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 ِمذِح:

ٚاٌّمصٛد ثبٌّششٚػبد اٌٍٛجغز١خ ٟ٘ رٍه ، ف١ٙبألٞ دٌٚخ رمبَ أ١ّ٘خ ثبٌغخ  اٌٍٛجغز١خاٌّششٚػبد  رّضً

ِضً )رذ٠ًٛ ِغبساد  ف١ٙب خفٟ اٌذٌٚخ اٌّمبِ ِؼ١ٕخ ١ِضح ٔغج١خ اعزغاليأعبط اٌزٟ رمبَ ػٍٝ  اٌؼّاللخاٌّششٚػبد 

ٚجٗ ِصش أْ ٠غ١شا  اعزطبػب ػّاللبْ ...ٚغ١ش٘ب(، ٚفٟ ِصش ٠ٛجذ ِششٚػبْ ٌٛجغز١بْإلبِخ اٌغذٚد  –األٔٙبس

َ، ٚ ِششٚع اٌغذ اٌؼبٌٟ ٚاٌزٞ رُ رشغ١ٍٗ ػبَ 9681ثبٌىبًِ ّٚ٘ب )ِششٚع لٕبح اٌغ٠ٛظ ٚاٌزٟ رُ افززبدٙب ػبَ 

9199َ). 

، غشح فىشح إٔشبءّ٘بػٕذ ثذا٠خ لذ رؼشظب ٌٍشفط وبٔب بد١خ اٌزبس٠خ١خ فئْ وال ِٓ ٘ز٠ٓ اٌّششٚػ١ٓ، ِٚٓ إٌ

اٌجذش٠ٓ  ٌٟؼذَ رغبٚٞ ِٕغٛثرٕف١زٖ، ٔظشا اٌجؼط ػذَ إِىب١ٔخ  ادػٝاألٚي "دفش لٕبح اٌغ٠ٛظ" ّششٚع اٌفجخصٛص 

ٚاٌزٟ أدد ٌزؼط١ً إلبِخ ٘زا اٌّششٚع اٌؼّالق ٌغٕٛاد ٚوبدد أْ  ،، ٌٚىٓ صجذ ثطالْ ٘زٖ اٌّضاػُاألدّش ٚاٌّزٛعػ

 .ٖاعزفبدح ِصش ٚاٌؼبٌُ ِٓ ِضا٠بٚ رّٕغ رٕف١زٖ

اٌىجشٜ، ٚرُ ؼب١ٌّخ اٌذٚي اٌ ثؼطٌُ رٛافك ػٍٝ ر٠ٍّٛٗ ٚاٌزٞ  "،اٌغذ اٌؼبٌٟ "ِششٚعٚاٌّششٚع اٌضبٟٔ ٘ٛ 

 صجذ ثبٌذ١ًٌ اٌؼٍّٟ أْ ٘زا اٌّششٚع اٌؼّالق، ثفعً هللاٚلذ فٟ ٘زا اٌٛلذ،  ِٕفشدا لجً االرذبد اٌغٛف١زٟر٠ٍّٛٗ ِٓ 

ح دِشاد ِزؼذأ٠عب ِٓ اٌجفبف  دّب٘ب، وّب اٌّبظ١خ ػبِب  05اٌّززب١ٌخ خالي اٌـ دّٝ ِصش ِٓ ِخبغش اٌف١عبٔبد

فٟ اٌّزّضٍخ ثبٌذسجخ األٌٚٝ اٌّشىالد ػٕذ إٌّبثغ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ثؼط  دجُ األِطبس اٌّزغبلطخ أخفبضٔز١جخ 

 .رٍه اٌؼ١ٛة ثذسجخ وج١شح فبلذإال أْ ِضا٠بٖ اٌّذممخ ٚص٠بدح ِغزٜٛ إٌذش ثّذبراح شٛاغئٗ، ، خفط رذفك اٌطّٟ

 ٚصف ِٕخفط اٌمطاسج:

٠ّزذ ِٓ اٌششق إٌٝ ِٕٚخفط ظخُ ٠مغ فٟ اٌصذشاء اٌغشث١خ ثّذبفظخ ِطشٚح،  ػجبسح ػٓ ِٕخفط اٌمطبسح 

ٚرصً ِغبدزٗ  ،جٕٛثب  و65ُػٍٝ ثؼذ اٌغشة، ٠مزشة غشفٗ اٌششلٟ ِٓ اٌجذش األث١ط اٌّزٛعػ ػٕذ ِٕطمخ اٌؼ١ٍّٓ

أٌف وُ 05ٔذٛ 
0

 ِٓثٗ ٠زشاٚح ِٕغٛٚ وُ ػٕذ أٚعغ ٔمطخ، 65 وُ ٚػشض 016دٛاٌٟ ثطٛي ، رمش٠جب 
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اوزشبف ٚلذ رُ ، ِٓ د١ش اٌّغبدخ ٘زا إٌّخفط ٠ؼذ أوجش ِٕخفط فٟ اٌؼب٠ٌُٚؼذ  طخ اٌجذش،رذذ ع (ِزش95)صفش:

  أٚي ِشح أصٕبء اٌذشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ.ٚجٛدٖ 

َ، 9199ػبَ ٚرٌه ٘ٛ دغ١ٓ عشٞ ثبشب ٌذساعخ دٛي اعزغالي ٘زا إٌّخفط ٚي ِٓ رؼشض أٚربس٠خ١ب فئْ 

ْ ٚجٛد ٘عجخ أ إال، "ٔمً ١ِبٖ اٌجذش إٌٝ دبفخ إٌّخفط ٚاعزغالي عمٛغ ا١ٌّبٖ فٟ ر١ٌٛذ اٌىٙشثبءرزّضً فٟ " ٚاٌزٟ

٠مزعٟ دفش أٔفبق  ،اٌٛلذثٕبء ػٍٝ اٌشأٞ فٟ ٘زا ِش ألا ًجؼ اٌجذش" ِشرفؼخ ػٓ عطخ"ِب ث١ٓ اٌجذش ٚإٌّخفط 

 .اٌّزٛلؼخ ٌٍّششٚع، ٚلذ دبي دْٚ رٕف١ز ٘زٖ اٌفىشح فٟ رٌه اٌٛلذ إٌفمبد اٌجب٘ظخ ٖ اٌٙعجخرخزشق ٘ز

اٌصبدس ػبَ  ش٠خ""ِٕخفط اٌمطبسح فٟ ِٙت اٌاٌؼبٌُ اٌّصشٞ د.ِٕٙذط/ دغٓ سجت، فٟ وزبثٗ  وّب لبَ

لٛح  ٚثضٚؽ فىشح اعزخذاَ ،اٌش٠بح اٌّزجذدح ٌٙزٖ إٌّطمخ دشوخِٕطمخ إٌّخفط، ٚخصٛصب ثذساعخ َ، 9195

 ١جخ اخزالفزر١ٌٛذ اٌىٙشثبء، ٔفٟ  ٗعزغالٌاذش ٚٔمٍٙب إٌٝ إٌّخفط ػجش لٕٛاد، ثٙذف اٌش٠بح وٛع١ٍخ ٌشفغ ١ِبٖ اٌج

 .، ٌٚىٓ ٌُ ٠ىزت ٌٍّششٚع اٌزٛف١كإٌّغٛة

إلبِخ ِٓ خالي اعزغالي "ِٕخفط اٌمطبسح" وّششٚع لِٟٛ ػّالق  فىشحإػبدح إد١بء ػٍٝ رمَٛ دساعزٕب اٌذب١ٌخ 

ِٕطمخ ِٕخفط اٌمطبسح،  ٔذٛ جٕٛثب   رزجٗ اٌؼ١ٍّٓ أٚ اٌعجؼخ ِٕطمخضش ِّزذح ِٓ عبدً اٌجذش اٌّزٛعػ ػٕذ وألٕبح أٚ 

اِزالء إٌّخفط ِغ ، ٚػٕذ اٌّصت ر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشِٚبئ١خ٠ٚزُ إلبِخ رٛسث١ٕبد ، ٌٍّئٗ رذس٠ج١ب   ثذ١ش رزذفك ا١ٌّبٖ

أٌف وُ 05رذزً ِغبدخ إٌّخفط ثبٌىبًِ، ٚرصً ِغبدزٙب ٔذٛ  ،زىْٛ ثذ١شح ػّاللخ ِٓ ا١ٌّبٖ اٌّبٌذخرعٛف 
0
 

ٍٝ ِصش ثبٌىبًِ شّبال  ٚجٕٛثب ، خصٛصب  ِغ ػٚاٌج١ئ١خ ّٕبخ١خ اٌزغ١شاد ِٓ اٌ ٚاٌزٟ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رذذس اٌؼذ٠ذ

 ٟ٘ ص٠بدح ِؼذالد عمٛغ األِطبس خصٛصب  اٌزغ١شاد ، ِٚٓ أُ٘ رٍه ٟارجبٖ اٌش٠بح اٌمبدِخ ِٓ اٌشّبي اٌغشث

 . ذٌٚخ ١ٌج١بإٌّبغك اٌششل١خ ث، وّب عٛف رؤصش ػٍٝ بٌّٕبغك اٌمش٠جخ دزٝ دذٚد ِذبفظبد شّبي اٌصؼ١ذث

اٌّزٛلؼخ، ٚثؼط اٌزخٛفبد  اإل٠جبث١خٌٙزا اٌّششٚع، ِغ روش آصبسٖ ٚرؤوذ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ األ١ّ٘خ االعزشار١ج١خ 

 اٌزٟ أٚلفذ إلبِزٗ خالي اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ.
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 :تعشٌف اٌّششٚع

إٌّخفط،  ثذا٠خِٛصٍخ ِٓ اٌجذش األث١ط اٌّزٛعػ إٌٝ  ،وُ 65: 90ثطٛي  لٕبح شكع ػٍٝ ٚرمَٛ فىشح اٌّشش   

ٚثبٌزبٌٟ  ِشرفؼخ ػٓ عطخ اٌجذش، ٘عبةاخزشاق ِغ ِب ٠ذٍّٗ شك ٘زٖ اٌمٕبٖ ِٓ رذس٠ج١ب، ء إٌّخفط اِزالثذ١ش ٠زُ 

إٔشبء رٛسث١ٕبد ػّاللخ ػٕذ ثذا٠خ إٌّخفط  ٠ٚزُ، اٌؼبٌُفٟ اٌصٕبػ١خ رزىْٛ ٚادذح ِٓ أوجش ثذ١شاد ا١ٌّبٖ اٌّبٌذخ 

 ٌالعزفبدح ِٓ ر١ٌٛذ اٌىٙشثبء.

 ّششٚع تحٍشج ِٕخفط اٌمطاسج:ٌاٌّتٛلعح  ثاس االٌداتٍحاَ

 .إٌّخفط ٔذٛاٌجذش ٔذفبع ١ِبٖ ال اعزغالال  ٔظ١فخ ثزشو١ت رٛسث١ٕبد ػّاللخ ػٕذ ِذخً إٌّخفط، غبلخ ر١ٌٛذ  -9

ٌزبٌٟ ٌز١ّض٘ب ثغشػبد س٠بح شذ٠ذح، ٚثب، رفصً ث١ٓ اٌمٕبح ٚإٌّخفط٠ّىٓ اعزغالي ِٕطمخ اٌٙعجخ اٌزٟ  -0

 اٌش٠بح. َاِىب١ٔخ إٔشبء أٔظّخ ر١ٌٛذ غبلخ ثبعزخذا

األِطبس  و١ّخدح بدح ٔغجخ اٌشغٛثخ(، ٚثبٌزبٌٟ ص٠ب، )ص٠رىْٛ ثذ١شح ػّاللخإدذاس رغ١شاد ِٕبخ١خ إ٠جبث١خ ٔز١جخ  -9

ِال١٠ٓ األفذٔخ ٠غبػذ ػٍٝ اعزضساع ثّب اٌٛادٞ ٚاٌذٌزب، ثبإلظبفخ إٌٝ ثبٌّٕبغك اٌّذ١طخ ثبٌجذ١شح، اٌّزغبلطخ 

 اٌضساػ١خ اػزّبدا ػٍٝ األٔظّخ اٌّطش٠خ، ٚرٛف١ش رىب١ٌف إٔشبء لٕٛاد ٌٍشٞ.

 ، ٚاالعزغٕبءٚخفط ٔغجخ اٌزٍٛس ،فٟ ِٕبغك اٌمب٘شح ٚاٌذٌزب ٚاٌصؼ١ذٚرٍط١ف اٌجٛ،  رخف١ف دذح اٌذشاسح -4

 ١فبد، اٌزٟ رؼذ أوجش ِغزٍٙه ِٕضٌٟ ٌٍىٙشثبء.اٌّى اٌجضئٟ ػٓ

اٌّزبدخ اٌجشٚر١ٓ اٌذ١ٛأٟ  و١ّبداٌغّى١خ، ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح  زشث١خاٌفٟ  ثأغشافٙب اٌّزشا١ِخاعزغالي اٌجذ١شح،  -0

 ثأعؼبس فٟ ِزٕبٚي اٌج١ّغ، ِغ اإلِىب١ٔبد اٌزصذ٠ش٠خ اٌٛاػذح.

 ٌّخزٍف أٔٛاع اٌصٕبػبد، اعزغالال ٌٍظ١ٙش اٌصذشاٚٞ. ،رجّؼبد صٕبػ١خِذْ ٚالبِخ  -8

اٌّزٛلغ دذٚصٗ، ٔز١جخ ص٠بدح اعزغالال ٌٍزغ١ش اٌج١ئٟ  رٌهذ١شح، ٚاٌّجبٚسح ٌٍجاالعزغالي اٌضساػٟ ٌألساظٟ  -9

 ٔغجخ رغبلػ االِطبس، ٚدذٚس رغ١شاد ث١ئ١خ فٟ إٌّطمخ، ٚاػزذاي األجٛاء ثشىً ػبَ.

   اٌجذ١شح. ِذخًِٓ مشة ٚإصالدٙب ثب٠ٌّىٓ إلبِخ ِشفأ ٌجٕبء اٌغفٓ  -6
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اٌفؼبٌخ اٌّغبّ٘خ ، ٚثبٌزبٌٟ اٌّال١٠ٓلبدسح ػٍٝ اعز١ؼبة ، اٌجذ١شح شٛاغئػٍٝ جذ٠ذح جّؼبد ػّشا١ٔخ إلبِخ ر -1

١ٍِْٛ  905 ثذذٚدفٟ ِصش ػذاد اٌغىبْ ِٓ اٌّزٛلغ ٚصٛي أ، )اٌغىبٟٔ ثبٌٛادٞ ٚاٌذٌزب فٟ خفط اٌزىذط

 َ(.0505ػبَ 

ٚثبٌزبٌٟ خفط ٔغجخ اٌّششٚػبد اٌّزٛلغ إلبِزٙب دٛي اٌجذ١شح، فٟ ٚثأػذاد ظخّخ جذ٠ذح خٍك فشص ػًّ  -95

 اٌجطبٌخ ثصٛسح وج١شح. 

عٛاء ِٓ خالي رذ١ٍخ ا١ٌّبٖ أٚ اعزخالص رصٍخ صساػزٙب دٛي اٌجذ١شح،  اٌزٟٕجبربد اٌثذبس إلبِخ ِشاوض أل -99

 ١شح . أٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ إٌجبربد رزذًّ دسجخ ٍِٛدخ ِؼ١ٕخ ِٓ ١ِبٖ اٌجذ

 ٔٛاػٙب.أِششٚػبد رشث١خ اٌّٛاشٟ ٚاٌذٚاجٓ، ٚاٌصٕبػبد اٌغزائ١خ ثّخزٍف  إلبِخ -90

ٌٍّٛاد أٚ اٌغٍغ اٌمبثٍخ ٌٍزخض٠ٓ ( ظخّخ houseseraWإلبِخ ِٕبغك ٌٛجغز١خ ػجبسح ػٓ ِغزٛدػبد ) -99

إفش٠م١ب رخزشق )٠شرجػ رٌه ثئلبِخ غشق دذ٠ضخ اق ٚعػ ٚغشة افش٠م١ب، ٛاٌزٟ رغزٙذف أعٚسٚث١خ ٌٍششوبد األ

 ، أٚ غش٠ك) اعىٕذس٠خ/و١ت ربْٚ(.(ِضً ِمزشح إٔشبء غش٠ك )عفبجب/ دأجب١ِٕب/ داوبس

 تخٛفاخ ِٓ إلاِح ِششٚع تحٍشج ِٕخفط اٌمطاسج:

ٚأ٠عب   ،١ّبٖ اٌجذ١شح اٌّبٌذخ إٌٝ إٌّبغك اٌضساػ١خ ثذٌزب ا١ًٌٌٕرغشة  دذٚس ادزّبياٌزخٛف االعبعٟ ٘ٛ  -9

ِب ث١ٓ ِزخٛف ٌذذٚس ٘زا اٌزٍّخ ِغ ػذَ اٌؼٍّبء فٟ ٘زا األِش  اخزٍف ٚلذ، إٌٛثٟ اٌجٛفٟ اٌخضاْرٍّخ 

ٕٚ٘بن  سأٞ أخش ٠ٕفٟ إِىب١ٔخ دذٚس ، ثأِبوٕٗأٚ ، أساظٟ اٌذٌزبزٍّخ ثاٌّزٛلؼخ ٌٍٕغجخ ثبٌأٚ ١م١ٓ ثبٌٛلذ اٌ

٠ؼٛض ٚػِّٛب  عٛف ، ، ٌٚىٓ ِٓ اٌّزٛلغ رأصش ا١ٌّبٖ اٌجٛف١خ اٌمش٠جخ" ٟٚ٘ ل١ٍٍخ"ِزٛعؼخصٛسح ث رٌه

 ٚوبفخ ِٕبغك اٌذٌزب ٚاٌٛادٞ. ِطبس ثبٌّٕبغك اٌّذ١طخ ثبٌجذ١شحػ األرغبلٔغجخ رٌه ص٠بدح 

، ٌٚىٓ ِغ رطٛس أٔظّخ اٌذفش اٌذذ٠ضخ فئْ رىٍفخ دفش ِضً ٘زٖ مٕبٖاٌ شذفٌاٌّزٛلؼخ اٌزىٍفخ اٌّب١ٌخ اٌّشرفؼخ  -0

 اٌمٕبٖ ٌٓ رمف دبئال  دْٚ إلبِزٙب.
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 ٔتائح اٌذساسح: 

أسٍٛب ح فً ، ٌٚحمك ٔمٍح ٔٛعٍح ٘ائٍ٘ائٍح ٌٍذٌٚح اٌّصشٌحاداخ ٌحمك ٘زا اٌّششٚع إٌش ِٓ اٌّتٛلع أْ  

، ٌّٚىٓ ٌٙزا اٌّششٚع أْ اٌّتسعح اٌصحشاء سحابٛادي اٌعٍك، إٌى ، تاٌخشٚج ِٓ اٌحٍاج اٌشعة اٌّصشي

اٌتٛسع اٌعّشأً، ٚاستغالي  إٌىٌساعذ عٍى تٛفٍش اٌىٙشتاء اٌالصِح ٌٍتٛسع اٌصٕاعً اٌّتٛلع تاإلظافح 

ٍى ظفاف اٌثحٍشج، ٌٚٓ ٌمتصش ٘زا اٌتأثٍش عاٌىثافح اٌسىأٍح اٌّتٛلعح ِٓ خالي إلاِح اٌّششٚعاخ اٌّمتشحح 

اٌثحٍشج  مشبٌٚرٌه  ،أٌعا   وثٍشجِٕاغك ششق ٌٍثٍا تصٛسج  اإلٌداتً عٍى ِصش ٚحذ٘ا، ٌٚىٕٗ سٛف ٌشًّ

ٔسثً فً دسخاخ اٌحشاسج  أخفاضِع تضاٌذ ٔسثح سمٛغ األِطاس حٍث ٌتٛلع اٌحذٚد اٌششلٍح اٌٍٍثٍح، ِٓ 

ٕ٘ان، تاإلظافح إٌى اٌّشاعً اٌخعشاء اٌطثٍعٍح، ٌّٚىٓ ٌّصش ِالٌٍٓ األفذٔح  استصالذإِىأٍح  ٚتاٌتاًٌ

 تٍه إٌّاغك.اٌّداي اٌغزائً تأٌعا أْ تحمك استفادج ِٓ خالي إلاِح ِششٚعاخ ِصشٌح ٌٍثٍح ِشتشوح فً 

 :اٌتٛصٍاخ

ٌىٛٔٗ ِششٚعا ٚاعذا  ٌألخٍاي اٌمادِح، تً ٔٛصً تاألٍّ٘ح اٌثاٌغح ٌذساسح ٘زا اٌّششٚع ِٓ وافح خٛأثٗ،   

ٌزٌه ٔٛصً تإعذاد ٌدٕح عٍٍّح ِٓ ِتخصصٍٓ سٛف تفٛق لٍّتٗ لٍّح أي ِششٚع أخش تُ إٔداصٖ ِٓ لثً، 

 غش اٌّتٛلعح.ٌذساسح اٌّششٚع ٚاٌتعشف اٌذلٍك عٍى وافح خٛأثٗ ٌتحذٌذ اٌّضاٌا ٚاٌّخا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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