الصناعة ونشأتها وتطىرها
أ.م رمحن رباط حسني

قسن اجلغرافية  /كلية االداب  /جاهعة القادسية

يرربط طهظيررلبهاعةررنشؤ ه نضررؤهاعبشررشبةهاع ضرربي ه هفشإلؤمررش هاعببفي ر هاأللع ر هطع ر هأسررش ه
اعنضشطهاإلنطشجيهاعق يمهأ تهاع هاعطبل همنهاؤطمش هاإلنسشنهاعم شضبهؤل هاعط يع هفريهاعبةرل ه
ؤل هغذائوهاع هانطشجهىذاهاعغذاءهلطييئ هاعلسشئ هاعمنشس هعذعكه هممشهغيبهمجرب هبيشطروهاللعر ه
هف أهالسطقبابه لًهمنهاعطجل هلاعطببش همنهمكشنهلخبه .ه

انهاعةنشؤ ه شؤط شبىشهنضشطشًه ضبيشًهبافقتهابطقشءهالنسشنهسلمهاعططلبهاعبششبيه ه ر هانه

اعبششبةههابط طته إنطشجهاأل لاتهاللع هاعطيهاسريمتهفريهطرلفيبهسر هاعبيرشةهمرنهلسرشئ هاعةري ه
اعطرريهمكنطرروهمررنهمقشلم ر هاعبيلانررشتهاعماطبس ر هلاخشررشعه عشرريشهلطيسرريبهةرري ىشهفرريهاععةررلبه
اعبجبي هاللع ه هاع هؤم ه عضهاللتهلال لاتهاعطيهاسيمتهفيهالنطشجهاعزباؤيهلفريهؤملير ه
نررشءهاعمسررشكنهمررنهطيررذيبهعلبجرربهلاعخضرربه هلةررنعهالجرربهفرريهاعطررينه هفش رمًهؤررنهأىميطيررشهفرريه

بيشطنشهعيلمي هالخب هكةنعهاعمم

هلانطرشجهاعاخرشبهاعرذيهطعر هةرنشؤطوهمببلر هميمر همرنهطرلبه

ق بةهالنسشنهؤلر هال طكرشبهل نرشءهاعبشرشبةهبطر هفريهشرلءهط يعر هانطرشجهاعاخرشبهبر هالررشبيلنه
عضهؤةلبهاعبششبةهاعق يم ه .ه
ل ع ر هانهطعررب هاإلنسررشنهؤل ر ه عررضهاعمعررش نهلأسررشعيبهطع ر ينيشهأخررذهيةررنعهمنيررشهآلته

اعزباؤ هكشعمنج هلاعمبباثهل عضهمنهالتهاعةي هلاعقطش هلأ لاتهاعكطش هلملا هاعزخبف هلاعطلرلينه
هإنهططلبهاعزباؤ هلطزاي همططل شتهاعسكنهلنملهاعسكشنهؤم هؤل هزيرش ةهاعطلربهؤلر هاعمنطجرشته
الجطمشؤي هلاعمنزعير ه هفشرمًهؤرنهانهظيرلبهاعر ل هلقيرشمهاعطجرشبةهلاعبربلبه رينهاعر ل ه هططلربه
طلفيبهلسشئطهاعنق هلزيش ةهفيهاعميشباتهلطقسيمهاععم ه .ه

ابط طتهاعةنشؤشتهاأللع ه شعملا هاأللعي هاعمبلي هاعطيهططلافبهفيهع يئ هاعط يعير هأذهطمكرنه
النسشنهمرنهاسرطرمشبه يئطروهاعمبلير هفريهاععمليرشتهاعةرنشؤي همرنهاعبجرشبةهلاعخضربهلاععظرشمهفريه

اععةلبهاعبجبي هلاز ا تهاعملا هاعطيهاخذهيسطخ ميشهلبةر هاك ربهططرلبهفريهذعركه طعبفروهؤلر ه
اعمعررش نهاعالزي ر ههلفرريهمق ر مطيشهاعنبررش هرررمهاعب ي ر هلاسررطخ اميشهفرريهةررنشؤ هاللتهاعزباؤي ر ه
لؤب شتهاعنق هلمع اتهاعبرببهكمرشهاطسرعهاسرطخ امهاعمطرلفبةهفريهاعط يعر ه عر هطبسرنهاللتهاعطريه

ةنعيشهمنهاعمعرش نه هكمرشهاطسرعتهأؤمرش هاع نرشءهمنيرشهاعجسرلبهلاعسر ل هلطبسرينهانطرشجهلسرشئطه
اعنق همنهاععب شتههلاعسانهلظيلبهافبانهاعةريبهلطضركي هاعمعرش نهلاسرطمبهاعطلسرعهفريهاسرطرمشبه
اع يئ هلطنلعهاعمنطجشته .ه
إنهاؤظمهاعططلباتهاعطيهبةلتهفيهاعط يع هالنطشجهاعةنشؤيهلنمطوهلبجموهلم اههلجشءته عر ه

اعرررلبةهاعةررنشؤي هلمررشهيط عيررشهمررنهطغيرربهفرريهنظررشىبهاعبيررشةهالقطةررش ي هلالجطمشؤي ر هلفرريهنمررطه
السررطيطشنهلطلزيررعهاعررربلةه هلىرريهعررذعكهطعر همببلر هميمرروهفرريهببكر هاعطقر مهاعبشررشبيهأ تهاع ر ه
زيش ةهاعطلبهؤل هاعمنطجشتهاعةنشؤي هكمشهلنلؤشًه هكمرشهأ تهاعر هظيرلبهمنطجرشتهج ير ةهلبةربه
عيشهعملاك هاعطق مهاعبششبيه .ه
ه
هرحلة تطىر الصناعة احلديثة

يمكنهانهنب هاعمباب هاعطيهمربه يرشهاعططرلبهاعةرنشؤيهمنرذه اير هاعررلبةهاعةرنشؤي هبطر ه
اع هلقتهاعبششبه مشهيأطيه :ه
اللً:هاع اي هاللع هعلرلبةهاعةنشؤي ه :ه

طعب هاعرلبةهاعةنشؤي ه كلنيشهسلسل همنهاعطغيباتهاعطيهبةلتهفريهاعةرنشؤ هلأ تهاعر هنقر ه

طبائرراهالنطررشجهاعرر هأسررشعيبهج ي ر ةهفرريهاععمليررشتهاإلنطشجيرر هلط يع ر هالنطررشجهلطقسرريمهاععمرر ه ه
لامط انهنطشئجيشهعطضم هاعمعيض هلاععمر هلالنطقرش ه ه بيرثهضرملتهاعطغيرباتهجميرعهنرلابيهاعبيرشةه
النسشني ه هلمنهأىمهمظشىبهاعرلبةهاعةنشؤي همشهيليه :ه

 .1البررم هاعلاسررعهعمع ر همب ر هاعجي ر هاع ضرربيه هممررشهأسرريمهفرريهطبقيرراهقرر باتهك يرربةهفرريه
اععمليشتهاإلنطشجي هطزي همنهطشق هاإلنسشنهاعاب ي ه .ه
 .2اعطلسررعهفرريهاسررطخ امهاعطشق ر ه هس رلاءهمررنهاعمةررش بهم شضرربةهكشعمسررشقطهاعمشئي ر هالهغيرربه
اعم شضررربهكقرررلةهاع خرررشبهلاعطشقررر هاعكيب شئيررر هاعطررريهطعطمررر هاعابرررمهلاعرررناطهلاعغرررشزهاعط يعررريه

لاعيلبانيلمه.
 .3السرررطخ امهاعلاسرررعهعقررر بةهاعطشقررر هاعكيب شئيررر هفررريهاعةرررنشؤ هكعمليرررشتهاعطبليررر هاعكيمرررشليه
لطببيررركهاللتهلطرررلفيبهاإلشرررشءةهلاعطشقررر هاعببابيررر ه هممرررشهأ هاعررر هاعطلسرررعهفررريهانطرررشجه

اعمعش نهلطنقيطيشه.
 .4اعزيرررش ةهاعك يررربةهفررريهاسرررطخ امهاعب يررر هلاعةرررلبه بيرررثهاةررر بشهيضررركمنهقشؤررر ةهاعططرررلبه
اعةنشؤيهاعب يث.

 .5ظيلبهلسشئطهلطباهج ي ةهعلنق هكشعقطشباتهلاعسيشباتهلاع لاخبهرمهاعسانه ههكمشهاطسرعته
لطيسبتهس هالطةش هاعسلكيهلاعمسلكي.
 .6اطسشعهببك هالخطباعهلالكطضش هلانطقش هنسبهمطزاي ةهمنهاعسكشنهاعر هالنطرشجهاعةرنشؤيه
لاعقطشؤشتهالقطةش ي هالخب هؤل هبسشبهالنطشجهاعزباؤيهلاعبب هاللعي ه.

 .7ب هالنطشجهفيهاعلبشهلاعمةشنعهمب هالنطشجهفيهاع يلتهاعشيق هاعنطشاه.
أمشهاعمظشىبهالجطمشؤي هعلرلبةهاعةنشؤي هأىميشه:ه ه

هاذهسبتهاعةنشؤ هلسشئ هسشؤ تهاععللمهفريهؤملير هاكطضرش هاعكرلنه
ه
 .1اعطق مهاععلميهاعيشئ
لاعبيشةهاععشلي هلاعملاب هاعط يعي هفيه شطنهالبضه .ه
 .2اعطبسنهاعك يبهفريهاعةرب هاععشمر هلانبسرشبهاألمرباضهللقر هزبر هاألل ئر هاعلافر ةهمنيرشه
لاعقششءهؤل ه عضهأنلاعهاألمباضهطمشمشًهنطيج هعلطق مهفيهأسشعيبهاعلقشي هلاععمجه.

 .3نشءهاعم نهلطلسعيشهلزيش ةهسكشنيشهلظيلبهاعم نهاعطيهطشمهمميينهاعنش ه.
 .4زيش ةهمع هؤمبهالنسشنهلانخاشضهمع هاعلفيشتهاعطا .

 .5اعطنلعهاعطلبهؤل هاعمنطجشتهاعةنشؤي هلظيلبهمنطجشتهةنشؤي هج ير ةهل ةرلبةهمسرطمبةه
عط ي هاعبشجشتهاعمطزاي ةهلاعمطنلؤ هاعطيهيخلايشهاعططلبهالقطةش يهلالجطمشؤي.

 .6هاعطغييررربهفررريهط يعررر هاألنظمررر هاعسرررشئ ةهلظيرررلبهاعنظرررشمهاعبأسرررمشعيهفشلضرررطباكيهمرررعهقيرررشمه
اعمنظمررشتهالجطمشؤي ر هاعمطع ر ةهلاألى ر ا هكشعمنظمررشتهاعميني ر هلالجطمشؤي ر هلاعسيشسرري ه
اعطرريهاخررذتهطشررمهفرريهةررالفيشهاؤر ا هك يرربةهلطنيرشًهلاقليمي رشًهليطجررشلزه عشرريشهذعرركه ضررك ه

اطبش اته لعي همر هالطبش هاللب يه.

 .7ظيرلبهاعر ل هاعقلمير هلبسرمهاعبر ل هاعسيشسرري هلط لرلبهفكربةهالسرطقم هاعقرلميه هكمررشهأنه
اعببلبهلاعمنشزؤشتهاعطيهبافقرتهانطضرشبهالسرلب هاعمططرلبةهأ تهاعر هقيرشمهمنظمرشته لعير ه
غبشرريشهسرريش ةهاعسررممهفرريهاععررشعمهلبر هاعمنشزؤررشته ررينهاع ر ل هلطأكير هاعبقررلاهالسشسرري ه
ه
ه
ه
ه
ه

عمنسشنهلايجش هاعطعشلنهاع لعيه.ه

ه
ه
رشنيشًه:همببل هالسطخ امهاعلاسعهعلطشق هفيهاعةنشؤ ه .ه

إنهاعرررلبةهاعبقيقير هعلةررنشؤ هىرريهاعطرريهبافقررتهاطسررشعهلاسررطخ امهاعابررمهفرريهانطررشجهاعطشقر ه

اعببابي هلالسطاش ةهاعم شضبةهمنيشهفيهاعمباجر هلةريبهاعب ير ه الانطرشجهاعةرلبه هلمرنهررمهةرنشؤ ه
نررشءهاللتهلاعمكررشئنههلفرريهةررنشؤ هلسررشئطهاعنق ر هاعج ي ر ةه هكمررشهاسررطخ متههطشق ر هاع خررشبهفرريه
ببك هلسشئطهاعنق هكشعقطشباتهلاع لاخبه .ه
لعمشهكشنته بيطشنيشهىيهاعس شق هفيهاسطرمشبهاعابمهفق هاشبتهملاقعوهمنهأىرمهاعمبطكرزاتهه
اعةنشؤي هل شعطشعيهاسيمهفيه نشءهاإلم باطلبي هاع بيطشني هفيهاعقبنهاعطشسعهؤضربهل اير هاعقربنه
اععضبينه هكمشهأة بتهمباكزهمنشجمهاعابمهفيهغببهالب شهلضباهاعلليشتهاعمطب ةهطمر هاعمباكرزه

اعةررنشؤي هاعميررمه هالهانهبقررلاهاعابررمهعررمهطع ر هعيررشهمر ر هقلطيررشهاعسررش ق هفرريهجررذبهاعةررنشؤ ه ه
س بهاعمةش بهالخرب هعلطشقر همرنهاعرناطهلاعغرشزهاعط يعريهؤلر هاعربغمهمرنهأنهاسرطعملوهاع رشيللنه
ق يمشًهفيهاؤمش هاع نشءهالهفيهؤمجه عرضهالمرباضهعكرنهانطشجروههاعطجرشبيهعمسرطخ امهاعنةرشؤيه
بةر هفرريهمنطةر هاعقرربنهاعطشسررعهؤضرربهؤنر هبارربهال ه ئرربهعلررناطهاعطجررشبيهفرريهللير ه نسررلاشنيشه

المبيكي ه ..ه
لق هأخذتهأىمي هاعناطه شلز يرش هلاطسرعهاسرطخ اموه عر هاعطعرب هؤلر هطبيقر هطكبيربههل عر ه

اخط رباعهمكررشئنهالبط ربااهاع ر اخليهاعطرريهاؤطم ر تهاعمضررطقشتهاعناطي ر هلقررل اًهعيررشه هرررمهاخررذهينررشف ه
اعابمه هطزلي هاعةنشؤ هلاعنضشطشتهالخب ه شعطشق ه هلعكنهي لهانهامرطمكهاعر ل هاعنشمير هعلرناطه

جع هاع ل هاعةنشؤي هاعباسمشعي هطنظبه شسطيشءهعلملاب هاعط يعي هاعطريهطبةر هؤلييرشهطلركهالقطرشبه
هممشهب ه يشهاع هاؤش ةهاعنظبهفيهبجمهاسطي اب ىشهمنهاعناطه هلاع بثهؤنهمةش به يلروهمرنه
ابالبي همر هاعطشق هاعنللي هلمةش بهمطج ةهمر هاعطشق هاعضمسي ههلاعكيبلمشئي هلطشق هاعبيرشحه
لاعم هلاعجزبهلطشقر هبربابةه رشطنهالبضهلاعطشقر هاعبيلير همرعهاؤرش ةهالؤطمرش هؤلر هاعابرمهاعرذيه

يطلافبهفيهاباشييشهؤملمشًهممشهجع هنةيبهاعناطهيميطهفيهمةش بهاعطشق ه .ه
ه

رشعرشً:همببل هاعرلبةهاععلمي هاعطكنلعلجي هاعب ير ه .ه

عق ر هاسررلمتهببك ر هالخطباؤررشتهفرريهاعقرربنينهاعسررش عهلاعرررشمنهؤضرربهلطط يقشطيررشهفرريهطق ر مه

اعةنشؤ هلابرش ثهررلبةهفريهط يعطيرشه هكمرشهاسريمتهفريهطرلفيبهالجيرزةهاععلمير هعلعلرلمهاعطجبي ير ه

لط ررش هاعمعبفر هاععلمير هاعطررأريبهمررعهاعططررلبهاعةررنشؤيه هلاخررذتهاععمقر ه ينيمررشهفرريهاعنمررلهبط ر ه
اة حهاعططلبهاعةنشؤيهمبط طشًه قلةه ططرلبهاععلرلمهلنمرتهاعةرنشؤ هاعب يرر همرنهقلربهاعجشمعرشته

لمباكزهال بشثه .ه

أنهمشهيسم هبشعيرهشًه رشعرلبةهاععلمير هاعطكنلعلجير هأخرذتهطبر ثهفريهؤشعمنرشهطغييرباتهجذبير ه

سلاءهأكشنهذعركهفريهطغييربهاع يئر هاعط يعير هأمهالجطمشؤير ه ضرك هعرمهيعبفروهاعمجطمرعهاع ضربيهمرنه
ق ر ه هلمرنهذعركهمرشهيبةر هالنهمرنهططرلبهاعاشرشءه هلفيمرشهيطلرراهؤليروه رشعرلبةهاع شيللجير هفرريه
اجباءهطغيبهفريهسرملتهاعب رلبهلاعمنطجرشتهاعزباؤير هلاعبيلانير هليطلراهؤلييرشه رشعرلبةهاعخشرباءه
فرريهاعزباؤر ه هفشرمًهؤررنهرررلبةهاعمعللمررشتهاعطرريهجسر ىشهاعبشسررلبهالعكطبلنرريهلرررلبةهالطةررشلته
لالنطبنتهاعطيهطجس ىشهالقمشبهاعةنشؤي هلاجيزةهالطةش هاعسلكيهلاعمسلكيه .ه

ليمكنهانهطب هخةشئصهاعرلبةهاععلمي ه-ههاعطكن هلعلجي همشهيأطيه :ه

 .1الؤطمررش هاعك يرربهؤل ر هالكطضررشفشتهاععلمي ر هلالسررطاش ةهمررنهطط يقررشتهاععلررلمهفرريهالنطررشجه
اعةنشؤيه.ه ه
 .2اؤطمش هاعةنشؤشتهالسشسي هلاعمؤسسرشتهاعبئيسري هؤلر همباكرزهال برشثهاعمطخةةر هفريه
ططليبهإنطشجيشهلاعذيهأة حهى فشًهرش طشًهعطلكهاعمباكزه.

 .3اعطلسعهفريهاطجشىرشتهاعطخةرصهاعةرنشؤيهلاؤطمرش هاعمضرشبيعهؤلر ه عشريشهفريهاعلةرل ه
اع هاعمنطجشتهاعنيشئي هأيهاطسشعهاعط اب طهلاعطضش كهاعةنشؤيه.

 .4طنشميهاعبشجر هاعر هاعميرشباتهاععشعير هلاعر هاععمر هاعرذىنيهلاعخ ربةهلطنرشقصهالؤطمرش هؤلر ه
الير يهاععشملر هغيرربهاعمررشىبةهلغيرربهاعم ب ر ه همررعهاععمر ه شعطر بيبهاعررذيهيلاكرربهاعطغي رباته
اعسبيع هفيهاعطكنلعلجي ه.
 .5السررطخ امهاعلاسررعهعمجيررزةهالعكطبلني ر هعلسرريطبةهؤل ر هؤمليررشتهالنطررشجهلطبقيرراهاؤل ر ه
بجشتهاع ق همنهخم هاسطخ امهاعطضغي هاعذاطيه.
 .6از يررش هاعررطباظهؤل ر هالس ربابهاعطكن هلعلجي ر هاعب ير ر هلاعررطباظهفرريهنقليررشهاع ر ه ل ر انهاععررشعمه
بهؤلام هاقطةش ي همنهزيش ةهكلار همباكرزهال برشثهلاعمنشفسر ه رينهاعضربكشته
ه
اعرشعثه ه س
فرررريهكسرررربهاعسررررلاه هلاعرررر هؤلامرررر هاسررررطباطيجي ه شعمبشفظرررر هؤلرررر هاسرررربابةهاعةررررنشؤشته
ه

السطباطيجي ه.

أنهاعمظرشىبهاعمررذكلبةهعلةررنشؤ هلاعطريهيطلرراهؤلييررشه ررشعرلبةهاعطكن هلعلجير همررنهاسررطخ امهاجيررزةه
اعسرريطبةهالعكطبلنير هلالسررطخ امهاعلاسررعهعلبشسر شتهلاعبجر هالعرريهRobotهلاعطلسررعهفرريهاسررطخ امه
اعطشق ر هاعنللي ر هلاضررع هعيررزبهلاسررطرمشبهاعاشررشءهاعخررشبجيهعمطةررشلتهلالنطبنررتهلأ بررشثهالن رلاءه
اعجلي هل باس هاعمرلاب هاعط يعير هلاسرطخ امشتهالبضهلططرليبهالسرطاش ةهمرنهاعطشقر هاعضمسري ه ه

طع هخطلاتهاسشسي هفيهاعطق مهاعةنشؤيه–هاععلميهاعب يثه .ه
ه
ه

الىمي هالقطةش ي هعلنضشطهاعةنشؤيه :ه
لعمررشهكشنررتهاعةررنشؤ هطعرر هاسررش هاعططررلبهالقطةررش يهلالجطمررشؤيهفررشنه نررشءهاعةررنشؤ ه
لطشررييعهالنضررط هالقطةررش ي ه هطع ر هالى ر ا هاعطرريهططمررحهاع ر هطبقيقيررشهاع ل ر انهاعنشمي ر ه هكمررشه
ططسش اهالخطشبهاعةنشؤي ههنبلهططليبهةنشؤطيشهلطبقياهمع لتهؤشعي هعنملىشهلطلسيعهقر باطيشه
طط ياهأب ثهال طكشباتهاععلمي هلطج ي هفنلنهلطبائاهالنطشجهفيهمؤسسشطيشه .ه
ليشمهاعقطشعهاعةنشؤيهرمر هأنضط هبئيسي هط قشًهعلطةرني هاعر لعيهىريهاعةرنشؤ هاعطع ينير هه

اعطيهطقلمهؤل هاسرطخباجهاعمعرش نهلاعمبرشجبهلاعةرنشؤ هاعطبليلير هاعطريهطقرلمهؤلر هطبلير هاعمرلا ه
اللعي هاعر همرلا هأخرب همخطلار هاكرربهاسرطجش هعبشجرشتهالنسرشنهلبغ طروهلةرنشؤ هانطرشجهاعطشقر ه
لطشمهاعكيب شءهفيهمةش بىشهاعمخطلا ه هليمكنهطقسيميشه مشهيليه:ه ه

 .1نضررشطهاعةررنشؤ هاعطع يني ر ه:هل ع ر هأب ر هأىررمهاألنضررط هالقطةررش ي هلأنهاسررطرمشبهاعمعررش نه
اعمبلي هيعنيهاسطغم هاعط يع هاللعي همنهاعمعش نهاعالزي هلاعمفلزي ه هفشرمًهؤرنهاعمرلا ه
اعلقرررل هلاعطشقررر همرررنهاعرررناطهلاعابرررمهلاعغرررشزهاعط يعررريه هإنهاسرررطخباجهاعمعرررش نهلطقسررريميشه

لاؤر ا ىشهيططلرربهاعكريرربهمررنهاعمعر اتهلاللتهاعشررخم هلالجيررزةهلاعطبائرراهاععلمير ه هكمررشه
نجذبهاعييشهاعةنشؤشتهاعطيهطقلمهؤلييشه .ه
هلطج ر بهالضررشبةهىنررشهاع ر هانهاعمعررش نهؤشم ر همررنهاعمةررش بهاعنشش ر هس رلاءهفرريهانخاررشضه

ابطيشطييررشهكررشعناطهالهناررشذهاعخشمررشتهاعغني ر ه ررشعالزاتههكشعنبررش هالهابطاررشعهكل ر هانطشجيررشهه

لةعل هاعلةل هاعييشهكشعيلبانيلمه .ه
 .2نضرررشطهاعةرررنشؤ هاعطبليليررر ه:هلىرررلهاعرررذيهيقرررلمهؤلررر هاجرررباءهطغييرررباتهفررريهط يعررر هاعمرررلا ه
اعمسطخ م هاع هملا هاكربهاسطجش هعمططل شتهالنسشنهاعب يثهلطرطمهفريهاعمةرشنعهلطعطمر ه

ؤل هاللتهلاعطشق هاسشسشًهفيهؤمليشطيشه هلعكنهيعطمر هنطرشاهذعركهؤلر هط يعر هاعةرنشؤ ه

لنلؤيررشهاسشسررشي هفرريهاعططررلبهاعةررنشؤيهلالقطةررش يه هكلمررشهكشنررتهمةررشنعيشهلؤمليررشته
انطشجيشهاكرربهطعقير اًهفريهطقسريميشهكشعةرنشؤشتهالعكطبلنير هالهاك ربهفريهبجميرشهكةرنشؤ ه
اعةررلبهلاعةررنشؤشتهاعكيميشلي ر هلاعةررنشؤشتهاعين سرري ه هأمررشهاذاهكشنررتهاىميطيررشهاق ر هفررشنه
مةشنعيشهق هطكلنههمب ل ةهفيهانطشجيشهلطمي هاع هاع سرشط هفريهؤمليشطيرشهالنطشجير هكمرشه

ىلهاعبش هفيهانطشجهاعملا هاعغذائي ه .ه

لطعر هاعةررنشؤ هاعطبليلر هالسررش هاعررذيهيعطم ر هؤليرروهأيهططررلبهاقطةررش يهعكلنيررشهاعنضررشطه
اعررذيهيسرريمهفرريهطررلفيبهاللتهلاعمعر اتهلالجيررزةهعجميررعهاعقطشؤررشتهالقطةررش ي هليبلعيررشه
اع هقطشؤشتهب ير  .ه
.3هةنشؤ هانطشجهاعطشق هاعكيب شئي ه:هلطبط هاعقطشعهاعرشعثهمرنهاعنضرشطهاعةرنشؤيه هلبغرمهانيرشه
طضك هةنشؤ هقشئمر ه رذاطيشهالهانهاعكريربهمرنهاع رشبرينهمرنه عر ىشهمرنهاعييشكر هالبطكشزير ه

اعطيهل همنيشهعلططرلبهاعةرنشؤيهليربط طهاعطقر مهاعبشرشبيهاعبر يثه ططرلبهانطرشجهاعكيب رشءه
لاعطلسعهفيهاسطخ اميشه هلضكلتهمؤسسشطيشهاعمطع ةهاعمةرش بهقشؤر ةهاع نرشءهاعةرنشؤيه ه
كمرررشهأنيرررشهطمرررر هأسررر هاعططرررليبهالجطمرررشؤيه طغيررربهط يعررر هاعبيرررشةهاعيلميررر ه هليعررر ه نرررشءه
اعمبطررشتهاعكيب شئي ر ه مخطل ر همةررش بىشهاعببابي ر هلاعذبي ر هلاعكيبلمشئي ر هلاب ر ةهمررنهأىررمه
اعجلانبهاعطيهططاشخبه يشهاع ل انهاعةنشؤي ه هكمشهططاشخبه يشهاع ل انهاعنشمي ه .ه
ه

.3همشىيهاعجغبافي هلمشىيهجغبافي هاعةنشؤ ه:ه ه
ق ه بزتهاعجغبافي هاعب ير هيطرأربهلاؤط رشباتهىريهاعكضرل هاعجغبافير هلضريلعهاعالسرا هاععلمير ه
لظيرلبهنظبير هاعططررلبهعر ابلنهفررشعببمتهاعجغبافير هلاعكضرل هؤملررتهؤلر هطلسريعههأفرراهاع بررثه
اعجغبافيهلططليبههلذعكه شكطضش هالمبيكيطنهلاعقشبةهالسطباعي ه هفشرمًهؤرنهاعكضرل هالخرب هفريه

ابجشءهقشبطيهاسريشهلافبيقيرشه هفشرمًهؤرنهانهاعرببمتهكشنرتهؤرشممًهمسرشؤ اًهفريهططرليبهؤلرمهبسرمه

اعخبائطهلطق موه .ه

غيبهانهضيلعهاعالسا هاععلمي هق هطمكنهمنهأ خش هم أهاع برثهؤرنهالسر شبهدم ر أهاعسر ي ه

لطبلعتهاعجغبافيشهمنهمجب همعللمشتهلبقشئاهلةاي هاع هؤلمهيخشرعهعلطبلير هلاعطبكيربهأيهاعر ه
باسررر هذاتهمسرررطل هفلسرررايهلئررراه هانهاع شبرررثهي برررثهؤرررنهاعقلاسرررمهاعمضرررطبك هعمقرررشعيمهلؤرررنه

اععمقشتهاعمط اب ط ه ينهاعظشىباتهلؤنشةبىشهل ينهاعمكرشنهالهاألقرشعيمهاعرذيهطلجر هفيروه هفشلبط رشطه
هقرلةهاعطر اب طه
ه
ينهاعظلاىبهأل هخطلةهمرنهخطرلاتهاعابشري هاعمؤ ير هاعر هاعنظبير ه هكمرشهانهقيرش

ررينهاعظرلاىبهلطغيرربهاعطاشؤر ه ينيررشهل ررينهمكلنشطيررشهؤررنهطبيرراهالبةررشءهلاعبيششرريشته هلاعخطررلةه
اعرشني هلاعطيهىيهؤ شبةهؤنهفبصهم هة اهاعنظبي هلاعطأك همنيشه .ه
لؤملمشًهفشنوهيمكنهانهنقرل ه رشنهاعجغبافير هقر هظيربته منطةر هاعقربنهاعطشسرعهؤضربهل اير ه

اعقبنهاععضبينه هلفعمًهفشنهىذههاعم ةهق هضي تهبلا هؤلمهاعجغبافي هاعب ير هأمرش هكشب هبيطربه ه
لفلتهىشم لع تهلغيبىشه هلؤل هاعبغمهمرنهكرربةهاعمارشىيمهاعجغبافير هلطنلؤيرشهالهانه ينيرشهقلاسرمه

مضطبك هفجميعيشهططااهؤل هأنهسطحهالبضهمي انهاع باس هاعجغبافير ه الانهاعظرلاىبهاعطريهطضرغ ه
ذاهاعسطحه مرش ر هم هلشرلؤشطيشه هامرشهالخرطم هفيمرشه ينيرشهفيظيربهمرنهخرم ه بجر هاعطبكيرزهؤلر ه
نشبي همنهاعنلابيهألهمظيبهمنهمظشىبهفشط شعهم بسر هاعمن سركيبهدهالقلريمهالهسرطحهالبضه ه
كررشنلاهيبكررزلنهؤلر هاعمظررشىبهاعط يعير هعلظررشىبةهلي بسررلنهكر همررشىلهملجررل هؤلر هسررطحهالبضه
اعمبئيهفيم ه لنهمكشن هلملقعروه هليةرالنهخةشئةروهلينشقضرلنهكر همرشهيطربأهؤليروهمرنهططرلباته
لي برلنهك همشهيب روهالنسشنهفيوهمنهطغيبانهالهطع يمت .ه

أمشهاط شعهاعم بس هاإلقليمي هفق هكشنلاهيبكزلنهأللًهؤل هطاب هاألقشعيمهليبلنه شنهالقليمهلبر ةه

مسررشبي همررنهالبضهمطجشنس ر هفرريهظشىبطيررشهلطط ررشينهالقررشعيمهمكشط رشًهطشعمررشهانهاعطاررب هةرراوهمررنه
ةرراشتهالقررشعيمه هليعررشبهؤلر هىررذههاعم بسر هأنيررشهاغبقررتهفرريهاعلةر هلبكررزتهؤلر هاعطاررب هممررشه
اسطبش هؤل هاعجغبافي هؤم هاعطعميمشتهل نشءهاعابشيشتهلةيشغ هاعنظبيشتهلاعقلانينه.ه ه
لالنهعنطسررشء هى ر هيمكررنهطب ي ر هسررمشتهبئيسرري هععلررمهاعجغبافي ر ه هنعررمهذعرركهمررنهخررم هاعسررمشته

الطي ه :ه

 .1اعضخةرري هاعرنشئير هععلررمهاعجغبافير هذعرركهانهاعجغبافير هطجمررعه ررينهاععلررلمهاعط يعير هلاععلررلمه
اع ضبي ه شؤط شبىشهطعن ه باس هاعظلاىبهاعط يعي هلاع ضبي هكشف هلىيه يذةهاع باسر هطنارب ه
ؤل ه شقيهاععللمهالخب ه .ه
 .2اع باسرر هالقليميرر ه:هالقلرريمهلبرر ةهفرريهطنررلعهالهمسررشب همررنهالبضهطبيرر هاعرر هاعلبرر ةه
لاعطضش وهفيهاعمظيبهاععشمهؤل هاعبغمهمنهاعطنلعهفيهالجزاءهاعمكلنوهعوهفشعجغبافي هطسرع ه
اع هطقسيمهاععشعمههاع هاقشعيمهمطنلؤ هق هطكلنهؤل همسطل هاعقرشباتهالهاعر ل هالهغيبىرشه ه

أيهانهاعجغبافي هطعطمر هفريه باسرطيشهاعر هاجرباءهمسرحهضرشم هعلظرلاىبهاعط يعير هلاع ضربي ه
كشفر هاعملجررل ةهؤلر هسررطحهالبضهدالقلرريم هلىرريه يررذههاعميررزةهطناررب هؤلر هسررشئبهاععلررلمه

الخب هايششًه.

 .3اعخبيط :هىريهاعلغر هاعطريهيايميرشهاعجغبافريهالهاععر ةهالهاعلسريل هاعمسرطخ م هفريهاع برثه
اعجغبافرريهلفييررشهيسررططيعهانهيمر ر هاعظ رلاىبهاعط يعي ر هلاع ضرربي هكشف ر هطميي ر اًهع باسررطيشه ه
لىيهطمرر هةرلبةهاعلريقر هالسشسري هاعطريهطير

هاعجغبافير هاعر ه باسرطيشهأيهطمرر هةرلبةه

البضهفيهاسطخ اموهاعخبيط هيخطلر هؤرنهاسرطخ امهميرش ينهاخرب هكشعين سر هلاعمسرشب ه

مرمًهفمين

هاعمسشب هىرلهاعرذيهيقرعهؤلر هؤشطقروهميمر هنقر هسرطحهالبضهمرنهالبضه

اعر هعلب ر همررنهاعررلباه هكمررشهانهانضررشءهمسررشقطهاعخبيطر هلبسررش شطيشهلط ر خ هفرريهةررميمه
ؤم هاعجغبافيه هفيهبرينهانهاعجغبافريهيسرج هؤليروهاععرشعمهاعط يعر هكشفر هليرلزعهمخطلر ه
اعظرلاىبهاع ضرربي ههلاعبقيقر هانهىررذاهاعطضررعبهاعك يرربهعلمررش ةهاعجغبافير هيعنرريهانهاعجغبافرريه
اع رررشبعهيجررربهانهيطسرررلحه بايررر هلخ ررربةهلقرررباءاتهمسطايشررر هفررريهفررربلعهاععلرررلمهاعط يعيررر ه
لاع ضبي هكشف هكيهيطسن هعوهفيمهخبيط هاععشعمهاعط يعي هلاع ضربيهفيمرشه قيقرشًهقشئمرشًهؤلر ه
اعطبلي هلاعطعلي هليسططيعهفيهاعنيشير هطب ير ها عرش هةرلبةهاعمسرطق هعمقلريمهالهاعملشرلعه

اعم اب ه باسطوه.
لؤملمشًهفأنهاعنظبةهاعاشبة ههعمشملنهؤلمهاعجغبافير ه هطكمرنهفريهكياير هطب ير همجرشلته
ىذاهاععلمهلط يع هاى افوهلمنيجوهفشعجغبافي هاعةرنشؤيهاعقرش بهاعرذيهطلقر هطر بي شًهجير اًهاله
فيمرشًهلاسررعشًهلبيرشًهمطلة رمًه مسررطل هاعمعبفر هاععلمير هاعطجبي ي ر هفرريهبقر هطخةةر ه علررمه

يقينشًهانهمنيجهطخةةوهاقليمشًهالهقطشؤيشًهالهسلعيشًهيقعهفيهؤ ةهجلانبهىيه:ه ه

*ه باس هؤلام هاعطلطنهلطبلي همقلمشتهاعملشرعه هفرشنهسرينظبه نظربةهمكشنير همطابةر هععلامر ه
اعطررلطنهلمقلمررشتهاعملشررعه هفعنر هاعطخطرريطهعلقطررشعهاعةررنشؤيهططجرروهاعنظرربةهاعمكشنير هفرريهطب ير ه
ابضهاعمةرررنعهمرررنهخرررم همؤضرررباتها عرررش هاعمكرررشنهلاطجشىرررشتهاعنمرررلهاععمبانررريهلاعنمرررلهاعبشررربيه
لاطجشىررشتهاعبيررشحهاعسررشئ ةهلمررشهاع ر هذعرركهفي ر هيعق ر هلاعبشع ر هىررذههانهيغا ر ه لبهاعجغبافرريهؤن ر ه
اسطضبااهةلبةهاعمسطق ههعملشلعهاع باس هالهالقليمه .ه
لىكذاهي بزهاعجشنبهاعناعيهلاعطخطيطيهعمشهنسمي هابيشنرشه شعجغبافير هاعطط يقير ه هذعركهلنه

اععمق ر ه ررينهاعجغبافي ر هلاعطخطرريطهؤمق ر هأةررلعي هؤمق ر هلس ر بهلنطيج ر ه هللسرريمشه ع ر هاعططررلبه
اعيشئ هفيهاعلسشئ هاعمسطخ م هفيهاع بثهاعجغبافيهمطمرل ه شعطباهالبةشئي هاعمطق م  .ه
رنهاعجغبافي ر هالقطةررش ي هاعررذيهييررطمه باس ر هاعنضررشطهه
ه
فجغبافي ر هاعةررنشؤ هإذنهىرريهذعرركهاعارربعهمر
اعةنشؤيهكلنوهظشىبةهنشجم هؤنهطاشؤ هالنسرشنهمرعهظرشىباتهسرطحهالبضهالخرب ه هؤلمرشهانروه

ين غيهانهنؤك هانهاىطمشمشتهاعجغبافي هطظ همبةلبةهفيهاطشبهمنيجريهاعجغبافير هاععرشمه هفمرنيجه

اعطلزيعهلاعطبلي هلاعطبكيبههلي هظشىبةهىيهمبربهاع ابسر هؤلر هانهذعركهليعنريهاغارش هاعمضركمته
اعبئيسي هاعطيهطجش وهجلانبهاعنضشطهاعةنشؤيهاعمر بل هلاعطريهطقرعهىرذههاعمضركمتههفريهمبربينه
بئيسررريينهىمرررشه:همضررركمتهنشجمررر هؤرررنهشرررلا طهط يعيررر هلمضررركمتهنشجمررر هؤرررنهؤلامررر ه ضررربي ه
فشلىطمشمهاعجغبافي هين غيهانهيمر هنقط هالبط شطهألهىمزةهاعلة ه ينهمجملؤطنهاعمضكمتهاعطريه

طاطبضهاعنضشطههاعذيهىلهاةمًهملشلعهاع باس ه .ه

أذنه باس ر هاعملقررعهاعةررنشؤيهلمضرركمتهاعطبكررزهاعةررنشؤيههلاعطخةررصهاعةررنشؤيهلاعطضررطته

اعةرررنشؤيهلطخطررريطهاألنمرررشطهاإلقليميررر هعلنضرررشطهاعةرررنشؤيهلمضررركمتهؤلامررر هاعطرررلطنهلمقلمرررشته
اعملشررلعههطع ر همررنهةررميمهؤم ر هاعجغبافي ر هل نررشءهؤل ر همررشهطق ر مهفررشنهيمكررنهانهنررلجزهمجررشلتهه
جغبافي هاعةنشؤ ه مشهيأطيه :ه
 .1طبلي ر هؤلام ر هاعطررلطنهاعةررنشؤيهلمقلمررشتهاعملشررعهعلمؤسسررشتهاعةررنشؤي هعلمؤسسررشته
اعةنشؤي هاعقشئم همنهخم ههاعطبلي هاعمكشنيهاعمقشبنه .ه

 .2باسر هالنمررشطهالقليمير هعطلزيررعههاعةررنشؤشتهاعقشئمر هفرريهمبشلعر هعلمسررشىم هفرريهطخطرريطه
نمشذجيشهلبقشًه.

 .3باس هاعطبكيبهلاع ني هاعةنشؤي هاعقشئم ه.
 .4باسررر هاععمقررر هاعمط ش عررر ه رررينهاعمنرررشطاهاعةرررنشؤي هدهاعمؤسسرررشتهاعةرررنشؤي ه هلاعمباكرررزه
اعبشبي هاعمجشبةه.

 .5اعطبلي هاعملقعيهعمقشعيمههلاعمنشطاهاعةنشؤي هفيهاععرشعمه مخطلر ههاعمسرطليشتهلالقليمير ه
لاع لعي هلاعمبلي ه.
ه
منشىجهاع بثهفيهجغبافي هاعةنشؤ ه :ه
طسررطم هاعارربلعهاعجغبافي ر همنيجيطيررشهمررنهفلسررا هؤلررمهاعجغبافي ر هاعقشئم ر هؤل ر همررنيجهاعطلزيررعه
هلطرشريبةه ه
ه
لاعطبلي هلاعطبكيبهعلظلاىبهاعطيهططقشسمهاعمكشنه يشنهؤمقشطيشهاعمكشنير هلطاشؤليرشهطرشري ابً
لمنوهيط للبهمنيجشنهفيهجغبافي هاعةنشؤ هىمشه :ه

 .1اعمنيجهاعنظرشميهاعرذيهيرطمه ملج روهاخطيرشبهةرنشؤ همبر ةهالهفربعهةرنشؤيه هررمهطط يراه
اعمنيجهاعجغبافيهاععشمه ضأنه باسطيشهلطبلير همقلمرشتهملقعيرشداعملا هاللعير ه هاعسرلاه ه

اب هاعمرررش هاليررر يهاععشملررر ه هاعنقررر ه هاعطشقررر هلاعلقرررل ه هلمقلمرررشتهملشرررعيشهدهالبضه
اعميررشةه هاطجشىررشتهاعبيرشحه هلطر ب هفرريهىررذاهاعمررنيجهاعقر ابباتهاعملقعير هلأسر شبهاطخشذىررشه

لنطشئجيررررشهلفيرررروهيمكررررنهانهنرررر ب هاعمةررررشنعهاعمناررررب ةهالهمجملؤرررر هاعمةررررشنعهاعةررررغيبةه
لخةشئصهاعةنشؤ ه .ه
 .2اعمررنيجهاعمكررشنيهالهالقليمرريهلفيرروهيررطمهطبلير هؤلام ر هاعط رلاطنهاعمطشب ر هعلطةررنيعهلكياي ر ه
افش ةهاعةنشؤ همنيشهفيهاقليمهمعينهيطمهاخطيشبههعل باسر هلمبشلعر هطب ير هاعةرنشؤشتهاعطريه

طج هعيرشهفبةرشًهافشر هعلطرلاطنه هلفيروهي برثهايشرشًهاعييكر هاعقرشئمه مةرشنعوهلةرنشؤشطوه ه

لمررنهالطجشىررشتههاعب يرر هفرريهىررذاهاعمررنيجه باسر هاعةررنشؤ هفرريهاعمنررشطاهاعمطبل لعير ه ه
لانمشطهاعملقعهاعةنشؤيهفيهإقليمهاله لع هاعنملهاعةنشؤيه همضشك هاعةنشؤ هفيهمنرشطاه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه

معين همرمًه.

ه
ه
اعمعشييبهاعمسطخ م هفيهجغبافي هاعةنشؤ ه
طسطخ مهفيهجغبافي هاعةنشؤ هلاع بثهفييشهؤ ةهمعشييبهأىميش :ه

اللً:هؤ هاعمةشنعه:هليقة ه وهؤ هاعمنضشتهاعةنشؤي هاعقشئم هل عر هاسري هلا سرطهاعمعرشييبه ه
كمرشهأنروهمطرلفبهغشع رشًهليسرمحه ط العر ه هالهانرروهقر هليطررلفبهفريه عررضهاعر ل هؤلر همسررطل ه
اعلبر اتهال ابير هاعةرغيبةه هلاسررطخ اموهفريهقيرش هبشعر هاعةررنشؤ هقر هيعطريهنطرشئجهمظللر ه

عمخطم هاعك يبهفيهبجلمهاعمةشنعهمنيشهطشمهؤشممًهلاب اًهلاخب هطشمهال هاععمرش ه هعرذاه
ياش هالسطعشن ه معيشبهأخبهالهاكربه .ه

رشنيشً:هؤ هاععمش ه:هلىرلهمرنهاكرربهاعمعرشييبهضريلؤشًهفريهقيرش هبجرمهاعنضرشطهاعةرنشؤيه هالهانروه
ليعك هإنطشجي هاععشم هاعطيهطط شينهمنه ل هلخبهلمنهةنشؤ هلخب ه ه هلمرنهؤشمر هلخربه

لخررطم همسررطل هاعطقنيررشتهلمسررطل هطأىي ر هاععررشملينهلؤلام ر هآخررب هاجطمشؤي ر هلاقطةررش ي ه
لةبي هلطقني هل يني ه .ه

رشعرررشً:هالجررلبهاعم فلؤرر ه:هلىرريهمجملؤرر همررنهالجررلبهلاعبلاطرربهلاعمزايررشهاعطرريهطرر فعهعلعررشملينه
لاعملظاينهفيهاعمؤسسشتهاعةنشؤي هلىيه ط يع هاعبش هطخطل همنهةنشؤ هاعر هاخرب هلمرنه
ل هلخبهلكذعكهبسبهاعمسطل هاعطعليميه .ه

اب عرررشً:هقيمررر همسرررطلزمشتهالنطرررشجه:هليع ررربهؤنيرررشه قيمررر هاعمررر خمتهلطبطررر هكررر هطكرررشعي هالنطرررشجه
اعةنشؤيهخم هم ةهزمني همعين هدهسن هلططشمنهكل هضباءهاعملا هاللعي هلمةش بهاعطشقر ه

لاعميشههلكل هاعنق هلأجلبهاععشملينهالجمشعي هلكل هاعةيشن هلاعشبائبهلالؤمنشته .ه
خشمسرشً:هقيمر هالنطررشجه:هلىرريهاعقيمر هاعطق يبير هعكر هالنطررشجهاعةررنشؤيهخررم همر ةهزمنير همبر ةه
لغشع شًهمشهطكلنهسن هلاب ةه هفشنهقيم هالنطرشجهاعةرنشؤيهطعر همؤضر ابًهجير اًهعططرلبهالهطباجرعه
النطشجهاعةنشؤيهليع بهؤنيشه قيم هاعمخبجشته .ه

سش سرررشً:هاعقيمررر هاعمشرررشف ه:هلىررريهاعقيمررر هاعطررريهطشررريايشهاععمليرررشتهاعةرررنشؤي هعلمرررش ةهاللعيررر ه
اعمسطخ م هفيهالنطشجهمنهخم هقيم هالنطشجه–هقيم همسطلزمشتهالنطشجه=هاعقيم هاعمشرشف ه

ه
ه

.ه

ه
ه
م/هؤلام هاعطلطنهاعةنشؤي ه
ه

هك ر همؤسسررطوهةررنشؤي هطعطم ر هؤل ر همجملؤ ر همررنهاععلام ر همررنهاج ر هقيررشمهىررذههاعةررنشؤ ه

لاسطمبابىشهلطضم هك همنه:ه ه

اللً:هاعملا هاللعي ه :ه

هطقلمهاعةنشؤ هاعطبليلي ه طغييربهضرك هالهبشعر هاعمرش ةهاللعير هعخلراهالهزيرش ةهمناعطيرشهعمنسرشنه
ؤنهطبياهاععمليشتهالنطشجي ه أنلاؤيشهاعمخطلا هأيهقر بطيشهؤلر هاضر شعهاعبشجرشتهاع ضربي ه هانه
اعر لبهاعررذيهيمكرنهانهطؤ ير هاعمرش ةهاللعير هفريهطب ير هملاقرعهاعةررنشؤشتهالهاعمضرشبيعهيررأطيهمررنه
خم هنس همسشىمطيشهفيهاعكلا هالجمشعي هعمنطشج .ه

لقر هلجر هانهؤنةرربهكلار هاعمرلا هاللعير هطعر هأىررمهؤشمر هفرريهاعةررنشؤ هفرريهاععربااهبيررثهلةررلته

نسرر طوهاعرر ه%47همررنهاجمررشعيهناقررشتهالنطررشجه ه ينمررشهكررشنهمعرر هكلارر هاععمرر هنبررله%33ه هه
لجررشءتهناقررشتهاعطشق ر هلاعلقررل ه نس ر ه%9همررنهاجمررشعيهكلا ر هالنطررشجه همررعهذعرركهفررشنهاعلاقررعه

اعةنشؤيهفيهاععشعمهيكض هؤنهبقشئاهؤ ي ةهمنيشه :ه

أ-هانهلجل هاعمش ةهاللعي ه الانهكشنهضبطشًهاسشسريشًهعقيرشمهاعةرنشؤ ه هالهأنروهليعر هاعضربطهاعلبير ه
عقيشميشه هلنهطلفبههليكايهعقيشمهاعةرنشؤ ه ه ر هىنرشكهمقلمرشتهكريربةهفينرشكه ل هطعر هفقيربةهمرنه

نشبي هاعمرش ةهاللعير هلعكنيرشهمطق مر هةرنشؤيشًهكشعيش رشنهمررمًهلاخرب هغنير ه رشعملا هاللعير هلعكنيرشه
مشزاعتهطع همنهاع ل هاعاقيبةهفيهمجش هاعةنشؤ هلاعطةنيعهكمشهىلهاعبش هفيهاع ل هاعنشمي ه .ه

ب-هانهلجررل هاعمررش ةهاللعي ر هفقررطهليكارريهعقيررشمهاعةررنشؤ هالهطلطنيررشهمررشعمهيكررنهىررذاهاعملجررل ه
مسطرمبه ضك هاقطةش يهأيهشمشنهاعبةل هل شعملاةاشتهناسيشه .ه
ج-هإنهشبلبةهلجل هاعمش ةهاللع يهكمشًهلنلؤرشًهيعمر هؤلر هطخاريضهكلار هالنطرشجهاعةرنشؤيهررمه
طخايضهكل هاعسلع هاعمنطج ه هل ذعكهطسططيعهاعةنشؤ همنهالسطمبابهلاعطلسعهلاعططلب .ه

هاعةررنشؤ هلطعطم ر هؤل ر هاعم رلا ههاللعي ر هاعمسررطخبج همررنه ررشطنهالبضهالهاعزباؤ ر ه ه ر هىنررشكه
ةررنشؤشتهطعطم ر هاسشس رشًهفرريهاععملي ر هالنطشجي ر هؤل ر همخبجررشتهةررنشؤشتهأخررب هلةررنشؤشتهأخررب ه

لطعطمر هاسشسرشًهفرريهاععملير هالنطشجي ر هؤلر همخبجررشتهةررنشؤشتهأخررب هلةررنشؤشتهأخررب هلطعطم ر ه
ؤل همش ةهمنهنلعهلاب ه هطعطم هؤل هؤ ةهملا هالعي هسلاءهكملا هاسشسري هالهمسرشؤ ةهل نسربه

مخطلار ه هعررذاهفكمي ر هاعم رلا هاللعير هطع ر هؤررشممًهفرريهطب ير هلاخطيررشبهاعملاشررعهاعةررنشؤي هعط ر هلطينه

ؤملي هاعطةنيعهفشخطيشبهاعملقعهقببهاعملا هاللعي هلنهذعكهيقلر همرنهطكرشعي هاعنقر همرر همةرشنعه
قةبهاعسكبهاعذيهطاق هاعملا هاللعي همنهلزنيرشه%93ه لاعملقرعهاعمنشسربهعلةرنشؤ ههين غريهانه
يطمطعه ش ن هطكشعي هنق هلق هخبجهفي بمشهاسمشههاعبفمهاعقيشسيهعلملا هليعنيهذعكهنس هاعخشمهاعر ه
نس هاعمنطجشت ه
ه
ه
ههههههههههههههههههلزنهاعملا هاع اخلي هفيهالنطشجه ه
هنس هاعملا ه=هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره ه
ههههههههههههههههههههههههلزنهاعمنطجشته ه
ه

لكلمشهكشنتهاعنس هاكربهمنهلاب هةبيحهكشنهاعمةنعهقبيبهمنهاعمرش ةهاللعير ه هامرشهاذاه

انخاشتههىذههاعنس هاع هاق همنهاعلاب هاعةبيحهفأنهاعمةنعهية حهملقعوهمنهاعملا هاللعير ه
شعياشًهليمكنهانهيكلنهقبيبهمنهاعسلاه .ه
ه

لمنهاعةنشؤشتهاعطيهطنجذبهنبلهمةش بهاعملا هاعخشمه .ه
 .1اعةررنشؤشتهاعطرريهطكررلنهخشمشطيررشهسرربيع هاعطل ر هالهاعطرريهلططبم ر هاعنق ر هعمسررشفشتهطليل ر ه
كةنشؤ هالع شنهلطعليبهاعالاكوهلاعخشبهلاعلبلمهلطعليبهالسمشكه .ه

 .2اعةرررنشؤشتههاعطررريهطسرررطخ مهمنطجرررشتهالهمخبجرررشتهةرررنشؤشتهأخرررب همرررر هةرررنشؤ هاعمرررلا ه
النضشئي ه شعقببهمنهمةرشنعهالسرمنتهلةرنشؤ ههاعرلباهقرببهاعمضرشجبهالهالةرطنشؤي ه
لاعغش شت.
 .3اعةررنشؤشتههاعطرريهطسررطخ مهم رلا هخررشمهك يرربةهاعبجررمهلرقيل ر هاعررلزنهلطكررشعي هنقليررشهك ي ر ابًه
كشلبجشبهاعجيبي هاعطيهط خ هفيهةنشؤ هالسمنتهلكذعكهابجشبهاعمبمبهلاعبخشمه.

 .4اعةنشؤشتهاعطيهطسطخ مهمرلا هخرشمهك يربةهاعبجرمهرقيلر هاعرلزنهلاعطريهيقر هبجميرشهللزنيرشه
ارنشءهاععملي هالنطشجي هكخشمشتهاعمعش نهاعرقيل هلةنشؤ هاعسكبه.
ه

للىمير هاعمررش ةهاعخررشمهلطلافبىررشهفأةر بتهفرريهاعلقررتهاعبششرربهذاتهاىمير هنسر ي هلعيسررتهمطلقر ه
لخشة ه ع هاعططلبهاعطكنلعرلجيهفريهمجرش هاعطةرنيعهلاعططرلبهفريهلسرشئ هاعنقر هاعرذيها ه ر لبهه
اع هطخايضهمجم هطكشعي هاعسلع هاعةنشؤ ه .ه
ه

رشنيشً:هاعسلاه ه

اعسلاهىلهاعمكشنهاعذيهيلطقيهفيوهاع رشئعلنهلاعمضرطبلنهععقر هةراقشتهسرلاءهكشنرتهسرلعشًه

الهخ ر مشته هلاك ر هالقطةررش يهاعسررلي يه شلن ر بهؤل ر هأىمي ر هبجررمهاعسررلاهل بج ر هق بطرروهؤل ر ه
السطيعشبهعلسلعهلاعمنطجشتهاعةنشؤي ه هامشهىلهفرشىطمه طكرشعي هاعنقر هللبرظهانهملقرعهاعمضربلعه
النطررشجيهعرري ه شعشرربلبةهانهيكررلنه ررشعقببهمررنهاعسررلاهاعمرلا هاعخررشمهلانمررشهقر هيكررلنهفرريهمكررشنه
مطلسطه ينيمشه هلأنهطكشعي هاعنق هلطكشعي هالنطشجهىريهؤلامر همبر ةهعلملقرعه هأمرشهاعر شهفقر ه

اىطمه شعملقعهاعذيهيبقاهاعمضبلعهفيوهاك بهق بهمنهاعب حه .ه

لعمشهكشنهاعغبضهاعنيشئيهمنهقيشمهاعةنشؤ هىرلهانطرشجهاعسرلعهاعطريهيطل يرشهافر اب هاعمجطمرعه
لض شعهبشجيشطيمهالهانطشجهاعسلعهاعطيهطسطخ مهفيهانطشجهاعسرلعهاعطريهيطل يرشهالفر اب ه هأيهطرلفيبه

اعسلعهاعطيهيطلفبهؤلييشهاعطلبهاعم ؤمه شعق بةهاعضبائي ه هعذعكهيع هاعسلاهمنهاىمهمقلمرشتهقيرشمه
اعةنشؤ ههلططلبىشهلاع هبجمهاعسلاهيع هكذعكهؤشممًهمنهؤلام هنجشحهاعةرنشؤ هبيرثهانهبجرمه
اعسلاهيعطم هؤل هاعسكشنهلمسطل ه خ هاعاب ه .ه

فقر هططرلافبهمقلمرشتهقيررشمهاعةررنشؤ همرنهمرلا هخرشمهلقررل هؤشملر هل اب همرش هلغيبىررشهلعكررنه

ؤر مهطررلفبهاعسررلاهاعمنشسرربهقر هيكررلنهؤق ر هاسشسرري هامررشمهقيشميررشهلنجشبيررشهلق ر هيكررلنهاعسررلاه
ؤشممًههبشسمشًهفيهنجشحهاعةنشؤ هلقيشميشهلاسطمبابىشهلططلبىشهؤل هاعبغمهمنهافطقرشبهاع لعر هاعر ه
عضهاعمقلمشتهالخب هعيشه .ه

ليعطم هاعسلاه شعطلبهؤل هاعسلعهيكلنهامشه اخليشًهالهخشبجيشًهأيهاعسلاهق هيكلنهمبليشًه

الهاجن يشًهليعطم هاعسلاهاعمبليه مببل هاعنملهالقطةش يهاعذيهيمبه روهاع لر هلمرشهنرطجهؤنروهمرنه
ابطاشعهالهانخاشضهمطلسطه خ هاعاب ه شلششف هاع هؤر هاعسركشنهلمر هطأريبىرشهلانطضرشبىمهؤلر ه

اعمسشب هاعجغبافي ه هامشهمرشهيبر هاعسرلاهاعخرشبجيهفيرلهقر بةهاعةرنشؤ هاعلطنير هؤلر هاعمنشفسر ه
فرريهالس رلااهاععشعمي ر هلملاةرراشتهاعسررلع همررنهبخررصهاعرررمنهنس ر يشًهلاعجررل ةهاععشعي ر هاشررشف اع ه
الطاشقيشتهاعطجشبي ه .ه

لط بزهأىمي ههاعسلاهمنهخم هطكشعي هنق هاعسلعهاعةنشؤي هاع هاسلااهطةربيايشهلطأريبىرشهؤلر ه
اجمررشعيهاعكلار هعيررذههاعسررلعهلمقشبنطيررشه كلار هنقر هاعمرلا هاللعي ر همررنهمرلاطنهانطشجيررشهاعر هملقررعه
اعمضبلعهاعةنشؤيه .ه
لؤملمشًهفشنهاعةنشؤشتهاعطيهططميزه عضهاعسمشتهلطجعليشهطنجذبهنبلهاعسلاهىيه :ه

 .1اعةنشؤشتهاعطريهطكرلنهمنطجشطيرشهسربيع هاعطلر همرر هةرنشؤ هالع رشنهالهاعررلجهممرشهيرؤ يه
اع هانخاشضهلط ىلبهقيمطيشهفيمشهطلطئرته عير اًهؤرنهاعسرلاه هعرلهأنهاعطقر مهاعطكنلعرلجيه

فيهمجش هاعنق هقل همنهطل هاعسلعه .ه

 .2اعةنشؤشتهاعطيهطكلنهمنطجشطيرشهقش لر هعلكسربهكةرنشؤ هاعزجرشجهللططبمر هاعنقر هعمسرشفشته
طليل ه هممشهيؤ يهاع هزيش ةهاعكلا هالجمشعي هعطلكهاعسلع ه.
 .3اعةنشؤشتهاعطيهطنرطجهسرلعشًهك يربةهاعبجرمهلاعرلزنهلبخيةر هاعررمنهنسر يشًهفريهاعلقرتهذاطروه
كشعطش لاهلاعجصهلغيبىشه هفطكشعي هنقليشهاع هالسلااه.

 .4اعمررش ةهاللعي ر هاعطرريهيررز ا هلزنيررشهارنررشءهاععملي ر هالنطشجي ر هكمررشهىررلهاعبررش هفرريهةررنشؤشته
اعمضرربل شتهاعغشزي ر هلطجميررعهاعسرريشباتهبيررثهطعررش هاعسرريشبةهلىرريهمجمع ر هنبررلهد 6-5ه
امرش هبجمهاعمش ةهاعخشمهاع اخل هفيهةنشؤطيشهفاريهىرذههاعبرشلتهياشر هانهطكرلنههم هلقرعه

اعةنشؤ هقبي شًهمنهاعسلاه.

 .5اعةررنشؤشتهاعطرريهططررلط ه ررشعقببهمررنهةررنشؤ هقشئم ر هاعسررلاه س ر بهالبط شطررشتهاعخلاي ر ه
لاسررطخ اميشهعمنطجررشتهطلرركهاعةررنشؤ ه ةررا همرر خمتهفرريهانطشجيررشهمر ر هةررنشؤ هاععل ر ه

اعبيلانيهلالع شنه.
 .6ةررنشؤشتهاعررذلاهلاعطلرربهالنرريهلاعمسررطمبهلاعطرريهطططلرربهانهيكررلنهاعمنررطجهؤل ر ههاطةررش ه
م شضرربه شعمسررطيلكهمر ر هةررنشؤشتهاعمررل ةهلاعةررنشؤشتهاعطرريهططعرربضهعمنطجشطيررشه ةررلبةه
مسرطمبةهعلطغييربهفريهانمشطيرشهالهفريهبغ رشتهاعمسرطيلكينهلاذلاقيرمهمرر هةرنشؤشتهاعنسريجهه
ه

لاعمم

هلالبذي هلاععطلبهلاعطب هلاعسيشباتهلالجيزةهاعكيب شئي هلاعيشط هاعنقش ه.

رشعرشً:ه اب هاعمش ه :ه

انهقيشمهأيهنضشطهاقطةش يهيبطشجهاعر ه اب هاعمرش هسرلاءهعضرباءهاعمرلا هاعخرشمهاعطريهيعطمر ه

ؤلييشهفيهاععملي هالنطشجي هالهعلبةل هؤلر هاعمكرشئنهلاعمعر اتهلاللتهاعمزمر هلنجرشزهاععملير ه
النطشجي هاعةنشؤي ه .ه

اعةرنشؤ ه بشجر هاعر ه أب همررش همطغيربهعطررأمينهابطيشجشطيررشهمررنهاعمرلا هلاعخررشمهل فررعهاجررلبه
اععمررش هلاعررلظاينه هلىرريه بشج ر هاع ر ه أب همررش هرش ررتهعطررأمينهابطيشجشطيررشهمررنهاآللتهلاعكمررشئنه
لاقشمرر هالنضررشءاتهلاعم ررشنيه هلكلمررشهك رربهبجررمهاعمضرربلعهاز ا تهاعبشجرر هاعرر ه اب همررش هاك رربه
فشلبطيشجرشتهمررنه اب هاعمرش هاعمزمر هعطنايررذهاعمضربلعهاعةررنشؤيهططلقر ه شع بجر هالسشسرري هؤلر ه

ط يع هاعةنشؤ هلم هططلبهالسللبهاعطقنيهفييشه .ه

انهطررلفبه أب هاعمررش هاعمطلررلبهعلةررنشؤ هليمر ر همضرركل هعل لع ر هاعةررنشؤي هالهانهاعرر ل ه
اعنشمي هطعشنيهمنهنقصهبش هفيهطبلي هاعةنشؤ هلنهاقطةرش يشطيشهفريهطرلبهاعنمرلهعرذاهطلجرأهاعر ه
أب ر هاعطررباهالهكلييمررشه:هال خررشبهالهالقط رباضهلفرريهال خررشبهنعطم ر هؤل ر هامكشنشطيررشهاعمب ر ل ةه
اةمًهلىذههطبط طه مق ابهاعنشطجهاعمبليهلررمهاعر خ هاعارب يهلمقر ابهاعارشئضهمنيمرشهلاعمطرشحهمنروه
عمسطرمشبه.هلؤل هط يع هالنظم هاعسيشسي هلالقطةش ي هلاعمشعي هاعقشئم هلاعقلانينهلؤل هاعنضرشطه

اعمةررببفيهلططررلبههلمق ر ابهاعاشئ ر ةهاعمةرربفي ه هفش رمًهؤررنهاعررلؤيهال خررشبيهلالسررطرمشبيهع ر ه
اعملاطنينهلمق ابهاطمئنشنيمهؤلر همسرطق هاعمضرشبيعهاعطريهيبغ رلنه شقشمطيرشهفريهاع لر ه هليمبرظه

فرريهىررذههاع لر انههضرريلعهاعنزؤر هعمسررطرمشبهفرريهاعقطشؤررشتهغيرربهاعةررنشؤي هكشععقررشباتهلاعطجررشبةهاله

بط هنق هالهطيبيبههالملا هاعلطني هخشبجهاع ل هممشهيع هؤشئقشًهامشمهاعنطيج هاعةنشؤي ه .ه

ليمكررنهطبقيرراهنجشبررشتهىشمر هفرريهطكررلينهلطرباكمه اب هاعمررش هلفرريهاسررطرمشبىشهفرريهاعقطررشعه

اعةررنشؤيه طبضرري ههالسررطيمكهلطبسررينهالنطشجي ر هفرريهالنضررط هالقطةررش ي هاعمخطلا ر هاسررطرمشبه

اعم رلاب هاعمطشب ر ه ضررك هافش ر ه همبشب ر هاعاسررش هلبفررعهكاررشءةهاعنظررشمهاعشرربي يه هالهانهمق ر ابه
اعنجشحهيط شينهمنه ل هلخبه بسبهالمكشنشتهلط يع هاعخططهاعمناذةهمعهطضرخيصهأىرمهاعمضرشك ه
للشعهعيشهخططهزمني هعمعشعجطيش ه
امررشهاعقرربلضهفيرريهاعلسرريل هاعطرريهطلجررأهاعييررشهكريرربهمررنهاعرر ل ه يرر

هطبسررينهأبلاعيررشه

القطةررش ي ههالهانهمقر ا ابًهليسررطيشنه رروهمررنهطلرركهاعقرربهلضهينارراهؤلر هانضررط هاخررب ههممررشهيرقر ه
كشى هىذههاع ل هلبقشًهلططع همةش بهىذههاعقربلضهفمنيرشهمرشىله اخلريهالهخرشبجيهمرنهمةرشب ه
الهى ررشتهخشة ر هالهبكلمير هالهمررنهبكلمررشتهالهةررن لاهاعنق ر هاع ر لعيه هكمررشهطخطل ر همقش يبىررشه
لضبلطيشهلظبل همنبيشهطعطم هق بةهاع لع هفيهاعبةل هؤل هاعقبلضهاعخشبجي هؤلر هؤمقشطيرشه
اعخشبجي ر هلسررمم ههاقطةررش ىشهلم ر هاسررطجش طيشهعلشررغلطهاعخشبجي ر هاعطرريهطارربضهؤلييررشهغشع رشًه
لطجعليشهطق مه شجباءاتهلطغيباتهفيهسيشسطيشهاعخشبجي هالهاع اخلي هالهالقطةش ي ه .ه

لفيهاععقل هالخيبةهط للبهاطجشههج ي هفيهىرذاهاعمجرش هطمرر هفريهفرطحهاعر ل ها لا يرشههامرشمه
السطرمشباتهالجن ي هاعطيهطقل ىشهاعضبكشتهمطع ةهاعجنسي هلقر هنجبرته ل ههفريهالسرطاش ةهمرنه
ىرذههالسرطرمشباتهمرر هكلبيرشهاعجنل ير هلان لنسريشهلمشعيزيرشههالهانهه للًهاخررب هطعبشرتهاقطةررش يشًه
اع هانطكشسشتهخطيبةهلارقلته شع يلنهمر هاع بازي هلاعمكسيكه .ه

اب عشً:هاعقل هاععشمل ه:ه ه

اعقررل هاععشمل ر هؤنةرربهميررمهفرريهجميررعهاععمليررشتهاعةررنشؤي هإلهانه لبهىررذاهاععنةرربهفرريه

اخطيشبهملقرعهاعةرنشؤ هيخطلر همرنهةرنشؤ هلخرب ههلفريهمةرنعهلخربه هفاريه عرضهاعةرنشؤشته
مر هةنشؤ هاعب ي ههلاعةلبهلةنشؤ هلسشئ هاعنق هلاعغز هلاعنسيجهيجربيهاسرطخ امهاؤر ا هك يربةه
منهاععمش ه ه ينمشهطططلبهةنشؤشتهأخب هاؤ ا اًهقليلر همرنهاعير هاععشملر هكةرنشؤ هاع طبلكيميشلير ه
لطبطشجه عضهاعةنشؤشتهؤمشلًهؤل ه بجر هؤشعير همرنهاعخ ربةهاعاير هكةرنشؤ هاعع سرشتهفريهبرينه
لطضررطبطهالخررب هؤمررشلًهمررشهىب ررتهكةررنشؤ هم رلا هاع نررشءه هلفرريه عررضهاعةررنشؤشتهطبط ر هكلا ر ه

اعمنطجررشتهاعنيشئي ر هفرريهاععم ر همر ر هةررنشؤ ههاعع سررشتهلةررنشؤ هاعمجررلىباتهلةررنشؤ هاعمم ر ه
اعجشىزةه هلفيه عرضهاعةرنشؤشتهلطكرلنهكلار هاععمر هالنسر هشرئيل همرنهاجمرشعيهكلار هالنطرشجه

مر هةنشؤ هطكبيبهاع طبل  .ه

فايه عضهاعمنشطاهاعمز بم ه شعسكشنهطسطاي هاعةرنشؤ ههمرنهلفربةهاعير هاععشملر هاذهيكرلنه
شمكشنيمشهاسطخ اميمه أجلبهمنخاشر ه هلذعركهؤكر هاعبرش هفريهاعمنرشطاهاعقليلر هاعسركشنهلاعطريه

طبطاعههفييشهاجلبهاععمش ه هكمشهأنهاعمنشطاهاعمز بم ه شعسكشنهفيهاع ل انهاعنشمي هلاعمطخلا همرنه
اعسرري هاعبةررل هؤلر هاععر هاعمطلررلبهمررنهاععمررش هغيرربهاعمررشىبينهلعكررنهمررنهاعةررعل هاعبةررل ه
ؤل هاععمش هاعمشىبينه هأمرشهفريهاع لر انهاعةرنشؤي هفمرنهاعسري هاعبةرل هؤلر هاعير هععشملر هغيربه
اعمشىبةههلاعمشىبةهفيهاعم نهاعك يبةهلفيهمنشطاهاعطبكيزهاعةنشؤيه هلىنشهيكلنهط بيبهاععمش همرنه
الملبههاعسيل هلنهاععمش هؤل هؤلمه م ش ئهاعةنشؤ هلاعطكنللجيشه هأمرشهاع لر انهاعمطخلار هطكرلنه
مضررركل هاعبةرررل هؤلررر هاععمرررش هاعةرررنشؤيينهمسرررأع هميمررر هلنهاعسررركشنهياطقررربلنهاعررر هاعم رررش ئه
السشسي ههفيهاعطكنللجيشهلاعبيشةهاعةنشؤي ه .ه

لاعلاقررعهانهاىررمهاعمضرركمتهفرريهاع لر انهاعنشمير هؤر مهالسررطخ امهاعاعررش هعلكرلا بهاعملجررل ةهلاؤر ا ه
مطخةة هل شقة هم ةهممكن ه هفشمًهؤنهؤ مهلجل هةل ه ينهنظشمهاعطعليمهاعسرشئ هفييرشهل رينه
مططل شتهاعطنمي هالقطةش ي ه هلعمرشهكشنرتهغشع ير هاع لر انهاعنشمير هلاعمطخلار هططميرزه رلفبةهؤنةربه

اععم هلن بةه اب هاعمش ه هفشنهخلاهاععمشع هكشنهى فشًهمرنهاىر ا همضرشبيعهاعطنمير هاعةرنشؤي هفريه

ىذههاع ل انه .ه

لانهاخطيشبهملقعهاعةنشؤ هفيهمنشطاهطلافبهاععمش هالهفريهاعمنرشطاهاعبشربي هيرلفبهؤلر هه
اةبشبهاعمضشبيعهاناشاه اب هاعمش هؤل هالسركشنهلمضرشبيعهاعمرشءهلاعكيب رشءهلاعخر مشتهاعةربي ه

لاعطعلرريمهلخر مشتهاعنقر هلاعملاةررمتهلىررذاهيعنرريهانهؤر مهطرلافبهاعخر مشتهاعمررذكلبةهالهمررشهيعررب ه
شعييشك ر هالبطكشزي ر ههيزي ر همررنه اب هاعمررش هاعمطلررلبهلقشم ر هاعمضررشبيعهاعةررنشؤي ه هفعل ر هس ر ي ه
اعمرش هنذكبهانهمةنعهالسم ةهاعكيميشلي هفريهمنطقر هلا يه امرل ابهاعةرنشؤي هفريهاعينر هلاعرذيه
ر أهالنطررشجهفيرروهؤررشمه1952هق ر هكل ر ه اب همررش هشررخمشًهج ر اًهيزي ر هؤل ر ه اب همررش هليهمضرربلعه

ممشرر هعرروهأيهمطقر مهاذاهعررمهينارراهىررذاهاعمرش هؤلر هضرباءهاللتهلاعمكررشئنهلا نير هاعمةررنعهفبسرربه
لانمررشهانارراهؤلر همضررشبيعه نررشءهاعطررباهلخطررلطهاعسررككهاعب ير هاعشرربلبيهعلمةررنعهل نررشءهم ينر ه

كشملررر هعلعمرررش همرررزل ةه شعمررر اب هلاعمسطضرررايشتهلاعمرررشءهلاعكيب رررشءهل رررشقيهاعخررر مشتهالجطمشؤيررر ه
لينط ررراهاعبرررش هكرررذعكهؤلررر همةرررنعهنسررريجهاع يلانيررر هاعرررذيهطرررمه نرررشءهبررريهكشمررر هه شلسررركشنهمرررعه
اعخ مشت .ه

لىنشكهمنهيعطيهأىمي هك يبةهععنةبهطكشعي هاععمر هفريهاعةرنشؤ هليرب هانخارشضهطكرشعي ه

اععم هيؤ يهاع هجذبهاعةرنشؤ هلطكرشعي هاععمر هططشرمنه شلشرشف هاعر هالجرلبهطكرشعي هاعشرمشنه
الجطمررشؤيهلاعخ ر مشتهاعةرربي هلطكررشعي هخ ر مشتهاعنق ر هلخ ر مشتهاعسرركنهلكلا ر هلج ررشتهاعطعررشمه

اعمنخاش هاعطيهطق مهعلعمش هاعمةرشنعهليرشطيهانخارشضهطكرشعي هاععمر همرنهانخارشضهاجرلبهاععمر ه
منهابطاشعهانطشجيمهكمشهىلهاعبش هفيهاعةي ه
ه
ه
ه

