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  اذتند هلل زب العاملني ّالضالٗ ّالطالو علٙ ستند ّآلُ ّصحبُ أمجعني ّبعداذتند هلل زب العاملني ّالضالٗ ّالطالو علٙ ستند ّآلُ ّصحبُ أمجعني ّبعد

  اإلضالو ٍرِ ارتريٓ٘ اليت ّصفَا بَا ّأثيٙ بَا علَٔا.اإلضالو ٍرِ ارتريٓ٘ اليت ّصفَا بَا ّأثيٙ بَا علَٔا.  فإٌ مً أدّل ىعه اهلل علٙ ٍرِ األمُ بعد ىعن٘فإٌ مً أدّل ىعه اهلل علٙ ٍرِ األمُ بعد ىعن٘

)ّلتهً ميهه أم٘ ٓدعٌْ إىل ارتري ّٓأمسٌّ باملعسّف ّٓيٌَْ عً امليهس ّأّلٝو ٍه املفلحٌْ( آل )ّلتهً ميهه أم٘ ٓدعٌْ إىل ارتري ّٓأمسٌّ باملعسّف ّٓيٌَْ عً امليهس ّأّلٝو ٍه املفلحٌْ( آل 
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ثه إىُ ضبحاىُ ّتعاىل دعل إضداٛ املعسّف ّعنل ارتري مً أِععه الطاعات ّأفطل الكسبات ثه إىُ ضبحاىُ ّتعاىل دعل إضداٛ املعسّف ّعنل ارتري مً أِععه الطاعات ّأفطل الكسبات 

فأقبل املؤميٌْ علَٔا يف نل العضْز؛ طلبًا لألدس ّالجْاب ّطنعًا يف زضاِ فأقبل املؤميٌْ علَٔا يف نل العضْز؛ طلبًا لألدس ّالجْاب ّطنعًا يف زضاِ   ّأنجسٍا أدسًا ّثْابًا،ّأنجسٍا أدسًا ّثْابًا،

  دّل ّعال.دّل ّعال.

ّمً ىعه اهلل علٙ ٍرِ البالد أٌ َنُجَس فَٔا ستبْ ارتري ّالكادزٌّ علُٔ ّأٌ دلَه ٓتطابكٌْ إلُٔ ّمً ىعه اهلل علٙ ٍرِ البالد أٌ َنُجَس فَٔا ستبْ ارتري ّالكادزٌّ علُٔ ّأٌ دلَه ٓتطابكٌْ إلُٔ 

  أفسادًا أّ دَات عّه خريٍا ّاىتػس عطاؤٍا مً أقضاٍا إىل أدىاٍا.أفسادًا أّ دَات عّه خريٍا ّاىتػس عطاؤٍا مً أقضاٍا إىل أدىاٍا.

الػسقٔ٘ اليت ّفل اهلل الكاٜنني علَٔا إىل نجري مً املبادزات الساٜدٗ ّمً بٔيَا الػسقٔ٘ اليت ّفل اهلل الكاٜنني علَٔا إىل نجري مً املبادزات الساٜدٗ ّمً بٔيَا ّمجعٔ٘ الرب بامليطك٘ ّمجعٔ٘ الرب بامليطك٘ 

ٍرا اللكاٛ الطيْٖ الرٖ َٓدف إىل تطْٓس خدمات ادتَات العامل٘ يف زتاالت الرب يف املنله٘، ٍرا اللكاٛ الطيْٖ الرٖ َٓدف إىل تطْٓس خدمات ادتَات العامل٘ يف زتاالت الرب يف املنله٘، 

ّتبادل ارتربات ّالتذازب اليت مً غأىَا اليَْض بَرا العنل ّحتكٔل أٍدافُ ّغآاتُ ّاالطالع ّتبادل ارتربات ّالتذازب اليت مً غأىَا اليَْض بَرا العنل ّحتكٔل أٍدافُ ّغآاتُ ّاالطالع 

  علَٔا.علَٔا.

ّٓعد اللكاٛ التاضع للذَات ارتريٓ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘ الرٖ ٓعكد ٍرا العاو حتت عيْاٌ " ادتْدٗ ّٓعد اللكاٛ التاضع للذَات ارتريٓ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘ الرٖ ٓعكد ٍرا العاو حتت عيْاٌ " ادتْدٗ   

ّالعنل ارتريٖ" ّاحدًا ميَا. ّقد حسصت ادتنعٔ٘ داٜنًا أٌ جتنع مثسات ٍرِ اللكاٛات لٔطلع علَٔا ّالعنل ارتريٖ" ّاحدًا ميَا. ّقد حسصت ادتنعٔ٘ داٜنًا أٌ جتنع مثسات ٍرِ اللكاٛات لٔطلع علَٔا 

بني ٓدٓيا،  ٍّْ بني ٓدٓيا،  ٍّْ املَتنٌْ ّالعاملٌْ بالعنل ارتريٖ أفسادًا ّمؤضطات مً خالل ٍرا الهتاب الرٖ املَتنٌْ ّالعاملٌْ بالعنل ارتريٖ أفسادًا ّمؤضطات مً خالل ٍرا الهتاب الرٖ 

  عنل ىطأل اهلل ضبحاىُ أٌ ٓيفع بُ ّْٓفل الكاٜنني علُٔ. ّصلٙ اهلل علٙ ستند ّآلُ ّصحبُ ّضّله.  عنل ىطأل اهلل ضبحاىُ أٌ ٓيفع بُ ّْٓفل الكاٜنني علُٔ. ّصلٙ اهلل علٙ ستند ّآلُ ّصحبُ ّضّله.  
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مليطك٘ الػسقٔ٘ زٜٔظ زتلظ إدازٗ مجعٔ٘ الرب مليطك٘ الػسقٔ٘ زٜٔظ زتلظ إدازٗ مجعٔ٘ الرب جيٕٛ تْدُٔ صاحب الطنْ امللهٕ أمري اجيٕٛ تْدُٔ صاحب الطنْ امللهٕ أمري ا

بعكد اللكاٛ الطيْٖ للذَات ارتريٓ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘ نل عاو بعكد اللكاٛ الطيْٖ للذَات ارتريٓ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘ نل عاو --حفعُ اهللحفعُ اهلل--بامليطك٘ الػسقٔ٘بامليطك٘ الػسقٔ٘

اىطالقًا مً ىعسِ مسِْ الجاقب٘ إىل تهامل العنل ارتريٖ ّمشْلٔتُ ّاتضال زضالتُ أًٓا ناٌ اجملال اىطالقًا مً ىعسِ مسِْ الجاقب٘ إىل تهامل العنل ارتريٖ ّمشْلٔتُ ّاتضال زضالتُ أًٓا ناٌ اجملال 

اتُ يف أزداٛ الْطً مً دَ٘ ّإىل أٍنٔ٘ مجل ٍرِ اللكاٛات اتُ يف أزداٛ الْطً مً دَ٘ ّإىل أٍنٔ٘ مجل ٍرِ اللكاٛات اليْعٕ أّ ادتػسايف الرٖ تعنل فُٔ مؤضطاليْعٕ أّ ادتػسايف الرٖ تعنل فُٔ مؤضط

يف زفدِ باألفهاز التطْٓسٓ٘ ّارتربات اليت ميهً مً خالهلا االزتكاٛ بآلٔاتُ ّمطتْٓات أداُٜ مبا يف زفدِ باألفهاز التطْٓسٓ٘ ّارتربات اليت ميهً مً خالهلا االزتكاٛ بآلٔاتُ ّمطتْٓات أداُٜ مبا 

أّاًل ّحيكل مضلح٘ أّاًل ّحيكل مضلح٘ --ضبحاىُ ّتعاىلضبحاىُ ّتعاىل--ٓهفل تكدٓه خدماتُ باملطتْٚ الرٖ ُٓسضٕ اهللٓهفل تكدٓه خدماتُ باملطتْٚ الرٖ ُٓسضٕ اهلل

  ..املطتفٔدًٓ مً ٍرا العنل مً دَ٘ أخسٚاملطتفٔدًٓ مً ٍرا العنل مً دَ٘ أخسٚ

ّلعل اىعكاد اللكاٛ ٍرا العاو حتت عيْاٌ " ادتْدٗ ّالعنل ارتريٖ" ٓؤند امليطلكات األضاضٔ٘ ّلعل اىعكاد اللكاٛ ٍرا العاو حتت عيْاٌ " ادتْدٗ ّالعنل ارتريٖ" ٓؤند امليطلكات األضاضٔ٘ 

هلرا اللكاٛ؛  ُٓعصش ذلو حطً االختٔاز حملاّزِ ّأىػطتُ ّاليت تؤند أٌ مضطلح ادتْدٗ مفَْو هلرا اللكاٛ؛  ُٓعصش ذلو حطً االختٔاز حملاّزِ ّأىػطتُ ّاليت تؤند أٌ مضطلح ادتْدٗ مفَْو 

عنل عنل أصٔل يف ٍرا الدًٓ التاو الهامل متنجاًل يف مفَْو االتكاٌ، ننا تَته ٍرِ احملاّز بالأصٔل يف ٍرا الدًٓ التاو الهامل متنجاًل يف مفَْو االتكاٌ، ننا تَته ٍرِ احملاّز بال

املؤضطٕ ّتيعٔنُ ّأثسِ يف حتطني األداٛ، إضاف٘ إىل تطبٔكات أدّات ادتْدٗ يف العنل ارتريٖ املؤضطٕ ّتيعٔنُ ّأثسِ يف حتطني األداٛ، إضاف٘ إىل تطبٔكات أدّات ادتْدٗ يف العنل ارتريٖ 

ّاضتعساض بسامر حتطني األداٛ يف عدد مً ادتَات ارتريٓ٘ ستلًٔا ّعاملًٔا، ٍّٕ مل تػفل أٓطًا ّاضتعساض بسامر حتطني األداٛ يف عدد مً ادتَات ارتريٓ٘ ستلًٔا ّعاملًٔا، ٍّٕ مل تػفل أٓطًا 

  أٍنٔ٘ معآري ادتْدٗ حٔح بسشت نْاحد مً أٍه ٍرِ احملاّز .أٍنٔ٘ معآري ادتْدٗ حٔح بسشت نْاحد مً أٍه ٍرِ احملاّز .

خ ّأّزام العنل ّاملتحدثني،  ٍّرا اذتطْز اليْعٕ ممً ٓتْلٌْ خ ّأّزام العنل ّاملتحدثني،  ٍّرا اذتطْز اليْعٕ ممً ٓتْلٌْ ّٓػهل حطً اختٔاز البحّْٓػهل حطً اختٔاز البحْ

مطؤّلٔ٘ العنل ارتريٖ فسصُ لالضتفادٗ مً مثسات ٍرا اللكاٛ ّما ٓعسض فُٔ مً خربات ّأفهاز، مطؤّلٔ٘ العنل ارتريٖ فسصُ لالضتفادٗ مً مثسات ٍرا اللكاٛ ّما ٓعسض فُٔ مً خربات ّأفهاز، 

مما ٓػهل عْىًا للذَات العامل٘ يف ٍرا املٔداٌ اليبٔل علٙ حتكٔل أٍدافَا ّتٔطري أعناهلا ّتطْٓس مما ٓػهل عْىًا للذَات العامل٘ يف ٍرا املٔداٌ اليبٔل علٙ حتكٔل أٍدافَا ّتٔطري أعناهلا ّتطْٓس 

  زتَا.زتَا.أداَٜا ّآلٔاتَا ّبساأداَٜا ّآلٔاتَا ّبسا

ّمجعٔ٘ الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘ ٍّٕ تطع خالص٘ ٍرا اللكاٛ مً أعاخ ّدزاضات ّجتازب ّّزش ّمجعٔ٘ الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘ ٍّٕ تطع خالص٘ ٍرا اللكاٛ مً أعاخ ّدزاضات ّجتازب ّّزش 

عنل يف مجل ٍرا الهتاب إمنا حتدٍّا يف ذلو زغب٘ غدٓدٗ يف االضتفادٗ مً ٍرِ ادتَْد يف تأصٔل عنل يف مجل ٍرا الهتاب إمنا حتدٍّا يف ذلو زغب٘ غدٓدٗ يف االضتفادٗ مً ٍرِ ادتَْد يف تأصٔل 

ات احملتاد٘ اليت ات احملتاد٘ اليت ثكاف٘ العنل ارتريٖ ّتكيني أدّاتُ ّتطْٓس أضالٔبُ ّآلٔاتُ ّارتدمات اليت تكدو للفٝثكاف٘ العنل ارتريٖ ّتكيني أدّاتُ ّتطْٓس أضالٔبُ ّآلٔاتُ ّارتدمات اليت تكدو للفٝ

  ٍٕ ستْز ٍرا العنل ّنل ما ٓبرل فُٔ مً دَْد ّما ٓعلل علُٔ مً تطلعات.ٍٕ ستْز ٍرا العنل ّنل ما ٓبرل فُٔ مً دَْد ّما ٓعلل علُٔ مً تطلعات.

ىطأل اهلل ضبحاىُ أٌ جيعل ٍرا العنل خالضًا لْدَُ ضبحاىُ ّأٌ ٓيفع بُ ّٓجٔب علُٔ إىُ مسٔع ىطأل اهلل ضبحاىُ أٌ جيعل ٍرا العنل خالضًا لْدَُ ضبحاىُ ّأٌ ٓيفع بُ ّٓجٔب علُٔ إىُ مسٔع 

  زتٔب.زتٔب.
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 "إحطاٌ بإتكاٌ" 

 

 ّنٔفٔ٘ تطبٔكَا. تعسٓف املػازنني مبفَْو ّأدّات ادتْدٗ (1

 بٔاٌ أٍنٔ٘ العنل املؤضطٕ يف االزتكاٛ ظْدٗ األداٛ. (2

التأنٔد علٙ حتكٔل زضا العاملني يف ادتَات ارتريٓ٘ ّاملطتفٔدًٓ مً  (3

 خدماتَا.

 

 

 اإلتكاٌ يف اإلضالو مفَْو أصٔل ملعيٙ ادتْدٗ. (1

 التيعٔه املؤضطٕ يف العنل ارتريٖ ّأثسِ يف حتطني األداٛ. (2

 ضتعساض بسامر حتطني األداٛ يف العنل ارتريٖ دتَات ستلٔ٘ أّ دّلٔ٘.ا (3

 تطبٔكات أدّات ادتْدٗ يف العنل ارتريٖ. (4

 أٍنٔ٘ معآري ادتْدٗ يف حتطني األداٛ. (5
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 اجلهة االسم

  دامع٘ امللو فَد للبرتّل ّاملعادٌدامع٘ امللو فَد للبرتّل ّاملعادٌ  معالٕ الدنتْز / خالد بً صاحل الطلطاٌمعالٕ الدنتْز / خالد بً صاحل الطلطاٌ

  زتلظ الػْزٚزتلظ الػْزٚ  بداهلل بً صاحل العبٔدبداهلل بً صاحل العبٔدمعالٕ الدنتْز/ عمعالٕ الدنتْز/ ع

  زٜٔظ اللذي٘ الْطئ٘ للذْدٗ زٜٔظ اللذي٘ الْطئ٘ للذْدٗ   الدنتْز/ عبدالسمحً بً عبداهلل العصاوالدنتْز/ عبدالسمحً بً عبداهلل العصاو

  الهلٔ٘ التكئ٘ بالدماوالهلٔ٘ التكئ٘ بالدماو  املَيدع/ ّلٔد بً ستند الفْشاٌاملَيدع/ ّلٔد بً ستند الفْشاٌ

  مجعٔ٘ حتفٔغ الكسآٌ الهسٓه ظدٗمجعٔ٘ حتفٔغ الكسآٌ الهسٓه ظدٗ  املَيدع/ عبدالعصٓص بً عبداهلل حيفٕاملَيدع/ عبدالعصٓص بً عبداهلل حيفٕ

  امللو عبدالعصٓص ظدٗامللو عبدالعصٓص ظدٗدامع٘ دامع٘   الدنتْز/ ىْح بً حئٙ الػَسٖالدنتْز/ ىْح بً حئٙ الػَسٖ

  الضيدّم ارتريٖ ملعادت٘ الفكسالضيدّم ارتريٖ ملعادت٘ الفكس  الدنتْز/ عبداهلل بً عجناٌ ارتساغٕالدنتْز/ عبداهلل بً عجناٌ ارتساغٕ

  داٜصٗ امللو عبدالعصٓص للذْدٗداٜصٗ امللو عبدالعصٓص للذْدٗ  األضتاذ/ حطني بً زدِ الكسغٕاألضتاذ/ حطني بً زدِ الكسغٕ

  مػسّع ادتْدٗ الػامل٘ مبحافع٘ الطاٜفمػسّع ادتْدٗ الػامل٘ مبحافع٘ الطاٜف  الجبٔيتالجبٔيت  ط٘ط٘الدنتْز / شبً بً عٔالدنتْز / شبً بً عٔ

  ٗ العام٘ بالدماوٗ العام٘ بالدماومعَد اإلدازمعَد اإلداز  األضتاذ/ مسري بً عبدالسمحً املكسٌاألضتاذ/ مسري بً عبدالسمحً املكسٌ

  إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه بامليطك٘ الػسقٔ٘ )بيني(إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه بامليطك٘ الػسقٔ٘ )بيني(  الدنتْز/ عبدالسمحً بً إبسأٍه املدٓسعالدنتْز/ عبدالسمحً بً إبسأٍه املدٓسع

  إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه بالػسقٔ٘ )بيني(إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه بالػسقٔ٘ )بيني(  األضتاذ/ أمحد بً محد البْعلٕاألضتاذ/ أمحد بً محد البْعلٕ

  مدٓسٓ٘ الػؤٌّ الضحٔ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘مدٓسٓ٘ الػؤٌّ الضحٔ٘ بامليطك٘ الػسقٔ٘  الدنتْز / ستند بً علٕ الػامدٖالدنتْز / ستند بً علٕ الػامدٖ

  دامع٘ امللو فٔضل بالدماودامع٘ امللو فٔضل بالدماو  بً إبسأٍه العسفربً إبسأٍه العسفر  الدنتْز / خالدالدنتْز / خالد

  اهلٔٝ٘ امللهٔ٘ للذبٔل ّٓيبعاهلٔٝ٘ امللهٔ٘ للذبٔل ّٓيبع  األضتاذ / حئٙ بً ظافس الػامدٖاألضتاذ / حئٙ بً ظافس الػامدٖ

  املػسف العاو علٙ مْقع إضالواملػسف العاو علٙ مْقع إضالو  الػٔخ/ ستند بً صاحل امليذدالػٔخ/ ستند بً صاحل امليذد

  دامع٘ امللو ضعْد بالسٓاضدامع٘ امللو ضعْد بالسٓاض  الدنتْز/ إبسأٍه بً عبدالعصٓص السبٔع٘الدنتْز/ إبسأٍه بً عبدالعصٓص السبٔع٘

  ٘ الهَسباٛ الطعْدٓ٘ ظدٗ٘ الهَسباٛ الطعْدٓ٘ ظدٗغسنغسن  املَيدع/ مضطفٙ بً ستند عاملاملَيدع/ مضطفٙ بً ستند عامل

  ارتطْط ادتْٓ٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ارتطْط ادتْٓ٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘  املَيدع/ بيدز بً ستند الكحطاىٕاملَيدع/ بيدز بً ستند الكحطاىٕ

  إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ) بيني ( باألحطاٛإدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ) بيني ( باألحطاٛ  األضتاذ/ ستند بً عبدالعصٓص الدلٔذاٌاألضتاذ/ ستند بً عبدالعصٓص الدلٔذاٌ

  مهتب أفطل املنازضات لإلضتػازات ظدٗمهتب أفطل املنازضات لإلضتػازات ظدٗ  نابلٕنابلٕعـبـدالـػـيـٕ عـبـدالـػـيـٕ الدنتْز/ عنس الدنتْز/ عنس 

  اجمللظ الطعْدٖ للذْدٗاجمللظ الطعْدٖ للذْدٗ  الد املبٔضالد املبٔضاملَيدع / صاحل بً خاملَيدع / صاحل بً خ

  غسن٘ الهَسباٛ الطعْدٓ٘ بالػسقٔ٘غسن٘ الهَسباٛ الطعْدٓ٘ بالػسقٔ٘  الػنسٖالػنسٖبً عبدالعصٓص بً عبدالعصٓص األضتاذ/ ضعْد األضتاذ/ ضعْد 

  الػسن٘ الطعْدٓ٘ العاملٔ٘ للبرتّنٔنآّات )ضبهٔه(الػسن٘ الطعْدٓ٘ العاملٔ٘ للبرتّنٔنآّات )ضبهٔه(  املَيدع/ عبدالسمحً بً عبدالهسٓه الطٔفاملَيدع/ عبدالسمحً بً عبدالهسٓه الطٔف

  ريٓ٘ريٓ٘مؤضط٘ ستند ّعبداهلل إبسأٍه الطبٔعٕ ارتمؤضط٘ ستند ّعبداهلل إبسأٍه الطبٔعٕ ارت  املَيدع / ستند بً ىاصس السغٔداملَيدع / ستند بً ىاصس السغٔد

    ّشازٗ الضح٘ بالسٓاضّشازٗ الضح٘ بالسٓاض  الدنتْز / عبداهلل بً ستند السبٔع٘الدنتْز / عبداهلل بً ستند السبٔع٘

  غسن٘ أزامهْ الطعْدٓ٘غسن٘ أزامهْ الطعْدٓ٘  الدنتْز / عناد بً عبداهلل ادتسٓفاىٕالدنتْز / عناد بً عبداهلل ادتسٓفاىٕ

  )بيني()بيني(  بالسٓاضبالسٓاضإدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه   الدنتْز / حطً بً ستند غسٓهالدنتْز / حطً بً ستند غسٓه
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  أ.مسري بً عبدالعصٓص العفٔضاٌ  عبداهلل بً حطني الكاضٕ د.

  األمني العاو للذنعٔ٘

   

    

 زٜٔطًا علٕ الػامدٖ بً د. ستند  زٜٔطًا عبداللطٔف ادتٍْسبً خالد أ . 

 عطًْا زدِ الكسغٕبً حطني أ .  ىاٜب علٕ الػامدٖ بً د . ستند 

 عطًْا عتٔل الدّضسٖبً د. مطفس  عطًْا  ري بً عبدالعصٓص العفٔضاٌ أ . مس

 عطًْا ستند غسٓهبً د. حطً  عطًْا ىاصس السغادٗ بً أمحد أ . 

   عطًْا عتٔل أبْفالض٘بً داضه أ . 

   عطًْا أ.عامس بً دعٔر الدخٔل

 عطًْا العنسٖبً طالع ض ٓد. عا ضهستريًا ستند بً عبداهلل باّشٓس و.

 عطًْا محد البْعلٕبً أمحد أ .  متعاّىًا أمحد بً إبسأٍه الرتنٕأ . 

 عطًْا جنازبً ستند د. إمساعٔل   

 عطًْا الفْشاٌبً ستند و. ّلٔد   

   زٜٔطًا علٕ الػامدٖبً د.ستند 

   عطًْا عتٔل الدّضسٖبً د.مطفس 

 زٜٔطًا ىاصس السغادٗبً أ . أمحد  عطًْا عطُٔ الصٍساىٕبً لعصٓص د. عبدا

 متعاّىًا ضعد بً ىاصس ارتلفأ . عطًْا ىاصس السغٔدبً و.ستند 

   عطًْا حطني بً زدِ الكسغٕأ . 

   عطًْا د. إمساعٔل بً ستند جناز

 زٜٔطًا تٔل أبْفالض٘عبً أ . داضه  عطًْا إبسأٍه األمحدبً د. مالو 

 ضهستريًا صاحل بً عبداهلل املَياٛأ .  ضهستريًا صاحل املرٌ بً ىآف أ . 

 متعاّىًا حطً بً صاحل ادتَنٕأ .   

     

   زٜٔطًا عبدالعصٓص العفٔضاٌ بً مسري أ . 

 زٜٔطًا ٔر الدخٔلعامس بً دعأ .  عطًْا عبدالعصٓص اذتطً بً خالد أ . 

 متعاّىًا أ . أمحد بً علٕ عطهس عطًْا الجْٓينعبداهلل بً أ . عبداللطٔف 

   عطًْا الدّضسٖبً عبدالسمحً أ . ستند 

   عطًْا الفكُٔبً أمحد علٕ أ . 
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 فهدق مريدياى اخلرب

 م                63/3/6110يـ  املوافق 3/0331/ 62يوم االثهني  بتاريخ                    

 

333133113 

     

3311

0311 

3
31
1

  
ع

 

 0-مْعد  و. مضطفٙ عامل ذْدٗ يف العنل ارتريٖنٔفٔ٘ إعداد خط٘ لل 

 6-مْعد  و. بيدز الكحطاىٕ تكٔٔه ّتطْٓس العنل ارتريٖ

2311-

 م2306
 صالٗ املػسب د06

 املضلٙ

 4-التطذٔل العاو بكاع٘ مْعد م00311- 2306
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 فهدق مريدياى اخلرب

 م                63/3/6110يـ  املوافق 60/3/0331يوم الثالثاء بتاريخ  

031103113  

        

 الدانة لقاء معالي الدكتور /عبداهلل العبيداملتحدث الرئيس ل د 36 ص0336:-0311
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 اسرتاحة د 31 ص 0336-0306

01311-

 الدْٓاٌ اجمللظ التيطٔكٕادتناع  د 21 ص00311

 ص0306-00311

دّز إدازات ادتنعٔات ارتريٓ٘    

يف التيعٔه املؤضطٕ بني الْاقع 

 ّاملأمْل

و. عبدالعصٓص 

 حيفٕ

 الداى٘ معالٕ د. خالد الطلطاٌ

 د 36

 د 36 
تطبٔل ادتْدٗ يف ادتنعٔات 

 ارتريٓ٘

د.عبداهلل 

 ارتساغٕ

 مناقشة د 36

 00311 - 

 ظ 06306
 صالٗ العَس ّاضرتاح٘  

 املضلٙ

 الداى٘ حفل االفتتاح السمسٕ    ظ06306-0331

 املطعم الػداٛ ّاضرتاح٘    ظ0331-3306

 املضلٙ صالٗ العضس ّاضرتاح٘   و3306-3311

     

33110311 

3
01
1

س
 

 طبٔكاتَامفأٍه ادتْدٗ ّت 
 د. إبسأٍه السبٔع٘

ـــ  مْعد 

0 

 نٔفٔ٘ إعداد خط٘ للذْدٗ يف العنل ارتريٖ 
 و. مضطفٙ عامل

ـــ  مْعد 

6 

 الدْٓاٌ و. بيدز الكحطاىٕ تكٔٔه ّتطْٓس العنل ارتريٖ

 املضلٙ صالٗ املػسب د06 و2311-2306

      

 م2331-0311

فطٔل٘ الػٔخ  مً ميعْز غسعٕحتكٔل ادتْدٗ يف األعنال التطْعٔ٘  د 21

ستند  صاحل 

 امليذد

الػٔخ 

أمحد 

 البْعلٕ

 الداى٘
 مياقػ٘ د 31

  0:11 - 0:31 

 م
 صالٗ العػاٛ د31

 املضلٙ
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 فهدق مريدياى اخلرب

 م                66/3/6110يـ  املوافق 3/0331/ 60يوم األربعاء بتاريخ  

  
 

  
    

 ص0311-01311

 د 31
 

  لعصاواملتحدخ السٜٔظ د ـ عبدالسمحً ا

 الداى٘

احًا
صب

ف 
هص

 وال
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ى ا
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ثام
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وحت
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 د 61

 

العاملني يف املؤضطات ّادتنعٔات ارتريٓ٘ 

 ّتطبٔل مفأٍه ادتْدٗ 

د.عبداهلل 

 السبٔع٘

د. عبدالسمحً 

 املدٓسع

 د. ىْح الػَسٖ املطتفٔد يف ادتنعٔات ارتريٓ٘ ّحتكٔل ادتْدٗ د 61

 د 61
تْدُٔ ادتْدٗ يف العنل ارتريٖ مً خالل بطاق٘ 

 األداٛ املتْاشٌ

د.عناد 

 ادتسٓفاىٕ

 مناقشة د 31

   زتنْع٘ ىكاش للطالب   ص0311-00311
مْعد ــ 

6 

01311-01331 

 اضرتاح٘ د31 ص

 ظ01331-06331

 د 31
 

اضرتاتٔذٔات إدازٗ املعسف٘ ّادتْدٗ اإلدازٓ٘ 

 لتحكٔل التهاملٔ٘ يف مؤضطات العنل ارتريٖ 
 و.ّلٔد الفْشاٌ

 الداى٘ أ. مسري املكسٌ
 د 31

 

االىطالم مً حاد٘ اجملتنع .... إىل حادتيا 

 للتنٔص
 د. شبً الجبٔيت

 معآري ادتْدٗ للعنل ارتريٖ املتنٔص د 31
أ. حطني 

 الكسغٕ

 مياقػ٘ د 31

  06331 - 3311 

 ظ
 املضلٙ  صالٗ العَس ّالػداٛ ّاضرتاح٘ د31

 املضلٙ  صالٗ العضس  د31 و 3311-3331

     

 و3311-0311

3
01
1

 الطاٜف د. عنس نابلٕ ات ارتريٓ٘إدازٗ التػٔري يف ادتَ  

 3ــ  مْعد د.عناد ادتسٓفاىٕ متهني العاملني يف ادتَات ارتريٓ٘

 الداى٘ أ. ستند الدلٔذاٌ عالق٘ التهلف٘ بادتْدٗ 

 املضلٙ  صالٗ املػسب د31 و2311-2306

     

 و3311-0311

3
01
1

 و. عبدالسمحً الطٔف أٍنٔ٘ الكٔادٗ يف تطبٔل ادتْدٗ يف ادتَات ارتريٓ٘ 
ــ  مْعد

0 

 . ضعْد الػنسٖأ التْعٔ٘ بجكاف٘ ادتْدٗ يف ادتَات ارتريٓ٘ 
ــ  مْعد

6 

 الدْٓاٌ . صاحل املبٔضو أدّات ّ أضالٔب قٔاع ادتْدٗ يف ادتَات ارتريٓ٘
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 عهاظ د.إبسأٍه السبٔع٘ مفأٍه ادتْدٗ ّتطبٔكاتَا ع3 و3311-0311

 0331 - 0311 

 و
 املضلٙ  صالٗ العػاٛ  د31

 

 

 

  

  

 اخلرب مريدياىفهدق 

 م                62/3/6110وافق يـ  امل3/0331/ 60يوم اخلميس بتاريخ  

  

 

 

 املدة 
 

 

    

0311-0311 

 ص

 د 66
الندوة 

 الثانية

زّح اإلبداع يف زتال حتطني األداٛ 

 ّزفع اإلىتادٔ٘ ّختفٔض التهلف٘

 و. خالد العسفر
و.ستند 

 السغٔد
 الداى٘

عة
سا

و ال
م

 
احًا

صب
ف 

هص
 وال

شر
ي ع

حلاد
ى ا

وحت
هة 

ثام
ال

 

د ــ
وع

ة م
قاع

6
 

 أ. حئٙ الػامدٖ د 66

 مياقػ٘ د 01

0311-0331 

 ص
 د 31

 اضرتاح٘ 

0331-00311 

 ظ

 د 31
الندوة 

 الثالثة
 تفعٔل ادتْدٗ يف ادتَات ارتريٓ٘

 أ.حطني الكسغٕ
د. ستند 

 الػامدٖ
 د.شبً الجبٔيت د 31 الداى٘

 د.عناد ادتسٓفاىٕ د 31

00311-

 ظ00331
 الداى٘ التْصٔات ّ اذتفل ارتتامٕ عطْز فطٔل٘ الػٔخ ستند بً شٓد آل ضلٔناٌ د31

00331-

 د31 ظ06311
 صالٗ العَس

 املضلٙ
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  معايري اجلودة للعمل اخلريي املتميزمعايري اجلودة للعمل اخلريي املتميز

  مة معايري جائزة امللك عبد العزيز للجودة للعمل اخلريي مة معايري جائزة امللك عبد العزيز للجودة للعمل اخلريي ءءمواموا

  

  مقدمها :مقدمها :

  القرشيالقرشي  َردهَرده  األستاذ /  حشني بناألستاذ /  حشني بن
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 ملخص الورقة:

ؿ٦ت بطاَر دٛا٥ع ادتٛز٠ ايٛط١ٝٓ يف ايسٍٚ املتكس١َ يتؿذٝع املٓؿآت يف شتتًف أْ

ٚظٜاز٠ دٛز٠ َٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا يتصبح قازض٠ َٛاضزٖا  تطؾٝسايكطاعات ع٢ً ضفع َػت٣ٛ أزا٥ٗا ٚ

يف تطٜٛط ثكاف١  ٖاًَا دتٛز٠ زٚضًاايعامل١ٝ األخط٣. ٚيكس أزت دٛا٥ع ااملٓؿآت َع  ع٢ً املٓافػ١

ادتٛز٠ ٚايعٌُ املؤغػٞ ايؿاٌَ املتُٝع غٛا٤ فُٝا ٜتعًل مبكَٛاتٗا نأغًٛب ايكٝاز٠ ٚاإلزاض٠ 

ٚايتدطٝط ٚإزاض٠ املٛاضز ٚتطٜٛط ايعًُٝات ٚاإلدطا٤ات ٚحتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ بهاف١ ؾطا٥شِٗ 

ٜٛات ادتٛز٠ ٚايتُٝع. ٚقس أثطت ٖصٙ ادتٛا٥ع ٚايٓفع اجملتُعٞ ٚحتكٝل ايٓتا٥ر املطًٛب١ بأع٢ً َػت

ٚاغتطاعت حتػني دٛز٠ خسَاتٗا  ٖا،َعاٜري ٚظفتيف ضفع َػت٣ٛ أزا٤ املٓؿآت اييت تأثريا بايػا 

 .ٚحتفٝع ْٚؿط أفطٌ املُاضغات يتًو املعاٜري ضحبٝتٗانفا٤تٗا َٚٚٓتذاتٗا ٚظٜاز٠ 

األٚىل يف املًُه١ ايعطب١ٝ  ٚتعترب َعاٜري دا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠ ايطنٝع٠

ايػعٛز١ٜ سٝح بسأ تطبٝكٗا يف ايكطاع ارتاص ٚغتؿٌُ باقٞ ايكطاعات اذت١ٜٛٝ َٚٓٗا ايكطاع 

٘ املؤغػٞ ٚتفعٌٝ ضٚح املٓافػ١ ٥حباد١ َاغ١ ملجٌ ٖصٙ املعاٜري يتطٜٛط أزاٖٛ ارتريٟ ايصٟ 

 يًٛصٍٛ إىل أفطٌ املُاضغات.

ٜري دا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠ ٚنٝف١ٝ ٚيف ٖصٙ ايٛضق١ غٛف ٜتِ اغتعطاض َعا

تطبٝكٗا ع٢ً املؤغػات ارتري١ٜ َٔ خالٍ ايتكِٝٝ ايصاتٞ يتشسٜس ْكاط ايك٠ٛ ٚفطص ايتشػني 

 ٚٚضع بطاَر ايتشػني ٚايتطٜٛط املػتُط يًٛصٍٛ إىل َػتٜٛات ٚمماضغات َتكس١َ يف ادتا٥ع٠،

 ٠.ُٝعتامل ١ٝايعامل ٜاتاملػتٛتًو املُاضغات بَٚكاض١ْ 
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 مقدمة:

أصبح  ،يف ظٌ َا تؿٗسٙ األغٛام ايعامل١ٝ َٔ َٓافػ١ ساز٠ َٚتػريات اقتصاز١ٜ نبري٠

تأخص باالعتباض ايعطٚف  ،َٔ ايططٚضٟ تأغٝؼ دا٥ع٠ ٚط١ٝٓ يًذٛز٠ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

٠ املًو َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات. َٚٔ ٖٓا دا٤ت فهط٠ دا٥عتطفع االقتصاز١ٜ احمل١ًٝ ٚ

ٚضع أغؼ ايتطٜٛط ٚاإلصتاظ ٚايتشػني املػتُط  اييت َٔ املأٍَٛ إٔ تػِٗ يف ،يًذٛز٠ ععبس ايععٜ

مما ٜػاعس ع٢ً ضفع َػت٣ٛ األزا٤ يف ناف١ ، إجياز َٓار تٓافػٞ صشٞ يف مجٝع ايكطاعاتٚ

ال  ًااغرتاتٝذٝ ًااألْؿط١ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايتػٜٛك١ٝ يف املٓؿآت اييت تعترب ادتٛز٠ خٝاض

 .عصط ايعٛمل١ ٚاالْفتاح االقتصازٟ ٚاْطُاّ املًُه١ إىل َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝبسٌٜ عٓ٘ يف 

ضقِ  يًذٛز٠ مبٛدب خطاب املكاّ ايػاَٞ ععبس ايععٜأْؿ٦ت دا٥ع٠ املًو ٚقس 

يتبين  اإلْتاد١ٝ ٚارتس١َٖٝـ بٗسف حتفٝع ايكطاعات  //ٚتاضٜذ  /ب/

 ،ٚايكسض٠ ع٢ً املٓافػ١ ايعامل١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً ضفع َػت٣ٛ ادتٛز٠ ٗا،دتٛز٠ ايؿا١ًَ ٚأغػَبازئ ا

َع تفعٌٝ ايتشػني املػتُط ألزا٤ ٖصٙ ايكطاعات ٚتهطِٜ أفطٌ املٓؿآت شات األزا٤ املتُٝع اييت 

يًذٛز٠  ععبس ايععٜحتكل أع٢ً َػتٜٛات ادتٛز٠. ٚع٢ً ٖصا األغاؽ غٝػاِٖ بطْاَر دا٥ع٠ املًو 

بني املٓؿآت يف  ايتٓافؼظٜاز٠ ٚ ،باملًُه١ يف ضفع َػت٣ٛ دٛز٠ املٓتذات ٚارتسَات ايٛط١ٝٓ

ٗا مبا فٝٗا ايكطاع ارتريٟ ٚايصٟ ٜتعني عًٝ٘ تًب١ٝ استٝادات ٚتٛقعات ايكطاعات املدتًف١ مجٝع

 املٓافػ١ ايعامل١ٝ نُا ٖٛ اذتاٍ بايٓػب١ يًكطاعات ايتذاض١َٜٚػاعست٘ ع٢ً  املػتفٝسٜٔ َٓ٘

 .ٚايصٓاع١ٝ ٚغريٖا

اييت تكّٛ مبطادع١  املػتك١ً ٚمتٓح ادتا٥ع٠ َٔ خالٍ ١٦ٖٝ احملهُني ٚفطم ايتكِٜٛ

بتٓػٝل األَا١ْ ايعا١َ ايتابع١ ي١٦ًٝٗ ايعطب١ٝ  ايتكسّ ٚإدطا٤ ظٜاضات َٝسا١ْٝ عٓس اذتاد١ اغتُاضات

سهِ تكِٝٝ ٚ ١ٝ إلعطا٤ َعاٜري ادتا٥ع٠ ايتاي املكُٕٝٛ . ٜٚػتدسّايػعٛز١ٜ يًُٛاصفات ٚاملكاٜٝؼ

 َٛضٛعٞ عٔ َػت٣ٛ ادتٛز٠ يف املٓؿآت املتكس١َ:

 .اإلزاض١ٜ ايكٝاز٠ .

 .ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ .

 .املٛاضز ايبؿط١ٜ .
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.٤املٛضزٕٚ ٚايؿطنا .

 .إزاض٠ ايعًُٝات .

 .ايرتنٝع ع٢ً املػتفٝس .

 .املعًَٛات ٚايتشًٌٝ .

.ايتأثري ع٢ً اجملتُع .

ْتا٥ر األعُاٍ. .

ػب أ١ُٖٝ املعٝاض بايٓػب١ حبخيتًف  ستسز عاٜري ايػابك١ ٚظٕٜٚعط٢ يهٌ َعٝاض َٔ امل

اإلمجاي١ٝ عسز ايٓكاط  ٜبًؼسٝح ، ْكاط يهٌ َعٝاض ؾهٌٜٚهٕٛ ايٛظٕ ع٢ً  يًًُُه١،

 ٜٚؿتٌُ نٌ َعٝاض ض٥ٝػٞ ع٢ً عس٠ َعاٜري فطع١ٝ تػ٢ُ عٓاصط.  ْكط١.  ٗاًُعاٜري نًي

طٜٛط يهٞ تٛانب ايتطٛضات ٚايتػريات ايعامل١ٝ، ٚختطع َعاٜري ادتا٥ع٠ يًُطادع١ ٚايتشسٜح ٚايت

 .ٚايتطٛضات املػتكب١ًٝ يًُٓؿآت ٚاملػتفٝسٜٔ َٓٗاٚتتُاؾ٢ َع االستٝادات 

تكسّ دٛا٥ع ادتٛز٠ يًُٓؿآت املتُٝع٠ يف زتاٍ ادتٛز٠ َٔ قبٌ د١ٗ ضمس١ٝ َػتك١ً يٝؼ 

ص١ً ع٢ً ادتا٥ع٠، ٚبٓٝت مجٝع ٖصٙ ادتٛا٥ع ع٢ً أغاؽ تكِٝٝ املٓؿآت هلا اضتباط باملٓؿأ٠ اذتا

املتكس١َ سػب َعاٜري ستسز٠، بعض ٖصٙ املعاٜري تطتهع ع٢ً قٝاؽ ْتا٥ر َػت٣ٛ ادتٛز٠ يف 

ادتٗس  ٜكِٝ ٚايبعض اآلخطٚايبعض اآلخط ٜكٝؼ َطابك١ املٓؿآت ملتطًبات املػتفٝس املٓؿآت، 

 يسٜٗا. ٘تٛافل دٛز٠ املٓتر ٚثبات يطُإاملٓؿآت قبٌ املبصٍٚ َٔ 

 :نيَػتٜٛني ض٥ٝػٚميهٔ تصٓٝف دٛا٥ع ادتٛز٠ إىل 

 .دٛا٥ع ادتٛز٠ اييت تعط٢ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ، سٝح ال تٓشصط يف زٚي١ َع١ٓٝ ٖٞٚ

 ايٝابإ َػت٣ٛ ع٢ً ّ عاّ أْؿ٦ت اييت زميٓردا٥ع٠  -/

 . ّ عاّ ايعاملٞ ٣املػتٛ إىل ٚحتٛيت

 ّ. عاّ تأغػت : األٚضب١ٝ ادتٛز٠ دا٥ع٠ -/

 .اهلازٟ احملٝط ٚزٍٚ غٝاآ ؾطم ملٓطك١ ايصٖب١ٝ ادتٛز٠ دا٥ع٠ -/
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 اييت املٓؿآت يف تٓشصط سٝح ايسٚي١ َػت٣ٛ ع٢ً تعط٢ اييت ادتٛز٠ دٛا٥ع ٖٞ ٚ  

 ايعامل زٍٚ ملععِ دٛز٠ دا٥ع٠ أضبعني َٔ أنجط ٜٛدس أْ٘ صنطباي ٚادتسٜط ،ايسٚي١ تًو يف تعٌُ

 : أُٖٗا َٔ ٚايٓا١َٝ املتكس١َ

األَطٜه١ٝ اييت أْؿ٦ت عاّ  بايسضز َايهٛمل دا٥ع٠ -

 ّ 

 .ّدا٥ع٠ غٓػافٛض٠ ايٛط١ٝٓ يًذٛز٠ ، أْؿ٦ت عاّ  -

 ّ .دا٥ع٠ املًُه١ املتشس٠ يًذٛز٠ ، أْؿ٦ت عاّ  -

 ّ .دا٥ع٠ ايػٜٛس يًذٛز٠ ، أْؿ٦ت عاّ  -

 ّ.دا٥ع٠ زبٞ يًذٛز٠، أْؿ٦ت عاّ  -

 ّ.ايجاْٞ يًتُٝع، أْؿ٦ت عاّ  دا٥ع٠ املًو عبس اهلل -

 .٣ٚغريٖا ايعسٜس َٔ ادتٛا٥ع ايٛط١ٝٓ األخط

يتطبٝل  اإلْتاد١ٝ ٚارتس١َٝ تحتفٝع ايكطاعادا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠ إىل ٗسف ت

ضفع َػت٣ٛ دٛز٠ األزا٤ ٚتفعٌٝ ايتشػني املػتُط  أدٌادتٛز٠ ايؿا١ًَ َٔ َبازئ ٚآيٝات أغؼ ٚ

يعًُٝاتٗا ايساخ١ًٝ ٚحتكٝل ضضا املػتفٝسٜٔ. نُا تٗسف ادتا٥ع٠ يتهطِٜ أفطٌ املٓؿآت شات 

ع٢ً ايتكسٜط ايال٥ل ع٢ً املػت٣ٛ ٚسصٛهلا ْػبٝا األزا٤ املتُٝع ٚاييت حتكل أع٢ً َػتٜٛات ادتٛز٠ 

 .املتٓافػ١ بني املٓؿآت احمل١ًٝ أفطٌايٛطين ملا سككت٘ َٔ إصتاظات ٚبًٛغٗا َطتب١ 

ادتا٥ع٠ ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايتُٝع يف األعُاٍ َٔ خالٍ تٛفري ٖٝهٌ َتهاٌَ  سَُّعنُا ُت

َػت٣ٛ أزا٥ٗا ٚشيو بتُهني املٓؿآت َٔ تكِٝٝ تٗا، يتٓػٝل مجٝع أْؿط١ حتػني األزا٤ ٚإزاض

َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً غس ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، اذتايٞ َٚكاضْت٘ مبػت٣ٛ األزا٤ يف املٓؿآت املتُٝع٠ 

يف أزا٥ٗا متهٔ املٓؿآت َٔ قٝاؽ َعاٜري ستسز٠ املٛدٛز٠ بني املػتٜٛني. ٚتكسّ ادتا٥ع٠ فذٛات اي

ٖساف ٚتطتٝب تػاعسٖا ع٢ً حتػني األعُاٍ بصٛض٠ َػتُط٠ يتشسٜس األ عس٠ زتاالت ض٥ٝػ١

 أٚيٜٛاتٗا ٚتٓعُٝٗا ٚحتكٝكٗا َٚطادعتٗا بػطض إصتاظ ٖصٙ األٖساف. 
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فعٓس ايتكسّ يًرتؾح يًذا٥ع٠، تعطٞ املٓؿأ٠ ْفػٗا فطص١ يًدطٛع يع١ًُٝ تكِٝٝ 

َٛضٛع١ٝ َٔ قبٌ َكُٝني َػتكًني َسضبني ع٢ً تطبٝل املعاٜري ٚميًهٕٛ ارترب٠ ايهاف١ٝ يف 

ايتكِٝٝ ايصاتٞ يًُٓؿآت باغتدساّ َعاٜري ادتا٥ع٠ تػاعس ع١ًُٝ  تكِٝٝ َٓؿآت َؿاب١ٗ. نُا إٔ

 ع٢ً فِٗ ادتٛاْب ايتاي١ٝ يف ْعاّ املٓؿأ٠:

 .؟نٝف تعٌُ املٓؿأ٠ -

 .َس٣ متٝع املٓؿأ٠ َكاض١ْ باملٓؿآت األخط٣ -

 .َػت٣ٛ ادتٛز٠ ايصٟ تطغب املٓؿأ٠ يف حتكٝك٘ -

 حتػني.إىل  حتتازْعاّ املٓؿأ٠ ٚايعًُٝات اييت  ايتطٜٛط يفَٛاطٔ  -

 .املػتُط نٝف١ٝ ايؿطٚع يف تطبٝل ايتػٝري ٚايتشػني -

تتؿاب٘ بطاَر ادتٛا٥ع ايٛط١ٝٓ املطبك١ يف نجري َٔ زٍٚ ايعامل يف ايًٛا٥ح ٚبؿهٌ عاّ 

ٚاملعاٜري ٚاملبازئ ايعا١َ اييت حتهِ ٖصٙ ادتٛا٥ع،  فٗصٙ ادتٛا٥ع متٓح َٔ خالٍ ١٦ٖٝ احملهُني 

اييت تكّٛ مبطادع١ اغتُاضات طًب ايتكسّ ٚإدطا٤ ظٜاضات َٝسا١ْٝ عٓس  ١ًاملػتك ٚفطم ايتكِٝٝ

اذتاد١. ٜٚػتدسّ املكُٕٝٛ َعاٜري ادتا٥ع٠ اييت تؿٌُ املبازئ ايػابك١ إلعطا٤ سهِ َٛضٛعٞ 

 عٔ َػت٣ٛ ادتٛز٠ يف املٓؿآت املتكس١َ.

ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين  إٔ تهٕٛ دا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠ َتُٝع٠ ٚضا٥س٠" 

ٚاإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ، ٚإٔ حتكل أٖسافٗا يالضتكا٤ مبػت٣ٛ ادتٛز٠ يف اجملاالت اإلْتاد١ٝ ٚارتس١َٝ 

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ"  يف املًُه١

ع٢ً تععٜع ايتٓافؼ َٔ خالٍ تكسِٜ إطاض عاّ  دا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠" تعٌُ 

ٓؿآت ٚتطٜٛطٖا ٚفل َعاٜري زٚي١ٝ يًتُٝع ٚإبطاظ زٚضٖا يف ْؿط َفاِٖٝ َطدعٞ يتكِٝٝ أزا٤ امل

 ادتٛز٠ ٚاإلبساع ٚتطبٝكاتٗا"  
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ْؿط ايٛعٞ بادتٛز٠ ٚأ١ُٖٝ تطبٝكٗا (

ٚٚضع األٖساف ٚٚغا٥ٌ  تبين ايتدطٝط اإلغرتاتٝذٞ يًذٛز٠ يطغِ ارتطط (

حتكٝكٗا

ٚتطبٝكٗا ع٢ً ٗا ادتٛز٠ ايؿا١ًَ ٚأغػحتفٝع ايكطاعات املدتًف١ يتبين َبازئ  (

املػت٣ٛ ايٛطين ٚتفعٌٝ ايتشػني ٚايتطٜٛط املػتُط ألزا٤ ناف١ ايعًُٝات اإلْتاد١ٝ 

ٚارتس١َٝ

ايعٌُ ع٢ً ضفع َػت٣ٛ ادتٛز٠ يف املٓؿآت ايػعٛز١ٜ يتصبح قازض٠ ع٢ً املٓافػ١  (

ايعامل١ٝ

أٖساف ادتٛز٠ ايؿا١ًَ  االضتكا٤ مبػت٣ٛ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يف املٓؿـآت يتشكٝل (

ٚايٛفا٤ مبػـؤٚيٝاتٗا

سـح املٓؿآت ع٢ً االيتعاّ باملٛاصفات ٚاملكاٜٝؼ ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ (

ٚايتعطٜف بايتذاضب  ت٘ظٜاز٠ فاع١ًٝ َؿـاضن١ املٓؿـآت يف بٓا٤ اجملتُع ٚخسَ (

ايػعٛز١ٜ ايطا٥س٠ يف زتاٍ ادتٛز٠ ٚإتاس١ ايفطص١ يالغتفاز٠ َٓٗا

( ايصاتٞ )ايتكِٝٝاؽ َػتٜٛات األزا٤ يف األعُاٍ املدتًف١ تؿذٝع مماضغ١ قٝ (

َٚكاضْتٗا مبػتٜٛات أزا٤ املٓؿآت املٓافػ١ ٚقٝاؽ ايتشػٔ يف ايٓتا٥ر بؿهٌ 

َػتُط

ظٜاز٠ ايٛعٞ بادتٛز٠ بني املٓؿآت  (

ايتُٝع  إزخاٍ أغايٝب ايعٌُ اذتسٜج١ اييت تؤزٟ إىل حتكٝل (

تبازٍ املعًَٛات سٍٛ اغرتاتٝذٝات األزا٤ ايٓادش١  (

حتػني املٛقف ايتٓافػٞ يًُٓؿآت ايػعٛز١ٜ  (
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ضفع َػت٣ٛ دٛز٠ ايػًع ٚارتسَات ايػعٛز١ٜ ٚبايتايٞ تػِٗ يف ظٜاز٠ ايصازضات  (

ايػعٛز١ٜ .

احمل١ًٝ ٚ ايعامل١ٝ أزا٤ املٓؿآتإجياز آي١ٝ َكاض١ْ بني  (

٢ املٓتذات احمل١ًٝظٜاز٠ اإلقباٍ عً (

ضفع ايٓاتر ايٛطين ايعاّ (

حتػني املٝعإ ايتذاضٟ (

ْؿط ايٛعٞ بادتٛز٠ ٚايتُٝع يف األزا٤ بني ايعاًَني، ٚمتجٌ قاعس٠ يكٝاؽ ايتطٛض يف  (

املػتكبٌ

.ٓتا٥راملػاعس٠ ع٢ً تجبٝت دٗٛز حتػني ادتٛز٠ عٔ ططٜل تٛثٝل ايعًُٝات ٚاي (

يالتصاٍ ٚايتسضٜب ٚاإلزاض٠، ٚايتدطٝط  َبتهط٠ ٚسسٜج١أغايٝب ايتعطف ع٢ً  (

.ٚحتًٌٝ املعًَٛات

   .إزخاٍ أغًٛب ايتكِٝٝ ايصاتٞ يًُٓؿأ٠ (

  .ت١ُٝٓ ضٚح ايفطٜل بني ايعاًَني ٚايتعطٜف بإصتاظاتِٗ (

، ٚاملكُٝني املػتكًني تٛفري تكطٜط َفصٌ عٔ ٚضع املٓؿأ٠ ٜعسٙ فطٜل َٔ ارتربا٤ (

ٜٚؿتٌُ ع٢ً ايتايٞ 

. تكِٝٝ عاّ يًُٓؿأ٠ -

. قا١ُ٥ بٓكاط ايك٠ٛ ٚزتاالت ايتشػني يهٌ َٔ َعاٜري ادتٛز٠ -

ستًًٝا ٚزٚيًٝا.   كاض١ْ باملٓؿآت األخط٣امل -

تٗا.ٚغ١ًٝ يكٝاؽ إدطا٤ات ادتٛز٠ يف املٓؿأ٠ َٚكاضْ -

.املٓؿأ٠ ٚايػال١َ يفإزخاٍ املفاِٖٝ املتعًك١ بايب١٦ٝ ٚايصش١  -

  .ػني األزا٤ يًٛصٍٛ إىل أٖساف ستسز٠حت -

ٚشٟٚ ايعالق١.  ٚٚال٤ ايعاًَني ٚاملػاُٖني املػتفٝسٜٔظٜاز٠ ضضا  -
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ِٖ. ٚحتفٝعيف ايتشػني ٚايتطٜٛط ظٜاز٠ َؿاضن١ ايعاًَني  -

   .تععٜع ايعالقات َع ايعامل ارتاضدٞ -

 ايرتنٝع ع٢ً األِٖ ٚحتسٜس أٚيٜٛات ايعٌُ. -

٘.قٝاؽ األزا٤ ٚتطٜٛطٙ ٚحتػٝٓ -

اذتصٍٛ ع٢ً ايتكسٜط ايطمسٞ ايعًين يًُٓؿأ٠ باعتباضٖا ٚاسس٠ َٔ أبطظ املٓؿآت  (

ٜطعاٙ اسس املتُٝع٠ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚشيو بايتهطِٜ يف استفاٍ نبري 

نباض املػؤٚيني يف ايسٚي١.

ملٓؿأ٠ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚٚضع٘ ٚاإلعالٕ عٔ ايًسعا١ٜ اغتدساّ ؾعاض ادتا٥ع٠  (

املٓؿأ٠.ع٢ً ٚثا٥ل 

املؿاضن١ يف املؤمتطات ٚايٓسٚات اييت تعكس بٗسف تبازٍ ارتربات َع اآلخطٜٔ سٍٛ  (

 .أفطٌ املُاضغات ٚايتُٝع يف األزا٤

 اذتصٍٛ ع٢ً زضع ادتا٥ع٠. (

 يف املعاٜري ٖصٙ تػتدسّ سٝح عاّ بؿهٌ ادتٛز٠ دٛا٥ع َعاٜري تؿاب٘ نبري يف ٖٓاى

 :ايتايٞ يف املعاٜري ٖصٙ ٚتتًدص املٓؿآت، أزا٤ تكِٝٝ

 .ايكٝاز٠ -

 .االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط -

 .املػتُط ايتشػني -

 .ايبؿط١ٜ املٛاضز إزاض٠ -

 .ٚايػٛماملػتفٝسٜٔ  ع٢ً ايرتنٝع -

 .ايعًُٝات إزاض٠ -

 .ٚايتشًٌٝ املعًَٛات -
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 .ٚايؿطنا٤ املٛضزٜٔ َع ايتعاٌَ -

.اجملتُع يف املٓؿأ٠ زٚض -

 .ْتا٥ر األعُاٍ -

ٜٚعط٢ يهٌ َعٝاض َٔ املعاٜري ايػابك١ ٚظٕ خيتًف سػب أ١ُٖٝ املعٝاض ٚأٚيٜٛت٘ بايٓػب١ 

يًٛضع احملًٞ ٚايعطٚف االقتصاز١ٜ يهٌ زٚي١، نُا أْ٘ خيتًف َٔ دا٥ع٠ ألخط٣، ٜٚهٕٛ 

  يهٌ َعٝاض. ْػب١ايٛظٕ ع٢ً ١٦ٖٝ ْكاط أٚ 

. ٚعٓاصط تٛفط تٛضٝشًا هلصٙ املعاٜري ٜؿتٌُ نٌ َعٝاض ض٥ٝػٞ ع٢ً عس٠ َعاٜري فطع١ٝٚ

َٔ املكُٝني  فطمبٛاغط١  املعاٜري ٚشيوٜٚتِ تكِٝٝ املٓؿآت ملعطف١ َس٣ حتكٝكٗا ملتطًبات ٖصٙ 

َٔ ايتكاضٜط املٓؿآت املتكس١َ، ٜٚتشككٕٛ َٔ املعًَٛات املصنٛض٠ يف تًو  تكاضٜطايصٜٔ ٜطادعٕٛ 

  ٍ ايعٜاضات املٝسا١ْٝ يًُٓؿآت.خال

ايتؿاب٘ ايهبري يف املعاٜري ايعا١َ ملععِ ادتٛا٥ع ايعامل١ٝ فإٕ نٌ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو

  ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ.االقتصاز١ٜ ٚزٚي١ تطع بعض املعاٜري ارتاص١ بٗا بػبب اختالف ايعطٚف 

املػتُط يهٞ يتشػني ٚاٚختطع َعاٜري دٛا٥ع ادتٛز٠ يًُطادع١ ٚايتشسٜح ٚايتطٜٛط 

 تٛانب ايتطٛضات ٚايتػريات ايعامل١ٝ ٚيتتُاؾ٢ َع االستٝادات ادتسٜس٠ يًسٚي١ ٚاالقتصاز احملًٞ.

ٚغٛف ٜكسّ ٖصا ايسيٌٝ ًَدصًا ملعاٜري دا٥ع٠ املًو عبس ايععٜع يًذٛز٠ السكًا

ايًذ١ٓ ايعًٝا يًذا٥ع٠ (

، َُٗتٗا ٚظٜط ايتذاض٠ ٚايصٓاع١ات ايعالق١ ، ٜطأغٗا َعايٞ دت١ٓ عًٝا متجٌ ادتٗات ش

، َٚس٠ ايٛظٜطاإلؾطاف ع٢ً ادتا٥ع٠ ٚضغِ غٝاغتٗا، ٜٚتِ تعٝني أعطا٥ٗا بكطاض َٔ َعايٞ 

عطٜٛتٗا ثالخ غٓٛات

األَا١ْ ايعا١َ  يًذا٥ع٠ (

صفات ايطمس١ٝ يًذا٥ع٠، ٚتتٛالٖا اهل١٦ٝ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يًُٛاايتٓفٝص١ٜ ٖٞ ادت١ٗ 

ٚاملكاٜٝؼ
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ايًذ١ٓ ايعا١َ يًذا٥ع٠ (

فطٜل َٔ أصشاب ارترب٠ ٚاالختصاص يف زتاٍ ادتٛز٠ ٚزتاالت عٌُ ادتا٥ع٠ ٜتِ 

١َُٗ ايًذ١ٓ . تهٕٛ يًذا٥ع٠ ٚتٛافل عًِٝٗ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًذا٥ع٠األَا١ْ ايعا١َ تطؾٝشِٗ َٔ قبٌ 

١ املتدصص١ ٚفطم ايعٌُ املؤقت١ ادتا٥ع٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايف١ٝٓ عٔ ططٜل تهٜٛٔ ايًذإ ايفٓٝ زعِ

 نُا تكّٛ برتؾٝح ض٥ٝؼ دت١ٓ ايتشهِٝ.

دت١ٓ ايتشهِٝ (

تكرتح َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايعا١َ يًذا٥ع٠ َُٚٗتٗا َطادع١ ٚتكِٝٝ اغتُاضات طًب ايتكسّ 

ٚنصيو تكاضٜط ايتكِٝٝ يًذ١ٓ ايعًٝا يًذا٥ع٠ يًُٓؿآت املتكس١َ ٚإعساز تكاضٜط ايتكِٝٝ ٚايتٛصٝات 

ٚتتهٕٛ دت١ٓ ايتشهِٝ َٔ أخصا٥ٝني ٚخربا٤ يف ادتٛز٠  ييت تطغٌ يًُٓؿآت املتكس١َايف١ٝٓ ا

ٚتتهٕٛ ايًذ١ٓ َٔ ثالث١ َػتٜٛات تٓع١ُٝٝ ٖٚٞ. ٚقطاعات األعُاٍ املدتًف١

حملهُٕٛ، ٜٚطؾشٕٛ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ ايعا١َ ٜٚتِ اعتُازِٖ َٔ قبٌ أَني عاّ ا (

ادتا٥ع٠

 ضؤغا٤ فطم ايتكِٝٝ. (

املكُٕٝٛ (

 :يًذ١ٓ ايػعٛز١ٜ ايٛط١ٝٓ يًذٛز٠ا (

دت١ٓ غري ضحب١ٝ تعٌُ نًذ١ٓ اغتؿاض١ٜ يًذا٥ع٠ َه١ْٛ َٔ املدتصني بادتٛز٠ ٜٚؿطف 

عًٝٗا زتًؼ ايػطف ايتذاض١ٜ ايصٓاع١ٝ ٚتٗسف إىل ْؿط ايٛعٞ بادتٛز٠ بني املٓؿآت ايٛط١ٝٓ غٛا٤ 

.اذته١َٝٛ أٚ ارتاص١ عرب املؤمتطات ٚايٓسٚات ٚاذتًكات ايع١ًُٝ
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-                      

-                      

- ...........................

            

 

           

 

                    

 

 
 

سٝح ٜطنع . ٚايٓتا٥ر ُٖٚا املكَٛاتني ػض٥ٝ دع٥نيبادتا٥ع٠ َٔ  ايعا١َتتهٕٛ املعاٜري 

غا٥ٌ ٚاألغايٝب اييت تتبعٗا املٓؿأ٠ يًٛصٍٛ إىل ع٢ً ايٛاملكَٛات ادتع٤ األٍٚ ارتاص مبعاٜري 

أَا ادتع٤ ايجاْٞ ٚارتاص بايٓتا٥ر فٗٛ ٜع٢ٓ بأزا٤ املٓؿأ٠ ٚايٓتا٥ر اذتاي١ٝ اييت  املطغٛب١ ايٓتا٥ر

تٛظٝف املكَٛات.سككتٗا ٚاييت مت ايٛصٍٛ إيٝٗا عٔ ططٜل 
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ملٓاغب َٔ املعًَٛات ٜٚتٛقع َٔ املٓؿآت اييت تتكسّ يًشصٍٛ ع٢ً ادتا٥ع٠ تٛفري ايكسض ا

 ٚايبٝاْات سٍٛ إدطا٤اتٗا ْٚتا٥ذٗا ايط٥ٝػ١ يتٛضٝح األغايٝب اييت تٓتٗذٗا ٚايٓتا٥ر احملكك١ َٓٗا

ٚتتًدص املعاٜري بايتايٞ

اإلزاض١ٜ ايكٝاز٠

  االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط

ايبؿط١ٜ املٛاضز

   ٤ملٛضزٕٚ ٚ ايؿطناا

 ايعًُٝات إزاض٠

ع٢ً املػتفٝس ايرتنٝع

 ٚايتشًٌٝ املعًَٛات

 ع٢ً اجملتُع ايتأثري

األعُاٍ ْتا٥ر

  اجملُٛع

:ايكٝاز٠ اإلزاض١ٜ  (

 األٖسافب٘ اإلزاض٠ ايعًٝا يف املٓؿأ٠ يف حتسٜس  تططًع ٟايسٚض ايص ايكٝاز٠ ٜتٓاٍٚ َعٝاض

 خاص١ بهٝف١ٝ تٛاصٌ اإلزاض٠ ايعًٝا َع ايعاًَني ٠ايبٓس بصٛضٜٚٗتِ ٖصا .َٚعاٜري األزا٤ ٚايتٛقعات

،نُا ٜؿٌُ األزا٤ املتُٝع ، ٚقٝاَِٗ بإجياز ب١٦ٝ تؿذع ع٢ًَٚؿاضنتِٗ َٚطادعتِٗ ألزا٤ املٓؿأ٠

ٗا َطاعا٠ يٛادبات ٠ جتاٙ ايصاحل ايعاّ ٚاملُاضغات اييت تكّٛ بأٖصا املعٝاض أٜطًا َػ٦ٛيٝات املٓؿ

سػٔ املٛاط١ٓ،ٜٚعطض ٖصا ايعٓصط أٜطًا يًذٛاْب ايط٥ٝػ١ يًكٝاز٠ يف املٓؿأ٠ ٚاإلدطا٤ات اييت 

 :ٜٞتدصٖا نباض قازتٗا إلجياز َٓؿأ٠ َتُٝع٠ يف أزا٥ٗا ٖٚ
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 تٛدٗات اإلزاض٠ ايعًٝا. -/ 

 .٠أاملٓؿَطادع١ أزا٤  -/ 

 تؿذٝع ثكاف١ ادتٛز٠ ْٚؿطٖا. -/ 

  :غرتاتٝذٞ اإل دطٝطايت (

اييت تػتدسَٗا يف حتسٜس  املتكس١َ يًشصٍٛ ع٢ً ادتا٥ع٠ ايططٜك٠١ أاملٓؿٖٓا تصف 

،ٚايططٜك١ اييت مبا يف شيو حتػني َٛقفٗا ايتٓافػٞ ٚأزا٥ٗا بصٛض٠ عا١َ ،غرتاتٝذٞإلٖسفٗا ا

سف ٚايت١ُٜٛٓ إىل خطط عا١َ َٚؿاضٜع تطٜٛط١ٜ بٗ اإلغرتاتٝذ١ٝتػتدسَٗا يف حتٌٜٛ أٖسافٗا 

اظ خطط  ايعٌُ ارتاص١ بٗا صتظٜاز٠ ايطحب١ٝ ٚظٜاز٠ اإلْتاد١ٝ أٚ حتػني املٓتذات ٚارتسَات، َع إ

ٚاإلدطا٤ات ٚاملؤؾطات ايط٥ٝػ١ٝ شات ايعالق١ باألزا٤، ٚنٝف١ٝ أعساز ايتٛقعات ارتاص١ بأزا٤ 

املكس١َ َٔ املٓؿأ٠ يف املػتكبٌ يف ض٤ٛ ٖصٙ اإلدطا٤ات ٚاملؤؾطات.ٜٚتعني إٔ تتطُٔ املعًَٛات 

  املٓؿأ٠ إدابات عٔ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ:

.غرتاتٝذٞع١ًُٝ إزاض٠ ايتدطٝط اإل -/

 .ٚخط١ ايعٌُ اإلغرتاتٝذ١ٝ األٖساف  -/

 .ايبشح ٚايتطٜٛط -/

 املٛاضز ايبؿط١ٜ  (

ايعٌُ ع٢ً تٛظٝف ناٌَ قسضات ايعاًَني يتشكٝل متٝع َطتفع األزا٤، ٚنٝف١ٝ  نٝف١ٝ

سف تطٜٛط إَهاْاتِٗ يطُإ فاعًٝتِٗ ٚتأَني صشتِٗ ٚغالَتِٗ َؿاضن١ ايعاًَني بٗ

ٚضفاٖٝتِٗ .

 املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاختٝاضٖا. ختطٝط -/

 ايتسضٜب ٚايتعًِٝ . -/

 األزا٤ ٚايتكسٜط . -/

 ضضا ايعاًَني ٚب١٦ٝ ايعٌُ .  -/

 َؿاضن١ ايعاًَني . -/
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 ايتٛطني. -/

  املٛضزٕٚ ٚايؿطنا٤: (

ايعًُٝات ارتاص١ باملٛضزٜٔ ٚايؿطنا٤ يتشكٝل متٝع يف عالقات ايعٌُ نٝف١ٝ إزاض٠ 

ٚدٛز٠ املسخالت ٚاملدطدات املتبازي١ اييت تععظ َٔ قاب١ًٝ األططاف إلجياز ق١ُٝ َطاف١ ٚتعٜس َٔ 

 ٖٚٞ: املط١ْٚ ٚاالغتذاب١ ايػطٜع١ يًتػري، ٚتؤغؼ عالقات َتٛاظ١ْ ط١ًٜٛ املس٣ بني ايؿطنا٤

.ٚحتػني دٛز٠ املٛضزٜٔ اختٝاض ٚتكِٝٝ -/

 ع٢ً املٛضزٜٔ احملًٝني ٚاملٓتذات احمل١ًٝ. ايرتنٝع  -/

 .إزاض٠ ايؿطانات ٚاالتفاقٝات بعٝس٠ املس٣ -/

 إزاض٠ ايعًُٝات (

يًشصٍٛ ع٢ً ادتا٥ع٠ نٝف١ٝ حتسٜس ٚإزاض٠ ٚحتػني  املتكس١َتصف املٓؿأ٠  ٖٓا

ذات ٚارتسَات ٖٚٞ :اإلدطا٤ات ٚايعًُٝات ايط٥ٝػ١ يتصُِٝ ٚتٛصٌٝ املٓت

 ْعِ إزاض٠ ادتٛز٠ ٚايب١٦ٝ ٚايطاق١ ٚايصش١ ٚايػال١َ امل١ٝٓٗ - /

 ايتشػني املػتُط. -/

 .تطبٝل املٛاصفات ايكٝاغ١ٝ ايػعٛز١ٜ أٚ ايسٚي١ٝ املعتُس٠ -/

 

 ايرتنٝع ع٢ً املػتفٝس (

 سٜتػتدسَٗا يتشسايططٜك١ اييت  ٖٓا تصف املٓؿأ٠ املتكس١َ يًشصٍٛ ع٢ً ادتا٥ع٠

إٔ تعٌ َٓتذاتٗا أٚ خسَاتٗا  يطُإٚاألغٛام ٚتٛقعاتِٗ ٚأفطًٝاتِٗ   املػتفٝسَٜٔتطًبات 

ٚحتسٜس ايعٛاٌَ ايط٥ٝػ١ اييت تكٛز إىل  َػتفٝسٜٗاتصف نٝف١ٝ بٓا٤ ايعالق١ َع  نُآَاغب١ هلِ.

 ٞٚاغتساَتٗا ٖٚتٛغع املٓؿأ٠  ٚإىل، ٚٚال٥ِٗ ٚاحملافع١ عًِٝٗ،  املػتفٝسٜٔانتػاب 

ٚايػٛم. املػتفٝسٜٔاملعطف١ ب -/

 .ملػتفٝسٜٔإزاض٠ ايعالقات َع ا -/

 املػتفٝسٜٔ.  قٝاؽ ٚتععٜع ضضا٤  -/
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 املعًَٛات ٚايتشًٌٝ  (

تٛفري أْع١ُ فعاي١ إلزاض٠ األزا٤ ٚقٝاغ٘ ٚحتًًٝ٘ ٚتٛدٝٗ٘  نٝف١ٝتصف املٓؿأ٠   ٖٓا

ٚحتػٝٓ٘ ع٢ً املػتٜٛات مجٝعٗا ٚيف أقػاّ املٓؿأ٠ مجٝعٗا.

 عٔ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ: إداباتاملعًَٛات املكس١َ َٔ املٓؿأ٠  تتطُٔ إٔ تعنيٜٚ

 . قٝاؽ ٚحتػني أزا٤ املٓؿأ٠   -/

 .إزاض٠ املعًَٛات ٚاملعطف١  -/

 ايتأثري ع٢ً اجملتُع  (

 ٚاإلدطا٤ات اإلضاف١ْٝعط٠ اجملتُع نهٌ إىل أثط املٓؿأ٠  عًٝ٘  ايعٓصطٜتٓاٍٚ ٖصا ٚ

 : ٖٚٞ اجملتُع ٠ ع٢ًاملتعًك١ بأثط املٓؿا

املػا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ . -/

 .املػؤٚي١ٝ اجملتُع١ٝ -/

 ٘ٚتعًُٝ املؿاضن١ يف تسضٜب اجملتُع  -/

ْتا٥ر األعُاٍ  (

يف شيو  مبااملٓؿأ٠،   َٔ املػتفٝسٜٔايٓتا٥ر ايط٥ٝػ١ اييت تطنع ع٢ً  ٖٓااملٓؿأ٠   تٛدع

ْتا٥ر أزا٤ املٓتذات ٚارتسَات ٚ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملٛضزٜٔ ٚ املػتفٝسٜٔاملعًَٛات املتعك١ً بطضا 

 ٚاالغتجُاض يف ايبشح ٚايتطٜٛط ٚايتصسٜط ٖٚٞ:

 .ػتفٝسٜٔضضا امل -/

 املاي١ٝ . ايٓتا٥ر  - /

 املٛاضز ايبؿط١ٜ . -/

 املٛضزٕٚ/ايؿطنا٤. -/

 االغتجُاض يف ايبشح ٚايتطٜٛط. - /

 . ايتصسٜط  -/



 

 

 

15

املكُٝني َٔ  عسزٜتِ فشص زتُٛع١ املػتٓسات اييت تكسَٗا املٓؿأ٠ َٔ قبٌ فطٜل ٜطِ 

ع١ًُٝ ٜتُتعٕٛ بارترب٠ ٚايتسضٜب ايالظَني يطُإ زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛافل يف املػتكًني ٚايصٜٔ 

ايتكِٝٝ

٠ َٔ خربا٤ يف ادتٛز٠، مت اختٝاضِٖ َٔ بني املُاضغني شٟٚ ارترب املكُٝنيٜطِ فطٜل 

 ٚايعامل يف شتتًف أضتا٤ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜشتتًف ايكطاعات 

ادتا٥ع٠.يٓٛع املٓؿأ٠ باغتدساّ َعاٜري  ايطًب طبكًا تكِٜٝٝتِ 

أزا٤ أٟ  يتكِٝٝتعترب نٌ َٔ اجملاالت ايط٥ٝػ١ املب١ٓٝ يف دسٍٚ املعاٜري َعٝاضًا ٜػتدسّ 

   َٓؿأ٠ فُٝا ٜتعًل بتشكٝل ايتُٝع يف األزا٤

ٜٛضح ادتسٍٚ ايتايٞ تٛظٜع ْؿاطات ايسٚض٠ ع٢ً َساض فرت٠ ادتا٥ع٠ َٓص اْطالقتٗا ٚست٢ إعالٕ 

 ايٓتا٥ر:

 اذت١ًُ اإلعال١َٝ يًذا٥ع٠  املطس١ً األٚىل

 ايتكسّ اإليهرتْٚٞ يًذا٥ع٠ املطس١ً ايجا١ْٝ

 اغتكباٍ طًبات ايتكسّ ٚاألٚضام ايجبٛت١ٝ املطس١ً ايجايج١

 فطظ طًبات ايتكسّ ايطابع١ املطس١ً

 تسضٜب املٓؿآت املتكس١َ ارتاَػ١ املطس١ً

 تسضٜب املكُٝني ايػازغ١: املطس١ً

 اغتكباٍ تكاضٜط املٓؿآت املؿاضن١ ايػابع١ املطس١ً

 ايتكِٝٝ املهتيب ٚاملٝساْٞ  ايجا١َٓ املطس١ً

 ايتشهِٝ ايتاغع١ املطس١ً

 اعتُاز ايٓتا٥رٚ إقطاض املطس١ً ايعاؾط٠:

 اذتفٌ ٚاإلعالٕ عٔ ادتا٥ع٠ يف زٚضتٗا ادتسٜس٠ املطس١ً اذتاز١ٜ عؿط:

 ًَتك٢ أفطٌ املاضغات املطس١ً ايجا١ْٝ عؿط:



 

 

 

16

 اخلالصة:

مما تكسّ ٜتبني يٓا أ١ُٖٝ ٚدٛز َعاٜري تٗتِ بادتٛز٠ ال غُٝا يف ايعٌُ ارتريٟ 

د٘ ٖصٙ األضض. ٚأل١ُٖٝ املٛضٛع ٜتعني ع٢ً ٚاالدتُاعٞ ٚايصٟ ٜبك٢ ببكا٤ ايبؿط١ٜ ٚاذتٝا٠ ع٢ً ٚ

ايكطاع ارتريٟ ايكٝاّ بٗصٙ امل١ُٗ يػببني ض٥ٝػني ُٖا ساد١ ٖصا ايكطاع ملعاٜري َؤغػ١ٝ تطُٔ ي٘ 

ايبكا٤ ٚاالغتُطاض ٚاملٓافػ١ ٚايػبب اآلخط أ١ُٖٝ ايتكِٝٝ ايصاتٞ ٚارتاضدٞ هلصا ايكطاع إلبطاظ 

ا اآلخطٕٚ ٚبٗصا ْطبل إغرتاتٝذ١ٝ غشب ٖصٙ املٓؿآت زٚضٙ ْٚؿط أفطٌ املُاضغات يٝػتفٝس َٓٗ

 ارتري١ٜ إىل َصاف املؤغػات ايسٚي١ٝ املتُٝع٠ شات ادتٛز٠ ايعاي١ٝ. 
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  هدف الورقةهدف الورقة

مددن قشبدد ميري قشبيفلدده   مددن قشبدد ميري قشبيفلدده     لنلنتهدد ه هددلو قة إىلدده دة الددي ن قةدد ال كيه عدده قةتفعدد  ا ددو ق  دد  ع  تهدد ه هددلو قة إىلدده دة الددي ن قةدد ال كيه عدده قةتفعدد  ا ددو ق  دد  ع  

  ذبقعق قزب  ن قةشيم ه.ذبقعق قزب  ن قةشيم ه.

  مكدمةمكدمة

  مجعد  قادي ري     مجعد  قادي ري     ننقسب لثه قةيت حققت ظبيحيري كيهرقسب لثه قةيت حققت ظبيحيري كيهر  تع رب قزب  ن قةشيم ه من قألسيةعب قإل قإلهتع رب قزب  ن قةشيم ه من قألسيةعب قإل قإله

لدديتل مددن لدديتل مددن   هددي قةددرًع هددي قةددرًع ححل  صبدديا قألا دديا قشبيفلدده لقة   اعدده، لسدد ب ظبيل  صبدديا قألا دديا قشبيفلدده لقة   اعدده، لسدد ب ظبي  ،،قشب معدده لقةاددةياعهقشب معدده لقةاددةياعه

قسدد بيك هي فيسدد  ا د قإم ة  دد ليفقري قةعي عدده لىلدد إتهي ا ددو دحدد ق  م دد  ى قة لددعيف ق   ددد ا          قسدد بيك هي فيسدد  ا د قإم ة  دد ليفقري قةعي عدده لىلدد إتهي ا ددو دحدد ق  م دد  ى قة لددعيف ق   ددد ا          

  قف ه ت ك ق  ليفقري لق س  رقإ   ذةك، لذةك  دي ت   د  كدن مدن إلر ة رلده م بد  ن ل سديةعب          قف ه ت ك ق  ليفقري لق س  رقإ   ذةك، لذةك  دي ت   د  كدن مدن إلر ة رلده م بد  ن ل سديةعب        

عدي ن مسس ديتهحن عبد  قة  عد . لجندلق ظبد  قة دثيف مدن قةد لا   د خت           عدي ن مسس ديتهحن عبد  قة  عد . لجندلق ظبد  قة دثيف مدن قةد لا   د خت           ح لثه مت دن ق د إقي مدن ىل   ح لثه مت دن ق د إقي مدن ىل   

ت  ةو ج قً  اي عه ة خقعق قة  ع  ق سس ل قةلم لرت   ا دو اد ن اةي در لع درب فد  جد ي مةهدي        ت  ةو ج قً  اي عه ة خقعق قة  ع  ق سس ل قةلم لرت   ا دو اد ن اةي در لع درب فد  جد ي مةهدي        

م    ةآلخر لم يهحن ىل م   ذبقعق قة  ع ، جنلق ةهل ت  و منيذج ة   ع  ك   هي ذب  م ا دو  م    ةآلخر لم يهحن ىل م   ذبقعق قة  ع ، جنلق ةهل ت  و منيذج ة   ع  ك   هي ذب  م ا دو  

  ا ن ضبيلإ لاةي ر  سيسعه.ا ن ضبيلإ لاةي ر  سيسعه.

لمددن خددذا هددلو قة إىلدده سددةق ب كدديذ  قى كدديةتفع  ا ددو جدد ي مهددحن جدد ق لضبدد إ إًع ددل  لمددن خددذا هددلو قة إىلدده سددةق ب كدديذ  قى كدديةتفع  ا ددو جدد ي مهددحن جدد ق لضبدد إ إًع ددل    لة ةةدديلة ةةددي

ة  قله مش قإ قزب  ن قةشيم ه لق س  رقإ   طرلق قة  ع  ، للع رب هلق قزب ي هد  قةعةادر ق  قد      ة  قله مش قإ قزب  ن قةشيم ه لق س  رقإ   طرلق قة  ع  ، للع رب هلق قزب ي هد  قةعةادر ق  قد      

تقرل ّي من ىل    غ ب ق سس يري قشبيفله نظرّق ةتفع هي ا و اةي ر  خدرى لقا  ي هدي ا دو مند      تقرل ّي من ىل    غ ب ق سس يري قشبيفله نظرّق ةتفع هي ا و اةي ر  خدرى لقا  ي هدي ا دو مند      

    يف جع هي ت بيه  هلق قةعةار كليف ىلا .  يف جع هي ت بيه  هلق قةعةار كليف ىلا .  قة   قة 

قسب لث   هلو قة إىله سع    ان "ق    ع " مدن قشبد ميري قشبيفلده، لسد   رو قة إىلده ة دثيف       قسب لث   هلو قة إىله سع    ان "ق    ع " مدن قشبد ميري قشبيفلده، لسد   رو قة إىلده ة دثيف       

من قة ي ع  لقة  ضعح  عةو ل ه عه ق    ع  كيةة  ه أل قي ق سس يري قشبيفلده ل سديةعب قةتفعد     من قة ي ع  لقة  ضعح  عةو ل ه عه ق    ع  كيةة  ه أل قي ق سس يري قشبيفلده ل سديةعب قةتفعد     

  ..لنلنا و ق    ع ا و ق    ع 
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ن د عر  ةع دي ل دل كعدص ق اد  خيري لق رق ةدديري قةديت لإ ري   قةقدر   قة درلحن لقة دةه قةة  لدده          ن د عر  ةع دي ل دل كعدص ق اد  خيري لق رق ةدديري قةديت لإ ري   قةقدر   قة درلحن لقة دةه قةة  لدده          

لقةيت تع ل    ري هيمه ج ّق   ه ب قزب  ن قةشيم ه، لليتل هلق قزب ي ة ل ل د   قةطد ي ا دو    لقةيت تع ل    ري هيمه ج ّق   ه ب قزب  ن قةشيم ه، لليتل هلق قزب ي ة ل ل د   قةطد ي ا دو    

قةع د  لق  ق د يري قةديت دبعد  مةدن      قةع د  لق  ق د يري قةديت دبعد  مةدن      قه  يب قإلسذب لاةيل ن مب    قةش  ةعه لترفعد و ا دو دجدي ن    قه  يب قإلسذب لاةيل ن مب    قةش  ةعه لترفعد و ا دو دجدي ن    

ضب د    ضب د      //مق  ّ  لذل ن د  ةاديح ن  ل ة ةديو. لىلد  س ق سد  ي ن ك ادره مدن لإىلده ا د  ة د ف  إ          مق  ّ  لذل ن د  ةاديح ن  ل ة ةديو. لىلد  س ق سد  ي ن ك ادره مدن لإىلده ا د  ة د ف  إ          

  كهلق قةشي .كهلق قةشي .  خ ع خ ع 

  

قإلسذب اقع ن لشرلعه ل خذىلّي لة  د ّه ة  د   لقإلن دي  لقسبعدين هد  ف ديا قزبد  ن لقإلكد ق  "         قإلسذب اقع ن لشرلعه ل خذىلّي لة  د ّه ة  د   لقإلن دي  لقسبعدين هد  ف ديا قزبد  ن لقإلكد ق  "         

  ..  (()قة قرن ،  له : )قة قرن ،  له : َذق ىَلَطو َ ِمرّق َةِينََّ ي َلُق ُا َةُن ُفن َةَعُ  ُ  " َذق ىَلَطو َ ِمرّق َةِينََّ ي َلُق ُا َةُن ُفن َةَعُ  ُ  " َكِ لُ  قة ََّ يَلقرِي َلقأَلِإِ  َلِدَكِ لُ  قة ََّ يَلقرِي َلقأَلِإِ  َلِد

د  م ه ب قزب  ن حيضٌر   ف  تعيةعحن قإلسذب ك   مطيمعةن له  ميث  ىلع ه دسذمعه لىل  حدث  د  م ه ب قزب  ن حيضٌر   ف  تعيةعحن قإلسذب ك   مطيمعةن له  ميث  ىلع ه دسذمعه لىل  حدث  

قةقر   قة رلحن ا و قزب  ن قةشيم ه   ف  قألا يا قةيت ل ت     لق ب كهي قإلن ي  لل هحن ذةدك  قةقر   قة رلحن ا و قزب  ن قةشيم ه   ف  قألا يا قةيت ل ت     لق ب كهي قإلن ي  لل هحن ذةدك  

خذا ىل ةن ا  لج  : " ةَِّعَ  قِةِ درَّ َ   ُتَ ةود ِق ُلُجد َهُ حِن ىِلَ دَ  قِةَ ِشدِرِو َلقِةَ ِلدِرِا َلَةددِ نَّ قِةِ درَّ َمدِن          خذا ىل ةن ا  لج  : " ةَِّعَ  قِةِ درَّ َ   ُتَ ةود ِق ُلُجد َهُ حِن ىِلَ دَ  قِةَ ِشدِرِو َلقِةَ ِلدِرِا َلَةددِ نَّ قِةِ درَّ َمدِن            منمن

َعَ ديَمو  َعَ ديَمو  و َلقِةو َلقِة َمَن ِكيةّ ِن َلقِةَعِ ِب قآلِخِر َلقِةَ آلًَِ ِه َلقِةِ َ يِا َلقةةَِّ عِّنَي َل َتدو قِةَ ديَا َاَ دو ُح ِّدِن َذِلم قِةُقِرَكد      َمَن ِكيةّ ِن َلقِةَعِ ِب قآلِخِر َلقِةَ آلًَِ ِه َلقِةِ َ يِا َلقةةَِّ عِّنَي َل َتدو قِةَ ديَا َاَ دو ُح ِّدِن َذِلم قِةُقِرَكد     

ًِِ نَي َلِةل قةرِّىَليِا َلَ ىَليَب قةاَّذَن َل َتو قة ََّفيَن َلقِةُ  ُة َ  ِكَعِه ًِِ نَي َلِةل قةرِّىَليِا َلَ ىَليَب قةاَّذَن َل َتو قة ََّفيَن َلقِةُ  ُة َ  ِكَعِهَلقِةَ َ يِفنَي َلقِكَن قة َِّ عِ  َلقة َّآ ِ ِهحِن ِدَذق ِ ِهحِن ِدَذق َلقِةَ َ يِفنَي َلقِكَن قة َِّ عِ  َلقة َّآ

ٌَِك قةَّدِللَن َ دَ ىُل ق َلُ ل   ٌَِك قةَّدِللَن َ دَ ىُل ق َلُ ل  َايَهُ لِق َلقةاَّيِكِرلَن ِةل قِةَ ِيَسيي لقةطَّرَّقي َلِحنَي قِةَ ِيِو ُ لَةد ٌَِك ُهدحُن قِةُ  َُّقد َ  "    َايَهُ لِق َلقةاَّيِكِرلَن ِةل قِةَ ِيَسيي لقةطَّرَّقي َلِحنَي قِةَ ِيِو ُ لَةد ٌَِك ُهدحُن قِةُ  َُّقد َ  "    َةدد َةدد

  ..  (()قة قرن ،  له : )قة قرن ،  له : 

لىل  قإت   ما  ح قزب  ن   قإلسذب مب ر قري لم يهعحن  خرى ذقري اذىله ، لةعد  مدن  كدرا هدلو     لىل  قإت   ما  ح قزب  ن   قإلسذب مب ر قري لم يهعحن  خرى ذقري اذىله ، لةعد  مدن  كدرا هدلو     

ق ا  خيري قإلح ي  لقإلتقي  ، ةيزب  ن   قة له   د هي ق شد قيىلل )ج ل  ( لهد    د  لد ا ا دو       ق ا  خيري قإلح ي  لقإلتقي  ، ةيزب  ن   قة له   د هي ق شد قيىلل )ج ل  ( لهد    د  لد ا ا دو       

  ((: :   ، ج، ج  ةيإو ، ةيإو ، )قكن )قكن قة   ح كيةشلي لفثرن قةع يي . قة   ح كيةشلي لفثرن قةع يي . 

لجي  قةشلي جّ  و  م  يإ جع ّق ل جدي  :  تدو كيزبعد  مدن قةقد ا لقة عد  ، للقديا :  جدي  ةدذ             لجي  قةشلي جّ  و  م  يإ جع ّق ل جدي  :  تدو كيزبعد  مدن قةقد ا لقة عد  ، للقديا :  جدي  ةدذ             

  ((، ،   : :   ، ج، ج  )قكن مةظ إ ، )قكن مةظ إ ، ا  ن ل ج   لجي  ا  ن . ا  ن ل ج   لجي  ا  ن . 
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    ، لقزبعد ، لقزبعد (()قةدرقام،ا.ري:  )قةدرقام،ا.ري:  ل جي  قةشلي َج  و دب لد ّق لقسد بي و ادّ و جعد ّق لمجد  قزبد   جعدي .       ل جي  قةشلي َج  و دب لد ّق لقسد بي و ادّ و جعد ّق لمجد  قزبد   جعدي .       

  ((، ،   : :   )قة كع م ، ج)قة كع م ، جض  قةر مي لإج  صبع  :  م جيع  فثيفّق . ض  قةر مي لإج  صبع  :  م جيع  فثيفّق . 

لقزبعدي     لقزبعدي       (()ص،  لده :  )ص،  لده :  لجيي   ضب حن قة ة ل  : " ِدِذ ُاِرَ  َاَ ِعِن ِكيِةَعِشلِّ قةاَّديِةَةيرُي قِةِبَعديُ  "   لجيي   ضب حن قة ة ل  : " ِدِذ ُاِرَ  َاَ ِعِن ِكيِةَعِشلِّ قةاَّديِةَةيرُي قِةِبَعديُ  "   

  عده   قزب ديا  عده   قزب ديا  قآلله قة يكقه مبعةو قزبعد ن   قزبدرم لقة درلعه   ق نقعدي  لفدثيفن قةع ديي لقةرقً      قآلله قة يكقه مبعةو قزبعد ن   قزبدرم لقة درلعه   ق نقعدي  لفدثيفن قةع ديي لقةرقً      

  ..  ((، ،   : :   ، ج، ج  )قةقرطيب ، )قةقرطيب ، 

  ((، ،   : :   ، ج، ج  )قكن مةظ إ ، )قكن مةظ إ ، لجي  قة رو :  م  يإ إقًعّي جي   ج  ّن . لجي  قة رو :  م  يإ إقًعّي جي   ج  ّن . 

لمن خذا قةعر  قة يكق  عينل قزب  ن من نيحعه ةل له ل طدح  نهدي ت طد ن قأل قي قزبعد  لقةع ديي      لمن خذا قةعر  قة يكق  عينل قزب  ن من نيحعه ةل له ل طدح  نهدي ت طد ن قأل قي قزبعد  لقةع ديي      

  قة قس  ق    ر قةلم ل اف كيةرلاه لقزب يا .قة قس  ق    ر قةلم ل اف كيةرلاه لقزب يا .

  قةقددر   قة ددرلحن مددرقري فددثيفن ، تدديإن كاددعله ق ادد إ لتدديإن كاددع         قةقددر   قة ددرلحن مددرقري فددثيفن ، تدديإن كاددعله ق ادد إ لتدديإن كاددع         قإلح ددي قإلح ددي   لإ ري مشدد قيريلإ ري مشدد قيري

قة يادد  لت تددر  كاددعله قألمددر د  مددرن لقحدد ن طبيط ددّي ةعهددي قزب يادده " َلَ ِحِ ددُةَ ِق ِد َّ قةّ ددَن ُلِخددب            قة يادد  لت تددر  كاددعله قألمددر د  مددرن لقحدد ن طبيط ددّي ةعهددي قزب يادده " َلَ ِحِ ددُةَ ِق ِد َّ قةّ ددَن ُلِخددب            

  ..  (()قة قرن ،  له : )قة قرن ،  له : قِةُ ِخِ ِةنَي " قِةُ ِخِ ِةنَي " 

ا   حي ن قى ا  لج  " د  قى تعية حيدب مدن قةعيمد  دذق    ا   حي ن قى ا  لج  " د  قى تعية حيدب مدن قةعيمد  دذق      ق عا ب ق عا ب   لقةع   قسب ن ف ي  خربلقةع   قسب ن ف ي  خرب

  ..  ((: :   )قألة ينل ، ا.ري ، ج)قألة ينل ، ا.ري ، جحي ن " حي ن "     ا     ا     

  لقإلح دددددي    ةلددددده مدددددن  ح دددددن : ةعددددد  مدددددي هددددد  ح دددددن ل ح دددددن قةشدددددلي  جدددددي   دددددةعن .          لقإلح دددددي    ةلددددده مدددددن  ح دددددن : ةعددددد  مدددددي هددددد  ح دددددن ل ح دددددن قةشدددددلي  جدددددي   دددددةعن .          

  ((: :   ) نع  لامع ن ، ) نع  لامع ن ، 

: : )قة د إ، )قة د إ، لدمتيمهدي لدف يجندي.   لدمتيمهدي لدف يجندي.   لقإلح ي  مبعةدو قةةادح   قةع دي ن لكدلا قزبهد    ذب دعةهي       لقإلح ي  مبعةدو قةةادح   قةع دي ن لكدلا قزبهد    ذب دعةهي       

))  

                                  لاددره قإلح ددي  كينددن " دح دديب قةع دد  لدتقينددن لمقيك دده قشبدديف كدديفثر مةددن لقةشددر كيىلدد  مةددن "          لاددره قإلح ددي  كينددن " دح دديب قةع دد  لدتقينددن لمقيك دده قشبدديف كدديفثر مةددن لقةشددر كيىلدد  مةددن "          

  ..  ((: :   ، ج، ج  )حبيام ، )حبيام ، 

قى حعث ي فةت قى حعث ي فةت   ا و معيم ه قةةيو كيسب ةو لقة  قب قألخذو قسب ةه معهحن "قتِقا و معيم ه قةةيو كيسب ةو لقة  قب قألخذو قسب ةه معهحن "قتِق  لحث قةرس ا لحث قةرس ا 

  ((: : )قةتملم، ا.ري، ج)قةتملم، ا.ري، جة عٌه قسب ةه متخهي لخيةق قةةيو خب ق ح ن". ة عٌه قسب ةه متخهي لخيةق قةةيو خب ق ح ن". ل ت   قل ت   ق
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قسدد ا قب  ىلاددو  إجدديري ق هدديإن لقإلتقددي  ةعددن ل مددي قةشددق  قسدد ا قب  ىلاددو  إجدديري ق هدديإن لقإلتقددي  ةعددن ل مددي قةشددق    ::ةيإلح ددي    قةع دد  ذل شددقني ، قأللاةيإلح ددي    قةع دد  ذل شددقني ، قأللا

  ( ( : :   )م ف إ ، )م ف إ ، . .   ا  لج ا  لج قةثينل ةه  قة  جن كيةع   ى قةثينل ةه  قة  جن كيةع   ى 

ح دي  ا دو فد  شدلي ةديذق ىل  د حن ةيح دة ق        ح دي  ا دو فد  شدلي ةديذق ىل  د حن ةيح دة ق        " د  قى ف دب قإل " د  قى ف دب قإل   للسف  ذةك مي جيي   ح لثدن  للسف  ذةك مي جيي   ح لثدن  

( ( : : )م د حن، ا.ري، ج )م د حن، ا.ري، ج قةق  ه لدذق ذحب حن ةيح ة ق قةلحبه لةعخّ   ح فحن شد رتن لةديفر ذكعخ دن "    قةق  ه لدذق ذحب حن ةيح ة ق قةلحبه لةعخّ   ح فحن شد رتن لةديفر ذكعخ دن "    

، ةيسب لث قة يكق ل ة  ا و قإلتقي    قةع   ف ي لشيف دة ت ةيف قأل قن قة يا ه لقاع ن ة ة عل ، ةيسب لث قة يكق ل ة  ا و قإلتقي    قةع   ف ي لشيف دة ت ةيف قأل قن قة يا ه لقاع ن ة ة عل 

  ق ه ه ا و  ف   لجن .ق ه ه ا و  ف   لجن .

  

ح ددي  ل طدد ن معةددو قة  دديب لقإلف دديا لةعدد  قةشددلي قزبعدد  لدتقددي  قةع دد           ح ددي  ل طدد ن معةددو قة  دديب لقإلف دديا لةعدد  قةشددلي قزبعدد  لدتقددي  قةع دد           لكيإلمجدديا ةددي  قإل لكيإلمجدديا ةددي  قإل 

  لدخذ ن ى ا  لج  ، لكلةك ت    قزب  ن مظهرّق من مظيهر قإلح ي  لمثرن من مثيإو .لدخذ ن ى ا  لج  ، لكلةك ت    قزب  ن مظهرّق من مظيهر قإلح ي  لمثرن من مثيإو .

  قإلتقدددي    قة لددده مدددن  تقدددن قةشدددلي  ح  دددن لدتقيندددن دح يمدددن ، ةيإلتقدددي  قإلح ددديب ة شدددعيي    قإلتقدددي    قة لددده مدددن  تقدددن قةشدددلي  ح  دددن لدتقيندددن دح يمدددن ، ةيإلتقدددي  قإلح ددديب ة شدددعيي    

  ..  ((: :   ، ج، ج  )قكن مةظ إ ، )قكن مةظ إ ، 

  لجددديي   ضب دددحن قة ة لددد  : " ِفَ ددديٌا ُ ِحِ َ دددِت  َليُتدددُن ُلدددحنَّ ُةاِّدددَ ِت ِمدددن ةَّدددُ ِ  َحِ دددعحن  َخدددِ يف  "            لجددديي   ضب دددحن قة ة لددد  : " ِفَ ددديٌا ُ ِحِ َ دددِت  َليُتدددُن ُلدددحنَّ ُةاِّدددَ ِت ِمدددن ةَّدددُ ِ  َحِ دددعحن  َخدددِ يف  "            

  ..  (()ه   ،  له : )ه   ،  له : 

  

)قة ددع م، )قة ددع م، ةيإلتقددي   حدد  مظدديهر لمسشددرقري قسب  دده   قةع دد  ، لقسب ددعحن هدد  ق دد قن ة مدد إ     ةيإلتقددي   حدد  مظدديهر لمسشددرقري قسب  دده   قةع دد  ، لقسب ددعحن هدد  ق دد قن ة مدد إ     

  ..  ((: :   ، ج، ج  مةظ إ ، مةظ إ ،   )قكن)قكن، لإج  تقن م قن ة شعيي حيذو ، لإج  تقن م قن ة شعيي حيذو   ((: :   

        ، لجديي   ىل ةدن تعدية :    ، لجديي   ىل ةدن تعدية :      ((: :   ، ج، ج  )قةقدرطيب ،  )قةقدرطيب ،  لقإلتقي  مبعةو قإلح ي  لقإلح يب ة شلي لقإلتقي  مبعةو قإلح ي  لقإلح يب ة شلي 

، لة دت إكةدي سد خينن لتعدية قن  ديو ا دي و       ، لة دت إكةدي سد خينن لتعدية قن  ديو ا دي و         (()قةد ني ،  لده :   )قةد ني ،  لده :   " َةَقِ  َخَ ِقَةي قإِلنَ يَ  ِةل َ ِحَ ِن َتِقِ لحن  " " َةَقِ  َخَ ِقَةي قإِلنَ يَ  ِةل َ ِحَ ِن َتِقِ لحن  " 

)قةة د  ،  )قةة د  ،  ق ةن : " ُ ِةَ  قة َِّن قةَِّلم َ ِتَقَن ُف َّ َشِلٍي ِدنَُّن َخدِ يٌف ِكَ دي َتِ َعُ د َ  "    ق ةن : " ُ ِةَ  قة َِّن قةَِّلم َ ِتَقَن ُف َّ َشِلٍي ِدنَُّن َخدِ يٌف ِكَ دي َتِ َعُ د َ  "    دة دتقي   ةع ن   خ قن كدة دتقي   ةع ن   خ قن ك

، لكددني إا قةعدد ن   ف يكددن قسب ددعحن كعددص مظدديهر دك قاددن لدتقينددن   هددلق قة دد          ، لكددني إا قةعدد ن   ف يكددن قسب ددعحن كعددص مظدديهر دك قاددن لدتقينددن   هددلق قة دد          ( (  لدده :  لدده : 

ٍ    َتِ ِادَرّن َلِذِفدَرى    قةرحعب " َلقأَلِإَ  َمَ ِ َنيَهي َلَ ِةَقِعَةي ِةعَهي َإَلقِسَل َلَ نَ ِ َةي قةرحعب " َلقأَلِإَ  َمَ ِ َنيَهي َلَ ِةَقِعَةي ِةعَهي َإَلقِسَل َلَ نَ ِ َةي  ٍ    َتِ ِادَرّن َلِذِفدَرى    ِةعَهي ِمن ُف ِّ َاِلج  َكِهدع ِةعَهي ِمن ُف ِّ َاِلج  َكِهدع

  ( .( .--ِةُ  ِّ َاِ ٍ  م ِةعٍب " )و ، قآلليري : ِةُ  ِّ َاِ ٍ  م ِةعٍب " )و ، قآلليري : 
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لمددن ق سشددرقري قة قةدده ا ددو قإلتقددي    قي قةشددلي مبهدديإن ف ددي جدديي   قسبدد لث قةشددرلف "ق دديهر        لمددن ق سشددرقري قة قةدده ا ددو قإلتقددي    قي قةشددلي مبهدديإن ف ددي جدديي   قسبدد لث قةشددرلف "ق دديهر        

 جدرق  ". )م د حن ،    جدرق  ". )م د حن ،     كيةقر   م  قة  رن قة رقب قةربإن لقةلم لقدرهو لل ع د  ةعدن لهد  ا عدن شديو ةدن       كيةقر   م  قة  رن قة رقب قةربإن لقةلم لقدرهو لل ع د  ةعدن لهد  ا عدن شديو ةدن       

  ((: :   ا.ري ، جا.ري ، ج

ل طددح  ددي تقدد ب    قإلتقددي  م هدد ب ل طدد ن دح دديب قةشددلي لدح ددينن ل  قي قةع دد  مبهدديإن للشدديف   ل طددح  ددي تقدد ب    قإلتقددي  م هدد ب ل طدد ن دح دديب قةشددلي لدح ددينن ل  قي قةع دد  مبهدديإن للشدديف   

( دة    " هةيك اذىله م  قخ ده كدني قإلتقدي  لقإلح دي  غديف      ( دة    " هةيك اذىله م  قخ ده كدني قإلتقدي  لقإلح دي  غديف      )ضبب ا ، ش  ه قإلنتنت ، )ضبب ا ، ش  ه قإلنتنت ، 

قإلح ي  ىل ن  قخ عده تتكدو   فعدي     قإلح ي  ىل ن  قخ عده تتكدو   فعدي          قإلتقي  ا   ل ع ق كي هيإقري قةيت ل    هي قإلن ي  ةع ي   قإلتقي  ا   ل ع ق كي هيإقري قةيت ل    هي قإلن ي  ةع ي

  ق   حن لت ع ق   ض يفو لتتجحن دة مهيإن ل لله ، ةيإلح ي   مش  ل احن   ةه من قإلتقي .ق   حن لت ع ق   ض يفو لتتجحن دة مهيإن ل لله ، ةيإلح ي   مش  ل احن   ةه من قإلتقي .

  

لكيإلمجيا مي ن قةق ا ،    قزب  ن تعين دجي ن قةع   لقإلتقي   إجه ايةعده   قزبد  ن لقإلح دي     لكيإلمجيا مي ن قةق ا ،    قزب  ن تعين دجي ن قةع   لقإلتقي   إجه ايةعده   قزبد  ن لقإلح دي     

ة  نن ل ط ن حلو قةشلي لق هيإن     قيو ة  نن ل ط ن حلو قةشلي لق هيإن     قيو مرق ه ةإلتقي  غيف    قألخيف  خص من حعث قة  ةه مرق ه ةإلتقي  غيف    قألخيف  خص من حعث قة  ةه 

لدح يمن لل قو قإلح ي  ه  قأل   قةلم لة ثق اةن ةع  قةا قا لج  ن قةع   لدتقينن ، كاد  ن  لدح يمن لل قو قإلح ي  ه  قأل   قةلم لة ثق اةن ةع  قةا قا لج  ن قةع   لدتقينن ، كاد  ن  

  ىلع ه إلحعه دميينعه  قةعه لضب  ن ة   ا   حي ن قى ا  لج  للرضيو .ىلع ه إلحعه دميينعه  قةعه لضب  ن ة   ا   حي ن قى ا  لج  للرضيو .

قةلم قةلم   يي  ن لقزب  ن قةشيم ه من لجهه نظر خربقي قزب  ن   قةعيت لة ن قةشل  ن لقزب  ن قةشيم ه من لجهه نظر خربقي قزب  ن   قةعيت لة ن قةشلتع  ري م يهعحن قزبتع  ري م يهعحن قزب

جي   ا عن قة   هد     ق  د  ع  هد  قألسديو لهد  قلد   ة بد  ن. لسدة  رو ةد عص قة عرل ديري           جي   ا عن قة   هد     ق  د  ع  هد  قألسديو لهد  قلد   ة بد  ن. لسدة  رو ةد عص قة عرل ديري           

  قةيت ترف  ا و ق    ع  كية إجه قأللة.قةيت ترف  ا و ق    ع  كية إجه قأللة.

ة ةديي قةد قًحن ك  ىلعديري    ة ةديي قةد قًحن ك  ىلعديري    لعره قزب  ن ا و  نهي: "هل قلعره قزب  ن ا و  نهي: "هل ق  --ةةظيب تيفع  قزب  ن قآلل ل ةةظيب تيفع  قزب  ن قآلل ل 

  ق    ع لن  ل دبيلاهي"ق    ع لن  ل دبيلاهي"

 نهدي "مدةهٍ تةظع دل شديم  لهد ه دة       نهدي "مدةهٍ تةظع دل شديم  لهد ه دة      ا دو ا دو قةشديم ه قةشديم ه قزبد  ن قزبد  ن قة عد إقةل د قإن قة عد إقةل د قإن قزبد  ن قزبد  ن معه معه للعرهللعره

ق د لرلن لق د ني ني   قسد ا قب قألسديةعب     ق د لرلن لق د ني ني   قسد ا قب قألسديةعب     ذبقعق حيجديري لت ىلعديري قةع عد ، حعدث ل طد ن فد       ذبقعق حيجديري لت ىلعديري قةع عد ، حعدث ل طد ن فد       

  ميري   ق ةظ ه ".ميري   ق ةظ ه ".لقشب لقشب قة  عه من  ج  قة خ ني ق    ر   قةع  عيريقة  عه من  ج  قة خ ني ق    ر   قةع  عيري
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لهد  نيًدب إًدع  معهد  جد إق  ا دو  نهدي " ذبد ا   قة رلقده قةديت تد قإ كهدي             لهد  نيًدب إًدع  معهد  جد إق  ا دو  نهدي " ذبد ا   قة رلقده قةديت تد قإ كهدي             للعرةهي إل ل جدع   للعرةهي إل ل جدع   

لقةدديت ت طدد ن ترفعدد  طيىلدديري ق ةظ دده ا ددو قة خ ددعةيري ق  دد  رن ة دد  قةع  عدديري          لقةدديت ت طدد ن ترفعدد  طيىلدديري ق ةظ دده ا ددو قة خ ددعةيري ق  دد  رن ة دد  قةع  عدديري          ق ةظ دده،ق ةظ دده،

  ةع دت  فثدر مدن ذبقعدق    ةع دت  فثدر مدن ذبقعدق    قزبد  ن قزبد  ن لىل د  فد  شدلي ق رقحد  ق ا   ده ة ع د ، حعدث          لىل د  فد  شدلي ق رقحد  ق ا   ده ة ع د ، حعدث          لقة نيديًف لقة نيديًف 

  حيجيري قةع ع  ".حيجيري قةع ع  ".

لقةعيم ني ة قعيب كيةع   مدن  لقةعيم ني ة قعيب كيةع   مدن  ا و  نهي " قة  قب لدشرقك ة   من قإل قإنا و  نهي " قة  قب لدشرقك ة   من قإل قإنارةهي إلجر تة  ارةهي إلجر تة  ف يف ي

 ج  ذبقعق ت ىلعيري قةع ع   ل دبيلا ت ك قة  ىلعيري ج  ذبقعق ت ىلعيري قةع ع   ل دبيلا ت ك قة  ىلعيري

 نهدي "قة  د و إلسدعي  ق  د ه  ني ادن       نهدي "قة  د و إلسدعي  ق  د ه  ني ادن      ا دو ا دو قةشديم ه قةشديم ه قزبد  ن قزبد  ن ادره د قإن ادره د قإن ةقد  ةقد  كهديإري لقفه د   كهديإري لقفه د    مدي  مدي 

 جدد  ذبقعددق  ل ت للدد  جدد  ن ذقري ىلع دده   جدد  ذبقعددق  ل ت للدد  جدد  ن ذقري ىلع دده  ق دد ني ني مدد  كعطددهحن قةدد عص مددن ق دد ني ني مدد  كعطددهحن قةدد عص مددن طرلددق ا دد  ق دد لرلن ل طرلددق ا دد  ق دد لرلن ل 

قةاددخعح لمدن ق ددرن قأللة، ل  فدد   قةاددخعح لمدن ق ددرن قأللة، ل  فدد   ة   د ه  ني، مددن خدذا تي لدده قةع د  قةاددخعح كيةشد      ة   د ه  ني، مددن خدذا تي لدده قةع د  قةاددخعح كيةشد      

لىلتلىلت

نظديب ةعديا لهد ه دة ت يمد   نشد ه ت د لر ق ةد ٍ لد قمده        نظديب ةعديا لهد ه دة ت يمد   نشد ه ت د لر ق ةد ٍ لد قمده        كينهدي كينهدي  إميند  ةعبعة ديلب   إميند  ةعبعة ديلب  لارةهدي لارةهدي 

 لهدي قاديمع  ق ا   ده   ق ةظ ده مبدي مي دن مدن ذبقعدق  فثدر           لهدي قاديمع  ق ا   ده   ق ةظ ده مبدي مي دن مدن ذبقعدق  فثدر          تستسقةديت قةديت قزبد  ن قزبد  ن لذب دني لذب دني قزب  نقزب  ن

  قإلن يج لقشب ميري لقةيت تس ى دة إضي قة ك   كش   فيم   قإلن يج لقشب ميري لقةيت تس ى دة إضي قة ك   كش   فيم ق    ليري ق ىل اي لهق    ليري ق ىل اي له

ة ع د  قةديت تشدب     ة ع د  قةديت تشدب     قةشديم ه قةشديم ه ا دو  نهدي "قة رلقده  ل قة سدع ه    ا دو  نهدي "قة رلقده  ل قة سدع ه    قةشديم ه قةشديم ه قزبد  ن قزبد  ن لتعدره إللديا معد    لتعدره إللديا معد    

 دد  ا ددو خ ددق ىلع دده مطدديةه ة خقعددق دشدد ي  حيجدديري      دد  ا ددو خ ددق ىلع دده مطدديةه ة خقعددق دشدد ي  حيجدديري     لعلعقةعدديم ني ة ع دد  ضدد ن ةرلددق لقحدد   ددي   قةعدديم ني ة ع دد  ضدد ن ةرلددق لقحدد   ددي   

ق   ه  ني"ق   ه  ني"

  لدطيإ دبرك ن كهيلدطيإ دبرك ن كهيلعرةهي  لميج ن  كينهي "قس ا قميري قةع ع  ق قتنه كيزب  نلعرةهي  لميج ن  كينهي "قس ا قميري قةع ع  ق قتنه كيزب  نل خيفّقل خيفّق

 يإ فيةده قةقد إقري    يإ فيةده قةقد إقري   قزب  ن قةشيم ه   قةع   قشبيفم لقة   ال كينهدي " قسد ث  قزب  ن قةشيم ه   قةع   قشبيفم لقة   ال كينهدي " قسد ث    د قإند قإن  للعره قة يحثللعره قة يحث

لقإلم ينيري ق ي له لقة شرله ة يهع  ق  د  ع لن لذبقعدق  إجده مدن ق سد لةيي لق سد قرقإ لقألمدن        لقإلم ينيري ق ي له لقة شرله ة يهع  ق  د  ع لن لذبقعدق  إجده مدن ق سد لةيي لق سد قرقإ لقألمدن        

  ة لهحن، لذةك قا  ي ّق ا و كةيي شرقفيري كعع ن ق  ى م  قةق ياني قةعيب لقشبيص". ة لهحن، لذةك قا  ي ّق ا و كةيي شرقفيري كعع ن ق  ى م  قةق ياني قةعيب لقشبيص". 
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م  ددر ّق اددن كقعدده قألا دديا سدد قي فينددت ذقري قة دديك     م  ددر ّق اددن كقعدده قألا دديا سدد قي فينددت ذقري قة دديك     ل   دد  قةع دد  قشبدديفم مب قلددي خي دده دبع ددن    ل   دد  قةع دد  قشبدديفم مب قلددي خي دده دبع ددن    

قسب  مل  ل قة يك  قشبيص ة  نن ا ّذ ىليًحن ا و قة     لكدلا ق  لد  مدن قزبهد  لقة ىلدت ةهد        قسب  مل  ل قة يك  قشبيص ة  نن ا ّذ ىليًحن ا و قة     لكدلا ق  لد  مدن قزبهد  لقة ىلدت ةهد        

لع    ا و قةقةياه قةشااعه لقةرغ ه قةاي ىله   تق لحن خ ميري ة لديف كد ل  مقيكد    فدثيف مدن      لع    ا و قةقةياه قةشااعه لقةرغ ه قةاي ىله   تق لحن خ ميري ة لديف كد ل  مقيكد    فدثيف مدن      

 ددلة    ضدعيه مددي ليخدلل . لهةدديك خادديًص    ددلة    ضدعيه مددي ليخدلل . لهةدديك خادديًص   قألحعدي ، لح ددو قةدللن حيادد    ا دو مقيكدد  ةهدحن ل    قألحعدي ، لح ددو قةدللن حيادد    ا دو مقيكدد  ةهدحن ل    

  لم قلي  خرى ظب  هي   مي ل ل:لم قلي  خرى ظب  هي   مي ل ل:

اةدد  قى اةدد  قى   مددن  ةطدد  قألا دديا  مددن  ةطدد  قألا دديا    ذقري قةة دد  قةعدديب، لهددل  ذقري قةة دد  قةعدديب، لهددل  لهدد حن ك قدد لحن خدد ميري صب  ععدده   لهدد حن ك قدد لحن خدد ميري صب  ععدده     ..

ةق ا قةةيب   و قى ا عن لس حن : "  حّب قةةيو دة قى  ن عهدحن ة ةديو ،   ةق ا قةةيب   و قى ا عن لس حن : "  حّب قةةيو دة قى  ن عهدحن ة ةديو ،   س خينن لتعية س خينن لتعية 

 خ ن ا و م د حن ،  ل ت شدف اةدن فركدّه ،  ل      خ ن ا و م د حن ،  ل ت شدف اةدن فركدّه ،  ل     ل حّب قألا يا دة قى ا  لج  سرلإ تل حّب قألا يا دة قى ا  لج  سرلإ ت

تقطل اةن َ لةّي ،  ل ت ر  اةن ج اّي ، لأل   مشل مد   خدل ق  د حن   حيجده  حدب دةدلَّ       تقطل اةن َ لةّي ،  ل ت ر  اةن ج اّي ، لأل   مشل مد   خدل ق  د حن   حيجده  حدب دةدلَّ       

مددن     ا  ددف   ق  ددب  شددهرّق ، لمددن فددفَّ غطدد ن َسددَ َر قى ا إتددن ، لمددن َفَظددحَن مددن     ا  ددف   ق  ددب  شددهرّق ، لمددن فددفَّ غطدد ن َسددَ َر قى ا إتددن ، لمددن َفَظددحَن 

، لَمدن مشدو مد   خعدن     ، لَمدن مشدو مد   خعدن       غعظّي لة  شيي    ُل طعن  مطيو ، م  قى ىل  ن إضّي ل ب قةقعيمهغعظّي لة  شيي    ُل طعن  مطيو ، م  قى ىل  ن إضّي ل ب قةقعيمه

ق  دد حن   حيج ددن ح ددو لث  هددي ةددن ،  ل ددت قى تعددية ىل مددن لدد ب تدد ا  قألىلدد قب ، لد  سدد ي   ق  دد حن   حيج ددن ح ددو لث  هددي ةددن ،  ل ددت قى تعددية ىل مددن لدد ب تدد ا  قألىلدد قب ، لد  سدد ي   

قشُبُ ق ةُعِ    قةع   ف ي ُلِ    قشب   قةَعَ   "، " إلقو قكن  كل قة نعي لح َّةن قألة ينل " .قشُبُ ق ةُعِ    قةع   ف ي ُلِ    قشب   قةَعَ   "، " إلقو قكن  كل قة نعي لح َّةن قألة ينل " .

ةع دد  قة  دد ال، ةع دد  قة  دد ال، أل قي قأل قي ق  لقدد ب ا ددو  ةددرق    غددية ع هحن ةدد لهحن حددب لإغ دده لحددية   قخ ددل  لقدد ب ا ددو  ةددرق    غددية ع هحن ةدد لهحن حددب لإغ دده لحددية   قخ ددل    ..

لهلو ق ع ن من  فرب مع اقري قةةبير ق سس ل.لهلو ق ع ن من  فرب مع اقري قةةبير ق سس ل.

هةيك ةٌه من قا    حبيجه ميسه جندلو قشبد ميري : سد قي فيندت دن دينعه  ل تع ع عده  ل       هةيك ةٌه من قا    حبيجه ميسه جندلو قشبد ميري : سد قي فيندت دن دينعه  ل تع ع عده  ل         ..

..ه  ل قج  ياعهه  ل قج  ياعهععدغيلدغيل

..ن اعه قشب مه ق ق مه ت يب قح عيجيري  سيسعه ة ى ق    ع لنن اعه قشب مه ق ق مه ت يب قح عيجيري  سيسعه ة ى ق    ع لن  ..

ة  د ال مي لدّي لمعة لدّي خي ده دذق تد ةرري      ة  د ال مي لدّي لمعة لدّي خي ده دذق تد ةرري      قا    غية ّي لق   ا و  احن قةع   قشبديفم لق قا    غية ّي لق   ا و  احن قةع   قشبديفم لق   ..

فيةه اةي ر قةش يةعه لقةثقه.فيةه اةي ر قةش يةعه لقةثقه.

لجنلق ة سشرقري ظبير قزب  ن قةشيم ه   قةع   قشبيفم م  ةرن لىليك ه ة  خقعق، لهدل  لطدّي حدية     لجنلق ة سشرقري ظبير قزب  ن قةشيم ه   قةع   قشبيفم م  ةرن لىليك ه ة  خقعق، لهدل  لطدّي حدية     

  ف يف ة   ع .ف يف ة   ع .
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  :  س  ا قإل قإن   قة   يف:  س  ا قإل قإن   قة   يف  11ش   ش   

لع    ا و قةع   ض ن دطيإ ل     من صب  اه اةي ر، لع    ا و قةع   ض ن دطيإ ل     من صب  اه اةي ر،   ب  ن قةشيم هب  ن قةشيم هة   يف قزب ل  ة ة   يف قزب ل  ة من  قمن  ق

ل  ل ديتو ذةدك د    ل  ل ديتو ذةدك د    ضب إهي قألسيسل لضبرفهي عب  قةةبير لقة  ع  ه  قةتفع  ا دو ق  د  ع  ،   ضب إهي قألسيسل لضبرفهي عب  قةةبير لقة  ع  ه  قةتفع  ا دو ق  د  ع  ،   

ت جعددن لد قإن قةع دد  مددن ت جعددن لد قإن قةع دد  مددن   مددنمددن  لقةقعددي نلقةقعددي ن  تلددعيف  سدد  ا قإل قإنتلددعيف  سدد  ا قإل قإن  مددن خددذا قةدد   يف ك رلقدده طب   دده لمددن خددذا قةدد   يف ك رلقدده طب   دده ل

(. لق ذحظ قةع ب   فثيف من قألا ديا  (. لق ذحظ قةع ب   فثيف من قألا ديا  ة ايإج" دة "قشبيإج ة  قخ " ف ي   قةش   )ة ايإج" دة "قشبيإج ة  قخ " ف ي   قةش   )  "قة قخ "قة قخ 

قة   يف   قةد قخ  ةقد  مبعةدو    قة   يف   قةد قخ  ةقد  مبعةدو    له  له    لقة ق ع م   د قإتهيلقة ق ع م   د قإتهي  قةة   قة يً قةة   قة يً   قشبيفله  نهي تع    ا وقشبيفله  نهي تع    ا و

لحددني ت  جددن ق سس دديري قشبيفلدده دة تدد ين قألسدد  ا قسبدد لث         لحددني ت  جددن ق سس دديري قشبيفلدده دة تدد ين قألسدد  ا قسبدد لث           دغ دديا قةدد   يف   ق  دد  ع .  دغ دديا قةدد   يف   ق  دد  ع .  

لكهلق ت خ   معيت قة رلق قةاخعح لكهلق ت خ   معيت قة رلق قةاخعح   ،، بةب قجن إ   قة ىلت لقزبه  لق يا بةب قجن إ   قة ىلت لقزبه  لق يا يف لقإل قإن ةهل ت يف لقإل قإن ةهل تقة  قة  

  لت    ىلي إن ا و ذبقعق  ه قةهي كيذ  قى.لت    ىلي إن ا و ذبقعق  ه قةهي كيذ  قى.زب ع  قةربقمٍ لقألنش ه زب ع  قةربقمٍ لقألنش ه 

  

 

 ة  قخ  قشبيإج من    من قة قخ  ة ايإج
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         إقفدر  إقفدر  د  ع ، للدلفر    د  ع ، للدلفر   م جن دة ق م جن دة ق   ف ي لشيف خربقي قزب  ن لقإل قإنف ي لشيف خربقي قزب  ن لقإل قإن  من ذج قإل قإن قزب ل من ذج قإل قإن قزب ل لل

لدد  ةددع  مةادد ّي ا ددو ف عدده مددي نع دد ، كدد  ا ددو قة ع عدده قةدديت نقيكدد  كهددي     لدد  ةددع  مةادد ّي ا ددو ف عدده مددي نع دد ، كدد  ا ددو قة ع عدده قةدديت نقيكدد  كهددي     قه  دديب قةة دد ذج قزب قه  دديب قةة دد ذج قزب 

  م    يري اكيًةةي.م    يري اكيًةةي.

  

، دة مديذق  ، دة مديذق    ؟؟قة   يف كش   مليلر: ك   من ميذق نق ب ة   د  ع  قة   يف كش   مليلر: ك   من ميذق نق ب ة   د  ع  لجنلق ةيةةبير قةع ب لع    ا و لجنلق ةيةةبير قةع ب لع    ا و 

دة فعددف ن دد ل مددن لجهدده نظددر    دة فعددف ن دد ل مددن لجهدده نظددر      ،،؟؟، لكدد   مددن فعددف ن دد ل مددن لجهدده نظرنددي    ، لكدد   مددن فعددف ن دد ل مددن لجهدده نظرنددي      ؟؟لرلدد  ق  دد  ع  لرلدد  ق  دد  ع  

  ..؟؟ق    ع ق    ع 

  

  ق سس يري ق سلرن   قا   ق سس يري ق سلرن   قا   : :     22ش   ش   

ف  ق سس يري قةعيم ه   قا    تش   اةارّق مسلرّق ةعن ، لهل       ت قج هي ل يإس هي ف  ق سس يري قةعيم ه   قا    تش   اةارّق مسلرّق ةعن ، لهل       ت قج هي ل يإس هي 

لت دد ه ه قشب مدده لةددع  ق سدد لذا، ح ددو ق سس دديري  لت دد ه ه قشب مدده لةددع  ق سدد لذا، ح ددو ق سس دديري    ،،ألنشدد  هي ت دد ه ه قة ةدديي لةددع  قجندد ب ألنشدد  هي ت دد ه ه قة ةدديي لةددع  قجندد ب 

  ق    .ق    .  قةرحبعه هل ذب   ن   قة  رن لن  قةرحبعه هل ذب   ن   قة  رن لن  

لجنلق حني تةظر هلو ق سس يري ةة  هي ا و  نهي ا قم  كةيي   قا    لألكةيي قا    ةهل ت  ةدو  لجنلق حني تةظر هلو ق سس يري ةة  هي ا و  نهي ا قم  كةيي   قا    لألكةيي قا    ةهل ت  ةدو  

ة ددرّق لة  دد ه طب   دده، حبعددث ت دد   مجعدد  كرقصبهددي ل نشدد  هي هددل ا قمدد  قسدد قرقإ لتة عدده      ة ددرّق لة  دد ه طب   دده، حبعددث ت دد   مجعدد  كرقصبهددي ل نشدد  هي هددل ا قمدد  قسدد قرقإ لتة عدده      

إلدّي لرت د    إلدّي لرت د    كي  ه ب قة قس . لا و ىلعي قري فيةده ق سس ديري    تعدل هدلق قةد لإ لت  ةدو  سد  كّي د ق       كي  ه ب قة قس . لا و ىلعي قري فيةده ق سس ديري    تعدل هدلق قةد لإ لت  ةدو  سد  كّي د ق       

قشبربقي   هلق قايا ةي   س  ا قإل قإن قةقيًحن ا و خ مه قا    ه  قشبربقي   هلق قايا ةي   س  ا قإل قإن قةقيًحن ا و خ مه قا    ه    لشيفلشيف  ا و قشب مه، لف يا و قشب مه، لف ي

  قةلم سعش   قة  ه قةلية ه إل قإن قألا يا   قةقر  قة قح  لقةعشرلن.قةلم سعش   قة  ه قةلية ه إل قإن قألا يا   قةقر  قة قح  لقةعشرلن.

 

 قا   
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لقزبهيري قشبيفله هدل معةعده كية إجده قأللة مبه ده خ مده قا  د   لطدّي لة دن مدن خدذا تقد لحن            لقزبهيري قشبيفله هدل معةعده كية إجده قأللة مبه ده خ مده قا  د   لطدّي لة دن مدن خدذا تقد لحن            

خبذه ق سس يري غيف خبذه ق سس يري غيف   ،،تة ر  كهي ان فيةه ق سس يري قألخرى لتش   ا  هي قألسيسلتة ر  كهي ان فيةه ق سس يري قألخرى لتش   ا  هي قألسيسلخ ميري خ ميري 

يفله ةهل ت  ه ه تة عه قا  د  كشد   اديب مدن خدذا كةديي  د قىله  مةده مد           يفله ةهل ت  ه ه تة عه قا  د  كشد   اديب مدن خدذا كةديي  د قىله  مةده مد           قشبقشبرحبعه  ل غيف رحبعه  ل غيف قةقة

  قا    لا ب قإلضرقإ كن    م ش   من قألش يا.قا    لا ب قإلضرقإ كن    م ش   من قألش يا.

يفلده غيلده   قأله عده : سد  حيجده ةقديف،       يفلده غيلده   قأله عده : سد  حيجده ةقديف،       لقأللر ق تتب ا و قا    من جرقي تق لحن قشب ميري قشبلقأللر ق تتب ا و قا    من جرقي تق لحن قشب ميري قشب

إايله  سرن ضب يجه، تع عحن جيه  ةقيف، دإشي  ضب يج، دغيله م ه ه، اذج مدرلص معد ب، تع دعحن    إايله  سرن ضب يجه، تع عحن جيه  ةقيف، دإشي  ضب يج، دغيله م ه ه، اذج مدرلص معد ب، تع دعحن    

  ..ف يا قى، ف يةه ل عحنف يا قى، ف يةه ل عحن

لجنلق اة مي تةظر ق سس يري قسب  معه لقشبي ه لقشبيفله دة  نهي م ل  ة ا ميري ة  ب    ةهل لجنلق اة مي تةظر ق سس يري قسب  معه لقشبي ه لقشبيفله دة  نهي م ل  ة ا ميري ة  ب    ةهل 

 عطدهي قةد عص    عطدهي قةد عص   كك  ، للة لل جني    ت لق    هي كهحن، ف ي ت لق    هي   ، للة لل جني    ت لق    هي كهحن، ف ي ت لق    هي كلةك خي ب ألكةيي هلق قا كلةك خي ب ألكةيي هلق قا 

ة ل ذبقق  ه قةهي كيةش   ق    ا مةهي.ة ل ذبقق  ه قةهي كيةش   ق    ا مةهي.

  

من خدذا تقد لحن صب  اده مدن قشبد ميري قةديت ت ديب قح عديج         من خدذا تقد لحن صب  اده مدن قشبد ميري قةديت ت ديب قح عديج           ع ذيع ذيت عو ق ةظ يري دة قس ق يا قةت عو ق ةظ يري دة قس ق يا قة

 دد يري لمعدديليف جدد  ن ت ةيسددب   دد يري لمعدديليف جدد  ن ت ةيسددب  معددني ةدد لهحن، لتهدد حن  قً ددّي كددي  ت دد   هددلو قشبدد ميري ت   دد  مب ق   معددني ةدد لهحن، لتهدد حن  قً ددّي كددي  ت دد   هددلو قشبدد ميري ت   دد  مب ق   

  لت  عيري ق    ع لن ألج  قليةظه ا عهحن لقة قيي لق س  رقإ   ني  لج   مةية ه ىل له.لت  عيري ق    ع لن ألج  قليةظه ا عهحن لقة قيي لق س  رقإ   ني  لج   مةية ه ىل له.

ق سس دديري قشبيفلدده تقدد ب خدد ميري  سيسددعه ت دديهحن   قسدد قرقإ ل مددن ق  دد  ع لن ة دد   هددلو           ق سس دديري قشبيفلدده تقدد ب خدد ميري  سيسددعه ت دديهحن   قسدد قرقإ ل مددن ق  دد  ع لن ة دد   هددلو           

يي لق دديلى يي لق دديلى مثدد  قة عدديب لقةشددرقا لقةعددذج لقة  ددمثدد  قة عدديب لقةشددرقا لقةعددذج لقة  دد  ،،قشبدد ميري  ددي   ل دد لةو اةددن لقةعددع  ك لنددنقشبدد ميري  ددي   ل دد لةو اةددن لقةعددع  ك لنددن

  لق س قرقإ قألسرم لق ج  يال.لق س قرقإ قألسرم لق ج  يال.

ل   ل     ،،لهلق ل   ب من قزبهيري قة   اعه لقشبيفله قةةظر ةة  هي ا دو  نهدي جهده   ل د هي  كد لإهي     لهلق ل   ب من قزبهيري قة   اعه لقشبيفله قةةظر ةة  هي ا دو  نهدي جهده   ل د هي  كد لإهي     

، ةهد  مدن نيحعده صبدرب ا دو قة عيمد        ، ةهد  مدن نيحعده صبدرب ا دو قة عيمد        اةهدي اةهدي   ق    ع  ةدع  ة لدن خعديإقري م عد  ن ةذخ عديإ لقة خد ا      ق    ع  ةدع  ة لدن خعديإقري م عد  ن ةذخ عديإ لقة خد ا      

ب ةن. ة ععيإ ظبير ج  ن قشب ميري ق ق مه هةي ب ةن. ة ععيإ ظبير ج  ن قشب ميري ق ق مه هةي لمن نيحعه  خرى مط ر ةق  ا  م خ مه تق لمن نيحعه  خرى مط ر ةق  ا  م خ مه تق   ،،معهيمعهي

ه  ةع    كقيي قس  رقإ قةع ع  م  قزبهده قة   اعده، لةدع    فثدرن لت قلد   اد ق  ق  د  ع لن        ه  ةع    كقيي قس  رقإ قةع ع  م  قزبهده قة   اعده، لةدع    فثدرن لت قلد   اد ق  ق  د  ع لن        

  متيمّي.متيمّي.  سةه كع   خرى، ك  ا و قةع  سةه كع   خرى، ك  ا و قةع  
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  ةلةك هةيك مقعيسي  إًع عي  ةةبير قشب ميري قشبيفله:ةلةك هةيك مقعيسي  إًع عي  ةةبير قشب ميري قشبيفله:

  دد  ع  اةهددي لل دد ةن  رح دده ق ف  دديي قةددلقتل     دد  ع  اةهددي لل دد ةن  رح دده ق ف  دديي قةددلقتل   مقدد قإ مددي ت دديهحن كددن قزبهدده   قسدد لةيي ق  مقدد قإ مددي ت دديهحن كددن قزبهدده   قسدد لةيي ق    قأللا:قأللا:

  كعع ّق ان قس  رقإ قا  ي و ا و قشب ميري ق ق مه ةن. كعع ّق ان قس  رقإ قا  ي و ا و قشب ميري ق ق مه ةن.   ،،لق س قرقإ ق ج  يال قة يبلق س قرقإ ق ج  يال قة يب

  ن اعه مي لق ب ة     ع  كةيي ا و قسبيجيري ق  ليفن لق ا   ه ة     ع لن.ن اعه مي لق ب ة     ع  كةيي ا و قسبيجيري ق  ليفن لق ا   ه ة     ع لن.  قةثينل:قةثينل:

  قا  د  ف دن     قا  د  ف دن   كد كد   ،، دو جهده مععةده    دو جهده مععةده   لمن نيحعه  خرى ت     قشب ميري قشبيفله كينهي ةع ت ح درّق ا لمن نيحعه  خرى ت     قشب ميري قشبيفله كينهي ةع ت ح درّق ا 

ح و لة  كيىل  قةق ع . ان  كل هرلرن،    إس ا قى   و ح و لة  كيىل  قةق ع . ان  كل هرلرن،    إس ا قى   و   ،،قة  ية  لقة عيل قة  ية  لقة عيل   ررلة لل    ت   و إللة لل    ت   و إل

  إلقو م  حن إلقو م  حن   ..  ""  زبيإتهي لة  ةرسن شين زبيإتهي لة  ةرسن شين ذبقر  جيإنذبقر  جيإن  لي ن يي ق    يريلي ن يي ق    يري    ""  قى ا عن لس حن في  لق ا قى ا عن لس حن في  لق ا 

لقزبهديري قشبيفلده كدلةك    لقزبهديري قشبيفلده كدلةك      ي لقةة قه لة  كيىل  قةق ع .ي لقةة قه لة  كيىل  قةق ع .ة ل هلق قسب لث ت جعن ةع  ب ق    ني كيةع ية ل هلق قسب لث ت جعن ةع  ب ق    ني كيةع ي

ت يهحن ح و   إة  قة ال كيه عده قةع د  قة  د ال لنشدر لقيةده قة  د   ا  مدّي كدني فيةده  ةدرق            ت يهحن ح و   إة  قة ال كيه عده قةع د  قة  د ال لنشدر لقيةده قة  د   ا  مدّي كدني فيةده  ةدرق            

   قدو  قدو قا    ألنهحن لع ربل  م ين ّق ل قا ّي ة ع   قشبيفم، لمن جهه  خرى خي دف مقد قإ قةعدبي ق    قا    ألنهحن لع ربل  م ين ّق ل قا ّي ة ع   قشبيفم، لمن جهه  خرى خي دف مقد قإ قةعدبي ق    

  ا و فيه هي.ا و فيه هي.

تة ر  ك ق ب هلو قشب ميري ةهل تق مهي   دطيإ مسس دل لع د  ا دو    تة ر  ك ق ب هلو قشب ميري ةهل تق مهي   دطيإ مسس دل لع د  ا دو      لة ن قزبهيري قشبيفله حنيلة ن قزبهيري قشبيفله حني

إك    خيا قسبيجديري كي دخيا قألمد قا ضد ن مةظ مده تهد حن حب دن د قإن هدلو قألمد قا لح دن           إك    خيا قسبيجديري كي دخيا قألمد قا ضد ن مةظ مده تهد حن حب دن د قإن هدلو قألمد قا لح دن           

  قس لذجني ل رةهي ة     ع لن.قس لذجني ل رةهي ة     ع لن.

 

 قزبهه قشبيفله

 

ق    ع  

 قشبيإجل

 

ق    ع  

 قة قخ ل

 

  خيا 

 ق ايحل
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مد  قزبهده قشبيفلده لل د  ع  مدن      مد  قزبهده قشبيفلده لل د  ع  مدن      لشد   فد  مدن ل عيمد      لشد   فد  مدن ل عيمد          د قإن قزبد  ن قةشديم ه    د قإن قزبد  ن قةشديم ه    م ه ب ق    ع م ه ب ق    ع 

طبرجيتهي  ل ل يلر كهي للسلر ةعهي، ةهةيك ق    ع  قألسيسل له  م  قل قشب مده لقةدلم مدن  ج دن     طبرجيتهي  ل ل يلر كهي للسلر ةعهي، ةهةيك ق    ع  قألسيسل له  م  قل قشب مده لقةدلم مدن  ج دن     

 نشيري ق سس ه لمن  ج ن ت   ر  لطّي، لهةيك كقعه ق    ع لن من قشبيإج لهحن ف  مدن لدسلر  ل    نشيري ق سس ه لمن  ج ن ت   ر  لطّي، لهةيك كقعه ق    ع لن من قشبيإج لهحن ف  مدن لدسلر  ل   

ىلدده لق سس دديري قشبيفلدده قألخددرى  ىلدده لق سس دديري قشبيفلدده قألخددرى  ل دديلر كيشبدد ميري ق ق مدده للشدد   قزبهدديري قسب  معدده ذقري قةعذ  ل دديلر كيشبدد ميري ق ق مدده للشدد   قزبهدديري قسب  معدده ذقري قةعذ  

لقا    ف  . لهةيك ق    ع  قة قخ ل لهحن مجعد  قةعديم ني كي سس ده قشبيفلده لهدحن مدن لقد ب        لقا    ف  . لهةيك ق    ع  قة قخ ل لهحن مجعد  قةعديم ني كي سس ده قشبيفلده لهدحن مدن لقد ب        

  (.(.، ف ي ه  م ني   قةش   )، ف ي ه  م ني   قةش   )قشب ميري لل  ق   م  كقعه ق    ع لنقشب ميري لل  ق   م  كقعه ق    ع لن

لضبيلةدده لضبيلةدده    دد  ع  )قشبدديإجل(  دد  ع  )قشبدديإجل( تقدد ب ة ددرن د قإن قألا دديا ا ددو  سدديو قة ةددية  لقةاددرق  ا ددو ق      تقدد ب ة ددرن د قإن قألا دديا ا ددو  سدديو قة ةددية  لقةاددرق  ا ددو ق      

 ق يكن لق سدد خ قذ ا عددن كشدد    قًددحن، ةهدد  كيةة دد ه جنددي ف سس دديري إحبعدده  سدديو ذبقعددق    ق يكن لق سدد خ قذ ا عددن كشدد    قًددحن، ةهدد  كيةة دد ه جنددي ف سس دديري إحبعدده  سدديو ذبقعددق   قسددقسدد

 د  قة درو    د  قة درو   ككقألإكير، ل  حيةه ذب ةن  ةية   خر ةهلق ميث  خ يإن. ةلةك ت عو هلو ق سس يري قألإكير، ل  حيةه ذب ةن  ةية   خر ةهلق ميث  خ يإن. ةلةك ت عو هلو ق سس يري 

  لت   ر هل   جين قألإكير.لت   ر هل   جين قألإكير.  لقة سيً  ق   ةه ة  خيةظه ا عن ة ل ل   ر   قةشرقي لقة عيم لقة سيً  ق   ةه ة  خيةظه ا عن ة ل ل   ر   قةشرقي لقة عيم 

ة     ع    ق سس يري قشبيفله ةهدل طب   ده متيمدّي. ةي  د  ع    هدلو ق سس ديري هد         ة     ع    ق سس يري قشبيفله ةهدل طب   ده متيمدّي. ةي  د  ع    هدلو ق سس ديري هد            مي قةةظرن مي قةةظرن

ة د   ق سس ديري قشبيفلده   دّذ غديف      ة د   ق سس ديري قشبيفلده   دّذ غديف        قةديت حياد  ا عهدي   قةديت حياد  ا عهدي      يحب حيجه ل  ل ة  مقيك  قشب ميري يحب حيجه ل  ل ة  مقيك  قشب ميري

  لتق ب   حا جني ا و قة احن ق يةل ا و لسيً   خرى.لتق ب   حا جني ا و قة احن ق يةل ا و لسيً   خرى.  ،،إحبعهإحبعه

ل حعينددّي ت دد   ل حعينددّي ت دد     ،،خ مدده  سيسددعه لحيجدده م خدده خ مدده  سيسددعه لحيجدده م خدده   يمنييمنيق  دد  ع  مددن قزبهدديري قشبيفلدده ل ددعو دة تدد  ق  دد  ع  مددن قزبهدديري قشبيفلدده ل ددعو دة تدد  لل

لقألسددرن قة قدديفن ت ددعو لقألسددرن قة قدديفن ت ددعو   ،،لق ددرلص لهدد حن كيةدد لقيلق ددرلص لهدد حن كيةدد لقي  ،،حرجدده، ةددية قيف ل ددعو دة دجيددي  ةق دده قةعددع  حرجدده، ةددية قيف ل ددعو دة دجيددي  ةق دده قةعددع  

  إلا يه ن  هي ان قة سقا له لق.إلا يه ن  هي ان قة سقا له لق.

 ل مددي  ل مددي   ،،ق  دد  ع  مددن قزبهدديري قشبيفلدده ل  جددن دةعهددي ةددع  اددر  ت  عدده م   ددب اددي م  ل ف دديةل    ق  دد  ع  مددن قزبهدديري قشبيفلدده ل  جددن دةعهددي ةددع  اددر  ت  عدده م   ددب اددي م  ل ف دديةل    لل

 عددن مددن سدد قهي، كدد  ل  جددن دةعهددي ة ددل تقدد ب مب ددين تن لم دديا تن ة ددل      عددن مددن سدد قهي، كدد  ل  جددن دةعهددي ة ددل تقدد ب مب ددين تن لم دديا تن ة ددل     ل دد  ع     حيادد  ال دد  ع     حيادد  ا

  قةلم لعع  كن.قةلم لعع  كن.  ل بيلا اق ه تععق  مةن لقس قرقإو كني  ةرق  قا   ل بيلا اق ه تععق  مةن لقس قرقإو كني  ةرق  قا   

ةديك ىلع ده  دي نقد ب كدن، لسدعتتب ا عدن        ةديك ىلع ده  دي نقد ب كدن، لسدعتتب ا عدن        ، ةدن ل د   ه  ، ةدن ل د   ه   د  ع لن  د  ع لن دذق ت لد حن دإضديي ق   دذق ت لد حن دإضديي ق   لكش   ايب لكش   ايب 

عدديري قا  دد  ل قةعدديم ني ل ق دد إ لن ل    عدديري قا  دد  ل قةعدديم ني ل ق دد إ لن ل    دذق ت ترضددل لت دديب قح عيجدديري لت ىل  دذق ت ترضددل لت دديب قح عيجدديري لت ىل  لل  قة ددثيف مددن قجندد إ،  قة ددثيف مددن قجندد إ،  
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، لسع    هةيك ، لسع    هةيك  احن   ن    لق ب احن   ن    لق بف  ف    مي ن    ل ا  ق انمي ن    ل ا  ق ان  خيا ق ايحل كيةلقري ةينهحن   خيا ق ايحل كيةلقري ةينهحن 

   ع كه   ق س  رقإ   قةع  ، لقةطخعه هةي ه  ق    ع  قةةهيًل. ع كه   ق س  رقإ   قةع  ، لقةطخعه هةي ه  ق    ع  قةةهيًل.

  ،،لهدد  سدد ب لجدد   ق سس ددهلهدد  سدد ب لجدد   ق سس دده  ،،ل  قددو قشب مدده قشبيفلده ل  قددو قشب مدده قشبيفلده   ق  د  ع  قشبدديإجل  ل قةةهدديًل هدد  فد  مددن  ق  د  ع  قشبدديإجل  ل قةةهدديًل هدد  فد  مددن  

لقألسددرن قل يجدده لقألسددرن قل يجدده   لقألإم ددهلقألإم دده  لك لنددن   لجدد   جنددلو ق سس دده، مثدد  قة قدديف لقةع ددعحن ل دديحب قسبيجدده لك لنددن   لجدد   جنددلو ق سس دده، مثدد  قة قدديف لقةع ددعحن ل دديحب قسبيجدده 

  لق رلص قل يج لقل يج ة  ع عحن ل  خيا قةة  يري لقة  قإ  لغيف ذةك.لق رلص قل يج لقل يج ة  ع عحن ل  خيا قةة  يري لقة  قإ  لغيف ذةك.

جهده  خدرى سد ى قزبهديري قشبيفلده      جهده  خدرى سد ى قزبهديري قشبيفلده      قةشلي ق شتك كني مجع  هلو قة ٌيري  نهي   رب ب من ىل د   م  قةشلي ق شتك كني مجع  هلو قة ٌيري  نهي   رب ب من ىل د   م  

  ،،   ىل   إجيري من ق    ى ق ععشدل ا  مديّ     ىل   إجيري من ق    ى ق ععشدل ا  مديّ    كلةككلةك  قةيت  نع  كهي  لإ قةرايله لق ه  يب كهحن، لهحنقةيت  نع  كهي  لإ قةرايله لق ه  يب كهحن، لهحن

 ل حد ل  حدي ري    ل حد ل  حدي ري      ل قةعبد   ل قةعبد    ل ىل  ىل إن ا و ق ا  ي  قةلقتل ك  ب نقص ق يا  ل ا ب لج   قةعيًد  ل ىل  ىل إن ا و ق ا  ي  قةلقتل ك  ب نقص ق يا  ل ا ب لج   قةعيًد  

  ك  ب ش ن قسبيجه.ك  ب ش ن قسبيجه.  طيإًه، لهحن  لطّي لا    ة إجه من ق ن  يإ لذا قة سقاطيإًه، لهحن  لطّي لا    ة إجه من ق ن  يإ لذا قة سقا

لحني نرى قةعد   قة د يف مدن قل ديجني ل  جدن ة  سس ديري قشبيفلده، لة لدل    ن دلفر    هةديك           لحني نرى قةعد   قة د يف مدن قل ديجني ل  جدن ة  سس ديري قشبيفلده، لة لدل    ن دلفر    هةديك           

قة ثيف غيفهحن ت ليتل لىل  ل     فثر حيجه.قة ثيف غيفهحن ت ليتل لىل  ل     فثر حيجه.

لمن جهه  خرى ظب     ق سس يري قةرحبعه ت ةية  لحي   قةارق  كعةهدي ا دو ق  د  ع ،   حدني     لمن جهه  خرى ظب     ق سس يري قةرحبعه ت ةية  لحي   قةارق  كعةهدي ا دو ق  د  ع ،   حدني     

   ع  ا عهي، مبعةو    هةيك فحن ف يف من ق    ع لن ل  جن    ع  ا عهي، مبعةو    هةيك فحن ف يف من ق    ع لن ل  جن    ق سس يري قة   اعه ل ايإ  ق    ق سس يري قة   اعه ل ايإ  ق 

خ ميتهي، ةلةك لة لل قةعةيله لقسبرص ا و ذب ل   ه قه ق سس ده قشبيفلده   خ ميتهي، ةلةك لة لل قةعةيله لقسبرص ا و ذب ل   ه قه ق سس ده قشبيفلده     ب   ب جنلو قزبهيري للجنلو قزبهيري لل

لط ععدده نشدديطهي لقة ٌدديري ق  ددد ه ةه ح ددو   تهدد إ لىل هددي لم قإ هدددي   خ مدده ادد    فددرب مدددن          لط ععدده نشدديطهي لقة ٌدديري ق  ددد ه ةه ح ددو   تهدد إ لىل هددي لم قإ هدددي   خ مدده ادد    فددرب مدددن          

 ل  قسبرص ا دو ذبقعدق قزبد  ن   ذةدك. لقزبد  ن هةدي        ل  قسبرص ا دو ذبقعدق قزبد  ن   ذةدك. لقزبد  ن هةدي       لتق لحن قةع ل  من قشب ميري لتق لحن قةع ل  من قشب ميري   ،،ق    ع لنق    ع لن

  هل حا ا قةرضي من ىل   ق    ع ، لقة   ا دة  إجه معق ةه من ق س لةيي ة لن.هل حا ا قةرضي من ىل   ق    ع ، لقة   ا دة  إجه معق ةه من ق س لةيي ة لن.

دة تقددد لحن قةع لددد  مدددن قشبددد ميري قألسيسدددعه قةددديت حي يجهدددي مجعددد    دة تقددد لحن قةع لددد  مدددن قشبددد ميري قألسيسدددعه قةددديت حي يجهدددي مجعددد      ت دددعوت دددعو  ق سس ددديري قشبيفلدددهق سس ددديري قشبيفلدددهلل

لةك تلدرو   سدع  مدن ق     ديري     لةك تلدرو   سدع  مدن ق     ديري     ق    ع لن ة لهي ك ة   لقخ ذه م ية هحن لقح عيجديتهحن، ةهدل كد   ق    ع لن ة لهي ك ة   لقخ ذه م ية هحن لقح عيجديتهحن، ةهدل كد   

لت  ه ك جه  هي لم قإ هي ق ي له لقة شرله   تق لحن  فرب ىل إ مدن  لت  ه ك جه  هي لم قإ هي ق ي له لقة شرله   تق لحن  فرب ىل إ مدن    ،،لسع  من قشب ميري ق ق مهلسع  من قشب ميري ق ق مه

 ل  قةةظر ة  عدف   ل  قةةظر ة  عدف    ،،قشب ميري ل  مةيس يري طب   ه  حعينّي، لهل تظن    قة حن هةي ه  ق    اقشب ميري ل  مةيس يري طب   ه  حعينّي، لهل تظن    قة حن هةي ه  ق    ا



 

 

 

                                                          

38                                                    

قةد لإ لكشد    قًدحن. لهدل كهدلق      قةد لإ لكشد    قًدحن. لهدل كهدلق         ل قةةظر ة     ع  ن  ن. لقة ىلت ق   ه ك فد يف جد ّق   ن د     ل قةةظر ة     ع  ن  ن. لقة ىلت ق   ه ك فد يف جد ّق   ن د    

لته   قةتفع  دة قشبيإج  م دة ق  د  ع لن  ن  دهحن،   لته   قةتفع  دة قشبيإج  م دة ق  د  ع لن  ن  دهحن،     ،،ترف  نظرتهي ا و ن  هي لا و   قيهيترف  نظرتهي ا و ن  هي لا و   قيهي

مددي هددل م    دديتهحن لفعددف مي ددن ذبقعقهددي. لقةةظددر ة ادديإج م عدد  جدد ّق   قسدد ث يإ قةقدد إقري          مددي هددل م    دديتهحن لفعددف مي ددن ذبقعقهددي. لقةةظددر ة ادديإج م عدد  جدد ّق   قسدد ث يإ قةقدد إقري          

قزبهدده قشبيفلده  نهددي  قزبهدده قشبيفلده  نهددي  لةدع  صبددر  تقد لحن قشبد ميري قةدديت تظدن     لةدع  صبددر  تقد لحن قشبد ميري قةدديت تظدن       ،،لقإلم ينديري   ذبقعدق ق     دديري  لقإلم ينديري   ذبقعدق ق     دديري  

  مه ه.مه ه.

لىلدد  لقدديا   هددلق ق قدديب    ق  دد  ع لن مددن قزبهدديري قشبيفلدده هددحن   حيجدده زب عدد  مددي لقدد ب جنددحن      لىلدد  لقدديا   هددلق ق قدديب    ق  دد  ع لن مددن قزبهدديري قشبيفلدده هددحن   حيجدده زب عدد  مددي لقدد ب جنددحن      

لمدن هةدي تديتل  ه عده     لمدن هةدي تديتل  ه عده       لل  ق     مجع  قشب ميري لقةيت   ت قا ىلي رن ان قح عيجديتهحن قألسيسدعه.  لل  ق     مجع  قشب ميري لقةيت   ت قا ىلي رن ان قح عيجديتهحن قألسيسدعه.  

ةظه ا و قة  قا  ق    ا مدي  ةظه ا و قة  قا  ق    ا مدي  قة   يف ك رلقه طب   ه لقإل قإن كيس  ا طب  ف  لطّي، لذةك ة  خيقة   يف ك رلقه طب   ه لقإل قإن كيس  ا طب  ف  لطّي، لذةك ة  خي

  كني ق  قإ  ق  يحه، لحيجيري ق    ع لن، لذبقعق قزب  ن   ف  هلق.كني ق  قإ  ق  يحه، لحيجيري ق    ع لن، لذبقعق قزب  ن   ف  هلق.

  

  لقة سقا قآل  فعف نرف  ا و ق    ع    ني  هلق ف ن؟لقة سقا قآل  فعف نرف  ا و ق    ع    ني  هلق ف ن؟

ةإلجيكه ا و هدلق قة دسقا لة لدل قةةظدر زب عد  اةي در قزبد  ن قةشديم ه ة  نهدي هدل قةديت ذبقدق             ةإلجيكه ا و هدلق قة دسقا لة لدل قةةظدر زب عد  اةي در قزبد  ن قةشديم ه ة  نهدي هدل قةديت ذبقدق             

هددلو قةعةي ددر هدد  قةتفعدد  ا ددو ق  دد  ع . لقةتفعدد  ا ددو  هددلو قةعةي ددر هدد  قةتفعدد  ا ددو ق  دد  ع . لقةتفعدد  ا ددو    قة  عدد  ا ددو ق  دد  ى قةشدديم ، ل هددحن قة  عدد  ا ددو ق  دد  ى قةشدديم ، ل هددحن 

ق    ع    قزبهيري قشبيفله ل  خ إ ح ا م    غيله   قأله عه لل   اةن قة دثيف مدن ىلدي ن قةع د      ق    ع    قزبهيري قشبيفله ل  خ إ ح ا م    غيله   قأله عه لل   اةن قة دثيف مدن ىلدي ن قةع د      

لقةع دد  ق  دد  ر ة ددل   لقةع دد  ق  دد  ر ة ددل     ،،قشبيفم.هددلق ق  دد   هدد     ت ددعو قزبهدديري قشبيفلدده دة تة عدده ق  دد  ع       قشبيفم.هددلق ق  دد   هدد     ت ددعو قزبهدديري قشبيفلدده دة تة عدده ق  دد  ع       

إّق ا دو قةعدع  لقةع د  كيمدي    قا  د . لكهدلق لة لدل           إّق ا دو قةعدع  لقةع د  كيمدي    قا  د . لكهدلق لة لدل           ل  لين ه  ان هلو قزبهيري للا ح ىلي ل  لين ه  ان هلو قزبهيري للا ح ىلي 

ل  داي ن قةتفع  مدن قةد قخ  دة   ل  داي ن قةتفع  مدن قةد قخ  دة     ،،تعع  ق سس يري قشبيفله قةةظر   فحن لن   خ ميتهي ق ق مهتعع  ق سس يري قشبيفله قةةظر   فحن لن   خ ميتهي ق ق مه

  قشبيإج لضبيلةه قة  ق   م  ق    ع  ك رلقه طب   ه لذةك ذبقعقّي جنلق ق    .قشبيإج لضبيلةه قة  ق   م  ق    ع  ك رلقه طب   ه لذةك ذبقعقّي جنلق ق    .

    م  ق    ع  قشبيإجل:  م  ق    ع  قشبيإجل:قآل  ن  رو ة عص ق عيليف قشبي ه كية عيمقآل  ن  رو ة عص ق عيليف قشبي ه كية عيم

   ل    ضبيط كية رله لقشبا  عه لجع  ذةك ضب  قه  يب قزبهه   ف  تعيمذتهي    ل    ضبيط كية رله لقشبا  عه لجع  ذةك ضب  قه  يب قزبهه   ف  تعيمذتهي   --

م  ق    ع ، لت دهع  فيةده قإلجدرقيقري لتدلةع  قةادع كيري   سد ع     ل  قدو قشب مده         م  ق    ع ، لت دهع  فيةده قإلجدرقيقري لتدلةع  قةادع كيري   سد ع     ل  قدو قشب مده         

ل  ت قا نظرتن ةلقتن ضب  تق لر. ف ي ىليا   و قى ا عن لسد حن   حد لث  كدل هرلدرن     ل  ت قا نظرتن ةلقتن ضب  تق لر. ف ي ىليا   و قى ا عن لسد حن   حد لث  كدل هرلدرن     

إج  تا و كا ىله ةيخ يهي ح و   تع حن ميعةن مي تة ق مشيةن( إلقو م  حنإج  تا و كا ىله ةيخ يهي ح و   تع حن ميعةن مي تة ق مشيةن( إلقو م  حن:) ... ل:) ... ل
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لدا ديةهحن  لدا ديةهحن    ،،لإةد  قسبدرج ادةهحن   لإةد  قسبدرج ادةهحن     ،،   ت ي إ قزبهه قة   اعه ك     قح عيجديري ق  د  ع لن     ت ي إ قزبهه قة   اعه ك     قح عيجديري ق  د  ع لن    --

ةددع  ةددع      ""  اددن قة ددسقا لق  ية دده.ان  كددل هرلددرن،    إسدد ا قى  دد و قى ا عددن لسدد حن ىلدديا  اددن قة ددسقا لق  ية دده.ان  كددل هرلددرن،    إسدد ا قى  دد و قى ا عددن لسدد حن ىلدديا  

ةةددديو ةدددت و قة ق ددده لقة ق  دددي  لقة  دددرن  ةةددديو ةدددت و قة ق ددده لقة ق  دددي  لقة  دددرن  قةدددلم ل ددد ه ا دددو ققةدددلم ل ددد ه ا دددو ق  ق  ددد ني كهدددلق قة ددد قهق  ددد ني كهدددلق قة ددد قه

جي  غةو للةعن ل  ل  دن ةدن   جي  غةو للةعن ل  ل  دن ةدن   قةلم  قةلم      ""  ىلية ق ة ي ق   ني لي إس ا قى ىليا ىلية ق ة ي ق   ني لي إس ا قى ىليا       ""  لقة  رتي  لقة  رتي  

..إلقو م  حنإلقو م  حن      ""  ةع ا و ا عن ل  ل يا قةةيو شعٌيةع ا و ا عن ل  ل يا قةةيو شعٌي

لهلق قسب لث حيث ا و ق س ع يه لفرقهعه قة سقا، لهلق ل ل  من ابي ق  دسلةعه  لهلق قسب لث حيث ا و ق س ع يه لفرقهعه قة سقا، لهلق ل ل  من ابي ق  دسلةعه    

قشبيفله   ت    قح عيجيري قةةيو لت  ع هي.قشبيفله   ت    قح عيجيري قةةيو لت  ع هي.  ا و قزبهيريا و قزبهيري

   تقدد ب قشب مدده ة   دد  ع لن ك دد  ة يةدده لح ددن خ ددق ل   تع ددو ك رلقدده   تشددعرو        تقدد ب قشب مدده ة   دد  ع لن ك دد  ة يةدده لح ددن خ ددق ل   تع ددو ك رلقدده   تشددعرو       --

كية ط   ل ق م ةي . كية ط   ل ق م ةي . 

ةعن جيكر  نن في  لق ص ة ةيو ل ب حةني من ةطده   لد ا كدذا ةقديا إجد  : لدي نديب        ةعن جيكر  نن في  لق ص ة ةيو ل ب حةني من ةطده   لد ا كدذا ةقديا إجد  : لدي نديب        

ةينن مةيةق ، ةقيا قةةيب   و قى ةينن مةيةق ، ةقيا قةةيب   و قى   ةقيا ا ر :     ضرا اةقن لي إس ا قىةقيا ا ر :     ضرا اةقن لي إس ا قى    قى دا اقى دا ا

معيذ قى    ل خ   قةةيو  نل  ىل     خيكل " إلقو م  حن . لهلق قألارقكل معيذ قى    ل خ   قةةيو  نل  ىل     خيكل " إلقو م  حن . لهلق قألارقكل : " : " ا عن لس حنا عن لس حن

قةلم جلا قةةيب   و قى ا عن لس حن من إ قًن جلكه ش ل ن ح دو  لدرري حيشدعه قةدر قي     قةلم جلا قةةيب   و قى ا عن لس حن من إ قًن جلكه ش ل ن ح دو  لدرري حيشدعه قةدر قي     

 قةدلم اةد ك    قةدلم اةد ك   ا و ايتقن   و قى ا عن لس حن لحن ىلديا : لدي ضب د  ، مدر ةدل مدن مديا قى       ا و ايتقن   و قى ا عن لس حن لحن ىلديا : لدي ضب د  ، مدر ةدل مدن مديا قى       

ةينك   تع عين من ميةك ل  من ميا  كعك ، ة ي اق  قةةيب   و قى ا عن لس حن ا و    ةينك   تع عين من ميةك ل  من ميا  كعك ، ة ي اق  قةةيب   و قى ا عن لس حن ا و    

  ضخك ل مر ةن كع يي .ضخك ل مر ةن كع يي .

   ت    مجع  لسيً  ق تايا لقة  ق   كني ق    ع  لقزبهيري قشبيفله سه ه لمع درن     ت    مجع  لسيً  ق تايا لقة  ق   كني ق    ع  لقزبهيري قشبيفله سه ه لمع درن    --

لن كيىلاددر لن كيىلاددر زب عدد  ةٌدديري ق  دد  ع لن، ل   ت ددي إ قزبهدديري قشبيفلدده   قة  دد ا ة   دد  ع  زب عدد  ةٌدديري ق  دد  ع لن، ل   ت ددي إ قزبهدديري قشبيفلدده   قة  دد ا ة   دد  ع  

قة رو قةديت تق د  قة ىلدت لقزبهد  ق  دللا مدن ىل د  ق  د  ع لن، لمدن ذةدك تد ةيف لسديً              قة رو قةديت تق د  قة ىلدت لقزبهد  ق  دللا مدن ىل د  ق  د  ع لن، لمدن ذةدك تد ةيف لسديً              

لتدد ين لتدد ين   ،،قتادديا هدديت ل م يشددر لقة  قجدد    ق  قىلدد  قةدديت ل  قجدد  كهددي  غ ددب ق  دد  ع لن   قتادديا هدديت ل م يشددر لقة  قجدد    ق  قىلدد  قةدديت ل  قجدد  كهددي  غ ددب ق  دد  ع لن   

سعيسه قة   ا ة ع ع  ل  قة ىلت ق ةيسب ة ق لحن قشب مه.سعيسه قة   ا ة ع ع  ل  قة ىلت ق ةيسب ة ق لحن قشب مه.
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 حدد قا ق  دد  ع لن لقة عددره ا ددو   حدد قا ق  دد  ع لن لقة عددره ا ددو      شددف اددن  شددف اددنةةت نيعددف قة خدد   لقة إقسدديري ق ع قنعدده  ت نيعددف قة خدد   لقة إقسدديري ق ع قنعدده    --

م    يتهحن لقح عيجيتهحن، أل  هةيك قة ثيف من قة ٌيري م ع  ه لت   ل كيىل  قةق ع   ي م    يتهحن لقح عيجيتهحن، أل  هةيك قة ثيف من قة ٌيري م ع  ه لت   ل كيىل  قةق ع   ي 

ليتل دةعهي.  ليتل دةعهي.  

د قإن م اااددده   د قإن شدددسل  ق  ددد  ع لن تعةدددو ك ددد  مدددي ل ع دددق كهدددحن مدددن       د قإن م اااددده   د قإن شدددسل  ق  ددد  ع لن تعةدددو ك ددد  مدددي ل ع دددق كهدددحن مدددن         دجيدددي دجيدددي   --

..قس  ذايري ل  إقسيري لقس ق يا مجع  قةش يلى لق ذحظيري لمعيزب هيقس  ذايري ل  إقسيري لقس ق يا مجع  قةش يلى لق ذحظيري لمعيزب هي

 نيعدف قة خد   لقة إقسدديري ق ع قنعده ة  عددره ا دو م دد  ى ق سد قرقإ قةددلم ل د  دةعددن        نيعدف قة خد   لقة إقسدديري ق ع قنعده ة  عددره ا دو م دد  ى ق سد قرقإ قةددلم ل د  دةعددن       تت  --

  ق    ع لن، لم ى تيليف قشب ميري ق ق مه ا و ذةك.ق    ع لن، لم ى تيليف قشب ميري ق ق مه ا و ذةك.

له  ف  من لع   ةايحل قزبهده قشبيفلده لل دهحن   تقد لحن قشبد ميري، ةهدحن  دين  قةقدرقإ لق ة دل          له  ف  من لع   ةايحل قزبهده قشبيفلده لل دهحن   تقد لحن قشبد ميري، ةهدحن  دين  قةقدرقإ لق ة دل          

و قخ ذه م قىلعهحن ل إجه قتايجنحن. ةهةيك من ل  ق   م  ق    ع لن و قخ ذه م قىلعهحن ل إجه قتايجنحن. ةهةيك من ل  ق   م  ق    ع لن لق   ق   م  ق    ع لن ا لق   ق   م  ق    ع لن ا 

لهةيك من لع   ا و قة ا دع  لق  يكعده،   لهةيك من لع   ا و قة ا دع  لق  يكعده،     ،،لهةيك من ل يهحن   دا ق  قشب ميريلهةيك من ل يهحن   دا ق  قشب ميري  ،،كش    لإمكش    لإم

ف  هس ي لع ربل  م   ع لن  قخ عني للع رب ق ه  يب كهحن هيب ج ّق ة  نهحن هحن ق سلر   قةعذىله ف  هس ي لع ربل  م   ع لن  قخ عني للع رب ق ه  يب كهحن هيب ج ّق ة  نهحن هحن ق سلر   قةعذىله 

 د  ع  قشبديإجل، لهدحن مدن لد حن مدن خذجندحن قسب دحن ا دو جد  ن قشبد ميري             د  ع  قشبديإجل، لهدحن مدن لد حن مدن خذجندحن قسب دحن ا دو جد  ن قشبد ميري            كني قزبهده قشبيفلده لق   كني قزبهده قشبيفلده لق   

  ق ق مه.ق ق مه.

لةطدد   جدد  ن هددلق قةةدد   مددن ق تادديا لة لددل ا ددو قزبهدده قشبيفلدده    ت  ةددو معدديليف زبدد  ن ا  عدده   لةطدد   جدد  ن هددلق قةةدد   مددن ق تادديا لة لددل ا ددو قزبهدده قشبيفلدده    ت  ةددو معدديليف زبدد  ن ا  عدده   

  لنلنلق هيإقري قة قجب ت ةرهي   ةرلق قةع   ق  ا  كي  د  ع  لق هيإقري قة قجب ت ةرهي   ةرلق قةع   ق  ا  كي  د  ع    ،، س  ا تق لحن قشب مه س  ا تق لحن قشب مه  مث مث   ق تاياق تايا

  كش   م يشر.كش   م يشر.

ف  قزب  ن قةشيم ه ا و  س  ا مت ني مجع  قةعيم ني لتد ين قسدتقتعبعيري ةدلةك تع د  ا دو      ف  قزب  ن قةشيم ه ا و  س  ا مت ني مجع  قةعيم ني لتد ين قسدتقتعبعيري ةدلةك تع د  ا دو      لترلتر

  تع لدد تع لدد   لألجدد لألجدد   ،،قسدد ث يإ ىلدد إقتهحن لمدد قه هحن ألجدد  ق  دديه ه   تقدد لحن خ مدده ذقري جدد  ن ايةعدده        قسدد ث يإ ىلدد إقتهحن لمدد قه هحن ألجدد  ق  دديه ه   تقدد لحن خ مدده ذقري جدد  ن ايةعدده        

  مشيإف هحن   ت  لر لذب ني فيةه قألنظ ه لقإلجرقيقري ق س له دة إضي قةع ع .مشيإف هحن   ت  لر لذب ني فيةه قألنظ ه لقإلجرقيقري ق س له دة إضي قةع ع .
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   إًع ل ةرضي ق    ع  قشبيإجل، لمسلر   إ لدن لقن  يايتدن لح  دن       إًع ل ةرضي ق    ع  قشبيإجل، لمسلر   إ لدن لقن  يايتدن لح  دن    للع رب إضي قةعيم ني ضبللع رب إضي قةعيم ني ضب

لف ددي لشدديف خددربقي قزبدد  ن كددي  قزبدد  ن قةشدديم ه ترفدد  ا ددو ق إت دديط كددني    لف ددي لشدديف خددربقي قزبدد  ن كددي  قزبدد  ن قةشدديم ه ترفدد  ا ددو ق إت دديط كددني      ا ددو قزبهدده قشبيفلدده.ا ددو قزبهدده قشبيفلدده.

  ق  ني ني قةرقضني لق    ع لن قةرقضني.ق  ني ني قةرقضني لق    ع لن قةرقضني.

  لمن ق ستقتعبعيري قةيت مي ن    ت  ةيهي قزبهيري قشبيفله مي ل ل:لمن ق ستقتعبعيري قةيت مي ن    ت  ةيهي قزبهيري قشبيفله مي ل ل:

  ن ةذسد  ي  ق  د  ر ةدر م لمقتحديري قةعديم ني، للضد  هدلو ق قتحديري           ن ةذسد  ي  ق  د  ر ةدر م لمقتحديري قةعديم ني، للضد  هدلو ق قتحديري         لض   ةعه ضبد لض   ةعه ضبد   --

  تدديتلتدديتلم ضدد  قة إقسدده لقة ة عددل. لتعدد  مقتحدديري قةعدديم ني لمذحظدديتهحن هيمدده جدد ّق ألنهددي م ضدد  قة إقسدده لقة ة عددل. لتعدد  مقتحدديري قةعدديم ني لمذحظدديتهحن هيمدده جدد ّق ألنهددي 

ن عبه ت ق   م   ر م  ق    ع لن.ن عبه ت ق   م   ر م  ق    ع لن.

كش   كش   لل   ي لةع    لرو ي لةع    لرو  دشرقك قةعيم ني   ا  عه دا ق  قشب   لقةربقمٍ لقألنش هدشرقك قةعيم ني   ا  عه دا ق  قشب   لقةربقمٍ لقألنش ه  --

ا و ط ععه قأل قي لا و ج  ن قشب مه ق ق مه كع  ذةك.ا و ط ععه قأل قي لا و ج  ن قشب مه ق ق مه كع  ذةك.م يشر م يشر 

..لض   ةعه ة خ ع  قةعيم ني ا و مقتحيتهحن ل ة يإهحنلض   ةعه ة خ ع  قةعيم ني ا و مقتحيتهحن ل ة يإهحن  --

ق ه  دديب كيةعدديم ني    دد  ه ق  قجهدده مدد  ق  دد  ع لن، مددن حعددث قة دد إلب لقة يهعدد      ق ه  دديب كيةعدديم ني    دد  ه ق  قجهدده مدد  ق  دد  ع لن، مددن حعددث قة دد إلب لقة يهعدد        --

لنظددديب قألجددد إ لق  يةٌددديري ألنهدددحن قة سدددع ه قة حعددد ن قةددديت تدددرك  كدددني قزبهددده قشبيفلددده   لنظددديب قألجددد إ لق  يةٌددديري ألنهدددحن قة سدددع ه قة حعددد ن قةددديت تدددرك  كدددني قزبهددده قشبيفلددده   

لهي.لهي.لم   ع لم   ع 

قم ذك قةعيم ني   تق لحن قشب مده ة  هيإقري لق عدرةه لق عدد  ميري قةطدرلإله   قم ذك قةعيم ني   تق لحن قشب مده ة  هيإقري لق عدرةه لق عدد  ميري قةطدرلإله    يف  من  يف  من قةقة  --

، لتقععحن ذةك كا إن  لإله.، لتقععحن ذةك كا إن  لإله.ة ي له قشبد مه ك  يينة ي له قشبد مه ك  يين

لهحن كقعه مسس يري قا    قةللن ل  ق   م  ق سس ديري قشبيفلده   خ مده لقحد ن  ل  فثدر، لهدحن       لهحن كقعه مسس يري قا    قةللن ل  ق   م  ق سس ديري قشبيفلده   خ مده لقحد ن  ل  فثدر، لهدحن       

قةشي  ةع ي ل ع ق كيإلشرقه  ل قإل قإن  ل قإلمد ق  ةد عص قشبد ميري فدي  إ لن لغيفهدحن،      قةشي  ةع ي ل ع ق كيإلشرقه  ل قإل قإن  ل قإلمد ق  ةد عص قشبد ميري فدي  إ لن لغيفهدحن،          خيا  خيا

  للش   ذةك ق سس يري قسب  معه لقزبهيري قةرمسعه ق شرةه ا و قةع   قة   ال لغيف ذةك.للش   ذةك ق سس يري قسب  معه لقزبهيري قةرمسعه ق شرةه ا و قةع   قة   ال لغيف ذةك.

لقزب  ن قةشيم ه ت عو دة تي ع  ة رن قةشرقفه م  مجع  هلو قة ٌديري، لةدع  صبدر  قة عيمد      لقزب  ن قةشيم ه ت عو دة تي ع  ة رن قةشرقفه م  مجع  هلو قة ٌديري، لةدع  صبدر  قة عيمد      

لقةديت متثد  دحد ى  اديًحن قةةبدير      لقةديت متثد  دحد ى  اديًحن قةةبدير        ،،. لهل كهلق تس     د   قةشدرقفه كععد ن ق د ى    . لهل كهلق تس     د   قةشدرقفه كععد ن ق د ى    لت ي ا ق ايحللت ي ا ق ايحل
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لقةدديت مددن لقةدديت مددن   ،،ة ع دد  قشبدديفم ة دد   هددلو قزبهدديري تشدد   قةدد قاحن لق سلدد  زب عدد  قزبهدد   ق  للةدده  ة ع دد  قشبدديفم ة دد   هددلو قزبهدديري تشدد   قةدد قاحن لق سلدد  زب عدد  قزبهدد   ق  للةدده  

  ..نينيلتق لحن قة احن ق عة م لق ي م قةذاملتق لحن قة احن ق عة م لق ي م قةذام  ،،لسراه   قإلجرقيلسراه   قإلجرقي  ،،ن يًبهي سه ةه   قة عيم ن يًبهي سه ةه   قة عيم 

ةق ي  قشبيص لقةيت تع درب  فدرب شدرلك ة بهديري قشبيفلده ة  ندن ق  د ا        ةق ي  قشبيص لقةيت تع درب  فدرب شدرلك ة بهديري قشبيفلده ة  ندن ق  د ا        لهةيك  لطّي مسس يري قلهةيك  لطّي مسس يري ق

  ة ربقمٍ لقألنش ه لقة قاحن قألهحن لق سلر   م يفن قةع   قشبيفم.ة ربقمٍ لقألنش ه لقة قاحن قألهحن لق سلر   م يفن قةع   قشبيفم.

لهةدديك  خدديفّق ق سس دديري قةدديت متدديإو ن دد  قةةشدديط، لهددل ق سس دديري قشبيفلدده ق شدديكهه، لتدديتل   لهةدديك  خدديفّق ق سس دديري قةدديت متدديإو ن دد  قةةشدديط، لهددل ق سس دديري قشبيفلدده ق شدديكهه، لتدديتل   

ع  ميري ان ق  د  ع لن لم ديا ن كعطدهحن    ع  ميري ان ق  د  ع لن لم ديا ن كعطدهحن     ه عه اق  قةشرقفه معهي   ت يم  قأل لقإ لت ي ا ق  ه عه اق  قةشرقفه معهي   ت يم  قأل لقإ لت ي ا ق 

  قة ااص لقةتفع .قة ااص لقةتفع .  ق  ل  منق  ل  من  قة عص  قة عص  

لت  ق د  معهدي كشد      لت  ق د  معهدي كشد        ،،ةلةك ا و ق سس يري قشبيفله    ت لق  ذتهي م  فيةه هلو ق سس ديري ةلةك ا و ق سس يري قشبيفله    ت لق  ذتهي م  فيةه هلو ق سس ديري 

قةلم ل  ه ه   نهيله قألمدر  قةلم ل  ه ه   نهيله قألمدر    ،،كيةش   قةلم ل إ  قةثقه للع ا س   قة عيل  قألمركيةش   قةلم ل إ  قةثقه للع ا س   قة عيل  قألمر  ،، قًحن لم   ر قًحن لم   ر

  ةيس ه ة  ٌيري ق   ه ةه كي  ق  يري ق    كه.ةيس ه ة  ٌيري ق   ه ةه كي  ق  يري ق    كه.تق لحن قشب ميري ق تق لحن قشب ميري ق 

لمددن سدد   تع لدد  قة  ق دد  اقدد  قة قددييقري قة لإلدده لقة شدديلإله كهدد ه تددلةع  قةاددع كيري لت ددهع        لمددن سدد   تع لدد  قة  ق دد  اقدد  قة قددييقري قة لإلدده لقة شدديلإله كهدد ه تددلةع  قةاددع كيري لت ددهع        

قإلجرقيقري ق شتفه لدكرقا ن يًٍ قة  ق   قة عديا لقنع يسديتهي ا دو ق  د  ع  قةةهديًل. لمي دن       قإلجرقيقري ق شتفه لدكرقا ن يًٍ قة  ق   قة عديا لقنع يسديتهي ا دو ق  د  ع  قةةهديًل. لمي دن       

قده ل سد  ا قزبد  ن قةشديم ه قةدلم لرفد  ا دو كةديي         قده ل سد  ا قزبد  ن قةشديم ه قةدلم لرفد  ا دو كةديي            تةبح مث  هلو قةعذىلده دذق س د قإتهدي ك رل     تةبح مث  هلو قةعذىلده دذق س د قإتهدي ك رل  

، لمبدي  ، لمبدي  قةشرقفيري لجع  ق ا خه قةعيمه ة و قزب ع  ة خقعق إضي ق    ع  ان قشب ميري ق ق مده قةشرقفيري لجع  ق ا خه قةعيمه ة و قزب ع  ة خقعق إضي ق    ع  ان قشب ميري ق ق مده 

  حيقق  ه قه ف  جهه.حيقق  ه قه ف  جهه.

  ،،لمن هلو قة     لطّي قس  ذ  قةر م ح ا   قي قزبهيري قشبيفله من لجهه نظر   خيا ق اديحل لمن هلو قة     لطّي قس  ذ  قةر م ح ا   قي قزبهيري قشبيفله من لجهه نظر   خيا ق اديحل 

 ددو فيةدده اةي ددر قة  عدد   ل قة ددرص ق   ةدده ة   دد لر لقة خ ددني،     ددو فيةدده اةي ددر قة  عدد   ل قة ددرص ق   ةدده ة   دد لر لقة خ ددني،    لقةددلم لهدد ه دة قة عددره ا لقةددلم لهدد ه دة قة عددره ا 

لقةلم لع    لطّي  س  ا قإل قإن قشبيفله لحر هي ا و تع ل  ق  يإ لقس  رقإ تق لحن قشب ميري لقةلم لع    لطّي  س  ا قإل قإن قشبيفله لحر هي ا و تع ل  ق  يإ لقس  رقإ تق لحن قشب ميري 

  كيزب  ن قةعيةعه.كيزب  ن قةعيةعه.

لمن هلو قة     لطّي إة  قة قيإلر قة لإلده ادن قأل قي لقشبد ميري ق ق مده لن ديًٍ إضدي ق  د  ع لن        لمن هلو قة     لطّي إة  قة قيإلر قة لإلده ادن قأل قي لقشبد ميري ق ق مده لن ديًٍ إضدي ق  د  ع لن        

  ك.ك.لغيف ذةلغيف ذة
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دذق ارةةي قشب  عه قة ديكقه ادن لضد  ق  د  ع  مدن قزبهديري قشبيفلده ةيةد لإ ق ديم ا جندلو قزبهديري            دذق ارةةي قشب  عه قة ديكقه ادن لضد  ق  د  ع  مدن قزبهديري قشبيفلده ةيةد لإ ق ديم ا جندلو قزبهديري            

  ق  ت     ل    طب  ف  لطّي.ق  ت     ل    طب  ف  لطّي.

لفعف مي ن ق ن ذو من لفعف مي ن ق ن ذو من   ؟؟   ع    ع فعف ل حن تا عحن ق سس ه قشبيفله ق   ع ن ق رت  ن ا و ق فعف ل حن تا عحن ق سس ه قشبيفله ق   ع ن ق رت  ن ا و ق 

  ح ق  قة لعيف لقة  ع  ق    ا؟ ح ق  قة لعيف لقة  ع  ق    ا؟ ق    ع  لدق    ع  لد

لة لددل قألخددل   ق ا  دديإ    مععدديإ قسب ددحن قةرًع ددل ا ددو   قي       لة لددل قألخددل   ق ا  دديإ    مععدديإ قسب ددحن قةرًع ددل ا ددو   قي          ددسقةني ددسقةنيقةقة  لنلنةإلجيكدده ا ددو هددل  ةإلجيكدده ا ددو هددل  

لقة  د ا كهدحن ة إجده مدن     لقة  د ا كهدحن ة إجده مدن       ه  نيك  من ىلد إتهي ا دو ت  عده قح عيجديري ق  د  ع لن،     ه  نيك  من ىلد إتهي ا دو ت  عده قح عيجديري ق  د  ع لن،       قشبيفلهقشبيفله  ق سس هق سس ه

، لمدن خدذا كقعده    ، لمدن خدذا كقعده    ن  دن ن  دن   قةةهديًل قةةهديًل   لل حن تقععحن ذةك من خدذا ق  د  ع   لل حن تقععحن ذةك من خدذا ق  د  ع     ق س لةيي ف ي ذفر سيكقّي.ق س لةيي ف ي ذفر سيكقّي.

  ق    ع لن مبي ةعهحن قا   .ق    ع لن مبي ةعهحن قا   .

ف  قزبه   لقةعةي ر ق   نه ة  قي   قةع   ف  قزبه   لقةعةي ر ق   نه ة  قي   قةع     ت طيةرت طيةرمي ت مي ت   ذةكذةكل  مي ن قة   ا دة ذبقعق ل  مي ن قة   ا دة ذبقعق 

قة  قلده  قً دّي، ف دي ذفدر  إقفدر، هدل       قة  قلده  قً دّي، ف دي ذفدر  إقفدر، هدل       . ل. ل((، ف دي ل ضدح قةشد   )   ، ف دي ل ضدح قةشد   )   س لّي ة خقعق هلو قةليلهس لّي ة خقعق هلو قةليله

قةشدرفيري قة د يفن دبعد  مدن ةهدحن لت  عده حيجديري        قةشدرفيري قة د يفن دبعد  مدن ةهدحن لت  عده حيجديري        . ل. لن ديا ن ديا قة  ىلف ان ىل ا عبن نعره دة  اةدي  قة  ىلف ان ىل ا عبن نعره دة  اةدي  

كةدديي قأل قي ق سس ددل  كةدديي قأل قي ق سس ددل    سدد ع سدد ع       خيفلددهخيفلدده  مسس ددهمسس دده  لجنددلق ةدديلا مه دده ألم لجنددلق ةدديلا مه دده ألم   ىل دده  لة ليتهددي. ىل دده  لة ليتهددي.    دد  ع لن دد  ع لنق ق 

لقح عيجدديتهحن لقح عيجدديتهحن   م    دديتهحنم    دديتهحن  ذبدد  ذبدد  .. لددحن .. لددحن   لت عددره ا ددو م دد  ع لهي  ل ّ  لت عددره ا ددو م دد  ع لهي  ل ّ  ت دد ح  ك قكهددي  ت دد ح  ك قكهددي          قةةدديجح هددل قةةدديجح هددل 
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، لل  ثد   ، لل  ثد   حن قس ا قب ت ك ق عرةه ة  جعن قةدةظحن ف د   حن قس ا قب ت ك ق عرةه ة  جعن قةدةظحن ف د   لمن للمن ل  (،(،ف ي   قةش   )ف ي   قةش   )  ....  لت ىلعيتهحنلت ىلعيتهحن

قةعةي ر قة قخ عه لتا ع هي  ل تع ل هي مبي لد ذيب لهدلو ق     ديري، لق سد  رقإ     قةعةي ر قة قخ عه لتا ع هي  ل تع ل هي مبي لد ذيب لهدلو ق     ديري، لق سد  رقإ       ا وا وقةتفع  قةتفع      

  ذةك، مبعةو    ل    قلدرك قألسيسدل ة  عد ل   ل قسبدله  ل قإلضديةه  ل ق ك  ديإ   هدلو          ذةك، مبعةو    ل    قلدرك قألسيسدل ة  عد ل   ل قسبدله  ل قإلضديةه  ل ق ك  ديإ   هدلو        

  عل ه  ق    ع .عل ه  ق    ع .قشب ميري لقإلجرقيقري ق   عه   قة ة قشب ميري لقإلجرقيقري ق   عه   قة ة 

دذق تليف  س  ا قإل قإن لقةقعي ن   ق سس يري قشبيفله مدن قةتفعد  ا دو قةدلقري دة قةتفعد  ا دو       دذق تليف  س  ا قإل قإن لقةقعي ن   ق سس يري قشبيفله مدن قةتفعد  ا دو قةدلقري دة قةتفعد  ا دو       

ق  دد  ع ، ةددي  مجعدد  اةي ددر قأل قي ق سس ددل سدد  ليف لت دديلر ت ياددّي، للة لددل    ت دد   تيكعدده           ق  دد  ع ، ةددي  مجعدد  اةي ددر قأل قي ق سس ددل سدد  ليف لت دديلر ت ياددّي، للة لددل    ت دد   تيكعدده           

  .. ل للم بيلكه م  إضي ق    ع ، لجنلق لع رب ق    ع  اةار قن ذو لمتع  مسسلم بيلكه م  إضي ق    ع ، لجنلق لع رب ق    ع  اةار قن ذو لمتع  مسس

اةي ر قزب  ن قةشيم ه ترف  ا و فيم  ق سس ه لته حن ك   ج ي ةعهي ة  نن م ديهحن لمدسلر   اةي ر قزب  ن قةشيم ه ترف  ا و فيم  ق سس ه لته حن ك   ج ي ةعهي ة  نن م ديهحن لمدسلر     

ا ددو قةةبددير، ةهةدديك قةعةي ددر قشبيإجعدده لقةعةي ددر قة قخ عدده. ةيةعةي ددر قشبيإجعدده تهدد حن  دد  ن       ا ددو قةةبددير، ةهةدديك قةعةي ددر قشبيإجعدده لقةعةي ددر قة قخ عدده. ةيةعةي ددر قشبيإجعدده تهدد حن  دد  ن       

قة  ق   لقة عره ا دو ق  د  ع لن لكةديي قةشدرقفيري ق  عةده مد  فيةده قزبهديري ق دسلرن    ا ديا           قة  ق   لقة عره ا دو ق  د  ع لن لكةديي قةشدرقفيري ق  عةده مد  فيةده قزبهديري ق دسلرن    ا ديا           

 سدد  ا قةقعددي ن لقإل قإن لقة ا ددع     سدد  ا قةقعددي ن لقإل قإن لقة ا ددع      مثدد مثدد   سس دده، لق سدد  رقإ   ذةددك.  مددي قةعةي ددر قة قخ عدده    سس دده، لق سدد  رقإ   ذةددك.  مددي قةعةي ددر قة قخ عدده    ق ق 

ق سدتقتعبل ل د قإن ق دد قإ  ق ي لدده لقة شددرله لد قإن قةع  عدديري ة هد حن  دد  ن قأل قي مددن حعددث قة ةدديي   ق سدتقتعبل ل د قإن ق دد قإ  ق ي لدده لقة شددرله لد قإن قةع  عدديري ة هد حن  دد  ن قأل قي مددن حعددث قة ةدديي   

ةدك  ةدك  لذةدك كةديي ا دو م    ديري مجعد  ق  د  ع لن، ا دو    لاديحب ذ        لذةدك كةديي ا دو م    ديري مجعد  ق  د  ع لن، ا دو    لاديحب ذ          ،،لقة   لر لقة خ ن ق    رلقة   لر لقة خ ن ق    ر

  قةق إن ا و قة ب ل  لقإلك ق  كا ه م   رن. قةق إن ا و قة ب ل  لقإلك ق  كا ه م   رن. 

      من ىل د  ق سس ديري قشبيفلده هدل    من ىل د  ق سس ديري قشبيفلده هدل      قشب ميري ق ق مهقشب ميري ق ق مهلقجن ه قألسيسل من ذب ل  قة   يف ه     لقجن ه قألسيسل من ذب ل  قة   يف ه     

لمي ددن ألم جهدده    تة ددلهي ف ددهي  ل   تة ددلهي  ل تة ددلهي كيسبدد  قأل نددو، ل   لمي ددن ألم جهدده    تة ددلهي ف ددهي  ل   تة ددلهي  ل تة ددلهي كيسبدد  قأل نددو، ل     ،،  دد هي ت  اعدده  دد هي ت  اعدده

، لقشبد ه هةدي هد     ، لقشبد ه هةدي هد        ل مب ق  يري ضبد  ن  ل مب ق  يري ضبد  ن   ععةهععةهل ج  مي جيرب هلو ق سس يري ا و تق لحن خ ميري مل ج  مي جيرب هلو ق سس يري ا و تق لحن خ ميري م

، لكية دديةل تدد نل   م دد  ى قأل قي ق سس ددل ، لكية دديةل تدد نل   م دد  ى قأل قي ق سس ددل مددن تدد ه إ قأل قي  ل تلكلكددن  ل تعيىلددب ق شددرةني ا عددنمددن تدد ه إ قأل قي  ل تلكلكددن  ل تعيىلددب ق شددرةني ا عددن

  لخ مه ق    ع لن.لخ مه ق    ع لن.

  إ ب قة بد ن إ ب قة بد ن ل خيفّق لة لل ا و قزبهيري قشبيفله    ت  ةدو  سديةعب ةقعديو قأل قي ق سس دل لضبيلةده      ل خيفّق لة لل ا و قزبهيري قشبيفله    ت  ةدو  سديةعب ةقعديو قأل قي ق سس دل لضبيلةده      

..خذا  يإسيري د قإله م  ع نخذا  يإسيري د قإله م  ع ن  منمن  كني قة قىل  لق يم اكني قة قىل  لق يم ا
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ل خقق قةرضي ادن قشبد ميري ق ق مده دذق س ت  عده قح عيجديري لت ىلعديري ق  د  ع ، لق  د  ع ل  مدن          ل خقق قةرضي ادن قشبد ميري ق ق مده دذق س ت  عده قح عيجديري لت ىلعديري ق  د  ع ، لق  د  ع ل  مدن          

قزبهيري قشبيفله ل خقق إضيهحن قسبقعقل لإضي قا    دذق سيه ت قزبهيري قشبيفله   ت ةيف س   قزبهيري قشبيفله ل خقق إضيهحن قسبقعقل لإضي قا    دذق سيه ت قزبهيري قشبيفله   ت ةيف س   

م    دديتهحن ىلدد   م    دديتهحن ىلدد     خيا قسبيجدديري قألسيسددعه دذق ت ت ددبِ  خيا قسبيجدديري قألسيسددعه دذق ت ت ددبِ  أل    ددأل    دد، ، ب ل مددي ب ل مددي ق سدد لةيي لقةعددع  ك ددذ  ق سدد لةيي لقةعددع  ك ددذ  

لتة شر من لإقي ذةك نيد قهر ا لد ن مثد  قة درىله لقن شديإ قزبرميده       لتة شر من لإقي ذةك نيد قهر ا لد ن مثد  قة درىله لقن شديإ قزبرميده         ،،لةع    لرهحن ا و قا   لةع    لرهحن ا و قا   

لمجعدد  مظديهر ق اد ذا قة د  فل لقألخذىلدل لح ددو     لمجعدد  مظديهر ق اد ذا قة د  فل لقألخذىلدل لح ددو       ،،لت شدل قألمدرق  لقة   دك ق ج  ديال    لت شدل قألمدرق  لقة   دك ق ج  ديال    

  قة  رم.قة  رم.

مشد  مدن صبدر  تقد لحن قشبد ميري مبا  دف  شد يجني        مشد  مدن صبدر  تقد لحن قشبد ميري مبا  دف  شد يجني          يفله لقة   اعه يفله لقة   اعه لجنلق ل  ث   لإ قزبهيري قشبلجنلق ل  ث   لإ قزبهيري قشب

س قي فينت قإلغيلعه  ل قة ع ع عه  ل قةاخعه  ل قةتك له، كد  ل عد ى ذةدك دة تة عده ةٌده مدن  ةدرق         س قي فينت قإلغيلعه  ل قة ع ع عه  ل قةاخعه  ل قةتك له، كد  ل عد ى ذةدك دة تة عده ةٌده مدن  ةدرق         

  قا    تةقاهحن قح عيجيري  سيسعه لقزبهيري قشبيفله لقة   اعه هل ق عين قةرًع ل كهحن.قا    تةقاهحن قح عيجيري  سيسعه لقزبهيري قشبيفله لقة   اعه هل ق عين قةرًع ل كهحن.

م دد   م دد        ذبقددق   ذبقددق   ب لقسدد  ل خقددق حددني ت دد  ع  قزبهدديري قشبيفلدده ب لقسدد  ل خقددق حددني ت دد  ع  قزبهدديري قشبيفلدده لطددّي شدديم  لم هدد لطددّي شدديم  لم هدد  ةيةرضدديةيةرضدديلكهددلق لكهددلق 

، مبددي لددةع    لددرو ا ددو صب  دد  ق  دد  ع لن قة دديكعني ة بهدده،      ، مبددي لددةع    لددرو ا ددو صب  دد  ق  دد  ع لن قة دديكعني ة بهدده،      قة ة عدده   قادديا ق ااددص جنددي  قة ة عدده   قادديا ق ااددص جنددي  
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ي سس دديري قة   اعدده لقشبيفلدده  ي سس دديري قة   اعدده لقشبيفلدده  لجنددلق ةلجنددلق ة  ..لقا  دد  قألفددرب قةددلم لطددحن مجعدد  شددرقًح ق  دد  ع لن    لقا  دد  قألفددرب قةددلم لطددحن مجعدد  شددرقًح ق  دد  ع لن    

     ق ح عيجديري قةرًع ده لتقد لحن مدي لرلد و ةعددّذ           ق ح عيجديري قةرًع ده لتقد لحن مدي لرلد و ةعددّذ      مبا  دف  شد يجني لخد ميتهي لة لدل    تهد حن كد      مبا  دف  شد يجني لخد ميتهي لة لدل    تهد حن كد      

لقشبددرلج مددن ة ددرن تع دعحن قشبدد ميري لتقدد لحن ن دد  قةشددلي ة دد   لقشبددرلج مددن ة ددرن تع دعحن قشبدد ميري لتقدد لحن ن دد  قةشددلي ة دد     ،،ق  د  ع  ل  قة ىلددت ق ةيسددب ق  د  ع  ل  قة ىلددت ق ةيسددب 

، قألمدر قةدلم ل لد  مدن ةعيةع هدي      ، قألمدر قةدلم ل لد  مدن ةعيةع هدي      م   ع ، ةدذ شدك هةديك قخد ذه    لضدي  قةةديو لم    ديتهحن       م   ع ، ةدذ شدك هةديك قخد ذه    لضدي  قةةديو لم    ديتهحن       

ة د   ق ةيسد ه ة دل ت د  ر حعدين هدس ي       ة د   ق ةيسد ه ة دل ت د  ر حعدين هدس ي       . للة لدل  لطدّي    ت جد  ق   . للة لدل  لطدّي    ت جد  ق   لف ييتهي   تقد لحن قشبد ميري  لف ييتهي   تقد لحن قشبد ميري  

  تة عدد هحن  لطددّي ة ددل ل دديه  ق   ف ددب قةددراو كين  ددهحن تة عدد هحن  لطددّي ة ددل ل دديه  ق   ف ددب قةددراو كين  ددهحن لقةع دد  ا ددو لقةع دد  ا ددو قةةدديو ك دد  قسدد قرقإ ، قةةدديو ك دد  قسدد قرقإ ، 

  لل يه  ق   إىلل ل من قا   .لل يه  ق   إىلل ل من قا   .

  املراجع العربيةاملراجع العربية

سددتقتعبعيري لقآلةعدديري قاركدده    فثددر قةشددرفيري قةةيجخدده سددتقتعبعيري لقآلةعدديري قاركدده    فثددر قةشددرفيري قةةيجخدده د قإن قزبدد  ن قةشدديم ه، قإلد قإن قزبدد  ن قةشدديم ه، قإل  --

  هدهد ح ةني،  قإ قة شر  ح ةني،  قإ قة شر قةع ب، ترمجه ح نيقةع ب، ترمجه ح ني

د قإن قزبدد  ن قةشدديم ه م دديهعحن لت  عقدديري،  ف دد إ ضب دد ني  لدد  جدد  ن، لقًدد  ة ةشددر    د قإن قزبدد  ن قةشدديم ه م دديهعحن لت  عقدديري،  ف دد إ ضب دد ني  لدد  جدد  ن، لقًدد  ة ةشددر      --

  لقة  ال  لقة  ال  

ت يم  داي ن قجنة سه م  د قإن قزب  ن قةشيم ه، ج الف فعذ ق، تعرلب  .سدرلإ ا دل   ت يم  داي ن قجنة سه م  د قإن قزب  ن قةشيم ه، ج الف فعذ ق، تعرلب  .سدرلإ ا دل     --

  هدهد  دكرقهعحن  قإ ق رلخ دكرقهعحن  قإ ق رلخ 

  هدهد   ني ح ةني،  قإ قة شيف  ني ح ةني،  قإ قة شيف د قإن قزب  ن قةشيم ه، س ع ن ج إج، ترمجه حد قإن قزب  ن قةشيم ه، س ع ن ج إج، ترمجه ح  --

ذبقعددق قزبدد  ن، إل إك مدديفعة ل، ترمجدده قةدد ف  إ  ددذر كددن معدديذ، قةدديو ق كدد ق        ذبقعددق قزبدد  ن، إل إك مدديفعة ل، ترمجدده قةدد ف  إ  ددذر كددن معدديذ، قةدديو ق كدد ق          --

  هدهد  

  هدهد  ىلعيو قزب  ن   قةشرفيري قشب معه، حيم  ا   قى قة قيه ىلعيو قزب  ن   قةشرفيري قشب معه، حيم  ا   قى قة قيه   --
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د قإن قزب ععيري قشبيفله غيف قجني ةه ة دركح، كيفلدت ب.ةع دل، جد إج ةع دل، إل نديكيف،       د قإن قزب ععيري قشبيفله غيف قجني ةه ة دركح، كيفلدت ب.ةع دل، جد إج ةع دل، إل نديكيف،         --

كة ن ، ترمجه  . اذ ا  ق ةعحن ا د  قةقد م، قةد قإ قة لةعده ة ةشدر لقة  الد        كة ن ، ترمجه  . اذ ا  ق ةعحن ا د  قةقد م، قةد قإ قة لةعده ة ةشدر لقة  الد        جينع  ب.إلجينع  ب.إل

  بب  

ضب    خ ع ضب    خ ع   ة  ف  إة  ف  إ  لإىله ا  لإىله ا  قزب  ن   قة ا إ قإلسذمل، قزب  ن   قة ا إ قإلسذمل،     --

د قإن قزبد  ن لخ مدده قةع ددذي،  . . خطدديف فدينيحن لدد  ،  قإ ق  دديفن ة ةشددر لقة  الدد ،   د قإن قزبد  ن لخ مدده قةع ددذي،  . . خطدديف فدينيحن لدد  ،  قإ ق  دديفن ة ةشددر لقة  الدد ،     --

هدهد

ا   قة رلحن،  قإ قة شيف ة ةشدر  ا   قة رلحن،  قإ قة شيف ة ةشدر   يإسه قإل قإن، كعت  إقفر، ترمجه ضب    يإسه قإل قإن، كعت  إقفر، ترمجه ضب     --

لقة  ال ،ا ي لقة  ال ،ا ي 

  

  

  

  املراجع األجنبيةاملراجع األجنبية
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  مقدمةمقدمة

  اذتُد هلل زب ايعاملني ، ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ َٚٔ ٚاالٙ ٚبعد.اذتُد هلل زب ايعاملني ، ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ َٚٔ ٚاالٙ ٚبعد.

فإٕ حتكٝل ادتٛد٠ يف ايعٌُ ارتريٟ ٜتطًب دٗٛدًا َػرتن١ ٚٚعًٝا إدازًٜا غاَاًل يهٌ َاحتتاد٘ فإٕ حتكٝل ادتٛد٠ يف ايعٌُ ارتريٟ ٜتطًب دٗٛدًا َػرتن١ ٚٚعًٝا إدازًٜا غاَاًل يهٌ َاحتتاد٘     

فٗا ظٛد٠ عاي١ٝ ٚسسف١ٝ َتُٝص٠. ٚيهٔ فٗا ظٛد٠ عاي١ٝ ٚسسف١ٝ َتُٝص٠. ٚيهٔ ادتُعٝات َٔ آيٝات ٚطسم إداز١ٜ يًٛؾٍٛ إىل حتكٝل أٖداادتُعٝات َٔ آيٝات ٚطسم إداز١ٜ يًٛؾٍٛ إىل حتكٝل أٖدا

األَس حيتاز إىل قٝاد٠ زاغد٠ تتؿف باألَا١ْ ٚايك٠ٛ ، َٚٔ َعاْٞ ايك٠ٛ ، ايعًِ بأضايٝب اإلداز٠ األَس حيتاز إىل قٝاد٠ زاغد٠ تتؿف باألَا١ْ ٚايك٠ٛ ، َٚٔ َعاْٞ ايك٠ٛ ، ايعًِ بأضايٝب اإلداز٠ 

  ٚايعٌُ مبٗاز٠ عاي١ٝ يتطبٝل تًو األضايٝب ع٢ً أزض ايٛاقع ، ٚؾدم ايػاعس:ٚايعٌُ مبٗاز٠ عاي١ٝ يتطبٝل تًو األضايٝب ع٢ً أزض ايٛاقع ، ٚؾدم ايػاعس:

  ٚالضسا٠ إذا دٗاهلِ ضادٚاٚالضسا٠ إذا دٗاهلِ ضادٚا                          ٜؿًح ايٓاع فٛق٢ الضسا٠ هلِ            ٜؿًح ايٓاع فٛق٢ الضسا٠ هلِ              الال                                    

ٖٚرٙ ايٛزق١ تسنص ع٢ً دٚز زتايظ إداز٠ ادتُعٝات ارتري١ٜ يف حتكٝل ادتٛد٠ ، ٚذيو ألِْٗ ٖٚرٙ ايٛزق١ تسنص ع٢ً دٚز زتايظ إداز٠ ادتُعٝات ارتري١ٜ يف حتكٝل ادتٛد٠ ، ٚذيو ألِْٗ           

  ايكد٠ٚ ٚايكٝاد٠ يف ْفظ ايٛقت ، ٚقد قطُت ايعٌُ يف ٖرٙ ايٛزق١ إىل قطُني ،ايكد٠ٚ ٚايكٝاد٠ يف ْفظ ايٛقت ، ٚقد قطُت ايعٌُ يف ٖرٙ ايٛزق١ إىل قطُني ،

سٍٛ َا١ٖٝ زتًظ اإلداز٠ سٍٛ َا١ٖٝ زتًظ اإلداز٠ : ادتاْب ايٓعسٟ ٚحيتٟٛ ع٢ً بعض املفاِٖٝ امل١ُٗ : ادتاْب ايٓعسٟ ٚحيتٟٛ ع٢ً بعض املفاِٖٝ امل١ُٗ ايكطِ األٍٚايكطِ األٍٚ

َٚٛاؾفات٘ َٚٗاَ٘ ٚدٚزٙ يف تكِٝٝ ادتُع١ٝ ، َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف بسازتٗا َٚٛاؾفات٘ َٚٗاَ٘ ٚدٚزٙ يف تكِٝٝ ادتُع١ٝ ، َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف بسازتٗا 

  ٚأقطاَٗا.ٚأقطاَٗا.

: عباز٠ عٔ دزاض١ َٝدا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ زتايظ إدازات بعض ادتُعٝات ارتري١ٜ يف : عباز٠ عٔ دزاض١ َٝدا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ زتايظ إدازات بعض ادتُعٝات ارتري١ٜ يف ايكطِ ايجاْٞايكطِ ايجاْٞ

  َٓطك١ َه١ املهس١َ.َٓطك١ َه١ املهس١َ.

ٓتا٥ر َفٝد٠ ختدّ َطريتٓا يف خد١َ ايعٌُ ارتريٟ ٓتا٥ر َفٝد٠ ختدّ َطريتٓا يف خد١َ ايعٌُ ارتريٟ أزدٛ إٔ أٚفل يف ٖرٙ ايٛزق١ يًدسٚز بأزدٛ إٔ أٚفل يف ٖرٙ ايٛزق١ يًدسٚز ب        

  ٚتطٜٛسٙ.ٚتطٜٛسٙ.

  : ايدزاض١ ايٓعس١ٜ:: ايدزاض١ ايٓعس١ٜ:ايكطِ األٍٚايكطِ األٍٚ

  أ١ُٖٝ ايعٌُ املؤضطٞ.أ١ُٖٝ ايعٌُ املؤضطٞ.  11--11

  أ١ُٖٝ حتكٝل ادتٛد٠ ،َٚتطًبات٘.أ١ُٖٝ حتكٝل ادتٛد٠ ،َٚتطًبات٘.  55--11

  طبٝع١ عٌُ زتًظ اإلداز٠ يف املؤضطات ارتري١ٜ.طبٝع١ عٌُ زتًظ اإلداز٠ يف املؤضطات ارتري١ٜ.  55--11

  َطؤٚيٝات زتًظ اإلداز٠.َطؤٚيٝات زتًظ اإلداز٠.  44--11

  َٛاؾفات زتًظ اإلداز٠.َٛاؾفات زتًظ اإلداز٠.  22--11

  ات زتًظ اإلداز٠.ات زتًظ اإلداز٠.ادتُاعادتُاع  66--11
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  دٚز زتًظ اإلداز٠ يف ع١ًُٝ تكِٝٝ املؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاهلا.دٚز زتًظ اإلداز٠ يف ع١ًُٝ تكِٝٝ املؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاهلا.  77--11

  القشه األول: الدراسة النظريةالقشه األول: الدراسة النظرية

  

1111  

  تعٗس أ١ُٖٝ ايعٌُ املؤضطٞ يف حتكٝل ايعدٜد َٔ املصاٜا ٚاييت َٔ أُٖٗا:تعٗس أ١ُٖٝ ايعٌُ املؤضطٞ يف حتكٝل ايعدٜد َٔ املصاٜا ٚاييت َٔ أُٖٗا:

ٗٛد املٓع١ُ ٚاملٛاٖب ٚارتارات ٚايتذازب ٗٛد املٓع١ُ ٚاملٛاٖب ٚارتارات ٚايتذازب حتكٝل ايتهاٌَ يف ايعٌُ سٝح جتتُع ادتحتكٝل ايتهاٌَ يف ايعٌُ سٝح جتتُع ادت  --11

  ٚاملعازف.ٚاملعازف.

احملافع١ ع٢ً اضتكساز ايعٌُ يف املؤضط١ ٚعدّ االختالٍ بتػري األفساد أٚ اختالف احملافع١ ع٢ً اضتكساز ايعٌُ يف املؤضط١ ٚعدّ االختالٍ بتػري األفساد أٚ اختالف   --22

  قٓاعاتِٗ.قٓاعاتِٗ.

  االيتصاّ باملٛقٛع١ٝ يف ايكسازات ٚاالبتعاد عٔ ايرات١ٝ ٚايعػٛا١ٝ٥.االيتصاّ باملٛقٛع١ٝ يف ايكسازات ٚاالبتعاد عٔ ايرات١ٝ ٚايعػٛا١ٝ٥.  --33

  اد٠ َٔ ايكدزات اإلْتاد١ٝ.اد٠ َٔ ايكدزات اإلْتاد١ٝ.اذتؿٍٛ ع٢ً ْتا٥ر َتُٝص٠ يف تٛظٝف ادتٗٛد ايبػس١ٜ ٚاالضتفاذتؿٍٛ ع٢ً ْتا٥ر َتُٝص٠ يف تٛظٝف ادتٗٛد ايبػس١ٜ ٚاالضتف  --44

  حتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاٍ املؤضط١ ٚزفع اإلْتاد١ٝ ٚخفض ايتهًف١.حتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاٍ املؤضط١ ٚزفع اإلْتاد١ٝ ٚخفض ايتهًف١.  --55

  

1122  

َٔ أِٖ َتطًبات املٓافط١ يف ايكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ ٖٛ حتكٝل َطتٜٛات عاي١ٝ َٔ ادتٛد٠، َٔ أِٖ َتطًبات املٓافط١ يف ايكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ ٖٛ حتكٝل َطتٜٛات عاي١ٝ َٔ ادتٛد٠، 

  ١ً".١ً".ٜط٢ُ ب "إداز٠ ادتٛد٠ ايػاَٜط٢ُ ب "إداز٠ ادتٛد٠ ايػاَ  ٚميهٔ إٔ ٜتشكل ذيو َٔ خالٍ َاٚميهٔ إٔ ٜتشكل ذيو َٔ خالٍ َا

  ٚادتٛد٠ هلا تعسٜفات عدٜد٠ َٔ أبسشٖا:ٚادتٛد٠ هلا تعسٜفات عدٜد٠ َٔ أبسشٖا:

  .ٌُٝايسقا ايتاّ يًعٌُٝ.ايسقا ايتاّ يًع  

  .املطابك١ َع املتطًبات.املطابك١ َع املتطًبات  

  ٜساٙ ايعٌُٝ.ٜساٙ ايعٌُٝ.  دق١ االضتدداّ سطب َادق١ االضتدداّ سطب َا  

  .دزد١ َتٛقع١ َٔ ايتٓاضل ٚاالعتُاد تٓاضب ايطٛم بتهًف١ َٓدفك١.دزد١ َتٛقع١ َٔ ايتٓاضل ٚاالعتُاد تٓاضب ايطٛم بتهًف١ َٓدفك١  

  .ٌُٝتًب١ٝ سادٝات ٚتٛقعات ايعٌُٝ.تًب١ٝ سادٝات ٚتٛقعات ايع  
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  ::ًًٜٜٞٞ  ب َاب َاٚالغو إٔ ايٛؾٍٛ إىل ٖرا املطت٣ٛ َٔ ادتٛد٠ ٜتطًٚالغو إٔ ايٛؾٍٛ إىل ٖرا املطت٣ٛ َٔ ادتٛد٠ ٜتطً

  ايتشطني املطتُس يف ايتطٜٛس يتشكٝل ْتا٥ر ط١ًٜٛ األَد.ايتشطني املطتُس يف ايتطٜٛس يتشكٝل ْتا٥ر ط١ًٜٛ األَد.  --11

  ايعٌُ ادتُاعٞ َع عد٠ أفساد خبارات شتتًف١.ايعٌُ ادتُاعٞ َع عد٠ أفساد خبارات شتتًف١.  --55

  املسادع١ ٚاالضتذاب١ ملتطًبات ايعُال٤.املسادع١ ٚاالضتذاب١ ملتطًبات ايعُال٤.  --55

  ايرتنٝص ع٢ً ايكٝادات ايع١ًُٝ ذات اإلْتاد١ٝ ايعاي١ٝ.ايرتنٝص ع٢ً ايكٝادات ايع١ًُٝ ذات اإلْتاد١ٝ ايعاي١ٝ.  --44

  زفع َطت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني يف املؤضط١ ٚتدزٜبِٗ ٚتطٜٛسِٖ.زفع َطت٣ٛ أدا٤ ايعاًَني يف املؤضط١ ٚتدزٜبِٗ ٚتطٜٛسِٖ.  --22

كٝل ٖرٙ املتطًبات ٜعٛد إىل ٚدٛد زتًظ إداز٠ فاعٌ ٜتُتع بهفا٠٤ عاي١ٝ ، ٜتٛىل قٝاد٠ كٝل ٖرٙ املتطًبات ٜعٛد إىل ٚدٛد زتًظ إداز٠ فاعٌ ٜتُتع بهفا٠٤ عاي١ٝ ، ٜتٛىل قٝاد٠ ٚيعٌ حتٚيعٌ حت

  ٖرٙ امل١ُٗ.ٖرٙ امل١ُٗ.

َٚٔ ٖٓا تعٗس يٓا أ١ُٖٝ اذتدٜح عٔ زتايظ اإلدازات يف املؤضطات ارتري١ٜ ٚدٚزٙ يف تكِٝٝ َٚٔ ٖٓا تعٗس يٓا أ١ُٖٝ اذتدٜح عٔ زتايظ اإلدازات يف املؤضطات ارتري١ٜ ٚدٚزٙ يف تكِٝٝ 

  املؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ فٝٗااملؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ فٝٗا

  

1133  

  ٖٛ زتًظ اإلداز٠؟ٖٛ زتًظ اإلداز٠؟  َاَا

ٖٛ زتًظ حيتٟٛ ع٢ً عدد َٔ أؾشاب ايكدزات ٚارتارات يٝكعٛا االضرتاتٝذٝات ٚحيًٛا ٖٛ زتًظ حيتٟٛ ع٢ً عدد َٔ أؾشاب ايكدزات ٚارتارات يٝكعٛا االضرتاتٝذٝات ٚحيًٛا 

ايتشدٜات ايهبري٠ اييت تٛاد٘ املؤضط١،ٜٚتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ األعكا٤ ٜتشًُٕٛ املطؤٚي١ٝ ايتشدٜات ايهبري٠ اييت تٛاد٘ املؤضط١،ٜٚتهٕٛ َٔ زتُٛع١ َٔ األعكا٤ ٜتشًُٕٛ املطؤٚي١ٝ 

  ٗا.ٗا.قاًْْٛٝا أَاّ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ فُٝا ٜتعًل بإداز٠ ادتُع١ٝ يف ناف١ زتاالتقاًْْٛٝا أَاّ ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ فُٝا ٜتعًل بإداز٠ ادتُع١ٝ يف ناف١ زتاالت

  

1144  

ميهٔ إٔ ميهٔ إٔ   زتًظ اإلداز٠ يف املؤضط١ ارتري١ٜ تكع ع٢ً عاتك٘ ايعدٜد َٔ املطؤٚيٝات ٚاملٗاّ اييت الزتًظ اإلداز٠ يف املؤضط١ ارتري١ٜ تكع ع٢ً عاتك٘ ايعدٜد َٔ املطؤٚيٝات ٚاملٗاّ اييت ال

  ًٜٞ:ًٜٞ:  تسق٢ املؤضط١ إال مبباغستٗا ٚايكٝاّ بٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘، َٚٔ أِٖ ٖرٙ املطؤٚيٝات َاتسق٢ املؤضط١ إال مبباغستٗا ٚايكٝاّ بٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘، َٚٔ أِٖ ٖرٙ املطؤٚيٝات َا

  ضرتاتٝذٞ يًُؤضط١.ضرتاتٝذٞ يًُؤضط١.قٝاد٠ ايتدطٝط اإلقٝاد٠ ايتدطٝط اإل  --11
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  حيكل أٖدفٗا.حيكل أٖدفٗا.  ١ املؤضط١ ٚايدع٠ٛ إىل َا١ املؤضط١ ٚايدع٠ٛ إىل َاايعٌُ ع٢ً ْػس زضايايعٌُ ع٢ً ْػس زضاي  --55

  اإلغساف ع٢ً ادتٗاش ايٛظٝفٞ ٚتٛفري ايدعِ ايالشّ ي٘.اإلغساف ع٢ً ادتٗاش ايٛظٝفٞ ٚتٛفري ايدعِ ايالشّ ي٘.  --55

  ت١ُٝٓ املٛازد ايالش١َ يتٓفٝر ارتطط ٚاياراَر املطتكب١ًٝ.ت١ُٝٓ املٛازد ايالش١َ يتٓفٝر ارتطط ٚاياراَر املطتكب١ًٝ.  --44

  املساق١ٝ املاي١ٝ ٚاإلغساف احملاضيب.املساق١ٝ املاي١ٝ ٚاإلغساف احملاضيب.  --22

  تكِٝٝ املؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاهلا.تكِٝٝ املؤضط١ َٚساقب١ أدا٥ٗا ٚحتكٝل ادتٛد٠ يف أعُاهلا.  --66

  

1155  

زتًظ اإلداز٠ يف زتُٛع١ أفسادٙ البد إٔ تتشكل فٝ٘ َٛاؾفات يهٞ ٜكّٛ بدٚزٙ نُا ٜٓبػٞ ، زتًظ اإلداز٠ يف زتُٛع١ أفسادٙ البد إٔ تتشكل فٝ٘ َٛاؾفات يهٞ ٜكّٛ بدٚزٙ نُا ٜٓبػٞ ، 

  ًٜٞ:ًٜٞ:  َٚٔ أِٖ ٖرٙ املٛاؾفات َاَٚٔ أِٖ ٖرٙ املٛاؾفات َا

  تٛفس عٓاؾس َٚٗازات ايكٝاد٠ يد٣ أعكا٥٘.تٛفس عٓاؾس َٚٗازات ايكٝاد٠ يد٣ أعكا٥٘.  --11

  تٓٛع خارات ٚجتازب أعكا٤ اجملًظ.تٓٛع خارات ٚجتازب أعكا٤ اجملًظ.  --55

ؿٛز ٚاقح َٚػرتى ألٖداف املؤضط١ ٚيدِٜٗ ؿٛز ٚاقح َٚػرتى ألٖداف املؤضط١ ٚيدِٜٗ تتإٔ ٜهٕٛ يد٣ األعكا٤ إٔ ٜهٕٛ يد٣ األعكا٤   --55

  ٙ تًو األٖداف.ٙ تًو األٖداف.ايتصاّ جتاايتصاّ جتا

إٔ ٜهٕٛ يد٣ األعكا٤ تؿٛزات ٚتٛقعات ممه١ٓ ايتطبٝل سٍٛ حتطني أدا٤ إٔ ٜهٕٛ يد٣ األعكا٤ تؿٛزات ٚتٛقعات ممه١ٓ ايتطبٝل سٍٛ حتطني أدا٤   --44

  ٚأعُاٍ ادتُع١ٝ.ٚأعُاٍ ادتُع١ٝ.

  إٔ ٜهٕٛ يد٣ اجملًظ قٓٛات اتؿاٍ ٚعالقات عا١َ ق١ٜٛ.إٔ ٜهٕٛ يد٣ اجملًظ قٓٛات اتؿاٍ ٚعالقات عا١َ ق١ٜٛ.  --22

  إٔ ٜتعاٌَ اجملًظ باْفتاح َع أٟ َػهالت تعرتض عٌُ املؤضط١.إٔ ٜتعاٌَ اجملًظ باْفتاح َع أٟ َػهالت تعرتض عٌُ املؤضط١.  --66

  ايتٛاؾٌ َع إدازات املؤضط١ ٚايعاًَني فٝٗا.ايتٛاؾٌ َع إدازات املؤضط١ ٚايعاًَني فٝٗا.  --77

  

دٜح عٔ َٛاؾفات زتًظ اإلداز٠ ٜطتًصّ اذتدٜح عٔ أِٖ َعاٜري أٚ َٛاؾفات دٜح عٔ َٛاؾفات زتًظ اإلداز٠ ٜطتًصّ اذتدٜح عٔ أِٖ َعاٜري أٚ َٛاؾفات ٚالغو إٔ اذتٚالغو إٔ اذت

اختٝاز عكٛ زتًظ اإلداز٠ ايهف٤ ايرٟ جيب إٔ ٜتٓاغِ ٜٚٓطذِ َع بك١ٝ األعكا٤، ٚيعٌ َٔ اختٝاز عكٛ زتًظ اإلداز٠ ايهف٤ ايرٟ جيب إٔ ٜتٓاغِ ٜٚٓطذِ َع بك١ٝ األعكا٤، ٚيعٌ َٔ 

  أبسش َعاٜري اختٝاز عكٛ مبذًظ اإلداز٠ َاًٜٞ:أبسش َعاٜري اختٝاز عكٛ مبذًظ اإلداز٠ َاًٜٞ:

  إدزاى زضاي١ املؤضط١ ٚاإلميإ بأٖدافٗا ٚأْػطتٗا.إدزاى زضاي١ املؤضط١ ٚاإلميإ بأٖدافٗا ٚأْػطتٗا.  --11

  ُاعٞ املػرتى.ُاعٞ املػرتى.تكدٜس ايعٌُ ادتتكدٜس ايعٌُ ادت  --55



 

 

 

                                                          

27                                                    

االيتصاّ َع املؤضط١ ٚاالضتعداد ذتكٛز االدتُاعات ٚاملٓاضبات امل١ُٗ هلا ٚاملػازن١ االيتصاّ َع املؤضط١ ٚاالضتعداد ذتكٛز االدتُاعات ٚاملٓاضبات امل١ُٗ هلا ٚاملػازن١   --55

  فٝٗا بفعاي١ٝ.فٝٗا بفعاي١ٝ.

  ايتُتع بايطُع١ ادتٝد٠ ٚاملها١ْ االدتُاع١ٝ .ايتُتع بايطُع١ ادتٝد٠ ٚاملها١ْ االدتُاع١ٝ .  --44

  اَتالى ارتار٠ ادتٝد٠ يف اجملاٍ ايتطٛعٞ ايرٟ غازى فٝ٘.اَتالى ارتار٠ ادتٝد٠ يف اجملاٍ ايتطٛعٞ ايرٟ غازى فٝ٘.  --22

اؾفات تصٜد عٔ َٛاؾفات عكٛ اؾفات تصٜد عٔ َٛاؾفات عكٛ أَا اختٝاز ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ فالبد إٔ ٜتشكل فٝ٘ َٛأَا اختٝاز ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ فالبد إٔ ٜتشكل فٝ٘ َٛ

  ًٜٞ:ًٜٞ:  اجملًظ، َٚٔ أِٖ ٖرٙ املٛاؾفات َااجملًظ، َٚٔ أِٖ ٖرٙ املٛاؾفات َا

  املعسف١ ايػا١ًَ بادتُع١ٝ ٚأْػطتٗا ٚأٖدافٗا ٚتبين زضايتٗا.املعسف١ ايػا١ًَ بادتُع١ٝ ٚأْػطتٗا ٚأٖدافٗا ٚتبين زضايتٗا.  --11

  تٛفس ايطُات ايكٝاد١ٜ.تٛفس ايطُات ايكٝاد١ٜ.  --55

إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ ايٛقت ايهايف يكٝاد٠ اجملًظ ٚمتجٌٝ املؤضط١ ٚايعٌُ إىل داْب املدٜس إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ ايٛقت ايهايف يكٝاد٠ اجملًظ ٚمتجٌٝ املؤضط١ ٚايعٌُ إىل داْب املدٜس   --55

  ايتٓفٝرٟ.ايتٓفٝرٟ.

  كا٤ اجملًظ يًكٝاّ بأدٚازِٖ.كا٤ اجملًظ يًكٝاّ بأدٚازِٖ.ايكدز٠ ع٢ً إثاز٠ محاع أعايكدز٠ ع٢ً إثاز٠ محاع أع  --44

  ايكدز٠ ع٢ً اإلداز٠ ايفعاي١ الدتُاع اجملًظ.ايكدز٠ ع٢ً اإلداز٠ ايفعاي١ الدتُاع اجملًظ.  --22

  اَتالى ايطُع١ ايطٝب١ ٚاملها١ْ االدتُاع١ٝ.اَتالى ايطُع١ ايطٝب١ ٚاملها١ْ االدتُاع١ٝ.  --66

  ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات َتبادي١ َع املدٜس ايتٓفٝرٟ ٜهطٖٛا االسرتاّ ٚايتكدٜس.ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ عالقات َتبادي١ َع املدٜس ايتٓفٝرٟ ٜهطٖٛا االسرتاّ ٚايتكدٜس.  --77

  اَتالى ارتار٠ ايهاف١ٝ يف زتاٍ ايعٌُ ايتطٛعٞ.اَتالى ارتار٠ ايهاف١ٝ يف زتاٍ ايعٌُ ايتطٛعٞ.  --88

  

  عدد َٔ املطؤٚيٝات ٜتٛىل ايكٝاّ بٗا َٚٔ أُٖٗا :عدد َٔ املطؤٚيٝات ٜتٛىل ايكٝاّ بٗا َٚٔ أُٖٗا :ٚيس٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ ٚيس٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ 

  تكِٝٝ ٚظا٥ف ٚأعُاٍ اجملًظ .تكِٝٝ ٚظا٥ف ٚأعُاٍ اجملًظ .  ..11

  ايتكِٝٝ ايدٚزٟ يًُدٜس ايتٓفٝرٟ .ايتكِٝٝ ايدٚزٟ يًُدٜس ايتٓفٝرٟ .  ..22

  ايدع٠ٛ الدتُاعات زتًظ اإلداز٠ َٚتابع١ تٓفٝر ايكسازات .ايدع٠ٛ الدتُاعات زتًظ اإلداز٠ َٚتابع١ تٓفٝر ايكسازات .  ..33

  تعسٜف أعكا٤ اجملًظ مبطؤٚيٝاتِٗ ٚتصٜٚدِٖ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح .تعسٜف أعكا٤ اجملًظ مبطؤٚيٝاتِٗ ٚتصٜٚدِٖ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح .  ..44

  ٕٚ َع٘ ذتٌ املػهالت .ٕٚ َع٘ ذتٌ املػهالت .ايتػاٚز َع املدٜس ايتٓفٝرٟ ٚايتعاايتػاٚز َع املدٜس ايتٓفٝرٟ ٚايتعا  ..55
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نُا إٔ أَني اجملًظ ٜعد َٔ أِٖ ايعٓاؾس يف زتًظ اإلداز٠، ٖٚٛ ايػدـ املطؤٍٚ عٔ األعُاٍ نُا إٔ أَني اجملًظ ٜعد َٔ أِٖ ايعٓاؾس يف زتًظ اإلداز٠، ٖٚٛ ايػدـ املطؤٍٚ عٔ األعُاٍ 

  ايهتاب١ٝ يًُذًظ ٚسفغ ضذالت٘ َٚتابع١ َساضالت٘.ايهتاب١ٝ يًُذًظ ٚسفغ ضذالت٘ َٚتابع١ َساضالت٘.

  َٚٔ أِٖ َٛاؾفات٘، إٔ ٜتُتع مبٗازات إداز١ٜ ٚنتاب١ٝ عاي١ٝ.َٚٔ أِٖ َٛاؾفات٘، إٔ ٜتُتع مبٗازات إداز١ٜ ٚنتاب١ٝ عاي١ٝ.

 

 

  ا ًٜٞ:ا ًٜٞ:ٚميهٔ إٔ تتًدـ َٗاّ َٚطؤٚيٝات أَني اجملًظ فُٝٚميهٔ إٔ تتًدـ َٗاّ َٚطؤٚيٝات أَني اجملًظ فُٝ

  طباع١ ٚسفغ ستاقس ادتُاعات اجملًظ.طباع١ ٚسفغ ستاقس ادتُاعات اجملًظ.  --11

  إزضاٍ إغعازات يألعكا٤ عٔ ادتُاعات ادتُع١ٝ.إزضاٍ إغعازات يألعكا٤ عٔ ادتُاعات ادتُع١ٝ.  --55

  طباع١ ددٍٚ ادتُاعات اجملًظ ٚايتٓطٝل َع ز٥ٝظ اجملًظ.طباع١ ددٍٚ ادتُاعات اجملًظ ٚايتٓطٝل َع ز٥ٝظ اجملًظ.  --55

  إعداد زضا٥ٌ املؤضط١ املتعًك١ باالتؿاٍ َع ادتٗات ايسمس١ٝ.إعداد زضا٥ٌ املؤضط١ املتعًك١ باالتؿاٍ َع ادتٗات ايسمس١ٝ.  --44

  األعكا٤ هلا.األعكا٤ هلا.إعداد ايسضا٥ٌ ارتاؾ١ بإدسا٤ات اْتدابات املؤضط١، َٚتابع١ اضتالّ إعداد ايسضا٥ٌ ارتاؾ١ بإدسا٤ات اْتدابات املؤضط١، َٚتابع١ اضتالّ   --22

  

1166  

ست٢ ٜتُهٔ زتًظ اإلداز٠ َٔ ايكٝاّ مبٗاَ٘ َٚطؤٚيٝات٘ البد ي٘ َٔ االدتُاعات ايدٚز١ٜ اييت ست٢ ٜتُهٔ زتًظ اإلداز٠ َٔ ايكٝاّ مبٗاَ٘ َٚطؤٚيٝات٘ البد ي٘ َٔ االدتُاعات ايدٚز١ٜ اييت 

  ٜٓاقؼ فٝٗا األعكا٤ املٛقٛعات ٜٚؿدزٕٚ ايكسازات ايالش١َ .ٜٓاقؼ فٝٗا األعكا٤ املٛقٛعات ٜٚؿدزٕٚ ايكسازات ايالش١َ .

  أُٖٗا :أُٖٗا :َٚٔ أدٌ إٔ تهٕٛ االدتُاعات فاع١ً البد إٔ تتشكل فٝٗا زتُٛع١ َٔ املٛاؾفات  َٚٔ َٚٔ أدٌ إٔ تهٕٛ االدتُاعات فاع١ً البد إٔ تتشكل فٝٗا زتُٛع١ َٔ املٛاؾفات  َٚٔ 

  إملاّ ز٥ٝظ اجملًظ بايكٛاعد ٚ اإلدسا٤ات ارتاؾ١ بعكد االدتُاعات .إملاّ ز٥ٝظ اجملًظ بايكٛاعد ٚ اإلدسا٤ات ارتاؾ١ بعكد االدتُاعات .  ..11

  حتكري ددٍٚ ايعٌُ َبهسًا ٚاضتالّ األعكا٤ ي٘ قبٌ االدتُاع بٛقت ناف .حتكري ددٍٚ ايعٌُ َبهسًا ٚاضتالّ األعكا٤ ي٘ قبٌ االدتُاع بٛقت ناف .  ..22

  ٚقٛح آي١ٝ اختاذ ايكساز )باإلمجاع أٚ  باألغًب١ٝ ( .ٚقٛح آي١ٝ اختاذ ايكساز )باإلمجاع أٚ  باألغًب١ٝ ( .  ..33

  ت١٦ٝٗ املهإ املٓاضب ٚجتٗٝصٙ مبا ًٜصّ .ت١٦ٝٗ املهإ املٓاضب ٚجتٗٝصٙ مبا ًٜصّ .  ..44

  َٔ بٓٛد االدتُاع سطب أُٖٝت٘ .َٔ بٓٛد االدتُاع سطب أُٖٝت٘ .  حتدٜد ايٛقت ايهايف يهٌ بٓدحتدٜد ايٛقت ايهايف يهٌ بٓد  ..55

  َتابع١ تٓفٝر ايكسازات ايؿادز٠ َٔ اجملًظ َباغس٠ .َتابع١ تٓفٝر ايكسازات ايؿادز٠ َٔ اجملًظ َباغس٠ .  ..66

  حتدٜد أٖداف االدتُاع بػهٌ ٚاقح يًذُٝع .حتدٜد أٖداف االدتُاع بػهٌ ٚاقح يًذُٝع .  ..77
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  اختٝاز األَني ايهف٤ يًُذًظ .اختٝاز األَني ايهف٤ يًُذًظ .  ..88

  جتٓب ايؿساعات ٚايتهتالت ٚاذتسف ع٢ً اسرتاّ مجٝع اآلزا٤.جتٓب ايؿساعات ٚايتهتالت ٚاذتسف ع٢ً اسرتاّ مجٝع اآلزا٤.  ..99

  إغاع١ ادتٛ األخٟٛ يف اجملًظ .إغاع١ ادتٛ األخٟٛ يف اجملًظ .  ..1111

  ْعكاد االدتُاع .ْعكاد االدتُاع .اختٝاز ايٛقت املٓاضب الاختٝاز ايٛقت املٓاضب ال  ..1111

1177  

إٕ َٔ أِٖ األدٚاز اييت ٜتٛىل زتًظ ايكٝاّ بٗا ٖٛ َساقب١ أدا٤ املؤضط١ ٚايعٌُ ع٢ً ادتٛد٠ يف إٕ َٔ أِٖ األدٚاز اييت ٜتٛىل زتًظ ايكٝاّ بٗا ٖٛ َساقب١ أدا٤ املؤضط١ ٚايعٌُ ع٢ً ادتٛد٠ يف 

  اعُاهلا .اعُاهلا .

اْب ٜعٛد إىل أضباب ميهٔ اْب ٜعٛد إىل أضباب ميهٔ ٚايتكؿري ايرٟ حيؿٌ َٔ زتايظ اإلدازات يف املؤضطات يف ٖرا ادتٚايتكؿري ايرٟ حيؿٌ َٔ زتايظ اإلدازات يف املؤضطات يف ٖرا ادت

  تًدٝـ أُٖٗا فُٝا ًٜٞ: تًدٝـ أُٖٗا فُٝا ًٜٞ: 

  قعف َٗازات ايتكِٝٝ ٚأدٚات٘ يد٣ أعكا٤ زتًظ اإلداز٠ .قعف َٗازات ايتكِٝٝ ٚأدٚات٘ يد٣ أعكا٤ زتًظ اإلداز٠ .  ..11

  عدّ ٚدٛد ضٝاض١ يف ايتكِٝٝ يف ْعاّ املؤضط١ .عدّ ٚدٛد ضٝاض١ يف ايتكِٝٝ يف ْعاّ املؤضط١ .  ..22

  عدّ زغب١ أعكا٤ اجملًظ يف االْػػاٍ يف بريو ٚختؿـ ايٛقت ايالشّ ي٘ .عدّ زغب١ أعكا٤ اجملًظ يف االْػػاٍ يف بريو ٚختؿـ ايٛقت ايالشّ ي٘ .  ..33

  دٚز ايتكِٝٝ .دٚز ايتكِٝٝ .غعٛز أعكا٤ اجملًظ بعدّ االزتٝاح أثٓا٤ ايكٝاّ بغعٛز أعكا٤ اجملًظ بعدّ االزتٝاح أثٓا٤ ايكٝاّ ب  ..44

ٚدٛد بعض املٛقٛعات املًش١ اييت تتطًب املٓاقػ١ ٚاملتابع١ ٚاييت تػذع أعكا٤ اجملًظ ٚدٛد بعض املٛقٛعات املًش١ اييت تتطًب املٓاقػ١ ٚاملتابع١ ٚاييت تػذع أعكا٤ اجملًظ   ..55

  ع٢ً تأدٌٝ ايتكِٝٝ .ع٢ً تأدٌٝ ايتكِٝٝ .

اعتكاد َدٜس املؤضط١ إٔ ٖرا ايتكِٝٝ ديٌٝ ع٢ً عدّ ثك١ زتًظ اإلداز٠ يف نفا٤ت٘ اعتكاد َدٜس املؤضط١ إٔ ٖرا ايتكِٝٝ ديٌٝ ع٢ً عدّ ثك١ زتًظ اإلداز٠ يف نفا٤ت٘   ..66

  ٚأدا٥٘ .ٚأدا٥٘ .

  ؟؟عدّ ٚدٛد خط٘ يعٌُ املؤضط١ ٚأٖداف يألدا٤ فهٝف ميهٔ ايتكِٝٝ عدّ ٚدٛد خط٘ يعٌُ املؤضط١ ٚأٖداف يألدا٤ فهٝف ميهٔ ايتكِٝٝ   ..77
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  القشه الثاني : الدراسة امليدانيةالقشه الثاني : الدراسة امليدانية

اإلداز٠ ،ٚمت اإلداز٠ ،ٚمت   ظظْكط١ ٖٞ عباز٠ عٔ أِٖ ايٛظا٥ف ايس٥ٝط١ جملًْكط١ ٖٞ عباز٠ عٔ أِٖ ايٛظا٥ف ايس٥ٝط١ جملً  1717مت إعداد اضتبا١ْ َه١ْٛ َٔ مت إعداد اضتبا١ْ َه١ْٛ َٔ 

  اختٝاز ثالخ خاْات يًتكِٝٝ ، ٖٚٞ :اختٝاز ثالخ خاْات يًتكِٝٝ ، ٖٚٞ :

  َٓفر بػهٌ نًٞ.َٓفر بػهٌ نًٞ.--أأ

  َٓفر بػهٌ دص٥ٞ.َٓفر بػهٌ دص٥ٞ.  --بب

  غري َٓفر.غري َٓفر.--زز

متجٌ ٚشٕ ٖرا ارتٝاز ، فاألٍٚ ٚشْ٘ متجٌ ٚشٕ ٖرا ارتٝاز ، فاألٍٚ ٚشْ٘   ٚأعطٝت يهٌ خٝاز َٔ ارتٝازات ايطابك١ دزد١ ستدد٠ٚأعطٝت يهٌ خٝاز َٔ ارتٝازات ايطابك١ دزد١ ستدد٠  

  دزدتإ ، ٚايجاْٞ دزد١ ٚاسد٠ ، ٚايجايح ٚشْ٘ ؾفس.دزدتإ ، ٚايجاْٞ دزد١ ٚاسد٠ ، ٚايجايح ٚشْ٘ ؾفس.

( اضتبا١ْ نإ املسجتع ( اضتبا١ْ نإ املسجتع 6666ٚمت اختٝاز ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ أعكا٤ زتايظ اإلدازات سٝح مت تٛشٜع )ٚمت اختٝاز ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ أعكا٤ زتايظ اإلدازات سٝح مت تٛشٜع )  

إٔ تهٕٛ َٔ ادتُعٝات املتُٝص٠ يف إدازتٗا إٔ تهٕٛ َٔ ادتُعٝات املتُٝص٠ يف إدازتٗا   ( اضتبا١ْ ، ٚقد زاعٝت يف اختٝاز ادتُعٝات( اضتبا١ْ ، ٚقد زاعٝت يف اختٝاز ادتُعٝات4545َٓٗا )َٓٗا )

، ٚإٔ ٜهٕٛ أعكا٤ زتًظ اإلداز٠ فٝٗا ع٢ً قدز َٔ ايٛعٞ ٚايفِٗ ملٗاّ زتًظ اإلدازات ، ، ٚإٔ ٜهٕٛ أعكا٤ زتًظ اإلداز٠ فٝٗا ع٢ً قدز َٔ ايٛعٞ ٚايفِٗ ملٗاّ زتًظ اإلدازات ، 

ٚبايتايٞ فإٕ ٖرٙ ايدزاض١ املطش١ٝ استٛت ع٢ً أدا٠ االضتبا١ْ ٖٚٞ َٔ أِٖ أدٚات ايبشح ايعًُٞ ، ٚبايتايٞ فإٕ ٖرٙ ايدزاض١ املطش١ٝ استٛت ع٢ً أدا٠ االضتبا١ْ ٖٚٞ َٔ أِٖ أدٚات ايبشح ايعًُٞ ، 

١ٜ الضتكؿا٤ آزا٤ أعكا٤ زتايظ إدازاتٗا ١ٜ الضتكؿا٤ آزا٤ أعكا٤ زتايظ إدازاتٗا ٚمت إزضاٍ االضتبا١ْ إىل عدد َٔ ادتُعٝات ارتريٚمت إزضاٍ االضتبا١ْ إىل عدد َٔ ادتُعٝات ارتري

  نايتايٞ:نايتايٞ:

  ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠.ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠.  ..11

  ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يسعا١ٜ األٜتاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايطا٥ف.ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يسعا١ٜ األٜتاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايطا٥ف.  ..55

  مجع١ٝ إبؿاز ارتري١ٜ.مجع١ٝ إبؿاز ارتري١ٜ.  ..55

  مجع١ٝ ايػكا٥ل االدتُاع١ٝ ارتري١ٜ.مجع١ٝ ايػكا٥ل االدتُاع١ٝ ارتري١ٜ.  ..44
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  ع١ٝ.ع١ٝ.مجع١ٝ شَصّ يًددَات ايؿش١ٝ ايتطٛمجع١ٝ شَصّ يًددَات ايؿش١ٝ ايتطٛ  ..22

  مجع١ٝ ايار مبه١ املهس١َ.مجع١ٝ ايار مبه١ املهس١َ.  ..66

  ادتُع١ٝ ارتري١ٜ مبه١ املهس١َ.ادتُع١ٝ ارتري١ٜ مبه١ املهس١َ.  ..77

  مجع١ٝ أّ ايكس٣ ارتري١ٜ ايٓطا١ٝ٥.مجع١ٝ أّ ايكس٣ ارتري١ٜ ايٓطا١ٝ٥.  ..88

  

 

  ٚقد تكُٔ االضتبٝإ ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠ ، ٚمت تٛشٜعٗا بايػهٌ ايتايٞ:ٚقد تكُٔ االضتبٝإ ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠ ، ٚمت تٛشٜعٗا بايػهٌ ايتايٞ:

    

  اضتبا١ْ تكِٝٝ ٚقع زتًظ اإلداز٠ يف مجعٝتواضتبا١ْ تكِٝٝ ٚقع زتًظ اإلداز٠ يف مجعٝتو

١َ يف ارتا١ْ املٓاضب١ ٚاييت تتٛافل َع ١َ يف ارتا١ْ املٓاضب١ ٚاييت تتٛافل َع ٜسد٢ تعب١٦ االضتبا١ْ بهٌ غفاف١ٝ ٚؾساس١ ، ٚٚقع ايعالٜسد٢ تعب١٦ االضتبا١ْ بهٌ غفاف١ٝ ٚؾساس١ ، ٚٚقع ايعال

  ايٛاقع اذتايٞ دتُعٝتو ، ال َا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ مجعٝتو .ايٛاقع اذتايٞ دتُعٝتو ، ال َا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ عًٝ٘ مجعٝتو .

  ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠  ّّ
َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  نًٞنًٞ

َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  دص٥ٞدص٥ٞ

غري غري 

  َٓفرَٓفر

تتِ نتاب١ ١َُٗ ادتُع١ٝ ٚايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ َٚسادعتٗا تتِ نتاب١ ١َُٗ ادتُع١ٝ ٚايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ َٚسادعتٗا   11

  بٛقٛح ٚاْتعاّبٛقٛح ٚاْتعاّ

      

  ١١املطؤٚيٝاملطؤٚيٝع١ٝ ٜٚتشٌُ ع١ٝ ٜٚتشٌُ ٜكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُٜكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُ  55

إقساز إقساز   --55ٚقع األٖداف ٚقع األٖداف   --11األضاض١ٝ يف األضاض١ٝ يف 

املساقب١ املساقب١   --44ايتٌُٜٛ ايتٌُٜٛ   إضرتاتٝذ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ  --55ايطٝاضات ايطٝاضات 

  ..املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛاملاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

      

ادتُع١ٝ ٚمجٝع بسازتٗا ادتُع١ٝ ٚمجٝع بسازتٗا   ٕٕٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أ  55

  تتٛافل َع األْع١ُ ٚقٛاْني ايعٌُ ارتريٟتتٛافل َع األْع١ُ ٚقٛاْني ايعٌُ ارتريٟ

      

اضب١ اضب١ ٜطًب زتًظ اإلداز٠ تكازٜس َاي١ٝ ٚستاضب١ٝ َٜٓطًب زتًظ اإلداز٠ تكازٜس َاي١ٝ ٚستاضب١ٝ َٓ  44

  بؿف١ دٚز١ٜبؿف١ دٚز١ٜ

      

ٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ ادتُع١ٝ بايتٛافل َع ٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ ادتُع١ٝ بايتٛافل َع   22

  أٖدافٗاأٖدافٗا
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ٜتًك٢ زتًظ اإلداز٠ تدزٜبا َتطٛزًا أٚ َعًَٛات َتطٛز٠ ٜتًك٢ زتًظ اإلداز٠ تدزٜبا َتطٛزًا أٚ َعًَٛات َتطٛز٠   66

  ٘٘مبطؤٚيٝاتمبطؤٚيٝاتالش١َ يتٓفٝر دٚزٙ ٚايكٝاّ الش١َ يتٓفٝر دٚزٙ ٚايكٝاّ 

      

        ٜتِ تكِٝٝ فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزًٜاٜتِ تكِٝٝ فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزًٜا  77

ٜا ايتدطٝط ٜا ايتدطٝط تسنص ادتُاعات زتًظ اإلداز٠ ع٢ً قكاتسنص ادتُاعات زتًظ اإلداز٠ ع٢ً قكا  88

  نُا ٜٓبػٞنُا ٜٓبػٞ

      

ْني ْني اانُا ٖٞ َكسز٠ يف ايكٛنُا ٖٞ َكسز٠ يف ايكٛ  االدتُاعاالدتُاعٜتِ تٓفٝر قٛاْني ٜتِ تٓفٝر قٛاْني   99

  تباع أعُاٍ زتًظ اإلداز٠تباع أعُاٍ زتًظ اإلداز٠ااايداخ١ًٝ أٚ ٜتِ ايداخ١ًٝ أٚ ٜتِ 

      

11

66  
ٜتِ ْكاؽ تطٜٛس عٌُ ادتُع١ٝ يف نٌ ادتُاعات ٜتِ ْكاؽ تطٜٛس عٌُ ادتُع١ٝ يف نٌ ادتُاعات 

  زتًظ اإلداز٠ بػهٌ دٚزٟزتًظ اإلداز٠ بػهٌ دٚزٟ

      

11

11  
        ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ بني ايعاًَنيٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ بني ايعاًَني

11

55  
ّٛ زتًظ اإلداز٠ بايتأنٝد َٔ ٚقٛح املكاٜٝظ ّٛ زتًظ اإلداز٠ بايتأنٝد َٔ ٚقٛح املكاٜٝظ ٜكٜك

  ٚاملٛاؾفات املطًٛب١ٚاملٛاؾفات املطًٛب١

      

11

55  
ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ )أٚ ٜٛنٌ( َٔ ٜكّٛ بٛقع زؤ١ٜ ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ )أٚ ٜٛنٌ( َٔ ٜكّٛ بٛقع زؤ١ٜ 

  ٚأٖداف َٚسس١ًٝ يعًُٝات ايتشطني املطتُسٚأٖداف َٚسس١ًٝ يعًُٝات ايتشطني املطتُس

      

11

44  
        ٜتِ تكِٝٝ خطط ايتطٜٛس ٚايتشطني بػهٌ َطتُسٜتِ تكِٝٝ خطط ايتطٜٛس ٚايتشطني بػهٌ َطتُس

11

22  
ٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد املطاُٖني يف خطط ٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد املطاُٖني يف خطط 

  ايتطٜٛسايتطٜٛس

      

11

66  
        ٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛسٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛس

11

77  
ٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ع٢ً حتطني ٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ع٢ً حتطني 

  ايعٌُ ايَٝٛٞايعٌُ ايَٝٛٞ
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  ْتا٥ر االضتبا١ْْتا٥ر االضتبا١ْ

  ٜٚهٔ تًدٝـ ْتا٥ر االضتبا١ْ فُٝا ًٜٞ :ٜٚهٔ تًدٝـ ْتا٥ر االضتبا١ْ فُٝا ًٜٞ :

  .  %

  .  %

                          

            

                

 

  ْٚتا٥ر االضتبٝإ يهٌ ٚظٝف١ ع٢ً سد٠ ، ٖٞ نُا ًٜٞ:ْٚتا٥ر االضتبٝإ يهٌ ٚظٝف١ ع٢ً سد٠ ، ٖٞ نُا ًٜٞ:
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  أَا عٔ ْطب١ ايتٓفٝر يهٌ ٚظٝف١ ع٢ً سد٠ فٗٞ نُا ًٜٞ:أَا عٔ ْطب١ ايتٓفٝر يهٌ ٚظٝف١ ع٢ً سد٠ فٗٞ نُا ًٜٞ:

  ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠  ّّ

عدد عدد 

  األؾٛاتاألؾٛات

َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  نًٞنًٞ

*(*(22))  

  عدد األؾٛاتعدد األؾٛات

َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  دص٥ٞدص٥ٞ

*(*(11))  

عدد عدد 

  األؾٛاتاألؾٛات

  غري َٓفرغري َٓفر

*(*(00))  

ْطب١ ْطب١ 

  ايتٓفٝرايتٓفٝر

 َٔ ( َٔ (0000))  

ْطب١ ْطب١ 

  ايتٓفٝرايتٓفٝر

 َٔ ( َٔ (

110000))  

تتِ نتاب١ ١َُٗ ادتُع١ٝ ٚايًٛا٥ح تتِ نتاب١ ١َُٗ ادتُع١ٝ ٚايًٛا٥ح 11

  ايداخ١ًٝ َٚسادعتٗا بٛقٛح ٚاْتعاّايداخ١ًٝ َٚسادعتٗا بٛقٛح ٚاْتعاّ
3131  3333  66  3377  6611..66  

55

ٜكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُع١ٝ ٜكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُع١ٝ 

  --33األضاض١ٝ يف األضاض١ٝ يف   ١١املطؤٚيٝاملطؤٚيٜٝٚتشٌُ ٜٚتشٌُ 

إقساز ايطٝاضات إقساز ايطٝاضات   --22ٚقع األٖداف ٚقع األٖداف 

املساقب١ املساقب١   --44ايتٌُٜٛ ايتٌُٜٛ   إضرتاتٝذ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ  --11

  املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛاملاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

3636  3434  00  4466  7766..66  

55

ادتُع١ٝ ادتُع١ٝ   ٕٕٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أ

ٚمجٝع بسازتٗا تتٛافل َع األْع١ُ ٚمجٝع بسازتٗا تتٛافل َع األْع١ُ 

  ٚقٛاْني ايعٌُ ارتريٟٚقٛاْني ايعٌُ ارتريٟ

3131  3030  22  4466  7766..66  

44
ٜطًب زتًظ اإلداز٠ تكازٜس َاي١ٝ ٜطًب زتًظ اإلداز٠ تكازٜس َاي١ٝ 

  ٚستاضب١ٝ َٓاضب١ بؿف١ دٚز١ٜ ٚستاضب١ٝ َٓاضب١ بؿف١ دٚز١ٜ 
3131  3131  22  4411  6688..33  

22
ٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ ٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ 

  ادتُع١ٝ بايتٛافل َع أٖدافٗاادتُع١ٝ بايتٛافل َع أٖدافٗا
3636  3232  22  4444  7733..33  

  33..3388  2233  3333  3131  44تًك٢ زتًظ اإلداز٠ تدزٜبا َتطٛزًا أٚ تًك٢ زتًظ اإلداز٠ تدزٜبا َتطٛزًا أٚ 66ٜٜ
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َعًَٛات َتطٛز٠ الش١َ يتٓفٝر دٚزٙ َعًَٛات َتطٛز٠ الش١َ يتٓفٝر دٚزٙ 

  ٘٘مبطؤٚيٝاتمبطؤٚيٝاتٚايكٝاّ ٚايكٝاّ 

  66..2266  1166  3131  3434  33  ٜتِ تكِٝٝ فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزًٜاٜتِ تكِٝٝ فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزًٜا77

88
تسنص ادتُاعات زتًظ اإلداز٠ ع٢ً تسنص ادتُاعات زتًظ اإلداز٠ ع٢ً 

  قكاٜا ايتدطٝط نُا ٜٓبػٞقكاٜا ايتدطٝط نُا ٜٓبػٞ
44  2121  33  3333  5555  

99

نُا ٖٞ نُا ٖٞ   ُاعُاعاالدتاالدتٜتِ تٓفٝر قٛاْني ٜتِ تٓفٝر قٛاْني 

تباع تباع ااايداخ١ًٝ أٚ ٜتِ ايداخ١ًٝ أٚ ٜتِ   ايكٛاْنيايكٛاْنيَكسز٠ يف َكسز٠ يف 

  أعُاٍ زتًظ اإلداز٠أعُاٍ زتًظ اإلداز٠

11  2323  33  3377  6611..66  

  

  ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠ٚظا٥ف زتًظ اإلداز٠  ّّ

عدد عدد 

  األؾٛاتاألؾٛات

َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  نًٞنًٞ

*(*(22))  

  عدد األؾٛاتعدد األؾٛات

َٓفر بػهٌ َٓفر بػهٌ 

  دص٥ٞدص٥ٞ

*(*(11))  

عدد عدد 

  األؾٛاتاألؾٛات

  غري َٓفرغري َٓفر

*(*(00))  

ْطب١ ْطب١ 

  ايتٓفٝرايتٓفٝر

 َٔ ( َٔ (0000))  

ْطب١ ْطب١ 

  ايتٓفٝرايتٓفٝر

 َٔ ( َٔ (

100100))  

1616
طٜٛس عٌُ ادتُع١ٝ يف نٌ طٜٛس عٌُ ادتُع١ٝ يف نٌ ٜتِ ْكاؽ تٜتِ ْكاؽ ت

  ادتُاعات زتًظ اإلداز٠ بػهٌ دٚزٟادتُاعات زتًظ اإلداز٠ بػهٌ دٚزٟ
66  3131  11  3311  5511..66  

1111
ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ 

  بني ايعاًَنيبني ايعاًَني
11  3232  3131  1188  3300  

1515
ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بايتأنٝد َٔ ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ بايتأنٝد َٔ 

  ٚقٛح املكاٜٝظ ٚاملٛاؾفات املطًٛب١ٚقٛح املكاٜٝظ ٚاملٛاؾفات املطًٛب١
11  3131  3232  2233  3388..33  

1515

ٜكّٛ ٜكّٛ ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ )أٚ ٜٛنٌ( َٔ ٜكّٛ زتًظ اإلداز٠ )أٚ ٜٛنٌ( َٔ 

بٛقع زؤ١ٜ ٚأٖداف َٚسس١ًٝ يعًُٝات بٛقع زؤ١ٜ ٚأٖداف َٚسس١ًٝ يعًُٝات 

  ايتشطني املطتُسايتشطني املطتُس

11  3131  11  3366  6600  

1414
مت تكِٝٝ خطط ايتطٜٛس ٚايتشطني مت تكِٝٝ خطط ايتطٜٛس ٚايتشطني 

  بػهٌ َطتُسبػهٌ َطتُس
11  3636  11  3344  5566..66  

1212
ٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد ٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد 

  املطاُٖني يف خطط ايتطٜٛساملطاُٖني يف خطط ايتطٜٛس
44  3232  3434  2200  3333..33  

  3300  1188  3131  3232  11  ٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛسٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛس1616

  66..3311  1199  3131  3333  44ٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ٖٓاى َٖٓاى 1717َ
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  ع٢ً حتطني ايعٌُ ايَٝٛٞع٢ً حتطني ايعٌُ ايَٝٛٞ
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  َٔ خالٍ ٖرا ايعسض يٓتا٥ر االضتبا١ْ ، ميهٓين إٔ أرتـ قسا٤اتٞ هلا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ :َٔ خالٍ ٖرا ايعسض يٓتا٥ر االضتبا١ْ ، ميهٓين إٔ أرتـ قسا٤اتٞ هلا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ :

هلا ، إال إٔ هلا ، إال إٔ زغِ إٔ ادتٗات املدتاز٠ يف ٖرٙ االضتبا١ْ َٔ ادتُعٝات ايسا٥د٠ يف زتازغِ إٔ ادتٗات املدتاز٠ يف ٖرٙ االضتبا١ْ َٔ ادتُعٝات ايسا٥د٠ يف زتا    --11

% ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً % ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً   37753775ْطب١ ايتٓفٝر ايه١ًٝ يٛظا٥ف زتًظ اإلداز٠ َٚٗاَ٘ مل ٜتذاٚش ْطب١ ايتٓفٝر ايه١ًٝ يٛظا٥ف زتًظ اإلداز٠ َٚٗاَ٘ مل ٜتذاٚش 

ناْت ايدزاض١ تتكُٔ مجعٝات ؾػري٠ أٚ ناْت ايدزاض١ تتكُٔ مجعٝات ؾػري٠ أٚ   قعف األدا٤ اذتسيف يتًو اجملايظ، فهٝف يٛقعف األدا٤ اذتسيف يتًو اجملايظ، فهٝف يٛ

  ..قعٝف١ أؾال يف أدا٥ٗا فُاذا ضتهٕٛ ايٓتٝذ١؟قعٝف١ أؾال يف أدا٥ٗا فُاذا ضتهٕٛ ايٓتٝذ١؟

زتايظ اإلداز٠ فٝٗا ع٢ً ايعٓا١ٜ زتايظ اإلداز٠ فٝٗا ع٢ً ايعٓا١ٜ   اتكح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر سسف ادتُعٝات ارتري١ٜ ٚأعكا٤اتكح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر سسف ادتُعٝات ارتري١ٜ ٚأعكا٤  --22

بادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ ، ٚازتباط عٌُ ادتُع١ٝ بأٖدافٗا ، سٝح ناْت أع٢ً ْطب١ بادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ ، ٚازتباط عٌُ ادتُع١ٝ بأٖدافٗا ، سٝح ناْت أع٢ً ْطب١ 

  تٓفٝر هلرٙ املٗاّ َكاز١ْ بػريٖا َٔ املٗاّ ٖٚٞ:تٓفٝر هلرٙ املٗاّ َكاز١ْ بػريٖا َٔ املٗاّ ٖٚٞ:

  ٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ ادتُع١ٝ بايتٛافل َع أٖدافٗاٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ تكِٝٝ عٌُ ادتُع١ٝ بايتٛافل َع أٖدافٗا..  

  ٗا تتٛافل َع األْع١ُ ٚقٛاْني ايعٌُ ٗا تتٛافل َع األْع١ُ ٚقٛاْني ايعٌُ ادتُع١ٝ ٚمجٝع بسازتادتُع١ٝ ٚمجٝع بسازت  ٕٕٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أٜكُٔ زتًظ اإلداز٠ أ

  ..ارتريٟارتريٟ

   ٌُاألضاض١ٝ يفاألضاض١ٝ يف  املطؤٚي١ٝاملطؤٚي١ٜٝكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُع١ٝ ٜٚتشٌُ ٜكسز زتًظ اإلداز٠ تٛد٘ ادتُع١ٝ ٜٚتش::  

oo  ٚقع األٖدافٚقع األٖداف..  

oo  إقساز ايطٝاضاتإقساز ايطٝاضات..  

oo  ايتٌُٜٛايتٌُٜٛ  إضرتاتٝذ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ..  

oo  املساقب١ املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛاملساقب١ املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ..  

ملٗاّ ملٗاّ ٜالسغ يف ايٓتا٥ر تدْٞ َطت٣ٛ االٖتُاّ بايتدزٜب ٚايتطٜٛس ٚذيو َٔ خالٍ سؿٍٛ اٜالسغ يف ايٓتا٥ر تدْٞ َطت٣ٛ االٖتُاّ بايتدزٜب ٚايتطٜٛس ٚذيو َٔ خالٍ سؿٍٛ ا  --33

  ايتاي١ٝ ع٢ً أٚشإ َتد١ْٝ  ٖٚٞ:ايتاي١ٝ ع٢ً أٚشإ َتد١ْٝ  ٖٚٞ:
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  ٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد املطاُٖني يف خطط ايتطٜٛسٖٓاى سٛافص يإلدازات ٚاألفساد املطاُٖني يف خطط ايتطٜٛس..  

  ٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛسٖٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يًتطٜٛس..  

  َٖٞٛٝٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ع٢ً حتطني ايعٌُ ايَٖٝٛٞٓاى َٝصا١ْٝ شتؿؿ١ يتدزٜب األفساد ع٢ً حتطني ايعٌُ اي..  

ٜتكح َٔ االضتبا١ْ قعف االٖتُاّ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ بني ايعاًَني سٝح سؿًت ٖرٙ ٜتكح َٔ االضتبا١ْ قعف االٖتُاّ بٓػس ثكاف١ ادتٛد٠ بني ايعاًَني سٝح سؿًت ٖرٙ   --44

  ..%%  ١ُٗ3131 ع٢ً ١ُٗ ع٢ً املامل

ناْت ١َُٗ تكِٝٝ  فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزٜا ٖٞ أقٌ ْكط١ يف االضتبٝإ إذ سؿًت ع٢ً ناْت ١َُٗ تكِٝٝ  فعاي١ٝ زتًظ اإلداز٠ دٚزٜا ٖٞ أقٌ ْكط١ يف االضتبٝإ إذ سؿًت ع٢ً   --55

  ..%%26762676ْطب١ تٓفٝر ْطب١ تٓفٝر 

ٚيف ٖرا دالي١ ع٢ً إٔ زتايظ اإلدازات قد حتسف ع٢ً تكِٝٝ أعُاٍ اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يهِٓٗ ٚيف ٖرا دالي١ ع٢ً إٔ زتايظ اإلدازات قد حتسف ع٢ً تكِٝٝ أعُاٍ اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يهِٓٗ   

ٛع١ٝ ، ٚالغو أْ٘ يف غٝاب ٛع١ٝ ، ٚالغو أْ٘ يف غٝاب يألضف ٜػفًٕٛ عٔ تكِٝٝ أعُاهلِ بؿف١ دٚز١ٜ ٚبطسٜك١ ع١ًُٝ َٚٛقيألضف ٜػفًٕٛ عٔ تكِٝٝ أعُاهلِ بؿف١ دٚز١ٜ ٚبطسٜك١ ع١ًُٝ َٚٛق

  ايتكِٜٛ املطتُس حتؿٌ املػهالت ٚزمبا ايكسازات ارتاط١٦ اييت زمبا تطتُس ٚال ُٜٓتب٘ إيٝٗا.ايتكِٜٛ املطتُس حتؿٌ املػهالت ٚزمبا ايكسازات ارتاط١٦ اييت زمبا تطتُس ٚال ُٜٓتب٘ إيٝٗا.

  

إٕ ايٓعس٠ األٚي١ٝ يٓتا٥ر ٖرٙ االضتبا١ْ تؤند قعف فعاي١ٝ زتايظ اإلدازات يف ايكٝاّ إٕ ايٓعس٠ األٚي١ٝ يٓتا٥ر ٖرٙ االضتبا١ْ تؤند قعف فعاي١ٝ زتايظ اإلدازات يف ايكٝاّ   --66

ٜري ٚاملكاٜٝظ اييت ٜري ٚاملكاٜٝظ اييت بايٛظا٥ف ايس٥ٝط١ٝ هلا ، نُا تؤند قعف ايعٓا١ٜ بادتٛد٠ ٚٚقع املعابايٛظا٥ف ايس٥ٝط١ٝ هلا ، نُا تؤند قعف ايعٓا١ٜ بادتٛد٠ ٚٚقع املعا

تعني ع٢ً إداز٠ ايعٌُ بطسٜك١ ع١ًُٝ َٚٛقٛع١ٝ ، َٚساقب١ أدا٤ ايعاًَني َٚٔ ثِ حتفٝصِٖ تعني ع٢ً إداز٠ ايعٌُ بطسٜك١ ع١ًُٝ َٚٛقٛع١ٝ ، َٚساقب١ أدا٤ ايعاًَني َٚٔ ثِ حتفٝصِٖ 

  أٚ َعاقب١ املدط٧ َِٓٗ.أٚ َعاقب١ املدط٧ َِٓٗ.
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  النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات

  

ايتأنٝد ع٢ً سطٔ اختٝاز أعكا٤ زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ بدٕٚ زتا١ًَ أٚ ايتأنٝد ع٢ً سطٔ اختٝاز أعكا٤ زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ بدٕٚ زتا١ًَ أٚ   --11

  ستابا٠.ستابا٠.

ع٢ً قسٚز٠ تكِٝٝ أدا٤ عٌُ زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ َٔ خالٍ ع٢ً قسٚز٠ تكِٝٝ أدا٤ عٌُ زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ َٔ خالٍ   ايتأنٝدايتأنٝد  --22

  ادتُعٝات ايع١َُٝٛ أٚ َٔ د١ٗ اجملايظ ْفطٗا.ادتُعٝات ايع١َُٝٛ أٚ َٔ د١ٗ اجملايظ ْفطٗا.

جيب إٔ تسنص زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ ع٢ً تطٜٛس األدا٤ ٚتكٛمي٘ بداًل َٔ جيب إٔ تسنص زتايظ اإلدازات يف ادتُعٝات ارتري١ٜ ع٢ً تطٜٛس األدا٤ ٚتكٛمي٘ بداًل َٔ   --33

  ١.١.االْػػاٍ يف األعُاٍ ايتٓفٝر١ٜ اييت ٖٞ َٔ َٗاّ اإلدازات ايتٓفٝرٜاالْػػاٍ يف األعُاٍ ايتٓفٝر١ٜ اييت ٖٞ َٔ َٗاّ اإلدازات ايتٓفٝرٜ

إٕ حتكٝل ادتٛد٠ ٚتفعٌٝ ايعٌُ املؤضطٞ ٜٓبع َٔ قٓاع١ أعكا٤ زتايظ اإلدازات ٜٚتأثس إٕ حتكٝل ادتٛد٠ ٚتفعٌٝ ايعٌُ املؤضطٞ ٜٓبع َٔ قٓاع١ أعكا٤ زتايظ اإلدازات ٜٚتأثس   --44

  مبد٣ تطبٝكِٗ يتًو املفاِٖٝ َٚتابعتِٗ بؿف١ دٚز١ٜ.مبد٣ تطبٝكِٗ يتًو املفاِٖٝ َٚتابعتِٗ بؿف١ دٚز١ٜ.

عكد ٚزؽ عٌُ ٚدٚزات َتدؿؿ١ يسفع نفا٠٤ أعكا٤ زتايظ اإلدازات ٚايتأنٝد ع٢ً عكد ٚزؽ عٌُ ٚدٚزات َتدؿؿ١ يسفع نفا٠٤ أعكا٤ زتايظ اإلدازات ٚايتأنٝد ع٢ً   --55

  إٔ ايتعًِٝ َطتُس ٚال أسد فٛم ايتعًِٝ ٚايتطٜٛس.إٔ ايتعًِٝ َطتُس ٚال أسد فٛم ايتعًِٝ ٚايتطٜٛس.

ا١ٜ زتايظ إدازات ادتُعٝات ارتري١ٜ بطال١َ ادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ ٚاحملاضب١ٝ ، ا١ٜ زتايظ إدازات ادتُعٝات ارتري١ٜ بطال١َ ادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ ٚاحملاضب١ٝ ، ٚقٛح عٓٚقٛح عٓ  --66

  ٚيف ٖرا زد ع٢ً بعض ايتِٗ ايباط١ً اييت تٛد٘ يًعٌُ ارتريٟ. ٚيف ٖرا زد ع٢ً بعض ايتِٗ ايباط١ً اييت تٛد٘ يًعٌُ ارتريٟ. 

  ٖرا ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني،،،ٖرا ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني،،،

 

 



 

 

 

                                                          

75                                                    

 



 

 

?; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

يف اجلهات اخلريية يف اململكة العربية يف اجلهات اخلريية يف اململكة العربية   العاملنيالعاملني  ييمدى معرفة ووعمدى معرفة ووع

  هـهـA9<:A:>9، ، السعودية ملفهوم تطبيق اجلودةالسعودية ملفهوم تطبيق اجلودة

  

  مقدمها :مقدمها :

عبداهلل بو حممد الربيعةعبداهلل بو حممد الربيعةالدكتور / الدكتور / 
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  مقدمة:مقدمة:

ِعترب العمل اخلريٓ َالتطُعْ مو أيم العُاملل اسضلدع ٔ ب اهلد٘ اعتملو يًلُ ِلاملْ ب اسزمل لٕ        ِعترب العمل اخلريٓ َالتطُعْ مو أيم العُاملل اسضلدع ٔ ب اهلد٘ اعتملو يًلُ ِلاملْ ب اسزمل لٕ        

إنضلدنّٕ يّ لٕ زلج ع ًّلد     إنضلدنّٕ يّ لٕ زلج ع ًّلد       ْ َاخللد  الد ِغلتمل ع ّلٌ ملو معلدى       ْ َاخللد  الد ِغلتمل ع ّلٌ ملو معلدى       الثدلثٕ اع  القطدعني احلكلُم الثدلثٕ اع  القطدعني احلكلُم 

  ..دِههد اإلصالمْدِههد اإلصالمْ

نًضلللٕ اعتملللو َكلللٍُ َملكدملللل أيلللزادٍ    نًضلللٕ اعتملللو َكلللٍُ َملكدملللل أيلللزادٍ      إى اخلللل مدل التطُعّلللٕ ملضلللًم اغلللكل  للل ري ب   إى اخلللل مدل التطُعّلللٕ ملضلللًم اغلللكل  للل ري ب   

َمتدصكًم َنغز اللُعْ اّلهًم َيقّلمل اسُا هلٕ اطزِقلٕ عم ّلٕ يضلالق عملد يققلٌ ع لٖ مضلتُٗ            َمتدصكًم َنغز اللُعْ اّلهًم َيقّلمل اسُا هلٕ اطزِقلٕ عم ّلٕ يضلالق عملد يققلٌ ع لٖ مضلتُٗ            

الفزد مو الغعُر ادالنتمد٘ َيقّمل الذال َاصتغلعدر اسضللَلّٕ هلدٍ اعتملو َا تضلدا اخللربال       الفزد مو الغعُر ادالنتمد٘ َيقّمل الذال َاصتغلعدر اسضللَلّٕ هلدٍ اعتملو َا تضلدا اخللربال       

  َاصتثمدر َقت الفزاغ َملهمّٕ اسًدرال َيقّمل اإلزلدس .َاصتثمدر َقت الفزاغ َملهمّٕ اسًدرال َيقّمل اإلزلدس .

 مثّالملًللللد مللللو اسلصضللللدل   مثّالملًللللد مللللو اسلصضللللدل  اجلمعّللللدل اخلريِللللٕ صللللل يد ملش للللز  اجلمعّللللدل اخلريِللللٕ صللللل يد ملش للللز  ََ  اسلصضللللدلاسلصضللللدلاستامللللل ب استامللللل ب ََ

العُاٙللمل َاسغللكالل اللل  ملقتللل اإلالل اة َيلل  ا للُرٔ  لل رئ مللو  العُاٙللمل َاسغللكالل اللل  ملقتللل اإلالل اة َيلل  ا للُرٔ  لل رئ مللو  َالللُسارال الل ع  َالللُسارال الل ع    َالغللز دلَالغللز دل

. َيذا ال ِقت ز ع ٖ يٕٚ ذل دٔ مو اجلمعّدل . َيذا ال ِقت ز ع ٖ يٕٚ ذل دٔ مو اجلمعّدل نتدٙذ َرلزخدل مل ك القطدعدل اخلريِٕ َالتطُعّٕنتدٙذ َرلزخدل مل ك القطدعدل اخلريِٕ َالتطُعّٕ

  ملعللدنْ مللوملعللدنْ مللو  --عللو مل للهّفدملًدعللو مل للهّفدملًد  اغلل  الهعللزاغلل  الهعللز--قطدعللدل قطدعللدل َإكللد أب لله يللذٍ الَإكللد أب لله يللذٍ ال  اَ اسلصضللدل اخلريِللٕاَ اسلصضللدل اخلريِللٕ

اإلخلزا٘ال اًلد َ زِقلٕ إدارملًلد ؤلد ِللتز ادلتلدلْ ب        اإلخلزا٘ال اًلد َ زِقلٕ إدارملًلد ؤلد ِللتز ادلتلدلْ ب          اهدًٙد التهعّمْ َقُايد العدم لٕ َ زِقلٕ صلري   اهدًٙد التهعّمْ َقُايد العدم لٕ َ زِقلٕ صلري   

   فد٘ملًد َيدع ّتًد ب ملق ِم   مدملًد ل مضتفّ ِو. فد٘ملًد َيدع ّتًد ب ملق ِم   مدملًد ل مضتفّ ِو.

ُ     إىإى ُ   مللو أيللم متط  للدل الهدللدا أَ اسهديضللٕ ب القللزى العغللزِو يلل قّللمل اجلللُدٔ َاضللتُِدل  قّللمل اجلللُدٔ َاضللتُِدل  يي  مللو أيللم متط  للدل الهدللدا أَ اسهديضللٕ ب القللزى العغللزِو يلل

  دلّٕ.. َالعمل اخلريٓ يُ أع  مد ِكُى زدخٕ إىل ذلك. دلّٕ.. َالعمل اخلريٓ يُ أع  مد ِكُى زدخٕ إىل ذلك. للللللللللعع

زل  ال لدزثني ب العملل اخللريٓ أيمّلٕ ملط ّلمل معلدِري اجللُدٔ ب العملل اخللريٓ للتالب            زل  ال لدزثني ب العملل اخللريٓ أيمّلٕ ملط ّلمل معلدِري اجللُدٔ ب العملل اخللريٓ للتالب            أأ  ذ زذ ز

اسآ ذ ع ٌّ ال  قل  يل ح دَى ق ل  أَ اضل ه اإليملدا أَ اسهلدم االختملدعْ اللذٓ ملعُدنلدٍ. قلدا           اسآ ذ ع ٌّ ال  قل  يل ح دَى ق ل  أَ اضل ه اإليملدا أَ اسهلدم االختملدعْ اللذٓ ملعُدنلدٍ. قلدا           

َ    إصلااملّدّٕ إصلااملّدّٕ   ال ُع ْ : " إى اع  أعمدلهد اخلريِٕ لّط هلد   ال ُع ْ : " إى اع  أعمدلهد اخلريِٕ لّط هلد الغّخ أمحالغّخ أمح َ  َال  طل  مضلتق  ّٕ أ نًلد  نًلد  إإَال  طل  مضلتق  ّٕ أ

عمل  ريٓ يزدٓ أقزا إىل العد فٕ " مل  اق أنًد " ب أمط احللللللدخٕ إىل مزا لللللش ع مّٕ  ريِٕ عمل  ريٓ يزدٓ أقزا إىل العد فٕ " مل  اق أنًد " ب أمط احللللللدخٕ إىل مزا لللللش ع مّٕ  ريِٕ 

دص ٕ دص ٕ ذال َذلذال َذلللللللللنق  النق  ال  ع ٖع ٖز  ز  للللاحلاحلمو مو َ م ارظ ملع ّمّٕ ل ُغ يذا الفو َ ملا ريٍ اطزِقٕ ص ّمٕ َ م ارظ ملع ّمّٕ ل ُغ يذا الفو َ ملا ريٍ اطزِقٕ ص ّمٕ 

الهفط َمزاخعٕ األعمدا صّمد ب ظل تُرٔ التقهّدل َاالمل دالل اسع ُمدملّٕ " َقلدا ب ثلج ق ملٌ    الهفط َمزاخعٕ األعمدا صّمد ب ظل تُرٔ التقهّدل َاالمل دالل اسع ُمدملّٕ " َقلدا ب ثلج ق ملٌ    

رأِلت ملو اسهدصله الهعلز ب اسشِل  ملو ملطلُِز َلل   أصلدلّه          رأِلت ملو اسهدصله الهعلز ب اسشِل  ملو ملطلُِز َلل   أصلدلّه            ""لهّل خدٙشٔ األمري ذلم  الو يًل    لهّل خدٙشٔ األمري ذلم  الو يًل    

مل مل أعمدلهد اخلريِٕ َ ّف ن ِز ملفكريند َنزع ٍ ب عكل عم ْ صسّح َاضدا  عزعْ، يدلعدأعمدلهد اخلريِٕ َ ّف ن ِز ملفكريند َنزع ٍ ب عكل عم ْ صسّح َاضدا  عزعْ، يدلعد
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 ُ ُ مللو زُلهللد صلل قهد  للثرياق ب يللذا اعللدا الصللّمد أى هزاللٕ اجللل   دٔ ب العمللل الااللُٓ الل أل اللُادردٔ ب العمللل الااللُٓ الل أل اللُادرمللو زُلهللد صلل قهد  للثرياق ب يللذا اعللدا الصللّمد أى هزاللٕ اجللل

زلدزًد ب دلدالل ع ٔ ب اسم كٕ " َأ   ع ٖ زتمّٕ انتًدر أص ُا ع مْ ب مُاخًٕ اسلتغريال  زلدزًد ب دلدالل ع ٔ ب اسم كٕ " َأ   ع ٖ زتمّٕ انتًدر أص ُا ع مْ ب مُاخًٕ اسلتغريال  

ريٓ ريٓ اكفد٘ٔ َ يدع ّٕ لتسقّمل اسمكو مو الزلد الذٓ ال ِق ل  مهلٌ يضلني إخلزا٘ال العملل اخلل      اكفد٘ٔ َ يدع ّٕ لتسقّمل اسمكو مو الزلد الذٓ ال ِق ل  مهلٌ يضلني إخلزا٘ال العملل اخلل      

  يق  ، ال إصلدد ملغّري زقّقْ َ ملطُر يع ْ لألعمدا اخلريِٕ َ التطُعّٕ ". يق  ، ال إصلدد ملغّري زقّقْ َ ملطُر يع ْ لألعمدا اخلريِٕ َ التطُعّٕ ". 

َقدا ال  تُر عدِ  العملزٓ رٙلّط اع لط الضلعُدٓ ل دلُدٔ ادسهطقلٕ الغزاّلٕ : "إى اجللُدٔ         َقدا ال  تُر عدِ  العملزٓ رٙلّط اع لط الضلعُدٓ ل دلُدٔ ادسهطقلٕ الغزاّلٕ : "إى اجللُدٔ         

إى او ضللله إذا عمللل إى او ضللله إذا عمللل }}َاخلله دِللط ََ للط ، يًللْ إملقللدى َالزصللُا صلل ٖ او ع ّللٌ َصلل م ِقللُا :  َاخلله دِللط ََ للط ، يًللْ إملقللدى َالزصللُا صلل ٖ او ع ّللٌ َصلل م ِقللُا :  

صل ُا  ملد رأِتملُنْ    صل ُا  ملد رأِتملُنْ    }}مل دة َ الزصُا ع ٌّ الضالم ِقلُا : مل دة َ الزصُا ع ٌّ الضالم ِقلُا : َيْ زضو االَيْ زضو اال  {{هٌهٌققأز  م عمالق أى ِتأز  م عمالق أى ِت

إى او ضللله مللو العدمللل أى   إى او ضللله مللو العدمللل أى   }}َيللْ زضللو األدا٘ َ الزصللُا صلل ٖ او ع ّللٌ َصلل م ِقللُا:    َيللْ زضللو األدا٘ َ الزصللُا صلل ٖ او ع ّللٌ َصلل م ِقللُا:      {{أصلل ْأصلل ْ

  أ.يلأ.يلاضتُٗ األدا٘ َ خُدٔ اسخزخدل َ نغز تقديٕ اجلُدٔ َ ملط ّقدملًد.اضتُٗ األدا٘ َ خُدٔ اسخزخدل َ نغز تقديٕ اجلُدٔ َ ملط ّقدملًد.  االرملقد٘االرملقد٘مو لزَرٔ مو لزَرٔ   {{ضلضوضلضو

ل ملصضلدل الاى ملعلتط الةدارٔ اجللُدٔ َالل  يلْ: أصل ُا ملعلدَنْ ألدا٘          ل ملصضلدل الاى ملعلتط الةدارٔ اجللُدٔ َالل  يلْ: أصل ُا ملعلدَنْ ألدا٘          َمو يهد خلد٘ل الل عُٔ   َمو يهد خلد٘ل الل عُٔ   

األعمدا ِعتم  ع ٖ الق رال اسغلا ٕ لكلل ملو اإلدارٔ َالعلدم ني اًل   يضلني اجللُدٔ َسِلددٔ         األعمدا ِعتم  ع ٖ الق رال اسغلا ٕ لكلل ملو اإلدارٔ َالعلدم ني اًل   يضلني اجللُدٔ َسِلددٔ         

  اإلنتدخّٕ ا فٕ مضتمزٔ مو  الا يزق العمل.اإلنتدخّٕ ا فٕ مضتمزٔ مو  الا يزق العمل.

د لتط ّقدملًلد، مل  د لتط ّقدملًلد، مل  َمو ملت و لُاقو ملط ّمل اجللُدٔ ب اجلًلدل اخلريِلٕ َمل ٗ معزيلٕ العلدم ني اًل       َمو ملت و لُاقو ملط ّمل اجللُدٔ ب اجلًلدل اخلريِلٕ َمل ٗ معزيلٕ العلدم ني اًل       

زللل  دراصللدل مّ انّللٕ زللُا يللذا اسُلللُة، َهلللذا ربلله يزِللمل ال سللج دراصللٕ يللذا األمللز دراصللٕ      زللل  دراصللدل مّ انّللٕ زللُا يللذا اسُلللُة، َهلللذا ربلله يزِللمل ال سللج دراصللٕ يللذا األمللز دراصللٕ      

مّ انّٕ سعزيٕ م ٗ معزيٕ العدم ني افلديّم اجللُدٔ َمل ٗ اقتهلدعًم اتط ّقًلد ب دللدا أعملدهلم        مّ انّٕ سعزيٕ م ٗ معزيٕ العدم ني افلديّم اجللُدٔ َمل ٗ اقتهلدعًم اتط ّقًلد ب دللدا أعملدهلم        

مل مّم يذٍ مل مّم يذٍ   ل ٗ اسلصضدل َاجلًدل اخلريِٕ َقّدظ م ٗ ملط ّمل اع  يذٍ اسلصضدل ل دُدٔ. متل ٗ اسلصضدل َاجلًدل اخلريِٕ َقّدظ م ٗ ملط ّمل اع  يذٍ اسلصضدل ل دُدٔ. مت

ال راصٕ زّج َسة اصت ّدى لقّدظ يذا األمز َملُسِعٌ ع ٖ العدم ني ب اجلًدل اخلريِٕ ب اسم كٕ ال راصٕ زّج َسة اصت ّدى لقّدظ يذا األمز َملُسِعٌ ع ٖ العدم ني ب اجلًدل اخلريِٕ ب اسم كٕ 

  العزإّ الضعُدِٕ. َق  اعتمل االصت ّدى ع ٖ احملدَر التدلّٕ:العزإّ الضعُدِٕ. َق  اعتمل االصت ّدى ع ٖ احملدَر التدلّٕ:

احملُر األَا: أصٚ ٕ عدمٕ ملهدَلت مع ُملدل أصدصلّٕ علو  لل مغلدر  َعلو اجلمعّلٕ        احملُر األَا: أصٚ ٕ عدمٕ ملهدَلت مع ُملدل أصدصلّٕ علو  لل مغلدر  َعلو اجلمعّلٕ          --

  َاسلصضٕ ال  ِعمل اًد.َاسلصضٕ ال  ِعمل اًد.

حملُر الثدنْ: أصلٚ ٕ زلُا األصل دا الل  قل  ملكلُى صل  دق ل دًلٕ اخلريِلٕ ب ملط ّلمل           حملُر الثدنْ: أصلٚ ٕ زلُا األصل دا الل  قل  ملكلُى صل  دق ل دًلٕ اخلريِلٕ ب ملط ّلمل           اا  --

  اجلُدٔ.اجلُدٔ.

احملللُر الثدلللج: أصللٚ ٕ ملتع للمل اقّللدظ رأٓ اسغللدر ني زللُا أتللز ملط ّللمل اجلللُدٔ ب         احملللُر الثدلللج: أصللٚ ٕ ملتع للمل اقّللدظ رأٓ اسغللدر ني زللُا أتللز ملط ّللمل اجلللُدٔ ب           --

  اجلًدل اخلريِٕ.اجلًدل اخلريِٕ.
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احملُر الزااو: أصلٚ ٕ ملتع لمل ادسعُقلدل الل  قل  ملكلُى صل  دق لعل م ملط ّلمل اجللُدٔ ب           احملُر الزااو: أصلٚ ٕ ملتع لمل ادسعُقلدل الل  قل  ملكلُى صل  دق لعل م ملط ّلمل اجللُدٔ ب             --

  اجلمعّدل اخلريِٕ.اجلمعّدل اخلريِٕ.اسلصضدل َاسلصضدل َ

َملو تلم زضلدا الهضله اسُِٚلٕ لكلل       َملو تلم زضلدا الهضله اسُِٚلٕ لكلل         SSPPSSSSمت إد دا ال ّدندل َي ّ لًد ادصلتخ ام ازنلدمذ    مت إد دا ال ّدندل َي ّ لًد ادصلتخ ام ازنلدمذ    

  متغري َإع اد اجل اَا َالزصُم ال ّدنّٕ.متغري َإع اد اجل اَا َالزصُم ال ّدنّٕ.
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  الهتائج: الهتائج: 

عّدل اللرب  عّدل اللرب  للل للل َاسلصضدل اخلريِلٕ جي َاسلصضدل اخلريِلٕ جي   عّدلعّدللللل ني ب اجلم ني ب اجلمللللللللع د مو العدمع د مو العدمب يذٍ ال راصٕ ب يذٍ ال راصٕ در  در  للللعع

 كٕ  كٕ للللللللللدمله ال عُٔ َ جلدى التهمّٕ احمل ّٕ ( َ ذلك مو رلت ف مهد مل اسمدمله ال عُٔ َ جلدى التهمّٕ احمل ّٕ ( َ ذلك مو رلت ف مهد مل اسمَ يعّدل يفّغ َ مكَ يعّدل يفّغ َ مك

زّللج عللدر  مللو يعّللدل الللرب  زّللج عللدر  مللو يعّللدل الللرب  َاجلمعّللدل، َاجلمعّللدل،   مغللدر  مللو يللذٍ اسلصضللدل مغللدر  مللو يللذٍ اسلصضللدل ((131131ججَمش للت العّهللٕ َمش للت العّهللٕ 

% ، َمللو % ، َمللو 11951195ملو جلللدى التهمّلٕ احمل ّلٕ    ملو جلللدى التهمّلٕ احمل ّلٕ    ََ% ، % ،   19921992% ،َملو مكدملله اللل عُٔ َاجلدلّلدل    % ،َملو مكدملله اللل عُٔ َاجلدلّلدل    33,,2222

  %.%.  55,,88اجلًدل َ اجلمعّدل األ زٗ اجلًدل َ اجلمعّدل األ زٗ % َمو % َمو   55,,3388يعّدل يفّغ القزآى يعّدل يفّغ القزآى 

صللهٕ صللهٕ   2222عمللز ل مغللدر ني عمللز ل مغللدر ني   أصللغزأصللغز، َ للدى ، َ للدى صللهُالصللهُال  898898  ++صللهٕ صللهٕ   3535  يميما للم متُصلل  أعمللدرا للم متُصلل  أعمللدرََ

  ال كلدلُرُِظ ال كلدلُرُِظ درخلٕ  درخلٕ     م مو ضلم لُى  م مو ضلم لُى َاَا  ..% مو اسغدر ني% مو اسغدر ني9393عكل الضعُدِني عكل الضعُدِني صهٕ. صهٕ.   5858َاأل رب َاأل رب 

َ     397397دخضتري، َدخضتري، َللل للل % ضلم ُى درخلٕ اس % ضلم ُى درخلٕ اس %1313 ، % ، 67966796 َ   % ضلم لُى درخلٕ الل  تُراٍ  م لُى  م لُى  % ضل% ضل15571557% ضلم لُى درخلٕ الل  تُراٍ 

  دا ُم أَ تدنُٓ.  دا ُم أَ تدنُٓ.    درخٕدرخٕ

% يقل   % يقل   24942494% اّهملد  % اّهملد  75967596متفزبني ل عمل ب القطدة اخللريٓ  متفزبني ل عمل ب القطدة اخللريٓ    بريبري  مععم اسغدر ني  دنُامععم اسغدر ني  دنُا

عّدل َاسلصضلدل  عّدل َاسلصضلدل  لللل لللل دم ني ب يلذٍ اجلم دم ني ب يلذٍ اجلم لللللللل لللللللل عم خت  لدل الع عم خت  لدل الع لللل لللل  دنُا متفزبني ل عملل اخللريٓ، مع   دنُا متفزبني ل عملل اخللريٓ، مع  

  مللد اللني مللد اللني  ت فللت خت  للدملًم   ت فللت خت  للدملًم  َال قّللٕ اَال قّللٕ ا  %،%،62946294الع للُم الغللزعّٕ َالعزاّللٕ َاإلدارِللٕ   الع للُم الغللزعّٕ َالعزاّللٕ َاإلدارِللٕ   يللْ يللْ اخلريِللٕ اخلريِللٕ 

% ِعم لُى  % ِعم لُى  6363عّدل اخلريِلٕ  عّدل اخلريِلٕ  للللل للللل عم العدم ني ب يلذٍ اسلصضلدل َاجلم  عم العدم ني ب يلذٍ اسلصضلدل َاجلم  لللللل%. َمع%. َمع  37963796الع مّٕ َالفهّٕ الع مّٕ َالفهّٕ 

ا ت فت أعمدهلم مد اني اإلدارٔ َاحملدص ٕ َ األعمدا الفهّلٕ  ا ت فت أعمدهلم مد اني اإلدارٔ َاحملدص ٕ َ األعمدا الفهّلٕ  % % 3737مع مني ب اس ارظ احلكُمّٕ، َمع مني ب اس ارظ احلكُمّٕ، َ

     دلطه َاهله صٕ َبرييد. دلطه َاهله صٕ َبرييد.

صلهُال َ لدى أقلل  لربٔ     صلهُال َ لدى أقلل  لربٔ       44+ +   44ني اسغدر ني ب ال راصلٕ  ني اسغدر ني ب ال راصلٕ  متُص  صهُال اخلربٔ ل ٗ العدم متُص  صهُال اخلربٔ ل ٗ العدم 

َعلكل  َعلكل    صهٕ ب دللدا العملل اخللريٓ،   صهٕ ب دللدا العملل اخللريٓ،     1919َ أ ثزيم  دنت  ربملًم َ أ ثزيم  دنت  ربملًم   ل عدم ني اسغدر ني صهٕ،ل عدم ني اسغدر ني صهٕ،

% مهًم مد  دى  ربملًم تالح صهُال َأقل. َعو الضلاا عو م ٗ االلتلشام اعقل  ََقلت ذلل د     % مهًم مد  دى  ربملًم تالح صهُال َأقل. َعو الضلاا عو م ٗ االلتلشام اعقل  ََقلت ذلل د     6464

% ااى للّط  % ااى للّط    32983298لتشام  ََقت ذل د ل  َام . َ لتشام  ََقت ذل د ل  َام . َ % ااى ل ًِم ا% ااى ل ًِم ا  67936793ب يذٍ اجلًدل اخلريِٕ أيدد ب يذٍ اجلًدل اخلريِٕ أيدد 

 َام ب يلذٍ اسلصضلدل َإكلد زضله احلدخلٕ  دختمدعلدل أَ إدارٔ مغلدرِو         َام ب يلذٍ اسلصضلدل َإكلد زضله احلدخلٕ  دختمدعلدل أَ إدارٔ مغلدرِو        ل ل ل ل ل ًِم َقت ذلل د  ل ًِم َقت ذلل د  

  اصتغدرال. اصتغدرال.   ملق ِمملق ِممعّهٕ أَمعّهٕ أَ

ملو  ملو    %%  19921992اسضتُٗ اإلدارٓ اسغدر  يٌّ دا ل اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ أيلدد  اسضتُٗ اإلدارٓ اسغدر  يٌّ دا ل اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ أيلدد  خب ُ  خب ُ  ََ

% الانًم ب اإلدارٔ  % الانًم ب اإلدارٔ    45944594% الانًم ب اإلدارٔ الُصلطٖ   % الانًم ب اإلدارٔ الُصلطٖ     35943594ٔ الع ّد، َٔ الع ّد، َاانًم ب اإلداراانًم ب اإلدار  اسغدر نياسغدر ني
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َخب للُ  ملل ٗ مغللدر ٕ اسغللدر ني ب أٓ دَرٍ مل رِ ّللٕ زللُا مفًللُم اجلللُدٔ أيللدد  َخب للُ  ملل ٗ مغللدر ٕ اسغللدر ني ب أٓ دَرٍ مل رِ ّللٕ زللُا مفًللُم اجلللُدٔ أيللدد    ،،التهفّذِللٕالتهفّذِللٕ

% مل ِت قلُا أٓ دَرٔ  % مل ِت قلُا أٓ دَرٔ    71957195% يق  الانًم قل  مل قلُا دَرٔ أَ أ ثلز ب يلذا اعلدا َ ال قّلٕ        % يق  الانًم قل  مل قلُا دَرٔ أَ أ ثلز ب يلذا اعلدا َ ال قّلٕ          28952895

% مهًم اانًد  دنت % مهًم اانًد  دنت   7878ا اانًم ق  مل قُا دَرٍ ب مفًُم اجلُدٔ ، ذ ز ا اانًم ق  مل قُا دَرٍ ب مفًُم اجلُدٔ ، ذ ز زُا اجلُدٔ . َؤو أيددَزُا اجلُدٔ . َؤو أيددَ

زللُا ملل ٗ معزيللٕ اسغللدر ني ب ال راصللٕ افًللُم اجلللُدٔ َ       زللُا ملل ٗ معزيللٕ اسغللدر ني ب ال راصللٕ افًللُم اجلللُدٔ َ       ََدَرٔ ق للرئ سلل ٔ ِللُم أَ ِللُمني.    دَرٔ ق للرئ سلل ٔ ِللُم أَ ِللُمني.    

َا ل دلُدٔ ب عم لًم   َا ل دلُدٔ ب عم لًم   للَعلو مل ٗ َخلُد مضل    َعلو مل ٗ َخلُد مضل    % ملهًم ادإلصللدا.   % ملهًم ادإلصللدا.     74987498مسدعًم عهًد مو ق لل أيلدد   مسدعًم عهًد مو ق لل أيلدد   

َا ل دللُدٔ صللُا٘  للدى مفزبللد أَ متعدَنللدق للل ٗ اعلل    َا ل دللُدٔ صللُا٘  للدى مفزبللد أَ متعدَنللدق للل ٗ اعلل    لل  مضلل  مضلل% يقلل  اانللٌ ُِخلل  يهللد % يقلل  اانللٌ ُِخلل  يهللد 21952195أيللدد أيللدد 

  . . يًّديًّداجلمعّدل َ اسلصضدل اخلريِٕ العدم ني اجلمعّدل َ اسلصضدل اخلريِٕ العدم ني 

خُد رصدلٕ ل ملصضٕ خُد رصدلٕ ل ملصضٕ َََعو َخُد َصف َظّفْ ل مُظف سًدمٌ دا ل يذٍ اسلصضدل اخلريِٕ ََعو َخُد َصف َظّفْ ل مُظف سًدمٌ دا ل يذٍ اسلصضدل اخلريِٕ َ

  8787د د % اانٌ ُِخ  رصدلٕ ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ ال  ِعم ُى اًلد. َأيلد  % اانٌ ُِخ  رصدلٕ ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ ال  ِعم ُى اًلد. َأيلد    89938993اخلريِٕ ذ ز اخلريِٕ ذ ز 

% اانلللٌ ُِخللل  أيللل ا  ل دًلللدل     % اانلللٌ ُِخللل  أيللل ا  ل دًلللدل     9797  اا% اانلللٌ ُِخللل  رهِلللٕ هللللذٍ اجلًلللدل اخلريِلللٕ،  لللم ذ لللز     % اانلللٌ ُِخللل  رهِلللٕ هللللذٍ اجلًلللدل اخلريِلللٕ،  لللم ذ لللز     

% ملقزِ لدق ملو اجلمعّلدل َ اسلصضلدل اخلريِلٕ ُِخل        % ملقزِ لدق ملو اجلمعّلدل َ اسلصضلدل اخلريِلٕ ُِخل          8282  َاسلصضدل اخلريِٕ َاني اسغدر ني ااىَاسلصضدل اخلريِٕ َاني اسغدر ني ااى

للل ًِد  طللٕ إصللااملّدّٕ لتسقّللمل أيلل ايًد. َعللو ملل ٗ َخللُد  طللٕ ل دللُدٔ لتهفّللذ يللذٍ اسًللدم َ          للل ًِد  طللٕ إصللااملّدّٕ لتسقّللمل أيلل ايًد. َعللو ملل ٗ َخللُد  طللٕ ل دللُدٔ لتهفّللذ يللذٍ اسًللدم َ          

% ااى يهد   طٕ ل دُدٔ، َيذا ملعز ؤتدس َ إى  دى ضلتدر إىل مشِل  ملو   % ااى يهد   طٕ ل دُدٔ، َيذا ملعز ؤتدس َ إى  دى ضلتدر إىل مشِل  ملو   37973797يدد يدد األي ا  أاألي ا  أ

  سج َ التا   مو معزيٕ اسغدر ني افًُم  طٕ ل دُدٔ . سج َ التا   مو معزيٕ اسغدر ني افًُم  طٕ ل دُدٔ . للللللللللال ال 

% مللو اسغللدر ني اللاى ملط ّللمل اجلللُدٔ ب أعمللدا اجلمعّللدل َ اسلصضللدل      % مللو اسغللدر ني اللاى ملط ّللمل اجلللُدٔ ب أعمللدا اجلمعّللدل َ اسلصضللدل      9393ِزبلله َِعتقلل   ِزبلله َِعتقلل   

يذٍ اسلصضدل َ اجلمعّلدل ب يقّلمل أيل ايًد    يذٍ اسلصضدل َ اجلمعّلدل ب يقّلمل أيل ايًد    اخلريِٕ مو األمُر اسًمٕ َ ال  ملضدع  ع ٖ زلدا اخلريِٕ مو األمُر اسًمٕ َ ال  ملضدع  ع ٖ زلدا 

مللو اسغللدر ني الللانٌ ُِخلل  للل ٗ اجلمعّللٕ أَاسلصضللٕ     مللو اسغللدر ني الللانٌ ُِخلل  للل ٗ اجلمعّللٕ أَاسلصضللٕ       %%  65956595أيللدد أيللدد   َ الُصللُا إلًّللد اللةذى او. َ الُصللُا إلًّللد اللةذى او. 

اخلريِٕ ال  ِعملل اًلد نعلدم إلدارٔ ال ّدنلدل َزفعًلد َمل ِتطلزق ب ال راصلٕ إىل  ّفّلٕ َمديّلٕ          اخلريِٕ ال  ِعملل اًلد نعلدم إلدارٔ ال ّدنلدل َزفعًلد َمل ِتطلزق ب ال راصلٕ إىل  ّفّلٕ َمديّلٕ          

، َيل يْ رقمّلٕ أَ َرقّلٕ َملد يلُ نعلدم      ، َيل يْ رقمّلٕ أَ َرقّلٕ َملد يلُ نعلدم      َال سجَال سج  ةةيذٍ األنعمٕ َ ال  يتدر إىل مشِ  مو اإل اليذٍ األنعمٕ َ ال  يتدر إىل مشِ  مو اإل ال

% مو اسغدر ني % مو اسغدر ني   8181أعدرأعدر  ّفّٕ اصاخدة مثل يذٍ ال ّدندل َ االصتفددٔ مهًد.ّفّٕ اصاخدة مثل يذٍ ال ّدندل َ االصتفددٔ مهًد.  األرعفٕ اسُخُدٔ َاألرعفٕ اسُخُدٔ َ

ب يذٍ ال ارصلٕ إىل أى اجلمعّلدل َاسلصضلدل اخلريِلٕ ملط لمل كلدذر إدارِلٕ ذلل دٔ لتهعلّم العملل           ب يذٍ ال ارصلٕ إىل أى اجلمعّلدل َاسلصضلدل اخلريِلٕ ملط لمل كلدذر إدارِلٕ ذلل دٔ لتهعلّم العملل           

  % الاى لّط ل ًِم كدذر ذل دٔ. % الاى لّط ل ًِم كدذر ذل دٔ. 1919صضدل اّهمد أيدد صضدل اّهمد أيدد اإلدارٓ دا ل َ درر يذٍ اجلمعّدل َاسلاإلدارٓ دا ل َ درر يذٍ اجلمعّدل َاسل

% ملو العلدم ني   % ملو العلدم ني     7575َألى  ل ملُخٌ ضلتدر إىل دعم ملو اإلدارٔ الع ّلد لتط ّقلٌ َملهفّلذٍ ، ذ لز     َألى  ل ملُخٌ ضلتدر إىل دعم ملو اإلدارٔ الع ّلد لتط ّقلٌ َملهفّلذٍ ، ذ لز     

ااى يهد  ملُخًد إصلداّد ل ٗ اإلدارٔ الع ّد لتط ّمل مفًُم اجلُدٔ دا ل يذٍ اسلصضدل َاجلمعّدل ااى يهد  ملُخًد إصلداّد ل ٗ اإلدارٔ الع ّد لتط ّمل مفًُم اجلُدٔ دا ل يذٍ اسلصضدل َاجلمعّدل 
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  نينية اسغدر  ب ال راصٕ ااى ملط ّمل اجلُدٔ صّلدٓ إىل يضة اسغدر  ب ال راصٕ ااى ملط ّمل اجلُدٔ صّلدٓ إىل يضاخلريِٕ . َعو الضلاا زُا م ٗ اقتهداخلريِٕ . َعو الضلاا زُا م ٗ اقتهد

% ادإلصلدا َ يذا ملعز قُٗ ِل   ااى العلدم ني  % ادإلصلدا َ يذا ملعز قُٗ ِل   ااى العلدم ني    96929692  مدل اسلصضٕ َخُدٔ العمل مهًد أيدد   مدل اسلصضٕ َخُدٔ العمل مهًد أيدد 

ل ًِم الزب ٕ َالتُخٌ َاالقتهدة اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب أعمدهلم دا ل اسلصضلدل اخلريِلٕ، َيلذا    ل ًِم الزب ٕ َالتُخٌ َاالقتهدة اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب أعمدهلم دا ل اسلصضلدل اخلريِلٕ، َيلذا    

  ط ّمل ازندمذ اجلُدٔ ب أعمدهلم. ط ّمل ازندمذ اجلُدٔ ب أعمدهلم. صّضًل عم ّٕ اختدذ القزار اتصّضًل عم ّٕ اختدذ القزار ات

  

تط ّلمل  تط ّلمل  اع  األص دا اسضدع ٔ َال ايعٕ لاع  األص دا اسضدع ٔ َال ايعٕ لمو  الا  زا اع  األصٚ ٕ ع ٖ اسغدر ني سعزيٕ مو  الا  زا اع  األصٚ ٕ ع ٖ اسغدر ني سعزيٕ 

% الُايقتًم الاى   % الُايقتًم الاى   9999أيدد اسغدر ُى ب ال راصلٕ اهضل ٕ   أيدد اسغدر ُى ب ال راصلٕ اهضل ٕ     ،،اجلمعّٕ اخلريِٕاجلمعّٕ اخلريِٕ  اجلُدٔ ب اسلصضٕ أَاجلُدٔ ب اسلصضٕ أَ

َ زتمللْ إلزلل اح التسضللني ب اخللل مدل اللل     زتمللْ إلزلل اح التسضللني ب اخللل مدل اللل       ملط ّللمل اجلللُدٔ أمللز  ملط ّللمل اجلللُدٔ أمللز   َ ملقلل مًد اسلصضللٕ أ   اجلمعّللٕ،اجلمعّللٕ،  ملقلل مًد اسلصضللٕ أ

% ااى يضني مسعٕ اسلصضٕ يُ ص ه ملو أصل دا اختلدذ قلزار ملط ّلمل اجللُدٔ ، َزلُا        % ااى يضني مسعٕ اسلصضٕ يُ ص ه ملو أصل دا اختلدذ قلزار ملط ّلمل اجللُدٔ ، َزلُا          9393َذ زَذ ز

م ٗ التلاتز ملو للغ  اسضلتفّ ِو َ   لدملًم لتسضلني اخلل مدل ملو  لالا ملط ّلمل اجللُدٔ، َايلمل             م ٗ التلاتز ملو للغ  اسضلتفّ ِو َ   لدملًم لتسضلني اخلل مدل ملو  لالا ملط ّلمل اجللُدٔ، َايلمل             

  % مو اسغدر ني ع ٖ أى يذا مو األص دا اسًمٕ. % مو اسغدر ني ع ٖ أى يذا مو األص دا اسًمٕ. 5252

ٕ   دل اسدسلٕ ل عمًد اسلصضدل َاجلمعّدلدل اسدسلٕ ل عمًد اسلصضدل َاجلمعّدلَزُا أتز اعااط اسلصضَزُا أتز اعااط اسلصض ٕ اخلريِل ملط ّلمل اجللُدٔ ب   ملط ّلمل اجللُدٔ ب     اخلريِل

% ملو اسغلدر ني اانلٌ صل ه ملو      % ملو اسغلدر ني اانلٌ صل ه ملو        6868أعمدا يذٍ اسلصضدل َ اجلمعّدل اخلريِٕ، َايمل مد نضل تٌ  أعمدا يذٍ اسلصضدل َ اجلمعّدل اخلريِٕ، َايمل مد نضل تٌ  

 ٕ ٕ أصلل دا ملط ّللمل اجلللُدٔ ب األعمللدا اخلريِلل % مللو اسغللدر ني اللاى  % مللو اسغللدر ني اللاى    7575 مللد ذ للز أ ثللز مللو   مللد ذ للز أ ثللز مللو    ،،أصلل دا ملط ّللمل اجلللُدٔ ب األعمللدا اخلريِلل

ذل دٔ ل عم اسغدرِو ص ه مو أص دا اختلدذ قلزار ملط ّلمل    ذل دٔ ل عم اسغدرِو ص ه مو أص دا اختلدذ قلزار ملط ّلمل      اعااط اسلصضدل اسدسلٕ َخُد معدِرياعااط اسلصضدل اسدسلٕ َخُد معدِري

  اجلُدٔ. اجلُدٔ. 

َ       للََ َ       قّدظ م ٗ معزيٕ اسغدر ني ب ال راصٕ زلُا اثتلدر الل  صلتامله ع لٖ اختلدذ اسلصضلٕ أ   قّدظ م ٗ معزيٕ اسغدر ني ب ال راصٕ زلُا اثتلدر الل  صلتامله ع لٖ اختلدذ اسلصضلٕ أ

َ ضلّ ضلّ % ملقزِ دق ااى ملط ّمل اجللُدٔ للو ِ  % ملقزِ دق ااى ملط ّمل اجللُدٔ للو ِ  4242  اجلمعّٕ اخلريِٕ قزار ملط ّمل اجلُدٔ، أيدداجلمعّٕ اخلريِٕ قزار ملط ّمل اجلُدٔ، أيدد َ ف أٓ أع لد٘ أ   ف أٓ أع لد٘ أ

% ملو اسغلدر ني ع لٖ أى ملط ّلمل اجللُدٔ للو ِللتز        % ملو اسغلدر ني ع لٖ أى ملط ّلمل اجللُدٔ للو ِللتز          4242ُِدل، َذ لز  ُِدل، َذ لز  مله األَلمله األَلصريصريمًدم خ ِ ٔ ال مًدم خ ِ ٔ ال 

% رأَا أى ملط ّلمل  % رأَا أى ملط ّلمل    4242ع ٖ َقلت اإلخلزا٘ال َالعم ّلدل اإلدارِلٕ دا لل اسلصضلٕ أَ اجلمعّلٕ، اّهملد         ع ٖ َقلت اإلخلزا٘ال َالعم ّلدل اإلدارِلٕ دا لل اسلصضلٕ أَ اجلمعّلٕ، اّهملد         

% مو اسغلدر ني  % مو اسغلدر ني    9595َقت اإلخزا٘ال اإلدارِٕ. ََخ  ب ال راصٕ أى أ ثز مو َقت اإلخزا٘ال اإلدارِٕ. ََخ  ب ال راصٕ أى أ ثز مو مو مو   اجلُدٔ صّشِ  اجلُدٔ صّشِ  

م ب كُ اسلصضٕ، َيذا ملعلز إصللداْ صلله أى ِضلتفدد مهلٌ زّلج       م ب كُ اسلصضٕ، َيذا ملعلز إصللداْ صلله أى ِضلتفدد مهلٌ زّلج       رأَا أى ملط ّمل اجلُدٔ صّضديرأَا أى ملط ّمل اجلُدٔ صّضدي

لتط ّمل اجلُدٔ لتط ّمل اجلُدٔ    مُزٕ مُزٕى العدم ني ب يذا اسلصضٕ َاجلمعّدل اخلريِٕ ل ًِم ملُخٌ إصلداْ َنعزٔ ى العدم ني ب يذا اسلصضٕ َاجلمعّدل اخلريِٕ ل ًِم ملُخٌ إصلداْ َنعزٔ إإ

  ب أعمدا يذٍ اسلصضدل اخلريِٕ. ب أعمدا يذٍ اسلصضدل اخلريِٕ. 
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ب ب % ِللزَى أى ملط ّللمل اجلللُدٔ صّضللًم ب ملُسِللو األعمللدا َ اسًللدم    % ِللزَى أى ملط ّللمل اجلللُدٔ صّضللًم ب ملُسِللو األعمللدا َ اسًللدم      9292ى اسغللدر ني َاهضلل ٕ  ى اسغللدر ني َاهضلل ٕ  إإ

اسلصضللٕ اخلريِللٕ اهضلل ٕ متضللدَِٕ اللني اسللُظفني َاسلللدٓ إىل صللزعٕ اإلزلللدس َعلل م االعتمللدد ع للٖ     اسلصضللٕ اخلريِللٕ اهضلل ٕ متضللدَِٕ اللني اسللُظفني َاسلللدٓ إىل صللزعٕ اإلزلللدس َعلل م االعتمللدد ع للٖ     

ًذٍ الهض ٕ نفضًد أيدد اسغدر ُى ااى ملط ّلمل اجللُدٔ صّضلًم    ًذٍ الهض ٕ نفضًد أيدد اسغدر ُى ااى ملط ّلمل اجللُدٔ صّضلًم    اامُظفني ذل َدِو ألدا٘ األعمدا َمُظفني ذل َدِو ألدا٘ األعمدا َ

ٕ ٕ ب يقّللمل مفًللُم العمللل اجلمللدعْ اسلللدٓ إىل ملط ّللمل العمللل اسلصضللْ دا للل اسلصضللٕ أَاجلمعّلل  ب يقّللمل مفًللُم العمللل اجلمللدعْ اسلللدٓ إىل ملط ّللمل العمللل اسلصضللْ دا للل اسلصضللٕ أَاجلمعّلل  

  اخلريِٕ َيذا ملعز مًم َ إصلداْ ل ٗ يلال٘ العدم ني ب اسلصضدل اخلريِٕ . اخلريِٕ َيذا ملعز مًم َ إصلداْ ل ٗ يلال٘ العدم ني ب اسلصضدل اخلريِٕ . 

% مو اسغدر ني أِضدق ااى ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضلدل اخلريِلٕ صلّلدٓ إىل التطلُِز       % مو اسغدر ني أِضدق ااى ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضلدل اخلريِلٕ صلّلدٓ إىل التطلُِز       9292أيدد أيدد 

َالتسضني سضتُٗ   مدل َأعمدا اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ َ يذا مو ال الالل ال  صتضله   َالتسضني سضتُٗ   مدل َأعمدا اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ َ يذا مو ال الالل ال  صتضله   

 مضْ ق مدق ب ملط ّمل  مضْ ق مدق ب ملط ّمل للمني ع ٖ يذٍ اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ مو القّددال الع ّد مني ع ٖ يذٍ اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ مو القّددال الع ّد َملعني القدَٙملعني القدٙ

% ملللو % ملللو   9595َملللو األملللُر الللل  مل غلللز  لللذلك أى    َملللو األملللُر الللل  مل غلللز  لللذلك أى      اجللللُدٔ ب أعملللدا اسلصضلللدل الللل  ِقُدَنًلللد.   اجللللُدٔ ب أعملللدا اسلصضلللدل الللل  ِقُدَنًلللد.   

اسغللدر ني ملقزِ للدق ِعتقلل َى اللاى ملط ّللمل اجلللُدٔ صللرييو مللو مضللتُايم َ أداًٙللم الللُظّفْ َ أنًللم     اسغللدر ني ملقزِ للدق ِعتقلل َى اللاى ملط ّللمل اجلللُدٔ صللرييو مللو مضللتُايم َ أداًٙللم الللُظّفْ َ أنًللم     

  ع مدق َإنتدخّٕ . ع مدق َإنتدخّٕ .   صّشدادَى معزيٕ َصّشدادَى معزيٕ َ

  اقاقزلُا أى ملط ّلمل اجللُدٔ ب اسلصضلدل َاجلمعّلدل اخلريِلٕ ِعتلرب أملز        زلُا أى ملط ّلمل اجللُدٔ ب اسلصضلدل َاجلمعّلدل اخلريِلٕ ِعتلرب أملز          اسغدر نياسغدر ني  َعه  صلااَعه  صلاا

% الاى  % الاى    6262بري قدال ل تسقّمل ألص دا  ثرئ َيُ مو األمُر ال  ال ملهدصه األعمدا اخلريِٕ، أيلدد  بري قدال ل تسقّمل ألص دا  ثرئ َيُ مو األمُر ال  ال ملهدصه األعمدا اخلريِٕ، أيلدد  

اسغدر ني ااى قزار اسغدر ني ااى قزار % مو % مو   2525يذا األمز بري صسّح َ أنًم بري مُايقني ع ٖ ذلك، َ أا ٗ يق  يذا األمز بري صسّح َ أنًم بري مُايقني ع ٖ ذلك، َ أا ٗ يق  

ملط ّللمل اجلللُدٔ ب اسلصضللدل اخلريِللٕ أمللز بللري قداللل ل تسقّللمل، َقلل  ِعللُد ذ للز يلللال٘ إىل أنًللم     ملط ّللمل اجلللُدٔ ب اسلصضللدل اخلريِللٕ أمللز بللري قداللل ل تسقّللمل، َقلل  ِعللُد ذ للز يلللال٘ إىل أنًللم     

إىل إىل   أِضدقأِضدقِعم ُى ب ملصضدل أَ يعّدل ل ًِد الكثري مو اسعُقدل َاسغد ل اإلدارِٕ َق  ِعُد ِعم ُى ب ملصضدل أَ يعّدل ل ًِد الكثري مو اسعُقدل َاسغد ل اإلدارِٕ َق  ِعُد 

ل عمللل اخلللريٓ ب  ل عمللل اخلللريٓ ب  أنًللم ؤللو ِعم للُى ب مضللتُِدل ملهفّذِللٕ بللري قللددرٔ ع للٖ رهِللٕ أ للرب َأمشللل        أنًللم ؤللو ِعم للُى ب مضللتُِدل ملهفّذِللٕ بللري قللددرٔ ع للٖ رهِللٕ أ للرب َأمشللل        

  اسلصضدل اخلريِٕ. اسلصضدل اخلريِٕ. 

الاى للّط   الاى للّط   ذ لزَا  ذ لزَا  % %   4242% يق  ااى ملط ّمل اجلُدٔ ِتط ه م دلم مدلّٕ   رئ اّهملد  % يق  ااى ملط ّمل اجلُدٔ ِتط ه م دلم مدلّٕ   رئ اّهملد    4242أيدد أيدد ََ

% ِلزَى أى ملط ّلمل اجللُدٔ    % ِلزَى أى ملط ّلمل اجللُدٔ      2222ل ًِم ع م ااى ملط ّمل اجلُدٔ ق  ِتط ه م دلم مدلّٕ   رئ َال قّلٕ  ل ًِم ع م ااى ملط ّمل اجلُدٔ ق  ِتط ه م دلم مدلّٕ   رئ َال قّلٕ  

ملط ّمل اجلُدٔ صّشِ  مو رلد اسضتفّ  ملط ّمل اجلُدٔ صّشِ  مو رلد اسضتفّ    زُا رأٓ اسغدر ني ب أىزُا رأٓ اسغدر ني ب أىََ  ..  رئ  رئ  ط ه م دلم مدلّٕط ه م دلم مدلّٕتتِِال ال 

% ادسُايقٕ ع ٖ ذلك َ أى ملط ّمل اجلُدٔ صّعُد ادلزلد ع ٖ اسضتفّ  % ادسُايقٕ ع ٖ ذلك َ أى ملط ّمل اجلُدٔ صّعُد ادلزلد ع ٖ اسضتفّ    9292أيدد أ ثز مو أيدد أ ثز مو   ،،الهًدْٙالهًدْٙ

  مو   مدل اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ. مو   مدل اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ. 
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% مو اسغدر ني ااى اجلُدٔ ملضديم ب سِددٔ التعدَى اني أقضلدم اجلمعّلٕ َ اسلصضلٕ    % مو اسغدر ني ااى اجلُدٔ ملضديم ب سِددٔ التعدَى اني أقضلدم اجلمعّلٕ َ اسلصضلٕ    9393َِزٗ َِزٗ 

إداراملًد اسخت فٕ َ التق ّلل ملو مللا ز اسعلدمالل َ اإلخلزا٘ال اإلدارِلٕ َ  لذلك صلّعد          إداراملًد اسخت فٕ َ التق ّلل ملو مللا ز اسعلدمالل َ اإلخلزا٘ال اإلدارِلٕ َ  لذلك صلّعد            اخلريِٕ َاخلريِٕ َ

% الاى ملط ّلمل   % الاى ملط ّلمل     9292ح أتهلد٘ العملل َ ِق لل مهًلد الل أيلدد اسغلدر ني َ اهضل ٕ         ح أتهلد٘ العملل َ ِق لل مهًلد الل أيلدد اسغلدر ني َ اهضل ٕ           اسغكالل الل  يل  اسغكالل الل  يل  

اجلُدٔ ب العمل صّشِ  مو االصتفددٔ مو الطدقدل اإلا اعّٕ اسُخُدٔ ل ٗ العدم ني ؤد صلّ يعًم  اجلُدٔ ب العمل صّشِ  مو االصتفددٔ مو الطدقدل اإلا اعّٕ اسُخُدٔ ل ٗ العدم ني ؤد صلّ يعًم  

% مو اسغدر ني ااى ملط ّلمل اجللُدٔ   % مو اسغدر ني ااى ملط ّلمل اجللُدٔ     9292َأعدر أ ثز موَأعدر أ ثز مو  إىل مشِ  مو اإلا اة َ اجلُدٔ ب العمل.إىل مشِ  مو اإلا اة َ اجلُدٔ ب العمل.

َأنًلم صّ ل سُى أ ثلز    َأنًلم صّ ل سُى أ ثلز      ُاملقًمُاملقًمقلدٔ ع لٖ عل   قلدٔ ع لٖ عل   اس اس   دلدلَلَّلّللصّضًم ب مل رِه العدم ني ع لٖ يملل اسضل   صّضًم ب مل رِه العدم ني ع لٖ يملل اسضل   

  َلّٕ هدٍ اث زِو. َلّٕ هدٍ اث زِو. للق رٔ ع ٖ أدا٘ أعمدهلم َاصتغعدر اسضق رٔ ع ٖ أدا٘ أعمدهلم َاصتغعدر اسض

عّلمل مللو ملط ّلمل أَ مللا ز ملط ّلمل اجللُدٔ ب األعملدا اخلريِللٕ       عّلمل مللو ملط ّلمل أَ مللا ز ملط ّلمل اجللُدٔ ب األعملدا اخلريِللٕ       َزلُا اسعُقلدل الل  ِزَنًلد قل  مل     َزلُا اسعُقلدل الل  ِزَنًلد قل  مل     

% مو اسغدر ني ااى ع م ايتمدم القّددال الع ّد معُق مًم، َاهضل ٕ متقدرالٕ ملو يلذا     % مو اسغدر ني ااى ع م ايتمدم القّددال الع ّد معُق مًم، َاهضل ٕ متقدرالٕ ملو يلذا       7373ذ ز ذ ز 

أيدد اسغدر ُى ااى اعتقدد القّددال الع ّد ااى ل ًِم أمُر َمًدم أ رب َ أ ثز أَلُِٕ مو ملط ّمل أيدد اسغدر ُى ااى اعتقدد القّددال الع ّد ااى ل ًِم أمُر َمًدم أ رب َ أ ثز أَلُِٕ مو ملط ّمل 

سلصضللٕ َاجلمعّللٕ اخلريِللٕ يللُ  سلصضللٕ َاجلمعّللٕ اخلريِللٕ يللُ  اى ااى ازللُا: زللُا: َادلضلللاا َادلضلللاا . . ززُ معللُق آ للُ معللُق آ للاجلللُدٔ ب األعمللدا اخلريِللٕ يلل اجلللُدٔ ب األعمللدا اخلريِللٕ يلل 

ملصضدل ال ملًل   إىل اللزاح َال إىل رللد اسضلتفّ  جالعمّلل(   لدقْ اسلصضلدل التددرِلٕ َالل           ملصضدل ال ملًل   إىل اللزاح َال إىل رللد اسضلتفّ  جالعمّلل(   لدقْ اسلصضلدل التددرِلٕ َالل           

التقّّم لل ًِد ِعتمل  ع لٖ مضلتُٗ يقّلمل      التقّّم لل ًِد ِعتمل  ع لٖ مضلتُٗ يقّلمل        َم ارَم ار  ،،الزاحالزاح  يقّمليقّمل  ملً   إىل رلد العمّل َمو تم إىلملً   إىل رلد العمّل َمو تم إىل

% ملللو اسغلللدر ني اعللل م ملللُايقتًم ع لللٖ يلللذا اسعلللُق الللل إى % ملللو اسغلللدر ني اعللل م ملللُايقتًم ع لللٖ يلللذا اسعلللُق الللل إى   5252  األرالللدا الضلللهُِٕ، أيلللدد ملقزِ لللدقاألرالللدا الضلللهُِٕ، أيلللدد ملقزِ لللدق

اسلصضدل اخلريِٕ ِه غْ أى ملضعٖ إىل ملط ّمل اجلُدٔ زتٖ َ إى  دنلت ملصضلدل  ريِلٕ ال ملًل       اسلصضدل اخلريِٕ ِه غْ أى ملضعٖ إىل ملط ّمل اجلُدٔ زتٖ َ إى  دنلت ملصضلدل  ريِلٕ ال ملًل       

ب اإلنضلدى اهلد٘   ب اإلنضلدى اهلد٘     االصلتثمدر االصلتثمدر مو أخل الزاح، ع مدق اى الزاح األصدصْ يلُ  مو أخل الزاح، ع مدق اى الزاح األصدصْ يلُ    إىل الزاح أَ رلد اسضتفّ إىل الزاح أَ رلد اسضتفّ 

    لزهِٕ َصهدعٕ لفكز.لزهِٕ َصهدعٕ لفكز.

% مو اسغدر ني ااى عل م التعدملل ملو اسغلكالل الل  ملُاخلٌ ملط ّلمل        % مو اسغدر ني ااى عل م التعدملل ملو اسغلكالل الل  ملُاخلٌ ملط ّلمل          6565د ِقدرا مو د ِقدرا مو أيدد مأيدد م

َ لذلك الااخلو اللذٓ    َ لذلك الااخلو اللذٓ      ،،اجلُدٔ اغكل خّ  َاهًدّٕ َالسٕ َصرب َيملل َملل رر ب التط ّلمل   اجلُدٔ اغكل خّ  َاهًدّٕ َالسٕ َصرب َيملل َملل رر ب التط ّلمل   

ِتخللذٍ اعلل  القللدٙمني ع للٖ اعلل  اسلصضللدل َاجلمعّللدل اخلريِللٕ عهلل  ظًللُر اعلل  ال للعُادل       ِتخللذٍ اعلل  القللدٙمني ع للٖ اعلل  اسلصضللدل َاجلمعّللدل اخلريِللٕ عهلل  ظًللُر اعلل  ال للعُادل       

% %   6262ز ز للللللللذ ذ   لع م ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ َاجلمعّٕ اخلريِٕ.لع م ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ َاجلمعّٕ اخلريِٕ.  سعُقدل يُ ص ه َمعُق َالحسعُقدل يُ ص ه َمعُق َالحااََ

ب اخلط  َدلدلط اإلدارٔ َ ذلك مللُلْ مًلدم ملط ّلمل    ب اخلط  َدلدلط اإلدارٔ َ ذلك مللُلْ مًلدم ملط ّلمل      ري اسضتمزري اسضتمزّّمو اسغدر ني ملقزِ دق ااى التغمو اسغدر ني ملقزِ دق ااى التغ

اجلُدٔ ب اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ مُظفني بري قددرِو َبري مللي ني هللذا األملز َللّط لل ًِم      اجلُدٔ ب اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ مُظفني بري قددرِو َبري مللي ني هللذا األملز َللّط لل ًِم      

    ..ب لذلك َيذاى ِعترباى مو العُامل اسعُقٕ لتط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخلريِٕب لذلك َيذاى ِعترباى مو العُامل اسعُقٕ لتط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخلريِٕاسعزيٕ َالع م الكداسعزيٕ َالع م الكد



 

 

 

@:

َزلللُا عللل م اسغلللدر ٕ ب الللزامذ التسضلللني َإعطلللد٘ الفزصلللٕ ل مغلللدر ني إلاللل ا٘ آراًٙلللم       َزلللُا عللل م اسغلللدر ٕ ب الللزامذ التسضلللني َإعطلللد٘ الفزصلللٕ ل مغلللدر ني إلاللل ا٘ آراًٙلللم       

َانط دعللدملًم َاقت للدر اللزامذ التسضللني يقلل  اللد ِعتقلل ٍ اسلل را٘ َالقّللددال دَى صللدٙز اسللُظفني،  َانط دعللدملًم َاقت للدر اللزامذ التسضللني يقلل  اللد ِعتقلل ٍ اسلل را٘ َالقّللددال دَى صللدٙز اسللُظفني،  

علل م ملللُيز علل م ملللُيز   عللوعللوََ  ٖ اعت للدر يللذا أزلل  اسعُقللدل ب علل م ملط ّللمل اجلللُدٔ.  ٖ اعت للدر يللذا أزلل  اسعُقللدل ب علل م ملط ّللمل اجلللُدٔ.  % ع لل% ع لل  6262َايللمل مللد ِقللدرا  َايللمل مللد ِقللدرا  

الطدقدل َالكفد٘ال اسلي ٕ لتط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ َأنًلد أزل  األصل دا اسعُقلٕ لتط ّلمل      الطدقدل َالكفد٘ال اسلي ٕ لتط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ َأنًلد أزل  األصل دا اسعُقلٕ لتط ّلمل      

% مللو اسغللدر ني ع للٖ ذلللك َأى احلدخللٕ مدصللٕ ل تلل رِه َاللللتايّل    % مللو اسغللدر ني ع للٖ ذلللك َأى احلدخللٕ مدصللٕ ل تلل رِه َاللللتايّل      7575اجلللُدٔ َايللمل أ ثللز مللو  اجلللُدٔ َايللمل أ ثللز مللو  

ٕ ااعم ّٕ َعم ّٕ َََع ٖ إدارٔ العمل اخلريٓ اطزِقٕ مهًدّٕ ع ٖ إدارٔ العمل اخلريٓ اطزِقٕ مهًدّٕ ٔ ٔ اسضتمز ل هدعٕ قّددال قددراسضتمز ل هدعٕ قّددال قددر ٕ دزاايّل ٕ   دزاايّل ٕ عدلّل ، ، عدلّل

َيذا ِهط مل  ذلك ع ٖ ع م َخلُد آلّلٕ َأصلدلّه إدارِلٕ َاللسٕ ب ا تّلدر الكفلد٘ال ال غلزِٕ         َيذا ِهط مل  ذلك ع ٖ ع م َخلُد آلّلٕ َأصلدلّه إدارِلٕ َاللسٕ ب ا تّلدر الكفلد٘ال ال غلزِٕ         

  % مو اسغدر ني. % مو اسغدر ني.   7272إلدارٔ أعمدا اسلصضدل َ اجلمعّدل اخلريِٕ ََايمل ع ٌّ مد نض تٌ إلدارٔ أعمدا اسلصضدل َ اجلمعّدل اخلريِٕ ََايمل ع ٌّ مد نض تٌ 

ني الاى بّلدا مفًلُم العملل اجلملدعْ َالفزِلمل اسلصضلْ        ني الاى بّلدا مفًلُم العملل اجلملدعْ َالفزِلمل اسلصضلْ        % ملو اسغلدر   % ملو اسغلدر   6565َأعدر أ ثز مو َأعدر أ ثز مو   

  ُ ُ  َاجلمدعّللٕ ب إدارٔ العمللل َاختللدذ القللزار يلل معُقللدل ملط ّللمل اجلللُدٔ، ََخللُد تقديللٕ   معُقللدل ملط ّللمل اجلللُدٔ، ََخللُد تقديللٕ   معللُق مللو  معللُق مللو    َاجلمدعّللٕ ب إدارٔ العمللل َاختللدذ القللزار يلل

َالدلهعز إىل مل ٗ َللُا    َالدلهعز إىل مل ٗ َللُا      اسز شِٕ ب العمل َاختدذ القزار ص ه مو أصل دا عل م ملط ّلمل اجللُدٔ.    اسز شِٕ ب العمل َاختدذ القزار ص ه مو أصل دا عل م ملط ّلمل اجللُدٔ.    

% ع لٖ ذللك   % ع لٖ ذللك     8282ُقدل ملط ّمل اجلُدٔ َايمل أ ثز مو ُقدل ملط ّمل اجلُدٔ َايمل أ ثز مو مفًُم اجلُدٔ ل ٗ العدم ني َأنٌ معُق مو معمفًُم اجلُدٔ ل ٗ العدم ني َأنٌ معُق مو مع

َأى احلدخللٕ مدصللٕ سشِلل  مللو الللربامذ َاألنغللطٕ لهغللز تقديللٕ اجلللُدٔ َمفديّمًللد اللني العللدم ني ب      َأى احلدخللٕ مدصللٕ سشِلل  مللو الللربامذ َاألنغللطٕ لهغللز تقديللٕ اجلللُدٔ َمفديّمًللد اللني العللدم ني ب      

اسدللّٕ َملد يلذا اس تقلٖ إال َازل  ملو       اسدللّٕ َملد يلذا اس تقلٖ إال َازل  ملو         الق ّ ٕالق ّ ٕيعالق ِعًز  الا الفأ يعالق ِعًز  الا الفأ   أأالقطدة اخلريٓ َيذا مد ا القطدة اخلريٓ َيذا مد ا 

ى ب َسارٔ الغلللَى ى ب َسارٔ الغلللَى َُُلَللللعمللل اخلللريٓ ب اسم كللٕ َاسضلل   لعمللل اخلللريٓ ب اسم كللٕ َاسضلل   قّللددال اقّللددال ا  ملضللعٖملضللعٖاجلًللُد الكللثرئ اللل    اجلًللُد الكللثرئ اللل    

َال عك صلّكُى للٌ   َال عك صلّكُى للٌ     ،،االختمدعّٕ مغكُرِو ب العمل ع ٖ ملهفّذٍ َ ملط ّقٌ  الا الفأ القددمٕاالختمدعّٕ مغكُرِو ب العمل ع ٖ ملهفّذٍ َ ملط ّقٌ  الا الفأ القددمٕ

  . . --إى عد٘ اوإى عد٘ او-- الا يأ لّضت ادلطُِ ٕ  الا يأ لّضت ادلطُِ ٕ   أتز إصلداْ م مُظأتز إصلداْ م مُظ

ُى ملو أصل دا عل م    ُى ملو أصل دا عل م    اسعُقدل ال  ِعتقل  اسغلدر ُى َ اهضله متفدَمللٕ اانًلد قل  ملكل       اسعُقدل ال  ِعتقل  اسغلدر ُى َ اهضله متفدَمللٕ اانًلد قل  ملكل         ذٍذٍيي  َمدَمد

ب ب -- للًد أَ هدَسيللد َ إكللد يللْ معُقللدل   للًد أَ هدَسيللد َ إكللد يللْ معُقللدل  ملط ّللمل اجلللُدٔ إال معُقللدل لّضللت ات للك ال للعُإ ب ز  ملط ّللمل اجلللُدٔ إال معُقللدل لّضللت ات للك ال للعُإ ب ز  

اسلصضلْ  اسلصضلْ    َاصتغعدر رَا الفزق الُازل  َالعملل اهعُملٕ العملل    َاصتغعدر رَا الفزق الُازل  َالعملل اهعُملٕ العملل      اشِ  مو العملاشِ  مو العملصتشَا صتشَا   --نعزندنعزند

ْ  َََاجلمدعْ َاجلمدعْ  ْ  اغلكل ملل رصل ملدا  ملدا  َعهل  اعتقلدد اجلمّلو اايمّلٕ َللزَرٔ ملط ّلمل اجللُدٔ ب األع       َعهل  اعتقلدد اجلمّلو اايمّلٕ َللزَرٔ ملط ّلمل اجللُدٔ ب األع         ،،اغلكل ملل رصل

َصلل مل إلّللٌ يّللو الهعزِللدل   َصلل مل إلّللٌ يّللو الهعزِللدل   ب صللدٙز أعمدلهللد  ب صللدٙز أعمدلهللد  اخلريِللٕ َأى يللذا ؤللد ضلللج ع ّللٌ دِههللد احلهّللف     اخلريِللٕ َأى يللذا ؤللد ضلللج ع ّللٌ دِههللد احلهّللف     

ب صللدٙز ب صللدٙز   ٍٍو ع ّللٌ ع للددو ع ّللٌ ع للدداا  ملل ملل َأى إملقللدى العمللل َ هُِلل ٍ مللو األمللُر اللل  ضل َأى إملقللدى العمللل َ هُِلل ٍ مللو األمللُر اللل  ضل   ،،َاسللفللدل احل ِثللَٕاسللفللدل احل ِثللٕ



 

 

 

@;

ْ اسخت فلٕ  اسخت فلٕ    ًمًمَالقّلدم ع لٖ زدخلدمل   َالقّلدم ع لٖ زدخلدمل     الهلدظ الهلدظ أعمدهلم يكّف ب أعمدا يدل ٕ َعزِفٕ َيْ   مٕ أعمدهلم يكّف ب أعمدا يدل ٕ َعزِفٕ َيْ   مٕ  ْ يًل   يًل

  مو األمُر ال  ِزخٖ ل ع   يًّد األخز َالثُاا الععّم. مو األمُر ال  ِزخٖ ل ع   يًّد األخز َالثُاا الععّم. --تقٕ افضل او َ  زمٌتقٕ افضل او َ  زمٌ--  َال عكَال عك

  

  أبرز الهتائج: أبرز الهتائج: 

اصتغعدر أب ه اسغدر ني ب ال راصٕ اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخلريِٕ اصتغعدر أب ه اسغدر ني ب ال راصٕ اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخلريِٕ   --

  َالضزعٕ ب ذلك. َالضزعٕ ب ذلك. 

  ريِٕ. ريِٕ. َخُد الزب ٕ ل ٗ اسغدر ني ادسضديمٕ ب ملط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخلَخُد الزب ٕ ل ٗ اسغدر ني ادسضديمٕ ب ملط ّمل اجلُدٔ ب األعمدا اخل  --

ل ٗ اع  اسغدر ني زُا ملط ّمل اجلُدٔ ب ل ٗ اع  اسغدر ني زُا ملط ّمل اجلُدٔ ب    سّسٕ سّسٕالال  ملُخ  اع  االعتقددال بريملُخ  اع  االعتقددال بري  --

  العمل اخلريٓ َيذا ِتط ه صزعٕ مل سّح يذٍ االعتقددال. العمل اخلريٓ َيذا ِتط ه صزعٕ مل سّح يذٍ االعتقددال. 

  بّدا مفًُم اجلُدٔ َ آلّدملًد ل ٗ اع  العدم ني ب العمل اخلريٓ . بّدا مفًُم اجلُدٔ َ آلّدملًد ل ٗ اع  العدم ني ب العمل اخلريٓ .   --

  التُخٌ اإلصلداْ ل ٗ اسغدر ني ب العمل اخلريٓ . التُخٌ اإلصلداْ ل ٗ اسغدر ني ب العمل اخلريٓ .   --

  ذ ال َرال َاحملدلزال اخلدصٕ ادجلُدٔ اني العدم ني ب العمل اخلريٓ . ذ ال َرال َاحملدلزال اخلدصٕ ادجلُدٔ اني العدم ني ب العمل اخلريٓ . ب ملهفّب ملهفّالق ُر الق ُر   --

  ق ٕ الكُادر اسلي ٕ ب القطدة اخلريٓ إلدارٔ ازامذ اجلُدٔ. ق ٕ الكُادر اسلي ٕ ب القطدة اخلريٓ إلدارٔ ازامذ اجلُدٔ.   --

    ّدندل َاسع ُمدل ل ٗ اجلًدل اخلريِٕ.  ّدندل َاسع ُمدل ل ٗ اجلًدل اخلريِٕ.للق ٕ َخُد قدع ٔ ق ٕ َخُد قدع ٔ  -



 

 

 

@<

    التوصيات :التوصيات :
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  . .   زُهلدزُهلد  ثقديٕثقديٕالالَالضزعٕ ب نغز َالضزعٕ ب نغز 
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  ملط ّمل اجلُدٔ . ملط ّمل اجلُدٔ . 

ّٕ َإعزا  العدم ني ب اجلًدل ّٕ َإعزا  العدم ني ب اجلًدل إخزا٘ اسشِ  مو ال قد٘ال َاسلمتزال َال َرال الت رِ إخزا٘ اسشِ  مو ال قد٘ال َاسلمتزال َال َرال الت رِ   ..33
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خدل خّ ٔ، لذا الا  مو َخُد اخلط  خدل خّ ٔ، لذا الا  مو َخُد اخلط  ززالتخطّ  اجلّ  ِلدٓ إىل نتدٙذ َرلالتخطّ  اجلّ  ِلدٓ إىل نتدٙذ َرل  ..99

مّو اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ َإ الة يّو العدم ني مّو اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕ َإ الة يّو العدم ني اإلصااملّدّٕ َالتهفّذِٕ جلاإلصااملّدّٕ َالتهفّذِٕ جل

  ع ٖ يذا اخلط  ل ُصُا إىل يقّمل األي ا  اسزخُٔ . ع ٖ يذا اخلط  ل ُصُا إىل يقّمل األي ا  اسزخُٔ . 

  اخلريِٕاخلريِٕ  َاسلصضدلَاسلصضدل  احلدخٕ إىل التسدلفدل اإلصااملّدّٕ َاالن مدخدل اني اجلمعّدلاحلدخٕ إىل التسدلفدل اإلصااملّدّٕ َاالن مدخدل اني اجلمعّدل  ..1212

  ..يت مع ٕ ملصضّٕيت مع ٕ ملصضّٕ
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  هغّ  َ ملفعّل دَرهغّ  َ ملفعّل دَرالا ّش ع ٖ إدارٔ القُٗ ال غزِٕ َال  ملعترب ذال أَلُِٕ ب ملالا ّش ع ٖ إدارٔ القُٗ ال غزِٕ َال  ملعترب ذال أَلُِٕ ب مل  ..1111

اجلُدٔ، إذ أى ملُيز اسًدرال َ الكفد٘ال ال غزِٕ َملايّ ًد َيفّشيد العدمل الزّٙط اجلُدٔ، إذ أى ملُيز اسًدرال َ الكفد٘ال ال غزِٕ َملايّ ًد َيفّشيد العدمل الزّٙط 

  لتسقّمل اسلصضدل ألي ايًد.لتسقّمل اسلصضدل ألي ايًد.

اسغدر ٕ َالتسفّش َذلك مو  الا إ الق الفعدلّدل َملغدّو االاتكدر َاإلا اة َسرة اسغدر ٕ َالتسفّش َذلك مو  الا إ الق الفعدلّدل َملغدّو االاتكدر َاإلا اة َسرة   ..1212

تطُِزِٕ َالتسفّشِٕ تطُِزِٕ َالتسفّشِٕ رَا اسغدر ٕ الذاملّٕ َالعمل ازَا الفزِمل َإصلدد الربامذ الرَا اسغدر ٕ الذاملّٕ َالعمل ازَا الفزِمل َإصلدد الربامذ ال

  َاالختمدعّٕ ل هد٘ دَر القُٗ ال غزٓ  غز د٘ ب الهددا . َاالختمدعّٕ ل هد٘ دَر القُٗ ال غزٓ  غز د٘ ب الهددا . 

صااملّدْ صااملّدْ إإادجلُدٔ  ً   ادجلُدٔ  ً     دل َاجلمعّدل اخلريِٕدل َاجلمعّدل اخلريِٕالتشام اإلدارٔ الع ّد ب اسلصضالتشام اإلدارٔ الع ّد ب اسلصض  ..1313

تُيري رهِٕ إصااملّدّٕ َالسٕ اسعدمل َجلمّو الغز د٘ يًّد َيمل عمل تُيري رهِٕ إصااملّدّٕ َالسٕ اسعدمل َجلمّو الغز د٘ يًّد َيمل عمل اال هددا ل هددا 

  ملصضْ مهعم. ملصضْ مهعم. 

  ًد.ًد.َ لكل يزد ب اسلصضٕ دَر ب زلدزَ لكل يزد ب اسلصضٕ دَر ب زلدزاجلُدٔ مضلَلّٕ اجلمّو اجلُدٔ مضلَلّٕ اجلمّو   ..1414

ا فٕ عدمٕ ِقُم ع ٖ اسزاق ٕ ا فٕ عدمٕ ِقُم ع ٖ اسزاق ٕ   اسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕاسلصضدل َاجلمعّدل اخلريِٕنعدم لتقُِم أدا٘ نعدم لتقُِم أدا٘   مل هٖمل هٖ  ..1515

    ..َاستداعٕ َال عمَاستداعٕ َال عم

  .. ..   اقاقأ ريأ ريََ

اجلًُد اسق مٕ َأى ِّضز هلد ملُيّقدق ل عم َزلدا العمل اخلريٓ الذٓ نزٗ اجلًُد اسق مٕ َأى ِّضز هلد ملُيّقدق ل عم َزلدا العمل اخلريٓ الذٓ نزٗ   ذٍذٍنضاا او أى ِهفو اًنضاا او أى ِهفو اً

  لّٕ مل ُا ب أيمل زلدزدل صداقٕ لٌ.لّٕ مل ُا ب أيمل زلدزدل صداقٕ لٌ.ادرقٕ زلدزٌ جبُدٔ عدادرقٕ زلدزٌ جبُدٔ عد

مسُ مسُ َشلص َشلص ال قد٘ الضهُٓ التدصو ل دًدل اخلريِٕ ال قد٘ الضهُٓ التدصو ل دًدل اخلريِٕ دلغكز َالثهد٘ ل قدٙمني ع ٖ يذا دلغكز َالثهد٘ ل قدٙمني ع ٖ يذا اا   مد نتق م مد نتق م

َال دهٕ اسهعمٕ َال دهٕ اسهعمٕ   --راعْ ال قد٘ راعْ ال قد٘   ––أمري اسهطقٕ الغزقّٕ رّٙط يعّٕ الرب ادسهطقٕ الغزقّٕ أمري اسهطقٕ الغزقّٕ رّٙط يعّٕ الرب ادسهطقٕ الغزقّٕ 

 عق  مثل يذٍ ال قد٘ال الضهُِٕ َجبُدٔ  عق  مثل يذٍ ال قد٘ال الضهُِٕ َجبُدٔ ع ٖ خًُديم اسضتمزٔ بع ٖ خًُديم اسضتمزٔ ب  َيّو ال ددىَيّو ال ددى  ٕ الع مّٕٕ الع مّٕههَال دَال د

 مد نق م جلمّو اسغدر ني ب يذٍ ال راصٕ مو العدم ني ب اجلًدل  مد نق م جلمّو اسغدر ني ب يذٍ ال راصٕ مو العدم ني ب اجلًدل   عدلّٕ َملهضّمل راٙو.عدلّٕ َملهضّمل راٙو.

صتمدرٔ ََلو صتمدرٔ ََلو ت َاجلً  الذٓ اذلٍُ ب ملع ٕٚ اإلت َاجلً  الذٓ اذلٍُ ب ملع ٕٚ اإلَاسلصضدل اخلريِٕ الغكز َالتق ِز ل ُقَاسلصضدل اخلريِٕ الغكز َالتق ِز ل ُق

و عش َخل ب الُصُا إىل يذٍ و عش َخل ب الُصُا إىل يذٍ مقازدملًم َآراًٙم يًّد ؤد  دى لٌ الفضل الك ري اع  يضل امقازدملًم َآراًٙم يًّد ؤد  دى لٌ الفضل الك ري اع  يضل ا

  الهتدٙذ . الهتدٙذ . 
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  استمارة البحثاستمارة البحث

  

اسكته التعدَنْ ل  عُٔ َ اإلرعدد اسكته التعدَنْ ل  عُٔ َ اإلرعدد --اسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ لتسفّغ القزآى الكزِماسلصضٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ لتسفّغ القزآى الكزِم                

.....    .....    ملصضٕ ....  يعّٕ ....    خًٕملصضٕ ....  يعّٕ ....    خًٕ        --جلدى التهمّٕ االختمدعّٕجلدى التهمّٕ االختمدعّٕ--يعّٕ الرب يعّٕ الرب --َ ملُعّٕ اجلدلّدلَ ملُعّٕ اجلدلّدل

   ريِٕ. ريِٕ.

    الضالم ع ّكم َ رمحٕ او َاز دملٌالضالم ع ّكم َ رمحٕ او َاز دملٌ                        

صتمدرٔ سعزيٕ م ٗ التُخٌ لتط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ َاجلمعّٕ اخلريِٕ التداو هلد، َ صتمدرٔ سعزيٕ م ٗ التُخٌ لتط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ َاجلمعّٕ اخلريِٕ التداو هلد، َ إإاني ِ ِك اني ِ ِك 

  . .   ؟؟مد يْ أازس اسعُقدل ال  ملزايد ب ع م القّدم اتط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓمد يْ أازس اسعُقدل ال  ملزايد ب ع م القّدم اتط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ

صتمدرٔ مضديمٕ مهك ب الزقْ َ الزيو مو مضتُٗ العمل صتمدرٔ مضديمٕ مهك ب الزقْ َ الزيو مو مضتُٗ العمل ٕ يذٍ اإلٕ يذٍ اإل ٚ ٚنامل التكزم اتعنامل التكزم اتع                  

  اخلريٓ ب اسم كٕ العزإّ الضعُدِٕ  . اخلريٓ ب اسم كٕ العزإّ الضعُدِٕ  . 

  

  عد زِو ايتمدمكم َ ملعدَنكمعد زِو ايتمدمكم َ ملعدَنكم

  

  يزِمل ال سجيزِمل ال سج                                                
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  ..............................................................االصم ج ا تّدرٓ ( : .....................................................العمز : .............. اجلهضّٕ : .....االصم ج ا تّدرٓ ( : .....................................................العمز : .............. اجلهضّٕ : .....

  اس ِهٕ ........................... اسهطقٕ : ...............................اس ِهٕ ........................... اسهطقٕ : ...............................

  .............................................................................التخ ص : ...................... اسضمٖ الُظّفْ : ................................التخ ص : ...................... اسضمٖ الُظّفْ : ...............اسليل ال راصْ : ...اسليل ال راصْ : ...

  ................اجلًٕ ج اسلصضٕ ( : ....................................... ع د الضهُال ب يذٍ العمل :.......................................اجلًٕ ج اسلصضٕ ( : ....................................... ع د الضهُال ب يذٍ العمل :.......................................

                      

oo  ٓج    (  نعم     ج    (   ال  :                                        ج    (  نعم     ج    (   ال  ؟؟يل أنت متفزغ ل عمل اخلريٓيل أنت متفزغ ل عمل اخلري                                        :  

oo    ِٕج    ( نعم       ج    ( ال                 ج    ( نعم       ج    ( ال                                                   ؟؟يل أنت م تشم ا َام َالح ب اسلصضٕ اخلريِٕيل أنت م تشم ا َام َالح ب اسلصضٕ اخلري  

oo  رٔ الع ّد  ج   ( َصطٖ  ج    ( ملهفّذِٕرٔ الع ّد  ج   ( َصطٖ  ج    ( ملهفّذِٕ:  ج   (  إدا:  ج   (  إدا  ؟؟ب أٓ مضتُٗ مو اسضتُِدل اإلدارِٕ عم كب أٓ مضتُٗ مو اسضتُِدل اإلدارِٕ عم ك  

oo  ٔج    (  نعم     ج    (   ال               :                                ج    (  نعم     ج    (   ال                 ؟؟يل مل قّت أٓ دَرٔ ب دلدا اجلُدٔيل مل قّت أٓ دَرٔ ب دلدا اجلُد                                :  

oo  .......... : إذا  دى نعم ، م دَرٔ : ...............  ع د األِدم : ..........إذا  دى نعم ، م دَرٔ : ...............  ع د األِدم  

oo  ٔج    (  نعم     ج    (   ال             ج    (  نعم     ج    (   ال                                                         :                   :                     ؟؟يل مسعت عو مفًُم اجلُدٔيل مسعت عو مفًُم اجلُد  

oo  ِٕج    (  نعم     ج    (   ال:                   ج    (  نعم     ج    (   ال؟؟يل يهدلك مضلَا ل دُدٔ ب اسلصضٕ اخلريِٕيل يهدلك مضلَا ل دُدٔ ب اسلصضٕ اخلري                   :  

oo  ج    (  نعم     ج    (  ال   ج    ( ال أدرٓ :  ج    (  نعم     ج    (  ال   ج    ( ال أدرٓ ملط ّمل اجلُدٔ ب ملصضتك اخلريِٕ؟ملط ّمل اجلُدٔ ب ملصضتك اخلريِٕ؟  يل ملزبه بيل ملزبه ب  :  

oo  َ ج    (  نعم     ج    (   ال  :                 ج    (  نعم     ج    (   ال    ؟؟صف َظّفْ سًدمك الُظّفّٕصف َظّفْ سًدمك الُظّفّٕيل ُِخ  ل ِك َيل ُِخ  ل ِك                 :  

oo                                      ج    (  نعم    ج    (   الج    (  نعم    ج    (   ال  يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ رهِٕ؟                                    يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ رهِٕ؟  

oo    )    الال  يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ رصدلٕ؟                                   ج    (  نعم     ج    (  يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ رصدلٕ؟                                   ج    (  نعم     ج    

oo                                  ج    (  نعم     ج    (   الج    (  نعم     ج    (   ال  يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ أي ا ؟                                يل ُِخ  ل ملصضٕ اخلريِٕ أي ا ؟  

oo      يل ُِخ  ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ  طٕ إصااملّدّٕ؟                ج    (  نعم     ج    (   ال    يل ُِخ  ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ  طٕ إصااملّدّٕ؟                ج    (  نعم     ج    (   ال  

oo  ج    (   الج    (   ال    ج    (  نعم   ج    (  نعم                                     يل ُِخ  ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ  طٕ ل دُدٔ ؟يل ُِخ  ل ملصضٕ أَ اجلمعّٕ  طٕ ل دُدٔ ؟  

oo  يل ملعتق  اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ ؟              ج    (  نعم     ج    (   اليل ملعتق  اايمّٕ ملط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ ؟              ج    (  نعم     ج    (   ال  

oo  يل ُِخ  ب اسلصضٕ اخلريِٕ ل ِكم نعدم  حلفغ َإدارٔ ال ّدندل ؟ ج    (  نعم     ج    (   اليل ُِخ  ب اسلصضٕ اخلريِٕ ل ِكم نعدم  حلفغ َإدارٔ ال ّدندل ؟ ج    (  نعم     ج    (   ال  



 

 

 

@@

oo                     ج    (  نعم     ج    (   الج    (  نعم     ج    (   ال                  يل ِتم ملط ّمل كدذر إدارِٕ ب اسلصضٕ اخلريِٕ؟                   يل ِتم ملط ّمل كدذر إدارِٕ ب اسلصضٕ اخلريِٕ؟  

oo  يل اإلدارٔ الع ّد ل ملصضٕ اخلريِٕ ل ًِد ملُخٌ سلُ ملط ّمل اجلُدٔ ؟   ج    (  نعم     ج    (   اليل اإلدارٔ الع ّد ل ملصضٕ اخلريِٕ ل ًِد ملُخٌ سلُ ملط ّمل اجلُدٔ ؟   ج    (  نعم     ج    (   ال  

oo   ج    (  نعم     ج    (   الج    (  نعم     ج    (   ال                                يل ُِخ  ب اسلصضٕ اخلريِٕ مُظف رلتص ل دُدٔ ؟ يل ُِخ  ب اسلصضٕ اخلريِٕ مُظف رلتص ل دُدٔ ؟  

oo   ٔمهًذ لتسضني   مدل اسلصضٕ ؟  ج    (  نعم  ج    ( ال  مهًذ لتسضني   مدل اسلصضٕ ؟  ج    (  نعم  ج    ( ال يل ل ِك اقتهدة اايمّٕ إدارٔ اجلُدٔ يل ل ِك اقتهدة اايمّٕ إدارٔ اجلُد   

  مم
أص دا اختدذ اسلصضٕ اخلريِٕ قزار ملط ّمل أص دا اختدذ اسلصضٕ اخلريِٕ قزار ملط ّمل 

  اجلُدٔ اجلُدٔ 

مُايمل مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ
  ال أدرٓال أدرٓ  مُايملمُايمل

بري بري 

  مُايملمُايمل

بري مُايمل بري مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ

99  
اإلميدى ثتمّٕ اجلُدٔ إلز اح التسضني اإلميدى ثتمّٕ اجلُدٔ إلز اح التسضني 

  ب اخل مدل ل ملصضٕ اخلريِٕ ب اخل مدل ل ملصضٕ اخلريِٕ 
          

            يضني مسعٕ اسلصضٕ يضني مسعٕ اسلصضٕ   ::

;;  
مضدِزٔ اسلصضدل َ اجلمعّدل األ زٗ مضدِزٔ اسلصضدل َ اجلمعّدل األ زٗ 

  َزتٖ ال ملتًم ادلتخ ف َزتٖ ال ملتًم ادلتخ ف 
          

            لغ  َ عكدَٓ مو خدنه اسضتفّ ِو لغ  َ عكدَٓ مو خدنه اسضتفّ ِو   >>

==  
ال عدِٕ َ اإلعالى عو   مدل اسلصضٕ ال عدِٕ َ اإلعالى عو   مدل اسلصضٕ 

  اخلريِٕ اخلريِٕ 
          

>>  
زضُر اع  القددٔ ل َرال َن َال عو زضُر اع  القددٔ ل َرال َن َال عو 

  اجلُدٔ اجلُدٔ 
          

??  
مُاخًٕ أسمٕ أَ مُاقف ًِ د َخُد مُاخًٕ أسمٕ أَ مُاقف ًِ د َخُد 

  اسلصضٕ اخلريِٕاسلصضٕ اخلريِٕ
          

@@  
اعااط ملط ّمل اجلُدٔ مو اسلصضدل اعااط ملط ّمل اجلُدٔ مو اسلصضدل 

  اسدسلٕ  اسدسلٕ  
          

AA  ضدل اسدسلٕ  ضدل اسدسلٕ  ال عم مو اسلصال عم مو اسلص  ملط ّمل معدِريملط ّمل معدِري            

9898   ًْ ًْ ِضّف أع د٘ َمًدم خ ِ ٔ ع              ِضّف أع د٘ َمًدم خ ِ ٔ ع 

            ِا ذ َقتد سمهّدق أ ُا ب العملِا ذ َقتد سمهّدق أ ُا ب العمل  9999

          ِضديم ب كُ اسلصضٕ ِضديم ب كُ اسلصضٕ   :9:9
  

  



 

 

 

@A

  ملط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ:ملط ّمل اجلُدٔ ب العمل اخلريٓ:ب ب رأِك رأِك   مم
مل مل مُايمُاي

  اغ ٔاغ ٔ
  ال أدرٓال أدرٓ  مُايملمُايمل

بري بري 

  مُايملمُايمل

بري مُايمل بري مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ

            ِضديم ب ملُسِو األعمدا ع ٖ اسُظفنيِضديم ب ملُسِو األعمدا ع ٖ اسُظفني  ;9;9

            ِضديم ب ملط ّمل مفًُم العمل اجلمدعِْضديم ب ملط ّمل مفًُم العمل اجلمدعْ  >9>9

9=9=  
ِضديم ب التطُِز َالتسضني سضتُٗ ِضديم ب التطُِز َالتسضني سضتُٗ 

  اخل مٕاخل مٕ
          

            ِضديم ب ريو مضتُٗ اسُظفِضديم ب ريو مضتُٗ اسُظف  <9<9

            أمزاق بري قدال ل تسقّملأمزاق بري قدال ل تسقّمل  ?9?9

            تط ه م دلم مدلّٕ   رئتط ه م دلم مدلّٕ   رئِِ  @9@9

9A9A  ٍِز ش ع ٖ اسهتذ الهًدْٙ دَى بريٍِز ش ع ٖ اسهتذ الهًدْٙ دَى بري            

            ضلضو  مو خُدٔ اخل مدلضلضو  مو خُدٔ اخل مدل  8:8:

            ِشِ  رلد اسضتفّ ِو .ِشِ  رلد اسضتفّ ِو .  9:9:

            ِشِ  مو التعدَى اني األقضدم .ِشِ  مو التعدَى اني األقضدم .  ::::

            ِعد  مغكالل العملِعد  مغكالل العمل  ;:;:

            ِضتثمز الطدقدل اإلا اعّٕ ل عدم ني .ِضتثمز الطدقدل اإلا اعّٕ ل عدم ني .  >:>:

             فٕ َأدا٘ اخل مدل فٕ َأدا٘ اخل مدلطلف   ملكطلف   ملك  =:=:

            َلَّٕلّٕللِ را العدم ني ع ٖ يمل اسضِ را العدم ني ع ٖ يمل اسض  <:<:

  

  مم
مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ 

  ::أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ 

مُايمل مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ
  مُايملمُايمل

ال ال 

  أدرٓأدرٓ

بري بري 

  مُايملمُايمل

بري مُايمل بري مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ

::

??  

ع م ايتمدم القّددال ادلتخطّ  ألعمدا ع م ايتمدم القّددال ادلتخطّ  ألعمدا 

  اجلُدٔ . اجلُدٔ . 
          

::

@@  

ال ااى يهد  قضدِد ال ااى يهد  قضدِد االعتقدد ل ٗ القّدداالعتقدد ل ٗ القّدد

  أ ثز أيمّٕ مو ملط ّمل اجلُدٔ أ ثز أيمّٕ مو ملط ّمل اجلُدٔ 
          

::

AA  

ملً   إىل يقّمل ملً   إىل يقّمل   اسلصضٕ   مّٕ َ يْ الاسلصضٕ   مّٕ َ يْ ال

  الزاح الزاح 
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  مم
مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب اسلصضٕ 

  ::أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ 

مُايمل مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ
  مُايملمُايمل

ال ال 

  أدرٓأدرٓ

بري بري 

  مُايملمُايمل

بري مُايمل بري مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ

;;

88  

ملً   إىل رلد ملً   إىل رلد   اسلصضٕ   مّٕ َ يْ الاسلصضٕ   مّٕ َ يْ ال

  لعمّللعمّلاا
          

;;

99  

ع م التعدمل جب ِٕ مو اسغكالل ال  ع م التعدمل جب ِٕ مو اسغكالل ال  

  ملُاخٌ ملط ّمل اجلُدٔملُاخٌ ملط ّمل اجلُدٔ
          

;;

::  
            الااخو الضزِو عه  َخُد اع  ال عُادلالااخو الضزِو عه  َخُد اع  ال عُادل

;;

;;  

التغري الضزِو َاسضتمز لضّدصدل َ ط  التغري الضزِو َاسضتمز لضّدصدل َ ط  

  التسضني مل عد لتغري ملُخًدل اإلدارٔ .التسضني مل عد لتغري ملُخًدل اإلدارٔ .
          

;;

<<  

يق اى الثقٕ مو العدم ني ألعمدا التطُِز يق اى الثقٕ مو العدم ني ألعمدا التطُِز 

  زد ععدرالزد ععدرالَاعت دريد دلَاعت دريد دل
          

;;

==  

ملُلْ سمدم ازامذ اجلُدٔ م ِزِو بري ملُلْ سمدم ازامذ اجلُدٔ م ِزِو بري 

  م ر ني سفديّم اجلُدٔم ر ني سفديّم اجلُدٔ
          

;;

>>  

ي ِ  أَلُِدل التسضني مو َخًٕ نعز ي ِ  أَلُِدل التسضني مو َخًٕ نعز 

  اس ِزِو يق اس ِزِو يق 
          

;;

??  

ع م ملُيز الكُادر اسلي ٕ ب مّ اى العمل ع م ملُيز الكُادر اسلي ٕ ب مّ اى العمل 

  إلدارٔ اجلُدٔإلدارٔ اجلُدٔ
          

;;

@@  

الثقديٕ الضدٙ ٔ ب اع  اسلصضدل الثقديٕ الضدٙ ٔ ب اع  اسلصضدل 

  اخلريِٕ بري مالٙمٕ اخلريِٕ بري مالٙمٕ 
          

;;

AA  

نقص اع  اسُارد اسدلّٕ استدزٕ ل ملصضٕ نقص اع  اسُارد اسدلّٕ استدزٕ ل ملصضٕ 

  اخلريِٕ اخلريِٕ 
          

<<

88  

ع م اصتخ ام األصدلّه الع مّٕ ع م اصتخ ام األصدلّه الع مّٕ 

  َاسُلُعّٕ ب ا تّدر العدم ني َاسُلُعّٕ ب ا تّدر العدم ني 
          

<<

99  
            بّدا مفًُم العمل اجلمدعْ بّدا مفًُم العمل اجلمدعْ 

<<

::  
          ع م مالٙمٕ اهلّكل التهعّمْ ب ع م مالٙمٕ اهلّكل التهعّمْ ب 



 

 

 

A9

  اسلصضدل اخلريِٕ اسلصضدل اخلريِٕ 

  مم
اسلصضٕ اسلصضٕ مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب مو أيم معُقدل ملط ّمل اجلُدٔ ب 

  ::أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ أَ اجلمعّٕ اخلريِٕ 

مُايمل مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ
  مُايملمُايمل

ال ال 

  أدرٓأدرٓ

بري بري 

  مُايملمُايمل

بري مُايمل بري مُايمل 

  اغ ٔاغ ٔ

<<

;;  
            اسز شِٕ ب العمل اسز شِٕ ب العمل 

<<

<<  
            ع م َلُا مفًُم اجلُدٔ ع م َلُا مفًُم اجلُدٔ 

<<

==  

ع م إعزا  العدم ني ب اسلصضدل اخلريِٕ ع م إعزا  العدم ني ب اسلصضدل اخلريِٕ 

  ب اختدذ القزارال ب اختدذ القزارال 
          

<<

>>  

ع م إدرا  العدم ني ل َايو َ أي ا  ع م إدرا  العدم ني ل َايو َ أي ا  

    ملط ّمل اجلُدٔملط ّمل اجلُدٔ
          

  

  مد يْ اسقازدل ال  ملزايد لتط ّمل َملطُِز اجلُدٔ ب ملصضتك اخلريِٕ؟مد يْ اسقازدل ال  ملزايد لتط ّمل َملطُِز اجلُدٔ ب ملصضتك اخلريِٕ؟

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 عد زِو لكم زضو هدَاكم َملعدَنكم.عد زِو لكم زضو هدَاكم َملعدَنكم.          
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  مقدمةمقدمة

إذىى ٚ مٍىىه إذىى ٚ مٍىىه مم  ّعرتت طىىُّعرتت طىىُوظىىٙ عملنىىري عـىىتٖ م ٍجلنىى و عؾَىى ا عمزئىى٘ ّعمغىىلتٔ٘  ّ مىى   ٍنٔجلىىُ  وظىىٙ عملنىىري عـىىتٖ م ٍجلنىى و عؾَىى ا عمزئىى٘ ّعمغىىلتٔ٘  ّ مىى   ٍنٔجلىىُ        

م إلذض ٌ إمَٔى   ّمىً   م إلذض ٌ إمَٔى   ّمىً     --عش ّجريعش ّجري--عزعٜح عجملجلنع ٍّٕ طتق٘  ّٖ عم خْل عمليخفض٘ عميت ممز عهلل عزعٜح عجملجلنع ٍّٕ طتق٘  ّٖ عم خْل عمليخفض٘ عميت ممز عهلل 

عالٍجلنى و مجلحْٓى    عالٍجلنى و مجلحْٓى      لف عؾْعىب  ّمىً  مى   لف عؾْعىب  ّمىً  مى   كجلكجلٍذع عمليطلق مصتح مً عملَه مٌ ىَجله م ملنري عـتٖ مً ٍذع عمليطلق مصتح مً عملَه مٌ ىَجله م ملنري عـتٖ مً 

ّمً  م  تطتٔق ّمً  م  تطتٔق     ّؼضني كزج تَ  مجلطتٔق عميظه ّعملل ٓت عإلدعرٓ٘ عمي جرّ٘ؼضني كزج تَ  مجلطتٔق عميظه ّعملل ٓت عإلدعرٓ٘ عمي جر٘    معن ل ٍذِ عؾنلٔ امعن ل ٍذِ عؾنلٔ ا

رضىٕ  رضىٕ  مكضىب  مكضىب  عؾْدٗ  ّمًٝ ك ىى  مسصضى ا عمقطى خل عـى   عى  ععجليى  مجلطتٔىق ملى ٓت عؾىْدٗ           عؾْدٗ  ّمًٝ ك ىى  مسصضى ا عمقطى خل عـى   عى  ععجليى  مجلطتٔىق ملى ٓت عؾىْدٗ           

نلٔى ا عـتٓى٘ مذىْد مى  تكىٌْ مجلطتٔىق       نلٔى ا عـتٓى٘ مذىْد مى  تكىٌْ مجلطتٔىق       فىإٌ عؾ فىإٌ عؾ   عملى دٖ  عملى دٖ  ؼقٔق مكرب عى ر مىً عمىزمح    ؼقٔق مكرب عى ر مىً عمىزمح      مَ فمَ فعملنٔري عملنٔري 

ٍّىه عمغىزو٘ ع ّ    ٍّىه عمغىزو٘ ع ّ      --غىزو٘ عمفقىزعٛ ّعاجلى جني   غىزو٘ عمفقىزعٛ ّعاجلى جني   ممعؾْدٗ يف مدعَٜ  الرتت ط عنلَ  مغكري مت عز عؾْدٗ يف مدعَٜ  الرتت ط عنلَ  مغكري مت عز 

ّدّرٍ  يف ؼضني مّضى عَه عالججلن عٔى٘ ّعالعجلدى دٓ٘ ؼقٔقى  ملتى م عمجلك فىري       ّدّرٍ  يف ؼضني مّضى عَه عالججلن عٔى٘ ّعالعجلدى دٓ٘ ؼقٔقى  ملتى م عمجلك فىري         --م الٍجلن و ّعمزع ٓ٘ م الٍجلن و ّعمزع ٓ٘ 

  عؿئف.عؿئف.عمذٖ ذث علُٔ دٓيي  عمذٖ ذث علُٔ دٓيي  

درعص٘ مٔ عىٔ٘ درعص٘ مٔ عىٔ٘   مً خاللمً خاللعـتٓ٘ عـتٓ٘ تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا   ّم٘ ملل ؾ٘ مْضْخل ّم٘ ملل ؾ٘ مْضْخل ٍّذع عمترث ق ٍّذع عمترث ق           

( مجلٔى٘ ختٓى٘ تخجللىف ميى طق عملنلكى٘  صى ٜال عهلل عىش ّجىري مٌ ٓضىَه يف دعىه           ( مجلٔى٘ ختٓى٘ تخجللىف ميى طق عملنلكى٘  صى ٜال عهلل عىش ّجىري مٌ ٓضىَه يف دعىه           0202مشىري عغىزًٓ    مشىري عغىزًٓ    

    مضتٗ عملنري عـتٖ .مضتٗ عملنري عـتٖ .
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  مدخل:مدخل:

مللْم تٔىى٘ ّتضىىجلخ و يف مللْم تٔىى٘ ّتضىىجلخ و يف ّّ  مغىىزٓ٘مغىىزٓ٘  ّّمىىىْعخل مىىً عملىىْعردة م دٓىى٘ مىىىْعخل مىىً عملىىْعردة م دٓىى٘   ٘٘تجلكىىٌْ عمليظنىى٘ مّ عملسصضىى٘ مىىً  ال ىىتجلكىىٌْ عمليظنىى٘ مّ عملسصضىى٘ مىىً  ال ىى        

مىْعرد مغىزٓ٘ ّهتٍى  ّ مى  مقدى  إىجلى د صىلل٘ مّ تقى ٓه         مىْعرد مغىزٓ٘ ّهتٍى  ّ مى  مقدى  إىجلى د صىلل٘ مّ تقى ٓه         ّّ  متْٓريمتْٓري    عنلٔ اعنلٔ ا    عميظه عمفزعٔ٘ هل  تضْٓقعميظه عمفزعٔ٘ هل  تضْٓق

خ مىى٘  ّتلجلىىرب ّ ٔفىى٘ عملنلٔىى ا إذىى ٚ عمْ ىى ٜف عمليظنىى٘ ع ص صىىٔ٘ عمىىيت تىىس ز علىىٙ لىى   عمليظنىى٘         خ مىى٘  ّتلجلىىرب ّ ٔفىى٘ عملنلٔىى ا إذىى ٚ عمْ ىى ٜف عمليظنىى٘ ع ص صىىٔ٘ عمىىيت تىىس ز علىىٙ لىى   عمليظنىى٘         

  ((11  ّعصجلنزعرٍ  ّعصجلنزعرٍ  

مّ خىى م ا ّمكىري ميَىى  خد ٜدىىَ   ّىظىىزعرج  ٌ عملخىىزد  مّ خىى م ا ّمكىري ميَىى  خد ٜدىىَ   ّىظىىزعرج  ٌ عملخىىزد    ممى  عىىً كزجىى ا عمليظنىى٘ فَىٕ إمىى  صىىلع  ممى  عىىً كزجىى ا عمليظنىى٘ فَىٕ إمىى  صىىلع          

ملحنلٔ ا عـتٓ٘ عت رٗ عً خ م ا فٔرضً عإلعى رٗ إ  مٍىه خد ٜدىَ  عمل مى٘ ٍّىٕة مٌ عـى م ا       ملحنلٔ ا عـتٓ٘ عت رٗ عً خ م ا فٔرضً عإلعى رٗ إ  مٍىه خد ٜدىَ  عمل مى٘ ٍّىٕة مٌ عـى م ا       

كٔ ٌ هت ملنْظ مّ قضْظ  ّال ميكً ؽشٓيَ   ّتجلطلب عتد الر م ملنٔىري مغىكري كتت كنى     كٔ ٌ هت ملنْظ مّ قضْظ  ّال ميكً ؽشٓيَ   ّتجلطلب عتد الر م ملنٔىري مغىكري كتت كنى     

يف خد ٜدىَ  مٌ عالعجلنى د مغىكري مص صىٕ ٓكىٌْ      يف خد ٜدىَ  مٌ عالعجلنى د مغىكري مص صىٕ ٓكىٌْ      مٌ عملنٔري ٓغ رك يف تق ميَ  علٙ مٌ مٍه عيدز مٌ عملنٔري ٓغ رك يف تق ميَ  علٙ مٌ مٍه عيدز 

  ((22  علٙ عملل ٓت يف ّصف عؾْدٗ مثري رض  عملنٔري ّعنف ض عالعجلن د علٙ عملل ٓت عمكنٔ٘علٙ عملل ٓت يف ّصف عؾْدٗ مثري رض  عملنٔري ّعنف ض عالعجلن د علٙ عملل ٓت عمكنٔ٘

  

تل  عؾْدٗ مً عملفى ٍٔه عإلدعرٓى٘ عؿ ٓثى٘  ّ َىزا ك صىجلح م٘ طتٔلٔى٘ ملني فضى٘ مىني عمى ّل          تل  عؾْدٗ مً عملفى ٍٔه عإلدعرٓى٘ عؿ ٓثى٘  ّ َىزا ك صىجلح م٘ طتٔلٔى٘ ملني فضى٘ مىني عمى ّل          

إلىجل جٔ٘  ّيف  ىري سٓى دٗ عمىْعٕ مى ٚ عملضىجلَلكني عمىذًٓ       إلىجل جٔ٘  ّيف  ىري سٓى دٗ عمىْعٕ مى ٚ عملضىجلَلكني عمىذًٓ       ّعمغزك ا يف  ري عمجلطْر عهل ٜري ملنغ رٓع عّعمغزك ا يف  ري عمجلطْر عهل ٜري ملنغ رٓع ع

  ٓت ٌّ عٍجلن م  مكرب م مليجلخ  ٖ عؾْدٗ عمل مٔ٘ مّ عـ م٘ عملنٔشٗ. ٓت ٌّ عٍجلن م  مكرب م مليجلخ  ٖ عؾْدٗ عمل مٔ٘ مّ عـ م٘ عملنٔشٗ. 

 َىىزا عىى ٗ تلزٓفىى ا ملحىىْدٗ فَيىى ك مىىً عزفَىى ة  ماىَىى  فنْعىى٘ مىىً عملشعٓىى  ّعـدىى ٜ            َىىزا عىى ٗ تلزٓفىى ا ملحىىْدٗ فَيىى ك مىىً عزفَىى ة  ماىَىى  فنْعىى٘ مىىً عملشعٓىى  ّعـدىى ٜ           

ضىىنً عمضىىلز ّع مىى ٌ  ضىىنً عمضىىلز ّع مىى ٌ  عـ صىى٘ مىى مليجلخ مّ عـ مىى٘ ّعمىىيت تضىى ٍه يف إعىىت خل رهتىى ا عملضىىجلَلكني  ّتجل    عـ صىى٘ مىى مليجلخ مّ عـ مىى٘ ّعمىىيت تضىى ٍه يف إعىىت خل رهتىى ا عملضىىجلَلكني  ّتجل    

      ّعزفجلَ  عؾنلٔ٘ ع مزٓكٔ٘ مضتط عؾىْدٗة   ّعزفجلَ  عؾنلٔ٘ ع مزٓكٔ٘ مضتط عؾىْدٗة ((33  ّعمجلْفت ّعملْ ْعٔ٘ ّعالعجلن دٓ٘ ّع ملٔ٘ عالصجللن ل( ّعمجلْفت ّعملْ ْعٔ٘ ّعالعجلن دٓ٘ ّع ملٔ٘ عالصجللن ل( 

  ((44    ماىَ  فنْع٘ مً عملشعٓ  ّخد ٜ  عمليجلخ مّ عـ م٘ عمق درٗ علٙ تلتٔ٘ ذ ج ا عملضجلَلكني (   ماىَ  فنْع٘ مً عملشعٓ  ّخد ٜ  عمليجلخ مّ عـ م٘ عمق درٗ علٙ تلتٔ٘ ذ ج ا عملضجلَلكني ( 

                                                 
 6جلفز  مص م٘ محشٗ  إدعرٗ عملنلٔ ا    ( 1 

 4جلفز  مص م٘ محشٗ  إدعرٗ عملنلٔ ا    ( 2 

 3 ) Dale.H.Besterfield- quality control by prentice- Hall New Gersy-1986 p.l. 

 4 )           Carol-A.Reeves & David. A.Bender . Defining Quality Alternatives and Implications.Academy of Mangment Review vol 

19.No3.1994 .PP.419                                                                                                                                                                 
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ٕ مً  الث سّعٓ  ع ّ ة جْدمً  الث سّعٓ  ع ّ ة جْد  ّٓيظز ملض عمت ذثني ملحْدّٗٓيظز ملض عمت ذثني ملحْدٗ ٕ ٗ عمجلدنٔه  ٍّى مْعصىف ا عؾىْدٗ   مْعصىف ا عؾىْدٗ     ةةٗ عمجلدنٔه  ٍّى

 ٕ ٕ عميت تْضع عي  تدنٔه عمليجلخ مّ عـ م٘  ّعمث ىٔ٘ة جْدٗ عإلىجل د ٍّى عملْعصىف ا عمىيت تجلرقىق خىالل     عملْعصىف ا عمىيت تجلرقىق خىالل       ةةعميت تْضع عي  تدنٔه عمليجلخ مّ عـ م٘  ّعمث ىٔ٘ة جْدٗ عإلىجل د ٍّى

عملنلٔ٘ عإلىجل جٔ٘ ّعمث مث٘ة جْدٗ ع دعٛ عمىيت تظَىز ملنضىجلَل  عىً عالصىجللن ل عمفللىٕ ملنيىجلخ إ  ج ىىب         عملنلٔ٘ عإلىجل جٔ٘ ّعمث مث٘ة جْدٗ ع دعٛ عمىيت تظَىز ملنضىجلَل  عىً عالصىجللن ل عمفللىٕ ملنيىجلخ إ  ج ىىب         

تجلضنً مف ٍٔه ّعي صز ّعذ ٗ فَٕ تزكش علٙ جْدٗ تدىنٔه  تجلضنً مف ٍٔه ّعي صز ّعذ ٗ فَٕ تزكش علٙ جْدٗ تدىنٔه  عمرتكٔش علٙ عؾْدٗ م ي ٛ تقٔه عمليجلخ  عمرتكٔش علٙ عؾْدٗ م ي ٛ تقٔه عمليجلخ  

  ((  55  عمليجلخ عمليجلخ 

ّٓيظز عذ  عمت ذثني ملحْدٗ عمغ مل٘ علٙ مىَ  ىَخ مجلك مري ـ م٘ عملنٔري ّمىَ  مٔض  فىزد  ّٓيظز عذ  عمت ذثني ملحْدٗ عمغ مل٘ علٙ مىَ  ىَخ مجلك مري ـ م٘ عملنٔري ّمىَ  مٔض  فىزد  

إدعرٗ مجلخدد٘ تضلٙ إ  ؼقٔق عؾْدٗ يف ف ل ملني مّ مكثز دعخىري عمليظنى٘ مىري عنلٔى٘ مجلك ملى٘      إدعرٗ مجلخدد٘ تضلٙ إ  ؼقٔق عؾْدٗ يف ف ل ملني مّ مكثز دعخىري عمليظنى٘ مىري عنلٔى٘ مجلك ملى٘      

  ((  66  ٘ ّعمْ  ٜف ٘ ّعمْ  ٜف تغنري مجٔع ع ىغط٘ ّع ىظنتغنري مجٔع ع ىغط٘ ّع ىظن

  

علٙ عمليجلخ مٓ  ك ٌ ىْعُ  صلل٘ مّ خ م٘(  ف مليظن٘ تخجللف علٙ عمليجلخ مٓ  ك ٌ ىْعُ  صلل٘ مّ خ م٘(  ف مليظن٘ تخجللف   إٌ عهل ف مً تطتٔق عؾْدٗ ٓرتكشإٌ عهل ف مً تطتٔق عؾْدٗ ٓرتكش        

مكْى تَ  تضلٙ إلخزعد ميجلخ ممٔش ٓكضب رض  عملضجلفٔ   ّوقق ع ٍ عف عمزعٔ٘ م ميضت٘ مكْى تَ  تضلٙ إلخزعد ميجلخ ممٔش ٓكضب رض  عملضجلفٔ   ّوقق ع ٍ عف عمزعٔ٘ م ميضت٘ 

عٔ٘ ّميَ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ّمً عٔ٘ ّميَ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ّمً رر  ملقط ع ا عمجلح رٓ٘  ّع ٍ عف عالججلن عٔ٘ ملقط ع ا عمغتملقط ع ا عمجلح رٓ٘  ّع ٍ عف عالججلن عٔ٘ ملقط ع ا عمغت

  ٍذع عهل ف ع ص ظ تجلرقق مٍ عف مخزٚ ميَ ةٍذع عهل ف ع ص ظ تجلرقق مٍ عف مخزٚ ميَ ة

خفض عمجلك مٔفة إٌ عؾْدٗ تجلطلب عنري ع عىٔ ٛ عمدىرٔر٘ م مطزٓقى٘ عمدىرٔر٘ مىً مّل مىزٗ       خفض عمجلك مٔفة إٌ عؾْدٗ تجلطلب عنري ع عىٔ ٛ عمدىرٔر٘ م مطزٓقى٘ عمدىرٔر٘ مىً مّل مىزٗ         --11

  عمجلك مٔف.عمجلك مٔف.ٓلين تقلٔري ع عٔ ٛ عمجل مف٘ مّ إع دٗ إل سٍ  ّم مجل مٕ تقلٔري ٓلين تقلٔري ع عٔ ٛ عمجل مف٘ مّ إع دٗ إل سٍ  ّم مجل مٕ تقلٔري 

عميت ّضل  مً عتري عمليظنى٘ إللى س عـى م ا مللنٔىري     عميت ّضل  مً عتري عمليظنى٘ إللى س عـى م ا مللنٔىري       عخجلد ر ّع  إل س عملَن اة ف إلجزعٛعاعخجلد ر ّع  إل س عملَن اة ف إلجزعٛعا  --00

ع  ركشا علٙ ؼقٔىق ع ٍى عف ّمزععتجلَى  ّم مجلى مٕ جى ٛا ٍىذِ عإلجىزعٛعا طْٓلى٘ ّج مى ٗ يف          ع  ركشا علٙ ؼقٔىق ع ٍى عف ّمزععتجلَى  ّم مجلى مٕ جى ٛا ٍىذِ عإلجىزعٛعا طْٓلى٘ ّج مى ٗ يف          

  ل س.ل س.كثت مً ع ذٔ ٌ مم  م ز تا تعر صلتٔ ر علٙ عإلكثت مً ع ذٔ ٌ مم  م ز تا تعر صلتٔ ر علٙ عإل

ّعؿىشو  ّعؿىشو    ل سٍه  مإعى ع٘  ق فى٘ عؾى    ل سٍه  مإعى ع٘  ق فى٘ عؾى    إإرفع مضجلْٚ عمل ملني م ملسصض٘ ت  ٓيلكط إه م ر علٙ رفع مضجلْٚ عمل ملني م ملسصض٘ ت  ٓيلكط إه م ر علٙ   --33

  ..ّعذرتعو عملنري ّؼقٔق عؾْدٗ يف مجٔع عملزعذريّعذرتعو عملنري ّؼقٔق عؾْدٗ يف مجٔع عملزعذري

  تكًْٓ  مٔٝ٘ ت عه ّؼ فظ علٙ عمجلطْٓز عملضجلنز.تكًْٓ  مٔٝ٘ ت عه ّؼ فظ علٙ عمجلطْٓز عملضجلنز.  --44

                                                 
 61مامٌْ عم رعدك٘  إدعرٗ عؾْدٗ عمغ مل٘    ( 5 

 23عنز عقٔلٕ  عمليَحٔ٘ عملجلك مل٘ إلدعرٗ عؾْدٗ عمغ مل٘    ( 6 
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    ..تقلٔري عملَ و ع مي٘ عمف ٜ ٗ سمً عملنري عملجلكزرتقلٔري عملَ و ع مي٘ عمف ٜ ٗ سمً عملنري عملجلكزر  --55

  ّميكً إض ف٘ مٍ عف مخزٚ ملحْدٗ تجلي صب مع عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ّميَ ةّميكً إض ف٘ مٍ عف مخزٚ ملحْدٗ تجلي صب مع عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ّميَ ة

قضٕ علٙ عهل ر ّؽفض عمجلك مٔف ّتضَه يف قضٕ علٙ عهل ر ّؽفض عمجلك مٔف ّتضَه يف سٓ دٗ مْعرد عؾنلٔ٘ة ف ؾْدٗ يف تيفٔذ عمربعمخ تسٓ دٗ مْعرد عؾنلٔ٘ة ف ؾْدٗ يف تيفٔذ عمربعمخ ت  --66

  جذب عملجلربعني عمذًٓ تقيلَه عمربعمخ عمف عل٘ علٙ مرض عمْععع.جذب عملجلربعني عمذًٓ تقيلَه عمربعمخ عمف عل٘ علٙ مرض عمْععع.

ع ٍىى عف ملٔىى ٗ عملىى ٚ مجلقلىىٔ  دّعٜىىز عمفقىىز ّرفىىع عملضىىجلْٚ      ع ٍىى عف ملٔىى ٗ عملىى ٚ مجلقلىىٔ  دّعٜىىز عمفقىىز ّرفىىع عملضىىجلْٚ        ّخ صىىّ٘خ صىى٘ؼقٔىىق مٍىى عف عؾنلٔىى٘  ؼقٔىىق مٍىى عف عؾنلٔىى٘    --77

  ..عمللٔغٕ ملنضجلفٔ ًٓعمللٔغٕ ملنضجلفٔ ًٓ

جللفىى٘ مىىً عمىى عه  جللفىى٘ مىىً عمىى عه  كضىىب تلىى طف عجملجلنىىع تخجللىىف عط ع تىىُ ّم مجلىى مٕ عؿدىىْل علىىٙ مىىىْعخل ك   كضىىب تلىى طف عجملجلنىىع تخجللىىف عط ع تىىُ ّم مجلىى مٕ عؿدىىْل علىىٙ مىىىْعخل ك       --88

  ..ّسٓ دٗ مضجلْٓ ا عمجلل ٌّّسٓ دٗ مضجلْٓ ا عمجلل ٌّ

  

  

مل ٓجله تَٔٝ٘ مجلطلت ا تطتٔقَ  ّعؽ   مل ٓجله تَٔٝ٘ مجلطلت ا تطتٔقَ  ّعؽ     م مليغاٗ م م مليغاٗ م   عملضْٝمنيعملضْٝمنيري ذلن  ّممئ ا م ٚ ري ذلن  ّممئ ا م ٚ ظظعؾْدٗ تعؾْدٗ ت        

خطْعا ج دٗ يف  م   ٍّذِ عـطْعا ميَ  م  ٓضتق عمت ٛ مجلطتٔق ٍذع عمربى مخ يف عملسصض٘ ذجلٙ خطْعا ج دٗ يف  م   ٍّذِ عـطْعا ميَ  م  ٓضتق عمت ٛ مجلطتٔق ٍذع عمربى مخ يف عملسصض٘ ذجلٙ 

ّذدز ىجل ٜحَ  ّذدز ىجل ٜحَ      ّمً  ه عمضلٕ مْ ؼقٔقَ  مفل مّٔ٘مً  ه عمضلٕ مْ ؼقٔقَ  مفل مٔ٘     علٙ عتْل عمفكزٗ علٙ عتْل عمفكزٗميكً إع عد عمل ملنيميكً إع عد عمل ملني

  ّمً مٍه ٍذِ عملجلطلت اة ّمً مٍه ٍذِ عملجلطلت اة     عملزهْم٘عملزهْم٘

    .. ملسصض٘ ملسصض٘عمل ملني معمل ملني مسرخل عمفكزٗ يف  ق ف٘ سرخل عمفكزٗ يف  ق ف٘   --11

إٌ ؼقٔق عؾْدٗ ىجلى د عنىري مغىرتك ٓيطلىق مىً  ق فى٘ عملى ملني يف عملسصضى٘ ّمىذع مىً عملَىه مٌ            إٌ ؼقٔق عؾْدٗ ىجلى د عنىري مغىرتك ٓيطلىق مىً  ق فى٘ عملى ملني يف عملسصضى٘ ّمىذع مىً عملَىه مٌ              

ي عىى٘ ماٍنٔىى٘ تطتٔىىق عؾىىْدٗ  ّميكىىً مٌ ٓىىجله مىىً خىىالل تضىىْٓق   ي عىى٘ ماٍنٔىى٘ تطتٔىىق عؾىىْدٗ  ّميكىىً مٌ ٓىىجله مىىً خىىالل تضىىْٓق   تجلغىىكري مىى ٚ عملىى ملني م ملسصضىى٘ ع تجلغىىكري مىى ٚ عملىى ملني م ملسصضىى٘ ع 

ّتْضىىٔح مفَىىْو عؾىىْدٗ ّفْعٜىى ٍ  علىىٙ عملسصضىى٘ عىىً طزٓىىق عا ضىىزعا مّ عملىىسمتزعا ّّر  عملنىىري     ّتْضىىٔح مفَىىْو عؾىىْدٗ ّفْعٜىى ٍ  علىىٙ عملسصضىى٘ عىىً طزٓىىق عا ضىىزعا مّ عملىىسمتزعا ّّر  عملنىىري     

الخل عمل ملني يف عملسصضى٘ علىٙ ػى رب عملسصضى ا عمي جرى٘ يف      الخل عمل ملني يف عملسصضى٘ علىٙ ػى رب عملسصضى ا عمي جرى٘ يف      ّعم ّرعا عمجل رٓتٔ٘  ّمً عملفٔ  ج عر عّطّعم ّرعا عمجل رٓتٔ٘  ّمً عملفٔ  ج عر عّط

  تطتٔق عؾْدٗ. تطتٔق عؾْدٗ. 

  عمجل رٓب.عمجل رٓب.ّّعمجلللٔه عمجلللٔه   --22

ىظىىىزع  ٌ عؾىىىْدٗ تجلطلىىىب إهىىى د عمللىىى ٓت ّطىىىز  ملجليفٔىىىذ  ّمكْىَىىى  مضىىىل  إدعرٖ ج ٓىىى  ٓطتىىىق  ىظىىىزع  ٌ عؾىىىْدٗ تجلطلىىىب إهىىى د عمللىىى ٓت ّطىىىز  ملجليفٔىىىذ  ّمكْىَىىى  مضىىىل  إدعرٖ ج ٓىىى  ٓطتىىىق          

م ؾنلٔ ا ّمكٕ ٓكٌْ ٍذع عمجلطتٔق مغكري صرٔح فال م  مً تتين مزعمخ ت رٓب ّتللٔه عملى ملني  م ؾنلٔ ا ّمكٕ ٓكٌْ ٍذع عمجلطتٔق مغكري صرٔح فال م  مً تتين مزعمخ ت رٓب ّتللٔه عملى ملني  

 صب مع مجلطلت ا  صب مع مجلطلت ا م مليظن٘ علٙ مص مٔب ّمدّعا تطتٔق عؾْدٗ  ّمٌ ٓزععٙ يف عمربعمخ عمجل رٓتٔ٘ مٌ تجليم مليظن٘ علٙ مص مٔب ّمدّعا تطتٔق عؾْدٗ  ّمٌ ٓزععٙ يف عمربعمخ عمجل رٓتٔ٘ مٌ تجلي
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كري مضجلْٚ ذضب عالعجلَه مجلطتٔق عؾْدٗ صْعٛ يف رصىه عالصىرتعتٔحٔ ا م ميضىت٘ ملقٔى دعا عمللٔى  مّ      كري مضجلْٚ ذضب عالعجلَه مجلطتٔق عؾْدٗ صْعٛ يف رصىه عالصىرتعتٔحٔ ا م ميضىت٘ ملقٔى دعا عمللٔى  مّ      

    ..يف عمجلطتٔق ّع ص مٔب عمفئ٘ م ميضت٘ ملح ٌ عمل مل٘يف عمجلطتٔق ّع ص مٔب عمفئ٘ م ميضت٘ ملح ٌ عمل مل٘

  عالصجلل ى٘ م الصجلغ رٓني .عالصجلل ى٘ م الصجلغ رٓني .  --33

َىىه َىىه عالصىىجلل ى٘ مىى ـربعا مىىً مضجلغىى رًٓ ّمسصضىى ا مجلخددىى٘ عيىى  تىىتين عؾىىْدٗ م مليظنىى٘ م    عالصىىجلل ى٘ مىى ـربعا مىىً مضجلغىى رًٓ ّمسصضىى ا مجلخددىى٘ عيىى  تىىتين عؾىىْدٗ م مليظنىى٘ م    

مجل عٔه خربٗ عملسصض٘ ّمضى ع تَ  مضىن ٌ عمجلطتٔىق عمدىرٔح  ّملنضى ٍن٘ يف ذىري عملغى كري عملجلْعلى٘         مجل عٔه خربٗ عملسصض٘ ّمضى ع تَ  مضىن ٌ عمجلطتٔىق عمدىرٔح  ّملنضى ٍن٘ يف ذىري عملغى كري عملجلْعلى٘         

عميت صجليغا ّخ ص٘ يف عملزعذري ع ّ  مجلطتٔق عؾْدٗ.عميت صجليغا ّخ ص٘ يف عملزعذري ع ّ  مجلطتٔق عؾْدٗ.

  ّعؿفش.ّعؿفش.عمجلغحٔع عمجلغحٔع   --44

إٌ تقىى ٓز ع فىىزعد ىظىىت عٔىى مَه ملنىىري عظىىٔه صىىٔسدٖ ذجلنىى ر إ  تغىىحٔلَه  ّسرخل عمثقىى٘ فىىَٔه   إٌ تقىى ٓز ع فىىزعد ىظىىت عٔىى مَه ملنىىري عظىىٔه صىىٔسدٖ ذجلنىى ر إ  تغىىحٔلَه  ّسرخل عمثقىى٘ فىىَٔه     

عملزهىىْب  صٔضىىَه مغىىكري كىىتت يف تطىىْٓز مىىزعمخ عؾىىْدٗ عمغىى مل٘ يف عملسصضىى٘  عملزهىىْب  صٔضىىَه مغىىكري كىىتت يف تطىىْٓز مىىزعمخ عؾىىْدٗ عمغىى مل٘ يف عملسصضىى٘    ّتىى عٔه ٍىىذع ع دعّٛتىى عٔه ٍىىذع ع دعٛ

. ّذٔىىث مٌ عصىىجلنزعرٓ٘ عمربىىى مخ يف عملسصضىى٘ ٓلجلنىى  علىىٙ درجىى٘ محىى ظ عملغىى ركني يف       . ّذٔىىث مٌ عصىىجلنزعرٓ٘ عمربىىى مخ يف عملسصضىى٘ ٓلجلنىى  علىىٙ درجىى٘ محىى ظ عملغىى ركني يف       ُُّعصىىجلنزعرٓجلّعصىىجلنزعرٓجل

عمجلرضني   فنً عملَه تلشٓش ٍذع عؿن ظ مً خالل عؿْعفش عمل مٔ٘ ّ عملليْٓى٘ عملغىحل٘ ّتينٔى٘ عمغىلْر     عمجلرضني   فنً عملَه تلشٓش ٍذع عؿن ظ مً خالل عؿْعفش عمل مٔ٘ ّ عملليْٓى٘ عملغىحل٘ ّتينٔى٘ عمغىلْر     

  لنسصض٘ ّماٍنٔ٘ عم ّر عملْكري إمَٔه يف تطتٔق عؾْدٗ. لنسصض٘ ّماٍنٔ٘ عم ّر عملْكري إمَٔه يف تطتٔق عؾْدٗ. م الىجلن ٛ مم الىجلن ٛ م

ّعملجل ملّ٘عملجل مل٘عإلعزعف عإلعزعف   --55

مً ضزّرٓ ا تطتٔق مزى مخ عؾْدٗ ٍىْ عإلعىزعف علىٙ فىز  عملنىري ّعمجليضىٔق مىني كجللىف عإلدعرعا          مً ضزّرٓ ا تطتٔق مزى مخ عؾْدٗ ٍىْ عإلعىزعف علىٙ فىز  عملنىري ّعمجليضىٔق مىني كجللىف عإلدعرعا            

  ّتقْميُ إ ع تطلب ع مز.ّتقْميُ إ ع تطلب ع مز.  خ طٞخ طّٞمجل مل٘ عإلل س  ّتل ٓري مٖ مض ر ّمجل مل٘ عإلل س  ّتل ٓري مٖ مض ر 

  

  

ٓجلنٔش غد ٜ  ٓجلنٔش غد ٜ    الم  مٌ الم  مٌ   عـ م ا عميت تق مَ  عمليظن٘ مّ عملسصض٘ كنخزد إىجل جٕعـ م ا عميت تق مَ  عمليظن٘ مّ عملسصض٘ كنخزد إىجل جٕجْدٗ جْدٗ إٌ إٌ 

    ةة  ((  77  ؼ د مضجلْٚ عؾْدٗ  كزٍ  ملضَه يف عميق ط عمجل مٔ٘ؼ د مضجلْٚ عؾْدٗ  كزٍ  ملضَه يف عميق ط عمجل مٔ٘

  عملْ ْعٔ٘ ٍّٕة عمق ملٔ٘ إلل س عـ م٘ عملْعْدٗ مغكري ملجلن  ّمضتْط.عملْ ْعٔ٘ ٍّٕة عمق ملٔ٘ إلل س عـ م٘ عملْعْدٗ مغكري ملجلن  ّمضتْط.  --11

  ( ّتق ٓه عـ م٘ هله.( ّتق ٓه عـ م٘ هله.ٍّٕة عمزهت ا ملض ع ٗ عمشم ًٜ   عملضجلفٔ ًٓ ٍّٕة عمزهت ا ملض ع ٗ عمشم ًٜ   عملضجلفٔ ًٓ   صجلح م٘صجلح م٘عالعال  --00

  ٘ ّتلينة عمجلضَٔالا عمفٔشٓ ٜٔ٘ ك ملل عا ّع دّعا ّعملظَز.٘ ّتلينة عمجلضَٔالا عمفٔشٓ ٜٔ٘ ك ملل عا ّع دّعا ّعملظَز.عمللنْصعمللنْص  --33

                                                 
  203دعرٗ ؾْدٗ عمغ مل٘   عمض مزعٜٕ  مَ ٖ  إ(  7 
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  ضن ٌ ّٓلين ملزف٘ ع ملٔ٘ عملْ فني ميقري عمثق٘ ّعالعجلن د علَٔه.ضن ٌ ّٓلين ملزف٘ ع ملٔ٘ عملْ فني ميقري عمثق٘ ّعالعجلن د علَٔه.عمعم  --44

  ٍّْ عمزع ٓ٘ ّعالٍجلن و عملق و ملنضجلفٔ ًٓ.ٍّْ عمزع ٓ٘ ّعالٍجلن و عملق و ملنضجلفٔ ًٓ.  عمتل  عمل طفٕعمتل  عمل طفٕ  --55

مثرية  تق ٓه عمزع ٓ٘ عمدرٔ٘  مثرية  تق ٓه عمزع ٓ٘ عمدرٔ٘    ٍذِ عـد ٜ  ّضل  مغكري ع و ملنخزج ا عـ مٔ٘ عمجلح رٍٓ٘ذِ عـد ٜ  ّضل  مغكري ع و ملنخزج ا عـ مٔ٘ عمجلح رٓ٘    

عميقري  عمجلللٔه .... (  ّىظزعر  ٌ عـ م ا عملق م٘ مً عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ملنضجلفٔ ًٓ ه مت ر م  تكٌْ عميقري  عمجلللٔه .... (  ّىظزعر  ٌ عـ م ا عملق م٘ مً عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ملنضجلفٔ ًٓ ه مت ر م  تكٌْ 

  خ م ا إىض ىٔ٘ ف ىٔ٘ فالم  مً تكٔٔف ٍذِ عـد ٜ  علٙ مىغط٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘. خ م ا إىض ىٔ٘ ف ىٔ٘ فالم  مً تكٔٔف ٍذِ عـد ٜ  علٙ مىغط٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘. 

ميَىى  ملرىى ٓث عىىً تطتٔىىق عؾىىْدٗ عمغىى مل٘ يف عنىىري عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ ٍىىٕ    ميَىى  ملرىى ٓث عىىً تطتٔىىق عؾىىْدٗ عمغىى مل٘ يف عنىىري عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ ٍىىٕ    إٌ مٍىىه ىقطىى٘ ىيطلىىق إٌ مٍىىه ىقطىى٘ ىيطلىىق         

ؼ ٓىىى  فلضىىىف٘ عميظىىىز مطتٔلىىى٘ عملنىىىري عـىىىتٖ  ف ملنىىىري عـىىىتٖ ّعمجلك فىىىري عالججلنىىى عٕ ّمضىىى ع ٗ  ؼ ٓىىى  فلضىىىف٘ عميظىىىز مطتٔلىىى٘ عملنىىىري عـىىىتٖ  ف ملنىىىري عـىىىتٖ ّعمجلك فىىىري عالججلنىىى عٕ ّمضىىى ع ٗ  

ّعٔه ذث علَٔ  دٓيي  عؿئف  ّمً ٓقى و  ّعٔه ذث علَٔ  دٓيي  عؿئف  ّمً ٓقى و    مت دٟمت دٟعاجل جني يف ك ف٘ عجمل الا يف فجلنلي  تيطلق مً عاجل جني يف ك ف٘ عجمل الا يف فجلنلي  تيطلق مً 

  ٓق مَ  قجلضت  ع جز مً عهلل م م رج٘ ع ّ .ٓق مَ  قجلضت  ع جز مً عهلل م م رج٘ ع ّ .  ك ى ك ى   رٗرٗعملض ع ٗ مآلخزًٓ ماٖ صْعملض ع ٗ مآلخزًٓ ماٖ صْ

تقى ٓه عـ مى٘ ملنرجلى جني ماصىلْب عغىْعٜٕ دٌّ عٍجلنى و       تقى ٓه عـ مى٘ ملنرجلى جني ماصىلْب عغىْعٜٕ دٌّ عٍجلنى و         ال ٓىربر ال ٓىربر مكً عالذجلض ب ّعميْعٓى  عمطٔتى٘   مكً عالذجلض ب ّعميْعٓى  عمطٔتى٘           

عمجلقدت يف مدعَٜ  كن  ّكٔف ر  ّ م   ٌ عملغْعٜٔ٘ تقلري مً عمفْعٜ  مري رت  تجلضتب يف عمجلقدت يف مدعَٜ  كن  ّكٔف ر  ّ م   ٌ عملغْعٜٔ٘ تقلري مً عمفْعٜ  مري رت  تجلضتب يف  ّ ّممم ؾْدٗ  م ؾْدٗ  

مىً متىى م عالذجلضىى ب  مىً متىى م عالذجلضىى ب    --ل٘ عإلصىالمٔ٘ كىىري ال ٓجلحىىشم فنىً عملَىىه مٌ ىسكىى    ل٘ عإلصىالمٔ٘ كىىري ال ٓجلحىىشم فنىً عملَىىه مٌ ىسكىى    إهى د عملغىى كري  ّعمغىىزٓ إهى د عملغىى كري  ّعمغىىزٓ 

ٌ مىىً عمْعجىىب مٌ تىىسدٚ عـ مىى٘ م مغىىكري ع مثىىري مجلرقىىق مفضىىري عميجلىى ٜخ عملزجىىْٗ عنىىالر        ٌ مىىً عمْعجىىب مٌ تىىسدٚ عـ مىى٘ م مغىىكري ع مثىىري مجلرقىىق مفضىىري عميجلىى ٜخ عملزجىىْٗ عنىىالر        إإ  --ىفضىىُ ىفضىىُ 

ّهلىذع المى  مىً عالٍجلنى و ظىْدٗ      ّهلىذع المى  مىً عالٍجلنى و ظىْدٗ        ((88  م مجلْجُٔ عميتْٖ  إٌ عهلل وب مذى كه إ ع عنىري عنىالر مٌ ٓجلقيىُ(     م مجلْجُٔ عميتْٖ  إٌ عهلل وب مذى كه إ ع عنىري عنىالر مٌ ٓجلقيىُ(     

  ٓقري عً عٍجلن و عمليظن ا عمزعٔ٘ مإىجل جَ  عمزعٕ.ٓقري عً عٍجلن و عمليظن ا عمزعٔ٘ مإىجل جَ  عمزعٕ.عملنري عـتٖ ت  ال عملنري عـتٖ ت  ال 

مىىً ج ىىىىب بخىىىز هىىىب مالذظىىى٘ مٌ ميىىىجلخ عؾنلٔىىى ا عـتٓىىى٘ عـىىى مٕ ٓضىىىجلَ ف م رجىىى٘ كىىىتتٗ  مىىً ج ىىىىب بخىىىز هىىىب مالذظىىى٘ مٌ ميىىىجلخ عؾنلٔىىى ا عـتٓىىى٘ عـىىى مٕ ٓضىىىجلَ ف م رجىىى٘ كىىىتتٗ        

عاجل جني مً  ّٖ عم خْل عمليخفض٘  ّذ ج٘ ٍسالٛ ملحنلٔ ا مكرب مً ذ ج٘ عؾنلٔ ا هله  ٍّذع عاجل جني مً  ّٖ عم خْل عمليخفض٘  ّذ ج٘ ٍسالٛ ملحنلٔ ا مكرب مً ذ ج٘ عؾنلٔ ا هله  ٍّذع 

مٌ عملضجلفٔ  ٓزضٙ ماعري مضجلْٚ ملخ م٘ ط مل  مىَى   مٌ عملضجلفٔ  ٓزضٙ ماعري مضجلْٚ ملخ م٘ ط مل  مىَى     عمْضع ع  ٓيلكط صلت ر يف تطتٔق عؾْدٗ م عجلت رعمْضع ع  ٓيلكط صلت ر يف تطتٔق عؾْدٗ م عجلت ر

ف ىٔ٘  كن  مٌ ج ىب عملي فضى٘ ملى ّو مْجىْد ذٔىش جغىزعيف ٓغىكري عمجلٔى سعر ملنىري عؾنلٔى٘  ٍّىذع           ف ىٔ٘  كن  مٌ ج ىب عملي فضى٘ ملى ّو مْجىْد ذٔىش جغىزعيف ٓغىكري عمجلٔى سعر ملنىري عؾنلٔى٘  ٍّىذع           

                                                 
 صرٔح مضله  ( 8 
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عمْضع ىجللف عً عمليظن ا عمزعٔ٘ عميت ٓترث عمشمٌْ عً ميجلحَ  يف  ري ّجْد عملي فض٘  مم  هلىري  عمْضع ىجللف عً عمليظن ا عمزعٔ٘ عميت ٓترث عمشمٌْ عً ميجلحَ  يف  ري ّجْد عملي فض٘  مم  هلىري  

  طتٔق عؾْدٗ.طتٔق عؾْدٗ.عمليظن٘ عمزعٔ٘ تضلٙ مكضب عملنٔري مجلعمليظن٘ عمزعٔ٘ تضلٙ مكضب عملنٔري مجل

    

  ىظىى و   ىظىى و   ٍىى ذٔىث معىىز ىظى و عىزف م صىهة     ٍىى ذٔىث معىىز ىظى و عىزف م صىهة     13841384لىْد ىغىاٗ عؾنلٔى ا عـتٓى٘ م ملنلكىى٘ إ  عى و      لىْد ىغىاٗ عؾنلٔى ا عـتٓى٘ م ملنلكىى٘ إ  عى و      ٓٓ

عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ ع ٍلٔ٘(   ه ص را الٜر٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مقزعر فلط عمْسرعٛ ع و عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ ع ٍلٔ٘(   ه ص را الٜر٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مقزعر فلط عمْسرعٛ ع و 

مالٜرى٘ عؾنلٔى ا ّعملسصضى ا عـتٓى٘ مقىزعر ّسٓىز عملنىري        مالٜرى٘ عؾنلٔى ا ّعملسصضى ا عـتٓى٘ مقىزعر ّسٓىز عملنىري        ٍى  ّتالِ ص ّر عمقْعع  عمجليفٔذٓى٘  ٍى  ّتالِ ص ّر عمقْعع  عمجليفٔذٓى٘  14121412

ٍىىى  ّعؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ م ملنلكىى٘ تلنىىري ذجلىىٙ عمٔىىْو يف  ىىري ٍىىذِ    ٍىىى  ّعؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ م ملنلكىى٘ تلنىىري ذجلىىٙ عمٔىىْو يف  ىىري ٍىىذِ    14101410ّعمغىىسٌّ عالججلن عٔىى٘ عىى و  ّعمغىىسٌّ عالججلن عٔىى٘ عىى و  

  عمالٜر٘ ّعمقْعع  عمليظن٘ هل .عمالٜر٘ ّعمقْعع  عمليظن٘ هل .

                إ  إ  عضىىب بخىىز إذدىى ٜٔ٘ صىى درٗ عىىً ّسعرٗ عمغىىسٌّ عالججلن عٔىى٘ ّصىىري عىى د عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘       عضىىب بخىىز إذدىى ٜٔ٘ صىى درٗ عىىً ّسعرٗ عمغىىسٌّ عالججلن عٔىى٘ ّصىىري عىى د عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘             

( مجلٔىى٘ رج مٔىى٘ ّىضىى ٜٔ٘ مْسعىى٘ علىىٙ مجٔىىع ميىى طق عملنلكىى٘ ميضىىب مجلف ّتىى٘ مدى ٍىى   ىىط        ( مجلٔىى٘ رج مٔىى٘ ّىضىى ٜٔ٘ مْسعىى٘ علىىٙ مجٔىىع ميىى طق عملنلكىى٘ ميضىىب مجلف ّتىى٘ مدى ٍىى   ىىط        446868  

  مجلٔ٘ تيطق٘ مك٘ عملكزم٘.مجلٔ٘ تيطق٘ مك٘ عملكزم٘.  125125مجلٔ ا تيطق٘ لزعٌ  ّمجلٔ ا تيطق٘ لزعٌ  ّ

  عؾنلٔ اعؾنلٔ ا  ع دع د  عمليطق٘عمليطق٘
    ع د صك ٌ عمليطق٘ع د صك ٌ عمليطق٘

   صلْدٌْٓ( صلْدٌْٓ(

      إإىضت٘ عؾنلٔ ا ىضت٘ عؾنلٔ ا 

  ع د عمضك ٌع د عمضك ٌ

  11::4422330000  33772266552233  8888  عمزٓ ضعمزٓ ض

  11::3344110000  33558866556655  110055  مك٘ عملكزم٘مك٘ عملكزم٘

  11::3333660000  11114444118899  3344  عمل ٓي٘ عمليْرٗعمل ٓي٘ عمليْرٗ

  11::2200000000  881177449922  4411  عمقدٔهعمقدٔه

  11::5522110000  22555555446666  4499  عمغزعٔ٘عمغزعٔ٘

  11::3300000000  11443344775599  4488  عضتعضت

  11::4499550000  559955449911  1122  تتْكتتْك

  11::1144110000  445511664477  3322  ذ ٜريذ ٜري

  11::4400000000  223399333311  66  عؿ ّد عمغن مٔ٘عؿ ّد عمغن مٔ٘

  11::3388220000  999933667755  2266  ج سعٌج سعٌ

  11::6699770000  334488668899  55  لزعٌلزعٌ

  11::1199330000  332288224433  1177  عمت ذ٘عمت ذ٘
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  11::4444000000  330088113322  77  عؾْفعؾْف

  11::3355110000  1166552299330022  447700  عجملنْخلعجملنْخل

  1100  ٍى ٍى 14051405ّإذد ٜٔ٘ عمضك ٌ مل و ّإذد ٜٔ٘ عمضك ٌ مل و   ((99  ٍى ٍى 14091409إذد ٜٔ٘ تْسٓع عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ذجلٙ ميجلدف ع وإذد ٜٔ٘ تْسٓع عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ذجلٙ ميجلدف ع و))  

ض ا ض ا مم  عً مٍ عف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ فق  ذ دتَ  عمل دٗ عمث ىٔ٘ يف الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسصمم  عً مٍ عف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ فق  ذ دتَ  عمل دٗ عمث ىٔ٘ يف الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسص          

 تَ ف عؾنلٔ٘ عـتٓ٘ إ  تق ٓه عـ م ا عالججلن عٔ٘ ىق عر ّعٔي ر ّعـ م ا عمجلللٔنٔ٘  تَ ف عؾنلٔ٘ عـتٓ٘ إ  تق ٓه عـ م ا عالججلن عٔ٘ ىق عر ّعٔي ر ّعـ م ا عمجلللٔنٔ٘ ماىَ ةماىَ ة  عـتٓ٘عـتٓ٘

مّ عمثق فٔ٘ مّ عمدرٔ٘ مم  مُ عالع٘ م ـ م ا عإلىض ىٔ٘ دٌّ مٌ ٓكٌْ ٍ فَ  عؿدْل علٙ عمزمح مّ عمثق فٔ٘ مّ عمدرٔ٘ مم  مُ عالع٘ م ـ م ا عإلىض ىٔ٘ دٌّ مٌ ٓكٌْ ٍ فَ  عؿدْل علٙ عمزمح 

ّس مٍ عفَ  عا دٗ مّ ّس مٍ عفَ  عا دٗ مّ عمل دٖ  ّو د عميظ و ع ص صٕ ملحنلٔ٘ مٍ عفَ  ّوظز علٙ عؾنلٔ٘ ػ عمل دٖ  ّو د عميظ و ع ص صٕ ملحنلٔ٘ مٍ عفَ  ّوظز علٙ عؾنلٔ٘ ػ 

عم خْل يف مض رم ا م مٔ٘( ّمل ٓزد يف عمالٜر٘ عمجليظٔنٔ٘ مٖ ؼ ٓ  مّ تقٔٔ  مألٍ عف  ّمكً عم خْل يف مض رم ا م مٔ٘( ّمل ٓزد يف عمالٜر٘ عمجليظٔنٔ٘ مٖ ؼ ٓ  مّ تقٔٔ  مألٍ عف  ّمكً 

  --م صجلثي ٛ عؾنلٔ ا عملجلخدد٘ م صجلثي ٛ عؾنلٔ ا عملجلخدد٘   --ملظه ٍذِ ع ٍ عف عضب طتٔل٘ عنري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ملظه ٍذِ ع ٍ عف عضب طتٔل٘ عنري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ 

ٍ عف ٓلْد إ  ٍ عف ٓلْد إ  مْجَ٘ ملض ع ٗ عمفقزعٛ ّعاجل جني تخجللف عزعٜرَه  ّط مل  مٌ صٔ ه٘ ع مْجَ٘ ملض ع ٗ عمفقزعٛ ّعاجل جني تخجللف عزعٜرَه  ّط مل  مٌ صٔ ه٘ ع 

مني ٍذِ ع ٍ عف  ضلف  ّجْدٗ كثزٗ ّعل٘ إمج الر ّتفدٔال...( ّيف مني ٍذِ ع ٍ عف  ضلف  ّجْدٗ كثزٗ ّعل٘ إمج الر ّتفدٔال...( ّيف   عملسصضني  فضيالذظ عمجلف ّاعملسصضني  فضيالذظ عمجلف ّا

  ىَ ٓ٘ عملط ف صجلقٔ  ٍذِ ع ٍ عف عنري عؾنلٔ ا م عجلت ر مٌ عمربعمخ تيطلق ميَ .ىَ ٓ٘ عملط ف صجلقٔ  ٍذِ ع ٍ عف عنري عؾنلٔ ا م عجلت ر مٌ عمربعمخ تيطلق ميَ .

      

    

كه يف ّضع مىظنجلَ  ّمْعٜرَ  ّمزعفَ  كه يف ّضع مىظنجلَ  ّمْعٜرَ  ّمزعفَ  ذني تكٌْ عمليظن٘ مضجلقل٘  ّمتل  عزعرعتَ  ّتجلرذني تكٌْ عمليظن٘ مضجلقل٘  ّمتل  عزعرعتَ  ّتجلر        

ّعؾنلٔ ا عـتٓ٘ رهه مىَ  مٔض  ّعؾنلٔ ا عـتٓ٘ رهه مىَ  مٔض    ّعخجلٔ ر عمل ملني مَ   تكٌْ مضسّمٔجلَ  مكرب يف تطتٔق عؾْدٗ ّعخجلٔ ر عمل ملني مَ   تكٌْ مضسّمٔجلَ  مكرب يف تطتٔق عؾْدٗ 

مسصض ا رعٔ٘  إال إىَ  مٍه مً عملسصض ا عمزعٔ٘ مً ذٔث رص مجلَ   ّطتٔل٘ عملضجلَ فني مً مسصض ا رعٔ٘  إال إىَ  مٍه مً عملسصض ا عمزعٔ٘ مً ذٔث رص مجلَ   ّطتٔل٘ عملضجلَ فني مً 

ً ّجْد الٜر٘ ملحنلٔ ا عـتٓ٘  ّعْعع  تيفٔذٓ٘ ً ّجْد الٜر٘ ملحنلٔ ا عـتٓ٘  ّعْعع  تيفٔذٓ٘   ّم مزهه م  ّم مزهه مّم زٍ  يف عجملجلنعّم زٍ  يف عجملجلنع  مىغطجلَ  ّمزعفَ مىغطجلَ  ّمزعفَ 

هلذِ عمالٜر٘  إال مٌ عمت ذث ال وجل د إ  جَ  كتت مٔطلع علٙ م ٚ عملزّى٘ يف تطتٔق عمالٜر٘ مّ هلذِ عمالٜر٘  إال مٌ عمت ذث ال وجل د إ  جَ  كتت مٔطلع علٙ م ٚ عملزّى٘ يف تطتٔق عمالٜر٘ مّ 

عميظ و  كن  ال وجل د إ  جَ  كتت مٔ رك م ٚ عمجلف ّا مني ٍذِ عؾنلٔ ا مً ذٔث مضجلْٓ تَ  عميظ و  كن  ال وجل د إ  جَ  كتت مٔ رك م ٚ عمجلف ّا مني ٍذِ عؾنلٔ ا مً ذٔث مضجلْٓ تَ  

  ّمضجلْٚ مدعَٜ  ٍّٔكلَ  عإلدعرٖ.ّمضجلْٚ مدعَٜ  ٍّٔكلَ  عإلدعرٖ.ّإمك ى تَ  ّمزعفَ  ّإل سعتَ   ّإمك ى تَ  ّمزعفَ  ّإل سعتَ   

                                                 
  .عإلدعرٗ عمل م٘ ملحنلٔ ا عـتٓ٘ -عملد ر ّسعرٗ عمغسٌّ عالججلن عٔ٘ ( 9 

 عملد ر مدلر٘ عإلذد ٛعا عمل م٘  ( 10 
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مجلٔ٘ مً مجلٔ٘ مً ( (   0202  نً خالل عالصجلتٔ ٌ عمذٖ طز  علٙ نً خالل عالصجلتٔ ٌ عمذٖ طز  علٙ مم  عً تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ فمم  عً تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ف    

  عؾْدٗ ّتطتٔقعؾْدٗ ّتطتٔقتطتٔق تطتٔق ٓجلضح إ  مٖ ذ  ّععع ٓجلضح إ  مٖ ذ  ّععع يف كجللف مي طق عملنلك٘ يف كجللف مي طق عملنلك٘ عـتٓ٘ عـتٓ٘ عمرب عمرب مجلٔ ا مجلٔ ا 

    مل ٓتٍ مل ٓتٍ 

ىق ط تجلللق مجلطتٔق ا عؾْدٗ مغكري مت عز ىق ط تجلللق مجلطتٔق ا عؾْدٗ مغكري مت عز   تضنً عالصجلتٔ ٌ فنْع٘ مً ع صٝل٘ ع ؾ  ع ٗتضنً عالصجلتٔ ٌ فنْع٘ مً ع صٝل٘ ع ؾ  ع ٗ  

  ّهت مت عز. ّهت مت عز. 

ٍري تطتق عؾنلٔ٘ مل ٓت عؾْدٗ يف ٍري تطتق عؾنلٔ٘ مل ٓت عؾْدٗ يف   ةةع ٍه عملطزّ  ٍْع ٍه عملطزّ  ٍْ  فلً تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا ك ٌ عمضسعلفلً تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا ك ٌ عمضسعل

  مدعَٜ  ؟مدعَٜ  ؟

علٙ ع و تطتٔق عؾْدٗ علٙ ع و تطتٔق عؾْدٗ مج خل مً عتري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مج خل مً عتري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٍذع عإلٍذع عإل(  ّ(  ّ  الالمى  مى  % % 122122ك ى  عإلج م٘ ك ى  عإلج م٘       

٘ م  ميكً ععجلت رِ خلالر يف مدعٛ عؾنلٔ ا  م عجلت ر عؾْدٗ خٔ ر مَه ٘ م  ميكً ععجلت رِ خلالر يف مدعٛ عؾنلٔ ا  م عجلت ر عؾْدٗ خٔ ر مَه زك ملل ؾزك ملل ؾمٍنٔ٘ عمجلرمٍنٔ٘ عمجلر  ٓسك ٓسك 

     ٖ عنري كن   كزى  بىف ر ٖ عنري كن   كزى  بىف ر

ّمجلْضٔح ذقٔق٘ ع و تطتٔق مل ٓت عؾْدٗ يف عنري عؾنلٔ ا طزذ  فنْع٘ مً ع صٝل٘ عملجلللق٘ ّمجلْضٔح ذقٔق٘ ع و تطتٔق مل ٓت عؾْدٗ يف عنري عؾنلٔ ا طزذ  فنْع٘ مً ع صٝل٘ عملجلللق٘ 

 ًٓ م عجلت رٍ  عملنْد  ًٓ م عجلت رٍ  عملنْد تح الا تطتٔق عؾْدٗ ّمّهل  م  ٓزتتط م مربعمخ ّع ىغط٘ عملق م٘ ملنضجلفٔتح الا تطتٔق عؾْدٗ ّمّهل  م  ٓزتتط م مربعمخ ّع ىغط٘ عملق م٘ ملنضجلفٔ

  عمفقزٖ  ىغط٘ عؾنلٔ ا عمفقزٖ  ىغط٘ عؾنلٔ ا 

  ك ٌ إج م٘ عمضسعل عً عمربعمخ ّعـ م ا عميت تق مَ  عؾنلٔ ا ملنضجلفٔ ًٓ كن  ٓلٕةك ٌ إج م٘ عمضسعل عً عمربعمخ ّعـ م ا عميت تق مَ  عؾنلٔ ا ملنضجلفٔ ًٓ كن  ٓلٕة

  عميضت٘عميضت٘  عمل دعمل د  عصه عمربى مخعصه عمربى مخ  عميضت٘عميضت٘  عمل دعمل د  عصه عمربى مخعصه عمربى مخ  

  %%0202  44  مزعمخ تْ ٔفمزعمخ تْ ٔف  %%122122  0202  مض ع عا م مٔ٘ مت عزٗمض ع عا م مٔ٘ مت عزٗ

  %%1515  33  مغ رٓع صغتٗمغ رٓع صغتٗعزّض عزّض   %%122122  0202  تْسٓع مْعد هذعٜٔ٘تْسٓع مْعد هذعٜٔ٘

  %%1515  33  تزمٔه مض كًتزمٔه مض كً  %%9595  1919  تْسٓع كضْٗتْسٓع كضْٗ

  %%1212  00  فضر٘ ط مبفضر٘ ط مب  %%9292  1818  رع ٓ٘ مٓجل ورع ٓ٘ مٓجل و

  %%55  11  رع ٓ٘  ّٖ عالذجلٔ ج ا عـ ص٘رع ٓ٘  ّٖ عالذجلٔ ج ا عـ ص٘  %%8585  1717  تْسٓع مدّعا ميشمٔ٘تْسٓع مدّعا ميشمٔ٘

  %%55  11  رّض٘ عطف لرّض٘ عطف ل  %%8282  1616  تفطت ص ٜننيتفطت ص ٜنني

  %%55  11  عملي ٓ٘ م ملض ج عملي ٓ٘ م ملض ج   %%7575  1515  عؿقٔت٘ عمل رصٔ٘عؿقٔت٘ عمل رصٔ٘

  %%55  11  دعه ذلق ا ؼفٔظ عمقزبٌدعه ذلق ا ؼفٔظ عمقزبٌ  %%7722  1414  مض ع عا عمشّعدمض ع عا عمشّعد

  %%55  11  تْرٓ  مٔ ِ ملنضجلفٔ ًٓتْرٓ  مٔ ِ ملنضجلفٔ ًٓ  %%6565  1313  تأٍري ّت رٓبتأٍري ّت رٓب
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  %%55  11  تْسٓع ع ض ذٕتْسٓع ع ض ذٕ  %%6262  1010  تْفت صكًتْفت صكً

  %%55  11  ىغ ط صرٕ  مضجلغفٙ(ىغ ط صرٕ  مضجلغفٙ(  %%6262  1010  عالد مزضٙعالد مزضٙ

  %%55  11  عذجلْعٛ ّتْجُٔ عمغت بعذجلْعٛ ّتْجُٔ عمغت ب  %%5252  1111  تض ٓ  فْعتتتض ٓ  فْعتت

  %%55  11  عؿن ٓ٘ مً عمليف ع صزٖعؿن ٓ٘ مً عمليف ع صزٖ  %%5252  1212  مصز ميجلح٘مصز ميجلح٘

  %%55  11  مض ع ٗ عملجلضزرًٓ مً عمكْعرثمض ع ٗ عملجلضزرًٓ مً عمكْعرث  %%4242  88  خ  ق فٔ٘خ  ق فٔ٘مزعممزعم

  %%55  11  مض ع ٗ مصز عمضحي ٛمض ع ٗ مصز عمضحي ٛ  %%3232  66  عصجلغ رعا عججلن عٔ٘عصجلغ رعا عججلن عٔ٘

ٓالذظ مً ؼلٔري عإلج م ا عمض مق٘ ماٌ تق ٓه عملض ع عا عملت عز عمل دٓ٘ ّعملٔئ٘ تخجللف عمطز  ٓالذظ مً ؼلٔري عإلج م ا عمض مق٘ ماٌ تق ٓه عملض ع عا عملت عز عمل دٓ٘ ّعملٔئ٘ تخجللف عمطز          

%   ٍّْ ممز طتٔلٕ %   ٍّْ ممز طتٔلٕ 121222% ّ% 7272ّتغكري عميغ ط ع ص ظ ملحنلٔ ا ّعميت تزعّذ  ىضت٘ تتئَ  مني تغكري عميغ ط ع ص ظ ملحنلٔ ا ّعميت تزعّذ  ىضت٘ تتئَ  مني 

عضب ع ٍ عف عميت تيطلق ميَ  تل  عمربعمخ  إال مٌ عالعجلد ر علٙ ٍذع عميْخل مً عمربعمخ ّعمجلْصع عضب ع ٍ عف عميت تيطلق ميَ  تل  عمربعمخ  إال مٌ عالعجلد ر علٙ ٍذع عميْخل مً عمربعمخ ّعمجلْصع 

فُٔ دٌّ عمجلنٔٔش مني عمل جشًٓ عً عملنري ّعمق درًٓ علُٔ ميكً مٌ ٓسدٖ إ  ىجل ٜخ عكضٔ٘ مً فُٔ دٌّ عمجلنٔٔش مني عمل جشًٓ عً عملنري ّعمق درًٓ علُٔ ميكً مٌ ٓسدٖ إ  ىجل ٜخ عكضٔ٘ مً 

لْٓ ٍه عالتك مٔ٘  ّىقري ٍذع لْٓ ٍه عالتك مٔ٘  ّىقري ٍذع مٍنَ ة تكزٓط  ق ف٘ عهلت ا  ّعجلري عمزّ  عملليْٓ٘ ملنضجلفٔ ًٓ  ّتمٍنَ ة تكزٓط  ق ف٘ عهلت ا  ّعجلري عمزّ  عملليْٓ٘ ملنضجلفٔ ًٓ  ّت

عمضلْك عالصجلح عٜٕ إ  ممي َٜه عمذًٓ صٔدترٌْ فٔن  مل  ع م٘ علٙ ٍت ا ّمض ع عا عؾنلٔ ا عمضلْك عالصجلح عٜٕ إ  ممي َٜه عمذًٓ صٔدترٌْ فٔن  مل  ع م٘ علٙ ٍت ا ّمض ع عا عؾنلٔ ا 

عـتٓ٘ ّم مجل مٕ فلً تضَه ٍذِ عمربعمخ يف ذري مغكل٘ عمفقز  ّم مجلاكٔ  صجلشدعد ىضت٘ عآل  ر عـتٓ٘ ّم مجل مٕ فلً تضَه ٍذِ عمربعمخ يف ذري مغكل٘ عمفقز  ّم مجلاكٔ  صجلشدعد ىضت٘ عآل  ر 

    عمضلتٔ٘ هلذِ عمربعمخ إ ع عفجلق ا مل ٓت عؾْدٗ عي  تطتٔقَ  عمضلتٔ٘ هلذِ عمربعمخ إ ع عفجلق ا مل ٓت عؾْدٗ عي  تطتٔقَ  

مٓضَ   َز مً إج م ا عؾنلٔ ا تتئَ  مربعمخ ّمىغط٘ ال ت خري يف ىط   عنلَ  ّال تجلْجُ إ  مٓضَ   َز مً إج م ا عؾنلٔ ا تتئَ  مربعمخ ّمىغط٘ ال ت خري يف ىط   عنلَ  ّال تجلْجُ إ        

مض ع ٗ ع صز ّع فزعد مّ مىَ  تجل عخري مع عط ع ا ختٓ٘ مخزٚ ّمً ع مثل٘ علٙ  م  عملي ٓ٘ مض ع ٗ ع صز ّع فزعد مّ مىَ  تجل عخري مع عط ع ا ختٓ٘ مخزٚ ّمً ع مثل٘ علٙ  م  عملي ٓ٘ 

  ر   ر م ملض ج   ّ دعه ذلق ا ؼفٔظ عمقزبٌ   ّرع ٓ٘  ّٖ عالذجلٔ ج ا عـ ص٘  ّىفف مً عآلم ملض ج   ّ دعه ذلق ا ؼفٔظ عمقزبٌ   ّرع ٓ٘  ّٖ عالذجلٔ ج ا عـ ص٘  ّىفف مً عآل

  % مً فنْخل عؾنلٔ ا % مً فنْخل عؾنلٔ ا 55عمضلتٔ٘ هلذِ ع ىغط٘ مٌ تطتٔق تَ  ق ّدٗ مل تجلح ّس عمضلتٔ٘ هلذِ ع ىغط٘ مٌ تطتٔق تَ  ق ّدٗ مل تجلح ّس 

ّيف  ي ٓ  عمربعمخ عمليفذٗ مزسا مىْعخل مخزٚ مً عمربعمخ عميْعٔ٘ ّعميت ميكً ععجلت رٍ  مً عمربعمخ ّيف  ي ٓ  عمربعمخ عمليفذٗ مزسا مىْعخل مخزٚ مً عمربعمخ عميْعٔ٘ ّعميت ميكً ععجلت رٍ  مً عمربعمخ           

عملنٔشٗ عميت تضَه مغكري كتت إ  ص  عذجلٔ د عملضجلفٔ ًٓ ّيف عمْع   عتُ تجلالفٙ صلتٔ ا عملنٔشٗ عميت تضَه مغكري كتت إ  ص  عذجلٔ د عملضجلفٔ ًٓ ّيف عمْع   عتُ تجلالفٙ صلتٔ ا 

عملض ع عا عملت عزٗ ملنضجلفٔ ًٓ  ّك ٌ تطتٔق ٍذِ عمربعمخ ميضب مجلف ّت٘ م ٚ عؾنلٔ ا ذٔث عملض ع عا عملت عزٗ ملنضجلفٔ ًٓ  ّك ٌ تطتٔق ٍذِ عمربعمخ ميضب مجلف ّت٘ م ٚ عؾنلٔ ا ذٔث 

% مربعمخ % مربعمخ 0202ّتي عد  إ  ّتي عد  إ    يجلح٘يجلح٘ز عملز عملصص% مربعمخ ع % مربعمخ ع 5252عمجلأٍري ّعمجل رٓب  ّعمجلأٍري ّعمجل رٓب  ّربعمخ ربعمخ % م% م6565ملغ  ملغ  

  ّم مجل مٕ فجلرجل د عؾنلٔ ا عـتٓ٘ إ  عمجلْصع يف ٍذِ   ّم مجل مٕ فجلرجل د عؾنلٔ ا عـتٓ٘ إ  عمجلْصع يف ٍذِ غ رٓع صغتٗغ رٓع صغتٗعملعمل  % مقزّض% مقزّض1515  ّ  ّجلْ ٔفجلْ ٔفعمعم

  ىغط٘  ٌ  م  مً مسعزعا تطتٔق عؾْدٗ يف ف ل تدنٔه عمربعمخ.ىغط٘  ٌ  م  مً مسعزعا تطتٔق عؾْدٗ يف ف ل تدنٔه عمربعمخ.ع ع 
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مزسا مظ ٍز ع و تطتٔق عؾْدٗ مٓض  يف ع د مً عؾْعىب م ٚ عؾنلٔ ا  ّمً ٍذِ عؾْعىب مزسا مظ ٍز ع و تطتٔق عؾْدٗ مٓض  يف ع د مً عؾْعىب م ٚ عؾنلٔ ا  ّمً ٍذِ عؾْعىب         

% مً عؾنلٔ ا مل و % مً عؾنلٔ ا مل و 7575ضلف عالٍجلن و مقٔ ظ ع ٜ  عمربعمخ علٙ عملضجلفٔ ًٓ ذٔث ج ٛا إج م٘ ضلف عالٍجلن و مقٔ ظ ع ٜ  عمربعمخ علٙ عملضجلفٔ ًٓ ذٔث ج ٛا إج م٘ 

جلفٔ ًٓ تليٙ مٌ عالع٘ عؾنلٔ٘ م ملضجلفٔ ًٓ تيجلَٕ مجلق ٓه عـ م٘  جلفٔ ًٓ تليٙ مٌ عالع٘ عؾنلٔ٘ م ملضجلفٔ ًٓ تيجلَٕ مجلق ٓه عـ م٘  عٔ مَه مقٔ ظ عمل ٜ  علٙ عملضعٔ مَه مقٔ ظ عمل ٜ  علٙ عملض

  ٍّذع مً ٓض ع  علٙ تقْٓه عـ م٘ فضري عً عمضلٕ مجلطْٓزٍ ٍّذع مً ٓض ع  علٙ تقْٓه عـ م٘ فضري عً عمضلٕ مجلطْٓزٍ 

ٓلجلرب عمجليظٔه عإلدعرٖ ركٔشٗ مص صٔ٘  ٖ عنري مسصضٕ ٓضلٙ مجلرقٔق عؾْدٗ يف معن مُ  كن  ٓلجلرب عمجليظٔه عإلدعرٖ ركٔشٗ مص صٔ٘  ٖ عنري مسصضٕ ٓضلٙ مجلرقٔق عؾْدٗ يف معن مُ  كن          

ري عإلدعرٖ عملنٔش  ّع  مّضر  إج م ا ري عإلدعرٖ عملنٔش  ّع  مّضر  إج م ا مٌ ّضْ  عملَ و ّمزّى٘ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ مً ي ا عملنمٌ ّضْ  عملَ و ّمزّى٘ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ مً ي ا عملن

  عالصجلتٔ ٌ ملض عؾْعىب عً عمجليظٔه عإلدعرٖ م ٚ عؾنلٔ ا ْٓضرُ عؾ ّل عمجل مٕةعالصجلتٔ ٌ ملض عؾْعىب عً عمجليظٔه عإلدعرٖ م ٚ عؾنلٔ ا ْٓضرُ عؾ ّل عمجل مٕة

  عميضت٘عميضت٘  ىلهىله  عمليدزعمليدز
إ  ذ  إ  ذ  

  م م 
  عميضت٘عميضت٘  الال  عميضت٘عميضت٘

  %%55    11  %%1212  00  % % 8585  1717  ٍري ملحنلٔ٘ تيظٔه إدعرٖ ملجلن ؟ٍري ملحنلٔ٘ تيظٔه إدعرٖ ملجلن ؟

ٍري عهلٔكري عإلدعرٖ ك ف ملقٔ و ماعن ل ٍري عهلٔكري عإلدعرٖ ك ف ملقٔ و ماعن ل 

  عؾنلٔ٘؟عؾنلٔ٘؟

66  3232 % %  1010  6262%%  00  1212%%  

  %%1212  00  %%0505  55  %%6565  1313  ٍري مَ و عمل ملني ّعضر٘ ّق دٗ؟ٍري مَ و عمل ملني ّعضر٘ ّق دٗ؟

  %%1212  00  %%4545  99  %%4545  99  ٍري عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ م ؾنلٔ٘ مي صت٘؟ٍري عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ م ؾنلٔ٘ مي صت٘؟

مً خالل ؼلٔري عإلج م ا يف عؾ ّل عمض مق ىالذظ مىُ م مزهه مً ّجْد تيظٔه إدعرٖ ملجلن  م ٚ مً خالل ؼلٔري عإلج م ا يف عؾ ّل عمض مق ىالذظ مىُ م مزهه مً ّجْد تيظٔه إدعرٖ ملجلن  م ٚ 

ٍذع عمجليظٔه ٓكفٕ إ  ذ  م  ملقٔ و ماعن ل ٍذع عمجليظٔه ٓكفٕ إ  ذ  م  ملقٔ و ماعن ل % ميَه ٓزٌّ مٌ % ميَه ٓزٌّ مٌ 6262% مً عؾنلٔ ا إال مٌ % مً عؾنلٔ ا إال مٌ 8585

% كف ٓجلُ  كن  كغف  عإلج م ا % كف ٓجلُ  كن  كغف  عإلج م ا 3232% ٓزٌّ ع و كف ٓجلُ  ّيف عملق مري ٓزٚ % ٓزٌّ ع و كف ٓجلُ  ّيف عملق مري ٓزٚ 1212عؾنلٔ ا  ّعؾنلٔ ا  ّ

% مً عؾنلٔ ا مٌ عملَ و % مً عؾنلٔ ا مٌ عملَ و 6565ج ىت  بخز يف عمجليظٔه عإلدعرٖ ٓجلللق مْضْ  عملَ و ملل ملني ذٔث ٓزٚ ج ىت  بخز يف عمجليظٔه عإلدعرٖ ٓجلللق مْضْ  عملَ و ملل ملني ذٔث ٓزٚ 

% مٌ عملَ و هت % مٌ عملَ و هت 1212 ذ  م  يف ذني ٓزٚ  ذ  م  يف ذني ٓزٚ % مىَ  ّعضر٘ ّق دٗ ّمكً إ % مىَ  ّعضر٘ ّق دٗ ّمكً إ 0505ّعضر٘ ّق دٗ ّٓزّٚعضر٘ ّق دٗ ّٓزٚ

% مً عؾنلٔ ا % مً عؾنلٔ ا 4545ّعضر٘ ّق دٗ ملل ملني  ّعً م ٚ كف ٓ٘ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ مغكري ع و تزٚ ّعضر٘ ّق دٗ ملل ملني  ّعً م ٚ كف ٓ٘ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ مغكري ع و تزٚ 

% مىَ  % مىَ  1212% ٓزٌّ مىَ  مي صت٘ إ  ذ  م  يف ذني ٓزٚ % ٓزٌّ مىَ  مي صت٘ إ  ذ  م  يف ذني ٓزٚ 4545مٌ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ م ؾنلٔ٘ مي صت٘  ّمٌ عإلجزعٛعا عإلدعرٓ٘ م ؾنلٔ٘ مي صت٘  ّ

ٔه إدعرٖ م ٚ عؾنلٔ ا إال عىُ ع ج٘ م عه مكرب ٔه إدعرٖ م ٚ عؾنلٔ ا إال عىُ ع ج٘ م عه مكرب هت مي صت٘ ٍّذع ٓلين مىُ م مزهه مً ّجْد تيظهت مي صت٘ ٍّذع ٓلين مىُ م مزهه مً ّجْد تيظ
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عٔث ٓل  عمجليظٔه عإلدعرٖ عمغ مري ّعهلٔكل٘ ّفق مل ٓت علنٔ٘ عضب طتٔل٘ كري مجلٔ٘ ّ زّفَ  عٔث ٓل  عمجليظٔه عإلدعرٖ عمغ مري ّعهلٔكل٘ ّفق مل ٓت علنٔ٘ عضب طتٔل٘ كري مجلٔ٘ ّ زّفَ  

  مجلرقٔق عؾْدٗ عملطلْم٘ يف عملنري.مجلرقٔق عؾْدٗ عملطلْم٘ يف عملنري.

ٓزتتط تطتٔق عؾْدٗ مغكري مت عز م مقْٚ عمل مل٘ مً ذٔث كف ٓجلَ  ّتأٍلَ  ّمدعَٜ  ّمضجلْٚ ٓزتتط تطتٔق عؾْدٗ مغكري مت عز م مقْٚ عمل مل٘ مً ذٔث كف ٓجلَ  ّتأٍلَ  ّمدعَٜ  ّمضجلْٚ         

( ( 309309عً ع د عملجلفزهني مللنري م ؾنلٔ ا عملغزًٓ ع  ملغ   عً ع د عملجلفزهني مللنري م ؾنلٔ ا عملغزًٓ ع  ملغ   ّك ى  عإلذد ٜٔ٘ ّك ى  عإلذد ٜٔ٘   ض  م َٓ  ض  م َٓ  عمزعمز

% مً % مً 8585م ٚ كف ٓ٘ عمل ملني عمل دٓ٘ مجليفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘ فك ٌ إج م٘ م ٚ كف ٓ٘ عمل ملني عمل دٓ٘ مجليفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘ فك ٌ إج م٘ طز  صسعل عً طز  صسعل عً مْ ف ر  ّمْ ف ر  ّ

% ٓزٌّ كف ٓجلُ  ّال ع  ماٌ % ٓزٌّ كف ٓجلُ  ّال ع  ماٌ 1515عؾنلٔ ا مٌ عمل د هت ك ف مجليفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘ يف مق مري عؾنلٔ ا مٌ عمل د هت ك ف مجليفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘ يف مق مري 

  مضجلْٚ تاٍريمضجلْٚ تاٍري  عمل دٖ ملل ملني صٔلٔق تق ٓه عـ م٘ ملنضجلفٔ ًٓ م ؾْدٗ عملطلْم٘  مم  عً   عمل دٖ ملل ملني صٔلٔق تق ٓه عـ م٘ ملنضجلفٔ ًٓ م ؾْدٗ عملطلْم٘  مم  عً عميقعميق

  علٙ عميرْ عمجل مٕةعلٙ عميرْ عمجل مٕةّمجلْصط مجْرٍه ّتأٍلَه فح ٛا ّمجلْصط مجْرٍه ّتأٍلَه فح ٛا ّمجلْصط مجْرِ ّمجلْصط مجْرِ   عمل ملنيعمل ملني

  مخزٚ مخزٚ   ج ملٕج ملٕ  دملْودملْو    ىْٖ  ىْٖ  مجلْصطمجلْصط  عمجل عٜٕعمجل عٜٕ  عمجلأٍريعمجلأٍري

  3131  7171  3232  8383  3030  8080  عمل دعمل د

  %%9.319.31  %%01.5801.58  %%2.92.911  %%05.0005.00  %%9.709.70  %%04.9004.90  عميضت٘عميضت٘

--11111111  ع جْرع جْر

21112111  

21112111--

31113111  

31113111--

41114111  

41114111--

51115111  

مكثز مً مكثز مً 

51115111  

  00  00  1616  166166  143143  عمل دعمل د

  %%2.62.6  %%2.62.6  %%4.864.86  %%52.4552.45  %%43.4643.46  عميضت٘عميضت٘

% مً % مً 9595فاكثز مً فاكثز مً   ٕ ٕ مضجلْٚ ع جْر ملل ملني مغكري ع و مجل ىمضجلْٚ ع جْر ملل ملني مغكري ع و مجل ى  ٓالذظ مً ؼلٔري عؾ ّمني مآٌالذظ مً ؼلٔري عؾ ّمني ماٌ        

  ( رٓ ل  ٍّْ مال ع  ( رٓ ل  ٍّْ مال ع    3.2223.222( إ   ( إ   1.2221.222    عملْ فني عملجلفزهني ترتعّ  مجْرٍه م منيعملْ فني عملجلفزهني ترتعّ  مجْرٍه م مني

مجز هت ك ف ملْ ف مجلفزغ م ُٓ مضسّمٔ ا كثتٗ  ّم مجلاكٔ  صٔكٌْ مجل ىٕ مضجلْٚ ع جْر مجز هت ك ف ملْ ف مجلفزغ م ُٓ مضسّمٔ ا كثتٗ  ّم مجلاكٔ  صٔكٌْ مجل ىٕ مضجلْٚ ع جْر 

فع مضجلْٚ فع مضجلْٚ م زِ علٙ ع دعٛ ملجلي صب عمطزدٖ مٔيَن   ّمذع ؼجل د عؾنلٔ ا إ  مذل جَْد مكرب مزم زِ علٙ ع دعٛ ملجلي صب عمطزدٖ مٔيَن   ّمذع ؼجل د عؾنلٔ ا إ  مذل جَْد مكرب مز

    ع جْر  ّيف عمْع   عتُ إ  ؽفٔف عمغلْر تل ى ٗ عنف ض ع جْر مجللشٓش مل ىٕ عالذجلض ب. ع جْر  ّيف عمْع   عتُ إ  ؽفٔف عمغلْر تل ى ٗ عنف ض ع جْر مجللشٓش مل ىٕ عالذجلض ب. 
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% مً عمل ملني م ؾنلٔ ا تأٍلَه ال ٓجلح ّس عملزذل٘ % مً عمل ملني م ؾنلٔ ا تأٍلَه ال ٓجلح ّس عملزذل٘ 6262مم  عً مضجلْٚ عمجلأٍري فٔالذظ ماٌ مم  عً مضجلْٚ عمجلأٍري فٔالذظ ماٌ           

ع جْر  ّهٔ ب ع جْر  ّهٔ ب % فقط  ّٓظَز مٌ  م  مزتتط تضجلْٚ % فقط  ّٓظَز مٌ  م  مزتتط تضجلْٚ 0101عمث ىْٓ٘ يف ذني ملغ  ىضت٘ عؾ ملٔني عمث ىْٓ٘ يف ذني ملغ  ىضت٘ عؾ ملٔني 

  ّمٓ    ّمٓ    ((1111  مل ٓت عمجلْ ٔف م ٚ عؾنلٔ ا ٍّْ م  مك تُ إذ ٚ عم رعص ا عً عؾنلٔ ا عـتٓ٘مل ٓت عمجلْ ٔف م ٚ عؾنلٔ ا ٍّْ م  مك تُ إذ ٚ عم رعص ا عً عؾنلٔ ا عـتٓ٘

ك ٌ عمضتب فنضجلْٚ عمجلأٍري عملجل ىٕ ٓيلكط م زِ صلت ر علٙ ع دعٛ ّتطتٔق مل ٓت عؾْدٗ   ٌ ك ٌ عمضتب فنضجلْٚ عمجلأٍري عملجل ىٕ ٓيلكط م زِ صلت ر علٙ ع دعٛ ّتطتٔق مل ٓت عؾْدٗ   ٌ 

 م  مً مْعصف ا  م  مً مْعصف ا عمق رٗ علٙ عالصجلٔل ب ّعمجلفكت ّعم ع٘ يف عمجليفٔذ ّذضً عمجلدزف.. إ  بخز عمق رٗ علٙ عالصجلٔل ب ّعمجلفكت ّعم ع٘ يف عمجليفٔذ ّذضً عمجلدزف.. إ  بخز 

عمل ملني عميت ٓجلطلتَ  عملنري عمي جح تشدعد كلن  ك ٌ عملسٍري ع مٔ ر  ّمذم  مً عملَه عٍجلن و عمل ملني عميت ٓجلطلتَ  عملنري عمي جح تشدعد كلن  ك ٌ عملسٍري ع مٔ ر  ّمذم  مً عملَه عٍجلن و 

  عؾنلٔ ا م مجلْعسٌ يف عصجلقط ب عمل ملني عملسٍلني تأٍال ع مٔ ر.عؾنلٔ ا م مجلْعسٌ يف عصجلقط ب عمل ملني عملسٍلني تأٍال ع مٔ ر.

مذ  مذ    ّٓزتتط تطتٔق عؾْدٗ م ملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ ا مً سعّٓجلني ع ّ  مٌ تينٔ٘ عملْعرد عمل مّٔ٘ٓزتتط تطتٔق عؾْدٗ م ملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ ا مً سعّٓجلني ع ّ  مٌ تينٔ٘ عملْعرد عمل مٔ٘        

ف الا تطتٔق عؾْدٗ  ّعمث ىٔ٘ مٌ ّفزٗ عملْعرد عمل مٔ٘ ّكف ٓجلَ  مجليفٔذ عمربعمخ ّعإلىف   علٙ عنلٔ٘ ف الا تطتٔق عؾْدٗ  ّعمث ىٔ٘ مٌ ّفزٗ عملْعرد عمل مٔ٘ ّكف ٓجلَ  مجليفٔذ عمربعمخ ّعإلىف   علٙ عنلٔ٘ 

عمجلطْٓز  ّعصجلقط ب عمكف ٛعا عملسٍل٘  تضَه يف ؼقق عؾْدٗ  فطزذ  فنْع٘ مً ع صٝل٘ ذْل عمجلطْٓز  ّعصجلقط ب عمكف ٛعا عملسٍل٘  تضَه يف ؼقق عؾْدٗ  فطزذ  فنْع٘ مً ع صٝل٘ ذْل 

  عملْعرد عمل مٔ٘ ج ٛا إج م تَ  علٙ عميرْ عمجل مٕةعملْعرد عمل مٔ٘ ج ٛا إج م تَ  علٙ عميرْ عمجل مٕة

  عميضت٘عميضت٘  الال  عميضت٘عميضت٘   ذ  م  ذ  م إ إ   عميضت٘ عميضت٘   ىلهىله  عمليدزعمليدز

  %%5555    1111  %%0505  55  % % 0202  44  ٍري ملحنلٔ٘ مْعرد م مٔ٘   مجل٘ مً ع ّع ف؟ٍري ملحنلٔ٘ مْعرد م مٔ٘   مجل٘ مً ع ّع ف؟

  %%4545  99  %%1515  33  % % 4242  88  ٍري تضجلثنز عؾنلٔ٘ جشٛع مً مْعردٍ  عمل مٔ٘؟ٍري تضجلثنز عؾنلٔ٘ جشٛع مً مْعردٍ  عمل مٔ٘؟

  %%1515  33  %%5252  1212  %%3535  77  ٍري تدري عمجلربع ا ملحنلٔ٘ مغكري ميجلظه؟ٍري تدري عمجلربع ا ملحنلٔ٘ مغكري ميجلظه؟

  --  --  %%55  11  %%9595  1919  ٍري تدري إع ى٘ عمْسعرٗ ملحنلٔ٘ مغكري ميجلظه؟ٍري تدري إع ى٘ عمْسعرٗ ملحنلٔ٘ مغكري ميجلظه؟

ٍري تغطٕ عملْعرد عمل مٔ٘ مدزّف تَ  علٙ ٍري تغطٕ عملْعرد عمل مٔ٘ مدزّف تَ  علٙ       

  عملضجلفٔ ًٓ؟عملضجلفٔ ًٓ؟
88  4242%%  77  3535%%  55  0505%%  

ٍري تضجلَل  عملدزّف ا عإلدعرٓ٘ جشٛع كتتع مً ٍري تضجلَل  عملدزّف ا عإلدعرٓ٘ جشٛع كتتع مً 

  مْعرد عؾنلٔ٘؟مْعرد عؾنلٔ٘؟
66  3232%%  66  3232%%  88  4242%%  

ىالذظ مً ؼلٔري عإلج م ا عمض مق٘ ّععع عملْعرد عمل مٔ٘ ّكف ٓجلَ  م ٚ عؾنلٔ ا  ّىظزعر  ٌ ىالذظ مً ؼلٔري عإلج م ا عمض مق٘ ّععع عملْعرد عمل مٔ٘ ّكف ٓجلَ  م ٚ عؾنلٔ ا  ّىظزعر  ٌ           

% مً عؾنلٔ ا  كزّع ماٌ م َٓه مْرد   م  مً % مً عؾنلٔ ا  كزّع ماٌ م َٓه مْرد   م  مً 0202 ف مً عمطز  عملَن٘ مجلينٔ٘ عملْعرد إال مٌ ف مً عمطز  عملَن٘ مجلينٔ٘ عملْعرد إال مٌع ّعع ّع

                                                 
 عملٔري( ىقال عً درعص ا عمللجلقٙ ع ّل ملحنلٔ ا عـتٓ٘  درعص٘ ٍٔف ٛ مجري 301عمللره إدعرٗ عمليظن ا عمغت رعٔ٘    ( 11 
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% مٔط هله مْعرد   مجل٘ مً % مٔط هله مْعرد   مجل٘ مً 5555% ك ى  مْعردٍه مً ع ّع ف هت   مجل٘  ّ% ك ى  مْعردٍه مً ع ّع ف هت   مجل٘  0505ّع ّع ف مق مري ع ّع ف مق مري 

ّطز  ّطز    --كنْرد   م كنْرد   م   --ع ّع ف  ٍّذع ٓلين مٌ ملظه عؾنلٔ ا ع ج٘ إ  عملي ٓ٘ م  ّع ف ع ّع ف  ٍّذع ٓلين مٌ ملظه عؾنلٔ ا ع ج٘ إ  عملي ٓ٘ م  ّع ف 

عفٔ٘ م رّص٘ مغكري جٔ  ّتضْ  ماصلْب عذرتعيف  ّعً عصجلثن ر جشٛ مً مْعرد عؾنلٔ ا عفٔ٘ م رّص٘ مغكري جٔ  ّتضْ  ماصلْب عذرتعيف  ّعً عصجلثن ر جشٛ مً مْعرد عؾنلٔ ا مغ رٓع ّمغ رٓع ّ

% ٓضجلثنزّىَ  ع  معري يف ذني % ٓضجلثنزّىَ  ع  معري يف ذني 1515% ماىَه ٓضجلثنزٌّ جشٛع مً مْعردٍه ّ% ماىَه ٓضجلثنزٌّ جشٛع مً مْعردٍه 4242ّمجلينٔ٘ رمظ م هل   كز مجلينٔ٘ رمظ م هل   كز 

% مىَه ال ٓضجلثنزٌّ عٔٝ  مً مْعردٍه  ّٓظَز مٌ ع و عصجلثن ر عؾنلٔ ا ٓزجع إ  عح % مىَه ال ٓضجلثنزٌّ عٔٝ  مً مْعردٍه  ّٓظَز مٌ ع و عصجلثن ر عؾنلٔ ا ٓزجع إ  عح 4545 كز  كز 

مصالر ّعـْف مً عـض رٗ ّمكً ميكً عمجلغلب علٙ  م  م الصجلثن ر يف عملغ رٓع مجل ىٔ٘ مصالر ّعـْف مً عـض رٗ ّمكً ميكً عمجلغلب علٙ  م  م الصجلثن ر يف عملغ رٓع مجل ىٔ٘ عملْعرد عملْعرد 

عـطْرٗ مع مذل عؾَ  يف عمجلاك  مً عؾ ّٚ عالعجلد دٓ٘  ّتغكري عمجلربع ا عملد ر عمزٜٔط عـطْرٗ مع مذل عؾَ  يف عمجلاك  مً عؾ ّٚ عالعجلد دٓ٘  ّتغكري عمجلربع ا عملد ر عمزٜٔط 

% مً عؾنلٔ ا % مً عؾنلٔ ا 3535ملْعرد عؾنلٔ ا إال مٌ ّصْهل  مغكري ميجلظه ٓجلف ّا مني عؾنلٔ ا فق   كز ملْعرد عؾنلٔ ا إال مٌ ّصْهل  مغكري ميجلظه ٓجلف ّا مني عؾنلٔ ا فق   كز 

% مىَ  تدري ّمكً مغكري مجلف ّا مم  % مىَ  تدري ّمكً مغكري مجلف ّا مم  5252 ا تدري إمَٔه مغكري ميجلظه يف ذني ٓزٚ  ا تدري إمَٔه مغكري ميجلظه يف ذني ٓزٚ ماٌ عمجلربعماٌ عمجلربع

% فال تدري إمَٔه مغكري ميجلظه  ّمغكري ع و ف مجلربع ا تدري ملحنلٔ ا يف ىَ ٓ٘ % فال تدري إمَٔه مغكري ميجلظه  ّمغكري ع و ف مجلربع ا تدري ملحنلٔ ا يف ىَ ٓ٘ 1515عمتقٔ٘ عمتقٔ٘ 

  ..عملط فعملط ف

%علٙ مٌ إع ى٘ عمْسعرٗ تدري مغكري ميجلظه ٍّذع %علٙ مٌ إع ى٘ عمْسعرٗ تدري مغكري ميجلظه ٍّذع 9595مّضح عالصجلتٔ ٌ تقزٓت ر إمج خل عؾنلٔ ا مّضح عالصجلتٔ ٌ تقزٓت ر إمج خل عؾنلٔ ا       

  ..ع  عؾنلٔ ا علٙ عالعجلن د علٙ ٍذِ عملض ع ٗ يف تطْٓز مزعفَ ع  عؾنلٔ ا علٙ عالعجلن د علٙ ٍذِ عملض ع ٗ يف تطْٓز مزعفَ مسعز إه مٕ ٓض مسعز إه مٕ ٓض 

% ٓزٌّ كف ٓ٘ % ٓزٌّ كف ٓ٘ 4242مم  عً مدزّف ا عملْعرد عمل مٔ٘ ّم ٚ كف ٓجلَ  فق  مّضر  عإلج م ا ماٌ مم  عً مدزّف ا عملْعرد عمل مٔ٘ ّم ٚ كف ٓجلَ  فق  مّضر  عإلج م ا ماٌ       

% مىَ  % مىَ  0505% مىَ  ك فٔ٘ إ  ذ  م  يف ذني ٓزٚ عمتقٔ٘ % مىَ  ك فٔ٘ إ  ذ  م  يف ذني ٓزٚ عمتقٔ٘ 3535عملْعرد مجلغطٔ٘ مدزّف ا عؾنلٔ٘  ّٓزٚ عملْعرد مجلغطٔ٘ مدزّف ا عؾنلٔ٘  ّٓزٚ 

% ٓزٌّ مٌ عملدزّف ا عإلدعرٓ٘ تضجلَل  جشٛعر % ٓزٌّ مٌ عملدزّف ا عإلدعرٓ٘ تضجلَل  جشٛعر 3232عتُ مّضح عالصجلتٔ ٌ مٌ عتُ مّضح عالصجلتٔ ٌ مٌ هت ك فٔ٘  ّيف عمْع   هت ك فٔ٘  ّيف عمْع   

% ٓزٌّ مٌ عملدزّف ا % ٓزٌّ مٌ عملدزّف ا 4242% ٓزٌّ مىَ  تضجلَلكَ  إ  ذ  م   ّ% ٓزٌّ مىَ  تضجلَلكَ  إ  ذ  م   3232ّكتتعر مً مْعر عؾنلٔ٘  مق مري كتتعر مً مْعر عؾنلٔ٘  مق مري 

عإلدعرٓ٘ ال تضجلَل  جشٛع كتتع مً مْعرد عؾنلٔ٘  ٍّذع مً مظ ٍز تطتٔق ا عؾْدٗ م ٚ عإلدعرٓ٘ ال تضجلَل  جشٛع كتتع مً مْعرد عؾنلٔ٘  ٍّذع مً مظ ٍز تطتٔق ا عؾْدٗ م ٚ 

% مً عؾنلٔ ا ٓل ٌّ خط٘ % مً عؾنلٔ ا ٓل ٌّ خط٘ 7575٘ مألىغط٘  ّع  م َز عالصجلتٔ ٌ مٌ ٘ مألىغط٘  ّع  م َز عالصجلتٔ ٌ مٌ عؾنلٔ ا ّجْد خط٘ صيْٓعؾنلٔ ا ّجْد خط٘ صيْٓ

% مً عؾنلٔ ا ٓغزكٌْ ميضْمٕ عؾنلٔ٘ يف إع عد عـط٘ % مً عؾنلٔ ا ٓغزكٌْ ميضْمٕ عؾنلٔ٘ يف إع عد عـط٘ 5252% ال ٓل ّىَ   كن  مٌ % ال ٓل ّىَ   كن  مٌ 0505صيْٓ٘ ّصيْٓ٘ ّ

% ال ٓغزكْىَه يف  م   ّعمْععع مٌ إع عد عـط٘ عمضيْٓ٘ مً مص صٔ ا عملنري عملسصضٕ % ال ٓغزكْىَه يف  م   ّعمْععع مٌ إع عد عـط٘ عمضيْٓ٘ مً مص صٔ ا عملنري عملسصضٕ 5252ّّ

ف إلج م٘ عميت ىجلطلع إمَٔ  مجلطْٓز عملنري عـتٖ مٌ ٓكٌْ ف إلج م٘ عميت ىجلطلع إمَٔ  مجلطْٓز عملنري عـتٖ مٌ ٓكٌْ ّعكري مً معك ل تطتٔق عؾْدٗ  ّمذع ّعكري مً معك ل تطتٔق عؾْدٗ  ّمذع 

م ٚ مجٔع عؾنلٔ ا خط٘ صيْٓ٘ مجلك مل٘  ّمٌ تشٓ  ىضت٘ مغ رك٘ ع عض ٛ يف ّضلَ   فَه م ٚ مجٔع عؾنلٔ ا خط٘ صيْٓ٘ مجلك مل٘  ّمٌ تشٓ  ىضت٘ مغ رك٘ ع عض ٛ يف ّضلَ   فَه 
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عمليفذًٓ هل  ّمح صَه إلل   م  ع ركْع يف عمجلخطٔط مُ صٔكٌْ م مجلاكٔ  مكرب مم  فزض عمليفذًٓ هل  ّمح صَه إلل   م  ع ركْع يف عمجلخطٔط مُ صٔكٌْ م مجلاكٔ  مكرب مم  فزض 

  علَٔه .علَٔه .

مجلف ّت٘ ذضب رمٖ عؾنلٔ ا مجلف ّت٘ ذضب رمٖ عؾنلٔ ا يف عؾنلٔ ا فق  ج ٛا يف عؾنلٔ ا فق  ج ٛا عؾْدٗ عؾْدٗ مل ٓت مل ٓت مم  عً مصت ب ع و تطتٔق مم  عً مصت ب ع و تطتٔق         

  ٍّْ م  تْضرُ عإلج م ا عمجل مٔ٘ةٍّْ م  تْضرُ عإلج م ا عمجل مٔ٘ة

  عميضت٘عميضت٘  عمل دعمل د  عمضتبعمضتب

  %%5555  1111  عح عملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ٘عح عملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ٘    --11

  %%5252  1212  عل٘ عمكْعدر عمتغزٓ٘عل٘ عمكْعدر عمتغزٓ٘    --00

  %%5252  1212  ع جْرع جْرت ىٙ ت ىٙ   

  %%4545  99  ع و ّضْ  مفَْو عؾْدٗع و ّضْ  مفَْو عؾْدٗ  --33

  %%4242  88  ضلف تأٍري عمجليفٔذٓني ّق ّدٓ٘ خربتَهضلف تأٍري عمجليفٔذٓني ّق ّدٓ٘ خربتَه  --44

  عميضت٘عميضت٘  عمل دعمل د  عمضتبعمضتب

  %%0505  55  مصت ب تجلللق ميظ و عؾنلٔ ا ّمْعٜرَ  عمجليظٔنٔ٘مصت ب تجلللق ميظ و عؾنلٔ ا ّمْعٜرَ  عمجليظٔنٔ٘  --55

  %%1515  1515  هٔ ب عمزع م٘ ّعمجلقْٓههٔ ب عمزع م٘ ّعمجلقْٓه  --66

  %%1212  00  ضلف عم ّر عإلعزعيف جمللط  إدعرٗ عؾنل٘ضلف عم ّر عإلعزعيف جمللط  إدعرٗ عؾنل٘

% مً فنْخل عؾنلٔ ا ٓل  % مً فنْخل عؾنلٔ ا ٓل  5555عمذٖ ذظٕ ميضت٘ عمذٖ ذظٕ ميضت٘ ٌ عح عملْعرد عمل مٔ٘ ٌ عح عملْعرد عمل مٔ٘ تكغف عإلج م ا عمض مق٘ متكغف عإلج م ا عمض مق٘ م        

ّٓس ز مال ع  علٙ تطتٔق عؾْدٗ م ٚ عؾنلٔ ا ّٓس ز مال ع  علٙ تطتٔق عؾْدٗ م ٚ عؾنلٔ ا     م ٚ ملظه عؾنلٔ ا عـتٓ٘م ٚ ملظه عؾنلٔ ا عـتٓ٘  مغكل٘ مشمي٘مغكل٘ مشمي٘

عملجلربعني مّ عملجلربعني مّ عـتٓ٘ مري ّعلٙ مجٔع مىغطجلَ   ّخ ص٘ م ٚ عؾنلٔ ا عميت ال ميكيَ  عمجلْعصري مع عـتٓ٘ مري ّعلٙ مجٔع مىغطجلَ   ّخ ص٘ م ٚ عؾنلٔ ا عميت ال ميكيَ  عمجلْعصري مع 

مد در عمجلنْٓري ّع  معت إ  ٍذع عملْضْخل يف عمفقزٗ عمض مق٘ عـ ص٘ م ملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ ا  ّمً مد در عمجلنْٓري ّع  معت إ  ٍذع عملْضْخل يف عمفقزٗ عمض مق٘ عـ ص٘ م ملْعرد عمل مٔ٘ ملحنلٔ ا  ّمً 

% عل٘ عمكْعدر عمتغزٓ٘  ّت ىٕ ع جْر ٍّن  % عل٘ عمكْعدر عمتغزٓ٘  ّت ىٕ ع جْر ٍّن  5252صت ب عميت معت إمَٔ  كذم  ميضت٘ ّصل  إ  صت ب عميت معت إمَٔ  كذم  ميضت٘ ّصل  إ  ع ع 

مال ع  صتت ٌ مَن ٌ ّمٔيَن  تزعمط  فقل٘ عمكْعدر عمل مل٘ مً ميكً عؾنلٔ٘ مً تيفٔذ عـ م٘ مال ع  صتت ٌ مَن ٌ ّمٔيَن  تزعمط  فقل٘ عمكْعدر عمل مل٘ مً ميكً عؾنلٔ٘ مً تيفٔذ عـ م٘ 

ّمجلطلت تَ  مغكري جٔ  ذٔث صجلشٓ  ىضت٘ عؾَ  كلن  عري ع د عمل ملني ٍّذع ٓجلطلب مٌ ٓكٌْ ّمجلطلت تَ  مغكري جٔ  ذٔث صجلشٓ  ىضت٘ عؾَ  كلن  عري ع د عمل ملني ٍّذع ٓجلطلب مٌ ٓكٌْ 

عمل ملني مجلْعسى  مع ذحه عملنري ّمجلطلت تُ  مم  ت ىٕ ع جْر فَٕ مغكل٘ يف ذ   عتَ  ذٔث عمل ملني مجلْعسى  مع ذحه عملنري ّمجلطلت تُ  مم  ت ىٕ ع جْر فَٕ مغكل٘ يف ذ   عتَ  ذٔث   ع دع د

ٓرتتب علَٔ  ع و عمق رٗ علٙ عصجلقط ب عمكف ٛعا عملنٔشٗ ّعنف ض مل الا عمزض  م ٚ عملْ فني  ٓرتتب علَٔ  ع و عمق رٗ علٙ عصجلقط ب عمكف ٛعا عملنٔشٗ ّعنف ض مل الا عمزض  م ٚ عملْ فني  

  ّكري  م  صٔيلكط صلت ر علٙ جْدٗ عملنري. ّكري  م  صٔيلكط صلت ر علٙ جْدٗ عملنري. 



 

 

 

                                                        

633                                                    

ٍْ ع و ّضْ  مفَْو عؾْدٗ م ٚ عمل ملني ٍْ ع و ّضْ  مفَْو عؾْدٗ م ٚ عمل ملني ّكغف عالصجلتٔ ٌ مذ  ع صت ب عملَن٘ ذْل عملْضْخل ّّكغف عالصجلتٔ ٌ مذ  ع صت ب عملَن٘ ذْل عملْضْخل ّ

% مً عؾنلٔ ا ٍّذع ٓلين ضزّرٗ عالعجلي ٛ مجلْضٔح مفَْو عؾْدٗ % مً عؾنلٔ ا ٍّذع ٓلين ضزّرٗ عالعجلي ٛ مجلْضٔح مفَْو عؾْدٗ 4545م ؾنلٔ٘ ذٔث مع ر إ   م  م ؾنلٔ٘ ذٔث مع ر إ   م  

  ملً هَري ٍذع عملْضْخل ّتلشٓشِ مغكري مّصع ملحنٔع ملً هَري ٍذع عملْضْخل ّتلشٓشِ مغكري مّصع ملحنٔع 

% مً إمج مٕ عإلج م ا ضلف تأٍري عمل ملني % مً إمج مٕ عإلج م ا ضلف تأٍري عمل ملني 4242مً ع صت ب عميت  كزا مٓض ر ّذدل  علٙ ىضت٘ مً ع صت ب عميت  كزا مٓض ر ّذدل  علٙ ىضت٘ 

ّق ّدٓ٘ خربتَه  ٍّذع عمضتب ّعضح عكضجلُ إج م ا ص مق٘ عً تأٍري عمل ملني مت عمجلللٔق علَٔ  ّق ّدٓ٘ خربتَه  ٍّذع عمضتب ّعضح عكضجلُ إج م ا ص مق٘ عً تأٍري عمل ملني مت عمجلللٔق علَٔ  

يف ذٔيُ  مم  عً ع صت ب ع خزٚ فك ى  ىضتجلَ  مجل ىٔ٘ فلً رمط ع و تطتٔق عؾْدٗ ماصت ب يف ذٔيُ  مم  عً ع صت ب ع خزٚ فك ى  ىضتجلَ  مجل ىٔ٘ فلً رمط ع و تطتٔق عؾْدٗ ماصت ب 

% مً عؾنلٔ ا ظلري عميظ و مً ع صت ب ّع  صتق  % مً عؾنلٔ ا ظلري عميظ و مً ع صت ب ّع  صتق  0505تجلللق ميظ و عؾنلٔ ا ّمْعٜرَ  معز تجلللق ميظ و عؾنلٔ ا ّمْعٜرَ  معز 

   رٗ إ  م ٚ عملزّى٘ يف عميظ و عميت تجلٔح ملحنلٔ ا  رٗ إ  م ٚ عملزّى٘ يف عميظ و عميت تجلٔح ملحنلٔ ا عإلععإلع

% إ  تا ت  م  صلت ر علٙ تطتٔق عؾْدٗ ٍّٕ إج م٘ % إ  تا ت  م  صلت ر علٙ تطتٔق عؾْدٗ ٍّٕ إج م٘ 1515مم  عً هٔ ب عمزع م٘ فله ٓغز صْٚ مم  عً هٔ ب عمزع م٘ فله ٓغز صْٚ         

مجلْعل٘ إ ع م  رمط  مإج م٘ ص مق٘ مف دا ماٌ عؾنلٔ ا ال تطتق مل ٓت عؾْدٗ مصالر يف معن هل   مجلْعل٘ إ ع م  رمط  مإج م٘ ص مق٘ مف دا ماٌ عؾنلٔ ا ال تطتق مل ٓت عؾْدٗ مصالر يف معن هل   

ّم٘ عً ممز مفقْد مصال  ّميكً رمط  م  مٓض ر ما ز عم ّر ّم٘ عً ممز مفقْد مصال  ّميكً رمط  م  مٓض ر ما ز عم ّر ّم مجل مٕ مً تكٌْ عمزع م٘ مضسّم مجل مٕ مً تكٌْ عمزع م٘ مضس

  % فقط مل و ؼنلُ مضسّمٔ٘ ع و تطتٔق عؾْدٗ . % فقط مل و ؼنلُ مضسّمٔ٘ ع و تطتٔق عؾْدٗ . 1212عإلعزعيف جمللط إدعرٗ عؾنلٔ٘ ذٔث مع رعإلعزعيف جمللط إدعرٗ عؾنلٔ٘ ذٔث مع ر

ىلنط مغكري ع و ماٌ ىلنط مغكري ع و ماٌ مل  ٍذع عملزض مْععع تطتٔق عؾْدٗ م ٚ عؾنلٔ ا مً خالل عالصجلتٔ ٌ مل  ٍذع عملزض مْععع تطتٔق عؾْدٗ م ٚ عؾنلٔ ا مً خالل عالصجلتٔ ٌ         

ٍذع عمضلف مً خالل كزج تَ  إ  ٍذع عمضلف مً خالل كزج تَ  إ    صٔيلكطصٔيلكطّّ    نلٔ انلٔ امث٘ ضلف ّعضح يف مدعٛ ملظه ٍذِ عؾمث٘ ضلف ّعضح يف مدعٛ ملظه ٍذِ عؾ

ل سعتَ   ّتليٙ مٌ تطتق عؾْدٗ ل سعتَ   ّتليٙ مٌ تطتق عؾْدٗ إإذ  ٓجلطلب ع مز فلالر مذل عؾَ  مالرتق ٛ مَذِ عؾنلٔ ا إ  مّ ذ  ٓجلطلب ع مز فلالر مذل عؾَ  مالرتق ٛ مَذِ عؾنلٔ ا إ  مّ 

  ٍّْ م  صير ّل عإلع رٗ إمُٔ يف عمضطْر عمجل مٔ٘ةٍّْ م  صير ّل عإلع رٗ إمُٔ يف عمضطْر عمجل مٔ٘ةيف معن هل .يف معن هل .

  --ّميَ  عؾنلٔ ا عـتّٓ٘ميَ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ––غت رعٔ٘ غت رعٔ٘ ٓزٚ ملض عمت ذثني مٌ تقٔٔه مدعٛ عمربعمخ يف عمليظن ا عمٓزٚ ملض عمت ذثني مٌ تقٔٔه مدعٛ عمربعمخ يف عمليظن ا عم          

ملق  ّصلب ذٔث مٌ عٔ صَ  ع  ال ٓلطٕ عمللٔ ر عمدرٔح مّ عم عٔق فقٔن٘ عمي تخ يف عمليظن ا هت ملق  ّصلب ذٔث مٌ عٔ صَ  ع  ال ٓلطٕ عمللٔ ر عمدرٔح مّ عم عٔق فقٔن٘ عمي تخ يف عمليظن ا هت 

عمزعٔ٘ ه مض ّهت ّعضح فَٕ مٔض  عزك٘ مض ٍن٘ ْٓضح مدعٍٛ  يف صْ  ع صَه كن  مٌ  ّٖ عمزعٔ٘ ه مض ّهت ّعضح فَٕ مٔض  عزك٘ مض ٍن٘ ْٓضح مدعٍٛ  يف صْ  ع صَه كن  مٌ  ّٖ 

م تَ  كري ميَه ٓيظز ّٓقٔه مضجلْٚ خ م تَ  م تَ  كري ميَه ٓيظز ّٓقٔه مضجلْٚ خ م تَ  عمدل٘ مَ  مً عملجلربعني ّعمل ملني ّعملضجلفٔ ًٓ مً خ عمدل٘ مَ  مً عملجلربعني ّعمل ملني ّعملضجلفٔ ًٓ مً خ 

رهه ّجْد ٍذِ عمدلْم٘ فالمي   مً مذل عؾَ  رهه ّجْد ٍذِ عمدلْم٘ فالمي   مً مذل عؾَ    علٙعلٙ  ّمكً   ّمكً ((1122  مطزٓق٘ كجللف٘ عً عآلخزمطزٓق٘ كجللف٘ عً عآلخز

  مجلطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ّّضع عملل ٓت مذم   ّتذمٔري عمدلْم ا عميت تْعجُ عمجلطتٔق.مجلطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ّّضع عملل ٓت مذم   ّتذمٔري عمدلْم ا عميت تْعجُ عمجلطتٔق.
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إلذ عث ىقل٘ ىْعٔ٘ يف معن ل ٍذِ عؾنلٔ ا إلذ عث ىقل٘ ىْعٔ٘ يف معن ل ٍذِ عؾنلٔ ا   إٌ عؾْدٗ م ميضت٘ ملحنلٔ ا ضزّرٗ ال هيٙ عيَ إٌ عؾْدٗ م ميضت٘ ملحنلٔ ا ضزّرٗ ال هيٙ عيَ         

إٌ إٌ --ٍ عف ّعلٙ رمصَ  عهل ف عالصرتعتٔحٕ عملجلنثري م مقض ٛ علٙ عمفقزٍ عف ّعلٙ رمصَ  عهل ف عالصرتعتٔحٕ عملجلنثري م مقض ٛ علٙ عمفقزكرب ع ر مً ع كرب ع ر مً ع مممجلرقٔق مجلرقٔق 

  تضٔٔق ىط عُ إ  مكرب ع ر ممكً مً خالل ميظْم٘ مً عمربعمخ عملجلطْرٗ ّعؾ دٗ. تضٔٔق ىط عُ إ  مكرب ع ر ممكً مً خالل ميظْم٘ مً عمربعمخ عملجلطْرٗ ّعؾ دٗ.   مّمّ  --ممكًممكً

    

عؾْدٗ مزذل٘ مً مزعذري عإلىجل د ؽجل  مإدعرٗ مّ عضه ملني دعخري عمليظن٘ ّإمن  ٍٕ ىجل د عؾْدٗ مزذل٘ مً مزعذري عإلىجل د ؽجل  مإدعرٗ مّ عضه ملني دعخري عمليظن٘ ّإمن  ٍٕ ىجل د مٔض  مٔض          

جَ  مج عٕ ٓغرتك فُٔ مجٔع معض ٛ عمليظن٘  عؾنلٔ٘ عـتٓ٘( تخجللف مَ مَه  ّ ال ميكً جَ  مج عٕ ٓغرتك فُٔ مجٔع معض ٛ عمليظن٘  عؾنلٔ٘ عـتٓ٘( تخجللف مَ مَه  ّ ال ميكً 

ؼقٔق ىجل ٜخ مجلنٔشٗ إال مً خالل خط٘ تطْٓز ع مل٘ ملنيظْم٘ عإلدعرٓ٘ ملحنلٔ٘  ّالم  مٌ ىاخذ يف ؼقٔق ىجل ٜخ مجلنٔشٗ إال مً خالل خط٘ تطْٓز ع مل٘ ملنيظْم٘ عإلدعرٓ٘ ملحنلٔ٘  ّالم  مٌ ىاخذ يف 

عجلت ر مٌ عٍجلن و عمليظن ا ظْدٗ عملخزد  ّكضب رض  عملنٔري ٓيطلق مً ٍ ف ػ رٖ ع  عجلت ر مٌ عٍجلن و عمليظن ا ظْدٗ عملخزد  ّكضب رض  عملنٔري ٓيطلق مً ٍ ف ػ رٖ ع  عالعال

تليٙ مٌ عمليظن٘ تضلٙ مضن ٌ عصجلنزعر طلب عملنٔري ملخ م٘ عمل فْع٘  ّمكً عمْضع م ميضت٘ تليٙ مٌ عمليظن٘ تضلٙ مضن ٌ عصجلنزعر طلب عملنٔري ملخ م٘ عمل فْع٘  ّمكً عمْضع م ميضت٘ 

ملحنلٔ ا عـتٓ٘ كجللف مت م   ف ـ م٘ عملق م٘ ملنضجلفٔ  خ م٘ ف ىٔ٘ علٙ ٍٔٝ٘ مض ع عا ملحنلٔ ا عـتٓ٘ كجللف مت م   ف ـ م٘ عملق م٘ ملنضجلفٔ  خ م٘ ف ىٔ٘ علٙ ٍٔٝ٘ مض ع عا 

ٔئ٘ مّ عزّض ذضي٘ مّ مزعمخ ت رٓب  ّم مجل مٕ مٔط م مضزّرٗ مٌ تزضٕ عـ م٘ عملنٔري ٔئ٘ مّ عزّض ذضي٘ مّ مزعمخ ت رٓب  ّم مجل مٕ مٔط م مضزّرٗ مٌ تزضٕ عـ م٘ عملنٔري م دٓ٘ مّ عم دٓ٘ مّ ع

ّفق مل ٓتِ عمغخدٔ٘  ّإمن  عؾْدٗ مٌ ؼقق عـ م٘ ف ٜ ٗ مللنٔري ذجلٙ ّمْ ك ى    ٍزٓ ر ال ّفق مل ٓتِ عمغخدٔ٘  ّإمن  عؾْدٗ مٌ ؼقق عـ م٘ ف ٜ ٗ مللنٔري ذجلٙ ّمْ ك ى    ٍزٓ ر ال 

تزضُٔ  ّمجلْضٔح ع مز ىضزب مث ال مذم  يف عملض ع عا عمل مٔ٘ عميت تق مَ  عؾنلٔ٘ ف ملضجلفٔ  تزضُٔ  ّمجلْضٔح ع مز ىضزب مث ال مذم  يف عملض ع عا عمل مٔ٘ عميت تق مَ  عؾنلٔ٘ ف ملضجلفٔ  

مٌ تكٌْ عملض ع ٗ متلغ ر مقطْع ر ودري علُٔ مضَْم٘  ّمكً جْدٗ عملخزد تقجلضٕ مٌ مٌ تكٌْ عملض ع ٗ متلغ ر مقطْع ر ودري علُٔ مضَْم٘  ّمكً جْدٗ عملخزد تقجلضٕ مٌ   ٓزهبٓزهب

ميكيُ مً عمت ٛ تغزّخل ٓ ر علُٔ رع ر ٓغئُ عً ميكيُ مً عمت ٛ تغزّخل ٓ ر علُٔ رع ر ٓغئُ عً ٓ فلُ مللنري  ّٓ فلُ مللنري  ّ  تكٌْ عملض ع ٗ علٙ ٍٔٝ٘ عزضتكٌْ عملض ع ٗ علٙ ٍٔٝ٘ عزض

  عؿ ج٘ مآلخزًٓ  ّٓينٙ عي ِ رّ  عمطنْ  ّٓلشس ج ىب عمكزعم٘. عؿ ج٘ مآلخزًٓ  ّٓينٙ عي ِ رّ  عمطنْ  ّٓلشس ج ىب عمكزعم٘. 

  تطتق علَٔ  مل ٓت عؾْدٗ م ؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٍّٕةتطتق علَٔ  مل ٓت عؾْدٗ م ؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٍّٕة  ّمً ٍي  ميكً ععرتع   ض٘ ف الاّمً ٍي  ميكً ععرتع   ض٘ ف الا    

  ..ف ل عمربعمخف ل عمربعمخ  --11

  ..ف ل عملضجلفٔ ًٓف ل عملضجلفٔ ًٓ  --00

  ..ف ل عمقْٚ عمل مل٘ف ل عمقْٚ عمل مل٘  --33

  ..ف ل عملْعرد عمل مٔ٘ف ل عملْعرد عمل مٔ٘  --44

  ..ف ل عمجليظٔه عإلدعرٖف ل عمجليظٔه عإلدعرٖ  --55
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مكري مكري   تفدٔلٔ٘ ع مل٘ ملقٔ ظتفدٔلٔ٘ ع مل٘ ملقٔ ظ  ّىلف  عميظز ماٌ طتٔل٘ عمترث ال ؼجلنري عمجلفدٔري يف ّضع مل ٓتّىلف  عميظز ماٌ طتٔل٘ عمترث ال ؼجلنري عمجلفدٔري يف ّضع مل ٓت    

مق ر م  ٍٕ إ  رٗ ملنْضْخل ٓزجٙ مٌ تجلتلَ  خطْعا عنلٔ٘ مً عملَجلنني مق ر م  ٍٕ إ  رٗ ملنْضْخل ٓزجٙ مٌ تجلتلَ  خطْعا عنلٔ٘ مً عملَجلنني عيدز مً عي صز ٍذِ عا ّر عيدز مً عي صز ٍذِ عا ّر 

  ّعملجلخددني.ّعملجلخددني.

  

ال ميكً تقٔٔ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مجلطتٔق عؾْدٗ مغكري ع مري يف مجٔع عجمل الا ّمكً ميكً ال ميكً تقٔٔ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مجلطتٔق عؾْدٗ مغكري ع مري يف مجٔع عجمل الا ّمكً ميكً 

  ععرتع  ملض عجمل الا عملَن٘ ٍّٕةععرتع  ملض عجمل الا عملَن٘ ٍّٕة

11    

ه مغكل٘ ميكً إ  رتَ  يف تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٍْ  م  عمفض ٛ عمْعصع ه مغكل٘ ميكً إ  رتَ  يف تطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٍْ  م  عمفض ٛ عمْعصع إٌ مٍإٌ مٍ        

عمذٖ ؼلق فُٔ عمربعمخ عمجلفدٔلٔ٘ ّتطتق عنلٔ  ج ف مليجلخ ذني و د م ع٘ ّ ت ا ميكً ّضع مل ٓت عمذٖ ؼلق فُٔ عمربعمخ عمجلفدٔلٔ٘ ّتطتق عنلٔ  ج ف مليجلخ ذني و د م ع٘ ّ ت ا ميكً ّضع مل ٓت 

ت ت ملحْدٗ ىطتقَ  علُٔ ّىقٔضَ  مُ  مم  يف ذ م٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ فإٌ عمليجلخ مجلغت  ف مربعمخ هملحْدٗ ىطتقَ  علُٔ ّىقٔضَ  مُ  مم  يف ذ م٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ فإٌ عمليجلخ مجلغت  ف مربعمخ ه

ق دٗ ّ  مجل٘   كجليظٔه(  ّمزعمخ عؾنلٔ ا ع دٗ م  تكٌْ مغجلق٘ مً مٍ عفَ  عمْعردٗ يف الٜرجلَ  ق دٗ ّ  مجل٘   كجليظٔه(  ّمزعمخ عؾنلٔ ا ع دٗ م  تكٌْ مغجلق٘ مً مٍ عفَ  عمْعردٗ يف الٜرجلَ  

عمجليظٔنٔ٘  ّىظزعر مل و ّجْد ؼ ٓ  ريٕ ملربعمخ ميكيي  مٌ ىل د عغزعا عمربعمخ عملجلغتٗ يف عمجليظٔنٔ٘  ّىظزعر مل و ّجْد ؼ ٓ  ريٕ ملربعمخ ميكيي  مٌ ىل د عغزعا عمربعمخ عملجلغتٗ يف 

يف ىْعٔ٘ يف ىْعٔ٘     ّمً خالل مزعجل٘ تق رٓز عؾنلٔ ا ىالذظ م ٚ عمجلف ّا  ّمً خالل مزعجل٘ تق رٓز عؾنلٔ ا ىالذظ م ٚ عمجلف ّا((1133  عؾنلٔ ا عـتٓ٘ عمْٔوعؾنلٔ ا عـتٓ٘ عمْٔو

عمربعمخ عملق م٘ مً عؾنلٔ ا  مٔط يف عاجلْٚ فرضب مري يف عصجلنزعرٓ٘ تتين عمربى مخ ماكنلُ  عمربعمخ عملق م٘ مً عؾنلٔ ا  مٔط يف عاجلْٚ فرضب مري يف عصجلنزعرٓ٘ تتين عمربى مخ ماكنلُ  

فق  تجلتيٙ عؾنلٔ٘ مزى ف  ملٔي  يف صي٘ ملٔي٘ ّتلغُٔ يف مخزٚ  صرٔح مٌ ملض عمربعمخ تضجلنز فق  تجلتيٙ عؾنلٔ٘ مزى ف  ملٔي  يف صي٘ ملٔي٘ ّتلغُٔ يف مخزٚ  صرٔح مٌ ملض عمربعمخ تضجلنز 

  مفرتٗ طْٓل٘ ىضتٔ ر  ّمكيَ  يف عميَ ٓ٘ ملزض٘ مإلمغ ٛ مّ عمجلغٔت.مفرتٗ طْٓل٘ ىضتٔ ر  ّمكيَ  يف عميَ ٓ٘ ملزض٘ مإلمغ ٛ مّ عمجلغٔت.

اٌ عمربعمخ عمض ٜ ٗ اٌ عمربعمخ عمض ٜ ٗ مي  يف عالصجلتٔ ٌ عمض مق ّٓسك ِ تق رٓز كثت مً عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ممي  يف عالصجلتٔ ٌ عمض مق ّٓسك ِ تق رٓز كثت مً عؾنلٔ ا عـتٓ٘ م  مق  مزمق  مز    

ّع دٗ م  ٓجله  م  يف ّع دٗ م  ٓجله  م  يف   --عمل دٓ٘ ّعملٔئ٘عمل دٓ٘ ّعملٔئ٘  ––م رج٘ كتتٗ علٙ تق ٓه عإلع ى ا م رج٘ كتتٗ علٙ تق ٓه عإلع ى ا   زكشزكشتتم ٚ عؾنلٔ ا م ٚ عؾنلٔ ا 

ِ ِ عملْعصه كغَز رمض ٌ مّ عؿخ  ّتجلكزر ٍذِ عمربعمخ يف ملظه عؾنلٔ ا  ّع  ٓيجلق  عمتلض ٍذعملْعصه كغَز رمض ٌ مّ عؿخ  ّتجلكزر ٍذِ عمربعمخ يف ملظه عؾنلٔ ا  ّع  ٓيجلق  عمتلض ٍذ

عمربعمخ عميت تْصف مذٔ ى  م مجلقلٔ ٓ٘  ّمكً الم  مً ىظزٗ مجلْعسى٘ فجلق ٓه عإلع ى ا مغكري مت عز عمربعمخ عميت تْصف مذٔ ى  م مجلقلٔ ٓ٘  ّمكً الم  مً ىظزٗ مجلْعسى٘ فجلق ٓه عإلع ى ا مغكري مت عز 

يف عملي طق عمتلٔ ٗ يف عملي طق عمتلٔ ٗ ملل جشًٓ عً عملنري مّ عمذًٓ ٓقٔنٌْ ملل جشًٓ عً عملنري مّ عمذًٓ ٓقٔنٌْ مذم  خ ص٘ مذم  خ ص٘   ٕٕممز ميطقٕ مْجْد عذجلٔ د فللممز ميطقٕ مْجْد عذجلٔ د فلل

                                                 
 مل ٓزد ؼ ٓ  ملربعمخ يف عملْعٜح عمليظن٘ ملنري عؾنلٔ ا عـتٓ٘  ( 13 
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رقٔق عؾْدٗ يف رقٔق عؾْدٗ يف   ّمكً عملطلْب مجل  ّمكً عملطلْب مجلعميت ال ّجْد فَٔ  مفز  عملنريعميت ال ّجْد فَٔ  مفز  عملنري  مّ عمل ٌ عمزٜٔض٘مّ عمل ٌ عمزٜٔض٘  عً عملزعكشعً عملزعكش

خ ج ٓ ٗ  عا ب  ر ف عل٘ خ ج ٓ ٗ  عا ب  ر ف عل٘ ممة ػْٓ  مصلْب تق ٓه ٍذِ عملض ع عا  ّتتين مزعة ػْٓ  مصلْب تق ٓه ٍذِ عملض ع عا  ّتتين مزعْْمزعمخ عؾنلٔ ا ٍمزعمخ عؾنلٔ ا ٍ

ّصير ّل ّضع تدْر ع و ملل ٓت ّصير ّل ّضع تدْر ع و ملل ٓت     تقضٕ علٙ مغكل٘ عمفقز م ٚ عملضجلفٔ ًٓ ّمٔط فزد تضكٔيَ تقضٕ علٙ مغكل٘ عمفقز م ٚ عملضجلفٔ ًٓ ّمٔط فزد تضكٔيَ 

  عؾْدٗ يف مزعمخ عؾنلٔ ا مً ع ٗ جْعىب ّعميت ميَ ةعؾْدٗ يف مزعمخ عؾنلٔ ا مً ع ٗ جْعىب ّعميت ميَ ة

  ةةنحجلنعنحجلنعللجلَ  مجلَ  مٜنٜنؼ ٓ  عمربعمخ ّم ٚ مالؼ ٓ  عمربعمخ ّم ٚ مال  --مم  

ملٔ ر عؾْدٗ يف ٍذع عمليدز ٓكنً يف عخجلٔ ر ىْعٔ٘ مً عمربعمخ  عا ع  ز عمفل ل عمذٖ ٓل جل ملٔ ر عؾْدٗ يف ٍذع عمليدز ٓكنً يف عخجلٔ ر ىْعٔ٘ مً عمربعمخ  عا ع  ز عمفل ل عمذٖ ٓل جل     

عملغكل٘ مغكري جذرٖ  ّمً ممثل٘ عمربعمخ عمف عل٘ مزعمخ عإلعزعض ملنغ رٓع عمدغتٗ ّع صز عملغكل٘ مغكري جذرٖ  ّمً ممثل٘ عمربعمخ عمف عل٘ مزعمخ عإلعزعض ملنغ رٓع عمدغتٗ ّع صز 

جلْجُٔ  إ  ج ىب  م  جلْجُٔ  إ  ج ىب  م  عمليجلح٘  ّمزعمخ عمجل رٓب ّعمجلأٍري عمليجلَٕ م مجلْ ٔف  ّمزعمخ عمجلْعٔ٘ ّعمعمليجلح٘  ّمزعمخ عمجل رٓب ّعمجلأٍري عمليجلَٕ م مجلْ ٔف  ّمزعمخ عمجلْعٔ٘ ّعم

  ميكً عخجلٔ ر مزعمخ متجلكزٗ ملنض ع عا عملت عزٗ عميت ٍٕ ع صري يف عنري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ميكً عخجلٔ ر مزعمخ متجلكزٗ ملنض ع عا عملت عزٗ عميت ٍٕ ع صري يف عنري عؾنلٔ ا عـتٓ٘ 

    ةةتدنٔه عمربعمخ مطزٓق عذرتعفٔ٘تدنٔه عمربعمخ مطزٓق عذرتعفٔ٘  --بب  

مً عمضَري ؼ ٓ  عمربعمخ  ّمكً ع ٍه مٌ تدنه مطز  علنٔ٘ عذرتعفٔ٘ تضجلْيف عي صز تطتٔق مً عمضَري ؼ ٓ  عمربعمخ  ّمكً ع ٍه مٌ تدنه مطز  علنٔ٘ عذرتعفٔ٘ تضجلْيف عي صز تطتٔق       

ى مخ ّطتٔل٘ عملضجلَ فني ّإمك ىٔ٘ عمجلطتٔق  ّعمل ٜ  عملجلْعع. ى مخ ّطتٔل٘ عملضجلَ فني ّإمك ىٔ٘ عمجلطتٔق  ّعمل ٜ  عملجلْعع. عمربى مخ  ّتاخذ يف عالعجلت ر طتٔل٘ عمربعمربى مخ  ّتاخذ يف عالعجلت ر طتٔل٘ عمرب

ّملٔ ر عؾْدٗ ٍي  مٌ تدنه عمربعمخ مجلليب عؿ ج٘ عمفللٔ٘ ملنضجلفٔ ًٓ  ّؼقق عهل ف عمذٖ مً مجلُ ّملٔ ر عؾْدٗ ٍي  مٌ تدنه عمربعمخ مجلليب عؿ ج٘ عمفللٔ٘ ملنضجلفٔ ًٓ  ّؼقق عهل ف عمذٖ مً مجلُ 

مت عخجلٔ ر عمربى مخ  كن  ؼقق مكرب مسعز ميح   عمجلطتٔق  ّتدنٔه عمربى مخ ال ٓقف عي  ذ  مت عخجلٔ ر عمربى مخ  كن  ؼقق مكرب مسعز ميح   عمجلطتٔق  ّتدنٔه عمربى مخ ال ٓقف عي  ذ  

  جلطلب مٌ ىضع عمربى مخ ملجلطتٔق ّمً  ه عمجلقٔٔه ّعمجلطْٓز مّ إع دٗ عمجلدنٔه. جلطلب مٌ ىضع عمربى مخ ملجلطتٔق ّمً  ه عمجلقٔٔه ّعمجلطْٓز مّ إع دٗ عمجلدنٔه. ملني  فجلرقٔق عؾْدٗ ٓملني  فجلرقٔق عؾْدٗ ٓ

  خط٘ عمربعمخ خط٘ عمربعمخ   --دد  

مجلرقٔق عؾْدٗ الم  ملحنلٔ٘ مً إدرعد مزعفُ ضنً خط٘ عؾنلٔ٘ عمضيْٓ٘  ّعـط٘ هب مٌ مجلرقٔق عؾْدٗ الم  ملحنلٔ٘ مً إدرعد مزعفُ ضنً خط٘ عؾنلٔ٘ عمضيْٓ٘  ّعـط٘ هب مٌ       

تكٌْ مجلْعسى٘ ّّععلٔ٘  ّتلزض مغكري مفدري مضجلْفٔ٘ عي صز عـط٘ عمدرٔر٘ فجلجلضنً تكٌْ مجلْعسى٘ ّّععلٔ٘  ّتلزض مغكري مفدري مضجلْفٔ٘ عي صز عـط٘ عمدرٔر٘ فجلجلضنً 

عمجليفٔذ....( ّال ٓضنح علٙ عإلطال  م صجلنزعر عمجليفٔذ....( ّال ٓضنح علٙ عإلطال  م صجلنزعر   ّمضسّلّمضسّلربعمخ ّعملٔشعىٔ ا  ّعمجلْعٔ   ربعمخ ّعملٔشعىٔ ا  ّعمجلْعٔ    ع ٍ عف ّعم ع ٍ عف ّعم

  ع ص مٔب عملغْعٜٔ٘ يف تيفٔذ عمربعمخ.  ع ص مٔب عملغْعٜٔ٘ يف تيفٔذ عمربعمخ.  

  تيفٔذ عمربى مخ تيفٔذ عمربى مخ   --دد  

  ّٓلجلشو   ّٓلجلشو   ّخطْعا عمجليفٔذ  ّخطْعا عمجليفٔذّملٔ ر عؾْدٗ ٍي  مٌ ٓجله تيفٔذ عمربى مخ م ع٘ ّفق عمجلدنٔه عمللجلن ّملٔ ر عؾْدٗ ٍي  مٌ ٓجله تيفٔذ عمربى مخ م ع٘ ّفق عمجلدنٔه عمللجلن         

  مٌ ٓيفذ ماصلْب وفظ كزعم٘ عملضجلفٔ .مٌ ٓيفذ ماصلْب وفظ كزعم٘ عملضجلفٔ .غط٘ عمجليفٔذ عملل ٗ ص مق ر  ّغط٘ عمجليفٔذ عملل ٗ ص مق ر  ّ
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ّعمجلشعذه علٙ ممْعب ّعمجلشعذه علٙ ممْعب   --رج الر ّىض ٛ ّمطف الررج الر ّىض ٛ ّمطف الر--إٌ ّعْف طْعمت عملضجلفٔ ًٓ علٙ ممْعب عؾنلٔ٘ إٌ ّعْف طْعمت عملضجلفٔ ًٓ علٙ ممْعب عؾنلٔ٘         

عؾنلٔ٘  ّطلب إمزعس عهلْٓ٘ مّ دفرت عمل ٜل٘ مسعز عْٖ علٙ عفجلق د عؾنلٔ٘  ذ  مل ٓت عؾْدٗ  ٍّْ عؾنلٔ٘  ّطلب إمزعس عهلْٓ٘ مّ دفرت عمل ٜل٘ مسعز عْٖ علٙ عفجلق د عؾنلٔ٘  ذ  مل ٓت عؾْدٗ  ٍّْ 

٘ عاجل د ّال ٓكزظ  ق ف٘ عهلت ا ّعالصجلح عٛ م ٚ ٘ عاجل د ّال ٓكزظ  ق ف٘ عهلت ا ّعالصجلح عٛ م ٚ تق ٓه عـ م٘ ماصلْب رععٕ وفظ كزعمتق ٓه عـ م٘ ماصلْب رععٕ وفظ كزعم

ع طف ل عملد ذتني مذَّٓه  ّمفضري مً  م  مٌ تق و عملض ع ٗ ملنرجل د يف ميشمُ عً طزٓق مي ّمٕ ع طف ل عملد ذتني مذَّٓه  ّمفضري مً  م  مٌ تق و عملض ع ٗ ملنرجل د يف ميشمُ عً طزٓق مي ّمٕ 

  عؾنلٔ٘. عؾنلٔ٘. 

  ع ٜ  عمربعمخ علٙ عملضجلفٔ ع ٜ  عمربعمخ علٙ عملضجلفٔ عٔ ظ عٔ ظ   --ِِ  

جلن  علٙ عمقٔ و جلن  علٙ عمقٔ و إٌ تطتٔق عؾْدٗ ٍي  مٌ تكٌْ عالع٘ عؾنلٔ٘ م ملضجلفٔ  عالع٘ تف علٔ٘ ّ ٔق٘ تلإٌ تطتٔق عؾْدٗ ٍي  مٌ تكٌْ عالع٘ عؾنلٔ٘ م ملضجلفٔ  عالع٘ تف علٔ٘ ّ ٔق٘ تل            

ؼضً مذْعمُ ّعرتق ٛ مضجلْعِ عمللٔغٕ ؼضً مذْعمُ ّعرتق ٛ مضجلْعِ عمللٔغٕ م ٚ م ٚ ظَْد مغرتك٘ مللزف٘ م ز مزعمخ عؾنلٔ٘ علٙ عملضجلفٔ  ّظَْد مغرتك٘ مللزف٘ م ز مزعمخ عؾنلٔ٘ علٙ عملضجلفٔ  ّ

    ّمً  ه إع دٗ عميظز يف عمربى مخ ّفق ىجل ٜخ عمقٔ ظ   ّمً  ه إع دٗ عميظز يف عمربى مخ ّفق ىجل ٜخ عمقٔ ظ ّفق ىظ و دعٔق ملنجل مل٘ تجلتي ِ عؾنلّٔ٘فق ىظ و دعٔق ملنجل مل٘ تجلتي ِ عؾنلٔ٘

عـ م٘ ّعمل ٜ  عملجلْعع مذم  يف عـ م٘ ّعمل ٜ  عملجلْعع مذم  يف   ّمجلْضٔح مٍنٔ٘ تطتٔق عؾْدٗ ميكً عملق رى٘ مني مصلْمني مجلق ٓهّمجلْضٔح مٍنٔ٘ تطتٔق عؾْدٗ ميكً عملق رى٘ مني مصلْمني مجلق ٓه

  مزى مخ عملغ رٓع عمدغتٗ  ٍّْ مزى مخ َٓ ف إ  تق ٓه متلغ ملنضجلفٔ  مٔقٔه مغزّع ر صغتعر ع مالرمزى مخ عملغ رٓع عمدغتٗ  ٍّْ مزى مخ َٓ ف إ  تق ٓه متلغ ملنضجلفٔ  مٔقٔه مغزّع ر صغتعر ع مالر

  ملجلطْٓز ٓ ر علُٔ دخالر ٓغئُ عً عآلخزًٓ.ملجلطْٓز ٓ ر علُٔ دخالر ٓغئُ عً عآلخزًٓ.

  

  

  ج ّل عملق رى٘ مربى مخ عملغ رٓع عمدغتٗةج ّل عملق رى٘ مربى مخ عملغ رٓع عمدغتٗة
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ذني ىق رٌ مني ع صلْمني يف تق ٓه عـ م٘ صيح  ماٌ مسعزعا عميح   عي  تطتٔق عؾْدٗ يف ذني ىق رٌ مني ع صلْمني يف تق ٓه عـ م٘ صيح  ماٌ مسعزعا عميح   عي  تطتٔق عؾْدٗ يف         

مزى مخ عملغ رٓع عمدغتٗ صجلكٌْ مكرب ميَ  ذني ٓيفذ مغكري عغْعٜٕ ّ م  مً ع ٗ ىْعذٕ مً مزى مخ عملغ رٓع عمدغتٗ صجلكٌْ مكرب ميَ  ذني ٓيفذ مغكري عغْعٜٕ ّ م  مً ع ٗ ىْعذٕ مً 

ع عآلخزًٓ ذني ٓزٌّ عميح   ع عآلخزًٓ ذني ٓزٌّ عميح   مٍنَ  ضن ٌ ل   عملغزّخل  عصجلٔف ٛ عمقزض مٔق و ملضجلفٔ  بخز  تغحٔمٍنَ  ضن ٌ ل   عملغزّخل  عصجلٔف ٛ عمقزض مٔق و ملضجلفٔ  بخز  تغحٔ

  ّعىلك ظ  م  إه م ر علٙ عملضجلفٔ .ّعىلك ظ  م  إه م ر علٙ عملضجلفٔ .

  مق رى٘ مخزٚ ميكً تطتٔقَ  علٙ مذ  مٍه مزعمخ عؾنلٔ ا ٍّْ مزى مخ تق ٓه عملض ع عا عمل مٔ٘مق رى٘ مخزٚ ميكً تطتٔقَ  علٙ مذ  مٍه مزعمخ عؾنلٔ ا ٍّْ مزى مخ تق ٓه عملض ع عا عمل مٔ٘

  ج ّل عملق رى٘ مربى مخ تق ٓه عملض ع عا عمل مٔ٘ةج ّل عملق رى٘ مربى مخ تق ٓه عملض ع عا عمل مٔ٘ة

  تيفٔذ عمربى مخ ماصلْب ىضع ملحْدٗتيفٔذ عمربى مخ ماصلْب ىضع ملحْدٗ  تيفٔذ عمربى مخ ماصلْب عغْعٜٕتيفٔذ عمربى مخ ماصلْب عغْعٜٕ

  ٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ماصلْب عغْعٜٕٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ماصلْب عغْعٜٕ  --

  ىضع عملضجلفٔ  مترث عججلن عٕ عكلٕىضع عملضجلفٔ  مترث عججلن عٕ عكلٕ  --

  تق ر عملض ع عا عمل مٔ٘ مغكري عغْعٜٕتق ر عملض ع عا عمل مٔ٘ مغكري عغْعٜٕ  --

  ٓقجلدز عم ّر علٙ تق ٓه عملض ع ٗ عمل مٔ٘ٓقجلدز عم ّر علٙ تق ٓه عملض ع ٗ عمل مٔ٘  --

  ال ٓزععٙ عا فظ٘ علٙ كزعم٘ عملضجلفٔ ال ٓزععٙ عا فظ٘ علٙ كزعم٘ عملضجلفٔ   --

  ٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ّفق عالذجلٔ د عؿقٔقٕ ٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ّفق عالذجلٔ د عؿقٔقٕ   --

  جلن عٕ دعٔقجلن عٕ دعٔقىضع عملضجلفٔ  مترث عجىضع عملضجلفٔ  مترث عج  --

علنٔ٘ علنٔ٘ تق ر عملض ع عا عمل مٔ٘ مي ٛ علٙ مل ٓت تق ر عملض ع عا عمل مٔ٘ مي ٛ علٙ مل ٓت   --

  ق دٗ ّعضر٘ق دٗ ّعضرّّ٘

  ٓضجلنز عمجلْعصري مع عملضجلفٔ  مل  تق ٓه عملض ع ٗٓضجلنز عمجلْعصري مع عملضجلفٔ  مل  تق ٓه عملض ع ٗ  --

ٓزععٕ كزعم٘ عملضجلفٔ  م خجلٔ ر ع صلْب ع مثري ٓزععٕ كزعم٘ عملضجلفٔ  م خجلٔ ر ع صلْب ع مثري   --

  مجلق ٓه عملض ع ٗمجلق ٓه عملض ع ٗ

  ْب ىضع ملحْدْٗب ىضع ملحْدٗتيفٔذ عمربى مخ ماصلتيفٔذ عمربى مخ ماصل  تيفٔذ عمربى مخ ماصلْب عغْعٜٕتيفٔذ عمربى مخ ماصلْب عغْعٜٕ

  ..ٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ماصلْب عغْعٜٕٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ماصلْب عغْعٜٕ  --

  ..ٓجله عخجلٔ ر عملغزّخل مً عتري عملنٔريٓجله عخجلٔ ر عملغزّخل مً عتري عملنٔري  --

  ..ال تل  درعص٘ ج ّٚ ملنغزّخلال تل  درعص٘ ج ّٚ ملنغزّخل  --

ال ودري عملضجلفٔ  علٙ دّرعا تأٍلٔ٘ إلدعرٗ ال ودري عملضجلفٔ  علٙ دّرعا تأٍلٔ٘ إلدعرٗ --

  ..عملغزّخلعملغزّخل

  ..تق و عمقزّض م ٌّ ضن ى اتق و عمقزّض م ٌّ ضن ى ا  --

  ..ال تْج  مجل مل٘ دّرٓ٘ ملنغزّخلال تْج  مجل مل٘ دّرٓ٘ ملنغزّخل  --

    ..ٔف ٛٔف ٛال ىضع عملغزّخل آلمٔ٘ عصجلال ىضع عملغزّخل آلمٔ٘ عصجل  --

    ..ٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ّفق مل ٓت علنٔ٘ ق دٗٓجله عخجلٔ ر عملضجلفٔ  ّفق مل ٓت علنٔ٘ ق دٗ  --

ٓجله عخجلٔ ر عملغزّخل ظَ  مغرتك مني عؾنلٔ٘ ٓجله عخجلٔ ر عملغزّخل ظَ  مغرتك مني عؾنلٔ٘   --

  ..ّعملضجلفٔ ّعملضجلفٔ 

  ..تل  درعص٘ ج ّٚ ملنغزّخل عتري عمجليفٔذتل  درعص٘ ج ّٚ ملنغزّخل عتري عمجليفٔذ  --

ودري عملضجلفٔ  علٙ دّرعا تأٍلٔ٘ إلدعرٗ ودري عملضجلفٔ  علٙ دّرعا تأٍلٔ٘ إلدعرٗ   --

  ..عملغزّخلعملغزّخل

  ..تق و عمقزّض مضن ى اتق و عمقزّض مضن ى ا  --

  ..تجله مجل مل٘ دّرٓ٘ ملنغزّخلتجله مجل مل٘ دّرٓ٘ ملنغزّخل  --

  ..ملغزّخل آلمٔ٘ عصجلٔف ٛملغزّخل آلمٔ٘ عصجلٔف ٛىضع عىضع ع  --
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ق عؾْدٗ ق عؾْدٗ ذني ىق رٌ مني ع صلْمني يف تق ٓه عملض ع ٗ صيح  ماٌ مسعزعا عميح   عي  تطتٔذني ىق رٌ مني ع صلْمني يف تق ٓه عملض ع ٗ صيح  ماٌ مسعزعا عميح   عي  تطتٔ    

صجلكٌْ مكرب ميَ  ذني ٓيفذ مغكري عغْعٜٕ ّ م  مً ع ٗ ىْعذٕ مٍنَ ة ضن ٌ ل   عمربى مخ  صجلكٌْ مكرب ميَ  ذني ٓيفذ مغكري عغْعٜٕ ّ م  مً ع ٗ ىْعذٕ مٍنَ ة ضن ٌ ل   عمربى مخ  

عا فظ٘ علٙ كزعم٘ عملضجلفٔ   عالصجلف دٗ مً عملض ع ٗ عملق م٘ مغكري مفضري  عمقض ٛ علٙ عا فظ٘ علٙ كزعم٘ عملضجلفٔ   عالصجلف دٗ مً عملض ع ٗ عملق م٘ مغكري مفضري  عمقض ٛ علٙ 

  عملغْعٜٔ٘ يف عخجلٔ ر عملضجلفٔ ًٓ ّعملغْعٜٔ٘ يف ؼ ٓ  مق عر عملض ع ٗ.عملغْعٜٔ٘ يف عخجلٔ ر عملضجلفٔ ًٓ ّعملغْعٜٔ٘ يف ؼ ٓ  مق عر عملض ع ٗ.

  

00    

ع رعمري ع رعمري ّّعملطلق ا عملطلق ا ّّك ف٘ عمغزعٜح   عمزج ل ّعميض ٛ ّع طف ل ك ف٘ عمغزعٜح   عمزج ل ّعميض ٛ ّع طف ل خ م تَ  مخ م تَ  م  عؾنلٔ ا عـتٓ٘عؾنلٔ ا عـتٓ٘تق و تق و         

ّىظزعر الخجلالف طتٔل٘ عملضجلفٔ ًٓ مً ذٔث عؾيط ّعملنز ّعملضجلْٚ ّىظزعر الخجلالف طتٔل٘ عملضجلفٔ ًٓ مً ذٔث عؾيط ّعملنز ّعملضجلْٚ     ....عخ(....عخ(نينيعملل ععملل عّّع ٓجل و ع ٓجل و ّّ

  مصتح مً عمْعجب مٌ   مصتح مً عمْعجب مٌ ّعمْضع عالججلن عٕ ّعمْضع عمدرٕ ّهتٍ  مً عي صز عالخجلالفّعمْضع عالججلن عٕ ّعمْضع عمدرٕ ّهتٍ  مً عي صز عالخجلالف  عمجلللٔنٕ عمجلللٔنٕ 

عمفزدٓ٘ عمفزدٓ٘   ااعمفزّع عمفزّع مع ع خذ ملني عالعجلت ر مع ع خذ ملني عالعجلت ر   --تْضع مل ٓت ؾْدٗ عمجلل مري مع ٍسالٛ عملضجلفٔ ًٓ تْضع مل ٓت ؾْدٗ عمجلل مري مع ٍسالٛ عملضجلفٔ ًٓ 

  م خجلٔ رٍه ّعث ذ مجلَه ّمزّرع مجلق ٓه عـ م٘ هله ّعىجلَ ٛ مقٔ ظ م ز عمل ٜ  علَٔه. م خجلٔ رٍه ّعث ذ مجلَه ّمزّرع مجلق ٓه عـ م٘ هله ّعىجلَ ٛ مقٔ ظ م ز عمل ٜ  علَٔه.   م ٛعرم ٛعر  --مٔيَهمٔيَه

ز مكرب فإجزعٛعا عصجلقت ل عمطلت ا ز مكرب فإجزعٛعا عصجلقت ل عمطلت ا إٌ ّععع تل مري عؾنلٔ ا مع عملضجلفٔ ًٓ وجل د إ  تطْٓإٌ ّععع تل مري عؾنلٔ ا مع عملضجلفٔ ًٓ وجل د إ  تطْٓ        

ّتق ٓز عملض ع ٗ عملنيْذ٘ مصتر  إجزعٛعا رّتٔئ٘  عا م ز ق ّد ّتق ٓز عملض ع ٗ عملنيْذ٘ مصتر  إجزعٛعا رّتٔئ٘  عا م ز ق ّد     عملضجلفٔ عملضجلفٔ   ًًعمترث ععمترث ع  عاعاّإجزعّٛإجزعٛ

الخجلٔ ر الخجلٔ ر   ٓتٓتعلٙ عملضجلفٔ  ّال تل جل مص ظ عملغكل٘  ّمذع مجل د يف ٍذع عمليدز إ  ّضع مل علٙ عملضجلفٔ  ّال تل جل مص ظ عملغكل٘  ّمذع مجل د يف ٍذع عمليدز إ  ّضع مل 

ملَه ّبمٔ ا عمجلْعصري ملَه ّمجل ملجلَه ملَه ّبمٔ ا عمجلْعصري ملَه ّمجل ملجلَه   ّتكًْٓ عملالع٘   ّتكًْٓ عملالع٘ عصجلقت ل طلت تَهعصجلقت ل طلت تَهبمٔ ا بمٔ ا عملضجلفٔ ًٓ ّعملضجلفٔ ًٓ ّ

  ..فق ميظْم٘ عمربعمخ عمللجلن ٗفق ميظْم٘ عمربعمخ عمللجلن ٗ م  ّ م  ّّّعملضجلنزٗ  عملضجلنزٗ  

  

33    

  عمجل مٔ٘ةعمجل مٔ٘ة   ّعٜز ّعٜزعضب الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ تجلكٌْ عؾنلٔ٘ مً عمعضب الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ تجلكٌْ عؾنلٔ٘ مً عم

  عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘    --11

  عخل عمضزٖ عخل عمضزٖ فلط عإلدعرٗ ّٓجله عخجلٔ رٍه مً عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘ م العرتفلط عإلدعرٗ ّٓجله عخجلٔ رٍه مً عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘ م العرت  --00

  عملح ٌ عم عٜن٘ عميت تغكلَ  عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘ مّ فلط عإلدعرٗ عملح ٌ عم عٜن٘ عميت تغكلَ  عؾنلٔ٘ عملنْمٔ٘ مّ فلط عإلدعرٗ   --33

ّٓجلكٌْ عملشٓخ عمض مق مً معض ٛ مجلطْعني كنحلط عإلدعرٗ ّملض عمل ملني  ّمً مجلل ّىني ّٓجلكٌْ عملشٓخ عمض مق مً معض ٛ مجلطْعني كنحلط عإلدعرٗ ّملض عمل ملني  ّمً مجلل ّىني       

  مغكري جشٜٕ مّ مجلفزهني ملٔيني مزّعتب   مجل٘. مغكري جشٜٕ مّ مجلفزهني ملٔيني مزّعتب   مجل٘. 
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سصض٘ ّمكً ّرد يف عمل دٗ عـ مض٘ سصض٘ ّمكً ّرد يف عمل دٗ عـ مض٘ مل ؼ د الٜر٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مَ و عهلٔٝ ا عمل مل٘ م ململ ؼ د الٜر٘ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مَ و عهلٔٝ ا عمل مل٘ م مل      

عغز يف عمفدري عمزعمع عمقْعع  عمجليفٔذٓ٘ مالٜر٘ مٌ ٓجلضنً عميظ و ع ص صٕ ملحنلٔ٘ ع د معض ٛ عغز يف عمفدري عمزعمع عمقْعع  عمجليفٔذٓ٘ مالٜر٘ مٌ ٓجلضنً عميظ و ع ص صٕ ملحنلٔ٘ ع د معض ٛ 

فلط عإلدعرٗ ّعخجلد ص تُ ّصالذٔ ا ّعخجلد ص ا كري مً رٜٔط فلط عإلدعرٗ ّى ٜتُ ّممني فلط عإلدعرٗ ّعخجلد ص تُ ّصالذٔ ا ّعخجلد ص ا كري مً رٜٔط فلط عإلدعرٗ ّى ٜتُ ّممني 

  --عمفدري عـ مطعمفدري عـ مط--  نينيمث ىٔ٘ ّعمثال مث ىٔ٘ ّعمثال عمدي ّ  ّم ٓز عؾنلٔ٘ ّع مني عمل و  كن  ج ٛ يف عمل دٗ ععمدي ّ  ّم ٓز عؾنلٔ٘ ّع مني عمل و  كن  ج ٛ يف عمل دٗ ع

تف صٔري مَ و فلط عإلدعرٗ ٍّٕ صالذٔ ا ّعصل٘ ال تقجلدز علٙ عؾْعىب عإلعزعفٔ٘ ّإمن  تغنري تف صٔري مَ و فلط عإلدعرٗ ٍّٕ صالذٔ ا ّعصل٘ ال تقجلدز علٙ عؾْعىب عإلعزعفٔ٘ ّإمن  تغنري 

  ملض عؾْعىب عمجليفٔذٓ٘.ملض عؾْعىب عمجليفٔذٓ٘.

ٓلجلربٌّ ٓلجلربٌّ   --عكه عمدالذٔ ا عمْعصل٘ عملنيْذ٘ هلهعكه عمدالذٔ ا عمْعصل٘ عملنيْذ٘ هله--ال ع  مٌ معض ٛ فلط عإلدعرٗ ال ع  مٌ معض ٛ فلط عإلدعرٗ             

تطتٔق عؾْدٗ يف تطتٔق عؾْدٗ يف  م   م    ٔ٘  ّميلكٌْ مف تٔح عمجلغٔت ت  يفٔ٘  ّميلكٌْ مف تٔح عمجلغٔت ت  يفعمليدز ع ٍه يف عمقْٚ عمل مل٘ م ؾنلعمليدز ع ٍه يف عمقْٚ عمل مل٘ م ؾنل

معن ل عؾنلٔ٘  ٍّي  ىجلض ٛل ٍري ّععع ف مط عإلدعرٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٓقْو م م ّر عمف عري يف معن ل عؾنلٔ٘  ٍّي  ىجلض ٛل ٍري ّععع ف مط عإلدعرٗ يف عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٓقْو م م ّر عمف عري يف 

مٌ ٓجلتيٙ تطتٔق عؾْدٗ فَٔ  ؟ ؼجل د عإلج م٘ عً ٍذع عمضسعل درعص٘ مٌ ٓجلتيٙ تطتٔق عؾْدٗ فَٔ  ؟ ؼجل د عإلج م٘ عً ٍذع عمضسعل درعص٘   ًًإدعرٗ معن ل عؾنلٔ٘ فضال عإدعرٗ معن ل عؾنلٔ٘ فضال ع

ملض معض ٛ ملض معض ٛ ل عآلرعٛ عالىطت عٔ٘ ّملض عمشٓ رعا عملٔ عىٔ٘ ىلنط مٌ دّر ل عآلرعٛ عالىطت عٔ٘ ّملض عمشٓ رعا عملٔ عىٔ٘ ىلنط مٌ دّر مٔ عىٔ٘  ّمكً مً خالمٔ عىٔ٘  ّمكً مً خال

ّ م   صت ب مجلل دٗ ميَ ة ّ م   صت ب مجلل دٗ ميَ ة     ف مط عإلدعرعا يف كثت مً عؾنلٔ ا معري مً عملضجلْٚ عملامْلف مط عإلدعرعا يف كثت مً عؾنلٔ ا معري مً عملضجلْٚ عملامْل

تف ّا مضجلْٓ ا معض ٛ ف مط عإلدعرٗ مً ذٔث عمكف ٛٗ ّعـربٗ عإلدعرٓ٘ ّعالٍجلن و ّع و تفزهَه تف ّا مضجلْٓ ا معض ٛ ف مط عإلدعرٗ مً ذٔث عمكف ٛٗ ّعـربٗ عإلدعرٓ٘ ّعالٍجلن و ّع و تفزهَه 

  لٙ عمجليفٔذٓني م ؾنلٔ٘. لٙ عمجليفٔذٓني م ؾنلٔ٘. مللنري  ّععجلن دٍه عمللنري  ّععجلن دٍه ع

مم  عً عمل ملني عمجليفٔذٓني عمللٔيني مغكري ريٕ فإٌ ّععع عؾنلٔ ا ٓكغف إ  ذ  كتت مم  عً عمل ملني عمجليفٔذٓني عمللٔيني مغكري ريٕ فإٌ ّععع عؾنلٔ ا ٓكغف إ  ذ  كتت           

عً خلري يف ع ٗ جْعىب تجلللق مكف ٛتَه ّتأٍلَه ّمضجلْٚ ع جْر  ّع م ٌ عمْ ٔفٕ إ  هت  م  عً خلري يف ع ٗ جْعىب تجلللق مكف ٛتَه ّتأٍلَه ّمضجلْٚ ع جْر  ّع م ٌ عمْ ٔفٕ إ  هت  م  

  مً جْعىب عـلري يف قْر عمقْٚ عمل مل٘ عمجليفٔذٓ٘. مً جْعىب عـلري يف قْر عمقْٚ عمل مل٘ عمجليفٔذٓ٘. 

عمْضع صْعٛ م  ٓجلللق ماعض ٛ فلط عإلدعرٗ مّ م مل ملني وجل د إ  إع دٗ ىظز  ّتطتٔق عمْضع صْعٛ م  ٓجلللق ماعض ٛ فلط عإلدعرٗ مّ م مل ملني وجل د إ  إع دٗ ىظز  ّتطتٔق   ٍّذعٍّذع          

ملٔ ر عؾْدٗ علٙ عؾنٔع عي  تق مَه مللنري مً ذٔث عمكف ٛٗ ّعـربٗ ّعمجلنكً مً عمْف ٛ ملٔ ر عؾْدٗ علٙ عؾنٔع عي  تق مَه مللنري مً ذٔث عمكف ٛٗ ّعـربٗ ّعمجلنكً مً عمْف ٛ 

  تجلطلت ا عملنري عؾ د  ّعالصجلل عد مجلطتٔق عؾْدٗ يف مجٔع مزعذري عملنري م ؾنلٔ٘.تجلطلت ا عملنري عؾ د  ّعالصجلل عد مجلطتٔق عؾْدٗ يف مجٔع مزعذري عملنري م ؾنلٔ٘.

ؾْدٗ يف ٍذع عاْر وقق ل ذ ر مكرب كلن  عصجلطلي  إع ع٘  ق ف٘ تطتٔق عؾْدٗ ؾْدٗ يف ٍذع عاْر وقق ل ذ ر مكرب كلن  عصجلطلي  إع ع٘  ق ف٘ تطتٔق عؾْدٗ إٌ تطتٔق عإٌ تطتٔق ع          

مني عمل ملني م ؾنلٔ٘ عٔث ٓدتح تطتٔقَ  يف مجٔع مزعذري تق ٓه عـ م٘ صلْك إدعرٖ   م  عي  مني عمل ملني م ؾنلٔ٘ عٔث ٓدتح تطتٔقَ  يف مجٔع مزعذري تق ٓه عـ م٘ صلْك إدعرٖ   م  عي  

  مجٔع عمل ملني ّٓلجلشمٌْ مُ ذجلٙ يف  ري عخجلف ٛ عمزع م٘.مجٔع عمل ملني ّٓلجلشمٌْ مُ ذجلٙ يف  ري عخجلف ٛ عمزع م٘.
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عمخ ت رٓتٔ٘ ّّر  عً عؾْدٗ ّمٍ عفَ  ّعالطالخل عمخ ت رٓتٔ٘ ّّر  عً عؾْدٗ ّمٍ عفَ  ّعالطالخل ّميكً مٌ ىدري هلذِ عميجلٔح٘ عً طزٓق تيفٔذ مزّميكً مٌ ىدري هلذِ عميجلٔح٘ عً طزٓق تيفٔذ مز

علٙ عمجلح رب عمي جر٘ ّؼفٔش عملجلنٔشًٓ ّإعي خل عملرتددًٓ مري ّع  وجل د ع مز يف ملض ع ذٔ ٌ إ  علٙ عمجلح رب عمي جر٘ ّؼفٔش عملجلنٔشًٓ ّإعي خل عملرتددًٓ مري ّع  وجل د ع مز يف ملض ع ذٔ ٌ إ  

  ..عمجلخل  مً عملثتطنيعمجلخل  مً عملثتطني

    

44    

مَ  ّتطْٓز مدعَٜ   ّع  مَ  ّتطْٓز مدعَٜ   ّع  تل  عملْعرد عمل مٔ٘ مذ  مٍه عا ّر عميت تلني عؾنلٔ٘ علٙ عمقٔ و تَ تل  عملْعرد عمل مٔ٘ مذ  مٍه عا ّر عميت تلني عؾنلٔ٘ علٙ عمقٔ و تَ           

ىد  عمل دٗ عمث ىٔ٘ عغز مً الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ علٙ مٌ تق و ّسعرٗ عالججلن عٔ٘ ىد  عمل دٗ عمث ىٔ٘ عغز مً الٜر٘ عؾنلٔ ا ّعملسصض ا عـتٓ٘ علٙ مٌ تق و ّسعرٗ عالججلن عٔ٘ 

  ملحنلٔ٘ عملضحل٘ عإلع ى ا عملقزرٗ ىظ م ر ٍّذِ عإلع ى ا تغنريةملحنلٔ٘ عملضحل٘ عإلع ى ا عملقزرٗ ىظ م ر ٍّذِ عإلع ى ا تغنرية

  ممف رٓ ل ممف رٓ ل   5252ال تجلح ّس ال تجلح ّس   ٘٘تاصٔضٔتاصٔضٔإع ى٘ إع ى٘   --  أأ

  ضيْٓ٘ضيْٓ٘% مً مدزّف ا عؾنلٔ٘ عم% مً مدزّف ا عؾنلٔ٘ عم8282إع ى٘ صيْٓ٘ ال تشٓ  عً إع ى٘ صيْٓ٘ ال تشٓ  عً --  بب

  % مً إمج مٕ عمجلك مٔف عمجلق ٓزٓ٘ ملنغزّخل عإلىغ ٜٕ% مً إمج مٕ عمجلك مٔف عمجلق ٓزٓ٘ ملنغزّخل عإلىغ 8282ٕٜإع ى٘ إىغ ٜٔ٘ ال تشٓ  عً إع ى٘ إىغ ٜٔ٘ ال تشٓ  عً --  تت

  إع ى٘ ط رٜ٘ يف ذ الا عصجلثي ٜٔ٘ إع ى٘ ط رٜ٘ يف ذ الا عصجلثي ٜٔ٘ --  ثث

ٍى ٍى 14081408( ملٌْٔ رٓ ل مل و ( ملٌْٔ رٓ ل مل و 324324ُصزف علٙ ٍذِ عؾنلٔ ا مً عتري عمْسعرٗ متلغ  ُصزف علٙ ٍذِ عؾنلٔ ا مً عتري عمْسعرٗ متلغ    ّملغ إمج مٕ م ّملغ إمج مٕ م         

  ((1144  ٍىٍى14091409( ملٌْٔ رٓ ل مل و ( ملٌْٔ رٓ ل مل و 320320  ّّ

ر٘ ملحنلٔ٘ مجع عمجلربع ا ّعتْل عهل عٓ  ّعمْص ٓ  ت  ال ٓجلل رض مع ع ىظن٘ ر٘ ملحنلٔ٘ مجع عمجلربع ا ّعتْل عهل عٓ  ّعمْص ٓ  ت  ال ٓجلل رض مع ع ىظن٘ كن  مت ذ  عمالٜكن  مت ذ  عمالٜ          

ّعمجلللٔن ا عمد درٗ مَذع عمغاٌ  كن  ىد  عمل دٗ عمض مل٘ ّع رملٌْ ملقْعع  عمجليفٔذٓ٘ مىُ هْس ّعمجلللٔن ا عمد درٗ مَذع عمغاٌ  كن  ىد  عمل دٗ عمض مل٘ ّع رملٌْ ملقْعع  عمجليفٔذٓ٘ مىُ هْس 

ٕ ٕ ملحنلٔ٘ مل  مْعفق٘ عمْسعرٗ عصجلثن ر ممْعهل  عميت تشٓ  عً عذجلٔ ج تَ  يف مىغط٘ ٓكٌْ هل  ع ٜ  م مملحنلٔ٘ مل  مْعفق٘ عمْسعرٗ عصجلثن ر ممْعهل  عميت تشٓ  عً عذجلٔ ج تَ  يف مىغط٘ ٓكٌْ هل  ع ٜ  م م

  ٓض ع ٍ  علٙ ؼقٔق مٍ عفَ .ٓض ع ٍ  علٙ ؼقٔق مٍ عفَ .

العجلت رعا كثتٗ  مً العجلت رعا كثتٗ  مً   --كن  ٓلكضَ  عؾ ّل عملزفقكن  ٓلكضَ  عؾ ّل عملزفق  --عمل مٔ٘عمل مّٔ٘تجلف ّا مق رعا عؾنلٔ ا ّتجلف ّا مق رعا عؾنلٔ ا           

مٍنَ  ع رٗ عؾنلٔ٘ علٙ عمْصْل ملنجلربعني ّكضب  قجلَه  ّع رتَ  علٙ عالصجلثن ر  فَذعٌ مٍنَ  ع رٗ عؾنلٔ٘ علٙ عمْصْل ملنجلربعني ّكضب  قجلَه  ّع رتَ  علٙ عالصجلثن ر  فَذعٌ 

  عملد رعٌ ٓغكالٌ عؾ ىب ع ٍه يف تينٔ٘ مْعرد عؾنلٔ ا.عملد رعٌ ٓغكالٌ عؾ ىب ع ٍه يف تينٔ٘ مْعرد عؾنلٔ ا.

  

                                                 
 ٍى مزعح ملشٓ دٗ عتري عىجلَ ٛ عمضي٘ عمل مٔ٘ هلذع عمل و.6431ّعمزعه  مل و 1ّسعرٗ عمغسٌّ عالججلن عٔ٘   دمٔري عملْععع      ( 14 
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ع د ع د   ٘٘عمليطقعمليطق

  عؾنلٔ اعؾنلٔ ا

  عمزصٔ  عميق ٖعمزصٔ  عميق ٖ  عملدزّف اعملدزّف ا  عإلٓزعدعاعإلٓزعدعا

  309.421.054309.421.054  499.771.671499.771.671  834.170.327834.170.327  8888  عمزٓ ضعمزٓ ض

مك٘ مك٘ 

  عملكزم٘عملكزم٘

125125  367.526.054367.526.054  080.706.455080.706.455  043.548.302043.548.302  

عمل ٓي٘ عمل ٓي٘ 

  عمليْرٗعمليْرٗ

3434  89.077.00989.077.009  70.741.43370.741.433  022.522022.522  

  99.022.08299.022.082  181.507.116181.507.116  018.607.063018.607.063  4141  عمقدٔهعمقدٔه

  153.962.146153.962.146  014.934.483014.934.483  039.229.663039.229.663  4949  عمغزعٔ٘عمغزعٔ٘

  1.338.8561.338.856  55.140.03655.140.036  59.008.12859.008.128  4848  عضتعضت

  1.370.5241.370.524  48.388.10248.388.102  54.081.48554.081.485  1010  تتْكتتْك

  1036336310363363  59.013.00159.013.001  71.576.58471.576.584  3030  ذ ٜريذ ٜري

عؿ ّد عؿ ّد 

  عمغن مٔ٘عمغن مٔ٘

66  04.135.05704.135.057  01.755.84401.755.844  03794130379413  

  861795861795  52.626.69952.626.699  51.468.76151.468.761  0606  ج سعٌج سعٌ

  33115753311575  81777478177747  1148930011489300  55  لزعٌلزعٌ

  46.460.71446.460.714  04.498.03504.498.035  33.878.20733.878.207  1717  عمت ذ٘عمت ذ٘

  03.882.52603.882.526  19.936.36219.936.362  07.844.20307.844.203  77  عؾْفعؾْف

  1.204.764.0161.204.764.016  1.539.419.6021.539.419.602  0.280.494.0830.280.494.083  472472  عجملنْخلعجملنْخل

ٍى ّعمزصٔ  عميق ٖ ٍى ّعمزصٔ  عميق ٖ 14081408* ج ّل إٓزعدعا عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ّمدزّف تَ  مل و * ج ّل إٓزعدعا عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ّمدزّف تَ  مل و 

  ((1155  ٍىٍى14091409مل ومل و

                                                 
 عرٗ عمغسٌّ عالججلن عٔ٘ عملد ر ّس ( 15 
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مّالة عا فظ٘ علٙ عملْعرد مّالة عا فظ٘ علٙ عملْعرد   ةةؼقٔق عؾْدٗ يف ف ل تينٔ٘ مْعرد عؾنلٔ٘ ٓجله يف  ال ٘ جْعىب ٍّٕؼقٔق عؾْدٗ يف ف ل تينٔ٘ مْعرد عؾنلٔ٘ ٓجله يف  ال ٘ جْعىب ٍّّّٕ        

  مث رة عمْصْل ملنجلربخل  ّكري مً ٍذِ عملي صز ٓجلطلب ّضع مل ٓت   مث رة عمْصْل ملنجلربخل  ّكري مً ٍذِ عملي صز ٓجلطلب ّضع مل ٓت       ىٔ رة دعه عالصجلثن ر  ىٔ رة دعه عالصجلثن ر    عملجل ذ٘عملجل ذ٘

  مجلطتٔق عؾْدٗ فُٔ.مجلطتٔق عؾْدٗ فُٔ.

عميت تقضٕ علٙ عهل ر عملد ذب ملفْضٙ يف عميت تقضٕ علٙ عهل ر عملد ذب ملفْضٙ يف ف ا فظ٘ علٙ عملْعرد عملجل ذ٘ ٓجلطلب ؼقٔق عؾْدٗ ف ا فظ٘ علٙ عملْعرد عملجل ذ٘ ٓجلطلب ؼقٔق عؾْدٗ         

ملزعفق عؾنلٔ٘ ّمدّعتَ   ّيف ٍذع عإلط ر الم  مً ععجلن د عؾنلٔ ا ملزعفق عؾنلٔ٘ ّمدّعتَ   ّيف ٍذع عإلط ر الم  مً ععجلن د عؾنلٔ ا   عـ طٞعـ طٞعمدزف مّ عالصجلخ عو عمدزف مّ عالصجلخ عو 

علٙ ىظ و م مٕ دعٔق ٓضتط عملدزّف ا  ّٓكفري ذق عؾنلٔ٘ يف عالصجلٔف ٛ عي  تيفٔذ مزعمخ علٙ ىظ و م مٕ دعٔق ٓضتط عملدزّف ا  ّٓكفري ذق عؾنلٔ٘ يف عالصجلٔف ٛ عي  تيفٔذ مزعمخ 

  عإلعزعض.عإلعزعض.

يف تدنٔه مزعمخ عم عه  ّبمٔ ا عمجلْعصري مع عملجلربعني عتري يف تدنٔه مزعمخ عم عه  ّبمٔ ا عمجلْعصري مع عملجلربعني عتري   ّعمْصْل ملنجلربخل ٓجلطلب ؼقٔق عؾْدّٗعمْصْل ملنجلربخل ٓجلطلب ؼقٔق عؾْدٗ        

عمجلربخل ّمل ِ ّكضب  قجلَه ّجللَه عزك ٛ يف تيفٔذ عمربعمخ  فنحزد طلب عم عه مً عم ععنني مً عمجلربخل ّمل ِ ّكضب  قجلَه ّجللَه عزك ٛ يف تيفٔذ عمربعمخ  فنحزد طلب عم عه مً عم ععنني مً 

مً وقق منْ عملْعرد عمطنْذ٘ مً وقق منْ عملْعرد عمطنْذ٘   --ك مجلْعصري عً طزٓق عـط م ا عملْئ٘ك مجلْعصري عً طزٓق عـط م ا عملْئ٘--خالل مص مٔب ع مي٘ خالل مص مٔب ع مي٘ 

  ؾنلٔ٘ ؾنلٔ٘ ملحنلٔ٘  ّمً ٓقيع عملجلربخل م عه عملحنلٔ٘  ّمً ٓقيع عملجلربخل م عه ع

ّعؾْدٗ يف عالصجلثن ر ٓجلطلب تدنٔه مزعمخ عصجلثن رٓ٘ بمي٘ ٓ ٓزٍ  مجلخددٌْ م الصجلثن ر ّعؾْدٗ يف عالصجلثن ر ٓجلطلب تدنٔه مزعمخ عصجلثن رٓ٘ بمي٘ ٓ ٓزٍ  مجلخددٌْ م الصجلثن ر       

  م ملغ رك٘ مع مْٔا عـربٗ.م ملغ رك٘ مع مْٔا عـربٗ.

  

55    

ال ىضع عمجليظٔه عإلدعرٖ ملحنلٔ ا مجليظٔه مْذ   ّإمن  ٓجله ّضلُ مً عتري فلط عإلدعرٗ ال ىضع عمجليظٔه عإلدعرٖ ملحنلٔ ا مجليظٔه مْذ   ّإمن  ٓجله ّضلُ مً عتري فلط عإلدعرٗ 

  عؾنلٔ ا عـتٓ٘ يف ٍٔكلَ  عإلدعرٖ ّىظ مَ  عؾنلٔ ا عـتٓ٘ يف ٍٔكلَ  عإلدعرٖ ّىظ مَ  عمليجلخب  ّهلذع ىلنط عمجلف ّا مني عمليجلخب  ّهلذع ىلنط عمجلف ّا مني 

ّىظزعر  ٌ عمجليظٔه عإلدعرٖ تخجللف عي صزِ ّمدّعرِ ٓلجلرب ع ص ظ ملنري مٖ ميغاٗ عمجل عٛ ّع ص ظ ّىظزعر  ٌ عمجليظٔه عإلدعرٖ تخجللف عي صزِ ّمدّعرِ ٓلجلرب ع ص ظ ملنري مٖ ميغاٗ عمجل عٛ ّع ص ظ   

مجلرقٔق عؾْدٗ ك ٌ مً عملَه مٌ وظٙ م ٍجلن و عمل ملني م ؾنلٔ٘ ذٔث ٓجلطلب ع مز ععجلن د تيظٔه مجلرقٔق عؾْدٗ ك ٌ مً عملَه مٌ وظٙ م ٍجلن و عمل ملني م ؾنلٔ٘ ذٔث ٓجلطلب ع مز ععجلن د تيظٔه 

ٔ٘ ال عججلَ دعا عخدٔ٘ ّٓزععٕ طتٔل٘ عؾنلٔ٘ ّرص مجلَ  ٔ٘ ال عججلَ دعا عخدٔ٘ ّٓزععٕ طتٔل٘ عؾنلٔ٘ ّرص مجلَ  إدعرٖ مجلطْر ّمْضْخل ّفق مصط علنإدعرٖ مجلطْر ّمْضْخل ّفق مصط علن

ّمزعفَ  ّخططَ  عإلصرتعتٔحٔ٘  ّميكً عمل ملني يف ك ف٘ عمقط ع ا دعخري عؾنلٔ٘  دعٛ مَ مَه ّمزعفَ  ّخططَ  عإلصرتعتٔحٔ٘  ّميكً عمل ملني يف ك ف٘ عمقط ع ا دعخري عؾنلٔ٘  دعٛ مَ مَه 

  مضَْم٘ ّم ٌّ تلقٔ عا إدعرٓ٘مضَْم٘ ّم ٌّ تلقٔ عا إدعرٓ٘

ال ميكً  ٖ مجلٔ٘ مٌ ؼقق عؾْدٗ يف معن هل  م  مل تلنري ّفق ىظ و إدعرٖ مَٔكل٘ ّعضر٘ ال ميكً  ٖ مجلٔ٘ مٌ ؼقق عؾْدٗ يف معن هل  م  مل تلنري ّفق ىظ و إدعرٖ مَٔكل٘ ّعضر٘ 

صالذٔ ا ق دٗ ّىظ و و د طتٔل٘ عملالع٘ ع فقٔ٘ ّعمزمصٔ٘ مني عمل ملني  ّكلن  ك ٌ تيظٔه صالذٔ ا ق دٗ ّىظ و و د طتٔل٘ عملالع٘ ع فقٔ٘ ّعمزمصٔ٘ مني عمل ملني  ّكلن  ك ٌ تيظٔه ّّ
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عؾنلٔ٘ عـتٓ٘ قكن ر ّم رّص ر عىلكط م ز  م  إه م ر علٙ ع دعٛ ّم مجل مٕ عمْف ٛ تجلطلت ا عؾنلٔ٘ عـتٓ٘ قكن ر ّم رّص ر عىلكط م ز  م  إه م ر علٙ ع دعٛ ّم مجل مٕ عمْف ٛ تجلطلت ا 

ؼقٔق عؾْدٗ يف تيفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘.ؼقٔق عؾْدٗ يف تيفٔذ مزعمخ عؾنلٔ٘.

عمغ مل٘ ٓجلطلب تغٔت عمثق ف٘ عمجليظٔنٔ٘ عمق مي٘ عمغ مل٘ ٓجلطلب تغٔت عمثق ف٘ عمجليظٔنٔ٘ عمق مي٘   ّكن   كز مذ  عمت ذثني فإٌ تطتٔق عؾْدّٗكن   كز مذ  عمت ذثني فإٌ تطتٔق عؾْدٗ

إ   ق ف٘ ج ٓ ٗ ع ٜن٘ علٙ عملزتكشعا ع ص صٔ٘ عميت وجل جَ  ٍذع عمجلطتٔق مغكري هللُ ممكي  إ   ق ف٘ ج ٓ ٗ ع ٜن٘ علٙ عملزتكشعا ع ص صٔ٘ عميت وجل جَ  ٍذع عمجلطتٔق مغكري هللُ ممكي  

((1166  ّى جر ّى جر 

                                                 
  14عنز ّصفٕ  عمليَحٔ٘ عملجلك مل٘     ( 16 
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  ::توصيات توصيات 

ضىع  ضىع  مٔط مً عمدلب ؼقٔق ىجل ٜخ مفضري مجلطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔى ا عـتٓى٘  ّال ميكىً مٌ ى   مٔط مً عمدلب ؼقٔق ىجل ٜخ مفضري مجلطتٔق عؾْدٗ يف عؾنلٔى ا عـتٓى٘  ّال ميكىً مٌ ى           

ع مىىز الٍجلن مىى ا عىى مزٗ ّعججلَىى دعا فزدٓىى٘  ّمكىىً ال مىى  مىىً ذىىزعك ّجَىى  مجلْعصىىري علىىٙ ك فىى٘         ع مىىز الٍجلن مىى ا عىى مزٗ ّعججلَىى دعا فزدٓىى٘  ّمكىىً ال مىى  مىىً ذىىزعك ّجَىى  مجلْعصىىري علىىٙ ك فىى٘         

عملضجلْٓ ا إلذ عث عمجلغىٔت ّىقىري عؾنلٔى ا إ  مضىجلْٓ ا مفضىري  ّىقىرت  مٌ تيطلىق عؿلىْل غطىْط          عملضجلْٓ ا إلذ عث عمجلغىٔت ّىقىري عؾنلٔى ا إ  مضىجلْٓ ا مفضىري  ّىقىرت  مٌ تيطلىق عؿلىْل غطىْط          

ٌ علىىٙ ٌ علىىٙ ْْمجلْعسٓىى٘  ّمجلق طلىى٘ ٓغىىرتك فَٔىى  عؾَىى٘ عملغىىزف٘ علىىٙ عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ مىىً جَىى٘  ّعمقىى ٜن مجلْعسٓىى٘  ّمجلق طلىى٘ ٓغىىرتك فَٔىى  عؾَىى٘ عملغىىزف٘ علىىٙ عؾنلٔىى ا عـتٓىى٘ مىىً جَىى٘  ّعمقىى ٜن 

  ة  ة  عمجلْصٔ ا عمجل مٔ٘عمجلْصٔ ا عمجل مٔ٘ؾنلٔ ا عـتٓ٘ مً جَ٘   ىٔ٘  فنً ى ذٔ٘ عؾَ٘ عملغزف٘ ٍّٕ عمْسعرٗ ىقرت  ؾنلٔ ا عـتٓ٘ مً جَ٘   ىٔ٘  فنً ى ذٔ٘ عؾَ٘ عملغزف٘ ٍّٕ عمْسعرٗ ىقرت  عع

  تٕةتٕةتتين مزى مخ ع مري مجلطْٓز مدعٛ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٓجلضنً عآلتتين مزى مخ ع مري مجلطْٓز مدعٛ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ ٓجلضنً عآل  --11

  ..تق ٓه دّرعا ت رٓتٔ٘ ّّر  عملنري ّذلق ا ىق   ملل ملني م ؾنلٔ ا عـتٓ٘تق ٓه دّرعا ت رٓتٔ٘ ّّر  عملنري ّذلق ا ىق   ملل ملني م ؾنلٔ ا عـتٓ٘  --مم  

  ..ْٓز ع دعٛ ّتشّٓ  عؾنلٔ ا مَ ْٓز ع دعٛ ّتشّٓ  عؾنلٔ ا مَ إع عد ذق ٜب ت رٓتٔ٘ ذْل عؾْدٗ ّتطإع عد ذق ٜب ت رٓتٔ٘ ذْل عؾْدٗ ّتط  --بب  

  ..إص عر مدم٘ ّععرتع  مزعمخ مجلطْرٗ ّتشّٓ  عؾنلٔ ا مَ إص عر مدم٘ ّععرتع  مزعمخ مجلطْرٗ ّتشّٓ  عؾنلٔ ا مَ   --دد  

  ..مجل مل٘ عؾنلٔ ا عملجللثزٗ ّمض ع تَ  مجلطْٓز مدعَٜ مجل مل٘ عؾنلٔ ا عملجللثزٗ ّمض ع تَ  مجلطْٓز مدعَٜ     --دد  

تيظىىٔه سٓىى رعا مجلت دمىى٘ مىىني عؾنلٔىى ا دعخىىري عملنلكىى٘ ّخ رجَىى  مالطىىالخل علىىٙ عمجلحىى رب        تيظىىٔه سٓىى رعا مجلت دمىى٘ مىىني عؾنلٔىى ا دعخىىري عملنلكىى٘ ّخ رجَىى  مالطىىالخل علىىٙ عمجلحىى رب          --ِِ  

  ..عمي جر٘  ّتلنٔه ػ رب عؾنلٔ ا عمي جر٘عمي جر٘  ّتلنٔه ػ رب عؾنلٔ ا عمي جر٘

  ..عو خربعا عزمٔ٘ ّمجيتٔ٘ ّعالصجلف دٗ مً ػ رمَ عو خربعا عزمٔ٘ ّمجيتٔ٘ ّعالصجلف دٗ مً ػ رمَ عصجلق عصجلق   --ّّ  

  إىغ ٛ مْعع خ   م ؾنلٔ ا كنزكش خربٗ إىغ ٛ مْعع خ   م ؾنلٔ ا كنزكش خربٗ   --سس  

  ّمً جَجلَ  ٓقْو عمق ٜنٌْ علٙ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مْعجتَه مجلطْٓز مدعَٜ  ّمً عملقرتذ ا مذم ةّمً جَجلَ  ٓقْو عمق ٜنٌْ علٙ عؾنلٔ ا عـتٓ٘ مْعجتَه مجلطْٓز مدعَٜ  ّمً عملقرتذ ا مذم ة

  إع ع٘  ق ف٘ عؾْدٗ مني عمل ملنيإع ع٘  ق ف٘ عؾْدٗ مني عمل ملني  --11

  تقٔٔه ّععع عؾنلٔ٘ ّععجلن د مزى مخ ملجلطْٓزتقٔٔه ّععع عؾنلٔ٘ ّععجلن د مزى مخ ملجلطْٓز  --00

  ع جَشٗ عؿكْمٔ٘ ّعـربعا عمغخدٔ٘ م مليطق٘ع جَشٗ عؿكْمٔ٘ ّعـربعا عمغخدٔ٘ م مليطق٘  عالصجلف دٗ مًعالصجلف دٗ مً  --33

  عالطالخل علٙ عمجلح رب عمي جر٘عالطالخل علٙ عمجلح رب عمي جرّّ٘تكًْٓ ع ع ٗ مللْم ا تكًْٓ ع ع ٗ مللْم ا   --44

  إع م٘ ّر  عنري ذْل عمجلطْٓز ّعؾْدٗإع م٘ ّر  عنري ذْل عمجلطْٓز ّعؾْدٗ  --55
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  تلشٓش رّ  عالىجلن ٛ ملل ملني م ؾنلٔ٘تلشٓش رّ  عالىجلن ٛ ملل ملني م ؾنلٔ٘  --66
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  توجيه اجلودة يف العنل اخلريي من خاللتوجيه اجلودة يف العنل اخلريي من خالل

  بطاقة األداء املتوازنبطاقة األداء املتوازن  

  مقدمها :مقدمها :
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  بسه اهلل الرمحن الرحيهبسه اهلل الرمحن الرحيه

  ملخص :ملخص :

ايعامل قعـ ايتدطٝط ايعامل قعـ ايتدطٝط   أضتا٤أضتا٤ٜػًب ع٢ً املٓعُات ٚادتُعٝات ارترل١ٜ ٚغرل ايسع١ٝ يف مجٝع ٜػًب ع٢ً املٓعُات ٚادتُعٝات ارترل١ٜ ٚغرل ايسع١ٝ يف مجٝع 

  األدا٤األدا٤تطتددّ أْع١ُ قٝاع تطتددّ أْع١ُ قٝاع   االضذلاتٝذٞ َٚعاٜرل ادتٛد٠ نُا إٔ ايهجرل َٔ ٖرٙ ادتُعٝات الاالضذلاتٝذٞ َٚعاٜرل ادتٛد٠ نُا إٔ ايهجرل َٔ ٖرٙ ادتُعٝات ال

ٚيف نجرل َٔ ٚيف نجرل َٔ   إْتادٝتٗاإْتادٝتٗاىل عدّ حتكٝل أٖداؾٗا ٚستدٚد١ٜ ىل عدّ حتكٝل أٖداؾٗا ٚستدٚد١ٜ ايرٟ ٜؤدٟ اايرٟ ٜؤدٟ ا  األَساألَسأٚ َعاٜرل يًذٛد٠ أٚ َعاٜرل يًذٛد٠ 

ط١ إٕ ٚددت ٖرٙ ايسضاي١ أٚ ط١ إٕ ٚددت ٖرٙ ايسضاي١ أٚ ٝٝتتٛاؾل َع زؤٜتٗا ٚزضايتٗا ايس٥تتٛاؾل َع زؤٜتٗا ٚزضايتٗا ايس٥  ْس٣ إٔ أعُاٍ املٓع١ُ الْس٣ إٔ أعُاٍ املٓع١ُ ال  األسٝإاألسٝإ

ايٛازد٠ يف تكازٜسٖا ايٛازد٠ يف تكازٜسٖا   --إٕ ٚددتإٕ ٚددت--  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝتهٕٛ ارتطط تهٕٛ ارتطط   األسٝإاألسٝإايسؤ١ٜ. ٚيف أغًب ايسؤ١ٜ. ٚيف أغًب 

ٚايدلاَر اييت ضتكّٛ بٗا يف ايعاّ ايكادّ ٚايدلاَر اييت ضتكّٛ بٗا يف ايعاّ ايكادّ   ٚاألعُاٍٚاألعُاٍاشات اشات صتصت١ٜٛٓ عباز٠ عٔ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ َٔ اإل١ٜٛٓ عباز٠ عٔ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ َٔ اإلايطايط

ؾٗٞ عباز٠ عٔ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ عٔ املػازٜع ٚايدلاَر اييت مت ؾٗٞ عباز٠ عٔ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ عٔ املػازٜع ٚايدلاَر اييت مت   --إٕ ٚددتإٕ ٚددت--  األدا٤األدا٤أَا تكازٜس أَا تكازٜس 

اييت مت مجعٗا ٚؾسؾٗا ع٢ً ٖرٙ املػازٜع اييت مت مجعٗا ٚؾسؾٗا ع٢ً ٖرٙ املػازٜع   األَٛاٍاألَٛاٍسذِ سذِ   إىلإىل  باإلقاؾ١باإلقاؾ١يف ايعاّ املاقٞ يف ايعاّ املاقٞ   إصتاشٖاإصتاشٖا

ٖٚهرا دٚايٝو تطرل ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً ٖرا املٓٛاٍ َٔ ٖٚهرا دٚايٝو تطرل ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً ٖرا املٓٛاٍ َٔ   ٖا.ٖا.رلرلدٕٚ َساعا٠ أضظ ادتٛد٠ َٚعاٜدٕٚ َساعا٠ أضظ ادتٛد٠ َٚعاٜ

  ٚادتٛد٠.ٚادتٛد٠.  يألدا٤يألدا٤ضذلاتٝذٝات ٚاقش١ ؾكال عٔ َعاٜرل ضذلاتٝذٝات ٚاقش١ ؾكال عٔ َعاٜرل إإايتدطٝط املتٛاقع دٕٚ حتدٜد زؤ١ٜ ٚايتدطٝط املتٛاقع دٕٚ حتدٜد زؤ١ٜ ٚ

املؤضطٞ َبدأ بطاق١ املؤضطٞ َبدأ بطاق١   ٚاألدا٤ٚاألدا١٤ ٚتطٜٛس ادتٛد٠ ١ ٚتطٜٛس ادتٛد٠ ٝٝضذلاتٝذضذلاتٝذٓاٖر اذتدٜج١ يف ؾٝاغ١ ارتطط اإلٓاٖر اذتدٜج١ يف ؾٝاغ١ ارتطط اإلَٚٔ املَٚٔ امل

( ٚاييت نإ بدا١ٜ تطبٝكٗا ع٢ً املؤضطات ٚايػسنات ( ٚاييت نإ بدا١ٜ تطبٝكٗا ع٢ً املؤضطات ٚايػسنات BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrddاملتٛاشٕ )املتٛاشٕ )  األدا٤األدا٤

يبح ٖرا املبدأ إٔ أؾبح ٜطبل يف نجرل َٔ ادتٗات ارترل١ٜ ٚغرل ايسع١ٝ يف ايعامل يبح ٖرا املبدأ إٔ أؾبح ٜطبل يف نجرل َٔ ادتٗات ارترل١ٜ ٚغرل ايسع١ٝ يف ايعامل   ايسع١ٝ ثِ َاايسع١ٝ ثِ َا

  ْتا٥ر غرل َطبٛق١.ْتا٥ر غرل َطبٛق١.  إىلإىلٚأد٣ ٚأد٣ 

املتٛاشٕ ٚتطبٝكات٘ ع٢ً ادتُعٝات املتٛاشٕ ٚتطبٝكات٘ ع٢ً ادتُعٝات   األدا٤األدا٤تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً َبدأ بطاق١ تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً َبدأ بطاق١   إىلإىلٜٗدف ٖرا ايبشح ٜٗدف ٖرا ايبشح 

نُا ٜٓاقؼ ايبشح َؿّٗٛ ادتٛد٠ نُا ٜٓاقؼ ايبشح َؿّٗٛ ادتٛد٠   ٚادتٛد٠ٚادتٛد٠  األدا٤األدا١ٜ٤ ٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ يسؾع َطت٣ٛ ١ٜ ٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ يسؾع َطت٣ٛ ارترلارترل

  988988ًط ايبشح ايك٤ٛ ع٢ً منٛذز ًط ايبشح ايك٤ٛ ع٢ً منٛذز املتٛاشٕ. نريو ٜطاملتٛاشٕ. نريو ٜط  األدا٤األدا٤ايػا١ًَ َٚكازْتٗا َع بطاق١ ايػا١ًَ َٚكازْتٗا َع بطاق١ 

  األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١   أضظأضظضذلاتٝذٞ ٖٚٛ منٛذز عًُٞ يؿٝاغ١ إضذلاتٝذ١ٝ املٓعُات ٖٚٛ َؿُِ ع٢ً ضذلاتٝذٞ ٖٚٛ منٛذز عًُٞ يؿٝاغ١ إضذلاتٝذ١ٝ املٓعُات ٖٚٛ َؿُِ ع٢ً اإلاإل

  األدا٤األدا٤متهٔ املٓعُات َٔ حتكٝل متهٔ املٓعُات َٔ حتكٝل   ٜٛقح ٖرا ايبشح إٔ بساَر ادتٛد٠ يٛسدٖا الٜٛقح ٖرا ايبشح إٔ بساَر ادتٛد٠ يٛسدٖا ال  املتٛاشٕ. نُااملتٛاشٕ. نُا

املتُٝص إذا مل ٜهٔ ذيو قُٔ إطاز إضذلاتٝذٞ ٚاقح ٜكُٔ حتٌٜٛ ايذلنٝص يف ادتُعٝات املتُٝص إذا مل ٜهٔ ذيو قُٔ إطاز إضذلاتٝذٞ ٚاقح ٜكُٔ حتٌٜٛ ايذلنٝص يف ادتُعٝات 

  ايؿٛا٥د يًُطتؿٝدٜٔ.ايؿٛا٥د يًُطتؿٝدٜٔ.  أع٢ًأع٢ًيتشكٝل يتشكٝل   األدا٤األدا٤إداز٠ دٛد٠ إداز٠ دٛد٠   إىلإىلارترل١ٜ َٔ إداز٠ االعُاٍ ارترل١ٜ َٔ إداز٠ االعُاٍ 
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  ::مقدمةمقدمة

ًبت ايٓذاح يف املاقٞ يٝطت بايكسٚز٠ ٖٞ ْؿظ ايعٛاٌَ اييت جتًب ايٓذاح يف ًبت ايٓذاح يف املاقٞ يٝطت بايكسٚز٠ ٖٞ ْؿظ ايعٛاٌَ اييت جتًب ايٓذاح يف " إٕ ايعٛاٌَ اييت د" إٕ ايعٛاٌَ اييت د

اي١َٝٛٝ ؾتعٔ اي١َٝٛٝ ؾتعٔ   األعُاٍاألعُاٍقد تػؿٌ بعض ادتُعٝات ارترل١ٜ عٔ ٖرٙ اذتكٝك١ يف ظٌ شمح١ قد تػؿٌ بعض ادتُعٝات ارترل١ٜ عٔ ٖرٙ اذتكٝك١ يف ظٌ شمح١ املطتكبٌ" املطتكبٌ" 

ٖٛ اَتداد طبٝعٞ يًُاقٞ. يريو ْس٣ إٔ بعض املؤضطات ارترل١ٜ تؿػٌ يف ٖٛ اَتداد طبٝعٞ يًُاقٞ. يريو ْس٣ إٔ بعض املؤضطات ارترل١ٜ تؿػٌ يف   إمناإمناإٔ املطتكبٌ إٔ املطتكبٌ 

ٚدد( ٚدد( بطبب االعتُاد ع٢ً ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ ايتكًٝدٟ )إٕ بطبب االعتُاد ع٢ً ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ ايتكًٝدٟ )إٕ   ٚأٖداؾٗاٚأٖداؾٗا  حتكٝل إضذلاتٝذٝتٗاحتكٝل إضذلاتٝذٝتٗا

َسس١ً ش١َٝٓ يف املطتكبٌ. إ َسس١ً ش١َٝٓ يف املطتكبٌ. إ   إىلإىلضذلاتٝذٝات املاقٞ ٜٚؿًٗا ضذلاتٝذٝات املاقٞ ٜٚؿًٗا ايرٟ ٜعتُد زضِ خط َطتكِٝ إلايرٟ ٜعتُد زضِ خط َطتكِٝ إل

ايتاي١ٝ نُا ذنسٖا بٍٛ ايتاي١ٝ نُا ذنسٖا بٍٛ   يألضبابيألضبابٜهٕٛ ٜهٕٛ   ؾػٌ ٖرٙ املؤضطات يف حتكٝل إضذلاتٝذٝاتٗا غايبا َاؾػٌ ٖرٙ املؤضطات يف حتكٝل إضذلاتٝذٝاتٗا غايبا َا

(:(:األدٓب١ٝاألدٓب١ٝادع ادع َٔ املسَٔ املس  99ْٝؿٔ )املسدع ْٝؿٔ )املسدع 

ضذلاتٝذ١ٝ ع٢ً مجٝع ضذلاتٝذ١ٝ ع٢ً مجٝع عٝات ارترل١ٜ عدّ ْػس ايجكاؾ١ اإلضذلاتٝذ١ٝ أٚ عدّ ْػس اإلعٝات ارترل١ٜ عدّ ْػس ايجكاؾ١ اإلضذلاتٝذ١ٝ أٚ عدّ ْػس اإلٜػًب ع٢ً ادتُٜػًب ع٢ً ادتُ

طبكات اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًذُع١ٝ يريو ٜػًب ع٢ً َٔ ٜعٌُ يف ادتُعٝات ارترل١ٜ عدّ َعسؾ١ طبكات اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًذُع١ٝ يريو ٜػًب ع٢ً َٔ ٜعٌُ يف ادتُعٝات ارترل١ٜ عدّ َعسؾ١ 

% ؾكط َٔ املٛظؿني ٜؿُٕٗٛ % ؾكط َٔ املٛظؿني ٜؿُٕٗٛ 88إٔ إٔ   اإلسؿا٤اتاإلسؿا٤اتبعض بعض   أثبتتأثبتتادتُع١ٝ. ٚيكد ادتُع١ٝ. ٚيكد   إيٝ٘إيٝ٘االجتاٙ ايرٟ تطرل االجتاٙ ايرٟ تطرل 

  ضذلاتٝذٝات ايػسن١.ضذلاتٝذٝات ايػسن١.إإ

اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ٚبني اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ ٚبني ٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ نريو عدّ ٚدٛد زابط بني تكِٝٝ أدا٤ ٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ نريو عدّ ٚدٛد زابط بني تكِٝٝ أدا٤ 

ضذلاتٝذٝات ٚقعـ احملؿص ضذلاتٝذٝات ٚقعـ احملؿص يرٟ ٜتُجٌ يف عدّ إدزاى أبعاد اإليرٟ ٜتُجٌ يف عدّ إدزاى أبعاد اإلضذلاتٝذٝات ادتُع١ٝ ٚاضذلاتٝذٝات ادتُع١ٝ ٚاحتكٝكٗا إلحتكٝكٗا إل

بط ستؿصاتِٗ بط ستؿصاتِٗ % ؾكط َٔ املدزا٤ تست% ؾكط َٔ املدزا٤ تست5858. أثبتت ايدزاضات إٔ . أثبتت ايدزاضات إٔ ألدٌألدٌاابعٝد٠ بعٝد٠   األٖدافاألٖدافيتشكٝل يتشكٝل 

  ضذلاتٝذٝات.ضذلاتٝذٝات.ٚعالٚاتِٗ بتشكٝل اإلٚعالٚاتِٗ بتشكٝل اإل

١ أٚ أْٗا ١ أٚ أْٗا ٝٝضذلاتٝذضذلاتٝذازتباط املٝصا١ْٝ باإلازتباط املٝصا١ْٝ باإلٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ عٓد ٚقع َٝصاْٝاتٗا عدّ ٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ عٓد ٚقع َٝصاْٝاتٗا عدّ 

. . باإلضذلاتٝذ١ٝباإلضذلاتٝذ١ٝتٗا املباغس٠ تٗا املباغس٠ ميهٔ حتدٜد عالقميهٔ حتدٜد عالق  أٚ الأٚ ال  باإلضذلاتٝذ١ٝباإلضذلاتٝذ١ٝتستبط مبػازٜع يٝظ هلا عالق١ تستبط مبػازٜع يٝظ هلا عالق١ 
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اتٝذٝات بٌ تؿاؽ املٝصاْٝات اتٝذٝات بٌ تؿاؽ املٝصاْٝات ضذلضذلتسبط َٝصاْٝاتٗا باإلتسبط َٝصاْٝاتٗا باإل  % َٔ ايػسنات ال% َٔ ايػسنات ال9696إٔ إٔ   اإلسؿا٤اتاإلسؿا٤ات  أثبتتأثبتت

  ع٢ً ايطٓٛات ايطابك١. يريو ٜٓعدّ االزتباط بني أٚيٜٛات ايػسن١ ٚزؤٜتٗا ٚاملٛازد املتٛؾس٠.ع٢ً ايطٓٛات ايطابك١. يريو ٜٓعدّ االزتباط بني أٚيٜٛات ايػسن١ ٚزؤٜتٗا ٚاملٛازد املتٛؾس٠.  بٓا٤بٓا٤

يريو يريو   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝٚإداز٠ ايًكا٤ات ٚإداز٠ ايًكا٤ات   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  از٠از٠اإلداإلدٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ قعـ ٜػًب ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ قعـ 

أٚ ايذلنٝص ع٢ً أٚ ايذلنٝص ع٢ً   األعُاٍاألعُاٍايعًٝا يًذُعٝات ع٢ً عح َػانٌ ايعًٝا يًذُعٝات ع٢ً عح َػانٌ   اإلداز٠اإلداز٠ختؿـ نجرل َٔ يكا٤ات ختؿـ نجرل َٔ يكا٤ات 

ٚنٝؿ١ٝ إداز٠ دؾ١ ادتُع١ٝ يف ظٌ ٚنٝؿ١ٝ إداز٠ دؾ١ ادتُع١ٝ يف ظٌ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝزتسٜات ايعٌُ اي١َٝٛٝ دٕٚ ايذلنٝص ع٢ً ايٓعس٠ زتسٜات ايعٌُ اي١َٝٛٝ دٕٚ ايذلنٝص ع٢ً ايٓعس٠ 

  إدازتٗاإدازتٗاتعتُد بعض ادتُعٝات ع٢ً َبدأ "إطؿا٤ اذتسا٥ل" يف تعتُد بعض ادتُعٝات ع٢ً َبدأ "إطؿا٤ اذتسا٥ل" يف   املتػرلات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚغايبا َااملتػرلات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚغايبا َا

أقٌ أقٌ % َٔ املدزا٤ خيؿـ % َٔ املدزا٤ خيؿـ 8;8;إٔ إٔ   اإلسؿا٤اتاإلسؿا٤ات  أثبتتأثبتت. . اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝايعا١َ ٚيٝظ ع٢ً َبدأ ايكٝاد٠ ايعا١َ ٚيٝظ ع٢ً َبدأ ايكٝاد٠ 

  ((4646ضذلاتٝذٝات.)ضذلاتٝذٝات.)َٔ ضاع١ يف ايػٗس ملٓاقػ١ اإلَٔ ضاع١ يف ايػٗس ملٓاقػ١ اإل

ٞ عدّ حتكٝكٗا ٖٛ ٞ عدّ حتكٝكٗا ٖٛ ضذلاتٝذٝات ٚبايتايضذلاتٝذٝات ٚبايتاي١ يف عدّ ؾِٗ اإل١ يف عدّ ؾِٗ اإلايس٥ٝطايس٥ٝط  األضباباألضبابسد سد أأإقاؾ١ اىل ذيو ؾإٕ إقاؾ١ اىل ذيو ؾإٕ 

تعتُد تعتُد   اذتكٝكٞ يًذُعٝات. ؾػايبا َااذتكٝكٞ يًذُعٝات. ؾػايبا َاارترلٟ ارترلٟ تتٛاؾل َع ايٛاقع تتٛاؾل َع ايٛاقع   عتُاد َٓع١َٛ َٔ املؤغسات العتُاد َٓع١َٛ َٔ املؤغسات الاا

تعهظ سكٝك١ تعهظ سكٝك١   ادتُعٝات ارترل١ٜ ع٢ً َؤغسات أعُاٍ ٚيٝظ َؤغسات أدا٤. ٖٚرٙ املؤغسات الادتُعٝات ارترل١ٜ ع٢ً َؤغسات أعُاٍ ٚيٝظ َؤغسات أدا٤. ٖٚرٙ املؤغسات ال

  أٚ دٛدت٘.أٚ دٛدت٘.  األدا٤األدا٤

مجع١ٝ مجع١ٝ   666666ٝد إسؿا٥ات إدسٜت قبٌ مخظ ضٓٛات تكسٜبا أْ٘ ٜٛدد يف املًُه١ أنجس َٔ ٝد إسؿا٥ات إدسٜت قبٌ مخظ ضٓٛات تكسٜبا أْ٘ ٜٛدد يف املًُه١ أنجس َٔ تؿتؿ

  أيـأيـ  4;48;8ًَْٝٛا ًَْٚٝٛا ٚ  657657ٖـ ًَٝاز ٚ ٖـ ًَٝاز ٚ   47574757َؤضط١ خرل١ٜ بًؼ إمجايٞ إزاداتٗا يف عاّ َؤضط١ خرل١ٜ بًؼ إمجايٞ إزاداتٗا يف عاّ   ;6;6خرل١ٜ ٚ خرل١ٜ ٚ 

أيـ نُا ؾسح بريو ٚشٜس ايػؤٕٚ أيـ نُا ؾسح بريو ٚشٜس ايػؤٕٚ   5555ًَْٝٛا ٚ ًَْٝٛا ٚ   ;>4;>4يف سني بًػت َؿسٚؾاتٗا ًَٝاز ٚ يف سني بًػت َؿسٚؾاتٗا ًَٝاز ٚ 

كا٤ ايطٟٓٛ ارتاَظ يًذٗات ارترل١ٜ ٚايرٟ ْعُت٘ مجع١ٝ ايدل ارترل١ٜ كا٤ ايطٟٓٛ ارتاَظ يًذٗات ارترل١ٜ ٚايرٟ ْعُت٘ مجع١ٝ ايدل ارترل١ٜ االدتُاع١ٝ خالٍ ايًاالدتُاع١ٝ خالٍ ايً

املٛاؾل املٛاؾل   47584758//4444//66االزبعا٤ االزبعا٤   6;676;76القتؿاد١ٜ ايعدد القتؿاد١ٜ ايعدد ااباملٓطك١ ايػسق١ٝ )دسٜد٠ باملٓطك١ ايػسق١ٝ )دسٜد٠ 

  األٖدافاألٖدافٚاالبتعاد عٔ ٚاالبتعاد عٔ   األٖدافاألٖداف(. ٚبعض ٖرٙ املٓعُات ٜػًب عًٝٗا تداخٌ (. ٚبعض ٖرٙ املٓعُات ٜػًب عًٝٗا تداخٌ 56675667//4545//4848

َٔ خالٍ أعُاهلا اذتاي١ٝ. نُا ٜالسغ عدّ ٚدٛد َٔ خالٍ أعُاهلا اذتاي١ٝ. نُا ٜالسغ عدّ ٚدٛد ٚايتشٍٛ عٔ زضاي١ املٓع١ُ ايس٥ٝط١ ٚايتشٍٛ عٔ زضاي١ املٓع١ُ ايس٥ٝط١   األضاض١ٝاألضاض١ٝ
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خطط إضذلاتٝذ١ٝ أٚ تػػ١ًٝٝ َعتُد٠ ٜطع٢ يتشكٝكٗا ايعإًَٛ يف ٖرٙ املٓعُات، يرا ْس٣ إٔ خطط إضذلاتٝذ١ٝ أٚ تػػ١ًٝٝ َعتُد٠ ٜطع٢ يتشكٝكٗا ايعإًَٛ يف ٖرٙ املٓعُات، يرا ْس٣ إٔ 

  ْب ايتكًٝد١ٜ.ْب ايتكًٝد١ٜ.ٛاٛاَععِ ايدلاَر يف بعض املٓعُات ارترل١ٜ ٜػًب عًٝٗا ايعؿ١ٜٛ أٚ ادتَععِ ايدلاَر يف بعض املٓعُات ارترل١ٜ ٜػًب عًٝٗا ايعؿ١ٜٛ أٚ ادت

ضتُساز ايعٌُ ضتُساز ايعٌُ ااإضذلاتٝذٝا يكُإ إضذلاتٝذٝا يكُإ   ااززؾٝ٘ أؾبح خٝاؾٝ٘ أؾبح خٝا  األدا٤األدا٤إٕ ايتدطٝط يًعٌُ ارترلٟ ٚتطٜٛس إٕ ايتدطٝط يًعٌُ ارترلٟ ٚتطٜٛس 

َسادع١ آيٝات ايتدطٝط اييت تتبعٗا َسادع١ آيٝات ايتدطٝط اييت تتبعٗا   إىلإىلٚحتكٝل أٖداؾ٘ يؿاحل املطتؿٝدٜٔ. إٕ ادتُعٝات عاد١ ٚحتكٝل أٖداؾ٘ يؿاحل املطتؿٝدٜٔ. إٕ ادتُعٝات عاد١ 

  يعد٠ أضباب َٓٗا:يعد٠ أضباب َٓٗا:

  ::املتػرلات ارتازد١ٝاملتػرلات ارتازد١ٝ  --11

إٕ ايطٓٛات ايك١ًًٝ املاق١ٝ غٗدت أسداثا َٚتػرلات ع٢ً ايؿعٝد ايطٝاضٞ ٚاالقتؿادٟ إٕ ايطٓٛات ايك١ًًٝ املاق١ٝ غٗدت أسداثا َٚتػرلات ع٢ً ايؿعٝد ايطٝاضٞ ٚاالقتؿادٟ 

الهلا ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ الهلا ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜ عع٣ٛ ايدٚيٞ ٚاالقًُٝٞ. ٖرٙ املتػرلات أيكت ب٣ٛ ايدٚيٞ ٚاالقًُٝٞ. ٖرٙ املتػرلات أيكت بٚاالدتُاعٞ ع٢ً املطتٚاالدتُاعٞ ع٢ً املطت

اييت تكّٛ بٗا مما أثس اييت تكّٛ بٗا مما أثس   ٚاألْػط١ٚاألْػط١  اإلٜساداتاإلٜساداتضًبا ع٢ً ضًبا ع٢ً   األسٝإاألسٝإٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ ؾأثست يف َععِ ٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ ؾأثست يف َععِ 

بدٚزٙ ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٔ ٖرٙ املػازٜع ٚايدلاَر. ٖٚرٙ املتػرلات تطتدعٞ إعاد٠ ايٓعس ٚايتؿهرل بدٚزٙ ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٔ ٖرٙ املػازٜع ٚايدلاَر. ٖٚرٙ املتػرلات تطتدعٞ إعاد٠ ايٓعس ٚايتؿهرل 

  ملٛاد١ٗ ايصٜاد٠ يف سذِ ايتشدٜات ٚاْهُاؽ ايؿسف املتاس١.ملٛاد١ٗ ايصٜاد٠ يف سذِ ايتشدٜات ٚاْهُاؽ ايؿسف املتاس١.  األدا٤األدا٤ذلاتٝذٝات ايعٌُ ٚطسم ذلاتٝذٝات ايعٌُ ٚطسم يف إضيف إض

  

  ::املتػرلات ايداخ١ًٝاملتػرلات ايداخ١ًٝ  --22

ٚتػٌُ ٖرٙ املتػرلات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ هلرٙ ادتُعٝات َٔ أْع١ُ إداز١ٜ ٖٚٝانٌ تٓع١ُٝٝ ٚق٣ٛ ٚتػٌُ ٖرٙ املتػرلات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ هلرٙ ادتُعٝات َٔ أْع١ُ إداز١ٜ ٖٚٝانٌ تٓع١ُٝٝ ٚق٣ٛ 

ع٢ً أضايٝب تكًٝد١ٜ ع٢ً أضايٝب تكًٝد١ٜ   ٕ غايب ٖرٙ ادتُعٝات تعتُدٕ غايب ٖرٙ ادتُعٝات تعتُدإإتتٓاضب ٚسذِ املتػرلات ارتازد١ٝ. تتٓاضب ٚسذِ املتػرلات ارتازد١ٝ.   عا١ًَ العا١ًَ ال

تػعس ٖرٙ ادتُعٝات. ٖٚرا ٜطتٛدب إعاد٠ ايٓعس يف تػعس ٖرٙ ادتُعٝات. ٖٚرا ٜطتٛدب إعاد٠ ايٓعس يف   َٔ سٝح الَٔ سٝح ال  األدا٤األدا٤تؤثس ضًبا ع٢ً تؤثس ضًبا ع٢ً   اإلداز٠اإلداز٠يف يف 

  بإضذلاتٝذٝات ادتُع١ٝ.بإضذلاتٝذٝات ادتُع١ٝ.  ازتباطٗاازتباطٗاٚحتكٝل ٚحتكٝل   األْع١ُاألْع١ُٖرٙ ٖرٙ 

  

  ::ايداعُني ٚاملُٛينيايداعُني ٚاملُٛيني  أؾٗاّأؾٗاَّتػرلات يف َتػرلات يف   --33

أؾبشت تؤثس أؾبشت تؤثس   اإلعالّاإلعالّدز دز إٕ ثكاؾ١ ايداعُني ٚاملُٛيني مل تعد نُا ناْت ضابكا نُا إٔ َؿاإٕ ثكاؾ١ ايداعُني ٚاملُٛيني مل تعد نُا ناْت ضابكا نُا إٔ َؿا

ضًبا ع٢ً ضًٛنات ايداعُني ٚتٛد٘ طسم ايتعاٌَ َع ادتُعٝات ارترل١ٜ َٔ خالٍ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ضًبا ع٢ً ضًٛنات ايداعُني ٚتٛد٘ طسم ايتعاٌَ َع ادتُعٝات ارترل١ٜ َٔ خالٍ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ 

  ٚبايطسٜك١ اييت تسٜدٖا إال َٔ زسِ اهلل.ٚبايطسٜك١ اييت تسٜدٖا إال َٔ زسِ اهلل.
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  ::َتػرلات يف ظسٚف املطتؿٝدَٜٔتػرلات يف ظسٚف املطتؿٝدٜٔ  --44

 ٕ ٕاإ ٖٞ ْؿطٗا قبٌ عػسٜٔ ض١ٓ أٚ أنجس. ٕ ٖٞ ْؿطٗا قبٌ عػسٜٔ ض١ٓ أٚ أنجس. ٚٚمل تعد ايعسٚف ٚايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗا املطتؿٝدمل تعد ايعسٚف ٚايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗا املطتؿٝد

ع٢ً ع٢ً   أؾبشتأؾبشتيد٣ املطتؿٝد بٌ إٔ ٖٓاى أَٛز ؾهس١ٜ ٚعكد١ٜ يد٣ املطتؿٝد بٌ إٔ ٖٓاى أَٛز ؾهس١ٜ ٚعكد١ٜ   األٚيٜٛاتاألٚيٜٛاتيك١ُ ايطعاّ مل تعد َٔ يك١ُ ايطعاّ مل تعد َٔ 

يًذُعٝات ارترل١ٜ يًؿُٛد يف يًذُعٝات ارترل١ٜ يًؿُٛد يف   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝٚحتتاز إٔ تهٕٛ قُٔ ارتطط ٚحتتاز إٔ تهٕٛ قُٔ ارتطط   األٚيٜٛاتاألٚيٜٛاتزأع قا١ُ٥ زأع قا١ُ٥ 

  ٚد٘ ايتشدٜات.ٚد٘ ايتشدٜات.
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  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  ((BBSSCC))  ((0101))  بطاقة األداء املتوازنبطاقة األداء املتوازن

  

  املتٛاشٕ بؿٛز٠ َبطط١ َٔ خالٍ إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً َااملتٛاشٕ بؿٛز٠ َبطط١ َٔ خالٍ إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً َا  األدا٤األدا٤غسح َبدأ بطاق١ غسح َبدأ بطاق١ يف ٖرا ايؿؿٌ ضٝتِ يف ٖرا ايؿؿٌ ضٝتِ 

:ًٜٞ:ًٜٞ  

  ..َؿّٗٛ بطاق١ األدا٤ املتٛاشَٕؿّٗٛ بطاق١ األدا٤ املتٛاشٕ  ::  أٚاًلأٚاًل

  ..املتٛاشٕاملتٛاشٕ  األزبع١ يبطاق١ األدا٤األزبع١ يبطاق١ األدا٤  املٓاظرلاملٓاظرلثاًْٝا : ثاًْٝا : 

  ..١١ٝٝضذلاتٝذضذلاتٝذثايجا : خسٜط١ اإلثايجا : خسٜط١ اإل

  ..األدا٤ املتٛاشٕاألدا٤ املتٛاشٕ  : َصاٜا بطاق١: َصاٜا بطاق١  زابعازابعا

  

    BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  ((BBSSCC))

  ((دٝٓساٍ إيهذلىدٝٓساٍ إيهذلى))املتٛاشٕ ٜعٛد اىل ارتُطٝٓٝات املٝالد١ٜ عٓدَا بدأت غسن١ املتٛاشٕ ٜعٛد اىل ارتُطٝٓٝات املٝالد١ٜ عٓدَا بدأت غسن١   األدا٤األدا٤إٕ َؿّٗٛ إٕ َؿّٗٛ 

ايعًُٝات يف ايعًُٝات يف   نريو ادتٗٛد اييت قاّ بٗا َٗٓدضٛنريو ادتٗٛد اييت قاّ بٗا َٗٓدضٛعٔ طسٜل َؤغسات قٝاض١ٝ ٚعٔ طسٜل َؤغسات قٝاض١ٝ ٚ  األدا٤األدا٤َساقب١ َساقب١ 

( ٚاييت تعين َساقب١ ( ٚاييت تعين َساقب١ DDaasshhbbooaarrddؾسْطا يف بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚأطًل عًٝٗا يٛس١ ايتشهِ )ؾسْطا يف بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚأطًل عًٝٗا يٛس١ ايتشهِ )

عٔ طسٜل يٛاسات ايتشهِ.ثِ تطٛز ٖرا املؿّٗٛ بٛاضط١ زٚبست نابًٔ ٚبٝذل ْٛزتٔ َٔ عٔ طسٜل يٛاسات ايتشهِ.ثِ تطٛز ٖرا املؿّٗٛ بٛاضط١ زٚبست نابًٔ ٚبٝذل ْٛزتٔ َٔ   األدا٤األدا٤

املتٛاشٕ يف بدا١ٜ ايتطعٝٓٝات املٝالد١ٜ َٔ ايكسٕ املاقٞ عٓدَا بني املتٛاشٕ يف بدا١ٜ ايتطعٝٓٝات املٝالد١ٜ َٔ ايكسٕ املاقٞ عٓدَا بني   األدا٤األدا٤ٜط٢ُ بطاق١ ٜط٢ُ بطاق١   خالٍ َاخالٍ َا

  األدا٤األدا٤عٔ َؿّٗٛ بطاق١ عٔ َؿّٗٛ بطاق١   يألعُاٍيألعُاٍسد سد َٔ خالٍ َكاالت ْػست يف زت١ً داَع١ ٖازؾَٔ خالٍ َكاالت ْػست يف زت١ً داَع١ ٖازؾ  ((نابًٔ ْٚٛزتٔنابًٔ ْٚٛزتٔ))

تطٛز َطتُس ْتٝذ١ ارتدل٠ املذلان١ُ تطٛز َطتُس ْتٝذ١ ارتدل٠ املذلان١ُ   إىلإىلخيكع املؿّٗٛ خيكع املؿّٗٛ   اآلٕاآلٕاملتٛاشٕ َٚٓر ذيو اذتني ٚيػا١ٜ املتٛاشٕ َٚٓر ذيو اذتني ٚيػا١ٜ 

ٚاالْتػاز ايٛاضع يتطبٝل ٖرا ايُٓٛذز يف ايهجرل َٔ ايػسنات ٚاملؤضطات ايسع١ٝ ٚاذته١َٝٛ ٚاالْتػاز ايٛاضع يتطبٝل ٖرا ايُٓٛذز يف ايهجرل َٔ ايػسنات ٚاملؤضطات ايسع١ٝ ٚاذته١َٝٛ 

  ٚاملؤضطات غرل ايسع١ٝ.ٚاملؤضطات غرل ايسع١ٝ.

  ايتٓؿٝر١ٜايتٓؿٝر١ٜ  ايعًُٝاتايعًُٝات  ٚبنيٚبني  داْبداْب  ََٔٔ  ايسبحايسبح  ٚٚ  املاي١ٝاملاي١ٝ  املؿسداتاملؿسدات  بنيبني  ططايسبايسب  إىلإىل  األدا٤األدا٤  بطاق١بطاق١  ٚتٗدفٚتٗدف  

  املاي١ٝاملاي١ٝ  ايسقاب١ايسقاب١  بنيبني  ايسبطايسبط  مبعينمبعين  ،،  آخسآخس  داْبداْب  ََٔٔ  املطتكب١ًٝاملطتكب١ًٝ  ٚايتدطٝط١ٝٚايتدطٝط١ٝ  يألدا٤ املؤضطٞيألدا٤ املؤضطٞ  اي١َٝٛٝاي١َٝٛٝ

  َدَٟدٟ  ٚدزاض١ٚدزاض١  ايطٌٜٛايطٌٜٛ  املد٣املد٣  يفيف  املطتكب١ًٝاملطتكب١ًٝ  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  َع ايسؤ١َٜع ايسؤ١ٜ  ايكؿرلايكؿرل  املد٣املد٣  ع٢ًع٢ً  ايتػػ١ًٝٝايتػػ١ًٝٝ

    ٖٖٚٞٚٞ  ايجالخايجالخ  ايص١َٝٓايص١َٝٓ  احملاٚزاحملاٚز  ع٢ًع٢ً  َؿّٗٛ ايبطاق١َؿّٗٛ ايبطاق١  ٜعتُدٜعتُد  ،نُا،نُا  املطتكبٌاملطتكبٌ  ١ُٝ١ُٝتٓتٓ  عًٞعًٞ  تأثرلٖاتأثرلٖا

  تأثرلتأثرل  ي٘ي٘  ٜهٕٜٛهٕٛ  الال  ايػد قدايػد قد  أدٌأدٌ  ََٔٔ  ايّٝٛايّٝٛ  ْعًُْ٘عًُ٘  َاَا  إٔإٔ  املطتكبٌ( مبعيناملطتكبٌ( مبعين  ،،  اذتاقساذتاقس  ،،  )املاقٞ)املاقٞ
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ايعًُٝات ايعًُٝات   َساقب١َساقب١  زتسدزتسد  ََٔٔ  ايتشٍٛايتشٍٛ  ٚبايتايٞٚبايتايٞ  ..  َطتكب١ًَٝطتكب١ًٝ  ش١َٝٓش١َٝٓ  ؾذل٠ؾذل٠  بعدبعد  إاّلإاّل  ٚاقحٚاقح  َايَٞايٞ  َباغسَباغس

  زؾدزؾد  آخسآخس  ،مبعين،مبعين  يًُٓع١ُيًُٓع١ُ  املطتكبًٞاملطتكبًٞ  ايبعدايبعد  ع٢ًع٢ً  تأثرلتأثرل  ذاتذات  أخس٣أخس٣  أبعادأبعاد  اؾ١اؾ١إقإق  إىلإىل  اي١َٝٛٝاي١َٝٛٝ

  األدا٤األدا٤  ْتا٥رْتا٥ر  أؾكٌأؾكٌ  يتشكٝليتشكٝل  إزغاد١ٜإزغاد١ٜ  َٚعاٜرلَٚعاٜرل  َكاٜٝظَكاٜٝظ  غهٌغهٌ  ع٢ًع٢ً  يًُٓع١ُ ٚيهٔيًُٓع١ُ ٚيهٔ  اي١َٝٛٝاي١َٝٛٝ  ايعًُٝاتايعًُٝات

  يًُػسٚعيًُػسٚع  ٚارتازد١ٝٚارتازد١ٝ  ايداخ١ًٝايداخ١ًٝ  يًعًُٝاتيًعًُٝات  ايػاٌَايػاٌَ

  نتابُٗانتابُٗا  يفيف  ْػسٖاْػسٖا  ٚمتٚمت  ؿؿ١ًٝٝؿؿ١ًٝٝايتايت  ٚايتؿطرلاتٚايتؿطرلات  املكاالتاملكاالت  ََٔٔ  عددعدد  ذيوذيو  تابعتابع  ايؿهس٠ايؿهس٠  تبًٛزتبًٛز  ٚبعدٚبعد  ،،

  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  عٌُعٌُ  إىلإىل  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  حتٌٜٛحتٌٜٛ  يفيف  املتٛاشٕاملتٛاشٕ  األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١   ايػٗرلايػٗرل

TTrraannssllaattiinngg  SSttrraatteeggyy  ttoo  AAccttiioonn      ٟنتاب املٓعُات ذات ٙ نتاب املٓعُات ذات ، ثِ تال، ثِ تال11999966  عاّ عاّ   ؾدزؾدز  ايرٟاير ٙ

  اتٝذ١ٝاتٝذ١ٝاإلضذلاإلضذلثِ نتاب خسا٥ط ثِ نتاب خسا٥ط     SSttrraatteeggyy  FFooccuusseedd  OOrrggaanniizzaattiioonnضذلاتٝذٞ ضذلاتٝذٞ ايذلنٝص اإلايذلنٝص اإل

SSttrraatteeggyy  MMaappss  ثِ نتاب املٛا١ُ٥ املؤضط١ٝثِ نتاب املٛا١ُ٥ املؤضط١ٝAAlliiggnnmmeenntt       ِٗصتاش صتاش متٝص اإلمتٝص اإل  األخرلاألخرلثِ نتابِٗ ثِ نتاب

EExxeeccuuttiioonn  PPrreemmiiuumm     يًعًُٝات يتشكٝل َٝص٠ تٓاؾط١ٝ.يًعًُٝات يتشكٝل َٝص٠ تٓاؾط١ٝ.  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝٚايرٟ ٜبني نٝؿ١ٝ زبط ٚايرٟ ٜبني نٝؿ١ٝ زبط  

ٚخططٗا ٚخططٗا   زؤٜتٗازؤٜتٗاع٢ً تسمج١ ع٢ً تسمج١   ٜطاعد شتتًـ َطتٜٛات املٓع١ُٜطاعد شتتًـ َطتٜٛات املٓع١ُمنٛذدا إضذلاتٝذٝا منٛذدا إضذلاتٝذٝا تعتدل ايبطاق١ تعتدل ايبطاق١ 

ٚايطًٛى ايؿسدٟ، ٚايطًٛى ايؿسدٟ،   األدا٤األدا٤  يًكٝاع بدق١ َع تٛدٝ٘يًكٝاع بدق١ َع تٛدٝ٘ٚٚ  يًتطبٝليًتطبٝل  أٖداف ع١ًُٝ قاب١ًأٖداف ع١ًُٝ قاب١ً  إىلإىل  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ

َٔ َٓاظرل أزبع يتشكٝل ايػُٛي١ٝ. نُا ٜتُٝص ٖرا َٔ َٓاظرل أزبع يتشكٝل ايػُٛي١ٝ. نُا ٜتُٝص ٖرا   يإلضذلاتٝذ١ٝيإلضذلاتٝذ١ٝايٓعس٠ ايػا١ًَ ايٓعس٠ ايػا١ًَ ٚذيو َٔ خالٍ ٚذيو َٔ خالٍ 

  يف املٓاظرل املدتًؿ١.يف املٓاظرل املدتًؿ١.  األٖدافاألٖدافايُٓٛذز بايعالق١ ايطبب١ٝ بني ايُٓٛذز بايعالق١ ايطبب١ٝ بني 

  

ا٤ املتٛاشٕ ؟ا٤ املتٛاشٕ ؟ملاذا زلٝت بطاق١ األدملاذا زلٝت بطاق١ األد

املايٞ ْٚطٝإ املايٞ ْٚطٝإ   املٓعٛزاملٓعٛزنإ ايذلنٝص يف ايطابل ع٢ً أٖداف نإ ايذلنٝص يف ايطابل ع٢ً أٖداف   املٓعُاتاملٓعُات  ضذلاتٝذٝ٘ضذلاتٝذٝ٘إإيف ؾٝاغ١ يف ؾٝاغ١ 

  ايتطٜٛس ٚيهٔ بطاق١ األدا٤ تٛاشٕ بني أٖدافايتطٜٛس ٚيهٔ بطاق١ األدا٤ تٛاشٕ بني أٖدافٚٚ  َٚٓعٛز ايَُٓٛٚٓعٛز ايُٓٛايعًُٝات ايعًُٝات   َٚٓعٛزَٚٓعٛزايعُال٤ ايعُال٤   َٓعٛزَٓعٛز

اتٝذٞ ايتكًٝدٟ ٖٚٛ اتٝذٞ ايتكًٝدٟ ٖٚٛ ضذلضذلايرٟ ٜبني ايؿسم بني املٓعٛز اإلايرٟ ٜبني ايؿسم بني املٓعٛز اإل  اىل ايػهٌ ايتايٞاىل ايػهٌ ايتايٞ  اْعساْعس  ..األزبع١األزبع١  املٓاظرلاملٓاظرل

  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝٚبني ايٓعس٠ ٚبني ايٓعس٠   األخس٣األخس٣سذب املٓاظرل سذب املٓاظرل   إىلإىلايٓعس َٔ خالٍ َٓعٛز ٚاسد ؾكط مما ٜؤدٟ ايٓعس َٔ خالٍ َٓعٛز ٚاسد ؾكط مما ٜؤدٟ 

  املتٛاشٕ.املتٛاشٕ.  األدا٤األدا٤املتٛاش١ْ نُا ٖٛ اذتاٍ يف بطاق١ املتٛاش١ْ نُا ٖٛ اذتاٍ يف بطاق١ 
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  َٔ خالٍ املٓعٛز املايٞ ؾكط.َٔ خالٍ املٓعٛز املايٞ ؾكط.  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  إىلإىلايٓعس ايٓعس 

  يإلضذلاتٝذ١ٝيإلضذلاتٝذ١ٝايٓعس٠ املتٛاش١ْ ايٓعس٠ املتٛاش١ْ 
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أٚ ؾٝاغتٗا َٔ خالٍ أزبع١ َٓاظرل أٚ ؾٝاغتٗا َٔ خالٍ أزبع١ َٓاظرل   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  إىلإىلاملتٛاشٕ بايٓعس املتٛاشٕ بايٓعس   األدا٤األدا٤ٜتُٝص منٛذز بطاق١ ٜتُٝص منٛذز بطاق١ 

ٟٛ ٟٛ تتز٥ٝط١ ٚخيتًـ تستٝب ٖرٙ املٓاظرل تبعا يٓٛع١ٝ ْػاط املٓع١ُ يهٕٛ بعض ٖرٙ املٓاظرل  حتز٥ٝط١ ٚخيتًـ تستٝب ٖرٙ املٓاظرل تبعا يٓٛع١ٝ ْػاط املٓع١ُ يهٕٛ بعض ٖرٙ املٓاظرل  حت

أتٞ ايتؿؿٌٝ أتٞ ايتؿؿٌٝ ٝٝ. ٚض. ٚضLLeeaaddiinngg      ستسنات أٚ قا٥د٠ستسنات أٚ قا٥د٠  الخس٣الخس٣ٚاٚا  LLaaggggiinnggع٢ً أٖداف تعتدل تابع١  ع٢ً أٖداف تعتدل تابع١  

يًُٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ. ايػهٌ ايتايٞ ٜٛقح يًُٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ. ايػهٌ ايتايٞ ٜٛقح   األدا٤األدا٤عٓد اذتدٜح عٔ ايؿسم بني بطاقات عٓد اذتدٜح عٔ ايؿسم بني بطاقات 

املتٛاشٕ.املتٛاشٕ.  األدا٤األدا٤يبطاق١ يبطاق١   األزبع١األزبع١املٓاظرل ايس٥ٝط١ املٓاظرل ايس٥ٝط١ 
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  ..FFiinnaanncciiaall  PPeerrssppeeccttiivvee  املايٞاملايٞ  املٓعٛزاملٓعٛز

  ؟؟بدٚ أَاّ أؾشاب املؿًش١بدٚ أَاّ أؾشاب املؿًش١ْْايتطاؤٍ ايتايٞ: )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ايتطاؤٍ ايتايٞ: )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ   ع٢ًع٢ً  اإلداب١اإلداب١ٜٚتطًب َٔ املٓع١ُ ٜٚتطًب َٔ املٓع١ُ 

SSttaakkeehhoollddeerrss   املؤضطات ايسع١ٝ أْٗا عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ املطتجُسٜٔ ايرٜٔ املؤضطات ايسع١ٝ أْٗا عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ املطتجُسٜٔ ايرٜٔ يف يف ( ٜؿذلض ( ٜؿذلض

ٚقعٛا زأع َاٍ املٓع١ُ يتشكٝل أزباح ٚعٛا٥د تعٛد بايٓؿع عًِٝٗ. يريو ٚدب ع٢ً إداز٠ املٓع١ُ ٚقعٛا زأع َاٍ املٓع١ُ يتشكٝل أزباح ٚعٛا٥د تعٛد بايٓؿع عًِٝٗ. يريو ٚدب ع٢ً إداز٠ املٓع١ُ 

غرل قادز٠ ع٢ً غرل قادز٠ ع٢ً   اإلداز٠اإلداز٠قع١ َٔ قبٌ أؾشاب املؿًش١ ٚإال ناْت ٖرٙ قع١ َٔ قبٌ أؾشاب املؿًش١ ٚإال ناْت ٖرٙ إٔ حتكل املٓؿع١ ٚايعٛا٥د املتٛإٔ حتكل املٓؿع١ ٚايعٛا٥د املتٛ

ٚيهٓٗا بايتايٞ حتكل َٓؿع١ َتٛقع١ َٔ قبٌ ٚيهٓٗا بايتايٞ حتكل َٓؿع١ َتٛقع١ َٔ قبٌ   ١١االضتُساز. ٖٚرٙ ايعٛا٥د قد تهٕٛ َاي١ٝ أٚ َعٜٓٛاالضتُساز. ٖٚرٙ ايعٛا٥د قد تهٕٛ َاي١ٝ أٚ َعٜٓٛ

املاضتني أٚ املتدلعني املاضتني أٚ املتدلعني   رل١ٜ ؾإٕ أؾشاب املؿًش١ قد ٜهْٛٛارل١ٜ ؾإٕ أؾشاب املؿًش١ قد ٜهْٛٛاأؾشاب املؿًش١. أَا يف املٓعُات ارتأؾشاب املؿًش١. أَا يف املٓعُات ارت

َاٍ( يػسض حتكٝل زضاي١ املٓع١ُ ٚاييت ٜتٛقع إٔ َاٍ( يػسض حتكٝل زضاي١ املٓع١ُ ٚاييت ٜتٛقع إٔ   زأعزأعَٛا ايدعِ املايٞ )نأْ٘ َٛا ايدعِ املايٞ )نأْ٘ أٚ ايدٚي١ ايرٜٔ قدأٚ ايدٚي١ ايرٜٔ قد

حتكل ايعا٥د ع٢ً املطتؿٝد َٔ خدَات املٓع١ُ. ٚنُا ٖٛ اذتاٍ يف املٓعُات ايسع١ٝ ؾؿٞ حتكل ايعا٥د ع٢ً املطتؿٝد َٔ خدَات املٓع١ُ. ٚنُا ٖٛ اذتاٍ يف املٓعُات ايسع١ٝ ؾؿٞ 

ع٢ً حتكٝل املٓؿع١ َٔ خالٍ ع٢ً حتكٝل املٓؿع١ َٔ خالٍ   اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ بٓا٤اإلداز٠ ايتٓؿٝر١ٜ بٓا٤ِ ِ ايسع١ٝ أٚ ارترل١ٜ ٜٓبػٞ إٔ تكّٝايسع١ٝ أٚ ارترل١ٜ ٜٓبػٞ إٔ تكّٝاملٓعُات غرل املٓعُات غرل 

ضاي١ املٓع١ُ. ايؿازم بني املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ يف ٖرا املٓعٛز إٔ املٓعُات ضاي١ املٓع١ُ. ايؿازم بني املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ يف ٖرا املٓعٛز إٔ املٓعُات حتكٝل زحتكٝل ز

َا َا املاد١ٜ ؾٝعتدل حتكٝل ايسبح ٖٛ اهلدف ايٓٗا٥ٞ ، أاملاد١ٜ ؾٝعتدل حتكٝل ايسبح ٖٛ اهلدف ايٓٗا٥ٞ ، أ  ٚاألزباحٚاألزباحايسع١ٝ تأضطت يهٞ حتكل ايعٛا٥د ايسع١ٝ تأضطت يهٞ حتكل ايعٛا٥د 

سنا سنا ضببا أٚ ستضببا أٚ ست  ألْٗاألْٗايصٜاد٠ ايعٛا٥د املاي١ٝ يٝظ يراتٗا ٚيهٔ يصٜاد٠ ايعٛا٥د املاي١ٝ يٝظ يراتٗا ٚيهٔ   املٓعُات غرل ايسع١ٝ ؾٗٞ تطع٢املٓعُات غرل ايسع١ٝ ؾٗٞ تطع٢

يتشكٝل زضاي١ املٓع١ُ.يتشكٝل زضاي١ املٓع١ُ.

  CCuussttoommeerr  PPeerrssppeeccttiivvee    َٓعٛز ايعُال٤ أٚ ايصبا٥ٔ أٚ املطتؿٝدَٜٔٓعٛز ايعُال٤ أٚ ايصبا٥ٔ أٚ املطتؿٝدٜٔ

( نُا ٖٛ ( نُا ٖٛ ؟؟ع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ: ) نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ْبدٚ أَاّ ايعُال٤ع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ: ) نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ْبدٚ أَاّ ايعُال٤  اإلداب١اإلداب١ٜٚتطًب َٔ املٓع١ُ ٜٚتطًب َٔ املٓع١ُ 

ايعُال٤ أٚ ايعُال٤ أٚ تٛدد َٓع١ُ زع١ٝ ٖادؾ١ يًسبح تطتطٝع إٔ حتكل أٖداؾٗا َٔ دٕٚ تٛدد َٓع١ُ زع١ٝ ٖادؾ١ يًسبح تطتطٝع إٔ حتكل أٖداؾٗا َٔ دٕٚ   َعًّٛ بدٖٝا أْ٘ الَعًّٛ بدٖٝا أْ٘ ال

املطتؿٝدٜٔ، ٚبايتايٞ البد إٔ تهٕٛ ٖٓاى عالق١ إجياب١ٝ بني املٓع١ُ ٚعُال٥ٗا أٚ املطتؿٝدٜٔ َٔ املطتؿٝدٜٔ، ٚبايتايٞ البد إٔ تهٕٛ ٖٓاى عالق١ إجياب١ٝ بني املٓع١ُ ٚعُال٥ٗا أٚ املطتؿٝدٜٔ َٔ 

ٕ ايعٌُٝ ٖٛ ايرٟ ضٝػذلٟ ارتد١َ أٚ ٕ ايعٌُٝ ٖٛ ايرٟ ضٝػذلٟ ارتد١َ أٚ ا املؿّٗٛ يف املٓعُات ايسع١ٝ ألا املؿّٗٛ يف املٓعُات ايسع١ٝ ألخدَاتٗا. ٜٚتأند ٖرخدَاتٗا. ٜٚتأند ٖر

ايبكاع١ ايبكاع١ نطاد نطاد   إىلإىلغرل زاض عٔ ارتد١َ ؾطٝؤدٟ ذيو غرل زاض عٔ ارتد١َ ؾطٝؤدٟ ذيو   أؾبحأؾبحايبكاع١ ؾإذا ؾكد ايعٌُٝ أٚ ايبكاع١ ؾإذا ؾكد ايعٌُٝ أٚ 

  إىلإىلٚبايتايٞ خطاز٠ املؤضط١ ايسع١ٝ. ْٚؿظ املؿّٗٛ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓطبل ع٢ً املٓعُات غرل اهلادؾ١ ٚبايتايٞ خطاز٠ املؤضط١ ايسع١ٝ. ْٚؿظ املؿّٗٛ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓطبل ع٢ً املٓعُات غرل اهلادؾ١ 

ايسبح ٚيهٔ ٖرا املؿّٗٛ حيتاز اىل تأؾٌٝ ْٚػس ثكاؾ١ يف ادتُعٝات ارترل١ٜ سٝح تعٔ بعض ايسبح ٚيهٔ ٖرا املؿّٗٛ حيتاز اىل تأؾٌٝ ْٚػس ثكاؾ١ يف ادتُعٝات ارترل١ٜ سٝح تعٔ بعض 

زبط ايعالق١ زبط ايعالق١   إىلإىلارتد١َ اييت ٜكدَْٛٗا ٚبايتايٞ ال ضتتاز ارتد١َ اييت ٜكدَْٛٗا ٚبايتايٞ ال ضتتاز   إىلإىلٖرٙ ادتُعٝات إٔ املطتؿٝد َكطس ٖرٙ ادتُعٝات إٔ املطتؿٝد َكطس 
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ٕ ادتُع١ٝ ٖٞ ؾاسب١ ايٝد ايعًٝا يف ٖرٙ اذتاي١. ٖٚرٙ تعد ْعس٠ قاؾس٠ الٕ ٕ ادتُع١ٝ ٖٞ ؾاسب١ ايٝد ايعًٝا يف ٖرٙ اذتاي١. ٖٚرٙ تعد ْعس٠ قاؾس٠ الٕ َع املطتؿٝدٜٔ ألَع املطتؿٝدٜٔ أل

تأتٞ دٗات يدٜٗا تٛدٗات تأتٞ دٗات يدٜٗا تٛدٗات   مل حيؿٌ ع٢ً ارتد١َ املتٛقع١ ؾطٛفمل حيؿٌ ع٢ً ارتد١َ املتٛقع١ ؾطٛفاملطتؿٝد بايٓٗا١ٜ ٖٛ عٌُٝ ؾإذا املطتؿٝد بايٓٗا١ٜ ٖٛ عٌُٝ ؾإذا 

أٚ ايدٚي١ اييت أٚ ايدٚي١ اييت   إٔ املاْحإٔ املاْح  إىلإىلأٜديٛد١ٝ شتتًؿ١ تطشب ايبطاط َٔ حتت ادتُعٝات ارترل١ٜ إقاؾ١ أٜديٛد١ٝ شتتًؿ١ تطشب ايبطاط َٔ حتت ادتُعٝات ارترل١ٜ إقاؾ١ 

ادتُعٝات ارترل١ٜ ضٛف تذلدد نجرلا يف االضتُساز بتكدِٜ ايدعِ إذا نجست ادتُعٝات ارترل١ٜ ضٛف تذلدد نجرلا يف االضتُساز بتكدِٜ ايدعِ إذا نجست   إىلإىلتكدّ ايدعِ تكدّ ايدعِ 

ايػها٣ٚ َٔ املطتؿٝدٜٔ. ٖٚرا املٓعٛز ٜتطًب َٔ املٓع١ُ ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ َعسؾ١ تٛقعات ايػها٣ٚ َٔ املطتؿٝدٜٔ. ٖٚرا املٓعٛز ٜتطًب َٔ املٓع١ُ ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ َعسؾ١ تٛقعات 

  َٔ املتٛقع.َٔ املتٛقع.  تكدِٜ أؾكٌتكدِٜ أؾكٌ  أٚأٚايعٌُٝ أٚ املطتؿٝد ٚبايتايٞ اذتسف ع٢ً تًب١ٝ ٖرٙ ايتٛقعات ايعٌُٝ أٚ املطتؿٝد ٚبايتايٞ اذتسف ع٢ً تًب١ٝ ٖرٙ ايتٛقعات 

  IInntteerrnnaall  PPrroocceesssseess  PPeerrssppeeccttiivveeَٓعٛز ايعًُٝات ايداخ١ًٝ َٓعٛز ايعًُٝات ايداخ١ًٝ 

ع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ ) أٟ ايعًُٝات اييت ٜٓبػٞ إٔ ْتؿٛم ؾٝٗا يهٞ ع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ ) أٟ ايعًُٝات اييت ٜٓبػٞ إٔ ْتؿٛم ؾٝٗا يهٞ   اإلداب١اإلداب١ٜٚتطًب ٖرا املٓعٛز ٜٚتطًب ٖرا املٓعٛز 

  ْا ٚ ضتكل ايعٛا٥د إلؾشاب املؿًش١.(ْا ٚ ضتكل ايعٛا٥د إلؾشاب املؿًش١.(٤٤ْسقٞ عُالْسقٞ عُال

ق١ َباغس٠ يف حتكٝل َتطًبات ايعٌُٝ ق١ َباغس٠ يف حتكٝل َتطًبات ايعٌُٝ إٕ ٖرا املٓعٛز ٜتطًب ايذلنٝص ع٢ً ايعًُٝات اييت هلا عالإٕ ٖرا املٓعٛز ٜتطًب ايذلنٝص ع٢ً ايعًُٝات اييت هلا عال

ايعًُٝات َاي٘ عالق١ بايعًُٝات اي١َٝٛٝ ايعًُٝات َاي٘ عالق١ بايعًُٝات اي١َٝٛٝ   ٙٙأؾشاب املؿًش١. ٚتػٌُ ٖرأؾشاب املؿًش١. ٚتػٌُ ٖر  إىلإىلَٚٔ ثِ حتكٝل املٓؿع١ َٚٔ ثِ حتكٝل املٓؿع١ 

جياب١ٝ َع ايعُال٤، ايعًُٝات اييت جياب١ٝ َع ايعُال٤، ايعًُٝات اييت ٝات اييت تتعًل بتهٕٛ ايعالق١ اإلٝات اييت تتعًل بتهٕٛ ايعالق١ اإلايعًُايعًُٚٚإلْتاز املٓتر أٚ ارتد١َ، إلْتاز املٓتر أٚ ارتد١َ، 

حتكٝل ْتا٥ر ؾا٥ك١ ٚحتكل يًُٓع١ُ َٝص٠ تٓاؾط١ٝ يف حتكٝل ْتا٥ر ؾا٥ك١ ٚحتكل يًُٓع١ُ َٝص٠ تٓاؾط١ٝ يف   إىلإىل  املؤضطٞ ٚاييت تؤدٟاملؤضطٞ ٚاييت تؤدٟ  باإلبداعباإلبداعهلا عالق١ هلا عالق١ 

ٚايكٛاْني اييت قد تؤثس ضًبا ع٢ً حتكٝل ٚايكٛاْني اييت قد تؤثس ضًبا ع٢ً حتكٝل   باألْع١ُباألْع١ُايعًُٝات اييت هلا عالق١ ايعًُٝات اييت هلا عالق١   إىلإىل  باإلقاؾ١باإلقاؾ١  األضٛاماألضٛام

  اييت تكعٗا ايدٚي١ أٚ املٓعُات ايعامل١ٝ.اييت تكعٗا ايدٚي١ أٚ املٓعُات ايعامل١ٝ.  ٚاألْع١ُٚاألْع١ُٜتعًل بايب١٦ٝ ٚايكٛاْني ٜتعًل بايب١٦ٝ ٚايكٛاْني   أٖداف املٓع١ُ َجٌ َاأٖداف املٓع١ُ َجٌ َا

  LLeeaarrnniinngg  aanndd  GGrroowwtthh  PPeerrssppeeccttiivveeطٜٛس طٜٛس َٓعٛز ايُٓٛ ٚايتَٓعٛز ايُٓٛ ٚايت

ٚايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٖٝٞ ادتدازات ٖٞ ادتدازات   ع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ )َاع٢ً ايتطاؤٍ ايتايٞ )َا  اإلداب١اإلداب١ٜٚتطًب ٖرا املٓعٛز ٜٚتطًب ٖرا املٓعٛز 

  إىل ايتشطني املطتُس ٚحتكٝل ايسقاإىل ايتشطني املطتُس ٚحتكٝل ايسقاٚب١٦ٝ ايعٌُ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛادد يف املٓع١ُ يهٞ تؤدٟ ٚب١٦ٝ ايعٌُ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛادد يف املٓع١ُ يهٞ تؤدٟ 

  يًُطتؿٝدٜٔ ٚأؾشاب املؿًش١(يًُطتؿٝدٜٔ ٚأؾشاب املؿًش١(

داخٌ داخٌ     IInnttaannggiibblleeعٛز ٜتطًب َٔ املٓع١ُ ايذلنٝص ع٢ً ادتٛاْب غرل املًُٛض١ عٛز ٜتطًب َٔ املٓع١ُ ايذلنٝص ع٢ً ادتٛاْب غرل املًُٛض١ إٕ ٖرا املٓإٕ ٖرا املٓ

املتٛاشٕ ؾإٕ املتٛاشٕ ؾإٕ   األدا٤األدا٤ٜػؿٌ عٓٗا عٓد ؾٝاغ١ ارتط١ ايتكًٝد١ٜ أَا يف بطاق١ ٜػؿٌ عٓٗا عٓد ؾٝاغ١ ارتط١ ايتكًٝد١ٜ أَا يف بطاق١   ٚاييت غايبا َاٚاييت غايبا َا    املٓع١ُاملٓع١ُ

جياب١ٝ اييت حتككٗا املٓع١ُ ٜٚػٌُ ٖرا جياب١ٝ اييت حتككٗا املٓع١ُ ٜٚػٌُ ٖرا أضاضٝا ٚتكّٛ عًٝ٘ نٌ ايٓتا٥ر اإلأضاضٝا ٚتكّٛ عًٝ٘ نٌ ايٓتا٥ر اإلٖرا املٓعٛز ٜعتدل ٖرا املٓعٛز ٜعتدل 
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اييت تتطًبٗا املٓع١ُ اييت تتطًبٗا املٓع١ُ   HHuummaann  ccaappiittaall      اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  ٛز املٛازد ايبػس١ٜ اٚ ادتدازاتٛز املٛازد ايبػس١ٜ اٚ ادتدازاتاملٓعاملٓع

يتشكٝل زؤٜتٗا املطتكب١ًٝ َٔ خالٍ تطٜٛس ددازات إضذلاتٝذ١ٝ تطتطٝع إٔ تٛانب َطاز املٓع١ُ يتشكٝل زؤٜتٗا املطتكب١ًٝ َٔ خالٍ تطٜٛس ددازات إضذلاتٝذ١ٝ تطتطٝع إٔ تٛانب َطاز املٓع١ُ 

)أدٗص٠ )أدٗص٠       IITT  CCaappiittaall  املطتكبًٞ. نُا إٔ ٖرا املٓعٛز ٜتطًب نريو إجياد ايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝاملطتكبًٞ. نُا إٔ ٖرا املٓعٛز ٜتطًب نريو إجياد ايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ

ٚأخرلا ٜتطًب ٖرا املٓعٛز َٔ ٚأخرلا ٜتطًب ٖرا املٓعٛز َٔ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝاَر....( اييت تتطًبٗا املٓع١ُ يتشكٝل زؤٜتٗا اَر....( اييت تتطًبٗا املٓع١ُ يتشكٝل زؤٜتٗا ٚبسٚبس

ؾش١ٝ ٚتٓاؾط١ٝ داخٌ املٓع١ُ تػعس املٛظؿني ؾش١ٝ ٚتٓاؾط١ٝ داخٌ املٓع١ُ تػعس املٛظؿني   OOrrggaanniizzaattiioonn  CCaappiittaall  املٓع١ُ خًل ب١٦ٝ عٌُ املٓع١ُ خًل ب١٦ٝ عٌُ 

  ايٛظٝؿٞ ٚايػؿاؾ١ٝ ٚاملطاٚات يف ايؿسف.ايٛظٝؿٞ ٚايػؿاؾ١ٝ ٚاملطاٚات يف ايؿسف.  باألَٔباألَٔ

  

SSttrraatteeggyy  MMaapp

ايرن١ٝ اييت تستبط بعالق١ ايرن١ٝ اييت تستبط بعالق١   األٖدافاألٖدافعباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ   األدا٤األدا٤يف َؿّٗٛ بطاق١ يف َؿّٗٛ بطاق١   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ

حتهٞ قؿ١ حتهٞ قؿ١   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ. ٜٚؿذلض إٔ خسٜط١ . ٜٚؿذلض إٔ خسٜط١ األدا٤األدا٤ضبب١ٝ ٚتتٛشع ع٢ً املٓاظرل املدتًؿ١ يبطاق١ ضبب١ٝ ٚتتٛشع ع٢ً املٓاظرل املدتًؿ١ يبطاق١ 

  ٖدافٖدافاألاألاملٓع١ُ يف زسًتٗا ضتٛ حتكٝل زؤٜتٗا. ٚتطاعد ارتسٜط١ ع٢ً ؾِٗ ايعالق١ ايطبب١ٝ بني املٓع١ُ يف زسًتٗا ضتٛ حتكٝل زؤٜتٗا. ٚتطاعد ارتسٜط١ ع٢ً ؾِٗ ايعالق١ ايطبب١ٝ بني 

( ملؿّٗٛ ( ملؿّٗٛ GGeenneerriicc  MMooddeellعاَا )عاَا )  اااملدتًؿ١ قُٔ املٓاظرل املدتًؿ١. ٚايػهٌ ايتايٞ ٜعتدل منٛذداملدتًؿ١ قُٔ املٓاظرل املدتًؿ١. ٚايػهٌ ايتايٞ ٜعتدل منٛذد

َٔ َٔ   ;;) املسدع ) املسدع     املتٛاشٕاملتٛاشٕ  األدا٤األدا٤َُٗا يف تؿُِٝ بطاق١ َُٗا يف تؿُِٝ بطاق١   اااييت تعد عٓؿساييت تعد عٓؿس  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝخسٜط١ خسٜط١ 

(.(.األدٓب١ٝاألدٓب١ٝاملسادع املسادع 
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  ٛاش١ْ ٜعتدل:ٛاش١ْ ٜعتدل:إٕ َبدأ ايٓتا٥ر املتإٕ َبدأ ايٓتا٥ر املت

   األدا٤األدا٤ْعاّ َتُٝص ملؤغسات ْعاّ َتُٝص ملؤغسات    PPeerrffoorrmmaannccee  MMeeaassuurreemmeenntt  SSyysstteemm  

  ضذلاتٝذٝات ضذلاتٝذٝات ْعاّ يؿِٗ ٚإداز٠ اإلْعاّ يؿِٗ ٚإداز٠ اإلSSttrraatteeggiicc  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  

   ّؾعاٍ ؾعاٍ   اتؿاٍاتؿاٍْعاّ ْعاEEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  TTooooll  

ؾٗٛ ٜكّٛ ع٢ً تأضٝظ َٓع١َٛ َتٓاضك١ َٔ ؾٗٛ ٜكّٛ ع٢ً تأضٝظ َٓع١َٛ َتٓاضك١ َٔ   األدا٤األدا٤ؾهٕٛ ٖرا املبدأ ْعاّ َتُٝص ملؤغسات ؾهٕٛ ٖرا املبدأ ْعاّ َتُٝص ملؤغسات 

١ ؛ املٓعٛز ١ ؛ املٓعٛز ز٥ٝطز٥ٝط  PPeerrssppeeccttiivvee))َٓاظرل )َٓاظرل )  أزبع١أزبع١ضذلاتٝذٝات َٔ ضذلاتٝذٝات َٔ إىل اإلإىل اإلؤغسات َٔ خالٍ ايٓعس ؤغسات َٔ خالٍ ايٓعس املامل

املايٞ ، َٓعٛز ايعُال٤ أٚ ايصبا٥ٔ، َٓعٛز ايعًُٝات ايداخ١ًٝ َٚٓعٛز ايُٓٛ ٚايتطٜٛس. يريو املايٞ ، َٓعٛز ايعُال٤ أٚ ايصبا٥ٔ، َٓعٛز ايعًُٝات ايداخ١ًٝ َٚٓعٛز ايُٓٛ ٚايتطٜٛس. يريو 

اييت ْكعٗا يف نٌ َٓعٛز اييت ْكعٗا يف نٌ َٓعٛز   األٖدافاألٖدافٜطاعد ٖرا املبدأ ع٢ً ؾٝاغ١ املؤغسات اييت حتدد صتاح ٜطاعد ٖرا املبدأ ع٢ً ؾٝاغ١ املؤغسات اييت حتدد صتاح 

    ((  LLaaggggiinngg  IInnddiiccaattoorrssْػًب املؤغسات املاي١ٝ ٖٚٞ تعتدل يف ٖرا املبدأ َؤغسات تابع١ )ْػًب املؤغسات املاي١ٝ ٖٚٞ تعتدل يف ٖرا املبدأ َؤغسات تابع١ )  ؾالؾال

(. إٕ ٖرا ايؿِٗ يًُٓع١َٛ (. إٕ ٖرا ايؿِٗ يًُٓع١َٛ   LLeeaaddiinngg  IInnddiiccaattoorrssع٢ً سطاب املؤغسات ايكا٥د٠ أٚ احملسن١ )ع٢ً سطاب املؤغسات ايكا٥د٠ أٚ احملسن١ )

  ضذلاتٝذٝات.ضذلاتٝذٝات.ؤغسات ٜطاعد ع٢ً حتكٝل  صتاح اإلؤغسات ٜطاعد ع٢ً حتكٝل  صتاح اإلاملامل

  هٔ تًدٝؿ٘ َٔ خالٍ ايتايٞ:هٔ تًدٝؿ٘ َٔ خالٍ ايتايٞ:ؾُٝؾُٝ  ضذلاتٝذٝاتضذلاتٝذٝاتإَا نْٛ٘ ْعاّ يؿِٗ ٚ إداز٠ اإلإَا نْٛ٘ ْعاّ يؿِٗ ٚ إداز٠ اإل

ٜطاعد ع٢ً تسمج١ ايسؤ١ٜ اىل إضذلاتٝذٝات ٜٚكُٔ االدزاى املػذلى يتٛد٘ املٓع١ُ ٜطاعد ع٢ً تسمج١ ايسؤ١ٜ اىل إضذلاتٝذٝات ٜٚكُٔ االدزاى املػذلى يتٛد٘ املٓع١ُ   --

  ؾٝؿبح مبجاب١ خازط١ يًطسٜل.ؾٝؿبح مبجاب١ خازط١ يًطسٜل.

ضتٛ زؤ١ٜ َػذلن١ َٔ خالٍ زبط إدازات ايػسن١ ضتٛ زؤ١ٜ َػذلن١ َٔ خالٍ زبط إدازات ايػسن١   ٚاإلَهاْاتٚاإلَهاْاتتٛدٝ٘ ايطاقات تٛدٝ٘ ايطاقات   --

  (.(.AAlliiggnnmmeenntt) )   اييت تبٓتٗااييت تبٓتٗا  ٚاإلضذلاتٝذٝاتٚاإلضذلاتٝذٝاتاألٖداف األٖداف   إىلإىلاملدتًؿ١ املدتًؿ١ 

  ..اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  األٖدافاألٖدافضتٛ أٖداف ستدد٠ ٚتسنٝص ادتٗٛد ضتٛ حتكٝل ضتٛ أٖداف ستدد٠ ٚتسنٝص ادتٗٛد ضتٛ حتكٝل   تٛدٝ٘ املٛازدتٛدٝ٘ املٛازد  --

  LLeeaarrnniinnggضذلاتٝذٞ َٔ خالٍ إجياد َٓع١ُ َتع١ًُ )ضذلاتٝذٞ َٔ خالٍ إجياد َٓع١ُ َتع١ًُ )قُإ ْػس ايٛعٞ اإلقُإ ْػس ايٛعٞ اإل  --

OOrrggaanniizzaattiioonn  ضذلاتٝذٝات.ضذلاتٝذٝات.( تُٓٛ ٚتتطٛز يتشكل اإل( تُٓٛ ٚتتطٛز يتشكل اإل  

  ؤ١ٜ ٚيهٓٗا الؤ١ٜ ٚيهٓٗا ال"نجرل َٔ ايكاد٠ يدٜ٘ ز"نجرل َٔ ايكاد٠ يدٜ٘ ز  ::((FFiifftthh  DDiisscciipplliinneeٜكٍٛ بٝذل ضٓذٞ يف نتاب ) ٜكٍٛ بٝذل ضٓذٞ يف نتاب )   

  ..حتدخ ايتػٝرل أٚ ايتشؿٝص املطًٛب يد٣ ايػسن١"حتدخ ايتػٝرل أٚ ايتشؿٝص املطًٛب يد٣ ايػسن١"  زؤ١ٜ َػذلن١ َع َٔ سٛي٘ يريو الزؤ١ٜ َػذلن١ َع َٔ سٛي٘ يريو ال  إىلإىلتذلدِ تذلدِ 
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  ايتايٞ:ايتايٞ:يف يف أَا نٕٛ َبدأ ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ْعاّ ؾعاٍ يالتؿاٍ ؾٝتًدـ أَا نٕٛ َبدأ ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ْعاّ ؾعاٍ يالتؿاٍ ؾٝتًدـ 

  ضذلاتٝذٞ.ضذلاتٝذٞ.ًُٕٛ ْؿظ ايًػ١ ٜٚؿُٕٗٛ بعدٖا اإلًُٕٛ ْؿظ ايًػ١ ٜٚؿُٕٗٛ بعدٖا اإلجيعٌ مجٝع َٔ يف ايػسن١ ٜتهجيعٌ مجٝع َٔ يف ايػسن١ ٜته  --

  سؾ١ يف املػازن١ يف ؾٓاع١ َطتكبٌ ايػسن١ ٚإبدا٤ ايسأٟ.سؾ١ يف املػازن١ يف ؾٓاع١ َطتكبٌ ايػسن١ ٚإبدا٤ ايسأٟ.نُا ٜتاح يًعاًَني ايؿنُا ٜتاح يًعاًَني ايؿ  --

  

  ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ...ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ...  أأإٕ َبدإٕ َبد

  ..ٜٛاشٕ بني املؤغسات املاي١ٝ ٚغرل املاي١ٜٝٛاشٕ بني املؤغسات املاي١ٝ ٚغرل املاي١ٝ  --

  ..ٜٛاشٕ بني املطتؿٝدٜٔ داخٌ ٚخازز ايػسن١ٜٛاشٕ بني املطتؿٝدٜٔ داخٌ ٚخازز ايػسن١  --

  ..ايتابع١ ٚايكا٥د٠ايتابع١ ٚايكا٥د٠  األدا٤األدا٤ٜٛاشٕ بني َؤغسات ٜٛاشٕ بني َؤغسات   --

  

  ؟؟ات ارترل١ٜات ارترل١َٜاذا ْطتؿٝد َٔ تطبٝل ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ يف ادتُعَٝاذا ْطتؿٝد َٔ تطبٝل ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ يف ادتُعٝ

  حتكٝل املطؤٚي١ٝ ٚايذلنٝص ع٢ً ايٓتا٥رحتكٝل املطؤٚي١ٝ ٚايذلنٝص ع٢ً ايٓتا٥ر::  

َٔ خالٍ َٓع١َٛ املؤغسات ٚبايتايٞ تؿبح َٔ خالٍ َٓع١َٛ املؤغسات ٚبايتايٞ تؿبح   األدا٤األدا٤إٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜٛؾس اآلي١ٝ ملساقب١ إٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜٛؾس اآلي١ٝ ملساقب١ 

  إىلإىلستددٜٔ داخٌ ادتُعٝات. إقاؾ١ ستددٜٔ داخٌ ادتُعٝات. إقاؾ١   ألغدافألغدافٚاقش١ َٚٓاط١ ٚاقش١ َٚٓاط١   األٖدافاألٖدافَطؤٚي١ٝ حتكٝل َطؤٚي١ٝ حتكٝل 

  ؾكط.ؾكط.  األعُاٍاألعُاٍع٢ً حتكٝل ايٓتا٥ر ٚيٝظ ع٢ً حتكٝل ايٓتا٥ر ٚيٝظ ذيو ٜطاعد ٖرا ايُٓٛذز ادتُٝع يف ايذلنٝص ذيو ٜطاعد ٖرا ايُٓٛذز ادتُٝع يف ايذلنٝص 

  ضذلاتٝذٝاتضذلاتٝذٝاتايذلنٝص ع٢ً اإلايذلنٝص ع٢ً اإل::  

تعاْٞ ايهجرل َٔ ادتُعٝات َٔ تٛشٜع َٛازدٖا ٚطاقاتٗا ع٢ً أعُاٍ نجرل٠ قد الحتكل تعاْٞ ايهجرل َٔ ادتُعٝات َٔ تٛشٜع َٛازدٖا ٚطاقاتٗا ع٢ً أعُاٍ نجرل٠ قد الحتكل 

تكّٛ ع٢ً تكّٛ ع٢ً   أخس٣أخس٣املطانني ٚتاز٠ املطانني ٚتاز٠   بإطعاّبإطعاّإضذلاتٝذٝاتٗا ؾٗٞ تاز٠ تٛشع ايهتٝبات ٚتاز٠ تكّٛ إضذلاتٝذٝاتٗا ؾٗٞ تاز٠ تٛشع ايهتٝبات ٚتاز٠ تكّٛ 

عاًَني ع٢ً ؾِٗ َع٢ٓ عاًَني ع٢ً ؾِٗ َع٢ٓ يريو ٜطاعد ٖرا ايُٓٛذز مجٝع اييريو ٜطاعد ٖرا ايُٓٛذز مجٝع اي  ..األٜتاّاألٜتاّنؿاي١ نؿاي١   أٚأٚبساَر ايتدزٜب بساَر ايتدزٜب 

اي١َٝٛٝ بٗرٙ االضذلاتٝذٝات. ٚعًٝ٘ تتدًـ اي١َٝٛٝ بٗرٙ االضذلاتٝذٝات. ٚعًٝ٘ تتدًـ   ٚاألعُاٍٚاألعُاٍ  األٖدافاألٖدافٚنٝؿ١ٝ ازتباط ٚنٝؿ١ٝ ازتباط   ١١اإلضذلاتٝذٝاإلضذلاتٝذٝ

  ..اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  أٖداؾٗاأٖداؾٗاحتكل هلا حتكل هلا   تعٛد عًٝٗا بايؿا٥د٠ أٚ التعٛد عًٝٗا بايؿا٥د٠ أٚ ال  اييت الاييت ال  األعُاٍاألعُاٍادتُعٝات َٔ ادتُعٝات َٔ 

   عًَٛاتعًَٛاتؾِٗ املؾِٗ امل  إىلإىلايتشٍٛ َٔ جتُٝع ايبٝاْات ايتشٍٛ َٔ جتُٝع ايبٝاْات::  

غايب١ٝ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ يهجرل َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ تعتُد ع٢ً بٝاْات نجرل٠ ٚيهٔ غايب١ٝ ايتكازٜس ايط١ٜٛٓ يهجرل َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ تعتُد ع٢ً بٝاْات نجرل٠ ٚيهٔ   إٕإٕ

ع٢ً ضبٌٝ ع٢ً ضبٌٝ   األٖدافاألٖدافأٚ َد٣ حتكل أٚ َد٣ حتكل   األدا٤األدا٤خيسز بتؿٛز ٚاقح عٔ خيسز بتؿٛز ٚاقح عٔ   ايكاز٤ٟ هلرٙ ايتكازٜس الايكاز٤ٟ هلرٙ ايتكازٜس ال
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املجاٍ َبايؼ املطاعدات اييت ؾسؾت خالٍ ايعاّ أٚ عدد ايهتب اييت طبعت أٚ عدد ايٛدبات املجاٍ َبايؼ املطاعدات اييت ؾسؾت خالٍ ايعاّ أٚ عدد ايهتب اييت طبعت أٚ عدد ايٛدبات 

ناْت ناْت   إذاإذاأٚ َا أٚ َا   األدا٤األدا٤ال ختدلْا عٔ َطت٣ٛ ال ختدلْا عٔ َطت٣ٛ   األزقاّاألزقاّقدَت يًؿكسا٤ ..اخل، ؾٌٗ ٖرٙ قدَت يًؿكسا٤ ..اخل، ؾٌٗ ٖرٙ اييت اييت 

ٕ ٖرٙ ايبٝاْات تتشٍٛ ٕ ٖرٙ ايبٝاْات تتشٍٛ إإقد حتككت أّ ال . أَا باضتدداّ ٖرا ايُٓٛذز ؾقد حتككت أّ ال . أَا باضتدداّ ٖرا ايُٓٛذز ؾ  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  األٖدافاألٖداف

الزتباطٗا املباغس الزتباطٗا املباغس   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  األٖدافاألٖدافَعًَٛات حتهٞ قؿ١ ايٓذاح يف حتكٝل َعًَٛات حتهٞ قؿ١ ايٓذاح يف حتكٝل   إىلإىل

  ٚايسؤ١ٜ اييت تسٜد ادتُع١ٝ حتكٝكٗا يف املطتكبٌ.ٚايسؤ١ٜ اييت تسٜد ادتُع١ٝ حتكٝكٗا يف املطتكبٌ.  ٝذ١ٝٝذ١ٝاإلضذلاتاإلضذلات  باألٖدافباألٖداف

   حتكٝكٗا ادتُعٝات ارترل١ٜحتكٝكٗا ادتُعٝات ارترل١ٜ  إىلإىلؾِٗ ايػاٜات اييت تطع٢ ؾِٗ ايػاٜات اييت تطع٢::  

ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜطاعد ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ ع٢ً ايذلنٝص ع٢ً ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜطاعد ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚمجعٝات ايٓؿع ايعاّ ع٢ً ايذلنٝص ع٢ً   َبدأَبدأإٔ إٔ 

تطٝع ؾُٗٗا تطٝع ؾُٗٗا أعُاٍ ٜطأعُاٍ ٜط  إىلإىلحتكٝكٗا َٔ خالٍ تسمج١ ٖرٙ ايػاٜات حتكٝكٗا َٔ خالٍ تسمج١ ٖرٙ ايػاٜات   إىلإىلايػا١ٜ اييت تطع٢ ايػا١ٜ اييت تطع٢ 

حتكٝكٗا َٔ خالٍ إطاز عًُٞ َتٓاضل َٚتٛاشٕ تستبط ؾٝ٘ حتكٝكٗا َٔ خالٍ إطاز عًُٞ َتٓاضل َٚتٛاشٕ تستبط ؾٝ٘   إىلإىلايعإًَٛ يف ادتُع١ٝ ٜٚطعٕٛ ايعإًَٛ يف ادتُع١ٝ ٜٚطعٕٛ 

  بعالق١ ضبب١ٝ نُا ضٝأتٞ ذنسٙ يف ايتؿؿٌٝ السكا.بعالق١ ضبب١ٝ نُا ضٝأتٞ ذنسٙ يف ايتؿؿٌٝ السكا.  األٖدافاألٖداف

  ؾِٗ دٚز ايداعِ ٚاملتدلع ٚملطتؿٝد َٔ بساَر ادتُعٝاتؾِٗ دٚز ايداعِ ٚاملتدلع ٚملطتؿٝد َٔ بساَر ادتُعٝات::  

٥ٔ" ايرٜٔ حتاٍٚ إزقا٥ِٗ، ٥ٔ" ايرٜٔ حتاٍٚ إزقا٥ِٗ، تػؿٌ ادتُعٝات ارترل١ٜ بتشدٜد َٔ ِٖ "ايصباتػؿٌ ادتُعٝات ارترل١ٜ بتشدٜد َٔ ِٖ "ايصبا  األسٝإاألسٝإنجرل َٔ نجرل َٔ 

ٌٖ ِٖ املتدلعٕٛ ٚايداعُٕٛ أّ املطتؿٝدٕٚ َٔ ايدلاَر أّ ادتٗات ايسزل١ٝ اييت تتعاٌَ َعٗا. ٌٖ ِٖ املتدلعٕٛ ٚايداعُٕٛ أّ املطتؿٝدٕٚ َٔ ايدلاَر أّ ادتٗات ايسزل١ٝ اييت تتعاٌَ َعٗا. 

ٜعكٌ ٜعكٌ   الال  ألْ٘ألْ٘يؿاحل ٖؤال٤ "ايصبا٥ٔ" يؿاحل ٖؤال٤ "ايصبا٥ٔ"   أٖدافأٖدافتتكُٔ تتكُٔ   إٔإٔ  إضذلاتٝذ١ٝإضذلاتٝذ١ٝخط١ خط١   ألٟألَٟٚٔ ايكسٚزٟ َٚٔ ايكسٚزٟ 

اعُٕٛ ٚنريو الميهٔ اعُٕٛ ٚنريو الميهٔ إٔ تكّٛ أٟ بساَر إال بٛدٛد ايدعِ املايٞ ٚاملعٟٓٛ ايرٟ ٜكدَ٘ ايدإٔ تكّٛ أٟ بساَر إال بٛدٛد ايدعِ املايٞ ٚاملعٟٓٛ ايرٟ ٜكدَ٘ ايد

ؾ١٦ املطتؿٝدٜٔ. إٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜكع "ايصبا٥ٔ" يف أع٢ً قا١ُ٥ ؾ١٦ املطتؿٝدٜٔ. إٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜكع "ايصبا٥ٔ" يف أع٢ً قا١ُ٥   إىلإىل  إالإالإٔ تكاّ بساَر إٔ تكاّ بساَر 

ٖرٙ ٖرٙ   ااٜٚكع املعاٜرل املٓاضب١ يكٝاع َد٣ زقٜٚكع املعاٜرل املٓاضب١ يكٝاع َد٣ زق  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝعٓد ؾٝاغ١ ارتط١ عٓد ؾٝاغ١ ارتط١   األٚيٜٛاتاألٚيٜٛات

  ايػسحي١ اييت ٜكّٛ عًٝٗا عٌُ ٖرٙ ادتُعٝات.ايػسحي١ اييت ٜكّٛ عًٝٗا عٌُ ٖرٙ ادتُعٝات.

  األدا٤:األدا٤:اتٝذٝات ٚحتطني اتٝذٝات ٚحتطني ضذلضذلؾِٗ ايذلابط بني اإلؾِٗ ايذلابط بني اإل  

نُا ذنسْا آْؿا إٔ ايهجرل َٔ ادتُعٝات تكّٛ بأعُاٍ نجرل٠ يٝطت بايكسٚز٠ َستبط١ نُا ذنسْا آْؿا إٔ ايهجرل َٔ ادتُعٝات تكّٛ بأعُاٍ نجرل٠ يٝطت بايكسٚز٠ َستبط١ 

ييت تطع٢ ييت تطع٢ اا  األعُاٍاألعُاٍبسؤ١ٜ ادتُع١ٝ أٚ إضذلاتٝذٝاتٗا، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ٜؿعب ع٢ً ادتُع١ٝ تعني بسؤ١ٜ ادتُع١ٝ أٚ إضذلاتٝذٝاتٗا، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ٜؿعب ع٢ً ادتُع١ٝ تعني 

ريو ريو ٚنٚن  ٚاألَٛاٍٚاألَٛإٍ بعض عًُٝات ايتشطني تتطًب ادتٗد ٚايٛقت ٕ بعض عًُٝات ايتشطني تتطًب ادتٗد ٚايٛقت إىل حتطٝٓٗا ٚإدادتٗا ألإىل حتطٝٓٗا ٚإدادتٗا أل
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نًؿٗا نًؿٗا   ٚإالٚإالارتدلات، ؾال ٜعكٌ إٔ تكّٛ ادتُعٝات بايذلنٝص ع٢ً حتطني مجٝع ايعًُٝات ارتدلات، ؾال ٜعكٌ إٔ تكّٛ ادتُعٝات بايذلنٝص ع٢ً حتطني مجٝع ايعًُٝات 

  ذيو ايػ٤ٞ ايهجرل.ذيو ايػ٤ٞ ايهجرل.

ايعًُٝات اييت تؿب ايعًُٝات اييت تؿب   ٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜطاعد ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً ايذلنٝص ع٢ًٕ منٛذز ايٓتا٥ر املتٛاش١ْ ٜطاعد ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً ايذلنٝص ع٢ًإإ

ٚاقشا ٚاقشا ايعاّ ضٝهٕٛ ايعاّ ضٝهٕٛ   ٤٤إٕ ايتشطٔ يف األداإٕ ايتشطٔ يف األداضذلاتٝذٝات ٚاييت إذا َا طٛزت ؾضذلاتٝذٝات ٚاييت إذا َا طٛزت ؾَباغس٠ يف اإلَباغس٠ يف اإل

  ًَُٚٛضا.ًَُٚٛضا.

  ضذلاتٝذٝات ٚتطٜٛس ايعاًَنيضذلاتٝذٝات ٚتطٜٛس ايعاًَنيِٗ ايذلابط بني اإلِٗ ايذلابط بني اإلؾؾ::    

عٓدَا تٓؿل دٚالزا ٚاسدا ع٢ً ايتدزٜب عٓدَا تٓؿل دٚالزا ٚاسدا ع٢ً ايتدزٜب   األَسٜه١ٝاألَسٜه١ٝإٔ ايػسنات إٔ ايػسنات   اإلسؿا٥ٝاتاإلسؿا٥ٝاتترنس بعض ترنس بعض 

. ٚإٕ دٍ ذيو ع٢ً غ٤ٞ ؾٗٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ . ٚإٕ دٍ ذيو ع٢ً غ٤ٞ ؾٗٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ اًًادٚالزدٚالز  6666تتٛقع اذتؿٍٛ ع٢ً َسدٚد ٜعادٍ تتٛقع اذتؿٍٛ ع٢ً َسدٚد ٜعادٍ   ؾإْٗاؾإْٗا

. يريو يف ظٌ عدّ . يريو يف ظٌ عدّ إيٝ٘إيٟٝ٘ تطع٢ املٓعُات ايٛؾٍٛ ٟ تطع٢ املٓعُات ايٛؾٍٛ ايتدزٜب ٜبػٞ إٔ ٜٓؿب يف االجتاٙ ايرايتدزٜب ٜبػٞ إٔ ٜٓؿب يف االجتاٙ اير

ٚدٛد إضذلاتٝذٝات ٚاقش١ يد٣ املٓعُات ارترل١ٜ َٚٓعُات ايٓؿع ايعاّ ؾإٕ تدزٜب ٚتطٜٛس ٚدٛد إضذلاتٝذٝات ٚاقش١ يد٣ املٓعُات ارترل١ٜ َٚٓعُات ايٓؿع ايعاّ ؾإٕ تدزٜب ٚتطٜٛس 

ضذلاتٝذٝات ٚدعًٗا ٖٞ بؤز٠ ايعٌُ ضذلاتٝذٝات ٚدعًٗا ٖٞ بؤز٠ ايعٌُ زؤ١ٜ املٓع١ُ. إٕ ايذلنٝص ع٢ً اإلزؤ١ٜ املٓع١ُ. إٕ ايذلنٝص ع٢ً اإلايعاًَني ٜبك٢ بعٝدا عٔ ايعاًَني ٜبك٢ بعٝدا عٔ 

  ات ايعٛا٥د.ات ايعٛا٥د.طاعد ع٢ً تٛدٝ٘ ايتطٜٛس ضتٛ حتكٝل أع٢ً َطتٜٛطاعد ع٢ً تٛدٝ٘ ايتطٜٛس ضتٛ حتكٝل أع٢ً َطتٜٜٜٛ

   األدا٤:األدا٤:ايؿِٗ ايعًُٞ إلداز٠ ايؿِٗ ايعًُٞ إلداز٠  

نُا أضًؿٓا ؾإٕ ايهجرل َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ يٝظ يدٜٗا َٓع١َٛ َؤغسات تطاعدٖا ع٢ً نُا أضًؿٓا ؾإٕ ايهجرل َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ يٝظ يدٜٗا َٓع١َٛ َؤغسات تطاعدٖا ع٢ً 

املتطٛز٠ ٚاملتعازف عًٝٗا عاملٝا. يرا ؾإٕ اذتاد١ َاض١ املتطٛز٠ ٚاملتعازف عًٝٗا عاملٝا. يرا ؾإٕ اذتاد١ َاض١   اإلداز١ٜاإلداز١ٜ  األضظاألضظٚؾل ٚؾل   األدا٤األدا٤إداز٠ إداز٠ 

  ..األدا٤األدا٤يف إداز٠ يف إداز٠   ٚاضتدداَٗاٚاضتدداَٗاأٌٖٝ ايعاًَني يؿُٗٗا أٌٖٝ ايعاًَني يؿُٗٗا تتيؿٝاغ١ ٖرٙ املع١َٛ ٚيؿٝاغ١ ٖرٙ املع١َٛ ٚ
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  املتوازن يف املنظنات الرحبية وغري الرحبيةاملتوازن يف املنظنات الرحبية وغري الرحبية  األداءاألداءمقارنة بني بطاقة مقارنة بني بطاقة 

ايػسنات ٚاملٓعُات ايػسنات ٚاملٓعُات   إىلإىل  ١١املتٛاشٕ يف أٍٚ ظٗٛزٖا ناْت َٛدٗاملتٛاشٕ يف أٍٚ ظٗٛزٖا ناْت َٛدٗ  األدا٤األدا٤إٕ بطاق١ إٕ بطاق١ 

ايسع١ٝ ٚيهٔ َع تطٛز املٓٗذ١ٝ ٚايتطبٝكات مت تطبٝكٗا ٚبٓذاح ع٢ً ايهجرل َٔ املٓعُات غرل ايسع١ٝ ٚيهٔ َع تطٛز املٓٗذ١ٝ ٚايتطبٝكات مت تطبٝكٗا ٚبٓذاح ع٢ً ايهجرل َٔ املٓعُات غرل 

املتٛاشٕ عباز٠ عٔ َؿّٗٛ ٚإطاز ميهٔ املتٛاشٕ عباز٠ عٔ َؿّٗٛ ٚإطاز ميهٔ   األدا٤األدا١٤. إٕ بطاق١ ١. إٕ بطاق١ ٝٝايسبح ٚاملٓعُات اذتهَٛايسبح ٚاملٓعُات اذتهَٛ  إىلإىلاهلادؾ١ اهلادؾ١ 

تطبٝك٘ ع٢ً أٟ ْٛع َٔ املٓعُات إذا عسف ايؿسم بني ٖرٙ املٓعُات ٚمت تطبٝل ايُٓٛذز أٚ إطاز تطبٝك٘ ع٢ً أٟ ْٛع َٔ املٓعُات إذا عسف ايؿسم بني ٖرٙ املٓعُات ٚمت تطبٝل ايُٓٛذز أٚ إطاز 

املتٛاشٕ عباز٠ عٔ منٛذز َسٕ ٜكّٛ ع٢ً َؿّٗٛ ايٓعس٠ املتٛاشٕ عباز٠ عٔ منٛذز َسٕ ٜكّٛ ع٢ً َؿّٗٛ ايٓعس٠   األدا٤األدا٤ايبطاق١ بطسٜك١ ؾشٝش١. إٕ بطاق١ ايبطاق١ بطسٜك١ ؾشٝش١. إٕ بطاق١ 

داخٌ ٖرٙ املٓاظرل داخٌ ٖرٙ املٓاظرل   األٖدافاألٖدافَٔ خالٍ َٓاظرل شتتًؿ١ ٚنريو زبط َٔ خالٍ َٓاظرل شتتًؿ١ ٚنريو زبط   يإلضذلاتٝذ١ٝيإلضذلاتٝذ١ٝايػا١ًَ ايػا١ًَ 

ايعاّ يبطاق١ ايعاّ يبطاق١   اإلطازاإلطازبؿٛز٠ ؾشٝش١. ٚايػهٌ ايتايٞ ٜٛقح بؿٛز٠ ؾشٝش١. ٚايػهٌ ايتايٞ ٜٛقح   األدا٤األدا٤بعالق١ ضبب١ٝ يكُإ إداز٠ بعالق١ ضبب١ٝ يكُإ إداز٠ 

ايعاّ يبطاق١ ايعاّ يبطاق١   اإلطازاإلطاز  املتٛاشٕ يف املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ. غهٌ ايتايٞ ٜٛقحاملتٛاشٕ يف املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ. غهٌ ايتايٞ ٜٛقح  األدا٤األدا٤

  (.(.األدٓب١ٝاألدٓب١َٝٔ املسادع َٔ املسادع   ::) املسدع زقِ ) املسدع زقِ   املتٛاشٕ يًذٗات ايسع١ٝ ٚادتُعٝات ارترل١ٜاملتٛاشٕ يًذٗات ايسع١ٝ ٚادتُعٝات ارترل١ٜاالدا٤ االدا٤ 

شٜاد٠ أٚ تكًٝـ شٜاد٠ أٚ تكًٝـ   باإلَهإباإلَهإ  ٘٘نُا ضبل ؾإٕ تستٝب املٓاظرل ٜعتُد ع٢ً ْػاط املٓع١ُ نُا أْنُا ضبل ؾإٕ تستٝب املٓاظرل ٜعتُد ع٢ً ْػاط املٓع١ُ نُا أْ

  املتٛاشٕ.املتٛاشٕ.  األدا٤األدا٤ع٢ً املؿّٗٛ ايعاّ يبطاق١ ع٢ً املؿّٗٛ ايعاّ يبطاق١   اإلبكا٤اإلبكا٤عدد املٓاظرل َٔ خالٍ دَر بعكٗا ببعض َع عدد املٓاظرل َٔ خالٍ دَر بعكٗا ببعض َع 
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َِٛد٠ً: دعٌ ايػ٤ٞ َدٝدًا، ٚأدٛدٙ ٚداد، ٚأداد: أت٢ بادتٝد َٔ ايكٍٛ ٚايعٌُ،  َِٛد٠ً َٚد َِٛد٠ً: دعٌ ايػ٤ٞ َدٝدًا، ٚأدٛدٙ ٚداد، ٚأداد: أت٢ بادتٝد َٔ ايكٍٛ ٚايعٌُ، َداَد ايػ٤ٞ ُد َِٛد٠ً َٚد َداَد ايػ٤ٞ ُد

  ((4949ؾٗٛ زتٛاد: أٟ سطٓ٘ ٚأتكٓ٘. ) ؾٗٛ زتٛاد: أٟ سطٓ٘ ٚأتكٓ٘. ) 

  ((44.).)ادتٛد٠ نُا ٖٞ يف قاَٛع انطؿٛزد تعين ايدزد١ ايعاي١ٝ َٔ ايٓٛع١ٝ أٚ ايك١ُٝادتٛد٠ نُا ٖٞ يف قاَٛع انطؿٛزد تعين ايدزد١ ايعاي١ٝ َٔ ايٓٛع١ٝ أٚ ايك١ُٝ

ٛزإ( ادتٛد٠ بأْٗا )املال١ُ٥ يالضتدداّ( أٟ نًُا ناْت ارتد١َ أٚ ايطًع١ املؿٓع١ ٛزإ( ادتٛد٠ بأْٗا )املال١ُ٥ يالضتدداّ( أٟ نًُا ناْت ارتد١َ أٚ ايطًع١ املؿٓع١ ٜعسف )دٜعسف )د

  ..َال١ُ٥ الضتدداّ املطتؿٝد نًُا ناْت دٝد٠.َال١ُ٥ الضتدداّ املطتؿٝد نًُا ناْت دٝد٠.

  ٜٚعسؾٗا )نسٚضٞ( بتعسٜـ ٜػذلط ؾٝ٘ ثالث١ غسٚط يتشكٝل ادتٛد٠:ٜٚعسؾٗا )نسٚضٞ( بتعسٜـ ٜػذلط ؾٝ٘ ثالث١ غسٚط يتشكٝل ادتٛد٠:

  ..ايٛؾا٤ باملتطًباتايٛؾا٤ باملتطًبات  --44

  ..اْعداّ ايعٝٛباْعداّ ايعٝٛب  --55

  تٓؿٝر ايعٌُ بؿٛز٠ ؾشٝش١ َٔ أٍٚ َس٠ ٚنٌ َس٠.تٓؿٝر ايعٌُ بؿٛز٠ ؾشٝش١ َٔ أٍٚ َس٠ ٚنٌ َس٠.  --66

ٜٚعسؾٗا )دميٓر( بتعسٜـ شتتؿس ٚيهٓ٘ ٜهاد جيُع ايتعسٜؿني إذ ٜكٍٛ إٕ ادتٛد٠ ٖٞ حتكٝل ٜٚعسؾٗا )دميٓر( بتعسٜـ شتتؿس ٚيهٓ٘ ٜهاد جيُع ايتعسٜؿني إذ ٜكٍٛ إٕ ادتٛد٠ ٖٞ حتكٝل 

  ((55))استٝادات ٚتٛقعات املطتؿٝد ساقسًا َٚطتكباًل .استٝادات ٚتٛقعات املطتؿٝد ساقسًا َٚطتكباًل .

  

  )دميٓؼ(. )دميٓؼ(.   ""  حتكٝل استٝادات ٚتٛقعات املطتؿٝد ساقسًا َٚطتكباًلحتكٝل استٝادات ٚتٛقعات املطتؿٝد ساقسًا َٚطتكباًل"". . 44

  )دٛزإ(.)دٛزإ(.  ""َال١َ٤ املٓتر يًػسض أٚ االضتدداَّال١َ٤ املٓتر يًػسض أٚ االضتدداّ"". . 55

  )نسٚضيب(.)نسٚضيب(.  ""اإلٜؿا٤ ٚااليتصاّ باملتطًباتاإلٜؿا٤ ٚااليتصاّ باملتطًبات"". . 66

)ادتُع١ٝ األَسٜه١ٝ )ادتُع١ٝ األَسٜه١ٝ   ""زتُٛع١ َٔ ايطًع ٚارتدَات ايكادز٠ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ستدد٠زتُٛع١ َٔ ايطًع ٚارتدَات ايكادز٠ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات ستدد٠"". . 77

  يًذٛد٠(.يًذٛد٠(.
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بػإٔ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ بػإٔ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ   ال ٜٛدد مث١ تعسٜـ َتؿل ع١ًٝ ٚذٚ قبٍٛ عاّ يد٣ املؿهسٜٔ ٚايباسجنيال ٜٛدد مث١ تعسٜـ َتؿل ع١ًٝ ٚذٚ قبٍٛ عاّ يد٣ املؿهسٜٔ ٚايباسجني

TTQQMM   ٕٖٓاى بعض ايتعازٜـ اييت أظٗست تؿٛز عاّ ملؿّٗٛ ٖٓاى بعض ايتعازٜـ اييت أظٗست تؿٛز عاّ ملؿّٗٛ اىل إٔ اىل أTTQQMM أٍٚأٍٚ، ؾُجال ناْت ، ؾُجال ناْت  

) َٓع١ُ ادتٛد٠ ايدلٜطا١ْٝ ( ) َٓع١ُ ادتٛد٠ ايدلٜطا١ْٝ (   BBQQAAستاٚي١ يٛقع تعسٜـ ملؿّٗٛ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ قبٌ ستاٚي١ يٛقع تعسٜـ ملؿّٗٛ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ قبٌ 

ع٢ً أْٗا " ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ يًُؤضط١ اييت تدزى َٔ خالهلا حتكٝل نٌ َٔ ع٢ً أْٗا " ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ يًُؤضط١ اييت تدزى َٔ خالهلا حتكٝل نٌ َٔ   TTQQMMسٝح عسؾت سٝح عسؾت 

" "   ((دٕٛ اٚنالْددٕٛ اٚنالْد))املػسٚع َعًا". بُٝٓا عسؾٗا ايعامل املػسٚع َعًا". بُٝٓا عسؾٗا ايعامل   أٖدافأٖدافاستٝادات املطتًٗو ٚنريو حتكٝل استٝادات املطتًٗو ٚنريو حتكٝل 

ع٢ً اْٗا ايٛض١ًٝ اييت تداز بٗا املٓع١ُ يتطٛز ؾاعًٝتٗا َٚسْٚتٗا ٚٚقعٗا ايتٓاؾطٞ ع٢ً ْطام ع٢ً اْٗا ايٛض١ًٝ اييت تداز بٗا املٓع١ُ يتطٛز ؾاعًٝتٗا َٚسْٚتٗا ٚٚقعٗا ايتٓاؾطٞ ع٢ً ْطام 

              ٜهٕٛ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ ٜهٕٛ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ   TTQQMMؾإٕ تعسٜـ ؾإٕ تعسٜـ   أَسٜه١ٝأَسٜه١ٝا َٔ ٚد١ٗ ْعس ا َٔ ٚد١ٗ ْعس ايعٌُ نهٌ  أَايعٌُ نهٌ  أَ

)إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٖٞ ؾًطؿ١ ٚخطٛط عسٜك١ َٚباد٤ٟ تدٍ ٚتسغد املٓع١ُ يتشكل تطٛز )إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٖٞ ؾًطؿ١ ٚخطٛط عسٜك١ َٚباد٤ٟ تدٍ ٚتسغد املٓع١ُ يتشكل تطٛز 

املٛازد ايبػس١ٜ اييت حتطٔ اضتدداّ املٛازد املتاس١ املٛازد ايبػس١ٜ اييت حتطٔ اضتدداّ املٛازد املتاس١   إىلإىل  باإلقاؾ١باإلقاؾ١ن١ُٝ ن١ُٝ   أضايٝبأضايٝبَطتُس ٖٚٞ َطتُس ٖٚٞ 

ايعًُٝات داخٌ املٓع١ُ تطع٢ ألٕ حتكل إغباع سادات ايعًُٝات داخٌ املٓع١ُ تطع٢ ألٕ حتكل إغباع سادات   ناؾ١ناؾ١  إٕإٕٚنريو ارتدَات عٝح ٚنريو ارتدَات عٝح 

  املطتًٗهني اذتايٝني ٚاملستكبني (.املطتًٗهني اذتايٝني ٚاملستكبني (.

ؾتعسف ادتٛد٠ ايػا١ًَ ع٢ً أْٗا ايطسٜك١ أٚ ايٛض١ًٝ ايػا١ًَ يًعٌُ اييت ؾتعسف ادتٛد٠ ايػا١ًَ ع٢ً أْٗا ايطسٜك١ أٚ ايٛض١ًٝ ايػا١ًَ يًعٌُ اييت   RRooyyaall  MMaaiillأَا ٚؾل أَا ٚؾل 

تػذع ايعاًَني يًعٌُ قُٔ ؾسٜل ٚاسد مما ٜعٌُ ع٢ً خًل ق١ُٝ َكاؾ١ يتشكٝل إغباع سادات تػذع ايعاًَني يًعٌُ قُٔ ؾسٜل ٚاسد مما ٜعٌُ ع٢ً خًل ق١ُٝ َكاؾ١ يتشكٝل إغباع سادات 

  ًٗهني.ًٗهني.املطتاملطت

ؾإٕ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ ألٕ ؾإٕ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ ألٕ   BBrriittiisshh  RRaaiillwwaayyss  bbooaarrddٚٚؾكًا يتعسٜـ ٚٚؾكًا يتعسٜـ 

حتكل ناؾ١ املتطًبات ارتاؾ١ بإغباع سادات املطتًٗهني ارتازدٝني ٚنريو ايداخًٝني حتكل ناؾ١ املتطًبات ارتاؾ١ بإغباع سادات املطتًٗهني ارتازدٝني ٚنريو ايداخًٝني 

ٗا ٗا ( َؿّٗٛ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ) بأْ( َؿّٗٛ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ) بأCCoollee,,11999955ْباإلقاؾ١ إىل املٛزدٜٔ. ٚيرا ؾكد سدد نٍٛ ) باإلقاؾ١ إىل املٛزدٜٔ. ٚيرا ؾكد سدد نٍٛ ) 

ْعاّ إدازٟ ٜكع زقا ايعُاٍ ع٢ً زأع قا١ُ٥ األٚيٜٛات بداًل َٔ ايذلنٝص ع٢ً األزباح ذات األَد ْعاّ إدازٟ ٜكع زقا ايعُاٍ ع٢ً زأع قا١ُ٥ األٚيٜٛات بداًل َٔ ايذلنٝص ع٢ً األزباح ذات األَد 

حيكل أزباسًا ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ أنجس ثباتًا ٚاضتكسازًا باملكاز١ْ َع حيكل أزباسًا ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ أنجس ثباتًا ٚاضتكسازًا باملكاز١ْ َع   االجتاٙاالجتاٙايكؿرل، إذ إٔ ٖرا ايكؿرل، إذ إٔ ٖرا 

  املد٣ ايصَين ايكؿرل(.املد٣ ايصَين ايكؿرل(.

ّ اإلداز٠ ٚاملٛظـ يف تسغٝد ايعٌُ ّ اإلداز٠ ٚاملٛظـ يف تسغٝد ايعٌُ ( بأْٗا اغذلاى ٚايتصا( بأْٗا اغذلاى ٚايتصاTTuunnkkss,,  11999922نُا عسؾٗا تْٛهظ) نُا عسؾٗا تْٛهظ)   

  عٔ طسٜل تٛؾرل َا ٜتٛقع٘ ايعٌُ أٚ َا ٜؿٛم تٛقعات٘. عٔ طسٜل تٛؾرل َا ٜتٛقع٘ ايعٌُ أٚ َا ٜؿٛم تٛقعات٘. 
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( بأْٗا اضتدداَات ايعٌُٝ املكذل١ْ بادتٛد٠ ٚإطاز ( بأْٗا اضتدداَات ايعٌُٝ املكذل١ْ بادتٛد٠ ٚإطاز ,,OOmmaacchhoonnuu  11999911ٚقد عسؾٗا أَٚادْٛٛ )ٚقد عسؾٗا أَٚادْٛٛ )

  جتسبت٘ بٗا.جتسبت٘ بٗا.

  ٚيرا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ عباز٠ عٔ ) ْعاّ ٜتكُٔ زتُٛع١ ايؿًطؿاتٚيرا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ عباز٠ عٔ ) ْعاّ ٜتكُٔ زتُٛع١ ايؿًطؿات

ايؿهس١ٜ املتها١ًَ ٚاألدٚات اإلسؿا١ٝ٥ ٚايعًُٝات اإلداز١ٜ املطتدد١َ يتشكٝل األٖداف ٚزؾع ايؿهس١ٜ املتها١ًَ ٚاألدٚات اإلسؿا١ٝ٥ ٚايعًُٝات اإلداز١ٜ املطتدد١َ يتشكٝل األٖداف ٚزؾع 

  ((66َطت٣ٛ زقا ايعٌُٝ ٚاملٛظـ ع٢ً سد ضٛا٤(. )َطت٣ٛ زقا ايعٌُٝ ٚاملٛظـ ع٢ً سد ضٛا٤(. )

عًًُا بإٔ ٖٓاى تٛدٗات ؾهس١ٜ تبٓاٖا َؿهسٕٚ أَجاٍ نسٚضيب ٚدابًْٛطهٞ عًًُا بإٔ ٖٓاى تٛدٗات ؾهس١ٜ تبٓاٖا َؿهسٕٚ أَجاٍ نسٚضيب ٚدابًْٛطهٞ 

خالٍ إداز٠ ادتٛد٠ خالٍ إداز٠ ادتٛد٠ ٚبسٚناٚبسٚنا تسنص ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ اييت ميهٔ حتكٝكٗا َٔ ٚبسٚناٚبسٚنا تسنص ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ اييت ميهٔ حتكٝكٗا َٔ 

ايػا١ًَ، ٚاييت ميهٔ تًدٝؿٗا يف أْٗا )ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ ٚممازضات املٓع١ُ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ ايػا١ًَ، ٚاييت ميهٔ تًدٝؿٗا يف أْٗا )ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ ٚممازضات املٓع١ُ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ 

إلٕ تكع نٌ َٔ َٛازدٖا ايبػس١ٜ ٚنريو املٛاد ارتاّ ألٕ تهٕٛ أنجس ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ إلٕ تكع نٌ َٔ َٛازدٖا ايبػس١ٜ ٚنريو املٛاد ارتاّ ألٕ تهٕٛ أنجس ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ 

  ((66يتشكٝل أٖداف املٓػأ٠ ( )يتشكٝل أٖداف املٓػأ٠ ( )

ايتطٜٛس املطتُس يًعًُٝات اإلداز١ٜ ايتطٜٛس املطتُس يًعًُٝات اإلداز١ٜ   ١ بأْٗا )١ بأْٗا )ساَد ايطكاف َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػاًَساَد ايطكاف َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػاًَ  األضتاذاألضتاذٜٚعسف ٜٚعسف 

ٚذيو مبسادعتٗا ٚحتًًٝٗا ٚايبشح عٔ ايٛضا٥ٌ ٚايطسم يسؾع َطت٣ٛ األدا٤ ٚتكًٌٝ ايٛقت إلصتاشٖا ٚذيو مبسادعتٗا ٚحتًًٝٗا ٚايبشح عٔ ايٛضا٥ٌ ٚايطسم يسؾع َطت٣ٛ األدا٤ ٚتكًٌٝ ايٛقت إلصتاشٖا 

باالضتػٓا٤ عٔ مجٝع املٗاّ ٚايٛظا٥ـ عدمي١ ايؿا٥د٠ غرل قسٚز١ٜ يًعٌُٝ أٚ يًع١ًُٝ ٚذيو يتدؿٝض باالضتػٓا٤ عٔ مجٝع املٗاّ ٚايٛظا٥ـ عدمي١ ايؿا٥د٠ غرل قسٚز١ٜ يًعٌُٝ أٚ يًع١ًُٝ ٚذيو يتدؿٝض 

  ٚاستٝاداتٚاستٝاداتيف مجٝع َساسٌ ايتطٜٛس ع٢ً َتطًبات يف مجٝع َساسٌ ايتطٜٛس ع٢ً َتطًبات   ايتهًؿ١ ٚزؾع َطت٣ٛ ادتٛد٠ َطتٓدٜٔايتهًؿ١ ٚزؾع َطت٣ٛ ادتٛد٠ َطتٓدٜٔ

  (.(.4848))  ايعٌُٝ(ايعٌُٝ(

ٚيهٔ البد َٔ إدزاى إٔ تبين أٟ َٓع١ُ ملؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٜعين ذيو أْٗا ضتشكل ايتُٝص ٚيهٔ البد َٔ إدزاى إٔ تبين أٟ َٓع١ُ ملؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٜعين ذيو أْٗا ضتشكل ايتُٝص 

َامل ٜهٕٛ ٖرا ايتطبٝل َبين ع٢ً أضاع ؾشٝح ٖٚٓاى أزق١ٝ ١٦َٝٗ داخٌ املٓع١ُ تكُٔ صتاح َامل ٜهٕٛ ٖرا ايتطبٝل َبين ع٢ً أضاع ؾشٝح ٖٚٓاى أزق١ٝ ١٦َٝٗ داخٌ املٓع١ُ تكُٔ صتاح 

نُا نُا   دزاضات عٔ تطبٝل ادتٛد٠ ٚدٛد ْطب١ نبرل٠ َٔ ايؿػٌدزاضات عٔ تطبٝل ادتٛد٠ ٚدٛد ْطب١ نبرل٠ َٔ ايؿػٌبعض ايبعض اي  تتٖرا ايتطبٝل. ؾًكد أؾادٖرا ايتطبٝل. ؾًكد أؾاد

  ( ( >>ٖٛ َٛقح يف شتسدات بعض ٖرٙ ايدزاضات: )ٖٛ َٛقح يف شتسدات بعض ٖرٙ ايدزاضات: )

  ( َٔ َدزا٤ ( َٔ َدزا٤ 466466أغازت بإٔ سٛايٞ )أغازت بإٔ سٛايٞ )  >>>4>>>4إلداز٠ عاّ إلداز٠ عاّ يي١ ١ َٝٝسٜهَسٜهدزاض١ غا١ًَ يًذُع١ٝ األدزاض١ غا١ًَ يًذُع١ٝ األ

% َِٓٗ % َِٓٗ 5959اإلداز٠ ايعًٝا يف شتتًـ ايٓػاطات ٚ اييت هلِ َطا١ُٖ يف بساَر ادتٛد٠ ايػا١ًَ اإلداز٠ ايعًٝا يف شتتًـ ايٓػاطات ٚ اييت هلِ َطا١ُٖ يف بساَر ادتٛد٠ ايػا١ًَ 

  كط غعسٚا بأِْٗ سككٛا ْتٝذ١ ٚ َؤغس حتطني ٚاقح َٔ بساَر ادتٛد٠ ايػا١ًَ.كط غعسٚا بأِْٗ سككٛا ْتٝذ١ ٚ َؤغس حتطني ٚاقح َٔ بساَر ادتٛد٠ ايػا١ًَ.ؾؾ
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   َٔ يعدد نبرل َٔ َدزا٤ يعدد نبرل َٔ َدزا٤   ;>>4;>>4ملؤضط١ األَسٜه١ٝ يًذٛد٠ يف عاّ ملؤضط١ األَسٜه١ٝ يًذٛد٠ يف عاّ اادزاض١ َطش١ٝ غا١ًَ َٔ دزاض١ َطش١ٝ غا١ًَ

َِٓٗ ٜؤَٕٓٛ بإٔ دٗٛدِٖ يًذٛد٠ أعطت ْتا٥ر ٚ َِٓٗ ٜؤَٕٓٛ بإٔ دٗٛدِٖ يًذٛد٠ أعطت ْتا٥ر ٚ   ؾكطؾكط% % 6969ْطب١ ْطب١   اإلداز٠ ايعًٝا ٚددٚا إٔاإلداز٠ ايعًٝا ٚددٚا إٔ

    ضطٞ.ضطٞ.َؤغسات اْعهطت ع٢ً األدا٤ املؤَؤغسات اْعهطت ع٢ً األدا٤ املؤ

   ّيعدد نبرل َٔ ايػسنات األَسٜه١ٝ يعدد نبرل َٔ ايػسنات األَسٜه١ٝ   6>>64>>4يف تطبٝكات اهلٓدز٠ )هلاَس ٚ غاَيب( عاّ يف تطبٝكات اهلٓدز٠ )هلاَس ٚ غاَيب( عا

  % َٔ عًُٝات اهلٓدز٠ مل حتكل ايٓتا٥ر املطتٗدؾ١ هلا. % َٔ عًُٝات اهلٓدز٠ مل حتكل ايٓتا٥ر املطتٗدؾ١ هلا. 6:6:ٚددٚا إٔ أنجس َٔ ٚددٚا إٔ أنجس َٔ 

ٜٛدد حتطٝٓات بطٝط١ يهجرل َٔ املٓعُات زغِ ستاٚالتِٗ يف اهلٓدز٠ ٜٛدد حتطٝٓات بطٝط١ يهجرل َٔ املٓعُات زغِ ستاٚالتِٗ يف اهلٓدز٠ أْ٘ أْ٘   ((داى ٚيؼداى ٚيؼ))ٜٚكٍٛ ٜٚكٍٛ 

ضذلاتٝذٝات ايػا١ًَ ضذلاتٝذٝات ايػا١ًَ و ايتػٝرل٣ مل ٜهٔ َتٓاضكا َع اإلو ايتػٝرل٣ مل ٜهٔ َتٓاضكا َع اإلايتهتٝايتهتٝ  إٔإٔب ب ٚادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚ ايطبٚادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚ ايطب

  ..يًُؤضط١يًُؤضط١

4949

ايذلنٝص يف املكاّ  األٍٚ ع٢ً استٝادات  ٚتٛقعات  املطتؿٝدٜٔ  ايداخًٝني ايذلنٝص يف املكاّ  األٍٚ ع٢ً استٝادات  ٚتٛقعات  املطتؿٝدٜٔ  ايداخًٝني   --44

  ٚارتازدٝني ٚايطعٞ يتشكٝكٗا. ٚارتازدٝني ٚايطعٞ يتشكٝكٗا. 

  متهني ايعاًَني.متهني ايعاًَني.    --55

  كسازات.كسازات.ايكٝاع ٚايتشًٌٝ نأضاع الختاذ ايايكٝاع ٚايتشًٌٝ نأضاع الختاذ اي  --66

  ايتأنٝد ع٢ً إٔ ايتشطني ٚايتطٜٛس ع١ًُٝ َطتُس٠.ايتأنٝد ع٢ً إٔ ايتشطني ٚايتطٜٛس ع١ًُٝ َطتُس٠.  --77

  دَر ادتٛد٠ بع١ًُٝ ايتدطٝط اإلضذلاتٝذٞ يإلداز٠.دَر ادتٛد٠ بع١ًُٝ ايتدطٝط اإلضذلاتٝذٞ يإلداز٠.  --88

  ايتأنٝد ع٢ً إٔ ادتٛد٠ َطؤٚي١ٝ ادتُٝع.ايتأنٝد ع٢ً إٔ ادتٛد٠ َطؤٚي١ٝ ادتُٝع.  --99

4949

  حتكٝل أندل قدز ممهٔ َٔ إزقا٤ املطتؿٝدٜٔ ايداخًٝني ٚارتازدٝني.حتكٝل أندل قدز ممهٔ َٔ إزقا٤ املطتؿٝدٜٔ ايداخًٝني ٚارتازدٝني.  --44

  كاؾ١ ايعٌُ املؤضطٞ اييت تدعِ ٚحتاؾغ ع٢ً ايتشطني املطتُس.كاؾ١ ايعٌُ املؤضطٞ اييت تدعِ ٚحتاؾغ ع٢ً ايتشطني املطتُس.تسضٝذ ثتسضٝذ ث  --55

  إجياد ْعاّ َتهاٌَ َٚتكٔ يًعٌُ ارترلٟ.إجياد ْعاّ َتهاٌَ َٚتكٔ يًعٌُ ارترلٟ.  --66

  إبساش عٌُ ادتُعٝات ارترل١ٜ بؿٛز٠ تعهظ ٚد٘ اإلضالّ اذتكٝكٞ.إبساش عٌُ ادتُعٝات ارترل١ٜ بؿٛز٠ تعهظ ٚد٘ اإلضالّ اذتكٝكٞ.  --77

  شٜاد٠ اإلْتاد١ٝ.شٜاد٠ اإلْتاد١ٝ.  --88
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  إغساى ناؾ١ ايعاًَني يف ع١ًُٝ ايتشطني املطتُس.إغساى ناؾ١ ايعاًَني يف ع١ًُٝ ايتشطني املطتُس.  --99

  ت١ٝٓٝ ٚاختؿازٖا َٔ سٝح ايٛقت ٚايتهًؿ١.ت١ٝٓٝ ٚاختؿازٖا َٔ سٝح ايٛقت ٚايتهًؿ١.تكًٌٝ إدسا٤ات ايعٌُ ايسٚتكًٌٝ إدسا٤ات ايعٌُ ايسٚ  --::

إٕ تب٢ٓ ؾًطؿ١ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ تبدأ َٔ اقتٓاع ٚدعِ ٚايتصاّ اإلداز٠ ايعًٝا بايتشطني إٕ تب٢ٓ ؾًطؿ١ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ تبدأ َٔ اقتٓاع ٚدعِ ٚايتصاّ اإلداز٠ ايعًٝا بايتشطني   --

ٚايتطٜٛس ايرٟ ٜذلدِ يف ؾٛز٠ خطط َٚٛاؾؿات ثِ ًٜٞ ذيو ايتٓؿٝر ايؿعًٞ َٚتابع١ ٚايتطٜٛس ايرٟ ٜذلدِ يف ؾٛز٠ خطط َٚٛاؾؿات ثِ ًٜٞ ذيو ايتٓؿٝر ايؿعًٞ َٚتابع١ 

  ٝـ ٖرٙ املتطًبات نُا ًٜٞ:  ٝـ ٖرٙ املتطًبات نُا ًٜٞ:  ايتٓؿٝر. ٚ ميهٔ تًدايتٓؿٝر. ٚ ميهٔ تًد

ٚدٛد أٖداف ستدد٠ تطع٢ املٓػأ٠ إىل حتكٝكٗا باعتباز إٔ حتدٜد األٖداف ٖٛ املدخٌ ٚدٛد أٖداف ستدد٠ تطع٢ املٓػأ٠ إىل حتكٝكٗا باعتباز إٔ حتدٜد األٖداف ٖٛ املدخٌ   --

    األٍٚ يف إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ.األٍٚ يف إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ.

  تٛدٝ٘ األٖداف يتًب١ٝ زغبات ٚاستٝادات املطتؿٝدٜٔ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ.  تٛدٝ٘ األٖداف يتًب١ٝ زغبات ٚاستٝادات املطتؿٝدٜٔ ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ.    --

  إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ.إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ.  ايتأند َٔ تعإٚ ناؾ١ األقطاّ باملٓػأ٠ يف تب٢ٓ ؾًطؿ١ايتأند َٔ تعإٚ ناؾ١ األقطاّ باملٓػأ٠ يف تب٢ٓ ؾًطؿ١  --

إشاي١ اذتٛادص بني األقطاّ ٚاإلدازات املدتًؿ١ باملٓػأ٠ ٚ ايتػذٝع ع٢ً سٌ املػهالت إشاي١ اذتٛادص بني األقطاّ ٚاإلدازات املدتًؿ١ باملٓػأ٠ ٚ ايتػذٝع ع٢ً سٌ املػهالت   --

    َٔ خالٍ ؾسم ايعٌُ.َٔ خالٍ ؾسم ايعٌُ.

تػذٝع ايعاًَني يتكدِٜ أدا٤ أؾكٌ َع تطدرل نٌ األضايٝب ٚ األدٚات املُه١ٓ يتشكٝل تػذٝع ايعاًَني يتكدِٜ أدا٤ أؾكٌ َع تطدرل نٌ األضايٝب ٚ األدٚات املُه١ٓ يتشكٝل   --

    ذيو.ذيو.

  ..قسٚز٠ ايتأند َٔ دٛد٠ املٓتر أٚ ارتد١َ قبٌ تكدميٗاقسٚز٠ ايتأند َٔ دٛد٠ املٓتر أٚ ارتد١َ قبٌ تكدميٗا  --

إدخاٍ ايتشطٝٓات ٚ ايتطٛزات ع٢ً أضايٝب ٚ مناذز سٌ َػهالت ادتٛد٠ باضتدداّ إدخاٍ ايتشطٝٓات ٚ ايتطٛزات ع٢ً أضايٝب ٚ مناذز سٌ َػهالت ادتٛد٠ باضتدداّ   --

األضايٝب املٓاضب١ نايعؿـ ايرٖين ، حتًٌٝ ايطبب ٚ األثس، ٚحتًٌٝ ايبٝاْات األضايٝب املٓاضب١ نايعؿـ ايرٖين ، حتًٌٝ ايطبب ٚ األثس، ٚحتًٌٝ ايبٝاْات 

  باضتدداّ ادتداٍٚ اإلسؿا١ٝ٥ ٚ ايسضّٛ ايبٝا١ْٝ ٚ األضايٝب اإلسؿا١ٝ٥.باضتدداّ ادتداٍٚ اإلسؿا١ٝ٥ ٚ ايسضّٛ ايبٝا١ْٝ ٚ األضايٝب اإلسؿا١ٝ٥.

    ب ٚ ايُٓاذز.ب ٚ ايُٓاذز.تدزٜب ايعاًَني ع٢ً نٝؿ١ٝ اضتدداّ ٖرٙ األضايٝتدزٜب ايعاًَني ع٢ً نٝؿ١ٝ اضتدداّ ٖرٙ األضايٝ  --

تؿُِ بساَر ؾعاي١ يًتعًِٝ ٚايتدزٜب دتعٌ ايعاًَني باملٓػأ٠ َٛانبني يًتطٛزات تؿُِ بساَر ؾعاي١ يًتعًِٝ ٚايتدزٜب دتعٌ ايعاًَني باملٓػأ٠ َٛانبني يًتطٛزات   --

    ادتدٜد٠ ٚطسم األدا٤ ٚايتهٓٛيٛدٝا بػهٌ عاّ.ادتدٜد٠ ٚطسم األدا٤ ٚايتهٓٛيٛدٝا بػهٌ عاّ.

ايتشٍٛ َٔ تؿشٝح األخطا٤ أٚ ستاٚي١ َٓعٗا إىل َٓع األخطا٤ أٚ تٛقٝؿٗا )ايٛقا١ٜ خرل ايتشٍٛ َٔ تؿشٝح األخطا٤ أٚ ستاٚي١ َٓعٗا إىل َٓع األخطا٤ أٚ تٛقٝؿٗا )ايٛقا١ٜ خرل   --

    َٔ ايعالز(.َٔ ايعالز(.
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  َٔ املس٠ األٚىل.َٔ املس٠ األٚىل.األدا٤ ايطًِٝ يًُٓتر أٚ ارتد١َ األدا٤ ايطًِٝ يًُٓتر أٚ ارتد١َ   --

    إْػا٤ قاعد٠ عسٜك١ َٔ ايبٝاْات ٚ املعًَٛات يهٞ تعني ع٢ً اختاذ ايكسازات املٓاضب١.إْػا٤ قاعد٠ عسٜك١ َٔ ايبٝاْات ٚ املعًَٛات يهٞ تعني ع٢ً اختاذ ايكسازات املٓاضب١.  --

إعطا٤ املٛظؿني ايجك١ ايالش١َ إلصتاش األعُاٍ املٛن١ً هلِ دٕٚ ايتدخٌ يف نٌ نبرل٠ ٚ إعطا٤ املٛظؿني ايجك١ ايالش١َ إلصتاش األعُاٍ املٛن١ً هلِ دٕٚ ايتدخٌ يف نٌ نبرل٠ ٚ   --

    ؾػرل٠ َٔ قبٌ اإلداز٠ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر.ؾػرل٠ َٔ قبٌ اإلداز٠ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر.

تطٜٛس ٚ حتطني دٛد٠ املٓتذات ٚ ارتدَات تطٜٛس ٚ حتطني دٛد٠ املٓتذات ٚ ارتدَات إجياد ؾسم عٌُ تهٕٛ َُٗتٗا تؿُِٝ ٚ إجياد ؾسم عٌُ تهٕٛ َُٗتٗا تؿُِٝ ٚ   --

  ست٢ تهٕٛ ًَب١ٝ الستٝادات املطتؿٝد ايٓٗا٥ٞ.ست٢ تهٕٛ ًَب١ٝ الستٝادات املطتؿٝد ايٓٗا٥ٞ.

ٜٛدد اآلٕ ثالث١ أْع١ُ إلداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ تتُتع بايكبٍٛ ايٛاضع ، اييت ميهٔ إٔ تتهاٌَ ٜٛدد اآلٕ ثالث١ أْع١ُ إلداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ تتُتع بايكبٍٛ ايٛاضع ، اييت ميهٔ إٔ تتهاٌَ 

  إلجياد ْعاّ ؾعاٍ يإلداز٠ :إلجياد ْعاّ ؾعاٍ يإلداز٠ :

  ..666>666>َعاٜرل َٚٛاؾؿات اآلٜصٚ َعاٜرل َٚٛاؾؿات اآلٜصٚ   --

  دا٥ص٠ دميٓر .دا٥ص٠ دميٓر .  --

  ((99))    دزٜدز.دزٜدز.دا٥ص٠ َايهٛمل بايدا٥ص٠ َايهٛمل باي  --

4949

  ازتباط ادتٛد٠ باإلْتاد١ٝ.                              ازتباط ادتٛد٠ باإلْتاد١ٝ.                                ..44

تعسض ايعدٜد َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ  يًُصٜد َٔ ايػؿاؾ١ٝ  ٚايتشدٜات  ٚاملتػرلات تعسض ايعدٜد َٔ ادتُعٝات ارترل١ٜ  يًُصٜد َٔ ايػؿاؾ١ٝ  ٚايتشدٜات  ٚاملتػرلات   ..55

  املطتُس٠ ٚاملتطازع١. املطتُس٠ ٚاملتطازع١. 

  ٢ ايٓاع يف ْػاطات ٚأٖداف ادتُعٝات ارترل٢.١ٜ ايٓاع يف ْػاطات ٚأٖداف ادتُعٝات ارترل١ٜ.قُإ عدّ ايعٕٓٛ ٚايتًبظ عًقُإ عدّ ايعٕٓٛ ٚايتًبظ عً  ..66

إبساش ايعٌُ ارترلٟ اإلضالَٞ بأْ٘ عٌُ َٓعِ مما ٜعهظ ؾٛز٠ اإلضالّ ايؿشٝش١ يف إبساش ايعٌُ ارترلٟ اإلضالَٞ بأْ٘ عٌُ َٓعِ مما ٜعهظ ؾٛز٠ اإلضالّ ايؿشٝش١ يف   ..77

  شَٔ ٜتعسض اإلضالّ إىل ٖذ١ُ غسض١ َٔ أعدا٥٘.  شَٔ ٜتعسض اإلضالّ إىل ٖذ١ُ غسض١ َٔ أعدا٥٘.  

تؿادٟ ٚقٛع ادتُعٝات ٚاملؤضطات ارترل١ٜ يف املطا٤الت ايكا١ْْٝٛ، سٝح ٜكُٔ ْعاّ تؿادٟ ٚقٛع ادتُعٝات ٚاملؤضطات ارترل١ٜ يف املطا٤الت ايكا١ْْٝٛ، سٝح ٜكُٔ ْعاّ   ..88

  ١ًَ ايتٛاؾل َع ناؾ١ ايكٛاْني احمل١ًٝ ٚايدٚي١ًَ.١ٝ ايتٛاؾل َع ناؾ١ ايكٛاْني احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ.إداز٠ ادتٛد٠ ايػاإداز٠ ادتٛد٠ ايػا

اذتاد١ إىل املصٜد َٔ ايتشطني ٚايتطٜٛس يف دٛد٠ األدا٤ ٚخؿض ايتهًؿ١ يف ادتُعٝات اذتاد١ إىل املصٜد َٔ ايتشطني ٚايتطٜٛس يف دٛد٠ األدا٤ ٚخؿض ايتهًؿ١ يف ادتُعٝات   ..99

  ارترل١ٜ.ارترل١ٜ.
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  . عدّ دد٣ٚ بعض األْع١ُ ٚاألضايٝب ايتكًٝد١ٜ ايطا٥د٠ يف حتكٝل ادتٛد٠ املسغٛب١.. عدّ دد٣ٚ بعض األْع١ُ ٚاألضايٝب ايتكًٝد١ٜ ايطا٥د٠ يف حتكٝل ادتٛد٠ املسغٛب١.::

َٔ ادتُعٝات ٚاملؤضطات ارترل١ٜ يف ايعدٜد َٔ ادتُعٝات ٚاملؤضطات ارترل١ٜ يف ايعدٜد . صتاح ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يف ايعدٜد . صتاح ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يف ايعدٜد ;;

  َٔ ايدٍٚ. َٔ ايدٍٚ. 

QQuuaalliittyy  ccoonnttrrooll  

ٖٞ ع١ًُٝ َطتُس٠ تبدأ َع بدا١ٜ اإلْتاز ٚتٓتٗٞ عٓد املطتًٗو، ٚتطع٢ يًتشكل َٔ إٔ املٓتذات أٚ ٖٞ ع١ًُٝ َطتُس٠ تبدأ َع بدا١ٜ اإلْتاز ٚتٓتٗٞ عٓد املطتًٗو، ٚتطع٢ يًتشكل َٔ إٔ املٓتذات أٚ 

  ثالث١ثالث١ٛب١، ٖٚٓايو ٛب١، ٖٚٓايو  املطًٛب١ ٚتطتٛيف ايػسٚط املطً املطًٛب١ ٚتطتٛيف ايػسٚط املطًرلرلارتدَات تٓتر  باملٛاؾؿات ٚاملكاٜٝظ ٚاملعاٜارتدَات تٓتر  باملٛاؾؿات ٚاملكاٜٝظ ٚاملعاٜ

  ::  TTQQMMأْٛاع َٔ ايسقاب١ حتكل يف ساٍ ٚدٛدٖا زتتُع١ َؿّٗٛ زقاب١ ادتٛد٠ ايػا١ًَ أْٛاع َٔ ايسقاب١ حتكل يف ساٍ ٚدٛدٖا زتتُع١ َؿّٗٛ زقاب١ ادتٛد٠ ايػا١ًَ 

تتٛؾس بٗا ايػسٚط تتٛؾس بٗا ايػسٚط   ايسقاب١ األَا١َٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ َٓع دخٍٛ املدخالت اييت الايسقاب١ األَا١َٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ َٓع دخٍٛ املدخالت اييت ال  --44

  املطًٛب١.املطًٛب١.

ايسقاب١ اذتاي١ٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ زقاب١ خط اإلْتاز دت١ًُ ايعًُٝات، ٚخاؾ١ يف ايسقاب١ اذتاي١ٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ زقاب١ خط اإلْتاز دت١ًُ ايعًُٝات، ٚخاؾ١ يف   --55

ْتكاٍ َٔ ع١ًُٝ إىل أخس٣. ٖٚرٙ املسس١ً َٔ أِٖ املساسٌ ْعسًا ألٕ ايتهًؿ١ ايٓامج١ ْتكاٍ َٔ ع١ًُٝ إىل أخس٣. ٖٚرٙ املسس١ً َٔ أِٖ املساسٌ ْعسًا ألٕ ايتهًؿ١ ايٓامج١ االاال

  عٔ ايتٓؿٝر غرل ايطًِٝ ضتهٕٛ نبرل٠.عٔ ايتٓؿٝر غرل ايطًِٝ ضتهٕٛ نبرل٠.

َٔ تؿٓٝع املٓتر بػسض ايتأند َٔ َٔ تؿٓٝع املٓتر بػسض ايتأند َٔ   االْتٗا٤االْتٗا٤ايسقاب١ ارتًؿ١ٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ تتِ بعد ايسقاب١ ارتًؿ١ٝ ع٢ً ادتٛد٠، ٖٚٞ تتِ بعد   --66

ٜتِ إعادتٗا ٜتِ إعادتٗا نتػاف عٝب أٚ خطأ نتػاف عٝب أٚ خطأ اااضتٝؿا٤ املٓتر يًُٛاؾؿات املٛقٛع١، ٚيف ساٍ اضتٝؿا٤ املٓتر يًُٛاؾؿات املٛقٛع١، ٚيف ساٍ 

  ((88. ). )الضتبعادٖاالضتبعادٖاإلؾالسٗا أٚ إلؾالسٗا أٚ 

ٕ نٌ َُٓٗا ٕ نٌ َُٓٗا ادتٛد٠ ايػا١ًَ َكاز١ْ االغباٙ ألادتٛد٠ ايػا١ًَ َكاز١ْ االغباٙ ألاملتٛاشٕ َٚؿّٗٛ املتٛاشٕ َٚؿّٗٛ   األدا٤األدا٤ميهٔ املكاز١ْ بني بطاق١ ميهٔ املكاز١ْ بني بطاق١   الال

  إىلإىلٗدف ٗدف املتٛاشٕ َؿّٗٛ إضذلاتٝذٞ ٜاملتٛاشٕ َؿّٗٛ إضذلاتٝذٞ ٜ  األدا٤األدا٤َؿّٗٛ قا٥ِ برات٘ ٚٚقع يتشكٝل ٖدف َعني ؾبطاق١ َؿّٗٛ قا٥ِ برات٘ ٚٚقع يتشكٝل ٖدف َعني ؾبطاق١ 

١ ٚزبط ٖرٙ ١ ٚزبط ٖرٙ ٝٝضذلاتٝذضذلاتٝذإىل أٖداف َٔ خالٍ َٓاظرل اإلإىل أٖداف َٔ خالٍ َٓاظرل اإلَطاعد٠ املٓع١ُ ع٢ً تسمج١ زؤٜتٗا َطاعد٠ املٓع١ُ ع٢ً تسمج١ زؤٜتٗا 

. بُٝٓا َؿّٗٛ ادتٛد٠ . بُٝٓا َؿّٗٛ ادتٛد٠ اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝيًتأند َٔ حتكٝل يًتأند َٔ حتكٝل   األدا٤األدا٤مبٓع١َٛ َٔ َؤغسات مبٓع١َٛ َٔ َؤغسات   األٖدافاألٖداف

ايػا١ًَ نُا ضبل ذنسٙ )عباز٠ عٔ ْعاّ ٜتكُٔ زتُٛع١ ايؿًطؿات ايؿهس١ٜ املتها١ًَ ايػا١ًَ نُا ضبل ذنسٙ )عباز٠ عٔ ْعاّ ٜتكُٔ زتُٛع١ ايؿًطؿات ايؿهس١ٜ املتها١ًَ 
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سؿا١ٝ٥ ٚايعًُٝات اإلداز١ٜ املطتدد١َ يتشكٝل األٖداف ٚزؾع َطت٣ٛ زقا ايعٌُٝ سؿا١ٝ٥ ٚايعًُٝات اإلداز١ٜ املطتدد١َ يتشكٝل األٖداف ٚزؾع َطت٣ٛ زقا ايعٌُٝ ٚاألدٚات اإلٚاألدٚات اإل

  ((66ٚاملٛظـ ع٢ً سد ضٛا٤(. )ٚاملٛظـ ع٢ً سد ضٛا٤(. )

أٚ أْٗا )ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ ٚممازضات املٓع١ُ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ إلٕ تكع نٌ َٔ َٛازدٖا أٚ أْٗا )ايؿًطؿ١ اإلداز١ٜ ٚممازضات املٓع١ُ ايع١ًُٝ اييت تطع٢ إلٕ تكع نٌ َٔ َٛازدٖا 

أ٠ ( نُا أ٠ ( نُا ايبػس١ٜ ٚنريو املٛاد ارتاّ ألٕ تهٕٛ أنجس ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ يتشكٝل أٖداف املٓػايبػس١ٜ ٚنريو املٛاد ارتاّ ألٕ تهٕٛ أنجس ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ يتشكٝل أٖداف املٓػ

  ((66ذنسٖا َؿهسٕٚ أَجاٍ نسٚضيب ٚدابًْٛطهٞ ٚبسٚناٚبسٚنا )ذنسٖا َؿهسٕٚ أَجاٍ نسٚضيب ٚدابًْٛطهٞ ٚبسٚناٚبسٚنا )

املتٛاشٕ ٚبني َؿاِٖٝ ٚأدٚات ادتٛد٠ ؾالغو ضٛف املتٛاشٕ ٚبني َؿاِٖٝ ٚأدٚات ادتٛد٠ ؾالغو ضٛف   األدا٤األدا٤ٚيهٔ إذا مت ايدَر بني َؿّٗٛ بطاق١ ٚيهٔ إذا مت ايدَر بني َؿّٗٛ بطاق١ 

حتؿٌ املٓعُات ارترل١ٜ ٚايسع١ٝ ع٢ً ْتا٥ر َتُٝص٠ ٚادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛقح ع١ًُٝ ايذلابط بني حتؿٌ املٓعُات ارترل١ٜ ٚايسع١ٝ ع٢ً ْتا٥ر َتُٝص٠ ٚادتدٍٚ ايتايٞ ٜٛقح ع١ًُٝ ايذلابط بني 

بٓا٤ا ع٢ً بٓا٤ا ع٢ً   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝعٓد ؾٝاغ١ ارتط١ عٓد ؾٝاغ١ ارتط١   ٚأدٚات٘ٚأدٚات٘تٛاشٕ ٚبني َؿّٗٛ ادتٛد٠ تٛاشٕ ٚبني َؿّٗٛ ادتٛد٠ املامل  األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١ 

  املتٛاشٕ:املتٛاشٕ:  األدا٤األدا٤مبٓٗذ١ٝ بطاق١ مبٓٗذ١ٝ بطاق١   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝايعٓاؾس ايس٥ٝط١ يف ؾٝاغ١ ارتط١ ايعٓاؾس ايس٥ٝط١ يف ؾٝاغ١ ارتط١ 
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َٚٔ خالٍ َٚٔ خالٍ   األدا٤األدا٤عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ 

تسمج١ تسمج١   إىلإىلع٢ املٓع١ُ ع٢ املٓع١ُ تطتط  األدا٤األدا٤ؾٝاغ١ بطاق١ ؾٝاغ١ بطاق١ 

  أٖداف ع١ًُٝأٖداف ع١ًُٝ  إىلإىلٖرٙ ايسؤ١ٜ ٖرٙ ايسؤ١ٜ 

  يٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ زؤ١ٜ املٓع١ُيٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ زؤ١ٜ املٓع١ُ

حيدد ؾٝ٘ حيدد ؾٝ٘   األدا٤األدا٤عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ 

ايدٚز ايس٥ٝطٞ ايرٟ َٔ أدً٘ تهْٛت املٓع١ُ ايدٚز ايس٥ٝطٞ ايرٟ َٔ أدً٘ تهْٛت املٓع١ُ 

ٚتعتدل نشادص ميٓع املٓع١ُ َٔ اذتٝٛد عٔ ٚتعتدل نشادص ميٓع املٓع١ُ َٔ اذتٝٛد عٔ 

  دٚزٖا ايس٥ٝطٞ نُٓع١ُدٚزٖا ايس٥ٝطٞ نُٓع١ُ

  ٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ زضاي١ املٓع٥١ُٝطٞ يف ؾٝاغ١ زضاي١ املٓع١ُيٝظ ٖٓاى دٚز زيٝظ ٖٓاى دٚز ز

ٚأسد ٚأسد   األدا٤األدا٤عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ عٓؿس ز٥ٝطٞ َٔ عٓاؾس بطاق١ 

ْكاط ايك٠ٛ يف ايُٓٛذز سٝح حتدد املٓع١ُ َٔ ْكاط ايك٠ٛ يف ايُٓٛذز سٝح حتدد املٓع١ُ َٔ 

املطاز ايرٟ ضتتدرٙ يتشكٝل املطاز ايرٟ ضتتدرٙ يتشكٝل   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝخالٍ خالٍ 

ٜط٢ُ خسا٥ط ٜط٢ُ خسا٥ط   زؤٜتٗا ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ زضِ َازؤٜتٗا ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ زضِ َا

يتهٕٛ َسدع ضٌٗ ٜبني َطاز يتهٕٛ َسدع ضٌٗ ٜبني َطاز   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ

  املٓع١ُ.املٓع١ُ.

يٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ إضذلاتٝذٝات يٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ إضذلاتٝذٝات 

أٚ مناذز ادتٛد٠ أٚ مناذز ادتٛد٠   أدٚاتأدٚاتاملٓع١ُ. ٚيهٔ بعض املٓع١ُ. ٚيهٔ بعض 

١ ٚأٖداف ١ ٚأٖداف ٝٝايػا١ًَ تتطًب ٚدٛد إضذلاتٝذايػا١ًَ تتطًب ٚدٛد إضذلاتٝذ

َٚؤغسات أدا٤ دٕٚ ايتؿؿٌٝ يف نٝؿ١ٝ ؾٝاغتٗا َٚؤغسات أدا٤ دٕٚ ايتؿؿٌٝ يف نٝؿ١ٝ ؾٝاغتٗا 

  أٚ ٚقعٗا يف إطاز قابٌ يًتطبٝل.أٚ ٚقعٗا يف إطاز قابٌ يًتطبٝل.

ٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ 

( ٜٚتِ َٔ خالٍ ( ٜٚتِ َٔ خالٍ ؟؟أَاّ أؾشاب املؿًش١أَاّ أؾشاب املؿًش١بدٚ بدٚ ْْ

  املتعًك١ بٗرا املٓعٛز املتعًك١ بٗرا املٓعٛز   األٖدافاألٖدافؾٝاغ١ ؾٝاغ١   األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١ 

املاي١ٝ املاي١ٝ   األٖدافاألٖدافيٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ يٝظ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ 

يًُٓع١ُ ٚيهٔ ٖٓاى عالق١ َباغس٠ بتطبٝل يًُٓع١ُ ٚيهٔ ٖٓاى عالق١ َباغس٠ بتطبٝل 

يف ٖرا يف ٖرا   األٖدافاألٖدافاملبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل 

  ..املٓعٛزاملٓعٛز
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ع٢ً ايتطاؤٍ )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ع٢ً ايتطاؤٍ )نٝـ ٜٓبػٞ إٔ ٖرا املٓعٛز جيٝب ٖرا املٓعٛز جيٝب 

  األدا٤األدا٤( ٜٚتِ َٔ خالٍ بطاق١ ( ٜٚتِ َٔ خالٍ بطاق١ ؟؟ْبدٚ أَاّ ايعُال٤ْبدٚ أَاّ ايعُال٤

  املتعًك١ بٗرا املٓعٛزاملتعًك١ بٗرا املٓعٛز  األٖدافاألٖدافؾٝاغ١ ؾٝاغ١ 

املتعًك١ املتعًك١   األٖدافاألٖدافٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ ٖٓاى دٚز ز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ 

بايعُال٤ الٕ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ٜكّٛ ع٢ً تكدِٜ بايعُال٤ الٕ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ٜكّٛ ع٢ً تكدِٜ 

ارتد١َ اييت تالقٞ َتطًبات ايعٌُٝ بٌ تصٜد ع٢ً ارتد١َ اييت تالقٞ َتطًبات ايعٌُٝ بٌ تصٜد ع٢ً 

ٖٓاى عالق١ َباغس٠ ٖٓاى عالق١ َباغس٠ تٛقعات ايعٌُٝ نُا إٔ تٛقعات ايعٌُٝ نُا إٔ 

يف يف   األٖدافاألٖدافبتطبٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل بتطبٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل 

  ٖرا املٓعٛزٖرا املٓعٛز

ٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )أٟ ايعًُٝات ٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )أٟ ايعًُٝات 

ْا ٚ ْا ٚ ٤٤اييت ٜٓبػٞ إٔ ْتؿٛم ؾٝٗا يهٞ ْسقٞ عُالاييت ٜٓبػٞ إٔ ْتؿٛم ؾٝٗا يهٞ ْسقٞ عُال

املؿًش١( ٜٚتِ َٔ خالٍ املؿًش١( ٜٚتِ َٔ خالٍ   ألؾشابألؾشابضتكل ايعٛا٥د ضتكل ايعٛا٥د 

  ١ بٗرا املٓعٛز١ بٗرا املٓعٛزاملتعًكاملتعًك  األٖدافاألٖدافؾٝاغ١ ؾٝاغ١   األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١ 

  األٖدافاألٖدافٖٓاى دٚز أضاضٞ ٚز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ ٖٓاى دٚز أضاضٞ ٚز٥ٝطٞ يف ؾٝاغ١ 

ٕ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ٜكّٛ ٕ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ٜكّٛ املتعًك١ مبٓعٛز ايعًُٝات ألاملتعًك١ مبٓعٛز ايعًُٝات أل

ع٢ً تكدِٜ ارتد١َ املتُٝص٠ قُٔ َٛاؾؿات عاي١ٝ ع٢ً تكدِٜ ارتد١َ املتُٝص٠ قُٔ َٛاؾؿات عاي١ٝ 

أدٚات ادتٛد٠ يف ٖرا أدٚات ادتٛد٠ يف ٖرا   اضتدداّاضتدداّٚنريو ٜتِ ٚنريو ٜتِ 

( نأسد ( نأسد SSiiggmmaa  66))  99املٓعٛز َجٌ ضٝذُا املٓعٛز َجٌ ضٝذُا 

ييت تعتدل ييت تعتدل يكُإ دٛد٠ املٓتر أٚ ارتد١َ ٚايكُإ دٛد٠ املٓتر أٚ ارتد١َ ٚا  األدٚاتاألدٚات

َٔ أدٚات ادتٛد٠. نُا إٔ  ٖٓاى عالق١ َباغس٠ َٔ أدٚات ادتٛد٠. نُا إٔ  ٖٓاى عالق١ َباغس٠ 

يف يف   األٖدافاألٖدافبتطبٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل بتطبٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل 

  ..ٖرا املٓعٛزٖرا املٓعٛز

  

  

ٖٞ ٖٞ   ٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )َاٖرا املٓعٛز جيٝب ع٢ً ايتطاؤٍ )َا

ٚايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚب١٦ٝ ٚايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚب١٦ٝ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝادتدازات ادتدازات 

ع١ُ يهٞ ع١ُ يهٞ ايعٌُ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛادد يف املٓايعٌُ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛادد يف املٓ

  دٟ إىل ايتشطني املطتُس ٚحتكٝل ايسقادٟ إىل ايتشطني املطتُس ٚحتكٝل ايسقاتؤتؤ

املتعًك١ املتعًك١   األٖدافاألٖدافٖٓاى دٚز أضاضٞ يف ؾٝاغ١ ٖٓاى دٚز أضاضٞ يف ؾٝاغ١ 

مبٓعٛز ايُٓٛ ٚايتطٜٛس ٚخاؾ١ ؾُٝا ٜتعًل بتطٛز مبٓعٛز ايُٓٛ ٚايتطٜٛس ٚخاؾ١ ؾُٝا ٜتعًل بتطٛز 

ارتدَات ارتدَات   املٛازد ايبػس١ٜ ٚزؾع نؿا٤تٗا يتكدِٜاملٛازد ايبػس١ٜ ٚزؾع نؿا٤تٗا يتكدِٜ

املتُٝص٠. نُا إٔ  ٖٓاى عالق١ َباغس٠ بتطبٝل املتُٝص٠. نُا إٔ  ٖٓاى عالق١ َباغس٠ بتطبٝل 
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يًُطتؿٝدٜٔ ٚأؾشاب املؿًش١( ٜٚتِ َٔ خالٍ يًُطتؿٝدٜٔ ٚأؾشاب املؿًش١( ٜٚتِ َٔ خالٍ 

  املتعًك١ بٗرا املٓعٛزاملتعًك١ بٗرا املٓعٛز  األٖدافاألٖدافؾٝاغ١ ؾٝاغ١   األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١ 

يف ٖرا يف ٖرا   األٖدافاألٖدافاملبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل املبادزات اييت ٜتطًبٗا حتكٝل 

  املٓعٛزاملٓعٛز

تعد املؤغسات عٓؿس َُٗا َٔ عٓاؾس بطاق١ تعد املؤغسات عٓؿس َُٗا َٔ عٓاؾس بطاق١ 

قاّ قاّ   األدا٤األدا٤يبطاق١ يبطاق١   األٍٚاألٍٚاملتٛاشٕ بٌ إٕ ادتٌٝ املتٛاشٕ بٌ إٕ ادتٌٝ   األدا٤األدا٤

  األدا٤األدا٤ع٢ً َؿّٗٛ بٓا٤ َٓع١َٛ َٔ َؤغسات ع٢ً َؿّٗٛ بٓا٤ َٓع١َٛ َٔ َؤغسات 

  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  األٖدافاألٖدافحتكل حتكل   تطتددّ يكٝاعتطتددّ يكٝاع

األدا٤ املؤضطٞ ايعاّ يتشكٝل األدا٤ املؤضطٞ ايعاّ يتشكٝل ٚتطاعد ع٢ً إداز٠ ٚتطاعد ع٢ً إداز٠ 

  ضذلاتٝذٝات ٚبايتايٞ زؤ١ٜ املٓع١ُضذلاتٝذٝات ٚبايتايٞ زؤ١ٜ املٓع١ُاإلاإل

الغو بإٔ املؤغسات تعد عٓؿس ز٥ٝطٝا يف ْعاّ الغو بإٔ املؤغسات تعد عٓؿس ز٥ٝطٝا يف ْعاّ 

َٓع١ُ ٜٚطتددّ نريو يًتشكل َٔ َٓع١ُ ٜٚطتددّ نريو يًتشكل َٔ   ألٟألٟادتٛد٠ ادتٛد٠ 

  تطبٝل أدٚات ادتٛد٠ َٚد٣ ؾاعًٝتٗا تطبٝل أدٚات ادتٛد٠ َٚد٣ ؾاعًٝتٗا 

يف يف   األٖدافاألٖدافايطبب١ٝ اييت تسبط ايطبب١ٝ اييت تسبط تعتدل ايعالق١ تعتدل ايعالق١ 

املتٛاشٕ َٔ املتٛاشٕ َٔ   األدا٤األدا٤املٓاظرل املدتًؿ١ يف بطاق١ املٓاظرل املدتًؿ١ يف بطاق١ 

تبني ايعالق١ تبني ايعالق١   ألْٗاألْٗاعٓاؾس ايك٠ٛ يف ٖرا ايُٓٛذز عٓاؾس ايك٠ٛ يف ٖرا ايُٓٛذز 

بني احملسنات ٚايٓتا٥ر خالٍ زس١ً حتكٝل بني احملسنات ٚايٓتا٥ر خالٍ زس١ً حتكٝل 

ٚتطاعد املٓع١ُ ع٢ً حتدٜد َٛاطٔ ٚتطاعد املٓع١ُ ع٢ً حتدٜد َٛاطٔ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ

يف ٚقت َبهس يف ٚقت َبهس   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝارتًٌ يف حتكٝل ارتًٌ يف حتكٝل 

    األٚإاألٚإؾٛات ؾٛات   قبٌقبٌملعادتتٗا ملعادتتٗا 

ٖرا املؿّٗٛ غرل ٚازد يف منٛذز ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٖرا املؿّٗٛ غرل ٚازد يف منٛذز ادتٛد٠ ايػا١ًَ 

ٚيهٔ تطتددّ أدٚات ادتٛد٠ يف َعادت١ َٛاطٔ ٚيهٔ تطتددّ أدٚات ادتٛد٠ يف َعادت١ َٛاطٔ 

. ٚيهٔ قُٔ . ٚيهٔ قُٔ اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝارتًٌ يف حتكٝل ارتًٌ يف حتكٝل 

تطبٝكات َؿُٗٛ ادتٛد٠ ؾإْ٘ ميهٔ ايتعسف ع٢ً تطبٝكات َؿُٗٛ ادتٛد٠ ؾإْ٘ ميهٔ ايتعسف ع٢ً 

ايعالق١ ايطبب١ٝ إطاز ايع١ًُٝ أٚ املٓتر يريو ايعالق١ ايطبب١ٝ إطاز ايع١ًُٝ أٚ املٓتر يريو 

٢ درٚز ٢ درٚز َجٌ ايتعسف عًَجٌ ايتعسف عً  األدٚاتاألدٚاتتطتددّ بعض تطتددّ بعض 

( ٚغرلٖا ( ٚغرلٖا RRoooott  CCaauussee  AAnnaallyyssiissاملػه١ً )املػه١ً )

  ..األدٚاتاألدٚاتَٔ َٔ 
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988988

  إداب١ ؟؟؟؟إداب١ ؟؟؟؟  إىلإىلأض١ً٦ حتتاز أض١ً٦ حتتاز 

  َا ٖٞ إضذلاتٝذٝتٓا؟َا ٖٞ إضذلاتٝذٝتٓا؟  --

  ايطُٛس١ يًُٓٛ؟ايطُٛس١ يًُٓٛ؟  األٖدافاألٖدافيتشكٝل يتشكٝل   اإلٜساداتاإلٜساداتنٝـ ْصٜد َٔ نٝـ ْصٜد َٔ   --

  املٛدٛدات يتشكٝل أع٢ً يعٛا٥د؟املٛدٛدات يتشكٝل أع٢ً يعٛا٥د؟  باضتدداّباضتدداّنٝـ ْهٕٛ أنجس نؿا٠٤ نٝـ ْهٕٛ أنجس نؿا٠٤   --

  عُال٥ٓا االضتُساز يف طًب خدَاتٓا؟عُال٥ٓا االضتُساز يف طًب خدَاتٓا؟  ملاذا ٜٓبػٞ ع٢ًملاذا ٜٓبػٞ ع٢ً  --

  نٝـ ْطتكطب عُال٤ ددد ٚضتاؾغ عًِٝٗ؟ ٌٖٚ ْدزى تسنٝب١ ايعٛا٥د يًعُال٤؟نٝـ ْطتكطب عُال٤ ددد ٚضتاؾغ عًِٝٗ؟ ٌٖٚ ْدزى تسنٝب١ ايعٛا٥د يًعُال٤؟  --

  ضذلاتٝذٝاتٓا؟ضذلاتٝذٝاتٓا؟اتؿاٍ ؾعاٍ إلاتؿاٍ ؾعاٍ إلنٝـ ضتكل ع١ًُٝ نٝـ ضتكل ع١ًُٝ   --

  نٝـ ضتكل ايذلنٝص يٓشكل صتاسات أؾكٌ؟نٝـ ضتكل ايذلنٝص يٓشكل صتاسات أؾكٌ؟  --

  ٌٖ ضتٔ سكا َدزنني ملعادي١ ايٓذاح يف املسس١ً ايكاد١َ؟ٌٖ ضتٔ سكا َدزنني ملعادي١ ايٓذاح يف املسس١ً ايكاد١َ؟  --

  ؟؟األٚإاألٚإٌ بإَهآْا إٔ ْطتدزى قبٌ ؾٛات ٌ بإَهآْا إٔ ْطتدزى قبٌ ؾٛات أذا أخط٦ٓا يف املطاز ٖأذا أخط٦ٓا يف املطاز ٖ  --

  نٝـ ضٓشكل إضذلاتٝذٝتٓا يف ظٌ املتػرلات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ؟نٝـ ضٓشكل إضذلاتٝذٝتٓا يف ظٌ املتػرلات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ؟  --

  ٜهؿٞ؟ٜهؿٞ؟  املطًٛب١ يف املسس١ً ايكاد١َ ٌٖٚ يدٜٓا َااملطًٛب١ يف املسس١ً ايكاد١َ ٌٖٚ يدٜٓا َا  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٖٝٞ ادتدازات ٖٞ ادتدازات   َاَا  --

  ٌٖ منًو ايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚب١ٝٓ املٓع١ُ اييت تطاعدْا ع٢ً حتكٝل إضذلاتٝذٝتٓا؟ٌٖ منًو ايب١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚب١ٝٓ املٓع١ُ اييت تطاعدْا ع٢ً حتكٝل إضذلاتٝذٝتٓا؟  --

ايطابك١ سترل٠ يبعض املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ أٚ قد الميهٔ تكدِٜ ايطابك١ سترل٠ يبعض املٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ أٚ قد الميهٔ تكدِٜ   األض١ً٦األض١ً٦قد تهٕٛ قد تهٕٛ 

ٕ ايهجرل َٔ املٓعُات تؿػٌ يف حتكٝل إضذلاتٝذٝتٗا بطبب عدّ تبين آيٝات ٕ ايهجرل َٔ املٓعُات تؿػٌ يف حتكٝل إضذلاتٝذٝتٗا بطبب عدّ تبين آيٝات اإلداب١ املطًٛب١ ألاإلداب١ املطًٛب١ أل

ستدد٠ يف ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ أٚ أْٗا ال متًو آي١ٝ ٚاقش١ يتٓؿٝر َٚتابع١ ٖرٙ ارتطط. إٕ ستدد٠ يف ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ أٚ أْٗا ال متًو آي١ٝ ٚاقش١ يتٓؿٝر َٚتابع١ ٖرٙ ارتطط. إٕ 

بٌ بٛقع آي١ٝ ع١ًُٝ بٌ بٛقع آي١ٝ ع١ًُٝ   األض١ً٦األض١ً٦ع٢ً ٖرٙ ع٢ً ٖرٙ   اإلداب١اإلداب١يًتُٝص املطتُس ٜطاعد يٝظ ؾكط ع٢ً يًتُٝص املطتُس ٜطاعد يٝظ ؾكط ع٢ً   989888منٛذز منٛذز 

  ..األدا٤األدا٤يًتعاٌَ َعٗا َٚساقب١ يًتعاٌَ َعٗا َٚساقب١ 

منٛذدا عًُٝا ٚمنطٝا يتشكٝل ايتُٝص املطتُس يف ايػسنات ٚاملؤضطات ايسع١ٝ منٛذدا عًُٝا ٚمنطٝا يتشكٝل ايتُٝص املطتُس يف ايػسنات ٚاملؤضطات ايسع١ٝ   988988ٜعد منٛذز ٜعد منٛذز 

املتٛاشٕ املتٛاشٕ   األدا٤األدا٤أ بطاق١ أ بطاق١ َبدَبد  إىلإىلٚغرل ايسع١ٝ ٚنريو ايكطاعات اذته١َٝٛ. ٜٚطتٓد ٖرا ايُٓٛذز ٚغرل ايسع١ٝ ٚنريو ايكطاعات اذته١َٝٛ. ٜٚطتٓد ٖرا ايُٓٛذز 

. ٚنُا ٖٞ تط١ُٝ ايُٓٛذز . ٚنُا ٖٞ تط١ُٝ ايُٓٛذز األدا٤األدا٤َباد٤ٟ أخس٣ يف تطٜٛس ٚ إداز٠ َباد٤ٟ أخس٣ يف تطٜٛس ٚ إداز٠   إىلإىل  باإلقاؾ١باإلقاؾ١  األضاض١ٝاألضاض١ٝبايدزد١ بايدزد١ 

  ؾٗٛ ٜتهٕٛ َٔ :ؾٗٛ ٜتهٕٛ َٔ :  988988
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املتٛاشٕ املتٛاشٕ   األدا٤األدا٤ع٢ً أضاع َبدأ بطاق١ ع٢ً أضاع َبدأ بطاق١   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝمنٛذز ضداضٞ يؿٝاغ١ ارتط١ منٛذز ضداضٞ يؿٝاغ١ ارتط١   --

..BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  

  ١.١.اإلضذلاتٝذٝاإلضذلاتٝذٝمنٛذز مخاضٞ يتٓؿٝر منٛذز مخاضٞ يتٓؿٝر   --

  ..منٛذز مخاضٞ ملتابع١ االضذلاتٝذ١ٝمنٛذز مخاضٞ ملتابع١ االضذلاتٝذ١ٝ  --

% َٔ ايػسنات يٝظ الٕ إضذلاتٝذٝاتٗا % َٔ ايػسنات يٝظ الٕ إضذلاتٝذٝاتٗا 6:6:إٔ ضبب ؾػٌ إٔ ضبب ؾػٌ   >>>4>>>4يف عاّ يف عاّ   FFoorrttuunnee"ْػست زت١ً "ْػست زت١ً 

  ؾػًت يف تٓؿٝر ٖرٙ االضذلاتٝذٝات"ؾػًت يف تٓؿٝر ٖرٙ االضذلاتٝذٝات"  ألْٗاألْٗاقعٝؿ١ ٚيهٔ قعٝؿ١ ٚيهٔ 

َٔ ايُٓاذز اييت تطاعد ايػسنات  ع٢ً ؾٝاغ١ ٚتٓؿٝر َٚتابع١ خططِٗ َٔ ايُٓاذز اييت تطاعد ايػسنات  ع٢ً ؾٝاغ١ ٚتٓؿٝر َٚتابع١ خططِٗ   988988يريو ٜعد منٛذز يريو ٜعد منٛذز 

ٓب ايٛقٛع يف غباى ؾػٌ تٓؿٝر ٓب ايٛقٛع يف غباى ؾػٌ تٓؿٝر ٚؾل َٓٗذ١ٝ منط١ٝ تعتُد ع٢ً أسدخ ايٛضا٥ٌ ٚجتٚؾل َٓٗذ١ٝ منط١ٝ تعتُد ع٢ً أسدخ ايٛضا٥ٌ ٚجت  ذ١ٝذ١ٝاإلضذلاتٝاإلضذلاتٝ

  ضذلاتٝذٝات.ضذلاتٝذٝات.اإلاإل

اليتصاّ بػسٚط ايٛزق١ ٚيهٕٛ ايتؿاؾٌٝ خازز ْطام اليتصاّ بػسٚط ايٛزق١ ٚيهٕٛ ايتؿاؾٌٝ خازز ْطام ييٚمل ٜتِ ايتؿؿٌٝ يف َساسٌ ٖرا ايُٓٛذز ٚمل ٜتِ ايتؿؿٌٝ يف َساسٌ ٖرا ايُٓٛذز 

  َٛقٛع ايٛزق١.َٛقٛع ايٛزق١.
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  مشروع املسارمشروع املسار

  َػسٚع املطاز .... حمل١ عا١ََػسٚع املطاز .... حمل١ عا١َ

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ميس مبٓعطؿات خطرل٠ أثست ٚضتؤثس ضًبا ع٢ً ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ميس مبٓعطؿات خطرل٠ أثست ٚضتؤثس ضًبا ع٢ً   إٕ ايعٌُ ارترلٟ يف املًُه١إٕ ايعٌُ ارترلٟ يف املًُه١

  ايعاّ ٚبايتايٞ ع٢ً املطتؿٝد َٔ ٖرا ايعٌُ ارترلٟ.ايعاّ ٚبايتايٞ ع٢ً املطتؿٝد َٔ ٖرا ايعٌُ ارترلٟ.  األدا٤األدا٤

إٕ َػسٚع املطاز ايرٟ ٜتكُٓ٘ ٖرا املكذلح عباز٠ عٔ بسْاَر عًُٞ َٝداْٞ ٜكّٛ ع٢ً ايتػدٝـ إٕ َػسٚع املطاز ايرٟ ٜتكُٓ٘ ٖرا املكذلح عباز٠ عٔ بسْاَر عًُٞ َٝداْٞ ٜكّٛ ع٢ً ايتػدٝـ 

ايعاّ يًذُعٝات ايعاّ يًذُعٝات   األدا٤األدا٤يتطٜٛس يتطٜٛس ايدقٝل يٛاقع ايعٌُ ارترلٟ ٚٚقع اآليٝات ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ ايدقٝل يٛاقع ايعٌُ ارترلٟ ٚٚقع اآليٝات ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ 

ٚاييت أثبتت ٚاييت أثبتت   األدا٤األدا٤أسدخ ايطسم ٚايٛضا٥ٌ املعاؾس٠ يف تطٜٛس أسدخ ايطسم ٚايٛضا٥ٌ املعاؾس٠ يف تطٜٛس   باضتدداّباضتدداّٚاملؤضطات ارترل١ٜ ٚاملؤضطات ارترل١ٜ 

  ؾاعًٝتٗا يف نجرل َٔ املٓعُات ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ٚاحملًٞ. َٔ خالٍ:ؾاعًٝتٗا يف نجرل َٔ املٓعُات ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ٚاحملًٞ. َٔ خالٍ:

  ..َطاعد٠ ادتُعٝات ع٢ً ؾٝاغ١ خططٗا اإلضذلاتٝذ١َٝطاعد٠ ادتُعٝات ع٢ً ؾٝاغ١ خططٗا اإلضذلاتٝذ١ٝ  --

  ..األدا٤األدا١َ٤ ٚاقش١ َٔ َؤغسات ١َ ٚاقش١ َٔ َؤغسات ٚزبط٘ مبٓعٛٚزبط٘ مبٓعٛ  األدا٤األدا٤تطٜٛس إداز٠ تطٜٛس إداز٠   --

  ..يًعٌُ ارترلٟيًعٌُ ارترلٟ  اإلداز١ٜاإلداز١ٜتطٜٛس ٚإعاد٠ ٖٓدض١ ايعًُٝات تطٜٛس ٚإعاد٠ ٖٓدض١ ايعًُٝات   --

  ..اٍاٍاجملاجملْػس ايجكاؾ١ اذتدٜج١ يف إداز٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚتدزٜب ايعاًَني يف ٖرا ْػس ايجكاؾ١ اذتدٜج١ يف إداز٠ ايعٌُ ارترلٟ ٚتدزٜب ايعاًَني يف ٖرا   --

  ::إىلإىلٜٗدف َػسٚع املطاز ٜٗدف َػسٚع املطاز 

ت ارترل١ٜ ع٢ً ت ارترل١ٜ ع٢ً إعداد َٓٗذ١ٝ َتطٛز٠ ملطاعد٠ مجٝع ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚاملؤضطاإعداد َٓٗذ١ٝ َتطٛز٠ ملطاعد٠ مجٝع ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚاملؤضطا  --

  ٚؾل أسدخ ايطسم.ٚؾل أسدخ ايطسم.  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝؾٝاغ١ خططٗا ؾٝاغ١ خططٗا 

دتُٝع ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚاملؤضطات ارترل١ٜ ملطاعدتٗا دتُٝع ادتُعٝات ارترل١ٜ ٚاملؤضطات ارترل١ٜ ملطاعدتٗا   األدا٤األدا٤ؾٝاغ١ َٓع١َٛ َؤغسات ؾٝاغ١ َٓع١َٛ َؤغسات   --

  ع٢ً َساقب١ ٚتطٜٛس أدا٥ٗا ٚايتشهِ ب٘ ٚؾل َٓٗذ١ٝ سدٜج١ َب١ٝٓ ع٢ً أضظ ع١ًُٝ.ع٢ً َساقب١ ٚتطٜٛس أدا٥ٗا ٚايتشهِ ب٘ ٚؾل َٓٗذ١ٝ سدٜج١ َب١ٝٓ ع٢ً أضظ ع١ًُٝ.

ملال١ُ٥ يًعاًَني يف نٌ مجع١ٝ أٚ ملال١ُ٥ يًعاًَني يف نٌ مجع١ٝ أٚ ٚٚقع املٓاٖر ايتدزٜب١ٝ اٚٚقع املٓاٖر ايتدزٜب١ٝ ا  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ْٝػس ايجكاؾ١ ْػس ايجكاؾ١   --

  ْػاط.ْػاط.
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بني ادتُعٝات ٚاملؤضطات ذات ايٓػاط املتػاب٘ ٚٚقع آي١ٝ يتبادٍ بني ادتُعٝات ٚاملؤضطات ذات ايٓػاط املتػاب٘ ٚٚقع آي١ٝ يتبادٍ   األدٚازاألدٚازتٓطٝل تٓطٝل   --

املعًَٛات ٚايتذازب ايٓادش١ بٝٓٗا ٚٚقع إطاز ٜطاعد ع٢ً ايتهاٌَ ٚتٛسٝد ادتٗٛد املعًَٛات ٚايتذازب ايٓادش١ بٝٓٗا ٚٚقع إطاز ٜطاعد ع٢ً ايتهاٌَ ٚتٛسٝد ادتٗٛد 

  بٝٓٗا.بٝٓٗا.

  ملعًَٛات املتاس١.ملعًَٛات املتاس١.بٓا٤ قاعد٠ بٝاْات قد١ُ ملطاعد٠ ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً االضتؿاد٠ َٔ ابٓا٤ قاعد٠ بٝاْات قد١ُ ملطاعد٠ ٖرٙ ادتُعٝات ع٢ً االضتؿاد٠ َٔ ا  --

عداد قاد٠ ايعٌُ املؤضطٞ ٚارترلٟ يتٛؾرل نٛادز ايكٝاد١ٜ املؤ١ًٖ عداد قاد٠ ايعٌُ املؤضطٞ ٚارترلٟ يتٛؾرل نٛادز ايكٝاد١ٜ املؤ١ًٖ إإعداد ٚتدزٜظ َٓٗر عداد ٚتدزٜظ َٓٗر إإ  --

  ذات ايؿِٗ ايعُٝل يطبٝع١ ايعٌُ ارترلٟ يف ظٌ املتػرلات ايداخ١ًٝ ٚ ارتازد١ٝ.ذات ايؿِٗ ايعُٝل يطبٝع١ ايعٌُ ارترلٟ يف ظٌ املتػرلات ايداخ١ًٝ ٚ ارتازد١ٝ.

ايهٛادز املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ يكٝاد٠ ايهٛادز املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ يكٝاد٠   إلعدادإلعدادَعٗد ايعٌُ ارترلٟ َعٗد ايعٌُ ارترلٟ   إلْػا٤إلْػا٤ٚقع ايتؿٛز املبد٥ٞ ٚقع ايتؿٛز املبد٥ٞ   --

  ايعٌُ ارترلٟ يف ايداخٌ ٚارتازز.ايعٌُ ارترلٟ يف ايداخٌ ٚارتازز.

إعداد دزاض١ يتٛؾرل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يدلاَر اذتاضب اآليٞ اييت تدعِ أْػط١ ادتُعٝات إعداد دزاض١ يتٛؾرل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يدلاَر اذتاضب اآليٞ اييت تدعِ أْػط١ ادتُعٝات   --

  ارترل١ٜ ٚستاٚي١ زبطٗا َٔ خالٍ غبه١ طسؾ١ٝ أٚ ايػبه١ ايعٓهب١ْٝٛ.ارترل١ٜ ٚستاٚي١ زبطٗا َٔ خالٍ غبه١ طسؾ١ٝ أٚ ايػبه١ ايعٓهب١ْٝٛ.

ضذلاتٝذٝات ايعٌُ  ارترلٟ ضذلاتٝذٝات ايعٌُ  ارترلٟ زى ايعاًَني يف مجٝع املطتٜٛات إلزى ايعاًَني يف مجٝع املطتٜٛات إلايعٌُ ع٢ً تٛضٝع َداايعٌُ ع٢ً تٛضٝع َدا  --

  ِٗ املٗازات املعاؾس٠ يًتعاٌَ َع املتػرلات.ِٗ املٗازات املعاؾس٠ يًتعاٌَ َع املتػرلات.ٚإنطابٚإنطاب

  ٚقع منٛذز ايعدد االَجٌ ٚايهؿا٠٤ املتُٝص٠ يًُٛازد ايبػس١ٜ يف ٖرٙ ادتُعٝات.ٚقع منٛذز ايعدد االَجٌ ٚايهؿا٠٤ املتُٝص٠ يًُٛازد ايبػس١ٜ يف ٖرٙ ادتُعٝات.  --

ايتدطٝط ايتدطٝط   تتضاضٝاضاضٝامنٛذز بطٝط َٚٝطس ٚضٌٗ ايتطبٝل ألمنٛذز بطٝط َٚٝطس ٚضٌٗ ايتطبٝل ألاملػسٚع ضٝٛؾس يًُٓعُات املػسٚع ضٝٛؾس يًُٓعُات   إٕإٕ

دَٗا نجرل َٔ دَٗا نجرل َٔ صتاسٗا ٚباتت تطتدصتاسٗا ٚباتت تطتد  أثبتتأثبتتاييت اييت   ٚاألضايٝبٚاألضايٝباالضذلاتٝذٞ ٚؾل أسدخ ايٓعِ االضذلاتٝذٞ ٚؾل أسدخ ايٓعِ 

  املٓعُات ٚايػسنات ارترل١ٜ ٚايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ يف ايعامل.املٓعُات ٚايػسنات ارترل١ٜ ٚايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ يف ايعامل.
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  اخلامتة اخلامتة 

ٔ تطبٝكٗا يف ٔ تطبٝكٗا يف ههاذتدٜج١ اييت مياذتدٜج١ اييت مي  اإلداز١ٜاإلداز١َٜٔ خالٍ ٖرٙ ايٛزق١ ٜتبني إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ املؿاِٖٝ َٔ خالٍ ٖرٙ ايٛزق١ ٜتبني إٔ ٖٓاى ايهجرل َٔ املؿاِٖٝ 

يتدطٝط يتدطٝط ااايعاّ. إٕ تطبٝل املؿاِٖٝ اذتدٜج١ يف ايعاّ. إٕ تطبٝل املؿاِٖٝ اذتدٜج١ يف   األدا٤األدا٤زتاٍ ايعٌُ ارترلٟ ٚاييت َٔ غأْٗا تطٜٛس زتاٍ ايعٌُ ارترلٟ ٚاييت َٔ غأْٗا تطٜٛس 

إٔ تطٛز ايعٌُ ارترلٟ ايتكًٝدٟ بؿٛز٠ إٔ تطٛز ايعٌُ ارترلٟ ايتكًٝدٟ بؿٛز٠   ..ضذلاتٝذٞ ٚادتٛد٠ نؿ١ًٝ إذا طبكت بؿٛز٠ ؾشٝش١ضذلاتٝذٞ ٚادتٛد٠ نؿ١ًٝ إذا طبكت بؿٛز٠ ؾشٝش١اإلاإل

نبرل٠ ٖٚرا ٜتطًب إداز٠ َكتٓع١ بايتػٝرل َٚس١ْ ٚذات بعد ْعس َٚعسؾ١ باملطتذدات ع٢ً ايطاس١ نبرل٠ ٖٚرا ٜتطًب إداز٠ َكتٓع١ بايتػٝرل َٚس١ْ ٚذات بعد ْعس َٚعسؾ١ باملطتذدات ع٢ً ايطاس١ 

  ايتايٞ:ايتايٞ:يف يف تًدٝـ ايٛزق١ تًدٝـ ايٛزق١   ٚباإلَهإٚباإلَهإاحمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ. احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ. 

يتشكٝل زؤ١ٜ يتشكٝل زؤ١ٜ   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝمنٛذدا إضذلاتٝذٝا يؿٝاغ١ ٚإداز٠ منٛذدا إضذلاتٝذٝا يؿٝاغ١ ٚإداز٠   املتٛاشٕاملتٛاشٕ  األدا٤األدا٤تعد بطاق١ تعد بطاق١   --

١ حتٟٛ أٖداف إضذلاتٝذ١ٝ يف نٌ َٓعٛز ١ حتٟٛ أٖداف إضذلاتٝذ١ٝ يف نٌ َٓعٛز ٝٝاملٓع١ُ ٚذيو َٔ خالٍ َٓاظرل إضذلاتٝذاملٓع١ُ ٚذيو َٔ خالٍ َٓاظرل إضذلاتٝذ

اييت تطتددّ يف اييت تطتددّ يف   األدا٤األدا٤ٚتستبط ؾُٝا بٝٓٗا بعالق١ ضبب١ٝ ٚختكع ملٓع١َٛ َٔ َؤغسات ٚتستبط ؾُٝا بٝٓٗا بعالق١ ضبب١ٝ ٚختكع ملٓع١َٛ َٔ َؤغسات 

  ..١ٝ١ٝاإلضذلاتٝذاإلضذلاتٝذ  األٖدافاألٖدافيف حتكٝل يف حتكٝل   األدا٤األدا٤قٝاع َد٣ حتكل قٝاع َد٣ حتكل 

ٜتعًل ٜتعًل   يف َايف َا  األدا٤األدا٤أَا َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ؾٗٛ َؿّٗٛ َتهاٌَ يف حتطني ٚتطٜٛس أَا َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ؾٗٛ َؿّٗٛ َتهاٌَ يف حتطني ٚتطٜٛس   --

ايعٌُٝ ٚجتٜٛد املٓتر ٚارتد١َ املكد١َ. ٜٚكدّ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ مج١ً ايعٌُٝ ٚجتٜٛد املٓتر ٚارتد١َ املكد١َ. ٜٚكدّ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ مج١ً   بهطب زقابهطب زقا

يكُإ حتطني ارتد١َ أٚ املٓتر قُٔ إطاز مناذز ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚاملعسٚؾ١ يكُإ حتطني ارتد١َ أٚ املٓتر قُٔ إطاز مناذز ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚاملعسٚؾ١   األدٚاتاألدٚاتَٔ َٔ 

  ..ع٢ً َطت٣ٛ ايعاملع٢ً َطت٣ٛ ايعامل

املتٛاشٕ تتب٢ٓ قُٓٝا َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ خالٍ ايذلنٝص ع٢ً املتٛاشٕ تتب٢ٓ قُٓٝا َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ خالٍ ايذلنٝص ع٢ً   األدا٤األدا٤إٕ بطاق١ إٕ بطاق١   --

ٚيهٓٗا ٚيهٓٗا   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝايعٌُٝ ٚايعًُٝات ايداخ١ًٝ َٔ خالٍ املٓاظرل اييت تؿاؽ يتشكٝل ايعٌُٝ ٚايعًُٝات ايداخ١ًٝ َٔ خالٍ املٓاظرل اييت تؿاؽ يتشكٝل 

املتٛاشٕ تعتدل املتٛاشٕ تعتدل   األدا٤األدا٤ٕ بطاق١ ٕ بطاق١ أدٚات ادتٛد٠ أٚ مناذز ادتٛد٠ ألأدٚات ادتٛد٠ أٚ مناذز ادتٛد٠ أل  تدخٌ يف تؿاؾٌٝتدخٌ يف تؿاؾٌٝ  الال

  ٚيٝظ منٛذدا تهتٝهٝا.ٚيٝظ منٛذدا تهتٝهٝا.  منٛذدا إضذلاتٝذٝامنٛذدا إضذلاتٝذٝا

املتٛاشٕ َٚؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ خالٍ زبط املتٛاشٕ َٚؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ َٔ خالٍ زبط   األدا٤األدا٤ايدَر بني منٛذز بطاق١ ايدَر بني منٛذز بطاق١   باإلَهإباإلَهإ  --

ح ح ٝٝععارتط١ ايتػػ١ًٝٝ ارتط١ ايتػػ١ًٝٝ   إىلإىل  األدا٤األدا٤أدٚات ادتٛد٠ ٚإطازٖا ايعاّ خالٍ تسمج١ بطاق١ أدٚات ادتٛد٠ ٚإطازٖا ايعاّ خالٍ تسمج١ بطاق١ 

  أٚ تؿاؾٌٝ ايعٌُ.أٚ تؿاؾٌٝ ايعٌُ.  يإلضذلاتٝذ١ٝيإلضذلاتٝذ١ٝايتطبٝل ايتهتٝهٞ ايتطبٝل ايتهتٝهٞ   إىلإىلْدخٌ يف ٖرٙ املسس١ً ْدخٌ يف ٖرٙ املسس١ً 

تطبٝل َؿاِٖٝ ٚأدٚات ادتٛد٠ ايػا١ًَ تطبٝل َؿاِٖٝ ٚأدٚات ادتٛد٠ ايػا١ًَ   إىلإىلاحملبر إٔ تطع٢ ادتُعٝات ارترل١ٜ احملبر إٔ تطع٢ ادتُعٝات ارترل١ٜ   يٝظ َٔيٝظ َٔ  --

ضٛف ٜهٕٛ ٖٓاى عدّ ضٛف ٜهٕٛ ٖٓاى عدّ   اإلطازاإلطازبدٕٚ ٖرا بدٕٚ ٖرا   ألْ٘ألْ٘ضذلاتٝذٞ ضذلاتٝذٞ اإلطاز اإلاإلطاز اإلدٕٚ إٔ ٜهٕٛ يدٜٗا دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يدٜٗا 
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حتكل إضذلاتٝذ١ٝ حتكل إضذلاتٝذ١ٝ   تسنٝص ٚقٝاع يًُٛازد اييت تؿسف يف حتطني َٓتر أٚ خد١َ التسنٝص ٚقٝاع يًُٛازد اييت تؿسف يف حتطني َٓتر أٚ خد١َ ال

  املٓع١ُ أٚ زؤٜتٗا.املٓع١ُ أٚ زؤٜتٗا.

ٚبٓا٤ ٚبٓا٤   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝاشٕ تعتدل َٔ أؾكٌ ايُٓاذز اذتاي١ٝ يؿٝاغ١ ارتط١ اشٕ تعتدل َٔ أؾكٌ ايُٓاذز اذتاي١ٝ يؿٝاغ١ ارتط١ املتٛاملتٛ  األدا٤األدا٤بطاق١ بطاق١   --

  املؤضطٞ يًُٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ.املؤضطٞ يًُٓعُات ايسع١ٝ ٚغرل ايسع١ٝ.  األدا٤األدا٤  إلداز٠إلداز٠منٛذز منٛذز 

  املتٛاشٕ أٚ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يد٣ َٓع١ُ َٔ املٓعُات الاملتٛاشٕ أٚ َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يد٣ َٓع١ُ َٔ املٓعُات ال  يألدا٤يألدا٤إٕ ٚدٛد بطاق١ إٕ ٚدٛد بطاق١   --

املتٛاشٕ املتٛاشٕ   األدا٤األدا٤يتطبٝل بطاق١ يتطبٝل بطاق١   مل تتب٢ٓ املٓع١ُ آي١ٝمل تتب٢ٓ املٓع١ُ آي١ٝ  ٜعين أْٗا ضتشكل ْتا٥ر زا٥ع١ َاٜعين أْٗا ضتشكل ْتا٥ر زا٥ع١ َا

  ٚت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ يًُٓع١ُ يع١ًُٝ ايتػٝرل.ٚت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ يًُٓع١ُ يع١ًُٝ ايتػٝرل.

املتٛاشٕ َٚؿاِٖٝ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يٝطت ع١ًُٝ َسس١ًٝ أٚ ٚقت١ٝ بٌ ٖٞ املتٛاشٕ َٚؿاِٖٝ ادتٛد٠ ايػا١ًَ يٝطت ع١ًُٝ َسس١ًٝ أٚ ٚقت١ٝ بٌ ٖٞ   األدا٤األدا٤إٕ بطاق١ إٕ بطاق١   --

ْعاّ َتهاٌَ البد إٔ ٜٓعهظ ع٢ً ضًٛى املٓع١ُ ٚضًٛى أؾسادٖا ٜٚؿبح طسٜك١ ْعاّ َتهاٌَ البد إٔ ٜٓعهظ ع٢ً ضًٛى املٓع١ُ ٚضًٛى أؾسادٖا ٜٚؿبح طسٜك١ 

  يًعٝؼ داخٌ أزٚق١ املٓع١ُ. يًعٝؼ داخٌ أزٚق١ املٓع١ُ. 

يًُٓعُات ٚنريو يًُٓعُات ٚنريو   اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝؾٝاغ١ ارتط١ ؾٝاغ١ ارتط١   ٢٢ضذلاتٝذٞ عًضذلاتٝذٞ عًاإلاإل  988988اعد منٛذز اعد منٛذز ٜطٜط  --

  تٓؿٝرٖا َٚساقب١ ايتٓؿٝر.تٓؿٝرٖا َٚساقب١ ايتٓؿٝر.

املؤضطٞ ع٢ً َطت٣ٛ ادتُعٝات املؤضطٞ ع٢ً َطت٣ٛ ادتُعٝات   األدا٤األدا٤َػسٚع املطاز عباز٠ عٔ َػسٚع َكذلح يتطٜٛس َػسٚع املطاز عباز٠ عٔ َػسٚع َكذلح يتطٜٛس   --

  ارترل١ٜ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.ارترل١ٜ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.
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  ..4:4:( ،  ف( ،  ف56665666

  ..hhttttpp::////wwwwww..ffiisseebb..ccoommاجملا١ْٝ ، إداز٠ األعُاٍ ،   اجملا١ْٝ ، إداز٠ األعُاٍ ،     ١١نذلْٚٝنذلْٚٝاإلاإلاملهتب١ املهتب١   ..77

( ( >>>4>>>4ستُد ارتػسّٚ + ْبٌٝ َٛض٢ ، إداز٠ األعُاٍ ) ايسٜاض : َهتب١ ايػكسٟ ، ستُد ارتػسّٚ + ْبٌٝ َٛض٢ ، إداز٠ األعُاٍ ) ايسٜاض : َهتب١ ايػكسٟ ،   ..88

  ..764764،  ف ،  ف 

  ..إداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚتطبٝكاتٗا يف ايعٌُ ارترلٟ ّ . عؿاّ ايسسيبإداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚتطبٝكاتٗا يف ايعٌُ ارترلٟ ّ . عؿاّ ايسسيب  ..99

  عبدعبد  ٖاْٖٞاْٞ..ايكٝاد١ٜ، دايكٝاد١ٜ، د  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١ٝ  بٓا٤بٓا٤  يألدا٤ يفيألدا٤ يف  املتٛاشٕاملتٛاشٕ  ايكٝاعايكٝاع  بطاق١بطاق١  َٓٗذ١َٝٓٗذ١ٝ  ..::

  املًواملًو  داَع١داَع١  --  ٚاإلداز٠ٚاإلداز٠  االقتؿاداالقتؿاد  آي١ٝآي١ٝ  --  املطاعداملطاعد  األعُاٍاألعُاٍ  إداز٠إداز٠  ايعُسٟ )أضتاذايعُسٟ )أضتاذ  ايسمحٔايسمحٔ

    ..ايطعٛد١ٜ(ايطعٛد١ٜ(  ايعسب١ٝايعسب١ٝ  املًُه١املًُه١  --  ايعصٜصايعصٜص  عبدعبد
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. . ايتشٍٛ ايعاملٞ اذتدٜح يف بٓا٤ ادتٛد٠ ايتٓاؾط١ٝايتشٍٛ ايعاملٞ اذتدٜح يف بٓا٤ ادتٛد٠ ايتٓاؾط١ٝ  اإلضذلاتٝذ١ٝاإلضذلاتٝذ١َٝٓٗذ١ٝ إداز٠ ايـذـٛد٠ َٓٗذ١ٝ إداز٠ ايـذـٛد٠   ..>>

األعُاٍ ٚ ادتٛد٠ األعُاٍ ٚ ادتٛد٠   إداز٠إداز٠أضتاذ أضتاذ   د.ٖاْٞ عبد ايسمحٔ ايعُسٟد.ٖاْٞ عبد ايسمحٔ ايعُسٟ  ٚتكدِٜٚتكدِٜ  إعدادإعدادٖـ ٖـ   47584758

ٚادتٛد٠ ٚادتٛد٠   اإلدازٟاإلدازٟاضتػازٟ تطبٝل ْعِ ايتطٜٛس اضتػازٟ تطبٝل ْعِ ايتطٜٛس     املًو عبد ايعصٜصاملًو عبد ايعصٜصاملطاعد ظاَع١ املطاعد ظاَع١ 

  ..ايػا١ًَايػا١ًَ

املتٛاشٕ" ضًطإ ايػًٟٛ ٚشاز٠ ايذلب١ٝ املتٛاشٕ" ضًطإ ايػًٟٛ ٚشاز٠ ايذلب١ٝ   األدا٤األدا٤ضذلاتٝذٞ بٛاضط١ بطاق١ ضذلاتٝذٞ بٛاضط١ بطاق١ "ايتدطٝط اإل"ايتدطٝط اإل  ..4646
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  ..ضذلاتٝذٞ د. عُاد ادتسٜؿاْٞ، َٔ إؾدازات َؤضط١ ؾسٜل املطتػازضذلاتٝذٞ د. عُاد ادتسٜؿاْٞ، َٔ إؾدازات َؤضط١ ؾسٜل املطتػازاإلاإل  988988منٛذز منٛذز   ..4444
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  .."َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚتطبٝكٗا يف ايعٌُ ارترلٟ" د. عبدايسمحٔ املدٜسع"َؿّٗٛ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ٚتطبٝكٗا يف ايعٌُ ارترلٟ" د. عبدايسمحٔ املدٜسع    ..4949

  

  ملراجع االجنبية: ملراجع االجنبية: اا

  

11..  PPeerrffoorrmmaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  &&  33
rrdd

  GGeenneerraattiioonn  BBaallaanncceedd  

SSccoorreeccaarrdd,,  22GGCC..  22000033  

22..  WWhhaatt  iiss  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd,,  22GGCC..  22000088  

33..  RR..KKAAPPLLAANN  ,,  DD..NNOORRTTOONN,,  TTHHEE  BBAALLAANNCCEEDD  SSCCOORREECCAARRDD  

::  TTRRAANNSSLLAATTIINNGG  SSTTRRAATTEEGGYY  IINNTTOO  AACCTTIIOONN  ,,((BBOOSSTTOONN  ::  

HHBBSSPP  ,,11999966))  

44..  RR..KKAAPPLLAANN  ,,  DD..NNOORRTTOONN  ,,  TTHHEE  BBAALLAANNCCEEDD  

SSCCOORREECCAARRDD--  MMEEAASSUURREESS  TTHHAATT  DDRRIIVVEE  

PPEERRFFOOMMAANNCCEE,,((UUSSAA::HHBBSSPP,,11999922))  

55..  RR..KKAAPPLLAANN  ,,  DD..NNOORRTTOONN  ,,  TTHHEE  SSTTRRAATTEEGGYY  FFOOCCUUSSEEDD  

OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  ,,((BBOOSSTTOONN::HHBBSSPP,,22000011))  

66..  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  SStteepp--bbyy--SStteepp  ffoorr  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  

NNoonnpprrooffiitt  AAggeenncciieess,,  PPaauull  RR..  NNiivveenn  

77..  TThhee  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  aanndd  NNoonnpprrooffiitt  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  

BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd  RReeppoorrtt  AArrttiiccllee,,  RRoobbeerrtt  SS..  KKaappllaann  

88..  RR..KKAAPPLLAANN  ,,  DD..NNOORRTTOONN,,  SSttrraatteeggyy  MMaappss,,  CCoonnvveerrttiinngg  

IInnttaannggiibbllee  AAsssseettss  iinnttoo  TTaannggiibbllee  OOuuttccoommeess,,  HHBBSS  PPrreessss  
  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Paul%20R.%20Niven
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/search/searchResults.jhtml;jsessionid=LASQOZZUCCNJQAKRGWCB5VQBKE0YOISW?Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Author%20Name&N=0&Ntt=Robert+S.+Kaplan


 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  املستفًد يف اجلنعًات اخلريية وحتقًق اجلىدةاملستفًد يف اجلنعًات اخلريية وحتقًق اجلىدة

  

  مقدمها :مقدمها :

  الدكتىر /  نىح بن حيًى الشهريالدكتىر /  نىح بن حيًى الشهري

 



 

 

 

 

171

  مقدمة :مقدمة :

اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ا٭َني ايرٟ قاٍ " أذب ايٓاع إىل اهلل اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ا٭َني ايرٟ قاٍ " أذب ايٓاع إىل اهلل 

  أْؿعِٗ يًٓاع "   أَا بعد ،،،،أْؿعِٗ يًٓاع "   أَا بعد ،،،،

ؾإٕ َٔ تٛؾٝل اهلل يعبادٙ إٔ خيتازِٖ يٓؿع خًك٘ ٜٚصطؿِٝٗ يٓػس اشبري ٚايرب بني ايٓاع َٔ ؾإٕ َٔ تٛؾٝل اهلل يعبادٙ إٔ خيتازِٖ يٓؿع خًك٘ ٜٚصطؿِٝٗ يٓػس اشبري ٚايرب بني ايٓاع َٔ           

أٚ َ٪ضط١ٝ تصب نًٗا يف باب ايتطٛع ٚايعٌُ اشبريٟ ايرٟ يٝظ ي٘ ذدٚد يف أٚ َ٪ضط١ٝ تصب نًٗا يف باب ايتطٛع ٚايعٌُ اشبريٟ ايرٟ يٝظ ي٘ ذدٚد يف   خ٬ٍ جٗٛد ؾسدٜ٘خ٬ٍ جٗٛد ؾسدٜ٘

غسٜعتٓا اييت زغبت يف ايكٝاّ ب٘ ٚديت ع٢ً ا٭جٛز ايعع١ُٝ اييت ٜٓاهلا َٔ ٚؾل يريو . ٚقد زأٜٓا غسٜعتٓا اييت زغبت يف ايكٝاّ ب٘ ٚديت ع٢ً ا٭جٛز ايعع١ُٝ اييت ٜٓاهلا َٔ ٚؾل يريو . ٚقد زأٜٓا 

متثًت يف اؾتتاح عدد نبري َٔ متثًت يف اؾتتاح عدد نبري َٔ   صر٠ٛ َبازن١ يف صباٍ ايعٌُ اشبريٟ ايتطٛعٞ  يف بًدْاصر٠ٛ َبازن١ يف صباٍ ايعٌُ اشبريٟ ايتطٛعٞ  يف بًدْا

 طبتًـ ايتدصصات ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚ اغإغاي١ٝ ا٫جتُاع١ٝ ٚايصر١ٝ  طبتًـ ايتدصصات ايع١ًُٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚ اغإغاي١ٝ ا٫جتُاع١ٝ ٚايصر١ٝ ازبُعٝات اشبري١ٜ يفازبُعٝات اشبري١ٜ يف

ٚغريٖا، ٚمما ًٜرغ ع٢ً ٖرٙ املبادزات املبازن١ ذسص ايكا٥ُني عًٝٗا ع٢ً ؾعٌ اشبري ٚغريٖا، ٚمما ًٜرغ ع٢ً ٖرٙ املبادزات املبازن١ ذسص ايكا٥ُني عًٝٗا ع٢ً ؾعٌ اشبري 

ٚاٖتُاَِٗ بتطٜٛس آيٝات ايعٌُ يدِٜٗ ٚ ايٛضا٥ٌ ٚايرباَخ اييت تكّٛ بٗا تًو ازبُعٝات يًٛصٍٛ ٚاٖتُاَِٗ بتطٜٛس آيٝات ايعٌُ يدِٜٗ ٚ ايٛضا٥ٌ ٚايرباَخ اييت تكّٛ بٗا تًو ازبُعٝات يًٛصٍٛ 

مجعٝاتِٗ ٚخد١َ املطتؿٝدٜٔ َٓٗا ، َٚا ذطٛز ٖرا ايعدد املبازى يف مجعٝاتِٗ ٚخد١َ املطتؿٝدٜٔ َٓٗا ، َٚا ذطٛز ٖرا ايعدد املبازى يف   إىل ذبكٝل أٖداؾٗا ٚزضاي١إىل ذبكٝل أٖداؾٗا ٚزضاي١

  ٖرا املًتك٢ إ٫ ديٌٝ ع٢ً ٖرا اسبسص ٚايسغب١ ازباد٠ يف ايتطٜٛس .ٖرا املًتك٢ إ٫ ديٌٝ ع٢ً ٖرا اسبسص ٚايسغب١ ازباد٠ يف ايتطٜٛس .

إٕ ذبكٝل ازبٛد٠ ايرٟ اربرت٘ إداز٠ ايًكا٤ عٓٛاْا هلرٙ ايط١ٓ ٜستهص ع٢ً عٛاٌَ نثري٠ َٔ أُٖٗا إٕ ذبكٝل ازبٛد٠ ايرٟ اربرت٘ إداز٠ ايًكا٤ عٓٛاْا هلرٙ ايط١ٓ ٜستهص ع٢ً عٛاٌَ نثري٠ َٔ أُٖٗا 

١ٜ بمبدأ ايتطٜٛس ٚايترطني املطتُس ٭عُاهلِ ١ٜ بمبدأ ايتطٜٛس ٚايترطني املطتُس ٭عُاهلِ إميإ ٚقٓاع١ ايكا٥ُني ع٢ً ازبُعٝات اشبريإميإ ٚقٓاع١ ايكا٥ُني ع٢ً ازبُعٝات اشبري

ميهٔ تطبٝك٘ َٔ آيٝات إداز١ٜ ذدٜث١ ٚدبازب ع١ًُٝ ْاجر١، ٚقد شخس ميهٔ تطبٝك٘ َٔ آيٝات إداز١ٜ ذدٜث١ ٚدبازب ع١ًُٝ ْاجر١، ٚقد شخس   ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ نٌ َاٚا٫ضتؿاد٠ َٔ نٌ َا

ايعامل ايّٝٛ باٖتُاّ ٚاضع باغإداز٠ ٚؾْٓٛٗا ْٚعسٜاتٗا مما ٜطتٛجب ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ازبُعٝات ايعامل ايّٝٛ باٖتُاّ ٚاضع باغإداز٠ ٚؾْٓٛٗا ْٚعسٜاتٗا مما ٜطتٛجب ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ازبُعٝات 

ٝات اسبدٜث١ ٚا٭ضايٝب اغإداز١ٜ اييت متهِٓٗ َٔ ٝات اسبدٜث١ ٚا٭ضايٝب اغإداز١ٜ اييت متهِٓٗ َٔ اشبري١ٜ اسبسص ع٢ً ا٫ضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ ايتكٓاشبري١ٜ اسبسص ع٢ً ا٫ضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ ايتكٓ

ذبكٝل زضاي١ مجعٝاتِٗ ٚأٖداؾٗا بػهٌ َتكٔ ٚبم١ٝٓٗ عاي١ٝ ٫ٚ ٜطري َط٦ٛيٞ تًو ازبُعٝات  ذبكٝل زضاي١ مجعٝاتِٗ ٚأٖداؾٗا بػهٌ َتكٔ ٚبم١ٝٓٗ عاي١ٝ ٫ٚ ٜطري َط٦ٛيٞ تًو ازبُعٝات  

إٔ ٜطًبٛا اسبه١ُ َٔ أًٖٗا ٜٚطتػريٚا أٌٖ ٖرا ايؿٔ ، ٚجيتٗدٚا يف ايعٌُ ازباد يف تطٜٛس إٔ ٜطًبٛا اسبه١ُ َٔ أًٖٗا ٜٚطتػريٚا أٌٖ ٖرا ايؿٔ ، ٚجيتٗدٚا يف ايعٌُ ازباد يف تطٜٛس 

َٚٔ ٖرٙ املؿاِٖٝ اغإداز١ٜ َؿّٗٛ ازبٛد٠ َٚا ٜتطُٓ٘ َٚٔ ٖرٙ املؿاِٖٝ اغإداز١ٜ َؿّٗٛ ازبٛد٠ َٚا ٜتطُٓ٘ مجعٝاتِٗ بتطبٝكات ع١ًُٝ ملؿاِٖٝ اغإداز٠ ، مجعٝاتِٗ بتطبٝكات ع١ًُٝ ملؿاِٖٝ اغإداز٠ ، 

َٔ ْعسٜات ٚأضايٝب تطِٗ يف ذبطني ايعٌُ ٚتطٜٛسٙ . ٖٚرا املؿّٗٛ ٜستبط باهلدف ايس٥ٝظ َٔ ْعسٜات ٚأضايٝب تطِٗ يف ذبطني ايعٌُ ٚتطٜٛسٙ . ٖٚرا املؿّٗٛ ٜستبط باهلدف ايس٥ٝظ 

يًحُعٝات اشبري١ٜ ٖٚٛ تكدِٜ اشبدَات ايتطٛع١ٝ بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٚبطسم تٓاضب ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ يًحُعٝات اشبري١ٜ ٖٚٛ تكدِٜ اشبدَات ايتطٛع١ٝ بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٚبطسم تٓاضب ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

  ازبُعٝات. ازبُعٝات.   ِٖٚ املطتؿٝدٕٚ ايرٜٔ ِٖ ضبٛز ا٭ضاع يعٌُِٖٚ املطتؿٝدٕٚ ايرٜٔ ِٖ ضبٛز ا٭ضاع يعٌُ
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إٕ املطتؿٝد ٖٛ ضس بكا٤ ازبُع١ٝ َٚٔ أجً٘ ٚجدت ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َٓت٢ٗ آَاٍ ايكا٥ُني ع٢ً إٕ املطتؿٝد ٖٛ ضس بكا٤ ازبُع١ٝ َٚٔ أجً٘ ٚجدت ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َٓت٢ٗ آَاٍ ايكا٥ُني ع٢ً 

امل٪ضطات اشبري١ٜ ٖٛ ايٛصٍٛ إىل املطتؿٝد ٚتكدِٜ اشبد١َ ي٘ بأع٢ً َطتٜٛات ازبٛد٠ . َٚٔ ٖٓا امل٪ضطات اشبري١ٜ ٖٛ ايٛصٍٛ إىل املطتؿٝد ٚتكدِٜ اشبد١َ ي٘ بأع٢ً َطتٜٛات ازبٛد٠ . َٚٔ ٖٓا 

عٌُٝ( ٚايرتنٝص ع٢ً عٌُٝ( ٚايرتنٝص ع٢ً تعٗس ايع٬ق١ ايٛيٝك١ بني ازبٛد٠ ٚاملطتؿٝد أٚ َا ٜط٢ُ يف قاَٛع اغإداز٠ )ايتعٗس ايع٬ق١ ايٛيٝك١ بني ازبٛد٠ ٚاملطتؿٝد أٚ َا ٜط٢ُ يف قاَٛع اغإداز٠ )اي

  ايعٌُٝ ٚإزضا٩ٙ ٚمساع صٛت٘ َٔ أِٖ َستهصات ازبٛد٠ .ايعٌُٝ ٚإزضا٩ٙ ٚمساع صٛت٘ َٔ أِٖ َستهصات ازبٛد٠ .

يكد جا٤ت ٖرٙ ايٛزق١ يتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ازبص٤ املِٗ يف ع١ًُٝ ازبٛد٠ ٖٚٛ املطتؿٝد ايداخًٞ يكد جا٤ت ٖرٙ ايٛزق١ يتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ازبص٤ املِٗ يف ع١ًُٝ ازبٛد٠ ٖٚٛ املطتؿٝد ايداخًٞ 

ٚاشبازجٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف ع٢ً ٚاقع ازبٗات اشبري١ٜ ٚدٚزٖا يف ايعٓا١ٜ باملطتؿٝد ٚاشبازجٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف ع٢ً ٚاقع ازبٗات اشبري١ٜ ٚدٚزٖا يف ايعٓا١ٜ باملطتؿٝد 

يصٛت٘ ٚقٝاع زضاٙ ٚقد اضتددَت ايدزاض١ اضتباْتني صُُتا ملعسؾ١ زأٟ يصٛت٘ ٚقٝاع زضاٙ ٚقد اضتددَت ايدزاض١ اضتباْتني صُُتا ملعسؾ١ زأٟ ٚذسصٗا ع٢ً ا٫ضتُاع ٚذسصٗا ع٢ً ا٫ضتُاع 

املطتؿٝد ايداخًٞ ٖٚٛ املٛظـ ٚاملطتؿٝد اشبازجٞ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً َطت٣ٛ أدا٤ ازبُعٝات املطتؿٝد ايداخًٞ ٖٚٛ املٛظـ ٚاملطتؿٝد اشبازجٞ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً َطت٣ٛ أدا٤ ازبُعٝات 

)ع١ٓٝ ايدزاض١( َٚا ٜتعًل ب٘ مما ٜستبط بسضا ايعٌُٝ أٚ عدّ زضاٙ .ٚضأتٓاٍٚ يف ٖرٙ ايٛزق١ ٖرا )ع١ٓٝ ايدزاض١( َٚا ٜتعًل ب٘ مما ٜستبط بسضا ايعٌُٝ أٚ عدّ زضاٙ .ٚضأتٓاٍٚ يف ٖرٙ ايٛزق١ ٖرا 

  دُٖا ْعسٟ ٚاآلخس تطبٝكٞ ٚضأدَخ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ املباذث ايتاي١ٝ :دُٖا ْعسٟ ٚاآلخس تطبٝكٞ ٚضأدَخ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ املباذث ايتاي١ٝ :املٛضٛع َٔ جاْبني أذاملٛضٛع َٔ جاْبني أذ

  أ٫ًٚ : ازبٛد٠ ٚاملطتؿٝد أ٫ًٚ : ازبٛد٠ ٚاملطتؿٝد 

  ياًْٝا : تصٓٝـ املطتؿٝدٜٔ  ياًْٝا : تصٓٝـ املطتؿٝدٜٔ  

  يايثًا : عٛاٌَ ايسضا ٚعدّ ايسضا يًعٌُٝ .يايثًا : عٛاٌَ ايسضا ٚعدّ ايسضا يًعٌُٝ .

  زابعًا: سبع١ ايصدم َٚٛقـ ايصـ ا٭ٍٚزابعًا: سبع١ ايصدم َٚٛقـ ايصـ ا٭ٍٚ

  خاَطًا : أضايٝب قٝاع زضا ايعٌُٝ ٚا٫ضتُاع إىل صٛت٘خاَطًا : أضايٝب قٝاع زضا ايعٌُٝ ٚا٫ضتُاع إىل صٛت٘

  تا٥خ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ تا٥خ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ضادضًا : ْضادضًا : ْ

  ضابعًا : ايٓتا٥خ ٚايتٛصٝات.ضابعًا : ايٓتا٥خ ٚايتٛصٝات.
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  أوال: اجلىدة واملستفًد :  أوال: اجلىدة واملستفًد :    

خيتًـ ايباذثٕٛ يف تعسٜـ ازبٛد٠ نثريًا إ٫ إٔ غايبٗا ٜرنس زضا املطتؿٝد أٚ ايعٌُٝ نعٓصس خيتًـ ايباذثٕٛ يف تعسٜـ ازبٛد٠ نثريًا إ٫ إٔ غايبٗا ٜرنس زضا املطتؿٝد أٚ ايعٌُٝ نعٓصس 

٤ ٤ َِٗ تطع٢ ازبٛد٠ إىل ذبكٝك٘ ٚايتأند َٔ ٚجٛدٙ بمطتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايسضا . ؾٓحد أذد عًُاَِٗ تطع٢ ازبٛد٠ إىل ذبكٝك٘ ٚايتأند َٔ ٚجٛدٙ بمطتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايسضا . ؾٓحد أذد عًُا

  --ازبٛد٠ ٖٚٛ )أَإ ؾٝدبّٛ( ٜعسف ازبٛد٠ بأْٗا ) ايسضا ايتاّ يًعٌُٝ ( ٜٚعسؾٗا جٛشٜـ جٛزإازبٛد٠ ٖٚٛ )أَإ ؾٝدبّٛ( ٜعسف ازبٛد٠ بأْٗا ) ايسضا ايتاّ يًعٌُٝ ( ٜٚعسؾٗا جٛشٜـ جٛزإ

بأْٗا )دق١ ا٫ضتدداّ ذطب َاٜساٙ بأْٗا )دق١ ا٫ضتدداّ ذطب َاٜساٙ   ––ٖٚٛ َٔ أبسش ايسٚاد امل٪يسٜٔ يف إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ ٖٚٛ َٔ أبسش ايسٚاد امل٪يسٜٔ يف إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ 

  املطتؿٝد (املطتؿٝد (

يو با٭دا٤ ايؿعًٞ يو با٭دا٤ ايؿعًٞ ٜٚعٗس َٔ ٖرٜٔ ايتعسٜؿني ازتباط ازبٛد٠  بتٛقعات ٚاذتٝاجات ايعٌُٝ ٚزبط ذٜٚعٗس َٔ ٖرٜٔ ايتعسٜؿني ازتباط ازبٛد٠  بتٛقعات ٚاذتٝاجات ايعٌُٝ ٚزبط ذ

يًُٓتخ أٚ اشبد١َ املكد١َ َٔ امل٪ضط١ ؾتهٕٛ ازبٛد٠ ذ٦ٓٝر ٖٞ تًب١ٝ ذاجٝات ٚتٛقعات ايعٌُٝ يًُٓتخ أٚ اشبد١َ املكد١َ َٔ امل٪ضط١ ؾتهٕٛ ازبٛد٠ ذ٦ٓٝر ٖٞ تًب١ٝ ذاجٝات ٚتٛقعات ايعٌُٝ 

٫ٚ ٜعين ذيو اقتصاز ازبٛد٠ ع٢ً ٖرا ايعٓصس بٌ إٕ ٖٓاى عٓاصس أخس٣ َثٌ : ايكٝاد٠ ٚاملٛازد ٫ٚ ٜعين ذيو اقتصاز ازبٛد٠ ع٢ً ٖرا ايعٓصس بٌ إٕ ٖٓاى عٓاصس أخس٣ َثٌ : ايكٝاد٠ ٚاملٛازد 

ع١َٛ ازبٛد٠ َٚؿاُٖٝٗا، ع١َٛ ازبٛد٠ َٚؿاُٖٝٗا،  ؾاع١ًٝ امل٪ضط١ ٚتعترب زنا٥ص أضاض١ٝ يف َٓ ؾاع١ًٝ امل٪ضط١ ٚتعترب زنا٥ص أضاض١ٝ يف َٓيفيفٚايعًُٝات،  نًٗا ت٪يس ٚايعًُٝات،  نًٗا ت٪يس 

ْٚعسًا هلدف ايٛزق١ َٚا أملط٘ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١ هلرا ايعٓصس َٔ عٓاصس ازبٛد٠ َٔ ذٝث ضعـ ْٚعسًا هلدف ايٛزق١ َٚا أملط٘ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١ هلرا ايعٓصس َٔ عٓاصس ازبٛد٠ َٔ ذٝث ضعـ 

اٖتُاّ نثري َٔ إدازات َ٪ضطات ايعٌُ اشبريٟ يًعٓا١ٜ ب٘ بطسٜك١ َٓٗح١ٝ ع١ًُٝ مما ٜتأند اٖتُاّ نثري َٔ إدازات َ٪ضطات ايعٌُ اشبريٟ يًعٓا١ٜ ب٘ بطسٜك١ َٓٗح١ٝ ع١ًُٝ مما ٜتأند 

بًا ٚضًبًا ، ٚمما ٜ٪ند بًا ٚضًبًا ، ٚمما ٜ٪ند عًٝٓا ضسٚز٠ ايعٓا١ٜ ب٘ ٚبٝإ ع٬قت٘ ايٛاضر١ بازبٛد٠ ٚتأيسٖا ب٘ إجياعًٝٓا ضسٚز٠ ايعٓا١ٜ ب٘ ٚبٝإ ع٬قت٘ ايٛاضر١ بازبٛد٠ ٚتأيسٖا ب٘ إجيا

أ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ بايعٌُٝ يف َٓع١َٛ ازبٛد٠ َا ظبدٙ يف ازبٛا٥ص ايعامل١ٝ يًحٛد٠ َٔ عٓاصس ايتكِٝٝ أ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ بايعٌُٝ يف َٓع١َٛ ازبٛد٠ َا ظبدٙ يف ازبٛا٥ص ايعامل١ٝ يًحٛد٠ َٔ عٓاصس ايتكِٝٝ 

(  ا٭َسٜه١ٝ تطع يعٓصس أٚ َعٝاز زضا (  ا٭َسٜه١ٝ تطع يعٓصس أٚ َعٝاز زضا MMBBNNQQAA  ؾٝٗا ذٝث ظبد جا٥ص٠ َانّٛ بايدزٜخ )ؾٝٗا ذٝث ظبد جا٥ص٠ َانّٛ بايدزٜخ )

  ––َٛات ٚايترًٌٝ َٛات ٚايترًٌٝ املعًاملعً  ––عٓاصس ) ايكٝاد٠ عٓاصس ) ايكٝاد٠   77دزج١ ، َٔ بني دزج١ ، َٔ بني 13331333دزج١ َٔ بني دزج١ َٔ بني   133133ايعٌُٝ ايعٌُٝ 

ازبٛد٠ ٚايٓتا٥خ ازبٛد٠ ٚايٓتا٥خ   ––إداز٠ ع١ًُٝ ازبٛد٠ إداز٠ ع١ًُٝ ازبٛد٠   ––إداز٠ ٚتطٜٛس ايعاٌَ ايبػسٟ إداز٠ ٚتطٜٛس ايعاٌَ ايبػسٟ   ––ضرتاتٝحٞ ضرتاتٝحٞ ايتدطٝط اغإايتدطٝط اغإ

  ايتػػ١ًٝٝ ( .ايتػػ١ًٝٝ ( .

( عٓصس زضا ايع٤٬ُ نعٓصس َِٗ يف ايتكِٝٝ ( عٓصس زضا ايع٤٬ُ نعٓصس َِٗ يف ايتكِٝٝ EEFFQQMMٚتطع ازبا٥ص٠ ا٭ٚزب١ٝ غإداز٠ ازبٛد٠  )ٚتطع ازبا٥ص٠ ا٭ٚزب١ٝ غإداز٠ ازبٛد٠  )

ايٝابا١ْٝ اييت مل ايٝابا١ْٝ اييت مل   ((غٝٓحٛ ٚدميٓخغٝٓحٛ ٚدميٓخ))دزج١ ٚغريٖا َٔ ازبٛا٥ص َثٌ جا٥ص٠ دزج١ ٚغريٖا َٔ ازبٛا٥ص َثٌ جا٥ص٠   13331333دزج١ َٔ دزج١ َٔ   133133ٜبًؼ ٜبًؼ 

  تػؿٌ ٖرا ايعٓصس نك١ُٝ ز٥ٝط١ٝ َٚ٪غس َِٗ يف ازبٛد٠ .تػؿٌ ٖرا ايعٓصس نك١ُٝ ز٥ٝط١ٝ َٚ٪غس َِٗ يف ازبٛد٠ .
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  ثانًا: تصنًف املستفًدين :ثانًا: تصنًف املستفًدين :  

ٜكطِ أٌٖ اغإداز٠ ايعٌُٝ إىل داخًٞ ٚخازجٞ ، ٚايداخًٞ قد ٜهٕٛ أِٖ َٔ اشبازجٞ ٭ْ٘ ٖٛ ٜكطِ أٌٖ اغإداز٠ ايعٌُٝ إىل داخًٞ ٚخازجٞ ، ٚايداخًٞ قد ٜهٕٛ أِٖ َٔ اشبازجٞ ٭ْ٘ ٖٛ 

١ ي٘ ، ٚن٬ ايطسؾني هلُا ١ ي٘ ، ٚن٬ ايطسؾني هلُا ايرٟ ٜكدّ اشبد١َ يًعٌُٝ اشبازجٞ ٖٚٛ املطتؿٝد ايرٟ تكدّ اشبدَايرٟ ٜكدّ اشبد١َ يًعٌُٝ اشبازجٞ ٖٚٛ املطتؿٝد ايرٟ تكدّ اشبدَ

أ١ُٖٝ بايػ١ يف ايعٌُ امل٪ضطٞ ٚايعٓا١ٜ بُٗا ٜ٪دٟ إىل ازتؿاع ايسحب١ٝ ٚايُٓٛ املطسد يًُ٪ضطات ، أ١ُٖٝ بايػ١ يف ايعٌُ امل٪ضطٞ ٚايعٓا١ٜ بُٗا ٜ٪دٟ إىل ازتؿاع ايسحب١ٝ ٚايُٓٛ املطسد يًُ٪ضطات ، 

ٚتػري نثري َٔ ايدزاضات املٝدا١ْٝ إىل إٔ نثريًا َٔ ايػسنات ظبرت ٚمتٝصت ْٚايت ايسٜاد٠ ٚتػري نثري َٔ ايدزاضات املٝدا١ْٝ إىل إٔ نثريًا َٔ ايػسنات ظبرت ٚمتٝصت ْٚايت ايسٜاد٠ 

ْٛ٘ بايعٌُٝ ايداخًٞ ٚايعٌُٝ ْٛ٘ بايعٌُٝ ايداخًٞ ٚايعٌُٝ يعٓاٜتٗا بٗرٜٔ ايعٓصسٜٔ ُٖٚا املٛظـ ٚاملطتؿٝد أٚ َا ٜطُيعٓاٜتٗا بٗرٜٔ ايعٓصسٜٔ ُٖٚا املٛظـ ٚاملطتؿٝد أٚ َا ٜطُ

  اشبازجٞ.اشبازجٞ.

ٚقد ربط٧ بعض امل٪ضطات اشبري١ٜ يف دباًٖٗا ٚعدّ عٓاٜتٗا باملٛظـ بدع٣ٛ ا٫ٖتُاّ بايعٌُٝ ٚقد ربط٧ بعض امل٪ضطات اشبري١ٜ يف دباًٖٗا ٚعدّ عٓاٜتٗا باملٛظـ بدع٣ٛ ا٫ٖتُاّ بايعٌُٝ 

اشبازجٞ ، ٚيطت أز٣ بُٝٓٗا تٓاقطًا أٚ تعازضًا بٌ ٫بد َٔ ايعٓا١ٜ با٫يٓني ع٢ً ذد ضٛا٤ ٚيريو اشبازجٞ ، ٚيطت أز٣ بُٝٓٗا تٓاقطًا أٚ تعازضًا بٌ ٫بد َٔ ايعٓا١ٜ با٫يٓني ع٢ً ذد ضٛا٤ ٚيريو 

ضتُاز٠ يكٝاع زضا ايعٌُٝ ضتُاز٠ يكٝاع زضا ايعٌُٝ إإني ، ؾتِ تصُِٝ ني ، ؾتِ تصُِٝ ؾكد آيست إٔ تهٕٛ ايدزاض١ َٝدا١ْٝ يه٬ ايطسؾؾكد آيست إٔ تهٕٛ ايدزاض١ َٝدا١ْٝ يه٬ ايطسؾ

ضتُاز٠ أخس٣ يكٝاع زضا ايعٌُٝ اشبازجٞ ) املطتؿٝد (، ٚناْت بٓٛد ضتُاز٠ أخس٣ يكٝاع زضا ايعٌُٝ اشبازجٞ ) املطتؿٝد (، ٚناْت بٓٛد إإايداخًٞ )املٛظـ( ٚايداخًٞ )املٛظـ( ٚ

  ا٫ضتبا١ْ تٗدف إىل ايٛصٍٛ إىل عٛاٌَ زضا ايعٌُٝ ٚعٛاٌَ عدّ زضاٙ .ا٫ضتبا١ْ تٗدف إىل ايٛصٍٛ إىل عٛاٌَ زضا ايعٌُٝ ٚعٛاٌَ عدّ زضاٙ .

    

  ثالجا: عىامل رضا العنًل: ثالجا: عىامل رضا العنًل: 

د١َ ٚايتأند َٔ تٓؿٝر املػازٜع ٚايرباَخ د١َ ٚايتأند َٔ تٓؿٝر املػازٜع ٚايرباَخ إٕ ايتعسف ع٢ً زضا ايعٌُٝ ٜ٪يس ع٢ً ذبطني اشبإٕ ايتعسف ع٢ً زضا ايعٌُٝ ٜ٪يس ع٢ً ذبطني اشب

املكد١َ ي٘ ٚؾل املٛاصؿات املٛضٛع١ ، نُا ٜ٪دٟ ذيو إىل َساقب١ ا٭دا٤ َٚٛاج١ٗ َػانٌ املكد١َ ي٘ ٚؾل املٛاصؿات املٛضٛع١ ، نُا ٜ٪دٟ ذيو إىل َساقب١ ا٭دا٤ َٚٛاج١ٗ َػانٌ 

ٚعكبات ايتٓؿٝر يإلضساع يف إص٬ح اشبًٌ ٚإنُاٍ ايٓكص ،ٚذيو ٭ٕ أٟ َػسٚع ٜتِ َٔ خ٬ٍ ٚعكبات ايتٓؿٝر يإلضساع يف إص٬ح اشبًٌ ٚإنُاٍ ايٓكص ،ٚذيو ٭ٕ أٟ َػسٚع ٜتِ َٔ خ٬ٍ 

  املسذ١ًٝ ايتاي١ٝ : املسذ١ًٝ ايتاي١ٝ : 
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ٚايتحٗٝصات ٜٚدخٌ ضُٓٗا املٛظؿني ايرٜٔ ٜكدَٕٛ اشبد١َ ، أَا ٚايتحٗٝصات ٜٚدخٌ ضُٓٗا املٛظؿني ايرٜٔ ٜكدَٕٛ اشبد١َ ، أَا   ؾاملدخ٬ت ٖٞ املٛازد املتٛؾس٠ؾاملدخ٬ت ٖٞ املٛازد املتٛؾس٠

ايعًُٝات ؾٗٞ بساَخ ازبُعٝات َٚٓتحاتٗا اييت تٓؿر ع٢ً أزض ايٛاقع ٚتتطُٔ طسٜك١ تكدِٜ ايعًُٝات ؾٗٞ بساَخ ازبُعٝات َٚٓتحاتٗا اييت تٓؿر ع٢ً أزض ايٛاقع ٚتتطُٔ طسٜك١ تكدِٜ 

اشبد١َ ٚذحِ اشبد١َ اييت تكدّ ، أَا املدسجات ؾٗٞ عٛا٥د املػسٚع ْٚتا٥خ ايعًُٝات املٓؿر٠ اشبد١َ ٚذحِ اشبد١َ اييت تكدّ ، أَا املدسجات ؾٗٞ عٛا٥د املػسٚع ْٚتا٥خ ايعًُٝات املٓؿر٠ 

ٚاملطتؿٝد ايٓٗا٥ٞ ، ؾٝكاع يف ٖرٙ املسذ١ً نِ اشبدَات ٚاملطتؿٝد ايٓٗا٥ٞ ، ؾٝكاع يف ٖرٙ املسذ١ً نِ اشبدَات ٚاييت جيب إٔ ذبكل زضا ايعٌُٝ ٚاييت جيب إٔ ذبكل زضا ايعٌُٝ 

  املكد١َ ٚنٝؿ١ٝ تكدميٗا.املكد١َ ٚنٝؿ١ٝ تكدميٗا.

ٚإذا ْعسْا إىل ايعٌُٝ ايداخًٞ ؾإْٓا ظبد إٔ ٖٓاى عٓاصس ز٥ٝط١  ٚعٛاٌَ يكٝاع ايسضا ٚإذا ْعسْا إىل ايعٌُٝ ايداخًٞ ؾإْٓا ظبد إٔ ٖٓاى عٓاصس ز٥ٝط١  ٚعٛاٌَ يكٝاع ايسضا 

  ايٛظٝؿٞ، ٚعٛاٌَ أخس٣ يعدّ ايسضا.ايٛظٝؿٞ، ٚعٛاٌَ أخس٣ يعدّ ايسضا.

  ؾعٓاصس ايسضا ايٛظٝؿٞ ميهٔ تًدٝصٗا يف ايتايٞ:ؾعٓاصس ايسضا ايٛظٝؿٞ ميهٔ تًدٝصٗا يف ايتايٞ:

  تكدٜس اغإظباش.تكدٜس اغإظباش.  --11

  ع٢ً ذبكٝل ْتا٥خ.ع٢ً ذبكٝل ْتا٥خ.ايكدز٠ ايكدز٠   --11

  ذحِ ا٫ضتك٬ٍ يف ايعٌُ.ذحِ ا٫ضتك٬ٍ يف ايعٌُ.  --11

  ذحِ ايتردٟ اي٬شّ يإلظباش.ذحِ ايتردٟ اي٬شّ يإلظباش.  --11

  ايتعًِٝ ٚايتدزٜب.ايتعًِٝ ٚايتدزٜب.  --11

  ايتطٛز ايٛظٝؿٞ.ايتطٛز ايٛظٝؿٞ.  --11

  أَا عٓاصس عدّ ايسضا ؾٗٞ:أَا عٓاصس عدّ ايسضا ؾٗٞ:

  ا٭َإ ٚا٫ضتكساز ايٛظٝؿٞ.ا٭َإ ٚا٫ضتكساز ايٛظٝؿٞ.  --11

  ايسٚاتب ٚاسبٛاؾص.ايسٚاتب ٚاسبٛاؾص.  --11

  ب١٦ٝ ايعٌُ.ب١٦ٝ ايعٌُ.  --11

  ؾكدإ ايعداي١ بني املس٩ٚضني.ؾكدإ ايعداي١ بني املس٩ٚضني.  --11

  

ٍ ايٓعس بتٛاشٕ بني عٓاصس ايسضا ٚعٓاصس ٍ ايٓعس بتٛاشٕ بني عٓاصس ايسضا ٚعٓاصس ٚميهٔ قٝاع َطت٣ٛ ايسضا يد٣ املٛظؿني َٔ خ٬ٚميهٔ قٝاع َطت٣ٛ ايسضا يد٣ املٛظؿني َٔ خ٬

عدّ ايسضا  ذٝث جيب تًب١ٝ عٓاصس ايسضا يد٣ املٛظـ ٚتٗٝأتٗا ي٘ ٚدبٓب ايٛقٛع ؾُٝا ٜ٪دٟ إىل عدّ ايسضا  ذٝث جيب تًب١ٝ عٓاصس ايسضا يد٣ املٛظـ ٚتٗٝأتٗا ي٘ ٚدبٓب ايٛقٛع ؾُٝا ٜ٪دٟ إىل 

  عدّ ايسضا يدٜ٘ .  عدّ ايسضا يدٜ٘ .  
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ٚيسبما ظبد َٛظؿا يف مجع١ٝ َا  ٜكٌ زاتب٘ عٔ َا ٜسٜد ٚحيتاد إ٫ إٔ ظبد ْطب١ ايسضا يدٜ٘ عاي١ٝ ٚيسبما ظبد َٛظؿا يف مجع١ٝ َا  ٜكٌ زاتب٘ عٔ َا ٜسٜد ٚحيتاد إ٫ إٔ ظبد ْطب١ ايسضا يدٜ٘ عاي١ٝ   

ايعٛاٌَ ايطابك١ يًسضا َٔ تعًِ ٚتدزٜب ٚتطٛز ٚظٝؿٞ ٚذحِ ايعٛاٌَ ايطابك١ يًسضا َٔ تعًِ ٚتدزٜب ٚتطٛز ٚظٝؿٞ ٚذحِ ٚذيو سبصٛي٘ ع٢ً بعض ٚذيو سبصٛي٘ ع٢ً بعض 

ص٬ذٝات ٚاضتك٬ٍ جٝد يف ايعٌُ ٚايعهظ حيصٌ ؾًسبما ظبد َٛظؿا ٜطتًِ َستبا عايٝا إ٫ أْ٘ ص٬ذٝات ٚاضتك٬ٍ جٝد يف ايعٌُ ٚايعهظ حيصٌ ؾًسبما ظبد َٛظؿا ٜطتًِ َستبا عايٝا إ٫ أْ٘ 

٫ جيد َٔ عٓاصس ايسضا أٟ غ٤ٞ ٚبايتايٞ زبما ٜرتى ايعٌُ ٚايٛظٝؿ١ عٓد ٚجٛد أقسب ؾسص١ ٫ جيد َٔ عٓاصس ايسضا أٟ غ٤ٞ ٚبايتايٞ زبما ٜرتى ايعٌُ ٚايٛظٝؿ١ عٓد ٚجٛد أقسب ؾسص١ 

  ٙ ايعٓاصس إ٫ إٔ غايبٝتِٗ جيتُعٕٛ يف ايٓعس إيٝٗا.ٙ ايعٓاصس إ٫ إٔ غايبٝتِٗ جيتُعٕٛ يف ايٓعس إيٝٗا.أخس٣ ، ٚايٓاع خيتًؿٕٛ يف ْعستِٗ هلرأخس٣ ، ٚايٓاع خيتًؿٕٛ يف ْعستِٗ هلر

أَا َاٜتعًل بعٓاصس ايسضا يد٣ ايعٌُٝ اشبازجٞ : ؾٗٞ َا متثً٘ ا٫ذتٝاجات اشباص١ ب٘ ٚاسبكٛم أَا َاٜتعًل بعٓاصس ايسضا يد٣ ايعٌُٝ اشبازجٞ : ؾٗٞ َا متثً٘ ا٫ذتٝاجات اشباص١ ب٘ ٚاسبكٛم 

اييت ٜس٣ أْٗا ي٘ ٚأْ٘ جيب ع٢ً امل٪ضطات اييت تطتٗدؾ٘ إٔ تًبٝٗا ٚذبسص ع٢ً تكدِٜ خدَاتٗا اييت ٜس٣ أْٗا ي٘ ٚأْ٘ جيب ع٢ً امل٪ضطات اييت تطتٗدؾ٘ إٔ تًبٝٗا ٚذبسص ع٢ً تكدِٜ خدَاتٗا 

  ايٓكاط ايتاي١ٝ:ايٓكاط ايتاي١ٝ:ي٘ َٔ خ٬هلا ، ٚميهٔ تًدٝصٗا يف ي٘ َٔ خ٬هلا ، ٚميهٔ تًدٝصٗا يف 

  اسبصٍٛ ع٢ً خدَات ضبرتؾ١ ضسٜع١.اسبصٍٛ ع٢ً خدَات ضبرتؾ١ ضسٜع١.  --11

  ايتعاٌَ َع َٛظؿني َدزبني ٚع٢ً دزج١ عاي١ٝ َٔ املٗاز٠.ايتعاٌَ َع َٛظؿني َدزبني ٚع٢ً دزج١ عاي١ٝ َٔ املٗاز٠.  --11

  ٚجٛد قٓٛات اتصاٍ َؿتٛذ١ اتصاٍ َؿتٛذ١ َع ايع٤٬ُ.ٚجٛد قٓٛات اتصاٍ َؿتٛذ١ اتصاٍ َؿتٛذ١ َع ايع٤٬ُ.  --11

  اسبصٍٛ ع٢ً ايتكدٜس َٔ املٛظؿني ٚاغإْصات هلِ.اسبصٍٛ ع٢ً ايتكدٜس َٔ املٛظؿني ٚاغإْصات هلِ.  --11

  تًب١ٝ اذتٝاجات٘ بطسٜك١ َٓع١ُ.تًب١ٝ اذتٝاجات٘ بطسٜك١ َٓع١ُ.  --11

  ىظف الصف األول : ىظف الصف األول : رابعا: حلظة الصدق ومرابعا: حلظة الصدق وم

يف زأع اهلسّ ايٛظٝؿٞ ٜأتٞ صبًظ اغإداز٠ ٚاغإداز٠ ايعًٝا ٚايٛضط٢ ٚايتٓؿٝر١ٜ ، ٚقد ْٗتِ نثريا يف زأع اهلسّ ايٛظٝؿٞ ٜأتٞ صبًظ اغإداز٠ ٚاغإداز٠ ايعًٝا ٚايٛضط٢ ٚايتٓؿٝر١ٜ ، ٚقد ْٗتِ نثريا 

بٗرٙ املطتٜٛات َٔ ذٝث ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚذطٔ ا٫ختٝاز يهٓٓا ْكصس نثريا يف اختٝاز َا بٗرٙ املطتٜٛات َٔ ذٝث ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚذطٔ ا٫ختٝاز يهٓٓا ْكصس نثريا يف اختٝاز َا 

  --َٓدٚب ايتطٜٛلَٓدٚب ايتطٜٛل  ––َٓدٚب املبٝعات َٓدٚب املبٝعات   ––ْطُِٝٗ بمٛظؿٞ ايصؿٛف ا٭ٚىل َثٌ َٛظـ ا٫ضتكباٍ ْطُِٝٗ بمٛظؿٞ ايصؿٛف ا٭ٚىل َثٌ َٛظـ ا٫ضتكباٍ 

َٛظؿٞ خد١َ ايع٤٬ُ ٚايع٬قات ايعا١َ ٚغريِٖ ، ممٔ َٛظؿٞ خد١َ ايع٤٬ُ ٚايع٬قات ايعا١َ ٚغريِٖ ، ممٔ   ––ايطهستاز١ٜ ايطهستاز١ٜ   ––َٓدٚبٞ مجع ايتربعات َٓدٚبٞ مجع ايتربعات 

ٜ٪يسٕٚ ع٢ً ايع٤٬ُ اشبازجٝني ٜٚستبطٕٛ َباغس٠ بتكدِٜ اشبد١َ يًُطتؿٝدٜٔ أٚ اضتكباٍ ٜ٪يسٕٚ ع٢ً ايع٤٬ُ اشبازجٝني ٜٚستبطٕٛ َباغس٠ بتكدِٜ اشبد١َ يًُطتؿٝدٜٔ أٚ اضتكباٍ 

َس٠( َس٠( ِٖ ٚاقرتاذاتِٗ ، ٚهلرا ذبسص نثريا َٔ ايػسنات يسؾع غعاز )ايتٛظٝـ ٭ٍٚ ِٖ ٚاقرتاذاتِٗ ، ٚهلرا ذبسص نثريا َٔ ايػسنات يسؾع غعاز )ايتٛظٝـ ٭ٍٚ ااغهاٚغهاٚ

ٚذيو ٜعين ايتُرٝص ٚذطٔ ا٫ختٝاز َٔ خ٬ٍ اضتدداّ أدٚات تكِٝٝ َعٝاز١ٜ صاز١َ َٚكاب٬ت ٚذيو ٜعين ايتُرٝص ٚذطٔ ا٫ختٝاز َٔ خ٬ٍ اضتدداّ أدٚات تكِٝٝ َعٝاز١ٜ صاز١َ َٚكاب٬ت 

غدص١ٝ َٓٗح١ٝ بٌ تعُد بعض امل٪ضطات إىل ايتعاقد َع ايػسنات املتدصص١ يف ايتٛظٝـ غدص١ٝ َٓٗح١ٝ بٌ تعُد بعض امل٪ضطات إىل ايتعاقد َع ايػسنات املتدصص١ يف ايتٛظٝـ 

  غإجسا٤ ٖرٙ امل١ُٗ ْٝاب١ عِٓٗ يطُإ جٛد٠ ايتٛظٝـ.غإجسا٤ ٖرٙ امل١ُٗ ْٝاب١ عِٓٗ يطُإ جٛد٠ ايتٛظٝـ.
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اختٝازِٖ بػهٌ خاط٧ ٜٚرتنٕٛ ايعٌُ خ٬ٍ اختٝازِٖ بػهٌ خاط٧ ٜٚرتنٕٛ ايعٌُ خ٬ٍ ٚقد أظٗست ايدزاضات إٔ املٛظؿني ايرٜٔ مت ٚقد أظٗست ايدزاضات إٔ املٛظؿني ايرٜٔ مت     

ايط١ٓ أٚ ايطٓتني ا٭ٚىل ضٝهًؿٕٛ ايػسن١ نثريا ؾاملٛظـ ايرٟ ٜتِ تٛظٝؿ٘ بطسٜك١ خاط١٦ ايط١ٓ أٚ ايطٓتني ا٭ٚىل ضٝهًؿٕٛ ايػسن١ نثريا ؾاملٛظـ ايرٟ ٜتِ تٛظٝؿ٘ بطسٜك١ خاط١٦ 

ٜهًـ ايػسن١ يف ايطاع١ َستني ْٚصـ أنثس َٔ ايساتب ايطٟٓٛ يًعاّ ، ٜٚهًـ َٛظـ ٜهًـ ايػسن١ يف ايطاع١ َستني ْٚصـ أنثس َٔ ايساتب ايطٟٓٛ يًعاّ ، ٜٚهًـ َٛظـ 

  ٔ زاتب٘ ايطٟٓٛ .ٔ زاتب٘ ايطٟٓٛ .املبٝعات ايرٟ ٜتِ اضتدداَ٘ بػهٌ خاط٧ مثاْٞ إىل عػس َسات أنثس َاملبٝعات ايرٟ ٜتِ اضتدداَ٘ بػهٌ خاط٧ مثاْٞ إىل عػس َسات أنثس َ

ٚيف املكابٌ ظبد نثريا َٔ امل٪ضطات اشبري١ٜ تسؾع غعاز )ايتٛظٝـ أنثس َٔ َس٠( ٚتصبح ٚيف املكابٌ ظبد نثريا َٔ امل٪ضطات اشبري١ٜ تسؾع غعاز )ايتٛظٝـ أنثس َٔ َس٠( ٚتصبح     

بعض ازبُعٝات ذكٌ دبازب يًُٛظؿني مما ٜ٪دٟ إىل إٖداز ايٛقت ٚازبٗد ٚاملاٍ ٚبايتايٞ ؾإٕ بعض ازبُعٝات ذكٌ دبازب يًُٛظؿني مما ٜ٪دٟ إىل إٖداز ايٛقت ٚازبٗد ٚاملاٍ ٚبايتايٞ ؾإٕ 

غإداز١ٜ غإداز١ٜ َطت٣ٛ اشبد١َ ضٝٓدؿض ب٬ غو ، ٚيف دزاض١ أجستٗا غسن١ عامل١ٝ يف ا٫ضتػازات اَطت٣ٛ اشبد١َ ضٝٓدؿض ب٬ غو ، ٚيف دزاض١ أجستٗا غسن١ عامل١ٝ يف ا٫ضتػازات ا

)بٛش أئ ٖاًَتٕٛ( ع٢ً بعض ايػسنات ايسا٥د٠ يف ا٭دا٤ ٚخسجت ايدزاض١ بٓتٝح١ َؿادٖا إٔ ٖرٙ )بٛش أئ ٖاًَتٕٛ( ع٢ً بعض ايػسنات ايسا٥د٠ يف ا٭دا٤ ٚخسجت ايدزاض١ بٓتٝح١ َؿادٖا إٔ ٖرٙ 

  ايػسنات تػرتى يف أزبع١ َباد٨ َطبك١ ، ٖٚٞ : ايػسنات تػرتى يف أزبع١ َباد٨ َطبك١ ، ٖٚٞ : 

  ابتهاز يكاؾ١ تسنص ع٢ً ايعٌُٝ .ابتهاز يكاؾ١ تسنص ع٢ً ايعٌُٝ .  --11

  اضتدداّ إجسا٤ات صاز١َ ٫ختٝاز املٛظؿني ٚخاص١ َٛظؿٞ املبٝعات .اضتدداّ إجسا٤ات صاز١َ ٫ختٝاز املٛظؿني ٚخاص١ َٛظؿٞ املبٝعات .  --11

  ايعٌُ بصؿ١ دٚز١ٜ .ايعٌُ بصؿ١ دٚز١ٜ .تعٝد تدزٜب املٛظؿني ع٢ً تعٝد تدزٜب املٛظؿني ع٢ً   --11

  تكٝظ ايطًٛى املستهص ع٢ً ايعٌُٝ ٚتعصش املعاٜري ايعًٝا ٚتدعِ ايتٛقعات.تكٝظ ايطًٛى املستهص ع٢ً ايعٌُٝ ٚتعصش املعاٜري ايعًٝا ٚتدعِ ايتٛقعات.  --11

  

ٚمما ضبل ٜعٗس أ١ُٖٝ دٚز ايكِٝ ايثكاؾ١ٝ يًعٌُٝ ايداخًٞ اييت قد تهٕٛ أِٖ أذٝاْا َٔ اشبرب٠ ٚمما ضبل ٜعٗس أ١ُٖٝ دٚز ايكِٝ ايثكاؾ١ٝ يًعٌُٝ ايداخًٞ اييت قد تهٕٛ أِٖ أذٝاْا َٔ اشبرب٠ 

ب١ ب١ ٚتطٝـ ايػسن١ ايطابك١ يف ذبًًٝٗا يت٪ند "إٔ ايػسنات اييت ذبكل َطتٜٛات عاي١ٝ بايٓطٚتطٝـ ايػسن١ ايطابك١ يف ذبًًٝٗا يت٪ند "إٔ ايػسنات اييت ذبكل َطتٜٛات عاي١ٝ بايٓط

إىل زضا ايع٤٬ُ تستؿع َبٝعاتٗا بٓطب١ نبري٠ ٚتعٗس محاض١ نبري٠ يًددَات املُتاش٠ بد٤ا َٔ إىل زضا ايع٤٬ُ تستؿع َبٝعاتٗا بٓطب١ نبري٠ ٚتعٗس محاض١ نبري٠ يًددَات املُتاش٠ بد٤ا َٔ 

أع٢ً اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ، ٜٚػهٌ ٖرا ايتٛج٘ أضاع َبدأ ايرتنٝص ع٢ً ايعٌُٝ ، ؾُٔ دٕٚ ٖرٙ أع٢ً اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ، ٜٚػهٌ ٖرا ايتٛج٘ أضاع َبدأ ايرتنٝص ع٢ً ايعٌُٝ ، ؾُٔ دٕٚ ٖرٙ 

د٠ د٠ ايكِٝ ٖٚرٙ ايثكاؾ١ املطتٛذا٠ َٔ ايكاد٠ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أٟ َٔ املباد٨ ا٭خس٣ ؾاع٬ ملايكِٝ ٖٚرٙ ايثكاؾ١ املطتٛذا٠ َٔ ايكاد٠ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أٟ َٔ املباد٨ ا٭خس٣ ؾاع٬ مل

  ط١ًٜٛ ".ط١ًٜٛ ".

إٕ ٖرا اسبدٜث عٔ أ١ُٖٝ َٛظؿٞ ايصؿٛف ا٭ٚىل ِٖٚ جص٤ َٔ ايعٌُٝ ايداخًٞ ٜكٛدْا إىل إٕ ٖرا اسبدٜث عٔ أ١ُٖٝ َٛظؿٞ ايصؿٛف ا٭ٚىل ِٖٚ جص٤ َٔ ايعٌُٝ ايداخًٞ ٜكٛدْا إىل 

  ذدٜث طسٜـ ذٍٛ ْعس١ٜ )سبع١ صدم(ذدٜث طسٜـ ذٍٛ ْعس١ٜ )سبع١ صدم(

  

  نظرية: حلظة صدق :نظرية: حلظة صدق :
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ذٝث مجع ذٝث مجع   SSAASSأٍٚ َٔ أطًل ٖرا املؿّٗٛ ز٥ٝظ غسن١ اشبطٛط ا٫ضهٓدْاؾ١ٝ ازب١ٜٛ أٍٚ َٔ أطًل ٖرا املؿّٗٛ ز٥ٝظ غسن١ اشبطٛط ا٫ضهٓدْاؾ١ٝ ازب١ٜٛ 

  ايعاًَني يدٜ٘ ذات َس٠ ٚقاٍ هلِ :ايعاًَني يدٜ٘ ذات َس٠ ٚقاٍ هلِ :

  ا مخطني أيـ سبع١ صدم يف أعُايٓا نٌ ّٜٛ " ا مخطني أيـ سبع١ صدم يف أعُايٓا نٌ ّٜٛ " "إٕ يدٜٓ"إٕ يدٜٓ

ٜٚعين َؿّٗٛ سبع١ صدم ) أٟ ذاي١ ضٝردث ؾٝٗا ا٫تصاٍ املباغس يًعٌُٝ َع أٟ جص٤ يف ٜٚعين َؿّٗٛ سبع١ صدم ) أٟ ذاي١ ضٝردث ؾٝٗا ا٫تصاٍ املباغس يًعٌُٝ َع أٟ جص٤ يف   

املٓع١ُ ٚخيسد َٓ٘ ايعٌُٝ باْطباع عٔ جٛد٠ خدَاتٗا ( ؾٗٞ تعين ا٫ْطباع ا٭ٍٚ ٚايرٟ املٓع١ُ ٚخيسد َٓ٘ ايعٌُٝ باْطباع عٔ جٛد٠ خدَاتٗا ( ؾٗٞ تعين ا٫ْطباع ا٭ٍٚ ٚايرٟ 

عا ضًبٝا أٚ إجيابٝا يد٣ عا ضًبٝا أٚ إجيابٝا يد٣ ٜصٓع٘ َٛظـ ايصـ ا٭ٍٚ . ٖٚرٙ ايًرع١ ٖٞ اييت تعطٞ اْطباٜصٓع٘ َٛظـ ايصـ ا٭ٍٚ . ٖٚرٙ ايًرع١ ٖٞ اييت تعطٞ اْطبا

ايعٌُٝ عٔ امل٪ضط١ ٚهلرا ٫ ميهٔ إدزاى ٖرٙ ايًرع١ أٚ ايترهِ ؾٝٗا َٔ قبٌ املدٜسٜٔ ايعٌُٝ عٔ امل٪ضط١ ٚهلرا ٫ ميهٔ إدزاى ٖرٙ ايًرع١ أٚ ايترهِ ؾٝٗا َٔ قبٌ املدٜسٜٔ 

٭ِْٗ ٫ ميهِٓٗ ايتٛاجد َع نٌ سبعات ايصدم َع نٌ ا٭غداص يف طبتًـ املٛاقع ٭ِْٗ ٫ ميهِٓٗ ايتٛاجد َع نٌ سبعات ايصدم َع نٌ ا٭غداص يف طبتًـ املٛاقع 

  ٚا٭ٚقات .ٚا٭ٚقات .

  دٜسٜٔ ايؿعًٝني(دٜسٜٔ ايؿعًٝني(إذا َٔ ٜترهِ يف ٖرٙ ايًرع١ ِٖ ا٭ؾساد ايرٜٔ مساِٖ زٜتػازد ْٛزَإ)املإذا َٔ ٜترهِ يف ٖرٙ ايًرع١ ِٖ ا٭ؾساد ايرٜٔ مساِٖ زٜتػازد ْٛزَإ)امل

ٚذيو ٭ٕ تصسؾات ٖ٪٤٫ ا٭ؾساد ضبطٛب١ ع٢ً مسع١ امل٪ضط١ ٚبايتايٞ ؾإٕ امل٪ضط١ ايٓاجر١ ٚذيو ٭ٕ تصسؾات ٖ٪٤٫ ا٭ؾساد ضبطٛب١ ع٢ً مسع١ امل٪ضط١ ٚبايتايٞ ؾإٕ امل٪ضط١ ايٓاجر١ 

  ٖٞ اييت تػسع يف ْؿٛع ٖ٪٤٫ املٛظؿني إٔ ٜعتربٚا أْؿطِٗ َدزا٤ بٗرا املؿّٗٛ. ٖٞ اييت تػسع يف ْؿٛع ٖ٪٤٫ املٛظؿني إٔ ٜعتربٚا أْؿطِٗ َدزا٤ بٗرا املؿّٗٛ. 

ٚأعتكد إٔ ٖرا ايصٓـ َٔ ايع٤٬ُ ايداخًني ِٖ ُٖص٠ ايٛصٌ بني امل٪ضطات ٚع٥٬ُٗا ٚأعتكد إٔ ٖرا ايصٓـ َٔ ايع٤٬ُ ايداخًني ِٖ ُٖص٠ ايٛصٌ بني امل٪ضطات ٚع٥٬ُٗا 

ٝني ، ٚيريو ؾٝحب ع٢ً صاْعٞ ايكساز يف ازبُعٝات ذطٔ زعا١ٜ ٖ٪٤٫ َٔ ذٝث ٝني ، ٚيريو ؾٝحب ع٢ً صاْعٞ ايكساز يف ازبُعٝات ذطٔ زعا١ٜ ٖ٪٤٫ َٔ ذٝث اشبازجاشبازج

ذطٔ ا٫ختٝاز ٚايرتنٝص ع٢ً تدزٜبِٗ ٚتطٜٛسِٖ َٔ ذني آلخس ، ٚإ٫ ؾإٕ ٖرٙ اهلُص٠ ذطٔ ا٫ختٝاز ٚايرتنٝص ع٢ً تدزٜبِٗ ٚتطٜٛسِٖ َٔ ذني آلخس ، ٚإ٫ ؾإٕ ٖرٙ اهلُص٠ 

  ضتٓكًب َٔ ُٖص٠ ٚصٌ إىل ُٖص٠ قطع ، ٚذ٦ٓٝر ٫ٜٓؿع ايٓدّ.ضتٓكًب َٔ ُٖص٠ ٚصٌ إىل ُٖص٠ قطع ، ٚذ٦ٓٝر ٫ٜٓؿع ايٓدّ.

  

  خامسا: االستناع إىل صىت العنًل وأسالًب قًاس رضاه :خامسا: االستناع إىل صىت العنًل وأسالًب قًاس رضاه :

ٌُٝ اشبازجٞ ٖٛ ايرٟ ٜتًك٢ اشبد١َ أٚ املٓتحات اييت تٓتحٗا امل٪ضطات ِٖٚ ايؿ٦ات ٌُٝ اشبازجٞ ٖٛ ايرٟ ٜتًك٢ اشبد١َ أٚ املٓتحات اييت تٓتحٗا امل٪ضطات ِٖٚ ايؿ٦ات ايعايع

املطتٗدؾ١. ٚيًُها١ْ اهلا١َ هلرٙ ايؿ١٦ ؾإْ٘ جيب ا٫ضتُاع إىل صٛتِٗ ملعسؾ١ َا ٜتٛقعْٛ٘ ، املطتٗدؾ١. ٚيًُها١ْ اهلا١َ هلرٙ ايؿ١٦ ؾإْ٘ جيب ا٫ضتُاع إىل صٛتِٗ ملعسؾ١ َا ٜتٛقعْٛ٘ ، 

ٚايٛصٍٛ إىل أع٢ً قدز َٔ ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ يف تكدِٜ اشبد١َ هلِ . ٚهلرا ذبسص امل٪ضط١ ٚايٛصٍٛ إىل أع٢ً قدز َٔ ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ يف تكدِٜ اشبد١َ هلِ . ٚهلرا ذبسص امل٪ضط١ 

  ذبسص ع٢ً قٝاع زضا ايعٌُٝ ٚذيو ٭ضباب نثري٠ َٓٗا:ذبسص ع٢ً قٝاع زضا ايعٌُٝ ٚذيو ٭ضباب نثري٠ َٓٗا:  ––اييت تٓتٗخ َؿّٗٛ ازبٛد٠ اييت تٓتٗخ َؿّٗٛ ازبٛد٠   --ايسا٥د٠ ايسا٥د٠ 

  تكدِٜ ايٓتا٥خ يػسنا٤ ازبُع١ٝ َٔ املتربعني ٚايداعُني ٚأصراب ايكساز.تكدِٜ ايٓتا٥خ يػسنا٤ ازبُع١ٝ َٔ املتربعني ٚايداعُني ٚأصراب ايكساز.  --11
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  ايٛقٛف ع٢ً أضباب عدّ ذبكٝل أٖداف املػازٜع ٚايرباَخ نُا ٖٛ طبطط هلا .ايٛقٛف ع٢ً أضباب عدّ ذبكٝل أٖداف املػازٜع ٚايرباَخ نُا ٖٛ طبطط هلا .  --11

ّٝا َٔ  --11 ّٝا ََٔعسؾ١ َد٣ اضتؿاد٠ ايؿ٦ات املطتٗدؾ١ ؾعً   املػازٜع املكد١َ هلِ.املػازٜع املكد١َ هلِ.  َعسؾ١ َد٣ اضتؿاد٠ ايؿ٦ات املطتٗدؾ١ ؾعً

  َعسؾ١ َد٣ إَها١ْٝ تٛضٝع ْطام املػازٜع، ٚايٛصٍٛ إىل ع٤٬ُ آخسٜٔ.َعسؾ١ َد٣ إَها١ْٝ تٛضٝع ْطام املػازٜع، ٚايٛصٍٛ إىل ع٤٬ُ آخسٜٔ.  --11

  دبٓب تهساز ْؿظ ا٭خطا٤ يف املػسٚعات ايكاد١َ.دبٓب تهساز ْؿظ ا٭خطا٤ يف املػسٚعات ايكاد١َ.  --11

ٚقد ٜٛاج٘ قٝاع زضا ايع٤٬ُ اشبازجٝني بعض املػه٬ت ٚايصعٛبات ٚخاص١ يف صباٍ ايعٌُ ٚقد ٜٛاج٘ قٝاع زضا ايع٤٬ُ اشبازجٝني بعض املػه٬ت ٚايصعٛبات ٚخاص١ يف صباٍ ايعٌُ 

  اشبريٟ ٚا٫جتُاعٞ، َٚٔ تًو ايصعٛبات:اشبريٟ ٚا٫جتُاعٞ، َٚٔ تًو ايصعٛبات:

يكٝاع ٚخاص١ ؾُٝا ٜتعًل بتطبٝل اشبد١َ املكد١َ ، ؾكد ٜطٌٗ قٝاع نِ يكٝاع ٚخاص١ ؾُٝا ٜتعًل بتطبٝل اشبد١َ املكد١َ ، ؾكد ٜطٌٗ قٝاع نِ صعٛب١ اصعٛب١ ا  ((11

اشبدَات يهٔ ٜصعب قٝاع ا٭بعاد ايهٝؿ١ٝ يف تكدِٜ اشبد١َ ،ٚيف ٖرا ايباب ميهٔ اشبدَات يهٔ ٜصعب قٝاع ا٭بعاد ايهٝؿ١ٝ يف تكدِٜ اشبد١َ ،ٚيف ٖرا ايباب ميهٔ 

  ..ssoocciiaall  iinnddiiccaattoorrssاضتدداّ َا ٜعسف بامل٪غسات ايهٝؿ١ٝ ا٫جتُاع١ٝ اضتدداّ َا ٜعسف بامل٪غسات ايهٝؿ١ٝ ا٫جتُاع١ٝ 

ٚقد ٜػًب ع٢ً بعض املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات ضعـ ٚقد ٜػًب ع٢ً بعض املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات ضعـ   طبٝع١ ازبُٗٛز املتًكٞ يًدد١َ:طبٝع١ ازبُٗٛز املتًكٞ يًدد١َ:  ((11

املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ، مما ٜ٪يس ضًّبا ع٢ً ؾِٗ أٖداف ٖرٙ ا٭ضايٝب ٚأيسٖا اغإجيابٞ عًِٝٗ املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ، مما ٜ٪يس ضًّبا ع٢ً ؾِٗ أٖداف ٖرٙ ا٭ضايٝب ٚأيسٖا اغإجيابٞ عًِٝٗ 

َطتكب٬ ، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ ؾكد ٜتدرٕٚ َٛقؿا ضًبٝا َٔ ٖرٙ ا٭ضايٝب يكٝاع زضاِٖ َطتكب٬ ، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ ؾكد ٜتدرٕٚ َٛقؿا ضًبٝا َٔ ٖرٙ ا٭ضايٝب يكٝاع زضاِٖ 

  َٚعسؾ١ آزا٥ِٗ بهٌ ٚضٛح ٚدق١.َٚعسؾ١ آزا٥ِٗ بهٌ ٚضٛح ٚدق١.

طتؿٝدٜٔ َٔ إبدا٤ آزا٥ِٗ بهٌ صساذ١ ٚغؿاؾ١ٝ حبح١ طتؿٝدٜٔ َٔ إبدا٤ آزا٥ِٗ بهٌ صساذ١ ٚغؿاؾ١ٝ حبح١ قد ٜتدٛف بعض املقد ٜتدٛف بعض امل  ضعـ ايثك١:ضعـ ايثك١:  ((11

ُدٕٚ بعض املٛظؿني يف ُدٕٚ بعض املٛظؿني يف تِعتِعطِِطأْ٘ زبما ٜؿكدٕٚ َا ٜتًكٕٛ َٔ خدَات ٚتربعات ، أٚ زبما َٜأْ٘ زبما ٜؿكدٕٚ َا ٜتًكٕٛ َٔ خدَات ٚتربعات ، أٚ زبما َٜ

٤ جطٛز ايثك١ ٚاسبسص ٤ جطٛز ايثك١ ٚاسبسص ازبُعٝات ، ٖهرا ٜػعسٕٚ ! ٚميهٔ ذٌ ٖرٙ اغإغهاي١ٝ ببٓاازبُعٝات ، ٖهرا ٜػعسٕٚ ! ٚميهٔ ذٌ ٖرٙ اغإغهاي١ٝ ببٓا

  تكِٝٝ .تكِٝٝ .ضتُازات يتػحٝع املطتؿٝدٜٔ ع٢ً املػازن١ يف ايضتُازات يتػحٝع املطتؿٝدٜٔ ع٢ً املػازن١ يف ايع٢ً ضس١ٜ اغإع٢ً ضس١ٜ اغإ

ٚإذا نإ ا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ اشبازجٞ بٗرٙ ا٭١ُٖٝ ٚذيو ملا ميثًْٛ٘ َٔ دٚز ضبٛزٟ يف ٚإذا نإ ا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ اشبازجٞ بٗرٙ ا٭١ُٖٝ ٚذيو ملا ميثًْٛ٘ َٔ دٚز ضبٛزٟ يف 

ايعٌُ اشبريٟ ايرٟ ٜٗدف إىل دعُِٗ ٚتُٓٝتِٗ يٝهْٛٛا َٓتحني َ٪يسٜٔ يف صبتُعِٗ ؛ ؾإٕ ايعٌُ اشبريٟ ايرٟ ٜٗدف إىل دعُِٗ ٚتُٓٝتِٗ يٝهْٛٛا َٓتحني َ٪يسٜٔ يف صبتُعِٗ ؛ ؾإٕ 

ذبكٝل ذبكٝل ا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ ايداخًٞ َٚا ميثً٘ َٔ َٛزد بػسٟ ٜطِٗ يف زقٞ ٖرٙ ازبُع١ٝ ٚا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ ايداخًٞ َٚا ميثً٘ َٔ َٛزد بػسٟ ٜطِٗ يف زقٞ ٖرٙ ازبُع١ٝ ٚ

أٖداؾٗا نُا ٚصؿٗا قادتٗا ٖٛ نريو حباج١ َاض١ إىل إغسان٘ يف ايعٌُ ٚمساع صٛت٘ يتطٜٛس أٖداؾٗا نُا ٚصؿٗا قادتٗا ٖٛ نريو حباج١ َاض١ إىل إغسان٘ يف ايعٌُ ٚمساع صٛت٘ يتطٜٛس 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘   ––ا٭دا٤ ٚتكدِٜ خدَات تًٝل بطُع١ تًو ازبُع١ٝ ، ٚقبٌ ذيو يتطبٝل قٍٛ ايسضٍٛ ا٭دا٤ ٚتكدِٜ خدَات تًٝل بطُع١ تًو ازبُع١ٝ ، ٚقبٌ ذيو يتطبٝل قٍٛ ايسضٍٛ 

  "إٕ اهلل حيب إذا عٌُ أذدنِ ع٬ُ إٔ ٜتكٓ٘" ٚإتكإ ايعٌُ ٚدبٜٛدٙ َطًب َِٗ ٫"إٕ اهلل حيب إذا عٌُ أذدنِ ع٬ُ إٔ ٜتكٓ٘" ٚإتكإ ايعٌُ ٚدبٜٛدٙ َطًب َِٗ ٫  ––ٚضًِ ٚضًِ 
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ٜتركل إ٫ باقتٓاع َٔ ٜعٌُ بريو ٚتريٌٝ نٌ عكب١ ت٬قٝ٘ يف أزض املٝدإ ٚايٛاقع ، َٚٔ عٛا٥ل ٜتركل إ٫ باقتٓاع َٔ ٜعٌُ بريو ٚتريٌٝ نٌ عكب١ ت٬قٝ٘ يف أزض املٝدإ ٚايٛاقع ، َٚٔ عٛا٥ل 

  عدّ ا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ ايداخًٞ:عدّ ا٫ضتُاع إىل صٛت ايعٌُٝ ايداخًٞ:

اشبٛف َٔ ايٓكد ٚإظٗاز ايطًبٝات ، ؾإٕ بعض قٝادات ايعٌُ اشبريٟ قد ٫ذببر مساع اشبٛف َٔ ايٓكد ٚإظٗاز ايطًبٝات ، ؾإٕ بعض قٝادات ايعٌُ اشبريٟ قد ٫ذببر مساع   --11

املط٪ٍٚ ٚأصبح املط٪ٍٚ ٚأصبح صٛت ٜٓب٧ عٔ ضًب١ٝ أٚ خطأ ٚقعت ؾٝ٘ تًو ازبُع١ٝ أٚ ذيو صٛت ٜٓب٧ عٔ ضًب١ٝ أٚ خطأ ٚقعت ؾٝ٘ تًو ازبُع١ٝ أٚ ذيو 

  ن١ًُ"نٌ غ٤ٞ ع٢ً َاٜساّ" دا٤ّ َطتػسًٜا يف نثري َٔ َ٪ضطاتٓا.ن١ًُ"نٌ غ٤ٞ ع٢ً َاٜساّ" دا٤ّ َطتػسًٜا يف نثري َٔ َ٪ضطاتٓا.

عدّ ازبسأ٠ يد٣ بعض املٛظؿني ، ٚذيو خٛؾًا َٔ ؾكد ٚظا٥ؿِٗ أٚ تٛقعِٗ بأِْٗ ضٛف عدّ ازبسأ٠ يد٣ بعض املٛظؿني ، ٚذيو خٛؾًا َٔ ؾكد ٚظا٥ؿِٗ أٚ تٛقعِٗ بأِْٗ ضٛف   --11

ٜٛضعٕٛ يف خا١ْ "غري املسغٛب ؾِٝٗ" ٚبايتايٞ ؾإِْٗ ضريؾعٕٛ غعاز ايط١َ٬ ايط١َ٬ ، ٜٛضعٕٛ يف خا١ْ "غري املسغٛب ؾِٝٗ" ٚبايتايٞ ؾإِْٗ ضريؾعٕٛ غعاز ايط١َ٬ ايط١َ٬ ، 

  ..ٜساّ"ٜساّ"  َاَاٜٚسددٕٚ مجٝعًا "نٌ غ٤ٞ ع٢ً ٜٚسددٕٚ مجٝعًا "نٌ غ٤ٞ ع٢ً 

ايٓعس٠ ا٫ضتع١ٝ٥٬ يد٣ بعض صٓاع ايكساز ٚأٌٖ اغإداز٠ ايعًٝا يف بعض امل٪ضطات إذ ايٓعس٠ ا٫ضتع١ٝ٥٬ يد٣ بعض صٓاع ايكساز ٚأٌٖ اغإداز٠ ايعًٝا يف بعض امل٪ضطات إذ   --11

ٜتُٖٕٛٛ إٔ ٫ أذد ٜعسف َصاحل امل٪ضط١ ضٛاِٖ. ٚإٔ ٖ٪٤٫ املٛظؿني ٫ ٜدزنٕٛ ٜتُٖٕٛٛ إٔ ٫ أذد ٜعسف َصاحل امل٪ضط١ ضٛاِٖ. ٚإٔ ٖ٪٤٫ املٛظؿني ٫ ٜدزنٕٛ 

اسبهِ ٚاملصاحل ٚاآلزا٤ ايطدٜد٠ ، ٚبايتايٞ ؾإٕ آزا٤ِٖ يٝطت ْاضح١ ٚتٓكصٗا اسبهِ ٚاملصاحل ٚاآلزا٤ ايطدٜد٠ ، ٚبايتايٞ ؾإٕ آزا٤ِٖ يٝطت ْاضح١ ٚتٓكصٗا 

ع ايٛقت يف ا٫ضتُاع هلِ جيب إٔ ٜعٛض باسبه١ُ ايكا١ً٥ " ٫ ع ايٛقت يف ا٫ضتُاع هلِ جيب إٔ ٜعٛض باسبه١ُ ايكا١ً٥ " ٫ اشبرب٠ ٚايٛاقع١ٝ ، ٚضٝااشبرب٠ ٚايٛاقع١ٝ ، ٚضٝا

  ..أزٜهِ إ٫ َا أز٣"أزٜهِ إ٫ َا أز٣"

  

  َٓٗح١ٝ ا٫ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ:َٓٗح١ٝ ا٫ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ:

  َٔ أضايٝب ا٫ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ:َٔ أضايٝب ا٫ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ:

  ايٓدٚات اشباص١.ايٓدٚات اشباص١.  --11

  ا٫ضتباْات.ا٫ضتباْات.  --11

  املكاب٬ت ايػدص١ٝ.املكاب٬ت ايػدص١ٝ.  --11

  َػازن١ ايعٌُٝ ضُٔ ؾسٜل ازبٛد٠.َػازن١ ايعٌُٝ ضُٔ ؾسٜل ازبٛد٠.  --11

  ْعاّ ا٫قرتاذات.ْعاّ ا٫قرتاذات.  --11

ايطابك١ خبصا٥ص َٓٗا، ا٫ضتكصا٤ يهاؾ١ أْػط١ امل٪ضط١ َٔ ايطابك١ خبصا٥ص َٓٗا، ا٫ضتكصا٤ يهاؾ١ أْػط١ امل٪ضط١ َٔ ٚجيب إٔ تتُٝص ا٭ضايٝب ٚجيب إٔ تتُٝص ا٭ضايٝب 

  خدَات َٚٓتحات ، ٚنريو املٛظؿني ٚايعًُٝات ٚآيٝات تكدِٜ اشبد١َ ٚأٚقاتٗا ٚأَانٓٗا.خدَات َٚٓتحات ، ٚنريو املٛظؿني ٚايعًُٝات ٚآيٝات تكدِٜ اشبد١َ ٚأٚقاتٗا ٚأَانٓٗا.

  ضتُازات ا٫ضتكصا٤ إٔ تهٕٛ مما ٜطٌٗ ًَ٪ٖا ٚبًػ١ ٚاضر١ ، ٚأض١ً٦ قصري٠.ضتُازات ا٫ضتكصا٤ إٔ تهٕٛ مما ٜطٌٗ ًَ٪ٖا ٚبًػ١ ٚاضر١ ، ٚأض١ً٦ قصري٠.إإنُا ٜؿطٌ يف نُا ٜؿطٌ يف 
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ع١ٝ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ ٚطبٝع١ ايٓػاط َٚطاذ١ ع١ٝ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ ٚطبٝع١ ايٓػاط َٚطاذ١ ٚميهٔ اختٝاز أٟ َٔ ٖرٙ املٓٗحٝات حبطب ْٛٚميهٔ اختٝاز أٟ َٔ ٖرٙ املٓٗحٝات حبطب ْٛ

ايٓطام ازبػسايف يًعٌُ ؾٗرٙ نًٗا عٓاصس َ٪يس٠ يف اختٝاز ا٭ضًٛب ا٭َثٌ يطُاع صٛت ايعٌُٝ، ايٓطام ازبػسايف يًعٌُ ؾٗرٙ نًٗا عٓاصس َ٪يس٠ يف اختٝاز ا٭ضًٛب ا٭َثٌ يطُاع صٛت ايعٌُٝ، 

  ٚتبك٢ ا٭١ُٖٝ ايهرب٣ ٖٞ ايٛصٍٛ إىل ذكٝك١ َاٜساٙ ايعٌُٝ بأٟ طسٜل َٓاضب.ٚتبك٢ ا٭١ُٖٝ ايهرب٣ ٖٞ ايٛصٍٛ إىل ذكٝك١ َاٜساٙ ايعٌُٝ بأٟ طسٜل َٓاضب.

  

  

  َٔ ازب١ٗ اشبري١ٜ (َٔ ازب١ٗ اشبري١ٜ (  اضتبا١ْ زضا ايعٌُٝ اشبازجٞ ) املطتؿٝداضتبا١ْ زضا ايعٌُٝ اشبازجٞ ) املطتؿٝد

              ازبٓط١ٝ )............(ازبٓط١ٝ )............(  --  ايعُس )...........(.ايعُس )...........(.  --

  ............................................ازب١ٗ اشبري١ٜازب١ٗ اشبري١ٜ  --  عدد ضٓٛات اضتؿادتو َٔ ازبُع١ٝ )....(عدد ضٓٛات اضتؿادتو َٔ ازبُع١ٝ )....(  --

  ْٛع ا٫ضتؿاد٠:ْٛع ا٫ضتؿاد٠:  --

          ع١ٝٓٝ  ع١ٝٓٝ  َاي١ٝ  َاي١ٝ  صر١ٝ  صر١ٝ  غرا١ٝ٥  غرا١ٝ٥ ع١ًُٝ ع١ًُٝ    ٜ٘اضتػازٜ٘    اضتػاز    تطٜٛس١ٜ    تطٜٛس١ٜ...................أخس٣...................أخس٣  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أٚاؾل بػد٠أٚاؾل بػد٠    ّّ
أٚاؾل أٚاؾل 

  ْٛعًا َاْٛعًا َا

 ٫ ٫

  أٚاؾلأٚاؾل

 ٫ ٫

  أعسفأعسف

ٔ عٔ ٔ عٔ ا٫ْطباع ايطا٥د عٓدٟ ٚعٓد غريٟ َٔ املطتؿٝدٜا٫ْطباع ايطا٥د عٓدٟ ٚعٓد غريٟ َٔ املطتؿٝدٜ  11

  ازبُع١ٝ اْطباع َتُٝص ٚعايٞ.ازبُع١ٝ اْطباع َتُٝص ٚعايٞ.

        

11  
  تعاٌَ َٛظؿٞ ازبُع١ٝ َعٞ ٜتُٝص با٫ذرتاّ ٚايتكدٜس.تعاٌَ َٛظؿٞ ازبُع١ٝ َعٞ ٜتُٝص با٫ذرتاّ ٚايتكدٜس.

        

          ازبُع١ٝ ذككت تٛقعاتٞ َٔ اشبدَات املكد١َ يٞ.ازبُع١ٝ ذككت تٛقعاتٞ َٔ اشبدَات املكد١َ يٞ.  11

          أْا دا٥ًُا َا أْصح اآلخسٜٔ بايتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ.أْا دا٥ًُا َا أْصح اآلخسٜٔ بايتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ.  11

          ازبُع١ٝ تًيب نٌ اذتٝاجاتٞ.ازبُع١ٝ تًيب نٌ اذتٝاجاتٞ.  11

َات، َٚٛقع ازبُع١ٝ َٓاضب يٞ َات، َٚٛقع ازبُع١ٝ َٓاضب يٞ َهإ تكدِٜ اشبدَهإ تكدِٜ اشبد  11

  ٚيًُطتؿٝدٜٔ.ٚيًُطتؿٝدٜٔ.

        

          ايٛقت ايرٟ ٜطتػسق٘ إظباش اشبد١َ َٓاضبايٛقت ايرٟ ٜطتػسق٘ إظباش اشبد١َ َٓاضب  77

          دا٥ًُا َا ٜتٛاجد َٛظـ ازبُع١ٝ يف َهإ عًُ٘.دا٥ًُا َا ٜتٛاجد َٛظـ ازبُع١ٝ يف َهإ عًُ٘.  11

        املٛظـ بازبُع١ٝ ع٢ً دزا١ٜ بعًُ٘ ٚقادز ع٢ً إجاب١ املٛظـ بازبُع١ٝ ع٢ً دزا١ٜ بعًُ٘ ٚقادز ع٢ً إجاب١   11
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  تطا٫٩تٞ.تطا٫٩تٞ.

          املٛظـ ٜبادز بتكدِٜ املطاعد٠ ٚاشبد١َ يٞ.املٛظـ ٜبادز بتكدِٜ املطاعد٠ ٚاشبد١َ يٞ.  1313

ايدعا١ٜ ٚاغإع٬ٕ عٔ ازبُع١ٝ ٚخدَاتٗا أنرب َٔ ايدعا١ٜ ٚاغإع٬ٕ عٔ ازبُع١ٝ ٚخدَاتٗا أنرب َٔ   1111

  ٚاقعٗا ايؿعًٞ.ٚاقعٗا ايؿعًٞ.

        

          َٔ ايطٌٗ ايٛصٍٛ إىل اشبد١َ املكد١َ َٔ ازبُع١ٝ.َٔ ايطٌٗ ايٛصٍٛ إىل اشبد١َ املكد١َ َٔ ازبُع١ٝ.  1111

  

  

    ٖٞ ا٭ضباب اييت متٓعو َٔ ايتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ َطتكب٬؟ٖٞ ا٭ضباب اييت متٓعو َٔ ايتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ َطتكب٬؟  َاَا  ..11

  ..........................................................................(..(..جـجـ    (.........................(.........................بب    (...............................(...............................أأ  

  ٖٞ ا٭ضباب اييت تدؾعو  يًتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ َطتكب٬؟ٖٞ ا٭ضباب اييت تدؾعو  يًتعاٌَ َع ٖرٙ ازبُع١ٝ َطتكب٬؟  َاَا  ..11

  (.......................................(.......................................جـجـ    (.........................(.........................بب    (...............................(...............................أأ

  َاٖٞ املٗازات اييت تس٣ أْٗا تٓكص ايعاًَني بازبُع١ٝ؟َاٖٞ املٗازات اييت تس٣ أْٗا تٓكص ايعاًَني بازبُع١ٝ؟  ..11

  (.......................................(.......................................جـجـ    (.........................(.........................بب    (...............................(...............................أأ

  ؟؟َا ايرٟ ٜسضٝو يف اشبدَات املكد١ََا ايرٟ ٜسضٝو يف اشبدَات املكد١َ    ..11

             .أضًٛب ا٭دا٤. أضًٛب ا٭دا٤    .اشبد١َ ْؿطٗا.  اشبد١َ ْؿطٗا   .املٛظؿٕٛ ٚايكا٥ُٕٛ باشبد١َ. املٛظؿٕٛ ٚايكا٥ُٕٛ باشبد١َ  .َهإ تكدِٜ اشبد١َ.َهإ تكدِٜ اشبد١َ  

  ؟؟ات املكد١َات املكد١ََا ايرٟ ٫ ٜسضٝو يف اشبدََا ايرٟ ٫ ٜسضٝو يف اشبدَ    ..11

           .أضًٛب ا٭دا٤. أضًٛب ا٭دا٤    .اشبد١َ ْؿطٗا.  اشبد١َ ْؿطٗا   .املٛظؿٕٛ ٚايكا٥ُٕٛ باشبد١َ. املٛظؿٕٛ ٚايكا٥ُٕٛ باشبد١َ  .َهإ تكدِٜ اشبد١َ.َهإ تكدِٜ اشبد١َ  

  نٝـ تعسؾت ع٢ً ازبُع١ٝ؟.نٝـ تعسؾت ع٢ً ازبُع١ٝ؟.  ..11

            ....................................................................................................................................................................................................................................................  

  ا تعسف عٔ خدَات ازبُع١ٝ؟ا تعسف عٔ خدَات ازبُع١ٝ؟َاذَاذ  ..77

            ....................................................................................................................................................................................................................................................  

  زضاي١ تٛد إزضاهلا إىل ازبُع١ٝ َٚٓطٛبٝٗا؟زضاي١ تٛد إزضاهلا إىل ازبُع١ٝ َٚٓطٛبٝٗا؟    ..11
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  غري َتؿسؽ     .   غري َتؿسؽ     .     َتؿسؽ        َتؿسؽ              املط٢ُ ايٛظٝؿٞ........................................       املط٢ُ ايٛظٝؿٞ........................................       ـــ ـــ 

  ..عدد ضٓٛات ايعٌُ يف ٖرٙ امل٪ضط١).......................(عدد ضٓٛات ايعٌُ يف ٖرٙ امل٪ضط١).......................(ـــ ـــ   اضِ ازبُع١ٝ.............................................         اضِ ازبُع١ٝ.............................................         ـــ ـــ 

                ..........  ..........  ازبٓط١ٝ.........ازبٓط١ٝ.........ـــ ـــ ..                                                                                          ايعُس)..........(ايعُس)..........(ـــ ـــ 

  أخس٣..............أخس٣..............                      دنتٛزاٙ. . دنتٛزاٙ. .                     َاجطتري.َاجطتري.                    جاَعٞ. جاَعٞ.                         ياْٟٛ.ياْٟٛ.املطت٣ٛ ايدزاضٞ:  املطت٣ٛ ايدزاضٞ:  ـــ ـــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّّ    
أٚاؾل أٚاؾل 

  بػد٠بػد٠

أٚاؾل أٚاؾل 

  ْٛعًا َاْٛعًا َا

 ٫ ٫

  أٚاؾلأٚاؾل

 ٫ ٫

  أعسفأعسف

          أغعس با٫زتٝاح ايتاّ، ٚايسضا عٔ ايعٌُ يف ٖرٙ ازبُع١ٝ . أغعس با٫زتٝاح ايتاّ، ٚايسضا عٔ ايعٌُ يف ٖرٙ ازبُع١ٝ .   ..11  11

          يف ذاي١ ٚجٛد ؾسص١ ٚظٝؿ١ٝ أخس٣ ، ضأتسى عًُٞ بازبُع١ٝ.                   يف ذاي١ ٚجٛد ؾسص١ ٚظٝؿ١ٝ أخس٣ ، ضأتسى عًُٞ بازبُع١ٝ.                     ..1313  11

          ازبُع١ٝ تكدّ خدَات ج١ًًٝ ١َُٗٚ يًُطتؿٝدٜٔ َٓٗا.     ازبُع١ٝ تكدّ خدَات ج١ًًٝ ١َُٗٚ يًُطتؿٝدٜٔ َٓٗا.       ..1111  11

          أغعس بايسضا عٔ ايساتب ٚاملهاؾأ٠ اييت أضتًُٗا.    أغعس بايسضا عٔ ايساتب ٚاملهاؾأ٠ اييت أضتًُٗا.      ..1111  11

مجٝع اغإَهاْٝات ٚا٫ذتٝاجات املتعًك١ بٛظٝؿيت َٚٗاّ عًُٞ مجٝع اغإَهاْٝات ٚا٫ذتٝاجات املتعًك١ بٛظٝؿيت َٚٗاّ عًُٞ   ..1111  11

  َتٛؾس٠ بازبُع١ٝ.    َتٛؾس٠ بازبُع١ٝ.    

        

                            َهإ ايعٌُ َٗٝأ َٚعد ٭دا٤ عًُٞ ع٢ً أذطٔ ٚج٘.    َهإ ايعٌُ َٗٝأ َٚعد ٭دا٤ عًُٞ ع٢ً أذطٔ ٚج٘.      ..1111  11

            املط٪ٚيٝات ٚتٛشٜع املٗاّ َٛشع١ بني املٛظؿني بعداي١ َٚٛضٛع١ٝ.املط٪ٚيٝات ٚتٛشٜع املٗاّ َٛشع١ بني املٛظؿني بعداي١ َٚٛضٛع١ٝ.  ..1111  77

            ٜتِ تكدٜس جٗدٟ املبرٍٚ َٔ ِقبٌ ز٥ٝظ ٚإداز٠ ازبُع١ٝ.ٜتِ تكدٜس جٗدٟ املبرٍٚ َٔ ِقبٌ ز٥ٝظ ٚإداز٠ ازبُع١ٝ.  ..1111  11

            تطع٢ ازبُع١ٝ يًُراؾع١ ع٢ً ايهؿا٤ات ايعا١ًَ بٗا.تطع٢ ازبُع١ٝ يًُراؾع١ ع٢ً ايهؿا٤ات ايعا١ًَ بٗا.  ..1717  11

                                                    ٖٓاى ذٛاؾص َكد١َ يًُتُٝصٜٔ َٔ املٛظؿني.ٖٓاى ذٛاؾص َكد١َ يًُتُٝصٜٔ َٔ املٛظؿني.  ..1111  1313

تطع ازبُع١ٝ َعاٜري ٚاضر١ ٫ختٝاز املٛظؿني ٚاختبازِٖ قبٌ تطع ازبُع١ٝ َعاٜري ٚاضر١ ٫ختٝاز املٛظؿني ٚاختبازِٖ قبٌ   ..1111  1111

    تعِٝٓٗ.تعِٝٓٗ.

        

            أغعس بايؿدس ٚا٫ْتُا٤ يًحُع١ٝ.أغعس بايؿدس ٚا٫ْتُا٤ يًحُع١ٝ.  ..1313  1111

                                                    تٗتِ ازبُع١ٝ بتدزٜيب ٚتأًٖٝٞ تأ٬ًٖٝ جٝدًا.تٗتِ ازبُع١ٝ بتدزٜيب ٚتأًٖٝٞ تأ٬ًٖٝ جٝدًا.  ..1111  1111

            ٜٓتػس َبدأ ايتعإٚ ٚايعٌُ بسٚح ايؿسٜل بني َٓطٛبٞ ازبُع١ٝ.ٜٓتػس َبدأ ايتعإٚ ٚايعٌُ بسٚح ايؿسٜل بني َٓطٛبٞ ازبُع١ٝ.  ..1111  1111

          تٛجد أْػط١ ٚبساَخ َتٓٛع١ تطتٗدف املٛظؿني بازبُع١ٝتٛجد أْػط١ ٚبساَخ َتٓٛع١ تطتٗدف املٛظؿني بازبُع١ٝ  ..1111  1111

  ٬َذعات أخس٣: ....................................................................................٬َذعات أخس٣: ....................................................................................
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  سادسًا : نتائج الدراسة املًدانًةسادسًا : نتائج الدراسة املًدانًة

ضتُاز٠ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات اشبري١ٜ بمٓطك١ َه١ ضتُاز٠ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات اشبري١ٜ بمٓطك١ َه١ إإ  133133مت تٛشٜع مت تٛشٜع 

ازبُعٝات طبتًؿ١ ايتدصص َٓٗا مجعٝات بس ٚمجعٝات صر١ٝ ٚمجعٝات ازبُعٝات طبتًؿ١ ايتدصص َٓٗا مجعٝات بس ٚمجعٝات صر١ٝ ٚمجعٝات املهس١َ، ٚناْت ٖرٙ املهس١َ، ٚناْت ٖرٙ 

  1313ضتُازات ضتُازات ع َٔ ٖرٙ اغإع َٔ ٖرٙ اغإمجعٝات ، ٚقد نإ املسدبمجعٝات ، ٚقد نإ املسدب  1313شٚاد ٚمجعٝات ذبؿٝغ ، ٚاييت بًػت شٚاد ٚمجعٝات ذبؿٝغ ، ٚاييت بًػت 

  ضتُاز٠.ضتُاز٠.إإ

ٚقد ٫ذعت عٓد تٛشٜع ا٫ضتباْات ع٢ً ازبُعٝات صعٛب١ تٛاصٌ بعض ازبُعٝات َع املطتؿٝدٜٔ ٚقد ٫ذعت عٓد تٛشٜع ا٫ضتباْات ع٢ً ازبُعٝات صعٛب١ تٛاصٌ بعض ازبُعٝات َع املطتؿٝدٜٔ 

ّٞ، ٚيسبما تهٕٛ ٖرٙ ا٫ضتبا١ْ ٖٞ أٍٚ اضتبا١ْ تٛشعٗا بعض َٓٗا مما أخس ٚصٍٛ ا٫ضتبَٓٗا مما أخس ٚصٍٛ ا٫ضتب ّٞ، ٚيسبما تهٕٛ ٖرٙ ا٫ضتبا١ْ ٖٞ أٍٚ اضتبا١ْ تٛشعٗا بعض اْات إي اْات إي

ازبُعٝات ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَاتٗا ، مما ٜدٍ ع٢ً إغؿاٍ َثٌ ٖرٙ ايدزاضات املٝدا١ْٝ يد٣ ازبُعٝات ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَاتٗا ، مما ٜدٍ ع٢ً إغؿاٍ َثٌ ٖرٙ ايدزاضات املٝدا١ْٝ يد٣ 

  بعض ازبُعٝات اشبري١ٜ ، ٚضعـ اشبرب٠ يف ٖرا اجملاٍ.بعض ازبُعٝات اشبري١ٜ ، ٚضعـ اشبرب٠ يف ٖرا اجملاٍ.

  

  َٔ أُٖٗا:َٔ أُٖٗا:  تتاملًرٛظااملًرٛظاٚعٓد ايٓعس يف ْتا٥خ ا٫ضتبا١ْ ٜتبني يٓا عددا َٔ ٚعٓد ايٓعس يف ْتا٥خ ا٫ضتبا١ْ ٜتبني يٓا عددا َٔ 

أظٗست ايٓتا٥خ إٔ ْطب١ زضا املطتؿٝدٜٔ  عٔ تعاٌَ املٛظؿني بازبُع١ٝ ٚاْطباعِٗ ايعاّ أظٗست ايٓتا٥خ إٔ ْطب١ زضا املطتؿٝدٜٔ  عٔ تعاٌَ املٛظؿني بازبُع١ٝ ٚاْطباعِٗ ايعاّ   --11

  عٔ ازبُع١ٝ ناْت  َكبٛي١ ْٛعا َا إذا َا أخرْا )أٚاؾل ْٛعا َا َع أٚاؾل بػد٠(.عٔ ازبُع١ٝ ناْت  َكبٛي١ ْٛعا َا إذا َا أخرْا )أٚاؾل ْٛعا َا َع أٚاؾل بػد٠(.

ناْت ْطب١ عدّ تٛاؾل دعا١ٜ ازبُعٝات َع خدَاتٗا عاي١ٝ ْٛعا َا ، إذ بًػت ْطب١ غري ناْت ْطب١ عدّ تٛاؾل دعا١ٜ ازبُعٝات َع خدَاتٗا عاي١ٝ ْٛعا َا ، إذ بًػت ْطب١ غري   --22

  % ٖٚرا ٜ٪يس ضًبا ع٢ً َصداق١ٝ ازبُعٝات يد٣ املطتؿٝدٜٔ َٓٗا.% ٖٚرا ٜ٪يس ضًبا ع٢ً َصداق١ٝ ازبُعٝات يد٣ املطتؿٝدٜٔ َٓٗا.  4444  املٛاؾكنياملٛاؾكني

تعٗس ايدزاض١ إٔ املطتؿٝدٜٔ غايبا َا ٜػهٕٛ َٔ إٔ ازبُعٝات ٫تًيب ناؾ١ تعٗس ايدزاض١ إٔ املطتؿٝدٜٔ غايبا َا ٜػهٕٛ َٔ إٔ ازبُعٝات ٫تًيب ناؾ١   --33

اذتٝاجاتِٗ ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾٝحب إٔ تطع٢ ازبُعٝات عٓد تصُِٝ بساصبٗا َٚػازٜعٗا اذتٝاجاتِٗ ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾٝحب إٔ تطع٢ ازبُعٝات عٓد تصُِٝ بساصبٗا َٚػازٜعٗا 

  ْٛ٘ ؾع٬.ْٛ٘ ؾع٬.ملعسؾ١ ٚاقع أٚي٦و املطتؿٝدٜٔ ٚايٛقٛف ع٢ً َا حيتاجملعسؾ١ ٚاقع أٚي٦و املطتؿٝدٜٔ ٚايٛقٛف ع٢ً َا حيتاج

أظٗست ايدزاض١ إٔ ايػايب١ٝ َٔ املطتٗدؾني بايدزاض١ ٜسٕٚ إٔ َٔ أضباب تعاًَِٗ َع أظٗست ايدزاض١ إٔ ايػايب١ٝ َٔ املطتٗدؾني بايدزاض١ ٜسٕٚ إٔ َٔ أضباب تعاًَِٗ َع   --44

  ازبُع١ٝ ٜتًدص  يف ايكطاٜا ايتاي١ٝ:ازبُع١ٝ ٜتًدص  يف ايكطاٜا ايتاي١ٝ:

  أضًٛب ايتعاٌَ ٚذطٔ اشبًل يد٣ ايعاًَني .أضًٛب ايتعاٌَ ٚذطٔ اشبًل يد٣ ايعاًَني .  --

  اسباج١ ي٬ضتؿاد٠ َٔ ازبُع١ٝ.اسباج١ ي٬ضتؿاد٠ َٔ ازبُع١ٝ.  --
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  اشبدَات املكد١َ هلِ .اشبدَات املكد١َ هلِ .  --

  ؾتتًدص يف : ؾتتًدص يف : ٚأَا ا٭ضباب املاْع١ َٔ ايتعاٌَ َع ازبُع١ٝ ٚأَا ا٭ضباب املاْع١ َٔ ايتعاٌَ َع ازبُع١ٝ 

  ايػعٛز بعدّ املٛضٛع١ٝ ٚايعدٍ.ايػعٛز بعدّ املٛضٛع١ٝ ٚايعدٍ.  --

  أضًٛب ايتعاٌَ.أضًٛب ايتعاٌَ.  --

  عدّ تًب١ٝ اذتٝاجات املطتؿٝدٜٔ.عدّ تًب١ٝ اذتٝاجات املطتؿٝدٜٔ.  --

  ظباش املعا٬َت.ظباش املعا٬َت.إإتأخس تأخس   --

% ٜتعًل % ٜتعًل 2525% َٔ أضباب زضا املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات ٜتعًل باشبد١َ ْؿطٗا ، ٚ% َٔ أضباب زضا املطتؿٝدٜٔ َٔ ازبُعٝات ٜتعًل باشبد١َ ْؿطٗا ، ٚ  4444    --55

  ..% ٜتعًل بمهإ ازبُع١ٝ َٚٛقعٗا% ٜتعًل بمهإ ازبُع١ٝ َٚٛقعٗا1515% ٜتعًل بأضًٛب ا٭دا٤  ٚ % ٜتعًل بأضًٛب ا٭دا٤  ٚ 2424باملٛظؿني ٚ باملٛظؿني ٚ 

اضتبا١ْ ع٢ً صبُٛع١ َٔ َٛظؿٞ ازبُعٝات ايطابك١ اييت مت تٛشٜع اضتبا١ْ زضا اضتبا١ْ ع٢ً صبُٛع١ َٔ َٛظؿٞ ازبُعٝات ايطابك١ اييت مت تٛشٜع اضتبا١ْ زضا   124124مت تٛشٜع مت تٛشٜع 

ضتُاز٠، َٚٔ خ٬ٍ قسا٠٤ ايٓتا٥خ ضتُاز٠، َٚٔ خ٬ٍ قسا٠٤ ايٓتا٥خ إإ  ((6565))ايعٌُٝ ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٓٗا، ٚنإ املسدبع َٓٗا ايعٌُٝ ع٢ً املطتؿٝدٜٔ َٓٗا، ٚنإ املسدبع َٓٗا 

  ٜتبني يٞ اآلتٞ:ٜتبني يٞ اآلتٞ:

عٝات ٚتٛقع تطسب املٛظؿني َٓٗا يف ذاي١ ٚجٛد ؾسص عٝات ٚتٛقع تطسب املٛظؿني َٓٗا يف ذاي١ ٚجٛد ؾسص عدّ ا٫ضتكساز اغإدازٟ يتًو ازبُعدّ ا٫ضتكساز اغإدازٟ يتًو ازبُ  --11

% ميهٔ إٔ % ميهٔ إٔ 5252ٚظٝؿ١ٝ أخس٣ خازد ازبُع١ٝ ، ٖٚرا َا ت٪ندٙ ْتا٥خ ايط٪اٍ ايثاْٞ ٚظٝؿ١ٝ أخس٣ خازد ازبُع١ٝ ، ٖٚرا َا ت٪ندٙ ْتا٥خ ايط٪اٍ ايثاْٞ 

  ٜرتنٛا أعُاهلِ يف ازبُع١ٝ.ٜرتنٛا أعُاهلِ يف ازبُع١ٝ.

عدّ ٚجٛد زضا ناٌَ عٔ ايسٚاتب ٚاملهاؾآت اييت تطًِ هلِ َٔ ازبُعٝات ، ٚيعٌ ٖرا عدّ ٚجٛد زضا ناٌَ عٔ ايسٚاتب ٚاملهاؾآت اييت تطًِ هلِ َٔ ازبُعٝات ، ٚيعٌ ٖرا   --22

  َٔ أضباب ايٓتٝح١ ا٭ٚىل.َٔ أضباب ايٓتٝح١ ا٭ٚىل.

ٛظؿني بعدّ ايعدٍ يف تٛشٜع املٗاّ ٚاملط٪ٚيٝات ٖٚرا َا ٜعٗسٙ ايط٪اٍ ايطابع ٛظؿني بعدّ ايعدٍ يف تٛشٜع املٗاّ ٚاملط٪ٚيٝات ٖٚرا َا ٜعٗسٙ ايط٪اٍ ايطابع غعٛز املغعٛز امل  --33

  % َٔ ايع١ٓٝ ٚجٛد غعٛز يدِٜٗ بريو .% َٔ ايع١ٓٝ ٚجٛد غعٛز يدِٜٗ بريو .3535ذٝث أغاز ذٝث أغاز 

تطع٢ يًُراؾع١ ع٢ً ايهؿا٤ات ايعا١ًَ بٗا ، ٖٚرا تطع٢ يًُراؾع١ ع٢ً ايهؿا٤ات ايعا١ًَ بٗا ، ٖٚرا   % َٔ ايع١ٓٝ إٔ ازبُع١ٝ ٫% َٔ ايع١ٓٝ إٔ ازبُع١ٝ ٫  3232ٜس٣ ٜس٣   --44

  ايهؿا٤ات.ايهؿا٤ات.  ٜدٍ إىل ضعـ ا٭َإ ايٛظٝؿٞ ٚايػعٛز بعدّ تكدٜس اغإداز٠ هلرٜٙدٍ إىل ضعـ ا٭َإ ايٛظٝؿٞ ٚايػعٛز بعدّ تكدٜس اغإداز٠ هلرٙ

أظٗست ايدزاض١ إٔ ٖٓاى قصٛزا يف تكدِٜ اسبٛاؾص يًُتُٝصٜٔ َٔ املٛظؿني ٜٚعٗس ذيو أظٗست ايدزاض١ إٔ ٖٓاى قصٛزا يف تكدِٜ اسبٛاؾص يًُتُٝصٜٔ َٔ املٛظؿني ٜٚعٗس ذيو   --55

  % نُا يف ايط٪اٍ ايعاغس.% نُا يف ايط٪اٍ ايعاغس.5353يف أع٢ً ْطب١ يف ا٫ضتبٝإ ٖٚٞ يف أع٢ً ْطب١ يف ا٫ضتبٝإ ٖٚٞ 
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أظٗست ايدزاض١ ضعـ اٖتُاّ ازبُعٝات بايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚا٭ْػط١ ا٫جتُاع١ٝ أظٗست ايدزاض١ ضعـ اٖتُاّ ازبُعٝات بايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚا٭ْػط١ ا٫جتُاع١ٝ   --66

  ا٥خ ايط٪اٍ ايثايث عػس ٚاشباَظ عػس. ا٥خ ايط٪اٍ ايثايث عػس ٚاشباَظ عػس. ٚايرباَخ اييت تطتٗدؾِٗ ، ٜٚتطح ذيو َٔ ْتٚايرباَخ اييت تطتٗدؾِٗ ، ٜٚتطح ذيو َٔ ْت

  سابعا : النتائج والتىصًاتسابعا : النتائج والتىصًات

عكد ْدٚات ي٬ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ بصؿ١ دٚز١ٜ يف ازبُعٝات بما ٫ٜكٌ عٔ َس٠ ٚاذد٠ عكد ْدٚات ي٬ضتُاع يصٛت ايعٌُٝ بصؿ١ دٚز١ٜ يف ازبُعٝات بما ٫ٜكٌ عٔ َس٠ ٚاذد٠   --11

  ضٜٓٛا.ضٜٓٛا.

عٌُ اضتبٝاْات يكٝاع زضا ايع٤٬ُ بهاؾ١ غسا٥رِٗ ٚملعسؾ١ آزا٥ِٗ ذٍٛ اشبدَات عٌُ اضتبٝاْات يكٝاع زضا ايع٤٬ُ بهاؾ١ غسا٥رِٗ ٚملعسؾ١ آزا٥ِٗ ذٍٛ اشبدَات   --22

  ٚاملٓتحات املكد١َ هلِ َٔ ازبُعٝات.ٚاملٓتحات املكد١َ هلِ َٔ ازبُعٝات.

ٌ ْعاّ َتهاٌَ ٫قرتاذات املٛظؿني ٚايع٤٬ُ ٚإْػا٤ ٚذدات أٚ أقطاّ غإداز٠ ٖرا ٌ ْعاّ َتهاٌَ ٫قرتاذات املٛظؿني ٚايع٤٬ُ ٚإْػا٤ ٚذدات أٚ أقطاّ غإداز٠ ٖرا عُعُ  --33

  ايٓعاّ َٚتابعت٘.ايٓعاّ َٚتابعت٘.

  تبين َؿّٗٛ ايتكِٝٝ ايراتٞ يرباَخ ٚأْػط١ ازبُعٝات اشبري١ٜ يترطني ايعٌُ ٚتطٜٛسٙ.تبين َؿّٗٛ ايتكِٝٝ ايراتٞ يرباَخ ٚأْػط١ ازبُعٝات اشبري١ٜ يترطني ايعٌُ ٚتطٜٛسٙ.  --44

تعصٜص َؿّٗٛ ٚعٌُ إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ يف ازبُعٝات ٚايتٛضع ؾٝٗا ٚعدّ اقتصازٖا تعصٜص َؿّٗٛ ٚعٌُ إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ يف ازبُعٝات ٚايتٛضع ؾٝٗا ٚعدّ اقتصازٖا   --55

  ّ غ٪ٕٚ املٛظؿني ؾكط.ّ غ٪ٕٚ املٛظؿني ؾكط.ع٢ً َٗاع٢ً َٗا

  ايعٓا١ٜ بايترؿٝص ٚايتدزٜب يهاؾ١ املٛظؿني ٚخاص١ َٛظؿٞ ايصـ ا٭ٍٚ.ايعٓا١ٜ بايترؿٝص ٚايتدزٜب يهاؾ١ املٛظؿني ٚخاص١ َٛظؿٞ ايصـ ا٭ٍٚ.  --66

  

  

  

  

  

  



 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

سرتاتيجيات إدارة املعرفة واجلودة اإلدارية لتحقيق التكاملية يف سرتاتيجيات إدارة املعرفة واجلودة اإلدارية لتحقيق التكاملية يف إإ

    مؤسسات العمل اخلرييمؤسسات العمل اخلريي

  

  مقدمها :مقدمها :

  وليد بن حممد الفوزانوليد بن حممد الفوزان/  /    املهندساملهندس
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بعذ كى بضع طِ٘ات تطاهعِا تقِٚات ٗفوظفات ٗأطاهٚب إداسٙٞ دذٙذٝ جتزب اُتبااٖ كاج    بعذ كى بضع طِ٘ات تطاهعِا تقِٚات ٗفوظفات ٗأطاهٚب إداسٙٞ دذٙذٝ جتزب اُتبااٖ كاج              

ًّ املفلشّٙ ٗاإلداسٙني عوٟ سذ ط٘ا١ يف املِظٌات ٗاملؤطظات ، ٗ ًع ظٔ٘س احلاداٞ هسطااهٚب   ًّ املفلشّٙ ٗاإلداسٙني عوٟ سذ ط٘ا١ يف املِظٌات ٗاملؤطظات ، ٗ ًع ظٔ٘س احلاداٞ هسطااهٚب   

ٌاس يف اهعِصاش اهبؼاشٜ أساذ    ٌاس يف اهعِصاش اهبؼاشٜ أساذ    تا  اسطاتج  تا  اسطاتج  اجلذٙذٝ ٗاملتغ ات اهعاملٚٞ املضطشدٝ ٗاهظشٙعٞ داذا ، ٙع اجلذٙذٝ ٗاملتغ ات اهعاملٚٞ املضطشدٝ ٗاهظشٙعٞ داذا ، ٙع 

طاااتٚذٚات اإلداسٙاٞ احلذٙجاٞ اهاك تشكاض عواٟ سفاع إُتادٚاٞ امل٘ظاا ًاّ با ي اهتاذسٙب             طاااتٚذٚات اإلداسٙاٞ احلذٙجاٞ اهاك تشكاض عواٟ سفاع إُتادٚاٞ امل٘ظاا ًاّ با ي اهتاذسٙب             ٓزٖ اإلٓزٖ اإل

  ..ٗاهتعوٍٚ ٗتط٘ٙش ًٔاساتٕ ٗقذساتٕ اإلبذاعٚٞٗاهتعوٍٚ ٗتط٘ٙش ًٔاساتٕ ٗقذساتٕ اإلبذاعٚٞ

كٌا أطٍٔ اهتط٘س اهلا٢ى اهزٜ تؼٔذٖ تقِٚات استصاست ٗاملعوً٘ات ًّ ب ي اهتقِٚات احلذٙجٞ كٌا أطٍٔ اهتط٘س اهلا٢ى اهزٜ تؼٔذٖ تقِٚات استصاست ٗاملعوً٘ات ًّ ب ي اهتقِٚات احلذٙجٞ 

يف إفاشاص  اهلاٍ اهلا٢اى ًاّ املعوً٘اات ٗاهبٚاُاات ٗاهاتعطؽ هوشصا٘ي         يف إفاشاص  اهلاٍ اهلا٢اى ًاّ املعوً٘اات ٗاهبٚاُاات ٗاهاتعطؽ هوشصا٘ي           --لٞ اإلُاُتلٞ اإلُاُتًجى ػبًجى ػب--

عوٚٔا ًّ قبى املظتخذًني  ستٟ أصبح اسٓتٌاَ باملعشفٞ أًشًا س حيتٌى اهتخٚ  ٗإمناا اإلهاضاَ  اا    عوٚٔا ًّ قبى املظتخذًني  ستٟ أصبح اسٓتٌاَ باملعشفٞ أًشًا س حيتٌى اهتخٚ  ٗإمناا اإلهاضاَ  اا    

ٙق٘د هوِذاح  ٗاهتٌٚض اإلداسٜ ، كى ٓزا صاس ميواٛ عواٟ املؤطظاات اطاتشذاخ ٗطاا٢ى ٗأطااهٚب       ٙق٘د هوِذاح  ٗاهتٌٚض اإلداسٜ ، كى ٓزا صاس ميواٛ عواٟ املؤطظاات اطاتشذاخ ٗطاا٢ى ٗأطااهٚب       

وتعاًى ًعٔا ٗإداساتٔا بفعاهٚٞ، ستٟ أصابشت إداسٝ املعشفاٞ  ، ٓاٛ أكجاش املفاآٍٚ  اساًا       وتعاًى ًعٔا ٗإداساتٔا بفعاهٚٞ، ستٟ أصابشت إداسٝ املعشفاٞ  ، ٓاٛ أكجاش املفاآٍٚ  اساًا       إداسٙٞ هإداسٙٞ ه

  ..هوتعاًى ًع املتغ ات اهلب ٝ يف عامل اهَٚ٘هوتعاًى ًع املتغ ات اهلب ٝ يف عامل اهَٚ٘

ٗأصبح املقٚاغ أٗ املعٚاس احلقٚقٛ هسُؼطٞ اهفّعاهٞ يف اهعٌوٚات اإلداسٙاٞ هلاج  ًاّ املؤطظاات     ٗأصبح املقٚاغ أٗ املعٚاس احلقٚقٛ هسُؼطٞ اهفّعاهٞ يف اهعٌوٚات اإلداسٙاٞ هلاج  ًاّ املؤطظاات     

اهجابتٞ عوٟ اسطتفادٝ ًّ املعشفٞ اهك متولٔا أٗ اهجابتٞ عوٟ اسطتفادٝ ًّ املعشفٞ اهك متولٔا أٗ   احلذٙجٞ ًٗقذاس  اسٔا ًّ عذًٕ ، ٓ٘ قذستٔااحلذٙجٞ ًٗقذاس  اسٔا ًّ عذًٕ ، ٓ٘ قذستٔا

ت٘هٚااذ ًعاااسي دذٙااذٝ هت٘ظٚفٔااا فٌٚااا تقذًاإ ًااّ بااذًات ًٗااا تِتذاإ ًااّ صااِاعات ًااّ باا ي          ت٘هٚااذ ًعاااسي دذٙااذٝ هت٘ظٚفٔااا فٌٚااا تقذًاإ ًااّ بااذًات ًٗااا تِتذاإ ًااّ صااِاعات ًااّ باا ي          

  ..  اعتٌادٓا عوٟ املعشفٞ بؼلٍى س٢ٚظٛاعتٌادٓا عوٟ املعشفٞ بؼلٍى س٢ٚظٛ

ًااّ املؤطظااات اهشوٚااٞ ٗحباا  اهشوٚااٞ جتٔااى أٌٓٚااٞ املعشفااٞ   ًااّ املؤطظااات اهشوٚااٞ ٗحباا  اهشوٚااٞ جتٔااى أٌٓٚااٞ املعشفااٞ     اًًاٗيف عصااشُا احلا ااش ُااش٠ كااج  ٗيف عصااشُا احلا ااش ُااش٠ كااج  

عاادضٝ عاّ اإلداباٞ عاّ     عاادضٝ عاّ اإلداباٞ عاّ       هك متولٔا املؤطظٞ، ٗتقا أسٚاًُاهك متولٔا املؤطظٞ، ٗتقا أسٚاًُااا    --ٗاهلاًِٞ ٗاهلاًِٞ   اهظآشٝاهظآشٝ  ––بِ٘عٚٔا بِ٘عٚٔا 

  ::طؤاهني ًٌٔنيطؤاهني ًٌٔني

  ًا ٓٛ األص٘ي املعشفٚٞ اهك متولٔا املؤطظٞ ؟ًا ٓٛ األص٘ي املعشفٚٞ اهك متولٔا املؤطظٞ ؟  --

  ٗ كٚا تذٙش ٓزٖ األص٘ي هوتأكذ ًّ تفعٚؤا ٗاسطتفادٝ ًِٔا بؼلٍى دٚذ؟ٗ كٚا تذٙش ٓزٖ األص٘ي هوتأكذ ًّ تفعٚؤا ٗاسطتفادٝ ًِٔا بؼلٍى دٚذ؟  --

تااا  أسااذ اهقضااااٙا  تااا  أسااذ اهقضااااٙا  إْ قااذسٝ املِظٌااات / املؤطظاااات عوااٟ اطااتخذاَ ٗاسطاااتفادٝ ًااّ املعشفااٞ تع      إْ قااذسٝ املِظٌااات / املؤطظاااات عوااٟ اطااتخذاَ ٗاسطاااتفادٝ ًااّ املعشفااٞ تع      

احلامسٞ ٗرهم عوٟ اعتباس أْ األدا١ املتٌٚاض اهازٜ ٙبذٙإ امل٘ظاا يف املِظٌاٞ ًاا كااْ هٚاأتٛ ها٘س          احلامسٞ ٗرهم عوٟ اعتباس أْ األدا١ املتٌٚاض اهازٜ ٙبذٙإ امل٘ظاا يف املِظٌاٞ ًاا كااْ هٚاأتٛ ها٘س          
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ًاااّ ًاااّ   اًًااهشصااٚذ املعااشيف ٗاخلااا ٝ اهعٌوٚااٞ اهااك أظٔشٓاااا ٗاطااتفاد ًِٔااا امل٘ظاااا ، ًٗااع أْ كااج         اهشصااٚذ املعااشيف ٗاخلااا ٝ اهعٌوٚااٞ اهااك أظٔشٓاااا ٗاطااتفاد ًِٔااا امل٘ظاااا ، ًٗااع أْ كااج         

    ً ً    املؤطظات بذأت تؼعش بأْ امل٘اسد ٗاألص٘ي املعشفٚٞ مل٘ظفٚٔاا ٓاٛ أٓاٍ قاٍٚ  ٘اسدٓاا ٗأصا٘هلا يف   ٘اسدٓاا ٗأصا٘هلا يف   املؤطظات بذأت تؼعش بأْ امل٘اسد ٗاألص٘ي املعشفٚٞ مل٘ظفٚٔاا ٓاٛ أٓاٍ قاٍٚ 

  ..  احلقٚقٞ، إس إْ اهقوٚى ًِٔا بذأت فعوًٚا يف إداسٝ ٓزٖ األص٘ي عوٟ ًقٚاغ كب احلقٚقٞ، إس إْ اهقوٚى ًِٔا بذأت فعوًٚا يف إداسٝ ٓزٖ األص٘ي عوٟ ًقٚاغ كب 

ٝ املعشفااٞ ٗاجلاا٘دٝ اإلداسٙااٞ ٝ املعشفااٞ ٗاجلاا٘دٝ اإلداسٙااٞ ٗتاأتٛ األٌٓٚااٞ اهلااب ٝ  هتابب ٗ تطبٚاام املفااآٍٚ اإلطااتٚذٚٞ إلداس   ٗتاأتٛ األٌٓٚااٞ اهلااب ٝ  هتابب ٗ تطبٚاام املفااآٍٚ اإلطااتٚذٚٞ إلداس     

ٛ   بااااذ١ًابااااذ١ًا ٛ ًااااّ أدااااى تقٚقااااٛ اهتلاًوٚااااٞ يف اهعٌااااى املؤطظاااا حبٞ حبٞ ًااااّ اهتِظااااٍٚ املؤطظااااٛ ٗصااااٚا ًااااّ اهتِظااااٍٚ املؤطظااااٛ ٗصااااٚا   ًااااّ أدااااى تقٚقااااٛ اهتلاًوٚااااٞ يف اهعٌااااى املؤطظاااا

عواٟ املظات٘ٙني اهاا٘ظٚفٛ ٗاملؤطظاٛ  ملااا هلاا ًااّ     عواٟ املظات٘ٙني اهاا٘ظٚفٛ ٗاملؤطظاٛ  ملااا هلاا ًااّ       هااسدا١هااسدا١ٗاُتٔاا١  باااهتقٍ٘ٙ املظاتٌش   ٗاُتٔاا١  باااهتقٍ٘ٙ املظاتٌش       اإلطاااتٚذٚات اإلطاااتٚذٚات 

جبا٘دٝ  جبا٘دٝ    ه ستقاا١ ه ستقاا١ ساى املؼااكى بؼالى أطاشط ٗتطا٘ٙش اإلداشا١ات        ساى املؼااكى بؼالى أطاشط ٗتطا٘ٙش اإلداشا١ات        يف يف ٗاهاذٗس اهبااه     ٗاهاذٗس اهبااه       كب  األثاش كب  األثاش 

     ٕ ٕ     األدا١ ٗتقٚاام طااعادٝ ٗ س ااا املظااتفٚذّٙ ًااّ دابااى املؤطظااٞ ٗباسدٔااا يف عصااش أصاابشت فٚاا   األدا١ ٗتقٚاام طااعادٝ ٗ س ااا املظااتفٚذّٙ ًااّ دابااى املؤطظااٞ ٗباسدٔااا يف عصااش أصاابشت فٚاا

  ..ٓٛ األٍٓٓٛ األٍٓ  اخل ات ٗاملٔاسات ٗاجلذاساتاخل ات ٗاملٔاسات ٗاجلذاسات  ملعاسيملعاسياا

اُط قاًا ًاّ ذلا٘س تاهتِظاٍٚ املؤطظاٛ يف اهعٌاى اخلا ٜ ٗأثاشٖ يف تظاني          اُط قاًا ًاّ ذلا٘س تاهتِظاٍٚ املؤطظاٛ يف اهعٌاى اخلا ٜ ٗأثاشٖ يف تظاني              ٗ تأتٛ ٓزٖ اه٘سقٞ ٗ تأتٛ ٓزٖ اه٘سقٞ   

طااتٚذٚات إداسٝ املعشفاٞ ٗاجلا٘دٝ اإلداسٙاٞ ٗبٚااْ دٗسٌٓاا      طااتٚذٚات إداسٝ املعشفاٞ ٗاجلا٘دٝ اإلداسٙاٞ ٗبٚااْ دٗسٌٓاا      إإاألدا١ ت هتعشض من٘ردًا عٌوًٚا هتطبٚم األدا١ ت هتعشض من٘ردًا عٌوًٚا هتطبٚم 

    يف تِظٍٚ ٗإداسٝ ًؤطظات اهعٌى اخل ٜيف تِظٍٚ ٗإداسٝ ًؤطظات اهعٌى اخل ٜ  --فاعوٚٞ فاعوٚٞ اهلفا١ٝ ٗاهاهلفا١ٝ ٗاه  ––يف تقٚم اهتلاًوٚٞ يف تقٚم اهتلاًوٚٞ 

كٌااا تظاااتعشض صاا٘س ًٗآٚاااٞ إداسٝ املعشفااٞ يف اهعٌاااى اخلاا ٜ إل داُاااب اهف٘ا٢ااذ ٗاهتقِٚاااات      كٌااا تظاااتعشض صاا٘س ًٗآٚاااٞ إداسٝ املعشفااٞ يف اهعٌاااى اخلاا ٜ إل داُاااب اهف٘ا٢ااذ ٗاهتقِٚاااات      

ٗاألدٗات اهك تظاعذ يف تطبٚم ٓزا املفَٔ٘ بِذااح ، ٗكٚاا أْ إداسٝ املعشفاٞ إرا تبقات بفّعاهٚاٞ      ٗاألدٗات اهك تظاعذ يف تطبٚم ٓزا املفَٔ٘ بِذااح ، ٗكٚاا أْ إداسٝ املعشفاٞ إرا تبقات بفّعاهٚاٞ      

ٝ ًّ ػأُٔا أْ تاؤدٜ إل تطا٘ٙش املِتذاات ٗتقاذٍٙ     ٝ ًّ ػأُٔا أْ تاؤدٜ إل تطا٘ٙش املِتذاات ٗتقاذٍٙ     ميلّ أْ تؤدٜ إل بِا١ ثقافٞ ٗب٣ٚٞ عٌى دذٙذميلّ أْ تؤدٜ إل بِا١ ثقافٞ ٗب٣ٚٞ عٌى دذٙذ

اخلذًات بؼلى أطاشط ٗأفضاى ٗبتلوفاٞ أقاى ، ًاع بٚااْ كٚفٚاٞ استبااو ًفٔاَ٘ ٗأطاو٘ب إداسٝ           اخلذًات بؼلى أطاشط ٗأفضاى ٗبتلوفاٞ أقاى ، ًاع بٚااْ كٚفٚاٞ استبااو ًفٔاَ٘ ٗأطاو٘ب إداسٝ           

املعشفااٞ ٙااشتبأل باألطاااهٚب اإلداسٙااٞ األبااش٠ اهااك طاابقت ٓاازا املفٔااَ٘ ًجااى إداسٝ اجلاا٘دٝ ٗإعااادٝ       املعشفااٞ ٙااشتبأل باألطاااهٚب اإلداسٙااٞ األبااش٠ اهااك طاابقت ٓاازا املفٔااَ٘ ًجااى إداسٝ اجلاا٘دٝ ٗإعااادٝ       

    ..ِٓذطٞ اهعٌوٚات )اهلِذسٝ( ٗاإلداسٝ باألٓذايِٓذطٞ اهعٌوٚات )اهلِذسٝ( ٗاإلداسٝ باألٓذاي

كٚفٚااٞ تطبٚاام ًفٔااَ٘ إداسٝ املعشفااٞ بؼاالى أكاا  ٗأٗطااع ًااّ باا ي اهت٘ثٚاام     كٚفٚااٞ تطبٚاام ًفٔااَ٘ إداسٝ املعشفااٞ بؼاالى أكاا  ٗأٗطااع ًااّ باا ي اهت٘ثٚاام       باا ًا تعااشض باا ًا تعااشض ٗأٗأ

عطٛ فشصٞ كب ٝ ه طتفادٝ ًاّ سأغ املااي اهفلاشٜ ،    عطٛ فشصٞ كب ٝ ه طتفادٝ ًاّ سأغ املااي اهفلاشٜ ،    ٗتٗتٗاهتبادي املعشيف بني أفشاد املؤطظٞ ، ٗاهتبادي املعشيف بني أفشاد املؤطظٞ ، 

مما ٙؤدٜ بذٗسٖ إل تط٘ٙش ًِتذاتٔا أٗ تقذٍٙ بذًات أفضى هلافٞ املظتفٚذّٙ ًّ ب ي عشض مما ٙؤدٜ بذٗسٖ إل تط٘ٙش ًِتذاتٔا أٗ تقذٍٙ بذًات أفضى هلافٞ املظتفٚذّٙ ًّ ب ي عشض 

   ٙات املؤطظات اهك تبِت ٗتبقت ٓزا املفَٔ٘. ٙات املؤطظات اهك تبِت ٗتبقت ٓزا املفَٔ٘.جتاسب بعض كجتاسب بعض ك
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ٞ  اهتط٘س اهلا٢ى اهزٜ تؼٔذٖ استصاست ٗاملعوً٘ات ًاّ با ي   اهتط٘س اهلا٢ى اهزٜ تؼٔذٖ استصاست ٗاملعوً٘ات ًاّ با ي     ًعًع ٞ  اهتقِٚاات احلذٙجا ًجاى ػابلٞ   ًجاى ػابلٞ   ––  اهتقِٚاات احلذٙجا

ٗ    اهلااٍاهلااٍاهاازٜ أفااشص ٓاازا   اهاازٜ أفااشص ٓاازا     --اإلُاُااتاإلُاُاات ٗ  اهلا٢ااى ًااّ املعوً٘ااات  ًااّ قبااى  ًااّ قبااى    ؽ هوشصاا٘ي عوٚٔااا ؽ هوشصاا٘ي عوٚٔااا اهااتعطاهااتعطاهلا٢ااى ًااّ املعوً٘ااات 

هوِذاااح يف هوِذاااح يف  ااا ٙقاا٘د  ااا ٙقاا٘د ٗإمنااا اإلهااضاَ ٗإمنااا اإلهااضاَ   اهتخاٚ  اهتخاٚ  أصاابح اسٓتٌاااَ باملعشفااٞ أًااشًا س حيتٌااى أصاابح اسٓتٌاااَ باملعشفااٞ أًااشًا س حيتٌااى   املظاتخذًني  املظاتخذًني  

  املؤطظاااتاملؤطظاااتميوااٛ عوااٟ  ميوااٛ عوااٟ    صاااسصاااس  ، كااى ٓاازا ، كااى ٓاازا عااامل اهتِااافع اهؼااذٙذ اهاازٜ تؼاأذٖ يف ٓاازا اهعصااش     عااامل اهتِااافع اهؼااذٙذ اهاازٜ تؼاأذٖ يف ٓاازا اهعصااش     

ٞ إداسٝ إداسٝ إداسٙٞ هوتعاًى ًعٔا ٗإداساتٔا بفعاهٚٞ، ستٟ أصبشت إداسٙٞ هوتعاًى ًعٔا ٗإداساتٔا بفعاهٚٞ، ستٟ أصبشت   ٗطا٢ى ٗأطاهٚبٗطا٢ى ٗأطاهٚب  تشذاختشذاخاطاط ٞ املعشفا ٓاٛ  ٓاٛ    املعشفا

هت٘طااعات املظااتقبوٚٞ هتشقٚاام األٓااذاي هت٘طااعات املظااتقبوٚٞ هتشقٚاام األٓااذاي ًٗ٘ادٔااٞ اًٗ٘ادٔااٞ ا  هوتعاًااى ًااع املااتغ اتهوتعاًااى ًااع املااتغ ات  األطاو٘ب ٗاألداٝ األفضااى األطاو٘ب ٗاألداٝ األفضااى 

  اإلطااتٚذٚٞ هوٌِظٌات.اإلطااتٚذٚٞ هوٌِظٌات.

ٛ املِظٌاٞ / اهؼاشكٞ / املؤطظاٞ ًطوباًا     املِظٌاٞ / اهؼاشكٞ / املؤطظاٞ ًطوباًا       متولٔاا متولٔاا باملعشفاٞ اهاك    باملعشفاٞ اهاك      سٓتٌاَسٓتٌاَاا  بى هقذ أ شٟبى هقذ أ شٟ ٛ أطاطا   أطاطا

  أرٓاااْأرٓاااْٗاهااك ٓااٛ يف ٗاهااك ٓااٛ يف   ، ، هبقااا١ اهعِصااش اهبؼااشٜ ٗبص٘صااًا رهاام اهِاا٘ط ًااّ املعاااسي حباا  اهظااآشٝ  هبقااا١ اهعِصااش اهبؼااشٜ ٗبص٘صااًا رهاام اهِاا٘ط ًااّ املعاااسي حباا  اهظااآشٝ  

  ..املِظٌٞاملِظٌٞ  يفيفاهعاًوني  اهعاًوني    ٗعق٘يٗعق٘ي

%( ًاّ  %( ًاّ  2222فقاأل ) فقاأل )   اًًابظٚطبظٚط  اًًاًؤطظٞ أظٔشت اهِتا٢ر أْ دض١ًؤطظٞ أظٔشت اهِتا٢ر أْ دض١  000000كجش ًّ كجش ًّ أأاطٞ عٌوت عوٟ اطٞ عٌوت عوٟ ٗيف دسٗيف دس

ػالى  ػالى  اهك متولٔا توم املؤطظات ٓٛ عواٟ  اهك متولٔا توم املؤطظات ٓٛ عواٟ    --عوٟ ابت ي أُ٘اعٔاعوٟ ابت ي أُ٘اعٔا––دلٌ٘ط األص٘ي املعشفٚٞ دلٌ٘ط األص٘ي املعشفٚٞ 

،  ،      ٞٞاملعشفااٞ امللت٘باا املعشفااٞ امللت٘باا ، ميلااّ اسطااتفادٝ ًِٔااا، كٌااا بِٚاات ُفااع اهذساطااٞ أْ ًعظااٍ     ، ميلااّ اسطااتفادٝ ًِٔااا، كٌااا بِٚاات ُفااع اهذساطااٞ أْ ًعظااٍ         ًتباااديًتبااادي

تعتاا  كاًِااٞ يف تعتاا  كاًِااٞ يف %( ًااّ املعشفااٞ %( ًااّ املعشفااٞ 2222بااني اهعاااًوني، ٗأْ )بااني اهعاااًوني، ٗأْ )  دهلااا ُٗؼااشٓادهلااا ُٗؼااشٓاهااٚع ًااّ اهظاأى تباهااٚع ًااّ اهظاأى تبا%( %( 2222))

  ، اُظش اهؼلى أدُاٖ.، اُظش اهؼلى أدُاٖ.  سؤٗغ امل٘ظفنيسؤٗغ امل٘ظفني
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اهتفصٚى يف اهفشق بني اهبٚاُات اهتفصٚى يف اهفشق بني اهبٚاُات   املفٚذاملفٚذتعشٙا ذلذد إلداسٝ املعشفٞ هعى ًّ تعشٙا ذلذد إلداسٝ املعشفٞ هعى ًّ   اطتعشاضاطتعشاض  قبىقبى          

  ..ٞ( )ٓٛ اهبٚاُات بطشٙقٞ ًعوً٘ٞ(ٞ( )ٓٛ اهبٚاُات بطشٙقٞ ًعوً٘ٞ(ٗاملعشفٞ )سقا٢م ثابتٗاملعشفٞ )سقا٢م ثابت  ٗاملعوً٘اتٗاملعوً٘ات

أطاغ أُٔا آتٌاَ ِٙعلع أطاغ أُٔا آتٌاَ ِٙعلع   وٟوٟاملعشفٞ عاملعشفٞ ع  ًعاجلًٞعاجلٞ  تت: : أُٔاأُٔاعوٟ عوٟ   املعشفٞاملعشفٞ  إداسٝإداسٝ  تعشيتعشياألعٌاي األعٌاي   يفيف        

    يف املِظٌٞيف املِظٌٞ  املظت٘ٙاتاملظت٘ٙاتيف اهظٚاطات ٗاملٔاسات عوٟ مجٚع يف اهظٚاطات ٗاملٔاسات عوٟ مجٚع 

  هذ٠ املؤطظٞ.هذ٠ املؤطظٞ.  احملظ٘طٞاحملظ٘طٞٓٛ عٌوٚٞ تط٘س ٗاطتغ ي امل٘اسد املعشفٚٞ احملظ٘طٞ ٗحب  ٓٛ عٌوٚٞ تط٘س ٗاطتغ ي امل٘اسد املعشفٚٞ احملظ٘طٞ ٗحب    أٗأٗ

إلجياد أٗ سصش ابتٚاس ٗتِظٍٚ ُٗؼش املعوً٘ات إلجياد أٗ سصش ابتٚاس ٗتِظٍٚ ُٗؼش املعوً٘ات   ًِظًٌِٞظٌٞعٌوٚٞ عٌوٚٞ   ٓٛٓٛ:  :  إلداسٝ املعشفٞ إلداسٝ املعشفٞ   آبشآبش  ٙاٙاٗتعشٗتعش

  ..ٕ أٗ سادتٕٕ أٗ سادتًٕجى امل٘ظا أٗ حب ٖ يف دلاي آتٌاًًجى امل٘ظا أٗ حب ٖ يف دلاي آتٌاً  املظتفٚذاملظتفٚذٗعش ٔا بطشٙقٞ ًّ ػأُٔا بذًٞ ٗعش ٔا بطشٙقٞ ًّ ػأُٔا بذًٞ 

اهظآش اهظآش   ٗاهغ ٗاهغ ت ت املظذىاملظذىاملباػش بني امل٘اسد اهفلشٙٞ هوٌِظٌٞ بِ٘عٚٔا: اهظآش تاملباػش بني امل٘اسد اهفلشٙٞ هوٌِظٌٞ بِ٘عٚٔا: اهظآش ت  اهشبألاهشبألٓٛ ٓٛ   أٗأٗ

  اهعٌى اإلجيابٚٞ.اهعٌى اإلجيابٚٞ.  ُٗتا٢رُٗتا٢راهطشٙقٞت اهطشٙقٞت   فٞفًٞعشًعشتت

  ::املعشفٞاملعشفٞ  أُ٘اطأُ٘اط

  ..ظآشٝظآشٝحب  حب    ًعشفًٞعشفٞ  --

  ..  ظآشٝظآشٝ  ًعشفًٞعشفٞ  --

  ..اهجقافٞ اهجقافٞ   ًعشفًٞعشفٞ  --

اهفلشٙٞ هوٌِظٌٞ اهفلشٙٞ هوٌِظٌٞ   امل٘اسدامل٘اسدٗ ٗ ٓٛ إداسٝ األص٘ي ٓٛ إداسٝ األص٘ي :ت :ت   ((2222))إداسٝ املعشفٞ سظب سأٜ أسُ٘هذ إداسٝ املعشفٞ سظب سأٜ أسُ٘هذ   ٗببظاتٞٗببظاتٞ

  ٗاملتٌجوٞ فٌٚا ٙوٛ:ٗاملتٌجوٞ فٌٚا ٙوٛ:

  اهفلشٙٞ.اهفلشٙٞ.  امل٘اسدامل٘اسد  ت٘طٚعت٘طٚع  --22

  ..حلفظ ٗإعادٝ اسطتخذاَ(حلفظ ٗإعادٝ اسطتخذاَ(امل٘اسد اهفلشٙٞ )تشٙقٞ اامل٘اسد اهفلشٙٞ )تشٙقٞ ا  سصشسصش  --22

  ..امل٘اسد اهفلشٙٞ )تشٙقٞ ُؼش املعشفٞ بني أعضا١ املؤطظٞ(امل٘اسد اهفلشٙٞ )تشٙقٞ ُؼش املعشفٞ بني أعضا١ املؤطظٞ(  تباديتبادي  --22

  بعض املصوشات املشتبطٞ بإداسٝ املعشفٞ:بعض املصوشات املشتبطٞ بإداسٝ املعشفٞ:  ٗٓزٖٗٓزٖ
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  ::( ( مماسطٞ اهعٌى )اخل ٝمماسطٞ اهعٌى )اخل ٝ  فشقفشق

ٗاملٔاسات بذًس ًّ ٗاملٔاسات بذًس ًّ   اهقذساتاهقذساتدلٌ٘عٞ ًّ األػخاص عوٟ ًظت٠٘ املِظٌٞ اهشابأل بٍِٚٔ ٓ٘ دلٌ٘عٞ ًّ األػخاص عوٟ ًظت٠٘ املِظٌٞ اهشابأل بٍِٚٔ ٓ٘   ٓٛٓٛ

  ت اإلداسٙٞ املعشٗفٞ.ت اإلداسٙٞ املعشٗفٞ.املِاصب أٗ اهاقٚااملِاصب أٗ اهاقٚا

      ::اهظآشٝاهظآشٝ  املعشفٞاملعشفٞ

  ..ٗتلْ٘ ً٘ثقٞ أٗ ًظذوٞٗتلْ٘ ً٘ثقٞ أٗ ًظذوٞ  املعشفٞ اهك ميلّ تقذمئا هآلبشّٙ بظٔ٘هٞاملعشفٞ اهك ميلّ تقذمئا هآلبشّٙ بظٔ٘هٞ  ٓٛٓٛ

      حب  اهظآشٝ:حب  اهظآشٝ:  املعشفٞاملعشفٞ  

، ، ((KKnnooww--HHooww))  األػٚا١األػٚا١األػخاص يف املِظٌٞ يف تشٙقٞ عٌى األػخاص يف املِظٌٞ يف تشٙقٞ عٌى   خب اتخب اتاملعشفٞ اهك تتعوم املعشفٞ اهك تتعوم   ٓٛٓٛ

  ٗتلْ٘ عادًٝ ً٘د٘دٝ يف عق٘ي امل٘اسد اهبؼشٙٞ.ٗتلْ٘ عادًٝ ً٘د٘دٝ يف عق٘ي امل٘اسد اهبؼشٙٞ.

  ::  اإلداسٙٞاإلداسٙٞ  جلذاسٝجلذاسٝاا

األفلاس األفلاس   تط٘ٙشتط٘ٙشاهقذسٝ عوٟ اطتخذاَ ٗت٘ظٚا املعشفٞ بؼلى ًظتٌش هتظٔٚى عٌوٚٞ اهقذسٝ عوٟ اطتخذاَ ٗت٘ظٚا املعشفٞ بؼلى ًظتٌش هتظٔٚى عٌوٚٞ   ٓٛٓٛ

  اجلذٙذٝ ٗاملِتذات، ٗاخلذًات اهك تذعٍ اجلذاسات األطاطٚٞ.اجلذٙذٝ ٗاملِتذات، ٗاخلذًات اهك تذعٍ اجلذاسات األطاطٚٞ.

  

  املعشفٚٞاملعشفٚٞغ ، فٌجً  إ افٞ اهقٌٚٞ غ ، فٌجً  إ افٞ اهقٌٚٞ اهِااهِا  قٌٚٞ هوعٌى ًّ ب ي املِتذات ٗاهعٌوٚات ٗقٌٚٞ هوعٌى ًّ ب ي املِتذات ٗاهعٌوٚات ٗ  املعشفٞاملعشفٞ  تضٚاتضٚا

املِظٌات ٗاملؤطظات عوٟ ًظت٠٘ اهعامل ًّ أطو٘ب إداسٝ املِظٌات ٗاملؤطظات عوٟ ًظت٠٘ اهعامل ًّ أطو٘ب إداسٝ   ًًّّ  كج كج   اطتفادتاطتفادت، ٗقذ ، ٗقذ   هوٌِتذاتهوٌِتذات

ًِتذاتٔا أٗ تقذٍٙ بذًٞ أفضى هعٌ ٢ٔا ستٟ أصبشت ٓزٖ املعشفٞ ًِتذاتٔا أٗ تقذٍٙ بذًٞ أفضى هعٌ ٢ٔا ستٟ أصبشت ٓزٖ املعشفٞ   هتط٘ٙشهتط٘ٙشاملعشفٞ اهك متولٔا املعشفٞ اهك متولٔا 

ذٙح ٙ٘افم ًتطوبات اهعصش ًٗتغ اتٕ ذٙح ٙ٘افم ًتطوبات اهعصش ًٗتغ اتٕ املعشفٞ أطو٘ب إداسٜ ساملعشفٞ أطو٘ب إداسٜ س  إداسٝإداسٝ  تعت تعت   ، كٌا، كٌا  امل٘اسدامل٘اسدأسذ أٍٓ أسذ أٍٓ 

  ٓٛ ق٘ٝ وذ راتٔا.ٓٛ ق٘ٝ وذ راتٔا.  ٗاملعشفٞٗاملعشفًّٞ مجٚع اهِ٘اسٛ ، ًّ مجٚع اهِ٘اسٛ ، 

اهٚٞ مما ميلّ أعضا١ املؤطظٞ ًّ اهعٌى عوٟ اهٚٞ مما ميلّ أعضا١ املؤطظٞ ًّ اهعٌى عوٟ ٗاهعا٢ذ ًّ إداسٝ املعشفٞ باهفعٗاهعا٢ذ ًّ إداسٝ املعشفٞ باهفع  اهفا٢ذٝاهفا٢ذٝ  تشتبألتشتبألٗٗ

  ًعشفٞ دذٙذٝ اعتٌادًا عوٟ ًا ٙعطٕٚ اهفشد يف اه٘اقع ًعٍٔ.ًعشفٞ دذٙذٝ اعتٌادًا عوٟ ًا ٙعطٕٚ اهفشد يف اه٘اقع ًعٍٔ.  ت٘هٚذت٘هٚذ

  إل إداسٝ املعشفٞ ؟؟إل إداسٝ املعشفٞ ؟؟  حنتازحنتاز  ارااراململٗهلّ اهظؤاي اهزٜ ٙطشح ُفظٕ ٗهلّ اهظؤاي اهزٜ ٙطشح ُفظٕ 
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  اإلدابٞ عوٕٚ فٌٚا ٙوٛ:اإلدابٞ عوٕٚ فٌٚا ٙوٛ:  توخٚصتوخٚص  ٗميلّٗميلّ

تعت  إداسٝ املعشفٞ أسذ أٍٓ األدٗات هتشقٚم اجل٘دٝ اإلداسٙٞ ٗسقٚم اهتلاًوٚٞ يف اهعٌى تعت  إداسٝ املعشفٞ أسذ أٍٓ األدٗات هتشقٚم اجل٘دٝ اإلداسٙٞ ٗسقٚم اهتلاًوٚٞ يف اهعٌى   --22

  املؤطظٛ.املؤطظٛ.

  تقذٍٙ اخلذًات ٗاملِتذات هوٌظتفٚذّٙ.تقذٍٙ اخلذًات ٗاملِتذات هوٌظتفٚذّٙ.اهؼذٙذ بني املؤطظات يف اهؼذٙذ بني املؤطظات يف   اهتِافعاهتِافع  --22

  ..ًلت٘بًٞلت٘بٞاخل ات اهعوٌٚٞ إل ٗثا٢م اخل ات اهعوٌٚٞ إل ٗثا٢م   تقوٚى اهعٌاهٞ ٙتطوب ت٘ٙىتقوٚى اهعٌاهٞ ٙتطوب ت٘ٙى  ًبذأًبذأ  --22

  اه٘قت املتاح هوشص٘ي عوٟ اخل ٝ املطو٘بٞاه٘قت املتاح هوشص٘ي عوٟ اخل ٝ املطو٘بٞ  قوٞقوٞ  --22

  املعشفٞاملعشفٞ  فقذاْفقذاْٗصٙادٝ تِق ت امل٘ظفني مما ٙتظبب يف ٗصٙادٝ تِق ت امل٘ظفني مما ٙتظبب يف   اهتظشب اه٘ظٚفٛاهتظشب اه٘ظٚفٛ  ساست ساست   كجشٝكجشٝ  --22

  امل٘د٘دٝ يف عق٘ي اهعاًوني.امل٘د٘دٝ يف عق٘ي اهعاًوني.

إل أسذ ٓزٖ إل أسذ ٓزٖ تٔذي تٔذي   املعشفٞاملعشفٞإداسٝ إداسٝ فإْ فإْ فشظب إسذ٠ اهذساطات فشظب إسذ٠ اهذساطات   ،،املعشفٞ هٚظت ًٌٔٞ طٔوٞاملعشفٞ هٚظت ًٌٔٞ طٔوٞ  إداسٝإداسٝٗٗ

  األسبعٞ األٓذاي األطاطٚٞ:األسبعٞ األٓذاي األطاطٚٞ:

  ٗاخل اتٗاخل اتًعشفٞ دذٙذٝ )ًّ ب ي جتٌٚع املعشفٞ اهذابوٚٞ ٗأفضى املٌاسطات ًعشفٞ دذٙذٝ )ًّ ب ي جتٌٚع املعشفٞ اهذابوٚٞ ٗأفضى املٌاسطات   ت٘هٚذت٘هٚذ  --22

  ..اهعٌوٚٞ(اهعٌوٚٞ(

املعشفٞ إل املعشفٞ إل   ٓزٖٓزٖاه٘ص٘ي إل املعشفٞ )تظٔٚى إجياد املعشفٞ املطو٘بٞ ثٍ ُقى اه٘ص٘ي إل املعشفٞ )تظٔٚى إجياد املعشفٞ املطو٘بٞ ثٍ ُقى   تظنيتظني  --22

  ..ػخص آبش(ػخص آبش(

ني تشٙقٞ اهعٌى ٗتط٘ٙش ب٣ٚٞ اهتعوٍٚ ني تشٙقٞ اهعٌى ٗتط٘ٙش ب٣ٚٞ اهتعوٍٚ تظني اهب٣ٚٞ املعشفٚٞ يف املِظٌٞ )ًّ ب ي تظتظني اهب٣ٚٞ املعشفٚٞ يف املِظٌٞ )ًّ ب ي تظ  --22

    ..ٗاهتذسٙب(ٗاهتذسٙب(

اطتخذاَ املعشفٞ اطتخذاَ املعشفٞ   ًًّّاملعشفٞ كٌ٘سد ًّ امل٘اسد )ًّ ب ي اه٘فش املاهٛ احلاصى املعشفٞ كٌ٘سد ًّ امل٘اسد )ًّ ب ي اه٘فش املاهٛ احلاصى   إداسٝإداسٝ  --22

  ..بؼلى فعاي(بؼلى فعاي(

  املفَٔ٘املفَٔ٘تطوب تطبٚم ٓزا تطوب تطبٚم ٓزا ٙٙ  ٗاه٘اقع اهعٌوٛ اإلداسٜٗاه٘اقع اهعٌوٛ اإلداسٜ  إل ًا طبم فإْ اهعذٙذ ًّ اهقضاٙاإل ًا طبم فإْ اهعذٙذ ًّ اهقضاٙا  باإل افٞباإل افٞ

  ًِٔا :ًِٔا :ٗٗ

  اطًا عوٟ املعوً٘ات .اطًا عوٟ املعوً٘ات .أعٌاهِا تعتٌذ أطأعٌاهِا تعتٌذ أط  ًعظًٍعظٍ  --22

  ًبِٟ عوٟ املعشفٞ أطاطًاًبِٟ عوٟ املعشفٞ أطاطًا  اهتِافعاهتِافع    --22

  املِتذات احلذٙجٞ ٗاخلذًات .املِتذات احلذٙجٞ ٗاخلذًات .  تعقٚذاتتعقٚذات  --22

  )اهتعّوٍ(.)اهتعّوٍ(.  إل اهتعوٍٚ ت٘ٙى املذ٠إل اهتعوٍٚ ت٘ٙى املذ٠  اسستٚازاسستٚاز  --22
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  عوٟ اطتخذاَ ٗاسطتفادٝ ًّ املعشفٞ تعت  أسذ اهقضاٙا احلامسٞ، ٗعوٟعوٟ اطتخذاَ ٗاسطتفادٝ ًّ املعشفٞ تعت  أسذ اهقضاٙا احلامسٞ، ٗعوٟ  املؤطظاتاملؤطظات  قذسٝقذسٝإْ إْ 

اهك تقم تطبٚم إداسٝ املعشفٞ إس إُٔا تٔذي إل اهك تقم تطبٚم إداسٝ املعشفٞ إس إُٔا تٔذي إل اهتقِٚات ٗاألدٗات اهتقِٚات ٗاألدٗات   ٗتفاٗتٗتفاٗتتعذد تعذد   اهشحبٍ ًّ اهشحبٍ ًّ 

سفظ ٗتوٚى ٗاسطتفادٝ ًّ ًعاسي اهعاًوني يف املِظٌٞ قذميًا ٗسذٙجًا سفظ ٗتوٚى ٗاسطتفادٝ ًّ ًعاسي اهعاًوني يف املِظٌٞ قذميًا ٗسذٙجًا   أطاطٛ ٓ٘أطاطٛ ٓ٘  ٗاسذٗاسذػ١ٛ ػ١ٛ 

  سّٓ اهطوب ٗاسطتخذاَ وظب احلادٞ.سّٓ اهطوب ٗاسطتخذاَ وظب احلادٞ.  ٗدعؤاٗدعؤا

  املعشفٞ:املعشفٞ:  إداسٝإداسٝف٘ا٢ذ ف٘ا٢ذ   ًًّّٗٗ

  أقى يف إدشا١ات اهعٌى.أقى يف إدشا١ات اهعٌى.  أبطا١أبطا١  --22

  ..  تلاهٚا اهذساطات ٗاهتط٘ٙشتلاهٚا اهذساطات ٗاهتط٘ٙش  تقوٚىتقوٚى  --22

  أكجش فعاهٚٞ.أكجش فعاهٚٞ.  قشاساتقشاسات  --22

  املظتٌش إلدشا١ات اهعٌى.املظتٌش إلدشا١ات اهعٌى.  اهتشظنياهتشظني  --22

  ظٚٞ(.ظٚٞ(.فف)تقٚم  املٚضٝ اهتِا)تقٚم  املٚضٝ اهتِا  تِافظٚٞ أفضىتِافظٚٞ أفضى  ق٘ٝق٘ٝ  --22

  ًّ ب ات عطا١ طِ٘ات ت٘ٙوٞ ًّ امل٘ظفني اهقذاًٟ.ًّ ب ات عطا١ طِ٘ات ت٘ٙوٞ ًّ امل٘ظفني اهقذاًٟ.  اسطتفادٝاسطتفادٝ  --22

  أطشط هوٌؼاكى.أطشط هوٌؼاكى.  سىسى  --00

  

  ( إل تأث  ٗف٘ا٢ذ تطبٚم ًفَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ يف املؤطظٞ.( إل تأث  ٗف٘ا٢ذ تطبٚم ًفَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ يف املؤطظٞ.  22ٗٙؼ  اجلذٗي سقٍ ) ٗٙؼ  اجلذٗي سقٍ ) 

    

تفٚض اهعاًوني دابى املؤطظٞ تفٚض اهعاًوني دابى املؤطظٞ 

  سطتخذاَ ًعشفتٍٔسطتخذاَ ًعشفتٍٔ

صٙاااااادٝ أكااااا  هوطواااااب عواااااٟ املِتذاااااات     صٙاااااادٝ أكااااا  هوطواااااب عواااااٟ املِتذاااااات     

  ٗاخلذًاتٗاخلذًات

  ع قات أفضى ًع اهعٌ ١/ اهضبا٢ّع قات أفضى ًع اهعٌ ١/ اهضبا٢ّ  تلاهٚا ٗأبطا١ تؼغٚوٚٞ أقىتلاهٚا ٗأبطا١ تؼغٚوٚٞ أقى

قشاسات أطشط ٗٗقت أقى ًّ اهتصٌٍٚ قشاسات أطشط ٗٗقت أقى ًّ اهتصٌٍٚ 

  إل اإلُتازإل اإلُتاز

  د٘دٝ أعوٟ هوٌِتذات ٗاخلذًاتد٘دٝ أعوٟ هوٌِتذات ٗاخلذًات

  اطتذابٞ أطشط هتظوٍٚ املِتر أٗ اخلذًٞاطتذابٞ أطشط هتظوٍٚ املِتر أٗ اخلذًٞ  ٛ  تطوبات اهعٌٚىٛ  تطوبات اهعٌٚىًِتذات ٗبذًات تفًِتذات ٗبذًات تف
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 )*( ( تأث  ٗف٘ا٢ذ تطبٚم ًفَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ يف املؤطظٞ 1دذٗي سقٍ) 

  

  

  

صٚذ املعشيف ٗاخل ٝ صٚذ املعشيف ٗاخل ٝ اهشاهش  ه٘سه٘ساألدا١ املتٌٚض اهزٜ ٙبذٕٙ امل٘ظا يف املِظٌٞ ًا كاْ هٚأتٛ األدا١ املتٌٚض اهزٜ ٙبذٕٙ امل٘ظا يف املِظٌٞ ًا كاْ هٚأتٛ   إْإْ

إداسٝ املعشفٞ بإداسٝ املعوً٘ات إداسٝ املعشفٞ بإداسٝ املعوً٘ات   أطو٘بأطو٘باطتفاد ًِٔا امل٘ظا.كزهم استباو اطتفاد ًِٔا امل٘ظا.كزهم استباو ٗٗاهعٌوٚٞ اهك أظٔشٓا اهعٌوٚٞ اهك أظٔشٓا 

  ًِٔا اهعاًوْ٘ يف املؤطظٞ.ًِٔا اهعاًوْ٘ يف املؤطظٞ.  ٙظتفٚذٙظتفٚذْ املعشفٞ ٓٛ ُتاز املعوً٘ات يف صٚغٞ ْ املعشفٞ ٓٛ ُتاز املعوً٘ات يف صٚغٞ إإسٚح سٚح 

دٝ ِٓذطٞ دٝ ِٓذطٞ ااإعإعٗأطو٘ب إداسٝ املعشفٞ بأطاهٚب أبش٠ طابقٞ ًجى إداسٝ اجل٘دٝ ٗٗأطو٘ب إداسٝ املعشفٞ بأطاهٚب أبش٠ طابقٞ ًجى إداسٝ اجل٘دٝ ٗ  ًفًَٔ٘فَٔ٘  ٙشتبألٙشتبألٗٗ

  )اهلِذسٝ( ٗاإلداسٝ باألٓذاي كٌا ركش يف اهِبزٝ اهتاسخيٚٞ.)اهلِذسٝ( ٗاإلداسٝ باألٓذاي كٌا ركش يف اهِبزٝ اهتاسخيٚٞ.  اهعٌوٚاتاهعٌوٚات

  فٕٚفٕٚ  اهعٌى يف ٗقت فؼىاهعٌى يف ٗقت فؼى  إلداسٝإلداسٝاهبذٙى املِاطب اهبذٙى املِاطب   املِظٌات،املِظٌات،هبعض هبعض   باهِظبٞباهِظبٞأعطت إداسٝ املعشفٞ أعطت إداسٝ املعشفٞ ٗ ٗ 

اهعٌوٚات، ًع اهتأكٚذ أْ اهفؼى ٓ٘ فؼى أطو٘ب اهعٌوٚات، ًع اهتأكٚذ أْ اهفؼى ٓ٘ فؼى أطو٘ب إداسٝ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ ٗإعادٝ ِٓذطٞ إداسٝ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ ٗإعادٝ ِٓذطٞ   تطبٚمتطبٚم

  ٚع املفَٔ٘ ُفظٕ. ٚع املفَٔ٘ ُفظٕ. اهتطبٚم ٗهاهتطبٚم ٗه

  عوٟ عِصشّٙ أطاطٚني ٌٓا:عوٟ عِصشّٙ أطاطٚني ٌٓا:  فلشتٔافلشتٔاتعتٌذ تعتٌذ ،،بذاٙتٔا بذاٙتٔا   ًًّّإداسٝ املعشفٞ إداسٝ املعشفٞ ٗٗ

  ..اهظآشٝ اهظآشٝ   املعشفٞاملعشفٞ  --22

      ..حب  اهظآشٝحب  اهظآشٝ  املعشفٞاملعشفٞ  --22

  ..  ٗاهلفا١ٝٗاهلفا١ٝاملفًٔ٘ني استباو  فًٔ٘ٛ اهفعاهٚٞ املفًٔ٘ني استباو  فًٔ٘ٛ اهفعاهٚٞ   ٗهلزّٙٗهلزّٙ  

  اطااتٚذٚات إداسٙٞ ًجى:اطااتٚذٚات إداسٙٞ ًجى:ًّ ًّ   ددبعذبعذ  تشتبألتشتبألإُٔا إُٔا   ٌاٌاكك

        اهتغٚ .اهتغٚ .  إداسٝإداسٝ  --22

  ..  ىىاألفضاألفض  املٌاسطاتاملٌاسطات  --22

  ..ششاملخاتاملخات  إداسٝإداسٝ  --22

    ..ٞٞاملشدعٚاملشدعٚ  اسُٞاسُٞاملقاملق  --22
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اقااسات اقااسات   ––بتلاسٙٞ بتلاسٙٞ اساس  األفلاساألفلاسبشاًر بشاًر  فَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ ؛  فَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ ؛   املٌاسطات اإلداسٙٞ املتعوقٞاملٌاسطات اإلداسٙٞ املتعوقٞ  ًًّّٗٗ

ًٗؼاسكٞ املِظٌٞ بٔزٖ ًٗؼاسكٞ املِظٌٞ بٔزٖ   اسقااساتاسقااساتسٚح ٙقَ٘ امل٘ظا بعشض ًعشفتٕ عوٟ ٗسقٞ سٚح ٙقَ٘ امل٘ظا بعشض ًعشفتٕ عوٟ ٗسقٞ --  نينياهعاًواهعاًو

أٗ تقذٍٙ بذًٞ أفضى، ٗحيصى امل٘ظا أٗ تقذٍٙ بذًٞ أفضى، ٗحيصى امل٘ظا   ٚٞٚٞعٌوعٌواملعشفٞ اهك قذ تظٍٔ يف تط٘ٙش ًِتر أٗ تظني املعشفٞ اهك قذ تظٍٔ يف تط٘ٙش ًِتر أٗ تظني 

  امللافأٝ كتقذٙش ٗسافض ملؼاسكتٕ باخل ٝ ٗاملعشفٞ.امللافأٝ كتقذٙش ٗسافض ملؼاسكتٕ باخل ٝ ٗاملعشفٞ.املقاح عوٟ املقاح عوٟ 

تط٘ٙشًا هوٌعشفٞ تط٘ٙشًا هوٌعشفٞ   ٙعت ٙعت ألػخاص عوٟ إبذاط األفلاس ُٗقؤا هوتطبٚم يف دلاي اهعٌى ألػخاص عوٟ إبذاط األفلاس ُٗقؤا هوتطبٚم يف دلاي اهعٌى ااقذسٝ قذسٝ   إْإْ

  ٗتطبٚقًا هلا ًٗؼاسكٞ ًّ أدى تظني إدشا١ات اهعٌى.ٗتطبٚقًا هلا ًٗؼاسكٞ ًّ أدى تظني إدشا١ات اهعٌى.

  

ًااّ أكجااش املفااآٍٚ ًااّ أكجااش املفااآٍٚ   --أٗ ًااا ٙعااشي بااإداسٝ اجلاا٘دٝ اهؼاااًوٞأٗ ًااا ٙعااشي بااإداسٝ اجلاا٘دٝ اهؼاااًوٞ  ––اجلاا٘دٝ اإلداسٙااٞ اجلاا٘دٝ اإلداسٙااٞ   ٔااَ٘ٔااًَ٘فًف  ٙعتاا ٙعتاا           

اه٘اطاااع ًاااّ قباااى اسبتصاصاااٚني ٗاهبااااسجني اه٘اطاااع ًاااّ قباااى اسبتصاصاااٚني ٗاهبااااسجني   اسٓتٌااااَاسٓتٌااااَاهفلشٙاااٞ اهشا٢اااذٝ اهاااك اطاااتش٘رت عواااٟ اهفلشٙاااٞ اهشا٢اااذٝ اهاااك اطاااتش٘رت عواااٟ 

٘دٝ اهظاوعٞ أٗ  ٘دٝ اهظاوعٞ أٗ  ٗاإلداسٙني اهزّٙ ٙٔتٌْ٘ بؼالى بااص يف تطا٘ٙش ٗتظاني اإلُتادٚاٞ إل داُاب دا       ٗاإلداسٙني اهزّٙ ٙٔتٌْ٘ بؼالى بااص يف تطا٘ٙش ٗتظاني اإلُتادٚاٞ إل داُاب دا       

اخلذًااٞامل٘فشٝ هوٌظااتفٚذ ، كٌااا أْ اهعِاٙااٞ باااجل٘دٝ ًبااذأ أطاااغ حيااح عوٚاإ دِِٙااا اإلطاا ًٛ      اخلذًااٞامل٘فشٝ هوٌظااتفٚذ ، كٌااا أْ اهعِاٙااٞ باااجل٘دٝ ًبااذأ أطاااغ حيااح عوٚاإ دِِٙااا اإلطاا ًٛ      

  احلِٚا ، قاي سط٘ي اهلل صوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ:ت إْ اهلل حيب إرا عٌى أسذكٍ عًٌ  أْ ٙتقِٕت.      احلِٚا ، قاي سط٘ي اهلل صوٟ اهلل عوٕٚ ٗطوٍ:ت إْ اهلل حيب إرا عٌى أسذكٍ عًٌ  أْ ٙتقِٕت.      

فاذِِٙا احلِٚااا س حيجِاا عوااٟ تقٚام اجلاا٘دٝ فشظاب، بااى عواٟ تقٚاام اهلاذي ًااّ عٌوٚااٞ       فاذِِٙا احلِٚااا س حيجِاا عوااٟ تقٚام اجلاا٘دٝ فشظاب، بااى عواٟ تقٚاام اهلاذي ًااّ عٌوٚااٞ                     

اجل٘دٝ ٗٓ٘ إتقاْ األعٌاي ٗاهشقٛ بٔا إل أعوٟ ًظت٘ٙات األدا١. فاإلتقاْ أعاٍ ٗألاى ًاّ كوٌاٞ     اجل٘دٝ ٗٓ٘ إتقاْ األعٌاي ٗاهشقٛ بٔا إل أعوٟ ًظت٘ٙات األدا١. فاإلتقاْ أعاٍ ٗألاى ًاّ كوٌاٞ     

اجل٘دٝ أٗ دلشد اهقٚاَ بعٌى دٚذ. ٗاإلتقاْ ٙأتٛ ُتٚذٞ اهتشظني املظتٌش هٚصى اهعٌى إل أكٌاى  اجل٘دٝ أٗ دلشد اهقٚاَ بعٌى دٚذ. ٗاإلتقاْ ٙأتٛ ُتٚذٞ اهتشظني املظتٌش هٚصى اهعٌى إل أكٌاى  

  فضى ص٘سٝ ٗٓ٘ اهلذي املِؼ٘د ًّ تطبٚم اجل٘دٝ.فضى ص٘سٝ ٗٓ٘ اهلذي املِؼ٘د ًّ تطبٚم اجل٘دٝ.ٗدٕ ٗأٗدٕ ٗأ

ًِٗز بذاٙٞ اهجٌاُِٚات املٚ دٙٞ عِذًا بذأ احلذٙح عّ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ، ٗ ًِٔر إداسٝ اجل٘دٝ ًِٗز بذاٙٞ اهجٌاُِٚات املٚ دٙٞ عِذًا بذأ احلذٙح عّ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ، ٗ ًِٔر إداسٝ اجل٘دٝ 

، ٗميلّ تعشٙا ، ٗميلّ تعشٙا اهؼاًوٞ، ٗاهزٜ ػذ اُتباٖ قادٝ األعٌاي عاملًٚا، تغّٚش اهعامل تغٚ ًا دزسًٙااهؼاًوٞ، ٗاهزٜ ػذ اُتباٖ قادٝ األعٌاي عاملًٚا، تغّٚش اهعامل تغٚ ًا دزسًٙا

  اجل٘دٝ اهؼاًوٞ  ا ٙوٛ:اجل٘دٝ اهؼاًوٞ  ا ٙوٛ:

( ( ٙطوبٕ املظتفٚذٙطوبٕ املظتفٚذ  عٌى األعٌاي اهصشٚشٞ )ًاعٌى األعٌاي اهصشٚشٞ )ًات ت ::  ٙا إداسٝ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ بأُٔاٙا إداسٝ اجل٘دٝ اهؼاًوٞ بأُٔاكٌا ميلّ تعشكٌا ميلّ تعش

تلوفٞ ًِاطبٞ قذس تلوفٞ ًِاطبٞ قذس ٗبٗب  ))  ىىًّٗ أٗي ًّشٝ )عذَ إعادٝ اهعًٌّٗ أٗي ًّشٝ )عذَ إعادٝ اهعٌ  ))ييباهطشٙقٞ اهصشٚشٞ )بؼلٍى فّعاباهطشٙقٞ اهصشٚشٞ )بؼلٍى فّعا، ، 

  .ت.ت  اإلًلاْاإلًلاْ
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  ( بعض أٗدٕ املقاسُات بني إداسٝ املعشفٞ ٗ إداسٝ اجل٘دٝ :( بعض أٗدٕ املقاسُات بني إداسٝ املعشفٞ ٗ إداسٝ اجل٘دٝ :22ٗٙبني اجلذٗي )ٗٙبني اجلذٗي )

  

  

  

  

  تِظٌٚٛ عوٟ ًظت٠٘ اه٘سذات اهتِظٌٚٚٞتِظٌٚٛ عوٟ ًظت٠٘ اه٘سذات اهتِظٌٚٚٞ  طااتٚذٛطااتٚذٛإإػاًى عوٟ ًظت٠٘ ػاًى عوٟ ًظت٠٘   ًظت٠٘ اهتغٚ  ..ًظت٠٘ اهتغٚ  ..

عاهٚٞ اهتذٔٚض ) ٗبص٘صا تقِٚٞ عاهٚٞ اهتذٔٚض ) ٗبص٘صا تقِٚٞ   اهبِٚٞ اهتشتٚٞ ...اهبِٚٞ اهتشتٚٞ ...

  املعوً٘ات(املعوً٘ات(

  ًت٘ططٞ اهتذٔٚض ..ًت٘ططٞ اهتذٔٚض ..

احلاطب، استصاي احلاطب، استصاي   ػبلاتػبلات  األدٗات ٗاهتقِٚاتاألدٗات ٗاهتقِٚات

، ،   سدتٌاط اهفٚذٜٙ٘سدتٌاط اهفٚذٜٙ٘املباػش ٗدًٔا ااملباػش ٗدًٔا ا

  اه ٙذ اإلهٚلاُٗٛاه ٙذ اإلهٚلاُٗٛ

  أدٗات ٗتقِٚات ذلذد ٙتٍ اهتذسٙب عوٚٔا..أدٗات ٗتقِٚات ذلذد ٙتٍ اهتذسٙب عوٚٔا..

  هلا أٌٓٚٞ قص٠٘هلا أٌٓٚٞ قص٠٘  هلا أٌٓٚٞ قص٠٘هلا أٌٓٚٞ قص٠٘  اهجقافٞ املؤطظٚٞاهجقافٞ املؤطظٚٞ

  أدضا١أدضا١ُظاَ ًتلاًى ٙؼٌى كى ُظاَ ًتلاًى ٙؼٌى كى   ًظت٠٘ اهتطبٚم ..ًظت٠٘ اهتطبٚم ..

  املؤطظٞاملؤطظٞ

  ًذبى إداسٜ ٗأداٝ هتطبٚم املعشفًٞذبى إداسٜ ٗأداٝ هتطبٚم املعشفٞ

  داسٝ املعشفٞ ٗاجل٘دٝ اإلداسبٞ.داسٝ املعشفٞ ٗاجل٘دٝ اإلداسبٞ.إإٕ املقاسُات بني ٕ املقاسُات بني ( بعض أٗد( بعض أٗد22اجلذٗي )اجلذٗي )                                                        

أْ األٗي ٙشكض أْ األٗي ٙشكض ٓ٘ ٓ٘   ٗاجل٘دٝ اإلداسٙٞٗاجل٘دٝ اإلداسٙٞاملعشفٞ املعشفٞ   إداسٝإداسٝتلض يف أْ تلض يف أْ ششٙٙبني املفًٔ٘ني بني املفًٔ٘ني   اهفشقاهفشقكٌا أْ كٌا أْ       

  تقِٚٞ املعوً٘اتتقِٚٞ املعوً٘اتهوخ ات ٗاملعشفٞ ًّ ب ي ت٘ظٚا ٗاطتغ ي أدٗات هوخ ات ٗاملعشفٞ ًّ ب ي ت٘ظٚا ٗاطتغ ي أدٗات   دلٌ٘عات اهعٌىدلٌ٘عات اهعٌىتبادي تبادي عوٟ عوٟ 

بٌِٚا ٙشكض اهجاُٛ بٌِٚا ٙشكض اهجاُٛ   --ًجى اإلُاُت ٗاإلُااُٚتًجى اإلُاُت ٗاإلُااُٚت  --ت اهَٚ٘ ت اهَٚ٘ ٗاستصاست املتاسٞ ملعظٍ املِظٌاٗاستصاست املتاسٞ ملعظٍ املِظٌا

  تظني اهعٌوٚات اإلداسٙٞ هوشص٘ي عوٟ س ا ٗإطعاد املظتفٚذ.تظني اهعٌوٚات اإلداسٙٞ هوشص٘ي عوٟ س ا ٗإطعاد املظتفٚذ.عوٟ عوٟ 

ٗٙلٌّ تقٚم اهتلاًوٚٞ يف اهعٌى املؤطظٛ ًّ ب ي تطبٚم إداسٝ املعشفٞ كٌِٔر ًتلاًى ٗٙلٌّ تقٚم اهتلاًوٚٞ يف اهعٌى املؤطظٛ ًّ ب ي تطبٚم إداسٝ املعشفٞ كٌِٔر ًتلاًى 

٣ٞ املِاطبٞ هتطبٚم اجل٘دٝ ٣ٞ املِاطبٞ هتطبٚم اجل٘دٝ أسذ أٍٓ األدٗات ٗاملتطوبات هت٣ٚٔٞ اهبٚأسذ أٍٓ األدٗات ٗاملتطوبات هت٣ٚٔٞ اهبٚ  ٖٖيف املؤطظٞ  عوٟ اعتباسيف املؤطظٞ  عوٟ اعتباس
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األًجى هوشص٘ي عوٟ املٚضٝ اهتِافظٚٞ يف األًجى هوشص٘ي عوٟ املٚضٝ اهتِافظٚٞ يف   ٗاسطتجٌاسٗاسطتجٌاساإلداسٙٞ ٗٓٛ أٙضًا اهطشٙم هوتٌٚض املؤطظٛ اإلداسٙٞ ٗٓٛ أٙضًا اهطشٙم هوتٌٚض املؤطظٛ 

      اهعٌى اخل ٜ.اهعٌى اخل ٜ.

                                               

  

ٗتقِٚات تظٍٔ ٗتقِٚات تظٍٔ   أدٗاتأدٗاتٓ٘ احلاي ألٜ أطو٘ب أٗ فوظفٞ إداسٙٞ فإْ إلداسٝ املعشفٞ عذٝ ٓ٘ احلاي ألٜ أطو٘ب أٗ فوظفٞ إداسٙٞ فإْ إلداسٝ املعشفٞ عذٝ   كٌاكٌا

  ..ًعشفٞ ظآشًٝعشفٞ ظآشٝ  إلإل  ،،بؼلى س٢ٚظٛ يف ت٘ي املعشفٞ اهلاًِٞبؼلى س٢ٚظٛ يف ت٘ي املعشفٞ اهلاًِٞ

ٓٚلوٞ ٗأُ٘اط املعاسي ٓٚلوٞ ٗأُ٘اط املعاسي   ٗتاك٘ػٛٗتاك٘ػٛاملؤهفني ُ٘ػاكا املؤهفني ُ٘ػاكا   سذدسذدصِاعٞ املعشفٞت صِاعٞ املعشفٞت   ػشكٞػشكٞتت  ٕٕكتابكتاب  يفيف

  ٗتقظٌٚٔا إل ُ٘عني س٢ٚظني ٌٓا:ٗتقظٌٚٔا إل ُ٘عني س٢ٚظني ٌٓا:

  ..س خل ات / تشق اهعٌىس خل ات / تشق اهعٌى  اهعٌوٚٞاهعٌوٚٞ  املعشفٞاملعشفٞ------------------------------------  اهلاًِٞاهلاًِٞ  املعشفٞاملعشفٞ  --

    ..إلدشا١ات اهعٌى امللت٘بٞإلدشا١ات اهعٌى امللت٘بٞ  األكادميٚٞاألكادميٚٞ  املعشفٞاملعشفٞ--------------------------------------اهظآشٝاهظآشٝ  ٞٞاملعشفاملعشف  --

  تذٙذٓاتذٙذٓا  ٙصعبٙصعب  اهكاهكٓٛ : املعشفٞ اهؼخصٚٞ ٓٛ : املعشفٞ اهؼخصٚٞ   TTaacciitt  KKnnoowwlleeddggee))))باملعشفٞ اهلاًِٞباملعشفٞ اهلاًِٞ  ٗاملقص٘دٗاملقص٘د

  ..ٗٓٛ ًعشفٞ تأتٛ ًّ اخل ات ٗاملٌاسطات اهعٌوٚٞ عادٝٗٓٛ ًعشفٞ تأتٛ ًّ اخل ات ٗاملٌاسطات اهعٌوٚٞ عادٝ

اهتعب  عِٔا باهلوٌات اهتعب  عِٔا باهلوٌات   ميلّميلّ  ((EExxpplliicciitt  KKnnoowwlleeddggee))اهظآشٝ اهظآشٝ   املعشفٞاملعشفٞ  بشبشاآلاآلٗباملقابى اهِ٘ط ٗباملقابى اهِ٘ط   

  ًعوً٘ات أٗ إدشا١ات عٌى أٗ تعوٌٚات.ًعوً٘ات أٗ إدشا١ات عٌى أٗ تعوٌٚات.  ػلىػلىّ املؼاسكٞ فٚٔا عوٟ ّ املؼاسكٞ فٚٔا عوٟ للٗاألسقاَ ٗميٗاألسقاَ ٗمي

  --::ٗٓٛٗٓٛاملعشفٞ بني أفشاد املِظٌٞ املعشفٞ بني أفشاد املِظٌٞ   ىىأسبعٞ ص٘س أٗ عٌوٚات هتش٘ٙأسبعٞ ص٘س أٗ عٌوٚات هتش٘ٙ  ِٗٓانِٗٓان

ت٘ٙى املعشفٞ املطو٘بٞ ًّ أػخاص إل آبشّٙ ت٘ٙى املعشفٞ املطو٘بٞ ًّ أػخاص إل آبشّٙ   ٗٓٛٗٓٛ  ًعشفٞ كاًِٞ إل ًعشفٞ كاًِٞ:ًعشفٞ كاًِٞ إل ًعشفٞ كاًِٞ:  ..22

  ًباػشٝ.ًباػشٝ.

  ..إل ظآشٝإل ظآشٝ  ٞٞاملعشفٞ اهلاًِاملعشفٞ اهلاًِ  ت٘ٙىت٘ٙىًعشفٞ كاًِٞ إل ًعشفٞ ظآشٝ: ًعشفٞ كاًِٞ إل ًعشفٞ ظآشٝ:   ..22

ًجى اه٘ثا٢م ًجى اه٘ثا٢م   ٝٝظآشظآشاهاهبني ُ٘عني ًّ املعشفٞ بني ُ٘عني ًّ املعشفٞ   اهذًراهذًر  ::ًعشفٞ اهظآشٝ إل ًعشفٞ ظآشٝ ًعشفٞ اهظآشٝ إل ًعشفٞ ظآشٝ   ..22

  اهبٚاُاتاهبٚاُاتٗق٘اعذ ٗق٘اعذ 
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املعشفٞ ًّ املعشفٞ ًّ   ٗاكتؼايٗاكتؼاي  ،،اهتعوٍ باهعٌىاهتعوٍ باهعٌى  ًجىًجى    ::ًعشفٞ اهظآشٝ إل ًعشفٞ كاًًِٞعشفٞ اهظآشٝ إل ًعشفٞ كاًِٞ    ..22

  ب ٝ ػخصٚٞ.ب ٝ ػخصٚٞ.إدشا١ات اهعٌى هتصبح ًعشفٞ ٗإدشا١ات اهعٌى هتصبح ًعشفٞ ٗ

ًّ ب ي ًّ ب ي   املعشفٞاملعشفٞ  إداسٝإداسٝيف تظٔٚى تطبٚم يف تظٔٚى تطبٚم   كبٍ كبٍ   ذٍٗسذٍٗسبباملعوً٘ات املعوً٘ات   استصاست ٗاستصاست ٗ  تقِٚٞتقِٚٞ  طآٌتطآٌت

اهك أسذثت اهك أسذثت   --اإلُاُتاإلُاُت––ػبلٞ اهعِلب٘تٚٞ اهعاملٚٞ ػبلٞ اهعِلب٘تٚٞ اهعاملٚٞ   األدٗات ٗاهتقِٚات املعشفٚٞ احلذٙجٞ، ًِٗٔااألدٗات ٗاهتقِٚات املعشفٚٞ احلذٙجٞ، ًِٗٔا

املشكبٞ ٗحب  املشكبٞ ٗحب    اهظآشٝ عاملًٚا بِ٘عٚٔا ًجى ق٘اعذ اهبٚاُات ًجى:اهظآشٝ عاملًٚا بِ٘عٚٔا ًجى ق٘اعذ اهبٚاُات ًجى:  املعاسياملعاسيت٘طعًا كب ًا يف ت٘طعًا كب ًا يف 

ًٞ إل ػبلات احلاطب اهذابوٚٞ )اإلُااُٚت( ، ، ٗاه ٙذ اإلهٚلاُٗٛ ٗحب ٓا، ٗاه ٙذ اإلهٚلاُٗٛ ٗحب ٓااملشكبٞاملشكبٞ ًٞ إل ػبلات احلاطب اهذابوٚٞ )اإلُااُٚت( ، ، إ اف ، إ اف

  ٙتٍ رهم ًّ عذٝ أٗدٕ ٓٛ:ٙتٍ رهم ًّ عذٝ أٗدٕ ٓٛ:ٗٗ

  : ٗٓٛ اهقذسٝ عوٟ سبأل أٜ فشد باهؼبلٞ يف أٜ ٗقت.: ٗٓٛ اهقذسٝ عوٟ سبأل أٜ فشد باهؼبلٞ يف أٜ ٗقت.  اهشٗابألاهشٗابأل  --22

  ٗٙقصذ بٔا تأطٚع ًشافم استصاست ًجى ق٘ا٢ٍ اهت٘صٙع اإلهلاُٗٚٞ.ٗٙقصذ بٔا تأطٚع ًشافم استصاست ًجى ق٘ا٢ٍ اهت٘صٙع اإلهلاُٗٚٞ.  ::  استصاستاستصاست  --22

    ::ؼاسكٞ / اهتعاْٗ ؼاسكٞ / اهتعاْٗ املامل  --22

  ُٗأبز عوٟ ٓزا ًجاهني:ُٗأبز عوٟ ٓزا ًجاهني:

  ألُٔاألُٔا، ، ٗهٚع يف اجلٔاص امللتيب ٗهٚع يف اجلٔاص امللتيب   احملٌ٘هٞاحملٌ٘هٞأكجش يف احل٘اطٚب أكجش يف احل٘اطٚب   تظتجٌشتظتجٌشإسذ٠ املؤطظات إسذ٠ املؤطظات   ::األٗياألٗي

ًّ ب ي ػبلٞ اهلاتا ًّ ب ي ػبلٞ اهلاتا   اهِظاَاهِظاَتعتقذ أْ ٓزا ميجى ًلتبًا متجى هوٌ٘ظا ٗٙظتطٚع اهذب٘ي عوٟ تعتقذ أْ ٓزا ميجى ًلتبًا متجى هوٌ٘ظا ٗٙظتطٚع اهذب٘ي عوٟ 

  اهعًٌ٘ٛ ًجً  عوٟ اه ٙذ أٗ ػبلٞ املؤطظٞ.اهعًٌ٘ٛ ًجً  عوٟ اه ٙذ أٗ ػبلٞ املؤطظٞ.

ذلٚأل ذلٚأل   يفيف  املعشفٞ اهظآشٝ املعشفٞ اهظآشٝ ٗٗ  املعشفٞ اهلاًِٞاملعشفٞ اهلاًِٞ( بعض أٗدٕ املقاسُات بني ( بعض أٗدٕ املقاسُات بني 22 اجلذٗي ) اجلذٗي )ٗٙبنيٗٙبني

  . . اهعٌىاهعٌى

                    

((TTaacciitt  KKnnoowwlleeddggee))  ((EExxpplliicciitt  KKnnoowwlleeddggee))

  اهعٌىاهعٌى  إدشا١اتإدشا١ات  اهعٌوٚٞاهعٌوٚٞ  اخل ٝاخل ٝ  تشٙقٞ اسكتظاب تشٙقٞ اسكتظاب 

  ....  اهتعوٍاهتعوٍ
  طني ٗٙؼذع طني ٗٙؼذع املشؤٗاملشؤٗ  اهش٢ٚعاهش٢ٚعٙظاعذ ٙظاعذ 

  املعشفٞاملعشفٞهضٙادٝ ًؼاسكٞ هضٙادٝ ًؼاسكٞ   اهجقٞاهجقٞ

  ت٘دٕٚ راتٛت٘دٕٚ راتٛ  اهصح،اهصح،اخلطأ ٗ اخلطأ ٗ ًّ ب ي ًّ ب ي 

  هوٌِظٌٞهوٌِظٌٞ  احملذدٝاحملذدٝاألٓذاي األٓذاي   تقٚمتقٚم

  ..ٙعتٌذ عوٟ احلقا٢مٙعتٌذ عوٟ احلقا٢م  ًِطقٛ،ًِطقٛ،  ..ًشًْشْ  إبذاعٛ،إبذاعٛ،    اهتفل  اهتفل    ُ٘عُٚٞ٘عٚٞ
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  املعشفٞاملعشفٞ  ًؼاسكًٞؼاسكٞ
  احلاطب، استصاياحلاطب، استصاي  ػبلاتػبلات

  ((اسدتٌاط اهفٚذٜٙ٘اسدتٌاط اهفٚذٜٙ٘))املباػش ٗدًٔا املباػش ٗدًٔا 

أًا، أًا، ٗإعادٝ اطتخذٗإعادٝ اطتخذ  املعشفٞاملعشفٞختضّٙ ختضّٙ 

  اه ٙذ اإلهٚلاُٗٛ، املِتذٙاتاه ٙذ اإلهٚلاُٗٛ، املِتذٙات

  . . ذلٚأل اهعٌىذلٚأل اهعٌى  يفيف( بعض أٗدٕ املقاسُات بني املعشفٞ اهلاًِٞ ٗاملعشفٞ اهظآشٝ ( بعض أٗدٕ املقاسُات بني املعشفٞ اهلاًِٞ ٗاملعشفٞ اهظآشٝ 22اجلذٗي سقٍ )اجلذٗي سقٍ )                                  

يف ت٘ظٚا اهتلِ٘ه٘دٚا املعشفٚٞ ًّ ب ي اهاكٚض عوٟ اسستٚادات يف ت٘ظٚا اهتلِ٘ه٘دٚا املعشفٚٞ ًّ ب ي اهاكٚض عوٟ اسستٚادات   ت٘طعتت٘طعتًؤطظٞ ًؤطظٞ     ::اهجاُٛاهجاُٛ

  ..اط اهفٚذٜٙ٘ اط اهفٚذٜٙ٘ اسدتٌاسدتٌ  ًّ تقًِّٚٞ تقِٚٞ  اسطتفادٝاسطتفادٝعّ تشٙم عّ تشٙم 

ًّ اهصعب اه٘ص٘ي إهٚٔا أٗ إظٔاسٓا، ٗاهك ٓٛ ًّ اهصعب اه٘ص٘ي إهٚٔا أٗ إظٔاسٓا، ٗاهك ٓٛ   ، ،   اهظآشٝاهظآشٝحب  حب    ٞٞاملعشفاملعشفجيذس باهزكش أْ جيذس باهزكش أْ   

اهشحبٍ ًّ أٌٓٚٞ اهشحبٍ ًّ أٌٓٚٞ ٗعوٟ ٗعوٟ حب  امل٘ثقٞ، ٗاملٔاسات، ٗاهعادات، حب  امل٘ثقٞ، ٗاملٔاسات، ٗاهعادات،   ٗاخل اتٗاخل اتعباسٝ عّ األفلاس املبذعٞ، عباسٝ عّ األفلاس املبذعٞ، 

تٌتعْ٘ بٔزٖ املعشفٞ تٌتعْ٘ بٔزٖ املعشفٞ إُٔا طشعاْ ًا تضٚع عِذًا ٙان امل٘ظفني اهزّٙ ٙإُٔا طشعاْ ًا تضٚع عِذًا ٙان امل٘ظفني اهزّٙ ٙ  إسإس  ٞٞٓزا اهِ٘ط ًّ املعشفٓزا اهِ٘ط ًّ املعشف

ب ي تضٗٙذ ً٘ظفٛ املعشفٞ اهذب٘ي ب ي تضٗٙذ ً٘ظفٛ املعشفٞ اهذب٘ي   ًًّّ  اهلاًِٞاهلاًِٞ  ، ٗميلّ تٌِٚٞ املعشفٞ، ٗميلّ تٌِٚٞ املعشفٞ  اهؼشكٞاهؼشكٞ  أٗأٗاملؤطظٞ املؤطظٞ 

  ..ٗاألفلاس اهك تعت  ٗق٘دًا إلبذاعاتٍٔ ٗتط٘سٍٓ اهفلشٜٗاألفلاس اهك تعت  ٗق٘دًا إلبذاعاتٍٔ ٗتط٘سٍٓ اهفلشٜ  املعوً٘اتاملعوً٘اتعوٟ عوٟ 

              

هسفشاد دابى هسفشاد دابى   اهفلشٙٞاهفلشٙٞتخطٚأل ٗاسطتفادٝ ًّ امل٘اسد تخطٚأل ٗاسطتفادٝ ًّ امل٘اسد اهاه  أْ إداسٝ املعشفٞ تشكض عوٟأْ إداسٝ املعشفٞ تشكض عوٟ  سٚحسٚحٗٗ

  هضٌاْ  اح اهتطبٚم.هضٌاْ  اح اهتطبٚم.  ٗاهتقِٚاتٗاهتقِٚاتاملِظٌٞ، هزا فإُٔا تتاز ٗتتطوب اهعذٙذ ًّ األدٗات املِظٌٞ، هزا فإُٔا تتاز ٗتتطوب اهعذٙذ ًّ األدٗات 

ًِٔذٚٞ ًِٔذٚٞ   كٌا أْكٌا أْإداسٝ املعشفٞ أسذ املٌٚضات اهك تتٌتع بٔا عّ باقٛ األطاهٚب إداسٝ املعشفٞ أسذ املٌٚضات اهك تتٌتع بٔا عّ باقٛ األطاهٚب   ًِٔذًِٚٞٔذٚٞ  تعت تعت 

  ..املفَٔ٘املفَٔ٘بٚم اهِادح هلزا بٚم اهِادح هلزا عت  بط٘ٝ سظاطٞ يف اهتطعت  بط٘ٝ سظاطٞ يف اهتطٙٙإداسٝ املعشفٞ إداسٝ املعشفٞ 

  ٙوٛ:ٙوٛ:  فٌٚافٌٚاٗميلّ اطتعشاض بعض املِٔذٚات ًّ أدى تطبٚم ُادح هلزا األطو٘ب ٗميلّ اطتعشاض بعض املِٔذٚات ًّ أدى تطبٚم ُادح هلزا األطو٘ب 

  ًعاسي اهِاغ اآلبشّٙ.ًعاسي اهِاغ اآلبشّٙ.  ًعًعاهِاغ اهِاغ   سبألسبأل  --22

  اهِاغ باملعوً٘ات.اهِاغ باملعوً٘ات.  سبألسبأل  --22

  ت٘ٙى املعوً٘ات إل ًعشفٞ.ت٘ٙى املعوً٘ات إل ًعشفٞ.  تظٔٚىتظٔٚى  --22

  يف اهِقى.يف اهِقى.  أطٔىأطٔىهتصبح هتصبح   املعشفٞاملعشفٞق٘هبٞ ق٘هبٞ   --22

  ُؼش املعشفٞ بني األفشاد اهعاًوني.ُؼش املعشفٞ بني األفشاد اهعاًوني.  --22
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هتطبٚم إداسٝ هتطبٚم إداسٝ   أبش٠أبش٠ًّ ٗدٞ ُظش ًّ ٗدٞ ُظش   َ( ًِٔذَٚٞ( ًِٔذ22222222ٞٚاهلاتباْ هٚب٘تض ٗبٚلٌاْ )اهلاتباْ هٚب٘تض ٗبٚلٌاْ )  عشضعشضظتظتٙٙٗٗ

  مثاْ بط٘ات ٗٓٛ:مثاْ بط٘ات ٗٓٛ:  ًًّّتتلْ٘ تتلْ٘   املعشفٞاملعشفٞ

  ..تبادي املعشفٞتبادي املعشفٞ  --22  ..تعشٙا املعشفٞتعشٙا املعشفٞ  --22

  ..تطبٚم املعشفٞتطبٚم املعشفٞ  --22  ..فشق املعشفٞفشق املعشفٞ  --22

  ..ت٘هٚذ املعشفٞت٘هٚذ املعشفٞ  --00  ..مجع املعشفٞمجع املعشفٞ  --22

  ..املعشفٞاملعشفٞ  بٚعبٚع  --22  ..ختضّٙ املعشفٞختضّٙ املعشفٞ  --22

  

  ِٚات يف إداسٝ املعشفٞ:ِٚات يف إداسٝ املعشفٞ:اهتقاهتق  ًًّّٗٗ

  ..اسصطِاعٛاسصطِاعٛ  اهزكا١اهزكا١ككاخلب ٝ: اخلب ٝ:   األُظٌٞاألُظٌٞ  --22

  رات املشتلض املعشيف ًجى )ق٘اعذ اهبٚاُات ٗاه دلٚات(رات املشتلض املعشيف ًجى )ق٘اعذ اهبٚاُات ٗاه دلٚات(  اإلداسٙٞاإلداسٙٞ  األُظٌٞاألُظٌٞ  --22

  اإلُاُت.اإلُاُت.ػبلٞ ػبلٞ اطاداط املعوً٘ات ًجى ذلشكات اهبشح يف اطاداط املعوً٘ات ًجى ذلشكات اهبشح يف   أُظٌٞأُظٌٞ  --22

  ..اهِؼش اإلهٚلاُٗٛاهِؼش اإلهٚلاُٗٛ  تلِ٘ه٘دٚاتلِ٘ه٘دٚا  --22

  ..إداسٝ اه٘ثا٢م إداسٝ اه٘ثا٢م   أُظٌٞأُظٌٞ  --22

كٌا ٓ٘ احلاي عِذ تطبٚم اهعذٙذ ًّ األطاهٚب ٗاملذابى اإلداسٙٞ يف اهعٌى ، فإُِا ُ٘ادٕ يف كٌا ٓ٘ احلاي عِذ تطبٚم اهعذٙذ ًّ األطاهٚب ٗاملذابى اإلداسٙٞ يف اهعٌى ، فإُِا ُ٘ادٕ يف 

  ًفَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ:ًفَٔ٘ إداسٝ املعشفٞ:  تطبٚمتطبٚمُٗظتعشض فٌٚا ٙوٛ بعضًا ًّ ع٘ا٢م ُٗظتعشض فٌٚا ٙوٛ بعضًا ًّ ع٘ا٢م   ، ،   ع٘ا٢مع٘ا٢ماهغاهب بعض اهاهغاهب بعض اه

    ::  ٗاحل٘افضٗاحل٘افض  اهتقذٙشاهتقذٙش  --11

اهِظش إل املعشفٞ عوٟ اهِظش إل املعشفٞ عوٟ   ًعًعاحلافض هتبادي املعشفٞ احلافض هتبادي املعشفٞ   ًّ أبشص ع٘ا٢م اهتطبٚم ٓ٘ اُعذاَ ٗد٘دًّ أبشص ع٘ا٢م اهتطبٚم ٓ٘ اُعذاَ ٗد٘د  إْإْ

  أطاغ أُٔا ق٘ٝ ألْ ٓزٖ اهِظشٝ متِع تبادي األفلاس .أطاغ أُٔا ق٘ٝ ألْ ٓزٖ اهِظشٝ متِع تبادي األفلاس .

  ::  اإلداسٜاإلداسٜ  األطو٘باألطو٘ب  --22

ٙتظبب يف  عا ٙتظبب يف  عا   ٗاملشؤٗغٗاملشؤٗغاملشكضٙٞ يف اختار اهقشاسات ٗاُعذاَ اهجقٞ بني اهش٢ٚع املشكضٙٞ يف اختار اهقشاسات ٗاُعذاَ اهجقٞ بني اهش٢ٚع   إْإْ  

  بني األفشاد .بني األفشاد .  شفٞشفٞاملعاملعسٗابأل استصاي اهفعاي ، ٗباهتاهٛ حبٚاب اهتبادي ٗاملؼاسكٞ يف سٗابأل استصاي اهفعاي ، ٗباهتاهٛ حبٚاب اهتبادي ٗاملؼاسكٞ يف 
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  ::ٗاهعٌوٚات اإلداسٙٞٗاهعٌوٚات اإلداسٙٞ  اإلدشا١اتاإلدشا١ات  --33

هوٌؤطظٞ بؼلى هوٌؤطظٞ بؼلى   اإلداسٙٞاإلداسٙٞإداسٝ املعشفٞ بؼلى س٢ٚظٛ عوٟ اإلدشا١ات ٗاهعٌوٚات إداسٝ املعشفٞ بؼلى س٢ٚظٛ عوٟ اإلدشا١ات ٗاهعٌوٚات   تعتٌذتعتٌذ  

هذ٠ األفشاد أٗ احملف٘ظٞ يف ٗثا٢م أٗ هذ٠ األفشاد أٗ احملف٘ظٞ يف ٗثا٢م أٗ   ،،  ٗاهلاًِٞٗاهلاًِٞ، ،   كب ، ًّ سٚح استباتٔا باملعشفٞ اهظآشٝكب ، ًّ سٚح استباتٔا باملعشفٞ اهظآشٝ

  اهتخضّٙ.اهتخضّٙ.  ٗطا٢ىٗطا٢ى

  ٞ ظآشٝ.ٞ ظآشٝ.إل ًعشفإل ًعشفاهلاًِٞ، اهلاًِٞ، كٚفٚٞ ت٘ٙى املعشفٞ كٚفٚٞ ت٘ٙى املعشفٞ   اهِادحاهِادح  ٚمٚمأْ ًّ أبشص ع٘ا٢م اهتطبأْ ًّ أبشص ع٘ا٢م اهتطب  إسإس

  

  

  

كأسذ األدٗات األطاطٚٞ هتطبٚم اجل٘دٝ كأسذ األدٗات األطاطٚٞ هتطبٚم اجل٘دٝ   ––  أْ إداسٝ املعشفٞأْ إداسٝ املعشفٞكٚا كٚا ٓزٖ اه٘سقٞ ٓزٖ اه٘سقٞ   يفيف  اطتعش ِااطتعش ِا

ا أْ ا أْ عٌى دذٙذٝ ًّ ػأُٔعٌى دذٙذٝ ًّ ػأُٔ  ٗب٣ٚٞٗب٣ٚٞإرا تبقت بفّعاهٚٞ ميلّ أْ تؤدٜ إل بِا١ ثقافٞ إرا تبقت بفّعاهٚٞ ميلّ أْ تؤدٜ إل بِا١ ثقافٞ   --اإلداسٙٞاإلداسٙٞ

كٌا أْ ت٘فش كٌا أْ ت٘فش   ،،ٗبتلوفٞ أقى ٗبتلوفٞ أقى   ٗأفضىٗأفضىتؤدٜ إل تط٘ٙش املِتذات ٗتقذٍٙ اخلذًات بؼلى أطشط تؤدٜ إل تط٘ٙش املِتذات ٗتقذٍٙ اخلذًات بؼلى أطشط 

ٗاستصاست ًٗشاكض اهتعوٍٚ ٗاهتط٘ٙش ٗاستصاست ًٗشاكض اهتعوٍٚ ٗاهتط٘ٙش   املعوً٘اتاملعوً٘اتاه٘طا٢ى املظاُذٝ هوتطبٚم ًجى: أدٗات تقِٚٞ اه٘طا٢ى املظاُذٝ هوتطبٚم ًجى: أدٗات تقِٚٞ 

٣ٞ ٣ٞ ، ًع عذَ إحبفاي داُب ت٘ف  املِاخ ٗاهبٚ، ًع عذَ إحبفاي داُب ت٘ف  املِاخ ٗاهبٚ  اهتطبٚماهتطبٚم  ًًٌٌٔٞٔٞاهزاتٛ ٙظاعذ بؼلى كب  يف تظٔٚى اهزاتٛ ٙظاعذ بؼلى كب  يف تظٔٚى 

  ..املِاطبٞ هوتطبٚم اهِادح  املِاطبٞ هوتطبٚم اهِادح  

ًّ ب ي اهت٘ثٚم ٗاهتبادي ًّ ب ي اهت٘ثٚم ٗاهتبادي فوظفٞ إداسٝ املعشفٞ بؼلى أك  ٗأٗطع فوظفٞ إداسٝ املعشفٞ بؼلى أك  ٗأٗطع   تطبٚمتطبٚمإْ إْ اهق٘ي اهق٘ي   ِاِاميلِميلِٗٗ

، كٌا ٓ٘ ، كٌا ٓ٘   املاي اهفلشٜاملاي اهفلشٜ  سأغسأغٙعطٛ فشصٞ كب ٝ ه طتفادٝ ًّ ٙعطٛ فشصٞ كب ٝ ه طتفادٝ ًّ املعشيف بني أفشاد املِظٌٞ ، املعشيف بني أفشاد املِظٌٞ ، 

َ٘ كٌا بِّٚا آُفًا يف ٓزٖ َ٘ كٌا بِّٚا آُفًا يف ٓزٖ احلاي ًع ك ٙات املؤطظات اهعاملٚٞ اهك تبِت ٗتبقت ٓزا املفٔاحلاي ًع ك ٙات املؤطظات اهعاملٚٞ اهك تبِت ٗتبقت ٓزا املفٔ

  ..اه٘سقٞ، يف فصى اهتذاسب اهِادشٞ يف تطبٚم ٓزا املفَٔ٘اه٘سقٞ، يف فصى اهتذاسب اهِادشٞ يف تطبٚم ٓزا املفَٔ٘

  ًظات٠٘ ًظات٠٘ باني  باني  ٗٗٚٞ ٗكجافاٞ املعشفاٞ   ٚٞ ٗكجافاٞ املعشفاٞ   ًٌٌا متولٕ اهؼشكٞ ًّ كًا متولٕ اهؼشكٞ ًّ ك  بنيبنياهع قٞ ًضطشدٝ اهع قٞ ًضطشدٝ   صاستصاستهقذ هقذ 

يف إدشا١ات ٗعٌوٚاات  يف إدشا١ات ٗعٌوٚاات    --اهعاسياهعاسي––تشن امل٘ظا اخلب  تشن امل٘ظا اخلب    ْْ، ٗ س ػم أ، ٗ س ػم أ  اخلذًٞ اهزٜ ٙقذَ هوعٌ ١اخلذًٞ اهزٜ ٙقذَ هوعٌ ١

  بذْٗ ت٘ثٚم ملعاسفٕ ٙعت  بظاسٝ كب ٝ هوٌِؼأٝ.بذْٗ ت٘ثٚم ملعاسفٕ ٙعت  بظاسٝ كب ٝ هوٌِؼأٝ.  اهؼشكٞاهؼشكُٞٗؼاتات ُٗؼاتات 

ٓاٛ أٓاٍ قاٍٚ    ٓاٛ أٓاٍ قاٍٚ      مل٘ظفٚٔاا مل٘ظفٚٔاا املعشفٚاٞ  املعشفٚاٞ  ٗاألصا٘ي  ٗاألصا٘ي  ًّ املؤطظاات باذأت تؼاعش باأْ املا٘اسد      ًّ املؤطظاات باذأت تؼاعش باأْ املا٘اسد        كج كج ًٗع أْ ًٗع أْ 

ٓازٖ األصا٘ي عواٟ ًقٚااغ     ٓازٖ األصا٘ي عواٟ ًقٚااغ       إداسٝإداسٝاهقوٚى ًِٔا باذأت فعوٚاًا يف   اهقوٚى ًِٔا باذأت فعوٚاًا يف   إْ إْ   إسإسً٘اسدٓا ٗأص٘هلا يف احلقٚقٞ، ً٘اسدٓا ٗأص٘هلا يف احلقٚقٞ، 
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  اه٘اقاع اه٘اقاع فاٞ ًلواا ٗهلاّ عاذَ إداستٔاا ٙلواا يف       فاٞ ًلواا ٗهلاّ عاذَ إداستٔاا ٙلواا يف       أْ تطبٚام إداسٝ املعش أْ تطبٚام إداسٝ املعش ، صاشٚح  ، صاشٚح    كاب  ٗػااًى  كاب  ٗػااًى  

  ..املعشفٞاملعشفٞأكجش ، ٗ إرا أسدُا أْ ُعشي قٌٚٞ املعشفٞ فٌٚلِِا أْ  شب ُٗقٚع تلوفٞ عذَ أكجش ، ٗ إرا أسدُا أْ ُعشي قٌٚٞ املعشفٞ فٌٚلِِا أْ  شب ُٗقٚع تلوفٞ عذَ 

  ٝٝاملظااعذ املظااعذ   اإلطاااجتٚات  اإلطاااجتٚات  فٔازٖ بعاض   فٔازٖ بعاض     املؤطظات،املؤطظات،هتطبٚم إداسٝ املعشفٞ يف هتطبٚم إداسٝ املعشفٞ يف   اهِذاحاهِذاحٙلتب ٙلتب   ستٟستٟ  ٗٗ

  ::رهمرهميف يف 

  ..باملؤطظٞباملؤطظٞ  ًٗظاُذٝ اإلداسٝ اهعوٚاًٗظاُذٝ اإلداسٝ اهعوٚا  دعٍدعٍ  --22

  اهقٌٚٞ هؼتٟ أُ٘اط املعشفٞ بؼلٍى ٗا ح.اهقٌٚٞ هؼتٟ أُ٘اط املعشفٞ بؼلٍى ٗا ح.  تذٙذتذٙذ  --22

  ..ٞ اهك متولٔا املؤطظٞ بِ٘عٚٔا اهظآشٝ ٗاهلاًِٞٞ اهك متولٔا املؤطظٞ بِ٘عٚٔا اهظآشٝ ٗاهلاًِٞاملعشفاملعشف  ت٘ثٚمت٘ثٚم  --22

  ..ًِٔا هتشقٚم األٓذاي ٗصٙادٝ اإلُتادًِٚٞٔا هتشقٚم األٓذاي ٗصٙادٝ اإلُتادٚٞ  ٗاسطتفادٝٗاسطتفادٝ  املعشفٞاملعشفٞ  تصِٚاتصِٚا  --22

  ..هوٌؤطظٞهوٌؤطظٞ  اهفلشٙٞاهفلشٙٞ  امل٘ادامل٘اداسطتجٌاس يف اسطتجٌاس يف   --22

  ..املؤطظٞاملؤطظٞ  اجلاُب اهقٚادٜ يف اهتطبٚم هبح سٗح احلٌاغ ٗاسهتضاَ يفاجلاُب اهقٚادٜ يف اهتطبٚم هبح سٗح احلٌاغ ٗاسهتضاَ يف  إبشاصإبشاص  --22

  ..هتبادي املعوً٘ات بني أفشاد املِظٌٞهتبادي املعوً٘ات بني أفشاد املِظٌٞ  هتط٘ٙشهتط٘ٙش  احلافضاحلافض  صٙادٝصٙادٝ  --00

  

ًا متولٕ ًا متولٕ   ًقذاسًقذاسأْ أٍٓ اهعِاصش ٗأكجشٓا قٌٚٞ ٓٛ أْ أٍٓ اهعِاصش ٗأكجشٓا قٌٚٞ ٓٛ   ،،  املظتقبىاملظتقبىيف يف   املؤطظاتاملؤطظات  ٗستًٌا طتذسنٗستًٌا طتذسن

  ت٘هذ ٓزٖ املعاسي.ت٘هذ ٓزٖ املعاسي.  اهكاهكٗ أْ عق٘ي اهبؼش اهعاًوني ٓٛ املصاُع احلقٚقٚٞ ٗ أْ عق٘ي اهبؼش اهعاًوني ٓٛ املصاُع احلقٚقٚٞ   ،،  ًّ اهعوَ٘ ٗاملعاسيًّ اهعوَ٘ ٗاملعاسي
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  رسرسالفهالفه

 الصفحة املوضوع

 2 كوٌٞ فضٚوٞ اهؼٚخ ذلٌذ بّ صٙذ آي طوٌٚاْ

 2 كوٌٞ األًني اهعاَ جلٌعٚٞ اه  باملِطقٞ اهؼشقٚٞ

 2 ذلاٗس اهوقا١ ػعاس ٗٓذي 

 2 املتشذثْ٘

 2 اهوذاْ

 2 دذٗي اهفعاهٚات

ٝ هوعٌى ًعاٙ  اجل٘دٝ هوعٌى اخل ٜ املتٌٚض ً٘ا٢ٌٞ ًعاٙ  دا٢ضٝ املوم عبذاهعضٙض هوذ٘د

 األطتار سظني بّ سدٖ اهقشػٛ -اخل ٜ 
20 

 22 اهجبٚك ضٞاهذكت٘س صبّ بّ عٚ-اجل٘دٝ اهؼاًوٞ يف اهعٌى اخل ٜ... املظتفٚذ أًٗس

املِٔذغ -دٗس دلاهع إداسات اجلٌعٚات اخل ٙٞ يف اهتِظٍٚ املؤطظٛ بني اه٘اقع ٗاملأً٘ي

 عبذاهعضٙض بّ عبذاهلل سِفٛ
22 

هعاًوني يف اجلٔات اخل ٙٞ يف املٌولٞ اهعشبٚٞ اهظع٘دٙٞ ملفَٔ٘ تطبٚم ًذ٠ ًعشفٞ ٗٗعٛ ا

 اهذكت٘س عبذاهلل بّ ذلٌذ اهشبٚعٞ –اجل٘دٝ 
02 

 202 اخلشاػٛاهذكت٘س عبذاهلل  بّ عجٌاْ  -تطبٚقات اجل٘دٝ يف اجلٌعٚات اخل ٙٞ

    ْ اد بااّ اهااذكت٘س عٌاا -ت٘دٚاإ اجلاا٘دٝ يف اهعٌااى اخلاا ٜ ًااّ باا ي بطاقااٞ األدا١ املتاا٘اص

 عبذاهلل اجلشٙفاُٛ
222 

 202 اهذكت٘س ُ٘ح بّ حيٟٚ اهؼٔشٜ-املظتفٚذ يف اجلٌعٚات اخل ٙٞ ٗتقٚم اجل٘دٝ

اطاااااتٚذٚات إداسٝ املعشفاااٞ ٗاجلااا٘دٝ اإلداسٙاااٞ هتشقٚااام اهتلاًوٚاااٞ يف ًؤطظاااات اهعٌاااى     

 املِٔذغ ٗهٚذ بّ ذلٌذ اهف٘صاْ-اخل ٜ
202 

 


