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 ن١ًُ ؾهـــط

، ْتكسّ َعًَٛات ٚبٝاْات ايسيٌٝ ايعضاعٞ ؾطاف ع٢ً ع١ًُٝ ؼسٜحضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٚؾطٜل اإلباغِ َهتب ايع        
ع٢ً  ؾب٠ٛ قاؾع١اؾغ غتاش: قُس قاحل بٔ عسٜٛ قباحملاؾع١ ممج١ً يف ا٭١ احمل١ًٝ بايؿهط ٚايتكسٜط يكٝاز٠ ايػًط

 تٛؾرل ايسعِ ٚمتٌٜٛ تهايٝـ َطس١ً ؼسٜح ٚطباع١ ايسيٌٝ ايعضاعٞ باحملاؾع١.
نُا ٜػطْا باغِ َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ َٚعسٚ ايسيٌٝ ايتكسّ بايؿهط ٚايتكسٜط يهٌ َٔ غاِٖ ٚؾاضى يف        

ع ٚ املٓاقؿ١ يف ايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات اـاق١ ظُعٍٚ املٝساْٞ أاملؿاضن١ يف ايٓ اًو املعًَٛات ٚايبٝاْات، غٛا٤ؼسٜح ت
ٚ املطؾسٜٔ ايعضاعٝني َٔ نٛازض نإ َٔ املٗٓسغني ٚايؿٓٝني أٚ املدتكني أ اغٛا٤خطاز ٚاملطادع١، املعًَٛات ٚؼًٌٝ ايبٝاْات ٚاإل
 عاضعني.َهتب ايعضاع١ باحملاؾع١ أٚ امل

 ٚىل. ٌٝ ايعضاعٞ يًُشاؾع١ يف طبعت٘ ا٭عساز ايسييتكسٜط ملٔ ؾاضى يف إٕ ْكسّ ايؿهط ٚانُا ٫ ٜؿٛتٓا أ       
 

 ٖصا ٚاهلل املٛؾل
 
 
 
 

 املؾٗـــس َـــدلٚى غـــ
 عضاع١ ٚايطَٟسٜط عاّ َهتب اي

 ؾـبـ٠ٛ اؾع١ ق
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 تكسِٜ

ى بني ز٣ ايتٓػٝل املؿذلاب ايسيٌٝ ايعضاعٞ قاؾع١ ؾب٠ٛ، إش أٚىل َٔ نتغاُٖت دٗات عسٜس٠ يف إقساض ايطبع١ ا٭         
ضؾاز ؾٝٗا، ٚبني َهتب ايعضاع١ ايعا١َ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ ممج١ً بكطاع اإلضؾاز ٚايتسضٜب َٚؿطٚع زعِ اإل اشل١٦ٝ
ايت١ُٝٓ ا٫غاغ١ٝ يؿب٠ٛ )تاف(، أز٣ شيو ايتٓػٝل  ضؾاز ايعضاعٞ، ٚمتٌٜٛ َؿطٚعيف قاؾع١ ؾب٠ٛ ممج١ً بإزاض٠ اإل ٚايطٟ

 ٌ ضاؾسا َعطؾٝا نبرلا يف اجملاٍ ايعضاعٞ باحملاؾع١.، ٖٚٛ َا ؾه2003ىل طباع١ ايسيٌٝ بسا١ٜ عاّ إ

ست٢ ايٛقت اؿايٞ، ؾكس سسثت تػرلات  2003ض ايطبع١ ا٭ٚىل َٔ ايسيٌٝ عاّ قساْتٝذ١ يطٍٛ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ َٓص إ         
ٚاؿبٛب، قٓاف دسٜس٠ َٔ اـهط ٚايؿٛان٘ ايعضاعٞ باحملاؾع١، َجٌ إزخاٍ ظضاع١ أ ايٓؿاط نبرل٠ يف كتًـ دٛاْب

َط ايصٟ اغتسع٢ ايكٝاّ بع١ًُٝ َطادع١ ض اآلؾات ايعضاع١ٝ، ٚتؿؿٞ بعض ا٭َطاض اؿٝٛا١ْٝ ٚغرل شيو، ا٭ٚاْتؿاض بع
دٌ تكسِٜ َعًَٛات َؿٝس٠ ٚغ١ًٗ ٚيف َتٓاٍٚ ايٝس ملدتًـ ٛانب َع املتػرلات اؿسٜج١، َٚٔ أؾا١ًَ ملعًَٛات ايسيٌٝ نٞ ٜت

 ؾ٦ات اجملتُع.
 
ظًت ؾهط٠ ؼسٜح بٝاْات ايسيٌٝ ايعضاعٞ تطاٚز نٛازض َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ باحملاؾع١، يهٔ متٌٜٛ بطْاَر ايتشسٜح نإ         

ٖٛ ايعا٥ل ا٫غاغٞ إلمتاّ شيو. قاَت ايػًط١ احمل١ًٝ يف احملاؾع١ ممج١ً با٭غتاش قُس قاحل بٔ عسٜٛ قاؾغ احملاؾع١ 
مما غاِٖ يف تػطٜع ايعٌُ ٚظٜاز٠ يٝـ بطْاَر ايتشسٜح ٚايطباع١ يًسيٌٝ ايعضاعٞ، بتٛؾرل ايسعِ اي٬ظّ ٚمتٌٜٛ تها

 لاظ َٔ قبٌ ايهٛازض املتدكك١ يف املهتب؛ ؾًِٗ دعٌٜ ايؿهط ٚععِٝ ا٫َتٓإ.اإل
بٝاْات يف تٛؾرل  كتًـ َٓاطل احملاؾع١، مما غاِٖؾهًت ؾ١ٓ إؾطاؾ١ٝ ٚؾطم َٝسا١ْٝ يػطض مجع ٚؼًٌٝ املعًَٛات َٔ       

 ٜهاح املُاضغات ايعضاع١ٝ اؿسٜج١.ٖا١َ غاعست يف إ
 
ىل ؼسٜح قا١ُ٥ اسات ايعضاع١ٝ ٚغرلٖا، باإلناؾ١ إمت يف ٖصٙ ايطبع١ َٔ ايسيٌٝ، ؼسٜح ايبٝاْات املدتًؿ١ ناملػ        

زخًت اؾسٜس٠ اييت أاٍ ايعضاعٞ باحملاؾع١. نُا متت إناؾ١ ا٭قٓاف املؿاضٜع ٚاملٓعُات ايساع١ُ ٚتسخ٬تٗا يف اجمل
نجط باؾاْب مت ا٫ٖتُاّ أظضاعتٗا َ٪خطا، ٚؼسٜح قا١ُ٥ املبٝسات اؿؿط١ٜ مبا ٜتٓاغب َع تٛؾطٖا يف ايػٛم احمل١ًٝ. 

ؿ١ َطاض ٚايططم املدتًا٭َط ايصٟ اغتسع٢ تٛنٝح تًو ا٭ َطاض يف ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ،بٝططٟ، ْتٝذ١ ٫ْتؿاض نجرل َٔ ا٭اي
ٌ ٜٛنح ططم تطب١ٝ ايٓشٌ ناؾ١ ؾكٌ دسٜس خام بايٓش١ُٖٝ ايٓشٌ ٚإْتاز ايعػٌ باحملاؾع١، مت إيع٬دٗا. ْعطا ٭

 ْٛاع ايعػٌ املٓتذ١ يف احملاؾع١. نُا مت ؼسٜح ٬َسل ايسيٌٝ مبا ٜتٓاغب َع املتػرلات اؾسٜس٠.ٚآؾات٘ ٚأ
        

ٚ غرل َباؾط، غٛا٤ يف ايسيٌٝ إىل ايٓٛض بؿهٌ َباؾط أزل٢ آٜات ايؿهط ٚايتكسٜط يهٌ َٔ أغِٗ يف إخطاز ٖصا ختاَا، ْٛد٘ ا 
ٕ ٜهٕٛ َؿٝسا ؾُٝع ايكطا٤ ٚاملٗتُني، َٔ ط٬ب ٚباسجني َٚعاضعني ٖصٙ ايطبع١، غا٥ًني اهلل تعاىل أ ٚ يفايطبع١ ا٭ٚىل أ



 

00 
 

ٌ املهٞ قسَا يف دباملعاضعني يف احملاؾع١ ٚشيو َٔ إٔ ٜهٕٛ زاعُا يتطٜٛط ع٬ق١ َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ ٚعا١َ ايٓاؽ، ٚأ
 تطٜٛط ايعٌُ ايعضاعٞ ٚتُٓٝت٘.

 
 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل

 
 ز. غعٝس ٜػًِ بانطنط  ؾٗس َدلٚى غامل

 َسٜط عاّ َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ
 قاؾع١ ؾب٠ٛ

 ن١ًٝ ْاقط يًعًّٛ ايعضاع١ٝ 
 داَع١ عسٕ
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 ٚىلَكس١َ ايطبع١ ا٭

بؿكٝ٘ ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ َٔ اقسّ ايٓؿاطات اييت َاضغٗا املعاضعٕٛ يف احملاؾع١ سٝح  ٜعتدل ايٓؿاط ايعضاعٞ
 اعتُسٚا ع٢ً أْؿػِٗ يف إْتاز َتطًبات سٝاتِٗ املعٝؿ١ٝ، سٝح تطانُت ع٢ً َس٣ ايعَٔ خدلات كتًؿ١ ؾهًت تطانُا سهاضٜا يف

 ٢ً تطٜٛطٙ ست٢ َٜٛٓا ٖصا.اجملاٍ ايعضاعٞ تٛاضثت٘ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ ٚعًُت ع

ؾٗست قاؾع١ ؾب٠ٛ بعض ايٓؿاطات ٚايدلاَر ايت١ُٜٛٓ ايعضاع١ٝ اعتباضا َٔ بسا١ٜ ايجُاْٝٓات بؿهٌ دع٥ٞ، سٝح غاعست ٖصٙ  
باـسَات ٚ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل اـسَات ايعضاع١ٝ املتُج١ً ١ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ تطٜٛط اشلٝانٌ ا٭غاغ١ٝ أايدلاَر ع٢ً تطٜٛط ا٭ْؿط١ ايعضاعٝ

 اإلضؾاز١ٜ ٚايبٝطط١ٜ ٚايٛقا١ٜ ٚايتػًٝـ ايعضاعٞ....اخل.

ٚع٢ً َس٣ ايػٓٛات املان١ٝ تطانُت ايعسٜس َٔ اـدلات املهتػب١ َٔ ا٭ْؿط١ ايت١ُٜٛٓ دط٣ تٛثٝل بعهٗا يف أؾهاٍ َتعسز٠ َٔ     
تٓاقل ٚايؿكسإ ايتسضهٞ ٚا٫ختؿا٤ يف ظٌ ايتكاضٜط ٚايٓؿطات ٚايسضاغات ٚيس٣ دٗات َتعسز٠، َٚع ا٭غـ تعطض ايعسٜس َٓٗا يً

 عسّ ٚدٛز ْعاّ تٛثٝل ٚسؿغ شلصٙ املعًَٛات.

ز٣ ايتطٛض املًُٛؽ يٮْؿط١ ايعضاع١ٝ باػاٙ ظضاع١ احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ ٚإزخاٍ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ظضاعتٗا إىل َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ أ
 ييت تتُٝع بٗا احملاؾع١ ٚىؿ٢ اْسثاضٖا قبٌ إٔ تٛثل.ْكل اـدلات احمل١ًٝ يف ايتعاٌَ َع احملاقٌٝ ايتكًٝس١ٜ ٚا

خص بعني ا٫عتباض مجع ٚتٛثٝل املعًَٛات املتٛؾط٠ سٍٛ تكٓٝات احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٚاإلْتاز اؿٝٛاْٞ َٔ إٕ إعساز ٖصا ايسيٌٝ قس أ
َٔ ايسضاغات ٚايتكاضٜط املتٛؾط٠ ٚنصا ايٓعٍٚ  خ٬ٍ املعًَٛات اجملُع١ َٔ املعاضعني يف كتًـ َٓاطل احملاؾع١، ٚنصا املعًَٛات املأخٛش٠

املٝساْٞ َٚكاب١ً املعاضعني َٔ قبٌ ايؿطم املٝسا١ْٝ يف املٓاطل املدتًؿ١ باحملاؾع١ ٚاييت قسَت تكاضٜط َتها١ًَ عٔ أعُاشلا، ٚقس 
ايعضاعٞ، سٝح ْٛقؿت املػٛز٠ َٔ عست املػٛز٠ ا٭ٚي١ٝ يًسيٌٝ اجملُٛعات املتدكك١ ؾُٝا بٝٓٗا ٚأْٛقؿت تكاضٜط ايؿطم ٚنصا تكاضٜط 

َٚٓػل ايبشٛخ ٚاإلضؾاز ضؾاز ايعضاعٞ املاز٠ اإلضؾاز١ٜ يف إزاض٠ اإل َس٣ ث٬ث١ أٜاّ ؾاضى ؾٝٗا كتكٛ خ٬ٍ ٚضؾ١ عٌُ عكست ع٢ً
اقؿ١ ٕ عٔ املعاضعني ٚايٓشايني ٚاملؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ َٔ كتًـ املٓاطل، ٚقس دطت َٓاشل١٦ٝ يف ايػاسٌ ايؿطقٞ َٚٓسٚبٛ بؿطع

ت املػٛز٠ ع٢ً اشل١٦ٝ ايعا١َ يًبشٛخ نع٢ً ٬َسعات املؿاضنني، ٚقس عط اتؿك١ًٝٝ ملدتًـ ؾكٍٛ ايسيٌٝ ٚمتت ايتعس٬ٜت اي٬ظ١َ بٓا٤
 ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ يًُطادع١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚمتت املٛاؾك١ عًٝٗا.

ايعضاعٞ بؿكٝ٘ ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ ٚإمنا تٛثٝل َا يف اـتاّ هب ايكٍٛ إٔ إقساض ٖصا ايسيٌٝ ٫ ٜعين اإلملاّ بهٌ دٛاْب اإلْتاز 
دٌ تطٜٛطٖا ادع١ ايسٚض١ٜ شلصٙ املعًَٛات َٔ أتٛثٝك٘ َٔ َعًَٛات مجعت خ٬ٍ ؾذلٙ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٚتكتهٞ ايهطٚض٠ املط ٔأَه

 ٚتٛغٝعٗا مبا ٜت٤٬ّ َع َتطًبات تطٛض ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ يف احملاؾع١ ٚساد١ املعاضعني يتًو املعًَٛات.

 ْػأٍ اهلل ايتٛؾٝل يًذُٝع
 ّ. امحس قػٔ ايعؿ١ً  
 قاؾع١ ؾب٠ٛ هتب ايعضاع١ ٚايطٟمل ايػابل عاّايسٜط امل  
 ّ 2003 –عتل   
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 َكس١َ ايطبع١ ايجا١ْٝ

ش اعتُس اضغ١ ايٓؿاط ايعضاعٞ َٓص ايكسّ، إٚز١ٜ ايعضاع١ٝ اـكب١، ٚاييت غاعست ايػهإ ع٢ً مممتتاظ قاؾع١ ؾب٠ٛ بتٛؾط ا٭
ايٓاؽ ع٢ً خدلاتِٗ احمل١ًٝ يف ظضاع١ ايبصٚض ٚعًُٝات خس١َ احملكٍٛ ٚاُٖٗا ايطٟ، سٝح قاَٛا ببٓا٤ َٓؿآت َا١ٝ٥ َتٓٛع١ غطنٗا ضٟ 

 احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٚتطؾٝس اغتدساّ املٝاٙ.

املدتًؿ١، ٚأُٖٗا بٓا٤  غاعست بعض املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ َٓص ايجُاْٝٓٝات ٚست٢ ايٛقت اؿانط يف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛط ا٫ْؿط١ ايعضاع١ٝ 
 قٓاف اؿسٜج١.ت املا١ٝ٥ ٚت١ُٝٓ َكازض املٝاٙ ٚإزخاٍ ا٭ايكٓٛا

ٓٗا، ٖٚٛ َا ىل تٛثٝل تًو اـدلات نٞ تتِ ا٫غتؿاز٠ املج٢ً َذلانِ اـدلات احمل١ًٝ، استاز ا٭َط إْؿط١ ٚيْتٝذ١ يعٜاز٠ تًو ا٭  
 عس٠ دٗات زاخٌ ٚخاضز احملاؾع١.دٗٛز ٚىل َٔ نتاب ايسيٌٝ ايعضاعٞ، ٚشيو بتعاؾط مت بإقساض ايطبع١ ا٭

ٗتُني بايؿإٔ ايعضاعٞ مما دعٌ اإلقباٍ عًٝ٘ ، ظٗطت ؾٛا٥سٙ ايهجرل٠ ؾُٝع املّ 2003قساض ايسيٌٝ يف طبعت٘ ا٫ٚىل عاّ بعس إ  
باعتُاز ؼسٜح  ايطغب١ يتشسٜح َعًَٛات٘، ٖٚٛ َا سسخ ٕ زخٍٛ َعطٝات سسٜج١ يف ايعٌُ ايعضاعٞ غاُٖت يف ظٜاز٠نبرلا، إ٫ أ

 قساض طبع١ ثا١ْٝ َٓ٘ تًيب ا٫ستٝادات املعطؾ١ٝ اؿسٜج١، ٚشيو بتٌُٜٛ َٔ ايػًط١ احمل١ًٝ باحملاؾع١.َعًَٛات ايسيٌٝ ٚإ

يؿطم املٝسا١ْٝ املؿه١ً شلصا ُٖٗا: مجع املعًَٛات اؿسٜج١ َٔ املٝسإ عٔ ططٜل اسٜح َعًَٛات ايسيٌٝ بعس٠ َطاسٌ، أَطت ع١ًُٝ ؼ  
ايػطض، ثِ ؼًٌٝ تًو املعًَٛات بٛاغط١ ؾطٜل ايتشًٌٝ، ٚشيو عٔ ططٜل اغتُاضات مت ػٗٝعٖا َػبكا. بعس شيو متت َٓاقؿ١ 

غاتص٠ َٔ ن١ًٝ ْاقط يًعًّٛ ايعضاع١ٝ داَع١ عسٕ ُٛع١ َٔ ا٫خكا٥ٝني. مت اغتؿاض٠ أسس ا٭ٚنتاب١ املعًَٛات اؿسٜج١ بٛاغط١ ف
خطاز ٚايهتاب١، ست٢ َطس١ً ايطباع١ ٚاإلػطض ايتٓػٝل ٚاملطادع١ ؾُٝع َطاسٌ ايتشسٜح، َٓص ػٗٝع ا٫غتُاضات َطٚضا بايتشًٌٝ ي

 داَع١ عسٕ. ؾب٠ٛغاتص٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝ ع١ املاز٠ ايع١ًُٝ يػٜٛا َٔ قبٌ أسس أايٓٗا٥ٞ. نُا متت َطاد

ٕ تهٕٛ شات َعًَٛات ٔ ايسيٌٝ بؿهًٗا ايٓٗا٥ٞ، ْٚأٌَ أز ايطبع١ ايػابك١ ٖٚصٙ ايطبع١ َخطاختاَا، ْؿهط نٌ َٔ غاِٖ يف إ   
قساض ٖصٙ ايطبع١ ٜعدل عٔ  ايعٌُ ايعضاعٞ باحملاؾع١، نُا إٔ إسسٜج١ َٚؿٝس٠ ٚتػِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً اـدلات املذلان١ُ ٚؼػني

ىل نطٚض٠ َطادعتٗا زٚضٜا مبا ٜتٓاغب َع ايتطٛضات املتػاضع١ ط إؿذل٠ ايع١َٝٓ اؿاي١ٝ، ٚوتاز ا٭َاملعًَٛات اييت مجعت خ٬ٍ اي
 يٮْؿط١ ايعضاع١ٝ املدتًؿ١. 

 ٚاهلل املٛؾل
 ؾٗـس َدلٚى غــــــامل  
 قاؾع١ ؾب٠ٛ َسٜط عاّ َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ  
 
 
 

 ّ 2022ابطٌٜ  –عتل  

 



 

04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

05 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍٚ: اـكا٥ل ايعا١َ يًُشاؾع١ايؿكٌ ا٭
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 تكسِٜ

بطاظ اـكا٥ل ايعا١َ حملاؾع١ ؾب٠ٛ، َٔ خ٬ٍ اغتعطاض َٛقعٗا َٚػاستٗا ٜػع٢ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايسيٌٝ إىل إ
 ٚغهاْٗا ٚاْؿطتِٗ املدتًؿ١.

 ايجايج١ بعس نٌ َٔ سهطَٛت ٚاملٗط٠.ش تأتٞ يف املطتب١ اؾعات نبرل٠ املػاس١ يف ايب٬ز، إتعتدل احملاؾع١ َٔ احمل

هعًٗا تتأثط مبٓار تًو املٓاطل َٔ سٝح اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ ٚق١ً  مماتكع احملاؾع١ نُٔ املٓاطل ؾب٘ املساض١ٜ، 
 غًب ؾذلات ايػ١ٓ.َطاض أا٭

١ يف ضٟ املعضٚعات ىل نعـ ا٫غتجُاضات ايعضاع١ٝ املدتًؿ١، َع ا٫عتُاز ايهًٞ ع٢ً املٝاٙ اؾٛؾٜٝ٪زٟ شيو املٓار إ
 َطاض املٛزل١ٝ.بُٝٓا تعتُس َٓاطل ق١ًًٝ ع٢ً ا٭ املتٓٛع١،

 ىل  املسٕ ايط٥ٝػ١ٝ.ايهجرل َِٓٗ إٚز١ٜ املٛزل١ٝ، نُا ٜٗادط حملاؾع١ بؿهٌ َتٓاثط ع٢ً سٛاف ا٭ٜعٝـ غهإ ا

 يتذاضٟ.ْؿط١ اقتكاز١ٜ كتًؿ١، ٜأتٞ ايٓؿاط ايعضاعٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بعس ايٓؿاط ايًػهإ أ

 نجط َٔ ْكـ املػاس١ املػتػ١ً.اؾع١، ٜٚؿهٌ ايذلنٝب احملكٛيٞ أتتٓٛع احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ باحمل

قاَت يف احملاؾع١ عس٠ َؿاضٜع ظضاع١ٝ غاُٖت يف تٓؿٝط ايعٌُ ايعضاعٞ ٚتطٜٛطٙ، نُا ٜٛدس سايٝا عسز َٔ املٓعُات 
 ٚاؾٗات ايساع١ُ باحملاؾع١.

سٜس َٔ املُٝعات ، نُا تٛدس ايعَعاؾتٗآٜبػٞ اييت دٌ تطٜٛط ايعٌُ ايعضاعٞ باحملاؾع١ تٛدس بعض ايتشسٜات َٔ أ
 سساخ ْٗه١ ظضاع١ٝ َتطٛض٠.اييت تػاعس ع٢ً إ
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 حمل١ تعطٜؿ١ٝ-1

يف ٖصٙ  ْػإزلٝت قاؾع١ ؾب٠ٛ بٗصا ا٫غِ ْػب١ إىل َس١ٜٓ ؾب٠ٛ ايتاضى١ٝ عاق١ُ زٚي١ سهطَٛت سٝح عاف اإل
املٓطك١ َٓص ؾذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ، إش مت ايعجٛض ع٢ً َٛاز أثط١ٜ باملس١ٜٓ ايكسمي١ تسٍ ع٢ً إٔ املٓطك١ غهٓت يف ايعكط 

 قبٌ امل٬ٝز. 5200اؿذطٟ ايكسِٜ سٛايٞ عاّ 

١ نٛازٟ ايط٥ٝػ ٚز١ٜ ايعضاع١ٝاييت َاضغٗا ايػهإ خكٛقا يف املٓاطل اييت تكع ع٢ً ا٭ ا٭ْؿط١قسّ أَٔ  ١عتدل ايعضاعت
ْتاز َتطًبات سٝاتِٗ املعٝؿ١ٝ إْؿػِٗ يف أسٝح اعتُسٚا ع٢ً  ،َطخ١ ٚغرلٖاٚ ْكابٚأٚز١ٜ بٝشإ ٚٚازٟ َٝؿع١ 

دٝاٍ املتعاقب١ ٚعًُت ع٢ً جملاٍ ايعضاعٞ تٛاضثت٘ ا٭ضثا سهاضٜا يف اإٚبايتايٞ تطانُت يسِٜٗ خدلات كتًؿ١ ؾهًت 
 تطٜٛطٙ.

نُا تتُتع  ،ع١ٚعضعهؼ ع٢ً تٓٛع احملاقٌٝ املٜٓ َاٖهب١ ٚقشطا٤ ٚ غاسًٞ ٗا َا بني غٌٗمتتاظ احملاؾع١ بتٓٛع تهاضٜػ
 .ْتادٗا املتٓٛعإهابٞ ٫غتجُاضٖا ٚا٫غتؿاز٠ َٔ شا َا مت ايتسخٌ اإلإمبػاسات ظضاع١ٝ خكب١ قاب١ً يًتٛغع 

 ٗط٠ ق١ًٝ ٚخاضد١ٝ نبرل١.٠ إلْتاز ايعػٌ، ٚميتاظ ايعػٌ ايؿبٛاْٞ بؿ قاؾع١ ؾب٠ٛ َٔ املٓاطل ايط٥ٝػتعتدل

ؼتهٔ اضانٞ احملاؾع١ َؿطٚع َٝٓا٤ بًشاف يتكسٜط ايػاظ املػاٍ ع٢ً ايػاسٌ اؾٓٛبٞ ايؿطقٞ يًُشاؾع١، سٝح ٜتِ 
نًِ، باإلناؾ١ اىل ا٫غتهؿاؾات ايٓؿط١ٝ ٚاملعس١ْٝ، مما  320بٛق١ ٚطٍٛ  28ْكٌ ايػاظ َٔ قاؾع١ َأضب عدل اْبٛب بكطط 

 يًُشاؾع١ خاق١ ٚيًبًس بؿهٌ عاّ.ٜبؿط مبػتكبٌ ٚاعس 

تتُٝع قاؾع١ ؾب٠ٛ بتٓٛع ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ؾٝٗا اعتُازا ع٢ً اخت٬ف َٓاطكٗا ٚتٓٛع َٓاخٗا، ؾؿٞ ايػٌٗ ايػاسًٞ 
ٜػًب قٝس ا٭زلاى ْعطا ملا تتُٝع ب٘ َٔ غاسٌ غين بايجط٠ٚ ايػُه١ٝ، نُا تؿتٗط املٓاطل ايٛغط٢ ٚايؿُاي١ٝ بايعضاع١ 

طعٞ ٚتطب١ٝ اؿٝٛاْات، شٌ ٚايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚايتعسٜٔ، أَا املٓاطل ايكشطا١ٜٚ ؾٝػًب ع٢ً غهاْٗا َعاٚي١ ايٚتطب١ٝ ايٓ
. ، اؿًٞ، ايكٓاعات اؾًس١ٜ، غعٍ ايكٛفظاييت تتُٝع بٗا احملاؾع١ َٚٔ أُٖٗا قٓاع١ املعاٚايٝس١ٜٚ اؿطف ىل باإلناؾ١ إ

 ٚاغتدطاز املًح ايكدطٟ. ايٓذاض٠ ٚاؿساز٠ىل داْب أعُاٍ إ
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 املٛقع اؾػطايف ٚاملػاس١-2

 سلاٍ خط ا٫غتٛا٤ ٚخطٞزضد١  72 °15ٚ 59 °13 بني خطٞ عطض ،اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ دٓٛبتكع قاؾع١ ؾب٠ٛ 
َأضب َٔ ؼسٖا قاؾع١ ؾطم دطٜٓتـ، ؼسٖا قاؾع١ سهطَٛت َٔ ايؿُاٍ ٚايؿطم ٚزضد١  58 °48ٚ 47 °45طٍٛ 

 َا قاؾع١ ايبٝها٤ ؾتشسٖا َٔ ايػطب، نُا وسٖا دٓٛبا ايبشط ايعطبٞ.أَٔ اؾٓٛب ٚايػطب،  بنيأايػطب ٚقاؾع١ 

عٛايٞ  تٗاتكسض َػاستؿهٌِّ ٚسس٠ إزاض١ٜ نُٔ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚتكع يف ايكًب اؾػطايف شلا، عاقُتٗا َس١ٜٓ عتل، 
املٓطك١ ايكشطا١ٜٚ يف ايؿُاٍ َٚٓاطل املطتؿعات ٚ ايػاسًٞ يف اؾٓٛب ايػٌٗىل إ، تٓكػِ طبٛغطاؾٝا 2نًِ 73908

 َذل عٔ َػت٣ٛ غطح ايبشط. 2000نجط َٔ أىل إَٔ قؿط  اضتؿاعٗا، ٜتسضز ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ

 : َٛقع قاؾع١ ؾب٠ٛ َٚطانع َسٜطٜاتٗا2خطٜط١ ضقِ 

 
 (: خطا٥ط احملاؾعات2006) يإلسكا٤املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ 
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 املٛاضز ايطبٝع١ٝ-3

 املٓار ٚتـأثرلٙ

، سٝح ٜػٛز املٓار ايكشطاٟٚ ايصٟ ٜتػِ باؾؿاف ْطام ايكشاضٟ املساض١ٜ اؿاض٠يف  اهعًٗ يًُشاؾع١ايعطنٞ  املٛقعٕ إ
ٜتكـ ؾكٌ ايكٝـ باضتؿاع نُا  ،ايتبدط اظزٜاز َعس٫تؾعاع ايؿُػٞ خ٬ٍ ايػ١ٓ ع٠ٚ٬ ع٢ً ق٠ٛ اإلنصا ٚ َطاضٚق١ً ا٭

 َطاض اييت تٗطٌ خ٬ي٘.ٝح ت٪ثط يف ا٫غتؿاز٠ َٔ َٝاٙ ا٭س اؿطاض٠زضد١ 

)ايكٝؿٞ( َٔ ٜٛيٝٛ اىل غبتُدل، ٚاملٛغِ ايجاْٟٛ  ُٔ ٚيف احملاؾع١: املٛغِ ايط٥ٝػَٞطاض يف ايٖٝٓاى َٛزلني يٮ
١، ٚامنا تٗطٌ بؿهٌ َطاض يف ٖصٙ املٛاعٝس باحملاؾعا٫سٝإ ٫ تٗطٌ ا٭)ايطبٝعٞ( َٔ َاضؽ اىل ابطٌٜ، يهٔ يف َععِ 

 َتؿطم خ٬ٍ ؾكٍٛ ايػ١ٓ املدتًؿ١ ٚقس ؽتؿٞ متاَا يف بعض ا٫سٝإ.

َِ، سٝح ٜتبأٜ َٔ َٓطك١ إىل أخط٣، إش ٜبًؼ أع٢ً َعسٍ يف املٓاطل  72.03ٜبًؼ َعسٍ ا٭َطاض ايػٟٓٛ باحملاؾع١ 
ٜعٜس ق٬ًٝ با٫ػاٙ دٓٛبا َِ، ثِ  44.36ىل َِ، يٝٓدؿض يف ٚغط احملاؾع١ إ 220.32ىل إايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ٜٚكٌ 

َِ باملٓطك١ ايػاس١ًٝ. ٚبؿهٌ عاّ، تتٓاقل َعس٫ت ا٭َطاض َٔ غطب احملاؾع١ إىل ؾطقٗا، عهؼ  52.40ىل يٝكٌ إ
أنجط َٔ غرلٖا يف نٌ َٔ  زضد١ اؿطاض٠ اييت تتعاٜس يف ْؿؼ ا٫ػاٙ. بُٝٓا تتًك٢ املطتؿعات ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ن١ُٝ أَطاض

ايكعٝس ٚسبإ، ثِ تكٌ ا٭َطاض نجرلا ع٢ً ا٭ططاف ايؿُاي١ٝ ايكشطا١ٜٚ َجٌ عطَا٤ ٚدطزإ ، َطخ١، ْكابايٓكٛب، 
 َٝؿع١ ٚضنّٛ. ٫ططاف اؾٓٛب١ٝ ايػاس١ًٝ نُسٜطٜيتٚا

َِ  52.94تٗطٌ ا٭َطاض يف نٌ ايؿكٍٛ باملٓاطل ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ، سٝح ٜأتٞ ؾكٌ ايطبٝع نأع٢ً َعسٍ يٮَطاض بـ 
َِ. ٚيف ٚغط احملاؾع١  3.96َِ ٚيف ا٭خرل ؾكٌ اـطٜـ بـ  25َِ ثِ ؾكٌ ايؿتا٤ مبعسٍ  39.42ٝـ بـ ًٜٝ٘ ايك

َِ يف اـطٜـ.  7.83َِ يف ايطبٝع ٚ 22.22ىل َِ ثِ تتٓاقل إ 25.32از ا٭َطاض خ٬ٍ ؾكٌ ايكٝـ يتكٌ إىل تعز
َِ، ؾاـطٜـ  22.80ٝ٘ ؾكٌ ايؿتا٤ مبعسٍ َِ ًٜ 22.70ٜعتدل ؾكٌ ايطبٝع أنجط َططا يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ مبعسٍ 

 َِ. 4.20َِ، بُٝٓا ؾكٌ ايكٝـ ٖٛ أقٌ َططا مبعسٍ  22.80مبعسٍ 

، بُٝٓا تكٌ زضد١ اؿطاض٠ ّ° 28.47تطتؿع زضد١ اؿطاض٠ باملٓاطل ايػاس١ًٝ طٍٛ ايعاّ سٝح ٜكٌ َتٛغطٗا إىل 
ٖٚٛ َا  ّ°22.98اؿطاضٟ ايػٟٓٛ قػرلا، إش ٜكٌ إىل ، ْتٝذ١ يصيو ٜهٕٛ املس٣ ّ°22.49ٚايسْٝا ّ ° 34.47ايعًٝا إىل 

 33.88ٚ ّ°36.28ىل ت اييت تكٌ زضد١ سطاضتٗا ايعًٝا إميٝع املٓاطل ايكطٜب١ َٔ ايبشاض، باملكاض١ْ َع َٓاطل املطتؿعا
يػٟٓٛ ٜاز٠ املس٣ اؿطاضٟ ايف نٌ َٔ عتل ٚايٓكٛب ع٢ً ايتٛايٞ، مما ٜػاعس ع٢ً ظّ ° 25.30ّٚ ° 24.56ٚايسْٝا ّ °

 يف قط١ ايٓكٛب ٖٚٛ َا ميٝع املٓاطل ايكاض١ٜ.ّ ° 28.58يف عتل ّٚ °22.72ىل يٝكٌ إ
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بدط ْتح ْتح خ٬ٍ ؾكٌ ايكٝـ ٚتٓدؿض خ٬ٍ ؾكٌ ايؿتا٤، تعٜس ن١ُٝ ايت -ْتٝذ١ يصيو، تطتؿع نُٝات ايتبدط
ايتبدط ْتح باحملاؾع١ ايبايػ١ مجايٞ نُٝات َٔ إ % 42.22َِ/غ١ٓ ٚمتجٌ  2330.57ىل باملٓطك١ ايػاس١ًٝ يتكٌ إ

( يف  %27.78َِ/غ١ٓ ) 2533.25ىل ايتبدط ْتح ببك١ٝ املٓاطل يتكٌ إ َِ/غ١ٓ. بُٝٓا تكٌ ن١ُٝ 5520.24
 ( بٛغط احملاؾع١. %30.02َِ/غ١ٓ ) 2656.32املٓاطل ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ ٚ

 َٛاضز ايذلب١

 املًٛس١ بػبب املاز٠ ايعه١ٜٛ ٚتعاْٞ َٔ اضتؿاع َعس٫ت ْٗا ق١ًًٝأ سٝح، َتس١ْٝ خكٛب١شات  باحملاؾع١ايذلب١ تعتدل 
ع٢ً تكًٌٝ اَتكام بعض  ايعاي١ٝنطبْٛات ايهايػّٝٛ  ْتادٝتٗا، نُا تعٌُ َعس٫تاضتؿاع ًَٛس١ املٝاٙ، مما ٜ٪زٟ إىل ق١ً إ

٠ املػاس١ يف ظٜاز٠ تؿاز٠ َٔ ٚسس٫ ٜؿذع ع٢ً قٝاّ ْؿاط ظضاعٞ َتٓٛع بػ١ٝ ا٫غ ، مماايعٓاقط ايػصا١ٝ٥ َٔ قبٌ ايٓبات
 ْتاز احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ املدتًؿ١.إ

ٜتُٝع بذلبت٘ ايطغٛب١ٝ املٓؿأ ايك١ًًٝ  ايصٟٛازٟ بٝشإ ن١ مبٓطك١ اشلهب١ ٚز١ٜ ايط٥ٝػضانٞ ايطغٛب١ٝ يف ا٭ػٛز ا٭ت
ىل إ١ بني ض١ًَٝ ايذلب ٓٛعتت، املاز٠ ايعه١ٜٛ، نُا ؼتٟٛ ع٢ً ْػب عاي١ٝ َٔ نطبْٛات ايهايػّٝٛ يف مجٝع طبكات ايذلب١

 ط١ُٝٝ يف نٌ َٔ عػ٬ٕٝ َٚطخ١ سلاٍ غطب احملاؾع١.

خكا٥ل دٝس٠ ؾُٝا ىل استؿاظٗا شات تعتدل ايذلب١ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ ط١ُٝٝ َتٛغط١ ؼتٗا تطب١ ض١ًَٝ ٚسك٢ 
ٖٚٞ ؾكرل٠ َٔ  7.5 ـ 7.2بايططٛب١ يهٓٗا عاي١ٝ احملت٣ٛ َٔ نطبْٛات ايهايػّٝٛ )درل١ٜ(، ٜذلاٚح ا٫ؽ اشلٝسضٚدٝين بني 

 يعه١ٜٛ ٚشات قؿات قطف طبٝعٞ دٝس.املاز٠ ا

 املٛاضز املا١ٝ٥

، َطاضيف ا٫غتؿاز٠ َٔ َٝاٙ ا٭ٖاَا تًعب زٚضا  اييت ٚز١ٜ املٛزل١ٝ ايهبرل٠ ٚايكػرل٠ػطٟ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ ايعسٜس َٔ ا٭
 . املٝاٙ خ٬شلاضغِ ايؿذل٠ ايككرل٠ اييت ػطٟ  باملٓطك١اؾٛؾ١ٝ  ٙايعضاعٞ ٚتػص١ٜ املٝا ايطٟغاؽ أ تًو ا٭ٚز١ٜ تؿهٌ

 ىلَٔ ايؿُاٍ إا٭ٚز١ٜ  سٝح تتذ٘ بعض ايػا٥س٠، ٜتشهِ امساض ا٭ٚز١ٜ يف اػاٙ دطٜاْٗا عهِ طبٝع١ ايتهاضٜؼ
 .باػاٙ ايؿُاٍخط٣ َٔ ايؿُاٍ ايػطبٞ ٚايؿُاٍ ايؿطقٞ ٞ، بُٝٓا ٜتذ٘ دطٜإ أٚز١ٜ أؿطقايٓٛب اؾٓٛب ٚاؾ

سبإ، غًُٕٛ، قٝس(، ٚازٟ خٛض٠ َطخ١، ٚازٟ عبسإ،  ،١ٜ احملاؾع١ ٚازٟ َٝؿع١ ٚضٚاؾسٙ )ٚازٟ عُكني، ٖس٣َٔ أِٖ اٚز
 ايكعٝس ٚغرلٖا.ٜؿبِ ٚازٟ نطا٤، ٚازٟ بٝشإ، ٚازٟ َط٠، ٚازٟ 
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 سٛاض املا١ٝ٥ باحملاؾع١ا٭

 ٚتؿاقًٝٗا ؾُٝا ًٜٞ:تكع أٚز١ٜ قاؾع١ ؾب٠ٛ نُٔ سٛنٞ خًٝر عسٕ دٓٛبا ٚايبشط ايعطبٞ سلا٫، 

 ٚازٟ بٝشإ

ٓشط ايًصإ ٜٓبعإ َٔ اشلهاب ايٜتهٕٛ َٔ ايتكا٤ ٚازٜٞ خط ٚ ،ٜكع سلاٍ غطب احملاؾع١ )َسٜطٜيت بٝشإ ٚعػ٬ٕٝ(
١ ٚز١ٜ ايط٥ٝػنًِ َع ضاؾسٜ٘، ٜعتدل َٔ ا٭ 220ميتس بطٍٛ  ،ٚز١ٜ ايكػرل٠ ٜٚكب سلا٫ٚبعض ا٭ ايؿُاي١ٝ ايػطب١ٝ

احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ،  ضَٟا ىعْ٘ َٔ َٝاٙ دٛؾ١ٝ متجٌ املكسض ايٛسٝس ملٝاٙ ايؿطب ٚٙ َٔ غٍٝٛ َٛزل١ٝ ٚباحملاؾع١ مبا ٜٛؾط
 .3ًَٕٝٛ ّ 24.3ىل إ اؾٛؾ١ٝ ٜكٌ َعسٍ ايتػص١ٜ املا١ٝ٥ ايػ١ٜٛٓ يًطبكات

ايػٍٝٛ  ٜكب يف قشطا٤ ض١ًَ ايػبعتني يف َسٜط١ٜ عطَا٤ سلاٍ احملاؾع١. نُٝات، 2نًِ 2547ىل إتكٌ َػاس١ سٛن٘ 
ايعضاع١ٝ ٜٚتػطب دع٤  ضانٜٞاّ( سٝح تطٟٚ ا٭أبهع١  ،غاعاتعس٠ ؾذلات قكرل٠ ) خ٬ٍغرل َٓتع١ُ ٚتأتٞ ٘ اؾاض١ٜ ؾٝ

 غٜٓٛا يف قشطا٤ ض١ًَ ايػبعتني. 3ًَٕٝٛ ّ 20يف سني ٜهٝع مٛ  ،ىل اـعإ اؾٛيفإنبرل َٓٗا 

َٚعسٍ ا٫غتدطاز ٚايؿاقس يف ايكشطا٤  3ًَٕٝٛ ّ 24.3 ىلإكٌ بٓا٤ ع٢ً َعسٍ ايتػص١ٜ ايػ١ٜٛٓ يًدعإ اؾٛيف ايصٟ ٜ
َط ايصٟ اإل ،ٜػتٓعف َٔ املدعٕٚ ا٫ستٝاطٞ 3ًَٕٝٛ ّ 4.2، ٬ٜسغ ٚدٛز عذع غٟٓٛ قسضٙ 3ًَٕٝٛ ّ 28.2ايصٟ ٜكسض بـ 

 ىل انؿاض َػتُط يف َٓػٛب املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ.إٜ٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ 

 ٚازٟ َٝؿع١

 نًِ 326 ميتس َع ضٚاؾسٙ بطٍٛأِٖ أٚز١ٜ دٓٛب احملاؾع١، ٜتهٕٛ َٔ ايتكا٤ أٚز١ٜ عُكني، سبإ، ٖس٣ ٚغرلٖا، 
ََٖس٣  30نًِ، ٚازٟ ملباضن١  45نًِ، ٚازٟ قٝس  62نًِ، ٚازٟ سبإ  83.5ٚازٟ عُكني  تكطٜبا: نًِ، ٚازٟ  25نًِ، ٚازٟ 

 نًِ. 56ع ضٚاؾسٙ بعس ايتكا٤ مجٝ نًِ، ٚازٟ َٝؿع١ ايط٥ٝؼ 25غًُٕٛ 

ىل إزٟ ٜكٌ َعسٍ ايتػص١ٜ املا١ٝ٥ ايػ١ٜٛٓ يًطبكات اؾٛؾ١ٝ يف ٖصا ايٛاٚ 3ًَٕٝٛ ّ 220ٜبًؼ َعسٍ تكطٜؿ٘ ايػٟٓٛ 
باض املٓتؿط٠ ع٢ً نؿاؾ٘ َكاض١ْ ؾهٌ بايٓػب١ ملٓػٛب املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ يف اآلأؿهٌ ٖصا ايٛازٟ ساي١ ٜ، يصيو 3ًَٕٝٛ ّ 60.3

 .2نًِ 2350ىل إتكٌ َػاس١ سٛن٘  ،١ٚز١ٜ احملاؾعأبػرلٙ َٔ 

نصا ؾس٠ ٚ ،ػطٟ ايػٍٝٛ املٛزل١ٝ يف ٖصا ايٛازٟ خ٬ٍ ؾذلات قكرل٠ ٚبتكطٜؿات عاي١ٝ ْعطا يكطب َٓابعٗا َٔ اؿٛض
 مما، ضانٞ ايعضاع١ٝ ْعطا يك١ً ايتذٗٝعات املا١ٝ٥ عًٝ٘ىل ا٭إمما ٜكعب ؼًٜٛٗا  ،% 3ىل سٛايٞ إا٫مساض ايصٟ ٜكٌ 

غؿٌ اؿٛض قبٌ ٚقٛشلا اىل ايبشط، َع َا تػبب٘ َٔ دطف أٚ يف ايطَاٍ ايٛاقع١ أنٝاع َععِ املٝاٙ يف ايبشط  ىلٜ٪زٟ إ
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ٕ نُٝات إَا يف اؿا٫ت ا٫عتٝاز١ٜ ؾأيٮضانٞ ايعضاع١ٝ ٚاملٓؿآت اـاق١، ٖصا يف ساي١ ايػٍٝٛ ايؿٝها١ْٝ ايهبرل٠، 
بػبب اغتػ٬ٍ تًو ايهُٝات َٔ قبٌ  سٝإيف أغًب ا٭ َكب٘ َٚٓبع٘ىل َٓتكـ املػاؾ١ بني إتكٌ  ايػٍٝٛ اؾاض١ٜ ؾٝ٘ ٫

 املعاضعني يف املٓاطل ايٛاقع١ يف عاي١ٝ ايٛازٟ.

ٟ خٛض٠ از ٚ:  

ٜٓبع َٔ املطتؿعات ايػطب١ٝ يًُسٜط١ٜ بايكطب َٔ سسٚز احملاؾع١ َع قاؾع١ ايبٝها٤ ٜٚكب سلاٍ ٜٚٛدس يف َسٜط١ٜ َطخ١ 
بُٝٓا تكٌ  3ًَٕٝٛ ّ 22ػٟٓٛ مبعسٍ اي ٘تكطٜؿٚنًِ تكطٜبا،  44ىل إ ٜ٘كٌ طٛي ؾطم احملاؾع١ يف ض١ًَ ايػبعتني،

 .2نًِ 2360ىل إ َػاس١ سٛن٘

 : ا٭سٛاض املا١ٝ٥ مبشاؾع١ ؾب2٠ٛخطٜط١ ضقِ 

 
 .76 م شَاض، ايعضاعٞ ٚا٫ضؾاز يًبشٛخ ايعا١َ اشل١٦ٝ اي١ُٝٓٝ، اؾُٗٛض١ٜ يف ٚايعضاع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املٛاضز خطا٥ط(: 2005)ٚآخطٕٚ ؾهٌ  َطًل،: املكسض    
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 مبشاؾع١ ؾب٠ٛ اس١املت ػطش١ٝ: تكسٜط املٝاٙ اي2دسٍٚ ضقِ 

 % (ا١ْٝث / )َذل َهعب ايتكطٜـ  ٚز١ٜ ايؿطع١ٝا٭ ايٛازٟ ايط٥ٝؼ

 بٝشإ

 15.60 417 ٓشطاي

 3.48 93 خط

 14.22 380 بٝشإ

 33.30 890 اجملُٛع

 َطخ١
 13.69 366 َطخ١

 8.98 240 خٛض٠
 22.67 606 اجملُٛع

 ْكاب

 6.81 182 نطا٤

 7.89 211 عبسإ

 2.99 80 سطٝب

 17.70 473 اجملُٛع

 َٝؿع١

 11.45 306 عُكني

 7.15 191 سبإ

 7.74 207 ََٖس٣

 26.34 704 اجملُٛع

 100.00 2673 اجملُٛع ايعاّ

Source: Ministry of Agriculture and Agrarian Reform (1987): Feasibility study for long- term wadi 

rehabilitation, Wadi Hadramaut Agricultural Development Project, Main report, Binnie partners, P 65. 

 ٚز١ٜ َٓطك١ ْكابأ

تٛدس َٓابعٗا يف املطتؿعات ايػطب١ٝ يًُشاؾع١  اييت ٚٚازٟ اؿذط ٚازٟ عبسإ، ٚز١ٜ ْكاب َٔ ايتكا٤ ٚازٟ نطا٤أتتؿهٌ 
ىل ايؿُاٍ ايؿطقٞ يٝكب يف قشطا٤ ض١ًَ إكاب ايصٟ هطٟ َٔ اؾٓٛب ايػطبٞ ا ٚازٟ ُٖاّ سلاٍ ؾطم َس١ٜٓ ْٓٗهٕٛ َتيٝ

 ايػبعتني.

 . 3ًَٕٝٛ ّ 8ىل إسٝح ٜكٌ  نًِ بُٝٓا تكطٜؿ٘ املا٥ٞ ايػٟٓٛ نعٝـ يًػا١ٜ 232ىل سٛايٞ إّ ٜكٌ طٍٛ ٚازٟ ُٖا

باض اييت تػتعٌُ ا٫غتٓعاف ايؿسٜس ْعطا يهجط٠ عسز اآل أُٖٗا تعاْٞ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ يف ٖصٙ املٓطك١ َٔ َؿانٌ َتعسز٠
ذط ُٖٚاّ، اؿيذل يف املٓاطل ايػؿ٢ً يٛازٜٞ  / دطاّ 4 - 2ىل إصا اضتؿاع َعسٍ املًٛس١ سٝح تكٌ ٚن، ٟ املعضٚعاتطاملٝاٙ ي

/ يذل يف بعض  ًَٝذطاّ 874ىل إتًٛخ املٝاٙ بايٓذلات سٝح ٚقًت  ىلإباإلناؾ١  .ايعضاعٞنجرلا ع٢ً اغتعُاشلا  ٖصا ٜ٪ثط
 يًؿطب. مما هعًٗا غرل قاؿ١ذط اؿَٓاطل ٚازٟ 
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 ٚازٟ ٜؿبِ 

سس ايطٚاؾس أٜٓبع َٔ املطتؿعات ايؿُاي١ٝ شلا ٜٚؿهٌ َكب٘ ضاؾسا يٛازٟ سبإ ايصٟ ٜعتدل  ،َسٜط١ٜ ايكعٝس نُٜٔٛدس 
 نًِ. 25ىل سٛايٞ إٜكٌ طٛي٘ ، يٛازٟ َٝؿع١ايط٥ٝػ١ٝ 

مما ٜسٍ ع٢ً قسٚز١ٜ  ،باض املؿتٛس١ خ٬ٍ غٓٛات اؾؿاف ثِ تعٛز يف َٛاغِ ايػٍٝٛتػتٓعف َٝاٙ ٖصا ايٛازٟ بٛاغط١ اآل
 املدعٕٚ اؾٛيف يف ٖصا ايٛازٟ بسضد١ نبرل٠، سٝح ٜؿٛم ا٫غتدطاز سذِ ايتػص١ٜ ايػ١ٜٛٓ.

 ٚازٟ سبإ

ٚعسز َٔ ايطٚاؾس ايجا١ْٜٛ، ٜتكٌ بٛازٟ َٝؿع١  (ايكعٝس) ٜؿبِ اشلا١َ يٛازٟ َٝؿع١ ٜٚػتؿٝس َٔ َٝاٙ ٚازَٟٔ ايطٚاؾس 
 قطب َس١ٜٓ ععإ.

عني تؿهٌ َٝاٙ داض١ٜ ٜطًل عًٝٗا غٌٝ سبإ تػتػٌ يطٟ  23 سٛايٞ ىلٛدٛز عٕٝٛ َا١ٝ٥ ١َُٗ ٜكٌ عسزٖا إٜتُٝع ب
 ملٓعيٞ.املعاضع اجملاٚض٠ ٖٚٞ غرل قاؿ١ ي٬غت٬ٗى ا

ُٖٗا ايتًٛخ مبٝاٙ ايكطف ايكشٞ ٚاضتؿاع تطنٝع ا٭٬َح ايه١ًٝ ٚاٜٕٛ املٓذٓٝع اٙ يف ٖصا ايٛازٟ َٔ مج١ً َؿانٌ أتعاْٞ املٝ
 .مما ٜكًٌ َٔ ق٬سٝتٗا يًطٟ ٚهعًٗا غرل قاؿ١ يًؿطب

 
 تأثرل ايؿٝهاْات ع٢ً احملاؾع١ 

انطاضا نبرل٠ يًػهإ ٚاملٓؿآت ٚا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ، ٚضغِ  غٓٛات تكطٜبا َػبب١ 20تتهطض ايؿٝهاْات باحملاؾع١ نٌ 
تهطاضٖا ٚتعاٜس انطاضٖا إ٫ إْٗا مل تًَل ايعٓا١ٜ ايهاؾ١ٝ َٔ َ٪غػات ايسٚي١ عٔ ططٜل إْؿا٤ احملطات ايطقس١ٜ نٞ ٜتِ 

َػبباتٗا ا٭غاغ١ٝ سػاب تكطٜؿات ا٭ٚز١ٜ َٔ املٝاٙ ٚبايتايٞ أخص ا٫ستٝاطات اي٬ظ١َ َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخط٣ ايبشح عٔ 
دطا٤ات اييت ميهٔ اؽاشٖا يتؿازٟ َجٌ تًو ايهٛاضخ َػتكب٬، نُا ؽًـ بعس ت٪زٟ إىل تًو ايٓتا٥ر ٚزضاغ١ اإل اييت

 ىل إٔ تٓهب.َٓٗا ٚتتعطض يًتبدط إاْتٗا٥ٗا نُٝات نبرل٠ َٔ املٝاٙ ٫ ٜػتؿاز 

ؿت بأْٗا ؾٝهاْات نبرل٠ ٫ظايت عايك١ يف شانط٠ ميهٔ اغتعطاض آخط مخػ١ ؾٝهاْات ادتاست بعض أٚز١ٜ احملاؾع١ ٚٚق
 ا٭ٖايٞ ملا أسسثت٘ َٔ زَاض نبرل ٚخػا٥ط يف ا٭ضٚاح ٚاملُتًهات:

ُٓٞ غٌٝ ا٫ْتؿان2975ّ.١ؾٝهإ عاّ   : ُغ

ََط عسز َٔ املٓاظٍ ٚاملػاسات ايعضاع١ٝ ٚعسز نبرل َٔ َكسات ايػٍٝٛ.2978ّؾٝهإ عاّ   : َز
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ُٓٞ غ2982ّؾٝهإ عاّ  ؾطاز قب١ًٝ ايعٛايل بايكعٝس، نُا زَط َٓاظٍ َٚػاسات ايعٛايل بػبب ٚؾا٠ فُٛع١ َٔ أٌٝ : ُغ
 ظضاع١ٝ َٚكسات غٍٝٛ.

ُٓٞ غٌٝ آ2996ّؾٝهإ عاّ  ؾدل ْتٝذ١  39نجط تهطضا، إش بًؼ عسز ايهشاٜا ٍ بابطٜـ ٭ٕ ٖصٙ ا٭غط٠ ناْت ا٭: ُغ
ٚغًُٕٛ ٚأز٣ إىل اضتؿاع َٓػٛب ايؿٝهإ إىل املٓاظٍ  ؾطف َٓعشلِ ايها٥ٔ مبس١ٜٓ اؿٛط١ عٓس ًَتك٢ ٚازٜٞ عُكني

 ايكطٜب١ َٔ فط٣ ايٛازٟ ٚادتجاثٗا َٔ أغاغٗا.

ٚز١ٜ ايب٬ز تكطٜبا ْتٝذ١ ؿسٚخ َٓدؿض دٟٛ غاعس ع٢ً ٖطٍٛ نُٝات نبرل٠ َٔ سلًت نٌ أ :2008ّؾٝهاْات عاّ 
َسٜطٜات بني تطبط اييت ط٥ٝػ١ٝ ايططم ايضؽ ٚقطع ساامل بعضإىل تسَرل ا٭َطاض، مما تػبب يف سسٚخ تًو ايؿٝهاْات ٚأزت 

 .ػطٜـ ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝنصا ؾب٠ٛ ٚسهطَٛت ٚ قاؾعيتبني ٚاحملاؾع١ 

ذ١ سسٚخ َٓدؿض دٟٛ عاّ، مما : ؾٝهاْات عاض١َ سلًت كتًـ قاؾعات اؾُٗٛض١ٜ، ْت2025ّٝؾٝهاْات تؿابا٫ 
 ضانٞ ايعضاع١ٝ ع٢ً نؿاف ا٫ٚز١ٜ.دطف ا٭ملٓاظٍ ٚاملساضؽ ٚايططم، ٚىل تسَرل ايهجرل َٔ اأز٣ إ

 : تكسٜط اؾطٜإ ا٫عتٝازٟ ٚأثٓا٤ ايؿٝهاْات يبعض أٚز١ٜ احملاؾع2١ضغِ بٝاْٞ ضقِ 

 
Source: Ministry of Agriculture and Agrarian Reform (1987): Feasibility study for long- term wadi 

rehabilitation, Wadi Hadramaut Agricultural Development Project, Main report, Binnie partners, P 65. 
 
ت٪زٟ ايهُٝات ايهبرل٠ َٔ املٝاٙ إىل أنطاض بايػ١ يف َٓطك١ ٫ تٛدس بٗا قطات ملطاقب١ دطٜإ ا٭ٚز١ٜ إ٫ َا ْسض، سٝح أْ٘       

مت تطنٝب غت قطات ملطاقب١ تسؾل ايػٍٝٛ باحملاؾع١ ٚبٓا٤ا ع٢ً َعطٝات َؿطٚع اؿؿاظ ع٢ً املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٚايذلب١ ؾكس 
يهٔ ٫ تتٛؾط بٝاْاتٗا بػبب اإلُٖاٍ ٚنعـ  2007يف نٌ َٔ ايكعٝس، بٝشإ، عني، َطخ١ ْٚكاب يف أٚاخط ايعاّ 

 ايكٝا١ْ.
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ايعاز١ٜ، إش إٔ  / ثا١ْٝ يف اؿا٫ت 3َذل 500،  تكطٜـ أِٖ اٚز١ٜ احملاؾع١ ٖٚٞ أقٌ َٔ 2ٜتهح َٔ ايطغِ ايبٝاْٞ ضقِ       
/ خ،  3ّ 80/ خ، بُٝٓا ٚازٟ سطٝب ا٭قٌ تكطٜؿا مبعسٍ  3ّ 427أنجطٖا تكطٜؿا ٚازٟ مط أسس ضاؾسٟ ٚازٟ بٝشإ بـ 

 /خ.3ّ 243ٜكٌ املتٛغط ايعاّ يتكطٜـ مجٝع ا٭ٚز١ٜ إىل 
/خ بٛازٟ 3ّ 2600ٜكٌ إىل /خ، سٝح 3ّ 2330ٜعزاز َعسٍ ايتكطٜـ نجرلا يف ساي١ ايؿٝهاْات ٜٚكٌ يف املتٛغط اىل      

 /خ نأقٌ تكطٜـ بٛازٟ خٛض3.٠ّ 255بٝشإ نأع٢ً تكطٜـ بُٝٓا ٜكٌ إىل 
 

 املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ باحملاؾع١
تعتُس يف تػصٜتٗا ع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ  ٚايعضاع١ٝ، ملٝاٙ ايؿطب ٚا٫غتدساَات املٓعي١ٝ ٚايكٓاع١ٝ تعتدل املكسض ايط٥ٝؼ

 َطاض تؿهٌ عا٬َ قسزا شلا.ٕ ا٭أٚاييت تػِٗ يف تػص١ٜ اـعإ اؾٛيف مما ٜعين  املتسؾك١ غٜٓٛا

َطاض ايػٟٓٛ َٚػاس١ ؽتًـ نُٝات كعٕٚ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ َٔ َٓطك١ ٭خط٣ يف احملاؾع١ باخت٬ف َكساض ٖطٍٛ ا٭
ايباط١ٝٓ ٚغع١ ايطبك١ اؿا١ًَ ىل ايؿطؾات إْٚػب١ تػطبٗا  املٛزل١ٝ ٚز١ٜ اييت تتذُع ٚػطٟ ؾٝٗا ايػٍٝٛاشلهاب ٚا٭

اييت باض تػتػٌ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ عٔ ططٜل سؿط اآل .َٚكساض ا٫غتػ٬ٍ َٔ ْاس١ٝ اخط٣ ،يًُٝاٙ ٚتطنٝبٗا اؾٝٛيٛدٞ َٔ ْاس١ٝ
 ٚايبك١ٝ آباض غطش١ٝ. ب٦ط عُٝك١ تػتدسّ املهدات 23292َٓٗا ، ب٦ط 26524ا باحملاؾع١ اىل ٖٜكٌ عسز

 آباض( 2204ب٦ط( ثِ عػ٬ٕٝ ) 3249تًٝٗا بٝشإ ) ب٦ط( 3392) َطخ١ ايػؿ٢ًباض مبسٜط١ٜ ندل َٔ اآلٜٛدس ايعسز ا٭
دطزإ ٚز١ٜ املٛزل١ٝ ؾٝٗا، بُٝٓا َسٜط١ٜ ايعذع ايصٟ تعاْٝ٘ ا٭ا٫غتػ٬ٍ املهجـ َا ٜ٪زٟ اىل ظٜاز٠ ْتٝذ١ ٚشيو 

ٜطٜات ايؿُاٍ ايؿطقٞ ا٫خط٣ بػبب ايطبٝع١ ٚتكٌ اآلباض مبس (ب٦ط ؾكط 24قٌ َٔ ا٫باض )ٜٛدس بٗا ايعسز ا٭ ايكشطا١ٜٚ
 ايكشطا١ٜٚ اؾاؾ١ يتًو املٓاطل.

 :١إىل ث٬خ فُٛعات ض٥ٝػ اؾٛؾ١ٝ ؾٝٗا  سٝح َس٣ تٛؾط املٝاٙاحملاؾع١ َٔ  ١ٚزٜأميهٔ تكػِٝ 

 فُٛع١ ايكدٛض ايكاعس١ٜ ايكسمي١:.0

ٖٚٞ عباض٠ عٔ غ٬غٌ دب١ًٝ ْاض١ٜ َٚتشٛي١ تػطٞ اؾع٤ ايؿُايٞ ايػطبٞ َٔ قاؾع١ ؾب٠ٛ )بٝشإ، ْكاب، ايكعٝس( 
٫ يف ايذلغبات اؿسٜج١ ؾٛقٗا إقدٛض ٖصٙ اجملُٛع١ غا٥س٠ ٫ ٜ٪ٌَ سكٍٛ َٝاٙ دٛؾ١ٝ غعٜط٠ ؾٝٗا  ،تؿكًٗا غٍٗٛ ٚأٚز١ٜ

 ّ.200ٚاييت غايبّا ٫ ٜتعس٣ زلهٗا 

تٛقـ اؿؿط عٓس ظٗٛض ايطبك١ ٕ اؿؿط ٜتٛدب إٔ ٜهٕٛ يف َٛاقع ايذلغبات اؿسٜج١ ايػُٝه١ ع٢ً إٔ ٜإؾ ٘ٚعًٝ  
 ايكاعس١ٜ )ايبٝعَٓت(.
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 فُٛع١ ايكدٛض ايطغٛب١ٝ ايػا٥س٠ يف ّ/ سهطَٛت:.2

تٛدس ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايكدٛض يف قاؾع١ ؾب٠ٛ ؾطم َس١ٜٓ عتل ٚٚازٟ سبإ ٚٚازٟ دطزإ ٚٚازٟ عطَا٤ ٚٚازٟ زٖط ٖٚٞ 
ا٭ٚز١ٜ ايعُٝك١ يف ايطبكات ا٭ّ ٚمتً٪ٖا بايذلغبات عباض٠ عٔ طبكات َٔ اؾرل ٚاؿك٢ ٚاييت عًٝٗا تٓشت فاضٟ 

يف ايذلغبات اؿسٜج١ يف فط٣ ايٛازٟ ٚتًٝٗا طبكات أخط٣  ٠اؿسٜج١، ٚيف ٖصٙ ا٭ٚز١ٜ تهٕٛ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ايؿٛق١ٝ اؿط
 ٚاَتسازاتٚبأسذاّ ؼت اجملط٣ ٚيف دٛاْبٗا ايػؿ٢ً يف ايطبكات ايط١ًَٝ أٚ اؾرل١ٜ ٚغايبّا َا ٜهٕٛ ؼت ايهػط اإلنايف 

 َذل. 500 – 220عُٝك١ ٚأعُام املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ يف ٖصٙ اجملُٛع١ تذلاٚح َا بني 

 فُٛع١ غ٬غٌ ايكدٛض ايدلنا١ْٝ اؿسٜج١:.3

ٚتٛدس ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ ايػ٬غٌ اؾب١ًٝ يف ايؿطٜط ايػاسًٞ )ب٦ط عًٞ( امله١ْٛ َٔ ايباظيت املؿكل ٚاحملطٚم ٚتٓتؿط 
اجملُٛع١ يف نجرل َٔ املٛاقع ع٢ً َكبات ا٭ٚز١ٜ ايهبرل٠ )َٝؿع١( ٚؽتؿٞ ايكدٛض ايدلنا١ْٝ اؿسٜج١ أَا بؿعٌ قدٛض ٖصٙ 

 ايتعط١ٜ املا١ٝ٥ أٚ مل ٜكًٗا ا٫َتساز شلصا ايتهٜٛٔ ٚسٌ قًٗا ايطَاٍ ع٢ً ايطبك١ ايطغٛب١ٝ اييت أغؿًٗا.

ايهبرل٠ ٚايكػرل٠ َه١ْٛ فاضٟ مم٠٤ًٛ بايذلغبات اؿسٜج١ )ضٌَ ٚػطٟ ؾٛم ٖصٙ ايكدٛض ايدلنا١ْٝ اؿسٜج١ ٖصٙ ا٭ٚز١ٜ   
 ٕ(.ّ )ٚازٟ عبسا200+ نطٟ + طني( إىل عُل أقكاٙ 

: ٕٛٝ ٚعات بعهٗا غاخٔ ٜػتدسّ يع٬ز ٟ املعضضاؾع١ عٕٝٛ َا١ٝ٥ تػتعٌُ يًؿطب ٚاحملبعض َٓاطل بتٛدس  ايع
نُا  ،ؾذاض ايٓدٌٝأٟ ضسٝح ٜعتُس عًٝٗا ايػهإ يف  بسضد١ اغاغ١ٝ مبسٜط١ٜ ضنّٛ دٓٛب احملاؾع١ تٓتؿطَطاض، ا٭

 يتٚٚازٟ عُكني عٓس َسٜٓ ٚز١ٜ َٚٓٗا ٚازٟ سبإ عٓس َٓطك١ ايػٌٝ ٚنصا َٓطك١ ملاططايػٍٝٛ يف فاضٟ ا٭ بعض تٓتؿط
 ظ١َٓأتػتعٌُ تًو املٝاٙ يًطٟ عػب سكل َا١ٝ٥ َتعاضف عًٝٗا َٓص  ،اؿٛط١ ٚععإ ٚبعض املٓاطل يف عاي١ٝ ايٛازٟ

 ز٣ اىل اغتُطاضٖا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا.أ ممادٝاٍ املتعاقب١ قسمي١ ٜتِ تٛاضثٗا عدل ا٭

 ايػهإ ٚا٫ْؿط١ ايػها١ْٝ-4

، يًػهإ باحملاؾع١ ٍٚ ٚآخط تعسازأغ١ٓ املان١ٝ ٖٚٞ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ املُتس٠ بني  32تهاعـ غهإ احملاؾع١ خ٬ٍ ايـ 
 364932ٚ ّ  2988ْػ١ُ عاّ  292324ىل إْػ١ُ يٝتطٛض  262966ػهإ اينإ عسز ّ  2973ؾشػب تعساز عاّ 

بني تعسازٟ عاّ  % 2.57مبعسٍ منٛ  ْػ١ُ 470440ىل إ ّ  2004خرل عاّ يٝكٌ يف ايتعساز ا٭ّ  2994ْػ١ُ عاّ 
 ٖٚٛ َٔ املعس٫ت املطتؿع١.ّ  2004ّٚ  2994

َٔ غهإ  % 2.38 ٣ًٕٛ غٛجٕ غهاْٗا ٫ ميأ٫ إ ،١تعتدل قاؾع١ ؾب٠ٛ ثايح قاؾع١ يف اؾُٗٛض١ٜ َٔ سٝح املػاس
، نُا ٜتبأٜ سذِ ايػهإ نُٔ َسٜطٜاتٗا ؾٓط٣ بعهٗا شات عسز غهإ زاخًٗا غرل َٓتعِ بؿهٌٕ ٛٛظعٜٚت اؾُٗٛض١ٜ

 .٥ٌَطتؿع عُا داٚضٖا، نُا ٫ تتٓاغب املػاس١ ايهبرل٠ يبعض املسٜطٜات َع عسز غهاْٗا ايك٬



 

28 
 

ْتاز ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً املٝاٙ يًؿطب ٚايطٟ ٚإٚز١ٜ ٚايذلب اـكب١ بػقاؾع١ ؾب٠ٛ بايكطب َٔ َٓاطل ا٭ ٜتٛظع ايػهإ يف
 ايػصا٤ بُٝٓا ؽًٛ َػاسات ٚاغع١ َٔ ايػهإ.

ْػ١ُ( ٜعٝؿٕٛ يف  338425َٔ ايػهإ ) %72ٜتٛظع ايػهإ يف املٓاطل اشلهب١ٝ بؿهٌ أندل َٔ غرلٖا، إش إٔ سٛايٞ 
َذل عٔ َػت٣ٛ غطح ايبشط، ٜطدع شيو إىل دٖٛا املعتسٍ ٚتٛؾطٖا ع٢ً ن١ُٝ ٫ باؽ  2000ضتؿاعٗا عٔ املٓاطل اييت ٜعٜس ا

بٗا َٔ ا٭َطاض ٚتٛؾط ايذلب١ اـكب١ ع٢ً نؿاف أٚزٜتٗا اييت تتذسز باغتُطاض بؿعٌ ايػٍٝٛ املٛزل١ٝ، َا زلح بكٝاّ 
َذل  2000ظع بك١ٝ ايػهإ يف َٓاطل ٜكٌ اضتؿاعٗا عٔ ْؿاط ظضاعٞ َِٗ ٚاغتكطاض بؿطٟ زا٥ِ يف تًو املٓاطل، بُٝٓا ٜتٛ

 ْػ١ُ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ دٓٛب احملاؾع١. 64842َِٓٗ سٛايٞ 

ٜعتدل تٛظٜع ايػهإ قًٌٝ دسا باملٓاطل ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ َجٌ َسٜطٜات دطزإ ٚعطَا٤ ٚزٖط ٚايطًح، سٝح ميجٌ غهاْٗا 
٠ سس٠ اؾؿاف يتأثطٖا بكشطا٤ ض١ًَ ايػبعتني اجملاٚض٠، إ٫ إٕ شيو ٫ ؾكط َٔ غهإ احملاؾع١ ٚشيو بػبب ظٜاز % 9.73

 ميٓع َٔ تٛؾط أٚغاط َٓاغب١ ي٬غتكطاض ع٢ً نؿاف أٚزٜتٗا.

ٜطتبط ايػهإ باملٓاطل شات ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ املػاعس٠ ع٢ً املعٝؿ١، سٝح تتطابل نجاؾ١ ايتذُعات ايػها١ْٝ باملٓاطل 
 ٭ٚز١ٜ ٚتكٌ باملٓاطل ايكشطا١ٜٚ اؿاض٠ اؾاؾ١.املطتؿع١ ٚايػاس١ًٝ َٚٓاطل ا

، 2025ّْػ١ُ عاّ  734000ىل سٛايٞ ّ، ٚغٝكٌ إ 2022ْػ١ُ يعاّ  686000قسض عسز غهإ احملاؾع١ عٛايٞ 
 سػب ا٫غكاطات ايػها١ْٝ يًذٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤.
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 ايط٥ٝػ١: تٛظٜع غهإ قاؾع١ ؾب٠ٛ ع٢ً َٓاطل ا٭ٚز١ٜ 3خطٜط١ ضقِ 

 
 .2004(: ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚاملػانٔ ٚاملٓؿآت 2006املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ ي٬سكا٤ )            

 
 يٛضْع َٓش٢ٓ ّ بٛاغط١ 2004 ؾب٠ٛ قاؾع١ يف ٚاملػاس١ ايػهإ بني ايع٬ق١ :2ضغِ بٝاْٞ ضقِ 

 
، اططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ اؿػٔ ايجاْٞ )ايُٝٔ( ؾب٠ٛ ايعضاع١ٝ مبشاؾع١ ايت١ُٝٓ ع٢ً ٚتأثرلٙ ايسميػطايف ايُٓٛ(: 2025املكسض: ابٛ سطب١، َباضى )       

 ، املًُه١ املػطب67١ٝبايساض ايبٝها٤، ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، م 

 (3مياضغٗا غهإ احملاؾع١ سػب ْػب متجًٝٗا: )ضغِ بٝاْٞ ضقِ  ؾُٝا ًٜٞ ًَدل ٭ِٖ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ اييت
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 ّ 2004: ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ يًػهإ باحملاؾع١ )%( يعاّ 3ضغِ بٝاْٞ ضقِ 

 
 .2004(: ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚاملػانٔ ٚاملٓؿآت 2006املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤ )                     

 .ايٓؿاط ايتذاض1ٟ

% َٔ ايػهإ ايٓؿطني اقتكازٜا ٜٚتؿٛم  26ٜعتدل ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ا٭ٍٚ ايصٟ مياضغ٘ ايػهإ سايٝا، ميجٌ سٛايٞ 
 ع٢ً ايكطاع ايعضاعٞ ايصٟ نإ يف ايػابل ٖٛ ايٓؿاط ا٭نجط متج٬ٝ. 

٤ ٚاؿًٞ َٚػتًعَات أخط٣ غٛا٤ ايبٝع باؾ١ًُ ٜؿٌُ ٖصا ايكطاع ػاض٠ ايػًع ايػصا١ٝ٥ ٚا٫غت٬ٗن١ٝ املدتًؿ١ َٚٛاز ايبٓا
 .ايتذع١٥أٚ 

يف اظزٖاض ٖصا ايكطاع ْتٝذ١ تٛؾط ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ اي٬ظ١َ ّ  2990غاُٖت عٛز٠ املػذلبني ايُٝٓٝني بعس سطب اـًٝر عاّ 
 يًبس٤ يف إقا١َ َؿاضٜع ػاض١ٜ قسٚز٠.

 .ايكطاع ايعضاع2ٞ

% َٔ ايػهإ، يهٔ أُٖٝت٘ يًػهإ تؿٛم شيو بهجرل، إش ٜعتدل أغًٛب سٝا٠  28 وتٌ املطتب١ ايجا١ْٝ سايٝا ٚميجٌ سٛايٞ
 تتٛاضث٘ ا٭دٝاٍ ْتٝذ١ اضتباط املعاضعني با٭ضض ٚإْتاز ايػصا٤.

ٜؿٌُ ايكطاع ايعضاعٞ نٌ َٔ اإلْتاز ايٓباتٞ ايصٟ ىتل باملعضٚعات ٚاإلْتاز اؿٝٛاْٞ ايصٟ ٜٗتِ بذلب١ٝ اؿٝٛاْات 
 تاز ايعػٌ.ٚتطب١ٝ ايٓشٌ ٚإْ
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بؿٗط٠ ق١ًٝ ْتاز ايعػٌ، ٚميتاظ ايعػٌ ايؿبٛاْٞ اؾع١ ؾب٠ٛ َٔ املٓاطل ايط٥ٝػ١ اشلا١َ يف تطب١ٝ ايٓشٌ ٚإتعتدل ق
ْتاز % َٔ إ 23.90طٔ، َا ٜعازٍ  338يٞ سٛاّ  2026ٚخاضد١ٝ نبرل٠. ٚقٌ إْتاز احملاؾع١ َٔ ايعػٌ عاّ 

% َٔ عسز اـ٬ٜا يف اؾُٗٛض١ٜ،  24.24َا ٜعازٍ ّ  ١ٝ2026 يعاّ خً 277842اؾُٗٛض١ٜ، اَا عسز خ٬ٜا ايٓشٌ ؾٗٛ 
 مجايٞ عسز ايٓشايني يف ايب٬ز.% َٔ إ 37هٌ ايٓشايني ؾٝٗا سٛايٞ ٜٚؿ

عهٛ يف تٛؾرل املسخ٬ت ايعضاع١ٝ نايبصٚض  2200مجع١ٝ بعسز أعها٤ انجط َٔ  27تػاِٖ اؾُعٝات ايعضاع١ٝ ٚعسزٖا 
 ايطٟ ٚتٛؾرل خ٬ٜا ايٓشٌ اؿسٜج١ ٚأع٬ف اؿٝٛاْات.ٚا٭زلس٠ ٚاملبٝسات ٚأْابٝب 

 .قطاع ايٓؿط ٚاملعاز3ٕ

، ظازت َٓص شيو اؿني أعُاٍ ايتٓكٝب عٔ ايٓؿط ٚعٔ ايػاظ عٔ ططٜل 2987ُّأنتؿـ ايٓؿط مبشاؾع١ ؾب٠ٛ يف ابطٌٜ 
 ايؿطنات ايعامل١ٝ. 

سٜط ايػاظ املػاٍ ع٢ً ايػاسٌ اؾٓٛبٞ ايؿطقٞ تطٛضا نبرلا بعس إْؿا٤ َٝٓا٤ بًشاف يتكّ  2007ؾٗس ٖصا ايكطاع عاّ 
 نًِ. 320بٛق١ ٚطٍٛ  28يًُشاؾع١، سٝح ٜتِ ْكٌ ايػاظ َٔ قاؾع١ َأضب عدل اْبٛب بكطط 

 ٜعس ٖصا املؿطٚع ضاؾسا نبرلا ٫قتكاز ايب٬ز َٚػاعسا يعٜاز٠ ايعُاي١ احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ خ٬ٍ َطاسٌ اْؿا٥٘ املدتًؿ١.

 ٌ ايٓؿط َٔ عٝاز مبسٜط١ٜ دطزإ اىل ايٓؿ١ُٝ ع٢ً ايبشط ايعطبٞ مبسٜط١ٜ ضنّٛ.نُا ٜٛدس اْبٛب آخط يٓك

 .ايكٝس ايبشط4ٟ

نًِ ٜتُٝع بٛؾط٠ ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ ٚا٭سٝا٤ ايبشط١ٜ املتٓٛع١، مما غاعس  250متتًو قاؾع١ ؾب٠ٛ ؾطٜطا غاسًٝا بطٍٛ 
طاض اؾُعٝات ايػُه١ٝ، ٜتُجٌ ْؿاط ٖصٙ يف إايبشطٟ غٛا٤ بكٛض٠ ؾطز١ٜ أٚ  غهإ احملاؾع١ ع٢ً مماضغ١ ا٫قطٝاز

يف قٝس ا٭زلاى ٚتٛؾرلٖا يٮغٛام ّ  2020عهٛا يعاّ  2892مجع١ٝ ٚعسز أعها٥ٗا  22اؾُعٝات اييت بًؼ عسزٖا 
 احمل١ًٝ ٚاجملاٚض٠. 

أِٖ  قط١ٜ ٚػُع غهاْٞ يًكٝازٜٔ ع٢ً ايؿطٜط ايػاسًٞ يًُشاؾع١، أُٖٗا ب٦ط عًٞ اييت تعتدل 22تٛدس أنجط َٔ 
ايػاسٌ،  ْتاز ا٫زلاى باحملاؾع١، نُا تعتدل عني باَعبس ٚدًع١ ٚسٛض٠% َٔ إ 50از ٚميجٌ اْتادٗا سٛايٞ َٓاطل ا٫قطٝ

 ٜها.َٔ َٓاطل ايكٝس اشلا١َ أ
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 ايطعٞ ٚتطب١ٝ اؿٝٛاْات.5

نْٛ٘ ٜٓتؿط يف مجٝع املسٜطٜات  ،ٜعتدل ْؿاط ايطعٞ بذلب١ٝ اؿٝٛاْات َٔ ا٭ْؿط١ اشلا١َ ؾع٤ َٔ غهإ قاؾع١ ؾب٠ٛ
ٚبعض أدعا٤ َٔ  َٚطخ٘ ٚعطَا٤ ١ ؾع٤ َٔ غهإ بعض املسٜطٜات َجٌ َسٜط١ٜ بٝشإنُا أْ٘ ٜعتدل َٔ ا٭ْؿط١ ايط٥ٝػ

سٝح إٔ دع٤ َٔ غهإ ٖصٙ املسٜطٜات وذلؾٕٛ ٖصا ايٓؿاط ٜٚعتُسٕٚ ع١ًٝ بكٛض٠ ض٥ٝػ١ٝ خكٛقّا  ضنّٛ،َسٜط١ٜ 
. أَا ا٭بكاض ؾإٔ غهإ احملاؾع١ خكٛقّا ٚايهإِٔ اؿٝٛاْات اييت ٜتِ تطبٝتٗا املاعع، اؾُاٍ ايتذُعات ايبس١ٜٚ َٚٔ أٖ

 ايتذُعات ايػها١ْٝ ايجابت١ ٜكَٕٛٛ بذلبٝتٗا ٚيهٔ بػطض ا٫غت٬ٗى املٓعيٞ. 

 تطب١ٝ ايطٝٛض ٚايسٚادٔ.6

اظٍ ٚشيو يػطض ا٫غتؿاز٠ َٔ بٝهٗا ٜكّٛ بعض غهإ احملاؾع١ خكٛقّا يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ بذلب١ٝ ايسٚادٔ يف املٓ
 تطبٝتٗا يػطض ا٫غت٬ٗى ايصاتٞ. ٚؿُٗا أٟ إٔ

 ايٓؿاط املعُاضٟ.7

% َٔ غهإ احملاؾع١ يف ٖصا 25تؿٗس احملاؾع١ ْٗه١ عُطا١ْٝ نبرل٠ ٚقس أٚدس شيو ؾطم عٌُ دٝس٠ ٜٚعٌُ َا ٫ ٜكٌ عٔ 
 ايتش١ًٜٝٛ ايبػٝط١ٝ.١ ٚايكٓاعات ايٓؿاط َٚٔ أبطظ ا٭ْؿط١ ٖٞ ا٭عُاٍ اإلْؿا٥

 اشلذط٠.8

، سٝح تذلنع ٖذطتِٗ يف ايٛقت اؿايٞ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚزٍٚ غهإ احملاؾع١ ع٢ً اشلذط٠ٜعتُس دع٤ َٔ 
 % َٔ غهإ احملاؾع20.١ تِٗٚتؿهٌ ْػب اـًٝر.

 

 زٚض املطأ٠ يف ايعٌُ ايعضاعٞ-5

ٓباتٞ ايداْب ايطدٌ يف كتًـ ا٭ْؿط١ املطتبط١ باإلْتاز ايعضاعٞ )١ إىل طأ٠ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ ق٠ٛ عٌُ ض٥ٝػتعتدل امل
تؿرل ْتا٥ر املػح ايطٜؿٞ بإٔ زٚض املطأ٠ يف املػا١ُٖ ٚاملؿاضن١ يف  ،% َٔ اجملٗٛز50تكّٛ املطأ٠ بأنجط َٔ  ،ٝٛاْٞ(ٚاؿ

تػاِٖ يف نُا ع١ًُٝ اؿكاز. يف  %67سٛايٞ % 90ٚ% قس تكٌ أسٝاّْا إىل 50 ايعسٜس َٔ ايعًُٝات َجٌ ايتعؿٝب أنجط َٔ
ٗا يف ٝياأغًب عُاي١ املطأ٠ املػتأدط٠ ًٜذأ . %25.5% ٚبصاض 2 ١سطاث َٔ % ٚإعساز ا٭ضض22إعساز ايبصٚض يًُٛغِ بٓػب١ 

نجط أأ٠ تعاٍٚ زٚضٖا ايهبرل ؾٗٞ تعطٞ ظضاع١ ايؿت٬ت ٚايتعؿٝب ٚاؿكاز. أَا ؾُٝا ىل اإلْتاز اؿٝٛاْٞ ؾعًت املطع١ًُٝ 
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أٚنشت ْتا٥ر املػح ايطٜؿٞ إٔ ايطدٌ أستٌ ْكٝب أندل يف نُا  ،َٔ دٗسٖا يٮعُاٍ اييت ؽل اإلْتاز اؿٝٛاْٞ 75% َٔ
سًب  ،%92 ا٭ندل يف نٌ َٔ تكسِٜ ايعًـ ٤ع١ًُٝ ايبٝع ٚايؿطا٤ يًشٝٛاْات ٚكًؿاتٗا ؾُٝا عسا شيو استًت املطأ٠ ايعب

سني إٔ ا٭طؿاٍ اإلْاخ ٜؿاضنٔ أَٗاتٗٔ يف ايطعٞ ٚتٓعٝـ  يف ،%88% ٚايطعٞ 89ا٥ط عتٓعٝـ اؿ ،%8 اؿٝٛاْات
 ا٥ط ٚتكسِٜ ايعًـ.عاؿ

ْت يف ايػابل عباض٠ عٔ قػِ ٜتبع إزاض٠ زاضات َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ باحملاؾع١، ٚناسس٣ إزاض٠ املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ إتعتدل إ
غتني ؾكط عٓسَا ات ايعضاعٝات ؾٝ٘، ؾُٔ َٗٓسزاض٠ نجرلا ٚاظزاز عسز املٗٓسغعضاعٞ باملهتب، تطٛض ْؿاط ٖصٙ اإلضؾاز اياإل

 ىل غت َٗٓسغات، مخؼ َٓٗٔ يف عتل ٚٚاسس٠ يف َٝؿع١.عضاعٞ إضؾاز ايناْت نكػِ ٜتبع اإل

زاضات يف َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ باحملاؾع١ يتٓؿٝص َٗاّ املهتب ٚايؿطان١ يف تٓؿٝص اإلتعٌُ إزاض٠ ت١ُٝٓ املطأ٠ َع بك١ٝ 
 عٌُ املكا١َ يف املهتب ٚغرل شيو َٔ ا٫ْؿط١.ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف اي

ٚاشل٬ٍ ا٫محط ٚغرلٖا، زاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ات، َٓٗا َؿطٚع اـسَات ايكش١ٝ ٚإمت ايتٓػٝل ٚايعٌُ َع عس٠ َ٪غػ
زاض٠ ايعا١َ يًُطأ٠ ِٝ ٚغرلٖا، نُا مت ايتٓػٝل َع اإلدٌ عٌُ قانطات تٛع١ٜٛ يف فا٫ت ايكش١ ٚايتعًٚشيو َٔ أ

 ٜؿ١ٝ يف قٓعا٤.ايط

ىل ايعسٜس َٔ املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ اييت ناْت َٛدٛز٠ يف احملاؾع١ ٚخاضدٗا، َجٌ بطْاَر اْهُت بعض َٗٓسغات اإلزاض٠ إ
، ٚنصيو يف بطْاَر زعِ ٚتٛع١ٝ ّ 2008ىل ابطٌٜ ّ إ 2007ايسعِ ايعضاعٞ يًُٝٔ يف احملاؾع١ خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ َاٜٛ 

 املٓعي١ٝ يف دعٜط٠ غكطط٣.املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ يف عٌُ اؿسا٥ل 

طٗا زاض٠ ت١ُٝٓ املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ ايعسٜس َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ زاخٌ احملاؾع١ ٚخاضدٗا، مما ظاز َٔ ْؿاتًكت َٗٓسغات إ
زاض٠ َؿاضن١ ؾعاي١ يف املعاضض ايعضاع١ٝ يعطض َٓتذات املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ زاخٌ احملاؾع١ زاخٌ احملاؾع١، نُا ؾاضنت اإل

 ٚخاضدٗا. 

قا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ املدتًؿ١ ٔ خ٬ٍ إزاض٠ املطأ٠ باملهتب َٓسٟ حملاؾع١ ؾب٠ٛ يف ظٜاز٠ ْؿاط إَؿطٚع ايسعِ اشلٛيغاِٖ 
 ىل ايًكا٤ات ايتٛع١ٜٛ املتٓٛع١.اؿسا٥ل املٓعي١ٝ، باإلناؾ١ إْؿا٤ ٕ ٚايكٓاعات ايػصا١ٝ٥ ٚاؿطؾ١ٝ ٚإيف قش١ اؿٝٛا

ّ  2007زاض٠ املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ عباض٠ عٔ ؾع١ً َٔ ايٓؿاط املػتُط، يهٔ تٛقـ ايسعِ اشلٛيٓسٟ يًُشاؾع١ يف عاّ ناْت إ
تكًت املٗٓسغات املتٛادسات يف اإلزاض٠ يًعٌُ يف ىل تٛقـ ايٓؿاط متاَا نٓتٝذ١ يػٝاب ايسعِ املايٞ، ٚبايتايٞ اْإ ز٣أ

 خط٣.َٓاطل أ

سس٣ خطهات ن١ًٝ ايذلب١ٝ ؾب٠ٛ، ٚيهٔ شيو ئ املطأ٠، تعاقس َهتب ايعضاع١ َع إ زاض٠ ت١ُٝٓيف قاٚي١ إلعاز٠ ْؿاط إ
عُاشلا ايف، ٚايصٟ يف ساي١ تٛؾطٙ غتعٛز إزاض٠ ت١ُٝٓ املطأ٠ إىل َعاٚي١ أٜهٕٛ ناؾٝا يف ظٌ عسّ ٚدٛز ايسعِ املايٞ ايه

 نجط مما ناْت عًٝ٘ غابكا.ٌ َتطٛض أاحملاؾع١، ٚتعٛز املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ إىل إبساعٗا بؿهْٚؿاطاتٗا يف مجٝع َسٜطٜات 
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 اـكا٥ل ايعضاع١ٝ يًُشاؾع١-6

 ايػطا٤ ايٓباتٞ ٚايطعٟٛ

تٓتؿط ، تتؿاٚت ْٛعٝت٘ ٚنجاؾت٘ َا بني املٓطك١ ايػاس١ًٝ ٚاملٓطك١ املتٛغط١ ،تتُٝع قاؾع١ ؾب٠ٛ بػطا٤ ْباتٞ َتٓٛع
 ضاىا٭ (،Tamarix arabicaغِ ايعًُٞ:نا٭ثٌ )ا٫ؾذاض ٚايؿذرلات باملٓطك١ ايػاس١ًٝ ْباتات كتًؿ١ َٔ ا٭

(Salvadora persica،) ًِايػ (Acacia ehrenbergiana ،)ايػُط (Acacia tortilis،) ضاايعؿ 
(Calotropis  procera،) ايعجطب (Rumex nervosus،) ٌَاؿط(Peganum harmala) ، ايػاف )ؾذط٠

 Avicennia marinaايؿٛض٣ )ؾذاض أنُا تٛدس ( Prosopus cinerariaٖا١َ يطعٞ املاؾ١ٝ ٚتٛؾرل اؿطب( )

Vierh.( )قٝط١ مبٝاٙ عرل٠ ؾٛضإ ايدلنا١ْٝ ع٢ً غاسٌ ايبشط ايعطبٞ ؾطم احملاؾع١. (املٓذطٚف 

َطاض اشلاط١ً عًٝٗا َكاض١ْ ببك١ٝ املٓاطل املطتؿع١ باحملاؾع١ ْتٝذ١ يعٜاز٠ ن١ُٝ ا٭بؾذاض ْٛعا َا تعزاز نجاؾ١ ا٭
 ثبا٭(، Acacia gerrardii) ايطًح ،ايػُط (،Zizyphus spina christi) ؾذاض ايػسضأٗا املٓاطل، تهجط ؾٝ

(Ficus cordata L،) ضاى ٚغرلٖا.ا٭ ،ضاايعؿ 

ثٌ ؾذاض ا٭أَطاض، تعٗط بػبب طٍٛ ؾذل٠ اؾؿاف ٚق١ً ا٭يف املٓطك١ ايكشطا١ٜٚ، تكٌ نجاؾ١ ايػطا٤ ايٓباتٞ نجرلا 
 Anogeissusنُا تٛدس ؾٝٗا أؾذاض املؿط )ٚز١ٜ ٚاملٓدؿهات، تذلنع يف بطٕٛ ا٭ ٚأ َتٓاثطايكباض بؿهٌ ٚ ٚايػُط

bentiiَػاسات ٚاغع١ خاي١ٝ َٔ ايٓباتات ٜٚهاز ايػطا٤ ايٓباتٞ  خؿاب. تٛدس٠ يف ايطعٞ ٚتٛؾرل ا٭( شات ا٭١ُٖٝ ايهبرل
  ٕ ٚدس ؾٗٛ عباض٠ عٔ ْباتات ؾٛن١ٝ نايكباض ٚغرلٙ.إٜٓعسّ يف بعض املٓاطل ٚ

غتؿاز٠ طّا ٭١ُٖٝ ايػطا٤ ايٓباتٞ َٔ سٝح ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ ٚمحا١ٜ ايذلب١ َٔ ا٫لطاف. ٚاؿس َٔ ظسـ ايطَاٍ ٚا٫ْع
ا٫مػاض بػبب اؾؿاف ٚايتشطٝب )يًٛقٛز( يف املٓاظٍ ٚنصا ايطعٞ ٫ٚ أْ٘ ٜتعطض يًتسٖٛض ت إَٓ٘ نُطاعٞ يًشٝٛاْا

ايػًطات احمل١ًٝ يٛنع  ٚايكاؿ١ يًعضاع١، ٚعسّ ا٫ٖتُاّ َٔ قبٌاؾا٥ط، إناؾ١ إىل ايتٛغع يف ا٭ضانٞ اشلاَؿ١ٝ 
 إدطا٤ات تٓع١ُٝٝ يًشؿاظ ع٢ً ٖصٙ املٛاضز ايطبٝع١ٝ.

ايتسٖٛض اؿاقٌ يًػطا٤ ايٓباتٞ سايّٝا إىل نجرل َٔ ا٭نطاض يف املعضٚعات ٚا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ بػبب ايطَاٍ ٚظسـ أز٣ 
ت ايعا١َ ٚبعض ايكط٣ ٚتًٛخ اؾٛ بايػباض. نُا إٔ إظاي١ ايػطا٤ آايططم ٚاملٓؿايهجبإ ايط١ًَٝ ع٢ً ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ ٚ

ايٓباتٞ َٔ ع٢ً نؿاف ايٛزٜإ قس غاعس ع٢ً دطف ايعسٜس َٔ املػاسات َٔ ايذلب١ ايعضاع١ٝ َٔ دطا٤ ايػٍٝٛ، َٚٔ ا٭١ُٖٝ 
 مبهإ نطٚض٠ ايتسخٌ َٔ قبٌ ايسٚي١ يٛنع املعاؾات يًشس َٔ ٖصٙ ايعٛاٖط.
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 : ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ ايػا٥س مبشاؾع١ ؾب4٠ٛخطٜط١ ضقِ 

 
 (2003املكسض: َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ )                       

 ْتاد١ٝا٫ْع١ُ ايعضاع١ٝ ٚاإل

ٜٚػٛزٖا ْعاّ ايطٟ با٭َطاض  ،َكازض املٝاٙ املدتًؿ١ باعتُازٖا ع٢ًيف قاؾع١ ؾب٠ٛ ايػا٥س٠  ١عٝاتتُٝع ا٭ْع١ُ ايعض
 سػب اآلتٞ: ١عٝااملٛزل١ٝ ٚايػٍٝٛ ٚاآلباض ٚاملعاٜني ٚايػٍٝٛ. ميهٔ تًدٝل ا٭ْع١ُ ايعض

 )ظضاعات بٛض١ٜ( :املطط١ٜ ايػ١ًٝٝ ْعاّ ايعضاع١.0

َكسض يطٟ ِٖ أيهٓٗا  غرل املٓتع١َُطاض ، تعتُس ع٢ً ا٭باحملاؾع١َٔ املػاس١ املعضٚع١  % 47ضانٞ ايبٛض١ٜ ا٭متجٌ 
ُِّت اييتضانٞ باملٓاطل اؾاؾ١ ٚشيو بؿهٌ ظخاتٗا ايػعٜط٠ ا٭ . ضانٞ ايعضاع١ٝيف ايػايب غ٫ٛٝ تكطف َٝاٖٗا مٛ ا٭ ُٕه

، (ايػطض يًشبٛب ٚا٭ع٬ف ايصض٠ ايطؾٝع١ )اييت تعضع نُشكٍٛ ثٓا٥ٞ، ايسخٔ، ايػُػِ ؼت ٖصا ايٓعاّ تعضع قاقٌٝ:
 نُا ٜعضع أٜهّا ايبطٝذ ٚايؿُاّ. .هب١اشل َٓطك١تكتكط ظضاعت٘ يف  ايصٟ ايؿعرلٚ
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 : (آباض، َعاٜني، غٍْٝٛعاّ ايعضاع١ املط١ٜٚ ).2

 ٚاييت مجايٞ املػاس١ املعضٚع١ باحملاؾع١إَٔ  % 53ميجٌ  ،ٜٓسضز نُٔ ٖصا ايٓعاّ ايطٟ َٔ اآلباض ٚايػٍٝٛ ٚايػٍٝٛ
ٚٚازٟ ١ نٛازٟ بٝشإ ٚز١ٜ ايط٥ٝػتعٜس َػاستٗا يف املٓاطل ايكطٜب١ َٔ ا٭ إش طٟ،ىتًـ تٛظٜعٗا ع٢ً سػب تٛؾط َٝاٙ اي

  .َٝؿع١ٚازٟ َطخ١ ٚٚٚازٟ ْكاب 

 : تكايٝس ْٛبات )عؿاٟٚ( املا٤ اـاق١ بعني اؿاض٠ مبٓطك١ ضن2ّٛدسٍٚ ضقِ

 اغِ ْٛب١  املا٤ ايّٝٛ اغِ ْٛب١  املا٤ ايّٝٛ ٛب١  املا٤اغِ ْ ايّٝٛ

 عؿ٠ٛ ازلاعٌٝ ايتاي١ٝ ايجايح عؿط دًٝٛ يٛيٞ ايػابع بابطز ا٫ٍٚ

 ايؿباب١ ايطابع عؿط دًٝٛ ايتايٞ ايجأَ ايع٠ْٛ ايجاْٞ

 ع٢ً اـاَؼ عؿط اؿطاد١ ايتاغع ايبٝض يٛيٞ ايجايح

 ايػاض ايػازؽ عؿط اؿاىعؿ٠ٛ  ايعاؾط ايبٝض ايتايٞ ايطابع

 بانجرل ايػابع عؿط اؿ٠ًٛ اؿازٟ عؿط اؿب١ً اـاَؼ

ٛٓي١ ايجاْٞ عؿط باعُط ايػازؽ  ايؿا٥ع١ ايجأَ عؿط عؿ٠ٛ ازلاعٌٝ ي

ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، ن١ًٝ  (: زٚض ايعٕٝٛ املا١ٝ٥ مبٓطك١ ضنّٛ )ايُٝٔ( يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ،2020املكسض: بانطنط، غعٝس ٜػًِ عٛض )              
 .58اآلزاب ٚايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، داَع١ اؿػٔ ايجاْٞ، املػطب م 

ٚبعض احملاقٌٝ ناملٛظ ٚايدلتكاٍ ؾذاض ايؿان١ٗ أٚ املٛزل١ٝ نايبكٌ ٚايطُاطِ ١ٜ َٔ اـهطٚاتطٚتتهٕٛ ايعضاعات امل
 ف نايدلغِٝ ٚسؿٝؿ١ ايؿٌٝ.ع٬ٚايؿعرل ٚايصض٠ ايطؾٝع١، ٚبعض ا٭اؿك١ًٝ نايكُح 

تعتُس ظضاع١ ايبػاتني يبعض أْٛاع ايؿان١ٗ ٚايٓدٌٝ ٚنصا بعض أْٛاع احملاقٌٝ يف ايؿطٜط ايػاسًٞ ع٢ً َٝاٙ ايطٟ 
قطٜب١ َٔ غطح ا٭ضض ٜػٌٗ يًُعاضعني اغتػ٬شلا ٚؾل قٓٛات تطاب١ٝ إىل أضانِٝٗ  )عٕٝٛ( ع١ َٔ َعاٜنياملػتسمي١ ايٓاب

س يف املٓطك١ زٚضّا ٖاَّا يف تٛظٜع ٚدسٚي١ ا٫غتدساّ يكطاع ٚاغع َٔ ٝيا. ٚتًعب ا٭عطاف ٚايتكي٬غتؿاز٠ َٔ َٝاٖٗا
 اؾذاضتعضع ؼت ٖصا ايٓعاّ  .املعاٜنيْتاز ايعضاعٞ ٚايػُهٞ يف إعاز٠ بٓا٤ تًو ، ٚقس أغِٗ قٓسٚم تؿذٝع اإلاملػتؿٝسٜٔ

 ـ ايدلغِٝ.ايهٓب، ٚعًٚقاقٌٝ ايصض٠ كاٍ. ٚايدلتٚ ايٓدٌٝ، اؾٛاؾ١، ايباباٟ، املالٛ، ايًُٕٝٛ اؿاَض

 ع٬قات ايؿطان١ ٚاؿطخ

َٔ أدٌ ا٫غتدساّ اؾٝس يًهُٝات املتاس١ َٔ َٝاٙ ايػٍٝٛ اييت تأتٞ يف أٚقات قكرل٠ ٚبهُٝات نبرل٠، مت مماضغ١ 
)ايػٛاقٞ( اييت غايبا َا ىل اؿكٌ بٛاغط١ ايكٓٛات إٍٛ عٔ ططٜل غشب املا٤ َٔ اجملط٣ اؿك خ٬ٍ ضٟ قٛاعس ؾؿ١ٝٗ تكًٝس١ٜ

 .تهٕٛ َؿذلن١ يف ًَهٝتٗا يعسز َٔ املعاضعني
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ايتكًٝس١ٜ  ايطٟضن١ٝ َٚٛقعٗا بايٓػب١ يكٓٛات غؿٌ سػب تطتٝب ايكطع ا٭ىل ا٭إع٢ً ٜتِ تٛظٜع املٝاٙ بايتتابع َٔ ا٭
بايتػاٟٚ ٚتٛظع بٛاقع ثًح ملايو  ٜٚتِ تكػِٝ ايعا٥س َٔ اإلْتاز إىل ث٬ث١ أقػاّ، ٖٚٛ ايٓعاّ ايػا٥س يف ايبًس بؿهٌ عاّ

ٚيف بعض املٓاطل ٜٛدس ْعاّ سطخ اؿػ١ٓٝ ٚسطخ ايتدًٝس، ٜٚٛظع ايٓاتر  يًُايو( ٚثًح يًشطاخ 2/3ا٭ضض ٚثًح يٮضض )
 بني املايو ٚاؿطاخ باملٓاقؿ١.

اض ؼكٝل ني ا٫عتبتأخص بع ٗا،باض، ؾكس اعتُست تكايٝس قسمي١ ي٬غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٓاَا يف ساي١ اغتعُاٍ َٝاٙ اآل
ْتاز بٓػب َتؿاٚت١ ايب٦ط ٚاملهد١ ٜتِ تٛظٜع عا٥س اإلٚضض تبعا ملًه١ٝ ا٭ْ٘ ايؿا٥س٠ يهٌ َٔ َايو ا٭ضض ٚاؿطاخ، إش أ

 ، نِ ًٜٞ:عػب َكسض ايطٟ املتبع

َٔ َٓطك١ ٚىتًـ  باإلهاض، كًُٞعاضع َٚا٤ ايػي ممًٛن١ضض ا٭ ، عٓسَا تهْٕٛتازَٔ اإل % 30-20املا٤  َايوٜعط٢ 
 ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح شيو. .إىل أخط٣

 ضض ٚاؿطاخع٬قات ايؿطان١ بني َايو ا٭: 3دسٍٚ ضقِ 

 تٛظٜع عا٥س املٓتٛز َسخ٬ت اإلْتاز املا٤، ايب٦ط، املهد١ ا٭ضض
 يكاسب املا٤ % 30-20 - باإلهاض املايو
 يًُعاضع )اؿٓطاخ( % 25 املايو املايو املايو

 ملايو ا٫ضض ٚ ايباقٞ يًُعاضع % 25 - - باإلهاض
 يًُعاضع % 50يًُايو ٚ  % 50 املعاضع )اؿطاخ( املايو املايو

 ،٫ ظٗسٙإيكاسب ا٫ضض ٫ٚ ٜؿاضى اؿطاخ  َٔ َسخ٬ت اإلْتاز ٚاملا٤ ٚاملهد١ ممًٛن١اشا نإ نٌ َا ؼتاد٘ ايعضاع١       
ٜعط٢  سادت٘ َٔ املٝاٙ عػب سكت٘ يف ساي١ ايؿطان١ يف ايب٦ط.ٜكّٛ نٌ ؾطٜو بػشب  ْتاز زٕٚ اغتكطاع.ؾً٘ ضبع اإل

 ضض يًشطاخ.َٔ تهايٝؿ٘ يف ساي١ تأدرل ا٭ اْتاز ٫ٚ ٜتشٌُ أٜضض ضبع اإلَايو ا٭

 باإلناؾ١ْ٘ ٜكّٛ بتٛؾرل ايبصٚض أعًُا ب ،ْتاز بعس اقتطاع ايتهًؿ١ضض ْكـ اإلٜعط٢ َايو ا٭، يف ساي١ اؿطخ ايسا٥ِ
٫ بعس َٛاؾك١ اؿطاخ إضض ع٢ً ايػرل ٚباقٞ ايتهايٝـ ٜتشًُٗا اؿطاخ، نُا ٫ ول يًُايو بٝع ا٭ ،ٚاملهد١ىل ايب٦ط إ

 . ٚيف ساي١ عذعٙ تباع يًػرل ٜٚعط٢ ي٘ ايطبع َٔ ق١ُٝ ا٫ضض ،ٚي١ٜٛ يف ايؿطا٤ؾتهٕٛ ي٘ ا٭
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 ْتاز ايٓباتٞاإل-7

 املػاسات ٚاؿٝاظات ايعضاع١ٝ

مجايٞ املػاس١ إ% َٔ  53متجٌ  ،ّ 2020يعاّ  ٖهتاضا 26252تكسض املػاس١ املعضٚع١ مبشاؾع١ ؾب٠ٛ عٛايٞ 
ُعاضعني، متجٌ احملاقٌٝ تبعا ملس٣ تٛؾط املٝاٙ ٚا٫َهاْٝات املاز١ٜ يً ٖهتاض 49373ايبايػ١  ايكاؿ١ يًعضاع١ باحملاؾع١

% َٔ 0.08احملاقٌٝ َػاس١ بٓػب١  قٌحملاؾع١، بُٝٓا تعتدل ايبكٛيٝات أ% َٔ املػاس١ املعضٚع١ با45نجط َٔ ايعًؿ١ٝ أ
 مجايٞ املػاس١ املعضٚع١.إ

 .اسا٥ع 27229ٚايبايؼ سٛايٞ ّ  2000، باملكاض١ْ َع عسزِٖ عاّ ّ 2020سا٥ع يعاّ  22578بًؼ عسز اؿا٥عٜٔ 

 ىل:إعٖا ٝٝمتٖهتاض، ميهٔ  5-0.5بني  يف احملاؾع١ايعضاع١ٝ ا٭ضانٞ ٜتبأٜ سذِ سٝاظ٠ 

 مجايٞ عسز اؿا٥عٜٔ باحملاؾع١؛إَٔ  % 26.7ٌ جٖهتاض ٚمت 0.5قٌ َٔ أ َػاستٗا ضانٞأ

 مجايٞ عسز اؿا٥عٜٔ؛إَٔ  % 29.5ٌ متجٖهتاض ٚ 2قٌ َٔ ٚأ 0.5بني َػاستٗا ضانٞ أ

 ؛% 37.3 جٌٖهتاض مت 5قٌ َٔ أ - 2ضانٞ َٔ ٭بُٝٓا ا

 مجايٞ عسز اؿا٥عٜٔ باحملاؾع١.إَٔ  % 26.5ٖهتاض  5نجط َٔ أضانٞ ٭ا جٌؾُٝا مت

 2.62ىل ايٛاسس إش ٜكٌ َتٛغط املػاس١ يًشا٥ع إسذاّ اؿٝاظات ايعضاع١ٝ مبسٜطٜات قاؾع١ ؾب٠ٛ بايتذع٩، أ تتُٝع
ٖهتاض/سا٥ع مبسٜط١ٜ عػ٬ٕٝ تًٝٗا نٌ َٔ َسٜط١ٜ عني  7.88ع٬ٖا ٚأٖهتاض/سا٥ع مبسٜط١ٜ ايطًح  0.27قًٗا ، أٖهتاض

 .ٛايٖٞهتاض/سا٥ع ع٢ً ايت 3.49ٚ 4.22ٚ 5.35َٚٝؿع١ مبتٛغط  َطخ١ ايػؿ٢ًٚ

َها١ْٝ ٚدٛز اؿٝاظات إٕ إٚبايتايٞ ؾ ،اؿٝاظات ايعضاع١ٝتٛغع َاّ أ طبٝعٝا عا٥كا طبٝع١ ايتهاضٜؼ ايػا٥س٠تؿهٌ 
، بُٝٓا تٛدس ْكاب َٚٝؿع١ٚ ايػؿ٢ً َطخ١ٚعني ٚٚز١ٜ ٚبايصات مبسٜطٜات عػ٬ٕٝ ا٭ ع٢ً نؿافنجط تطنعا أايٛاغع١ ٜهٕٛ 

 ق١ًَطاض ٚىل ايب١٦ٝ اؾاؾ١ ق١ًًٝ ا٭إٜٚعٛز غبب شيو  ٤ايطًح ٚعطَاٚ اؿٝاظات ايكػرل٠ يف َسٜطٜات ايكشطا٤ َٚٓٗا زٖط
 خكٛب١ ايذلب١.

 ،تعٌُ ع٢ً تٛؾرل َساخٌٝ ١َُٗ يًُعاضعنيٚ تعتُس ع٢ً امله١ٓٓ ضانٞ ايعضاع١ٝ ع٢ً قٝاّ ظضاع١ ْؿط٫١ ٜػاعس ػع٩ ا٭
 ع٬ف.ٚبعض اؿبٛب ٚا٭ تاطٚقًٝا َجٌ اـه تػتعٌُباغتجٓا٤ بعض املٓتٛدات اييت 
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 ّ 2020ْتاز احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ مبشاؾع١ ؾب٠ٛ يػ١ٓ إ: َػاس١ 4ٚدسٍٚ ضقِ 
 مجايٞاإل ايكات ايؿٛان٘ قاقٌٝ ْكس١ٜ ا٫ع٬ف اـهطٚات ايبكٛيٝات اؿبٛب ْتاد١ٝ / احملاقٌٝاملػاس١ ٚاإل

 26151 93 1361 1782 11823 2385 22 8695 املػتػ١ً )ٖهتاض( املػاس١

 100 0.36 5.20 6.81 45.21 9.12 0.08 33.25 املػاس١ املعضٚع١ باحملاؾع١ َٔ %

 174350 195 15242 1940 124652 27022 62 5237 املػاس١ املػتػ١ً )طٔ( ْتاد١ٝإ

 6.67 2.10 11.20 1.09 10.54 11.33 2.82 0.60 املطزٚز طٔ / ٖهتاض

 100 0.11 8.74 1.11 71.50 15.50 0.04 3.00 ْتاز باحملاؾع١مجايٞ اإلإ َٔ %

 (.2121قاؾع١ ؾب٠ٛ ) يإلسكا٤اؾٗاظ املطنعٟ املكسض: 
 

  ايذلنٝب احملكٛيٞ

 .اؿبٛب1

َػاستٗا تبعا يه١ُٝ احملاؾع١ ٚتتبأٜ َٔ َٓاطل  عس٠ايكُح ٚايؿعرل ٚغرلٖا يف ٚايسخٔ ٚتعضع اؿبٛب نايصض٠ ايطؾٝع١ 
َطاض ست٢ ْٗا١ٜ َٛغِ منٖٛا، تطٛضت ظضاعتٗا ْعطا ٭ُٖٝتٗا َطاض، ٜػتؿاز َٓٗا نأع٬ف يف ساي١ عسّ نؿا١ٜ َٝاٙ ا٭ا٭

 .اطٓ 5237ىل إْتاز ٚقًت إٖهتاض به١ُٝ  8695سٛايٞ ّ  2020ايػصا١ٝ٥ سٝح بًػت املػاس١ املعضٚع١ َٓٗا عاّ 

 .اـهطٚات2

تعتدل  ،مجايٞ املػاس١ املعضٚع١ باحملاؾع١إَٔ  % 9.22 متجٌ ،١ٜ باحملاؾع١طٚايعضاعات امل ِٖاـهطٚات أتعتدل 
 احملاؾع١.بنجطٖا اْتؿاضا أْٛاع اـهطٚات ٚأِٖ أقاقٌٝ ايطُاطِ ٚايبطاطؼ ٚايبكٌ ٚايبطٝذ 

 ؾذاض ايؿان١ٗ.أ3

َٔ  % 5.20بٓشٛ  ؾب٠ٛ تػاِٖ قاؾع١ ،غرلٖاايتني ٚايٓدٌٝ ٚ، اؾٛاؾ١ ،ايًُٕٝٛ ،ايدلتكاٍ ،املالٛ، تؿٌُ املٛظ
ٜٓتؿط املٛظ  ،تٓتؿط ظضاعتٗا مبدتًـ َسٜطٜات احملاؾع١ سػب َس٣ تٛؾط ايعطٚف املٓاغب١ شلا، املػاس١ املعضٚع١ باحملاؾع١

يًُٕٝٛ بُٝٓا ٜٓتؿط ايدلتكاٍ ٚا ،ٝاٙاملىل نُٝات نبرل٠ َٔ إباملٓطك١ ايػاس١ًٝ ْعطا يهْٛ٘ َٔ ؾٛان٘ املٓاطل اؿاض٠ ٚوتاز 
، نُا ازخًت َ٪خطا ظضاع١ اؾذاض املالٛ َطخ١ٚ١ َجٌ بٝشإ ْٚكاب ٚز١ٜ ايط٥ٝػمبٓطك١ اشلهب١ ٚبايصات يف َٓاطل ا٭

 مبدتًـ املٓاطل َٚٓٗا َسٜط١ٜ ايطٚن١، ٚنصا ؾذط٠ ايتني مبسٜط١ٜ بٝشإ.
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 ع٬ف٭.ا4

ايعًؿ١ٝ ٚباـكٛم احملاقٌٝ املعاضعٕٛ بعضاع١  ايصٟ ؼتً٘ تطب١ٝ املاؾ١ٝ يف اقتكاز املٓطك١ ٜٗتِاؿٟٝٛ ْعطا يًسٚض 
َطاض يف تٓتؿط يف مجٝع َسٜطٜات احملاؾع١، سٝح تعضع بٛضٜا ع٢ً ْطام ٚاغع يف ساي١ تٛؾط ا٭ اييت أع٬ف ايصض٠ ٚايدلغِٝ

شا مل إ أَا .خط٣أباض يف َٓاطل ٟ َٔ اآلط٢ً ْطام نٝل يف ساي١ ايَسٜطٜات دطزإ ْٚكاب ٚسبإ َٚٝؿع١، بُٝٓا تعضع ع
ٝتِ تًب١ٝ اؿادٝات َٔ احملاؾعات اجملاٚض٠ ٚبايصات قاؾع١ أبني ٖٚٛ ايػايب قًٝا ؾتٛدس املكازض املا١ٝ٥ ايهاؾ١ٝ يعضاعتٗا 

 .٭غٓاّ ٚاملاععْؿط١ تطب١ٝ اأع٬ف بػبب تعاٜس ْعطا ٫ظزٜاز ايطًب ع٢ً ا٭ ؛سايٝا

% َٔ  45.22ستٗا املعضٚع١ سٛايٞ ٚمتجٌ َػاّ  2020يعاّ  اٖهتاض 22823بًػت املػاس١ املعضٚع١ با٭ع٬ف سٛايٞ 
ْتاد١ٝ احملاقٌٝ % َٔ إ 72.50ا يًٗهتاض، ٚميجٌ طٓ 20.54ْتادٗا املػتػ١ً باحملاؾع١، بُٝٓا ٜبًؼ إمجايٞ املػاس١ إ

 باحملاؾع١. 

 .احملاقٌٝ ايٓكس5١ٜ

 أُٖٗا: ،ٜتِ ظضاع١ ٚإْتاز بعض احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ

 ايكطٔ 

ضنّٛ بإْتاز قكٍٛ ايكطٔ بهُٝات َتٛانع١ ٚتذلنع ظضاعت٘ يف بعض املػاسات ايكطٜب١ َٔ ؿع١ ٚيت َٝتٓؿطز َسٜطٜ  
ٚيف ايػتٝٓات نإ ايكطٔ قكٍٛ ْكسٟ يف َسٜط١ٜ َٝؿع١ بتؿذٝع َٔ ؾ١ٓ أبني يًكطٔ، ٚناْت تعط٢  ا٭دعا٤ ايػاس١ًٝ،

 مبػاسات قسٚز٠ يف نٌ َٔ بٝشإ ْٚكاب ٚغرلٖا.زخاٍ ظضاعت٘ َ٪خطا ا َاي١ٝ تػ٬ّٝٗ يعضاعت٘، نُا مت إيًؿ٬سني سٛاؾع

 ايتبؼ 

ٜعتدل قكٍٛ ايتبؼ )ايتُباى( أسس احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ املٓتذ١ يف احملاؾع١ ٚتذلنع ظضاعت٘ يف أدعا٤ قسٚز٠ َٔ   
 .َسٜطٜيت ضنّٛ َٚٝؿع١. نُا إٔ نُٝات اإلْتاز َٔ ٖصا احملكٍٛ ٫ تعاٍ قسٚز٠

 ايػُػِ

بعضاع١ ٚإْتاز قكٍٛ ايػُػِ ايصٟ تٓتؿط ظضاعت٘ يف َععِ َسٜطٜات احملاؾع١ ٚتهجط ظضاعت٘ يف تؿتٗط قاؾع١ ؾب٠ٛ 
 ٜػٛم نُا ا٫غت٬ٗى احملًٞ َٔ  ادع٤ نٌ َٔ َسٜطٜات عني، بٝشإ، َطخ٘، ْكاب. ٜٚتِ إْتاز ٖصا احملكٍٛ بهُٝات تػطٞ

 جملاٚض٠.ا ٚايسٍٚ إىل احملاؾعات بعض اإلْتاز َٔ ا٭قٓاف ايبًس١ٜ املُتاظ٠
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 ايكات

َٔ  0.22ٖهتاض، متجٌ  93ٚتبًؼ املػاس١ املعضٚع١ ب٘ سٛايٞ ٚعني.  ظضاع١ ايكات يف نٌ َٔ َسٜطٜيت بٝشإ ذلنعت
 .ّ 2020املػاس١ املعضٚع١ باحملاؾع١ يعاّ 

 ْتاز اؿٝٛاْٞاإل-8

 ظضاع١ ا٭ضضٜعتُس ْعاّ ايعضاع١ باملٓطك١ ع٢ً املعز بني سٝح  ،َٔ ايٓؿاط ايعضاعٞ اٖاَ اْتاز اؿٝٛاْٞ دع٤ٜعتدل اإل
باإلناؾ١  ٚاؿٝٛإ يإلْػإع٬ف اييت تػتعٌُ نػصا٤ ٚي١ٜٛ يعضاع١ اؿبٛب ٚا٭ؾايؿ٬ح احملًٞ ٜعطٞ ا٭ ،ٚتطب١ٝ املاؾ١ٝ

 .إىل بعض اـهطٚات

طبٝع١ٝ َٚا تٓتذ٘ َٔ ؿّٛ ٚأيبإ  تعتدل املاؾ١ٝ عٓكطا َٓسفا يف اقتكاز املٓاطل ايعضاع١ٝ مبا تٛؾطٙ َٔ أزلس٠
ش تػاعس ايؿ٬ح ع٢ً َٛاد١ٗ ايكعاب ا٫قتكاز١ٜ اييت ٜٛادٗٗا َٔ سني إ ،تػاِٖ يف تػص١ٜ ايػهإ ٚتٜٓٛع َساخًِٝٗ

 آلخط.

املٓاطل بملاعع ا ١تذلنع تطبٝ. بكاض ٚاؾُاٍ ٚايسدازغاغ١ٝ ثِ ا٭أتٓتؿط باحملاؾع١ تطب١ٝ املاعع ٚايهإٔ بسضد١ 
ٕ إنُا  ،َجٌ يف ايتػص١ٜ ع٢ً ايٓباتات ايطع١ٜٛيتشًُٗا قػا٠ٚ ايعطٚف ايطبٝع١ٝ ٚا٫غتػ٬ٍ ا٭ ْعطاٚاؾب١ًٝ  ايػاس١ًٝ

غٓاّ )ايهإٔ( زاض٠ قطٝعٗا بهؿا٠٤ عاي١ٝ، بُٝٓا تذلنع تطب١ٝ ا٭إ ؿ٬حؾطاز عا١ً٥ ايأقػط سذُٗا هعٌ َٔ ايػٌٗ ع٢ً 
  عساز ق١ًًٝ يف َٓاطل كتًؿ١ َٔ احملاؾع١.بأٚاؾُاٍ ٚاؿُرل  بكاضاملٓاطل ايكشطا١ٜٚ ٚايػٍٗٛ، نُا تٓتؿط ا٭ب

 اضأغ 990225 ٚبعسز%  50ايهإٔ انجط َٔ  ؾٝ٘ متجٌ ،اضأغ 2970962 سٛايّٞ  2020عاّ  املاؾ١ٝ ض٩ٚؽ عسز بًؼ
، اضأغ 3426 ٚا٭بكاض اضأغ 3622 ؾاؾُاٍ ،% 49 ْٚػب١ اضأغ 973829 بعسز املاعع بعسٖا تأتٞ ايكطٝع، فُٛع َٔ

 % َٔ اعساز املاؾ١ٝ باحملاؾع١.  0.35ٚميج٬ٕ َعا سٛايٞ 

 

 ايتػٜٛل ايعضاعٞ-9

ًٜعب ايتػٜٛل ايعضاعٞ زٚضّا نبرلّا يف ايعٛاٌَ احملسز٠ يإلْتاز ايعضاعٞ ٚسذِ ايعا٥س يًُعاضع نُا أْ٘ وُٞ املعاضع َٔ 
 بني عاَٞ  احملاؾع١ت ايعضاع١ٝ اييت أدطٜت يف املهاضبات ٜٚ٪زٟ إىل تكًٌٝ ْػب١ ايؿاقس َٔ احملكٍٛ. ٚٚؾكّا يًُػٛسا

% 22ٚ ،َٔ املعاضعني ٜكَٕٛٛ بتػٜٛل َٓتذاتِٗ ايعضاع١ٝ بأْؿػِٗ % 96-85ٚاييت بٝٓت إٔ ّ  2000ّ ٚ 2998
أَا بايٓػب١  ،تعاقس َع َتعٗسٜٔ يبٝع َٓتذاتِٗ ايعضاع١ٝاي% ٜكَٕٛٛ ب4ٜٚبٝعٕٛ قاقًِٝٗ بأْؿػِٗ َٔ زاخٌ املعضع١ 
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% َٔ املعاضعني ٜتعطض إْتادِٗ يًتًـ  68-57احملكٍٛ يًتًـ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايٓكٌ ٚايتساٍٚ ؾكس بٝٓت املػٛسات إٔ يتعطض 
%  43-32ٚدٛز ا٭غٛام املٓاغب١، بُٝٓا  ّبػبب قعٛب١ ايتػٜٛل ايٓاتر عٔ عسّ تٛؾط ٚغا٥ٌ ايٓكٌ املٓاغب١ ٚنصا عس

% َٔ املعاضعني ٫ ميتًهٕٛ ٚغا٥ٌ  72-64ٌ ٚاملٛاق٬ت ؾكس تبني إٔ َِٓٗ مل ٜؿرلٚا إىل شيو. بايٓػب١ يتٛؾط ٚغا٥ٌ ايٓك
بٌ ٜػتأدطٕٚ ٚغا٥ٌ يٓكٌ َٓتذاتِٗ إىل ا٭غٛام مما ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ ايتهًؿ١ ٚانؿاض ايعا٥س ٚقس  ؛ايٓكٌ اـاق١ بِٗ

ٓكٌ اـاق١ بِٗ ؾٓػبتِٗ املعاضعني ع٢ً بٝع قاقًِٝٗ يف ايػٛم بأٟ ق١ُٝ، بُٝٓا ايصٜٔ ميتًهٕٛ ٚغا٥ٌ اي ٤هدل ٖ٪٫
 ميهِٓٗ ْكٌ َٓتذاتِٗ إىل ا٭غٛام املٓاغب١ ٚاؿكٍٛ ع٢ً أغعاض َٓاغب١. ٤ٖٚ٪٫ ،% 29-36تكٌ َٔ 

ع١ًُٝ ايبٝع تتِ ، سٝح تتٛاؾط أغٛام ق١ًٝ زٕٚ ضقاب١ قش١ٝ نُا ٝسّابايٓػب١ يًتػٜٛل اؿٝٛاْٞ ؾإٔ ايٛنع أنجط تعك
ؽ ٚيٝؼ بايٛظٕ نُا إٔ ْعاّ تكٓٝع ٚتػًٝـ ٚؽعٜٔ ٚتٛظٜع يطأإش ٜتِ ايبٝع با ؛املاؾ١ٝ ٞؿطا٤ بططٜك١ ٫ ؽسّ َطبٚاي

 َٔ شيو. ٫٤ أْ٘ ٫ ٜعٌُ بؿٞإَٔ ايع١ًُٝ ايتػٜٛك١ٝ.  اض ٫ بس إٔ ٜهٕٛ دع٤ٝاملؿتكات اؿٝٛا١ْٝ نايًي ٚايًشِ ٚايب

يٓكٌ املٛاؾٞ مما ٜ٪زٟ إىل  أ٠ٚغرل َٗٝ ٚإلٜكاٍ املٛاؾٞ املطاز بٝعٗا يف أغٛام بعٝس٠ ْٛعّا َا تٓكٌ يف غٝاضات َهؿٛؾ١
 خػاض٠ املطبٞ ٚعسّ سكٛي٘ ع٢ً غعط فعٟ.

ايتعاْٚٞ ايعضاعٞ، ٚبا٫ؾذلاى َع مجع١ٝ ؾب٠ٛ ايتعا١ْٝٚ  ؼازا١ُٖ َٔ ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ ٚا٫طاض َٚػيف ٖصا اإل
عساز ايكازضات يف َس١ٜٓ ايؿٛان٘ َٚطنع إايعضاعٞ يًدهاض ٚ ْؿا٤ ايػٛم ايتعاْٚٞع١ٝ املؿذلن١، ؾكس مت ايعٌُ ع٢ً إايعضا
 لاظٙ ٚتؿػًٝ٘اييت َطت بٗا ايب٬ز، ٖصا ايػٛم إشا َا مت إْؿا٤ بػبب ظطٚف اؿطب عاق١ُ احملاؾع١، ٫ٚ ٜعاٍ قٝس اإلعتل 

 لاح ايع١ًُٝ ايتػٜٛك١ٝ يًدهاض ٚايؿٛان٘ باحملاؾع١.غٝهٕٛ ي٘ زٚضا نبرلا ٚؾعا٫ يف إ

 

 ايت١ُٜٛٓ باحملاؾع١املؿاضٜع ٚاـسَات -11

 املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ شات ايع٬ق١ بايٓؿاط ايعضاعٞ

ايٓؿاط ايتُٟٓٛ  بسأ، سٝح 2975ّعاّ  صٜطدع بس٤ ايٓؿاط ايتُٟٓٛ يف احملاؾع١ عدل املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ املدتًؿ١ َٓ
قا١َ قٓٛات إطٟ اؿسٜج١ ْٚع١ُ ايأزخاٍ إباض ٚىل سؿط اآلإتٗسف مجٝعٗا ،  ١ٚقاَت يف ا٭ٚز١ٜ ايعضاع١ٝ ايط٥ٝػمبؿاضٜع 

 .ضانٞ ايعضاع١ٝ ٚبٓا٤ َٓؿآت سكاز املٝاٙعُاٍ محا١ٜ ا٭أايطٟ ٚتٓؿٝص 

نٝـ عٓكط املؿاضن١ ايؿعب١ٝ باؾٗس ثِ أ ،2990ّعاّ  قبٌ ناْت تًو املؿاضٜع تكسّ خسَاتٗا يًُعاضعني بسٕٚ تهًؿ١
ٜٛنح  5ضقِ ٚاؾسٍٚ  خسَاتٗا يف اجملا٫ت ايػابك١.ْؿط١ بعض املؿاضٜع اؾسٜس٠ اييت قسَت أىل إٚاملاٍ بٓػب قسز٠ 

 شيو.
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 : املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ شات ايع٬ق١ بكطاع ايعضاع١ ٚايطٟ باحملاؾع5١دسٍٚ ضقِ 
 فاٍ ايتسخٌ َٓاطل ايعٌُ ؾذل٠ ايعٌُ اغِ املؿطٚع

ايؿطن١ ) َؿطٚع ايسضاغات يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ
 (اجملط١ٜ تػهٛ

 أْع١ُ ضٟ سسٜج١، ازخاٍ اآلباضسؿط  َٝؿع١ 1982ّ - ّ 1975

)ؾطن١ غٛدطٜا  َؿطٚع تطٜٛط ٚازٟ بٝشإ ايعضاعٞ
 ايؿطْػ١ٝ(

 أْع١ُ ضٟ سسٜج١ضانٞ، ازخاٍ محا١ٜ ا٭ بٝشإ 2988ّ - ّ 2982

 ، َس أْابٝب سسٜس١ٜسؿط اآلباض ْكاب، ايكعٝس 2985ّ - ّ 2983 (اإلٜؿاز)َؿطٚع زعِ اـسَات ايعضاع١ٝ 

 2000ّ ايتعاْٚٝات يف املٓطك١ ايؿطق١َٝؿطٚع تطٜٛط 
 ،ضنّٛ ،َٝؿع١

 ايطٚن١ ٚسبإ
ق٬ح ، محا١ٜ ا٭ضانٞ، إأْع١ُ ضٟ سسٜج١، ازخاٍ سؿط اآلباض

 قٓٛات ايطٟ.

 إْؿا٤ قٓٛات ٚغسٚز ؼ١ًٜٝٛ قاؾع١ ؾب٠ٛ 2998ّ َؿطٚع ايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ يف احملاؾعات اؾٓٛب١ٝ

 2992ّ َؿطٚع اؿؿاظ ع٢ً ا٭ضانٞ ٚاملٝاٙ
ا٫ٚز١ٜ ايؿُاي١ٝ 

 ايػطب١ٝ
 محا١ٜ ايذلب١ ٚعٌُ بعض ايسضاغات يكٓٛات ايطٟ

 2000ّ -2997ّ املؿطٚع ايطاض٨ ملعاؾ١ أنطاض ايػٍٝٛ
ا٫ٚز١ٜ ايؿُاي١ٝ 

 ايػطب١ٝ
 نطاض ايػٍٝٛاؿُا١ٜ َٔ أ

ايدلْاَر ايؿطعٞ ايطابع )املؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف إزاض٠ 
 املٛاضز ا٭ضن١ٝ(

2002ّ 
 قاؾع١ ؾب٠ٛ،

 باملؿاضن١
 محا١ٜ ايذلب١سكاز املٝاٙ، ايػٝطط٠ ع٢ً ايػٍٝٛ، 

 2996ّ قٓسٚم تؿذٝع اإلْتاز ايعضاعٞ ٚايػُهٞ
قاؾع١ ؾب٠ٛ، 

 باملؿاضن١
 املػا١ُٖ يف بٓا٤ املٓؿآت املا١ٝ٥

 املا١ٝ٥سكاز املٝاٙ، محا١ٜ ايذلب١، بٓا٤ املٓؿآت  َطنعٟ، باملؿاضن١ ٜعٌُ سايٝا ايكٓسٚم ا٫دتُاعٞ يًت١ُٝٓ

 سكاز املٝاٙ، محا١ٜ ايذلب١، بٓا٤ املٓؿآت املا١ٝ٥ َطنعٟ، باملؿاضن١ ٜعٌُ سايٝا ؾػاٍ ايعا١ََؿطٚع ا٭

 

تسخًت ايعسٜس َٔ املؿاضٜع ٚاملٓعُات  ؛ٚبعس ا٫ٚناع ايػرل َػتكط٠ يف ايبًس ٚاحملاؾع١ خكٛقاّ  2022َٓص ايعاّ 
ايسٚي١ٝ يف كتًـ اجملا٫ت َٚٓٗا فاٍ ايعضاع١ ٚايطٟ بٗسف َػاعس٠ اجملتُع احملًٞ ع٢ً ايكُٛز ٚؼػني غبٌ املعٝؿ١ 

 ٚتطٜٛط املؿاضٜع ايكػرل٠، َٚٔ شيو ؾطن١ ايػاظ ٚايكٓسٚم ا٫دتُاعٞ يًت١ُٝٓ ٚايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ ٚغرلٖا.

طن١ .1 ػاٍايؿ امل عٞ  ايطبٝ اظ  ًػ ي  ١ٝ  ايُٝٓ

ايؿطن١ اي١ُٝٓٝ يًػاظ ايطبٝعٞ املػاٍ بسٚض ؾعاٍ يف اجملاٍ إش خككت َٝعا١ْٝ ع٢ً َس٣ مخػ١ أعٛاّ يتٓؿٝص  قاَت  
َؿاضٜع ٖازؾ١ بؿؿاؾ١ٝ ٚٚنٛح تٗسف إىل تك١ٜٛ ايع٬قات َع اجملتُعات اجملاٚض٠ ملٓاطل عٌُ ايؿطن١. ُتعس ٚاملؿاضٜع 

َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ؾطم ، يتًيب استٝادات اجملتُعات املػتٗسؾ١ عٝح ٜهٕٛ شلا ا٭ثط اإلهابٞ يف املس٣ ايبعٝسايت١ُٜٛٓ ٚػٗع 
بٓا٤ ٚتطٜٛط ايكسضات ٚايتأٌٖٝ ٚتٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚت١ُٝٓ املؿاضٜع ايكػرل٠ ٚاييت تػِٗ يف ؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ اجملتُعات 

 .احمل١ًٝ
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 ١ ايٓشٌاملػا١ُٖ يف متٌٜٛ َؿاضٜع ايعػٌ ٚتطبٝ

ايؿطن١ ايٓشايني َٔ خ٬ٍ تعٜٚسٖـِ باملٓاسٌ َٚعسات خاق١ بذلب١ٝ ايٓشٌ ٚبٓا٤ قسضاتِٗ َٔ خ٬ٍ ايدلاَر  زعُت
َٚٔ أِٖ املؿاضٜع املٓذع٠ يف ٖصا  ،ايتسضٜب١ٝ سٍٛ ايتكٓٝات اؿسٜج١ املػتدس١َ يف تطب١ٝ ايٓشٌ ٚظضاع١ أؾذاض ايعًب

ظٜاز٠ املكازض ايطبٝع١ٝ ب ٚذاض ايعًؾ١ٜ اُاتٛؾرل املٝاٙ ٚأغٛاض َٔ ايػٝاز ؿؾذط٠ عًب ٚ 22000ايكطاع: ظضاع١ أنجط َٔ 
قط١ٜ ع٢ً ططم تطب١ٝ ايٓشٌ  55يف  ما٫ 700اييت ٜعتُس عًٝٗا يف تطب١ٝ ايٓشٌ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ اإلْتاز. ُٚزِضب أنجط َٔ 

طٛض٠ خ٬ٍ ايعاَني تخ١ًٝ مٌ َ 3400عٔ  اؿسٜج١ َجٌ آ٫ت ؾطظ ايعػٌ، ٚايؿُع ٚايؿٝتاَٝٓات ٚا٭ز١ٜٚ، تٛظٜع َا ٜعٜس
2022  ّ ٚ2022 ّ. 

 املػا١ُٖ يف متٌٜٛ املؿاضٜع ايعضاع١ٝ

ايؿطن١ َٔ خ٬ٍ بطْاَر ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ ايصٟ تٓؿصٙ إىل بًٛؽ ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ املتُج١ً يف َػاعس٠ املعاضعني ع٢ً غعت 
ٍٝٛ ٚؼػني قش١ ثطٚتِٗ اؿٝٛا١ْٝ ٚبايتايٞ ػ١ٜ َٔ اياُاؿؼػني احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٚؼػني أْع١ُ ايطٟ ٚتٛؾرل 

ات، نٕٛ ٜؼػني َػت٣ٛ ايسخٌ ٚايتػص١ٜ يٮغط٠. َٚٔ ٖصٙ املؿاضٜع: تٓؿٝص مح٬ت ؼكني املٛاؾٞ مبؿاضن١ َتسضبات بٝطط
 أٌٖٝ قٓٛات ايط١َُٟٗ تطب١ٝ املٛاؾٞ ٖٞ َٔ َٗاّ ايٓػا٤ يف املٓاطل اجملاٚض٠ ملؿطٚع ايؿطن١، ٚتؿٝٝس اؿٛادع املا١ٝ٥ ٚت

ٜٚٓابٝع املٝاٙ، ٚتكسِٜ َػاعسات ٚإضؾازات ظضاع١ٝ ٚتٓؿٝص َؿاضٜع تؿٌُ أْع١ُ ضٟ ٚتػٜٛط أضانٞ ظضاع١ٝ بٗسف ظٜاز٠ 
 تسٖٛض ايذلب١.ٚاؿس َٔ  ١ٜ ا٭ضانٞ ايعضاع١ُٝااحملاقٌٝ، ٚبٓا٤ زؾاعـات ايػٍٝٛ ؿ اْتاز

 املػا١ُٖ يف متٌٜٛ َؿاضٜع املٝاٙ     

َكازض َٝاٙ ايؿطب ايٓعٝؿ١ يس٣ اجملتُعات احمل١ًٝ ٚؼػني  َػت٣ٛ ؼػنيملٝاٙ اييت تٓؿصٙ ايؿطن١ إىل ٜٗسف بطْاَر ا
َٚٔ ٖصٙ املؿاضٜع: تٛغٝع ْكٌ ؾبهات املٝاٙ ٚإعاز٠ تأٌٖٝ ايدلى املا١ٝ٥  ،قسضاتِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً ٖـصٙ املٛاضز ٚإزاضتٗا

٣ ايػاس١ًٝ ايكطٜب١ َٔ قط١ تػٌٝٝ ايػاظ يف باؿاف َٔ خ٬ٍ قط١ ٚخعاْات املٝاٙ، ٚتٓؿٝص َؿاضٜع َٝاٙ ايكط( ايهطؾإ)
ؼ١ًٝ املٝاٙ، ٚتؿٝٝس ايػسٚز ايكػرل٠ ٚتٛغٝعٗا ٚؼسٜجٗا ٚخعاْات ٚآباض املٝاٙ َٚهداتٗا، ٚتٓؿٝـص مح٬ت تٛع١ٜٛ سٍٛ 

 .املؿاضٜعتًو َٝاٙ ايكطف ايكشٞ بايتعأَ َع تٓؿٝص 

ت2١ُٝٓ يً عٞ  ُا ا٫دت ٓسٚم  ايك  . 

قطاعات اقتكاز١ٜ  سلًتكٓسٚم ا٫دتُاعٞ يًت١ُٝٓ عسزّا َٔ املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ يف كتًـ َسٜطٜات احملاؾع١ ْؿص اي
ٜػَع٢ ايكٓسُٚم إىل إسٝا٤ٔ ضٚح املبازض٠ املتٛاَضث١ يس٣ ايُٝٓٝني َٓص ائكَسّ ي٬عتُاز ع٢ً َٓٗا ايكطاع ايعضاعٞ،  كتًؿ١

 تٓؿٝص املؿطٚعات عدل أتباع َٓٗذٝات تٛٔؾُط ُؾَطَم املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ايصات، عٔ ططٜل تععٜع َبسأ َؿاضن١ اجملتُع يف
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َُٜعِعُظ ايكٓسُٚم  َٚ يًصنٛض ٚاإلْاخ ع٢ً َسٕس غٛا٤، بس٤ّا بتشسٜس ا٫ستٝاز َٚطٚضّا بايتٓؿٝص ٚاْتٗا٤ّ بايتؿػٌٝ ٚايكٝا١ْ. 
 .ايًذإ ايت١ُٜٛٓ اييت متجً٘املُاضغات ايسميكطاط١ٝ َٔ خ٬ٍ زؾع اجملتُع يتٓعِٝ ْؿػ٘، ٚاْتداب أعها٤ 

ي3ٞ يسٚ ا إٚ  تع يً  ١ طٜهٝ ا٫َ ي١  يٛنا  .ا

قٓاف سخٌ عدل بعض بطافٗا يف تطٜٛط اإلضؾاز ايعضاعٞ ٚايبٝططٟ ٚإزخاٍ أقاَت ايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ باحملاؾع١ بايت
 ايٓدٌٝ با٭ْػذ١ ٚخًل ؾطم ايعٌُ ايككرل٠ ٚغرل شيو. 

َٚؿاضٜع يف فاٍ ايػسٚز ٚاؿٛادع املا١ٝ٥ باحملاؾع١ اىل تٛؾط ب١ٝٓ ٫ باؽ بٗا اغؿطت ايتسخ٬ت املدتًؿ١ يعس٠ َ٪غػات 
 يف ٖصا اجملاٍ ضغِ اؿاد١ املاغ١ يًُعٜس َٔ تًو املؿاضٜع.

 .6ضقِ ميهٔ َعطؾ١ تًو املؿاضٜع َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ 

 : بطاَر ايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ باحملاؾع6١دسٍٚ ضقِ 
 ْٛع ايتسخٌ ْؿط١ا٭ املسٜطٜات اىل َٔ اغِ ايدلْاَر ّ
 YESSبطْاَر  2

بطْاَر ايُٝٔ 
ي٬غتكطاض 

ٚايتهاؾٌ 
 ا٫قتكازٟ

2/2/
2028 ّ 

30/9/
2020 ّ 

 –عتل  –َٝؿع١ 
 –سبإ –دطزإ 
 ضنّٛ –ايطٚن١ 

ٌ قكرل٠ خًل ؾطم عُ
ا٫دٌ ٚتٛؾرل اـسَات 

غاغ١ٝ يًؿ٦ات ا٫نجط ا٭
ؾس ؾكطا ٚتسضٜب ٚأ نعػا

ٚاْتاز يف فاٍ ايٓشٌ 
ايعػٌ ٚتطب١ٝ ٚا٫ٖتُاّ 
بايجط٠ اؿٝٛا١ْٝ ٚيف فاٍ 

 ايتػٜٛل

سٜط١ٜ  اَطبٝ 250تسضٜب َطبٞ املاؾ١ٝ  ٚتػٜٛل بعسز  يف نٌَ 
 ْػا٤ ٚضداٍ

يف نٌ  اَطبٝ 250تػٜٛل ايعػٌ بعسز تسضٜب َطبٞ ايٓشٌ ٚ
 َسٜط١ٜ.

 CLPبطْاَر  2
بطْاَر ؾب٠ٛ 

 ؼػني املعٝؿ١
25/9/

2020 ّ 
32/22/

2020 ّ 

َطخ١  –ْكاب 
 ايػؿ٢ً

 

ظضاعٞ ٚبٝططٟ ٚضٟ ضؾاز إ
ٓٝني سسٜح ٚتسضٜب يًؿ

ضعني ٚزعِ املعاضعني ٚاملعا
قٓاف ٚاؾُعٝات ٚإزخاٍ أ

َٔ ايٓدٌٝ َهاثط٠ 
 با٭ْػذ١

ٜاضات َٝسا١ْٝ تٛظٜع َػتًعَات اضؾاز ظضاعٞ ٚبٝططٟ تسضٜب ظ
زبب  –يذل  200َٛاطرل ضف غع١  –سكٍٛ اٜهاس١ٝ  –ْتاز اإل

تٛظٜع زداز بٝاض –يذل عًٞ املعاضعني تػُني  20ضف غع١ 
ضاؽ  600اغط٠ ٚتٛظٜع  25اغط٠ ٚسسا٥ل َٓعي١ٝ  250عًٞ 

ٚمجع١ٝ َطخ١  300عتل يهٌ َٔ ا٫غٓاّ ؾُع١ٝ املطأ٠
َها٥ٔ  40َها٥ٔ سٝان١  40تسضٜب ٚتٛظٜع  300ايػؿًٞ 

 خٝاط١ ؾُع١ٝ املعاقني ْكاب
بطْاَر  3

LSGA ؾب٠ٛ 
24/3/

2009 ّ 
24/9/

2020 ّ 

َطخ١  –ْكاب 
 –سبإ  – ايػؿ٢ً
 ضنّٛ –َٝؿع١ 

قٓاف َٔ ايٓدٌٝ إزخاٍ أ
 با٭ْػذ١َهاثط٠ 

سكٍٛ  6ؾت١ً نٌٝ با٫ْػذ١  50تٓؿٝص سكٍٛ اٜهاس١ٝ بعسز 
 2سكٍٛ سبإ ٚعسز  2سكٍٛ ْكاب ٚعسز  4َطخ١ ايػؿًٞ 

 سكٍٛ ضنّٛ ٚسكٌ ٚاسس َٝؿع١
 بطْاَر 4

ايسعِ ايعضاعٞ 
ARD/YAS

Pؾب٠ٛ/ 

23/5/
2006 ّ 

25/4/
2008 ّ 

َطخ١  –ْكاب 
 ايػؿ٢ً

 

ظضاعٞ ٚبٝططٟ ٚضٟ ضؾاز إ
ٓٝني سسٜح ٚتسضٜب يًؿ

ٚاملعاضعني ٚزعِ املعاضعني 
 ٚاؾُعٝات

َعاضع يف َطخ١ ايػؿًٞ  29 ع٢ً با٭ْػذ١تٛظٜع نٌٝ َهاثط 
اضؾاز ظضاعٞ  -ؾت١ً 358َعاضعني يف ْكاب بامجايٞ  8ٚعسز 

-ْتازَٝسا١ْٝ تٛظٜع َػتًعَات اإلٜاضات ٚبٝططٟ تسضٜب ظ
 ٚسكٍٛ اٜهاس١ٝ 

 
 



 

46 
 

 ّ 2025 -ّ 2000: املٓؿآت املا١ٝ٥ املٓؿص٠ باحملاؾع١ َٔ عاّ 7دسٍٚ ضقِ 

 ا٫غتدساّْٛع  ايػ١ٓ اؾ١ٗ املُٛي١ هًؿ١تاي ايٓٛع املسٜط١ٜ/املٓطك١ ايػس/اؿادع ّ
 ايػع١

 )َذل َهعب(

 220000 يًؿطب 2000 نطاض ايػٍٝٛأ َؿطٚع 48,660,000 ؽعٜين ايكعٝس/نَٛطٜٔ غس َطبٕٛ 1

 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2001 ١ٚظاض٠ ايعضاع ز٫ٚض 563000 ؼًٜٛٞ ايكعٝس/َطبٕٛ غس نَٛطٜٔ 2

 220000 يًؿطب 2015 ١ٚظاض٠ ايعضاع 69,400,000 ؽعٜين ايطٚن١/ضمي١ غس عطض 3

 75000 يًؿطب 2000 ١ايعضاعٚظاض٠  62,951,000 ؽعٜين ٠دطزإ/ثط غس ضَض 4

 30000 يًؿطب 2005 دتُاعٞايكٓسٚم اإل - ؽعٜين ايطٚن٘/ايؿعٝب غس ايطٌٜٛ 5

 25000 يًؿطب 2015 ١ٚظاض٠ ايعضاع 193,000,000 ؽعٜين عطَا٤/اؿط٠ غس اشل١ُ ؾاسط 6

 50000 يًؿطب 2014 ١ٚظاض٠ ايعضاع 165,000,000 ؽعٜين دطزإ غس ايجذ١ 7

 60000 يًؿطب 2003 ًٖٞأ 32,000,000 ؽعٜين دطزإ سادع شلِ 8

 280000 يًؿطب 2009 ١ٚظاض٠ ايعضاع 125,000,000 ؽعٜين دطزإ غس نطٜح 9

 62000 يًؿطب 2000 ١ٚظاض٠ ايعضاع 59,178,390 ؽعٜين دطزإ غس ايعٜاض 10

 65000 يًؿطب 2007 دتُاعٞا٫ايكٓسٚم  - ؽعٜين دطزإ سادع َا٥ٞ  سًٞ 11

 40000 يًؿطب 2002 ١ٝ املٓاطل ايطٜؿ١َُٝٓؿطٚع ت - ؽعٜين ايطٚن٘/ضمي١ سادع َا٥ٞ َؿط 12

13 
سادع َا٥ٞ 

 ايسغجٛض
 35000 يًؿطب 2002 بعاايدلْاَر ايط - ؽعٜين دطزإ

 200000 يًؿطب 2010 ١ٚظاض٠ ايعضاع 132.000.000 ؽعٜين زٖط غس َػًح 14

 95000 يًؿطب 2004 ١ٚظاض٠ ايعضاع 30,000,000 ؽعٜين َٝؿع١/ايًذِ غس ايًذِ 15

16 
سادع َا٥ٞ 

 ايطٌٜٛ
 30000 يًؿطب 2005 دتُاعٞا٫ايكٓسٚم  - ؽعٜين ايؿعٝب/ايطٚن١

17 
سادع َا٥ٞ 

 اَػُطٙ

َطخ٘ 
 ايػؿ٢ً/ايًذؿ٘

 23000 ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2008 دتُاعٞا٫ايكٓسٚم  ز٫ٚض 85000 ؼًٜٛٞ

18 
سادع ؼًٜٛٞ 

 ظٖٛإ
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2002 ١ٝ املٓاطل ايطٜؿ١ُٝٓؿطٚع تَ ز٫ٚض 538800 ؼًٜٛٞ َطخ٘ ايػؿ٢ً/خٛض٠

19 
سادع ؼًٜٛٞ 

 املتٓ٘
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2002 ايطٜؿ١ٝ١ٝ املٓاطل َُٓؿطٚع ت ز٫ٚض 982000 ؼًٜٛٞ َطخ٘ ايػؿ٢ً/خٛض٠

20 
سادع ؼًٜٛٞ 

 اَكٝس
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2014 ايدلْاَر ايٛطين يًطٟ ز٫ٚض 2250000 ؼًٜٛٞ َطخ٘ ايػؿ٢ً/خٛض٠

21 
قٓا٠ ؼ١ًٜٝٛ 

 ١اَعهٝب
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2013 ٚظاض٠ ايعضاع١ 130,000,000 ؼًٜٛٞ َطخ٘ ايػؿ٢ً/خٛض٠

22 
قٓا٠ ؼًٜٛٞ 

 اَعَباع١ٝ
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ - ضب ؾب٠ٛأؾطع َ ١ؾػاٍ ايعاَا٭ - ؼًٜٛٞ ْكاب/اَهساٙ

23 
قٓا٠ عًٞ  

 غا٫يتش١ًٜٝٛ
 ؼًٜٛٞ ضٟ ا٫ضانٞ ايعضاع١ٝ 2000 َؿطٚع انطاض ايػٍٝٛ 38,700,000 ؼًٜٛٞ بٝشإ

24 
سادعؼًٜٛٞ 

 داضإ
 ؼًٜٛٞ ضانٞ ايعضاع١ٝضٟ ا٭ 2000 ١ٚظاض٠ ايعضاع 76,361,133 ؼًٜٛٞ َطخ٘ ايػؿ٢ً/خٛض٠
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 . امل٪غػات ٚاملٓعُات اؿه١َٝٛ  ٚا٭١ًٖٝ 2

 :ايبشٛخ ايعضاع١ٝأ( 

ِ قاؾعات ؾب٠ٛ هايػاسٌ ايؿطقٞ ٚايصٟ ٜقًِٝ إل 2996عاّ يف  شل١٦ٝ ايعا١َ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞاؾطع  أْؿ٧
ٗسف ايكٝاّ باملٗاّ ايبشج١ٝ ٚاإلضؾاز١ٜ يف ايػٍٗٛ ايػاس١ًٝ يًُشاؾعات ايج٬خ ٚبايٓػب١ حملاؾع١ بٚسهطَٛت ٚاملٗط٠، ، 

عسز َٔ ايتذاضب ٚايسضاغات ايبشج١ٝ ٚنصا اؿكٍٛ  تٓؿٝصَٝؿع١ ٚضنّٛ. سٝح مت  يتؾب٠ٛ تطنع ْؿاط ايؿطع يف َسٜطٜ
ٚيف ٖصا اإلطاض تطغدت ع٬ق١  ،اس١ٝ بايتعإٚ َع إزاض٠ اإلضؾاز ايعضاعٞ باحملاؾع١ ميجًٗا اجملُع اإلضؾازٟ مبٝؿع١اإلٜه

ٚٚضف ايعٌُ ٚتتٛهّا يًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ اييت  ١اؿًكات ايطبعٝاْعكاز ٚطٝس٠ بني ايبشٛخ ٚاإلضؾاز عدل 
ٕ ْؿاط ؾطع اشل١٦ٝ ٜهاز ٜهٕٛ َتٛقؿا سايٝا يف غرل أ ٚايدلاَر ايبشج١ٝ ٚاإلضؾاز١ٜ. تٓعكس غّٜٓٛا ٚتكط ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ

 املٓاطل ايػاس١ًٝ َٔ احملاؾع١. 

بايٓػب١ يًٗهب١ ايؿطق١ٝ باحملاؾع١ ؾإٔ ايعطٚف ايعضاع١ٝ َتؿاب١ٗ َع نٌ َٔ احملط١ ايبشج١ٝ يف َأضب ٚاحملط١ ايبشج١ٝ 
 ؾاز ايعضاعٞ باحملاؾع١ غرل ؾعاٍ.ات ٚاإلض٫ إٔ ايتٓػٝل بني ٖصٙ احملطإيف غ٦ٕٝٛ 

 ؾطع امل٪غػ١ ايعا١َ يًدسَات ايعضاع١ٝ ؾب٠ٛ:ب( 

تٛؾرل املسخ٬ت ايعضاع١ٝ شات اؾٛز٠ اؾٝس٠ ٚؾكّا بَٚٓص شيو اؿني ٚايؿطع ٜكّٛ  ،2982ّتأغؼ ٖصا ايؿطع عاّ 
ّا تعٌُ امل٪غػ١ ٝياٚس١، سخ٬ت ايعضاعٝسٝح ناْت اؾ١ٗ ايٛسٝس٠ ٚاملعتُس٠ يًُ ،غعاض َٓاغب١أيًتٛقٝات ايبشج١ٝ ٚب

 .ٚؾطٚعٗا ع٢ً أغاؽ املٓاؾػ١ َع دٗات ٚٚنا٫ت أخط٣ يف تٛؾرل تًو املػتًعَات

سايٝا ٜٛاد٘ ْؿاط ٫ تٛدس ؾطٚع يف املٓاطل ايعضاع١ٝ امل١ُٗ يف احملاؾع١. ، ٜٚكع ؾطع امل٪غػ١ يف عتل عاق١ُ احملاؾع١
اـام يف تٛؾرل املػتًعَات ايعضاع١ٝ، مما دعٌ ْؿاط٘ ٜػتُط زاخٌ َس١ٜٓ عتل ؾطع امل٪غػ١ َٓاؾػ١ ؾسٜس٠ َٔ ايكطاع 

 ؾكط.

 ايعضاعٞ:ايتعاْٚٞ ٚبٓو ايتػًٝـ ز( 

 عاّ ؾتح ؾطع يًبٓو يف بٝشإ ْٗا١ٜنُا مت  ،2992ّعاّ يف عتل ايتعاْٚٞ ٚايعضاعٞ  ؾطع بٓو ايتػًٝـ ٧أْؿ
ٕ ٖصٙ اـسَات ٫ تػطٞ اؿاد١ املتعاٜس٠ يًُعاضعني ٫ٚ غرل أ ،ٜٚكسّ ايبٓو خسَات ايتػًٝـ يًُعاضعني ،2996ّ

يف اؿكٍٛ ع٢ً  ايتاي١ٝتتٓاغب َع سذِ احملاؾع١ ٚتباعس َٛاقعٗا ٚقس أٚنشت ايتشطٜات بني أٚغاط املعاضعني املعٛقات 
 ايكطٚض:

  ٍٛإيٝ٘بعس َٛقع ايؿطع عٔ َتٓاٍٚ املعاضعني ٚقعٛب١ ايٛق. 
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 ايكطض. ايتعكٝسات اإلزاض١ٜ يف اؿكٍٛ ع٢ً 

 ٚف ايبعض ٭غباب زٜٓٝ٘.عاضتؿاع أغعاض ايؿا٥س٠ ٚع 

 إٔ ٜهٕٛ ايهؿٌٝ َٔ عتل يف ساي١ ْكاب /  ايبٓو قعٛب١ اؿكٍٛ ع٢ً نؿٌٝ يهُإ ايتػسٜس ٚاؾذلاط
 ايكعٝس/َٝؿع١.

 .ٌٝقعٛب١ ايػساز يس٣ بعض املعاضعني مما ٜ٪زٟ إىل ٬َسك١ ايهؿ 

 ـ قطف قطٚض دسٜس٠.ع ايبٓو إىل ٚققعٛب١ اغذلداع ايسٜٕٛ مما زؾ 

يكطٚض املكس١َ فا٫ت ؾطا٤ اؿطاثات، ؾطا٤ ا٭ْابٝب، ؾطا٤ احملطنات ٚاملهدات، تعُٝل اآلباض، تطب١ٝ ا٭غٓاّ اناْت 
 ٚاملاعع، ٚتطب١ٝ ايٓشٌ ٚإْتاز ايعػٌ.

 اؾُعٝات ايعضاع١ٝ:ز( 

ٚقس مت تأغٝؼ  ١ٚنصا اؾُعٝات اـسَاتٝؾٗست ؾذل٠ َا بعس ا٫غتك٬ٍ ايٛطين إْؿا٤ ايتعاْٚٝات شات ايطابع اإلْتادٞ 
قسَت ٖصٙ اؾُعٝات اـسَات ، ١مجعٝات خسَاتٝ ث٬خٚنصيو  مجع١ٝ تعا١ْٝٚ ظضاع١ٝ إْتاد١ٝ يف احملاؾع١ 22

نصيو ناْت تكسّ ايكطٚض يف ؾهٌ بصٚض ٚقطع غٝاض  ،يًُعاضعني يف تػٜٛل َٓتذاتِٗ عدل امل٪غػ١ ايعا١َ يًدهاض ٚايؿٛان٘
يًُعاضعني خسَات احملطٚقات. تطادعت قسض٠ تًو اؾُعٝات َٔ َٛاق١ً  ١نُا تكسّ اؾُعٝات اـسَاتٝ َٚها٥ٔ َٚهدات،

ؾؿًٗا، ْٚعطّا يًشاد١ إىل ٚدٛز مجعٝات تعٌُ بكٛض٠ دٝس٠ ٚؾل ْعاّ تعاْٚٞ سكٝكٞ مت إؾٗاض  ٞياْؿاطٗا ٚبايت
 ث٬خ مجعٝاتعاق١ُ احملاؾع١، ٚمت تأغٝؼ مجع١ٝ تعا١ْٝٚ َؿذلن١ يف َع مجع١ٝ تعا١ْٝٚ ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٭غطاض 24

باحملاؾع١. ٜٚعٌُ َٔ تًو اؾُعٝات مخؼ بُٝٓا ا٭خط٣ يٝؼ شلا ْؿاط ٜصنط بػبب قػط سذِ املػاُٖات اييت  يًٓشايني
 اؾُعٝات َٔ بس٤ أٟ ْؿاط ًَشٛظ. مل متهٔ
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اىل عاّ ّ  2972شاؾع١ ؾب٠ٛ َٔ عاّ مباملػذ١ً يف َهتب ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعٌُ  ايعضاع١ٝ: اؾُعٝات 8دسٍٚ ضقِ 

2020 ّ: 

 
 
 
 
 
 

 ايتدكل تاضٜذ ايتأغٝؼ املسٜط١ٜ/ املٓطك١ اغِ اؾُع١ٝ ّ

2 
مجع١ٝ ؾب٠ٛ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ املؿذلن١ 

 َتعسز٠ ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 22/20/2000 عتل

 ظضاع١ٝ ّ 25/02/2008 َطخ١ ايػؿ٢ً مجع١ٝ غ٬ٕٝ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 2

 ظضاع١ٝ ّ 28/22/2996 عػ٬ٕٝ مجع١ٝ مت٢ٓ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 3

4 
مجع١ٝ عػ٬ٕٝ يًتعإٚ ٚايت١ُٝٓ 

 ايعضاع١ٝ
 ظضاع١ٝ ّ 02/08/2007 عػ٬ٕٝ

5 
مجع١ٝ ايؿطٚز ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 

 َتعسز٠ ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 22/08/2009 عتل

6 
مجع١ٝ ٚازٟ عطق١ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 

 َتعسز٠ ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ ّ 22/09/2023 ضنّٛ/عطق١

 ظضاع١ٝ ّ 30/22/2027 ضنّٛ/ايطساب١ بؿا٥ط اـرل ايعضاع١ٝ مجع١ٝ 7

 ظضاع١ٝ ّ 09/09/2028 ضنّٛ/عني باَعبس مجع١ٝ باؿاف ايعضاع١ٝ 8

 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 02/02/2996 َطخ١ ايػؿ٢ً/خٛض٠ خٛض٠ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض 9

 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 23/06/2998 َطخ١ ايػؿ٢ً مجع١ٝ ٚازٟ َطخ١ َتعسز٠ ا٫غطاض 20

22 
مجع١ٝ ْكاب ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ َتعسز٠ 

 ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 26/02/2995 ْكاب

22 
مجع١ٝ سبإ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ َتعسز٠ 

 ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ َتعسز٠ ا٫غطاض ّ 05/09/2972 سبإ

 ظضاع١ٝ ّ 02/02/2995 بٝشإ/ايعًٝا٤ مجع١ٝ بٝشإ ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 23

24 
مجع١ٝ ايكعٝس ايتعا١ْٝٚ ايعضاع١ٝ 

 َتعسز٠ ا٫غطاض
 ظضاع١ٝ ّ 2972 ايكعٝس

 مٌ ّ 04/05/2024 دطزإ مجع١ٝ مايني دطزإ 25

 مٌ ّ 19/22/2020 ايطٚن١ مجع١ٝ ايٓشايني ايتعا١ْٝٚ ايطٚن١ 26

 مٌ ّ 30/22/2020 ايكعٝس مجع١ٝ مايٞ ايكعٝس ايتعا١ْٝٚ 27
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 تطٜٛط ايٓؿاط ايعضاعٞ باحملاؾع١ بني ايٛاقع ٚايطُٛح-11

ْكاط ايك٠ٛ ْٚكاط ايهعـ ٚاييت ٜػاعس تؿدٝكٗا دٌ تطٜٛط ايٓؿاط ايعضاعٞ باحملاؾع١، َٔ ايهطٚض٠ مبهإ َعطؾ١ أَٔ 
 يف ؼًٌٝ ايٛنع١ٝ ايطا١ٖٓ ٚتطٜٛط ايٓؿاط ايعضاعٞ َػتكب٬.

 تٛدس عس٠ ؼسٜات تٛاد٘ ايٓؿاط ايعضاعٞ سايٝا، ٖٚٞ تكـ سذط عجط٠ يف تطٜٛطٙ ٚضؾع َػتٛاٙ، َٚٔ ٖصٙ ايتشسٜات:

 ٚايطوٞ، ٚنصا ظٜاز٠ ًَٛس١ ايذلب١ ًَٚٛس١ َٝاٙ ايطٟ.ْتادٝتٗا بؿعٌ ا٫لطاف املا٥ٞ إضانٞ ٚق١ً تسٖٛض ا٭ .2
باض، ىل ْهٛب َٝاٙ اآلإاؾٛؾ١ٝ، ٜٚ٪زٟ َطاض، مما ٜ٪ثط ع٢ً َػت٣ٛ املٝاٙ تعاٜس َٛاغِ اؾؿاف ٚؾش١ ا٭ .2

 ٚبايتايٞ تٛقـ ايعضاع١ ٚخػاض٠ املعاضع.
ات١ٝ، ٚايكش١ اؿٝٛا١ْٝ، نعـ خسَات اإلضؾاز ايعضاعٞ يف داْب اإلْتاز ايعضاعٞ ٚاآلؾات ٚا٫َطاض ايٓب .3

 ٚتطب١ٝ مٌ ايعػٌ. 

ايعسـ ايكشطاٟٚ )ايطَاٍ( ع٢ً ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ سٝح تتأثط قاؾع١ ؾب٠ٛ عطن١ ايهجبإ ايط١ًَٝ ؼت تأثرل  .4
 ايطٜاح ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ اييت تعسـ باػاٙ ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ.

سٝح ٫ ٜٛدس تػٜٛل تعاْٚٞ َٚٓعِ يًُٓتذات  ش ٜعاْٞ املعاضع َٔ َؿه١ً ايتػٜٛل،إعضاعٞ، نعـ ايتػٜٛل اي .5
 ايعضاع١ٝ املتٓٛع١.

 

 ٕ ٖٓاى ْكاط ق٠ٛ تػاعس يف ضؾع َػت٣ٛ ايٓؿاط ايعضاعٞ باحملاؾع١، أُٖٗا:أ٫ إضغِ ايتشسٜات ايػابك١ 

% َٔ َػاس١ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٜٚكسض غهاْٗا 24أٟ َا ٜعازٍ سٛايٞ  2نِ 73908تبًؼ َػاس١ احملاؾع١  .2
 ْػ١ُ، تعٌُ ْػب١ نبرل٠ َِٓٗ يف فاٍ ايعضاع١ بؿكٝٗا ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ. 686000ايٞ سايٝا عٛ

تٓٛع تهاضٜػٗا َٚٓاخٗا ٚتٛؾط املػاسات ايعضاع١ٝ اـكب١ مبدتًـ َٓاطكٗا، ٜػاعس يف تٓٛع َٓتٛداتٗا َٔ  .2
 احملاقٌٝ املدتًؿ١، مما ٜعين تٛؾطٖا يف ايػٛم ع٢ً َساض ايػ١ٓ.

خ١ًٝ  420000ا ٜعٜس عٔ ًَْٝٛٞ ضاؽ َٔ ا٭غٓاّ ٚاملاعع ٚا٫بكاض ٚاؾُاٍ ٚغرلٖا، َٜٚٛدس ؾٝٗا َا ٜكاضب  .3
 ؾاخط٠ َٔ ايعػٌ ايؿبٛاْٞ شٚ ايؿٗط٠ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ.  اْٛاعأمٌ تٓتر 

ٜػاعس يف ظٜاز٠ ضؾاز١ٜ، اإلٚاجملُعات  املطانع إىلٚؾطٚع٘ يف املسٜطٜات باإلناؾ١  ٚدٛز َهتب يًعضاع١ باحملاؾع١ .4
 شا َا مت ا٫ٖتُاّ بتٛؾرل ا٫َهاْٝات املاز١ٜ املٓاغب١ ٚتأٌٖٝ ايهٛازض ايعا١ًَ ؾٝ٘.إيٓؿاط ايعضاعٞ، ا

شا اعٝس ْؿاطٗا ٚمت زعُٗا إٜػاعس يف ظٜاز٠ ايٓؿاط ايعضاعٞ  ٚدٛز اؾُعٝات ايعضاع١ٝ املٓتؿط٠ مبدتًـ املٓاطل .5
 َازٜا.
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ْؿط١ ايعضاع١ٝ ٚض نبرل َِٚٗ يف متٌٜٛ ٚتٓؿٝص ا٭ز تًعبٞ ٚدٛز املؿاضٜع ٚاملٓعُات ايساع١ُ يًعٌُ ايعضاعٞ، ٖٚ .6
 شا مت ايتٓػٝل دٝسا بٝٓٗا ٚبني َهتب ايعضاع١ ٚنصا ايػًط١ احمل١ًٝ باحملاؾع١.إاملدتًؿ١، 

 

َٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايتشسٜات ْٚكاط ايك٠ٛ يتطٜٛط ايٓؿاط ايعضاعٞ باحملاؾع١، تتهح فا٫ت ايتسخٌ يعٜاز٠ ؾعايٝت٘ 
 شيو: ٚؼػٝٓ٘، َٚٔ

 ْتاز ٚايتػٜٛل.ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف ايعضاع١ ٚاإلزخاٍ إ .2
 ْتاز ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ ٚتطب١ٝ ايٓشٌ.ضؾاز ايعضاعٞ يف اإلزعِ خسَات اإل .2
 غتٝعاب املٓتٛدات خ٬ٍ َٛاغِ ايعضاع١.ادٌ أتطٜٛط ايتػٜٛل ايعضاعٞ َٔ  .3
 ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ ايعٌُ ايتعاْٚٞ مبؿاضن١ اؾُعٝات ايعضاع١ٝ. .4
 ْػب١ َٔ ايٓاتر احملًٞ يسعِ قطاع ايعضاع١.ؽكٝل  .5
 تععٜع َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ بايهٛازض املتدكك١ يف اؾاْب ايعضاعٞ. .6
ؼػني ايعطٚف املعٝؿ١ٝ ملعاضعٞ احملاؾع١ َٔ خ٬ٍ بٓا٤ ايػسٚز ايتش١ًٜٝٛ ٚقٓٛات ايطٟ ٚمحا١ٜ ا٭ضانٞ  .7

 ايعضاع١ٝ ٚتٗصٜب ا٫ٚز١ٜ.

 ػني اإلْتاد١ٝ ٚا٫ٖتُاّ بايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚمٌ ايعػٌ.ظٜاز٠ ايسخٌ يًُعاضعني َٔ خ٬ٍ ؼ .8

 زعِ أْؿط١ املطأ٠ َٔ خ٬ٍ اؾطانٗا يف بطاَر ايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ املتٓٛع١. .9
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 ايؿكٌ ايجاْٞ: اإلْتاز ايٓباتٞ
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 تكسِٜ

ع مبدتًـ َٓاطل احملاؾع١ َٔ ايسيٌٝ باإلْتاز ايٓباتٞ، سٝح ٜٛنح احملاقٌٝ املتٓٛع١ اييت تعضىتل ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ ٖصا 
 قٓاؾٗا َٚٛاغِ ظضاعتٗا  ٚعًُٝات خسَتٗا بعس ايعضاع١ ٚغرل شيو.سٝح أ

ك١ًٝ ٚتؿٌُ قاقٌٝ اؿبٛب ىل تًو احملاقٌٝ سػب ايتكػِٝ ايٓباتٞ شلا، ؾُج٬ ٖٓاى احملاقٌٝ اؿغٝتِ ايتططم إ 
 غاغ١ٝ مبٓطك١ اشلهب١ يف بٝشإ ْٚكاب َٚا داٚضُٖا.ٚايؿعرل ٚايسخٔ، ٖٚٞ تعضع بسضد١ أ١ نايصض٠ ٚايكُح ايط٥ٝػ

 ثِ قاقٌٝ اؿبٛب ايجا١ْٜٛ ٖٚٞ ق١ًًٝ ا٫ْتؿاض َجٌ ايطٗـ ٚايهٓب ٚتعضع يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٚا داٚضٖا.  

يف تػص١ٜ املٛاؾٞ مبدتًـ َٓاطل احملاؾع١، سٝح تعضع مبػاسات  ١ُٖٝ نبرل٠اقٌٝ ايعًؿ١ٝ ثاْٝا ملا شلا َٔ أتأتٞ احمل  
 ٚاغع١ يتًب١ٝ اؿاد١ املاغ١ َٓٗا.

 ثِ احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ، ؾاحملاقٌٝ ايبكٛي١ٝ، ٖٚٞ تعضع مبػاسات يٝػت بايهبرل٠.  

اد١ ايٓاؽ اي١َٝٛٝ َا احملاقٌٝ ايبػتا١ْٝ بٓٛعٝٗا اـهطٚات ٚايؿٛان٘، ؾتٓتؿط بؿهٌ نبرل مبدتًـ املٓاطل ٚشيو ؿأ  
 شلا ٚنصا تٛؾط ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ شلا.

قٓاف أُٖٗا ايطُاطِ، سٝح أزخًت أ ٗاخًت أقٓاف دسٜس٠ يعس٠ أْٛاع َٓزغٛم اـهطٚات تطٛضا ًَُٛغا، سٝح أؾٗس   
يبًس مل تٓؿط ٖصٙ يف إ َطانع ايبشٛخ ايعا١ًَ كٌ ٚايتدعٜٔ ٚدٛز٠ ايجُاض، ٚضغِ أمتتاظ باإلْتاد١ٝ ايهبرل٠ ٚؼًُٗا يًٓ

 يٝٗا.قٓاف ضزلٝا إ٫ إٔ تٛغع ظضاعتٗا وتِ نطٚض٠ اإلؾاض٠ إا٭

ىل احملاؾع١ بٛاغط١ ايتذاض ٚنصا بعض امل٪غػات ٚاملٓعُات ايصٟ ٜتهاثط با٭ْػذ١ ْتٝذ١ إزخاي٘ إتٛغعت ظضاع١ ايٓدٌٝ   
 ْتاد٘ املبهط ٚايػعٜط.١ٝ، سٝح ٜتُٝع ظٛز٠ مثاضٙ ٚإيسٚيايعا١ًَ باحملاؾع١ َجٌ ؾطن١ ايػاظ ٚايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ا

ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ شلا  خرل٠ ٚشيو يتٛؾطا يف ايػٓٛات ا٭اٚضٖؾذاض ايتني يف بٝشإ َٚا دبسأ ايتٛغع يف ظضاع١ أ 
 عس١ْٝ ٚغرلٖا.قُٝتٗا ايػصا١ٝ٥، ْتٝذ١ استٛا٥ٗا ع٢ً ايدلٚتني ٚاملٛاز ايػهط١ٜ ٚايؿٝتاَٝٓات ٚايعٓاقط امل ضتؿاع٫ٚ
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 أ٫ّٚ: قاقٌٝ اؿبٛب

 أ( قاقٌٝ اؿبٛب ايط٥ٝػ١ٝ

 ايصض٠ ايطؾٝع١-1

 ا٫قتكاز١ٜ: ا٭١ُٖٝ

عضع ع٢ً ْطام ٚاغع يػطض إْتاز اؿبٛب تٜعتدل قكٍٛ ايصض٠ ايطؾٝع١ َٔ أِٖ احملاقٌٝ اؿك١ًٝ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ ٚ
  أخهط أٚ داف. ٜػتدسّ عًؿّاؼتٌ َها١ْ َتكس١َ نعًـ يًشٝٛإ، سٝح ، ٚٚا٭ع٬ف

 ايعضاع١:َٚٛاعٝس َٛاغِ 

َاضؽ، املٛغِ ايكٝؿٞ  -املٛغِ ايطبٝعٞ ؾدلاٜط ايتاي١ٝ:املٛاغِ  سػباؾع١ احملتعضع ايصض٠ ايطؾٝع١ يف كتًـ َٓاطل 
٬ٙ ٜٚطتبط بايٓػب١ يعضاع١ ايصض٠ نأع٬ف ؾأْٗا تعضع خاضز املٛاعٝس أعٚ  اغػطؼ. -ٜٛيٝٛ ٚاملٛغِ اـطٜؿٞ ٜٛيٝٛ -َاٜٛ

 .اَٜٛ 208-70ٙ يف ا٭ضض َٔ ايعضاع١ ست٢ اؿكاز )سبٛب ٚعًـ( َٔ ؾذل٠ بكا٩ شيو بٓعٍٚ ايػٍٝٛ.

 :ايتاي١ٝاؾع١، سٝح تعضع ا٭قٓاف احملا٭قٓاف احمل١ًٝ يف كتًـ َٓاطل  تػٛز ا٭قٓاف َٚٛاقؿاتٗا:
 : أقٓاف ايصض٠ ايطؾٝع١ َٚٛاقؿاتٗا9دسٍٚ ضقِ 

 املٛاقؿات ايكٓـ
  .َتؿطع١، ايؿُاضٜذ بصٚضٖا بٝها٤ ايػٓب١ً ايبٝين 

 .َتٛغط١ تؿطع ايؿُاضٜذ، ٚبصٚضٖا محطا٤ ايػٓب١ً ١ايػطب
  .ؾسٜس٠ ايتؿطع يًؿُاضٜذ بصٚضٖا محطا٤ ايػٓب١ً ١ايػٓٝػً

 .يٕٛ ايبصٚض ميٌٝ إىل ايبٝاض قٝـ
 .إىل أغؿٌ ٚايبصٚض نبرل٠ اؿذِ يْٛٗا بني ا٭محط ٚا٭بٝض َٓش١ٝٓ ايػٓب١ً بهط

 نط١ٜٚ ٚاؿبٛب بٝها٤ نط١ٜٚ ْباتاتٗا قكرل٠. ايػٓب١ً عهُٝٞ
  .ط١ًٜٛ قا١ُ٥ اؿبٛب بٝها٤ ايػٓب١ً زلشٞ

 .ط١ًٜٛ اؿب١ بٝها٤ ايػٓب١ً سهطَٞ
 .قكرل٠ قا١ُ٥ ايػٓب١ًايٓبات طٌٜٛ  ايج٬ثٞ
 ىل ايبٝاض.يٕٛ ايبصٚض ميٌٝ إ أبٛ عًٞ

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ايط١ٝٓٝ َتٛغط١ ايكٛاّ. ايذلب١اؾع١ ٚػٛز ظضاعتٗا يف باحملتعضع ايصض٠ ايطؾٝع١ يف كتًـ أْٛاع ايذلب 
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 اْتكا٤ ايبصٚض:

نُا ٜكّٛ ايبعض َِٓٗ مبعاؾ١ ايبصٚض مباز٠  ،ايهبرل٠ ٚاـاي١ٝ َٔ ا٭َطاض ٚاؿؿطات ايػٓابٌٜكّٛ املعاضعٕٛ باختٝاض 
 أٜاّ. 4 - 3ايهدلٜت قبٌ ظضاعتٗا يًٛقا١ٜ َٔ َطض ايتؿشِ ٚايبعض ا٭خط ٜكّٛ بتعطٜض ايبصٚض يًؿُؼ َس٠ 

 َعس٫ت ايبصٚض:

 ١ٚتكٌ ٖصٙ ايه١ُٝ يف ساي١ ايعضاع١ بآي ،نذِ يف ساي١ ايعضاع١ ْجطّا 60ـ  40َعس٫ت ايبصٚض يًٗهتاض ايٛاسس َٔ  تذلاٚح
 ايبصاض.

 ػٗٝع ا٭ضض:

ٜتِ ػٗٝع ا٭ضض عطاثتٗا باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ )غشٛب أٚ قشٕٛ( ثِ تٓعِ ، َٔ أدٌ اإلعساز اؾٝس ملطقس ايبصض٠
 ايذلب١ باحملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( ثِ تػ٣ٛ باحملط.

 ططم ايعضاع١:
 تعضع ايصض٠ بططٜكتني ُٖا:

ٚشيو يف َباؾط٠ ثِ تط٣ٚ ٚتعضع أ. ايٓجط: ٜتِ ؾٝٗا ْجط ايبصٚض بعس سطخ ا٭ضض ٚتػٜٛتٗا ثِ ٜتِ تكػُٝٗا إىل أسٛاض 
 ساي١ ايطٟ مبٝاٙ اآلباض.

)غًل(، سٝح تٛنع ايبصٚض يف أْابٝب بصض َطبٛط١ باحملطاخ اؿؿاض  ١ب. يف غطٛض: ٜتِ إدطا٤ ٖصٙ ايع١ًُٝ بٛاغط١ اؿطاث
 ٚشيو يف ساي١ ايطٟ مبٝاٙ ايػٍٝٛ.غِ  25ـ  20غِ ٚبني ايٓبات  50ـ  45ملػاؾ١ بني اـطٛط )ايتػع١( ٚتهٕٛ ا

 ايذلقٝع ٚاــ:

ػط٣ ع١ًُٝ ايذلقٝع عٓس أغًب املعاضعني بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١، ٚشيو بعضاع١ ا٭َانٔ ايػا٥ب١، ٚبايٓػب١ يًدـ ؾأْ٘ ٜتِ 
ٜٚػتؿاز َٔ ٖصٙ ايٓباتات يف ع١ًُٝ ايذلقٝع. ٖصا بايٓػب١ يًعضاع١ ع٢ً  ،خـ ايٓباتات املتعامح١ بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ أٜهّا

 بصٚض َٔ ْؿؼ ايكٓـ.بعضاع١ اآلباض، أَا يف ساي١ ايػٍٝٛ ؾتذط٣ ع١ًُٝ ايذلقٝع بعس عؿط٠ أٜاّ 

 طٟ:ـــاي
 إىل ضٜتني سػب تٛؾط املٝاٙ.  ١ؾإٔ قكٍٛ ايصض٠ ايطؾٝع١ ٜط٣ٚ ضٜيف ساي١ ايعضاع١ مبٝاٙ ايػٍٝٛ 

ٚا٭خط٣  ١ضٜات خ٬ٍ ؾذل٠ منٛٙ، ٚتذلاٚح ايؿذل٠ بني ايطٜ 9 - 7 َٕٔ احملكٍٛ وتاز إساي١ ايعضاع١ مبٝاٙ اآلباض ؾ ٚيف
َّٜٛا يتؿذٝع تهٜٛٔ فُٛع دصضٟ قٟٛ ٫َتكام املا٤  20ا٭ٚىل بعس ض١ٜ ايعضاع١ عٛايٞ  ١. تعط٢ ايطٜاَٜٛ 22ـ  20

 ٚايػصا٤ َٔ ايذلب١.
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 ايتػُٝس:

ٜهاف يًٗهتاض، سٝح تتِ إناؾت٘ قبٌ ايعضاع١ يف زؾع١ ٚاسس٠. ٚ اطٓ 22ـ  20 ٕٛ ايػُاز ايبًسٟ مبعسٍٜػتدسّ املعاضع
 .ـًعايايعضاع١ يًشكٍٛ ع٢ً  عٓس نذِ/ٖهتاض 220مبعسٍ  (ٛضٜاٝي)اػُاز ايهُٝاٟٚ اي

 :اآلؾات ٚططم املهاؾش١
    ميهٔ ؼسٜسٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: اؿؿط١ٜ ٚا٭َطاض اييتاآلؾات بايعسٜس َٔ ٜكاب قكٍٛ ايصض٠ ايطؾٝع١ 

 ؾات ٚا٭َطاض اييت تكٝب ايصض٠ ايطؾٝع١ ٚططم َهاؾشتٗا: اآل20دسٍٚ ضقِ 
 بٝس املػتدسّ يًُهاؾش١ ٚاؾطع١امل أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ / املطضاآلؾ١

اؿؿس زٚز٠ 
 )ايػطا٤( ا٫ؾطٜكٞ

 قاترلياا٭ٚضام ٚٚدٛز  أنٌ بسا١ٜ ايعضاع١

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ  5بٓعٚات امياَهتني 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ ٫5َبساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

 قبٌ ططز ايػٓابٌ املٔ
َاز٠ عػًٝ٘ ع٢ً ا٭ٚضام 

 ٚايػٝكإ

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَجٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  50% مبعسٍ 2.5زيتاَجطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

 أغابٝع َٔ ايعضاع١ 3بعس  شباب١ ايتؿطع
سؿط غام ايٓبات ؾتذـ ا٭ٚضام 

 ٚميٛت ايٓباتايكًب١ٝ 
 غِ/ يذل َا٤. 2ايػَٛػسٜٔ مبعسٍ  اغتدساّ َبٝس 

 قبٌ ْهر احملكٍٛ سؿاض غام ايصض٠
سؿط قًب ايٓبات َٚٛت اؾع٤ 

 ايعًٟٛ َٔ ايٓبات
% 20ْؿؼ ع٬ز زٚز٠ اؿؿس، باغتجٓا٤ َبٝس اْسٚنؼ ناضب 

 يذلَا٤. 20ٌَ/ 20مبعسٍ 

 يف ايػٓابٌظٗٛض َاز٠ غٛزا٤  عٓس تهٕٛ اؿبٛب ايتؿشِ )اـطاّ(
 200ناضبٛنػني مبعسٍ َعا١ًَ ايبصٚض قبٌ ايعضاع١ مبطٗط 

 نذِ بصٚض.200دِ/
 ايطَٞ باؿذاض٠ ٚاغتدساّ ا٭قٛات املععذ١ خًٛ ايػٓب١ً َٔ اؿبٛب عٓس تهٕٛ اؿبٛب ايطٝٛض

 َهاؾش١ اؿؿا٥ـ:
 تتِ َهاؾش١ اؿؿا٥ـ ٜسّٜٚا بٛاغط١ ايؿطِٜ، سٝح ػط٣ َطتني ا٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ عٓس اؿاد١.  

 ايٓهر ٚاؿكاز:

دؿاف ٚتكًب اؿبٛب ، َٚٔ ع٬َات ْهذ٘ اقؿطاض اجملُٛع اـهطَٟٔ ايعضاع١، ٜٓهر احملكٍٛ بعس سٛايٞ َا١٥ ّٜٛ   
ثِ ٜتِ قطع ايػٓابٌ عٔ ايعًـ ٚػُع ايػٓابٌ يف  ،ٜتِ سكازٙ َع ايػٓابٌ ٜٚٛنع يف قؿٛف .ٚتسيٞ ا٭ٚضام إىل أغؿٌ
ثِ  ،تتِ بعس شيو ع١ًُٝ ايسضاؽ ٜسّٜٚا أٚ باغتدساّ ايسٚا١َ ،ذلى يؿذل٠ أغبٛع تكطٜبّا يتذـتَٛقع ايسضاؽ )ايٛقط( ٚ

 باؾط٠.امل٭ؾع١ ايؿُؼ غرل اؿبٛب َٔ ايؿٛا٥ب ٚتٛنع يف أنٝاؽ ٚؽعٕ يف كاظٕ َٗٛاٙ َٚعطن١  تٓك٢
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 اإلْتاد١ٝ:

تكطٜبّا يف  اطٓ 20إىل  َٔ ا٭ع٬ف اـهطا٤ تكٌ إْتاد١ٝ اشلهتاض ،طٔ 2 - 2َٔ  اؿبٛب تذلاٚح إْتاد١ٝ اشلهتاض ايٛاسس
 اؿؿات اي٬سك١. يف تكٌ ٚاؿؿ١ ا٭ٚىل 

 ايصض٠ ايؿا١َٝ-2

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

عًـ. يًشبٛب ٚيًسٝح تعضع ١، اؾعاحملايصض٠ ايؿا١َٝ )اشلٓس( َٔ احملاقٌٝ اؿك١ًٝ اييت تٓتؿط ظضاعتٗا يف بعض َٓاطل 
 .يف تػص١ٜ اإلْػإتطشٔ ٚتػتدسّ نسقٝل َا اؿبٛب ؾات، أؿٝٛاْيف تػص١ٜ اخهط ا٭عًـ ايػتدسّ ٜ

 َٛاغِ ايعضاع١:
 خ٬ٍ ؾٗط ؾدلاٜط نُا ميهٔ ظضاعتٗا يف املٛغِ ايؿتٟٛ خ٬ٍ ؾٗط أنتٛبط. يف َٛعسٜٔ تعضع ايصض٠ ايؿا١َٝ

 ا٭قٓاف:
 ٖٓاى قٓؿني َٔ ايصض٠ ايؿا١َٝ ٖٚٞ:  
طٔ  2.9اشلهتاض تكٌ اىل  ١ٚإْتادٝ  ،ّٜٛ 200بٝها٤ تكٌ ؾذل٠ منٛٙ مٛ  ١ايكٓـ ا٭بٝض: سبٛب٘ ٖؿ .2

 .تكطٜبّا
١ اشلهتاض تتػا٣ٚ َع ايكٓـ ّٜٛ ٚإْتادٝ 200 اىل ايكٓـ ا٭قؿط: سبٛب٘ ق١ٜٛ قؿطا٤ ٚتكٌ ؾذل٠ منٛٙ .2

 ا٭بٝض.

 ايذلب١ املٓاغب١:

تعضع ايصض٠ ايؿا١َٝ يف َععِ ا٭ضانٞ، ٚػٛز ظضاعتٗا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم يف ايذلب ايط١ٝٓٝ َتٛغط١ ايكٛاّ، ٚهب 
 ْػب١ ًَٛس١ َطتؿع١. احملت١ٜٛ ع٢ًػٓب ظضاعتٗا يف ا٭ضانٞ ايط١ًَٝ 

 اْتكا٤ ايبصٚض:
 .ايصاتٞ بعس ايسضاؽاملعاضعٕٛ بصٚضِٖ بأْؿػِٗ َٔ إْتادِٗ  ٢ٜٓتك

 َعس٫ت ايبصٚض:
 .نذِ 80ـ  70 بنيٜذلاٚح َعسٍ ايبصٚض يًٗهتاض ايٛاسس 
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 ؼهرل ا٭ضض يًعضاع١:
ٚتؿل  (َطا٥ط) أسٛاض )ايكشٕٛ( ثِ تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ ٚتٓعِ ٚتكػِ ا٭ضض إىل قٞؼطخ ا٭ضض باحملطاخ ايك٬ب ايكط

 ٗا قٓٛات ايطٟ.ٝيإ
 ططٜك١ ايعضاع١: 

 س يف ا٭سٛاض.ٝياتعضع ايصض٠ ايؿا١َٝ ْجطّا ب  
 ايتػُٝس:

 طٔ يًٗهتاض. 20 - 5قبٌ ايعضاع١ مبعسٍ  ٠سساٜهاف ايػُاز ايبًسٟ املتدُط زؾع١ ٚ  
 طٟ:ــاي

 غِ. 20سٛايٞ ٜٚكٌ عُل ايطٟ إىل ضٜات خ٬ٍ املٛغِ،  20، مبعسٍ ٜتِ ضٟ ايصض٠ ايؿا١َٝ َط٠ نٌ عؿط٠ أٜاّ
 ات:ـاآلؾ

 َطاض ٚاآلؾات اييت تكٝب قكٍٛ ايصض٠ ايطؾٝع١، ٚتهاؾح بٓؿؼ ايططٜك١.بٓؿؼ ا٭ٜكاب قكٍٛ ايصض٠ ايؿا١َٝ 
 ايٓهر ٚاؿكاز:

 َٔ ع٬َات ْهر قكٍٛ ايصض٠ ايؿا١َٝ َا ًٜٞ:
 اقؿطاض غٝكإ ايٓبات ٚدؿاف ا٭ٚضام. .2
 .ايٝسٟٚ با٭ظاؾطانتُاٍ منٛ ايهٝعإ ٚدؿاف أغًؿتٗا ٚدؿاف اؿبٛب َٚكاَٚتٗا يًهػط  .2

ثِ مجع  ،ٜسّٜٚا ظُع ايهٝعإ ايٓانذ١، أٚ تكطٝع ايٓباتات نا١ًَ ؾٛم غطح ايذلب١ ا:َٜٛ 200بعس ٜتِ اؿكاز 
 تٓك٢ اؿبٛب َٔ ايؿٛا٥ب ،َٓٗابايعكٞ ٫غتدطاز اؿبٛب  ٚخبطٗاٜتِ ايسضاؽ ٜسّٜٚا، ٚشيو ظُع ايهٝعإ  .ايهٝعإ

 .اتاحملكٍٛ اؾاف نعًـ يًشٝٛاْ ٜٚػتعٌُ نبصٚض. اغتعُاشلااغت٬ٗنٗا نػصا٤ أٚ  ؿني ؽعٜٔيف أنٝاؽ  أٚتعب

 

 حـايكُ-3

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

تٓتؿط ظضاعت٘ يف اشلهب١ املتٛغط١ ا٫ضتؿاع.  ،يف قاؾع١ ؾب٠ٛ اشلا١َ ٜعتدل قكٍٛ ايكُح أسس احملاقٌٝ اؿك١ًٝ
دٌ ظٜاز٠ املػاس١ . َٔ أٜٚعتدل أسس احملاقٌٝ ايػصا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝ يًػهإ، ٚنصا يًشكٍٛ ع٢ً ايتي ايصٟ ٜػتدسّ يف ايبٓا٤

ايطٟ ٚنصا املعضٚع١ بٗصا احملكٍٛ ٚنصا تؿذٝع املعاضعني ع٢ً ظضاعت٘ يف املٓاطل اييت تتُٝع باضتؿاع َػت٣ٛ ًَٛس١ َٝاٙ 
ًَٛس١ ايذلب١؛ قاّ َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ باحملاؾع١ بإزخاٍ قٓـ قُح دسٜس َكاّٚ يًًُٛس١ ٖٛ قٓـ سهطَٛت ايصٟ مت 
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إْتاد٘ قًٝا عٔ ططٜل ايتٗذني يف قط١ ا٭عاخ ايعضاع١ٝ بػ٦ٕٝٛ، سٝح ٜتشٌُ ٖصا ايكٓـ ايذلانٝع ايعاي١ٝ َٔ املًٛس١ 
سٝح ّ،  2002 -2002ّ، 2002ّ-2000َّٔ خ٬ٍ املٛزلني ايعضاعٝني ٚشيو  2ًَُٝٛظ/غِ 20ٚاييت تكٌ إىل 

تعضع سايٝا أقٓاف  .با٭قٓاف ا٭خط٣ ٛس١ ٚنصا إْتادٝت٘ ايعاي١ٝ َكاض١َْٔ سٝح َكاَٚت٘ يًًُ ممتاظ٠أعط٢ ْتا٥ر 
 كتًؿ١ َٔ ايكُح يف َٓاطل كتًؿ١ َٔ احملاؾع١.

 َٛاغِ ايعضاع١:
 ْٛؾُدل. كـتكـ أنتٛبط إىل َٓتَٔ َٓ ٜؿهٌٜعضع ايكُح خ٬ٍ ؾكٌ ايؿتا٤، 

  ا٭قٓاف َٚٛاقؿاتٗا:
 :أزْاٙ اؾسٍٚ أقٓاف سػبعس٠ تٓتؿط يف قاؾع١ ؾب٠ٛ 

 : أقٓاف ايكُح َٚٛاقؿاتٗا22دسٍٚ ضقِ 
 اإلْتاد١ٝ طٔ/ٖهتاض املٛاقؿات ّٛ(ٝياؾذل٠ ايُٓٛ )ب ايكٓـ
 3 ايٓبات طٌٜٛ ٚاؿب١ َتٛغط١ 220-90 َٝػاْٞ

 3.6 ايٓبات قكرل ٚاؿب١ قػرل٠ 200 غْٛا يٝها
 2.8ـ  2.4 ايٓبات َتٛغط ٚاؿب١ ضؾٝع١ محطا٤ 220 زلطا٤

 3.6ـ  2.8 ايٓبات طٌٜٛ ٚاؿب١ ضؾٝع١ محطا٤ 220 سطقسٟ
 3,3 ايٓبات َتٛغط ٚاؿب١ َتٛغط١ 220 ايعاٖطٟ
 5-4 ايٓبات طٌٜٛ، اؿب١ َتٛغط١ زلطا٤ 227 سهطَٛت

 4 ٚايػٓب١ً ط١ًٜٛ، يٕٛ اؿب١ نطميٞايٓبات طٌٜٛ  220 غُٓٝٞ
 2 َكاّٚ يًًُٛس١ 220 3سهطَٛت 
  ايٓبات قكرل، َبهط ايٓهر، َكاّٚ يًكسا٤ 90-80 قكُٝٞ

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ٜعضع ايكُح يف أغًب ايذلب ايعضاع١ٝ بٗهب١ قاؾع١ ؾب٠ٛ. ٚػٛز ظضاعت٘ يف ا٭ضض ايط١ٝٓٝ اـؿٝؿ١ اـاي١ٝ َٔ ا٭٬َح.  

 ايبصٚض: َكازض

ٚبايٓػب١ يٮقٓاف احمل١ًٝ ؾٝعتُس املعاضع ع٢ً ، ايبصٚض بػ٦ٕٝٛ َطنع إنجاض ع٢ًع٢ً ايبصٚض يف سكٛشلِ ٜعتُس املعاضعٕٛ 
 َٔ َعضعت٘.شاتّٝا تٛؾرل ايبصٚض 

 نذِ َٔ ايبصٚض. 260ـ  240وتاز اشلهتاض ايٛاسس إىل  َعس٫ت ايبصٚض:
 ػٗٝع ا٭ضض:

ا٭ٚىل بعس سكاز احملكٍٛ  ١اؿطث ، ػط٣طتني باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ غايبّاَٜتِ ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١ عطاثتٗا 
ايجا١ْٝ يف بسا١ٜ َٛغِ ايعضاع١، بعس شيو ٜتِ تؿتٝت ايهتٌ ايذلاب١ٝ بٛاغط١ احملطاخ اؿؿاض )ايتػع١(.  ١ايػابل ٚاؿطث

 ُاٍ ايتكطٝع باملاٖٞ.ثِ تػ٣ٛ ٚتكػِ إىل قطع باحملط ثِ ٜتِ إن
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 سٟٚ.ٝياتتِ ايعضاع١ ْجطّا يف أسٛاض بعس ػٗٝع ا٭ضض ثِ تػط٢ ايبصٚض بايذلاب باغتدساّ املؿط  ططٜك١ ايعضاع١:
 ايتػُٝس:

تػاعس ٖصٙ ا٭زلس٠ ع٢ً  ،يًٗهتاض اطٓ 22قبٌ ايعضاع١ مبعس٫ت تكٌ إىل  ٠سساٜػُس ايكُح بايػُاز ايبًسٟ َط٠ ٚ
 ٠سسانذِ يًٗهتاض، سٝح ٜعط٢ زؾع١ ٚ 220ٛضٜا( مبعسٍ ٜكٌ إىل ٝياتهاف ا٭زلس٠ ايهُٝا١ٜٚ )، ٚؼػني خٛام ايذلب١

 ايجايج١. ١ايطٟ عٓس ايطٜ َٝاٙبعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ َع 

 طٟ:ــاي
ايجا١ْٝ بعس مٛ أغبٛعني  ١تعط٢ ايطٜ، ا٭ٚىل يف ْؿؼ ّٜٛ ايبصض ١تعط٢ ايطٜ :ٞياٜتِ ضٟ قكٍٛ ايكُح ع٢ً ايٓشٛ ايت      

 25 - 20ٜبًؼ َعسٍ عُل ايطٟ سٛايٞ  ،كٌ عسز إىل عؿط ضٜات تكطٜبّأَٜ ايعضاع١ ثِ تتٛاىل ايطٜات نٌ عؿط٠ أٜاّ، سٝح 
 غِ.

 50عط٢ ْتا٥ر دٝس٠، مبػاؾات احملًٞ املٝػاْٞ ٚايكُح احملػٔ ٚأيف بٝشإ مت ػطب١ ايطٟ اؿسٜح بايتٓكٝط يًكُح      
 غِ بني ايكطاضات. 50طٛط ٚغِ بني اـ

 ايتعؿٝب َٚهاؾش١ اؿؿا٥ـ:
َطٙ إىل َطتني. ٚعٓس اضتؿاع  َٜٔتِ ايتعؿٝب عاز٠ ٜسّٜٚا باغتدساّ ايؿطِٜ )املٓذٌ( يًتدًل َٔ اؿؿا٥ـ ٚعاز٠         

 .٠ٚؼتاز ٖصٙ ايع١ًُٝ إىل َعاضعني َٗط ،ؾكط ايٝسٟٚايٓباتات ٜتِ ايتدًل َٔ اؿؿا٥ـ بايكًع 
 ًٞ:َٜا  ٜتعطض قكٍٛ ايكُح يًعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ َٚٔ أُٖٗا ايٛقا١ٜ:ٚاآلؾات 

 : آؾات ايكُح ٚططم َهاؾشتٗا22دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠/ اآلؾ١

 ظٗٛض َاز٠ عػًٝ٘ ع٢ً ايٓبات بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ املٔ

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَجٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50% مبعسٍ 25غذلٚبني أظٚنػٞ  بجطات ب١ٝٓ ع٢ً ايػام ٚا٭ٚضام عٓس خطٚز ايػٓابٌ ايكسا٤ )اؿُاض(

   
 ايٓهر ٚاؿكاز:

اقؿطاض ا٭ٚضام ٚاْتهاؽ  ٗاَٚٓ ،ظٗٛض ع٬َات ايٓهر ع٢ً احملكٍٛ عٓس اَٜٛ 220وكس قكٍٛ ايكُح بعس سٛايٞ         
سٝٓٗا ٜتِ  ،ٜتِ تعطٜه٘ يًؿُؼ ٚتكًٝب٘ ست٢ َطس١ً اؾؿاف ،ايػٝكإ َع ايػٓابٌ بكطعٜتِ اؿكاز ٜسّٜٚا  .ايػٓابٌ

 .١اييت ػطٖا اؿطاث ١ي١ ايسضاؽ أٚ بططٜك١ ايسَٚإ باؿذط أٚ اـؿبآايسضاؽ ب
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 ايؿعرل -4

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

إىل داْب ايكُح يف َٓطك١ بٝشإ، ٜٚعضع بٗسف باحملاؾع١، تٓتؿط ظضاعت٘ ٜعتدل ايؿعرل َٔ احملاقٌٝ ايػصا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝ 
 ايتي يف تػص١ٜ اؿٝٛاْات.كًؿات٘ َٔ  ٚتػتعٌُاؿكٍٛ ع٢ً اؿبٛب اييت تسخٌ يف ايتػص١ٜ 

 َٛغِ ايعضاع١:
 ٜعضع ايؿعرل يف ٚازٟ بٝشإ خ٬ٍ ؾٗط غبتُدل.

 ا٭قٓاف:
 تٓتؿط يف بٝشإ قٓؿني َٔ ايؿعرل.  

 ؿعرلقٓاف َٚٛاقؿات اي: أ23دسٍٚ ضقِ 
 طٔ / ٖهتاض اإلْتاد١ٝ املٛاقؿات )ّٜٛ( ؾذل٠ ايُٓٛ ايكٓـ

 2ـ  2.5 ْبات قكرل ٚاؿب١ ط١ًٜٛ ٚضؾٝع١ 90 قًٞ
 2.8ـ  2.5 ْبات قكرل ٚاؿب١ زلٝه١ 90 بهٛض

 
 ايذلب١ املٓاغب١:

 ايط١ٝٓٝ اـؿٝؿ١. ٞناػٛز ظضاع١ ايؿعرل يف ا٭ض     
 اْتكا٤ ايبصٚض:اْتداب ٚ

 املعاضعٕٛ باْتكا٤ ايبصٚض َٔ إْتادِٗ يعسّ ٚدٛز َطانع ٚط١ٝٓ إلنجاض بصٚض ايؿعرل.ٜكّٛ     
 َعس٫ت ايبصٚض:

 نذِ بصٚض. 250وتاز اشلهتاض إىل سٛايٞ      
 ططٜك١ ايعضاع١:

 ،عؿط()ايتػع١ أٚ ا٭سس  ثِ تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ باحملطاخ اؿؿاض ،ٞ ايك٬ب )ايكشٕٛ(قا٭ضض باحملطاخ ايكط خطؼ     
تتِ ايعضاع١ ْجطّا يف ا٭سٛاض ثِ تػط٢ ايبصٚض بايذلاب ، ٚتؿل قٓٛات ايطٟ ،تٓعِ ايذلب١ ثِ تكػِ إىل أسٛاض )َطا٥ط(

 سٟٚ.ٝياباغتدساّ املؿط 
 س:ـايتػُٝ

 طٔ يًٗهتاض. 22 مبعسٍقبٌ ايعضاع١ عٓس ػٗٝع ا٭ضض  زؾع١ ٚاسس٠ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ )ايسَإ(      
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 طٟ:ــاي
 20ـ  7تتٛاىل ايطٜات نٌ  ، ثِايجا١ْٝ بعس أغبٛعني ١ض ثِ ايطٜاا٭ٚىل يف ْؿؼ ّٜٛ ايبص ١ايطٜبٜتِ ضٟ قكٍٛ ايؿعرل      

 غِ. 20 ٞيامثإ ضٜات خ٬ٍ ؾذل٠ ايُٓٛ، ٜكٌ عُل ايطٟ سٛ ٞياحملكٍٛ سٜٛػتًٗو اأٜاّ. 
 ايتعؿٝب:

 يف بسا١ٜ ايُٓٛ. اؿؿا٥ـ َٝهاْٝهّٝا بايكًع ايٝسٟٚ ٜتِ تعؿٝب    
 ايٛقا١ٜ:

 هاؾح نُا يف قكٍٛ ايكُح.ٜتعطض قكٍٛ ايؿعرل يإلقاب١ باملٔ )ايعػاٍ( ٜٚ    
 ايٓهر ٚاؿكاز:

ْهذ٘ اقؿطاض ا٭ٚضام ٚاْتهاؽ ايػٓابٌ، ٜتِ اؿكاز  اتَٚٔ ع٬ََٔ ايعضاع١، َّٜٛا  90ٜٓهر قكٍٛ ايؿعرل بعس     
 ٚػطٟ ع١ًُٝ ايسضاؽ بآي١ ايسضاؽ. بكًع ايٓباتاتبكطع / )ايكطاب( ٜسّٜٚا 

 

 ٔــخايُس-5

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
ٜعتدل ايسخٔ أسس احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ اشلا١َ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ، سٝح ٜعضع يف املٓاطل ايػاس١ًٝ ٚاملٓاطل َتٛغط١     

 يف تػص١ٜاؾاؾ١  ٚأدعا٤ٙ اـهطا٤  ٚتػتعٌَُٛٞ يًػهإ يف احملاؾع١. ٝياٚغايبّا َا ٜػتًٗو يف ايػصا٤  ،ا٫ضتؿاع
 ؿٝٛاْات.ا
 َٛاغِ ايعضاع١:  

إناؾ١ إىل  ،يف َٛاغِ ٖطٍٛ ا٭َطاض ٚتسؾل ايػٍٝٛايػاس١ًٝ َٚتٛغط١ ا٫ضتؿاع باحملاؾع١ ٜعضع ايسخٔ يف املٓاطل     
ٜٛيٝٛ نُا ٜعضع يف ؾكٌ اـطٜـ، ٚؾذل٠ منٛٙ سٛايٞ أضبع١  -ٜعضع خ٬ٍ ايؿذل٠ ْٜٛٝٛ  .اآلباضؼت ايعطٚف املط١ٜٚ َٔ ظضاعت٘ 

 ط.ؾٗأ
 ا٭قٓاف:

 تتُٝع .يف َٓاطل احملاؾع١ ٫ٚ١ تٛدس أقٓاف قػٓ ٠،تٓتؿط ا٭قٓاف احمل١ًٝ بسضد١ ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ شات إْتاد١ٝ دٝس   
 ؿطع ايٓبات تؿطعات داْب١ٝ.بطٍٛ ايٓباتات ٚا٭ٚضام، نُا إٔ ايػٓابٌ ط١ًٜٛ مم٠٤ًٛ باؿبٛب، ٜٚت ا٭قٓاف املعضٚع١

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ُٜٓٛ ايسخٔ يف كتًـ أْٛاع ايذلب ايعضاع١ٝ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ.    
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 َعس٫ت ايبصٚض َٚكسضٖا:
مياضؽ ، ٚيًٛقا١ٜ َٔ اإلقاب١ مبطض ايتؿشِ نذِ بصٚض 22وتاز اشلهتاض ايٛاسس يف ظطٚف ايعضاع١ بايػٍٝٛ إىل سٛايٞ    

 ٜٚعتُس املعاضعٕٛ ع٢ً إْتادِٗ ايصاتٞ يف تٛؾرل ايبصٚض. ،ايبصٚض مبطٗط ايهدلٜتٕ َعا١ًَ ٛاملعاضع
 ؼهرل ا٭ضض:

ؾؿٞ ساي١ ايعضاع١ املط١ٜٚ َٔ  سطثتني َتعاَستني، ١ ٚاسس٠ اٚبايػٍٝٛ ٚاآلباض سطثاملط١ٜٚ  ؼطخ ا٭ضض يف ظطٚف ايعضاع١    
ايعضاع١ ع٢ً ايػٍٝٛ ؾتشطخ ا٭ضض سطث٘ با٫ثٓني ٚأخط٣ َتعاَس٠ تػ٣ٛ ا٭ضض ٚتكػِ إىل أسٛاض قبٌ ضٜٗا، أَا اآلباض 

 س.ٝياأٚ ْجطّا ب ٠عًٝٗا بايتػع١، ٚتسؾٔ ثِ ٜتِ بصضٖا )غًكٗا( بٛاغط١ ايبصاض
 ططٜك١ ايعضاع١:

 ٜعضع ايسخٔ بططٜكتني ُٖا:
 َطا٥طىل إػِٝ ا٭ضض أ ـ ايٓجط: ٚؾٝٗا ٜتِ ْجط ايبصٚض يف ا٭ضض بعس سطاثتٗا ٚتػٜٛتٗا بططٜك١ ٜس١ٜٚ، َٔ ثِ تك

 ٚتتبع ٖصٙ ايع١ًُٝ ؼت ْعاّ ايطٟ باآلباض أٚ ايعٕٝٛ. .ٜٚتِ ضٜٗا سٛاض(،)أ
تتبع ٖصٙ ، ٕاَاٖط ٕعا٬َ بٗا ٜكّٛ، س١ٜٚ اـاق١ باؿطاثاتٝياايبصاض  ١غطٛض: ػط٣ ٖصٙ ايع١ًُٝ بٛاغط١ آييف ب ـ 

 بني ايٓباتات ع٢ً ْؿؼ ايػطط. 7ـ  5غِ بني ايػطٛض ٚ  40ايع١ًُٝ ؼت ْعاّ ايطٟ بايػٍٝٛ مبػاؾ١ 
 ٚاــ: عايذلقٝ

بايٓباتات اييت مت خؿٗا َٔ  ايذلقٝعٜتِ ٚايجا١ْٝ عٓس ايعضاع١ ع٢ً اآلباض ؾكط.  ١َع ايط٠ٜ سساٚ ٠تتِ ع١ًُٝ ايذلقٝع َط      
 ا٭َانٔ املتعامح١، نُا ٜتِ اــ يف ساي١ اغتدساّ ايطٟ بايػٍٝٛ ؾكط.

 طٟ:ــاي
ضٜات ته١ًُٝٝ عٓس ايهطٚض٠ َٔ اآلباض.  إناؾ١. نُا ميهٔ ٠سساٚ ١ضٜ سٝح ٜط٣ٚايػٍٝٛ بطٟ اي يف ساي١از٠ ٜعضع ايسخٔ ع     

أٜاّ بني ايط١ٜ  20 - 8اٚح بني بؿذل٠ تذلضٜات  20 - 8 أَا عٓس ايعضاع١ باغتدساّ َٝاٙ اآلباض ؾٝعط٢ احملكٍٛ َا بني
 .ٚا٭خط٣، ٜٚعتُس شيو ع٢ً طبٝع١ ايذلب١ ٚساي١ اؾٛ

 ايتػُٝس:
ايبعض زلاز ٜػتدسّ قبٌ ايعضاع١،  ٠سسازؾع٘ ٜٚٚهاف /ٖهتاض اطٓ 24ـ  22املعاضعٕٛ ايػُاز ايبًسٟ مبعسٍ  ٜػتدسّ    

بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١ يف ساي١ ايطٟ باآلباض، أَا يف ساي١  ٠سسانذِ/ٖهتاض زؾع١ ٚ 200ٝذلٚدني مبعسٍ ْ% 46ٛضٜا ٝيا
 .أزلس٠ أ١ٜ ايػٍٝٛ ؾإٔ املعاضعني ٫ ٜهٝؿٕٛ
 َهاؾش١ اؿؿا٥ـ )ايتعؿٝب(:

ٜتِ َهاؾشتٗا  ٚأغًبٗا سؿا٥ـ ل١ًٝٝ، ا٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ بعس ؾٗطٜٔ ،َطتني تتِ ع١ًُٝ ايتعؿٝب      
 ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا نعًـ يًشٝٛاْات. سايٝبَٝهاْٝهّا بكًعٗا 
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 ايٛقا١ٜ:
)ايعػاٍ( ٚتتِ املهاؾش١ َجٌ قكٍٛ ايصض٠ ايطؾٝع١، نُا  املٔ)ايػطا٤( ٜٚتعطض قكٍٛ ايسخٔ يإلقاب١ بسٚز٠ اؾٝـ      

 ٜكاب بايتؿشِ ٜٚهاؾح بتعكِٝ ايبصٚض بايهدلٜت قبٌ ايعضاع١.
 ايٓهر ٚاؿكاز:

ؼٍٛ يٕٛ ايٓبات َٔ ا٭خهط إىل ا٭قؿط ٚتبسأ ، َٚٔ ع٬َات ْهذ٘ َٔ ظضاعت٘ اَٜٛ 200 سٛايٞ ٜٓهر احملكٍٛ بعس   
 بايتكًب. أَا اؿكاز ؾٝتِ بايططٜكتني اآلتٝتني:اؿبٛب 

ٓانذ١ ست٢ ايٜتِ تتبع ايػٓابٌ ٚتطى غرل ٚٚايٓباتات قا١ُ٥  َهت١ًُ ايٓهر أ ـ ايتػطٜـ: ٖٚٞ قطع ايػٓابٌ )قطابٗا(
 ٜهتٌُ ْهذٗا.

ع٢ً ا٭ضض ع٢ً ؾهٌ قؿٛف، ثِ ٜتِ قطع ايػٓابٌ )ايكطاب(.  تطقٝسٖاٜتِ قطع ايٓباتات بايهاٌَ ٚ سٝح ب ـ ايٓكٝس:
ٚبعسٖا ٜؿطف ٜٚسضؽ باغتدساّ  ،أٜاّ ست٢ ػـ 7ـ  4بعس سكاز ايػٓابٌ تٓكٌ إىل َٛقع ايسضاؽ )ايٛقط( ٚتذلى ملس٠ 

 أٚ بٛاغط١ اؿٝٛاْات. أٚ ٜسّٜٚا بٛاغط١ امل٬بٝر )ايعكٞ( ١اؿطاث
 َعا٬َت َا بعس اؿكاز:

يبٝع، ٜٚػتؿاز َٔ كًؿات احملكٍٛ ايف أنٝاؽ يًدعٕ أٚ  أَٔ ايؿٛا٥ب ثِ تعب ٓكٝتٗاٍٛ ع٢ً ايبصٚض ٜتِ تبعس اؿك    
 )ايككب( نعًـ يتػص١ٜ اؿٝٛاْات أَا كًؿات ايسضاؽ ٚاييت ٜطًل عًٝٗا قًّٝا )ؾٛب( ؾتػتدسّ َع ايطني يف ايبٓا٤.

 اإلْتاد١ٝ:
 20 - 8أَا ا٭ع٬ف ؾٝعطٞ اشلهتاض َٔ  طٔ تكطٜبّا َٔ اؿبٛب. 2.4 - 2.3 عٛايٞاشلهتاض َٔ اؿبٛب  ْتاد١ٝتكسض إ      

 طٔ قكب داف.

 قكٍٛ ايسخٔ



 

66 

 ب( قاقٌٝ اؿبٛب ايجا١ْٜٛ 

 ايطٗـ-6 

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
احملاؾع١ ٜعتدل ايطٗـ َٔ احملاقٌٝ اؿك١ًٝ ايٓذ١ًٝٝ اؿٛي١ٝ، ٖٚٛ َٔ احملاقٌٝ ا٫قتكاز١ٜ يف ايعسٜس َٔ َٓاطل     

 ٖصا احملكٍٛ. اغتعُا٫ت. ٚشيو يتعسز ٚغرلٖا ٚخاق١ َٝؿع١، سبإ، دطزإ
( يف غصا٤ اؿٝٛاْات ٚيف زايتي )ايصٜا ٜػتعٌُنُا  ،طشٓٗا يف غصا٤ اإلْػإتٓكٝتٗا َٔ ا٭تطب١ ٚسبٛب٘ بعس  تػتعٌُ   

 َع قٛايب ايطني )ايًي(.  ٘خًطبعس بٓا٤ املٓاظٍ ايط١ٝٓٝ 
ٚدبات  ٚيفيف املٓاغبات املدتًؿ١ ٜٚهٕٛ أنجط اغت٬ٗنّا يف غشٛض ضَهإ بطعُ٘ ايًصٜص، سٝح ٜكسّ يطٗـ خبع ا ٜتُٝع   

 َع احملاقٌٝ ا٭خط٣. ١تعٛز كًؿات ٖصا احملكٍٛ بعا٥س ْكسٟ يًُعاضع إناؾ١ إىل أْ٘ قكٍٛ قكرل ايعُط َكاضْ .اإلؾطاض
 ايٛقـ ايٓباتٞ:

غِ ٚعُط٠ ٫ ٜتذاٚظ  45ـ  40َٔ ٜكٌ طٍٛ ايٓبات  ،اؿؿا٥ـ ٚي٘ غٝكإ ضؾٝع١ دسّاٜؿب٘ ْبات ايطٗـ بعض ْباتات      
 بين ؾاتح.شات يٕٛ ّٜٛ ٚسبٛب٘ قػرل٠ دسّا  45

 َٛاعٝس ايعضاع١:
. ، ٚزلاى٠، غؿط٠إبطٌٜ يف لّٛ ايعبطٚ ٜعضع خ٬ٍ َاضؽؾؿٞ ؾكٌ ايطبٝع  ،ٜعضع قكٍٛ ايطٗـ يف َععِ ؾكٍٛ ايػ١ٓ    

، نُا ٜعضع قٝؿّا خ٬ٍ ؾٗط َاٜٛ يف لِ اإلنًٌٝ. ٜعضع ؾتا٤ لِ يعطزٚ يف غبتُدل يف لِ ايكذل٠ٜعضع ٚيف ؾكٌ اـطٜـ 
 ، ايعبإ.١يف لّٛ ايكطؾ خ٬ٍ ؾٗط ْٛؾُدل

 ا٭قٓاف:
َتٛغط ايطٍٛ ٫ٚ  ،ميتاظ بهجاؾ١ غٓابً٘ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾع١، ٜعتدل ايكٓـ احملًٞ ٖٛ ايكٓـ املعضٚع ايٛسٝس ٚايصٟ    

 )ْكـ َذل(. غِ 50ٜعٜس اضتؿاع٘ عٔ 
 ايذلب١ املٓاغب١:

 ػٛز ظضاع١ ايطٗـ يف مجٝع أْٛاع ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ َا عسا٤ ايط١ًَٝ َٓٗا.   
 َعسٍ ايبصٚض:

 ٜٚؿهٌ إٔ ؽًط َع ايطٌَ يهُإ تٛظٜعٗا يف اؿكٌ بكٛض٠ َٓتع١ُ. ،نذِ َٔ ايبصٚض ايٓك١ٝ 40 - 30 َٔوتاز اشلهتاض    
 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١: 

َٔ اآلباض ؾتتِ ع١ًُٝ املط١ٜٚ  ١َا يف ايعضاعأخؿٝؿ١ يتذٗٝعٖا يًطٟ بٛاغط١ ايػٍٝٛ.  ٠سساٚ ١ٜتِ سطاث٘ ا٭ضض سطث      
 تػٜٛتٗا ٚتعسٝؿٗا ٚتكػُٝٗا إىل أسٛاض )َطا٥ط(. اؿطاث١ َطتني ثِ ٜتِ
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 ططٜك١ ايعضاع١:
ْعاّ ايطٟ بايػٍٝٛ أٚ اآلباض أٚ  ؼتغٛا٤ ناْت ايعضاع١  ؼت ظطٚف ايطٟ،ْجطّا  ٠سساٜعضع قكٍٛ ايطٗـ بططٜك١ ٚ      

 ايػٍٝٛ. 
 طٟ:ــاي
اآلباض  َٔ َا يف ساي١ ايطٟأ ،يف ساي١ ايعضاع١ ع٢ً ايػٍٝٛ أٚ ا٭َطاض ايػعٜط٠ ٠سساٚ ١وتاز قكٍٛ ايطٗـ إىل ضٜ   

 خ٬ٍ َٛغِ ايُٓٛ.ضٜات  4 - 3ؾٝشتاز َٔ 
 ايتػُٝس:

 (ٛضٜاٝي)اايػُاز ايهُٝاٟٚ ٜهاف طٔ/يًٗهتاض. ٚأسٝاّْا  25ـ  20ا٭ٚىل مبعسٍ  ١ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ )ايسَإ( قبٌ ايطٜ  
ٜتِ إناؾ١  ، ٫ٚبعس أغبٛعني َٔ ايعضاع١ يف ساي١ ايعضاع١ ع٢ً اآلباض ٠سسازؾع١ ٚ ،ذِ/يًٗهتاضن 250ـ  200% مبعسٍ 46

 يف ساي١ ايعضاع١ ع٢ً ايػٍٝٛ.زلس٠ ا٭
 ايٓهر ٚاؿكاز: 

 50سٛايٞ )املط١ٜٚ  ١ايعضاع ٚتعٜس ايؿذل٠ ؼت ظطٚفّٜٛ َٔ ايعضاع١.  40ٜٓهر احملكٍٛ خ٬ٍ ؼت ايعطٚف املطط١ٜ    
 تبعّا يٓٛع١ٝ ايذلب١ ٚن١ُٝ املٝاٙ. ّٜٛ(

 ع٬َات ايٓهر:
 َٔ ا٭بٝض إىل ايًٕٛ ايبين.اؿبٛب  َٔ ا٭خهط ايسانٔ إىل ايًٕٛ ايصٖيب، ٜتشٍٛ يٕٛ ايٓبات سني ْهذٜ٘تشٍٛ يٕٛ    

 ا٭ضض بعسٖا إىل ٜتِ ْكً٘ ،س )دشاح( ثِ هُع يف ؾهٌ نَٛات يف اؿكٌٝياٜٚتِ اؿكاز ٜسّٜٚا، ٚشيو بكطع ايٓباتات ب
ايٓبات  بطخط ايٓٗاض غآميهٔ ايكٝاّ بع١ًُٝ ايسضاؽ يف  ،اـاق١ بايسضاؽ )ايٛقط( ٜٚٓؿط يٝذـ ع٢ً ؾهٌ نَٛات قػرل٠

ٜتِ إق٬سٗا بعطنٗا ع٢ً ايٓاض ٚعطـ أسس أططاؾٗا اييت َٔ ؾذط٠ ايؿٛسط ٚٚاملػتدطد١ تػ٢ُ )املدباط(  ٢بٛاغط١ عك
ٚبعس شيو ٜتِ إظاس١ عطف ايٓبات )ايتي(  ،ست٢ ٜتِ ؾكٌ اؿبٛب عٔ ايتي ات، ثِ ؽبط بٗا ايٓبات(Lيتكبح ع٢ً ؾهٌ )
)غهب اؿبٛب َٔ ٚعا٤ وًُ٘ ايؿدل ع٢ً قاَت٘ ٜٚػهب٘ ع٢ً ا٭ضض  ١اؿبٛب بٛاغط١ ايص٫س غطب١ًعٔ اؿبٛب ٜٚتِ 

 ايتعب١٦ يف اؾٛاْٞتتِ ثِ بٛاغط١ املٓدٌ )ايػطباٍ( ايػطب١ً تِ تيًطٜاح ست٢ تؿكٌ ايؿٛا٥ب(. ٚأسٝاّْا  اَعطن
 ٚخع١ْ أٚ تػٜٛك٘. نٝاؽ()ا٭

  اإلْتاد١ٝ:
 .َٔ ايتي )ايصٜاز( طٔ /ٖهتاض 5 - 3 َٚا بني طٔ  2.8 - 2.2 َا بني  ٜذلاٚح إْتاز اشلهتاض َٔ اؿبٛب
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 بـايهٓ-7 

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
قكٍٛ ايهٓب َٔ احملاقٌٝ ايٓذ١ًٝٝ ايتكًٝس١ٜ، سٝح ٜعضع يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٔ قاؾغ ؾب٠ٛ، ٖٚٛ قكٍٛ غصا٥ٞ        

ٚايؿا٥ع إٔ ايهٓب أخـ ٚدب٘ َكاض١ْ  ،إلْػإايػصا١ٝ٥ ي ٛدباتاييف سبٛب٘ بعس طشٓٗا  تػتعٌُسٝح ؿٝٛإ ٚايإلْػإ 
ا٭ع٬ف يف تػص١ٜ  ٚتػتعٌُغٗا٫ت ٚآ٫ّ َا بعس اي٫ٛز٠. نُا أْ٘ ٜؿٝس يف ع٬ز َػل ايبطٔ ٚا٫ ،باؿبٛب ا٭خط٣

 ايتي َع ايطني يتًبٝؼ دسضإ املٓاظٍ. ٜٚػتعٌُاؿٝٛاْات 
 َٛغِ ايعضاع١: 

 يف َٓتكـ غبتُدل، ٚيف َٓتكـ أنتٛبط يف ساي١ ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١.ؾت٬ّ ٜعضع قكٍٛ ايهٓب    
 ايذلب١ املٓاغب١:

 ٜعضع ايهٓب يف مجٝع أْٛاع ا٭ضانٞ َا عسا ا٭ضانٞ ايط١ًَٝ، ٚػٛز ظضاعت٘ يف ا٭ضانٞ ايط١ٝٓٝ َتٛغط١ ايكٛاّ.   
  :ا٭قٓاف

 ٜٛدس قٓؿني َٔ ايهٓب ُٖا:  
ٌ أغٛز َذل ٚميٌٝ يْٛ٘ إىل ايبٓؿػذٞ ٚيٕٛ ايػٓاب 2.5 - 2.25َٔ . بًسٟ: ٜٚتُٝع بطٍٛ ايٓباتات ايصٟ ٜذلاٚح 2

 ٚسلاضىٗا َؿتٛس١.
ٚسلاضىٗا َٓهُؿ١ إىل ايساخٌ ٖٚٛ أنجط  ،يٕٛ ايػٓابٌ قؿطا٤ ،إىل ايكؿط٠يْٛ٘ ميٌٝ ًٚٝٞ: ْبات٘ أقكط َٔ ايبًسٟ غ. 2

 إْتاد١ٝ يًشبٛب ٚنجرل ايتؿطعات.
 :َعس٫ت ايبصٚض

 تٌ.ؿايه١ُٝ يف ساي١ ايعضاع١ يف امل ٚتكٌنذِ َٔ ايبصٚض يف ساي١ ايعضاع١ ايبصض١ٜ  8 - 7وتاز ايؿسإ َٔ    
  :ايعضاع١ مطط

 :ُاٖ ٕ يعضاع١ قكٍٛ ايهٓبإ ض٥ٝػٝتاططٜكتتٛدس 
  :ايعضاع١ بايؿت٬ت -أ
، ثِ ٜتِ ْكًٗا إىل ا٭ضض اَٜٛ 45 - 40َذل ٚتعضع ؾٝٗا ايبصٚض ْجطّا، ٚمتهح يف املؿتٌ ؾذل٠  2×  2ٚؾٝٗا ٜتِ عٌُ أسٛاض   

  .غِ 30 - 20ٜكٌ طٛشلا َٔ  عٓسَااملػتسمي١ 
 ؾٛا٥س ايعضاع١ باملؿتٌ:

 . إعطا٤ ْباتات ق4.١ٜٛ. ظٜاز٠ اإلْتاز 3. اْتعاّ املػاؾات 2إْتاز ؾت٬ت ق١ٜٛ   .2
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 ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١: -ب
َذل تكطٜبّا، ثِ ٜتِ ْجط ايبصٚض بعٓا١ٜ نبرل٠ ٚبؿهٌ َٓتعِ ست٢ ٫ تتعاسِ  2×  2ٚؾٝٗا ٜتِ تكػِٝ ا٭ضض إىل أسٛاض   

 ايٓباتات ثِ ٜتِ ضٟ ا٭سٛاض َباؾط٠.
 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

تِ ظضاعتٗا بأسس ؼطخ ا٭ضض سطثتني َتعاَستني بعس إناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ ٚتعسـ، ثِ تػ٣ٛ ٚتكػِ إىل أسٛاض ثِ ت   
 ططم ايعضاع١ ايػايؿ١ ايصنط.

 طٟ:ــاي
يف ا٭ضض املػتسمي١ ؼت ْعاّ ايطٟ باآلباض َّٜٛا(  280)طٛاٍ ؾذل٠ منٛٙ  ١ضٜ 25 - 20وتاز قكٍٛ ايهٓب َٔ    

 ٚايػٍٝٛ.
 ايذلقٝع:

 ٖصٙ ايع١ًُٝ يف ساي١ ايعضاع١ بايؿتٌ ؾكط، ٚشيو بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١.تتِ    
 )ايتعؿٝب(:ايععٜل 

 َطات خ٬ٍ ؾذل٠ بكا٤ احملكٍٛ يف ا٭ضض. 4بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١، ٚتهطض ٖصٙ ايع١ًُٝ  ٜتِ ايتعؿٝب ٜسّٜٚا   
 ايتػُٝس:

قبٌ ايعضاع١، نُا  ٠سساتهاف زؾع١ ٚسٝح طٔ/ٖهتاض،  20ايػُاز ايبًسٟ )ايسَإ( حملكٍٛ ايهٓب مبعسٍ ٜكٌ إىل  ٜهاف   
نذِ / ٖهتاض ع٢ً زؾعتني ا٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ بعس ؾٗط َٔ  240مبعسٍ  ٚدنيْٝذل% 46ٛضٜا ٝياٜهاف زلاز 

 ا٭ٚىل.
 اؿؿطات ٚا٭َطاض:

 كًؿ١َٗامج١ ايطٝٛض يًػٓابٌ ٚخاق١ عٓس تهٕٛ ايبصٚض )ايطٛض ايًبين(،  ٤إقاب١ ع٢ً ٖصا احملكٍٛ َا عسا ١سغ أٜمل ت٬   
بٛاغط١  ٗاملٓع ِٗططقاملعاضعٕٛ تبع ٜٚيًٛقا١ٜ َٔ ايطٝٛض  يف ساي١ عسّ اؿُا١ٜ. ٘ ايبصٚضٝيأَ ايػٓابٌ خ انبرلا ٤دع

 .يططزٖاايؿطاح َٔ خ٬ٍ اغتدساّ )ايٛظـ( ٚإقساض ا٭قٛات املععذ١ 
 اؿكاز:

ع١ًُٝ سكاز ايػٓابٌ  ٚتتِطٔ سبٛب تكطٜبّا،  2 ٞيأَ ايعضاع١ ٜٚٓتر اشلهتاض ايٛاسس سٛ اَٜٛ 280ٜٓهر احملكٍٛ بعس     
( بططٜك١ ١ٗا )ايًبادتزضاغ ثِ تتِأٜاّ تكطٜبّا،  4ؿذل٠ ي بعس قطعٗا ٚايٓباتات قا١ُ٥، ٜتِ تعطٜض ايػٓابٌ يًؿُؼ

ا٭ع٬ف  ٚتػتعٌُتكًٝس١ٜ بٛاغط١ امل٬بٝر، ٜعبأ احملكٍٛ يف أنٝاؽ ٚىعٕ ي٬غت٬ٗى، ٜٚباع َا ٖٛ ظا٥س عٔ ساد١ املعاضع 
 .يف تػص١ٜ اؿٝٛاْات
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 ثاْٝا: احملاقٌٝ ايعًؿ١ٝ

 ايصض٠ ايطؾٝع١ ايعًؿ١ٝ-1

 ١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:ا٭

قكٍٛ ايصض٠ َٔ احملاقٌٝ اشلا١َ اييت تٓتؿط ظضاعتٗا ع٢ً َػت٣ٛ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚيف أما٤ َتؿطق١ َٔ ايعامل 
أٚاغط إؾطٜكٝا ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ بأْٗا َجٌ اشلٓس ٚايكني ٚإؾطٜكٝا ٚآغٝا ايكػط٣ ٚنٛضٜا ٚأَطٜها، ٜٚطدح إٔ َٛطٓٗا ا٭قًٞ 

 ْؿأت يف نٌ َٔ اشلٓس ٚإؾطٜكٝا.

تعضع ايصض٠ ثٓا١ٝ٥ ايػطض إلْتاز اؿبٛب ٚتكسميٗا نعًـ ٚتػص١ٜ اؿٝٛاْات ع٢ً بٛاقٞ احملكٍٛ بعس سكاز اؿبٛب 
 ه١َٛ. % عٓاقط ن١ًٝ 55َٗ% بطٚتني َٗهّٛ ٚسٛايٞ  2% بطٚتني خاّ ، ٚ 5ٚؼتٟٛ ايصض٠ ايعًؿ١ٝ ع٢ً سٛايٞ 

 أِٖ قؿات قكٍٛ ايصض٠:
١ ٖٚٞ ساَض مجٝع أْٛاعٗا غا١َ ٖٚٞ قػرل٠ ٫ستٛا٥ٗا ع٢ً َاز٠ اؾًٛنٛغٝسات، ٚعٓس ؼًًٗا َا٥ٝا تعطٞ َاز٠ غاَ     

ٚقس ٚدس إٔ ٖصٙ املاز٠ تتهٕٛ أٜها يف  ،ىل ْؿٛم اؿٝٛإ ْتٝذ١ تأثرلٖا ع٢ً ُٖٝٛدًٛبني ايسّاشلاٜسضٚغٝاْٝو ت٪زٟ إ
تكسِٜ هبرل٠ اييت تٛقـ منٖٛا بػبب اؿطاض٠ ايؿسٜس٠ ٚايعطـ، ٚميهٔ ت٬يف ٖصا ايهطض ؿس َا بعسّ ايٓباتات اي

 ٫ بعس تطنٗا ؾذل٠ يتصبٌ.ايٓباتات ايكػرل٠ يًُٛاؾٞ إ

 ٜتشٌُ ايعطـ ٚاؾؿاف أنجط َٔ ايصض٠ ايؿا١َٝ يٮغباب اآلت١ٝ: 

ٌ ا٭ٚضام قا١ُ٥ مما ٜكًٌ ايؿسٜس، ٚأثٓا٤ شيو تع قسض٠ ٖصا ايٓبات ع٢ً ايػهٕٛ إش ٜكـ منٖٛا يف ساي١ اؾؿاف .2
 ايتبدط، ٚعٓسَا ٜعٍٚ اؾؿاف تعاٚز منٖٛا ثا١ْٝ.

ٕ َػاس١ غطح ا٭ٚضام املعطض يًتبدط قًٌٝ ؾٗٛ ٜػاٟٚ ْكـ يًشطاض٠ ايؿسٜس٠ ٚاؾؿاف ٚشيو ٭ َكا١َٚ ا٭ٚضام .2
 َػاس١ ايػطح اـام بايصض٠ ايؿا١َٝ.

 ايٛضق١ طبك١ سلع١ٝ. حٜػطٞ غط .3

 ؼتٟٛ ع٢ً دصٚض يٝؿ١ٝ أنجط عسزا ٚاْتؿاضا َٔ ايصض٠ ايؿا١َٝ. .4

 ايك١ًٜٛ. ٞضانميهٓٗا ايُٓٛ يف ا٭ .5
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اشلسف ايط٥ٝػٞ ٖٛ إظاي١ اؿؿا٥ـ َٚٓع َٓاؾػتٗا يٓبات ايصض٠ خاق١ يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ ايُٓٛ،   ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١: 
ٚإهاز َطقس َٓاغب يًبصٚض يهُإ زضد١ عاي١ٝ َٔ اإلْبات ٚغٗٛي١ ع١ًُٝ ايطٟ ٚاؿكاز. ٜػتعٌُ احملطاخ ايكطقٞ 

 ايهػاض تعسـ ٚتػطح بعس شيو ا٭ضض.يًشطاث١ ايعُٝك١ ثِ تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ ايهبرل٠ بٛاغط١ احملطاخ 
 ايعضاعـ١:

١ ٜؿهٌ ظضاع١ ايصض٠ عكب قاقٌٝ بكٛيٝ٘ نايدلغِٝ ٚايؿٍٛ ي٬غتؿاز٠ َٔ نُٝات ا٫ظٚت اييت مت تجبٝتٗا يف ايذلب      
طٛاٍ  ْػب َٛاعٝس ايعضاع١ يف املٓاطل ايػاس١ًٝ ٖٞ َاضؽ/ َاٜٛ، َٚٔ ٜٛيٝٛ/غبتُدل ٚميهٔ ظضاعتٗابٛاغط١ ايبكٛيٝات، ٚأ

نًٝٛدطاّ يًؿسإ ٖٚصا ٜعازٍ نعـ ايه١ُٝ إلْتاز اؿبٛب، ٜٚتِ ظضاعتٗا  30 -25ايعاّ، َٚعسٍ ايبصٚض إلْتاز ا٭ع٬ف 
غِ ٚميهٔ ايعضاع١ ٜسٜٚا أٚ آيٝا ٚيهٔ  25 - 20غِ ٚاملػاؾ١ بني اؾٛض٠ ٚا٭خط٣   45 - 30يف غطٛض تبعس عٔ بعهٗا 

 طٝتٗا.يعضاع١ ا٭ع٬ف ٜؿهٌ ْجط ايبصٚض ثِ تػ
 ايتػُٝس:

د١ْٝٛ زلاز  30تػتذٝب ايصض٠ ايطؾٝع١ يًتػُٝس ا٫ظٚتٞ نُا هب ايعٓا١ٜ بايتػُٝس با٭زلس٠ ايبًس١ٜ سٝح ٜهاف      
 280نًٝٛدطاّ يًٗهتاض يف ساي١ ايطٟ بايػٍٝٛ، ٚ  220بًسٟ يًؿسإ تٛظع قبٌ اؿطاث١، نُا ٜهاف زلاز ايٝٛضٜا مبعسٍ 

 ساي١ ايطٟ باآلباض، ٚيًشكٍٛ ع٢ً إْتاد١ٝ عاي١ٝ َٔ ا٭ع٬ف ٜػتشػٔ اناؾ١ زلاز ايٝٛضٜا نًٝٛدطاّ َٔ زلاز ايٝٛضٜا يف
غِ قبٌ  50 - 40ع٢ً زؾعتني، ايسؾع١ ا٭ٚىل عٓس ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ بعس ا٭ٚىل بؿٗط عٓسَا ٜهٕٛ اضتؿاع ايٓبات سٛايٞ 

 تهٜٛٔ ايػٓابٌ. 
 اؿكاز: 

َٔ ايعضاع١ ٜسٜٚا أٚ آيٝا، ٚميهٔ تكسمي٘ يًشٝٛاْات نعًـ أخهط أٚ سؿع٘ نعًـ  اَٜٛ 90 - 80ٜتِ سكاز ايٓبات بعس       
 داف )قكب( ٫غتعُاي٘ ٫سكا، نُا ميهٔ نبػ١ بعس ػؿٝؿ٘ ق٬ًٝ يف ؾهٌ با٫ت َطبع١ أٚ َػتط١ًٝ أٚ زا٥ط١ٜ. 

 اإلْتاد١ٝ:
خهط ٚميهٔ تػص١ٜ ايصض٠ ايعًؿ١ٝ نعًـ أاؾٝس٠، يًؿسإ يف ساي١ اإلزاض٠  اطٓ 20ىل إْتاد١ٝ ايصض٠ ايطؾٝع١ ايعًؿ١ٝ إ تكٌ    

 بعس ػؿٝؿ٘ ق٬ًٝ ٚ أٜها ميهٔ سؿعٗا يف ؾهٌ زضٜؼ أٚ غ٬ٝز. 
 

 ايدلغــٝــِ-2

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
قبٌ امل٬ٝز، َٚٔ ٖٓايو مت  700دٓٛب غطب آغٝا ٚمتت ظضاعت٘ يف إٜطإ عاّ  َٓؿأٙايدلغِٝ مبًو ا٭ع٬ف،  فٜعط    

 ىل ايعامل اؾسٜس.ايبشط ا٭بٝض املتٛغط ٚإ ٘ يبًسإإزخاي
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غ١ٓ يف املٓاطل اؾاؾ١.  20ـ  25ٜعتدل ايدلغِٝ ايعًـ ايبكٛيٞ ا٭نجط اْتؿاضا يف ايعامل. ميهٓ٘ ايبكا٤ يف ا٭ضض يؿذل٠     
ع١ ايدلغِٝ يف غٓٛات ٚيف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ تتُطنع ظضا 4ـ  3ٚػاضٜا ٜٓتر ايدلغِٝ بهُٝات ٖا١ً٥ ٚيؿذلات تذلاٚح بني 

قسّ  30 - 20إىل  طح ا٭ضض، ٜٚكٌ طٍٛ اؾصض ايط٥ٝؼقسّ عٔ غ 3 - 2ٚازٟ سهطَٛت. ٜذلاٚح اضتؿاع ايدلغِٝ إىل 
ٚتتِ ظضاعت٘ ؼت ْعاّ ايطٟ ايسا٥ِ. ايدلغِٝ شٚ ق١ُٝ غصا١ٝ٥ عاي١ٝ. ٚميهٔ تكسمي٘ ملدتًـ اؿٝٛاْات ٚيف نٌ ا٭عُاض 

. ٚي٘ اغتػاغ١ عاي١ٝ يهٌ اؿٝٛاْات. ٚسس٠ َٔ ايهاضٚتني 200.000، ٚسٛايٞ % بطٚتني20ـ27سٝح وتٟٛ ع٢ً سٛايٞ
 ظضاعت٘ تعٜس َٔ خكٛب١ ايذلب١ يكسضت٘ ايعاي١ٝ ع٢ً تجبٝت ا٫ظٚت اؾٟٛ بٛاغط١ بهترلٜا ايعكس اؾصض١ٜ. إنُا 

 اْتاز ايبصٚض قًٝا:
ِ، عٔ ططٜل تعطٝـ غٓٛات يف َعاضعٗ 4-3ٖٚٛ بعُط ٜكّٛ بعض املعاضعني يف بٝشإ بإْتاز بصٚض قكٍٛ ايدلغِٝ          

َط ايصٟ ٜسؾع ايٓباتات يإلظٖاض بؿهٌ َاضؽ، ثِ تعط٢ شلا ض١ٜ غعٜط٠، ا٭ْتاز ايبصٚض َٓٗا بعس اؿـ يف ؾٗط ايكطع١ املطاز إ
 نذِ َٔ 260-240بطٌٜ، ثِ ٜػتُط ايطٟ ست٢ ايٓهر. بٗصٙ ايططٜك١ ٜٓتر اشلهتاض سٛايٞ ٗط إنجٝـ خكٛقا يف ؾ

 ايبصٚض عسٚز َطتني يف ايػ١ٓ.
 ؼهرل ا٭ضض يًعضاع١: 

 عساز ا٭ضض يًعضاع١ ايعُٛز ايؿكطٟ إلْتادٝت٘ يٮغباب اآلت١ٝ:تعتدل ع١ًُٝ إ  
  غٓٛات. 4 - 3ايدلغِٝ ْبات َعُط ٜٚبك٢ يف ا٭ضض يؿذل٠ 

  .بصٚض ايدلغِٝ قػرل٠ اؿذِ ٫ٚبس َٔ إعساز ا٭ضض دٝسا يًشكٍٛ ع٢ً إْتادٝ٘ عاي١ٝ 

  ٜٓتر ايدلغِٝ ؼت ْعاّ ايطٟ ايسا٥ِ ٚوتاز إىل نُٝات نبرل٠ َٔ َٝاٙ ايطٟ ٚتتطًب ع١ًُٝ ايطٟ اقتكازٜا
 إعساز ا٭ضض دٝسا.

إعساز ا٭ضض يًعضاع١ ع١ًُٝ اؿطاث١ ايعُٝك١ إلظاي١ اؿؿا٥ـ بٛاغط١ احملطاخ ايكطقٞ، ٚتهػرل ايهتٌ ايهبرل٠ ٜؿٌُ     
ا٭ضض بعس اؿطاث١ ايعُٝك١ )ايط١ٜ ايهاشب١( إلعطا٤ ايؿطق١ يًشؿا٥ـ يًُٓٛ ٚ إظايتٗا بٛاغط١ احملطاخ ايهػاض. ٜؿهٌ ضٟ 

 أغبٛعني بٛاغط١ احملطاخ ايهػاض. بعس ؾذل٠
 َٛاغِ ايـعضاعـ١: 

نًٝٛ دطاّ بصٚض،  ٜتِ ْجطٖا  25 - 20اْػب املٛاعٝس يعضاع١ ايدلغِٝ خ٬ٍ ؾٗطٟ أنتٛبط ـ ْٛؾُدل ٚوتاز اشلهتاض َا بني     
 ٜسٜٚا أٚ آيٝا بٛاغط١ ايبصاض٠.

 ايــطٟ: 
 ّٜٛ. ٚهب َطاعا٠ عسّ غُط احملكٍٛ باملا٤ خ٬ٍ املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ ايُٓٛ. 25 - 22ؾذلات ضٟ ايدلغِٝ تذلاٚح بني      
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 إظاي١ اؿؿا٥ـ:
ت ايُٓٛ ا٭ٚىل ست٢ ٫ ت٪ثط ع٢ً منٛ احملكٍٛ. ٜٚتِ شيو هب إظاي١ اؿؿا٥ـ ايٓا١َٝ يف سكٍٛ ايدلغِٝ خاق١ يف ؾذلا    

 ا٥ـ َجٌ ايباضاقٛات ٚاؾطاَانػٛت.ٜسٜٚا أٚ نُٝٝا٥ّٝا باغتعُاٍ َبٝسات اؿؿ
 ايتػُٝـس:  

نًٝٛ يًؿسإ ؾكط يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ ايُٓٛ يعٜاز٠  40وتاز ايدلغِٝ إىل دطعات قػرل٠ َٔ زلاز )ٜٛضٜا( يف سسٚز     
ايعكس ايبهترل١ٜ ٚتٓؿٝطٗا يًكٝاّ بع١ًُٝ تجبٝت ا٫ظٚت اؾٟٛ يف ايذلب١. ٜٚٛق٢ بإناؾ١ زلاز ايػٛبط ؾٛغؿات سذِ 

اييت تتِ  ٞضانٜا ايطاٜعَٚٝ٘ قبٌ ايعضاع١ يف ا٭نًٝٛدطاّ يًؿسإ غٜٓٛا. ٜٚػتشػٔ خًط ايبصٚض بايبهترل 200مبعسٍ 
 ظضاعتٗا بايدلغِٝ يًُط٠ ا٭ٚىل. 

 اؿكـاز:  
غِ َٔ غطح  25 - 20ّٜٛ َٔ ايعضاع١. ٜٚتِ َطاعا٠ سكازٙ ع٢ً اضتؿاع  60 - 50ِ سكاز ايدلغِٝ يًُط٠ ا٭ٚىل بعس ٜت    

عٔ أغبٛعني ثِ ٜتِ سكاز ايدلغِٝ  ٌايذلب١، ٚهب تكسِٜ اؿؿ١ ا٭ٚىل َٔ ايدلغِٝ يًشٝٛاْات قبٌ ػؿٝؿ٘ يؿذل٠ ٫ تك
 َٜٛا َٔ اؿكاز ايػابل. 30 - 25% خ٬ٍ  25 - 20بٛقٍٛ ْػب١ ا٭ظٖاض َا بني

 اإلْتاد١ٝ:
ايدلغِٝ  طٔ عػب عُط ايدلغِٝ. ٚعاز٠ َا ٜكسّ 6 - 4تذلاٚح إْتاد١ٝ اشلهتاض َٔ ايدلغِٝ يف اؿؿ١ ايٛاسس٠ بني    

خهط بعس ػؿٝؿ٘ َٓعّا يًٓؿار عٓس اؿٝٛاْات، ٚميهٔ ػؿٝـ ايدلغِٝ ٚسؿع٘ نسضٜؼ أٚ يًشٝٛاْات ع٢ً ؾهٌ عًـ أ
سؿ١ َٔ ايدلغِٝ غٜٓٛا.  24 - 22% َٔ ْبات ايدلغِٝ عباض٠ عٔ أٚضام. ٚميهٔ اؿكٍٛ َا بني 48ٚإٔ   غ٬ٝز خاق١ 

 طٔ غٜٓٛا يًٗهتاض. 85ٜٚكٌ َعسٍ اإلْتاز يف ايعاّ ايجاْٞ إىل 
 

 ايًٛنٝٓٝا-3

 ١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:ا٭
عُٝك١ ٚتُٓٛ دٝسا يف ا٭ضانٞ ايططب١ شات  ايًٛنٝٓٝا ؾذرل٠ بكٛيٝ٘ ٚاغع١ ا٫ْتؿاض يف املٓاطل ا٫غتٛا١ٝ٥، شات دصٚض   

ايكطف اؾٝس ٚتػاعسٖا دصٚضٖا ايعُٝك١ ع٢ً ظٜاز٠ َكسضتٗا ملكا١َٚ َٛاغِ اؾؿاف ايط١ًٜٛ. ٚنعًـ يًشٝٛإ ؼتٟٛ أٚضام 
% بطٚتني خاّ. ٚميهٔ ضعٞ اؿٝٛاْات يًٛنٝٓا َباؾط٠ أٚ تكطٝعٗا ٚتكسميٗا يًشٝٛاْات  ٚميهٔ 40 - 20ايًٛنٝٓا ع٢ً 

 5 - 4متتاظ ايًٛنٝٓا با٫غتػاغ١ ايعاي١ٝ َٔ قبٌ اؿٝٛاْات، ٚميهٔ سكازٖا أٚ ضعٝٗا نٌ  خًطٗا َع َٛاز ايعًٝك١ ا٭خط٣.
أغابٝع، ٚهب ا٭خص بعني ا٫عتباض استٛا٤ ْبات ايًٛنٝٓا ع٢ً َاز٠ املُٝٛظٜٔ ايػا١َ خاق١ عٓس تكسميٗا يًشٝٛاْات غرل 
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% أَا اؿٝٛاْات اجملذل٠ ؾُٝهٔ إٔ تكٌ ْػب١ 50يًٛنٝٓا يف عًٝك٘ تًو اؿٝٛاْات ع٢ً اجملذل٠، إش هب إٔ ٫تعٜس ْػب١ ا
 %.  75ايًٛنٝٓا يف عًٝكتٗا إىل 
 ؼهرل ا٭ضض يًعضاع١: 

يعضاع١ ايصض٠ )سطاث١ عُٝك١، تهػرل ٚتعسٝـ( َع َطاعا٠ ظضاع١ ايبصٚض يف  طؼهط ا٭ضض يعضاع١ ايًٛنٝٓا َجٌ َا ؼه     
اؽ ب٬غتٝه١ٝ بػطض ْكًٗا إىل اؿكٌ يف عُط ؾٗط يتكًٌٝ ايؿاقس. نُا ٚميهٔ ظضاعتٗا َباؾط٠ يف سؿط املؿتٌ يف أنٝ

 باؿكٌ.
 َعا١ًَ بصٚض ايًٛنٝٓا قبٌ ايعضاع١: 

 ْعطّا ٫ٕ بصٚض ايًٛنٝٓا ؼتٟٛ ع٢ً طبك١ خاضد١ٝ زلٝه١، ؾ٬ بس َٔ َعاًَتٗا بإسس٣ ايططم ا٫ت١ٝ قبٌ ظضاعتٗا يف اؿكٌ:
 باملا٤ ايػاخٔ:  املعا١ًَ .أ

زقٝك١، ثِ تٛنع َباؾط٠ يف َا٤  2 - 2زضد١ ١ٜٛ٦َ يؿذل٠  80تٛنع ايبصٚض يف قطع١ قُاف يف َا٤ غاخٔ بسضد١ سطاض٠  
 باضز يؿذل٠ غاع١ ٚميهٔ ظضاع١ ايبصٚض َباؾط٠ يف املؿتٌ أٚ اؿكٌ. نُا ميهٔ ػؿٝـ ايبصٚض ٚؽعٜٓٗا يًعضاع١ ٫سكا.

 املعا١ًَ باؿاَض: .ب

نًٝٛدطاّ بصٚض(، ٖٚصٙ ايه١ُٝ تهٕٛ ناؾ١ٝ يتػط١ٝ 25نذِ ساَض يهٌ 2% سذُّا ) 4َض ايهدلٜتٝو بٓػب١ وهط سا 
 - 20باؿاَض، ثِ تذلى ايبصٚض يؿذل٠  طٚتططٝب ايطبك١ اـاضد١ٝ ايكًب١ يًبصٚض َع َطاعا٠ ٚنع ايبصٚض يف ٚعا٤ ٫ ٜتأث

 زقٝك١ يتدتًط باؿاَض ٜٚتِ غػًٗا يف َا٤ داٍض ٚػؿٝؿٗا ٚميهٔ ظضاعتٗا َباؾط٠ أٚ سؿعٗا يًعضاع١ ٫سكا. 25

 َٛاعٝس ايـعضاعــ١: 
غِ 30ؾ١ غِ ٚمبػا70أْػب َٛاعٝس ايعضاع١ خ٬ٍ ايؿذل٠ أنتٛبط/َاضؽ، ٜٚػتشػٔ ظضاع١ ايًٛنٝٓٝا يف أخازٜس عطنٗا     

نًٝٛدطاّ يًٗهتاض َع َطاعا٠ ضٟ  4 - 3بني ا٭خسٚز ٚاآلخط، يف ساي١ ايعضاع١ آيٝا ميهٔ اغتعُاٍ ايبصاض٠ يًعضاع١ مبعسٍ 
 غِ. 3 - 2زؾٔ ايبصٚض ع٢ً أعُام  أٜاّ قبٌ ايعضاع١، ٚيف ساي١ ايعضاع١ ٜسٜٚا هب ايتأنس َٔ 5 - 4اؿكٌ 

 ايتػُٝس:  
نًٝٛ دطاّ يًٗهتاض، َع َطاعا٠ خًط ايػُاز دٝسا َع ايذلب١  220بػُاز ايػٛبط ؾٛغؿات مبعسٍ ايًٛنٝٓٝا قكٍٛ س ٜػُ    

 نًٝٛ دطاّ يًٗهتاض بعس نٌ سؿ١. 220ىل إناؾ١ سٝـ ا٭خرل٠ ، نُا وتاز ايٓبات إقبٌ ع١ًُٝ ايتع
 ايطٟ: 

ُٓٛ غطٜعا. ٚميهٔ ضٜ٘ نٌ ؾٗطٜٔ زٕٚ إٔ ْبات ايًٛنٝٓٝا ٜتشٌُ زضدات عاي١ٝ َٔ اؾؿاف يتُٝعٙ باؾصٚض ايعُٝك١ اييت ت   
 أغابٝع يعٜاز٠ منٖٛا اـهطٟ 5 - 4ٜ٪ثط شيو ع٢ً إْتادٝت٘. ٚيف ساي١ ظضاع١ ايًٛنٝٓٝا إلنجاض بصٚضٖا هب ضٜٗا نٌ 

 ٚبايتايٞ نُٝات ايبصٚض املٓتذ١.
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 اؿـكاز:
أؾٗط  4 - 3سٛايٞ  غِ، ٚوتاز ايٓبات إىل3ٜتِ سكاز ايًٛنٝٓٝا ٚتكسميٗا يًشٝٛاْات عٓسَا ٜكبح قطط ايػام سٛايٞ      

غِ يف ساي١  50غِ َٔ غطح ايذلب١ يف ساي١ اؿكاز اآليٞ، ٚ  20املطس١ً ٚؼكس ايًٛنٝٓا ع٢ً اضتؿاع  يًٛقٍٛ إىل ٖصٙ
 ٚ تكسمي٘ نا٬َ. ٜتِ تكسمي٘ يًشٝٛاْات بكٛض٠ َكطع١ أاؿكاز ايٝسٟٚ، ٚ

 ايتػصٜـ١: 
ت٪ثط وتٟٛ ْبات ايًٛنٝٓٝا ع٢ً نُٝات عاي١ٝ َٔ ايدلٚتني اـاّ ْٚعطا ٫ستٛا٤ ايٓبات ع٢ً نُٝات عاي١ٝ َٔ املُٝٛظٜٔ،    

ايتػص١ٜ ع٢ً ايًٛنٝٓٝا ؾكط ٚيؿذلات ط١ًٜٛ غًبا ع٢ً َكسض٠ اؿٝٛإ ع٢ً اإللاب ٚندل سذِ ايػس٠ ايسضق١ٝ يف اؿٝٛاْات 
% يٛنٝٓٝا  50 - 30% َٔ ايعًٝك١، إ٫ اْ٘ ٜػتشػٔ اناؾ١  75ٝٓٝا  بٓػب١ تكٌ إىل ايكػرل٠، ٚضغِ أْ٘ ميهٔ أناؾ١ ايًٛن

 يف عًٝك٘ اؿٝٛإ اي١َٝٛٝ، ٖصٙ ايه١ُٝ تٛؾط يًشٝٛإ نٌ استٝادات٘ َٔ ايدلٚتني.
 

 عًـ ايؿٌٝ-4

 ١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:ا٭
ػُٝسٙ ، َٚٓؿأٙ ا٭ٍٚ أؾطٜكٝا بط١ٜ ٚتغٓٛات إشا اعت٢ٓ  4 - 3عًـ ايؿٌٝ قكٍٛ لًٝٞ َعُط ٜبك٢ يف ا٭ضض َٔ     

غعٜط٠ ا٭َطاض، ٚيف دٓٛب نايٝؿٛضْٝا باي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ؼت  ١ؾطٜكٝ، ٜٚٓتؿط يف نجرل َٔ ايبًسإ اإلغتٛا١ٝ٥ا٫
غِ، ٜٚذلاٚح طٍٛ 3َذل، ٚقطط ايػام سٛايٞ  2 - 2ْعاّ ايطٟ ايسا٥ِ. ٚايٓبات بهْٛ٘ قٟٛ ايػٝكإ ٜٚكٌ اضتؿاع٘ َٔ 

 غِ. 5 - 2غِ سػب ايكٓـ، ٚعطنٗا َٔ  220 - 50 ا٭ٚضام َا بني
 –ّ 2982أثبتت ايتذاضب اؿك١ًٝ اييت ْؿصت  خ٬ٍ املطس١ً ا٭ٚىل َٔ َؿطٚع تطٜٛط ايتعاْٚٝات يف املٓاطل ايؿطق١ٝ )    

 ( ؼت ايعطٚف احمل١ًٝ إٔ ٖصا احملكٍٛ ايعًؿٞ ميتاظ بايكؿات ايتاي١ٝ:2986ّ
ٚق١ُٝ غصا١ٝ٥ عاي١ٝ ٚزضد١ اغتػاغ١ دٝس٠ َٔ قبٌ مجٝع اؿٝٛاْات، يف املطاسٌ املدتًؿ١ يُٓٛ إْتاد١ٝ َطتؿع١  .2

 ايٓبات.

 تهاثط غٌٗ ٚغطٜع. سٝح ٜتهاثط بػٗٛي١ بٛاغط١ ايعكٌ ٚايؿػا٥ٌ ٚايبصٚض. .2

 ٜتهاثط خهطّٜا  بٛاغط١ ايعكس املٛدٛز٠ ع٢ً ايػٝكإ املُتس٠ ع٢ً ا٭ضض. .3

ٙ يف ايذلب١ ٚنؿا٤تٗا ايعاي١ٝ يف اَتكام املٝاٙ، ٚي٘ أٚضام ضؾٝع١ مما ٜكًٌ َٔ َكاّٚ يًذؿاف ْتٝذ١ يعُل دصٚض .4
 ع١ًُٝ ايٓتح.

ٜٓاؾؼ منٛ اؿؿا٥ـ ْعطا يهدل سذُ٘ ٚظٜاز٠ َػاس١ أٚضاق٘ اييت تعًٌ املػاسات بني ايػٝكإ مما  ميٓع ؾطق١  .5
 منٛ اؿؿا٥ـ ٚاختؿا٥ٗا مبطٚض ايٛقت.
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 َٛاعٝس ايعضاع١:  
 يعضاع١ عًـ ايؿٌٝ خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ غبتُدل إىل َاٜٛ.اْػب املٛاعٝس 

 إعساز ا٭ضض يًعضاع١:
ٜطاع٢ عٓس إعساز ا٭ضض يًعضاع١ أُٖٝ٘ اؿطخ ايعُٝل يًذلب١، ٚبعس َا ٜتِ ضٟ ا٭ضض، ٚعٓس اؾؿاف املٓاغب بعس سٛايٞ    

ا٭زلس٠ ايعه١ٜٛ ٚايؿٛغؿات١ٝ أغبٛع، ؼطخ ا٭ضض سطث٘ أخط٣ عُٛز١ٜ ع٢ً ا٭ٚىل يًتدًل َٔ اؿؿا٥ـ ٚتكًٝب 
 غِ بني ايٓباتات. 200 - 75املهاؾ١، ثِ تعسـ ا٭ضض ٚمتؿط ٚؽطط ع٢ً َػاؾات 

 ططم ايعضاع١:
ْ٘ ٜٛق٢ بعضاعت٘ خهطّٜا بايعكٌ يػٗٛي١ ايعضاع١، هب إٔ ٚخهطّٜا إ٫ أ بايطغِ َٔ إَها١ْٝ ظضاع١ عًـ ايؿٌٝ بصضّٜا    

َٝات )أٚ بطاعِ( ٜػطؽ َٓٗا اثٓإ يف ايذلب١ إلْتاز اؿًكات ؾكط ، نُا ٜطاع٢ ايٛنع ؼتٟٛ ايعك١ً ايٛاسس٠ ع٢ً ث٬خ غ٬
ايكشٝح يعضاع١ ايعكٌ )ا٫ػاٙ اىل ا٭ع٢ً( ست٢ ٫ ٜهعـ اإلْبات أٚ تٓدؿض ْػبت٘ ؽعٕ ايعكٌ يؿذل٠ ث٬ث١ أغابٝع بعس 

ؿتا٤، ٜٛق٢ بطٟ اؿكٌ ضٜا خؿٝؿا قبٌ ّٜٛ َٔ ٚنعٗا يف دٛاْٞ ٚضؾٗا باملٝاٙ باْتعاّ نُا تتشٌُ ايتدعٜٔ طٛاٍ ؾكٌ اي
 غِ بني اـطٛط. 75ايعضاع١ ٚظضاع١ ايعكٌ ع٢ً َػاؾات 

 ايــطٟ:
طٚف ات َٝاٙ ايطٟ سػب ْٛع ايذلب١ ٚايعٜطاع٢ ايعٓا١ٜ بطٟ احملكٍٛ ضٜات خؿٝؿ١ ٚغرل َتباعس٠، ٚتتٛقـ َٛاعٝس ٚنُٝ    

 َٜٛا خ٬ٍ ؾكٌ ايؿتا٤. 25أٜاّ خ٬ٍ ؾكٌ ايكٝـ ٚنٌ  20اؾ١ٜٛ ايػا٥س٠. ٚبكٛض٠ عا١َ ٜطٟٚ عًـ ايؿٌٝ نٌ 
 ايتـػـُــٝس: 

 : ٠زلسا٭ْٛاع ٚايهُٝات ايتاي١ٝ َٔ ا٭وتاز احملكٍٛ إىل    
 َذل َهعب يًٗهتاض قبٌ اؿطث١ ا٭خرل٠. 20 - 20ايػُاز ايبًسٟ مبعسٍ  -
 ٭ضض يًعضاع١ ٜٚعاز إناؾ١ ٖصٙ ايه١ُٝ غٜٓٛا.نذِ يًٗهتاض زؾع١ ٚاسس٠ عٓس ػٗٝع ا 300زلاز ايػٛبط ؾٛغؿات مبعسٍ  -
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 ثايجا: احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ

  )اؾًذٌ( ايػُػِ-1

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
َٔ أقسّ احملاقٌٝ اييت تعضع يف احملاؾع١ يػطض اغتدطاز ، ٚايػُػِ )اؾًذٌ( َٔ أِٖ احملاقٌٝ ايعٜت١ٜٝعتدل قكٍٛ     

%، ٚتطدع أُٖٝت٘ إىل تعسز 25ٚايدلٚتني  %(60ـ  50)١ َٔ ايعٜت ٝياسٝح ؼتٟٛ بصٚضٙ ع٢ً ْػب١ ع ،ايعٜت
ع٢ً نػب ايػُػِ )ايعكاض( ، ٚوتٟٛ يًػهإ ٚنصا يف قٓاع١ اؿ٣ًٛ اي١َٝٛٝاغتدساَات٘، سٝح ٜسخٌ نُٔ ا٭ن٬ت 

 ١ يًشٝٛاْات ٚايسٚادٔ.ٝياعق١ُٝ غصا١ٝ٥ 
 َٛاغِ ايعضاع١:

كتًؿ١، سٝح ٜعضع يف املٓطك١ املتٛغط١ ا٫ضتؿاع )بٝشإ ْٚكاب( خ٬ٍ ايؿذل٠  ٜعضع ايػُػِ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ يف َٛاعٝس    
 ىل إقاب١إيف ٖصٙ املٓطك١  املتاخط٠ ايعضاع١ ت٪زٟ، يف ايطبٝع، ٚنصيو ٜعضع يف اـطٜـ َاضؽ 25ؾدلاٜط ست٢  25َٔ 

ٔ ا٭غبٛع ايجاْٞ َٔ ؾٗط أغػطؼ ا٭ٍٚ َ َٛزلني: ع٢ًيف املٓطك١ ايػاس١ًٝ ١ٝ، ٜعضع اإلْتاد تسْٞاحملكٍٛ با٭َطاض ٚ
 خ٬ٍ ؾٗط ؾدلاٜط. ايجاْٞٚست٢ َٓتكـ ؾٗط غبتُدل 

 ا٭قٓاف:
ايبًسٟ ا٭بٝض: يٕٛ ايبصٚض أبٝض ٖٞ  بًسٟ ا٭محط: يٕٛ ايبصٚض أمحط َا٥ٌ إىل ايبين،َٚٓٗا ايا٭قٓاف احمل١ًٝ  تعضع    

 .يًبصٚضبين ضَازٟ  شٚ يٕٛ ،94َٓٗا زلػِ نٛز  قػ١ٓايػا٥س٠ َٚ٪خطّا مت إزخاٍ أقٓاف 
 ايذلب١ املٓاغب١:

٫ٚ ػٛز  َٔ احملاؾع١،ُٜٓٛ ايػُػِ يف كتًـ أْٛاع ايذلب املٓتؿط٠ يف املٓطك١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع ٚاملٓطك١ ايػاس١ًٝ    
 ظضاعت٘ يف ايذلب املًش١ٝ.

 اْتكا٤ ايبصٚض:
 .َٔ إْتادِٗ ايصاتٞايبصٚض ع٢ً املعاضعٕٛ  وكٌ

 َعس٫ت ايبصٚض:
 نذِ بصٚض. 25 - 20تاز اشلهتاض إىل َعسٍ ٜذلاٚح بني و
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 ػٗٝع ا٭ضض:
ؼطخ ا٭ضض سطث٘ إىل سطثتني َتعاَستني باغتدساّ احملطاخ ايك٬ب املططسٞ ثِ تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ باحملطاخ اؿؿاض      

زٟ بٝشإ تتِ بعس سكاز اايكٝؿ١ٝ يف ٚ ١أَا ايعضاع عؿط( ٚبعس شيو تػ٣ٛ ا٭ضض باحملط ثِ تكػِ إىل أسٛاض. اإلسس٣)
 تكػِ إىل أسٛاض ثِ تتِ ظضاعتٗا.ٚباملؿاخط  ٠سساٚ ١سطثبعس تتِ ٚقكٛيٞ ايكُح ٚايؿعرل 
 ططم ايعضاع١ ٚاملػاؾات:

  :ٜعضع ايػُػِ بططٜكتني ُٖا
 ططٜك١ ايٓجط:  .2

ثِ تط٣ٚ ا٭ضض بايذلاب  ٜٚتِ تػطٝتٗا ٚشيو بعس خًطٗا بايطٌَ َٔ أدٌ غٗٛي١ تٛظٜعٗا، ٜٚتِ ؾٝٗا ْجط ايبصٚض يف ا٭سٛاض 
 ضّٜا ٖاز٥ّا يهُإ عسّ الطاف ايبصٚض.

 ايعضاع١ يف غطٛض )أت٬ّ(: .2
 .بني ايػطٛضغِ  25-20ػاؾ١ مب تعضع ايبصٚض يف غطٛض باغتدساّ اآلي١ أٚ احملطاخ ايبًسٟ

 ايتػُٝس:
 طٔ/ٖهتاض. 20 - 5قبٌ ايعضاع١ مبعسٍ ٜذلاٚح بني  ٠سساايبًسٟ )ايسَإ( املتدُط، َط٠ ٚ ٜتِ تػُٝس ايػُػِ بايػُاز

 طٟ:ــاي
 7ٚتبًؼ عسز ايطٜات َٔ َهعب َٔ َٝاٙ ايطٟ، َذل  2000 اىلشلهتاض ايٛاسس اوتاز ؼت ظطٚف ايعضاع١ املط١ٜٚ َٔ اآلباض،     
ٜٚطاع٢ عسّ تعطٝـ ايػُػِ أثٓا٤ ايتعٖرل ٚتهٜٛٔ ايجُاض، ٚشيو ست٢ ٫ تتػاقط ا٭ظٖاض. نُا ٜعضع قكٍٛ  تضٜا 20 -

 ايػٍٝٛ. تسؾلعػب ْٛع١ٝ ايذلب١ ٚايكٓـ َٚطتني ٜط٣ٚ َطٙ إىل ٚايػُػِ ع٢ً ا٭َطاض ٚايػٍٝٛ 
 يف ايػايب ٫ تهاؾح اؿؿا٥ـ ْعطّا يتكاضب املػاؾ١ بني ايٓباتات. ايتعؿٝب:

 : ٞياايت اؾسٍٚ يفٜتعطض قكٍٛ ايػُػِ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ميهٔ تطتٝبٗا  ايٛقا١ٜ:
 َطاض ٚآؾات ايػُػِ ٚططم َهاؾشتٗا: أ24دسٍٚ ايطقِ 

 ايٛقا١ٜ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠ / املطض
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5غٝؿًٛثطٜٔ مبعسٍ  ٚدٛز ٜطقات يف ايكطٕٚ بعس عكس ايجُاض زٚز٠ قطٕٚ ايػُػِ

 كتًـ املطاسٌ ايبٝاض ايسقٝكٞ
ٚدٛز بكع بٝها٤ ٚغرل َٓتع١ُ ع٢ً 

 ا٭ٚضام ٚايػام ٚايدلاعِ ٚأغًؿ١ ايجُاض
 يذل َا٤ 20ٌَ/ 5غٝؿًٛثطٜٔ مبعسٍ 

 ٌَ/يذل 2باَهتني مبعسٍ ا ٚدٛز ايطا١ٜٚ كتًـ املطاسٌ انبايعٓ
 ايتشهِ يف ايطٟ ٚظضاع١ أقٓاف َكا١َٚ ا٭ٚضام ٚنعـ ايُٓٛشبٍٛ  املطاسٌ ا٭ٚىل ايٓكاظ

 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5غٝؿًٛثطٜٔ مبعسٍ  تًـ ا٭ٚضام كتًـ املطاسٌ ايكٛاضض
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 ع٬َات ايٓهر:
َٔ ع٬َات ايٓهر حملكٍٛ ايػُػِ اقؿطاض ٚتػاقط ا٭ٚضام ايػؿ١ًٝ. ٚنصا اقؿطاض ايػام ٚايجُاض ْٚهر ايكطٕٚ ايػؿ٢ً    

 ّٜٛ َٔ ايعضاع١. 200ـ  80ذلاٚح َا بني ت اييتايكٓـ املعضٚع ٚ ؾذل٠ منٛ ايٓهر عػب أٜٚبس
 اؿكاز: 

ٜتِ سكاز ايػُػِ ٜسّٜٚا قبٌ ٚقٛي٘ إىل طٛض ايٓهر ايهاٌَ ست٢ ٫ تٓؿطط ايبصٚض ٚبعس اؿكاز ٜتِ ػُٝع ايٓباتات     
أٜاّ َع تكًٝب  20ـ  ٠5 َٔ غابل ٖٞ )ايٛقط( يؿذل٠ ع٢ً ؾهٌ أنٛاّ، عٝح تهٕٛ ايكطٕٚ َتذ١ٗ إىل أع٢ً يف قطع١ َعس

 ١بايص٫س تٓكٝتٗا ٚغطبًتٗاا٭غؿٌ ثِ تهطب بايعكٞ ٫غتدطاز ايبصٚض، ثِ  باػاٙايٓباتات، بعسٖا ٜتِ ٚنع ايكطٕٚ 
 كًؿات ايٓباتات ٚبكاٜا ايكطٕٚ نأع٬ف داؾ١ يًشٝٛاْات. ٚتكسّ إىل املداظٕ أٚ ا٭غٛام. ْٚكًٗاتعب٦تٗا  ثِٚ

 ن١ُٝ اإلْتاز:
 نذِ. 600ـ  500إىل سٛايٞ  يٮقٓاف ايبًس١ٜ ٜكٌ إْتاز اشلهتاض ايٛاسس َٔ بصٚض ايػُػِ  

 

  )ايتُباى( ايتبؼ-2

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
اؾع١، ٜٚعزاز ا٫ٖتُاّ ب٘ َٔ احملايػٍٗٛ ايػاس١ًٝ َٔ بعضاعت٘ ٜعتدل قكٍٛ ايتبؼ َٔ احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ ايصٟ تتُٝع     

 ا٫قتكازٟ اؾٝس. ٙاملعاضعني ملطزٚزقبٌ 
 َٛاغِ ايعضاع١:

 ؾٗط غبتُدل )يف لِ اـاَؼ( ٜٚٓكٌ إىل ا٭ضض املػتسمي١ يف َٓتكـ ؾٗط أنتٛبط. ؾت٬ّ خ٬ٍ ٜعضع ايتبؼ
 ا٭قٓاف َٚٛاقؿاتٗا:

غِ  70ع ايٓبات بـ ؿا٥ع يف َٓطك١ ظضاعت٘ بػاسٌ ؾب٠ٛ ٚأٚضاق٘ ط١ًٜٛ ٚعطٜه١ ٜٚكسض اضتؿااي اؿُُٞ ٖٛ قٓـٜعتدل     
 تكطٜبّا.

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ػٛز ظضاع١ ايتبؼ يف ايذلب اـؿٝؿ١ إىل َتٛغط١ ايكٛاّ ٚدٝس٠ ايكطف ٚايت١ٜٛٗ.      

 َعسٍ ايبصٚض:
 نذِ. 2.5ـ  2 َا بنيوتاز اشلهتاض ايٛاسس    
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 ػٗٝع أضض املؿتٌ:
إىل أسٛاض قػرل٠ يهُإ ايطٟ  ٚتكػِؼطخ أضض املؿتٌ دٝسّا ٜٚهاف شلا ايػُاز ايعهٟٛ املتشًٌ ٚتػ٣ٛ بؿهٌ دٝس    

ٚتٓجط ايبصٚض يف ا٭سٛاض ثِ تػط٢ بطبك١ خؿٝؿ١  ،اؿؿا٥ـ يف أضض املؿتٌ ايتدًل َٔٚايطعا١ٜ اؾٝس٠ يًؿت٬ت ٜٚتِ 
ست٢ ٫ تٓذطف ايبصٚض نْٛٗا قػرل٠ ٚخؿٝؿ١ ايٛظٕ  ٚخ٬ٍ ٚدٛز ايؿت٬ت يف أضض املؿتٌ  ز١٥ٖا ١املؿتٌ ضٜ ٜط٣ٚ ،َٔ ايذلاب

 ٜتِ َهاؾش١ اؿؿا٥ـ ايٓا١َٝ ؾٝٗا ٚ ايطٟ بكٛض٠ َٓتع١ُ. نُا ،ٜتِ ايعٓا١ٜ بٗا
 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

اؿؿاض )ايتػع١( ٚتػ٣ٛ ا٭ضض  ٜتِ سطخ ا٭ضض َطتني َتعاَستني ا٭ٚىل باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ ٚايجا١ْٝ باحملطاخ   
ا٭ضض  تكػِطٔ يًٗهتاض، ثِ  22ا٭ٚىل ٜتِ إناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ بٛاقع  ١ٚعٓس اؿطث ،دٝسّا ٚتكػِ إىل أسٛاض َٓاغب١

 إىل أسٛاض ٚتكاّ قٓٛات ايطٟ.
 ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١:

ؽتاض ايؿت٬ت ايك١ٜٛ ٚػط٣ ٖصٙ ايع١ًُٝ يف  ٜتِ ضٟ ا٭ضض، ٚيف ٚدٛز ايططٛب١ املٓاغب١ ٜتِ غطؽ ايؿت٬ت، سٝح   
 غِ. 40غِ ٚبني ايٓباتات  70ايكباح ايبانط غايبّا، ٚتهٕٛ املػاؾات بني اـط ٚا٭خط 

 ايذلقٝع:
 ع١ًُٝ ايذلقٝع بعس أغبٛع َٔ ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١ بؿت٬ت َٔ ْؿؼ ايٓٛع ٚايعُط. تتِ  

 ايتعؿٝب:
تتِ ع١ًُٝ ايتعؿٝب عػب نجاؾ١ اؿؿا٥ـ يف احملكٍٛ ٚخكٛقّا يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ عُط احملكٍٛ ْعطّا ؿػاغ١ٝ    

 يػصا٤ ٚاملا٤.ع٢ً ااؿؿا٥ـ َٚٓاؾػ١ ايؿت٬ت ملعامح١ 
 طٟ:ــاي
 بٓعاّ ايطٟ بايػٍٝٛ ٚاآلباض خ٬ٍ ؾذل٠ منٛٙ يف ا٭ضض املػتسمي١. ١ضٜ 23وتاز ايتبؼ إىل   

 حملكٍٛ:تطب١ٝ ا
قطـ ايك١ُ ايٓا١َٝ: ٚػط٣ ٖصٙ ايع١ًُٝ بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١، ٚشيو بكطـ ايك١ُ ايٓا١َٝ يٛقـ ايُٓٛ ايطأغٞ  .2

ٚضقات ع٢ً  8 - 6ظٜاز٠ سذِ ا٭ٚضام املتبك١ٝ ع٢ً ايٓبات ٚظٜاز٠ زلهٗا ٚعاز٠ تذلى َٔ اىل ٗسف ٜيًٓبات ٚ
 ايٓبات ايٛاسس.

ا٭بط١ٝ اييت تُٓٛ بعس قطـ ايك١ُ ايٓا١َٝ، ٚتعتدل َٔ أِٖ ايعًُٝات اييت ايتٓتٝب: ٖٚٞ إظاي١ مجٝع ايُٓٛات  .2
 ٖصٙ ايع١ًُٝ أضبع َطات خ٬ٍ ؾذل٠ منٛ احملكٍٛ. تتِت٪زٟ إىل ؼػني دٛز٠ ايتبؼ ٚظٜاز٠ إْتادٝت٘، ٚ
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 ايتػُٝس:
 - 9ؾب٠ٛ ٜهٝـ املعاضعٕٛ  ٜػتذٝب قكٍٛ ايتبؼ ؾطع١ نبرل٠ َٔ ايػُاز ايعهٟٛ ٚيف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٔ قاؾع١    

 ا٭ٚىل ١قبٌ اؿطث ٠سساطٔ يًٗهتاض َٔ ايػُاز ايبًسٟ زؾع١ ٚ 22
 بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١. ٠سسا% زؾع١ 46ٚنذِ زلاز ٜٛضٜا  220ٚبايٓػب١ يًػُاز ايهُٝاٟٚ ؾٝتِ إناؾ١ 

 :ٞياايتنٜتعطض قكٍٛ ايتبؼ يًعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ  ايٛقا١ٜ:
 آؾات قكٍٛ ايتبؼ ٚططم َهاؾشتٗا: 25دسٍٚ ضقِ 

 ١املهاؾش أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠

املٔ ٚايصباب١ 
 ايبٝها٤

املطس١ً ا٭ٚىل 
ٚاملتٛغط١ َٔ 

 منٛ ايٓبات

ٚدٛز غا٥ٌ عػًٞ وٍٛ يٕٛ 
ا٭ٚضام ٚايػٝكإ إىل ايًٕٛ 

 ا٭غٛز

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَتٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50مبعسٍ % 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذلَا٤. 200ٌَ/ 30-20% مبعسٍ 2.5زيتا َذلٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

زٜسإ أٚضام 
 ايتٓباى

 َطاسٌ ايتعٖرل
ٚدٛز ٜطقات تعٌُ ثكٛب 

 ع٢ً ا٭ٚضام

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 5امياَهتني بٓعٚات 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ ٫5َٝساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 
 ايٓهر ٚاؿكاز:

 اقؿطاض ا٭ٚضام ايػؿ١ًٝ :ع٬َات ايٓهرأِٖ ٚ ،َٔ ظضاعت٘ يف ا٭ضض املػتسمي١ اَٜٛ 240باى بعس ُٜٓهر قكٍٛ ايت  
 تسيٞ ا٭ٚضام إىل أغؿٌ.ٚ

َٔ ايػططاْات إٕ ٚدست. بعس شيو ٜتِ ضم  ٘تٓعٝؿ ثِ، سٝح ٜتِ قًع ايٓبات (قسّٚ أٚ َعساٙ)كاز بآي١ ساز٠ اؿٜتِ     
ايٓباتات بؿهٌ َٓتعِ يف قؿٛف ٚتعطٜهٗا ٭ؾع١ ايؿُؼ. ٚبعس أغبٛع ٜتِ قًبٗا ع٢ً اؾ١ٗ ا٭خط٣ ٚتػتُط ٖصٙ ايع١ًُٝ 

، ٚيف بعض ا٭سٝإ ٜتِ ػؿٝـ ايتبؼ بتعًٝك١ بني ا٭ؾذاض ع٢ً سباٍ ست٢ ٫ اَٜٛ 25)ع١ًُٝ ايتذؿٝـ بايؿُؼ( ملس٠ 
َا عاز٠ّ ٜتعؿٔ ٚخكٛقّا عٓس غكٛط ا٭َطاض. بعس شيو تتِ ع١ًُٝ ايتٓػرل. ٚشيو بإظاي١ ا٭ٚضام ايػؿ١ًٝ َٔ ايػام ٚاييت 

كٍٛ ٚٚنع٘ يف َهإ داف ست٢ تهٕٛ يف سسٚز اثٓني إىل ث٬خ ٚضقات قػرل٠ تػ٢ُ )نطبٛؽ(. ٜٚتِ بعس شيو ؽعٜٔ احمل
 هـ ايػام ٚتػتػطم ٖصٙ ايع١ًُٝ عاز٠ ؾٗطٜٔ تكطٜبّا، ٜتِ تكًٝب احملكٍٛ خ٬شلا ٚأخرلّا ٜٓكٌ إىل كعٕ قهِ اإلغ٬م. 

 تًو ٖٞ ايططٜك١ املتبع١ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٔ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٖٚٞ مماضغات املعاضعني يف تًو املٓطك١.
  اإلْتاد١ٝ:

 نذِ َٔ قكٍٛ ايتبؼ بعس ايتذؿٝـ ٚعٓس ايبٝع. 2300هتاض ايٛاسس سٛايٞ ٜعط٢ اشل
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 ايػٛزا٤ ١اؿب-3 

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
َٔ احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ اشلا١َ اييت تعضع يف َٓطك١ اشلهب١، سٝح ٜتِ تػٜٛكٗا قًّٝا ٚخاضدّٝا ٚتتُٝع بتشًُٗا يًدعٕ     

َٔ أ١ُٖٝ يف ؼػني زخٌ املعاضع ٚيػٗٛي١ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ اييت  اا٭خرل٠ ملا شليف اآل١ْٚ ٚؾٗست ظضاعتٗا تٛغعّا  يػٓٛات،
 َٔ احملاقٌٝ. ٖاتادٗا َكاضْ٘ بػرلؼ

 أنتٛبط. ٟ غبتُدل ٚؾٗط خ٬ٍتعضع اؿب١ ايػٛزا٤ يف ؾكٌ ايؿتا٤.  َٛغِ ايعضاع١:
 ككرل.اياـهطٟ  عطٜه١ ٚايُٓٛاياؿب١  شٚا٭قٓاف املٓتؿط٠ ٖٞ ا٭قٓاف ايبًس١ٜ ٚ ا٭قٓاف:

 تٓاغب ظضاع١ اؿب١ ايػٛزا٤ ايذلب١ ايط١ٝٓٝ اـؿٝؿ١ ٚاملتٛغط١ ايكٛاّ. ايذلب١ املٓاغب١:
 َكسض ايبصٚض:

 اب َٔ احملكٍٛ املعضٚع يف املٛغِ ٚؽعٜٓ٘ إىل املٛغِ ايجاْٞ.دٜتِ اؿكٍٛ ع٢ً ايبصٚض قًّٝا عٔ ططٜل ا٫ْت   
 بصٚض.اينذِ َٔ  22وتاز اشلهتاض إىل  ن١ُٝ ايبصٚض:

 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:
 َٙذل ٜٚتِ ظضاع١ ايبصٚض ْجطّا يف نٌ سٛض ع٢ً سس 4×  2ٜتِ سطخ ا٭ضض ٚتػٜٛتٗا دٝسّا ٜٚتِ تكػِٝ ا٭ضض إىل أسٛاض    

 ٚتػط٢ ثِ ٜتِ ضٜٗا ضٜ٘ خؿٝؿ١ ست٢ ٫ ػطف ايبصٚض.
 طٟ:ــاي
 ّ.اٜا 20 - 8ٚا٭خط٣ َٔ  ١ات خ٬ٍ املٛغِ ٚايؿذل٠ بني ايطٜضٜ 20 - 9ذلاٚح عسز ايطٜات َٔ تتِ ايطٟ سػب ْٛع ايذلب١ ٜٚ  
 ؿكاز ٚايتػٜٛل:ا

سعّ ٚتٛنع ع٢ً يف وتاز احملكٍٛ إىل ث٬ث١ أؾٗط َٔ تاضٜذ ايعضاع١، سٝح ٜتِ سكازٙ ٜسّٜٚا عـ ايٓباتات ٚػُٝعٗا    
 ثِٚغطبًتٗا ٚتعب٦تٗا يف أنٝاؽ، ٚ تٓكٝتٗاعٔ ايعطف، ٜٚتِ ططباٍ ٚتعطض يًؿُؼ ٚتهطب بايعكٞ يؿكٌ اؿبٛب 

 تػٜٛكٗا زاخٌ احملاؾع١ ٚخاضدٗا.
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 ضابعا: احملاقٌٝ ايبكٛي١ٝ

 ـ١اؿًب-1

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
َٛٞ يًػهإ َٔ ٝياايػصا٤  ١يف َٓطك١ اشلهب١ ٖٚٛ قكٍٛ غصا٥ٞ ٜسخٌ يف تطنٝب ا٫ْتؿاضاؿًب١ قكٍٛ بكٛيٞ ٚأغع     

 َٓاطل احملاؾع١، ٖٚٛ قكٍٛ ْكسٟ ٖاّ يًُعاضعني ٜٚتُٝع بػٗٛي١ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ اييت وتادٗا.كتًـ 
 َٛعس ايعضاع١:

 أنتٛبط. ٟ غبتُدل ٚخ٬ٍ ؾٗط ؾتا٤ ١ٜتِ ظضاع١ اؿًب   
 ا٭قٓاف:

ٚايٓباتات َتٛغط١  زلطاضا٥ٌ ي٬املخهط ا٭ًٕٛ اؿب٘ ٚقٓـ سهطَٞ، ٜٚتُٝع ايبًسٟ با٭قٓاف ايبًس١ٜ ظضاع١ تٓتؿط    
 ايٓبات.قكط ٚا١ً٥ يًػٛاز ا٭خهط امل ١ًٕٛ اؿبب ٜتُٝع  قٓـ سهطَٞيف سني إ  ،١ٝياع ١ايطٍٛ ٚإْتادٝ

 ايذلب١ املٓاغب١:
 يف كتًـ أْٛاع ايذلب ٚيهٓٗا ػٛز يف ايذلب ايط١ٝٓٝ املتٛغط١ ايكٛاّ. ١تعضع اؿًب  

 اْتكا٤ ايبصٚض:
ح ٜتِ اختٝاض ايٓباتات اؾٝس٠ شات اؿٌُ اؾٝس، سٝح تكًع ٚػؿـ ٚتػتدطز سبٛبٗا ع٢ً قًّٝا، سٝ ١ٜتِ إنجاض اؿًب   

 سسٙ.
 نذِ َٔ ايبصٚض. 40 ٞياوتاز اشلهتاض إىل سٛ َعس٫ت ايبصٚض:

 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١ ٚايبصض:
َٔ ثِ ضٜٗا ضٜ٘ خؿٝؿ١ ملٓع ٜتِ سطاث١ ا٭ضض ٚتػٜٛتٗا دٝسّا ٚتكػُٝٗا إىل أسٛاض. ٜٚتِ بصض ايبصٚض ْجطّا ٚتػطٝتٗا    

 الطاف ايبصٚض.
طٔ /  20 - 7إ٫ ْازضّا ٜٚتِ إناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ قبٌ ايعضاع١ بٛاقع نُٝٝا٥ّٝا  ٫١ ٜتِ تػُٝس قكٍٛ اؿًب ايتػُٝس:

 ٖهتاض.
 طٟ:ــاي
 .اٜاّ 8ضٜات خ٬ٍ ؾذل٠ املٛغِ بني ايط١ٜ ٚا٭خط٣  20 - 9 َا بنيوتاز احملكٍٛ    

 ايٛقا١ٜ:
 :ٞياإىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ميهٔ تًدٝك٘ يف اؾسٍٚ ايت ١ٜتعطض قكٍٛ اؿًب
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 : آؾات ٚأَطاض اؿًب١ ٚططم َهاؾشتٗا26دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠/ املطض ّ

 عٓس ايتعٖرل بٍٛصَطض اي 2
 ١عا٥ٝٛيٕٛ اؿعّ اي

 ٞاقؿط ثِ بطتكإي

 يذل َا٤. 200دِ/ 200% مبعسٍ 70ثٝٛؾاْات َٝجٌٝ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  200-50% مبعسٍ 7نَٛٝٛغاثني 

 ظضاع١ اقٓاف َكا١َٚ

 طٍٛ ؾذل٠ ايُٓٛ ايبٝاض ايسقٝكٞ 2
َػشٛم أبٝض شٖيب 

 ع٢ً ا٭ٚضام
 يذل َا٤. 20دِ/  60-40% مبعسٍ 80ندلٜت 

 يذل َا٤. 200ٌَ/  75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 

3 
سٚز٠ ايجاقب١ اي

 يًكطٕٚ
َطس١ً تهٕٛ 

 ٕٚايكط
 ثكٛبٚدٛز ٜطقات ٚ

 ع٢ً ايكطٕٚ
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5امياَهتني بٓعٚات مبعسٍ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50-25% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 

 طٍٛ ؾذل٠ ايُٓٛ ا٭قسا٤ 4
٘ ايًٕٛ ع٢ً ٝبكع بٓ

 ا٭ٚضام
 يذل َا٤. 200ٌَ/  75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 

 َٚعا٬َت َا بعس اؿكاز: اؿكاز
ع٬َات ايٓهر بانتُاٍ منٛ ايكطٕٚ ٚؼٛشلا إىل ايًٕٛ ا٭قؿط  أث٬ث١ أؾٗط، سٝح تبس ٞياميهح احملكٍٛ يف ا٭ضض سٛ    

كس احملكٍٛ ٜسّٜٚا ٜٚطبط يف سعّ ٜٚٓكٌ إىل املدعٕ يتتِ ع١ًُٝ ؾكٌ اؿبٛب وٚؼٍٛ يٕٛ ايعطف إىل ايًٕٛ ا٭قؿط، 
 ٚتعبأ يف أنٝاؽ.

 ١:ـاإلْتادٝ
 .١طٔ َٔ اؿًب 2.5 - 2ٜعطٞ اشلهتاض ايٛاسس 

 

 ايًـٛبٝـا)ايسدط٠(-2

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ: 
ايًٛبٝا ْبات بكٛيٞ آغٟٝٛ ا٭قٌ ٜعضع أغاغا يًشكٍٛ ع٢ً ايبصٚض. ٚتتِ ظضاعت٘ نٓبات عًؿٞ يف عسز َٔ ايبًسإ َجٌ    

 بطٚتني َٗهّٛ.%  22.5تكطٜبّا ع٢ً ايػٛزإ َٚكط ٚايُٝٔ. ٚوتٟٛ 
 

 ؼهرل ا٭ضض يًعضاع١: 
تٓدؿض إْتاد١ٝ ايًٛبٝا يف َطاسٌ عُطٖا ا٭ٍٚ إشا ظضع يف َٓطك١ نجرل٠ اؿؿا٥ـ ٚعًٝ٘ هب ضٟ ا٭ضض بعس اؿطاث١    

ع١ًُٝ  تِ، ثِ تِ اغتعُاٍ احملطاخ ايهػاض إلظاي١ اؿؿا٥ـخ٬ٍ أغبٛعني ثايعُٝك١ ٚإعطا٤ اؿؿا٥ـ ؾطق١ يًُٓٛ 
 .ضضتعسٝـ ا٭
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 ايعضاعـ١: 
بصٚض يف اؾٛض٠  4ـ  3نًٝٛدطاّ بصٚض، ٖٚصٙ ايه١ُٝ تهؿٞ يٛنع  22ـ  8تعضع ايًٛبٝا طٛاٍ ايعاّ ٚوتاز ايؿسإ َا بني    

غِ يف ساي١ ظضاعت٘ ٜسٜٚا ميهٔ نصيو اغتعُاٍ ايبصاض٠ يعضاع١ ايًٛبٝا نُا ٚميهٔ أٜها خًط   60×  60ايٛاسس٠ مبػاؾات  
بصٚض قاقٌٝ أخط٣ نايصض٠ ايؿا١َٝ. ٚيتكًٌٝ أقاب٘ ٖصا ايٓبات با٭َطاض ؾُٔ ا٭ؾهٌ تطٗرل ايبصٚض قبٌ بصٚض ايًٛبٝا َع 

 يهٌ نًٝٛدطاّ بصٚض قبٌ ايعضاع١.  ًَّٝذطا 2ايعضاع١ مباز٠  ايساًٜس نؼ مبعسٍ 
ب١ خ٬ٍ املٛغِ، يصا ٜٛق٢ نًٝٛ َٔ اآلظٚت اؾٟٛ يف ايذل 20نٕٛ ْبات ايًٛبٝا َٔ ايبكٛيٝات، ؾٗٛ ٜجبت سٛايٞ ايتػُٝـس: 

 بعسّ إناؾ١ أٟ ْٛع َٔ ا٭زلس٠ يًُشكٍٛ.
 ّٜٛ  24 - 20ٜتِ ضٟ ٖصا احملكٍٛ نٌ  ايــطٟ: 

 اؿـكاز:
َا َٔ ايعضاع١ ٚتط٣ٚ ا٭ضض بعس شيو يًشكٍٛ ع٢ً اؿؿ١ ايتاي١ٝ ٚاييت عاز٠  اَٜٛ 90ٚىل َٔ ايٓبات بعس ؼكس اؿؿ١ ا٭   

 ايبصٚض.ٜػتؿاز َٓٗا يف اؿكٍٛ ع٢ً 
 اإلْتـادٝـ١:

 طٔ يًشؿ١ ايجا١ْٝ.  3 - 2ٚىل ٚسٛايٞ طٔ عًـ أخهط يًشؿ١ ا٭ 7تٛغط إىل تكٌ إْتاد١ٝ اشلهتاض يف امل  
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 خاَػا: احملاقٌٝ ايبػتا١ْٝ 

 قاقٌٝ اـهطٚات:-أ

 ايبطاطؼ-1

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

عضع ع٢ً ْطام ٜاؾع١ ٚايصٟ احملٜعس قكٍٛ ايبطاطؼ َٔ قاقٌٝ اـهط شات ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ عٓس املعاضع ٚاملػتًٗو يف 
 ٚؼكٝلْتٝذ١ يًٓذاح ايصٟ سكك٘ ٖصا احملكٍٛ َٔ سٝح اؾٛز٠ ٚسذِ اإلْتاز  ّ،2975عاّ  غع باحملاؾع١ َٓصاٚ

 .بك١ٝ احملاؾعاتٚمت تػٜٛل نُٝات أخط٣ إىل نتؿا٤ يًػٛم احملًٞ باحملاؾع١ ٫

 َٛاغِ ايعضاع١:
 ٜعضع قكٍٛ ايبطاطؼ يف اشلهب١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع باحملاؾع١ يف املٛغِ ايؿتٟٛ َٔ أٚاخط غبتُدل ست٢ َٓتكـ ْٛؾُدل.

 ا٭قٓاف:
 تعضع يف قاؾع١ ؾب٠ٛ أقٓاف ايبطاطؼ املب١ٓٝ أزْاٙ:

 : أقٓاف َٚٛاقؿات ايبطاطؼ27دسٍٚ ضقِ 

 ّٝٛباي ٛؾذل٠ ايُٓ املٛاقؿات ايكٓـ

 زاميٓت
ت٘ بٝها١ٜٚ َتٛغط١ إىل نبرل٠ اؿذِ دٝس ايتدعٜٔ ضْاقٓـ ٖٛيٓسٟ املٓؿأ ز

 ايكؿط٠ قؿطا٤ ٚايًب أقؿط ؾاتح قٓـ َتٛغط ايتأخرل.
200 - 220 

 بطنا
ات٘ بٝها١ٜٚ ايؿهٌ عإىل اإلْتاز ٜتشٌُ ايتدعٜٔ يٕٛ ضْقٓـ ٖٛيٓسٟ املٓؿأ ز

 220 ٚيٕٛ ايًب َا٥ٌ ي٬قؿطاض َتأخط.ايكؿط٠ أقؿط 

 :ايذلب١ املٓاغب١
غرل إٔ املعاضعني يف َٓاطل اشلهب١ سٝح تتٛؾط املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ بهُٝات  ،َتٛغط١ ايكٛاّ يذلبػٛز ظضاع١ ايبطاطؼ يف ا
 اـؿٝؿ١ ٚايجك١ًٝ َع ا٫ٖتُاّ بإناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ.ايذلب نبرل٠ ٜعضعٕٛ ايبطاطؼ يف 

 اْتكا٤ ايبصٚض:
 ، عدل ٚغطا٤ َٔ شَاض َٚأضب.شَاضقاؾع١ ع٢ً ايبصٚض َٔ َٓاطل إْتادٗا يف يف اؿكٍٛ ٜعتُس املعاضعٕٛ 

 :ايتكاٟٚ
 طٔ. 3.5 - 2.5تذلاٚح ن١ُٝ ايتكاٟٚ اي٬ظ١َ يًٗهتاض ايٛاسس َا بني 
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 :ٚططم ايعضاع١ؼهرل ا٭ضض 

تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ باحملطاخ اؿؿاض )ايتػع١(  ؼطخ ا٭ضض املطاز ظضاعتٗا بايبطاطؼ باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ ثِ
 ٞياغعٜط٠ ثِ تذلى ملس٠ سٛ ١ات اي٬ظ١َ يًطٟ، ٚتط٣ٚ ا٭ضض ضٜٚتتِ ايتػ١ٜٛ باحملط ٚتكػِ ا٭ضض إىل أسٛاض ٚتؿل ايكٓٛ

أخط٣ باحملطاخ اؿؿاض  ١ططسٞ، ثِ سطثعُٝك١ باحملطاخ ايك٬ب امل ٢١ ػؿـ اؾؿاف املٓاغب ٚؼطخ سطثأغبٛع ست
 ٛض٠ ٚا٭خط٣ْات يف دٛض بني اؾضايس تٛنعغِ ٚ 70)ايتػع١( ٚؽطط مبشطاخ ايتدطٝط عٝح تهٕٛ املػاؾ١ بني اـطٛط 

 ْات ٚايذلب١ داؾ١ ؽطط أٜهّا بٓؿؼ ايططٜك١.. ٚيهٔ ٜتِ ايطٟ بعس ايعضاع١ َباؾط٠.ضٚيف ساي١ ظضاع١ ايس غِ. 20ـ  25

 ايتػُٝس:
ايبطاطؼ إىل ا٭زلس٠ ايعه١ٜٛ ٚايهُٝا١ٜٚ. ٚبصيو ٜكّٛ املعاضعٕٛ بإناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ بهُٝات ناؾ١ٝ وتاز قكٍٛ 

 ٚنصيو ا٭زلس٠ ايهُٝا١ٜٚ ٚؾُٝا ًٜٞ َعس٫ت ا٭زلس٠ اييت تػتدسّ.
 : تػُٝس ايبطاطؼ28دسٍٚ ضقِ 

 َٛاعٝس اإلناؾ١ )ايسؾعات( عسز اإلناؾات ايٛاسس ايه١ُٝ يًٗهتاض زْٛع ايػُا
 ١قبٌ اؿطاث زؾع١ ٚاسس٠ طٔ / ٖهتاض 20 - 22 زلاز بًسٟ )زَإ(
 ا٭خرل٠ ١قبٌ اؿطث زؾع١ ٚاسس٠ نذِ 220 زلاز غٛبط ؾٛغؿات

 بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١ٚايجا١ْٝ بعس ؾٗط ا٭ٚىل  زؾعتني نذِ 250 زلاز ٜٛضٜا
 

  طٟــاي

 ايذلبا٭ٚىل بعس ايعضاع١ َباؾط٠ يف ايعضاع١ يف  ١ضٜات، سٝح تعط٢ ايطٜ 20وتاز قكٍٛ ايبطاطؼ إىل سٛايٞ 
تتٛاىل ايطٜات نٌ ثِ  ،ّٜٛ َٔ ايعضاع١ 20ا٭ٚىل بعس  ١ْ٘ ٜتِ إعطا٤ ايطٜااملط١ٜٚ َػبكّا ؾ ايذلباؾاؾ١، أَا يف ايعضاع١ يف 

 ٜٚٛقـ ايطٟ عٓس بس٤ ْهر احملكٍٛ قبٌ سٛايٞ أغبٛعني َٔ اؿكاز. ا،َٜٛ 22 - 20

 ايتعؿٝب:
س باغتدساّ ٝياإىل ث٬خ َطات ٜٚتِ إظاي١ اؿؿا٥ـ ب َطتني تتِتِ ع١ًُٝ ايتعؿٝب يف ساي١ ظٗٛض اؿؿا٥ـ ٚعاز٠ ت      

 ات.سضْاملٓذٌ )ايؿطِٜ(، ٚخ٬ٍ تًو ايع١ًُٝ ٜتِ أٜهّا تهِٜٛ ايذلاب سٍٛ اي
 َٔ أِٖ ا٭َطاض ٚاؿؿطات اييت تكٝب قكٍٛ ايبطاطؼ َا ًٜٞ: ايٛقا١ٜ:
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 آؾات ٚأَطاض ايبطاطؼ ٚططم َهاؾشتٗا: 29دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠ / املطض

ْات ضزٚز٠ ز
 ايبطاطؼ

أثٓا٤ منٛ ايٓبات ٚيف 
 املدعٕ

قات اييت رلياظٗٛض ؾطاؾات ع٢ً ايٓبات ٚنصا 
ْات ت٪زٟ إىل ضؼسخ أْؿاقّا ع٢ً ايس

 ٚإىل تًؿٗا ك١ٝػٜٛتانؿاض دٛزتٗا اي

 يذل َا٤. 20ٌَ/  5% مبعسٍ 5بٓعٚات امياَهتني 
 يذل َا٤. 20ٌَ/  20% مبعسٍ ٫5َبساغٝٗا يٛثطٜٔ 

ايٓس٠ٚ املبهط٠ 
 ٚاملتأخط٠

 كتًـ املطاسٌ

ظٗٛض بكع باٖت٘ ع٢ً ا٭ٚضام ٚايػام تتشٍٛ 
يًٕٛ ايبين ثِ ا٭غٛز تعِ اإلقاب١ نٌ 

ْات ؾتكاب ضايٓبات ثِ تٓتكٌ إىل ايس
 بايتعؿٔ

يذل  200ٌَ/ 75-50مبعسٍ % 25ظٚنػٞ غذلٚبني 
 َا٤.

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 40-30زاٜؿٝتٛنْٛاظٍٚ مبعسٍ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 70-50% 7ثٝٛؾٝٓات َٝجٌٝ 

 ايصباب١ ايبٝها٤
يف كتًـ َطاسٌ 

 ايُٓٛ يف اؿكٌ
 يف ا٭ٚضامٚػعس  ـتهطَ

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتاَذلٜٔ 
يذل  200ٌَ/ 50-25% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 

 َا٤.

 
 ع٬َات ايٓهر ٚاؿكاز:

س عٓس ٝيابػٗٛي١ بٜكعب  تكؿرلٖا ايسضْات شات قؿط٠ تكبح ّ يًُشكٍٛ ٚبعس إٔ اع١ًُٝ اؿكاز بعس ايٓهر ايت تتِ
سػب ايكٓـ  اَٜٛ 220 - 90ؾطنٗا ٚبعس اقؿطاض ٚدؿاف اجملُٛع اـهطٟ ٜٚكٌ قكٍٛ ايبطاطؼ إىل ايٓهر ايتأّ بعس 

 ٚايذلب١ ٚعٛاٌَ املٓار.

، ٚ أسٝاّْا أخط٣ ٠ٚاملػشا ١س إٔ أَهٔ أٚ باغتدساّ اآلي١ أٚ َعسات ٜس١ٜٚ َجٌ اؿذٓٝياٚبٗصا ٜتِ قًع ايسضْات َٔ ا٭ضض ب
 40ثِ تعبأ يف أنٝاؽ غع١  ، ٛاّ ٜٚتِ تٓعٝؿٗا َٔ ا٭تطب١ٜتِ ايكًع بٛاغط١ احملطاخ ٜٚتِ ػُٝع ايبطاطؼ يف أن

 .طاّدنًٝٛ

 طٔ. 27 - 22حملكٍٛ ايبطاطؼ َٔ اشلهتاض تذلاٚح إْتاد١ٝ   اإلْتاد١ٝ:
 
 

 ايطُاطِ-2

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
ٕ يف ؼكٝل عا٥س ْكسٟ ٛاملعاضع ٘ٚقس اعتُس عًٝ ،اؾع١احملا٫ْتؿاض يف  ١١ ٚٚاغعايطُاطِ َٔ قاقٌٝ اـهاض ايط٥ٝػ     

، َٚٔ داْب أخط ٜتُٝع َٛغِ ايعضاع١ يف احملاؾع١ بايتؿطز ْٛعّا َا، ا٭خط٣شلِ ْعطّا يذلادع ظضاع١ بعض احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ 
 سٝح ميهٔ ظضاعت٘ يف ؾذلات َٓاغب١ يتػٜٛك٘ يف احملاؾعات اجملاٚض٠.
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 َٛاغِ ايعضاع١:

، َطخ١، ْكاب، بٝشإَسٜطٜات نٌ َٔ اشلهب١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع )ٛاعٝس كتًؿ١ يف مباؾع١ احملٜعضع ايطُاطِ يف 
 :يف املٛاعٝس ايتاي١ٝ ؾت٬ّ ايعضاع١تتِ سطٝب ٚايكعٝس( ٚاملٓطك١ ايػاس١ًٝ )َسٜطٜات ضنّٛ، َٝؿع١، ايطٚن١ ٚسبإ(، 

ٜٚعضع اٜها ، ٜٛيٝٛ أٚاخطيف  يف املٛعسبايتبهرل  نيغبتُدل، ٜٚكّٛ بعض املعاضعٚاملٓطك١ ايػاس١ًٝ: أغػطؼ  .2
 نعط٠ٚ قٝؿ١ٝ يف ٜٓاٜط ٚؾدلاٜط.

  اىل ْٛؾُدل ؾتا٤، َٚٔ ٜٓاٜط اىل َاضؽ قٝؿا. ٜٛيٝٛتتِ ايعضاع١ َٔ : (اشلهب١) املتٛغط١ ا٫ضتؿاع ٓطك١امل .2
 أغابٝع بعسٖا ٜٓكٌ إىل ا٭ضض املػتسمي١. 5 - 3يف املؿتٌ ؾذل٠ تذلاٚح َٔ  حٚميه

َباؾط٠ يف ا٫ضض املػتسمي١ خكٛقا ايبصٚض املػًؿ١ يٮقٓاف اشلذ١ٓٝ، ٚأُٖٗا قٓؿٞ سايٝا، ٜؿهٌ املعاضعٕٛ ظضاع١ ايبصٚض 
 ععٜع٠ ٚأٌَ.

 ا٭قٓاف:
 ُٖٗا َا ًٜٞ:أ اشلذ١ٓٝ، أقٓاف َٔ ايطُاطِسايٝا عس٠ اؾع١ احملتعضع يف 

 يف احملاؾع١ اييت تعضع سايٝا: أقٓاف ايطُاطِ اشلذ١ٓٝ 20دسٍٚ ضقِ 
 (طٔ/ٖهتاض)اإلْتاد١ٝ  ايُٓٛ )ّٜٛ( ؾذل٠ املٛاقؿات ايعاٖط١ٜ ايكٓـ

 َطٜهٞ(قٓـ ععٜع٠)ٖذني أ
َطاض ٚاؿؿطات، َطغٛب١ تتشٌُ ايٓكٌ ٚايتدعٜٔ، َكا١َٚ يٮ
 يف ايػٛم

250-280 29 

 26 280-250 َطاضع٠ يهٓٗا اقٌ َكا١َٚ يًشؿطات ٚا٭َجٌ قٓـ ععٜ َطٜهٞ()ٖذني أ ٌَقٓـ أ
 24 280-250 ٚايتدعٜٔايجُط٠ ؾب٘ َػتسٜط٠، ٜتشٌُ ايٓكٌ  قٓـ َط٠ٚ

 24 280-250 ٜاّث٬ث١ أنجط َٔ ٫ ٜتشٌُ ايتدعٜٔ أ قٓـ ؾطتٛضا

 
 ايذلب١ املٓاغب١:

٫ٚ ػٛز ظضاعت٘ يف  ت١ٝأغًب ا٭ضانٞ ٚيهٓٗا ػٛز يف ا٭ضانٞ ايط١ٝٓٝ ايط١ًَٝ ٚايط١ٝٓٝ ايػً يفتٓذح ظضاع١ ايطُاطِ 
 ايط١ًَٝ ٚايذلب املاؿ١. ٞناا٭ض

 .بايؿتٌدطاّ يف ساي١ ايعضاع١  2000 - 700 ٞياوتاز اشلهتاض سٛ: َعس٫ت ايبصٚض
 ػٗٝع ٚظضاع١ أضض املؿتٌ:

ٚ ػٗع عطاثتٗا دٝسّا ٚتػٜٛتٗا  ،َٔ اؿؿا٥ـ ٚخكٛبتٗا خًٖٛآَاغب١ َٔ ا٭ضض َٔ سٝح  قطع١ٜتِ اختٝاض 
ثِ تط٣ٚ ضّٜا ٖاز٥ّا. بعس  بايذلاب تٓجط ايبصٚض أٚ تعضع يف غطٛض يف ٖصٙ ا٭سٛاض ٚتػط٢ ، ثِٚتكػُٝٗا إىل أسٛاض قػرل٠

 غِ ٜٚتِ تٓك١ٝ اؿؿا٥ـ. 27 ٞياايٓباتات إىل سٛ تتِ ع١ًُٝ اــ عٓس اضتؿاعشيو ٜعط٢ ايطٟ عػب طبٝع١ اؾٛ ٚ
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 ػٗٝع ا٭ضض ٚظضاعتٗا:

ٚشيو خٛؾّا ، ٠ ث٬خ غٓٛات أٚ أٟ قكٍٛ َٔ ايعا١ً٥ ايباشلا١ْٝملس َػبكّا بايطُاطِٜؿهٌ إٔ ٫ تهٕٛ ا٭ضض قس ظضعت 
ٜتِ تؿهٝو ايذلب١ باغتدساّ احملطاخ  ،طاخ ايك٬ب املططسٞػٗع ا٭ضض عطاثتٗا باحمل ا٭َطاض، َٔ اْتؿاض

ي١ . تتِ بعس شيو ايتػ١ٜٛ ٚإدطا٤ ع١ًُٝ ايتدطٝط باغتدساّ اـطاط أٚ احملطاخ املططسٞ. يف سا(ايتػع١)اؿؿاض
غِ ٚبني  240ا٤ ع٢ً إٔ تهٕٛ املػاؾ١ بني اـطٛط املست٢ ٫ ت٬َؼ اغتدساّ احملطاخ املططسٞ ٜتِ تطؾٝع اـطٛط 

 غِ. 60 ٞياايٓباتات سٛ

، ٜتِ ػٗٝع ايذلب١ ايعضاع١ٝ يف أضض ايبٝت احملُٞ بإناؾ١ يف ْعاّ ايعضاع١ احمل١ُٝ )ايعضاع١ يف ايبٝٛت ايب٬غتٝه١ٝ(
ناؾ١ بط ؾٛغؿات ايهايػّٝٛ(، نُا ميهٔ إزلس٠ ايؿٛغؿات١ٝ )زلاز غ١ٛ ٚاييت ؽًط دٝسا َع ا٭تشًًزلس٠ ايعه١ٜٛ املا٭

غِ ٚعطض  60قا١َ َػاطب ايعضاع١ بعطض ًٌٝ املدًؿات ايٓبات١ٝ، ثِ ٜتِ إزلاز غًؿات ايٓؿازض يتٓؿٝط بهترلٜا ؼ
 غِ. 50 – 40يٓباتات غِ، ٚتطنب ؾبه١ ايطٟ بايتٓكٝط، عٝح تهٕٛ املػاؾ١ بني ا 74املُطات 

  ايذلقٝع:
 ـ.ٜٓتِ ايذلقٝع بعس أغبٛعني َٔ ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١ ٚع٢ً ْؿؼ ايك

 طٟ:ــاي

أٜاّ َٔ ايعضاع١  ث٬ث١ا٭ٚىل بعس  ١ط٢ ايطٜعتتشسز ع١ًُٝ ايطٟ مبطس١ً ايُٓٛ ٚقٛاّ ايذلب١ ٚايعطٚف املٓاخ١ٝ، سٝح ت
كسّ، َتايطٜات عٓس ٚقٍٛ احملكٍٛ إىل عُط  تطٍٛ ايؿذل٠ بنيأٜاّ ٚ 20 - 5نٌ  ١تتٛاىل ايطٜات مبعسٍ ٜكٌ إىل ضٜ ثِ

 أٜاّ تكطٜبّا. 20سٝح تكٌ إىل 

 ايتعؿٝب:

١ ععقٕ ع١ًُٝ ايتعؿٝب حملكٍٛ ايطُاطِ تػتُط يؿذل٠ ؾٗط ٚأسس بعس ايعضاع١، سٝح ػط٣ ايأايبشج١ٝ ؾ يًتٛقٝات ّأٚؾك
ع١ًُٝ ٚؼت ظطٚف احملاؾع١ ؾإٔ املعاضعني مياضغٕٛ  ايجا١ْٝ بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١١ ععقَٔ ايعضاع١ ٚاي اَٜٛ 25ا٭ٚىل بعس 

 بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚتهطض َط٠ أٚ َطتني خ٬ٍ َٛغِ ايُٓٛ. ايتعؿٝب

 ايتػُٝس:

ٚبايٓػب١ يٮزلس٠ ايهُٝا١ٜٚ ؾإٔ  ،عٓس ػٗٝع ا٭ضض ٠سساطٔ َٔ ايػُاز ايعهٟٛ زؾع١ ٚ 22 ىلإاشلهتاض ايٛاسس وتاز 
نذِ زلاز ٜٛضٜا ٚتهاف ع٢ً زؾعتني  250ا٭ٚىل ٚ  ١غؿات ٚتعط٢ بعس اؿطثٛنذِ غٛبط ؾ 220ٍ اإلناؾات تكٌ إىل َعس

 ا٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ بعس ؾٗط َٔ ايسؾع١ ا٭ٚىل.
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 ايٛقا١ٜ:
 شٛ ايتايٞ:ٜتعطض قكٍٛ ايطُاطِ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ميهٔ ؼسٜس أُٖٗا ع٢ً ايٓ

 : آؾات ٚأَطاض ايطُاطِ ٚططم َهاؾشتٗا22دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠/ املطض

مثاض  زٚز٠
 ايطُاطِ

مجٝع أدعا٤ ايٓبات 
 ٚبا٭خل ايجُاض

 ثكٛب ٜٚطقات ع٢ً ايجُاض

 يذل َا٤. 200ٌَ/  25% مبعسٍ 5امياَهتني بٓعٚات 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  50 % مبعس٫5ٍَٝساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5% مبعسٍ 20ؾٝؿًٛثطٜٔ 

 ـ أٚضام ايٓباتؾتهط يف املؿتٌ ٚاؿكٌ ايصباب١ ايبٝها٤
 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَتٛنػاّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50مبعسٍ  %2.5اَٝسانًٛبطاٜس 

 املٔ
كتًـ املطاسٌ يف 

 اؿكٌ
ٚدٛز غا٥ٌ عػًٞ وٍٛ يٕٛ ا٭ٚضام 

 إىل ايًٕٛ ا٭غٛز

 يذلَا٤. 200ٌَ/ 30-20زيتا َذلٜٔ مبعسٍ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 20-5اَٝسانًٛضاٜس مبعسٍ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 25ثٝاَٝتٛنػاّ 
 اتباع زٚض٠ ظضاع١ٝ هعـ اؾصٚض َٚٛت ايٓباتاتٜ َطاسٌ ايُٓٛ املدتًؿ١ ايصبٍٛ

)ايٓس٠ٚ(  ١ايًؿش
 املتأخط٠ٚ املبهط٠

 َطاسٌ ايُٓٛ يف اؿكٌ
ٚدٛز ظٛاٖط اسذلام ع٢ً ا٭ٚضام 

 ت٪زٟ إىل دؿاؾٗا َٚٛتٗا

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50% مبعسٍ 2.5اظٚنػٞ غذلٚبني 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 70-50ثٝٛؾٝٓات َٝجٌٝ مبعسٍ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 40-30ٍ مبعسٍ زاٜؿٝٓٛنْٛاظٚ

 دين ايجُاض َٚعا٬َت َا بعس اؿكاز:

ذُٗا ايطبٝعٞ ٚؼٍٛ أيٛاْٗا َٔ ايًٕٛ ا٭خهط إىل بسا١ٜ تهٜٛٔ ؿايجُاض  بانتُاٍيٓهر ايهاٌَ باٜبسأ قكٍٛ ايطُاطِ 
َّٜٛا يف اؿكٌ، ٚتػتُط  90إىل سٛايٞ  ٙايًٕٛ ا٭قؿط ثِ ا٭محط، ٚعاز٠ ٜبسأ قكٍٛ ايطُاطِ يف اإلْتاز عٓس ٚقٍٛ عُط

أٜاّ، ٚتكطـ ايجُاض بعٓا١ٜ  3أٜاّ ٚيف بعض ا٭قٓاف نٌ  20ـ  7ع١ًُٝ دين احملكٍٛ ملس٠ ؾٗطٜٔ. سٝح ٜتِ اؾين نٌ 
 ٜٚطاع٢ عسّ خسؾٗا ٚتعبأ يف قٓازٜل ب٬غتٝه١ٝ أٚ يف أسٛاض ايػٝاضات َباؾط٠ ٜٚتِ تػٜٛكٗا.

 

 

 

 

بٝٛت احمل١ُٝ، ْتاز ؾت٬ت ايطُاطِ يف ايإ ٌَ، َٝؿع١أ طُاطِ ٖذني قٓـ
 بٝشإ
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 ٌــايبك-3

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

اؾع١، سٝح ٜعضع يف اشلهب١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع ٚايػٌٗ ايػاسًٞ، احملٜعتدل ايبكٌ َٔ قاقٌٝ اـهط ا٭غاغ١ٝ يف 
يف ايطبذ ٫ٚ غ٢ٓ عٓ٘ يف سٝا٠  ي٬غتعُاٍٚنبكٌ أمحط ا٤ خهط ت٬ٜٝٚعضع ايبكٌ ٭غطاض َتعسز٠ سٝح ٜ٪نٌ طاظدّا نبك

 َٔ سٝح استٛا٥٘ ع٢ً ايعٓاقط ايػصا١ٝ٥. ٠ٜٚتُٝع ايبكٌ مبٛاقؿات غصا١ٝ٥ عس١َٝٛ  ٝياايػهإ 

 َٛاغِ ايعضاع١:

ٚؾتا٤  ،ؾٗط ؾدلاٜط قٝؿّا خ٬ٍاملٓاطل َتٛغط١ ا٫ضتؿاع دل ٜٚعضع بؾٗط غبتُ خ٬ٍملٓاطل ايػاس١ًٝ با ؾتا٤ٜعضع ايبكٌ 
 ّٜٛ ثِ ٜٓكٌ بعسٖا إىل ا٭ضض املػتسمي١. 60 - 45ميهح يف املؿتٌ بني  ٚ ،ٗط أغػطؼؾخ٬ٍ 

تاد١ٝ دٝس٠ عٓس ْغات املعاضعني يف َٓطك١ اشلهب١، أَهٔ ظضاع١ ايبكٌ خ٬ٍ َٛاغِ أطٍٛ، سٝح أعط٢ إَٔ خ٬ٍ مماض
 ىل غبتُدل. ظضاعت٘ َٔ ٜٛيٝٛ إ

 ا٭قٓاف:
 ا يف اؾسٍٚ ايتايٞ:ٗميهٔ تٛنٝشَٔ ايبكٌ،  أقٓاف 4تٓتؿط باحملاؾع١   

 : أقٓاف ايبك22ٌدسٍٚ ضقِ 
 (طٔ/ٖهتاض) اإلْتاد١ٝ املٛاقؿات َٛغِ ايعضاع١ ايكٓـ

 ِٝؾطبا
 قػٔ

 30 - 20 أمحط ؾاتح زا٥طٟ أبكاي٘ َتٛغط١ شات قسض٠ عاي١ٝ ع٢ً ايتدعٜٔ قٝؿٞ ؾتٟٛ

 قٝؿٞ ؾتٟٛ بَٛباٟ ضز
املبهط يف اؿكٌ ٚاضتؿاع ْػب١ أبكاي٘ محطا٤ نبرل٠ ٜعاب ع١ًٝ ايتعٖرل 

 ا٭بكاٍ املعزٚد١
25 - 25 

 25 - 20 ا٭بكاٍ زا٥ط١ٜ َا١ً٥ إىل ا٫غتطاي١ قػرل٠ اؿذِ يْٛ٘ أمحط ؾاتح قٝؿٞ ؾتٟٛ بًسٟ
 25 - 22 ايبك١ً بٝها٤ نبرل٠ اؿذِ ٫ٚ ٜتشٌُ ايتدعٜٔ ؾتٟٛ َكطٟ

  
 َعس٫ت ايبصٚض: 
إٔ تهٕٛ ايبصٚض دٝس٠ ٚغرل كع١ْٚ ٚشات  ٜؿذلطنذِ ٚ 7 - 5 بايؿتٌعضاع١ ايساي١  يفتبًؼ ن١ُٝ ايبصٚض اي٬ظ١َ يًٗهتاض        

 س١ٜٛٝ عاي١ٝ.
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 اْتكا٤ ايبصٚض:َكازض 

وكٌ املعاضعٕٛ ع٢ً ايبصٚض َٔ عس٠ َكازض َٓٗا ا٫عتُاز ع٢ً أْؿػِٗ َٔ خ٬ٍ اْتداب ا٭بكاٍ املٓاغب١ َٔ قاقًِٝٗ 
ايػابك١ ٚظضاعتٗا َط٠ أخط٣ يًشكٍٛ ع٢ً ايبصٚض، أٚ عٔ ططٜل ؾطا٥ٗا َٔ َطنع إنجاض ايبصٚض غ٦ٕٝٛ، أٚ عٔ ططٜل ايؿطا٤ َٔ 

 ايػٛم.

تٓتر ايبصٚض قًٝا يف بعض َعاضع بٝشإ، عٔ ططٜل اْتداب ض٩ٚؽ )دشؿ١( بكٌ مل تعٖط َٔ قبٌ َٚكُت١ ٚشات ؾهٌ 
سٛاض ؽعٕ إىل ؾٗط اغػطؼ، ثِ تعضع يف أو ايط٩ٚؽ َٔ قكٍٛ غابل ٚدٝس ٚيٕٛ ٜسٍ ع٢ً ايكٓـ، ٜتِ اختٝاض تً

ٕ تهٕٛ تًو ايٓٛضات َتُاث١ً عٓس ا٫ختٝاض أ غِ. عٓس ايُٓٛ ٜهٕٛ ايطأؽ ايٛاسس عس٠ ْٛضات، ٜطاع٢ 30× غِ  30مبػاؾات 
ـ ايبصٚض ٚتذلى يف قؿط ٚػُع ؾطزٜا سػب ايٓهر، ػؿ، عٓس ْهر ايبصٚض تتشٍٛ ايٓٛضات إىل ايًٕٛ ا٭ايٓٛع ٚايًٕٛ

 نبػ٫ٛتٗا يًشؿاظ ع٢ً سٜٝٛتٗا، ثِ تسم بايعكا٤ يؿكٌ ايبصٚض اييت متادٗا يًعضاع١ ٜٚذلى ايباقٞ بهبػ٫ٛت٘.

 ططم ايعضاع١: 
 .ايعضاع١ بايؿتٌ .2
 .ايعضاع١ بايبك٬ٝت )يًشكٍٛ ع٢ً ايبصٚض( .2

 ػٗٝع ٚظضاع١ املؿتٌ:

َذل، ثِ تعضع ايبصٚض ْجطّا أٚ يف  3×2 َذل أٚ 2×2 ض إىل أسٛاضطخ ا٭ضض ٚتٓعِ ٜٚتِ تػٜٛتٗا دٝسّا ٚتكػِ ا٭ضؼ
 5خؿٝؿ١ ثِ ٜط٣ٚ املؿتٌ نٌ  ١اع١ ضٜثِ تط٣ٚ ا٭سٛاض عكب ايعض بايذلاب ٚتػط٢ ايبصٚض ،غِ 25غطٛض تبعس عٔ بعهٗا 

 أٜاّ.

ٖٞ  ١ اؿذِتٛغطامل ا٭َطاضغبٛع ٚايؿت١ً اـاي١ٝ َٔ بأىل ا٭ضض املػتسمي١ إ ٜٚتٛقـ ايطٟ قبٌ ْكٌ ايؿت٬ت      
غرل َطغٛب١. تبًؼ ايؿت١ً سذُٗا ٖٚٞ ظٖاض ٚا٭بكاٍ املعزٚد١ )ثٓا٥ٞ ايطأؽ( ٭ٕ ايؿت٬ت ايهبرل٠ تعٜس اإل املطغٛب١،

 َّٜٛا َٔ ايعضاع١. 60 - 45املٓاغب بعس 
 ايذلب١ املٓاغب١:

َتٛغط١ ايكٛاّ دٝس٠ ايكطف، ٫ٚ ػٛز ظضاعت٘ يف ػٛز ظضاع١ ايبكٌ يف ايذلب ايط١ٝٓٝ ايط١ًَٝ ٚبؿهٌ عاّ يف ايذلب 
 اضتؿاع ًَٛس١ ايذلب١ ٚاملٝاٙ.باإلْتاز بؿهٌ نبرل  ثطتأايذلب ايجك١ًٝ ايكٛاّ. ٜٚ

 ظضاع١ ا٭ضض املػتسمي١:

نُا  ،طٔ / يًٗهتاض 20 - 5ؼطخ ا٭ضض سطثتني َتعاَستني ٚتٓعِ ٜٚتِ تػٜٛتٗا دٝسّا ٜٚهاف ايػُاز ايعهٟٛ مبعسٍ 
 70 - 50نذِ / ٖهتاض، ثِ ؽطط ا٭ضض إىل خطٛط بني اـط ٚا٭خط  200 - 250از ايػٛبط ؾٛغؿات مبعسٍ ٜهاف زل
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نُا  غِ بني ايؿت١ً ٚا٭خط٣. 25 - ٢ً20 َػاؾ١ عع٢ً داْب اـط يف ايجًح ايعًٟٛ ٤ املاٚدٛز ٚتػطؽ ايؿت٬ت يف   ،غِ
 عضع يف ايذلب١ ٖٚٞ داؾ١ ثِ تط٣ٚ َباؾط٠.ٚقس ت ٤املاٚدٛز تتبع ططٜك١ ظضاع١ ايؿت٬ت يف ا٭سٛاض يف 

 ايذلقٝع ٚاــ:
 َٔ ْؿؼ املؿتٌ َٚٔ ْؿؼ ايكٓـ املعضٚع.اييت مت خؿٗا ؿت٬ت ايأٜاّ با٫عتُاز ع٢ً  20ـ  7ٜتِ تطقٝع ايؿطاغات خ٬ٍ 

 ايتعؿٝب:

ايٓباتات ٚاشلسف ٖٛ إبكا٤ َٔ أِٖ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ ٚخكٛقّا خ٬ٍ ايؿذل٠ اؿطد١ َٔ عُط ع١ًُٝ ايتعؿٝب عتدل ت
 20َّٜٛا َٔ ايعضاع١ ٚايجا١ْٝ بعس  30ع١ًُٝ ايتعؿٝب ا٭ٚىل بعس  ٚتتَِٓاؾػ١ احملكٍٛ،  ػٓب اؿكٌ ْكّٝا َٔ اؿؿا٥ـ ٚ

 َّٜٛا َٔ ا٭ٚىل. 50َّٜٛا َٔ ا٭ٚىل ٚايجايج١ بعس 

 طٟ:ــاي
إٔ  ع٢ً، ّٜٛ 20 - 7 ٚتتٛاىل ايطٜات نٌَٔ ا٭ٚىل أٜاّ  5 - 3بعس ايط١ٜ ايجا١ْٝ عٓس ايعضاع١ ثِ ٚىل تهاف ايط١ٜ ا٭

 ٜطاع٢ اآلتٞ:
 حملكٍٛ ضٟ َٓتعِ بؿذلات َتكاضب١.ظضاع١ ايف بسا١ٜ  .2
 .َتباعس٠ؿذلات ضٟ بقبٌ تهٜٛٔ ا٭بكاٍ ضٟ َٓتعِ  .2
 بسا١ٜ تهٜٛٔ ا٭بكاٍ ٚمنٖٛا ضٟ َٓتعِ بؿذلات َتكاضب١. .3
 قبٌ ايٓهر بج٬ث١ أغابٝع.ميٓع ايطٟ عٔ ايٓباتات  .4

 :ايتاي١ٝطعات زلس٠ باؾإناؾ١ ا٭وتاز قكٍٛ ايبكٌ إىل  ايتػُٝس:
 : تػُٝس ايبك23ٌدسٍٚ ضقِ 

 ٚقت اإلناؾ١ عسز اإلناؾات نذِ / ٖهتاض ايه١ُٝ ْٛع ايػُاز ّ
 ا٭خرل٠ ١عٓس ػٗٝع ا٭ضض قبٌ اؿطث 2 200 - 250 غٛبط ؾٛغؿات ث٬ثٞ 2
 بعسٖا بؿٗط ايجا١ْٝأغابٝع َٔ ايعضاع١  3 - 2ا٭ٚىل بعس  3 - 2 300 - 250 ٜٛضٜا 2
 عٓس ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١ 2 طٔ/ٖهتاض 20-5 بًسٟ 3

 
 ٜتعطض قكٍٛ ايبكٌ يإلقاب١ با٭َطاض ٚاآلؾات ايتاي١ٝ: ايٛقا١ٜ:
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 : آؾات ٚأَطاض ايبكٌ ٚططم َهاؾشتٗا24دسٍٚ ضقِ 
 هاؾش١امل أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اآلؾ١ / املطض

 كتًـ املطاسٌ ايبكٌ تطبؼ
بكع ؾه١ٝ ايًٕٛ ع٢ً أبكاٍ 

 ا٭ٚضام ٚايتؿاؾٗا

 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 

 أثٓا٤ ايُٓٛ اـهطٟ شباب١ ايبكٌ
شبٍٛ ا٭ٚضام ٚتعؿٔ ا٭بكاٍ 

 قاترلياَٚؿاٖس٠ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 50اَٝسانًٛبطاٜس 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 

 قؿطاضإ أثٓا٤ ايُٓٛ اـهطٟ اؾاغٝس
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 40-20% مبعسٍ  25اَٝسانًٛبطاٜس 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ٛغه٬ّ ثٝ

 تًـ ا٭بكاٍ قبٌ ايٓهر قبٌ ْهر ا٭بكاٍ عؿٔ ا٭بكاٍ
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50% مبعسٍ 25اظٚنػٞ غذلبني 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 40-30زاٜؿٝٓٛنْٛاظٍٚ مبعسٍ 

 قسأ ايبكٌ
 َٓتكـ ؾذل٠ ايُٓٛ

 اـهطٟ
ظٗٛض ايًٕٛ ايبين ع٢ً 

 ا٭ٚضام
 يذل َا٤. 200ٌَ/  75-50% مبعسٍ 25غذلٚبني اظٚنػٞ 

 
 ايٓهر ٚاؿكاز:

 وتاز ايبكٌ إىل أضبع١ أؾٗط ست٢ ٜٓهر َٚٔ أِٖ ع٬َات ايٓهر: 
 دؿاف ا٭ٚضام. .2
 يًٕٛ ا٭خهط ٚتسيٝٗا يٮغؿٌ. ا٭ٚضام ؾكسإ .2

 س.ايٝع بًع٬َات ايٓهر ع٢ً ْكـ ايٓباتات ٜٚتِ ايك عٓس ظٗٛضٜٚتِ اؿكاز   
 ايتدعٜٔ:

 ٜتِ خعٕ ايبكٌ بططٜكتني:ٚاؿكاز بعس انتُاٍ ايٓهر   
 أغابٝع. 4ـ  3بذلن١ يف ا٭ضض بسٕٚ ضٟ ملس٠  .2
 ست٢ ٜتِ تػٜٛك٘. املباؾط٠ ٚٚنع٘ يف َهإ َعًٌ بعٝسّا عٔ أؾع١ ايؿُؼ َٔ اـٝـ ٚتعب٦ت٘ يف أنٝاؽ ٙؾطظ .2

 

 ّٛ ــايج-4

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

يف  ٚؼسٜسّا ،اؾع١باحملشات ايعا٥س ايٓكسٟ، سٝح ٜعضع يف اشلهب١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع  ٚاتٜعتدل ايجّٛ َٔ قاقٌٝ اـهط
 َٓطك١ بٝشإ.
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 َٛاغِ ايعضاع١:

ٗا خدلات ، نُا تٓذح ظضاعت٘ إشا َا ظضع يف َٓتكـ أغػطؼ نُا أنستؾٗط أنتٛبط بسا١ٜ ؾكٌ ايؿتا٤ خ٬ٍٜعضع ايجّٛ   
 ط.أؾٗضض غت١ املعاضعني، ٚميهح يف ا٭

 ا٭قٓاف:
 ُٖا:، ٕٝإ أغاغاتٓتؿط يف املٓطك١ قٓؿ

 ايكٓـ ايبًسٟ:
 .محطاض ٚبكػط سذِ ايؿكٛم، ٚق١ً متاغو ؾكٛقٕ٘ٛ ؾكٛق٘ ايبٝها٤ املا١ً٥ يإلبًٜتُٝع ٖصا ايكٓـ 

 ٞ:َهطايكٓـ اؿ
 ٜتُٝع ٖصا ايكٓـ بكؿطت٘ ايبٝها٤ ٚنصا سذِ ؾكٛق٘ ٚمتاغهٗا.

 ايذلب١ املٓاغب١:

١ َٔ اؿؿا٥ـ ٫ٚ ػٛز ظضاعت٘ يف ا٭ضانٞ ايجك١ًٝ ٝياظضاع١ ايجّٛ يف ايذلب١ َتٛغط١ ايكٛاّ ق١ًًٝ املًٛس١ ٚاـ حتٓذ
 ٚايط١ًَٝ.

 ايتكاٟٚ:اْتكا٤ 

ٚتطنٗا  املطن١١ٝ َٔ اإلقابات ٝيا١ ٚايك١ٜٛ اـُاض ايٓباتات ايػًٝتٝبططٜك١ ا٫ْتداب، سٝح ٜتِ اخ ايتكاٟٜٚتِ اْتكا٤ 
 َٚعًٌ. ٣ٜتِ قًعٗا ْٚؿطٖا يف َهإ َٗٛ ٚثِ ،تٓهر متاَّايف ا٭ضض ست٢ 

 َعس٫ت ايبصٚض:
 نذِ َٔ ايجّٛ احملتٟٛ ع٢ً ايعطف اؾاف. 250 - 200وتاز اشلهتاض  بني 

 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

ٚتٓعِ ؼطخ ا٭ضض بٛاغط١ احملطاخ املططسٞ ايك٬ب )ايكشٕٛ( ثِ تهػط ايهتٌ بٛاغط١ احملطاخ اؿؿاض )املؿاخط( 
 ايذلب١ ثِ تكػِ إىل أسٛاض.

 ططٜك١ ايعضاع١:

كٛم قا١ُ٥ )ايطأؽ إىل أع٢ً( ؿغِ ٚتعضع اي 20 - 6بعس عٔ بعهٗا َٔ تايجّٛ يف أسٛاض ع٢ً ؾهٌ غطٛض  مٛؾكتعضع 
 املعضٚع١ أططاف ا٭سٛاضع٢ً ايدلغِٝ، سٝح تعضع ايؿكٛم ع٢ً ؼ٬ُّٝ غِ، ٚيف بعض املٓاطل ٜتِ ظضاع١ ايجّٛ  2بعُل 

 ايدلغِٝ.ب
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 ايذلقٝع:
 ٫ٚ ػط٣ ع١ًُٝ اــ يف ظضاع١ ايجّٛ.بعضاع١ ايؿكٛم ٜتِ ايذلقٝع يف ا٭َانٔ اييت مل تٓبت 

 طٟ:ــاي

ٚىل ثِ أضبع١ أٜاّ َٔ ا٭ايجا١ْٝ بعس ١ ايعضاع١( يف ْؿؼ ّٜٛ ايعضاع١ ثِ تعط٢ ايطٜ ١ا٭ٚىل )ضٜ ١ٜتِ إعطا٤ ايطٜ
 ٞياتكسض عٛخ٬ٍ املٛغِ ؾإٕ عسز ايطٜات حملكٍٛ ايجّٛ ٘ مثا١ْٝ أٜاّ، ٚعًٝ ٞياٚا٭خط٣ سٛ ١ايؿذل٠ بني ايطٜتتباعس 

 ١، ٚعَُّٛا ٜعتُس ايطٟ ع٢ً ْٛع ايذلب١ ٚايعٛاٌَ اؾ١ٜٛ.عؿطٜٔ ضٜ

ٜٚتِ ّ بٗصٙ ايع١ًُٝ ايٓػا٤، ٛتكٚغايبّا َطات خ٬ٍ املٛغِ  4 - 3إظاي١ اؿؿا٥ـ ٚسٟٚ ٝياتِ ع١ًُٝ ايتعؿٝب ت ايتعؿٝب:
 نعًـ يًشٝٛاْات. ٗاميتكس

 ايتػُٝس:

( غٛبط ؾٛغؿاتايهُٝٝا٥ٞ )ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ املدُط عٓس ايعضاع١ مبكساض عؿط٠ طٔ يًٗهتاض، نُا ٜهاف ايػُاز 
٢ً زؾعتني عنذِ يًٗهتاض،  230 - 220ٛضٜا مبعسٍ ٝياٜهاف زلاز  ٚنذِ يًٗهتاض زؾع١ ٚاسس٠ قبٌ ايعضاع١، 200مبعسٍ 

 ٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚايسؾع١ ايجا١ْٝ بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايسؾع١ ا٭ٚىل.بعس ايعضاع١، سٝح تهاف ا

 ايتايٞ: اؾسٍٚ ٜتعطض قكٍٛ ايجّٛ يإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ سػب ايٛقا١ٜ:
 : أَطاض ٚآؾات ايجّٛ ٚططم َهاؾشتٗا25دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠/ املطض
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ  َػشٛم أقؿط ١ساًَ ا٤ظٗٛض بكع قؿط اـهطَٟطس١ً ايُٓٛ  ايكسأ

 ظٗٛض بكع ؾه١ٝ ٫َع١ ٚدؿاف ا٭ٚضام َطس١ً ايُٓٛ اـهطٟ ايذلبؼ
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 ٌَ/يذل َا٤. 2% مبعسٍ 20ؾٓدلٚباؾطٜٔ  ٚا٭تطب١ ع٢ً ايٓبات ايطا١ٜٚ()ظٗٛض  َطس١ً ايُٓٛ اـهطٟ ايعٓانب

 
 ع٬َات ايٓهر ٚاؿكاز:

س٦ّٓٝص ٜٚتِ  تتشسز ع١َ٬ ْهر قكٍٛ ايجّٛ بتشٍٛ يٕٛ ا٭ٚضام َٔ ايًٕٛ ا٭خهط إىل ايًٕٛ ا٭قؿط ٚنصا دؿاف قُُٗا.     
أؾع١ ايؿُؼ املباؾط٠،  بعٝسّا عٔيف سعّ قػرل٠ ثِ تذلى يف اؿكٌ  ايط٩ٚؽ قًع ض٩ٚؽ ايجّٛ ٜسّٜٚا َع عطٚؾٗا ٚػُع

 ٜتِ إظاي١ ايعطٚف ٚتعبأ ايط٩ٚؽ يف دٛاْٞ َٔ اـٝـ. ايصٟ مت قًع٘ٚعٓس دؿاف احملكٍٛ 
 ن١ُٝ اإلْتاز:
 .ايجّٛ ض٩ٚؽَٔ  اطٓ 22 - 8 َا بني ٜعط٢ اشلهتاض 
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  (اؿبشب )ايبطٝذ-5

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

١، ٚتػتدسّ ت٪نٌ مثاضٙ طاظد١ نؿانٗ، اشلا١َ تٓتؿط ظضاعت٘ يف َٓاطل احملاؾع١ تاـهطاٚااؿبشب َٔ قاقٌٝ 
أٚضام ايبطٝذ تطادعت ظضاع١ ٖصا احملكٍٛ  ع٢ً قؿطاضا٫بعس اْتؿاض َطض ٚغرل أْ٘  قؿٛضٙ بعس ا٫غت٬ٗى يف قٓاع١ املطب٢،

 َٔ ايػاسٌ ٚاشلهب١.سٚز٠ ٫ ظاٍ ٜعضع يف َٓاطل قٚ سسٖا ا٭ز٢ْ يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ ٚٚقًت إىل

 َٛاغِ ايعضاع١:

ايعط٠ٚ ، ٚإبطٌٜ –ايعط٠ٚ ا٭ٚىل: خ٬ٍ ؾٗط ؾدلاٜط  يف نٌ َٔ ايػاسٌ ٚاشلهب١ ع٢ً عطٚتني:اؿبشب  تٓذح ظضاع١
 أغػطؼ. -ايجا١ْٝ: خ٬ٍ ؾٗط ٜٛيٝٛ 

 ا٭قٓاف:

، ٚنصا 2نُا ٜعضع ايكٓـ املكطٟ دٝع٠  يف احملاؾع١، ع٥ايؿاايكٓـ  ٛؾب٠ٛ ايكٓـ ؾاضيػتٕٛ دطاٟ، ٖٜٚعضع يف قاؾع١ 
 قٓـ ؾٛدط بٞ بٞ.

 ايذلب١ املٓاغب١:
ايط١ٝٓٝ اـكب١. ٫ٚ ػٛز ظضاعت٘ يف  ٞناٚنصيو ا٭ض ،ايط١ٝٓٝ ايجك١ًٝ دٝس٠ ايكطف ٚايت١ٜٛٗ ايذلبػٛز ظضاعت٘ يف      

 ايط١ًَٝ. ٞناا٭ض
 .بصٚض نذِ 4.5 - 3.5 َا بنيوتاز اشلهتاض  َعس٫ت ايبصٚض:

  ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

ؼطخ ا٭ضض ايعضاع١ٝ باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ بعس شيو ٜتِ تٓعِٝ ايذلب١ باغتدساّ احملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( يتؿتٝت 
اآلباض، ٚبعس شيو ؽطط ا٭ضض ٚتؿل مبٝاٙ ٟ ايهتٌ ايذلاب١ٝ َٚٔ ثِ تػ٣ٛ باحملط يتػٌٗٝ اْػٝاب َٝاٙ ايطٟ يف ساي١ ايط

 قٓٛات ايطٟ.

 ػاؾات:املايعضاع١ ٚ
 ٠ٕ أٚ ث٬خ يف دٛض قػرلاتٛنع بصضتٚ َذل، 2.5َذل ٚاملػاؾ١ بني ايٓباتات  2تتِ ظضاع١ اؿبشب يف خطٛط املػاؾ١ بٝٓٗا   

 غِ. 7 - 2بعُل 
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 طٟ:ــاي
١ًٝ عبٛاقع عؿط ضٜات طٛاٍ عُط احملكٍٛ، أَا ايعضاعات ايب أٜاّٜتِ ايطٟ َط٠ نٌ تػع١ ؼت ظطٚف ايطٟ مبٝاٙ اآلباض، 

 ٚاسس٠ قبٌ ايعضاع١. ١ضٜؾٝككط ايطٟ ع٢ً 
 ايتػُٝس:

نذِ  250ٛضٜا مبعسٍ ٝياطٔ يًٗهتاض زؾع١ ٚاسس٠ قبٌ ايعضاع١ نُا ٜهاف زلاز  7- 5ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ بٛاقع   
 بعس عؿطٜٔ ّٜٛ َٔ ايعضاع١ ٚايسؾع١ ايجا١ْٝ بعس عؿطٜٔ ّٜٛ َٔ ا٭ٚىل. ايسؾع١ ا٭ٚىل تهافيًٗهتاض، 

 ٜتعطض قكٍٛ ايبطٝذ يإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ سػب اؾسٍٚ أزْاٙ: ايٛقا١ٜ:
 : آؾات ٚأَطاض ايبطٝذ ٚططم َهاؾشتٗا26دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ املطض اؿؿط٠/

 املطاسٌ ا٭ٚىل املٔ
ٚدٛز غا٥ٌ عػًٞ ٜتشٍٛ إىل ايًٕٛ ا٭غٛز ٚوٍٛ 

 يٕٛ ا٭ٚضام إىل ايًٕٛ ا٭غٛز.

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَجٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  50% مبعسٍ 2.5زيتاَجطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25ناضب اْسٚنؼ 

 ػعس ا٭ٚضام ٚايتؿاؾٗا املطاسٌ ا٭ٚىل ايصباب١ ايبٝها٤

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَجٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200ٌَ/  50% مبعسٍ 2.5زيتاَجطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

 اـٓاؾؼ
املطاسٌ ا٭ٚىل 

 ٚاملتٛغط١
 ٚدٛز سؿطات نا١ًَ ع٢ً ا٭ٚضام ٚايػٝكإ

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5% مبعسٍ 20غٝؿًٛثطٜٔ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسضنؼ ناضب 

 ايبطٝذاقؿطاض 
)ايتدلقـ 
 ايؿرلٚغٞ(

 كتًـ املطاسٌ
تٓتؿط  ٚدٛز تبكعات قؿطا٤ ع٢ً ا٭ٚضام ٚايجُاض

 ت٪زٟ إىل َٛت ايٓباتٚ
. اظاي١ ظضاع١ أقٓاف َكا١ََٚهاؾش١ اؿؿطات ايٓاق١ً باملبٝسات املٓاغب١. 

 ا٫عؿاب. ايطف بايعٜٛت املعس١ْٝ

 شباب١ ايكطعٝات
بعس عكس ايجُاض 

 َباؾط٠
ٚدٛز ثكٛب ع٢ً غطح ايجُاض تدلظ َٓٗا إؾطاظات 

 ُػٝ٘ قؿطا٤ مما ٜ٪زٟ إىل تعؿٔ ايجُاضق

 يذل َا٤. 200ٌَ/  25% مبعسٍ 5امياَهتني بٓعٚات 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ ٫5َبساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5% مبعسٍ 20غٝؿًٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25نؼ ناضب اْسض
ايبٝاض ايسقٝكٞ 

 )ايػباض(
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50% مبعسٍ 25اظٚنػٞ غذلٚبني  ٚدٛز بكع بٝها٤ مجٝع املطاسٌ

 يذل َا٤. 20دِ/  60-40% مبعسٍ 80ندلٜت 

 
 ايتعؿٝب:

 َٔ ايعضاع١ ٚتهطض عػب اؿاد١. اٜتِ إدطا٤ ايتعؿٝب بعس عؿطٜٔ َٜٛ
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 ايذلقٝع:اــ ٚ
اـاي١ٝ َٔ َٔ ايعضاع١ يف املٛاقع  ٜاّأٜتِ ايذلقٝع بعس عؿط٠ ٚ َٔ ايعضاع١، اَٜٛ 25-20تتِ ع١ًُٝ خـ ايٓباتات بعس 

 .ايٓباتات
 ع٬َات ْهر احملكٍٛ:

 َٔ ع٬َات ْهر احملكٍٛ َا ًٜٞ:  
 ل املكاب١ً ٭عٓام ايجُاض.ٝيادؿاف احمل .2
 إىل ايًٕٛ ا٭قؿط.ؼٍٛ يٕٛ داْب ايجُط٠ امل٬َؼ يًذلب١  .2
 زلاع قٛت ممٝع يًجُاض ايٓانذ١ عٓس ايكطع عًٝٗا. .3

 دين احملكٍٛ:  
 ػ٢ٓ مثاض ايبطٝذ ايٓانذ١ ٚتٓكٌ إىل َٛاقع ايتػٜٛل.  

 اإلْتاد١ٝ:
 َٔ مثاض ايبطٝذ. اطٓ 20يٛاسس مٛ اشلهتاض ا ٜٞعط  

 

 اّ ــيؿُا-6 

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

ٜٚعضع  ،تٛغعت ظضاعت٘ بعس إقاب١ قكٍٛ اؿبشب مبطض ا٫قؿطاضٚاؾع١، احملٜعتدل ايؿُاّ َٔ ايكطعٝات املٓتؿط٠ يف 
 ايؿُاّ يف ْؿؼ َٛغِ ظضاع١ ايبطٝذ ٚتتبع يف ظضاعت٘ تكٓٝات َؿاب١ٗ يعضاع١ ايبطٝذ.

 َٛاغِ ايعضاع١:

نُا ميهٔ إٔ متتس ظضاعت٘ إىل ؾٗط ابطٌٜ يف ايعط٠ٚ ، ؾٗط ؾدلاٜط ٚؾٗط ٜٛيٝٛ  ُٖا:ٜعضع ايؿُاّ يف َٛزلني ض٥ٝػني
 ىل ؾٗط اغػطؼ يف ايعط٠ٚ ايجا١ْٝ.ا٭ٚىل، ٚإ

 ا٭قٓاف:

 ايٞعغهطٟ أِٖ ا٭قٓاف املعضٚع١ ٖٛ قٓـ ًٖٝؼ بػٝت داَبٛ، ٚمثاضٙ نط١ٜٚ شات قؿط٠ ؾبه١ٝ ٚايًب أقؿط ٚاملصام 
نُا ٜعضع قٓـ ْٖٛٞ زٜٛ ٚقٓـ  طٔ. 22إىل ١ اشلهتاض َّٜٝٛا ٚتكٌ إْتاد 220 - 90 بني ذلاٚح ؾذل٠ منٛٙتاؿ٠ٚ٬. 

 اْاْاؽ.



 

010 

  ايذلب١ املٓاغب١:

ػٛز ظضاعت٘ يف ايذلب١ ايط١ٝٓٝ ايجك١ًٝ، ٚنصيو يف ا٭ضانٞ ايط١ٝٓٝ اـكب١ ٫ٚ ٜٓكح بعضاعت٘ يف ا٭ضض اـؿٝؿ١ أٚ 
 ايط١ًَٝ.

  َعس٫ت ايبصٚض:
 .بصٚضنذِ  4.5 - 3.5 َا بنيوتاز اشلهتاض ايٛاسس 

 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

ؼطخ ا٭ضض ايعضاع١ٝ باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ بعس شيو ٜتِ تٓعِٝ ايذلب١ باغتدساّ احملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( يتؿتٝت 
ايهتٌ ايذلاب١ٝ، َٚٔ ثِ تػ٣ٛ باحملط يتػٌٗٝ اْػٝاب َٝاٙ ايطٟ يف ساي١ ايطٟ باآلباض، ٚبعس شيو ؽطط ا٭ضض ٚتؿل 

 قٓٛات ايطٟ شلا.

 ػاؾات:املاع١ ٚايعض
 ط َٚػاؾ١ َذل ٚاسس بني ايٓباتات.خَذل بني اـط ٚاآل 2مبػاؾ١ تتِ ظضاع١ ايؿُاّ يف خطٛط 

 طٟ:ــاي

إىل ظٜاز٠ ايطٟ ٜ٪زٟ ٚ ٚايعطٚف اؾ١ّٜٜٛٛ سػب استٝاز ايٓبات ٚطبٝع١ ايذلب١  25 - 20أْػب ؾذل٠ يطٟ ايؿُاّ ٖٛ نٌ 
 ْػب١ ايجُاض ايتايؿ١ ٚانؿاض س٠ٚ٬ ايجُاض ٚدٛزتٗا. اضتؿاع

 يتػُٝس:ا

نذِ  250ٛضٜا مبعسٍ ٝياٜهاف زلاز ٚطٔ يًٗهتاض زؾع١ ٚاسس٠ قبٌ ايعضاع١  20 - 7ٜتِ إناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ بٛاقع 
 َٔ ا٭ٚىل. اَٜٛ 20 َّٜٛا َٔ ايعضاع١ ٚايسؾع١ ايجا١ْٝ بعس 20يًٗهتاض، تعط٢ ايسؾع١ ا٭ٚىل بعس 

 يٛقا١ٜ:ا
  املدتًؿ١، تتِ َهاؾشتٗا َجٌ َهاؾش١ آؾات قكٍٛ ايبطٝذ. ٜتعطض قكٍٛ ايؿُاّ يإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ       

 ايتعؿٝب:
ايع١ًُٝ ٚعاز٠ َا تبسأ بعس عؿطٜٔ ّٜٛ َٔ ايعضاع١ ٚتهطض  ،ٍ ايؿُاّٛع١ًُٝ ايتعؿٝب عٓس ظٗٛض اؿؿا٥ـ يف سك تتِ     

 عٓس اؿاد١.
 ايذلقٝع:اــ ٚ

بعس اـاي١ٝ َٔ ايٓباتات تطقع اؾٛض َّٜٛا َٔ ايعضاع١ عٝح ٜبك٢ ْبات ٚاسس يف اؾٛض٠ ٚ 25-20ٜتِ خـ ايٓباتات بعس      
 مٛ عؿط٠ أٜاّ َٔ ايعضاع١.
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 ع٬َات ْهر احملكٍٛ:
 ٔ ع٬َات ايٓهر:ّٜٛ َٔ ايعضاع١ سػب َٛغِ ايعضاع١. َٚ 200 - 75 ٞياسٛبعس ٜكٌ قكٍٛ ايؿُاّ إىل ايٓهر ايتاّ 

 .ؼٍٛ يٕٛ ايجُاض َٔ ايًٕٛ ا٭خهط إىل ا٭قؿط 
 .ي١ْٛٝ ايجُاض 
 ممٝع٠. طط١ٜٚدٛز ضا٥ش١ ع 
 .ٍٛبًٛؽ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ اي٬ظ١َ يٓهر احملك 

 :ٚاإلْتاد١ٝ دين احملكٍٛ
 طٔ َٔ مثاض ايؿُاّ. 20َٛاقع ايتػٜٛل. ٜعط٢ اشلهتاض ايٛاسس مٛ عدل ٜٚتِ ْكًٗا  بايٝس ػ٢ٓ مثاض ايؿُاّ ايٓانذ١   

 

 ايهٛغــ١-7

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

ايهٛغ١ َٔ قاقٌٝ ايكطعٝات اييت تٓتؿط ظضاعتٗا يف كتًـ َٓاطل احملاؾع١، ٚتػتًٗو مثاض ايهٛغ١ يف ايٛدبات 
ا٭نػس٠ ٫ْػإ، ؾٗٞ ؼتٟٛ ع٢ً َهازات ايػصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ، ٖٚٞ َٔ ايجُاض ايػ١ٝٓ مبذُٛع١ َٔ املهْٛات اشلا١َ ؾػِ ا

 يٝاف ٚايؿٝتاَٝٓات ٚاملعازٕ، ٜٚعتدل َٔ احملاقٌٝ اييت تسض ع٢ً املعاضع زخ٬ّ َٛزلٝا دٝسا.ٚا٭

 َٛاغِ ايعضاع١:
 أغػطؼ. -إبطٌٜ، ٜٛيٝٛ  -ؾدلاٜط، ٚيف َٓطك١ اشلهب١ خ٬ٍ ايؿذل٠ َاضؽ  -ٜعضع يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ خ٬ٍ ايؿذل٠ ٜٓاٜط 

 ا٫قٓاف:
 طٔ/ٖهتاض. 3.7-2.3ْتاد١ٝ تكسض عٛايٞ ا )ٖذني(، تعطٞ إٓؿٞ نٛضدٝت ٚاْٝتٜعضع ق

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ػٛز ظضاع١ ايهٛغ١ يف ايذلب١ ايطغٛب١ٝ املتٛغط١ ٚاـؿٝؿ١ ايكٛاّ.

 َعس٫ت ايبصٚض: 
اع غاع١ قبٌ ايعضاع١ َباؾط٠ يتشػني ٚإغط 24نذِ بصٚض، ٜٚطاع٢ ْكع ايبصٚض يف املا٤ ملس٠  5 - 4وتاز اشلهتاض َا بني 

 إْباتٗا. 
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 ؼهرل ا٭ضض يًعضاع١:

ىل سطثتني َتعاَستني، ٜٚػتشػٔ إٔ تهٕٛ ا٭ٚىل بعس سكاز احملكٍٛ ايػابل ؼطخ ا٭ضض مبشطاخ ايكشٕٛ سطث١ إ
يًتدًل َٔ اؿؿا٥ـ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايططٛب١ يف ايذلب١ ثِ تٓعِ ايذلب١ باحملطاخ بعس اؿطاث١ ايجا١ْٝ، تػ٣ٛ باحملط 

اض )ؾطا٥ح(، ٚتؿل َٝاٙ ايطٟ، ٚؽطط ا٭ضض عػب املػاؾ١ بني خطٛط ايعضاع١ ثِ تكػِ إىل أسٛ اْػٝابيتشػني 
 ١ ٚايؿطع١ٝ يتٛقٌٝ َٝاٙ ايطٟ إىل نٌ سٛض.ايكٓٛات ايط٥ٝػ

 ايعضاع١ ٚاملػاؾات:

ٟ، ٚتٛنع تعضع ايهٛغ١ ع٢ً َػاؾات َذل إىل َذل ْٚكـ بني اـطٛط، ايعضاع١ ع٢ً داْب ٚاسس َٔ اـط ٚيف ايجًح ايعًٛ
غِ، ٚتعضع بصٚض ايهٛغ١ ع٢ً ايططٛب١ املتٛؾط٠ يف اـطٛط نُا تعضع ايبصٚض  50بصٚض يف نٌ دٛضٙ، املػاؾ١ بني اؾٛض  3 - 2

 تػك٢ اـطٛط بعس ايعضاع١ َباؾط٠.تعؿرلّا ٚ

 اــ ٚ ايذلقٝع:

أغبٛع إىل عؿط٠ أٜاّ َٔ ايعضاع١، أٜاّ َٔ اإلْبات أٚ َٔ  5 - 3( خ٬ٍ ؾذل٠ طقٝع اؾٛض ايػا٥ب١ )اييت مل تٓبتٜتِ ت
ٜٚتِ اــ ع٢ً ْبات ٚاسس إىل ْباتني يف اؾٛض٠ بعس عؿطٜٔ َّٜٛا َٔ ايعضاع١ ع٢ً مٛ تكطٜيب، ٜٚطاع٢ عٓس اــ إٔ 

 تكطع غٝكإ ايٓباتات املعاي١ بعٓا١ٜ َٔ ؾٛم غطح ا٭ضض ست٢ ٫ تتأثط ايٓباتات ايكا١ُ٥.

 ايتعؿٝب:
 ٍ ٚايتدًل َٔ اؿؿا٥ـ مبعسٍ ععقتني إىل ث٬خ ععقات تبعّا يهجاؾ١ اؿؿا٥ـ يف اؿكٌ.ٜتِ ععم ايذلب١ سٍٛ احملكٛ

 ايـــطٟ: 
أٜاّ، ٜٚطاع٢ عسّ ظٜاز٠ نُٝات  20 - 7ايعضاع١، ٜٚٓعِ ايطٟ بعس شيو بٛاقع  أٜاّ َٔ ض١ٜ 3 - 2تعط٢ ض١ٜ احملاٜا٠ خ٬ٍ 

 َٝاٙ ايطٟ ست٢ ٫ تتهطض ايٓباتات ٚايجُاض.
 ايتػُٝس:

طٔ.  20 - 8ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ عػب تٛؾطٙ ٜٚؿذلط إٔ ٜهٕٛ دٝس ايتدُط ٚتذلاٚح ايهُٝات املٛق٢ بٗا يًٗهتاض بني 
َا ايٝٛضٜا َع اؿطاث١ قبٌ ايعضاع١ َباؾط٠، أنذِ/ٖهتاض غٛبط ؾٛغؿات ث٬ثٞ  200ٚبايٓػب١ يًػُاز ايهُٝاٟٚ، ٜهاف 

  نًذِ/ٖهتاض، ْكؿٗا عٓس ايعضاع١ ٚايٓكـ اآلخط عٓس ايتعٖرل. 200 بإناؾ١ؾٝٛق٢ 

 اؿكاز َٚعا٬َت َا بعس اؿكاز:

أٜاّ َٔ ايعكس، سٝح إٔ  20 - 7ٜٓكح ظُع مثاض ايهٛغ١ عٓسَا تكٌ ايجُط٠ إىل َطس١ً ايٓهر ا٫غت٬ٗنٞ ٚشيو بعس 
ؾُع ٜككط عُط ايٓبات ٚىؿض َٔ دٛز٠ ايجُاض، ػ٢ٓ مجع ايجُاض أقػط َٔ شيو ىؿض احملكٍٛ ايهًٞ بُٝٓا ايتأخط يف ا
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مثاض ايهٛغ١ يف ايكباح ايبانط أٚ يف املػا٤ ٚتهّٛ يف َهإ ظًٌٝ يف اؿكٌ، ثِ تعبأ يف قٓازٜل ب٬غتٝه١ٝ أٚ خؿب١ٝ أٚ 
 ايٛغطا٤ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتػٜٛل. نًٝٛ قبٌ ؾشٓٗا إىل أغٛام ايبٝع باؾ١ًُ أٚ إىل 25دٛاْٞ عب٠ٛ 

 ١: ايٛقاٜ
 ٜتعطض قكٍٛ ايهٛغ١ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ميهٔ ؼسٜس أُٖٗا يف اؾسٍٚ ايتايٞ: 

 : آؾات ٚأَطاض ايهٛغ١ ٚططم َهاؾشتٗا27دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اآلؾ١اؿؿط٠/ 

 تًـ ا٭ٚضام ٚٚدٛز اؿؿط٠ َٓتكـ عُط ايٓبات خٓؿػا٤ ا٭ٚضام
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 5امياَهتني بٓعٚات 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ ٫5َٝساغٝٗا يٛثطٜٔ 
 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 

 تًـ ا٭ٚضام ٚٚدٛز اؿؿط٠ َٓتكـ عُط ايٓبات خٓؿػا٤ ايكجا٤

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 5امياَهتني بٓعٚات 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50مبعسٍ  %٫5َٝساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غرلَٚاظٜٔ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5% مبعسٍ 20غٝؿًٛثطٜٔ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

 َجٌ ايػابل تًـ غٝكإ ايٓبات ٚٚدٛز اؿؿط٠ َٓتكـ عُط ايٓبات ايػٛزا٤ ايبك١
 َجٌ ايػابل ٚدٛز ؾتشات يف ايجُاض ايجُاضايتعٖرل ٚعكس  شباب١ مثاض املكات

 كتًـ َطاسٌ ايُٓٛ ايبٝاض ايسقٝكٞ
ٚدٛز بكع باٖت٘ تتشٍٛ إىل ايًٕٛ ايسانٔ 

 ٜٚٛدس بساخًٗا َػشٛم زقٝكٞ

 يذلَا٤. 200ٌَ/ 75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 
 يذل َا٤. 20دِ/ 60-40% مبعسٍ 80ندلٜت 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50نَٛٝٛغاثني مبعسٍ 
 َهاؾش١ سؿط٠ املٔ، ٚظضاع١ أقٓاف َكا١َٚ بطٚظ بكع ع٢ً غطح ا٭ٚضام كتًؿ١ ا٭يٛإ كتًـ َطاسٌ ايُٓٛ املٛظاٜو

 
 

 ١ـايباَٝ-8

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

ٜعتدل قكٍٛ ايبا١َٝ َٔ احملاقٌٝ ايٓكس١ٜ ايصٟ ٜعتُس عًٝ٘ املعاضعٕٛ يف ضؾس زخًِٗ ٚخكٛقّا يف َٓاطل ٚازٟ َٝؿع١ 
 غصا١ٝ٥ عاي١ٝ. ١ْكاب، ٖٚٛ َٔ اـهطٚات اييت تسخٌ نُٔ ايٛدبات ايػصا١ٝ٥ ٚي٘ قُٝٚأٚز١ٜ 

 َٛاغِ ايعضاع١:
 .ْٛؾُدلست٢  ٜٛيٝٛؾتا٤ّ َٔ َاضؽ، ٚست٢  ٜٓاٜطقٝؿّا َٔ  تعضع ايبا١َٝ يف َٛزلني:    
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 ا٭قٓاف:
 :ايكٓـ ايبًسٟٚ غٞ دطٜٔٛايكٓـ دً ٕ َٔ ايبا١َٝ ُٖا:إ ؾا٥عآٖاى قٓؿ    

َّٜٛا. أَا ايكٓـ  280ا٭ؾٛاى ٚتبًؼ ؾذل٠ منٛٙ  ١غٞ دطٜٔ بجُطت٘ اـهطا٤ ايط١ًٜٛ ٚاي٬َع١ عسميٜٛتُٝع قٓـ دً
 .طٜٔٚي٘ ْؿؼ ؾذل٠ منٛ ايكٓـ دًٛغٞ دٙ يف اؿذِ ٚشات أؾٛاى رلايبًسٟ ؾجُطت٘ خهطا٤ باٖت٘ ٚنب

 ايذلب١ املٓاغب١:
 ٛز ظضاعت٘ يف ايذلب ايط١ٝٓٝ َتٛغط١ ايكٛاّ.ُٜٓٛ قكٍٛ ايبا١َٝ يف كتًـ أْٛاع ايذلب ٚػ    

 نذِ بصٚض. 8 - 6 َا بنيوتاز اشلهتاض ايٛاسس  َعس٫ت ايبصٚض:
ؼطخ ا٭ضض سطث٘ عُٝك١ باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ ثِ تٓعِ باغتدساّ احملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( ثِ  ؼهرل ا٭ضض:

 خط.غِ بني اـط ٚاآل 50 - 30تػ٣ٛ باحملط ٚؽطط بأبعاز 
 َػاؾات ايعضاع١:

 غِ. 3ُل سٛايٞ بعغِ  30 - 20  ٚا٭خط٣ ٠املػاؾ١ بني اؾٛض ،تعضع ايبصٚض ع٢ً اـطٛط اجملٗع٠ يف دٛض   
، ٜٚتِ ايذلقٝع اــ بعس تهٜٛٔ ٚضقتني سكٝكٝتني ع٢ً ْبات أٚ ْباتني يف اؾٛضٙ ايٛاسس٠ تتِ ع١ًُٝ اــ ٚايذلقٝع:

 ببصٚض َٔ ْؿؼ ايكٓـ ٚبعس انتُاٍ اإلْبات.يًذٛض اـاي١ٝ َٔ ايٓباتات ايٓا١َٝ 
ثِ ٜط٣ٚ بعس ايبصاض َباؾط٠  ايط١ٜ ا٫ٚىلتعط٢  ،أٜاّ خ٬ٍ ؾذل٠ منٛ احملكٍٛ 7 - 5نٌ  ١تعط٢ ْباتات ايبا١َٝ ضٜ  طٟ:ــاي

 يتػاعس ايٓبات ع٢ً اخذلام طبك١ ايذلب١. ١إىل ث٬ث١ أٜاّ. ٚتػ٢ُ ض١ٜ ايطزعبعس َٜٛني 
 ايبا١َٝ يًعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ َٓٗا:ٜتعطض قكٍٛ  ايٛقا١ٜ:

 : آؾات ٚأَطاض ايبا١َٝ ٚططم َهاؾشتٗا28دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ /املطضاؿؿط٠

 َطس١ً تهٜٛٔ ايجُاض زٚز٠ قطٕٚ ايبا١َٝ
ض ٜ٪زٟ إىل ايف ايجُ ٛبثك تكٓع
 ٚخطٚز َاز٠ قُػ١ٝ ٥ٗاايتٛا

 يذل َا٤. 200ٌَ/  25% مبعسٍ 5 امياَهتني بٓعٚات
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ ٫5َبساغٝٗا يٛثطٜٔ 

 يذل َا٤. 20دِ/ 6.5-2.5% مبعسٍ 75غدلَٚاظٜٔ 
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 5% مبعسٍ 20غٝؿًٛثطٜٔ 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 25% مبعسٍ 25اْسٚنؼ ناضب 

 كتًـ َطاسٌ ايُٓٛ ايٌُٓ ا٭بٝض
َٚٔ ثِ دؿاف ا٭ٚضام ٚتعؿٔ اؾصٚض 

 َٛت ايٓبات
 يذل َا٤ 20ٌَ/ 20% مبعسٍ 20ؾرلٌْٚٝ 

 كتًـ املطاسٌ ايبٝاض ايسقٝكٞ
ٚدٛز بكع بٝها٤ تٓتؿط ٚتؿٌُ 

ا٭ٚضام ٚايػام ٚايجُاض ٚميٛت ايٓبات 
 يف ساي١ اْتؿاضٖا بهجط٠

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 
 يذل َا٤. 20دِ/ 60-40% مبعسٍ 80ندلٜت 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50نَٛٝٛغاثني مبعسٍ 
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 ايتعؿٝب:

تؿاٚت تٚ ،ٜتِ إظاي١ اؿؿا٥ـ اييت تٓاؾؼ ايبا١َٝ ٜسّٜٚا ٜٚطاع٢ إٔ تعاٍ باْتعاّ خ٬ٍ املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ عُط ايٓبات
 َطات ايتعؿٝب عػب اْتؿاض اؿؿا٥ـ يف اؿكٌ.

 ايتػُٝس:

زلاز ايٝٛضٜا مبعسٍ اناؾ١ طٔ يًٗهتاض زؾع١ ٚاسس٠ قبٌ ايعضاع١، نُا ٜتِ  20 - 5ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ مبعسٍ 
 جا١ْٝ بعس اؾ١ٝٓ ا٭ٚىل يًجُاض.نذِ يًٗهتاض ع٢ً زؾعتني، سٝح تعط٢ ايسؾع١ ا٭ٚىل بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚاي250

 ع٬َات ايٓهر ٚاؿكاز:

ٜٚطاع٢ غطع١ دين ايجُاض ٚعسّ تطنٗا ست٢ تتدؿب  َٔ ظضاعتٗا، أؾٗط 4 - 2بعس ٜسّٜٚا ٜبسأ دين مثاض ايبا١َٝ   
تهٕٛ ايؿذل٠  ٕٚأٓكح بإٔ ػ٢ٓ ايجُاض أ٫ّٚ بأٍٚ ٜ ٚايتعٖرل اي٬سل ٚع٢ً تهٕٛ ايبصٚض، ٭ٕ ايتأخرل ٜ٪ثط ع٢ً منٛ ايٓبات تٚ

 .بني اؾ١ٝٓ ٚا٭خط٣ يف سسٚز ث٬ث١ أٜاّ

 ن١ُٝ اإلْتاز:
 طٔ يًٗهتاض. 22 - 8 تذلاٚح ن١ُٝ اإلْتاز حملكٍٛ ايبا١َٝ َا بني

 

 عضــؾا-9

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

َٔ ايؿٝتاَٝٓات مبذُٛع١ اإلْػإ  دػِ سمتٚ ايصٟ ت٪نٌ طاظد١ٜعتدل قكٍٛ اؾعض َٔ احملاقٌٝ ايػصا١ٝ٥ اشلا١َ، 
 يف قٓاع١ املطبٝات ٚاملد٬ًت. ٜٚػتعٌُ، ٚا٭٬َح املعس١ْٝ اييت وتادٗا

 َٛاغِ ايعضاع١:
 َٔ احملاقٌٝ ايؿت١ٜٛ، ٜعضع يف بسا١ٜ املٛغِ ايؿتٟٛ خ٬ٍ ؾٗطٟ أنتٛبط ْٚٛؾُدل.قكٍٛ اؾعض      

 ا٭قٓاف:

، نُا َتٛغط١ اؿذِ أغطٛا١ْٝ تٓتٗٞ غٝط ضؾٝع ٙاؾع١، دصٚضباحملؼ يف َٓاطل ايعضاع١ ْتقٓـ ْا ظضاع١ ؿطتٓت
 ٜها بعضاع١ قٓـ ؾٓتٓاٟ.ٜٛق٢ أ

 ا٭ضانٞ خؿٝؿ١ ايكٛاّ.اؾعض يف ػٛز ظضاع١   ايذلب١ املٓاغب١:
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 َػتٛضز٠. ٜتِ ؾطا٤ ايبصٚض َٔ ايػٛم ٖٚٞ يف ايػايب بصٚض خاضد١ٝ َكسض ايبصٚض:
 نذِ  بصٚض. 6 - 4 بنيوتاز اشلهتاض  َعس٫ت ايبصٚض:

 ض:اػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١ ٚايبص

ٚبعسٖا تػ٣ٛ ا٭ضض  ،أخط٣ باغتدساّ احملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( ١عُٝك١ باحملطاخ ايك٬ب ثِ سطث ١سطث ؼطخ ايذلب١
 ،غِ 2 - 2 َٔ ايذلاب ٚتٓجط ايبصٚض ٚتػط٢ بطبك١ خؿٝؿ١ ذل،َ 3×  2أٚ  ذلَ 2×  2إىل أسٛاض َػاستٗا  ػِٚتك ،باحملط

 ثِ تط٣ٚ ا٭ضض.

 ايتػُٝس:

تهاف ٚطٔ يًٗهتاض،  20 - 5ٍ ٜكٌ إىل إىل ا٭ضض قبٌ ايعضاع١ سػب تٛؾطٖا مبعس (ايسَإ) ١تهاف ا٭زلس٠ ايبًسٜ
 نذِ يًٗهتاض.200ٚزلاز ايٝٛضٜا  ،نذِ يًٗهتاض 200 ا٭زلس٠ ايهُٝا١ٜٚ غٛبط ؾٛغؿات مبعسٍ

 طٟ:ــاي

ٚعَُّٛا وتاز  ،احملكٍَٛٝاٙ ايطٟ ت٪ثط ع٢ً ن١ُٝ ْٚٛع١ٝ يف ظٜاز٠ أٚ ْككإ أٟ ٜط٣ٚ قكٍٛ اؾعض بعٓا١ٜ إش إٔ 
 أٜاّ. 20إىل  8نٌ  ١تكطٜبّا مبعسٍ ضٜ ١ضٜ 22إىل  ُٛخ٬ٍ َٛغِ ايٓ قكٍٛ اؾعض

 خس١َ احملكٍٛ:

ع١ًُٝ اــ يف ساي١ ظٗٛض نجاؾ١ ْبات١ٝ عاي١ٝ عٝح  تتِٜتِ ايتعؿٝب أثٓا٤ ؾذل٠ منٛ احملكٍٛ سػب اؿاد١، نُا   
 غِ. 7تكبح املػاؾ١ بني ايٓباتات ٫ تكٌ عٔ 

 اآلؾات ٚا٭َطاض:

 اتع٢ً اإلْتاز، ٚقس ت٬سغ يف بعض املٛاغِ إقاب نجرلّات٪ثط  خؿٝؿ١ ٚ ٫اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ع٢ً قكٍٛ اؾعض 
 املٔ. ٠خؿٝؿ١ مبطض ايبٝاض ايسقٝكٞ أٚ عؿط

 ع٬َات ايٓهر ٚاؿكاز:
ٜكًع احملكٍٛ ٜسّٜٚا عٓسَا تعٗط ع٬َات ايٓهر، ٜٚتِ مجع  بعسٖاأؾٗط،  4 - 3ميهح قكٍٛ اؾعض يف ايذلب١ َٔ     

 ّ قػرل٠ ثِ تٓكٌ إىل ا٭غٛام يبٝعٗا.سعٗا يف ؾطٚعاؾصٚض َع 
 طٔ. 40 - 20ٜعطٞ اشلهتاض َٔ قكٍٛ اؾعض َا بني  اإلْتاد١ٝ:
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 إـايباشل-11

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
 عساز أْٛاع كتًؿ١ َٔ ايٛدبات ايػصا١ٝ٥.إا١َ يف املٓطك١، سٝح ٜسخٌ يف ض اشلاايباشلإ َٔ قاقٌٝ اـه    

 َٛاغِ ايعضاع١:
 َاضؽ ٚايجا١ْٝ َٔ أغػطؼ إىل ْٛؾُدل. -ٜٓاٜط  خ٬ٍتني ا٭ٚىل عطٚتني ض٥ٝػباحملاؾع١ ع٢ً ٜعضع ايباشلإ     

 ا٭قٓاف:
 ٞ.تتٓتؿط ظضاع١ قٓؿني ُٖا ايكٓـ ايبًسٟ ٚايكٓـ ب٬ى بٝٛ      

 ايذلب١ املٓاغب١:
 وتاز ايباشلإ إىل تطب١ غ١ٝٓ بايعٓاقط ايػصا١ٝ٥، يصا تؿهٌ ايذلب١ املتٛغط١ ثك١ًٝ ايكٛاّ أْػب ايذلب يعضاعت٘.     

 َكسض ايبصٚض:
ٜتِ ؾطا٤  ٚغايبّاٞ تيف بعض ا٭سٛاٍ بصٚض ايكٓـ ب٬ى بَٝٛٚٔ إْتادِٗ  ايبًسٟبصٚض ايكٓـ  ع٢ً  املعاضعٕٛ وكٌ   

 املػتٛضز٠ َٔ ا٭غٛام.ايبصٚض املعًب١ اؾاٖع٠ 
 دطاّ َٔ ايبصٚض. 700 - 600 بنيوتاز اشلهتاض  َعس٫ت ايبصٚض:

 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:
 أ٫ّٚ: أضض املؿتٌ:

تشًٌ املبًسٟ ايػُاز ايٜتِ اختٝاض قطع١ َٓاغب١ َٔ أضض املعضع١ ٚؼطخ دٝسّا ٚتٓك٢ َٔ اؿؿا٥ـ ٚتٓعِ ٜٚهاف شلا      
ػط٢ بطبك١ خؿٝؿ١ َٔ تإىل أسٛاض ٚتٓجط ايبصٚض بايٝس ثِ  ػِثِ تك ،ٚقس ٜهاف زلاز غٛبط ؾٛغؿات به١ُٝ َٓاغب١

 .ٜتِ ضٟ ا٭سٛاض ضّٜا ٖاز٥ّا ثِ باايذل
 ٜتِ ػٗٝع ا٭ضض املػتسمي١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ثاّْٝا: ا٭ضض املػتسمي١:

 .املططسٞ ايك٬ب باحملطاخ عُٝك١ سطث١ ا٭ضض ؼطخ .2
 .َٓتعِ بؿهٌ ٚتٛظع ايبًس١ٜ ا٭زلس٠ تهاف .2
 (.ايتػع١) اؿؿاض احملطاخ باغتدساّ أخط٣ سطث٘ ا٭ضض ؼطخ .3
 املٝاٙ يتٛقٌٝ ايكٓٛات ٚتؿل، باملاٖٞ اـطٛط إق٬ح ٜٚػتهٌُ اـطٛط بني غِ 80 مبػاؾ١ خطٛط إىل ؽطط .4

 .اـطٛط إىل
 غِ. 60ٚتهٕٛ املػاؾ١ بني ايٓباتات ع٢ً اـط  ٚدٛز املا٤ٜتِ ظضاع١ ؾت٬ت ايباشلإ يف  ططٜك١ ايعضاع١:
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 ايتػُٝس:

ايباشلإ َٔ قاقٌٝ اـهاض اييت تػتذٝب بؿهٌ نبرل يٮزلس٠ ايعه١ٜٛ ٚايهُٝا١ٜٚ. ٚيصيو ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ 
ٚايٝٛضٜا مبعسٍ نذِ يًٗهتاض  200طٔ يًٗهتاض. نُا ٜهاف زلاز ايػٛبط ؾٛغؿات مبعسٍ  22 - 20عػب تٛؾطٙ مبعسٍ 

 بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١.ٚايجا١ْٝ بعس ؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚىل ، ا٭نذِ يًٗهتاض تعط٢ ع٢ً زؾعتني 200

 طٟ:ـاي

عؿط٠ ىل إايطٜات ست٢ تكٌ  ايؿذل٠ بني ثِ تتباعس ،ايعضاع١ ١بعس َٜٛني أٚ ث٬ث١ َٔ ضٜ ١تعط٢ ْباتات ايباشلإ ضٜ
 .١ضٜ 20طٛاٍ ؾذل٠ ايُٓٛ بٓشٛ أٜاّ، ٚتكسض ايطٜات حملكٍٛ ايباشلإ 

 ايتعؿٝب:
 عٓس ظٗٛض اؿؿا٥ـ ٜٚكّٛ املعاضعٕٛ بٗصٙ ايع١ًُٝ نًُا زعت اؿاد١.ٜسّٜٚا باغتدساّ املٓذٌ )ايؿطِٜ( ٜتِ ايتعؿٝب     

 اآلؾات ٚا٭َطاض:
احملكٍٛ املٔ ٚايصباب١ ٫ ٜتأثط قكٍٛ ايباشلإ نجرلّا باإلقابات املطن١ٝ ٚاؿؿط١ٜ، َٚٔ اآلؾات اييت تكٝب ٖصا    

 ايبٝها٤ ٚأن٬ت ا٭ٚضام.
 :ْ٘هر احملكٍٛ ٚدٓٝ

ٜبسأ دين قكٍٛ ايباشلإ بعس مٛ ؾٗطٜٔ َٔ ظضاع١ ايؿت٬ت يف ا٭ضض املػتسمي١. ٜٚتِ دين احملكٍٛ ٜسّٜٚا ٚهُع     
 أؾٗط. 3 - 2ٚتػتُط ع١ًُٝ اؾين ملس٠  ،يف غ٬ٍ ب٬غتٝه١ٝ أٚ أنٝاؽ

 اإلْتاد١ٝ:
 ايباشلإ.  مثاض طٔ َٔ 26 - 22 بنيشلهتاض ٜعط٢ ا

 

 ايؿذٌ )ايبكٌ(-11

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

وتٌ ايؿذٌ أ١ُٖٝ خاق١ َٔ سٝح اغتعُاي٘ نؿاتح يًؿ١ٝٗ، سٝح ت٪نٌ دصٚضٙ ٚأٚضاق٘ طاظد١ يططاٚتٗا. ٚؼتٟٛ   
دصٚض ايؿذٌ ٚأٚضاق٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ املٛاز ايػهط١ٜ ٚايؿٝتاَٝٓات ٚا٭٬َح املعس١ْٝ ايهطٚض١ٜ يُٓٛ دػِ اإلْػإ. ٖٚٛ َٔ 

 ض املعطٚؾ١ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ.اقاقٌٝ اـه
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 از ايعضاع١:َٝع

ٜعتدل ايؿذٌ َٔ احملاقٌٝ ايؿت١ٜٛ ٚغاق١ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ، سٝح ٜعضع خ٬ٍ ايؿذل٠ أغػطؼ إىل أنتٛبط بُٝٓا  
ميهٔ ظضاعت٘ يف املٓطك١ ايساخ١ًٝ يف َس٣ أٚغع سٝح ٜعضع َٔ ٜٛيٝٛ ٚست٢ َاضؽ ٜٚعطٞ قك٫ّٛ دٝسّا ٚتتأثط دٛز٠ 

 ايؿذل٠.احملكٍٛ اشا َا متت ظضاعت٘ خاضز تًو 

 نذِ َٔ ايبصٚض. 20 - 25وتاز اشلهتاض َا بني َعس٫ت ايبصٚض: 
 ؼهرل ا٭ضض:

نذِ غًؿات  60نذِ غٛبط ؾٛغؿات ٚ  60زلاز بًسٟ يًٗهتاض ٚ  3ّ 26 - 22ؼطخ ا٭ضض دٝسّا ٚتهاف إيٝٗا َا بني 
نذِ  250بٛتاغّٝٛ ٚتكًب يف ايذلب١ أثٓا٤ ؼهرل ا٭ضض، أَا زلاز ايٝٛضٜا ؾٝهاف عٓس بسا١ٜ تهٕٛ اؾصٚض مبعسٍ 

 يًٗهتاض ع٢ً زؾعتني ا٭ٚىل بعس أغبٛعني َٔ اإلْبات ٚايجا١ْٝ بعس ث٬ث١ أغابٝع َٔ ا٭ٚىل.

 - 25ٜعضع ايؿذٌ يف أسٛاض قػرل٠، سٝح تٓجط ايبصٚض يف ا٭سٛاض أٚ تٛنع يف غطٛض تبعس عٔ بعهٗا ايعضاع١ ٚاملػاؾات: 
 غِ. 2 - 2.5غِ ٚتعضع ايبصٚض يف دٛض ع٢ً عُل  20

 خس١َ احملكٍٛ: 
 تٓشكط ع١ًُٝ اـس١َ يف ايععٜل ايصٟ ٜتِ َط٠ إىل َطتني يتؿهٝو ايذلب١ ٚايتدًل َٔ اؿؿا٥ـ.

 يطٟ: ا
 ضٜات ٚىؿـ ايطٟ يف ؾذل٠ تهٕٛ اؾصٚض. 4 - 3وتاز ايؿذٌ َا بني 

 ايٓهر ٚاؿكاز: 
ّٜٛ َٔ اإلْبات ٜٚتٛقـ شيو ع٢ً ايكٓـ َٚٛعس ايعضاع١ ٜٚؿهٌ عسّ  40 - 20تكٌ دصٚض ايؿذٌ يسضد١ ايٓهر بعس     

قُٝتٗا، ٜٚتِ ايكًع ٜسّٜٚا يًٓباتات سػب اؿذِ ايتأخرل يف اؿكاز ست٢ ٫ تتًٝـ ا٭ْػذ١ زاخٌ اؾصٚض أٚ تتذٛف ؾتكٌ 
 طٔ. 20 - 8ايكاحل يًتػٜٛل ٚتبك٢ ايٓباتات ايكػرل٠ ؿني ْهذٗا ٚتكٌ إْتاد١ٝ اشلهتاض اىل 

 

 ايؿًؿٌ )ايبػباؽ(-12

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:
اقٌٝ اييت تسض زخ٬ّ َٓتعُّا تٓتؿط ظضاع١ ايؿًؿٌ بٓٛعٝ٘ اؿاض ٚاؿًٛ يف كتًـ َٓاطل احملاؾع١ ٜٚعس ايؿًؿٌ َٔ احمل     

 عس ػؿٝؿ٘.َٔ املٓتر ٜٚباع ب انبرل أَ دطا٤ بٝع املٓتٛز ٚتػٜٛك٘ ع٢ً ؾذلات َتكاضب١ طاظدّا نُا هؿـ دع٤
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ٜعضع ايؿًؿٌ َٔ أدٌ مثاضٙ اييت ت٪نٌ بكٛض َتعسز٠ ٚتسخٌ يف ايػًطات ٚاملد٬ًت، نُا ػؿـ بعض ا٭قٓاف ٚخكٛقّا       
 ٚتػتدسّ بعس ٖطغٗا ٚطشٓٗا يف ايٛدبات.ايؿًؿٌ اؿاض 

 َٛاغِ ايعضاع١:

تعتدل ايؿذل٠ َٔ َٓتكـ غبتُدل إىل َٓتكـ أنتٛبط أْػب َٛعس يعضاع١ ايؿًؿٌ يف املؿتٌ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ، ٚميهٔ 
تٝاض َٛاقع ايتبهرل يف ايعضاع١ يف املؿتٌ اعتباضّا َٔ ؾٗط أغػطؼ ٜٚطاع٢ محا١ٜ املؿاتٌ َٔ سطاض٠ ايؿُؼ عٔ ططٜل اخ

ؾب٘ َع١ًً أٚ ايتعًٌٝ بػعـ ايٓدٌٝ، أَا بايٓػب١ يًُٓطك١ ايساخ١ًٝ ؾٝعضع ايؿًؿٌ ع٢ً َساض ايػ١ٓ َا عس٣ أؾٗط ايكٝـ 
 اؿاض٠.

 ع١ ا٭قٓاف ايتاي١ٝ يف احملاؾع١:تٓتؿط ظضا ا٭قٓاف ٚاإلْتاد١ٝ:
 : أقٓاف ايؿًؿٌ املعضٚع١ مبشاؾع١ ؾب29٠ٛدسٍٚ ضقِ 

 املٛاقؿات طٔ/ٖهتاضاإلْتاد١ٝ  ايكٓـ

 ايجُاض َطاٚي١ قاؿ١ يًتذؿٝـ 20 ٖٓذاضٜٔ ٚانؼ )ساض(

 مثاض زا٥ط١ٜ ؾسٜس٠ اؿطاض٠ 6 قًٞ )ساض(

 مثاض نبرل٠ تػتًٗو خهطا٤ 20 نايٝؿٛضْٝا ْٚسض )سًٛ(

 مثاض نبرل٠ تػتًٗو خهطا٤ 20 إٜط يٞ ْٚسض )سًٛ(

 ايكؿطا٤ اـؿٝؿ١ املؿهه١ ٚايػ١ٝٓ بايعٓاقط ايػصا١ٝ٥.ػٛز ظضاع١ ايؿًؿٌ يف ا٭ضانٞ  ايذلب١ املٓاغب١:
 نذِ بصٚض. 2 - 0.7وتاز اشلهتاض َٔ  َعس٫ت ايبصٚض:

 ػٗٝع ا٭ضض:

ىتاض َؿتٌ ايؿًؿٌ يف َٛقع َٓاغب َٔ اؿكٌ ٜطاع٢ ؾٝ٘ ايكطب َٔ َكسض املٝاٙ ٚغٗٛي١ ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚخًٛٙ َٔ اؿؿا٥ـ 
 َٔ ا٭٬َح ايهاض٠.ٚشٚ تطب١ خكب١ ٚدٝس٠ ايكطف ٚخاي١ٝ 

نذِ زلاز عهٟٛ َتدُط يهٌ َذل َطبع، ثِ تٓعِ  4 - 3ػٗع أضض املؿتٌ عطثٗا ٚإناؾ١ ايػُاز ايعهٟٛ إيٝٗا مبعسٍ 
×  2ايذلب١ باملدطف ٚتػ٣ٛ باحملط ثِ تكػِ إىل أسٛاض َػتط١ًٝ ٚتؿل ؾٝٗا قٓٛات ايطٟ ٜٚطاع٢ إٔ تهٕٛ أبعاز ا٭سٛاض 

 خس١َ املؿتٌ َٔ كتًـ اؾٗات. َذل يتػٌٗٝ 3×  2َذل أٚ  2

ٜػك٢ غِ أٚ ْجطّا ٚتػط٢ بطبك١ خؿٝؿ١ َٔ ايذلب١ ثِ  20تعضع بصٚض ايؿًؿٌ يف غطٛض تبعس عٔ بعها ايبعض عٛايٞ 
أٜاّ ٚتتباعس ايؿذلات بني  4 - 3ست٢ ٫ تٓذطف ايبصٚض، ٜٚٓعِ ايطٟ يًُؿتٌ بٛاقع ض١ٜ ٚاسس٠ نٌ  املؿتٌ بايطٟ اشلاز٨

 2ٚاسس٠ نٌ أغبٛع َع َطاعا٠ تٛقٝـ ايطٟ قبٌ  ّٜٛ( عٝح تعط٢ ض١ٜ 25ؿت٬ت )بعس سٌ ا٭خرل٠ َٔ عُط ايايطٜات يف املطا
 خؿٝؿ١ يف ّٜٛ إدطا٤ ايؿتٌ. ٭ضض املػتسمي١ ٚتعط٢ ايؿت٬ت ض١ٜأغابٝع َٔ ايؿتٌ يتكػ١ٝ ايؿت٬ت قبٌ ْكًٗا إىل ا 3 -
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 ػٗٝع ا٭ضض املػتسمي١:

ٜؿهٌ إٔ تهٕٛ ا٭ٚىل بعس سكاز احملكٍٛ ايػابل، ٚتهٕٛ ايجا١ْٝ عٓس بسا١ٜ املٛغِ، ؼطخ ا٭ضض سطثتني َتعاَستني ٚ
بعس اؿطاث١ بايكشٕٛ تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ إٕ ٚدست باملدطف ثِ ٜػ٣ٛ اؿكٌ باحملط ٚىطط عٝح تهٕٛ املػاؾ١ بني 

 غِ ثِ ٜكػِ إىل أسٛاض. 80 - 60اـطٛط 

 ايعضاع١ ٚاملػاؾات:
ٌ ٜٚتِ ايؿتٌ بتٛؾط املٝاٙ يف اـطٛط ٚتعضع ايؿت٬ت يف ايجًح ايعًٟٛ َٔ اـط ٜٚطاع٢ إٔ تهٕٛ املػاؾ١ ٜط٣ٚ سكٌ ايؿًؿ    

 غِ. 40 - 30بني ايؿت٬ت 
 ايذلقٝع ٚاــ:

أٜاّ َٔ ايؿتٌ ٜٚطاع٢ إٔ ؽـ ايؿت٬ت يًذلقٝع َٔ ْؿؼ َكسض ايؿت٬ت املعضٚع١ يف  7 - 5تتِ ع١ًُٝ ايذلقٝع بعس     
 أغابٝع َٔ ظضاع١ ايؿت٬ت. 3 - 2مي١، نُا تتِ ع١ًُٝ اــ يًذٛض اييت ظضعت بأنجط َٔ ؾت١ً بعس ا٭ضض املػتس

 ايتعؿٝب: 
وتاز ايؿًؿٌ إىل ث٬خ ععقات، تتِ ا٭ٚىل بٗسف إظاي١ اؿؿا٥ـ ٚايععقتني ا٭خرلتني تتِ  بٗسف ايذلزِٜ سٍٛ ايٓبات     

 ٚدع١ً يف َٓتكـ اـط.
 ايـطٟ:

 - 7ايطٜات ايتاي١ٝ نٌ تهاف  ،أٜاّ َٔ ايؿتٌ إشا اعتدلْا إٔ ض١ٜ ايؿتٌ ناْت قبٌ ايعضاع١ 3 - 2ا٭ٚىل بعس تهاف ايط١ٜ    
 اْتعاّ ايطٟ خ٬ٍ ؾذل٠ اإلمثاض. َع َطاعا٠أٜاّ عػب املٓار ايػا٥س ْٚٛع١ٝ ايذلب١  20

 ٜتعطض ايؿًؿٌ يإلقابات اؿؿط١ٜ ايتاي١ٝ: ايٛقا١ٜ:
 ايؿًؿٌ ٚططم َهاؾشتٗا: آؾات قكٍٛ 30دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠

 ا٭ضن١
كتًـ َطاسٌ 

 ايُٓٛ
تًـ ناٌَ يًٓبات قس وكٌ يف 

 كتًـ املطاسٌ.
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 20% مبعسٍ 20ؾرلٌْٚٝ 

 املٔ/
 اؾاغٝس

كتًـ َطاسٌ 
 ايُٓٛ

ٚدٛز غا٥ٌ عػًٞ تُٓٛ عًٝ٘ 
ؾططٜات ؼٍٛ يٕٛ ا٭ٚضام إىل 

ايًٕٛ ا٭غٛز ٚتؿٛٙ ايك١ُ 
 ايٓا١َٝ.

 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20% مبعسٍ 25ثٝاَجٛنػاّ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 200-50% مبعسٍ 50ثٝٛغٝه٬ّ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50% مبعسٍ 2.5زيتا َجطٜٔ 
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 ايتػُٝس:
نذِ َٔ زلاز ايػٛبط ؾٛغؿات ايج٬ثٞ ٚايصٟ ٜهاف قبٌ ايعضاع١ عٓس ػٗٝع ا٭ضض، نُا ٜتِ  200وتاز اشلهتاض إىل      

١ نذِ عٓس ايعضاع١ ٚايجاْٝ 200ٚىل مبعسٍ / ٖهتاض ايصٟ ٜهاف ع٢ً زؾعتني ا٭نذِ  200ايتػُٝس بػُاز ايٝٛضٜا مبعسٍ 
 نذِ عٓس ايتعٖرل. 200مبعسٍ 

 بعس اؿكاز:اؾين َٚعا٬َت َا 
 ايؿًؿٌ اؿاض: 

هُع احملكٍٛ عٓسَا تكٌ ايجُاض إىل سذُٗا ايهاٌَ، ٜٚهٕٛ يْٛٗا أخهط، ٜٚػٛم ٖصا املٓتٛز طاظدّا، ٜٚهٕٛ عاز٠ بعس 
ّٜٛ َٔ ايؿتٌ، ٜٚكًح  220 - 200ّٜٛ. ٜٚتِ اؾين نصيو عٓسَا ٜتشٍٛ يٕٛ ايجُاض إىل ايًٕٛ ا٭محط، بعس  80 - 75

 اؿاي١ يًتذؿٝـ.اإلْتاز يف ٖصٙ 

 أٜاّ. 4 - 3ٜٚػتُط اؾين ملس٠ تذلاٚح بني ؾٗطّا ٚاسسّا إىل ؾٗطٜٔ، ٚتذلاٚح ايؿذل٠ بني اؾ١ٝٓ ٚا٭خط٣  

 50 -نذِ  25ٚيػطض تػٜٛل املٓتٛز طاظدّا ٜتِ تعب٦ت٘ يف دٛاْٞ َٔ اـٝـ أٚ َٔ قٓازٜل ب٬غتٝه١ٝ غع١ اؾٛاْٞ 
قع ظاْب اؿكٌ ٚتٓؿط ع٢ً ١٦ٖٝ طبك١ خؿٝؿ١ هطٟ تكًٝبٗا زٚضّٜا ٚيت٬يف نذِ. ٚيػطض ايتذؿٝـ ػُع ايجُاض إىل َٛ

غكٛط ايٓس٣ أٚ ايططٛب١ عًٝٗا ي٬ّٝ، تػط٢ بططباٍ ٜٚطؾع ايػطا٤ بعس طًٛع ايؿُؼ إىل سني انؿاض ضطٛب١ قطٕ ايؿًؿٌ إىل 
أغبٛع إىل أغبٛعني. ٜٚطاع٢ إٔ املػت٣ٛ املطًٛب قبٌ مجع احملكٍٛ ٚتػٜٛك٘، ٚتػتُط ع١ًُٝ ايتذؿٝـ ايؿُػٞ َا بني 

 ٜهٕٛ مجع ايجُاض غٛا٤ّ يًتػٜٛل ايطاظز أٚ يًتذؿٝـ يف ايكباح ايبانط أٚ يف املػا٤.

 ايؿًؿٌ اؿًٛ:
 ّٜٛ َٔ ايؿتٌ. 80 - 75ٜتِ مجع مثاض ايؿًؿٌ اؿًٛ يف طٛض ايٓهر، أٟ بعس 

 

 ايهعبط٠ )ايؿدلّ(-13

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ: 

ؾاؾ١ نبٗاضات ٚشلا أٚضاقٗا اـهطا٤ يؿتح ايؿ١ٝٗ نػًط١ نُا تػتعٌُ مثاضٖا )ايبصٚض( ا تعضع ايهعبط٠ يًشكٍٛ ع٢ً
 ت يف قٓاع١ ايعطٛض ٚفا٫ت ايطب ٚايتػص١ٜ أٜهّا اغتعُا٫

   َٝعاز ايعضاع١:

 تعتدل ايهعبط٠ قكٍٛ ؾتٟٛ، سٝح تعضع خ٬ٍ ؾٗط أنتٛبط يف َٓطك١ اشلهب١.
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  ايذلب١ املٓاغب١:

 ايهعبط٠ يف كتًـ ايذلب ايعضاع١ٝ اؾٝس٠ ٜٚؿهٌ ظضاع١ قكٍٛ ايهعبط٠ يف ايذلب١ ايكؿطا٤ اـؿٝؿ١.تٓذح ظضاع١   

 َعس٫ت ايبصٚض: 

نذِ بصٚض، تكٌ ايه١ُٝ عٓس ايعضاع١ يف خطٛط ٚتعزاز بعضاع١ ايبصٚض  25وتاز اشلهتاض ايٛاسس يف املتٛغط إىل سٛايٞ  
 ْجطّا.

 ططٜك١ ايعضاع١:

دٝسّا ٚتػُٝسٖا با٭زلس٠ ايبًس١ٜ ٚزلاز ايػٛبط ؾٛغؿات. ثِ تكػِ ا٭ضض إىل أسٛاض قػرل٠ تعضع ػٗع ا٭ضض عطثٗا 
ؾٝٗا ايبصٚض ْجطّا أٚ يف غطٛض، ٚشيو عٓسَا ٜهٕٛ اشلسف اؿكٍٛ ع٢ً أٚضاقٗا أَا إشا نإ اشلسف اؿكٍٛ ع٢ً بصٚض ؾُٝهٔ 

 غِ تكطٜبّا ع٢ً ضٜؿ١ ٚاسس٠ َٔ اـط. 30غِ ٚتعضع ؾٝٗا ايبصٚض يف دٛض ع٢ً أبعاز  60عٌُ خطٛط بعطض 

 ايٓهر ٚاؿكاز:
 ثِ ٜهطض اؿـ ؾٗطّٜا. ،َٔ ايعضاع١ ْٚكـ ؾٗط ميهٔ أخص أٍٚ سؿ١ بعسيًشكٍٛ ع٢ً ا٭ٚضام:  -2
اشلهتاض َٔ  % ٚتكسض إْتاد80١ٝ - 70هر بٓػب١ هُع احملكٍٛ بٛقٍٛ ايجُاض إىل َطس١ً ايٓ  يًشكٍٛ ع٢ً ايبصٚض: -2

 طٔ.  2.5 - 2.5 ايبصٚض عٛايٞ 
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 :ب( قاقٌٝ ايؿان١ٗ

 ٌـايٓدٝ-14 

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

إىل قسضتٗا ع٢ً ؼٌُ املًٛس١ ٚتأقًُٗا َع  شيواؾع١، ٜٚعٛز احمليف  اْتؿاضّاٜعتدل ايٓدٌٝ َٔ أِٖ أؾذاض ايؿان١ٗ ٚأقسَٗا 
خط عباض٠ آبػاتني نا١ًَ َٔ ايٓدٌٝ، ٚمنط  ١٦ٖٝبعهٗا ع٢ً ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ايػا٥س٠، ٜٚتٛادس ايٓدٌٝ يف أمناط كتًؿ١ 

 ٚؼتٟٛ عٔ أؾذاض َتؿطق١ يف أططاف اؿكٍٛ، نُا ٜعضع قطب ايبٝٛت ٚاملػادس ٚع٢ً غٛاقٞ املا٤ بؿهٌ فُٛعات أٚ ؾطازٟ، 
 ع٢ً ق١ُٝ غصا١ٝ٥ عاي١ٝ.ُط( تمثاض ايٓدٌٝ )اي

 َٛاغِ ايعضاع١:

ؾٗطٟ ؾدلاٜط  خ٬ٍٔ غبتُدل إىل َاضؽ، أؾهٌ ؾذل٠ يعضاع١ ايؿػا٥ٌ خ٬ٍ ايؿذل٠ َ بايؿػا٥ٌ )اـًؿات( عضع ايٓدٌٜٝ
 ٚغبتُدل.

 ا٭قٓاف:

 :يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٚٓطك١ اشلهب١ايعسٜس َٔ ا٭قٓاف َٔ ايٓدٌٝ تٓتؿط 

  :املٓطك١ ايػاس١ًٝ أ٫ّٚ:
 : أقٓاف ايٓدٌٝ َٚٛاقؿاتٗا يف املٓطك١ ايػاس32١ًٝدسٍٚ ضقِ 

 ٜٔدعتزضد١ ؼًُٗا يً ؾهٌ ايجُط٠ سذِ ايجُط٠ ايجُط٠يٕٛ  َٛعس ايٓهر ايكٓـ
 ٠دٝس َػتط١ًٝ َتٛغط١ أمحط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ غكططٟ
 ممتاظ٠ َػتسٜط٠ َتٛغط١ أقؿط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ دشٝـ
 ٠دٝس َػتط١ًٝ قػرل٠ أقؿط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ َػػاض
 َكبٛي١ َػتط١ًٝ نبرل٠ أمحط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ َهٞ
 َكبٛي١ َػتط١ًٝ نبرل٠ أقؿط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ بكً٘

 ٠دٝس َػتط١ًٝ َتٛغط١ أقؿط ٜٛيٝٛ/أغػطؼ ععاْٞ
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 َٓطك١ اشلهب١:ثاّْٝا: 
 : أقٓاف ايٓدٌٝ َٚٛاقؿاتٗا يف َٓطك١ اشلهب32١دسٍٚ ضقِ 

 زضد١ ؼًُٗا يًتدعٜٔ ايجُط٠ ؾهٌ ايجُط٠ سذِ يٕٛ ايجُط٠ َٛعس ايٓهر ظٖاضاإلَٛعس  ايكٓـ
 دٝس٠ َطبع١ َتٛغط١ أمحط ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط ايػشاقٞ
 َكبٍٛ َػتسٜط٠ نبرل٠ أمحط ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط اؾاعٞ
 َكبٍٛ ١بٝهاٜٚ نبرل٠ أمحط ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط ايعُطاْٞ
 دٝس٠ َػتط١ًٝ َتٛغط١ أقؿط ٜٛيٝٛ ٜٓاٜط ايٓذطاْٞ
 دٝس٠ َػتط١ًٝ نبرل٠ أقؿط ْٜٛٝٛ ٜٓاٜط اشلذطٟ
 دٝس٠ َػتط١ًٝ أغطٛا١ْٝ َتٛغط١ أقؿط ْٜٛٝٛ زٜػُدل ايكبًٝٞ
 دٝس٠ َػتسٜط٠ قػرل٠ أقؿط ْٜٛٝٛ زٜػُدل ايعطقسٟ
 دٝس٠ َػتسٜط٠ نبرل٠ أقؿط ْٜٛٝٛ زٜػُدل ايعطاقٞ

 
 قٓاف ايٓدٌٝ با٭ْػذ١أ

اب اـرل، با٭ْػذ١ يف ايبسا١ٜ عدل َبازضات ؾطز١ٜ َٔ ايتذاض ٚاقش اييت تتهاثطقٓاف اؾسٜس٠ َٔ ايٓدٌٝ أزخًت ا٭
قٓاف َٔ قبٌ بطْاَر ٛع١ ٚظضعت يف َسٜط١ٜ ايطٚن١، ثِ أزخًت بعض ا٭ؾت١ً ٭قٓاف َتٓ 2000زخٌ سٛايٞ سٝح أ

غطغ١ )أقٓاف: بطسٞ،  583ّ، بعسز  2008 –ّ  2007ايسعِ ايعضاعٞ املٍُٛ َٔ ايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ 
 ٚىل.اضع مبسٜطٜيت َطخ١ ْٚكاب نُطس١ً أَع 27خ٬م، خهطاٟٚ، منؿٞ ٚغهطٟ( ٚظعت ع٢ً غًطا١ْ، إ

 : اقٓاف ايٓدٌٝ املهاثط٠ با٭ْػذ١ َٚٛاقؿاتٗا33ضقِ  دسٍٚ

 ؾهٌ ايجُط٠ سذِ ايجُط٠ يٕٛ ايجُط٠ َٛعس ايٓهر َٛعس ا٫مثاض ايكٓـ
زضد١ ؼًُٗا 

 يًتدعٜٔ
 ىعٕ باضزا بٝهٞ ايكاعس٠ َبتٛض٠ َٚا١ً٥ نبرل٠ قؿط َؿُؿٞأ ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط خ٬مإ

 َا٥ٌ يًسا٥طٟ نبرل٠ قؿط ؾاتحأ ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط بطسٞ
 ضطب ٚمتط
 ىعٕ باضزا

 ضطب ٚمتط بٝهاٟٚ َا٥ٌ يًطٍٛ نبرل٠ قؿط َا٥ٌ يًدهط٠أ ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط خهطاٟٚ

 ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط ْبٛت غٝـ
قؿط شٖيب َا٥ٌ أ

 ايػُط٠
 ضطب ٚمتط بٝهاٟٚ تٓؿتح يف ايٛغط َتٛغط١

 نبرل٠ قؿطأ ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط غًطا١ْ
نطٟٚ َتطاٍٚ قًٌٝ َؿًطح 

 يف ايٓٗاٜتني
 ضطبا ٚمتط

 ىعٕ متط بٝهاٟٚ َتطاٍٚ نبرل٠ محط ؾاتحأ ٜٛيٝٛ ؾدلاٜط عٓدل٠
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غطغ١  667ّ، بعسز  2020املٍُٛ َٔ ايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ عاّ  LSGAاملطس١ً ايجا١ْٝ عدل بطْاَر 
تٛظٜعٗا غطغ١ يهٌ سكٌ، ٚمت  50سكٌ منٛشدٞ بعسز  25خ٬م، ْبٛت غٝـ، خٝاضا ٚعٓدل٠(، ظضعت يف )أقٓاف: بطسٞ، إ

 ع٢ً َسٜطٜات َطخ١، ْكاب، سبإ، َٝؿع١ ٚضنّٛ.

 قٓاف ايٓدٌٝ با٭ْػذ١ يف َسٜط١ٜ ضنّٛ.ن١ ايػاظ ايطبٝعٞ املػاٍ عسز َٔ أزخًت ؾطثِ أ

 ايذلب١ املٓاغب١:
ٔ َكازض ػٛز ظضاعت٘ يف ايذلب َتٛغط١ ايكٛاّ ايكطٜب١ َٚٛ ايٓدٌٝ يف كتًـ أْٛاع ايذلب مبا يف شيو ايذلب ايط١ًَٝ، ُٜٓ    

 املٝاٙ.
 إنجاض أؾذاض ايٓدٌٝ:

تهٕٛ َؿاب١ٗ  ٠ٜتِ إنجاض ايٓدٌٝ بايؿػا٥ٌ، ٖٚٞ ايططٜك١ ا٭نجط ؾٝٛعّا، سٝح تتُٝع ٖصٙ ايططٜك١ بإٔ ايؿػا٥ٌ املهاثط  
 لاحغٓٛات َٔ ظضاعتٗا ٚسػب عُط ايؿػ١ًٝ، ٚػسض اإلؾاض٠ إىل ( 3 - 2) ٭َٗاتٗا، ٚتكٌ ايؿػ١ًٝ يطٛض اإلْتاز َبهطّا

 .زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ بعض َٔٚاملػتٛضز٠ عٔ ططٜل ا٭ْػذ١  ٠ؾػا٥ٌ ايٓدٌٝ املهاثط ظضاع١

 :)اـًؿات(بايؿػا٥ٌ  ايتهاثطططٜك١  .0

كطعٗا َٔ َٓطك١ اؾصٚض باغتدساّ ايؿأؽ، ٚشيو يف ا٭ؾٗط اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اؾٛ َعتس٫ّ با٭ّ  عٔتؿكٌ ايؿػ١ًٝ 
ايؿػ١ًٝ قًب  َٓطك١ايعًٟٛ ايكطٜب َٔ  قـ ايػعـ ا١ ٜعاٍ مجٝع ايػعـ َا عس، ٚبعس ؾكٌ ايؿػًٝ(أنتٛبط إىل ؾدلاٜط)َٔ

أٜاّ قبٌ  3 - 2غِ ٚضبط١، ٜٚؿهٌ إٔ تػطؽ ايؿػ١ًٝ َباؾط٠ بعس ؾكًٗا أٚ ؼؿغ يف َهإ ظًٌٝ ملس٠ 50َع تكًُٝ٘ بطٍٛ 
 ظضاعتٗا.

 با٭ْػذ١: ايتهاثطططٜك١  .2

هاثط بٗا َٔ اـاضز َٔ قبٌ ايتذاض يهٔ ٜتِ اغترلاز ايٓدٌٝ ايصٟ ٜتايٝا، ٖٚٞ َٔ ايططم اؿسٜج١، ٫ تٛدس يف ايبًس س
ْتاز ايٓد١ً مبدتًـ َٓاطل احملاؾع١. ٜذلاٚح إ ْتاد٘ ايػعٜط، ٚلاح ظضاعت٘ٓعُات ايساع١ُ بػبب منٛٙ ايكٟٛ ٚإٚامل

 نذِ. 200-200ايٛاسس٠ َٔ 

 ػٗٝع ا٭ضض َٚػاؾات ايعضاع١:

َذل  2.5 - 2 بعُلهٕٛ اؿؿط٠ تاقع غطؽ ايؿػا٥ٌ عػب املػاؾات املتبع١، سٝح ؼطخ ا٭ضض دٝسّا ٚتػ٣ٛ، ثِ ؼسز َٛ
نذِ / سؿط٠،  20اؿؿط٠ بذلاب َٔ ْؿؼ اؿؿط٠ َع زلاز عهٟٛ مبكساض ا٫ٍٚ َٔ اغؿٌ َذل، ٜٚطزّ ايجًح  2.5 - 2ٚقطط 

تػطؽ ايؿػ١ًٝ ٚاب َٔ ْؿؼ اؿؿط٠، ؾرلزّ بذلَٔ اؿؿط٠  ايعًٟٛ ) ايجًح( ٚايجًح ا٭ٚغط بذلاب ْاعِ أٚ ضٌَ، أَا اؾع٤
ايعضاع١، ثِ تتٛاىل ضٜات خؿٝؿ١ يف ؾذلات  ١ؼ املباؾط٠ ٚقت ايعٗرل٠ ٚتط٣ٚ ضٜأؾع١ ايؿُ يفايطٜح يت٬باػاٙ َا١ً٥ ق٬ًّٝ 



 

008 

ّا ٚتعضع ايؿػا٥ٌ َٜٛ 40َٓتع١ُ يًشؿاظ ع٢ً ضطٛب١ ايذلب١ َع ػٓب ايطٜات ايػعٜط٠ اييت ت٪زٟ إىل تعؿٔ اؾصٚض ملس٠ 
، ٜٚػط٢ ضأؽ ايؿػ١ًٝ بايًٝـ أٚ اؾٛاْٞ يتكًٌٝ ايٓتح، ٜٚٓكح عُا١ٜ َذل بني ايؿػا٥ٌ ْٚؿػٗا بني اـطٛط 8ػاؾات مب

 ايؿػ١ًٝ بٛغ١ًٝ َٓاغب١ َٔ ايطٜاح َع نػط ايذلب١ سٍٛ ايؿػ١ًٝ ست٢ ٫ تهٕٛ ؾطاغات ٖٛا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً دؿاف اؾصٚض.

  طٟ:ـاي

ٚإشا  أٜاّ، 5 - 3ؾؿٞ ا٭ضانٞ املعضٚع١ باحملاقٌٝ تط٣ٚ نٌ  ،ايصٟ تٛدس ؾٝ٘ تط٣ٚ أؾذاض ايٓدٌٝ عػب ايُٓط ايعضاعٞ
ٚيف املٓاطل اييت تط٣ٚ بايػٍٝٛ أٚ ايػٍٝٛ ؾٝتِ ضٟ ، ناْت َعضٚع١ ع٢ً ايكٓٛات ؾٗٞ تػك٢ َٔ املٝاٙ اييت متط يف ايكٓٛات

 ايٓدٌٝ َٓٗا.

 ايتػُٝس:

نذِ يف ايػ١ٓ ا٭ٚىل يعضاع١ ايؿػ١ًٝ ٜٚعزاز  20 - 20عس٫ت مب ٜهاف ايػُاز ايبًسٟ ٭ؾذاض ايٓدٌٝ يف سا٫ت ْازض٠ 
 300بـ  أنذِ يًؿذط٠ ايٛاسس٠ يف ايعاّ. ٖٚهصا بايٓػب١ يًػُاز ايهُٝاٟٚ ٜبس 50نذِ غّٜٓٛا يٝكٌ إىل  5ايػُاز بٛاقع 

 دطاّ يف ايػ١ٓ. 2000دطاّ يًؿذط٠ ست٢ ٜكٌ إىل 

 عًُٝات خس١َ ٚتطب١ٝ ايٓدٌٝ:
 )ايتكًِٝ(: ايتهطٜب 

 .١تتِ ع١ًُٝ ايتكًِٝ إلظاي١ ايػعـ ايعا٥س ٚاؾاف، ٚنصيو ا٭ؾٛاى )ايػًٞ( َٔ أغؿٌ ايػعؿ    
 ايتًكٝح يف أؾذاض ايٓدٌٝ:

ع١ًُٝ ايتًكٝح )ايتؿدٝط( ٭ؾذاض ايٓدٌٝ ٜسّٜٚا بكطع ايؿُطار ايعٖطٟ َٔ ا٭ؾذاض املصنط٠ عٓس تؿتح ا٭ظٖاض  تتِ
٤ ايٓٛضات ايعٖط١ٜ املصنط٠، ٚيف سا٫ت عادأٚٚنع٘ بني ايٓٛضات ايعٖط١ٜ امل٪ْج١، ٚأسٝاّْا متؿط ايٓٛضات ايعٖط١ٜ امل٪ْج١ ب

دطز َٓٗا سبٛب ايًكاح أٚ ػؿـ يف ْٛضاتٗا)سلاضىٗا( إىل إٔ وني َٛعس نجرل٠ ػُع ايٓٛضات ايعٖط١ٜ املصنط٠ ٚتػت
 ايتًكٝح.

  اــ:

سذِ ايجُط٠  ظٜاز٠ ٚؼػني بٗسفٜتِ إدطا٤ ع١ًُٝ اــ إلظاي١ بعض ا٫غاضٜض أٚ ؽؿٝـ بعض ايؿُاضٜذ َٔ ا٫غطٜض 
 ٚدٛزتٗا.
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 ٚايتدٜٛـ: ايتكٜٛؼ 

ايتًكٝح، سٝح ٜتِ سٓٝٗا ٚضبطٗا بايػعـ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ اؿكاز، نُا ٖصٙ ايع١ًُٝ بعس سٛايٞ ؾٗط َٔ ع١ًُٝ  تِت
 ػط٣ ع١ًُٝ ايتدٜٛـ إلظاي١ ايجُاض ايتايؿ١.

 )تػط١ٝ ا٫غاضٜض(:  ايتدٝٝـ

غاضٜض بٛاغط١ اـٛم أٚ اـٝـ، ٚشيو ؿُا١ٜ ايجُاض َٔ ايطٝٛض ٚايطٜاح ٚا٭َطاض ٚنصا َٓع تػاقط ٜتِ تػًٝـ ا٭
 ٖصٙ ايع١ًُٝ عٓس بسا١ٜ َطس١ً ْهر ايجُاض. ٚتتِ، ١ يف ايٛقا١ٜ َٔ َٗامج١ سؿط٠ اؿُرل٠تؿٝس ٖصٙ ايعًُٝايجُاض 

 اآلؾات ٚا٭َطاض:
 ايتايٞ: اؾسٍٚ يفتتعطض أؾذاض ايٓدٌٝ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ ٚاملطن١ٝ ميهٔ تطتٝب أُٖٗا     

 : آؾات ايٓدٌٝ ٚططم َهاؾشتٗا34دسٍٚ ضقِ 
 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ اإلقاب١َطس١ً  اؿؿط٠ /اآلؾ١

 عكس ايجُاض ٠اؿُرل
ٚدٛز ثكب قطب ايكُِ سٛي٘ بطاظ ايرلق١ ٚتػرل .2

 إىل ايبين احملُط. ايجُط٠يٕٛ 
 غكٛط ايجُاض بعس عكسٖا..2

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 50-25اَٝسانًٛبطاٜس مبعسٍ 
 .٠ايتدٝٝـ ٜؿٝس يف محا١ٜ ايجُاض َٔ اؿُرل

 عٓهبٛت ايػباض
ايجُاض بعس عكس 

 بؿٗطٜٔ
ٚدٛز خٝٛط ايعٓهبٛت ٚتهاثـ ا٭تطب١ عًٝٗا ٚؽؿب 

 ٗا ٚتػرل يْٛٗا.ٖؿٛتايجُاض ٚ
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 20اباَهتني مبعسٍ 

ؿاض غام س
 ايٓدٌٝ

أطٛاض  كتًـ
 ايُٓٛ

 ٚدٛز ثكٛب ؼت ايهطب ٚغكٛط ا٭ؾذاض املكاب١ بؿس٠.
َذل َٔ غطح  2ايتهطٜب إىل اضتؿاع  .2

 ا٭ضض.
 ملكاب١ املتػاقط١سطم ا٭ؾذاض ا .2

 زٚباؽ ايٓدٌٝ
أطٛاض  كتًـ

 ايُٓٛ
ٚدٛز املاز٠ ايسبػ١ٝ ٚايبٝض ٚاؿٛضٜات ٚاؿؿطات 

 ايها١ًَ ع٢ً ايػعـ، ٚتتهٕٛ ايؿططٜات عًٝٗا

يذل  20ٌَ/ 20-25% مبعسٍ 20اَٝسانًٛبطاٜس 
 َا٤.

 ٌَ/يذل َا٤. 2ؾرلٌْٚٝ مبعسٍ 

      
 ايٓهر ٚاؿكاز ٚايتدعٜٔ:

 ايػاس١ًٝ:املٓطك١  -أ 

تٓهر ايجُاض خ٬ٍ ؾٗط ٜٛيٝٛ ٚأغػطؼ، سٝح ٜتِ قطعٗا ٚتػٜٛكٗا، ٚبعهٗا ٜتِ ػؿٝؿٗا ٚخاق١ أقٓاف ايػكططٟ   
 أٚ غعـ َٔ أدٌ خؿض ايططٛب١، بعس شيو ٜتِ ٚنعٗا يف أٚاْٞ ٚؽعٕ ملس٠ عاّ تكطٜبّا. ٠اض ع٢ً سذاضػٚايبكٍٛ ٚاملػ
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 َٓطك١ اشلهب١: -ب 

تٓهر مثاض أقٓاف ايكبًٝٞ ٚعطقسٟ ٚبك١ٝ ا٭قٓاف ا٭خط٣ خ٬ٍ ؾٗطٟ ْٜٛٝٛ ٜٚٛيٝٛ، سٝح تكطع ٚتػٛم، ٚا٭قٓاف   
املطغٛب١ يًتدعٜٔ ٜتِ اختٝاضٖا ٖٚٞ ع٢ً ايؿذط٠ ست٢ تكٌ إىل َطس١ً ايٓهر ايتاّ، سٝح تكطع ٜٚتِ ْؿض ايجُط َٓٗا 

ثِ تعبأ بعس عس٠ أٜاّ يف بطاٌَٝ أٚ أٚع١ٝ َٔ ايكؿٝح بعس ط٤٬ ٖصٙ يف أَانٔ َٗٛاٙ، ٜٚٓك٢ َٓٗا ايجُاض ايتايؿ١  ْٙٚؿط
أَا ا٭قٓاف اؾاؾ١ ؾٝتِ ؽعٜٓٗا يف أنٝاؽ اـٝـ بعس تعطٜهٗا  بعٜت ايػُػِ )ايسٖٔ ايبًسٟ(.َٔ ايساخٌ ا٭ٚع١ٝ 

 يع١ًُٝ ايتذؿٝـ املٓاغب.

 اإلْتاد١ٝ:

 20يذلب١ املعضٚع١ ؾٝٗا ايؿذط٠، سٝح تذلاٚح اإلْتاد١ٝ َٔ ْٚٛع ا ايؿذط٠ كٓـ ٚعُطايؽتًـ ن١ُٝ اإلْتاز باخت٬ف   
 يف ايعطٚف اؾٝس٠ يإلْتاز.نذِ  200ٚتطتؿع إىل ايٛاسس٠ نذِ يًؿذط٠  40 -

 خاضز احملاؾع١.ْتاز اإليف أغٛام املٓطك١ ْٚازضّا َا ٜػٛم  اإلْتاز زاخًّٝاٜتِ تػٜٛل  ايتػٜٛل:
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 ح ـــاملٛاي-15

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

بؿهٌ أغاغٞ يف اشلهب١ َتٛغط١ ا٫ضتؿاع  ٚتٓتؿط اؾع١ ٚتٓذح ظضاعت٘احملتعتدل املٛاحل َٔ أِٖ قاقٌٝ ايؿان١ٗ يف 
 يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ.ػٛز ظضاع١ ايًُٕٝٛ املاحل  ٚ ،ٚخاق١ بٝشإ

املٛاحل يف تعضع  ٚقٓاعات غصا١ٝ٥ كتًؿ١،  تػتًٗو مثاض املٛاحل طاظد١ نؿان١ٗ نُا تكٓع َٓٗا ايعكا٥ط ٚتسخٌ بعهٗا يف
 يف املٓاطل ا٭خط٣.َتؿطق١ سٍٛ اآلباض ٚظٛاض املٓاظٍ بػاتني َٚعاضع نبرل٠ ٚتعضع 

 َٛاغِ ايعضاع١:

ٚتعضع  ٚايكٝـ املعتسٍ. ٧تعتدل املٛاحل َٔ ْباتات املٓاطل ؼت ا٫غتٛا١ٝ٥ ٜٚٓاغبٗا املٓاطل املعتسي١ شات ايؿتا٤ ايساؾ
احل يف املؿتٌ خ٬ٍ ؾٗطٟ أنتٛبط ْٚٛؾُدل، نُا تعضع ؾت٬ت املٛاحل ايبصض١ٜ أٚ املطع١ُ يف ا٭ضض املػتسمي١ خ٬ٍ بصٚض املٛ

 ؾدلاٜط. -ا٭ؾٗط ايباضز٠ َٔ ايػ١ٓ ْٛؾُدل 

 أقٓاف املٛاحل: 
 ؿٝا(.ؿايٓ. ايدلتكاٍ: َبهط٠ ) ٖاًَني ٚأبٛ غط٠ ( َٚتأخط٠ ايٓهر َجٌ )اي2
 ايبًسٟ. ٚ .ايٝٛغؿٞ: نًُٓتني2
 .ايًُٕٝٛ اشلٓسٟ: اؾطٜب ؾطٚت.3
 ايٝا.ن.ايًُٕٝٛ املاحل: ايبًسٟ ٚا4٫

 ايذلب١ املٓاغب١:
نٞ ٖٞ ايكؿطا٤ اـاي١ٝ َٔ ات٥٬ِ املٛاحل مجٝع أْٛاع ايذلب ابتسا٤ّ َٔ ايط١ًَٝ إىل ايط١ٝٓٝ ايجك١ًٝ، ٚأؾهٌ أْٛاع ا٭ض     

 املًٛس١.
 إنجاض املٛاحل:

 اإلنجاض اـهطٟ.ٚجاض بايبصٚض  اإلن املٛاحل ٖٚٞ: ٕ إلنجاضآٖاى ططٜكت  
 اإلنجاض بايبصٚض:

تعضع ايبصٚض يف ، ؽاش ؾت٬تٗا أقٍٛ يًتطعِٝ عًٝٗا٫ ايٓاضْرٖٚٞ ايططٜك١ ايؿا٥ع١، سٝح تعضع بصٚض ايًُٕٝٛ املاحل ٚ     
املٓاغب يف ايػ١ٓ ايجا١ْٝ َٔ  ٚبعس إٔ تكٌ ايؿت٬ت إىل اؿذِ ،غِ 40ع٢ً غطٛض بني ايػطط ٚا٭خط  أنتٛبط ْٚٛؾُدل
ا تكٌ ايؿت١ً َٚعٓس ،غِ 60 ٣غِ ٚبني ايؿت١ً ٚا٭خط 70خط ايؿت٬ت يف غطٛض بني ايػطط ٚا٫ تعضع ؛أنتٛبط ْٚٛؾُدل
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ايؿت٬ت خس١َ تتٛاىل ثِ  .غِ َٔ غطح ايذلب١ 60ؾكٌ ايطبٝع ع٢ً اضتؿاع خ٬ٍ  ع١ًُٝ ايتطعِٝ تتِ ؿذُٗا املٓاغب، 
 اؾسٜس٠ اييت تعٗط ؼت ايطعِ. اتٚايتػُٝس ٚإظاي١ ايَُٓٛٔ سٝح ايطٟ 

 ايتهاثط اـهطٟ:
إنجاض ايًُٕٝٛ ايبًسٟ ٚاملٛاحل، سٝح ٜعٌُ ؾل يف ا٭ضض ظاْب ايؿذط٠ ٜٚج٢ٓ  يفايذلقٝس ا٭ضنٞ: ٖٚصٙ ايططٜك١ تػتدسّ 

ايؿطٚع أؾٗط تؿكٌ  6عس سٛايٞ نع َٓتكـ ايؿطع يف ايؿل ٜٚطزّ ع١ًٝ ايذلاب ٜٚط٣ٚ ٚعٓسَا تتهٕٛ اؾصٚض بٜٛايؿطع ٚ
 ٚتٓكٌ إىل املهإ املػتسِٜ.

 ايتطعِٝ بايعني. ٚخاق١أنجط ايططم اْتؿاضّا  ايتطعِٝ
 أقٍٛ املٛاحل:

  .ايتكُؼ َطضيف ايذلب ايجك١ًٝ ٜٚكاّٚ ٜتهاثط بايبصض٠ ٖٚٛ أؾهٌ ا٭قٍٛ  :ايٓاضْر
  .ايط١ًَٝ ايكؿطا٤ ٜٚتهاثط بايبصض٠ ايذلبايًُٕٝٛ ايبًسٟ: أؾهٌ ا٭قٍٛ يف 

 ظضاع١ ا٭ؾذاض يف ا٭ضض املػتسمي١:
 ٜتِ ػٗٝع ا٭ضض املػتسمي١ يعضاع١ غطٚؽ املٛاحل ٚؾل اـطٛات ايتاي١ٝ:

 ٞ.طقؼطخ ا٭ضض سطاث٘ عُٝك١ باحملطاخ ايك٬ب املططسٞ أٚ احملطاخ ايك
 أٚ أسس عؿط(، َع تٓك١ٝ ا٭ضض َٔ اؿؿا٥ـ.تهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ باغتدساّ احملطاخ اؿؿاض )أبٛ تػع١ 

 .ذلَ 6×6ؼسز َٛاقع اؾٛض عػب  َػاؾات ايعضاع١ املتبع١ ٚعاز٠ تهٕٛ 
 غِ. 60×60×60ٜتِ سؿط اؾٛض )اؿؿط( بأبعاز 

 . ثِ تطزّ اؾٛض بعس اـًط.٠ؽًط ايذلب١ املػتدطد١ َٔ اؿؿط بايػُاز ايبًسٟ بٛاقع ث٬ث١ ظْابٌٝ يهٌ دٛض
 .ايذلب١غطح  ؾٛمغِ  30 - 20تػطؽ ايػطٚؽ يف اؿؿط عٝح تهٕٛ َٓطك١ ايتطعِٝ باضتؿاع 

 ، ثِ تط٣ٚ ٜٚتِ ايعٓا١ٜ بٗا.٠بايذلاب املأخٛش َٔ ايطبك١ ايػؿ٢ً يًذٛض ٠ٜتِ ضزّ اؾٛض
 ض ٚايتكًِٝ.غّٜٓٛا بعس دين ايجُا ٠سساٜتِ ايتػُٝس بايػُاز ايبًسٟ املدُط مبعسٍ ظْبٌٝ يهٌ ؾذط٠ َط٠ ٚ ايتػُٝس:
 نٌ غ١ٓ بعس دين ايجُاض، سٝح ٜتِ إظاي١ ا٭ؾطع املكاب١ ٚاملٝت١ ٚاملتؿابه١ ٚايػططاْات املا١ٝ٥. ٠ٜتِ َطايتكًِٝ:

 طٟ:ـاي

١ ٫ تتذاٚظ ا٭غبٛع سػب قسض٠ ايذلب١ ع٢ً ا٫ستؿاظ مبٝاٙ ايطٟ ضباكٜٓعِ ضٟ أؾذاض املٛاحل يف بسا١ٜ عُطٖا بطٜات َت
أغابٝع  4 - ٠3 ظٖاض ٜٛقـ ايطٟ ملس٭نٌ أغبٛع إىل أغبٛعني يف َٛغِ ايُٓٛ اـهطٟ. ٚقبٌ َٛغِ ا ٚتط٣ٚ ا٭ؾذاض املجُط٠

َٓتع١ُ َع ن١ُٝ ايطٟ  ٠غعٜط٠ ثِ ٜٛقـ ايطٟ أثٓا٤ ايتعٖرل ٜٚعاز بعس شيو عٓس عكس ايجُاض بكٛض ١ٚتط٣ٚ ا٭ؾذاض ضٜ
ٚايصٟ أْتؿط َ٪خطّا ؾأْ٘ ٜتِ ايطٟ  ٓكٝطايتيًطٟ ببايٓػب١  ٚتباعس ايؿذلات قطب َطس١ً ايٓهر ست٢ ٫ تتؿكل ايجُاض.

 .٠عسٍ غاعتني نٌ َٜٛني َطمب
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 ايتعؿٝب:

يًشكٍٛ ع٢ً إْتاز ٚؾرل ٚاؿؿاظ ع٢ً أؾذاض املٛاحل بكٛض٠ دٝس٠ ٜتطًب ا٭َط ا٫ٖتُاّ بايتعؿٝب ٚبايصات خ٬ٍ املطاسٌ     
ملٛاحل يف احملاؾع١ ؾإٔ عًُٝات ايتعؿٝب تتِ عٓس ظٗٛض ا٭ٚىل َٔ عُط غطٚغات أؾذاض املٛاحل، ٚيف َٓاطل ظضاع١ أؾذاض ا

 ٌ(.ٓذاؿؿا٥ـ ٚنًُا زعت اؿاد١ يصيو، سٝح ٜتِ إظاي١ اؿؿا٥ـ ٜسّٜٚا باغتدساّ ايؿطِٜ )امل

 ايعضاع١ ايب١ٝٓٝ )ايتشٌُٝ(:
ٌُٝ بعض احملاقٌٝ بني ي٬غتؿاز٠ َٔ املػاسات ايؿاضغ١ بني ا٭ؾذاض يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ عُط احملكٍٛ ؾأْ٘ ٜتِ ؼ      

ا٭ؾذاض، سٝح ٬ٜسغ يف بعض املٓاطل َٔ احملاؾع١ ؼٌُٝ قكٍٛ ايدلغِٝ ع٢ً أؾذاض املٛاحل. ٜٚتِ يف بعض ايبػاتني 
 ظضاع١ أؾذاض ايباباٟ بني أؾذاض املٛاحل. ٚيف َٓاطل أخط٣ ٜتِ ظضاع١ بعض قاقٌٝ اؿبٛب ٚاـهاض.

 :ميهٔ اٜهاسٗا يف اؾسٍٚ ايتايٞتكاب أؾذاض املٛاحل بعس٠ آؾات سؿط١ٜ َٚطن١ٝ  ايٛقا١ٜ:
 : أَطاض ٚآؾات املٛاحل ٚططم َهاؾشتٗا35دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ ض اإلقاب١اأعط َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠ / املطض
 تٓعِٝ ع١ًُٝ ايطٟ ؾكٛم ع٢ً ايجُاض تبسا٤ بك١ُ ايجُط٠ قطب ْهر ايجُاض تؿكل ايجُاض

 كتًـ املطاسٌ شباب١ املٛاحل ايػٛزا٤
ٚدٛز أطٛاض اؿؿط٠ ٚبٝٛنٗا ع٢ً ؾهٌ 

 زٚا٥ط غٛزا٤ ع٢ً ايػطٛح ايػؿ١ًٝ يٮٚضام
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 25-20زيتاَجطٜٔ مبعسٍ 
 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20ثٝاَٝجٛنػاّ مبعسٍ 

 قاْع١ ا٭ْؿام
بسا١ٜ َٛغِ ايُٓٛ 

 اـهطٟ
ٚضام ٚدٛز أْؿام ؼت ايػطح ايعًٟٛ يٮ

 مما ٜ٪زٟ إىل دؿاؾٗا ٚتهطَؿٗا
 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20ثٝاَٝجٛنػاّ مبعسٍ 

 شباب١ مثاض ايؿان١ٗ
ع٢ً ايجُاض قبٌ 

 ايٓهر
ٚدٛز بعض ايجُاض املتعؿ١ٓ ٚبٗا ثكٛب 
 عٓسٖا ٬ْسغ بساخًٗا ٜطقات قػرل٠

 يذل َا٤. 20ٌَ/ 25-20زيتاَجطٜٔ مبعسٍ 
 َا٤.يذل  200ٌَ/ 25امياَهتني بٓعٚات مبعسٍ 

 كتًـ املطاسٌ اؿؿطات ايكؿط١ٜ
َػتعُطات ع٢ً ١٦ٖٝ قؿٛض ع٢ً ا٭ؾطع 

 ٚا٭ٚضام ٚايجُاض
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 20-25اَٝسانًٛبطاٜس مبعسٍ 

 كتًـ املطاسٌ ايتكُؼ )تعؿٔ اؾصٚض(

ٜعٗط ع٢ً دصع ايػطٚغات ٚا٭ؾذاض ع٢ً 
١ٝ بني ؾكٛم ايكًـ ١٦ٖٝ أؾطاظات قُػ

 ايػام ٜ٪زٟ ٚايتعؿٔ يف ٚاؾصع ايط٥ٝؼ
 إىل تعؿني اؾصٚض.

ٚاملهاؾش١ مببٝس  َتابع١ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ بكٛض٠ دٝس٠
 200ٌَ/ 250-200ؾططٟ اٚنػٞ نًٛضٜس ايٓشاؽ 

 يذل َا٤.

 
 دين ايجُاض:

 أعٛاّ ٜٚتِ اؾين يف ؾٗطٟ أنتٛبط ْٛؾُدل ٜٚتِ اغتدساّ َككات خاق١ 5 - 4تعط٢ أؾذاض املٛاحل أٍٚ قكٍٛ شلا بعس      
٠ أٚ بايٝس يف ساي١ ايجُاض ايكطٜب١، ٜٚطاع٢ إٔ تكطع ايجُاض بعٓا١ٜ ست٢ ٫ تهػط أؾطع ا٭ؾذاض أٚ ٜٓعع دع٤ َٔ قؿط٠ ايجُط

 بعس شيو ايجُاض يف أنٝاؽ خٝـ. أٚ تعب ١ؾٝ٪زٟ إىل نعـ قسضتٗا ايتدعٜٓٝ
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 طٔ.  24 - 22تذلاٚح إْتاد١ٝ اشلهتاض ايٛاسس َٔ مثاض املٛاحل َٔ  اإلْتاد١ٝ:
 

 ٛظـــامل-16

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

ايػٟٓٛ  ٟ٘، سٝح ٜػاعس املعاضع يف ضؾس زخًٜعضع املٛظ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٔ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٖٚٛ ٜعضع نُشكٍٛ ْكس
 ٘ اؿًٛ ْٚهٗت٘ املُتاظ٠.قاصٜٚتُٝع املٛظ املعضٚع يف َٝؿع١ مب

 املٛغِ ايعضاعٞ:

ايكٝؿ١ٝ تعطض ايؿػا٥ٌ ٭ؾع١ ايؿُؼ اؿاض٠ ٚاضتؿاع زضد١ اؿطاض٠، نُا ٜعضع املٛظ يف ؾكٌ ايؿتا٤ إشا إٔ ايعضاع١ 
 ٜتطًب تكطٜب ؾذلات ايطٟ ٚقس تهعـ ايؿػا٥ٌ ْتٝذ١ يصيو.

 ايذلب١ املٓاغب١:
ظضاع١ املٛظ يف ا٭ضانٞ ايط١ٝٓٝ ايجك١ًٝ ٜٚكٌ ايُٓٛ يف ا٭ضض اـؿٝؿ١ ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايطٌَ َٚٔ  ذحتٓ    

 دؿه١ املًٛس١ ٚغ١ٝٓ باملٛاز ايعه١ٜٛ.ٓلاح ظضاع١ املٛظ إٔ تهٕٛ ايذلب١ َؾطٚط 
 املٓار:

اؿاض٠ ٚؼت ا٫غتٛا١ٝ٥، ٚيف ظطٚف قاؾع١ ؾب٠ٛ ؾإٔ ايػٌٗ ايػاسًٞ ٖٛ  ١غتٛا٥ٜٝعتدل املٛظ َٔ قاقٌٝ املٓاطل ا٫   
 أْػب املٓاطل ايعضاع١ٝ شلصا احملكٍٛ.

 ا٭قٓاف:
سٛايٞ ٜٓتؿط يف َٓطك١ ظضاع١ املٛظ باحملاؾع١ قٓـ ٚأسس ٖٛ ايكٓـ اشلٓسٟ ٚايصٟ تتُٝع ؾذطت٘ بككطٖا ٜبًؼ طٛشلا    
 ٫ٚ تتأثط نجرلّا بايطٜاح. ذلٜٔ،َ

 ايتهاثط:

َٔ ؼت غطح ا٭ضض ٚسٝٓٗا ميهٔ اؿكٍٛ ا٭ّ ٜتهاثط املٛظ بايطٜعَٚات )اـًؿات(، سٝح ٜتِ ؾكٌ ٖصٙ اـًؿات عٔ 
 تات دسٜس٠ يتأغٝؼ بػاتني املٛظ.ع٢ً ْبا

عٓس ايتعاٌَ َع اـًؿات إٔ ٜتِ تكؿ١ٝ اـًؿ١ َٔ بكاٜا اؾصٚض، ٜٚٓكح بكؿط ايطبك١ ايػطش١ٝ يًدًؿ١  ٢ٜطاع
ؿػا٥ٌ يف طط١ٜ قبٌ ظضاعتٗا ٜٚٓكح باإلبكا٤ ع٢ً ايؿٜٚتِ َعا١ًَ ايؿػا٥ٌ باملطٗطات اي ايًتدًل َٔ أٟ إقابات بايُٓٝاتٛز

 ظضاعتٗا.َهإ ظًٌٝ قبٌ 
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 ػٗٝع ا٭ضض يًعضاع١:

ؼطخ ا٭ضض سطثتني َتعاَستني ٜٚتِ تعسٝؿٗا بتهػرل ايهتٌ ايذلاب١ٝ باحملطاخ اؿؿاض )ايتػع١( بعسٖا ٜتِ ايتػ١ٜٛ 
غِ ٚثِ  50×50×50َذل ٚؼؿط اؾٛض بأبعاز  2×2ٚتكػِٝ ا٭ضض إىل أسٛاض نبرل٠ ٚؼسز ؾٝٗا َٛاقع اؾٛض بأبعاز 

 نذِ، عٝح ىًط دٝسّا َع ايذلب١ يف اؿؿط٠. 5 - 3ٟ يًذٛض مبعسٍ إناؾ١ ايػُاز ايعهٛ

 ططٜك١ ظضاع١ اـًؿات:

تعضع خًؿات املٛظ يف دٛض، سٝح ٜتِ ؾكٌ اـًؿات املتٛغط١ اؿذِ عٔ ا٭ّ بٛاغط١ آي١ ساز٠ ٜٚتِ إظاي١ مجٝع ا٭ٚضام 
ضٜٗا، ٖٚٓاى عسز َٔ املعاضعني وٌُ قكٍٛ َع اؾع٤ ايعًٟٛ َٔ ايػام، ثِ ٜتِ غطغٗا يف ا٭ضض املػتسمي١ ٜٚتِ 

 ايدلغِٝ ع٢ً املٛظ يف بسا١ٜ عُط احملكٍٛ.

 ػط٣ ٖصٙ ايع١ًُٝ يف ا٭ؾٗط ا٭ٚىل َٔ ظضاع١ احملكٍٛ ٚؾل اؿاد١. ع:ايذلقٝ
 طٟ:ــاي
نٌ أغبٛع ست٢ بسا١ٜ  ٠سساـًؿات، ثِ ٜتِ ضٟ احملكٍٛ َط٠ ٜٚط٣ٚ قكٍٛ املٛظ بٛاقع َطتني يف ا٭غبٛع ا٭ٍٚ َٔ ظضاع١ ا    

 7ايتعٖرل ملس٠ ؾٗط ٚبعس شيو تعزاز ؾذل٠ ايطٟ سػب ايعطٚف احمل١ًٝ )زضد١ اؿطاض٠، ْٛع ايذلب١( ٚتذلاٚح ايؿذل٠ بني ايطٜات 
 ّٜٛ ؾتا٤ّ. 25 - 20أٜاّ قٝؿّا ٚ 

 ايتػُٝس:
ايٛاسس يف ايػ١ٓ ٜٚتِ إناؾ١ نذِ يًٗهتاض  300% مبعسٍ 46ٜهاف ايػُاز ايعهٟٛ قبٌ ايعضاع١ ٜٚهاف زلاز ايٝٛضٜا    

 ايػُاز ايهُٝاٟٚ ث٬خ زؾعات بعس ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١ ثِ زؾع١ بعس نٌ ؾٗطٜٔ.
 ايتعؿٝب:

 ػط٣ ٖصٙ ايع١ًُٝ يف ا٭ؾٗط ا٭ٚىل بعس ايعضاع١ ٚؾل اؿاد١ إلدطا٥ٗا.
 ايتعٖرل ٚاؾين:

ٍٛ بعس سٛايٞ عاّ َٔ ايعضاع١. ٜٚطاع٢ خ٬ٍ أؾٗط َٔ ايعضاع١ ٚهط٣ دين أٍٚ قك 9ايتعٖرل يف أؾذاض املٛظ بعس  أٜبس
ٜطاع٢ عسّ نُا  ،ؾذل٠ ايتعٖرل قطع ا٭دعا٤ ايػرل َجُط٠ ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً ا٭ظٖاض املصنط٠ ساٍ انتُاٍ منٛ ايؿُطار ايعٖطٟ

ؽتؿٞ  ٔ سٝحَ، ست٢ ٫ تتعطض ايجُاض يًدسف، ػ٢ٓ مثاض املٛظ عٓس َطس١ً انتُاٍ منٛ ايجُط٠ ٬َ١َػ١ ا٭ٚضام يًػباط
 .قؿطاضا٫ؼٍٛ ايًٕٛ إىل  ٜٚبسأايتهًعات ع٢ً ايجُط٠ ؾتكبح َػتسٜط٠ 
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 إْهاز املٛظ:
 4 - 3عٓس أغًب املعاضعني تذلى مثاض املٛظ ست٢ تكٌ إىل قطب ايٓهر ايتاّ ٚتكطع ثِ تٛنع يف كاظٕ أٚ ؼت خٝاّ ملس٠      

عطا٤ ايًٕٛ إايصٟ ٜػاعس ع٢ً غطع١ اإلْهاز ٚاإلٜجًٝني أٜاّ، سٝح ٜػاعس شيو ع٢ً ضؾع زضد١ اؿطاض٠ ْػبّٝا ٚتطانِ غاظ 
 ا٭قؿط املطغٛب.

نذِ   ¼عٓس بعض املعاضعني أٚ ايٛغطا٤ ٜٚهاف إىل ايػطف اييت ؽعٕ بٗا مثاض املٛظ مبعسٍ ٜػتدسّ غاظ ا٫ثًٝني املكٓع      
 غاع١ تٓهر ايجُاض ٚتططح يف ايػٛم يبٝعٗا. 24يهٌ ث٬ثني غ١ً َٛظ تكطٜبّا ٚخ٬ٍ 

 اإلْتاد١ٝ:
 2500 - 2500َتٛغط ن١ُٝ اإلْتاز يف اؾ١ٝٓ ايٛاسس٠  د١ٝٓ خ٬ٍ ايػ١ٓ ٜٚكسض 22قكٍٛ املٛظ َا ٜكاضب َٔ  ٜٞعط      

 طٔ تكطٜبّا. 30 - 28أٟ إٔ إْتاز اشلهتاض يف ايعاّ ايٛاسس ٜكسض  ،نذِ
   آؾات ٚأَطاض املٛظ:

 ٜكاب املٛظ يف احملاؾع١ بعسز َٔ اآلؾات ٚا٭َطاض أُٖٗا َا ًٜٞ:
 َطاض ٚآؾات املٛظ ٚططم َهاؾشتٗا: أ36دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ املطض اآلؾ١/

 ٚدٛز تبكعات ٚثكٛب ع٢ً ايجُاض بسا١ٜ اإلمثاض تطبؼ املٛظ
 يذل َا٤. 200دِ/ 40-20ثٝاَجٛنػاّ مبعسٍ 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50ثٝٛغٝه٬ّ مبعسٍ 

 عٓس تهٜٛٔ ايجُاض تبكع مثاض املٛظ
ٚدٛز تبكع ٚتؿككات طٛي١ٝ ٚعطن١ٝ ع٢ً 

 ايجُاض
يذل  20ٌَ/ 20زٜؿٓانْٛاظٍٚ + اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 

 َا٤.

 عٓس تهٜٛٔ ايجُاض اْجطانٓٛظ املٛظ
تبكعات غٛزا٤ ايًٕٛ ؼٝط بعٓل ايجُط٠، متتس 
خ٬ٍ قاعس٠ ايجُط٠ ٚيف نـ ايجُاض، مما ٜػبب 

 غٗٛي١ ْعع ايجُاض َٔ ايػباط١ ٚتػاقطٗا
 دِ/يذل َا٤. 2نٛبطاٚنػٞ نًٛضاٜس ماؽ مبعسٍ 

 

 ١ـذٛاؾـاي-17

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

تعتدل اؾٛاؾ١ َٔ أؾذاض ايؿان١ٗ املٓتؿط٠ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ َٔ قاؾع١ ؾب٠ٛ، ٖٚٞ َٔ ايؿٛان٘ اييت تٛؾط زخ٬ّ طٝبّا 
يًُعاضعني، ٚتػتًٗو طاظد١ ٚتسخٌ يف قٓاع١ ايعكا٥ط. تٓتؿط ظضاع١ اؾٛاؾ١ ع٢ً ؾهٌ ػُعات ؾذط١ٜ أٚ ع٢ً ؾهٌ 

 َتؿطق١ تعضع ع٢ً ايػٛاقٞ أٚ ظاْب اآلباض ٚاملٓاظٍ.أؾذاض 
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 تعضع بصٚض اؾٛاؾ١ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ خ٬ٍ ؾٗطٟ أنتٛبط ْٚٛؾُدل.  َٛغِ ايعضاع١:
 ا٭قٓاف:
 غعٜط٠ اإلْتاز ٚيب ايجُط٠ أبٝض ٚسًٛ املصام.ايكٓـ ا٭بٝض: ايؿذط٠ نبرل٠،  ٕ َٔ اؾٛاؾ١:اٜعضع قٓؿ

 ط َٔ ا٭بٝض، يب ايجُط٠ أمحط ٚتتُٝع بٓه١ٗ خاق١ عٔ ا٭بٝض.ايكٓـ ا٭محط: ايؿذط٠ أقػ
 ايذلب١ املٓاغب١:

تُٓٛ أؾذاض اؾٛاؾ١ يف مجٝع أْٛاع ايذلب مبا يف شيو ايذلب ايط١ٝٓٝ ايجك١ًٝ ٚايط١ًَٝ، إش ٜعطف عٔ أؾذاض اؾٛاؾ١   
 ؼًُٗا يًعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ايكعب١ مبا يف شيو ًَٛس١ ايذلب١ ٚاملٝاٙ.

 املؿتٌ:إعساز 
هب إٔ ٜهٕٛ املؿتٌ بايكطب َٔ َكسض يًُٝاٙ، نُا هب إٔ تهٕٛ ايذلب١ خكب١ ٚخاي١ٝ َٔ اؿؿا٥ـ، سٝح ؼطخ ثِ      

 ٜؿٝس املؿتٌ يف ت١٦ٝٗ املٓار املٓاغب يًؿت٬ت ٚاْتعاّ ايطٟ َٚهاؾش١ اآلؾات. تكػِ إىل أسٛاض ثِ تعضع بايبصٚض.تػ٣ٛ ٚ
 إنجاض أؾذاض اؾٛاؾ١:

 ؾذاض اؾٛاؾ١ بايبصٚض ٚباإلنجاض اـهطٟ.تتهاثط أ  
 اإلنجاض بايبصٚض: -0 
تػتدطز ايبصٚض َٔ ايجُاض ٚػؿـ ثِ ؼؿغ إىل سني َٛعس ظضاعتٗا. تعضع بصٚض اؾٛاؾ١ يف أسٛاض يف املؿتٌ ٚقس تعضع       

أؾٗط َٔ ايبصض عٓسَا ٜكٌ طٛشلا  9 - 6يف ا٭نٝاؽ ايب٬غتٝه١ٝ، يتكبح ايػطٚغات داٖع٠ يًٓكٌ إىل ا٭ضض املػتسمي١ بعس 
 غِ. 20 - 25

 اإلنجاض بايتطعِٝ: - 2 
 تػتدسّ يف إنجاض غطٚؽ اؾٛاؾ١ ططم َتعسز٠ َٓٗا ايتطعِٝ ٚايذلقٝس. 

 
 ػٗٝع أضض ايبػتإ ٚايعضاع١:

 6مبػاؾات ؼسز َٛاقع ايػطٚؽ  ط ايكٓٛات يًطٟ ٚاـطٛط يًعضاع١.ؼطخ ا٭ضض ٚتهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ ثِ تػ٣ٛ ٚؽط
غِ ٜٚهاف ايػُاز ايبًسٟ بٛاقع 50َذل بني ا٭ؾذاض ٚبني اـطٛط، ثِ ؼؿط ٖصٙ املٛاقع بؿهٌ زا٥طٟ ٚبكطط ٚعُل  7× 
وتاز اشلهتاض ايٛاسس إىل  نذِ / سؿط٠، ثِ تٛنع ايػطٚؽ َع ايذلب١ يف َٛاقعٗا ٜٚتِ ايهػط عًٝٗا با٭ضدٌ. 25 - 20

 ؾت١ً. 270سٛايٞ 

 - 7أٜاّ خ٬ٍ ايػت١ ا٭ؾٗط ا٭ٚىل َٔ عُط ايٓبات، ثِ ٜتِ ايطٟ نٌ  4 - 3َباؾط٠ بعس ايعضاع١ ٜٚهطض نٌ ٜتِ ايطٟ  ايطٟ:
 ّٜٛ خ٬ٍ ايؿتا٤. 20 - 25أٜاّ خ٬ٍ ايكٝـ ٚ  20
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 ايتػُٝس:
 قبٌ ايعضاع١. ٠سسانذِ /ؾذط٠ تهاف زؾع١ ٚ 25 - 20: ايػُاز ايبًسٟ

 .زؾعتني بسا١ٜ ايؿتا٤ ٚعٓس تهٕٛ ايجُاضنذِ / ٖهتاض تهاف ع٢ً  200 - 200ٝٛضٜا: اي
 ٜتِ خ٬ٍ املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ عُط ايٓبات.: ايتعؿٝب

 ايعضاع١ ايب١ٝٓٝ:
ا٭ع٬ف أٚ احملاقٌٝ  ١ت ا٭ٚىل َٔ عُط ايبػتإ بعضاعاملػاسات ايؿاضغ١ بني اـطٛط خ٬ٍ ايج٬خ ايػٓٛا اغتعُاٍميهٔ 

 اؿك١ًٝ.
 ايٛقا١ٜ:

 :أُٖٗاتتعطض أؾذاض اؾٛاؾ١ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات    
 : آؾات اؾٛاؾ١ ٚططم َهاؾشتٗا37دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ اؿؿط٠
 يذل َا٤. 20ٌَ/ 20اَٝسانًٛبطاٜس مبعسٍ  سؿطات َاق١ َػطاٙ مبػشٛم زقٝكٞ أبٝض كتًـ املطاسٌ ايبل ايسقٝكٞ

 ٌَ/يذل َا٤. 2زيتا َجطٜٔ مبعسٍ  ٚدٛز ثكٛب ع٢ً ايجُاض تعٝـ زاخًٗا ٜطقات َطس١ً اإلمثاض شباب١ مثاض اؾٛاؾ١
 

 اإلْتاز ٚع٬َات ْهر ايجُاض: 
 40غٓٛات َٔ ظضاعتٗا، ٚتػتُط يف اإلْتاز غٓٛات ط١ًٜٛ قس تكٌ إىل  3 - 2تكٌ أؾذاض اؾٛاؾ١ إىل طٛض ايتعٖرل بعس      

نذِ /  50 - 20ٜذلاٚح إْتاز أقٓاف اؾٛاؾ١ بني ٚ ٍ يْٛٗا َٔ ا٭خهط إىل ا٭قؿطغ١ٓ، َٚٔ ع٬َات ْهر ايجُاض ؼٛ
 طٔ / ٖهتاض يف ظطٚف ايطعا١ٜ اؾٝس٠. 20 - 8ؾذط٠، أٚ َا بني 

 

 ٛ ـــالــامل-18

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

ظضاعت٘ يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ املالٛ َٔ قاقٌٝ ايؿان١ٗ اشلا١َ ٚاييت بسأت ظضاعتٗا يف اآل١ْٚ ا٭خرل٠، ٚقس لشت 
ٚاشلهب١، سٝح إٔ إْتادٗا ٚؾرل ٚفعٟ ٚأغٛاق٘ َه١ُْٛ قًّٝا ٚخاضدّٝا، ٜٚسخٌ يف ايعسٜس َٔ ايكٓاعات ايػصا١ٝ٥ ٚخاق١ 

 ايعكا٥ط.

إٕ ايٓذاح ايصٟ ضاؾل ظضاع١ املالٛ قس زؾع ايعسٜس َٔ املعاضعني إىل ايتٛغع يف ظضاعت٘ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭ٚىل َٔ عكس 
 ملالٛ َكسض ٖاّ يؿٝتاَني أ ٚ ز.ٚا يتػعٝٓات ست٢ إٔ بعض املعاضعني قاَٛا باغتبساٍ بػاتني املٛاحل باملالٛ.ا
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 َٛغِ ايعضاع١:
 تبسأ ظضاع١ ؾت٬ت املالٛ خ٬ٍ ؾكٌ اـطٜـ ٚايؿتا٤، سٝح ٜهٕٛ اؾٛ َٓاغبّا يُٓٛ ايؿت٬ت.

 تٓتؿط يف قاؾع١ ؾب٠ٛ أقٓاف املالٛ ايتاي١ٝ: ا٭قٓاف:
 قٓـ ايؿْٛؼ: -0

َا١ً٥  ١ٜٚػ٢ُ قًّٝا قًب ايجٛض: َتٛغط َٔ سٝح ؾذل٠ ايٓهر يف املٛغِ غعٜط اؿٌُ. ايجُاض َتٛغط١ اؿذِ بٝهاٜٚ
ايؿهٌ غ١ٝٓ بايعكرل، خاي١ٝ َٔ ا٭يٝاف. شلا ْه١ٗ ق١ٜٛ يْٛٗا بطتكايٞ َا٥ٌ إىل ا٫قؿطاض. دٝس٠ ا٫غت٬ٗى ايطاظز 

 ٚايتكٓٝع. ٫ ميٌٝ يًُعا١َٚ.
 تٛت بطٟ )أبٛ زله١(: -2

إْتادٝت٘  ١ايبصٚض ٚسٝس٠ ا٭دٓ ١: َتأخط ايٓهر. َٓتعِ اؿٌُ. خؿٝـ املعاَٚ)ٖٓسٟ بػٓاض٠( ٜٚػ٢ُ قًّٝا أبٛ غٓاضٙ
 طاٚي١.تعاي١ٝ، ايجُاض غ١ٝٓ بايعكرل، ايجُاض خاي١ٝ َٔ ا٭يٝاف، دٝس٠ ايتدعٜٔ، ايجُاض سذُٗا نبرل َ

 تُٝٛض: -3
أخهط َا٥ٌ يٮظضم َٔ اـاضز ٚأقؿط َا٥ٌ يًدلتكايٞ َٔ ايساخٌ، سذُٗا نبرل ٚبٝها١ٜٚ ايؿهٌ، قؿطتٗا ْاع١ُ  ايجُط٠ يٕٛ

 .ٚضقٝك١ ْٛعّا َا، خاي١ٝ َٔ ا٭يٝاف
 إنجاض املالٛ:

أسس ٜتِ إنجاض املالٛ عٔ ططٜل ايبصٚض، سٝح تكػِ املالٛ إىل: ٚسٝس٠ ا٭د١ٓ: ٖٚٞ اييت ؼتٟٛ بصٚضٖا ع٢ً دٓني ٚ    
ٜٓتر عٔ ظضاعتٗا ؾت٬ت ؼٌُ قؿات ٚضاث١ٝ كايؿ١ يكؿات ا٭ّ، ٚتػتدسّ ٖصٙ ايؿت٬ت نأقٍٛ ٜتِ ايتطعِٝ عًٝٗا 

 با٭قٓاف املطغٛب١.
أَا ايٓٛع ايجاْٞ َٔ بصٚض املالٛ ؾٗٞ عسٜس٠ ا٭د١ٓ: ؼتٟٛ بصٚضٖا ع٢ً أد١ٓ خهطٜ٘ ْاػ١ عٔ ْػٝر ْٝٛ غًٝ٘ ا٭ّ    

اييت ؼٌُ ايكؿات  ١اـهطٜا٭د١ٓ ػٞ، ٚعٓس ظضاع١ ٖصٙ ايبصٚض تعط٢ ايبصض٠ ايٛاسس٠ فُٛع١ َٔ إناؾ١ إىل اؾٓني اؾٓ
ايٛضاث١ٝ يًؿذط٠ ا٭ّ، سٝح يف ٖصٙ اؿاي١ ٜتِ ظضاع١ املالٛ بكٛض٠ َباؾط٠ زٕٚ اؿاد١ إىل تطعِٝ ايؿت٬ت، ػسض 

 .ّأٜاّ َٓص ؾكًٗا عٔ ا٭ 20اعتٗا خ٬ٍ اإلؾاض٠ إٔ بصٚض املالٛ تؿكس سٜٝٛتٗا بكٛض٠ غطٜع١، يصا ٜٓكح بعض

نُا ٜتِ إنجاض املالٛ عٔ ططٜل ايتطعِٝ ع٢ً ا٭قٍٛ ايٓاػ١ َٔ بصٚض ٚسٝس٠ ا٭د١ٓ عٓسَا ٜبًؼ زلو غٝكإ ا٭قٍٛ 
زلو ايكًِ ايطقام ٜٚتشٍٛ يٕٛ ايػام إىل ا٭خهط ايبين، ٖٚٓاى ططٜكتإ يًتطعِٝ ُٖا: ايتطعِٝ بايكًِ اؾاْيب ٖٚٛ 

اْتؿاضّا، ٚايتطعِٝ بايًكل ا٭قٌ اْتؿاضّا، ٚتهٕٛ ايؿت٬ت املطع١ُ بايكًِ اؾاْيب داٖع٠ يًعضاع١ يف اؿكٌ  ا٭نجط
ؾٗط ٚأسٝاّْا تكٌ إىل غ١ٓ، ٚأْػب َٝعاز أ غت١ أؾٗط ٚيف ساي١ ايتطعِٝ بايًكل تكٌ إىل 4 - 3املػتسِٜ بعس سٛايٞ 

زٜػُدل يف ساي١ ايتطعِٝ  -ِٝ بايكًِ اؾاْيب ٚايؿذل٠ َٔ أنتٛبط إلدطا٤ ع١ًُٝ ايتطعِٝ ٖٛ ؾٗط ْٛؾُدل يف ساي١ ايتطع
 بايًكل.
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 ميهٔ ظضاع١ املالٛ يف مجٝع أْٛاع ايذلب ٚيهٔ هٛز يف ا٭ضانٞ اـؿٝؿ١ ٚاملتٛغط١ ايكٛاّ.  ايذلب١ املٓاغب١:
 ػٗٝع ا٭ضض:

 املؿتٌ: -أ
ٚايتػ١ٜٛ اؾٝس٠ ٜٚطاع٢ إٔ تهٕٛ تطب١ املؿتٌ ط١ٝٓٝ دٝس٠ ايكطف، ٚؽطط ا٭سٛاض  ١ػٗع أضض املؿتٌ باؿطاث  

 َذل ٚتؿل قٓٛات ايطٟ إيٝٗا. 6×2مبػاؾات 
 ظضاع١ ايبصٚض يف أنٝاؽ ب٬غتٝه١ٝ: -ب

تعب١٦ سٝح ٜتِ ظضاع١ ايبصٚض يف ا٭نٝاؽ ايب٬غتٝه١ٝ املدكك١ يعضاع١ ايؿت٬ت، ٜٚطاع٢ إٔ تهٕٛ ايذلب١ املػتدس١َ يف   
ا٭نٝاؽ عباض٠ عٔ خًٝط َٔ ايذلب١ ايط١ٝٓٝ ٚايطٌَ ايٓاعِ ٚايػُاز ايبًسٟ املتدُط. ؽًط ٖصٙ املهْٛات دٝسّا ٚتطف باملا٤ 

 ٚتعبأ ا٭نٝاؽ قبٌ ايبصض. 
 اختٝاض ٚػٗٝع َٛقع ايبػتإ:

أضض ايبػتإ عطاثتٗا  املًٛس١، ٚػٗعَعتسي١ هب إٔ ٜهٕٛ ايبػتإ قُٞ مبكسات ايطٜاح ٚتطبت٘ دٝس٠ اـكٛب١   
١ ٚايؿطع١ٝ يف ساي١ ايطٟ بايػُط أٚ ا٭ْابٝب يف ٚتؿل قٓٛات ايطٟ ايط٥ٝػ ذل،َ 20×20ٚتػٜٛتٗا دٝسّا ٚؽطط مبػاؾات 

 ساي١ ايطٟ بايتٓكٝط.

نذِ /  5 - 2غِ، ٜٚهاف ايػُاز ايبًسٟ املتدُط مبكساض  50َذل ٚعُل  2ؼسز َٛاقع ايػطؽ ٜٚتِ عٌُ سؿط بكطط   
 دٝسّا بايذلب١ ايٓاػ١ عٔ اؿؿط.ط٠ َع خًطٗا يًشؿ

 ايػطؽ:

ٜتِ غطؽ ايؿت٬ت يف اؿكٌ املػتسِٜ يف ؾٗط غبتُدل ٚأنتٛبط، سٝح ٜتِ إظاي١ ايهٝؼ ايب٬غتٝهٞ املػًـ يًؿت١ً عصض 
إٔ تهٕٛ َٓطك١  ٚٚنع ايؿت١ً يف اؿؿط٠ بعٓا١ٜ ٚتطزّ بايذلب١ املدًٛط١ بايػُاز ايبًسٟ ٚتسى دٝسّا سٍٛ ايؿت١ً َع َطاعا٠

 ؿؿغ َٝاٙ ايطٟ. ١غِ، َٚٔ ثِ تعٌُ أسٛاض سٍٛ ايػطغ 50 - 30ايتطعِٝ َطتؿع١ عٔ غطح ايذلب١ عٛايٞ 

 طٟ:ـاي

 5أٜاّ، أَا ا٭ؾذاض اييت بعُط  7 - 3غٓٛات نٌ  5أٜاّ بُٝٓا ا٭ؾذاض بعُط  3 - 2ست٢ عُط غٓتني نٌ  تػطغاايٜتِ ضٟ 
ّٜٛ، ٚؽتًـ ٖصٙ ايؿذلات باخت٬ف ْٛع١ٝ  25 - 25٭ؾذاض ا٭ندل َٔ شيو ؾذل٣ٚ نٌ ّٜٛ، بُٝٓا ا 25 - 7غٓٛات نٌ  8 -

 ايذلب١ ٚاملٓار.
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 ايتػُٝس:
نذِ يًؿذط٠ ايٛاسس٠ يف ايعاّ. أَا ايٝٛضٜا ؾٝهاف سٛايٞ  50ٜتِ تػُٝس املالٛ بايػُاز ايبًسٟ مبعسٍ ٜكٌ إىل سٛايٞ     

 نذِ يًٗهتاض تٛظع ع٢ً ا٭ؾذاض. 200
 ايعضاع١ ايب١ٝٓٝ:

ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٔ املػاس١ اـاي١ٝ بني أؾذاض املالٛ يف ايػٓٛات ا٭ٚىل َٔ ظضاعتٗا بعضاع١ قاقٌٝ عًؿٝ٘ َجٌ ايدلغِٝ     
 ٚايصض٠ ٚأسٝاّْا قاقٌٝ ايباباٟ ٚاملٛظ.

   ب:ايتعؿٝ
 .َطات خ٬ٍ ايعاّ 20 - 8 ابت١ مبعسٍٜٓتِ إظاي١ اؿؿا٥ـ اي

 اآلؾات ٚا٭َطاض:
 َطاض، نُا يف اؾسٍٚ ايتايٞ:ٚا٭ؾذاض املالٛ يإلقاب١ بعسز َٔ اآلؾات تتعطض أ

 : أَطاض ٚآؾات املالٛ ٚططم َهاؾشتٗا38دسٍٚ ضقِ 
 اؾطع١ املبٝس املػتدسّ يًُهاؾش١ املطض/اآلؾ١

 اؿؿط٠ ايكؿط١ٜ
 زيتاَذلٜٔ + ظٜت َعسْٞ

 ٫َٝساغٝٗا يٛثطٜٔ + ظٜت َعسْٞ
 غٝؿًٛثطٜٔ + ظٜت َعسْٞ

 يذل َا٤ + ظٜت 200ٌَ/ 50
 يذل َا٤ + ظٜت 200ٌَ/ 50
 يذل ٤ٌَ + ظٜت 200ٌَ/ 25

 املٔ
 اَٝسانًٛبطاٜس

 اْسٚنػٞ ناضب
 زيتاَجطٜٔ

 يذل َا٤ 200ٌَ/ 50-200
 يذل َا٤ 200ٌَ/ 25
 يذل َا٤ 200ٌَ/ 50

 يذل َا٤ 200ٌَ/ 25 اباَهتني ناضٚؽا٭

 ايبٝاض ايسقٝكٞ
 زٜؿٓانْٛاظٍٚ + اظٚنػٞ غذلٚبني

 %80ندلٜت 
 ثٝٛؾاْات َٝجٌٝ

 يذل َا٤ 20ٌَ/ 20
 دِ/يذل َا٤ 2
 دِ/يذل َا٤ 2

 ططافَٛت ا٭
 ثٝٛؾاْات َٝجٌٝ

 نٛبطاٚنػٞ نًٛضاٜس
 دِ/يذل َا٤ 2
 يذل َا٤ 200دِ/ 300

 ا٫ْجطانٓٛظ
 ثٝٛؾاْات َٝجٌٝ

 نٛبطاٚنػٞ نًٛضاٜس
 دِ/يذل َا٤ 2
 يذل َا٤ 200دِ/ 300

 يذل َا٤ 200ٌَ/ 50 برلانًٛ غذلٜٚٔ غٛزايعؿٔ ا٭

 اعؿإ اؾصٚض
 ثايٛؾٛنؼ َٝجٌٝ ُٖٝهػاظٍٚ

 ثٝٛؾاْات َٝجٌٝ
 دِ/يذل َا٤ عٔ ططٜل ايطٟ 2

 

 ايتػٜٛل:
 ٜتِ تػٜٛل مثاض املالٛ زاخٌ احملاؾع١ يتًب١ٝ استٝادات املػتًٗو ٚتػط١ٝ ساد١ ايػٛم احملًٞ.  
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 اٟـابـايب-19

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ:

املٓطك١ اؿاض٠، سٝح إٔ مثاضٙ غ١ٝٓ بايؿٝتاَٝٓات ٚايدلٚتٝٓات، ٚت٪نٌ مثاض ايباباٟ طاظد١ عٓس ٜعتدل ايباباٟ َٔ ؾٛان٘ 
ْهذٗا ٚايصٟ ٜعطف باقؿطاض يٕٛ ايجُط٠، ٚتٓتؿط ظضاع١ ايباباٟ يف َٓاطل كتًؿ١ َٔ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٚتذلنع بسضد١ أغاغ١ٝ 

 يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ.

 َٛاغِ ايعضاع١:
 غبتُدل. يف املؿتٌ: خ٬ٍ ؾٗط -أ

 زٜػُدل. -يف املهإ املػتسِٜ: خ٬ٍ ْٛؾُدل  -ب
 ط:ـايتهاث

َٔ ايبصٚض بؿطنٗا بايطٌَ ثِ  ١ايبصٚض ٚتعاٍ املاز٠ اؾ٬ٝتٝٓٝ ٜتِ ايتهاثط بايبصض٠، ٖٚٞ ايططٜك١ ايؿا٥ع١ ؾتػتدطز
َذل  2×  2يف أسٛاض مبػاس١ ٞ اثًٝني قػرل٠ أٚ يف قٓازٜل خؿب١ٝ ٚأَا يتػػٌ ٚػؿـ يف ايعٌ، ثِ تعضع أَا يف أنٝاؽ بٛ

ْجطّا أٚ يف غطٛض تػط٢ ايبصض٠ بطبك١ ضقٝك١ َٔ كًٛط ايطني ٚايطٌَ، ثِ ٜٛاىل ايطٟ اـؿٝـ باغتُطاض، ٚع٢ً ؾذلات 
غِ بعس سٛايٞ ؾٗطٜٔ تٓكٌ إىل ا٭ضض 20 - 25َتكاضب١ ٚواؾغ عًٝٗا َٔ ايدلز، ٚعٓسَا تكٌ ايؿت١ً )ايػطغ١( إىل طٍٛ 

 املػتسمي١.

١ ايعضاع١ يف أنٝاؽ ب٬غتٝه١ٝ تؿكٌ ايذلب١ املعضٚع١ بٗا ايؿت١ً َٔ ايهٝؼ بعٓا١ٜ، أَا يف ساي١ ايعضاع١ يف يف ساي
بآي١ ساز٠ )ايٓاؾع( ٫غتدطاز ايؿت١ً َٔ ايذلب١ َع ٬َسع١ ٚدٛز ْػب١ ضطٛب١ َٓاغب١ يع١ًُٝ  ١أسٛاض وؿط سٍٛ ايػطغ

 ايٓكٌ، ٚتٓكٌ ايؿت٬ت يف قٓازٜل بعٓا١ٜ.

 ػتإ ٚايعضاع١:إعساز ايب

قٞ، ٚتهػط ايهتٌ ايذلاب١ٝ ثِ متػح باحملط، تعضع ايػطٚغات طؼطخ ا٭ضض املدتاض٠ إلقا١َ بػتإ ايباباٟ باحملطاخ ايك
ّ، ٚوتاز اشلهتاض ايٛاسس إىل 2، ٚاملػاؾ١ بٝٓٗا ١سذِ ايذلب١ اييت ْكًت بٗا ايػطغ يف ا٭ضض املػتسمي١ بعٌُ سؿط بٓؿؼ

 ط٣ٚ ا٭ضض بعس ايعضاع١.غطغ١ ٚت 2400َا ٜكاضب 

 .١ؼتاز أؾذاض ايباباٟ يًطٟ اـؿٝـ ٚع٢ً ؾذلات َتكاضب١، ٚميهٔ ضٟ ا٭ؾذاض نٌ أغبٛع ضٜ طٟ:ــاي
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 اــ ٚايذلقٝع:

 5 - 4ا٭ضض املػتسمي١، أٚ بعس  أؾٗط َٔ ْكًٗا إىل 3 - 2غات ايباباٟ عٓسَا تكٌ إىل طٛض ايتعٖرل، ٚشيو بعس ؽـ غط  
 ، ٜٚٗسف اــ إىل َا ًٜٞ: ٠اإلبكا٤ ع٢ً ْبات ٚاسس يف نٌ دٛضايبصٚض َباؾط٠ يف اؿكٌ، ٚؾٗط َٔ ظضاع١ أ

 % َٓٗا َٛظع١ ع٢ً ناؾ١ أضدا٤ ايبػتإ يػطض ايتًكٝح.5ايتدًل َٔ ا٭ؾذاض املصنط٠ ٚاإلبكا٤ ع٢ً  -2
 ايتدًل َٔ ايٓباتات ايهعٝؿ١ ٚاملكاب١. -2

 غات إىل ا٭ضض املػتسمي١.أغابٝع َٔ ْكٌ ايػط 4 - 3سٛايٞ  هط٣ ايذلقٝع يًٓباتات اييت مل تُٓٛ بعس
 نًٝٛ دطاّ تكطٜبّا زلاز بًسٟ يهٔ زٕٚ ؽُرل. 20ٜتِ إناؾ١ ايػُاز ايبًسٟ يف اؿؿط عٓس ايعضاع١ بٛاقع  ايتػُٝس:

ٝٛضٜا، دطاّ/ؾذط٠ َٔ زلاز اي 500دطاّ/ؾذط٠ َٔ زلاز ايػٛبط ؾٛغؿات ايج٬ثٞ عٓس ايعضاع١، ٚ 250هاف ٜنُا    
 ْكؿٗا عٓس ايعضاع١ ٚايٓكـ ايجاْٞ عٓس ايتعٖرل.

ٜٓاٜط زؾع١  -تهاف ْؿؼ ن١ُٝ ايػُاز ايبًسٟ ٚايؿٛغؿاتٞ ٚايٝٛضٜا يف ايػ١ٓ ايجا١ْٝ خ٬ٍ ايؿتا٤ يف ا٭ؾٗط َٔ زٜػُدل    
 ٚاسس٠ سٍٛ ا٭ؾذاض َع َطاعا٠ ععم ايذلب١ بعس اإلناؾ١، َٚٔ ثِ ايطٟ.

ايباباٟ إىل ضعا١ٜ َٓتع١ُ تتُجٌ يف إظاي١ اؿؿا٥ـ )ايتعؿٝب( ٚإظاي١ ا٭ٚضام ايكسمي١  وتاز بػتإ ضعا١ٜ ايبػتإ:
 ٚتطؾٝع قٓٛات ايطٟ.

ايػطش١ٝ بني  ١ايػطشٞ أٚ باؿطاث ععمٚتتطًب ٖصٙ ايطعا١ٜ بطْاَر إلظاي١ اؿؿا٥ـ ٜ٪زٟ إىل ايتدًل َٓٗا باي    
 يطٟ ٚاْػٝاب املٝاٙ.ّٜا يتػٌٗٝ ااـطٛط، نُا هب إٔ ٜتِ تطؾٝع اـطٛط زٚض

 ٚاملطن١ٝ، نُا يف اؾسٍٚ ايتايٞ:تتعطض أؾذاض ايباباٟ إىل ايعسٜس َٔ اإلقابات اؿؿط١ٜ  ١:ـايٛقاٜ
 : آؾات ٚأَطاض ايباباٟ ٚططم َهاؾشتٗا39دسٍٚ ضقِ 

 املهاؾش١ أعطاض اإلقاب١ َطس١ً اإلقاب١ املطض اآلؾ١/ ّ
 دِ/ يذل َا٤ عٔ ططٜل ايطٟ. 2ثٝٛ ؾاْات َٝجٌٝ مبعسٍ  ايٓباتنعـ  كتًـ املطاسٌ ايسٜسإ ايجعبا١ْٝ 2

 كتًـ املطاسٌ ايعٓانب 2
اقؿطاض يف َٛاقع كتًؿ١ َٔ 

ا٭ٚضام ْٚتٛات يب١ٝٓ ع٢ً 
 ايجُاض ايكػرل٠.

 ٌَ/يذل َا٤. 2اباَهتني مبعسٍ 

 عؿٔ ايػام ٚاؾصٚض 3
املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ 

 عُط ايٓبات

نعـ ايُٓٛ ٚغكٛط ا٭ؾذاض 
ٚدٛز أعطاض نُٛض ع٢ً َع 

 ايػام يف َٓطك١ ايتعؿٔ.
 .زٖٔ غٝكإ ا٭ؾذاض ايػ١ًُٝ مبطٗط ؾططٟ َٓاغب

 ايبٝاض ايسقٝكٞ 4
كتًـ َطاسٌ 

 ايُٓٛ
ٚدٛز بكع بٝها٤ ع٢ً ا٭ٚضام 

 ٚايجُاض

 يذلَا٤. 200ٌَ/ 75-50اظٚنػٞ غذلٚبني مبعسٍ 
 يذل َا٤. 20دِ/ 60-40% مبعسٍ 80ندلٜت 

 يذل َا٤. 200ٌَ/ 200-50نَٛٝٛغاثني مبعسٍ 
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 ع٬َات ايٓهر:
ؾٗط َٔ ايعضاع١ يف ا٭ضض املػتسمي١، ٚتتُجٌ ع٬َات ايٓهر باقؿطاض دع٤ َٔ  22 - 9أؾذاض ايباباٟ باإلْتاز بعس  أتبس     

 ايجُاض ع٢ً ؾهٌ خٝٛط باٖت٘ ٚؾؿاؾ١ يٕٛ ايػا٥ٌ ايًبين َع تطنٝعٙ عٓس خسف غطح ايجُط٠.
 اؿكاز: 

ايباباٟ عٓس بس٤ تًْٛٗا، ٜطاع٢ إٔ ٫ تذلى يتػكط ع٢ً ا٭ضض ست٢ ٫ تتأثط بايهسَات َٔ دطا٤ ايػكٛط، ػ٢ٓ مثاض    
 ّٜٛ ٚتػٛم باْتعاّ. 5 - 3ا٭َط ايصٟ قس ٜ٪ثط ع٢ً قُٝتٗا ايتػٜٛك١ٝ. ٚػ٢ٓ مثاض ايباباٟ زٚضّٜا بٛاقع د١ٝٓ نٌ 

ْهذٗا ع٢ً ايؿذط٠ ا٭ّ ٚيف ساي١ إٔ ػُع ايجُاض قبٌ بس٤ ْهذٗا ؾأْٗا ٫  أتؿرل ايسضاغات إٔ مثاض ايباباٟ هب إٔ ٜبس
 تٓهر أثٓا٤ اـعٕ ٚايتػٜٛل ست٢ باغتدساّ املٓهذات ايكٓاع١ٝ.

تهّٛ ايجُاض اييت دٓٝت يف َهإ ظًٌٝ يف ايبػتإ، ٚتذلى ست٢ تٓدؿض زضد١ سطاضتٗا قبٌ إٔ تؿشٔ يف قٓازٜل    
 أٚ قبٌ ؾشٓٗا يف ايػٝاضات َباؾط٠ إىل َطنع ايبٝع.ب٬غتٝه١ٝ أٚ ٚضق١ٝ )نطتٕٛ( 

 طٔ يف ايػ١ٓ. 30 - 20ٜذلاٚح إْتاز اشلهتاض َٔ ايباباٟ : ن١ُٝ اإلْتاز
 عُط ايبػتإ:

ٜكّٛ ايعسٜس َٔ  .بعسٖا تطٍٛ ا٭ؾذاض ٜٚكبح مجع ايجُاض قعبا ،غٓٛات 3 - 2ٜػتُط إْتاز أؾذاض ايباباٟ ؾذل٠ َٔ 
 بعس َطٚض ث٬خ غٓٛات َٔ ظضاعت٘.كًع ايبػتإ باملعاضعني 

 

 ايتني-21

 ١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػصا١ٝ٥:ا٭

%( 20.3املٛاز ايػهط١ٜ ) ،%(2.2تعتدل مثاض ايتني َٔ اغ٢ٓ مثاض ايؿان١ٗ يف قُٝتٗا ايػصا١ٝ٥ ٚخاق١ ايدلٚتني )
 ٚايعٓاقط املعس١ْٝ خاق١ اؿسٜس ٚايهايػّٝٛ ٚايبٛتاغّٝٛ. Aٚؾٝتاَني 

يف بٝشإ بكٛض٠ ًَشٛظ١ ٚتعس َٔ مثاض ايؿان١ٗ املطغٛب١ يف َٓاطل ظضاعتٗا، سٝح تػتًٗو نؿان١ٗ  تٓتؿط ظضاع١ ايتني
 غٛام احمل١ًٝ.ٜباع ايؿا٥ض يف ا٭شلا ؾٛا٥س غصا١ٝ٥ ٚع٬د١ٝ يس٣ املعاضعني ٚ

 ايٛقـ ايٓباتٞ: 
عسز َٔ م، دصعٗا قػرل ىطز َٓ٘ ؾذاض قػرل٠ اؿذِ َٚتػاقط١ ا٫ٚضاَذل، ٖٚٞ َٔ ا٭ 6أؾذاض ايتني عٔ ٫ ٜعٜس اضتؿاع 

ض عك١ُٝ تٓهر ظٖاف ْٚٛضات ٖصٙ ا٫قٓاف ؼتٟٛ ع٢ً أقٓاشلا ضاؽ َػتسٜط تكطٜبا. ٜهِ عس٠ أؾطع ايػرل َٓتع١ُ ٚا٭
 خكاب.بهطٜا بسٕٚ اؿاد١ إىل ايتًكٝح ٚاإل
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 َٛاغِ ايعضاع١:
 يف تهٜٛٔ اؾصٚض بعس سٛايٞ ؾٗطٜٔ َٔ ايعضاع١. تتِ ظضاع١ ايعكٌ املأخٛش٠ يف ْٗا١ٜ ايؿتا٤ يف ٜٓاٜط ٚؾدلاٜط ٚتبسأ    

 قٓاف:ا٭
قٓاف يف املٓطك١ ايعطب١ٝ َٓٗا ايػًطاْٞ، ايبًسٟ، ايٛظٜطٟ، ايعسغٞ، ايبٝاض، ايهٗطَاْٞ، ايعبٛزٟ تعضع فُٛع١ َٔ ا٭   

 ٚا٫غٛاْٞ.
 ايذلب١ املٓاغب١:

ٕ ٜعٝـ ؾٝٗا، سٝح تٛدس يف ا٫ضانٞ ؾذطٟ َجُط آخط أتػتطٝع ؾذط٠ ايتني إٔ تُٓٛ ٚتجُط يف أَانٔ ٫ ميهٔ ٭ٟ ْٛع    
 ٖٞ ايذلب١ املؿه١ً يعضاع١ ايتني.ٚايط١ًَٝ اـكب١ تعس ايذلب١ املتٛغط١ ايط١ٝٓٝ  ٚع٢ً سٛاف ايططم،ايكدط١ٜ 

 املٓار املٓاغب:
نُا إ ايططٛب١ اؾ١ٜٛ  تُٓٛ ؾذط٠ ايتني بكٛض٠ دٝس٠ يف املٓاطل اؾاؾ١ ٚؾب٘ اؾاؾ١ ٖٚٞ تتأثط بايككٝع بسضد١ نبرل٠،    

ايعاي١ٝ َع اؿطاض٠ املدؿه١ ت٪زٟ اىل تؿكل ايجُاض، ٚت٪زٟ ؾس٠ ايطٜاح اىل تػاقط ْػب١ نبرل٠ َٔ ايجُاض ٚايتكًٌٝ َٔ 
 خٛاقٗا.

 ططم ايتهاثط:
بايعكٌ، سٝح  نجاضًؿات ٚايذلقٝس. يهٔ ايؿا٥ع ٖٛ اإلٚ ايدلاعِ ٚاـبعس٠ ططم، َٓٗا ايتطعِٝ بايكًِ أ تتهاثط ؾذط٠ ايتني    

ٛات، غٓ 3 - 2ؾطع بعُط غِ َٔ ٭ 3 - 2.5غِ ٚزلو  35 - 25 ت٪خص ايعكٌ َٔ خؿب ْانر خ٬ٍ ؾذل٠ ايػهٕٛ بطٍٛ
 تكًع ٚتعضع يف املهإ املػتسِٜ. ٕ ٜكٌ عُطٖا اىل غ١ٓتعضع ايعكٌ يف املؿتٌ ٚبعس أ

 ظضاع١ ا٭ؾذاض يف ا٫ضض املػتسمي١:
قٓاف َع ايكٓـ املطاز ظضاعت٘، ؾؿٞ ا٭ يًعضاع١ ٚؼؿط اؾٛض يعضاع١ ايؿت٬ت بأبعاز تتٓاغبعساز ا٫ضض ٚػٗٝعٖا ٜتِ إ   

 3.5×  3.5ُٓٛ تهٕٛ املػاؾ١ قٓاف ايهعٝؿ١ ايَذل، ٚيف ا٭ 5×  ١5 بني ا٫ؾذاض ق١ٜٛ ايُٓٛ َجٌ ايػًطاْٞ تهٕٛ املػاؾ
 َذل.

 ايتػُٝس:
يف ؾٗط  ظٚت١ٝ زؾع١ ٚاسس٠ع١، نُا ٜتِ ايتػُٝس با٭زلس٠ ا٭ضض ايعضا٭ا٭زلس٠ ايبًس١ٜ إىل ايذلب١ عٓس إعساز اتهاف      

 نٞ اـكب١.اض١ٝ ٚايبٛتاغ١ٝ يف ا٭زلس٠ ايؿٛغؿاتَاضؽ، ٜتِ ا٫غتػٓا٤ عٔ إناؾ١ ا٭
 ايتكًِٝ :

 ٜطاعٞ عٓس ادطا٤ ايتكًِٝ ايٓكاط ايتاي١ٝ:    
 ؾطع املتعامح١ َٔ قًب ايؿذط٠ يتعطٜهٗا يًه٤ٛ.خـ ا٭ .2
 ىل ايُٓٛ ايطٛيٞ ٚشيو يتشسٜس اضتؿاع ايؿذط٠.ؾطع اييت متٌٝ إتككرل ا٭ .2
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 ؾطع ايػؿ١ًٝ املٝت١ ٚاؾاؾ١.اظاي١ ا٭ .3
 ىل ٜٓاٜط.ٌ ايؿتا٤ خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ ْٛؾُدل إثٓا٤ ؾكا هط٣ ايتكًِٝ يٮؾذاض املجُط٠ أٚعَُٛ
 ايطٟ:

تكًٌ ن١ُٝ ايطٟ عٓس َطس١ً ْهر ايجُاض، سٝح ثٓا٤ تهٜٛٔ ايجُاض، ايتني ايعطـ، يهٔ ايطٟ َِٗ دسا أ تتشٌُ اؾذاض    
ىل تهٜٛٔ مثاض قػرل٠ ق١ًًٝ ايًب، نُا ٜطاع٢ ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٜ٪زٟ ْكل املٝاٙ إ ىل تؿكل ايجُاض،ايطٟ إ ٜ٪زٟ ظٜاز٠ َٝاٙ

 تكًٌٝ ايطٟ خ٬ٍ ؾذل٠ ايػهٕٛ. 
 َطاض ٚاآلؾات:ا٭

 ايؿػٝٛيٛد١ٝ: ضا٭َطا
ا ايتكًبات اؾ١ٜٛ . غكٛط ايجُاض يعس٠ عٛاٌَ 3َٗٓ. يؿش١ ايؿُؼ. 2َٝاٙ ايطٟ.  . ؽُط ايجُاض ايٓاتر عٔ ظٜاز2٠َٓٗا: 

 قاب١ باؿؿطات ... اخل.ٚق١ً ايطٟ ٚاإل
 اؿؿطات:

 . ايسٜسإ ايجعبا2.١ْٝ. سؿاض ايػام. 3. ايبل ايسقٝكٞ. 2. اؿؿطات ايكؿط١ٜ. 2َٓٗا: 
 ايٓهر ٚاؿكاز:

٬نٗا غطع مثاض ايؿان١ٗ عطن١ يًتًـ، يصا ٜػتشػٔ اغتٗض٥ٝؼ، ٖٚٞ َٔ أ ا١ٜ ايكٝـ نُشكٍٛتٓهر مثاض ايتني َع ْٗ    
 ٚ ٜتِ سؿعٗا َدلز٠.ْانذ١ بعس ايكطـ َباؾط٠ أ

 نذِ َٔ ايجُاض، تبعا يعُط ايؿذط٠ ٚق٠ٛ منٖٛا. 25 - 20تٓتر ؾذط٠ ايتني يف املتٛغط َٔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثاض ايتني ايٓانذ١، بٝشإ مثاض ؾذط٠ ايتني يف بٝشإ
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 ايؿكٌ ايجايح: اإلْتاز اؿٝٛاْٞ ٚايبٝطط٠
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 تكسِٜ

 

إش ٜٗتِ اؾع٤ ا٭ٍٚ َٓ٘ اْٞ ٚاـسَات ايبٝطط١ٜ باحملاؾع١، ْتاز اؿٝٛايجايح َٔ ٖصا ايسيٌٝ بسضاغ١ اإل ٜٗتِ ايؿكٌ    
 املٓتؿط٠ باحملاؾع١.ُٖٝتٗا ٚغ٫٬تٗا بايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚأ

 ىل ْعاّ ا٫ٜٛا٤ ٚايطعا١ٜ ٚايتػص١ٜ احملػ١ٓ يًشٝٛإ، ٚغرلٖا.ثِ ٜتططم إ    

غتؿاز٠ دٌ ا٫اع١ُ يف بعض َٓاطل احملاؾع١، َٔ أغٓاّ اييت قاَت بٗا بعض اؾٗات ايسمت اغتعطاض ػطب١ تػُني ا٭    
 خط٣.َٓٗا ٚتطبٝكٗا يف َٓاطل أ

يبٝطط١ٜ باحملاؾع١ ٚنصا اغتعطاض أِٖ أَطاض ايجط٠ٚ ايؿكٌ، مت اغتعطاض اـسَات ااؾع٤ ايجاْٞ َٔ ٖصا  يف   
١ُٖٝ نبرل٠ يف عؿطٜٔ غ١ٓ املان١ٝ، ملا يصيو َٔ أَطاض اؿسٜج١ ٚاييت اْتؿطت خ٬ٍ اياؿٝٛا١ْٝ، إش متت ايعٓا١ٜ بتًو ا٭

 ْؿاط َطبٞ املاؾ١ٝ باحملاؾع١.

 َطاض اؿٝٛا١ْٝ املٓتؿط٠ سايٝا ٚططم ع٬دٗا. بأِٖ ا٭ ايؿكٌ مت ٚنع دسٍٚ ًَدل يف ْٗا١ٜ ٖصا    
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 ْتاز اؿٝٛاْٞا٫ٚ: اإل

 اؿٝٛا١ْٝ ايجط٠ٚأ١ُٖٝ  -1

َٔ ايٓؿاط ايعضاعٞ يف احملاؾع١، ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ يف املٓاطل  أٜعتدل اإلْتاز اؿٝٛاْٞ دع٤ ٫ ٜتذع
املطط١ٜ، َٓص أَس بعٝس مت ا٫عتُاز ع٢ً ايػ٫٬ت احمل١ًٝ ٚتهاثطٖا ٚاؿؿاظ عًٝٗا، ؾؿٞ املٓاطل ايػاس١ًٝ ٚاؾب١ًٝ َٔ 

١ ٚا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ يف ايتػص١ٜ ع٢ً ايٓباتات احملاؾع١ ٜتِ ايذلنٝع ع٢ً تطب١ٝ املاعع يتشًُٗا قػا٠ٚ ايعطٚف ايب٦ٝٝ
ايطع١ٜٛ ٚؼًٜٛٗا غصا٥ّٝا إلْتاز اؿًٝب ٚايًشِ، نُا إٔ قػط سذُٗا هعٌ َٔ ايػٌٗ ع٢ً أؾطاز ايعا١ً٥ إزاض٠ ايكطٝع بهؿا٠٤ 

 ا٭بكاض.عاي١ٝ، يف سني إٔ ايٓؿٛم إشا َا سسخ يف ايكطٝع ٫ ٜؿهٌ خػاض٠ َاي١ٝ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ْؿٛم اؾُاٍ أٚ 

ىل داْب تًو املٝعات يف املٓاطل ايػاس١ًٝ ٚاؾب١ًٝ، إ نجط َٓٗايف املٓاطل ايكشطا١ٜٚ ٚايػٍٗٛ أ ايهإٔتطب١ٝ ع تذلن
 ٚايؿٛا٥س ايػصا١ٝ٥ ٚاملاي١ٝ، ؾٝػتؿاز َٔ كًؿاتٗا يف تػُٝس ايذلب١ ايعضاع١ٝ بايػُاز ايعهٟٛ ايبًسٟ )ايسَإ(.

 ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝٚأعساز أْٛاع  -2

 2020يف احملاؾع١ يعاّ  ثِ اؾُاٍ ٚأخرلّا ا٭بكاض املاععَٔ سٝح ا٭عساز يف َكس١َ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ًٜٝٗا  ايهإٔأتٞ ت
عٔ  ت، ٚبايٓػب١ يًسٚادٔ ؾتٓتؿط تطب١ٝ ايسداز ايبًسٟ يتػط١ٝ ا٫ستٝاز ا٭غطٟ َٔ ايًشِ ٚايبٝض ٫ٚ تتٛؾط إسكا٥ٝاّ

 أعسازٖا يف احملاؾع١.

 ّ 2020 عاّ أْٛاع ٚأعساز ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ )ايـ ضأؽ( خ٬ٍ: 40دسٍٚ ضقِ 
 

 مجايٞاإل اؾُاٍ ا٭بكاض املاعع ايهإٔ  ايٓٛع

2020 990,115 973,819 3,416 3,612 1,970,962 

 (ّ 2022يإلسكا٤ قاؾع١ ؾب٠ٛ )املكسض: اؾٗاظ املطنعٟ       
 
 
 
 
 



 

041 

 ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اإلْتاز اؿٝٛاْٞ-3

 أ٫ٚ: ايعٛاٌَ اييت ؼس َٔ تطٜٛط اإلْتاز اؿٝٛاْٞ:
 ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ايكاغ١ٝ اييت ؼس َٔ إْتاز ا٭ع٬ف بهُٝات ناؾ١ٝ ع٢ً َساض ايػ١ٓ. .أ

 انؿاض إْتاد١ٝ اؿٝٛاْات احمل١ًٝ بػبب ق١ً تٛؾط ا٭ع٬ف. .ب

 ق١ً اـسَات ايبٝطط١ٜ. .ز

 اؿٝٛاْٞ.  اإلْتازنعـ اإلضؾاز يف فاٍ  .ز
 ثاّْٝا: ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً تطٜٛط اإلْتاز اؿٝٛاْٞ:

 ؼػني ايٛنع ايػصا٥ٞ يًشٝٛاْات.  .أ
 ١ اييت تكٝب اؿٝٛاْات. أُٖٗا ايتطعِٝ نس ا٭َطاض ايط٥ٝػؼػني ٚضؾع َػت٣ٛ اـسَات ايبٝطط١ٜ، ٚ .ب

 ؾعاٍ ٚأعاخ تطبٝك١ٝ. ْؿا٤ ْعاّ إضؾازٟإ .ز
 ايتشػني ايٛضاثٞ يًػ٫٬ت احمل١ًٝ، عٔ ططٜل: .ز

 ا٫ْتداب يًػ٫٬ت احمل١ًٝ. -2

 ايتٗذني بػ٫٬ت عاي١ٝ اإلْتاز، ٚشيو ٜتِ عٔ ططٜل ايتًكٝح ايطبٝعٞ أٚ ايتًكٝح ا٫قطٓاعٞ. -2

 ثايجّا: املطزٚز أٚ ايٓاتر َٔ تطٜٛط اإلْتاز اؿٝٛاْٞ:
 اغترلاز َٓتذات  سٝٛا١ْٝ يتٛؾرل ايع٬ُت ايكعب١.ا٫غتػٓا٤ عٔ  .أ
 ضؾع املػت٣ٛ ايػصا٥ٞ ٭ؾطاز اجملتُع. .ب

 

 ايػ٫٬ت اؿٝٛا١ْٝ يف احملاؾع١-4

 أ. املاعــــع
 غ٬ي١ عتل: -0

تٓتؿط ٖصٙ ايػ٬ي١ يف نٌ َٔ املٓطك١ ايػاس١ًٝ ٚاشلهب١، ٜعٛز َٓؿأ ٖصٙ ايػ٬ي١ إىل قاؾع١ ؿر، تتُٝع بكػط      
%، نُا إٔ ْػب١ ْؿٛم اؾسٜإ 22%( ْٚػب١ ايتٛا٥ِ 57سذُٗا ٚؾعطٖا ايككرل ا٭غٛز ٖٚٞ شات خكٛب١ دٓػ١ٝ َٓدؿه١ )

خ٬ٍ ؾذل٠  اَٜٛ 60نذِ  خ٬ٍ  40)أيبِٗ( عاي١ٝ بػبب ق١ً ا٫عتٓا٤ با٭َٗات، ٚإْتادٝتٗا َٔ اؿًٝب َٓدؿه١ مبعسٍ 
نذِ، بُٝٓا  25قٌ يف ساي١ ايعٓا١ٜ اؾٝس٠ ٚبٛظٕ ؾٗط أٚ أ 22س عُط يٓهٛز اؾٓػٞ عٓاؿًٝب، تبًؼ املاعع )ا٭ْج٢( ا

 ؾٗط.أ 6نذِ بعُط  20ظٕ دسٜإ ايتػُني نذِ، ٜبًؼ ٚ 30غ١ٓ ٚبٛظٕ  2 - 2.5ايٓهٛز اؾٓػٞ املتهاٌَ يًصنط ٜتِ بعُط 
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 غ٬ي١ مثٛز: -2
قػط ق٬ًّٝ َٔ ٚاشلهب١، تتُٝع بهٕٛ سذُٗا أس١ًٝ ٜعٛز َٓؿأ ٖصٙ ايػ٬ي١ إىل قاؾع١ سهطَٛت، تٛدس يف املٓطك١ ايػا     

دطاّ،  450غ٬ي١ عتل ٚيْٛٗا ا٭بٝض ٚؾعطٖا ايككرل، إْتادٗا ايَٝٛٞ َٔ اؿًٝب أقٌ َٔ إْتاد١ٝ غ٬ي١ عتل سٝح ٜبًؼ 
 تتؿاب٘ قؿاتٗا اإلْتاد١ٝ ا٭خط٣ بكؿات غ٬ي١ عتل.

بٝض ٚا٭خط٣ يْٛٗا بين، متتاظ بؿعطٖا يٕٛ بعهٗا أ )بانػتا١ْٝ(ايػ٫٬ت ا٭خط٣ َجٌ ايعس١ْٝ إٔ ػسض اإلؾاض٠ إىل 
 نذِ. 55نذِ ٚ ٚظٕ ايصنٛض املػتدس١َ يف ايتًكٝح  30ايط١ًٜٛ ٜٚبًؼ َتٛغط ٚظٕ اإلْاخ ايبايػ١  ٚآشاْٗاايطٌٜٛ ايٓاعِ 

 ب.ايهــإٔ
 ايػ٬ي١ ايٓذس١ٜ:-0

املٓاطل اجملاٚض٠ ملٓاطل اْتؿاضٖا يف َأضب عٔ ططٜل ايبسٚ ايطسٌ يف ، أزخًت عدل َعاضع ايسٚي١ ٚايػ٬ي١ لس َٙٓؿأ ٖص
ٚاؾٛف، تتُٝع بعهٗا بايًٕٛ ا٭غٛز املبكع با٭بٝض ٚايبعض ا٭خط بايًٕٛ ا٭بٝض، ؾعطٖا طٌٜٛ خؿٔ، آشاْٗا ط١ًٜٛ، ْػب١ 

 نذِ. 65نذِ ٚيف شنٛض ايتًكٝح  35ىل ١ إايتٛا٥ِ َتٛغط١، ٜكٌ ايٛظٕ يف اإلْاخ ايبايػ

 س١ٜ(:ايػ٬ي١ احمل١ًٝ )ايبً-2

تٓتؿط يف نٌ َٓاطل احملاؾع١، تتُٝع بأيٛاْٗا املتعسز٠ َجٌ ايبين ٚا٭غٛز ٚا٭بٝض، آشاْٗا قػرل٠ اؿذِ، شات قٛا٥ِ 
عًٝٗا قٛف ٚشٌٜ بعهٗا طٌٜٛ ٚأخط٣ قكرل، ْػب١ ايتٛا٥ِ َٓدؿه١. نُا تٛدس بعض ايػ٫٬ت ا٭خط٣  سقكرل٠، ٫ ٜٛد

 َجٌ اـٛض١ٜ ٚاملطخ١ٝ ٚايبٝشا١ْٝ.

 غ٫٬ت دسٜس٠:-3

َٓع١ُ تطآٜذٌ ايؿطْػ١ٝ، سٝح زخاٍ بعض ايػ٫٬ت ايٓك١ٝ َٔ قبٌ املٓعُات ايسٚي١ٝ َجٌ خ٬ٍ ايؿذل٠ املٓكط١َ مت إ
 ىل قٝاّ بعض املطبني بإزخاٍ غ٫٬ت َٔ قاؾع١ عسٕ ٚؿر، َٓٗا:مت إسهاض ؾشٍٛ َٔ اؿسٜس٠، إناؾ١ إ

قٌ ًٝب، ٖٚٞ غ٬ي٘ بانػتا١ْٝ يف ا٭ْتاز ن١ُٝ نبرل٠ َٔ اؿٚايكسض٠ ع٢ً إؿاع تتُٝع بايطٍٛ ٚا٫ضت ايبٝتاٍ اشلٓسٟ:
َٚتأق١ًُ َع ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ، مت تهاثطٖا ٚتٛظٜعٗا عدل ١٦ٖٝ ايبشٛخ ايعضاع١ٝ يف املٓاطل اؾٓٛب١ٝ يف ايػبعٝٓات 

 ٚايجُاْٝٓات. 

ٚتٛظٜعٗا َٔ قبٌ َطنع ؼػني ايػ٫٬ت يف قدل ٜتِ اغترلازٖا َباؾط٠ َٔ ايكَٛاٍ، مت تٗذني بعهٗا  ايػ٬ي١ ايكَٛاي١ٝ:
 مبشاؾع١ ؿر. 

ىل ايػ٬ي١ ايسَؿك١ٝ ٚايػ٬ي١ املكط١ٜ )ايعس١ْٝ(.باإلناؾ١ إ
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 : ا٭ْٛاع ٚايػ٫٬ت اؿٝٛا١ْٝ املٓتؿط٠ باحملاؾع42١دسٍٚ ضقِ 
 ايكؿات ٚاملُٝعات ايػ٬ي١ ايٓٛع ّ

 املاعع 2
 ايؿعط، قكرل٠ ايكٛا٥ِ شات قطٕٚ ط١ًٜٛ ٚأشإ ط١ًٜٛ أٜها.غٛزا٤ ايًٕٛ، نجٝؿ١  عتل / ق١ًٝ

 بٝها٤ ايًٕٛ، قػرل٠ اؿذِ ق١ًًٝ ايؿعط، قكرل٠ ايكٛا٥ِ ٚآشإ َطتؿع١ ٭ع٢ً. مثٛز

 ايهـإٔ 2

 بٗا قطٕٚ. سبٝها٤ ايًٕٛ، أشإ قكرل٠ َتٛغط١ ايطٍٛ، نجٝؿ١ ايكٛف ٫ تٛد خٛض١ٜ

 َطخ١ٝ
ايًٕٛ. أطٍٛ َٔ اـٛضٜ٘ شات قٛف نجٝـ ٚأشإ َتسي١ٝ ٫ٚ تٛدس َٓٗا ْٛعني غٛزا٤ ٚبٝها٤ 

 بٗا قطٕٚ. ستٛد

 ايٓذس١ٜ

ٕ ا٭ٍٚ ٜػًب ايًٕٛ ا٭غٛز ع٢ً ا٭بٝض ٚاآلخط ٜػًب ايًٕٛ ا٭بٝض ع٢ً ا٭غٛز، تٛدس َٓٗا ْٛعا
قطٕٚ، شات قٛف، َعهٛؾ١ ايٛد٘، شات قٛا٥ِ  سَٚٓٗا محطا٤ ايًٕٛ آشاْٗا ط١ًٜٛ، ٫ تٛد

 ط١ًٜٛ.

 اؾـُاٍ 3

 ب١ٝٓ ايًٕٛ َا٥ٌ يًشُط٠ قكرل٠ شات خـ ْاعِ ٚغٓاّ ٚاسس تتُٝع بايطعٞ بايكطب َٔ املطبٞ ؿط٠()ايعطب١ٝ ا ايبًس١ٜ

 غٛزا٤ ايًٕٛ قٛا٥ُٗا َتٛغط١ ايطٍٛ خؿ١ٓ اــ ٚغٓاّ ٚاسس تتُٝع بايطعٞ يف اؾباٍ. اؾب١ًٝ )ايػُطا٤(

 َتٛغط١ ايطٍٛ ْاع١ُ اــ شٚ غٓاّ ٚاسس ٜتُٝع بايطعٞ يف ايكشطا٤.بٝها٤ ايًٕٛ قٛا٥ُٗا  ضن١(ايكشطا١ٜٚ )ا٭

 ٖذني ظٜبٛ ا٭بكـاض 4
ْٗا١ٜ ايطقب١ ٚآشإ  محط تتُٝع بػٓاّ قػرل يفظٜبٛ ٖٚٛيػتني شات يٕٛ أبٝض ٚأغٛز ٚأ

 باملكاض١ْ بػ٫٬ت أخط٣ ط١ًٜٛ. َتسي١ٝ قكرل٠

 ز.  اؾُاٍ )اإلبٌ(
 اإلبٌ ايبًس١ٜ )ايعطب١ٝ،اؿط٠(: -0

تٓتؿط يف نٌ َٔ املٓطك١ ايػاس١ًٝ ٚاشلهب١، شات يٕٛ بين َا٥ٌ يًشُط٠، قكرل٠ ايكٛا٥ِ ٚشٚ خـ ْاعِ ٚغٓاّ ٚاسس، 
ؾٗط، تبًؼ ؿط ؾٗطّا، طٍٛ ؾذل٠ ايطناع١ غت١ أع ًؼ طٍٛ َٛزلٗا َٔ اؿًٝب بني غبع١ إىل اثٓاتتُٝع با٭يؿ١ َع املطبٞ، ٜب

 يذل َٜٛٝا خ٬ٍ املٛغِ. 5 - 3تٗا َٔ اؿًٝب إْتادٝ

 اإلبٌ اؾب١ًٝ )ايػُطا٤(:-2

يف ايػاسٌ، تتُٝع بًْٛٗا ا٭غٛز، قٛا٥ُٗا َتٛغط١ ايطٍٛ، شات خـ خؿٔ ٚٚبط أؾعح،  ستٓتؿط يف اشلهب١ ْٚازضا َا تٛد
ايٛؾٝات بني  إسكا٥ٝات ق١ًٝ عٔ إْتادٝتٗا َٔ اؿًٝب ٚتكٌ ْػب١ طمتتاظ بايطعٞ طٛاٍ ايٛقت ؾٛم اؾباٍ ٫ٚ تتٛؾ

 %. 50املٛايٝس إىل 

 اإلبٌ ايكشطا١ٜٚ )ا٫ضن١(: -3

قٌ اْتؿاضا يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ تتُٝع بًْٛٗا ا٭بٝض، َتٛغط١ ايكٛا٥ِ ْاع١ُ اــ، تتُٝع تٓتؿط يف اشلهب١ ٚأ
 تػُٝتٗا با٭ضن١ إىل تػصٜتٗا املػتُط٠ ع٢ً ؾذط٠ ا٭ضاى.بايطعٞ يف ايكشطا٤ ٚتعٝـ سٝاٙ بط١ٜ سط٠، تٓػب 
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 ز. ا٭بكاض
 ٖذني ظٜبٛ:   

تٓتؿط يف َٓطك١ اشلهب١ ٖٚٞ شات أيٛإ بٝها٤، محطا٤ ٚغٛزا٤، تتُٝع بػٓاّ قػرل يف ْٗا١ٜ ايطقب١ ٚآشإ َتسي١ٝ 
 - 6بع٘ يذل/ ّٜٛ ٚطٍٛ َٛغِ اؿًٝب َٔ قػرل٠ اؿذِ باملكاض١ْ َع ايػ٫٬ت ا٭خط٣، تبًؼ إْتادٝتٗا َٔ اؿًٝب سٛايٞ غ

 أؾٗط َٚس٠ ايطناع١ أضبع١ أؾٗط.  8

 

 ْعاّ إٜٛا٤ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ-5

 يف املٓطك١ ايػاس١ًٝ  -أ

يف املٓاطل ايعضاع١ٝ ٜعتُس  أغًب املطبني يف بٓا٤ سعا٥ط سٝٛاْاتِٗ ع٢ً َاز٠ ايًي نُأ٣ٚ زاخًٞ، أَا ايؿٓا٤ اـاضدٞ .2
ٚح ٚخاق١ ٚتكاب باؾط تايػٝػبإ )املػهٝت( يف إقا١َ اؿا٥ط ٚايبٛاب١، مما ٜؿهٌ أش٣ يًشٝٛاْا ؾٝعتُسٕٚ ع٢ً أؾذاض

٭عساز نجرل٠ َٔ ايكطٝع ٫ٚ تتٛؾط ؾٝٗا ايت١ٜٛٗ اؾٝس٠  عَذل ٫ تتػ 4×3ٕ َػاس١ اؿعرل٠ َٓطك١ ايجسٟ، باإلناؾ١ إىل أ
 ٫ٚ املداضز ايكش١ٝ يًُدًؿات اؿٝٛا١ْٝ.

س١ٜٚ ٚخ٬ٍ ؾكٌ ايكٝـ سٝح اؿطاض٠ املطتؿع١، تذلى اؿٝٛاْات يف ايؿٓا٤ طًٝك١، ٚخ٬ٍ ايؿتا٤ ٜتِ يف املٓاطل ايب.2
٫ إٔ ٖصا ايٓعاّ باإلناؾ١ إىل اؾؿاف ٜػاعس ع٢ً اْتؿاض إ ،بايبطاْٝات ٜٚػط٢ ايؿبو مجع اؿٝٛاْات زاخٌ ؾبو غًهٞ 

 َطض ايباغذل٫ بني ايكطٝع.

 يف َٓطك١ اشلهب١: -ب

 أؾهاٍ َٔ أْٛاع اؿعا٥ط ؾا٥ع١ ا٫غتدساّ يف َٓطك١ اشلهب١: تٛدس ث٬ث١

ٕ ايؿٓا٤ اـاضدٞ ٜكاّ بايؿبو ضأؽ يف سني أ 50 - 40َذل يهٌ  4×3بٓا٤ اؿعا٥ط ايساخ١ًٝ َٔ ايعْو مبػاس١ .2
خ٬ٍ ؾكٌ  اؿسٜسٟ ٚيف ٖصا ايٓٛع َٔ اؿعا٥ط، تهٕٛ غاخ١ٓ يف ؾكٌ ايكٝـ ٚباضز٠ يف ايؿتا٤ مما ٜدلض اْتؿاض ا٭َطاض

 يف ٖصا ايٓٛع َٔ اؿعا٥ط ايتكػِٝ ايساخًٞ يًؿكٌ بني اؿٝٛاْات. سايؿتا٤، ٫ ٜٛد

ا٭ؾذاض بٓا٤ اؿعا٥ط َٔ أسطاب ؾذط٠ ايػسض )ايعضب( نؿٓا٤ خاضدٞ يًشعرل٠ ٚإقا١َ ٚغط٘ تعطٜؿ١ َٔ غعـ ايٓدٌٝ ٚ.2
سذطات َٔ ايطٛب ا٭زلٓيت أٚ بايطني سػب ٚ ٍ ؾكٌ ايؿتا٤ ؾٝتِ بٓا٤ تكػُٝات أَا خ٬ا٭خط٣ خ٬ٍ ؾكٌ ايكٝـ، أ

 اؿاد١ ٚاؿاي١ ا٫قتكاز١ٜ يًُطبٞ.
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بٓا٤ اؿعا٥ط ٚخاق١ يس٣ املطبني َٔ ايبسٚ َٔ قكب اؿسٜس  ٚايؿبو املكٓع يف ٚضف اؿساز٠ ٜٚتِ تػط١ٝ ايػكـ .3
سّ يػٗٛي١ ْكً٘ َٔ َهإ آلخط با٭قُؿ١ ٚا٭غط١ٝ املكٓٛع١ َٔ ايب٬غتٝو ٚايكطٔ، ٚضغِ تهًؿ١ ٖصا ايٓٛع إ٫ أْ٘ ٜػتد

 يف تطساشلِ.  

 تػص١ٜ اؿٝٛإ-6

 ايطعـٞ: -أ 

ٖٛ املؿهٌ يف ايتػص١ٜ يس٣ مجٝع ؾ٦ات املطبني، ٚخاق١ ايبسٚ ايطسٌ ٚايصٜٔ يٝؼ يسِٜٗ َكازض أخط٣ ٚنصا قػاض امل٬ى يف 
ىل غِ اؾؿاف ايط١ًٜٛ ٜٚهطط املطبٞ إع٢ً َٝاٙ ايػٍٝٛ سٝح تتأثط املطاعٞ مبٛا ِاؿهط أٚ ايصٜٔ ٜعتُسٕٚ يف ضٟ أضانٝٗ

ايتدًل َٔ بعض اؿٝٛاْات ايكػرل٠ ٚايهبرل٠، غٛا٤ بصعٗا أٚ بٝعٗا َكابٌ تٛؾرل غٝٛي٘ ْكس١ٜ يؿطا٤ ا٭ع٬ف اـهطا٤ 
 ٚاؾاؾ١ َٚػتًعَات ا٭غط٠ َٔ ا٭غٛام.

 تعًٝـ اؿٝٛاْات زاخٌ اؿعرل٠: -ب

هٕٛ َكازض أع٬ف ثابت١ َٚػتكط٠ َجٌ ا٭ضانٞ املعضٚع١ با٭ع٬ف سٝح متاضؽ ٖصٙ ايططٜك١ يس٣ املطبني ايصٜٔ ميتً  
ؼكس ا٭ع٬ف ٚتكسّ يًشٝٛاْات يف اؿعا٥ط ٚخاق١ خ٬ٍ َٛاغِ اؾؿاف ٫ٚ ميٓع شيو َٔ تطى اؿٝٛاْات تطع٢ يف 

ْ٘ ًٜذأ إىل ١ ايطعٞ ؾإطبٞ ضعا٠ ٜكَٕٛٛ بعًُٝشا تٛؾط يس٣ امل، ٚإاملطاعٞ ايطبٝع١ٝ يؿذلات قكرل٠ اثٓا٤ ايكباح ٚاملػا٤
 غاعات يف ايّٝٛ، ٜكّٛ املطبٞ بتكسِٜ ا٭ع٬ف ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: 8ايطعٞ املؿتٛح ملس٠ 

 .ٖٞ اييت تكسّ يًشٝٛاْات عايتٗا اـهطا٤ َجٌ ايدلغِٝ، ايصض٠ ايطؾٝع١ ٚسؿٝؿ١ ايؿٌٝ ا٭ع٬ف اـهطا٤:
يًشٝٛاْات يف قٛض٠ ع٥٬ل َطنع٠ َٔ سبٛب ايكُح، ايؿعرل، نػب ٖٞ اييت ٜكسَٗا املطبٞ ا٭ع٬ف)ايع٥٬ل( املطنع٠: 

 ايػُػِ، نػب ايكطٔ ٚكًؿات اؿًر.
 ْباتات داؾ١ َجٌ قكب ايصض٠ ايطؾٝع١ ٚكًؿات احملاقٌٝ ا٭خط٣. ٖٞ اييت تكسّ يف قٛض٠ا٭ع٬ف اؾاؾ١:  

 

 ْتاد١ٝايهؿا٠٤ اإل-7

 ًٜدل تًو ا٫خت٬ؾات.  42ضقِ ؽتًـ ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ باخت٬ف ْٛع اؿٝٛإ ٚاؾسٍٚ 
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 : ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ يٮْٛاع اؿٝٛا42١ْٝدسٍٚ ضقِ 
 ٬َسعات ا٭بكاض اؾُاٍ ايهإٔ املاعع ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ ّ

 - أؾٗط 8 - 6 ؾٗط 22 - 7 أؾٗط 5 - 2 أؾٗط 8 - 6 طٍٛ َٛغِ اؿًٝب )ؾٗط( 2

 - ؾٗط 24 أؾٗط 6 أؾٗط 4- 3 أؾٗط 5 - 4 طٍٛ ؾذل٠ ايطناع١ )ؾٗط( 2

 - يذل 7 يذل 5 -3 يذل 2 نذِ 2.5 إْتاز اؿًٝب ايَٝٛٞ )يذل( 3

 اي٫ٛز٠ ايؿطز١ٜ نذِ 20 نذِ 40 نذِ 2 نذِ 2 ٚظٕ املٛيٛز  )نذِ( 4

 املطبٞسػب ساد١  - أؾٗط 8 -6 ؾٗط 22-20 أؾٗط 8 عُط ايبٝع )ؾٗط( 5

 

 ايطعا١ٜ احملػ١ٓ يًشٝٛإ-8

 أ١ُٖٝ اؿعا٥ط: -أ
ٕ تب٢ٓ اؿعا٥ط ٕ إْتاد١ٝ اؿٝٛاْات تتأثط، هب أٚإشا مل تتٛؾط اؿعا٥ط اؾٝس٠ ؾإ اؿعا٥ط نطٚض١ٜ يًشٝٛاْات،      

اؾٝس٠ عٓسَا % َٔ عُط٠ باؿعرل٠، ٜعزاز ا٫ٖتُاّ بإْؿا٤ اؿعا٥ط  50ٕ اؿٝٛإ ٜكه٢ أنجط َٔ بططم قشٝش١ شيو ٭
 تعًـ اؿٝٛاْات يف اؿعرل٠ زٕٚ ايطعٞ، ٚتتُٝع باملٛاقؿات ايتاي١ٝ:

 :اؿُا١ٜ َٔ ايعطٚف املٓاخ١ٝ.0
هب إٔ تكُِ اؿعرل٠ عٝح تكٞ اؿٝٛاْات َٔ ايدلز ٚايؿُؼ ٚاملطط، نُا هب ايذلنٝع ع٢ً تٛؾرل ايعٌ ايهايف َٔ    

 َٔ ايعٛاقـ ايط١ًَٝ. سطاض٠ ايؿُؼ ٚنصا ا٫ٖتُاّ عُا١ٜ اؿٝٛاْات
 ايت١ٜٛٗ اؾٝس٠:.2
املاعع با٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥ ْتٝذ١ يًت١ٜٛٗ غرل  باؿعرل٠ اؾٝس٠ ٖٞ اييت وسخ ؾٝٗا تبازٍ اشلٛا٤ ايٓكٞ، ٚغايبا َا تكا    

شًٌ َٔ ايبٍٛ اؾٝس٠، نُا تتهاٜل اؿٝٛاْات ٚتكٌ إْتادٝتٗا ْتٝذ١ يك١ً ايت١ٜٛٗ ٚاييت ت٪زٟ إيٞ تطانِ غاظ ايٓؿازض املت
 ٚايدلاظ مما قس ٜػبب أَطاض اؾٗاظ ايتٓؿػٞ.

 غٗٛي١ ايٓعاؾ١:.3
هب ا٫ٖتُاّ بٓعاؾ١ اؿعا٥ط َٔ كًؿات اؿٝٛاْات ست٢ ٫ تكاب با٭َطاض ، ٚا٭ضن١ٝ ايذلاب١ٝ يًشعا٥ط تتًٛخ    

اؿٝٛاْات، ٖٚصٙ ايعاٖط٠ غايبا َا بايبٍٛ إشا مل تٓعـ باغتُطاض، مما ٜ٪زٟ إيٞ بط٧ ايت٦اّ اؾطٚح خاق١ يف أظ٬ف 
 اؿٝٛاْات ايكػرل٠ ٚتهٕٛ عطن١ ٫يتٗابات ا٭ظ٬ف، ٚاؿعا٥ط اؾٝس٠ ٖٞ اييت تتُٝع بػٗٛي١ تٓعٝؿٗا. بتكٝ

 تٛظٜع اؿٝٛاْات إىل فُٛعات:.4
 ١َٛ.هب إقا١َ سٛادع زاخ١ًٝ يف اؿعرل٠ عٝح تكػِ يإلْاخ اؾاؾ١، املطنع١، اؿاٌَ، ٚاملٛايٝس املؿط  
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 غٗٛي١ ايتػص١ٜ:.5
ٕ تهٕٛ اؿٝٛاْات بساخًٗا قازض٠ ع٢ً شٝٛاْات ٚ تهٕٛ ناؾ١ٝ إلٜٛا٥ٗا ٚأاؿعا٥ط اؾٝس٠ ٖٞ اييت متٓع سسٚخ ايتعاسِ يً   

 تٓاٍٚ املا٤ ٚايػصا٤ بػٗٛي١ ٚقازض٠ أٜها ع٢ً ا٫دذلاض بسٕٚ َهاٜك١.
 اؿُا١ٜ َٔ اؿٝٛاْات املؿذلغ١:.6
يًشٝٛاْات اؿُا١ٜ َٔ اؿٝٛاْات املؿذلغ١ نايه٬ب ٚايص٥اب ٚنصا ؼُِٝٗ َٔ ايًكٛم، سٝح  هب إٔ تٛؾط اؿعرل٠    

ٜكعب ايكؿع عًٝ٘، إناؾ١ إىل تػكٝؿٗا َٔ املٛاز احمل١ًٝ نػعـ ايٓدٌٝ، ٚهب ؼاؾٞ  اَطتؿع اخاضدٝ اٜطاع٢ إقا١َ غٛض
 اغتعُاٍ ايعْو ست٢ ٫ ٜعزاز اؿعا٥ط غد١ْٛ يف ؾكٌ ايكٝـ.

ا٫دذلاض ٚتكاب  عٕ اؿٝٛاْات تهٕٛ ٖع١ًٜ ؾاقس٠ يًؿ١ٝٗ، ٫ تػتطٝقؿات اؿعرل٠ اؾٝس٠، ٚزٕٚ شيو ؾإَٛا تًو ٖٞ   
 با٭َطاض إناؾ١ إىل اإلدٗاض يف اؿٛاٌَ.

 :أْٛاع سعا٥ط اؿٝٛاْات -ب 
مجاع١ٝ َٔ ايهإٔ ٚاملاعع، ٚايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ سعا٥ط  اعسازٓٛع ا٭ٍٚ ٖٛ اؿعا٥ط اييت تأٟٚ أٜٛدس ْٛعإ َٔ اؿعا٥ط: اي    

ايععٍ ا٫ْؿطاز١ٜ )ٜطبط نٌ سٝٛإ ع٢ً سس٠(، ٜٚؿهٌ ايبعض اغتعُاٍ ايٓٛعني َعا ٚيف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ وبص ايٓٛع 
 ا٭ٍٚ َع ٚدٛز َػاس١ يطٜان١ اؿٝٛاْات.

 :َٛقع اؿعا٥ط -ز
ست٢ ٜػتطٝع َطاقب١ ا٭غٓاّ )ايهإٔ ٚاملاعع( َٔ َػه١ٓ نُا هب إٔ هب إٔ تهٕٛ اؿعرل٠ قطٜب١ َٔ َػهٔ املعاضع    

 تهٕٛ قطٜب١ َٔ املػاسات املعضٚع١ با٭ع٬ف، ٚا٭ع٬ف املدع١ْٚ يتػٌٗٝ ايتػص١ٜ ٚتٛؾرل ايٛقت ٚايعُاي١.
سا٥ط ست٢ ايػكـ هب اغتعُاٍ املٛاز احمل١ًٝ نايطني ٚايتي ٚاؾطٜس يف بٓا٤ اؿعا٥ط نُا هب بٓا٤  :بٓا٤ اؿعا٥ط -ز 

غطب ست٢ ٜتعطض أندل دع٤ َٔ اؿعرل٠ يًعٌ ملععِ غاعات  -ٚشيو يف اػاٙ ايطٜاح ٚهب إٔ ٜهٕٛ اػاٙ اؿعرل٠ ؾطم 
 ايٓٗاض ْعطا يؿس٠ أؾع١ ايؿُؼ يف ايُٝٔ ٚخاق١ املٓاطل ايػاس١ًٝ ٚاشلهب١ ايؿطق١ٝ.

 :أضن١ٝ اؿعرل٠ -ٖـ 
٫َتكام ايػٛا٥ٌ، ٚيػٗٛي١ تٓعٝؿٗا ٚهب إظاي١ ايطٚخ َع ايطٌَ باغتُطاض ملٓع ٜػتشػٔ إٔ تهٕٛ أضن١ٝ اؿعرل٠ ض١ًَٝ     

 اْتؿاض ايطؿًٝٝات ٚا٭َطاض ا٭خط٣. نُا ٜػٌٗ اغتعُاٍ ايطٚخ يف ٖصٙ اؿاي١ نػُاز سٝٛاْٞ يف املعضع١.
 :َػاس١ اؿعرل٠ -ٚ 

٠ ٚتعتُس ع٢ً سذِ اؿٝٛإ، ٜطاع٢ ػٓب ٜٛق٢ باملػاسات ايتاي١ٝ يهٌ سٝٛإ ع٢ً سسٙ َٔ ا٭غٓاّ زاخٌ اؿعرل     
أٚ ايصنٛض، ىكل يهٌ َٓٗا َػاس١ اٌَ ٛاإلْاخ اؿٚاإلْاخ اؾاؾ١ ايبايػ١  انتعاظ اؿٝٛاْات يف سعا٥ط قػرل٠ املػاس١:

 .َطبعَذل  2  شنٛض ايتػُنيٚ  َذل َطبع 2.2 أْج٢ ٚاسس٠ َع ت٪اّ، َذل َطبع 2.8 ٚاسس  أْج٢ ٚاسس٠ َع َٛيٛز، َذل َطبع 2.2
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 )تكُِٝ اؿعا٥ط(: ايتكػُٝات ايساخ١ًٝ يًشعرل٠ -ظ
 ٕ ٜتِ ايتكػِٝ ايساخًٞ يًشعا٥ط نُا ًٜٞ: اؿٝٛاْات، ٜؿذلط أيػٗٛي١ ضعا١ٜ  
 :قػِ يًصنٛض - 2
هب ععٍ ايصنٛض ظ١ٗ بعٝس٠ عٔ اإلْاخ ٜٚتِ إزخاشلا ع٢ً اإلْاخ يف َٛغِ ايتًكٝح ؾكط. سٝح إٔ ٚدٛز ايصنٛض َع اإلْاخ     

باغتُطاض ٜ٪زٟ إىل تًكٝشٗا يف غٔ َبهط اٚ ايتًكٝح خاضز ايؿذل٠ املدكك١ ي٘ مما قس ٜ٪زٟ إىل ا٭نطاض بُٖٓٛا، نُا إٔ 
 ايصنٛض تععر اإلْاخ باغتُطاض ٚمتٓعٗا َٔ تٓاٍٚ ايعًـ يًهُٝات املطًٛب١.

 :قػِ يإلْاخ َع املٛايٝس - 2
ْ٘ ٜكًٌ َٔ ْػب١ يٝس َععٚي١ َع أَٗاتٗا ؾه٬ّ عٔ أ/ املطبٞ عٓسَا تهٕٛ املٛأَ املعاضع ٜػٌٗ ضعا١ٜ املٛايٝس َٔ قبٌ ا٭ّ       

 ايٛؾٝات بني املٛايٝس.
 قػِ يإلْاخ اؾاؾ١ ٚايصنٛض املدك١ٝ: - 3

 ميهٔ ٚنع اإلْاخ ايكػرل٠ بعس ؾطاَٗا يف ٖصا ايكػِ.  

 ايتذٗٝعات املطًٛب١ باؿعرل٠: -ح
 املعايـ:.0
ؿعا٥ط هب إٔ ٜٛنع يف ا٫عتباض غٗٛي١ محًٗا ْٚعاؾتٗا، ٖٚٞ نطٚض١ٜ يًُشاؾع١ ع٢ً عٓس تكُِٝ املعايـ زاخٌ ا    

ؾٝ٘ ٜٚؿػس ايعًـ، ؼػب َػاس١ املعًـ بتدكٝل  ٍيًشٝٛإ بايكؿع زاخٌ املعًـ ست٢ ٫ ٜتبٛ حا٭ع٬ف. هب إٔ ٫ ٜػُ
غِ يًُٛايٝس  6غِ يًُٛايٝس اؾسٜس٠،  4غِ يهٌ سٝٛإ، أَا يف ايتػص١ٜ بايعًٝك١ املطنع٠ ؾتدكل َػاس١  30 – 25

 غِ يإلْاخ ايهبرل٠، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ تكٌ ايعُاي١ ٜٚكٌ تًـ ايػصا٤ ٚتكبٌ اؿٝٛاْات عًٝ٘ بهجط٠. 20املؿط١َٛ ٚ
 املؿاضب:.2
ٕ تهٕٛ زضد١ سطاض٠ املا٤ َعتسي١ ست٢ ٜكبٌ عًٝ٘ اؿٝٛإ ٜٚٛنع املؿطب يف هب تػٝرل املا٤ يًشٝٛإ باغتُطاض ٚهب أ    

 َهإ بعٝس عٔ ا٭ٚغار َٚكابٌ يًُعًـ، ٚيف َهإ ظًٌٝ.
يف اؿعا٥ط ايتذاض١ٜ ايهبرل٠ ٜهٕٛ ْعاّ املا٤ آيٝا، أَا ايؿ٬ح ؾُٝهٓ٘ اغتعُاٍ اؾطازٍ ٚايكؿا٥ح ٚايدلاٌَٝ أٚ عٌُ     

 ٠ أٚ أسس أضناْٗا. ٚهب تٓعٝـ املؿطب َٜٛٝا ملٓع تًٛث٘.أسٛاض ع٢ً دسضإ اؿعرل
 املععٍ املتشطى:.3
 عباض٠ عٔ َععٍ قػرل بؿهٌ قٓسٚم ميهٔ محً٘ ْٚكً٘ ٚؼًٜٛ٘ َٔ َهإ آلخط زاخٌ اؿعا٥ط ٚي٘ ؾٛا٥س نجرل٠ َٓٗا:    

ععٍ املطٜه١ ست٢ ٜػٌٗ ع٬دٗا ٚايؿطز١ٜ ععٍ اؿٝٛاْات ملٛيٛز عٓسَا تهٕٛ أَ٘ يف املطع٢، سؿغ اسؿغ املٛيٛز ٚأَ٘، 
 اؿٝٛاْات املبعس٠.
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 :ا٭٬َحَعٜر .4
ؼتاز اؿٝٛاْات إىل ًَح ايطعاّ أٚ املُعٚز َع أ٬َح املعازٕ ا٭خط٣، يصيو هب إناؾت٘ يف ايعًٝك١ أٚ تٛؾرل نتٌ َٔ املًح     

 أضنإ اؿعرل٠ أٚ يف قٓسٚم قػرل. يف َتٓاٍٚ اؿٝٛإ عٓس اؿاد١ ٚتٛنع ٖصٙ ايهتٌ ع٢ً
 

 إزاض٠ اؿٝٛإ-9

 اغتبعاز اؿٝٛاْات غرل املٓتذ١ -أ
اغتبعاز اؿٝٛاْات غرل املٓتذ١ َِٗ دسا ٚشيو يهُإ تطب١ٝ اقتكاز١ٜ شات عا٥س إهابٞ، ٜٚككس بػرل املٓتذ١ اؿٝٛاْات       

 اييت تأنٌ ايػصا٤ زٕٚ إْتاز ٜصنط، يصيو ؾٝذب ايتدًل َٓٗا ٚبٝعٗا ؾٛض ايتعطف عًٝٗا. 
 : اؿٝٛاْات اييت تػتبعسَٛاقؿات 

غٓٛات تتػاقط أغٓاْٗا ؾ٬ تػتطٝع  7أٚ  6غٓٛات، ٭ْ٘ بعس  6 - 5غٓاّ بعس عُط اؿٝٛاْات نبرل٠ ايػٔ: تػتبعس ا٭.2
 تٓاٍٚ غصا٤ٖا ٜٚٓكطع َٓٗا ايؿبل ؾتكبح عك١ُٝ.

املٛايٝس ٚست٢ إشا َا محًت ؾٗٓاى استُا٫ت اإلدٗاض  راؿٝٛاْات املكاب١ با٭َطاض املع١َٓ: ٖٞ اييت ٫ تػُٔ ٫ٚ تٓت.2
 ايػ١ًُٝ َجٌ َطض ايػٌ ايط٥ٟٛ َٚطض اإلدٗاض املعسٟ. تْكٌ املطض يًشٝٛاْاأٚ َٛت اؾٓني، إناؾ١ إىل 

ْاخ غرل ايكازض٠ ع٢ً تطب١ٝ املٛايٝس: قس تٛدس يف ايكطٝع إْاخ دٝس٠ ٚتٓتر ايتٛا٥ِ ٚيهٔ يٝؼ شلا ايكسض٠ ع٢ً تطب١ٝ إل.ا3
 ٔ ٖصٙ اإلْاخ.املٛايٝس، مما ٜ٪زٟ إيٞ ظٜاز٠ َعسٍ ْؿٛم املٛايٝس بايكطٝع، يصيو هب ايتدًل َ

 ايصنٛض غرل املٓتذ١: تععٍ ٚتبعس عٔ ايكطٝع، ٖٚٞ ؼٌُ ايكؿات ايتاي١ٝ:.4

  .)نبرل٠ ايػٔ )ايهؿـ عٔ أغٓاْٗا ٜعطٞ زي٬ٝ ٚانشا ع٢ً شيو باختؿا٤ َععِ ايكٛاطع ايػؿ٢ً 

 ٝتًكٝح اإلْاخ: بػبب أ٫ّ يف املؿاقٌ أٚ خًٌ يف ا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ.  ع٫ تػتط 

  اؾٓػ١ٝ نعٝؿ١ )نعـ سذِ اـك١ٝ، عسّ إْتاز سٝٛاْات ١َٜٛٓ(.قسضتٗا 

 .تٓتر َٛايٝس نعٝؿ١ 

 ٝذب إبعازٖا عٔ ايكطٝع ٚايتدًل َٓٗا.ؾيصا ؾإٕ بكا٥ٗا غرل اقتكازٟ، 
ايتؿٖٛات: اؿٝٛاْات املؿ١ٖٛ هب إبعازٖا عٔ ايكطٝع خاق١ إشا سسثت ايتؿٖٛات يف ا٭دٗع٠ ايتٓاغ١ًٝ، ا٭َط ايصٟ .5

 ٛي١.اق١ شات ا٭ضدٌ املهػٛض٠ أٚ املؿً ايعكِ، نُا هب اغتبعاز اؿٝٛاْات املعٜ٪زٟ إىل
 اييت هب اغتبعازٖا ع٢ً ايؿ٬ح عٌُ غذ٬ت ملتابع١ ساي١ قطٝع٘. تٚملعطؾ١ اؿٝٛاْا
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 ايعٓا١ٜ باملٛايٝس -ب 

أ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ باملٛايٝس ٚتبسأ ٜعتُس لاح تطب١ٝ املاعع ٚا٭غٓاّ ع٢ً عسز املٛايٝس ايكاؿ١ يًتػُني، ٖٚٓا تهُٔ 
ّ يف َطاسٌ محًٗا ٚخاق١ املطس١ً ا٭خرل٠ ٌ. يصيو هب تكسِٜ عٓا١ٜ خاق١ يٮايعٓا١ٜ باملٛايٝس َٔ ايعٓا١ٜ با٭ّ اؿاَ

ٕ تكاب اإلْاخ باشلٝاز ٚايعكب١ٝ، ٚتطقس ثِ تكـ ٚتعزاز َطات ايتبٍٛ، ، َٚٔ ايع٬َات املُٝع٠ ي٫ًٛز٠ أقبٌ اي٫ٛز٠
َذل( ٚإشا تعصض شيو هب ؼهرل َهإ  2.5×2عٔ ايكطٝع. ٚعٓس سسٚخ ٖصٙ ايع٬َات هب ععشلا يٛسسٖا )َععٍ ٚتٓععٍ 

 مبا سٛي٘. بعس اي٫ٛز٠ هب ايعٓا١ٜ باملٛايٝس نايتايٞ: خٖاز٨ ْعٝـ َع ؾطؾ١ ْعٝؿ١ ست٢ ىطز املٛيٛز ْعٝؿا ٫ ٜتًٛ

 ْعاؾ١ ٚػؿٝـ املٛيٛز: -2
املٛيٛز ضطبا َع ٚدٛز كاط بايؿِ ٚٚدٛز إؾطاظات َٗب١ًٝ، عاز٠ تبسأ ا٫ّ بًشؼ املٛيٛز بعس اي٫ٛز٠  بعس اي٫ٛز٠ ٜهٕٛ دػِ     

ّ عٔ شيو، أٚ باغتعُاٍ ٛز بكطع٘ قُاف ْعٝؿ١ إشا عذعت ا٭َباؾط٠ مما ٜػٌٗ ي٘ ع١ًُٝ ايتٓؿؼ، ٜٚتِ ػؿٝـ املٛي
 ايتي يف ػؿٝؿ٘.

 املػاعس٠ ع٢ً ايتٓؿؼ: -2
ّ يٮْـ ٚتٓعٝؿ٘، ٚإشا تعصض شيو ؾٝذب ايهػط اـؿٝـ ع٢ً قسض املٛيٛز ٛايٝس يف ايتٓؿؼ بعس ؿؼ ا٭أ املعاز٠ تبس    

 ٚضؾع١ َٔ أضدً٘، ٚبٗصٙ ايططٜك١ تٓعٍ ايػٛا٥ٌ َٔ ايؿِ ٚا٭ْـ ؾٝتٓؿؼ املٛيٛز.
 َعاؾ١ ايػط٠ )اؿبٌ ايػطٟ(:  -3

دػِ املٛيٛز بٛاغط١ ؾؿط٠ ْعٝؿ١ أٚ غهني ساز٠ غِ( َٔ  2.5بٛق١ )  ½ٜتِ قل اؿبٌ ايػطٟ َٔ ع٢ً بعس َػاؾ١ 
إىل زخٍٛ ا٭َطاض ٕ شيو ٜ٪زٟ ، ٭٬َٜؼ ا٭ضض ْعع اؿبٌ ايػطٟ بايٝس ٫ٚ تطن٘ بَٚعك١ُ أٚ أٟ آي١ ساز٠ ْٚعٝؿ١، ٫ٚ ه

 ىل دػِ املٛيٛز.إ

 َػاعس٠ املٛيٛز ع٢ً ايطناع١:  -4
ّ ي٘. ٚغايبا َا يهعـ املٛيٛز أٚ يػ٤ٛ َعا١ًَ ا٭ ٠ َباؾط٠ ٚشيو أَاّ بعس اي٫ٛزضناع١ يي ا٭ عبعض املٛايٝس ٫ تػتطٝ    

 ّ َٓ٘، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ هب َػاعس٠ املٛيٛز ع٢ً ضناع١ أَ٘.ْتٝذ١ ٫يتٗاب ايهطع ٚتأمل ا٭ خوس

 ايتػص١ٜ ع٢ً ايػطغٛب: -5
 تهُٔ يف اآلتٞ: ايػطغٛب أٚ ايًبأ ٖٛ ايًي ا٭ٍٚ املتهٕٛ يف ايهطع بعس اي٫ٛز٠ ٚي٘ أ١ُٖٝ خاق١  

 ٚا٭دػاّ املٓاع١ٝ اييت تكٞ املٛيٛز َٔ ا٭َطاض. تغين بايدل ٚتٝٓا -أ   
نْٛ٘ غين با٭٬َح ٚاملعازٕ  ط مما يف ايًي ايعازٟ، إناؾ١ إىلَطات( أنج 4 - 3وتٟٛ ع٢ً ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايدلٚتني ) -ب 

 .ّناؿسٜس ٚاملٓذٓٝع ٚاملػٓٝػٝٛ
 َٔ ايؿٝتاَٝٓات ٚخاق١ ؾٝتاَٝٓات أ، ب.وتٟٛ ع٢ً ْػب١ عاي١ٝ  -ز 
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 أٚد٘ أخط٣ يًعٓا١ٜ باملٛيٛز: -6
ٚإشا أغتُط اإلغٗاٍ ٜتِ إب٬ؽ املدتكني  شلا، ٚهب تكسِٜ املا٤ ايٓعٝـ  اإلغٗاٍ باملٛايٝس ٖٚٛ ؾ٤ٞ طبٝعٞ، قس وسخ  -  

 يف ايبٝطط٠.

 ٝس يًُػاعس٠ ع٢ً منٛ ايهطف. أغابٝع َٔ اي٫ٛز٠ وب تكسِٜ ا٭ع٬ف اـهطا٤ يًُٛاي 5 - 4بعس  -

ىل ؾٗطٜٔ، سٝح إٔ اـكٞ ٜعٜس َٔ َعسٍ ايتػُني ٜٚكًٌ َٔ سطن١ ْٚؿاط كٞ املٛايٝس يًتػُني يف عُط ؾٗط إٜتِ خ -
 ايصنٛض.

 هب إٔ تععٍ يٛسسٖا ست٢ ٜػٌٗ ضعاٜتٗا ٚايػٝطط٠ عًٝٗا. واملٛايٝس ْؿط١ يف ايعاز٠، يصي -

 ّ عٓس اي٫ٛز٠يعٓا١ٜ با٭ا -ز 
 َٗات ايعسٜس َٔ ايع٬َات َٔ أُٖٗا:قذلاب َٛعس اي٫ٛز٠، تعٗط ع٢ً ا٭با  

تٓععٍ عسٍ ايتبٍٛ ْتٝذ١ يؿعٌ اشلطَْٛات، ٜعٜس َٗا، تهطب ا٭ضض بطدًٝا٫ْععاز، ايكًل؛  ؾذلقس ٚتكـ َطات عسٜس٠، 
 نٝؼ اؾٓني. ضٜبسأ ظٗٛٚتبشح عٔ َهإ ٖاز٨، ٚيف ا٭خرل 

َذل( يهُإ غ١َ٬ ا٭ّ ٚاملٛيٛز.  2.5× 2ا٭ّ يف َهإ ٖاز٨ ْعٝـ ٚيف َععٍ اْؿطازٟ ) عٓس بسا١ٜ ظٗٛض ا٭عطاض تععٍ
 زع ا٭ْج٢ تًس طبٝعٝا ٚإشا تعصض شيو هب تبًٝؼ املدتكني ايبٝططٜني ٚعسّ تسخٌ املعاضع / املطبٞ بٓؿػ٘.

عسّ ْععٗا بك٠ٛ  با٭ضض نُا هبعس اي٫ٛز٠ تًشؼ ا٭ّ َٛيٛزٖا ثِ بعس غاع١ ؽطز املؿ١ُٝ، ٚهب عسّ تطنٗا ت٬َؼ 
 تطنٝع ايدلٚتني بٗا.بػبب اضتؿاع انططابات ٖه١ُٝ  إىلٕ أنًٗا ٜ٪زٟ ، ٭ّ تأنًٗاأٚ تطى ا٭

ّ ْٚعاؾ١ ا٭ضدٌ ٚايهطع، ٜتِ ؼػؼ ت خاق١ بِٗ، ٚهب تكًِٝ أظ٬ف ا٭يف غذ٬ايٝس املٛبعس اي٫ٛز٠ َباؾط٠ تػذٌ   
ى ايهطع ميت٧ً بايًي هب ؾتشٗا ست٢ ٜػتطٝع املٛيٛز ضنعٗا. هب عسّ تطاؿًُات ْٚعاؾتٗا، ؾإشا ناْت َػًك١ 

ّ بعس اي٫ٛز٠ َباؾط٠ ٫ٕ املا٤ ٜعٜس ٝـ يٮ. ٜكسّ املا٤ ايٓعسسٚخ ايتٗاب ايهطع بٌ هب سًب٘ إىلٕ شيو ٜ٪زٟ باغتُطاض ٭
يعًٝك١ املطنع٠؛ ؾٝهؿٞ ه١ٝ ٚإشا تعصض ٚدٛز اّ بهُٝات تسضيػصا٤ اؾٝس ٚايع٥٬ل املطنع٠ يٮَٔ إزضاض ايًي، نُا هب تكسِٜ ا

 ّ خًٝط َٔ اؿؿا٥ـ ايبكٛي١ٝ ٚا٭عؿاب.إعطا٤ ا٭

ّ ع٢ً اي٫ٛز٠، ع٢ً ايؿدل خطت عٔ شيو هب َػاعس٠ ا٭ٚإشا تأ زقٝك١، 45 - 30ز٠ ايطبٝع١ٝ خ٬ٍ ؼسخ اي٫ٛ
بٕٛ َٚػشٗا بايعٜت يتػٌٗٝ إزخاٍ ايٝس يف املٗبٌ، ايكا٥ِ باملػاعس٠ إٔ ٜعٌُ ع٢ً تكًِٝ اظاؾطٙ، ْعاؾ١ ا٭ٜسٟ باملا٤ ٚايكا

ٜتِ إزخاٍ ايٝس ٚا٭قابع ع٢ً ؾهٌ كطٚطٞ. ثِ ٜتِ ؼػؼ املٛيٛز ؾإشا نإ ايٛنع طبٝعٝا ٜتِ غشب٘ بطؾل سٝح ٜ٪زٟ 
 ايعٓـ إىل تػرل ايٛنع ايطبٝعٞ يًذٓني. ٚإشا قعب عًٝ٘ شيو هب ايتبًٝؼ ايؿٛضٟ يًُدتكني ايبٝططٜني، عاز٠ ؽطز

 ٚإشا مل وسخ شيو هب ايعٛز٠ ٚاغتؿاض٠ املدتكني ايبٝططٜني. غاع١، 2 - 0.5املؿ١ُٝ بعس سسٚز  
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 ْتاد١ٝ اؿٝٛإ:عًُٝات ؼػني إ -ز
 يطعا١ٜ ٚتطب١ٝ اؿٝٛإ دٝسّا، ٚيعٜاز٠ نؿا٤ت٘ اإلْتاد١ٝ، ٜؿذلط ايكٝاّ با٫تٞ:

 :تكًِٝ ا٭ظ٬ف: تهُٔ أ١ُٖٝ تكًِٝ ا٭ظ٬ف يف ايتايٞ -2

 .ٕا٭ظ٬ف ايط١ًٜٛ َ٪مل١ َٚ٪ش١ٜ يًشٝٛا 

 .تهٕٛ اؿٝٛاْات َكاب١ ٚعطن١ ٫يتٗاب ا٭ظ٬ف 

 .اؿٝٛاْات شات ا٭ظ٬ف ايط١ًٜٛ تتأخط عٔ ايكطٝع يف ايطعٞ ؾتهٕٛ عطن١ يًشٝٛاْات املؿذلغ١ 

 .ّيهٌ شيو هب تكًِٝ ا٭ظ٬ف باغتُطاض ع٢ً ا٭قٌ َطتني يف ايعا 

ٜعٜس َٔ اغتػاغ١ ايًشِ، ظٜاز٠ ايٛظٕ يف شنٛض ايؿٗطٜٔ ا٭ٚيني، ي٘ ؾٛا٥س عسٜس٠، َٓٗا:  اـكٞ: ٜتِ خ٬ٍ ايؿٗط أٚ -2
 ؼػني ْٛع١ٝ اؾًس.ايتػُني ٚ

 ٜتِ اـكٞ بايططم ايتاي١ٝ: 

بإظاي١ اـكٝتني ٚ بٛاغط١ ضبط نٝؼ اـك١ٝ عبٌ، أٚ عٚ( ٖٚٞ آي١ ككك١ شلصٙ ايع١ًُٝ، أبٛاغط١ اآلي١ )باضزٜاَا 
 دطاسٝا.

 ْعاؾ١ اؿعا٥ط: -3
  هب ْعاؾ١ اؿعا٥ط باغتُطاض يٮغباب ايتاي١ٝ:

 عٓسَا ىتًط ايبٍٛ ٚايدلاظ َع ايذلاب باغتُطاض باؿعرل٠ ٜهٕٛ شيو َكسض يعسز نبرل َٔ ا٭َطاض..0

 تعزاز ضا٥ش١ غاظ ايٓؿازض، مما ٜكًٌ َٔ َٓاع١ اؿٝٛإ، ٚإقابت٘ بأَطاض دٗاظ ايتٓؿؼ. .2

 يف اؿٝٛإ.ٜكٌ ايتٗاب اؾطٚح .3

 اغتبعاز اؿٝٛاْات غرل املٓتذ١:  -4
ٕ بكا٥ٗا ع١ًٜ ٭هب اغتبعاز اؿٝٛاْات غرل املٓتذ١ ٖٚٞ املطٜه١ با٭َطاض املع١َٓ، ايعك١ُٝ، املؿ١ٖٛ، نبرل٠ ايػٔ، ٚاشل    

 يف ايكطٝع ٜعتدل خػاض٠ اقتكاز١ٜ نبرل٠.

 تطقِٝ اؿٝٛاْات: -5
إدطا٤ إزاضٟ دٝس، خاق١ يف املعاضع ايتذاض١ٜ املٗت١ُ بإْتاد١ٝ ايكطٝع ٚاختٝاض قطعإ  ٜعتدل تطقِٝ اؿٝٛاْات باآلشإ    

َٔ ايػٌٗ ايتعطف ع٢ً اؿٝٛاْات بسٕٚ  ٝاظات ايكػرل٠ َٔ اؿٝٛاْات، ٭ْ٘ع٢ً اؿ ٖصا لشات إْتاد١ٝ عاي١ٝ. ٫ٚ ٜٓطب
 ايًذ٤ٛ إىل ايذلقِٝ. 
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 ػطٜع اؿٝٛاْات: -6
% ع٢ً ا٭قٌ َطتني يف ايعاّ ٚشيو يًٛقا١ٜ 2.5ازات ايطؿًٝٝات ايساخ١ًٝ َجٌ ايبٓساظٍٚ هب ػطٜع اؿٝٛاْات مبه   

ايسٚا٤ يًط٥تني. ٚتػتج٢ٓ اؿٝٛاْات اييت يف  ٌٚايع٬ز َٔ ايطؿًٝٝات ايساخ١ًٝ ٚهب ػطٜع اؿٝٛاْات  عطم ست٢ ٫ ٜسخ
 َطاسٌ اؿٌُ ا٭خرل٠ َٔ ايتذطٜع.

 تػطٝؼ اؿٝٛاْات: -7

تػطٝؼ اؿٝٛاْات ٖٛ يًٛقا١ٜ ٚايع٬ز َٔ ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ َجٌ ايكطاز ٚايكٌُ اييت ت٪زٟ إىل إنعاف اؿٝٛإ   
 %.60ٚايتكًٌٝ َٔ إْتادٝت٘. ٚهب تػطٝؼ اؿٝٛاْات ٚضف اؿعا٥ط ع٢ً ا٭قٌ َطتني يف ايعاّ ٚشيو مببٝس ايسٜاظٜٕٓٛ 

 

 ايتػص١ٜ احملػ١ٓ-11

 ًشٝٛإ:أ١ُٖٝ ايتػص١ٜ اؾٝس٠ ي-أ

املاعع ٚايهإٔ َٔ اجملذلات اييت تعتُس ع٢ً ا٭ع٬ف يف تػصٜتٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٭زا٤ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ زاخٌ اؾػِ ،  
ٚايعًٝك١ اؿاؾع١ يًشٝٛإ ٖٞ ايعًٝك١ اييت تكسّ َٜٛٝا يًشٝٛإ إلزاَت٘ يإلْتاز، ٜٚعطٞ عًٝك٘ أخط٣ إناؾ١ٝ تػ٢ُ 

 إ يًتػُني، ٚإْتاز ايًي ٚايكٛف.عًٝك١ اإلْتاز ٚاييت تكسّ يًشٝٛ

 تطنٝب ا٭ع٬ف:-ب

، ايؿٝتاَٝٓات ٚا٭٬َح، متجٌ ايهطبٖٛٝسضات املكسض ايط٥ٝػٞ ، ايسٖٕٛتتذلنب ا٭ع٬ف َٔ ايهطبٖٛٝسضات، ايدلٚتٝٓا
 .زيًطاق١. تػتطٝع ا٭غٓاّ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭يٝاف ٚؼًٜٛٗا نُكسض يإلْتا

يبٓا٤ أْػذ١ اؾػِ، ْتٝذ١ يٛدٛز بهترلٜا ايهطف، تػتطٝع اجملذلات ؼٌٜٛ ايدلٚتني ٜعتدل ايدلٚتني املكسض ايط٥ٝػٞ 
 ايؿكرل ٚايٝٛضٜا َٚكازض ايٓذلٚدني ا٭خط٣ إىل بطٚتٝٓات عاي١ٝ ايك١ُٝ ايػصا١ٝ٥.

تػتعٌُ ايسٖٕٛ نُكسض ٚكعٕٚ يًطاق١ ٫غتعُاشلا عٓس ايهطٚض٠ ٚتػتطٝع اجملذلات ؽًٝل بعض ايؿٝتاَٝٓات يف  
ظٖا اشلهُٞ. هب إناؾ١ بعض ايؿٝتاَٝٓات يًعًٝك١ َجٌ ؾٝتاَني أ، ز، ٚ، ؾٛدٛزٖا يف ايعًٝك١ نطٚضٟ دسا، أَا دٗا

ُٖٗا نطٚض١ٜ ٭زا٤ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ٚأ ا٭٬َح املعس١ْٝ ايؿٝتاَٝٓات غٞ، ٚ ى، ٚ ب ، ؾتهٕٛ يف ايهطف ٚا٭َعا٤ ايػًٝع١.
يععاّ ٜٚ٪زٟ ْككٗا إىل َطض ايهػاح، وتاز دػِ اؿٝٛإ إىل بعض ايهايػّٝٛ ٚايؿػؿٛض، ٖٚٞ ١َُٗ أٜها يتهٜٛٔ ا

 املعازٕ ايسقٝك١ بهُٝات ق١ًًٝ ْٚككٗا ٜ٪زٟ إىل ظٗٛض بعض ا٭َطاض يصيو هب إناؾتٗا يًعًٝك١.
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 َٛاقؿات ايػصا٤ اؾٝس يٮغٓاّ:-ز

 .ِوتٟٛ ع٢ً نٌ ايعٓاقط ايهطٚض١ٜ ٭زا٤ ايٛظا٥ـ زاخٌ اؾػ 

 .ِٜهٕٛ غٌٗ اشله 

 ٚايؿٝتاَٝٓات ٚا٭٬َح أناؾ١ يٮيٝاف. توتٟٛ ع٢ً ايطاق١ ٚايدلٚتٝٓا 

 .ٕإٔ ٜهٕٛ َتكب٬ َٔ قبٌ اؿٝٛا 

 .ِٜعتدل خًٝط ايبكٛيٝات ٚايٓذًٝٝات غصا٤ دٝس ٚوتٟٛ ع٢ً َععِ ايعٓاقط اييت وتادٗا اؾػ 

 َهْٛات ايػصا٤ ٚططٜك١ اغت٬ٗن٘:-ز

ىل دعأٜٔ، ُٖا ا٭ع٬ف املاي١٦ ٚايعًٝك١ املطنع٠، ميهٔ يٮغٓاّ إٔ تعٝـ ع٢ً املاعع ٚايهإٔ َٔ اجملذلات ٜٚٓكػِ غصا٤ٖا إ
ا٭ع٬ف ايٓذ١ًٝٝ ٚايبكٛي١ٝ ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً أيٝاف سٝح ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا بٛاغط١ بهترلٜا ايهطف. ٚاجملذلات ٖٞ 

 ِ.ايٛسٝس٠ اييت شلا ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭يٝاف ٚاغتدساَٗا يًطاق١ زاخٌ اؾػ

يف املٛايٝس ايكػرل٠ تهٕٛ ايهطف غرل َهت١ًُ ٚتهٕٛ بػٝط١ ٚاملعس٠ اؿكٝك١ٝ تؿاب٘ َعس٠ اإلْػإ ٫ٚ تػتطٝع بصيو 
ٖهِ ا٭ع٬ف املاي١٦. عٓسَا ٜبسأ املٛيٛز يف أنٌ ا٭ع٬ف؛ تبسأ املعس٠ املطنب١ يف ايتهٜٛٔ ٖٚٞ تتهٕٛ َٔ أضبع١ غطف. ٚعٓسٖا 

 ٚايتهاثط ٚتبسأ يف ٖهِ ٚتؿتٝت ا٭يٝاف. تبسأ بهترلٜا ايهطف يف ايتهٜٛٔ

، ايسٖٓٝات يًطاق١ ٚايؿٝتاَٝٓات. تعتدل ايهطبٖٛٝسضات ٚايسٖٓٝات تتتهٕٛ املٛاز ايػصا١ٝ٥ َٔ ايهطبٖٛٝسضات، ايدلٚتٝٓا
َكسض يًطاق١ يًعًُٝات اؿ١ٜٛٝ اي١َٝٛٝ زاخٌ اؾػِ. أَا ا٭٬َح َجٌ ايهايػّٝٛ ٚايؿػؿٛض ؾٝشتادٗا اؿٝٛإ يبٓا٤ 

إىل أمحاض أ١َٝٓٝ، أَا  تيف ايهطف ٜتِ تهػرل ايهطبٖٛٝسضات إىل أمحاض ز١ٖٝٓ طٝاض٠ بػٝط١ ٚتهػط ايدلٚتٝٓا ايععاّ.
 املٛاز اييت ٫ ٜتِ ٖهُٗا يف ايهطف ؾٝهتٌُ ٖهُٗا يف ا٭دعا٤ ا٭خط٣ َٔ املعس٠ املطنب١ ٚنصا ا٭َعا٤ ايسقٝك١.

 : ايع٥٬ل اإلناؾ١ٝ-ٖـ

 ا٭ع٬ف اـهطا٤ ٚاؾاؾ١، ايتي، ايؿذرلات، ٚأٚضام ايٓباتات، ؽتًـ ا٫ستٝادات نُا ًٜٞ:تعتُس ا٭غٓاّ ع٢ً 

 ا٫ستٝادات اي١َٝٛٝ َٔ ايػصا٤ : .0

ؼتاز اؿٝٛاْات يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ ٭زا٤ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ زاخٌ اؾػِ ٚشيو يًشؿاظ ع٢ً اؿٝا٠ أَا استٝاداتٗا َٔ      
َٔ ا٭ع٬ف اـؿ١ٓ  ًي ؾٗٛ َطتؿع ٜٚتطًب نُٝات نبرل٠اي از٠ منٛ اؾٓني ٚنصا إْتازني ٚظٜايعًـ يإلْتاز َجٌ ايتػُ

 .ٚاملطنع٠ يتعٜٚس اؾػِ مبا وتاد٘ َٔ غصا٤
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 ن١ُٝ ايػصا٤ اي٬ظ١َ يٮغٓاّ َٜٛٝا:   .2

اؾاؾ١  أغاؽ املاز٠ٚعٓس سػاب استٝاداتٗا َٔ ايعًـ ع٢ً  % َٔ ٚظْٗا اؿٞ سؿا٥ـ خهطا٤ ضطب١ 20ؼتاز املاعع إىل 
 % يٮَٗات املطنع١. 5% َٔ ٚظْٗا اؿٞ يًكػاض ايٓا١َٝ ٚ 3ٕ استٝاز املاعع َٔ املاز٠ اؾاؾ١ ٖٛ ؾأ

َٔ  نًٝٛدطاّ َٔ عًـ ايؿٌٝ، ؾإٔ ٖصٙ ايه١ُٝ 3تًٗو نًٝٛ دطاّ ٚايصٟ ٜػ 20بايٓػب١ يًذسٟ ايٓاَٞ ايصٟ ٜبًؼ ٚظ١ْ 
قٌ َٔ استٝاد٘. ٚيتعٜٛض  ٚيهٔ اغت٬ٗن٘ َٔ ايطاق١ ٜهٕٛ أٚتنئَ استٝاز اؿٝٛإ يًدل ايكسض ايهايفايعًـ ؼتٟٛ ع٢ً 

دطاّ َٔ سبٛب ايؿعرل أٚ ايصض٠ )عًـ َطنع( نعًٝك٘ إناؾ١ٝ ٚشيو يتعٜٚس 250ايٓكل َٔ َجٌ ٖصٙ ايعًٝك١ هب إناؾ١ 
 اي٬ظ١َ. بايطاق١اؿٝٛإ 

اىل إْتاز سٝٛاْٞ دٝس َجٌ ايًشّٛ ٚا٭يبإ  هب ع٢ً املعاضعني/ املطبني إٔ ٜتصنطٚا إٔ ايتػص١ٜ اؾٝس٠ يٮغٓاّ ت٪زٟ
 ٚاملٛايٝس.

  اغذلاتٝذ١ٝ ايتػص١ٜ:-ٚ
اضعني ٚاملطبني تكػِٝ ٚيصيو هب ع٢ً املع ،يػصا٤ َٔ سٝٛإ آلخط سػب املطس١ً اإلْتاد١ٝ يًشٝٛإىتًـ استٝاز ا

 نايتايٞ: أغٓاَِٗ إىل فُٛعات سػب املطس١ً اإلْتاد١ٝ، 
 اإلْاخ اؾاؾ١ )غرل اؿاٌَ(  -2
 اإلْاخ يف َطاسٌ اؿٌُ ا٭خرل٠. -2
 اإلْاخ املطنع١. -3
 اإلْاخ املؿط١َٛ. -4
 ايصنٛض ايبايػ١. )َععٚي١ عٔ اإلْاخ ط١ًٝ ايؿذل٠ ؾُٝا عسا ؾذل٠ ايتًكٝح(. -5
 (:اإلْاخ اؾاؾ١  )غرل اؿاٌَتػص١ٜ -2

بػٝط١ ست٢ تبك٢ ٜٚ٪زٟ دػُٗا ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ايطبٝع١ٝ.  إىل عًٝك١ٚيصيو ؼتاز  تعتدل ٖصٙ اجملُٛع١ غرل َٓتذ١
تػتًٗو ن١ُٝ ٌ، بعهؼ اؿٝٛاْات اييت تطع٢ ٚقيف اؿعرل٠، ؾإٔ استٝادٗا ٜهٕٛ أ بٌ تبك٢ ٢ٚإشا ناْت ٖصٙ اإلْاخ ٫ تطع

 َٔ ايطاق١ يف ايبشح عٔ ايػصا٤.

ٝات ٚايٓذًٝٝات. ٚعاز٠ ؼبص املاعع أٚضام ا٭ؾذاض بايٓػب١ يًعًٝك١ اي١َٝٛٝ ؾٝذب استٛا٥ٗا ع٢ً خًٝط َٔ أع٬ف ايبكٛي
، ؾإ أٟ دع٤ َٔ ٖصٙ ا٭ٚضام. ٚبكٛض٠ عا١َ نٌ إىليصيو هب إناؾ١ ث٬ث١ أدعا٤ َٔ ايٓذًٝٝات  ،ٖٚٞ غرل ناؾٝ٘ نػصا٤

 % ؾأنجط ٖٛ ناف نػصا٤ دٝس يإلْاخ اؾاؾ١. 30َعٜر َٔ ا٭ع٬ف اـهطا٤ احملتٟٛ ع٢ً بكٛيٝات بٓػب١ 
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خاق١  ،از اإلْاخ يًتًكٝح، هب ظٜاز٠ َعس٫ت ايتػص١ٜ بتكسِٜ غصا٤ دٝس ٚغين يإلْاخ اؿٛاٌَ ٚنصيو يًصنٛضعٓس إعس
قبٌ ث٬ث١ أغابٝع َٔ ايتًكٝح ٚشيو يعٜاز٠ اـكٛب١ يف اإلْاخ َٔ خ٬ٍ إناؾ١ ايع٥٬ل املطنع٠ يف ٖصٙ ايؿذل٠ اؿطد١. 

ٖٚصٙ أدعا٤ َٔ سبٛب ايصض٠ أٚ ايكُح ٚدع٤ ٚاسس َٔ كًؿات ايػُػِ.  5َٔ ايتايٞ:  ايعًٝك١ املطنع٠ املٛق٢ بٗا َه١ْٛٚ
ايعًٝك١ تكسّ إناؾ١ يًطعٞ ٚا٭ع٬ف اـهطا٤ ٚاؾاؾ١ ا٭خط٣. َع تٛؾط َهعبات ا٭٬َح ٚاملا٤ باغتُطاض ٚميهٔ 

    ا٫غتعان١ عٔ شيو )يف ساي١ عسّ تٛؾط اؿبٛب( بإعطا٤ نُٝات عاي١ٝ َٔ ايدلغِٝ.

 :خرل٠ َٔ اؿٌُيف املطاسٌ ا٭ تػص١ٜ اإلْاخ-2

ٚيهٔ بتكسّ ؾذل٠ اؿٌُ ٚغطع١ منٛ اؾٓني تعٜس استٝادات  ١تػص١ٜ إناؾٝ إىلاإلْاخ  زيف َطاسٌ اؿٌُ ا٭ٚىل ٫ ؼتا
% َٔ اؾٓني ٜتِ  50ٕ أنجط َٔ أغابٝع َٔ اي٫ٛز٠، ْعطّا ٭ 8 - 6اؿاٌَ يًػصا٤ ٚيصيو هب تكسِٜ تػص١ٜ اناؾ١ٝ قبٌ   

 250خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ نُا هب ا٫غتُطاض يف تكسِٜ ٖصٙ ا٭ع٬ف اـهطا٤ ٚاؾاؾ١. ٚؾذل٠ اؿٌُ يف املاعع ٖٞ تهٜٛٓ٘ 
 َّٜٛا.

 تػص١ٜ اإلْاخ املطنع١:-3

هب ؾطظ اإلْاخ املطنع١ يٛسسٖا سٝح إٔ إؾطاظ ايًي ٜكٌ أقك٢ َػتٛاٙ بعس أغابٝع َٔ اي٫ٛز٠، ثِ ٜبسأ با٫نؿاض،  
ّ، يصيو هب ا٫ٖتُاّ بايتػص١ٜ اؾٝس٠ يٮّ يف َطاسٌ ايطناع١ ا٭ٚىل ٖصٙ املطس١ً ت٪زٟ إىل نعـ ا٭ايتػص١ٜ يف  ٚق١ً

ب ا٫ٖتُاّ بتكسِٜ ًَح ايطعاّ خاق١ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ اؿبٛب ٚكًؿات ايػُػِ ٚنصا ا٭ع٬ف اـهطا٤ ٚايٝابػ١ نُا ه
 ٕ ا٭ْج٢ تؿطظ نُٝات نبرل٠ َٔ املًح َع ايًي.٭

 املٛايٝس: ١تػصٜ-4

تػص١ٜ املٛايٝس ١َُٗ يػببني: أٚشلُا اؿكٍٛ ع٢ً سٝٛاْات تػُني يًصبح يف ؾذل٠ ٚدٝع٠، ٚايجاْٞ اؿكٍٛ ع٢ً أَٗات 
 ٚاؿكٍٛ ع٢ً شيو ٜعتُس أغاغا ع٢ً ايتػص١ٜ اؾٝس٠ يف ٖصٙ املطس١ً اؿطد١. اؾٗط 25 - 22قاؿ١ يًتًكٝح يف عُط 

ييت تهػب ا٭دػاّ اؿ١ٜٛٝ ا إىلٚايؿٝتاَٝٓات إناؾ١  تاحملتٟٛ ع٢ً ايدلٚتٝٓا هب إضناع املٛايٝس ايًبأ أٚ ايػطغٛب
 ٚبطناع١ ايًبأ تكٌ ْػب١ ايٛؾٝات بني املٛايٝس. اؾػِ َٓاع١ نس ا٭َطاض،

 ّتبسأ املٛايٝس يف أنٌ ايعًـ بعس أغبٛعني َٔ اي٫ٛز٠ عٔ ططٜل ايتعًٝـ ايعاسـ أٚ خ٬ٍ تػصٜتٗا َع أَٗاتٗا. بعس ايؿطا
ب ؾكٌ املٛايٝس ايصنٛض عٔ اإلْاخ ٚتػص٣ ايصنٛض تػص١ٜ دٝس٠ ع٢ً ا٭ع٬ف اـهطا٤ ٚايٝابػ١ ٚا٭ع٬ف املطنع٠  )يعٜاز٠ ه

 غطع١ ايُٓٛ( ست٢ ٚقٛشلا يٛظٕ ايصبح.

 



 

056 

 أ١ُٖٝ املا٤ يف ايتػص١ٜ:-ظ 

ٚؼسخ ايٛؾا٠ َٔ ْكل ايػٛا٥ٌ يف %   40% َٔ املا٤. ٚعٓسَا ٜهدل تكٌ ْػب١ املا٤ يف دػُ٘ اىل  70وتٟٛ املٛيٛز ع٢ً 
 %.  ْكل ايػٛا٥ٌ باؾػِ ٜ٪ثط ع٢ً نٌ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ زاخٌ اؾػِ. 30اؾػِ عٓسَا تكٌ ْػبت٘ إيٞ 

ّٜٛ ٖٚصٙ  4 - 2تػتطٝع ا٭غٓاّ ٚاملاعع املٛدٛز٠ يف املٓاطل ايكشطا١ٜٚ ا٫غتُطاض يف اؿٝا٠ زٕٚ إٔ تؿطب املا٤ يؿذل٠ 
 املاعع عتل ٚمثٛز. ايكؿ١ تٛدس يف غ٬ييت

يٮغٓاّ َكسض٠ ع٢ً َكا١َٚ اؾؿاف ٚقس أثبتت ا٭عاخ إٔ سطَإ اؿٝٛاْات َٔ املا٤ ٜػبب ؾكسإ ايػٛا٥ٌ َٔ دػِ 
% َٔ ا٭بكاض ايبايػ١ ٚع٢ً َطبٞ ا٭غٓاّ ا٫ٖتُاّ  8% َٔ ايٓعاز ايبايػ١ ٚ  5 - 4% َٔ املاعع،   2.5اؿٝٛإ مبعسٍ 

 ٕ ٜهٕٛ املا٤ َتٛؾط باؿعرل٠ طٛاٍ ايّٝٛ.، ٚأٝٛاْات باغتُطاضبتكسِٜ املا٤ ايٓعٝـ يًش

َطاسٌ اإلْتاز ٜعتُس اغت٬ٗى اؿٝٛإ يًُا٤ ع٢ً: زضد١ سطاض٠ اؾٛ ْٚؿاط اؿٝٛإ، ْٛع ايػصا٤ ايصٟ ٜأنً٘ اؿٝٛإ ٚ
 املدتًؿ١ َٔ اؿٝٛإ.

 زضد١ سطاض٠ اؾٛ ْٚؿاط اؿٝٛإ: - 0

عٜس استٝادات اؿٝٛإ يًُا٤ ْتٝذ١ يعٜاز٠ ؾكس ايػٛا٥ٌ َٔ اؾػِ. ٚيف ساي١ ضعٞ عٓسَا تهٕٛ زضد١ اؿطاض٠ َطتؿع١ ت
 َٔ ايػصا٤. ٚيصيو ؾإٔ استٝاداتٗا َٔ املا٤ تعزاز. ااملطاعٞ ايؿكرل٠، ؾإٔ ا٭غٓاّ تكطع َػاؾات نبرل٠ يتٓاٍٚ َا ٜهؿٝٗ

 ْٛع ايػصا٤ ايصٟ ٜأنً٘ اؿٝٛإ: - 2

ٕ ْػب١ ايططٛب١ يف ٖصٙ ا٭ع٬ف عاي١ٝ، يف سني ٤ ؾإٔ استٝادٗا َٔ املا٤ ٜكٌ ٭طاعٓسَا تأنٌ ا٭غٓاّ ايٓباتات اـه
 ٜعزاز استٝادٗا يًُا٤ عٓسَا تأنٌ ايتي ٚايعًٝك١ املطنع٠. 

 َطاسٌ اإلْتاز املدتًؿ١: - 3

ا ٚنصا ا٭َٗات ؼتاز املٛايٝس ٚاؿٝٛاْات ايكػرل٠ يًُا٤ بهُٝات أندل َٔ اؿٝٛاْات ايبايػ١ ٚايهبرل٠ بايٓػب١ ٭ٚظاْٗ
% َٔ ٚظْ٘  80ىل ؾطب نُٝات عاي١ٝ َٔ املا٤ باعتباض إٔ إٕ إْتاز ايًي وتاز ، ٭نُٝات نبرل٠ َٔ املا٤ إىلاملطنع١ عاد١ 

 ايهًٞ عباض٠ عٔ َا٤.

 :نٝؿ١ٝ تكسِٜ املا٤ يًشٝٛإ  - 4

نجط َٔ يًشٝٛإ ٜعٜس َٔ َعسٍ ايتػُني أّ يًُاعع َكسض٠ ع٢ً اؿٝا٠ زٕٚ َا٤ يؿذل٠ َٜٛني تكطٜبا ٚتكسِٜ املا٤ باْتعا
ٕ بتكسِٜ املا٤ ايهايف يًشٝٛإ يف كطع١ ٚغرل َٓتع١ُ، ٜٚٓكح املعاضعٛاؿٝٛاْات اييت تؿطب نُٝات َٔ املا٤ يف ؾذلات َت

 أٚ أضبع َطات َٜٛٝا ع٢ً ا٭قٌ. تُطاض ٚهب إٔ ٜؿطب اؿٝٛإ ث٬خاؿعرل٠ باغ
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 ن١ُٝ املا٤ اييت ؼتادٗا املاعع: - 5

دايٕٛ َا٤ َٜٛٝا ٚشيو ٜعتُس ع٢ً سطاض٠ اؾٛ، ْٛع ايػصا٤، سذِ اؿٝٛإ، ٚعَُٛا  4 - 2ؼتاز ايعٓع٠ ايبايػ١ َا بني 
هب تكسِٜ املا٤ باغتُطاض يًشٝٛاْات نُا هب ٚنع املؿاضب ؼت ايعٌ ؿُاٜتٗا َٔ سطاض٠ ايؿُؼ، ٚا٫ٖتُاّ بتػٝرل املا٤ 

 ٛ ايطشايب ٚتطانِ بٝض اؿؿطات.منَٜٛٝا ٚغػٌ املؿاضب ملٓع ايتًٛخ ٚ

 أ١ُٖٝ املًح يًشٝٛاْات:-ح

% َٔ ايعًٝك١.  2- 2مبعسٍ ؼتاز اؿٝٛاْات يًًُح ٭زا٤ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ زاخٌ اؾػِ ٚؼتاز اإلْاخ املطنع١ يًًُح 
ر َٔ ا٭٬َح )ًَح عساز املًح ع٢ً ؾهٌ نتٌ يف َتٓاٍٚ اؿٝٛإ عٓس اؿاد١ زٕٚ َعدٗا بايعًٝك١ أٚ ميهٔ عٌُ َعٜٚميهٔ إ

 ايطعاّ َٚكازض ايهايػّٝٛ ٚايؿٛغؿٛض( ٚٚنع٘ يف قٓسٚم عٝح ًٜتِٗ اؿٝٛإ َا وتاد٘ َٔ ا٭٬َح بططٜك٘ سط٠.

 

 ايتٓاغٌ يف قطٝع املاعع-11

ؾكٍٛ تعاٚز َع١ٓٝ ٚبعهٗا متط بؿذل٠ ؾبل ٚاسس٠ خ٬ٍ ايعاّ، بُٝٓا ا٭غٓاّ متط بعس٠ يف قطٝع املاعع يبعض اؿٝٛاْات 
زٚضات ؾبل، ايؿذل٠ بني مجاع ٚآخط تػ٢ُ زٚض٠ ايؿبل ٚطٛض ايػهٕٛ، ٚايصٟ ٜتُٝع بٛدٛز اؾػِ ا٭قؿط، ايتبٜٛض يف 

تبسأ ع١ًُٝ ، اإلخكاب س٫ بعإ ِاملاعع ٖٛ تًكا٥ٞ ٚتبك٢ ايبٜٛه١ قازض٠ ع٢ً اإلخكاب ملس٠ أضبع٘ ٚعؿطٜٔ غاع١ ٫ٚ تٓكػ
غاع١ َٔ َٛعس ايتدكٝب ٚوكٌ  90ايطسِ بعس سٛايٞ  إىل١ املدكب١ اؿٌُ باؼاز اؿُٝٔ َع ايبٜٛه١، تكٌ ايبٜٛه

 اْكػاَا ٚتتػص٣ ايبٜٛه١ ع٢ً ايطسِ. 26ؾٝٗا 

َٜٛا يف املاعع، تًٝٗا َطس١ً اؾٓني ٚتػتُط ست٢  28اؾػِ يف َطس١ً اؾٓني ا٭ٚىل، ٖٚٞ سٛايٞ  أعها٤تتؿهٌ َععِ 
 َّٜٛا. 255 - 248َّٛا ٚتذلاٚح بني  ٜ 252اي٫ٛز٠. ٚتهٕٛ ؾذل٠ اؿٌُ يف املاعع سٛايٞ  

ٚيصيو ُٜٓٛ اؾٓني  ،ا٭قٌ أٟ َٔ ا٭دعا٤ ا٭نجط تطنٝعا إىل ّ ايػصا٤ بٛاغط١ خاق١ٝ ا٫ْتؿاض ايعاز١ٜٜتٓاٍٚ اؾٓني ٚا٭
 ست٢ ؼت املػتٜٛات ايػصا١ٝ٥ املٓدؿه١.

 اـكٛبــ١:-أ

بٝض ٚايتأثرل اؿٟٝٛ يًٗطَْٛات ٚعُط اؿٝٛإ ٚن١ُٝ عباض٠ عٔ سًك١ ا٫تكاٍ بني ا٭دٝاٍ ٚتتأثط اـكٛب١ بٓؿاط امل
 إزضاض اؿًٝب َٚػت٣ٛ ايػصا٤ ٚنصيو ؾكٍٛ ايػ١ٓ.
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غاع١ َٔ بسا١ٜ ايؿبل، ٚميهٔ انتؿاؾ٘ عٔ ططٜل طًٛق١ ايهؿـ )ٖٚٛ شنط املاعع  36-20وسخ ايتبٜٛض يف املاعع بني 
َٜٛا، ٜٚعتُس ع٢ً  50-20ٜٚعٗط أٍٚ ؾبل بعس اي٫ٛز٠ بعس ايتًكٝح ٚيه١ٓ ميٝع ا٭ْج٢ يف َطس١ً ايؿبل(  عايصٟ ٫ ٜػتطٝ

اي٫ٛز٠ ست٢ ايؿطاّ )ايطناع١(، ؾذل٠  سساي١ اي٫ٛز٠ ْٚٛعٗا ٚظطٚف ايب١٦ٝ. ٚتٓكػِ ايؿذل٠ بني اي٫ٛزتني إىل ؾذل٠ َا بع
ٍ ع٢ً ث٬خ ٫ٚزات نٌ ط ٚعٓس اتباع ٖصا ايٓعاّ املهجـ، ميهٔ اؿكٛأؾٗ 8ايتًكٝح، ٚؾذل٠ اؿٌُ، ٚبؿذل٠ إمجاي١ٝ طٛشلا 

 عاَني.

تكاؽ ايهؿا٠٤ ايتٓاغ١ًٝ يٮْج٢ مبس٣ َكسضتٗا ع٢ً ٫ٚز٠ ايتٛا٥ِ ٚعسز اؾسٜإ املؿط١َٛ يهٌ َا١٥ َعع٠، ٚميهٔ ضؾع 
أغابٝع(  3 - 2َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ اؾٓػ١ٝ يًُعع٠ عٔ ططٜل ؼػني ايػصا٤ املتٓاٍٚ ٚنُٝت١ ٚخاق١ يف ؾذل٠ ايتشهرل يًتًكٝح )

خهط ايبكٛيٞ دطاّ يًطأؽ َٜٛٝا( أٚ ظٜاز٠ ن١ُٝ ايعًـ ا٭ ٠250 ايتًكٝح، سٝح إٔ إعطا٤ ايعًـ املطنع)سٛايٞ ٚخ٬ٍ ؾذل
 عٓع٠.  200ىل ضؾع ايهؿا٠٤ ايتٓاغ١ًٝ بعٜاز٠ عسز املٛايٝس يهٌ )َجٌ ايدلغِٝ( ٜ٪زٟ إ

 :تٓعِٝ اي٫ٛزات يف قطٝع املاعع-ب
 ايؿا٥س٠ املاز١ٜ ؟نٝـ ؼكٌ ع٢ً ث٬خ ٫ٚزات نٌ عاَني َٚاٖٞ 

قٌ ايتكسٜطات( ٜٚتِ بعسٖا ؾطِ ايكػاض. تذلى ّٜٛ )ع٢ً أ 45تطنع َٛايٝسٖا ملس٠ ّٜٛ ٚ 252ؾذل٠ اؿٌُ يف املاعع 
ا٭ْج٢ ايبايػ١ َع ايصنط ملس٠ ؾٗط، ٚتعط٢ خ٬شلا عًٝك١ خاق١ )َطنع٠ َع بكٛيٝات( ٚبٗصا وتاز قاسب ايكطٝع يتشسٜس 

 عاقبتني.ض بني ٫ٚزتني َتأؾ٘ 8ؾذل٠ 

ّ غتٓٗو مما ٜ٪ثط ع٢ً سايتٗا ايعا١َ ٜٚ٪زٟ إىل خطٚدٗا َٔ ايكطٝع ، يهٔ ا٭ميهٔ يًُاعع إٔ تًس َطتني يف ايعاّ
ايتايٞ اظزٜاز ْػب١ ايٓؿٛم، ٚعًٝ٘ ٚنصيو تهٕٛ أدٓتٗا نعٝؿ١ ٚق١ًًٝ اؿ١ٜٛٝ مما ٜعٜس َٔ تعطنٗا يإلقاب١ با٭َطاض ٚب

 ١ ٖٛ ث٬خ ٫ٚزات نٌ عاَني.ؾهٌ بطْاَر َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝؾإٕ أ

اضتؿاع عسز املٛايٝس  إىلعٓس اتباع ٖصا ايدلْاَر، هب إٔ ٜهٕٛ اشلسف ا٭غاغٞ ٖٛ ظٜاز٠ عسز ايتٛا٥ِ يف ايكطٝع مما ٜ٪زٟ 
 املؿط١َٛ يهٌ َعع٠ ٚايس٠ ٚبايتايٞ اضتؿاع قكٍٛ اؾسٜإ. 

ًذسٟ بعُط ؾٗط ْٚكـ )بؿطط تعٛزٙ يًػصا٤ ايكًب َٓص بعس اي٫ٛز٠ تبك٢ املاعع ملس٠ ؾٗطٜٔ زٕٚ تًكٝح ٜٚؿهٌ ايؿطاّ ي
ايبسا١ٜ( َٚع زٚض٠ ايؿبل ايجايج١، تسخٌ ايصنٛض َع اإلْاخ ملس٠ ؾٗط، تعط٢ املاعع ػؿٝـ قبٌ اي٫ٛز٠ )أٟ ميٓع سًبٗا خ٬ٍ 

ابٝع ايػت١ قبٌ ا٭غابٝع ايجُا١ْٝ ا٭خرل٠ َٔ ؾذل٠ اي٫ٛز٠(، تعط٢ املاعع عًٝك١ خاق١ )َطنع٠ ٚبكٛيٝات( خ٬ٍ ا٭غ
 اي٫ٛز٠، ٜتٛقع إٔ تًس املاعع يف ايؿٗط ايجأَ بعس اي٫ٛز٠ ايػابك١، ٚبٗصا ايٓعاّ تًس املاعع ث٬خ َطات نٌ عاَني.

 زٚض٠ اي٫ٛز٠:-ز

 ؾٗطا ٜتِ ؾٝٗا اؿكٍٛ ع٢ً ث٬خ ٫ٚزات. 24ميهٔ ٚنع َٛاعٝس اي٫ٛز٠ ع٢ً ؾهٌ زا٥طٟ بؿذل٠   
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 :١ٜٛاؿكٍٛ ع٢ً َٛايٝس قشٝش١ ٚق-ز
 :ا٫عتٓا٤ باملٛايٝس ٚا٭َٗات

يتػص١ٜ خاق١ عٔ باقٞ اؿٝٛاْات  زبعس ايتأنس َٔ إٔ املاعع أقبشت ساٌَ ميهٔ تطنٗا َع بك١ٝ ايكطٝع سٝح أْٗا ٫ ؼتا
ٕ اي٫ٛز٠، ؾأإشا تٛؾط املطع٢ اؾٝس أٚ ا٭ع٬ف ايبكٛي١ٝ اـهطا٤، ٚبتكسّ اؿٌُ خاق١ خ٬ٍ ايجُا١ْٝ أغابٝع ا٭خرل٠ قبٌ 

 نع )ناي١ ٚبكٛيٝات( باإلناؾ١ إىلدطاّ َٔ َعٜر عًـ َط 250اؿاٌَ ؼتاز يعًٝك١ إناؾ١ٝ َٔ ايعًـ املطنع يف سسٚز 
 ىل إٔ أنجط َٔ ْكـ اؾٓني ُٜٓٛ خ٬ٍ تًو ايؿذل٠. عًـ أخهط ٚغبب شيو ٜطدع إ

شيو عٓسَا   ٞشا نإ ٖٓاى َا ٜػتسعٜؿهٌ ععٍ املاعع اؿاٌَ ٚسسٖا قبٌ اي٫ٛز٠ ٚعٓس اي٫ٛز٠، ٫ زاعٞ يًتسخٌ إ٫ إ
تتأخط اي٫ٛز٠ بعس اْؿذاض َا٤ اؿٝا٠. ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ميهٔ ؼػؼ ٚنع اؾٓني ٚيف ساي١ عػط اي٫ٛز٠ ٜؿهٌ اغتسعا٤ 
ايبٝططٟ، ٚهب تٓعٝـ ؾِ ٚاْـ املٛيٛز بعس اي٫ٛز٠ َباؾط٠ َٚػاعست٘ ع٢ً ايتٓؿؼ عٔ ططٜل ايٓؿذ أٚ ايتسيٝو ع٢ً 

 ٝك١ َٔ ا٭ضدٌ اـًؿ١ٝ.ايكسض أٚ تعً

١ُٖٝ ِ، تهُٔ أبعس ْكـ غاع١ َٔ اي٫ٛز٠ هب إٔ ٜطنع املٛيٛز ايػطغٛب ٚميهٔ َػاعست٘ بإزخاٍ اإلقبع يف ايؿ
% ٖٚٞ  6ىل % ٚتٓدؿض يف ايّٝٛ ايتايٞ إ 27ىل تكٌ إ تٚتٝٓاٗا ؼتٟٛ ع٢ً ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايدلضناع١ ايػطغٛب ٭ْ

طغٛب ع٢ً ْػب١ نُا وتٟٛ ايػ ،ا٭َطاض املػتٛط١ٓ ٚتعٜس َٔ س١ٜٛٝ ٚتٓعٝـ أَعا٤ٙبطٚتٝٓات خاق١ ؼُٞ املٛيٛز َٔ 
 ندل ن١ُٝ يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ. يٛز أهب إٔ ٜطنع املٛعاي١ٝ َٔ ا٭٬َح، 

ّ سًُاتٗا عٔ ططٜل اؿًب يًػطغٛب ٚإٔ ٜذلى املٛيٛز َع ا٭ّ ملس٠ ث٬ث١ أٜاّ، ٚإشا ناْت ا٭ّ ٚهب ايهؿـ ع٢ً نطع ا٭
نُا ٜؿهٌ ايتػص١ٜ بإعطا٤ ايسضٜؼ ايبكٛيٞ اؾٝس َٚعٜر  ،ق١ًًٝ اإلزضاض يًشًٝب ٜؿهٌ اتباع ْعاّ ايتبين ٭َٗات أخط٣

ٖٚٛ ٜعطف بٓعاّ ايتػص١ٜ ايعاسؿ١، سٝح ٜسخٌ  ٤عًـ َطنع  يف ٚعا٤ َٛنٛع مبععٍ ٜػتطٝع اؾسٟ إٔ ٜأنٌ َٓ٘ َت٢ َا ؾا
 ا٭َٗات زخٛي٘ ٚغايبا َا ٜبسأ املٛيٛز يف تٓاٍٚ ا٭ع٬ف َٔ عُط مخػ١ عتػتطٝ اؾسٟ إىل زاخٌ ايكؿل ٖٚٛ ظاسـ بُٝٓا ٫

 ّ.ٌ َٔ اعتُازٙ ع٢ً سًٝب ا٭ٜٚكً عؿط َٜٛا مما ٜػاعس ع٢ً منٛ نطؾ٘

( اييت ٜتٓاٚشلا اؾسٟ، عٓسَا وني َٛعس ايؿطاّ، تتٓاغب ظٜاز٠ ايٛظٕ ططزٜا َع ن١ُٝ ا٭ع٬ف )خؿ١ٓ َٚطنع٠
ّ ع٢ً إزضاض اؿًٝب أثٓا٤ ؾذل٠ ايطناع١ )ا٭َٗات شات ايتٛا٥ِ( ٜٚؿهٌ ععشلا ٚإعطا٤ٖا ايعًـ املطنع ا٭ باإلناؾ١ إىل َكسض٠

 نجط مما تتٓاٚي٘ ا٭َٗات شات اي٫ٛزات املؿطز٠.طا٤ خ٬ٍ ؾذل٠ ايطناع١، ٚيهُٝات أإناؾ١ إىل ا٭ع٬ف اـه
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  :دسٜإ ايتػُني-ٖـ

املٛايٝس املؿط١َٛ ٚبايتايٞ ع٢ً عسز اؾسٜإ املباع١ يف ايػٛم ٚشات أٚظإ عاي١ٝ )ٖٚٛ ٜكاؽ لاح املطبٞ ع٢ً أغاؽ ْػب١ 
شلا قاب١ًٝ عاي١ٝ ع٢ً ايُٓٛ ايػطٜع بتهايٝـ ق١ًًٝ ٚشيو ملكسضتٗا ع٢ً ؼٌٜٛ ايعًـ  ،مبشكٍٛ اؾسٜإ( ٢َا ٜػُ

 بهؿا٠٤ عاي١ٝ. إىل ظٜاز٠ ٚظ١ْٝاملػتًٗو 

إىل ٚظٕ َٔ املُهٔ ؼكٝل أضباح بتػُني شنٛض املاعع املؿط١َٛ ٚايٛقٍٛ  ُْ٘طبٞ، ؾأٚعًٝ٘، ؾُٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ يً
يتػٜٛل بأقٌ ؾذل٠ ٚتهًؿ١ ممه١ٓ، ٚشيو بإعطا٤ اؿٝٛإ عًٝك١ َطنع٠ شات ْٛع١ٝ عاي١ٝ )سبٛب َٚكسض بطٚتني َع ا

 أ٬َح(.

 :ايعُط ٚايٛظٕ عٓس ايتًكٝح-ٚ

غٌ عٔ ططٜل إْتاز سٝٛاْات َٜٓٛ٘ قازض٠ ع٢ً اإلخكاب نُا ٜعدل عٓ٘ بأٍٚ ايبًٛؽ اؾٓػٞ يًشٝٛإ ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً ايتٓا
زٚض٠ ؾبل يف اإلْاخ، ٚايبًٛؽ اؾٓػٞ ٖٛ ع١ًُٝ ؾػٝٛيٛد١ٝ تسضه١ٝ تٓتٗٞ بايٓهٛز اؾٓػٞ ايصٟ ٜتأثط بٓٛع اؿٝٛإ،  

 ٛضاثٞ، ٚقش١ اؿٝٛإ.اؾٓؼ )شنط، أْج٢( ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ ايتػص١ٜ، زضد١ سطاض٠ اؾٛ،  ٚظٕ اؿٝٛإ، ايذلنٝب اي

سساخ زٚض٠ ذلٚدني املػ٦ٍٛ عٔ إىل منٛ اؿٜٛك٬ت اييت تؿطظ ٖطَٕٛ ا٫ٜػخ يف إؾطاظ اشلطَْٛات اييت ت٪زٟ إتبسأ اإلْا
 ىل إؾطاظ ٖطَٕٛ ا٫ْسضٚدني يف اـك١ٝ. ٜٚتِٛ ٚاإلؾطاظات ٚاييت ت٪زٟ بسٚضٖا إايؿبل، أَا يف ايصنٛض ؾتبسأ ايػسز بايُٓ

٫ٚبس  ،يٛدٞ ٚمنٛ اؾٗاظ ايتٓاغًَٞٔ ايُٓٛ ايبسْٞ َكشٛبا بُٓٛ ؾٝػٝٛ ىل زضد١ َع١ٓٝسني ٜكٌ اؿٝٛإ إايبًٛؽ ايهاٌَ 
 تطتبط ايهؿا٠٤ ايتٓاغ١ًٝ بعُط اؿٝٛإ. ايبًٛؽ ٚانتُاٍ ايٓهر اؾٓػٞ. َٔ َطٚض ؾذل٠ ظ١َٝٓ بني

 ايعُط عٓس ايتًكٝح بٛظٕ اؿٝٛإ، ٚشلصإ ايعُط عٓس ايتًكٝح ىتًـ عٔ ايعُط عٓس ايبًٛؽ اؾٓػٞ، ٜٚطتبط ٚعًٝ٘ ؾأ
ىل ٚظٕ َٓاغب يًتًكٝح طبكا يٓٛع اؿٝٛإ ٚغ٬يت٘. ٖٚصا ٜعين إٔ ايعُط عٓس ايتًكٝح ٫ ٜؿذلط عٝٛاْات املعضع١ إٔ تكٌ إ

 زٚضا أغاغٝا إشا نإ ٚظٕ اؿٝٛإ َٓاغبا. بًٜع

 زٚض٠ ايؿبل يف اإلْاخ:-ظ

غاع١  28ط ، اْػب َٛاعٝس ايتًكٝح يٮغٓاّ خ٬ٍ ؾذل٠ أؾٗ 20ىل إ 8ا٭ْج٢ َٔ ًؿبل عٓسَا ٜكٌ عُط ؼسخ أٍٚ زٚض٠ ي
بعس ٬َسع١ ع٬َات ايؿبل )ٖٝذإ ٚسطن١  زا١ُ٥، اْتؿار ٚاختٓام املٗبٌ ، خطٚز إؾطاظات َٔ املٗبٌ ، ايتكطب َٔ ايصنط( 

خ زٚض٠ ايؿبل عٓس ا٭ْج٢ َط٠ ثا١ْٝ عٓس سسٚ اَٜٛ 29-27ٚيف ساي١ ؾؿٌ ايتًكٝح )عسّ سسٚخ اؿٌُ( ٜعاز ايتًكٝح بعس 
 َّٜٛا. 45-30أْج٢ شنط تًكٝح ٚاسس، ٜٛنع اؾُٝع يف سعرل٠ ٚاسس٠ ملس٠  30-25ٚؽكٝل يهٌ 
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 :ا٭غٓاّ تػُني-ح

 أؾهٌ بؿهٌ تػٜٛكٗا بٗسف املٛاؾٞ، َطٓبٞ بٗا ٜكّٛ اييت ٚا٫قتكاز١ٜ ايعضاع١ٝ ا٭ْؿط١ َٔ ا٭غٓاّ تػُني ٜعتدل
 أْ٘ نُا نبرل٠ يٓذاس٘، خدل٠ إىل وتاز ٫ بأْ٘ ٚاملاعع ا٭غٓاّ تػُني َؿطٚع ٜتُٝع أندل، َازٟ َٚطزٚز ضبح ع٢ً ٚاؿكٍٛ

غٝهٕٛ  ٚبصيو ٫ٚزتٗا َٔ ؾكط أؾٗط أضبع١ بعس ا٭غٓاّ أْتاز ٜبٝع إٔ املؿطٚع يكاسب ٚميهٔ ايعُاٍ، َٔ نجرل إىل وتاز ٫
ٚدبات )ايكباح، ايعٗط ٚاملػا٤(، نُا ث٬خ ىل  بايه١ُٝ بايّٝٛ ٚتكػِ إر ايتػُني ٚنع بطْاَ .قكرلا املاٍ ضأؽ زٚض٠ ٚقت

 دطاّ بعس ٚظٕ ايعًٝك١ املطنع٠ يتػٌٗٝ ايكٝاؽ. 200ٜٛنع َكاؽ عًب١ ايؿاقٛيٝا٤ 

 250دِ/ضأؽ، ا٭غبٛع ايجايح  200دطاّ يهٌ ضأؽ، ا٭غبٛع ايجاْٞ  50يف ا٭غبٛع ا٭ٍٚ تعط٢ ن١ُٝ  بطْاَر ايتػُني:
 3دِ/ضأؽ ست٢ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع ايجايح عؿط ٚملس٠  250دِ/ضأؽ، ٚبك١ٝ ا٭غابٝع َٔ  200بٛع ايطابع غدِ/ضأؽ، ا٭

 َع تٛؾط املا٤ بؿهٌ زا٥ِ ٚايكٛايب املًش١ٝ. اخهط قباسا َٚػا٤طٍٛ ايّٝٛ ٚايعًـ ا٭ افاؾايككب ؾٗط. هب تٛؾط أ

ت ْتا٥ر ممتاظ٠، سٝح مت باحملاؾع١، ؾكس ؼككَٔ خ٬ٍ تٓؿٝص عس٠ سكٍٛ اٜهاس١ٝ نُٔ اْؿط١ ايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ 
ؽ خ٬ٍ َٛغِ ع٠ ٚاؾاؾ١ ٚاـهطا٤ يهٌ ضأضٜاٍ ميين، ٚناْت تهايٝـ ايتػص١ٜ املطن 32000ؽ ايٛاسس مببًؼ ؾطا٤ ايطأ
 3نًٝٛ، ٚيف ْٗا١ٜ ايتػُني بعس  20ضٜاٍ ميين، سٝح نإ َتٛغط ٚظٕ ايطأؽ ايٛاسس عٓس  بس٤ ايتػُني  23290ايتػُني 

ق١ُٝ ايبٝع يًطأؽ  ستػبتاضٜاٍ، ٚإشا  55290نًٝٛدطاّ، ؾٓذس إٔ إمجايٞ ايتهايٝـ  22ايطأؽ ايٛاسس قبح ٚظٕ أؾٗط أ
ض٩ٚؽ بعا٥س اقتكازٟ  20ضٜاٍ/ضأؽ، سٝح مت تػُني  29720ٕ ايعا٥س سٛايٞ ضٜاٍ ميين، لس أ 85000عٛايٞ  ايٛاسس

 (2024ين. )ضٜاٍ مي 297200قسضٙ 

 غٓاّ: بطْاَر تػُني ا٭43دسٍٚ ضقِ 
 )نذِ( ايه١ُٝ ْػب١ % املاز٠ ايطقِ

 40 40 قُح فطٚف 2
 20 20 بٛؾ٘ ) ؾعرل ( 2
 30 30 تذ ) كًؿات ايػُػِ ( 3
 8 8 قُٝح ) َػشٛم بصض٠ ايسّٚ 3
 20 20 َػشٛم بصض٠ ايػٝػبإ 4
 2 2 ٬َح َعس١ْٝأ 5
 2 2 ًَح ايطعاّ 6

 200 %200 مجايٞاإل
 292500 ض٩ٚؽ )ضٜاٍ ميين( 20 يعسز ؾٗطأ 3ق١ُٝ ايعًٝك١ املطنع٠ خ٬ٍ 

 29250 ؾٗط  يًطاؽ يٛاسس )ضٜاٍ ميين(أ 3ق١ُٝ ايعًٝك١ املطنع٠ خ٬ٍ 
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 تكسٜط ايعُط يف اجملذلات-12

اؿٝٛاْات تتهٕٛ ٚتتبسٍ يف ْؿؼ ايؿذل٠ يٮبكاض ٚايهإٔ ٚاملاعع ْؿؼ ايعسز َٔ ا٭غٓإ ايًب١ٝٓ ٚايسا١ُ٥. ٚأغٓإ ٖصٙ 
قػط َٔ ا٭غٓإ ايسا١ُ٥، ٚتهتٌُ يف ؾذل٠ ؾٗط ٚتبسأ يف ايتػٝرل ب١ٝٓ تهٕٛ بٝها٤ ٚشات عٓل ضقٝل ٚأايع١َٝٓ، ا٭غٓإ ايً

ندل َٔ ايًب١ٝٓ، شات يٕٛ َكؿط ٚعٓل غًٝغ ٚؼٌ قٌ غ١ٓ، أَا ا٭غٓإ ايسا١ُ٥ ؾأْٗا أَٔ عُط  ابتسا٤٭غٓإ زا١ُ٥ 
ا٭غٓإ ايًب١ٝٓ بعس ظٚاشلا، ٚتهتٌُ ا٭غٓإ ايسا١ُ٥ خ٬ٍ أضبع غٓٛات، بعسٖا ٜبسأ ايتآنٌ يف ايًج١ ٚايصٟ ٜعتدل َكٝاؽ 

 يتكسٜط ايعُط بعس انتُاٍ ا٭غٓإ ايسا١ُ٥. 

 : زيٌٝ عًُٞ يًتعطف ع٢ً أعُاض املاعع ٚا٭غٓاّ بٛاغط١ أغٓاْٗا44دسٍٚ ضقِ 
 ٚقـ ا٭غٓإ عُط اؿٝٛإ ضغِ ؽطٝطٞ يٮغٓإ

 

 محٌ سسٜح اي٫ٛز٠
ايؿِ ع٢ً ا٭غٓإ ٚيهٔ قس تعٗط ايكاطعني ا٭َاَٝني ٚنصيو  ٟقس ٫ وتٛ

 ظٗٛض قاطعني َتٛغطني

 
 ظٗٛض ا٭غٓإ ايًب١ٝٓ بهاًَٗا َع تهاٌَ ايكٛاطع أؾٗط 3

 

 ايكٛاطع ايًب١ٝٓ ٚظٗٛض ظٚز زا٥ِ ظٚاٍ أٍٚ ظٚز َٔ ؾٗط 22-25

 

 ايكٛاطع ايًب١ٝٓ ٚظٗٛض ظٚز زا٥ِ ظٚز َٔظٚاٍ ثاْٞ  غٓتني

 

 ايكٛاطع ايًب١ٝٓ ٚظٗٛض ظٚز زا٥ِ ظٚاٍ ثايح ظٚز َٔ غٓٛات 3

 

 ١ٝٓ ٚظٗٛض ظٚز زا٥ِظٚاٍ ضابع ظٚز َٔ ايكٛاطع ايًب غٓٛات 4

 

 غٓٛات 4بعس عُط 
تآنٌ ا٭غٓإ ٚابتعازٖا عٔ بعهٗا، ثِ غكٛطٗا ٚبايتايٞ تًـ ايًج١ 

 غٓٛات 4اؿٝٛإ بعس عُط ٜٚكعب ؼسٜس عُط 
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 ؾشل اؿٝٛإ-13

  :ايؿشل ايسٚضٟ )ايطٚتٝين( -أ

اؿٝٛإ ايػًِٝ املعاؾ٢ ٖٛ ايكازض ع٢ً اإلْتاز. ٚميهٔ تطب١ٝ سٝٛاْات غ١ًُٝ بايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ اؾٝسٜٔ باؿٝٛإ. 
 ا٭ْـ، ايّٓٛ ٚايتػص١ٜ ايطبٝعٝني.َٚٔ أِٖ ايع٬َات يًشٝٛإ ايػًِٝ بطٜل ايعٝٓني، ملعإ اؾًس، ضطٛب١ ٚغاز٠ 

 ايؿشل ايعاّ يًشٝٛإ: -ب 

ِٖ ، ٚأٜتِ ؾشل اؿٝٛإ َٔ ايطأؽ ست٢ ايصٌٜ يهؿـ َعاٖطٙ ايكش١ٝ ٚأٟ تػٝرل يف ايكؿات ايطبٝع١ٝ تعتدل َطنا
 ايتػرلات َا ًٜٞ:

 ٚايععاّ ٚتهػط ا٭غٓإ.ايؿِ ٚا٭غٓإ: ايتػرلات اشلا١َ بايؿِ ٚا٭غٓإ ٖٞ ظٜاز٠ ايًعاب، تٛضّ ايؿو .2

 ايطقب١ ٚاملٓطك١ ايبط١ٝٓ: هب تؿدٝل ا٫يتٗابات ٚاؾطٚح ٚاآل٫ّ ٚايتٛضّ اـاضدٞ .2

ايهطع ٚا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ: هب ايهؿـ عٔ ايهطع ملعطؾ١ ا٫يتٗابات، سذِ اؿًُات )اؾطٚح، ٚاْػساز ايؿتش١، .3
 ١ًٝ َٔ ايتٛضّ ٚاإلؾطاظات ٚشيو ٜٓطبل ع٢ً ايطسِ أٜها.تٛضّ اؿ١ًُ، تسيٞ ايهطع( ٜٚهؿـ ع٢ً ا٭عها٤ ايتٓاغ

 اؾًس: ايبكع ٚخؿ١ْٛ اؾًس َٔ ع٬َات أَطاض اؾًس، ٚايتٛضّ قس ٜهٕٛ غبب٘ ٚدٛز بٜٛهات اؿؿطات..4

 ا٭قساّ: ٜهؿـ ع٢ً ايٛضّ بايطنب ٚاؿاؾط أٚ ا٭ظ٬ف ٜٚذلى اؿٝٛإ يٝتشطى ملعطؾ١ َهإ اإلعاق١ ٚا٭مل..5

ٚإشا سسخ شيو ٚناْت ايتػص١ٜ دٝس٠ ٜهٕٛ ٖٓاى غببا زاخًٝا ٚقس ٜهٕٛ  ،زٕٚ غبب اؿٝٛإ ٚظْ٘ سٛظٕ: ٫ ٜؿكؾكسإ اي.6
 ايػبب نػط با٭غٓإ  أٚ إٔ ٜهٕٛ اؿٝٛإ نبرل يف ايػٔ.

ؾٗاظ ٕ ٖٓايو َطض يف اٚإشا سسخ شيو ؾٝهٛ ،ْـ اؿٝٛإ ايػ٫ًِٝ تهٕٛ ٖٓاى إؾطاظات نجرل٠ َٔ أ إؾطاظات ا٭ْـ: عاز٠.7
 هب تبًٝؼ ايػًطات ايبٝطط١ٜ يتؿدٝل ا٭غباب.ايتٓؿػٞ. 

ؿذا٥ٞ يف ايعًٝك١ ايتػٝرل ايٚ تهٕٛ ْاػ١ عٔ ايسٜسإ ايساخ١ًٝ أاإلغٗاٍ: وسخ ْتٝذ١ ـًٌ يف اؾٗاظ اشلهُٞ ٚ.8
إلغٗاٍ يٝؼ َطنا بٌ ٖٛ )ايعًٝك١ املطنع٠ تػبب اإلغٗاٍ( ـًٌ يف ٚظٝؿ١ ايهبس أٚ تػص١ٜ غصا٤ عايٞ ايدلٚتني أٚ ايطاق١، ٚا

 َٔ أعطاض املطض، ٚعَُٛا هب تكسِٜ املا٤ يًشٝٛإ يتعٜٛض َا ٜؿكس َٔ ايػٛا٥ٌ.

تكطؾات اؿٝٛإ: تكطؾات اؿٝٛإ تسٍ ع٢ً قشت٘ َجٌ ايكٝاح، ايب٬ز٠ أٚ ا٫ْععاٍ َٔ ايكطٝع، ٚططٜك١ اؿطن١، .9
 ٚتٓاٍٚ ا٭نٌ. نٌ شيو ٜسٍ ع٢ً َس٣ قش١ أٚ عسّ قش١ اؿٝٛإ.
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  ؾشل اؾٗاظ ايتٓؿػٞ: -ز 

ايػطض َٔ ؾشل اؾٗاظ ايتٓؿػٞ ٖٛ تٛنٝح اؿاي١ ايطبٝع١ٝ أٚ املطن١ٝ يًذٗاظ ايتٓؿػٞ ٚا٭عها٤ املتك١ً ب٘، ٜتِ  
 ايؿشل يكٝاؽ اآلتٞ:

  عسز َطات ايتٓؿؼ يف ايسقٝك١: - 2

يهٌ سٝٛإ َس٣ َعني يعسز َطات ايتٓؿؼ )اْعط ا ايتٓؿؼ خ٬ٍ ايسقٝك١ ايٛاسس٠. ٜككس ب٘ عسز املطات اييت وسخ ؾٝٗ
تعزاز عسز َطات ايتٓؿؼ طبٝعٝا بعس ايتػص١ٜ ٚايطٜان١ أٚ ايتعطض يًشطاض٠ ايعاي١ٝ، ٜٚعزاز َطنٝا يف ، (45اؾسٍٚ ضقِ 

 .سا٫ت اؿ٢ُ ٚأَطاض ايكسض، ٚايتٗاب ايدلٚتّْٛٝٛ ٚأَطاض ايكًب ٚؾكط ايسّ إناؾ١ إىل اْػساز أع٢ً اؾٗاظ ايتٓؿػٞ

 ٖٓاى ث٬خ أْٛاع يًتٓؿؼ: :  ْٛع ايتٓؿؼ - 2
 ٚوسخ يف ا٭بكاض ٚايهإٔ ٚاملاعع سٝح تؿاضى عه٬ت ايبطٔ بسضد١ نبرل٠ يف ع١ًُٝ ايتٓؿؼ. -)أ( تٓؿؼ بطين

 ٚوسخ يف ايه٬ب ٚايكطط سٝح تؿاضى عه٬ت ايكسض بسضد١ نبرل٠ يف ع١ًُٝ ايتٓؿؼ. -)ب( تٓؿؼ قسضٟ
تؿاضى عه٬ت ايبطٔ ٚايكسض يف ايتٓؿؼ بسضد١ َتػا١ٜٚ ٚوسخ شيو عٓس اإلْػإ. ٚأٟ  سٝح -)ز( تٓؿؼ بطين ٚقسضٟ 

 تػٝرل يف أٟ َٔ ا٭ْٛاع أع٬ٙ ٜعتدل غرل طبٝعّٝا.
 ٚترل٠ )عُل( ايتٓؿؼ:   -3

 ػٞ ؾٝهٕٛ ايؿٗٝل أطٍٛ َٔ ايعؾرل.عاز٠ ٜهٕٛ ايعؾرل أطٍٛ َٔ ايؿٗٝل أَا يف ساي١ اْػساز أع٢ً اؾٗاظ ايتٓؿ

 ؾشـل ايٓبض:  -ز

ؾشل ايٓبض ٜػاعس يف تؿدٝل ا٭َطاض ٚخاق١ أَطاض اؾٗاظ ايسٚضٟ ٜٚتِ ؾشل ايٓبض عٓس ايؿطاٜني ٚخاق١ 
 ايؿطاٜني َتٛغط١ اؿذِ ٚاملٛدٛز٠ ع٢ً ايػطح ٚايكطٜب١ يًععِ.

يف َطاسٌ اؿٌُ  ٜؿشل ْبض ا٭بكاض َٔ ؾطٜإ ايصٌٜ أَا ايهإٔ ٚاملاعع ؾتؿشل َٔ ؾطٜإ ايؿدص، ٚتعزاز غطع١ ايٓبض
 (.45ا٭خرل٠، ٚيف سا٫ت اضتؿاع زضدات اؿطاض٠ ٚأثٓا٤ ع١ًُٝ اي٫ٛز٠، اْعط ايٓبض ايطبٝعٞ )دسٍٚ ضقِ 

 ٖـ .  ؾشل زضد١ اؿطاض٠: 

تكاؽ زضد١ اؿطاض٠ عاز٠ بٛاغط١ ايذلََٛذل اؿطاضٟ ايصٟ هب تعكُٝ٘ بعس نٌ اغتعُاٍ، ميػح بايعٜت ثِ ٜٛنع يف  
 0.5إخطاز ايدلاظ يؿذل٠ زقٝك١ ثِ ٜكطأ، نُا تكاؽ زضد١ اؿطاض٠ َٔ املٗبٌ َع ٬َسع١ إٔ ٜتِ تٓكٝل ؾتش١ ايؿطز بعس 

 زضد١ ١ٜٛ٦َ َٔ ايكطا٠٤ ْعطّا ٫ضتؿاع زضد١ سطاض٠ املٗبٌ عٔ زضد١ سطاض٠ اؾػِ.
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تعزاز اؿٝٛإ.  املداط١ٝ ايعاٖط٠ ظػِميهٔ َعطؾ١ زضد١ سطاض٠ اؾػِ ايتكطٜب١ٝ عٔ ططٜل ملؼ ايهطع أٚ ا٭غؿ١ٝ 
زضد١ اؿطاض٠ طبٝعٝا يف سا٫ت اؿٌُ، ايطٜان١، زضدات اؿطاض٠ ايعاي١ٝ، ٚايتػص١ٜ ٚخاق١ عٓس املٛايٝس ايصنٛض َكاض١ْ 

 باإلْاخ.

 : َعس٫ت ايتٓؿؼ، زضد١ اؿطاض٠ ٚايٓبض يًشٝٛاْات اجملذل45٠دسٍٚ ضقِ 
 ايسقٝك١ايٓبض /  زضد١ اؿطاض٠ َعسٍ ايتٓؿؼ / ايسقٝك١ ْٛع اؿٝٛإ

 75 – 70 39.5 – 38.5 30- 20 ايهإٔ

 200-40 39.5 -38.5 30-20 املاعع

 60 - 40 39 -  37.5 30-20 ا٭بكاض

 50 - 30 42  - 34.5 22-5 اؾُاٍ

 
 ؾشل ا٭غؿ١ٝ املداط١ٝ:  -ٚ 

ٚايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭غؿ١ٝ ٓاطل ا٭ْـ ٚايعني ٚايؿِ ٚاملٗبٌ، ٜككس با٭غؿ١ٝ املداط١ٝ تًو ا٭غؿ١ٝ املتٛادس٠ يف َ
 شات يٕٛ أمحط ٚضزٟ، ٚغرل قتك١ٓ أٚ َتٛض١َ. 

نُا  ،تهٕٛ ا٭غؿ١ٝ املداط١ٝ باٖت١ ايًٕٛ يف ساي١ ؾكط ايسّ ٚقتك١ٓ يف ساي١ أَطاض ايط١٥ َٚكؿط٠ يف ساي١ ايرلقإ
 ايكًب َٚتٛض١َ يف ساي١ ا٭َطاض املعس١ٜ. تتهٕٛ ظضقا٤ ايًٕٛ يف ساي١ ايتٗابا

 ؾشل اؾًس:  -ظ 

دًس اؿٝٛإ ايػًِٝ ٜهٕٛ ٫َعّا ْٚعٝؿّا ٚخايّٝا َٔ ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ ٜٚهٕٛ ايكٛف قعب ايتػاقط ٚاؾًس اؾاف 
 اـؿٔ شٚ ايؿعط املتػاقط ٜسٍ ع٢ً املطض.

 ؾشـل اؾٗاظ اشلـهُٞ:  -ٖـ 
 ايؿ١ٝٗ: .0

نعؿٗا زيٌٝ ع٢ً إقاب١ اؿٝٛإ با٭َطاض املعس١ٜ، أٚ ٜكبٌ اؿٝٛإ ايػًِٝ ع٢ً غصا٥٘ بؿ١ٝٗ طبٝع١ٝ، ٚؾكسإ ايؿ١ٝٗ أٚ 
 يف ساي١ ايتٗاّ اؿٝٛإ يٮدػاّ ايػطٜب١ وسخ يف ساي١ إقابت٘ مبطض ايػعط ٚيف سا٫ت ايتػُِ. 

 تٓاٍٚ ايطعاّ: .2

 تتٓاٍٚ ا٭بكاض طعاَٗا بايًػإ أَا ايهإٔ ٚاملاعع ؾتتٓاٍٚ طعاَٗا بايؿؿاٙ.
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 َهؼ ايطعاّ: .3

َهػ١ يف ايسقٝك١ ٜٚهٕٛ املهؼ قعبا يف ساي١ ؾًٌ ايٛد٘ ٚايتٝتاْٛؽ ٜٚهٕٛ غرل  200 - 60ا٭نٌ مبعسٍ  متهؼ ا٭بكاض
 َهتٌُ َٚ٪مل يف ساي١ ايتٗاب ايؿِ.

 ا٫دذلاض: .4

ٚعسز َطات ا٫دذلاض يًشٝٛاْات يف ايسقٝك١  ،ا٫دذلاض ٖٛ ظاٖط٠ يًُذذلات ٜتِ ؾٝٗا ادذلاض ايػصا٤ ٚإعاز٠ َهػ١ َط٠ أخط٣
 َط٠/زقٝك١. 5-2ٚا٭بكاض  6-3 ايهإٔ ،4- 2 املاعع نايتايٞ:

ٜٚكـ ْٗا٥ٝا يف ساي١  تؿار ا٭ٚيْٜٞٚعزاز يف سا٫ت ا٫ ١ ٚايتٗاب املعس٠،ٜكٌ ا٫دذلاض يف سا٫ت ؾؿٌ ايهطف ٚايتدُ
 ؿار ايؿسٜس ٚايتػُِ.تْا٫

 ايتدلظ: .5

تعتُس ن١ُٝ ايدلاظ ع٢ً ْٛع ا٭نٌ، ٜهٕٛ َط٠،  28 - 22َطات، ٚاملاعع   20 - 8عسز َطات ايتدلظ ايطبٝع١ٝ يف ايهإٔ 
ايدلاظ ؾب١ داف بايٓػب١ يٮبكاض ٚيف ؾهٌ نطات يًهإٔ ٚاملاعع، أٟ تػٝرل يف ساي١ ايدلاظ تًو تسٍ ع٢ً ٚدٛز َطض خاق١ عٓس 

 .١تػرل ايطا٥ش١ إىل ايطا٥ش١ ايٓتٓ

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 بطْاَر تػُني ا٭غٓاّ
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 ثاْٝا: ايبٝطط٠ ٚقش١ اؿٝٛإ

 باحملاؾع١ اـسَات ايبٝطط١ٜ-أ

 .املٓطك١ ايػاس١ًٝ:2

٫ إٔ ٗع٠ با٭زٚات ٚاملعسات اي٬ظ١َ، إْؿا٤ ٚسسات بٝطط١ٜ ف، مت إَٔ خ٬ٍ املؿاضٜع ايعضاع١ٝ اييت أقُٝت يف املٓطك١   
ايؿاغع١ شلصٙ املٓاطل سٝح ٜتٛؾط طبٝب بٝططٟ ٚاسس ٚث٬ث١ ؾٓٝني بٝططٜني ْٚٛع١ٝ ٖصٙ ايٛسسات ٫ تػطٞ املػاسات 

 اـسَات ايبٝطط١ٜ املكس١َ َسؾٛع١ ا٭دط َٔ ا٭ٖايٞ َاعسا ا٫غذلاتٝذ١ٝ ايعا١َ يًتشكني َٔ ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥.

 .َٓطك١ اشلهب١:2

اسس ؾكط، يهٔ ٖصا املطنع ٫ تتٛؾط يس١ٜ اإلَهاْٝات ْؿا٤ َطنع بٝططٟ يف عاق١ُ احملاؾع١، ٜٛدس ب٘ طبٝب بٝططٟ ٚمت إ  
ايؿ١ٝٓ ٚاملاز١ٜ، سٝح ٫ ٜتُهٔ َٔ تكسِٜ اـسَات ايبٝطط١ٜ يتًو املٓاطل، ؾُا ظايت أغًب َسٜطٜات احملاؾع١ تؿتكط إىل 

ٝٛا١ْٝ إىل َجٌ ٖصٙ اـسَات ٚتهاز ٫ تعطؾٗا بػبب نعـ اإلضؾاز ايبٝططٟ يف ٖصٙ املٓاطل، بٌ ًٜذأ َطبٛا ايجط٠ٚ اؿ
 َعاؾ١ سٝٛاْاتِٗ بايططم ايبسا١ٝ٥ َجٌ ايهٞ ٚاغتدساّ ايٓباتات ايطب١ٝ.

خرل٠، تسخًت عس٠ َٓعُات َٚؿاضٜع يف ؼػني ٚضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايبٝططٟ باحملاؾع١، َٚٓٗا َٓع١ُ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭  
ت١ُٝٓ، سٝح قاَت بعكس ايعسٜس َٔ ايسٚضات تطآٜذٌ ا٫ْػا١ْٝ، َؿطٚع غبٌ ايعٝـ، َٓع١ُ بطامجا ٚايٛناي١ ا٫َطٜه١ٝ يً

ٛاْٞ، سلًت املعايـ ٚاملؿاضب ْتاز اؿٝككرل٠ يف فاٍ قش١ اؿٝٛإ، نُا أزخًت تكٓٝات دسٜس٠ يف فاٍ اإلايتسضٜب١ٝ اي
 ىل ططم ايتػُني اؿسٜح ٚؼػني ايػ٫٬ت احمل١ًٝ.طنع٠ ٚا٭٬َح املعس١ْٝ، باإلناؾ١ إع٬ف املٚا٭

ز١ٜٚ ٚع٬ز ٝسيٝات قػرل٠ متاضؽ ع١ًُٝ بٝع ا٭َٓاطل احملاؾع١ قٝسيٝات بٝطط١ٜ عسٜس٠، ٖٚٞ قتٓتؿط مبدتًـ 
 اؿٝٛاْات ظٗٛز شات١ٝ.

 أُٖٗا تايٝا:ػتعطض َطاض عسٜس٠ تعاْٞ َٓٗا اؿٝٛاْات يف احملاؾع١، غٖٓٓاى أ
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 ا٭َطاض ايؿا٥ع١ بني اؿٝٛاْات يف قاؾع١ ؾب٠ٛ-ب

 ضٟ املعسٟ ا٫يتٗاب ايط٥ٟٛ ايبًٛ-1 

 تعطٜـ املطض  

ٜتُٝع املطض بايتٗابات يف اجملاضٟ ايتٓؿػ١ٝ ايتٗاب ؾسٜس يف ايط١٥ ٚايبًٛضا، ىل ٖٛ َطض خطرل ٜكٝب املاعع ٜٚ٪زٟ إ
 ىل ْػب١ عاي١ٝ َٔ ايٛؾٝات.١ إىل إؾطاظات با٭ْـ مما ٜ٪زٟ إٚنش١، إناؾ

 َػببات املطض 

 بايعني اجملطز٠ ٚميهٔ ض٩ٜت٘ باجملٗط ٜٚػ٢ُ )َٝهٛب٬ظَا غٝهٜٛسؽ(. ٣ٜػبب املطض َٝهطٚب قػرل دسا ٫ ٜط

 ططٜك١ اْتكاٍ املطض  

، ٜٓتكٌ املطض عٔ ططٜل اؾٗاظ ايتٓؿػٞ ٜٚٓتؿط با٫ستهاى املباؾط بني ا٭غٓاّ املكاب١ ٚايػ١ًُٝ ٖٚٛ غطٜع ا٫ْتؿاض
 ٚظٜاز٠ ْػب١ ايٛؾٝات ٚبايتايٞ خػاض٠ اقتكاز١ٜ. ٘نً ىل إقاب١ ايكطٝع٭غٓاّ املكاب١ َع ايػ١ًُٝ ٜ٪زٟ إٕ تطى ايصا ؾأ

 ا٭عطاض ايػطٜط١ٜ

ىل ؾٗط، اؿا٫ت إّٜٛ، ٚقس متتس يف بعض  24 - 6ؾذل٠ سها١ْ املطض أٚ ايؿذل٠ بني زخٍٛ املٝهطٚب ٚظٗٛض ا٭عطاض َٔ 
ت اؿاز٠ يًُطض ؾٝشسخ ٜاّ، أَا يف اؿا٫أ 3 - ٠2 تتُٝع بؿذل٠ سها١ْ قكرل٠ ت٪زٟ إىل ايٛؾا٠ خ٬ٍ اؿا٫ت ايؿسٜس

اضتؿاع ساز يف زضدات اؿطاض٠ ٚتٛادس إؾطاظات َٔ ا٭ْـ ٚايؿِ، ٚقعٛب١ يف ايتٓؿؼ َكشٛب١ بأعطاض ا٫يتٗابات ايتٓؿػ١ٝ 
 %.  90ْٚتٝذ١ يصيو قس تكٌ ايٛؾٝات إىل 

ـ ايعاّ ٚاـٍُٛ ٚإؾطاظات أَا اؿا٫ت املع١َٓ ؾتهٕٛ يف املٓاطل املٛب٠٤ٛ َٚكشٛب١ با٭عطاض َجٌ ايهش١ املع١َٓ ٚايهع
 ا٭ْـ.

 ايكؿ١ ايتؿطو١ٝ يًُطض

ايتٗاب ؾسٜس بايط١٥ ٚايتكام يًط١٥ َع ايبًٛض٠، ظٗٛض غٛا٥ٌ نجرل٠ ع٢ً ايط١٥ ٜٚتػرل ؾهٌ ايط١٥ ٚتكبح َتشذط٠ نايهبس. 
 طاسٌ كتًؿ١ ي٬يتٗاب ٚايتشٛقٌ. نُا ٜتػبب يف تهدِ ايػسز ايًُٝؿا١ٜٚ ٚيف اؿا٫ت املع١َٓ، سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى َ

 ايٛقا١ٜ ٚاملهاؾش١ يًُطض 
 عٓس سسٚخ اإلقاب١ يف قطٝع َا، هب اتباع اـطٛات ايتاي١ٝ يتؿازٟ اْتؿاض املطض:
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  ّهب إبعاز اؿٝٛاْات املطٜه١ بعٝسّا عٔ ايػ١ًُٝ بأغطع ٚقت، ٚشيو بععشلا يف َهإ خام بعٝسا عٔ ا٭غٓا
 ايػ١ًُٝ يتؿازٟ اْتؿاض ايعس٣ٚ. 

  عٓسَا ٜهتؿـ املعاضع/ املطبٞ أٟ ساي١ َطن١ٝ دسٜس٠ يف ايكطٝع ايػًِٝ هب إبعاز اؿٝٛإ ٚسذعٙ َع
 ا٭غٓاّ املطٜه١.

 بًٝؼ يًُدتكني ايبٝططٜني ٚ٭قطب ٚسس٠ بٝطط١ٜ ست٢ ٜتِ ايع٬دات ٚاإلغعاؾات هب اإلغطاع يف ايت
 اي٬ظ١َ.

 ٫  ٜتِ إضداع تًو ا٭غٓاّ يًكطٝع إٜتِ ع٬ز اؿا٫ت املطن١ٝ بٛاغط١ ايطبٝب ايبٝططٟ يف َٓاطل ايععٍ ٫ٚ
ٝٛاْات ايػ١ًُٝ ست٢ ٫ بعس ايتأنس َٔ ع٬دٗا، ٜٚكسّ ايػصا٤ ٚاملا٤ يًشٝٛاْات املطٜه١ بؿهٌ َٓؿكٌ عٔ اؿ

 ايعس٣ٚ.  ِتع

  ٕميٓع َٓعا باتّا سطن١ اؿٝٛاْات املكاب١ َٔ قطٝع اىل آخط ٚنصيو ميٓع بٝعٗا يف ا٭غٛام أٚ أَانٔ غرلٖا ٫
 شيو ٜ٪زٟ اىل اْتؿاض املطض بؿهٌ أٚغع.

 ٛسسات ايبٝطط١ٜ نٌ اؿٝٛاْات ايػ١ًُٝ هب تطعُٝٗا نس املطض ٜٚهٕٛ ايتطعِٝ غٜٓٛا ٚايطدٛع يًُطانع ٚاي
 يًتأنس َٔ َٛاعٝس مح٬ت ايتطعِٝ. 

 ايتٗــاب ايــهطع-2

 تعطٜـ املطض  

ٖٛ ايتٗاب بأْػذ١ ايهطع ٜ٪زٟ إىل تػٝرلات يف ؾهٌ ايهطع ٚتػٝرلات نُٝٝا١ٝ٥ ٚبهترل١ٜ يف ايًي املٓتر َٔ اؿٝٛإ 
ْٛع١ٝ ضز١٦ٜ ٚغرل قاحل ي٬غت٬ٗى اآلزَٞ. يف املكاب. َٚٔ أِٖ تًو ايتػٝرلات يف ايًي إ ٜكٌ إْتاد١ٝ ٜٚكبح ايًي شا 

ساي١ سسٚخ املطض، هب اغتبعاز ا٫ْج٢ املكاب١ عٔ ايػ١ًُٝ يف ٚقت َبهط ست٢ ٫ تتطٛض ا٫يتٗابات ٚتتػبب يف ٚؾا٠ 
 ا٫ْج٢.

 َػببات املطض

اإلغطاع باملطض ٖٞ  تٛدس أْٛاع نجرل٠ َٔ ايبهترلٜا ٚايؿططٜات تػبب ايتٗاب ايهطع، ٚا٭غباب اييت ت٪زٟ إىل غطع١
اؾطٚح باؿًُات ٚايهطع ايٓاػ١ َٔ عسّ ايطعا١ٜ اؾٝس٠ عٓس اؿًب ٚاؾطٚح، اييت تػببٗا اآلي١ إشا نإ اؿًب آيٝا، 
إناؾ١ إىل ايططم ايػرل دٝس٠ يف ايذلب١ٝ ٚايتػص١ٜ. َٚكسض ايعس٣ٚ ٖٛ ايهطع ٚأٜسٟ اؿ٬ب ايػرل َعك١ُ اثٓا٤ ع١ًُٝ اؿًب 

 ب١ٝ٦ٝ ايػا٥س٠ باؿعرل٠، ٚغرلٖا.ٚنصا ايعطٚف اي
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 ططٜك١ اإلقاب١

اب١ عاز٠ عٔ ططٜل زخٍٛ يف ساي١ اإلقاب١ بايػٌ وسخ ايتٗاب ايهطع عٔ ططٜل ايسّ، أَا يف اؿا٫ت ا٭خط٣ ؾتتِ اإلق
 ىل اؿًُات ع٢ً ث٬خ َطاسٌ:املٝهطٚب إ

  ٌايهطع.َطس١ً املٗامج١: ٜسخٌ املٝهطٚب َٔ اـاضز عٔ ططٜل اؿًُات اىل زاخ 

 .َطس١ً اإلغطاع: ٜتهاثط املٝهطٚب ٜٚتعاٜس بػطع١ ثِ ٜٗادِ ا٭ْػذ١ 

 .َطس١ً ا٫يتٗاب: ٚؾٝٗا ٜعٗط َطض ايتٗاب ايهطع 

 ايػطٜط١ٜ اإلقاب١

شيو اؿ٢ُ  بمل ٚاؾطاظات غرل طبٝع١ٝ يف ايهطع ٚعاز٠ َا ٜكاساز٠ تتُٝع با٭ٚضاّ ٚايػد١ْٛ ٚا٭اؿاي١ ؾٛم اؿ 
ؿاي١ اؿاز٠ ؼسخ ْؿؼ ايتػرلات ايػابك١ ٚيهٔ بؿهٌ أخـ َع ٚدٛز مح٢ خؿٝؿ١ ٚامل، ٚيف ٚؾكسإ ايؿ١ٝٗ، ٚيف ا

اؿا٫ت املع١َٓ ؾ٬ تهٕٛ ٖٓاى إقاب١ عا١َ ٚيهٔ تذلنع اإلقاب١ بايهطع ٚخطٚز ايػٛا٥ٌ شات ايطا٥ش١ ايهط١ٜٗ. أَا اؿاي١ 
 طع ٚيهٔ تٛدس تػرلات زا١ُ٥ يف ايًي. ؼت اؿاز٠ ٫يتٗاب ايهطع ؾ٬ ٜتأثط َٓٗا  َعٗط اؿٝٛإ ٚؾهٌ ايه

  ايٛقا١ٜ ٚاملهاؾش١

 هب ايتبًٝؼ ايؿٛضٟ يًُدتكني ايبٝططٜني ست٢ ٜتِ عٌُ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز اي٬ظَني. .2

ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ١َُٗ دسا يًٛقا١ٜ َٔ َطض ايتٗاب ايهطع ٚتهُٔ يف ْعاؾ١ أٜسٟ اؿ٬ب أٚ ايؿ٬ح دٝسا قبٌ ٚبعس .2
ٌ ايهطع باملطٗطات قبٌ ٚبعس اؿ٬ب١ نُا هب غُؼ اؿًُات يف قًٍٛ َطٗط أٚ َا٤ زاؾ٧ بعس اؿ٬ب١ اؿ٬ب١ ٚنصيو غػ

 َباؾط٠.

 هب ايتدًل َٔ ايًي املكاب بططٜك١ قشٝش١ نُا هب عسّ سًب ايهطع املكاب ع٢ً أضن١ٝ اؿعرل٠..3

 بعازٙ َٔ ايكطٝع.يًع٬ز هب ػؿٝـ ايًي َٓ٘ ٚاغت باؿٝٛإ شٚ ايهطع ايصٟ ٫ ٜػتذٝ.4

هب ايعٓا١ٜ باملٛايٝس ٚميٓع ؼت نٌ ايعطٚف إضناع املٛيٛز َٔ ايهطع املكاب بٌ هب إٔ ٜعط٢ يي َٔ أّ أخط٣ اٚ إٔ .5
 ٜعط٢ ايًي اؾاف بعس تصٜٚب٘ بٛاغط١ ايطناع١، نُا هب ضبط ؾِ املٛيٛز ست٢ ٫ ٜطنع أ١َ ٜٚكاب باملطض.

اؿٝٛاْات املطٜه١ ي٬غت٬ٗى ايبؿطٟ يتٛادس عسز نبرل َٔ ا٭َطاض املؿذلن١ بني اإلْػإ هب عسّ اغتعُاٍ ايًي َٔ .6
 ٚاؿٝٛإ.
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عٓس سسٚخ اإلقاب١ هب إخطاز اؿٝٛاْات َٔ اؿعرل٠، ٚإظاي١ ايطبك١ ايعًٝا َٓٗا ثِ ْعاؾتٗا ٚضؾٗا باملطٗطات َجٌ ايس .7
 .ٍٜتٛ

إناؾ١ يًشًب املػتُط ٚزؾٔ شيو اؿًٝب املكاب سٝح إٔ شيو ٜػاعس ع٢ً ميهٔ اغتعُاٍ ايهُازات ايساؾ١٦ يًهطع املكاب .8
  ع٬ز ايهطع.

 ايدل ٚغٝــ٬  )اإلدٗاض املعسٟ(-3

 تعطٜـ املطض 

ٜٚتُٝع عسٚخ اإلدٗاض يف َطاسٌ اؿٌُ  َطض َعسٟ ٜكٝب ا٭بكاض ٚاملاعع، تػبب٘ بهترلٜا َٔ فُٛع١ ايدلٚغ٬ٝ ٖٛ
 عها٤ ايتٓاغ١ًٝ املصنط٠، ٜٚػبب ايعكِ يف اؾٓػني.ا٭خرل٠، ايتٗاب اـكٝتني ٚا٭

  خطٛض٠  املطض 
 إلْػإ خطٛض٠ املطض ع٢ً ا

 ٜتػبب املطض يف سسٚخ اؿ٢ُ املتُٛد١ يف اإلْػإ..2

غًب املطن٢ ٚا٭نجط عطن١ يإلقاب١ ايؿ٬سني، ا٭طبا٤ ٭يبإ املًٛث١ باملٝهطٚب ٜٚهٕٛ أتهُٔ اـطٛض٠ يف تٓاٍٚ ا.2
 ٚاؾعاضٜٔ.ايبٝططٜني 

 ؾكسإ سٝٛاْات ايذلب١ٝ عٔ ططٜل:

إعاق١ بطاَر ١ ٫يتٗاب ايطسِ ٚاستباؽ املؿ١ُٝ، ق١ً إْتاز اؿًٝب ٚايٛؾا٠ ْتٝذاإلدٗاض، ايعكِ يف اإلْاخ ٚايصنٛض، 
 ايتٗذني.

 َػببات املطض

"ابٛضتؼ" يف اؾُاٍ ٚا٭غٓاّ ٚايهإٔ، ٚاييت تتٛادس يف ا٭عها٤  وسخ املطض عدل اإلقاب١ ظطث١َٛ ايدلٚغ٬ٝ
 ايتٓاغ١ًٝ ٚتكٝب تًو اؿٝٛاْات يف كتًـ ا٭عُاض.

  اْتكاٍ املطض
 َكازض اإلقاب١:    

ايػا٥ٌ املٟٓٛ املًٛخ ٚٔ سٝٛاْات َكاب١ أٚ سا١ًَ يًُطض اؿًٝب ايٓاتر َٜٛات ايطسِ املكاب ٚأغؿ١ٝ اؾٓني، قت
 بسضد١ اقٌ.باملٝهطٚب 
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َٔ َهْٛات أغؿ١ٝ املٛيٛز أٚ إؾطاظات  اعاز٠ ؼسخ ايعس٣ٚ عٔ ططٜل أنٌ أٚ ؾطب َٛاز ًَٛث١ باملٝهطٚب أٚ تٓاٍٚ دع٤  
ايطسِ املكاب، نُا قس ؼسخ اإلقاب١ َٔ ايػا٥ٌ املٟٓٛ املكاب يف ساي١ ايتًكٝح ا٫قطٓاعٞ أٚ ايطبٝعٞ إناؾ١ يإلقاب١ 

 املباؾط٠ عٔ ططٜل ا٭غؿ١ٝ املداط١ٝ أٚ اؾًس.

  ططٜك١ اإلقاب١
 سِ، اـكٝتني، ٚا٭عها٤ ايتٓاغ١ًٝ ايجا١ْٜٛ يًصنٛض. ا٭عها٤ اييت تتهاثط ؾٝٗا ٖصٙ ايبهترلٜا ٖٞ ايهطع، ايط

 بايهطع ٚايعذع. ١ؾا١ًَ يًطشاٍ ٚايػسز ايًُٝؿاٜٚ ١يف ساي١ املٛايٝس، تتهاثط ايبهترلٜا ٚتتُطنع يف ايػسز ايًُٝؿاٜٚ.2

ٕٛ طبٝعٝا إ٫ ٜهيف ساي١ اإلْاخ ايبايػ١ غرل اؿا١ًَ،  تتُطنع ٚتتهاثط ايبهترلٜا يف ايهطع ٚايطسِ ضغِ إٔ َعٗطٖا .2
 قاب١.ا يإلُْٗا ٜهْٛإ َكسضأ

 يف ساي١ اإلْاخ ايبايػ١ اؿاٌَ، تتُطنع ٚتتهاثط ايبهترلٜا يف املؿ١ُٝ ٚايطسِ َػبب١ ايتٗاب ايطسِ ٚاإلدٗاض. .3

 اإلقاب١ ايػطٜط٠

  ٚاملاعع. ايهإٔإدٗاض يف َطاسٌ اؿٌُ ا٭خرل٠، بعس ايؿٗط اـاَؼ يف ا٭بكاض ٚايجايح يف 

 املؿ١ُٝ ٚايتٗاب يف ايطسِ. استباؽ 

 .ايتٗاب باـكٝتني ٚقٓا٠ املين َع تهدُٗا يف ساي١ ايصنٛض 

 ايٛقا١ٜ ٚاملهاؾش١
 غرل فسٟ. ٚايٛقا١ٜ َٓٗا تهٕٛ بايططم ايتاي١ٝ:  ع٬ز ايدلٚغ٬ٝ

  :أ( اختباض اؿٝٛاْات ٚايتدًل َٔ املكاب١

  .ٜتِ اختباض س١ًُ ايهطع باغتُطاض ٚاْتعاّ ملعطؾ١ اؿٝٛاْات املكاب١ 

 هطٟ اختباض )تطغٝب املكٌ( ملعطؾ١ ا٭ؾطاز املكاب١.  

 ٚإشا مل ٜتِ  ،ٕ ع٢ً ؾذلات ست٢ ٜتِ اؿكٍٛ ع٢ً ْتٝذتني غايبتني َتتايٝتنيهط٣ ا٫ختباضإ ايػابكا
 ٚ ايكطٝع.اؿكٍٛ ع٢ً تًو ايٓتا٥ر ٜتِ ايتدًل َٔ اؿٝٛإ أ

 :ب( تب٢ٓ ططم قشٝش١ يًذلب١ٝ

  ععٍ اؿٝٛاْات املكاب١ ٚاملؿتب٘ باملطض ٚاجملٗه١ يٛسسٖا ٚايتدًل َٔ اؾٓني ايصٟ أدٗض ٚاملؿ١ُٝ بططم
 قش١ٝ غ١ًُٝ ناؿطم أٚ ايسؾٔ.
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  أؾٗط. 3تطٗرل ٚتعكِٝ اؿعرل٠ سٝح إٔ املٝهطٚب ميهٔ إٔ ٜعٝـ يؿذل٠ 

 املطٜه١ أٚ املؿتب٘ بٗا. ٚأٟ سٝٛإ ٜتِ إزخاي٘ هب إٔ  تٝسّا عٔ اؿٝٛاْااؿؿاظ ع٢ً اؿٝٛاْات ايػ١ًُٝ بع
 وذع يٛسسٙ  يؿذل٠ ؾٗط ناٌَ ست٢ ٜتِ ايتأنس َٔ خًٛٙ َٔ املطض.

 ز( ايتطعِٝ نس املطض:

( أؾٗط 8-4يًشٝٛاْات ايكػرل٠ ) 29 ٜػتعٌُ يكاح بطٚغ٬ٝ ،بانذلٜٔ 20/45ٚ  29 ٜػتعٌُ ايًكاح قٓـ ايدلٚغ٬ٝ
بانذلٜٔ يًشٝٛاْات ايهبرل٠ ع٢ً دطعتني تعكبُٗا دطع١ ٚاسس٠  20/45عٜس َٔ َٓاع١ اؿٝٛإ، ٜٚػتعٌُ ايًكاح سٝح ٜ

 بعس غ١ٓ.

 از ٜٚ٪زٟ يًٛؾٝات ٜٚكٝب اإلْػإ.قس ٜكًٌ اإلْتٕٚ ٖصا املطض خطرل دسا ٭ اؿٝٛاْات، تطعِٝا٫ٖتُاّ بهب 

 

 ايتػص١ٜ غ٤ٛأَطاض -4

هب تكسِٜ ايػصا٤ املتعٕ يًشٝٛإ ٚايصٟ وتٟٛ ع٢ً نٌ ايعٓاقط اييت وتادٗا اؿٝٛإ يًكٝاّ بايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ زاخٌ  
سسٚخ أٟ خًٌ أٚ ْكل ، ىل ا٭٬َح ٚاملعازٕ ٚايؿٝتاَٝٓاتٚتني ٚايٓؿٜٛات ٚايسٖٓٝات إناؾ١ إاؾػِ ٖٚصٙ املهْٛات ٖٞ ايدل

 ُٖٗا َا ًٜٞ:، ٚاييت َٔ أايتػص١ٜ إىل أَطاض غ٤ٛ ايتػص١ٜ ٚبايتايٞ خًٌ يف إىليف ايعٓاقط املصنٛض٠ ٜ٪زٟ 

 ايتؿٓر:  -أ

يف ايعًٝك١ ٜٚٛقـ املطض باملٛت املؿاد٧  ّٜٓتر َٔ ْكل عٓكط املػٓٝػٝٛيًشٝٛاْات نجرل٠ إْتاز ايًي، ٖصا املطض وسخ 
يًشٛؽ املهٕٛ َٔ ا٭٬َح يًشٝٛاْات أَا ٜعاجل بإعطا٤ اات يف ايعه٬ت ست٢ ؼسخ ايٛؾا٠، سٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ٖٝاز ٚتكًك

 ايٛقا١ٜ َٓ٘ ؾتهٕٛ بايطعا١ٜ اؾٝس٠ ٚتكسِٜ غصا٤ َتهاٌَ يًشٝٛإ.

 ١ عٔ ْكل ايؿٝتاَٝٓات ٚا٭٬َح.ا٭َطاض ايٓاػ 46ضقِ اؾسٍٚ ًٜدل 
 سـ٢ُ  ايًي : -ب

قٌ ٚايطقب١ يف ٚيهٔ ايتؿٓذات تهٕٛ أ ّؼسخ ْتٝذ١ يٓكل ايهايػّٝٛ يف ايعًٝك١ ٚأعطانٗا نأعطاض ْكل املاغٓػٝٛ
 ٖصٙ اؿاي١ تهٕٛ ًَت١ٜٛ ْاس١ٝ ايعذع. ٚايٛقا١ٜ تهٕٛ بايطعا١ٜ ٚايتػص١ٜ اؾٝس٠ ٚإعطا٤ ؿٛؽ ا٭٬َح يًشٝٛاْات.
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 : أِٖ ا٭َطاض ايٓاػ١ عٔ ْكل ايؿٝتاَٝٓات ٚا٭٬َح46دسٍٚ ضقِ  
ايؿٝتاَني أٚ 

 ايعٓكط
 َكسض ايؿٝتاَني / ايعٓكط ٚططٜك١ ايٛقا١ٜ ايٓكل املطض أٚ أعطاض ايٛظٝؿ١ ا٭غاغ١ٝ

 َِٗ يًٓعط ؾٝتاَني أ
ايتٗاب بايكط١ْٝ/ايع٢ُ /ايتٗابات تٓؿػ١ٝ/ املٛت/ايتٗابات َع١ٜٛ 

 /ايتٗاب ايه٢ً/ٚضّ ا٭ضدٌ

ايػطغٛب أٚ ايًبأ/ ايعًـ ا٭خهط/ ظٜت نبس 
 اؿٛت.

 ؾٝتاَني ب املطنب
َِٗ يًٗهِ ٚاؾٗاظ 

 ايعكيب

ايسّ/انططابات اؾٗاظ ايعكيب/ايؿًٌ ايتسضهٞ / نُٛض ايػسز ؾكط 
 /ٚايعه٬ت / انططابات اشلهِ/ايتٗاب ايًػإ ٚاؾًس ٚايًج١.

 ايعًـ ا٭خهط/ ايطز٠

 ؾٝتاَني ز
َِٗ يتهٜٛٔ ا٭غٓإ 

 ٚايععاّ
 ن٤ٛ ايؿُؼ/ا٭٬َح نعـ ا٭غٓإ ٚايععاّ/اإلدٗاض/ مح٢ ايًي/ايهعـ ايعاّ/ايهػاح

 ايعًـ ا٭خهط عكِ ايصنٛض / إدٗاض اإلْاخ / َٛت املٛايٝس َِٗ يًدكٛب١ ـؾٝتاَني ٖ

 ؾٝتاَني ز
َِٗ يٮْػذ١ 

 ٚايؿعرلات
 ايعًـ ا٭خهط ايتٗابات تٓؿػ١ٝ / عكِ يف اإلْاخ

 ًَح ايطعاّ
اشلهِ ٚايعًُٝات 
 اؿ١ٜٛٝ باؾػِ

 %2ٜهاف املًح يًعًٝك١ بٓػب١  عػط اشلهِ / ؾكسإ ايؿ١ٝٗ / دؿاف اؾًس / ق١ً ايًي / ٚايهعـ ايعاّ.

 املػٓػّٝٛ
ايؿ١ٝٗ ٚاؾٗاظ 

 ايعكيب
 ايدلغِٝ/ايسضٜؼ/ايطاس١ ؾكسإ ايؿ١ٝٗ/انططابات اؾٗاظ ايعكيب/ ايع٢ُ.

 ؾكسإ ايؿ١ٝٗ / ؾكط ايسّ / نعـ ايعه٬ت / ٜهٕٛ اؾًس خؿّٓا. اشلهِ ايهٛبًت
ايعًـ ا٭خهط/ اؿبٛب/ٜهاف انػٝس ايهٛبًت 

 يًعًٝك١.

 :تػــُِ اؿــٌُ )ايتػُِ اؿًُٞ(  -ز

ؼسخ ٖصٙ اؿاي١ ْتٝذ١ يعسّ ايتػص١ٜ اؾٝس٠ يف ايؿٗط ا٭خرل َٔ اؿٌُ، سٝح ٜتػص٣ اؾٓني ع٢ً كعٕٚ ا٭ّ ايػصا٥ٞ 
َٔ  غاع١ 48 - 22وسخ املٛت خ٬ٍ ، ٚتعٗط ع٢ً ا٭ّ ا٭عطاض َجٌ ايهػٌ ٚاـٍُٛ ٚؾكسإ ايؿ١ٝٗ ٚاشلبٛط ٚاملٛت

 ّ خاق١ يف ا٭غابٝع ا٭خرل٠ َٔ اؿٌُ.هب ايطعا١ٜ ٚايتػص١ٜ اؾٝس٠ يٮ ا١ٜ، يًٛقاإلقاب١

 

 ا٭دػاّ ايػطٜب١-5

 ا٭دػاّ ايػطٜب١ ٖٞ نتٌ َتشذط٠ َٔ َٛاز غرل َٗه١َٛ تبك٢ يف َعس٠ اجملذلات ت٪زٟ إىل نعـ اإلْتاز ٚايٛؾا٠.  

 أغباب تهٕٛ ا٭دػاّ ايػطٜب١

ايطعا١ٜ ٚايتػص١ٜ، إش إٔ اجملذلات تتُٝع بهْٛٗا تًتِٗ ايطعاّ أ٫ٚ ثِ ٜتِ  غ٤ِٛ أغباب تهٜٛٔ ا٭دػاّ ايػطٜب١ َٔ أٖ
اشلهِ ؾُٝا بعس، يصا ؾعٓسَا ػٛع تهطط ٭نٌ أؾٝا٤ غرل قاب١ً يًٗهِ َجٌ ايكُاف ٚأنٝاؽ ايٓاًٜٕٛ ٚغرل شيو. ٖصٙ املٛاز 

أسذاّ ميهٔ سػٗا يف نطف اؿٝٛإ.  اؿٝٛإ ٖهُٗا ؾتبك٢ يف ايهطف ٚتتشذط ٚتهدل يف اؿذِ ٚتكٌ إىل ع٫ ٜػتطٝ
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ٖصٙ اؿاي١ غرل قاب١ً يًع٬ز بٌ قس ت٪زٟ إىل غس ا٭َعا٤ ٚأسٝاْا ؽذلم ا٭دػاّ اؿاز٠ ايكًب َ٪ز١ٜ إىل ايتٗاب٘ ٚٚؾا٠ 
 اؿٝٛإ.

 ا٭عطاض

نُا ٜتٛقـ إْتاز ٚإؾطاظ ايًي إناؾ١ يًٗعاٍ  ،ٜعٗط ع٢ً اجملذلات املكاب١ ايهػٌ ٚاـٍُٛ ٚؾكط ايسّ ٚؾكسإ ايؿ١ٝٗ
 ٚاإلْٗاى ٚاإلغٗاٍ ٚأسٝاْا وسخ ايتٗاب بػؿا٤ ايكًب َ٪زٜا يًٛؾا٠.

 ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز
 دػاّ.ايبطٔ يًُذذلات ٚاغتدطاز تًو ا٭ غرل فٕس، ٚتتِ املعاؾ١ َٔ خ٬ٍ ؾتح با٭ز١ٜٚايع٬ز .0
ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايػصا٤ ناؾٝا يًشٝٛإ ٚتعٜٚسٙ  ٚتكسِٜ ايػصا٤ اؾٝس يًشٝٛإ،ٝس٠ أؾهٌ ايططم يًٛقا١ٜ ٖٞ ايطعا١ٜ اؾ.2

هب أٜها عسّ تطى ا٭غٓاّ زٕٚ ، ـمبًح ايطعاّ َع َطاعا٠ عسّ ٚدٛز َٛاز غرل قاب١ً يًٗهِ يف اؿعرل٠ ٚع٢ً املعا ي
 ضعا١ٜ يذلع٢ يف ايؿٛاضع ٚايكُاَات سٝح ػس ٚتًتِٗ املٛاز ٚا٫دػاّ غرل املٗه١َٛ.

 يف ساي١ ظٗٛض أٟ َٔ ا٭عطاض ايػابك١ هب ايتبًٝؼ ايؿٛضٟ يًُدتكني إلغسا٤ ايٓكح..3
 
 

 تػــُِ ا٭َعا٤ )ا٫ْترلٚتٛنػُٝٝا(-6  

ٗاٍ اؿ٬ُٕ، تٛضّ أَطاض تػُِ ا٭َعا٤ ْتٝذ١ اإلقاب١ ظطاثِٝ َٔ فُٛع١ ايهًػذلٚزٜا ٚيؿٝا٣ ٚتؿٌُ إغؼسخ 
ٚتػُِ ا٭َعا٤ ايصٟ ٜكٝب اؿٝٛاْات ايهبرل٠، ٚايبهترلٜا املػبب١ يًُطض ٖٞ نًػذلٚزٜا ٚيؿٝا٣ ْٛع ب، ز، ز  ايهبس ايٛبا٥ٞ
 ع٢ً ايتٛايٞ.

تتهاثط ٖصٙ املٝهطٚبات يف ػٜٛـ ا٭َعا٤ ٚأسٝاْا يف أْػذ١ ا٭َعا٤ ٚوسخ املطض ْتٝذ١ يًػُّٛ اييت تؿطظٖا ٖصٙ 
 ِٖ تًو ا٭َطاض َا ًٜٞ:، ٚأاملٝهطٚبات

 زغٓتاضٜا اؿـ٬ُٕ

 تعطٜـ املطض

أٜاّ  20عباض٠ عٔ ايتٗاب تهدُٞ َعسٟ ٜكٝب ا٭َعا٤ ايسقٝك١ ٚايػًٝع١ يًش٬ُٕ ايكػرل٠ اييت ٜهٕٛ عُطٖا أقٌ َٔ 
ٖٚٞ عك١ٜٛ  ،ٜٚتُٝع املطض بإٔ ْػب١ اإلقاب١ ٚايٛؾا٠ تهٕٛ عاي١ٝ يف اؿٝٛاْات ٜٚػبب املطض نًٛغذلٚزٜا ٚيؿٝاٟ ْٛع ب

  َٛدب١ ايكبػ١.
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 ططٜك١ اإلقاب١

ؼسخ اإلقاب١ ْتٝذ١ يتٓاٍٚ املٝهطٚبات َع ا٭نٌ ٚايؿطب املًٛثني أٚ عٔ ططٜل ايًي ايٓاتر َٔ أَٗات سا١ًَ يًُطض. 
ؽتًـ اإلقاب١ سػب عٌُ نعاٌَ َػاعس ؿسٚخ اإلقاب١، اَت٤٬ املعس٠ بايًي ٚاإلَػاى باؿٝٛاْات املطٜه١ ٚايػ١ًُٝ ٜ

 %. 50-قؿط ايؿكٍٛ ٚتذلاٚح بني

 ا٭عطاض
أعطاض ع٢ً اؿ٬ُٕ ٚتٛدس َٝت١ يف ايكباح أَا إشا ظٗطت ا٭عطاض يف ايكباح تهٕٛ  طاؿاي١ اؿاز٠ يًُطض: ٫ تعٗ

 ضاقس٠ ٚتتدلظ بكعٛب١ ٚأمل ٜٚهٕٛ ايدلاظ َكبٛغا بسّ ؾاتح ايًٕٛ ٜعكب٘ اإلغُا٤ ٚاملٛت. عاملٛايٝس فٗس٠ َتعب١ ٫ تطن
يؿذل٠  غ١ٓ أٚ غٓتني ٜٚتُٝع عسٚخ اإلغٗاٍ ا٭قؿط ايصٟ ٜتشٍٛ يًٕٛ  ٠يف املعاضع املٛب٤ٛ خساؿاي١ ؼت اؿاز٠: عاز٠ َا ؼ

 ايبين املداطٞ ٚشٚ ضا٥ش١ نط١ٜٗ.
 قٌ سس٠ ٚأطٍٛ يف ؾذل٠ ا٭عطاض.يعس٠ غٓٛات ٜٚهٕٛ املطض أ ٠اؿاي١ املع١َٓ: ٚؼسخ يف املعاضع املٛب٤ٛ

 ايهبس ٖؿ١ ٚايه٢ً ؾاقع١ ايًٕٛ.  ايكؿ١ ايتؿطو١ٝ: سسٚخ تكطسات ع٢ً دساض ا٭َعا٤ ٚتهٕٛ  
 

 ايٛقا١ٜ

 غاع١ َٔ اي٫ٛز٠ (، تطعِٝ ايٓعاز، ايٓعاؾ١ يًشعرل٠ ٚععٍ اؿٝٛاْات املكاب١. 22تطعِٝ املٛايٝس ؾٛض اي٫ٛز٠ )خ٬ٍ 

 ايتٗاب ايعني ايػاضٟ-7

 بكاض، ٜتُٝع بايتٗاب املًتش١ُ ٚايكط١ْٝ.ا٭غٓاّ ٚاملاعع ٚا٭ايعس٣ٚ ٜكٝب َطض َعس ؾسٜس 

 قؿات ايعس٣ٚ
 اؿٝٛاْات املطٜه١ ٖٞ َكسض ايعس٣ٚ. .2
 تٓتكٌ ايعس٣ٚ با٫يتكام املباؾط بني اؿٝٛاْات ايػ١ًُٝ ٚاملطٜه١. .2
 ٜتٛادس ايعاٌَ املػبب عٔ ططٜل اإلؾطاظات ايسَع١ٝ ٚا٭ْؿ١ٝ. .3
 ايصباب أِٖ ططم ايعس٣ٚ.اغتٓؿام ايػباض املًٛخ ٚنصيو  .4
 تكاب املٛايٝس ْتٝذ١ ا٫ستهاى املباؾط با٭َٗات. .5

 ا٭عطاض املطن١ٝ
 نطا١ٖٝ اؿٝٛإ يًه٤ٛ. .2

 ؾعط اؾؿٕٛ. عتٛضّ ٚاْتؿار ٚاستكإ اؾؿٕٛ ٚغايبا َا ٜتذُ .2
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 املًتش١ُ محطا٤ ٚقتك١ٓ َع إؾطاظات زَع١ٝ َٔ ايعٕٝٛ. .3

 تؿهٌ سذب ايط١ٜ٩ ع٢ً ايكط١ْٝ. .4

 ١ْٝ بتكطسات ٚتٓجكب ٚتؿكس ايط١ٜ٩.قس تكاب ايكط .5

 قس تتؿهٌ خطاضٜر يف ايؿطاؽ ايعٝين. .6

 نًتا ايعٝٓني ْٚتٝذ١ ؾكس ايبكط ٜؿكس ايؿ١ٝٗ. بغايبا َا تكا .7

 ايعـ٬ز
محض  ٜػتعٌُاملعاضعٕٛ ٚاملطبٕٛ ايؿاٟ املػًٞ بسٕٚ غهط ثِ ٜدلز ٜٚػػٌ ب٘ ايعٕٝٛ نُا  ٜػتعٌُ .2

 ايبٛيٝو يف غػٌ ايعٕٝٛ.

 ايٝذلاَاٜػذلا اثدلٟ.ايسٖٔ مبطِٖ  .2

 إعطا٤ املهازات اؿ١ٜٛٝ عهًٝا َجٌ أٚنػ٢ تذلاغاٜهًني. .3

 

 ا٫نعميا ايػاض١ٜ  )ايتٗاب اؾًس ايبجطٟ ايػاضٟ(-8

 تعطٜـ املطض

َطض ؾسٜس ايعس٣ٚ ٜكٝب ا٭غٓاّ ٚاملاعع ٜٚٛقـ بتػرلات بجط١ٜ ٚتهٜٛٔ قؿٛض ع٢ً املكطِ ٚايؿؿاٙ ٚبؿهٌ ض٥ٝػٞ ٚع٢ً 
 َانٔ أخط٣ َٔ اؾػِ.ايهطع ٚا٭ضدٌ ٚأ

 قؿات ايعس٣ٚ ايٛبا١ٝ٥

 اؿٝٛاْات املطٜه١ َكسض ايعس٣ٚ عٔ ططٜل ايكؿٛض املتػاقط١ ٚايهطٚع املكاب١. .2

 ا٫ستهاى املباؾط بني اؿٝٛاْات أٚ عٔ ططٜل ا٭زٚات املؿذلن١. .2

 ٜسخٌ ايؿرلٚؽ َٔ خ٬ٍ اؾطٚح ٚايػشبات ع٢ً اؾًس. .3

 أٜاّ ٜٚعٗط با٭عطاض ايتاي١ٝ: 20 - 8 - 4اؿها١ْ بني تذلاٚح ؾذل٠  ا٭عطاض املطن١ٝ:

ٜعٗط ع٢ً  ايؿؿاٙ ٚظٚاٜا ايؿِ ٚا٭ْـ )َطاطات ( تتشٍٛ إىل سٜٛك٬ت ثِ إىل بجٛض قٝش١ٝ تٓؿذط ٚػـ ثِ تتهٕٛ .2
 َهاْٗا. اثطّٜٛ زٕٚ إٔ تذلى أ 24 - 22ٛض بعس قؿٛض زلٝه١ ؾسٜس٠ ايتُاغو بايػطح املػط٢ ٚتػكط ايكؿ

 ايعس٣ٚ ظطاثِٝ ايتٓهطظ تتهٕٛ قؿٛض زلٝه١ دسا ٚتكبح ايؿؿاٙ َ٪مل١ َٚتٛض١َ ٜٚكبح تٓاٍٚ ايطعاّ قعبّا.عٓس .2

 ميهٔ إٔ ٜػكط دع٤ َٔ ايؿؿاٙ ْتٝذ١ ايتٓهطظ ايكٝشٞ. .3
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 غًب اؿٝٛاْات ْتٝذ١ اإلْٗاى ٚايهعـ. متٛت أ.4

 يف بعض اؿا٫ت تتشٍٛ اؿٜٛك٬ت إىل بجٛض ثِ إىل قطٚح..5

ًؿ١ ٚهب ع٬ز ْٛعٞ شلصا املطض ٚيهٔ ميهٔ زٖٔ اإلْاخ ببعض احملايٌٝ َجٌ قًٍٛ أظضم املجًني َع ايػ س٫ ٜٛد ايع٬ز:
 ٕ شيو ٜ٪شٟ ايؿؿاٙ.ؼاؾٝ٘ إلظاي١ ايكؿٛض ٭

 ايٛقا١ٜ
 َٓع خًط سٝٛاْات َكاب١ عٝٛاْات غ١ًُٝ َٔ املطض. .2

 ػٓب دطٚح ٚغشبات اؿٝٛاْات. .2

 ايًكاح.شا َا ٚدس ؼكني اؿٝٛاْات إ .3

 تععٍ اؿٝٛاْات املطٜه١ ٚتعاجل. .4

 

 ايكطاع )ايػعـ(-9

ٜتُٝع بتؿطم خ٬ٜا ايٓػٝر ايػطا٥ٞ ٚتككـ  ،َطض ؾططٟ ٜكٝب ا٭بكاض ٚا٭غٓاّ ٚاـٍٝٛ ٚايكطط ٚايه٬ب ٚاإلْػإ
 ايؿعط ٚتػكط٘. 

 ايعٛاٌَ املػاعس٠ يإلقاب١

 اؿٝٛاْات اييت تعٝـ يف ا٭َانٔ ايططب١ ٚاملعت١ُ.اؿٝٛاْات قػرل٠ ايػٔ، اؿٝٛاْات شات اؾًٛز اؿػاغ١ ٚ

 ا٭عطاض
 ٜتػاقط ايؿعط عٔ اؾًس املكاب. .2

 أؾٗط تتؿهٌ َٓاطل َػتسٜط٠ َتؿطق١ ضَاز١ٜ ايًٕٛ. 3 - 2بعس  .2

 املٓاطل املؿه١ً يإلقاب١ ٖٞ اؾًس سٍٛ ايعني ٚا٭شإ ٚاملدطِ ٚايطقب١، ٚقس تٓتؿط ع٢ً اؾػِ نً٘. .3

 ايع٬ز 
 املعاؾ١ املٛنع١ٝ 

 غػٌ َهإ ايكطاع باملا٤ ايساؾ٧ ٚايكابٕٛ.  .2

 قؿط ايكؿٛض ٚمجعٗا ٚإسطاقٗا. .2

 َطِٖ َٝٓتر ظاٍ. قًٍٛ ٜٛزٟ خؿٝـ أٚ قًٍٛ قبػ١ ايٝٛز ٚاؾًٝػطٜٔ أٚ :زٖٔ املهإ بـ .3

4.  
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 املعاؾ١ اؾُاع١ٝ

ٚ اؿكٔ تدساّ اؾاَاتٛنؼ أٚ ايسٜعإْٝٛ أعٓس إقاب١ عسز نبرل َٔ اؿٝٛاْات هطٟ غػٌ ٚضف ناٌَ اؾػِ ٚشيو باغ
 بع٬ز ا٫ٜؿَٛو. 

 ايٛقا١ٜ

 ععٍ اؿٝٛاْات املكاب١ َٚعاؾتٗا..2

 هب ؽكٝل غطؾ١ ٭زٚات ايتٓعٝـ ٚا٭يبػ١ ٚأزٚات اؿٝٛاْات ا٭خط٣ ٚتطٗرلٖا بعس نٌ اغتدساّ..2

 هب تطٗرل اؿعا٥ط مبشايٌٝ املطٗطات. .3

 % قٛزا نا١ٜٚ.  2ظٜٕٓٛ بطشاش ايسٜا تطٗرل ا٫ب١ٝٓ.4

 % قٛزا نا١ٜٚ َطتني بؿاقٌ أغبٛع بُٝٓٗا.5% ؾٛضَايسٖٝس +  0.4ضف اؿٝٛاْات مبشًٍٛ .4

 ايتًٝرلٜا-11

َّٛا ٚقس تكٌ ٜ 25-20تػبب َطض ٜسع٢ اؿ٢ُ ا٫غتٛا١ٝ٥ ع٢ً اؾُاٍ ٜٚٓتكٌ بايكطاز ٚتذلاٚح ؾذل٠ اؿها١ْ بني  
 َّٜٛا. 25ىل إ

 أعطاض املطض

قعٛب١ يف ايؿ١ٝٗ ٚا٫دذلاض، مخٍٛ، تهدِ ايعكس ايبًػ١ُٝ، اْتؿار اؾؿٕٛ، غ٬ْٝات أْؿ١ٝ ضغ١ٜٛ ٚ مح٢، ؾكسإ
 ايتٓؿؼ َٚٛت اؿٝٛإ اختٓاقا.

 ايع٬ز

ًٝرلٜا، نُا ا ي٘ َٔ تأثرل ع٢ً ايتيهٔ ميهٔ اغتدساّ نًٛضتذلاغٝهني يف املطاسٌ ا٭ٚىل َٔ اإلقاب١ مل، ع٬ز ؾعاٍ س٫ ٜٛد
 ا٫ناٜطٜٔ ملا ي٘ َٔ تأثرل ع٢ً ايطؿًٝٝات املٛدٛز٠ يف نطٜات ايسّ.ميهٔ اغتدساّ 

 ايذلاٜباْٛظَا -11

ٜتُٝع ع٢ُ َتكطع١ ٚؾكط زّ ٖٚعاٍ ٚاغتػكا٤ ٚتهٕٛ قاب١ًٝ ايعس٣ٚ ؾسٜس٠ بني َطض ساز ٜكٝب اؾُاٍ ٚا٭بكاض، 
 َّٜٛا.   25 - 7اؾُاٍ ٚؾذل٠ سهاْت٘ 
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 أعطاض املطض

 زضد١ ١ٜٛ٦َ. 40 - 39اّ، تذلاٚح اؿطاض٠ بني ٜأ 4 - 2مح٢ َتكطع١ تػتُط  .0

 أٜاّ اؿطاض٠ ؾٝٗا عاز١ٜ.  7 - 5بني نٌ ؾذلتٞ سطاض٠  تٛدس ؾذل٠  .2

 يًؿ١ٝٗ ٚتػٌٝ َٔ عْٝٛ٘ زَٛع غعٜط٠.  اٜهٕٛ اؿٝٛإ خ٬ٍ ايؿذلات اؿ١ُٜٛ ؾاع٬ ٚؾاقس .3

 ٜعٗط اغتػكا٤ ع٢ً ا٭دعا٤ ايػؿ١ًٝ َٔ ايكٛا٥ِ ٚايبطٔ ٚؼت ايكسض. .4

 اإلْاخ اؿٛاٌَ. ضَا ػٗغايبا  .5

 يف اؿا٫ت اؿاز٠: تعٌ اؾُاٍ املطٜه١ دايػ١ َٚػت١ٜٛ  باػاٙ ايؿُؼ ٖٚصٙ َٔ ا٭عطاض املُٝع٠.
 غٓٛات ٚوسخ خ٬شلا ٖعاٍ ٚنعـ ٚتهٛض ايكط١ْٝ ٚؾكس ايط١ٜ٩ ٚأخرلا ؾًٌ عهًٞ. 3يف اؿا٫ت املع١َٓ:  ٜػتُط املطض 

 ايع٬ز
 اغتعُاٍ ايػٛضاؾني: ايدلٌٜٓٝ. 

 ايطـؿـًٝٝـات -12

ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ قػرل٠ تعٝـ زاخٌ ٚخاضز دػِ اؿٝٛإ، ٚتتػص٣ ٚتُٓٛ ع٢ً سػاب دػسٙ ٚتػبب ي٘ ايعسٜس َٔ 
 ا٭َطاض. 

 تكٓـ ايطؿًٝٝات سػب َهإ ٚدٛزٖا يف دػِ اؿٝٛإ إىل زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ.

 ايطؿًٝٝات ايساخ١ًٝ   
ٜسإ ايٛضق١ٝ َجٌ ايسٜسإ ا٭غطٛا١ْٝ ٚايس ملعس٠ ٚا٭َعا٤ ايسقٝك١ ٚايػًٝع١(عٝـ يف ايكٓا٠ اشله١ُٝ )اايسٜسإ اييت ت.2

 ( ٚايسٜسإ ايؿطٜط١ٝ.)ؾهًٗا نٛضق١ ايؿذط
 ايسٜسإ اييت تعٝـ يف ايهبس ٚقٓا٠ ايكؿطا٤ ٖٚٞ ٚضق١ٝ ايؿهٌ..2

 ايسٜسإ اييت تعٝـ يف ايط١٥ ٖٚٞ أغطٛا١ْٝ ايؿهٌ..3

 اييت تعٝـ يف ا٭ٚع١ٝ ايس١َٜٛ يٮَعا٤ ايػًٝع١ ٚاملجا١ْ.ايسٜسإ .4

 طؿًٝٝات ايسّ ٖٚٞ شات خ١ًٝ ٚاسس٠ عسا زٜسإ اـ٬ٜا ا٭غطٛا١ْٝ..5

 ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ 
 ٚاؿؿطات ايطا٥ط٠ املاق١ يًسَا٤.ٖٚٞ سؿطات شات أؾهاٍ ٚأسذاّ كتًؿ١ َجٌ ايكطاز ٚايدلاغٝح ٚايكٌُ 
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 اتاعطاض ا٫قاب١ بايطؿًٝٝ
 ايطؿًٝٝات ايساخ١ًٝ

تػبب ايسٜسإ ا٭غطٛا١ْٝ ٚايٛضق١ٝ اييت تعٝـ يف ايكٓا٠ اشله١ُٝ: ايتٗابات ايػؿا٤ املداطٞ ٚا٭َعا٤ ٚبعهٗا َام 
عطاض املطض أ غيًسَا٤، ٜٓتر عٔ شيو أٜها إغٗاٍ ٚؾكط ايسّ )أُْٝٝا( ٖٚعاٍ ٚقس ميٛت اؿٝٛإ. يف سا٫ت نجرل٠ ٫ ٬ْس

 ثط بٓكل نبرل يف إْتادٝت٘ ٚمنٛٙ.ٜتأع٢ً اؿٝٛإ ٚ يهٔ 

 متتل ايسٜسإ ايؿطٜط١ٝ ايػصا٤ املٗهّٛ َٔ أَعا٤ اؿٝٛإ ٚتكٌ اغتؿاز٠ اؿٝٛإ َٓ٘ ٚبايتايٞ تػبب ي٘ اشلعاٍ.
 تػبب زٜسإ ايهبس دطٚح شلا ٚتهػرل دػُٗا مما ٜ٪زٟ إىل ْعٜؿٗا أخرلا تًؿٗا.

 تػبب زٜسإ ايط١٥ ا٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥. 
زٜسإ ا٭ٚع١ٝ ايس١َٜٛ تؿذرل ا٭ٚع١ٝ ايس١َٜٛ يًُجا١ْ ٚا٭َعا٤ ايػًٝع١ ٚبايتايٞ ْعٜؿٗا يف نٌ ٖصٙ اؿا٫ت تهٕٛ تػبب 

 ايٓتٝذ١ َطض اؿٝٛإ ٚقس ٜ٪زٟ إىل َٛت٘.
 طؿًٝٝات ايسّ

( ٤ٚايبٝهاتػبب ؾكط ايسّ ٚاؿ٢ُ َع استُاٍ َٛت اؿٝٛإ ٚشيو ْتٝذ١ تهػرل خ٬ٜا ايسّ )نطٜات ايسّ اؿُطا٤ 
ٚنصيو تكًٌٝ ؾعاي١ٝ قٓع خ٬ٜا ايسّ، يف نجرل َٔ سا٫ت ا٭َطاض ايطؿ١ًٝٝ قس تعاؾ٢ اؿٝٛإ ٚيهٔ ٜعٌ سا٬َ يًطؿٌٝ 
ْتٝذ١ ملٓاع١ اؿٝٛإ اييت قس تٓدؿض ْتٝذ١ إضٖام اؿٝٛإ اٚ غ٤ٛ تػص١ٜ أٚ تعطن٘ يعطٚف طكؼ قعب١ )سطاض٠ ؾسٜس٠ أٚ 

 ط٠ اخط٣ َػببا املطض، ٜٚبل يف ٖصٙ اؿاي١ اؿٝٛإ َػتٛزعا يًطؿٌٝ.بطٚز٠ ؾسٜس٠( ثِ ٜٓتعـ ايطؿٌٝ َ

 ا٭عطاض ايتاي١ٝ:عٗٛض قاب١ اؿٝٛإ بايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ بتتػبب إ: ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ
 اَتكام زّ اؿٝٛإ. .2

 ىل اخط.تكّٛ اؿؿطات املاق١ بٓكٌ ا٭َطاض َٔ سٝٛإ إ .2

 ىل ْككإ ؾسٜس يف منٛ ٚاْتاد١ٝ اؿٝٛإ.ؾسٜسا ٜ٪زٟ إاي٬غع١ تػبب اظعادا عساز اؿؿطات نجط٠ أ .3

 ىل ْكً٘  يٮَطاض.إناؾ١ إ ،َٛازّا تػبب ايؿًٌ ٚاؿ٢ُايكطاز ٜؿطظ  .4

 اؿؿطات اي٬غع١ تػبب ثكٛبا يف اؾًس تًتٗب ٚتهٕٛ دطٚسا عٓس تعطنٗا يًبهترلٜا.  .5

 

 ططم اْتؿاض ايطؿًٝٝات
 ايطؿًٝٝات ايساخ١ًٝ

غط١ اْتؿاض بٝهٗا ٜٚطقاتٗا يًذٗاظ اشلهُٞ ٚايط١٥ ٚنصيو ايسٜسإ ايٛضق١ٝ ٚايؿطٜط١ٝ بٛا تٓتؿط ايسٜسإ ا٫غطٛا١ْٝ
ٜأخص اؿٝٛإ  ضض ثِ ُٜٓٛ يًطٛض ايرلقٞ املعسٟ.يف ا٭ضض )املطع٢ أٚ أضض اؿعرل٠(، ىطز ايبٝض َع بطاظ اؿٝٛإ إىل ا٭
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إ ايط١٥ ٚزٜسإ ايهبس ناٌَ ايُٓٛ، ٜطقات بعض زٜسكٌ يًطؿٌٝ زاخٌ اؿٝٛإ يت اٛاقٌ منٖٖٛصٙ ايرلقات َع ا٭نٌ ٚت
ٚع١ٝ ايس١َٜٛ ٚايسٜسإ ايؿطٜط١ٝ ؼتاز يٛغٝط يهٞ تُٓٛ يًطٛض املعسٟ، ٖصا ايٛغٝط قس ٜهٕٛ ايدلاغٝح اييت ٚزٜسإ ا٭

ش إٔ ١ٜٛ. إايهبس ٚزٜسإ ا٭ٚع١ٝ ايسَتعٝـ يف اؿؿا٥ـ نُا يف ايسٜسإ ايؿطٜط١ٝ أٚ زٜسإ اؿًعٕٚ نُا يف ساي١ زٜسإ 
 .َٓاغب شلا اْتؿاض ٖصٙ ايسٜسإ ٜعتُس ع٢ً ٚدٛز ٚغٝط

 طؿًٝٝات ايسّ تٓكًٗا اؿؿطات املاق١ يًسَا٤ ٚايكطاز ٚبايتايٞ ٜعتُس اْتؿاضٖا ع٢ً ٖصٙ اؿؿطات.
 ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ

ع١ًُٝ ا٫ستهاى أٚ  ي٬ْتكاٍ اثٓا٤ ٚبايتايٞ هس ايطؿٌٝ ؾطقت٘ ،با٫ستهاى املباؾط بني ادػاز اؿٝٛاْات تٓتؿط
ًكطاز املكسض٠ ع٢ً ايعسـ َٔ ايصٟ تًتكل ب٘. يٚ اؿا٥ط بططٜك١ غرل َباؾط٠ بٛاغط١ ا٭ضض اييت تطقس عًٝٗا اؿٝٛاْات أ

يٝعًل باؿٝٛاْات، ٜٚتهاثط بني اؿؿا٥ـ سٍٛ أٚ قطب َهإ اؿعا٥ط أٚ ست٢ زاخًٗا بني ايدلاظ  ع٢ً ا٭ضض َهإ تهاثطٙ
 اؿعرل٠ ٚىتؿٞ ؾٝ٘ ٚيف ؾكٛم سا٥ط اؿعرل٠. ٚايعًـ املذلانِ يف

يف  ع٢ً ا٫ْتؿاضشا تطانِ ؾٝٗا ايعًـ ٚايدلاظ ٚشلا املكسض٠ ، إضض اؿعرل٠بني اؿؿا٥ـ ٚايؿذرلات ٚع٢ً أاؿؿطات تتٛايس 
 خط.ٕ يس٣ بعهٗا ٚايعسـ يس٣ ايبعض اآلبعس بٛاغط١ ايطرلآَاطل أ

 َهاؾش١ ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ

ىل ؾكط ، سٝح تتػص٣ ع٢ً زَ٘ مما ٜ٪زٟ إاـاضد١ٝ َجٌ ايكطاز ٚايكٌُ ٚايٌُٓ ا٫ش٣ ايؿسٜس يًشٝٛإ ايطؿًٝٝاتتػبب 
ت٪شٟ اؿٝٛإ ٚتهاٜك٘ مما ٜ٪زٟ إىل ق١ً اإلْتاز ٚاإلدٗاض أسٝاْا. َٔ  نصيو ؾإْٗا، َطاضبرل َٔ ا٭ايسّ ْٚكٌ عسز ن

ٚ ع٢ً دًس اؿٝٛإ، اضبت٘ ع٢ً ا٭ضض أٚ ايعا٥ٌ ايٛغٝط أ، ٚشيو مبش١ُٖٝ مبهإ ؾكٌ زٚض٠ سٝا٠ ايطؿٌٝ عٓس َهاؾشت٘ا٭
 ٚهب اؿصض عٓس اغتعُاٍ َبٝسات ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ ٭ْٗا غا١َ يًشٝٛإ ٚا٫ْػإ.

 ٚؾُٝا ًٜٞ أنجط ايططم ؾاع١ًٝ يف ايكها٤ ع٢ً ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ:
 غػٌ اؿٝٛإ بايسٚا٤ 

ًط ايسٚا٤ يصيو هب تٛخٞ اؿصض عٓس خ ،يبٝٓعٜٔ (، ٖٚٛ َاز٠ غا١َ دساايسٚا٤ املػتعٌُ ٖٛ اؾُتهؼ )ٖهػا نًٛضاٜس ا
 غٓاّ سػب اـطٛات ايتاي١ٝ: أٚ عٓس غػٌ اؿٝٛاْات، ٜتِ غػٌ ا٭

ميهٔ إٔ ٜػتعٌُ ايؿ٬ح املعسات املٛدٛز٠ قًٝا َجٌ اْكاف ايدلاٌَٝ، سٝح هب إٔ تػػٌ ٚتٛنع يف َهإ قطٜب َٔ .2
 اؿعرل٠.

هب اؿصض يف ساي١ تٛادس دطٚح خٛؾّا َٔ زخٍٛ ؿُاٜتٗا َٔ خطط ٚزل١ٝ ايسٚا٤.  طب١ٝ بايٝسٜٔيبؼ ايكؿاظات اي.2
 ايسٚا٤ ؾػِ ا٫ْػإ.
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٫ٚ ٚسػب ْكـ ايدلٌَٝ أ ٤عك١ يهٌ دايٕٛ. ٜبسأ ؼهرل احملًٍٛ مبًًٞيهٌ دايٕٛ أٚ َ  3غِ 5وهط احملًٍٛ مبعسٍ .3
 ك١ نبرل٠ يهٌ دايٕٛ ٚىًط اـًٝط دٝسا.عًيٓك١ٝ ب٘ ثِ ٜهاف ايسٚا٤ مبعسٍ َن١ُٝ املٝاٙ ا

ٜهٕٛ ايػػٌٝ بإتكإ َع ايذلنٝع ع٢ً املٓاطل املكاب١ سٍٛ ، بعٝسّا عٔ ايػ١ًُٝ تػػٌ املطٜه١ يٛسسٖا :غٓاّعٓس غػٌ ا٭.4
 ، نطٚع اؿٝٛاْاتَٔ زخٍٛ ايسٚا٤ يًعٝٓني أٚ ايؿِ هب اؿصض عٓس غػٌ ايطأؽ، اـكٝتني ٚؾتش١ املٗبٌ ٚؼت ايصٌٜ

ىل تػُِ مما قس ٜ٪زٟ إاملطنع١ هب غػًٗا باملا٤ ايٓعٝـ بعس ايػػٌ بايسٚا٤ َباؾط٠ خٛؾا َٔ ضناع١ املٛيٛز يبكاٜا ايسٚا٤ 
 املٛايٝس ٚايٛؾا٠.

يًشعرل٠. هب ٬َسع١ عسّ  تذلى اؿٝٛاْات يتذـ بعس شيو قبٌ زخٛشلا، غاطع ايؿُؼ ٜهٕٛ ايػػٌ يف ّٜٛ زاؾ٧.5
 ٌ ايػاّ.غٓاّ َٔ َا٤ ايػػغػٌ ا٭

يعضاع١ٝ نُا هب إٔ ؾع١ ايؿُؼ بعٝس عٔ احملاقٌٝ اصٟ اغتعٌُ يًػػٌ ٜٚذلى يٝذـ ؼت أٜتِ ايتدًل َٔ املا٤ اي.6
 طؿاٍ َٔ ايًعب ب٘.وصض ا٭

 غبٛعني. ظ ع٢ً دع٤ َٔ ايسٚا٤ بعٝسا عٔ ا٭طؿاٍ ٚشيو إلعاز٠ ايػػٌ بعس أميهٔ اؿؿا.7

 اغتعًُت إناؾ١ إىل غػٌ ا٭ٜسٟ ٚا٭ضدٌ باملا٤ ٚايكابٕٛ دٝسا بعس اإلْتٗا٤ دلٌَٝ ٚنٌ املعسات اييتهب غػٌ ْكـ اي.8
 غٓاّ.َٔ غػٌ ا٭

ست٢ ٜتِ ايكها٤ ع٢ً ايطؿًٝٝات. أَا ايٛقا١ٜ ؾتتِ  غبٛعني َٔ نٌ غػٌِ اعاز٠ غػٌ ا٭غٓاّ يًكطعإ املكاب١ بعس أتت.9
 .غٓاّ ؾكًٝابػػٌ ا٭

 غٓاّتػطٝؼ ا٭ 

غٓاّ، ٜػتشػٔ عٌُ َػطؼ ثابت يف اؿعرل٠، ؿ٬ح اهاز ططٜك١ ثابت١ يػػٌٝ ا٭سبص اي إشا نإ ايكطٝع نبرلا أٚ
غٓاّ َٔ َسخٌ اؿٛض ٚتػبح يف اؿٛض ٚؽطز َٔ املدطز عٔ سٛض غباس١ يٮغٓاّ، تسخٌ ؾٝ٘ ا٭ ٚاملػطؼ عباض٠ عٔ

 غٓاّ ست٢ ػـ.يػطؾ١ املدطز ٚاييت ؼذع ؾٝٗا ا٭ططٜل َسضدات 

 ؼأبعاز َٚهْٛات املػط

َذل ٚقاط١ بػٝاز  3×  3بعازٖا  ذع عٓس املسخٌ، ٚتػتعٌُ ؿذع ا٭غٓاّ ٚػُٝعٗا قبٌ ايتػطٝؼ ٚأغطؾ١ اؿ.2
 َذل. 2.5اضتؿاع٘ 

طز ملػاعس٠ َذل، َع ٚدٛز َسضدات عٓس املد 2ل َذل ٚايعُ 5غِ ٚايطٍٛ  40سٛض ايػباس١ ٚابعازٙ نايتايٞ: ايعطض .2
 اؿٝٛإ يًدطٚز.
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بعاز غطؾ١ اؿذع عٓس املسخٌ ٚتهٕٛ َٓشسض٠ املدطز، ٚتػتعٌُ ؿذع ا٭غٓاّ ست٢ ػـ بٓؿؼ أذع عٓس غطؾ١ اؿ.3
 غٓاّ ست٢ ػـ.ـ يف املػبح. ٚايػطض َٓٗا سذع ا٭ْاس١ٝ املػبح ست٢ ٜٓعٍ َا٤ ايتذؿٝ

 هب عٌُ ْعاّ تكطٜـ دٝس ملٝاٙ ايػػٌ..4

 َهاؾش١ ايسٜسإ ايساخ١ًٝ

ٛإ ٚع٢ً زَ٘ ٚتبًؼ اطٛاشلا عس٠ يًشٝٛإ ٚتكًٌ َٔ إْتادٝت٘ ٭ْٗا تتػص٣ ع٢ً غصا٤ اؿٝتػبب ايسٜسإ ايساخ١ًٝ ا٭ش٣ 
ىل ايطٛض املعسٟ ايصٟ ٜتٓاٚي٘ ٝا٠ تبسأ بؿكؼ ايبٝض ايصٟ ٜتشٍٛ إَتاض ؾ٬ ٜػتؿٝس اؿٝٛإ َٔ ايػصا٤ ٚيهٌ زٚز٠ زٚض٠ سأ

ٜٚػبب يًشٝٛإ عسزا نبرلا َٔ  َعا٤يط١٥ ٚا٭ِ ايساخ١ًٝ َجٌ ايكًب ٚااؿٝٛإ ٜٚسخٌ اؾػِ ٜٚبك٢ يف أعها٤ اؾػ
 ْتاز ٚقس ٜ٪زٟ شيو يًٛؾا٠.غٗاٍ ٚق١ً اإلدٗاز ٚؾكط ايسّ ٚا٫ض ؾٝبسٚ ع٢ً اؿٝٛإ ا٫عٝا٤ ٚاإلَطاا٭

ضغِ إٔ اؿٝٛإ ٜأنٌ نجرلا يهٓ٘ ٫ ٜػُٔ ٜٚعٌ ٖع٬ٜ، ٚايٛقا١ٜ تهٕٛ بتذطٜع ا٫غٓاّ بايسٚا٤ اـام بصيو ٜٚهٕٛ 
ٜها ْعاؾ١ اؿعا٥ط باغتُطاض ست٢ ٜتِ ايكها٤ ع٢ً ايبٝض ٚا٫طٛاض املعس١ٜ بأضن١ٝ اؿعرل٠، ٚهب أ اايتذطٜع ؾكًٝ

 ٝطط١ٜ.ٜٚهٕٛ ايتذطٜع باغتعُاٍ املػسؽ اـام بايتذطٜع ٖٚٛ املتٛؾط بايٛسسات ايب

 

 َطض ايسٚز٠ اؿًع١ْٝٚ-13

 ١ا١ً٥ ايصباب املًٕٛ ٚضتب١ ثٓا٥ٝىل عإ، تٓتُٞ ع١ٝايعضا اآلؾاتغ١ٜٛٝ ٚاسس٠ َٔ أِٖ تعتدل شباب١ ايسٚز٠ اؿًع١ْٝٚ اآل
 ْػذ١ اؿ١ٝ يًعا٥ٌ.دباض١ٜ ايتطؿٌ ع٢ً ا٭إٖٚٞ سؿط٠ ،ىل قـ اؿؿطات إدٓش١ اييت تٓتُٞ ا٭

 ىل ا٫ْػإ.ميهٔ إٔ ٜكاب ب٘ نٌ َٔ: ا٭بكاض، اإلبٌ، املاعع، ايهإٔ، باإلناؾ١ إ

 قاب١ باملطضآي١ٝ اإل
 دطٚح اؿٝٛاْات.تهع ايصباب١ ايبٝٛض يف .2
 .اؿٝٛإ َػبب١ ي٘ ايهعـ ٚق١ً اإلْتاز َٚٔ ثِ ايٓؿٛم ْػذ١.تتشٍٛ ايبٝٛض إىل ٜطقات ٚتبسأ يف ايتػص١ٜ ع٢ً أ2

 ىل شباب١ نا١ًَ. .ؽطز ايرلقات َٔ اؾطٚح إىل ا٭ضض )املطع٢( يتتشٍٛ إ3

 خط يتبسأ زٚض٠ اؿٝا٠ َٔ دسٜس..تبشح ايصباب١ عٔ سٝٛإ آ4
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 ايب١ٝ٦ٝ املٓاغب١ايعطٚف 

أَا اؾٛ امل٥٬ِ  ،اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ ٚعكٍٛ دؿاف ٜتشسز فتُعٗا ٚأ بانؿاضتتأثط ايصباب١ ٜٚكٌ ْؿاطٗا 
نُا تؿهٌ عسّ  ،%70 - 30َٔ ٚايططٛب١  ِّ 30 – 25َٔ سطاض٠  ١ٖٛ اؾٛ ايساؾ٧ ايططب يف زضد ٚاْتؿاضٖايتهاثطٖا 

 اؿطن١ عٓس اظزٜاز غطع١ ايطٜاح.

 ا١ٜ ٚايع٬ز ايٛق
 .تعكِٝ اؾطٚح اؿسٜج١ بػطع١ -

 ا٫ٖتُاّ بٓعاؾ١ اؾطح بؿهٌ زا٥ِ. -

 اغتدساّ َهازات ايطؿًٝٝات اـاضد١ٝ.  -

 تؿتٝـ اؿٝٛاْات بؿهٌ زٚضٟ.  -

 َهاؾش١ ايصباب.  -

 

 اـطاضٜر(      –َطض ايػٌ ايهاشب ) ايكٓاؾرل -14

ٓس ايصبح أٚ دعا٤ املكاب١ عايًُؿا١ٜٚ ٚتػبب إت٬ف ا٭ؾرل تتًـ ايػسز غٓاّ َػببا قٓاَطض بهترلٟ َعسٟ ٜكٝب ا٭
 سٝاْا.إت٬ف اؿٝٛإ بهاًَ٘ أ

 اْتكاٍ ايعس٣ٚ 

 ٚ املؿاضط ٚاملككات املًٛث١. اؾطٚح ايػطش١ٝ مبككات دع ايكٛف أعٔ ططٜل اؾٗاظ اشلهُٞ ٚايتٓؿػٞ ٚنصيو عٔ ططٜل 

 عطاض ا٭

، ٚتهٕٛ سذاّ نبرل٠، ٚعٓس ْهذٗا قس تكٌ إىل أٚايهتؿني ٚايؿدصٜٔ شْني ٚايؿو ٚايطقب١ظٗٛض قٓاؾرل )خطاضٜر( سٍٛ ا٭
٥تني ٜٚػبب غعاٍ ٜكٝب ايػسز ايًُؿا١ٜٚ اـاضد١ٝ ٚنصيو ايساخ١ًٝ َجٌ ايط ،خهطاضشات يٕٛ ؾاتح نطميٞ َا٥ٌ إىل ا٫

 سٝاْا ْؿٛق٘.ٖٚعاٍ اؿٝٛإ ٚأ

 ايع٬ز  
 اؿ٬ق١ ٚايتطٗرل قبٌ ؾتح اـطاضٜر ايٓانذ١.

 ٚ اؿطم.اخٌ ايتذٜٛـ ٚايتدًل َٓ٘ بايسؾٔ أًتٓعٝـ زيٚنصيو ايكطٔ املػتدسّ كٝح ٚايسّ إىل ٚعا٤، اؾطاؽ اي

 .ٚ املهاز اؿٟٝٛ زاخٌ ػٜٛـ ايكٓؿٛضاغتعُاٍ املطٗط أ
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 ايهإٔ ٚاملاعع  –طاعٕٛ اجملذلات ايكػرل٠ -15

ايعني ٚزَٛع ٚكاط نجٝـ ٚيعاب  امحطاض يفسَِ ٚغطع١ يف ايتٓؿؼ ٚغعاٍ ؾسٜس، َع ٜتُٝع ع٢ُ عاي١ٝ ٚاغٗاٍ َ
دٗاض يًشٝٛاْات اؿٛاٌَ ْٚؿٛم ْػب١ نبرل٠ َٔ ، نُا وسخ إبطا٥ش١ ايتعؿٔ ؾب٘، تهٕٛ ضا٥ش١ ايؿِ أات يف ايؿِٚتكطس

ٝع َسٜطٜات احملاؾع١ ٚتعٗط ع٢ً ؾهٌ دا٥شات يف مج ،نجط َٔ ايهإٔؾسٜس٠ يف املاعع أقاب١ اإلتهٕٛ طٜه١. اؿٝٛاْات امل
 خط٣.بني ؾذل٠ ٚأ

 اْتكاٍ ايعس٣ٚ 

ٚ ، ٚبا٫خت٬ط يف املطاعٞ ٚا٭غٛام أٚ عٓس ْكاط ايؿطب ايعا١َ أعدل املا٤ ٚايطعاّ املًٛخ بإؾطاظات اؿٝٛاْات املطٜه١
عطاض ض )ٖٚٞ ايؿذل٠ َٓص ٚقٍٛ ايؿرلٚؽ إىل اؾػِ ٚست٢ ظٗٛض ا٭ٚ يف ؾذل٠ سها١ْ املط، أبإزخاٍ سٝٛاْات َطٜه١

 َٔ ايػٛم اىل ايكطٝع بعس ْكٌ ايعس٣ٚ َٔ اؿٝٛاْات املكاب١ يف ايػٛم.ٚ اعاز٠ سٝٛإ أ ،عًٝ٘(

 ايٛقا١ٜ َٔ ايطاعٕٛ

٫ ٜٛدس ع٬ز يًشٝٛإ املطٜض بط٠ ٚسكٔ دسٜسٙ يهٌ سٝٛإ(، كٝح اؿٝٛاْات ايػ١ًُٝ )اغتعُاٍ إععٍ اؿٝٛإ املطٜض، تً
نس ايعس٣ٚ ايجا١ْٜٛ  عٜع َكا١َٚ اؿٝٛإَطاض ايؿرلٚغ١ٝ يٝؼ شلا ع٬ز ٚيهٔ تعط٢ املهازات اؿ١ٜٛٝ يتع)ا٭

 باؾطاثِٝ(.

 َطض ايتٗاب املؿاقٌ-16

 )ايتٗاب املؿاقٌ املتسثط(  َطض تكًب اؿ٬ُٕ
  ايتعطٜـ

ىل ب يف ا٭ْػذ١ ايع٫ي١ٝ مما ٜ٪زٟ إَطض َعس ٜكٝب غايبا ايعذٍٛ ٚ اؿ٬ُٕ ٜٚتُٝع بتذطثِ زَٟٛ ٚتهاثط ايعاٌَ املػب
 ايتٗاب يف املؿاقٌ ٚأٚتاض ايكٛا٥ِ ٚعطز. 

 قاب١ًٝ ايعس٣ٚ

ٜٓتكٌ املطض عٔ ططٜل  ،ؾٗطٚ اؿ٬ُٕ بعُط ؾٗطٜٔ إىل أضبع١ أؾٗط ٍٛ بعُط ٜذلاٚح بني ؾٗط ٚمثا١ْٝ أٜكٝب املطض ايعذ
ٚعٔ ططٜل اغتٓؿام  ،ببٚعٔ ططٜل اغتٓؿام اشلٛا٤ أٚ ايطشاش املًٛخ بايعاٌَ املػ ،تٓاٍٚ ا٭ع٬ف املًٛث١ بايعاٌَ املػبب

 ميهٔ إٕ ٜٓتكٌ ايعاٌَ املػبب بٛاغط١ ايكطاز. ، اشلٛا٤ املًٛخ
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 ا٭عطاض
 يًطعاّ ٜٚٓدؿض ٚظْ٘ ٚتتكًب سطنت٘ ٚتكبح َ٪مل١. ت٘عسّ ضغب١ اؿٝٛإ املطٜض باؿطن١ ٚتكٌ ؾٗٝ -2
 ٚتتهدِ املؿاقٌ ٚأغُس٠ ٛإ َٓشٓٝاِّ ٚوسخ إغٗاٍ ٚعطز ٜٚكبح ظٗط اؿٝ 42 – 42تطتؿع زضد١ اؿطاض٠ َٔ  -2

 ا٭ٚتاض ٜٚتأمل اؿٝٛإ أثٓا٤ ملػٗا أٚ ؼػػٗا ثِ تطقس اؿٝٛاْات املطٜه١.
نُا ٬ٜسغ ايتٗاب ًَتش١ُ ايعني  ،ىل عؿط٠ أٜاّٗٛض ا٭عطاض اإلنًٝٓٝه١ٝ بَٝٛني إتٓؿل بعض اؿا٫ت املطن١ٝ بعس ظ -3

ىل ملطض عٓس بعض اؿٝٛاْات املطٜه١ إملطٜض َٔ ايٓٛض ٜٚتطٛض اعٓس اؿ٬ُٕ املطٜه١ ٚوسخ غ٬ٕٝ زَعٞ ٚىاف اؿٝٛإ ا
 ايتٗاب َؿاقٌ َعَٔ.

 ايع٬ز

ٚميهٔ اغتدساّ  ،تتِ املعاؾ١ باغتدساّ ايتاًٜٛظٜٔ ٚ ايهًٛضتذلاغهًػٔ ٚ ايبٓػًني سكٓا بايعهٌ ملس٠ أضبع١ أٜاّ
 ّا.ًَؼ يهٌ سٝٛإ َٜٛٝ 200 -250ايهًٛضتذلاغهًني َع ايعًـ ٚظطع١ َكساضٖا 

 ايٛقا١ٜ 

تتِ باؽاش اإلدطا٤ات ايكش١ٝ َٔ تٓعٝـ ٚتطٗرل ٚتعكِٝ يًشعا٥ط يًتدًل َٔ ايعاٌَ املػبب َٚعاؾ١ اؿٝٛاْات 
 املطٜه١ ٚععشلا عٔ اؿٝٛاْات ايػ١ًُٝ.

 

 اؿٝٛاْات يف اؾطب َطض-17

 ؾسٜس َعَٔ طؿًٝٞ َطض ٖٚٛ اْتؿاضّا، ٚأنجطٖا املعضع١ سٝٛاْات تكٝب اييت املعس١ٜ ا٭َطاض قا١ُ٥ اؾطب َطض وتٌ
 َع امل٪مل١ باؿه١ املكشٛب اؾًس بايتٗاب املطض ٜتُٝع ،(Mites) اؿًِ طؿًٝٝات بأسس اإلقاب١ بػبب وسخ ايعس٣ٚ،

 .ايؿعط ٚتػاقط دًسٜ٘ قؿٛض ٚدٛز

 اختعاٍ ىلإ باإلناؾ١ املكاب، اؿٝٛإ ٚظٕ يف ٚايػطٜع ايؿسٜس ايتٓاقل خ٬ٍ َٔ ٚشيو نبرل٠ اقتكاز١ٜ ١ُٖٝأ يًُطض
دًس١ٜ  ايتٗابات ي٘ َػببّا ْػإاإل ٜهّاأ ٜكٝب املطض ٕأ نُا ٚايكٛف، ٚايًشِ ايًي ْتازإ خكٛقّا ْتادٝت٘،إ يف ؾسٜس

 ٜٓتؿط بؿهٌ عاّ يف مجٝع َسٜطٜات قاؾع١ ؾب٠ٛ ٚخكٛقا يف ؾذلات اؾؿاف. .َ٪مل١ عه١ َكشٛب١

 املطنٞ املػبب
 طؿًٝٞ، (ايػٛضٚبتؼ) ايط١ًٜٛ ضدٌا٭ شٚ اؾطب سًِ طؿًٝٞ(، ايػاضنٛبتؼ) ايككرل٠ ضدٌا٭ شٚ اؾطب سًِ طؿًٝٞ

 .ايبك٬ٝت سًِ طؿًٝٞٚ اؾٛضٜٛبتؼ
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  ايتؿدٝل
 :ٚعَُّٛا املعضع١ ٚأ اؿكٌ يف ايتؿدٝل غ١ًٗ َطاضا٭ َٔ اؾطب َطض ٜعتدل

 تسٖٔ بعسٖا اؾًس١ٜ، يآلؾ١ املطاؾك١ ايكؿٛض بإظاي١ ٜٓكح ،(اؾًس غطح ع٢ً قسٚز٠ إقابات ٚدٛز) ايبػٝط١ اؿا٫ت يف
 اغتدساّ ٚأ ،املطن١ٝ اؿاي١ ؾؿا٤ ست٢ غاع١ 48 نٌ ٚتهطض ايبٓعاٌْٝ بٓعٚات َطِٖ ٚأ ايهدلٜت مبطِٖ املكاب١ املٓاطل

 املكٓع١ ايؿطن١ ب٘ تٛقٞ َا سػب ٚبذلنٝع سسٜجّا احملًٍٛ هٗع ٕأ ٜٚؿهٌ ،اؿًِ يطؿًٝٞ املبٝس٠ اؿؿط١ٜ املطنبات بعض
 .ايسٜاظٜٕٓٛ َبٝس َجٌ

 ا٫ٜؿطَهتني بسٚا٤ اؾًس ؼت اؿٝٛإ عكٔ ٜٓكح ،(اؾًس غطح َععِ ع٢ً َٓتؿط٠ إقابات ٚدٛز) ايؿسٜس٠ اؿا٫ت يف
 اؾطع١إعاز٠  ٜؿهٌ اؿٝٛإ، ٚظٕ َٔ دطاّ نًٝٛ/ًَذِ% 0.2 َكساضٖا ٚظطع١ ايسٚضَانتني زٚا٤ ٚأ املٛنػٝسنتني زٚا٤ ٚأ

 .ايػابك١ اؿؿط١ٜ املبٝسات بأسس اؿٝٛإ ضف ٜهّاأ ٜؿهٌ نُا َّٜٛا، 24 بعس

  أ ؾٝتاَني خكٛقّا ٬َحٚا٭ ايؿٝتاَٝٓات ببعض غين زٚا٤ تكسِٜ ىلإ باإلناؾ١ املكاب يًشٝٛإ دٝس٠ عًٝك١ بتكسِٜ ٜٓكح
 .ٚايهٛبًت ٚايعْو ٚايٓشاؽ

 َٓ٘ ٚايٛقا١ٜ املطض ع٢ً ايػٝطط٠
 :ًٜٞ َا ع٢ً َٓ٘ ٚايٛقا١ٜ اؾطب َطض ع٢ً ايػٝطط٠ تعتُس 

 .ايكطٝع إىل باملطض َكاب١ دسٜس٠ سٝٛاْات إزخاٍ عسّ -

 ايتأنس بعس ٫إ ايكطٝع بك١ٝ َع با٫خت٬ط ي٘ ٜػُح ٫ٚ ؾٛضّا ٚع٬د٘ ايكطٝع بك١ٝ عٔ باملطض املكاب اؿٝٛإ ععٍ -
 .املطض َٔ متاَّا ؾؿا٥٘ َٔ

 .املكاب اؿٝٛإ قبٌ َٔ اغتدسَت اييت ٚا٭زٚات ا٭غط١ٝ نٌ تعكِٝ -

 .ايؿعط قل عًُٝ٘ بعس خكٛقّا يًكطٝع ايسٚضٟ ايتػطٝؼ ٚأ ايطف اغتدساّ -

 .ٚايهٛبًت ٚايعْو ايٓشاؽ أ ٚعٓكط بؿٝتاَني ٚغ١ٝٓ َٚتٛاظ١ْ دٝس٠ عًٝك١ تكسِٜ -

 ٚاييت اؾطب مبطض اـاق١ املػتشهطات بأسس اؿٝٛاْات ؾُٝع زٚضٟ عكٔ ٜٓكح باملطض املٛب٠٤ٛ املٓاطل يف -
 .غابكّا شنطت

 

 َطض زٚغٓتاضٜا اؿ٬ُٕ ) ظساض اؿ٬ُٕ(-18

 َطض بهترلٟ ٖاّ يف اؿ٬ُٕ ٜػبب خػا٥ط اقتكاز١ٜ نبرل٠ يف مجٝع َٓاطل تطب١ٝ ايػِٓ. 
 ٜعطف بأزلا٤ أخط٣ كتًؿ١ َجٌ: َطض ايتد١ُ َٚطض تعذٔ ايه١ًٝ َٚػل اؿًٝب.

 ىل زَ٘. املػبب١ يًُطض َٔ أَعا٤ اؿٝٛإ إٜػبب ٚؾا٠ غطٜع١ يًش٬ُٕ ْتٝذ١ ٫ْتكاٍ زلّٛ ايبهذلٜا 
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ىل خػا٥ط اييت ٜتعطض ؾٝٗا َطبٛا املاؾ١ٝ إ َطاض قاؾع١ ؾب٠ٛ ٜعس ٖصا املطض َٔ أنجط ا٭َٔ خ٬ٍ ايذلقس ايٛبا٥ٞ يف
 اقتكاز١ٜ نبرل٠ ٚخػاض٠ َٛغِ ناٌَ َٔ ايذلب١ٝ.

  امُلػٓبب

١ْٓٛ يٮبٛاؽ َٚٓتذ١  C  ٚDيٓٛعإ ا َٔ بهذلٜا تػُٞ املطٝات اؿاط١ُ ٖٚٞ نػرلٖا َٔ املطٝات بهذلٜا ٫ ٖٛا١ٝ٥ َه
 يًػُّٛ ٚايػاظات.

تعٝـ ٖصٙ ايبهذلٜا بكٛض٠ طبٝع١ٝ يف أَعا٤ ايػِٓ ٚشٚات ايجسٟ ا٭خط٣ ٚيهٓٗا عاز٠ تٛدس بأعساز ق١ًًٝ ؾكط ٚبايتايٞ 
 ًل َٓٗا أ٫ّٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ سطن١ ا٭َعا٤. تؿطظ زلَّٛا ق١ًًٝ ٜتِ ايتد

إشا تٛؾطت ظطٚف َع١ٓٝ تػُح يًبهذلٜا بايتهاثط بؿهٌ َؿطط، ؾإْٗا تؿطظ ن١ُٝ نبرل٠ َٔ ايػُّٛ اييت ميتكٗا ايسّ مما 
 ٜػبب ا٭عطاض ٚاملٛت ايػطٜع يًشٝٛإ. 

 ايعٛاٌَ املػاعس٠ ٫ْتؿاض  املطض
 عٟٛ يف اؿ٬ُٕ ٖٞ عٛاٌَ غصا١ٝ٥ َٚٔ أُٖٗا:أِٖ ايعٛاٌَ اييت متٗس ؿسٚخ ايتػُِ امل

 . ضطٌ َطنعات َّٜٛٝا يًشٌُ ايٛاسس( ¾ن١ُٝ نبرل٠ َٔ املطنعات )أنجط َٔ  تػص١ٜ اؿ٬ُٕ ع٢ً -

 ايتٗاّ اؿٌُ ن١ُٝ نبرل٠ َٔ اؿًٝب زؾع١ ٚاسس٠.  -

 ايتػص١ٜ غرل املٓتع١ُ ٚعسّ تٛؾط َػاس١ ناؾ١ٝ يًتػص١ٜ.  -

 زؾع اؿٝٛإ ٫يتٗاّ ايػصا٤ ٚابت٬ع٘ بػطع١.  -

 تعطٜض اؿ٬ُٕ يعٛاٌَ اإلدٗاز املدتًؿ١. -

 غايبّا َا وسخ املطض يف املطاسٌ املبهط٠ يًتػص١ٜ يف اؿ٬ُٕ. -
 ا٭عطاض 

أغًب ا٭سٝإ ميٛت اؿٌُ قبٌ َؿاٖس٠ أ١ٜ أعطاض عًٝ٘، ؾاملطض ٜتطٛض بػطع١ ؾسٜس٠ ٚقس ٜكتٌ اؿٝٛإ خ٬ٍ  يف
 . أَا إشا عاف اؿٌُ يبعض ايٛقت ؾتؿاٖس ا٭عطاض ايتاي١ٝ: ت٘تني ؾكط َٔ بساٜغاع

 ْٛبات َتهطض٠ َٔ ايطعؿ١ ايعه١ًٝ ٚايتؿٓذات.  -

 متسٜس ايطأؽ ٚايطقب١ ٚا٭ضدٌ أثٓا٤ ايتؿٓذات.  -

 ْعٍٚ يعاب ضغٟٛ َٔ ايؿِ؛ اقطهاى ا٭غٓإ ٚاٖتعاظ ايعٝٓني.  -

 اَّا عٔ ايكٝاّ بعس تطٛض اؿاي١.واٍٚ اؿٌُ ايٛقٛف بني ايٓٛبات ٜٚعذع مت -

 إغٗاٍ يف بعض اؿٝٛاْات )ٚيهٔ يٝؼ زا٥ُّا(. -
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يًُط١ٝ اؿاط١ُ ٜٚطتبط سسٚث٘ باإلؾطاط يف ايتٗاّ اؿًٝب  Cيف اؿ٬ُٕ ايطنٝع١ ٜهٕٛ َػبب املطض غايبّا ايٓٛع 
 )َػل اؿًٝب( ٫ اؿبٛب ٚاملطنعات. 

يًُط١ٝ اؿاط١ُ ٜٚطتبط سسٚث٘ باإلؾطاط يف ايتٗاّ  Dيف اؿ٬ُٕ املؿط١َٛ ٚاملعٓس٠ يًتػُني ٜٓتر املطض عاز٠ عٔ ايٓٛع 
 اؿ٬ُٕ بـ"زٚغٓتاضٜا اؿ٬ُٕ". اؿبٛب ٚاملطنعات ٜٚػ٢ُ املطض يف ٖصٙ 

 ايكؿ١ ايتؿطو١ٝ

١ًٝ عاّ ْٚعف ٚغاظات يف ا٭َعا٤ نُا تهٕٛ ايه ضمبا ٬ٜسغ استكإ ؛)أٟ َػل اؿًٝب( Cيف املطض ايٓاتر عٔ ايٓٛع 
 ؾكس تٛدس أٚ ٫ تٛدس بكع ْعؾ١ٝ يف ا٭َعا٤. ٬ٜٚسغ أٜهّا يف اؿايتني:  Dأَا يف ايٓٛع  طط١ٜ يًػا١ٜ أٚ غا١ً٥ ايكٛاّ،

 اَت٤٬ تاَٛض ايكًب بايػٛا٥ٌ )َٛٙ ايتاَٛض(. -

 استكإ ايط٥تني ٚاَت٤٬ُٖا بايػٛا٥ٌ.  -

 اؾًٛنٛظ يف ايبٍٛ.ٚدٛز ْػب١ عاي١ٝ َٔ  -
 %. 30% ٚتكٌ أسٝاّْا إيٞ 20-5ْػب١ ايٓؿٛم: عاز٠ 

  ايتؿدٝل

َٔ ا٭َطاض اؿاز٠ ا٭خط٣ اييت تػبب ايٓؿٛم يف اؿ٬ُٕ َجٌ َطض ايػام ٚغرلٙ ايتػُِ املعٟٛ  ايتؿطٜل بنيهب 
ا٭عطاض  ايتؿدٝل املبس٥ٞ بٓا٤ ع٢ًؿاز٠ ٚاؿُاض )أٟ محٛن١ ايسّ(. ميهٔ ا٭غٛز ٚايٓؿار اؿاز ٚبعض أْٛاع ايتػُِ ا

ْٛع ايػِ ايصٟ  ايبهذلٜا به١ُٝ نبرل٠ ٚايتعطف ع٢ًيهٔ ايتؿدٝل ٫ ٜتأنس إ٫ بعضع ، تاضٜذ املطضكؿ١ ايتؿطو١ٝ ٚٚاي
 تؿطظٙ.

 ايع٬ز 

ا٭ز١ٜٚ  ؾطغِ إٔ ايبهذلٜا املػبب١ يًُطض سػاغ١ يًبٓػًني ٚاملهازات اؿ١ٜٛٝ ا٭خط٣ )ٚبعض ،ايع٬ز ايؿطزٟ غرل فسٟ
٭عطاض ٫ ٜؿٝس ٭ْٗا ٫ تكهٞ ع٢ً املػاْس٠ نايؿٝتاَٝٓات ٚايهٛضتٝعٕٚ ٚايػٛا٥ٌ( إ٫ إٔ اغتدساّ ٖصٙ ا٭ز١ٜٚ بعس ظٗٛض ا

يصيو ؾإٕ ا٭َط ا٭ِٖ ٖٛ ايٛقا١ٜ َٔ املطض ٚشيو باغتدساّ اشلٝؿاْات )َهازات ايػُّٛ( زلّٛ ايبهترلٜا يف اؾػِ، 
 يتشكني اؿٝٛاْات. 

 دسّا تكسِٜ املطنعات بؿهٌ تسضهٞ يًش٬ُٕ ٚعسّ إعطا٤ٖا نُٝات نبرل٠ َٔ املطنعات أٚ اؿًٝب زؾع١ ٚاسس٠. َٔ املِٗ
 ايٛقا١ٜ

 ٖٞ:  Dأؾهٌ ططٜك١ يٛقا١ٜ اؿ٬ُٕ َٔ ايتػُِ املعٟٛ ايٓاتر عٔ ايٓٛع 
 اإلزاض٠ اؾٝس٠ ٚإعطا٤ اؿ٬ُٕ ع٥٬ل َٛظ١ْٚ يف َٛاقٝت َٓاغب١. -
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)َع أْٛاع أخط٣ أسٝاّْا( ٜٚعطٞ ايتشكني يف  C  ٚDايتػُِ املعٟٛ بصٜؿاْات ايٓٛعني ؼكني اؿ٬ُٕ نس  -
 دطعتني: دطع١ ابتسا١ٝ٥ ٚبعسٖا بج٬ث١ أغابٝع دطع١ َٓؿط١.

 هب تٛقٝت إعطا٤ اؾطع١ املٓؿط١ قبٌ أغبٛعني ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايبس٤ يف تكسِٜ املطنعات يًش٬ُٕ.  -

يف ايٓعاز اؿٛاٌَ  C  ٚDت ْايف اؿ٬ُٕ ايطنٝع١: ٜتِ ايتشكني بصٜؿا Cٔ ايٓٛع يًٛقا١ٜ َٔ ايتػُِ املعٟٛ ايٓاتر ع
 ملٓؿط١ قبٌ أضبع١ أغابٝع نشس أقك٢إٔ ٜتِ ايتشكني باؾطع١ ا ، ع٢ً)ا٭َٗات( ٚشيو أٜهّا يف دطعتني ابتسا١ٝ٥ َٚٓؿط١

 خ٬ٍ اـُػ١ٔ ططٜل ايػطغٛب مما وُٝٗا َٔ املٛعس املتٛقع ي٫ًٛز٠، ٚايؿهط٠ ٖٞ إٔ تٓتكٌ املٓاع١ يًش٬ُٕ ايطنٝع١ ع
 َٔ سٝاتٗا.  ا٭ٚىلأغابٝع 

 ؼٌٜٛ ايتػص١ٜ ايٛقا١ٜ َٔ ايتػُِ املعٟٛ ؾُٔ املِٗ َج٬ ٕ اإلزاض٠ اؾٝس٠ يًكطٝع تعني ع٢ًؾإ ،ايتشكني باإلناؾ١ إىل
كل َٔ اـًط اؾٝس يٮع٬ف أغابٝع، َع نطٚض٠ ايتش 3-2َس٣  ٬ف غ١ٝٓ باملطنعات بايتسضٜر ٚع٢ًأع َٔ َاز٠ خؿ١ٓ إىل

 ٚؾطظ اؿ٬ُٕ سػب أسذاَٗا ٚتٛؾرل َػاس١ ناؾ١ٝ يًتػص١ٜ.

 

 ايسٚضإ( )َطض  Listeriosis ايًػذلٜا -19

  املطض أغباب

 إىل ٜ٪ز٣ ٖٚٛ باملٝهطٚب ًَٛث١ َٛاز ا٭غٓاّ تأنٌ أٚ تتٓؿؼ سُٝٓا ٚتٓتكٌ َْٛٛغٝتٛدٝٓا يػذلٜا تػ٢ُ بهذلٜا ٜػبب٘
 .عكب١ٝ سا٫ت تعٗط ايعني أٚ ايتٓؿؼ ططٜل عٔ املٝهطٚب زخٌ إشا بُٝٓا ،اإلدٗاض

 املطض أعطاض
 .اجملٗه١ ا٭د١ٓ َٔ بعضع٘ املٝهطٚب ع٢ً ايهؿـ ٚميهٔ إدٗاض: -

 يف ايسٚضإ عٔ عباض٠ ٢ٖٚ ا٭عطاض ظٗٛض بعس غاع١ 48-4 بعس ايٛؾا٠ تهٕٛ سٝح تعٗط َا غطعإ عكب١ٝ أعطاض -
 .ا٭نٌ عٔ اَتٓاع – اؿطاض٠ زضد١ اضتؿاع – ٚاسس باػاٙ زا٥ط٠

 .ايكطٝع أؾطاز َٔ% 20 َٔ نجطأ ع٢ً تعٗط املطض أعطاض  -
 ٚايع٬ز ايٛقا١ٜ

 نٞ ايبٓػًني َٔ عاي١ٝ دطع١ اغتدساّ ميهٔ. اإلقاب١ بعس ايٛؾا٠ ٚتػبب اؿٝٛاْات يف َ٪ثط غرل ايػايب يف ايع٬ز
 .اؿا٫ت ٖصٙ َجٌ ظٗٛض عٓس ا٭عطاض عًٝٗا تعٗط اييت أٚ املكاب١ ا٭ؾطاز ععٍ غطع١ ٚهب اؿا٫ت بعض يف تػاعس
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  اإلْػإ يكش١ اعتباضات

 اؿٝٛاْات َعا١ًَ أثٓا٤ ايكش١ٝ ايتعًُٝات ٚاتباع اؿصض َطاعا٠ هب يصيو ،اإلْػإ كٝبٜ إٔ ميهٔ ايًػذلٜا َطض
 ا٭ٜسٟ تطٗرل ٚهب املطض شلصا املكاب١ اؿٝٛاْات َٔ أٟ ؿّٛ أٚ أيبإ َٓتذات اغتدساّ ميهٔ ٫. املٝت١ أٚ املكاب١

 ايعكب١ٝ با٭عطاض إقابتٗا ميهٔ سٝح املٓاطل ٖصٙ َجٌ عٔ ايٓػا٤ َٔ اؿٛاٌَ إبعاز، املطٜه١ اؿٝٛاْات ٚععٍ ٚامل٬بؼ
 .بايًػذلٜا اإلقاب١ َٔ ٚشيو ٚاإلدٗاض

 زٚز٠ ايٓػـ -21

 شات يٕٛ بين ضَازٟ تكطّٜبا.ايسٚز٠ املٛدٛز٠ يف ضأؽ ايػِٓ َكسضٖا شباب١ تسع٢ ْػـ ايػِٓ 

غاع١ ٜؿكؼ ايبٝض ٚ ٜتشٍٛ إىل ٜطقات ، يٕٛ  24ٖصٙ ايصباب١ تكـ عًٞ ساؾ١ أْـ ايػِٓ ٚتكّٛ بٛنع بٝٛنٗا، خ٬ٍ 
 اؾُذ١ُ.  اخٌ ايتذاٜٚـ ا٭ْؿ١ٝ ست٢ تكٌ إىلٖصٙ ايرلقات أبٝض، تتػًػٌ ٖصٙ ايرلقات ز

ت املداط١ٝ ٚع٢ً ا٭ْػذ١ أٚ ا٭عها٤ اؿ١ٝ يًذػِ ، تػبب ْػـ تتػص٣ ٖصٙ ايرلق١ ٖٚٞ يف طٛض ايُٓٛ ع٢ً اإلؾطاظا
أؾٗط زاخٌ اؾُذ١ُ ٖٚٞ َس٠ ط١ًٜٛ دّسا َكاض١ْ بباقٞ سٝاتٗا خاضز  20ٚتعٝـ  سٛايٞ   ،ايػِٓ ايهجرل َٔ اإلظعاز يًػِٓ

ّٝا ٚتتػًػٌ َط٠ أخط٣ زا خٌ ايتذاٜٚـ ا٭ْؿ١ٝ اؾػِ، ملا تٓتٗٞ زٚض٠ سٝا٠ ايسٚز٠ زاخٌ اؾُذ١ُ تبسأ بايٓعٍٚ تسضه
، يهٔ ايسٚز٠ تػتػٌ إؾطاظات املداط١ٝ زاخٌ أْؿٗا يًتدًل َٓٗاقاٚي١ اـطٚز، ٖٚٛ َا ٜسؾع ايػِٓ إلؾطاظ املعٜس َٔ ايػٛا٥ٌ 

املداط نُكسض يًػصا٤ ٚتكاّٚ اـطٚز ٖٚٛ َا ٜتػبب يف غًل ؾتشات ا٭ْـ ٚظٗٛض اعطاض عكب١ٝ ٚتٓؿػ١ٝ َع١َٓ عٓس 
ٚنطب أضدًٗا ا٫َا١َٝ  ْؿػٗا غرل قازض٠ ع٢ً ايعطؼ بؿهٌ طبٝعٞ ؾتهطط يتشطٜو ضأغٗا باغتُطاض ايػِٓ ، ػس ايػِٓ 

 ع٢ً ا٭ضض.

ّٝا ؾإْٗا تكاب بٗٝاز عكيب ٟ ؾ٤ٞ قًب قاٚي١  ؾتبسأ بهطب ضأغٗا ع٢ً اؾسضإ أٚ أعٓس اْػ٬م اجملاضٟ ايتٓؿػ١ٝ ْٗا٥
نٌ ٚايؿطب ٚاشلهِ يًتٓؿؼ بسٍ أْؿٗا ٚتٛقؿٗا عٔ ا٭ تعُاٍ ؾُٗا، ٖٚصا َا ٜؿػط اغطاز َا ٜعًل بأْؿٗا َٔ كاط ٚزٚزإخ

 يؿذل٠ ط١ًٜٛ.

، ؾإْٗا تٛاقٌ زٚض٠ سٝاتٗا ٚتسخٌ يف تتأش٣ أْػذتٗا أٚ أعها٤ٖا اؿ١ٝ إخطاز ٖصٙ ايسٚز٠ زٕٚ إٔ إشا لشت ايػِٓ ؾ٢
ط٣، تأخص زٚض٠ سٝاتٗا َٔ ٜطق١ إىل اغابٝع قبٌ إٔ تكبح شباب١ بايػ١ قازض٠ ع٢ً اإلبان١ َط٠ أخ 9إىل  3طٛض ايعصضا٤ َٔ

 ، ٚتٓؿط اإلبان١ بهجط٠ يف ايؿتا٤ َا بني ؾٗط زٜػُدل ست٢ إبطٌٜ.تكطٜبا  شباب١ بايػ١ سٛايٞ غ١ٓ نا١ًَ
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شلا ع٬ز بٝططٟ ٚميهٔ يًُطبٞ ػطٜع  .ٚ َٓطك١ ؼت ايكطٕٚ يف املذميهٔ إٔ لسٖا يف ػٜٛـ اؾُذ١ُ أْػـ ايػِٓ 
ٟ سؿطات يف املهإ َهاؾش١ أداْب  ٠ زٚض١ٜ يًتدًل َٔ ٖصٙ ايسٚز٠ إىلكٓٗا با٫ٜؿَٛٝو بكٛضايػِٓ بأز١ٜٚ ايسٜسإ ٚس

 ٚتٓعٝـ اؿٝٛإ باغتُطاض.

ٜكٝب املطض ايجسٜٝات )ا٭بكاض، اؾُاٍ، اـٍٝٛ، املاعع، اـطاف، ايكطط، ايه٬ب(، ٚأسٝاْا ايطٝٛض. ميهٔ إٔ ٜكٝب 
 ٜكٝب ايدلَا٥ٝات ٚ ايعٚاسـ، ٚ ٖٛ َٓتؿط يف املٓاطل اؿاض٠ ٚ ايططب١.أٜها اإلْػإ، يف بعض اؿا٫ت ايك١ًًٝ 

جٌ خطّطا نبرّلا ع٢ً شباب١ ْػـ ايػِٓ ايبايػ١ َٔ أخطط اؿؿطات ايطا٥ط٠، شلا ايكسض٠ ع٢ً إقاب١ اؾٓؼ ايبؿطٟ ٖٚٞ مت
١ تتػص٣ ع٢ً أْػذ١ اإلْػإ إشا ميهٔ إٔ تهطض َٓٗا قط٣ أٚ َسٕ بأنًُٗا إشا مل ٜتِ َٛادٗتٗا، ٖصٙ ايصبابقش١ اإلْػإ، 

 بكٝت زٕٚ ع٬ز.

 تعػط اي٫ٛز٠-21

 زقٝك١(. 45تعػط اي٫ٛز٠ ٖٛ ؾؿٌ ا٭ّ يف ٫ٚز٠ اؾٓني بؿهٌ طبٝعٞ )اي٫ٛز٠ ايطبٝع١ٝ ؼسخ يف غهٕٛ 
 أغباب تعػط اي٫ٛز٠

 ٜهٕٛ اؾٓني أندل َٔ اؿذِ ايطبٝعٞ ٚشيو وسخ ْتٝذ١ يٮغباب ايتاي١ٝ:.2
 ايكػرل٠ غرل ايبايػ١.محٌ اإلْاخ أ.

 ٜٚٓتر شيو َٔ عسّ ا٫ختٝاض اؾٝس.  ِاؿذِ بصنٛض َٔ غ٬ي١ ند١ُ اؿذ قػرل٠ؽكٝب اإلْاخ  َٔ غ٬ي١ ب.

 إٔ تهٕٛ ؾذل٠ اؿٌُ أطٍٛ َٔ ايؿذل٠ ايطبٝع١ٝ.ز.
 ا٭خرل٠ َٔ اؿٌُ. ا٭ؾٗطّ يف ز.ايتػص١ٜ غرل املتٛاظ١ْ يٮ

 ٚإخطاز  املٛيٛز. عسّ قسض٠ عه٬ت اؿٝٛإ ع٢ً ايتكًل.2
 ٚنع غرل طبٝعٞ يًذٓني زاخٌ ايطسِ..3
 ْكل يف غٛا٥ٌ اؾٓني..4
 تؿٖٛات ٚضاث١ٝ باملٗبٌ..5
 اْؿذاض ايطسِ..6
 َٛت ٚاْتؿار اؾٓني بايطسِ..7
 اْػساز ؾتش١ ايطسِ أٚ املٗبٌ ْتٝذ١ ٭ٚضاّ غططا١ْٝ..8
 تل ايػٛا٥ٌ ؾٝتدؿب اؾٓني(.َٛت ٚؽؿب اؾٓني زاخٌ ايطسِ )ؼسخ ٚؾا٠ اؾٓني أ٫ٚ ثِ مت.9
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 نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع سا٫ت تعػط اي٫ٛز٠ 
 ايتشهرلات اي٬ظ١َ قبٌ ايتسخٌ:

 .ٌْعاؾ١ ا٭ضن١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ايتٛيٝس ٜٚؿهٌ إٔ تهٕٛ ؼت ايع 
 .ؾطف دٛا٫ت ؾاضغ١ أٚ قطع١ قُاف ْعٝؿ١ 
 .مي٬ دطزٍ باملا٤ ايٓعٝـ قطب َهإ ايتٛيٝس 
 ساز٠ َعك١ُ، قؿاظات َٚٓعاض ضسِ. ؼهط غهني ساز٠ أٚ ؾؿط٠ 

 نٝؿ١ٝ املػاعس٠ يف سا٫ت تعػط اي٫ٛز٠:
 تكًِ أظاؾط ايٝسٜٔ. .2

 تػػٌ ايٝسٜٔ باملا٤ ٚايكابٕٛ. .2

 تًبؼ ايكؿاظات ٚتطٗط. .3

 ٜطقس اؿٝٛإ ع٢ً اؾٛا٫ت أٚ قطع١ ايكُاف. .4

 َػح ا٭ٜسٟ بايعٜت ست٢ ٜػٌٗ إزخاشلا. .5

 ٜٓعـ املٗبٌ ملٓع سسٚخ تًٛخ بايطسِ. .6

إزخاٍ ايٝس زاخٌ ايطسِ ٚتهٕٛ ا٭قابع يف ؾهٌ كطٚطٞ شيو ملعطؾ١ َا إشا نإ ايطسِ َؿتٛسا ٜتِ  .7
 ٚعاز٠ ٜؿتح عٓل ايطسِ قبٌ اي٫ٛز٠ بكًٌٝ ٜٚعكب٘ اضؽا٤ ٚتٛغع يف ععاّ اؿٛض.

 إشا نإ عٓل ايطسِ َؿتٛسا ٜتِ ؼػؼ ٚنع اؾٓني. .8

% ٚتهٕٛ ا٭ضدٌ اـًؿ١ٝ 95ٟ ٚايطأؽ ػاٙ ؾتش١ املٗبٌ يف ايٛنع ايطبٝعٞ يًذٓني زاخٌ ايطسِ ٜهٕٛ أَاَٞ أٟ ا٭ٜس
% َٔ اؿا٫ت ٖٚٛ أٜها ٚنع طبٝعٞ، أَا ا٭ٚناع غرل ايطبٝع١ٝ ؾٗٞ: ايتٛا٤ ايطقب١ ٚايطأؽ ع٢ً أسس  5ػاٙ املٗبٌ يف 

ني يًدًـ يف ساي١ اؾاْبني، اسس٣ ايطدًني يٮَاّ ٚا٭خط٣ يًدًـ، نًتا ايطدًني يًدًـ، اسس٣ أٚ نًتا ايطدًني اـًؿٝت
 ٚنع اؾٓني ٚأضدً٘ اـًؿ١ٝ ػاٙ املٗبٌ، اْك٬ب ٚايتٛا٤ اؾٓني.

 تكشٝح ا٭ٚناع غرل ايطبٝع١ٝ يًذٓني، سػب اؾسٍٚ ايتايٞ. .9
 : ا٭ٚناع غرل ايطبٝع١ٝ يًذٓني ٚططم تكشٝشٗا47دسٍٚ ضقِ 

 ططٜك١ ايتكشٝح ايٛنع غرل ايطبٝعٞ

 زاخٌ ايطسِ ٜسؾع اؾٓني يًساخٌ ٚبإَػاى ايطأؽ ٜتِ إضداع ايطقب١ ٚايطأؽ يٛنعٗا ا٭َاَٞ ايطبٝعٞ.بإزخاٍ ايٝس  ايتٛا٤ ايطقب١ ٚايطأؽ -أ

 ٜسؾع اؾٓني يًساخٌ ٚتػشب ايٝسٜٔ يًداضز ق٬ًٝ ست٢ تهٕٛ يف ايٛنع ا٭َاَٞ ايطبٝعٞ اـًؿٞ. أسس أٚ نًتا ايٝسٜٔ يًدًـ  -ب

أسس أٚ نًتا ايطدًني يًدًـ يف ساي١ ايٛنع -ز
 ؿٞ يًذٓني.اـً

 ٜسؾع اؾٓني يساخٌ ايطسِ ٚتػشب ايطدًني يٮَاّ ست٢ ٜتِ تكشٝح ايٛنع يًٛنع ايطبٝعٞ اـًؿٞ.

 ٜسؾع اؾٓني يًدًـ ق٬ًٝ ٜٚكًب اؾٓني ٭قطب ٚنع طبٝعٞ أَا أَاَٞ أٚ خًؿٞ. اْك٬ب ٚاْعهاؽ املٛيٛز   -ز
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ناْت ايػٛا٥ٌ اؾ١ٓٝٓ ْاقك١ ٜتِ بعس تعسٌٜ ايٛنع غرل ايطبٝعٞ ٜتِ غشب اؾٓني بطؾل ٚإشا  .20

 تعٜٛهٗا.
بٛق١ َٔ دػِ املٛيٛز ٜٚعكِ َهإ  0.5بعس غشب اؾٓني َباؾط٠ ٜتِ قل اؿبٌ ايػطٟ ع٢ً َػاؾ١  .22

 ايكل خٛؾا َٔ سسٚخ ا٭َطاض.

نعٝؿا مما قس ٜ٪زٟ إىل عسّ خطٚز املؿ١ُٝ  ٕٕ اؿٝٛإ غايبا َا ٜهٛبص إخطاز املؿ١ُٝ بعس اي٫ٛز٠ ٭و .22
 طبٝعٝا.

يف اؿا٫ت املعكس٠ ٜتِ تبًٝؼ املطانع ايبٝطط١ٜ ست٢ ٜتِ إدطا٤ اي٬ظّ ناملعاؾ١ ايسٚا١ٝ٥ أٚ إدطا٤  .23
 اؾطاس١ إلخطاز املٛيٛز ٚايتأخرل يف ايتسخٌ َٚػاعس٠ اؿٝٛإ قس ٜ٪زٟ إىل ٚؾا٠ املٛيٛز ٚا٭ّ.

 ايٛقاٜـ١
 ايػ٬ي١ ٚاؿذِ.أ. اختباض ايصنٛض ٚاإلْاخ يًتًكٝح اختباضا دٝسا َع َطاعا٠ 

 ٝس٠ ٚاملتٛاظ١ْ طٛاٍ ؾذل٠ اؿٌُ.ب. تكسِٜ ايتػص١ٜ اؾ
 

 ا٭َطاض املؿذلن١ املتٓاق١ً بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ-22

ْٛضز ٖٓا بعض ٖصٙ ا٭َطاض ٚنٝؿ١ٝ ، ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭َطاض املؿذلن١ اييت تٓتكٌ َٔ اؿٝٛإ إىل اإلْػإ ٚايعهؼ  
 ايٛقا١ٜ َٓٗا.

 )ايػعاض(زا٤ ايهًب -1

 املػبب: ْٛع َٔ أْٛاع ايؿرلٚغات ايعه١ٜٛ. 
 َكسض ايعس٣ٚ

قاب١ بايٓػب١ يإلْػإ.)اؿٝٛاْات ا٭يٝؿ١ ٚايدل١ٜ نايجعايب ٚايه٬ب ٚايص٥اب ٖٛ َكسض اإليعاب اؿٝٛاْات املكاب١ 
 ٚاـؿاؾٝـ ٚغرلٖا(.

 ططم ايعس٣ٚ   
 بٛاغط١ ايًعاب َٔ َهإ ايعض َٚٓٗا إىل ايٓٗاٜات ايعكب١ٝ.عٔ ططٜل عض اؿٝٛاْات املكاب١، سٝح ٜسخٌ ايؿرلٚؽ .0
 عٓس تعطض اؾطٚح اؿسٜج١ املؿتٛس١ يًعاب اؿٝٛإ املكاب أٚ ا٭ْػذ١ املكاب١..2
 عٔ ططٜل اغتٓؿام اشلٛا٤ املًٛخ، ٚيهٓٗا ْازض٠..3
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 اى دطٚح يف ايكٓا٠ اشله١ُٝ.عٔ ططٜل اؿًٝب ْازض٠ دسا إ٫ إشا تًٛخ اؿًٝب باملػببات بهُٝات نبرل٠ ٚناْت ٖٓ.4
 .ٌٔ إْػإ إىل إْػإ آخط ْازضا دسا ٚمل تػذٌ إ٫ ايكًٝ. 5َ
 

 أعطاض املطض ع٢ً اإلْػإ
 ّٜٛ(. 35أغابٝع )َتٛغط  8 - 3ؾذل٠ اؿها١ْ تهٕٛ َا بني  
 اؿ٢ُ، ايكساع، خًٌ يف ايٛظا٥ـ يًذٗاظ اشلهُٞ ٚايتٓؿػٞ. ا٭عطاض غرل املُٝع٠:  -2
ؼػؼ غرل طبٝعٞ َهإ ايعه١ )اإلقاب١(، تٛغع يف سسق١ ايعني، ايػ٬ٕٝ ايسَعٞ، ايتعطم، ظٜاز٠  املُٝع٠:ا٭عطاض   -2

 اـٛف، ايكًل ٚا٭ضم.
 طٛض اشلٝذإ

 :ٖٞٚٛ ايطٛض ايػا٥س ست٢ ايٛؾا٠ ٬ٜٚسغ َا ًٜ
املا٤ يس٣ املكاب ٖٚصا ايطٛض قس  ايًعاب ايطغٟٛ، عسّ املكسض٠ ع٢ً ايبًع ْتٝذ١ ؾًٌ عه٬ت ايبًعّٛ ٖٚصا ٜ٪زٟ إىل ايتدٛف َٔ

 ٜتساخٌ َع ايطٛض ايتايٞ ايؿًٌ.
 طٛض ايؿًٌ

ٖٚٛ أَا إٔ ٜعٗط َباؾط٠ زٕٚ َطٚض املكاب بطٛض اشلٝذإ أٚ ٜتبع٘ َباؾط٠ سٝح ٜهٕٛ يس٣ املكاب قٓٛات َتكطع١ َٔ 
 - 3يهًب )ايػعاض( ميٛتٕٛ خ٬ٍ ا٫خت٬دات اؾ١ْٝٛٓ ْٗا١ٜ طٛض اشلٝذإ بايؿًٌ ايعاّ. ٖٓاى إمجاع عاّ ع٢ً إٔ َطن٢ ا

 أٜاّ.  20
 ايٛقا١ٜ

 أ٫ٚ:  
 ايتدًل َٔ ايه٬ب ايؿاضز٠ ٚشيو عدل اؾٗات املدتك١..2
 تٛع١ٝ ايٓاؽ بأخطاض َطض ايػعاض..2
شلا ثِ إسهاضٖا إىل املطنع ايبٝططٟ ٚإدطا٤ ع١ًُٝ  اايكبض ع٢ً ايه٬ب اييت تٗادِ ا٭ؾدام ٚتعهِٗ زٕٚ إٔ ٜتعطنٛ.3

 كشٞ ملس٠ عؿط٠ أٜاّ ٚإشا تٛيف اؿٝٛإ ٜكطع ضأغ٘ ٜٚطغٌ يًؿشل املدتدلٟ.اؿذط اي
 غًٞ ٚتعكِٝ سًٝب اؿٝٛاْات اييت ٜؿتب٘ بأْٗا تعطنت يإلقاب١..4

 ع٢ً ايؿدل املتعطض يؿرلٚؽ ايهًب إٔ ٜعٌُ ع٢ً:  .َعاؾ١ اإلْػإ مبهازات ايهًب بعس تعطن٘ يإلقاب١ ثاْٝا:
 ٚتتُجٌ بػػٌ اؾطح باملا٤ ٚايكابٕٛ أٚ املا٤ ٚسسٙ ٚإظايت٘ َٔ اؾطح آيٝا. ملٛنعٞ يًذطح بعس اإلقاب١ َباؾط٠، ايع٬ز ا.2
 ٜطغٌ املكاب إىل املػتؿؿ٢ ٚشيو إلعطا٤ ايًكاح املهاز يًهًب..2
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 مح٢ ايٛازٟ املتكسع-2 

 َطض ؾرلٚغٞ ٜكٝب ا٭بكاض ٚا٭غٓاّ، ٚاملاعع ٚاؾُاٍ ٚاإلْػإ. 
 اؿها١ْ ؾذل٠

 أٜاّ سػب سذِ ْٚٛع ٚعُط اؿٝٛإ املكاب. 4غاع١ إىل  22تذلاٚح ؾذل٠ اؿها١ْ َٔ 
 ططم اْتكاٍ ايعس٣ٚ

 أٚ َػتدًل أْػذ١ اؿٝٛإ املكاب يًشٝٛاْات املكاب١ً أٚ أْػذتٗا أٚ اإلْػإ املكاب. ٤املٛبٛػطٜبٝا عٔ ططٜل سكٔ .2
ٛض اؿاٌَ يًؿرلٚؽ أٚ امل٬َػ١ املباؾط٠ يًشٝٛاْات املكاب١ ٚأْػذتٗا أٚ بايٓػب١ يإلْػإ تٓتكٌ ايعس٣ٚ عٔ ططٜل ايبع.2

 اإلْػإ املكاب.
أٚ اؿٝٛإ املكاب باملطض يف طٛض اؿ٢ُ ٚتٛادس ايؿرلٚؽ بايسّ، تكبح َعس١ٜ  اإلْػإعٓس قٝاّ بعٛن١ باَتكام زّ .3

ّٜٛ ٜٚٓتكٌ ايؿرلٚؽ إىل ايػسز ايًعاب١ٝ َٚبٝض ايبعٛن١ ٚبصيو ٜهٕٛ ايبٝض ايٓاتر َٔ ٖصٙ ايبعٛن١ سا٬َ  28 – 22بعس 
 يًؿرلٚؽ يٝٓتر دٌٝ دسٜس َٔ ايبعٛض ْاق٬ يًُطض. 

 ا٭بكاض ٚايٓعازعطاض يف ا٭

خ ايٓؿٛم يف سسٚز ْػب١ وس، مح٢ ٚقت١ٝ قكرل٠، ؾكسإ ؾ١ٝٗ ْكل إزضاض ايًي نعـ يف ايعه٬ت ٚإدٗاض عٓس أٟ عُط
 % ْتٝذ١ اإلقاب١ با٫يتٗاب ايطمحٞ ٚأسٝاْا استباؽ املؿ١ُٝ.20

 يف اإلْػإا٭عطاض 
 قٛض َطن١ٝ: أضبع ٖٓاى 

 -قٛض٠ ا٭ْؿًْٛعا: يف ساي١ عسّ سسٚخ َهاعؿات، مح٢ عابط٠، آ٫ّ ؾسٜس٠ يف ايعه٬ت ٚايعٗط يف املٓطك١ ايكط١ٝٓ .2
 أٜاّ. 7 - 4ٛح ايط٩ٜا / ؾذل٠ املطض قساع َع ؾكسإ ؾ١ٝٗ َع عسّ ٚن

 أغابٝع تبسأ اؿ٢ُ َع ظٗٛض آؾات باثٛيٛد١ٝ يف ؾبه١ٝ ايعني. 3 - 2قٛض٠ ؾكس اإلبكاض: تعٗط بعس .2
ايكٛض٠ ايػشا١ٝ٥: ٜتُٝع ع٢ُ ؾسٜس٠ ع٢ً َطسًتني، َٚع تطٛض ا٭عطاض ٜكاب اؾٗاظ ايعكيب املطنعٟ ٚاييت تعٗط .3

أعطان٘ خ٬ٍ ايطٛض ايجاْٞ َٔ اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ )اؿ٢ُ( ٖٚٞ تؿٌُ تٗٝر، اضتباى، شٍٖٛ ٚقس تكٌ إىل زضد١ 
 َٜٛا َا مل ؼسخ َهاعؿات.  ١50، ؾؿا٤ نًٞ أٚ دع٥ٞ وسخ بعس ايػٝبٛب١ ٚضمبا إؾطاظ  يعابٞ غعٜط، ًٖٛغ١ ايط٩ٜا َع زٚخ

 ايكٛض٠ ايٓعؾ١ٝ )مح٢ ايٛازٟ املتكسع (

 6 - 3يف ايّٝٛ  ضٚعاز٠ َا تتهط أٜاّ 4 -2تعٗط َٔ  ْتؿاض٠ َكشٛب١ برلقإ، أْعؾ٘ ٚاغع١ ا٫تتُٝع بعٗٛض مح٢ ؾسٜس
 ١ً.ْػب١ ق١ًًٝ َٔ املطن٢ تتُاثٌ يًؿؿا٤ بعس ْكا١ٖ بط١٦ٝ ٚطٜٛ
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 ايٛقا١ٜ
 عاّ. 22اؿٝٛاْات ٚاإلْػإ ايًصٜٔ غبكت إقابتِٗ باملطض ٚمت ؾؿا٥ِٗ ٜهتػبٕٛ َٓاع١ ق١ٜٛ ٚط١ًٜٛ تكٌ إىل  -

َكا١َٚ ايبعٛض: تطٗرل اجملاضٟ املا١ٝ٥ ٚؾٛاط٦ٗا َٔ اؿؿا٥ـ ٚنصيو َكا١َٚ ايطٛض ايرلقٞ يًبعٛض بطزّ ايدلى  -
 احملطٚم يًكها٤ ع٢ً ايرلقات.أٚ ضف غطح املٝاٙ ايطانس٠ بعٜت ايبذلٍٚ 

 املكا١َٚ عٔ ططٜل اغتدساّ َٛتٛضات ايطف أٚ َٛتٛضات ايهباب. -

 %. 5تطٗرل اؿذطات ٚاؿعا٥ط مبػشٛم امل٬ثٕٝٛ  -

ّٜٛ َٔ  22ععشلا ٚؾشكٗا ٚايتأنس َٔ خًٖٛا َٔ املطض ٚبعس َطٚض  س٫ بعسعط إزخاٍ سٝٛاْات َؿذلا٠ سسٜجا إ -
 تاضٜذ ايؿطا٤.

 ّ 2020 –ّ 2000َطاض ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ سسٜج١ ايعٗٛض مبشاؾع١ ؾب٠ٛ يًؿذل٠ َٔ عاّ أِٖ أ: 48دسٍٚ ضقِ 
 ْٛع املطض ّ

َػتٛطٔ / 
 دا٥ش١

 املٓاطل
 ٬َسعات / اناؾات ططم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز ْٛع اؿٝٛإ

 بٝشإ اشلهب١ ْكاب ايػاس١ًٝ
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طاعٕٛ اجملذلات 
 ايكػرل٠
 

 
 دا٥ش١

–سٛض أ

–عطق١ 

عني 
-باَعبس

 َٝؿع١

 
-------- 

 
-------

---- 
ؼكني باغتدساّ يكاح  ايهإٔ املاعع

ppr 
 ٚتعٗط ٖصٙ اؾا٥ش١ ٜٛدس ع٬ز  ٫

 ع٢ً ؾذلات يف مجٝع املسٜطٜات
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 غٓاّدسضٟ ا٭

 

 
 دا٥ش١

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

 
 ايهإٔ ٚاملاعع

 sheepؼكني بًكاح 

pox  تػتدسّ املهازات
اؿ١ٜٛٝ َجٌ ايتذل غٝهًني 
 يتدؿٝـ ا٫عطاض ايعاٖط٠

 تعٗط ٖسٙ اؾا٥ش١ يف ؾذلات
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 اؾطب
 

 
 َػتٛطٔ

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

-نإٔ-َاعع-اإلبٌ
ٚمجٝع اؿٝٛاْات 

 خط٣ا٭

َهاؾش١ –ؼػني ايتػص١ٜ 
اؾطب باغتدساّ املبٝسات 

 ٚا٫ٟ ؾَٛو
 سػب اؾطعات ٚايٛظٕ
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ايصباب١ 

 اؿًع١ْٝٚ

 
 دا٥ش١

 
 -َٝؿع٘

 -ايطٚن١
 ضنّٛ

 
-نطا٤ ٚعبسإ

 دطزإ–عتل 

 
ايعًٝا 

عػ٬ٕٝ 
 عني

 
 نإ َاعع-ابٌ 

تٓعٝـ  –َهاؾش١ ايسباب 
ع٬ز اؾطٚح –اؿعا٥ط 

 ايػطٜع

ٜػتدسّ ا٫ٜؿَٛو يًٛقا١ٜ َٔ 
 ايرلقات
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زٚغٓتاضٜا 
 اؿ٬ُٕ
 

 
 َػتٛطٔ

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

 
 ؾا٥ع

 ٚايهإَٔٛايٝس املاعع 
املٛايٝس نس املطض  تطعِٝ

 طم ع٢ً ؾطب ايًبا٤اؿٚ
 بعس اي٫ٛز٠

 غٗاٍَٚهاؾش١ اإل اغتدساّ املهازات

6 
 

 َطض ايسٚضإ
 )ايٝػترلٜا(

 ايهإٔ ؾا٥ع ------ ؾا٥ع َػتٛطٔ
اغتدساّ ايبٓػًٝٓات يف 

 ؾذل٠ َبهط٠
 

 ْػإَطض خطرل ٚقس ٜكٝب اإل

 ا٫ٜؿَٛو مجٝع اؿٝٛاْات ؾا٥ع ؾا٥ع ؾا٥ع َػتٛطٔ زٚز٠ ايٓػـ 7
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 محطايكٌُ ا٭
 )ايدلاغٝح(

 ٚاملاعع ايهإٔ ؾا٥ع ؾا٥ع ؾا٥ع َػتٛطٔ
-ايسٜاظٜٕٓٛ –ا٫ٜؿَٛو 

 بٝٛؾٌٓٝ

 
 
 



 

099 

 

 ايسٚز٠ اؿًع١ْٝٚ

 دسضٟ ا٫غٓاّ

 َطض طاعٕٛ اجملٓطات ايكػرل٠

 

 

 طؿًٝٝات زاخ١ًٝ

 

 

 غ٤ٛ ايتػص١ٜ

 َػطؼ ملهاؾش١ ايطؿًٝٝات

 

 

 

ا٫نتُٝا٤ تكطسات ايؿِ 
 ايؿِ

 اؾطب
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 تكسِٜ

ت٘ ْعطا يٮ١ُٖٝ ايهبرل٠ ناؾبع َٔ ٖصا ايسيٌٝ بذلب١ٝ ايٓشٌ ٚإْتاز ايعػٌ، ٖٚٛ ؾكٌ دسٜس متت إٜٗتِ ايؿكٌ ايطا
سس٣ َٔ املٗٔ ايعضاع١ٝ ايكسمي١، ٖٚٞ إ Apicultureتعتدل تطب١ٝ ايٓشٌ أٚ ايٓشاي١  يًٓشٌ ٚإْتاز ايعػٌ باحملاؾع١.

 ؾطٚع ا٫غتػ٬ٍ ايعضاعٞ، أغاغٗا اغتػ٬ٍ ا٭ظٖاض ٚسبٛب ايًكاح ٚاملطاعٞ ايطبٝع١ٝ.  

نطّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايٓشٌ يف نتاب٘ ايهطِٜ أميا تهطِٜ ٚبًؼ ٖصا ايتهطِٜ َٓتٗاٙ سني خكل غبشاْ٘ ٚتعاىل غٛض٠ 
ُّٝٛتا }ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ضبٓا دٌ ٚع٬:  ،باغِ غٛض٠ ايٓشٌ يف ايكطإٓ ايهطِٜ عطؾت ٍِ ُب َٔ اِئذَبا َٔ ِٕ اتَٓٔدٔصٟ  ٌِ َأ َِٓٓش َِٚس٢ َضبَُٓو ِإَي٢ اي ََٚأ

( َٕ َِٜعِطُؾٛ َُٓا  َٔ َٚ َٔ ايؿََٓذِط  َٔ َٗا َؾ68َٚ ْٔ ِٔ ُبُطٛ َٔ َِٜدُطُز  ٌَ َضبٔٓٔو ُشُي٬  ََُطأت َؾاِغًُٔهٞ ُغُب ٌِٓ ايجَٓ ِٔ ُن َٔ َِٓ ُنًٔٞ  ٘ٔ ( ُث ُ٘ ٔؾٝ ُْ َٛا ـْ َأِي َُِدَتًٔ َطاْب 
(َٕ ََٜتَؿهَُٓطٚ  ٍّ ِٛ ١َّٜ ٔيَك َٕٓ ٔؾٞ َشٔيَو آل َٓٓاِؽ ِإ  .غٛض٠ ايٓشٌ {(69ٔؾَؿا٤ْ ٔيً

ٚي١ٝ مجع غصا٥ٗا ٚؽعٜٓ٘ ٚا٫ْػإ وكٌ ع٢ً عػًٗا َٓص إٔ خًل اهلل ا٫ْػإ ٚأٚس٢ إىل ايٓشٌ ٚمحًٗا َػ٪
إْتاز عػٌ ايٓشٌ ست٢ َٜٛٓا ٖصا وتٌ َهإ ايكساض٠ بني َٓتذات مٌ ايعػٌ، ٫غتعُاي٘ َٓص ايعكٛض ايكسمي١، َٚا ٜعاٍ 

 ٚبتكسّ ايعًِ ٚسهاض٠ ا٫ْػإ ظٗطت إَها١ْٝ ايٓٛاسٞ ا٫قتكاز١ٜ ايعسٜس٠ يذلب١ٝ ايٓشٌ.

س َٔ بعايٓشٌ ٚغ٬يت٘ ًَٚهات٘، بٌ شٖبت إىل أْتاز ايعػٌ ٚايؿُع ٚا٫ػاض يف طٛا٥ـ مل تعس تطب١ٝ ايٓشٌ قاقط٠ ع٢ً إ
شيو؛ ؾأقبشت تػتدسّ يف تًكٝح نجرل َٔ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ، مما غاعس ع٢ً ظٜاز٠ إْتادٝتٗا ٚٚؾط٠ قاقًٝٗا، 

 ٚتػتدسّ نصيو يف إْتاز ايػصا٤ املًهٞ ٚايدلٚبٛيٝؼ ٚغِ ايٓشٌ.

٫لػذلٚخ املػاؾ١ عٓسَا انتؿـ ايعامل ا٫َطٜهٞ ّ،  2852بسأت ايٓشاي١ اؿسٜج١ املتطٛض٠ يف ايعامل َٓص غ١ٓ 
ًَِ. ٚع٢ً ٖس٣ ٖصا ا٫نتؿاف قٓع  8ٖا زاخٌ خ٬ٜاٙ ٖٚٞ ا ايٓشٌ نُُط بني أقطاق٘ عٓس بٓا٩ايٓش١ًٝ اييت ٜذلنٗ

أٍٚ خ١ًٝ شات اطاضات َتشطن١، َٚٓٗا بسأت تطب١ٝ ايٓشٌ أٚىل خطٛات ايتكسّ ٚا٫ظزٖاض بعس  ٫2852ّلػذلٚخ غ١ٓ 
  انتؿاف املػاؾ١ ايٓش١ًٝ.

يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ  إىل داْب ايي ٚايٓدٌٝ ٚاملالٛ ٚايعٜتٕٛ اـُػ١ ا٫غذلاتٝذ١ٝ احملاقٌٝ نُٔ عػٌاي ٜعتدل
 ّ. 2003ايكازض يف َاضؽ عاّ  77سػب ايكطاض ضقِ 
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 تطب١ٝ ايٓشٌ )ايٓشاي١(-1

ػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ اي يعبت قاؾع١ ؾب٠ٛ زٚضا ضٜازّٜا يف اقتكازٜات ممًه١ سهطَٛت ايتاضى١ٝ باعتباضٖا املطنع    
ٜعٛز تاضٜذ ايٓشاي١ يف ؾب٠ٛ يصيو ايتاضٜذ ايعطٜل ايصٟ متٝعت ب٘ ممًه١ سهطَٛت يف ايكطٕ ايعاؾط قبٌ يًسٚي١ آْصاى. 

امل٬ٝز. ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس غعٝس خٓبـ عُٝس َطنع مٌ ايعػٌ إٔ ػاض٠ ايعػٌ سٝٓصاى ناْت ؼتٌ املطتب١ ايطابع١ يف 
 ت.اقتكازٜات زٚي١ سهطَٛ

غط يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ يف نتاب اسكا٤ ايعضاعٞ )ْتا٥ر سكط ا٭أٍٚ إسكا١ٝ٥ ضزل١ٝ َعتدل٠ يكطاع ايٓشٌ ظٗطت 
استًت قاؾع١ ؾب٠ٛ َطنع ايكساض٠ يف عسز طٛا٥ـ مٌ ايعػٌ، َػذ١ً ٚؾٝ٘ ، 2002ّٚاؿٝاظات ايعضاع١ٝ( عاّ 

خ١ًٝ، َتكس١َ  ٬996.427ٜا يف اؾُٗٛض١ٜ ايبايؼ % َٔ إمجايٞ عسز اـ24.3طا٥ؿ١ )خ١ًٝ( مبا ْػبت٘  242.743
 % ع٢ً قاؾع١ سهطَٛت اييت استًت املطتب١ ايجا9.١ْٝبأنجط َٔ 

سكا٥ٝات ، سٝح ٜؿهٌ املؿتػًٕٛ بٗا سػب اإلتعتدل ايٓشاي١ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ َٔ املٗٔ شات املها١ْ ايطؾٝع١ ادتُاعٝا    
أٟ إٔ أنجط َٔ ثًجٞ عسز ايٓشايني يف مجٝع قاؾعات اؾُٗٛض١ٜ ِٖ َٔ % َٔ إمجايٞ عسز ايٓشايني، 37ايطزل١ٝ سٛايٞ 

أبٓا٤ قاؾع١ ؾب٠ٛ. ميهٔ تؿػرل ٖصٙ ايٓػب١ ايعاي١ٝ يًُؿتػًني يف ايٓشاي١ اىل تسْٞ ْػب١ ايتعًِٝ بِٝٓٗ. ٜتهح شيو َٔ 
ملطس١ً ٜٔ مل ٜتُهٓٛا َٔ ادتٝاظ اخ٬ٍ ْتا٥ر بعض ايسضاغات ايتك١ُٝٝٝ شلصا ايكطاع؛ بٝٓت إسس٣ ٖصٙ ايسضاغات إٔ ْػب١ ايص

%، بُٝٓا بًػت ْػب١ اؿاقًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚا بعسٖا 80ٚغاط ايٓشايني، سٝح بًػت ايجا١ْٜٛ ٖٞ ايػا٥س٠ بني أ
 % َٔ شٟٚ ايتعًِٝ اؾاَعٞ.2% ؾكط، َٓٗا 20

يف ايػٝام شات٘ أظٗطت ايسضاغات ايتك١ُٝٝٝ )َػٛسات َٝسا١ْٝ( إٔ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ املٓذصب١ مل١ٓٗ تطب١ٝ ايٓشٌ يف    
عاَا  30قٌ َٔ %، بُٝٓا بًػت ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ا٭50عاَا بٓػب١ تكاضب ايـ  50 – 30احملاؾع١، ٖٞ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ 

% َٔ إمجايٞ عسز ايٓشايني يف 25عاّ(  50ْػب١ نباض ايػٔ )أندل َٔ عاَا. بًػت  20% تكٌ أعُاضِٖ عٔ 7%، َٓٗا 26
 (49ضقِ احملاؾع١. )اْعط اؾٍٛ 

دٝاٍ املتعاقب١ َٓص ايعكٛض ايػابط٠ اٌَ َع طا٥ؿ١ ايٓشٌ، تٛاضثتٗا ا٭ميتًو ايٓشاٍ ايؿبٛاْٞ خدلات ٚاغع١ يف ايتع
% 20عاَا، َٚا ْػبت٘  22ميتًو خدل٠ متتس ٭نجط َٔ  % َٔ مايٞ احملاؾع90١إٔ ْػب١  50ضقِ َٚاظايت. ٜبني اؾسٍٚ 

 غٓٛات. 20َِٓٗ ؾكط تكٌ خدلتِٗ عٔ 
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 : ٜٛنح ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ايعا١ًَ يف ايٓشٌ مبشاؾع١ ؾب49٠ٛدسٍٚ ضقِ 

 غ١ٓ ايتكِٝٝ
 ايؿ١٦ ايعُط١ٜ %

 امل٬سعات
 غ١ٓ 50أندل َٔ  غ١ٓ 50 – 40 غ١ٓ 40 – 30 غ١ٓ 30 – 20 غ١ٓ 20أقٌ َٔ 

2104 ّ 7 09 25 24 25  
 (: ايتكطٜط ايؿاٌَ ملؿطٚع تطب١ٝ ايٓشٌ ٚظضاع١ اؾذاض ايعًب، ؾب٠ٛ، عتل.2024ظعبٌ، عبسايععٜع قُس )املكسض: 

  
 : ٜٛنح غٓٛات اـدل٠ يس٣ ايٓشاٍ ايؿبٛا50ْٞدسٍٚ ضقِ 

 غ١ٓ ايتكِٝٝ
 اـدل٠ % –ايعٌُ َع ايٓشٌ 

 امل٬سعات
 غ١ٓ 30أندل َٔ  غ١ٓ 30 – 22 غ١ٓ 20 – 22 غٓٛات 20أقٌ َٔ 

2024 ّ 7 29 25 24  
    (: ايتكطٜط ايؿاٌَ ملؿطٚع تطب١ٝ ايٓشٌ ٚظضاع١ اؾذاض ايعًب، ؾب٠ٛ، عتل.2024ظعبٌ، عبسايععٜع قُس )املكسض: 

ٖٞ ايٓشاي١ ايتكًٝس١ٜ  غايٝب املتبع١ يف تطب١ٝ ايٓشٌغع١ اييت ميتًهٗا ايٓشايٕٛ ٖٓا، إ٫ إٔ ا٭ع٢ً ايطغِ َٔ اـدل٠ ايٛا
ح ٜٓتكٌ ٕ املعطؾ١ بكٛاعس ايٓشاي١ اؿسٜج١ ٚأغػٗا َا ظايت نعٝؿ١ ٚتتُٝع باعتُازٖا ع٢ً ايذلساٍ، سٝايكسمي١. إش أ

خط٣ غعٝا ٚضا٤ َكسض ايػصا٤ )ضسٝل + سبٛب يكاح(. متتاظ قاؾع١ ؾب٠ٛ ايٓشاٍ بطٛا٥ؿ٘ َٔ ٚأز إىل آخط َٚٔ َٓطك١ اىل أ
 ايٓباتات ايطسٝك١ٝ ٚايطًع١ٝ، ٚشيو يتعسز املٓاطل اؾػطاؾ١ٝ َٔ َطتؿعات دب١ًٝ ٚغٍٗٛ ٚقشاضٟ؛ بعاٖط٠ تعاقب تعٖرل

 خط٣.ك١ إىل أطاتٞ ٚاخت٬ف ؾذلات ايتعٖرل َٔ َٓىل ايتأثرل ع٢ً ايػطا٤ ايٓبٝٗا املٓار طٛاٍ ايعاّ مما ٜ٪زٟ إٜتبأٜ ؾ

 

 أْٛاع اـ٬ٜا املٓتؿط٠ يف احملاؾع١-2

ضض يف ايػابات، ثِ اـ٬ٜا اييت ٜكٓعٗا ع١ عٔ ا٭ؾذاض املطتؿٝا٠ ايٓشٌ ٖٞ اؾباٍ، ثِ دصٚع ا٭أْػب ا٫َانٔ ؿ    
َُٓا }از ْبات١ٝ أٚ ط١ٝٓٝ. قاٍ تعاىل ا٫ْػإ َٔ َٛ َٔ َٚ َٔ ايؿََٓذِط  َٔ َٚ ُّٝٛتا  ٍِ ُب َٔ اِئذَبا َٔ ِٕ اتَٓٔدٔصٟ  ٌِ َأ َِٓٓش َِٚس٢ َضبَُٓو ِإَي٢ اي ََٚأ

ََِٕٜع  .68غٛض٠ ايٓشٌ، اآل١ٜ  {ِطُؾٛ

غًٛب املطًل املتبع يف تطب١ٝ ايٓشٌ باحملاؾع١ ٚشيو باغتدساّ اـ٬ٜا ايبًس١ٜ كسمي١ ٖٞ ا٭ظًت ايٓشاي١ ايتكًٝس١ٜ اي    
طا٥ؿ١ متجٌ اـ٬ٜا  242.743بـ ّ  2002املػًك١. ٜكسض عسز طٛا٥ـ مٌ ايعػٌ يف احملاؾع١ سػب اسكا٥ٝات عاّ 

%، 24ؿع عسز اـ٬ٜا بٓػب١ خرل٠ اضتا٭%. خ٬ٍ ايػٓٛات 99.7ىل ١ ايعع٢ُ َٓٗا، سٝح ٚقًت ْػبتٗا إايػايبٝايتكًٝس١ٜ 
قاسب شيو تٓػرل طؿٝـ يف ايذلنٝب١ ايٓٛع١ٝ يًد٬ٜا  ماٍ، 26000ظع١ ع٢ً َا ٜكاضب ايـ خ١ًٝ، َٛ 300000ىل يٝكٌ إ



 

215 

%؛ مل 96ىل سٛايٞ عاي١ٝ دسا َٔ ٖصٙ ايذلنٝب١ يتكٌ إع٢ً ْػب١  املٓتؿط٠ يف احملاؾع١. يف سني ساؾعت اـ٬ٜا ايتكًٝس١ٜ
 ٚغاط ايٓشايني ٖٓا.% َٔ ا٫ْتؿاض بني أ4طؿٝؿ١ بًػت  ٫ ع٢ً ْػب١ٌ اـ٬ٜا اؿسٜج١ إؼك

ًب اـ٬ٜا ايؿداض١ٜ )اـعب( َٔ ثِ َٔ دصٚع ا٭ؾذاض بعس ػٜٛؿٗا، قاّ ظ قٓع ايٓشاٍ ايؿبٛاْٞ خ٬ٜاٙ َٔ ايطني    
ع١ سهطَٛت، ٜٚكٓع سايّٝا اـ٬ٜا ايكٓسٚق١ٝ اـؿب١ٝ املػًك١، ٚبسأ يف قٓاع١ اـ٬ٜا ايكٝاغ١ٝ اؿسٜج١ قاؾ

 )٫لػذلٚخ( سػب قٝاغاتٗا املعطٚؾ١ زٚيٝا.

 أ.اـ٬ٜا ايط١ٝٓٝ ايؿداض١ٜ )اـعب(

تكٓع َٔ ايطني بعس خًطٗا بطٚخ املاؾ١ٝ ٚؽُرلٙ ٚتؿهًٝ٘ ٚػؿٝؿ٘ ٚسطق٘ بايٓاض. تتهٕٛ ٖصٙ اـ٬ٜا َٔ عسز َٔ     
َاّ َه١ْٛ ؾؿ١ غِ، تػتسم َٔ ا٭ 22ِ ٚقططٖا مٛ غ 50ٚىل ٜٚبًؼ طٛشلا مٛ ق٬ت، تبسأ بايطأؽ ٖٚٞ ايكطع١ ا٭ايٛ

بايطني َع ايكُاف ٚتذلى ؾتش١  ؼ ايكطط. ٜتِ يكل ايٛق٬تغِ ٚبٓؿ 22.5ٚق٬ت بطٍٛ  5 – 4ثِ تًشل بايطأؽ 
أَا١َٝ نباب يسخٍٛ ٚخطٚز ايٓشٌ )ؾتش١ غطٚح(، ايؿتش١ اـًؿ١ٝ تػًل بكطع١ َٔ ايهطتٕٛ املك٣ٛ ٜٚتِ ٚنع اـ٬ٜا 
ايط١ٝٓٝ ايؿداض١ٜ َػتعطن١ ع٢ً ساٌَ سسٜسٟ أٚ يف فُٛعات َذلاق١ ؾٛم بعهٗا. ٖصٙ اـ٬ٜا تكٓع يف سهطَٛت 

 ٚاْتؿاضٖا سايٝا بني ايٓشايني قًٌٝ دسا ْتٝذ١ يتعطنٗا يًهػط ٚغرل َكا١َٚ ملٝاٙ ا٫َطاض.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؾذاضب.اـ٬ٜا املكٓٛع١ َٔ دصٚع ا٭

ؾذاض بـ )ايُعٓطاب(. سٝح تكطع دصٚع ا٭ٜتِ قٓع ٖصٙ اـ٬ٜا َٔ دصٚع بعض أْٛاع ا٫ؾذاض ٚخكٛقا َا ٜػ٢ُ قًٝا    
ٚاـًـ َع تطى  َاّغِ ٚتػط٢ َٔ ا٭ 22 – 28غِ ٚػٛف َٔ ايساخٌ ع٢ً ؾهٌ زا٥ط٠ قططٖا مٛ  225 – 220بطٍٛ 

َاّ يسخٍٛ ايٓشٌ ٚخطٚد٘. ٜؿهٌ ايٓشايٕٛ يف احملاؾع١ ٖصا ايٓٛع َٔ اـ٬ٜا يتهٝـ ايٓشٌ َعٗا، مما ؾتش١ قػرل٠ َٔ ا٭
ق١ٝ ٚاييت ٚقًت يف عاضٖا َكاض١ْ باـ٬ٜا اـؿب١ٝ ايكٓسْٚتاز ايعػٌ. ْتٝذ١ ٫ضتؿاع أغٜ٪زٟ إىل غطع١ تهاثطٙ ٚظٜاز٠ إ

 ىل مخػ١ أنعاف؛ بسأت يف ا٫ْسثاض ست٢ أقبشت ٖٞ ا٫خط٣ ق١ًًٝ ا٫ْتؿاض.ايٛقت ايطأٖ إ
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 ز.خ٬ٜا ايكٓازٜل اـؿب١ٝ

% سايٝا. تكٓع َٔ اـؿب املهػٛط )ا٫بًهاف( 90ىل سٛايٞ ْتؿاض يف احملاؾع١، تكٌ ْػبتٗا إٖٞ خ٬ٜا ٚاغع١ ا٫    
َٚٔ َاّ غِ. ُقُُت عٝح ميهٔ ؾتشٗا َٔ ا٭ 28 – 26غِ ٚاضتؿاع  20غِ ٚعطض  220 – 90بطٍٛ ٜذلاٚح بني 

)َعّي١( َتذاٚض٠ ٚتػط٢ بػطا٤ ٜكٝٗا  ١اٌَ سسٜسَٜٛاّ يسخٍٛ ٚخطٚز ايٓشٌ. تٛنع ع٢ً ساـًـ، شلا ؾتش١ قػرل٠ َٔ ا٭
 ىل َػاؾات بعٝس٠.ٓٗا ٚغٗٛي١ قٓاعتٗا ٚنصا ْكًٗا إٔ سطاض٠ ايؿُؼ. ؾهًٗا ايٓشايٕٛ ـؿ١ ٚظْٗا ٚضخل مثَ

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز.اـ٬ٜا اؿسٜج١

ع٢ً بػطض ايهؿـ ع٢ً ايطٛا٥ـ َٚطاقب١ سايتٗا ٚتتٓبع تطٛضٖا ٚمنٖٛا إطاضات َتشطن١ تؿتح َٔ ا٭ٜا شات ٖٞ خ٬    
مبٓاطل خط أْبٛب  ّ 2020ٚتكسِٜ ايسعِ اي٬ظّ شلا َٔ قبٌ ايٓشاٍ نًُا استادت يصيو. بسأت يف ا٫ْتؿاض َطًع ايعاّ 

ايطبٝعٞ املػاٍ ٚتػ٢ُ باـ٬ٜا احملػ١ٓ، سٝح مجعت بني ايػاظ ٚمت تٛظٜعٗا يًٓشايني فاْا َٔ قبٌ ايؿطن١ اي١ُٝٓٝ يًػاظ 
 َعاٜا اـ٬ٜا اؿسٜج١ يف ايتعاٌَ َعٗا ٚبني اـ٬ٜا ايتكًٝس١ٜ يف ؾهًٗا ٚسذُٗا. 

ات طاضؾُٓٗا اـ١ًٝ اؿهط١َٝ املعسي١ )إطاضاتٗا ْكـ إ ٬ٜا اؿسٜج١ بأؾهاشلا املتعسز٠،تٛاىل بعس شيو اقتٓا٤ اـ    
يٝا. أزخًٗا إىل احملاؾع١ َؿطٚع ؼػني طاضات قٝاغ١ٝ تٛنع طٛإ 7إطاضا تٛنع عطنٝا أٚ  23اغ١ٝ( ٚتػع ٫لػذلٚخ ايكٝ

 ْتاد١ٝ ٚدٛز٠ ايعػٌ املٍُٛ َٔ قبٌ َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ ٚأؾطف ع٢ً تٛظٜعٗا َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ. إ

ت ايساع١ُ يكطاع ايٓشٌ َجٌ ايكٓسٚم ا٫دتُاعٞ يًت١ُٝٓ خرل٠ قاَت بعض املٓعُات ٚامل٪غػايف ايػٓٛات اـُؼ ا٭   
ات( يتؿذٝع ايٓشايني ع٢ً ايتشٍٛ إىل ا٭غايٝب طاضإ 20إطاضات ٚ  8ٜع خ٬ٜا ٫لػذلٚخ ايكٝاغ١ٝ )َٚٓع١ُ ايؿاٚ بتٛظ

 ْتاز ايعػٌ.اؿسٜج١ يف تطب١ٝ ايٓشٌ ٚإ

 اـ٬ٜا ايكٓسٚق١ٝ اـؿب١ٝ

 

 اـ٬ٜا اؿسٜج١
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 إْتاز ايعػٌ-3

سٝح اٖتِ ايٓشايٕٛ بٗصا املكسض  ،غاغٞ َٔ تطب١ٝ ايٓشٌ يف احملاؾع١٭اشلسف ااؿكٍٛ ع٢ً ايعػٌ ٚتػٜٛك٘ ٖٛ ٜعتدل     
ٚتٓاؾػٛا ع٢ً اضنا٤ ضغبات ايػٛم ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ملا ٜتُتع ب٘ ايعػٌ املٓتر يف احملاؾع١ َٔ َها١ْ َطَٛق١ ٚؾٗط٠ 

 ػاض١ٜ ٚاغع١.

١ٓٝ( املٓتر يف نجرل َٔ أٚز١ٜ احملاؾع١ ٜتُتع ايعػٌ ايؿبٛاْٞ ٚبايصات عػٌ ايػسض أٚ َا ٜػ٢ُ قًٝا بعػٌ )اي    بػ
ٚبا٭خل )عػٌ ْٛب دطزإ( بؿٗط٠ ٚاغع١ دسا قًٝا ٚخاضدٝا، سٝح ٜعتدل َٔ أغ٢ً أْٛاع ايعػٌ يف ايعامل قاطب١، ملا ي٘ 

 َٔ خٛام ٚقؿات ممتاظ٠ غٛا٤ يف ايصٚم ايطا٥ع ٚايطا٥ش١ ايعن١ٝ أٚ ايكؿات ايػصا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ.

إ ايؿٗرل بٝات غٓاٖا ايؿٓيف أ ٔ ايعػٌ ايؿبٛاْٞ زٕٚ شنط قٍٛ ايؿاعط ايهبرل سػني أبٛبهط احملهاض٫ ميهٔ اؿسٜح ع   
خص َٔ اشلاسلٞ َا تطٜسٙ .. ٚازلح بًكٝاى ٜا شا اؿػٔ .. خص َٔ ايؿاٜس٠ ٚايٛدٝس٠ .. يٞ يف ايٛغٌ أبٛبهط غامل بًؿكٝ٘: )

 .(ْٛب دطزإ .. ًٜكٞ عػٌ ْٛب دطزإ

عٞ ايٓش١ًٝ ايػا٥س٠ ٚنصا قطؿات غٜٓٛا، ٚشيو تبعا ٫خت٬ف املطا 4عسٜس٠ َٔ ايعػٌ بعسز  اأْٛاعتٓتر قاؾع١ ؾب٠ٛ 
 َطاض املتػاقط١ َٚٛازلٗا. َٚٔ أِٖ أْٛاع ايعػٌ املٓتر يف احملاؾع١ َا ًٜٞ:ن١ُٝ ا٭

 أ.عػٌ ايػسض )ايعًب(

( ٚتٓتذ٘ نٌ أٚز١ٜ احملاؾع١ Zizyphus spina christiٖٛ أدٛز أْٛاع ايعػٌ، هُع٘ ايٓشٌ َٔ أؾذاض ايػسض )   
ٓٝ ْتاز ٖصا ايٓٛع يف ؾٗطٟ غبتُدل ٚأنتٛبط ٚتكطـ أغًب َٓاطل احملاؾع١ غًت٘ ١. ٜبسأ إتكطٜبا ٜٚػ٢ُ قًٝا بعػٌ ايبػ

بسا١ٜ ؾٗط ْٛؾُدل َٔ نٌ عاّ نُٛغِ ض٥ٝػٞ. تعٖط أؾذاض ايػسض َط٠ أخط٣ يف ؾٗطٟ ْٜٛٝٛ ٜٚٛيٝٛ ٚقطاؾ٘ ٜٛاؾل ؾٗط 
 – 2 سٛايٞ  ٜ٘ٚباع بأغعاض أقٌ َٓ٘. َتٛغط إْتاز ايطا٥ؿ١ َٓ ٜٚهٕٛ أقٌ دٛز٠ َٔ َٛزل٘ ايط٥ٝؼ ِ ثاْٟٛ،أغػطؼ نُٛغ

 نًٝٛدطاّ يًطٛا٥ـ ايك١ٜٛ. 3

 ب.عػٌ ايػُط

ايجا١ْٝ بعس عػٌ ايػسض َاٜٛ. وتٌ املطتب١  –( اييت تعٖط يف ؾٗط َاضؽ Acacia tortilisٜٓتر َٔ أؾذاض ايػُط )   
 نذِ.  3ْتاز ايطا٥ؿ١ َٓ٘ مٛ . ٜبًؼ َتٛغط إَٔ سٝح اإلْتاز
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 ز.عػٌ ايهبٝإ

 ، ابطٌٜ –( يف ؾدلاٜط Acacia melliferaٜٓتر عػٌ ايهبٝإ أٚ ايهب١ ٜٚػ٢ُ قًٝا بـ )املط٠ٚ( َٔ أؾذاض ايهب١ )   
َٓ٘ ْتاز ايطا٥ؿ١ َتٛغط إػٌ ايػُط َٔ سٝح ايك١ُٝ ٚاؾٛز٠. ٜكٌ ٜٚأتٞ يف املطتب١ ايجايج١ بعس عػٌ ايػسض )ايعًب(  ٚع

 نًٝٛدطاّ. 3 – 2سٛايٞ 

 ز.عػٌ املطاعٞ

١ )ٚسٝس٠ املكسض( أٚقات ايػ١ٓ اييت ٫ تتٛاؾل َع إظٖاض ا٭ؾذاض ايط٥ٝػ عػٌ َتعسز املكازض ايٓبات١ٝ، ٜٓتر يف أغًب   
ضٙ اييت تعتُس أغاغا ع٢ً َكاز يهٓ٘ ٜٓتر بهُٝات أندل سني تتٛؾطاملطتب١ ايطابع١ َٔ سٝح اؾٛز٠  املٛقٛؾ١ أع٬ٙ. ٜأتٞ يف

 َطاض خ٬ٍ َٛاغِ ايػ١ٓ املدتًؿ١.غكٛط ا٭

 اغتد٬م )ؾطظ( ايعػٌ-4

 أ.ا٫غتد٬م ايؿُػٞ

 ا٫ أْ٘ ٫ ٜعاٍ ؾا٥عا بني أٚغاط ايٓشايني ايصٜٔ ميتًهٕٛ خ٬ٜٛع َٔ ا٫غتد٬م يًعػٌ تسضهٝا، إضغِ امػاض ٖصا ايٓ   
ؾع١ ايؿُؼ يف ؾطاظات سلػ١ٝ بعس تكطٝعٗا قطعا قػرل٠ ٖٚطغٗا بعكا٤ خاق١ بًس١ٜ. تٛنع ا٫قطام ايعػ١ًٝ ؼت أ

)َعكاز( يف أٚاْٞ نبرل٠، سٝح تعٌُ أؾع١ ايؿُؼ ع٢ً إغاي١ ايعػٌ ٜٚتِ تكؿٝت٘ بٛاغط١ ؾبو غًهٞ أٚ ب٬غتٝهٞ ثِ 
 ٜعبأ يف عبٛات كتًؿ١ ا٫سذاّ يتػٜٛكٗا.

 
 
 
 
 
 

 ب.ا٫غتد٬م بايؿطاظات اؿسٜج١

 أقبح ايّٝٛ أنجط أْٛاع ا٫غتد٬م ؾٝٛعا بنيؾب٠ٛ. زخٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ؾطظ ايعػٌ َع زخٍٛ اـ٬ٜا اؿسٜج١ يف قاؾع١    
ع٢ً  تعتُس ْتادٝت٘ ايعاي١ٝ. تػتدسّ ؾطاظات ايططز املطنعٟ يف ؾطظ ايعػٌ، ٖٚٞ اييتايٓشايني يػٗٛيت٘ ٚغطع١ عًُ٘ ٚإ

ايؿُع،  طاضات اـؿب١ٝ اـاق١ باـ٬ٜا اؿسٜج١، اييت ٜتِ تػًٝهٗا َػبكا نٞ ٫ تتٗؿِ أقطامايك٠ٛ ايطاضز٠ َٔ اإل

 ؾطاظ عػٌ سلػٞ

 

 

 

 

 

 ؾطاظ عػٌ ططز َطنعٟ
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ْتاز اؿه١ٓ ٚؽعٜٔ ايعػٌ. نُا إٔ ايٓشايني ٬ٜا ٚاغتدساَٗا َطات عسٜس٠ يف إىل اـعٝح ميهٔ إعاز٠ ٖصٙ اإلطاضات إ
قطام اـ٬ٜا ايبًس١ٜ ٚشيو بإناؾ١ ؾبو سسٜسٟ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطاظات يؿطظ أ ٬ٍاحملًٝني ابتهطٚا ططٜك١ شن١ٝ ٫غتػ

١٦ٖٝ قؿل َػتطٌٝ ايؿهٌ ُتطم بساخً٘ أقطام ايؿُع اـاق١ باـ٬ٜا ايبًس١ٜ ثِ تٛنع زاخٌ ايؿطاظ بٓؿؼ ١٦ٖٝ 
 ٚٚنع١ٝ اإلطاضات اـؿب١ٝ.

 تػٜٛل ايعػٌ-5

ٚايتدطٝط يًُٓتذات ٚاـسَات، ٚتٓؿٝص ٖصا ايتكٛض ٚتػعرل املٓتر أٚ ع١ًُٝ تبسأ َٔ ايتكٛض  ايتػٜٛل عباض٠ عٔ   
 غايٝب املُه١ٓ.ٌُٝ املٓاغب ٚايذلٜٚر شلا بهٌ ا٭اـس١َ بصنا٤، ٚتٛظٜعٗا ٚٚنعٗا يف املهإ املٓاغب أَاّ ايع

إٔ ايتػٜٛل ٖٛ أنجط  ضباح، يصيو ميهٓٓا إٔ ْػتٓترا٥ٞ ٖٚٛ اؿكٍٛ ع٢ً املعٜس َٔ ا٭يف ايٓٗا١ٜ هب ؼكٝل ايػطض ايٓٗ
 َٔ فطز تهتٝهات ٜكّٛ بٗا َسٜطٚ ايتػٜٛل.

غاؽ ايصٟ تعتُس عًٝ٘ اغذلاتٝذٝات عٓكطّا يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٖٚٛ ا٭ٜكّٛ ايتػٜٛل ا٫سذلايف ع٢ً ايتشًٌٝ، ايصٟ ٜعس    
ٚؾِٗ غًٛنٝات٘ ٚضغبات٘ ايتػٜٛل ايصن١ٝ، ٚيهٔ َا ٖٛ ْٛع ايتشًٌٝ املػتدسّ يف عًُٝات ايتػٜٛل؟ إْ٘ ايتشًٌٝ يًعٌُٝ 

ٚزٚاؾع٘ ٚتؿه٬ٝت٘، ٚمجع نٌ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت ؽك٘، ٖٚٛ أٜهّا ايتشًٌٝ يًػٛم ٚسذُ٘ ٚظطٚؾ٘ اـاق١ ٚسذِ 
 املٓاؾػ١ ؾٝ٘.

دساّ ٖصا ايتشًٌٝ يف عٌُ املٓتر ٚاختٝاض غعطٙ ٚؼسٜس َٓاطل ايتٛظٜع اـاق١ ب٘ ٚإْؿا٤ اؿ٬ُت يف ايٓٗا١ٜ ٜتِ اغت   
 ضباح.أؾهٌ َػت٣ٛ َٔ املبٝعات َٔ ثِ ا٭ع١ْٝ٬ يتشكٝل اإل

ٜتِ تػٜٛل ايعػٌ يف احملاؾع١ بؿهٌ كتًـ متاَا عُا شنطْاٙ غابكّا سٍٛ ايتػٜٛل، ٫ٚ تٛدس يسٜٓا ست٢ ا٫ٕ    
ٚاييت  بعس ٖٚٛ خطٚز َٓتر ايعػٌ ايؿبٛاْٞ آؾام أبعس مما ٖٞ عًٝ٘ ا٫ٕ،ٝات تػٜٛك١ٝ يًعػٌ ؼكل اشلسف ا٭اغذلاتٝذ

 . ّ 2022ٚبسا١ٜ ايعاّ ّ  2020بػببٗا ؼسخ أظَات تػٜٛك١ٝ خاْك١ نتًو اييت سكًت يف ايعاّ 

يٛغطا٤ أندل ٜعتُس تػٜٛل ايعػٌ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ اعتُازا نًٝا ع٢ً بٝع٘ يًٛغطا٤ احملًٝني، ايصٜٔ بسٚضِٖ ٜٓاٚيْٛ٘    
ع٢ً أضباح نبرل٠ بعس ػٗٝع ايعػٌ بايؿهٌ ايصٟ ٜطنٞ ىل تادط ايعػٌ اؿكٝكٞ، ايصٟ وكٌ سذُا ٖٚهصا ست٢ تكٌ إ

ٖٚٞ ايػٛم اييت  ،ضغبات املػتًٗو. نُا إٔ عسز قًٌٝ َٔ ايٓشايني ٜبٝع املٓتر عٔ ططٜل اقطبا٥٘ َٔ املػذلبني يف زٍٚ اـًٝر
 % َٔ ايعػٌ املعس يًتكسٜط اـاضدٞ.90تػتًٗو سٛايٞ 
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 تػص١ٜ ايٓشٌ-6

 استٝادات٘ اؿٝات١ٝ ٚوتٟٛ ع٢ً مجٝع ايعٓاقط ا٫غاغ١ٝ َٔ نطبٖٛٝسضات )غهطٜات( ىل غصا٤ ًٜيبإايٓشٌ وتاز    
ٚبطٚتٝٓات ٚزٖٕٛ َٚعازٕ ٚؾٝتاَٝٓات َٚا٤. ٖٚصٙ نًٗا ميهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ايطسٝل ٖٚٛ املكسض ايط٥ٝؼ يًهطبٖٛٝسضات 

ٗا هُع كٌ عًٝٗا ايٓش١ً َٔ سبٛب ايًكاح اييتشاي٬ظّ يتٛيٝس ايطاق١ ٚاملا٤. أَا ايدلٚتٝٓات ٚبك١ٝ ايعٓاقط ايػصا١ٝ٥ ؾت
 ؾذاض ايطسٝك١ٝ ٚايطًع١ٝ املٓتؿط٠ يف احملاؾع١.ايٓشٌ بؿهٌ طبٝعٞ َٔ أظٖاض ا٭

ىل تػص١ٜ ايٓشٌ قٓاعٝا ٚشيو غًط غهط املا٥س٠ ٠ ايػصا٤ ايطبٝعٞ )ؾش١ املطاعٞ( إًٜذأ َطبٛ ايٓشٌ يف ؾذلات ْسض   
ىل ث٬ث١ أْٛاع ًعطٚف اؾ١ٜٛ ٚايب١ٝ٦ٝ ايػا٥س٠. تٓكػِ ايتػص١ٜ ايػهط١ٜ إعّا ي)ايػهطٚظ( َع املا٤ بٓػب ؽتًـ تب

 تعٜٛه١ٝ ٚؽع١ٜٝٓ.: تٓؿٝط١ٝ، كتًؿ١

ىل تؿذٝع املًه١ ع٢ً ٚنع ايبٝض َبهطا يتأَني دٝـ َٔ ايؿػا٫ت يتٓؿٝط١ٝ يف بسا١ٜ ايطبٝع ٚتٗسف إتهٕٛ ايتػص١ٜ ا   
 250ايطسٝك١ٝ ٚخكٛقا ؾذط٠ ايػُط. تعط٢ ايتػص١ٜ ايتٓؿٝط١ٝ بهُٝات ق١ًًٝ )ٜهٕٛ داٖعا يًذين عٓس إظٖاض ايٓباتات 

غبٛعٝا(. ا ٚبأٚقات َتباعس٠ ق٬ًٝ )َطتني إىل ث٬خ َطات أايـ ؾػاي١ َٜٛٝ 22ٖٚصٙ ايه١ُٝ تهؿٞ ؿٛايٞ  ،ًَِ( يًد١ًٝ
قا يف َٛغِ ايػسض بؿٗط أَا ايتعٜٛه١ٝ ؾتعط٢ عٓس ْكل ايػصا٤ يس٣ ايٓشٌ بػبب قطـ ايٓشاٍ اؾا٥ط يًعػٌ ٚخكٛ

 يٝػت َعطٚؾ١ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ ْعطا ٫عتساٍ اؾٛ تكطٜبا يف نٌ َٛاغِ ايػ١ٓ.بُٝٓا ايتػص١ٜ ايتدع١ٜٝٓ ْٛؾُدل. 

ىل َكساضٜٔ َٔ املا٤، ٖٚٞ ايػا٥س٠. ساض غهط إ، أٟ َك2إىل  2غايب١ٝ مايٞ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٖٞ  ايٓػب املتعاضف عًٝٗا يس٣   
يف أٚاْٞ نبرل٠ تٛنع بٗا عٛاَات ملٓع ايٓشٌ َٔ  2ىل إ 2ٜه١ٝ بعس دين عػٌ ايػسض بٓػب١ ص١ٜ تعٜٛكسّ ايبعض َِٓٗ تػ

يه٬ ايٓٛعني َٔ ايتػص١ٜ تػ٢ُ ٖصٙ ايع١ًُٝ بـ )ايتدؿرل(. ٚع١ٝ قػرل٠، ٚا تكسّ ايتػص١ٜ زاخٌ اـ٬ٜا يف أايػطم. نُ
ايتػص١ٜ ايػهط١ٜ اـاضد١ٝ أنجط َٔ اهابٝاتٗا َٚٓٗا  يهٔ غًبٝاتضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ( دٛاْب اهاب١ٝ ٚأخط٣ غًب١ٝ، )اـا

 َطاض.ني اـ٬ٜا ٚاملٓاسٌ ٚنصا ْكٌ ا٭ايػطق١ ب

 أَطاض ٚأعسا٤ مٌ ايعػٌ-7

اييت عسا٤ ٚطض شلذّٛ عسز غرل قًٌٝ َٔ ا٭َطاض يف أطٛاض سٝات٘ املدتًؿ١، نُا ٜتعٜكاب مٌ ايعػٌ بايهجرل َٔ ا٭   
ٗادِ؛ ؾٗٓاى أَطاض خط٣ ايطا٥ط٠ َٓٗا ٚايعاسؿ١، ٚاييت ٜتؿاٚت نطضٖا تبعّا يًعسز املتؿٌُ اؿؿطات ٚاؿٝٛاْات ا٭

طٛاض غرل ايها١ًَ )ايرلقات ٚايعصاض٣( ٜٚطًل عًٝٗا أَطاض اؿه١ٓ ٚأَطاض أخط٣ تكٝب ايٓشٌ ايبايؼ. ٫ تتعطض شلا ا٭
ت ا٫ٕ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ أَطاض سه١ٓ شاَطاض. ٚاؿُس هلل مل تػذٌ ست٢ ٛ َٓشٌ يف ايعامل َٔ اإلقاب١ بٗصٙ ا٭ىً

 َطٜهٞ َٚطض اؿه١ٓ ا٫ٚضٚبٞ. خطٛض٠ عاي١ٝ َجٌ َطض اؿه١ٓ ا٭
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َطاض ايٓشٌ غٛا٤ اؿه١ٓ اٚ ايبايؼ يس٣ مايٞ قاؾع١ ؾب٠ٛ ٜعتدل اؾهاي١ٝ نبرل٠ ْعطا يكعٛب١ شيو نُا إٔ انتؿاف أ   
إشا انتؿؿت اإلقاب١ َبهطا ٚاؽاش اإلدطا٤ اي٬ظّ سٝاشلا يف سٝٓ٘. ًس١ٜ، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ تساضى ا٭َط إ٫ يف اـ٬ٜا ايب

 عسا٤ َٓٗا:ز َٔ ا٭َطاض ٚا٭تكاب طٛا٥ـ ايٓشٌ باحملاؾع١ بعس

 أَطاض ايٓشٌأ٫ّٚ: 

 َطض ايؿاضٚا )غططإ ايٓشٌ( أ.

ّ مبشاؾع١ احملٜٛت،  2990يف ايُٝٔ عاّ  ا٭ٚىل قاب١اييت تكٝب طٛا٥ـ ايٓشٌ، غذًت اإل َطاضٜعتدل َٔ أخطط ا٭    
. تعس احملاؾع١ َٔ أنجط 2995ّ ّ ٚ 2994، ٚاْتؿطت بؿهٌ ٚاغع عاَٞ 2992ّمبشاؾع١ ؾب٠ٛ عاّ ٚغذًت أٍٚ إقاب١ 

ىل ٠. أزت ا٫قاب١ يف بعض ايػٓٛات إ% يف َٓاطل نجرل95ىل أنجط َٔ إقاب١ بايؿاضٚا، سٝح تكٌ ْػب١ اإلقاب١ إاملٓاطل 
 %.40ىل سٛايٞ كٌ إ٬ى أعساز نبرل٠ َٔ ايطٛا٥ـ تٖ

، ٚاييت تتُٝع بًْٛٗا َٚا ْطاٙ يف َٓاسًٓا ٖٞ اْج٢ ايؿاضٚا ايؿهٌ ميهٔ ض٩ٜت٘ بايعني اجملطز٠،سًِ ايؿاضٚا طؿٌٝ بٝهاٟٚ    
ضدٌ نبك١ٝ أْٛاع ايعٓانب ٚغرلٖا اؾاْيب ايصٟ ٜؿب٘ غططإ ايبشط. تٓتكٌ اْج٢ ا٭محط ايبين ٚشلا أضبع١ أظٚاز َٔ ا٭

٢ أقطام ايؿُع يتتطؿٌ ع٢ً ايٓشٌ ايبايؼ، سٝح تسخٌ بني سًكات ايبطٔ ٚمتتل زّ ايٓش١ً مما ٜ٪ثط غًبا ايؿاضٚا َٔ عً
 ْتادٝتٗا َٚكاَٚتٗا يٮَطاض.ْٗا ٚإع٢ً عُط ايؿػاي١ ٚٚظ

 قاب١ عًِ ايؿاضٚا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:تعٗط أعطض اإل
 دٓش١.ـ أعساز ايٓشٌ ايعاسـ ٚاملؿٛٙ ا٭تتهاع -

 َاّ اـ١ًٝ غرل قازض ع٢ً ايطرلإ.َٔ ايٓشٌ أظٗٛض أعساز نبرل٠  -

 تتُٝع اؿه١ٓ املكاب١ بٛدٛز ثكٛب قػرل٠ يف ٚغط أغطٝتٗا ايؿُع١ٝ. -

 قطام ايؿُع١ٝ.ؿًِ ٜػرل ع٢ً قاع اـ١ًٝ ٚيف ا٭ؾطاز اٚدٛز أعساز َٔ أ -

 ض١ٜ٩ سًِ ايؿاضٚا ع٢ً ظٗط ايؿػا٫ت ٚيف َٓطك١ ايكسض ٚبني اؿًكات ايبط١ٝٓ. -

سًِ ايؿاضٚا َٔ املٗاّ ايكعب١ يف عٌُ ايٓشاٍ يػببني، أٚشلُا: تعأَ سٝا٠ ايطؿٌٝ َع ٚدٛز اؿه١ٓ.  تعتدل َهاؾش١
ثاْٝا: قسض٠ ٖصا ايطؿٌٝ ع٢ً ايبكا٤ ٚانتػاب املٓاع١ نس املٛاز املػتع١ًُ يف املهاؾش١، ٚبايتايٞ تكتكط املهاؾش١ ع٢ً إبكا٤ 

 سّ ايتُهٔ َٔ شيو، َٔ خ٬ٍ:ايؿاضٚا ؼت ايػٝطط٠ ٚيٝؼ ايكها٤ عًٝ٘ نًّٝا يع

 َانٔ املكاب١.عسّ ؾطا٤ ايٓشٌ َٔ ا٭ -2

 خط٣ سؿاظا عًٝ٘ َٔ ايعس٣ٚ.ٌ عٔ املٓاسٌ ا٭عٓس ا٫ضؼاٍ بايٓشٌ ٜؿهٌ ابعاز املٓش -2

 ايتدًل َٔ سه١ٓ ايصنٛض املػًك١ عٓس ا٫ؾتباٙ باإلقاب١ نٕٛ اآلؾ١ تؿهًٗا نجرلا. -3
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 ىل خ١ًٝ غ١ًُٝ.عسّ ْكٌ أقطام َكاب١ إ -4

عؿاب شلا ضٚا٥ح بعس ايهاؾٛض، ايؿٝح أٚ أٟ أ –ٚضام ايهٝٓا ساّ بعض ا٭عؿاب يف تبدرل ايٓشٌ َجٌ )أاغتد -5
 ػطٜبٗا(.

قاب١ قت١ًُ ؾُٝهٔ اغتدساّ َٛاز املهاؾش١ املػُٛح بٗا ٚيهٔ يف غرل أٚقات َٛغِ ايعػٌ، تؿهٌ عٓسَا تهٕٛ اإل -6
 املعاؾ١ بعس دين عػٌ ايػسض يف ؾٗط ْٛؾُدل.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 َطض ايٓٛظمياب.

َطاض ايػاض١ٜ اييت تكٝب خ٬ٜا ايٓشٌ ٚتتػبب مبٛت ايطا٥ؿ١ نا١ًَ عٓس اُٖاشلا. ٜػبب ٖصا املطض نا٥ٔ سٞ َٔ ا٭   
فٗطٟ ٚسٝس اـ١ًٝ ٜػ٢ُ ْٛظميا أبٝؼ، ٜٚعٝـ زاخٌ أْػذ١ غؿا٤ ا٫َعا٤ ايٛغط٢ يًٓشٌ ايبايؼ. ٫ ٜكٝب اؿه١ٓ 

خ٬ٍ ا٫بٛاؽ. ا٫بٛاؽ ؾسٜس٠ املكا١َٚ يًعٛاٌَ اـاضد١ٝ، اٜاّ( زاخٌ َعس٠ ايٓشٌ ٜٚٓتكٌ َٔ  5ط٬قّا. ٜتهاثط بػطع١ )إ
زقا٥ل، تبك٢ ا٫بٛاؽ غٓتني يف بطاظ ايٓشٌ ٚأضبع١ أؾٗط يف ايعػٌ ٚغبعني َٜٛا  20زضد١ ١ٜٛ٦َ ملس٠  60ؾٗٞ تتشٌُ سطاض٠ 

 يف ايذلاب ٚغت١ أٜاّ يف دجح ايٓشٌ.

املبط١ٓ ؾساض  ىل ايطبك١ ايط٤١ٝ٥٬ ايٛغط٢ يًٓشٌ، ست٢ تكٌ إؽ َٔ خ٬ٍ ايػصا٤ ٚاملا٤ املًٛخ إىل ا٭َعاتٓتكٌ ا٫بٛا   
 ىل متعٜل دساض املعس٠. َٔ أعطض ا٫قاب١ بٗصا املطض َا ًٜٞ:املعس٠ مما ٜ٪زٟ إ

 اْتؿار بطٔ ايٓش١ً. -

 قاب١(.يًٓشٌ خ٬ٍ ؾكٌ ايؿتا٤ )بسا١ٜ اإلٖٝذإ غرل طبٝعٞ  -

 مٌ ٜكع ع٢ً ا٫ضض قطب اـ١ًٝ. -

 ضدٌ ؾب٘ َؿًٛي١.عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايطرلإ ٚا٭ـ َع مٌ ٜعسـ ٜٚطػ -

 

 

 

 ايؿاضٚا َتطؿ٬ ع٢ً ايرلقاتسًِ 

 

 سًِ ايؿاضٚا َتطؿ٬ ع٢ً ايٓشٌ ايبايؼ
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 سٝإ.اغٗاٍ ؾسٜس يف أنجط ا٭ -

 قطام بايدلاظ.إ اـ١ًٝ ٚا٭تًٛخ دسض -

 دٓش١ َتباعس٠.يٓشٌ املٝت َه١َُٛ ؼت ايبطٔ ٚا٭ضدٌ ا٬ٜسغ إٔ أ -

 

 
 
 
 
 
 

 ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز
 ٫ َٔ َٓاسٌ َٛثٛم بٗا ٚغرل َكاب١. مٌ أٚ ًَهات إعسّ ؾطا٤  -

 اَساز ايٓشٌ باملا٤ ايٓكٞ َٜٛٝا. -

 ع٢ً َٝاٙ ايدلى ٚاملػتٓكعات ٚضزَٗا أٚ ْكٌ املٓشٌ َٓٗا. عتُازا٫عسّ  -

 زٚات املٓشٌ أٚ خ٬ٜا أٚ اقطام ًَٛث١ باملطض.عسّ اغتعُاٍ أ -

 ؾَٛٝسٌٜ بٞ ٖٚٛ املٛق٢ ب٘ ايٛسٝس شلصا املطض.اغتدساّ ايع٬دات اـاق١ مبطض ايٓٛظميا ٚخكٛقا ع٬ز  -

 ٚ خٌ ايتؿاح ٚايصٟ أعط٢ ْتا٥ر طٝب١ سػب ػاضبِٗ.يني يف احملاؾع١ ايًُٕٝٛ اؿاَض أٜػتعٌُ بعض ايٓشا -

 
 أعسا٤ ايٓشٌثاْٝا: 

 ايسبٛض ايؿطقٞ )ا٫شبط(أ.

ب٠ٛ تكطٜبّا، ٜ٪زٟ إىل خػا٥ط نبرل٠ ٓاطل قاؾع١ ؾعسا٤ خططا ع٢ً املٓاسٌ، ٜٓتؿط يف مجٝع ََٔ أؾس اآلؾات ٚا٭   
ايٓشٌ زاخٌ خ٬ٜاٙ ٚعسّ َكسضت٘ ع٢ً  سبؼىل خ٬ٍ غبتُدل ٚانتٛبط. سٝح ٜ٪زٟ إ ؾذاض ايػسضخكٛقا يف َٛغِ إظٖاض أ

 ٚقات ايػ١ٓ تكطٜبا.ٛا٥ـ يف نٌ أاـطٚز ؾًب املا٤ ٚايطسٝل. ٜٗادِ ا٫شبط ايط

غِ، يْٛٗا بين قُط ٚأدٓشتٗا َكؿط٠ ٚٚدٗٗا أقؿط ايًٕٛ. ٜٛدس ؾطٜط أقؿط  3 – 2.5ٜبًؼ طٍٛ اؿؿط٠ ايها١ًَ َٔ    
اؿًك١ ايجا١ْٝ ست٢ اـاَػ١. تعٝـ ٖصٙ اؿؿط٠ يف َػتعُطات تتهٕٛ َٔ ًَه١ )أٚ عس٠ ًَهات( ٚؾػا٫ت  َٔسٍٛ ايبطٔ 

 يف ايصنط.ٚشنٛض، ميهٔ متٝٝع ايؿػاي١ عٔ ايصنط بكطٕٚ ا٫غتؿعاض ايط١ًٜٛ ٚعسّ ٚدٛز آي١ ايًػع 

 َعس٠ م١ً غ١ًُٝ َعس٠ م١ً َكاب١ مبطض ايٓٛظميا 
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تبين ايسبابرل أعؿاؾٗا َٔ ايطني ع٢ً ١٦ٖٝ عٕٝٛ َػتسٜط٠ نبرل اؿذِ يف ؾذٛات اؿٛا٥ط ٚؾكٛم اؾػٛض ٚايٛزٜإ    
 ٚسٝجُا ٚدس املا٤ ٚبايكطب َٔ بػاتني ايؿان١ٗ سٝح تٗامجٗا ٚتتًـ أظٖاضٖا.

طٝع مًٗا ايسؾاع عٓٗا ؾٝؿتو بايٓشٌ ٜٗادِ ايسبٛض ايطٛا٥ـ ؾٝهعؿٗا، سٝح ٜكتشِ ايطٛا٥ـ ايهعٝؿ١ اييت ٫ ٜػت   
ايعػٌ يتٛاؾل  قطام. ٖذّٛ ايسبابرل ٜعطٌ ْؿاط ايٓشٌ يف ايػطٚح ؾٝكٌ قكٍٛه١ٓ ٚاملًهات ٜٚػطم ايعػٌ َٔ ا٭ٚاؿ

ىل سس نبرل ْػب١ لاح ٛغِ ايػسض. نُا إٔ ٖصٙ اآلؾ١ تكًٌ إايٓشٌ يف مجع ايطسٝل ٚخكٛقا ََٛغِ ْؿاط ايسبٛض َع َٛغِ 
 هات مٌ ايعػٌ.تًكٝح ًَ

 
 
 
 
 
 

 تكاّٚ ايسبابرل بايططم ايتاي١ٝ
 اعساّ املًهات عٓس ظٗٛضٖا يف ؾكٌ ايطبٝع َٔ ؾدلاٜط ٚست٢ ابطٌٜ. -

 قٝس ايؿػا٫ت بٛاغط١ املكا٥س املدكك١ يصيو َع ٚنع داشب شلا. -

١ ؾٛم بعهٗا ٚعسّ تطى ؾكٛم اْتؿاض ايسبابرل ٚاسهاّ ٚنع أدعا٤ اـًٝثٓا٤ َٛغِ تهٝٝل َساخٌ اـ٬ٜا أ -
 ٕ ٜتػًٌ َٓٗا ايسبٛض.ميهٔ أ

 ٚنع قطع١ َٔ سادع املًهات ع٢ً َساخٌ اـ٬ٜا. -

 عؿاف ايسبٛض ٚشيو بطؾٗا مبٛاز نُٝا١ٜٚ خاق١ بصيو.ايكها٤ ع٢ً أ -

 عؿاف باغتعُاٍ املٛاز ايبذلٚي١ٝ.سطم ا٭ -
 ش٥ب ايٓشٌب.

، قاؾع١ ؾب٠َٛٔ  ٠نجرلَٓاطل ٜٓتؿط يف ٭ْ٘ نجرل ا٫ؾذلاؽ يٓشٌ ايعػٌ. ٜعطف بص٥ب ايٓشٌ ٖٚٛ َٔ أيس أعسا٤ ايٓشٌ،    
 ٫ أْٗا تؿتس نطضا خ٬ٍ َٛغِ ايكٝـ.ط ٖصٙ اؿؿط٠ طٛاٍ ايعاّ تكطٜبّا، إمما ٜػبب أنطاضا بايػ١ يطٛا٥ـ ايٓشٌ. تعٗ

كط أيٛاْٗا غٛزا٤ أَا غِ تكطٜبا. ايطأؽ ٚقطٕٚ ا٫غتؿعاض ٚايكسض ٚاـ 2.5 ، طٛشلااؿؿط٠ ايها١ًَ شات خكط قكرل   
 ضدٌ ٚايبطٔ قؿطا٤.ايٛد٘ ٚا٭

 ش٥ب ايٓشٌ سا٬َ ؾطٜػت٘ ايسبٛض ايؿطقٞ )ا٫شبط(
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يعػٌ ْٚعع نتًيت ، أَا ا٫ْج٢ شلا آي١ يػع تكّٛ بًسؽ ايٓش١ً ٚؽسٜطٖا ٚاغتدطاز َعس٠ اغصا٤ٙ َٔ ا٭ظٖاضايصنط ٜأخص 
ع٢ً ١٦ٖٝ سذط إلطعاّ  ىل أعؿاؾٗا املٛدٛز٠ ؼت ا٫ضضبعس ؽسٜطٙ إّٛ أٜهّا عٌُ ايٓشٌ ضدًٗا. نُا تكسبٛب ايًكاح َٔ أ

 م١ً ، نُا ميهٔ إٔ تكطاز املًه١ أثٓا٤ خطٚدٗا يًتًكٝح. 2000 – 400ْج٢ ايٛاسس٠ تػتطٝع إٔ ػُع بني قػاضٖا. ا٭

 ايططم املتبع١ يف ع١ًُٝ املكا١َٚ
 تك١ٜٛ طٛا٥ـ ايٓشٌ. -

 ا.عؿاف ش٥ب ايٓشٌ ٚايتدًل َٓٗايبشح عٔ أ -

 عساز ايك١ًًٝ.ٝس١ٜٚ ؾُع ش٥ب ايٓشٌ يف ساي١ ا٭اغتدساّ ايؿباى اي -

 ىل َٓاطل ٫ تتٛادس ؾٝٗا ٖصٙ اآلؾ١.ْكٌ املٓشٌ َٔ املٓاطل املٛب٠٤ٛ إ -

 
 طاؾ١ زٚز٠ ايؿُعز.ؾ

يهبرل٠ أنجط زٚز٠ ايؿُع ا ؿُع ايهبرل٠ ٚزٚز٠ ايؿُع ايكػرل٠،زٚز٠ اي عًٝٗا ايٓشايٕٛ قًٝا اغِ ايعج١، ٖٚٞ ْٛعإ: ٜطًل
 ٖٚٞ َٓتؿط٠ يف مجٝع َٓاطل قاؾع١ ؾب٠ٛ ٚسٝجُا ٚدس ايٓشٌ.  اْتؿاضّا َٔ ايكػرل٠،

هٔ غؿٌ. مييْٛٗا بين كتًط بايطَازٟ َٔ ا٭ع٢ً ٚأبٝض نطميٞ َٔ ا٭ غِ، 2 – 2ؾطاؾ١ ايؿُع ايهبرل٠ طٛشلا بني 
ْج٢ أندل سذُا َٔ ايصنط ٚؾاؼا يف ا٭ْج٢، نُا إٔ ا٭ ٕٛ زانّٓا يفْج٢ بًٕٛ اؾٓاح اـًؿٞ، سٝح ٜهايتُٝٝع بني ايصنط ٚا٭

 ىل ايًٕٛ ايطَازٟ ايذلابٞ.غِ، بٝها٤ عٓس ايؿكؼ تتشٍٛ إ 2.5 ايصنط، ايرلق١ ايها١ًَ ايُٓٛ طٛشلا

 ططم املكا١َٚ
هب إٔ تهٕٛ اـ٬ٜا قه١ُ ايػًل خاي١ٝ َٔ ايؿكٛم ٚهب تٓعٝؿٗا ٚاعساّ َا بٗا َٔ بٝض أٚ ٜطقات أثٓا٤  -

 شل.ايؿ

 هب عسّ ضَٞ قطع ايؿُع يف املٓاسٌ. -

 – 3قطام ايؿُع١ٝ ايكسمي١ بأخط٣ دسٜس٠ نٌ عا٥س٠ عٔ ساد١ ايٓشٌ ٚاغتبساٍ ا٭قطام ايؿُع١ٝ اياغتدطاز ا٭ -
 غٓٛات. 4

 نِ ايطٛا٥ـ ايهعٝؿ١ أٚ تكٜٛتٗا. -

س ايهدلٜت ايهايػّٝٛ، ثاْٞ انػٝقطام ايؿُع١ٝ عٓس ؽعٜٓٗا ببعض املٛاز َجٌ بطَٚٝس املٝجٌٝ، غٝاْٝس تبدرل ا٭ -
 ايٓاتر عٔ سطم ايهدلٜت.
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 امل٬ســـل
 
 

  ِسػب  املؿاضنني يف املػح املٝساْٞ ؾُع املعًَٛات: أزلا٤ 2ًَشل ضق
 ٚىل(.)ايطبع١ ا٭ مماضغات املعاضعني

  ِٚؼًًٝٗا ٚتٛؾرل  املؿاضنني يف مجع املعًَٛات: أزلا٤ 2ًَشل ضق
 ناؾ١ٝ )ايطبع١ ايجا١ْٝ(.ايبٝاْات اإل

  ِمبدتًـ َٓاطل احملاؾع١. لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ: سػاب 3ًَشل ضق 
  ِقتٜٛات ايعٓاقط ايػُاز١ٜ يف ا٭زلس٠ ايهُٝا4.١ًَٜٚشل ضق : 
  ِأِٖ املبٝسات املػتدس١َ يف احملاؾع١ ملهاؾش١ اآلؾات 5ًَشل ضق :

 ٚا٭َطاض.
  ِاحملاؾع١.: ٚسسات ايكٝاؽ املػتدس١َ يف 6ًَشل ضق 

  ِ(.ذلًَٛٝ: َػاؾات َسٕ قاؾع١ ؾب٠ٛ )ن7ًَشل ضق 

  ِز١ٜٚ ايبٝطط١ٜ ٚططم اغتعُاشلا باحملاؾع١.: أِٖ ا٭8ًَشل ضق 

  ِقٛض ؼسٜح ايسيٌٝ.9ًَشل ضق : 
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 ٚىل()ايطبع١ ا٭ مماضغات املعاضعنيسػب  املؿاضنني يف املػح املٝساْٞ ؾُع املعًَٛات: أزلا٤ 0ًَشل ضقِ 
 

 ؾطٜل َٝؿع١        ؾطٜل ْكاب          ؾطٜل بٝشإ               
 ّ. ْاقط َٗسٟ َػًِ ّ. قُس قاحل أبٛبهط ثابت ١ّ. أَني عبسايكازض ٖؿً
 ضزّٟٛ. َٗسٟ غامل ايه ّ. قاحل أمحس طايب ّ. غعٝس ٜػًِ بانطنط

 ّ. ؾتش١ٝ قُس قاغِ ّ. نٝا٤ سػٔ قُس       ز. عُط غعٝس باغٛخ   
 أمحس غامل باستًٝٞ ز. باغٌ عًٞ عبسٙ       عبسضب٘ عبساهلل إغشام

 ٜػًِ غامل بانطنط      أبٛبهط قاحل أبٛبهط         عبساهلل املصاح ُسق
 عبساهلل عٛض باَعبس    قُس مخٝؼ عٛض          ؾٝذ قُسلٝب١      

   
 ؾطٜل قٝاغ١ املػٛز٠ ا٭ٚي١ٝ رل ٚاإلؾطافٝؾطٜل ايتػ

 قُس قاحل أبٛبهط .ّ  أمحس قػٔ ايعؿ١ً .ّ      أمحس قػٔ ايعؿ١ً .ّ
 باغٌ عًٞ عبسٙ .ز  ٜػًِ غعٝس باَع٬ٝ .ّ       ٜػًِ غعٝس باَع٬ٝ. ّ
 ١أَني عبسايكازض ٖؿً .ّ   غعٝس قُس بٔ غًُإ .ّ      غعٝس قُس بٔ غًُإ .ّ
 غعٝس ٜػًِ بانطنط .ّ    أمحس قاحل قُس .ّ         قُس ايؿاتح .ز
  قُس ايؿاتح .ز              أمحس قاحل قُس .ّ 
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 ناؾ١ٝ )ايطبع١ ايجا١ْٝ(ٚؼًًٝٗا ٚتٛؾرل ايبٝاْات اإل املؿاضنني يف مجع املعًَٛات: أزلا٤ 2ًَشل ضقِ 
 
 ؾطٜل َٝؿع١       ؾطٜل ْكاب          ؾطٜل بٝشإ       

 محس غامل باستًٝٞأ اؿينمحس ّ. غامل أ قُس عبساهلل املصاح
 عبسايػ٬ّ عًٞ باقازض قُس مخٝؼ اؿساز ّ. عًٞ قاحل غ٬ٕٝ

 عًٞ عبساهلل عطاز ّ. قُس عبساهلل اؿين عًٞ عبسٙ ايكاض
 ز. باغٌ عًٞ عبسٙ قُس غعٝس ايتٓح غشامعبسضب٘ عبساهلل إ

   
 ناؾ١ٝؾطٜل تٛؾرل ايبٝاْات اإل                               ؾطٜل ؼًٌٝ ايبٝاْات

 ز. أَني عبسايكازض ٖؿ١ً ز. عُط غعٝس باغٛخ ّ. ٜػًِ غعٝس باَع٬ٝ
 محس ايؿبرلقُس أ ز. عبسايععٜع ظعبٌ ّ. قُس قاحل ابٛبهط

 ؾؿٝع غامل ايسعِ بٛ سطب١ز. َباضى ؾطز أ ّ. قُس ثابت ايٓؿًٝٞ
 ؾذإ اـهط عبساهللّ. أ ز. باغٌ عًٞ عبسٙ عجُإ ّ. عبساؾًٌٝ قُس

 غٗاّ غًِٜٛ ّ. ضؾٝك١ ؾهٌ عًٞ ز. غعٝس ٜػًِ بانطنط
   
  ٚاملتابع١  ؾطافاإلؾطٜل  
  ؾٗس َدلٚى غامل 
  ٜػًِ غعٝس باَع٬ٝ .ّ 
  قُس قاحل ابٛبهط. ّ 
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 مبدتًـ َٓاطل احملاؾع١ لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ: سػاب 3ًَشل ضقِ 

 

َٝع اهلل اإلْػإ بايعكٌ ٖٚساٙ يًتؿهط يف ايهٕٛ ٚزي٘ ع٢ً ا٫ٖتسا٤ بايٓذّٛ ٚايهٛانب ملعطؾ١ تعاقب ا٭ٚقات ٚا٭ظَإ، 
 .َع١ٓٝ ١َعطؾ١ املٛاغِ ايعضاع١ٝ ٚضبط نٌ َٓٗا بعٗٛض لّٛ ٚنٛانب َع١ٓٝ يف أظَٓ شيو َٚٔ

ٓعي١ َٓٗا مبميط ايكُط  ،َٓعي١ 28ؼتٟٛ ع٢ً ، ٖٚٞ َّٜٛا ٚضبع ايّٝٛ 365َٔ املعطٚف إٔ عسز أٜاّ ايػ١ٓ ايؿُػ١ٝ ٖٛ 
زقٝك١ أٟ إٔ ايٓذّٛ يف  42.52بايٓذّٛ ايعضاع١ٝ، ٚبني طًٛع ايٓذِ ٚايٓذِ ايصٟ ًٜٝ٘ ٖصٙ املٓاظٍ تػ٢ُ ، يف نٌ ي١ًٝ

زقٝك١، ثِ طًٛع ٖصٙ ايٓذّٛ ايجُا١ْٝ ٚايعؿطٜٔ ٜبسأ َٓٗا أضبع١ عؿط لُّا بايًٌٝ  42.52سطن١ َػتُط٠ ي٬ّٝ ْٚٗاضّا نٌ 
يف ايؿطم أٟ إٔ ايٓذّٛ يف سطن١ َػتُط٠ َع  ٘قٝبطًع ضلِ ؾٛم ا٭ضض ٚأضبع١ عؿط لُّا بايٓٗاض ؼت ا٭ضض، ٚنًُا غاب 

 . سطن١ ا٭ضض

ؼػب بسا١ٜ ايٓذِ َٔ سني طًٛع٘ يف ايؿطم ي٬ّٝ بعس غطٚب ايؿُؼ إىل إٔ ٜٓتٗٞ طًٛع٘ بعس ث٬ث١ عؿط َّٜٛا َا عسا 
ٝح إٔ عسز أٜاّ لِ اؾب١ٗ ؾُست٘ أضبع١ عؿط َّٜٛا ْعطّا يطٍٛ َػاس١ ايٓذِ بؿاضم ّٜٛ ٚأسس عٔ ايٓذّٛ ٚا٭خط٣، ٚس

ّٜٛ ٖٚٞ َا  366ؾأْ٘ يف ايػ١ٓ ايطابع١ ٜبًؼ متاّ ّٜٛ ناٌَ ؾٝكرل عسز أٜاّ ايػ١ٓ ايطابع١  ؛َّٜٛا ٚضبع ايّٝٛ 365 ايػ١ٓ
ؾدلاٜط أسس أٜاَ٘،  29تعطف بايػ١ٓ ايهبٝػ١. يف سػاب لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ ٜهاف ٖصا ايّٝٛ إىل ايٓذِ ايصٟ ٜٛاؾل ّٜٛ 

 .١ايٓذِ أضبع١ عؿط َّٜٛا ٖٚٛ لِ ايكطؾ كرل عسز أٜاّ ٖصاٝؾ

دٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ اـدلات املذلان١ُ يس٣ املعاضعني يف سػاب لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ باحملاؾع١، َٚا ٜتبع شيو َٔ َٔ أ
ؼسٜس َٛاعٝس اؿطاث١ ٚايبصض يًُشاقٌٝ املتٓٛع١، َٚٔ ادٌ احملاؾع١ ع٢ً ٖصا ا٫ضخ َٔ ا٫ْسثاض؛ اضتأٜٓا عطض دسٍٚ 

قشاب اـدلات املذلان١ُ يف ل أاض١ْ ؿػاب لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ يعسز َٔ َٓاطل احملاؾع١، ٚاييت مت سػابٗا عٔ ططَٜك
ٖصا اجملاٍ، ٚشيو ست٢ ٜتِ َعطؾ١ ايؿٛاضم بني تًو اؿػابات ٖٚٞ يٝػت بايهبرل٠. سٝح مت اغتدساّ اؿػاب يًُٓاطل 

عبسايباغط باْاؾع، َٝؿع١ ٚؾٝٗا مت ا٫عتُاز ع٢ً سػاب قػٔ ايتاي١ٝ: ٚازٟ ٜؿبِ ٚؾٝ٘ مت ا٫عتُاز ع٢ً سػاب 
ايكٛي١، عتل ٚؾٝٗا مت ا٫عتُاز ع٢ً سػاب غعٝس بٔ َكًِ ٚسبإ ٚؾٝٗا مت ا٫عتُاز ع٢ً سػاب ايػٝس احملهاض َٛىل 

 ايٛدا٤.
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 مبدتًـ َٓاطل قاؾع١ ؾب٠ٛ ؿكٌ ايؿتا٤لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ ي

 ايٓذِ
 ٜؿبِ ٚازٟ 

)عبسايباغط 
 باْاؾع(

 َٝؿع١
)قػٔ 
 ايكٛي١(

 عتل
)غعٝس بٔ 

 َكًِ(

 سبإ
)ايػٝس 
 احملهاض(

 ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ
 )سػاب قػٔ ايكٛي١ ٚايػٝس احملهاض(

 ايجطٜا
 

 انتٛبط 30 انتٛبط 27 انتٛبط 22 انتٛبط 26

ٜبسأ اؾتساز ايدلز ٜٚعضع ؾٝٗا ايدل ٚايؿعرل ٚايكُح ٚايبطاطؼ 
ٚايبكٌ. ٚنُٛغِ َتأخط ٜعضع ايطُاطِ ٚايدلغِٝ 

، نُا ٜعضع ٚايجّٛ ٚايهعبط٠ٚايباشلإ ٚايبا١َٝ ٚايؿُاّ 
 ايطٗـ ٚايػُػِ ٚايبكٛيٝات

 نإايدل
 

 ْٛؾُدل 22 ْٛؾُدل 9 ْٛؾُدل 4 انتٛبط 29

بايطٟ ايسا٥ِ  ؾٜٝ٘عزاز ؾٝ٘ ايدلز ْػبّٝا عٔ غابك١ ٜٚعضع 
ٚاؾعض ٚايبكٌ ٚايهٛغ١ ٚايبكٌ ٚايهطاخ ٚاؾطدرل ٚايصض٠ 

، ٜٚعضع ايطٗـ ٚايػُػِ ٜٚبسأ ؾٝ٘ ايؿا١َٝ )اشلٓس( ٚايبٝين
 زبؼ ايعػٌ.

 ع٬فٚا٭ ، ٜعضع ايطٗـؾٝ٘ أٚضام ا٭ؾذاضتػكط  ْٛؾُدل 25 ْٛؾُدل 22 ْٛؾُدل 27 ْٛؾُدل 22 اشلكاع
 ، ٜعضع ايطٗـ ٚايبكٛيٝات٫ ٜعاٍ اؾتساز ايدلز ٚانشّا زٜػُدل 8 زٜػُدل 5 ْٛؾُدل 30 ْٛؾُدل 24 اشلٓاع

 
 ايصضاع
 

 زٜػُدل 22 زٜػُدل 28 ْٛؾُدل 23 زٜػُدل 7

ٜكًح ؾٝ٘ غطؽ ايٓدٌٝ ٚتكًِٝ اؿُهٝات ٚقل ايعٓب ٚإشا 
املٓعي١ قازؾت ي١ًٝ ايٓكـ َٔ ايؿٗط ايعطبٞ ٚايكُط يف ٖصٙ 

َٔ ايؿٗط ايعطبٞ  29ٜهٕٛ خػٛف ايكُط ٚإشا قازف ّٜٛ 
ٚايؿُؼ يف ٖصٙ املٓعي١ وكٌ ا٫دتُاع بني ايؿُؼ ٚايكُط 

، ٜعضع ايدلغِٝ ٚا٭ضض يف خط َػتكِٝ ؾتهػـ ايؿُؼ
 ٚايبكٛيٝات

 ٜٓاٜط 3 ٜٓاٜط 2 ْٛؾُدل 26 زٜػُدل 20 ايٓجط٠
تعضع ، طًع ايٓدٌٝ ٜٚتِ ايتًكٝح بايؿكط٠ ؾٝٗآٜجط 

 ٚايدلغِٝ ٚايصض٠ ايطؾٝع١ ٚايطٗـ ايبكٛيٝات
 ايططف
 

 ٜٓاٜط 26 ٜٓاٜط 24 ٜٓاٜط 8 ٜٓاٜط 2
طف ا٭ؾذاض )تبسأ ايُٓٛات طٜػتُط ؾٝ٘ تًكٝح ايٓدٌٝ ٚت

 ، ٜعضع ايدلغِٝ ٚايبكٛيٝاتاـهطٜ٘ ؾٝٗا(
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 ايطبٝع مبدتًـ َٓاطل قاؾع١ ؾب٠ٛؿكٌ لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ ي

 ايٓذِ
 ٜؿبِٚازٟ 

)عبسايباغط 
 باْاؾع(

 َٝؿع١
)قػٔ 
 ايكٛي١(

 عتل
)غعٝس بٔ 

 َكًِ(

 سبإ
)ايػٝس 
 احملهاض(

 ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ
 )سػاب قػٔ ايكٛي١ ٚايػٝس احملهاض(

 اؾب١ٗ
 

 ٜٓاٜط 32 ٜٓاٜط 27 ٜٓاٜط 22 ٜٓاٜط 27
٫ ٜعاٍ ايدلز يف ؾست٘ ٚخكٛقّا عٓس ٖبٛب ايطٜاح 

ٜٚبسأ طًع  ٚؾٝ٘ ٜتشطى أٍٚ ايعؿب ٜٚٛضم ايؿذطايؿُاي١ٝ 
 ايٓدٌٝ، تعضع ايبا١َٝ ٚايػُػِ

 ٠ايعبط
 

 ؾدلاٜط 23 ؾدلاٜط 9 ؾدلاٜط 4 ٜٓاٜط 30
ؾٝٗا مجٝع تعضع ٚؾٝٗا ايدلز إشا اغتُطت ايؿُاٍ ٜػتُط 

ٌ ٚتطعِٝ ا٭ؾذاض تأْٛاع ايصض٠ ٚايػُػِ ٚايطٗـ ٜٚبسأ ؾ
 ٚظضاع١ ايؿُاّ ٚاؿبشب

 ؾدلاٜط 26 ؾدلاٜط 22 ؾدلاٜط 27 ؾدلاٜط 22 ١ايكطؾ
ؾٝٗا ايدلز ٜٚعتسٍ اؾٛ ٜٚعضع ؾٝٗا َا ٜعضع يف ٜٓكطف 

 ٚايسخٔ ايعبط٠ 
 ايعٛا٤
 

 َاضؽ 20 َاضؽ 7 َاضؽ 2 ؾدلاٜط 25
، بٝين، بٝها٤ )شض٠ ١طؾـط٠ ٚايكـٜعضع ؾٝٗا َا ٜعضع يف ايعب

 (طٗـ، سبشب ٚسلاّ

 ايػُاى
 

 َاضؽ 23 َاضؽ 20 َاضؽ 25 َاضؽ 9
، ٜٚبسأ ؾٝ٘ سكاز اإشا ْعٍ ؾٝ٘ املطط بإشٕ اهلل ٜهٕٛ غعٜط

، نُا ايكُح ٚايؿعرل ٚتػتُط ظضاع١ احملاقٌٝ ايػابك١
 تعضع ايصض٠ اؿُطا٤ )ايػطب١(

 ايػؿط
 

 ابطٌٜ 5 ابطٌٜ 2 َاضؽ 28 َاضؽ 22

هط مثاض ايٓدٌٝ ٚاْتؿاض آؾات مثاض ايٓدٌٝ ْٜعٍٚ املطط ؾٝ٘ 
بتشطٜو اـاٍٚ يػكٛط ٚيتؿازٟ شيو ٜكّٛ املعاضعٕٛ 

، تعضع ايبا١َٝ ٚايصض٠ اؿُطا٤ ايجُاض املكاب١ باآلؾات
 ٚايطٗـ

 ايعبإ
 

ابطٌٜ  4
 )ايبٜٛطز٠(

 ابطٌٜ 20
 ابطٌٜ 25

 )اشلط١َْٛ(
 ابطٌٜ 28

 )ايعباْا(
تعضع ؾٝ٘ مجٝع َعضٚعات ايكٝـ عٓس ْعٍٚ املطط بإشٕ 

 ، تعضع ايبا١َٝاهلل
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 ايكٝـ مبدتًـ َٓاطل قاؾع١ ؾب٠ٛؿكٌ لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ ي

 ايٓذِ
 ٚازٟ ٜؿبِ

)عبسايباغط 
 باْاؾع(

 َٝؿع١
)قػٔ 
 ايكٛي١(

 عتل
)غعٝس بٔ 

 َكًِ(

 سبإ
)ايػٝس 
 احملهاض(

 ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ
 )سػاب قػٔ ايكٛي١ ٚايػٝس احملهاض(

 اإلنًٌٝ
 

 َاٜٛ 2 ابطٌٜ 28 ابطٌٜ 23 ابطٌٜ 27
تبسأ أَطاض ايكٝـ ٚؾٝ٘ تهجط ايػّٝٛ ٚا٭َطاض ٖٚٛ 

ايسخٔ ٚ ايطٗـ ْػب املٛاغِ يف ايػ١ٓ ٜٚعضع ؾٝ٘أ
 .ٚأْٛاع ايصض٠ ٜٚبسأ ؾٝ٘ اؿط ٚتٗع ؾٝ٘ ضٜاح اؿطٚض

 ايكًب
 

 َاٜٛ 24 َاٜٛ 22 َاٜٛ 6 ابطٌٜ 30
ؾٝ٘ ٜؿتس اؿط ٚتبسأ ضٜاح ايػُّٛ ٜٚهٕٛ اشلٛا٤ 

)ايهاٟٚ( ٜٚبسأ ْهٛز اـطٜـ ٜٚكٌ ايػكط  اساض
 َٔ ايٓدٌٝ

 ايؿٍٛ
 

 َاٜٛ 27 َاٜٛ 24 َاٜٛ 29 َاٜٛ 23
ٜػتُط اؾتساز اؿط ٜٚبسأ ْهٛز بعض ايؿٛان٘ 

، ٚاؿبشب ٚايؿُاّ ٚتبسأ بٛازض ايؿٛان٘ يف ا٭غٛام
 ٜعضع ايسخٔ ٚايصض٠

 ايٓعِٝ
 

 ْٜٛٝٛ 6 ْٜٛٝٛ 2 َاٜٛ 26
9 ْٜٛٝٛ 

 )ايٓعا٥ِ(
 ، تعضع ايصض٠ ٚايبكٛيٝات.ؾٝ٘ اـطٜـ املبهط ٜٓهر 

 ايبًس٠
 

8 ْٜٛٝٛ 24 ْٜٛٝٛ 29 ْٜٛٝٛ 22 ْٜٛٝٛ 

تؿتس بٛاضح ايكٝـ سطّا ٚزلَّٛا ٚوُط اـطٜـ 
ٜٚهٕٛ أمحط قاْٞ ٚؾٝ٘ ْهٛز بعض ايططب ٜٚػ٢ُ 

، تعضع ُط ايبًس٠ ٚتعٗط ؾٝ٘ ٜعاغٝب ايبًس٠تب
 ايبا١َٝ

 ٜٛيٝٛ 5 ٜٛيٝٛ 2 ْٜٛٝٛ 27 ْٜٛٝٛ 22 ايكٜٛسّ
ٜػتُط اؿط اؾتسازّا. ٜٚبسأ بٛازض اـطٜـ يف 

 ، ٜعضع ايسخٔا٭غٛام
 املطظّ
 

 ٜٛيٝٛ 28 ٜٛيٝٛ 25 ٜٛيٝٛ 20 ٜٛيٝٛ 4
 ظضاع١ ايطُاطِ ٚايبكٛيٝات، ٚتبسأ ؾٝ٘ ايتُط ٜطظّ 

 ٚايبكٌ ٚايصض٠ ٚايكطعٝات
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 اـطٜـ مبدتًـ َٓاطل قاؾع١ ؾب٠ٛؿكٌ لّٛ ايػ١ٓ ايعضاع١ٝ ي

 ايٓذِ
 ٚازٟ ٜؿبِ

)عبسايباغط 
 باْاؾع(

 َٝؿع١
 )قػٔ ايكٛي١(

 عتل
 )غعٝس بٔ َكًِ(

 سبإ
 )ايػٝس احملهاض(

 ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ
 )سػاب قػٔ ايكٛي١ ٚايػٝس احملهاض(

 غٌٗٝ
 

 ٜٛيٝٛ 28 ٜٛيٝٛ 23 ٜٛيٝٛ 27
 ٜٛيٝٛ 32

 )غعس ايػعٛز(

ّا بٜتِ قطع ايٓدٌٝ، سٝح ٜكرل اـطٜـ ضط
إشا ْعٍ املطط ؾٝ٘ بإشٕ اهلل متتًٞ ا٭ضض 

ٜعضع ايسبا٤ ، اعؿبّا أٟ إٔ املطع٢ ٜهٕٛ ٚؾرل
 ٚايهعبط٠ٚايهٛغ١ ٚايبكٛيٝات )ايكطع( 

 غعس
 

 اغػطؼ 20 اغػطؼ 5 ٜٛيٝٛ 30
 اغػطؼ 23

 )غعس ايػاضٟ(

ٜٓعٍ املطط ؾٝ٘ غايبّا يف ايًٌٝ ٚشلصا زلٞ 
، ايػاضٟ ٜٚهٕٛ ؾٝ٘ اؿط ؾسٜسّا ْٗاضّا عسبػ

 تعضع ايصض٠

 ذل٠كاي
 

 اغػطؼ 22
 )ايٓاٖع(

 اغػطؼ 28
 )ْاٖع(

 اغػطؼ 26 اغػطؼ 23

تسضهّٝا َٚططٖا يف  ض٫نؿااٜبسأ اؿط ب
 ااتطقايػايب ٫ تكشب٘ ايطٜاح ؾٝهٕٛ َططٙ 

ٚيف ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٓ٘ تػتكٌ ايجطٜا٤ ؾٛم 
، ٜعضع ايطأؽ عٓس ايؿذط يف ٚغط ايػُا٤

 ايػُػِ ٚايسخٔ

 يعطز
 

 غبتُدل 5 اغػطؼ 32 اغػطؼ 25
 غبتُدل 8

 عطاز()ا٭

خط أَطاض اـطٜـ ٚتهٕٛ ؾٝ٘ أخط آَططٙ 
، املصاضٟ ٚأٍٚ َصاضٟ ايبهط ٚايدل )ايكُح(

 ٜعضع ايػُػِ

 اـاَؼ
 

 غبتُدل 28 غبتُدل 23 غبتُرل 7
 غبتُدل 22

 )بطٔ اؿٛت(

ٚايؿُاّ  ٚايهعبط٠تبسأ ؾٝ٘ ظضاع١ ايدلغِٝ 
ٚايجّٛ ٚبصض ايبكٌ ٜبسأ غطؽ ؾػا٥ٌ ايٓدٌٝ 

 ٚؾ١ٝ تبسأ بٛازض ايؿتا٤ )ايدلز(
 ايػازؽ
 

 انتٛبط 2 غبتُدل 26 غبتُدل 20
 انتٛبط 4

 )ايؿططني(
بٝض ، ٜعضع ايػُػِ ا٭تبسأ بٛازض اؿكاز

 ٚايبكٛيٝات
 ايػابع
 

 انتٛبط 24 انتٛبط 9 انتٛبط 3
 انتٛبط 27

 )ايبطني(
 ٙاؿكاز ْٚهٛز ايعػٌ َٚططخط أٜاّ آ٘ ؾٝ

 بٝضتعضع أع٬ف ايصض٠ ٚايػُػِ ا٭ ، قًٌٝ
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 قتٜٛات ايعٓاقط ايػُاز١ٜ يف ا٭زلس٠ ايهُٝا١ٜٚ :4ًَشل ضقِ 
 

ّ 

 
 اغِ ايػُاز

 ايعٓاقط ايػُاز١ٜ )%(
 ْٝذلٚدني

(N) 

 ؾٛغؿٛض خاَؼ أنػٝس
(P2 O5) 

 ثاْٞ أنػٝس ايبٛتاغّٝٛ
(K2 O) 

 ثايح انػٝس ايهدلٜت
 (SO3) 

 انػٝس ايهايػّٝٛ
Ca O)) 

 - - - - 20.6 غًؿات ا٭َْٛٝا 2
 - - - - 25.5 غُٝٓاٜس ايهايػّٝٛ 2
 - - - - 26 ْٝذلات غًؿات ا٭َْٛٝا 3
 - - - - 26 ْٝذلات نايػّٝٛ ا٭َْٛٝا 4
 - - - - 26 ْٝذلات ايكٛزّٜٛ 5
 - - - - 46 ايٝٛضٜا 6
 - - - 46 28 ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا ايجٓا٥ٞ 7
 - - - 20 26 (2ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا ا٭سازٟ ) 8
 - - - 20 20 ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا ا٭سازٟ 9
 - - - 48 22 ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا 20
 - - - 32 - ؾٛغؿات ايهايػّٝٛ ايجٓا٥ٞ 22
 - - - 26 - غٛبط ؾٛغؿات أسازٟ 22
 - - - 48 - غٛبط ؾٛغؿات ث٬ثٞ 23
 - 28 50 - - غٛيؿات ايبٛتاغّٝٛ 24
 -  60 - 52 - - غًؿات ايبٛتاغّٝٛ 25
 - - - 20 3 َػشٛم ايععاّ )غرل َعاٌَ( 26
 - - - 22 - َػشٛم ايععاّ )َؿٛض( 27
 - - - - 25 نًٛضٜس ا٭َْٛٝا 28
 - - 2 20 20 ْذلات ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا )غٛيؿاتٞ( 29
 - - 20 20 20 ْذلات ؾٛغؿات ا٭َْٛٝا 20
 - 32 - - 20.5 ندلٜتات ا٫َّْٛٝٛ 22
 - 24 - - 22 ندلٜتات ا٫َّْٛٝٛ 22
 30 - - - - زلاز نايػّٝٛ 23
 

ٝع ٕ ق٬ت بَٔ ايعٓاقط املػص١ٜ يًٓبات، غرل أزلس٠ املتٛؾط٠ سايٝا ٚتطانٝبٗا بعض ا٭ع٬ٙ اؾسٍٚ أٜٛنح  ًَشٛظ١:
زلس٠ ٚاييت ٜكعب سكطٖا يف ظٌ اْؿتاح ايػٛم احمل١ًٝ ي٬غترلاز َٔ ايعضاع١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً أْٛاع نجرل٠ َٔ ا٭املسخ٬ت 

 اـاضز ْتٝذ١ ايعطٚف اؿاي١ٝ اييت تعٝؿٗا ايب٬ز بؿهٌ عاّ.



 

226 

 : ٜبني أِٖ َبٝسات اآلؾات املػتدس١َ يف احملاؾع5١ًَشل ضقِ 
ّ 
 

 ّا٫غِ ايعا
ايذلنٝع  -ا٫غِ ايتذاضٟ 

 ٚايتذٗٝع
 ا٫غتدساّ ٚاؾطع١ ايٓٛع ٚايتأثرل

 انًٛبطاٜس اَٝس 2

 – 20نَٛاٍ  – 200نتسٚض 
. 700ايك٠ٛ  – 250باظٚن١ 

 َطنع قابٌ ي٬غتش٬ب

َبٝس سؿطٟ دٗاظٟ 
 ٚبامل٬َػ١

ملهاؾش١ اؿؿطات املاق١ ٚايكاضن١ )املٔ، ايصباب١ 
بؼ، اؿؿطات ايبٝها٤، ايبل ايسقٝكٞ، ايذل

ٌَ /  200-50ٚضام( مبعسٍ ايكؿط١ٜ ْٚطاطات ا٭
 يذل َا٤. 200

 ؾٝٓدلَٚجطٜٔ 2
 200غتاضت  –تٓاتٍٛ غٛبط 

 َطنع قابٌ ي٬غتش٬ب –

سؿطٟ عٓانيب بامل٬َػ١ 
 َٚعسٟ

ٕ، ايصباب١ ايبٝها٤ ملهاؾش١ ايعٓانب، املٔ، ايسٜسا
 ٌَ / يذل َا٤. 2محط، مبعسٍ ٚايعٓهبٛت ا٭

 اغٝتاَدلٜس 3
ايٓدب١  – 200اغٝتاؾٛضؽ 

 %، َطنع قابٌ يًصٚبا20ٕ

َبٝس سؿطٟ دٗاظٟ بامل٬َػ١ 
 َٚعسٟ

ملهاؾش١ املٔ، قاْع١ ا٫ْؿام، ايصباب١ ايبٝها٤، 
 ٌَ / يذل َا٤. 2 - 2ايذلبؼ ٚاـٓاؾؼ، مبعسٍ 

 اَاَهتني بٓعٜٚت 4
 %50امياظٜٚت 

 َطنع قابٌ ي٬غتش٬ب
 سؿطٟ بامل٬َػ١

ٚضام سٜسإ املاق١ ٚايكاضن١، زٜسإ ا٭ملهاؾش١ اي
ٚايجُاض ٚاؾصٚض، ايتٛتا ابػًٛتا، ايذلبؼ، ْطاطات 
ا٫ٚضام، اؾاغٝس، شباب١ ايجُاض، ايسٜسإ ايجعبا١ْٝ 

يذل  200ٌَ/ 30-20ٚقاْع١ ا٫ْؿام، مبعسٍ 
 َا٤.

 ذل َا٤.ٌَ / ي 8-4ضن١ مبعسٍ ملهاؾش١ ا٭ سؿطٟ دٗاظٟ  بامل٬َػ١ %25ثرلَاٜؼ  ؾٝدلٌْٚٝ 5

 زيتا َجطٜٔ 6
 %2.5زيتاَجطٜٔ 

 َطنع قابٌ ي٬غتش٬ب
 سؿطٟ ٚبامل٬َػ١

ٚاؾاغٝس، مبعسٍ   ملهاؾش١ املٔ، ايصباب١ ايبٝها٤
 يذل َا٤. 200ٌَ /  50

   ثٝاَجٛنػاّ 7
ملهاؾش١ املٔ، ايصباب١ ايبٝها٤ ٚاؾاغٝس، مبعسٍ 

 يذل َا٤. 200دِ /  20-40
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ّ 

 
 ا٫غِ ايعاّ

ايذلنٝع  -ا٫غِ ايتذاضٟ 
 ٚايتذٗٝع

 ا٫غتدساّ ٚاؾطع١ ايٓٛع ٚايتأثرل

 ٫َبساغٗا يٛثطٜٔ 8
َطنع قابٌ  400ؾٝٓذٝٛ 

 ي٬غتش٬ب
سؿطٟ َعسٟ 

 ٚبامل٬َػ١

ملهاؾش١ املٔ، ايذلبؼ، ايصباب١ ايبٝها٤، ايسٜسإ، اـٓاؾؼ، 
زٚزٚ ٚضم ايكطٔ، اؾاغٝس، زٚز٠ اؿؿس اـطٜؿ١ٝ ٚسؿاض 

 يذل َا٤. 200ٌَ /  50مبعسٍ ايػام، 

9 
َٝتا٫نػٌٝ + 

 َٓهٛظٜب
اٜسٌَٚٝ ب٬ؽ ع٢ً ١٦ٖٝ 

 بٛزض٠ قابٌ يًبًٌ
ؾططٟ ٚقا٥ٞ ع٬دٞ 

 دٗاظٟ ٜعٌُ بامل٬َػ١

ش١ املبهط٠ ٚضام، ايًؿملهاؾش١ أَطاض ايبٝاض ايعغيب، تبكع ا٭
 2.5عؿإ، ايكسأ ٚا٫ْجطانٓٛظ، مبعسٍ ٚاملتأخط٠، اؾطب، ا٭

 دِ/يذل َا٤

 تٛيهؿٛؽ َٝجٌٝ 20
 %50ضٜعٚيهؼ 

 َطنع قابٌ يًبًٌ يف املا٤
ؾططٟ دٗاظٟ  ٚقا٥ٞ 

 ع٬دٞ ٚبامل٬َػ١

ملهاؾش١ أَطاض ايصبٍٛ ايؿٝٛظاضَٞ، ايصبٍٛ ايطاٜعنتْٛٞ، 
، شبٍٛ ا٫ؾتاٍ، املٛت ايبٝجّٝٛ، ايؿطتػًّٝٛ، عؿٔ ايجُاض

قسا٤، مبعسٍ شبٍٛ َٚٛت ايبازضات، ايتؿشِ ٚا٭ ؾطع،اؾع٥ٞ يٮ
دِ/نذِ َٔ ايبصٚض، ضؾا  2يذل َا٤.  200دِ /  200 - 250

 ؾٛم ايبصٚض َباؾط٠.

22 
اٚنػٞ نًٛضٜس 

 ايٓشاؽ

 %50نٛبطاتٝـ 
 %50نٛبط ماؽ 

 َػشٛم قابٌ يًبًٌ

ؾططٟ بهترلٟ دٗاظٟ 
 ٚقا٥ٞ ع٬دٞ

ملهاؾش١ ا٭َطاض ايؿطط١ٜ ٚايبهترل١ٜ، ايتكطح ايبهترلٟ، 
بهط٠ ٚاملتأخط٠، تبكع ًؿش١ املايبٝاض ايعغيب ٚايسقٝكٞ، اي

ٚضام ٚايػٓابٌ، ايتكُؼ، ايعؿٔ ٚايكسأ ايبهترلٟ، مبعسٍ ا٭
 يذل َا٤ 200دِ / 200-250

 ظنػٞ غذلبني 22
 250يهػاؽ 

 اَػتاضتٛب َطنع َعًل
ؾططٟ دٗاظٟ ع٬دٞ 

 ٚقا٥ٞ

ًؿش١ املبهط٠ ملهاؾش١ أَطاض ايبٝاض ايسقٝكٞ ٚايعغيب، اي
-50تبكع ا٫ْذلْاضٜا مبعسٍ ٚضام، اؾطب، ٚاملتأخط٠، تبكع ا٭

 يذل َا٤. 200ٌَ /  75

 زاٜؿٝٓٝٛ نْٛاظٍٚ 23
َطنع قابٌ  250نًني 

 ي٬غتش٬ب
 ؾططٟ دٗاظٟ

يبٝاض ايسقٝكٞ، اؾطب، تبكعات ا٭ٚضام ملهاؾش١ أَطاض ا
 ٌَ / يذل َا٤. 40-30قسا٤، مبعسٍ ٚا٭

 ؾططٟ ع٬دٞ ٚقا٥ٞ ضاؾٛضاٍ َػشٛم قابٌ يًبًٌ اٜطٚثٕٝٛ 24
ٚضام، عؿٔ ايػام، ايعؿٔ ايطَازٟ، ايًؿش١، تبكع ا٭ ملهاؾش١

 ضٜعٚنتْٛٝا غ٫ْٛٞ.

 اباَهتني 25
% َطنع قابٌ 6ؾٛنؼ اّ 

 ي٬غتش٬ب
سؿطٟ دٗاظٟ 

 ٚبامل٬َػ١
 ْؿام، ايعٓانب بأْٛاعٗا ٚزٚز٠ مثاض ايطُاطِ.ملهاؾش١ قاْع١ ا٭

 %25زابني  برلزابني 26
سؿطٟ اناضٚغٞ 

 ٚبامل٬َػ١
ٚضام يصباب١ ايبٝها٤، املٔ، ْطاطات ا٭ايعٓانب، املهاؾش١ 

 ٌَ/يذل َا٤. 2-0.5ٚايذلبؼ، مبعسٍ 
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 : ٚسسات ايكٝاؽ املػتدس١َ يف احملاؾع6١ًَشل ضقِ  
 دطاّ ( 2268) سذِ عًب١ سًٝب زاْٛ غع١ 

 
 ايؿسإ. املطرل٠، ايهُس ٚ ٖٓاى ٚسسات قٝاؽ يًُػاس١ يف احملاؾع١ ؽتًـ َٔ َٓطك١ إىل أخط٣ َٓٗا:

 
 
 

                
 املٓطك١

 ٚسس٠ ايكٝاؽ

 املٓطك١ ايػاس١ًٝ
 َٝؿع١

 املٓطك١ ايساخ١ًٝ
 /ايكعٝسْكاب / َطخ٘ 

 َٓطك١ اشلهب١
 بٝشإ

 - )غت عًب(  6 )أضبع عًب( 4 ايصٖب

 - )ث٬خ عًب( 3 )عًبتني( 2 ايكاع

 )ْكـ عًب١( 0.5 )ْكـ عًب١( 0.5 )ثًح عًب١( 0.33 املكطا٤

 )ث٬خ عًب( 3 )ث٬ث١ أضباع ايعًب١( 0.75 )ْكـ عًب١( 0.5 املس

 - )عًب١ ْٚكـ( 2.5 )عًب١ ٚاسس٠( 2 املٝعض٠

 - )ضبع عًب١( 0.25 )غسؽ عًب١( 0.26 ايؿطط

 )عًب١ ْٚكـ(  2.5 )عًب١ ٚاسس٠( 2 - ايه١ًٝ



 

229 

(ذلًََٛٝػاؾات َسٕ قاؾع١ ؾب٠ٛ )ن:  7ًَشل ضقِ  
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 ز١ٜٚ ايبٝطط١ٜ ٚططم اغتعُاشلا باحملاؾع١: أِٖ ا٭8ًَشل ضقِ 
 ٬َسعات اؾطعات ا٫غتدساّ ايذلنٝب اغِ ايسٚا٤ ّ

 
2 

 
 تًٝٛؾٝت

تًٝٛظٜٔ )تطتطات( 
200ٌَ 

ٜػتعٌُ ملعاؾ١ ا٫قابات باملٝهٛب٬ظّ َٚعاؾ١ 
ٚا٫يتٗابات اؾٗاظ ايتٓؿػٞ ٚايبٛيٞ ٚايتٓاغًٞ 

ايجا١ْٜٛ املكاسب١ ي٬يتٗابات ايؿرلٚغ١ٝ ٚعؿٔ 
 ايعًـ ٚا٫يتٗاب ايط٥ٟٛ ٚايتٗاب ايهطع

نؼ َٔ 200ٌَ / 5-3غٓاّ َٚاعع أبكاض ٚأ
 اٜاّ 5-3ايٛظٕ اؿٞ َٜٛٝا ملس٠ 

 اؿكٔ ايعهًٞ

 قٌ زل١ٝاملهازات ا٭ٜعتدل َٔ 
 22ّٜٛؾذل٠ ايػشب :

2 
 ْٝٛ تٔ
 

غًؿازٜاظٜٔ 
 200ٌَقٛزّٜٛ

 40ٌَتطميذلٚبطِٜ

ايتٗابات ايط١ٜٛ٥ ا٫غٗا٫ت ايتٗاب ايطسِ 
 ا٫قابات بايباغتٛض٬ٜ ٚايػ٬ًُْٝٛ

ٜػتُط . نؼ َٜٛٝا20ٌَ /2اؿكٔ ايعهًٞ 
 ّٜٛ بعس ظٚاٍ ا٫عطاض 3-2ايع٬ز 

 ّٜٛ ايًشِ 28ؾذل٠ ايػشب 
 غاع٘ 60اؿًٝب :

3 
 بٝٛتذلاغاٜهًني

 
 200ٌَاٚنػتذلاغٝهًني 

ايتٗابات –ايًتٗابات ايط١ٜٛ٥ -يع٬ز ايباغتٛض٬ٜ
–ايتٗاب ايهطع  -ا٫َعا٤ ايػ٬ًُْٝٛ يبتٛغبرل

 عؿٔ ايكسّ–ايتٗاب املؿاقٌ 

 نؼ َٔ ايٛظٕ اؿ7ٌَٞ 2ايسٚادٔ 
َط٠ يف ايّٝٛ  نؼ20ٌَ 2ت ايهبرل٠ :ااؿٝٛاْ

 اٜاّ 3-5

 ايًشِّٜٛ  28ؾذل٠ ايػشب 
 3ّٜٛاؿًٝب 

4 
ٙ+بٞ 3از-بٝٛ

 نَٛبًهؼ
 

 فُٛع١ ؾٝتاَٝٓات

َطاض ْكل ايؿٝتاَٝٓات يًٛقا١ٜ ٚايع٬ز َٔ أ
ت ا٫دٗاز ٚع١ًُٝ ٚوؿع املٓاع١ ٚيف سا٫

َطاض ٜٚػاعس ع٢ً ايُٓٛ ايتعايف َٔ ا٭
 ٚاـكٛب١

 نؼ45-40ٌَ 2اؾُاٍ :
-نؼ 30-25ٌَ يهٌ 2يعذٍٛ املاعع ايهإٔ ا

 ّٜٛ 5-4َٜٛٝا  دطع١ ٚاسس٠

 
----------------------------- 

5 
 زنػني سكٔ

 
 ١٦ٖٝزٜهػاَٝتاظٕٚ )ع٢ً 

 قٛزّٜٛ ؾٛغؿٝت(
ا٤ ع٬ز ايكسَات ثٜٓػتدسّ نع٬ز َػاعس أ

 سساخ اي٫ٛز٠ٚا٫يتٗابات ٚ إل
 ٚ ايٛضٜسٌَ يف ايعهٌ أ 20-5ا٭بكاض : 

 ٌَ يف ايعهٌ 2-2غٓاّ ٚاملاعع ا٭

--------------------------- 
 
 

6 
 برلٚ دٝػو

 
 500ٌَزاٜدلٕٚ  

ٜٛقـ  ، ٚاؿ٢ُ تي٬يتٗاباَػهٔ ؾعاٍ :َهاز 
َٚاتٝعّ يًتؿٓر املػل ايتٗابات ايهطع.ايط

 ٚتاضٚا٭
 ّٜٛ 3ٌَ ملس٠ 2ٕ املاعع ٚايهأ

 
--------------------------- 

 

7 
 زٜانًني
 

ٌَ 400زٜانًني َْٝٛاغني 
ًَػِ 4000غًؿادٛاْسٜٔ 

بٝعَٛت 400بهتني 
ؾٝتاَني 2000غبٓٝاتطٜت

 ٚسس٠ زٚي80000ٞا

 ٜػتدسّ يف ايٓع٫ت املع١ٜٛ ٚا٫غٗا٫ت
ْكـ َػًـ يًشٝٛاْات ايكػرل٠ ٚا٫غٓاّ تعط٢ 

 َطتني َٜٛٝا

 
-------------------------- 

 

8 
 ٫نػاؾٝت

 

 غ90ِنطبْٛات املػٓػّٝٛ 
 غ20ِنطبْٛات ايكٛزّٜٛ

 غ2ِاؾٛظ املكٞ 

يف َعاؾ١ ا٫َػاى ٚايتد١ُ ٚايتػُِ ٚعػط 
تٓاٍٚ اؿٝٛاْات  اشلهِ ايٓاتر عٔ ظٜاز٠ يف

يًع٥٬ل املطنع٠ ٚا٫ع٬ف اؾاؾ١ َٔ ايؿعرل 
ٚاؿبٛب املدتًؿ٘ نُا ا١ْ ع٬ز ؾعاٍ يف سا٫ت 

 ايٓؿار ٚاملػل ٚظٜاز٠ اؿُٛن١ ٚؾاتح ؾ١ٝٗ

اؿٝٛاْت ايهبرل٠ : َػًـ ناٌَ يف يذل َا٤ 
 ٚتعط٢ عٔ ططٟ ايؿِ

 
------------------------- 

9 
 زٜاظٜٔ
 

 زٜاظٜٕٓٛ %
ا٤ ع٢ً اؾطب، ايكطاز،  ايك١ًُٝ، ايصباب، يًكه

 ايٌُٓ ٚايسٜسإ اؿًع١ْٝٚ ، ايكطاقرل 

 بٌيٮبكاض ٚاإل
 2000:2ايتػطٝؼ2000:2ايطف  

 2000:2 ايطف غٓاّ ٚاملاععا٭
 2400:2ايتػطٝؼ 

 ؼطِٜ ايًشّٛ اغبٛعني
 اٜاّ 3ٚاؿًٝب 
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 : قٛض ؼسٜح ايسي9ًٌَٝشل ضقِ 
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 املطادع

 ايعطب١ٝ 

، )ؾب٠ٛ )ايُٝٔ ايعضاع١ٝ مبشاؾع١ ايت١ُٝٓ ع٢ً ٚتأثرلٙ ايسميػطايف (: اي2025ُٛٓأبٛ سطب١، َباضى ؾطز قُس  ) .0
 اؿػٔ ايجاْٞ بايساض ايبٝها٤، ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، املًُه١ املػطب١ٝ.اططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ 

َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾبٛٙ  -(: ْؿطات إضؾاز١ٜ سٍٛ ظضاع١ احملاق2000ٌٝإزاض٠ اإلضؾاز ايعضاعٞ قاؾع١ ؾبٛٙ ) .2
 عتل. –

 /YASPُٝين يكش١ اؿٝٛإ، بطْاَر ايسعِ ايعضاعٞ يًُٝٔ (: زيٌٝ املعاضع اي2006اإلزاض٠ ايعا١َ يًجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ) .3

 (: املاز٠ ايتسضٜب١ٝ يعُاٍ ايكش١ اؿٝٛا2028.١ْٝاإلزاض٠ ايعا١َ يًكش١ اؿٝٛا١ْٝ ٚاؿذط ايبٝططٟ ) .4

 قاؾع١ ْكاب َٓطك١ يف َٝاٖٗا ْٚٛع١ٝ اؾٛؾ١ٝ املهأَ دٝٛيٛد١ٝ(: 2997) باضدا٤محس أ ٛزٖٚ محسأ ُطع باعباز، .5
 .عسٕ داَع١ ،عتل ؾب٠ٛ ٚاملعازٕ ايٓؿط ن١ًّٝ،  2997 زٜػُدل 22-8 يًُٝاٙ ٚىلا٭ ايٓس٠ٚ ٚقا٥ع ؾب٠ٛ،

(: زٚض ايعٕٝٛ املا١ٝ٥ مبٓطك١ ضنّٛ )ايُٝٔ( يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ، ضغاي١ 2020بانطنط، غعٝس ٜػًِ عٛض ) .6
 ايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، املًُه١ املػطب١ٝ.َادػترل غرل َٓؿٛض٠، داَع١ اؿػٔ ايجاْٞ بايساض ايبٝها٤، ن١ًٝ اآلزاب ٚ

(: تسبرل ٚاغتعُاٍ املٝاٙ مبشاؾع١ ؾب٠ٛ )ايُٝٔ( بني ق١ً املٛاضز ٚتعاٜس اؿادٝات، 2025بانطنط، غعٝس ٜػًِ عٛض ) .7
 ١ٝ.اططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ اؿػٔ ايجاْٞ بايساض ايبٝها٤، ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، املًُه١ املػطب

 ؾب٠ٛ، قاؾع١ يف املٝاٙ عٔ خاق١ زضاغ١ َع اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ يف املا١ٝ٥ املٛاضز ت١ُٝٓ(: 2997) باضىَ ٛضع باَ٪َٔ، .8
 .عسٕ داَع١ ،عتل ؾب٠ٛ ٚاملعازٕ ايٓؿط ن١ًّٝ،  2997 زٜػُدل 22-8 يًُٝاٙ ٚىلا٭ ايٓس٠ٚ ٚقا٥ع

(: ّٜٛ اؿكٌ يتػُني ا٭غٓاّ، َٓطك١ ايطٜس٠، 2020)بطْاَر ايُٝٔ ي٬غتكطاض ٚايتهاؾٌ ا٫قتكازٟ َهتب امله٬  .9
 َسٜط١ٜ َٝؿع١، قاؾع١ ؾب٠ٛ.

 ايبعج١ أعُاٍ ْتا٥ر ايكسمي١، سهطَٛت عاق١ُ ؾب٠ٛ نتاب ٚاملس١ٜٓ، املٛقع: ؾب٠ٛ(: 2996) طاْػٛاؾ إد بطٜتٕٛ، .01
 .ا٭ٚىل ايطبع١ يبٓإ، برلٚت ٚاإلع٬ّ ٚايتٛظٜع يًٓؿط بٝػإ اي١ُٝٓٝ، ايؿطْػ١ٝ ا٭ثط١ٜ

 . عسٕ داَع١ اي١ُٝٓٝ، اؾُٗٛض١ٜ دػطاؾ١ٝ(: 2994) ًٟٛع ٝسضٚؽع بًؿكٝ٘، .00

 ايعامل َعٗس عطزٚنٞ، ايسٜٔ بسض تطمج١ غبأ، ًَه١ ب٬ز يف ايُٝٔ نتاب ايطٟ، ع٢ً ايػٝطط٠(: 2999) ٝرلب داْتٌ، .02
 .زَؿل ايعطبٞ
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 ٚايػهإ يف قاؾع١ ؾبٛٙ، قٓعا٤.(: املهْٛات اإلزاض١ٜ يًُسٜطٜات 2994اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤ ) .03

 ّ، قٓعا2994.٤(: ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يًتعساز ايػهاْٞ يعا2994ّاؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤ ) .04

 (: ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ ؿكط اؿٝاظات ايعضاع١ٝ، قٓعا2996.٤اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤ ) .05

 (: إسكا٥ٝات َتٓٛع2020.١اؾٗاظ املطنعٟ يإلسكا٤ قاؾع١ ؾب٠ٛ ) .06

 ٚايعًّٛ اآلزاب ن١ًٝ زنتٛضاٙ، اططٚس١ ايُٝٔ،/  َٝؿع١ ٚازٟ سٛض يف املٝاٙ سكاز(: 2020) بسايكازضع ُسق ٬ْٞ،اؾٝ .07
 . قٓعا٤ داَع١ ْػا١ْٝ،اإل

 ، قٓعا8.٤ ضقِ قٓعا٤ داَع١ اقساضات غًػ١ً اي١ُٝٓٝ، يًذُٗٛض١ٜ ايعا١َ اؾػطاؾ١ٝ(: 2004) بطاِٖٝإ ٛضع اؿؿٝإ، .08

(: تطب١ٝ ايٓشٌ َٚٓتذات٘، ن١ًٝ ايعضاع١ مبؿتٗط، املؿطٚع ايكَٛٞ 2022خطاب، َتٛيٞ َكطؿ٢ ْٚٛاض اؿػين ايػٝس ) .09
 ملهاؾش١ أَطاض ايٓشٌ ٚآؾات٘. 

 (: تطب١ٝ ايٓشٌ ٚاْتاز ايعػٌ يف ايُٝٔ، َطنع عبازٟ يًسضاغات ٚايٓؿط، قٓعا2999.٤خٓبـ، قُس غعٝس ) .21

 .4طب١ٝ ايٓشٌ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ف١ً ايٓشاي١ ايطٚغ١ٝ، ايعسز (: ت2022ظعبٌ، عبسايععٜع قُس ) .20

 (: ايتكطٜط ايؿاٌَ ملؿطٚع تطب١ٝ ايٓشٌ ٚظضاع١ اؾذاض ايعًب، ؾب٠ٛ، عتل.2024ظعبٌ، عبسايععٜع قُس ) .22

 (:تكطٜط ؾين َٔ أعاخ ايهٛز سٍٛ ايٛنع ايعضاعٞ يف َٝؿع٘ ْٚكاب.2987ايؿبشٞ، ٚآخطٕٚ ) .23

(: ايسٚض٠ ايتٓؿٝط١ٝ اـاق١ بطؾع قسضات املػاعسٜٔ ٚايؿٓٝني ايبٝططٜني يف فاٍ 2028عبسايطمحٔ )ايطٝاض، َكطؿ٢  .24
 ايكش١ اؿٝٛا١ْٝ، قاؾع١ ابني، َٓع١ُ ايكًٝب ا٫محط، عسٕ.

 ضؾازيإل ايعا١َ زاض٠اإل(: ايسيٌٝ اإلضؾازٟ يف قاقٌٝ اـهاض، 2029عبسايػ٬ّ، عبساهلل اَني ٚقُس امحس ْكاض ) .25
 .ايُٝٔ – ايكُٛز ٚتععٜع ٚايتػص١ٜ ايػصا٥ٞ َٔيٮ ايعاملٞ ايدلْاَر ايعضاعٞ،  ضٜبٚايتس

(: ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ يًُعاضعات َٚطبٝات ا٭غٓاّ، قاؾع١ ؾب٠ٛ، َسٜطٜيت َٝؿع١ ٚضنّٛ، 2022عبسٙ، باغٌ عًٞ ) .26
 َٓع١ُ تطآٜذٌ اإلْػا١ْٝ.

ؾازٟ يف احملاقٌٝ اؿك١ًٝ، اإلزاض٠ ايعا١َ يإلضؾاز (: ايسيٌٝ اإلض2029ايععنٞ، عًٞ قُس ٚيطـ غطسإ َؿتاح ) .27
 ايُٝٔ. –ٚايتسضٜب  ايعضاعٞ، ايدلْاَر ايعاملٞ يٮَٔ ايػصا٥ٞ ٚايتػص١ٜ ٚتععٜع ايكُٛز 

ا٭َطاض اييت تكٝبٗا َٚعاؾتٗا ٚايٛقا١ٜ َٓٗا، زاض ايهتاب  -(: ممًه١ مٌ ايعػٌ َٚٓتذاتٗا 2985عًٞ، املكطٟ ) .28
 . ايعطبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع



 

 

235 

 

 22-8 يًُٝاٙ ٚىلا٭ ايٓس٠ٚ ٚقا٥ع ؾب٠ٛ، قاؾع١ سبإ غٌٝ ملٝاٙ ايعا١َ ايٛنع١ٝ(: 2997) احلق بساحملػٔع ايعُطٟ، .29
 .عسٕ داَع١ عتل، ؾب٠ٛ ٚاملعازٕ ايٓؿط ن١ًٝ ، ّ 2997 زٜػُدل

يًبشٛخ ٚاإلضؾاز (: زيٌٝ َبٝسات اآلؾات ايعضاع١ٝ يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، اشل١٦ٝ ايعا١َ 2990ايػؿِ، قُس و٢ٝ ) .31
 ايعضاعٞ، شَاض.

 قطظ، عًٞ )ز. ت(: اآلؾات ا٫قتكاز١ٜ يف ايُٝٔ ٚططم َهاؾشتٗا، ا٫زاض٠ ايعا١َ يٛقا١ٜ ايٓبات، قٓعا٤. .30

 ( نتٝب سٍٛ سػاب ايٓذّٛ مبشاؾع١ ؾبٛٙ، عتل.2002احملهاض، ايػٝس عًٞ أبٛ بهط ) .32

 يٓشٌ، إقساضات ايكٓسٚم اإلدتُاعٞ يًت١ُٝٓ.(: ايسيٌٝ املكٛض ملطبٞ ا2022املساْٞ، قُس سػٔ ٚآخطٕٚ ) .33

 (: ْؿطات إضؾاز١ٜ عٔ احملاقٌٝ اؿك2984.١ًَٝطنع أعاخ ايهٛز َٚؿطٚع زعِ اـسَات ايعضاع١ٝ ) .34

 (: ْؿطات إضؾاز١ٜ عٔ قاقٌٝ اـهاض.2984َطنع أعاخ ايهٛز َٚؿطٚع زعِ اـسَات ايعضاع١ٝ ) .35

 (: ْؿطات إضؾاز١ٜ عٔ قاقٌٝ ايؿان١ٝ2984.١ٗ )َطنع أعاخ ايهٛز َٚؿطٚع زعِ اـسَات ايعضاع .36

 (: زيٌٝ ا٭ز١ٜٚ ايبٝطط2022.١َٜؿطٚع ا٭َٔ ايػصا٥ٞ ) .37

(: ايسيٌٝ ايبٝططٟ ملطبٞ املاؾ١ٝ، نُٔ ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ يف قش١ ٚتطب١ٝ 2022َؿطٚع ا٭َٔ ايػصا٥ٞ قاؾع١ ؾب٠ٛ ) .38
 ْػا١ْٝ.اؿٝٛإ ملطبٝات املٛاؾٞ، َسٜط١ٜ دطزإ، َٓع١ُ تطآٜذٌ اإل

(: زيٌٝ إضؾاز املعاضع سٍٛ ا٫ستٝادات املا١ٝ٥ َٚٛاعٝس ايطٟ يًُشاقٌٝ 2008َؿطٚع اؿؿاظ ع٢ً املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ ٚايذلب١ ) .39
 املط١ٜٚ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ، ٚظاض٠ ايعضاع١ ٚايطٟ، اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 ٚا٫ضؾاز يًبشٛخ ايعا١َ اشل١٦ٝ اي١ُٝٓٝ، اؾُٗٛض١ٜ يف ٚايعضاع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املٛاضز خطا٥ط(: 2005)ٚآخطٕٚ هٌؾ َطًل، .41
 .شَاض ايعضاعٞ

(: ايػ٫٬ت اؿٝٛا١ْٝ ٚأَانٔ تٛادسٖا يف اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، اإلزاض٠ ايعا١َ يًجط٠ٚ 2007املعُطٟ، مجٌٝ عبس٠ غعٝس ) .40
 اؿٝٛا١ْٝ، إزاض٠ اإلْتاز اؿٝٛاْٞ.

 يف قاؾع١ ؾب٠ٛ. (: تٛقٝـ ايٛنع ايعضاع2998َٞهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ ) .42

(: ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يًتكِٝٝ ايطٜؿٞ ايػطٜع باملؿاضن١ حملاؾع١ ؾب٠ٛ املٓعكس 2000َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ ) .43
 ّ، عتل.2000َاضؽ  23 -2خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ 

 (: تكطٜط إسكا٥ٞ.2000َهتب ايكش١ ٚايػهإ قاؾع١ ؾب٠ٛ ) .44
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يعضاعٞ املطتؿعات ايٛغط٢، اشل١٦ٝ ايعا١َ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ ، (: ايسيٌٝ ا2998َهطز، عبس ايٛاسس عجُإ ) .45
 ، شَاضETC2َؿطٚع زعِ اإلضؾاز ايعضاعٞ 

(: ايسيٌٝ ايعضاعٞ غٌٗ تٗا١َ، اشل١٦ٝ ايعا١َ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ ، َؿطٚع زعِ 2998َهطز، عبس ايٛاسس عجُإ ) .46
 ، شَاض.ETC2اإلضؾاز ايعضاعٞ 

(: ايسيٌٝ ايعضاعٞ ٚازٟ سهطَٛت، اشل١٦ٝ ايعا١َ يًبشٛخ ٚاإلضؾاز ايعضاعٞ ، َؿطٚع 2998ُإ )َهطز، عبس ايٛاسس عج .47
 ، شَاض. ETC2زعِ اإلضؾاز ايعضاعٞ 

 (: ايسيٌٝ ايٛبا٥ٞ يًذلقس َٚهاؾش١ ا٭َطاض اؿٝٛا2024.١َْٝٓع١ُ اإلغاث١ ايسٚي١ٝ ) .48

ٌ إضؾاز١ٜ يف اإلْتاز اؿٝٛاْٞ )إْتاز ا٭ع٬ف ٚقش١ (: قانطات ٚضغا2992٥َٓع١ُ ا٭غص١ٜ ٚايعضاع١ يٮَِ املتشس٠ ) .49
 ٚاملطؾسٜٔ ايؿٓٝني ٚايبٝططٜني، عسٕ. اؿٝٛإ( يٮخكا٥ٝني

(: ٚثٝك١ َؿطٚع تطٜٛط تطب١ٝ ٚإْتاز ايعػٌ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ اؾُٗٛض١ٜ 2996املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ ) .51
 اي١ُٝٓٝ، اـططّٛ.

(: ايسٚض٠ ايتسضٜب١ٝ اـاق١ بطؾع قسضات ايطا٥سات ايطٜؿٝات يف فاٍ ايكش١ 2022)َٓع١ُ تطآٜذٌ اإلْػا١ْٝ  .50
 اؿٝٛا١ْٝ.

 .اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ قٓعا٤ ايجا١ْٝ، ايطبع١ ايجايح اؾع٤ اي١ُٝٓٝ، املٛغٛع١(: 2003) ايجكاؾ١ٝ ايعؿٝـ َ٪غػ١ .52

 املٓاطل إىل املٝسا١ْٝ ايعٜاض٠ عٔ ًَدل تكطٜط(: 2996)اؾٝٛيٛدٞ ٚاملػح املعس١ْٝ يًجطٚات ايعا١َ اي١ُٝٓٝ امل٪غػ١ .53
 . ايُٝٔ قٓعا٤ ايػٍٝٛ، نٛاضخ َٔ املتهطض٠

 -(: زضاغ١ عٔ ٚاقع تطب١ٝ ايٓشٌ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ، َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ قاؾع١ ؾب٠ٛ 2000ٖؿ١ً، أَني عبس ايكازض ) .54
 عتل.

ايطُٛح زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ، َهتب ايعضاع١ ٚايطٟ (: ايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ يف قاؾع١ ؾب٠ٛ بني ايٛاقع 2020ٖٚؿ١ً، أَني ) .55
 قاؾع١ ؾب٠ٛ.

(: زٜٓا١َٝ اغتػ٬ٍ اجملاٍ ايطٜؿٞ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ عٛض ٚازٟ بٝشإ 2025ٖؿ١ً، أَني عبسايكازض سػني ) .56
اؿػٔ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ: َكاضب١ باغتدساّ ْعِ املعًَٛات اؾػطاؾ١ٝ ٚا٫غتؿعاض عٔ بعس، اططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ 

 ايجاْٞ بايساض ايبٝها٤، ن١ًٝ اآلزاب ٚايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ احملُس١ٜ، املًُه١ املػطب١ٝ
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(: تكطٜط ايعًُٝات املٝسا١ْٝ ٚاملهتب١ٝ اـام مبػح ؼسٜح اـطا٥ط ٚا٭طط اإلسكا١ٝ٥ 2999ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚايت١ُٝٓ ) .57
 ٚاـسَات يف قاؾع١ ؾب٠ٛ.

 ٚاملعًَٛات يإلسكا٤ ايعا١َ اإلزاض٠ ؾب٠ٛ، قاؾع١ بٝاْات ،ّ 2002 يعضاعٞا ايتعساز(: 2002) ٚايطٟ ايعضاع١ ٚظاض٠ .58
 .ايعضاع١ٝ
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