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  رـــــــغألا ةعومجم

 

 

  ةياــــعرب

 )ةبهوم( عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم

 

 دادعإ

 ةيريوطتلاو ةيرادإلا تاراشتسإلل cde لإ يت بتكم
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 ريدقــتلاو ركــشلا

ازيزعت
ً

امعدو ةلماشلا ةينطولا ةيؤرلل 
ً

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عمتجم ليوحت ىBإ ةفداهلاو ةديشرلا ةيدايقلا دوهجلل 

اناميإو ،عدبم يOرعم عمتجمل
ً

 نب هللادبع كلملا نdفيرشلا نdمرحلا مداخ نم ةميرك ةياعرب تيظَح XYلا ةدئارلا ةردابملاب 

 نdشدتب ةسسؤملا تماق ،"عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم سيئر" هللا ھظفح دوعس لآ  زيزعلادبع

 ةينطولا تاردقلا زاربإ فد�� ،طسوألا قرشلا يO ةفرعملاو راكتبالا يO ةصصختملا ضراعملا xyكأو مهأ دحأ " راكتبا ضرعم"

Oايشامت راكتبالا لاجم ي
ً

اقيقحتو ةسسؤملا فادهأ عم 
ً

 .عادبإلا عمتجمو ةئيب ريوطتو ءانبو معد يO ا��لاسرل 

الامكتساو
ً

 عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤمل ريدقتلاو ركشلاب "رغألا ةعومجم" مدقتت ،ةdyسملا هذهل 

 ."٢٠١٢ - ٢٠١٠ قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب قيثوت" ةياعر لالخ نم نيركتبملا ةلحر قيثوت معد يO مهدوهجل "ةبهوم"

 زاجنإ يO تمهاس XYلا تاهجلا ةفاك و ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ نم عورشملا اذه حاجنإ ى�ع لمع نم لكل لوصوم ركشلاو

 .ريرقتلا اذه

 

 .ةكلمملا يO راكتبالا زيزعتل ةدئار تاردابم نع ريرقتلا اذه رمثي نأ ريدقلا ي�علا هللا نم نdلمآ

 

 ،،،قــيفوتلا يــلو هللاو
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 سرـهـــــــــــــفلا

  ريرقتلا ةيفلخ ٩

 ةــــــمدقم ١١

 "٢٠١٢ - ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةـــيفلخ  :لوألا لصفلا ١٣

 دــــــيهمت ١٤

 "٢٠١٢ - ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةيفلخ  :لوألا مسقلا ١٥

  جمانKLلا ةركف ١٥

 جمانKLلا سيسأت ١٥

  ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو ١٦

  جمانKLلل ةي��جوتلا ةنجللا ليكشت ٢٠

  راكتبا ضرعم : يناثلا مسقلا ٢٢

 ضرعملا فادهأ ٢٢

 ضرعملا راعش ٢٢

 ضرعملا ةعيبط ٢٢

 ضرعملا ي5 ةفد��سملا تائفلا ٢٣

 ضرعملل يميظنتلا لكيهلا ٢٣

 ضرعملا ي5 ةكراشملا تاراكتبالا ميكحت �Lياعم ٢٤

 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب لمع ةيلآ :ثلاثلا مسقلا ٢٥

  ةي��جوتلا ةنجللا لمع ةيلآ ٢٥
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 "٢٠١٢ - ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب قيثوت ريرقت :يناثلا لصفلا ٣٠

 دـــــــيهمت ٣١

 ريرقتلا ةيفلخ ٣١

 ريرقتلا فادهأ ٣١

 ريرقتلا رواحم 32

 ريرقتلا ي5 ةفد��سملا ةئفلا ٣٢

  ةساردلا لحم تاراكتبالا رايتخا �Lياعم ٣٢

  ريرقتلا جهنم ٣٢

 ريرقتلا دودح ٣٥

 ريرقتلا تارابتعا ٣٥

 ةساردلا لحم تاراكتبالا رايتخا �Lياعم ٣٦

 جمانKLلا ي5 ن�كراشملا نيركتبملا ةلحر قيثوت :ثلاثلا لصفلا ٣٩

 دـــيهمت ٤٠

 راكتبالا ةئيب عقاو :لوألا مسقلا 41

 راكتبالا ةئيب ي5 ةرثؤملا لماوعلا مهأ :لوألا ءزجلا ٤٢

 راكـــــــــــــــــــــــــــتبالا ةئيب تاددحم زربأ :يناثلا ءزجلا ٥٩

٦١ 

 

 نيركتبملا ھجاوت �eلا تايدحتلا رصح لالخ نم ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب عقاو  :يناثلا مسقلا

 ةحاتملا صرفلاو

 جمانKLلا ي5 ةكراشملا تاراكتبالا نع ةذبن :لوألا ءزجلا ٦١
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 "قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةبرجت عقاو :يناثلا ءزجلا ٦٩

 ةلاحلا تاسارد :عبارلا لصفلا ٧٦

 دـــــــيهمت ٧٧

  ةساردلا لحم نيركتبملا ةبرجت قيثوت 81

 تايصوتلاو جئاتنلا :سماخلا لصفلا ١١٠

 ريرقتلا جئاتن ١١٢

 ريرقتلا تايصوت ١١٥

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب راكتبالا معد تاردابم ١٢٢

 "٢٠١٢ -٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ي5 ةكراشملا تاهجلا :قحلم ١٢٩

 ةمتاخلا ١٣٧

 عجارملا ةمئاق ١٣٨
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 ھبشأ اهلهأ نم مامتها نود ةبهوملا نإ«

 وأ ةياعر نود ة�Lغصلا ةتبنلاب نوكت ام

 لقعلا §d¦ري الو نيدلا لبقي الو ،ايقس

 انتمهم نإف كلذل ،اهلهاجتن وأ اهلم�¨ نأ

اعيمج
ً

 انمامتها ديزنو انسرغ ى»رن نأ 

ابلص هدوع دتشيل
ً

الظ ھناصغأ قروتو ،
ً

 

 دشأ ي5 نحن لبقتسمل هللا دعب ھب لظتسي

 لقصو عادبإلا رصع ي5 ،ھيلإ ةجاحلا

 ةمدخ عقاولا ى¯ع اهديسجتو ةبهوملا

 »نطولاو نيدلل

 
 

 نب هللادبع كلملا نdفيرشلا نdمرحلا مداخ

 دوعس لآ زيزعلادبع

 عادبالاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم سيئر

 



 

 
 
 

8 

 ريرقتلا ةـــــــيفلخ

Oامعدو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيومنتلا ططخلا ليعفتل ةيمارلا دوهجلا راطإ ي
ً

 ،يOرعم عمتجم وحن ةينطولا ةdyسملل 

 ةيلحم ىؤرب ةيراضح ةسسؤم لوأ نdشدت -هللا ھظفح- دوعس لآ زيزعلادبع نب هللادبع كلملا نdفيرشلا نdمرحلا مداخ اعر

 .نيركتبملا �dفحتو معدل

 نdمرحلا مداخ ندل نم ةميرك ةسائرب فرشتتو -ةبهوم-"عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم" ىظحت

 جمارب لالخ نم م� اردق ءانبو نdبوهوملا فاشتكا يO ا� ايولوأ زك�yت XYلاو ،دوعس لآ زيزعلادبع نب هللادبع كلملا نdفيرشلا

 .ةدعاو ةيئارثإ

اليعفتو
ً

 يO ةفرعملاو راكتبالا يO ةصصختملا ضراعملا xyكأو مهأ دحأ " راكتبا ضرعم"نdشدتب"ةبهوم"تماق ،ةسسؤملا دوهجل 

 .راكتبالاو عا�yخالا لاجم يO ةينطولا تاردقلا زاربإ ىBإ فد�¢ يذلاو ،طسوألا قرشلا

الامكتساو ،ركتبم ةئملا براقي ام ھيف كراش يذلا "٢٠١٠ راكتبا ضرعم" شماه ى�عو
ً

 ،راكتبالا معد يO "ةبهوم" ةdyسمل 

 يداشرإ ي©ذومن جمانرب لوأ ،"قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب" سيسأت Y¦بتب "ةبهوم ةسسؤم" عم " رغألا ةعومجم" ترداب

 .ضرعملا يO ةكراشملا تاراكتبالا قيوست معد ىBإ فد�¢

 ،مهداشرإو نيركتبملا معدل نdصتخملاو نdميداكألا نم ةبخن مضت ةي��جوت ةنجل ليكشتب جمانxyلا "رغألا ةعومجم" تمعدو

اركتبم ةرشع دحأ جمانxyلا يO كراش دقو
ً

اددع ليجست نع م��كراشم ترمثأ ،
ً

 ىرخأ تاجتنم ءاقب عم عا�yخالا تاءارب نم 

 .ريوطتلاو ثحبلا ديق

 ،جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا ةلحر صيخلتو قيثوت ىBإ فد�¢ ريرقت دادعإ ةيمهأ "رغألا ةعومجم" تأترإ قلطنملا اذه نم

اعجرم ىقبتل لّجست نأب ةريدج ةيyلا ةبرجتلا هذهف
ً

 .لاجملا اذه يO نdمتهملاو نيركتبملل 

 نكمي XYلاو نيركتبملا ةdyسم يO ةرثؤملا لماوعلاو تاxyخلا ،ھتاجرخم زربأ ،ھلمع لحارم ،جمانxyلا راسم ريرقتلا اذه دصري

البقتسم نيركتبملا ھيجوت يO مهّست ةيميظنت ةدعاق ءانب اهلالخ نم
ً

 .ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب �dفحتو ةيلاحلا تابقعلا يدافتو 

 صخليو ،م� dyسم ترولب XYلا تازاجنإلا زربأ درس عم ،جمانxyلا يO نdكراشملا تاراكتبال ي�حرملا روطتلا ريرقتلا ضرعيو

 لكشب سكعنت XYلاو نيركتبملا اهضاخ XYلا براجتلا نم ةدافتسملا سوردلا -ةساردلا لحم- تالاحلل ي�يصفتلا ضرعلا

 رودو نيركتبملا تهجاو XYلا تايدحتلا زربأ ضرعتسي امك .راكتبالا ةفاقثو ا��واجت ىدمو ةيلحملا راكتبالا ةئيب ى�ع سيئر

 يO تمهسأ XYلا ةيباجيإلا تارشؤملا ضعب ى�ع ءوضلا طيلست عم ،مه��جوتو مهمعد يO رغألا ةعومجمب ةيفارشإلا ةنجللا

 .ةديلولا تاراكتبالا معد
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 ةــــــــــــــــمدقم 
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 ةـــــــــــــــــــــمدقم

ت XYلا تاددحملا دحأ ،ةيعادبإلا ةيسفانتلاو ،ي©ولونكتلا مدقتلاو ،يOرعملا عراستلا تالدعم xyتعت
ُ

 ممألا مدقت ىدم ردق

 .تاعمتجملل ةيعمتجملاو ةيداصتقالا ةيمنتلا فراعم نم ھجتنت ام رادقم سيقت Y¶ف ،اهروطتو

 نم ،راكتبالا ةموظنم ءانبو ةdyسملا معد يO ةـيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةـينطولا ةـساـيسلل ةيلبقتسملا تاهجوتلا تمهاسو

 .نيركتبملاو راكتبالا ةيمنتل ةمعادلا تاسسؤملا نم ديدعلا قالطإ لالخ

 وأ جتنملا ى�ع ىBوألا ةجردلا يO دمتعي وهو ،ةردابملا حور ىBإ dyشت XYلا ھتامدقم وأ عا�yخالا ھنأ ى�ع راكتبالا فيرعت نكميو

الاكشأ ذختيل ةيلمعلا وأ جتنملازواجتي دق ھنأ dyغ ،ةفاضم ةميق ا�ºع جتني XYلا ةيلمعلا
ً

 .ىرخأ 

 ددع Y¦بت لالخ نم اهفده تمجرتو ،راكتبالا عجشيو معدي يOرعم عمتجم داجيإ ىBإ يمري فده اهمامأ ةكلمملا تعضو دقو

 م� اراكتبإب اوyيل نdعدبملا نم روهمج مامأ ھقافآ حتفي يذلاو "يونسلا راكتبا ضرعم" ا��عيلط يO ،ةمعادلا تاردابملا نم

البقتسم
ً

 .لومأم 

 نمض كلذو ةديلولا تاراكتبالا قيوست لالخ نم ضرعملا دوهج زيزعتل ةمعادلا تاسسؤملا تنماضت ،ةقالطنالا هذه نمو

 .داشرإلاو ھيجوتلا ى�ع مئاق جمانxyل ي¿�ºم راطإ

 اياضقلا ةساردب Y¦عت ةيحبر dyغ ةلقتسم ةيركف ةيواح يÀو (" رغألا ةعومجم " عم نواعتلاب ھبهوم ةسسؤم تماق

 دادعإب )يOرعملا عمتجملاو داصتقالا ىBإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لوحت يO مهاست XYلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

ا جمانرب لالخ نم ،"٢٠١٠  راكتبا "ضرعم يO نdكراشملا نيركتبملا نم ددعل Y¶يهجوت جذومن
ُ

 نم جمانرب " مسا ھيلع قلط

 . " قوسلا ىBا راكتبالا

 ةي��جوت ةنجل فارشإب ،عقاولا ضرأ ى�ع اهذيفنتو ةيراكتبالا تاجتنملا ريوطت "قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب" فد��سا

 قوسلا ىBإ تاراكتبالا بذجل ةمزاللا تاءارجإلاو تاراهملا رشنب ةxyخلا يوذ لامعألا لاجرو نdيميداكألا نم ةعومجم تمض

 .ةيلمعلا تاعورشملا لالخ نم

 ةعومجم" ةرادإو فارشإ تحت )٢٠١٢- ٢٠١٠( نdماع هذيفنت قرغتسا Y¶يجوت جمانرب وه "قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب

كشت XYلاو جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملل ةيصخشلا تاراهملا ريوطت ى�ع جمانxyلا صرح دقو ،"رغألا
ّ

ارصنع ل
ً

ايساسأ 
ً

 نم 

 .م� اجتنم قيوستو ضرعل ةمزاللا تاراهملاو تاودألا جمانxyلا يO نdكراشملا بستكا امك لامعألا ملاع يO حاجنلا رصانع
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اديسجت
ً

 وضعك ةعومجملا تكراش ،يOرعم عمتجم ىBإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ليوحت زيزعت يO "رغألا ةعومجم" ةيؤرل 

  .Y¦طولا راكتبالا معد يO ةدئارلا تاهجلا نم ددع عم نواعتلاب "٢٠١٠ راكتبا ضرعم" ميظنتو دادعإ يO ةمظنملا ةنجللا

 تاقلح نم ةقلح ةساردب مايقلا ةيمهأ -٢٠١٠ -٢٠٠٨ يونسلا راكتبا ضرعمل ةمظنملا ةنجللا وضع-"رغألا" تأترإ دقف

 م��لحر قيثوتو نيركتبملا نم ةحيرش رايتخا لالخ نم )ةلاح ةسارد( ةيقيبطت ةسارد ءارجإو ةينطولا راكتبالا ةموظنم

 .قيوستلل ةلباق تاجتنم ىBإ م� اراكتبا ليوحت يO ةمهاسملاو

اقحال فرُع جمانرب ذيفنت Y¦بتب "رغألا ةعومجم" ترداب انه نم
ً

 فارشإلاو ھترادإب تماقو "قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب"مساب 

انمازت جمانxyلل طيطختلا أدب دقو ،ضرعملا يO ةكراشملا تاراكتبالا لبقتسم دصرو عبتت فد�� كلذو ،ھيلع
ً

 ضرعم" عم 

  "٢٠١٠ راكتبا

 متي ةسارد ةنيعك جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا مادختساو ،اهمييقتو جمانxyلا ةبرجت قيثوتل ريرقتلا اذه دادعإ مت دقو

 تاءارجإلاو تاسايسلاو ةمظنألا ريوطت ىBإ ةيمارلا تاح�yقملاو راكفألا ديلوتو راكتبالا ةئيب عقاو تارشؤم جاتنتسا اهلالخ نم

 .ةيلمعلاو ةيتايحلا ركتبملا تاراهمو راكتبالا ةفاقثو ليومتلاو معدلا ىBإ اهادعتو ،راكتبالل ةمعادلا ةينوناقلا

اصيخلت ريرقتلا اذه يتأيو
ً

 ةكلمملا يO عا�yخالا ةئيب تارشؤم مهأ دصري ثيح ،نيركتبملا معد لاجم يO ةلعافلا دوهجلا كلتل 

 ةنجللا ءاضعأو نيركتبملا ا�� كراش XYلا تاعالطتسالا جئاتن ريرقتلا ءارثإ يO مهسأ اممو .ةفد��سم ةنيع براجت لالخ نم

اددع رصح ىBإ تضفأ XYلاو ،ةي��جوتلا
ً

 .راكتبالا قوس يO ةرثؤملا لماوعلا نم 

امامتها كانه نأ ىBإ ريرقتلا صخل دقو
ً

اظوحلم 
ً

 لثمت ال ةيراكتبالا ةئيبلا ھنأ الإ راكتبالا معدل تاسسؤملا ضعب لبق نم 

ةفاضإ ،راكتبالا معدل مئالملا خانملا
ً

 ةيمنتلا ةيلمع عفدل حاتملا وأ بولطملا ردقلاب نdلهؤم اوسيل نdع�yخملا( ضعب ھنأ الإ 

   .)ا� اجتنم قيوستو ةيعادبإلا

 ا�Èأش نم XYلاو ةهجوملا ميقلاو طباوضلا نم ةلماكتم ةموظنمب هديوزت مزلتسي يOرعملا عمتجملا ليهأت نأ ريرقتلا نdب امك

 .ةمظنم ةيجيتا�yسا ةيلمع نمض ھعفدو راكتبالا عاطق ميظنت

 ةدايز ىBإو مادتسم يداصتقا ومن قيقحو ةيملاعلا ةيسفانتلا ةردقلاو يداصتقالا ومنلل ÉÊYيئرلا كرحملا راكتبالا xyتعي ثيحو

اعادبإ yكأ عمتجم ءانبو لامعألا ةداير صرف بسحتو ةلامعلا
ً

 ةdyسملا معد ا�Èأش نم XYلا تايصوتلا ضعب حرط مت ،

  .راكتبالا معدل ةينطولا
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 لوألا لــصفلا

 قوـــسلا ى<إ راكتبالا نم جمانرب ةيفلخ
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 دـــــــــــيهمت

 ى�ع فرعتلل كلذو ،"٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب ةيفلخ ى�ع ءوضلا طيلست ىBإ لصفلا اذه فد�¢

 :لالخ نم كلذ ضرع متيسو ،ھمعد يO ةمهاسملا تاهجلاو جمانxyلا فادهأ

 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا" نم جمانرب ةيفلخ - لوألا مسقلا

 رايتخإ تايلآو ةفد��سملا تائفلاو ،ھسيسأت لحارمو "قوسلا ىBإ راكتبإلا نم" جمانرب ةركف ضرع ىBإ مسقلا اذه فد�¢

 .ةي��جوتلا ةنجللا سيسأتو ،جمانxyلا يO نdكراشملا

 

 يونسلا راكتبا ضرعم -يناثلا مسقلا

 .ھميظنت ى�ع ةمئاقلا تاهجلاو ،ھيف ةكراشملا تائفلا زربأو ھتعيبطو "يونسلا راكتبا ضرعم" فادهأ مسقلا اذه زجويس

ت XYلاو ضرعملل ةيميكحتلا ةنجللا ليكشتب ةصاخلا dyياـــعملا ضرعتسي امك
ُ

 .ةكراشملا تاراكتبالا حيشرتو راـــيتخا ةلحرمب Ë¦ع

 

 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا" نم جمانرب لمع ةيلآ -ثلاثلا مسقلا

 جمانxyلا ريوطت تايلآ حا�yقاو نيركتبملا معد يO ةي��جوتلا ةنجللا رود حرط لالخ نم جمانxyلا لمع ةيلآ مسقلا اذه ضرعي

 .جمانxyلا لالخ نيركتبملا ةdyسم قيثوت يO اهرودو
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 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةيفلخ -لوألا مسقلا

 

أءدب " قوسلا ىBا راكتبالا نم " جمانرب تايادب ريرقتلا نم مسقلا اذه ضرعتسي
ً

 ليكشتو ،؟ جمانxyلا ةركف تأدب فيك ( ـــــــــب 

ارورمو ،ةي��جوتلا ةنجللا
ً

اءا��نا و جمانxyلا لمع لحارمب 
ً

 . جمانxyلا قيثوت ةركفب 

 

 "قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةركف

 نم ةحيرش ةلحر قيثوت فد�� ،"يونسلا راكتبا" ضرعمل رغألا ةعومجم لبق نم ةردابمب ممُص ،Y¶يجوت يداشرإ جمانرب وه

 تاعامتجالا ءانثأ جمانxyلا ةركف تقثبنأ ثيح قيوستلل ةلباق تاجتنم ىBإ ةيملع تاراكتبا نم م� اراكتبا ليوحت يO نيركتبملا

امئاد تناك XYلاو ،ضرعملل ةمظنملا ةنجلل ةيقيسنتلا
ً

 دعب ھيلإ لوأت امو ضرعملا يO ةكراشملا تاراكتبالا عقاو شقانت ام 

 ÏÊYرعم نdب ام ة�yفلا لمشي Y¦مز راطإب جمانxyلا ددُح دق و ،ددجلا نيركتبملا لبقتسم لوح ا� الؤاست حرطتو ،هداقعنا

 .جمانxyلا ةdyسم معدل ةي��جوت ةنجل ليكشت مت دقو دوهجلا �dك�yل "٢٠١٢ و ٢٠١٠ راكتبا"

 ١ جمانKLلا فادهأ

 .عقاولا ضرأ ى�ع تاقوعملا عقت نيأو جتنم ىBإ ھلوحت ةيناكمإو ةكلمملا يO راكتبالا عقاو ةسارد §

 .ددجلا نيركتبملا  ديفت ةسارد دادعإ §

 

  "قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب سيسأت

اديسجت
ً

 يO وضعك ةعومجملا تكراش ،يOرعم عمتجم ىBإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ليوحت زيزعت يO "رغألا ةعومجم" ةيؤرل 

  .راكتبالا لاجم يO ةدئارلا تاهجلا نم ددع عم نواعتلاب "٢٠١٠ راكتبا ضرعم" ميظنتو دادعإ يO ةمظنملا ةنجللا

 نم ةقلح ةساردب مايقلا ةيمهأ -٢٠١٠ -٢٠٠٨ يونسلا راكتبا ضرعمل ةمظنملا ةنجللا وضع-"رغألا ةعومجم " تأترإ دقو

 نdكراشملا نيركتبملا نم ةحيرش رايتخا لالخ نم )ةلاح ةسارد( ةيقيبطت ةسارد دادعإو ةينطولا راكتبالا ةموظنم تاقلح

Oلحر قيثوتو  ،ضرعملا ي� .قيوستلل ةلباق تاجتنم ىBإ م� اراكتبا  راكفأ ليوحت يO  م��هجاو XYلا تايدحتلا دصرو م�

اقحال فرُع يذلا جمانxyلا ذيفنت Y¦بتب "رغألا ةعومجم" ترداب انه نم
ً

 ھترادإ تنبتو "قوسلا ى<إ راكتبالا نم جمانرب"مساب 

انمازت جمانxyلل طيطختلا أدب دقو ،ضرعملا يO ةكراشملا تاراكتبالا لبقتسم دصرو عبتت فد�� كلذو ،ھيلع فارشإلاو
ً

 عم 

  ."٢٠١٠ راكتبا ضرعم"

                                                             
 1 .جمانxyلل ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ لبق نم هدادعإ مت يذلاو " ٢٠١٠-٢٠١٢    قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب نع صخلم " ريرقت
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 ...ةيادبلا

أ نdح ،"٢٠١٠ راكتبا ضرعم" داقعنا ءانثأ جمانxyلا يO نdكراشملا رايتخا ةلحرم تأدب
ُ

 ةيحيشرت لمع ةشرو تمّيق

“Screening Process Workshop"، لاو "لامعألا داور" ةمظنم عم نواعتلاب اهميظنت متXY اددع دقع تنبت
ً

 تاراوحلا نم 

 . "جمانKLلل ةسيسأتلا لمعلا ةشرو" ـــــــب دعب اميف تيمُسو م�ºيب ةلضافملاو مهمييقتل نdع�yخملا عم ةحوتفملا

  ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو

 ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو فادهأ

 :ىBإ ةشرولا هذه تفده

  .ةشرولا يO م�Ðادأ مييقتو نيركتبملا ى�ع فرعتلا .١

 . م� اجتنم حرط يO م��بغر ىدمو ةيقيوستلا نيركتبملا ةيفلخ عالطتسا .٢

 .ركتبملا ىدل ةيرادإلاو ةيقيوستلا ةيفلخلا مييقت .٣

 .جتنملل ةيقيوستلا تابلطتملاب ھتياردو ركتبملا ةفرعم ىدم سايق .٤

  .ھجتنم قيوستب ھمامتهاو ركتبملا سامح مييقت .٥

 .نيركتبملا نdب ةلضافملاو جمانxyلا يO ةكراشملل ةفد��سملا ةئفلا رايتخا .٦

 

  ..... ةشرولا لالخ متام

 ةشرولا لالخ نيرواحملا ماق ،راكتبا ضرعم يO نdكراشملا نيركتبملا نم ٦٢ ا��ف كراش XYلاو ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو تدقُع

 ،نيركتبملا ةxyخ سايق ةنجللا ءاضعأ اهلالخ نم نكمتي XYلاو ةكراشملا بلط تانايبتسا ةئبعتو نdحشرملا تابلط عيزوتب

  . ةيذيفنتلا م� اردقو ،ةيقيوستلاو ةيرادإلا م��يفلخ مييقتو

 تالاجمو م� اصصخت بسحب صاخشأ ١٠ نم ةنوكم ةعومجم لك ،ةdyغص تاعومجم ىBإ نdحشرملا ميسقت مت كلذ دعب

 داور" ةمظنم نم مهضعب نيرواحم ةشرولا لالخ رغآلا ةعومجم ترفو ،)...ةيعانص وأ ،ةيسدنه وأ ،ةيبط امإ( م� اراكتبا

 رايتخا متي نأ رغآلا ةعومجم تمتهاو ،" لامعألا ةداير " لاجم يO نdطشانلا تاباشلاو بابشلا نم مهضعبو "٢لامعألا

 نيركتبملا ةبرجت ةسلجلا لالخ نيوراحملا كراشو ،ةينعملا م� الاجم يO نيركتبملا ةxyخ عم بسانتي امب تاعومجملا يرواحم

ادج ةيرث ةبرجتلا تناكو ،م� اعا�yخا يO م��هجاو XYلا تاقوعملاو مهلكاشم ىBإ اوعمتساو
ً

 تناك بناج نمف ،نdفرطلا الكل 

 ،نيركتبملا ةيلقعو ركف ،راكتبالا ةئيب( ثيح نم ماع لكشب نيركتبملا عضو مهف يO تمهاس ا�Èأ ثيح نيرواحملل ةماه ةبرجت

                                                             
  تاقحلملا ىBإ عوجرلا ةمظنملا نع ليصافتلا نم ديزمل ٢
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 نايحألا ضعب يO تناك XYلاو[  )ىدملا ةديعب نيركتبملا ةيؤر ،ةيقيوستلا ھيلمعلاو قوسلا تاجايتحاب نيركتبملا ةفرعم ىدم

 وأ ØYحبلا مهاروشم لامكتسا يO مهرارصإو مهمزع ىدم ،نيركتبملا سامح ، )٣طقف م� اراكتبا ى�ع ةدودحمو ةقلغنم

 تاجتنملل قوس دوجو Y¦عي اذام ( مهف يO نيركتبملل ةديدج ةبرجت تناك رخآ بناج نم ،)م� اجتنم قيوستل يقيوستلا

 ضعبب نيركتبملا مامتها  ةشرولا لالخ ظحُول ،) ؟ ىودج ةسارد ةميق ؟ قوسلا تابلطتم ةسارد ةيمهأ ،؟ تاراكتبإلاو

 نم )ماعو يأدبم مييقت( نيركتبملا نيرواحملا ميق تارواحملا كلت لالخ نمو ،٤ نيرواحملا اهدرس XYلا راكفألاو تاحلطصملا

 عامتجا دقعب رغألا ةعومجم تماق ،نيركتبملا ةلباقم نم ءا��نالا دعب ،م� اراكتبال ةيقيوستلا ةيحانلا نمو ةيملعلا ةيحانلا

 ،رغألا ةعومجم لبق نم نdلثمم عم تاسلجلا لوح م�Ðارآو م� اعابطنا حرشو ضعبلا مهضعب ى�ع فرعتلل نيرواحملا نdب

 Y¶يجوتلا جمانxyلا يO مهارايتخإل ءامسا ٣ حيشرت نيوراحملا نم رغألا ةعومجم تبلطو نيركتبملا يO م�¢أر نع نيرواحملا xyعو

 اروشم أدب انه نمو ،ةقثومو ةبوتكم م� ايئرم ذخأل رغألا ةعومجم نم لثمم لبق نم مييقت لاسرإ متي نأ ى�ع ، ٥ ح�yقملا

 ....." قوسلا ىBا راكتبالا نم " جمانرب

 ةطقن يÀ ةشرولا هذه تاجرخم نوكت ثيحب ،جمانxyلا سيسأتل قالطنالا ةطقن ةشرولا هذه نوكت نأ ةعومجملا تمتها

 .نdحشرملا رايتخا يO ةيادبلا

  : يBاتلاك نيركتبملا رايتخال اهدامتعا مت XYلا ةيلآلا صيخلت اننكميو

  جمانKLلا ي5 نيركتبملا رايتخا ةيلآ

 . "  ٢٠١٠راكتبا "ضرعم يO ركتبم ٦٢ ةكراشمب لمعلا ةشرو دقع .١

 ھباعيتسا ىدمو ركتبملا ةxyخ سايق ةنجللا ءاضعأ اهلالخ نم نكمتي XYلاو ةكراشملا بلط تانايبتسا ةئبعت .٢

 . تاراكتبالل ةيقيوستلا تابلطتملل

 صصخت وأ ( لاجملا سفن نم نيرواحم dyفوت و صاخشأ ١٠ نم ةنوكم تاعومجم ىBإ نdحشرملا ميسقت  .٣

 . ) ةعومجملا يO فد��سملا لاجملا نم بيرق

اقفو نيركتبملا مييقتو  م� اصصخت تالاجم يO نيركتبملل نيرواحملا ةشقانم .٤
ً

 : ةيلاتلا dyياعملل 

ü خالا جذومن�yعا. 

ü خالا ةءارب ى�ع لوصحلا�yعا. 

ü ھتنورمو ركتبملا ةيصخش Oقوسلا تابلطتم عم لماعتلا ي . 

ü ركتبملا تاهجوتو ةيلبقتسملا ططخلا . 

 .نdحشرملا عم ةيصخشلا تالباقملا  دقع .٥

                                                             
 . ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو دعب مت يذلا عامتجا يO نيرواحملا ةدافاو ةداهش ٣
 ركتبملل يقيوستلا ركفلا dyيغت ى�ع لمعلاب ةصاخلا تايصوتلا يO رظنلا ٤
اقحال فُرع يذلو ٥

ً
  " قوسلا ىBا راكتبالا نم " مساب 
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 ةنجللا مييقت دعب ةيئا�ºلا ةيفصتلل صصخت وأ لقح لك نم نdحشرم ةثالث رايتخاو  نيركتبملا نdب ةلضافملا .٦

 . ةيفارشإلا

 ،"ةبهوم ةسسؤم" نم ةنوكملاو ةيفارشإلا ةنجللا جمانxyلا يO نdكراشملا رايتخاو نdيئا�ºلا نdحشرملا مييقت .٧

اددعو ،"لامعألا داور ةمظنم" و "ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم" ،"رغألا ةعومجم"
ً

 تاديس نم 

اقحال ةنجللا ءاضعأ اوحبصأ نيذلاو ،نdميداكألاو لامعألا لاجرو
ً

 . 

 

 

 

 

 

 

 :ي<اتلاك ن�حشرملا رايتخا ةيلآ صخلتتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاعومجمل ن�كراشملا ميسقت

 صصختلا بسح

 عم ةيصخش تالباقم دقع

 ن�كراشملا

 ةكراشملا تارامتسا ةئبعت

 جمانKLلا ي5

 نم ن�حشرم ٣لضفأ رايتخا

 صصخت لك

 

 ةيفارشإلا ةنجللا ليكشت

 قوسلا ى<إ راكتبالا نم جمانKLل

 

 ن�حشرملا نيركتبملا رايتخا

  ةيئا�·لا ةلحرملل

 

 ن�هجوملا / ن�فرشملا رايتخا

 ن�كراشملا تاصصخت بسح

 

 ةي��جوتلا ةنجللا ليكشت

 ن�كراشملا تاصصخت بسح
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  "قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ي5 ةكراشملاو ةفد��سملا ةئفلا

 ٢٠١٠ راكتبا ضرعم يO نdكراشملا ةمئاق نم مهرايتخا مت نيذلا نيركتبملا عيمج " قوسلا ى<ا راكتبالا نم " جمانرب فد��سي

 مت نيذلاو ٢٠٠٨ راكتبا ضرعمب نdكراشملا نم نيرخآ نيركتبمب مهلادبتسا مت ،نdكراشملا نم ةثالث باحسنا دعبو .

  . نيركتبملا رايتخا dyياعمو ةيلآ قفو مهرايتخا

 نم " جمانرب يO ةكراشملل نيركتبملا نم ةفد��سملا ةئفلا ديدحت ةيمهأ ةعومجملا تاترإ

 ةيلوأ dyياعم ى�ع Y¦بمو يÜوضومو يÛقاو رايتخالا نوكي نأ تعارو ،" قوسلا ىBإ راكتبالا

  ،ةوجرملا جئاتنلا ى�ع لوصحلل ةنجللا يO ةكراشملاب رارمتسالل ھمامتهاو ركتبملا ةيدج نمضت

ذ امكو
ُ

افنآ رك
ً

 عم ا��لحر ةعومجملا تلمكتسا ،ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو نم ءا��نإلا دعبو  

 : يBاتلاك يÀو...dyياعملا نم ةلمج عضو لالخ نم نdكراشملا رايتخا يO نيركتبملا

جمانKLلا  :6 ي5  نيركتبملا  رايتخا  �Lياعم   

 سايقلا تاودأ سايقلا رشؤم رايعملا م

١ 
 ةءارب ى�ع لوــــــــــــــــــصحلل مدقت دق نوكي نا

 سايق ةادأ دجوت ال  ركتبملا ةدافإ عا�yــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخا

٢ 
 يO جتنم ىBإ ھتركف ليوحت يO ةبغرلا ركتبملا ىدل نوكي نأ

 قوسلا
  ةيصخشلا ةلباقملا دجوي ال

 ةيصخشلا ةلباقملا دجوي ال ھـــــــفادــــــــــــــــهأ قيقحت ى�ع رارصإلاو سامحلا ركتبملا ىدل نوكي نأ ٣

 ةيصخشلا ةلباقملا عا�yخالا جذومن  عا�yــــــــــــــخالا ةركف دســـــــــــــــــــــــــــــــــجي زهاج ي�مع جذومن كانه نوكي نأ ٤

٥ 
 ةي��جوتلا ةنجللا لبق نم عا�yخالا ةركف ى�ع ةقفاوملا متي نأ

 نdيئا�ºلا نdحشرملا رايتخا دعب اهسيسأت مت XYلاو جمانxyلل
 دجوي ال

ü ةركفلا ةءارب  

ü خالا جذومن�yعا 

 

 

                                                             
 .جمانKLلل ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ لبق نم اهدادعإ مت يذلاو ن�فرشملاو نيركتبملا رايتخإ �Lياعم  ٦
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  جمانKLلل ةي��جوتلا ةنجللا ليكشت

 جمانxyلا يO نdكراشملا لمع لهست ھيداشرإ ھنجل ليكشت تررق ،نيركتبملا رايتخاب جمانxyلل ةيفارشإلا ةنجللا تماق نأ دعب

اقفو ا�Ðاضعأ رايتخا مت XYلاو ،"ةي��جوتلا ةنجللا" مساب تفرعو نيركتبملا ءادأل Y¶يجوتلاو يOارشإلا رودلاب موقتو
ً

 dyياعملل 

  :ةيلاتلا

  ةي��جوتلا ةنجللا ي5 ن�فرشملا ءاضعأ رايتخا �Lياعم

 .ةديدجلا راكفألاو راكتبالاب فغشو مامتها ھيدل نوكي نأ .١

 .نيرخآلا عم لصاوتلا تاراهم ھيدل نوكي نأ .٢

 .ةيدايق تاراهم ھيدل نوكي نأ .٣

 )يرامثتسالا / ÉÊYسؤملا لمعلا لاجم يO وأ يÜانصلا وأ يراجتلا( ةيلاتلا تالاجملا دحأ يO ةيلمع ةxyخ ھيدل نوكي نأ .٤

 .صاخلا ھلمع ھيدل وأ

 

 ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ

 بصنملا ةهجلا مسالا  

  ةنجللا سيئر رغألا ةعومجم رصنلا وبأ دعسأ دهف.أ 1

  ةنجللا وضع ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم ديشروخ ناميلس دمحم.د 2

  ةنجللا وضع ةيدوعسلا وكمارأ يراصنألا دمحم.د 3

  ةنجللا وضع ةبهوم داوعلا داؤف.د 4

  ةنجللا وضع ةبهوم ناخ هللا دبع.أ 5

  ةنجللا وضع ةينقتلل لبقتسملا جاومأ ةكرش - EO مالسإ ملاس اضر.م 6

  ةنجللا وضع تفع ةعماج بلاغ لآ ةقيدص.د 7

  ةنجللا وضع ةينقتلاو مولعلل هللادبع كلملا ةعماج يفلألا يؤل.أ 8

 فرشم تاراشتسا ةكرش TLC يظفح اشر.أ 9
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 فرشم Al Malaz Capital  جارس قراب دمحم.م 10

 بصنملا ةهجلا مسالا  

  رابأ ديلو.م 11
EO - ةزهجألل يدوعسلا عنصملا ةكرش 

 ةينوL¼كلالا
 فرشم

 فرشم Synovate International  يناطف ءاديغ.أ 12

 فرشم ةيلاملا تاراشتسالل �Lبخلا ةكرش  هواج لانم.أ 13

 عورشملا ريدم / فرشم رغألا ةعومجم  يداهلا هورم.أ 14

 فرشم   بارغ اهم.أ 15

 فرشم  اضر دمحأ.أ 16

 فرشم ةلكيه  كشوك ماشه.أ 17
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 ٧ راكتبا ضرعم

 ةسسؤم سيئر - هللا ھظفح دوعس لآ زيزعلادبع نب هللادبع كلملا نdفيرشلا نdمرحلا مداخ ندل نم ةميرك ةياعرب

 ىBإ فد�¢ يذلاو يونسلا راكتبا ضرعم نشدي -عادبالاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا

 .راكتبالاو عا�yخالا لاجم يO ةينطولا تاردقلا زاربإ

اxyنم راكتبا ضرعم xyتعيو
ً

 ةفاقث لاصيإو لقنل 

 نdع�yخملاو نيركتبملا نdب طباورلا قلخ ةلواحمو عمتجملل عا�yخالاو راكتبالا

 ىBإ يدوعسلا عمتجملاب لوصولل كلذو ،ةيداصتقالا تاكرشلاو تاسسؤملاو

  .ةفرعملا عمتجم

تو
ُ

ةفاضإ ،ا�� علطضي XYلا ةلاسرلا ةيمهأ ى�ع دهاش xyكأ ضرعملا تازاجنإ لِثم
ً

 

 ةيدوعسلا تاسسؤملا يdy Oبكلا يOاقثلا كارحلا ىBإ ةفاضإلاب ،كلذ ى�ع ليلد xyكأ الإ وهام نيديفتسملاو روضحلا ددع ىBإ

 .ةيلمعلا ا��ئيب يO ةفسلفلا هذه ليعفتل ا��عسو

  ضرعملا فادهأ

  .راكتبالاو عا�yخالا ى�ع ةينطولا تاردقلا زاربإ .١

 تاذ تاسسؤملا رودو ةينطولا راكتبالا ةموظنمب عمتجملا ةيعوت .٢

  .ةقالعلا

  .ةمادتسملا ةيمنتلا يO اهرود  زاربإو راكتبالاو عا�yخالا ةفاقث رشن .٣

 .ةكلمملا يO راكتبالا معد يO صاخلا عاطقلا ةكراشم عيجشت .٤

 ضرعملا راعش

 ..."عدبم عمتجم وحن"

 ضرعملا ةعيبط

 :ى�ع ضرعملا يوتحي

 عمتجملا ىBإ اهميدقتل كلذو ةصاخو ةيموكح تاسسؤم وأ دارفأل ةليصأ تاراكتبا :)Supply Side( ةليصأ تاراكتبا §

  .صاخ لكشب نيرمثتسمللو ماع لكشب

 .)ةيلود نوكت دق وأ( ةيلحم تاكرشو تاهج لبق نم راكتبالل ةضورعم صرف :)Demand Side( ةضورعم صرف §

                                                             
 .http://www.mawhiba.org/IbtikarFairs/Pages/default.aspx ،ةينوL¼كلإلا ةبهوم ةباوب  ٧

 يونسلا راكتبا ضرعم -يناثلا مسقلا
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 .راكتبالا لاجم يO ةيلود وأ ةيلحم ة�dمتم ةيموكح وأ/و ةيسسؤم وأ/و ةيدرف جذامن §

 .اهdyغو ةيعارلاو ةلومملا تاهجلا لثم ،ةقالعلا تاذ ىرخألا تاهجلا لبق نم ةمدقم تامدخ §

 ضرعملا ي5 ةفد��سملا تائفلا

 .دارفألا نيركتبملاو نdع�yخملا §

 .ةيثحبلا تاسسؤملاو تاعماجلا §

 .تاراكتبالل ةجتنملا صاخلا عاطقلا تاكرش §

 .نيرمثتسملاو لامعألا لاجر §

 .نيركتبملل ةمعادلا تاهجلا §

 .ا�¢دل راكتبالا صرف ضرعب ةبغارلا تاهجلا §

 بحاصيو .ةكراشملا ةيلودلاو ةيلحملا تاهجلا ضعب نم ةمدقملا تايلاديملاو ةيلاملا زئاوجلا نم ددع ضرعملا مدقي امك

اددع ضرعملا
ً

 ا�ºمو نdسنجلا نم راغصلاو رابكلا تفد��سا XYلاو هداقعنا ءانثأ ةيريوطتلاو ةيفيقثتلا تايلاعفلا نم 

 .ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبالا ةلحرملا نم تابلاطلاو بالطلا ى�ع زكرت XYلا ةيلعافتلا تايلاعفلا

 :ناجل ثالث نم ضرعملل يميظنتلا لكيهلا نوكتيو

اددع مضت XYلاو :ةمظنملا ةنجللا .١
ً

 ،دوعس كلملا ةعماج ،ةيدوعسلا وكمارأ ،ةبهوم( ةقالعلا تاذ تاهجلا نم 

 ،كباس ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم ،ةراجتلا ةرازو ،يBاعلا ميلعتلا ةرازو ،دهف كلملا ةعماج

 ميلعتلاو ةيب�yلا ةرازو ،رغألا ةعومجم ،تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه ،نdيدوعسلا نdع�yخملا ةيعمج

 .)زيزعلادبع كلملا ةعماجو

  ةيملعلاو ةيذيفنتلا ةنجللا .٢

 ةيملعلا ةنجللا ةيذيفنتلا ةنجللا

 ةــفصلا  مـــسالا م ةــفصلا  مـــسالا م

 ةنجللا سيئر ليقعلادلاخ .د ١ ماعلا فرشملا -سيئر داوعلا داؤف .د ١

 وضع يركب دعس .د ٢ وضع ديهفلا لصيف .م ٢

 وضع ينامثعلا ءايض .د ٣ وضع يدماغلا دمحم .أ ٣

 وضع لبدلا لامج .م ٤ وضع لبقملا يناه .أ ٤

 وضع رمع لآ دمحأ .أ ٥ وضع شورجعلا لصيف.أ ٥

 ٦ وضع يàبارلا دلاخ .د ٦
 ىفطصم .م

 يدهملا
 وضع

 ماعلا فرشملا - وضع داوعلا داؤف .د ٧ وضع نdسيوهلا ناميلس .م ٧
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 يذيفنت ريدم - وضع دشارلارصان .أ ٨ يذيفنت ريدم - وضع دشارلا رصان .أ ٨

 وضع ينانسلا ناير .أ ٩
 

 ٨ضرعملا ي5 ةكراشملا تاراكتبالا ميكحت �Lياعم

 نيوكت متي مث ،"يونسلا راكتبا ضرعم" يO ميكحتلا dyياعم ميمصتل وضع ٢٠ نم نوكتت ةيملع ةنجل ليكشت متي

 لضفأ مييقتو ةهازنو ةءافكب ميكحتلا ةيلمع ذيفنتب ثدحلا ةيمهأ ءارثإ ىBإ سيئر لكشب فد�  XYلاو ةيمييقتلا ةنجللا

 .ةفلتخملا تالاجملاب نdمتهملاو ةسسؤملا لبق نم معدلا ى�ع لوصحلاو ميركتلا فرش لينل تاراكتبالاو تاعا�yخالا

ادانتسا ماكحلا رايتخا متيو
ً

 :ةيلاتلا dyياعملا ىBإ 

 .راكتبالاب ھفغشو ھمامتها §

 .عا�yخالا تاءاربو ةيركفلا ةيكلملاب ھتxyخ §

 .ةيراجتلاو ةينقتلا ،ةيميلعتلا ةxyخلا ،ةقباسلا ھتبرجت §

 .ةيعانصلا وأ ةيميداكألا ةxyخلا تاونس ددع §

 :يBاتلا لكشلاب نdمكحملا عيزوت متيو

امكحم ٣١ نم ةنجللا نوكتت §
ً

امكحم ١٢ و دارفألا تاكراشمل 
ً

 ةنجل سيئرو نdميداكألاو نdثحابلا ةسفانمل 

 نم ددعو IFIA ةمظنم لبق نم تاكراشم ىBإ ةفاضإلاب دارفألا نم نdكراشملا مييقت متي ثيح ،ميكحتلا

 .نdموي لالخ كلذ نوكيو نdثحابلاو نdميداكألا ةقباسم يO تاكراشملا

 .نdمكحملا ى�ع تاكراشملا ميسقت متيو ،ةقيقد ٤٥ ةدمل لمعلا ةطخ ةشقانمو تايساسألا ضارعتسا متي §

                                                             
 .٢٠١٠ راكتبا ضرعم ،ميكحتلا ةنجل ليلد٨
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 لبقو ،ھتارامتساو ھلوادجو ھماهم مكحملا ملتسي §

 عيمج ةنياعم مكحم لك ى�ع بجوتي ي�عفلا مييقتلا

 يO اهمييقتب موقيس XYلا صخألابو ةكراشملا ناكرألا

 .مويلا كلذ

 ،راكتبا لكل قئاقد ١٠ مييقتلل ةددحملا ةدملا نوكت §

 .لمعلا مييقتب ةعومجم لك يO مكحملا موقيو

 .ا�Èالعإ لبق مهdyغ وأ نdكراشملا عم جئاتنلا شقانت ال §

 عيزوت لفح يO ا�ºع نلعي XËح ةيرس جئاتنلا ىقبت §

 .زئاوجلا

 

 

 

 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب لمع ةيلآ -ثلاثلا مسقلا

 

الك نdب ھيجوتلاو داشرالا جهنم " رغألا ةعومجم " نم جمانxyلا ةرادإ نم فارشإب ةي��جوتلا ةنجللا تنبت
ً

 نdهجوملا نم 

 وأ ةيبيردتلا وأ ةيميلعتلا ھيلمعلا يO ي�عافت بولسأ جهنملا اذه لثميو ،“ mentorship ” ـــــلا مساب فرعي ام وأ ، نيركتبملاو

 م� اردق ةيمنت لالخ نم م� اراكتبا جاتنإ ةdyسم لامكتسا وأ مهملع ةرادإ ى�ع نdكراشملا عيجشتو معد ى�ع موقيو ةيداشرإلا

 " رغألا ةعومجم" تلمعو ،مههجاوت XYلا تابوعصلا زواجتل مه�dفحت وأ ،)ةيقيوستلاو ةيرادإلاو ةيركفلا( م� اراهم ريوطتو

  : لالخ نم ةنجللا ةرادإ ى�ع

  . لمعلا ةيلآ حرطو نdهجوملا رودب فيرعتلا .١

الك ھجاوت XYلا تايدحتلا ةشقانمل ةيرودلا تاعامتجالا دقع .٢
ً

  . راكفألا ةشقانمو ) نيركتبملاو نdهجوملا (  نم 

 . ) لمعلا شرو ( لثم جمانxyلا ةرادإ ا��مظن XYلا تايلاعفلا لالخ نم نdكراشملل نdهجوملا ةكراشم .٣

  . ) ةينو�yكلإلا تالسارملا وأ فتاهلا ( xyع يرودلا لصاوتلا .٤

ا مييقت تارامتسا لالخ نم نيركتبملل نdهجوملا مييقت .٥
ُ

 . جمانxyلا ةرادإ نم تدع

  ةي��جوتلا ةنجللا لمع ةيلآ

  ةي��جوتلا ةنجللا تاعامتجا

 ميــــكحتلا �Lياـــــعم
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اددع ةشقانم فد�� ا� اعامتجا ةنجللا تدقع
ً

 يO م� اراكتبا معد ةdyسمو نيركتبملا عاضوأ تلوانت XYلا تاعوضوملا نم 

  : ةيلاتلا رواحملا تاعامتجالا تشقانو ،قوسلا

 .نيركتبملا اههجاوي XYلا تاقوعملاو تايدحتلا §

اينوناق( نيركتبملا معد تايلآ §
ً

ايدام ،
ً

ايونعم ،
ً

 يدافت تاح�yقم حرطو ،)....

 .ركتبملا ھجاوت XYلا نdناوقلاو ةمظنألاب ةقلعتملا تايدحتلا

 .م� رباثمو مهما��لا ىدم ثيح نم نيركتبملا مييقت §

 كلملا ةنيدم( لثم راكتبالل ةمعادلا تاسسؤملا عم لصاوتلل تاح�yقم حرط §

 .)اهdyغو ،..رداب ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 لمعلا ةشرو ءانثأ ةدقعنملا ةنجللا تاعامتجا نمض اهءاضعأ تايلوؤسم ديدحتو ةنجللا لمع ةيلآ ميمصت مت دقو

اقحال نdهجوملا ا��لع قفاو XYلاو ،جمانxyلل ةسيسأتلا
ً

 . ةنجللا يO لمعلا ةيادب لبق 

 

 ٩ نيركتبملاو ن�فرشملا تاـــــــــبجاوو تايلوؤسم

 

 جمانKLلا ي5 نيركتبملا تايلوؤسم ركتبملا هاجت ھتايلوؤسمو فرشملا رود

 فارشإلا ة�yفل لمع ةطخ ديدحتو ركتبملا عم لصاوتلا

 ةنجللا ءاقبإو ركتبملاب ةصاخلا تاجايتحالا ةفاك ديدحتو

  .ةدعاسملا ميدقت نم نكمتلل ا�� ملع ى�ع

 مت امو ةقباسلا تاوطخلاب جمانxyلا نdقسنم ةدافإ

 فادهأ قيقحتل كلذو ةفلتخملا تاهجلا عم ھتهجاوم

 .جمانxyلا

 ركتبملا ىBإ عامتسالاب موقي عوطتم راشتسمك فرشملا لمعي

 ةيرحلا لماك عم نكمأ امتقو ھيجوتلاو / ةحيصنلا ءادسإو

 .ال وأ ھيجوتلا كلذ عابتا يO ركتبملل

 ركتبملا ا�� موقي XYلا تاوطخلاب فرشملا ةشقانم

 ةطخ عضو يO ركتبملا ةدعاسمو .ةيلبقتسملا تاوطخلاو

 لمع تاوطخو ةيلبقتسم

 تاسارد دادعإ وأ ةيثحب تابجاو يأ ءادأب فرشملا م��لي ال

 .يأرلا ءادبإو ةروشملا طقف نكلو اهdyغو ةيقيوست - ةيلام

 مت ام دصري رغألا ةعومجم ىBإ ينو�yكلإ ديرب لاسرإ

اءانب( فرشملا عم ھيلع قافتالا
ً

 نم ثدحي ام ى�ع 

 فارشإ قيرف عم ددحملا ةعباتملا لودج بسحو )تاروطت

  .جمانxyلا

                                                             
 .جمانKLلل ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ لبق نم اهدادعإ مت يذلاو "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم جمانرب نع صخلم" ريرقت  ٩
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 ةهج يأ وأ رمثتسم وأ يÜار داجيإ يO فرشملا م��لي ال

 يO ةروشملا ميدقت ھنكمي نكلو ،ركتبملا معدل ةيليومت

 .نdلمتحملا نيرمثتسملا باذتجال طيطختلا

 متيس XYلا ةيبيردتلا لمعلا شرو تاعامتجا ةفاك روضح

 نdفرشملا عم لصاوتلا ليعفت فد�� )ناكمإلا ردقب( اهدقع

 تاوجفلا دسو ةنجللا ءاضعأو ىرخألا لمعلا تاعومجمو

 قوقح – ةينوناقلا( بناوجلا نم ركتبملا ىدل ةيفرعملا

 .)ةيقيوستلا – ةيكلملا

 

  ركتبملاو فرشملا ن�ب لصاوتلا ةيلآ

  :يBاتلاك نيركتبملاو نdفرشملا نdب لصاوتلا ةيلآ دامتعا مت

 ينو�yكلإ ديرب لالخ نم نيركتبملاب مهطبر مت ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ ليكشت دعب .١

 ةعومجم" يO ةلثمم ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ قيرط نع ركتبمو ھجوم لكل لصفنم

  ."رغألا

 .ركتبملاو ھجوملا نم الك لامعأ لودجو بسانتي امب جمانxyلا ة�yف لالخ ھتيلآو لصاوتلا ةطخ ديدحت مت .٢

 

 :ةيلاتلا لصاوتلا تاودأ ى�ع قافتالا مت .٣

 .فتاهلا xyع §

 .ينو�yكلإلا ديxyلا §

 رخآ ةشقانمو عامتجالل ةصرفلا مهل حيتت XYلاو جمانxyلا ة�yف لالخ ةدقعنملا ةيبيردتلا لمعلا شرو ءانثأ §

  .تاروطتلا

 .نdفرطلا بسانت ىرخأ ةليسو يأ §

 

 ن�فرطلا ن�ب لصاوتلا ةيلاعف مييقت

 Y¦مز لودجب ةددحم وأ ةمزلُم نوكت ملف ،ةحوتفم نdفرطلا نdب لصاوتلا ةيلآ تناك 

 ةيلاعف مييقت متو ،ةيصخشلا تالباقملا وأ ةيفتاهلا تاملاكملا نم ىندأ دح وأ ددحم

 مييقت جذامنو ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ لبق نم ةيرودلا ةعباتملا ى�ع دانتسإلاب لصاوتلا

 .نdهجوملا لبق نم نdع�yخملا
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  مه��جوتو نيركتبملا عم ةعباتملا

 ةيلاعف نامضل ةرمتسملا ةعباتملاب ما��لإلا عم نيركتبملا ى�ع رشابملا فارشإلاب ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ نم نdفرشملا رداب

ةفاضإ ،جمانxyلا
ً

 ،تاكارشلا ،ليومتلا نdب ام تعونت XYلاو جتنملا قيوستب ةصاخلا تاعامتجالاو ةيبيردتلا شرولا روضح ىBإ 

 .ةينوناقلا ةجلاعملاو صيخ�yلا

 

 

 

 

 

 

 

 

  م�¿اردق ءانبو نيركتبملا ن�كمت

 لالخ نمو  ،) ةيقيوستلاو ةيملعلا ( نيركتبملا تاجايتحال مئاوم جمانxyلا لمعلا راسم نوكي نأ ةي��جوتلا ةنجللا تمتها

 مئاقلا عضولا مييقت دعبو " ٢٠١٠ راكتبا " ضرعم شماه ى�ع نيركتبملا عم تدقُع XYلا ةيسيسأتلا لمعلا ةشرو جئاتن

 XYلا ةماهلا بناوجلا نم ددع نع مهلافغاو م� اراكتبا ى�ع نيركتبملا قالغنا ظحُول ،ةيقيوستلاو ةيملعلا نيركتبملا ةيفلخل

اقيقحتو ،قوسلا ىBإ م� اراكتباو م� اجتنم لوصو نود لوحت
ً

 تاراهملاب نيركتبملا ديوزت نمضتي يذلاو جمانxyلا فادهأل 

 دق XYلا ةيلوألا لمعلا شروو تارودلا نم ددع dyفوت ھيمهأ ةنجللا ةرادإ تأترا ،م� اجتنم قيوست معدل ةمزاللاو ةيساسألا

  . نيركتبملا ىدل ديدج ركف قلخ يO مهاست

 بناوجلا لثم م� اراكتباب ةقالعلا تاذ ةماهلا بناوجلا نم ددع يO نdكراشملا ةيعوت يO لمعلا شرو ةيمهأ نمكت امك 

 لالخ نم كلذو ةيلحملا تاهجلا نم ددع نم معدو ةمهاسمب لمعلا شرو دقع متو ،)ةيقيوستلا – ةياردالا – ةينوناقلا(

 . ) بيردتلا ذيفنت وأ شرولا ةفاضتساب (

 

  تدقُع �eلا  ةيبيردتلا شرولا

 ةكراشملا تاـــهجلا نيرواحملا لـــمعلا شرو

!

 ركتبملل ھجوم نم ÄLكأ �Lيغت ى<إ ىدأ امم جمانKLلا لمع ةL¼ف ءانثأ ن�هجوملا نم ددع باحسنا

 .جمانKLلا ي5 لمعلا ةL¼ف لالخ

 .ةفلتخم قطانم وأ ندم ي5 ھجوملاو ركتبملا دوجو

 . ةعباتملا نع مهعاطقنا مث نمو نيركتبملا ضعب لصاوت فعض

 .ةيئاسنلا ةي��جوتلا ةنجللا ةرادإ لبق نم لاجرلا نيركتبملا ضعب عم رشابملا لصاوتلا ةبوعص

ةي��جوتلا ةنجللا تايدحت زربأ  
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 ةينوناقلا بناوجلاو عاL¼خالا ةءارب

 ھل

 نيدلا رخف دمحم .أ §

 نب عياش بتكم(  يرجاهلا

 نوماحم/عياشلا ميهاربإ

 )نوينوناق نوراشتسمو

 ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم

 ضايرلاب

 مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم( ةفاضتسالا ةهج

   )ضايرلاب ةينقتلاو

 رساي اــضر .أ § لامعألا ريوطت تاراهم ةشرو
  ةيدوعسلا زاجنإ §

   )تفع ةيلك( ةفاضتسالا ةهج 

 رساي اــضر .أ § لمعلا ةطخ دادعإ تاوطخو لحارم

 ةيدوعسلا زاجنإ §

  )يراجتلا ي¯هألا كنبلا ( ةفاضتسالا ةهج

 رمثتسملل ةركفلا ميدقت ةيفيك

 ةمعادلا تاهجلاو

  جارس قراب.أ §

  غابدلا فرش.أ §

 يدنس دمحأ.د §

  لاتيباك زلملا §

  رداب §

 برس §

 ) لامعألا ةرادإ ةيلك ( ةفاضتسالا ةهج 

 
 

  

 

 

 

 ... لمعلا شرو جئاتن
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 ناك XYلا ةديدجلا ميهافملا نم ددع تززع امك ،م� راكتبا هاجت نيركتبملا رظن يåY Oسن dyغت ثادحإ ى�ع لمعلا شرو ترمثأ

 . ١٠م� اجتنمل ح�yقملا يقيوستلا راطإلا ريوطت يO تمهاسو نيركتبملا اهدقتفي

 تاهجلاو رمثتسملل ةركفلا ميدقت ةيفيك ( ناونعب تناك XYلاو ةيبيردت ةشرو رخآ يO نdثدحتملا نم ةنجل ليكشت مت امك

 مهداشرإ و نيرمثتسملا ى�ع مهراكفأ حرط ى�ع م�æيردتو نdكراشملا ى�ع ي�مع قيبطت ءارجإ لالخ نم كلذو ،) ةمعادلا

 اهحرط مت اذإ ام ةلاح يO ةلثامم ةلئسأ ى�ع درلا نم م�ºيكمت كلذ نم فدهلاو ،ةلئسالا ى�ع درلاو ضورعلا ميدقت ةقيرطل

  .ىرخأ تاهج وأ نيرمثتسم لبق نم م��لع

 

  

                                                             
  ةنجللا يO نdكراشملا نيركتبملا ى�ع ھعيزوت مت يذلا نايبتسالا لالخ نم ١٠
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 يناثلا لــصفلا

 قوسلا ى<إ راكتبالا نم جمانرب قيثوت ريرقت
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 دــــــيهمت

 ،فادهألا ( ريرقتلا ةيجهنم نع ةذبن ضرعب  ،" قوسلا ى<ا راكتبالا نم جمانرب قيثوت " ريرقت نم يناثلا لصفلا اذه Ë¦عُي

 .ةساردلا لحم تاراكتبالا راـــيتخا متي اهلالخ نم XYلا dyياعملا ضرع عم ،)تانايبلا عمج تايلآو ةفد��سملا تائفلاو

  ريرقتلا ةيفلخ

اكاردإ
ً

 ضرعل )ةلاح ةسارد( ةيقيبطت ةسارد ءارجإ ةرورض "رغألا ةعومجم" تأترا ،ةينطولا راكتبالا ةموظنم ةسارد ةيمهأل 

  . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب عقاو تارشؤم زربأ

 دقو ."قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب يO نdكراشملا نيركتبملا ةلحر صيخلتو قيثوت ىBإ فد�¢ ريرقت دادعإ لالخ نم كلذو

 يO راكتبالل يراجتلا جيو�yلا ةيلمع تايثيح ى�ع -تاسسؤمو دارفأ نم- ةمتهملا فارطألا عالطا ضرغب ريرقتلا اذه دادعإ مت

 . نيركتبملا نم ددع عقاو ةلاح ةسارد لالخ نم قيبطتلل ةلباق ةلاعف تايصوت ميدقتلو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 

 ريرقتلا فادهأ

اددع لوح ريرقتلا فادهأ تروحمت
ً

ت XYلاو ةماعلا ةيجيتا�yسالا فادهألا نم 
ُ

 ةيذيفنت فادهأو ،ةيلحملا راكتبالا ةئيبب Ë¦ع

 ."قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ةبرجت قيثوتب ةصاخ

 ةيجيتاL¼سالا فادهألا

 .Yملع جتنم ىBإ ھليوحت ةيناكمإو ةكلمملا يO راكتبالا عقاو تارشؤم ةسارد .١

 .ا��ابسأو  راكتبالا ةئيب تاقوعم ةفرعم .٢

 ةقالعلا تاذ تاهجلاو لصاوتلا لبس حا�yقاو تمت XYلا ةبرجتلا قيثوت لالخ نم راكتبالا ةئيب �dفحت يO ةمهاسملا .٣

Oراكتبالا لقح ي Oةكلمملا ي.  

 ةيذيفنتلا فادهألا

 .نيركتبملا اهضاخ XYلا ةبرجتلل ،)ةيراجتلا ،ةيقيوستلا ،ةيلمعلا( تارشؤملا رهظأ .١

 تهجاو XYلا تاقوعملاو تايدحتلا قيثوت لالخ نم ةيلحملا راكتبالا ةئيب ھجاوت XYلا تايدحتلا ضعب ضارعتسا .٢

 .جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا
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 نيركتبملا ةdyسم يO ةمعادلا رصانعلا مهأ قيثوت لالخ نم راكتبالل ةمعادلا لماوعلاو ةحاتملا صرفلا ى�ع �dك�yلا .٣

 .ريرقتلا يO نdفد��سملا

 ةيراجتلا ،ةيداصتقالا ،ةيرادإلا ،ةيميداكألا( بناوجلا يO ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب معدل ةيلمع تايصوت حرط .٤

 .)ةيعادبإلاو

 ريرقتلا رواحم

 

اقيقحتو نيركتبملا ةلحر قيثوت عورشمل ةيجيتا�yسالا فادهألا ىBإ دانتسالاب
ً

 نم ريرقتلا اذه دادعإ مت ،ةيذيفنتلا فادهألل 

 : ةيلاتلا رواحملا ى�ع ءوضلا طيلست لالخ

  .)....تاجتنملا قيوست ،عا�yخالا تاءارب ،ليومتلا( راكتبالا ةئيب يO ةرثؤملا لماوعلا .١

 .)....ھيجوتلاو معدلا ،ةينعملا تاهجلا ،ةمعادلا تاسسؤملا ،راكتبالا ةفاقث ةيدودحم( ةكلمملا يO راكتبالا تاقوعم .٢

 .)....ةبهوم تاقباسم ،راكتبا ضرعم ،راكتبالا معدل ةيلحملا تاسسؤملا( راكتبالا معد لئاسوو ةحاتملا صرفلا .٣

 

 ةفد��سملا ةئفلا

 :لالخ نم نيركتبملا عقاو تارشؤم ضارعتسا ريرقتلا فد��سي

 ."قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب يO نdكراشملا نيركتبملا لثمت ةيلوأ ةنيع ةسارد .١

 .نيركتبملا نم ٣ ددعل )ةيوناث ةنيع( ةلاحلا ةسارد جهنمب ةيليصفت ةيليلحت ةسارد .٢

 .اهليعفتب ةينعملا تاهجلا ھتايصوت حرط يO ريرقتلا فد��سي امك .٣

 

 ريرقتلا ةنيع

 ةنيعلا مجح ةنيعلا نم فدهلا ةئفلا م

 ١١  راكتبالا ةئيب تاقوعم دصر )ريرقتلا ةنيع(نيركتبملا ١

 ٣ ركتبملا تهجاو XYلا تايدحتلا ةفاك رصحو قيثوت ةلاحلا تاسارد ٢

 

 

  ريرقتلا جهنم

 ،"قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب يO نيركتبملا ةبرجت ةساردل ي�يلحتلا يفصولا جهنملا ى�ع êÊYاسأ لكشب ريرقتلا دمتعا

 ةنجللا ءاضعأو جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا يأر عالطتسا لالخ نم كلذو ،اهdyسفت مث تانايبلا عمج ى�ع دمتعي يذلاو
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 ريرقتلا دمتسا امك .)ةيفتاهلا تالباقملاو ،ةيصخشلا تاءاقللا ،ءاصقتسإلا تارامتسا( ا�ºم لئاسو ةدع مادختسإب ةي��جوتلا

 ةعومجم( و )ةبهوم ةسسؤم( لبق نم ةحورطملا ريراقتلا لالخ نم راكتبالا ةئيبب ةصاخلا ةيفصولا تانايبلا نم ديدعلا

 .)رغألا

 اهميمعت نكمي جئاتن ىBإ لوصولاو اهليلحتو اهفينصتو نيركتبملا نم ةنيع ةلاح ةساردل يOارجنوملا جهنملاب ريرقتلا ناعتسا دقو

 ةلاحلا عقاو ليلحتب ةلاحلا ةسارد بولسأ مت�¢ امك  ،) نيركتبملا ( مهو ةساردلا يO ةفد��سملا ةئفلا عقاو نع تارشؤمك

 قباسلاو يBاحلا عضولا لوح نيركتبملا تاراكتبا عقاو نع ةيليصفت تانايبو تامولعم عمج لالخ نم متي اذهو ،ةمئاقلا

 ةقيقد جئاتن ىBإ لوصولا يO )ةلاحلا ةسارد( جهنم مهسيو .ةيضاملا تاxyخلاو م� اراكتبا ى�ع رثؤتو ترثأ XYلا لماوعلا ةفرعمو

 .١١ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب عقاو تارشؤم راهظإ يOو ،تاراكتبالا هذه عقاوب  ؤبنتلا ةيلمع يO ديفت ةيليصفتو

 تانايبلا عمج تاودأ

اددع ريرقتلا مدختساو ،) نdهجومو نيركتبم ( نم ةي��جوتلا ةنجللا لمع يO نdكراشملا ةفاك يأر عالطتساب ريرقتلا Y¦ع
ً

 نم 

ط XYلا تانايبلا عمج تاودأ
ٌ

  : يBاتلاك تناكو ةلاحلا تاسارد ليلحت يO وأ ھيلوألا حسملا ھنيع يO اءاوس تقب

 اهمادختسا نم فدهلا ةادألا م

  تانايبتسالا ١

 :يBاتلاك ءاصقتسالا تارامتسال جذامن ةدع ميمصت مت دقف ةيلوألا تانايبلا عمجل

 .ةبرجتلا مييقتل جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملل ھجوم نايبتسا جذومن §

 .ةبرجتلا مييقتل جمانxyلا يO نdكراشملا نdهجوملل ھجوم نايبتسا جذومن §

 .ةلاحلا تاسارد نيركتبملل ھجوم نايبتسا جذومن §

 .ةساردلا لحم نيركتبملا ضعب عم ةيصخش تاءاقل دقع مت ةيصخشلا تالباقملا ٢

 

 

  تانايبلا عمج تاودأ تارابتعا

 ،ةيئاصحا ةيناديم ةسارد دادعإب حمسي يذلا ددعلا ىBإ ىîرت ال ،) ددعلا (ريرقتلا يO ةيلوألا ةنيعلا مجح نأ ظحالملا نم

  : ةيلاتلا تارابتعالا يÜاري لكشب تانايبلا عمج لئاسو ميمصت مت دقف اذل

  :تانايبلا عمج ةرامتسا .١

                                                             
 .م٢٠١١ ،ي¯يدجلا رداقلا دبع يËبر  ،يملعلا ثحبلا جهانم  ١١
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ارظن ،قيقد يئاصحا ءاصقتساك ةرامتسالا فينصت نكميالو ،طقف تانايبلا عمجل ھليسوك اهمادختسا §
ً

 رغصل 

 ،طقف تاباجإلا راركت ھبسن ضرعت جئاتن يÀ ريرقتلا اذه يO ةضورعملا ةيمكلا جئاتنلا ةفاك نإف اذل ،ةنيعلا مجح

 مت XYلاو ،نيركتبملا ةبرجت عقاو تارشؤم رهظت امنإو ةيقيقح ةيئاصحا تارشؤم ىBإ dyشت ال ھيوئملا بسنلاو

 . ةقحاللا ةيفيكلا ةلئسألا لالخ نم اهdyسفت

 تانايبلا عمج ةرامتسا ميمصت ىBإ ىدأ ،م�ºم ديدعلا ھلباقم ةبوعصو ةكلمملا نم ةدع ندم يO نيركتبملا دوجو §

 . نيركتبملا يأر عالطتسال لضفألا ھليسولا يÀ تناك ثيح

 . ةساردلا ةلكشم ليلحتل اهمادختسا مت XYلا ةلئسألا تعونت : ةلئسالا عون .٢

ارظن ،تالخدملا سيلو ةساردلل تاجرخم لمشت تارايخ عضو ةقلغملا ةلئسألا تعار : ةقلغملا ةلئسألا §
ً

 تالخدملا نأل 

 ةقلغملا ةلئسألا ى�ع تاباجإلا جئاتن نأ امك ،ةنجللا يO نdكراشملا تادافإ لالخ نم ةرم نم yكأ اهضرعو اهليلحت مت

 يO ةحورطملا تاباجإلل dyسفت داجيإل كلذو ،جمانxyلا يO نdكراشملا عم ةيديxyلا وأ ةيفتاهلا امإ ھعباتملا يÜدتسا

 . نايحالا ضعب يO تارامتسالا

 يO ةيلوأ تالخدمك اهدرس متي مل XYلاو نيركتبملا تافاضإ لوح ةحوتفملا ةلئسألا تعونت :ةحوتفملا ةلئسألا §

 تالباقملا وأ ةيفتاهلا تاءاقللا وأ نايبتسالا يO ةحورطملا ةلئسألا نdب ةحوتفملا ةلئسألا تعونتو ،ةساردلا

 ةقباس ةلئسأ جئاتن وأ تاباجإ نع مالعتسالل ( ةيوناث ةلئسأ وأ ةيلوأ ةلئسأك امإ ةلئسألا تعباتت امك ،ةيصخشلا

( . 
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 اهمادختسا نم فدهلا ةادألا م

 .ريرقتلل ح�yقملا روصتلا ميمصتل رغألا ةعومجم عم ةفثكملا تاعامتجالا نم ددع دقع مت �ÌكL¼لا تاعومجم ٣

٤ 
 جمانKLلا ريراقت

 ةي��جوتلا ةنجللاو

 ىBإ ةفاضإلاب ھتاجرخمو جمانxyلا فادهأ زجوت XYلاو جمانxyلا ريراقت نم ةدافتسالا مت

 .ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأل ةيمييقتلا ريراقتلا

٥ 
 ثاحبألاو تاساردلا

 ةيبتكملا

 تاذ تاعوضوملا يO ةروشنملاو ةبوتكملا ةقباسلا تاساردلاو ريراقتلا ضعبب ةناعتسالا مت

 .ريرقتلا فادهأ قيقحت يO ا�ºم ةدافتسالل ةلصلا

 ريرقتلا دودح

 ةيعجرلا ةيذغتلا ضارعتسا عم "قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب يO نdكراشملا نيركتبملا ةلحر قيثوت ى�ع ريرقتلا اذه رصتقي

 .ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ مييقتو

 ةصاخ دودح ةماع دودح

 ةلاح تاسارد )٣( ددع ركتبم )١١( ددع

 

 ريرقتلا تارابتعا

 ةنجللا ءاضعأ عم ةيفتاهلا وأ ةيصخشلا تاءاقللاو نيركتبملا يأر تاعالطتسا ى�ع êÊYاسأ لكشب ريرقتلا دمتعا .١

 .ةقالعلا تاذ تاهجلا وأ ةي��جوتلا

 .اهجئاتن ضارعتساو ةبرجتلا تايدحت زربأ دصرل ي�يلحت لكشب ةفلتخم تالاح ثالث ةسارد ى�ع �dك�yلا مت .٢

 تامولعملا عمج ةيلمع جئاتن وأ ةنجللا ريراقت نم امإ اهعمج مت XYلا تامولعملا ةفاك ى�ع ريرقتلا تانايب ليلحت دمتعا .٣

ةصاخ
ً

 .رخآل ركتبم نم نيابتت XYلاو ةساردلا ةنيعب ةقلعتملاو 

اءانب اهديدحت متو ،ةي��جوتلا ةنجللا لبق نم ةلاحلا تاسارد رايتخا dyياعم دامتعا مت .٤
ً

 لثمألا رايعملا سايق ى�ع 

 .١٢قوسلل جتنملا لوصو برق ىدم لثمي يذلاو

 .)ةقالعلا تاذ تاهجلاو نdهجوملا عم ا��نراقم( نراقم لكشب ةلاحلا تاساردب ةصاخلا تامولعملا درس مت .٥

 

                                                             
 .٤٠  ةحفص ةلاحلا تاسارد رايتخا �Lياعم عجار١٢
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  ةساردلا لحم تاراكتبالا رايتخا �Lياعم

الكش دمتعت ثيح ،ديقعتلاب مستت ةيراكتبالا عيراشملا قيوست ةيلمع مييقت نإ
ً

 يO لخادتت ا�Èأ الإ ةيقيوستلا dyياعملا ى�ع 

 .اهمجحو ا��عيبط ثيح نم ةيسدنهلا وأ ةيبطلا وأ ةيملعلا وأ ةيرامثتسالا dyياعملاو ا�Èومضم

ةصاخ ،ةلهسلا ةيلمعلاب تسيل اهمييقت ةيلمع نإف اذل
ً

 مدع ىBإ ةفاضإلاب ،اهموهفم ةثادحو ةركتبملا عيراشملا مجح رغصل 

   .ةيراكتبالا عيراشملا قيوست ةيلمع مييقتل ا��لع فراعتمو ةددحم dyياعم يأ دوجو

 ةكراشمل ÉÊYيئرلا فدهلا ا�Èأ ثيح ،تاجتنملا قيوست dyياعم ى�ع سيئر لكشب دمتعت ريرقتلا يO ةحورطملا dyياعملا نإف ھيلع

 .جمانxyلا يO نيركتبملا

 

 ١٣ رايعملا رايتخا

 دبال ناك ،جمانxyلا يO ةكراشملا تاراكتبالا نdب ةلضافملل لثمألا رايعملا ديدحتلو ،ھققحت عقوتم وه امل سايق ةدحو وه رايعملا

 .رايعملا رايتخال ةحضاو ةيلآ عضو نم

أ
ُ

 رايعملا رايتخا تايلآو سس

 .قوسلا يO جتنملا ءادأ نع قدصو حوضوب xyعت نأ نكمي XYلا dyياعملا ديدحت .١

  .ةنراقملاو سايقلل ةلباق dyياعم ديدحت .٢

 .ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ ى�ع dyياعملا حا�yقا .٣

 .مييقتلا ةيلمع فادهأ قيقحتل لثمألا رايعملا دامتعا .٤

 :ي<اتلاك ةحL¼قملا �Lياعملا كلت تعونت دقو

 فدـــهلا راــــيعملا م

 قوسلا ى<إ جتنملا لوصو ١
 نم ا��رق ىدم سايقو ةساردلا لحم تاراكتبالا ةنراقم ىBإ رايعملا اذه فد�¢

 .ريوطتلاو ثحبلا لحم اهءاقب وأ قوسلا

٢ 

 ةيملعلا ةKLخلا ىوتسم

 روطت ىدمو ركتبملل ةيلمعلاو

 هراكتبا

 ،لامعألا ةرادإ يO ھتxyخو ةيملعلا ركتبملا ةيفلخ سايق ىBإ رايعملا اذه فد�¢

 .ھجتنم قيوست يÉÊY Oيئرلا لماعلا اهرابتعإب

                                                             
 .Îeملاو Íeقتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا بيردتلا ميوقتل ةماعلا ةرادإلا ،يتاذلا ميوقتلا �Lياعم  ١٣
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 فدـــهلا راــــيعملا م

 قيبطتلا لحم ةركفلا تالاجم ٣
 ،ةفيفخ تاعانص( ھلاجم بسح جتنملا حاجن سايق ىBإ رايعملا اذه فد�¢

 .)ةليقث تاعانص

 

اقفو ھسايق متيو ،)جتنملا قيوست ،جتنملا حيرصتو قيدصت ،جتنملا جارخإو جاتنإ( ةيسيئر تاددحم ةثالث رايعملا لمشيو
ً

 

 قئاثولا ،ءاصقتسالا تارامتسا نم ا� اباجإ طبنتست XYلاو ،ةيقيوستلا سسألا ى�ع ةدنتسملاو ةحورطملا سايقلا تارشؤمل

 باسح مث ،رشؤم لكل ١٠ نم ةقحتسم تاجرد عضو مت دقو ،....ةيفتاهلا وأ ةيصخشلا تالباقملا ،ةلاحلا ةساردب ةصاخلا

 .١٤ةيضا�yفا ةيوئم ةبسن ىBإ ھليوحتب يئا�ºلا جتانلا

 رايعملا سايق تارشؤم

 xyتعتو .تاجتنملل يقيوستلا ءادألا سايقل تارشؤم مادختسا نم دبالو ناك ،مييقتلا ةيلمع نم ةوجرملا جئاتنلا ىBإ لوصولل

ابلاغ تاراشإ وأ تامالع تارشؤملا
ً

  .dyياعملا ققحت سايقل مدختست ام 

أ
ُ

 رايعملا سايق تارشؤم رايتخا سس

 .ةددحمو ةحضاو §

 .رايعملا سكعت §

                                                             
 .ةساردلا لحم نيركتبملا ةبرجت قيثوت ،عبارلا لصفلا١٤

 ةدوج رابتعالا ي5 ذخألا عم )قوسلل جتنملا برق( رايعم ى¯ع دامتعالا مت دقف ةنجللا تايئرم ى<إ دانتسإلابو

 تانايبلا نم ةاقتسملا سايقلا تارشؤم نم ددع لالخ نم رايعملا سايق متيسو ،عL¼خملا ماÌ¼لاو جتنملا

 .يمييقت تاجرد ملس ي5 اهعضوو ةيمك تانايب ى<إ اهليوحت مث ةيفيكلا ةيلوألا
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 .باسحلاو سايقلا يO ةطيسبو ةلهس §

 .ةللضم dyغ §

 ١٥.ا� الاجم فالتخإب تاراكتبالا عيمج عم مءاوتت ثيحب ةنرم §

 

 :يBاتلاك رايعملا تارشؤم تعونت دقو

  بولسألاو فدهلا رشؤملا

  ةيعون تارشؤم
 XYلاو ،جتنملا جارخإو جاتنإب ةصاخلا تاددحملا ضعب سايقل يفصولا بولسألا ى�ع دمتعت

 ...تانايبتسالا ،ةيفتاهلا وأ ةيصخشلا تالباقملا لالخ نم ا��باجإ صلختست

 .ھمدع وأ رشؤملا رفوت بسح ةجردلا عضو متيو ،Yمكلا بولسألا ى�ع دمتعت  ةيمك تارشؤم

                                                             
 .ةيودألا نع ھفالتخاو راكتبالا وأ جاتنالا عونو عينصتلا تالخدم بسحب تاجتنملا ى¯ع قبطنت ةنورملا نأ رابتعالا ن�ع ي5 ذخالا عم   ١٥
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 ثلاثلا لــصفلا

 جمانرب ي5 ن�كراشملا نيركتبملا ةلحر قيثوت 

 "قوسلا ى<إ راكتبالا نم"
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 دـــــــيهمت

 براجتلا يO ترثأ XYلا لماوعلا ضارعتسا لالخ نم ةكلمملا يO  راكتبالا ةئيب تارشؤم زربأ ضارعتسا ىBإ لصفلا اذه فد�¢

 ."٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب يO نdكراشملا نيركتبملا اهضاخ XYلا

 لبق نم ا��لع لوصحلا مت XYلا ةيلوألا تانايبلا جئاتن ةنراقم لالخ نم كلذو نراقملا ليلحتلا بولسأ ى�ع ريرقتلا زكري امك

 ١٧ :نdتئفلا الك ى�ع ةيلوألا ةلئسألا نم ددع حرط متو  ،١٦ةساردلا ةنيع يO ةفد��سملا تائفلا

 ةلئسألا عون  تانايبتسالا ددع فدهلا ةئفلا

 جمانKLلا ي5 ن�كراشملا نيركتبملا

  راكتبالا ةئيب صرفو تايدحت رصح §

 ىBإ راكتبالا نم" جمانرب مييقت §

 "قوسلا

 ةقلغمو ةحوتفم نايبتسا ١١

 ةقلغمو ةحوتفم  تانايبتسا ٧ "قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب مييقت ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ

 

 

  "قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب مييقت جئاتن مييقتو ضارعتسا لالخ نم راكتبالا ةئيب تارشؤم لصفلا اذه ضرعتسي امك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يBاتلاك  نdمسق ىBإ لصفلا اذه مسقنيو

 

                                                             
 .قباسلا لصفلا ١٦
ارظن ةيئاصحإلا تسيلو ةيفرعملا تانايبلا عمج ةلئسألا تفد��سا ١٧

ً
 .يئاصحالا بولسألا مادختسإل ةيفاك dyغ ةنيعلا نأل 

 

 راـــــكتبالا ةئيب عقاو

 ن�كراشملا نيركتبملا براجت معد ي5 جمانKLلا رثأ

 ةرثؤملا لماوعلا

 راكتبالا ةئيب ي5

 

 

 تايدحتلا

 صرفلاو
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  راكتبالا ةئيب عقاو -لوألا  مسقلا

  راكتبالا ةئيب ي5 ةرثؤملا لماوعلا مهأ :لوألا ءزجلا

 راكتبالا ةئيب تاددحم زربأ :يناثلا ءزجلا

 ةحاتملا صرفلاو نيركتبملا ھجاوت �eلا تايدحتلا رصح لالخ نم ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب عقاو ليلحت -يناثلا مسقلا

 جمانKLلا ي5 ةكراشملا تاراكتبالا نع ةذبن :لوألا ءزجلا

  جمانKLلا ي5 ن�كراشملا نيركبتملا ةبرجت عقاو :يناثلا ءزجلا
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  راكتبالا ةئيب عقاو -لوألا مسقلا

 راكتبالا ةئيب ي5 ةرثؤملا لماوعلا مهأ :لوألا ءزجلا

 ١٨ ةيملاعلا راكتبالا ةئيب

لسُي
ّ

 ةيعامتجالا ةيمنتلا لاجم يO راكتبالا نع جتنت XYلا ،ةdyبكلا راودألا ى�ع ءوضلا "يملاعلا راكتبالا رشؤم"ريرقت ط

كشُي ذإ ،لودلل ةيداصتقالاو
ّ

ارصنع راكتبالا ل
ً

امهم 
ً

 Oسنلا حاجنلا يåY ةيركفلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم تاعمتجملل 

 يذلا حاتفملا دعُي امك ،لمعلا صرف نdسحتو ،ةيمنتلاو ،يداصتقالا ومنلل سيئرلا كرحملا ھنوك ىBإ ةفاضإ ،ةيعامتجالاو

ِكَمُي
ّ

 تايدحتلل لولح ىBإ لصوتلا اهلالخ نم متي XYلا ةيلمعلاو ،ةيملاعلا قوسلا يO حاجنب ةسفانملا نم لودلاو تاكرشلا ن

 .اهdyغو ،ةكاتفلا ضارمألا ةحفاكم ىBإ خانملا dyغت نم ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

ت دقو
َ

 امك ،راكتبالا ايفارغج يO تالوحتلا نم dyثكلا كانه لصح ذإ ،ةdyخألا تاونسلا يO ظوحلم لكشب راكتبالا دهشم رّوط

 ددعتم راكتبالا دهشم زيزعت ى�ع ،ريوطتلاو ،ثحبلاو ،ميلعتلا يO رامثتسالا طامنأو ،يداصتقالا ومنلا يO تاهاجتالا لمعت

 .باطقألا

 ثيح ،راكتبالا موهفمل انمهف عيسوت ىBإ ىدأ ام ؛ي�معلا عقاولا ىBإ ةركفلا نم ةلحرلا ةبوعصل ديا��م فا�yعا كانه ناكو

 نم اهdyغو ،حجانلا ميمصتلاو ،ةديدجلا قيوستلا جهانمو ،ةديدجلا ةيميظنتلا لاكشألا لثم ،ةينقتلا dyغ تاراكتبالا ُّدعت

اضيأ Y¦عت راكتبالا ى�ع ةردقلا نأ امك ،ةيمهألا يO ةياغ ،تاراكتبالا
ً

 .ةديدجلا تاينقتلا لالغتسا ى�ع ةردقلا 

 لامعألا ةرادإل يبوروألا دهعملا لبق نم (Global Innovation Index-GII) يملاعلا راكتبالا رشؤم عورشم قالطإ مت دقل

(European Institute for Business Administration)، Oلا ،جهانملاو سيياقملا ديدحت فد�� م٢٠٠٧ ماع يXY ى�ع دعاست 

 ثوحبلاو تالاقملا ددعو ،هاروتكدلا تاجرد ددعب ةلثمتملا راكتبالل ةيديلقتلا تاءارجإلا زواجتو ،تاعمتجملا يO راكتبالا ةدايز

 ى�ع تاقفنلا ىBإ ةفاضإلاب ،اهؤاشنإ متي XYلا ثوحبلا زكارمو ،اهليجست متي XYلا عا�yخالا تاءاربو ،اهجاتنإ متي XYلا ةيملعلا

 .ةيمنتلاو ثوحبلا

 :فدهلا اذه ديدحتل ةديدع عفاود كانه نأ ركذي

الوأ
ً

ارمأ راكتبالا دعي :
ً

 تاموكحلا نم dyثكلا عضت ذإ ،ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلل ةيسفانتلا ةردقلاو ،يداصتقالا مدقتلل اًّمهم 

 .ا� ايجيتا�yسا روحم يO راكتبالا عوضوم

                                                             
١٨The Global Innovation Index 2011 Accelerating Growth and Development 
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ايناث
ً

ارصتقم دعي مل ذإ ،dyبك لكشب عسوت دق راكتبالا موهفم نأب ،يÜو كانه دجوي :
ً

 ،ريوطتلاو ،ثحبلا تاxyتخم ى�ع 

اماع راكتبالا نوكي نأ نكميو ،ةروشنملا ةيملعلا ثاحبألاو
ً

 Oالمتشم ،ھتعيبط ي
ً

 جذامن تاراكتباو ،ةيعامتجالا تاراكتبالا ى�ع 

اضيأ لامعألا
ً

. 

اثلاث
ً

ارمأ ھنأ ى�ع ةئشانلا قاوسألا يO راكتبالا ىBإ رظنُي :
ً

 ىBإ ةراشإلا ردجتو .نيركتبملاو ،لامعألا لاجر نم لبقملا ليجلل اًّمهم 

 ةديدعلا تاونسلا ىدم ى�ع راكتبالا سيياقم ديدحتل ةداج تالواحم كانه ناك ذإ ،لهسلا رمألاب سيل فدهلا اذه غولب نأ

 .ةيضاملا

 ،راكتبالاب ةقلعتملا ةيديلقتلاو ةديدجلا رظنلا تاهجو جمدل ؛ةقباسلا تالواحملاو بيلاسألا ى�ع يملاعلا راكتبالا رشؤم Ë¦بيو

 سيياقملا لالخ نم ،Yمسرلا dyغ داصتقالا يO ةدوجوملا لثم ،اهسايقو راكتبالا بناوج نم dyثكلا ديدحت بعصلا نم لازي الو

 ءاxyخلا نم لعفلا دودر نكلو ،هاجتالا اذه يO ةديدع ةَّمهم تاوطخ يملاعلا راكتبالا رشؤم جذومن ذخأي امك .ةيعوضوملا

امئاد روطتلا يO رارمتسالاب جذومنلا اذهل حمست نdسرامملاو
ً

. 

 سايق لوح ثاحبألا ثدحأ نمضتيو ،رشؤملل ةقباسلا خسنلا ى�ع Ë¦بي ،اًروطتم اًعورشم يملاعلا راكتبالا رشؤم ُّدعيو

 .راكتبا لالاجم يO جئاتن قيقحتل ؛ةيتاوملا ةئيبلا نم ةدافتسالا نادلبلل نكمي فيك يملاعلا راكتبالا رشؤم سرديو .راكتبالا

 :امه ،ن�يعرف نيرشؤمل طسوتم وه راكتبالا رشؤمو

كشُيو ،لوألا ي»رفلا رشؤملا
ّ

 لاملا سأرو ،تاسسؤملا لمشت ،زئاكر سمخ مضيو ،راكتبالا رشؤمل ةيعرفلا تالخدملا ل

 .لامعألاو قاوسألا نم لك روطتو ،ةيتحتلا ةينبلاو ،ةيملعلا ثوحبلاو ،يرشبلا

ِكشُيف ،يناثلا ي»رفلا رشؤملا امأ
ّ

 جاتنإلاو Yملعلا جاتنإلا مضيو ،جاتنإلا ثيح نم ،راكتبالا رشؤمل ةيعرفلا تاجرخملا ل

 .يÜادبإلا

 .لامعألا ةئيبو ،ةيميظنتلا ةئيبلاو ،ةيسايسلا ةئيبلا :لمشت ،ةيعرف زئاكر ثالث ،تاسسؤملا رشؤم مضيو

 رشؤم لمشي امنيب ،ريوطتلاو ثحبلاو ،يBاعلا ميلعتلاو ،ميلعتلا :لمشيف ،ةيملعلا ثوحبلاو يرشبلا لاملا سأر رشؤم امأ

 ،نامتئالا :قاوسألا يO روطتلا رشؤم مضيو .ةماعلا ةيتحتلا ةينبلاو ،ةقاطلاو ،تالاصتالاو تامولعملا تاينقت :ةيتحتلا ةينبلا

 .ةفرعملا باعيتساو ،راكتبالا طباورو ،ةفرعملا لامع :لامعألا يO روطتلا رشؤم لمشي امنيب .ةسفانملاو ةراجتلاو ،رامثتسالاو

 رشؤم مضي امنيب .ةفرعملارشنو ،ةفرعملا dyثأتو ،ةفرعملا عادبإ :لمشت ،ةيعرف زئاكر ثالث مضي ھنإف ،Yملعلا جاتنإلا رشؤم امأ

  .ةيعادبإلا تامدخلاو علسلاو ،ةسوململا dyغ ةيعادبإلا ةتباثلا لوصألا ،يÜادبإلا جاتنإلا
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 يBامجإلا ي�حملا جتانلا نم ٪٩٨٫٠و ،ملاعلا ناكس نم ٪٩٣٫٢ لثمت ،ةلود ١٢٥ 2011 يملاعلا راكتبالا رشؤم جذومن لمشيو

Oراكتبالا لوح ةلماك ةروص جذومنلا اذه مِّدقُي ذإ ،ملاعلا ي Oلودلا هذه ي. 

 ،ىBوألا ةبترملا يO ارسيوس( :ةيبوروألا تايداصتقال لود نم لود تس ةنميه لودلا هذهـل يملاعلا راكتبالا رشؤم جئاتن ترهظأو

 ،)ةرشاعلا يO ايناطيربو ،ةعساتلا يO ادنلوهو ،ةسداسلا يO كرمندلاو ،ةسماخلا ةبترملا يO ادنلنفو ،ةيناثلا ةبترملا يO ديوسلاو

 اكيرمأ تايداصتقا نم نdتلودو ،)ةعبارلا يO غنوك غنوهو ،ةثلاثلا ةبترملا يO ةروفاغنس( :ةيويسآلا تايداصتقالا نم نdتلودو

 .)ةنماثلا يO ادنكو ،ةعباسلا ةبترملا يO ةدحتملا تايالولا( :ةيلامشلا

 
ايلزانت ٢٠١١ ماعل يملاعلا راكتبالا رشؤم بسح لودلا بيترت )١( لكش

ً
 )حتفألا ى<إ قمغألا نم ينوللا جردتلا بسحب( 

 

 

 



 

 
 
 

45 

 

 ١٩ةكلمملا ي5  راكتبالا عقاو

 لامكتسا مدع ىBإ ةفاضإلاب ،ةديدشلا ةسفانملاو لمعلا قوس يO ضرعلا ةدايز نم ھنع جتني امو ،يناكسلا ومنلا نأ كشال

ابلطم راكتبالاو عادبإلا ةيضق لعجي ،ةملوعلا يدحتو ،صاخلا عاطقلا ةدوعس جمارب
ً

ايجيتا�yسا 
ً

امهم 
ً

 Oةكلمملا ي. 

 تماق قلطنملا اذه نمو .ةفرعملا داصتقا ى�ع مئاق عمتجم ىBإ لوحتلا وه ةكلمملا يO ةيمنتلا ططخ فادهأ مهأ نم لعلو

 كلملا ةنيدم ءاشنإ ا�ºمو ،Yملعلا ثحبلا عيجشتو اهمعدو ثاحبألا تاسسؤم ةماقإ لجأ نم ةلصاوتم دوهجب ةكلمملا

 ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم ءاشنإ لالخ نم اهلقصو بهاوملا نع فشكلاو ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 زيزعتو ،ةينقتلاو مولعلل هللادبع كلملا ةعماج ا�ºمو ،ةكلمملا قطانم فلتخم يO تاعماجلا ءاشنإ يO عسوتلاو ،عادبإلاو

 ى�ع ةقفاوملاب نdفيرشلا نdمرحلا مداخ رارق نأ امك .ةكلمملا يO راكتبالاو عادبإلاو ثحبلا ةئيب نdسحتل تاعماجلا تاينا�dم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO راكتبالاو عادبإلا ةفاقث راسم يO لوحتلا ةطقن ناك نdيدوعسلا نdع�yخملا ةيعمج سيسأت

 كلملا ةنيدم ا��مسر XYلا راكتبالاو ةينقتلاو مولعلل ةلماشلا ةينطولا ةطخلا لالخ نم راكتبالاو عادبإلا ةفاقث ةيمهأ رهظتو

 ھجوتلا ىBإ ىدملا ةديعب ةكلمملا ةيؤر يدؤت فوسو .ةقالعلا تاذ تاهجلا فلتخم عم نواعتلاب ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 ةينقت وأ ةيملع تناك ءاوس ةينطولا بهاوملا رامثتسا ھجوتلا اذه كرحيو .ه١٤٤٥ ماعلا لولحب ةفرعملا داصتقا ىBإ ةوقب

  .Y¦قتلاو Yملعلا ثحبلاو عادبإلاو عا�yخالا لالخ نم

  تاعاطقلا فلتخم ةيمنتل ةيجيتا�yسا لئادبب يOرعم  عمتجم ىBإ لوحتلا يO ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيجيتا�yسا يتأتو

Oايداصتقا ،ةكلمملا ي
ً

ايعامتجاو 
ً

ايفاقث و 
ً

اعمتجم نوكت نأ ىBإ ةيجيتا�yسالا هذه Y!ترت ثيح .
ً

ايفرعم 
ً

اجتنم 
ً

اسفانمو 
ً

ايملاع 
ً

 

ايملاع لماكتم يOرعم عمتجم ءانب ىBإ فد�  XYلاو . ه١٤٤٤ ماع لولحب
ً

 ةيرشب ةورث ءانب لالخ نم ةمادتسم ةيمنت ققحي 

 .يدوعسلا عمتجملاب يîرلاو ةشيعملا ىوتسم نdسحتل ةزفحم ةثيدح ةيتحت ةينب و ةينقت ةئيب و ةعدبم

ادنتسم ةيركفلا ةروثلا ريوطتو ھيجوت ى�ع يOرعملا انعمتجم زكتري ثيح
ً

ارخسمو ،ةيمالسإلا ھميق ى�ع 
ً

 يركفلا عادبإلا 

اروحم درفلا نوكي و ،ةمادتسم ةيمنت قيقحتل
ً

 .ةيعامتجالاو ةيرسألا ھطباور لالخ نم ريوطتلل 

 مت اذإ ةفرعملا ى�ع مئاق يدوعس عمتجم ءانب فده قيقحت ى�ع  dyبك لكشب دعاست XYلا ةحاتملا صرفلا نم ديدعلا كانه

 : ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم اهلالغتسا

 . ةكلمملا يO ميلعتلا حالصإل ةدايقلا ھجوت -١

 .ةعراستملا ةيملاعلا ةينقتلا تاروطتلا -٢

 .ةيداصتقإلا ةملوعلا يمانت -٣

                                                             
 .ةكلمملا ي5 راكتبالاو عادبإلا ةفاقث ،سدنهملا رداقلادبع دمحأ .د١٩



 

 
 
 

46 

 .يدوعسلا عمتجملا فصن نم ى�ثملا ةدافتسالل ھجوتلا يمانت -٤

 .ةديدجلا ةيداصتقالا ندملا -٥

 .ةددجتملا ةقاطلا رداصم تاينقت ريوطت عيرستل يملاعلا هاجتالا -٦

 

ي5رعم عمتجم ى<إ لوحتلا زئاكر حضوي )٢( لكش  

 

 

 

 

 ةينبلا

 لاملا سأر

لعافتلا  

زفاوحلا  

ميقو ئدابم  

تاسسؤملا  

ةلامعلا ةيجاتنا  

 ةيجاتنالا

ةيعانصلا  

ةيلكلا ةيجاتنالا  

ةيمدخلا ةيجاتنالا  

 ةردقلا

يÜادبالا

 ة

 ءانب

ةوyلا  

 ةدعاقلا

 ةيساسالا

 تاكرحملا

 ةيساسالا

  لماوعلا

 يداملا يÔرلا ةدعاسملا

 يركفلا و

 ة�Ìملا

 ةيسفانتلا

 خيسرت

 لماوعلا

 مالسإلا
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ةيملاعلا ةيعادبإلا ةردقلا راسم ي5 ةبولطملا ةيلاقتنالا ةبثولا حضوي لكش )٣( لكش  

 

  

ةمدقتملا لودلا  

ملا لماوعلا
ةدعاس

 

عادبإلا ةقطنم  

ملاعلا عم لصاوتلا  

لعافتلا ةقطنم  ةيعباتلاو مادختسالا ةقطنم 

ايروك  

ي�يشت و اي�dلام  

جيلخلا لود ضعب  

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  

يمالسإلا ملاعلا لود مظعم  

  ةبولطملا ةيلاقتنالا ةبثولا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا  
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 سمخلا ماوعألا لالخ ةيدوعسلا يO تنسحت دق راكتبالا ةئيب نأ "يملاعلا راكتبالل كي�yكلإ لاy#ج سايقم" ريرقت فشك دقو

ادكؤم ،ةيضاملا
ً

 يذلا يملاعلا لدعملا لباقم ،ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب روطت ى�ع اودكأ عالطتسالا يO نdكراشملا نم % ٩٦ نأ 

 ٢٢ لمش يذلا ،راكتبالا ةئيب لوح عالطتسالا اهلجس XYلا جئاتنلا لضفأ نم ةدحاو كلذب ةكلمملا ققحتل ،% ٨٢ غلب

 .٢٠ةلود

 نود لوحت XYلا قئاوعلا لوح ةفلتخملا رظنلا تاهجو ليلحتو راكتبالا تاكرحم مهأ نع فشكلا ريرقتلا فد��سا ثيح

اقفوو .لاجملا اذه يO لمعلا مدقت
ً

 داصتقا ءانبل ÉÊYيئرلا كرحملا وه راكتبالا نأب تاكرشلا نم % ٩٢ دقتعت ،عالطتسالل 

 .ةئيبلل قيدص داصتقا ءانبو ،% ٨٦ غلابلا يملاعلا لدعملا ةازاومبو ةيسفانت yكأ

الماع لثمي راكتبالاب بابشلا ةئف مامتها نأب ةيدوعسلا تاكرشلا ىرتو
ً

ايباجيإ 
ً

 ةساردلا يO نdكراشملا نم % ٦٠ ركذ ثيح ،

 % ٧٥ دكأ نdح يO ،ةيلاعف yكأ ةروصب لمعلا ى�ع نيركتبملا دعاسيس نdينهملا ىدل ةينقتلا تاناكمإلاو تاراهملا زيزعت نأب

 .تاراكتبالا نم ديزملا ى�ع لمعلا هاجت ةسمحتم بابشلا ةئف نأب ةيدوعسلا تاكرشلا يO نdيذيفنتلا نdلوؤسملا نم

 .ةرحلا عيراشملا ءاشنإو تاعا�yخالاو تاراكتبالاب ةصاخلا ةيلحملاو ةيلودلا تاقباسملاو ضراعملا يO ةكراشملا ةبسن تداز امك

ادانتساو
ً

اع�yخم 62 يBاوح ھيف نdكراشملا ددع غلب دقف ، 2008 "راكتبا" ضرعم ىBإ 
ً

 دقو تايسنجلا فلتخم نم ةع�yخمو 

اع�yخم  88ىBإ لصتل 2010 " راكتبا" يO نdكراشملا ةبسن تداز
ً

 يBامجإب ضرعملل ةجيتن عا�yخا ةءارب 40 معد مت دقو ةع�yخمو 

 ةيلحتو ةسدنهلا ،ةلديصلاو بطلا ،ةئيبلا ةيامح ،ةقاطلا ،ةيجولونكتلا( ةددعتم تالاجم يO يدوعس راكتبا 858 يريدقت

 .)اهdyغو تامولعملا ايجولونكتو ،هايملا

 

  عاL¼خالا تاءارب

ت ةقيثو يÀ عا�yخالا ةءارب
ُ

 حنم مت دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد عا�yخالل ةلماكلا ةيامحلا dyفوت فد�� ع�yخملل حنم

 يبوروألا بتكملاو ةدحتملا تايالولاو ةيدوعسلا يO تاءاxyلا بتاكم لبق نم 2008 ماع يO يدوعس عا�yخا ةءارب  62

  .تاءاxyلل

 ،ةينقتلا لقن ھلالخ نم متي يذلا مهألا يركفلا جتانلاو ثيدحلا يOرعملا داصتقالل ةيساسألا ةماعدلا عا�yخالا تاءارب دعتو

 :٢١يBاتلاك حضوم ةءارب ٢٥٣ م٢٠١١ ماعل ةرداصلا عا�yخالا تاءارب ددع يBامجإ غلب دقو

 

 عاL¼خالا تاءارب تايئاصحا )٤( لكش

                                                             
 .يناثلا " GE Global Innovation Barometerيملاعلا راكتبالل كيL¼كلإ لاÖLج سايقم" ريراقت٢٠
 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم٢١
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 ةيعانصلا جذامنلا تايئاصحا )٥( لكش
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 راكتبالا لاجم ي5 ةلعافلا تاهجلا

  ةيملاعلا تاسسؤملا .أ

 زوب ةكرشو ،(Alcatel- Lucent)  تنسول ليتاكلا ةكرش لمشتو ،يملاعلا راكتبالا قوس معد يO ةيساسأ تاهج عبرأ مهست

 ةيملاعلا ةمظنملاو ،(Confederation of Indian Industry) ةيدنهلا تاعانصلا داحتاو (Booz & Company) ينابموكدنأ

 ةيمهأ لوح ةك�yشم ةيؤر يO ةفاك تاهجلا هذه ك�yشت ذإ ،(World Intellectual Property Organization) ةيركفلا ةيكلملل

  .مويلا انملاع يO عساولا راكتبالا موهفم

  ةيلحملا تاسسؤملا .ب

 :ا�ºمو ،ةدئارلا تاردابملا نم ددعل ا��نبت لالخ نم ةكلمملا يO عادبإلاو راكتبالا ةئيب معد يO تاهجلا نم ددع مهست

 ذيفنتو ةيقيبطتلا ثوحبلا ءارجإل ةبسانملا ةئيبلا dyفوتب موقت XYلاو "ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم" §

 .ةيمهألا تاذ ةيجيتا�yسالا تاينقتلاب ةصاخلا تاعورشملا

 نم ةيعادبإلا م�æهاوم لقصو نdبوهوملا نع فشكلاب موقتف "ةبهوملاو عادبإلل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم" §

 ى�ع ةيراكتبالا تاجتنملا قيوست معدو ،تاعماجلاو سرادملا عم نواعتلابو ،تاعورشملاو جماxyلا نم ديدعلا لالخ

 .ةكلمملا ليثمتو ةيلودلا ضراعملا يO ةكراشملل ةصرفلا ةحاتإ لالخ نم يBودلا ىوتسملا

 لصو ةقلحك زكرملا لمعي ثيح ،ا��مدقم يO "دوعس كلملا ةعماجب تاراكتبإلا زكرم" يتأيو ةيميلعتلا تاسسؤملا §

 ةيملعلا ةدعاسملا dyفوت لالخ نم كلذكو سيردتلا ةئيه ءاضعأو تاكرشلاو ة�dمتملا راكفألا يوذ بالطلا نdب

 .ةركتبملا راكفألاو ةديدجلا ميهافملا معدل ةمزاللا دراوملاو

 لمعيو "ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم" فارشإ تحت "ةينقتلا تانضاحل رداب" جمانرب ا�ºمو تانضاحلا §

 جماxyلا لالخ نم ،ةكلمملا ءاحنأ ةفاك يY O¦قتلا عادبإلا لامعأ ةداير ةيلمع معدو ءامنإو ريوطت ى�ع ةيلعافب "رداب"

 عاطقلاو تاعماجلاو ةيموكحلا تائيهلا عم نواعتلاب ةقبطملا ةيجيتا�yسالا ةسايسلا تاردابمو ةلماشلا ةينطولا

 .صاخلا

 �dمتتو ،اهانبتي XYلا ةطشنألا لالخ نم راكتبالا معد تاردابمو نيركتبملل ھمعد ميدقتب صاخلا عاطقلا موقي امك §

 .عادبالا تاردابم عيجشتو معد يO يداير رودب زاجنإو  وكمارأ ةكرش

 مت XYلاو دوعس كلملا ةعماج راكتبا ةموظنمل ةلمكملا ةdyخالا ةقلحلا يRiyadh   Techno ValleyÀضايرلا يداو ةكرش

 داصتقالا ىBإ لوحتلا وحن ةكلمملا ھجوتل اهمعد راطإ يOو ،ةكلمملا يO يOرعملا رامثتسالاو لامعألا ةداير �dفحتل اهسيسأت

  ٢٢.يOرعملا

                                                             
٢٢   167.aspx-valley-techno-http://www.rvc.com.sa/riyadh 
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ارود ضايرلا يداو ةكرش بعلت
ً

اماه 
ً

 ةعومجم مدقت ثيح ،ةكلمملا يO يOرعملا داصتقالا طيحم يO ءاكرشلا فلتخمل 

 زكرم نوكتل تأشنأ ثيح  .عونتم يOرعم داصتقا وحن يدوعسلا Y¦طولا داصتقالا لوحت عيرستل لولحلا نم ةلماكتم

 ةديحولاو ىBوألا ةيرامثتسالا ةهجاولا لثمت ا�Èأ امك ثاحبألا زكارمو دارفألا نم نيركتبملاو نيرمثتسملا نdب طشن ءاقتلا

 ةقيرط ةكرشلا مدقتو  .ةيرامثتسالا صرفلا ذيفنتو ريوطتو ديلوت ةعرس ى�ع ةكرشلا دعاست ثيح دوعس كلملا ةعماجل

 ضايرلا يداو ةكرش لثمتو .ا�� قوثولاو ا��لإ لوصولا نيركتبملل نكمي XYلاو ةينقتلا قيوستو ناضتحال ةلهس

اكيرش نdيلودلا نيرمثتسملل
ً

اينطو 
ً

اموعدم 
ً

 .اهحاجنو ةيرامثتسالا صرفلا مايق ةعرس معدت ةيوق ةيلحم ةكبشب 

 

 تاراكتبالا جيورت

 عجشيو ةردابملا حور معدي يÜامتجا خانم رفوت ى�ع دمتعي وهو ،يداصتقالا ومنلا ةلجعل مهألا كرحملا مويلا راكتبالا دعي

 .ةلماكتم ةينطو راكتبا ةموظنم ءانب ةيمهأ رهظت انه نمو .ةيركفلاو ةيداصتقالا ةيرحلا ةفاقث

 وأ جتنملا ى�ع ىBوألا ةجردلا يO دمتعي وهو .ةردابملا حور ىBإ dyشت XYلا ھتامدقم وأ عا�yخالا ھنأ ى�ع راكتبالا فيرعت نكميو

الاكشأ ذختيل ةيلمعلا وأ جتنملا زواجتي دق ھنأ dyغ ،ةفاضم ةميق ا�ºع جتني XYلا ةيلمعلا
ً

  .ىرخأ 

 

 

 نلبود نم رشعلا راكتبالا عاونأ ى<إ ةيلمعلاو جتنملا ى¯ع �ÌكL¼لا ىدعتي يذلا راكتبالا )٦( لكش

 

 ميلستلا ضرعلا ةيلمعلا �Lس ليومتلا

 جذومن

 لمعلا

 ةيلمع تاكبشلا

 ةينيكمت

 ةيلمع

 ةيساسأ

 ماظن جتنملا ءادأ

 جتنملا

 ةمالعلا ةانقلا ةمدخلا

 ةيراجتلا

 ةبرجت

 ليمعلا

 

الباق حبصي XËح راكتبا يأل دبالو
ً

 جارختسا ةيلمع ىوس سيل يراجتلا جيو�yلا نأ ثيح ،ةنيعم ةميق لمحي نأ نم جيو�yلل 

 .حابرألل ةققحمو لوادتلل ةلباق ةيراجت ةيلمع وأ جتنم ىBإ ھليوحت xyع ديدجلا راكتبالا وأ عا�yخالا نم ةيلاملا ةميقلا
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 ةيلاحلا يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع

 لمشت يÀو .نdلقتسملا نيركتبملاو نdع�yخملل ةبسنلاب اميسال ةفلكمو ةليوط ةيلمع ا�Èأ ى�ع يراجتلا جيو�yلا ةيلمع ىBإ رظني

 نيركتبملاو نdع�yخملل جيو�yلا ةيلمع ى�ع انه �dك�yلا متيو .اهجيورت متي XYلا ةيلمعلا وأ جتنملا فالتخاب فلتخت لحارم ةدع

 تاكرشلا نأ ثيح ،ماعلا وأ صاخلا عاطقلا نم ةياعرب نوظحي نيذلا وأ ةيتاذلا م� ايناكمإ ى�ع نيدمتعملا ًءاوس نdلقتسملا

 .ا� اجايتحا åYلتل ةممصمو ا�� ةصاخ جيورت ةيلمع ةداع كلتمت ةصاخلا تامظنملاو

 

 ةيلاحلا يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع ى¯ع ةرظن )٧( لكش

 

 نم -ھقيوست ةيلآ نأشب رارق ذاختا لبق - ديدج عا�yخا وأ راكتبا يأل دبال :ريدقتلاو مييقتلا لالخ ريوطتلاو ثحبلا

 جيو�yلا ةيلمع نم ركبم تقو يO كلذ متيو .جيو�yلا مث نمو عا�yخا ةءارب بلط طورشل ھتقباطم ثيح نم مييقتلل عوضخلا

 ةوطخلا هذه نولقتسملا نوركتبملاو نوع�yخملا لهاجتي ام ةداع ھنأ ىBإ ةراشإلا ردجتو .ريوطتلاو ثحبلا لحارم لالخ

 .قيوستلا ةيلآ ةلحرم يO رارمتسالا مدع مث نمو م� اراكتباو م� اعا�yخا قيوست يO مهلشف ىBإ يدؤي يذلا رمألا ،ةمساحلا

 تاءارب بتكم ىBإ مدقتلا نdلقتسملا نيركتبملاوأ نdع�yخملل نكمي ،ريوطتلاو ثحبلا ةلحرم ءا��نا بقع :)IP( ةيركفلا ةيكلملا

 ى�ع لوصحلا بلطب جراخلا يO ةيلودلا تاءاxyلا بتاكم وأ عا�yخالا تاءاxyل نواعتلا سلجم لود بتكموأ يدوعسلا عا�yخالا

 بتاكم وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يO م� اعا�yخا تاءارب ليجستب نdع�yخملا ضعب موقي امك .عا�yخالا ةءاxyل ةيامح

 ءاوس راكتبالا وأ عا�yخالا قيوست يO عورشلا نكمي ،ةيركفلا ةيكلملا ةيامح ى�ع لوصحلا دعبو .جراخلا يO ةيبوروألا تاءاxyلا

 .ك�yشم عورشمك وأ رشابملا عيبلا xyع وأ صيخرت وأ ةئشان ةكرش عورشم لالخ نم
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     يدوعسلا عاL¼خالا تاءارب نوناق بجومب عاL¼خالا ةءارب ليجستل ةبولطملا موسرلا )٨( لكش

 تامدخلا تاكرشلا دارفألا

 عا�yخا ةءارب بلط ميدقت موسر ٨٠٠ ٤٠٠

 ةءاxyلا حنمو رشن موسر ١٠٠٠ ٥٠٠

 

 راكتبالا ليومتو قيوست

 تارايخلا ضعب لثمتتو .قوسلا يO ةحاتملا صرفلا ةساردل لماش ءاصقتساب مايقلا نكمي ،ةيركفلا ةيكلملا ةيامح دعب

 : يتآلا يO ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO ةحاتملا

 .راكتبالا وأ عا�yخالا قوقح عيب §

 وأ ماعلا وأ صاخلا عاطقلا قيرط نع وأ ةيصخشلا تاقالعلا قيرط نع ءاوس ءاطسولاو نيرمثتسملا نع ثحبلا §

 عيراشملا وأ ةئشانلا تاكرشلا معدل ةمزاللا دراوملاو تادعاسملا ى�ع لوصحلا فد�� كلذو تامظنملا وأ دارفألا

  .ةك�yشملا

 .راكتبالا وأ عا�yخالا عيب وأ/و جاتنإل صيخارت حنم §

 .اهجاتنإ مت XYلا تاراكتبالا وأ تاعا�yخالا عيبل نdعزوم نع ثحبلا §

ايساسأ يBاملا معدلا دعيو
ً

 تالوجلاو ليغشتلا ءدبو سيسأتلل مزاللا لاملا سأر نم ًءادتبا يراجتلا جيو�yلا ةيلمع لالخ 

 رداصم ى�ع قيوستلا ةيلمع لالخ بولطملاو نdلقتسملا نيركتبملاو نdع�yخملل حاتملا ليومتلا رصتقيو .ةركبملا ةيلحرملا

 :لمشت ةدودحم

 .ةيصخشلا تارخدملا §
 .ةصاخلا كونبلاو ،هالعأ ةروكذملا ةينعملا تاسسؤملاو تامظنملاو ،ةيصخشلا تاقالعلا لالخ نم :ضورقلا §

 .تاراكتبالاو تاعا�yخالا ضرع لالخ نم ا��لع لوصحلا مت XYلا حنملاو زئاوجلا §

 يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع ى¯ع ةيلحم ةلثمأ

 هذه نأ نمضي ام كانه سيل ھنأ dyغ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO ي�حم جيورت تايلمع ى�ع ةديجلا ةلثمألا ضعب دجوت

 .عقاولا ضرأ ى�ع اهقيبطت متيو سرامت تايلمعلا

 .اهل ةعباتلا راكتبالا قيرط ةطراخو نداعملاو لو�yبلل دهف كلملا ةعماجب ةصاخلا قيوستلا ةيلمع وه لوألا لاثملا
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 ةعماجلل عباتلا راكتبالا زكرم ،نداعملاو لوL¼بلل دهف كلملا ةعماجب ةصاخلا راكتبالا ةلجع )٩( لكش

 

 ةعماجلل عباتلا راكتبالا زكرم ،نداعملاو لوL¼بلل دهف كلملا ةعماجب ةصاخلا راكتبالا قيرط ةطراخ )١٠( لكش

 

  



 

 
 
 

55 

 ةيركفلا ةيكلملا جمانرب :ةيسيئر رصانع ةثالث لمشت XYلاو دوعس كلملا ةعماجب ةصاخلا قيوستلا ةيلمع وه يناثلا لاثملا

 ةينقتلل ضايرلا ةنضاح جمانرب و ،)Intellectual Property and Technology Licensing Program( ةينقتلا صيخرتو

)Riyadh Technology Incubation Center( ، ةينقتلل ضايرلا يداو جمانربو )Riyadh Techno Valley(. 

 ةعماجلا ي5 راكتبالا زكرم :ردصملا .دوعس كلملا ةعماجب ةصاخلا راكتبالا ةيلمع )١١( لكش

 
 

 ي<ودلا يراجتلا جيوL¼لاةيلمع

 يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع ى¯ع ةيلود ةلثمأ

اراسم يراجتلا جيو�yلا تايلمع نم ةيلمع لك ذختت
ً

اماع 
ً

اديرف 
ً

ا�dمتمو ھعون نم 
ً

 ةداعو .Y¦عملا راكتبالا وأ عا�yخالا �dمت ردقب 

 لحارم دجوت ھنأ الإ ،راكتبالا وأ عا�yخالل ءاعو Y¦بتو ططختو ددحت XYلا ةردابملا حور ى�ع يراجتلا راسملا ءاشنإ دمتعي ام

 .جيورت ةيلمع يأ ا�� رمت ةك�yشم ةماع

 

 

 يراجتلا جيوL¼لا ةيلمعل ةماعلا لحارملا )١٢( لكش

 
 

 ءانب

موهفملا

 ثحبلا

ريوطتلاو
حاصفإلا

 مييقتلا

صيحمتلاو

 جذومنلا

يBوألا

 ليجست

 ةءارب

عا�yخالا

 صيخرت

 ءدب

لمعلا
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 لضفي مث نمو .معدلاو ةياعرلا ىBإ راكتبا وأ عا�yخا يأ ةجاح جراخلا يO نdلقتسملا نيركتبملاو نdع�yخملا مظعم كردي

 نمو .جضنلا ةلحرم ىBإ لصي XËح ھل ةناضح dyفوتل مهعا�yخا نع فشكب تاسسؤملاو تامظنملا ىBإ مدقتلا م�ºم نوdyثكلا

 ىدل تاراكتبالا جيورت ةيلمع ةصاخلا تاكرشلا لخاد نم نيركتبملاو نdع�yخملل ةمعادلا جيو�yلا تايلمع ى�ع ةلثمألا

 .كينيلك دنالفيلك

  كنيلك دنالفيلك ىدل ن�يلخادلا نيركتبملاو ن�عL¼خملل يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع )١٣( لكش

 

ارامثتسا جيو�yلا ةيلمع بلطتت
ً

اdyبك 
ً

ايبسن ةليوط ة�yف قرغتسي 
ً

 ليومت يرورضلا نمو ،تادئاعلا ليصحت يO ءدبلا لبق 

 تامظنملا نم ديدعلا رفوتو .ةئشان ةكرش سيسأت قيرط نع جيو�yلا مت ةلاح يO ةصاخ ةفلتخملا اهلحارم لالخ ةيلمعلا

 نdلقتسملا نيركتبملاو نdع�yخملا نم ديدعلا نأ الإ ،هذهك ةيلام تارامثتسا يراجتلا جيو�yلا تايلمع Ë¦بتت XYلا ةيلودلا

ايجيردت لاقتنالا مث نمو ،قيوستلا نم ىBوألا لحارملا لالخ ةيصخشلا مهدراوم وأ م� ارخدم ى�ع دامتعالا ةداع نولضفي
ً

 

 .ريوطتلا لحارم لالخ نيرمثتسملا عم لصاوتلاو حنملا ليصحت ىBإ
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 ةينقتلا قيوستل اموهالكوأ زكرم ،يراجتلا جيوL¼لل اموهالكوأ  جذومن بسحب يراجتلا جيوL¼لا ةيلمع ي5 لاملا سأر ةايح ةرود )١٤( لكش
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 ٢٣ةمئاقلا تايدحتلا

 راكتبالا نع ةيعونو ةيمك تارشؤم دادعإ ى�ع ةرداقلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهكلتمت XYلا ةينطولا دصارملا ددع

 رداصملا نم ةحاتملا ةحيحشلا تانايبلا ىBإ دانتسالابو .ٍفاك dyغ دعي اهلخاد تانايبلا ةيقادصم نمضي لكشب قيوستلاو

 نم ًءادتبا قيوستلاو راكتبالل ةيلحملا ةئيبلا ھجاوت XYلا تايدحتلا نم ديدعلا انمامأ رهظت ،يBاحلا عضولا لوح ةيمسرلا

 ةينوناقلا ةينبلا ىBإ ةفاضإ ،تاعانصلاو لامعألا عاطقو ةيرشبلا دراوملل ةيتحتلا ةينبلاو ،ةيلاملاو ةيميداكألا ةيتحتلا ةينبلا

 .٢٤ي�كلا داصتقالل ةيتحتلا ةينبلاو

 : ةيسيئر لماوع ةثالث لوح ي�حملا جيو�yلا ةيلمع لالخ ا��هجاوم متت XYلا تابقعلا مظعم روحمتتو

 اهرود ةسراممو ديدحت نم ةنكمتم dyغ ا�Èأ امك .جيو�yلا ةيلمعل ةمعاد وأ ةعلطم dyغ ةيلمعلا يO ةكراشملا فارطألا §

 .لاعف لكشب

 .جيو�yلا ةيلمع ھيجوتو معدو زيزعتل ةبولطملا تاردقلاو دراوملا رفوت مدع §

 .يراجتلا جيو�yلا ةيلمع ريوطتو معد ى�ع ةرداق dyغ ةيلاحلا مظنلاو تاسايسلاو رطألا §

 :ا�ºم ةيسيئر تابقع نوهجاوي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO نdعدبملاو نdع�yخملا نأ كلذ نع جتنيو

 .ةردابملا حورو راكتبالا ةفاقث معدت XYلا لاومألا سوؤر ةيافك مدعو ةينقتلاو ةيرشبلا ةيتحتلا Ë¦بلا فعض §

 ،ةينوناقلاو ةيلاملاو ةيميداكألا تاسسؤملا يO جيو�yلاو راكتبالا ةيلمعل ي�مع فيرعتو دحوم راطإ دامتعا مدع §

 .ةيعانصلا تاكرشلاو عيراشملاو

 ،ايجولونكتلاو ،ريوطتلاو ثحبلا لثم تالاجملا نم ديدعلا يO معدلا dyفوتل ةمزاللاو ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا صقن §

 .خلا .. ةرادإلاو ،قيوستلاو ،ليومتلاو

 .جيو�yلا ةيلمع يO زفاوحلاو ةيميظنتلا حئاوللاو ةسايسلا ةينبلا فعض §

 .ىرخأ ةهج نم ةيعانصلا تاكرشلاو تاسسؤملاو نيرمثتسملاو ةهج نم نيركتبملاو نdع�yخملا نdب طباورلا ةشاشه §

 ريوطتلا ءابعأ نيركتبملاو نdع�yخملا لمحت ىBإ يدؤي امم يرامثتسالا لاملا سأر كلذ يO امب ةيلاملا دراوملا صقن §

 .قيوستلا ةفلكتو ةيركفلا ةيكلملا ةيامحو

 .نيرمثتسملاو نdعدبملل ةحاتملا قيوستلا تاونق لالغتسا مدع §

 : نdنمضتملاو ،جيو�yلا ةيلمع يO نdلومملاو نdيسيئرلا نdبعاللا راودأ ةيلاعف مدع §

Ø  رماغملا لاملا سأر تاكرش 

                                                             
٢٣.AZETTEGAUDI S .AUST CHIEFKSAYS  ,INGDOMKY WILL BOOST CIENCE AND TECHNOLOGS 18).UNE J (2010, N. ,HAMRANIS-LA  
 .رغآلا ةعومجم ،فيصن ءالآ /د ، ) قوسلا ىBإ راكتبالا نم ( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO تاراكتبالل يراجتلا قيوستلا  ٢٤
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Ø ايجولونكتلا لقن بتاكم 

Ø خلاو ايجولونكتلا ءاطسوxyنويراشتسالا ءا. 

Ø ليومتلا تالاكو 

Ø ةيملعلا تانضاحلا 

Ø غلا تامظنملاdy ةيحبر 

Ø ةيميداكألا بيردتلا تاسسؤم 

Ø ريوطتلاو ثحبلا زكارم 

Ø تاسسؤملاو ةيعانصلا تاكرشلا 

 .جيو�yلا ةيلمع يO نdلومملاو هالعأ ةروكذملا ةيسيئرلا فارطألا نdب تايلمعلاو راودألا لماكت فعض §

  .ةئشانلا ايجولونكتلا تاكرش سيسأتل ةبسانملا ةرادإلاو ةيركفلا ةيكلملاو يBاملا معدلاو ةناضحلا تايلآ فعض §

 راكتبالاب ةينعملا جماxyلا معدو ينوناق لمع راطإ ءاشنإ يO ةفلكملا ةيموكحلا تاطلسلا ھب موقت يذلا رودلا فعض §

 .يراجتلا جيو�yلا ا��ف امب ةدايرلاو

 .جيو�yلا ةيلمعب ةيعوتلاو ةدايرلاو راكتبالا ةفاقث رشنب ةينعملا ةيميلعتلا تايجيتا�yسالاو ةيوعوتلا دوهجلا روصق §

 

 ةيدوعسلا ي5 راكتبالل يراجتلا جيوL¼لا لبقتسم

ارخؤم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تأدب
ً

 Oليوحت فد�� ةمخض تارامثتسا فيظوت لالخ نم تاردابملا نم ديدعلا ذاختا ي 

اقفوو .يراجتلا جيو�yلا معدو ةردابملا حورو راكتبالا عيجشتل كلذو ةفرعملا ى�ع مئاق عمتجم ىBإ ةكلمملا
ً

 ،åYلش ليبن روتكدلل 

 Eastern( ةيقرشلا ةقطنملاب ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا يO ةطسوتملاو ةdyغصلا عيراشملاو لامعألاو ةدايرلا مسق راشتسم

Province Chamber Of Commerce & Industry(، كأ قفنت فوس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نإفy لایر رايلم ٣٢ نم 

اماع نيرشعلل ةينطولا ايجولونكتلاو مولعلا ةطخ نم ءزجك ريوطتلاو ثحبلا ى�ع ) رالود رايلم ٨٫٦ ( يدوعس
ً

 يأ .ةمداقلا 

 نم ةيادب ،)رالود رايلم ٣٤٧( يدوعس لایر نويليرت ١٫٣ غلابلا ةكلمملل يBامجإلا ي�حملا جتانلا نم ةئاملا يO ٢٫٥ لداعي ام

٠،٥٠-٠،٢٥ Oةئاملا ي Oرضاحلا تقولا ي. 

 : يراجتلا جيو�yلا ا��ف امب ةدايرلاو راكتبالا ليهستل ةيدوعسلا ا� ذختا XYلا تاردابملا ضعب ي�ي اميفو

- رامثتسا ةكرش يÀو )Saudi Venture Capital Investment Company( ةيدوعسلا ةيرامثتسالا لاتيباك رشنيف ليكشت §

 تاكرشلا يO رامثتسالا ىBإ فد�  يÀو ،يدوعس لایر نويلم ٣٧٥ هردق عوفدم لام سأرب ،ةيدوعسلا اهرقم -ريوطتلا ديق

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO مجحلا ةطسوتملاو ةdyغصلا
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 وينوي / ناريزح يCapital Markets Authority( O( لاملا قوس ةئيه نم ةيئدبم ةقفاوم لاتيباك رشنيف كنب ىقلت دقو §

 .ةكرشلا سيسأتل ٢٠٠٩

 كونبلا نأ ٢٠١٠ رياxyف ٢٤ خيراتب ،ÉÊYنرفلا يدوعسلا كنبلا يO نdيداصتقالا dyبك ،سيكانايكافس نوج روتكدلا نلعأ §

 ىوتسم ةدايز لجأ نم مجحلا ةطسوتملاو ةdyغصلا تاكرشلا ليومت لبس سردت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO ةيلحملا

 ةرفوتملا كلت نم لضفأ ةديدج ليومت بيلاسأ داجيإ ىBإ فد�  ةديدجلا ةيلآلا نأ حضوأو .ي�حملا داصتقالا يO ا��كراشم

ايلاح
ً

. 

اقفوو §
ً

 ةردابم كانه ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم سيئر بئان ،دوعس لآ دمحم نب دوعس نب يكرت dyمألل 

 يذلاو ةيدوعسلا يSaudi Business Innovation Research( O( لامعألا عاطقل ةيراكتبالا ثوحبلا جمانرب ريوطتل

 متي XYلا ةدعاولا تاينقتلا قيوستو معد ىBإ ةفاضإ ةكلمملا يO ايجولونكتلا ى�ع ةمئاقلا تاجتنملا ريوطت معديس

 تاكرشلا معد ىBإ ةفاضإلاب ،ةكلمملا يO ةيلاعلا تاينقتلا فيظوت عيجشتو ،ثوحبلا زكارمو تاعماجلا يO اهريوطت

 ٢٥ ةطسوتملاو ةdyغصلا

 ٢٦راكتبالا ةئيب تاددحم زربأ :يناثلا ءزجلا

 -:ا�ºيب نمو راكتبالا يdy Oثأتلا ا�Èأش نم XYلا تاددحملا ضعب دوجوب راكتبالا ةئيب �dمتت

 Demographies  ةيناكسلا تا�Lغتلا .١

 ةـيرمعلا تاـئفلا يO تاdyغتلاـف ،يÜادـبإلا dyكفتلا ى�ع عجـــــــــــــشت ناـكـــــــــــــسلا ةـبيكرتو مجح يO ةـلـــــــــــــصاـحلا تاdyغتلا نإ

 تاـجاـح يO لــــــــــــــصحي فوـــــــــــــس dyغتلا ثـيح ،راـكتبالل صرف قلخت نأ نكمي لـخدـلاو ميلعتلا ىوتـــــــــــــسمو ةـيناـكـــــــــــــسلا

 تأرط نيذلا ناكـــــــسلا ھبلطي ام عم مئالم dyغ تاجتنم نم دئاـــــــس ناك ام لعجي امم ةيئارـــــــشلا ةيناكـــــــسلا تاداعو

 .اهل ةباجتسالا نم دب ال تاdyغت م��لع

 :عمتجملا ي5 ةلوادتملا يناعملاو ،طامنألا ،كاردإلا ي5 تا�Lغتلا .٢

 نكمي اهdyغو ، تادقتعملا ،فقاوملاف ،عمتجملل ةماعلا تاـــضا�yفإلا dyغتت امدنع اهريوطت نكمي راكتبالا صرف نإ

 ةيذغتلا نم لوحت يذلا لكألا ءازإ روعـشلا لاثملا ليبـس ى�عف ، راكتبالا وحن ةمظنملا ةمه ذحـشي ردـصم نوكت نأ

 تاعمتجملا ضعب يO ةزهاج تابجو ىBإ لوحت اهـــــــصخرأو قرطلا رـــــــسيأبو يرورـــــــض وه ام بلطو ةطاـــــــسبلاو ةتحبلا

 تاداعلا هذهو ،Y¶طلا بتكب ةناعتــــــــسالاو تكرام ربوــــــــسلا تالحم نم ھيلع لوــــــــصحلا متي ثيح ةيبرغلا ةــــــــصاخو

اعويش yكأ تحبصأ
ً

ةفاضإ ،لبق يذ نم 
ً

 عيزوت ةداعإ نم ھبحاصي امو لافطألا ددعو ةلئاعلا مجح يdy Oيغتلا ىBإ

                                                             
  ) رغآلا ةعومجم- قوسلا ىBإ راكتبالا نم (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO تاراكتبالل يراجتلا قيوستلا ٢٥

 .)ةيندرألا تامولعملا ايجولونكت تاكرش نم ةنيعل ةيناديم ةسارد( ءادألا ي5 يقيوستلا راكتبالا ى¯ع ا�¿اساكعناو ةمظنملا ي5 راكتبألا ةلاح٢٦
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 ميدــقت قرط يO راــكتبالا ىBإ تــعفد قوـــــــــــــستلا تاداــعو ةدــيدــجلا طاــمنألا نم اــهdyغو تاdyغتلا هذــه .ةــلئاــعلا لــخدــل

 .لبق يذ نم yكأ تقولاب ركفي ذخأ درفلا نأل ةزهاجلا ةيئاذغلا تاجوتنملاو تامدخلا

 New Knowledge :ةديدجلا ةفرعملا .٣

 يO لــــــــــــــصحي يذــلا مدــقتلاــف. ةدــيدــج قاوـــــــــــــسأو ةدــيدــج تاــجتنم تــقلخ ةــيملعلا dyغو ةــيملعلا ةــفرعملا يO مدــقتلا

اـناـيحأ عفدـي نdفلتخم نdلاـجم
ً

 يO لـــــــــــــصح يذـلا مدـقتلا كـلذ لاـثم .دـيدـج جوتنمل ةدـعاـق نيوكت هاـجتاـب لـماـكتلا ىBإ 

 ةديدجلا تايجماxyلا ناديم يO ةلماعلا تآـــــــــشنملا صخي اميف لاحلا كلذك .تالاـــــــــصتالا لاجمو بوـــــــــساحلا لاجم

ايعوبـسأ ةديدج جمارب جاتنإل ىÛـست ثيح
ً

انايحأ 
ً

 يO ي©ولونكتلا مدقتلا ة�dم قيقحت ىBإ ةجاحلا قلخ لاحلا اذه .

 .بوساحلا تادعم
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  ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب عقاو تارشؤم -يناثلا مسقلا

 م� راكتبا نع ةذبن لوألا ءزجلا حرطي ثيح نdئزج ىBا مسقنيو ،جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا براجت عقاو نع ةذبن ضرعي

اءانب ةحاتملا صرفلاو نيركتبملا ھجاوت XYلا تايدحتلا يناثلا ءزجلا ضرعتسي مث نمو
ً

الك مييقت ى�ع 
ً

 نdهجوملاو نيركتبملا نم 

Oلا يxyجمان . 

 جمانKLلا ي5 ةكراشملا تاراكتبالا نع ةذبن :لوألا ءزجلا

 بارغ اهم :فرشملا سقدلا ناميإ :ركتبملا.١

 ةفيعضلا ةعانملا باحصأو ركسلا §d¦رمل ةينوL¼كلإلا نانسألا ةاشرف :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 ةاشرفلا سأر نم صلختلا متي ،ةمعان تاdyعشب يرئاد سأر تاذ نانسأ ةشرف §

  .ا��لع تابوركيملا رثاكت لبق ديدج سأرب )ةرشابم لامعتسالا دعب( اهلادبتساو

 ناكم دعبأو قدأ ىBإ لوصولا لهست ةيوقو ةنرم ةكسامتم ةضبق تاذ ةشرفلا دي §

  .نانسألا نdب

  .ةشرفلل ةليدب سوؤر ى�ع يوتحي نزخمك ةشرفلا دي مدختست §

 ماعطلا اياقب نم نانسألا فيظنت ى�ع ا� ردقب �dمتت تافصاوملا هذ�� نانسألا ةشرف §

  .ةضرمملا تابوركيملاب ا�+ولت مدع نامض عم كالبلا ةلازإو

 :راكتبالا ىودج

الح ھميدقت يO عا�yخالا اذه ةيمهأ نمكت
ً

 :نdتلكشمل 

 تاسوdyفلاو اي�yكبلا نم عونتمو dyبك ددع لمحت ا�Èأ ثيح ،ىودعلاو ثولتلل ردصم يÀ نانسألا ةاشرف نأ §

  .)ةحصلا ى�ع ا� روطخ( تايرطفلاو

 لمعت وأ ةيئابرهك امإ ةيرئادلا سوؤرلا تاذ شرفلا ضعبو ،سأرلا ةليطتسم ةعئاشلا نانسألا شرف نأ §

  .)ميمصتك نانسألا ةشرف بيكرتو لكش( اهديقعتو ا��فلكت ةدايز Y¦عي امم ةيراطبلاب
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 رابأ ديلو :فرشملا ديسلا با�Üإ :ركتبملا.٢

ايكلسال ا�·ع غالبإلاو اهعوقو لبق لاطعألاب ؤبنتلا زاهج :راكتبالا
ً

  

  :راكتبالا نع ةذبن

 اھتابذبذ سایقب موقی ةنیكاملا ى�ع صاخ ساسح تیبثت ى�ع دمتعی ماظنلا

 تانایب ةدعاقك ةینو�yكلإ ةروص يO اھقیثوتو ةدیدج ةنیكاملا نوكت امدنع

 دنع ةنیكاملا ةبذبذ ةلاحب ةنراقملا يO كلذ دعب اھمادختسا متیل ةصاخ

 تابذبذلا نdب ددحم يرھوج قراف لیجست دنعو اھب لطع ثودح برق

 ى�ع لطع دوجو نع ھیبنتلاو نالعإلل ماظنلا نم ةیكلسال ةراشإ لاسرإ متی

 .ثودحلا كشو

 :راكتبالا ىودج

 .ةیؤبنتلا ةنایصلا لكاشم لح §

 .ةصاخ عناصملا يO جاتنإلا ةرئاد ى�ع رثؤي يذلاو تانیكاملا لطعتو تانیكاملا فقوت لكاشم لح §

 .مھتاقوأ نم ةدافتسالا میظعت ةیناكمإو ةنایصلا نdینف ةردن لكاشم لح §

 .ةیكلساللا تالاصتالا ةینقت مادختسإ §

 .ةdyصق لاوج لئاسرو ةینو�yكلإ دیرب لئاسر لاسرإل ماظنلا ریوطت ةیناكمإ §

 

 يناطف ءاديغ :فرشملا يرسودلا لمأ :ركتبملا.٣

 سبالملا يكل ةاوكم :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 دارملا عطقلا عضو متي ثيحب ةدحاو ةعفد اهdyغو سبالملا نم ةعومجم يوكل صصخم زاهج

 متي ءا��نالا دنع و ھنيعم ةيلآب يكلا ةيلمع متتو زاهجلا قلغي مث اهل صصخملا ناكملا يO ا�¢وك

 . سبالملا ديxyتل ةحورملا ليغشت
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 ةرم نم ÄLكأ فرشملا �Lيغت مت :فرشملا خيش مساب :ركتبملا.٤

 Þeصعلا راظنملا لماح :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 مادختسالل ممُص .غامدلا باصعأ ةحارج يO مكحتلل دعاسم زاهج وه

 ثيح ،راظنملا ا�� مدختسي XYلا غامدلا تايلمع ءانثأ صاخ ھجوب

 :نdيساسأ نdئزج نم لماحلا فلأتي

 .ةمجمجلا ةحتف åYناج ى�ع تبثي زاجتحالا يتاذ دعابم :لوألا ءزجلا §

 .نdعم عضو يO ھتيبثتو åYصعلا راظنملا لمحل لصافملا ددعتم عارذ :يناثلا ءزجلا §

 :راكتبالا ىودج

 هاجتا يO كرحتلا نم ھعنمو نdعم عضو يåY Oصعلا راظنملا تيبثتل ةنمآو ةطسبم ةقيرط åYصعلا راظنملا لماح رفوي

 .غامدلا لخاد ءازجأ ةباصإ ىBإ يدؤي دق امم سأرلا ةكرحل رياغم

 

 جارس قراب :فرشملا ي¯يحرلا هللادبع :ركتبملا.٥

 ئراوطلا تاقوأ ي5 نيرفاسملا نع ثحبلا ماظن :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 ثيح يÜانصلا رمقلا ةطساوب يرحب وأ يوج ثداح اياحض نع لالدتسالل زاهج

 بحطصم ل�#يو باكرلا دعقم قوف نdجسكالا ةدحو عم تارئاطلا ةلاح يO عضوي

  .طقف ئراوطلا ةلاح يO اهل

 :زاهجلا تا�Ìمم

 .مادختسالاو سبللا ةعرسو لمحلا ةلوهس §

 .يÜانصلا رمقلاب اهطابترإل ةنومضم جئاتنلا §

 .مدختسملا لبق نم ةجمرب تايلمع جاتحي ال §

 .نفسلا وأ تارئاطلا ن�م ى�ع ءاوس ھنيزختل تاحاسم بلطتي ال §

 .ةيرعتلا لماوعو رسكلل داضم §
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  ةرم نم ÄLكأ فرشملا �Lيغت مت :فرشملا يناطحقلا ي¯ع :ركتبملا.٦

  )ةيفلخلا فنألا �eحتف( نيرعنملا دادسنا عنمل بوبنأ :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

اعويش ةيقلخلا تالاحلا yكأ نم نيرعنملا دادسنإ xyتعي
ً

 ذاقنإل عيرسلا لخدتلا يÜدتسي امم ةدالولا ØYيدح لافطألا ىدل 

 :ىBا عا�yخالا ةيفلخ ىزعتو ،لفطلا ةايح

 .دادسنإلا ةداعإ عنمل ةرجنحلاو نذألاو فنألا ي3ارج نdب ا��لع قفتمو ةدحوم ةقيرط دجوت ال §

 .تالاحلا هذه لثم يO مادختسإلل زهاج بوبنأ دجوي ال §

 .٪٨٠ ىBإ لصت دق ةفورعملا ةميدقلا قرطلاب ي3ارجلا لخدتلا دعب دادسنإلا ةداعإ §

 .بوبنألا اذه دوجو ىBإ ةجاحب تايفشتسملا عيمج §

 

 كشوك ماشه :فرشملا ديشروخ نتاف :ركتبملا.٧

 يئابولا دبكلا با��لاو ناطرسلا جالعل ءاود :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 دبكلا با��لاو ناطرسلا ةجلاعمل هريوطتو لبإلا لاوبأ نم لاعفلا ءزجلا لصفب ةركتبملا تماق

 XYلا ةيdyتكبلاو ةيئايميكلا تارابتخإلا بسح ةراضلا داوملا نم يBاخ ءزجلا اذه xyتعيو ،يئابولا

 ناطرس ايالخو ناسنإلا نم ةذوخأملا ةئرلا ناطرس ايالخ ومنل اهعنم تتبثأ دقو ،ةركتبملا ا� رجأ

 براجتلا تاناويح يO ناطرسلا راشتنا تبراح امك .ةيولخلا عرازملا يO رأفلا نم ةذوخأملا مدلا

 .مدلا ناطرسب ةنطرسملا

 

 

 

 



 

 
 
 

66 

 اضر دمحأ :فرشملا يكلاملا دهف :ركتبملا.٨

 تارئاطلا تاكرحم لخاد ةقاطلا تادلوم راجفنا عنمل ةقيرطو زاهج :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 ةلكشم يأ ثودح دنعو ةيئابرهكلا ةقاطلا تادلوم لمع عباتي تارئاطلا ةمظنأب ةيئابرهك ةكبشب طبترم ينو�yكلا زاهج

ايكيتاموتوأ لمعلاب عا�yخالا موقي ليغشتلا ةمظنأ يO ةdyطخ
ً

 تادلوم فاقيإو ةيئابرهكلا لامحألا عيزوتو رايطلا راذنإب 

 .عيرسو يBآ لكشب راجفنالا لبق تارئاطلا تاكرحمب ةقاطلا

 :راكتبالا ىودج

اقبسم دوجوم dyغ عا�yخالا اذه §
ً

 ةيوجلا تاوقلا ى�ع ھضرع متو 

 .ةركفلا قيبطتل تسمحت XYلاو ةيكيرمألا

 تارئاطلا ى�ع ةقيبطت نكمي مسق :نdمسق ى�ع عا�yخالا اذه يوتحي §

 تارئاطلا ى�ع ةقيبطتل رخآلا مسقلاو ةيصاخلا هذه ليعفتل ةميدقلا

اثيدح اهعينصت متي XYلا
ً

. 

 

 جارس قراب :فرشملا يديازلا دمحم :ركتبملا.٩

 Augmented Reality تاقيبطت ةدع ي5 جمدملا عقاولا ةينقت مادختسا :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 لثم تالاجم ةدع يAugmented Reality O جمدملا عقاولا ةينقت تاقيبطت مادختسا

 .)...ةيخيراتلا عقاوملاو ةحايسلا ،تاجتنملل قيوستلا ،ةيضايرلا يداونلا(
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 هواج لانم :فرشملا ةمحر وبأ يناه :ركتبملا .١٠

 رابآلا تاخضم ي5 ةيدومعلا دشلا ىوق نم عفرلا بيبانأ ريرحت :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

 ةلعاف لئادب ىBإ ةجاحلا نع ةقثبنم ةيكيتسالبلا هايملا عفر بيبانأو تاخضم عنصم ءاشنإ ةركف xyتعت

 تاخضم مادختسا عسوت ببسب ھتصح دادزت قوسلا نم عونلا اذه نأ اميسال ،فيلاكتلا ةضفخنمو

 تاخضملاو ،رابآلا تاخضم يÀو ،ةيفوجلا هايملا مادختساب ةعارزلا لثم تالاجملا نم dyثكلا يO هايملا عفر

 ضارغأل ةdyبكلا ينابملا يO ةمدختسملا تاخضملا كلذك ،ايقسلا ضارغأل ةdyبكلا ينابملا يO ةمدختسملا

 .قيرحلا ةحفاكم

 :جتنملا تا�Ìمم

 بيبانألا عينصت يO ضفخنم ةنورم لماعم تاذ داوم مادختسا ةيناكمإ يO نمكت عا�yخالا اذه ةميق نأ

ارظن نكلو أدصلل داوملا هذه ةمواقم ىدم فورعم وه امكو ،كيتسالبلاو طاطملا لثم
ً

 هذه يO ةنورملا لماعم فعضل 

الماك ةخضملا نزو لمحت عيطتست ال Y¶ف داوملا
ً

افاضم 
ً

  .ھيلإ 

 

 يداهلا ةورم :فرشملا داوذلا ءافو :ركتبملا .١١

 قيرحلا ءافطإ ةرك :راكتبالا

  :راكتبالا نع ةذبن

Àغو ةبلص ةدام نم عنصت هرك يdy حالل ةلباق�yرانلا ى�ع تاركلا هذه عضوتو قا 

 صاخلا زاغلا جارخإ ى�ع لمعت راعشتسالا قيرط نع رانلا ةرارحب اهرثأت روفو

اينو�yكلا اهكيرحت نكميو قيرحلا دامخإب
ً

 ناكمل ةdyغصلا تالجعلا قيرط نع 

 .اهمادختسا ةداعإ نكميو قيرحلا

 وه ةيملاعلا قاوسألا يO دوجوم وه ام نع اه�dمي امو ،لو�yبلا رابآ قئارحو تاباغلا قئارح ءافطإ يO اهمادختسا نكميو

 .قيرحلا عون بسح ءافطإلا ةدامب ةركلا ةئبعت نكمي ثيح ىرخأ ةرم اهمادختسا ةداعإ
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 ٢٧جمانKLلا دعب تاراكتبالا تاروطت زربأ

 لمع امك ،ةيملاعو ةيلحم تاهج نم عا�yخإلا تاءارب ى�ع لوصحلا وأ اهعيبو م� اجتنم قيوست نم نيركتبملا نم ددع نكمت

 زربأ ضارعتسا نكميو ،عا�yخالا تاءارب بتاكم ضعب عم نواعتلاب ھليجست روط يOو هريوطتو جتنملا ليدعت ى�ع ضعبلا

 :يBاتلاك جمانxyلا يO ةكراشملا تاراكتبالا تاروطت

 جتنملا تاثيدحت راكتبالا  ركتبملا

 سقدلا ناميإ
 §d¦رمل ةينوL¼كلإلا نانسألا ةاشرف

 ةفيعضلا ةعانملا باحصأو ركسلا

 دبع كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع ةركتبملا تلصح

 .قوسلل جتنملا ضرعب مقت مل ا�¨أ الإ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلا

 ديسلا با�Üإ
 اهعوقو لبق لاطعألاب ؤبنتلا زاهج

ايكلسال ا�·ع غالبإلاو
ً

 

 كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا يراج

 .ھعيبو جتنملا ضرع مت امك ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 سبالملا يكل ةاوكم يرسودلا لمأ
 زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا مت

 .زاهجلا ريوطتو ليدعتب ةركتبملا تماق امك ،ةينقتلاو مولعلل

 Þeصعلا راظنملا لماح خيش مساب
 زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لصاح

 .جتنملا قيوست ى¯ع دعب مِدقُي مل ھنأ الإ ،ةينقتلاو مولعلل

 هللادبع

 ي¯يحرلا

 ي5 نيرفاسملا نع ثحبلا ماظن

 ئراوطلا تاقوأ

الك لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا  مت
ً

 :نم 

 .عاL¼خالا تاءاKLل يكيرمألا بتكملا §

 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم §

ايلاح ى¯ع ركتبملا لمعي امك
ً

 .جتنملا قيوست 

 ي¯ع

 يناطحقلا

 نيرعنملا دادسنا عنمل بوبنأ

 )ةيفلخلا فنألا �eحتف(

 ،زاهجلا نع ايناطيربو ةيدوعسلا نم عاL¼خا ةءارب ى¯ع لصاح

 مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب امهليجست مت ناعاL¼خا ھل امك

 ،ةيحارجلا تايلمعلا دعب حورجلا ةعباتمل زاهج نع ةينقتلاو

 تاجتنملا ضرع متي مل ھنأ الإ .عمسلا رابتخال لومحم زاهج نعو

 .اهعيب وأ قوسلل

 

                                                             
 م ٢٠١٣ ويام ١٨ ثيدحتلا خيرات  ٢٧
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 جتنملا تاثيدحت راكتبالا  ركتبملا

 ةمحر وبأ يناه
 دشلا ىوق نم عفرلا بيبانأ ريرحت

 رابآلا تاخضم ي5 ةيدومعلا

 زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا مت

 .دعب قيوستلا وأ عيبلل ضرعي مل جتنملا نأ الإ ،ةينقتلاو مولعلل

 يكلاملا دهف
 تادلوم راجفنا عنمل ةقيرطو زاهج

 تارئاطلا تاكرحم لخاد ةقاطلا

 :لبق نم عاL¼خالا ةاءارب ى¯ع لوصحلا مت

 .عاL¼خالا تاءاKLل يكيرمالا بتكملا نم عاL¼خا ةءارب §

 نواعتلا سلجم لودل عاL¼خالا ةءارب بتكم نم عاL¼خا ةءارب §

 .يäيلخلا

 .ةيلعافب هريوطتو زاهجلا ليدعت مت امك

 يديازلا دمحم

 ي5 جمدملا عقاولا ةينقت مادختسا

 Augmentedتاقيبطت ةدع

Reality 

 زيزعلادبع كلملا ةنيدم لبق نم عاL¼خالا ةءارب بلط يراج

 .ھقيوستو زاهجلا ضرع ى¯ع لمعي امك ،ةينقتلاو مولعلل

 ديشروخ نتاف
 با��لإو ناطرسلا جالعل ءاود

 يئابولا دبكلا

 ةيليمجت ا�¨أ ى¯ع تحرُص ا�·كلو ةيدلجلا ةيودألا عيبو ضرع مت

 دبكلاو ناطرسلا ةيودأ حيرصت دعب متي ملو ،ةيئاود تسيلو

 .ا�¿ارابتخا ءا��نا نم مغرلاب يئابولا

الك لبق نم تاءاKLلا نم ديدعلا ى¯ع تلصح امك
ً

 : نم 

 ءزجلا عينصتو لصف مساب ةيجيلخلا تاءاKLلا بتكم §

 يذلاو لبإلا لاوبأ نم ةيلاعف ÄLكألا ءزجلاو لاعفلا يويحلا

 .ناطرسلا براحي
 .ةيكيرمألا تاءاKLلا بتكم §
 .ةيبوروألا تاءاKLلا بتكم §
 .ةينيصلا تاءاKLلا بتكم §

 قيرحلا ءافطإ ةرك داوذلا ءافو

 تاءارب بتكم لبق نم عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا يراج

 زاهجلا ريوطتب ةركتبملا تماق امك ،PCT/US  - يكيرمالا عاL¼خالا

 .حاجنب ھليدعتو

  جمانKLلا ي5 ن�كراشملا نيركتبملا ةبرجت عقاو :يناثلا ءزجلا 
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 XYلا تايدحتلا ضعب دصر لالخ نم ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب عقاو نع تارشؤم ثلاثلا لصفلا نم ءزجلا اذه ضرعتسي

 تايئرمو م� ايئرم ذخأ لالخ نم كلذو ،تاجتنم ىBإ م� اراكتبا ليوحتل م��لحر يO ةبرجت عقاو مييقتو نيركتبملا تهجاو

  :يBاتلا لكشلاب نdتئفلا الك ى�ع ةيفيكلاو ةيمكلا ةلئسألا ضعب ضرع لالخ نم جئاتنلا ةنراقمو ن��جوملا

الوأ
ً

  ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب عقاو نع تارشؤم :

 :ركتبملا ھجاوت �eلا تايدحتلا زربأ .أ

 تايدحتلا نdب ام ةباجإلا رصانع تعونت ،نيركتبملا تهجاو XYلا تايدحتلا زربأ نع جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا لاؤسب

 :يBاتلاك جئاتنلا تناكو Yملعلا ثحبلا تاسسؤمل صاخلا عاطقلا عم قيوستلا ىBإ ،ةيموكحلا

 ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب تايدحت )١٥( لكش

 

73%

64%

18%

64%
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36%

36%

55%

55%

55%

64%

45%

73%

64%

73%
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 ةكلمملا ي5 راكتبالاو عادبإلاو ثحبلا ةئيب فعض

 راكتبالل ةمعادلا يقيبطتلاو يملعلا ثحبلا تاسسؤم ةلق 

 ةيحبرلا ةيراجتلا تاسسؤملل ةديدشلا ةسفانملا 

 راكتبالاب ةينعملا تاهجلا ن�ب قيسنتلا بايغ

 ةيراجتلا ةمالعلاو عاL¼خالا تاءارب ى¯ع لوصحلا ةبوعص

 … ،ا��لع لوصحلل ةمزاللا ةدملا ،اهفيلاكت( جتنملل ةيركفلا ةيكلملا ةيامح

 ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تا��جوتلاو صوصنلا ةلق 

 … تايلآ عم ايجولونكتلاو ملعلل ةنلعم ةيمسر تاسايس دوجو مدع

 راكتبالا معد لاجم ي5 تاعماجلا رود بايغ وأ فعض

 ةصتخملا ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةي��جوتلا تاKLخلاو تاءافكلا صقن 

 رابتخالا براجتو يملعلا ثحبلا ةفلكت

ايلام ةمعدملاو ةدعاسملا تائيهلا مادعنإ
ً

 … ،تالاكو ،كونب( راكتبإلل 

 ....ةيبطلا ،ةيجولونكتلا ،ةيعانصلا تانضاحلا ددع ةلق وأ مادعنإ

 … تالاكو( ثحبلا جئاتن ن�مثت ي5 ةصصختملا ةزهجألا بايغوأ ةـلق

 ايجولونكتلاو ملعلا تالاجم ي5 صاخلاو ماعلا رامثتسالا فعض

 … ريوطتلا لاجم ي5 رامثتسالاب صاخلا عاطقلا مامتها مدع وأ فعض

 جتنملا قيوستل يموكحلا معدلا بايغ
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 تاسسؤملا ةلقو ھقيوستو جتنملا معدل يموكحلا معدلا بايغ يO لثمتت راكتبالا ةئيب تايدحت زربأ نأ هالعأ لكشلا حضويو

 وأ ةـلقو ةكلمملا يO راكتبالاو عادبإلاو ثحبلا ةئيب فعض ا��لتو ،ةساردلا يO نdكراشملا نم )٪٨٢( عقاوب ةمعادلا ةيملعلا

الكل)٪٧٣( ةبسنب ثحبلا جئاتن نdمثت يO ةصصختملا ةزهجألا بايغ
ً

 معدلا بايغ نdب ىرخألا تايدحتلا عونتتو ،ام�ºم 

 ٪٦٤ ةبسنب ايجولونكتلاو ثحبلا لاجم يO رامثتسالا فعضل Yملعلا ثحبلا تاسسؤم ةلقو راكتبالل ةيعيرشتلا صوصنلاو

.  

 XYلا تايدحتلا مهأ دحأ راكتبالاو ثحبلاو عادبإلا ةئيب فعض نأ اودافأ نdبيجملا نم )٪٧٣( نأ تاباجإلا تحضوأ امك

 .ةكلمملا يO نيركتبملا اههجاوي

  راكتبالا ةئيب تاقوعم .ب

 :يO تلثمت XYلاو جتنملا قيوست ةيلاعف نم دحت XYلا تاقوعملا ضعب نع ٢٨نdكراشملا ضعب دافأ

 ةرورض سيلو ةيهافرلا نم عون الإ وهام ةينقتلا ى�ع اهدامتعاو ةثيدحلا تاراكتبالل م� رظنو يÛمتجملا يÜولا بايغ .١

 .جتنملا معد نع فوزعلل مهعفدي امم

 :ببسب ةديلولا تاراكتبالا Ë¦بتي قوس دوجو مدع .٢

 .تاجتنملا قيوست فعض -أ

 . ةيدوعسلا تاراكتبالل ةحضاو ةيقوس تارشؤم دوجو مدع -ب

 .ةفد��سملا ةيقوسلا تائفلاب تاجتنملا طبرل قيوست تاونق دوجو مدع- ج

 .ةلاعفلاو ةديجلا ةيدوعسلا تاراكتبالا قيوستو Y¦بت ةيمهأب يرامثتسالا يÜولا بايغ -د

 . ةيكال��سالا عمتجملا تاجاح ديدحتل ةفداهلا ةيقوسلا تاساردلا بايغ -ه

 .ي�حملا ركفلا ى�ع ا� رطيسو åYنجألا ةدقعو يدوعسلا ركتبملاو Y¦طولا جتنملاب عمتجملا ةقث مدع .٣

 .هراشتناو جتنملا قيوستب رضي امم داصتقالا ةغل نومهفي ال نويميداكأ ةيديلقتلا تانضاحلا ضعب ى�ع نdمئاقلا .٤

  ليومتلا ى¯ع لوصحلا تاقوعم

 نم يBوألا جذومنلا جاتنإ ليومت وه ليومتلا تاقوعم مهأ دحأ نإ جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا نم ددع دافأ .١

 ببسب امإ ،يBوألا جذومنلا جاتنإ يO تابوعصلا نم ديدعلا نيركتبملا ضعب ىدل دجويو ،) داعبألا يثالث ( راكتبالا

 .ماخلا داوملا وأ ةرهاملا ةلامعلا وأ لمعلا شرو رفوت مدع

                                                             
 .مييقتلا تانايبتسا ي5 ةيفيكلا ةلئسألا جئاتن بسح٢٨
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 طورشلا يOوتست الو ةفيعض نوكتف ا��باتك تمت نإو ،ىودجلا ةسارد ةباتك ى�ع نيركتبملا ضعب ةردق مدع .٢

 :ببسب ليومتلا ى�ع لوصحلل ةيساسألا

 . ةفد��سملا تاراكتبالا تالاجم يO ةصصختملا ةيبيردتلا تارودلا ةردنو ةلق  -أ

 .رمتسملا Y¦فلا Y¶يجوتلاو åYيردتلا معدلل نيركتبملا جايتحا -ب

 .نيركتبملا ىدل يقيوستلاو يرامثتسالا ركفلا فعض -ج

 :ببسب .ةيليومتلا تاهجلاب لاصتالا ةيلآب ركتبملا ةفرعم مدع .٣

 .ةيليومتلا تاهجلاب يداشرإ يÛجرم ليلد دوجو مدع -أ

 .ةيليومتلا تاهجلاو نيركتبملا نdب لصاوتلا تايلآ فعض -ب

 . ليومتلا بلجو رامثتسالا بذج يO ةثيدحلاو ى�ثملا قرطلاب نيركتبملا ةفرعم مدع -ج

  .دوشنملا قوسلا يO جتنملا بلطو ضرع ةسارد ةيمهأب ركتبملا ةفرعم مدع .٤

 .جاتنإلا تافصاوم لامتكا مدع .٥

 :نيركتبملا عم ن�هجوملا تهجاو �eلا تايدحتلا زربأ .ج

 ةينوناقلا تاقوعملا تناك جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا تهجاو XYلا تايدحتلا زربأ نأ نdهجوملا نم )٪٨٠( xyتعا

 . xyكألا يدحتلا يÀ ركتبملا ةxyخ فعض نأ م�ºم )٪٢٠( xyتعا نdح يO ،ةيئارجإلاو

 نيركتبملا تهجاو �eلا تايدحتلل ن�هجوملا مييقت  )١٦( لكش
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 ا�Üدافتل ةعبتملا لولحلاو قوسلل ھجتنم ھحرط ىدل ركتبملا تهجاو �eلا تاقوعملا .د

 ،ي�حملا قوسلل هراكتبا مت يذلا جتنملا لوصو ةلحر ضارعتسا وه راكتبالا ةئيب عقاو فارشتسال ةيسيئرلا تاددحملا نم  

الوأ ( نdببس يO لاؤسلا اذه ةيمهأ نمكتو
ً

ايناثو ،٢٩يداصتقالا رايعملا وه تاراكتبالا ىودج سايقل ÉÊYيئرلا رايعملا نأ 
ً

 نإ 

 تهجاو XYلا تاقوعملا زربأ نع ٣٠نdهجوملا لاؤسبو ) قوسلل م� اجتنم لوصو يO نيركتبملا ةلحر قيثوت وه ةنجللا فده

الك ) ةيقيوست وأ ةيجاتنإ وأ ةيئارجإ وأ ةينوناق ( امإ تاباجالا تعونت قوسلل م� اجتنم حرط ىدل نيركتبملا
ً

 عضو بسحب 

السلست تاباجإلا تناكو ركتبملا
ً

  :يBاتلاك 

 ببسلا  تايدحتلا م

 ةكلمملا جراخ اهضعب عينصتب ا��فالت متو تاجتنملا حيرصت   ةيموكحلا تاقوعملا ١

 عينصتلا ٢

 ندرألا يO جتنملا ميمصت ى�ع لمعت  جمانxyلا يO تاركتبملا دحأ ناك ثيح §

 .يبد يO ھعينصت تلمكتسا مث

 عقاولا يO جتنملا ةقباطم قيرفل مزاللا ليومتلا رفوت مدع §

 dyفوت يO ةبهوم ةسسؤم لثم ةيموكح تاسسؤم ةمهاسم ىBإ ةجاحلا §

 .تاراكتبالل داعبألا ةيثالث جذامنلاو يBوألا جذومنلا ميمصتل xyتخم

 ميمصت دعب ةصاخ تانضاحلا ضعب لبق نم عيرسلا لخدتلل ةجاحلا §

 .يBاملا معدلل رشابملا جايتحالاو ،يBوألا جذومنلا

٣ 
 تاهجلا عم لصاوتلا

  ةينعملا

 جتنملا حاجنو راكتبالا ةركف معد يO ماهسإلل ةينعملا تاهجلا عم لصاوتلا

 ) ةعباتملا تاءارجا حوضو – تاهجلا ةعباتم ( لمشتو قوسلل لوصولل
 

  قيوستلا ٤
 نم اهدقع متي تايقافتا ى�ع دمتعت جتنملا ضعب  قيوستو دامتعا ةيلآ §

  . ةيموكحلا تاهجلا ضعب لالخ

  

                                                             
٢٩  ble world )Tomorrow’s capital Market ( a privet innovations to work with tomorrow company to set new incentive structures for a sustaina 
الوأ ( نdببسل نdهجوملل ةحوتفم ةلئسأ ضرع مت ٣٠

ً
ايناثو ،نيركتبملا نم ةيلوألا تانايبلا جئاتنب ا��نراقمو ةفرشملا ةهجلا نم جئاتنلا ضارعتسال 

ً
 .) ةيمك جئاتنب اهليلحتل ةنيعلا لامتكا مدع 
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  :ركتبملل ةمعادلاو ةحاتملا صرفلا زربأ. ه

 ،راكتبالا ةئيب زيزعتو قوسلا يO م� اجتنم حرطل مهمامأ ةحاتملا صرفلا زربأ نع جمانxyلا يO نdكراشملا نيركتبملا لاؤسب

 امك ،ةيراكتبالا تاجتنملاو عيراشملا ةيمنتل ةمعاد ةصرف زربأك ةينطولا تاهجوتلاو تاسايسلا نأ )٪٧٣( ھتبسن ام باجأ

 تاردابم معدتو راكتبالل ةيلحملا ةئيبلا Yمنت XYلا صرفلا دحأ وه راكتبالا معدل اهرود زيزعتو تاعماجلا ءاشنإ يO عسوتلا نأ

 . )٪٤٥( ةبسنب راكتبالا

 

 ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب معدل ةحاتملا صرفلا )١٧( لكش

 

 

ايناث
ً

 جمانKLلا ةركف مييقت :

 نأ ثيحو ،ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب نع رشؤم لثمت XYلا صرفلاو نيركتبملا تهجاو XYلا تايدحتلا مهأ ى�ع عالطإلا دعب

 ةنجللا ةنجللا ءاضعأ اضر ىدم سيقي نأ ريرقتلل دبال ناك ،راكتبالا معدل ةينطولا تاهجوتلا تاجرخم دحأ ُدعي جمانxyلا

 .ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب ريوطت معد يO ھتيمهأو جمانxyلا ةركف نع نيركتبملاو ةي��جوتلا
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 :ھفادهأو جمانKLلا ةركف مييقت .أ

 ةديج ةركفلا نأ ةيبلاغلا باجأو ھتركفو جمانxyلا ةركف نع ةي��جوتلا ةنجللا ءاضعأ اضر سايق مييقتلا رواحم تفد��سا

ادج
ً

  . ٪٦٠ ةبسنب 

 

 

 جمانKLلا ةركف مييقت )١٨( لكش

 

 :قوسلا ى<إ جتنملا لوصو ي5 جمانKLلا ماهسإ  .ب

 )ديروت تايقافتا دقع لثم( قوسلا ىBإ م� اجتنم لوصو يO جمانxyلا ماهسإ ىدمو جمانxyلا يO م��برجت نع نيركتبملا لاؤسب

 ىدم هاندأ لكشلا سكعي ،تاجتنملا عيبو عينصت يO نيرمثتسملا دحأ نواعت وأ ةيداصتقا ىودج تاسارد دادعإ يO ءدبلا وأ

 امنيب جتنملا معد يO جمانxyلا ماهسإ ى�ع  نيركتبملا نم )٪١٨( ھتبسن ام دافأ دقف ،ركتبملا ةdyسم معد يO جمانxyلا ةيلاعف

 و )٪٢٧(نdب ةيبابضلا ةبسنلا حاو�yتو ،ام ٍدح ىBإ جمانxyلا ةيلاعف ى�ع )٪٢٧(داشأ نdح يO ،)٪١٨( كلذ ى�ع قفاوي مل

  :ا�ºم بابسأ ةدعل كلذو )٪١٨(

 ٣١.جمانxyلا لمع ة�yف يO ةنجللا يO نيركتبملا وأ نdهجوملا دوجو ءانثأ تاراكتبالا جاتنإ يO تاdyغت وأ تاليدعت دوجو .١

 ٣٢ .قوسلل جتنملا ضرع مدع .٢

 تاسارد دادعإب م�ºم ماق نمو ،تاراكتبالا ذيفنت لبق تاراكتبالل ىودج ةسارد دادعإب اوموقي مل نيركتبملا ةيبلاغ .٣

 ٣٣اهفعض ببسب ةيعارلا تاهجلا ضعب نم اهلوبق متي مل ىودج

                                                             
 .جاتنالا يO تاdyغت وأ تاليدعت م�¢دل نكي مل نم  ةبسانم تناك ةينمزلا ةدملا نأ ثيح ،قوسلا ىBإ جتنملا لوصو معدو جمانxyلل ةينمزلا ةدملا بسانت يO رظنلا٣١
 تاعقوتو dyياعم فالتخا وهو ةماهلا جئاتنلا دحأ هذه ةنجللا يO مت ام نم م� دافتسا مدع وأ جمانxyلا نع م�Ðاضر مدعب اودافأ قوسلل م� اجتنم ضرع متي مل نم بلغأ٣٢

 .سقدلا ناميإ ةركتبملا لثم جمانxyلا ى�ع رثؤي جمانxyلا يO نdكراشملا
  اهفعض ببسب ) وكمارا – دعاو ( نم اهلوبق متي ملو هراكتبال ىودجلا ةسارد دادعإ يO تقو قفنأ يذلا ديسلا با�¢ا ركتبملا ةلاح لاثم ٣٣
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 ،ا�Èولمحي XYلا ةيميداكألاو ةيملعلا ةيفلخلا نم مغرلا ى�عو نيركتبملا نم ديدعلا نأ ثيح ،نيركتبملا ةفاقث ھلق .٤

  .ليوط تقو قرغتسي دق يذلاو جتنملا قيوستو عينصت جردتو ةيقيوستلا بناوجلا مهف ةيمهأ نوكردي ال م�Èأ الإ

 امم ،تاراكتبالاب ةصاخلا حيراصتلا دامتعا وأ عينصتلا يO ةيلوألا تاوطخلا نdكراشملا نم ديدعلا لامكتسا مدع .٥

 . قوسلل جتنملا لوزن ھيلمع رخأ

 

  نيركتبملا عم م��برجت ي5 ن�فرشملا تهجاو �eلا تايدحتلا زربأ .د

 ةباـــــجإلا تاددحملا م

 قيوستلا ١

  قيوستلا تايلآ يO ةيلوأ ةفرعم نودب م� اجتنم قيوستب نيركتبملا ضعب لاجعتسا §

 تاجتنملا نم ةصاخ جمانxyلا تقو نم لوطأ تقو ىBإ جاتحي تاجتنملا ضعب قيوست §

 جتنملا دادعإ نم ةيلو ألا لحارملا نم Y¶تنت مل XYلا
 

٢ 
 تاهجلا عم ةقالعلا

 ةينعملا

 لاجم يO ةقالعلا تاذ تاسسؤملا ضعب بواجت مدع نم ضعبلا لمألا ةبيخ §

 نارهظلاو ،ضايرلا ، ةدج يO  تانضاحلا ضعب لثم تاراكتبالا

 ةيموكحلا تاسسؤملا معد وأ بواجت مدع نع جتانلا طابحإلا êÊYاسأ لكشبو §
 

 نيركتبملا عضو ٣
الدب قيبطتلا جردت ى�ع �dك�yلاو عقاولا يO هذيفنت نكمم وه ام نع ع�yخملا ةركف dyغت §

ً
 

 لماكتملا لحلا نم

  تاجتنملا قيوست نم مهفادهأ قيقحت يO ةعباتملاو ةيفا�yحالا نيركتبملا ضعب ةفاقث §
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 عبارلا لــصفلا

 ةلاـــــحلا تاـــــسارد
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 دـــــــــــيهمت

 ىBإ راكتبالا نم" جمانرب يO نdكراشملا نيركتبملا نم ةثالث اهضاخ XYلا ةبرجتلا مييقت ليلحتلاو ضرعلاب لصفلا اذه لوانتي

 .٣٤ةلاحلا ةساردل )يOارغنوملا جهنملا( ى�ع دامتعالاب كلذو ،"قوسلا

 فيظوتو اهdyسفتو اهجئاتن ليلحتو راكتبالا ةئيب ريوصتو فصو ىBإ )يOارغنوملا جهنملا( مادختسا لالخ نم ريرقتلا ىÛسيو

  .اهراسم حيحصت و راكتبالا ةئيب نdسحت تاردابم معدل ةاقتسملا تامولعملا

 ةساردلا لحم نيركتبملا نم تانايبلا عمج بيلاسأ

 دس يO مهست دق ةقمعتم تامولعم ةراثتساب حمسي يذلا لكشلاب اهميمصت مت XYلاو :نايبتسالا تارامتسا §

 تاباجإلا ى�ع ةلئسألل ھحرط يO نايبتسالا دمتعاو ،جتنملل مهقيوست ةdyسم يO نيركتبملا ھجاوت XYلا تاوجفلا

 ةلئسألا حمست امك ،رشابملا ھبولسأبو ةمات ةيرحب ھئارآ نع xyعي ثيحب ھتباجإ يO ركتبملل ةيرحلا ةحاتإل ةحوتفملا

ت XYلا ةيلوألا تايضرفلا وأ تايلاكشإلا ةغايصب ةحوتفملا
ُ

 .راكتبالا ةئيب لكش

 Y¦مز لسلستبو صاخلا ىBإ ماعلا نم ركتبملا ةdyسم سكعي يذلا لسلستلاب نايبتسالا يO ةلئسألا تجردت دقو

 .طبا�yم

ةـبغر :ركتبملا عم ةقمعتملا ةلباقملا §
ً

 Oنايبتسالا تارامتسا لالخ نم ةيعونلا جئاتنلاب ءافتكإلا مدعو ريرقتلا ءارثإ ي 

 ا��لع لوصحلا نكمي ال تاباجإلا ضعب نأ ثيحو ثيدحلا ةيرح نود لوحي دق نايبتسالا نألو ،ءامصلا ا��عيبطل

 تالـباقملا لالـخ نم نيركتبملا عم رشابملا ي5لا راوحلا بولسأ مدختسا مت ،ءاصقتسالا تارامتسا لالخ نم

 .ةيفتاهلاو ةـيصخشلا

 .ةقالعلا تاذ ةرشابملا  ريراقتلاو ،ركتبملا ةيفلخو راكتبالاب ةصاخلا قئاثولا ى�ع لمشت XYلاو :قئاثولا §

 قيوستلا لحم راكتبالا مييقت

اميق اهءاطعإ وه تاراكتبالا مييقت ةيلمع نم فدهلا نإ
ً

 )Oعت )ةيوئم بسن - ةيمقر ةروص يxy اهحاجن ىدم نع Oلوصولا ي 

 مث سايقلا تارشؤم باسح لالخ نم ھمييقت مث نمو بسانملا رايعملا داجيإ نم دب ال ميوقتلا ةيلاعف نامضلو ،قوسلا ىBإ

 .جتنملا ةجردل ةيئا�ºلا ةميقلا باسح

                                                             
 .يناثلا لصفلا ،ريرقتلا جهنم  ٣٤
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 مييقتلا فادهأ

 :ىBإ مييقتلا اذه فد�¢

 ةئيب يO ةرثؤملا لماوعلا وأ تاdyغتملاو تاددحملا ضعب حرط لالخ نم راكتبالا لاجم يO ةيملعلا ثوحبلا ءارثإ .١

 .راكتبالا

  .)ةساردلا لحم( تاراكتبالل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةميقلا وأ ىودجلا ريدقت .٢

 ةئيبلا ةمئالم ىدم ى�ع فوقولاو ،راكتبالا معد تاعورشمو جمارب ذيفنت يO فعضلاو ةوقلا بناوج نع فشكلا .٣

 .ةدناسملاو ةمعادلا تامدخلل ا��قفاوم ىدمو نيركتبملا تاهجوت ى�ع فرعتلاو ،ةطيحملا ةيراكتبالا

 . يOرعملا داصتقالا ةئيب ريوطت تاهجوت معد يO مهسي "رغألا ةعومجمل" يBوأ روصت حرط .٤

 .اهقيوست تايلآ ثيح نم ضعبب اهضعب )ةساردلا لحم( تاراكتبالا ءادأ ةنراقم .٥

 

   ٣٥ ةساردلا لحم نيركتبملا ةبرجت ليلحتو سايق ةيجهنم

اددع سايق متي
ً

تو ،قوسلا نع هدعب وأ جتنملا برق ىدم ديدحت ىBإ فد�  XYلاو رواحملا نم 
ُ

 لالخ نم رواحملا كلت ساق

  .تاجتنملل يقيوستلا ءادألا سايقل تارشؤم

 تارشؤم اهسكعت XYلا تارشؤملا ةسارد ى�ع ليلحتلا ةيلمع دنتستو ،رايعملا قيقحت متي تارشؤملا كلت جئاتن باسح دعبو

 .سايقلا

 

 مييقتلا ةيلآ

 .زاجنإلا مامت زجنأ رشؤملا ناك لاح يO ةلماكلا ةجردلا دصر متي .١

 .٣٦زاجنإلا يO ةيقبتملا تاوطخلل ركتبملا زايتجا باسح ى�ع تاجردلا يîاب دصر متي .٢

 :ةيوئملا ةبسنلا باسح ةقيرط .٣

  .ركتبملا وأ راكتبالا ى�ع ھسايق نكمي ال يذلا رشؤملا داعبتسا متي .أ

 :ةيوئملا ةيلامجإلا ةبسنلا باسح ةقيرط .ب

 

 

                                                             
 .يناثلا لصفلا ،ةساردلا لحم تاراكتبالا رايتخا �Lياعم  ٣٥

اءانب ةيريدقت باسحلا ةقيرط  ٣٦
ً

 .ركتبملا تانايب صحف دعبو "cde لإ يت بتكم" تاريدقت ى¯ع 
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 :ي<اتلاك تانايبلا جئاتن لصفلا اذه صخليو

  تانايبلا عمج ةلحرم جئاتن ضارعتسا :لوألا ءزجلا

الوأ
ً

 ةيملعلا ركتبملا ةيفلخ :

ايناث
ً

 عا�yخالا لاجم يO ركتبملا ةيفلخ :

اثلاث
ً

 جتنملا ميمصت يO ركتبملا ةdyسم :

اعبار
ً

 قيوستلا لحم راكتبالا مييقت :

 ا��نراقمو تانايبلا جئاتن ليلحت :يناثلا ءزجلا

 

 

 

  رايعملا

 نمو ،سيياقملا ي5 بسنلا ي<امجإ باسح متي

  ةيوئملا ةيلامجإلا ةبسنلا بسحت مث

  سايقملا

 متيو تارشؤملا تاباجإ عمجت 

  ةيوئملا ةبسنلا باسح

 رشؤملا

10 نم بسحي رشؤم لك 

 مييقتلا رصانــعب اهطــبرو ةيوئملا ةيلامجإلا ةبـسنلا باسح ةقيرط
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 تانايبلا عمج ةلحرم جئاتن ضارعتسا :لوألا ءزجلا

 ديسلا باـــ�Üإ /د :ركتبملا

الوأ
ً

 ةيملعلا ركتبملا ةيفلخ :

ادج ديج ١٩٨٦ ةسدنه سويرولاكب ى�ع لصاح §
ً

 .– ةعفدلا ى�ع لوألا – 

 .ةفثكم ةيناملأ ةغل ةسارد ،ةيردنكسالاب -ةيدعملا- يوجلا عافدلا ةيلك ديعم §

 نم ةاروتكدو dyتسجام ةحنم ،ايناملأ ١٩٩١-١٩٨٨ تراجتوتش ةعماجب كراشم ثحاب §

 .-ا�yلجنإ تاونس ٣ �yسشنام ةعماجب ةيسيردت تاxyخ – ١٩٩٥-١٩٩١ �yسشنام ةعماج

 .تاراس تاناهد ةكرشب ريوطت ريدم §

 .١٩٩٨-١٩٩٥ تارابتخا لماعم Y¦ف ريدم §

 .ةيردنكسالاب ةرحلا ةقطنملاب عنصم يراشتساو ريدم §

 .سيوسلا ةانق ةعماجب دعاسم ذاتسأ §

 .يرصملا ةعانصلا ريزول يراشتسا §

 .ةيرصملا تاعانصلا داحتاب يراشتسا §

 .ةيرصملا ةعانصلا ثيدحت جمانربو ةيملاعلا ودينويلا ةيه يدل dyبخو يراشتسا §

 .ايروسب بلح ةعانص ةفرغل يراشتسا §

 .توdyبب ةيناملالا ةيبرعلا ةعانصلا ةفرغل يراشتسا §

 .نميلاب ةيعانص ةكرشل يراشتسا §

 .ةيدوعسلاب ةيعانص ةكرشل يراشتسا §

 . ٧٢/٦   ٣/ ١١٤٨٢ مقرب ةيرصملا نdسدنهملا ةباقن نم يراشتسا ةداهش ى�ع لصاح §

 .نازاج ةعماجب دعاسم ذاتسأ §

 .٢٠١٠-٢٠٠٧ نازاج ةعماجب ةسدنهلا ةيلكب ةيعانصلا ةسدنهلا مسق سيئر §

 .ةيدوعسلا – ةدج نوتليه ٢٠١٠ راكتبا ضرعمب ةيبهذلا ةيلاديملا ى�ع لصاح §

 .ھخيرات XËح – ٢٠١٠ ةبيط ةعماج ةسدنهلا ةيلك – ةيعانصلا ةسدنهلا مسقب كراشم ذاتسأ §
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ايناث
ً

 عاL¼خالا لاجم ي5 ركتبملا ةيفلخ :

 ةقباسلا تاراكتبالا .أ

 .١٩٩٨ ةرهاقلاب لجسم ،ةشمقالا ناولأ ى�ع سمشلا ءوض dyثأت ةاكاحمل زاهج .١

 ةرارحلا تاdyثأت سفنب لمعملا يO ةيعانصلا تانيكاملا تاdyثأت ةاكاحمو ةيلمعملا تانيعلا ةغابصل ي�حم زاهج .٢

 .ةيكيناكيملا تاdyثأتلاو

ادج ةنخاسلا تايواميكلا لقنل زاهج .٣
ً

 ى�ع dyثأتلا نودب و ديxyت نودب ةميلس ةنيكام ىBإ ةلطعم ةنيكام نم 

 لطعت نع ةجتانلاو عناصملا يO ةراسخلاو تايفلتلا ليلقتو �dجو تقو يOو تاماخلل ةيئايميكلا صاوخلا

 .ءي©افملا ةdyبكلا ةيعانصلا تانيكاملا

 ضيرعت نودب ةرشابم تانيكاملا ىBإ تاوبعلا نم ةرشابمو نزاخملا نم ةيئايميكلا تاماخلا طلخو عيزوت زاهج .٤

 .ي5ص dyغو åYلس لكشب ةيسفنتلا م� زهجأ ى�ع رثؤت XYلاو ةيواميكلا تاثاعبنالا راطخأل لامعلا ةايح

ايكيتاموتوأ اهdyغو فالعألاو ةيئاذغلاو ةيواميكلا داوملا طلخو عيزوت ماظن .٥
ً

 يBآلا دوكرابلا ءيراق مادختساب 

ايكيتاموتوأ ا�Èزوو
ً

 نوزخملا رصحل جمانرب تقولا سفن يOو ةعانصلا يO مارجلا نم ةيرشع تامالع ةثالث ةقدب 

ايكيتاموتوأ درجلاو
ً

. 

 .ةيوارحصلا قطانملا رابآ يO  ةرسعلا هايملل ةطيسب ةجلاعم ةدحو .٦

ايكلسال ا�ºع غالبإلاو لاطعألاب ءوبنتلا زاهج .٧
ً

. 

 تاراشإ عبرأ )ةعرس – ةرارح – توص – تابذبذ( نdجه ماظن مادختساب لاطعألا نع ركبملا فشكلا زاهج .٨

اعم دحاو تقو يO لمعت ةيمقر
ً

ايكلسال ھنع غالبإلاو لطعلا نع ركبملا فشكلل 
ً

 لئاسربو ينو�yكلإلا ديxyلاب و 

  .دحاو نآ يO لاوجلا

 ا��لع لصاحلا عاL¼خالا تاءارب .ب

ايكلسال ا�ºع غالبإلاو لاطعألاب ءوبنتلا زاهج ليجست مت §
ً

، Oةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم ي. 

 نواعتلا لود سلجم تاءارب بتكم يO ،نdجه ماظن مادختساب لاطعألا نع ركبملا فشكلا زاهج ليجست مت §

 .ي¿يلخلا
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 .ثلاثلا لصفلا ،راكتبالا نع ةذبن  ٣٧

اثلاث
ً

 ٣٧ جتنملا ميمصت ي5 ركتبملا ة�Lسم :

 ا��جلاعم راكتبالا لواحي �eلا ةلكشملا .أ

اريدم ركتبملا لمع ءانثأ جتنملا ةركف تأدب
ً

ايموي ةعاسلا رادم ى�ع لمعت تناك XYلاو ةيردنكسالاب عناصملا دحأل 
ً

 ميلستل 

 ىواكش تدادزاو رخأتت تايبلطلا تأدبو .ةديدع بابسأل ةئجافم لاطعأ ثدحت تناكو ،اهديعاوم يO ءالمعلل تايبلطلا

 نوكو ھبابسأ ديدحتو لاطعألا عاونأ رصح يO ركفي ركتبملا أدب .هءالمع ضعب عنصملا نادقفل لصو دح ىBإ ءالمعلا

 تأدبو رصحلا لمع متو ءابرهكلاو اكيناكيملاو ةنايصلاو ةدوجلاو جاتنالا ماسقأ نم نdينفلاو نdسدنهملا نم لمع قيرف

 .لولحلا نع ثحبلا ةيلمع

 دهاوشو ضارعأ اهل نأ لب ةأجف ثدحت ال ةراود ةيكيناكيم ءازجأ نع جتنت XYلا لاطعألا مظعم نأ ركتبملا جتنتساو

 ى�ع حصأ Ë¦عمب وأ ا��لع ھبيردت مت عبطلابو ا�� رعشي امدنع دهاوشلا هذ�� هxyخي نأ لماعلا نم بلطف .ثدحت نأ لبق

 مدع بابسأ تناكو ٪٢٥-١٥ ةبسنب تحجنو ةيبيرجتلا ةيلمعلا تأدبو .ليحتسم ھبش ء7ÊY اذهف اهلك سيلو اهضعب

 : رصحلا سيلو لاثملا ليبس ى�ع ا�ºم ركذن ةديدع اهحاجن

 :نئاكملا لاطعأ ةبقارمو رصح ةيلمع حاجن مدع بابسأ

 .ةنيكاملا راوجب تقولا لوط لماعلا دجاوت مدع §

 .لماعلا ةxyخ ةيافك مدع §

 .ھيلع رمألا طالتخاو ھباشتو ىرخأ ىBإ ةنيكام نم لماعلا كرحت §

 .ليغشتلا ءاوجأ فالتخا §

 ...بابسألا نم اهdyغو دحاو تقو يy Oكأ وأ لطعلل نdببس لخادت §

  جتنملا ةركف

 ةلاحتسا عم و ،مويلا لاوط ىدح ى�ع ةنيكام لكل ىوتسم ى�عأ ى�ع بردم لماع نم yكأ دوجوب ةركفلا تدلو انهو

 بساحلل ةيلمعلا هذه دانسإ ةركفل لصوتلا مت ھتفلكت عافتراو اذه ثودح

 لعجن فيك ةركف تيقبو ،ةرركتملاو ةبعصلا ماهملا هذهل ممصملا يBآلا

 ةبسانم تاساسح نع ثحبلا ةيلمع تناكو ةنيكاملاب رعشي يBآلا بساحلا

اراشتسم لمعو عنصملا ركتبملا كرت نأ دعب ةركفلا تفقوت مث
ً

 يريزول 

 .نdبقاعتمو نdفلتخم نيريزو عم ةيرصملا ةعانصلا
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 ةيلك يO يBآلا مكحتلا لماعم دحأ ملتسا امدنع ىرخأ ةرم ةصرفلا ھتتأ XËح

 ةدنجألا راضحإل لوألا êÊYاردلا ماعلا ةيا�È ةزاجإ يO رفاسو نازاج ةعماجب ةسدنهلا

 åYيردت جمانرب هروضح اهدعب فداصو ميدقلا عورشملا قاروأ تاصصقو ةنودملاو

 مكحتلاو ةبقارملا ةمظنأب ةصاخلا جماxyلاو ةزهجألا ى�ع ةعماجلاب مايأ ١٠ ةدمل

ائيش رولبتت ةركفلا تأدبو يBآلا
ً

 بيك�yلاو عيمجتلا متو تلمتكا XËح ء9ÊYف 

 .٢٠١٠ راكتبا ضرعمب لوألا جذومنلا ضرع مث ةجمxyلاو

  جتنملا جارخإو ميمصت .ب

 ةيلوألا تاوطخلا §

 نdينفلاو لامعلا عم رواشتلاو تانيكاملا يO يقيقحلا لطعلا ضارعأ ليلحتب ىBوألا تاوطخلا تأدب .١

 .ساسحلاو يBآلا بساحلاب لماعلا لادبتسا يÀو م��لع ةركفلا ضرعو ةنيكام لك ةنايصب نdصتخملا

 .لطعلا ضارعأ نع ةنايصلا نdينفو لامعلا نم تامولعملا جارختسا يÀو ةبعصلا ةلحرملا تأدب مث .٢

 .ةينايب تاموسرو لوادج يO اهدصر مث جئاتنلا ليجستو ةيلوألا تاسايقلا تأدب مث .٣

 تاساسحلا نع ثحبلا ةيلمع تأدب مث ةفلتخملا ھعاونأو ھلاكشأب عقاولا ى�ع تايرظنلا قيبطت متو .٤

 ةفلتخم عقاوم يO اهرابتخاو ا�æيكرت مث بساحلا عم اهليصوتل ةينو�yكلإلا توركلاو اهءارشو ةبسانملا

 .ةنيكاملا ى�ع

 .ةيملعلا ثاحبألا جئاتن قيبطت مث ة��اشم عيضاوم نع ةيملعلا تالجملا يO ثحبلا مث .٥

 .رارمتساب هريوطتو ھنيسحت مث ھتبرجتو جمانxyلا ةباتك مث اهلك ةيلمعلا ةتمتأل ةليسو نع ثحبلا مث .٦

 ةمعادلا تاهجلاو ةركفلا روطت §

 نع ةاناعملا عفر يO ةحلملا ةبغرلاو تانيكاملا لاطعأ يO ةاناعملا تقو ذنم ةركفلا تروطت

 تانيكاملل ةئجافملا لاطعألا نع مجنت XYلا ةحدافلا رئاسخلل م�æينجتو عناصملا لهاك

 رئاسخ نم ھيلع بت�yي امو ءالمعلل تاميلستلا يBاتلابو جاتنإلا ليطعت يO ببستي امم

 عم ھليصوت لكاشم لحو dyغصلا ساسحلا لوأ نم ةركفلا ريوطت مت ثيح .تامارغو

 مث Ë¦عم تاذ ةينايب موسر ىBإ ا��مجرتو ةيمقرلا تاراشإلا ةءارق لكاشم لحو بساحلا

الوصو
ً

 كا�yشالاو نازاج ةعماج يO يئدبملا دئارلا جذومنلا دادعإ مث لماكتملا جمانxyلا ىBإ 

 ةموظنملا ريوطت مث رغألا ةعومجم عم نواعتلاب لمع ةطخ لوأ دادعإ مث راكتبا ضرعمب
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 ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب – مدقتملا عينصتلل رداب ةنضاح عم نواعتلاب لومحم زاهج ىBإ

 .ضايرلاب

 ھجارخإو جتنملا ميمصتل ةفرغتسملا ةدملا §

 تانوكملا لصو ةدم يÀو ٢٠١٠ ويام XËح ٢٠١٠ رياxyف نم ھجارخإو جتنملا ميمصتل ةقرغتسملا ةيلعفلا ةدملا

 تاسايقو ةيبيردت تارود اذه لك قبس نكلو .ھيلع تانوكملا بيكرتو راطإلا عينصتو ا��جمربو اهعيمجت مث

  .تانوكملل dyيغتو راركتو أطخو ةلواحمو ةيناديم

  ميمصتلا ةL¼فب ةصاخ تاقوعم

ü ثك ةيعامتجاو ةيرادإو ةيسيردت ءابعأب لاغشنإلاو غرفتلا مدعdyة. 

ü تساو رايغلا عطقو تانوكملا رفاوت مدعdyاعيباسأ قرغتسي امم جراخلا نم اهدا
ً

اروهش امبرو 
ً

. 

ü غ تانوكملاdy ةزهاج Oاصيصخ انل اهعينصت متي لب جراخلاب اهعناصم ي
ً

 .ا�æلط دنع 

ü كلإلا تانوكملا عيب نكامأب ةحضاو تانايب دعاوق رفاوت مدع�yةكلمملاب ةينو. 

ادج ةليوط ةركفلا ءوشن ذنم ةقرغتسملا ةدملا نأ نم مغرلاب جتنملا جارخإل ةيفاك xyتعت ةيلعفلا ةدملا ھنأ الإ
ً

.  

  ماخلا داوملا §

 ماخلا داوملا رفوت

ü ع ثحبلا متو ةرفاوتم ماخلا داوملا نكت ملºا� Oج يdتناو ةرونملا ةنيدملا ،ضايرلا ،ةدج ،ا��أ ،نا�¶Ë 

 .ايقيرفا بونجو تارامإلا ،ابوروا ،اكيرمأ نم اهداdyتسا ىBإ رمألا

ü فوت مت امكdy ةرضاح ةعاضب ھيدل سيل نكلو ،ةدجب ةيكيرمأ ةكرش ليكو لبق نم تانوكملا ضعب 

Oنالا ى�ع ةيكيرمألا ةكرشلا عقوم ى�ع نم بولطملا نوكملا ديدحت انيلع لب ةدج ي�yليوحت مث تن 

 .تانوكملا لصت ةدم دعبو ةدج يO ليكولل بولطملا غلبملا

 ماخلا داوملاب ةصاخ تاقوعم
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ü ةبوعص كانه ناك Oتسا يdyةيبنجألا تاكرشلا لبق نم جذامن ةدع ى�ع عيقوتلا مت دقف داوملا ضعب دا 

 وأ ةيركسع تادعم عنص يO تانوكملا هذه مادختسا مدعب رارقإ ى�ع ركتبملا عقو دح ىBإ تلصو

 .ةبولطملا ةداملا نم ةنيع لاسرإ ى�ع ةقفاوملا تمت XËح اهdyغو ةيوون وأ ةيواميك ةحلسأ

 ةمعادلا تاهجلا .ج

 ،يBاملا اهمعد ضايرلاب ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب رداب ةنضاح تمدق

 .زاهجلا ريوطتل يراجتلاو Y¦قتلا ،Yملعلا ،يرادإلا ،ينوناقلا

  زاهجلا ريوطت .د

 .ي�صألا زاهجلا نم رخآ جتنم ريوطت لالخ نم زاهجلا ريوطت مت

  عاL¼خالا ةاءارب .ه

 اهلو يÜوضوملا صحفلا يO تلازام نآلا XËحو ٢٠١٠ ويام رهش نم ا��لع ميدقتلا متو ،دعب ةءاxyلا ى�ع لوصحلا متي مل 

  .ماوعأ ةثالث ةبارق

 عاL¼خالا ةءارب ى¯ع لوصحلا ةL¼ف لوط بابسأ

 دوجو مدعلو يداعلا يîرولا ديxyلا لالخ نم لماعتت Y¶ف – عا�yخالا ةءاxyل ةحناملا ةهجلا عم لصاوتلا ةبوعص .١

 – ةعماجلاب ةسدنهلا ةيلك يبوسنم ةفاكل dyبك قودنص ىBإ تاباطخلا لاسرإ متي صاخشألاو لزانملل نيوانع

 لاصتالا لئاسو نم اهdyغو تباث فتاهو لاوج ماقرأو لاوج لئاسرو ينو�yكلإ ديرب ناونع رفوت نم مغرلا ى�ع

 .تالماعملا ليطعت يO ببستي ةحناملا ةهجلاو ةءاxyلا بحاص نdب لاصتالا نأ يأ .تاسسؤملاو تائيهلا قيرط نع

 بلطلا جذومن مغر – طقف ي5طسلا ديxyلاب متتس تالاصتالا نأب ةحناملا ةئيهلا ةيعوت مدع ىBإ ةفاضإلاب

 – ينو�yكلالا ديxyلاو تباثلا فتاهلاو لاوجلا ماقرأل ةغراف تاناخ نمضتي عا�yخا ةءاxyب بلطب صاخلا ١٠١

 ةيفتاه ةملاكم قيرط نع وأ ةdyصق ةلاسر قيرط نع ھب لاصتالا متيس ھنأ دقتعي ةءاxyلاب مدقتملا لعجي امم

 باطخلا ى�ع درلا مدع نم روهش ٣ لالخ بلطلا طقسيو رومألا لطعتتو ثدحي ال اذهو ينو�yكلإ ديرب وأ

 لك بهذي ةيرادإلا تالاصتالا بودنمو نازاج ةعماجل ضايرلا نم يتأي باطخلا نأ ليختن نأ نكميو –

 طسو ةيلكلا يبوسنم لكل dyبكلا قودنصلا يO ا��قليو تاباطخلا ملتسيو ديxyلا قودنصل نdعوبسأ وأ عوبسأ

 xyتعي كلذف ماعلا ةيا�È تاناحتما يO سيردتلا ةئيه وضع لاغشنا عمو دحأ اهعمجي ال XYلا كونبلا تاباطخ

 .ھيلع نعطلاو ھميدقت ةداعإو بلطلا طاقسإل ةيفاك ةدم
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اعبار
ً

 ةحاتملا صرفلاو تايدحتلا :

  تايدحتلا .أ

 يدـــــحتلا دنبلا م

 جتنملا ميمصت ١

 .مئادلا لاغشنالاو غرفتلا مدع §

 .ةليوط تا�yف قرغتسي امم جراخلا نم اهداdyتساو رايغلا عطقو تانوكملا رفاوت مدع §

اصيصخ اهعينصت متي لب جراخلاب اهعناصم يO ةزهاج dyغ تانوكملا §
ً

 .ا�æلط دنع 

 .ةكلمملاب ةينو�yكلالا تانوكملا عيب نكامأب ةحضاو تانايب دعاوق رفاوت مدع §

 ماخلا داوملا ٢

 مدعب ركتبملا رارقإل لصو دح ىBإ جراخلا نم داوملا ضعب داdyتسا يO ةبوعص §

 ةيوون وأ ةيواميك ةحلسأ وأ ةيركسع تادعم عنص يO تانوكملا هذه مادختسا

 .ةبولطملا ةداملا نم ةنيع لاسرإ ى�ع ةقفاوملا تمت XËح اهdyغو

 عاL¼خالا ةءارب ٣

 مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم( عا�yخالا ةءاxyل ةحناملا ةهجلا عم لصاوتلا لئاسو §

 .يîرولا ديxyلا ى�ع دمتعت XYلاو )ةينقتلاو

 XËح ةيقرولاو ةيمسرلا تاباطخلا بناجب لاصتالا لئاسو عيمج مدختسي نأ عا�yخالا تاءارب بتكم ى�ع ح�yقا امك

 .عا�yخالا ةءارب تابلط رخأت لكاشم بنجتل ،يدوعسلا ديxyلا ةئيه يO لزانملل ديxyلا ليصوت ماظن لاخدإ متي
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٤ 
 معدلا

 ليومتلاو

 ةئيه وضع ھنأ امك ةيسنجلا يدوعس dyغ ركتبملا نأ ثيح تاكارش يأ دقع ةبوعص §

 ةيدوعسلا ھترداغم ةلاح يO الإ يدوعس رمثتسم عم ھتكراشم عنمي نوناقلاو سيردت

 .åYنجأ رمثتسمك ةدوعلاو

  صرفلا .ب

 ةــــصرفلا دنبلا م

 جتنملا ميمصت ١

 .نازاج ةعماج عم نواعتلاب يBوألا جذومنلا  دادعإ §

 .وكمارأ ةكرشو ةبهوم ةسسؤم عم نواعتلاب راكتبا ضرعمب كا�yشالا §

 مدقتملا عينصتلل رداب ةنضاح عم نواعتلاب لومحم زاهج ىBإ راكتبالا ةموظنم ريوطت §

 .ضايرلاب ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدمب

 جتنملا قيوست ٢
 .رغألا ةعومجم عم نواعتلاب ھجارخإو جتنملا قيوستل لمع ةطخ لوأ دادعإ §

 

اسماخ
ً

 ٣٨قيوستلا لحم راكتبالا مييقت :

 ٣٩ ةساردلا لحم نيركتبملا ةبرجت ليلحت ةيجهنم

Oلا تانايبلا تاجرخم ةفاكل ي�يصفت ي�يلحت ضرع ميدقت متي لصفلا اذه يXY ةيلاتلا رواحملا لالخ نم اهؤاصقتسا مت:  

 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
 

باق
يل

ا ة
نمل

جت
لل 

ت
وط

ري
 

 جتنملاب فيرعتلا ليلد

 ھصئاصخو

          
  رفوتم

 XYلا تامولعملا رفوت

 جتنملا صئاصخ ددحت

          
 ةرفوتم

 ة�yف( جتنملا رمع

 )كال��سالا

          
 لطعتلل لباق

 ةيحالص( جتنملا ةيلاعف

 )ھمادختسا

 مدع لاح يO مادختسالا حلاص          

 لطعل ھضرعت

 ةيلمعملا جتنملا براجت

 ةيxyتخملاو

          
 ةحجان

                                                             
٣٨ Arizona Innovation Accelerator program. 
 .ةّيسفانت ÄLكألا بابشلا ةردابم   ٣٩
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مش
يلو

 ة

الا
تب

اك
ر  

 تائفلا ةحيرش عسوت

 ةفد��سملا

          
  تالآلاو عناصملاب ةددحم

ملا
او

ا د
خل

ما
 

 ماخلا داوملا رفوت

 ا��لع لوصحلا ةلوهسو

 ةرورضو ھيلع لوصحلا ةبوعص          

 اهداdyتسا

 ةزاتمم           ماخلا داوملا ةدوج

 ماخلا داوملا ةفلكت
اعون ةفلكم          

ً
ةصاخ ام 

ً
 ببسب 

 اهداdyتسا

 ماخلا داوملا ةمئالم

 ةئيبلل

          
 ةمئالم

ملا
ياع

�L  
لا

نف
ةي

 

 طقف لاطعألاب ؤبنتلاب صاخ           فئاظولا ددعت

 ليغشتلا ةلوهس

 مادختسالاو

          
 مادختسالا لهس

 مادختسالا لهس           مادختسالا تاءارجإ

 ھمجح رغص ببسب لقنلا لهس           جتنملا لقن ةلوهس

 جتنملا فيرعت
 ھليصوت لالخ نم ھب فيرعتلا متي          

 جماxyلاب

 نمآ            ةمالسلا بناوج ةاعارم

 معد جمارب رفوت

 مدختسملا ةدعاسمو

           

 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
ملا 

ياع
�L  

لا
نف

ةي
 

 تانايبلا لدابت ةلوهس

 ةمظنألاو جتنملا نdب

 ةطبترملا

          
اصيصخ ممص جتنملا

ً
 حمسي لكشب 

 تانايبلا لدابت

 ةراض داوم ى�ع ھميمصت دمتعي ال           ةئيبلل قيدص جتنم

 ةرفوتم           جتنملا صئاصخ

 فئاظو ءادأ يO ةقثلا

 جتنملا

          
  ي�مع لكشب ھتفيظو جتنملا يدؤي

 جتنملا لطعت تالامتحا

 ھتيحالص ءا��نا وأ

          
 لطعلل لباق

 ةديج           جتنملا ةناتم

لا
فت

عا
 ل

 لئاسولاو تاودألا

 تالخدمو ةيجولونكتلا

 جاتنالا

          

 ةيجولونكتلا لئاسولا عم لعافتي

 ةثيدحلا جماxyلاب طبرلل لباق           ةددعتملا طئاسولا

 تاقيبطتلاو جماxyلا

 ةيكذلا

          
 ةثيدحلا ةزهجألاب طبرلل لباق
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لا
ت

مص
مي

و 
إلا

رخ
ا

ا ج
فل

Íe  

 )ةيلخاد ةعطق( ةديج           جتنملا ةلكيهو لكش

 ةيجراخ ةهجاوب عتمتي ال           جتنملا ةهجاو

 ميمصتلا ةيبذاج

 )ةيلامجلا ةميقلا(

          
 يBامج ميمصتب عتمتي ال

 ةفرح بلطتي ال           ةيفرحلا ةدوجلا

 جتنملا ةنايص ةيناكمإ

 حمسي ميمصت(

 )لاطعألا فاشتكإب

          

  ةنايصلل لباق

 حمسي ميمصت

 عطق لادبتسإب

 )رايغلا عطق( ةنايصلا

          

 ةنايصلل لباق

 ةلخادلا ءازجالا ددع

Oجتنملا عنص ي 

          
 ةدودحم

ت
دص

ي
 ق

تو
رص

حي
 

ملا
تن

 ج

ملا
كل

ةي
لا 

كف
ير

ة  
/ 

لا
نص

عا
ةي

 عا�yخإ ةءارب ليجست 

 جتنملا

          
 )بلطلا ميدقت( ليجستلا مت

 دعب متي مل           جتنملا صيخرت

 

 

 

 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ت
وس

ي
ا ق

نمل
جت

لا 
عد

 م
نبو

ءا
لا 

رش
كا

ا
ت  

 ةيقيوستلا تايقافتإلا

 جتنملل ةيجاتنإلا /

          
 تايقافتا دقع ةبوعص

 ةيرامثتسالا صرفلا

 ىودجلا( جتنملل

 )ةيداصتقالا

          

 جتنملا صيخرت مت لاح يO ةديج

 تايلآو ةيجيتا�yسا

 ةطخلا( جتنملا قيوست

 )ةيقيوستلا

          

 جتنملا صيخ�yب طبترت

لا
ئاع

ا د
ال

تس
مث

را
 ي

 جاتنالا فيلاكت

 عينصتلاو

          
 ةفلكتلا ةظهاب

 جاتنالا ةيلمع طيطخت

Process Planning 

          
  ة�yفل ھجاتنإ جاتحي دق

 جتنملا ةفلكت ضافخنا
 عافترا ببسب ضافخنإلل ةلباق dyغ          

 ماخلا داوملا ةفلكت
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اه
م

 ش

لا
بر

 ى�ع بلطلاو ضرعلا ح

 جتنملا

          
 ديج

ملا
�Ì

ا ة
تل

ان
ف

يس
ة  

 ديج           يقيوستلا كولسلا

 dyبك لكشب عناصملا           ةفد��سملا ةئفلا

 لماوعلا بايغ

 جتنملل ةيسفانتلا

 قوسلل ركبملا لوخدلا(

 )رخأتملا جورخلاو

          

Oجتنملا صيخرت مت لاح ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوسلا ى<إ جتنملا لوصو برق ىدم مييقت ) ٢١( لكش
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 ةيلومش

 ي5 راكتبإلا

 ةعانص

 جتنملا

 �Lياعملا ماخلا داوملا

  ةينفلا

 ميمصتلا لعافتلا

 جارخإلاو

 Íeفلا

 ةيكلملا

 / ةيركفلا

 ةيعانصلا

 ءانبو معدلا

  تاكارشلا

 دئاعلا

  يرامثتسالا

 ة�Ìملا حبرلا شماه

  ةيسفانتلا
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الوأ
ً

 ةيملعلا ركتبملا ةيفلخ :

ةداع
ً

ت 
ُ

 تاداهشلاب ساقت ال XYلاو ركتبملل ةيصخشلا ةفاقثلا ى�ع تاراكتبالاو تاعا�yخالا Ë¦ب

 ركتبملا ةفرعم تدازو ،ع�yخملا ىدل ةيملعلا تامولعملا ىوتسم سيقت XYلا تارابتخالا وأ ةيملعلا

الثم قيرط نع ةعماجلا وأ ةسردملا جراخ ا��لع لصَحت XYلاو
ً

 قحتلا XYلا ةيفصاللا ةبهوم جمارب 

 جراخ ھم�  XYلا  عيضاوملاو بتكلا ى�ع عالطإلا لالخ نمو ةطسوتملا ةلحرملا يO ةرم لوأل ا��

 مولعلا ةيلكب قحتلا ثيح ةيساردلا ةيحانلا نم ،ھتايح يxy Oكألا dyثأتلا ھل ناك امم ةسردملا

 ةدحتملا ةكلمملا يO ةساردلل اهدعب قحتلاو بطلل دوعس كلملا ةعماجب قحتلا مث ةيبطلا مولعلا ةساردل ةبيط ةعماجب

 .نآلا XËح

ايناث
ً

 عاL¼خإلا لاجم ي5 ركتبملا ةيفلخ :

انمآ yكأ ھلعجو يندملا ناdyطلا ةمالس لاجم يO ھثاحبأو ركتبملا تاعا�yخا تزكرت
ً

 ةثيدحلا تاينقتلا مدختسا ةطساوب 

 ."لضفأ لضفألا لعج Y¦عي راكتبالا " ةدعاقلا ى�ع دانتسإلاب اهراكتبا متو ةديدج تاقيبطت راكتباو

 ةقباسلا تاراكتبالا .أ

 .ئراوطلا تالاح يO نيرفاسملا نع ثحبلا ماظن .١

  .يندملا ناdyطلا تاجردمل ةينو�yكلإلا ةيؤرلا ماظن .٢

  .ةيندملا تارئاطلا ى�ع ةيعيبطلا ةءاضإلا ماظن .٣

 .ةرئاطلا لخاد قيرح دوجو لاح يO هريودت و ناخدلا جارختسا ماظن .٤

 ا��لع لصاحلا عاL¼خالا تاءارب .ب

 ضرعل ةصرف ى�ع لوصحلا متو يندملا ناdyطلا ةئيه ى�ع عورشملا ضرع نآلا يراجو .عا�yخا تاءارب ثالث ى�ع لصاح

ق دق و يندملا ناdyطلا تاضوافم رمتؤم يO ةلود ٧٠ يبودنم مامأ ركتبملا تاعا�yخا
ُ

 يالف صابريا ةقباسم يO عورشملا لِب

 مت امك .راكفألل dyبك ضرعم يO ةمداقلا ةيداليملا ةنسلا ةيادب غروبماه يO ايناملأ يO ھضرعل قيبطتلل لباق عورشمك

 لاملا ى�ع لوصحلا سيل اهل قيوستلاو تاعا�yخالا عيب نم ضرغلا ھنأ الإ .ةيلود زئاوج سمخ نم yكأ ى�ع لوصحلا

 رخؤي امم يندملا ناdyطلا ةئيه نم تاقفاوم ى�ع لوصحلا دعب الإ راكتبالا عيب نكمي ال ھنأ امك ،اهقيبطت ضرغب لب

 .اهعيب
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اثلاث
ً

 ٤٠ جتنملا ميمصت ي5 ركتبملا ة�Lسم :

 ا��جلاعم راكتبالا لواحي �eلا ةلكشملا .أ

 ةيلاحلا تاينقتلا يO ةدوجوملا بويعلاو ھتابلطتمو قوسلل رظنلا لالخ نم ةركفلا تأدب

ةصاخ ناdyطلا ملاع ھجاوت XYلا تايدحتلاو ةمالسلاو نمألا ةمظنأب ةصاخلا
ً

 Oفورظلا ي 

 .ةعقوتم dyغلاو ةبعصلا

  جتنملا جارخإو ميمصت .ب

 ةيلوألا تاوطخلا §

 ةلواحمب أدب مث ةيثالثلا داعبألا ةطساوب اهميمصت مث ةركفلا ةباتك مث نdصتخملا ةراشتسا مث ةءارقلاو ثحبلا

 .عا�yخا ةءارب بلطب مدقتلا اهدعب عاطتسا XYلا يÀو ةطيسب ةيلوأ ةنيع ميمصت

 

 ةمعادلا تاهجلاو ةركفلا روطت §

ü ميمصتلا مث ثحبلا مث ةءارقلاب ةركفلا تروطت.  

ü لا تاهجلا نم ديدعلا كانهوXY كألا دهجلا نكلو ركتبملا تمعدxy ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجل ناك 

 ةركفلا ثحبل نdصتخملا نم ءاxyخلا ترفوو ةيلود عا�yخا ةءارب ى�ع لوصحلل ركتبملا تمعد ثيح

 معدل ىرخألا تاهجلا تبطاخو ةمزاللا ةيمسرلا تاباطخلاب ھتمعدف ع�yخمك ھل ةيعجرملا تنبتو

 .عقاولا ضرأ لع اهليعفتو ةركفلا

ü ةبهوم" عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم تمهسأ امك " Oخالا قيوست ي�yلكشب عا 

 يO تايقافتالا نم ديدعلا تدقعو يBود لفحم نم yكأ يO ةكلمملا ليثمتل ةصرفلا تحاتأ ثيح dyبك

 .اهdyغ و عيراشملا معدل دعاو قودنص يO ةلثمم وكمارأ ةكرشو رغألا ةعومجم عم قيوستلا لاجم

 

 ھجارخإو جتنملا ميمصتل ةفرغتسملا ةدملا §

ايبسن ةليوط ةدم xyتعتو ريوطتلاو ثاحبألا نم تاونس ثالث
ً

 اهروط XYلا ىرخألا تاعا�yخالا عم ةنراقملاب 

 .ركتبملا

 

                                                             
 .ثلاثلا لصفلا ،راكتبالا نع ةذبن  ٤٠
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  ميمصتلا ةL¼فب ةصاخ تاقوعم

 

 

 

 

 

  ماخلا داوملا §

 ماخلا داوملا رفوت

اعون ةرفوتم ماخلا داوملا تناك
ً

 .ام 

 ماخلا داوملاب ةصاخ تاقوعم

 اذه يO ةدعاسملا نع تاهجلا yكأ ترذعت دقف ،جتنملا بيكرت وأ ريوطت عيطتست XYلا تاxyخلا رفوت مدع

  .ةفرعملا داصتقا ةدايق  يO لعاف رود ھل اهyكأ نأب ملعلا عم صاصتخالا مدع ةجحب لاجملا

 ةمعادلا تاهجلا .ج

 .جتنملل قيوستلاو يراجتلا ،يرادإلا ،ينوناقلا معدلا ميدقت ضايرلاب دوعس كلملا ةعماج تنبت

 ضرعلا ضفر دقو ركتبملل ةفيظو dyفوت لباقم اهمعد ةيناملألا تاكرشلا ىدحإ تضرع امك

ارظن دوعس كلملا ةعماج معدب ىفتكاو
ً

 .ايازملا نم ديدعلا ھميدقتل 

  زاهجلا ريوطت .د

 .ي�صألا زاهجلا نم رخآ جتنم ريوطت لالخ نم زاهجلا ريوطت مت

  عاL¼خالا ةءارب .ه

ابيرق اهرودص لمتحملا نم XYلاو ،عا�yخالا ةءارب ى�ع لوصحلا يراج 
ً

املع ،
ً

 .ةليوط ة�yف قرغتسي مل ا��لع ميدقتلا نأب 

 

 

ü خ ةيافك مدعxyخالا عم لماعتلاب ركتبملا ة�yتاعا Oلحرم ي� ىBوألا ا�

 .عيراشملاو لامعألا ملاع نع ھتيفلخ تروطت كلذ دعب نكلو

ü خ دوجو مدعxyناوقلاو ةمظنألا لوح ركتبملا ىدل ةقبسم ةdةرادإو ن 

 .عورشملا ءطب وأ رخأتل تدأ XYلا يÀ لامعألا
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اعبار
ً

 ةحاتملا صرفلاو تايدحتلا :

  تايدحتلا .أ

 يدـــــحتلا دنبلا م

 ماخلا داوملا ١
 .هريوطت وأ جتنملا بيكرت يO مهست XYلا تاxyخلا رفوت مدع §

 عاL¼خالا ةءارب ٣
 .يندملا ناdyطلا ةئيه ةقفاوم ى�ع لوصحلا ةبوعص §

  صرفلا .ب

 ةــــصرفلا دنبلا م

 عاL¼خالا ةءارب ١

 ھل ترفو امك ةيلود عا�yخا ةءارب ى�ع لوصحلل ركتبملا دوعس كلملا ةعماج تمعد §

 .ةركفلا ثحبل صتخملا قيرفلا

 جتنملا قيوست ٢

 يO ةكراشملل ةصرفلا ركتبملا حنم لالخ نم جتنملا قيوست يO "ةبهوم" تمهسأ §

 .راكتبالل ةيلودلا ضراعملاو لفاحملا
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اسماخ
ً

 قيوستلا لحم راكتبالا مييقت :

 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
 

باق
يل

ة ا 
نمل

جت
لل 

ت
وط

ري
 

 جتنملاب فيرعتلا ليلد

 ھصئاصخو

          
 رفوتي

 XYلا تامولعملا رفوت

 جتنملا صئاصخ ددحت

          
  ةرفوتم

 ة�yف( جتنملا رمع

 )كال��سالا

          
 ةديج

 ةيحالص( جتنملا ةيلاعف

 )ھمادختسا

          
 مادختسالل حلاص

 ةيلمعملا جتنملا براجت

 ةيxyتخملاو

          
 ھحيرصت دعب ھتيلاعف تبثت

مش
يلو

 ة

الا
تب

اك
ر  

 تائفلا ةحيرش عسوت

 ةفد��سملا

          

  نيرفاسملا

ملا
او

د ا 
خل

ما
 

 ماخلا داوملا رفوت

 ا��لع لوصحلا ةلوهسو

          
  ةرفوتم

 ةديج           ماخلا داوملا ةدوج

 ةديج           ماخلا داوملا ةفلكت

 ماخلا داوملا ةمئالم

 ةئيبلل

          
 ةعيبطلاو مئالتت

ملا
ياع

�L  
لا

نف
ةي

 

 فئاظولا ددعتم dyغ           فئاظولا ددعت

 ليغشتلا ةلوهس

 مادختسالاو

          
  مادختسالا لهس

 ليغشتلا لهس           مادختسالا تاءارجإ

 لقنلا لهس           جتنملا لقن ةلوهس

 جتنملا فيرعت
 رامقالا ةطساوب ھفيرعت متي          

 ةيعانصلا

 ةمالسلا بناوج ةاعارم

 نامألاو

 مكحب ةمالسلا بناوج يÜاري          

  ھتعيبط

 معد جمارب رفوت

 مدختسملا ةدعاسمو

          
  ةرفوتم
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 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
 

ملا
ياع

�L  
لا

نف
ةي

 
 تانايبلا لدابت ةلوهس

 ةمظنألاو جتنملا نdب

 ةطبترملا

          
 تانايبلا لدابت متيل جتنملا ممص

  ةيعانصلا رامقألا ةطساوب

  ةئيبلل مئالم           ةئيبلل قيدص جتنم

  ةرفوتم           جتنملا صئاصخ

 فئاظو ءادأ يO ةقثلا

 جتنملا

 رامقألاب اهطابترال ھنومضم ھجئاتن          

 ةيعانصلا

 جتنملا لطعت تالامتحا

 ھتيحالص ءا��نا وأ

          
 ةيرود ةنايص تايلمع جاتحي ال

 ةديج           جتنملا ةناتم

لا
فت

عا
ل  

 لئاسولاو تاودألا

 تالخدمو ةيجولونكتلا

 جاتنالا

          
 لئاسولاو بسانتيل جتنملا ممص

 ةيجولونكتلا

 ةددعتملا طئاسولا
 طبرلل لباق جتنملا نوكي دق          

 ةددعتملا طئاسولاب

 تاقيبطتلاو جماxyلا

 ةيكذلا

 مادختسال لباق جتنملا نوكي دق          

 ةيكذلا جماxyلا

لا
ت

مص
مي

و 
إلا

رخ
ا

ا ج
فل

Íe  

 ديج           جتنملا ةلكيهو لكش

 ةديج           جتنملا ةهجاو

 ميمصتلا ةيبذاج

 )ةيلامجلا ةميقلا(

          
  ةيلامج ةميق دجوي ال

 ةيفرح ةدوج بلطتي ال           ةيفرحلا ةدوجلا

 جتنملا ةنايص ةيناكمإ

 حمسي ميمصت(

 )لاطعألا فاشتكاب

          

 ةنايصلل لباق

 حمسي ميمصت

 عطق لادبتساب

 )رايغلا عطق( ةنايصلا

          

 ةيرود ةنايص بلطتي ال

 ةلخادلا ءازجألا ددع

Oجتنملا عنص ي 

          
 بيك�yلا طيسب

ت
دص

ي
 ق

تو
رص

حي
ا 

نمل
جت

 

ملا
كل

ةي
لا 

كف
ةير

 /
 

لا
انص

يع
 ة

 عا�yخإ ةءارب ليجست

 جتنملا

          
  ةءاxyلا ليجست مت

 جتنملا صيخرت
 صيخراتلا ى�ع لوصحلا متي مل          

 دعب
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 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ت
وس

ي
ق ا 

نمل
جت

 

لا
عد

 م
نبو

ءا
لا 

رش
كا

ا
 ت

 ةيقيوستلا تايقافتالا

 جتنملل ةيجاتنإلا /

 ةئيه لالخ نم الإ اهدقع ةبوعص          

 يندملا ناdyطلا

 ةيرامثتسالا صرفلا

 ىودجلا( جتنملل

 )ةيداصتقالا

          

 ةمدقملا ةيلودلا ضورعلا

 تايلآو ةيجيتا�yسا

 ةطخلا( جتنملا قيوست

 )ةيقيوستلا

          

 صيخ�yلا اهدحي ھنأ الإ ةديج

لا
ئاع

د ا 
ال

تس
مث

را
 ي

 جاتنالا فيلاكت

 عينصتلاو

          
 ةلوقعم

 جاتنالا ةيلمع طيطخت

Process Planning 

          
 ةديج

 ضافخنإلل لباق نوكي دق           جتنملا ةفلكت ضافخنا

اه
م

ش  

لا
بر

ح  ى�ع بلطلاو ضرعلا 

 جتنملا

          
 ديج

ملا
�Ì

ة ا 
تل

ان
ف

يس
ة  

 ديج           يقيوستلا كولسلا

  نيرفاسملا           ةفد��سملا ةئفلا

 لماوعلا بايغ

 جتنملل ةيسفانتلا

 قوسلل ركبملا لوخدلا(

 )رخأتملا جورخلاو

          

Oجتنملا صيخرت لاح ي 
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 قوسلا ى<إ جتنملا لوصو برق ىدم مييقت ) ٢٢( لكش
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 ةيلباق

 جتنملا

  ريوطتلل

 ةيلومش

 ي5 راكتبإلا

 ةعانص

 جتنملا

 �Lياعملا ماخلا داوملا

  ةينفلا

 ميمصتلا لعافتلا

 جارخإلاو

 Íeفلا

 ةيكلملا

 / ةيركفلا

 ةيعانصلا

 ءانبو معدلا

  تاكارشلا

 دئاعلا

  يرامثتسالا

 شماه

 حبرلا

 ة�Ìملا

  ةيسفانتلا
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  ديشروخ نتاف /د :ركتبملا

الوأ
ً

 ةيملعلا ركتبملا ةيفلخ :

 .ايالخلا ايجوليبو ةسدنه يO ةروسفرب §

 -ادنلتكسا( وجسالج ةعماج - ايالخلا ةسدنه زكرم - هاروتكدلا ةجرد ى�ع ةلصاح §

 .ـه١٤٢٢/م٢٠٠١ يCell Engineering O  ايالخلا ةسدنهو ايجولويب ملع -)ايناطيرب

 – ةدج( زيزعلا دبع كلملا ةعماج - مولعلا ةيلك -dyتسجاملا ةجرد ى�ع ةلصاح §

 .ـه١٤٠٩/م١٩٨٩ يO ناويح ءايحأ -ءايحألا ملع -)ةيدوعسلا

 .زيزعلا دبع كلملا ةعماج - مولعلا ةيلك )ءايحألا مسق( ذاتسأ §

 .ھخيرات XËح ـه١٤٢٩ نم ناطرسلا ثاحبأل Yملعلا لمازلا êÊYرك ةفرشم §

 .ھخيرات XËح ـه ١٤٢٤ نم ةيبطلا ثوحبلل دهف كلملا زكرم ةجسنألاو ايالخلا ةعرز ةدحو ةسيئر §

 .ھخيرات XËح /١٤٣١ نم مولعلا ةيلك تابلاط -ءايحألا مسق يO ٢٢٢ ھيلخ ايجوليب ةدام ةقسنم §

 يO نdع�yخملل يBودلا داحتالا ةداهشو ةيلاديمو ةلديصلاو بطلا لاجم يO ةيبهذلا ةيلاديملا ى�ع ةلصاح §

 .٢٠١٠ راكتبا ضرعم

 .٢٠٠٨ راكتبا ضرعم يO ةكلمملا ىوتسم ى�ع لوألا زكرملا ى�ع ةلصاح §

 .ه١٤٣١ ماع يO )ةعيبلا ةيه سيئر( دجام نب لعشم dyمألا يكلملا ومسلا بحاص لبق نم اهميركت مت §

 ماع يO روبملالاوك ةي�dلاملا ةمصاعلا يO ميقأ يذلاو ٢٠٠٩ سكيتإ ضرعم يO ةيبهذلا ةيلاديملا ى�ع ةلصاح §

 .ه١٤٣٠

 يO عا�yخا ٦٠٠ لصأ نم تاعا�yخا ةتس لضفأ نdب نم تاعا�yخإلل ايسآ سأكل عبارلا زكرملا ى�ع ةلصاح §

 .روبملالاوك يO ٢٠٠٩ سكيتآ ضرعم

 ماع )ةيدوعسلا ةأرملا ةdyسم( Y¦طولا سرحلاب )٢٢ ةيردانجلا( ةفاقثلاو ثا�yلا ناجرهم ةزئاج ى�ع ةلصاح §

 .ه١٤٢٨

ايناث
ً

 عاL¼خإلا لاجم ي5 ركتبملا ةيفلخ :

 ةقباسلا تاراكتبالا .أ

 لاجم يO كلذو ،ناطرسلا براحي يذلاو لبإلا لاوبأ نم ةيلاعف yكألا ءزجلاو لاعفلا يويحلا ءزجلا عينصتو لصف مت

  .ةيودألا
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 ا��لع لصاحلا عاL¼خالا تاءارب .ب

 :يO ةلجسملا عا�yخالا تاءارب

 .ـه٧/١/١٤٢٩ خيراتب ٩٩٦٢  مقر  ةيجيلخلا تاءاxyلا بتكم §

 .ـه٢٠/٧/١٤٢٩ خيراتب ١٥٢ر١٢/١٧٨  مقر  ةيكيرمألا تاءاxyلا بتكم §

 . ـه٢٤/٦/١٤٣٠ خيراتب  ٠٩١٦٢٩٥٤٫٣ مقر ةيبوروألا تاءاxyلا بتكم §

 ـه١٣/٩/١٤٣٠ خيراتب ٢٠٠٩١٠١٦٨٧٩٣٫٧ مقر ةينيصلا تاءاxyلا بتكم §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نشولو مهارمو وبماش ةيدلج تاجتنم لكش ي5 جتنملا عيب مت
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اثلاث
ً

 ٤١ جتنملا ميمصت ي5 ركتبملا ة�Lسم :

 ا��جلاعم راكتبالا لواحي �eلا ةلكشملا .أ

 Oطهر نأ سنأ نع يراخبلا ىور حيحصلا ثيدحلا ي
ً

 انيوتجا انإ :ا ولاقف ملسو ھيلع هللا ى�ص åYنلا ى�ع اومدق ةنيدملا نم ا

 م�Èابلأ نم اوبرشيف لبإلا يÜارب اوقحلي نأ ملسو ھيلع هللا ى�ص åYنلا مهرمأف انداضعأ تش� راو اننوطب تمظعف ةنيدملا

 ى�ص åYنلا مهرمأف ةنيدملا اووتجاف ةنيرع وأ لكع نم سان مدق :لاق سنأ نعو ،) ...م�Èاولأو م�Èوطب تحلص XËح اهلاوبأو

 اوقاتساو ملسو ھيلع هللا ى�ص åYنلا يÜار اولتق اوحص املف اوقلطناف اهلاوبأو م�Èابلأ نم اوبرشي نأو حاقلب ملسو ھيلع هللا

 ٤٢..امهdyغو ملسمو يراخبلا هاور (...معنلا

 ديدشلا فعضلا ى�ع لديف داضعألا شا� رإ امأ ناطرسلا وأ دبكلا ضارمأو ءاقستسالا ضرم ى�ع لدي دق نوطبلا مظع 

Oابلاغ يذلاو ءاضعألا ي
ً

  .. ناطرسلا بحاصي ام 

 ةركفلا ةيادب

ادج قاشو ليوط راوشمل ھيادبلا تناك انه نم
ً

 بطلا نم ةدام تاdyثأت ةسارد ثحبلا يO مت دقو .قيفوتلاو رونلاب >;لم ھنكلو 

 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٤ ماع يBاوح ي�عفلا لمعلا أدب دقو PM 701يرفشلا زمرلاب ا��لا dyشأ XYلاو لبإلا لاوبأ يÀو يوبنلا

  جتنملا جارخإو ميمصت .ب

 ةيلوألا تاوطخلا §

 ةيمسرلا ةقفاوملا ى�ع لصاح ثحبلاو ةيملاعلا ناطرسلا ةمظنم بسح ناطرسلا ةيودأل يملاعلا لكوتxyلا عابتا مت

 .ھيلاتتم تارم ثالثل زيزعلادبع كلملا ةعماجب Yملعلا ثحبلا تايقالخأ ةنجل نم

Ø Oبراجتلا تاناويحو ةيناطرسلا ايالخلا مادختسال ٢/٣/٢٠٠٥ ي. 

Ø Oيئاودلا نامألا( ءاحصألا – ناسنإلا ى�ع قيبطتلل ١٦/١/٢٠٠٨ ي(. 

Ø Oرملا – ناسنإلا ى�ع قيبطتلل ٢٨/١٠/٢٠٠٩ يÏÊË. 

 زيزعلادبع كلملا ةعماج نم ةيلاتتم تارم سمخ ثحبلا معد مت دقو

 .ةعماجلا ريدم نم رشابم ھيجوتب ةدجب

 

 

                                                             
 .ثلاثلا لصفلا ،راكتبالا نع ةذبن  ٤١
 يراخبلا حیحص  ٤٢
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 ةمعادلا تاهجلاو ةركفلا روطت §

 امك .ةءاxyلا ليجست فيلاكت ھتمعد ةبهوم ةسسؤم تلمحتو ةدجب زيزعلادبع كلملا ةعماج لبق نم ثحبلا معد مت

 خيراتو ٤٢٩ /٣ /ك ب م مقر ناطرسلا ثاحبأل لمازلا êÊYرك Ëمسم تحت ھمعدو Yملعلا ثحبلا لمازلا ةكرش تنبت

 PM701 يO لاعفلا ءزجلا لصف مت ثيح تاونس ثالث ةدملو ـه١٥/٦/١٤٢٩

ايئاود ھعينصتو
ً

. 

 ھجارخإو جتنملا ميمصتل ةفرغتسملا ةدملا §

 ىBإ ةفاضإلاب ،ةكلمملا يY Oملعلا ثحبلا ةبوعصل كلذو ةليوط ة�yفلا هذه xyتعتو،٢٠٠٥ ماع ذنم ءاودلا ميمصت أدب

 .حيرصتلا وأ معدلا ى�ع لوصحلا ةبوعص

  ماخلا داوملا §

 ماخلا داوملا رفوت

 .فثكمو ليوط ثحب لالخ نمو ØYحب قيرف قيرط نع اهdyفوت مت دقو ةلوهسب ةمزاللا ماخلا داوملا رفوتت مل

 ةمعادلا تاهجلا .ج

 )زيزعلادبع كلملا ةعماج( معد ى�ع لوصحلا مت امك .)ءاودلا( جتنملا عينصتو جاتنإ نامضل يBاملا اهمعد لمازلا ةكرش تمدق

اقفو لصفم ضرع ميدقت دعب Yملعلا ثحبلا دادعإل
ً

 :معدلا لمشيو ،ةعماجلا تاسايسل 

Ø فوتل لایر ١٠٠٬٠٠٠ هردقو يدام غلبمdy لاو ةمزاللا ةزهجألاXY تسا متيdyإ لصت دقو جراخلا نم اهداBى  

 .لایر ٣٠٠٬٠٠٠

Ø فوتdy حبلا قيرفلاØY دعاسملا. 

Ø فوتdy تخملا يراجتلا دادعإل ةعماجلا لماعمxyةي. 

  زاهجلا ريوطت .د

 .ي�صألا جتنملا نم رخآ جتنم ريوطتو مادختسالا تالاجم ددعت لالخ نم جتنملا ريوطت مت

  عاL¼خالا ةءارب .ه

 تاءارجإلا لوط ببسب ةليوط ةدملا هذه xyتعتو ،تاونس سمخ نآلا XËح تقرغتسا XYلاو ،عا�yخالا ةءارب ى�ع لوصحلا يراج

  .ةءاxyلا ليجست فيلاكت لمحتب اهمعد ةبهوم ةسسؤم تمدق دقو .ةينوناقلا
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اعبار
ً

 ٤٣ ةحاتملا صرفلاو تايدحتلا :

  تايدحتلا .أ

 يدـــــحتلا دنبلا م

١ 
 رابتخإو ةركف

 ھجارخإو جتنملا

  تاقلح نم ةقلح يO ةركتبملا ھتعمس يذلاو يوبنلا ثيدحلا نم جتنملا ةركف تأدب §

اقبسم اهل نأ ثيحو ،)Yملعلا زاجعإلا(
ً

 مضت XYلاو ،)ةيعذجلا ايالخلا( ومن يO ةبرجت 

اددع
ً

 .قلطنملا اذه نم جتنملا ةركف ريوطت مت دقف ةيناطرسلا ايالخلا نم 

 ضرع ميدقت دعب Yملعلا ثحبلا دادعإل )زيزعلادبع كلملا ةعماج( معد ى�ع لوصحلا مت §

اقفو لصفم
ً

 :معدلا لمشيو ،ةعماجلا تاسايسل 

ü غ( لایر ١٠٠٬٠٠٠ هردقو يدام غلبمdy اكOةزهجألا ضعب ةميق غلبت ثيح )ي 

 .جراخلا نم اهdyفوت متيو لایر ٣٠٠٬٠٠٠

ü فوتdy حبلا قيرفلاØY دعاسملا. 

ü فوتdy تخملا يراجتلا دادعإل ةعماجلا لماعمxyةي. 

 ةدعب رمي هرابتخا ةلحرم يO ءاود يأ نأ ثيحو ،ةعماجلا فارشإ تحت جتنملا رابتخا مت §

 :يBاتلاك لحارم

ü ايالخ ى�ع هرابتخا 

ü براجتلا تاناويح ى�ع هرابتخا 

ü عوطتم ى�ع هرابتخاdميلس نdن 

ü باصملا ى�ع هرابتخاdن 

 دق XYلا ةيبناجلا ضارعألا ببسب نdميلس نdعوطتم ى�ع ا��برجت نكمي ال ناطرسلا ةيودأ نألو

 ى�ع ءاودلا رابتخا ةرورضب )ءاودلا ةئيه( تبلاط انهو ،ةلحرملا هذه زواجت متيف ،ءاودلا بحاصت

 .نdميلسلا نdعوطتملا

 ليومتلاو معدلا ٣

 يO ةبغرلا ءادبإ دعبو ،زيزعلادبع كلملا ةنيدمل لایر نويلم غلبمب معد بلط ميدقت مت §

ايهفش( ةيلوألا ةقفاوملاو معدلا
ً

 مت دق ھنأب )فتاهلا xyع( Y¶فش لكشب لوؤسملا دافأ ،)

 يأ ھيجوت ضفر امك ةسوملمو ةحضاو بابسأ وأ تارxyم يأ يدبي ملو ،بلطلا ضفر

 .كلذب Yمسر در وأ باطخ

                                                             
 .ةيصخشلا ةلباقملا ءانثأ ةركتبملا ةدافإ  ٤٣
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 يدـــــحتلا دنبلا م

٣ 
 معدلا

 ليومتلاو

املع ،معدلا ضفر ى�ع Yمسر در يأ دجوي ال §
ً

اقفو معدلا بلطب موقت ةركتبملا نأب 
ً

 

  ،تاسسؤملا تاميلعت بسحب ةيمسر تاءارجإل

 دواعي مل ھنأ الإ ،جتنملا معدل اهعم لصاوتلل ھضرع ةنجللا ءاضعأ دحأ مدق §

 .ينو�yكلإلا ديxyلاو فتاهلا xyع ھعم لصاوتلل ا��لواحم ى�ع درلا وأ ا�� لاصتالا

 ھنأ الإ نيرمثتسم وأ تاكرش ةدع لبق نم ةيرامثتسا ضورع نم yكأ ميدقت مت §

ايأ ليعفت متي مل
ً

 ةيقرشلا نم رمثتسم :لاثم ،مدقملا ضرعلا بسانت مدع وأ ،ا�ºم 

 ٪٩٥و ةركتبملل ٪٥( يBاتلاك ةبسنلا مسقت نأ ى�ع ھعيبو جتنملا عينصت ضرع

 .ضرعلا ضفر مت دقو )رمثتسملل

 جتنملا صيخرت ٤

 متي مل ھخيرات XËحو تاونس ثالث ذنم )ءاودلا ةئيه( لبق نم جتنملا حيرصت بلط ميدقت مت

 .ةعجارملا تحت فلملا نأب رمتسم لكشب ا� دافإ متيو ،ةلماعملا لوبق وأ ضفر

 :)ةركتبملا رظن ةهجو نم( جتنملا صيخرت ى¯ع لوصحلا لطعت ى<إ ةيدؤملا بابسألا

ارخؤم اهسيسأت مت - دهع ةثيدح )ءاودلا ةئيه( نأ  .١
ً

 ةيفاكلا تايناكمإلا ا�¢دل سيلو - 

 اهل سيلو ،ءاودلا حيرصت نع ةجتان ةيلوؤسم يأ لمحت 9ÊËخت ا�Èأو حيراصتلا حنمل

 .ءاودلا حيرصت عنمت صوصن دجوي ال ھسفن تقولا يOو ةحضاو ةمظنأ

 ةساردل ةنجل نم yكأ ليكشت مت دقو ،ةئيهلا يO صخش نم yكأ عم لماعتلا .٢

 ھهجوت م�ºم لكلو صخش ٢٠ نع ةدحاولا ةنجللا ءاضعأ ددع لقي الو عوضوملا

 ماعلا سيئرلا ةلباقم مت دقو ،ءاودلا صوصخب رارق يأ ذاختا لطعي امم ،صاخلا

 .ةيودألا ةنجل لوؤسمو ،ىودج يأ نود ءاودلا مسقل

 وأ لطبي دق ھحيرصت نأ ثيح ،جتنملا حيرصت ى�ع نورثؤي دق ءابطألا ضعب نأ .٣

 ةمخض ةيلام غلابم فلكي يذلاو ناطرسلل يواميكلا جالعلا مادختسا نم ففخي

 بيبطلا نdب ام اهماستقا متي لایر ٢٠٬٠٠٠ يBاوحب ةدحاولا ةربإلا ردقت ثيح

 .ىفشتسملاو
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 يدـــــحتلا دنبلا م

 جتنملا صيخرت ٤

 نأب م�Èوديفي ءابطألا ھنأ الإ ةركتبملا جالعب اوبلاط ناطرسلا ÏÊËرم ضعب :كلذ ى�ع لاثم

 .دعب حرصم dyغ جتنملا

 ى�ع لوصحلا بلط ميدقت مت :نآلا ،لمألا دقفو )ءاودلا ةئيه( عم ةديدعلا تالواحملا دعبو

الك يO جتنملا حيرصت
ً

 .)ايناطيربو رصم ،تيوكلا( ـــل ھميدقت يراجو )اي�dلامو نامُع( نم 

 

  صرفلا .ب

 ةــــصرفلا دنبلا م

 تاكارشلا ١

 دحأك لمازلا ةكرش( لبق نم معد ى�ع لوصحلا مت ةركتبملا لبق نم ةيدرف دوهجب §

 لماك لكشب ةركتبملا معدل اهدادعتسا تدبأ XYلاو ،)عمتجملا ةمدخل ا��طشنأ

 معدو جراخلا نم جتنملا حيرصت يO ةمهاسملاو ءاودلا عينصتب صاخ عنصم ءاشنإو

 موقتو مزاللا غلبملا ةركتبملا حنم وأ عينصتلا XËحو ثحبلا نم جتنملا لحارم عيمج

اقفو ھفرصب
ً

 ضعب دوجولو ھنأ الإ ،اهعم ةرشابم ةيقافتا عيقوتو ا� اجايتحإل 

 ةكرش( نdب ةيقافتالا عيقوت متي نأب تررق دقف ةركتبملا تهجاو XYلا تالكشملا

املع - رشابم لكشب )زيزعلادبع كلملا ةعماجو لمازلا
ً

 عيقوت نم ٪٥ ةعماجلل نأب 

 نود طقف جتنملل Yملعلا ثحبلا معدب )لمازلا ةكرش( تفتكا مث - تايقافتالا هذه

 .ھعينصت وأ ھحيرصت معد

٢ 
 معدلا

 ليومتلاو

 لمشيو Yملعلا ثحبلا دادعإل )زيزعلادبع كلملا ةعماج( معد ى�ع لوصحلا مت §

 dyفوتو دعاسملا ØYحبلا قيرفلا dyفوت عم لایر ١٠٠٬٠٠٠ هردقو يدام غلبم معدلا

 .ةيxyتخملا يراجتلا دادعإل ةعماجلا لماعم

 .ةعماجلا فارشإ تحت جتنملا رابتخا §
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اسماخ
ً

 قيوستلا لحم راكتبالا مييقت :

 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
 

باق
يل

ة ا 
نمل

جت
لل 

ت
وط

ري
 

 جتنملاب فيرعتلا ليلد

 ھصئاصخو

          
 جتنملا ثحب

 XYلا تامولعملا رفوت

 جتنملا صئاصخ ددحت

          
 جتنملا ثحب

 ة�yف( جتنملا رمع

 )كال��سالا

 فاشتكا مت لاح يO الإ ىدملا ليوط          

البقتسم ةيلاعف yكأ جالع
ً

 

 ةيحالص( جتنملا ةيلاعف

 )ھمادختسا

          
 مادختسالا حلاص

 ةيلمعملا جتنملا براجت

 ةيxyتخملاو

          
 ناسنالا ى�ع هرابتخا متي مل

مش
يلو

 ة

الا
تب

اك
ر  

 تائفلا ةحيرش عسوت

 ةفد��سملا

          

ايبسن ةعساو xyتعت
ً

 

ملا
او

د ا 
خل

ما
 

 ماخلا داوملا رفوت

 ا��لع لوصحلا ةلوهسو

 داوملا ى�ع لوصحلا يO ةبوعص          

 Yملعلا ثحبلل ةمزاللا

 ةيعيبط داوم           ماخلا داوملا ةدوج

اعون ةفلكم           ماخلا داوملا ةفلكت
ً

ةصاخ ام 
ً

 ةيثحبلا 

 ماخلا داوملا ةمئالم

 ةئيبلل

          
 ةيعيبط داوم

ملا
ياع

�L  
لا

نف
ةي

 

 ضرم نم yكأ جلاعي           فئاظولا ددعت

 ليغشتلا ةلوهس

 مادختسالاو

 تاعرج قفو مادختسالا لهس          

 ةددحم

 جتنملا مادختسال ليلد دجوي           مادختسالا تاءارجإ

 جتنملا لقن ةلوهس
 بلطتت ال ةيودأ نع ةرابع جتنملا          

 لقنلا وأ لمحلا

 جتنملا فيرعت
 ةركتبملا لبق نم جتنملا فيرعت مت          

 ھصخلمو ثحبلا نمض

 ةمالسلا بناوج ةاعارم

 نامألاو

 ناسنالا ى�ع هرابتخا متي مل ثيح          

 دعب

 معد جمارب رفوت

 مدختسملا ةدعاسمو

 ال ثيح ،طقف مادختسالا ليلد          

 ةمعاد جمارب ىBإ جتنملا جاتحي
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 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

تنإ
اـــ

 ج
إو

رخ
ا

ا ج
نمل

جت
 

ملا
ياع

�L  
لا

نف
ةي

 
 تانايبلا لدابت ةلوهس

 ةمظنألاو جتنملا نdب

 ةطبترملا

          

 تانايب لقن وأ ةمظنأ بلطتت ال

 ةيعيبط داوم           ةئيبلل قيدص جتنم

 جتنملا صئاصخ
 ةجلاعم يO لاعف جتنملا نأ ثحبلا تبثأ          

 ھل ةددحملا ضارمألا

 فئاظو ءادأ يO ةقثلا

 جتنملا

          
 دعب ناسنالا ى�ع هرابتخا متي مل

 جتنملا لطعت تالامتحا

 ھتيحالص ءا��نا وأ

          
 ةددحم ةدم

ايبسن ةديج           جتنملا ةناتم
ً

 

لا
فت

عا
 ل

 لئاسولاو تاودألا

 تالخدمو ةيجولونكتلا

 جاتنالا

          

  ةيجولونكت لئاسو بلطتت ال

 ةددعتم طئاسو بلطتت ال           ةددعتملا طئاسولا

 تاقيبطتلاو جماxyلا

 ةيكذلا

          
 ةيكذ تاقيبطت بلطتت ال

لا
ت

مص
مي

و 
إلا

رخ
ا

ا ج
فل

Íe 

 ةيدلجلا تارضحتسملل ةبسنلاب ةديج           جتنملا ةلكيهو لكش

 ةيبذاجب عتمت ال           جتنملا ةهجاو

 ميمصتلا ةيبذاج

 )ةيلامجلا ةميقلا(

          
 ةيلامج ةميق دجوي ال

 ةيفرح ةسرامم بلطتت ال           ةيفرحلا ةدوجلا

 جتنملا ةنايص ةيناكمإ

 حمسي ميمصت(

 )لاطعألا فاشتكإب

          

 ريوطتلل لباق

 حمسي ميمصت

 ةنايصلا عطق لادبتسإب

 )رايغلا عطق(

          

 ليدعتلل لباق

 يO ةلخادلا ءازجالا ددع

 جتنملا عنص

          
 ةيئاميك داوم

ت
دص

ي
ق  

تو
رص

حي
ا 

نمل
جت

 

ملا
كل

ةي
لا 

كف
ير

ة   
/ 

لا
نص

عا
ةي

 عا�yخا ةءارب ليجست 

 جتنملا

 لصف مساب ةيجيلخلا تاءاxyلا بتكم          

 ءزجلاو لاعفلا يويحلا ءزجلا عينصتو

 يذلاو لبإلا لاوبأ نم ةيلاعف yكألا

 .ناطرسلا براحي

 جتنملا صيخرت
 ا�ºكلو ةيدلجلا ةيودألا عيبو ضرع مت          

 ةيئاود تسيلو ةيليمجت ا�Èأ ى�ع تحرُص
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 سايقلا رـــشؤم  راــــيعملا  روـــحملا
 مييقتلا تاجرد

 ببسلا
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ت
وس

ي
ق ا 

نمل
جت

 

لا
عد

 م
نبو

ءا
لا 

رش
كا

ا
 ت

 / ةيقيوستلا تايقافتالا

 جتنملل ةيجاتنإلا

          
 طقف ثحبلا ةلحرم معد مت

 ةيرامثتسالا صرفلا

 ىودجلا( جتنملل

 )ةيداصتقالا

          

 جتنملا حيرصت مدعل

 تايلآو ةيجيتا�yسا

 ةطخلا( جتنملا قيوست

 )ةيقيوستلا

          

 ةركتبملل ةيصخش تادا��جا

لا
ئاع

د ا 
ال

تس
مث

را
 ي

 جاتنالا فيلاكت

 عينصتلاو

          
 ةفلكم

 جاتنإلا ةيلمع طيطخت

Process Planning 

          
 ةحضاو dyغ

 جتنملا ةفلكت ضافخنإ
 ثاحبأل ةجاحلا مدعل ضافخنإلل لباق          

 ةيلبقتسم

اه
م

 ش

لا
بر

ح  ى�ع بلطلاو ضرعلا 

 جتنملا

          
 ھحيرصت مدعل

ملا
�Ì

ة ا 
تل

ان
ف

يس
ة  

 فيعض           يقيوستلا كولسلا

 نdباصملاو ÏÊËرملا           ةفد��سملا ةئفلا

 لماوعلا بايغ

 جتنملل ةيسفانتلا

 قوسلل ركبملا لوخدلا(

 )رخأتملا جورخلاو

          Oجتنملا صيخرت ى�ع لوصحلا مت لاح ي 
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 قوسلا ى<إ جتنملا لوصو برق ىدم مييقت ) ٢٣( لكش
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 ةيلباق

 جتنملا

  ريوطتلل

 ةيلومش

 ي5 راكتبإلا

 ةعانص

 جتنملا

 �Lياعملا ماخلا داوملا

  ةينفلا

 ميمصتلا لعافتلا

 جارخإلاو

 Íeفلا

 ةيكلملا

 / ةيركفلا

 ةيعانصلا

 ءانبو معدلا

  تاكارشلا

 دئاعلا

  يرامثتسالا

 شماه

 حبرلا

 ة�Ìملا

  ةيسفانتلا
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 سماخلا لــصفلا

 تايصوتلاو جئاـــتنلا
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 دـــــــــــــيهمت

 ىBإ جئاتنلا كلت تدأو ،ةكلمملا يO راكتبالا قوس ى�ع رشابم لكشب رثؤت XYلا ةماهلا تارشؤملا نم ددع ىBإ ريرقتلا لصوت

 لكشلاب تايصوتلاو جئاتنلا ريرقتلا حرطيو ،يOرعم ٍعمتجمل ةينطولا تاهجوتلا معدل ةلعافلا تايصوتلا نم ددع حا�yقا

 : يBاتلا

 جئاتنلا -لوألا مسقلا

 ا�� ةصاخلا ةمظنألاو تاسايسلاو راكتبالا ةئيبب صتخت XYلاو ريرقتلا ا��لإ لصوت XYلا جئاتنلا زربأ مسقلا اذه ضرعتسي

 .جمانxyلا يO نيركتبملا ةdyسم صخلت XYلا جئاتنلاو

  تايصوتلا -يناثلا مسقلا

اضارعتسا مسقلا اذه لوانتي
ً

 راكتبالا ةئيب تايدحت ةهجاومل ريرقتلل ةذفنملا ةهجلاو نdهجوملاو نيركتبملا تايصوت عومجمل 

 .ا��لع بلغتلاو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب راكتبالا معد تاردابم -ثلاثلا مسقلا

 مغرو .راكتبالا عيجشتو معد ىBإ فد�  XYلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO ةمئاقلا تاردابملا ضعب مسقلا اذه ضرعي

 XYلاو ةكلمملا يO عادبإلاو راكتبالا معد وهو فدهلا تاذ يO اهعيمج ك�yشت ا�Èأ الإ ھجوتلاو مجحلا يO تاردابملا هذه فالتخا

 .نيركتبملا معدل ةيقيوست تاونق حتفل اهعم نواعتلاب ÊY?ون
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 ريرقتلا جئاتن -لوألا مسقلا

 قيثوتلا فد�� ،جمانxyلا لخاد م��برجتو ةيلمعلا م��برجت قيثوت لالخ نم نdكراشملا نيركتبملا ةبرجت ريرقتلا ضرعتسي

اددع يBاتلا لودجلا رهظيو ، ٤٤راكتبالا ةئيب عقاو تارشؤم ديدحتل ةحضاو جئاتنب جورخلاو
ً

 تاددحمب ةن�yقم جئاتنلا نم 

  : يBاتلاك يÀو ةكلمملا يO راكتبالا ھئيب عقاو

 ةجيتنلا دنبلا راكتبالا ةئيب

 عقاولا

  يموكحلا

 تاسايسلا

  .اههجويو ةديلولا تاراكتبالا ى�ع فرشيو معديو مظني Y¦طو نايك دوجو مدع §

 ىBإ اهليوحتو ةديلولا تاراكتبالاب ضو�ºلا ىBإ فد�  ةيجيتا�yسا ططخ دوجو مدع §

  .ةيكال��سا تاجتنم

 اهقيوست ةdyسم لقرعي امم اهديقعتو راكتبالاب ةصاخلا نdناوقلاو ةمظنألا حوضو مدع §

 .اهرادصإب ةلوخملا تاهجلاو صيخا�yلا تاءارجإب ةصاخلا ةمظنألا لثم ،اهجاتنإو

 .مهداشرإو نيركتبملا معدل ةيموكح ةيراشتسا تاهج دوجو مدع §

 ةمظنألا بايغ وأ ،راكتبالا معدل ةرسيملا ةينوناقلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بايغ وأ ةلق §  ةمظنألا

 .ةيودألاب ةقلعتملاو ةيحصلا ةمظنألا لثم راكتبالا تالاجم ضعبب ةصاخلا

 ٤٥ةينطولا ةيداصتقالا ةيمنتلا تازفحمو ةمظنألا ضعب قفاوت مدع §

 ةقرغتسملا ةدملا لوطو ا� ءارجإ ديقعتو عا�yخالا تاءارب ى�ع لوصحلا ةبوعص §  تاءارجإلا

  .اهجارختسال

 بت�yي امم نيركتبملا بلغأ ىدل عا�yخالا تاءارب ى�ع لوصحلا تاءارجإ حوضو مدع §

 .ليجستلا ة�yف لوط ھيلع

 رظنلاب( صصختلا بسح تاءارجإلا ليجستل ةحضاو ليجست تاءارجإ دوجو مدع §

 .)ديشروخ نتاف /د ةلاح ةسارد ىBإ

                                                             
 .ريرقتلا اذه ي5 اهعمج �eلا ةيلوألا تانايبلا يí تارشؤملا  ٤٤
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي5 ن�ميقملا نيركتبملل  وا Þeنجالل رامثتسالا ليهست مدع لاثم ٤٥
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 .ةينعملا تاهجلاو تارادإلا تايلوؤسم لخادت §

 عقاولا

 يداصتقالا

 ميمصتل ةمزاللا داوملا ى�ع لوصحلا يO ةبوعص قلخي راكتبالاب مامتهالا فعض § عينصتلا

 .ا��فلكت عافتراو راكتبالا

ارظن Prototype راكتبالل يBوألا جذومنلا جاتنإو ميمصت ةبوعص §
ً

 تاسسؤملا بايغل 

 .كلذب ةصتخملا

 ةجيتنلا دنبلا راكتبالا ةئيب

 عقاولا

 يداصتقالا

 جاتنإلا

 ةيثحبلاو ةيميداكألا تاسسؤملا اهجتنت ةكلمملا يO تاعا�yخالاو تاراكتبالا ةيبلاغ §

 مولعلل هللادبع كلملا ةعماج و ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم لثم تامظنملاو

 ىفشتسمب ثاحبألا زكرمو و وكمارأ لثم تاكرشلاو ةيعانصلا تآشنملاو ايجولونكتلاو

 نdلقتسملا نيركتبملاو نdع�yخملا نم ديدعلا دجوي امنيب ،ÊY@صختلا لصيف كلملا

 اولازال نيذلاو ةماعلاو ةصاخلا تاعاطقلا نم ةياعرب وأ م� اذب نdمئاقلاو نdئشانلا

 .قوسلا ىBإ م� اراكتباب لوصولل معدلا نم ديزملل ةجاحب

  ماخلا داوملا ى�ع لوصحلا ةبوعص §

  ماخلا داوملا عينصت يO ةيعانصلا شرولا عم لماعتلا ةبوعص §

 قيوستلا

 .ةيراكتبالا تاجتنملل ةمعادلا ةيقيوستلا تاونقلا بايغ §

 .راكتبالا تالاح ضعب يO ةيدرفلا تايقافتالا دقع ةبوعص §

  قوسلل لوخدلل ركتبملا ىدل ةيرادالا وأ ةيصخشلا تاراهملا رفوت مدع §

  قوسلا ىBا لوخدلا تايلآب ركتبملا ىدل ةيعامتجالا وأ ةيرادإلا ةفرعملا فعض §

  ةيقيوستلا لمعلا ططخ دادعإ يO نيركتبملل ةمعادلا ةيراشتسالا تاهجلا بايغ §
 

 .تاراكتبالا عسوتو راشتنا ةيدودحم § راشتنالا

 ي<املا معدلا

 .اهعم لصاوتلا تايلآ وأ ةمعادلا تاسسؤملا تاءارجإ حوضو مدع §

ةصاخ ،ع�yخملا عم لماعتلا يO ةيفافشلا بايغ §
ً

 Oمعدلا بلط ضفر لاح ي. 

 .معدلا ى�ع لوصحلا ةيلآو يBاملا معدلا تاهجب نيركتبملا ةفرعم مدع §

 .هروصقو مدقملا معدلا ةيدودحم §

  .نيركتبملا معدل ضراعمو تاقباسم Y¦بت مدع §

  .ا� ابلطتم تتشتو ةمعادلا تاهجلا تاسايس ةيبابض §
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 ةجيتنلا دنبلا راكتبالا ةئيب

 عقاولا

 ي»امتجالا

 ةفاقثلا

 ةيعمتجملا

  راكتبالل

 داصتقالا �dفحت يO ا��يمهأو ،ةكلمملا يO عادبإلاو راكتبالا ةفاقث روصقو فعض §

 .Y¦طولا

 .ةيلحملا راكتبالا ةئيب ةشاشه §

 .Yملعلا ثحبلا ةيمهأب كاردإلاو يندملاو يÜامتجالا يÜولا فعض §

 �dهجتل ةصاخلا شرولاو عناصملل اهلوخد لبقت مدعو ةع�yخملا ةأرملا رود راكنتسا §

 .ا��لع فارشإلاو اهراكتبا

 وه ام ةينقتلا ى�ع اهدامتعاو ةثيدحلا تاراكتبال م� رظنو يÛمتجملا يÜولا بايغ §

 .جتنملا معد نع فوزعلل مهعفدي امم ةرورض سيلو ةيهافرلا نم عون الإ

 ى�ع ا� رطيسو åYنجألا ةدقعو يدوعسلا ركتبملاو Y¦طولا جتنملاب عمتجملا ةقث مدع §

 .ي�حملا ركفلا

 عقاولا

 يميلعتلا

 يميلعتلا رودلا

 ةئيب زيزعت ي5

 راكتبالا

 .دادعإلا ةيحان نم ةيملعلا تاءافكلا روصق §

 ملعلا تازجنم ى�ع بلطلا للقي امم جراخلا نم ةفرعملا داdyتسا ى�ع دامتعالا §

 .ةيلحملا ةيجولونكتلاو

ةصاخ مئاد وأ تقؤم لكشب لوقعلا ةرجه §
ً

 Oةردانلا تاصصختلا ي . 

 .تاعا�yخالاو ةيملعلا ثاحبألا ليومت يO صاخلا عاطقلا ةكراشم ةيدودحم §

 .تانضاحلا ددع ةلق §

 .ثاحبألاو راكتبالا معد زكارم ةلق §

  .راكتبالا معدب ةمتهملا تاعماجلا ىدل تازفحم دوجو مدع §
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  ريرقتلا تاــــيصوت :يناثلا مسقلا

الوأ
ً

  ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب معدب ةصاخ تايصوت :

  ىدملا ة�Lصق لولح .أ

 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 

لا
ت

نص
عي

و 
الا

تن
ا

  ج

  : يO نيركتبملا ةدعاسم

 ءدبلا لبق قوسلا تابلطتم ديدحت /١

 عينصتلاب

 دادعإ يO يراشتسالا معدلا ميدقت /٢

 ىودج ةساردل ىودجلا تاسارد

 ى�ع لوصحلا مث نمو تاراكتبالا

  ليومتلا

  عم نواعتلاب ةيراشتسالا بتاكملا ةيجوت

 ةنيقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم

 Y¶يجوتلا معدلا dyفوت يO تانضاحلاو

 متي نأ ى�ع ،ددجلا نيركتبملل يراشتسالاو

 ءزجك ةيراشتسالا بتاكملا ةكراشم باسح

 تازفحم ميدقتو ةيعامتجالا م��يلؤوسم نم

 تاعوبطملا لخاد م� راعش رشنب امإ ةيمالعإ

  ةينو�yكلإلا عقاوملا وأ

 

 ةراجتلا ةرازو

  ةيراجتلا فرغلا

 نم ءافعا وأ )طاقنلا ةقيرطب ( تا�dمم ميدقت

 ةمهاسملا نم ءزجك ةيراجتلا موسرلا ضعب

 نيركتبملا معدل تاكرشلا �dفحت يO ةينطولا

 نم ءافعا وا )طاقنلا ةقيرطب ( تا�dمم ميدقت 

  هdyغ وأ لمعلا بتاكمب ةصاخلا موسرلا ضعب
 لمعلا ةرازو

  عا�yخالا تاءارب ليجست ةدم ضيفخت
 تاءارب ليجستل ةعيرس لولح داجيإ يO رظنلا

  عا�yخا

 كلملا ةنيدم

 مولعلل زيزعلادبع

  ةينقتلاو

  ةيلوالا جذامنلا جاتنإ ةيلمع ليهست

 يO ةيملعلاو ةينقتلا تانضاحلا ةفاك ىBإ عفرلا

 جذامنلا دادعإل لمع شرو dyفوتب ةكلمملا

 كونبلا عم تايقافتا دقعو نيركتبملل ةيلوألا

 ةيلوؤسملا نم ءزجك ماخلا داوملا dyفوتل

 كونبلل ةيعامتجالا

  تانضاحلا
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 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 
لا

ت
نص

عي
و 

الا
تن

ا
 ج

 ةيلوالا جذامنلا جاتنإ ةيلمع ليهست

 نواعتلل ةماعلا ةسسؤملا عم ةيقافتا عيقوت

 عم ةمهاسملل ةيلكلا يبردتم dyفوتب Y¦فلا

 ءزجك كلذ دامتعاو شرولا كلت يO نيركتبملا

  بالطلل ةيبيردتلا تاعاسلا نم

 ةماعلا ةسسؤملا

  Íeفلا نواعتلل

تلا
وس

قی
  

  تاراكتبالا قيوست

 نيركتبم ١٠ جاردإل تاعماجلا عم نواعتلا

ايونس
ً

 Oقيوستل يذيفنت يئارثا جمانرب ي 

 )ادئار نك ( ةردابم تاجتنم

 تاعماجلا

  ليومتلا

 ءاشنإو ةيلاح تاراكتبا ١٠ لضفأ رايتخا

 تاكرش ١٠ رايتخاو ) نطولل ملعلل ( ةردابم

 تاجتنملا كلت قيوستل جاتنالاو عينصتلل ةdyبك

املع
ً

 نم تاراكتبالا لضفأ ميركت متيس ھنأ 

  نdفيرشلا نdمرحلا مداخ لبق

  ةبهوم

  راكتبا ضرعم
 dyياعم ةجذمنب ةيراشتسالا بتاكملا فيلكت

  مداقلا راكتبا ضرعم يO نdكراشملا رايتخا

 فرغلا + ةبهوم

  ةيراجتلا
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  ةكلمملا ي5 راكتبالا ةئيب معدب ةصاخ تايصوت ىدملا ةليوط لولح .ب

 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 

قث
فا

ا ة
تبال

اك
 ر

 ةيعادبإلا ةفاقثلا موهفم رشن .١

 نم عمتجملا ةيمنت يO اهرودو

 جماربو ةيرود تارشن لالخ

 تاعاطقلا اهانبتت ةيئارثإ

 .ةيموكحلا

 .عادبإلا زفحت داومب ةيساردلا جهانملا ءارثإ §

 .نdعدبملل ةيونسلا تاقباسملا نdشدت §

 جماxyب ةصاخلا تانالعإلا فيثكت §

 .نdبوهوملا

 ةيبL¼لا ةرازو

 ميلعتلاو

 رودو ةيمهأب ماعلا يÜولا �dفحت .٢

 تاعمتجملا يO ايجولونكتلاو ملعلا

 .ةيفرعملا

 .ةيرودلا تارضاحملاو تارمتؤملا ةماقإ §

 قيمعتو ةـيعوتل مالعالا لئاـسو ھـيجوت §

 .عمتجملا يO راكتبالا موهفم

 ةيبL¼لا ةرازو §

 ميلعتلاو

 ةراجتلا ةرازو §

 لالخ نم راكتبالل ماع خانم ةئي�  .٣

 تاسايسلا معدل ةموظنم

 .راكتبالاب ةصاخلا ةمظنألاو

 

 

 راكتبالاو ثحبلا عيجشت .٤

 ثحبلا ضارغأل ةبسانم ةينا�dم دصر §

 ى�ع رمتسملا ليهأتلاو بيردتلاو ريوطتلاو

 .ةلودلا ىوتسم

 dyسيتو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا ةحاتإ §

 لالخ نم  .ا��لإ لوصولل لبسلا ةفاك

 .ةينو�yكلإلا عقاوملاو ةلدألا دادعإ

 نـيرـكتبملا( نـيثحاـبـلا ةدـعاـسـم §

 مـ� اـكرـش ءاـشنإ لـجأ نـم )نـيعرـتخملاو

 ةيودلا تاءاقللا دقع لالخ نم ةصاخلا

  نيركتبملاو نdبوهوملا عم ةحوتفملا

 ةيبL¼لا ةرازو §

 ميلعتلاو

 ةراجتلا ةرازو §
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 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 
قث

فا
ا ة

تبال
اك

 ر

 راكتبالاو ثحبلا عيجشت .٤

 لقن ليهستل ةبسانملا لئاسوـلا فيظوت §

 كانه نوكي نأك ،.عا�yخالاو راكتبالا رشنو

 . ةينطو ةيراجت تاقباسم

 ءاملعلل يركفلا جاتنإلاب مامتهالا §

 ،مهجاتنإ رشن ى�ع مهزفحو ،نdعدبملاو

 .رشنلل ةبسانملا تاونقلا dyفوتو

 ليعفتو ةيملعلا تايعمجلا ةيوقتو معد §

 عادبإلل ةينطولا تاردقلا ةيمنت يO اهرود

 صاخلا عاطقلا �dفحت لالخ نم،راكتبالاو

  ةميلعلا تاعماجلا ثاحبأ ليومتب

 تاءارب ددعب ةصاخلا تاءاصحإلا رشن §

 صاخلا عاطقلاو نيركتبملا �dفحتل عا�yخالا

 .راكتبالا معدل

 

 ةأرملا ةطشنأ معدو عيجشت .٥

 .ةع�yخملا

 ةأرملل ةبسانم ةئيب dyفوت ى�ع لمعلا §

 . عناصملاو تالاجملا عيمج يO ةركتبملا
 ةراجتلا ةرازو

 لمعلا ةرازوو

 راكتبالا تاقوعم رصح .٦

 .اهليلذت ى�ع لمعلاو

 لمعلا صرف نع ةينطو ةسارد دادعإ §

 .راكتبالا قوس معد نع ةجتانلا ةديدجلا

 عم ةيملعلا ثاحبألا نع ةلجم رادصإ §

 تاسسؤملا ومن يO اهdyثأت ى�ع �dك�yلا

 .ةيعانصلا

 ةيبL¼لا ةرازو

 ميلعتلاو

 ةمظنالاو  نdناوقلا  dyسيت .٧

 قيسنتلاو راكتبالاب ةصاخلا

 خانم قلخل تارازولا نdب

 . ديدج

 ةمعادلا تاعاطقلا رزآت ى�ع لمعلا §

 .اـهـططخو اهجمارب قـسانتو ،راكتبالل

 ةيعاطقلا تاسايسلا نdب قيسنتلا §

 .ةكلمملا يO ةفلتخملا

  

 ةراجتلا ةرازو
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 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 
قث

فا
ا ة

تبال
اك

ر  ةمظنالاو  نdناوقلا  dyسيت .٨ 

 قيسنتلاو راكتبالاب ةصاخلا

 خانم قلخل تارازولا نdب

 . ديدج

 جاتنإب ةصاخلا تاسايسلا ديدحت §

 ةمالسلاو نمألا تالاجم يO تاراكتبالا

 .ءاذغلاو ءاودلاو

 ثاحبألا معدل ةصاخ تادحو داجيإ §

 ةينمألا تارازولا يO تاراكتبالاو ةيملعلا

 .ةيحصلاو

 ةمظنأ ليدعتب يماسلا ماقملل عفرلا §

 باحصأ نdميقملل åYنجألا رامثتسالا

 تاراكتبالا

 

لا
يس

ا
اس

 ت
او

جإل
ءار

ا
ت  

 ةيامحل ةينطو ةسايس دوجو .١

 .ةيركفلا ةيكلملا قوقح

 ةينبلا عضول ةينطو تايجيتا�yسا ةغايص §

 .ةيركفلا ةيكلملل ةينوناقلا ةيساسألا

 ةيكلملا قوقحب ةصاخلا تامولعملا رشن §

 زاربإو تالجملاو دئارجلا يO ةيركفلا

 .ةثيدحلا تاعا�yخالاو تاراكتبالا

 

 ةيداصتقالا تانضاحلا عيجشت .٢

 .ةديلولا تاراكتبالا معدل ةينقتلا

 راكتبالا معدل Y¦طو قودنص ءاشنإ §

 .Y¦قتلاو يÜانصلا

 تاعاطقلل ةـيلاـملا تادـعاسملا ميدقت §

 رـيوطتب ةينعملا ةـصاخلاو ةيموكحلا

 ىBإ جذامنلا ميمصت نـم تاراـكتبالا

 .اهعينصت

 ةصاخلا تاعاطقلل ةيرامثتسا ضورـق حـنم §

 طورشلا dyفوت لجأ نـم تاعماجلاو

 .راكتبالا ةيق�yل ةمئالملا

 نإ( ةدوجوملا تاعيرشتلا  يO رظنلا ةداعإ §

 تاجايتحاو مءاوتي امب ا�Aيدحتو )تدجو

   .راكتبالا قوس

 ةراجتلا ةرازو
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 ةينعملا ةــــــــهجلا ةيلآلا ةيصوتلا 

 

 تاسسؤملاو صاخلا عاطقلا �dفحت

 ةيملعلا

 يداير رودب مايقلل صاخلا عاطقلا زـيفحت §

Oةينقتلاو ةيملعلا ةطشنألا ةرادإو ذيفنت ي 

 رامثتساو اهمييقتو ةيثحبلا جماxyلا ديدحتو

 .اهجئاتن

 ةينبلا يO رامثتسالاب صاخلا عاطقلا �dفحت §

 ةصاخو ايجولونكتلاو ملعلل ةيتحتلا

 .ريوطتلاو ثحبلا

 ةيعانصلا تاسسؤملاب نdلماعلا عيجشت §

 .عا�yخالا ى�ع

 ةينقتلاو ةيعانصلا تاسسؤملا عيجشت §

 .ريوطتلاو ثحبلل تادحو ءاشنإل

 نdب لاصتا تاونق قلخل نواعتلا §

 نdبو Yملعلا ثحبلا دهاعمو تاعماجلا

 .ةينقتلاو ةيعانصلا تاسسؤملا

 ،ريوطتلاو ثحبلا تاسسؤم داـجيإ §

 يدرومو ،نيرمثتسملاو ،بيردتلاو ميلعتلاو

 مالعإلاو ،ةيراشتسالا بتاكملاو ،ةينقتلا

 .اهdyغو Yملعلا

 ميلعتلا تاسسؤم رود ريوطتو ليعفت §

 ليهأتلاو بيردتلا يY Oملعلا ثحبلاو يBاعلا

 .رمتسملا

 ةيبL¼لا ةرازو §

 ميلعتلاو

 ةراجتلا ةرازو §
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  ريرقتلا تايصوت ليعفت جذومن
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب راكتبالا معد تاردابم :ثلاثلا مسقلا

 ىBإ راكتبالا نم جمانرب" ليعفت  معد يO مهست نأ نكمي XYلاو ةح�yقملا ةيلحملا ةيدايرلا تاهجلا ضعب مسقلا اذه حرطي

 .اهجماربو تاهجلا هذه زربأل ضرع ي�ي اميفو ، "قوسلا

الوأ
ً

  ةيموكحلا تاردابملا :

 "تاراسم" ة�Lغصلا تاعورشملا ليومتل راخدإلاو فيلستلل يدوعسلا كنبلا جمانرب .أ

 بابشلل معادلا عارذلا نوكيل تاراسم جمانرب راخدإلاو فيلستلل يدوعسلا كنبلا ممص 

 لالقتسإلا وحن حاجنلا قيرط قشو رحلا لمعلا ةسراممل حومطو ةبغر م�¢دل نيذلا تايتفلاو

 ةطشنألا عيمجل ھتيلومشب تاراسم جمانرب �dمتيو .ةصاخلا مهعيراشم كالتما لالخ نم يتاذلا

 ام رايتخا يO راكفألا باحصأ ىدل بحرأ لاجم يطعي امم نdعم طاشن ديدحت نود نم ةيراجتلا

 عورشملا ةيعون ى�ع سمخلا ھتاراسم ميسقت يO جمانxyلا دمتعاو .م� اردق و مهلويم عم بسانتي

 تامس مهعمجت نيذلا نويدايرلا كئلوأ وأ ةنيعم صئاصخ اهعمجت XYلا عيراشملا كلت وأ يرامثتسالا ھمجح ثيح نم

 .ة��اشتم
 

 تاراسم جمانرب فادهأ

 نطاوملا و نطولل يÜامتجالا ءاخرلا رفوتو Y¦طولا داصتقالا ززعت نأ ا�Èأش نم XYلا فادهألا نم ددع ى�ع جمانxyلا موقي

 :يBاتلاك يÀو

  .م� آشنم يO مهسفنأب لمعلل نdلهؤملا نdنطاوملا عيجشت §

 .نdنطاوملل لمعلا صرف dyفوت يO ةمهاسملا §

  .Y¦طولا داصتقالا يO ةئشانلاو ةdyغصلا تآشنملا رود زيزعت يO ةمهاسملا §

اومن لقألا قطانملا يO يداصتقالا طاشنلا عيجشت §
ً

.  

 .عورشملا ا��ف أشني XYلا ةقطنملا يO ةرفوتملا ةيبسنلا تا�dملا نم ةدافتسالا §

 جمانKLلا تاراسم

 :يBاتلا وحنلا ى�ع يÀ و تاراسم ةسمخ ىBإ جمانxyلا ميسقت مت

 

  

 راسم
 رسألا
ةجتنملا

 راسم
 ةرجألا
 لقنلاو
cdeردملا

 راسم
 عيراشملا
ةئشانلا

 راسم
عاL¼خالا

 راسم
�Ìمتلا



 

 
 
 

127 

  عاL¼خالا راسم

اناميإ
ً

ةبغرو نيركتبملاو نdع�yخملا معد ةيمهأب كنبلا نم 
ً

 Oاطعإ يÐةصرفلا م� Oم� اراكتبا ميدقت ي Oي 

 صاخ راسم صيصخت مت دقف ،تاعا�yخالا هذه نم نطولا ديفتسي XËحو مهdyغ مهسفاني ال ناكم

 .ةحجان ةيراجت عيراشم ىBإ م� اعا�yخا ليوحتو م� اراكتبا قيبطت يO م� دعاسمل

 

 ي¯يومتلا قاطنلا

 .لایر نويلم ٤ ىBإ لصي يذلاو تاراسم جمانرب يO ليومتلا نم ى�عألا دحلا ىBإ راسملا اذه ليومت لصي

 يتاذلا ليومتلا ةبسن

 كنبلا نم ليومتلل ى¯عألا دحلا عورشملل ةيرامثتسالا ةفلكتلا
 ي5 ليومتلا بلاط ةمهاسمل ىندألا دحلا

 ةيرامثتسالا ةفلكتلا

 % رفص %100 لایر نويلم نم لقأ

 %10 %90 نdنويلم XËح نويلم نم yكأ

 %20 %80 نdيالم ةثالث XËح نdنويلم نم yكأ

 %30 %70 نdيالم ةعبرأ XËح نdيالم ةثالث نم yكأ

 %40 %60 نdيالم ةسمخ XËح نdيالم ةعبرأ نم yكأ

 %50 %50 نdيالم ةينامث XËحو نdيالم ةسمخ نم yكأ

 عاL¼خإلا راسمل ليومتلا تايولوأ

امئاد ةيولوألاب ىظحي ھنإف نيركتبملاو نdع�yخملاب صاخ راسملا اذه نوك
ً

 نإف كلذ عمو ،ىرخألا تاراسملا يO عيراشملا نdب نم 

  :يBاتلاك يÀو راسملا اذه يO اهليومت فد��سي XYلا تاعا�yخالا يO نيرصنع دوجو ى�ع صرحي كنبلا

 .يملاعلا وأ ي�حملا قوسلا يO ءاوس جتنملل ةجاح دوجو §

 .عا�yخالا قيبطت ةيناكمإ §

 .ةينو�yكلإلا كنبلا ةباوب ى�ع اهديعاوم ديدحت متي ةنسلا يO تا�yف ةدع ى�ع ليومتلا تابلط ةجلاعمو لابقتسا متي و
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 عاL¼خالا راسم ي5 بلطلا �Lس ططخم   

 

 ن�فيرشلا ن�مرحلا مداخ ةزئاج .ب ميركتل

 ن�بوهوملاو ن�عL¼خملا

 تئشنأ ةزئاج

 ىBإ فد� و ءارزولا سلجم نم رارقب نdبوهوملاو نdع�yخملا ميركتل نdفيرشلا نdمرحلا مداخ

امعد ،ا��لع ةمئاقلا تاجتنملاو ،ةكلمملا يO ةينقتلاو مولعلا تالاجم ريوطت يO ماهسإلا
ً

 ىBإ لوحتلل 

 ةينقتلاو ،ةيملعلا تالاجملا يO ني�dمتملا نdبوهوملاو نdع�yخملا ميركتو عيجشتو ةفرعملا عمتجم

 .تاردقلاو بهاوملا �dفحتو ،عا�yخالاو ،راكتبالاو ،عادبإلا حور ةيمنت ىBإ ةفاضإلاب .يركفلا جاتنإلاو

  ةزئاجلا فادهأ

 :ىBإ ةزئاجلا فد� 

امعد ،ا��لع ةمئاقلا تاجتنملاو ،ةكلمملا يO ةينقتلاو مولعلا تالاجم ريوطت يO ماهسإلا .١
ً

 .ةفرعملا عمتجم ىBإ لوحتلل 

 .يركفلا جاتنإلاو ةينقتلاو ،ةيملعلا تالاجملا يO ني�dمتملا نdبوهوملاو نdع�yخملا ريدقتو عيجشت .٢

 .تاردقلاو بهاوملا �dفحتو ،عا�yخالاو ، راكتبالاو ،عادبإلا حور ةيمنت .٣

 ةينقتلاو ةيملعلا تالاجملا يO راكتبالا ى�ع مه�dفحتو ،رمثملا سفانتلا ى�ع م�Aحو ،عمتجملا دارفأ تاقاط رامثتسا .٤

 .ةفلتخملا

 يركفلا جاتنإلاو ةينقتلاو ةيملعلا تالاجملا يO ة�dمتملا تائيهلاو تاسسؤملاو ثانإلاو روكذلا نم ني�dمتملل ةزئاجلا حنمتو

اقفو زيزعلادبع كلملا ماسو ةزئاجلاب زئاف لك حنمُي امك .نdبوهوملا ةئفو نdع�yخملا ةئف نم لكل
ً

 ،ةيدوعسلا ةمسوألا ماظنل 

 ةنسلا يO نيزئافلا ددع زواجتي الأ ى�ع ،ةح�yقملا ةجردلا عم كلذب ةيصوت يماسلا ماقملا ىBإ ءانمألا سلجم عفري نأ دعب

  .نdلاجملا الك يO نيزئاف ةرشع

  ةزئاجلا تالاجم

 .نdبوهوملاو نdع�yخملا XYئفل ماع لكشب يركفلا جاتنإلاو ةينقتلاو ةيملعلا تالاجملا يO ةزئاجلا عيضاوم رصحنت

  ةزئاجلل ن�حشرملا رايتخا �Lياعم

  :ا�ºم ،نdبهوملاو ةxyتعملا ةيفاقثلاو ةيملعلا تائيهلاو تاسسؤملاو ،دارفألا رايتخا dyياعم عضو مت
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اميقم وأ ،ةيسنجلا يدوعس ةزئاجلا لينل حشرملا نوكي نأ §
ً

 Oماهسإ ھلو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ي Oمدخ ي� .ا�

الصاح ةزئاجلا لينل حشرملا نوكي نأ
ً

 ةعيرشلا عم ضراعتت ال- ةيبنجأ عا�yخا ةءارب وأ ،ةيدوعس عا�yخا ةءارب ى�ع 

 .ھعا�yخال - ةيمالسإلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يO ةصاخلاو ةماعلا ةيرابتعالا ةيصخشلا تاذ ةيفاقثلاو ةيملعلا تاسسؤملاو تائيهلا نوكت نأ §

 .ةيدوعسلا

 .راكتبالا يO ةيملعلا ھتميق �dمتو Y¦قتلاو Yملعلا مدقتلا يO ھماهسإو عا�yخالا يO ةيفرعملا ةفاضإلا رفوت §

 .ةماع ةيناسنإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO عمتجملاو ةينطولا ةيمنتلا ةمدخو نطولا عفن يO عا�yخالا ةيمهأ §

 .اهمدقت ىوتسمو عا�yخالا ةركف غوبن §

 يأرب سانئتسإلا ةينطولا ةيركسعلاو ةينمألا نوئشلاب ةقالعلا تاذ تاعا�yخإلا مييقت دنع رابتعإلا يO ذخؤي §

  .بناوجلا هذ�� ةينعملا تاهجلا ةروشمو

 

ايناث
ً

 ةيملعلا تاسسؤملا تاردابم :

 ةينقتلا تانضاحل رداب جمانرب .أ

 كلملا ةنيدم جمارب دحأ ،م٢٠٠٧ ماع يO ھسيسأت مت يذلا ةينقتلا تانضاحل رداب جمانرب دعي

 لامعألا تانضاح ريوطتو ليعفت ىBإ ىÛسي لماش Y¦طو جمانرب وهو ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع

 يO ةينقت لامعأ م�¢دل نمم ،نdيدوعسلا ةينقتلا لامعأ داور عيمجل حوتفم جمانxyلاو .ةينقتلا

 .جتنملا ةركف ى�ع لدي ام وأ ةيئدبم جذامن وأ ةركبملا اهلحارم

 ثحبلاو ةينقتلاو مولعلاب ةينعملا ةينطولا ةيثحبلا ةسسؤملا اهرابتعاب ،ةينقتلاو مولعلل زيزعلا دبع كلملا ةنيدم تمدق دقو

 صرف معد فد�� ،ةينقتلا تانضاحل )رداب( جمانرب مساب ،ةينقتلا لاجم يO عادبإلل ةينطو ةئيب ءاشنإب ،ةكلمملا يY Oملعلا

 .ةينقتلا لامعألا ةداير ريوطتو ةينقتلا ى�ع ةينبملا لامعألا عيراشم

 ةيا�È يO تالاصتالاو تامولعملا ةينقتل رداب ةنضاح مسا تحت جمانxyلاب ةنضاح لوأ ،زيزعلا دبع كلملا ةنيدم تقلطأ دقو

 رداب ةنضاح مث نمو مدقتملا عينصتلل رداب ةنضاح Ëمسمب ةيناثلا ةنضاحلا قالطنا م 2010ماع يO ا��عبتو م٢٠٠٨ ماع

 امك .ةقاطلل رداب ةنضاحو ونانلا ةينقتل رداب ةنضاح امه ريوطتلاو ءاشنإلا ةلحرم تحت نdتنضاح كانه و ،ةيويحلا ةينقتلل

 .رداب تانضاح يO ةدوجلا نامضل مييقتو قيقدت ماظن عضوب م٢٠١١ ماع يO ةنيدملا تماق

 تاسسؤمو تاعماجل ةعبات ةينقتلل ةنضاح ١١ معد نم زيزعلادبع كلملا ةنيدم تنكمت ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا لالخو

 ،ةكلمملاب تانضاحلا ةعانص ريوطتو معدل لامعألا تانضاحل ةيدوعسلا ةكبشلا يÀو ىxyك ةينطو ةكبش ءاشنإو ،ةكلمملاب

 .ةكلمملا يO ةينقتلا نdطوتو ريوطت ىBإ ةفداهلا زيزعلادبع كلملا ةنيدمل ةدئارلا تاردابملا ىدحإ ةردابملا هذه xyتعت و
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 جمانKLلا ةيؤر

اجمانرب نوكي نأل ةينقتلا تانضاحل رداب جمانرب ىÛسي
ً

اينطو 
ً

 ةدناسمو معدل ةيلاع تافصاومب ةينقتلا لامعألا تانضاحل 

 ةيراجت صرف ىBإ ةينقتلا ثوحبلاو عيراشملا ليوحتو ةينقتلا لامعألا ةداير موهفم زيزعتو ،ةكلمملا يO تانضاحلا ةعانص

 .ةحجان

 جمانKLلا ةلاسر

 .ةفرعملا ى�ع Y¦بم داصتقا زيزعت لجأ نم ،ةكلمملا يO ةينقتلا تانضاح ةعانص ريوطتو سيسأت معدو عيجشت

  جمانKLلا لامعأ

 لالخ نم ،ةكلمملا ءاحنأ ةفاك يY O¦قتلا عادبإلا لامعأ ةداير ةيلمع معدو ءامنإو ريوطت ى�ع ةيلعافب رداب جمانرب لمعي

 عاطقلاو تاعماجلاو ةيموكحلا تائيهلا عم نواعتلاب ةقبطملا ةيجيتا�yسالا ةسايسلا تاردابمو ةلماشلا ةينطولا جماxyلا

 .صاخلا

 لامعأ يدئارو ةدع تاكرش عم نواعتب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO ضايرلا ةنيدم لخاد نdعقوم يO جمانxyلا لمعيو

 .ةكلمملا xyع ةينقتلا يÜدبمو ةينقتلا

 رداب تانضاح لمع ةيلآ

 تامدخلا هذه نمضتتو ،ا� الاصتا ةكبش xyع وأ ا� اذ تانضاحلا لالخ نم ةعونتم تامدخ ميدقتب ةينقتلا تانضاحلا موقت

 .اهdyغو ةيراتركس تامدخو تاxyتخمو بتاكم dyفوتو ةبولطملا تاراشتسالا ميدقت

 جمانKLلا ءاكرش

    

 كباس
 ثاحبأل يدوعسلا جمانKLلا

 راكتبالا و لامعألا
Fraunhofer ةيدوعسلا وكمارأ 

    

ITM Software Solutions ةحصلا ةرازو 
 و فيلستلل يدوعسلا كنبلا

 راخدإلا

 ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا

 ضايرلاب
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 ءارشلل ةينطولا ةكرشلا

 دحوملا
 ةيبطلا دهف كلملا ةنيدم ةيرشبلادراوملا ةيمنت قودنص رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا

 

 

 

  ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش 

 دوعس كلملا ةعماج تاراكتبالا زكرم .ب

اقيقحت
ً

 ھيجوت ى�ع ءانبو تاعمتجملا ريوطتو ءانب يO لاعفلا ةكلمملا رودو ةيملاعلا ةدايرلل 

 تحت ـه١٤٢٨ ماع يO تاراكتبالا زكرم ءاشنإ مت ،نامثعلا هللادبع .د.أ ةعماجلا ريدم يBاعم

  .ةينقتلا لقنو يOرعملا لدابتلل ةعماجلا ةلاكو فارشإ

 تايعمجلا عم لصاوتلا يO زكرملا أدب مث ،ةعماجلا جراخو لخاد نم نيركتبملا ميركتو عيجشتل تاقباسملا ةماقإب زكرملا أدب

 ةدحتملا تايالولاب ي�كdyب اينروفيلاك ةعماج لثم راكتبالا لاجم يO نواعت تايقافتا عيقوتو ةقيرعلا تاعماجلاو ةيملعلا

  .راكتبالا ةفاقث رشنو اهذيفنتو اهقيوستو تاراكتبالا ريوطت لاجم يO نيرخآلا براجت نم ةدافتسالل ةيكيرمألا

 مهراكفأو م� احا�yقا ضرع لالخ نم عمتجملا حئارش ةفاك ةمدخل ينو�yكلا عقوم ءاشنإب روطتلا ةبكاوم مت كلذ دعبو

 نع ديزت ةحاسم ى�ع تاراكتبالا زكرم يدان سيسأت نم ءا��نالا ھقيفوتو هللا دمحب مت دقو ،اهريوطتو اهمعد ى�ع لمعلاو

 ةعماجلا ةبلط ةيقبو بالطلا نكس لخاد بلاط فآلأ ةسمخ نم yكأ ةمدخل تا�dهجتلا ثدحأب زهجمو عبرم �yم ٣٠٠

 . ملاعلا لوح ةيراكتبالا تاقباسملا يO ةسفانملل لهؤم يملاع Yملع قيرف دوجو نم ةعماجلا ھيلإ ومست امب ضو�ºلل

 عم لماعتلا ةيفيك يO م�æهاوم لقص و لاجملا اذه يO نdمتهملا بذجل ةيتوبورلاب صاخ يدان ءاشنإ ى�ع لمعلا يرجي امك 

 يOرعملا لدابتلل ةعماجلا ةلاكو نم معدب زكرملا ةرادإ تحجنو .لاجملا اذه يO مهراكفأو م� راهم ريوطتو ةثيدحلا ةينقتلا هذه

 لمعلل ادنكب ولرتاو ةعماجب ءابرهكلاو بساحلا ةسدنه مسق يO ذاتسألا لماك دمحم روسيفوxyلا باطقتسا يO ةينقتلا لقنو

 .ةينقتلاو راكتبالا تالاجم يO ةددعتمو ةعساو تازاجنإو تاxyخ نم ھل امل زكرملل راشتسمك

اليهستو
ً

 راكتبالا ميدقتل ةصاخ جذامن دادعإ مت دقف م�+احبأو مهراكفأ ميدقت نم م�ºيكمتو نيركتبملا عم لصاوتلا ةيلمعل 

 راكتبالاب نdمتهملا تانايب ةدعاقل مامضناللو

 زكرملا ةيؤر
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 .ةردابملا حورو راكتبالاو ماهلإلل Y¦طولا لاصتالا زكرم حبصي نأ يO تاراكتبالا زكرم ةيؤر نمكت

  زكرملا ةلاسر

 ىBإ تاعا�yخالاو ةركتبملا راكفألا ليوحتو ، عمتجملا ةمدخ يO ةمهاسملا ى�ع نdعدبملا عيجشت يÀ تاراكتبالا زكرم ةلاسر نإ

ايميلقإ ة�dمملا تاعماجلا فاصم ىBإ ةعماجلاب ءاقترالا و ةيداصتقا ةميق تاذ تاجتنم
ً

ايملاعو 
ً

 Oاجم يBراكتبالاو عادبإلا ي.  

 تاكرشلاو ة�dمتملا راكفألا يوذ بالطلا نdب لصو ةقلحك لمعلا لالخ نم ةوجرملا فادهألا زاجنإب راكتبالا زكرم موقيو

 .ةركتبملا راكفألاو ةديدجلا ميهافملا معدل ةمزاللا دراوملاو ةيملعلا ةدعاسملا dyفوت لالخ نم كلذكو سيردتلا ةئيه ءاضعأو

 زكرملا فادهأ

 ةعماجلا عمتجم يO راكتبالا زيزعت §

 .ةيداصتقا ةميق تاذ تاراكتبا ىBإ اهليوحتو مهراكفأ ميدقت ى�ع ةعماجلا ةبلط عيجشت §

 . عمتجملاو بالطلاو نdفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم لصاوتلاو راكتبالا ةفاقث رشن §

 اهلالغتساو اهلقنو ةركتبملا راكفألا قيبطت ليهست §

 .ةعانصلا ىBإ ةعماجلا نم ةدعاولا تاراكتبالا لقن يO ةمهاسملا §

 .عمتجملا ةمدخ فد�� م�æهاومو م� اراكتبا يO رامثتسالاو نdعدبملا �dفحت §

 ة�dمتملا ةيثحبلا راكفألاو تاراكتبالا قيوست §

 .نيركتبملاو نيرمثتسملاو ةعماجلا نdب ةقالعلا زيزعت §

 نيركتبملل لمع صرف dyفوت §

 .ةركتبم ةركفب أدبت XYلاو ةددحم ةيثحب عيراشم معد §

 .بالطلاو نdفظوملاو دوعس كلملا ةعماج يO سيردتلا ةئيه ءاضعأ نdب ةردابملا حور ةفاقث قلخ §

 . نيركتبملا ةمدخ يd� Oمتلاو ةعماجلاب راكتبالا ةموظنم نمض لمعلا

 زكرملا ومعاد
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 قحلم

 ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ي5 ةكراشملا تاهجلا

 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا
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  "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب ي5 ةكراشملا تاهجلا

 ٤٦ )ةبهوم( عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم

 مداخ ةسائرب ىظحت ةيراضح ةينطو ةسسؤم يÀ عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم

 .رمتسم لكشب رشابملاو dyبكلا مامتهالا - هللا ھظفح - ا��لويو ،نdفيرشلا نdمرحلا
 

 ةـــيؤرـلا

اعمتجم ةكلمملا حبصت نأ
ً

اعدبم 
ً

 ميلعتلا تاذ ةركتبملاو ةبوهوملا ةباشلا رداوكلاو تادايقلا ھيف 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتو ةفرعملا عمتجم ىBإ لوحتلا معدي ام �dمتملا بيردتلاو

 ةسسؤملا ةلاسر

 ةكلمملا يO لماشلا ھموهفمب عادبإلا عمتجمو ةئيب ريوطتو ءانب معد

 dyخستو لالغتسا نم ةفلتخملا م� ائفبو نوبوهوملا نكمتي يكل

 .نطولا ةمدخل م�æهاوم

 ةسسؤملا فادهأ

ايلمع ةسسؤملا ةلاسر لثمتت
ً

 Oةيلاتلا فادهألا ي : 

 .ھعيسوتو نdبوهوملا ةيب�yل مدقيام نdسحت §

 .راكتبالاو ميلعتلا نأشب عمتجملا يÜو ىوتسم عفر §

 .ةكلمملل مئادلا ءامنلا معد §

 ةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا

 dyمألا ومس ھبئانو ،هللا ھظفح زيزعلادبع نب هللادبع كلملا نdفيرشلا نdمرحلا مداخ ةسائرب :ءانمألا سلجم .١

 ءارزولاو ءارمألا ومسلا باحصأ نم ةوفص ءانمألا سلجم مضيو ،دوعس لآ دمحم نب هللادبع نب لصيف

 صوصنملا فادهألا عم ا�Ðادأ قاستا نم دكأتلاو ةسسؤملا ةسايس عضو ھتمهمو ،ركفلاو لامعألا لاجرو

 .ا��لع

ش :ةيذيفنتلاةنجللا .٢
ُ

 :يBاتلا وحنلا ى�ع ةيذيفنت ةنجل ةسسؤملل تلك

 ةــفصلا وضعلا م

اسيئرو ةسسؤملا سيئر بئان دوعس لآ دمحم نب هللادبع نب لصيف dyمألا ١
ً

 ةيذيفنتلا ةنجلل 

                                                             
٤٦  http://www.kacgc.org.sa/AR/Pages/home.aspx. 
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 ةــفصلا وضعلا م

 ةيذيفنتلا ةنجللا وضعو ةسسؤملا ماع نdمأ XYبسلا هللا دبع نب دلاخ روتكدلا ٢

 )سيئرلا م��مسي( ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ  ءانمألا سلجم ءاضعأ نdب نم ءاضعأ ةثالث ٣

  صاصتخالاو ةxyخلا يوذ نم ناوضع ٤
 )ديدجتلل ةلباق نdتنس ةدمل( ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ

 
 

)ةبهوم( عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم  

 "ةبهوم" علطضت امك ،ة�dمتملا تاراكتبالا بذجو باطقتسال يونسلا راكتبا ضرعمل ا�ºيشدت لالخ نم ةبهوم ىÛستو

 :٤٧لالخ نم نيركتبملا معدل يداير رودب

 .عا�yخالا تاءارب رادصإ موسر دادس §

 .راكتبالل ةيلودلا ضراعملا يO ةكراشملل نيركتبملا معد §

 .ةيلودلا تاكراشملل نdحشرملا نيركتبملل ةيبيردت جمارب دادعإ §

 .)جتنملا( راكتبالا نع ةيفيرعت تابيتك ميمصتو دادعإ §

  ةيونسلا ةيلودلا ضراعملا

ايونس ةبهوم كراشت
ً

 Oخملا ضراعم نم ددع ي�yعdلا ،ةيملاعلا نXY إ اهرايتخا عضخيBياعم ىdy مزلا رمعلا ى�ع دمتعت¦Y 

 ى�ع نdيدوعسلا نdع�yخملا ةdyسم تللكت دقو ،ھيف ةيرامثتسالا صرفلاو ،راوزلا ددعو ،نdكراشملا ددعو ،ضرعملل

 .ا��ف "ةبهوم" تكراش XYلا ضراعملا يO ةمدقتم زكارم ى�ع اولصحو ،حاجنلاب ةيضاملا تاونسلا ىدم

 ةيلودلا ضراعملا ي5 ةكراشملا فادهأ

 .ةيراكتبالا ةيدوعسلا نdنطاوملا تاناكمإو تاردقب فيرعتلا §

 .اهقيوستو تاع�yخملا ضرع يO ةيملاعلا تاعمجتلا هذه نم ةدافتسالا §

 .ا�� نdضراعلا تاxyخ نم ةدافتسالا كلذكو ،ضراعملا هذهل ةيميظنتلا تاxyخلا بسكو عالطإلا §

 .ني�dمتملل ةصصخملا تايلاديملاو  زئاوجلا ى�ع ةسفانملا §

 .تاعا�yخالا لاجم يO نdيدوعسلا نdع�yخملا ةفاقث ىوتسم عفر §

                                                             
 .عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤمب راكتبالا معد ةرادإ ريدم / ناخ هللادبع سدنهملا ةدافإ  ٤٧
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  .ىرخألا ةيملاعلا تاسسؤملاو "ةبهوم" نdب لصاوت ةقلح داجيإ §

 :ةيلاتلا ضراعملا يO يونس لكشبو "ةبهوم" كراشت امك

 ةيملاعلا ضراعملا نم xyتعي يذلاو :تاعاL¼خإلل ي<ودلا فينج ضرعم §

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تاعا�yخالاو تاركتبملا زاربإب مت�  XYلا

 

 

 ضراعملا مهأ نم ،ايناملأب جxyنرن ةنيدم يO ماقملاو iENA ضرعم دعيو xyتعي :iENAتاعاL¼خالل ي<ودلا ضرعملا §

اماع ٦١ نم yكأل نيركتبملاو نيرمثتسملا نdب رشابملا لاصتالا ى�ع دعاست XYلا
ً

، 

 لالخ نم لبقتسملا يY O¦قتلاو Yملعلا ثحبلا رارمتسا نامضل ضرعملا فد�¢و

 لمعلاو مهعيجشتو ةينقتلاو مولعلا لاجم يO نdثحابلا بابشلا راوج ىBإ فوقولا

 نم تلصح تاعا�yخا )٧( ددعب ةبهوم تكراش دقو .عا�yخالا ةفاقث رشن ى�ع

 .عا�yخا لكل نdتزئاج يأ ةزئاج ١٤ ى�ع اهلالخ

)ةبهوم( عادبإلاو ةبهوملل ھلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم  

 يO ھيبيات ةنيدمب ماقملاو تاعا�yخالل يملاعلا ةيبيات ضرعم xyتعي :تاعاL¼خالل عباسلا يملاعلا ھيبيات ضرعم §

 ضراعملا xyكأ نم ضرعملا xyتعيو ،ةينقتلا لقنو ةيركفلا ةيكلملا قيوست يO مت�  XYلا ة�dمملا ضراعملا نم ناويات

ابذج
ً

 لصح دقو .روهمجو نdمتهمو نdصتخم نdب رئاز فلأ ةئام نم yكأ ٢٠١٠ ماع يO هراز ثيح روهمجلل 

 .ةيزنوxyلاو ةيضفلاو ةيبهذلا زئاوجلا نم ددع ى�ع نdكراشملا

 :ھيبيات ضرعم ي5 ن�كراشملا رايتخا طورش

 :ةيلاتلا قرطلا ىدحإب كلذو ھضرع داري امل ةيركفلا ةيامحلا رفوتت نأ

ü خا ةءارب ى�ع لوصحلا�yةيملاع وأ ةيلحم عا. 

ü خالا نوكي نأ�yايلمع عا
ً

. 

ü خالا نوكي نأ�yةيداصتقا ىودج اذ عا. 

ü خالا بحاص نوكي نأ�yةيدوعس ةيرابتعا ةئيه وأ ةيسنجلا يدوعس عا. 

ü ابسانم ي�معملا جذومنلا مجح نوكي نأ
ً

 .ةلوانملاو لقنلل 

ü خالا نوكي نأ�yابسانم عا
ً

 .ضرعملا ةعيبطل 
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ü خالا نوكي ال نأ�yكراش دق عا Oةقباس ضراعم ي. 

 

 

 

 

 

 ٤٨  رغألا ةعومجم

 

 ةيداصتقالا اياضقلا ةساردب Íeعت ةيحبر �Lغ ةلقتسم ةيركف ةيواح يí رغألا ةعومجم

 داصتقالا ى<إ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لوحت ي5 مهاست �eلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 عانصل ةيجيتاL¼سا تاسارد دادعإو لئادبو ىؤر ةغايص كلذكو ي5رعملا عمتجملاو

 .رارقلا

 ةيؤرلا 

 رارقلا عانص ديوزت لالخ نم يOرعم عمتجم ىBإ ةكلمملا ليوحت ىBإ فد�  ةلقتسم ةيدوعس ةيركف ةيواح نوكت نأ

 . ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيمنتلا تالاجم يO ةيجيتا�yسالا تارايخلاب

 ةيجيتاL¼سالا  فادهألا

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالا اياضقلاب قلعتت ةيجيتا�yسا تاسارد دادعإو لئادبو ىؤر ةغايص §

 .ةيداصتقالاو

                                                             
٤٨  aghar.org/arabic-http://al/. 
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 قلعتت ةيجيتا�yسا تاسارد دادعإو لئادبو ىؤر ةغايص §

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لئاسملاب

 خانملا ةئي��ل ةصصختملاو ةيملعلا تاساردلا دادعإو معد §

 داصتقا ىBإ يدوعسلا عمتجملاو داصتقالا ليوحتل بسانملا

 .يOرعم عمتجمو

 ةكراشمب ةيملعلا تاودنلاو تاءاقللاو لمعلا شرو ميظنت §

 .ةيلودو ةيلحم تاxyخ

 ي¿يتا�yسالا ركفلا لاجم يO ةينطو تاxyخ دادعإو ءانب §

 

 يونسلا راكتبا ضرعم ي5 ةعومجملا ةكراشم .

 م٢٠٠٨“ ةيمنتلا ةمدخل راكتبالا ةيمنت “ راعش تحت 

  رود رهظُي يذلاو عا�yخا ١٠٠١ ضرعم ةياعر لالخ نم م٢٠٠٨ راكتبا ضرعم ةياعرب رغألا ةعومجم تماق

 

 

 : يO ةكراشملا كلت فادهأ لثمتتو ،ةثيدحلا مولعلا ريوطت يO ةيمالسإلا ةراضحلا

 .يÜادبإلا ركفلا معد §

 .ةيركفلا ةيكلملا ةيامح §

 تاسسؤملاو تاعماجلاو دارفألاب ةصاخلا تاراكتبالاو تاعا�yخالا ضرع §

 .صاخلا عاطقلا تاكرشو ،ةيموكحلاو ةيثحبلا

 .ةفاقثلا هذه رشن يO مالعإلا لئاسو رود ى�ع ديكأتلاو راكتبالاو عا�yخالا ةفاقث ةعاشإ §

 تاهجلاو نيرمثتسملا نdبو نيركتبملاو نdع�yخملا نdب ةكارشلاو نواعتلا ةقالع ديطوتو ءاقللا صرف ةحاتإ §

 .ةقالعلا تاذ
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 ٤٩ لامعألا داور ةمظنم

 نم ٨٬٠٠٠ نم yكأ مضت ةيكيمانيد ةيملاع ةكبش يÀ لامعألا داور ةمظنم

 لبق نم ١٩٨٧ ماع يO تسسأت .ةلود ٤٠ يO عيراشملاو لامعألا داور

 يدؤي امم ،ضعبلا مهضعب نم ملعتلل مهلهؤتو م�ºكمتل لامعألا داور ةمظنملا زفحت ،بابشلا لامعألا داور نم ةعومجم

 ةمظنملا عورف دحأ يO ةمظنملا ةيوضعل مامضنالا متي .ةيصخشلا م� ايح ءارثإو لامعألا لاجرل xyكأ حاجن قيقحت ىBإ

 .رالود نويلم ١٧٫٣ غلبت ةيونس تادئاع عم ةنس ٤١ وضعلا رمع طسوتم غلبيو ،طقف ةيصخش ةوعد لالخ نم١٢٠ــلا

اذوفن yكألا ةيعمجلا نآلا يÀو لامعألا داور ةمظنم
ً

اdyثأتو 
ً

 Oملاعلا ي Oكمتو ريوطتب ةيعمجلا مت�  ،لامعألا ةداير لاجم يdن 

 .ءاضعألل ةيصخشلاو ةيلمعلا تاxyخلا ءارثإو

تو ،يBودلا لامعألا داور بالط جمانرب ةمظنملا ريدتو
ُ

 م� اكرش اوكلتمي نيذلا ةيعماجلا ةلحرملا بالطل ةيسيئرلا ةزئاجلا حنم

 ةيميلعت جمارب نم ةيعبر ةلسلس ةمظنملا مدقتو ،ةعماجلا وأ ةيلكلا يO ةساردلاب مهما��لا ءانثأ ا� رادإب نوموقيو ةصاخلا

 نم يكيرمأ رالود نويلم  نم yكأ ىBإ مهلامعأ ةيمنتل تاراهملاو ةفرعملاو تاودألا لامعألا باحصأل رفوت XYلاو يBاع رثأ تاذ

 .ةيونسلا تادئاعلا

 ةيؤرلا

 .ةيلاعف yكأ لامعأ داور وذ عمتجم ءانبل

 ةلاسرلا

 .ومنلاو ملعتلل لامعألا باحصأ كارشإ

 ةمظنملا ميق

  ةصاخلا كتاردق ى�ع نهار - !ةأرجلا §

ابلاط نوكت نأ - ملعتلا يO ةبغرلا §
ً

 ملعتلا صرفل 

 اثرإ كرتا – ةمالع عنصا §

اذالم Y¦با -ما�yحالاو ةقثلا §
ً

انمآ 
ً

 ومنلاو ملعتلل 

 كتاxyخب رمعلا يO ةدحاو ةرم لفتحاو جراخلاب ثحبا ،عدبم - ئداه نك §

 

  

                                                             
٤٩  http://www.eonetwork.org/abouteo/Pages/AboutEO.aspx. 
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 "٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ى<إ راكتبالا نم" جمانرب لمع شرول ةفيضتسملا تاهجلا
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 ةمتاـــــــخلا

 ،ةكلمملا يO راكتبالا قوسل ةيتحتلا ةينبلا عقاو حضوت تارشؤم  نع "قوسلا ىBإ راكتبالا نم" جمانرب ريرقت جئاتن تفشك

  . صاخلا عاطقلا وأ ماعلا عاطقلا يO ھلعافلا تاهجلا ضعبل ةقرفتم تادا��جا وأ ةيدرف تاردابم ى�ع اهدامتعاو

 يذلاو ةيعادبإلا ةئيبلل يÛيرشتلاو ÉÊYسؤملا راطإلا بايغ يO اهقيوستو تاراكتبالا ومن نم دحت XYلا تاقوعملا زربأ دصرو

 .راكتبالل ةمعادلا جماxyلا رثأ نم  فعضي

  نس يO تلثمت XYلاو ةينعملا تاعاطقلاو نيركتبملا �dفحت ا�Èأش نم XYلا تايصوتلا ضعب ريرقتلا حرط جمانxyلا رثأ ميظعتلو

 طيلستلاو عادبإلا موهفم ءارثإو عمتجملاو ةلودلا تاعاطق نdب نواعتلا زيزعتو ةينوناقلاو ةيعيرشتلا ةمظنألا نم ددع

 .نيركتبملا اياضق ى�ع يمالعإلا

ابلس رثؤي امم ،ضرعلل ةلباق ةعلسك ھجيورتو راكتبالا قيوست موهفم بايغ ىBإ ريرقتلا اذه راشأ امك
ً

 Oوأ جتنملا قيوست ي 

 .ركتبملا ركف يO ةسيبح تاراكتبا ةدع ىقبت ثيح ،ھعينصتو ھجاتنإ XËح

أ قفو ةحضاو ةيجهنمو ةيلآ ميمصت ةرورضب ريرقتلا ÊË?وأ جمانxyلا ءاسرإلو
ُ

 ردقلا قيقحت يO مهست ةددحم تاهجوتو سس

 .ھيجوتلا يO ةيلاعفلا نم لثمألا

 ديحوتو ةدئافلا معتل رشنلل ھتحاتإو ھضرعب ÊË?ويف ةكلمملا يO راكتبالا ةئيب سايق تارشؤم دحأ ريرقتلا اذه لكشي ثيحو

 .ةكلمملا يO راكتبالا لبقتسم فارشتسالو دوهجلا
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 عجارملا ةمئاق

 ريراقتلاو عجارملا

 .٢٠١٠ راكتبا ضرعم ،ميكحتلا ةنجل ليلد §

 .رغألا ةعومجم ،"٢٠١٢ – ٢٠١٠ قوسلا ىBإ راكتبالا نم جمانرب نع صخلم" ريرقت §

 .رغألا ةعومجم ،نdفرشملاو نيركتبملا رايتخا dyياعم §

 .CYملاو Y¦قتلا بيردتلل ةماعلا ةسسؤملا بيردتلا ميوقتل ةماعلا ةرادإلا ،يتاذلا ميوقتلا dyياعم §

 .م٢٠١١ ،ي�يدجلا رداقلا دبع ي5بر  ،Yملعلا ثحبلا جهانم §

 .ةكلمملا يO راكتبالاو عادبإلا ةفاقث ،سدنهملا رداقلادبع دمحأ .د §

§ The Global Innovation Index 2011 Accelerating Growth and Development 

 .يناثلا " GE Global Innovation Barometer يملاعلا راكتبالل كي�yكلإ لاy#ج سايقم" ريراقت §

 .ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم تايئاصحإ §
§ AL-SHAMRANI, N. (2010, JUNE 18). SCIENCE AND TECHNOLOGY WILL BOOST KINGDOM, SAYS KAUST CHIEF. SAUDI GAZETTE 

 .رغألا ةعومجم ،فيصن ءالآ /د ،)قوسلا ىBإ راكتبالا نم( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يO تاراكتبالل يراجتلا قيوستلا §

 ايجولونكت تاكرش نم ةنيعل ةيناديم ةسارد( ءادألا يO يقيوستلا راكتبالا ى�ع ا� اساكعناو ةمظنملا يO راكتبألا ةلاح §

 .)ةيندرألا تامولعملا

§ Tomorrow’s capital Market ( a privet innovations to work with tomorrow company to set new 

incentive structures for a sustainable world ) 

 

 ةينوL¼كلإلا عقاوملا

§ /www.mawhiba.org/IbtikarFairs/Pages/default.aspxhttp:/ 

§ http://www.kacgc.org.sa/AR/Pages/home.aspx 

§ aghar.org/arabic-http://al 

§ http://www.kacst.edu.sa/ar/Pages/default.aspx 

§ http://www.eonetwork.org/abouteo/Pages/AboutEO.aspx 

§ saudi.org-http://injaz 
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