
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 ؟ هحصلا فيك 1

 ؟ هيودا مدختست نا نودب كمسج ءاضعأل مدقتس اذام

 ؟كمسج يف وضع لكل عنصملا طبض ةداعإ لمعت فيك

 

 
 

  



 

 

	:ةحــصلا نع ةــماع ميهافم /� 1.1

	:ةماعلا ةحصلا 1.1.1

 ناسنإلل ةيجراخلا ةئيبلا نيب نزاوتلا ةلاح ىلع ةماعلا ةحصلا موهفم قلطي
 فئاظول يبسنلا نزاوتلا ةلاح اهنأب ءاملعلا ضعب اهفرعي و  ةيوضعلا هفئاظو و
 راصتخاب وأ ،اهل ضّرعتي يتلا و هب ةطيحملا لماوعلا عم هفيكِتل ًةجيتن ،مسجلا
 ققحتي و ةيوضع تالكشمل ةببسم ةيسفن وأ ةيوضع ضارمأب ةباصإلا مدع
 نم ةياقولا اهنم لماوعلا نم ددع ىلع ظافحلا لالخ نم ةماعلا ةحصلا موهفم
 روص بنجت وأ ) تابوركيملا نم اهريغ و تاسوريفلاك ( ضارمألا تاببسم
 لوانت ىلع زيكرتلا وأ ءاذغلا لوانت يف طارفإلا ( ضارمألا ببست يتلا ةيذغتلا
 ( ةيعيبط لماوعل ةجيتن ةيحص تالكشم ثدحت دق و ) ةيحص ريغ ةيذغأ
 رثؤت يتلا و ةيسفنلا لماوعلل ةفاضإلاب ) ةدئازلا ةدوربلا وأ ةدئازلا ةرارحلاك
 نع و امهنع جتني ام و رتوتلا و قلقلاب ةباصإلاف( ريبك لكشب ةماعلا ةحصلا ىلع
 ريبك لكشب ةماعلا ةحصلا ىلع هراثآ سكعنت ةيسفنلا تابارطضالا نم امهريغ
 جتني دق و ) ةيوضع و ةينامسج ضارعأ ةيسفنلا تابارطضالا بلغأ نع جتني و
 دقل و ،نامدإلا اهنم و ةروطخ رثكأ تالكشم كلذك ةيسفنلا تابارطضالا نع
 مهاو ثيدحلا اهموهفم يف ةماعلا ةحصلا فيرعتل ىرخأ  تالواحم ةدع ترج
WI ( ملاعلا هعضو يذلا فيرعتلا اهرهشأ و فيراعتلا هذه NSL OW( و 1920 ةنس 
 نأ دروأ دق



 

 

 ةيقرت و رمعلا ةلاطإو ضرملا نم ةياقولا نف و ملع يه ةماعلا ةحصلا
 كلذ و ةيافكلاو ةحصلا
 درفلا ميلعتو ةيدعملا ضارمألا ةحفاكم لجا نم ةمظنم تادوهجمب
 ىلع لمعلل ضيرمتلاو بطلا تامدخ ميظنتو ةيصخشلا ةحصلا
 ةيعامتجالا ةايحلا ريوطتو ضارمألل يئاقولا جالعلاو ركبملا صيخشتلا
 يف عورشملا هقح ىلع لوصحلا نم نطاوم لك نكمتيل ةيشيعملاو
 . ةايحلاو ةحصلا
 لمشأ ثيدحلا اهموهفم يف ةيعامتجالا ةحصلا وأ ةماعلا ةحصلا نإ
 ةحصلا نم عسوأو
 يفو يعامتجالا بطلا وأ يئاقولا بطلا وأ ةئيبلا ةحص وأ ةيصخشلا
 ةماعلا ةحصلا نأ عقاولا

 ىوتسملا قيقحت تابلطتم ريفوت بلطتي و ،ةعمتجم ىرخألا ميهافملا لك لمشت
 رفاوت لالخ نم ةديج ةيعامتجا ةايح ريفوت ةماعلا ةحصلا نم بسانملا
 لكأملا و نكسملا ريفوت و عمتجملا دارفأل ةيحصلا ةياعرلا و ميلعتلا تابلطتم
 ةفاضإلاب يشيعملا رارقتسالا رصانع نم اهريغ و برشلل ديجلا ءاملا و سبلملا و
 نيب فيكتلا و سناجتلا قيقحت ىلع لمعلا لالخ نم ةيلقعلا ةيذغتلا ريفوتل
 هبنجت ةقيرطب اهعم ملقأتلا و اهب شيعي يتلا فورظلا لبقت و عمتجملا و درفلا
 ةحصلا ىلع طقف رصتقي ال ةماعلا ةحصلا موهفمف ةيسفنلا طوغضلاب ةباصإلا
 و ةيلقعلا ةحصلا هب دصقي ريبك موهفم وه لب ضارمألا نم ولخلا و ةينامسجلا
 موهفم قيقحت و ةماعلا ةحصلا تانوكم نيب نم نوكم ةينامسجلا و ةيسفنلا



 

 

 و دارفألا دوهج قيسنت و ميظنت بلطتي اذه عساولا هقاطنب ةماعلا ةحصلا
 ةفاك رفاضت نود يساسألا بلطملا اذه قيقحت متي نلف كلذك هتائيه و عمتجملا
 و  ةيمنتلا رواحم نم يساسأ روحم ربتعي يذلا موهفملا اذهل لوصولل دوهجلا
 تالالتعإلا مهيف رثكت و ىضرم دارفأب ضهني ال يذلا عمتجملا و درفلل ريوطتلا
 :ىلع لمتشت ةديدع فئاظو ةماعلا ةحصلل زيمن و ةيسفنلا و ةيندبلا

 تالامتحا ةعباتم و اهتعباتم و تاعمتجملا فلتخم يف ةحصلا مييقت -
 .اهتروطخ بسح ىلع اهبيترت و ضرملاب صاخشألا ةباصإ

 يتلا ةيحصلا لكاشملا فلتخم لحل ةنيعم ئدابم و تاسايس عضو -
 .عمتجملا اهل ضرعتي

 ةفلكتب و ةمئالملا ةيحصلا ةيانعلا نوقلتي نينطاوملا نأ نم دكأتلا -
 راشتنا نم دحلا و ةحصلا ىوتسم نيسحت تامدخ اهيف امب ةلوقعم
 .ةيانعلا هذه ةيلعاف مييقت و ضارمألا

	:مسجلا ءاضعأ ىلع ديجلا ءاذغلا راثآ 1.1.2

 كلت ةيذغتلا لاجم يف ةتباث ةيملع ةلالد لمحت يتلا لاوقألا مهأ نم لعل
 كانهف " لكأتل شعت ال و ،شيعتل لك " :نيلئاق امئاد اهددرن يتلا ةحيصنلا



 

 

 نم امتح كلذ هيلغ يدؤي ام و ،اعون و امك لكأن ام نيب قيثو طابترا
 .ماروألا و ضرملاب ةباصإلا وأ ةحصلا ىلع ظافحلا

 ءاذغلا نيب ةقالعلا يف ثحبي يذلا ملعلا وه ةيذغتلا ملع نأ مولعملا نم و
 لمشيو ،ةفلتخملا هفئاظو و يحلا مسجلا و ايموي ناسنإلا هلوانتي يذلا
 طبتري اذل ،مسجلا يف هبالقتسا و هصاصتماو همضهو ماعطلا لوانت كلذ
 نإ و ،همسج ةحصب اقيثو اطابترا ناسنإلا هكلهتسي يذلا ءاذغلا عون
 ،درفلا ةحص ىلع لئاه ريثأت اهل نوكي موي لك لكأت نأ نكمي يتلا ةمعطألا
 ماظنلا نيب طباورلا ةسارد دعب ةساردو ثحبلا نم دوقع ترهظأ دق و
 ةردقلا هيدل  نأ يحصلا ءاذغلا دئاوف نم ،ةريطخلا ضارمألا و يئاذغلا
 ،يركسلا ضرمو ،مدلا طغض عافتراو بلقلا ضارمأ عنم ىلع
 تاهوشتلاو ىمعلاو ناطرسلا عاونأ ضعبو ،يمضهلا زاهجلا تابارطضاو
 ماعطلا لوانت ينعي ميلسلا لكألا نإ ةطاسبب لوقلا نكمي و ،ةيقلخلا
 ريضحتلا ةعيرسلا ةمعطألا لثم ةهفاتلا ةمعطألاف .ةيعونلا ديجلا
 رانلا ىلإ مقلملا يرجحلا محفلا هبشت ،تايبرملاو وتاكلاو تايولحلاو
 قرتحتف ةلماكلا بوبحلاو راضخلاو ةهكافلا امأ ،ًاديج قرتحي ال يذلاو
 ةميقلا ىلع زيكرتلاب ةحيحصلا ةقيرطلا يضقت اذل  لضفأ ةروصب
 يقنلا ركسلاف ،اهرفوي يتلا ةقاطلا ىلإ ةفاضإلاب هلكأت ماعط يأل ةيئاذغلا
 رفوت اميف ،ةيذغملا داوملا نم ةيلاخ ةغراف تادحو طقف رفوي ًالثم
 ةمالسب فرعي ام كانه نأ امك .ةيساسألا فايلألاو تانيماتيفلا ةهكافلا



 

 

 يئيبلا وأ يجولويبوركيملا ثولتلا لماوع عيمج نم اهولخ يأ ةيذغألا
 لماوع كلذ نمضتيو ،كلهتسملا ةحصب ةراض ةيذغأ ىلإ اهلوحي يذلا
 مظعم وأ لكب اهظافتحا ةيذغألا ةدوجب دصقيو .يتاذلا لالحنالاو فلتلا

 ةضرعم نوكت ةماع ةيذغألا نأ ثيحو .ةيعيبطلا اهصاوخو اهتافص
 نم يتاذلا لالحنالاو فلتلل كلذكو ،يئيبلا وأ يجلويبوركيملا ثولتلل
 ةدع قيرط نع كلذو ،كلهتسملا دي ىلإ اهلوصو ىتح اهجاتنإ ةيادب
 تارشحلاو ناويحلا مث هايملاو ةبرتلاب أدبت ةفلتخم تاجردبو ،رداصم
 وأ جاتنإلا ءانثأ ءاذغلا عم هلماعتو هلوادت قرطو ناسنإلاب يهتنتو
 امم ،ميدقتلا وأ دادعإلا وأ نيزختلا وأ قيوستلا وأ عيزوتلا وأ عينصتلا
 مظعمل ةفلتخم ريياعم تعضو دقف ،اهتدوجو اهتمالس ةجرد ىلع رثؤي
 ةيبيكرتلا اهتينبو اهتافصل ايندلا دودحلا نيبت ةعنصملاو ةجزاطلا ةيذغألا
 تاثولم نم هيوتحت دق امل ىوصقلا دودحلا كلذكو ،ةيوذغتلا اهتميقو
 .كلهتسملا ةحصب رضت ال ةيئيب وأ ةيجلويبوركيم
 امهضعبب ناتطبترمو ناتمزالتم ناتفص امه ءاذغلا ةدوجو ةمالسو
 لماوع نم هولخو كالهتسالل ءاذغلا ةيحالص ىدم نع ناربعتو ضعبلا
 هتميقو ةيبيكرتلا هتافص ىدم نع كلذكو ،كلهتسملا ةحصل ررضلا
 .هل كلهتسملا لبقتو ةيوذغتلا

 وه اهنم ديفتسملا ةلداعم ) يحص ديج ءاذغ = هتدوج + ءاذغلا ةمالس (
 يف ومنلا ساسأ وه ديجلا ءاذغلاف ةيويحلا هؤاضعأ و ناسنإلا مسج



 

 

 و مسجلا تايجاح عيمج دسي نزاوتم ءاذغ نامضب كلذ و ناسنإلا مسج
 :ةيساسأ تايذغم ةعبرأ ىلإ جاتحي ناسنإ لك

 و ةيمضهلا فئاظولا عيمجل ايساسأ لب بسحف ايرورض سيل : ءاملا -1
 هنأ امك ) ىلكلا نم ( ةيجارخإلا و ) مدلا ( ةيرودلا و ةيصاصتمالا

 وه و ءاملا يف نابوذلل ةلباقلا تانيماتيفلا نم ةدافتسالل يرورض
 نم دب الف اذإ ةيعيبطلا مسجلا ةرارح ةجرد ىلع ةظفاحملل يرورض
 نوكي نأ نمضت ىتح ايموي لقألا ىلع ءاملا نم باوكأ ةينامث برش
 ةحصلا ىلع ةظفاحملل ءاملا نم هتاجايتحا لك ىلع لصح دق كمسج
 .ةديجلا

 مسجلا دوزي وهف هئاضعأ ريوطت و مسجلا ومنل ةيرورض :تانيتوربلا -2
 و ةداضملا ماسجألا و تانومرهلا جاتنإل يرورض هنأ امك ةقاطلاب
 .ةينيمآ ضامحأ ىلع تانيتوربلا يوتحت و ةجسنألا و تاميزنإلا

 دوقولا ربتعي يذلا مدلا زوكولجل ايسيئر اردصم ردصت و :تايوشنلا -3
 مدلا ايالخ و خملل ديحولا ةقاطلا ردصم و اهلك مسجلا ايالخل يسيئرلا
  :نيعون ىلإ مسقنت و ءارمحلا

 زرألا لثم ريركتلا تايلمعل تضرعت يتلا : ةطيسبلا تايوشنلا -       
 ىلإ يدؤت دق ةرثكب اهلوانت مت اذإ و ضيبألا ركسلا و ىولحلا و ضيبألا
 لثم نوهدلل ةبحاصم نوكت ام ابلاغ هنأ امك ةيحصلا تابارطضالا نم ددع



 

 

 دق كلذل يحصلا ماعطلا يف ةيمكلا ةدودحم نوكت نإ بجي يتلا كعكلا
 .نزولا ةدايز ىلإ يدوت

 و هكاوفلا لثم ماخلا ةمعطألا نع ةرابع يه و :ةبكرملا تايوشنلا -       
 اهظافتحال مسجلل ةديفم يه اذل فايلألا نم ريثك ىلع يوتحت و رضخلا
 نولوقلا ناطرسب ةباصإلا لامتحا نم للقت و ،كاسمإلا ىلع يضقتف ءاملاب
 نم صلختلا ىلع دعاست و ،ةيمضهلا ةانقلا ةفاظن ىلع ظافحلاب
 يطعت اهنأ امك ،بلقلا ضارمأب ةباصإلا ةيلباق نم للقي امم لورتسلوكلا
                               .حجان يئاذغ ماظن عابتإ ىلع ةدعاسملا ىلإ يدؤي امم عبشلاب اساسحإ

 الإ ءاذغلا يف نوهدلا صاقنإ ةرورض نم اريثك لاقي ام مغر :نوهدلا -�
 ناسنإلا رمع بسح تايمكلا فلتخت نكل و اهيلإ لعفلاب جاتحي مسجلا نأ
 نم ةليلق ةيمك ىلإ جاتحي همسج نإف لفطلا ةايح نم نيماع دعبف
 رمع يف ىرخأل ةلحرم نم نوهدلا نم ةبلطتملا ةيمكلا فلتخت و نوهدلا
 .ناسنإلا

 ) تالمكملا ( نداعملا و تانيماتيفلا ىلإ ةفاضإلاب كلذ و

 



 

 

 
 لصافملا و ماظعلا ةمالس ىلع ظافحلل مهم يحصلا ءاذغلا لوانت نأ امك
 ةردقلا ةدايز و يعيبطلا زاهجلا و غامدلا ةيامح و ،اهضارمأ نم ةياقولا و
 ضارمألاب ةباصإلا ةيلامتحا نم للقي هنأ امك ،ءاكذلا و ةيباعيتسالا
 .دلجلا و  ةرشبلا ىلع هتدوج و ءاذغلا سكعني و ،ناطرسلاك ةريطخلا



 

 

	:ةيويحلا تاداضملا و ةيودألا ةروطخ 1.2

	:ةيودألا ةروطخ  1.2.1

 كلذب ينعن و ريبك لكشب ) ةيودألا ( ةملك ةيمويلا ةايحلا يف لمعتسن
 سانلا ضعب اهلمعتسي يتلا ةيئايميكلا داوملا ضعب و ةيئاودلا تارضحتسملا
 ةيئايميك ةدام يأ ىلع نوقلطي ةيودألا ءاملع نكل و تاردخملا و لوحكلا لثم
 يف ةيبطلا لئاسولا زربأ نم وه و ،ءاود مسا يحلا مسجلا ىلع ريثأت تاذ
 ريدج وه ام نكل ،اهنم ةياقولا وأ ضارمألا ضعب جالعل ءابطألا هفصي و جالعلا
 ثدحي دقف ،توملا وأ ضرملا ثادحإ ىلع ةردق اضيأ ةيودألل نأ ةظحالملاب
 دجن الثمف .هلامعتسا ءيسأ اذإ ناسنإلل اريبك اررض هنامأ نم مغرلاب ءاودلا
 نم اياحضلا نم ريثكلا اهل نأ الإ اهتروطخ مدع نم مغرلاب نيربسألا بوبح نأ
 يأل نكمي و ،ىولحلا نم عطق اهنأ مهنم انظ اهصارقأ نومهتلي نيذلا لافطألا
 مادختسا ءوس رشتنا دقف اذهل ةفاضإ و ،ةريبك تاعرجب ذخأ اذإ لتقي نأ ءاود
 تالكشم روهظ ىلإ ىدأ امم ىرخألا ةيودألا ضعب و تاردخملا و لوحكلا
 .ةرطخ
 ام ءاود يطاعت دنعف ،ناسنإلا مسج يف ةراض و ةعفان اراثآ ةيودألا ثدحت
 راثآلا هذه ثدحي هنإف الثم همالآ ةلازإ و هتاصلقت و بلقلا تابرض ةيوقتل



 

 

 اصوصخ و ىرخأ ةيبناج اراثآ ثدحي هسفن تقولا يف هنكل و ،ةبوغرملا ةعفانلا
 .ةريبك هتعرج تناك اذإ
 ىلع مسجلا هلوخد دنع ءاودلا ةردقل ةيبناجلا راثآلا هذه ةيودألا ثدحت و
 نيفروملا راقع ءابطألا فصي الثمف ،اهضيرم و اهحيحص هئاضعأ لكل لوصولا
 و ايالخلا ىلإ لوصولا ىلع هتردقل ةجيتن اهتلازإ و ةديدشلا مالآلا نيكستل
 نادقف ىلإ يدؤي امم ،يكوشلا عاخنلا و غامدلا يف اهضعب طاشن رييغت
 ىلع رثؤي و ىرخأ ءاضعأ ىلإ لصي تقولا سفن يف هنكل و ،ملألاب ساسحإلا
 نم اهريغ و سفنتلا ةعرس ضافخنا و كاسمإلا و ءيقلا ىلإ يدؤي ام ،اهايالخ
 فعضت و هراثآ نم ءاودلا ةعرج ةدايز يوقت امومع و .ىرخألا ةيبناجلا راثآلا
 الثمف ،رخآل صخش نم قسانتلا اذه لتخي دق نكل و ،ةعرجلا ليلقتب راثآلا هذه
 صخش يف تارم ثالث هراثآ نم ديزت دق ام ءاود ةعرج ةفعاضم نإ دجن دق
 .رخآ صخش ىدل ريثأتلا يف ةدايز يأ ثدحت ال امنيب ام
 :عاونأ ةثالث ىلإ ءاودلل ةراضلا راثآلا مسقنت و
 اهعقوت ءابطألا عيطتسي و ةيبناج اراثآ ةيودألا لك ببست :ةيبناجلا راثآلا /�
                   .اتب ضيرملا رابخإ و
 ،ةيساسحلا نع ةجتانلا راثآلا وأ ةيجرألا راثآلاب ىمست :ةيساسحلا طرف راثآ /�
 ةطيسب اراثآ نوكت دق و ،هنيعب ءاودل ةيساسحلا يوذ ىضرملا دنع ثدحت و
 وأ نيربسألا يطاعت سانلا ضعب ةعاطتسا مدع ظحالن الثمف ،ةديدش وأ
 .نيراقعلا نيذهل ةطرفملا مهتيساسحل مهتجيتن نيلسنبلا



 

 

 نأ نكمي و ،ءاودلا نم ادج ةريبك تاعرج يطاعت دعب رهظت :ةماسلا راثآلا /�
 ،ةطيسب ةماس راثآ ءاود لكلف ،ناسنإلا لتق و مسجلا ايالخ فالتإ ىلإ يدؤت
 .ةريبك تاعرج يطاعت دنع ةريطخ ةروصب رهظت اهنكل و
 لثم نامدإلا ةلاح ىلع ةيودألا و ريقاقعلا ضعبل ميدتسملا يطاعتلا يدؤي امك
 و يسفنلا جايتحالا ىلإ تاردخملا و تاروتيبربلا و تانيماتيفمألا و لوحكلا
 ام ابلاغ اهمزالي و نامدإلا ةلاحلا هذه ىلع قلطي و ،اهراثآل مئادلا يدسجلا
 فعضب داتعملا رعشي ذإ ،ءاودلا راثآل مسجلا لمحت وأ مسجلا ةمواقمب ىمسي
 قباسلا ريثأتلا ىلع لوصحلل ةداتعملا ةعرجلا ةدايزل هعفدي امم ءاودلا رثا
 دامتعالا اهيف رهظي يتلا ةلحرملا ىمست و ،ةريغصلا تاعرجلاب ثدحملا
 فقوتلا بحاصي و ،ءاودلا نامدإ ةلاحب اعم امهالك وأ يدسجلا وأ يسفنلا
 نع باحسنالا ضرمب ىمسي ام نامدإلل ةببسملا ةيودألا يطاعت نع يئاجفلا
 .ءاودلا

	:ةيويحلا تاداضملا ةروطخ  1.2.2

 مدع دكؤي نم كانه ةيويحلا تاداضملا تامادختسا لوح ءارآلا تددعت
 اذه عمو ،يئاوشع لكشب اهنولوانتي نورخآو ةرورضلا دنع الإ اهلوانت
 عابتإب لثمألا مادختسالا نأل اهلوانت لبق بيبطلا ةراشتسا بجي كاذو
 ءيسأ اذإ امأ ،ةلاعفو ةيباجيإ جئاتن ىلإ يدؤي ةميلسلا ةيبطلا تاداشرإلا



 

 

 .اهابقع دمحي ال ةغلاب رارضأ ىلإ يدؤت اهنإف اهلامعتسا
 نم ةيعون لوانت دنع ىضرملا ضعب ماسجأل ةيساسح روهظ نيبت دقلف
 نم ةروطخلا ةجرد فلتختو نيلسنبلا ةعومجم اصوصخو تاداضملا
 ءيقلاو فيفخلا لاهسإلا لثم ةروطخلا ليلق وه ام اهنمف رخآ ىلإ صخش
 رطخأ وه ام اهنمو شرهو يدلج حفط وأ ةدعملا يف فيفخلا ناقرحلا و
 بجي ةلاحلا هذه يفف سفنتلا ةبوعص وأ ديدشلا لاهسإلا لثم كلذ نم
 و ،جلاعملا بيبطلاب لاصتالاو ءاودلا ذخأ نع اروف فقوتلا ضيرملا ىلع
 يف ىدملا ةعساو اصوصخ ةيويحلا تاداضملا عاونأ ضعب ببستت دق
 تاداشرإلا عابتإ مدع ببسب ءاعمألا يف ةدوجوملا ةعفانلا ايريتكبلا لتق
 تامجهب ءاعمألا ةباصإ لهسي امم ةليوط ةرتفل ءاودلا مادختساو ةيبطلا
 .اهجالع بعصي ةديدج ىودع ىلإ يدؤت ةراض ةيريتكب
 اهب رثأتتو ةيويحلا تاداضملا ىلع رثؤت يتلا ةيودألا ضعب كانه نأ امك
 مظعم :يلي ام كلذ ىلع ةلثمألا نمو هسفن تقولا يف اهعم تذخأ اذإ
 يف تذخأ اذإ لمحلا عنم بوبح ةيلاعف ىلع رثؤت ةيويحلا تاداضملا
 مادختسا ةأرملا ىلع اذل لمحلا ةيلامتحا ىلإ يدؤي امم هسفن تقولا
 .ةجلاعملا ةبيبطلا ةراشتسا دعب لمحلا عنمل ىرخأ ةليسو
 يمضهلا زاهجلا فلتب  ةيويحلا تاداضملل ةيبناجلا ضارعألا لثمتت امك
 لوانت ىلإ نوؤجلي سانلا نم ريثكلا ناو اصوصخ ،ةعانملا فعضو
 دقتعي يتلا ضارمألا ضعبب ةباصإلا دنع ةيلاع تاعرجب ةيويح تاداضم



 

 

 ةعانم يوقي اذه نأ ايملع تبث امنيب ،اهيلع يضقي يويحلا داضملا نأ
 ماسجأ نإ ىضرملا مظعم نظي ثيح ،تاداضملا مامأ ايريتكبلا
 ةمواقم حبصت يتلا يه تاداضملا لوانت يف نوطرفي نيذلا صاخشألا
 اهتمواقم روطت يتلا يه اهسفن ايريتكبلا نأ ةقيقحلا يف نكلو ،ايريتكبلل
 .رخآ ىلإ مسج نم لقتنتو اكتف دشا حبصتف ريقاقعلل

 ىلإ ىدؤی امم  كلذك يكوشلا عاخنلا ىلع راض ریثأت ةیویحلا تاداضمللو
 ضارمألل مسجلا ةمواقم طبثی لكشب ءاضیبلا مدلا تارك يف صقن
 و سدیاسوكیلجونیمألا لثم اهعاونأ نم اضعب نأ ركذي امك ،ةفلتخملا
 يولك لشف ىلإ ىدؤی دق امم نیتیلكلا ىلع راض ریثأت اھل نیروبسولافیسلا
 باصعألا ىلع رثؤت دق ىرخأ ةیویح تاداضم كانھ و ،نمزم وأ داح
 و ةفلتخملا خملا زكارمب ةراض راثآ ىلإ ىدؤت دقو مسجلاب ةیفرطلا
 لثم دبكلل ةبسنلاب راض ریثأت اھل نردلا جالع يف ةلمعتسملا تاداضملا
 .ءارفصلاو دبكلا تامیزنإ ةدایز

 



 

 

 :) ةيعيبط قرطب ( مومسلا نم صلختلا /2 1.3

	:دــبكلا فــيظنت 1.3.1

 و ةءافكب لمعي نطبلا نم نميألا ءزجلا يذلا رابجلا رهبملا وضعلا كلذ دبكلا
 فلت اذإ هسفن ددجي يذلا ديحولا يلخادلا وضعلا و مسجلا يف ةدغ ربكأ دعي
 دبكلا عبر ناك اذإ فئاظولا ءادأ يف رارمتسالا انماسجأ ناكمإب و هنم ءزج
 .ديج لكشب لمعي
 :ىلع لمعت يه و ءارفصلا زارفإ اهمهأ نوكي دق فئاظولا نم ديدعلا دبكلل

 .نوهدلا مضه /�
 .A ، D، E، K نوهدلا يف ةبئاذلا تانيماتيفلا صاصتما /�
 .مويسلاكلا صاصتما /�
 .A نيماتيف ىلإ نيتوراكاتيبلا ليوحت/�
 لمحي لماعك و ةيقردلا ةدغلا لمع ميظنت و مومسلا ةلازإ ىلع لمعي هنأ امك
 .مدلا يف ركسلا تالدعم ميظنتل نيلوسنألا عم زوكولجلا
 نكل و رامعألا عيمج يف دبكلا ضارمأ ةيدح تديازت ةريخألا تاونسلا لالخ و
 نم هصيلخت و دبكلا فيظنت و ضارمألا هذهب تاباصإلا نم ةياقولا نكمملا نم
 و دبكلا باهتلا يه اعويش ضارمألا رثكأ و يئاذغ ماظن قيرط نع مومسلا
 .يدبكلا فيلتلا



 

 

 داوملاو تارايسلا مداوعك ثولملا ءاوهلا قاشنتساو ةثولملا ةيذغألا لوانت عم
 نم ريثكلا بسرت ىلإ يدؤي اذه لك ،ةيلزنملا تافظنملا يف ةدوجوملا ةماسلا
 مكارت عنمل ،مومسلا ببسب ررضتت يتلا ءاضعألا نم دبكلاو ،مدلا يف مومسلا
 :لمعتسن مومسلا نم دبكلا فيظنتلو مدلا ىرجم يف مومسلا

  : نوتيزلا تيز /1 1.3.2

 يوتحي ،ماعطلا يف نوتيزلا تيز مادختساب ًاريثك نوحصني ءابطألا عمسن 
 يف نكلو ،مسجلا نم مومسلا صاصتما ىلع ةلئاه ةردق ىلع نوتيزلا تيز
 .ةينهد تابكرم ىلع هئاوتحال ،هلوانت يف طارفإلا بجي ال ةلاحلا هذه

  :ةلماكلا بوبحلا/2 1.3.3

 يهف ،مسجلل ةمهم ةيئاذغ تانيماتيفو رصانع ىلع يوتحت ةلماكلا بوبحلا
 نسحت امك ،مومسلا نم دبكلا فيظنت ىلع دعاسي يذلا ب نيماتيف ىلع يوتحت
 ةمهم ةيلمعلا هذهو ،ضيألا تالدعم نم ديزيو يئاذغلا ليثمتلا ةيلمع نم
 نيذلا ىلع كلذل ،ءاعمألا يف ماعطلا ةكرح ةعرسو مضهلا رسع نم صلختلل
 زرألا لثم ةلماكلا بوبحلا لوانت نزولا صاقنإ نوديريو ةيئاذغ ةيمح نوعبتي
  .نافوشلاو حمقلاو ةلاخنلا ،ينبلا



 

 

 
 

 : طيبنرقلاو يلكوربلا /3 1.3.4

 دعاست طيبنرقلاو يلكوربلا لثم ةيئاذغ فايلأ ىلع يوتحت يتلا تاوارضخلا 
 ، تالونيسوكالجلا ةدام ىلع اهئاوتحال كلذو ، مومسلا نم دبكلا فيظنت ىلع
  .دبكلا فئاظو نيسحتل ةيرورضلا تاميزنإلا جاتنإ نم ديزت ةداملا هذه
 :نوـــميللا /�
 هئاوتحال ،دبكلا لمع ميظنت يف ديفي قيرلا ىلع جزاطلا نوميللا ريصع برش
 اهليلحت قيرط نع مومسلا نم صلختلا ىلع دعاسي يذلا يس نيماتيف ىلع
 وأ لوبتلا قيرط نع مسجلا نم مومسلا جرختف ،ةبئاذ داوم ىلإ اهليوحتو
  .قرعتلا

 :يكلملا زوجلا وأ لمجلا نيع /�
 برغملا يفو ةيدوعسلاو رصم يف لمجلا نيعـب ىمسي ام وأ يكلملا زوجلا 
 نم دبكلا فيظنت يف دعاسي ،ينيازخ زول هيلع قلطي ايبيل يفو عاكركلا ىمسي
 هنأ امك ،دبكلل ةمهملا ةينيمألا ضامحألا نم ريثكلا ىلع يوتحي هنأل ، مومسلا
 ًاديج زوجلا غضم بجي ، � اجيموألاو نويثاتولجلا نم ةريبك ةيمك ىلع يوتحي
 .مدلا نم مومسلا درطتل ،دبكلل ةمهملا داوملا مسجلا صتمي ىتح علبلا لبق



 

 

 :بنركلا وأ فوفلملا /�
 تاميزنإ جاتنإ ةدايز نم هنكمت ةيلاع ةيئاذغ فايلأ ىلع فوفلملا يوتحي 
 وأ ةبروش دادعإ نكمي ، مومسلا نم دبكلا فيظنت ىلع دعاست يتلاو ،دبكلا
 .دبكلا فئاظو نيسحتل فوفلملا للخم وأ فوفلملا ةطلس وأ فوفلملا ءاسح
 نوكت يتلا باشعألاب ةناعتسالاب مومسلا نم هصيلخت و دبكلا فيظنت نكمي امك
 هذه نيب نم و نايحألا نم ريثكلا يف ضارمألا نم قت و ةيودألل ابسانم اليدب
 :باشعألا
 :فيشرخلا
 ةداملا راردإ ىلع دعاست و ،ضرملاب ةباصملا دبكلا ايالخ ميمرت ىلع دعاست 
 ثولتلا و تاعاعشإلا مومس ةصاخ ةرارملا و دبكلا نم مومسلا ةلازإ و ءارفصلا
 .يئيبلا
 :يكوش يضرألا
 .ةرارملا ربع مومسلا جارخإ و ءارفصلا ةداملا راردإل ًادج مهم
 :لبجلا ليلكإ
 دبكلا فيظنت ىلع دعاسيف %�� لدعمب اهتيلاعف ديزي ذإ ،تاميزنألل ًادج مهم
 .مومسلا نم
 :ودلوبلا ةبشع
 دسكأت نم عنمت امك اهتلازإ يف مهست و مومسلا نم دبكلا ةيامح ىلع دعاست
 .مسجلا يف نوهدلا



 

 

Sc ةبشع hi s andr a : 
 ةيلكيه عنص ةداعإ و دبكلا ايالخ ءانب ةداعإل ًادج ةمهم ةينيص ةبشع يه
 .يعانملا زاهجلا

 

	:ىــــلكلا فيـــظنت 1.3.5

 نم نيتيلكلا جالع يف ءابطألا اهيلإ ىعسي يتلا فادهألا نإ ( :انيس نبا لوقي
 قيرط نع ىصحلا نم ةياقولا و يوصحلا جيسنلا لكشت فاقيا يه ىصحلا
 تيتفت و ميطحت مث نم و ةيحصلا تافارحنالا حيحصت و بابسألا ةلازإ
 ةيودألا ةدعاسمب كلذ و هيف تقلع يذلا اهناكم نم اهتلازإ و اهتحازإ و ىصحلا
 نيذلا صاخشألا امأ ،جيردت و نيلب ىصحلا درط متي مث ريثأتلا اذه اهل يتلا
 غلاب مهلمع نإف رهظلا وأ بنجلا يف قش قيرط نع ىصحلا جارخإ نولواحي
 ) نونجملا الإ هب موقي ال و ةروطخلا
 انيس نبا حئاصن عبتن نأ نسحتسي نيتيلكلا جلاعن و فظنن يكل و اذكه و
 :يه و ةروكذملا
 بولسأ و كتيذغت ميظنتب كيلعف ىصحلا لكشت ىلإ دوقت يتلا بابسألا ةلازإ -
 لكشت ىلإ دوقت يتلا بابسألا ليزي امم ضيألا بالقتسا فيظنت فدهب كتايح
 .ىصحلا



 

 

 اهليوحت يأ ايجيردت ىصحلا تيتفت و ليلحتل ةبسانملا لئاسولا مادختسا -
 لجفلا ريصع و رامشلا ريصع لثم ديرت ةليسو يأ رايتخا نكمي و لمر ىلإ
 درولا روذج و اتخيبلا عون نم بونتلا تيز و نوميللا ريصع و دوسألا يربلا
 .لوبلا و جزاطلا راضخلا ريصع عاونأ و يموركلا يرمثلا
 . مسجلا جراخ ىلإ فطلب و ايجيردت لمرلا درط -
 برش لثم لوبلا تاردم لوانتب قفرت نأ بجي ةيناثلا ةحيصنلا ذيفنت لالخ و
 سرفلا ليذ ةبشع قاروأ نم ياش و بنعلا قاروأ نم نوميللا عم ياشلا و لوبلا
 .خيطبلا لوانت و
 جارخإ يف كدعاسيس و ئفاد سطغم يف سلجا لمرلا كرحتب روعشلا دنع و
 .ملأ الب لمرلا

	:ايعيبط ىلكلا فيظنت قرط  1.3.6

 ءاملع نيب زرابلا ثحابلا ةحيصنل اعبت :لوبلا ةدعاسمب نيتيلكلا فيظنت /�
 ىصحلا دوجو نم ىناع يذلا و لتاب ياخبينام ياخبجدوار نيرشعلا نرقلا
 ةدعاسمب يفش و يحارج لمع ءارجإ ضفر و تاونس عبس ةدم هيتيلك يف
 ةفاضإ ليللا لالخ ةباصملا ةيلكلا ةقطنم ىلع لوبلاب للبم دامض عضو
 .راهنلا لالخ حورطملا لوبلا برش ىلإ



 

 

 لصف يف ةقيرطلا هذه قبطت :خيطبلا ةدعاسمب نيتيلكلا فيظنت /�
 ءاذغ رمسألا زبخلا و خيطبلا لعجب كلذ و :خيطبلا مسوم لالخ فيصلا
 تقولا نإف ىصح ىلكلا وأ ةناثملا يف ناك اذإ و ،عوبسأ لالخ ضيرملا
 هذه يف هنأل اءاسم ةعساتلا و ارهظ ةسماخلا نيب نوكي اهجارخإل لثمألا
 تقولا اذه يف و نيتيلكلا و ةناثملل يويحلا مظنلا دتمي اديدحت ةرتفلا
  ءفدلا نأل ةرثكب خيطبلا لوانت و ئفاد سطغم يف مامح ءارجإ بجي
 جورخ لالخ ةصاخ و تاجنشتلا و مالآلا ليزي و ةيلوبلا يراجملا عسوي
 فيظنت ىلع دعاسي امم اذه و لوبتلا يف ةدايز خيطبلا ببسي و ىصحلا
 نيعوبسأ ةدم ةيلمعلا هذه ىلع رارمتسالا مت اذإ ةصاخ ديج لكشب ىلكلا
 .عيباسأ ةثالث وأ

 مدختست :يموركلا يرمثلا درولا روذج ةقرم ةدعاسمب ىلكلا فيظنت /�
 يف ىصحلا عاونأ عيمج تيتفت و لحل يموركلا يرمثلا درولا روذج ةقرم
 .مسجلا

 يتلا ةقيرطلا بسح اذه و :راضخلا ريصع ةدعاسمب ىلكلا فيظنت /�
 و ،ثيدحلا رصعلاب جالعلا نف سسؤم ربتعي يذلا ركو روتكدلا اهمدق
 و ،ةرايطلا تويزلا و ةيتابنلا ةغبصألا لمع امه ناتيلآ هتقيرط يف لخدت
 زبخلا يف دوجوملا مويسلاكلا ةصاخ و ةيوضعلا ريغ رصانعلا نأ دكؤي وه
 و ،نيتيلكلا يف ةيوصح تابيبح لكشت ،ىرخألا ةيوشنلا ةيذغألا يف و



 

 

 ريصعلا وأ رايخلا و ردنوش ،رزجلا نم نوكملا ريصعلا لوانتب ركو حصني
 .نيتيلكلا جالع و فيظنتل سنودقبلا و سفركلا و رزجلا نم نوكتملا

 ىلكلا فيظنت يف ةيلاعف رثكألا و قالطإلا ىلع طسبألا ةقيرطلا امأ
 لصفلا عم بسانتلاب ةرفوتملا لوبلا تاردم لوانت يف اهؤدبم صخلتي
 .عوبسأ ةدمل كلذ و ،يراجلا

 :لثم لوبلل ةردملا باشعألا عمج فيرخلا رخآ و ءاتشلا يف متي ثيح
 يتلا بلقلا ةشيشح و ءادوسلا ةطنحلا و ةسيلملا و ةيميرملا و رتعزلا
 انه رمألا نكل ،هروذج وأ يموركلا يرمثلا درولا رامثب اهلادبتسا نكمي
 ناسنإلا دنع لوبلا ردت يتلا ةصاخلا اهباشعأ ةقطنم لكلف ةقطنملاب قلعتي
 ءاملا يف عقنت و باشعألا نحط متي ثيح ىلكلا فيظنت ىلع دعاست و
 ريصعلا لوانتف فيصلا و عيبرلا يف امأ ،ماعطلا لبق برشي مث يلغملا
 .ىلكلا فيظنتل لضفألا وه ركو ةقيرط بسح جزاطلا

	:ءاعمألا و نولوقلا فيظنت  1.3.7

 ةدعاسملاك ةديدع دئاوف هل و يرورض مومسلا نم ءاعمألا و نولوقلا فيظنت
 تازاغو تاخافتنا نم صلختلا :ةيلاتلا ضارمألاو لكاشملا نم صلختلا ىلع
 تاباهتلا نم صلختلا ،عادصلا نم صلختلا ،كاسمإلا نم صلختلا ،نطبلا



 

 

 ةدايز ،مضهلا رسع لكاشم نم صلختلا ،نولوقلا جيهت نم صلختلا ،ةدعملا
 خافتنا ببسب رتوتلا مدعو يمسجلا ءاخرتسالا ،زيكرتلاو مسجلا ةقاط
 و ةيحص رثكأ و لضفأ هفيظنتل ةيعيبطلا قرطلا نأ ركذلاب ريدجلا و .نولوقلا
 ةيبناج ارارضأ ببست يتلا ةيودألا قيرط نع ةيواميكلا قرطلا نم ةيلاعف
 :نولوقلا فيظنتل ةيعيبطلا قرطلا نم و ،ةديدع
 ىلع دعاست يتلا ةيئاذغلا فايلألا نم ةيلاع ةبسن ىلع يوتحي وهف حافتلا/�
 ىلإ اذه ،ةيمضهلا لكاشملا نم ففخي امم ،ءاعمألا لخاد ماعطلا ةكرح ليهست
 ةنمسلا لكاشم نم نوناعي نيذلل نوهدلا قرح ىلع دعاسي حافتلا نأ بناج
 زاهجلا تابارطضا نم صلختلل مهم تقولا سفن يفو ةيامح وهف اذهبو
 .يمضهلا

 ميظنت يف ديفي يبرعلا جيلخلا قطانم يف ىمسي امك بورلا وأ يدابزلا /�
 ،ةمسد تابجو لوانت ببسب ةيمضهلا لكاشملا نم كصلخي وهف ،مضهلا ةيلمع
 ىلع دعاسيو ،ةدعملا تابارطضا نم صلختلا ىلع دعاسي هنأ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةدعملا ةضومحب ةباصإلا نم للقي امم ،ةدعملل ةيضمحلا ةئيبلا لداعت
 ةحصل ةماهلا تايضمحلا نم وهف ج نيماتيف ىلع نوميللا يوتحي نوميللا /�
 لخاد ةدسكألل ةداضم داوم جاتنإ ىلع دعاسي نيماتيفلا اذهو ،مسجلا
 يف مومسلا نم صلختلا ىلع دعاسي نوميللا ريصع لوانت نأ امك ،مسجلا
 ةمكارتملا مومسلا درطل هزيفحتو دبكلا طيشنت ىلع دعاسي نوميللاف ،مسجلا
  .مسجلا يف



 

 

 فافج نم ةرثكب ءاملا نوبرشي ال نيذلا صاخشألا يكتشي ءاملا برش /�
 رداق ريغ نوكي مسجلا نأل اذهو ،ةيدلج تاباهتلا روهظو دلجلا ققشتو مسجلا
 لوانت اذل ،ىلكلا ضارمأب ةباصإلا ىلإ يدؤي اذهف يلاتلابو مومسلا درط ىلع
 مسجلا يف مومسلا نم صلختلا ىلع كدعاسي قيرلا يلع ئفادلا ءاملا
 .ءاعمألا و دبكلا طيشنتو
 رهشأ مادختساب ،مسجلا نم مومسلا نم صلختلا ىلع دعاسي رحبلا حلم /�
 ،نولوقلل جاسام لمعو كيلدتلاف ،كيلدتلا يهو ةليدبلا ةينيصلا تاجالعلا
 يلاتلابو ةدوجوملا ايريتكبلا نم صلختلا ىلع نولوقلا زيفحت ىلع دعاسي
 حلمب نولوقلا ةقطنم ىلع كيلدتلاب كلذ و زربتلا وأ جارخإلا ةيلمع ليهست
 .اديج رحبلا

 ةدوجوملا ايريتكبلاو تايرطفلا نم صلختلا ىلع ليبجنزلا دعاسي ليبجنزلا /�
 .تايليفطلا نم صلختلل ةيعيبطلا قرطلا نم وهو نطبلا يف



 

 

 :ةـمـــعطألا ضعب نع عاـــنتمالا /3 1.4

	:موــــحللا 1.4.1

 دارفألا نم ريثكلا كردي الو موحللا لوانت نم راثكإلا يه ةعئاشلا لكاشملا نم
 ،يلكلا ضارمأ ،بلقلا ضارمأ يف اهببستل اهنم ةريبك تايمك لوانت رطاخم
 . ناطرسلا ىتحو ماظعلا ةشاشه

 �� موحللا نم ريثكلا نولوانتي نيذلا صاخشألا نأ تاساردلا ترهظأ و 
 سايركنبلا ناطرس ةصاخ و ناطرسلا ضرم ريوطتل ةضرع رثكأ مهنم  %
 لورتسيلوكلا و ةعبشملا نوهدلا نم ريثكلا يلع يوتحت موحللا نأل كلذو
  .بلقلا ضارمأ يف ببستت نأ نكمي يتلا و

 :موحللا لوانت نم راثكإلا دنع ناسنإلا هجاوت يتلا راطخألا زربأ نم و

  :مومسلاب ةلمحم موحللا /1

 امدنع هنأل ، مومسلا نم ةدئاز ةيمك تاناويحلا داسجأ يف مكارتت نأ نكمي
 يف اهلوانت قيرط نع ناسنإلل لصت ةماس تانوكم تاناويحلا لوانتت
 دلج اهل تاناويحلا ضعب نأ ةصاخ ،فاطملا ةياهن يف يئاذغلا هماظن



 

 

 قبئزلا يلع يوتحي تاناويحلا دلج نأ ءارو ببسلا وهو ةياغلل صام
 . ىرخألا ةليقثلا نداعملاو

  :ةيضمح موحللا /�

 نم كلذب و يئاذغلا ماظنلا يف ةيضمحلا ةمعطألا لاكشأ دحأ موحللا دعت
 نم يفاضإ لمع بلطتي اذه و نوهدلا هذه ميطحت  مسجلل ًادج بعصلا
 ةعانم فعضي ةريبك ةبسنب اضماح مسجلا جتني ،كلذل ةجيتنو .ىلكلا
 .ةنمزملا ضارمألاب ةباصإلا يف مهسي و ىودعلا رطخ نم ديزي امم مسجلا
 لوانت اهنمو رابتعالا نيعب رومألا نم ةعومجم ذخأ بجي ةلاحلا هذه يفو
 . ةنزاوملا قيقحت و ضمحلا رثأ ليلقتب موقت يكل موحللا عم تاورضخلا

  :ةعبشملا نوهدلا نم ةيلاع ةبسن يلع يوتحت موحللا /�

 ةعبشملا نوهدلا ةيمك عضو وه ًامئاد ءابطألا اهب حصني يتلا رومألا نم
 نم ريثكلا ىدل ثدحي  نكلو ،رابتعالا نيع يف ناسنإلا اهيلع لصحي يتلا
 نم اهنأ نوكردي الو ةيحص ريغلا نوهدلا هذه رداصم لوح طلخ دارفألا
 نوهدلا نم عونلا اذه رسك نم نكمتي ال ناسنإلا مسج نأل ،تاناويحلا
 ةباصإلاو تابسرتلا مكارت يلإ يدؤت موحللا نم ةريبك تايمك لوانت دنعو
 . يركسلا ضرمو ةنمسلا لثم ىرخأ ضارمأو ،بلقلا ضارمأب



 

 

  :ماظعلا ةشاشه رطخ ةدايز  /�

 كالهتسا و بلقلا ضارمأ يلإ يدؤت موحللا لوانت  ةرثك نأ ىلإ ةفاضإلاب
 نأل ،ماظعلا ةشاشه لثم  ةفلتخم ةيحص لكاشم يلإ يدؤي دئازلا موحللا
 بساورلا نم ديزملا يلإ يدؤي نوهدلا يف مكارتي يذلا دئازلا نيتوربلا
 ىلع رثؤتو سلكلاب فرعي ام تابسرتلا هذه لكشت ،مسجلا يف ةينهدلا
 رورم عم ماظعلا ةشاشه يف ببستي امم ،ماظعلاو ةجسنألا نم ديدعلا
 . تقولا

  :ناطرسلاب ةباصإلا يف مهست  /�

 ةباصإلا ىلإ يدؤت موحللا لوانت ةرثك نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تركذ
 رطخ نم ديزي امم ةنطرسملا موحللا نم عاونأ كانه نأ ةصاخ ناطرسلاب
 ال اذهو ،% �� ةبسنب  ميقتسملا ناطرس وأ نولوقلا ناطرسب ةباصإلا
 لثم ىرخألا موحللا نم عاونأ كانه لب ةعنصملا موحللا ىلع طقف رصتقي
 ةباصإلا رطخ نم زفحت يتلا ىرخألا تاناويحلاو نجاودلاو راقبألا موحل
 ايناملأ يف ةريبك تاسارد ترهظأ دق و ،ةفلتخملا هعاونأب  ناطرسلاب
 �� ةبسنب ناطرسلاب ةباصإلل ةضرع لقأ نييتابنلا صاخشألا نأ ارتلجنإو
 وه  ناطرسلل ًاعويش رثكألا لاكشألا نمو .موحللا يلكآ عم ةنراقملاب  %
 ةسارد تدجو دقو .نولوقلا ناطرس ،اتاتسوربلا ناطرس ،يدثلا ناطرس



 

 

 ةرتف لالخ ًايموي موحللا لوانت نأ ���� ماع درافراه ةعماج يف
 . % �� ةبسنب يدثلا ناطرسب ةباصإلا رطخب طابترا هل ةقهارملا

 موحللا كالهتسا نيب طبرلا ىلع موقت يتلا تاضارتفالا نم ددع كانه
 ةيئاذغلا رصانعلاو فايلألا نم ةيلاخ موحللا نأل ًالوأ ناطرسلاب ةباصإلاو
 يوتحي محللا نأ امك .ناطرسلا دض يئاقو ريثأت اهل نوكي يتلاو ىرخألا
 يهط دنع اهنع جتني تالاحلا ضعب يفو ةعبشملا نوهدلاو نيتوربلا يلع
 يا يس شتا يهو ناطرسلل ةببسم تابكرم يوشلا وأ موحللا
 يلع يوتحت موحللا ًاضيأو . تاقلحلا ةددعتم ةيرطعلا تانوبركورديهلاو
 . ناطرسلاب ةباصإلا رطخ نم ديزت يتلا تانومرهلا

  :بلقلا ضارمأب ةباصإلا رطخ ةدايز /�

 ،يتابنلا يئاذغلا ماظنلا يلإ يعسلا ءارو عئاشلا ببسلا اذه حبصأ دقل
 نوهدلاو لورتسيلوكلا ىلع يوتحت ضيبلاو نابلألا تاجتنمو موحللاف
 تاتكسلا ،ةيبلقلا تابونلاب ةباصإلا  يف مهاست رصانعلا هذهو ةعبشملا
 نيب تاساردلا نم ريثكلا تطبر دقف .يركسلا ضرم ،ةيغامدلا
 نع رفسأ ثيح ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأب  ةباصإلاو لورتسيلوكلا
 يف ةعبشملا نوهدلا دجوت .ًايموي صخش  ���� نم برقي ام ةافو
 . عاونأ عيمجب  موحللا



 

 

  :يركسلاب ةباصإلا نم ديزت /�

 نأ ديفت ،يركسلا يضرمل ةيكيرمألا ةيعمجلا اهترشن ةساردل ًاقفو
 رثكأ اوناك يناويحلا نيتوربلا  نم ةيلاع تايمك نولوانتي نيذلا صاخشألا
   % �� ةبسنب يركسلا ضرم روطتل ةضرع

  :يحص نزو يلع ظافحلا ةبوعص /�

 يتابن ماظن عابتا نأ كاردإلا نأ بجي ،يحص نزو قيقحت نع ثحبلا دنع
 نع تارم � ةنمسلاب مهتباصإ لدعم ديزي يذلا  موحللا يلكآ نع فلتخي
 يلكآ نم ًانزو لقأ نويتابنلاف  يتابنلا ماظنلا نوعبتي نيذلا صاخشألا
 تالدعم عافترإب ًاضيأ يتابنلا يئاذغلا ماظنلا طبتري ثيح ،موحللا
 . نييتابنلل ةبسنلاب % �� عرسأ حبصي ثيح يئاذغلا ليثمتلا

  :يئاذغلا ممستلا رطخ /�

 ممستلا تالاح نم % �� وحن كانه نأ ةيكيرمألا ةعارزلا ةرازو ركذت
 قيرط نع ةلوقنملا ضارمألاو ،ثولملا تاناويحلا محل ببسب يئاذغلا
 و ضرم نويلم ��  يلاوح ببسي اذهو .الينوملاسلا ،يالوك  لثم  ةيذغألا

 . ماع لك ةدحتملا تايالولا يف ةافو ةلاح ����



 

 

 ممستلاب ةباصإلل ربكأ رطخ تحت ناسنإلا عضوي موحللا لوانت دنع
 ،زيهجتلا وأ حبذلا ءانثأ ثولتلل ضرعتت ةيناويحلا تاجتنملا نأل يئاذغلا
 يدؤت موحللا يف ايرتكبلا نم ةبسن دجوي كلهتسملا ريراقت ةساردل ًاقفو
 .يئاذغلا ممستلا يلإ

	:بــــــيلحلا تاقــتشم 1.4.2

 نيتوربلاب ةينغ رداصم ،ةنبللاو نبجلاك ،نابلألا تاجتنمو بيلحلا نإ
 نيتوربلل ةديج رداصم اهنأل ،ةيحص تارايخ يهو مويسلاكلاو
 يئاذغ ماظن نم ًاءزج نابلألا تاجتنمو بيلحلا لكشي امك ،مويسلاكلاو
 وأ ومنتل و حيحص لكشب لمعلل نيتوربلا ىلإ انماسجأ جاتحت ثيح يحص
 نأل ةيوق انماظع ىلع ظافحلا يف مويسلاكلا دعاسي امك ،اهسفن حلصت
 .ةلوهسب هصتمت انماسجأ

 نابلألا تاجتنمو بيلحلا يف دوجوملا مسدلا نم ريثكلا نإف كلذ عمو
 نأ نكمي امك ،نزولا ةدايز ببسي نأ نكمي ةعبشملا نوهدلا نم ةمعطألاو
 مسجلا لعجي اّمم ،مدلا يف لورتسيلوكلا نم ةعفترم تايوتسمب ببستي
 .ةيغامد ةتكس وأ ةيبلق ةبونب ةباصإلل ديازتم رطخ يف



 

 

 يف طارفإلا نيب طبرت  تاسارد اضيأ رهظت ةريخألا تاونسلا يف هنأ امك
 :ىرخأ ةراض لماوعو بيلحلا لوانت

 ليلق بيلحلا نأ ةدحتملا تايالولا يف تيرجأ ةسارد يف دجو :ةنمسلا  -
 نأ دجو امك مسدلا لماك بيلحلا نم رثكأ نزولا ةدايزل ببس مسدلا
 نم ريثكلا نوبرشي نيذلاو �� ىتح � نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا لافطألا
 نأ تناك ةساردلل ةيسيئرلا ةأجافملا نكلو ،رثكأ مهنزو ديزي ،بيلحلا
 نم ةنمس رثكأ اوناك مسدلا نم يلاخلا بيلحلا اوبرش نيذلا لافطألا
 مغرلا ىلع ،)نوهدلا نم ٪�( مسدلا لماك بيلحلا اوبرش نيذلا لافطألا
 نإف ،ةيرارح ةرعس ��� ىلع يوتحي مسدلا ليلق بيلحلا بوك نأ نم
 نكلو ،ةيرارح ةرعس �� ىلع طقف يوتحي مسدلا نم يلاخلا بيلحلا بوك
 مسدلا نم يلاخلا بيلحلا اوبرش لافطألا نأ ىلإ كلذ اوزع نيثحابلا
 لدتعملا برشلا نم اررض رثكأ ناك يمكارتلا رثألا نإف كلذلو ،ربكأ ةيرحب
 .مسدلا لماك بيلحلل

 تدجو هنأ اضيأ بيلحلا رارضأ نم : بابشلا بح روهظ رطخ ةدايز -
 مقافتو هتاقتشم ضعب و بيلحلا كالهتسا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةقالع
 .بابشلا بح ةلاح



 

 

 نأ ،ليدبلا بطلا لاجم يف ةصاخو ،ضعبلا يعدي : ماظعلا ةشاشه -
 ماظعلا ققرت ىلإ يدؤي دق هتاقتشم و بيلحلا كالهتسا
)Os t eopor os i s(، هدعبو سأيلا نس يف ءاسنلا ىدل ةصاخ. 

 

 

 

	:رــــكـــسلا 1.4.3

 تاونسلا يف تايولحلاو تايوشنلاو ،تايركسلاو ،ركسلاو ،تارديهوبركلا
 اهبنجت حصنيو تايركسلا نع انعمتجم يف ديازتم ثيدح كانه ةريخلا
 .يمويلا يئاذغلا ماظنلا يف

 يتلا رصانعلل ةيجاتنإلا هتردق و ناسنإلا مسج ىلع تاسارد ةدع دعب نكل
 دحاو مارغ ىتح لوانتل مسجلا ةجاح مدع ىلإ ءاملعلا لصوت اهجاتحي
 .ماعط يأ نم زوكولجلا دلوي فيك فرعي مسجلا نأ نيبت ثيح ركسلا نم
 مدختسا .لبق نم ركسلا ادبأ لكأن مل رشع سداسلا نرقلا ىتح ،عقاولا يف
 ،ةيادبلا يف ايموي هلوانتي نكي مل هروهظ دنع مث ،طقف لسعلا ناسنإلا



 

 

 ركسلا نم هتيعون تناك .اكيرمأ نم ةمداق ،ادج ةردان ةدام ركسلا ناك
 يف أدب مث .ىضرملل يئاذغ لمكمك تايلديصلا يف عابت يتلاو ينبلا
 ةعضب يف .ةياغلل ةعفترم هتفلك تناك امك ،يقارلا عمتجملا نيب راشتنالا
 احاتم هلوانت حبصأ ذئدنع ،ةريبك تايمكب ةرم لوأل هجاتنإ مت ،نورق
 .ةيركسلا ةمعطألا نم مخض جاتنإ كانه ،رضاحلا تقولا يف امأ .عيمجلل

 ركسلا ىوتسم نأ ينعي اذهو ،زوركسلا نم عنصي هنأ وه هبويع نم ةدحاو
 جتني نأ بجي سايركنبلاو ،ادج عيرس لكشب عفتري فوس مدلا يف
 يف و مسجلا ايالخ ىلإ زوكولجلا لاخدإل موزللا نم رثكأ "نيلوسنألا"
 زرفي اذكهو الوسك حبصيو بعتي نأ وضعلا اذهل نكمي ،ديعبلا ىدملا
 ةيحانلا و يركسلا ضرم دنع ثدحي ام اذه و .تانومرهلا هذه نم ليلقلا
 اتان ( نوهدلا لثم ىرخأ تانوكم اضيأ ةمعطألا هذه ىدل نأ وه ىرخألا
 و تايولحلا نم ريثك يف دنهلا زوج وأ ليخنلا تيزو ،ميرك سيآلا يف
 ديزت و ةنمسلا ببست  ةمعطألا هذه نأ عيمجلا ملعي و )...واكاكلا نوهد
 مدلا يف لورتسيلوكلا ةبسن ديزت نوهدلا هذه ضعب و .نزولا يف اريثك
 قاطن ىلع هلوانت بجي  و ديفي امم نم رثكأ مسجلاب رضم ركسلاف اذهل

 ةيعوألا و بلقلا لكاشمو ،نزولا ةدايز رطخ نم ديزي هنأل ،ادج قيض
 .يركسلاو ةيومدلا



 

 

 :يولق ىلإ يضمح نم مسجلا ليوحت /4 1.5

	:مسجلل ةيضمحلا و ةيولقلا فيرعت 1.5.1

 و ، ةيولقلاو ةضومحلا نيبام الدتعم مدلا نوكي ناسنإلل ةيعيبطلا ةلاحلا يف
 عبرأ ىلإ امهنيب تاجردلا ميسقت ىلع ءاملعلا قفتا ثاحبأ و تاسارد ةدع دعب
)زمرلاب اراصتخا فرعت ةجرد ةرشع PH)  ةعباسلا ةجردلا نييعت عم نوكتف ،  
 ةبسن تداز اذإ و  ةلدتعملا ىرحألاب وأ مدلا ةضومحل ةيعيبطلا ةبسنلاك
 بارطضا ثدحي ،ادج ةليلق تناك نإ و ىتح ةنيعم ةبسنب مدلا يف ةضومحلا
 طسولا نأل ميثارجلاو تايرطفلاو ايريتكبلا لوخد لهسي و مسجلا يف
 ىلكلاب مسجلا نيعتسي اهدنع ،رثاكتلا و شيعلل اهل ناكم لضفأ وه يضمحلا
 ،لوبلا قيرط نع اهنم صلختلا ىلع دعاست  نيجورديهلا دراوش نأل اهدرطل
 كلذك هب ناعتسي و  دبكلا و دلجلا يف نوكي مسجلل يولقلا نوزخملا نأ امك
 درطل نيجسكألا نم ةريبك ةيمك خضب ناتئرلا موقت و ، طسولا ةضومح ليدعتل
 ةناعتسالا ىلإ مسجلا رطضي ةياهنلا يفو ،ضماحلا نوبركلا ديسكأ يناث
 ءاهتنا دنعو  ،مويساتوبلا و مويزنغملا و مويسلاكلا بحسيف ةيولقلا نداعملاب
 ىقبي ةيولقلا نداعملا و يولقلا نوزخملا ةيمك ذافن ببسب اذه مسجلا لعف در
 ىلع ةفلتخملا ضارمألا ىعادتتو ةعانملا ناصقن يف ببستي امم ايضماح مدلا
 .مسجلا



 

 

 دنع ةيولقلا صقن و مسجلل ةيضمحلا ةلكشم نم برهلا نكمي ال و
 ةجردب ةيضمحلا نم بسن ىلع يوتحت ةماع ةفصب ةايحلا نأل اهتهجاوم
 لوف نم تايلوقبلاو نجاودلاو موحللا نم تانيتوربلا الوأف ، ةلوهم
 ركسلا و ، تانجعملاو نيحطلا نم تارديهوبركلا ايناثو ،صمحو سدعو
 اثلاث و ،ةيزاغلا تابورشملاو،ياشلاو ةوهقلاو ،ةتالكوشلاو تايولحلاو
 بضغ نم ةيفطاعلا تالاعفنالا اعبار كلذ دعب مث  نابجألاو نوهدلا عاونأ
 لوانت اسماخ ،مدلا ةيضماح نم ديزت اهلك قلقو نزحو ءاكبو دسحو
 ةكرحلا ةلق اسداس ،نيربسألا اصوصخ ةيئايميكلا بوبحلاو ةيودألا
 ،تاديبملاو مداوعلاو مومسلاب ثولملا ءاوهلا اعباس و ،ةقايللا فعضو
 ثادحإب مسجلا بلاطي مدلا ىلإ ةلخادلا ضامحألا نم مكلا اذه لك دعبو
.طغضلا اذه تحت ازجاع نوكيس كش الب وهو ، ضامحألا ةبسنل ةلداعم . 

 نم ريثك نادقف ةيضمحلا ةدايزلا هذه راثآ نم نأ ايملع تبث دق امك
 ةدافتسالاو اهصالختسا ىلع مسجلا ةردق مدعو تانيماتيفلاو نداعملا
  .اهلك ددغلا بارطضا يلاتلاب و اهنم

 نم وه هسفن جلاع يذلا نمله ديرفنيو روتكدلا تاساردل عوجرلا نكمي انه و
  طقف همد ضمح ةبسن ضفخ لالخ نم ةنمسلاو نانسألا رخنو ءاسنلا قرع
 .ةيودأ ةيأ نود

 :ةيـــــضمحلا ةـــــيذغألا •



 

 

 ةدايز يدؤت دق و مسجلا يف ةيضمحلا ةدايز ىلع لمعت ةريثك لماوع دجوت
 ىلإ مسقنت و ،ادج ريطخ رخآلا و فيفط اهضعب ةيحص لكاشم ىلإ ةضومحلا
 زبخلا و زرألا ،ينادوسلا لوفلا و زوجلا ،ريعشلا : لثم ةضومحلا ةعفترم ةيذغأ
 تيوكسبلا و،اهتاقتشمب ةرذلا و ةطنحلا قيقد ،يفاصلا حمقلا زبخ و ضيبألا
 و لجعلا دبك و     رقبلا محل ،ةميركلا عوزنملا نبجلا و ،ضيبلا و هعاونأ لكب
 .ةوهقلا ىلإ ةفاضإ يمورلا جاجدلا
 نافوشلا ،مسدلا عوزنملا نبللا ،قتسفلا و سدعلا :لثم ةضومحلا ةطسوتم و
 .ريعشلا ،ةلاخنلا و
 و ،ةبلعملا رامثلا و ةيزاغلا تابورشملاك ةضومحلا ةليلق ةيذغأ كانه نأ امك
 كالهتسال و يئاذغلا نزاوتلا مادعنا نع مجنت يتلا ةديدعلا ضارمألل ارظن
 لوانت يف لادتعالا ةرورضب ءاملعلا و ءابطألا حصني ةيضمحلا داومل طرفملا
 ديدحتل مدلا يف PH لا ةبسن ديدحتل لوبلا صحف ءارجإ و ،ةيضمحلا ةمعطألا
 ،ايئاميك مسجلا نزاوت ىلع ظافحلا ىلع لمعلا عم مسجلا ةضومح ىدم
 . اهرارضأ يدافتل ةيضمحلا ةمعطألا يف طارفإلا بنجتو

 :ةــــيولـــقلا ةــــــيذغألا •



 

 

 يتلا ةيولقلا ةمعطألا نم هنزخي يولق ديصرب ظافتحالاب ميلسلا مسجل موقي
 ةيضماح ةدايز دنع يأ ةرورضلا نع اهلامعتسال كلذ و ايموي ناسنإلا اهلوانتي
 بانتجال هتضومح ليدعتل يولقلا نوزخملا جارختسا ىلإ رطضيف مسجلا
 يولقلا نوزخملل مئادلا فازنتسالا نأ اذه نم رطخألا نكل ،ضارمألا نم ريثكلا
 .ىرخأ ضارمأل ةضرع هلعجي و مسجلا فعضي

 يذلا ديدجلا ةحصلا رصع هباتك يف ياه دراوه مايليو هيلإ راشأ ام اذه و
 ةجيتن مسجلا يف ضامحألا مكارت نم أشنت ضارمألا بلغأ نأ هيف حضو
 رثكأ دعت يتلا يولقلا ةيذغألا نع ءانغتسالا و ةيضمحلا ةيذغألا لوانت
 .مسجلل ةدئاف

 و زوللا و ،شمشملا و حافتلا و وداكوفألا اهنمف ةيولقلا ةيذغألا عونتت و
 بيلحلا ةدبز و ،مسدلا لماكلا نبللا و ،بنركلا و رجنبلا و ،ءالزابلا و زوملا
 و ،ففجملا و جزاطلا نيتلا و حلبلا و رايخلا و ،مسدلا نبجلا و ،رزجلا و
 لوفلا و ،سطاطبلا و سانانألا و لجفلا و سفركلا و ،صاجإلا و خوخلا
 خنابسلا و ايوصلا لوف و ،توتلا و بيبزلا و ،تفللا و عرقلا و قوقربلا و
 .ةرودنبلا و



 

 

 ةمعطألا لوانت نم مسجلل ةدئاعلا دئاوفلا 1.5.2

	:ةيولقلا

 ىلإ اهعيمج يمرت ةيئاذغ ريبادت ةدع مضي ماظن وه يولقلا يئاذغلا ماظنلا
 اذه زاتمي و ،ناسنإلا مسجل اهتدئاف ىدم و ةيولقلا ةمعطألا لوانت ةيمهأ
 نيب ةلداعملا و مسجلا يف يضمحلا نزاوتلا ىلع ظافحلا ىلع هتردقب ماظنلا
 .طسولا ةيولق و ةيضمح
 ةزاتمم ّدعت يهو مسجلل ةضومحلا رفوت ال يتلا كلت يه ةيولقلا ةمعطألا و
 مّدقت يتلا ةمعطألا ىلع لصحي نأ ناسنإلا مسج ىلع ،عقاولا يف و .ةحصلل
 نم كلذل امل ،اهريغو تايضمحلا ىلع يوتحت يتلا لكألا عاونأ نيب نزاوتلا هل
 كلذ لاثم و .باعللاو ةيوافمللا ددغلاو لوبلاو مدلا ىلع ةيباجيإ جئاتن
 ،مدلا رقف ةبراحمو ،تالضعلا ةوق ةدايز نكمي ،اهلوانت لالخ نمف خنابسلا
 ةباصإلا رطخ ليلقتو ،ةركبملا ةخوخيشلا عنمو ،بلقلا ةحص نيسحتو
 تالضفلا درط ىلع دعاست وداكوفألا و ،ةيحص ةرشبب عتمتلاو ناطرسلاب
 ، نزولا ضفخ يف دعاست امك مسجلا يف ةيولق رثكأ ةئيب زيزعت و ةيضمحلا
 ةحفاكمو ،ةيومدلا ةيعوألا و بلقلا ةحص نيسحتو ،تاباهتلالا ةحفاكمو
 .مدلا يف ركسلا دئاوف ريفوتو ناطرسلا



 

 

 ديدعلا عنم و ،لورتسلوكلا ضفخ ىلع لمعلا يف ةيولقلا ةمعطألا كرتشت امك
 ةلازإ ،تاباهتلالا ةبراحم و ،ةعانملا ماظن معد و ،ناطرسلا عاونأ نم
 ،كلذ ىلإ ةفاضإ و .ةيئيبلا تاثولملا نم هيمحت و دبكلا اضيأ طشنت و ،مومسلا
 .مدلا يف ركسلا تايوتسم مظنت و ،ةقاطلا تايوتسم ززعت اهنإف

:يعاــــنملا زاهــــــجلا ةــــيوقت /5 1.6  

	:ةعانملل ةيرورضلا تانيماتيفلا 1.6.1

 امئاد وه و جالعلا نف يف رهاملا يصخشلا يبطلا قيرفلا وه يعانملا زاهجلا
 ةيئاقولا لئاسولا ذيفنت يف هرودب موقيل ةمدخلا يف امئاد و ءاعدتسالا تحت
 ةيرورضلا رصانعلاب هديوزتب بلاطم هرودب ناسنالا و ،ةيحصلا تامزألل اعنم
 :اهنم و تانيماتيفلا ةصاخ و هطيشنتل
 جاتنإل يرورض هنأل كلذ ومنلا نيماتيف هنأب أ نيماتيفلا فرعي : ) أ ( نيماتيف -
 اضيأ ةظفاحملا نع لب بسحف ومنلا نع سيل هرودب لاؤسلا ،ومنلا نومره
 ول و هتيلاعف و ةعانملا زاهج ةوق ىلع مث نم و ةيسوميتلا ةدغلا طاشن ىلع
T ايالخ يف ريبك صقن ثدحل ومنلا نومره جاتنإ لق  ةيسوميتلا ةدغلا نأ ذإ 
 نأ امك ايالخلا جاضنإ يف ةيلاعف لقأ و اطاشن لقأ ريصت و ذئنيح شمكنت
 داضم يوق نيماتيف وه أ نيماتيفلا و .ةريبك ةجردب اضيأ يه رثأتت   B ايالخلا



 

 

 ايالخلا ردج بيكرت ةيلمع يف لخدي هنأ ىلإ اساسأ عجري اذه و تاسوريفلل
 قطانملل ةصاخ ةفصب مهم وه و تاسوريفلل ةمواقم رثكأ و ىوقأ اهلعجي امم
 ،ةيلسانتلا ةيلوبلا ةانقلا و ءاعمألا و يسفنتلا زاهجلا لثم ىودعلل اضرعت رثكألا
 ايالخ ىلإ ةفاضإلاب باعلل و عومدلا و قرعلا لثم مسجلا تازارفإ جاتحت امك
 ميزنإ وه و ميازوسيللا ميزنإ جاتنإ لجأ نم أ نيماتيفلا لإ اهلك يعانملا زاهجلا
 حجرملا نم نيعلا ةمحتلم باهتلا نوناعي نيذلا ىضرملا و ايريتكبلل داضم قاو
 دجوي و ج نيماتيفلا ىلإ ةفاضإلاب أ نيماتيف يف اناصقن اضيأ نوناعي مهنأ
 ...... بنركلا و عرقلا و نيطقيلا  مامشلا و مطامطلا يف أ نيماتيفلا
 ايالخ نم ةيلخ لكل ةيرورض تايذغملا نم ةلئاعلا هذه :بكرملا ) ب ( نيماتيف -
 و كيلوفلا ضمح نأ حجري و ،يعانملا زاهجلا ايالخ اهيف امب مسجلا
 دقل و ،ةعانملا زاهج ىلع ريثأت ىوقأب نازيمتي )�ب نيماتيف ( نيسكوديريبلا
 ىوقأ يعانملا هزاهج و امجح ربكأ نوكت عيضرلا يف ةيسوميتلا ةدغلا نأ دجو
 نيماتيف و ،نيلوكلا و ،كيلوفلا ضمح نم فاك ددم ىلع لصحت همأ تناك اذإ
 .نينويثيملا و ��ب
 ىلع ةرداق ريغ اهلعجي امم ةيمعلبلا ةيلخلا طاشن للقي �ب نيماتيف صقن و
 نم نييتسيسلا عنص ىلع مسجلا دعاسي نيماتيفلا اذه نأ امك ،اهتفيظو ءادآ
 ةعانملا زاهجل مهم ينيمأ ضمح وه يذلا ،نينويثيملا
 جاتنإل يرورض ،رخآ يعانم طشنم وه )�ب نيماتيف ( كينثوثنابلا ضمح و
 يف ةيعيبطلا ةلتاقلا ايالخلا و ةيمعلبلا ايالخلا دعاسي و ،ةداضملا ماسجألا



 

 

 ناك يتلا ) نيلوك ( ةامسملا ةيرورضلا هبش ةيئاذغلا ةداملا و ،اهتفيظول اهئادآ
 ايالخلا جاتنإ ديزت ةدام ىلإ لوحتت ب تانيماتيف نمض اهنأ لبق نم دقتعي
 .ةيوافمللا
 لسعلا و ،ةريمخلا و ،دبكلا :يه ب تانيماتيف لكل ةيسيئرلا رداصملا نإ و
 .زرألا ةلاخن و حمقلا نينج اميسال ةلماكلا بوبحلا و ،دوسالا
 و ج نيماتيف نع لماك باتك فيلأت نكمي رمألا عقاو يف : ) ج ( نيماتيف -
 فئاظو ينعي ج نيماتيف نم ديزملا نأ كش ال و ،ةعانملا زاهج ىلع هتاريثأت
 ةعانملا طيشنت يف ةيسيئرلا هراودأ نم ضعب يلي ام يف و ،لضفأ ةيعانم
 :ةيدسجلا
 تالزن و ازنولفنألا تاسوريف لثم تاسوريفلل داضم يوق ريثأت هل ج نيماتيف *
T ايالخلا لخدتب ةيعانملا ةباجتسالا متت ةلاحلا هذه يف ه،ال دربلا  دمتعت يتلا 
 .ج نيماتيف ىلع اهفئاظو
 امم ،مدلا تاحيفص يف نيدنالجاتسوربلا جاتنإ طيشنتب ج نيماتيف موقي *
 .T ايالخ جاتنإ ةدايز ىلإ يدؤي
 ةدايز ىلإ يدؤي يذلا يولخلا ماسقنإلا نم نيعم عونل يرورض ج نيماتيف *
T ايالخ نم لك يف ةعيرس  .B و  
 اذه و اهل التاقوأ اهرثاكت و ايريتكبلا ومنل افقوم نوكي نأ نكمي ج نيماتيف *
 .ايريتكبلا عون ىلع دمتعي



 

 

 جتنتل  B ايالخلا هرودب هبني يذلا C3 ممتملا جاتنإ نيسحتب ج نيماتيف موقي *
I :اميسال ةداضملا ماسجألا نم ديزملا gA ، I gG ، I gM. 
 ايالخلا هذه و ةيفيظنتلا اهتفيظو يدؤت نأ ةيمعلبلا ايالخلل ج نيماتيف حيتي *
 ج نيماتيف نم مجكم �� نع لقي ال ام ىلع توتحا اذا لمعت نأ طقف اهنكمي
 .ةيلخ نويلم ��� لكل
 يف ايريتكبلل ةداضملا ةيعيبطلا لماوعلا هبني هنوك نع الضف ج نيماتيف *
 .ةيويحلا تاداضملا ءادآ نسحي اضيا هنإف مسجلا
 حشر و نيعلا دمر تالاح يف ديفيف نيماتسيهلل داضم ج نيماتيفلا ربتعي و *
 .فنألا
 ةهكاف و نوميللا و يلكوربلا و بنركلا و لفلفلا يف ابلاغ ج نيماتيفلا دجن و
 .ةلوارفلا و يويكلا
 ةعانملا زاهج طبثي هنإف ةريبك تايمكب د نيماتيف ذخؤي امنيح : د نيماتيفلا -
 .ةيعيبطلا ةكرحلل مث نم و ،ماظنلا ةمالسل يرورض وه كلذ عم و
 .لماكلا نبللا و ضيبلا يف د نيماتيفلا دجوي و
 داضمك وه و ،ةيعيبطلا ةيعانملا ةباجتسالل يرورض وه : ـه نيماتيفلا -
 عم لمعي و ،ةرحلا دراوشلا ةلداعمب موقي و نهدلا تاقبط يف دجوي ةدسكألل
 ادج لاعف وه و ،ىودعلل مسجلا ةمواقم نيسحت يف ىرخألا ةيئاذغلا رصانعلا
 تايقنم وأ تارايسلا مداع نع جتني يذلا ةصاخ ،ءاوهلا ثولت نم ةيامحلا يف
 .نوزوألا جتنت يتلا حئاورلا تاليزم وأ ءاوهلا



 

 

 ....ينادوسلا لوفلا و حمقلا نينج و ،ةنوتلا و نيدرسلا يف ـه نيماتيفلا دجن و



 

 

  -: ليصافتلا يقاب عبتي
 

 -: يلاتلا ينورتكلالا عقوملا لالخ نم ًالماك باتكلا ليمحتل
https://sultanalzahrni.wordpress.com/ 

 
 
 

 رتيوت يف بتاكلا باسح
@sultanalzahrni 

 
  كتاحارتقا يف بتاكلا كراشت نأ ىسنتال باتكلا كبجعأ اذا

 بتاكلا عم لصاوتلا ليميا
s_z_999@hotmail.com 


