئ ٚاالعٕج١خ ٌٚىٟ ٠زُ رؾم١ك مٌه األِو ث

وبفخ اٌقلِبد اٌّطٍٛثخ ٌٍشووبد االعٕج١خ ٚاٌّؾ١ٍخ، ِٚٓ ػّٓ ٘نٖ اٌقلِبد اطلاه 

اٌزواف١ض، ٚر١َٙالد اإل٠غبهاد ٚاٌلػُ االكاهٞ ٚاٌغّبهن ٚاٌغٛىاد ٚاٌٙغوح 

بؽبد ٚاٌجٕٛن ٚاٌّقبىْ ٚاٌّؼلاد ٌٍٕمً ٚإٌّبٌٚخ ٚمٌه ػٍٝ ث١ٕخ أٍب١ٍخ ماد َِ

ػقّخ ٌَّزٛكػبد اٌزقي٠ٓ ٚرزىْٛ ِٓ ِغّؼبد طٕبػ١خ رغ١ّغ اٚاػبكح رؼجئخ 

ٚرغبه٠خ ٍٚى١ٕخ، ٚشجىبد ؽوق ػٍٝ أػٍٝ َِزٜٛ، ٚالبِخ ِواوي ٌٍجؾٛس ٚاٌزط٠ٛو 

ٚاالفجبه ٍِٚوالجخ اٌغٛكح، ٚرٛافو ػّبٌخ ِٓ وبفخ اٌزقظظبد، ٚاالٍزمواه ا١ٌَبٍٟ 

ٌٛعَزٟ ِزىبًِ شبِال ٠ؼًّ ػٍٝ عنة ٚاالِٕٟ ٚاٌّغزّؼٟ، ٚمٌه ١ٌظجؼ ١ِٕبء 

 االٍزضّبهاد ٚى٠بكح ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ.

ٌنٌه ٠ؼزجو االٍزضّبه اٌؼٕظو اٌوئ١َٟ اٌنٞ ٠زؾىُ فٟ ِؼلي إٌّٛ االلزظبكٞ، 

٠ٚزٛلف رؾم١ك ِؼلي إٌّٛ اٌّطٍٛة ػٍٟ إٌغبػ فٟ رٛف١و ؽغُ االٍزضّبهاد 

ثلٚهٖ ػٍٟ رٛافو اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌّطٍٛثخ ٌنٌه كاف١ٍبً  اٌّطٍٛثخ، ٚ٘ٛ ِب ٠زٛلف

ٚفبهع١بً، وّب اْ ٕ٘بن ػاللخ ٚاػؾخ ث١ٓ ل١ّخ إٌبرظ اٌىٍٟ ٚاٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌى١ٍخ، 

ٚ٘نٖ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌى١ٍخ ٟ٘ اٌزٟ رّضً ِغّٛع األٔظجخ اٌّٛىػخ ػٍٟ أطؾبة 

اٌّؼبفخ ٟ٘ عيء ِٓ ل١ّخ  ػٕبطو اإلٔزبط، أٞ رّضً اٌلفً اٌىٍٟ، أٞ أْ اٌم١ّخ

 اإلٔزبط اٌىٍٟ.

ِّٚب الشه ف١ٗ أْ إٌمً ٠ؼًّ ػٍٟ ى٠بكح االٔزبط اٌىٍٟ ٍٛاء ػٓ ؽو٠ك     

ر١ًَٙ ػ١ٍّبد االٔزبط أٚاٌز٠َٛك، ثبإلػبفخ اٌٟ أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٟ اٌٛطٛي اٌٟ ِٕبؽك 

ثزىبه عل٠لح ٌالٔزبط ٚاٍزغالي اِىبٔبرٙب، وّب ٠ئكٞ اٌٟ ى٠بكح للهح اٌشووبد ػٍٟ اال

ٚاكفبي اٍب١ٌت ؽل٠ضخ فٟ االٔزبط ِٚٓ صُ ى٠بكح إٌّٛ ٚى٠بكح اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍلٌٚخ، 

عود اٌؼبكح ػٍٝ اْ رزٌٛٝ اٌؾىِٛبد ِّٙخ أشبء ٚط١بٔخ ٚاػبكح رؤ١ً٘ اٌج١ٕخ 

االٍب١ٍخ اٌّبك٠خ، ٚاٌزٝ ٠َزؾ١ً ثلٚٔٙب ِّبهٍخ ِؼظُ االٔشطخ االلزظبك٠خ وبٌطوق 

جىبد االرظبالد ٚاٌىٙوثبء، ٚثبٌزبٌٝ اطجؼ االرفبق ٚاٌّٛأئ ٚاٌّطبهاد ٚش

 االٍزضّبهٜ فٝ ِغبي اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اؽل االٔشطخ اٌوئ١َ١خ ٌٍؾىِٛبد.
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ٚٔظواً ٌؼلَ اِىب١ٔخ االػزّبك ػٍٝ االٍزضّبه اٌؼبَ ٚؽلٖ فٝ البِخ ِشوٚػبد 

ٔخ اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ فٝ ظً رٛاعل اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ ِٕٙب ؽبالد اٌؼغي فٝ اٌّٛاى

اٌؼبِخ، ٚاٌزٝ رؼزجو ػبًِ هئ١َٝ فٝ ٘نا اٌشؤْ ثبالػبفخ اٌٝ ى٠بكح ِؼلي إٌّٛ 

اٌَىبٔٝ اٌنٜ ٠ّضً ػغطبً ػٍٝ اٌّوافك ٠ٚئصو رؤص١واً ٍٍج١بً ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌّملِخ، 

اٌٝ عبٔت اٌزٍٛغ فٝ ثٕبء اٌّغزّؼبد اٌؼّوا١ٔخ اٌغل٠لح، ٚاٌزغّؼبد اٌظٕبػ١خ اٌزٝ 

ٍزضّبه٠خ اٌّقزٍفخ ِٚب٠زطٍجٗ مٌه ِٓ ِل شجىبد إٌمً ثؤٔٛاػٗ رؼًّ رؾذ االٔظّخ اال

ٌٙنٖ إٌّبؽك، ِٚواػبح هثؾ ٘نٖ اٌشجىخ ثجؼؼٙب فٝ ٔفٌ اٌٛلذ ٚكهاٍخ اال١ٌبد 

اٌّقزٍفخ العواء ٘نا اٌوثؾ، ِٚٓ ٕ٘ب أطجؼ االٍزضّبه اٌقبص ٠ّضً ِظلهاً ِّٙب فٟ 

ٕٙب ِشوٚػبد إٌمً، ثغ١خ ر٠ًّٛ ٚالبِخ ٚرشغ١ً ِشوٚػبد اٌج١ٕخ االٍب١ٍخ ِٚٓ ػّ

ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو ِوافك ٚفلِبد اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ثىفبءح أوجو ٚرىٍفخ ألً ٚإٌٙٛع 

ثبٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚاٌّشوٚػبد اٌم١ِٛخ، ثّب ٠َبػل فٝ إٌٙب٠خ ػٍٝ هفغ َِزٛٞ 

 اٌّؼ١شخ ٚرؾم١ك ِؼلالد اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ.

اٌّقزٍفخ فٟ إٌّبؽك اٌؾوح،  ِغ اال١ّ٘خ اٌزٝ رّضٍٙب االٔظّخ االٍزضّبه٠خ

ٚإٌّبؽك االلزظبك٠خ اٌقبطخ، ٚإٌّبؽك االٍزضّبه٠خ، ؽ١ش رؼًّ وجئه الزظبك٠خ 

ٔشطخ رَبُ٘ فٝ ػ١ٍّبد اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ فٝ اٌلٌٚخ ِّب ٠ؼٛك ثبٌفٛائل ػٍٝ االلزظبك 

 اٌمِٛٝ، رظٙوا١ّ٘خ إٌمً ٚاٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ وؤؽل االثؼبك اٌزٝ رَبُ٘ فٝ ٔغبػ

كٚه٘نٖ االٔظّخ فٝ اٌز١ّٕخ األلزظبك٠خ ِٓ فالي ر١ًَٙ ؽووخ اٌٍَغ ِٓ اٌظبكهاد 

ٚاٌٛهاكاد ِٓ اٌّٛاك اٌقبَ ٚاٌٍَغ ربِخ اٌظٕغ، اٌٝ عبٔت ر١َٙالد اٌقلِبد اٌّملِخ 

ِٓ ارظبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚعّبهن، ؽ١ش اْ وً مٌه ٠َُٙ فٝ ففغ ٚلذ 

زبط اٌٚألٍٛاق اٌّغبٚهح، ِّب ٠ؼٛك ثبٌفبئلح ػٍٝ ٚطٛي اٌّّٙبد ٍٛاء ٌجلء ػ١ٍّخ االٔ

وً ِٓ إٌّزظ ٚاٌَّزٍٙه، ٚاػبفخ اٌٟ مٌه أ١ّ٘خ فلِبد اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ماد 

اال١ّ٘خ اٌل١ٌٚخ، ِٚب رملِٗ ِٓ فلِبد شؾٓ ٚرفو٠غ ٚرقي٠ٓ ٚٔمً ٌٍّٛاك ٚإٌّزغبد 

ك اٌّقزٍفخ، اٌَّزٛهكح ٚاٌّظلهح ثٛاٍطخ اٌظٕبػبد ٚاٌشووبد اٌؼبٍِخ ثٙنٖ إٌّبؽ

رّضً اإلعواءاد اٌغّوو١خ ٚاالعواءاد اٌّزظٍخ ثبكاهاد هلبث١خ ؽى١ِٛخ ػٛاًِ ماد 

 ا١ّ٘خ فٟ ػ١ٍّبد إٌّبؽك االلزظبك٠خ ِٓ ؽ١ش اٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ.
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 فبػ١ٍخ اٌٛظبئف ٚاالعواءاد االكاه٠خ ثبٌّٛأئ : -1

، فٟٙ ٠ز١ّي إٌّبؿ األٍزضّبهٞ فٟ ِظو ٚلطبع إٌمً اٌجؾوٞ ثّٛلغ أٍزوار١غٟ

رمغ فٟ لٍت اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ فٟ ِٕزظف صالصخ لبهاد)أٚهٚثب، أ١ٍب، أفو٠م١ب(، وّب رز١ّي 

ثبِزلاك ٍٛاؽٍٙب ػٍٝ اٌجؾو٠ٓ اٌّزٍٛؾ ٚاالؽّو، ِّب ٠غؼٍٙب ِواوي رغبه٠ب ٘بِب، 

ٚمٌه ِغ ٚعٛك لٕبح ا٠ٌٌَٛ ٚاٌّٛأئ اٌّزؼلكح فٟ االٍىٕله٠خ ٚثٛهٍؼ١ل ٚك١ِبؽ 

ٚاٌنٞ ٠ىفً 1991ٌَٕخ  8فمل طله لبْٔٛ ٌالٍزضّبه هلُ ٍٚفبعب ٚاٌؼ١ٓ اٌَقٕخ، 

ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌؼّبٔبد اٌىبف١خ ٌؾّب٠خ ِشبه٠ؼ١ُٙ ٚرمل٠ُ اٌؾٛافي ٚاٌز١َٙالد 

 ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ األٍزضّبه، ِٓ فالي ٘نا اٌمبْٔٛ ٠زّزغ اٌَّزضّو٠ٓ ثؼلح ِيا٠ب.

ٔئ رزٛافو فٟ ِظو األْ أهثؼخ ِٛأئ ِؾٛه٠خ رمغ رؾذ اكاهح ١٘ئخ اٌّٛا

االلزظبك٠خ ٟٚ٘ ١ِٕبئٟ ثٛهٍؼ١ل )شوق/غوة( ١ِٕٚبء ك١ِبؽ ١ِٕٚبءاٌؼ١ٓ اٌَقٕخ، 

رؼًّ ٘نٖ اٌّٛأئ ػٍٝ رلاٚي اٌجؼبئغ اٌٛاهكح ِٓ أ١ٍب ٚاٌشوق األٍٚؾ ٚاٌّزغٙخ اٌٝ 

ِٛأئ اٌجؾو اٌّزٍٛؾ ٚأٚهٚثب، فؤْ ١ِٕبء ك١ِبؽ ٠مَٛ أٍبٍب ثزلاٚي ثؼبئغ 

اٌؾغُ ٚاٌزٟ رقلَ اٌزغبهح اٌلاف١ٍخ  اٌظبكاهاد ٚاٌٛاهكاد ثبٌَفٓ ِزٍٛطخ

ٚاٌقبهع١خ، ٚأ٠ؼب ٠مَٛ ١ِٕبء اٌَقٕخ وجٛاثخ ٌجؼبئغ اٌظبكهاد ٚاٌٛاهكاد اٌٝ 

ِٕبؽك ٍٚؾ أ١ٍب ٚألب١ٌُ أفوٜ فٟ اٌؼبٌُ، مٌه ٚٔغل أْ ١ِٕبئٟ ثٛهٍؼ١ل 

)شوق/غوة( ٠ٛاعٙبْ ِٕبفَخ شوٍخ وّٛأئ ِؾٛه٠خ ماد ِٛلغ ِز١ّي فّٙب ثٛاثز١ٓ 

 ؽٟ كٌٟٚ هئ١َٟ.ػٍٝ ِؾٛه ِال

ٌٚىٓ ٌىٟ رزٛافو ٌلٜ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ػٓ غ١و٘ب ِٓ ٔظبئو٘ب 

٠غت أْ رز١ّي اكاهح ٘نٖ اٌّٛأئ ثفبػ١ٍخ اٌٛظبئف ٚاالٔشطخ ِٓ ِٛأئ ِغبٚهح، 

ٚاٌقلِبد ثٙب ٌٍٚٙٛخ ِٚوٚٔخ االعواءاد اإلكاه٠خ، ٚمٌه ِٓ فالي ػلح ِزطٍجبد 

 أٍب١ٍخ ٟٚ٘ رزّضً فٟ:

ظً اكاهح ا١ٌّٕبء ػٓ اٌٍّى١خ ٚفزؼ ِغبي ٌٍمطبع اٌقبص إللبِخ اٌّشوٚػبد ف -أ 

 ٚاٌز٠َٛك ١ٌٍّٕبء.

ٚػغ فطخ اٍزوار١غ١خ شبٍِخ رَزٕل ػٍٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚاٌلاف١ٍخ ٌٍٛلٛف  -ة 

 ػٍٟ اٌفوص ٚاٌزٙل٠لاد.
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اِىب١ٔخ رمل٠ُ ر١َٙالد اكاه٠خ ِٚب١ٌخ إللبِخ اٌّغّؼبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌقل١ِخ  -ط 

 ٚاٌزغبه٠خ كافً ا١ٌّٕبء.

رمل٠ُ ر١َٙالد اكاه٠خ ٌّزؼٙلٞ إٌمً ٚاٌزٛى٠غ ألطؾبة اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ  -ك 

 ٌغنثُٙ اٌٟ ا١ٌّٕبء.

رمل٠ُ ر١َٙالد اكاه٠خ ٚرشغ١ٍخ إلعواءاد كفٛي ٚفوٚط اٌَفٓ ٚإٌبلالد ِٓ  -ٖ 

 ٚاٌٟ ا١ٌّٕبء ٌزٛف١و اٌٛلذ ٚاٌغٙل ٚاٌَؼو.

خ ثب١ٌّٕبء ٌظبٌؼ اٌؼ١ًّ ِٓ فالي اكاهح ِزبثؼخ رم١١ُ ٚرط٠ٛو األػّبي اٌٍٛعَز١ -ٚ 

 ٍٚبئً إٌمً ثىفبءح ٌزمل٠ُ اٌقلِبد فٟ اٌٛلذ اٌّطٍٛة.

ػلَ اٌّغالح فٟ أٍؼبه إٌّبٌٚخ ٚاٌزغ١ٍف، عٛكح اكاهح اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛعَز١خ رَبُ٘  -ى 

 فٟ اٍزمواه األٍؼبه.

هح عٛكح اٌولبثخ اٌَّزّوح ػٍٟ ٍبؽبد اٌزقي٠ٓ ِٓ لجً اكاهح ا١ٌّٕبء، رمَٛ اكا -ػ 

 ا١ٌّٕبء ثولبثخ َِزّوح ػٍٟ ػ١ٍّزٟ اٌشؾٓ ٚاٌزٛى٠غ.

 ٌٍٙٛخ اإلعواءاد اٌغّوو١خ، ِوٚٔخ اعواءاد اٌغٙبد اٌولبث١خ ػٍٟ اٌغّبهن. -ؽ 

 رلفً اكاهح ا١ٌّٕبء ِغ ِٕظّبد إٌمً ٌٍؾظٛي ػٍٟ ػوٚع أفؼً ٌٍؼ١ًّ. -ٞ 

عٛكح اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثبٌشؾٕبد اٌّقئخ ٚمٌه ثؤٔشبء   -ن 

 جىخ ٔمً ِزىبٍِخ ِٓ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ.ش

ٍوػخ اعواءاد كفٛي ٚفوٚط إٌبلالد ِٓ ٚاٌٝ ا١ٌّٕبء ِغ رٛف١و اٍطٛي ٔمً  -ي 

 مٚ عٛكح ػب١ٌخ ِزىبٍِخ ٌزج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء ثغٛكح ػب١ٌخ.

ػلَ االؽزفبظ ثى١ّبد وج١وح ِٓ اٌّقيْٚ ٌؼّبْ ػلَ اٌزمبكَ ٚاػلاك ث١ٌٛظخ اٌزب١ِٓ  -َ 

 ٚاٍزغالي اٌفوص اٌّزبؽخ ٌزؾ١َٓ عٛكح أٔشطخ اٌزقي٠ٓ. ٌٍجؼبئغ اٌّقئخ

ٚاػبكح رؼجئخ ٚرغ١ٍف. -ْ  ٌٚخ  ١ٍّبد رَبُ٘ فٟ أٍزمواه االٍؼبه ِٓ ٔمً ِٕٚب ؼ  عٛكح اكهح ٌا

 رٛف١و ِؼب١٠و االِٓ ٚاٌَالِخ إٌّبٍجخ ٌغ١ّغ أٛاع اٌَفٓ اٌزٟ رزوكك ػ١ٍٙب. -ً 

ِٓ ؽ١ش ) اٌزشو٠ؼبد  ػوٚهح اٌزٛافك ث١ٓ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ  -ع 

اٌؾى١ِٛخ ـ األٚػبع اإللزظبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ كهعخ إٌّبفَخ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

 ٚاٌموص ٚاٌزظل٠واد ٚاٌقظبئض اٌل٠ّٛغواف١خ(.
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 أصو اٌشووبد اٌّالؽ١خ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ رٕبف١َخ اٌّٛأئ :  -2

رورجؾ فلِخ اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ إٌّزظّخ ثٛعٛك اٌؾب٠ٚبد ػٍٝ ؽوق إٌمً  

اٌجؾوٞ اٌوئ١َ١خ ِضً أٚهٚثب ٚاٌشوق األلظٝ، ٍٚبؽً اٌغوثٟ ألِو٠ىب، ٚلل أربػ 

ظٙٛه ٘نا إٌظبَ اٌغل٠ل أشبء ِؾطبد رشغ١ً اٌؾب٠ٚبد ػٍٝ ؽٛي اٌّّواد اٌّالؽ١خ 

اٌؼبٍِخ ثّٕطمخ ِب رورجؾ ثجم١خ ث١ٓ اٌشوق ٚاٌغوة، فّغّٛػخ اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ 

ِٕبؽك اٌؼبٌُ ِٓ فالي شجىخ ِٓ اٌقلِبد اٌّزىبٍِخ ٌزشغ١ً ٍفٓ ؽب٠ٚبد هئ١َ١خ 

 ٚشجىخ ٍفٓ رغن٠خ )هٚافل(، ؽ١ش رؼًّ ع١ّغ ٘نٖ اٌقطٛؽ ث١ٓ ِٕبؽك اٌؼبٌُ اٌّقزٍفخ. 

فبٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ رؼل ِٓ أُ٘ ػّالء اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ، ٚرقلَ اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ 

بد اٌشبؽ١ٕٓ ثٕمً ثؼبػُٙ ٌٚنٌه فؼٕلِب ٠زؼبءي ػلك اٌشبؽ١ٕٓ أٚرمً و١ّبد ؽٍج

ثؼبئؼُٙ رغ١و اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ َِبه٘ب اٌٝ ١ِٕبء ثؾوٞ أفو رزٛافو ف١ٗ اٌجؼبئغ 

ٚإٌم١ٍبد، ٌٚنٌه فبٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ فٟ ؽبعخ اٌٝ اٍزّواه رلفك اٌجؼبئغ اٌظبكهح 

ٞ ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٚػّالئٙب أفؼً ؽٍٛي ٚاٌٛاهكح، فؾ١ّٕب ال ٠ؾمك ا١ٌّٕبء اٌجؾو

ٌٛع١َز١خ ٚأفؼً ٍٍٍَخ اِلاك ٌجؼبئؼُٙ ٍزؾٛي اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٚػّالئٙب َِبه٘ب 

١ٌّٕبء أفو ٠ؾمك ٌٙب مٌه، ػٍٝ اٌغبٔت األفو ٠غت أْ رزٕبٍت و١ّبد اٌجؼبئغ اٌّزلفمخ 

ٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ ال ِٓ ٚاٌٝ ا١ٌّٕبء اٌجؾوٜ ِغ أؽغبَ اٌَفٓ اٌّزوككح ػٍٝ ٘نا ا١ٌّٕبء، فب

 رظً ؽ٠ٛالً ِورجطخ ث١ّٕبء ال رزٌٛل ف١ٗ اٌى١ّبد االلزظبك٠خ ِٓ اٌجؼبئغ ٌزشغ١ً ٍفٕٙب. 

 ػٕبطو عنة اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ اٌغل٠لح :   -3

ؾظو:  ضبي ال ٌا ٍج١ً اٌّ ِٕٙب ػٍٝ  غل٠لح  الؽ١خ ٌا قطٛؽ اٌّ ً فٟ عنة ٌا ِٛا ؼ ٓ ٌا ؼل٠لِ   ٕ٘بن ٌا

ا١ٌّٕبء عبمثبً ٌٍقطٛؽ  وٍّب ىاك ؽغُ اٌزغبهح فٟ ا١ٌّٕبء ٠ظجؼ رفبٚد ؽغُ اٌزغبهح: .أ 

اٌّالؽ١خ، ٌنٌه ٠غت ى٠بكح ؽغُ اٌزغبهح اٌّظلهح ِٓ ا١ٌّٕبء وٟ ٠ظجؼ عبمثبً 

 ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ، وّب أْ اٌّٛأئ اٌّؾٛه٠خ ٟ٘ ِٛأئ عبمثخ ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ.

١ٌٍّٕبء ٘ٛ لواه  لواهافز١به اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ رؤص١و ٔفمبد شجىخ اٌقلِبد: .ة 

رغبهٜ، ٌنٌه رؼزجو ٔفمبد شجىخ اٌقلِبد اٌزٟ ٠ملِٙب ا١ٌّٕبء ػبًِ هئ١َٟ 

ٚعبمة ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٠ٚشًّ )اٌوٍَٛ ٚاألعٛه اٌزٟ رؾظٍٙب اٌّٛأئ ِٓ 

اٌَفٓ هٍَٛ اإلهشبك، اٌوٍَٛ ػٍٝ اٌّقطبف، أعٛه اٍزقلاَ اٌمبؽواد، هٍَٛ 
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ٚاٌقلِبد األفوٜ اٌزٟ ٠ملِٙب ا١ٌّٕبء(، كفٛي ِٚغبكهح ا١ٌّٕبء، اعٛه إٌّبٌٚخ 

ٚٔظواً أل١ّ٘خ ٘نا اٌؼبًِ رمَٛ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛأئ ثقفغ هٍِٛٙب ٚأعٛه٘ب ِٓ 

 أعً عنة اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ.

ِٓ اٌؼٛاًِ اٌغبمثخ ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ اربؽ١خ ٍٚبئً إٌمً  اربؽ١خ إٌمً ٚا١َٔبث١زٗ: .ط 

ب ىاكد اربؽ١خ ٍٚبئً إٌمً وٍّب كافً ا١ٌّٕبء، ٚونٌه ٌٍٙٛخ إٌمً اٌّبئٟ فىٍّ

رٛافود ٌٍٙٛخ االرظبي ٌٍٚٙٛخ اٌؾووخ ٚإٌمً كافً ا١ٌّٕبء ِغ رٛف١و ٍٚبئً 

إٌمً روثؾ اٌجؾو ثبٌظ١ٙو اٌقٍفٟ ١ٌٍّٕبء، وّب ٠زؼ١ٓ أ٠ؼبً رٛافو ا١َٔبث١خ إٌمً 

ِٓ أعً رؾم١ك اٌَوػخ فٟ إٌمً، ٚلل لبِذ ثؼغ ٍٍطبد اٌّٛأئ ثبٌمؼبء ػٍٝ 

يؽبَ، ِٕٙب ١ِٕبء هٚروكاَ اٌنٞ لَُ اٌطو٠ك رم١َّبً ى١ِٕبً ثزؾل٠ل فزوح ظب٘وح اٌ

ى١ِٕخ ٌىً فؾ ِالؽٟ، ٠ّىٓ فالٌٙب اٍزقلاَ اٌطو٠ك ٚ٘نا األٍٍٛة ٠زجغ فٟ 

اٌّطبهاد، فىٍّب رؾممذ ٍوػخ إٌمً رؾممذ ِزطٍجبد ٍٍٍَخ اإلِلاك، وّب ٠زؼ١ٓ 

 جؼبئغ اٌّزلاٌٚخ.أْ رىْٛ ٍٚبئً إٌمً اٌّزبؽخ لبكهح ػٍٝ اٍز١ؼبة اٌ

: اٌَؼخ اٌّزبؽخ ٌّؾطخ اٌجؼبئغ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ ٍؼخ اٌّؾطخ ٚاٌّقبىْ .ك 

اٌغبمثخ ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٚرشًّ ٍؼخ األهطفخ )اٌّواٍٟ( فبالِزلاك اٌطٌٟٛ 

ٌٍوط١ف ٠غت أْ ٠ؾمك ِزطٍجبد اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ أفناً فٟ االػزجبه ارغبٖ 

ٍفٕٙب، وّب ٠غت ِواػبح رٕبٍت أؽٛي  اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٔؾٛ ى٠بكح أؽغبَ ٍٚؼخ

األهطفخ ِغ أؽٛاي اٌَفٓ، وّب ٠غت أْ رىْٛ ٍبؽبد اٌزقي٠ٓ لبكهح ػٍٝ 

اٍز١ؼبة ٘نٖ اٌؾّٛالد ِٓ ٍفٓ اٌؾب٠ٚبد ونٌه اٌؾبي ثبٌَٕجخ ٌٍّقبىْ، 

ٚاٌز١ٍٛغ اٌَّزّو ٌّؾطبد اٌجؼبئغ ثَّبؽبد ِٓ أعً ِٕبٌٚخ أؽغبَ أوجو ِٓ 

 ٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ.اٌجؼبئغ ػٕظو عبمة أ٠ؼبً ٌ

اِىب١ٔخ رؤك٠خ ا١ٌّٕبء ٌقلِخ ٠َبػل ػٍٝ ٚطٛي اٌجؼبئغ اٌٝ  رمل٠ُ ا١ٌّٕبء فلِبد: .ٖ 

اٌّٛأئ اٌمو٠جخ ِٓ ا١ٌّٕبء األطٍٝ، وّب ٠َبػل ػٍٝ ٚطٛي اٌجؼبئغ اٌٝ 

ِمظل٘ب األف١و، ٚ٘نٖ اٌقلِخ ِوغٛثخ ِٓ اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ ؽ١ش أٔٙب رؼًّ 

يكؽّخ، ِٚٓ صُ فؤكاء ا١ٌّٕبء ٌٙنٖ اٌقلِخ ػٍٝ اىاؽخ اٌّوٚه ِٓ إٌّطمخ اٌّ
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٠ؼ١ف ل١ّخ اٌٝ اٌجؼبئغ ِٚٓ صُ ٠ؾمك ِزطٍجبد ٍٍٍَخ اإلِلاك، ػٍٝ مٌه فؾفبظ 

 ا١ٌّٕبء ػٍٝ أكاء ٘نٖ اٌقلِخ ٠ّضً ػٕظواً عبمثبً ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ.

٘نا اٌؼٕظو كٌٝ ػٍٟ اٌّّبهٍبد اٌؼ١ٍّخ،  أٔظّخ اٌغّبهن ٚفؾض اٌجؼبئغ: .ٚ 

ٚأشبهد اٌٝ أٔٗ ِئصو ػٍٝ ى٠بكح ِلح ثمبء اٌجؼبئغ فٝ ا١ٌّٕبء ٚػٍٝ ٍالًٍ اإلِلاك، 

ِٚٓ صُ اٌؼٕبطو إٌبفوح ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ ِضً ى٠بكح رىٍفخ ػٍٝ اٌؼّالء، ٌنٌه رؼل 

ءاد فٟ وفبءح اإلعواءاد اٌغّوو١خ ٚاعواءاد اٌفؾض ٚللهح ارّبَ ٘نٖ اإلعوا

ألظو ٚلذ ِّىٓ ثبٍزقلاَ أٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ اٌفؾض ِغ اٍزقلاَ ٔظُ 

اٌّؼٍِٛبد ِٓ أعً رم١ٍض اإلعواءاد ِٚٓ صُ ففغ اٌٛلذ اٌّجنٚي فٟ أرقبم ٘نٖ 

 اإلعواءاد اٌٝ ألً ؽل ِّىٓ ٠ىْٛ عبمثبً ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ.

ًِ األٍب١ٍخ ِٚطٍت أٍبٍٟ : ٠ؼزجو ٘نا اٌؼبًِ ِٓ اٌؼٛااألِٓ ٚاٌَالِخ ٚاٌج١ئخ .ى 

ٌٍقطٛؽ اٌّالؽ١خ، اما ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ا١ٌّٕبء ِٚؾطخ اٌجؼبئغ أْ رٛفو األِٓ اٌالىَ 

ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌجؼبئغ ٚرقظ١ض أهطفخ ٌٍجؼبئغ اٌقطوح، فبٌؼاللخ ث١ٓ األِٓ 

ٍٍٍَٚخ اإلِلاك ٚاػؾخ، ؽ١ش رووي ٍٍٍَخ اإلِلاك ػٍٝ رطج١ك اطلاهاد األِٓ فٟ 

ثلءا ِٓ إٌّزظ اٌٝ اٌَّزٍٙه، ونٌه ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ا١ٌّٕبء رٛف١و ع١ّغ ِواؽً اإلِلاك 

ث١ئخ ١ِٕبئ١ٗ ٔظ١فخ فب١ٌخ ِٓ اٌزٍٛس ٚاإلٔجؼبصبد اٌؼبهح، ٠ٚغت ٚػغ فٟ االػزجبه 

أْ رؤفو اٌَف١ٕخ فٟ ا١ٌّٕبء ٠ؼٕٝ لؼبء فزوح ى١ِٕخ أؽٛي ثٗ ٚمٌه ٠ؼٕٝ ؽوق أوضو 

 ٔجؼبس ٌٍغبىاد اٌؼبهح.ٌٍٛلٛك، ِّب ٠ئصو ػٍٝ ٘ٛاء ا١ٌّٕبء ثَجت ى٠بكح اال

رؼزجووفبءح ٔظُ رشغ١ً ِؾطبد اٌؾب٠ٚبد أؽل اٌؼٕبطو اٌٙبِخ فٟ أعزناة 

اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ اٌل١ٌٚخ ٚرزٛلف ٘نٖ اٌىفبءح ػٍٝ وال ِٓ اٌّؼلاد اٌَّزقلِخ فٟ ػ١ٍّخ 

إٌّبٌٚخ، ٚرقط١ؾ ِؾطخ اٌزلاٚي ٚر١َٕك اٌؾووخ ث١ٓ اٌوط١ف ٚاٌّؾطخ ٚاٌّٛأئ اٌغبفخ 

ٌؼّبٌخ ٚاٌزم١ٕبد اٌَّزقلِخ فٟ اٌزشغ١ً ِٓ رىٌٕٛٛع١ٗ ٚثوِغ١بد ٌٚىٓ وً ٘نٖ ٚوفبءح ا

اٌؼٕبطو اطجؾذ فٟ اٞ ١ِٕبء ػٕبطو شجٗ رم١ٍل٠خ، ٚأْ اٌؼٕظو اٌؾبوُ فٟ أكاء ٘نٖ 

 إٌّظّخ ٘ٛ ِب٠زؼٍك ثىفبءح اٌزشغ١ً )االٔشطخ ٚاٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ(.
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 -عٛكح رمل٠ُ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ:  -4

ٕمً اٌجؾوٞ فٟ ِظو ِغّٛػخ ِٓ األ٘لاف االٍزوار١غ١خ ال١ّ٘خ ٚػغ لطبع اٌ

االٍزضّبه فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ، ٚكٚهٖ فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ، ثلا٠خ ِٓ ِشبهوخ 

اٌمطبع اٌقبص فٟ االٍزضّبه ِٓ ر٠ًّٛ ٚالبِخ ٚرشغ١ً اٌّشوٚػبد االٍزضّبه٠خ، اٌٝ 

ال اٌٝ فظً االكاهح ػٓ اٌّشبهوخ ث١ٓ اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌقبطخ فٟ االكاهح، ٚطٛ

اٌٍّى١خ ٚؽك االٔزفبع ٚاػبكح ١٘ىٍخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍّٛأئ ِٓ فالي البِخ اٚعنة 

االٍزضّبهاد االعٕج١خ، ِٓ أُ٘ ٘نٖ اال٘لاف ٘ٛ رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ 

ِٓ فالي ٚػغ ِقطؾ ِزىبًِ ٠زؼّٓ فو٠طخ اٍزضّبه٠خ ٌٍّٛأئ اٌّظو٠خ، أشبء 

١ٕخ اٌزؾز١خ ٚاٌفٛل١خ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ ٚفمؤ إللزظبك٠بد اٌَٛق ٚاٌّؼب١٠و ٚرط٠ٛو اٌج

اٌل١ٌٚخ، هثؾ اٌّٛأئ ثّٕبؽك االٍزضّبه ثؤٍزغالي شجىخ ؽوق ٍٚٚبئً إٌمً، رؾ٠ًٛ 

ِظو اٌٝ ِووي ػبٌّٟ ٌٍطبلخ ٚاٌزغبهح ٚاٌٍٛعَز١بد ػٍٝ اٌَّزٜٛ اإلل١ٍّٟ 

هك اٌجشو٠خ، رط٠ٛو اٌج١ٕخ اٌزشو٠ؼ١خ ثّب ٚاألفو٠مٟ ٚاٌؼبٌّٟ، رؤ١ً٘ ر١ّٕخ للهاد اٌّٛا

 ٠زّبشٝ ِغ اٌزطٛهاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ِٚٛاوجخ اٌزؼب٘لاد ٚاالٌزياِبد اٌل١ٌٚخ....اٌـ

ػٓ غ١و٘ب  ٌىٟ رزٛافو ٌلٜ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ عٛكح رمل٠ُ اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خٌٚىٓ 

اٌجؾو٠خ ث١ّيح ٠غت أْ رز١ّي اكاهح ٘نٖ اٌّٛأئ ِٓ ٔظبئو٘ب ِٓ ِٛأئ ِغبٚهح، 

 رٕبف١َخ، ٚمٌه ِٓ فالي ػلح ِزطٍجبد أٍب١ٍخ ٟٚ٘ رزّضً فٟ:

ٍّى١خ ػٓ االكاهح  -أ  غ فظً ٌا َز١خ،ِ  ٌٍٛع زقظظخ ثبألٔشطخ ا َزمٍخِ  رقظ١ض اكاهح ِ

.ٟ خ ماد اوزفبء مار ٛاؽلاد الزظبك٠خ َِزٍم جؾو٠خ و ٛأئ ٌا ١٘ئبد اٌّ  ثؾ١ش رؼًّ 

ٓ -ة  الًٍ االِلاكِ  ١َٓ أكاءٍ  ؼًّ ػٍٝ عٛكح رؾ ئ. ٌا ٛٔا ب كافً اٌّ  فالي رطج١ك أٔشطٙز

ى٠بكح اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٌىً اٌَّز٠ٛبد االكاه٠خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ هأً اٌّبي اٌجشوٞ  -ط 

 ٚرط٠ٛوٖ ثشىً َِزّو.

 عٛكح رٛف١و ِٕبؿ رٕظ١ّٟ ٠َّؼ ثبالثلاع ٚاالثزىبه ٌىبفخ اٌَّز٠ٛبد اإلكاه٠خ. -ك 

 ثشىً َِزّو.األ٘زّبَ ثوػب اٌؼّالء ِٚؾبٌٚخ هفغ رٍه اٌلهعخ ٚرؾ١َٕٙب  -ٖ 

 رقف١غ اٌزىٍفخ ٚاال٘زّبَ ثبٌغٛكح اٌؼب١ٌخ فٟ أكاء فلِبد إٌمً كافً اٌّٛأئ. -ٚ 
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اإلٌزياَ ثؤ٘لاف ٚأٍزوار١غ١خ إٌّشؤح ٌزؼظ١ُ اٌوثؾ١خ ٚرؾم١ك اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ ثّب ال  -ى 

 ٠قً ثبٌَّزٜٛ اٌّوػٝ ٌقلِخ اٌؼّالء .

ٌٛظ١فٝ فٝ ػٛء ِوٚٔخ اٌزٕظ١ُ ثّب ٠ّىٓ ِٓ اعواء اٌزغ١١واد فٝ ا١ٌٙىً ا -ػ 

 اٌّزغ١١واد اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ اٌّئصوح ػٍٝ أٔشطخ اٌٍٛعَز١بد.

 األ٘زّبَ ثبٌؼٕظو اٌجشوٜ ِٓ ؽ١ش اٌزؤ١ً٘ ٚاٌقجوح ٚاٌزله٠ت ٚر١ٙؤح ِٕبؿ اٌؼًّ. -ؽ 

 رٛف١و اٍطٛي ٔمً مٚ عٛكح ػب١ٌخ ِزىبٍِخ ٌزج١خ اؽز١بعبد اٌؼّالء ثغٛكح ػب١ٌخ. -ٞ 

٠بكح ؽغُ اٌزؼبِالد اٌزغبه٠خ كافً اٌّٛأئ ِّب عٛكح اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ فٝ ى -ن 

 ٠ئكٜ اٌٝ ى٠بكح االٍزضّبهاد فٝ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ.

رٕٛع اٌقلِبد اٌزٝ رملِٙب اكاهح اٌّواوي اٌٍٛعَز١خ ِٓ رقي٠ٓ ٚرٛه٠ل رَبُ٘ فٝ  -ي 

 البِخ ِغّؼبد طٕبػ١خ ٚرمل٠ُ فلِبد ٌظ١بٔخ اٌَفٓ.  

ٍِخ  -َ  ِزىب ٔبد  ٛاػل ث١ب ٛف١و ل ٝ ر ٌملهح ػٍ ٓ.ا ورمج١ ؼّالء اٌّ ٌٚا ٕبء  ١ّ غ ٌا  ِٓ ١ٍ ّزؼِب ً وبفخ ٌا ّض  ر

رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ َِز٠ٛبد األكاء َِٚز٠ٛبد اٌزىٍفخ ٚاٌز١َٕك ث١ٓ أٔشطخ أزبط  -ْ 

 اٌقلِخ ٚثؾٛس اٌز٠َٛك ٚاٌجؾش ػٓ اٌغٛكح فٝ أكاء اٌقلِخ.

رٛف١و ع١ّغ ٍٚبئً اٌظ١بٔخ اٌالىِخ ٌالطٛي اٌواٍّب١ٌخ ٚإٌّشبد ِٓ أهطفخ  -ً 

 اد ِالؽ١خ ٚغ١و٘ب ِّب ٠َبػل ػٍٝ وفبءح ؽووخ اٌجؼبئغ.َِٚبػل

  -تحقيق انًيسة انتُافسيت يٍ خالل انهوجستياث : )جـ(  

ٚفٝ ظً إٌّبفَخ اٌزٝ أفند رٕزشو ٍٛاء فٝ األٍٛاق اٌقبهع١خ أٚاٌلاف١ٍخ رؾذ     

رؤص١و أزشبه ١ٍبٍبد رؾو٠و اٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ، أطجؼ ٌفىوح اٌز١ّي اٌزٕبفَٝ أ١ّ٘خ أٍب١ٍخ 

ٚأطجؼ ِٓ اٌؼوٚهٜ أْ ٠ىْٛ ٌىً ٚؽلح الزظبك٠خ اٍزوار١غ١خ رٕبف١َخ ِٓ أعً اؽواى 

فٝ األٍٛاق اٌزٕبف١َخ ٠ٚؼزجو اٌزغ١و اٌزىٌٕٛٛعٝ أؽل أُ٘ اٌؼٛاًِ  اٌز١ّي اٌزٕبفَٝ ٌّٕزغبرٙب

اٌّئك٠خ اٌٝ اٌز١ّي اٌزٕبفَٝ ٚ٘ٛ ٠ٍؼت كٚهاً هئ١َ١بً فٝ رغ١١و ث١ٕخ اٌظٕبػخ مارٙب ٚونٌه 

فٝ فٍك طٕبػبد عل٠لح، ٌٚىٓ اٌزغ١١و اٌزىٌٕٛٛعٝ ١ٌٌ ِطٍٛثب ٌنارٗ ٚأّب رجوى أ١ّ٘زٗ 

َٝ ف١ٌٍ أٜ رغ١و رىٌٕٛٛعٝ ِف١لا ِٓ إٌبؽ١خ االٍزوار١غ١خ ػٕلِب ٠ئكٜ اٌٝ اٌز١ّي اٌزٕبف

فمل ٠ئكٜ اٌٝ اػؼبف اٌّووي اٌزٕبفَٝ ٌٍٛؽلح االلزظبك٠خ، ٚاٌٝ رؼضو اٌظٕبػخ مارٙب 

وىً، فبْ اٌز١ّي اٌزٕبفَٝ ٠زؾمك ػٓ ؽو٠ك اٌم١ّخ اٌزٝ رَزط١غ اٌٛؽلح االلزظبك٠خ اْ 
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ِٓ اٌزٛطً اٌٝ رمل٠ُ أٍؼبه الً ِٓ  رؾممٙب ٌؼّالئٙب ٚمٌه ػٓ ؽو٠م١ٓ: اِب أْ رزّىٓ

ِٕبف١َٙب ٌّٕزغبد ِزّبصٍخ ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك رؾم١ك ففغ فٝ رىب١ٌف اإلٔزبط اإلعّب١ٌخ 

 ٚاِب ػٓ ؽو٠ك االهرمبء ثٕٛػ١خ اإلٔزبط ثلال ِٓ ففغ ٍؼوٖ

ال ٠مزظو كٚه اٌّٛأئ اٌؾل٠ضخ وّغوك ٔمطخ اٌزمبء ٌٍٛبئً إٌمً اٌجوٞ ٚاٌجؾوٞ، 

اٌجؼبئغ ِٓ ١ٍٍٚخ اٌٝ أفوٜ، ٚأّب أطجؾذ ؽٍمخ أِٚووي فٝ  ٠زُ ِٓ فالٌٙب ٔمً

أْ رؼًّ  اٌٍٍٍَٝخ ِزىبٍِخ ٌٍٕمً ٚاٌزٛى٠غ، أْ رشبثٗ اٌقلِخ ٚرؼلك عٙبد رٕف١ن٘ب أكٜ 

اٌّٛأئ فٝ ٍٛق رٕبفَٟ ثطو٠مخ ِجبشوح أٚغ١و ِجبشوح، اػزّبكآ ػٍٝ اٌملهح اٌزٕبف١َخ 

ٝ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٛأئ ثؾ١ش ٠زّىٓ ألٜ ِٕٙب، ػٍّآ ثؤٔٗ رٛعل ػلح ػٛاًِ رئصوػٍ

ا١ٌّٕبء ِٓ رط٠ٛو ِوويٖ اٌزٕبفَٝ ٍٛاء ثبٌَٕجخ ٌٍّٛأئ األفوٜ أٚ ٌَّزقلِٝ 

ٚػّالء ا١ٌّٕبء، ٚثنٌه ٠َزط١غ ا١ٌّٕبء اعواء ففغ هٍِٛٗ ٚأٍؼبه فلِبرٗ ٌٍٛطٛي 

 اٌٝ ٚػغ رٕبفَٝ أفؼً فٝ اٌملهح ػٍٝ اٌزؾىُ فٝ ٔٛع ِؾلك ِٓ اٌجؼبئغ ٚاٌؼٛاًِ

اٌّئصوح اٌزٝ ٠غت رؾ١َٕٙب فٝ ٘نا اٌّغبي، ِغ أزشبه ٚش١ٛع اٌّفَٙٛ اٌٍٛعَزٟ ٌٍٕمً 

 ٚاٌزٛى٠غ ػّٓ ٍٍٍَخ ِزىبٍِخ.

 -وفبءح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ِٚغزّغ ا١ٌّٕبء فٟ رؾم١ك اٌز١ّي اٌزٕبفَٟ : -1

ِغزّغ ا١ٌّٕبء ٘ٛارؾبك ٠ٕظُ ٠ٚوثؾ ث١ٓ وبفخ األفواك ٚا١ٌٙئبد ٚاٌشووبد اٌؼبٍِخ 

أٔشطخ ٚفلِبد ٔمً اٌجؼبئغ ٚاألشقبص، فٟ اؽبهِٕطمخ ا١ٌّٕبء ٍٛاء أوبٔذ ٘نٖ فٝ 

األٔشطخ رغبه٠خ أٚاكاه٠خ أٚف١ٕخ، ٍٚٛاء أوبٔذ اٌغٙبد اٌزٝ رئك٠ٙب ١٘ئبد ػبِخ 

أِٚئٍَبد فبطخ، ٠ٚزىْٛ إٌطبق اٌّىبٟٔ ١ٌٍّٕبء ِٓ اعّبٌٟ اٌَّبؽخ اٌزٟ ٠شغٍٙب 

زٟ رزؼٍك ثبٔزبع١خ ا١ٌّٕبء أٚاألٔشطخ اٌؼبِخ ِغزّغ ا١ٌّٕبء، ثمظل رؤك٠خ األٔشطخ اٌ

األفوٜ اٌزٟ رزُ كافً ِٕطمخ ا١ٌّٕبء، ٚال ٠مزظو ِفَٙٛ ِغزّغ ا١ٌّٕبء ػٍٝ ِغوك 

اٌؾلٚك اٌغغواف١خ اٌزٟ ٠شغٍٙب ؽ١ي ا١ٌّٕبء ثً أٙب أٜ ِٕطمخ ثغٛاه ا١ٌّٕبء ٚاٌزٝ لل 

 اٌىجوٜ.وُ ِٓ ِٕطمخ األهطفخ فٟ ثؼغ اٌّٛأئ ٠22زَغ ِلا٘ب ٌزظً اٌٝ 

اْ رؾم١ك اٌملهح اٌزٕبف١َخ فٟ اكاهح اٌّوافك اٌؼبِخ ٠مزوْ ثّشبهوخ اٌمطبع 

اٌقبص ِغ اٌلٌٚخ فٟ رمل٠ُ فلِبد ٘نٖ اٌّوافك ٚ٘ٛ ِؤولرٗ إٌظو٠خ ٚاٌزغبهة 

اٌل١ٌٚخ ٚؽزٝ اما وبٔذ أٍب١ٌت رطج١ك ِلفً اٌملهح اٌزٕبف١َخ كافً اٌّٛأئ رقزٍف فٟ 
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ٕشبؽ، أّٚٔٛمط فظً اٌٍّى١خ ػٓ اإلكاهح أٚرؾو٠و ١َِّبرٙب ٍٛاء رفى١ه ؽيِخ اٌ

اٌزَؼ١و ٚٔيع اٌم١ٛك أٚرقف١ف اإلعواءاد ٚاٌم١ٛك، ٌٚىٕٙب رزٛعٗ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ ر١ٍٛغ 

كائوح ِشبهوخ اٌمطبع اٌقبص فٟ اؽبه اٌزط٠ٛو وّّٛي هئ١َٝ ٌٙنٖ اٌؼ١ٍّخ، ٌٚمل 

ِخ، ؽ١ش رئكٜ ِشبهوخ ث١ٕذ األكث١بد اٌؾل٠ضخ أْ أكاء إٌّظّبد فٟ ظً اٌٍّى١خ اٌؼب

اٌمطبع اٌقبص اٌٝ ر١ٍٛغ كائوح اٌزٕبفٌ ٚرؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ لٜٛ اٌَٛق ٚاٌٝ اٌملهح 

اٌزٕبف١َخ اٌّبٌٝ ٚاٌزشغ١ً ٌٙنٖ اٌّئٍَبد ٚرؾ٠ٍٛٙب فٟ ٘نا اٌظلك اٌٝ ِٕظّبد إٌمً 

ِزؼلك اٌٍٛبئؾ، األِو ٠غؼً اٌّٛأئ رورجؾ اهرجبؽبً ٚص١مبً ثّٕظِٛخ اٌّوافك اٌؼبِخ 

كافً اٌلٌٚخ ٚ٘ٛ ِب ٠قٍك ٍٍٍَخ ٌٛعَز١خ،  ؽ١ش وً ١ٍٍٚخ رىًّ األفوٜ فٟ اؽبه 

رىبٍِٝ، ٚرورجؾ فلِبد اٌّٛأئ رؾذ ٘نا اٌَّّٝ ثبٌٕمً اٌجوٜ ِٓ فالي شجىبد 

اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ ػٓ ؽو٠ك رٛط١ً اٌجؼبئغ ِٓ ٚاٌٝ اٌّٛأئ اٌغبفخ، ٚ٘ٝ 

 َِزٛكػبد اٌجؼبئغ ٚاٌّقبىْ .

اْ رزٛافو ٌلٜ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ثبٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ٌؼّبْ  ٕ٘بن اثؼبك ٠غتٌٚىٓ 

عٛكح أكاء اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ، ٌٚىٟ رز١ّي اكاهح ٘نٖ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ثىفبءح 

 ٌٛعَز١خ، ٠غت ِواػبد ػلح ِزطٍجبد أٍب١ٍخ ٟٚ٘ رزّضً فٟ:

عٛكح ٚوفبءح اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌّٕبء ػٍٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب، ٚمٌه ثبعواء رم١١ُ  .أ 

 كٚهٞ َِٚزّو ألكاء اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌّٕبء.

ؽوص اكاهح ا١ٌّٕبء ػٍٝ اٌزله٠ت اٌَّزّو ٌٍؼب١ٍِٓ ِٓ فالي كٚهاد هفغ  .ة 

 َِزٜٛ االكاء.

ألبِخ ِغّغ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ِٚووي اٌزله٠ت ٚاإلٍزشبهاد كافً ا١ٌّٕبء أٚثبٌموة  .ط 

 ِٕٗ ٠زجغ لطبع إٌمً اٌجؾوٞ.

اإلٌزياَ ٚاإلٔؼجبؽ  ٚػغ لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ فبطخ ثبٌّووي ٌٍؾوص ػٍٟ .ك 

 ٚاإلٍزمواه ٌٍؼب١ٍِٓ كافً ا١ٌّٕبء.

رٛافو َِز٠ٛبد اكاه٠خ ٚػب١ٍِٓ ِئ١ٍ٘ٓ ثمله وج١و ٚلبكه٠ٓ ػٍٟ اٌزؼبًِ ِغ  .ٖ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚا٢الد ٚاٌؼّالء اٌلاف١ٍٓ ٚاٌقبهع١ٓ.
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رم١١ُ ألكاء اٌؼب١ٍِٓ ثؼل ؽظٌُٛٙ ػٍٟ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٌٍزؤول ِٓ فؼب١ٌزٙب فٟ  .ٚ 

 َِزٛٞ ِٙبهرُٙ.رؾ١َٓ 

رله٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ و١ف١خ اكاهح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد، ٚمٌه إلٍزقلاَ ٚرفؼ١ً ٔظبَ  .ى 

 أٍٍٛة اٌشجبن اٌٛاؽل إلكاهح األػّبي ِغ اٌَّزضّو٠ٓ.

رٛف١و اػزّبكاد ِب١ٌخ وج١وح ٌؼمل كٚهاد رله٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ٌز١ّٕخ ِٙبهارُٙ  .ػ 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ.

م١بَ ثبٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٌٚإلٍزفبكح ِٓ عنة فجواء األوفبء ِزؼلك اٌغ١َٕبد ٌٍ .ؽ 

 اٌقجواد اٌَبثمخ ٌُٙ.

اٌزؾف١ي ٚاٌزشغ١غ ٌٍؼب١ٍِٓ ػٍٟ ثني اٌغٙل ٚللهرُٙ ػٍٟ رؾم١ك األ٘لاف، ؽوص  .ٞ 

 اٌّووي ػٍٟ اٌز١ّٕخ اٌَّزّوح ٌٍؼب١ٍِٓ ٌإلٍزضّبه للهرُٙ اٌفىو٠خ.

١ٍٓ البِخ ِغّؼبد ٍى١ٕخ ثبٌموة ِٓ ا١ٌّٕبء ٚثلافٍٗ ٌٍؾوص ػٍٟ هاؽخ اٌؼبِ .ن 

 ٚػلَ اٌزغ١ت ألٞ ظوٚف.

اٌزؤول ِٓ ٍالِخ ٚأِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌّٕبء، ٚاٌؾوص ػٍٝ اٍزّواه٠خ اٌىشف  .ي 

 اٌطجٟ ؽوص ػٍٝ ٍالِخ اٌؼب١ٍِٓ ٚػلَ رؼطً ؽووخ ػغٍخ االٔزبط..

اْ اكاهح ا١ٌّٕبء ِٓ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠غت ِواػزٙب ٌقٍك ١ِيح رٕبف١َخ ١ٌٍّٕبء، 

ف ا١ٌّٕبء ٚرؾم١مٙب ٚرؾل٠ل اٌؾٛافي ٌٍٕغبػ فٟ ٚمٌه الٔٙب اٌَّئٌٛخ ػٓ ٚػغ  ا٘لا

رٕف١ن ٘نٖ اال٘لاف، ٚا٠ؼب ٚػغ هإ٠خ شبٍِخ ٚاػؾخ رٙلف ثبٌزياَ ا١ٌّٕبء ٌزؾم١ك 

٘لف رؾ١َٓ وفبءح ٚأكاء اٌقلِبد ٚاكاهح ا١ٌّٕبء، ِٚٓ افزظبطبرٙب اٌز١َٕك ث١ٓ 

فٟ أكاء ع١ّغ ٚظبئف ا١ٌّٕبء ٚاٌزقٍض ِٓ اٌزىب١ٌف اٌيائلح ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌَوػخ 

ع١ّغ أػّبٌٙب، ٚمٌه ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ االٔشطخ رؼًّ ػٍٝ فٍك ١ِيح رٕبف١َخ 

١ٌٍّٕبء، ٚرٕمَُ اٌٝ أشطخ هئ١َ١خ ٟٚ٘ )اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌّزطٛهح فٟ ػ١ٍّخ 

اٌزلاٚي، ٚٚػغ اٌّؼب١٠و ٌقلِخ اٌؼّالء، ٚافز١به ؽو٠مخ اٌقلِخ ٚإٌمً ٌٍَفٓ 

ح اٌّقيْٚ ثٛػغ ١ٍبٍبد رقي٠ٓ اٌّٛاك اٌقبَ ٚاٌجؼبئغ ٚاٌٝ اٌّقبىْ، ٚرمَٛ اكاه

رطج١ك ِٚٓ اُ٘ أشطزٙب اٌوئ١َ١خ  ٚإٌّزغبد اٌزبِخ لجً رٛى٠ؼب اٚاػبكح رظ١ٕؼٙب،

ٔظبَ اٌزٛل١ذ اٌّؾىُ ٌٍٕمً ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزقي٠ٓ(، ٕٚ٘بن أشطخ َِبػلح ٟٚ٘ )رؼًّ 



 

 واألجنبيةدور إدارة المراكز اللوجستية في زيادة كف اءة الموانئ البحرية المصرية  
 دعاء محمد صالح محمد سويدان 

 

 0202العدد األول                                المجلد الثاني عشر                                   
254 

  

ىبْ ػٍٝ و١ف١خ اٌزقي٠ٓ ِٓ ؽ١ش رؾل٠ل اٌَّبؽخ ٚؽو٠مخ ٚػغ اٌّقيْٚ فٟ اٌّ

اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف  و١ف١خ ِٕبٌٚخ اٌّٛاك ِٓ ؽ١ش افز١به أَٔت اٌّؼلاد، اٌّؾلك ٌٗ،

 عّغ ٚرقي٠ٓ ِٚؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد(. ٌٍؾّب٠خ ِٓ اٌفمل ٚاٌزٍف،

ٔغل أٗ ٠ّىٓ رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ الٞ ١ِٕبء اما رُ رؾل٠ل ػٛاًِ اٚ ١ِّياد 

٠جؾش ػٓ ِغبي ر١ّيح ٠ٚمَٛ ثزؾم١ك ٘نا ا١ٌّٕبء، فبٕٔب ٔغل أْ أٞ ١ِٕبء ٠َزط١غ أْ 

ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٗ، ٚونٌه اٌؾبي ألٜ شووخ إِٔٚظّخ أػّبي ٠ّىٕٙب رظ١ٕغ ١ِيرٙب 

اٌزٕبف١َخ ثٕفَٙب، ٚونٌه فبْ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ث١ٓ اٌّٛأئ ٌُ رؼل رمزظو ػٍٝ اٌَؼو 

أٔشطخ  ٚعٛكح اٌقلِبد فمؾ وّب وبْ فٟ اٌّبػٝ، ثً رؼلكد أٚعٗ إٌّبفَخ ٌزشًّ وً

ا١ٌّٕبء ٌٚنٌه ػٍٝ أٞ ١ِٕبء رزطٍغ اٌٝ اٌجمبء ٚاٌظّٛك ٚاالٍزّواه أْ ٠ىْٛ ٌل٠ٙب 

رشى١ٍٗ ِٓ اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ اٌزٟ ر١ّي٘ب ػٓ غ١و٘ب ِٓ اٌّٛأئ ١ٌٌٚ ١ِيح رٕبف١َخ 

 ٚاؽلح ِغ ٚعٛك ١ِيح رٕبف١َخ هئ١َ١خ رلػّٙب ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ اٌّيا٠ب اٌّزىبٍِخ.

اٌزٟ رٕشب ثّغوك رٛطً اٌّئٍَخ اٌٟ اوزشبف ؽوق عل٠لح  اْ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ

أوضو فؼب١ٌخ ِٓ رٍه اٌَّزؼٍّخ ِٓ لجً إٌّبف١َٓ، ؽ١ش ٠ىْٛ ثّملٚه٘ب رغ١َل ٘نا 

االوزشبف ١ِلا١ٔب، ٚثّؼٕٟ أفو ثّغوك اؽلاس ػ١ٍّخ اثلاع ثّفِٙٛٗ اٌٛاٍغ فمل 

ٟ، أْ رؾم١ك ا١ٌّيح اٚػؾذ اٌلهاٍبد ٚاالثؾبس فالي فزوح اٌزَؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌّبػ

اٌزٕبف١َخ ٘ٛ اٌؼبًِ األُ٘ ٚاٌوئ١َٟ ٌقٍك اٌجٕبء االعزّبػٟ االفؼً ٚثٕبء هأً اٌّبي 

اٌفىوٞ، فبٌملهاد ٚاٌّئ٘الد اٌزٕبف١َخ رش١و ٌٍّٛاهك ٚاالِىب١ٔبد اٌزٟ رَزقلَ وّظبكه 

لهاد ٌٍؾظٛي ػٍٟ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٚرؼىٌ اٌّٙبهاد اٌٛظ١ف١خ ِضً اٌز٠ًّٛ ٚاٌز٠َٛك اٌم

اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕظّخ ٚلل رزّضً اٌملهاد اٌزٕبف١َخ فٟ االٍُ اٌزغبهٞ ٚلٕٛاد اٌزٛى٠غ 

ٚاٌؼٕظو اٌجشوٞ ٚفلِخ اٌؼّالء ٚاٌزبو١ل ػٍٟ فٍك اٌم١ّخ ػجو ِقزٍف ِٕبؽك اٌّغزّغ 

 ٚال ٠ّىٓ ٚػغ اٌملهاد اٌزٕبف١َخ ثلْٚ هاً اٌّبي اٌجشوٞ اٌّز١ّي.

 ِفَٙٛ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٚاثؼبك٘ب :   -2

رؼٕٟ ا٠غبك ١ِيح ِزفوكح رزفٛق اٌشووخ ثٙب ػٍٟ إٌّبف١َٓ، أٞ اْ ا١ٌّيح  

اٌزٕبف١َخ رغؼً اٌشووخ فو٠لح ١ِّٚيح ػٓ إٌّبف١َٓ ا٢فو٠ٓ، ٚرؼوف أ٠ؼبً ثؤٔٙب 

للهح اٌلٌٚخ ػٍٟ أْ رٕزظ أوضو ٚأوفؤ َٔج١ب ِٓ فالي رىٍفخ ألً، اهرفبع اٌغٛكح، 
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اٌّالءِخ ٚاٌّوٚٔخ اٌىبف١خ ٚاإلٔزبط ٚاٌزقي٠ٓ ٚاإلكاهح، اٌج١غ أوضو ِٓ اٌٍَغ ػب١ٌخ 

اٌزظ١ٕغ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٚثبٌزبٌٟ فٍك ث١غ ػب١ٌخ ٌٙنٖ اٌٍَغ فٟ اٌَٛل١ٓ اٌقبهعٟ 

ٚاٌّؾٍٟ ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ ػٛائل أوجو فٟ اٌلفً اٌمِٟٛ ٚثبٌزبٌٟ َِزٛٞ أػٍٟ ٌلفً 

 ١ٌٍّٚيح اٌزٕبف١َخ أثؼبك :    اد األعٕج١خ اٌّجبشوح،اٌفوك، اٍزمطبة االٍزضّبه

اْ اٌشووبد اٌزٟ رَؼٝ اٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ ؽظخ ٍٛل١خ اوجو  ثؼل اٌزىٍفخ : .أ 

 وؤٍبً ٌزؾم١ك ٔغبؽٙب ٚرفٛلٙب ٟ٘ اٌزٝ ِٕزغبرٙب ثزىٍفخ أكٔٝ ِٓ إٌّبف١َٓ ٌٙب.

اٌٟ أكاء  اْ اٌغٛكح رؼل ِٓ اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ اٌّّٙخ ٚاٌزٟ رش١و ثؼل اٌغٛكح : .ة 

 األش١بء ثظٛهح طؾ١ؾخ ٌزمل٠ُ ِٕزغبد رزالءَ ِغ اؽز١بعبد اٌؼّالء. 

رؼل اٌّوٚٔخ ثؤٔٙب األٍبً ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٍشووخ ِٓ فالي  ثؼل اٌّوٚٔخ : .ط 

االٍزغبثخ اٌَو٠ؼخ ٌٍزغ١واد اٌزٟ لل رؾلس فٟ رظ١ُّ إٌّزغبد ٚثّب ٠الءَ 

 رغ١١و اٌؼ١ٍّبد ٌزٛف١و أهثغ ِزطٍجبد ٟ٘ ؽبعبد اٌؼّالء، فبٌؼّالء ٠ؾزبعْٛ اٌٟ 

 ٟٚ٘ للهح اٌؼ١ٍّبد ػٍٟ رمل٠ُ ِٕزغبد عل٠لح أٚ ِؼلٌخ. ِوٚٔخ إٌّزظ : -

 ٚرؼٕٟ للهح اٌؼ١ٍّبد إلٔزبط ِي٠ظ ِٓ إٌّزغبد. ِوٚٔخ اٌّي٠ظ : -

ٚرؼٕٟ للهح اٌؼ١ٍّبد ػٍٟ اٌزغ١١و فٟ َِزٛٞ إٌبرظ أٚ فٟ  ِوٚٔخ اٌؾغُ : -

 ط ٌزمل٠ُ أؽغبَ ِقزٍفخ ِٓ إٌّزغبد.اإلٔزب َِزٛٞ ٔشبؽ

 ٚرش١و اٌٟ للهح اٌؼ١ٍّبد ٌزغ١١و أٚلبد ر١ٍَُ إٌّزغبد. ِوٚٔخ اٌز١ٍَُ : -

اْ ثؼل اٌز١ٍَُ ٘ٛ ثّضبثخ اٌمبػلح األٍب١ٍخ ٌٍّٕبفَخ ث١ٓ اٌشووبد فٟ  ثؼل اٌز١ٍَُ:ك.

اٌزوو١ي ػٍٟ ففغ اًٌّٙ اٌي١ِٕخ ٚاٌَوػخ فٟ رظ١ُّ  األٍٛاق ِٓ فالي

عل٠لح ٚرمل٠ّٙب اٌٟ اٌؼّالء ثؤلظو ٚلذ ِّىٓ، ٠ٚٛعل ٕ٘بن صالصخ  ِٕزغبد

 أٍجم١بد ٌجؼل اٌز١ٍَُ رزؼبًِ ثبٌٛلذ ٘ٝ:

رمبً ٘نٖ اٌَوػخ ثبٌٛلذ اٌَّزغوق ث١ٓ اٍزالَ ؽٍت اٌؼ١ًّ  ٍوػخ اٌز١ٍَُ : -

ٚرٍج١خ اٌطٍت ٚاٌنٞ ٠َّٟ ثٛلذ االٔزظبه، ِٚٓ اٌّّىٓ ى٠بكح ٍوػخ اٌزغ١ٙي 

 االٔزظبه.ثزم١ًٍ ٚلذ 

ٟٚ٘ ر١ٍَُ ؽٍجبد اٌؼّالء فٟ اٌٛلذ اٌّؾلك ٌُٙ ِٓ لجً  اٌز١ٍَُ ثبٌٛلذ اٌّؾلك: -

 اٌشووخ.
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ٟٚ٘ ٍوػخ رمل٠ُ ِٕزظ عل٠ل ٚرمبً ٍوػخ اٌزط٠ٛو ثبٌٛلذ  ٍوػخ اٌزط٠ٛو: -

 ث١ٓ ر١ٌٛلاٌفىوح ٚؽزٟ اٌزظ١ُّ إٌٙبئٟ ٌٍّٕزظ ٚرمل٠ّخ اٌٟ اٌَٛق.

 ِظبكه ِٚئشواد ل١بً ٚرؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ:   -3

 ِظبكه رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ : - أ

٠ّىٓ اٌمٛي ثؤٔٗ ٕ٘بن ِظله٠ٓ اص١ٕٓ ١ٌٍّيح اٌزٕبف١َخ، ّ٘ب اٌّٙبهاد ٚاٌّٛاهك 

اٌّز١ّيح، ٘نٖ اٌّظبكه رَزقلَ ٌزؾم١ك اٌز١ّي فٟ إٌّزغبد ٚرقف١غ اٌزىٍفخ، ٍٚٛاء 

 هك، فبْ أُ٘ اٌّظبكه ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ رزٍقض ف١ّب ٠ٍٟ :رؼٍك األِو ثبٌّٙبهاد اٚاٌّٛا

أولد اٌزغبهة اٌؾل٠ضخ أْ اٌزىٌٕٛٛع١ب ػبًِ لٛٞ ِٓ ػٛاًِ رغ١١و  اٌزىٌٕٛٛع١ب : (2)

اٌملهاد اٌزٕبف١َخ ٌٍّئٍَخ، ألٔٙب رشًّ وً اٌزطج١مبد ٌٍٕظو٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌقجواد 

 هاً ِزغلكا ١ٌٍّيح اٌزٕبف١َخ.اٌّىزَجخ ٌزط٠ٛوػ١ٍّبد اإلٔزبط، ٚ٘نا ِب عؼً ِٕٙب ِظل

ؼوفخ: (0) ٓ  اٌّ  ِ ؼوفخ ٌٍّ ٕظُ  ١ّغ اٌّ ٌزغ ٙزُ ثب ٌزٟ ر ٟ ا  ٘ ٌٕبعؾخ ئٍَبد ا اْ اٌّ

 ٗ زقلَ فٟ رٛع١ زٟ َر ئصواد ٌا ٕزبط ِقزٍف اٌّ ٍز رفَو٘ب إل  ٚ ب ٍٍٙ ٚرؾ فخ،  قٍز ظبكهاٌّ اٌّ

ٓ اإلٔغبى،   ِ ٠بد أػٍٟ َٛز ٚاإلهرمبء اٌٟ اٌّ زؾَٓ فٟ األكاء  ٚرؾمك ٌا ٔزبع١خ،  ١ٍّبد اإل ؼ ٌا

 ِٓٚ ،ٓ١َ ٕبف ١ي ػٍٟ اٌّ ّز ١يح ٌزؾم١ك ٌا ٓ ِظبكه اٌّ ١بًِ  ٍب ظلهاً ٍأ ؼوفخِ  ٕ٘ب أطجؾذ اٌّ

ّٕزغبد  نٞ ٠شًّ ِقزٍف ٌا فىوٞ، ٌا بي ٌا ب ٠طٍك ػ١ٍٗ ا٢ْ هًأ اٌّ ضً ف١ّ ٟ٘ رّز ١خ،ٚ  بَف ٕز ٌا

ٓ األشىبي. غ١و٘بِ   ُٚ ١ ٓ رم١ٕبد، ٔظو٠بد، ِف٘ب َبِٟٔ  فىواإلٔ  ٌا

غٛكح: (3) ، ٌا ١ًّ ؼ ٍج١خ ؽبعبد ٌا قلِخ ػٍٟ ر ٌٚا ٕزظ أ ّْب ثمبء  ٟٚ٘ رش١واٌٟ للهح اٌّ نا فْب ػ ٌٙ

ٙب. ١ٌ ؼّالء أوضو رطٍؼب ا ً ٌا ٙب ثطوق رغؼ ِبر فل ٙبٚ  ٕزغبر ٠ٛغِ  ورجؾ ثٕز ٛق،ِ  ٟ  اٌَ ئٍَخ ف  اٌّ

جشو٠خ: (4) ٛاهك ٌا ئٍَخ  اٌّ ٌٍّ ١َخ  ٌزٕبف ١يح ا ٠ٛٓ اٌّ زى ؾم١مٌٟ  ظلهٌا جشو٠خ اٌّ ٛاهك ٌا رؼزجو اٌّ

زالو غوك ِا  ِ زٕل ػٍٟ ٠َ ٓ ئٍَخٌ  ١ي ٟف أكاء ٌّ ّز طج١ؼ١خ ٚرؼي٠ي٘ب ألْ رؾم١ك ٌا ٛاهك ٌا ٙب اٌّ

 ٓ  ِ ٛف١ؤٛػ١بد فبطخ مبَ األٚي ػٍٟ ر َزٕل ٟف اٌّ ٌٛٛع١خ فؾَت، ًث ٠ ٌزىٕ ٚا ١خ أ ٌب ٚاٌّ أ

ٛاهك. ٓ رٍه اٌّ ملهح ػٍٟ رؼظ١ُ اإلٍزفبكحِ  زٍه ٌا ٟ ّر ز جشو٠خ ٌا ٛاهك ٌا  اٌّ

رؼزجو اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ِّٙخ علا ثبٌَٕجخ ٌٍّئٍَخ، ؽ١ش رّىٕٙب ِٓ رؼ١ّك  اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ: (5)

شطزٙب ٚر١ٍٛؼٙب ػٍٟ ٔطبق أوجو، ٚمٌه ِٓ فالي اإلػزّبك ػٍٟ اٍزضّبهاد فؼبٌخ أٔ

 رؼًّ ػٍٟ رؾم١ك األ٘لاف اٌّب١ٌخ ٚاٌزٕبف١َخ ٌٍّئٍَخ.
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ػٕل٘ب ٠وغت اٌؼّالء فٟ رٍج١خ ؽبعبد  ظٙٛه ؽبعبد عل٠لح ٌٍَّزٍٙه أٚ رغ١١و٘ب: (6)

ء رؼل٠الد ػٍٝ ١ِيرٙب عل٠لح ٌل٠ُٙ أٚرغ١١و أ٠ٌٛٚبرٙب، فبْ ٘نا ٠لفغ ثبٌّئٍَخ اٌٝ اعوا

 اٌزٕبف١َخ أٚر١ّٕخ ١ِيح رٕبف١َخ عل٠لح.

   :ِئشواد ل١بً ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ - ة

 رووي األكث١بد ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌّئشواد اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب ٌم١بً ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ 

)إٌّٛ اٌؾم١مٟ ٌلفٛي األفواك،  :1995ِئشواد ٚػؼٙب االلزظبك اٌؼبٌّٟ ػبَ  (1)

ٔزبئظ األػّبي اٌزغبه٠خ اٌّزّضٍخ فٟ فبئغ ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ، ؽظخ اٌجٍل ِٓ 

 اٌَٛق اٌل١ٌٚخ، ريا٠ل َٔجخ طبكهاد اٌجٍل ماد اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌّورفؼخ(.

)ِئشو ِلٞ اٌمبث١ٍخ  :2222ِئشواد ٚػؼٙب االلزظبك اٌؼبٌّٟ ِٕن ػبَ  (2)

٘ٛ اٌنٞ ٠ؼىٌ للهح االلزظبك ػٍٟ اٌز١ّي فٟ ٔمً ٚاالثزىبه اٌزىٌٕٛٛعٟ: ٚ

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٍزقلاَ أٍب١ٌت ِجزىوح فٟ رطج١مٙب(.

ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠م١ٌ وفبءح إٌظبَ اٌّبٌٟ كافً اٌلٌٚخ ٚاٌملهح  اٌّئشو اٌّبٌٟ: (3)

 اٌوثؾ١خ ٌّقزٍف اٌمطبػبد.

 ٠م١ٌ ِلٞ رىبًِ الزظبك اٌلٌٚخ ِغ االلزظبك اٌؼبٌّٟ. ِئشو كٌٟٚ: (4)

ٌم١بً )للهح االلزظبك اٌمِٛٝ، اٌملهح  : 2221ػؼٙب اٌجٕه اٌلٌٟٚ ػبَ ِئشواد ٚ (5)

ػٍٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚرؼزّل ػٍٟ ل١بً اِىب١ٔبد هأً اٌّبي اٌجشوٞ ٚاٌفىوٞ، للهح 

 االلزظبك ػٍٟ اٌزشبثه ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ، لٛح اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍلٌٚخ ِٕٚبؿ اإلٍزضّبه(.

ل١بً األكاء  :2222اإلكاه٠خ ػبَ ِئشواد ٚػؼٙب اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍز١ّٕخ  (6)

اإللزظبكٞ ٌٍمطبػبد كافً اٌلٌٚخ، ٚاٌىفبءح اإلكاه٠خ اٌؾى١ِٛخ فٟ أغبى 

 اإلعواءاد، اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ ٌٍلٌٚخ.

 االٍزوار١غ١بد اٌؼبِخ ِٚزطٍجبد رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ: -4

 ِزطٍجبد رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ كافً اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ : - أ

م١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ كافً ِٕظِٛخ رط٠ٛو اكاهح اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ "اْ ِزطٍجبد رؾ

ٟ٘ األٍبً اٌنٞ ٠ؾىُ اٌزقط١ؾ اٌؼبَ الكاهرٙب، ٟٚ٘ ؽغو االٍبً ٌٛػغ 

اٍزوار١غ١بد رشغ١ٍ١خ ٌزٕف١ن رطج١ك ِلفً ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ"
  

 ِٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌّزطٍجبد ٔغل
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 إٌٙٛع ثَّزٜٛ اٌقلِبد كافً ا١ٌّٕبء. (1)

 ثؼٕظو اٌٛلذ ػٕل ر١ٍَُ اٌجؼبػخ.اإلٌزياَ  (2)

 اٍزؼّبي ٍٚبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ. (3)

 رؾم١ك أكٔٝ َِز٠ٛبد اٌزىٍفخ فٟ ع١ّغ اٌقلِبد اٌّملِخ ِمبهٔخ ِغ ثبلٟ اٌّٛأئ. (4)

 اٌزٕٛع فٟ رمل٠ُ اٌقلِبد ٚرؾم١ك اٌزّب٠ي. (5)

 اٌّوٚٔخ فٟ ارقبم اٌمواهاد. (6)

 هفغ َِزٜٛ فلِبد اٌظ١بٔخ ٚاطالػ اٌَفٓ. (1)

 اٌقلِبد ثظٛهح ٌٛعَز١خ ِزىبٍِخ.رمل٠ُ  (8)

 اٍزقلاَ اٌّى١ٕخ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ ٟ٘ أٍبً اٌزملَ كافً أٞ ١ِٕبء. (9)

 االٍزوار١غ١بد اٌؼبِخ ١ٌٍّيح اٌزٕبف١َخ : - ة

رؼزجو اإلٍزوار١غ١خ ١ٍٍٚخ ٌزؾم١ك ٘لف أٚ غب٠خ ٚرَزقلَ إٌّظّخ فٟ رٕف١ن 

لاف١ٍخ، ِغ االؽن فٟ اٍزوار١غ١برٙب ِٓ أٍٍٛة اٌزؾون ٌّٛاعٙخ اٌزٙل٠لاد ٚاٌفوص اٌ

اٌؾَجبْ وً ٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌمٛح اٌلاف١ٍخ، ٍؼ١ب ٌزؾمجك هٍبٌخ ٘لف اٌّشوٚع أٚ 

عٍّخ ِشبه٠غ كافٍٙب، ٚفٟ ظً رٕبِٟ كٚه اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ، ٚاهرجبؽٙب ثؾووخ إٌمً 

اٌؼبٌّٟ، فىبْ ِٓ اٌؼوٚهٞ أْ رٕجغ أ١ّ٘خ ٚػغ أٍزوار١غ١خ ٌزط٠ٛو ٘نٖ اٌّٛأئ 

ه٠خ ٚعبمثخ ٌٍَفٓ اٌؼّاللخ ٚرمل٠ُ فلِبد ِز١ّيح ماد وفبءح ٌزظجؼ ِٛأئ ِؾٛ

 ٚعٛكح ػب١ٌخ ِّب ٠ؾمك ٌٙب ١ِيح رٕبف١َخ.

فبالٌٚٝ رورىي ػٍٝ  اٍزوارغ١ز١ٓ ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ فٟ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خٕ٘بن 

رمل٠ُ فلِبد رؼو٠ف١خ ثؤلً رىٍفخ ٚرَّٝ اٍزوار١غ١خ ل١بكح اٌزىٍفخ، ٚرملَ فلِبد 

     ٓ إٌّبف١َٓ ٚرَّٝ اٍزوار١غ١خ اٌز١ّي فٟ اٌقلِخ:ر١ّي٘ب ػ

رٙزُ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ ثزقف١غ رىٍفخ اٌزشغ١ً فٟ ا١ٌّٕبء اٍزوار١غ١خ ل١بكح اٌزىٍفخ : (1)

ٌزمل٠ُ فلِبد ٌٍؼّالء ثؤلً رىٍفخ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح األهثبػ ٔز١غخ ٌي٠بكح و١ّخ 

 اٌقلِبد، ٠ٚزُ ٘نا اٌزقف١غ ِٓ فالي :

 شل٠لح ػٍٝ اٌّظبه٠ف اإلػبف١خ ِغ ففغ اٌزىب١ٌف اٌزشغ١ٍخ.فوع هلبثخ  -

ً ػٍٝ - ؼّ ع١ب. ٌا ٌٛٛ ٌزىٕ ّبي ا ٍزؼ ٓ فالي ا ٙبِ  ٍفز ففغ رى ٝ ؽلٚ  خ اللظ ٌّب ؼ ٔزبع١خ ٌا  ى٠بكح ا
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١ف. - ٌزىٌب ب ففغ ا ٓ شؤٙٔ ٌزِٟ  زبؽخ ا ١ٔبد اٌّ ٚاإلِىب  ٗ ضبثز ِضً ٌألطٛي ٌا  اإلٍزقلاَ اال

اٌزىٍفخ ٠زُ رقف١غ هٍَٛ فلِبد اٌّٛأئ ٚفٟ ؽبٌخ ٔغبػ ا١ٌّٕبء فٟ رؾم١ك ففغ 

 ٚر١َ١و ا١ٌخ ٍلاك٘ب، ِغ أٍزؼّبي ٔظُ رَؼ١و ٌقلِبد ا١ٌّٕبء رزَُ ثبٌّوٚٔخ.

رمَٛ ٘نٖ اإلٍزوار١غ١خ ثزمل٠ُ فلِبد ِز١ّيح  اٍزوار١غ١خ ل١بكح اٌز١ّي فٟ اٌقلِخ : (2)

ٚوفبءح ِٕٚفوكح ٌٍؼّالء ِمبهٔخ ثبٌّٕبف١َٓ ٚمٌه ثزمل٠ُ فلِبد ماد ل١ّخ ِؼبفخ 

ٚفؼب١ٌخ ِغ ِواػبح اٌزىب١ٌف اٌزٟ ٠ىْٛ اٌؼ١ًّ َِزؼل ٌلفؼٙب ٚمٌه ٌىَت اٌؼ١ًّ، 

 ٚرؼزّل ٘نٖ االٍزوار١غ١خ ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزب١ٌخ :

وّٛلغ ا١ٌّٕبء ٚاٌز١َٙالد اٌّزبؽخ وبألهطفخ ِٚؼلاد إٌّبٌٚخ، ٚشجىخ إٌمً 

٠ٚل ثبٌٛلٛك، ٚكهعخ ٚاالرظبالد، ٚرمل٠ُ فلِبد ِزىبٍِخ وبٌزقي٠ٓ، ٚاٌزغ١ٍف، اٌزي

 األكاء ِٓ فالي رم١ًٍ كٚهح اٌَف١ٕخ، ٚرم١ًٍ ىِٓ اإلفواط ػٓ اٌجؼبػخ.

رشًّ اٍزوار١غ١خ ا١ٌّٕبء ع١ّغ ٚؽلارٗ اٌٛظ١ف١خ ِٚقزٍف أٔشطزٗ، فٟٙ ١ٍٍٚخ 

ٌظ١بغخ أ٘لاف ا١ٌّٕبء ٠ّٚىٓ ِٓ فالٌٙب رؼو٠فٗ ٌٍّغبي اٌزٕبفَٟ ٚرؾل٠ل ِغبي اٌز١ّي 

أٚ ر١ّٕزٙب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ؽظزٙب اٌَٛل١خ ِٓ ٔظ١ت اٌزغبهح  ٌل٠ٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ فٍمٙب

اٌؼب١ٌّخ، ٠ٚزُ رؾم١ك أ٘لاف ا١ٌّٕبء اٌّزّضٍخ فٟ اٌىفبءح ٚاٌز١ّي ٚاالٍزغبثخ ٌّزطٍجبد 

اٌؼ١ًّ ثٛػغ اٍزوار١غ١خ ٌقٍك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ِٓ فالي اٌٛظبئف اٌّقزٍفخ ١ٌٍّٕبء 

إٌّبفَخ ٌزشًّ وً أٔشطخ ا١ٌّٕبء  وّب٘ٛ ِٛػؼ فٟ ٘نا اٌشىً ، ٌٚمل رؼلكد أٚعٗ

١ٌٌٚ وّب وبٔذ فٟ اٌّبػٟ رمزظو ػٍٝ اٌَؼو ٚعٛكح اٌقلِبد، ٚػٍٝ أٞ ١ِٕبء 

٠زطٍغ اٌٝ اٌظّٛك ٚاٌجمبء ٚاالٍزّواه أْ ٠ىْٛ ٌل٠ٗ رشى١ٍخ ِٓ اٌّيا٠ب اٌزٕبف١َخ اٌزٟ 

١َ١خ ر١ّيٖ ػٓ غ١وٖ ِٓ اٌّٛأئ ١ٌٌٚ ١ِيح رٕبف١َخ ٚاؽلح ِغ ٚعٛك ١ِيح رٕبف١َخ هئ

 رلػّٙب ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ اٌّيا٠ب اٌّزىبٍِخ.

رزؤصو اٌملهح اٌزٕبف١َخ ١ٌّٕبء ِب ثزىب١ٌف ٚأكاء ٍٍٍَخ اإلِلاك اٌقبطخ ثٙب ٚثنٌه 

فبٔٙب رؼزّل ػٍٝ إٌّبؿ اٌؼبَ ٌٍٛعَز١بد ٌٚىٓ رؤص١و اٌزىب١ٌف ٠ىْٛ ألً ِٓ رؤص١و 

اٌزىب١ٌف اٌّجبشوح  اٌملهح ػٍٝ اٌزٕجئ ثزٛط١ً إٌّزغبد، ٚرزؾًّ اٌشووبد ػبكحً 

اٌّزؼٍمخ ثٕمً اٌجؼبئغ ِضً رىب١ٌف اٌشؾٓ ٚرىب١ٌف اٌّٛأٝ ٚاٌزلاٚي ٚرىب١ٌف 

اإلعواءاد )ِضً رىب١ٌف فطبثبد اٌؼّبْ( ٚرىب١ٌف اٌٛوالء اٌٝ عبٔت اٌزىب١ٌف 
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اٌغبٔج١خ األفوٜ، ٚثبإلػبفخ اٌٝ مٌه فبْ اٌشووبد رزؾًّ أ٠ؼبً اٌزىب١ٌف اٌّزٌٛلح ػٓ 

اٌزٕجئ ٚػلَ وفبءح ٍالًٍ اإلِلاك، فمل رؾزبط اٌشووبد ٌزقي٠ٓ ؽغُ  ػلَ اٌملهح ػٍٝ

أوجو ِٓ اٌزٛه٠لاد أٚ إٌّزغبد إٌٙبئ١خ أٚ اٌٍغٛء اٌٝ ٍٚبئً ٔمً ثل٠ٍخ ِورفؼخ 

اٌزىب١ٌف ٌٍزؤول ِٓ اٌزياِٙب ثغلاٚي اٌزٛط١ً، ٚرورفغ ِضً ٘نٖ اٌزىب١ٌف اإلػبف١خ 

 ثشىً ؽبك ِغ رواعغ َِزٜٛ أكاء اٌٍٛعَز١بد.

 انخالصت وَتائج انبحث : انجسء انرابع :

 -َتائج انبحث انُظريت :أوالً: 

ِٓ فالي اٌلهاٍخ إٌظو٠خ ِٚب رٛطٍذ ا١ٌٗ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌؼوث١خ ٚاألعٕج١خ ف١ّب 

٠زؼٍك ثّزغ١واد اٌلهاٍخ، ِٚب رُ رمل٠ّٗ ِٓ اٌزغبهة اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ رّىٕذ 

 إٌزبئظ رّضٍذ ف١ّب ٠ٍٟ :اٌجبؽضخ ِٓ أٍزقالص ِغّٛػخ ِٓ 

ػلَ اال٘زّبَ ثزط٠ٛو ِفَٙٛ االكاهح اٌٍٛعَز١خ فٟ ِظو، ٚرطج١ك اٌّفب١ُ٘ اٌزم١ٍل٠خ  -1

 ١ٍٚطوح فىو اٌمطبع اٌؼبَ ػٍٝ االكاهح ٚ٘ٛ ِب٠قٍك ِقبٚف ٌلٜ اٌَّزضّو٠ٓ.

ػؼف اِىب١ٔبد ثٕبء االٍطٛي اٌجؾوٞ ٌٍلٌٚخ ٠ؼؼف ؽغُ ٔمً اٌزغبهح اٌقبهع١خ  -2

 ػٍٝ شووبد اٚ أٍبؽ١ً أعٕج١خ.ٌٙب ٚاالػزّبك 

ػلَ األ٘زّبَ ثؤٍزغالي ِٕطمخ اٌظ١ٙو ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ٚرىلٍٙب ِٕبؽك  -3

 طٕبػ١خ أٚ ٍىب١ٔخ.

هغُ وضوح اٌشووبد اٌّالؽ١خ اٌزٟ رمَٛ ثؼ١ٍّبد إٌمً ٚاٌشؾٓ ٚاٌزفو٠غ كافً  -4

 .اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اال اْ ٕ٘بن رمبكَ فٟ االالد ٚاٌّؼلاد ثلافً اٌّٛأئ

ػؼف اِىب١ٔبد اٌلٌٚخ اٌّب١ٌخ فٟ البِخ ِغزّؼبد طٕبػ١خ اٚ ِشبه٠غ اٍزضّبه٠خ  -5

ٚاػزّبك٘ب ػٍٝ اٌمطبع اٌقبص أٚ اٌشووبد االعٕج١خ ِٓ فالي ػمٛك األِز١بى 

 ِمبثً عيء ِٓ اٌؼٛائل ٌظبٌؾٙب.

اٌوٚر١ٓ ٚاٌزمبكَ فٟ ثؼغ ِزطٍجبد االكاهاد اٌزبثؼخ ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ  -6

 ٚرؼل٠ً ثؼغ اعواءاد اٌزؼبًِ كافً ا١ٌّٕبء.هغُ رؾل٠ش 

وضوح اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ٌٚىٓ ٌمٍخ االٍزؼبٔخ أٚ االٍزفبكح ِٓ  -1

 االثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّئرّواد ٚاٌلٚهاد اٌقبطخ ثزط٠ٛو إٌمً اٌجؾوٞ.
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 توصياث انبحث : ثاَياً:

 ل٠ُ اٌزٛط١بد اٌزب١ٌخ:فٝ ػٛء ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌزٟ رُ اٌزٛاطً ا١ٌٙب ٠ّىٓ رم

ػوٚهح اال٘زّبَ ثبٌز٠َٛك ٌٍّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ ثبٌطوق اٌؾل٠ضخ ِٓ فالي  -1

هفغ وفبءح األكاء ثبٌّٛأئ )ِئشو اكاء اٌقلِبد اٌٍٛعَز١خ( أٚ ِٓ فالي شجىخ 

 األٔزؤذ ٌغنة اٌألٍزضّبه ٚاٌؼّالء.

خ ِغ اٌّٛأئ ػوٚهح رغن٠خ اٌّٛأئ اٌّظو٠خ ثؤٌٍ ِٚمِٛبد ٚا١ٌٍبد إٌّبفَ -2

 اٌّؾٛه٠خ اٌّغبٚهح ٌي٠بكح ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٛأئ اٌّظو٠خ.

الثل ِٓ اٌز٠َٛك الِىب١ٔبد اٌّٛأئ اٌٍٛعَز١خ ٚاٌقلِبد اٌّملِخ ِٓ فالٌٙب  -3

ٌغنة اٌقطٛؽ اٌّالؽ١خ ٌي٠بكح كفً اٌمِٟٛ ٚرشغ١ً اال٠ل اٌؼبٍِخ ٚاالهرمبء 

 ثب١ٌّٕبء اٌٝ َِزٜٛ ػبٌّٟ.

ىْ ث١ٓ َِز٠ٛبد األكاء َِٚز٠ٛبد اٌزىٍفخ ٚاٌز١َٕك ث١ٓ ػوٚهح رؾم١ك اٌزٛا -4

 أٔشطخ أزبط اٌقلِخ ٚثؾٛس اٌز٠َٛك ٚاٌجؾش ػٓ اٌغٛكح فٝ أكاء اٌقلِخ.

ٔظبَ اكاهٞ ٠ّزبى ثبٌّوٚٔخ ٌٍٚٙٛخ اعواءارٗ ٌَّبػلح اٌغٙبد اٌولبث١خ  رطج١كأ١ّ٘خ  -5

 ٚاٌغّوو١خ فٟ ر١َو لٕٛاد اٌزٛى٠غ ٚإٌمً ٚاٌشؾٓ ٚاٌزفو٠غ ٌٍؾب٠ٚبد كافً ا١ٌّٕبء.

ػوٚهح ٚػغ فطخ اٍزوار١غ١خ شبٍِخ رَزٕل ػٍٟ رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌلاف١ٍخ  -6

 ِّىٓ أْ رٛاعٗ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ.ٚاٌقبهع١خ ٌزؾل٠ل اٌفوص ٚاٌزٙل٠لاد اٌزٟ 

ػوٚهح رٛف١واٌز١َٙالد ٚاٌقلِبد اٌالىِخ ٌؼ١ٍّخ رلاٚي اٌجؼبئغ ِٓ االهطفخ  -1

ٚاٌّؼلاد ٚرٕف١ن فلِبد اٌؼّالء ػٍٝ اػٍٝ َِزٜٛ ٚرطبثك إٌزبئظ ِغ أ٘لاف 

 أٔشطخ اٌّووي اٌٍٛعَزٟ.

ثّٛأئ إٌّطمخ ٚاٌّٛأئ أشبء شجىخ ِؼٍِٛبر١خ ٌوثؾ اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ اٌّظو٠خ  -8

 اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزٟ ٍزؼًّ ػٍٝ رٛف١و اٌج١بٔبد ٚر١َ١و رجبكٌٙب.

ػوٚهح رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّٛأئ اٌظو٠خ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِووي ػبٌّٟ ٌٍطبفخ  -9

 ٚاٌزغبهح ٚاٌٍٛعَز١بد ػٍٝ اٌَّزٛ اإللٍج١ّٟ ٚ األفو٠مٟ ٚاٌؼبٌّٟ.
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