
 

 

 

 يتالَٝش ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: َٔ اصتاط املضّبٞ 

ْٛصايزٜٔ بٔ خنض 

 

 



 

 

بغِ اهلل ايضمحإ ايضسِٝ 

 

تكزِٜ 

 

بتٛؾٝل َٔ اهلل، ٚبضما٤ َٔ ايٛايزٜٔ، ٚبتؾذٝع َٔ  ايعا١ً٥، ٚاعتذاب١ 

يضغب١ ايظَال٤ األؾامٌ ، أصتظت  ٖشا ايعٌُ  املتٛامع، ٖٚٛ عباص٠ عٔ 

خالفات  ٚٚثا٥ل ٚفٛص ٚمتاصٜٔ داٖظ٠ يالعتػالٍ َٔ قبٌ املعًِ، ٚايٛيٞ، 

ٚايتًُٝش، ٚنٌ َٔ أصار إٔ ٜطًع ع٢ً بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ ايتعًِٝ 

.  األعاعٞ يف َار٠ ادتػضاؾٝا  

ٖٚشا املؾضٚع ٖٛ ْتاز عٓٛات َٔ ايتزصٜػ ، أصرت٘ أرا٠ عٌُ يًُزّصعني 

. ٚٚثٝك١ َتابع١ يألٚيٝا٤  ٚٚع١ًٝ َضادع١ يًتالَٝش

ستت٣ٛ ٖشا ايهتاب َبغط َٚبٛب ٚثضٟ بايتُاصٜٔ، نٞ ٜغٌٗ 

اعتػالي٘، ٚاالعتؿار٠ َٔ ستتٛاٙ  ٖٚٛ  نشيو  قابٌ يًتٛعع ٚاإلثضا٤   

أمت٢ٓ إٔ ٜالقٞ االعتشغإ  ٚإ تهٕٛ َالسعاتهِ  بٓا٠٤  َٚؾذع١ 

. ع٢ً حتغني احملت٣ٛ  عغاْا ْضق٢ بٗشٙ املار٠  ضتٛ  األؾنٌ

 

                                                                                                       املعًِ 

                                                                                          ْٛصايزٜٔ بٔ خنض 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رصٚؼ  ادتػضاؾٝا 

بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ 

تكزِٜ عاّ يًُػضب ايعضبٞ املػضب ايعضبٞ  1

2 
ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ 

يًُػضب ايعضبٞ 

ارتقا٥ك ايتناصٜغ١ٝ يًُػضب ايعضبٞ 

 (اذتضاص٠ ٚايتغاقطات يف املػضب ايعضبٞ)َٓاخ املػضب ايعضبٞ 3

ايرتب١ ٚايٓبات ٚايٛرٜإ يف املػضب ايعضبٞ  4

عهإ املػضب ايعضبٞ ايغهإ  5

6 
اقتقار 

املػضب ايعضبٞ 

االْتاز ايؿالسٞ ٚايقٝز ايبشضٟ يف املػضب ايعضبٞ 

ايٓؾاط ايقٓاعٞ يف املػضب ايعضبٞ  7

املٛافالت ٚاملبارالت ايتذاص١ٜ يف املػضب  ايعضبٞ  8

 (تكزِٜ عاّ)تْٛػ تْٛػ  9

ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ  10

يًبالر ايتْٛغ١ٝ 

تناصٜػ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

املٓاخ ٚاملٝاٙ ٚايٓبات بايبالر ايتْٛغ١ٝ  11

ارتقا٥ك ايبؾض١ٜ  12

يًبالر ايتْٛغ١ٝ 

ايُٓٛ ايزميػضايف ٚايرتنٝب ايعُضٟ يًغهإ 

ايتٛطع ادتػضايف يًغهإ ٚسضنات اهلذض٠ ايزاخ١ًٝ  13

ايؿالس١  14

ٚايقٝز ايبشضٟ 

اذتبٛب ٚايػضاعات ٚارتنضٚات بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

تضب١ٝ املاؽ١ٝ ٚايقٝز ايبشضٟ بايبالر ايتْٛغ١ٝ  15

ايطاق١ ٚاملٓادِ  16

ٚايقٓاع١ 

ايطاق١ ٚاملٛار األٚي١ٝ  بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

ايقٓاع١ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ  17

ايغٝاس١ بايبالر  18

ايتْٛغ١ٝ 

املٓاطل ايغٝاس١ٝ ايغاس١ًٝ ٚايقشضا١ٜٚ بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

اْعهاؼ ايغٝاس١ عًٞ االقتقار  19

ايٓكٌ بايبالر ايتْٛغ١ٝ  ايٓكٌ  20

ايٛاصرات ٚايقارصات   بايبالر ايتْٛغ١ٝ ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ  21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:  احملٛص األٍٚ املػضب ايعضبٞ 

 

تكزِٜ عاّ يًُػضب ايعضبٞ 

 

  ِايبًزإ ٚايعٛاف :

: ٜتهٕٛ املػضب ايعضبٞ َٔ مخغ١ بًزإ ٖٚٞ 

َٛصطاْٝا املػضب ادتظا٥ض تْٛػ يٝبٝا ايبًز 

ْٛام ايؾط ايضباط ادتظا٥ض تْٛػ طضابًػ ايعاف١ُ 

 

 

: املٛقع 

: تكع بًزإ املػضب ايعضبٞ 

يف مشاٍ 

 ايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ 

يف ادتٓاح ايػضبٞ 

 َٔ ايعامل ايعضبٞ 

ع٢ً اينؿ١ ادتٓٛب١ٝ 

 يًبشض األبٝض املتٛعط 

   

 

: اذتزٚر

: عتز بًزإ املػضب ايعضبٞ 

غضبا ؽضقا دٓٛبا مشاال 

ايبشض األبٝض 

املتٛعط 

/ َايٞ / ايتؾار 

ايغٝٓٝػاٍ /  ايٓٝذض 

َقض  

ٚايغٛرإ 

احملٝط 

 األطًغٞ 

 

: املغاس١

تبًؼ َغاس١ املػضب ايعضبٞ بايهِ 
2

 :

املػضب ايعضبٞ تْٛػ املػضب  َٛصٜطاْٝا يٝبٝا ادتظا٥ض 

2.381.741  1.759.540  1.030.700  410.710  163.610  6.000.000  

 

َغاس١ ايكاص٠  (مخػ) 5/1َغاس١ ايعامل ايعضبٞ ٚ  (ْقـ)        متجٌ  َغاس١ املػضب ايعضبٞ     

اإلؾضٜك١ٝ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

:  ايتُاصٜٔ  

 

: اؽطب ارتطأ مما ًٜٞ (1

: ٜكع املػضب ايعضبٞ يف

 ( ٍدٓٛب/مشا)    ايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ

  يًبشض املتٛعط   (ايػضب١ٝ /ايؾُاي١ٝ   )ع٢ً اينؿ١

   ايعامل ايعضبٞ   (ايؾضقٞ / ايػضبٞ  )يف ادتٓاح َٔ

 

: أمع يف إطاص ايهغض املٓاعب  يًتعضف ع٢ً َغاس١ املػضب ايعضبٞ  (2

 (1/5 (    ) 1/4 )       ٚ َغاس١ ايعامل ايعضبٞ       ( 1/3 (   ) 1/2) ايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ

 

 انتب فٛاب أٚ خطأ أَاّ نٌ مج١ً  (3

 ٜكع املػضب ايعضبٞ عٌ اينؿ١ ادتٓٛب١ٝ يًبشض املتٛعط 

 تبًؼ َغاست٘ ثًح َغاس١ ايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ 

 تبًؼ َغاست٘  ْقـ َغاس١ ايعامل ايعضبٞ  

 عتزٙ َٔ ايؾُاٍ احملٝط األطًغٞ 

 يٝبٝا أنرب قطض َػاصبٞ َٔ سٝح املغاس١  

 

: أنٌُ تعُري ادتزٍٚ ايتايٞ بشنض عٛافِ بًزإ املػضب ايعضبٞ  (4

َٛصطاْٝا املػضب ادتظا٥ض تْٛػ يٝبٝا ايبًز 

 .................. ................ .................... ................... ................... ..................

 

 (َٔ األنرب إىل األفػض  ): أصتب بًزإ املػضب ايعضبٞ سغب  َغاساتٗا  (5

   ...............................................  

     ...............................................

 ............................................... 

   ..............................................

  ...............................................

 

 



 

: احملٛص ايجاْٞ  ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ يًُػضب ايعضبٞ 

 

ارتقا٥ك ايتناصٜغ١ٝ يًُػضب ايعضبٞ 

 

تػًب املضتؿعات َٔ ٖناب ٚدباٍ ٚتكٌ ايغٍٗٛ  

: متتز ادتباٍ ايؾُاي١ٝ يف املػضب ايعضبٞ يف ؽهٌ عًغًتني 

  ًّٞ األطًػ ايت

   ٟٚاألطًػ ايقشضا

ٜٓدؿض اصتؿاع ادتباٍ  َٔ ايػضب ضتٛ ايؾضم  

تٓؿضر ادتظا٥ض بهت١ً دب١ًٝ َٓعظي١ يف ادتٓٛب  

: أِٖ ادتباٍ 

  دبٌ طٛبكاٍ 

 دبٌ أٚصاؼ  ّ 4165

دبٌ ايؾعاْيب  ّ 2328املػضب 

 ّ 1544ادتظا٥ض  

تْٛػ   

: اهلناب أنجض أْٛاع ايتناصٜػ اْتؾاصا  َٚٔ أُٖٗا 

     (أصض َبغط١ َٚضتؿع بٗا أٚر١ٜ عُٝك١ : اهلنب١ )اهلناب ايعًٝا يف ادتظا٥ض 

  (أصض َٓبغط١ َٚضتؿع١ َػطا٠ بايضٌَ : اذتُار٠)ايعضٚم ٚاذتاَزات يف ايقشضا٤ 
 

:  ايغٍٗٛ فٓؿإ 

  عٍٗٛ عاس١ًٝ مٝك١

  عٍٗٛ راخ١ًٝ أنجض

 اتغاعا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

دباٍ تٛبكاٍ 

 
 

 

 

اهلناب 

 

ايعضٚم 

 
اذتُارات 

 

 
 

عٍٗٛ راخ١ًٝ عٍٗٛ عاس١ًٝ 

 



 

ايتُاصٜٔ  

 

: انتب ايه١ًُ املٓاعب١ ْعِ أٚ ال يف نٌ خا١ْ / 1

 ٜظٜز اصتؿاع ادتباٍ نًُا اْتكًٓا َٔ ايؾضم ضتٛ ايػضب  

 اهلناب أنجض أْٛاع ايتناصٜػ اْتؾاصا يف املػضب ايعضبٞ 

 ايغٍٗٛ أقٌ أْٛاع ايتناصٜػ اْتؾاصا يف املػضب ايعضبٞ 

 

أَاّ نٌ إؾار٠ " ال"أٚ " ْعِ " انتب/ 2

  ٞتػًب املضتؿعات َٔ ٖناب ٚدباٍ ع٢ً تناصٜػ املػضب ايعضب ..................

     ايغٍٗٛ ايزاخ١ًٝ باملػضب ايعضبٞ أقٌ اتغاعا َٔ ايغٍٗٛ ايغاس١ًٝ .................

                              ٞدبٌ طٛبكاٍ أع٢ً دبٌ يف املػضب ايعضب................... 

 

:  ايغٍٗٛ فٓؿإ أنٌُ بتعضٜـ نٌ ْٛع/ 3

  عٍٗٛ عاس١ًٝ ..........................................................................................................

  عٍٗٛ راخ١ًٝ  ............................................................................................................

 

: أفٌ بغِٗ بني أمسا٤ ادتباٍ ٚاصتؿاعاتٗا ٚايبًزإ املٛدٛر٠ ؾٝٗا  (4

 ايبًز  أع٢ً ق١ُ  ايغًغ١ً

     

 املػضب  ّ 1544  دباٍ  ايؾعاْيب

     

 تْٛػ  ّ 4165  دباٍ اٚصاؼ

     

 ادتظا٥ض  ّ 2328  دباٍ طٛبكاٍ

 

 :أفًح ارتطأ يف َا ًٜٞ  (5

  أصض َبغط١ َٚضتؿع١  َػطا٠ بايضٌَ: اهلنب١ 

  ....................................................................................

 أصض َٓبغط١ َٚضتؿع١ بٗا أٚر١ٜ عُٝك١ :  اذتُار٠ 

  ....................................................................................



 

ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ يًُػضب ايعضبٞ : احملٛص ايجاْٞ 

 

َٓاخ املػضب ايعضبٞ 

 (اذتضاص٠ ٚايتغاقطات يف املػضب ايعضبٞ )

 

: املعزالت اذتضاص١ٜ 

َعتزي١ يف املٓاطل ايغاس١ًٝ أَا يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ ؾٗٞ َضتؿع١ فٝؿا َٚٓدؿن١ ؽتا٤ 

 

: ايتغاقطات 

تتُٝظ بعزّ االْتعاّ ايؿقًٞ ٚ ايغٟٓٛ حبٝح تتعاتب ايغٓٛات املُطض٠ ٚايغٓٛات ادتاؾ١  

يف ادتٓٛب يف ايٛعط يف ايؾُاٍ 

 َِ 200أؾٌ َٔ َِ 400 ٚ 200بني  َِ 400تؿٛم 

زتاٍ ممطاصٟ داف زتاٍ ؽب٘ داف زتاٍ َطاصٟ صطب 

 

املٓاخ  

: يف املػضب ايعضبٞ ثالث١ أفٓاف َٔ املٓاخات 

  ٞيف املٓطك١ ايؾُاي١ٝ  :  َٓاخ َتٛعط

ٜتُٝظ بقٝـ ساص ٚداف ٚؽتا٤ صطب َٚعتزٍ  

 ٟٚيف املٓطك١ ادتٓٛب١ٝ : َٓاخ فشضا

ٜتُٝظ بادتؿاف ٚ باصتؿاع املز٣ اذتضاصٟ  

  يف املٓطك١ ايٛعط٢  : َٓاخ ؽب٘ ادتاف

  ٜتُٝظ باملضاٚس١ بني املٓاخني املتٛعطٞ ٚايقشضاٟٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: ايتُاصٜٔ 

 

 :اؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ يًشقٍٛ ع٢ً اإلؾار٠ ايقشٝش١  (1

 

يف املٓاطل ايغاس١ًٝ أَا يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ ؾٗٞ ................................ املعزالت اذتضاص١ٜ 

ؽتا٤ .................................... فٝؿا  ٚ................................... 

 

أصبط بني نٌ د١ٗ ٚزتاهلا املُطاصٟ َٚٓاخٗا   (2

 

َٓاخ  فشضاٟٚ  ايؾُاٍ  زتاٍ ممطاصٟ داف 

 

َٓاخ َتٛعطٞ  ايٛعط  زتاٍ ممطاصٟ صطب 

 

َٓاخ ؽب٘ داف  ادتٓٛب  زتاٍ ؽب٘ داف 

 

:  أنٌُ تعُري دزٍٚ ايتغاقطات يف املػضب ايعضبٞ   (3

يف ادتٓٛب يف ايٛعط ................... 

 َِ 200أقٌ َٔ.............................  َِ 400تؿٛم 

............................... زتاٍ ؽب٘ داف زتاٍ َطاصٟ صطب 

 

: أيٕٛ يف ارتضٜط١ ايتاي١ٝ   سغب اجملاالت املُطاص١ٜ  - 4

 

 

 



 

: ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ يًُػضب ايعضبٞ : احملٛص ايجاْٞ 

 

ايرتب١ ٚايٓباتات ٚايٛرٜإ يف املػضب ايعضبٞ 

 

: تقٓـ ايٓباتات ايطبٝع١ٝ اىل ثالث١ زتُٛعات  

 (فٓٛبض سًيب/ طإ / بًٛط / ؾضْإ )ايػابات / 1

  ايرتب١ غ١ٝٓ /املٓاخ صطب / يف املضتؿعات ادتب١ًٝ

 (عزص / ؽٝح / سًؿا٤  )ايغباعب / 2

  ايرتب١ َتٛعط١ / املٓاخ ؽب٘ داف /يف اهلناب

 (قٓزٍٚ / صمت / طضؾا٤  )ايٓباتات ايقشضا١ٜٚ / 3

  ٍٛٗايرتب١ ؾكري٠ /املٓاخ داف/ يف اهلناب ٚايغ

أعباب تضادع ايهغا٤ ايٓباتٞ يف املػضب ايعضبٞ  

حتطِٝ ايػابات يًشقٍٛ ع٢ً اذتطب ٚارتؾب   -

 تٛعٝع أصامٞ اذتضاث١/ ايضعٞ املؿضط ٚايؿٛمٟٛ  -

 اصتؿاع ايهجاؾات ايغها١ْٝ يف املضتؿعات -

قغا٠ٚ ايعضٚف ايقشضا١ٜٚ يف املٓاطل ايقشضا١ٜٚ  -

: املداطض ايت٢ تٗزر ايرتب١ ٚاذتًٍٛ املٓاعب١ هلا

  اذتضاث١ سغب خطٛط عهػ املٓشزصات : االصتضاف

 ايتؾذري ٚاالثضا٤ باألمسز٠ : ايتعض١ٜ

 اقا١َ َقزات ملكا١َٚ طسـ ايضَاٍ : ايتقشض

: ايٛرٜإ 

: تٓكغِ ايٛرٜإ باملػضب ايعضبٞ اىل ْٛعني  

: باملٓاطل ايت١ًٝ ٚأُٖٗا : ٚرٜإ سات تقضٜـ خاصدٞ / 1

باملػضب االقق٢ :ٚار املًٟٛ / ٚار ايغبٛ / ٚار أّ ايضبٝع  -

 بادتظا٥ض: ٚار ايؾًـ  -

 بتْٛػ: ٚار زتضر٠  -

: باملٓاطل ايغباعب١ٝ ٚأُٖٗا : ٚرٜإ سات تقضٜـ خاصدٞ/ 2

بتْٛػ :ٚار ايظصٚر  -

يًُشاؾع١ ع٢ً ايجض٠ٚ املا١ٝ٥ ال بز َٔ سغٔ اعتػالٍ املٝاٙ ادتاص١ٜ ٚاملٝاٙ ايباط١ٝٓ باالقًِٝ 

: ايقشضاٟٚ ٚسيو ببعح َؾاصٜع عًٞ َٓٛاٍ 

ايٓٗض االفطٓاعٞ بًٝبٝا  / صدِٝ َعتٛم يف تْٛػ  / ايغزٚر ايهرب٣ باملػضب األقق٢ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايرتب١ ٚايٓبات  باملػضب ايعضبٞ 

 

 

ايؿضْإ 

 

ايبًٛط 

 

ايظإ 

 
ايقٓٛبض 

 

ايػابات باملػضب ايعضبٞ 

 

 

-  املػضب –ٚارٟ اّ ايضبٝع 

 

-  ادتظا٥ض –ٚارٟ ايؾًـ 

 

-  تْٛػ –ٚارٟ زتضر٠ 

 

ايٛرٜإ  باملػضب ايعضبٞ 



 

: ايتُاصٜٔ 

 

 :أصبط نٌ د١ٗ بٓٛع تضبتٗا ٚزتاهلا املُطاصٟ ٚنغا٥ٗا ايٓباتٞ  -1

 ايرتب١  ادت١ٗ 

اجملاٍ 

املُطاصٟ 

 

ايهغا٤ 

ايٓباتٞ 

 

ْبات فشضاٟٚ  داف  َتٛعط١  املضتؿعات ايؾُاي١ٝ 

غابات  ؽب٘ داف  غ١ٝٓ  اهلناب ٚاملضتؿعات ايٛعط٢ 

عباعب  صطب  ؾكري٠  ايقشضا٤ يف ادتٓٛب 

 

 :انتب اَاّ  افٓاف ايٓباتات  امسا٤ اجملُٛعات املٓاعب١  -2

 (ايٓباتات ايقشضا١ٜٚ-  ايػابات  -  ايغباعب     )

 (فٓٛبض سًيب/ طإ / بًٛط / ؾضْإ )/ ............................................1

 (عزص / ؽٝح / سًؿا٤  )/ ...........................................2

 (قٓزٍٚ / صمت / طضؾا٤  )/ ........................................3

 

: اقرتح  سًٛال َٓاعب١  يًُداطض  اييت تٗزر ايرتب١  -3

  االصتضاف ..................................................................... :

 ايتعض١ٜ ....................................................................... :

 ايتقشض........................................................................ : 

 

 :أنتب حتت نٌ ٚار ايبًز املٓاعب  -4

ٚارٟ اّ ايضبٝع ٚارٟ زتضر٠ ٚارٟ ايؾًـ 

 ............................. ............................... .............................

 

 :أنٌُ اإلؾار٠ ايتاي١ٝ  -5

............................................................................... يًُشاؾع١ ع٢ً ايجض٠ٚ املا١ٝ٥ ال بز َٔ 

 ..........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 

 



 

عهإ املػضب ايعضبٞ 

 

:         تأثض ايغهإ  بٓؿػ املعطٝات ادتػضاؾ١ٝ ٚ ايتاصغت١ٝ ؾاؽرتنٛا يف ارتقا٥ك اآلت١ٝ

ٚسز٠ ايزٜٔ ٚ ايًػ١ ٚ متاثٌ ايعارات ٚ ايتكايٝز  -

 تتؿاٚت األقطاص املػاصب١ٝ تؿاٚتا نبريا يف عزر ايغهإ -

ٜتطٛص عزر ايغهإ باملػضب ايعضبٞ بٓغل عضٜع  -

نُاٜتُٝظ .  ٚتعٛر عضع١ ايُٓٛ ايغهاْٞ  إىل اطتؿاض ْغب١ ايٛؾٝات ٚ اصتؿاع ْغب١ ايٛالرات

. ايؿت٠ٛ ايغها١ْٝ: عهإ املػضب ايعضبٞ باصتؿاع نبري يف ْغب١ ايؾبإ ٚتغ٢ُ ٖشٙ ايعاٖض٠

: 2014ٍعزر ايغهإ  حبغاب املًٕٝٛ  سغب إسقا٥ٝات 

اجملُٛع َٛصٜطاْٝا يٝبٝا تْٛػ املػضب ادتظا٥ض 

 ًَْٝٛا 90 3,890 6,597 10,982 29,8 38,7

 

. ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ يف أقطاص املػضب ايعضبٞ َتؿاٚت١ نجريا

: ايتٛطع ايغهاْٞ ٜتُٝظ مبٌٝ ٚامح يالعتكضاص يف املٓاطل ايغاس١ًٝ ٚ ٜعٛر سيو إىل عز٠ عٛاٌَ

 تعزر ايغٍٗٛ ايغاس١ًٝ ايؿغٝش١ :   -    عٛاٌَ طبٝع١ٝ ٚ اقتقار١ٜ

 (تٛؾض ايعٌُ /تًطٝـ َٓاخٞ )داسب١ٝ املٓاخ                                                               -   -

 سناص٠ قضطاز املتٛعط١ٝ :                            -  عٛاٌَ تاصغت١ٝ

تضنٝظ ايت١ُٝٓ ع٢ً ايغٛاسٌ َٓش عٗز االعتعُاص                                                               -    -

. ْغب١ ايضٜؿٝني يف تٓاقك يف املػضب ايعضبٞ، ٖشا االطتؿاض ٜكابً٘ اصتؿاع يف ْغب١ عهإ املزٕ

. أقطاص املػضب ايعضبٞ مل حتكل االنتؿا٤ ايشاتٞ يف اجملاٍ ايػشا٥ٞ

تطٛصت ارتزَات ايػشا١ٝ٥ ٚ االعتؾؿا١ٝ٥ باملػضب ايعضبٞ يهٓٗا بكٝت غري ناؾ١ٝ يالعتذاب١ 

. إىل سادٝات ٖشا ايعزر ايهبري َٔ ايغهإ

. ْغب١ األ١َٝ عا٥ض٠ ضتٛ االطتؿاض يهٓٗا مل تقٌ بعز إىل ايقؿض

. ْغب١ ايبطاي١ يف املػضب ايعضبٞ َضتؿع١ ٚ ٖشا َٔ أِٖ أعباب اهلذض٠

. ايكطض ايًٝيب ال ٜعاْٞ َؾهٌ ايبطاي١

: املؾانٌ ايٓامج١ عٔ عضع١ ايتظاٜز ايغهاْٞ  َتؾاب٘ َٓٗا

ْكك ارتز١َ ايرتب١ٜٛ /   ْكك ارتزَات ايقش١ٝ  /  ْكك ايتػش١ٜ  /    ايبطاي١   -

: اذتًٍٛ املتدش٠ جملاب١ٗ ٖشٙ املؾانٌ

 (ايتٓعِٝ ايعا٥ًٞ  )اذتز َٔ ايتظاٜز ايغهاْٞ -      تؾذٝع ايكطاع ايؿالسٞ      -

 إدباص١ٜ ايتعًِٝ-      إسزاخ نًٝات طب دزٜز٠ ٚ تٜٓٛع االختقافات    -

 .خًل َٛاطٔ ؽػٌ مبناعؿ١ اجملٗٛرات ايت١ُٜٛٓ-     رعِ بضاَر ستٛ األ١َٝ    -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايتٛطع ايغهاْٞ  يغهإ املػضب ايعضبٞ 

 

   
  

َٛصٜتاْٝا املػضب ادتظا٥ض تْٛػ يٝبٝا 

 

 



 

: ايتُاصٜٔ 

 

: َا   ٖٞ ارتقا٥ك املؾرتن١ يغهإ املػضب ايعضبٞ  .1

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

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

اصتب بًزإ املػضب ايعضبٞ سغب عزر ايغهإ    .2

َٛصٜطاْٝا ادتظا٥ض تْٛػ يٝبٝا املػضب  

 ......... ............. ............. .............. ............

 

 

:                                                          انٌُ تعُري ايؿضاغات مبا ٜٓاعب  .3

يف تٓاقك يف املػضب ايعضبٞ، ٖشا االطتؿاض ٜكابً٘ اصتؿاع يف ........................................ ْغب١ 

................................ ْغب١ عهإ 

يف اجملاٍ ايػشا٥ٞ ............................ أقطاص املػضب ايعضبٞ مل حتكل 

. عا٥ض٠ ضتٛ االطتؿاض يهٓٗا مل تقٌ بعز إىل ايقؿض.................................. ْغب١ 

. يف املػضب ايعضبٞ َضتؿع١ ٚ ٖشا َٔ أِٖ أعباب اهلذض٠................................. ْغب١ 

....................................................... ايكطض ايٛسٝز ايشٟ ال ٜعاْٞ َؾهٌ ايبطاي١ ٖٛ 

 

افٓـ ايعٛاٌَ اييت جتعٌ عهإ املػضب ايعضبٞ ميًٕٝٛ اىل  االعتكضاص باملٓاطل ايغاس١ًٝ   .4

: يف ادتزٍٚ ايتايٞ 

  تًطٝـ  )داسب١ٝ املٓاخ -  تعزر ايغٍٗٛ ايغاس١ًٝ ايؿغٝش١ -    سناص٠ قضطاز املتٛعط١ٝ

تضنٝظ ايت١ُٝٓ ع٢ً ايغٛاسٌ َٓش عٗز االعتعُاص   -   (تٛؾض ايعٌُ /َٓاخٞ

عٛاٌَ تاصغت١ٝ عٛاٌَ طبٝع١ٝ ٚ اقتقار١ٜ 

 

 

 

 

 :أؽطب ارتطا يف َا ًٜٞ  .5

 تتؿاٚت األقطاص املػاصب١ٝ تؿاٚتا نبريا يف عزر ايغهإ -

ٜتطٛص عزر ايغهإ باملػضب ايعضبٞ بٓغل بط٤ٞ  -

 .  تعٛر عضع١ ايُٓٛ ايغهاْٞ  إىل اطتؿاض ْغب١ ايٛالرات ٚ اصتؿاع ْغب١ ايٛؾٝات -

 ٜتُٝظ عهإ املػضب ايعضبٞ باصتؿاع نبري يف ْغب١ ايؾبإ -

 



 

:  اقتقار املػضب ايعضبٞ : احملٛص ايضابع

 

اإلْتاز ايؿالسٞ ٚ ايقٝز ايبشضٟ يف املػضب ايعضبٞ 

 

: اإلْتاز ايؿالسٞ ٚ ايقٝز ايبشضٟ

خنضاٚات / غضاعات / سبٛب : االْتاز ايٓباتٞ -

. أِٖ ْؾاط ؾالسٞ َٔ سٝح املغاس١ املظصٚع١ ٖٛ طصاع١ اذتبٛب ٚ املػضب األقق٢ ٖٛ أنرب َٓتر

. االْتاز ايظصاعٞ يف األقطاص املػاصب١ٝ َتؿاٚت

 

أبكاص / َاعظ / أغٓاّ : االْتاز اذتٝٛاْٞ -

 ( طٔ 455.000 )ادتظا٥ض متًو أنرب قطٝع َاؽ١ٝ 

 

ايغُو : االْتاز ايبشضٟ -

 ( طٔ 620 )املػضب أنرب َٓتر يألمساى 

 

اجملاٍ ايؿالسٞ املػاصبٞ .     إْتاز ايًشّٛ يف املػضب ايعضبٞ أنجض أ١ُٖٝ َٔ االْتاز ايغُهٞ

ستزٚر ٚ ٖٛ َٓشقض بارتقٛل يف املٓاطل ايغ١ًٝٗ ايغاس١ًٝ سٝح تتٛؾض ايتالٍ ارتقب١ ٚ 

. األَطاص

. ٜتُٝظ ايٓؾاط ايؿالسٞ بتذاٚص ايكطاعني ايتكًٝزٟ ٚ ايعقضٟ

 

  ايزٍٚ املػاصب١ٝ عاع١ٝ إىل حتكٝل األَٔ ايػشا٥ٞ بتعب١٦ ايجضٚات املا١ٝ٥ ٚ اعتقالح األصامٞ ٚ 

. تعقري ٚعا٥ٌ االْتاز

 

 



   

                                 

 

 

 

 

 

 

 اإلْتاز ايٓباتٞ باملػضب ايعضبٞ

 

   

 

اإلْتاز اذتٝٛاْٞ بايػضب ايعضبٞ 

 

 



 

  :ايتُاصٜٔ

: أنتب ْعِ أٚ ال/ 1

 

  أِٖ ْؾاط ؾالسٞ َٔ سٝح املغاس١  باملػضب ايعضبٞ ٖٛ طصاع١ اذتبٛب  

  ٞاملػضب األقق٢ أنرب َٓتر طصاعٞ يف املػضب ايعضب  

  ادتظ٤ األنرب َٔ أصامٞ املػضب فاحل يًظصاع١  

  االْتاز ايظصاعٞ يف األقطاص املػاصب١ٝ َتؿاٚت  

  ٞسككت بًزإ املػضب ايعضبٞ االنتؿا٤ ايشاتٞ ايػشا٥  

  تكّٛ ايؿالس١ يف بًزإ املػضب ايعضبٞ ع٢ً ايكطاع ايعقضٟ ؾكط  

  ٞإْتاز ايًشّٛ ببًزإ املػضب ايعضبٞ أِٖ َٔ اإلْتاز ايغُه  

   

اسنض ثالث١ أْؾط١ تربط سيو  . ايزٍٚ املػاصب١ٝ عاع١ٝ إىل حتكٝل األَٔ ايػشا٥ٞ / 2

 ........................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 

:  انتب اعِ ايبًز املٓاعب َٔ بًزإ املػضب ايعضبٞ . 3

 ( طٔ 455.000 )متًو أنرب قطٝع َاؽ١ٝ ................................   -

 ( طٔ 620 )أنرب َٓتر يألمساى ................................  -

 

: اؽطب ايه١ًُ ايػري َٓاعب١ يف َا ًٜٞ . 4

. أ١ُٖٝ َٔ االْتاز ايغُهٞ   (أنجض  -   أقٌ     ) إْتاز ايًشّٛ يف املػضب ايعضبٞ 

 (ايغاس١ًٝ  - ايزاخ١ًٝ  ) اجملاٍ ايؿالسٞ املػاصبٞ ستزٚر ٚ ٖٛ َٓشقض بارتقٛل يف املٓاطل 

. بتذاٚص ايكطاعني ايتكًٝزٟ ٚ ايعقضٟ  ( ايقٓاعٞ –ايؿالسٞ   )ٜتُٝظ ايٓؾاط 

 

نـ سيو ؟  . ايزٍٚ املػاصب١ٝ عاع١ٝ إىل حتكٝل األَٔ ايػشا٥ٞ  .1

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 ................................................................................................................

 



 

: اقتقار املػضب ايعضبٞ: احملٛص ايضابع

 

ايٓؾاط ايقٓاعٞ يف املػضب ايعضبٞ 

 

تؾػٌ ايقٓاع١ املػاصب١ٝ سٛايٞ 
5

 مخػ ايٝز ايعا١ًَ ايٓؾٝط١ ٚ تغاِٖ بٓغب١ ايضبع يف ايٓاتر 1

. ايزاخًٞ

 َقارص ايطاق١ ٚ املٛاصر األٚي١ٝ األعاع١ٝ :

. ٜتُتع املػضب ايعضبٞ مبٛاصر أٚي١ٝ ٖا١َ ٖٞ ايؿغؿاط بتْٛػ ٚ املػضب ٚ اذتزٜز يف َٛصٜتاْٝا

. ترتنظ املٛاصر ايطبٝع١ٝ باملٓاطل ايزاخ١ًٝ

 

 ٞتقٓٝـ ايقٓاع١ يف املػضب ايعضب :

: ايقٓاع١ املػاصب١ٝ َتٓٛع١ ٚ ترتنظ يف املٓاطل ايغاس١ًٝ قضب املٛاْٞ ٚ أُٖٗا

فٓاع١ / تهضٜض ايٓؿط / فٓاع١ اذتزٜز  : ادتظا٥ض ٚ يٝبٝا   (==ايقٓاعات ايتذٗٝظ١ٜ  - 

نُٝٝا١ٝ٥ 

/ فٓاع١ ايٓغٝر / فٓاع١ ارتؾب ٚ األثاخ : تْٛػ ٚ املػضب األقق٢  (==ايقٓاع١ االعتٗالن١ٝ  - 

اذتضف ايتكًٝز١ٜ / فٓاع١ ادتًٛر / ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 

 

 

 



 

   
 

 ايؿٛالس ايؿغؿاط ايٓغٝر ارتظف

 

تٓٛع ايقٓاعات بايػضب ايعضبٞ 

 

 

املٛار ايطاق١ٝ ٚاملٓذ١ُٝ باملػضب ايعضبٞ 

 

 
 

فٓاعات اعتٗالن١ٝ فٓاعات جتٗٝظ١ٜ 



 

: ايتُاصٜٔ

 

: فٌ بغٗٛ نٌ َار٠ بايكطض ايشٟ تتٛؾض ؾٝ٘/ 1

     تْٛػ

ادتظا٥ض                                     ؾغؿاط 

املػضب األقق٢                                  سزٜز 

يٝبٝا                                    ْؿط 

    َٛصٜطاْٝا 

 

: أنٌُ / 2

. قضب املٛاْٞ....................... ٚ ترتنظ يف املٓاطل ........................ ايقٓاع١ املػاصب١ٝ 

 

:  أفٓـ يف ادتزٍٚ املقاسب / 3

فٓاع١ / تهضٜض ايٓؿط / فٓاع١ ايٓغٝر / فٓاع١ ارتؾب ٚ األثاخ / فٓاع١ اذتزٜز  

اذتضف ايتكًٝز١ٜ / فٓاع١ ادتًٛر / ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ -  نُٝٝا١ٝ٥   

ايقٓاع١ االعتٗالن١ٝ ايقٓاعات ايتذٗٝظ١ٜ 

 

 

 

 

 

 

:  انٌُ بايعزر ايهغضٟ املٓاعب 

........... مخػ ايٝز ايعا١ًَ ايٓؾٝط١ ٚ تغاِٖ بٓغب١ .............. تؾػٌ ايقٓاع١ املػاصب١ٝ سٛايٞ 

يف ايٓاتر ايزاخًٞ 

 

:  انتب  اعِ ايبًز املػاصبٞ املٓاعب 

.........................................................   ايقٓاعات ايتذٗٝظ١ٜ   ترتنظ يف - 

.................................................. .... ايقٓاع١ االعتٗالن١ٝ  ترتنظ يف - 



 

: اقتقار املػضب ايعضبٞ:  احملٛص ايضابع

 

املٛافالت ٚ املبارالت ايتذاص١ٜ يف املػضب ايعضبٞ 

 

  تقزص بًزإ املػضب ايعضبٞ املٛار األٚي١ٝ ٚ املٓتٛدات ايؿالس١ٝ ٚ تٛصر ايبنا٥ع املقٓع١ ٚ املٛار 

سذِ املبارالت بني أقطاص املػضب ايعضبٞ . ايػشا١ٝ٥ ٚ ٖشا ظتعًٗا يف ٚمع١ٝ تبع١ٝ اقتقار١ٜ

. م٦ٌٝ دزا يف سني أْ٘ ٖاّ دزا يف االحتار األٚصبٞ

 

 تاملٝظإ ايتذاصٟ بتْٛػ ٚ املػضب األقق٢ يف عذظ أَا يف ادتظا٥ض ٚ يٝبٝا ؾإْ٘ صابح بؿنٌ ايعا٥زا

. ٚ تٓؿضر َٛصٜتاْٝا مبٝظإ جتاصٟ َتشبشب. ايٓؿط١ٝ

 

 ؽبه١ املٛافالت :

َٛإ / أْابٝب ْكٌ غاط / طضقات / عهو سزٜز١ٜ  )   ؽبه١ املٛافالت باملػضب ايعضبٞ َتٓٛع١ 

. (حبض١ٜ  ٚد١ٜٛ 

  ٜتُٝظ ايكطضإ ادتظا٥ضٟ ٚايتْٛغٞ باَتالى أنرب قغِ َٔ ايغه١ اذتزٜز١ٜ  

ؽبه١ ايطضقات  يف املػضب ايعضبٞ تؾهٛ ْكقا نبريا ؾٗٞ معٝؿ١ يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ 

  .ْٚقؿٗا تكضٜبا غري َعبز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: ايتُاصٜٔ 

 

: انتب ايه١ًُ املٓاعب١ فٛاب أٚ خطأ أَاّ نٌ إؾار٠/ 1 

     تتُٝظ ادتظا٥ض ٚتْٛػ  باَتالى أنرب قغِ َٔ ايغه١ اذتزٜز١ٜ املػاصب١ٝ  ...............

                          ترتنظ املٛار ايطبٝع١ٝ يف بًزإ املػضب ايعضبٞ باملٓاطل ايغاس١ًٝ ..............

                 ؽبه١ ايطضقات يف بًزإ املػضب ايعضبٞ معٝؿ١ يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ ..............

                                      ترتنظ ايقٓاعات يف املػضب ايعضبٞ أنجض َٔ ق١ُٝ ٚاصراتٗا ..............

         ٞأِٖ املبارالت ايتذاص١ٜ ألقطاص املػضب ايعضبٞ تتِ َع بًذإ االحتار األٚصٚب .............. .

 

أنٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب / 2

ٚ املٓتٛدات ايؿالس١ٝ ٚ تٛصر ايبنا٥ع املقٓع١ ٚ ......................... تقزص بًزإ املػضب ايعضبٞ 

سذِ املبارالت بني أقطاص . اقتقار١ٜ.................... ٚ ٖشا ظتعًٗا يف ٚمع١ٝ ......................... 

. يف االحتار األٚصبٞ........................ يف سني أْ٘ ........................... املػضب ايعضبٞ 

 

: أؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ / 3

  (صابح /يف عذظ)أَا يف ادتظا٥ض ٚ يٝبٝا ؾإْ٘ (صابح / عذظ)املٝظإ ايتذاصٟ بتْٛػ ٚ املػضب األقق٢ يف

  . (َتشبشب/  صابح/يف عذظ)ٚ تٓؿضر َٛصٜتاْٝا مبٝظإ جتاصٟ .  ايٓؿط١ٝتبؿنٌ ايعا٥زا

 

: أسنض أصبع١ أْٛاع ع٢ً األقٌ . ؽبه١ املٛافالت باملػضب ايعضبٞ َتٓٛع١ / 4

  ...................................

  ...................................

  ...................................

 .................................. 

: اعُض ايؿضاغات بايعباصات ايٓاقق١ .5

ٚ تٛصر ايبنا٥ع ......................... ٚ املٓتٛدات ..........................   تقزص بًزإ املػضب ايعضبٞ املٛار 

.  ٚ ٖشا ظتعًٗا يف ٚمع١ٝ تبع١ٝ اقتقار١ٜ.................................. ٚ املٛار .......................... 

دزا َع .................... دزا يف سني أْ٘ ..................... سذِ املبارالت بني أقطاص املػضب ايعضبٞ 

. االحتار األٚصبٞ

 

 



 

تأيٝؿ١ٝ 

 

: انتب ن١ًُ فٛاب أٚ خطأ بعز نٌ إؾار٠ / 1

  ٟٛٓتتُٝظ ايتغاقطات باملػضب ايعضبٞ باالْتعاّ ايؿقًٞ ايغ

  ٟٜتُٝظ املٓاخ ايقشضاٟٚ يف ادتٓٛب باطتؿاض املز٣ اذتضاص

  اجملُٛعات ايٓبات١ٝ يف عالق١ َع ايتناصٜػ ٚاملٓاخ ٚايرتب١

  تهجض ايػابات يف اهلناب ٚاملضتؿعات ايٛعط٢

 املٓاخ يف ايؾُاٍ املػضب ايعضبٞ ؽب٘ داف 
 

يف ارتا١ْ املٓاعب١  + مع عال١َ / 2

خطأ فٛاب  

  عهإ املػضب ايعضبٞ َٛطعٕٛ بني شتتًـ أقطاصٙ بقؿ١ َتؿاٚت١ 

  ٜتظاٜز عزر عهإ املػضب ايعضبٞ بٓغل بط٤ٞ  

  ٜتُٝظ عهإ املػضب ايعضبٞ باصتؿاع ْغب١ ايؾبإ  

  تتكٌ ايؿت٠ٛ ايغها١ْٝ باملػضب ايعضبٞ ناٌٖ ايؿ١٦ املٓتذ١  

 

أؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ  / 3

 (   تتكاصب - تتؿاٚت)     ٕأقطاص املػضب ايعضبٞ َٔ سٝح عزر ايغها

     (ْغب١ ايهٍٗٛ-  ْغب١ ايؾبإ   )ٜتُٝظ عهإ املػضب ايعضبٞ باصتؿاع  

  (بط٤ٞ - عضٜع  )ٜتطٛص عزر  عهإ املػضب ايعضبٞ بٓغل 
 

انتب ْعِ أٚ ال أَاّ نٌ إؾار٠ / 4

........... ميٌٝ عهإ املػضب ايعضبٞ يالعتكضاص يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ                                                           

.......... ارتزَات ايقش١ٝ ببًزإ املػضب ايعضبٞ  ناؾ١ٝ يالعتذاب١ اىل سادٝات ايغهإ           

.......... املٓتٛز ايػشا٥ٞ يف أقطاص املػضب ايعضبٞ ٜػطٞ ساد١ ايغهإ                                                    

........... ْغب١ األ١َٝ يف أقطاص ايػضب ايعضبٞ عا٥ض٠ ضتٛ االطتؿاض                                                             

.......... ايبطاي١ َٔ أِٖ أعباب ٖذض٠ بعض َٛاطين أقطاص املػضب ايعضبٞ اىل أٚصٚبا خاف١                 

 

أنٌُ ايؿضاؽ مبا ٜٓاعب / 5

  بًز اىل أخض ........................عزر ايغهإ يف ايبًزإ املػاصب١ٝ َٔ

  نجاؾ١ ايغهإ املػضب ايعضبٞ  َضتؿع١ يف املٓاطل ........................

 عهإ املػضب ايعضبٞ ٜتظاٜزٕٚ ٜٓغل ..............................................

  ايغها١ْٝ ........................ْتذت عٔ ٖشا ايتظاٜز ايغضٜع ظاٖض٠

  ٞاملؾانٌ ايبؾض١ٜ يغهإ املػضب ايعضب َٔ......................ٚ ......................



 

تْٛػ : احملٛص ارتاَػ

تكزِٜ عاّ : تْٛػ

: املٛقع

  تتُتع ايبالر ايتْٛغ١ٝ مبٛقع دػضايف َتُٝظ بؿنٌ اْتُا٥ٗا املػاصبٞ ٚ اإلؾضٜكٞ ٚ املتٛعطٞ ؾٗٞ 

تكع يف أقق٢ مشاٍ ايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ ٚ يف ادتٓاح ايؾضقٞ يًُػضب ايعضبٞ نُا تتٛعط ايبشض 

. األبٝض املتٛعط بني سٛم٘ ايؾضقٞ ٚ سٛم٘ ايػضبٞ ٚ تؾضف ع٢ً َنٝل فك١ًٝ

 

: اذتزٚر

:  يًبالر ايتْٛغ١ٝ سزإ قاصٜإ ٚ سزإ َا٥ٝإ

. ادتظا٥ض َٔ ايػضب ٚ يٝبٝا َٔ ادتٓٛب: اذتزإ ايكاصٜإ  -

 .ايبشض األبٝض املتٛعط َٔ ايؾضم ٚ ايؾُاٍ: اذتزإ املا٥ٝإ -

 

: املغاس١

 ن163610ِ: تبًؼ َغاس١ ايبالر ايتْٛغ١ٝ
2

 ( رٕٚ استغاب ادتظص 1298طٍٛ ايغٛاسٌ  ) 

 

:  ايغهإ

  عانٔ بايه70,1ِايهجاؾ١ ايغها١ْٝ  ) 2014   َالٜني   ْغ١ُ سغب تعزار 10,982 
2

 )

ٚ تْٛػ ٖٞ ايكطض املػاصبٞ ايٛسٝز ايشٟ ي٘ سزإ حبضٜإ ؾضغِ أْ٘ بًز فػري اذتذِ َكاص١ْ 

بأقطاص املػضب ايعضبٞ ؾإْ٘ ٜغتؿٝز نجريا َٔ سزٚرٙ ايغاس١ًٝ املط١ً ع٢ً ايبشض املتٛعط ٚ هلشا 

: املٛقع اْعهاعات اظتاب١ٝ

  ٚادٗتإ ع٢ً ايبشض : َٓاخٝا

  تعاقب اذتناصات : سناصٜا

  املقٓع١اايكضب َٔ أٚصٚب:  اقتقارٜا  

 

 



 

 

َٛقع ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

 

 

 



 

: ايتُاصٜٔ 

 

: اسنض سزٚر ايبالر ايتْٛغ١ٝ/ 1

.................................................................................................... مشاال 

.................................................................................................... دٓٛبا 

.................................................................................................... ؽضقا 

.................................................................................................... غضبا 

 

 

 

: اؽطب ارتطأ مما ًٜٞ يتشزٜز َٛقع ايبالر ايتْٛغ١ٝ / 2

:       تكع ايبالر ايتْٛغ١ٝ

مشاٍ دٓٛب ايكاص٠ االؾضٜك١  -

 ع٢ً اينؿ١ ايؾُاي١ٝ ادتٓٛب١ٝ يًبشض املتٛعط -

 يف ادتٓاح ايؾضقٞ ايػضبٞ يًُػضب ايعضبٞ -
 

:  اؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ -  3

 ن136610ِ:  -   تبًؼ َغاس١ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 
2

 ن163610ِ  -   
2

 ن163160ِ -   
2

    - 

 (  ٌ(رٕٚ استغاب ادتظص  )-         1298  -    - 2198-   -  1928:   - طٍٛ ايغٛاس 

  َالٜني   ْغ١ُ    -   10,298   -   10,928   - 10,982:-  عزر عهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

 :انٌُ تعُري ايؿضاغات مبا ٜٓاعب  -4

ؾضغِ أْ٘ بًز فػري .................................  تْٛػ ٖٞ ايكطض املػاصبٞ ايٛسٝز ايشٟ ي٘ سزإ 

.............................. اذتذِ َكاص١ْ بأقطاص املػضب ايعضبٞ ؾإْ٘ ٜغتؿٝز نجريا َٔ سزٚرٙ 

............................... ٚ هلشا املٛقع اْعهاعات ........................................ املط١ً ع٢ً ايبشض 

 

: أفٌ بغِٗ بني  خافٝات ايبالر ايتْٛغ١ٝ  ألسقٌ ع٢ً اإلؾار٠  املٓاعب١  -5

  تعاقب اذتناصات  :                                                    َٓاخٝا

  ٚادٗتإ ع٢ً ايبشض :                                                 سناصٜا

  املقٓع١  اايكضب َٔ أٚصٚب:                                                 اقتقارٜا  

                                                                                                                                                                                                                       



 

ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ يًبالر ايتْٛغ١ٝ : احملٛص ايغارؼ

تناصٜػ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

تتهٕٛ ايتناصٜػ َٔ ايغٍٗٛ ٚ اهلناب ٚ ادتباٍ 

 ٍٛٗايغ: 

 تػطٞ َععِ اجملاٍ ادتػضايف يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٚتهجض يف املٓاطل ايغاس١ًٝ ايؾضق١ٝ 

ؾهًُا اقرتبٓا َٔ ايبشض إال ٚ نجضت ٚ مسشت بتٛغٌ تأثري ايبشض املعتزٍ يًشضاص٠ ٚ ايغٍٗٛ 

 (عٌٗ زتضر٠ َٔ ايؾُاٍ ٚ عٌٗ ْؿظا٠ٚ ٚ ادتضٜز يف ادتٓٛب  )عٍٗٛ راخ١ًٝ :   -     ْٛعإ

 (عٌٗ دؿاص٠ / عٌٗ بٓظصت إىل سزٚر يٝبٝا : ممتز٠ َٔ ايؾُاٍ  )عٍٗٛ عاس١ًٝ     -   

 

  اهلناب : 

تػطٞ نشيو َععِ اجملاٍ ادتػضايف يًبالر ٚ تضبط بني ايغٍٗٛ ايغاس١ًٝ ٚ املٓاطل ادتب١ًٝ 

. ايزاخ١ًٝ

 

 ٍتٛدز دٌ املضتؿعات يف ادتظ٤ ايػضبٞ يًبالر ٚ أُٖٗا عًغ١ً ايعٗض١ٜ َٔ سٝح : ادتبا

 .االَتزار ٚ االصتؿاع

 

أع٢ً ق١ُ املٛقع ايغًغ١ً 

ّ 1203دبٌ ايػض٠ ايؾُاٍ ايػضبٞ مخري ٚ َكعز ٚ ْؿظ٠ 

ّ 1544دبٌ ايؾعاْيب ايٛعط ايػضبٞ ايعٗض١ٜ 

ّ 715دبٌ َطُاط١ادتٓٛب ايؾضقٞ دباٍ َطُاط١ 

 

 

 

 



 

 

   

ادتباٍ اهلناب ايغٍٗٛ 

 

 

دبٌ ايؾعاْيب 



 

: ايتُاصٜٔ

 

: أنٌُ ايؿضاغات بشنض ايعباص٠ املٓاعب١/ 1

................................ ٚ ............................. ٚ ........................ تتهٕٛ ايتناصٜػ َٔ 

........................ نًُا اقرتبٓا َٔ ايبشض نجضت 

........................ نًُا اقرتبٓا َٔ ادتظ٤ ايػضبٞ نجضت 

. بني ادتباٍ ٚ ايغٍٗٛ............................. تٛدز 

 

: أَاّ نٌ إؾار٠ فشٝش١  ( X )مع عال١َ / 2

 تكٌ ايغٍٗٛ يف املٓاطل ايغاس١ًٝ ........                                 .

          تٛدز املضتؿعات يف ادتظ٤ ايػضبٞ َٔ ايبالر ايتْٛغ١ٝ .........

                               ٍٛٗتضبط اهلناب بني ادتباٍ ٚ ايغ .........

                  أع٢ً ق١ُ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٖٞ دبٌ ايؾعاْيب .........

                          تكع دباٍ َطُاط١ يف ايعٗض١ٜ ايتْٛغ١ٝ......... 

 

أنٌُ تعُري ادتزٍٚ ايتايٞ / 3

أع٢ً ق١ُ املٛقع ايغًغ١ً 

ّ 1203دبٌ ايػض٠ .................... مخري ٚ َكعز ٚ ْؿظ٠ 

ّ 1544......................... ايٛعط ايػضبٞ ايعٗض١ٜ 

ّ 715دبٌ َطُاط١ ادتٓٛب ايؾضقٞ ........................... 

 

:  أنٌُ اإلؾار٠ ايتاي١ٝ  -   4 

ٚ املٓاطل .........................  تػطٞ اهلناب  َععِ اجملاٍ ادتػضايف يًبالر ٚ تضبط بني ايغٍٗٛ 

. ايزاخ١ًٝ................................... 

 

 



 

ارتقا٥ك ايطبٝع١ٝ يًبالر ايتْٛغ١ٝ :  احملٛص ايغارؼ 

املٓاخ ٚايٓبات ٚاملٝاٙ بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

تكع ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف ايٓطام املعتزٍ َٓاخٗا َتٛعطٞ  ٜتُٝظ بقٝـ ساص ٚداف ٚؽتا٤ :  املٓاخ 

ختتًـ املعزالت اذتضاص١ٜ بني املٓاطل ايغاس١ًٝ ٜٚعٛر سيو إىل تأثري ايبشض يف . َعتزٍ ٚصطب 

. تعزٌٜ اذتضاص٠ فٝؿا ٚؽتا٤

اجملاٍ املُطاصٟ نُٝات األَطاص االقًِٝ 

صطب  َِ 400أنجض َٔ ايؾُاٍ 

ؽب٘ داف  َِ 400 َِ ٚ 150بني ايٛعط 

داف  َِ 150أقٌ َٔ ادتٓٛب 

 

دٓٛب داف  /  ٚعط داف  /  مشاٍ صطب  :  تٓكغِ ايبالر ايتْٛغ١ٝ إىل ثالث١ زتاالت ممطاص١ٜ 

:  إٕ َغاس١ اجملاٍ املُطاصٟ ايضطب ال ٜتذاٚط صبع املغاس١ ادت١ًُٝ يًبالر ايتْٛغ١ٝ ٚسيو ألٕ 

ايضٜاح ايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ ايضطب١ حتٌُ األَطاص إىل املٓاطل ايؾُاي١ٝ  

املضتؿعات ادتب١ًٝ حتز َٔ تٛغًٗا يف ايزاخٌ 

. املٓاطل ادتٓٛب١ٝ تتأثض بايضٜاح ايقشضا١ٜٚ ادتاؾ١

إٕ ايػطا٤ ايٓباتٞ ايطبٝعٞ ستزٚر دزا ٜٚتهٕٛ َٔ بكاٜا غابات بايكُِ ادتب١ًٝ َٚٔ : ايٓبات 

أعؾاب عباعب١ٝ يف املضتؿعات ٚاهلناب ايٛعط٢ ؾبايضغِ َٔ ٚدٛر بعض ايػابات يف اجملاٍ 

: املُطاصٟ ايضطب ؾإٕ ايػطا٤ ايٓباتٞ ستزٚر دزا ٚسيو بغبب 

ايعضٚف املٓاخ١ٝ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ غري َٛات١ٝ يُٓٛ ايػطا٤ ايٓباتٞ  : ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ 

. تٛعٝع األصامٞ ايؿالس١ٝ/ ايضعٞ ايؿٛمٟٛ / ايتشطٝب : ايعٛاٌَ ايبؾض١ٜ 

 

اجملُٛع١ اجملاٍ املُطاصٟ االقًِٝ 

ايٓبات١ٝ 

بعض األْٛاع َٔ نٌ زتُٛع١ 

فٓٛبض سًيب / طإ / ؾضْإ / بًٛط غابات صطب مشاٍ 

عزص / سًؿا٤ / ؽٝح عباعب ؽب٘ داف ٚعط 

ايؿضْر / ايزصٜٔ / صَح ْبات فشضاٟٚ داف دٓٛب 

 

املٝاٙ ادتاص١ٜ ق١ًًٝ ٜٛدز دًٗا يف ايؾُاٍ أُٖٗا  ْٗض زتضر٠ ٖٚٞ َغتػ١ً بٛاعط١ عزٚر  : املٝاٙ 

تٛدز يف ايؾُاٍ أٚر١ٜ سات تقضٜـ خاصدٞ َجٌ زتضر٠ ايشٟ ٜٓبع َٔ ادتظا٥ض ٜٚقب يف 

. ٚتٛدز عزٚر عزٜز٠ يًتشهِ يف املٝاٙ ادتاص١ٜ. ايبشض األبٝض املتٛعط

 

 



 

 

                            

                   املٓاخ  بايبالر ايتْٛغ١ٝ                                                               ايٓباتات بايبالر ايتْٛغ١ٝ

 

 

   

دٓٛب داف ٚعط ؽب٘ داف مشاٍ صطب 

 

 



 

: ايتُاصٜٔ 

أصبط بغِٗ / 1 

غطاؤٙ ايٓباتٞ  زتاي٘ املُطاصٟ  اإلقًِٝ 

 

ْبات فشضاٟٚ  ؽب٘ داف  ايؾُاٍ 

غابات  داف  ايٛعط 

عباعب  صطب  ادتٓٛب 

 

أؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ  / 2

  ختتًـ املعزالت اذتضاص١ٜ بني املٓاطل ايغاس١ًٝ ٚاملٓاطل ايزاخ١ًٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ

  اجملاٍ املُطاصٟ بايؾُاٍ ايتْٛغٞ ؽب٘ داف

  اجملاٍ املُطاصٟ  بادتٓٛب ايتْٛغٞ داف

  تػطٞ ايػابات اهلناب ايٛعط٢ بايبالر ايتْٛغ١ٝ

 ٞٚارٟ زتضر٠ سٚ تقضٜـ خاصد 

 

:   إٕ ايػطا٤ ايٓباتٞ ستزٚر دزا  اسنض عببا  يشيو -  3

: ...................................................................... ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ 

:  ......................................................................... ايعٛاٌَ ايبؾض١ٜ 

 

: أنٌُ تعُري ايؿضاغات مبا ٜٓاعب - 4

 

.................... أُٖٗا  ْٗض .........................  املٝاٙ ادتاص١ٜ  بايبالر ايتْٛغ١ٝ ق١ًًٝ ٜٛدز دًٗا يف 

.........................  ٖٚٞ َغتػ١ً بٛاعط١ 

..................... َجٌ زتضر٠ ايشٟ ٜٓبع َٔ ........................ تٛدز يف ايؾُاٍ أٚر١ٜ سات تقضٜـ 

. ٚتٛدز عزٚر عزٜز٠ يًتشهِ يف املٝاٙ ادتاص١ٜ................................................ ٜٚقب يف  

 



 

ارتقا٥ك ايبؾض١ٜ يًبالر ايتْٛغ١ٝ 

ايُٓٛ ايزميػضايف ٚايرتنٝب ايعُضٟ يًغهإ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

:   ارتقا٥ك ايبؾض١ٜ

َاطاٍ ايُٓٛ ايزميػضايف بايبالر ايتْٛغ١ٝ َتُٝظا بغضعت٘ ٚسيو ألٕ ْغب١ ايٛؾٝات قز اطتؿنت 

بٓغل أِٖ َٔ بهجري َٔ تضادع ْغب١ ايٛالرات ْتٝذ١ ايتٓعِٝ ايعا٥ًٞ  ٚايتطٛص االدتُاعٞ   

  (ايتػش١ٜ ٚايرتب١ٝ  ) 

تتُٝظ ايبالر ايتْٛغ١ٝ بؿت٠ٛ عها١ْٝ  ْغب١ املغتًٗهني غري املٓتذني أنرب َٔ ْغب١ املٓتذني 

. ٖٚشا َا ٜجكٌ ناٌٖ ايؿ١٦ املٓتذ١ 

: إٕ سادٝات ايغهإ بايبالر ايتْٛغ١ٝ تؿٛم سايٝا إْتادٗا يشا ال بز َٔ 

  ٕاذتز َٔ ايتظاٜز ايغضٜع يًغها

  ايعٌُ ع٢ً تٛؾري االْتاز يف شتتًـ اجملاالت

. إٕ ايتٛطٜع ادتػضايف يًغهإ يف ايبالر غري َتٛاطٕ

تتُٝظ املٓاطل ايغاس١ًٝ ايؾضق١ٝ ٚاملٓاطل ادتب١ًٝ َٔ ايؾُاٍ ايػضبٞ بهجاؾ١ عها١ْٝ عاي١ٝ 

: ٚسيو يعز٠ أعباب

  أعباب طبٝع١ٝ : 

.           داسب١ٝ ايغٛاسٌ ملا حتزث٘ َٔ تًطـ َٓاخٞ

  أعباب اقتقار١ٜ : 

.          تٛؾض أعباب ايضطم يف املٓاطل ايغاس١ًٝ

  أعباب تاصغت١ٝ: 

          املضتؿعات ناْت مبجاب١ املالد٤٢ اييت ٜتشقٔ بٗا األٖايٞ خٛؾا َٔ ايػظا٠ ٚتضنٝظ ايت١ُٝٓ 

. يف املٓاطل ايغاس١ًٝ يف عٗز االعتعُاص 

 

 



 

  

ايتٛطع ايغهاْٞ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

 

  

 



 

 :ايتُاصٜٔ 

 

: مع نٌ إؾار٠ فشٝش١ يف إطاص /1

  عزر عهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف تٓاقك

  ميجٌ ايهٍٗٛ أنرب ْغب١ َٔ عهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ

 ٜتُٝظ ايُٓٛ ايزميػضايف يغهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ بايغضع١. 

 

: يف ارتا١ْ املٓاعب١ + مع عال١َ / 2

 عزر عهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ يف اطرٜار َطضر 

 عاِٖ حتغٔ ارتزَات ايقش١ٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ يف تضادع ْغب١ ايٛؾٝات 

 ميجٌ ايؾٝٛخ أنرب ْغب١ َٔ عهإ ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 عاِٖ ايتٓعِٝ ايعا٥ًٞ يف اذتز َٔ اصتؿاع ْغب١ ايٛالرات 

 

أنٌُ  / 3

تتُٝظ املٓاطل ايغاس١ًٝ ايؾضق١ٝ ٚاملٓاطل ادتب١ًٝ َٔ ايؾُاٍ ايػضبٞ بهجاؾ١ عها١ْٝ عاي١ٝ 

ٚسيو يعز٠ أعباب 

: أسنض ثالث١ َٓٗا  ع٢ً األقٌ 

 ....................... ..........................   

 ...................................................   

        ..................................................    

أنٌُ تعُري ايؿضاغات مبا ٜٓاعب  -     4

.................................   َاطاٍ ايُٓٛ ايزميػضايف بايبالر ايتْٛغ١ٝ َتُٝظا بغضعت٘ ٚسيو ألٕ ْغب١ 

ْتٝذ١ ................................... قز اطتؿنت بٓغل أِٖ َٔ بهجري َٔ تضادع ْغب١ 

ٚايتطٛص االدتُاعٞ   ........................................... 



 

ايؿالس١ ٚايقٝز ايبشضٟ بايبالر ايتْٛغ١ٝ : احملٛص ايجأَ 

اذتبٛب ٚايػضاعات  ٚارتنضٚات بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

تٓتر تْٛػ ايكُح ايقًب ٚايؾعري ٚايكُح ايًني ٜٚعترب ايؾُاٍ أِٖ َٓطك١ َٓتذ١ : اذتبٛب 

. يًشبٛب ْعضا الصتؿاع َعزٍ ايتغاقطات يف ايؾُاٍ ٚيٛدٛر تضب١ ثض١ٜ ٚخقب١

االْتاز املضرٚر املٓطك١ 

َٓتعِ َضتؿع ايؾُاٍ 

غري َٓتعِ َتٛعط ايٛعط 

غري َٓتعِ معٝـ ادتٓٛب 

إْتاز اذتبٛب غري َٓتعِ ٜضتؿع باصتؿاع نُٝات األَطاص ٜٚٓدؿض باطتؿامٗا ٖٚشا االْتاز ال 

ٜؿٞ حباد١ االعتٗالى ايزاخًٞ ؾبالرْا تغتٛصر نُٝات َتؿاٚت٘ َٔ اذتبٛب  ٚجملاب١ٗ ٖشا 

:  ايٓكك  ال بز َٔ اختاس اإلدضا٤ات ايتاي١ٝ 

ايزٚص٠ ايظصاع١ٝ /األمسز٠ ٚايبشٚص احملغ١ٓ / ايضٟ ايتهًُٝٞ / تعقري أرٚات ايعٌُ  

تعترب َٔ أِٖ األْؾط١ ايؿالس١ٝ يف بالرْا َٚٔ أبضطٖا ايظٜاتني ٚايهضّٚ ٚايٓدٌٝ : ايػضاعات 

: تتٓٛع ايػضاعات ٚؾل ختقك إقًُٝٞ . . ٚايكٛاصل

ايؾُاٍ ٚايؾُاٍ ايؾضقٞ ايكٛاصل ٚايهضّٚ 

ايٛعط ٚادتٓٛب ايؾضقٞ ايظٜاتني 

ٚاسات ادتٓٛب ايٓدٌٝ 

 

.  اإلْتاز ايغٟٓٛ يًػضاعات  ايبع١ًٝ َتؿاٚت يعزّ اْتعاّ نُٝات األَطاص عٜٓٛا 

. االْتاز ايغٟٓٛ يًػضاعات ايغك١ٜٛ اقضب إىل االْتعاّ

ايتغُٝز / تطٜٛض ٚعا٥ٌ ايضٟ / تعٜٛض ايػضاعات اهلض١َ :   َٔ اإلدضا٤ات املتدش٠ يتشغني االْتاز 

. َهاؾش١ األعؾاب ايطؿ١ًٝٝ إسزاخ مٝعات دزٜز٠/

تتُٝظ طصاع١ ارتنضٚات ع٢ً بك١ٝ ايظصاعات بتٛعع َغاستٗا ٚتطٛص تكٓٝاتٗا  ٚإَها١ْٝ : ارتنض 

. ٚدٛرٖا يف نٌ األقايِٝ ٖٚٛ َا ْتر عٓ٘ تطٛص َتٛافٌ يف نُٝات إْتادٗا  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ايتُاصٜٔ 

فٌ بغِٗ بني املٓتٛز  ايؿالسٞ ٚاملٓطك١ املؾٗٛص٠ ب٘ / 1

ٚاسات ادتٓٛب  ايٓدٌٝ 

ايٛعط ايؾضقٞ  ايظٜاتني 

ادتٓٛب ايؾضقٞ  ايكٛاصل ٚايهضّٚ 

ايؾُاٍ ٚايؾُاٍ ايؾضقٞ  ارتنضٚات 

ناٌَ األقايِٝ   

أدب بٓعِ أٚ ال / 2

                             ايؾُاٍ اِٖ َٓطك١ َٓتذ١ يًشبٛب بايبالر ايتْٛغ١ٝ ........

       ًٞإْتاز اذتبٛب بايبالر ايتْٛغ١ٝ ٜؿٞ حباد١ االعتٗالى ايزاخ ........

                                        ٌإْتاز ارتنض بايبالر ايتْٛغ١ٝ يف تطٛص َتٛاف ........

              االْتاز ايغ٣ٛٓ  يًػضاعات ايبع١ًٝ َتؿاٚت َٔ ع١ٓ إىل أخض٣ ........

                                                    ِاإلْتاز ايغٟٓٛ يًػضاعات ايغك١ٜٛ َٓتع......... 

 

 :انٌُ تعُري ادتزٍٚ ايتايٞ -  3

االْتاز املضرٚر املٓطك١ 

َٓتعِ َضتؿع ............................. 

غري َٓتعِ ............................. ايٛعط 

................................... معٝـ ادتٓٛب 

 

:    اسنض ثالث١  َٔ اإلدضا٤ات املتدش٠ يتشغني االْتاز  ايؿالسٞ -  4

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 



 

ايؿالس١ ٚايقٝز ايبشضٟ بايبالر ايتْٛغ١ٝ : احملٛص ايجأَ 

تضب١ٝ املاؽ١ٝ ٚايقٝز ايبشضٟ  بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

:  اإلْتاز اذتٝٛاْٞ 

   ٜرتنب ايكطٝع ايتْٛغٞ أعاعا َٔ ايػِٓ ٚاملاعظ ايبكض ٖٚٛ َٛطع سغب ختقك اقًُٝٞ  

ْٛع١ٝ ايكطعإ اجملاٍ املُطاصٟ املٓطك١ 

أبكاص َٚاعظ ٚأغٓاّ صطب ايؾُاٍ 

أغٓاّ ؽب٘ داف ايٛعط 

َاعظ داف ادتٓٛب 

 

اإلْتاز اذتٝٛاْٞ يف تظاٜز يهٓ٘ غري ناف يتًب١ٝ سادات االعتٗالى ؾكز تطٛص اْتاز ايًشّٛ 

ْتٝذ١  

  اجملٗٛرات ايت١ُٜٛٓ

  تٛؾض ايكطٝع ٚحتغني ايغالالت

 تهجٝـ املضاقب١ ايقش١ٝ يًكطٝع .

  ٚصغِ ٖشا ايتطٛص َاطيٓا ْغتٛصر ايًشّٛ ٚاذتًٝب، ٚاصتؿاع سذِ طًب املٓتٛدات ايؿالس١ٝ

. عبب٘ تظاٜز عزر ايغهإ ٚاصتؿاع َغت٣ٛ ايعٝؿ

 

ايقٝز ايبشضٟ 

االْتاز ايبشضٟ يف تْٛػ ٖاّ ؾكز اصتؿع ْتٝذ١ تطٛص اعطٍٛ ايقٝز ايبشضٟ يهٓ٘ أخش ٜرتادع 

. بغبب االعتػالٍ املؿضط ٚاعتعُاٍ ايٛعا٥ٌ املنض٠

تعترب فؿاقػ ٚقابػ ٚعٛع١ ٚاملٗز١ٜ  َٔ أِٖ َٛاْٞ ايقٝز ايبشضٟ   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ايتُاصٜٔ 

  3 إىل 1صتب قطٝع املاؽ١ٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ بٛمع األصقاّ َٔ / 1

 o        بكض o      َاعظ o  ّأغٓا

 

أنتب ْعِ أٚ ال أَاّ نٌ إؾار٠ / 2

                                              ٜرتنب ايكطٝع ايتْٛغٞ َٔ ايػِٓ ٚاملاعظ ٚايبكض ............

                  ٜػطٞ االْتاز اذتٝٛاْٞ سادٝات االعتٗالى احملًٞ َٔ ايًشّٛ ٚاذتًٝب ...........

    ٟاالعتػالٍ املؿضط ٚاعتعُاٍ ايٛعا٥ٌ املنض٠ أر٣ إىل تضادع اْتاز ايقٝز ايبشض ............

             تضؾٝع سذِ ايكطٝع ٚحتغني ايغالالت َٔ ايعٓافض اييت تغاعز ع٢ً ايظٜار٠ ............

 

: عِ بعض اإلدضا٤ات اييت اختشتٗا ايزٚي١ يتطٜٛضاإلْتاز اذتٝٛاْٞ ٚدعً٘ يف تظاٜز / 3

 ..................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

:  أنٌُ تعُري ادتزٍٚ ايتايٞ - 4

ْٛع١ٝ ايكطعإ اجملاٍ املُطاصٟ املٓطك١ 

أبكاص َٚاعظ ٚأغٓاّ صطب ......................... 

أغٓاّ ......................... ايٛعط 

...................... داف ادتٓٛب 

 

: أنٌُ تعُري ايؿضاغات مبا ٜٓاعب  5

ايقٝز ايبشضٟ يهٓ٘ ................... ؾكز اصتؿع ْتٝذ١ تطٛص ................ االْتاز ايبشضٟ يف تْٛػ 

............................... املؿضط ٚاعتعُاٍ ايٛعا٥ٌ .......................... أخش ٜرتادع بغبب 

َٛاْٞ ايقٝز ايبشضٟ   ....................... تعترب فؿاقػ ٚقابػ ٚعٛع١ ٚاملٗز١ٜ  َٔ 

 



 

ٚايقٓاع١ بايبالر ايتْٛغ١ٝ  ايطاق١ ٚاملٓادِ

املٓادِ 

ايؿغؿاط ، اذتزٜز، ٚايضفال ٚايظْو ٚاملًح :  املٛار األٚي١ٝ املٛدٛر٠ بايبالر ايتْٛغ١ٝ ٖٞ 

املٛقع ادتػضايف املار٠ املٓذ١ُٝ األٚي١ٝ 

د١ٗ قؿق١ ٚايهاف ايؿغؿاط 

ادتضٜق١ ٚمتض٠ اذتزٜز 

د١ٗ دٓزٚب١ ٚعًٝا١ْ ايضفال ٚايظْو 

فؿاقػ ٚصارؼ ٚاملٓغتري ٚدضدٝػ املًح 

.تٛدز املٓادِ باملٓاطل ايزاخ١ًٝ ايػضب١ٝ يًبالر ٖٚشٙ ايجض٠ٚ َتٓٛع١ يهٓٗا زتزٚر٠ ٚيف تكًك  

 

 ايطاق١

تٓتر تْٛػ ايٓؿط ٚايػاط يهٔ بهُٝات ستزٚر٠ 

ٜٛدز ايٓؿط يف ايرب١َ ٚايزٚالب ٚعٝزٟ يٝتِٝ ٚعؾرتٚت ٚتاطصن١ ٚظتز ايػاط ايطبٝعٞ يف 

. ايرب١َ

. ٜٓكٌ ايػاط ايطبٝعٞ ٚايٓؿط َٔ اذتكٍٛ إىل املزٕ ايغاس١ًٝ عرب أْابٝب

... ٜغتعٌُ ايػاط ايطبٝعٞ يف ايطبذ ، ايتزؾ١٦ ، تٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ، االعتٗالى ايقٓاعٞ 

. االْتاز ايتْٛغٞ َٔ ايٓؿط ٚايػاط ايطبٝعٞ يف تضادع ٖٚٛ معٝـ باملكاص١ْ بإْتاز يٝبٝا ٚادتظا٥ض 

 َٛيزات نٗضبا١ٝ٥ سضاص١ٜ َضنظ٠ يف َزٕ عاس١ًٝ ٖٚٞ ى صارؼ 4تٛدز يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

. ٚسًل ايٛار ٚعٛع١ ٚغٓٛـ 

. نُا تٛدز َٛيزات نٗضَا١ٝ٥ عٓز بعض ايغزٚر نغز عٝزٟ عامل ٚايعضٚع١ ٚبين َطري

:  ؽٗز االْتاز ايهٗضبا٥ٞ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ منٛا نبريا بغبب 

. تظاٜز اذتاد١ إىل ايهٗضبا٤ بتظاٜز ايغهإ ، منٛ ايكطاع ايقٓاعٞ، اصتؿاع املغت٣ٛ االدتُاعٞ 

 

 



 

 

 املٛاصر ايطاق١ٝ ٚاملٓذ١ُٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ

  

 ايؿغؿاط ايٓؿط

  

 املًح ايػاط ايطبٝعٞ

 



 

:ايتُاصٜٔ   

أَاّ َا ٜؿغض منٛ اإلْتاز ايهٗضبا٥ٞ يًبالر ايتْٛغ١ٝ  + مع عال١َ  / 1

  ٞمنٛ ايكطاع ايقٓاع

  ٞاصتؿاع املغت٣ٛ االدتُاع

  ْٕظصٜز ايغها

  تقزٜض ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥

  اٜقاٍ ايٓٛص ايهٗضبا٥ٞ إىل األصٜاف

 

أنتب فٛاب أٚ خطأ أَاّ نٌ إؾار٠ / 2

                               تٛدز املٓادِ باملٓاطل ايزاخ١ًٝ ايػضب١ٝ ...........

                 ٜٛدز ايؿغؿاط بهُٝات نبري٠ يف ٚال١ٜ قؿق١ ..........

                            االْتاز ايتْٛغٞ َٔ ايٓؿط ٚايػاط ايطبٝعٞ معٝـ ..........

                                                                            ٜٛدز ايػاط حبكٌ ايرب١َ ؾكط ..........

 املٓتٛدات املٓذ١ُٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ يف تكًك ..........                                                    .

 

: أفٌ بغِٗ  بني املار٠ املٓذ١ُٝ  ٚاملٛقع ادتػضايف املٓاعب هلا - 3

ادتضٜق١ ٚمتض٠  ايؿغؿاط 

د١ٗ قؿق١ ٚايهاف  اذتزٜز 

د١ٗ دٓزٚب١ ٚعًٝا١ْ  ايضفال ٚايظْو 

فؿاقػ ٚصارؼ ٚاملٓغتري ٚدضدٝػ  املًح 

 

ؾِٝ ٜغتعٌُ ايػاط ايطبٝعٞ  ؟ -  4

 .....................................................................................................................................



 

 ٚايقٓاع١ بايبالر ايتْٛغ١ٝ ايطاق١ ٚاملٓادِ: احملٛص ايتاعع 

ايقٓاع١ يف ايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

عضؾت ايبالر ايتْٛغ١ٝ َٓش االعتكالٍ سضن١ تقٓٝع ْؾٝط َهٓت َٔ ايظٜار٠ يف عزر َٛاطٔ 

ايؾػٌ ٚيف عزر املؤعغات ايقٓاع١ٝ ٚخاف١ ايقػض٣ ؾكز تناعـ عزر ايعاًَني يف ايكطاع 

ايعا١ًَ ايٓؾٝط١ ٚايعٛاٌَ   َضات ٚأفبشت ايٝز ايعا١ًَ ايقٓاع١ٝ متجٌ مخػ ايٝز8ايقٓاعٞ 

بعح َؾاصٜع فٓاعٞ :   -     املؿغض٠ هلشا ايُٓٛ ٖٞ 

  بعح ٚناالت شتتق١ يف ايزصاعات ٚايت١٦ٝٗ اجملاي١ٝ

 ٞعٔ تؾضٜعات يًتؾذٝع ع٢ً االعتجُاص يف ايكطاع ايقٓاع .

  فٓاعات ثك١ًٝ ٚفٓاعات خؿٝؿ١  : تقٓـ ايكطاعات يف تْٛػ إىل

ايقٓاعات ايجك١ًٝ ستزٚر٠ يعزّ ٚدٛر املٛار األٚي١ٝ ايهاؾ١ٝ ٚاذتاد١ إىل متٜٛالت نبري٠ 

ٚفػض سذِ ايغٛم املغتًٗه١ يًُقٓٛعات  

فٓاع١ ايٓغٝر ٚادتًز اييت تٛؾض : تٓؾط ايقٓاعات ايتْٛغ١ٝ يف ؾضٚع عزٜز٠ َٚتٓٛع١ أُٖٗا 

 باملا١٥ َٔ سذِ ايقارصات نُا إٔ هلا تأثريا نبريا يف اقتقار ايبالر 40 َٛطٔ ؽػٌ ٚ 200000

. اذتز َٔ ايتبع١ٝ االقتقار١ٜ-    تٛؾري ايع١ًُ ايقعب١   -    تٛؾري َٛاطٔ ايؾػٌ    :    -  َٔ سٝح 

 

املقٓٛعات فٓـ ايقٓاع١ 

.. ايؿٛالس ، تضنٝب اذتاؾالت، أدٗظ٠ ايتًؿظ٠ ٚايضارٜٛ ٚايجالدات آي١ٝ نٗضبا١ٝ٥ 

.. األر١ٜٚ- تهضٜض ايٓؿط ، حتٌٜٛ ايؿغؿاط، األمسز٠ ايهُٝٝا١ٜٚ نُٝٝا١ٜٚ 

.. امسٓت، دري، آدض ، دًٝظ، دًٝظ َطًَٞٛار ايبٓا٤ 

. طٜت ايظٜتٕٛ، َقربات ارتنض ٚايػالٍ، اذتًٝب َٚؾتكات٘، املٝاٙ املعز١ْٝفٓاعات غشا١ٝ٥ 

. أقُؾ١ ، َالبػ داٖظ٠ ، أسش١ْٜغٝر ٚدًز 

. ارتؿاف ، ايبالعتٝو ايٛصم فٓاعات َتٓٛع١ 

 



 

قطاع ايقٓاعات ايتكًٝز١ٜ عضٜل َٚتٓٛع َٚٓتؾض ٚقز عاعزت ايغٝاس١ ع٢ً اْتعاؽ٘  ؾأفبح 

.  ًَٕٝٛ رٜٓاص َٔ ايع١ًُ ايقعب100١ َٛطٔ ؽػٌ ٚرخال عٜٓٛا قزصٙ 150000ٜٛؾض 

ادتٗات املؾٗٛص٠ بٗا أِٖ ايقٓاعات 

بٓظصت / ايكريٚإ ايظصب١ٝ 

ايكريٚإ / ٚسصف/ بٓظصت املضقّٛ 

قؿق١ / ٚصف / دضب١ األغط١ٝ ايقٛؾ١ٝ ٚاملظصنؾ١ 

فؿاقػ / ايكريٚإ / تْٛػ ايٓشاؼ ٚادتًز ٚارتؾب 

دضب١ / ْابٌ ارتظف 

دضب١ / املهٓني/ تْٛػ اذتًٞ ايتكًٝزٟ 

 

ايٓؾاط ايقٓاعٞ ايتْٛغٞ َضنظ يف األقايِٝ ايغاس١ًٝ ايؾضق١ٝ ٖٚشا ايتٛطع  ادتػضايف غري 

: املتٛاطٕ ٜضدع إىل عٛاٌَ طبٝع١ٝ ٚتاصغت١ٝ ٚجتاص١ٜ ٚي٘ اْعهاعات عًب١ٝ تتُجٌ يف 

  ٕسضن١ ايغها

 عزّ ايتٛاطٕ االقتقارٟ بني ادتٗات ٚتًٛخ احملٝط .

ايقٓاعات امل١ُٓٝٗ املٓاطل 

فٓاعات َتٓٛع١ اقًِٝ تْٛػ 

ايٓغٝر ايغاسٌ 

فٓاعات نُٝٝا١ٜٚ َٚتٓٛع١ فؿاقػ 

ايؿٛالس ٚتهضٜض ايٓؿط بٓظصت َٓظٍ بٛصقٝب١ 

فٓاعات نُٝٝا١ٜٚ قابػ 

فٓاعات غشا١ٝ٥ َٚتٓٛع١ ايٛطٔ ايكبًٞ 

 

يو \اجملٗٛر ايتُٟٓٛ ايٛطين َتٛد٘ ضتٛ ايتدؿٝـ َٔ عزّ تٛاطٕ ايرتنٝظ ايقٓاعٞ يف األقايِٝ ٚ

بتؾذٝع ايقٓاعٝني ع٢ً بعح املؾاصٜع االقتقار١ٜ يف املٓاطل ايزاخ١ًٝ يهٔ ايٓتا٥ر َاطايت 

.  ستزٚر٠



 

 

اِٖ املٓاطل ايقٓاع١ٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

 

 

 



 

ايتُاصٜٔ 

فٌ بغِٗ نٌ َٓطك١  بايقٓاع١ امل١ُٓٝٗ / 1

 تْٛػ 

 ٌايغاس 

 فؿاقػ 

 قابػ 

 بٓظصت طَٓظٍ بٛصقٝب١ 

  ًٞايٛطٔ ايكب

 ايٓغٝر 

 فٓاعات َتٓٛع١ 

 ايؿٛالس ٚتهضٜض ايٓؿط 

 فٓاعات نُٝٝا١ٜٚ 

  فٓاعات غشا١ٝ٥ َٚتٓٛع١

فٌ بغِٗ نٌ قطاع َٔ قطاعات ايقٓاعات بتْٛػ مبا ٜٓاعب٘/ 2  

   قطاع ايقٓاعات 

       ايتكًٝز١ٜ 

 

     قطاع ايقٓاعات  

        ايعقض١ٜ 

ؽٗز منٍٛ نبريا 

عضٜل َٚتٓٛع 

 عاعزت ايغٝاس١ ع٢ً اْتعاؽ٘

عٓت تؾضٜعات  يًتؾذٝع ع٢ً االعتجُاص ؾٝ٘ 

ٜنِ ثالث١ أْٛاع َٔ املؤعغات 

ٜٛؾض َا ٜكاصب َزاخٌٝ طٜت ايظٜتٕٛ َٔ ايع١ًُ ايقعب١ 

 

: مع عال١َ أَاّ نٌ عبب فشٝح ٜؿغض ستزٚر١ٜ ايقٓاعات ايجك١ًٝ يف تْٛػ / 3

. عزّ ٚدٛر املٛار األٚي١ٝ ايهاؾ١ٝ -

 ساد١ ٖشا ايٓٛع َٔ ايقٓاعات إىل متٜٛالت نبري٠  -

 فػض سذِ ايغٛم املغتًٗه١ يًُقٓٛعات يف تْٛػ -

 

 يف ايرتبٝعات اييت بٗا َٛاْٞ د١ٜٛ  0مع عال١َ / 4

  يف ايرتبٝعات املٓاعب١ يًُزٕ اييت بٗا َٛاْٞ حبض١ٜ xٚ عال١َ 

 : ع٢ً ارتضٜط١ اآلت١ٝ



 

 

ايغٝاس١ بايبالر ايتْٛغ١ٝ 

اْعهاؼ ايغٝاس١ ع٢ً االقتقار 

 

: حتتٌ ايغٝاس١ رٚصا ٖاَا يف اذتٝا٠ االقتقار١ٜ  َٔ سٝح  

   تٛؾري ايع١ًُ ايقعب١

   ٌتٛؾري َٛاطٔ ؽػ

   اطرٖاص ايقٓاعات ايتكًٝز١ٜ

 ٌتطٜٛض ؽبه١ ايٓك .

        تٛؾض ايغٝاس١ 
3

.  املزاخٌٝ ايتْٛغ١ٝ َٔ ايع١ًُ ايقعب١ اييت حتتادٗا ايبالر يتػط١ٝ ٚاصراتٗا1

: نُا ٜٛؾض ايكطاع ايغٝاسٞ َٛاطٔ ؽػٌ َباؽض٠ ٚ أخض٣ غري َباؽض٠

عُاٍ ايؿٓارم ٚ املطاعِ ايغٝاس١ٝ : َٛاطٔ ايؾػٌ املباؽض٠ -

 ايقٓاعات ايتكًٝز١ٜ: َٛاطٔ ايؾػٌ غري املباؽض٠ -

 

  ٞٚادبات املٛاطٔ ضتٛ ايكطاع ايغٝاس َٔ :

احملاؾع١ ع٢ً عال١َ ايب١٦ٝ  -

 اسرتاّ ايغٝاح -

 نضّ اينٝاؾ١ ٚ سغٔ ايتعاٌَ َع ايػري -

 .جتٓب ايتكًٝز األع٢ُ يًغٝاح يف عًٛناتِٗ اييت ال تتُاؽ٢ ٚقُٝٓا اذتناص١ٜ -

 

: يًغٝاس١ رٚص ٖاّ يف صبط ايق١ً بني ايؾعٛب ؾٗٞ 

 ِٖتعضف عارات  عهإ ايبالر ٚتكايٝز. 

 تضبط قٓٛات االتقاٍ بني ايؾعٛب. 

 



 

 

 

 



 

:  ايتُاصٜٔ 

: أنٌُ ايؿضاغات مبا ٜٓاعب / 1

ٚ تٛؾري .......................... يف اذتٝا٠ االقتقار١ٜ  َٔ سٝح تٛؾري ....................... حتتٌ ايغٝاس١ 

 ........................................ٚتطٜٛض ..................................  اطرٖاصٚتغاِٖ يف َٛاطٔ ؽػٌ 

 

أمسٞ أْٛاع َٛاطٔ ايؾػٌ اييت تٛؾضٖا ايغٝاس١ / 2

عُاٍ ايؿٓارم ٚ املطاعِ ايغٝاس١ٝ .....................: َٛاطٔ ايؾػٌ  -

 ايقٓاعات ايتكًٝز١ٜ......................: َٛاطٔ ايؾػٌ  -

 

: أؽطب َا يٝػ ي٘ عالق١ بٛادبات املٛاطٔ ضتٛ ايكطاع ايغٝاسٞ  / 3

احملاؾع١ ع٢ً عال١َ ايب١٦ٝ  -

 عزّ اسرتاّ ايغٝاح -

 نضّ اينٝاؾ١ ٚ سغٔ ايتعاٌَ َع ايػري -

 .ايتكًٝز األع٢ُ يًغٝاح يف عًٛناتِٗ -

 

َا ٖٛ رٚص ايغٝاس١ يف صبط ايق١ً بني ايؾعٛب ؟ / 4

 .................................................................................................................................

 أمسٞ َٓاطل عٝاس١ٝ تْٛغ١ٝ  سغب ادتزٍٚ 5

 َٓاطل فشضا١ٜٚ َٓاطل اثض١ٜ َٓاطل عاس١ًٝ

 

 

 

  

 

 



 

 ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ بايبالر ايتْٛغ١ٝ: احملٛص ايجأَ عؾض 

 (تضنٝبتٗا  ٚتطٛصٖا  )ايٛاصرات ٚايقارصات 

 

تتُٝظ ايقارصات ايتْٛغ١ٝ بتٓٛعٗا ٚب١ُٓٝٗ املٓتٛدات املقٓع١ ٖٚٞ يف تطٛص : ايتذاص٠ ارتاصد١ٝ 

. َغتُض أَا ايٛاصرات ؾٗٞ تؿٛم ايقارصات ٚتتُٝظ نشيو بتطٛصٖا املغتُض

ايٛاصرات ايقارصات  

/ متٛص / أمساى / طٜت طٜتٕٛ َٛار غشا١ٝ٥ 

مخٛص / قٛاصل 

ق٠ٛٗ / ؽاٟ / عهض / سًٝب  /سبٛب 

طٜٛت ْبات١ٝ / 

ؾشِ سذضٟ / غاط طبٝعٞ  /ْؿط ْؿط َٛار طاق١ 

نربٜت / قطٔ / أقُؾ١  /خؾب طْو / ًَح / عذني ٚصم  /ؾغؿاط َٛار أٚي١ٝ 

/ أر١ٜٚ / ؽاسٓات / عٝاصات  /آالت    خظف / طصابٞ / أقُؾ١ َٚالبػ َٛار َقٓع١ 

. جتٗٝظات نٗضبا١ٝ٥ ٚإيهرت١ْٝٚ

  

: املبارالت ايتذاص١ٜ ايتْٛغ١ٝ يف تطٛص َغتُض يهٔ املٝظإ ايتذاصٟ يف عذظ َتٛافٌ بغبب 

ساد١ ايبالر إىل ايتذٗٝظات / ْكك اإلْتاز ايػشا٥ٞ / معـ ايجضٚات املٓذ١ُٝ َٚٛاصر ايطاق١  

: ٚجملاب١ٗ ٖشا ايعذظ ٚيًتكًٌٝ َٓ٘ ال بز َٔ 

َٛاف١ً ايبشح عٔ ايجضٚات ايباط١ٝٓ  / اٜال٤ املظٜز َٔ ايعٓا١ٜ يًكطاع ايؿالسٞ  

تهجٝـ ايتبارٍ ايتذاصٟ َػاصبا   / حتغني دٛر٠ اإلْتاز يًُٓاؾغ١ يف األعٛام ارتاصد١ٝ

 تضؽٝز االعتٗالى

تتعاٌَ تْٛػ جتاصٜا َع بًزإ عزٜز٠ ٚتغتأثض أٚصبا بايٓقٝب األنرب َٔ املبارالت ايتذاص١ٜ 

. ألعباب تاصغت١ٝ ٚدػضاؾ١ٝ ٚاقتقار١ٜ

َٚتٓٛع١ تغتٛصر تْٛػ َٔ أٚصبا َٛار جتٗٝظ١ٜ  ايبنا٥ع املتباري١ بني تْٛػ ٚأٚصبا نجري٠

ٚاعتٗالن١ٝ ٚتقزص ضتٛ أٚصبا َٛار أٚي١ٝ ٚاعتٗالن١ٝ تتُٝظ املبارالت ايتذاص١ٜ َع ايبًزإ 

. املػاصب١ٝ  بايتٓٛع ٚاتباع َغاع ت١ُٜٛٓ سات خطط ت١ُٜٛٓ َٓززت١

 .أَا بك١ٝ ايبًزإ األخض٣ ؾاملبارالت ايتذاص١ٜ ستزٚر٠ ٚق١ًًٝ ايتٓٛع



 

 

 



 

 ايتُاصٜٔ 

أنتب خطأ أٚ فٛاب / 1

                      متجٌ املٓتٛدات املقٓع١ أِٖ َا تٛصرٙ ايبالر ايتْٛغ١ٝ .............

   عتتٌ املػضب ايعضبٞ املضتب١ األٚىل يف املبارالت ايتذاص١ٜ َع تْٛػ .............

                         ق١ُٝ ٚاصرات ايبالر ايتْٛغ١ٝ أِٖ َٔ ق١ُٝ فارصاتٗا .............

 

 تٛصرٙ أَاّ  َا   (ٚ )أَاّ َا تقزصٙ ايبالر ايتْٛغ١ٝ ٚ  (ل)ٖشٙ قا١ُ٥ َٛار غشا١ٝ٥ أنتب / 2

ايؾاٟ ..........  ايتُٛص.......   ايغهض .......  األمساى .......... اذتًٝب .........  اذتبٛب ........ طٜت ايظٜتظٕ 

...............   ارتُٛص .............  ايكٛاصل ........... ايك٠ٛٗ ........ 

 

: اؽطب ارتطأ يف َا ًٜٞ -  3

: املبارالت ايتذاص١ٜ ايتْٛغ١ٝ يف تطٛص َغتُض يهٔ املٝظإ ايتذاصٟ يف عذظ َتٛافٌ  ٚايغبب 

    معـ ايجضٚات املٓذ١ُٝ َٚٛاصر ايطاق١

  ٞٚؾض٠  اإلْتاز ايػشا٥

 ساد١ ايبالر إىل ايتذٗٝظات 

 

ًّني جملاب١ٗ عذظ املٝظإ ايتذاصٟ- 4 :  اقرتح س

 .......................................................................... 

 ............................................................................ 

 

:    أنٌُ  اإلؾار٠ ايتاي١ٝ بشنض أعباب  تعاٌَ تْٛػ َع ايبًزإ األٚصب١ٝ 5

تتعاٌَ تْٛػ جتاصٜا َع بًزإ عزٜز٠ ٚتغتأثض أٚصبا بايٓقٝب األنرب َٔ املبارالت ايتذاص١ٜ 

...................................... ٚ................................. ٚ.................................. ألعباب 

 



 

    

    ايغري٠ ايشات١ٝ يًُؤيـ  

 

 ْٛصايزٜٔ بٔ خنض

   َتظٚز ٚأب يٛيز1962ٜٔ د١ًٜٝٛ  25َٔ َٛايٝز 

 طاٍٚ تعًُٝ٘ االبتزا٥ٞ مبزصع١ ؽاصع بٛصقٝب١ عٛعذ١

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ مبعٗز ستُز عًٞ ايعٓابٞ صأؼ ادتبٌ

 ايتعًِٝ ايعايٞ به١ًٝ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ  مبٓٛب١ اختقال اصتًٝظ١ٜ

  نُعًِ َرتبك1982رخٌ َٝزإ ايتعًِٝ ع١ٓ 

 1984حتقٌ ع٢ً ؽٗار٠ ايهؿا٠٤ يف ايتعًِٝ ع١ٓ  

 1994اصتك٢ إىل صتب١ َعًِ تطبٝل ع١ٓ  

 2009تزصز إىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ع١ٓ  

 2014تزصز إىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ؾٛم ايضتب١ ع١ٓ  

 2014 ع١ٓ 20 َٔ  20َتشقٌ ع٢ً ايعزر ايبزاغٛدٞ 

: ي٘ ايعزٜز َٔ املٓؾٛصات يف زتاالت شتتًؿ١ 

     نضاؼ اإلْتاز ايهتابٞ يتالَٝش يغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ  يتالَٝش ايغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب ايتاصٜذ يًغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب ايرتب١ٝ املز١ْٝ يًغ١ٓ ايغارع١  -

 خالفات يف اإلٜكاظ ايعًُٞ يًغ١ٓ ايغارع١  -

 6ؼ  ( صعِ ٚإَال٤ – فضف ٚتقضٜـ –ضتٛ  )نتاب قٛاعز ايًػ١  -
 َٛد٘ ملعًُٞ ايغ١ٓ ايغارع١"  املغاعز ايضقُٞ " قضل يٝظصٟ  تعًُٝٞ  -

 عني دِٝ : يعب١ تجكٝؿ١ٝ  -

 زتُٛع١  ققك ققري٠  َغاٜض٠ يربْاَر ايغ١ٓ ايغارع١  

عاِٖ يف إثضا٤ ايعزٜز َٔ املٓتزٜات ايرتب١ٜٛ االؾرتام١ٝ  ٚؽاصى يف املغابك١  ايٛط١ٝٓ يًُزصعني 

 اجملزرٜٔ

 


