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يداير االلو:انأ سردلا

رقفلا : لثم ) صاخ هجوب ندر واال ةماع ةيبرعلا ةقطنملا و ملا علا اهنم يناعي يتلا ةريثكلا تايدحتلا لظ يف 

( ةقاطلا ةروتاف عافترا / هايملا حش / ةيحصلا تامدخلا صقن / هتاجتنمو ميلعتلا صرف فعص / ةلا طبلا /

. قوسلا يف اًلوادت ميهافملا رثكأ نم مويلا ةدايرلا موهفم حبصا دقف

هل ةمز لاال دراوملا ريفوتو هيلع زيكرتلا هبو ءدبلا و نيعم عورشمل ةديدج ةركف ديدحت يه : ةدايرلا موهفم 

. عورشملا ىلع ةبترتملا دئاوعلا و رطاخملا لمحتو اهميظنتو

, ةنيعم ةعفنم قيقحتل اهتراداو ةردابم ذيفنت وا ةكرش سيسأت ىلإ ردابي يذلا صخشلا وه : يدايرلا موهفم 
. عادب واال راكتب واال ةدايقلا ىلا يلا حلا تقولا ب ريشي حلطصملا اذع نا ثيح

(2 طاشن ) ةيداير حاجن صصق ىلع فرعتلل 

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

؟ اهنم ةدافتسملا سوردلا ام ةيدايرلا صصقلا ةعومجم كتءارق ىلع ًءانب : ثلا ثلا لا ؤسلا

. ةدايرلا لا جم يف لوخدلا ىلع ةبلطلا عيجتو زيفحت -

. ةفيظولا نع ةيدايرلا االمعلا زييمت -

الم. ستس اال مدعو ربصلا -
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يدايرلا تافص : يناثلا سردلا

فاشتكا ىلع ةردقلا هحنمت يتلا هتاراهمو هتاردقو ةيصخشلا ةبهوملا يساس مهلااال سأر ناسنا وه االمعلا: دئار 

يلمع عقاو ىلا صرفلا هذه ليوحتل ةمز لاال دراوملا ريبدت لواحيو اًحبرم اًعفان اًعورشم نوكتل ةحناسلا صرقلا

. يقيقح

: يدايرلا اهب زاتمي يتلا تافصلا 

ةدايقلا .1

صرفلا ءارو يعسلا .2

عادب واال راكتب 3.اال

ةدايقلا : اًلوا

. هتيعم فادهأ قيقحتل مهدوهج قيسنتو دارف اال كولس يف ريثأتلا ىلا فدهت ةيلمع يه : ةدايقلا موهفم 

اهب علطضي ةمهم يهو , ةميكح ةدايق بلطتي , مييقتلا ف ذيفنتلا مث طيطختلا ب اًءدب ةحيحص ةروصب لمع يأ زاجنإف 

. ةيسسؤمو ةيصخش سسا قفو هريديو لمعلا مظني يذلا دئاقلا

: ىلا يدايقلا تافص فنصت 

فارشتسا ىلع اًرداقو اًعدبمو اًططخمو اًركفم دئاقلا زربت يتلا تافصلا يه :( ةيرطفلا ) ةيتاذلا تافصلا .1

. لبقتسملا

. اًزفحمو اًلصتم دئاقلا زربت يتلا تافصلا يه :( ةيعامتج (اال ةيناسن اال تافصلا .2

. تارارقلا ذاختاو الت كشملا لح ىلع اًرداق دئاقلا زربت يتلا تافصلا يه :( ةيصصختلا ) ةينفلا تافصلا .3

: دئاقلا تافص نم 

. ةفلتخملا رظنلا تاهجو ىلا عامتس 1.اال

. رارقلا ذاختا يف ةكراشملا .2

. دارف اال ةقث بسك ىلع ةردقلا .3

. مهتاقاط رامثتساو دارف اال تافص فرعت .4

. ةنينأمطلا نم وج يف ةحراصملا و ةيدرفلا تاءاقللا ىلع صرحلا .5

. مهنم ةدافتس واال نييدايقلا ب كاكتح اال ىلع ةبظاوملا .6

. ثادح اال تايرجمل ةرمتسملا ةديجلا ةعباتملا .7

. تاطلسلا و تايح ال صلا ضيوفت .8

. اهلك لمعلا رواحم يف لئادبلا عضو .9
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( صرفلا مانتغا ) صرفلا ءارو يعسلا : اًيناث

اًديعب اذهاالرم ىلع ةبظاوملا و صرفلا مانتغاب موكحم كلذ نكلو " اًضيا كديري حاجنلا نإف , حاجنلا تدرا "اذا 

ام. ةصرف مكدحا تتاف اذا سأيلا مدعو ةلواحملا راركتو ةرباثملا نم .ذاالدب ففأتلا و رمذتلا نع

: صرفلا مانتغ ال حئاصنلا ضعب 

. كاغتبم قيقحت نود نم كراظتنا لوطي دقف اهايا اًرظتنم سلجت وال صرفلا مانتغا ىلا عراس .1

. اهلضفا وا صرفلا رخا يه نوكت دقف اهتيمها يف ددرتت وا اهريغل اًراظتنا ةصرفلا لمهت 2.ال

لبف فرصتلا لجعتست فال ةمكحلا ب لحت نكلو دودمم ريغ اهتقوو دودحم اهنمز ألن ةصرفلا تقو منتغا .3

. اهمانتغا نع ناوتت وال اهناوا

راكتب واال عادب :اال ثاًثلا

ةفلتخملا الت كشملل لولح داجي إل ةفولأم ريغ ةقيرطب نورخ اال هاري امال ةيؤر ىلع ةردقلا وه : عادب اال موهفم 

. اًلصا ةدوجوم رصانع ىلع ًءانب ةديدج ةزيمم بيلا سأب

هعينصت ةداعإب اًلصا دوجوم ءيش ريوطت وا لبق نم هثادحتسا قبسي مل ديدج ءيش داجيا :وه راكتب اال موهفم 

. ةميدقلا نع اًمامت ةفلتخم ةديدج ةقيرطب هتلكيهو

راكتب واال عادب (3-1)اال لمعلا ةقرو لح 

قرلا

م

ةباج اال

1. عمتجملا و دارف اال تاجاحل اعبت ةفلتخم يه امناو ةهباشتم اهعيمج تسيل ةقباسلا راكف ال/اال

2. ليثم اهل قبسي مل ةثدحتسم ةركف امهنم لك لثمت عبارلا و ىلو اال ناتركفلا -

. دوجوم ءيش نم ةروطم يهف ىرخ اال راكف امااال -

3. ليثم اهل قبسي مل اًيلك ةديدج ةركف يه ةثدحتسملا ةركفلا

ةديدج ةروصب هتلكيهو هعينصت ةداعا قيرط نع اًلصا دوجوم ءيش ريوطت لمشت ةركف يه ةروطملا ةركفلا

. ةميدقلا هتروص نع اًيلك ةفلتخم

4. ةيعادب اال راكف نماال امه ةعبارلا و ىلو اال ناتركفلا

. ةيراكتبا دعت راكف اال ةيقب اما

ةفلتخملا5 الت كشملل لولح داجي إل ةفولأم ريغ ةقيرطب نورخ اال هاري امال ةيؤر ىلع ةردقلا وه : عادب اال

. اًلصا ةدوجوم رصانع ىلع ًءانب ةديدج ةزيمم بيلا سأب

هعينصت ةداعإب اًلصا دوجوم ءيش ريوطت وا لبق نم هثادحتسا قبسي مل ديدج ءيش داجيا :وه راكتب اال

ةميدقلا نع اًمامت ةفلتخم ةديدج ةقيرطب هتلكيهو



هبقاشملا فلخ دمحأ

اًلباق يئاهنلا جتنملا ناك اذإف كش, نود نم اًعادبا دعي يديلقت ريغ دوقوب لمعت ةرايس جاتنا يف ريكفتلا : اًلثم 

نعا زاتمي راكتب نااال ينعي اذهو ). اًضيا اًراكتبا ريصي عادب اذهاال نإف قوسلا هلبقي رعسب عيبلا و يلمعلا قيبطتلل

. يلمعلا قيبطتلا لع ةردقلا ثيح نم عادب ال

يعادب اال ريكفتلا تامس 

ةنيعم ةرهاظ اموا ةلكشمل لولح داجيإ : لثم ةفولأملا ريغ ةديرفلا راكف اال راكتبا ىلع ةردقلا يه 1.االصةلا:

.( لخدلا ضافخنا / ةلا طبلا / رقفلا )

ربكا ديلوت ) لثم اًيبسن ريصق تقو يف ةيعادب اال راكف نماال نكمم ردق ربكأب نايت اال ىلع ةردقلا يه الةق: طلا .2

( نيتقيقد يف ناصح نزو ىلع تاملكلا نم نكمم ردق

لثم ةفلتخم ةقيرطب ةنيعم حةلا نع ريبعتلا : فقوملا ريغتب ةينهذلا ةلا حلا رييغت ىلع ةردقلا يه : ةنورملا .3

. دمجتلا ةرهاظ نع ةفولأم ريع تاملكلا ب ريبعتلا / خيرمل حطس ىلع ةايحلا نع ةددحم تاملكب ريبعتلا )

. صخلملا ب اهركذ مت سردلا ةلئسا تاباجا عيمج 
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ةيدايرلا يتركف : ثلا ثلا سردلا

يناسن اال كولسلا لا كشا دقعا لثمي وهو هتاقولخم نم مهريغ نود رشبلا ينب هللا انبهو ةيهلإ ةمعن ركفلا و ريكفتلا 

. تاقولخملا ةيقب نع لقعلا ب ةزيمو ضر اال ىلع هتفيلخ ناسن اال ىلا هللاعت لعج دقو

ةركف ريوطت وا ةديدج ةركف داجياو ةيمويلا انسوقطل لضفا تاسرامم جاتنا اهب دصقي : ةيدايرلا ةركفلا موهفم 

. نيفدهتسملا تاجاحل ةيبلت ةمئاق

نود نم ةميدقلا تاثوروملا ب اهبحاص كسمتيو داتعم وه ام راطا يف نوكت ةركف يه : ةيديلقتلا ةركفلا موهفم 

. ةيريوطت ةميق وا ةديدج ةميق ةفاضا

ةيدايرلا ةركفلا ديلوت قئارط 

ماهفتس اال تاودا اًمدختسم ةديلولا ةركفلا لوح ديرت ام لأسا . اهتيقطنم ىدم نع رظنلا فرصب : ةلئس 1.اال

: اهعيمج ةنكمملا

.( نيا / اذامل / فيك / له : لثم )

كرطاوخ الب جتساو كدحو كلذ لعف كنكميو ينهذ فصع ةيلمع اوؤدباف سانلا نم ةعومجم نمض تنك اذا .2

. اًيموي ةعاس فصن ةدم ولو ئداه ناكم يف

. ةفرعملا و ملعلا روحب يف راحب واال ةءارقلا .3

. ةرفاوتم ةقيرط يابو تنك امنيا اًروف اهبتكاف كنهذ يف ام ةركف تقثبنا اذا .4

. ريكفتلا ةقاط نحش ىلع دعاست ةينهذلا تابيردتلا .5

. اهطيشنتل ةعفد ىلا طقف جاتحت تنأف ةدوجوم اًقح اهنكلو ام اًعون هلماخ كريكفت ةوق نوكي دق .6

ةيدايرلا ةركفلا مييقت ريياعم 

ةركفلا يف ديدجتلا عادب اال فادهىوتسم واال ةركفلا حوضو ىدم

ذيفنتلل ةركفلا ةيلباق عمتجملاىدم ةمدخ يف ةركفلا ةمهاسم ىدم

ةليدبلا تامدخلا وا ىرخ اال علسلا عم راعس اال قفاوت )ىدم ةيجاتن اال رصانعلا ) عورشملا الت خدم رفاوت ىدم

يلا ملا دئاعلا ةئيبلاىوتسم ىلع تامدخلا ول علسلا ةظفاحم ىدم

عورشملل قاوسا رفاوت جاتنىدم اال ةدايزل ةيلباقلا ىدم

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

" ةنونجم نوكت دق ةركف اهنأب ةيدايرلا راكف اال فصوت " يتأي ام للع : يناثلا لا ؤسلا

املو نونجلا ب تدلو نيح عمتجملا اهمهتا ةركف نم مكف نونجلا ب فصوتو ةفولأم ريغ نوكت دق ةيدايرلا راكف اال

عارتخا بحاص لثم اهمادختسا مدع وه نونجلا حبصا اًسوملم اًعقاو تحبصاو اهتاذ تتبثاو اهدعاوق تسرا
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لدب ريكفتلا لدب نارايطلا يهو ةنونجم ةركف هتتاوو لوقعملا دودح جراخ ركف يذلا ( سانرف نب سابع ) ةرئاطلا

اهب. ريطي يكل ةرئاط عنص نم
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ةيدايرلا ةركفلا داعبأ : عبارلا سردلا

يأ نم فيفختلا ىلع اهصرحو اهب نيطيحملا عمتجملا و ةئيبلا ىلا ةيباجي اال تاكرشلا ةرظن يه : ةمادتس اال موهفم 

/اال ةئيبلا / عمتجملا ) ةيمنتلل تاموقم ثالث مها يعارت يتلا تاردابملا ينبب كلذو اهتايلمع نع ةمجان ةيبلس راثا

.( داصتق

نم اًريثك دحي يذلا و ةيعامتج ةلااال دعلا و ةيهافرلا ناسن لإل رفوي يذلا داصتق وهاال : رضخ اال داصتق اال موهفم 

. ةمرتحم لمع صرف هريفوت نع كيهان ةمادتسملا ةيمنتلل ةركفم دعي وهف ةيئيبلا دراوملا فعضو رطاخملا

ةلا حلا ةسارد (4-3) لمعلا ةقرو لح 

يداصتق اال يعمتجملادعبلا يئيبلادعبلا دعبلا

ةيئابرهكلا عيبلاةرايسلا بسن عافترا

جاتن اال فقس عفر

بلطلا ةدايز

تافصاومب ةرايس ةعانص

لخدلا تايوتسم يعارت

اهرعس ىلا اًرظن ةعونتملا

. عيمجلا بساني يذلا

ىلع ةرايسلا ةظفاحم

. ناخدلا اهثفن مدعو ةئيبلا

ةيئابرهكلا ةضفخنملاةساودلا اهتفلكت

ديلوتو ةران اال صوصخب

قئارطلا ب ةيئابرهكلا ةقاطلا

ىرخ اال

يف مهست ةقيرط اهميدقت

ىلع ةبترتملا ةفلكتلا ضفخ

ىلع عفنلا ب دوعي ام ةلودلا

. عمتجملا

يأ اهل تسيلو ةنما ةليسو

ةئيبلا يف ةيبلس تاريثأت

ةيمشاهلا دئاوعةعماجلا ىلع ةعماجلا لوصح

ةبلطلا موسر نم رثكا ةيلا م

تافورصم ضيفختو

ةقاطلا

نم ةعماجلا قفارم مدقت

كبذ ريغو بع موال حراسم

تايلعافلا و ةطشن اال معدل

ةيعمتجملا

ةيسمشلا ةقاطلا رامثتسا

ءانغتس واال ةقطلا ديلوت يف

ةئيبلا ثولي ام لك نع

ةمادتس اال داعبأ 

ةسسؤملا ءادأ نسحيو ةيهافرلا ققحي امب لا ملا سأرو جاتن اال ةدايز يف دعبلا اذه لثمتي : يداصتق اال دعبلا .1

. يلا ملا

ب زيمتي فتاكتم لداع عمتجم ءانب يف ماهس اال قيرط نع ةيعامتج ةلااال دعلا ىلع دعبلا اذه زكري : يعمتجملا دعبلا .2

. بيردتلا و ميلعتلا و ةيحصلا و ةيداصتق اال صرفلا و قوقحلا يف ةاواسملا

دراوملا نما قيقحت ىلا ةيعاسلا ةيداصتق واال ةيومنتلا تاعاطقلا فلتخم يف دعبلا اذه لثمتي : يئيبلا دعبلا .3

االيجلا قوقح لفكي .امب اهيف رامثتس واال اهل لثم اللاال غتس واال رئاج ريغ اًمادختسا اهمادختساو ةيعيبطلا

. ةنما ةيحص ةفيظن ةئيب ريفوت بناج ىلا ةيداصتق اال ةطشن واال جاتن اال رداصم عيونت ىلع لمعيو اهيف ةمداقلا

. صخلملا ب اهركذ مت سردلا ةلئسا تاباجا عيمج 
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يقيرف : سماخلا سردلا

تاراهم مك مهيدل امب هقيقحت ىلع اًعم نولمعي كرتشم فده مهل دارفا ةعومجم وه : لمعلا قيرف 

. ةعونتم تاربخو

قيقحتو ةنيعم ماهم ءادا ىلع ةرداق ةمزتلم ةنواعتم ةعامج ءاشنا ىلا فدهت ةططخم ةيلمع وه : قيرفلا ءانب 

. ةيلعافتلا ةطشن نماال ةلمج ذيفنتب ةددحم فادها

. دهجلا و تقولا رفويو تافاسملا رصتخيو فاده اال ققحي : يعامجلا لمعلا 

: قيرفلا ءاضعا 

ةمهملاوضعلا

رسيملا اهترادإودئاقلا ءانبلا شاقنلا تاسلج سؤرتو مهنيب تاعازنلا لحو ءاضع اال رظن تاهجو بيرقت

. دوشنملا فدهلا ب ءاضع اال ريكذتو

يفقسنملا وضع لك قح مارتحاو هب مازتل نماال ققحتلا و االمعلا لودج عضوو تاعامتج اال بيترت

. تاعامتج اال جئاتن ةعباتمو هيأر نع ريبعتلا

نع ثحابلا

رداصملا

تارارقلا ذاخت ال ةمز لاال اهب قوثوملا قئاقحلا و تامولعملا ب قيرفلا ءاضعأ ديوزت

. لمعلا زاجناو

لئادبركتبملا داجياو قيرفلا ءاضعا هجاوت يتلا الت كشملل ةديدجلا تاحرتقملا و راكف اال ديلوت

. لضفا ةروصب لمعلا ألءاد قئارطو

لجسملا وحننودملا ههيجوتو قيرفلا راسم طبضو اهب ريكذتلا و ةصلختسملا جئاتنلا و قيرفلا تارارق نيودت

. هفارحنا مدع نم ققحتلا و دوشنملا فدهلا

زفحملا زيزعتوتقؤملا قيرفلا لخاد يباجيا خانم ريفوتو ددحملا تقولا نمض ماهملا ذيفنت ةعباتم

. قيرفلل ةيونعملا حورلا عفرو ءاضع لعاال ءانثلا و تاحرتقملا

قيرفلا ءاشنأ لحارم 

حيضوتلاةلحرملا

نمونيوكتلا ، وضع ىلإ ادرف هنوك نم درفلا لوحتي ثيح ، ةيعامجلا ىلإ ةيدرفلا نم لوحتلا تاوطخ يلوأ يه

درفلا اهيف فشتكي رابتخا ةلحرم يهو , كراشم ىلإ ال قتسم هنوك نمو ال، عافتم هنوك ىلإ اديحو هنوك

هذه يف دوس . قيرفلل ةيعامتج واال ةيسفنلا ةئيبلا اهيف فشتكيو ، قيرفلا ءاضعأ عم ملاالةمئ تاق علاال

جئاتنلل عقوتلا ،و حاجنلا يلع ةردقلا ب لؤافتلا ،و ةعامج يف هتيوضعب حرفلا ب روعشلا نم طيلخ ةلحرملا

،و قيرفلا يقاب يف و ةمهملا يف كشلا ،و لشفلا نم فوخلا و قلقلا ،و هرايتخ ال رخفلا ،و ةنكمملا

قيرفلا هاجت قوشتلا

ةلا سر حيضوتل تامولعملا ميدقت و ديهمتلا و ةيئدبملا ةئيهتلا نكمي ةلحرملا هذه يف دارف األ معدل

األ بيردتو ، ضوفرملا و بوغرملا كولسلا زاربإ ، حاجنلا ريياعمو ، ةبولطملا ةمهملا ،و هفادهأ ،و قيرفلا

مهصقنت يتلا تاراهملا يلع زيكرتلا عم ماهملا ءادأ يلع ءاضع
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األعارصلا اهيف ودبتو ، هتناكم و هناكم نع وضع لك اهيف ثحبي ثيح ، قيرفلا ءانب يف لحارملا بعصأ هي

،و نوضرتعي ،و نوروثيو ، نولداجيف ، ءاضع ربصاأل اهيف ذفني دقو ، زاجن لإل ةلباق ريغ وأ ةبعص فاده

ق. يرفلا مهضعب كرتي دقو ، مهنيب عازنلا أشنيو ، نومواقي

دعاوقلا ةلحرملاعضو هذه زيمتت . لكك قيرفللو ، اهنوبعليس يتلا راود ،ولأل اضعب مهضعبل ءاضع األ لوبق ةلحرم أدبت

و ةيلا تلا ةلحرملل دهمت ةطيسو ةلحرم يهو . ايجيردت هديازت ،مث نواعتلا ءدب ،و عازنلا ةدح ضافخناب

نواعتلا أدبي نكلو ، قيرفلا اهيف فقوتي وأ ةلحرملا هذه لوطت أال بجي كلذل ، ماهملا ءادأ ةلحرم يه

عللال دعاوقلا عضو متي ةلحرملا هذه يفو . كرتشملا فدهلا ىلإ لوصولل ءاضع األ نيب قافت واال يلعفلا

عمجي يذلا بوتكملا ريغ دقعلا وأ طابرلا وه فدهلا حبصيل ، قيرفلا ءاضعأ نيب الت ماعملا و تاق

ةحارصلا ، تامولعملا لدابت تاف، خلال ةيوست يلع لمعلا وه ةلحرملا هذه يف مهكولس نوكي .و قيرفلا

ةيصخشلا و ةيعامتج اال تاق علاال نوكتو ، رعاشملا نع ريبعتلا و

هلا،االءاد جم يف ،لك ةيفيظولا وأ ةينهملا مهتاصصخت نوسراميو ، مهراودأب مايقلا يف ءاضع األ أدبي

لك مهفتيو ، نيرخ اآل تاعقوتو هرود يلع وضع لك فرعتي ،و طبارتلا و نواعتلا تاق عال نوسراميو

ةدايز و زاجن اإل قرط يف قيرفلا ءاضعأ ركفيو ، نيرخ اآل يدل و هيدل فعضلا و ةوقلا يحاون وضع

دوسيو . مهءادأ مييقت يلع ءاضع األ دعاسيو ، حصانو بردمو هجومك هرود دئاقلا سراميو ، ةيلعافلا

ا نوكت ثيح ، نيرخ باآل ةقثلا ب روعشلا ،و روهظلا يف هجئاتن و مدقتلا تاوطخ أدبت ثيح ، اضرلا ب روعشلا

ءادأ يف ةبغرلا ومنتو ، سفنلا ب ةقثلا كلذكو ، ضعبلا مهضعب يلع ءاضع األ فرعت و ترقتسا دق روم أل

،و نواعتلا ب قيرفلا دارفأ كولس مستيو تاذلا قيقحت و زاجن باإل روعشلا ىلإ لوصولل بولطملا رودلا

قيقحت لجأ نم ةرطاخملا لمحتو اهج، وأعال اهيدافت يف ةبغرلا الت،و كشملا ب ؤبنتلا يلع ةردقلا

ةرزاؤملا و عيجشتلا و بيردتلا و هيجوتلا ب اضيأ قيرفلا ةدعاسم نكميو قيرفلا يف سامغن ،واال فدهلا

ءاهن ،اال نيعم رييغت لا خدإ لثم ، اهئاهتناب هرود يهتني ةنيعم ةمهم ألءاد نوكتي يذلا قيرفلا حةلا يف ثدحت

عم سردي نأ دئاقلا يلع نوكيو ، لشفي وأ هتمهم يف قيرفلا حجن دقو ام. عورشم ذيفنت وأ دادع وأاإل

، نيرخ اآل يلع جئاتنلا ضرع ةيفيكو ، ةدافتسملا سوردلا ،و لشفلا وأ حاجنلل تدأ يتلا لماوعلا قيرفلا

و زازتع واال حرملا و ةجهبلا و رخفلا حاجنلا حةلا يف دارف األ روعش نوكيو . ةبرجتلل يلكلا مييقتلا و

زجعلا ب ساسح واإل بضغلا و طابح باإل روعشلا نوكي لشفلا حةلا يف امنيب قيرفلا ضاضفن ال نزحلا

. قيرفلا ضاضفن ال نزحلا امبرو

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

" قيرفلا ءانب يف ةبوعص لحارملا رثكأ ةلحرم دعت " يتأي ام للع : يناثلا لا ؤسلا

اهيف ذفني دقو ، زاجن لإل ةلباق ريغ وأ ةبعص فاده األ اهيف ودبتو ، هتناكم و هناكم نع وضع لك اهيف ثحبي ثيح

ق. يرفلا مهضعب كرتي دقو ، مهنيب عازنلا أشنيو ، نومواقي ،و نوضرتعي ،و نوروثيو ، نولداجيف ، ءاضع ربصاأل
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

قرفمل / زيمتلل يناثلا هللا دبع كلملا ةسردم

ةيلا ملا ةفاقثلا باتك يف ةمهملا طاقنلا صيخلت

ةلئس واال نيرامتلا لحو عساتلا فصلل

ةعبارلا ةدحولا

ةينورتكل اال ةراجتلا

ةينورتكل اال ةراجتلا ةأشن االلو: سردلا

ةينورتكل اال ةراجتلا عاونأ : يناثلا سردلا

ةينورتكل اال ةراجتلا تابلطتم : ثلا ثلا سردلا

ةينورتكل اال مئارجلا : عبارلا سردلا

ينورتكل اال قيوستلا : سماخلا سردلا

ينورتكل اال عفدلا ةمظنأ : سداسلا سردلا
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ةينورتكل اال ةراجتلا ةأشن االلو: سردلا

قيرط نع تامدخلا و تاجتنملل قيوستلا و ءارشلا و عيبلا تايلم نم ةلماكتم ةعومجم يه : ةينورتكل اال ةراجتلا 

تنرتن اال ةكبش

تاسسؤملا نيب لا لألوم ةينورتكل التاال يوحتلا ب ةينورتكل اال ةراجتلا طاشن أدب : ةينورتكل اال ةراجتلا روطت 

عيسوتو ةراجتلا نم عونلا اذه راشتنا يف مهسا ام ةينورتكل اال تانايبلا لدابت لمشيل دتما مث ةربكلا ةيراجتلا

ثيح . ةعونتملا تامدخلا و علسلل ءارشلا و عيبلا تايلمع لمشيل ةيلا التملا يوحتلا ىلع راصتق نماال اًلدب ةقاطنلا

و تنرتن اال ةكبش قيرط نع االمعلا رييست نمضتت يتلا ةينورتكل نماالمعلااال اًءزج ةينورتكل اال ةراجتلا دعت

و نئابزلا ةمدخ لمشت امناو ةينورتكل اال ةراجتلا يف امك علسلل ءارشلا و عيبلا تايلمع ىلع طقف رصتقت ال يتلا

. ةينورتكل التاال ماعملا زاجنا ىلع لمعلا و ءاكرشلا عم نواعتلا

: ةينورتكل اال ةراجتلا ةيمهأ 

. نئابزلا الءو معلا نم ةنكمم ةحيرش ربكا ةلا اهلا صياو تاجتنملا جيورت .1

. ةيملا علا قاوس اال ىلع حاتفن 2.اال

. ةينورتكل واال ةيجولونكتلا لئاسولا مادختسا ةجيتن ةفلكلا و تقولا ريفوت .3

: ةينورتكل اال ةراجتلا دئاوف 

دئاوفلا

عئابلل ةبسنلا .ب ةريفولا حابر واال عساولا قيوستلا .1

. فيلا كتلا ليلقت .2

الء. معلا و ءاكرشلا عم لا عفلا لصاوتلا .3

يرتشملل ةبسنلا .ب دهجلا و تقولا ريفوت .1

. رايتخ اال ةيرح .2

. راعس اال ضفخ .3

مدختسمل اضر لين .4

عمتجملل ةبسنلا .ب ءاضوضلا و ماحدز نماال ليلقتلا .1

. ةشيعملا ىوتسم نيسحت .2

ةينورتكل اال ةراجتلا تاقوعم 

. تنرتن لاباأل االصت ىلع موسر ضرفو ةيداملا دارف اال تايناكما فعض .1

. حفصتلا و تنرتن اال ةكبش مادختس ال ةمز لاال تاراهملا ىلا دارف اال ضعب راقتفا .2

. ايجولونكتلا عملا يف تادجتسملا و تاروطتلا ةبكاوم ىلع ةردقلا مدع .3

. علسلا سمل لثم ءارشلا و عيبلا تايلمعب ةقلعتملا تاكولسلا و ديلا وقتلا تاداعلل نئابزلا ضعب داقتفا .4
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. ةينورتكل اال تامدخلا ب دارف اال ةقث مدع .5

. ةينورتكل اال ةراجتلا يف لا يتح واال بصنلا حاالت ديازت .6

. صخلملا ب اهركذ مت سردلا ةلئسا تاباجا عيمج 
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ةينورتكل اال ةراجتلا عاونأ : يناثلا سردلا

ةينورتكل اال ةراجتلا عاونأ

تنرتن اال ةكبش ىلع اهدامتعا بسح ةينورتكل اال ةراجتلا مسقت : اًلوا

تنرتن اال قيرط نع اهرعسو ةعلسلا ىلع عئابلا و يرتشملا قفتي اهيفو : تنرتن اال ىلع اًلماك اًدامتعا دمتعت .1

ةعلسلا ميلستو تنرتن اال ةطساوب اًينورتكلا عفدلا ةقيرطو ميلستلا تقو ددحيو ةقفصلا دقعتو

.( تايجمربلا و ةعونتملا باعل التواال جملا و بتكلا ): لثم اًينورتكلا

تنرتن اال قيرط نع اهرعسو ةعلسلا ىلع عئابلا و يرتشملا قفتي اهيفو : تنرتن اال ىلع اًيئزج اًدامتعا دمتعت .2

نوكي علسلا ميلست نكلو , تنرتن اال ةطساوب اًينورتكلا عفدلا ةقيرطو ميلستلا تقو ددحيو ةقفصلا دقعتو

. ةعونتملا ةعاضبلا و ةيذغ واال سب :(ملاال لثم يديلقتلا لقنلا ةطساوب

ةيراجتلا ةيلمعلا يفرط ةيوه بسح ةينورتكل اال ةراجتلا فينصت : اًيناث

(C2C ) زمرلا اهلب زمريو كلهتسم ىلا كلهتسم .1

ىلع (ebay)ثماًلا ينورتكل اال عقوملا دعيو ةرشابم ةروصب نيكلهتسملا نيب متت يراجتلا لدابتلا ةيلمع 	-

. عونلا اذه

(B2B ) زمرلا اهلب زمريو ةكرش ىلا كلهتسم .2

ينورتكل اال عقوملا دعيو تاجتنملا جاتنا يف كلهتسملا اهل اهمدقي يتلا راكف نماال ةكرشلا ديفتست -

. عونلا اذه ىلع Priceline.com)ثماًلا )

( C2B ) زمرلا اهلب زمريو كلهتسم ىلا ةكرش 	.3

نوزاما ةكرش عقوم عونلا اذه ىلع ةلثم اال رهشا نمو اًعويش ةينورتكل اال ةراجتلا عاونا رثكا وهو -

الت. جملا و بتكلا عيبل صصخملا (Amazon)

(B2C ) زمرلا اهلب زمريو ةكرش ىلا ةكرش .4



هبقاشملا فلخ دمحأ

اال عقوم دعيو نيتيراجت نيتكرش نيب ثدحت يتلا الت ماعتلا عيمج هب دصقيو ينورتكل اال يراجتلا لدابتلا -

ينورتكل

. عونلا اذه لع (Dell)ثماًلا

ةيراجتلا ةيلمعلا يفرط بسح ةينورتكل اال ةراجتلا تافينصت نم ىرخا عاونا 

( G2C ) كلهتسملا ىلا ةموكح .1

( G2B ) ةكرش ىلا ةموكح .2

(B2G ) ةموكح ىلا ةكرش .3

(G2G ) ةموكح ىلا ةموكح 	.4

(C2G ) ةموكح ىلا كلهتسم 	.5

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

؟ ةيراجتلا ةلمعلا يفرط ةيوهل اًعبت ةينورتكل اال ةراجتلا تايلمع فنص : ثلا ثلا لا ؤسلا

ةباجمقرلا اال

1B2B

2B2C

3C2B

4C2C

؟ تنرتن اال مادختسا ىدمل اًعبت االةيت ةينورتكل اال ةراجتلا تايلمع فنص : عبارلا لا ؤسلا

ةباجمقرلا اال

يئزج1

لماك2

يئزج3

لماك4

لماك5

يئزج6
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ةينورتكل اال ةراجتلا تابلطتم : ثلا ثلا سردلا

ةينورتكل اال ةراجتلل ةيساس اال تانوكملا 

االصتاال ءارجاو تامولعملا لدابتب حمست يتلا و ضعبب اهضعب لصتي يتلا بيساوحلا نم ةلسلس يه : تاكبشلا .1

لقنب زاتمت يهو . ةيعانصلا رامق وااال فتاهلا طوطخ وا االبكلا ةطساوب كلذو اًينورتكلا اهنيب ام يف ت

. دارف اال نيب لصاوتلا ةيلمع ليهست ىلع دعاس ام اهمجح نع رظنلا ضغب ةليلق ةفلكتو ةعيرس ةروصب تانايبلا

عم لصاوتلا ةيلمع لهست ةينورتكل اال ةراجتلا ب ةصاخ تايجمرب يه : ةينورتكل اال ةراجتلا تايجمرب .2

: لثم نيكلهتسملا

جتنملا رايتخا مهل حيتت يتلا نيكلهتسملا ب ةصاخلا تايجمربلا / تاجتنملا روص ضرعب ةصاخلا تايجمربلا )

. عفدلا ةقيرط ديدحتو

: ةيفرطلا تادعملا و ةزهج 3.اال

نمض لومحملا فتاوه وا بيساوح مادختسا ةينورتكل اال ةراجتلا لطتت : ةيكذلا ةزهج 1.اال

. ةنيعم تافصاوم

اال تاونق قيرط نع تنرتن اال ةكبشو نيمدختسملا ب ةصاخلا بوساحلا ةزهجا لصي زاهج وه : مدوملا .2

لا. صت

لثم ةفلتخملا بوساحلا ةزهجا نيب تانايبلا لقن حيتت يتلا لا االصت لئاسو اهب دصقي لا: االصت تاونق .3

. فتاهلا طوطخ

داجيا لباقملا بو فئاظولا ضعب نع ءانغتس اال ىلا ةثيدحلا ايجولونكتلا تاودا مادختسا ىدا : ةيرشبلا دراوملا .4

اال قيوستلا / يكيفارجلا ميمصتلا / ةينورتكل اال نيكلهتسملا ةمدخ ) لثم لمعلا صرفو فئاظولا نم ديدعلا

.( نئابزلا تابلط ةعباتم / ينورتكل

ةينورتكل اال ةراجتلل عقوم ءاشنا تابلطتم 

ةبذاج ميماصت يوتحت ةصصختم تايجمرب مادختساب ممصت ةينورتكلا ةحاسم وه : ينورتكل اال عقوملا .1

. نئابزلا بذجل ةفلتخم تاغل اهيف مدختست ةيماما تاهجاوو

/ هرعس / هتعيبط / هعون ) لثم جتنملل ةيليصفت تامولعم نمضتي جتنملل ليلد ممصي : هقيوست دارملا جتنملا .2

هل). روص عضوو

. جتنملا نع ةماع تامولعمو تان عاال ضرعي عقوم وه : ةيراجتلا تان االعال عقوم .3

. ءارشلا بلط ديكأتل ةينورتكلا تايرتشم ةلس وا ةينورتكلا جذامن مادختسا هب دصقي : ءارشلا بلط .4

. ةفلتخملا عفدلا قئارط ىدحإب عفدلا ةيفيك ينورتكل اال رجتملا عقوم مكلا ددحي : عفدلا ةقيرط ديدحت .5

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

اال عقوملا ءاشنا تابلطتم نم ةينورتكل اال ةيراجتلا تان االعال عقوم نوكي نا بجي له , كيارب : ثلا ثلا لؤسلا

؟ ينورتكل



هبقاشملا فلخ دمحأ

ردق ربكا ىلا لصت يتلا تاياعدلا و تان خاللاالعال نم ينورتكل اال عقوملا اذهل جيورت نم همدقي ام ببسب -

. نيكلهتسملا نم نكمم



هبقاشملا فلخ دمحأ

ةينورتكل اال مئارجلا : عبارلا سردلا

تاكبشلا قارتخ ال تنرتن اال ةكبشب ةلوصوم بوساحلا ةزهجا اهيف مدختست مئارج يه : ةينورتكل اال مئارجلا موهفم 

. ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةقرسو ةنصرقلا واالتخالسو ةقرسلا و ريوزتلا و فيرحتلا ضارغ واأل اهبيرخت وا

ةينورتكل اال مئارجلا روص 

. ةمهملا تاساردلا و ثوحبلا لثم : اهعيبو تانايبلا ةقرس .1

. ةبلطلا تام عال رييغت لثم ةيميلعتلا ةمظن اال قارتخاو تانايبلا ريوزت .2

. دارف نعاال ةيصخشلا تانايبلا رشنو ةيصوصخلا كاهتنا .3

. دارف هباال موقي ام ةفرعم ةلواحمو تانايبلا ضارتعا نمضتي يذلا سسجتلا .4

. ةيقيبطتو ةيبيرجت ةعيبطب زاتمت يتلا اميس ,ال ةيميداك األ ةيملعلا ثوحبلا و بتكلل ةيملعلا ةقرسلا .5

. تاعارتخ اال ةقرس .6

لا. يتح واال ةقرسلا و ةيلا التملا ماعملا يف اهمادختسا ضرغب تانايبلا ةنصرق .7

. تانايبلا ريمدتل تاسورياف لمشت يتلا ةيديربلا لبانقلا .8

اهب. ةرجاتملا و ماقر اال ةقرس .9

ةينورتكل اال مئارجلا ةحفاكم لئاسو 

. اهرطاخمو ةينورتكل اال مئارجلا ةيهامب دارف اال فيرعت .1

. ةينورتكل اال نيوانعلا ب ةصاخلا تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلا .2

. ةدقعم رس تاملك رايتخاو ةرمتسم ةروصب اهرييغتو رسلا ةملك نع فشكلا مدع .3

. بوساحلا ةزهجاو يعامتج اال لصاوتلا عقاوم يف دارف باأل ةصاخلا روصلا نيزخت بنجت .4

. ردصملا ةلوهجم ةلا سر يا حتف وا جمانرب يا ليمحت نع عانتم 5.اال

. بوساحلا ةزهجأب ةصاخلا ةيامحلا جمارب ثيدحت يف رارمتس 6.اال

. بوساحلا ةزهجا ىلع ةنزخملا جماربلل رس تاملكو زومر مادختسا ىلع صرحلا .7

. اًحوتفم بوساحلا زاهج كرت مدع .8

. مادختس اال مدع حلا يف تنرتن اال ةكبش نع بوساحلا زاهج لصف .9

صيخلتلا ب ةروكذم ريغلا ةلئس لحاال 

: اهلثمت يتلا ةينورتكل اال مئارجلا عاونا ىلا ةيلا تلا ثادح اال فنص : يناثلا لا ؤسلا

ةباجمقرلا اال

لا1 يتح واال بصنلا
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تانايبلا2 ريوزت

ةيصوصخلا3 كاهتنا
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ينورتكل اال قيوستلا : سماخلا سردلا

الء معلا ىلا لوصولا فدهب تنرتن اال ةكبش مادختساب اًينورتكلا تاجتنملا جيورتل ةقيرط وه : ينورتكل اال قيوستلا 

. تاجتنملا هذه مهل مدقت نيذلا

ينورتكل اال قيوستلا دئاوف 

. نئابزلا باطقتسا .1

. فيلا كتلا ضفخ .2

تاكرشلا نيب ةسفانملا زيزعت .3

الء. معلا اضر .4

. جتنملا رعس ضفح .5

. ةديدج عيزوت تاونق ثادحتسا .6

ينورتكل اال قيوستلا تاودا 

.( Googl.com /Yahoo.com ) لثم : ثحبلا تاكرحم ةطساوب قيوستلا .1

.(facebook.ocm /Linkedn.com ) لثم : يعامتج اال لصاوتلا تاكبش قيرط نع قيوستلا .2

.( كوبسيف يعامتج اال لصاوتلا عقاوم يف ةكراشملا / باجع (اال لثم : ينورتكل اال لقانتلا ةطساوب قيوستلا 	.3

. ةينورتكل اال لئاسرلا مادختساب قيوستلا .4

. لومحملا فتاهلا ةطساوب قيوستلا .5

ينورتكل اال ءارشلا تاوطخ 

. ءارشلا جذومن دادعإ .1

. ليجستلا وا ءارشلا جذومن ءلم .2

. ينورتكل اال عفدلا تانايب .3

. نحشلا ةكرش ىلا جذومنلا لا سرا .4

كلهتسملا ىلا جذومنلا لا سرا .5

تاوطخلا هذه حضوي االيت لكشلا و -



هبقاشملا فلخ دمحأ

ينورتكل اال ءارشلا تاوطخ

"؟ جتنملا رعس ضفخ يف مهسي ينورتكل اال قيوستلا " ةيلا تلا ةرابعلا شقان : يناثلا لا ؤسلا 

ا فيلا كت يف ةلثمم ةينورتكل اال قاوس يفاال فيلا كتلا ضيفخت اهمها نمو لماوعلا نم ددع ىلا كلذ ىزعي -

. جتنملا رعس ضفخ ىلا يدوي امم رفسلا و فيلغتلا و ةعابطلا فيلا كتو لقنلا و قيوستلا فيلا كتو جاتن ال



هبقاشملا فلخ دمحأ

ينورتكل اال عفدلا ةمظنأ : سداسلا سردلا

ينورتكل اال عفدلا ةيلمع رصانع 

. جتنملا ىلع لوصحلا ءاقل عفدلا ةيلمع ىلوتت يتلا ةهجلا :( عفادلا / يرتشملا ) نوبزلا .1

. اًينورتكلا جتنملا اهعيب ءاقل دوقنلا ملستت يتلا ةهجلا :( ديفتسملا / عئابلا ) رجاتلا .2

. تاقفصلا طيشنت ىلع لمعت يتلا ةيكنب ريغلا ةيلا ملا تاسسؤملا : ردصملا .3

. تايلوؤسملا ددحت يتلا تاميلعتلا حئاولو ةينوناقلا تاءارج اال كلذب دصقي : نيناوقلا و تاميلعتلا .4

. راجتلا ىلا لا االوم ليوحت نم نئابزلا نكمت يتلا لئاسولا : عفدلا ( لئاسو ) ةادأ .5

ينورتكل اال عفدلا ةمظنا 

فدهب . ةيفرصملا و ةيلا ملا تاسسؤملا اهرفوت يتلا جماربلا و مظنلا نم ةلماكتم ةموظنم : ينورتكل اال عفدلا .1

يتلا نيناوقلا و دعاوقلا نم ةلظم نمض ةموظنملا هذه لمعتو , االةنم ينورتكل اال عفدلا تايلمع ءارجا ليهست

. يرتشملا ىلا جتنملا لوصو نامضو ءارشلا تاءارج إل ةيامحلا و ةيرسلا لفكت

, ءارشلا ضارغأ يف مدختست ةيمقر تامولعم ىلع يوتحت ةيكيتس بال تاقاطب يه : ينورتكل اال عفدلا تاقاطب .2

: اهزربا ةدع عاونا اهنم دجويو

يف ليمعلل يراجلا باسحب ةطبترم نوكتو كنبلا اهردصي ةقاطب :(DebitCard) ةنيدملا تاقاطبلا .1

. ةقاطبلا ردصا يذلا كنبلا

ليمعلا اهعم لماعتي ةيلا ملا تاسسؤملا وا كنبلا نع ردصت ةقاطب :(CreditCard) نامتئ اال تاقاطب .2

, صاخلا هباسح يف ليمعلل ديصر رفاوت طرتشت ال يهو ةفلتخملا نكام نماال تاجتنملا ءارش نم هنكمتو

. ةئزجم تاعفد ىلع عفدلا ليمعلل نكمي
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ليمعلل ةيلا ملا تاسسؤملا وا كنبلا نع ردصت ةقاطب :(ChargeCard) باسحلا ىلع ليجستلا ةقاطب .3

ءارشلا ليمعلل ةقاطبلا هذه حيتت ناددحم انه بحسلا غلبملا و ةدملا نا ريغ ةينامتئ اال ةقاطبلا هبشت يهو

نكمي ,وال ةيلع قفتملا دعوملا يف ءارشلل ةروتافلا غلبم عفد طرش القح تقو يف دادسلا مث قيوستلا و

وا اهرادصا دنع موسر عفدب ليمعلا مزلت ةقاطبلا ردصت يتلا ةهجلا نا ,ذا رخا رهش ىلا غلبملا ريودت

. اهديدجت

. اًقباس اهركذ مت ةلئس اال عيمج 


