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يكس خًل اهلل ايبؿط يف أسػٔ تهٜٛٔ  ٚدعٌ َِٓٗ ايصنط 

ػإ أٚ عاضؾٛا . إٕ اٱْٚقبا٥ٌ يٝت اٚا٭ْج٢ ايػين ٚايؿكرل  ٚدعًِٗ ؾعًٛب

٤ عٔ ايٓاؽ إمنا ٖٛ ٢ٕ ٜعٝـ مبؿطزٙ مبٓايعٓكط ايبؿطٟ ٫ ٜػتطٝع أ

نا٥ٔ ادتُاعٞ تؿاعًٞ  ٜتأثط ٜٚ٪ثط يف اٯخطٜٔ ٚيعٌ ٖصٙ ٖٞ ايبسا١ٜ 

تهٜٛٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ سٝح إشا أخصْا أغاؽ ايتهتٌ ا٫دتُاعٞ ي

ميجًٕٛ  اض٠ ٚا٭بٓا٤ٕ ايٛايسٜٔ ميجًٕٛ اٱزابتسا٤ًا   با٭غط٠ ٬ْسغ أ

ٛضت ٖصٙ اٱزاض٠ املكػط٠ ٱزاض٠ ِْٛٗ ثِ تطاملٛظؿني ايصٜٔ ٜسٜطٕٚ ؾ٦

ندل َٓٗا متجًت بايعا١ً٥ ٚايكب١ًٝ َٚٔ ثِ اجملتُع بتهت٬ت٘ أ

َٚ٪غػات٘ املدتًؿ١ غٛا٤ ناْت َ٪غػات ادتُاع١ٝ  أٚ اقتكاز١ٜ  

ٚعجت تعاًَت ٚتؿاعًت َع ٖصا ايعٓكط ٚضنعت عًٝ٘ بكٛضت٘ ايع١ًُٝ 

ايعٓكط ايبؿطٟ ٫غتدطاز ايٓعطٜات املٓع١ُ يتؿاع٬ت٘ ٚأعُاي٘ يف ب١٦ٝ 

ايعٌُ  سٝح تٛايت ايٓعطٜات اييت ؼاٍٚ زضاغ١ ايعٓكط ايبؿطٟ 

 ٚتهٜٛٔ تطنٝب٘ يف املٓعُات.

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ أِٖ ٚظا٥ـ اٱزاض٠ 

ٛضز يس٣ اٱزاض٠ يذلنٝعٖا ع٢ً ايعٓكط ايبؿطٟ ٚايصٟ ٜعتدل أمثٔ َ

ٚا٭نجط تأثرًلا يف اٱْتاد١ٝ ع٢ً اٱط٬م. إٕ إزاض٠ ٚت١ُٝٓ املٛاضز 

ايبؿط١ٜ تعتدل ضنًٓا أغاغًٝا يف غايب١ٝ املٓعُات سٝح تٗسف إىل تععٜع 

ايكسضات ايتٓع١ُٝٝ، ٚمتهني ايؿطنات َٔ اغتكطاب ٚتأٌٖٝ 
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ايهؿا٤ات اي٬ظ١َ ٚايكازض٠ ع٢ً َٛانب١ ايتشسٜات اؿاي١ٝ 

إٔ تػاِٖ ٚبك٠ٛ يف ؼكٝل  ٗاملػتكب١ًٝ. ؾاملٛاضز ايبؿط١ٜ ميهٓٚا

ٚنصيو يف ضقٞ اجملتُع ايصٟ ٜأخص بٗا ٜٚهعٗا  أٖساف ٚضبض يًُٓع١ُ

 .  ْكب عٝٓٝ٘

إٕ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ تعين باختكاض ا٫غتدساّ ا٭َجٌ يًعٓكط 

ايبؿطٟ املتٛؾط ٚامُلتَٛقع. ع٢ً َس٣ نؿا٠٤، ٚقسضات، ٚخدلات ٖصا 

ايعٓكط ايبؿطٟ ٚمحاغ٘ يًعٌُ تتٛقـ نؿا٠٤ املٓع١ُ ٚلاسٗا يف 

ٖتِ عًُا٤ اٱزاض٠ بٛنع املباز٨ ايٛقٍٛ إىل ؼكٝل أٖساؾٗا. يصيو ا

ٚا٭غؼ اييت تػاعس ع٢ً ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ نٌ ؾطز يف املٓع١ُ 

َٔ خ٬ٍ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ. ٖصٙ ا٭غؼ تبسأ َٔ ايتدطٝط 

ٚاؿٛاؾع ٚايتكِٝٝ ٚنٌ َا ي٘ ق١ً بايعٓكط  ٚا٫ختٝاض ٚايتسضٜب

 ايبؿطٟ.

ٚتعسزت ؾطٚع املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚٚظا٥ؿٗا ؾٓط٣ أثطٖا ٚانض يف ايبٝع 

ٚايتػٜٛل ٚإزاض٠ ايصات َٚٗاضات ا٫تكاٍ ٚإزاض٠ اؾٛز٠ ٚامل٪غػات 

بهاؾ١ أْٛاعٗا ٚإزاض٠ املداطط ٚٚنع اـطط اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ 

ٚغرلٖا  اِٖ يف ضنا اٱزاض٠ ٚاملٛظؿنيمبا ٜػ يًتطٜٛط ٚايتشسٜح

ايهجرل ٚايهجرل َٔ ؾطٚع إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٖٚصا َا غٓتعطف عًٝ٘ 

 يف ٖصا ايهتاب.

*** 
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 ٍٚاأل ايفصٌ

 ايشضا ايٛظٝف٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٚاًل َفّٗٛ ايشضا ايٛظٝفٞ:

ايطنا يف َكطًض عًِ ايٓؿؼ ٖٛ َا ٜتهض َٔ بعض املتػرلات  

٘ٴ ٖٚٞ َتػرلات املتعسز٠ اييت هلا ع ٬ق١ بايطنا ايٛظٝؿٞ َٚؿَٗٛ

َتٓٛع١، نُا إٔ َؿّٗٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٫ ٜسٍ عًٝ٘ تعطٜـ بصات٘ ؾٗٛ 
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َتعسز املعاْٞ، َٚٔ املعاْٞ َا ٜؿرل إىل َؿّٗٛ ايطنا يف اؿٝا٠ بكٝؼ 

 .َتعسز٠ َٚتٓٛع١ ٖٚٞ تسعْٛا إىل ايتؿهرل املتأْٞ سٍٛ َٛنٛع ايطنا

ا ايٛظٝؿٞ َع بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ إش بايطن ٚقس بسأ ا٫ٖتُاّ 

ٜؿرل نجرل َٔ ايباسجني إىل إٔ ايعكٛز ايج٬ث١ ا٭ٚىل ٖٞ ايبسا١ٜ بايطغِ 

َٔ تعسز ايسضاغات اييت تٓاٚيت ايطنا ايٛظٝؿٞ إ٫ أْ٘ َا ظاٍ ٖٓاى 

اخت٬ف سٍٛ ؼسٜس تعطٜـ أٚ َؿّٗٛ ٚانض ٚقسز هلصا املكطًض 

يؿطز اييت غايبا ٜكعب تؿػرلٖا ٚايػبب ٜطدع إىل اضتباط٘ مبؿاعط ا

ٕ ايٓؿؼ إ٭ْٗا َتػرل٠ بتػرل َؿاعط ا٭ؾطاز يف املٛاقـ املدتًؿ١، سٝح 

ايبؿط١ٜ متٌٝ يًعٌُ ؾُا زاّ ٖٓاى ؾدل ٜعٌُ ؾٗٛ إَا إٔ ٜهٕٛ 

 ضانًٝا عٔ عًُ٘ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ غرل ضانٞ عٔ ٖصا ايعٌُ.

ٌ اييت ٚقس تعسزت تعطٜؿات ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚشيو ٫خت٬ف املساخ 

تٓاٍٚ بٗا ايعًُا٤ املدتًؿٕٛ ٚايباسجٕٛ َؿّٗٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٖٚٓايو 

ايعسٜس َٔ احملا٫ٚت اييت بصيت يتشسٜس َع٢ٓ قسز يًطنا ايٛظٝؿٞ 

إٕ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٖٛ ايؿعٛض ايٓؿػٞ بايكٓاع١  :ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ

ٚا٫ضتٝاح ٚايػعاز٠ ٱؾباع اؿادات ٚايطغبات ٚايتٛقعات َع ايعٌُ 

ْؿػ٘ ٚب١٦ٝ ايعٌُ، َع ايجك١ ٚاي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًعٌُ َٚع ايعٛاٌَ 

ٚامل٪ثطات ايب١ٝ٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ شات ايع٬ق١ ٚيف تعطٜـ أخط ٜؿرل 

بًٛى إىل إٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٖٛ اػاٙ ٜعتدل قك١ً يًعسٜس َٔ 

اـدلات احملبٛب١ ٚغرل احملبٛب١ املطتبط١ بايعٌُ ٜٚهؿـ عٔ ْؿػ٘ 

 ايؿطز يًعٌُ ٚإزاضت٘.بتكسٜط 
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٘ٴ ميجٌ سك١ًٝ جملُٛع١ ايعٛاٌَ شات   ٜٚعطف ايطنا ايٛظٝؿٞ بأْ

ايك١ً ٚايعٌُ ايٛظٝؿٞ ٚاييت تكاؽ أغاغًا بكبٍٛ ايؿطز شيو ايعٌُ 

باضتٝاح ٚضنا ْؿؼ ٚؾاع١ًٝ باٱْتاز ْتٝذ١ يًؿعٛض ايٛدساْٞ ايصٟ 

 ميهٔ يًؿطز َٔ ايكٝاّ بعًُ٘ زٕٚ ًٌَ أٚ نٝل.

طنا ايٛظٝؿٞ بأْ٘ ؾعٛض ايؿطز بايػعاز٠ ٚا٫ضتٝاح نُا ٜعطف اي 

أثٓا٤ أزا٥٘ يعًُ٘ ٜٚتشكل شيو بايتٛاؾل بني َا ٜتٛقع٘ ايؿطز َٔ عًُ٘ 

َٚكساض َا وكٌ عًٝ٘ ؾع٬ً يف ٖصا ايعٌُ ٚإٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٜتُجٌ 

 يف املهْٛات اييت تسؾع ايؿطز يًعٌُ ٚاٱْتاز.

٘ٴ عباض٠ عٔ   َؿاعط ايعاًَني ػاٙ ٜٚعطف ايطنا ايٛظٝؿٞ بأْ

أعُاهلِ ٚأْ٘ ٜٓتر عٔ إزضانِٗ ملا تكسَ٘ ايٛظٝؿ١ هلِ ٚملا ٜٓبػٞ إٔ 

نُا أْ٘ قك١ً ي٬ػاٖات اـاق١ مٛ  وكًٛا عًٝ٘ َٔ ٚظا٥ؿِٗ

كتًـ ايعٓاقط املتعًك١ بايعٌُ ٚاملتُج١ً بػٝاغ١ اٱزاض٠ يف تٓعِٝ 

ٚيٝات ايعٌُ ايعٌُ َٚعاٜا ايعٌُ يف املٓع١ُ، ا٭َإ بايعٌُ َٚػ٪

 لاظٙ ٚا٫عذلاف ٚايتكسٜط.إٚ

نُا إٔ َؿّٗٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ عٔ ايعٌُ َؿّٗٛ َطنب ٚي٘  

عس٠ أٚد٘ سٝح ٜط٣ بعض املدتكني إٔ إؾباع سادات ايعاًَني ٖٛ 

أسس احملسزات اـاق١ بايطنا، ٚآخطٕٚ ٜعطٕٛ ا٭١ُٖٝ يبعض 

ايعاًَني  اؾٛاْب ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ضٚابط ٚأٚاقط ايكساق١ اييت تطبط

َِٚٓٗ َٔ ٜطدع َػت٣ٛ ايطنا إىل َٛقـ املط٩ٚغني  ،ٚبعهِٗ ايبعض

َٔ ض٩غا٥ِٗ ٚمنط اٱؾطاف ايصٟ ىهعٕٛ ي٘، ٖٚٓاى َٔ ٜعطٞ 
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ا٫عتباضات اـاق١ بايؿدك١ٝ َٚس٣ تهاًَٗا يف قٝط ايعٌُ ؾهٌ 

 .ؼكٝل ٖصا ايطنا

ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ َؿّٗٛ َتعسز ا٭بعاز  

جٌ يف ايطنا ايهًٞ ايصٟ ٜػتُسٙ ايؿطز َٔ ٚظٝؿت٘ َٚٔ مجاع١ ٜتُ

ٚنصيو َٔ  ،ايصٜٔ ىهع ٱؾطاؾِٗ ايعٌُ اييت ٜعٌُ َعٗا َٚٔ

املٓع١ُ ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا، ٚباختكاض ؾإٕ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٖٛ 

ي١ يػعاز٠ اٱْػإ ٚاغتكطاضٙ يف عًُ٘ َٚا وكك٘ ي٘ ٖصا ايعٌُ َٔ ٫ز

٘، ٚميهٔ ايكٍٛ بؿهٌ عاّ إٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚؾا٤ ٚإؾباع ؿادات

ٜتهٕٛ َٔ ايطنا عٔ ايٛظٝؿ١ ٚايطنا عٔ ع٬قات ايعٌُ ٚايطنا عٔ 

ظ٤٬َ ايعٌُ ٚايطنا عٔ ايط٩غا٤ ٚايطنا عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ ٚايطنا عٔ 

 غٝاغات ا٭ؾطاز.

ض٠ عٔ ؾعٛض زاخًٞ وؼ ب٘ ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٖٛ عبا 

َا ٜكّٛ َٔ عٌُ ٚشيو ٱؾباع استٝادات٘ عاٌَ، َٛظـ( ػاٙ ايؿطز )

 ٚضغبات٘ ٚتٛقعات٘ يف ب١٦ٝ عًُ٘.
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 ثاْٝا: أ١ُٖٝ ايشضا ايٛظٝفٞ:

ٜعتدل ايطنا ايٛظٝؿٞ أسس املٛنٛعات اييت سعٝت باٖتُاّ  

ايهجرل َٔ عًُا٤ ايٓؿؼ ٚشيو ٭ٕ َععِ ا٭ؾطاز ٜكهٕٛ دع٤ًا نبرلًا 

هإ إٔ ٜبشجٛا عٔ ايطنا َٔ سٝاتِٗ يف ايعٌُ ٚبايتايٞ َٔ ا٭١ُٖٝ مب

ايٛظٝؿٞ ٚزٚضٙ يف سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، نُا إٔ ٖٓايو ٚد١ٗ 

ْعط َؿازٖا إٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ قس ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٜٚذلتب 

عًٝ٘ ايؿا٥س٠ بايٓػب١ يًُ٪غػات ٚايعاًَني مما ظاز َٔ أ١ُٖٝ زضاغ١ 

 ٖصا املٛنٛع.

فاٍ عًِ ايٓؿؼ اٱزاضٟ  ٚبايتايٞ نجطت ايبشٛخ ٚايسضاغات يف 

سٍٛ َٛنٛع ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚنؿؿت بعض ْتا٥ر ايبشٛخ ايٓكاب عٔ 

إٔ ا٭ؾطاز ايطانني ٚظٝؿًٝا ٜعٝؿٕٛ سٝا٠ أطٍٛ َٔ ا٭ؾطاز غرل 

ايطانني ِٖٚ أقٌ عطن١ يًكًل ايٓؿػٞ ٚأنجط تكسٜطا يًصات ٚأندل 

قسض٠ ع٢ً ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ٜٚ٪نس ايبعض إىل إٔ ٖٓاى ع٬ق١ 

ثٝك١ بني ايطنا عٔ اؿٝا٠ ٚايطنا ايٛظٝؿٞ، أٟ مبع٢ٓ إٔ ايطانني ٚ

 ٚظٝؿٝا ضانني عٔ سٝاتِٗ ٚايعهؼ قشٝض.

َٚٔ املػًِ ب٘ إٔ يطنا ا٭ؾطاز أ١ُٖٝ نبرل٠ سٝح ٜعتدل يف  

ا٭غًب َكٝاغا ملس٣ ؾاع١ًٝ ا٭زا٤، إش نإ ضنا ا٭ؾطاز ايهًٞ 

اٖٞ تًو اييت تٜٓٛٗا َطتؿعا ؾإٕ شيو غٝ٪زٟ إىل ْتا٥ر َطغٛب ؾٝٗا ته

املٓع١ُ عٓسَا تكّٛ بطؾع أدٛض عًُٗا أٚ بتطبٝل بطْاَر يًُهاؾآت 

ايتؿذٝع١ٝ أٚ ْعاّ اـسَات، َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ عسّ ايطنا ٜػِٗ 
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يف ايتػٝٝب عٔ ايعٌُ ٚإىل نجط٠ سٛازخ ايعٌُ ٚايتأخط عٓ٘ ٚتطى 

أخط٣ ايعاًَني امل٪غػات اييت ٜعًُٕٛ بٗا ٚا٫ْتكاٍ إىل َ٪غػات 

ٜٚ٪زٟ إىل تؿاقِ املؿه٬ت ايعُاي١ٝ ٚظٜاز٠ ؾها٣ٚ ايعُاٍ َٔ 

ٱْؿا٤ اؼازات عُاي١ٝ يًسؾاع عٔ َكاؿِٗ  ايتٛد٘أٚناع ايعٌُ ٚ

 نُا أْ٘ ٜتٛيس عٔ عسّ ايطنا َٓار تٓعُٝٞ غرل قشٞ.

ٚقس شنط " يٝهطت " أْ٘ ٜكعب ؼكٝل َػت٣ٛ إْتاز ضؾٝع ع٢ً  

نا.، نُا أؾاض إىل إٔ اؾُع َس٣ طٌٜٛ َٔ ايعَٔ يف ظٌ عسّ ايط

بني ظٜاز٠ اٱْتاز ٚعسّ ايطنا يف إٓ ٚاسس ٫ بس إٔ ٜ٪زٟ إىل تػطب 

ايعٓاقط ايطؾٝع١ املػت٣ٛ يف املٓع١ُ إناؾ١ إىل تسْٞ َػت٣ٛ َٓتذاتٗا 

َٚٔ ثِ ؾإٕ مث١ ْٛعا َٔ ا٫تؿام بإٔ َٔ أٚنض ايس٫٫ت ع٢ً تسْٞ 

ػت٣ٛ ايطنا يس٣ ظطٚف ايعٌُ يف َٓع١ُ َا ٜتُجٌ يف انؿاض َ

 ايعاًَني.

 األطباب ايذاع١ٝ إىل االٖتُاّ بايشضا ايٛظٝفٞ:

  إٔ اضتؿاع زضد١ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٜ٪زٟ إىل انؿاض ْػب١ غٝاب

 املٛظؿني

  إٔ اضتؿاع َػت٣ٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٜ٪زٟ إىل اضتؿاع َػت٣ٛ

 ايطُٛح يس٣ املٛظؿني يف امل٪غػات املدتًؿ١.

 يٛظٝؿٞ املطتؿع ٜهْٕٛٛ أنجط إٔ ا٭ؾطاز شٟٚ زضدات ايطنا ا

ضنا عٔ ٚقت ؾطاغِٗ ٚخاق١ َع عا٬٥تِٗ ٚنصيو أنجط ضنا 

 عٔ اؿٝا٠ بكؿ١ عا١َ.
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 أقٌ عطن١ ٛإٔ املٛظؿني ا٭نجط ضنا عٔ عًُِٗ ٜه ْٕٛ

 ؿٛازخ ايعٌُ.

  ٌُٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ َا بني ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚاٱْتاز يف ايع

شيو إىل ظٜاز٠ ؾهًُا نإ ٖٓاى زضد١ عاي١ٝ َٔ ايطنا أز٣ 

 اٱْتاز.

ٚعَُٛا ٜعتدل ايطنا ايٛظٝؿٞ يًُٛظؿني َٔ أِٖ َ٪ؾطات ايكش١  

ٚايعاؾ١ٝ يًسا٥ط٠ َٚس٣ ؾاعًٝتٗا ع٢ً اؾذلاض إٔ ايسا٥ط٠ اييت ٫ ٜؿعط 

املٛظؿني ؾٝٗا بايطنا غٝهٕٛ سعٗا قًٌٝ َٔ ايٓذاح َكاض١ْ باييت 

انٞ عٔ عًُ٘ ٜؿعط ؾٝٗا املٛظؿني بايطنا، َع ٬َسع١ إٔ املٛظـ ايط

نُا ٖٛ أنجط اغتعساز ي٬غتُطاض بٛظٝؿت٘ ٚؼكٝل أٖساف املٓع١ُ 

يف ايعٌُ ٚأِٖ َا ميٝع أ١ُٖٝ زضاغ١  أْ٘ ٜهٕٛ أنجط ْؿاطًا ٚمحاغا

ايطنا ايٛظٝؿٞ أْ٘ ٜتٓاٍٚ َؿاعط اٱْػإ إظا٤ ايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ 

 ٚايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘.
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 ثايجا: خصائص ايشضا ايٛظٝفٞ:

  ذد أِٖ خصائص ايشضا ايٛظٝفٞ فُٝا ًٜٞ:ميهٔ إٔ حن 

 تعسز َؿاِٖٝ ططم ايكٝاؽ: -0

أؾاض ايهجرل َٔ ايباسجني يف َٝسإ ايطنا ايٛظٝؿٞ إىل تعسز  

ايتعطٜؿات ٚتبآٜٗا سٍٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٚشيو ٫خت٬ف ٚدٗات 

ايٓعط بني ايعًُا٤ ايصٜٔ ؽتًـ َساخًِٗ ٚأضنٝاتِٗ اييت ٜكؿٕٛ 

 عًٝٗا.

 ايطنا ايٛظٝؿٞ ع٢ً أْ٘ َٛنٛع ؾطزٟ: ايٓعط إىل -1

ٕ ايطنا ايٛظٝؿٞ ع٢ً أْ٘ َٛنٛع ؾطزٟ ؾإٕ اغايبا َا ٜٓعط إىل  

َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ضنا يؿدل قس ٜهٕٛ عسّ ضنا 

يؿدل آخط ؾاٱْػإ كًٛم َعكس يسٜ٘ سادات ٚزٚاؾع 

َتعسز٠ ٚكتًؿ١ َٔ ٚقت ٯخط ٚقس اْعهؼ ٖصا نً٘ ع٢ً 

 تٓٛع ططم ايكٝاؽ املػتدسّ.

ايطنا ايٛظٝؿٞ ٜتعًل بايعسٜس َٔ اؾٛاْب املتساخ١ً يًػًٛى  -0

 اٱْػاْٞ:

ْعطًا يتعسز ٚتعكٝس ٚتساخٌ دٛاْب ايػًٛى اٱْػاْٞ تتبأٜ  

أمناط٘ َٔ َٛقـ ٯخط َٚٔ زضاغ١ ٭خط٣، بايتايٞ تعٗط ْتا٥ر 

َتٓاقه١ َٚتهاضب١ يًسضاغات اييت تٓاٚيت ايطنا ٭ْٗا تكٛض 

 يت أدطٜت يف ظًٗا تًو ايسضاغات.ايعطٚف املتبا١ٜٓ اي

o b e i k a n d l . c o m



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوظيفي ومهارة إدارة ضغوط العمل الرضا ا

 

05 

 ايطنا ايٛظٝؿٞ ساي١ َٔ ايكٓاع١ ٚايكبٍٛ: -1

ٜتُٝع ايطنا ايٛظٝؿٞ بأْ٘ ساي١ َٔ ايكٓاع١ ٚايكبٍٛ ْاؾ١٦ عٔ  

تؿاعٌ ايؿطز َع ايعٌُ ْؿػ٘ َٚع ب١٦ٝ ايعٌُ ٚعٔ إؾباع 

اؿادات ٚايطغبات ٚايطُٛسات، ٜٚ٪زٟ ٖصا ايؿعٛض بايجك١ يف 

ْتُا٤ ي٘ ٚظٜاز٠ ايؿاع١ًٝ يف ا٭زا٤ ٚاٱْتاز ايعٌُ ٚاي٤٫ٛ ٚا٫

 يتشكٝل أٖساف ايعٌُ ٚغاٜات٘.

 يًطنا عٔ ايعٌُ اضتباط بػٝام تٓعِٝ ايعٌُ ٚايٓعاّ ا٫دتُاعٞ: -2

سٝح ٜعس ايطنا ايٛظٝؿٞ قك١ً يًعسٜس َٔ اـدلات احملبٛب١  

ٚغرل احملبٛب١ املطتبط١ بايعٌُ ؾٝهؿـ عٔ ْؿػ٘ يف تكسٜط 

إزاضت٘ ٜٚػتٓس ٖصا ايتكسٜط بسضد١ نبرل٠ ع٢ً ايؿطز يًعٌُ ٚ

ايٓذاح ايؿدكٞ أٚ ايؿؿٌ يف ؼكٝل ا٭ٖساف ايؿدك١ٝ ٚع٢ً 

ٜكسَٗا يًعٌُ ٚإزاض٠ ايعٌُ يف غبٌٝ ايٛقٍٛ إىل  ص٣ا٭غًٛب اي

 ٖصٙ ايػاٜات.

ضنا ايؿطز عٔ عٓكط َعني يٝؼ زي٬ٝ ع٢ً ضناٙ عٔ ايعٓاقط  -3

 ا٭خط٣:
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ني ٫ ميجٌ شيو زيٌٝ نايف ع٢ً إٕ ضنا ايؿطز عٔ عٓكط َع 

ضناٙ عٔ ايعٓاقط ا٭خط٣ نُا إٔ َا قس ٜ٪زٟ يطنا ؾطز َعني يٝؼ 

بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ْؿؼ ق٠ٛ ايتأثرل ٚشيو ْتٝذ١ ٫خت٬ف سادات 

 ا٭ؾطاز ٚتٛقعاتِٗ.

 

 سابعًا: عٛاٌَ ايشضا ايٛظٝفٞ:

 تٓكػِ عٛاٌَ ايطنا إىل عس٠ عٛاٌَ ٖٚٞ:

   ١ بايؿطز.عٛاٌَ زاخ١ًٝ أٚ خاق* 

 عٛاٌَ خاق١ مبشت٣ٛ ايٛظٝؿ١.* 

     عٛاٌَ خاق١ با٭زا٤.* 

 عٛاٌَ خاق١ باٱلاظ.* 

 عٛاٌَ تٓع١ُٝٝ.* 

 ايعٛاٌَ اـاق١ بايؿطز:- أ

سادات ايؿطز: سٝح يهٌ ؾطز سادات ؽتًـ عٔ اٯخطٜٔ  -

يف ْٛعٗا ٚزضد١ إؾباعٗا ٖٚصٙ اؿادات تؿبع َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ٚنًُا 

 ايطنا املٓاغب. ٘املٓاغب تٛؾط يف َكابً ط اٱؾباعتٛؾ
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اتؿام ايعٌُ َع قِٝ ايؿطز: تٛدس يس٣ ا٭ؾطاز ايعسٜس َٔ ايكِٝ  -

ٚاييت ميهٔ ؼكٝكٗا يف ْطام ايعٌُ ٚبكسض ؼكٝكٗا ٜطتؿع ايطنا 

 ايٛظٝؿٞ َٚٔ ٖصٙ ايكِٝ ايكٝاز٠ ٚإتكإ ايعٌُ ٚاٱبساع.

ٜػع٢ اٱْػإ إىل ايؿعٛض باسذلاّ ايصات: ؾٗٛ َٔ ا٭ؾٝا٤ اييت  -

ؼكٝكٗا يف أنجط َٔ فاٍ َٚٔ فا٫ت ؼكٝكٗا امل١ُٗ فاٍ ايعٌُ 

غٛا٤ نإ شيو عٔ ططٜل املطنع ايصٟ ٜؿػً٘ أٚ طبٝع١ ايٛظٝؿ١ 

َٚهاْتٗا َٚعطؾ١ أؾطاز اجملتُع يك١ُٝ ٖصٙ املها١ْ ٚملها١ْ ايسا٥ط٠ 

 يف اجملتُع، ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ٜتِ إؾباع هلصٙ اؿاد١ )ايؿعٛض

باسذلاّ ايصات( َٔ خ٬ٍ املطنع ايٛظٝؿٞ أٚ ا٫دتُاعٞ يًسا٥ط٠ مما 

 ٜ٪زٟ إىل اٱسػاؽ بايطنا.

خكا٥ل ؾدك١ٝ ايؿطز ٚظطٚؾ٘: ٚاييت تتُجٌ يف إزضان٘  -

ٚؾدكٝت٘ ٚقسضات٘ ٚاغتعسازات٘ ٚطُٛس٘ ٚشنا٤ٙ َٚس٣ ٤٫ٚٙ ٚاْتُا٥٘ 

ٖصٙ  يًسا٥ط٠ ٚعُطٙ ايعَين ٚػاضب٘ ٚزخً٘ ايؿٗطٟ َٚس٣ َا تًعب٘

اـكا٥ل يف إلاظ ايؿطز يًعٌُ ٚايكٝاّ مبػ٪ٚيٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ أٟ 

 اْعهاغٗا اٱهابٞ عٔ ايطنا.

 قت٣ٛ ايٛظٝؿ١:- ب

َٔ ايعٛاٌَ اييت تًعب زٚضًا ٖاًَا يف ؼسٜس ايطنا يٛظٝؿٞ قت٣ٛ 

ايٛظٝؿ١ ْؿػٗا َٔ سٝح ْٛعٗا َٚٗاَٗا ٚايٓػل ايصٟ تػرل عًٝ٘، 

ق١ ٚغطع١ ايتٓؿٝص ؾطمبا ٜهٕٛ َػت٣ٛ ؾبعض ا٭عُاٍ ؼتاز إىل ايس

ايطنا ؾٝٗا َٓدؿض َكاض١ْ با٭عُاٍ اييت ميهٔ يًعاٌَ إٔ ٜكّٛ ؾٝٗا 
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مبٗاّ َتعسز٠ ٜٚٛدس ؾٝٗا إثطا٤ ٚظٝؿٞ ٚمتهٓ٘ َٔ ا٭زا٤ بططٜك١ ؾٝٗا 

قسضات٘ ٚإَهاْات٘ ٚخدلات٘ ٚإبساعات٘، ٚنٌ شيو ٜٓعهؼ يف ؾهٌ 

 ضنا ٚظٝؿٞ عايٞ.

 عٛاٌَ خاق١ با٭زا٤:-ز

ٜتشكل ايطنا عٔ ايعٌُ ْتٝذ١ ٱزضاى ايؿطز يًعٛاٌَ ايتاي١ٝ  

 بايٓػب١ يٮزا٤:

اضتباط ا٭زا٤ مبهاؾآت ٚسٛاؾع ايعٌُ ٚؾعٛض ايؿطز -1 

بإٔ قسضات٘ تػاعسٙ ع٢ً ؼكٝل ا٭زا٤ املطًٛب مبا 

 ٜتٛا٤ّ َع ا٭ٖساف احملسز٠.

إزضاى ايؿطز بإٔ سٛاؾع َٚهاؾآت ايعٌُ شات أ١ُٖٝ - 1

ٓػب١ ي٘ ٚإزضانِٗ بايعساي١ يف ايتٛظٜع ٚق١ُٝ باي

بايٓػب١ يًعٛا٥س َٚهاؾآت ايعٌُ أٟ أْ٘ ٜتٓاغب َع 

 َا ٜكسَ٘ َٔ عٌُ يًسا٥ط٠ بايٓػب١ يٰخطٜٔ.

  َػت٣ٛ اٱلاظ ايصٟ وكك٘ ايؿطز:-ز

ٖٚٛ َس٣ َا ٜذلتب ع٢ً اؾٗس ايصٟ ٜبصي٘ ايؿطز َٔ خ٬ٍ أزا٤ٙ  

ا ٚاٱْتاد١ٝ ٚايتػٝب ايٛظٝؿٞ يعًُ٘ ٚايٓتا٥ر اييت ٜتٛقٌ إيٝٗا نايطن

ٚزٚضات ايعٌُ، ؾبعض ا٭ؾطاز قس ٫ ٜهتؿٞ بأزا٤ ايعٌُ ؾكط ٚيهٔ 

قس ٜهٕٛ يسٜ٘ ضغب١ يف إلاظ أعُاٍ تتؿل َع أٖساف َع١ٓٝ ؾهًُا 
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ناْت زضد١ ايطُٛح َػا١ٜٚ أٚ قطٜب١ َٔ ا٭ٖساف اييت مت ؼكٝكٗا 

 نًُا نإ ايطنا بكٛض٠ دٝس٠ ٚأندل.

 ٓع١ُٝٝ:ايعٛاٌَ ايت-ٖـ 

ٚتؿٌُ ا٭ْع١ُ ٚاٱدطا٤ات ٚايطٚاتب ٚاؿٛاؾع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ  

ْٚٛع ايكٝاز٠ ٚأغايٝب اؽاش ايكطاض ٚاٱؾطاف ٚايطقاب١ ٚايع٬قات بني 

ايع٤٬َ ٚع٬ق١ نٌ شيو بب١٦ٝ ٚظطٚف ْٚٛع ايعٌُ ٚقس أنست 

ايسضاغات ٚا٭عاخ إٔ ايسخٌ املايٞ إشا نإ َٓاغبا يًؿطز ؾإْ٘ قس 

ل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايطنا ٚنصيو َطنع ايؿطز ايتٓعُٝٞ شيو وك

املطنع ايصٟ ٜتٝض ي٘ ايُٓٛ ٜٚٛدس ؾٝ٘ ؾطم يًذلقٞ باٱناؾ١ إىل منط 

اٱؾطاف ايػا٥س ٚزضد١ ايطقاب١ اييت تؿطض ع٢ً أٚد٘ ايٓؿاط اييت 

  مياضغٗا ايؿطز.

 ٖٚٓاى عٛاٌَ ٖا١َ يًطنا ايٛظٝؿٞ ٖٚٞ:

 نؿا١ٜ اٱؾطاف املباؾط. -

 يطنا عٔ ايعٌُ ْؿػ٘.ا -

 ا٫ْسَاز َع ايع٤٬َ يف ايعٌُ. -

 عساي١ املهاؾآت ا٫قتكاز١ٜ ٚغرلٖا. -

 اؿاي١ ايكش١ٝ ٚايبس١ْٝ ٚايص١ٖٝٓ. -

o b e i k a n d l . c o m
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نصيو ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ ٜتؿهٌ َٔ عٛاٌَ  

 ايطنا ايتاي١ٝ:

 ايطنا عٔ ايٛظٝؿ١ ٚؾطم اٱثطا٤ ايٛظٝؿٞ احملكك١ يًٛظٝؿ١. - أ

 عٔ ا٭دط ًَٚشكات٘.ايطنا  -ب

ايطنا عٔ ع٬قات ايعٌُ )ايطنا عٔ ظ٤٬َ ايعٌُ، ايطنا  -ز

 عٔ ايط٩غا٤، ايطنا عٔ املط٩ٚغني(.

 ايطنا عٔ أغايٝب اٱؾطاف ٚايتٛق١ٝ ٚايكٝاز٠. -ز

 ايطنا عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ املاز١ٜ. -ـٖ

ايطنا عٔ غٝاغات ا٭ؾطاز )ايطنا عٔ تكِٝٝ ا٭زا٤،  -ٚ

 (ايطنا عٔ ْعاّ ايذلقٞ

 ايطنا عٔ ططم ايتشؿٝع ٚأغػِٗ َٚعاٜرلِٖ. -ظ

 ايطنا عٔ اـسَات اييت تكسّ يٮؾطاز ايعاًَني. -ح

 

ٖٚٓاى غت١ عٛاٌَ ١َُٗ يًطنا ايٛظٝؿٞ تتكٌ ايعٛاٌَ ايج٬ث١ 

ا٭خط٣ بعطٚف  ا٭ٚىل َٓٗا بايعٌُ َباؾط٠ بُٝٓا تتكٌ ايعٛاٌَ ايج٬ث١

 :أٚ دٛاْب أخط٣ ٖٚٞ

 اؾط٠ بايعٌُ:ايعٛاٌَ املتك١ً َب - 1

٘ٴ  - أ ٘ٴ أُٖٝت٘ ٭ْ نؿا٠٤ اٱؾطاف املباؾط: ؾاٱؾطاف ي

ْكط١ ا٫تكاٍ بني ايتٓعِٝ ٚا٭ؾطاز ٚي٘ أثط نبرل 

ِ٘ ا٭ؾطاز َٔ أْؿط١ ١َٜٝٛ.  ؾُٝا ٜكّٛ ب

o b e i k a n d l . c o m
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ايطنا عٔ ايعٌُ ْؿػ٘:أغًب ا٭ؾطاز ٜؿعطٕٚ بايطنا  -ب

عٔ ايعٌُ إش نإ ٖصا ايٓٛع ايصٟ وبْٛ٘ ٜٚهٕٛ 

 اؾعًا هلِ ع٢ً إتكإ ايعٌُ.ٖصا ايطنا ز

ا٫ْسَاز َع ايع٤٬َ يف ايعٌُ: ٜهٕٛ ايعٌُ أنجط  -ز

ايؿطق١ يًتؿاعٌ َع  إضنا٤ يًؿطز إشا ؾعط بأْ٘ ٜعطٝ٘

 ظ٤٬َ آخطٜٔ، ؾٲْػإ نا٥ٔ ادتُاعٞ بطبع٘.

 ايعٛاٌَ املتك١ً بعطٚف أٚ دٛاْب أخط٣: -1

ْٛٛا تٛؾرل ا٭ٖساف يف ايتٓعِٝ: ٜطغب ا٭ؾطاز يف إٔ ٜه- أ

أعها٤ يف تٓعِٝ ي٘ ٖسف َكبٍٛ َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ نُا 

ٜتٛقعٕٛ إٔ ٖصا ايتٓعِٝ ع٢ً زضد١ َٔ ايؿاع١ًٝ متهِٓٗ 

 َٔ ؼكٝل اهلسف املكاّ َٔ أدً٘.

املهاؾأ٠ ا٫قتكاز١ٜ املٓكؿ١: ٜتٛقع ا٭ؾطاز إٔ وكًٛا -ب

ع٢ً َهاؾآت َٓكؿ١ إشا َا قٛضْت ببعهٗا ايبعض زاخٌ 

ٛضْت باملهاؾآت اييت وكٌ عًٝٗا املٓع١ُ، ٚنصيو إشا ق

 ا٭ؾطاز يف َٓعُات أخط٣.

اؿاي١ ايكش١ٝ ايبس١ْٝ ٚايص١ٖٝٓ: ٖٓاى اضتباط بني -ز 

ايكش١ ايبس١ْٝ ٚايكش١ ايعك١ًٝ َٔ سٝح أثطٖا ع٢ً ايؿطز 

.ِ٘  ٚأزا٥٘ َٚعٜٓٛات

 َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً ضنا ا٭ؾطاز:

 .ٌُا٫غتكطاض يف ايع 

o b e i k a n d l . c o m
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 .ٌُظطٚف ايع 

 ٌُاملٓذع. تكسٜط ايع 

 .املعاٜا املتشكٌ عًٝٗا خ٬ف ا٭دط 

  

ٚيف ٖصا ايكسز تٛدس ث٬ث١ اػاٖات، ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٜ٪نس إٔ  

ْ٘ ٫ أايطنا ايٛظٝؿٞ ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ، ٚا٫ػاٙ ايجاْٞ ٜط٣ 

ٚا٫ػاٙ ايجايح ٜ٪نس إٔ  ،تٛدس ع٬ق١ بني ايطنا عٔ ايعٌُ ٚا٭زا٤

سكٍٛ ايعاٌَ ع٢ً َهاؾآت عازي١ ٖٚصٙ ايطنا عٔ ايعٌُ ٖٛ ْتٝذ١ 

 املهاؾآت ايعازي١ ْتٝذ١ ضبطٗا بهطٚض٠ ايكٝاّ بأزا٤ َعني.

ٖٛثٛضٕ" أا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: ٖصا ا٫ػاٙ ظٗط ْتٝذ١ ػاضب ٚأعاخ "

يف ايج٬ثٝٓات سٝح مت ايذلنٝع ع٢ً ايع٬قات اٱْػا١ْٝ ٚظاز ا٫ٖتُاّ 

ِ ٚإؾباع ساداتِٗ بايعاًَني َٔ خ٬ٍ زلاع ؾهٛاِٖ ٚسٌ َؿه٬تٗ

ايعاًَني يًُؿاضن١ يف اٱزاض٠، ٚنإ  املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚثِ تؿذٝع

اهلسف َٔ شيو ٖٛ ضؾع ضٚسِٗ املع١ٜٛٓ اييت بسٚضٖا ت٪زٟ إىل ظٜاز٠ 

اٱْتاد١ٝ ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايتذاضب إٔ اٱْتاد١ٝ اضتؿعت ٚإٔ ايعٛاٌَ 

يًعٌُ، ٖٚصٙ ايع٬ق١ اييت مت إزخاهلا يف ايعٌُ أزت إىل ظٜاز٠ ايساؾع١ٝ 

ايػبب١ٝ بني ايطنا عٔ ايعٌُ ٚا٭زا٤ اييت أغُٗت بٗا َسضغ١ ايع٬قات 

اٱْػا١ْٝ قسَت أغايٝب َتعسز٠ يًع٬قات اٱْػا١ْٝ بٗسف ظٜاز٠ ايطنا 

ايٛظٝؿٞ يس٣ ايعاًَني ٖٚصٙ ا٭غايٝب َجٌ املؿاضن١ يف اٱزاض٠ 

 ٚاٱؾطاف املتػاٌٖ ٚايٓكض ٚاٱضؾاز.
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ْٞ: ؾٝ٪نس أْ٘ ٫ تٛدس ع٬ق١ َباؾط٠ بني ايطنا ا٫ػاٙ ايجا

ٚا٭زا٤ سٝح أنست ْتا٥ر بعض ا٭عاخ يف اـُػٝٓات ٚايػتٝٓات إٔ 

مث١ سا٫ت َٚٛاقـ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايعإًَٛ ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ ايطٚح 

املع١ٜٛٓ غرل أِْٗ ٜهْٛٛا أقٌ إْتادا نُا ظٗطت َٛاقـ عهؼ شيو 

ه١ َٔ ايطٚح املع١ٜٛٓ غرل إٔ سٝح ٜهٕٛ ايعإًَٛ ع٢ً زضد١ َٓدؿ

إْتادٝتِٗ تهٕٛ عاي١ٝ ٚأنس أْ٘ ميهٔ ظٜاز٠ إْتاد١ٝ ايؿطز بايهػط 

أٚ اغتدساّ ا٭غًٛب ايسنتاتٛضٟ باٱزاض٠ ٚبصيو ٜهٕٛ اٱْتاز َطتؿع 

 ٚايطنا ايٛظٝؿٞ َتسْٞ.

ا٫ػاٙ ايجايح: ٜط٣ إٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ وكل ا٭زا٤ ايعايٞ ايكبٍٛ 

اؾع( َجٌ ا٭دط ٚايذلق١ٝ ٚايع٬قات ايطٝب١ يف ساي١ بعٛا٥س إهاب١ٝ)سٛ

 إزضاى ايعاٌَ إٔ ٖصٙ ايعٛا٥س َط١ْٖٛ مبػت٣ٛ َعني َٔ ا٭زا٤.

ٚعَُٛا عٓسَا ٜهٕٛ املٛظـ غرل ضانٞ عٔ عًُ٘ ؾإٕ شيو  

ٜٓعهؼ ع٢ً غًٛن٘ ؾٝكٌ ايتعاَ٘ بايعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘ ٜٚهعـ ٤٫ٚٙ 

اب املٛظـ َٔ عًُ٘ ْؿػٝا يًُٓع١ُ اييت ٜعٌُ بٗا ؾٝٓتر عٔ شيو اْػش

َٔ خ٬ٍ ؾطٚز ايصٖٔ ٚا٫غتػطام يف أس٬ّ ايٝكع١ أٚ ٜٓػشب دػُٝا 

َٔ خ٬ٍ ايتأخط عٔ ايعٌُ ٚاـطٚز َبهطا أٚ متسٜس أٚقات 

ا٫غذلاسات ٚايػٝاب ٚتعطٌٝ ايعٌُ ٚقس ٜكٌ غًٛى املٛظـ ايػرل 

 .ضانٞ إىل قاٚي١ ا٫ْتكاّ َٔ املٓع١ُ

ايؿعٛض املػتذل أٚ ايهُين ، ؾايؿعٛض ٚتتُجٌ زضد١ ايطنا َٓٗا 

بايهطا١ٖٝ ٖٛ ايؿعٛض املػتذل أَا ايػًٛى ايعسٚاْٞ ؾٗٛ ايػًٛى 
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غًٛى  ٢ٖٓاى اغتٝا٤ َٔ ايعٌُ ظٗط شيو عًاـاضدٞ ، ٚإٕ نإ 

 .ايؿطز

 

 :عٓاصش ) عٛاٌَ ( ايشضا

: ايطنا عٔ ا٭دط-1

ايصٟ ٜػس اؿادات 

ٜٚؿعط با٭َٔ 

 تكسٜط َٔ املٓع١ُ يًؿطز، ٚضَع ُاع١ٝٚاملها١ْ ا٫دت

: ايصٟ وكل اٱثطا٤ ايٛظٝؿٞ ٚايتٓٛع ايعٌُ ٣ايطنا عٔ قتٛ-1

 ٍ:َٔ خ٬ يف إظٗاض املٗاضات

سيت ٫ ٜػبب املًٌ أٚ ٜهٕٛ  زضد١ تٓٛع َٗاّ ايعٌُ:-

 ايػبب يف ؽؿٝض ْػب ايصنا٤ 

: اؿط١ٜ يف ا٭زا٤ زضد١ ايػٝطط٠ ايصات١ٝ املتاس١ يًؿطز -

 َطن١ٝ ايصٟ ٜٛقٌ يٓتا٥ر 

 : يعٜاز٠ ايطنا عٔ ايعٌُ اغتدساّ ايؿطز يكسضات٘-

: يٝشكل يًؿطز تكسٜطٙ خدلات ايٓذاح ٚايؿؿٌ يف ايعٌُ-

 ٚاعتعاظٙ بصات٘ 
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 : يتشكٝل ايتطٜٛط َٔ ا٭ؾطاز ايطنا عٔ ؾطم ايذلقٞ-3

: يتشكٝل ايذلابط بني ايعاًَني ٚاملؿطؾني ، ايطنا عٔ اٱؾطاف-4

 ّ ايػٝطط٠ عًِٝٗ يػٗٛي١ تٓؿٝص ا٭ٚاَط ٚإسها

: يتشكٝل ايتؿاعٌ ٚايتؿاِٖ ٚايتٓػٝل ايطنا عٔ مجاع١ ايعٌُ-5

 َع َعطؾ١ نٌ ؾطز بايسٚض ٚامل١ُٗ اييت ٜ٪زٜٗا 

اييت ؼكل ،  : َع تٛؾرل غاعات يًطاس١يطنا عٔ غاعات ايعٌُا-6

 ا.ايؿطز ؾٝٗ ٣املٓاؾع يس

: ٜ٪ثط ؾٝٗا ايعطٚف املاز١ٜ ٚايعا٥س ايطنا عٔ ظطٚف ايعٌُ-7

  ايصٟ وكٌ عًٝ٘ ايؿطز َُٗا ناْت ايكعٛب١ ؾٝ٘

 1ايطنا ايٛظٝؿٞ  . َكاٜٝؼ.(2ب١٦ٝ ايعٌُ ايؿعاي١ ) .1
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 سابًعا ـ ايجكاف١ ايعا١َ ٚقِٝ املٓشأ٠:

فُٛع١ ايكِٝ ٚاملعتكسات ٚاملؿاِٖٝ ٚططم ثكاؾ١ املٓع١ُ ْٚعين بٗا 

ايػرل ايتؿهرل، اييت ٜتبٓاٖا أؾطاز املٓع١ُ ٜٚؿذلنٕٛ يف تطبٝكٗا ٚ

ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ٭ٟ َ٪غػ١ عكًسا غرل  ع٢ً ْٗذٗا، ٚقس تهٕٛ

َهتٛب، ٜتِ ايؿعٛض ب٘ ٜٚؿاضى نٌ ؾطز يف تهٜٛٓ٘ ٜٚتِ تعًُٝ٘ 

 يٮؾطاز اؾسز يف املٓع١ُ.

ٚيجكاؾ١ املٓع١ُ أ١ُٖٝ نبرل٠ دًسا ٚشيو ملا هلا تأثرل ٚانض ع٢ً 

عت ؼكٝل ؾطن١ اغتطا ?8ايؿطن١، )ؾؿٞ َكاض١ْ بني  أزا٤ ٚلاح

ؾطن١ أخط٣ مل ت٪ِز دًٝسا، ٚدس دُٝؼ  ?8لاح طٌٜٛ املس٣ ٚبني 

ؽ. نٛيٝين ٚدرلٟ أٟ. بٛضاؽ إٔ ايعاٌَ ا٭غاغٞ يف ايؿطنات 

ايٓادش١ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ثكاؾ١ ٜؿاضى ؾٝٗا املٛظؿٕٛ َجٌ ٖصٙ 

 ايط١ٜ٩ ايك١ٜٛ اييت ػعًِٗ ٜعطؾٕٛ يف قًٛبِٗ َا ٖٛ قٛاب يؿطنتِٗ. 

عٔ ايعازات ايٓادش١ يًؿطنات شات ايط١ٜ٩ مت ٚيف نتابُٗا 

ٚقـ نٝـ إٔ ؾطنات َجٌ زٜعْٞ ٚبطٚنذل آْس داَبٌ، اغتطاعت 

ايتهٝـ َع ايعامل املتػرل َٔ غرل ؾكس ض١ٜ٩ ايكِٝ اؾٖٛط١ٜ اييت تطؾس 

املٓع١ُ، بعض ايؿطنات تكّٛ بهتاب١ قُٝٗا عٝح ٜٴُهٔ إٔ تٓتكٌ 

 .يٮدٝاٍ اؾسٜس٠ َٔ املٛظؿني(

صٙ املكاض١ْ ايػابك١ تٴ٪نس قٍٛ َانؼ ٫ْسظبرلز إٔ ٚيعٌ ٖ

)ايجكاؾ١ ايك١ٜٛ ٚاٱهاب١ٝ ٖٞ شات ق١ُٝ نبرل٠ دًسا بايٓػب١ إىل 
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املٓع١ُ؛ إش تػُض يًٓاؽ با٫تكاٍ بػـطع١، ٚتػُض يًٓاؽ بايكٝاّ 

 با٭ؾٝا٤ بؿهٌ قشٝض(.

 

 ششٚط ايجكاف١ امُلخفض٠:

تهٕٛ قازض٠ ع٢ً  َٚٔ أِٖ أغؼ ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ امُلشؿع٠ إٔ

ايتهٝـ َع غٝاغات امل٪غػ١ ٚب١٦ٝ ايعٌُ ؾٝٗا، ٚإٔ ؼٟٛ بني طٝاتٗا 

عٛاٌَ ايٓذاح ٚايتُٝع، ؾطمبا متتًو امل٪غػ١ ثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ ق١ٜٛ 

َٴشه١ُ، ٚيهٓٗا داَس٠ ٫ تتٛا٤ّ َع َتػرلات ايػٛم أٚ ب١٦ٝ ايعٌُ،  ٚ

ٌ ؾٝكبض َٔ ايكعب لاح ع١ًُٝ ايتػٝرل زاخٌ امل٪غػ١ َٔ أد

 ايتٛانب َع ايعطٚف اـاضد١ٝ.

نُجاٍ ع٢ً شيو، يف ؾطن١ َٝتػٛبٝؿٞ ايٝابا١ْٝ ناْت ٖٓاى 

ثكاؾ١ غا٥س٠ يف غٝطط٠ دٓؼ ايطداٍ ع٢ً ايؿطن١، ؾًُا ؾتشت 

ايؿطن١ ؾطًعا هلا يف أَطٜها تعطنت ٖصٙ ايؿطن١ ملؿانٌ قا١ْْٝٛ 

بػبب ٖصٙ ايجكاؾ١ ايػا٥س٠، سٝح مت ضؾع قهاٜا عًٝٗا َٔ َ٪غػات 

يتػ١ٜٛ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف ؾطم ايعٌُ، ٚمت َكاطع١ غٝاضتٗا َٔ ا

امل٪غػ١ ايك١َٝٛ يًُطأ٠ زاخٌ أَطٜها، ٚقس تعطنت ايؿـطن١ هلصٙ 

املؿانٌ بػبب ق٠ٛ ايجكاؾ١ املػٝطط٠، ٚعسّ قسض٠ ايؿطن١ ع٢ً تػٝرل 

 ثكاؾتٗا سٝٓصاى يتتهٝـ َع ايٛاقع.
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٬ؾو إىل تكًٌٝ َعسٍ ٚيصا؛ ؾإٕ ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ايك١ٜٛ ت٪زٟ ب

زٚضإ املٛظؿني، ٚت٪ثط إهابًّا ع٢ً غًٛى املٛظؿني يف َٛاقع ايعٌُ، 

ؾعٓسَا تتػع ْطاقات اٱؾطاف زاخٌ املٓعُات ٜٚتِ إزخاٍ ؾطم عٌُ 

دسٜس٠، ٚيف ْؿؼ ايٛقت تعٌُ امل٪غػ١ ع٢ً تكًٌٝ ايتعا٬َت ايطزل١ٝ 

دطا٤ات ـ ٖٚٞ بني ايعاًَني، ٚتطؾع َٔ نؿا٠٤ املٛظؿني ؾإٕ تًو اٱ

املؿذلن١ اييت تهُٔ يًُ٪غػ١  متجٌ ثكاؾ١ تٓع١ُٝٝ ق١ٜٛ ـ تٛؾط ايًػ١

 تٛد٘ مجٝع املٛظؿني مٛ ؼكٝل ضغاي١ امل٪غػ١ ٚض٩ٜتٗا ٚأٖساؾٗا.

ٚيٓهطب ع٢ً شيو َجاًيا بايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ايٝابا١ْٝ ٚاييت تعس َٔ 

تُاّ بايكِٝ أق٣ٛ ايجكاؾات ايتٓع١ُٝٝ يف ايعامل، سٝح تعتُس ع٢ً ا٫ٖ

املكاسب١ يًػًٛى ايعًُٞ، ؾاٱزاض٠ ايٝابا١ْٝ يٝػت إزاض٠ َتػا١ًٖ، 

ٚيهٔ تعهؼ دٖٛط ايجكاؾ١ ايٝابا١ْٝ ٬َٚقٗا، ٚتٛظـ ايكِٝ 

ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يهٞ تهٕٛ يف خس١َ امل٪غػات، ٚغبًًٝا 

 يٓذاسٗا.

 أ١ُٖٝ ايتٛافل:

ملٓعُات ؾُٝا ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ ايتٛاؾل يف ايكِٝ بايٓػب١ يٮؾطاز ٚا

:ًٜٞ 

 ؼكٝل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايطنا عٔ ايعٌُ. .8

ظٜاز٠ زضد١ اي٤٫ٛ يًُٓع١ُ، ٚا٫يتعاّ بايػٝاغات ٚا٭ٖساف ْٚعِ  .9

 ايعٌُ.
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ٜؿتس ايكطاع بني ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات، ٜٚكعب إهاز سًٍٛ ي٘  .:

 عٓسَا تتبأٜ أمناط ايكِٝ بِٝٓٗ.

 ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ. .;

تهاضب ايكِٝ ٚعسّ ػاْػٗا ٚاخت٬ف تٛدٗاتٗا ٜ٪زٟ إىل تؿهو  .>

 املٓع١ُ ٚاْٗٝاضٖا.

 ظٜاز٠ نؿا٠٤ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات ٚا٫تكا٫ت ٚتبازٍ املعًَٛات. .=

 ؽؿٝض َعس٫ت تطى ايعٌُ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ا٭زٚات ٚاملعسات. .<

 ظٜاز٠ ايهؿا٠٤ يف ايعٌُ ٚضؾع َعس٫ت ا٭زا٤. .?

 ات ايتٓع١ُٝٝ.غذلاتٝذٝيف تكِٝٝ ٚتٓؿٝص ا٫املػاعس٠  .@

 

 خاًَظا ـ ايتٛاصٌ ايذاخًٞ ٚتبادٍ املعًَٛات:

% َٔ أْؿط١ سٝا٠ أٟ ؾطز ٜتِ عٔ ططٜل 7<بايسضاغ١ ٚدس إٔ 

ا٫تكاٍ، ٚبايتايٞ ؾهًُا نإ ايؿطز ألض يف ا٫تكاٍ نإ ألض 

يف سٝات٘، ٚاملٓع١ُ ايٓادش١ ٖٞ املٓع١ُ اييت ٜػٌٗ ؾٝٗا تبازٍ 

املعًَٛات ٚٚدٗات ايٓعط بني ا٭ؾطاز، نُا ٜعدل اؾُٝع عٔ َؿاعطِٖ 

ٚأساغٝػِٗ يف سط١ٜ تا١َ، ٜٚتكبًٕٛ ايٓكس اٱهابٞ ٚوذلَٕٛ آضا٤ 

 ٚأؾهاض اٯخطٜٔ. 

إْٗا تًو املٓع١ُ اييت لس ؾٝٗا املٛظؿني أقسقا٤ أنجط َٔ ظ٤٬َ 

ا بِٝٓٗ، يف ايعٌُ، ٜٚتِ تبازٍ املعًَٛات عط١ٜ ٚغٗٛي١ ٚٚنٛح ؾُٝ

ٚتتسؾل املعًَٛات عط١ٜ َٔ أغؿٌ )ايعاًَني( إىل أع٢ً )املؿطؾني(، 
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َٚٔ أع٢ً )املؿطؾني( إىل أغؿٌ )ايعاًَني(، ؾإٕ أسس َكاٜٝؼ 

امل٪غػات ايٓادش١ قسضتٗا ع٢ً بٓا٤ ؾطٜل عٌُ ؾعاٍ، ٜتبازٍ ؾٝ٘ 

اؾُٝع ايٓكض ٚاٱضؾاز زٕٚ أْا١ْٝ، بٌ مبؿاعط َٔ اؿب املتبازٍ، 

 ع٢ً َكًش١ امل٪غػ١ أٚ ايؿطن١. ٚاؿطم 

ٚيف ظٌ ٖصا ا٫تكاٍ ايكٟٛ بني أعها٤ ايؿطٜل ٜتشكل ايتهاتـ 

ٚا٫ؼاز ايصٟ ٜعتدل أععِ قؿع يًعٌُ، تًو ايكٛض٠ َٔ ايتعإٚ 

ٚايتهاتـ، اييت ٜكؿٗا غتٝؿٔ نٛيف، ؾٝكٍٛ: )َا ٖٛ ايتهاتـ؟ إْ٘ 

دعا٥٘، ٜعين، يف ايتعطٜـ املبػط إٔ ايهٌ أندل َٔ ساقٌ مجٝع أ

 .إْ٘ ٜعين إٔ ايع٬ق١ اييت تطبط َا بني ا٭دعا٤ ٚبعهٗا ايبعض(

 

 سطاي١ إىل املذٜشٜٔ: 

َٚٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ املسٜط ٖٛ ْؿػ٘ غبًبا يف عسّ ؼكٝل 

ايتٛاقٌ اؾٝس ٚتبازٍ املعًَٛات؛ ؾكس أدطٜت زضاغ١ يف داَع١ ١ٜ٫ٚ 

ٚيكس سسزت  ؾًٛضٜسا يكٝاؽ َس٣ تأثرل املسٜط ايػ٧ٝ يف ب١٦ٝ ايعٌُ،

 َعاٜرل ايػ٤ٛ نايتايٞ: 

عسّ ايكسض٠ ع٢ً سؿغ ايٛعٛز ٚايعٗٛز، عسّ إعطا٤ املٛظـ َا 

ٜػتشك٘ َٔ ايتكسٜط، ا٫نتؿا٤ بايكُت إىل إٔ ؼٌ املؿه٬ت 

بٓؿػٗا، ايتؿٛٙ مبا ٫ ًٜٝل، اخذلام اـكٛق١ٝ، ٚتػط١ٝ ا٭خطا٤ 

 ايصات١ٝ يٰخطٜٔ. 

o b e i k a n d l . c o m
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يع١ٓٝ عهػٛا أدٛب١ % َٔ ا 7=سٝح أظٗطت ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ 

غاض٠ دًسا عٔ َسٜطِٜٗ، ٚقس ناْٛا َػتعسٜٔ ي٬بتهاض ٚيًعٌُ 

 غاعات إناؾ١ٝ زٕٚ َكابٌ... إخل، َٔ أدٌ ب١٦ٝ عٌُ سػ١ٓ.

% َٔ املسٜطٜٔ مل  <;بٌ ٖٓاى أعاخ عس٠ أًٜها أنست إٔ قطاب١ 

ٜ٪ًٖٛا ملٛاقعِٗ يتشكٝل املطًٛب؛ َا تػبب يف أضدش١ ْؿاط امل٪غػ١، 

ىل أغايٝب كتًؿ١؛ يتػط١ٝ اٱخؿام أٚ عؿٛا١ٝ٥ ايتدطٝط ٚضنٓٛا إ

 ٚايتٓؿٝص.

ٚيصا ٜ٪نس ضٚبطت نطٜتٝٓسٕٚ ع٢ً شيو بكٛي٘: )َٔ سل املٛظـ 

إٔ ٜتٛقع إضؾاًزا ٚاتكاًيا ٚانًشا ٚغرل غاَض َٔ قبٌ ايط٥ٝؼ، 

ٜٚتػا٣ٚ ا٭َط يف ا٭خباض ايػاض٠ ٚايػ١٦ٝ؛ ؾبعض املسٜطٜٔ ٜتُٝعٕٚ 

اض٠، ٚيهِٓٗ ىؿٕٛ ا٭خباض ايػ١٦ٝ، ٚيف نًتا بتػطٜب ا٭خباض ايػ

بسًيا َٔ َٛاد١ٗ ايعٛاقب،  اؿايتني ٫ بس َٔ ا٫تكاٍ املباؾط ٚايػطٜع

 ٚاْتؿاض ايؿا٥عات(. 

نُا ٜكٍٛ أًٜها: )إٕ َؿه١ً نجرل َٔ ايتٓعُٝات إٔ ايكبطإ 

ٜهٕٛ ع٢ً اؾػط بُٝٓا ايعإًَٛ أغؿٌ خط املا٤، ؾعٓسَا ٜهٕٛ 

عٔ ايٓعط ٫ٚ ٜؿعط ب٘ أسس، ؾإٕ طاقِ ايعٌُ ٜكبض قًًكا، ايكا٥س بعًٝسا 

ٚميهٓو ع٬ز ٖصا املٛقـ بإٔ تٓؿػٌ باٱزاض٠ ٚايتذٍٛ يف املهإ، 

َّ ا٫تكاٍ املباؾط َع ايعاًَني، ٖٚٓاى ساد١ يًػرل يف نٌ  َٚٔ ثٳ

 املكٓع أٚ املهاتب يذلغٝذ ايجك١ ٫ٚنتؿاف َاشا وسخ. 

o b e i k a n d l . c o m
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ٌ ع٢ً ا٭خباض ايػاض٠ ٚا٭خباض ٚؾٛا٥س ٖصا ايعٌُ نجرل٠ ؾػتشك

ايػ١٦ٝ أًٚيا بأٍٚ، ٖٚصا أَط قٛضٟ ٖاّ، ٚغٛف تتعطف ع٢ً 

ايؿا٥عات ٚا٫تكا٫ت غرل ايطزل١ٝ اييت ٜػتشٌٝ إٔ تكٌ إيٝو يف 

ايطغا٥ٌ املهتٛب١ ٚاملصنطات، ٚإشا ؾهًت اؿٛاض ؾػٝهٕٛ 

ط بإَهاْو أًٜها اٱداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ٚغٛف ٜتٛؾط يو اؿسٜح املباؾ

 ايصٟ ٜٴكسضٙ ايعإًَٛ ع٢ً مٛ ٖا٥ٌ(.

ٖٛ ايطنا تعطؾٓا ع٢ً املعٝاض ا٭ٍٚ َٔ َعاٜرل ب١٦ٝ ايعٌُ ايؿعاي١، ٚ

عٔ املعٝاض ايجاْٞ ٖٚٛ: مماضغات إزاض٠ ايٛظٝؿٞ، ٜٚتبك٢ اؿسٜح 

 املٛاضز ايبؿط١ٜ.

 8ايطنا ايٛظٝؿٞ  . َكاٜٝؼ.(;ب١٦ٝ ايعٌُ ايؿعاي١ )

 

 

 

 

 

ع٢ً قٛض٠ عا١َ عٔ َعاٜرل ب١٦ٝ ايعٌُ  ك١ايػطٛض ايػابتعطؾٓا يف 

ايؿعاي١، ٚتٓاٚيٓا بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ املعٝاض ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايطنا ايٛظٝؿٞ، 

 ْهٌُ اؿسٜح عٔ ايطنا ايٛظٝؿٞ. ٚاٯٕ

o b e i k a n d l . c o m
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 َكاٜٝع ايشضا ايٛظٝفٞ:

ٚؾُٝا ًٜٞ بعض َكاٜٝؼ ايطنا ايٛظٝؿٞ يس٣ ايعاًَني َٚٔ أُٖٗا 

 َا ًٜٞ:

 ايتسضٜب ٚايتطٜٛط. .8

 ٚاتب ٚا٭دٛض.ايط .9

 ايسٚض ايٛظٝؿٞ ٚتطٛضٙ. .:

 ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚقِٝ املٓؿأ٠. .;

 ايتٛاقٌ ايساخًٞ ٚتبازٍ املعًَٛات. .>

 ايتٛاظٕ بني ايعٌُ ْٚٛاسٞ اؿٝا٠ ا٭خط٣. .=

 ضٚح ؾطٜل ايعٌُ. .<

 أًٚيا ـ ايتذسٜب ٚايتطٜٛش:

ز ٫ؾو إٔ ايتسضٜب ٚايتطٜٛط َٔ ايعٛاٌَ اٱهاب١ٝ اييت ػعٌ ايؿط

ٜؿعط بايطنا ايٛظٝؿٞ؛ ؾُٔ خ٬ي٘ ٜؿعط ايؿطز بتطٛضٙ ٚتكسَ٘ 

ٚانتػاب٘ َعاضف َٚٗاضات دسٜس٠؛ مما ٜعٜس َٔ تكسٜطٙ ايصاتٞ ٚثكت٘ 

بٓؿػ٘، ٚتًو ا٭ْؿط١ ايتسضٜب١ٝ ٖٞ اييت ٜكؿٗا ايسنتٛض أمحس َاٖط 

بكٛي٘: )ٜػع٢ ايتسضٜب إىل ظٜاز٠ َٗاضات ا٭ؾطاز ٭زا٤ عٌُ قسز، 

ؿط١ اييت تػع٢ إىل ٖصا ايػطض متجٌ يف فُٛعٗا ٚفُٛع١ ا٭ْ

 أْؿط١ ايتسضٜب(.

o b e i k a n d l . c o m
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 ٚقذ قظِ َاطًٛ اذتاجات اإلْظا١ْٝ إىل مخع زتُٛعات سئٝظ١ٝ ٖٞ:

 ناؿاد١ يًطعاّ، ٚاملا٤، ٚايّٓٛ.اؿادات ايؿػٝٛيٛد١ٝ:  -8

َجٌ ايؿعٛض با٭َإ ايٓؿػٞ، ٚاملعٟٓٛ، ٚنصيو سادات ا٭َإ:  -9

ز يف عًُ٘، ٚاْتعاّ زخً٘، ٚتأَني املازٟ، ناغتكطاض ايؿط

 َػتكبً٘.

نشاد١ ايؿطز إىل ا٫ْتُا٤ إىل مجاع١ اؿادات ا٫دتُاع١ٝ:  -:

 ٚأقسقا٤، ٜبازيْٛ٘ ايٛز ٚاؿب.

ؾعٛض ايؿطز بايتكسٜط ٚا٫سذلاّ َٔ قبٌ سادات ايتكسٜط:  -;

 اٯخطٜٔ، أٚ ايتكسٜط ايصاتٞ.

َٚٛاٖب٘ ٚضغبات٘، اْط٬م ايؿطز بكسضات٘، سادات ؼكٝل ايصات:  ->

 إىل آؾام تتٝض ي٘ إٔ ٜػتؿٝس بأقك٢ إَهاْٝات٘. 

ٚيصا؛ بكًٌٝ َٔ ايتأٌَ ٜٴسضى ايٛاسس َٓا إٔ أٟ َػاعس٠ تكسّ ٭ٟ 

َٔ ايعاًَني، إمنا تػاعس ع٢ً ؼكٝل شات٘ َٔ خ٬ٍ تًو املػاعس٠ 

املتُج١ً يف ايتسضٜب ٚايتطٜٛط؛ ٭ْو ببػاط١ تؿبع ساد١ ْؿػ١ٝ أغاغ١ٝ 

ًّا يًُٛظـ عٔ ايؿطن١ اييت ؾٝ٘، ٚبا يتايٞ غٝؿطظ شيو ضًنا زاخً

 ٜعٌُ بٗا.

ًٝا ـ ايشٚاتب ٚاألجٛس:  ثاْ

ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس َاٖط: )ئ ػس ؾدًكا ٫ ٜٴُٗ٘ أدط 

ًُا َٚعاْٞ نجرل٠، ؾُٔ ا٭دط  ٚظٝؿت٘، ؾهًٓا ْػتُس َٔ أدطْا قٝ

١، ْعٝـ ْٚؿبع استٝاداتٓا ا٭غاغ١ٝ، َٚٓ٘ قس ْؿعط بك١ُٝ ادتُاعٝ

َٚٓ٘ قس ْؿعط بتشكٝل ايصات؛ ؾا٭دٛض شات أ١ُٖٝ بايػ١ غٛا٤ً ع٢ً 

 َػت٣ٛ ايؿطز، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطن١. 

o b e i k a n d l . c o m
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ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ ا٭دٛض ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز يف أْٗا ايٛغ١ًٝ ٱؾباع 

ا٫ستٝادات املدتًؿ١ يًؿطز، غٛا٤ً ناْت استٝادات أغاغ١ٝ ملعٝؿت٘ 

ز يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، أٚ ٚبكا٥٘، أٚ يؿعٛضٙ با٭َإ أٚ ي٬ْسَا

باعتباضٖا ايٛغ١ًٝ املٓاغب١ يًؿعٛض بايتكسٜط َٔ قبٌ ايؿطن١ اييت ٜعٌُ 

 بٗا، أٚ نٛغ١ًٝ ٜكٝؼ بٗا تكسٜطٙ ٚاسذلاَ٘ يصات٘(.

 جتشب١ ٚاقع١ٝ:

وهٞ أسس املسٜطٜٔ عٔ أثط ايطٚاتب ٚا٭دٛض ع٢ً ايطنا 

ظٝؿ١ عهٛ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني، ؾٝكٍٛ: )يكس عًُت شات َط٠ يف ٚ

إزاضٟ، ٚنإ َٔ َٗاّ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ إٔ أعح عٔ اٱزاضٜني ايٓازضٜٔ 

ا٭نؿا٤ يًؿـطنات ايتابع١ يٞ طبًكا ملٛاقؿات ايٛظٝؿ١ املٛنش١ يف 

ايكا١ُ٥ اييت أعسزْاٖا ٚعاز٠ َا ٜؿػٌ املطؾشٕٛ هلصٙ ايٛظٝؿ١ َٓاقب 

ٓع َطَٛق١ يف ؾطنات أخط٣ َػبًكا، ٚع٢ً شيو ؾإْ٘ ملٔ اؾٝس إٔ ٜكت

ٖ٪٤٫ اٱزاضٜٕٛ املتُٝعٕٚ بإٔ ايؿطق١ اؾسٜس٠ تػتشل ٚقتِٗ 

 ٚنؿا٤تِٗ.

سًكا، إٕ ايتعٜٛض ٚا٭ضباح، ٚا٭َٔ نًٗا أَٛض يعبت زًٚضا ض٥ٝػًٝا 

يف اؽاش قطاضاتِٗ، يهٔ ست٢ يٛ نإ اٱغطا٤ بايتعٜٛض ٚسسٙ ؾإٕ 

 % َٔ اٱقٓاع، ٖٚصا ٜعين إٔ َععِ املسضا٤ ايتٓؿٝصٜني7:شيو غٝٴُجٌ 

مل ٜهْٛٛا َٗتُني، أَا بايٓػب١ يًُسضا٤ اٯخطٜٔ أٚ ايٓػب١ ا٭خط٣ 

% ؾهاْٛا َٗتُني بايٛظٝؿ١ اؾسٜس٠؛ ٭ْٗا تعتدل ؾطق١ يعٜاز٠ 7<ٖٚٞ 

ضاتبِٗ ايؿٗطٟ إىل داْب ا٭ضباح اييت غٝهػبْٛٗا، ؾهإ ايطاتب 

 املطتؿع ٚا٭ضباح اؾٝس٠ مبجاب١ ع٬َات أنجط أ١ُٖٝ يؿطق١ أؾهٌ(.

o b e i k a n d l . c o m
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ٜطاٙ داغٕٛ ضٜتـ سني ٜكٍٛ: )قبٌ إٔ ؽطز يًبشح عٔ  ٖٚصا َا

ٚظٝؿ١ تتٝض يو نػب َا تػتشك٘، أٚ اؿكٍٛ ع٢ً ظٜاز٠ َٔ قاسب 

ايعٌُ اؿايٞ، ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ تؿعطى بكُٝتو، ؾإٕ املػ٦ٛي١ٝ تكع 

 ع٢ً عاتكو يف ؼسٜس َا تػتشك٘ بايهبط(.

ؾو يف إٔ بُٝٓا ٜ٪نس نني ب٬ْؿاضز ع٢ً شيو ا٭َط بكٛي٘: )٫

املاٍ َِٗ ملٛظؿٝو، ؾِٗ وتادٕٛ إيٝ٘ يػساز ايؿٛاترل املتػشك١ 

عًِٝٗ، ٚيؿطا٤ ايطعاّ ٚامل٬بؼ، ٚيؿطا٤ ايٛقٛز يػٝاضاتِٗ، ٚيتٛؾرل 

املتطًبات ا٭خط٣ يًشٝا٠، إٕ ايٓاؽ وصِٖٚ زاؾع اؿكٍٛ ع٢ً املاٍ؛ 

 يػس ساداتِٗ ا٭غاغ١ٝ(. 

٭دط َٔ ظا١ٜٚ أخط٣، بٌ ٜط٣ ضٚبطت نطٜتٝٓسٕٚ أ١ُٖٝ داْب ا

ًُا ٖٛ )نِ أدط ٖصا ايعٌُ؟(  ؾٝكٍٛ: )يكس نإ ا٫عتباض ا٭ٍٚ زا٥

ٚيهٔ بعض أؾطاز املٛاضز ايبؿط١ٜ قس أغطعٛا يف إٜهاح إٔ َا ٜطٜسٙ 

ايعإًَٛ يف اؿكٝك١ يف ايعطؾإ ٚاملؿاضن١ ٚا٫غتشػإ َٔ قبٌ 

 قاسب ايعٌُ. 

اْت ايٓكٛز يف ٚيف زضاغ١ عٔ أِٖ عؿط٠ اٖتُاَات يًعاًَني ن

املطنع ا٭ٚغط، ٚيٝهٔ َا ٜهٕٛ، ؾأْا ع٢ً اقتٓاع بأْو ئ 

تػتطٝع إٔ تٴذِصب أٚ تٴبِكٞ ع٢ً ايعاًَني اؾٝسٜٔ طًًٜٛا إ٫ إشا ؾعطٚا 

 . ِٗ ٜعٛنٕٛ بططٜك١ عازي١ عٔ ٚقتِٗبأْ

ٚيف ْؿؼ ايكسز وهٞ تؿاى َاضتني يف نتاب٘ اٱزاض٠ اؿاظ١َ 

، ٚايصٟ نإ ٜٴددلٙ عٔ بعض عٔ َسٜط أسس ايؿطنات ايهدل٣
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املعٛقات اييت تٴشِسخ نعًؿا يف ثك١ َٚعٜٓٛات املٛظـ، خاق١ َا ٜتعًل 

بايٛقت ٚايعب٤ ايعا٥س، ٚايكًل ع٢ً املػتكبٌ ايعا٥ًٞ ٚاملٗين، ٜٚعًل 

  تؿاى َاضتني ع٢ً شيو بكٛي٘:

)إٕ ايٓاؽ ٜٛادٕٗٛ ايّٝٛ عسّ ايؿعٛض با٭َإ يف أعُاهلِ، 

ظؿني، ٚاؿس َٔ ا٭دٛض، إْ٘ ٭َط عػرل دًسا ٚؽؿٝض أعساز املٛ

بايٓػب١ يًعُاٍ إٔ ٜبكٛا قؿعٜٔ َع ٚدٛز ْكاؾات سٍٛ تػطٜض َعًل 

  .أٚ قتٌُ َٔ ايعٌُ ٚاييت تسٚض يف مجٝع أما٤ املهتب(

 ثايًجا ـ ايذٚس ايٛظٝفٞ ٚتطٛسٙ:

 

 

 

 

 

 

ايذلقٝات، إْٗا تًو ايه١ًُ اييت تٴشُؼ نجرًلا َٔ ايعاًَني يف أٟ 

َ٪غػ١، َٚٔ ٖصا املٓطًل ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس َاٖط عٓٗا: )تًعب 

ًُا يهٌ َٔ  ايذلق١ٝ نٛغ١ًٝ يتدطٝط ٚت١ُٝٓ املػاض ايٛظٝؿٞ زًٚضا َٗ

ايؿطز ٚاملٓع١ُ، ؾايؿطز وكل ضغبت٘ يف ايُٓٛ ٚايذلقٞ، ٚؼكل املٓع١ُ 
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ضغبتٗا يف ؼكٝل ايتٛاؾل بني ايؿطز ٚايٛظٝؿ١، ٚؼكٌ ع٢ً أزا٤ ٚضنا 

ذلق١ٝ، أْٗا ـ باختكاض ـ اْتكاٍ ايعاٌَ َٔ ٚظٝؿ١ إىل َٚا ْعٓٝ٘ باي عاٍ(،

ٚظٝؿ١ أخط٣ شات َػ٪ٚيٝات َٚٗاّ أع٢ً، ٚبايتايٞ شات ضاتب أع٢ً 

ًٝا أٚ َػتكبًًا.  ساي

 

 أغؼ ايذلقٝات ايٛظٝؿ١ٝ:

 ٖٚٓاى أطع عذٜذ٠ يًرتق١ٝ تتبعٗا املٓشآت املختًف١ َٓٗا:

 ا٭قس١َٝ: .8

ني ا٭ؾطاز يف فاٍ ايذلق١ٝ ع٢ً أغاؽ سٝح ٜتِ املؿان١ً َٔ ب

أقسَٝتِٗ، ؾا٭قسّ ي٘ أٚي١ٜٛ ايذلق١ٝ يًٛظٝؿ١ ايؿاغط٠، ٚاغتدساّ 

غٝاغ١ ايذلق١ٝ ي٘ عس٠ َدلضات أٚ َعاٜا، أُٖٗا: املٛنٛع١ٝ، َٓاغبتٗا، 

تكايٝس ٚقِٝ اجملتُع، ؾايؿدل ا٭ندل غًٓا ٜتٛىل ايٛظا٥ـ ا٭ع٢ً يف 

َباز٨ عازي١، ؾإْٗا تٴػِٗ يف ضؾع  املطنع، ٚيٛ متت ايذلقٝات ٚؾل

 َػت٣ٛ َكساق١ٝ اٱزاض٠ ٚإْتاد١ٝ املٛظؿني.

 ايهؿا٠٤: .9

٫ٚ ؾو إٔ ايذلق١ٝ ع٢ً أغاؽ ايهؿا٠٤ َطغٛب ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ًّا ٜعذلٟ ٖصا ا٭غاؽ قعٛبات نجرل٠، ؾ٬ ٜٛدس  ايٓعط١ٜ، ٚيهٔ عًُ

 َكاٜٝؼ زقٝك١ َٛنٛع١ٝ يكٝاؽ ايهؿا٠٤.
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 يهؿا٠٤:ا٭قس١َٝ َع ا .:

تعتُس ٖصٙ ايػٝاغ١ ع٢ً نطٚض٠ ٚدٛز سس أز٢ْ َٔ ا٭قس١َٝ 

يهٞ ٜػُض باختٝاض ايؿطز يًذلق١ٝ، مبع٢ٓ أْ٘ إشا َا تٛاؾط اؿس ا٭ز٢ْ 

َٔ غٓٛات ا٭قس١َٝ يس٣ أنجط َٔ َٛظـ ٜػتشكٕٛ ايذلق١ٝ تتِ 

 املؿان١ً بِٝٓٗ ع٢ً أغاؽ ايهؿا٠٤.

ٓا٤ ايطنا ايٛظٝؿٞ، ٚيهٔ ست٢ تٴ٪ِتٞ غٝاغ١ ايذلق١ٝ أنًٗا يف ب

٫بس ٚإٔ ٜكاسبٗا ايتعاّ بتًو ا٭غؼ املتؿل عًٝٗا يف ْعاّ ايذلق١ٝ، 

 ٚخهٛع اؾُٝع هلا زٕٚ تؿطٜل؛ ست٢ ٫ ٜٴ٪زٟ شيو إىل غدط املٛظؿني. 

 

 

 

*** 
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 ايجا٢ْ ايفصٌ

 تذسٜب املٛظفني

 

 

 

 

 

ٜكٍٛ ضٚبطت نطتٝٓسٕٚ: )إٕ َٛنٛع تسضٜب املٛظؿني يف ايكطٕ 

س ٚايعؿطٜٔ َٛنع تتػع ضقعت٘ إىل سس ٜكعب تػطٝت٘ يف نتاب ايٛاس

ٚاسس، ؾإٕ نٌ املسٜطٜٔ ٜٛزٕٚ تسضٜب أٟ ؾدل بػطع١ يٲغطاع 

بايتٛظٝـ ايهاٌَ زاخٌ ٚسس٠ ايعٌُ ايؿعاٍ، ٜٚطٜس املسٜطٕٚ أًٜها إٔ 

ٜؿعط املٛظـ بايطاس١ ٚا٫غتكطاض يف ايعٌُ ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٖٚصا َا 

ٓا قس سٜطٕٚ(، هلصا ؾٓشٔ ـ ععٜعٟ ايكاض٨ ـ ٚإٕ ناعتاز إٔ ٜؿعً٘ امل

 تهًُٓا عٔ ايتسضٜب ٚأُٖٝت٘ ؾ٬بس َٔ اؿسٜح عٔ:

 َػ٪ٚي١ٝ ايتسضٜب. .1

 اـكا٥ل املُٝع٠ يًٓؿاط ايتسضٜيب ايٓادض. .1
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 أْٛاع ايتسضٜب. .0

 زٚض ايتسضٜب يف ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ. .1

 أًٚيا ـ َظؤٚي١ٝ ايتذسٜب:

ضٜب َػ٦ٛي١ٝ َؿذلن١ بني نٌ ا٭ططاف املؿاضن١ ٜعتدل ايتس 

ؾٝ٘، أٟ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚاملسٜطٜٔ ايتٓؿٝصٜني يف َٛاقع أعُاهلِ، 

ٚا٭ؾطاز املتسضبني ايصٜٔ ٜتًكٕٛ ايتسضٜب، ٜٚٛنض اؾسٍٚ َػ٪ٚي١ٝ 

 نٌ َٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملسٜطٜٔ ايتٓؿٝصٜني.

 ايتٓؿٝصٜٕٛاملسٜطٕٚ  إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ

 تكُِٝ ْعاّ َتهاٌَ يًتسضٜب.

ايتٓػٝل بني نٌ دٗٛز ايتسضٜب 

 بايؿطن١.

اٱعساز يدلاَر ايتسضٜب خاضز ايؿطن١، 

 َٚتابع١ ايساخًٞ َٓٗا.

ا٫ستؿاظ غط١ َتها١ًَ يًتسضٜب، ع٢ً 

 َػت٣ٛ اٱزاضات، ٚا٭ؾطاز.

تكسِٜ اـدل٠ ٚاملؿٛض٠ ؾُٝا ميؼ 

 ايتسضٜب.

تٓؿٝصٜني ٜكَٕٛٛ ايتأنس إٔ املسٜطٜٔ اي

 بٛادبِٗ ايتسضٜيب.

ْكض ايعاًَني ٚتٛعٝتِٗ بهطٚض٠ 

 ايتسضٜب.

 تكسِٜ َٗاضات َٚعًَٛات يًُط٩ٚغني.

ؼسٜس اؿاد١ ايتسضٜب١ٝ ٱزاضاتِٗ 

 َٚط٩ٚغِٝٗ.

 تٓؿٝص بطاَر ايتسضٜب زاخٌ ايؿطن١.

ايتشسخ َع املط٩ٚغني ؾُٝا ميؼ 

 ْكٝبِٗ َٔ خط١ ايتسضٜب.

تكُِٝ ايدلاَر تكسِٜ املعاضف ايؿ١ٝٓ ي

 ايساخ١ًٝ.

 املؿاضن١ يف دٗٛز ايتسضٜب ٚايتطٜٛط.
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ٜٚكٍٛ ايسنتٛض ظنٞ قُٛز ٖاؾِ: )ٜٚكع ع٢ً عاتل اٱزاض٠  

ايعًٝا باملٓع١ُ اؾاْب ا٭ندل َٔ املػ٦ٛي١ٝ عٔ ايتسضٜب باعتباضٖا 

َػ٦ٛي١ عٔ تطٛض املٓع١ُ نهٌ ٚعٔ ؼكٝل ا٭ٖساف ايعا١َ َٔ 

 ٛى ايعاًَني يف ناؾ١ املػتٜٛات ايٛظٝؿ١ٝ(. خ٬ٍ ضؾع َػت٣ٛ أزا٤ ٚغً

ٍ عٔ تسضٜب ٫ٚٛ٦ هب إٔ ْٓػ٢ إٔ أٟ ؾطز زاخٌ املٓع١ُ َػ 

ٚتطٜٛط ْؿػ٘، ٚإٔ عًٝ٘ إٔ ٜتبكط بصات٘، ٚإٔ وسز ايٓكاط اييت 

املباؾط، أٚ َسٜط ايتسضٜب  تاز إىل تطٜٛط، ٜٚٓاقؿٗا َع ض٥ٝػ٘ؼ

ميهٔ عًُ٘ بكسز ٖصا ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚشيو يهٞ ٜتعطف ع٢ً َا 

ا٭َط، َٚا ٖٛ زٚضٙ ٚأًٜها زٚض ا٭ططاف ا٭خط٣ يف ع١ًُٝ ايتسضٜب 

 ٚايتطٜٛط.

ؾًٝػت َػ٦ٛي١ٝ ايتسضٜب ع٢ً املٓع١ُ ؾكط ٚيهٓٗا َؿذلن١  

 بني املٓع١ُ ٚايؿطز، هلصا ؽتًـ أْٛاع ايتسضٜب سػب تًو املػ٦ٛي١ٝ.

 

ًٝا ـ أْٛاع ايتذسٜب:  ثاْ

ٕ ؼسز غٝاغتٗا ايعا١َ يف ايتسضٜب، ع٢ً أٟ ؾطن١ أٚ َٓع١ُ أ 

ٜٚعين ٖصا ؼسٜس أْٛاع ايتسضٜب اييت تؿهًٗا ايؿطن١ ٚتٛز ايذلنٝع 

عًٝٗا، ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ أْٛاع ايتسضٜب، ٖٚٞ متجٌ ا٫ختٝاضات املتاس١ 

أَاّ ايؿطن١، ٚتػتطٝع ايؿطن١ إٔ ؽتاض َٔ بني أْٛاع ايتسضٜب َا 

 ٜٓاغبٗا، ٚتًو ٖٞ أْٛاع ايتسضٜب:
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 املهإ ْٛع ايٛظا٥ـ ـٝطس١ً ايتٛظَ

 تٛدٝ٘ املٛظـ اؾسٜس.

 ايتسضٜب أثٓا٤ ايعٌُ.

تسضٜب يتذسٜس املعطؾ١ اي

 ٚاملٗاض٠.

 تسضٜب بػطض ايذلق١ٝ ٚايٓكٌ.

 ايتسضٜب املٗين ٚايؿين.

 ايتسضٜب ايتدككٞ.

 ايتسضٜب اٱزاضٟ.

 زاخٌ ايؿطن١.

 خاضز ايؿطن١.

 يف بطاَر سه١َٝٛ.

 ح١ً ايتٛظٝف:أْٛاع ايتذسٜب حظب َش

وتاز املٛظـ اؾسٜس إىل فُٛع١ َٔ  تٛجٝ٘ املٛظف ادتذٜذ:. 1

املعًَٛات اييت تكسَ٘ إىل عًُ٘ اؾسٜس، 

ٚت٪ثط املعًَٛات اييت وكٌ عًٝٗا املٛظـ 

عًُ٘ ع٢ً اؾسٜس يف ا٭غابٝع ا٭ٚىل َٔ 

يػٓٛات عسٜس٠  أزا٥٘ ٚاػاٖات٘ ايٓؿػ١ٝ

 قاز١َ.

غب املٓعُات أسٝاًْا يف تكسِٜ ايتسضٜب يف : تطايتذسٜب أثٓاء ايعٌُ. 1

َٛقع ايعٌُ ٚيٝؼ يف َهإ آخط؛ ست٢ 

تهُٔ نؿا٠٤ أع٢ً يًتسضٜب، ٚمما ٜعٜس َٔ 

أ١ُٖٝ ٖصا ايتسضٜب إٔ نجرًلا َٔ آ٫ت ايّٝٛ 

س، يصيو عًٝ٘ إٔ ٜتًك٢ ايتسٜب ٝتتُٝع بايتعك

 َباؾًطا ع٢ً اٯي١ ْؿػٗا َٚٔ املؿطف عًٝٗا.

: سُٝٓا تتكازّ َعاضف َٚٗاضات ٜذ املعشف١ ٚاملٗاس٠ايتذسٜب بػشض جتذ. 0

ا٭ؾطاز، ًٜعّ ا٭َط تكسِٜ ايتسضٜب املٓاغب 

 يصيو، ملعاقط٠ ا٭ْع١ُ اؾسٜس٠.
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ستُا٫ت نبرل٠ اٚشيو يٛدٛز  ايتذسٜب بػشض ايرتق١ٝ ٚايٓكٌ:. 1

٫خت٬ف املٗاضات ٚاملعاضف اؿاي١ٝ يًؿطز، 

 ٖٚصا ا٫خت٬ف َطًٛب ايتسضٜب عًٝ٘.

 

 ْٛاع ايتذسٜب حظب ْٛع ايٛظائف:أ

 ايتسضٜب املٗين ٚايؿين:. 1

ٜٗتِ ٖصا ايٓٛع باملٗاضات ايٝس١ٜٚ ٚاملٝهاْٝه١ٝ، يف ا٭عُاٍ  

 ايؿ١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ، َٚٔ أَجًتٗا أعُاٍ ايهٗطبا٤، ٚاملٝهاْٝها، ٚغرلٖا.

 ايتسضٜب ايتدككٞ:. 1

ٜٚتهُٔ ٖصا ايتسضٜب َعاضف َٚٗاضات ع٢ً ٚظا٥ـ أع٢ً َٔ  

ظا٥ـ ايؿ١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ، ٚتؿٌُ عاز٠ ا٭عُاٍ احملاغب١ٝ ٖٚٓسغ١ ايٛ

 اٱْتاز.

 ايتسضٜب اٱزاضٟ:. 0

ٜٚتهُٔ ٖصا ايتسضٜب املعاضف ٚاملٗاضات اٱزاض١ٜ ٚاٱؾطاؾ١ٝ  

 ايٛغطٞ أٚ ايعًٝا. اي٬ظ١َ يتكًس املٓاقب اٱزاض١ٜ اٱؾطاؾ١ٝ أٚ

 أْٛاع ايتسضٜب سػب َهاْٗا:

 ايتسضٜب زاخٌ ايؿطن١:. 1

قس تطغب ايؿطن١ يف عكس بطافٗا زاخٌ ايؿطن١، غٛا٤ً  

مبسضبني َٔ زاخٌ أٚ خاضز ايؿطن١، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ع٢ً ايؿطن١ 

تكُِٝ ايدلاَر، أٚ زع٠ٛ َسضبني يًُػا١ُٖ يف تكُِٝ ايدلاَر 

 ٚاٱؾطاف عًٝٗا.

o b e i k a n d l . c o m
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 ايتسضٜب خاضز ايؿطن١: . 1

تؿهٌ بعض ايؿطنات إٔ تٓكٌ نٌ أٚ دع٤ًا َٔ ْؿاطٗا 

ضٜيب خاضز ايؿطن١ شاتٗا، ٚشيو إشا ناْت اـدل٠ ايتسضٜب١ٝ ايتس

ٚأزٚات ايتسضٜب َتاس١ بؿهٌ أؾهٌ خاضز ايؿطن١، ٚضمبا خاضز 

 ايسٚي١، ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؾطن١ تسضٜب خاق١.

بطاَر سه١َٝٛ: تكّٛ ايسٚي١ أسٝاًْا بسعِ بطاَر ايتسضٜب، . 0

طاَر تطنع ٚشيو َٔ خ٬ٍ َٓعُات اـس١َ املس١ْٝ يف ايسٚي١، ٖٚٞ ب

 ع٢ً ضؾع املٗاضات ٚاملعاضف يف فا٫ت تٗتِ بٗا ايسٚي١. 

 

 ثايًجا ـ ارتصائص املُٝض٠ يًٓشاط ايتذسٜيب ايٓاجح:

ٚإٕ نٓا قس تعطؾٓا ع٢ً أْٛاع ايتسضٜب، ؾُا عًٝٓا اٯٕ إ٫ إٔ  

ْتعطف ع٢ً نٝـ ٜهٕٛ ٖصا ايتسضٜب ْادًشا، سٝح ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾط 

يتسضٜيب يهٞ ٜهٕٛ ْؿاط تسضٜيب خكا٥ل َع١ٓٝ يف ايٓؿاط ا

 ْادض، ٖٚصٙ اـكا٥ل ٖٞ:

 إٔ ٜهٕٛ ايتسضٜب ْؿاط َػتُط:  .1

إٕ ايتسضٜب ٫ ٜٛدس يف املٓع١ُ يًعاًَني اؾسز ؾكط، ٚيهٓ٘  

ْؿاط َػتُط أٚغع َٔ شيو، ؾٗٛ َػتُط بايٓػب١ يًؿطز يف املٓع١ُ، 

خط٣، ٕ شيو ايؿطز ٜٓكٌ ٜٚذلق٢ َٔ ٚظٝؿ١ ٭خط٣ َٚٔ إزاض٠ ٭إسٝح 

ٖٚصا ٜػتًعّ ايتسضٜب ع٢ً ايعٌُ يف ايٛظا٥ـ ٚاٱزاضات اؾسٜس٠، 

o b e i k a n d l . c o m
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ٕ املٓع١ُ يف ساي١ تػرل إنُا أْ٘ َػتُط بايٓػب١ يًُٓع١ُ، سٝح 

َػتُط، ؾٗٞ تتٛغع ٚتتػرل َٔ أْؿطتٗا ٚتهٝـ آ٫ت دسٜس٠ 

ٚتػتدسّ ْعِ عٌُ دسٜس٠ ٖٚصا ٜػتًعّ نطٚض٠ ايكٝاّ بايٓؿاط 

ا ؾايتسضٜب ع١ًُٝ َػتُط٠ ٚيٝػت ع١ًُٝ ايتسضٜيب بكؿ١ َػتُط٠، إًش

 ٚقت١ٝ.

 ايتسضٜب ْعاّ َتهاٌَ:  .1

أٟ أْ٘ ْعاّ َؿتٛح تتأثط عٓاقط ايدلْاَر ايتسضٜيب َٔ  

َٛنٛعات، َسضبني، َتسضبني، ٚغ١ًٝ ايتسضٜب، َهإ، ٚظَإ 

، نُا أْ٘ ملٓع١ُ، بطبٝع١ ا٭ْؿط١ اييت ت٪ز٣ايتسضٜب، َؿانٌ ا

ٜتِ بؿهٌ ؾعاٍ ٜػتًعّ تٛؾرل َتهاٌَ َٔ ْاس١ٝ أْ٘ يهٞ 

.. إخل، .َػتًعَات َع١ٓٝ ي٘ َٔ َعسات، ٚأؾطاز ٚٚضف ٚقاعات تسضٜب

ْتا٥ر َع١ٓٝ  ثِ ٜتِ تكُِٝ ايدلْاَر ايتسضٜيب ٚتٓؿٝصٙ يًشكٍٛ ع٢ً

ؾطاز َعطؾ١ َٚٗاض٠ ٚاػاٖات دسٜس٠، ًٜٚٞ شيو تتُجٌ يف انتػاب ا٭

 َتابع١ ٚتكِٝٝ ايٓؿاط ايتسضٜيب.

 اط َتػرل َٚتذسز: ايتسضٜب ْؿ .0

ٚمبا إٔ ايتسضٜب ْعاّ َتهاٌَ ؾايتػٝرل يف ظطٚف اٱزاض٠ أٚ  

ْتاد١ٝ دسٜس٠ ٜ٪زٟ إايتذسٜس يف اٯ٫ت، زخٍٛ َٓاؾػني بأْع١ُ 

بايهطٚض٠ إىل ايتػٝرل يف ايكٝاّ بأْؿط١ ايٓؿاط ايتسضٜيب َٔ ْاس١ٝ َاز٠ 

ٜعين إٔ .. إخل، ٖصا .ايتسضٜب، ططٜك١ ايتسضٜب، َهإ ٚظَإ ايتسضٜب

غًٛب ايتسضٜب ايٓادض يف ٚقت َا بعطٚف َع١ٓٝ ٫ ٜعين بايهطٚض٠، أ

o b e i k a n d l . c o m
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رل يف ٝلاح شيو ا٭غًٛب يف ظطٚف ٚٚقت كتًؿني، ٜٚػتًعّ شيو ايتػ

 ايٓؿاط ايتسضٜيب.

 ايتسضٜب ْؿاط إزاضٟ ٚؾين:  .1

ؾٗٛ ْؿاط إزاضٟ سٝح ٜػتًعّ ايكٝاّ بايٛظا٥ـ اٱزاض١ٜ َٔ  

ب١ يًٓؿاط ايتسضٜيب، ٖٚٛ ْؿاط ؾين ؽطٝط ٚتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ ٚضقا

سٝح وتاز َتدككني يف تكِٝٝ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ، ٚيف ؼسٜس 

أغًٛب ايتسضٜب ٚيف انتؿاف اؿاد١ يًتسضٜب ٚيف تٓؿٝص بطاَر 

 ايتسضٜب ٚبصيو ؾٗٛ ْؿاط إزاضٟ ٚؾين.

 

 سابًعا ـ دٚس ايتذسٜب يف حتكٝل َٝض٠ تٓافظ١ٝ يًُٓع١ُ:

ٔ قُس املطغٞ: )إٕ ايتسضٜب ًٜعب ٜكٍٛ ايسنتٛض مجاٍ ايسٜ 

زًٚضا َ٪ثًطا يف ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يًُٓع١ُ، ٜٚصٖب بعض ايباسجني 

إىل ايكٍٛ بإٔ ْكل ا٫غتجُاض يف ايتسضٜب ميجٌ أسس ا٭غباب اييت 

ًَا يف  غاُٖت يف تسْٞ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًؿطنات ا٭َطٜه١ٝ عُٛ

نؿاض سكتٗا أَ  َٛاد١ٗ ايؿطنات ايٝابا١ْٝ َٚا تطتب ع٢ً شيو

ايػٛق١ٝ يف ا٭غٛام احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: تٓؿل 

ز٫ًٚضا يًعاٌَ يف ايػ١ٓ ع٢ً  1333ايؿطن١ ا٭َطٜه١ٝ يف املتٛغط 

ز٫ًٚضا  3233بُٝٓا تٓؿل ايؿطن١ ايٝابا١ْٝ يف املتٛغط مٛ  ايتسضٜب،

يؿطنات يًعاٌَ يف ايػ١ٓ يف فاٍ ايتسضٜب، ٚضغِ شيو ؾإٕ ػطب١ ا
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ايٓادش١ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ٚغرلٖا ت٪نس إٔ ايتسضٜب ًٜعب زًٚضا 

ًُا يف ظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٚتسعِٝ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  سان

ًَٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايتسضٜب نٌ عاّ  112تٓؿل ؾطن١ "ظٜطٚنؼ" 

% َٔ املبٝعات، ٚقس غاعس ٖصا ا٫غتجُاض يف 1.2باٱناؾ١ إىل ْػب١ 

ضٜب ايؿطن١ ع٢ً اغتعاز٠ َطنعٖا ايطٜازٟ يف فاٍ تكٜٛط ايتس

املػتٓسات َٔ ايٝاباْٝني، نصيو ؾإٕ ؾطن١ "َٛتٛض٫ٚ" ؽكل َا 

% َٔ إمجايٞ أٜاّ ايعٌُ يف ايػ١ٓ يهٌ َٛظـ ٭غطاض 2-0.2بني 

 ايتسضٜب.

ٚايػ٪اٍ: ملاشا تعتكس ٖصٙ املٓعُات ٚغرلٖا إٔ ا٫غتجُاض يف  

ؼكٝل َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ؟ ٚاٱداب١ ببػاط١  ايتسضٜب غٛف ٜػاعسٖا يف

تهُٔ يف إٔ امل٪غػ١ اييت تٓذض يف ايتعاٌَ ايؿعاٍ َع املتػرلات ايب١ٝ٦ٝ 

اـاضد١ٝ َجٌ ؼسٟ ايعٛمل١، ٚؼسٟ اؾٛز٠، ٚايتشسٟ ايتهٓٛيٛدٞ، 

ٚايتشسٟ ايتٓاؾػٞ، ٚايتشسٟ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ، تػتطٝع إٔ ؼكل 

 .ٗسؾ١قٗا املػتَٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يف أغٛا

كٍٛ ايسنتٛض ظنٞ قُٛز ٖاؾِ: )ٖٓاى ٚأخرًلا نتِ ب 

َػ٪ٚي١ٝ ايؿطز عٔ ت١ُٝٓ قسضات٘ شاتًّا، ؾٗٓاى ؾطم بني ايتسضٜب 

ايطزلٞ ايصٟ ٖٛ َػ٦ٛي١ٝ اٱزاض٠ ٚبني ايت١ُٝٓ ايصات١ٝ اييت ٖٞ َػ٦ٛي١ٝ 

املٛظـ ْؿػ٘، سٝح ٜكع عًٝ٘ عب٤ ت١ُٝٓ قسضات٘ َٚعاضؾ٘ َٚٗاضات٘ 

ٚمببازضات ؾدك١ٝ َٓ٘ نايكطا٠٤ اؿط٠ أٚ سهٛض  ٗٛز ؾطز١ٜظ

ايٓسٚات ايعا١َ أٚ غرل شيو َٔ أغايٝب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ(، ؾٝكٍٛ 

 ضٚبطت نطتٝٓسٕٚ: )ايتسضٜب َػ٪ٚيٝتو ٚيٝػت َػ٪ٚي١ٝ ايؿطن١(. 
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 -:تٓفٝز بشْاَج ايتذسٜب

 

 

 

 

 

)ًٜٞ َطس١ً ايتكُِٝ يدلْاَر ايتسضٜب َطس١ً أخط٣ ٖٞ: تٓؿٝص  

ٚغٛا٤ نإ ٖصا ايدلْاَر زاخٌ ايؿطن١ أٚ خاضدٗا، ؾع٢ً  ايدلْاَر،

َسٜط ٚأخكا٥ٞ ايتسضٜب اٱؾطاف ع٢ً ايتٓؿٝص، ٚايتأنس َٔ إٔ 

 ايتكُِٝ ايصٟ ٚنع قس أَهٔ تٓؿٝصٙ(.

ؾُطس١ً ايتٓؿٝص ٖٞ اييت تػطٞ اؾٛاْب ايتٓؿٝص١ٜ اييت ٜٗتِ 

ر، املدطط ايتسضٜيب باٱعساز هلا ٚاييت َٔ أُٖٗا: تٛقٝت ايدلْاَ

تٓػٝل ايتتابع ايعَين يًُٛنٛعات ايتسضٜب١ٝ املدتًؿ١، ػٗٝع 

 ني ٚاملتسضبني.املطبٛعات، ا٫تكاٍ بهٌ َٔ املسضب

 ع٢ً ايعٓاصش ايتاي١ٝ: ايفصٌهلزا طٛف ْتعشف عضٜضٟ ايكاسئ يف ٖزا 

 أ١ُٖٝ َطاعا٠ َباز٨ ايتعًِ عٓس ؽطٝط ايدلْاَر ايتسضٜيب. .1

 ايدلْاَر ايتسضٜيب. ؼسٜس ايٛقت املٓاغب يتٓؿٝص .1

 ؼسٜس َهإ تٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب. .0

 املتابع١ اي١َٝٛٝ يًدلْاَر. .1
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 أًٚيا ـ أ١ُٖٝ َشاعا٠ َبادئ ايتعًِ عٓذ ختطٝط ايربْاَج ايتذسٜيب:

ل َباز٨ ايتعًِ بٝيتشكٝل ؾعاي١ٝ ايدلْاَر ايتسضٜيب هب َطاعا٠ تط

يف أغاغ٘ قاٚي١ عٓس ؽطٝط ايدلْاَر، باعتباض إٔ ايتسضٜب ٖٛ 

ٱَساز املتسضبني مبعًَٛات َٚٗاضات ٚخدلات دسٜس٠ ْاؾع١ هلِ، أٚ 

قاٚي١ يًتأثرل يف اػاٖاتِٗ عٔ ططٜل تعًُِٝٗ قِٝ َٚباز٨ دسٜس٠، 

َٚٔ َباز٨ ايتعًِ اييت هب َطاعاتٗا عٓس ؽطٝط ايدلْاَر ايتسضٜيب، 

 املباز٨ اهلا١َ ايتاي١ٝ:

 اذتاج١: . 1

اد١ يس٣ املتسضب تسؾع٘ إىل سهٛض ايدلْاَر ْٚعين بصيو ٚدٛز س

ايتسضٜيب ٫نتػاب خدلات دسٜس٠ ْاؾع١، ؾٛدٛز اؿاد١ أٚ ايساؾع أَط 

٫ظّ ٚنطٚضٟ ست٢ ٜتِ ايتعًِ، ٜٚ٪نس شيو أ١ُٖٝ اغتجاض٠ زٚاؾع 

املتسضبني عٔ ططٜل ضبط ايتسضٜب بتشكٝل أٖساف ٜٓؿسٖا املتسضب، 

ؼكٝل ايصات ٚا٫عتباض  ٚسادات ٜػع٢ ٱؾباعٗا، َجاٍ شيو سادات

 ٚايتكسٜط ٚاٱلاظ ٚغرلٖا.

 املشاسن١: . 1

ِِٗ يف زعِ ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ ظعًِٗ  ؾُؿاضن١ املتسضبني تٴػ

 ٜتعًُٕٛ بسضد١ أغطع، ٚوتؿعٕٛ مبا تعًُٛٙ يؿذل٠ أطٍٛ.

 املُاسط١:. 0

ِِٗ يف طبع ا٭ؾهاض ٚاملعًَٛات ا٭غاغ١ٝ يف أشٖإ   ؾٗٞ تٴػ

 س َٔ ؾطق١ سسٚخ ا٫غتذابات ايكشٝش١ يسِٜٗ.املتسضبني، ٚتعٜ
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 استباط املاد٠ ايتذسٜب١ٝ بعٌُ املتذسب: . 1

ًُتسضب، ٜٚٴشؿِّعٙ ع٢ً َتابع١ ٚبصيو ٜهٕٛ يًتسضٜب َع٢ٓ ٖٚسف ي

 دطا٤ات ٚا٭غؼ ايكشٝش١ يٮزا٤.اٱ

ؾأغًٛب ايتسضٜب ا٭ؾهٌ ٖٛ شيو  :َشاعا٠ ايفشٚم ايفشد١ٜ. 2

املتسضبني، ٜٚت٤٬ّ َع ايؿطٚم ايؿطز١ٜ  ا٭غًٛب ايصٟ ٜتؿل َع قسضات

بِٝٓٗ يف ايكسضات ٚا٫غتعسازات َٚػت٣ٛ ايصنا٤ ٚغرلٖا َٔ أٚد٘ 

 ايؿطٚم ايؿطز١ٜ.

 ايتخٌٜٛ:. 3

ٍِّ أٚ ٜٓكٌ بػطع١ َا تعًُ٘ خ٬ٍ ايدلْاَر   ؾاملتسضب ٫بس إٔ ٜٴش

ايتسضٜيب إىل ايٛاقع ايعًُٞ إشا نإ ايتسضٜب ٜتِ ع٢ً سا٫ت َٚٛاقـ 

١ً ملٛاقـ ٚظطٚف ايعٌُ اؿكٝك١ٝ، ٖٚٛ َا ٜٴعطف باْتكاٍ أثط مماث

 ايتسضٜب.

  املعًَٛات املشتذ٠َّ:. 4

سٝح ٜتِ تعٜٚس املتسضبني مبعًَٛات زقٝك١ عٔ َس٣ تكسَِٗ، ا٭َط 

ايصٟ قس ٜسؾعِٗ إىل تٛؾٝل ٚتهٝٝـ غًٛنِٗ يف ايدلْاَر ايتسضٜيب؛ 

كؿ١ عا١َ ؾإٕ يتشكٝل أقك٢ قسض َٔ ايتعًِ بأغطع ٚقت ممهٔ، ٚب

تكاضٜط ايتكسّ اييت تٛنض َس٣ تكسّ املتسضب، تػِٗ يف غطع١ ٚؾعاي١ٝ 

 ايتعًِ.
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  ايتعضٜض:. 5

ٜٚعين شيو تععٜع أثط اؾٗٛز ايتسضٜب١ٝ عٔ ططٜل َسخٌ اٱثاب١ ملٔ 

سهطٚا بطاَر تسضٜب١ٝ، َجاٍ شيو إعطا٩ِٖ ًَٓشا َاي١ٝ أٚ َٓشِٗ 

ٜط أٚ ًَٓشا زضاغ١ٝ أٚ غرل أٚي١ٜٛ عٓس ايذلق١ٝ أٚ َٓشِٗ ؾٗازات تكس

 شيو َٔ قٛض ايتسعِٝ اٱهابٞ ٚايتؿذٝع ٚايتشؿٝع ع٢ً ايتسضٜب.

ًٝا ـ حتذٜذ ايٛقت املٓاطب يتٓفٝز ايربْاَج ايتذسٜيب:   ثاْ

ٜكٍٛ ايسنتٛض ظنٞ قُٛز ٖاؾِ: )هب إٔ ٜتٛاؾط ٚقت ناف 

ييت يتٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب ٜتؿل َع طبٝع١ ايدلاَر ٚعسز املٛنٛعات ا

ٜؿًُٗا َٚس٣ أُٖٝتٗا، ٜٚتِ تٛظٜع ايٛقت ايهًٞ يًدلْاَر ع٢ً 

َٛنٛعات ايدلْاَر سػب أ١ُٖٝ نٌ َٛنع، َٚس٣ تعكسٙ، ٚأًٜها 

 سػب َػت٣ٛ املتسضبني أْؿػِٗ.

بعس شيو ٜتِ تٛظٜع ايٛقت احملسز يهٌ َٛنٛع َٔ َٛنٛعات 

شيو  ايدلْاَر ع٢ً ا٭غايٝب ايتسضٜب١ٝ اييت غٝكسّ بٗا املٛنٛع، َجاٍ

 ايتٛظٜع ايتايٞ:

 ايٛقت احملسز ا٭غايٝب ايتسضٜب١ٝ

 غاع١ ْٚكـ قانطات يتكسِٜ املؿاِٖٝ ٚا٭غؼ ايع١ًُٝ يف املٛنٛع

 غاع١ ْٚكـ سًكات ْكاؾ١ٝ يف فُٛعات قػرل٠ َٔ املتسضبني

 ْكـ غاع١ عطض أؾ٬ّ تسضٜب١ٝ َطتبط١ باملٛنٛع

 ْكـ غاع١ سا٫ت تطبٝك١ٝ َطتبط١ باملٛنٛع
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 ًجا ـ حتذٜذ َهإ تٓفٝز ايربْاَج ايتذسٜيب:ثاي

ًٝا باملٓع١ُ، ٖٚٛ َا ٜٴعطف  قس ٜتِ تٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب زاخً

بايتسضٜب ايساخًٞ ٖٚٓا تتٛىل ٚسس٠ ايتسضٜب باملٓع١ُ، أٚ َطنع 

ايتسضٜب ايتابع يًُٓع١ُ، َػ٪ٚي١ٝ تٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب، ٚقس ٜتِ 

ًٝا يف َطانع تسضٜب َتدكك١، ٚبكؿ١ تٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب خاضد

عا١َ ؾإٕ اختٝاض املهإ املٓاغب يتٓؿٝص ايدلْاَر ايتسضٜيب وهُ٘ 

 عاَالٕ أطاطٝإ ُٖٚا:

َس٣ تٛاؾط إَهاْٝات ايتسضٜب يس٣ املٓع١ُ َٔ سٝح املسضبني، . 1

َٚعٝٓات َٚػاعسات ايتسضٜب َٔ ٚغا٥ٌ اٱٜهاح اييت تػاعس املتسضبني 

َات ٚاملعاضف املكس١َ يف ايدلْاَر ايتسضٜيب، ع٢ً اغتٝعاب املعًٛ

ٚنصيو َٔ سٝح تٛاؾط قاعات َٓاغب١ يًتسضٜب َٚٝعا١ْٝ ناؾ١ٝ 

 يًتسضٜب ٚغرلٖا.

َس٣ تٛاؾط أدٗع٠ تسضٜب خاضد١ٝ، َٚس٣ َا تٴٛؾِّطٙ ٖصٙ . 1

املطانع املتدكك١ َٔ بطاَر تسضٜب١ٝ تػطٞ استٝادات املٓع١ُ، 

ًتسضٜب بٗصٙ املطانع َٔ سٝح َٚس٣ تٛاؾط إَهاْات ٚظطٚف دٝس٠ ي

املسضبني، ٚإَهاْات َٚعٝٓات ايتسضٜب ٚأغايٝب ايتسضٜب املػتدس١َ، 

 ؾهًًا عٔ اٱؾطاف اؾٝس ع٢ً ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ.

ٜٚٓكض ايسنتٛض ساَس بسض ؾٝكٍٛ: )ٜٴؿهٌِّ إٔ ٜتِ ايتسضٜب 

اٱزاضٟ خاضز املٓع١ُ ست٢ ٫ تٴعطٌ ا٭عبا٤ اٱزاض١ٜ يًُسٜطٜٔ َٔ 

١ً ايدلْاَر ايتسضٜيب، ٚططٜك١ ايتسضٜب املػتدس١َ تًعب زًٚضا َٛاق
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يتسضٜب َجٌ ٕ بعض ططم اإأغاغًٝا يف ؼسٜس َهإ ايتسضٜب، سٝح 

تػتًعّ ػٗٝعات َها١ْٝ َع١ٓٝ قس ٫ تهٕٛ  يعب ا٭زٚاض ٚاحملانا٠

َٛدٛز٠ باملٓع١ُ، ٚبايتايٞ ٜتِ إدطا٤ ايتسضٜب يف َهإ ب٘ ٖصٙ 

 ايتذٗٝعات(.

يتسضٜب زاخٌ سذط٠ ايتسضٜب ؾٝكٍٛ ايسنتٛض أمحس أَا عٔ ا

َاٖط: )ٜ٪ثط ايذلتٝب ايساخًٞ ؿذط٠ ايتسضٜب ع٢ً ؾاع١ًٝ ٖصا 

ايتسضٜب، ؾايططٜك١ اييت تٓتعِ بٗا املكاعس ٚاملٓاؾص َٚهإ امُلسضِّب هلا 

تٛقٌٝ املعًَٛات، ٚإَها١ْٝ َؿاضن١ ٚاغتذاب١  تأثرل ع٢ً إَها١ْٝ

ٛنض اؾسٍٚ ايتايٞ بعض ايُٓاشز ؾا٥ع١ ايساضغني يف املٓاقؿ١(، ٜٚ

 ا٫غتدساّ يف تكُِٝ ٚتطتٝب قاعات ايتسضٜب.

ايسا٥ط٠ املػتسٜط٠ ٜػُض بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايسميٛقطاط١ٝ 

ٚاملؿاضن١، نُا إٔ تعبرلات ايٛد٘ ٚسطن١ اؾػِ ًَشٛظ١ 

بٛاغط١ مجٝع ايساضغني مما ٜٴُهِّٔ َٔ تععٜع اٯضا٤ ٚا٫تكاٍ، يصا 

ؿٝس اغتدساّ املا٥س٠ املػتسٜط٠ يف أغايٝب ايتسضٜب قس ٜهٕٛ َٔ امل

 اـاق١ باملٓاقؿ١ اؾُاع١ٝ َٚا ٜؿابٗ٘ َٔ أغايٝب.

ْكـ زا٥ط٠ تتُٝع بٛدٛز قا٥س ٚانض ٜسٜط سًك١ املٓاقؿ١ ع٢ً 

ا٭خل عٓس اغتدساّ ٚغا٥ٌ َػاعس٠ يف ايتسضٜب، ٜٚٓاغب ٖصا 

 ايؿهٌ َع أغًٛب ايعكـ ايصٖين يف ايتسضٜب.
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ملطبع١ ميهٓٗا إٔ تؿكٌ بني ْٛعٝات ايساضغني، ٚنٌ املا٥س٠ ا

داْب َٔ املا٥س٠ ميهٔ إٔ ٜٴُجٌ مجاع١ تٓتُٞ إىل قػِ أٚ إزاض٠ أٚ 

ؾطن١ َػتك١ً، ٜٚٴعاب ع٢ً ٖصا ايؿهٌ إٔ ض١ٜ٩ ٚغا٥ٌ اٱٜهاح 

َٚػاعسات ايتسضٜب غرل نا١ًَ، نُا إٔ املسضب يٝؼ ي٘ َهإ 

 اؾُاع١ٝ. قسز، ٜٚٓاغب ٖصا ايؿهٌ أغًٛب املٓاقؿ١

ؾٗٛ ٜػُض بتكػِٝ ايساضغني إىل  Uاملا٥س٠ ع٢ً ؾهٌ سطف 

ث٬خ قؿٛف أٚ فُٛعات، ٜٚػُض باملؿاضن١ يف ايطأٟ، ٜٚػُض 

بإناؾ١ ْٛع َٔ ايطزل١ٝ يف تطتٝب ايساضغني ٜٚعاب ع٢ً ٖصا ايؿهٌ 

أْ٘ ٫ ٜٴػُض يهٌ ايساضغني إٔ ٜطٚا بعهِٗ ايبعض بٛنٛح، ٚميجٌ 

ًَعا، ٚبايتايٞ  Uٌ ايسا٥ط٠ املػتسٜط٠ ٚسطف ايؿهٌ تٛؾًٝكا بني ؾه

 ؾٗٛ واٍٚ إٔ ٜٛؾط َعاٜا ايؿهًني ًَعا.

اؾتكاًقا َٔ ايؿهٌ ايسا٥ط٠ املطبع١، ْط٣ إٔ املا٥س٠ املػتط١ًٝ 

ميهٓٗا إٔ ؼس َٔ املؿاضن١ ٚاملٓاقؿ١ ٭ٕ ايساضؽ يف أٍٚ املا٥س٠ 

ملػتط١ًٝ تػُض ٫ ٜػتطٝع ض١ٜ٩ ظ١ًَٝ يف آخط املا٥س٠، إ٫ إٔ املا٥س٠ ا

َٴسضب آخط ٜعكب  بٛدٛز َسضب، بٌ يف بعض ا٭سٝإ تػُض بٛدٛز 

 ع٢ً ضأٟ املسضب ا٭ٍٚ.

ٜكسّ ؾهًًا ٚتكًًٝسا يكؿٛف ايسضاغ١ ايتكًٝس١ٜ يف املساضؽ 

ٚاؾاَعات، ٜٚتٝض ٖصا ايؿهٌ غٝطط٠ عاي١ٝ يًُسضب ع٢ً 

ايساضغني، ٚإٕ نإ ٫ ٜتٝض يًُسضب إَها١ْٝ ايتعطف ع٢ً َس٣ 

 سّ ايساضغني يف سٌ ايتُاضٜٔ.تك

o b e i k a n d l . c o m



 إدارة ضغوط العمل  ةــــــــــ الرضا الوظيفي ومهارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

56 

 سابًعا ـ املتابع١ اي١َٝٛٝ يًربْاَج:

وتاز ا٭َط َٔ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، َٚسٜط ايتسضٜب، أٚ 

أخكا٥ٞ ايتسضٜب إٔ ٜكَٛٛا مبتابع١ تٓؿٝص ايدلْاَر خط٠ٛ غط٠ٛ، 

ٚع٢ً َساض أٜاّ ايدلْاَر، ٚتعين املتابع١ ايتأنس املػتُط َٔ إٔ تكُِٝ 

ٜتِ تٓؿٝصٙ نُا ٖٛ َٛنٛع، ٚايتشكل َٔ إٔ نٌ ا٭َٛض  ايدلْاَر

 تػرل يف فطٜاتٗا.

ٚتتهُٔ ا٭ْؿط١ اـاق١ مبتابع١ تٓؿٝص ايدلْاَر بؿهٌ َٜٛٞ 

سٌ املؿانٌ ايطاض١٥ ع٢ً تٓؿٝص ايدلْاَر، َجٌ تسبرل َسضب بكٛض٠ 

غطٜع١ يف ساي١ غٝاب املسضب، أٚ تأدٌٝ اؾًػ١ ايتسضٜب١ٝ ٚأًٜها ع٬ز 

 كطاع ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ.َؿانٌ اْ

 ٚأخرًلا:

)إْ٘ ملٔ املِٗ إٔ تٗتِ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايؿطنات بتسضٜب  

املٛظؿني(، ؾُا ع٢ً إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ إ٫ إٔ تػاعس َٛظؿٝٗا 

بإعاْتِٗ بايتسضٜب املػتُط ست٢ ٜهْٛٛا ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ 

 ح ايسا٥ِ.اٱْتاد١ٝ، ٖٚصا َا ٜٴشكل يتًو امل٪غػ١ ايٓذا

 

*** 
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 قاع١ تذسٜب املٛظفني

 

 

 

 

 

 

 

ٜكٍٛ ايسنتٛض أمحس َاٖط: )ايتسضٜب يٝؼ غا١ٜ يف سس شات٘ 

ٚيهٓ٘ ٚغ١ًٝ يطؾع قسضات ا٭ؾطاز ٚتعسٌٜ غًٛنٝاتِٗ؛ بككس ضؾع 

إْتاد١ٝ املٓع١ُ، َٔ أدٌ ٖصا نإ ٖٓاى نطٚض٠ يًتسضٜب سٝح إْ٘ 

١ً(، هلصا غٛف ْتٓاٍٚ ـ ًٜها ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ع٬ز املؿه٬ت احملتُأ

نٝـ تتعطف ع٢ً ساد١ املٓع١ُ َٔ  اؾع٤ععٜعٟ ايكاض٨ ـ يف ٖصا 

 :ايعٓاقط ايتاي١ٝايتسضٜب، ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

 َع٢ٓ اؿاد١ إىل ايتسضٜب. -1

 أغايٝب ؼسٜس اؿاد١ إىل ايتسضٜب. -1

 ؼسٜس ٖسف ايتسضٜب. -0
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 أًٚيا ـ َع٢ٓ اذتاج١ إىل ايتذسٜب:

ٓعُات إىل تكُِٝ بطاَر يًتسضٜب، ٚؽكٝل )تًذأ نجرل َٔ امل 

َٛاضز َاي١ٝ عاي١ٝ هلا؛ ٚشيو بػبب اعتكاز ٖصٙ املٓعُات بهطٚض٠ ٖصٙ 

ايدلاَر، ٚؽط٧ بعض املٓعُات يف ٖصا ايػعٞ، ٚشيو بػبب عسّ 

اغتٓاز تكُِٝ ايدلاَر إىل ساد١ ؾع١ًٝ يًتسضٜب، يصيو ؾإٕ ؼسٜس 

تؿدٝل غًِٝ ٭غباب  اؿاد١ إىل ايتسضٜب ٜٓبػٞ إٔ ٜػتٓس إىل

 املؿه٬ت اييت تعاْٞ َٓٗا املٓع١ُ، ٜٚعاْٞ َٓٗا أزا٤ ا٭ؾطاز(.

)إشا ناْت قسضات ا٭ؾطاز َكبٛي١ ٚيهٔ ٖٓاى نعـ يف إْتاد١ٝ  

ْتاد١ٝ قس ٜطدع ٭غباب أخط٣ ملٓع١ُ؛ ؾٗصا ٜعين إٔ غبب نعـ اٱا

غرل قسضات ا٭ؾطاز، ٚتعٔ بعض املٓعُات إٔ ايتسضٜب ٖٛ ايع٬ز 

يػشطٟ ؾُٝع َؿانٌ املٓع١ُ؛ إ٫ أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ايتسضٜب ا

 َدلًضا ٖٚٛ نعـ قسضات ا٭ؾطاز(.

ٚوًٌ ايسنتٛض ظنٞ قُٛز ٖاؾِ ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ بأْٗا: 

)ٖٞ تًو ا٫ستٝادات اييت تػع٢ ع١ًُٝ ايتسضٜب إىل تٛؾرلٖا، ٚؽتًـ 

ؿ١ٝ املطاز تسضٜبٗا، ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ تبًعا ٫خت٬ف املػتٜٛات ايٛظٝ

سٝح ؽتًـ طبٝع١ ايعٌُ َٚػ٪ٚيٝات٘ َٚؿه٬ت٘ َٚتطًبات٘ َٔ 

 َػت٣ٛ ٚظٝؿٞ إىل َػت٣ٛ ٚظٝؿٞ آخط. 

ؾؿٞ َػتٜٛات ايتٓؿٝص تعزاز اؿاد١ إىل املٗاض٠ ٚايسق١ يف ا٭زا٤، 

بُٝٓا يف املػتٜٛات اٱؾطاؾ١ٝ تدلظ َٗاضات ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ 
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ٱزاض٠ ايعًٝا ؾتدلظ اؿاد١ إىل َٗاضات ٚتٛدِٝٗٗ، أَا يف َػت٣ٛ ا

 ايتدطٝط ٚضغِ ايػٝاغات ٚاؽاش ايكطاضات ط١ًٜٛ ا٭دٌ(.

ؾٝذب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ساد١ ًَش١ يتسضٜب ا٭ؾطاز يف املٓع١ُ، 

ؾًٝػت نٌ َؿه١ً يف املٓع١ُ ْابع١ عٔ ق١ً ايتسضٜب، إمنا ايتسضٜب 

ًُِٗ ع٢ً َا ٖٛ إ٫ ٚغ١ًٝ َػاعس٠ يٮؾطاز؛ ست٢ ٜؿُٗٛا نٝؿ١ٝ ع

 ايٛد٘ ايكشٝض، مما ٜهاعـ اٱْتاز ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز.

ًٝا ـ أطايٝب حتذٜذ اذتاج١ إىل ايتذسٜب:  ثاْ

ميهٔ ؼسٜس اؿاد١ إىل ايتسضٜب ٚشيو إشا نإ ٖٓاى قكٛض 

 يف املعًَٛات أٚ يف املٗاضات، ٚشيو عٔ ططٜل أغًٛبني ُٖا: 

 ؼسٜس اؿاد١ يًتسضٜب ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز: - أ

ٟ ايككٛض يف َعًَٛات ايؿطز إىل ؼسٜس ساد١ ٖصا ايؿطز ٜ٪ز

 يًتسضٜب، ٜٚطدع ٖصا ايككٛض إىل ٚاسس أٚ أنجط َٔ ا٭غباب ايتاي١ٝ:

 ايتأثرل ايػبب

 ايذلق١ٝ
ت٪زٟ ايذلق١ٝ إىل ٚدٛز ؾذ٠ٛ بني ايكسضات اؿاي١ٝ يًؿطز 

 ٚبني َتطًبات ايٛظٝؿ١ اؾسٜس٠.

 يف ايٓكط١ ايػابك١.ٜ٪زٟ إىل ْؿؼ ايؿذ٠ٛ املٛدٛز٠  ايٓكٌ

  تكِٝٝ ا٭زا٤
ٜ٪زٟ ٖصا إىل انتؿاف ٚدٛز ؾطم بني ا٭زا٤ ايؿعًٞ، ٚبني 

 ا٭زا٤ املطًٛب ٚؾًكا ملعاٜرل ايتكِٝٝ.
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بطاَر ؽطٝط 

املػتكبٌ 

 ايٛظٝؿٞ

عٓسَا ٜتِ ايتعطف بٛاغط١ ٖصٙ ايدلاَر ع٢ً ايٛظا٥ـ 

 احملت١ًُ يف املػتكبٌ ايٛظٝؿٞ يًؿطز ميهٔ ايتعطف ع٢ً َا

 إشا نإ ٖٓاى قكٛض يف املعًَٛات أّ ٫.

اٱزاض٠ 

 ٚاٱٖساف

ٜ٪زٟ اغتدساّ ٖصا ا٭غًٛب اٱزاضٟ إىل ايتعطف ع٢ً 

قكٛض يف املعًَٛات بني ايٓتا٥ر ايؿع١ًٝ ٚبني ايٓتا٥ر 

 املػتٗسؾ١.

ايطقاب١ ع٢ً 

 اؾٛز٠

إشا أؾاضت تكاضٜط ايطقاب١ ع٢ً اؾٛز٠ إٔ ايػبب يف 

٠ ٜطدع إىل ا٭ؾطاز ٫ ٜعًُٕٛ ا٭خطا٤ ٚانؿاض اؾٛز

 أغًٛب ايعٌُ ٚدب تسضٜبِٗ.

  ايؿها٣ٚ
إشا ناْت أغباب ايؿه٣ٛ َٔ أؾطاز َعٝٓني تطدع إىل 

 ْكل يف َعطؾتِٗ بايعٌُ ٚدب تسضٜبِٗ.

ايكٝاّ مبٗاّ 

 خاق١

إشا ناْت ١ْٝ اٱزاض٠ ٖٞ إغٓاز َٗاّ خاق١ ٭سس ا٭ؾطاز، 

ًبات ٖصٙ امل١ُٗ يف سني إٔ قسضات٘ اؿاي١ٝ ٫ تطق٢ ملتط

 ٚدب تسضٜب٘.

ايتٓاٚب 

 ايٛظٝؿٞ

إشا نإ ٖٓاى تٓاٚب بني فُٛعتني َٔ ا٭ؾطاز ع٢ً 

 أنجط َٔ عٌُ ٚظٝؿٞ ٚدب تسضٜبِٗ ع٢ً ٖصٙ ا٭عُاٍ.

ستٝادات ايؿطز يًتسضٜب، ؾٗصٙ اٖصٙ بعض ا٭َٛض اييت ؼسز 

 ا٭غباب تعتدل ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز.

 ت٣ٛ املٓع١ُ:ؼسٜس اؿاد١ يًتسضٜب ع٢ً َػ - ب

ٜكّٛ أخكا٥ٝٛ ايتسضٜب ع٢ً َػت٣ٛ املؿطٚع باغتدساّ قٛا٥ِ 

ا٭غ١ً٦ أٚ املكاب٬ت ايؿدك١ٝ َع املسٜطٜٔ يف ا٭قػاّ املدتًؿ١ يتشسٜس 
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اؿاد١ يًتسضٜب، ٚتسٚض ا٭غ١ً٦ املططٚس١ يف نٌ َٔ ايكٛا٥ِ أٚ 

املكاب٬ت سٍٛ تأثرل إْؿا٤ ٚسسات إْتاز دسٜس٠، إناؾ١ َٓتذات 

مبعاٜرل َٚٛاقؿات  ا٭خص٠، اغتدساّ آ٫ت َٚعسات دسٜس٠، دسٜس

خص بػٝاغات تػٜٛل أٚ تػعرل أٚ إع٬ٕ دسٜس٠ ع٢ً إْتاز دسٜس٠، ا٭

ا٭زا٤ ايٛادب أٚ املطًٛب يف املػتكبٌ، َٚا إشا نإ ٖصا ا٭زا٤ ىتًـ 

عٔ ا٭زا٤ ايؿعًٞ، ٚت٪زٟ َجٌ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ إىل ايتعطف ع٢ً اؿاد١ 

 ا إىل ايتعطف ع٢ً قت٣ٛ بطْاَر ايتسضٜب.يًتسضٜب ٚأًٜه

 ثايًجا ـ حتذٜذ ٖذف ايتذسٜب:

بعسَا سسزْا اؿاد١ إىل ايتسضٜب ؾاٯٕ عًٝٓا إٔ ْتعطف َا ٖٛ 

اهلسف َٔ ايتسضٜب، سٝح ٜكٍٛ ايسنتٛض ظنٞ قُٛز ٖاؾِ: )إٕ 

ؼسٜس أٖساف ايدلْاَر ايتسضٜيب ٖٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف فاٍ ٚنع 

يتسضٜيب، ٜٚطتبط ؼسٜس أٖساف ايدلْاَر ايتسضٜيب ٚتكُِٝ ايدلْاَر ا

بتدطٝط ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ايصٟ وسز اـكا٥ل ٚايكسضات 

ٚاملٗاضات املطاز إنػابٗا يًُتسضبني ْٚٛع١ٝ ايدلاَر ايتسضٜب١ٝ املطًٛب 

 تٛؾرلٖا ٚقتٜٛاتٗا(.

َٚٔ ٖصا املٓطًل ميهٔ إٔ ْتكٛض عسًٜسا َٔ ا٭ٖساف يًدلاَر 

 املدتًؿ١، َجاٍ شيو ا٭ٖساف ايتاي١ٝ:ايتسضٜب١ٝ 

ت١ُٝٓ َعًَٛات املتسضب بإساطت٘ باؾسٜس يف ايعًّٛ ٚاملعاضف  -

 املطتبط١ مبٛنٛعات ٚفا٫ت َع١ٓٝ يتشػني أزا٥٘.
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إنػاب املتسضب َٗاضات دسٜس٠ يف فاٍ ؽكك٘ يت١ُٝٓ  -

قسضات٘ ايع١ًُٝ أٚ ايتطبٝك١ٝ مبا وكل نؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ 

 ا٭زا٤.

ًُا  ١ط غًٛنٝات املتسضب ٚإػاٖاتتطٜٛ - ٚإنػاب٘ قٝ

 َٛاقـ َع١ٓٝ. ٚاػاٖات دسٜس٠ مٛ َػا٥ٌ أٚ

إَساز املتسضب مبعًَٛات َٚٗاضات دسٜس٠ ملػاعست٘ ع٢ً أزا٤  -

 عًُ٘ اؿايٞ بهؿا٠٤ أندل.

إَساز املتسضب مبٗاضات َع١ٓٝ يتٛؾرل ايكسض٠ ع٢ً أزا٤ أعُاٍ  -

 َػتكب١ًٝ.

أٖساف ايتسضٜب، ٚشيو سػب املس٠ )نُا ميهٔ ايتؿطٜل يف  

 اييت ٜػطٝٗا ايتسضٜب ناٯتٞ:

أٖساف قكرل٠ ا٭دٌ: ٚيف ايػايب تػطٞ استٝادات تسضٜب١ٝ عاد١ً  -1

ٚغطٜع١، تعدل عٔ ضغب١ املٓع١ُ يف ع٬ز َؿانٌ طاض١٥، أٚ 

 ملٛاد١ٗ استٝادات غطٜع١ يبعض ا٭ؾطاز، أٚ يبعض اٱزاضات.

ايػايب تػطٞ استٝادات ت١ُٝٓ أٖساف ط١ًٜٛ ا٭دٌ: ٖٚٞ يف  -1

ٚتطٜٛط َتأ١ْٝ، ٚتعدل عٔ ضغب١ املٓع١ُ يف ايُٓٛ ٚايتطٜٛط 

 ٚايٓهر ايطبٝعٞ يٮؾطاز أٚ اٱزاضات(.

ٜٚكٍٛ َٝؿٌٝ أضَػذلْٚر: )ٜٗسف ؼًٌٝ استٝادات ايتسضٜب إىل 

 ؼسٜس ايؿذ٠ٛ بني َا وسخ َٚا هب إٔ وسخ(.

ات أٚ اٱناؾات املطًٛب )ؼسٜس ا٫ستٝادات ٜعدل عٔ أْٛاع ايتػٝرل

نؿا٤ت٘ ٖٚٛ  ايٛظٝؿٞ يًؿطز ٚأمناط أزا٥٘ ٚزضد١إزخاهلا ع٢ً ايػًٛى 

 َا ٫ ٜتِ إ٫ عٔ ططٜل ايتسضٜب(.
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ٚاٯٕ عًٝو ععٜعٟ ايكاض٨ إٔ ػاٚب ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ ست٢ 

 ؼسز ساد١ َٓعُتو يًتسضٜب:

 َا ٖٛ اهلسف َٔ ايتسضٜب؟

 ؟ َٔ ِٖ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز بايتشسٜس؟ٌٖ ا٭ؾطاز يف ساد١ إىل ايتسضٜب

ٌٖ ٖٓاى تطٜٛط يف املٓع١ُ قس ٜػاعس يف شيو ايتسضٜب، نإٔ 

 ٜهٕٛ ٖٓاى آ٫ت دسٜس٠ أٚ َٓتذات دسٜس٠؟

 

 

 

*** 
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 نٝف ختتاس ٚتعني َٛظفٝو؟

 

 

 

 

 

 

 

تأتٞ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض بعس ع١ًُٝ ا٫غتكطاب اييت تهًُٓا عٓٗا 

ٛظؿني يؿػٌ ايٛظٝؿ١، ٜتِ ، ؾبعس إٔ مت دصب عسز َٔ املغابكًا

ايتكؿ١ٝ بِٝٓٗ ٚاختٝاض ا٭ْػب َِٓٗ، ٜكٍٛ ايسنتٛض عازٍ قُس 

ظاٜس: )متجٌ ع١ًُٝ ا٫ختٝاض ْكط١ ايبسا١ٜ ايطبٝع١ٝ عٓس تٓؿٝص أْؿط١ 

إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚبايتايٞ تهٕٛ امل١ُٗ ا٭غاغ١ٝ يع١ًُٝ ا٫ختٝاض 

ٝص، ٚمبع٢ٓ آخط تٗسف ١ َٛنع ايتٓؿغذلاتٝذٖٝٞ ٚنع تًو اـط١ ا٫

ع١ًُٝ ا٫ختٝاض إىل ؼكٝل ايتٛاؾل بني َتطًبات ٚٚادبات ايٛظٝؿ١ ٚبني 

َ٪٬ٖت ٚخكا٥ل ايؿطز املتكسّ يؿػًٗا(، ؾٓشٔ ـ ععٜعٟ ايكاض٨ ـ 

 ع٢ً َٛعس َع نٝؿ١ٝ اختٝاض َٛظؿٝو.

o b e i k a n d l . c o m
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 أًٚيا ـ َا ٖٛ االختٝاس؟

 ٜكـ ايسنتٛض أمحس َاٖط ع١ًُٝ اختٝاض املٛظؿني بأْٗا )تًو

ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا املٓع١ُ؛ يتكؿ١ٝ ٚاْتكا٤ أؾهٌ املطؾشني 

يًٛظٝؿ١، ٖٚٛ ايؿدل ايصٟ تتٛاؾط ؾٝ٘ َكَٛات َٚتطًبات ؾػٌ 

ايٛظٝؿ١ أنجط َٔ غرلٙ، ٜٚتِ ٖصا ا٫ختٝاض طبًكا ملعاٜرل ا٫ختٝاض اييت 

 تطبكٗا املٓع١ُ(.

عٔ اختٝاض املٛظؿني: )ٖٛ ٚنع ايؿدل املٓاغب يف ايٛظٝؿ١ 

 ملٓاغب١، ٖٚٛ أَط ي٘ أثطٙ ايبايؼ يف ضؾع ايهؿا٠٤ اٱْتاد١ٝ باملٓع١ُ(.ا

ؾٝككس با٫ختٝاض ٚايتعٝني أْ٘ شيو ايٓؿاط اٱزاضٟ ايصٟ ٜتعًل 

بايبشح عٔ املٗاضات املطًٛب١ يًُٓؿأ٠، ٚسح ا٭ؾطاز ايصٜٔ تتٛاؾط 

يسِٜٗ ا٫ؾذلاطات يًتكسّ يًٛظا٥ـ ايؿاغط٠؛ متًٗٝسا ٫ختٝاض أؾهٌ 

 ضات يًعٌُ باملٓؿأ٠ املع١ٝٓ.املٗا

ًٝا ـ أ١ُٖٝ ع١ًُٝ االختٝاس:  ثاْ

 تعس َؿتاح زخٍٛ ايعٓكط ايبؿطٟ إىل املٓع١ُ. -1

ؼسز نؿا٠٤ ا٫ختٝاض نؿا٠٤ اٱزاض٠ ع٢ً تكُِٝ باقٞ  -1

 ايػٝاغات ا٭خط٣ اـاق١ با٭ؾطاز.

تطتبط َس٣ نؿا٠٤ ؼسٜس استٝادات املؿطٚع َٔ ايتسضٜب  -0

 نؿا٠٤ تطبٝل غٝاغ١ ا٫ختٝاض يٮؾطاز.َػتكبًًا مبس٣ 

 ت٪ثط غٝاغ١ ا٫ختٝاض يف ؾطم ايذلق١ٝ َػتكبًًا. -1

o b e i k a n d l . c o m
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ا٫ضتؿاع املتعاٜس يف تهايٝـ ايعُاي١ هعٌ َٔ ايهطٚضٟ  -2

ايذلنٝع ع٢ً اختٝاض أْػب املٗاضات اٱْػا١ْٝ اييت تت٤٬ّ 

 َع ايٛظا٥ـ ايعا٥س٠ ٚايعُاي١ ايٓاقك١ يف بعض ايكطاعات.

ؿٌ غٝاغ١ ا٫ختٝاض نجرًلا ع٢ً َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ ٜ٪ثط ؾ -3

 اٱْتاد١ٝ يًُٓع١ُ.

تطدع نجرل َٔ َؿه٬ت ايعُاي١ إىل غ٤ٛ غٝاغات  -4

 ا٫ختٝاض ٚايتعٝني املتبع١ يف املٓع١ُ.

 

 ثايًجا ـ َا ٖٞ َعاٜري االختٝاس؟

تعتدل َعاٜرل ا٫ختٝاض ٖٞ اـكا٥ل ٚاملٛاقؿات اييت هب 

يٛظٝؿ١ مبػت٣ٛ َعني "أٚ بٓػب١ َع١ٓٝ"، تٛاؾطٖا يف املطؾض يؿػٌ ا

ٖٚصٙ اـكا٥ل ٚاملٛاقؿات تهٕٛ َػتُس٠ َٔ ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ 

بػطض اؿكٍٛ ع٢ً َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ا٭زا٤ يف تًو ايٛظا٥ـ، ٖٚصٙ 

 املعاٜرل ٜتِ ػُٝعٗا يف خكا٥ل َع١ٓٝ، ٖٚٞ:

 

 َػت٣ٛ ايتعًِٝ: -1

تأٌٖٝ تتطًب نٌ ٚظٝؿ١ َٔ ايٛظا٥ـ َػت٣ٛ َعًٝٓا َٔ اي

ايعًُٞ، ٚتكّٛ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بتشسٜس املػت٣ٛ ايعًُٞ املطًٛب 

 قبٌ اٱع٬ٕ عٔ ؾػٌ ايٛظا٥ـ.

o b e i k a n d l . c o m
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 اـدل٠ ايػابك١:  -1

ٜؿهٌ َععِ أقشاب ا٭عُاٍ ا٭ؾطاز ايصٜٔ يسِٜٗ خدل٠ غابك١ 

بايعٌُ ايصٟ غًٝتشكٕٛ ب٘؛ ٭ٕ ٖصٙ اـدل٠ ايػابك١ ػعٌ مماضغ١ 

ٓػب١ يطايب ايٛظٝؿ١، نُا أْٗا تعتدل َ٪ؾًطا ايعٌُ أًَطا غًًٗا باي

 ٱَها١ْٝ لاح ايؿطز يف عًُ٘.

 ايكؿات ايبس١ْٝ "اؾػُا١ْٝ":  -0

تتطًب بعض ايٛظا٥ـ قؿات دػُا١ْٝ َع١ٓٝ نايطٍٛ، أٚ ق٠ٛ 

ْاق١ ييت تتعًل با٫ٖتُاّ باملعٗط ٚا٭ايصضاع ٚايٝسٜٔ أٚ بعض ايكؿات ا

 بٝعات أٚ ايتػٜٛل.يف املًبؼ َجٌ ايعاًَني يف فاٍ امل

 ايكؿات ايؿدك١ٝ:  -1

 منط ؾدك١ٝ ايؿطز َجٌ اؿاي١ ٚتؿرل ايكؿات ايؿدك١ٝ إىل

 دتُاع١ٝ، َٚٔ ايبٝاْات اييت تؿرل إىل ايؿدك١ٝ أًٜها ايعُط.ا٫

 

 سابًعا ـ َشاحٌ ع١ًُٝ االختٝاس:

تطتبط ع١ًُٝ ا٫ختٝاض بايعًُٝات ايػابك١ ٱزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ، 

إٔ ٜتِ ا٫ختٝاض بعس ع١ًُٝ ؽطٝط املٛضاز ايبؿط١ٜ  ؾُٔ ايطبٝعٞ

ٚع١ًُٝ ا٫غتكطاب، يصيو تتطًب ع١ًُٝ ا٫ختٝاض ايكٝاّ بإدطا٤ات أٚ 

خطٛات َع١ٓٝ؛ ست٢ ٜتِ اؽاش قطاض باختٝاض أسس املطؾشني ي٬ختٝاض، 

 ٖٚصٙ اـطٛات ٖٞ:

o b e i k a n d l . c o m
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 املطس١ً ا٭ٚىل: املكاب١ً املبس١ٝ٥:

 ١ اـط٠ٛ ا٭ٚىل اييت ًٜتكٞ ؾٝٗا نٌ َٔتعتدل املكاب١ً املبس١ٝ٥ مبجاب

قاسب ايعٌُ أٚ َٔ ميجً٘ َع املتكسّ يًٛظٝؿ١، ؾعٓسَا ٜتكسّ أسس 

ا٭ؾطاز يًٛظٝؿ١ ؾإٕ َسٜط أٚ أخكا٥ٞ املٛاضز ايبؿط١ٜ هًؼ َع٘ 

يسقا٥ل ق١ًًٝ، ٜهٕٛ ايػطض َٓٗا ايتعطف ع٢ً املتكسّ، ٜٚهٕٛ 

يصٜٔ ٫ تتٛاؾط ؾِٝٗ اهلسف َٔ ٖصٙ املكاب١ً ٖٛ اغتبعاز ا٭ؾطاز ا

 ايؿطٚط اي٬ظ١َ يًتعٝني. 

َٚٔ أِٖ املعاٜرل اييت ميهٔ اغتدساَٗا ٫غتبعاز املطؾشني ممٔ 

٫ ٜٓطبل عًِٝٗ ؾطٚط ؾػٌ ايٛظٝؿ١ املعاٜرل ايتاي١ٝ: ؾطط ) اؾٓػ١ٝ ـ 

سػٔ ايػرل ٚايػًٛى ـ عسّ تطبٝل أسهاّ دٓا١ٝ٥ ع٢ً ايؿدل ـ عسّ 

ابك١ ـ ادتٝاظ ا٫ختباضات ايٛظٝؿ١ٝ ـ ايؿكٌ َٔ اـس١َ َٔ َٓعُات غ

 ايًٝاق١ ايكش١ٝ(.

 املطس١ً ايجا١ْٝ: طًب ايتٛظٝـ:

ٜكّٛ طايب ايتٛظٝـ يف ٖصٙ املطس١ً باغتٝؿا٤ بٝاْات طًب 

ايتٛظٝـ ٚشيو بػطض تكسِٜ ْؿػ٘ يًؿطن١، ٚتٗتِ ايؿطن١ بطًب 

ايتٛظٝـ؛ ٭ْ٘ ٜػاعسٖا ع٢ً اختٝاض ا٭ؾطاز املطًٛبني، ٚطًب ايتٛظٝـ 

ميهٔ إٔ ٜعطٞ بٝاْات عٔ ايؿطز تؿٝس يف ايتٓب٪ مبس٣ ؾاع١ًٝ ايؿطز يف 

هٕٛ ٖصٙ ايطًبات أغاؽ املًؿات ايؿدك١ٝ يًُطؾشني تعًُ٘، ٚ

ايصٜٔ ادتاظٚا بٓذاح ا٫ختباضات املكطض٠ يؿػٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠، ٖٚٛ 

o b e i k a n d l . c o m
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َٔ أضخل ٚغا٥ٌ ا٫ختٝاض، ٜٚتهُٔ بٝاْات عٔ ايؿطز َجٌ: )ايبٝاْات 

يتعًِٝ ٚامل٪٬ٖت، ا٫ٖتُاَات يف أٚقات ايؿطاؽ، ايتاضٜذ ايؿدك١ٝ، ا

 ايٛظٝؿٞ يًؿدل "اغِ املٓع١ُ اييت عٌُ بٗا َٔ قبٌ"(.

 املطس١ً ايجايج١: اختباضات ايتٛظٝـ:

ٜكٍٛ َٝؿٌٝ أضَػذلْٚر: )ٜتهٕٛ اختباض ا٫ْتكا٤ َٔ تطبٝل 

إدطا٤ات قٝاغ١ٝ ع٢ً َٔ ىهعٕٛ ي٬ختباضات ٖٚٞ اييت تتُهٔ َٔ 

إداباتِٗ، ٚا٫خت٬ؾات يف ايٓتا٥ر متجٌ اخت٬ؾات يف ايكسضات قٝاؽ 

ٚايػًٛى(، ٜٚكٍٛ ايسنتٛض أمحس َاٖط: )تػتدسّ ا٫ختباضت 

نإسس٣ ٚغا٥ٌ ا٫ختٝاض يف مجٝع ايسٍٚ املتكس١َ، ٜٚتشسز ايؿهٌ 

املٓاغب ٫ختباضات ايتٛظٝـ يف ن٤ٛ املتطًبات ايٛظٝؿ١ٝ(، َٚٔ أِٖ 

 أْٛاع ا٫ختباضات َا ًٜٞ: 

 اختباضات ايصنا٤:  -1

تعس اختباضات ايصنا٤ َٔ ا٫ختباضات ايٓؿػ١ٝ ا٭قسّ ٚا٭نجط 

ًَا، سٝح تكٝؼ ٖصٙ ا٫ختباضات املعاضف، ٚاملٗاضات،  اغتدسا

ٚا٫غتعسازات ايص١ٖٝٓ يًؿطز، َٚٔ أِٖ ايكسضات ايعك١ًٝ َاًٜٞ: ايؿِٗ 

طٟ، ايًػٟٛ، ٚايؿِٗ ايعسزٟ، ٚغطع١ اٱزضاى ٚايؿِٗ، ٚايتكٛض ايبك

 ايط٬ق١ ايه١َٝ٬، ٚا٫غتٓباط.

 اختباضات ؾدك١ٝ ْٚؿػ١ٝ:  -1

ؼاٍٚ ا٫ختباضات ايؿدك١ٝ تكِٝٝ ْٛع ؾدك١ٝ املتكسّ يًتعطف 

..إخل أٚ أْٛاع .ع٢ً غًٛن٘، َجًًا ٌٖ ٖٛ ؾدك١ٝ عسٚا١ْٝ أٚ َجابط٠

o b e i k a n d l . c o m
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ايؿدك١ٝ، ٚايكؿات امل١ُٗ اييت تكـ ايؿطز َجٌ ا٫ْطٛا١ٝ٥ 

ا٫ختباضات إىل قٝاؽ ايتكطؾات اييت متٝع ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾتٗسف ٖصٙ 

 ايؿطز عٔ غرلٙ.

 اختباضات ا٭١ًٖٝ ٚايتشكٌٝ "ا٭زا٤":  -0

ٜتِ تكُِٝ اختباضات ايهؿا٠٤ يًتٓب٪ بإَها١ْٝ قٝاّ ايؿطز بعٌُ 

َا أٚ ١َُٗ خ٬ٍ ايعٌُ ميهٓٗا إٔ تػطٞ بعض اجملا٫ت َجٌ ايهؿا٠٤ 

ٚايدلاع١ ايٝس١ٜٚ ايهتاب١ٝ، ٚايهؿا٠٤ ايعسز١ٜ ٚاملٝهاْٝه١ٝ، 

ٚايعك١ًٝ، ٚقس تهٕٛ ع٢ً ؾهٌ اختباضات ؾطز١ٜ َٛثٛم بٗا، أٚ 

فُٛع١ َٔ ا٫ختباضات َجٌ تًو اييت مت تطٜٛطٖا َٓص عس٠ غٓٛات َٔ 

 قبٌ املعٗس ايكَٛٞ ايدلٜطاْٞ يعًِ ايٓؿؼ ايكٓاعٞ ٫ختٝاض اؿطؾٝني.

 املطس١ً ايطابع١: املكاب٬ت:

طؾشني يؿػٌ ايٛظٝؿ١ بؿهٌ ٜتِ يف ٖصٙ املطس١ً َكاب١ً امل

ضزلٞ، َٔ خ٬ٍ َكاب٬ت ؾدك١ٝ تعكسٖا املٓع١ُ، ٜتِ َٔ خ٬هلا 

قٝاؽ قسضات املطؾشني، ٚتٗسف تًو املكاب٬ت إىل اُؿهِ عٔ قطب 

ع٢ً َس٣ ق٬س١ٝ املتكسَني يؿػٌ ايٛظٝؿ١، ٚاختٝاض أنجطِٖ تطابًكا 

ٛعٝات يؿطٚط ؾػٌ ايٛظٝؿ١، َٚٔ املُهٔ إٔ تعتُس املٓع١ُ ع٢ً ْ

َتعسز٠ َٔ املكاب٬ت ٚشيو سػب املٛقـ، ٜٚٛنض اؾسٍٚ ا٭ْٛاع 

 املدتًؿ١ يًُكاب٬ت ايؿدك١ٝ:

o b e i k a n d l . c o m
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 ا٫غتدساَات ْٛع ا٭غ١ً٦ ْٛع املكاب١ً

غرل 

 املدطط١

ؼسز ا٭غ١ً٦ خ٬ٍ 

 املكاب١ً.

ميهٔ اغتدساَٗا يف َكاب١ً 

املطؾشني يؿػٌ املٓاقب اٱزاض١ٜ 

 ايعًٝا، أٚ عٓس ايطغب١ يف إعطا٤

 املطؾض ؾطق١ يًتشسخ عٔ ْؿػ٘.

قا١ُ٥ أغ١ً٦ قسز٠   املدطط١

َٔ قبٌ، تٛد٘ إىل 

 نٌ املطؾشني.

ميهٔ اغتدساَٗا يف اؿا٫ت اييت  

ٜهٕٛ ؾٝٗا عسز املتكسَني يؿػٌ 

ايٛظٝؿ١ نبرل، ٚبايتايٞ ميهٔ 

 املكاض١ْ بِٝٓٗ ٚاغتبعاز غرل اي٥٬ل.

خًٝط َٔ ا٭غ١ً٦  املدتًط١

املدطط١ ٚغرل 

 ط١. املدط

َٓاغب١ يف اؿا٫ت اييت تطغب ؾٝٗا 

املٓع١ُ يف ؼكٝل أٖساف املكاض١ْ َع 

 ايػُاح عط١ٜ ايتعبرل عٔ ايصات.

أغ١ً٦ عٔ َٛاقـ  ايػًٛن١ٝ

اؾذلان١ٝ ٜطًب َٔ 

املطؾض تٛنٝض نٝؿ١ٝ 

 ايتكطف ؾٝٗا.

تػتدسّ ٫ختباض قسضات ايؿطز 

املٓطك١ٝ ٚقسضت٘ ع٢ً ؼًٌٝ ٚسٌ 

 ان١ٝ.املؿانٌ ؼت ظطٚف اؾذل

املٛاقـ 

 ايكعب١

فُٛع١ َٔ املٛاقـ 

ايكعب١ غرل املتٛقع١ 

تٗسف إىل إثاض٠ ضزٚز 

 ؾعٌ املطؾض.

تػتدسّ يكٝاؽ ضزٚز ؾعٌ ايؿطز ػاٙ 

َٛاقـ قعب١ قس تتؿاب٘ َع ظطٚف 

ايعٌُ ايطبٝع١ٝ، خاق١ يف اؿا٫ت 

اييت تتطًب ايتعاٌَ َع اؾُٗٛض أٚ 

سٌ َؿانٌ ايعاًَني أٚ ايعٌُ 

 ١ً.يػاعات طٜٛ
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 املطس١ً اـاَػ١: ايهؿـ ايطيب:

ٖٚٞ املطس١ً ايٓٗا١ٝ٥ ي٬ختٝاض، ٚتٗسف إىل ايتأنٝس َٔ ق٬س١ٝ 

املطؾض يًٛظٝؿ١ ايٓاس١ٝ ايطب١ٝ، ٜٚتِ ايهؿـ ايطيب ع٢ً املتكسَني 

بٛاغط١ دٗات طب١ٝ َتدكك١ ناملػتؿؿٝات ٚا٭طبا٤ املتدككني، 

نؿا٠٤ املٛظـ، ٚشيو يٛدٛز بعض ايٛظا٥ـ اييت تتطًب ايتأنس َٔ 

 ٚبعس ادتٝاظ ايهؿـ ايطيب ٜكسض قطاض تعٝني املطؾض.

)عٓس ا٫ختٝاض َٔ بني املتكسَني يؿػٌ ايٛظا٥ـ اـاي١ٝ ٜتِ  

ايتعًِٝ، ٚاـدل٠، ٚايكؿات  ا٫عتُاز ع٢ً َعاٜرل َٔ أُٖٗا:

ايؿدك١ٝ، ٚايكؿات ايبس١ْٝ، ٚاملعطؾ١ ايػابك١(، ؾعًٝو ـ ععٜعٟ 

إٔ تتأنس ؾُٝٔ تعِٝٓٗ إٔ ٜتشًٛا بٗصٙ  ايكاض٨ ـ إٕ نٓت َسًٜطا

ايكؿات، أَا إٕ نٓت تبشح عٔ ٚظٝؿ١ ؾأْت أَاّ املعاٜرل اييت ٜبشح 

 عٓٗا املسضا٤، ؾادتٗس يف ؼكًٝٗا ست٢ تهٕٛ ْادًشا يف سٝاتو.

 

*** 
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 نٝف تظتكطب َٛظفني جذد يششنتو؟

 

)تتٛقـ دٛز٠ ع١ًُٝ اغتكطاب املٛظؿني إىل سس نبرل ع٢ً دٛز٠  

كسض ايصٟ تعتُس عًٝ٘ املٓع١ُ يف اختٝاض ا٭ؾطاز املطؾشني يؿػٌ امل

ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠، ٚتتعسز َكازض ا٫غتكطاب اييت ميهٔ إٔ تعتُس 

عًٝٗا املٓع١ُ، غرل أْٓا ميهٔ بكؿ١ أغاغ١ٝ إٔ ْكػِ تًو املكازض 

إىل ْٛعني أغاغني َٔ املكازض ُٖا: املكازض ايساخ١ًٝ ٚاملكازض 

اب"، ٖصا ععٜعٟ ايكاض٨ َا غٓتٓاٚي٘ يف ٖصا اـاضد١ٝ ي٬غتكط

 :اؾع٤

 َكازض ا٫غتكطاب. -1

 تكِٝٝ ا٫غتكطاب. -1

 أًٚيا ـ َصادس االطتكطاب:

ٜتٛقـ لاح ع١ًُٝ ا٫غتكطاب دع٥ًّا ع٢ً َس٣ ايتٛاؾل بني  

َكازض ا٫غتكطاب ْٚٛع١ٝ ايٛظا٥ـ املطاز ؾػًٗا، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ، 

إع٬ٕ يف دطٜس٠ َتدكك١ بايؿإٔ ا٫قتكازٟ َٔ املطدض إٔ تتِ قطا٠٤ 

عٔ طًب أسس اهل٦ٝات ٚايصٟ تبشح ؾٝ٘ اهل١٦ٝ عٔ ٚظٝؿ١ قًٌ 

اقتكازٟ يًعٌُ بإزاض٠ ايبشٛخ بٗا، أَا يٛ مت ْؿط ٖصا اٱع٬ٕ يف 

دطٜس٠ ضٜان١ٝ َجًًا ؾبايتأنٝس ئ ٜهٕٛ ٖصا َٔ املٓاغب، ٚغتذس 

 ا٫غتذاب١ نعٝؿ١ ٱع٬ْٗا.
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ٔ ايتُٝٝع بني ْٛعني َٔ َكازض اغتكطاب ٚبكؿ١ عا١َ ميه 

ايعُاي١؛ ُٖٚا املكازض ايساخ١ًٝ ٚاملكازض اـاضد١ٝ، ٚؾُٝا ًٜٞ عطًنا 

 َٛدًعا هلصٙ املكازض:

 املكازض ايساخ١ًٝ:  .1

)تتُجٌ املكازض ايساخ١ًٝ ي٬غتكطاب أغاًغا يف ايعاًَني اؿايٝني  

يٛظا٥ـ أخط٣  باملٓع١ُ، سٝح ٜتِ ادتصابِٗ يًتشطى ا٭ؾكٞ بايٓكٌ

ع٢ً َػت٣ٛ ٚظا٥ؿِٗ، غٛا٤ً ناْٛا يف ْؿؼ إزاضتِٗ ٚأقػاَِٗ أٚ يف 

إزاضات ٚأقػاّ أخط٣ باملٓع١ُ، أٚ يًتشطى ايطأغٞ بايذلق١ٝ يٛظا٥ـ 

 شات َػت٣ٛ أع٢ً َٔ ٚظا٥ؿِٗ اؿاي١ٝ(. 

ٚقس ٜتِ سكط ا٭ؾطاز ايصٜٔ غتٛد٘ اؾٗٛز ٫غتكطابِٗ يًتكسّ  

طادع١ غذ٬ت ايعاًَني يف املٓع١ُ أٚ يًٛظا٥ـ ايؿاغط٠ عٔ ططٜل َ

نؿٛف ا٭قس١َٝ أٚ غرل شيو َٔ املكازض، )املككٛز باملكازض 

ايساخ١ًٝ يف املٛاضز ايبؿط١ٜ املتاس١ زاخٌ املٓع١ُ، ٚاييت ميهٔ ايًذ٤ٛ 

هلصٙ املكازض يف ساي١ ايٛظا٥ـ اٱؾطاؾ١ٝ، أٚ ايٛظا٥ـ اييت ؼتاز 

 َٔ أِٖ ٖصٙ املكازض َا ًٜٞ:ـدلات قس ٫ تتٛاؾط خاضز املٓع١ُ(، ٚ

 ايذلق١ٝ:  . أ

ًٜٚذأ املسٜط إىل ٖصا ايكسز يف ساي١ ايطغب١ يف ؾػٌ بعض  

 ايٛظا٥ـ اٱؾطاؾ١ٝ أٚ ايكٝاز١ٜ.

 اٱع٬ٕ ايساخًٞ:  . ب

تػتدسّ ايعسٜس َٔ املٓعُات يٛس١ اٱع٬ْات ايساخ١ًٝ يٲع٬ٕ  

 عٔ ايٛظٝؿ١ ايؿاغط٠ يف املٓع١ُ.
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 ٤ ٚاملعاضف ٚا٭قسقا٤: عٔ ططٜل ايع٬َ . ت

عٓسَا تهٕٛ يس٣ ايؿطن١ ايطغب١ يف ؾػٌ إسس٣ ايٛظا٥ـ  

شات ايتدككات ايٓازض٠، ٚغرل املتٛؾط٠ بهجط٠، خاق١ يف 

 ايتدككات ايتك١ٝٓ أٚ ايؿ١ٝٓ ايسقٝك١.

 املكازض اـاضد١ٝ: .1

ٜٚككس بٗا تًو املكازض اييت متس املٓع١ُ باستٝاداتٗا َٔ املٛاضز  

ٜككس بٗا أًٜها غٛم ايعٌُ، ٚشيو يف اؿا٫ت اييت ٫  ايبؿط١ٜ ٚقس

تؿٞ ؾٝٗا املكازض ايساخ١ًٝ عادات املٓع١ُ َٔ ايعُاي١، ٚؾُٝا ًٜٞ 

 عطًنا َٛدًعا ٭ِٖ املكازض اـاضد١ٝ: 

 اٱع٬ٕ:  . أ

َٔ امل٬سغ إٔ ٖٓاى تطنًٝعا ع٢ً اٱع٬ٕ نُكسض تٛؾرل  

ني أغاغني، ا٭ٍٚ: أْ٘ اْتكا٥ٞ يٮؾطاز، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ أغًٛب

ميهٔ ْؿط اٱع٬ْات يف ايٛغا٥ٌ اييت تٴكطأ ؾكط بٛاغط١ فُٛعات 

 ١َٝٓٗ َع١ٓٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ف١ً يٲزاض٠. 

أَا ا٭غًٛب ايجاْٞ: ؾٝتُجٌ يف ْؿط إع٬ٕ يف قشٝؿ١ عا١َ  

ؼتٟٛ ع٢ً َعًَٛات نجرل٠ عٔ املٓع١ُ، ٚايٛظٝؿ١، َٚٛاقؿات 

 ؿٝس يف ع١ًُٝ ايتكؿ١ٝ ايصات١ٝ.ؾػًٗا اييت ميهٔ إٔ ت

 َهاتب ايتٛظٝـ:  . ب

تػاِٖ َهاتب ايتٛظـ ع٢ً ناؾ١ أْٛاعٗا، غٛا٤ً ناْت عا١َ  

أٚ خاق١، َػا١ُٖ إهاب١ٝ يف ؼكٝل ا٫تكاٍ بني املطًٛب َٔ 

o b e i k a n d l . c o m



 إدارة ضغوط العمل  ةــــــــــ الرضا الوظيفي ومهارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

76 

ايهؿا٤ات املدتًؿ١ ٚاملعطٚض َٓٗا، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ تكّٛ بٗصٙ امل١ُٗ 

ٚظاضات ايتؿػٌٝ يف عسز َٔ ايسٍٚ  َهاتب ٚظاضات ايك٣ٛ ايعا١ًَ أٚ

 ايعطب١ٝ.

 املساضؽ ٚايهًٝات:  . ت

تعتدل املساضؽ ٚاملعاٖس ايؿ١ٝٓ املتدكك١، ٚنصيو اؾاَعات  

َٔ املكازض امل١ُٗ يف اؿكٍٛ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ، ؾكس تًذأ بعض 

ايؿطنات إىل إقا١َ ع٬قات ٚطٝس٠ باملساضؽ ايؿ١ٝٓ ٚاملعاٖس 

 ب خطهٝٗا يًعٌُ بٗا.ٚاؾاَعات بػطض دص

 تٛقٝات ايعاًَني اؿايٝني:  . خ

ٚشيو عٓسَا ٜٴػأٍ ايعإًَٛ اؿايٕٝٛ عٔ آضا٥ِٗ َٚكذلساتِٗ  

غكٛم عاًَني دسز، ؾاملٛظـ اؿايٞ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ باستٝادات 

املٓع١ُ َٔ ا٭ؾطاز، ٚيف ْؿؼ ايٛقت يسٜ٘ ؾهط٠ عٔ ايؿدل ايصٟ 

 ؾٝل بني ن٬ اؾاْبني.ٜطٜس تعٝٝٓ٘، ٚبايتايٞ ٜكّٛ بايتٛ

 املتكسَني ايعطنٝني:  . ز

ْٚعين ب٘ ا٭غًٛب ايصٟ تؿهٌ ؾٝ٘ طًبات ايتٛظٝـ اييت تكسّ 

ًَا يٮؾطاز، سٝح تكّٛ املٓع١ُ با٫ستؿاظ  بايٝس أٚ ايدلٜس َكسًضا ٖا

بطًبات ايتكسّ اييت ميً٪ٖا ا٭ؾطاز ٚاييت تتهُٔ بٝاْات نا١ًَ عِٓٗ 

ّ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ بتكٓٝـ ٖصٙ ٚعٔ َػت٣ٛ تعًُِٝٗ، ثِ تكٛ

 ايطًبات ع٢ً إٔ تكّٛ با٫تكاٍ بأقشابٗا عٓس اؿاد١ إيِٝٗ.
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 ايٛغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ:  . ح

تػتؿٝس ايعسٜس َٔ املٓعُات َٔ ايتكسّ غرل املػبٛم يف فاٍ  

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚخاق١ يف فاٍ ا٫غتكطاب، ٜٚتُٝع ٖصا 

ًبات ايتٛظٝـ، ؾؿٞ اي٫ٜٛات املتشس٠ املكسض بػطع١ اؿكٍٛ ع٢ً ط

َ٪غػ١ تكّٛ ببٝع قٛاعس َعًَٛات عٔ ناؾ١  133ٚسسٖا تٛدس مٛ 

ؾ٦ات اـدلا٤ ٚايتدككات، ٚتػاعس ٖصٙ اٱزاض٠ يف ايٛقٍٛ إىل ؾ٦ات 

 ايعاًَني املػتٗسؾ١ يف أقٌ ٚقت ممهٔ. 

ٚؾُٝا ًٜٞ دسٍٚ َكاض١ْ بني َعاٜا ٚعٝٛب نٌ َٔ ْٛعٞ  

 ًٞ ٚاـاضدٞ: ا٫غتكطاب ايساخ

 ايعٝٛب املُٝعات 

املكازض 

 ايساخ١ًٝ

تؿذٝع ا٭ؾطاز ا٭نؿا٤ شٟٚ  -

ايطُٛح، سٝح ٜٛؾط يًُٓع١ُ عُاي١ 

يسٜٗا خدلات بايعٌُ ٫ٚ ؼتاز 

 يتسضٜب.

ايتٓب٪ بإَها١ْٝ ايٓذاح يف ايعٌُ  -

اؾسٜس، ْعًطا يتٛاؾط املعًَٛات عٔ 

 ا٭زا٤.

ٚغ١ًٝ دٝس٠ يت١ُٝٓ ايع٬قات َع  -

 اًَني.ايع

 ضؾع ايطٚح املع١ٜٛٓ يًعاًَني. -

انؿاض ايتهًؿ١ باملكاض١ْ  -

 با٫غتكطاب اـاضدٞ.

ت١ُٝٓ اي٤٫ٛ ايتٓعُٝٞ؛ عٝح ٜسضى  -

عسّ إتاست٘ ايؿطق١ يسؾع  -

زّ دسٜس يف املٓع١ُ مبع٢ٓ 

اغتكطاب أؾطاز َٔ خاضز 

املٓع١ُ شٟٚ خًؿٝات 

ٚخدلات ٚٚدٗات ْعط 

مل أٚغع، ٚخاق١ إشا 

ٜتٛاؾط باملٓع١ُ أؾطاز هلِ 

خكا٥ل ٚقسضات َٔ ايٓٛع 

 املطًٛب.

قس ٜ٪زٟ إىل ايتأثرل ايػًيب  -

ع٢ً َعٜٓٛات أٚي٦و ايصٜٔ 

 مل ٜكع عًِٝٗ ا٫ختٝاض.

اغتدساّ املكازض ايساخ١ًٝ  -
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 إدارة ضغوط العمل  ةــــــــــ الرضا الوظيفي ومهارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

78 

 ايعٝٛب املُٝعات 

ايعاًَٝني اؿايٝني تكسٜط اٱزاض٠ 

يكسضاتِٗ ٚنؿا٤تِٗ ٚتؿهًِٝٗ يؿػٌ 

 ايٛظا٥ـ ا٭ع٢ً ايؿاغط٠ باملٓع١ُ.

أندل مما ٜ٪زٟ  ايؿعٛض با٭َٔ بسضد١ -

ني ع٢ً ظٜاز٠  ؼؿٝع ايعاًَإىل

ٚؼػني إْتادٝتِٗ يتأٌٖٝ أْؿػِٗ 

 يًذلقٝات.

َعطؾ١ ٚزضا١ٜ ايعاًَني اؿايٝني  -

 بعطٚف ٚأٚناع ٚغٝاغات املٓع١ُ.

قس ٜتٛيس عٓ٘ ايكطاع 

ٚاـ٬ؾات ٚاملٓاؾػ١ 

ايهاض٠، َٚٔ ثِ ايتأثرل 

 ع٢ً ا٭زا٤.

  

املكازض 

 ١اـاضدٝ

إتاس١ ايؿطق١ يتػص١ٜ املٓع١ُ بسّ  -

دسٜس ٚأؾهاض دسٜس٠ ٚخدلات 

َتٓٛع١ ٚٚدٗات ْعط ٚاغع١ ٚخاق١ 

يف املٛاقـ اييت تتطًب قسضات 

َٚٛاٖب َٚٗاضات إزاض١ٜ أٚ ؾ١ٝٓ 

عاي١ٝ غرل َتٛاؾط٠ يف ايعاًَني 

 اؿايٝني باملٓع١ُ.

تٛؾرل ؾطم اغتكطاب أؾطاز شٟٚ  -

ز نؿا٠٤ ٚخدل٠، مما ٜكًٌ َٔ دٗٛ

 ٚتهًؿ١ ايتسضٜب.

اغتكطاب أؾطاز يف ساي١ ايطغب١ يف  -

ؾػٌ ٚظا٥ـ َ٪قت٘ أٚ يًُعا١ْٚ يف 

َؿطٚعات َع١ٓٝ أٚ يًُػاعس٠ يف 

َٛاغِ ضٚاز ا٭عُاٍ، ٖٚٛ أَط 

وكل يًُٓع١ُ زضد١ أندل َٔ 

  املط١ْٚ يف ع١ًُٝ ايتٛظٝـ.

استُاي١ٝ ايتػبب يف ٖبٛط  -

َعٜٓٛات ايعاًَني باملٓع١ُ 

تطقٝاتِٗ  ْتٝذ١ تكٝٝس

يٛظا٥ـ أع٢ً ٚتؿهٌٝ 

تطؾٝض أؾطاز َٔ خاضز 

 املٓع١ُ يؿػًٗا.

عسّ َعاٜؿ١ أؾطاز ٖصٙ  -

املكازض اـاضد١ٝ 

ي٬غتكطاب يعطٚف 

ٚأٚناع املٓع١ُ مما قس 

ًٝا  ٜكتهٞ ٚقًتا طًًٜٛا ْػب

يتشكٝل تٛاؾكِٗ ٚتهٝؿِٗ 

 َع املٓع١ُ.
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ع٢ً ٚعًٝ٘ ٜٓكض ايسنتٛض مجاٍ ايسٜٔ قُس املطغٞ: )إٔ  

ًُا بني َعاٜا ٚعٝٛب اغتدساّ املكازض ايساخ١ًٝ  املٓع١ُ إٔ تٛاظٕ زا٥

ٚاـاضد١ٝ بايٓػب١ يهٌ ْٛع١ٝ َٔ ْٛعٝات ايٛظا٥ـ اييت تبشح يف 

 ؾػًٗا(.

 ثايًجا ـ تكِٝٝ ع١ًُٝ االطتكطاب:

)ٜتِ اؿهِ ع٢ً ؾاع١ًٝ بطْاَر ا٫غتكطاب بكؿ١ عا١َ؛ َٔ 

 ٜٝؼ َٔ بٝٓٗا:خ٬ٍ اغتدساّ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ املكا

 عسز املتكسَني يؿػٌ ايٛظا٥ـ ايؿاغط٠. -

 عسز ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتِ تعِٝٝٓٗ بايؿعٌ. -

عسز سا٫ت ايتعٝني ايٓٗا٥ٞ ايٓادش١ ٚاييت ادتاظت ؾذل٠  -

 ا٫ختباض.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ عسز ا٭ؾطاز ايصٜٔ ميهٔ دصبِٗ بايططم 

بايؿعٌ ٜعتدلإ مبجاب١ املدتًؿ١، ٚنصيو عسز ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتِ تعِٝٝٓٗ 

َ٪ؾطات ٖا١َ يًشهِ ع٢ً ؾعاي١ٝ بطْاَر ا٫غتكطاب ٚقٝاؽ 

نؿا٤ت٘، إ٫ إٔ ا٫ختباض اؿكٝكٞ يهؿا٠٤ ايدلْاَر ٜهُٔ يف 

اغتُطاض ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ٚاغتكطاضِٖ بايٛظا٥ـ اييت مت اختٝاضِٖ َٔ 

 أدٌ ؾػًٗا(.

ني )تػع٢ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب إىل ادتصاب عسز ناٍف َٔ املطؾش 

امل٥٬ُني؛ مبا ٜهؿٌ اختٝاض أنجطِٖ َٓاغب١ يؿػٌ ايٛظا٥ـ يف ايٛقت 

املٓاغب، ٚإشا لشت املٓع١ُ يف إٔ ػتصب عٓاقط بؿط١ٜ شات نؿا٠٤ 

ٚؾعاي١ٝ، ٚيسِٜٗ قسض٠ ع٢ً ا٭زا٤ بسضد١ ١ُ٥٬َ، ٚيسِٜٗ قٛض٠ ٚاقع١ٝ 
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عٔ سكٝك١ املٓع١ُ ٚظطٚؾٗا، ٜٚطغبٕٛ يف ايبكا٤ نأعها٤ يف املٓع١ُ 

ذل٠ ط١ًٜٛ، ٚيسِٜٗ ؾعٛض بايطنا عٔ املٓع١ُ ٚعٔ ا٭عُاٍ اييت يؿ

ٜ٪زْٚٗا سٝح ٖٞ تٓاغب ٚتٛاؾل ساداتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ، ؾإٕ 

 شيو نً٘ ٜسٍ ع٢ً لاح ٚؾعاي١ٝ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب(.

هلصا ععٜعٟ ايكاض٨ إشا َا أضزت إٔ تػتكطب بعض ايعاًَني يسٜو 

إْٗا غتػاعسى ٫غتكطاب أؾطاز عًٝو إٔ تعتين دًٝسا مبكازضى؛ ؾ

شٟٚ نؿا٠٤ عاي١ٝ تٓٗض مب٪غػتو ست٢ تكٌ بٗا إىل ايٓذاح، ٫ٚ 

ميٓع شيو إٔ تكِٝ ع١ًُٝ ا٫غتكطاب ست٢ تػتدًل أٟ املكازض اييت 

تٓاغبو، ٚأخرًلا ْت٢ُٓ يو سػٔ اختٝاض أؾطاز َ٪غػتو ٚشيو َٔ 

بإشٕ  يتاي١ٝا٭دعا٤ اخ٬ٍ ع١ًُٝ ا٫ختباض ٚاييت غٛف ْتعطف عًٝٗا يف 

 اهلل.

 

 :ت١ُٝٓ املٛاسد ايبشش١ٜ

ٜككس بت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ظٜاز٠ ع١ًُٝ املعطؾ١ ٚاملٗاضات 

ٚايكسضات يًك٣ٛ ايعا١ًَ ايكازض٠ ع٢ً ايعٌُ يف مجٝع اجملا٫ت، ٚاييت 

ٜتِ اْتكا٩ٖا ٚاختٝاضٖا يف ن٤ٛ َا ُأدطٟ َٔ اختباضات كتًؿ١ بػ١ٝ 

 ٭قك٢ سس ممهٔ.ضؾع َػت٣ٛ نؿا٤تِٗ اٱْتاد١ٝ 

ـ ٜٚعتدل ايتسضٜب اٱزاضٟ يف عكطْا اؿانط َٛنًٛعا أغاغًٝا َٔ 

َٛنٛعات اٱزاض٠ ْعًطا ملا ي٘ َٔ اضتباط َباؾط بايهتاب١ اٱْتاد١ٝ 

 ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ.
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ـ ٚقس أقبض ايتسضٜب وتٌ َها١ْ ايكساض٠ يف أٚيٜٛات عسز 

١ ع٢ً ايػٛا٤، باعتباضٙ أسس نبرل َٔ زٍٚ ايعامل، املتكس١َ َٓا ٚايٓاَٝ

ايػبٌ امل١ُٗ يتهٜٛٔ دٗاظ إزاضٟ نؿ٪، ٚغس ايعذع ٚايككٛض يف 

ايهتابات اٱزاض١ٜ يتشٌُ أعبا٤ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف 

 ٖصٙ ايسٍٚ.

ـ ٜٚٗسف ايتسضٜب اٱزاضٟ إىل تعٜٚس املتسضبني باملعًَٛات ٚاملٗاضات 

بٝع١ أعُاهلِ املٛنٛي١ هلِ ٚؼػني ٚا٭غايٝب املدتًؿ١ املتذسز٠ عٔ ط

ٚتطٜٛط َٗاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ، ٚقاٚي١ تػٝرل غًٛنِٗ ٚاػاِٖٗ 

 ْتاد١ٝ.يٞ ضؾع َػتٟٛ ا٭زا٤ ٚايهؿا٠٤ اٱبؿهٌ إهابٞ، ٚبايتا

 

 َؿّٗٛ ايتسضٜب:ـ

ايتسضٜب ٖٛ فُٛع١ ا٭ؾعاٍ اييت تػُض ٭عها٤ املٓع١ُ إٔ '

بؿهٌ زا٥ِ َٚتكسّ َٔ أدٌ ٜهْٛٛا يف ساي١ َٔ ا٫غتعساز ٚايتأٖب 

 .'ٚظا٥ؿِٗ اؿاي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ يف إطاض َٓعُتِٗ ٚب٦ٝتٗا

ـ ايكسض٠ ع٢ً أزا٤ ايٛظٝؿ١ ؾ٤ٞ َِٗ، ٚيكس نإ ٖٛ اهلسف َٔ ع١ًُٝ 

ا٫ختباض يًُٛظـ، ٚيهٔ ٫ ٜهؿٞ إش هب إٔ ْعطف نٝـ ْ٪زٟ 

إٔ  ٖصٙ ايٛظٝؿ١ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يف إطاض املٓار ايتٓعُٝٞ املٛدٛز، أٟ

اَت٬ى املعطؾ١ ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ ؾطٚط نطٚض١ٜ يًٓذاح ٚيهٓٗا غرل 

ناؾ١ٝ إش ٫ بس أًٜها َٔ تٛاؾط ايطغب١ يف ايعٌُ، ؾاٱْػإ ٫ ٜعٌُ 

بس تتعاضض أٖساؾِٗ أٚ أغطانِٗ، ٫ٚ ٚسسٙ ٚإمنا ٜعٌُ َع آخطٜٔ ضمبا

 إٔ ٜعطف نٝـ ٜعٌُ اؾُٝع يف إطاض ايتعإٚ ٚضٚح اؾُاع١.
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 ذسٜب:ـأْٛاع ايت

تتعسز أْٛاع ايتسضٜب ٚؽتًـ َٔ ناتب إىل آخط، ٚيهٔ ميهٔ '

إٔ ْكػِ ايتسضٜب إىل أْٛاع سػب املهإ ايصٟ مت ؾٝ٘، ؾٗٓاى ْٛعإ 

َُٗإ َٔ ايتسضٜب، ايتسضٜب أثٓا٤ اـس١َ طيف َهإ ايعٌُص ٚايتسضٜب 

 .'خاضز ايعٌُ

 أٚاًل: ايتذسٜب أثٓاء ارتذ١َ:ـ

ع٢ً ؾهط٠ قسمي١ ـ ؾهط٠ ايتًُص٠  ٜكّٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜب

امل١ٝٓٗ ـ اييت تعين أغاًغا إٔ تًكٞ املٛظـ اؾسٜس ايتعًُٝات 

ٚايتٛدٝٗات اييت تبني ي٘ أغًٛب ايعٌُ َٔ ض٥ٝػ٘ ايصٟ ٜت٫ٛٙ بايطعا١ٜ 

خ٬ٍ ايؿذل٠ ا٭ٚىل ؾٝبني ي٘ ايكٛاب َٔ اـطأ ٚاؿكٛم ٚايٛادبات، 

 ايٛظٝؿٞ.ٚأؾهٌ أغًٛب ٭زا٤ ايعٌُ ٚآزاب ايػًٛى 

ـ ٫ٚ ٜػتطٝع أسس إٔ ٜٓهط إٔ أٍٚ ٚادبات ايط٥ٝؼ املباؾط َا 

ظايت تهُٔ يف تٛدٝ٘ َٔ ٜعًُٕٛ َع٘ ٭ؾهٌ ا٭غايٝب ٭زا٤ ايعٌُ، 

ٚيًػًٛى ايٛظٝؿٞ اٱهابٞ، بٌ ٜٚػتُط ٖصا ايسٚض يٝؼ ؾكط يف ؾذل٠ 

ايتٛا٩ّ َع َتطًبات ايٛظٝؿ١ ٚيهٔ أًٜها خ٬ٍ اؿٝا٠ ايٛظٝؿ١ٝ 

ؾٗٛ وتاز باغتُطاض يًت١ُٝٓ ٚتطٜٛط قسضات٘ َٚٗاضات٘ يًُٛظـ، 

ٚاغتعسازات٘ ست٢ ٜتكٔ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ عٌُ ٜٚهٕٛ َػتعًسا يًذلق١ٝ 

 ٭عُاٍ شات َػ٦ٛي١ٝ أندل ٚأخطط َٔ َػ٦ٛيٝات٘ اؿاي١ٝ.

ٚهلصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜب ٚغا٥ٌ كتًؿ١ تتِ أثٓا٤ اـس١َ ٚيف ْؿؼ 

 َهإ ايعٌُ َٓٗا:ـ
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متتس يعس٠ أؾٗط قبٌ إٔ ٜكبض  'ؾذل٠ ايتذطب١'ػ٢ُ ـ تها٤ ؾذل٠ ت1

ًَا عٔ عًُ٘.  املٛظـ اؾسٜس َػ٪٫ًٚ متا

ـ ايسٚضإ بني عس٠ ٚظا٥ـ أٚ ْؿاطات ؾٝعطض ؾٝٗا املتسضب يط١ٜ٩ 1

 كتًؿ١ يؿت٢ ايٛظا٥ـ اييت وتاز إىل اٱملاّ بٗا.

ـ املهتب اجملاٚض، سٝح ٜٛنع َهتب املٛظـ اؾسٜس إىل دٛاض 0

ػ٘ َباؾط٠، أٚ إىل دٛاض َهتب ظًَٝ٘ ايكسِٜ ايصٟ َهتب ض٥ٝ

غٛف ٜكّٛ بتسضٜب٘، ؾ٬ٝسغ غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ ٚقطاضات٘، ٜٚػٓس 

إيٝ٘ املسضب بعض ا٭عُاٍ بايتسضٜر ؾٝكّٛ بٗا يف ايبسا١ٜ ؼت 

 إؾطاؾ٘ ثِ ٜبسأ يف ا٫غتك٬ٍ بإلاظ أعُاي٘ نا١ًَ.

ل تهًٝـ ـ ؾػٌ ٚظا٥ـ ايػا٥بني، سٝح ميهٔ ايتسضٜب عٌُ طط1ٜ

ايع٤٬َ بايكٝاّ بأعُاٍ ض٩غا٥ِٗ أٚ َسضبِٝٗ أٚ ظ٥٬َِٗ ايكسا٢َ 

يؿذل٠ قسٚز٠ أثٓا٤ غٝابِٗ. َع ايطدٛع إىل املسٜط املػ٪ٍٚ يف ساي١ 

 َٛاد١ٗ قعٛبات.

ـ تٛدٝ٘ ا٭غ١ً٦، سٝح ميهٔ يًط٥ٝؼ أٚ ايعٌَٝ ايكسِٜ إٔ ٜسضب 2

ميهٔ  املٛظـ اؾسٜس عٔ ططٜل غ٪ايني بني اؿني ٚاٯخط عُا

ؾعً٘ يف بعض املٛاقـ، ثِ ٜبسأ وٌٝ إيٝ٘ بعض ا٭َٛض ٜٚطاقب٘ 

 ؾٝٗا.

ـ املؿاضن١ يف أعُاٍ ايًذإ، ٚشيو عٔ ططٜل تعطض املتسضب 3

ـدلات ٚأضا٤ أؾطاز آخطٜٔ، ٚواٍٚ املتسضب املتُطؽ ع٢ً عطض 

o b e i k a n d l . c o m
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ٚد١ٗ ْعطٙ بأغًٛب َٓطكٞ َكٓع ٜعطض ؾٝ٘ يهٌ اؾٛاْب، ٖٚصا 

ني يٛظا٥ـ إزاض١ٜ أٚ قٝاز١ٜ ٚإٕ نإ ٜعاْٞ ا٭غًٛب ٜكًض يًُطؾش

 َٔ عٝٛب ايًذإ املعطٚؾ١.

ـ ايٛثا٥ل ٚايٓؿطات، سٝح تٛظع تعًُٝات ع٢ً املٛظؿني اؾسز نٌ 4

ؾذل٠ َٔ ايعَٔ تؿٌُ تعًُٝات ٚتٛدٝٗات سٍٛ أؾهٌ ا٭غايٝب 

٭زا٤ ايعٌُ ٚايٛادبات ٚاملػ٪ٚيٝات ٚايػًٛنٝات ايٛظٝؿ١ٝ، 

يذلقٞ، ٚنٝؿ١ٝ ؼػني ا٭زا٤ إىل داْب ا مٚٚظا٥ـ املٓع١ُ ٚؾط

 َعًَٛات َتدكك١ يف ٚظٝؿت٘ اؾسٜس٠.

ـ ٚبٗصا ميهٔ إٔ تػاِٖ إزاض٠ ايتسضٜب ٚت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ 

بايتعإٚ َع ايط٥ٝؼ املباؾط يهٌ قػِ يف ٚنع أسػٔ ا٭غايٝب 

يتسضٜب املٛظؿني اؾسز، أٚ ايكسا٢َ املطؾشني يًذلق١ٝ، أٚ ايصٜٔ 

نعـ ا٭زا٤ بٗسف ظٜاز٠ نؿا٤تِٗ ٚضؾع قسضاتِٗ عٔ ططٜل ٜعإْٛ َٔ 

 ايت١ُٝٓ ٚايتسضٜب املػتُطٜٔ.

ًٝا: ايتذسٜب ايشمسٞ خاسج ايعٌُ:  ثاْ

ْٚككس بايتسضٜب ايطزلٞ إٔ ٜهٕٛ ايتسضٜب اغتعسازات 

ٚإدطا٤ات ٚؾٗازات سٝح ٜسٚض يف أَانٔ خاضز ايعٌُ إَا يف قػِ 

دٗات َتدكك١ َجٌ َعاٖس  َػتكٌ تابع ملٓؿأ٠ ْؿػٗا، أٚ خاضدٗا يف

اٱزاض٠ أٚ َطانع ايتسضٜب اؾاَعات أٚ بعض اؾٗات أٚ املهاتب 

 املتدكك١.
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ـ ٚهلصا ايٓٛع َٔ ايتسضٜب ٚغا٥ٌ ٚأغايٝب َتٓٛع١ َٓٗا: 

احملانطات، ٚاؿًكات ايسضاغ١ٝ، ٚامل٪متطات، ٚاملٓاقؿات اؾاَع١ٝ، 

غ١ً ايكطاضات، ٚاؿٛاض املؿتٛح، ٚزضاغ١ اؿاي١، ٚمتجٌٝ ا٭زٚاض، ٚ

 ٚاملباضٜات اٱزاض١ٜ، ٚايعٜاضات املٝسا١ْٝ.

ـ ٚاملؿان١ً بني أغًٛب ٚآخط تطنع ع٢ً اعتباضات ٚعٛاٌَ عسٜس٠ 

هب َطاعاتٗا قبٌ ع١ًُٝ اختٝاض ا٭غًٛب ايتسضٜيب امل٥٬ِ، َٚٔ أِٖ 

 ٖصٙ ا٫عتباضات:ـ

ـ َس٣ ١َ٤٬َ ا٭غًٛب ايتسضٜيب يًُاز٠ ايتسضٜب١ٝ ٚيٮؾطاز 1

 سضبني.املت

 ـ طبٝع١ املتسضبني ٚاػاٖاتِٗ َٚػتٜٛاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايتٓع١ُٝٝ.1

ـ إَها١ْٝ تٛاؾط ايتػ٬ٝٗت املاز١ٜ يًتسضٜب، َجٌ ايكاعات 0

 ٚا٭دٗع٠ ٚاملعسات اي٬ظ١َ ٱلاظ ايع١ًُٝ ايتسضٜب١ٝ.

ـ ْؿكات اغتدساّ نٌ ٚغ١ًٝ تسضٜب١ٝ ٤٬ََٚتٗا َع َٛاظ١ْ 1

 ايتسضٜب.

 قت ٚاملهإ املتاح يهٌ ٚغ١ًٝ تسضٜب١ٝ.ـ َس٣ ١َ٤٬َ اي2ٛ

 ـ زضد١ إملاّ املسضب ْؿػ٘ با٭غًٛب ايتسضٜيب.3

ـ عسز املؿذلنني يف ايدلْاَر ايتسضٜيب، ؾهًُا نإ عسز 4

املؿطنني ق٬ًًٝ نًُا أَهٔ اغتدساّ ا٭غايٝب ايكا١ُ٥ 

 ع٢ً املٓاقؿ١.
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 خطٛات ايتسضٜب:ـ

ع َطاسٌ َٓطك١ٝ ـ ٚتتهٕٛ ْعط١ٜ ايتسضٜب أٚ خطٛاتٗا َٔ أضب

 َٚتتابع١، ٚتبسأ ٖصٙ املطاسٌ:ـ

 ـ بتشسٜس ا٫ستٝاطات ايتسضٜب١ٝ:ـ1

ٚاييت تعين ؼسٜس املٗاضات املطًٛب ضؾعٗا يس٣ أؾطاز ٚإزاضات 

َع١ٓٝ، ٚاييت ٜتِ تؿكًٝٗا يف فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف املطًٛب ؼكٝكٗا 

 بٓٗا١ٜ ايتسضٜب.

 ٜٓتكٌ ا٭َط بعس شيو إىل:ـ

 ايتسضٜب:ـ ـ تكُِٝ يدلْاَر1

ٚايصٟ ٜعين تطمج١ ا٭ٖساف إىل َٛنٛعات تسضٜب١ٝ ٚؼسٜس 

ا٭غًٛب ايصٟ غٝتِ اغتدساَ٘ بٛاغط١ املتسضبني يف تٛقٌٝ َٛنٛعات 

ايتسضٜب إىل املتسضبني نُا ٜتِ ؼسٜس املعٓٝات ايتسضٜب١ٝ َجٌ ا٭ؾ٬ّ، 

.. إخل، ٚنذع٤ َٔ تكُِٝ بطْاَر ايتسضٜب هب .ايػبٛض٠، ا٭ق٬ّ

 املسضبني يف ايدلْاَر، ٚأًٜها ؼسٜس َٝعا١ْٝ ايتسضٜب. ؼسٜس

 ٜٓتكٌ ا٭َط بعس شيو إىل:ـ

 ـ َطس١ً تٓؿٝص بطْاَر ايتسضٜب:ـ0

ٚاييت تتهُٔ أْؿط١ ١َُٗ َجٌ ؼسٜس اؾسٍٚ ايعَين يًدلْاَر، 

نُا ٜتهُٔ ؼسٜس َهإ ايتسضٜب، ٚاملتابع١ اي١َٝٛٝ ٱدطا٤ات تٓؿٝص 

 ايدلْاَر خط٠ٛ غط٠ٛ.
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  :ًا ٚبعس اْتٗا٤ بطْاَر ايتسضٜب وتاز ا٭َط إىلٚأخرل

تكِٝٝ بطْاَر ايتسضٜب، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ تكِٝٝ ايتكِٝٝ: -1

 املتسضبني قٌ ايتسضٜب، أٚ تكِٝٝ ضأِٜٗ سٍٛ إدطا٤ات ايدلْاَر. 

 

 

*** 
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 ايجايح ايفصٌ

 َفّٗٛ ايتفاٚض

 

 ايتؿاٚض ٖٛ َٛقـ تعبرلٟ سطنٞ قا٥ِ بني ططؾني أٚ أنجط

سٍٛ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا ٜتِ َٔ خ٬ي٘ عطض ٚتبازٍ ٚتكطٜب َٚٛا١َ٤ 

ٚتهٝٝـ ٚدٗات ايٓعط ٚاغتدساّ ناؾ١ أغايٝب اٱقٓاع يًشؿاظ ع٢ً 

املكاحل ايكا١ُ٥ أٚ يًشكٍٛ ع٢ً َٓؿع١ دسٜس٠ بإدباض اـكِ بايكٝاّ 

بعٌُ َعني أٚ ا٫َتٓاع عٔ عٌُ َعني يف إطاض ع٬ق١ ا٫ضتباط بني 

 ايتؿاٚن١ٝ ػاٙ أْؿػِٗ أٚ ػاٙ ايػرل. أططاف ايع١ًُٝ

 

 :أ١ُٖٝ عًِ ايتفاٚض

 تٓؿا أ١ُٖٝ عًِ ايتؿاٚض َٔ ظاٜٚتني أغاغٝتني:

 ا٭ٚىل: نطٚضت٘.

 ايجا١ْٝ: ستُٝت٘.

ؾٓشٔ ْعٝـ عكط املؿاٚنات، غٛا٤ بني ا٭ؾطاز أٚ ايسٍٚ أٚ 

ايؿعٛب ؾهاؾ١ دٛاْب سٝاتٓا ٖٞ غًػ١ً َٔ املٛاقـ ايتؿاٚن١ٝ. 
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٠ عًِ ايتؿاٚض َٚس٣ ا٭١ُٖٝ اييت ٜػتُسٖا َٔ ايع٬ق١ ٚتعٗط نطٚض

ايتؿاٚن١ٝ ايكا١ُ٥ بني أططاؾ٘ أٟ َا ٜتعًل بايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ اييت ٜتِ 

 ايتؿاٚض بؿأْٗا ٚتًو ٖٞ ايعا١ٜٚ ا٭ٚىل.

أَا إشا ْعطْا إىل ايعا١ٜٚ ايجا١ْٝ ٖٚٞ ظا١ٜٚ اؿت١ُٝ. لس إٔ عًِ 

ز أٚ املٓؿص ايٛسٝس املُهٔ ايتؿاٚض ٜػتُس ستُٝت٘ َٔ نْٛ٘ املدط

اغتدساَ٘ ملعاؾ١ ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ ٚايٛقٍٛ إىل سٌ يًُؿه١ً 

 املتٓاظع بؿأْٗا.

ؾهٌ ططف َٔ أططاف ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ يسٜ٘ زضد١ َع١ٓٝ َٔ 

ايػًط١ ٚايك٠ٛ ٚايٓؿٛش يهٓ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ يٝؼ يسٜ٘ نٌ ايػًط١ أٚ 

طنٗا إدباضٜا ع٢ً ايططف ايٓؿٛش أٚ ايك٠ٛ ايها١ًَ ٱ٤٬َ إضازت٘ ٚؾ

َاّ ا٭ططاف أاٯخط َٚٔ ثِ ٜكبض ايتؿاٚض ٖٛ ا٭غًٛب ايٛسٝس املتاح 

 اييت هلا ع٬ق١ بايكه١ٝ ٚتطٜس ايٛقٍٛ إىل سٌ هلا.

ٖصا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ايتؿاٚض ميجٌ َطس١ً َٔ 

َطاسٌ سٌ ايكه١ٝ قٌ ْعاع إش ٜػتدسّ يف أنجط َٔ َطس١ً ٚغايبا 

تتٛها نا٬َ هلصٙ املطاسٌ. ؾايتؿاٚض نأزا٠ يًشٛاض َا ٜهٕٛ 

 ؾس تأثرلا َٔ ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ ؿٌ املؿانٌ.أٜهٕٛ 

ؾايعٌُ ايعػهطٟ أٚ اؿطب ٚإٕ ناْت أغطع يف ؾطض اٱضاز٠ 

إ٫ أْٗا ٫ متجٌ ْٗا١ٜ املطاف ؾاؿطب ٫ ت٪ثط يف قٗط اـكِ ٚتسَرل 

٫غتكطاض ٚإٕ نإ هب ععميت٘. يصا ٜعس ايتؿاٚض كطدا ْٗا٥ٝا مٛ ا

ايتشؿغ ق٬ًٝ يًتأنس َٔ قسم ايٓٛاٜا ٚايتأنس َٔ ايكسضات ٚايك٣ٛ 
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ايتٛاظ١ْٝ اييت متًهٗا ا٭ططاف املتؿاٚن١. ٖٚٛ نصيو اْتكاض 

يًعك١ْٝ٬ املسضن١ يهاؾ١ ا٭َٛض ٚا٭بعاز تػتدسّ ؾٝٗا أغًش١ اؿٛاض 

هٕٛ ايٛقٍٛ َٚكاضع١ ايطأٟ ٚاؿذ١ باؿذ١ ٚايسيٌٝ بايسيٌٝ َٚٔ ثِ ٜ

 إىل ْتا٥ر ْٗا١ٝ٥ ٜكٓع بٗا ا٭ططاف.

 أ٫ٚ: املٛقـ ايتؿاٚنٞ:

ٜعس ايتؿاٚض َٛقـ زٜٓاَٝهٞ أٟ سطنٞ ٜكّٛ ع٢ً اؿطن١ 

ٚايؿعٌ ٚضز ايؿعٌ إهابا ٚغًبا ٚتأثرل أٚ تأثطا. ٚايتؿاٚض َٛقـ َطٕ 

ٜتطًب قسضات ٖا١ً٥ يًتهٝـ ايػطٜع ٚاملػتُط ٚيًُٛا١َ٤ ايها١ًَ َع 

ٕ املٛقـ إاحملٝط١ بايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ. ٚبكؿ١ عا١َ ؾاملتػرلات 

 ايتؿاٚنٞ ٜتهُٔ فُٛع١ عٓاقط هب:

 . ايذلابط:1

ٖٚصا ٜػتسعٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تطابط ع٢ً املػت٣ٛ ايهًٞ 

يعٓاقط ايكه١ٝ اييت ٜتِ ايتؿاٚض بؿأْٗا أٟ إٔ ٜكبض يًُٛقـ 

ايتؿاٚنٞ )نٌ( عاّ َذلابط ٚإٕ نإ ٜػٌٗ ايٛقٍٛ إىل عٓاقطٙ 

 ٚدع٥ٝات٘.

 . ايذلنٝب:2

سٝح هب إٔ ٜذلنب املٛقـ ايتؿاٚنٞ َٔ دع٦ٜات ٚعٓاقط 

ٜٓكػِ إيٝٗا ٜٚػٌٗ تٓاٚهلا يف إطاضٖا اؾع٥ٞ ٚنُا ٜػٌٗ تٓاٚهلا يف 

 إطاضٖا ايهًٞ.
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 . إَها١ْٝ ايتعطف ٚايتُٝٝع:3

هب إٔ ٜتكـ املٛقـ ايتؿاٚنٞ بكؿ١ إَها١ْٝ ايتعطف عًٝ٘ 

ؼ أٚ زٕٚ ؾكس ٭ٟ َٔ أدعا٥٘ أٚ بعس َٔ ٚمتٝٝعٙ زٕٚ أٟ غُٛض أٚ يب

 أبعازٙ أٚ َعامل٘.

 . ا٫تػاع املهاْٞ ٚايعَاْٞ:4

ٜٚككس ب٘ املطس١ً ايتاضى١ٝ اييت ٜتِ ايتؿاٚض ؾٝٗا ٚاملهإ 

 اؾػطايف ايصٟ تؿًُ٘ ايكه١ٝ عٓس ايتؿاٚض عًٝٗا.

 . ايتعكٝس:5

املٛقـ ايتؿاٚنٞ ٖٛ َٛقـ َعكس سٝح تتؿاعٌ زاخً٘ فُٛع١ 

يعٛاٌَ ٚي٘ ايعسٜس َٔ ا٭بعاز ٚاؾٛاْب اييت ٜتؿهٌ َٓٗا ٖصا َٔ ا

املٛقـ َٚٔ ثِ هب اٱملاّ بٗصا نً٘ ست٢ ٜتػ٢ٓ ايتعاٌَ َع ٖصا 

 املٛقـ بدلاع١ ٚلاح.

 . ايػُٛض:6

ٜٚطًل ايبعض ع٢ً ٖصا املٛقـ )ايؿو( سٝح هب إٔ وٝط 

باملٛقـ ايتؿاٚنٞ ظ٬ٍ َٔ ايؿو ٚايػُٛض ايٓػيب ايصٟ ٜسؾع 

ملؿاٚض إىل تكًٌٝ زا٥ط٠ عسّ ايتأنس عٔ ططٜل مجع ناؾ١ املعًَٛات ا

خاق١ ٚإٕ ايؿو زا٥ُا ٜطتبط  يبٝاْات اييت تهؿٌ تٛنٝض ايتؿاٚضٚا

 بٓٛاٜا ٚزٚاؾع ٚاػاٖات َٚعتكسات ٚضا٤ ايططف املؿاٚض اٯخط.

o b e i k a n d l . c o m
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 ثاْٝا: أططاف ايتؿاٚض:

نجط ٜتِ ايتؿاٚض يف ايعاز٠ بني ططؾني، ٚقس ٜتػع ْطاق٘ يٝؿٌُ أ

َٔ ططؾني ْعطا يتؿابو املكاحل ٚتعاضنٗا بني ا٭ططاف املتؿاٚن١. 

ٕ أططاف ايتؿاٚض ميهٔ تكػُٝٗا أٜها إىل أططاف إَٚٔ ٖٓا ؾ

َباؾط٠، ٖٚٞ ا٭ططاف اييت ػًؼ ؾع٬ إىل َا٥س٠ املؿاٚنات ٚتباؾط 

ع١ًُٝ ايتؿاٚض. ٚإىل أططاف غرل َباؾط٠ ٖٚٞ ا٭ططاف اييت تؿهٌ 

ضات املكًش١ أٚ اييت هلا ع٬ق١ قطٜب١ أٚ بعٝس٠ ق٣ٛ ناغط١ ٫عتبا

 بع١ًُٝ ايتؿاٚض.

 ثايجا: ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ:

٫بس إٔ ٜسٚض سٍٛ )قه١ٝ َع١ٓٝ( أٚ )َٛنٛع َعني( ميجٌ قٛض 

ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ َٚٝساْٗا ايصٟ ٜتباضظ ؾٝ٘ املتؿاٚنٕٛ، ٚقس تهٕٛ 

ٕ قه١ٝ ايكه١ٝ، قه١ٝ إْػا١ْٝ عا١َ، أٚ قه١ٝ ؾدك١ٝ خاق١ ٚتهٛ

خل. َٚٔ خ٬ٍ إادتُاع١ٝ، أٚ اقتكاز١ٜ أٚ غٝاغ١ٝ، أٚ أخ٬ق١ٝ... 

ايكه١ٝ املتؿاٚض بؿأْٗا ٜتشسز اهلسف ايتؿاٚنٞ، ٚنصا غطض نٌ 

َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتؿاٚض، بٌ ٚايٓكاط ٚا٭دعا٤ ٚايعٓاقط اييت ٜتعني 

تٓاٚهلا يف نٌ َطس١ً َٔ املطاسٌ ٚايتهتٝهات ٚا٭زٚات 

 ملتعني اغتدساَٗا يف نٌ َطس١ً َٔ املطاسٌ.ات اغذلاتٝذٝٚا٫

 ضابعا: اهلسف ايتؿاٚنٞ:

٫ تتِ أٟ ع١ًُٝ تؿاٚض بسٕٚ ٖسف أغاغٞ تػع٢ إىل ؼكٝك٘ أٚ 

ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚتٛنع َٔ أدً٘ اـطط ٚايػٝاغٝات. ؾبٓا٤ ع٢ً اهلسف 

ايتؿاٚنٞ ٜتِ قٝاؽ َس٣ تكسّ اؾٗٛز ايتؿاٚن١ٝ يف دًػات ايتؿاٚض 

o b e i k a n d l . c o m
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 ايسقٝك١، ٚػطٟ ايتش٬ًٝت ايعُٝك١ يهٌ خط٠ٛ.ٚتعٌُ اؿػابات 

َطس١ًٝ  أٖسافٜٚتِ تكػِٝ اهلسف ايتؿاٚنٞ ايعاّ أٚ ايٓٗا٥ٞ إىل 

ٚدع١ٝ٥ ٚؾكا ملس٣ أ١ُٖٝ نٌ َٓٗا َٚس٣ اتكاهلا بتشكٝل اهلسف 

 اٱمجايٞ أٚ ايعاّ أٚ ايٓٗا٥ٞ.

ٜسٚض يف ايػايب سٍٛ  ،ٕ اهلسف ايتؿاٚنٞإَٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾ

 اٯتٞ:ؼكٝل أٟ َٔ 

 * ايكٝاّ بعٌُ قسز ٜتؿل عًٝ٘ ا٭ططاف.

   * ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بعٌُ َعني ٜتؿل ع٢ً عسّ ايكٝاّ ب٘ بني 

 أططاف ايتؿاٚض.

 * ؼكٝل َعها َٔ اهلسؾني ايػابكني َعا.

 -:ششٚط ايتفاٚض

 أٚال: ايك٠ٛ ايتفاٚض١ٝ:

 تطتبط ايك٠ٛ ايتؿاٚن١ٝ عسٚز أٚ َس٣ ايػًط١ ٚايتؿٜٛض ايصٟ مت

ٚإطاض اؿطن١ املػُٛح ي٘ بايػرل ؾٝ٘ ٚعسّ  املتؿاٚضَٓش٘ يًؿطز 

 تعسٜ٘ أٚ اخذلاق٘ ؾُٝا ٜتكٌ باملٛنٛع أٚ ايكه١ٝ املتؿاٚض بؿأْٗا.

 ثاْٝا: املعًَٛات ايتفاٚض١ٝ:

ٖٞ إٔ ميًو ؾطٜل ايتؿاٚض املعًَٛات اييت تتٝض ي٘ اٱداب١ ع٢ً 

 ا٭غ١ً٦ اٯت١ٝ:

o b e i k a n d l . c o m
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 مٔ؟ َٔ 

 خكُٓا؟ َٔ 

 َاشا ْطٜس؟ 

 نٝـ ْػتطٝع ؼكٝل َا ْطٜس؟ 

 ميهٔ ؼكٝل َا ْطٜسٙ زؾع١ ٚاسس٠ ؟ ٌٖ 

  أّ ٜتعني إٔ مكك٘ ع٢ً زؾعات ٚػع٥ت٘ يًٛقٍٛ إيٝ٘ ع٢ً

 َطاسٌ؟

 ٚنٝؿ١ٝ ،ؾُا ٖٞ تًو ا٭ٖساف املطس١ًٝ،ٚإشا نإ شيو ٜػرل

 ؼكٝكٗا ؟

  َا ايصٟ متاد٘ َٔ زعِ ٚأزٚات ٚٚغا٥ٌ ٚأؾطاز يًٛقٍٛ إىل تًو

 ا٭ٖساف؟

ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات ٜتِ ٚنع بطْاَر ايتؿاٚض قسز املٗاّ  ٚبٓا٤

 ٚقسز ا٭ٖساف ٚتتاح ي٘ اٱَهاْٝات ٚتٛؾط ي٘ املٛاضز.

 ثايجا: ايكذس٠ ايتفاٚض١ٝ:

ٜتكٌ ٖصا ايؿطط أغاغا بأعها٤ ايؿطٜل. َٚس٣ ايدلاع١ ٚاملٗاض٠ 

ٚايهؿا٠٤ اييت ٜتُتع بٗا أٚ وٛظٖا أؾطاز ٖصا ايؿطٜل َٚٔ ثِ َٔ 

ٟ ا٫ٖتُاّ بايكسض٠ ايتؿاٚن١ٝ هلصا ايؿطٜل ٖٚصا ٜتأت٢ عٔ ايهطٚض

 ططٜل اٯتٞ:

o b e i k a n d l . c o m
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  ِٗٝا٫ختٝاض اؾٝس ٭عها٤ ٖصا ايؿطٜل َٔ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜتٛؾط ؾ

ايكسض٠ ٚاملٗاض٠ ٚايطغب١ ٚاـكا٥ل ٚاملٛاقؿات اييت هب إٔ 

 ٜتش٢ً بٗا أعها٤ ٖصا ايؿطٜل.

 ػتُط بني ؼكٝل ا٫ْػذاّ ٚايتٛاؾل ٚايت٩٬ّ ٚايتهٝٝـ امل

يٝؼ بٝٓٗا ،أعها٤ ايؿطٜل يٝكبض ٚسس٠ َتذاْػ١،قسز٠ املٗاّ

 أٟ تعاضض أٚ اْكػاّ يف ايطأٟ أٚ املٍٝٛ أٚ ايطغبات.

  ٚؼؿٝع ٚإعساز أعها٤ ايؿطٜل املؿاٚض  ٚسؿستسضٜب ٚتجكٝـ

إعسازا عايٝا ٜتِ خ٬ي٘ تعٜٚسِٖ بهاؾ١ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

 ١ٝ.ايتؿك١ًٝ اـاق١ بايكه١ٝ ايتؿاٚن

  املتابع١ ايسقٝك١ ٚاؿجٝج١ ٭زا٤ ايؿطٜل املؿاٚض ٚ٭ٟ تطٛضات

 ؼسخ ٭عها٥٘.

 ْٗا تٝػرل أتٛؾرل ناؾ١ ايتػ٬ٝٗت املاز١ٜ ٚغرل املاز١ٜ اييت َٔ ؾ

 ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ.

 سابعا: ايشغب١ املشرتن١:

ٜٚتكٌ ٖصا ايؿطط أغاغا بتٛاؾط ضغب١ سكٝك١ٝ َؿذلن١ يس٣ 

َؿانًٗا أٚ َٓاظعاتٗا بايتؿاٚض ٚاقتٓاع نٌ ا٭ططاف املتؿاٚن١ ؿٌ 

ٕ ايتؿاٚض ايٛغ١ًٝ اؿٝس٠ أٚ ا٭ؾهٌ ؿٌ ٖصا ايٓعاع أٚ ٚنع أَِٓٗ ب

 سسا ي٘.

o b e i k a n d l . c o m
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 خاَظا: املٓاخ احملٝط:

 ٜٚتكٌ املٓار ايتؿاٚنٞ ظاْبني أغاغٝني ُٖا:

 . ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ شاتٗا:1

 كه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ غاخ١ٓٚيف ٖصا اؾاْب ٜتعني إٔ تهٕٛ اي

ٕ ايكه١ٝ نًُا ناْت غاخ١ٓ نًُا أَهٔ إٔ وع٢ إٚبايتايٞ ؾ

 ايتؿاٚض باٖتُاّ َٚؿاضن١ ا٭ططاف املدتًؿ١ ٚبؿعاي١ٝ؟

 . إٔ تهٕٛ املكاحل َتٛاظ١ْ بني أططاف ايتؿاٚض :2

هب يت١٦ٝٗ املٓار ايؿعاٍ إٔ ٜتِ ايتؿاٚض يف إطاض َٔ تٛاظٕ 

ايتؿاٚض زٚضٙ املكاحل ٚايك٣ٛ بني ا٭ططاف املتؿاٚن١ ست٢ ٜأخص 

ٚتهٕٛ ْتا٥ذ٘ أنجط اغتكطاضا ٚتكب٬ ٚعساي١ ٚاسذلاَا بني ٖ٪٤٫ 

ْ٘ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى إؾإشا مل ٜهٔ ٖٓاى ٖصا ايتٛاظٕ ؾ ا٭ططاف

تؿاٚنا باملع٢ٓ ايػًِٝ بٌ غٝهٕٛ ٖٓاى اغتػ٬َا ٚتػًُٝا ٚإدشاؾا 

ا٭ططاف ايصٟ ٫ ميًو ايك٠ٛ اي٬ظ١َ يتأٜٝس سك٘ أٚ يًتسيٌٝ عًٝ٘  بأسس

أٚ يؿطض ضأٜ٘ ٚإدباض اـكِ اٯخط ع٢ً تكبً٘ ٚاسذلاَ٘ ٚايعٌُ ب٘ أٚ 

 مبا غٝتِ ايتٛقٌ بايتؿاٚض إيٝ٘.

 -:خطٛات ايتؿاٚض

يًتؿاٚض ايعًُٞ خطٛات ع١ًُٝ ٜتعني ايكٝاّ بٗا ٚايػرل ع٢ً 

ٖساٖا ٖٚصٙ اـطٛات متجٌ غًػ١ً تطان١ُٝ َٓطك١ٝ تتِ نٌ َٓٗا 

o b e i k a n d l . c o m
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إعساز ٚتٓؿٝص اـط٠ٛ ايتاي١ٝ. بٗسف تكسِٜ ْتا٥ر قسز٠ تػتدسّ يف 

ٚإٕ تطانُات نٌ َطس١ً تب٢ٓ ع٢ً َا مت اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ ْاتر 

املطس١ً ايػابك١ َٚا مت تؿػًٝ٘ بايتؿاٚض عًٝ٘ ٚانتػاب٘ خ٬ٍ املطس١ً 

اؿاي١ٝ شاتٗا قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل املطس١ً ايتاي١ٝ اؾسٜس٠، ٚبٗصا ايؿهٌ 

ؿاٚنٞ تؿػًٝٞ َذلانِ ايتؿاٚن١ٝ تأخص ؾهٌ دٗس ت ١تكبض ايعًُٝ

 ايٓتا٥ر عٝح تكبض كطدات نٌ َطس١ً ايتاي١ٝ هلا ٖٚهصا.

 

 اـط٠ٛ ا٭ٚىل: ؼسٜس ٚتؿدٝل ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ:

ٖٚٞ أٚىل خطٛات ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ سٝح ٜتعني َعطؾ١ ٚؼسٜس 

ٚتؿدٝل ايكه١ٝ املتؿاٚض بؿأْٗا َٚعطؾ١ ناؾ١ عٓاقطٖا ٚعٛاًَٗا 

يجابت١. ٚؼسٜس نٌ ططف َٔ أططاف ايكه١ٝ املتػرل٠ َٚطتهعاتٗا ا

ٚايصٜٔ غٝتِ ايتؿاٚض َعِٗ. ٚؼسٜس املٛقـ ايتؿاٚنٞ بسق١ يهٌ 

 ططف َٔ أططاف ايتؿاٚض َٚعطؾ١ َاشا ٜطغب أٚ ٜٗسف َٔ ايتؿاٚض.

ٜٚتعني إدطا٤ َؿاٚنات أٚ َباسجات متٗٝس١ٜ ٫غتهؿاف ْٛاٜا 

بعس ٖصا ٚاػاٖات ٖصا ايططف ٚؼسٜس َٛقؿ٘ ايتؿاٚنٞ بسق١ ٚ

 ايتشسٜس ٜتِ ايتٛقٌ إىل ْكط١ أٚ ْكاط ايتكا٤ أٚ ؾِٗ َؿذلى.

نُا ٜتعني ؼسٜس ْكاط ا٫تؿام بني ايططؾني املتؿاٚنني يتكبض 

ا٭ضن١ٝ املؿذلن١ أٚ ا٭غاؽ املؿذلى يبس٤ ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ ٜٚػاعس 

يف ؼسٜس ْكاط َعطؾ١ املكاحل املؿذلن١ اييت تطبط بني ايططؾني 

 .املتؿاٚنني
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َٚٔ ثِ ٜتِ ؼسٜس َطنع زا٥ط٠ املكًش١ املؿذلن١ أٚ ا٫تؿام بني 

ا٭ططاف يُٝجٌ ْكط١ ا٫ضتهاظ يف ايتعاٌَ َع ٚبٗصٙ ايسا٥ط٠ سٝح ٜتِ 

صا املطنع تسضهٝا يتٛغٝع ْكاط ا٫تؿام اييت ٜٛاؾل ٖيف ايتؿاٚض ْكٌ 

 عًٝ٘ ايططف اٯخط ٚتكبض سكا َهتػبا.

ات ايتُٗٝس١ٜ بٗسف ؼسٜس ٚتػتدسّ يف ٖصا اجملاٍ املؿاٚن

 املٛاقـ ايتؿاٚن١ٝ َٚعطؾ١ سكٝك١ ْٚٛاٜا ايططف اٯخط باٱناؾ١ إىل:

 ضا٤ ايططف اٯخط.آ* تػٝرل اػاٖات ٚ

 * نػب تأٜٝس ٚزعِ ايططف اٯخط ٚايك٣ٛ امل٪ثط٠ عًٝ٘.

 * زؾع ايططف اٯخط إىل ايكٝاّ بػًٛى َعني ٚؾكا ـط١ قسز٠.

 ف اٯخط.* ا٫غتؿاز٠ َٔ ضز ؾعٌ ايطط

ٚبكؿ١ عا١َ ٜتِ يف املؿاٚنات ايتُٗٝس١ٜ ؼسٜس ْكاط ا٫يتكا٤ 

ْٚكاط ا٫خت٬ف بني ا٭ططاف ٚتٛنٝض أبعاز نٌ َُٓٗا. َٚٔ ثِ 

ميهٔ ؼسٜس ايٓكاط ا٭ؾس تططؾا بايٓػب١ يهٌ ططف َٔ ا٭ططاف 

اييت ٫ ميهٔ ايتأثرل عًٝٗا ٚاييت ئ ٜتٓاظٍ عٓٗا يف ايؿذل٠ اؿاي١ٝ ع٢ً 

. ٚأنجط ايٓكاط قب٫ٛ َٓ٘ أٚ ْكط١ ا٫يتكا٤ املؿذلن١ اييت ٜٛاؾل ا٭قٌ

عًٝٗا زٕٚ تطزز. َٚٔ ثِ ٜكّٛ با٫بتعاز عٔ أؾس ْكاط ا٫خت٬ف 

ٚايتعاٌَ ؾكط َع تًو ايٓكاط اييت تكع يف َٓطك١ ايتأضدض بني املٛاؾك١ 

ٚا٫عذلاض ٚاييت ميهٔ عٔ ططٜل ايتؿاٚض نػب ايٓكاط ايتؿاٚن١ٝ 

 بٓذاح ٜٚػط.
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 اـط٠ٛ ايجا١ْٝ: ت١٦ٝٗ املٓار يًتؿاٚض:

إٕ ٖصٙ اـط٠ٛ ٖٞ خط٠ٛ َػتُط٠ ٚممتس٠ تؿٌُ ٚتػط٢ ناؾ١ 

املهاغب  ٚدينايؿذلات ا٭خط٣ اييت ٜتِ ا٫تؿام ايٓٗا٥ٞ عًٝٗا 

 مج١ عٔ ع١ًُٝ ايتؿاٚض.اايٓ

ٚيف ٖصٙ املطس١ً واٍٚ نٌ َٔ ايططؾني املتؿاٚنني خًل دٛ َٔ 

طف اٯخط بٗسف تهٜٛٔ اْطباع َبس٥ٞ عٓ٘ ايتذاٚب ٚايتؿاِٖ َع ايط

اييت غٛف ٜػرل ع٢ً ٖساٖا يف املؿاٚنات  ت٘اغذلاتٝذٝٚانتؿاف 

 ٚضزٚز أؾعاي٘ أَاّ َبازضاتٓا ٚدٗٛزْا ايتؿاٚن١ٝ.

ٚتهٕٛ ٖصٙ املطس١ً عاز٠ قكرل٠ ٚبعٝس٠ عٔ ايطزلٝات ٚتكتكط 

 عاز٠ ع٢ً يكا٤ات ايٓازٟ أٚ ع٢ً سؿ٬ت ايتعاضف ٜتِ ؾٝٗا ايتبازٍ

 .عباضات اجملا١ًَ ٚايذلسٝب

 اـط٠ٛ ايجايج١: قبٍٛ اـكِ يًتؿاٚض:

ٖٚٞ ع١ًُٝ أغاغ١ٝ َٔ عًُٝات ٚخطٛات ايتؿاٚض يكبٍٛ ايططف 

اٯخط ٚقبٍٛ اؾًٛؽ إىل َا٥س٠ املؿاٚنات. َٚٔ ثِ تٓذض املؿاٚنات أٚ 

تهٕٛ أنجط ٜػطا خاق١ َع اقتٓاع ايططف اٯخط بإٔ ايتؿاٚض ٖٛ 

ٚاملُهٔ ؿٌ ايٓعاع ايكا٥ِ أٚ يًشكٍٛ ع٢ً  بٌ ،ايططٜل ايٛسٝس

املهاغب ٚاملعاٜا اييت ٜػع٢ إىل ايٛقٍٛ  ؾيناملٓؿع١ املطًٛب١ أٚ 

إيٝٗا. ٚهب عًٝٓا إٔ ْتأنس َٔ قسم ضغب١ ٚسكٝك١ ْٛاٜا ايططف 

ٕ قبٛي٘ يًتؿاٚض يٝؼ َٔ قبٌٝ املٓاٚضات أٚ يهػب ايٛقت أا٭خط، ٚ

 خط٣.أٚ يتشذُٝٗا عٔ اغتدساّ ايٛغا٥ٌ ا٭
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اـط٠ٛ ايطابع١: ايتُٗٝس يع١ًُٝ ايتؿاٚض ايؿع١ًٝ ٚاٱعساز هلا 

 تٓؿٝصٜا:

* اختٝاض أعها٤ ؾطٜل ايتؿاٚض ٚإعسازِٖ ٚتسضٜبِٗ ع٢ً ايكٝاّ 

بع١ًُٝ ايتؿاٚض املطًٛب١ ٚإعطا٥ِٗ خطاب ايتؿٜٛض ايصٟ وسز 

 ق٬سٝاتِٗ يًتؿاٚض.

تؿاٚن١ٝ ات ايتؿاٚن١ٝ ٚاختٝاض ايػٝاغات ايغذلاتٝذٝ* ٚنع ا٫

 املٓاغب١ يهٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتؿاٚض.

َٚا تتهُٓ٘ َٔ َٛنٛعات أٚ  ،* ا٫تؿام ع٢ً أدٓس٠ املؿاٚنات

ْكاط أٚ عٓاقط غٝتِ ايتؿاٚض بؿأْٗا ٚأٚيٜٛات تٓاٍٚ نٌ َٓٗا 

 بايتؿاٚض.

* اختٝاض َهإ ايتؿاٚض ٚػٗٝعٙ ٚإعسازٙ ٚدعً٘ قاؿا 

ايتػ٬ٝٗت اـاق١  ٚتٛؾرل ناؾ١ ،َٚٓاغبا يًذًػات ايتؿاٚن١ٝ

 ب٘.

 اـط٠ٛ اـاَػ١: بس٤ دًػات ايتؿاٚض ايؿع١ًٝ:

سٝح تؿٌُ ٖصٙ اـط٠ٛ َٔ ايعًُٝات ا٭غاغ١ٝ اييت ٫ ٜتِ 

 ايتؿاٚض إ٫ بٗا:

اختٝاض ايتهتٝهات ايتؿاٚن١ٝ املٓاغب١ َٔ سٝح تٓاٍٚ نٌ 

عٓكط َٔ عٓاقط ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ أثٓا٤ ايتؿاٚض ع٢ً ايكه١ٝ 

 َٔ دًػات ايتؿاٚض. ٚزاخٌ نٌ دًػ١
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* ا٫غتعا١ْ با٭زٚات ايتؿاٚن١ٝ املٓاغب١ ٚبكؿ١ خاق١ ػٗٝع 

املػتٓسات ٚايبٝاْات ٚاؿذر ٚا٭غاْٝس امل٪ٜس٠ يٛدٗات ْعطْا 

 ٚاملعاضن١ يٛدٗات ْعط ايططف اٯخط.

* مماضغ١ ايهػٛط ايتؿاٚن١ٝ ع٢ً ايططف اٯخط غٛا٤ زاخٌ دًػ١ 

 هػٛط عٛاٌَ:ايتؿاٚض أٚ خاضدٗا. ٚتؿٌُ ٖصٙ اي

 .ايٛقت 

 .ايتهًؿ١ 

 .اؾٗس 

 .عسّ ايٛقٍٛ إىل ْتٝذ١ 

 .َٞايهػط اٱع٬ 

 .ٞايهػط ايٓؿػ 

* تبازٍ ا٫قذلاسات ٚعطض ٚدٗات ايٓعط يف إطاض اـطٛط 

ايعطٜه١ يع١ًُٝ ايتؿاٚض ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ زضاغ١ اـٝاضات 

 املعطٚن١ ٚا٫ْتكا٤ ايتؿهًٝٞ َٓٗا.

مل٪ثط٠ ع٢ً ايططف اٯخط * اغتدساّ ناؾ١ ايعٛاٌَ ا٭خط٣ ا

ٱدباضٙ إىل اؽاش َٛقـ َعني أٚ ايكٝاّ بػًٛى َعني ٜتطًب٘ 

نػبٓا يًكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ أٚ إسطاظ ْكط أٚ ايٛقٍٛ إىل اتؿام 

 بؿأْٗا أٚ بؿإ أسس عٓاقطٖا أٚ دع٦ٜاتٗا.

 اـط٠ٛ ايػازغ١: ايٛقٍٛ إىل ا٫تؿام اـتاَٞ ٚتٛقٝع٘:

ايكا١ْْٝٛ إشا مل ٜتِ تٛقٝع٘ يف ؾهٌ ٫ ق١ُٝ ٭ٟ اتؿام َٔ ايٓاس١ٝ 
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اتؿاق١ٝ َٛقع١ ًَٚع١َ يًططؾني املتؿاٚنني. ٚهب ا٫ٖتُاّ بإٔ تهٕٛ 

ا٫تؿاق١ٝ ؾا١ًَ ٚتؿك١ًٝٝ ؼتٟٛ ع٢ً نٌ اؾٛاْب َٚطاعٞ ؾٝٗا 

اعتباضات ايؿهٌ ٚاملهُٕٛ َٚٔ سٝح دٛز٠ ٚقش١ ٚزق١ اختٝاض 

ٓؿٝص ايؿعًٞ ي٬تؿام ا٭يؿاظ ٚايتعبرلات ٫ تٓؿأ أٟ عكبات أثٓا٤ ايت

 ايتؿاٚنٞ.

 -:ات ايتفاٚضاطرتاتٝجَٝٓاٖج ٚ

 ات َٓٗر املكًش١ املؿذلن١:اغذلاتٝذٝأ٫ٚ: 

ٜكّٛ ٖصا املٓٗر ع٢ً ع٬ق١ تعإٚ بني ططؾني أٚ أنجط ٜعٌُ نٌ 

ططف َِٓٗ ع٢ً تعُٝل ٚظٜاز٠ ٖصا ايتعإٚ ٚإمثاضٙ ملكًش١ ناؾ١ 

 ات ٖصا املٓٗر ٖٞ:اغذلاتٝذٝا٭ططاف. ٚ

 ايتهاٌَ: ١اغذلاتٝذٝ. 1

ٖٛ تطٜٛط ايع٬ق١ بني ططيف ايتؿاٚض إىل زضد١ إٔ ٜكبض نٌ 

َُٓٗا َه٬ُ يٰخط يف نٌ ؾ٤ٞ بٌ قس ٜكٌ ا٭َط إىل أُْٗا 

ٜكبشإ ؾدكا ٚاسسا َٓسَر املكاحل ٚايؿٛا٥س ٚايهٝإ ايكاْْٛٞ 

أسٝاْا ٚشيو بٗسف تععِٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿطم املتاس١ أَاّ نٌ 

 َٔ خ٬ٍ: ١غذلاتٝذٝا٫تٓؿٝص ٖصٙ  َُٓٗا. ٚميهٔ

 ايتهاٌَ اـًؿٞ.

 * ايتهاٌَ ا٭َاَٞ.
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 * ايتهاٌَ ا٭ؾكٞ.

 تطٜٛط ايتعإٚ اؿايٞ: ١اغذلاتٝذٝ. 2

١ ايتؿاٚن١ٝ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل ؼكٝل غذلاتٝذٝٚتكّٛ ٖصٙ ا٫

فُٛع١ َٔ ا٭ٖساف ايعًٝا اييت تعٌُ ع٢ً تطٜٛط املكًش١ املؿذلن١ 

تٛثٝل أٚد٘ ايتعإٚ بُٝٓٗا. ٚميهٔ تٓؿٝص ٖصٙ بني ططيف ايتؿاٚض ٚ

 َٔ خ٬ٍ: ١غذلاتٝذٝا٫

عٔ ططٜل إقٓاع  ١غذلاتٝذٝا٫* تٛغٝع فا٫ت ايتعإٚ: ٚتتِ ٖصٙ 

ايططؾني املتؿاٚنني مبس فاٍ ايتعإٚ إىل فا٫ت دسٜس٠ مل 

 ٜهٔ ايتعإٚ بُٝٓٗا قس ٚقٌ إيٝٗا َٔ قبٌ.

ع٢ً ا٫ضتكا٤  ١غذلاتٝذٝا٫ * ا٫ضتكا٤ بسضد١ ايتعإٚ: ٚتكّٛ ٖصٙ

باملطس١ً ايتعا١ْٝٚ اييت ٜعٝؿٗا ططيف ايتؿاٚض خاق١ إٔ 

 ايتعإٚ ميط بعس٠ َطاسٌ أُٖٗا املطاسٌ اٯت١ٝ:

 َطس١ً ايتؿِٗ املؿذلى أٚ ايتعطف ع٢ً َكاحل نٌ ا٭ططاف.

 . َطس١ً ا٫تؿام يف ايطأٟ أٚ يكها٤ املكاحل.1

 تٓؿٝص املٓؿع١ املؿذلن١.. َطس١ً ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝصٙ أٚ َطس١ً 2

 . َطس١ً اقتػاّ عا٥سٙ أٚ زخً٘ أٚ َطس١ً تٓؿٝص املٓؿع١ املؿذلن١.3

ٚيف نٌ ٖصٙ املطاسٌ ٜكّٛ ايعٌُ ايتؿاٚنٞ بسٚض ٖاّ يف تطٜٛط 

 ايتعإٚ بني ا٭ططاف املتؿاٚن١ ٚا٫ضتكا٤ باملطس١ً اييت ميط بٗا.

o b e i k a n d l . c o m



 إدارة ضغوط العمل  ةــــــــــ الرضا الوظيفي ومهارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

014 

 تعُٝل ايع٬ق١ ايكا١ُ٥: ١اغذلاتٝذٝ. 3

 ندل َٔ ايتعإٚ بنيأع٢ً ايٛقٍٛ ملس٣  ١غذلاتٝذٝا٫تكّٛ ٖصٙ 

 ططؾني أٚ أنجط ػُعِٗ َكًش١ َا.

 تٛغٝع ْطام ايتعإٚ مبسٙ إىل فا٫ت دسٜس٠: ١اغذلاتٝذٝ. 4

١ أغاغا ع٢ً ايٛاقع ايتاضىٞ ايطٌٜٛ غذلاتٝذٝتعتُس ٖصٙ ا٫

املُتس بني ططيف ايتؿاٚض َٔ سٝح ايتعإٚ ايكا٥ِ بُٝٓٗا ٚتعسز ٚغا٥ً٘ 

تعسز َطاسً٘ ٚؾكا يًعطف ٚاملتػرلات اييت َط بٗا ٚؾكا يكسضات ٚ

 ُٖا: ١غذلاتٝذٝا٫ٖٚٓاى أغًٛبني هلصٙ .ٚطاقات نٌ َُٓٗا

تٛغٝع ْطام ايتعإٚ مبسٙ إىل فاٍ ظَين دسٜس: ٜٚكّٛ ٖصا 

ا٭غًٛب ع٢ً ا٫تؿام بني ا٭ططاف املتؿاٚن١ ع٢ً ؾذل٠ ظ١َٝٓ دسٜس٠ 

ايتعإٚ خ٬ٍ ٖصٙ  مثاض إٚ ٚدينأٚ تهجٝـ ٚظٜاز٠ ايتع،َػتكب١ً

 ايؿذل٠ املكب١ً.

. تٛغٝع ْطام ايتعإٚ مبسٙ إىل فاٍ َهاْٞ دسٜس: ٜٚتِ ٖصا 1

ا٭غًٛب عٔ ططٜل ا٫تؿام ع٢ً ا٫ْتكاٍ بايتعإٚ إىل َهإ دػطايف 

 آخط دسٜس.

 ات َٓٗر ايكطاع:اغذلاتٝذٝثاْٝا:

ع يف ات ايكطااغذلاتٝذٝع٢ً ايطغِ َٔ إٔ مجٝع َٔ مياضغٕٛ 

َؿاٚناتِٗ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ يٮؾدام أٚ ع٢ً املػت٣ٛ 
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اؾُاعٞ، ٚتبِٓٝٗ هلا ٚاعتُازِٖ عًٝٗا إ٫ أِْٗ مياضغْٛٗا زا٥ُا غطا 

بٌ أِْٗ يف مماضغتِٗ يًتؿاٚض مبٓٗر ايكطاع ٜعًٕٓٛ أِْٗ  ٚيف اـؿا٤،

ٕ دع٤ نبرل َٔ َهْٛات إٜطغبٕٛ يف تعُٝل املكاحل املؿذلن١. إش 

 ات ٜعتُس ع٢ً اـساع ٚايتُٜٛ٘.غذلاتٝذٝا٫ٖصٙ 

 األٚىل: ١طرتاتٝجٝاال

 )اإلْٗاى(: ١اطرتاتٝجٝ 

 ع٢ً اٯتٞ: ١غذلاتٝذٝا٫ٚتكّٛ ٖصٙ 

. اغتٓعاف ٚقت ايططف اٯخط. ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل تطٌٜٛ ؾذل٠ 1

ايتؿاٚض يتػطٞ أطٍٛ ٚقت ممهٔ زٕٚ إٔ تكٌ املؿاٚنات إ٫ إىل 

 . ٜٚػتدسّ ا٭غًٛب اٯتٞ يتشكٝل شيو:ْتا٥ر قسٚز٠ ٫ ق١ُٝ هلا

ايتؿاٚض سٍٛ َبسأ ايتؿاٚض شات٘ َٚس٣ إَها١ْٝ اغتدساَ٘ ٚاغتعساز 

ايططف اٯخط يًتعاٌَ ب٘ َٚس٣ إَها١ْٝ تٓؿٝصٙ يتعٗسات٘ اييت ميهٔ 

 ايٛقٍٛ إيٝٗا.

* ايتؿاٚض يف دٛي١ أٚ د٫ٛت أخط٣ سٍٛ ايتٛقٝت ٚاملٝعاز 

ن١ٝ اييت مت ا٫تؿام أٚ داضٟ ا٫تؿام املٓاغب يًكٝاّ باؾ٫ٛت ايتؿاٚ

 عًٝٗا.

* ايتؿاٚض يف دٛي١ أٚ د٫ٛت دسٜس٠ سٍٛ َهإ ايتؿاٚض أٚ 

 أَانٔ ايتؿاٚض احملت١ًُ ٚا٭َانٔ ايبس١ًٜ.
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* ايتؿاٚض يف د٫ٛت دسٜس٠ سٍٛ املٛنٛعات اييت غٛف ٜتِ 

 ايتؿاٚض عًٝٗا.

* ايتؿاٚض سٍٛ نٌ َٛنٛع َٔ املٛنٛعات اييت سسزت هلا 

يٜٛات ٚيف ن٤ٛ نٌ َٛنٛع َٔ املٛنٛعات اييت ميهٔ تكػُٝ٘ أٚ

إىل عٓاقط ٚأؾطع َتؿطع١ ٜتِ نٌ َٓٗا يف دًػ١ أٚ أنجط َٔ دًػات 

 ايتؿاٚض.

. اغتٓعاف دٗس ايططف اٯخط إىل أؾس زضد١ ممه١ٓ. ٜٚتِ شيو 2

عٔ ططٜل تهجٝـ ٚسؿع طاقات٘ ٚاغتٓؿاض ناؾ١ خدلات٘ ٚؽككات٘ 

يتؿاٚن١ٝ ايؿه١ًٝ اييت ٫ ق١ُٝ هلا عٔ ٚؾػًِٗ بعٓاقط ايكه١ٝ ا

 ططٜل:

إثاض٠ ايعكبات ايكا١ْْٝٛ املؿتع١ً سٍٛ نٌ عٓكط َٔ عٓاقط 

ايكهاٜا املتؿاٚض عًٝٗا ٚسٍٛ َػُٝات نٌ َٛنٛع ٚايتعبرلات 

ٚاؾٌُ ٚايهًُات ٚا٭يؿاظ اييت تكاؽ بٗا عباضات ٚاغِ نٌ َٛنٛع 

 ايتؿاٚض.َٔ َٛنٛعات 

با٫ت ٚاؿؿ٬ت ٚامل٪متطات * ٚنع بطْاَر ساؾٌ ي٬غتك

 ايكشؿ١ٝ ٚسؿ٬ت ايتعاضف ٚظٜاض٠ ا٭َانٔ ايتاضى١ٝ.

* ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ بايٓٛاسٞ ايؿ١ٝٓ ؾسٜس٠ ايتؿعب نايٓٛاسٞ 

اهلٓسغ١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ 

خل، ٚإضدا٤ ايبت ؾٝٗا إىل سني ٜكٌ ضأٟ اـدلا٤ إ...ٚايعػهط١ٜ
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تِ كاطبتِٗ ٚاغتؿاضاتِٗ ؾٝٗا َٚٔ ثِ تٓتٗٞ ٚايؿٓٝني ايصٜٔ غٝ

 دًػات ايتؿاٚض زٕٚ ْتٝذ١ سازل١ بٌ ٖٚٓاى أَٛض نجرل٠

غًب ا٭سٝإ ٚتطتبط بٗا أَعًك١ مل ٜبت ؾٝٗا ٖٚٞ أَٛض ؾه١ًٝ يف 

 ٚتعًل عًٝٗا ا٭َٛض اؾٖٛط١ٜ ا٭خط٣ بٌ ٚايؿه١ًٝ ا٭خط٣ أسٝاْا.

ظٜاز٠ َعس٫ت  . اغتٓعاف أَٛاٍ ايططف اٯخط. ٚشيو عٔ ططٜل3

إْؿاق٘ ٚتهايٝـ إقاَت٘ ٚأتعاب َػتؿاضٜ٘ طٛاٍ ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ 

ؾه٬ عٔ َا ميجً٘ شيو َٔ تهٝٝع باقٞ ايؿطم املاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 

ايبس١ًٜ اييت نإ ميهٔ ي٘ إٔ وكٌ عًٝٗا يٛ مل هًؼ َعٓا إىل 

 َا٥س٠ ايتؿاٚض ٜٚٓؿػٌ بٗا.

 

 ايجا١ْٝ: ١طرتاتٝجٝاال

 ايتشتٝت )ايتفتٝت(:١ اطرتاتٝجٝ 

ات َٓٗر ايكطاع ايتؿاٚن١ٝ سٝح تعتُس اغذلاتٝذٖٝٚٞ َٔ أِٖ 

عًٝٗا بؿهٌ نبرل ا٭ططاف املتكاضع١ إشا َا دًػت إىل َا٥س٠ 

ع٢ً ؾشل ٚتؿدٝل ٚؼسٜس أِٖ  ١غذلاتٝذٝا٫ايتؿاٚض. ٚتكّٛ ٖصٙ 

ْكاط ايهعـ ٚايك٠ٛ يف ططٜل ايتؿاٚض ايصٟ أٚؾسٙ ايططف اٯخط 

سٜس اْتُا٤اتِٗ ٚعكا٥سِٖ َٚػتٛاِٖ ايعًُٞ ٚايؿين يًتؿاٚض ٚؼ

ْ٘ إٔ ٜكبػِٗ إىل ؾطا٥ض ٚطبكات أٚايطبكٞ ٚايسخًٞ ٚنٌ َا َٔ ؾ

 شات خكا٥ل قسز٠ َكسَا.
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ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصٙ اـكا٥ل ٜتِ ضغِ غٝاغ١ َانط٠ يتؿتٝت ٚسس٠ 

ٚتهاٌَ ؾطٜل ايتؿاٚض ايصٟ أٚؾسٙ ايططف اٯخط يًتؿاٚض َعٓا 

ٚا٥ت٬ؾ٘ ٚمتاغه٘ ٚع٢ً ا٫سذلاّ يٝكبض ؾطٜل ٚايكها٤ ع٢ً ٚسست٘ 

ت َتعاضض تسب بني أعها٥٘ اـ٬ؾات ٚايكطاعات َٚٔ ثِ ٜكبض تَؿ

 دٗسِٖ غرل َٓػذُا.

ات ايسؾاع اغذلاتٝذٝبأْٗا َٔ نُٔ  ١غذلاتٝذٝا٫ٚمتتاظ ٖصٙ 

املٓعِ يف ساي١ ايتعطض يهػط تؿاٚنٞ عٓٝـ أٚ َبازض٠ تؿاٚن١ٝ 

 مػب سػاب هلا.دسٜس٠ مل ْهٔ ْتٛقعٗا ٚمل 

 

 ايجايج١:  ١طرتاتٝجٝاال

 إحهاّ ايظٝطش٠ )اإلخضاع(: ١اطرتاتٝجٝ

تعس ايع١ًُٝ ايتؿاٚن١ٝ ٚؾكا ملٓٗر ايكطاع َعطن١ ؾطغ١ أٚ َباضا٠ 

ناؾ١  سؿسع٢ً  ١غذلاتٝذٝا٫ش١ٖٝٓ شن١ٝ بني ططؾني. يصا تكّٛ ٖصٙ 

اٱَهاْٝات اييت تهؿٌ ايػٝطط٠ ايها١ًَ ع٢ً دًػات ايتؿاٚض. عٔ 

 ططٜل:

* ايكسض٠ ع٢ً ايتٜٓٛع ٚايتؿهٌٝ ٚايتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ يًُبازضات 

ايتؿاٚن١ٝ اييت ٜتِ ططسٗا ع٢ً َا٥س٠ املؿاٚنات عٝح ٜهٕٛ يٓا 

غبل ايتعاٌَ َع ايططف اٯخط ٚغبل ايبس٤ يف اؿطن١ ؾه٬ عٔ 

إدباض ايططف اٯخط ع٢ً إٔ ٜتعاٌَ َع َبازض٠ َٔ قٓعٓا ْعطف نٌ 
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ٕ عًٝ٘ إٔ ٜػرل ٚؾكا يًططٜل ايصٟ ضزلٓاٙ ي٘ أؾ٤ٞ عٓٗا َٚٔ ثِ ؾ

 ٚايصٟ ٜػٌٗ عًٝٓا ايػٝطط٠ عًٝ٘ ؾٝ٘.

* ايكسض٠ ع٢ً اؿطن١ ايػطٜع١ ٚا٫غتذاب١ ايتًكا١ٝ٥ ٚايؿٛض١ٜ 

ٚا٫غتعساز ايسا٥ِ يًتؿاٚض ؾٛض قٝاّ ايططف اٯخط بإبسا٤ ضغبت٘ يف 

١ًُٝ خص ظَاّ املبازض٠ ٚايػٝطط٠ ع٢ً عأشيو يتؿٜٛت ايؿطق١ عًٝ٘ يف 

 ايتؿاٚض َٔ أٚهلا إىل آخطٖا.

* اؿطم ع٢ً إبكا٤ ايططف اٯخط يف َطنع ايتابع ٚايصٟ عًٝ٘ 

إٔ ٜكبع غانٓا اْتعاضا يٲؾاض٠ اييت ْعطٝٗا ي٘ أٚ إٔ تهٕٛ سطنت٘ 

 يف ْطام اٱطاض ايصٟ مت ٚنع٘ يٝشٝط٘.

 

 ايشابع١: ١طرتاتٝجٝاال

 ايذحش )ايػضٚ املٓعِ(: ١اطرتاتٝجٝ 

ٜتِ اغتدساَٗا بػض ايٓعط عٔ ْسض٠ أٚ ق١ً  ١ٝاغذلاتٝذٖٚٞ 

 املعًَٛات عٔ ايططف اٯخط ايصٟ ٜتِ َع٘ ايكطاع ايتؿاٚنٞ.

ٜتِ اغتدساّ ايتؿاٚض ايتسضهٞ خط٠ٛ يٝكبض  ١غذلاتٝذٝا٫ٚؾكا هلصٙ 

ع١ًُٝ غعٚ َٓعِ يًططف اٯخط سٝح تبسأ ايع١ًُٝ باخذلام سادع 

ٚاملعًَٛات املُه١ٓ  ٝاْاتايكُت أٚ ْسض٠ املعًَٛات بتذُٝع ناؾ١ ايب

َٔ خ٬ٍ ايتؿاٚض ايتُٗٝسٟ َع ٖصا ايططف. ثِ َعطؾ١ أِٖ اجملا٫ت 

اييت ميتًو ؾٝٗا َٝعات تٓاؾػ١ٝ خطرل٠ تٗسز َٓتذاتٗا ٚايتؿاٚض َع٘ 
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ٕ ٜتذ٘ إىل فا٫ت أخط٣ تػتػطم أع٢ً إٔ ٜذلى يٓا اجملاٍ ؾٝٗا ٚ

ٜٓشػط تسضهٝا ٚتػتٓعف قسضات٘ ٚإَهاْٝات٘. ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ دعً٘ 

عٔ ا٭غٛام ايتكًٝس١ٜ اييت نإ ٜتعاٌَ َعٗا إىل إٔ ٜؿكس أغٛاق٘ 

 اـاضد١ٝ بؿهٌ ناٌَ ٜٚٓشكط عًُ٘ ؾكط يف زاخٌ ب٬زٙ.

ٚيف املطس١ً ايتاي١ٝ ٜتِ اخذلام ايػٛم ببًسٙ عٔ ططٜل عكٛز ايتكٓٝع 

املؿذلن١ اييت تتهُٔ تٛضٜس ناؾ١ املهْٛات اـاق١ بايػًع١ 

جملُع١ عٔ ططٜكٓا ٜٚكتكط عًُ٘ ٖٛ ؾكط ع٢ً إقا١َ بعض املكٓع١ أٚ ا

 خطٛط ايتذُٝع.

ٚيف َطس١ً ٫سك١ ٜكطف ْعطٙ عٔ ٖصٙ اـطٛط يٝكتكط عًُ٘ 

ٖٛ ؾكط ع٢ً ايتٛظٜع ثِ يف َطس١ً ٫سك٘ ْكّٛ مٔ بايتٛظٜع. ٜٚتطًب 

 قسضات غرل عاز١ٜ َٔ ؾطٜل املؿاٚنني. ١غذلاتٝذٝا٫ايتؿاٚض ٚؾكا هلصٙ 

 

 ارتاَظ١: ١ٝطرتاتٝجاال

 ايتذَري ايزاتٞ )االْتخاس(: ١اطرتاتٝجٝ 

هٌ ططف َٔ أططاف ايتؿاٚض: أٖساف، آَاٍ ٚأس٬ّ ٚتطًعات ي

ٖٚٞ مجٝعا تٛادٗٗا: قسزات، عكبات، َٚؿانٌ، ٚقعاب، ٚنًُا 

ناْت ٖصٙ ايعكبات ؾسٜس٠ نًُا اظزاز ٜأؽ ٖصا ايططف ٚإسػاغ٘ 

ْ٘ ئ ٜكٌ إيٝٗا. إس ؾباغتشاي١ ايٛقٍٛ إيٝٗا ٚأْ٘ َُٗا بصٍ َٔ دٗ

 ٖٚٓا عًٝ٘ إٔ ىتاض بني بسًٜني ُٖا:
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قطف ايٓعط عٔ ٖصٙ ايطُٛسات ٚا٭ٖساف ٚاضتها٤ َا ميهٔ 

 ؼكٝك٘ َٓٗا ٚاعتباضٙ اهلسف ايٓٗا٥ٞ ي٘.

. ايبشح عٔ ٚغا٥ٌ أخط٣ دسٜس٠ غرل َط١ٝ٥ أٚ َٓعٛض٠ سايٝا 1

 متهٓ٘ َٔ ؼكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف يف املػتكبٌ.

 -:غٝاغات ايتؿاٚض

 غٝاغ١ ا٫خذلام ايتؿاٚن١ٝ / غٝاغ١ اؾساض اؿسٜسٟ.

. غٝاغ١ ايتعُٝل ايتؿاٚن١ٝ )ايتأنٝس( / غٝاغ١ ايتعتِٝ 1

 ايتؿاٚن١ٝ )ايتؿهٝو(.

. غٝاغ١ ايتٛغٝع ٚا٫ْتؿاض ايتؿاٚن١ٝ / غٝاغ١ ايتهٝٝل 2

 ٚاؿكاض ايتؿاٚن١ٝ.

 . غٝاغ١ أسساخ ايتٛتط ايتؿاٚنٞ/ غٝاغ١ ا٫غذلخا٤ ايتؿاٚنٞ.3

 . غٝاغ١ اهلذّٛ ايتؿاٚنٞ/ غٝاغ١ ايسؾاع ايتؿاٚنٞ.4

. غٝاغ١ ايتٓاٍٚ املتسضز يًكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ / غٝاغ١ ايكؿك١ 5

 ايتؿاٚن١ٝ ايٛاسس٠.

. غٝاغ١ املٛاد١ٗ املباؾط٠ ٚايكطو١ / غٝاغ١ املطاٚغ١ 6

 ٚا٫يتؿاف.

 . غٝاغ١ ايتطٜٛط ايتؿاٚن١ٝ / غٝاغ١ ايتذُٝس ايتؿاٚن١ٝ.7
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 :املؿاٚض احملذلف خكا٥ل َٚٛاقؿات

ٖٓاى عسز َٔ اـكا٥ل ٚاملٛاقؿات اييت هب إٔ تتٛاؾط يف 

ضدٌ ايتؿاٚض احملذلف ست٢ ٜػتطٝع إٔ ٜكّٛ بٛظٝؿت٘ ايتؿاٚن١ٝ خرل 

قٝاّ. ٖٚصٙ اـكا٥ل تتهاٌَ َع بعهٗا ايبعض يتهع اٱطاض ايعاّ 

ٚاـام يؿدك١ٝ ضدٌ ايتؿاٚض ٚػعٌ َٓ٘ قاؿا يًكٝاّ بع١ًُٝ 

 ييت تػتٓس إيٝ٘.ايتؿاٚض ا

ٚإٕ نإ هب ايكٍٛ إٔ نٌ ع١ًُٝ تؿاٚض ؼتاز إىل خكا٥ل 

َٚٗاضات َع١ٓٝ يف َٔ ٜكّٛ بٗا ٚيعٌ ٖصا ٜؿػط يٓا إٔ نٌ َٛقـ 

تؿاٚنٞ وتاز إىل ططٜك١ َع١ٓٝ ملعاؾت٘ ٚايتعاٌَ َع٘. َٚٔ ٖٓا ؾكس 

أقبشت ع١ًُٝ ايتؿاٚض ع١ًُٝ اسذلاف َتعسز٠ اؾٛاْب ٚا٭بعاز ٜتِ 

 ا ؽكل َعني.زاخًٗ

 -:َبادئ ايتفاٚض

 ( َبسأ:23ٚتًدل يف )

 نٔ ع٢ً اغتعساز زا٥ِ يًتؿاٚض،ٚيف أٟ ٚقت. .1

 إٔ ٫ تتؿاٚض أبسا زٕٚ إٔ تهٕٛ َػتعسا. .2

 ايتُػو بايجبات ايسا٥ِ ٖٚس٤ٚ ا٭عكاب. .3

 عسّ ا٫غتٗا١ْ باـكِ أٚ بايططف املتؿاٚض َع٘. .4

 ٫ تتػطع يف اؽاش قطاض ٚانػب ٚقتا يًتؿهرل. .5

ػتُع أنجط َٔ إٔ تتهًِ ٚإشا تهًُت ؾ٬ تكٌ ؾ٦ٝا إٔ ت .6

 ي٘ ق١ُٝ خ٬ٍ املؿاٚنات ايتُٗٝس١ٜ.
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يٝػت ٖٓاى قساق١ زا١ُ٥،ٚيهٔ ٖٓاى زا٥ُا َكاحل  .7

 زا١ُ٥.

 اٱميإ بكسم ٚعساي١ ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ. .8

 اؿعط ٚاؿطم ٚعسّ إؾؿا٤ َا يسٜو زؾع١ ٚاسس٠. .9

 ٫ أسس وؿغ أغطاضى غ٣ٛ ؾؿتٝو. .11

َٚٔ ثِ قطاضاتو ع٢ً ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ  تب٢ٓ ؼ٬ًٝتو .11

 اؿكٝك١ٝ ٫ٚ هب إٔ تب٢ٓ ع٢ً ايتُٓٝات.

 إٔ ْتؿاٚض َٔ َطنع ق٠ٛ. .12

 ا٫قتٓاع بايطأٟ قبٌ إقٓاع اٯخطٜٔ ب٘. .13

اغتدساّ ا٭غايٝب غرل املباؾط٠ يف ايتؿاٚض ٚنػب  .14

 ايٓكاط ايتؿاٚن١ٝ نًُا أَهٔ شيو.

بٌ ا٫قتٓاع نطٚض٠ ت١٦ٝٗ ايططف اٯخط ٚإعسازٙ ْؿػٝا يتك .15

 بايطأٟ ايصٟ تتبٓاٙ.

 ٖس٤ٚ ا٭عكاب ٚا٫بتػا١َ َؿتاح ايٓذاح يف ايتؿاٚض. .16

ايتؿا٩ٍ ايسا٥ِ َٚكاب١ً ايجٛضات ايعاض١َ ٚا٫ْتكازات ايعامل١  .17

 بطباط اؾأف ٚاهلس٤ٚ املطًل ٚايعك١ْٝ٬ ايطؾٝس٠.

ايتذسٜس املػتُط يف ططم ٚأغايٝب تٓاٍٚ املٛنٛعات  .18

 ًٛب عٌُ ايؿطٜل ايتؿاٚنٞ.املتؿاٚض بؿأْٗا ٚيف أغ

عسّ ايبس٤ يف اؿٛاض ايتؿاٚنٞ ظ١ًُ اغتؿعاظ١ٜ أٚ بٓعط٠  .19

 عسٚا١ْٝ أٚ عطن١ تعدل عٔ ايهطا١ٖٝ ٚايتشسٟ ٚايعسٚإ.

ايتشًٞ باملعٗط ا٭ْٝل املتٓاغل ايٛقٛض احملذلّ يف مجٝع  .21

 عًُٝات ايتؿاٚض ٚيف ناؾ١ دًػات٘ ايطزل١ٝ.
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 ا٫غتُتاع بايعٌُ ايتؿاٚنٞ. .21

 أؽ يف ايتؿاٚض ٫ٚ ٖعمي١ َطًك١ ْٗا١ٝ٥ ٚزا١ُ٥ ؾٝ٘.٫ ٜ .22

عسّ ا٫نساع مبعاٖط ا٭َٛض ٚا٫ستٝاط زا٥ُا َٔ  .23

 عهػٗا.

 :عٓاصش ايتفاٚض ايشئٝظ١ٝ

  َباسجات تتِ بني ططؾني أٚ أنجط، ٜٓعط نٌ َُٓٗا يٰخط ع٢ً

اْ٘ َتشهِ يف َكازض إؾباع٘، ٜٚٗسؾإ إىل ا٫تؿام بػ١ٝ تػٝرل 

 ايٛنع اؿايٞ.

 عٌ َككٛز بني ططؾني ادتُاعني وا٫ٕٚ ؼسٜس أٚ إعاز٠ تؿا

 ؼسٜس ع٬قاتُٗا ٚأٚاقطُٖا املتبازي١.

  ع١ًُٝ ػطٟ بني َتؿاٚنني أٚ أنجط ٚتأخص ؾه٬ً ضزلًٝا

مناشز بٗسف ايتٛقٌ إىل اتؿام َعني سٍٛ قه١ٝ تجرل اؾسٍ 

 .ٚايعطا٤ ايؿدك١ٝ ٚؾكًا يساؾع ا٭خص

 ايُٓٛشز املعطٞ: (1

  ايعطا٤ ٚايتعإٚ َع اٯخطٜٔ.ميٌٝ إىل .1

 ميٌٝ إىل ا يعٌُ يف املٗٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚاـرل١ٜ. .1

 ْازضًا َا ٜٓذض يف فاٍ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ. .0
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 منٛشز ا٭خص: (1

 ٌَٝ إىل ا٭خص أنجط َٔ ايعطا٤. .1

 َػاّٚ ٚقازض ع٢ً ايٓذاح يف ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ. .1

 نعٝـ ميهٔ اغتػ٬ي٘.ىل ايُٓٛشز املعط٢ بأْ٘ طٝب ٚإٜٓعط  .0

 ا٭خص: -ايُٓٛشز املعط٢ (0

 َتٛاظٕ قازض ع٢ً ا٭خص ٚايعطا٤. .1

 يسٜ٘ اغتعساز يًتعإٚ َع اٯخطٜٔ. .1

 مناشز ايؿدك١ٝ ٚؾكًا ملس٣ ايتػاٌٖ ٚايتؿسز:

 ايُٓٛشز املتػاٌٖ: (1

 ىل ػٓب ايٓعاع ايؿدكٞ.إميٌٝ  .1

 ٜكسّ ايتٓاظٍ بػٗٛي١. .1

 ١.ىل سٌ يًُؿهًإٜػع٢  .0

 ايُٓٛشز املتؿسز: (1

 ىل املؿه١ً قٌ اـ٬ف ع٢ً أْٗا قطاع إضازات.إٜٓعط  .1

 ٜأخص َٛاقـ َتططؾ١ يف ايػايب. .1

 ٫ ٜػتطٝع تهٜٛٔ ع٬قات ٚز١ٜ َع قٝط٘ يف ايػايب. .0
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 ٜؿعط غٝب١ أٌَ إشا ناْت ْتٝذ١ ايتؿاٚض خػاض٠. .1

 ايُٓٛشز املبس٥ٞ: (0

 طاف ايتؿاٚض.ٜٗتِ باملكاحل املؿذلن١ ٭ط .1

 ٜتؿسز بايٓػب١ يكه١ٝ ايتؿاٚض. .1

 ٜتػاٌٖ َع أططاف ايتؿاٚض. .0

 مناشز ؾدكٝات أخط٣: 

 ٫ ٜتكبٌ ايؿؿٌ بػٗٛي١. - ايُٓٛشز ايطُٛح -1

 أٖساؾ٘ َٛنٛع١ٝ ٚميهٔ ؼكٝكٗا. - ايُٓٛشز اهلازٟ -1

 ٜعطٞ أ١ُٖٝ نبرل٠ يًتؿاقٌٝ. - ايُٓٛشز ايٛاعٞ -0

 ٓؿػ٘:ايُٓٛشز ايػرل ٚاثل ب (1

 غرل َٛاد٘. .1

 ٜتذٓب اٱؾكاح عٔ ضغبات٘. .1

 

 

*** 
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 خصائص ع١ًُٝ ايتفاٚض

 ايتؿاٚض ع١ًُٝ تتهٕٛ َٔ عس٠ َطاسٌ. -1 

تؿدٝل ايكه١ٝ ايتؿاٚن١ٝ ٚؼسٜسٖا )ايكه١ٝ قٛض  -

 ايتؿاٚض(.

 ت١٦ٝٗ املٓار ايتؿاٚنٞ. -

 قبٍٛ ا٭ططاف املتٓاظع١ يًتؿاٚض. -

 بس٤ ع١ًُٝ ايتؿاٚض. -

 ىل اتؿام.إقٌ ايتٛ -

 تكِٝٝ َٚتابع١ ايٓتا٥ر. -

 املؿاٚنات ع١ًُٝ تبازي١ٝ: -1

 َبسأ ا٭خص ٚايعطا٤. -

 ايتٓاظٍ ٚاملكابٌ. -

 ضبض/ ضبض -

 ضبض/ خػاض٠ -

 املؿاٚنات ع٬ق١ اختٝاض١ٜ -0

 تٛؾط ايطغب١ يف ايتؿاٚض. -

 املؿاٚنات ع١ًُٝ قاط١ بايكٝٛز ٚاحملؿعات -1

 نػط ْؿػٞ  - قٝٛز قا١ْْٝٛ -

 ٖٓاى قسض َٔ ايكطاع ٚايٓعاع -2

 قطاع املٛاضز -

 قطاع ايٛغا٥ٌ -

 قطاع ايكِٝ -

 تكّٛ ْتا٥ر املؿاٚنات ع٢ً عسّ ايتأنس -3 
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 َأصم املفاٚضات

وسخ َأظم املؿاٚنات عٓسَا ٫ ٜػتطٝع ايططؾني ايٛقٍٛ إىل 

 سٌ َطنٞ، يصا ٜتِ ايًذ٤ٛ عاز٠ إىل :

 ؾطض اؿٌ: (1

 ١ ايكإْٛ.بٛاغط - بٛاغط١ ايك٠ٛ. -

 إطاي١ ايٛقت ٱْٗاى ايططف اٯخط. -

 ايٓتٝذ١ )ضبض َكابٌ خػاض٠(

 ا٫غتػ٬ّ: (1

ٕ أوسخ ا٫غتػ٬ّ عٓسَا ٜكتٓع ططف َٔ أططاف ايتؿاٚض ب

ندل َٔ اـػاض٠ أإقطاضٙ يف اؿكٍٛ ع٢ً َا ٜطٜس ٜهًؿ٘ خػاض٠ 

 اييت تًشل ب٘ عٓس ايتٓاظٍ يًططف اٯخط.

 ١ُْٛ.تػ١ٜٛ غرل َه -أ ايٓتٝذ١:

يًكه١ٝ قٌ ايتؿاٚض سٝح ميهٔ  ايتػ١ٜٛ ٫ تؿهٌ سٌ -ب 

 ٕ ٜعاز ططح ايكه١ٝ َط٠ أخط٣ يف ٚقت آخط.أ

 اؿٌ ايٛغط: (0

دٌ ؼكٝل أتٓاظٍ نٌ ططف ـكُ٘ عٔ بعض ا٭ٖساف َٔ 

 أٖساف أخط٣.
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 قاٍٚ يتكًٌٝ اـػاض٠. -1ايٓتٝذ١:  -

 سكل ايطبض قس ٫ تهٕٛ َتػا١ٜٚ. -1

 يًدطٚز َٔ املأظمْكا٥ض إناؾ١ٝ  (1

إعاز٠ تٛنٝض ايكه١ٝ أٚ املؿه١ً قٌ اـ٬ف ٚايتأنس  - أ

 ع٢ً ايططف اٯخط بإٔ ٜسضى أ١ُٖٝ ايكه١ٝ.

أخص عط١ً أٚ ؾذل٠ ضاس١ َٔ املؿاٚنات، أٟ تٛقـ - ب

 املؿاٚنات يؿذل٠ ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗا.

تػِٗ يف تعسٌٜ أ١ُٖٝ ايكه١ٝ قٌ  تكسِٜ َعًَٛات دسٜس٠- ت

 اـ٬ف.

 ضبط ايكه١ٝ قٌ اـ٬ف بكهاٜا أِٖ َٓٗا أٚ أندل.- خ

ططح ايكه١ٝ داْبًا يؿذل٠ َ٪قت١ ثِ إعاز٠ ططسٗا يف ٚقت  - ز

 َٓاغب.

 اغتبساٍ ؾدٛم ايتؿاٚض. - ح

 ىل ايٛغاط١ ٚايتشهِٝ.إا٫ْتكاٍ  - ر

  

*** 
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  اإلعذاد يًُفاٚضات

 ؼًٌٝ ايكهاٜا ٚمجع املعًَٛات. -1

 ٖا ا٭غاغ١ٝ.ىل عٓاقطإػع١٥ ايكهاٜا  -1

 تكٓٝـ ايكهاٜا. -0

 ايتعطف ع٢ً سادات اـكِ. -1

 ؼسٜس ايع٬ق١ املطغٛب ؾٝٗا َع اـكِ. -2

 ٚنع ا٭ٖساف. -3

 إعساز دسٍٚ ا٭عُاٍ. -4

 اٱعساز املازٟ. -5

 ايتدطٝط ايتهتٝهٞ. -6

 طًب ا٫ؾتتاح/ ايبس٤ باملؿاٚنات. -13

 قا١ُ٥ ايتٓاظ٫ت. -11

 املأظم.ايتدطٝط يًدطٚز َٔ  -11
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 ات ايتفاٚض ٚتهتٝهات٘:اطرتاتٝجٝ

١: ٖٞ اٱطاض ايعاّ ايصٟ وهِ ايػًٛى ايتؿاٚنٞ غذلاتٝذٝا٫ 

 ٚعاز٠ َا تطنع ع٢ً أٖساف بعٝس٠ املس٣.

١، غذلاتٝذٝايتهتٝو: ٜطتبط بعًُٝات تٓؿٝص١ٜ َٚٓاٚضات ؽسّ ا٫ 

  ؾٗٛ ؼطى دط٥ٞ يف إطاض عاّ قسز َػبكًا.

 ًا ٭غؼ َتعسز٠:ات ؼسز ٚؾكغذلاتٝذٝا٫

 ات َطتبط١ باهلسف.اغذلاتٝذٝ -1

 ات َطتبط١ بايػًٛى ايتؿاٚنٞ.اغذلاتٝذٝ -1

 خط٠ٛ غط٠ٛ. -ات ايتسضزاغذلاتٝذٝ -0

 ات ايكؿك١ ايٛاسس٠.اغذلاتٝذٝ -1

 ات ايتعإٚ.اغذلاتٝذٝ -2

 ات املٛاد١ٗ.اغذلاتٝذٝ -3

 ات:طرتاتٝجٝأْٛاع اال

 ١ ايتعا١ْٝٚ.غذلاتٝذٝا٫ .1

 اٖتُاّ بايتعإٚ املؿذلى.ٖٓاى  -

 ٖٓاى ثك١ ٚاْؿتاح يف ايتعبرل عٔ ا٭ؾهاض. -

 ٫ ٜٛدس أغايٝب تٗسٜس.-
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 ١ ايتٓاؾػ١ٝ:غذلاتٝذٝا٫ .1 

 نٌ ططف ٜػع٢ يتشكٝل َكاؿ٘ ع٢ً سػاب اٯخط. -

 ٫ ٜعدل نٌ ططف عٔ غاٜات٘ ٚأٖساؾ٘ بؿهٌ ٚانض. -

 ٫ ثك١ بني ا٭ططاف. -

 ١ ٚايتٗسٜس زل١ أغاغ١ٝ هلا.أغايٝب املؿادأ٠ ٚاملباغت -

  

 ١ ايتبع١ٝ:اغذلاتٝذٝ .0

 ٚ املٛاد١ٗ.أططف ٜتبع يططف آخط يتذٓب ايٓعاع  -

 املٛاؾك١ ع٢ً طًبات ايططف اٯخط. -

 اغتدساّ أغًٛب ايتًُل ٚاـهٛع. -

 :تهتٝهات ١َُٗ يف ع١ًُٝ ايتفاٚض

 ؾ٤ٞ َكابٌ ؾ٤ٞ. –املػا١َٚ: تكّٛ ع٢ً اغتبساٍ ؾ٤ٞ بآخط  -1

 The Big If اظٍ بسٕٚ َكابٌ.٫ تٓ

 ضبض/ ضبض -1

 تٓاظٍ َكابٌ تٓاظٍ. ايتٓاظ٫ت تهٕٛ يف ايػايب َتػا١ٜٚ. -
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 َهاغب َكابٌ َهاغب. -

 إعاز٠ قٝاغ١ اهلذّٛ: -0

بٌ تٛقـ  إشا ٖامجو ايططف اٯخط ٫ تكّٛ مبٗامجت٘ ؾدكًٝا

 ٚاقُت َٚٔ ثِ ٖادِ املٛنٛع ٫ ايؿدل.

 قس ٜهطى أنجط مما ٜهطْٞ -1

تهتٝو َؿهٌ يس٣ ايهجرلٜٔ مبع٢ٓ إٔ املٛاؾك١ عٌ اقذلاح  ٖٛ

 ايططف اٯخط قس ٜ٪زٟ إىل اٱنطاض ب٘ يف املػتكبٌ.

 إْٗاى ق٣ٛ اـكِ: -2

 إمنا ايٓكط قدل غاع١ -

 ْ٘ َتعذٌ.أشا ؾعطت إطٌ ايٛقت أ -

 )ؽ، م( -3

 .املؿادأ٠ بعهؼ َا ٜتٛقع -

 ططح اقذلاح َهاز. -

 ػع١٥ ايكه١ٝ -

 يكه١ٝ بؿهٌ نًٞ ٫ تططح ا -
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 سكل تٓاظ٫ت قػرل٠ -

 ادعٌ ايططف اٯخط ٜكسّ تٓاظ٫ت قػرل٠ يف ايبسا١ٜ. -

 احملازثات ايػرل ضزل١ٝ -4

 ا٫تكاٍ ع٢ً َأزب١ ايػسا٤ -

 ايطٝب ٚايؿطٜط -5

أسس أؾطاز ايؿطٜل ميجٌ زٚض ايطٝب املتػاٌٖ ٚاٯخط زٚض  - 

 ايؿطٜط املتؿسز

 طًب ايًشع١ ا٭خرل٠ -6

 يطًب َؿادأ٠ سني تٛؾو املؿاٚنات ع٢ً ا٫ْتٗا٤.ٜكسّ ا - 

 غرل قابٌ يًتؿاٚض  -13

 قهاٜا غرل قاب١ً يًتؿاٚض –

 ايذلنٝع ٚاٱُٖاٍ -11

 إظٗاض َا يٝؼ َُٗا ي٘ ٚإخؿا٤ َا ٖٛ َِٗ. 

 ايتعاٖط بعسّ ايؿِٗ ٚإعاز٠ ايتؿػرل -11

اهلسف ٖٛ زؾع ايططف اٯخط يًشسٜح أنجط بػ١ٝ ايٛقٍٛ إىل  

 كٝك١ٝ.ْٛاٜاٙ اؿ
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 اؿطب ايٓؿػ١ٝ ٜٚؿٌُ ايتٗسٜس ٚاٱؾاع١.-10

 )مٔ( َهإ )أْت ٚأْا( -11

 مٔ تعين َكاحل َؿذلن١. 

 أْا تعين قاؿٞ ٚسسٟ. 

 أْت تعين املٓاؾػ١. 

 ٫ تٓسؾع مٛ ايٓٗا١ٜ -12

 ايتشصٜط ٫ ايتٗسٜس. -13

 تطى كطز يًططف اٯخط. -14

 اٯخطايتعاٖط با٫ْػشاب ٜ٪ز٣ إىل تٛتط ايططف -15

 أسس أْٛاع ايهػط ع٢ً ايططف اٯخط. 

 

 

 

*** 
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 صفات املفاٚض ادتٝذ

 ؾاٚض َٔ ميًهٕٛ غًط١. -1

 نع أٖساف نبرل٠. -1

 ٫ تطنع ع٢ً ا٭ٖساف قكرل٠ املس٣. -0

 نٔ ٖاز٥ا ٫ٚ تعٗط نعؿو أَاّ اٯخطٜٔ. -1

 ٫ تطٚز يٓؿػو ٚضٚز ٭ؾهاضى ٚنٔ نُا أْت. -2

 ٫ تػتعذٌ ا٭َٛض. -3

 ضاع َبسأ ايػط١ٜ ٚاسطم ع٢ً عسّ إؾؿا٤ َا يسٜو زؾع١ ٚاسس٠. -4

 ٫ تكسّ ايعطض ا٭ٍٚ. -5

 ٫ ؼطز ا٭ؾدام اٯخطٜٔ. -6

 اسصض َٔ ا٫غتططاز يف تٛنٝض أؾهاض ٫ ق١ً هلا باملٛنٛع. -13

 ٫ تػطف يف ايهػط ع٢ً اٯخطٜٔ. -11

 اقتٓع بايطأٟ قبٌ إقٓاع اٯخطٜٔ ب٘. -11

 دتُاع.٫ تطٌ ٚقت ا٫ -10

 قسّ تٓاظ٫ت عصض. -11

 تعاٌَ َع ايططف اٯخط بكؿت٘ ططؾًا قًٜٛا. -12

 

***** 
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 عـــــــــــــــاملشاج
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 قائ١ُ املشاجع

 باإلضاف١ إىل نتب ميهٔ االطالع عًٝٗا
 

 

 133 ططٜك١ يتشؿٝع ْؿػو 

 133 اؿكٝك١ٝ/ ز.ق٬ح ايطاؾس/َطنع ايطاؾس ؾهط٠ يًشكٍٛ ع٢ً ايػعاز٠  

 133ػعسا٤ .. زٜؿٝس بٝؿٔغط بػٝط َٔ اغطاض اي 

 13 قاعس٠ يف اغتجُاض ا٫خطا٤ 

 12 قك١ لاح 

 123  ضٚبرل ٖٛؾُإ  –َٗاض٠ ش١ٖٝٓ– 

 032 ايساض ايسٚي١ٝ ي٬غتجُاضات ايجكاؾ١ٝ /  -َذلدِ  -يًٓذاح /أْتْٛٞ ضٚبٓع  ططٜك١

  ايعبٝهإ - َهتب١ دطٜط

 http://www.ebf.org.eg 

 www.ngoce.org 

 ٚبطت تٞ.نٝٛغانٞ ، نا٬َا٭ب ايػين ٚا٭ب ايؿكرل يط 

 ايعاطؿٞ / غٛظإ ؾٛضٚ اضز ا٫بتعاظ  

 1، طٕقؿا٤ يًٓؿط، ٚايتٛظٜع، عُا ضاملٛاضز ايبؿط١ٜ"، زا ٠أمحس، "إزاض ضأبٛ ؾٝد١، ْاز. 

  ،امحس، عًٞ ايعبٝس، " ايتٓعِٝ ٚا٭غايٝب أّ ايتطٜٛط ايتٓعُٝٞ "، ف١ً اٱزاض٠ ايعا١َ

 .1650، 06ايطٜاض، ايعسز 

 ٚيٜٛات ا٭ِٖ أ٫ٚ / ز.غتٝؿٔ نٛيف / َهتب١ دطٜطإزاض٠ ا٭  

 إزاض٠ ايػهب ، ؾٌٝ يٓسْؿًٝس 

 إزاض٠ ايٛقت بني ايذلاخ ٚ املعاقط٠ 

 .إزاض٠ تػٝرل ا٭ؾطاز ٚا٭زا٤ نٝـ؟ زٚد٬ؽ زلٝح 

 ٞازاضت ايٛقت ابطاِٖٝ ايؿك 

  باب إزاض٠ ٚإقتكاز. –َكاٍ َٓؿٛض يف املٛقع  –إزاضٜات 

 ٝـ تهٕٛ أنجط لاًسا؟ َٝؿٌٝ أضَػذلْٚر.إشا نٓت َسًٜطا ْادًشا ن 

  زاض فس٫ٟٚ -أغايٝب ايعكـ ايصٖين سػني قُس سػٓني  
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 َٞطنع َٗاضات / اغتاٌٖ اَتٝاظ/ ز.لٝب ايطؾاع  

 اغتدسّ شانطتو 

 ؾًٝٝب غٞ .َانذطٚ اغذلاتٝذٝات اؿٝا٠ / ز  

 اغتؿعط اـٛف ٚقِ بايعٌُ بططٜك١ َا / غٛظإ دٝؿطظ  

  ٟؾ٤ٞ يٛ اْٞ اعطف َا ٖٛ باضباضا ؾرل أغتطٝع إ اؾعٌ ا 

 اغتٝؿغ ٚعٝـ 

 أْسضٚ ؾٝٓايػٕٛ / َهتب١ دطٜط / أغ١ً٦ تكٌ بو إىل اهلسف  

 إق٬ح ايؿٛن٢ ؾ٢ عًُو َاٜو ًْػٔ نٝـ ؼٍٛ ايؿٛن٢ إىل لاح 

 .انػط ايعض ٚاْطًل، ضٚبني غبه٫ْٛٝس 

  ايعبٝهإ -آؾام ب٬ سسٚز / ز. قُس ايتهطٜيت / َهتب١ دطٜط  

 ١ٓ يف عُطى اٯٕ / دٝين اؽ.زٜتعيطاؾهٌ غ \ 

 ً٘ٝإؾِٗ غهبو ن٢ تتػًب ع 

 ٞانتؿـ ايكا٥س ايصٟ بساخًو / زٌٜ ناضل  

 أْت ٚقٛاى اـؿ١ٝ  

 ) أٜكغ قٛاى اـؿ١ٝ ) ٭ْتْٛٞ ضٚبٝٓع 

 ايعبٝهإ -َذلدِ / َهتب١ دطٜط  -اـؿ١ٝ / أْتْٛٞ ضٚبٓع  أٜكغ قٛاى  

  اٜكغ قٛاى اـؿ١ٝ اْتْٛٞ ضٚبٓع 

  قطا٠٤ يػ١ ايٛدٛٙباَهاْو 

 ايدلف١ ايػًب١ٝ ٚاٱهاب١ٝ يًصات 

 ز. ابطاِٖٝ ايؿكٞ-ايًػ١ٜٛ ايعكب١ٝ ٚ ؾٔ ا٫تكاٍ اي٬ قسٚز  ايدلف١  

 ايدلف١ ايًػ١ٜٛ ايعكب١ٝ. / يٮغتاش ايهبرل ْاقط قُس ايعبٝس  

  يـ ٖاضٟ أيسض ٚ برلٌٜ ٖٝصض  ،ًَٜٛا  11ايدلف١ ايًػ١ٜٛ ايعكبٝ٘ يف 

 ٜٛ١ ايعكب١ٝايدلف٘ ايًػ 

 بٓا٤ ايعكٌ / ضٜتؿاضز يٝؿٝٓتٕٛ / َهتب١ دطٜط  

 بٛق١ً ايؿدك١ٝ .. أغًٛب دسٜس يؿِٗ ايٓاؽ 

 تُٓٞ قسضاتو ايعك١ًٝ ( / ز. ٖاضٟ ايسٜط / َذلدِ / َهتب١ ايؿكطٟ تسضٜب ايعكٌ ) نٝـ  

 ز.َكطؿٞ أبٛ غعس-اٱهاب١ٝ َٔ خ٬ٍ إؾباع اؿادات ايٓؿػ١ٝ يًطؿٌ ايذلب١ٝ  

 ِع٬ز ع٢ً اٱط٬م / تكسِٜ / ٌْٝ زْٚايس ٚايـ ايتػاَض اعع  

 ايتػاَض أؾهٌ ع٬ز ع٢ً اٱط٬م / َهتب١ دطٜط  
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  ٞايتػـــــاَض درلايس ز. داَبٛيػه 

 .تطٜٛط املٓعُات، أمحس َاٖط 

 ٕتػذلخٞ / غٞ ٚٚنط / َهتب١ ايعبٝهإ تعًِ أ  

 ؿهطاي تعًِٝ ايتؿهرل َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات/ؾتشٞ عبسايطمحٔ دطٚإ/إقساض زاض  

 ايتعًِٝ ايػطٜع 

 .ٕٛايتػٝرل... أزٚات ؼٌٜٛ ا٭ؾهاض إىل ْتا٥ر، زاْا دآٜؼ ضٚبٓػٕٛ ٚدُٝؼ ضٚبٓػ 

  تطمج١ َٛغ٢ ْٜٛؼ -تكسّ ٚأبل يف املكس١َ زٜاْا بٖٛط 

 تًدٝل ايعازات ايػبع يًٓاؽ ا٭نجط ؾاع١ًٝ 

 ايجك١ بايٓؿؼ  

 ٚا٫قػا٤ ٚايتكطف َع ٚؾٝ٘ نجرل اؾٝا٤ َؿٝسٙ ٜٚعًِ ؾٔ ايه٬ّ ، داشبٝتو غط لاسو

 ا٫خطٜٔ َٔ َهتب١ ايعبٝهإ

  ٞدسز سٝاتو يـ ايػعاي 

 دطاس١ شات١ٝ يعكًو تّٛ َْٛاٖإ اؾتض عكًو َٔ أدٌ تؿهرل أنجط إبساعا 

 ٱبٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ  ؾٛاب ايهايف ملٔ غأٍ عٔ ايسٚا٤ ايؿايف...ا ٖٛ 

  ايػُطٟتطمج٘ ابطاِٖٝ  ططٜك١ ؾعٌ ا٭طؿاٍ وبٕٛ ايكطا66٠٤سب ايكطا٠٤  

 ايتهطٜيت سبات املعطؾ١ / قُس  

 ست٢ ٫ تهٕٛ ن٬ً .. ططٜكو إىل ايتؿٛم ٚايٓذاح 

 ْٞسيت تهٕٛ اغعس ايٓاؽ عا٥ض ايكط 

  سػٔ إبطاِٖٝ بًٛط ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٔ َٓعٛض اغذلاتٝذٞ، برلٚت)يبٓإ( زاض ايٓٗه١

  1331ايعطب١ٝ 

 ايعكط اؿكٝك١ اـؿ١ٝ ٭َطاض  

 سهاٜات نؿاح 

 ًــــــــــٍٛ / ز.لٝب ايطؾاعٞ / َطنع َٗاضاتس  

  محٛز، خهرل ناظِ، " إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ "، عُإ، زاض ايػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 .1333ٚايطباع١، 

 سٝا٠ ب٬ تٛتط 

  ز. ضٜو بطٜٓهُإ / َهتب١ دطٜط -اؿٝا٠ ؽطٝط / ز.ضٜو تؿٓط  

 سٝاتو َٔ ايؿؿٌ إىل ايٓذاح 

 ضٜتؿاضز تؿاْر  خطـــــ١ ايعاطـــــؿ١ 

  :َٔ ٌُخط١ ايعhttp://saaid.net 
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 ٔايعبٝهإ -يًٓؿط/َهتب١ دطٜط اـطٛات ايصن١ٝ/غاّ غٛزلإ / امل٪مت  

 خٛاضم اي٬ؾعٛض أٚ أغطاض ايؿدك١ٝ ايٓادش١ 

  ْٞٛا٭غطاض ايها١ًَ يًجك١ ايتا١َ بايٓؿؼ –ز.ضٚبطت إْت 

 1334ؿ١، ضغاي١ زنتٛضا٠  ز.غعٝس بٔ عبٝس بٔ من 

  ٌز.عبس ايباضٟ إبطاِٖٝ زض٠،  إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ،  زاض ٚا٥

 )عُإ(  1334

 عُإ( 1334ز.ٜاغني ناغب اـطؾ١    ازاض٠ َٛاضزبؿط١ٜ ، زاض املػرل٠( 

 ٌَغػ١ ز.ٜٛغـ سذِٝ ايطا٥ٞ ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ مٛ َسخٌ اغذلاتٝذٞ َتها٪َ  ،

 )عُإ(1333ايٛضام 

 ٚايؿط يعب١ ايج١ٜٛٓ غًػ١ً ايططٜل إىل اؿط١ٜ / تطمج١  زضاغ١ ايك٣ٛ ايساخ١ًٝ يف ايصات اـرل

  ضميا ع٤٬ ايسٜٔ

 زع ايكًل ٚ ابسأ اؿٝا٠ 

 ٞزع ايكًل ٚ ابسا اؿٝا٠ ٍ زٌٜ ناضل 

  ٕزيٌٝ إزاض٠ ايٛقت ايؿاٌَ دٛيٞ َٛضدٓػذل 

 َطنع َٗاضات / يطؾاعٞايصانط٠ ايػطٜع١ / ز.لٝب ا  

  إٜطى آض. ناْسٍ -ايصانط٠ َٔ ايعكٌ إىل اؾع٦ٜات / ٫ضٟ . آض . غهٛاٜط 

 ايصنا٤ ٚق٠ٛ اٱضاز٠ 

 ٕٛدطاٟ / َهتب١ دطٜط ايطداٍ َٔ املطٜذ ٚ ايٓػا٤ َٔ ايعٖط٠ يًسنتٛض د  

 ٙايطداٍ َٔ املطٜذ ٚايٓػا٤ َٔ ايعٖط 

 غبًٝو إىل ايؿٗط٠ ٚايٓذاح 

  ا٭ٚيٜٛاتإزاض٠  –غتٝؿٔ نٛيف 

 غشط ايعكٌ ، َاضتا ٖٝات 

 ايػط 

  َٔ دع٤ تكطٜبا .. 11ايػًػ١ً ايػٝهًٛد١ٝ عطض ٚتًدٝل : فُٛع١ َٔ املدتكني غًػ١ً 

  ٟٚغٓإ املٛغٟٛ، إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚتأثرلات ايعٛمل١ عًٝٗا ، عُإ)ا٭ضزٕ( زاض فس٫
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 ايؿدك١ٝ املبسع١  

 امل٪ثط٠ يؿدك١ٝا  

 طؾاعٞ / َطنع َٗاضاتؾطٚم / ز.لٝب اي  

 ايؿؿا٤ ايصاتٞ / أْسضٚ ٌٜٚ / َهتب١ دطٜط  

o b e i k a n d l . c o m
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  قــا٥ـس ا٭ؾـــهاض َاضف ؾٝؿط نٝـ تكٌ إىل أععِ ا٭ؾـــهاض، ٚا٭غــطاض اٱبساعٝــ١ يف

 فـاٍ ايعُـٌ 

 ٕقٓاع١ ايٓذاح .. ز. طاضم غٜٛسا 

 ناعـ قسضاتو ع٢ً ايكطا٠٤ 

 ايطاق١ ايبؿط١ٜ ٚايططٜل ايٞ ايك١ُ 

 ا١َٓطاقتو ايه 

 ايها١َٓ يػُرل ؾٝداْٞ طاقتو  

  ططٜكو اىل قًٛب اٯخطٜٔ. .ع٬ قذٛٚٚب 

  ايعازات ايػبع غتٝؿٔ نٛيف 

 ايعازات ايػبع ٭نجط ايٓاؽ ؾعاي١ٝ 

 ٔنٛيف/َهتب١ دطٜط ايعازات ايػبع يًٓاؽ شٟٚ ايؿعاي١ٝ ايؿا٥ك١/ز.غتٝؿ  

 ٞعامل ا٭ضٚاح ايعذٝب /ايػٝس سػٔ ا٭بطش  

 ايعكاَني ايهػاض 

 َتو ايؿدك١ٝ زٜؿٝس َانٓايٞ ٚناضٍ غبٝو ع٬ 

 ًِايطاقات ايتػع إعساز ز/ٜٛغـ ايبسض ع  

 عًِ ايؿطاغ١ ٚايتؿدٝل / يٝٛغـ ايبسض  

  ْٞعًِ ايٓؿؼ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ زلـــرل ؾٝدـــــا 

  ٟايًطا٥ـ زاض -عٝٛب ايؿدك١ٝ ٜٛغـ ا٭قكط  

  اٱَاّ ايؿرلاظٟ ايطاسٌ ) ض (. –ؾك٘ اٱزاض٠ 

 ُٓٝاؾهط تكبض غ 

 ايعبٝهإ  ؾهط تكبض غٓٝا / ؾًٝٝهؼ دانبػٕٛ / َطنع ايتعطٜب ٚ ايدلف١ / َهتب١

  دطٜط -

  ٍؾًتهع يبٓات َػتكبًو بطأٜ تطاٜػٞ نٝـ تؿِٗ املباز٨ اٱثين عؿط٠ اؿػاغ١ سٝا

 ؼكٝل لاح ب٬ سسٚز 

 ؾٔ اٱخت٬ط بايٓاؽ دني َاضتٝٓت 

  ٕؾٔ ا٫يكا٤ يطاضم ايػٜٛسا 

 ٓاؽؾٔ ايتعاٌَ َع اي  

 ؾٔ اؿطب 

 ؾٛضبؼ ايؿطم ا٭ٚغط  
 ايؿٛظ بايػعاز٠ 

o b e i k a n d l . c o m
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 قبعات ايتؿهرل ايػت 

 ايعبٝهإ -َذلدِ / َهتب١ دطٜط  -غرل قسٚز٠ /أْتْٛٞ ضٚبٓع  قسضات  

  ز.غادس ايعبسيٞ –ايكطا٠٤ ايصن١ٝ 

 ايكطا٠٤ ايػطٜع١ 

 ايكطاض ططٜكو إىل املجاي١ٝ 

 ؿٝا٠ بٓذاح ٖرلاّ ٚ. زلٝح ايكٛاْني ايطبٝع١ٝ ايعؿط٠ ٱزاض٠ ايٛقت ٚايتعاٌَ َع ا 

 ق٠ٛ ايتشهِ يف ايصات 

  ٞق٠ٛ ايتشهِ يف ايصات ٱبطاِٖٝ ايؿك 

 ٞق٠ٛ ايتشهِ يف ايصات/ ز إبطِٖٝ ايؿك  

 ُٔإقساضات  ق٠ٛ ايذلنٝـع/ داى ناْؿًٝس/َاضى ؾٝهتٖٛاْؼ /يؼ ٖٛت/َذلدِ اٜها ن

  َهتب١ دطٜط

 ق٠ٛ اؿب ٚ ايتػاَض 

 زاض املعاضز اـؿ١ٝ / ز. قُس ايتهطٜيت / ايك٠ٛ  

  مبٝو /  تعطٜب زنتٛض عبسايطمحٔ تٛؾٝل / غًػ١ً إقساضات -ق٠ٛ ايه١ًُ / زٚضثٞ يسظ

  ايعبٝهإ -َهتب١ دطٜط 

 ٔق٠ٛ عكًو ايباط 

 ق٠ٛ عكًو ايباطٔ/ ز دٛظٜـ َرليف/َذلدِ َٔ نُٔ إقساضات َهتب١ دطٜط.  

 ٔيــ ز. دٛظٜـ َرليف  ،ق٠ٛ عكًو ايباط 

 َاضى ٖاْػٔ  &ـ داى ناْؿًٝسنتاب ؾٛضب١ زداز يًشٝا٠ يـ 

 ؽطط ؿٝاتو(/يًسنتٛض ق٬ح ايطاؾس،ايهتاب ٜباع يف ؾطٚع َطنع  نٝـ نتاب

  ايطاؾس

  ايباضازاِٜ ٚ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ / ْاقط ايعبٝس 

  ..ٌنتاب ْسا٤ات ا٫غتٝكاظ.. .. يــ دٛإ يْٛسٕ ٖٛ عباضٙ عٔ زؾع١ َؿذع١ يًٓٗٛض بعس ايؿؿ 

 ٝا٠نٔ اهابٝا تؿاعٌ َع اؿ 

 نٝـ أقبشٛا ععُا٤ 

 زٌٜ ناضٜٓذٞ - نٝـ تتدًل َٔ ايكًل ٚتبسا سٝاتو  

 ْٞنٝـ تتدًل َٔ اجملٗٛز ايبس 

 نٝـ تتكٔ ؾٔ ايبٝع 

 نٝـ ػتاظ املكاب٬ت ايؿدك١ٝ 

o b e i k a n d l . c o m
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  يٌٝ ٫ْٚسؽ –نٝـ ػصب ايٓاؽ ناملػٓاطٝؼ 

  َهتب١ دطٜط  / َذلدِ -ثا١ْٝ أٚ أقٌ/ ْٝه٫ٛؽ بٛمثإ 63نٝـ ػعٌ ايٓاؽ ؼبو يف

  ايعبٝهإ -

 نٝـ ؼسز أٖساؾو؟ 

 دٕٛ دطاٟ /َهتب١ دطٜط نٝـ ؼكٌ ع٢ً َا تطٜس ٚ ؼب َا يسٜو يًسنتٛض  

 ٜٔنٝـ ؼؿع ا٫خط 

 نٝـ ؼكل ايٓذاح ٚايؿدك١ٝ اؾصاب١ 

 نٝـ ؽتاض ا٭قسقا٤ ٚت٪ثط يف ايٓاؽ 

  نٝـ ؽطط ؿٝاتو ...يًسنتٛض ق٬ح قاحل ايطاؾس 

 نٝـ ؽطط ؿٝاتو نا٬َ 

 تو ًَدلنٝـ ؽطط ؿٝا 

  ّنٝـ تسضؽ ٚتتؿٛم ؟ طًعت ُٖا 

 ٕنٝـ تؿذع ْؿػو عًٞ خػاض٠ ايٛظ 

 نٝـ تكبض عبكطٜا اختباضات 

 ز . ابطاِٖٝ ايؿكٞ _نٝـ تكبض لُا ادتُاعٝا 

 نٝـ تهاعـ شنا٤ى ، يػهٛت ٚات 

 ايص١ٖٝٓ / دني غتأٜ نٝـ تهاعـ قسضاتو  

 دني َاضٟ غتأٜ  نٝـ تهاعـ قسضاتو ايص١ٖٝٓ؟ 

  نُشذلفنٝـ تكسّ ْؿػو 

  ٕٖاتـ / َهتب١ دطٜط نْٛٞ-نٝـ تكٍٛ ٫ زٕٚ إٔ تؿعط بايصْب / باتٞ بطاٜتُا  

 نٝـ تك٣ٛ شانطتو 

 نٝـ تهتب اؾهٌ ايتكاضٜط ٚ املطاغ٬ت 

 ٞنٝـ تهٕٛ قا٥سا ْادشا َٚبسعا ، زٌٜ ناضْٝذ 

 نٝـ تٓذض ؾ٢ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

  ْٞ٫ ؼـــــــعٕ يًسنتٛض عا٥ض ايكط 

 َٔ اي٬ظّ ٫ تهٔ يطٝؿا أنجط 

 ٫ تهٔ يطٝؿا أنجط َٔ اي٬ظّ / زٜٛى ضٚبٓػٕٛ / َهتب١ دطٜط  

 "٫ تٗتِ بكػا٥ط ا٫َٛض ؾهٌ ا٫َٛض قػا٥ط 

  أعطف َا تؿهط ؾٝ٘ –يًٝٝإ د٬ؽ 

 َا ٚضا٤ ايعكٌ امحس قُس عٝػ٣ٛ  

o b e i k a n d l . c o m
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 أغطاض ايػعسا٤ / زٜؿس ْٝؿٔ / َهتب١ ايعبٝهإ َا١٥ غط بػٝط َٔ  

 زٜؿٝس ْٝؿني ١٥ غط بػٝط َٔ اغطاض ايػعسا٤َا 

 نٝـ تهٕٛ ايؿدل ايصٟ تطٜس يًهاتب غتٝـ تؿاْسيط، َا٥٘ ططٜك٘ يتشؿٝع ْؿػو 

  ...َْٞٛباز٤ٟ اٱبساع يًسنتٛض طاضم ايػٜٛسإ...ٚايسنتٛض قُس ايعسي 

  ضٜتؿاضز نٛتـ / َهتب١ دطٜط 13/ 53َبسأ /  

 املذ املعذع٠ / دني ناضبط  

  س٫ٟٚزاض ف -املسضب ايؿّعاٍ / سػني قُس سػٓني  

 ايعبٝهإ -إبطاِٖٝ ايؿكٞ / َهتب١ دطٜط  .املؿاتٝض ايعؿط٠ يًٓذاح / ز  

 املؿاتٝض ايعؿطٙ يًٓذاح 

 َؿاتٝض ايػهب / غٝبٌ اٜؿاْع  

  َٞؿتاح لاسو يف اؿٝا٠ ..اؿسٜح اؾصاب زْٝا ظنطٜا ايؿك 

  :َكاٍ ٭محس بٔ عبس احملػٔ ايعػاف يفhttp://saaid.net 

 َّك٫ٛت ؾ٢ ايٓذاح .. َكٛي١ يهٌ ّٜٛ ؾ٢ ايعا 

 ٕٛايصٟ سطى قطع١ اؾي اـاق١ بٞ يػبٓػط دْٛػ َٔ 

  عًِ ايٓؿؼ ايكطآْٞ ز.عسْإ ايؿطٜـ َٔ 

 .َٕٓٗذ١ٝ ايتػٝرل يف املٓعُات، ز. طاضم ايػٜٛسا 

  عاَط.امل٪متط ايػٟٓٛ ا٭ٍٚ... اغذلاتٝذٝات ايتػٝرل ٚتطٜٛط املٓعُات، غعٝس ٜاغني 

 ٕٛايٓذاح اؿكٝك٢ .. نني ؾًٝت 

 ْكا٥ض َٔ قسٜل 

  ميهٓو إ تؿعًٗا بٍٛ سٓا 

 

***** 

o b e i k a n d l . c o m

http://saaid.net/
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