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 انتًُيت انسيبديت انًسئٕنت ببنتطبيك ػهٗ ٔادت سيٕة

 انبرٖ انسيذ أيم 

 لسى انذراسبث انسيبديت ـ انًؼٓذ انؼبنٗ نهذراسبث انُٕػيت ـ يظر انجذيذة 

 انًهخض

صضقمك ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز دضؼجفٌ وً ثٌؾٙٛه ٌٕؾجؿ ث١ٌْجفز ِٓ م٩ي ثٌمطجع ثٌنجص ٚثٌقىِٛٝ ٚثٌّؤّْجس ث١ٌٌّّز ٚث١ٌٙتجس غ١ٌ 

فٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٠ضقًّ وً ؽٌف ِٓ ث٤ؽٌثف ثٌّشجًوز ث٢عجً ثٌٕجصؾز ػٓ فأٔفُْٙ  ث١ٌْجؿثٌقى١ِٛز ٚثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ٚويٌه 

١ك ثٌّٙجَ ثٌضٝ ٠مَٛ دٙج. ٚصٙوف ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز إٌٝ ثفضٌثَ ػجهثس ٚصمج١ٌو ٠ٛ٘ٚز ثٌّؾضّغ ثٌّؼ١ف ٚإشٌثن ٘يث ثٌّؾضّغ فٝ صقم

 ؽ١ّغ ٌِثفً ثٌض١ّٕز.

ؽ ث١ٌْجفز ِج د١ٓ ٚ٘ٝ صّضجٍ أ٠ؼجً دضٕٛع أّٔج، دْذخ صٛثفٌ ثٌضٌثط ثٌؼٌّثٔٝ ٚثٌغمجفٝ شو٠و ثٌنظٛط١ز  ١جصطذ١م جصّغً ٚثفز ١ّٛر ّٔٛىؽ

ٚػ٩ؽ١ز ٚد١ت١ز ١ّٚجفز ثٌضٌثط. ٚلو صُ ثٌم١جَ دجٌؼو٠و ِٓ ثٌنطٛثس هثمً ثٌٛثفز ٚط٨ًٛ ٌٍض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز أّ٘ٙج  آعج٠ًز ١ّجفز 

أّ٘ٙج  شٌٚػجس ِفٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ث٠ٌٛٙز ثٌّؾضّؼ١ز ِٓ م٩ي ػور  ٠ُْٙ ثٌّشجًوز ث٠٦ؾجد١ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٌثط ثٌغمجفٝ ٚثٌطذ١ؼٝ ِّج 

ّجةـ مٍظش ثٌوًثّز إٌٝ ػور  200ٚلو صُ صظ١ُّ لجةّز ثّضمظجء ٚص٠ٍٛؼٙج ػٍٝ ػوه   ِشٌٚع صٛع١ك ثٌضٌثط دجٌضؼجْٚ ِغ ث٨صقجه ث٤ًٚٚدٝ.

ًثّز إٌٝ ٔضجةؼ أّ٘ٙج أْ إشٌثن ثٌّق١١ٍٓ فٝ وجفز ثٌّشٌٚػجس ثٌض٠ّٕٛز ٠قمك فٛثةو ؽّز ٌٍّؾضّغ ث١ٌْٜٛ ٠ٚوػُ ثلضظجهٖ ثٌّقٍٝ ٚثٔضٙش ثٌو

ِؾّٛػز ِٓ ثٌضٛط١جس أّ٘ٙج ػًٌٚر ثٌضىجًِ د١ٓ ثٌمطجع ثٌنجص ٚثٌقىِٛٝ ٚث١ٌٙتجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ٚثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ٌضقم١ك ثٌض١ّّٕز 

 ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز.
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 يمذيت

ػٍررٝ ٔفررِ ث٤دؼررجه ثٌذ١ت١ررز ٚث٨لضظررجه٠ز صررٌصذؾ ثٌض١ّٕررز ثٌْرر١جف١ز ثٌّْررتٌٛز ثًصذجؽررجً ٚع١مررجً دجٌض١ّٕررز ثٌْرر١جف١ز ثٌّضٛثطررٍز وّٛٔٙررج ٠ٌوررَثْ 

 ٚث٨ؽضّجػ١ز ف١ظ صمغ وً ِٓ ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز ٚث١ٌْجفز ثٌّضٛثطٍز صقش ِظٍز ث١ٌْجفز ثٌذو٠ٍز ثٌضٝ صؼُ دج٦ػجفز إ١ٌّٙج :

ؾو٠ررور، ثٌْرر١جفز ثٌْرر١جفز ث٠٦ىٌٛٛؽ١ررز، ثٌْرر١جفز ثٌنؼررٌثء، ثٌْرر١جفز ثٌْررٍٙز، ثٌْرر١جفز ثٌؼجهٌررز، ثٌْرر١جفز ثٌوثػّررز ٌٍفمررٌثء، ثٌْرر١جفز ثٌ -

 ثٌضطٛػ١ز.

 فر٠ّٝىٓ صؼ٠ٌف ثٌْر١جفز ثٌّْرتٌٛز دؤٔٙرج ثٌْر١جفز ثٌضرٝ صؼّرً ػٍرٝ صم١ٍرً ث٢عرجً ثٌْرٍذ١ز ٌٍْر١جفز  2002ٚٚفمجً ٌضؼ٠ٌف وجح صجْٚ فٝ ػجَ 

 ثٌذ١تز ٚثٌّؾضّغ ٚثٌغمجفز. ٚصؼضّو ٘يٖ ث١ٌْجفز ػٍٝ :

 فٝ صق١ْٓ ثٌذ١تز ث٦ْٔج١ٔز ػٓ ؽ٠ٌك صق١ْٓ ظٌٚف ثٌؼًّ ٚمٍرك  صقم١ك فٛثةو ثلضظجه٠ز أوغٌ ٌٍّؾضّغ ثٌّؼ١ف ِٓ م٩ي ثٌّْجّ٘ز

 ؛فٌص ؽو٠ور ٌٍؼّجٌز

 ؛ؽذ١ؼز ثٌق١جر ثٌّؼ١ش١ز فٝإشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثصنجى لٌثًثس صؤعٌ  -

 ؛فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ث٠ٌٛٙز ثٌّؾضّؼ١ز ٠ُْٙ ثٌّشجًوز ث٠٦ؾجد١ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٌثط ثٌغمجفٝ ٚث٦ؽجً ثٌطذ١ؼٝ ِّج  -

 ؛ٚثٌّؾضّغ ثٌّؼ١ف ث١ٌْجؿؽًْٛ ِٓ ث٨٘ضّجَ د١ٓ إلجِز  -

ٚػجهثس ٘يث ثٌّؾضّغ  زِٓ م٩ي صٛف١ٌ ث٨صظجي ثٌّذجشٌ دجٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٠َِٚو ِٓ ثٌّؼٌفز دغمجف ١ٌٍْجؿ صٛف١ٌ صؾجًح أوغٌ إِضجػجً  -

ٚويٌه وجفز ِج ٠ضؼٍك دجٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز 
(1)

. 

ٔقرٛ ث٨مض١رجً در١ٓ ػرٌٚع  ثٌْر١جؿٙج ثٌقجٌٝ دّغجدز ّٔؾ ف١رجر صروفغ أػروثه أوذرٌ ِرٓ ِّج ّذك ٠ضؼـ أْ ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز أطذقش دّفِٙٛ

ثلضظرجه٠ز ثٌْفٌ ثٌّضؼوهر ٚفمجً ٌّج صٛفٌٖ ٘يٖ ثٌٌف٩س ِٓ ل١ُ ِغً ثٌقفرجظ ػٍرٝ ثٌغمجفرز ٚثٌق١رجر ث٨ؽضّجػ١رز ٚثٌذ١ت١رز ٚوريٌه ِرج صقممرٗ ِرٓ فٛثةرو 

ٌٍّؾضّغ ثٌّقٍٝ 
(2)

. 

 ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّضٛثطٍز أ٘وثف ِشضٌوز أّ٘ٙج :ٌٍٚض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٚ

 ؛ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌّذجها ث٤م٩ل١ز ثٌضٝ صقضٌَ ثٌغمجفجس ثٌّق١ٍز ٚثٌؼجهثس ٚثٌضمج١ٌو .1

 ؛ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٝ ٌٍّمظو ث١ٌْجفٝ .2

 ؛إشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ وجفز ثٌٌّثفً ثٌنجطز دجٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز .3

ػّجْ ثٌؼوثٌز فٝ ص٠ٍٛغ ثٌضىج١ٌف ث٨لضظرجه٠ز ٚثٌفٛثةرو ثٌٕجصؾرز ػرٓ ثٌٕشرجؽ ثٌْر١جفٝ در١ٓ ثٌّْرت١ٌٛٓ ػرٓ ثٌض١ّٕرز ثٌْر١جف١ز ٚثٌّؾضّرغ  .4

ثٌّؼ١ف 
(3)

. 

فٝ ثٌٛطرٛي إٌرٝ  صُْٙ ؤْ ثٌض١ّٕز ثٌّضٛثطٍز دِٚٓ ثٌّؼٍَٛ أْ صذٕٝ ِفَٙٛ ثٌض١ّٕز ثٌّضٛثطٍز ِٓ لذً ثٌّنطط١ٓ ٠ٌؽغ إٌٝ ث٨ػضمجه ثٌْجةو 

ثٌّٛثًه ثٌذ١ت١ز ٚىٌه ِٓ م٩ي صذٕٝ ِفَٙٛ ثٌطجلز ثٌقجٍِز ٚثٌّؼ١ٕز دضقو٠و ِْضٜٛ ث٨ّرضنوثَ دّرج ٨ ٠ؼرٌ  فٝثٌض١ّٕز ثٌّْتٌٛز ثٌضٝ ٨ صؤعٌ ٍّذجً 

دجٌّٛثًه ثٌذ١ت١ز ٚث٤ؽرٌ ث٨ؽضّجػ١رز ٚثٌغمجف١رز 
(4)

ّرٛثء  ثٌْر١جؿ٠ٍرجهر أػروثه ٠ٚؼىرِ ِفٙرَٛ ثٌْر١جفز ثٌّضٛثطرٍز فىرٌر ث٨ّرضٌّث٠ًز مجطرز ِرغ  

ثٌّٕطمز ث١ٌْجف١ز مجطز صٍه ثٌضٝ صضّضغ دّٛثًه ؽذ١ؼ١ز فجٌّٛثًه ثٌطذ١ؼ١ز صض١َّ دجٌٙشجشز أٜ  فٝثٌّق١١ٍٓ أٚ ث٤ؽجٔخ ٌٍّٕطمز ِّج ٠ؤعٌ د٩ شه 
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ٍِرز ِرٓ أؽرً ثٌقفرجظ ػٍرٝ ثٌّرٛثًه ثٌمجد١ٍز ٌٍضؤعٌ ث٠ٌٌْغ ٤ٜ ص١ّٕز غ١ٌ ِنططز ِٚفَٙٛ ث٨ّضوثِز ٠ؼذٌ ػرٓ ػرًٌٚر ثصنرجى وجفرز ثٌضروثد١ٌ ث٩ٌ

ثٌذ١ت١ز ثٌّضجفز 
(5)

. 

 ٚدجٌٌغُ ِٓ أْ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٚويٌه ثٌض١ّٕز ثٌْر١جف١ز ثٌّضٛثطرٍز صٙروف ورً ِّٕٙرج إٌرٝ صقم١رك أ٘روثف ِشرضٌوز. إ٨ أْ ثٌض١ّٕرز

ثٌّشضٌوز د١ّٕٙج فٝ ثٌضم١ًٍ دموً ث٦ِىجْ ِٓ ث٢عرجً ث٨لضظرجه٠ز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٨ صؼو دو٩٠ً ػٓ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّضٛثطٍز إى صضّغً ث٤٘وثف 

ٙرَٛ ثٌض١ّٕرز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌْرٍذ١ز ٌٍض١ّٕرز ثٌْر١جف١ز ٚفرٝ ثٌّمجدرً صؼظر١ُ ثٌفٛثةرو ٚث٢عرجً ث٠٨ؾجد١رز ٌٙريٖ ثٌض١ّٕرز ٠ٚضٌورَ ث٨مرض٩ف در١ٓ ِف

ز ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ وجفز ث٤ؽٌثف ِٓ أفٌثه ِٕٚظّجس ِٚؤّْجس ث٤ػّجي صقًّ ِْرت١ٌٛز ثٌّضٛثطٍز ٚثٌض١ّٕز ثٌّْتٌٛز فٝ أٔٗ فٝ فجٌز ثٌض١ّٕز ثٌّْتٌٛ

ِج ٠مِْٛٛ دٗ ِٓ أػّجي فؼ٩ً ػٓ صقٍُّٙ ِْت١ٌٛز أعجً ٘يٖ ث٤ػّرجي، فرجٌضٌو١َ فرٟ ثٌض١ّٕرز ثٌْر١جف١ز ثٌّْرتٌٛز ػٍرٝ أْ ٠ضقّرً ورً ؽرٌف ِرٓ 

ػىِ ِج ٠ٌوَ ػ١ٍٗ ِفَٙٛ ث١ٌْجفز ثٌّضٛثطٍز فٝ صٛلغ أْ ٠ٕضٙؼ وً ؽٌف فرٝ ث٤ؽٌثف ثٌّشجًوز ث٢عجً ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌّٙجَ ثٌضٝ ٠مَٛ دٙج ػٍٝ 

ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ٔٙؾجً ٠ضُْ دجٌضٛثطً ٚث٨ّضوثِز 
(6)

. 

 خظبئض انتًُيت انسيبديت انًسئٕنت

 قوه مظجةض ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز دّج ٠ٍٟ :صٚفمجً ٦ػ٩ْ و١خ صجْٚ 

 ؛ػ١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌٍْذ١زثٌقو ِٓ ث٢عجً ث٨لضظجه٠ز ٚث٨ؽضّج .1

ص١ٌٛو فٛثةو ثلضظجه٠ز وذ١ٌر ٌٍّؾضّغ ثٌّقٍٝ دج٦ػجفز إٌٝ ثٌؼًّ ػٍٝ صق١ْٓ ِْضٜٛ ِؼ١شز ثٌّؾضّغ ثٌّؼر١ف ٠ٍٚرجهر فرٌص ثٌؼّرً  .2

 ؛ٚصق١ْٓ ظٌٚفٗ

 ؛ثٌق١جر ٚثٌفٌص ثٌّؼ١ش١ز فٝإشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثصنجى ثٌمٌثًثس ثٌضٝ ِٓ شؤٔٙج ثٌضؤع١ٌ  .3

 ؛ثٌّشجًوز ث٠٦ؾجد١ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌطذ١ؼز ٚثٌضٌثط ثٌغمجفٟثٌؼًّ ػٍٝ  .4

صؼ٠ََ ثٌّضؼز ثٌٕجصؾز ِٓ ثٌضؾٌدز ث١ٌْجف١ز ٚىٌه ػٓ ؽ٠ٌك ٠ٍجهر ث٨صظجي دجٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٠ٍٚجهر ثٌفٙرُ ٌٍغمجفرجس ثٌّق١ٍرز ٚثٌمؼرج٠ج  .5

 ؛ث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌذ١ت١ز

 ويٌه ث٨فضٌثَ ٚثٌغمز د١ّٕٙج.ٚثٌّؾضّغ ثٌّؼ١ف ٚ ث١ٌْجؿثٌقْج١ّز ِٚو ؽًْٛ ثٌضفجُ٘ د١ٓ  .6

ٚلو ظٌٙس ثٌض١ّٕز ثٌْر١جف١ز ثٌّْرتٌٛز وجصؾرجٖ ؽو٠رو ٠ٙروف إٌرٝ صقْر١ٓ ٚصطر٠ٌٛ ِفٙرَٛ ثٌض١ّٕرز ثٌّضٛثطرٍز ٚثٌضرٝ صٙروف إٌرٝ صم١ٍرً ث٢عرجً 

ث٨ّرضّضجع ٚإػرفجء  ثٌٍْذ١ز ١ٌٍْجفز، ٚثٌّْجّ٘ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز ٚإشٌثن أطقجح ث٤ػّجي ٚويٌه صق١ْٓ ظٌٚف ثٌؼًّ ٚصٛف١ٌ ٠َِو ِٓ

ٚدجٌضررجٌٝ فٙررٝ صٌوررَ ػٍررٝ ثٌْررجةـ ٚثٌظررٕجػز ٚأطررقجح ث٤ػّررجي دق١ررظ ٠ضقّررً وررً ِررُٕٙ  ،ِؼٕرٝ ؽو٠ررو ٌضؾٌدررز ثٌْررفٌ ٠ٍٚررجهر ًفج١٘ررز ثٌّؾضّررغ

ِْت١ٌٛضٗ فٟ ِؾًّ ثٌٕشجؽ ٚثٌّنٌؽجس ثٌنجطز دجٌؼًّ 
(7)

. 

( دؼرغ ثٌّذرجها ٚث٤ٔظّرز ثٌضرٝ ٨لرش 2005ٌٔرجِؼ ث٤ِرُ ثٌّضقرور ٌٚمو أهًػ ثٌو١ًٌ ث٦ًشجهٜ ٌٍض١ّٕز ثٌّْضوثِز )ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١رز ٚد

٘ريٖ ِرٓ فٙرز أمرٌٜ . ٔؾجفجً فٝ صقم١رك ثٌضرٛثٍْ در١ٓ ًغذرجس ٚٔشرجؽجس ثٌْر١جفز ِرٓ ؽٙرز ٚفّج٠رز ثٌّرٛثًه ثٌذ١ت١رز ٚث٨ؽضّجػ١رز ٚث٨لضظرجه٠ز 

 ثٌّذجها صضّغً فٝ ث٢صٟ :

 ؛٩٠فع أْ ثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ٠ْؼْٛ ٌضو١ٌِ ٚصن٠ٌخ د١تضُٙ ٤ّذجح ِجه٠زفىغ١ٌثً ِج  ،ثٌضٛػ١ز ٚثٌضغم١ف ثٌذ١تٟ ٌٍْىجْ ثٌّق١١ٍٓ .1

 ؛صقو٠و ثٌموًر ث٨ّض١ؼجد١ز ٌٍّٛلغ ث١ٌْجفٟ .2

 ؛هِؼ ثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ٚصغم١فُٙ .3

صؼجفٌ ورً ثٌؾٙرٛه ٌٕؾرجؿ ثٌْر١جفز ِرٓ مر٩ي ثٌمطرجع ثٌنرجص ٚثٌقىرِٛٝ ٚثٌّؤّْرجس ثٌٌّر١ّز ٚث١ٌٙترجس غ١رٌ ثٌقى١ِٛرز ٚثٌْرىجْ  .4

ٚ٘يث ٘ٛ ؽٌٛ٘ ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز ف١ظ ٠ىْٛ ٕ٘جن إٌَثَ ِٓ لذً ٘يٖ ثٌمطجػجس ٌٍؼًّ ػٍٝ ثّضغ٩ي ثٌّٛثًه ثٌّضجفز ّٛثء  ،ثٌّق١١ٍٓ

ثؽضّجػ١ز أٚ عمجف١ز أٚ د١ت١ز ٌضقم١ك ػجةو ثلضظجهٞ ِغ ثٌقفجظ ػٍٝ ٘يٖ ثٌّرٛثًه ٚثٌضؤو١رو ػٍرٝ أ١ّ٘رز هًٚ ثٌؾّؼ١رجس ث١ٍ٘٤رز ٚإشرٌثن 

ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ٚصٛظ١فُٙ فٟ ِشٌٚػجس ِوًر ٌٍومً ِٓ م٩ي إشٌثوُٙ فٝ ث٤ٔشطز ث١ٌْجف١ز ثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ فٝ ػ١ٍّز 
(8)

. 

ٚدرجٌٌغُ ِرٓ ورْٛ ثٌْر١جفز صؼرو ِرٓ  ،فرٝ مٍرك فرٌص ؽو٠رور ٌٍؼّجٌرز ّرٛثء ثٌؼّجٌرز ثٌّذجشرٌر أٚ غ١رٌ ثٌّذجشرٌر ٠ْرُٙ إْ ثٌٕشجؽ ث١ٌْجفٝ 

ثٌضرٝ صض١ّرَ دجًصفرجع ِْرضٜٛ ثٌذطجٌرز ٚثًصفرجع ِؼرو٨س ثٌّٕرٛ ثٌْرىجٔٝ ِّرج ٠ؼرغ ثٌْر١جفز  ثٌظٕجػجس وغ١فز ثٌؼّجٌز مجطز دجٌْٕذز ٌٍروٚي ثٌٕج١ِرز

 وظرٕجػز ِّضظررز ٌٍؼّجٌررز فررٟ ثٌّمرجَ ث٤ٚي إ٨ أٔررٗ دررجٌٌغُ ِررٓ صقم١مٙررج ٘ريٖ ثٌفجةررور ث٨لضظررجه٠ز فررئْ ثٌررذؼغ ٠رٌٜ أْ ثٌرري٠ٓ ٠ؼٍّررْٛ فررٟ ثٌّؾررجي

دشرىً فؼرجي  ٠ْرُٙ ٘يث دج٦ػجفز إٌٝ أْ ثٌٕشرجؽ ثٌْر١جفٟ ٨  ،ُ ٨ ٠ضّضؼْٛ دّٙجًر ػج١ٌزث١ٌْجفٝ غجٌذجً ِج ٠ضمجػْٛ أؽًٛثً ِٕنفؼز ٔظٌثً ٌىٛٔٙ

فٟ صق١ْٓ لوًثصُٙ ِٚٙجًثصُٙ ث١ٌّٕٙز ٚػٍٝ ثٌؼىِ ٠ضُ إّٕجه ثٌٛظجةف ثٌؼ١ٍج إٌٝ مذرٌثء فرٝ ٘ريث ثٌّؾرجي 
(9)

ٚ٘ريث ٠ضٕرجفٝ ِرغ ثٌْر١جفز ثٌّْرتٌٛز  

 فُٙ ٚإشٌثوُٙ فٟ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز.ثٌضٝ ِٓ ثٌّفضٌع أْ صؼًّ ػٍٝ هِؼ ثٌْىجْ ٚصغم١

ْ ث١ٌْجفز ثٌمجةّز ػٍٝ موِز ثٌّؾضّؼجس ٚثٌضٝ صمغ صقش ِظٍز ث١ٌْجفز ثٌّْرتٌٛز ٘رٟ ّر١جفز ٘روفٙج موِرز ثٌّؾضّرغ ثٌّقٍرٝ ٚصؼضّرو ػٍرٝ إ

ء ٚث٨صقرجهثس ثٌّق١ٍرز ص١ّٕز ٘ريث ثٌّؾضّرغ دط٠ٌمرز ِذضىرٌر دّرج ٠ٌؽرغ درجٌٕفغ ػٍرٝ وجفرز ث٤فرٌثه ٚثٌّؾّٛػرجس ٚثٌّشرٌٚػجس ثٌظرغ١ٌر ٚثٌّٛرطج

ٚويٌه ثٌقىِٛجس. ٠ٚٙوف ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ث١ٌْجفز إٌٝ صقم١ك ػور أ٘وثف صمرغ ؽ١ّؼٙرج فرٟ موِرز ثٌّؾضّؼرجس ثٌّق١ٍرز ٠ٚرؤصٝ فرٟ ِمروِضٙج ثٌقفرجظ 

قٍرٝ. ٚدجٌضرجٌٝ فرئْ ػٍٝ ثٌضٛثطً ث٨ؽضّجػٝ ٌٙيٖ ثٌّؾضّؼرجس وّرج أْ وجفرز ث٤ٔشرطز ثٌْر١جف١ز ٠رضُ ص١ّٕضٙرج ٚإهثًصٙرج دٛثّرطز أفرٌثه ثٌّؾضّرغ ثٌّ

 ِشجًوز أفٌثه ثٌّؾضّغ فٟ ثٌض١ّٕز صؼو ؽَءثً ٨ ٠ضؾَأ ِٓ ث٤٘وثف ثٌٌّؽٛر.

دج٦ػجفز إٌٟ ِج ّذك فئْ ثٌومً ثٌّضٌٛو ػٓ ثٌٕشجؽ ث١ٌْجفٟ ٠ٛؽٗ إٌٟ ثٌّؾضّغ فرٟ ثٌّمرجَ ث٤ٚي ِرٓ مر٩ي ػرور ِقرجًٚ ِغرً ثٌؼّرً ػٍرٝ 

ْجّ٘ز فٟ إلجِز ثٌّشٌٚػجس ثٌظرغ١ٌر ٚثٌّضّٛرطز ثٌضرٝ صنروَ ثٌٕشرجؽ ثٌْر١جفٟ دج٦ػرجفز مٍك فٌص ؽو٠ور ٌٍؼًّ ٤فٌثه ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٚثٌّ

مٌ فٙٝ صؼًّ ػٍرٝ إٔمرجى ٘ريث ثٌضرٌثط ٚثٌؼرجهثس ٚثٌضمج١ٌرو ثٌّق١ٍرز دج٦ػرجفز آإٌٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌغمجفز ثٌّق١ٍز ٚثٌضٌثط ٚثٌؼجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚدّؼٕٝ 
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فز مجطز فٝ فجٌز ِج إىث وجٔش ثٌذ١تز صشىً ؽَءثً ٨ ٠ضؾَأ ِٓ ػٕجطٌ ثٌؾيح ثٌضرٝ صضّضرغ دٙرج إٌٝ ثفضٌثَ ٚثٌقفجظ ػٍٝ ثًٌّٛٚعجس ثٌطذ١ؼ١ز دظ

ثٌّٕطمز 
(10)

. 

 يببدئ انتًُيت انسيبديت انًسئٕنت

 يبذأ انًسئٕنيت االلتظبديت -

ثٌنجطز دجٌضشرغ١ً ٠ٚرضُ ىٌره صٝ صْضط١غ صغط١ز وجفز ثٌضىج١ٌف  ٠مَٛ ٘يث ثٌّذوأ ػٍٝ ػًٌٚر أْ ٠ضٛثفٌ ٌٍّشٌٚػجس ث١ٌْجف١ز ػجةو ثلضظجهٞ

 ِٓ م٩ي :

  فرٝ صقْر١ٓ ًٚفرغ ِْرضٜٛ ثٌّمظرو ثٌْر١جفٝ ٚىٌره ػرٓ ؽ٠ٌرك صشرؾ١غ وجفرز أّٔرجؽ ثٌْر١جفز  ٠ُْٙ ص١ّٕز ثٌّٕضؾجس ىثس ثٌؾٛهر ثٌؼج١ٌز ِّج

 ثٌذ١ت١ز ١ّٚجفز ثٌضٌثط ......ثٌل.

 ظرجه ثٌّقٍرٝ ٚىٌره ِرٓ مر٩ي صنفر١غ ْٔرذز ثٌضْر٠ٌذجس ِؼجػفز ثٌفجةرور ث٨لضظرجه٠ز ثٌٕجصؾرز ػرٓ ثٌٕشرجؽ ثٌْر١جفٝ ٚهًٚ٘رج فرٟ هػرُ ث٨لض

ٚػّجْ ِشجًوز ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٟ ثٌض١ّٕز ٚصذٕٝ ١ّجّجس هػُ ثٌفمٌثء ٚصؼو ثٌّشجًوز ثٌفؼجٌز ٌٍّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٟ ثٌض١ّٕز ِّٙرز فرٟ غج٠رز 

ؼّٓ ِشرجًوز ورً ثٌمطجػرجس ٚثٌّؾّٛػرجس ثٌظؼٛدز ِٚغ ىٌه فئْ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٨دو أْ ٠قضً ِىجْ ثٌظوثًر فٟ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز دّج ٠

ٚدّج ٠شؾغ ثٌّشٌٚػجس ثٌظغ١ٌر ِٓ صقم١ك أ٘وثفٙج 
(11)

. 

إْ إشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثٌض١ّٕز ٠ؤهٞ إٌٟ صق٠ًٛ ثٌّٛلف ثٌٍْذٟ إٌٟ ِٛلف إ٠ؾرجدٟ صؾرجٖ ثٌؼ١ٍّرز ثٌْر١جف١ز ف١رظ ٠رؤهٞ إٌرٟ صق٠ٛرً 

إٌٟ ِشجًن فٟ ثصنجى ثٌمٌثً  ١ٌٍْجؿ هًٖٚ ِٓ ِْضمذً 
(12)

. 

 .صشؾ١غ صٕٛع ث٤ٔشطز ث٨لضظجه٠ز ٚػوَ ث٨ػضّجه ػٍٝ ث١ٌْجفز وّظوً ٌٍومً ثٌٌة١ْٟ ٚثٌٛف١و فٟ ثٌذ٩ه 

  ٠ٌثػٟ فٟ ثٌّْت١ٌٛز ث٨لضظجه٠ز ث٨فضفرجظ دّْرض٠ٛجس ث٤ّرؼجً ٌٍْرٍغ ٚثٌّٕضؾرجس ثٌْر١جف١ز فرٟ ِؼروٌٙج ثٌطذ١ؼرٟ ٚػروَ ثٌٍؾرٛء إٌرٟ مفرغ

ثٌؼّرً ػٍرٝ ٠ٍرجهر ث٨ػضّرجه ػٍرٟ ثٌؼّجٌرز ثٌّق١ٍرز ٌٚىرٓ ِرغ ثٌقفرجظ ػٍرٟ ثٌّْرض٠ٛجس ثٌؼج١ٌّرز  ث٤ّؼجً مجطز فٟ أٚلجس ث٤ٍِرجس ٚأم١رٌثً 

ثٌؼّجٌز ٠ٚضُ ثٌضؼٌف ػٍٟ إِىج١ٔجس ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّق١١ٍٓ ٌض٠ٍٛؼُٙ ٚظ١ف١جً دط٠ٌمرز  فٝٚصم١ًٍ ث١ٌّّّٛز فٟ لطجع ث١ٌْجفز ٌّج ٌٗ ِٓ أعجً ٍّذ١ز 

 ٩ِةّز ٦ِىجٔجصُٙ.

 االجتًبػيتيبذأ انًسئٕنيت  -

 ؛٠ؼضّو ٘يث ثٌّذوأ ػٍٝ إشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٟ ثٌضنط١ؾ ٚثصنجى ثٌمٌثً دّج ٠ؼٛه دجٌٕفغ ػٍٝ ٘يث ثٌّؾضّغ 

  ٘ريٖ ثٌّؾضّؼرجس ِرغ صشرؾ١غ إلجِرز وجفرز ثٌّشرٌٚػجس  فرٝصذٕٝ وجفرز أشرىجي ثٌض١ّٕرز دّرج ٠قمرك ثٌفجةرور ٌٍّؾضّؼرجس ٠ٚمٍرً ِرٓ ث٢عرجً ثٌْرٍذ١ز

 ؛جع ث١ٌْجفزثٌظغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز فٟ لط

 ؛ِقجًدز ػّجٌز ث٤ؽفجي فٟ ِؾجي ث١ٌْجفز 

 .صمو٠ُ ثٌّؼٛٔجس ثٌف١ٕز ٌٍّشٌٚػجس ث١ٌْجف١ز ػٓ ؽ٠ٌك صوػ١ُ ثٌذٌثِؼ ثٌض٠ْٛم١ز ٚصٛف١ٌ ثٌوػُ ث٦هثًٜ ٌٙج 

 فرٟ  ٠ْرُٙ ِّرج  صشؾ١غ ثٌضٕٛع ثٌغمرجفٟ ٚث٨ؽضّرجػٟ ػرٓ ؽ٠ٌرك ٔشرٌ ثٌؼرجهثس ٚثٌضمج١ٌرو ثٌّق١ٍرز ٚوريٌه ثٌّٕضؾرجس ثٌّق١ٍرز ٌٙريٖ ثٌّؾضّؼرجس

صق١ْٓ ثٌفٌص ث٨لضظجه٠ز 
(13)

 ؛

  ٟثٌضؤو١و ػٍٟ أْ ثٌٕشجؽ ث١ٌْجفٝ لجةُ ػٍٝ صق١ْٓ ثٌظٌٚف ثٌظق١ز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز ِرٓ مر٩ي صرٛف١ٌ درٌثِؼ صؼ١ّ١ٍرز ّر١جف١ز ٠ّىرٓ إهًثؽٙرج فر

 ثٌّمًٌثس ثٌوًث١ّز ِّج ٠وػُ ثٌٛػٟ ث١ٌْجفٟ ٌوٜ ثٌّؾضّؼجس ثٌّق١ٍز.

وّرج أْ ٘ريث ثٌّؾضّرغ  ،ثٌيٞ ٠ٙوف إٌٟ مٍك ِؾضّغ شو٠و ثٌقْج١ّز ٠مذً وجفز ِذرجها ٚأّرِ ثٌض١ّٕرز ثٌّضٛثطرٍز٠ٚىْٛ ثٌضٌو١َ ػٍٟ ثٌضؼ١ٍُ 

دج٦ػجفز إٌٟ ِْجّ٘ضٗ ثٌفؼجٌز  ،١ّظذـ لجهًثً ػٍٟ صم١١ُ وجفز ِذجها ٚأِّ ثٌض١ّٕز ثٌّْتٌٛز ١ّٚظذـ لجهًثً ػٍٟ صم١١ُ لٛثػو ث٤ِجْ ث٠٦ىٌٛٛؽٟ

٠ٚٙرروف ٘رريث ثٌٕررٛع ِررٓ ثٌضؼٍرر١ُ إٌررٟ ص١ّٕررز ثٌررٛػٟ ثٌذ١تررٟ ٚصشررؾ١غ ثٌّؾضّررغ ٩ٌ٘ضّررجَ دىررً ثٌٕررٛثفٝ ث٨لضظررجه٠ز  .ًفررٟ وجفررز ٌِثفررً ثصنررجى ثٌمررٌث

 ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚث١ٌْج١ّز ٚثٌذ١ت١ز ٚإصجفز ثٌفٌص ٨وضْجح وجفز ثٌّؼٍِٛرجس ٚثٌّٙرجًثس ث٩ٌٍِرز ٌٍقفرجظ ػٍرٟ ثٌمٛثػرو ٚث٤ّرِ ثٌنجطرز دجٌقفرجظ

ؽو٠ررو ٌرروٜ ثٌّؾضّررغ ثٌّقٍررٝ دج٦ػررجفز إٌررٟ إػررجهر صٛؽ١ررٗ ثٌْررٍٛو١جس ث٨ؽضّجػ١ررز ٚثٌمرر١ُ ٌرروٜ ث٤فررٌثه  ورريٌه مٍررك ّٔررؾ ّررٍٛوٟ ،ػٍررٟ ثٌذ١تررز

١ٌ ثٌظفجس ث٨ّض٩ٙو١ز ٌٍّؾضّغ ١ٚثٌّؾّٛػجس ثٌّؼ١ٕز إى أْ ٔشٌ ثٌضؼ١ٍُ ثٌذ١تٟ ٠ؼضذٌ ػًٌٚر ًٚو١َر أّج١ّز ِٓ أؽً صغ
(14)

. 

  ًأػوثه ثٌّؾّٛػجس ث١ٌْجف١ز دّج ٠ضٕجّخ ِغ ثٌطجلز ثٌقجٍِز ٌىً ِٕطمز.ثٌقو ِٓ ١ّجفز ث٤ػوثه ثٌىذ١ٌر ٚثٌؼًّ ػٍٝ صم١ٍ 

  ٓصٛف١ٌ ثٌشفجف١ز ثٌّطٍٛدز ٚػوثٌز ص٠ٍٛغ ثٌومً ث١ٌْجفٟ د١ٓ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٚث٤ؽَٙر ثٌْر١جف١ز ثٌٌّر١ّز ٚثٌمطرجع ثٌنرجص ٚوجفرز ثٌؼرج١ٍِ

 دجٌّؾجي ث١ٌْجفٟ ػٍٝ وجفز ثٌّْض٠ٛجس.

 يبذأ انًسئٕنيت انبيئيت -

 ٘ يث ثٌّذوأ ػٍٝ ػًٌٚر صم١١ُ ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز فٟ ِقجٌٚز ٌضؾٕخ ث٤ػٌثً ثٌذ١ت١ز ثٌٕجؽّرز ػرٓ ثٌّشرٌٚػجس ٠ؼضّو

ٚػٍّرجء أعرجً ٚد١ٌٛرٛؽٟ  جث١ٌْجف١ز ِٚقجٌٚز ثٌضم١ًٍ ِٓ أػٌثً٘ج ٚثٌضنف١ف ِٓ ث٢عجً ثٌٍْذ١ز ٚلو ٠ْضوػٝ ىٌه ث٨ّضؼجٔز دنذٌثء ؽ١ٌٛٛؽ١

دج٦ػررجفز إٌررٟ ثٌؼّررً ػٍررٟ صقو٠ررو م١ررجًثس  ،ًٍثػررز ٚصٌدررز ٚثلضظررجه ٚثؽضّررجع ٚد١تررز ١ِٚررجٖ ٚإهثًر ٚمذررٌثء غجدررجس ٚصظررقٌٚو١ّ١ررجء ٚ

ػج١ٌرز  ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌذو٠ٍز أٞ أوغٌ ثٌضىٌٕٛٛؽ١جس ث٩ٌّةّز د١ت١جً ٌٌّثفك ث١ٌْجفز ٚويٌه صط٠ٌٛ ثٌٌّثفك ٚصٛف١ٌ موِجس ثٌذ١ٕرز ثٌضقض١رز دؾرٛهر

ٚإػجهر ثٌضو٠ٌٚ ٚصنف١غ ثّرضنوثِجس ثٌطجلرز فرٟ ث٦ػرجءر ٚثٌضذ٠ٌرو ٚثٌضوفترز ٚثّرضنوثَ ث٤ٌرٛثؿ ثٌشّْر١ز ٚثٌؼرٛة١ز ٚثٌّقجفظز ػٍٟ ث١ٌّجٖ 

ٚثّضنوثَ ؽجلز ث٠ٌٌجؿ 
(15)

. 



 أيم انسيذ انبرٖ  

 

 62 

  ّٝؤٌٛفرز ٌْرىجْ ثٌّٕطمرز ثٌّؼٌٚفرز ٚثٌصشؾ١غ صظ١ُّ ثٌّذجٔٝ دّج ٠قمك ص٠ٛٙز ؽذ١ؼ١ز ٠ٚٛفٌ ثٌطجلز ٚويٌه ثّضنوثَ ؽٌق ثٌذٕجء ثٌضم١ٍو٠ز ٘ر

ِٚرٓ ثٌّّىرٓ ثّرضنوثَ ثٌّرٛثه  .ثّضنوثَ ِٛثه ثٌذٕجء ثٌّق١ٍز ِغً ثٌنشخ ٚثٌط١ٓ ٚثٌقؾجًر ِغ ثٌقفجظ ػٍٝ ث٤ٌٛثْ ثٌّْٕرؾّز ِرغ ثٌطذ١ؼرزٚ

 ثٌّؼجه صو٠ٌٚ٘ج ٚثّضغ٩ي ثٌّٛثًه دّج ٠ضؼّٓ صم١ًٍ ثٌفجلو ّٚٛء ث٨ّضنوثَ ٚويٌه ثّضنوثَ ث٤عجط ثٌّقٍٝ ثٌّظٕغ ِٓ ِٛثه ِق١ٍز.

 ٚفمجً ٌّؼج١٠ٌ ِؼ١ٕز هْٚ ثّضنوثَ ٌٍّذ١وثس ثٌضم١ٍو٠ز ٚث٤ّّور ثٌظٕجػ١ز. ثٌّٕضؾز٠ز ثٌؼؼ٠ٛز ثٌطجٍؽز ٚثٌّشٌٚدجس ثّضنوثَ ث٤غي 

 يبذأ انًسئٕنيت اإلداريت -

صذٕٝ ٔظُ ٦هثًر ثٌّمجطرو ثٌْر١جف١ز دّرج ٠ؼرّٓ صقم١رك مطرؾ ٌضطر٠ٌٛ ٚصشرؾ١غ ثٌْر١جفز ثٌّْرتٌٛز ٚصطذ١مجصٙرج ٚثٌؼّرً ػٍرٝ صقم١رك أ٘روثف 

ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز ِٓ م٩ي ث٨ّضفجهر ِٓ صؾجًح ثٌوٚي ثٌّضموِز فٟ ٘يث ثٌّؾجي ٚثٌؼًّ دجٌّشجًوز ِغ ثٌّؾضّغ ثٌّؤٝ ِٚؾضّغ ث٤ػّجي ِٚذجها 

إى أْ ثٌّشجًوز ثٌؼجِز ٌٍْرىجْ ثٌّق١ٍر١ٓ فرٝ ثٌٕشرجؽ  ،ِٓ أؽً صقًّ ِْت١ٌٛز صقم١ك ث٤٘وثف ث٨لضظجه٠ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌذ١ت١ز ١ٌٍْجفز ثٌّْتٌٛز

ِرٓ ىٜٚ ثٌغمجفرجس ثٌّنضٍفرز  ثٌْر١جؿ١ٌْجفٝ أٌِ ػًٌٜٚ ٤ٔٗ إىث صُ ث٨ّضؼجٔز دؤفٌثه ِٚؾّٛػجس أشنجص مجًػ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثؽضيثح ث

د١ّٕرج صضرٌن ؽ١ّرغ ث٤ػرٌثً ٌٍّؾضّرغ ثٌّقٍرٝ ِغرً ثٔنفرجع ِْرضٜٛ ثٌٕظجفرز  ثٌْر١جؿفئْ ِؼظُ ثٌفٛثةو ث٨لضظجه٠ز ّضي٘خ إٌٟ ثٌؼج١ٍِٓ ٚوريٌه 

ثٌؼجِز ٚصوً٘ٛ ثٌذ١تز ٚٔمض ث١ٌّجٖ ٌيث ٠ؾخ صشؾ١غ أفٌثه ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ػٍٟ ثٌّشجًوز ثٌفؼجٌز فٟ إهثًر ِٛثًهُ٘ ث١ٌْجف١ز 
(16)

. 

ج فرٝ ث٨ػضذرجً ػٕرو ثٌضنطر١ؾ ٌٍض١ّٕرز ثٌْر١جف١ز دجٌّمظرو فٙٝ ِٓ ثٌؼٕجطٌ ثٌضٝ ٠ؾخ أمي٘ ،٠ٚضؼ١ٓ ِٓ م٩ي ث٦هثًر صقم١ك ػٕظٌ ثٌؾٛهر

أٚ درؤمٌ ث١ٌْجفٟ ٚدجٌٌغُ ِٓ أْ ثٌفجةور ث٨ؽضّجػ١ز ِٓ ٠ٍجًر ثٌّٕطمز صؼٛه فٝ ثٌّمجَ ث٤ٚي ػٍرٟ ثٌْرجةـ إ٨ أْ ثٌّٕطمرز ثٌّرَثًر صْرضف١و دشرىً 

ٍرٝ ثٌّرٛثًه ثٌذ١ت١رز ٚثٌّٕرجؽك ثٌضج٠ًن١رز ٚثٌمر١ُ ثٌغمجف١رز ٚوريٌه ٚصضٌوَ أٚؽٗ ث٨ّضفجهر فٟ ِْجّ٘ز ث١ٌْجفز فٟ ثٌقفجظ ػ ،ِٓ ِغً ٘يٖ ث٠ٌَجًثس

ث٨٘ضّجَ دٕظجفز ٚصؾ١ًّ ِٕجؽك ث٢عجً ثٌمو٠ّز ٚىٌه فضٝ ٠ّىٓ ثّضغ٩ٌٙج فٟ ث٤غٌثع ث١ٌْجف١ز 
(17)

. 

 دظفز ػجِز فئْ ث١ٌْجّز ث١ٌْجف١ز ث١ٌٌّّز ٤ٞ ِمظو ١ّجفٟ ػٍٟ ثٌّْضٜٛ ثٌمِٛٝ صٌصذؾ دجٌّؾج٨س ث٢ص١ز :

 ً ثٌيٜ صٍؼذٗ ث١ٌْجفز ػّٓ مطز ثٌض١ّٕز ث٨لضظجه٠ز ٚث٨ؽضّجػ١ز ٌٍّمظو ث١ٌْجفٟ.ثٌوٚ .1

 ث٤ّٔجؽ ث١ٌْجف١ز ثٌضٝ ٠ّىٓ أْ صّجًُ دجٌّمظو ث١ٌْجفٟ دّج ٠مجدً ث٤٘وثف ثٌٌّؽٛر. .2

 ِْض٠ٛجصٗ (. –ثٌؼجةو ثٌؼ٠ٌذٟ ) ٔٛػٗ  .3

 إِىج١ٔجس ثٌض٠ًّٛ ثٌنجطز دجٌمطجع ث١ٌْجفٟ ) ِظجهً٘ج ٚلٛثػو٘ج (. .4

 ؽذ١ؼز ٚثصؾج٘جس ص١ّٕز ثٌّٕضؼ ٚثٌقفجظ ػ١ٍٗ، ّٚجةً ثٌٕمً ٚموِجس ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز. .5

 ثٌضطذ١مجس ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌنجطز دجٌٌف٩س ث١ٌْجف١ز ) ػٍٟ ّذ١ً ثٌّغجي ِوٜ صٛثفٌ ّٚجةً ثٌٕمً ثٌؾٜٛ ٚشٌوجس ث١ٌْجفز (. .6

 ثٌضطذ١مجس ثٌذ١ت١ز ٚوجفز ث٨شضٌثؽجس ثٌنجطز دجٌذ١تز. .7

 ٜ ثٌّظوثل١ز فٟ ٔمً ٘يٖ ثٌظًٛر.ثٌظًٛر ث١ٌْجف١ز ِٚو .8

 ثٌؼ٩لجس ثٌّؾضّؼ١ز. .9

 ثٌّٛثًه ثٌذش٠ٌز، ثٌضش٠ٌؼجس ثٌنجطز دج٨صقجهثس ثٌؼّج١ٌز، ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج. .10

 ثٌضطذ١مجس ثٌض٠ْٛم١ز ٚثٌوػجة١ز،  .11

ثٌمٛثػو ثٌّٕظّز ٌٍْفٌ دٛثّطز ثٌقىِٛجس ث٤ؽٕذ١ز  .12
(18)

. 

طز فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز صضٌوَ دوث٠رز فرٟ ث١ٌْجّرجس ثٌوثػّرز ٩ٌّرضغّجً ٚفرٟ ِؾرجي ْ ثٌّْت١ٌٛز ث٦هث٠ًز ثٌضٝ صضقمك ِٓ م٩ي ثٌقىِٛجس مجإ

ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ث١ٌْجف١ز ٚصمو٠ُ ثٌقٛثفَ ٌٍّْضغ٠ٌّٓ ٚث٤فٌثه ٚٔٙج٠ز دجٌضؤع١ٌ فٟ ّؼٌ ثٌظٌف 
(19)

. 

 أًْيت انذراست

ػٍرٝ ثٌروًٚ ثٌفجػرً ١ٌٍْجّرجس ثٌقى١ِٛرز ِٚؤّْرجس ثٌّؾضّرغ ٍضؤو١رو ػٍرٝ أْ صقم١رك ثٌض١ّٕرز ثٌْر١جف١ز ثٌّْرتٌٛز ٠ؼضّرو ٌصؤصٝ أ١ّ٘ز ٘يٖ ثٌوًثّرز 

ْ ص١ّٕز ٚثفز ١ّٛر ١ّجف١جً ِشٌٚؽ دٛؽٛه صىجًِ د١ٓ ثٌمطجػجس ثٌغ٩عز ثٌمطجع ثٌقىِٛٝ ٚثٌمطجع ثٌنجص ِٚؤّْجس ثٌّؾضّرغ ثٌّرؤٝ أثٌّؤٝ ٚ

 ه٠ز ًٚفج١٘ز ثٌّؾضّغ.ٚأْ ٘يٖ ثٌض١ّٕز ثٌّْتٌٛز صؤهٜ إٌٟ صقم١ك ثٌض١ّٕز ث٨لضظج ،ِٚشجًوز ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ

 أْذاف انذراست

 ١زصُ ثمض١جً ٚثفز ّر١ٛر وّٕرٛىػ صطذ١مرٟ دْرذخ صرٛثفٌ صرٌثط ػٌّثٔرٝ ٚعمرجفٝ شرو٠و ثٌنظٛطر١ز دجٌٛثفرز ٚفرٝ ظرً ثصؾرجٖ ثٌْرٛق ثٌْر١جف

 ػٍٝ ثٌْجةـ ثٌفٌهٜ أٚ ثٌّؾّٛػجس ثٌظغ١ٌر إٌٝ ثٌّٕضؾجس ث١ٌْجف١ز ىثس ثٌضفٌه ثٌغمجفٝ ٚثٌطذ١ؼٝ. رثٌّؼضّو

 ٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ :ٚصٙوف 

 ؛صٛػ١ـ ثٌفٌق د١ٓ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٚثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّضٛثطٍز .1

 ؛صقو٠و ِذجها ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٚصطذ١ك ٘يٖ ثٌّذجها ػٍٝ ِٕطمز ثٌوًثّز .2

 ؛صقم١ك ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز هثمً ثٌٛثفز فٝهًثّز ث٦ِىج١ٔجس ٚثٌّؼٛلجس ثٌّؤعٌر  .3

 ؼ٩لز د١ٓ ثٌض١ّٕز ث٨لضظجه٠ز ٚث١ٌْجفز ثٌّْضوثِز ٚثٌّْتٌٛز.هًثّز ثٌ .4



 انتًُيت انسيبديت انًسئٕنت ببنتطبيك ػهٗ ٔادت سيٕة
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 يُٓج انذراست

 %. 82ثّضّجًر دْٕذز  164ّجةـ ِٓ ثٌي٠ٓ لجِٛث د٠َجًر ٚثفز ١ّٛر ثٌظق١ـ ِٕٙج  200صُ صظ١ُّ لجةّز ثّضمظجء مجطز ٚص٠ٍٛؼٙج ػٍٝ 

 انًمٕيبث انسيبديت نٕادت سيٕة

٠ٚضّغررً ثٌضررٌثط  ث١ِّٚررَ جمجطرر ١جشررؼذ جوّررج أْ ٌٙررج صٌثعرر ،ٚثؽضّجػ١ررز ٌٚغررز مجطررز ٚعمجفررز ِض١ّررَرصضّضررغ ّرر١ٛر دضررج٠ًل ٚمظررجةض ؽذ١ؼ١ررز 

 ثٌقؼجًٜ فٝ ثًٌّٛٚط ِٓ ثٌٕضجػ ثٌّؼّجًٜ ٚثٌؼٌّثٔٝ ٚثٌقٌف ث١ٌو٠ٚز ثٌغ١ٕز دج٤ػّرجي ٚثٌَمرجًف ثٌف١ٕرز ٚثٌٌِرٍٛ ثٌشرؼذ١ز ث١ٌّّرَر ٤٘رجٌٝ

 إِىجٔجس ػو٠ور ٠ّىٓ أْ صٌصىَ ػ١ٍٙج فىٌر ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز. ١ّٛر فؼ٩ً ػٓ أْ ثٌٕظجَ ثٌذ١تٟ ٌٛثفز ١ّٛر ٠ض١ـ

ٚصؼضذٌ ٚثفز ١ّٛر ِٓ ثٌّٕجؽك ثٌغ١ٕز دجٌّمِٛجس ث١ٌْجف١ز ٠ّٚىٓ أْ صّجًُ دٙرج أّٔرجؽ ّر١جف١ز ِنضٍفرز ِٕٙرج ثٌْر١جفز ثٌضج٠ًن١رز ٚثٌْر١جفز 

دج٦ػجفز إٌٝ أٔٙج صشىً عٌٚر ل١ِٛز ٥ٌطٛي ثًٌٛثع١رز ٚثٌضٕرٛع ثٌذ١ٌٛرٛؽٝ ثٌٕرجهً ثٌّٙروه درج٨ٔمٌثع ٚثٌضرٌثط  ،ثٌؼ٩ؽ١ز ٚث١ٌْجفز ثٌظقٌث٠ٚز

ثٌريٜ فروه ثٌّٕرجؽك  2002ٌْرٕز  219ٌٚمرو صرُ إػر٩ْ ٚثفرز ّر١ٛر ِق١ّرز ؽذ١ؼ١رز دّٛؽرخ لرٌثً ًةر١ِ ثٌرًٍٛثء ًلرُ  ،ثٌغمجفٝ ث٤ط١ً ٌٍْىجْ

ٚصمغ ٚثفز ١ّٛر فٝ ثٌؾَء ثٌشّجٌٝ ثٌغٌدٝ ِٓ أًع ِظٌ ؽٕٛح غٌح ِو٠ٕرز ٌِّرٝ  2و78ُفٛثٌٝ  ثٌّق١ّز ِٓ ثٌٛثفز ٚثٌضٝ صذٍغ ِْجفضٙج

ِٕنفغ دٙٝ ثٌو٠ٓ ِٕٚنفغ ِشٕوس ِٕٚنفغ أغًِٛٝ ِٕٚنفغ  ِٕٙجوُ ٚصضىْٛ ِٕطمز ٚثفز ١ّٛر ِٓ ِٕنفؼجس  306ِطٌٚؿ ٚػٍٝ دؼو 

 ث٠ٌَضْٛ.

ٍز ِرٓ ثٌرض٩ي ٚثٌىغذرجْ ث١ٌٌٍِرز ٌذقرٌ ثٌٌِرجي ث٤ػظرُ ٚصمرغ فرٝ ثٌشرّجي ٠ٚقو ٚثفز ١ّٛر شّج٨ً ٘ؼذز طن٠ٌز ِضظٍز ِٚٓ ثٌؾٕرٛح ٍّْر

 .ورُ شرٌلجً 250وُ، وّج صٛؽو دٙج أ٠ؼجً ِؾّٛػز ِٓ ثٌٛثفجس ثٌظرغ١ٌر ثٌّٕؼٌَرز ثٌّّضرور ٌّْرجفز 120ثٌشٌلٝ ٌٍٛثفز ؽجًر أَ ثٌظغ١ٌ ػٍٝ دؼو 

 ٚصؼُ ِق١ّز ١ّٛر ثٌمطجػجس ثٌضج١ٌز :

فررجًر أَ  –دضغذررغ  –ثٌذقرر٠ٌٓ  –ثٌؼررٌػ  –ٔررٛث١ِِ  –ّررضٌر  –ٚثٌضررٝ صؼررُ فط١ررجس  2ورر600ُفررٛثٌٝ ثٌمطررجع ثٌشررٌلٝ ثٌرريٜ ٠ذٍررغ ِْررجفضٗ  -أ 

 ثٌظغ١ٌ.

٠ّٚضرو فرٝ  2ور1700ُٚصذٍغ ِْرجفضٗ فرٛثٌٝ  –فط١ٗ ثٌق١ٕز  –ؽٌدج  –ثٌمطجع ثٌغٌدٝ ٌٍّق١ّز ف١غ أَ ثٌغ٨َْ ٚش١جؽٗ ٚفط١ٗ ثٌّغجًدز  -ح 

ػرٓ وغذرجْ ١ًٍِرز ػرنّز د١ٕٙرج ٚثفرجس طرغ١ٌر ّٚرذنجس ِجة١رز ٚدٙرج آعرجً فؼرج٠ًز  ٚ٘ٝ ػذجًر ،ثٌقوٚه ثٌو١ٌٚز ثٌغٌد١ز ثٌّظ٠ٌز ث١ٌٍذ١ز

 ٚ٘يٖ ثٌّٕطمز ٘ٝ ِٛؽٓ ثٌغَثي ث٤د١غ ٚثٌغَثي ثٌّظٌٜ. ،ٚصٕٛع د١ٌٛٛؽٝ

٠ٚمرغ فرٝ ِٕطمرز ثٌىغذرجْ ث١ٌٌٍِرز وؾرَء ِرٓ دقرٌ ثٌٌِرجي  2ور100ُِٕطمز دًَثق فٝ ثٌمطجع ث٤ّٚؾ ثٌؾٕٛدٝ ثٌريٜ صذٍرغ ِْرجفضٗ فرٛثٌٝ  -ػ 

ُ ٚدٗ ػ١ٓ ١ِجٖ ّجمٕز ٚدٙج دق١ٌر صقضٜٛ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕذجصجس ثٌطذ١ؼ١رز صرؤٜٚ إ١ٌٙرج ثٌط١رًٛ ثٌّٙرجؽٌر ٠ٚضّضرغ ِرٕنفغ ّر١ٛر ث٤ػظ

 دّؾّٛػز ِٓ ثٌظٛثٌ٘ ثٌؾ١ًّٛفٌٛٛؽ١ز ٘ٝ :

 ،مج٠رج أٚه٠رز لو٠ّرزَ صنضٌلٙج دؼغ ثٌّْجٌه ٚثٌروًٚح ٚ٘رٝ د200ثٌقجفز ثٌشّج١ٌز ٚ٘ٝ ػذجًر ػٓ فجفز ٌِصفؼز ٠ظً ثًصفجػٙج إٌٝ فٛثٌٝ  -

 وّج ٠ٛؽو دٙج دؼغ ث٨ٔقوثًثس ٚثٌمُّ.

َ ٚثٌضرٝ صطّرِ ِؼجٌّٙرج صقرش إًّرذجس دقرٌ ثٌٌِرجي 100ثٌقجفز ثٌؾٕٛد١ز ٨ ٠ظٌٙ ِٕٙج ّٜٛ دؼغ ثٌمُّ ثٌٌّصفؼز ثٌضٝ صظً إٌٝ فرٛثٌٝ  -

 ث٤ػظُ.

فجؽز ثٌٌٜ ٚث١ٌّجٖ ثٌضٝ صٕظٌف ِٓ ثٌؼ١ْٛ أٚ ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌذق١ٌثس ٚثٌذٌن ٚ٘ٝ ثٌّٕجؽك ثٌضٝ صظٌف إ١ٌٙج وجفز ث١ٌّجٖ ثٌَثةور ػٓ  -

 ث٤ِطجً.

 ثٌض٩ي ثٌّٕؼٌَز ٚ٘ٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌىضً ثٌظٍذز ثٌضٝ صٛؽو ػٍٝ فجفز ثٌّٕنفغ دفؼً ػٛثًِ ثٌضؼ٠ٌز ثٌّنضٍفز. -

ِٓ ًِرً مشرٓ  ثٌْذنجس ٚ٘ٝ ػذجًر ػٓ أؽَثء ِٓ لجع ثٌّٕنفغ ِىٛٔز ِٓ ثٌطّٝ ٚثٌٍْش ٚثٌٌِجي ثٌّض٩فّز ٚصضىْٛ صٌدز ٚثفز ١ّٛر -

ٔجػُ ٍّٚش ٚؽ١ٓ ٔجػُ ٚث٤ًع طٍظج١ٌز أٚ ١ًٍِز طفٌثء ٌٚىٕٙج صقضٜٛ ػٍٟ ْٔذز وذ١ٌر ِٓ ثٌّجء وّرج أْ ثٌضٌدرز صقضرٜٛ ػٍرٝ أِر٩ؿ 

 ثٌىذ٠ٌضجس ٚثٌىج١ٌَْٛ ٚوٌدٛٔجس ثٌؾ١ٌ ٚثٌذ١ىٌدٛٔجس ٚثٌىًٍٛ.

/ػرجَ ِٕٙرج ِؾّٛػرز ػ١رْٛ أدرٛ ١ٍِ3ْٛ َ 70ظ٠ٌف فٛثٌٝ ػ١ٓ ١ِجٖ ؽذ١ؼ١ز ِٓ ثٌؼ١ْٛ ث١ٌٌٍِز ثٌمو٠ّز دض 200ٚصؼُ ٚثفز ١ّٛر فٛثٌٝ 

آدرجً  8َ د١ّٕرج صٛؽرو 100دترٌ غ١رٌ ػ١ّمرز ٠ظرً ػّمٙرج إٌرٟ فرٛثٌٝ  1200شٌٚف ٚػ١ْٛ ل٠ٌشش ٚػ١ْٛ ِشٕوس وّج ٠ٕضشٌ دجٌٛثفرز فرٛثٌٝ 

صٕضشٌ ِؾّٛػز ِٓ ثٌذق١ٌثس وّج َ ف١ظ ١ِجٖ مَثْ ثٌقؾٌ ثٌٌٍِٝ ػ٩ٚر ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؼ١ْٛ ٠900ظً ػّمٙج إٌٟ 
(20)

. 

ثٌضىرر٠ٛٓ ث٨ؽضّررجػٝ ٌْررىجْ ٚثفررز ّرر١ٛر صىرر٠ٛٓ )لذٍررٝ( ٠ضىررْٛ ِررٓ لذجةررً ثٌشررٌل١١ٓ ِغررً ثٌقرروثه٠ٓ ٚثٌطٕررج١ٔٓ ٚثٌقّررٛثهثس ٚأغررًِٛٝ 

ٌٕشرجؽ ثًٌَثػرٝ ثٌشقج٠ٙز دج٦ػجفز إٌٝ ّرىجْ ؽرجًر أَ ثٌظرغ١ٌ ٠ٚؼضذرٌ ث –ثٌش١ٙذجس  –ٚثٌؾٛث١ِّ ٚلذجةً ثٌغٌد١١ٓ ِغً أ٨ٚه ِّٛٝ ثٌٌثؽفز 

 ٘ٛ ثٌّظوً ثٌٌة١ْٟ ٌومً ثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ مجطز أشؾجً ث٠ٌَضْٛ ٚثٌٕن١ً ٚدؼغ أشؾجً ثٌفجوٙز ِغً ثٌٌِجْ ٚثٌّشّش ٚثٌؼٕخ ٚثٌّٛثٌـ.

فرٝ ثٌٕمرً ثٌؾرٜٛ ف١رظ ٨ ٠ٛؽرو ِطرجً هٌٚرٝ فرٝ ِٕطمرز ثٌوًثّرز ٨ٚ صٛؽرو مروِجس  ثأِج دجٌْٕذز ٌّٛجةً ثٌٕمً فٝ ١ّٖٛ فئْ ٕ٘رجن لظرًٛ

 ( أٔٛثع ثٌطٌق ٚأؽٛثٌٙج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقجفظز دّج ف١ٙج ١ّٖٛ:1ٚدجٌْٕذز ٌٍطٌق ثٌذ٠ٌز ٠ٛػـ ثٌؾوٚي ًلُ ) .ه ثٌقو٠و٠زثٌْى
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 انًراكس
انطرق 

 انذٔنيت
 انطرق اإللهيًيت

طرق تربظ  انطرق انذاخهيت

انمرٖ 

ببنطريك 

 انذٔنٗ

طرق تربظ 

 انمرٖ ببنًركس
 ترابيت يرطٕفت

 30.300 28 87 22 23 30 ثٌقّجَ

 12 2 16 7 107.5 60 ثٌؼ١ٍّٓ

 18 0 24.2 5.5 35 60 ثٌؼذؼز

 177 52 131 71 38 115 ِطٌٚؿ

 60 0 187 4 57 20 ثٌٕؾ١ٍز

 124.5 83 81 30 26.5 65 دٌثٔٝ

 7 30 80 12 20 83 ثٌٍَْٛ

ٖٛ١ّ 306 85 50 97 0 10 

 438.8 195 703.2 201.5 392 749 ث٨ؽّجٌٝ

 2015ثٌّظوً : ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍطٌق 

ورُ 749ورُ ِرٓ إؽّرجٌٝ 306ٜ ؽٌق صٌدؾ ثٌمٌٜ دجٌط٠ٌك ثٌوٌٚٝ ًغُ أْ ثٌطٌق ثٌو١ٌٚز صظً إٌٝ ٠٤ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك أْ ١ّٖٛ صفضمو 

 %. 40.8ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّقجفظز دْٕذز 

 فٗ سيٕة أًَبط انسيبدت

 : صؼُ ٚثفز ١ّٛر آعجً فٌػ١ٔٛز ًِٚٚج١ٔز ٚإ١ِ٩ّز ٟٚ٘ : عج٠ًز ث١ٌْجفز ث٢

 ؽ٩ي شجٌٝ ) ١ّٛر ثٌمو٠ّز ( ثٌٛثلؼز فٝ لٍخ ِو٠ٕز ١ّٛر.أ .1

ٚٔٛثفري٘ج  ،ٚشجٌٝ ٘ٝ ِو٠ٕز ١ّٛر ث٤ط١ٍز ٚصمغ فٛق صً ٌِصفرغ ٚصظٙرٌ ِرٓ دؼ١رو وؤٔٙرج دٕرجء ٚثفرو ٌٚر١ِ ٌٙرج فضقرجس أٚ ِّرٌثس إ٨ ِّرٌ ٚثفرو

ٚصذٍرغ ِؾّرٛع ؽذمرجس ثٌذٍرور عّرجٔٝ ؽذمرجس  .ِٕٚجٌٍٙج ِش١ور ػٍرٝ ؽذمرجس ،ػذجًر ػٓ فضقجس طغ١ٌر ِظٕٛػز دٕظجَ ٕ٘وّٟ ػٍٝ شىً ِغٍغجس

 أ٠جَ أهس إٌٝ ىٚدجْ ثٌىٌش١ف ٚ٘ٝ ثٌّجهر ثٌٍّق١ز ثٌّش١ور دٙج ثٌّذجٔٝ ٚصقٌٛرش ل٠ٌرز شرجٌٝ ثٌمو٠ّرز 3٘طٍش أِطجً شو٠ور ٌّور  1919ٚفٝ ػجَ 

 ؽ٩ي ) ؽّؼ١ز أدٕجء ١ّٛر ٌٍنوِجس ث١ٌْجف١ز (.أإٌٝ 

 ثٌّْؾو ثٌؼض١ك ٚ٘ٛ ٠مغ لٌح شجٌٝ ٚ٘ٛ ألوَ ِْؾو د١ْٛر. .2

 ؽ٩ي ثٌم٠ٌز ثٌمو٠ّز.أِؼذو ثٌٛفٝ ٚ٘ٛ ٠مغ فٝ ل٠ٌز أغًِٛٝ ػٍٝ لّز ٘ؼذز ّٚؾ  .3

 ِْٛ ٠ٚطٍك ػ١ٍز ِؼذو أَ ػذ١ور ٠ٚمغ فٝ ل٠ٌز أغًِٛٝ.آِؼذو ث٦ٌٗ  .4

ِمذٌر  –وُ ِٓ ٌِوَ ثٌٛثفز ٠ٚٛؽو دٗ أًدؼز ِمجدٌ ٘جِز ٘ٝ ِمذٌر ١ٌِْ إ٠َ٠ِ ِٚمذٌر ١١ٔٛدج صقٛس 1ػٍٝ ِْجفز ؽذً ثٌّٛصٝ ٚ٘ٛ ٠مغ  .5

 ّٝ أِْٛ ِمذٌر ثٌضّْجؿ.

 ػ١ٓ ؽٛدج ٚصٛؽو دجٌمٌح ِٓ ِؼذو أَ ػذ١ور ٚصّْٝ ػ١ٓ و١ٍٛدجصٌر. .6

ثٌّؼذو ثٌوًٜٚ ٠ٚمغ دجٌمٌح ِٓ د٩ه ثٌٌَٚ  .7
(21)

. 

 انسيبدت انبيئيت -

فز ثٌذ١ت١ز دّفِٙٛٙج ثٌؼ١ك ٠ٕقظٌ فٝ ِٕظّٝ ثٌٌف٩س ثٌشجٍِز ثٌي٠ٓ ٠مِْٛٛ دضٕظ١ُ ًف٩س فٝ ثصؾجٖ ثٌطذ١ؼز أِرج ثٌّفٙرَٛ ْ ث١ٌْجإ 

ٚدجٌضرجٌٝ فئٔرٗ ٠ّىرٓ صؼ٠ٌرف  ،ث٤ّٚغ ١ٌٍْجفز ثٌذ١ت١ز ٠ىّرٓ فرٝ وٛٔٙرج صؼضّرو ػٍرٝ ػٕجطرٌ ثٌؾريح ثٌطذ١ؼ١رز ِرٓ شرٛثؽب ٨ٚٔرو ّرى١خ ٚغ١ٌ٘رج

ق١رجر ث١ٌْجفز ثٌذ١ت١ز دؤٔٙج ىٌه ثٌّٕؾ ِٓ ث١ٌْجفز ثٌيٜ ٠ٌوَ ػٍرٝ ثٌّرٛثًه ثٌطذ١ؼ١رز ِغرً ثٌّضَٕ٘رجس ٚثٌّٕرجؽك ثٌطذ١ؼ١رز ٚث٤ًثػرٝ ثٌٌؽذرز ٚثٌ

فرٝ ثٌقفرجظ ػٍرٝ ثٌفظرجةً  ُٙ صْرأِرج ثٌْر١جفز ث٠٨ىٌٛٛؽ١رز فٙرٝ صٍره ثٌضرٝ  ثٌذ٠ٌز ٚويٌه ثٌّٕجؽك ثٌّق١ّز دّج صؼّٗ ِٓ غطجء ٔذجصٝ ٚف١ٛثٔٝ.

ثٌٕجهًر ٚث٨٩ٌْس ِٓ م٩ي ثٌؼًّ ػٍٝ فّج٠ضٙج ٚفٝ ىثس ثٌٛلرش إصجفرز ثٌفٌطرز ٌٍّؾضّرغ ثٌّقٍرٝ ٌضقم١رك ػجةرو ورجف دّرج ٠ؼرّٓ ثٌقفرجظ ػٍرٝ 

٘يثْ ثٌّٕطجْ ٠ّجًّرجْ فرٝ ٚثفرز ّر١ٛر . ثٌضٌثط ثٌطذ١ؼٝ فٝ ثٌّٕجؽك ِقً ثٌض١ّٕز وّظوً أّجّٝ ٌومً ٘يث ثٌّؾضّغ
(22)

٠رٌصذؾ  دّٙرج أ٠ؼرجً ٚ 

١ّجفز ثٌّغجٌِثس ٚ٘ٝ صؾٌدز صٛفٌ ٌٍْجةـ ث٦عجًر ِٓ مر٩ي ِّجًّرز ِؾّٛػرز ِرٓ ث٤ٔشرطز ىثس ث٨٘ضّجِرجس ثٌّشرضٌوز أٚ ِرٓ مر٩ي أٔشرطز 

ّجًّرز أٔشرطز ًثء ثٌفٌه٠ز ٌٍْجةـ ٠ٚؼٌفٙج لرجُِٛ ثوْرفًٛه دؤٔٙرج صؾٌدرز ِغ١رٌر صض١ّرَ دجٌّنرجؽٌر ِرغ ٠ًِجػ١ز صض١َّ دجٌضفٌه ٚث٨عجًر ٚفمجً ٣ٌ
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صؼ١ّ١ٍرز ٚثّضىشررجف١ز ٚد١ت١ررز ٚصٌثع١رز دج٦ػررجفز إٌررٝ ثٌضؼرٌف ػٍررٝ ثٌغمجفررز ثٌّق١ٍررز ٚثٌظرفجس ثٌّشررضٌوز 
(23)

. ٚصؼررو ّر١جفز ثٌّغررجٌِثس ِررٓ أّٔررجؽ 

 .ثٌضم١ٍو٠رزفرٝ ثٌذقرظ ػرٓ ثٌرٌف٩س غ١رٌ  ثٌْر١جؿٚلو ّٔج ٘يث ثٌّٕؾ دشىً وذ١ٌ ثّضؾجدز ٌٌغذرز  ،ث١ٌْجفز ثٌضٝ صضؼّٓ ثّضىشجف ثٌّٕجؽك ثٌذؼ١ور

 ٚصضؼّٓ ١ّجفز ثٌّغجٌِثس ِؾٙٛهثس دو١ٔز ٚصذجهي عمجفٝ ٚصفجػٍٝ ٚصوثمً ِغ ثٌطذ١ؼز ِغً صٍْك ثٌؾذجي ًٚوٛح ث٤ف١جي ٚثٌضَفٍك ػٍٝ ثٌٌِجي

ٚثوضشجف ثٌظقٌثء 
(24)

. 

١ّجفز ثٌّغجٌِثس ف١رظ ثٌْرفجًٜ ف١ظ أػٍٕش ِق١ّز ؽذ١ؼ١ز ٚفٝ ىثس ثٌٛلش صّجًُ دٙج  ،ٚصؼضّو ١ّٛر ػٍٝ ّٔؾ ث١ٌْجفز ثٌذ١ت١ز ٚث٠٨ىٌٛٛؽ١ز

ٚثوضشجف ثٌظقٌثء ٚثٌضَفٍك ػٍٝ ثٌٌِجي.٠ٚق١ؾ دٛثفز ١ّٛر ص٩ي طن٠ٌز ِٓ ؽٙز ثٌشّجي ٚدقٌ ثٌٌِجي ثٌؼظ١ُ ِٓ ؽٙز ثٌؾٕٛح.أِج دجٌْٕذز 

جصرجس ٌضغذ١رش ثٌٌِرجي ػر٩ٚر ؽذ١رز ًٚػ٠ٛرز ٚغ١ٌ٘رج ِرٓ ثٌٕذ جٔٛػجً ِٓ ثٌٕذجصجس ثٌذ٠ٌز ثٌضٝ صشًّ أٔٛثػر 40ٌٍضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٝ ٌٛثفز ١ّٛر فٕٙجن 

ٔٛػجً ِٓ ثٌق١ٛثٔرجس ثٌذ٠ٌرز ثٌغو١٠رز ِٕٚٙرج أٔرٛثع ِٙروهر درج٨ٔمٌثع ِغرً ثٌؼرذغ ثٌّنطرؾ ٚثٌغرَثي  28ػٍٝ أشؾجً ثٌْٕؾ ٚث٤عً ٚويٌه فٛثٌٝ 

ػرجفز إٌرٝ أػروثه ٔٛػرجً ِرٓ ثٌط١رًٛ دج٦ 164ٔٛػرجً ِرٓ ثٌَٚثفرف ٚفرٛثٌٝ  32ه ٚأ٠ؼجً ٕثٌّظٌٜ ٚثٌغَثي ث٤د١غ ٚثٌغؼٍخ ث٤فٌّ ٚعؼٍخ ثٌف

وّرج ٠ٛؽرو دجٌّٕطمرز صٌثو١رخ ؽ١ٌٛٛؽ١رز غ١ٕرز دجٌقف٠ٌرجس ثٌٕرجهًر وج٤شرؾجً ثٌّضقؾرٌر ٚث٩ٌفمج٠ًرز ثٌذق٠ٌرز  وغ١ٌر ِرٓ ث٩ٌفمج٠ًرجس ٚثٌقشرٌثس.

١فرز ٚث٤ًثػرٝ ثٌٌؽذرز ٚفف٠ٌجس أؽٛي ثٌق١ضجْ فٝ ثٌؼجٌُ دّٕطمز صذغذغ ِٚؾّٛػز ِٓ ثٌٕظُ ثٌذ١ت١ز ث١ٌَّّر ٌٍّٕطمز ثٌضٝ دٙج ثٌىغذجْ ث١ٌٌٍِرز ثٌىغ

ؼو ٚثفز ١ّٛر دّج صضّضغ درٗ ِرٓ ٚصثٌّضّغٍز فٝ ثٌؼ١ْٛ ٚثٌذق١ٌثس ٚثٌٛثفجس ٚثٌّٕنفؼجس ثٌٍّق١ز ٚثٌْذنجس ٚثٌّٕجؽك ثٌؾذ١ٍز ٚثٌض٩ي ثٌٌّصفؼز.

 إِىجٔجس ٘جةٍز ِمظوثً ٌٌف٩س ثٌْفجًٜ ٚمجطز ثٌّٕطمز ثٌؾٕٛد١ز ف١ظ ثٌىغذجْ ث١ٌٌٍِز ٚدقٌ ثٌٌِجي ث٤ػظُ.

 انسيبدت انؼالجيت -

٠ٚمرغ ثٌؾذرً ؽٕرٛح ِو٠ٕرز ّر١ٛر ٚلرو أشرضٌٙ دؤ١ّ٘رز ػ٩ؽ١رز ِرٓ ث٤ِرٌثع  ،٠ؼو ؽذً ثٌووًٌٜٚ ِٓ أشٌٙ ث٤ِجوٓ ث١ٌْجف١ز دجٌٛثفز 

ٚأطرذـ  .٠ٚمَٛ ػٍٝ ثٌؼ٩ػ ش١ٛك ِضنظظْٛ فٝ هفٓ ثٌؾُْ دجٌٌِجي فٝ فضٌثس ِقوهر م٩ي ّجػجس ثٌٕٙجً فرٝ أشرٌٙ ثٌظر١ف ،ثٌٌِٚجص١َِز

ٚصنررضض ثٌؼ١ررْٛ ثٌّؼو١ٔررز ثٌّضررٛثفٌر ٕ٘ررجن فررٝ ػرر٩ػ أِررٌثع ثٌظرروف١ز  .ذررً ِمظرروثً ٌٍْرر١جفز ثٌؼ٩ؽ١ررز ٌٍّظرر١٠ٌٓ ٚثٌؼررٌح ٚث٤ؽجٔررخ٘رريث ثٌؾ

 َ.°67فٌثًصٗ  هًؽز ٚث٤ٌِثع ثٌٌِٚجص١َِز ِغً دتٌ و١فجً ثٌيٜ صذٍغ

 سيبدت انتراث -

فٕٙرجن  ،ٚىٌه ِٓ م٩ي ثّضنوثَ ثٌّٛثًه ثٌّق١ٍز فٝ ثٌذٕرجءث٤ٚي ثٌضٌثط ثٌؼٌّثٔٝ ث١ٌْٜٛ  ،صضّغً ١ّجفز ثٌضٌثط فٝ ١ّٛر فٝ ؽجٔذ١ٓ 

ٚثٌىٌشر١ف ػذرجًر ػرٓ ؽذمرز ِرٓ  .ِجهر أ١ٌٚز ِْضنٌؽز ِٓ ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز ٠طٍك ػ١ٍٙرج أّرُ ) وٌشر١ف ( ٚ٘رٝ ِرجهر دٕرجء ٠ٕفرٌه دٙرج أ٘رً ثٌٛثفرز

فرجس ِٚرٓ عرُ ٠رضُ صغذ١رش ٘ريٖ ث٤فؾرجً ثٌٍّق١رز دؼؼرٙج ثٌقؾجًر ثٌٍّق١ز ٚصٛؽرو فرٝ ثٌضٌدرز ثٌم٠ٌذرز ِرٓ ِٕرجؽك ثٌذق١رٌثس شرذز ثٌٍّق١رز أٚ ث٩ٌّ

ٚصُْٙ ؽ٠ٌمز ثٌذٕجء ٘يٖ فرٝ  ،دجّضنوثَ ٔٛع ِٓ ثٌط١ٓ ) ثٌطفٍز ( ٠ٚضُ صْم١ف ثٌَّٕي دجّضنوثَ ؽيٚع ثٌٕن١ً ٠ٚطٍٝ ثٌّذٕٝ دّجهر صّْٝ ثٌٛثد١ش

 ف ٚدجٌوفب أعٕجء ثٌشضجء.ث٨فضفجظ دوًؽز ثٌقٌثًر ِؼضوٌز هثمً ثٌّٕجٍي ف١ظ صقضفع ثٌّٕجٍي دٌؽٛدز أعٕجء ثٌظ١

ف١رظ ٠رضُ طرٕجػز ٩ِدرِ ِطرٌٍر  ،ٚصؼضذرٌ ثٌظرٕجػجس ث١ٌو٠ٚرز ػٕظرٌثً ٘جِرج ِرٓ ػٕجطرٌ ثٌضرٌثط ثٌقؼرجًٜ ٚثٌغمرجفٝ ٌٛثفرز ّر١ٛر 

ورريٌه ٕ٘ررجن طررٕجػز ثٌفنررجً ٚطررٕجػز ثٌْرر٩ي ثٌضررٝ ٌٙررج شررىً صم١ٍرروٜ ٕٚ٘ررجن طررٕجػز ثٌقٍررٝ  ،ِٚشررغ٨ٛس فؼرر١ز ٌٙررج صظرر١ّّجس ّرر٠ٛ١ز ١ِّررَر

 مظٛط١ز ٚصفٌه ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌف١ٕز ٚثٌؾّج١ٌز. ثٓ ثٌفؼز دج٦ػجفز ٌظٕجػز ثٌى١ٍُ ٚثٌْؾجه ٠ٚؼو ثٌى١ٍُ ث١ٌْٜٛ ىثٌّظٕٛػز ِ

 ةفُبدق سيٕ -

 ( ثٌفٕجهق ثٌّٛؽٛهر فٝ ١ّٖٛ ٚػوه ثٌغٌف دٙج :٠2ٛػـ ثٌؾوٚي ًلُ )

 فُبدق سيِٕ (2جذٔل )

 إجًبنٗ غير يظُف َجًت ٔادذة ٌبَجًت َجٕو 3 َجٕو 4 خًس َجٕو

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

ػوه 

 ثٌفٕجهق

ػوه 

 ثٌغٌف

 268 5 66 2 ــ ــ 90 1 112 2    

  The Egyptian Hotel Guide 2013ثٌّظوً: 

 31عر٩ط ٔؾرَٛ ٘رٝ فٕروق إهثً إِر٩ي ) ٘رٝ فترز فٕجهق ثٌنِّ ٔؾَٛ ٚث٤ًدرغ ٔؾرَٛ غ١رٌ ِٛؽرٛهر ٚأ٘رُ ثٌفٕرجهق٠ٚضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي ثٌْجدك أْ 

 غٌفز(. 90ّفجًٜ )ر ٕؾّض١ٓ فٕوق ١ّٛثٌ فتز  غٌفز( ٚثٌفٕجهق 78شجٌٝ ) رغٌفز( ٚفٕوق ١ّٛ

 انتًُيت انسيبديت انًسئٕنت فٗ سيٕة

 ٚصضّغً ٘يٖ ثٌنطٛثس ف١ّج ٠ٍٝ: ،ص١ّٕز ١ّجف١ز ِْتٌٛز د١ْٛر صُ ثٌم١جَ دجٌؼو٠و ِٓ ثٌنطٛثس ِٓ أؽً ثٌٛطٛي إٌٝ

 فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ث٠ٌٛٙز ثٌّؾضّؼ١ز. ٠ُْٙ ٠ؾجد١ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٌثط ثٌغمجفٝ ٚثٌطذ١ؼٝ ِّج ثٌّشجًوز ث٦ (1

فؼً( ٚ٘وف ٘يث ؽٕؾز  صٌثط ِٓ أؽً ف١جر أ –ثٌّشٌٚع ث٤ٚي ِشٌٚع عمجفٝ صقش ػٕٛثْ )١ّٛر  ِشٌٚػجس ٚلو صُ ىٌه ِٓ م٩ي ػور 

ثٌّشٌٚع ٘ٛ صٛع١ك ثٌضٌثط ثٌّشضٌن د١ٓ ٚثفز ١ّٛر ِٚو٠ٕز ؽٕؾز دجٌّغٌح ٚىٌه دجٌضؼجْٚ ِغ ث٨صقجه ث٤ًٚٚدٝ ِٕٚظّرز وّٛرخ ثٌغمجف١رز 

٠طج١ٌز ٌِٚوَ صٛع١رك ثٌضرٌثط ثٌقؼرجًٜ ٚثٌطذ١ؼرٝ ثٌضرجدغ ٌّىضذرز ث٨ّرىٕو٠ًز ٠ٚرضُ صرو٠ًخ ورٛثهً ِرٓ أ٘رً ّر١ٛر ٌؾّرغ ثٌّرجهر ثٌضٌثع١رز ث٦

ٚط١جغضٙج ٌِٚثؽؼضٙج ٚصٛع١مٙج ف١ظ إٔٗ ِٓ ثٌّمًٌ إٔشجء ٌِوَ ٌٍضٛع١ك ث٦ٌىضٌٚٔٝ ٌٍضرٌثط ثٌْر١ٜٛ دج٦ػرجفز ٌّشرٌٚع صؾ١ّرً ٚثؽٙرجس 
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ٚىٌه ٌٍقفجظ ػٍرٝ ثٌطرجدغ ثٌّؼّرجًٜ ٌٍٛثفرز ٚثٌّشرٌٚع صقرش إشرٌثف  CITDAِق٩س ثٌْٛق دٛثفز ١ّٛر دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌّؼٛٔز ثٌىٕو٠ز 

ضّغ ٚفّج٠ز ثٌذ١تز ؽّؼ١ز ١ّٛر ٌض١ّٕز ثٌّؾ
(25)

. 

 ثٌفٌص ثٌّؼ١ش١ز. فٝإشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ٚثٌضؤع١ٌ  (2

ٚفرٝ ٔفرِ ثٌٛلرش ثٌقفرجظ ػٍرٝ ثٌضرٌثط ِغرً ِشرٌٚع  ،ٚىٌه ِٓ م٩ي صٕف١ي ِشٌٚػجس صؼًّ ػٍٝ مٍرك فرٌص ػّرً ٠ٍٚرجهر همرً ث٤ّرٌ

٠طج١ٌرز ٚ٘ٛ ثٌّؼرٌٚف دجّرُ ِشرٌٚع شرجٌٝ دض٠ّٛرً ِرٓ ١٘ترز ثٌضؼرجْٚ ث٦ طٕجػز ثٌى١ٍُ ث١ٌوٜٚ ٚويٌه ِشٌٚع صو٠ًخ ثٌٌّشو٠ٓ ث١ٌْجف١ٓ

NSA  ، ٚلجَ ٘يث ثٌّشٌٚع دضٛف١ٌ دٌثِؼ صو٠ًذ١ز ٌٌٍّشو٠ٓ ث١ٌْجف١١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ دجٌظقٌثء ف١ظ صُ صٛف١ٌ ثٌضو٠ًخ ثٌّٕٙٝ ٌُٙ ِغرً ثٌٍغرجس

غ١ٌر ٤٘جٌٝ ١ّٛر ٚىٌه دئشٌثف ؽّؼ١ز أدٕرجء ّر١ٛر ِٚٙجًثس ثٌقجّخ ث٢ٌٟ ٚأطٛي ثٌم١جهر فٝ ثٌظقٌثء ٚص٠ًّٛ دؼغ ثٌّشٌٚػجس ثٌظ

 ٌٍنوِجس ث١ٌْجف١ز ٚثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز.

 صؼجفٌ ثٌؾٙٛه ٌٕؾجؿ ث١ٌْجفز ِٓ م٩ي ثٌمطجع ثٌنجص ٚثٌقىِٛٝ ٚثٌّؤّْجس ث١ٌٌّّز ٚث١ٌٙتجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ٚثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ. (3

ٌٍشٌثوز د١ٓ ورً  جٔجؽق جثهًثً ث٩ِي ( ٠ٚؼضذٌ ٘يث ثٌفٕوق ّٔٛىؽ ٠ٚضؼـ ٘يث ثٌضؼجفٌ ِٓ م٩ي ِشٌٚع فٕوق ؽؼفٌ ثٌّؼٌٚف دّشٌٚع )

 ثٌمطجػجس.

ٚصررُ إشررٌثن ِؾّٛػررز ِررٓ ثٌنذررٌثء ِررٓ ىٜٚ  EQIٚلررو لجِررش ثٌقىِٛررز ثٌّظرر٠ٌز دضررٛف١ٌ ث٤ًع ِذجشررٌر ٌشررٌوز ٔٛػ١ررز ثٌذ١تررز ثٌو١ٌٚررز 

ػٍّرجء  )ثٌّٙجًثس فٝ صظ١ُّ ٚصٕف١ي ثّضٌثص١ؾ١جس شجٍِز ٌٍضؼجًِ ِرغ صقرو٠جس ثٌذ١ترز دج٨شرضٌثن ِرغ ف٠ٌرك ِرٓ ىٜٚ ثٌضنظظرجس ثٌّنضٍفرز 

ْ ِرغ ِؤّْرجس ثٌّؾضّرغ ٚصرُ إشرٌثن ثٌّؾضّرغ ثٌّقٍرٝ ثٌْر١ٜٛ ٌٍؼّرً درجٌّٕضؾغ ٚىٌره دجٌضؼرجٚ (ث٨ؽضّجع ٚمذٌثء ثٌذ١تز ٚث٦هثًر ٚثٌض٠ّٛرً

ٌمو لوِش ثٌقىِٛز ثٌّظ٠ٌز ث٤ًع ٌشٌوز ٔٛػ١ز ثٌذ١تز دغّٓ ِٕنفغ ْٔرذ١جً ٚلجِرش ثٌّؤّْرز ثٌّج١ٌرز ثٌو١ٌٚرز دض٠ّٛرً  ثٌّؤٝ فٝ ثٌٛثفز.

ّرجهر ؽَء ِٓ ثٌّشٌٚع ِغ ٚؽٛه شٌثوز ِغ ثٌمطجع ثٌنجص ٚلو صُ ػّرً هًٚثس صو٠ًذ١رز ٌٍْرىجْ ثٌّق١ٍر١ٓ ٌٍقفرجظ ػٍرٝ ثٌضرٌثط ٚثٌذٕرجء د

ثٌفٕرجهق  ثٌىٌش١ف ثٌّق١ٍز ٚ٘ٝ ِجهر ثٌذٕجء ثٌّق١ٍز ٚثٌذٕجء دجٌطٌق ثٌضم١ٍو٠ز ٚدئّضنوثَ ثٌؼّجٌز ثٌّق١ٍز ٚدئّضنوثَ ثٌقو ث٤هٔٝ ِٓ ثٌطجلز فٝ
(26)

ثٌّو١ٔز ِرغ إْ إشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ِشٌٚػجس ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ١ّؼٛه دجٌٕفغ فٝ ثٌّمجَ ث٤ٚي ػٍٝ ٘يث ثٌّؾضّغ دىجفز ِؤّْجصٗ  .

ِْرجّ٘ز فؼجٌرز فرٝ ثٌقفرجظ ػٍرٝ ِذرجها  صْرُٙ ثفضٌثَ ػجهثصٗ ٚصمج١ٌوٖ وّرج ٘رٛ ِضذرغ فرٝ ٘ريث ثٌّشرٌٚع ثٌمرجةُ ػٍرٝ صذٕرٝ ١ّجّرجس صْر٠ٛم١ز 

  ث١ٌْجفز ثٌذ١ت١ز ِغ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٌثط ثٌؼٌّثٔٝ ٚثٌطذ١ؼٝ ٌٍٛثفز.

( ؽذمجً ٌضمرو٠ٌثس 21/2022 – 12/2013ظز ِطٌٚؿ فٝ ثٌفضٌر )( صمو٠ٌثس فٌص ثٌؼًّ ٚثٌّٕٛ ثٌْىجٔٝ فٝ ِقجف٠ٚ3ٛػـ ثٌؾوٚي ًلُ )

 ٍٚثًر ث٨ّضغّجً ػٍٝ ِْضٜٛ ِقجفظز ِطٌٚؿ وىً.

 (21/2022 – 12/2013فٗ انفترة ) تمذيراث فرص انؼًم ٔانًُٕ انسكبَٗ نًراكس يذبفظت يطرٔح (3جذٔل )

 فٌص ثٌؼًّ )فٌه(، ثٌضؼوثه ٚثٌّٕٛ ثٌْىجٔٝ )دج٤ٌف ّْٔز(

 انًركس
 انسكبٌ تؼذاد

(11/2012) 

 فرص انؼًم
انسكبٌ 

انًُبظريٍ 

 نفرص انؼًم

 جًهت انسكبٌ

21/2022 

 )يغ انتمريب(

 انسيبدة انسكبَيت

(12/2013 – 21/2022) 

األَشطت 

 انرائذة

األَشطت 

 انخذييت
 انًُٕ انطبيؼٗ اإلجًبنٗ

 ًَٕ انسكبٌ

 َتيجت انٓجرة

 208.2 62.3 517.1 270.5 90418 62413 28005 246.6 ِطٌٚؿ

 97.4 26.9 229.5 124.3 37280 14912 22368 105.2 ثٌقّجَ

 63.4 4.9 87.4 68.3 20495 8198 12297 19.1 ثٌٍَْٛ

 76.2 30.7 227.0 106.9 35283 19113 16170 120.1 ثٌؼذؼز

 131.1 9.5 177.8 140.6 42178 25307 16871 37.2 دٌثٔٝ

ٖٛ١ّ 29.9 1008 542 1550 5.2 35.1 4.8 0.4 

 81.8 21.0 185.2 102.8 30435 13398 17037 82.4 ثٌؼ١ٍّٓ

 6.5 5.1 31.6 11.6 3469 867 2602 20.0 ٔؾ١ٍٗ

 665.0 165.2 1490.7 830.2 261108 144750 116358 660.5 ث٦ؽّجٌٝ

 ، بيبَبث غير يُشٕرة2012انًظذر: يذبفظت يطرٔح 

% ٚدجٌضجٌٝ 0.6( دْٕذز 830.2( ِمجًٔز دئؽّجٌٝ ثٌّقجفظز )5.2ػآٌز فؾُ ثٌْىجْ ثٌّٕجظ٠ٌٓ ٌفٌص ثٌؼًّ فٝ ١ّٖٛ ) (3)٩٠فع ِٓ ثٌؾوٚي 

فٝ مٍك فٌص ػًّ ٌٍْىجْ ٌٚمو صرُ ػّرً هًثّرز ِرٓ لذرً ٍٚثًر ث٨ّرضغّجً مجطرز دّقجفظرز  صُْٙ ٨دو ِٓ ؽٌؿ ِشٌٚػجس ٌٍض١ّٕز ث١ٌْجف١ز 
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ِٕضؾؼرجس د١ت١رز ٚػ٩ؽ١رز ٌِٚثورَ  ِرِٓطٌٚؿ وىً ٌضٛػ١ـ أُ٘ ثٌّشٌٚػجس ثٌّمضٌفز ٌٍض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ٌٛثفز ّر١ٖٛ ٚدترٌ و١فرجً ٚأَ ثٌظرغ١ٌ 

 .ٌٍضو٠ًخ ٚصؤ١ً٘ ٚص٠ْٛك ثٌّٕضؾجس ث١ٌو٠ٚز

( 4ج١ٌرز ٠ٚٛػرـ ثٌؾروٚي ًلرُ )ٚلو شٍّش ثٌوًثّز أ٠ؼجً ِظجهً ثٌض٠ًّٛ ثٌّمضٌفز ِج د١ٓ لطجع مجص ٚلطرجع فىرِٛٝ ٚفْرجح ثٌضىٍفرز ث٦ؽّ 

 ثٌّؤشٌثس ث٦ؽّج١ٌز ٩ٌّضغّجً ٚفٌص ثٌؼًّ ث١ٌْجفٝ دّٕطمز ثٌوًثّز :

 انًؤشراث اإلجًبنيت نالستثًبر ٔفرص انؼًم انسيبدٗ بًُطمت انذراست  (4جذٔل )

 فرص انؼًم انًشرٔػبث

 ّانتكهفت االستثًبريت ببنًهيٌٕ جُي

 إجًبنٗ

2002/2007 2007/2012 2012/2022 

 24 0 24 0 150 ل٠ٌز ٌٍفٕج١ٔٓ

 36 0 30 6 35 ٌِوَ ثٌظٕجػجس ثٌقٌف١ز

 30 0 17 13 120 ٌِوَ ِضطًٛ ٌّغجٌِثس ثٌظقٌثء

 87 0 9 78 495 ِٕضؾؼجس ١ّجف١ز

 12 0 12 0 75 لٌٜ ١ّجف١ز

 120 50 35 35 60 ِْجًثس ثٌْفجًٜ

 24 0 0 24 100 ثّضٌثفز ؽ٠ٌك ١ّٖٛ ِطٌٚؿ

 333 50 127 156 1035 جًبنٗاإل

 ، بيبَبث غير يُشٕرة2013انًظذر: ٔزارة االستثًبر 

دؼغ ثٌّشٌٚػجس ثٌّمضٌفز ٌٍض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ٚثٌضٝ ّرضقٍك فرٌص ػّرً ٌْرىجْ ثٌٛثفرز ٚأّ٘ٙرج ٌِثورَ ثٌظرٕجػجس ثٌقٌف١رز  (4) ٠ٛػـ ؽوٚي

 ثٌضٝ ّضْجػو ػٍٝ ص١ّٕز ١ّجفز ثٌضٌثط ٚويٌه ص١ّٕز ث١ٌْجفز ثٌظقٌث٠ٚز ِٓ م٩ي ِْجًثس ثٌْفجًٜ ٌِٚوَ ١ّجفز ثٌظقٌثء.

 انذراست انًيذاَيت

 %. 82ثّضّجًر دْٕذز  164ثٌظق١ـ ِٕٙج ، ّجةـ ِٓ ثٌي٠ٓ لجِٛث د٠َجًر ٚثفز ١ّٛر  200طز ٚص٠ٍٛؼٙج ػٍٝ صُ صظ١ُّ لجةّز ثّضمظجء مج

 انُٕع :

 % ِٓ ِؾضّغ ثٌؼ١ٕز.43% ٚث٤عجط ٠57شىً ثٌيوًٛ ْٔذز 

 : يتٕسظ انؼًر

% ١ٍ٠ٙرج ثٌٌّفٍرز 35أوغٌ ثٌٌّثفً ٚؽرٛهثً فرٝ ّر١ٛر دْٕرذز  49 – 41ِضّٛؾ أػّجً ِؾضّغ ثٌوًثّز وجٔش ثٌٌّفٍز ثٌؼ٠ٌّز  (5)٠ٛػـ ؽوٚي 

 %.7دْٕذز  25 – 18% أِج ألً ثٌٌّثفً فٙٝ ثٌٌّفٍز ثٌؼ٠ٌّز 27فؤوغٌ دْٕذز  49ثٌؼ٠ٌّز 

 ( يتٕسظ أػًبر يجتًغ انذراست5جذٔل )

 % انُسبت انتكرار انفئت انؼًريت

 25ألً ِٓ  18

 33ألً ِٓ  25

 41ألً ِٓ  33

 25ألً ِٓ  41

 فؤوغٌ 49

11 

29 

21 

58 

45 

7 

18 

13 

35 

27 
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( ٠ٍر١ُٙ فرٝ 40.9ٓ ٠شرىٍْٛ أػٍرٝ ْٔرذز )١( أُ٘ ؽ١ْٕجس ػ١ٕز ثٌوًثّز ٠ٚضؼـ ِٓ صق١ًٍ ث٤ًلجَ ثٌرٛثًهر دجٌؾروٚي أْ ث٤ًٚد١ر٠6ٛػـ ؽوٚي )

١ٓ دْٕرذز ١فر٠ٌمإثٌّج٠َ١ٌٓ ٚثٌٕٙٛه ١ٍ٠ُٙ فٝ ثٌضٌص١خ ثٌؾ١ْٕجس ث٤مٌٜ ِرج در١ٓ ػرٌح  ث١ٌْجؿٚوجْ ِؼظُّٙ ِٓ  36.6ثٌضٌص١خ ث٠ٛ١ّ٤ْٛ دْٕذز 

 %.7.3عُ ٠ؤصٝ ث٠ٌِ٤ى١١ٓ فٝ ثٌضٌص١خ ث٤م١ٌ دْٕذز  15.2

 ( جُسيبث ػيُت انذراست6جذٔل )

 انُسبت نتكرارا انجُسيبث

 ْٛأ٠ٛ١ّ 

 ْٛأًٚٚد١ 

 ْٛأ٠ٌِى١ 

 ٌٜأم 

60 

67 

12 

25 

36.6 

40.9 

7.3 

15.2 
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 يستٕٖ انذخم :

 ثٌي٠ٓ ٠شىٍْٛ ِؾضّغ ثٌوًثّز. ث١ٌْجؿ( ِْضٜٛ همً ٠7ٛػـ ؽوٚي )

ِٓ  ث١ٌْجؿ%( عُ 48.2ه٨ًٚ ش٠ٌٙجً ) 5000 – 4000ثٌيٜ ٠ضٌثٚؿ ِج د١ٓ  ث١ٌْجؿ٠ٚضؼـ ِٓ ث٤ًلجَ أْ أػٍٝ ْٔذز ؽجءس ٌّْضٜٛ همً 

ه٨ًٚ ش٠ٌٙجً ِّج ٠ؼٕٝ أْ ث٦لذجي  2000ألً ِٓ  ومًثٌ ٚ% ٚأم١ٌثً ى39.6ٚه٨ًٚ ش٠ٌٙجً دْٕذز  4000 – 2000ىٜٚ ثٌومً ثٌيٜ ٠ضٌثٚؿ ِٓ 

 ث٤وغٌ ثٔفجلجً ٚ٘يث ٠ضٕجّخ ؽذ١ؼز ث١ٌْجفز ثٌذ١ت١ز دجٌٛثفز. ث١ٌْجؿػٍٝ ٠ٍجًر ١ّٛر ٌيٜٚ ثٌومٛي ثٌٌّصفؼز ُٚ٘ 

 ( يستٕٖ دخم أفراد انؼيُت ببنذٔالر7جذٔل )

 ثٌْٕذز ثٌضىٌثً ِْضٜٛ ثٌومً

  ِٓ ً2000أل 

  ِٓ2000  ِٓ ً4000أل 

  ِٓ4000  ِٓ ً5000أل 

 5000 ٌفؤوغ 

 ــ

65 

79 

20 

 ــ

39.6 

48.2 

12.2 
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 : يتٕسظ يذة اإللبيت

%( صضٌثٚؿ ِور إلجِضُٙ دجٌّٕطمز ِٓ ٠68.3ضؼـ ِٓ ث٤ًلجَ أْ ِؼظُ ػ١ٕز ثٌوًثّز ) ، ٚدجٌٌفٍز  ث١ٌْجؿ( ِضّٛؾ ِور إلجِز ٠ٚ8ٛػـ ؽوٚي )

%( أٌٚته ثٌي٠ٓ صضٌثٚؿ ِور إلجِضُٙ 25.6دجٌٛثفز ١ٍ٠ُٙ فٝ ثٌضٌص١خ دْٕذز ) ث١ٌْجؿ١ٌجي ِّج ٠وي ػٍٝ لظٌ ِضّٛؾ إلجِز  ١ٌ3ٍز ٚثفور إٌٝ 

 ١ٌجي. ٠7م١ّْٛ دجٌّٕطمز أوغٌ ِٓ  ٠ٍٓيٌ%( ١ٌ6.1جي عُ صؤصٝ ثٌْٕذز ث٤لً ) 7إٌٝ  4دجٌّٕطمز ِٓ 

 ،ٔفجق ث١ٌْجفٝ ِور إلجِز ثٌْجةـ دجٌّٕطمز وٍّج ثٔؼىِ ىٌه دج٠٨ؾجح ػٍٝ ثٌومً ث١ٌْجفٝ ٚػٍٝ ِؼوي ث٦ ؽجٌشِٚٓ ث٤ًِٛ ثٌٍُّْ دٙج أٔٗ وٍّج 

 ٍٝ إؽجٌز ِور إلجِز ثٌْجةـ ٚىٌه ػٓ ؽ٠ٌك صٛف١ٌ وجفز ّٚجةً ثٌضٌف١ز ٚػٕجطٌ ثٌؾيح.ٌيٌه صؼًّ ِؼظُ ثٌّمجطو ث١ٌْجف١ز ػ

 ( يتٕسظ يذة اإللبيت ببنهيهت8جذٔل )

 انُسبت انتكرار يذة اإللبيت

  ٌٝ١ٌجٌٝ ١ٌ3ٍز ٚثفور إ 

 4  ٌٝ١ٌجٌٝ ١ٌ7جٌٝ إ 

  ِٓ ٌ١ٌجٌٝ 7أوغ 

112 

42 

10 

68.3 

25.6 

6.1 
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 ببنًُطمت : تكرار انسيبرة

( 39.7( ٠ًَْٚٚ ثٌّٕطمز ٤ٚي ٌِر ٚإْ ْٔذز )٠57.3ضؼـ أْ ثٌْٕذز ث٤وذٌ ُِٕٙ )  ث١ٌْجؿ( صىٌثً ث٠ٌَجًر ٌٍّٕطمز ِٓ لذً ٠9ٛػـ ؽوٚي )

 ٌِثس. 4مجِش د٠َجًر ثٌّٕطمز أوغٌ ِٓ ف%( 3) ث١ٌْجؿٌِثس أِج دجٌْٕذز ٌٍؼوه ث٤لً ِٓ  3لجِٛث دضىٌثً ٠ٍجًر ثٌّٕطمز ٤وغٌ ِٓ ٌِر إٌٝ 

 انسيبح( تكرار زيبرة انًُطمت يٍ لبم 9جذٔل  )

 انُسبت انتكرار تكرار انسيبرة

 ٤ٚي ٌِر 

  ٌٌِٝثس 3ٌِر ٚثفور إ 

 4 ٌٌِثس فؤوغ 

94 

65 

5 

57.3 

39.7 

3 
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دجٌّٕطمز ث١ٌْجف١ز ٚفٌطُٙ ػٍٝ صىرٌثً ث٠ٌَرجًر إ١ٌٙرج. ٠ٚؼىرِ صىرٌثً ث٠ٌَرجًر ِروٜ ٨ٚء ثٌْرجةـ  ث١ٌْجؿ٠ٛػـ ػٕظٌ ثٌضىٌثً ِوٜ ثًصذجؽ ٚ

 ٚصشذغ ثفض١جؽجصٗ. ٗ٘يٖ ثٌّٕطمز ِٓ ػٕجطٌ ؽيح صمجدً ًغذجص  ٌٍّٖٕطمز ٚإلذجٌز ػٍٝ ٠ٍجًثصٙج ٔظٌثً ٌّج صٛفٌ

 طريمت تُظيى انردهت :

( ّٛثء وجٔش ٘يٖ ثٌٌف٩س ِٕظّز %61ثٌٌفٍز إٌٝ ١ّٛر ٌغجٌذ١ز ػ١ٕز ثٌوًثّز دْٕذز )( أْ شٌوجس ث١ٌْجفز لو لجِش دضٕظ١ُ ٠10ٛػـ ؽوٚي )

 فٝ شىً ِؾّٛػجس وذ١ٌر أٚ ِضّٛطز أٚ طغ١ٌر ٨ ٠َ٠و ػوه٘ج ػٓ ػشٌر أفٌثه.

 مو لجِٛث دضٕظ١ُ ًف٩صُٙ إٌٝ ١ّٛر دّفٌهُ٘ هْٚ ث٨ّضؼجٔز دشٌوجس ث١ٌْجفز.ف ث١ٌْجؿ( ِٓ 39أِج ثٌْٕذز ث٤لً )

 ( طريمت تُظيى انردهت10)جذٔل 

 انُسبت انتكرار تُظيى انردهت

 ٖثٌْجةـ دّفٌه 

 ػٓ ؽ٠ٌك شٌوز ١ّجفز 

64 

100 

39 

61 
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 ٔسيهت االَتمبل انًستخذيت :

%( ث٤صٛد١ْجس ثٌضجدؼز 79.3) ث١ٌْجؿ( ١ٍّٚز ث٨ٔضمجي ثٌّْضنوِز فٝ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌّٕطمز إى ٠ْضنوَ ِؼظُ ٠ٚ11ٛػـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٝ ًلُ )

 ( ث١ٌْجًر فٝ ث٨ٔضمجي إٌٝ ١ّٛر.20.7) ث١ٌْجؿٌشٌوجس ث١ٌْجفز د١ّٕج ٠ْضنوَ ثٌْٕذز ث٤لً ِٓ 

 

 ( ٔسيهت االَتمبل انًستخذيت إنٗ سيٕة11جذٔل )

 % انُسبت انتكرار ٔسيهت االَتمبل

 ٝث٤صٛد١ِ ث١ٌْجف 

 ث١ٌْجًر 

130 

34 

79.3 

20.7 
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 ٔسبئم اإللبيت :
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( ١ٍ٠ٗ فٝ ثٌضٌص١خ 50فٝ ١ّٛر ٠ٚؤصٝ ثٌفٕوق ثٌذ١تٝ فٝ ِموِز ٘يٖ ثٌّٛجةً دْٕذز ) ث١ٌْجؿ( ّٚجةً ث٦لجِز ثٌّْضنوِز ِٓ لذً ٠12ٛػـ ؽوٚي  )

 .( ٌظجٌـ ث٦لجِز ٌوٜ ث٤طولجء أٚ ثٌّٕجٍي ثٌّؤؽٌر15.2( عُ صؤصٝ ثٌْٕذز ث٤لً )34.8ثٌفٕجهق دّنضٍف هًؽجصٙج دْٕذز )

 

 

 ( ٔسبئم اإللبيت انًستخذيت فٗ سيٕة12جذٔل )

  % انُسبت انتكرار ٔسيهت اإللبيت

 فٕجهق 

 ٟفٕوق د١ت 

 ٌٜأم 

57 

82 

25 

34.8 

50 

15.2 

 100 164 ثٌّؾّٛع

 انغرع يٍ انسيبرة :

% عُ ث١ٌْجفز ثٌؼ٩ؽ١ز  ١ّ29.3جفز ثٌّغجٌِثس ثٌضٝ صّغً  عُ % ٠47.6ّغً ْٔذز ،إى ( أْ أُ٘ ث٤غٌثع ٘ٛ ثٌض٠ٌٚـ٠13ٛػـ ؽوٚي )

 عُٚ٘يث ٠ؼٕٝ أْ ث١ٌْجفز ثٌضٌف١ٙ١ز ٚثٌذ١ت١ز ١ّٚجفز ثٌّغجٌِثس ٘ٝ أُ٘ أّٔجؽ ث١ٌْجفز ثٌضٝ ٠ؾخ ثٌضٌو١َ ػ١ٍٙج فٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ، %( 19.5)

 ث١ٌْجفز ثٌؼ٩ؽ١ز.

 

 ( انغرع يٍ زيبرة انًُطمت 13جذٔل )

 % انُسبت انتكرار انسيبرةانغرع يٍ 

 ثٌض٠ٌٚـ 

 ثٌّغجٌِر 

 ثٌؼ٩ػ 

 ٌٜأغٌثع أم 

78 

48 

38 

6 

47.6 

29.3 

19.5 

3.6 

 إيكبَيت اختيبر أكثر يٍ إجببت 

 تمييى انسبئخ نًستٕٖ انخذيبث انًمذيت فٗ سيٕة :

% أْ ِْضٜٛ ث٦لجِز ِمذٛي 48.2ثٌْٕذز ث٤وذٌ  صٌٜ ذجٌْٕذز ٧ٌلجِز. ف( صم١١ُ ثٌْجةـ ٌّْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌّموِز فٝ ١ّٛر ٠14ٛػـ ؽوٚي  )

% أْ ِْضٜٛ ث٦لجِز ؽ١و ؽوثً ٚدجٌْٕذز ٥ٌغي٠ز ٚثٌّشٌٚدجس 12.2أْ ِْضٜٛ ث٦لجِز ؽ١و د١ّٕج صٌٜ ثٌْٕذز ث٤لً  ث١ٌْجؿ% ِٓ ٠ٚ39.6ٌٜ 

% صٌٜ أْ ِْضٜٛ ث٤غي٠ز 8.5ث٤لً % ٚثٌْٕذز 37.2% أِج ثٌْٕذز ثٌضج١ٌز فضٌث٘ج ِمذٌٛز 53.7فجٌْٕذز ث٤وذٌ صٌٜ أْ ثٌّْضٜٛ ؽ١و 

 ٚثٌّشٌٚدجس ؽ١و ؽوثً.

% 18.9%( أِج ألً ْٔذز صٌث٘ج ِمذٛي 47.7أِج أِجوٓ ث٠ٌَجًثس فضٌٜ ثٌْٕذز ث٤ػٍٝ أْ ثٌّشج٘و ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌظقٌثء ٚثٌَّثًثس ؽ١ور ؽوثً )

صم١١ُ أْ % 80.5٘ج ِج د١ٓ ؽ١و ِٚمذٛي ػٍٝ ف١ٓ ٠ٌٜ % أٔٙج ؽ١ور ؽوثً ٌٚىٓ ث٤غٍذ١ز صٌث9.1ف١ظ ٠ٌٜ  ،١ٌِٚ ٕ٘جن ث٘ضّجَ دٌّثوَ ثٌضْٛق

 ثٌٌّشو٠ٓ ث١ٌْجف١١ٓ ؽ١و ؽوثً.

 ( تمييى انسبئخ نجٕدة انخذيبث انًمذيت فٗ سيٕة14جذٔل )

 انخذيت

 يمبٕل جيذ جيذ جذا  

 انًجًٕع

 %انُسبت انتكرار %انُسبت انتكرار % انُسبت انتكرار

 ث٦لجِز 

 ث٤غي٠ز ٚثٌّشٌٚدجس 

  ٓث٠ٌَجًرأِجو 

20 

14 

78 

12.2 

8.5 

47.7 

65 

88 

55 

39.6 

53.7 

33.5 

79 

62 

31 

48.2 

37.8 

18.9 

164 

164 

164 
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 ٌِثوَ ثٌضْٛق 

 ٝثٌٌّشو ث١ٌْجف 

15 

132 

9.1 

80.5 

80 

32 

48.8 

19.5 

69 

 ــ

42.1 

 ــ

164 

 

 

 استجببت انسبئخ نكبفت يًبرسبث انسيبدت انًسئٕنت :

 ( يًبرسبث انسيبدت انًسئٕنت15جذٔل )

 يًبرسبث انسيبدت انًسئٕنت

 غير يٕافك يٕافك

 % انُسبت انتكرار % انُسبت انتكرار

 ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٝ دجٌٛثفز 

 ٝإشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثٌؼًّ ث١ٌْجف 

 ثٌقفجظ ػٍٝ ٠ٛ٘ز ثٌّؾضّغ 

 صٌش١و ثّض٩ٙن ثٌطجلز ٚثّضنوثَ ثٌطجلز ثٌّضؾوهر 

  ٝثٌفٕجهق ثٌذ١ت١زث٦لجِز ف 

 ثفضٌثَ ثٌغمجفز ثٌّق١ٍز ٚثٌؼجهثس ٚثٌضمج١ٌو 

164 

 

99 

164 

164 

150 

164 

100 

 

60.6 

100 

100 

91.5 

100 

 ــ

 

65 

 ــ

 ــ

14 

 ــ

 ــ

 

39.7 

 ــ

 ــ

8.5 

 ــ

 

ػٍٝ أ١ّ٘ز ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌطذ١ؼ١ز ٚويٌه أؽّؼٛث ػٍٝ ػًٌٚر ثٌقفجظ ػٍٝ  ث١ٌْجؿ  ٩٠فع إؽّجع (15)ِٓ م٩ي ث٤ًلجَ ثٌٛثًهر دجٌؾوٚي 

ٕٚ٘ج صضقمك ِْت١ٌٛز ثٌْجةـ صؾجٖ ثٌّمظو ث١ٌْجفٝ ٚدجٌْٕذز  : ٚ٘يٖ وٍٙج ِذجها ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز ،٠ٛ٘ز ٚثٌّؾضّغ ٚثفضٌثَ ثٌغمجفجس ثٌّق١ٍز

% أْ ٕ٘جن إِىج١ٔز 39.7ثٌّق١١ٍٓ فٝ ثٌؼًّ ث١ٌْجفٝ ػٍٝ ف١ٓ ٠ٌٜ % أْ ٕ٘جن ػًٌٚر ٦شٌثن ٦60.6شٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ف١ٌٜ 

ػٍٝ ػًٌٚر صٌش١و ثّض٩ٙن ثٌطجلز ٚث٨ّضؼجٔز دجٌطجلز ثٌّضؾوهر ٚىٌه  ث١ٌْجؿ ث٨ّضؼجٔز دؤفٌثه أوغٌ مذٌر ِٓ مجًػ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٚأؽّغ 

ضؼجٔز دىجفز ثّضنوثِجس ثٌطجلز ثٌؾو٠ور ٚثٌّضؾوهر ٔظٌثً ٌّْجّ٘ضٙج دْذخ ثٌٛػٝ ثٌىجًِ ثٌّضٛثفٌ ٌو٠ُٙ دؤ١ّ٘ز صٌش١و ثّضنوثِجس ثٌطجلز ٚث٨ّ

% أٔٗ ٨ ِجٔغ ِٓ 91.5ثٌىذ١ٌر فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌّٛثًه ثٌذ١ت١ز ٕٚ٘جن صذج٠ٓ فٝ ث٤ًثء دجٌْٕذز ٧ٌلجِز فٝ ثٌفٕجهق ثٌذ١ت١ز ف١ظ ٠ٌٜ ث٤غٍذ١ز 

 فٝ ث٦لجِز دجٌفٕجهق ثٌذ١ت١ز. ػوَ ًغذضُٙ% فمؾ 8.5 ٠ٛػـث٦لجِز فٝ ثٌفٕجهق ثٌذ١ت١ز ػٍٝ ف١ٓ 

 يشكالث سيٕة يٍ ٔجٓت َظر ػيُت انذراست

 أعٕجء إلجِضُٙ دجٌٛثفز ف١ّج ٠ٍٝ : ث١ٌْجؿ صضّغً أُ٘ ثٌّشى٩س ثٌضٝ ٚثؽٙٙج 

 ؽٛي ثٌط٠ٌك ثٌذٌٞ د١ٓ ثٌمجٌ٘ر ١ّٚٛر ٚػوَ ط٩ف١ضز ٚثفضمجهٖ ٌٍنوِجس. .1

 ػوَ ٚؽٛه ًف٩س ؽ١ٌثْ ١ٌْٛر ف١ظ ٨ ٠ٛؽو دٙج ِطجً. .2

 فجع ِْضٜٛ ثٌٕظجفز ثٌؼجِز دجٌٛثفز.ثٔن .3

 دجٌّذجٔٝ ثٌؼشٛثة١ز ثٌنجطز دْىجْ ثٌٛثفز. عج٠ًز صوثمً ثٌّٕجؽك ث٢ .4

 َتبئج انذراست انًيذاَيت:

 صؼو ث١ٌْجفز ثٌضٌف١ٙ١ز ١ّٚجفز ثٌّغجٌِثس ٚأم١ٌث ث١ٌْجفز ثٌؼ٩ؽ١ز ِٓ أُ٘ أّٔجؽ ث١ٌْجفز ثٌضٝ صّجًُ فٝ ثٌٛثفز. .1

 ث٦لجِز فٝ ثٌفٕجهق ثٌذ١ت١ز. ػٍٝ ث١ٌْجؿٕ٘جن إلذجي ِٓ  .2

ٚثصفجلُٙ ػٍٝ أْ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌطذ١ؼ١ز ٠ٛ٘ٚز ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ٚصٌش١و ثّض٩ٙن ثٌطجلز ِٓ ث٤ًِٛ ث٤ّج١ّز  ث١ٌْجؿلجد١ٍز ؽ١ّغ  .3

 صٙج دّج ٠ضّشٝ ِغ ِذجها ث١ٌْجفز ثٌّْتٌٛز.جثٌضٝ ٠ؾخ ٌِثػ

 أْى انًشكالث انتٗ تٕاجّ انتًُيت انسيبديت بٕادت سيٕة 

 ٠ؼجٔٝ ثٌط٠ٌك د١ٓ ثٌمجٌ٘ر ١ّٚٛر ِٓ ِشى٩س فٙٛ غ١ٌ ٌِطٛف ٠ٚفضمو ٌٍنوِجس.

 ػوَ ٚؽٛه مطٛؽ ؽ١ٌثْ ِٚطجً فٝ ١ّٛر ًغُ ػًٌٚر ٚؽٛه شذىز ٔمً ؽٜٛ ٌٙيٖ ثٌّٕطمز. .1
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فؼ٩ً ػٓ أْ أشىجي ثٌّذجٔٝ فٝ ّٚؾ ثٌّو٠ٕرز  ،ّٚؾ ثٌٛثفز ف١ظ ِٕطمز شجٌٝدجٌّذجٔٝ ثٌؼشٛثة١ز ٠ٚضؼـ ٘يث فٝ  عج٠ًز صوثمً ثٌّٕجؽك ث٢ .2

 صذضؼو صّجِجً ػٓ ثٌشىً ثٌمو٠ُ.

فوط صغ١ٌ فٝ ؽ٠ٌمرز ث٩ٌّدرِ ٚثٌطؼرجَ ٚدروأ ثٌَفرف ثٌقؼرٌٜ  ، إىٔوعجً ثٌضٌثط ث٨ؽضّجػٝ ٌٍْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ثثٌضٙو٠و دفمو ث٠ٌٛٙز ٚويٌه  .3

 ػٍٝ ثٌّؾضّغ.

ثٌّٕظّرز ٨ صٌثػرٝ ثٌمٛثػرو ثٌذ١ت١رز ٚأِرجوٓ ثٌّؼْرىٌثس ٚثّرضنوثَ ّر١جًثس ثٌروفغ ثٌٌدرجػٝ ثٌضرٝ صضٍرف ثٌٕذجصرجس ث١ٌْجفز ثٌظرقٌث٠ٚز غ١رٌ  .4

 ثٌذ٠ٌز.

 ط١و ثٌق١ٛثٔجس ثٌذ٠ٌز ٌضقم١ك ِىجّخ ِجه٠ز ٠ٌّؼز ٠ؤهٜ إٌٝ صوً٘ٛ ث٤ٔظّز ث٠٦ىٌٛٛؽ١ز. .5

 ثًصفجع ِْٕٛح ث١ٌّجر ثٌؾٛف١ز ٠ْذخ ففٌ ث٤٘جٌٝ ٥ٌدجً. .6

١ؾ١جس ؽ١ور ٌٍوػج٠ز ف١ظ صّضٍه ١ّٛر ثٌؼو٠و ِٓ ثٌٌّغذجس ث١ٌْجف١ز ثٌضٝ ٠ّىٓ أْ صوفغ ثٌْجةـ ٠ٌَجًصٙج وّرج ٠ّىرٓ ِّجًّرز ٨ ٠ٛؽو ثّضٌثص .7

 ثٌؼو٠و ِٓ ث٤ّٔجؽ ث١ٌْجف١ز دٙج ِغً ث١ٌْجفز ثٌظقٌث٠ٚز ١ّٚجفز ثٌّغجٌِثس ١ّٚجفز ثٌضٌثط.

 َتبئج انذراست

ٙٛه ٌٕؾجؿ ث١ٌْجفز ِٓ م٩ي ثٌمطجع ثٌنجص ٚثٌقىِٛٝ ٚثٌّؤّْجس ث١ٌٌّّز ٚث١ٌٙتجس صضقمك ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز دضؼجفٌ وً ثٌؾ .1

ٚفٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ٠ضقًّ وً ؽٌف ِٓ ث٤ؽٌثف ثٌّشجًوز ث٢عجً  ،أٔفُْٙ ث١ٌْجؿغ١ٌ ثٌقى١ِٛز ٚثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ ٚويٌه 

 ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌّٙجَ ثٌضٝ ٠مَٛ دٙج.

 ثٌّْتٌٛز إٌٝ ثفضٌثَ ػجهثس ٚصمج١ٌو ٠ٛ٘ٚز ثٌّؾضّغ ثٌّؼ١ف ٚإشٌثن ٘يث ثٌّؾضّغ فٝ صقم١ك ؽ١ّغ ٌِثفً ثٌض١ّٕز.صٙوف ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز  .2

 صٙوف ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز إٌٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٝ هثمً ثٌّمظو ث١ٌْجفٝ ٚويٌه صٙوف إٌٝ صٌش١و ثّض٩ٙن ثٌطجلز. .3

ٚ٘ٝ صّضجٍ أ٠ؼجً دضٕٛع أّٔجؽ ث١ٌْجفز ِج د١ٓ  ،خ صٛثفٌ ثٌضٌثط ثٌؼٌّثٔٝ ٚثٌغمجفٝ شو٠و ثٌنظٛط١زدْذ ١جصطذ١م جصّغً ٚثفز ١ّٛر ّٔٛىؽ .4

 ٚػ٩ؽ١ز ٚد١ت١ز ١ّٚجفز ثٌضٌثط. آعج٠ًز ١ّجفز 

ٌغمجفٝ صُ ثٌم١جَ دجٌؼو٠و ِٓ ثٌنطٛثس هثمً ثٌٛثفز ٚط٨ًٛ ٌٍض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز أّ٘ٙج ثٌّشجًوز ث٠٦ؾجد١ز فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٌثط ث .5

أّ٘ٙج ِشٌٚع صٛع١ك ثٌضٌثط دجٌضؼجْٚ ِغ ث٨صقجه ِشٌٚػجس فٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ث٠ٌٛٙز ثٌّؾضّؼ١ز ِٓ م٩ي ػور  ٠ُْٙ ٚثٌطذ١ؼٝ ِّج 

 ث٤ًٚٚدٝ.

صُ إشٌثن ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ فٝ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ِٓ م٩ي صٕف١ي ِشٌٚػجس صؼًّ ػٍٝ مٍك فٌص ػًّ ٚدجٌضجٌٝ صقم١ك فٛثةو ثلضظجه٠ز  .6

 ثٌّؼ١ف ِّج ٠ّغً ؽٌٛ٘ ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز. ٌٍّؾضّغ

ي ٠ّغً ِشٌٚع ثهًثً إ٩ِي فٝ ١ّٛر ّٔٛىؽجً ٌضقم١ك ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز دجػضذجًٖ ِشٌٚػجً ٌفٕوق د١تٝ ٠ٌثػٝ ثٌذؼو ثٌذ١تٝ ِٓ م٩ .7

 ثٌذٕجء دجٌّٛثه ثٌّق١ٍز ٚويٌه صٌش١و ثّض٩ٙن ثٌطجلز.

١ٌٛٛؽٝ أٚ صٌش١و ٌّثػجر ث٨ٌضَثَ دّذجها ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز ّٛثء ػٓ ؽ٠ٌك ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌضٕٛع ثٌذٌ ث١ٌْجؿٕ٘جن ثّضؼوثه وذ١ٌ ِٓ  .8

 ثفضٌثَ ٠ٛ٘ز ٚعمجفز ثٌّؾضّغ ثٌّؼ١ف.ٚثّض٩ٙن ثٌطجلز 

١ّٚٛر ٚثفضمجهٖ صضّغً أُ٘ ِشى٩س ٚثفز ١ّٛر فٝ ثفضمجه٘ج ٌنطٛؽ ثٌط١ٌثْ ٚػوَ ٚؽٛه ِطجً دج٦ػجفز إٌٝ طؼٛدز ثٌط٠ٌك د١ٓ ثٌمجٌ٘ر  .9

 ثٌنوِجس.إٌٝ 

 ِغ ثٌّٕجؽك ثٌْى١ٕز ثٌؼشٛثة١ز دجٌٛثفز. عج٠ًز صضوثمً ثٌّٕجؽك ث٢ .10

 ٨ ٠ٛؽو هػج٠ز ؽ١ور ٌٛثفز ١ّٛر ًغُ ثِض٩وٙج ِٛثًه ١ّجف١ز ِض١َّر. .11

 انتٕطيبث

ٌضقم١ك  ث١ٌْجؿثٌّق١١ٍٓ دً ٚػًٌٚر ثٌضىجًِ د١ٓ ثٌمطجع ثٌنجص ٚثٌقىِٛٝ ٚثٌّؤّْجس ث١ٌٌّّز ٚث١ٌٙتجس غ١ٌ ثٌقى١ِٛز ٚثٌْىجْ  .1

 ثٌض١ّٕز ث١ٌْجف١ز ثٌّْتٌٛز.

إشٌثن ثٌّق١١ٍٓ فٝ وجفز ثٌّشٌٚػجس ثٌض٠ّٕٛز ٚىٌه ٌضقم١ك فٛثةو ثلضظجه٠ز ٌٍّؾضّغ ث١ٌْٜٛ ٚمٍك فٌص ؽو٠ور ٌٍؼّجٌز ٚدج٤مض ص١ّٕز  .2

 ٝ صقم١ك ثٌض١ّٕز ٚهػُ ث٨لضظجه ثٌّقٍٝ ٚثٌمِٛٝ.ثٌظٕجػجس ثٌذ١ت١ز ثٌضم١ٍو٠ز ث٠ٛ١ٌْز ٔظٌثً ٌٍوًٚ ثٌيٜ صمَٛ دٗ ٘يٖ ثٌظٕجػجس ثٌٙجِز ف

 ثٌقفجظ ػٍٝ ٠ٛ٘ز ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٝ ِٓ ث٦ٔوعجً ٚفّج٠ز ثٌغمجفز ٚثٌؼجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚثٌضٌثط. .3

ز فٝ ١ّٛر دج٦ػجفز إٌٝ ثٌقفجظ ػٍٝ ّٔؾ ٚشىً ثٌّذجٔٝ ثٌمو٠ّز ثٌضٝ صؼطٝ ٌٍّٕطم عج٠ًز ػوَ ثٌّْجؿ دجٌذٕجء ثٌؼشٛثةٝ هثمً ثٌّٕجؽك ث٢ .4

 ٠ٛ٘ضٙج.

 .١ٌٍْجؿ ػًٌٚر إلجِز ِطجً هثمً ١ّٛر ٚمٍك شذىز ٔمً ؽٜٛ ِذجشٌر ٌىً ثٌوٚي ثٌّظوًر  .5

صق١ْٓ ثٌط٠ٌك ثٌذٌٜ ١ٌْٛر ِٚوٖ دجٌنوِجس ٚث٤ِٓ ٚصق١ْٓ ّٚجةً ثٌّٛثط٩س هثمً ١ّٛر ٠ّٚىٓ ثدضىجًػٌدجس فٕطًٛ ِؾَٙر دط٠ٌمز  .6

 ثوغٌ ًثفز.ِذضىٌر  ٨ صضؼجًع ِغ ثٌضٌثط ثٌغمجفٝ ث١ٌْٜٛ ٌىٕٙج 
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ّضنوثَ صفؼ١ً ثٌمٛث١ٔٓ ثٌذ١ت١ز ٌقّج٠ز ثٌضٌثط ثٌطذ١ؼٝ ٚث٤ٔظّز ث٠٤ىٌٛٛؽ١ز ٚػوَ ثٌّْجؿ دجٌظ١و ثٌؾجةٌ ٚويٌه ٌِثػجر ثٌمٛثػو ثٌذ١ت١ز فٝ ث .7

ثمض١جً  ِٚق١ّز ١ّٛر ثٌطذ١ؼ١ز ٚصشؾ١غ ١ّجفز ثٌْفجًٜ ٚفٝ ث٤ػظُٚثّضغ٩ي ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ؼ١ز فٝ ثٌٛثفز مجطز ِغ ٚؽٛه دقٌ ثٌٌِجي 

 أِجوٓ ثٌّؼْىٌثس ٚثٌّن١ّجس.

ثّضغ٩ي ِمِٛجس ث١ٌْجفز ثٌؼ٩ؽ١ز ثٌضٝ صّضٍىٙج ثٌٛثفز ِغً ؽذً ثٌووًٌٚ ٚثٌٌِجي ثٌْجمٕز فٝ ػًّ ِٕضؾغ د١تٝ ١ّجفٝ ػ٩ؽٝ ػجٌّٝ  .8

 ٠ؼجٌؼ دط٠ٌمز ثٌوفٓ دجٌٌِجي ٚث١ٌّجٖ ثٌْجمٕز ٚوً ثٌطٌق ثٌضٝ ٠ْضنوِٙج أً٘ ثٌٛثفز.

فٝ ص٠ٌٚـ وجفز ث٤ّٔجؽ ثٌضٝ صض١َّ دٙج ثٌٛثفز ِغً ث١ٌْجفز ثٌظقٌث٠ٚز ١ّٚجفز ثٌّغجٌِثس  ٠ُْٙ ػجة١ز دّج صذٕٝ ١ّجّجس ص٠ْٛم١ز ٚه .9

٠ضٛثفٌ دٗ وجفز ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ١ّٛر فٝ ِومً ثٌٛثفز ِغ صٛف١ٌ ِطذٛػجس ِضٌؽّٗ دؤوغٌ  ٌٍَٚث١ًّٚجفز ثٌضٌثط ٚػًٌٚر ػًّ ٌِوَ 

 ٦لجِز دٙج.ِٓ ٌغز ػٓ ثٌٛثفز ٚصج٠ًنٙج ٚآعجً٘ج ٚأِجوٓ ث
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Responsible Tourism Development: A Case of Siwa, Egypt 

The research aims to assess the value of the concept of responsible development as an approach to 

understand the environmental impacts of tourism as well as identify the range of environmental effects 

that tourism development has created in Siwa. 
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