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 انًؼٕلبد انتًٕٚهٛخ انتٙ تٕاخّ انًشزٔػبد انصغٛزح

 فزج يُصٕر ػًبر انؼجذ٘

 

 

 انًظتخهص:

رٙزُ ٘زٖ اٌذساعخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚخظبئظٙب ٚاٌّؼب١٠ش اٌّزجؼخ 

, ٚرجشص أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌّششٚػبد فٟ ر١١ّض٘ب ػٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّششٚػبد األخشٜ 

فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّؼبد ٚدٚس٘ب فٟ اٌؾ١بح االلزظبد٠خ .ٟٚ٘ رٙذف إٌٝ رغ١ٍؾ اٌؼٛء 

ػٍٝ أُ٘ اٌّشىالد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب ٘زٖ اٌّششٚػبد ٚرؼ١ك رطٛس٘ب ّٚٔٛ٘ب فٟ 

 ِؾبٌٚخ ٌٍزٛطً إٌٝ ثؼغ اٌؾٍٛي ٚااللزشاؽبد إٌّبعجخ ٌٙب .

ؽمخ ٚاٌىج١شح ألصِخ اٌش٘ٓ اٌؼمبسٞ اٌزٟ فٟ ظً اٌزذاػ١بد ٚا٢صبس اٌّزال

أطبثذ أِش٠ىب ٌزٕزمً ثؼذ رٌه ٌجم١خ اٌمطبػبد االلزظبد٠خ ٚاٌذٚي ٚثذسعبد 

ِزفبٚرخ اُلزشػ ػذد ِٓ اٌؾٍٛي اٌزٟ وبٔذ ٚ ال رضاي ِؾً أخز ٚسد ِٓ لجً 

 االلزظبد١٠ٓ ٚغ١شُ٘. ِٚٓ ث١ٓ رٍه اٌؾٍٛي ع١بعخ ِؼذي اٌفبئذح اٌظفشٞ.
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Abstract: 

This study is concerned with small projects, their 

characteristics and the criteria used for distinguishing them 

from other projects. The importance of these projects is 

highlighted in the development of societies and their role in 

economic life. It aims at highlighting the main problems that 

these projects face and hindering their development and 

growth in an attempt to reach some solutions And appropriate 

suggestions. 

The study concluded that these projects should be taken 

care of with attention to employment, interest in information 

and research, non-reliance on informal sources of funding, and 

the need to find new banking financing formulas to deal with 

small enterprises on unconventional grounds. 
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 انًمذيخ:

اٌّششٚػبد ثّخزٍف ٠ؼذ اٌز٠ًّٛ ِٓ أعبع١بد إٔشبء ٚرشغ١ً ٚرٛع١غ 

أٔٛاػٙب ٚأؽغبِٙب, إر رؾزبط اٌّششٚػبد وّب ٘ٛ ِؼشٚف, إٌٝ أدٚاد اٌز٠ًّٛ 

ؽ٠ًٛ األعً ٌششاء ا٢الد ٚاٌّؼذاد ٚاٌّجبٟٔ, وّب رؾزبط إٌٝ أدٚاد اٌز٠ًّٛ 

لظ١شح األعً, ٌزغط١خ اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ٚرغذ٠ذ أعٛس اٌؼب١ٍِٓ, 

 ِٚغزٍضِبد اٌزشغ١ً. 

ٌؾغُ اٌّؾذٚد ٌٍز٠ًّٛ اٌّزبػ أِبَ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح, أؽذ ٠ٚؼزجش ا

اٌّؼٛلبد اٌشئ١غ١خ أِبَ ّٔٛ ٘زٖ اٌّششٚػبد, ٟٚ٘ اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌٍّشىالد 

األخشٜ اٌزٟ رؼزشع ر١ّٕزٙب ٚرُؾٛي دْٚ ل١بِٙب ثذٚس٘ب اٌزّٕٛٞ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ 

د ِٓ ٔبؽ١خ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ, ٌزا عٛف ٠زؼشع ٘زا اٌجؾش ٌٙزٖ اٌّشىال

 أٔٗ ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌّظبدس اٌّزبؽخ ٌٍز٠ًّٛ إٌٝ ِظذس٠ٓ ّ٘ب:

: ِظبدس ر٠ًّٛ سع١ّخ: ٚرٌه ِٓ خالي اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌشع١ّخ؛ األٔل -

 وبٌجٕٛن, ٚطٕبد٠ك اٌزٛف١ش ٚاالدخبس, ٚأعٛاق سأط اٌّبي.

ِظبدس ر٠ًّٛ غ١ش سع١ّخ: ٚرٌه ِٓ خالي لٕٛاد رؼًّ فٟ اٌغبٌت  انثبَٙ: -

خبسط إؽبس إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌشعّٟ فٟ اٌذٌٚخ؛ وبإللزشاع ِٓ األً٘ 

ٚاألطذلبء, ٚاٌّشاث١ٓ, ِٚذا٠ٕٟ اٌش٘ٛٔبد, ٚٚوالء اٌّج١ؼبد, ٚعّؼ١بد 

خ االدخبس ٚاالئزّبْ, ٠ٚمذَ اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ غبٌجًب ِؼظُ اٌخذِبد اٌّب١ٌ

 ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح.

: يشكهخ انجحث:  أًٔلا

رزّضً اٌّشىٍخ األعبع١خ اٌزٟ ٠ؾبٚي ٘زا اٌجؾش ِؼبٌغزٙب, فٟ أْ 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌغبٌت رؼبٟٔ ِٓ ِشىالد ر١ٍ٠ّٛخ, ِمبسٔخ 

ثبٌّششٚػبد اٌّزٛعطخ ٚاٌىج١شح, ٔظًشا ٌمٍخ سءٚط أِٛاٌٙب ِمبسٔخ ثبٌّششٚػبد 

شٚسح اال٘زّبَ ثزٍه اٌّششٚػبد, ٚاٌغؼٟ ٔؾٛ رٛف١ش اٌىج١شح, ِّب ٠ذػٛ إٌٝ ػ
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ثذائً ر١ٍ٠ّٛخ رغبػذ٘ب فٟ اٌم١بَ ثذٚس٘ب ثشىً فؼبي, ٚثبٌزبٌٟ أؼىبط رٌه ػٍٝ 

 ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد االلزظبد٠خ ثظفخ ػبِخ.

 ثبَٛاب: أْذاف انجحث:

 ٠غؼٝ ٘زا اٌجؾش إٌٝ رؾم١ك ٚدساعخ ِب ٠ٍٟ: 

ِٓ ؽ١ش اٌّفَٙٛ, ٚاٌّظبدس, اٌزؼشف ػٍٝ ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح  .1

 ٚاأل١ّ٘خ.

 إثشاص أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح. .2

ِؾبٌٚخ إ٠غبد ثؼغ اٌظ١غ اٌز١ٍ٠ّٛخ أٚ االعزضّبس٠خ اٌزٟ رغُٙ فٟ ؽً  .3

 ِشىالد اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ثّب ٠ؼّٓ ثمبء٘ب ٚاعزّشاس٘ب.

 ثبنثاب: أًْٛخ انجحث:

٠زٕبٚي ِٛػًٛػب ػٍٟ عبٔت وج١ش ِٓ األ١ّ٘خ  رظٙش أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ أٔٗ

ٌٕغبػ  اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌم١بَ ثذٚس فؼبي فٟ إؽذاس ر١ّٕخ الزظبد٠خ,  فٟ 

وض١ش ِٓ اٌذٚي اٌزٟ ا٘زّذ ثٙب؛ ِٚٓ ٘زٖ اٌذٚي ػٍٟ عج١ً اٌّضبي: ا١ٌبثبْ, 

ٚاٌظ١ٓ, ٚإٌٙذ, ِٚب١ٌض٠ب, ِٚظش, ٚاٌغٛداْ, ٚاٌغضائش, ٚإٔذ١ٔٚغ١ب, ٚغ١ش٘ب 

 ِٓ اٌذٚي.

ٚال شه أْ ِٓ أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِب ٠زؼٍك 

ثبٌز٠ًّٛ فٟ ظً إؽغبَ وض١ش ِٓ ِؤعغبد اٌز٠ًّٛ اٌزم١ٍذ٠خ ػٓ إلشاع رٍه 

 اٌّششٚػبد, إالٚفك ششٚؽ ال رزالءَ ِغ ؽج١ؼزٙب.

 

 راثؼاب: فزٔض انجحث:

 اٌّؾ١ؾ اٌّبٌٟ رى١ف ٌؼذَ ٔز١غخ ٟ٘ اٌظغ١شح اٌّششٚػبد ر٠ًّٛ إشىب١ٌخ إْ .1

 .اٌّؤعغبد ِٓ إٌٛع ٌٙزا اٌخبطخ اٌطج١ؼخ ِغ

 .اٌظغ١شح  اٌّششٚػبد اؽز١بعبد رٍج١خ ػٍٝ لبدسح غ١ش اٌز٠ًّٛ ِؤعغبد .2
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أخشٜ  ٌؼٛاًِ ٔز١غخ ٟ٘ اٌظغ١شح ٌٍّششٚػبد ثبٌٕغجخ اٌز٠ًّٛ إشىب١ٌخ .3

 ٌزطٛس٘ب. ِؼشلٍخ

 

 خبيظاب: يُٓح انجحث :

ٚرؾم١ك أ٘ذافٗ, فمذ اػزّذ اٌجؾش ػٍٝ ِٓ أعً اخزجبس فشٚع اٌجؾش 

"إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ" ؽ١ش ٠زفك ِغ ؽج١ؼخ ِٛػٛع اٌجؾش, ٚوزٌه ِغ 

 ٘ذفٗ.

 

 طبدطاب: َطبق ٔ حذٔد انجحث:

إْ ٘زا اٌجؾش ٠ُٙزُ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح ثغغ إٌظش ػٓ أزّبئٙب إٌٝ 

 لطبع ِؼ١ٓ اٚ ِىبْ ِؼ١ٓ اٚ صِٓ ِؾذد.

 ح:تؼزٚف انًشزٔػبد انصغٛز

ٕ٘بن ِؾبٚالد ِزؼذدح ِٓ إٌّظّبد اٌّزخظظخ فٟ اٌّششٚػبد 

اٌظغ١شح فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌُ, ٚثبٌشغُ ِٓ أؼمبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؤرّشاد 

اٌخبطخ ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح, فئٔٗ ال٠ٛعذ ؽزٝ ا٢ْ 

ػاللخ ٚثزٌه ٔغذ أْ وً عٙخ راد رؼش٠ف ِؾذد ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, 

ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح لذ لبِذ ثٛػغ رؼش٠ف ٌٙب, ٚلذ ؽشطذ وً عٙخ راد 

ػاللخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ رؼش٠فٙب أْ ٠خذَ أ٘ذافٙب ٚثشاِغٙب, ٚإرا وبْ ِٓ 

اٌطج١ؼٟ أْ ٠زغ١ش ِفَٙٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِٓ دٌٚخ ألخشٜ أٚ ِٓ ِشؽٍخ 

ؼذد اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ ألخشٜ فئٔٗ ِٓ غ١ش إٌّطمٟ أْ رزغ١ش اٌّفب١ُ٘ ٌز

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌّشؽٍخ اٌٛاؽذح ِٓ رطٛس اٌذٌٚخ, ٚرجشص أ١ّ٘خ ٚػغ 

رؼش٠ف ِٛؽذ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌمِٟٛ ثٙذف رٛؽ١ذ اٌغٙٛد 

اٌّجزٌٚخ ٚرٕغ١ك اٌّغبػذاد اٌّمذِخ ٌٙزٖ اٌّششٚػبد ثّب ٠ؼًّ ػٍٝ رطٛس٘ب 

ز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ, ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ّٚٔٛ٘ب ِٚغبّ٘زٙب فٟ ػ١ٍّبد اٌ

 ٌجؼغ اٌزؼبس٠ف اٌّخزٍفخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح.
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٠ؾبٚي اٌجؾش ف١ّب٠ٍٟ اعزؼشاع ػذد ِٓ اٌّٛػٛػبد راد اٌظٍخ ثزؼش٠ف      

 اٌّششٚػبد اٌظغ١شح.

 

 [ انًؼبٚٛز انًظتخذيخ فٙ تؼزٚف انًشزٔػبد انصغٛزح:1]

ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح لذ أصبس عذاًل وج١ًشا فٟ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ رؾذ٠ذ رؼش٠ف 

اٌفىش االلزظبدٞ؛ ٚرٌه ٌزؼذد ٚاخزالف اٌّؼب١٠ش اٌّغزخذِخ فٟ رؾذ٠ذ ٘زا اٌّفَٙٛ 

ِٓ دٌٚخ إٌٝ  أخشٜ, ثً ِٚٓ ٔشبؽ الزظبدٞ إٌٝ آخش داخً اٌذٌٚخ اٌٛاؽذح. 

ثظفخ ػبِخ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ رؼش٠ف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٠زؤصش ثؤوضش ِٓ ػبًِ؛ 

ٕٙب األ٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ وً دٌٚخ إٌٝ رؾم١مٙب, ٚدسعخ إٌّٛ اٌزٟ رّش ثٙب ٘زٖ ِ

اٌذٌٚخ؛ ً٘ ٘زٖ اٌذٌٚخ ٔب١ِخ أَ ِزمذِخ. إال أْ ٕ٘بن ػذًدا ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠ّىٓ 

ِٓ خالٌٙب رظ١ٕف اٌّششٚػبد ِٓ طغ١شح إٌٝ ِزٛعطخ أٚ وج١شح, ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ 

 اٌّؼب١٠ش.

 انًؼبٚٛز اًللتصبدٚخ :-أ 

زالف ِغز٠ٛبد إٌّٛ االلزظبدٞ: ٠ٚزّضً فٟ اٌزطٛس غ١ش اٌّزىبفئ ث١ٓ اخ -

اٌذٚي اٌّخزٍفخ ِٓ ؽ١ش اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ. إر أْ اٌّشبس٠غ 

اٌظغ١شح فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ِضً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚا١ٌبثبْ ٚأٌّب١ٔب ٚع١ّغ 

 -اٌجٍذاْ إٌب١ِخ رؼزجش ِشبس٠غ وج١شح فٟ  -اٌذٚي اٌظٕبػ١خ اٌىجشٜ األخشٜ 

وّب  -ِضً إٌٙذ, ٚوٛس٠ب, ٚأذ١ٔٚغ١ب, ِٚظش, ٚاٌغٛداْ, ٚاألسدْ, ١ٌٚج١ب

 إْ ششٚؽ إٌّٛ االلزظبدٞ ٚاالعزّبػٟ رزجب٠ٓ ِٓ فزشح إٌٝ أخشٜ.

رٕٛع األٔشطخ االلزظبد٠خ: إْ رٕٛع األٔشطخ االلزظبد٠خ رؾذد أؽغبَ اٌّشبس٠غ  -

اٌزٟ رؼًّ فٟ اٌظٕبػخ غ١ش ٚر١ّض٘ب ِٓ فشع إٌٝ فشع آخش, فبٌّشبس٠غ 

 اٌّشبس٠غ اٌزٟ رؼًّ فٟ اٌزغبسح.

اخزالف فشٚع إٌشبؽ االلزظبدٞ: ٠خزٍف إٌشبؽ االلزظبدٞ ٚرزٕٛع  -

فشٚػٗ, فبٌٕشبؽ اٌزغبسٞ ٠ٕمغُ إٌٝ رغبسح اٌزغضئخ ٚرغبسح اٌغٍّخ, ٚإٌشبؽ 

اٌظٕبػٟ ٠ٕمغُ إٌٝ فشٚع ِضً اٌظٕبػخ االعزخشاع١خ, ٚاٌظٕبػخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ, 
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١ٍٗ فئْ ؽغُ اٌّششٚع ِٓ ؽ١ش وٛٔٗ طغ١ًشا أٚ ِزٛعطًب أٚ وج١ًشا ٚػ

 ٠خزٍف أ٠ًؼب ثبخزالف اٌفشٚع اٌّخزٍفخ داخً إٌشبؽ االلزظبدٞ.

 انًؼبٚٛز انكًٛخ ٔانٕصفٛخ:-ة 

 :انًؼبٚٛز انكًٛخ 
ٚرشًّ ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ػذح أٔٛاع ِٕٙب اٌّؼ١بس األؽبدٞ وّؼ١بس اٌؼّبٌخ,  

ؽغُ أٚ ل١ّخ االٔزبط ٚاٌّج١ؼبد, ِٚؼ١بس  ِٚؼ١بس سأط اٌّبي, ِٚؼ١بس

ِغزٜٛ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّغزخذِخ, ٚرشًّ وزٌه اٌّؼ١بس اٌضٕبئٟ وّؼ١بس اٌؼّبٌخ 

ٚسأط اٌّبي ِشزشو١ٓ ِغ ثؼؼّٙب, ٚرشًّ أ٠ًؼب اٌّؼ١بس اٌّشوت اٌزٞ 

٠ؼُ أوضش ِٓ ِؼ١بس؛ ِضً ػذد اٌؼّبي ٚؽغُ سأط اٌّبي ثبإلػبفخ إٌٝ ؽغُ 

 اٌّج١ؼبد.

ِخ, ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ِؼ١بسٞ اٌؼًّ ٚسأط اٌّبي ّ٘ب ِٓ أوضش ٚثظفخ ػب

ب فٟ اٌزفشلخ ث١ٓ األؽغبَ اٌّخزٍفخ ٌٍّششٚػبد, ٚخبطخ  ًِ اٌّؼب١٠ش اٌى١ّخ اعزخذا

 فٟ رؾذ٠ذ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح. 

  :)انًؼبٚٛز انٕصفٛخ )انٕظٛفٛخ 

٠ٚمظذ ثٙب اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ٚطف اٌّششٚع ٚخظبئظٗ؛ ِٚٓ           

 ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ِب ٠ٍٟ:

ِؼ١بس اإلداسح ٚاٌٍّى١خ: ؽ١ش رزظف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ؽجمًب ٌٙزا  -

اٌّؼ١بس ثؤْ ٍِى١زٙب رىْٛ ٌشخض ٚاؽذ أٚ ػذد ِؾذٚد ِٓ األشخبص, 

 ٚرىْٛ إداسرٙب ِٓ خالي ِبٌىٙب.

ٟٔ: ٠ٚزّضً فٟ اٌشىً اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّششٚع ِضً اٌّششٚػبد اٌّؼ١بس اٌمبٔٛ -

 اٌؼبئ١ٍخ ٚاٌزؼب١ِٕخ, ٚششوبد اٌزٛط١خ اٌجغ١طخ.

ِغبي ٔشبؽ اٌّششٚع ِؾ١ٍ ًب فٟ اٌغبٌت, ؽ١ش ٠ؼ١ش اٌؼبٍِْٛ ٚاٌّالن فٝ  -

 ث١ئخ ٚاؽذح, ٚال٠شزشؽ فٟ رٌه أْ رىْٛ األعٛاق ِؾ١ٍخ.
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ِٕشؤح شخظ١خ  فٟ ػٛء رٌه, ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌّششٚع اٌظغ١ش٘ٛ:

ِغزمٍخ فٝ اٌٍّى١خ ٚاإلداسح, رؼًّ فٟ ظً عٛق إٌّبفغخ اٌىبٍِخ فٟ ث١ئخ ِؾ١ٍخ 

 ٚثؼٕبطش إٔزبط ِؾ١ٍخ.

 

 [ تؼزٚف انًشزٔػبد انصغٛزح نذٖ ثؼط انذٔل ٔانًُظًبد انذٔنٛخ: 2]

وضشد اٌزؼبس٠ف اٌخبطخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ وض١ٍش ِٓ اٌذٚي 

 ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ رٌه ف١ّب٠ٍٟ:اٌّخزٍفخ ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ 

١ٍِْٛ ِٓ اٌّششٚػبد  ٠21ٛعذ أوضش ِٓ  تؼزٚف اًلتحبد األٔرٔثٙ:

% ِٓ 11اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ االرؾبد األٚسٚثٟ؛ إر رّضً ٘زٖ اٌّششٚػبد 

اٌّششٚػبد, ٟٚ٘ اٌّؾشن اٌشئ١غٟ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ ٚاالثزىبس ٚاٌؼًّ 

ٚسثٟ أوضش ِٓ ِؼ١بس فٟ رؼش٠فٗ ٚاالٔذِبط االعزّبػٟ, , ٠ٚغزخذَ االرؾبد األ

ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, فٙٛ ٠غزخذَ ِؼب١٠ش ػذد اٌؼّبي ٚاإل٠شاد اٌغٕٛٞ أٚ 

إعّبٌٟ األطٛي, ٠ٚؼزجش اٌّششٚع طغ١شاً ؽجمب ٌزؼش٠ف االرؾبد األٚسثٟ إرا وبْ 

١ٍِْٛ ٠ٛسٚ أٚ وبْ  1ػبِالً ٌُٚ رزؼذ إ٠شادارٗ اٌغ٠ٕٛخ  51ػذد اٌؼّبي ال ٠ض٠ذ ػٓ 

 ِال١٠ٓ ٠ٛسٚ. 5طٛي اٌّششٚع ال رض٠ذ ػٓ إعّبٌٟ أ

: ٌمذ لبِذ ١٘ئخ األُِ اٌّزؾذح ثزؼش٠ف اٌّؤعغبد تؼزٚف األيى انًتحذح

اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌظغش ثٕبًء ػٍٝ ِؼ١بس٠ٓ, ّٚ٘ب اٌؼّبٌخ, ٚؽغُ 

 ١ِضا١ٔزٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

ػّبي ٚرز١ّض  11اٌّؤعغبد اٌّزٕب١٘خ اٌظغش: ٟ٘ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ألً ِٓ  -

 ثجغبؽخ األٔشطخ ٚعٌٙٛخ اإلداسح.

ػبًِ ٚال٠زغبٚص سلُ  51اٌّؤعغبد اٌظغ١شح: ٟٚ٘ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ألً ِٓ  -

 ِال١٠ٓ ٠ٛسٚ. 5ِال١٠ٓ ٠ٛسٚ, أٚ الرزؼذٜ ١ِضا١ٔزٙب  1أػّبٌٙب اٌغٕٛٞ 
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ػبًِ ٚسلُ أػّبٌٙب اٌغٕٛٞ  251اٌّؤعغبد اٌّزٛعطخ: ٠ؼًّ ثٙب ألً ِٓ  -

 ١ٍِْٛ ٠ٛسٚ ع٠ًٕٛب. ٠21ٛسٚ, أٚ ال رزؼذٜ ١ِضا١ٔزٙب  ١ٍِْٛ 41ال٠زغبٚص 

 (1خذٔل رلى)

 تصُٛف انًؤطظبد غجمبا نحدًٓب نذٖ ْٛئخ األيى انًتحذح

 انًؼٛبر

 انصُف

 ػذد انؼًبل

 )ػبيم(

رلى األػًبل 

 انظُٕ٘

 )يهٌٕٛ ٕٚرٔ(

ًلتتؼذٖ 

 يٛشاَٛتٓب

اٌّششٚػبد اٌّزٕب١٘خ 

 اٌظغش
 - - 11ألً ِٓ 

 5111111 1111111 51ألً ِٓ  اٌّششٚػبد اٌظغ١شح

 21111111 41111111 251ألً ِٓ  اٌّششٚػبد اٌّزٛعطخ

 ِٓ إػذاد اٌجبؽشانًصذر:

رُؼشف اٌّششٚع اٌظغ١ش ثؤٔٗ ٘ٛ رٌه  (:CEDتؼزٚف ندُخ انتًُٛخ اًللتصبدٚخ )

 اٌّششٚع اٌزٞ ٠ز١ّض ثخبطز١ٓ ِٓ اٌخٛاص اٌخّظ اٌزب١ٌخ ٟٚ٘:

 ِغزمٍخ.٠ذ٠شٖ أطؾبثٗ ثشىً أعبعٟ ٚثظٛسح  -

 ٠ؾًّ اٌطبثغ اٌشخظٟ إٌٝ ؽذ وج١ش. -

 ٠ىْٛ ِؾ١ًٍب إٌٝ ؽذ وج١ش. -

 ٌٗ ؽغُ طغ١ش ٔغج١ًب ِٓ ؽ١ش سلُ األػّبي ٚفٟ اٌظٕبػخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب.  -

 ٠ؼزّذ ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌّظبدس اٌزار١خ ٌز٠ًّٛ سأط اٌّبي ِٓ أعً ّٖٔٛ.  -

رؼشف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ا١ٌبثبْ ثؤٔٙب  تؼزٚف دٔنخ انٛبثبٌ:

ػبًِ ثظفخ دائّخ, ٚال٠ض٠ذ  111اٌٛؽذاد اٌزٟ رؼُ ػذًدا ِٓ اٌؼّبي ٠ظً إٌٝ 

ِال١٠ٓ ٠ٓ, ٚرٌه لجً اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ, ٚلذ اصداد اٌؼذد  11سأعّبٌٙب ػٓ 

ػبِاًل فؤلً  21ػبًِ, أِب اٌٛؽذاد اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب  311ثؼذ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ إٌٝ 
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فزُؼشف ػٍٝ أٔٙب طغ١شح عًذا, ٠ٚخزٍف اٌزؼش٠ف فٟ ا١ٌبثبْ ؽغت ٔٛػ١خ 

 اٌظٕبػبد.

( اٌّششٚػبد ٠Fawظٕف ِؼشع اٌؼًّ األعزشاٌٟ ) تؼزٚف دٔنخ اطتزانٛب:

اٌظغ١شح ٚفك ػذد اٌؼب١ٍِٓ, ٚوزٌه فٟ ِؼظُ االعزطالػبد ٚاٌّؼب١٠ش رظٕف 

خ, وّب ٠غزخذِٗ ِىزت اٌؼشائت اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚفك اإل٠شاداد اٌغ٠ٕٛ

(, ٕٚ٘بن ِؼب١٠ش رظٕف ِٓ لجً اٌجٕه االؽز١بؽٟ األعزشاٌٟ؛ ATOاألعزشاٌٟ )

 ١ٍِْٛ دٚالس. 2فؼبدح رظٕف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إرا وبْ أطً اٌمشع ألً ِٓ 

فٟ اٌجذا٠خ اػزّذد إٌٙذ فٟ رؼش٠ف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ػٍٝ ِؼ١بس ؽغُ  انُٓذ:

َٟ ٘زا اٌزؼش٠ف عبئًذا إٌٝ أٚاخش اٌغجؼ١ٕبد, ٚثؼذ رٌه دخً ؽغُ  اٌؼّبٌخ, ٚثم

( أٌف 211االعزضّبس فٟ األطٛي اٌضبثزخ وّؼ١بس صبْ ٚؽذد ثؤْ ال٠زؼذٜ اٌّجٍغ )

دٚالس. ٚلذ عبء ٘زا اٌزغ١١ش ِٓ خالي اٌزطٛس اٌزٞ شٙذرٗ اٌظٕبػخ ٚوزٌه اٌزمذَ 

 اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ إٌٙذ.

( ASEINدٚي عٕٛة ششق أع١ب ) لبَ ارؾبد تؼزٚف دٔل خُٕة شزق أطٛب:

ثذساعخ أُػزّذ ف١ٙب ػٍٝ ِؼ١بس ؽغُ اٌؼّبٌخ فٟ رؼش٠ف اٌّؤعغبد اٌّزٛعطخ 

ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌظغش, ٚفٟ ػٛء ٘زٖ اٌذساعخ ٠ىْٛ رؼش٠ف اٌّؤعغبد 

 االلزظبد٠خ فٟ ٘زٖ اٌذٚي ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 ػّبي(. 1إٌٝ ألً ِٓ  1اٌّؤعغبد اٌّزٕب١٘خ اٌظغش: ٠ؼًّ ثٙب )ِٓ  -

 ػبِاًل(. 41إٌٝ ألً ِٓ  11اٌّؤعغبد اٌظغ١شح: ٠ؼًّ ثٙب )ِٓ  -

 ػبِاًل(. 11إٌٝ ألً ِٓ  51اٌّؤعغبد اٌّزٛعطخ: ٠ؼًّ ثٙب )ِٓ  -

ٚرجمٝ اٌّششٚػبد اٌىج١شح فمذ طٕفذ ػٍٝ اٌّششٚػبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ  -

 ػبًِ. 111أوضش ِٓ 
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ِٓ اٌّؼب١٠ش فٟ  اػزّذد عٕٛة أفش٠م١ب ػٍٝ ػذد تؼزٚف دٔنخ خُٕة أفزٚمٛب:

رؼش٠ف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح؛ رشًّ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّششٚع, ٚإعّبٌٟ اٌّج١ؼبد 

اٌغ٠ٕٛخ, ٚإعّبٌٟ ل١ّخ أطٛي اٌّششٚع, إر ٠ّىٓ اٌمٛي أْ عٕٛة أفش٠م١ب رؼزّذ 

ثشىً أعبعٟ فٟ رؼش٠فٙب ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌى١ّخ ثظفخ 

ذٚد فبطٍخ ث١ٓ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح سئ١غ١خ, ٚاٌزٟ ٠غًٙ ثّمزؼب٘ب ٚػغ ؽ

ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌىج١شح, ٟٚ٘ رشىً اٌفئخ األغٍج١خ ِٓ اٌّششٚػبد, ٠ٚزشاٚػ ػذد 

( ػبِاًل, ٚرذاس ػبدح ِٓ لجً ِبٌىٙب أٚ ِغّٛػخ ِٓ 51 -5اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ِبث١ٓ )

 اٌّالن.

 [ تؼزٚف انًشزٔػبد انصغٛزح نذٖ ثؼط انذٔل انؼزثٛخ:3]

غ١شح فٟ ِظش رؼبٟٔ ِٓ ػذَ ٚعٛد ظٍذ اٌّششٚػبد اٌظ يصز:

رؼش٠ف ٚاػؼ ِٚؾذد ٌٙب ٔظًشا الخزالف إٌظشح إ١ٌٙب ٌذٜ وً ِٓ أعٙضح اٌزخط١ؾ 

ٚاٌّغّٝ  2114ٌغٕخ  141ٚاٌزٕف١ز ٚاإلؽظبء ٚاٌز٠ًّٛ. ٚثظذٚس اٌمبْٔٛ سلُ 

ثمبْٔٛ ر١ّٕخ إٌّشآد اٌظغ١شح, رٛفش اإلؽبس اٌمبٟٔٛٔ إٌّظُ ٌزٍه اٌّششٚػبد, 

بْٔٛ اٌّشبس إ١ٌٗ إٌّشآد اٌظغ١شح ثىً ششوخ أٚ ِٕشؤح فشد٠خ ٚلذ ػشف اٌم

رّبسط ٔشبؽب الزظبد٠ًب إٔزبع١ًب أٚ خذ١ًِب أٚ رغبس٠ًب ال ٠مً سأعّبٌٙب اٌّذفٛع ػٓ 

خّغ١ٓ أٌف ع١ٕٗ ٚال ٠غبٚص ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ٚال ٠ض٠ذ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ػٓ خّغ١ٓ 

 ػبِاًل.

ػٍٝ أٔٙب ِؤعغخ إٔزبط  َػشفذ اٌغضائش اٌّششٚػبد اٌظغ١شح اندشائز:

ػبِاًل ٚالرزغبٚص إ٠شادارٙب  251إٌٝ  1عٍغ ٚخذِبد أٚ والّ٘ب ًِؼب ٠شزغً ثٙب ِٓ 

 ١ٍِْٛ د٠ٕبس. 511اٌغ٠ٕٛخ 

ُػشفذ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ١ٌج١ب ػٍٝ أٔٙب ِؤعغبد  نٛجٛب:

ٜٛ اٌؼبٍِخ أ١ٍ٘خ إٔزبع١خ ٚخذ١ِخ ٚأداح ٌٍز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ رغزٛػت اٌم

اٌشبثخ ٚرزٛفش ثٙب اٌششٚؽ ٚاٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ ٚاإلداس٠خ اٌزم١ٕخ 

 اٌّالئّخ إلداسرٙب ثىفبءح ٟٚ٘:
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( ػبًِ ٚال٠زغبٚص 25اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح: ال٠ض٠ذ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ػٓ ) -

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ١ٌجٟ وؾذ ألظٝ.2,5سأط ِبٌٙب اٌزؤع١غٟ ػٓ )

( ػبًِ ٚال٠زغبٚص 51ال٠ض٠ذ ػذد اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ػٓ )اٌّشبس٠غ اٌّزٛعطخ:  -

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ١ٌجٟ وؾذ ألظٝ.5سأط ِبٌٙب اٌزؤع١غٟ ػٓ )

ٕ٘بن ػذح ِفب١ُ٘ ٌمطبع اٌّششٚػبد اٌظغ١شح اعزخذِزٙب  انظٕداٌ:

اٌّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌّخزٍفخ. إال أٔٗ ال٠ٛعذ ارفبق ِٛؽذ ثزؼش٠ف 

اْ, إال أٔٗ اُػزّذد اٌّفب١ُ٘ ػٍٝ ٔفظ اٌّؤششاد اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌغٛد

 اٌّزّضٍخ فٟ اٌؼّبٌخ ٚسأط اٌّبي ٌغٌٙٛخ ل١بعُٙ. 

  يدهض انتؼبٌٔ انخهٛدٙ:

٠غزخذَ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ِؼ١بس سأط اٌّبي اٌّغزضّش ٌٍز١١ّض ث١ٓ 

اٌّششٚػبد, ؽ١ش رؼشف اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ثؤٔٙب رٍه اٌّششٚػبد اٌزٟ ٠جٍغ 

 أط ِبٌٙب اٌّغزضّش ألً ِٓ ١ٍِٟٛٔ دٚالس.ِزٛعؾ س

ِّب رمذَ ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٗ ِٓ اٌظؼت رؾذ٠ذ رؼش٠ف دل١ك ٚشبًِ ِٚٛؽذ 

 ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح.

 : تؼزٚف انجبحث

أْ ػٕظشٞ سأط اٌّبي ٚاٌؼّبٌخ ِٓ اٌؼٕبطش غ١ش اٌضبثزخ عٛاء ػب١ًٌّب أٚ 

ؼش٠فبد اٌغبثمخ ِؾ١ًٍب ٚ٘زا عجت ػذَ االرفبق ػٍٝ رؼش٠ف ِٛؽذ. ٚأْ وً اٌز

ٔظشد ٚسوضد ػٍٝ ش١ئ١ٓ فمؾ فٟ أغٍت اٌزؼش٠فبد ٌٍز١١ّض ث١ٓ اٌّششٚػبد 

اٌىج١شح ٚاٌظغ١شح أال ّٚ٘ب: ؽغُ سأط اٌّبي ٚػذد اٌؼّبي, ٚ٘زا أِش رؾىّٟ 

ال٠مَٛ ػٍٝ د١ًٌ ػٍّٟ, ؽ١ش أْ وً ِششٚع ٠زىٍف فٟ وً دٌٚخ ٚفمًب ٌؼٍّزٙب 

ذَ االرفبق أٚ رمبسة اٌزؼش٠فبد أِش غ١ش ٚلٛرٙب اٌغٛل١خ؛ األِش اٌزٞ ٠غبػذ ػٍٝ ػ

ِٕطمٟ؛ ألْ ٌىً دٌٚخ ظشٚفٙب االلزظبد٠خ ٚل١ّخ اٌؼٍّخ ف١ٙب ِزغ١شح, ٌٚزٌه ٠شٜ 

اٌجبؽش أْ ػ١ٍّخ ط١بغخ أٚ ٚػغ رؼش٠ف ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ٠غت أْ رزُ 

ثشىً دٚسٞ؛ عٕٛٞ ِضالً؛ ثؾ١ش ٠ىْٛ ِزٛافمبً ِغ اٌّغزغذاد ٚاٌزطٛساد 
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عزّبػ١خ, ٚوزٌه اٌظشٚف االلزظبد٠خ اٌزٟ رطشأ ػٍٝ االلزظبد االلزظبد٠خ ٚاال

 اٌٛؽٕٟ, ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ٚػغ اٌزؼش٠ف اإلعشائٟ اٌزبٌٟ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح:

 

: 11انًشزٔػبد انصغٛزح ْٙ انًشزٔػبد انتٙ ًل ٚكٌٕ ػذد انؼًبل فٛٓب يٍ "

 ".أنف دًٔلر 111ػبيم، ًٔل ٚتؼذٖ رأطًبنٓب يب ٚؼبدل  21

 ٔػبد انصغٛزح:أًْٛخ انًشز 

٠شٜ وض١ش ِٓ اٌذاسع١ٓ ٚاٌزٕف١ز١٠ٓ ٚطٕبع اٌمشاس أْ رط٠ٛش ٚرشغ١غ 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِٓ أُ٘ سٚافذ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ اٌذٚي 

ثشىً ػبَ ٚفٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ثشىً خبص ؽ١ش رىّٓ أ١ّ٘خ لطبع اٌّششٚػبد 

بي فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٚرؾم١ك اٌظغ١شح فٟ لذسح ٘زا اٌمطبع ػٍٝ اإلعٙبَ اٌفؼ

 ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ. 

فجزٌه رؾزً اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِشرجخ ػب١ٌخ فٟ االلزظبداد اٌّؼبطشح 

ِؾ١ًٍب ٚػب١ًٌّب, ففٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ رشىً اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٔؾٛ 

١ٍِْٛ ِششٚع ٠ؼًّ  13% ِٓ ػذد اٌّششٚػبد ثٙب, ؽ١ش ٠جٍغ ػذد٘ب ٔؾٛ 11

ثٙب أوضش ِٓ ٔظف اٌؼب١ٍِٓ ثبٌجالد, ٚخٍك فشص ػًّ ٌٕؾٛ صٍضٟ اٌؼّبٌخ اٌغذ٠ذح 

% ِٓ ػذد 11.4ع٠ًٕٛب, ٚفٟ ا١ٌبثبْ رّضً اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٔؾٛ 

% 11% ِٓ إعّبٌٟ اٌؼّبٌخ, ٚرٕزظ ٔؾٛ 14.4اٌّششٚػبد ثٙب, ٚرغزخذَ ٔؾٛ 

% ِٓ 11% ِٓ رغبسح اٌغٍّخ 62ِٚٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ , ٚرشىً ٔؾٛ 

% ِٓ إعّبٌٟ 11رغبسح اٌزغضئخ ثٙب, ٚفٟ أٌّب١ٔب رّضً اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٔؾٛ 

%, ٚفٟ وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ ٔؾٛ 15ػذد اٌّششٚػبد اٌظٕبػ١خ, ٚفٟ ثش٠طب١ٔب ٔؾٛ 

16.3 .% 

ٟٚ٘ رؼزجش ِؤعغبد ٘بِخ ٚػشٚس٠خ ٌّٕٛ الزظبدٞ ع١ٍُ, إر رؼزجش 

١ّخ االلزظبد٠خ ٚرؼًّ ػٍٝ ص٠بدح إٌبرظ اٌّؾٍٟ ِؾشًوب اعبع١ًب فٟ اٌزٕ

, ٚرؾغ١ٓ ٚػغ ١ِضاْ اٌّذفٛػبد ٚرٛف١ش اٌشخبء االلزظبدٞ GDPاإلعّبٌٟ

 :ٚف١ّب ٠ٍٟ ػشع ألُ٘ األدٚاس اٌزٟ رمَٛ ثٙب رٍه اٌّششٚػبد
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لذسح ٘زٖ اٌّششٚػبد ػٍٝ االعزفبدح ِٓ اٌّٛاد اٌخبَ اٌّزٛافشح ِٕٚزغبد  -1

عٍغ ربِخ اٌظٕغ رغبُ٘ فٟ رٍج١خ اؽز١بعبد اٌظٕبػبد األخشٜ إلٔزبط 

 ٚأرٚاق اٌّغزٍٙى١ٓ.

رزغُ ٘زٖ اٌّششٚػبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌؾشف١خ اٌظغ١شح ثغٌٙٛخ اٌزؤع١ظ ٔظًشا  -2

ٌؼذَ ؽبعزٙب إٌٝ سأط ِبي وج١ش أٚ رىٌٕٛٛع١ب ِزطٛسح إػبفخ إٌٝ لذسرٙب 

 ػٍٝ اإلٔزبط ٚاٌؼًّ فٟ ِغبالد اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ اٌّخزٍفخ.

ٌّششٚػبد ػٍٝ اٌزى١ف ِغ األٚػبع ٚاٌظشٚف اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ لذ لذسح ٘زٖ ا -3

الرزٛافش فٟ ثؼغ األؽ١بْ ِٓ ِشافك ِزطٛسح ٌٍج١ٕخ األعبع١خ ِّب ٠خفف 

 اٌؼتء ػٍٝ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ.

رمَٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ثز١ّٕخ اٌّٛا٘ت ٚاإلثذاػبد ٚاالثزىبساد ٚإسعبء  -4

 ّششٚػبد اٌىج١شح.لٛاػذ اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ ٚرٌه ػؼف ِبؽممزٗ اٌ

ٍُ فٟ ٔشبؽ اٌّششٚػبد اٌىج١شح فٟٙ  -5 رمَٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ثذٍٚس ِٙ

 رمَٛ ثذٚس٠ٓ ١ِّٙٓ ٠زّضالْ فٟ ا٢رٟ:

٠ّضً اٌذٚس األٚي فٟ أٔٙب رؼًّ وّٛصع ٌّٕزغبد ٘زٖ اٌّششٚػبد ٚوزٌه  -

 وٛوبالد ٌخذِخ اٌؼّالء.

األوضش ٔغبًؽب ٠ّضً اٌذٚس اٌضبٟٔ فٟ دٚس٘ب وّٛسد, ؽ١ش رؼذ اٌّششٚػبد  -

فٟ أِش٠ىب لذ ثٕذ خططٙب االعزشار١غ١خ ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّٛسد٠ٓ 

 اٌخبسع١١ٓ اٌظغبس.

رٛفش اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ِظذس ِٕبفغخ ِؾزًّ ٚفؼٍٟ  -6

 ٌٍّششٚػبد اٌىج١شح ٚرؾذ ِٓ لذسرٙب ػٍٝ اٌزؾىُ فٟ األعؼبس.

١شح, ِضً ٘زٖ اٌّششٚػبد ٟ٘ ػجبسح ػٓ ثزٚس أعبع١خ ٌٍّششٚػبد اٌىج -1

ششوخ )ث١ٕزْٛ( ٚششوخ )ثبٔبع١ٔٛه( , وزٌه رؼض٠ض ٚرذػ١ُ سٚػ اٌّجبدسح 

اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ: ثبعزؾذاس أٔشطخ الزظبد٠خ عٍؼ١خ أٚ خذ١ِخ ٌُ رىٓ 

ِٛعٛدح ِٓ لجً, ٚوزٌه إؽ١بء أٔشطخ الزظبد٠خ رُ اٌزخٍٟ ػٕٙب وبٌظٕبػبد 

 اٌزم١ٍذ٠خ.
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خ اٌفشد٠خ أٚ اٌّؾذٚدح ٌٙزٖ اعزمال١ٌخ اإلداسح: ٠ٚؼٛد رٌه إٌٝ اٌٍّى١ -1

 اٌّششٚػبد ثغجت أخفبع سأط اٌّبي اٌّغزضّش ف١ٙب.

ػذاٌخ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ: ٠ٚمظذ ثزٌه لذسح ٘زٖ اٌّششٚػبد ػٍٝ االٔزشبس  -1

اٌٛاعغ اٌزٞ ٠غبػذ ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌّزٛاصٔخ عغشاف١ًب ث١ٓ ِخزٍف األلب١ٌُ 

 ٚاٌٛال٠بد.

بد اٌّّٙخ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؼزجش اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِٓ اٌّششٚػ -11

اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ, ٚرٌه ِٓ خالي اٌمذسح ػٍٝ االعزخذاَ اٌفؼبي ٚاٌٛطٛي 

إٌٝ اٌزم١ٕبد اٌشل١ّخ, ٚثبٌزبٌٟ فئْ اٌؼاللخ ث١ٓ االػزّبد االلزظبدٞ ػٍٝ 

اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب, ٚاٌّششٚػبد اٌظغ١شح رزطٍت ًٔٛػب ِٓ 

 م١ك اٌششاوخ, ٚخبطخ ِغ اٌزىٌٕٛٛع١ب.اٌّشبسوخ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌؼمجبد ٌزؾ

رٛفش ٘زٖ اٌّششٚػبد عًٍؼب ٚخذِبد ٌفئبد اٌّغزّغ راد اٌذخً اٌّؾذٚد  -11

ٚاٌزٟ رغؼٝ ٌٍؾظٛي ػ١ٍٙب ثؤعؼبس سخ١ظخ اٌضّٓ ٔغج١ًب رزفك ِغ لذسارٙب 

 اٌششائ١خ.

ب فٟ دػُ اٌّششٚػبد اٌىج١شح ِٓ خالي  -12 ً ّ رٍؼت ٘زٖ اٌّششٚػبد دًٚسا ِٙ

إِذاد٘ب ثّغزٍضِبد اإلٔزبط, ِٚٓ خالي رظ١ٕغ ثؼغ رٛص٠غ ِٕزغبرٙب ٚ

ِىٛٔبرٙب ٚإعشاء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ اٌزٟ ٠ىْٛ ِٓ غ١ش اٌّغذٞ الزظبد٠ ًب 

 رٕف١ز٘ب ثٛاعطخ اٌّششٚع اٌىج١ش.

دػُ ع١بعبد االوزفبء اٌزارٟ ػٍٝ األلً فٟ ثؼغ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد  -13

فؼ١ٍخ فٟ دػُ إٌبرظ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ االعز١شاد ٚرؾغ١ٓ اٌظبدساد ٚاٌّغبّ٘خ اٌ

 اٌمِٟٛ.

ِّبعجك ٠زؼؼ دٚس ٚأ١ّ٘خ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح, عٛاء ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

االلزظبدٞ أٚ ػٍٝ اٌّغزٜٛ االعزّبػٟ؛ فبٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٟ٘ فٟ اٌغبٌت 

ِششٚػبد أطؾبثٙب ِٓ ِؾذٚدٞ أٚ ِؼذِٟٚ اٌذخً؛ ٚػ١ٍٗ فئْ اال٘زّبَ ثٙب ٠ّضً 
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ِّٙخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّزغ١شاد االلزظبد٠خ اٌى١ٍخ, اعزخذاَ ع١بعخ ر٠ّٕٛخ ٌٙب آصبس 

 ٚ٘ٛ ِب ٠زشرت ػ١ٍٗ اسرفبع ِؼذي إٌّٛ االلزظبدٞ. 

 يفٕٓو تًٕٚم انًشزٔػبد انصغٛزح: 

٠ٕظشف اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍز٠ًّٛ إٌٝ رذث١ش األِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ ثبٌٕشبؽ 

 االلزظبدٞ.

أٔشطزٙب  ٚرؼزّذ اٌّششٚػبد فٟ األعبط ػٍٝ ِٛاسد٘ب اٌزار١خ ٌز٠ًّٛ

االلزظبد٠خ, فئرا ٌُ رفٟ ثزٌه ارغٙذ رٍه اٌّششٚػبد إٌٟ غ١ش٘ب ِّٓ ٠ٍّىْٛ 

فبئًؼب ِٓ األِٛاي ٌغذ ٘زااٌؼغض, ٌٚٙزا ٠ٕظشف اٌّؼٕٝ اٌخبص ٌٍز٠ًّٛ إٌٝ أٔٗ: 

 "ٔمً اٌمذسح اٌز١ٍ٠ّٛخ ِٓ فئبد اٌفبئغ اٌّبٌٟ إٌٝ فئبد اٌؼغض اٌّبٌٟ" .

 

اٌز١ٍ٠ّٛخ ث١ٓ ِششٚع ٚآخش, وّب لذ ٠زذخً ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا إٌمً ٌٍمذسح 

ث١ّٕٙب ٚع١طًب ِب١ًٌب وّؤعغبد اٌز٠ًّٛ. ٚػٍٝ رٌه ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ر٠ًّٛ 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٠ؼٕٝ إِذاد رٍه اٌّششٚػبد ثبألِٛاي اٌالصِخ ٌٍم١بَ 

 ثٕشبؽٙب االلزظبدٞ.

ٔؾبٚي ف١ّب ٠ٍٟ اعزؼشاع اٌّشىالد اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّششٚػبد  

 اٌظغ١شح, ٚرٌه ِٓ خالي اٌؼٕظش٠ٓ اٌزب١١ٌٓ:

 أٚاًل: ِشىالد ِظبدس اٌز٠ًّٛ اٌشعّٟ. -

 صب١ًٔب: ِشىالد ِظبدس اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ. -

 صبٌضبً: رم٠ُٛ ع١بعخ ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِٓ اٌجٕٛن اٌزم١ٍذ٠خ. -

 

 أًٔلا : يشكالد يصبدر انتًٕٚم انزطًٙ:

اٌّبي اٌالصَ ٌٍّششٚع ِٓ  ٠مظذ ثبٌز٠ًّٛ اٌشعّٟ اٌؾظٛي ػٍٝ سأط

خالي اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌشع١ّخ؛ وبٌجٕٛن, ٚطٕبد٠ك اٌزٛف١ش ٚاالدخبس, ٚأعٛاق 

 سأط اٌّبي. ِٚٓ ِظبدس اٌز٠ًّٛ اٌشعّٟ ِب٠ٍٟ:
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 انتًٕٚم يٍ خالل طٕق رأص انًبل: .1

ٟٚ٘ اٌغٛق اٌزٟ ٠زُ اٌزؼبًِ ف١ٙب ثبألدٚاد اٌّب١ٌخ راد األعً اٌّزٛعؾ 

٠ض٠ذ ِٛػذ اعزؾمبلٙب ػٓ عٕخ, عٛاء وبٔذ ٘زٖ  ٚاٌط٠ًٛ؛ أٞ اٌزٟ

األدٚاد رؼجش ػٓ د٠ٓ؛ وبٌغٕذاد, أٚ ػٓ ٍِى١خ وبألعُٙ,٠ٚالؽع أْ 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح غ١ش لبدسح ػٍٝ االعزفبدح ِٓ ٘زا اٌّظذس 

 اٌز٠ٍّٟٛ اٌُّٙ, ٚرٌه ٌغجج١ٓ ّ٘ب:

 إْ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح الرزٛافش ف١ٙب ششٚؽ اٌم١ذ فٟ عٛق سأط اٌّبي. -

ٚإْ رٛافشد ٘زٖ اٌششٚؽ, فئْ اٌّغزضّش٠ٓ لذ ال٠ٕغزثْٛ إٌٝ ششاء أعُٙ  -

أٚ عٕذاد ٘زٖ اٌّششٚػبد, ٚرٌه ثغجت اٌّخبؽش اٌؼب١ٌخ اٌزٟ رزؼشع 

 ٌٙب.

 اندٓبس انًصزفٙ انتمهٛذ٘: .2

٠ّىٓ ٌٍجٕٛن أْ رمذَ اٌخذِبد اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, إال أْ غبٌج١خ 

اٌىج١شح راد األطٛي اٌشأعّب١ٌخ اٌغ١ذح اٌجٕٛن رفؼً ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد 

ٚاٌزٟ رزغُ ِؼٙب ثبٌشثؾ١خ األوضش ٚاٌّخبؽش األلً, إال أْ غبٌج١خ اٌجٕٛن 

اٌزم١ٍذ٠خ رؾغُ ػٓ ِٕؼ اٌز٠ًّٛ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, ٠ّٚىٓ رمغ١ُ 

األعجبة األعبع١خ إلؽغبَ اٌجٕٛن ػٓ رمذ٠ُ اٌز٠ًّٛ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح 

ؼٍمخ ثبٌجٕٛن رارٙب, ٚأعجبة ِزؼٍمخ ثبٌّششٚػبد إٌٝ ٔٛػ١ٓ؛ ّ٘ب أعجبة ِز

 -اٌظغ١شح, أِب األعجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌجٕٛن فّٕٙب:

: ؽ١ش انتكهفخ انؼبنٛخ انًتزتجخ ػهٗ تمذٚى انمزٔض نهًشزٔػبد انصغٛزح -

رىْٛ ل١ّخ اٌمشٚع اٌزٟ رؾزبط إ١ٌٙب ٘زٖ اٌّششٚػبد, طغ١شح ال رزٕبعت 

جٕٛن. ٚلذ أظٙشد دساعخ أعش٠ذ فٟ ِغ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ اٌزٟ رزؾٍّٙب اٌ

اٌفٍج١ٓ, أْ رىب١ٌف اٌّؼبٍِخ اٌّظشف١خ فٟ ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح 

%ٌٍمشٚع إٌّّٛؽخ 51% ِٓ ل١ّخ اٌمشع ِمبثً 52 :3ثٍغذ 

 ٌٍّششٚػبد اٌىج١شح. 
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ؽ١ش رؼغ اٌجٕٛن اٌؼذ٠ذ ِٓ  يؼبٚٛز اإللزاض انتٙ تحذدْب انجُٕن: -

اٌّؼب١٠ش ٚاٌششٚؽ اٌزٟ ٠غت رٛافش٘ب فٟ اٌّششٚػبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ 

رؾظً ػٍٝ ر٠ًّٛ, ٚ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ٚاٌششٚؽ غبٌجًب ال رزٕبعت ِغ ؽج١ؼخ 

 ٚخظبئض اٌّششٚػبد اٌظغ١شح.

ؽ١ش رؼغ  انشزٔغ انتٙ تعؼٓب انجُٕن فًٛب ٚتؼهك ثبندذارح اًلئتًبَٛخ: -

ٓ إٌغت ٚاٌّؤششاد اٌّب١ٌخ اٌّغزخشعخ ِٓ اٌّشاوض اٌجٕٛن اٌؼذ٠ذ ِ

اٌّب١ٌخ ٌٍّششٚػبد؛ ِضً: ٔغجخ اٌّظشٚفبد ٌإل٠شاداد, ِٚؼذالد 

اٌشثؾ١خ, ٚإٌٝ غ١ش رٌه ِٓ اٌّؤششاد االئزّب١ٔخ, ٚ٘ٛ ِب ال ٠ّىٓ رٛفشٖ 

َُّ ػضٚف  غبٌجًب فٟ رٍه اٌّششٚػبد ٌزؾذ٠ذ اٌغذاسح االئزّب١ٔخ, ِٚٓ صَ

 ه اٌّششٚػبد اٌظغ١شح.اٌجٕٛن ػٓ ر٠ًّٛ رٍ

رؼذ اٌؼّبٔبد ِٓ أُ٘ ػٕبطش ِٕؼ االئزّبْ انًغبًلح فٙ غهت انعًبَبد:  -

فٟ اٌجٕٛن, ٚفٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ال رزٛافش ٌذٜ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح 

اٌؼّبٔبد اٌالصِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ, ِٚٓ صُ رؾغُ اٌجٕٛن ػٓ 

١خ ٌّٕؼ اٌز٠ًّٛ, ر٠ًّٛ رٍه اٌّششٚػبد ٔز١غخ ػذَ رٛافش اٌؼّبٔبد اٌىبف

ٚلذ رج١ٓ أْ ػذَ رٛافش اٌؼّبٔبد ِٓ أُ٘ أعجبة إؽغبَ اٌجٕٛن ػٓ ر٠ًّٛ 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح,فٝ ِظش؛ ؽ١ش رطٍت ِؤعغبد اٌز٠ًّٛ ِٓ 

أطؾبة اٌّششٚػبد اٌظغ١شح رمذ٠ُ ػّبٔبد رفٛق إِىبٔبرُٙ ِمبثً 

ش اٌؾظٛي ػٍٝ اؽز١بعبرُٙ ِٓ اٌز٠ًّٛ,ٚلذ أصجزذ دساعخ ١ِذا١ٔخ فٟ ِظ

أْ اٌجٕٛن ٚاٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ٠ؼزّذاْ فٟ رؾذ٠ذ اٌمذسح 

االئزّب١ٔخ ٌٍّششٚع ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطش االئزّب١ٔخ رؤرٟ فٟ ِمذِزٙب 

%, فطج١ؼخ 4%, فبٌمذسح ػٍٝ اٌغذاد ثٕغجخ 12اٌؼّبٔبد ثٕغجخ 

%, فبٌشخظ١خ أٚ 51%, فبٌّشوض اٌّبٌٟ ثٕغجخ 2اٌّششٚع ثٕغجخ 

 %. 51 اٌغّؼخ ثٕغجخ
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 أِب ػٓ األعجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح؛ فّٕٙب ِب ٠ٍٟ:

ؽ١ش رؼزّذ اٌجٕٛن فٟ ِٕؼ االئزّبْ  ػذو اَتظبو انظدالد انًحبطجٛخ: -

ػٍٝ دساعخ اٌغغالد اٌّب١ٌخ ٚاٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ إٌّزظّخ, ٚاٌّؼزّذح ِٓ 

بد ِشاعؼٟ اٌؾغبثبد اٌّؼزّذ٠ٓ, ٚ٘ٛ ِبال٠زٛافشفٝ غبٌج١خ اٌّششٚػ

اٌظغ١شح, ٚاٌزٟ ١ّ٠ً أغٍج١خ أطؾبثٙب إٌٝ ػذَ إِغبوذفبرشِٕزظّخ, ٚرٌه 

ٌؼؼف اإلِىب١ٔبد ٚأخفبع ؽغُ إٌشبؽ, ٠ٚىزفٟ أطؾبثٙب ثئِغبن 

 عغالد إؽظبئ١خ شخظ١خ.

رفزمذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّششٚػبد ػذو انمذرح ػهٗ إػذاد يهف ائتًبَٙ:  -

زّبٟٔ ٠ّىٓ رمذ٠ّٗ اٌظغ١شح ٌٍخجشح اٌّظشف١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ إػذاد ٍِف ائ

إٌٝ اٌجٕٛن, ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ اٌالصَ, ؽ١ش ٠ُؼذ إػذاد رٌه اٌٍّف 

ٚفمًب ٌألػشاف اٌّظشف١خ اٌظؾ١ؾخ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌّّٙخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ 

 اٌز٠ًّٛ.

ِٓ أُ٘ ِزطٍجبد اٌجٕٛن  ػذو ٔخٕد دراطبد خذٖٔ طهًٛخ ٔيٕظٕػٛخ: -

ة ر٠ٍّٛٗ ٌّٕؼ االئزّبْ, ٚعٛد دساعخ عذٜٚ ٌٍّششٚع اٌّطٍٛ

ٚغبٌجًبالرغزط١غ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إػذاد ٚرؾًّ رىب١ٌف دساعبد 

اٌغذٜٚ ثبٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة؛ ٚرٌه ٔظًشا السرفبع رىٍفخ إػذاد٘ب ٚاٌزٟ 

رظً فٟ ثؼغ األؽ١بْ إٌٝ أسلبَ ػب١ٌخ, ال ٠غزط١غ أطؾبة اٌّششٚػبد 

 اٌظغ١شح رمذ٠ّٙب.

اٌظغ١شح ثبسرفبع رزغُ غبٌج١خ اٌّششٚػبد ارتفبع درخخ انًخبغزح:  -

دسعخ اٌّخبؽش؛ ٔظًشا ٌطج١ؼخ رى٠ٕٛٙب, ٚاٌزٟ رؼزّذ فٟ اٌغبٌج١خ ػٍٝ 

شخض ٚاؽذ أٚ ػبئٍخ ٚاؽذح, إػبفخ إٌٝ ػؼف اٌّشاوض اٌّب١ٌخ؛ ِّب 

٠شىً ػبئمًب أِبَ ل١بَ اٌجٕٛن ثز٠ًّٛ رٍه اٌّششٚػبد؛ ؽ١ش رٙزُ اٌجٕٛن 

ساعبد ا١ٌّذا١ٔخ دائّب ثز٠ًّٛ اٌّششٚػبد راد اٌّخبؽش إٌّخفؼخ, ٚاٌذ

أصجزذ أْ ِخبؽش اٌّششٚػبد اٌظغ١شح رزشاٚػ ِب ث١ٓ ِزٛعطخ ِٚشرفؼخ 

 اٌّخبؽش. 
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ِٓ أُ٘ ظؼف انخجزاد انًتزاكًخ ألصحبة انًشزٔػبد انصغٛزح:  -

ِؼٛلبد ِٕؼ ر٠ًّٛ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح أْ اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب ٠فزمذْٚ إٌٝ 

ِؼط١بد اٌغٛق  اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ إلداسح رٍه اٌّششٚػبد, ٚاٌزؼبًِ ِغ

اٌّزغ١شح ِّب ٠ؼشع رٍه اٌّششٚػبد ٌٍّخبؽش
.

 

ال ٠زبػ ٌٍّششٚػبد ظؼف انحصٕل ػهٗ انتًٕٚم يٍ األطٕاق انؼبنًٛخ:  -

اٌظغ١شح ػبدح اٌؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ِٓ خالي األعٛاق اٌؼب١ٌّخ 

 ٚرٌه ٌىٛٔٙب ششوبد أشخبص فٟ اٌغبٌت.

أعؼبس اٌفبئذح, ٚششٚؽ عذاد رؼذ ارتفبع أطؼبر انفبئذح ػهٗ انمزٔض:  -

اٌمشٚع, ِٓ األعجبة اٌشئ١غ١خ إلؽغبَ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ػٓ 

اٌؾظٛي ػٍٝ ر٠ًّٛ ِٓ اٌجٕٛن اٌزم١ٍذ٠خ؛ ٚالع١ّب ٚأٔٙب فٟ اٌغٕٛاد 

األٌٚٝ ٠ىْٛ ٘بِش أسثبؽٙب ل١ٍاًل ِّب ٠زؼزس ِؼٗ عذاد ألغبؽ اٌمشع, 

؛ فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚوزٌه فٛائذٖ, ٚ٘زا ٠مٛد إٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىالد 

وشف رمش٠ش ٌٍغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّؾبعجبد فٟ ِظش, ػٓ أْ اٌظٕذٚق 

%, ٠ٚمشع اٌشجبة 3االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ٠ؾظً ػٍٝ لشٚع ثٕغجخ فبئذح 

%, ٚٔفظ األِش ٠ٕطجك ػٍٝ ٚصاسح اٌشئْٛ 11-1ثفبئذح رظً إٌٝ 

% وؾظخ إػبف١خ ٌٙب 11االعزّبػ١خ ؽ١ش ؽظٍذ ػٍٝ ِؼذي فبئذح 

 ٝ فبئذح اٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ ".ػالٚح ػٍ

أْ ٘زٖ اٌّؼٛلبد ثشىً ػبَ أدد إٌٝ أخفبع ؽغُ  ٔٚزٖ انجبحث

اٌمشٚع اٌزٟ رّٕؼ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, ؽ١ش ال رضاي ٘زٖ اٌّششٚػبد رؼزّذ 

 ػٍٝ األشىبي اٌزم١ٍذ٠خ ٌإللشاع, وّب أْ ٘زٖ اٌّؼٛلبد رشعغ ثطج١ؼزٙب إٌٝ:

  ٌٍّششٚػبد اٌىج١شح ٌزٛافش اٌؼّبٔبد, ٚرٌه ػٍٝ إػطبء اٌجٕٛن أ٠ٌٛٚخ

 ؽغبة اٌّششٚػبد اٌظغ١شح.

 .اسرفبع ِؼذي اٌفبئذح ػٍٝ اٌمشٚع إٌّّٛؽخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح 
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  اسرفبع اٌّخبؽشح فٟ اٌمشٚع إٌّّٛؽخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ٌؼذَ ٚعٛد

 ِؼٍِٛبد وبف١خ.

 ٌزشغ١غ  رؼذد اٌغٙبد اٌّغئٌٛخ ػٓ رٍمٟ اٌمشٚع ٚإٌّؼ اٌخبسع١خ

 اٌّششٚػبد اٌظغ١شح.

  ػذَ ِالئّخ اٌمشٚع اٌزٟ رطٍجٙب اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ِغ اٌؼ١ٍّبد

 اٌجٕى١خ. 

  ٌٝافزمبد اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إٌٝ اٌخظبئض اٌزٟ رؤٍ٘ٙب ٌٍٛطٛي إ

 اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّزبؽخ ٌٍّششٚػبد اٌىج١شح.

 ٙب, ٚػذَ أخفبع سأط اٌّبي اٌّزبػ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ ثذا٠خ ؽ١بر

دسا٠خ اٌّغزضّش٠ٓ ثّظبدس اٌز٠ًّٛ اٌّزبؽخ أِبُِٙ, ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ ػذَ 

 دسا٠زُٙ ثبؽز١بعبرُٙ اٌؾم١م١خ ِٓ األِٛاي.

  ػذَ وفبءح اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌّششٚع فٟ إداسح اٌمشٚع اٌزٟ رؾظً ػ١ٍٙب

 ِٓ ِؤعغبد اٌز٠ًّٛ اٌّخزٍفخ.

 ثبَٛاب: يشكالد يصبدر انتًٕٚم غٛز انزطًٙ:

 م انذاتٙ ٔانؼبئهٙ ٔاألصذلبء:انتًٕٚ .1

ؽ١ش رؼزّذ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ رٛف١ش اؽز١بعبرٙب اٌز١ٍ٠ّٛخ, ٚخبطخ 

فٟ ِشؽٍخ اإلٔشبء, ػٍٝ اٌز٠ًّٛ اٌشخظٟ ألطؾبثٙب أٚ أؽذ أفشاد األعشح أٚ 

األطذلبء, ٌٚىٓ ٠زظف ٘زا اٌمطبع ثبٔخفبع اٌمذسح ػٍٝ االدخبس, ِّب ٠ؾذ ِٓ 

٠ٍٚغؤ ثؼغ أطؾبة ٘زٖ اٌّششٚػبد ٌاللزشاع ِٓ اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ اٌّزبػ, 

اٌؼبئٍخ ٚاأللبسة ٚاألطذلبء ٚ٘زا أ٠ًؼب ِظذس غ١ش وبف إػبفخ إٌٝ رذخً ٘ؤالء 

فٟ شئْٛ اٌّششٚع, وّب ٠ّىٓ اٌٍغٛء إٌٝ ِشبسوخ ا٢خش٠ٓ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ع١زُ 

ٛع ِٓ الزغبَ اإلداسح ٚالزغبَ األسثبػ, ٚرزّضً أُ٘ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ٘زا إٌ

 اٌز٠ًّٛ ف١ّب ٠ٍٟ:
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ؽغُ اٌمشٚع اٌزٟ ٠ّىٓ رمذ٠ّٙب ثٛاعطخ اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ طغ١شح  -

 ال رّىٓ اٌّششٚع ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ وبًِ اؽز١بعبرٗ اٌز١ٍ٠ّٛخ.

ِذح اٌمشع رىْٛ لظ١شح فٟ اٌؼبدح, ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕبعت ر٠ًّٛ سأط اٌّبي  -

اٌّبي اٌضبثذ, أٚ اٌؼبًِ ٠ٚؼغض فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ػٓ اٌزٛف١ش ٌشأط 

 اٌؼىظ.

ٔطبق اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مذِٙب ِؾذٚد ثبإللشاع فمؾ, ثخالف  -

ِؤعغبد اٌز٠ًّٛ اٌشع١ّخ؛ ِضً: اٌجٕٛن اٌزٟ رمذَ ثغبٔت اٌز٠ًّٛ خذِبد 

 ِب١ٌخ أخشٜ.

 ٠ؼًّ اٌز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ فٝ إؽبس ِؾٍٟ ٚال٠ّىٓ ٔمٍٗ إٌٝ أِبوٓ ثؼ١ذح. -

ز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ وج١شح, ٚسثٛٞ عؼش اٌفبئذح ػٍٝ اٌمشٚع فٝ اٌ -

 أؽ١بًٔب.

إْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌز٠ًّٛ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِذخشاد طغ١شح ٔغج١ ًب,الرىفٟ  -

ٌز٠ًّٛ سأط اٌّبي اٌؼبًِ ٌٍّششٚع, ٚفٟ ؽبٌخ ل١بَ اٌّششٚع ٚثذء 

ٔشبؽٗ؛ فئْ ػذَ اوزّبي اٌّشافك األعبع١خ ٌٗ ٠ؤصش ػٍٝ عٛدح اٌخذِخ 

ُػشػخ ٌؾذٚس ِشبوً؛ وٕمض  اٌّمذِخ أٚ إٌّزظ, ٠ٚغؼً اٌّششٚع

 –اٌغ١ٌٛخ اٌالصِخ ٌششاء اٌّٛاد اٌخبَ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِغزٍضِبد اإلٔزبط 

خبطخ فٝ ؽبٌخ ػذَ لذسح اٌّششٚع ػٍٝ رظش٠ف ِٕزغبرٗ خالي فزشح 

ٚفٝ ؽبٌخ اٌشغجخ فٟ اٌزٛعغ فٟ اٌّششٚع أٚ ص٠بدح سأط ِبٌٗ,  –ِؼ١ٕخ 

االػزّبد ػٍٝ ٘زٖ فئْ رٌه ٠غزٍضَ ٚلذ ؽ٠ًٛ ٚلذ ٠ىْٛ طؼجًب فٟ ظً 

 اٌّذخشاد اٌظغ١شح.

 اًلئتًبٌ انتدبر٘ .2

٘ٛ ػ١ٍّخ ث١غ لظ١ش األعً ث١ٓ اٌجبئغ ٚاٌّشزشٞ, ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ اٌجبئغ فٟ 

٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ِبًٔؾب ٌالئزّبْ ٠ؼّٓ االعزّشاس فٟ ِج١ؼبرٗ, ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح أسثبؽٗ 

ْ ف١غزّش فٟ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌٛفبء ٌؼّالئٗ, أِب اٌّشزشٞ اٌؾبطً ػٍٝ االئزّب

 ِضاٌٚخ ٔشبؽبرٗ, ٠ٚؾظً ػٍٝ اٌّضا٠ب اٌزب١ٌخ:
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 ػذَ رؾًّ اٌزىب١ٌف اٌزشغ١ٍ١خ ٌالئزّبْ. -

 اٌغٌٙٛخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ االئزّبْ اٌزغبسٞ ِٓ ؽ١ش اإلعشاءاد اٌؼ١ٍّخ. -

اٌّشٚٔخ: ؽ١ش رغزؼٍّٗ اٌّؤعغخ وٍّب أسادد رٌه ؽغت االؽز١بط, وّب أْ  -

بط, ألْ اٌّٛسد ٔبدًساِب٠طٍت اعزخذاِٗ ٠زشن أطٛي اٌّؤعغخ دْٚ ِغ

س٘ٓ أطٛي اٌّؤعغخ ِمبثً اٌؾظٛي ػٍٝ االئزّبْ, ٚ٘زا ِب٠غّؼ 

ٌٍّؤعغخ ثبٌؾظٛي ػٍٝ أِٛاي إػبف١خ ِٓ ِظبدس أخشٜ ثؼّبٔبد 

 أطٌٛٗ.

٠ؼزجش ِظذًسا ِزبًؽب ٌز٠ًّٛ اٌّؤعغبد, ِّب ٠ؾٛي دْٚ ؽظٌٛٙب ػٍٝ  -

 اٌمشٚع اٌجٕى١خ ثزىب١ٌف ٚػّبٔبد وبف١خ.

ّبْ اٌزغبسٞ إِىب١ٔخ رغذ٠ذٖ ثشىً ِغزّش ٚفك ششٚؽ ٠زؼّٓ االئز -

 ائزّب١ٔخ عذ٠ذح ِّب ٠ؼط١ٗ ١ِضح االعزّشاس٠خ.

 ٠ؼزجش االئزّبْ اٌزغبسٞ ألً رىٍفخ فٟ ِظبدس اٌز٠ًّٛ لظ١شح األعً.  -

٠ٚزّضً االئزّبْ اٌزغبسٞ فٟ ل١ّخ اٌّشزش٠بد األط١ٍخ ِٓ اٌغٍغ اٌزٟ ٠زُ 

ب فٟ ر٠ًّٛ اٌىض١ش اعزخذاِٙب فٟ ػ١ٍّخ اإلٔزبط, ٠ٍٚؼت  ًّ االئزّبْ اٌزغبسٞ دًٚسا ِٙ

ِٓ اٌّششٚػبد خبطخ اٌزغبس٠خ ِٕٙب, ٚاٌّششٚػبد اٌظغ١شح اٌزٟ رغذ طؼٛثخ 

فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌمشٚع اٌّظشف١خ راد اٌزىٍفخ إٌّخفؼخ, أٚ رؼبٟٔ ِٓ ػذَ 

 وفب٠خ سأط اٌّبي اٌؼبًِ فٟ ر٠ًّٛ اؽز١بعبرٙب اٌزغبس٠خ. 

 ٍٛانتًٕٚم يٍ خالل انًزاث .3

ٔز١غخ لظٛس ٚػذَ وفب٠خ اٌّٛاسد اٌشخظ١خ, أٚ اٌّغزّذح ِٓ األلبسة, أٚ 

األطذلبء, ٠ٍغؤ أطؾبة اٌّششٚػبد ثظفخ ػبِخ إٌٝ االلزشاع ِٓ اٌغٛق غ١ش 

اٌشعّٟ )اٌّشاث١ٓ(, ٌٚىٓ ِٓ ػ١ٛة ٘زا اٌّظذس ِٓ اٌز٠ًّٛ أٔٗ ٠ؾىّٗ عبٔت 

ّششٚػبد اٌظغ١شح أخاللٟ ٚد٠ٕٟ, ٠مًٍ ِٓ االػزّبد ػ١ٍٗ وّظذس ٌز٠ًّٛ اٌ

خبطخ اٌذٚي اإلعال١ِخ, ِٚٓ ػ١ٛة ٘زا اٌّظذس أ٠ًؼب ِؾذٚد٠خ األِٛاي اٌزٟ 

٠ّىٓ رٛف١ش٘ب ِٓ خالي اسرفبع أعؼبس اٌفبئذح اٌّؾغٛثخ ػ١ٍٗ, ٚاٌزٟ غبٌجًبِبرفٛق 

األعؼبس اٌغبس٠خ فٟ اٌغٛق اٌشعّٟ, وّب أْ اٌزغبس فٟ اٌغٛق إٌمذٞ ِزّغى١ٓ 
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عذاد اٌمشٚع؛ ف١زُ أخز س٘ٛٔبد ػمبس٠خ أٚ ِّزٍىبد عًذا ِٓ ؽ١ش اٌؼّبٔبد فٟ 

ص١ّٕخ رٛاصٞ ل١ّخ اٌمشع ِٓ اٌّمزشػ١ٓ, ٚرٌه ٌّٛاعٙخ ؽبالد اٌؼغض ػٍٝ 

اٌغذاد, ِٚٓ اٌطج١ؼٟ أْ االسرفبع فٟ أعؼبس اٌفبئذح٠مًٍ ِٓ أسثبػ اٌّششٚػبد 

خبطخ, فٟ ثذا٠خ اإلٔزبط ٚاؽز١بعٗ ٌشأط اٌّبي ٌزٛف١ش اؽز١بعبد ِغزٍضِبد 

ٔزبط, فجزٌه ٠ؼطش أطؾبة اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إٌٝ إػبدح االلزشاع ِشح اإل

أخشٜ, ٚثؤعؼبس فبئذح ِشرفؼخ, ٚرمغ ثزٌه رٍه اٌّششٚػبد اٌظغ١شح رؾذ ٚؽؤح 

 د٠ٛٔٙب اٌزٟ رزشاوُ ػ١ٍٙب ِّب ٠غؼٍٙب ثزٌه رزؼضش ٚرٕٙبس.

 

 خبتًخ:

رٕبعت ٠ّىٓ اٌمٛي ثؤْ ط١غ اٌز٠ًّٛ اٌمبئّخ ػٍٝ اإللشاع ثفبئذح ال 

 اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚرٌه ٌؼذح أعجبة:

اسرفبع رىٍفخ اٌز٠ًّٛ ثبٌّمبسٔخ ِغ ِزٛعؾ اٌؼبئذ ػٍٝ اٌّبي اٌّغزضّش فٝ  -

 اٌّششٚع, ٚ٘زا ٠مٛد إٌٝ اٌخغبسح أٚ اٌزٛلف.

رٛاػغ اٌخجشح فٟ إداسح اٌّششٚػبد اٌظغ١شح, فؤؽ١بًٔب رزؼشع ٌّخبؽش شزٝ  -

 ذ٘ب.ِٕٙب ف١ٕخ ِٕٚٙبرغ٠ٛم١خ ٠ظؼت اٌزؤ١ِٓ ػ

طؼٛثخ رمذ٠ُ اٌؼّبٔبد اٌىبف١خ ٌغذاد اٌمشع ٚفبئذرٗ ِٓ أطؾبة  -

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح؛ ألْ أغٍجُٙ ِٓ اٌفمشاء اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ إٔشبء 

 ِششٚع خبص ثُٙ ٠ّىُٕٙ ِٓ رٛف١ش دخً ِٕبعت.

أْ اٌز٠ًّٛ اٌزٞ ٠زُ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح ِٓ عبٔت اٌجٕٛن اٌزم١ٍذ٠خ ٠ىْٛ فٟ  -

 خالي أعؼبس فبئذح خبطخ ِٕخفؼخ.ِؼظّٗ ِذػُ؛ أٞ ِٓ 

ٚفٟ ِغؼ أعشاٖ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌذٚي إٌب١ِخ, أشبس ف١ٗ إٌٝ 

% ِٓ اٌّششٚػبربٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ اٌزٟ شٍّٙب اٌّغؼ ثزٍه اٌذٚي إٌٝ 35أْ 

أْ رىٍفخ اإللشاع رّضً أؽذ أُ٘ ِؼٛلبد ر٠ًّٛ رٍه اٌّششٚػبد, وّب أشبس إٌٝ 

ػبد ٠ّضً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ ػبئمًب سئ١غ١ ًب أِبَ % ِٓ ٘زٖ اٌّشش31ٚأْ 

 ّٔٛ٘ب. 
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وّب أشبس اٌّغؼ إٌٝ أْ اٌّششٚػبد طغ١شح اٌؾغُ رٛاعٗ ِؼٛلبد 

ر١ٍ٠ّٛخ أوضش ِٓ رٍه اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌّششٚػبد اٌّزٛعطخ ٚاٌىج١شح, فمذ ثٍغذ 

 ٔغجخ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح اٌزٟ رؼزجش أْ ِشىٍخ اٌز٠ًّٛ أؽذ أُ٘ اٌؼٛائك اٌزٟ

% ِٓ اٌّششٚػبد ِزٛعطخ اٌؾغُ, 36%, ِمبسٔخ ثٕغجخ31رٛاعٙٙب ؽٛاٌٟ 

% ِٓ اٌّششٚػبد وج١شح اٌؾغُ. وّب أٚػؼ اٌّغؼ أْ ٔغجخ اٌز٠ًّٛ ِٓ 32ٚ

% ِٓ إعّبٌٟ ر٠ٍّٛٙب, فٟ 11اٌجٕٛن اٌزم١ٍذ٠خ ِٓ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ال٠زؼذٜ 

 %. 21ؽ١ٓ أْ ٘زٖ إٌغجخ فٟ اٌّششٚػبد اٌّزٛعطخ أوضش ِٓ 

 

 نًٕاخٓخ ْذِ انتحذٚبد أٔ انًخبغز ٚظتهشو األيز لٛبو انجُٕن ثبٜتٙ:ٔ

اٌزشو١ض ػٍٝ دساعخ اٌؼٕبطش االئزّب١ٔخ ٌٍؼ١ًّ ثذلخ ٚعذ٠خ ػٍٝ أال٠ىْٛ  .1

اٌؼٕظش اٌخبص ثبٌؼّبٔبد ٘ٛ اٌؼٕظش اٌؾبوُ فٟ لشاس ِٕؼ االئزّبْ 

 ٠ّٚىٓ أْ ٠زُ اٌزم١١ُ ثبٌٕمبؽ ػٍٝ أعبط رخظ١ض دسعخ ِؼ١ٕخ ٌىً ػٕظش

ِٓ ػٕبطش اٌغذاسح االئزّب١ٔخ ٠ٚزُ ارخبر اٌمشاس االئزّبٟٔ ٚفمًب ٌؼذد إٌمبؽ 

 اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌؼ١ًّ.

ِؾبٌٚخ اٌزٛطً إٌٝ ثذائً ِزٕٛػخ ِٚجزىشح ٌٍؼّبٔبد اٌؼ١ٕ١خ اٌزٟ الرزٛافش  .2

غبٌجًب ٌٍؼ١ًّ ٚرىْٛ ٟ٘ اٌؼبئك األعبعٟ أِبَ اٌجٕٛن ٌّٕؼ االئزّبْ ٌٙزٖ 

اٌجذائً ِضاًل)رؾش٠ش ػمذ ث١غ إٌّزغبد ِٓ اٌؼ١ًّ اٌّششٚػبد ِٚٓ ٘زٖ 

 اٌؼّبْ اٌغّبػٟ(. –ٌٍجٕه, اٌزؤ١ِٓ ٌذٜ عّؼ١خ ِخبؽش االئزّبْ 

اٌزؾمك ِٓ اٌذساعخ اٌزغ٠ٛم١خ ٌّٕزغبد اٌّششٚع ِٚذٜ عذ٠زٙب ٚطؾزٙب  .3

رؾم١مًب ٌّجذأ )أٔزظ ِب ٠غٛق ٚالرغٛق ِب٠ٕزظ( ؽ١ش أْ ػّبْ رغ٠ٛك 

 زجش ِٓ أُ٘ ػٛاًِ ٔغبػ اٌّششٚع.إٌّزغبد ثؤعؼبس ِٕبعجخ ٠ؼ

اٌزؾمك ِٓ طؾخ دساعبد اٌغذٜٚ ٚث١بٔبد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّمذِخ ِٓ اٌؼ١ًّ  .4

 ٚدساعزٙب ثؼّك ؽزٝ ٠ّىٓ ارخبر لشاس ائزّبٟٔ ع١ٍُ ػٍٝ أعبعٙب.
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 انُتبئح ٔانتٕصٛبد.

/ انُتبئح:  أًٔلا

 خٍض اٌجؾش إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ِٓ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ:

ِظبدس اٌز٠ًّٛ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح, ٠ّٚىٓ رظ١ٕف رٍه اٌّظبدس رزؼذد  .1

إٌٝ صالصخ أٔٛاع أعبع١خ ٟ٘: اٌز٠ًّٛ اٌشعّٟ : ٚرٌه ِٓ خالي اٌّؤعغبد 

اٌّب١ٌخ اٌشع١ّخ. ٚاٌز٠ًّٛ غ١ش اٌشعّٟ: ٚرٌه ِٓ خالي اٌمٕٛاد اٌزٟ رؼًّ 

جٗ فٟ اٌغبٌت خبسط إؽبس إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌشعّٟ فٟ اٌذٌٚخ. ٚاٌز٠ًّٛ ش

اٌشعّٟ: ٚرٌه ِٓ خالي االػزّبد فٟ رٛف١ش ِظبدساألِٛاي ػٍٝ ِؤعغبد 

اٌز٠ًّٛ اٌشع١ّخ, ٚفٟ إلشاػٙب ػٍٝ أعب١ٌت غ١ش سع١ّخ, ٚرٌه ِٓ خالي 

 ػذح ثشاِظ أٚ ٔظُ فشػ١خ.

ٟ٘  -عٛاء ثبٌذٚي اٌّزمذِخ أٚ ثبٌذٚي إٌب١ِخ  -عزظً اٌّششٚػبد اٌظغ١شح  .2

ٚػبد اٌىج١ش ح, ٚطبؽجخ اٌذٚس األوجش األوضش ػذًدا ثبٌّمبسٔخ ثؼذد اٌّشش

ٌالػزّبد ػٍٝ اٌزاد , ٚاألوضش رٛظ١فًب ٌٍؼّبٌخ, ٚاأللً رىٍفخ فٟ رٛف١ش فشص 

اٌؼًّ, ٚ٘ٛ ِب ٠زٛا فك ِغ ظشٚف إٌّطمخ اٌؼشث١خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ أخفبع 

 .رٙبطبدسارٙب, ٚاػزّبد٘ب ػٍٝ غ١ش٘ب فٟ رٍج١خ اؽز١بعب

اٌظبدسا د فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاػزّبد٘ب سغُ ِب ر١ٍّٗ رؾذ٠بد أخفبع  .3

ِٓ أ١ّ٘خ ر١ّٕخ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح, إال  ػٍٝ غ١ش٘ب فٟ رٍج١خ اؽز١بعبرٙب

أْ رٍه اٌّششٚػبد ٌُ رغذ اال٘زّبَ اٌىبفٟ ٚاٌؼٕب٠خ اٌّؤٌِٛخ ٌٍم١بَ ثذٚس٘ب, 

 ٠ٚزفبٚد رٌه اال٘زّبَ ٚرٍه اٌؼٕب٠خ ِٓ دٌٚخ ػشث١خ ألخشٜ.

د اٌظغ١شح ِبصاٌذ رؼبٟٔ ِٓ رؼبسة اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌج١ئخ اٌؼشث١خ ٌٍّششٚػب .4

اٌزشش٠ؼبد, ٚاال٘زّبَ ثبٌّششٚػبد اٌىج١شح ػٍٝ ؽغبة اٌّششٚػبد 

اٌظغ١شح, ٚاالفزمبس ٌمبػذح ِؼٍِٛبد دل١مخ ػٓ رٍه اٌّششٚػبد, ؽ١ش ال 

رٛعذ أسلبَ دل١مخ ػٓ ٔٛاؽٟ ػذ٠ذح وؾغُ اٌز٠ًّٛ اٌّزبػ ٌٙب, ٚاٌّغزخذَ ِٓ 

زٙب فٟ اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ, أٚ فٟ ؽغُ اٌؼّبٌخ أٚ اٌز٠ًّٛ, ٚوزٌه ِغبّ٘

فٟ اٌزظذ٠ش, فؼاًل ػٓ ػؼف اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش ٚاالثزىبس, ٚػذَ اٌشثؾ 
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ٚاٌزىبًِ ث١ٓ اٌغٙبد اٌجؾض١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚرٍه اٌّششٚػبد فٟ ِغبالد 

اٌزم١ٍذٞ, ٚػذَ  رٙباٌزظ١ُّ ٚاٌزظ١ٕغ ٚاٌزغ٠ٛك, ٚػؼف رط٠ٛش ّٔؾ إداس

ٌألخز ثؤ٠ذ٠ُٙ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّغبي ١ٓ اٌغذد فٟ ٚعٛد ِشعؼ١بد ٌٍذاخٍ

ٚاألٔشطخ اٌزٟ ٌٙب  ,ثٙب األٔشطخ اٌّٛعٛدح, ٚاألٔشطخ اٌزٟ رشجغ اٌغٛق

اٌؾظٛي ػٍٝ  ِغزمجً ِؾٍٟ ٚإل١ٍّٟ ٚدٌٟٚ, ٚاٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعُٙٙ فٟ

 اٌخبِبد ٚاٌؾبعخ ٌٍزذس٠ت, ٚطؼٛثبد اٌزغ٠ٛك ٚطؼٛثبد اٌز٠ًّٛ.

أُ٘ أؽذ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٗ ر١ّٕخ  ٠ؼزجش اٌؾظٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ .5

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚ ١ٌظ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ فؾغت, ثً فٟ ِخزٍف 

أٔؾبء اٌؼبٌُ, ِٚشبوً اٌز٠ًّٛ رزؼبظُ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٔظًشا ٌطج١ؼخ ؽبي 

اٌمطبع اٌّبٌٝ ف١ٙب, ٚاٌزٜ ٠زغُ ثشئ ِٓ اٌؼؾبٌخ ٚاٌمظٛس, ٚػذَ االٔزشبس 

اد ٚأعب١ٌت اٌز٠ًّٛ اٌّخزٍفخ, فؼال ػٓ لظٛس ٚاالفزمبس ٌٍؼذ٠ذ ِٓ أدٚ

 اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌخبطخ ثز١ّٕخ اٌّششٚػبد اٌظؼ١شح.

إشىب١ٌخ ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ رشعغ فٟ األعبط  .6

إٌٝ: ػ١ك ٔطبق اٌز٠ًّٛ اٌّزبػ, ٚػؼف اال٘زّبَ ثذساعبد اٌغذٜٚ, 

اءاد, ٚافزمبس ِؤعغبد اٌز٠ًّٛ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌؼّبٔبد, ٚؽٛي ِذح اإلعش

إٌٝ اٌخجشاد اٌّزؼٍمخ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح, ٚع١بعخ عؼش اٌفبئذح, ٚػؼف 

ٔظبَ اٌشلبثخ ٚاٌّزبثؼخ, ٚافزمبس اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إٌٝ اٌخجشاد اٌالصِخ 

 ٌٕشبؽُٙ.

 

 ثبَٛاب/ انتٕصٛبد:

فٟ ػٛء ِب أعفش ػٕٗ ٘زا اٌجؾش ِٓ ٔزبئظ ٠ّىٓ رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ 

 اٌزٛط١بد اٌزٟ لذ رغُٙ فٟ رفؼ١ً ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح .

أ١ّ٘خ ٌغٛء ِؤعغبد ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح إٌٝ رطج١ك أعب١ٌت  .1

 اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ فٟ ر٠ًّٛ رٍه اٌّششٚػبد.
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رٛف١ش اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّؾفضح ػٍٝ ارغبع آفبق اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ  .2

ٚرغبٔظ اإلعشاءاد اٌالصِخ إللبِخ رٍه اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ خالي رجغ١ؾ 

 اٌّششٚػبد.

رؾم١ك اٌششاوخ ث١ٓ عٙٛد اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؾىِٟٛ ِٓ عٙخ  .3

ٚاٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ ِٓ عٙخ أخشٜ فٟ ِغبي رؼجئخ ٚرٛظ١ف اٌّٛاسد 

اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌالصِخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ , ٚرغ٠ٛك 

 ِٕزغبرٙب.

غ اٌذٚي وبٌٍّّىخ اٌّزؾذح ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ف١ّب ٔمً رغبسة ثؼ .4

٠زؼٍك ثئٔشبء األعٛاق اٌّب١ٌخ ٌٍم١ُ اٌظغ١شح ٚرٌه ٌّب رز١ّض ثٗ ِٓ لذسح 

 ػب١ٌخ ػٍٝ رٛعغ ٔشبؽ لطبع اٌّششٚػبد اٌظغ١شح. 

اٌؼًّ ػٍٝ رشش١ذ عجً اٌذػُ اٌفٕٟ ٚاٌّبٌٟ, ثّب ٠خذَ رىض١ف اٌزطٛس  .5

 ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ دػُ لطبع األثؾبس اٌزم١ٕخ.اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاإلثذاع, 
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 -انًزاخغ:

 انًزاخغ انؼزثٛخ:

أششف ِؾّذ دٚاثٗ, دساعبد فٟ اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ, داس اٌغالَ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ,  -1

 .211, ص 2111اٌمب٘شح, اٌطجؼخ األٌٚٝ, 

ػذٔبْ ؽغ١ٓ ٠ٛٔظ, سائذ خؼ١ش ػج١ظ, دٚس ؽبػٕبد األػّبي فٟ رط٠ٛش  -2

َ,  2115 –اٌظغ١شح, داس األ٠بَ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, اٌطجؼخ األٌٚٝ اٌّششٚػبد 

 .12, 11, 11, 1ص 

ػالء ػجبط, ِؾّذ اٌغالِٝ, س٠بدح األػّبي ٚاٌّششٚػبد اٌظغ١شح, داس اٌزؼ١ٍُ  -3

 .112َ, ص 2115اٌغبِؼٟ, 

 َ, 2111ػجذاٌّطٍت ػجذاٌؾ١ّذ, الزظبد٠بد ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح,  -4

. ص 234, ص 2114اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ,جؼخ األٌٚٝ, اٌذاس اٌط

35. 

ؽغ١ٓ ػجذاٌّطٍت األعشط, لطبع ع١بعبد ر١ّٕخ طبدساد اٌّششٚػبد اٌظغ١شح  -5

, ِطبثغ ِؤعغخ األ٘شاَ 221ٚاٌّزٛعطخ, وزبة األ٘شاَ االلزظبدٞ, اٌؼذد 

 .2116اٌمب٘شح, اوزٛثش 

ٌجطبٌخ ٚاٌفمش, داس طالػ ؽغٓ, دػُ ٚر١ّٕخ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٌؾً ِشىٍخ ا -6

 .222َ., ص 2113اٌىزبة اٌؾذ٠ش, ثذْٚ ؽ, 

ِب٘ش ؽغٓ اٌّؾشٚق, إ٠ٙبة ِمبثٍخ, اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ أ١ّ٘زٙب  -1

, 2116األسدْ, أ٠بس  –ِٚؼٛلبرٙب, ِشوض إٌّشآد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ, ػّبْ 

 .4ص 

وض إٌشش اٌؼٍّٟ ِجبسن ع١ٍّبْ آي فٛاص, األعٛاق اٌّب١ٌخ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ, ِش -1

 .1, ص 2111عبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض, اٌغؼٛد٠خ, اٌطجؼخ األٌٚٝ,  –

ساثؼ خٟٛٔ ٚسل١خ ؽغبٟٔ, اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ِٚشىالد ر٠ٍّٛٙب,  -1

 .114, ص 2111إ٠زشان ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, اٌمب٘شح, 

ؽغ١ٓ ِؾّذ عّؾبْ, اؽّذ ػبسف اٌؼغبف, ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح  -11

خ ث١ٓ اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚاٌزم١ٍذٞ, داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, ٚاٌّزٛعط

 .41, ص, 2115اٌطجؼخ األٌٚٝ, 

ػ١بء إٌبسٚص, اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌظغش ث١ٓ ٚعبئً اٌز٠ًّٛ  -11

 .51, ص َ.2115داس اٌىزت اٌم١ِٛخ, اٌطجؼخ األٌٚٝ, اٌزم١ٍذ٠خ ٚاإلعال١ِخ, 
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ػبد اٌظغ١شح ِٚشىالد ر٠ٍّٛٙب ", اٌذاس , "ر١ّٕخ اٌظٕبػجذ اٌشؽّٓ ٠غشٞ -12

 .31-31, ص1116َاٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ, 

ِششٞ ِؾّذ إٌبطش, دٚس اٌّؤعغبد اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّظغشح فٝ  -13

, عبِؼخ فشؽبد ِٕشٛسح غ١شرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌّغزذاِخ, سعبٌخ ِبعغز١ش,

 –غ١١ش ٚاٌؼٍَٛ اٌزغبس٠خ عط١ف ػجبط, و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌز

 6َ, ص  2111اٌغضائش,

شؼ١ت أرشٟ, ٚالغ ٚآفبق اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٝ اٌغضائش فٟ ظً  -14

اٌششاوخ األٚسٚعضائش٠خ, سعبٌخ ِبعغز١ش, عبِؼخ اٌغضائش, و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 .13, 12َ, ص  2111, 2111االلزظبد٠خ, 

ظٕبػبد اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح فٝ ٍٔٙخ أؽّذ أثٛ اٌؼض ِؾّذ ششف, دٚس لطبع اٌ -15

الزظبد عّٙٛس٠خ عٕٛة أفش٠م١ب, سعبٌخ دوزٛساٖ, عبِؼخ اٌمب٘شح, ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 . 11, 11َ, ص  2111ٚاٌذساعبد األفش٠م١خ, 

ػّشاْ ػجذاٌؾى١ُ, إعزشار١غ١خ اٌجٕٛن فٟ ر٠ًّٛ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح  -16

عبٌخ ِبعغز١ش, دساعخ ؽبٌخ اٌجٕٛن اٌؼ١ِّٛخ ثٛال٠خ اٌّغ١ٍخ , س -ٚاٌّزٛعطخ

عبِؼخ ِؾّذ ثٛػ١بف ثبٌّغ١ٍخ , و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش ٚاٌؼٍَٛ 

 .14َ, ص2111اٌزغبس٠خ, 

اٌؼب٠ت اٌٙبشّٟ, آ١ٌبد ر٠ًّٛ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ, ِمبسٔخ ث١ٓ  -11

 –ٚسلٍخ  –اٌزغشثخ اٌزٛٔغ١خ ٚاٌغضائش٠خ, سعبٌخ ِبعغز١ش, عبِؼخ لبطذٜ ِشثبػ 

 .1, ص 2114 اٌغضائش

١ٌٚذ طالػ اٌذ٠ٓ فشط, رؼظ١ُ دٚس اٌغٙبص اٌّظشفٟ اٌّظشٞ فٟ دػُ  -11

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح, دساعخ ِمبسٔخ, سعبٌخ دوزٛساٖ, عبِؼخ ػ١ٓ شّظ, 

 .3َ, ص 2112اٌمب٘شح, 

ػالء ِظطفٝ ػجذاٌّمظٛد أثٛػغ١ٍخ, اٌز٠ًّٛ اإلعالِٟ ٚدٚسٖ فٟ ر٠ًّٛ  -11

خ ػ١ٓ شّظ, و١ٍخ اٌزغبسح, لغُ إٌّشآد اٌظغ١شح, سعبٌخ ِبعغز١ش, عبِؼ

 .51, ص 2114االلزظبد, 

ػّش خٍف فضع, ِششٚػبد األػّبي اٌظغ١شح فٝ اٌؼشاق اٌزٛظف ٚاٌز٠ًّٛ,  -21

ِغٍخ و١ٍخ ثغذاد ٌٍؼٍَٛ االلزظبد٠خ اٌغبِؼخ, اٌؼذد اٌخبص ثّؤرّش اٌى١ٍخ, 

 .131َ, ص 2113
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ٌظٕبػبد ؽغ١ٓ ػجذاٌّطٍت األعشط, رؤص١ش االرؾبد اٌغّشوٟ اٌؼشثٟ ػٍٝ ا -21

اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ, ُٔشش ثّغٍخ ػٍَٛ إٔغب١ٔخ اٌذٚس٠خ 

 .5َ, ص2111-1-1ِٓ اٌّغٍخ,  34اٌّزخظظخ )ِؾىّخ( اٌؼذد 

 .261َ " ص2112ِؤعغخ األ٘شاَ, "رمش٠ش االرغب٘بد االلزظبد٠خ االعزشار١غ١خ -22

ّزٛعطخ, شجٛؽٟ ؽى١ُ, اٌذٚس االلزظبدٞ ٚاإلعزّبػٟ ٌٍّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌ -23

 .213, ص 2111أثؾبس الزظبد٠خ ٚإداس٠خ, اٌؼذد اٌضبٌش, عٛاْ 

إدس٠ظ ِؾّذ طبٌؼ, اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ١ٌج١ب ٚدٚس٘ب فٟ ػ١ٍّخ  -24

اٌز١ّٕخ, األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ اٌّفزٛؽخ فٟ اٌذّٔبسن, و١ٍخ اإلداسح ٚااللزظبد, ثذْٚ 

 .34د, ص 

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ػجذإٌّؼُ ِؾّذ اٌط١ت, ر٠ًّٛ ٚرط٠ٛش  -25

اٌزغشثخ اٌغٛدا١ٔخ, اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ اٌذ١ٌٚخ  -ظً ا١ٌ٢بد اٌغذ٠ذح ٌزؾش٠ش اٌزغبسح

ؽٛي: ر٠ًّٛ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚرط٠ٛش دٚس٘ب فٝ االلزظبد٠بد 

 – 25اٌّغبسث١خ, و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش, عط١ف, اٌغضائش, ِٓ 

 2113 ِب٠ٛ 21

٠ٕب٠ش  26ػٍٟ ػجذهللا اٌؼشادٞ, ٍِف ثشؤْ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ,  -26

 . 1, 1, ص 2112

سا٠ظ ؽذٖ, ٔٛٞ فط١ّخ اٌض٘شح, دٚس رؤ١ً٘ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ  -21

دساعخ ؽبٌخ اٌغضائش, عبِؼخ ِؾّذ خ١فش ثغىشح,  –رطج١ك ٔظبَ اٌؾٛوّخ

 .5اٌغضائش, د. د, ص 

اٌٛالغ  –اٌٛسفٍٟ, اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ ١ٌج١ب صش٠ب ػٍٝ ؽغ١ٓ  -21

ٚاٌطّٛؽبد, اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ, ِزطٍجبد رؤ١ً٘ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ 

 .11َ, ص  2116أثش٠ً  11, 11فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ, ٠َٛ 

أششف ِؾّذ دٚاثٗ, إشىب١ٌخ ر٠ًّٛ اٌّؤعغبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ اٌذٚي  -21

اٌؼٍّٟ ؽٛي: اٌّششٚػبد اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح ٚاٌّزٕب١٘خ اٌؼشث١خ, اٌٍّزمٝ 

اٌظغش, اٌّشىالد, األعب١ٌت, اٌظ١غ, اٌزغبسة, عبِؼخ األص٘ش, ِشوض طبٌؼ 

ِٓ  11ٖ اٌّٛافك 1431شؼجبْ  11وبًِ ٌاللزظبد اإلعالِٟ, ٠َٛ االص١ٕٓ 

 .3َ, ص 2111أغغطظ 

شح فٟ ِظش", ٚصاسح االلزظبد, "ِششٚع ع١بعخ ل١ِٛخ ٌز١ّٕخ إٌّشآد اٌظغ١ -31

 .13َ,ص1111اٌمب٘شح, ١ٔٛ٠ٛ 
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 . 141اٌزؾذ٠بد ", ص -ِؾّذ اٌجٍزبعٟ, "اٌّظبسف اإلعال١ِخ: إٌظش٠خ اٌزطج١ك  -31

ع١ّش ثب ػبِش, "ِؼٛلبد ر٠ًّٛ إٌّشآد اٌظغ١شح غ١ش اٌؾشف١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش  -32

ِظشف١خ" ثؾش ِمذَ إٌٝ ٔذٚح ٚالغ ِٚشىالد إٌّشآد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ 

 . 6, ص ١ّٕ2112زٙب, اٌش٠بع, اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ,ٚعجً دػّٙب ٚر

ِؾّذ إثشا١ُ٘ ػجذ اٌمبدس," رم٠ُٛ رغشثخ اٌظٕذٚق االعزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ فٟ ر٠ًّٛ  -33

اٌّششٚػبد اٌظغ١شح", ثؾش ِمذَ ٌٕذٚح أعب١ٌت اٌز٠ًّٛ اإلعال١ِخ ٌٍّششٚػبد 

٘ش, اٌظغ١شح ِشوض طبٌؼ ػجذ هللا وبًِ ٌاللزظبد اإلعالِٟ,عبِؼخ األص

 .3,ص14/2/2114

عجبس ِؾفٛظ, اٌّؤعغبد اٌّظغشح, اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ِٚشبوً ر٠ٍّٛٙب "  -34

, 2111-1111دساعخ ؽبٌخ اٌّؤعغبد اٌّظغشح فٟ ٚال٠خ عط١ف خالي اٌفزشح 

 21-25ثؾٛس ٚأٚساق ػًّ اٌذٚسح اٌذ١ٌٚخ إٌّؼمذح خالي اٌفزشح : اٌّٛافك ي 

 .414َ, ص  2113ِب٠ٛ 

بد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ وآ١ٌخ ٌّىبفؾخ اٌجطبٌخ فٟ اٌذٚي صو١خ ِمشٞ, اٌّششٚػ -35

اٌؼشث١خ, اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚاٌزغبس٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش, عبِؼخ 

 َ. 2111اٌّغ١ٍخ, اٌغضائش, 

ِؾّذ ؽبِذ اٌظ١بد, اٌزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّششٚػبد اٌظغ١شح  -36

اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌٍزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ  ٚاٌّزٛعطخ, ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ,

 .14َ, ص  2116ثبٌخشؽَٛ, أوزٛثش, 

ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس: اٌّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ ِظش اٌّشبوً  -31

 .16َ, ص 2112ِٚمزشؽبد اٌؾً, ِغٍظ اٌٛصساء,اٌمب٘شح, 

وٕغٛ ػجٛد وٕغٛ, "إعزشار١غ١خ االعزضّبس ٚاٌز٠ًّٛ فٟ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح,  -31

اعخ ١ِذا١ٔخ ٌٍّششٚػبد اٌظغ١شح فٟ ِذ٠ٕخ ؽٍت ", ثؾش ِمذَ إٌٝ اٌّؤرّش دس

َ, ػّبْ, األسدْ, ص  2111/ ١ٌٛ٠ٛ /  5-4اٌؼٍّٟ اٌخبِظ, عبِؼخ ف١الدٌف١ب, 

6 . 
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