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 ص: هخستانً

رضخش منطقخ المذٌنخ المنورسح ثزوشاس صقوبغً  نوً لث واص  خوبي المذٌنوخ المنورسح        

الزً رؾظى ثأهمٍخ عبلمٍخ نظشاً لرعرد المراقع الزبسٌخٍخ لالزشاصٍوخ الغوٍبؽٍخ ث وب لغوً 

مقذمز ب المغغذ النجري ال شٌف، لزلك رن ػ ث ب الغٍبؽخ الذٌنٍخ لالزً رُعذ مو  اننموبغ 

نمذ الزً رزمٍض ثقعبء المشاعم الذٌنٍخ خالل غزشح قصٍشح رزشالػ موب الغٍبؽٍخ قصٍشح ا

ثووٍ  الٍوورى ئلووى الضالصووخ هٌووبىب لٌ ووذد الجؾووش ئلووى دساعووخ الغووٍبؽخ الذٌنٍووخ غووً المذٌنووخ 

المنوورسح لمغووزقجا ب ااقزصووبدي لااعزمووبعً ثباعزمووبد عاووى رقنٍووخ نظووم المعارمووبد 

لزؾاٍوص خشٌطوخ  Spatial Analysisنً الغغشاغٍخ لرلك ثزطجٍق من غٍخ الزؾاٍص الماوب

 الغٍبؽخ الذٌنٍخ غٍ بب 

اعوزخذمذ الذساعوخ المون ظ الزوبسٌخً لالزؾاٍاوً لالمرظورعً ا قاٍموً لمعبلغوخ        

 ثووشاص الخصووب    الجٍبنووبد الشقمٍووخ ثب ظووبغخ ئلووى الزمضٍووص الجٍووبنً لالاووبسرر شاغً

المابنٍخ لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخ ثبلمذٌنخ المنرسحب ررصاذ الذساعخ ئلوى ه  

ررصٌع المراقوع موشرجػ ثعالقوخ قرٌوخ ثوبلمرقع الغغشاغوً لامغوغذ النجوري ال وشٌف ؽٍوش 

مموب ٌعنوً ه  المراقوع هقوشة ئلوى الونمػ  5٘ٓٓثاغذ قٍمخ معبمص الغبس انقشة الفعاوً 

4 مو  المراقوع رقوع ظوم  ٓ٘ع ؽرل المغغذ النجري ال شٌفب كمب ه  هكضوش مو  المزغم

ووذ الذساعووخ ٕٓٓ-ٔالمغووبغخ الزووً رزووشالػ ثووٍ   مزووش موو  الطووشي الش ٍغووٍخب لقووذ هلص 

ثزرغٍش ئؽصبءاد دقٍقخ ع  همبك  ا ٌراء الغوٍبؽً مو  غنوبدي ل وقق عوانٍخ مفشل وخ 

سٌت القور  العبماوخ الرغنٍوخ لاعموص لرلك لمعشغخ ااؽزٍبعبد المغزقجاٍخ لاغٍبؽخ مع روذ

 غً هزا المغبل ب  

 بالغٍبؽخ الذٌنٍخ، المذٌنخ المنرسح، نظم المعارمبد الغغشاغٍخ انكهًبد انًفتبحٍخ:
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Abstract: 

        Al Madina Al Munawara has a great cultural legacy 

especially the city of Al Madina Al Munawara, which has a 

global importance for the historical, heritage and touristic sites it 

encompasses, most notably the Holy Masjid of Prophet 

Muhammad (PBUH). This place witnesses an active religious 

traffic as a short-term model of touristic activities where 

Muslims can practice religious rituals within a short period 

ranging from one to three days. This research aims at shedding 

light on religious tourism at Al Madina Al Munawara including 

its social and economic future guided by GIS technology by 

application of Spatial Analysis of religious tourism map at such 

an outstanding place. 

       This study applied regional historical, analytic and objective 

approach to process digital data as well as graphical and 

cartographical representation with a view showing spatial 

characteristics of the historical and archeological touristic sites 

of the city of Al Madina Al Munawara. The study came to the 

fact that distribution of sites has strong bonds and ties with the 

geographical sites of the Prophet’s Masjid where actual Nearest 

Neighbor Analysis was 0.50. This means that sites are closer in 

their nature to the model of the community around the Holy 

Prophet’s Masjid. More than 50% of sites fall within a distance 

ranging from 1-200m far from highways. The study recommends 

that accurate statistics should be made available as to the 

touristic hosting sites such as hotels and furnished residential 

apartments in order to get acquainted with future needs of 

tourism including the training of national manpower in this 

domain. 

Keywords: Religious Tourism, Al Madina Al Munawara, GIS 

 يمذيــخ:

الغٍبؽخ الذٌنٍخ هً رلك الن بغ الغوٍبؽً الوزي ٌعزموذ عاوى انزقوبل الغوب ؾٍ  مو         

همبك  ئقبمز م ئلى منبغق هخش ، لرلك ث وذد القٍوبى ثضٌوبساد لسؽوالد دٌنٍوخ  لفزوشح 
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دٌنً  نً، كموب (، لرضخش المذٌنخ المنرسح ثزشاس 7ٖٕ،ي ٕٙٔٓم  الرقذ )عمش، 

رؾظى ثأهمٍخ عبلمٍخ نظشاً لزرغش المراقع ا عالمٍخ ث ب لغى مقوذمز ب المغوغذ النجوري 

ال وووشٌف لثعوووط المغوووبعذ انخوووش  راد انهمٍوووخ الزبسٌخٍوووخ لهنوووب  مراقوووع هصشٌوووخ 

 لربسٌخٍخ م مخ هخش  رزشكض ثبلقشة م  مؾطخ عاخ ؽذٌذ الؾغبصب

الغٍبؽٍخ قصوٍشح انموذ، هي ه  ال وعب ش الذٌنٍوخ  لرُعذ الغٍبؽخ الذٌنٍخ م  اننمبغ       

م  المما  ه  رإد  غً غزشح قصٍشح نغجٍبً مقبسنخ ثبننمبغ الغوٍبؽٍخ انخوش  غرٌاوخ 

انعص كبلغوٍبؽخ العالعٍوخ هل ااعوزغمبى هل ااصوطٍبد الزوً قوذ رطورل ئلوى ه و ش هل 

  ٌوورى ئلووى صالصووخ هٌووبى هكضووش، همووب ثبلنغووجخ لاغووٍبؽخ الذٌنٍووخ غووال رزغووبلص هٌبمووبً معووذلدح موو

 (بٕ٘ٔ، يٕٕٓٓ ن بء الضٌبسح غً المرقع الذٌنً الراؽذ )المبلاً، 

لرزمضص الشؤٌخ لانهذاد ااعوزشارٍغٍخ لازنمٍوخ الغوٍبؽٍخ ثمنطقوخ المذٌنوخ المنورسح       

ثغعص المنطقخ لع خ عٍبؽٍخ س ٍغٍخ غً الممااوخ لرعضٌوض لظوع ب كرع وخ دٌنٍوخ راد 

 (ب  7ٗ، ي ٕٕٔٓ، ههمٍخ عبلمٍخ )ال ٍخ

لٌغووزنذ ااقزصووبد غووً المذٌنووخ المنوورسح عاووى الغووٍبؽخ المشرجطووخ ثووأداء ال ووعب ش         

مالٌووٍ  عووب ؼ، لٌعووم قطووبق الفنووبدي غووً المذٌنووخ  ٓٔالذٌنٍووخ لٌفووذ ئلٍ ووب عوونرٌبً ؽوورالى 

 شغوووخ، ئظوووبغخً ئلوووى لعووورد العذٌوووذ مووو  ال وووقق ٓٓ٘ٓٔغنوووذقبً رؾوووري  ٕٗٔالمنووورسح 

لكبلوخ لزقوذٌم خوذمبد  2ٕٕلكبلخ عفش ئلى عبنوت  ٙ٘ا جبة لٌرعذ المفشل خ لثٍزٍ  ل

لكبلوخ لزوأعٍش  7٘مطعم غعالً عو   2٘ٓالؾظ لالعمشح، كمب ٌرعذ غً المذٌنخ المنرسح 

الغووٍبساد لالعذٌووذ موو  المشاغووق انخووـش  مضووص الؾووذا ق لالمشاغووق الشٌبظووٍخ )الغ ووبص 

 (ب  هـ7ٖٗٔالزنفٍزي لاغٍبؽخ لاَصبس ثبلمذٌنخ المنرسح، 

رازغت المذٌنخ المنرسح ههمٍز ب الذٌنٍوخ مو  لعورد المغوغذ النجوري ال وشٌف الوز         

 ٌفذ ئلٍه مالٌٍ  الغب ؾٍ  كص عبى؛ ممب هعطى لاماب  خصرصٍخ دا مخ ب 

دلساً مزمٍوضاً غوً دساعوخ لرؾاٍوص  (GIS)لرُإدي رقنٍخ نظم المعارمبد الغغشاغٍخ        

 ذٌنوووخ المنووورسح لخبصوووخ غوووً اٌغوووبد الزؾاٍوووص الماوووبنًخشٌطوووخ الغوووٍبؽخ الذٌنٍوووخ غوووً الم

Analysis Spatial هووزا ثب ظووبغخ الووى اعووزخذاى عووذد موو  المنووبهظ لكووزلك ثعووط ،

 هعبلٍت لهدلاد عمع الجٍبنبد مضص ااعزجٍبنبد لالمقبثالدب

 يشكهخ انجحج:

 ٌما  رؾذٌذ ههم المالمؼ العبمخ لم ااخ الذساعخ غً النقبغ الزبلٍخ:     

   ًانن ووطخ الغووٍبؽٍخ غووً المذٌنووخ المنوورسح رؾزووبط ئلووى ئعووبدح نظووش لزفعٍووص دلسهووب غوو

 الزنمٍخ الغٍبؽٍخب

   العمص عاى رقاٍوص الفغورح الراظوؾخ ثوٍ  موب رمزااوه المذٌنوخ مو  المقرموبد الغوٍبؽٍخ

 لثٍ  نصٍج ب م  ؽشكخ الغٍبؽخ العبلمٍخ ب
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   الجووإسح الم مووخ غووً ؽٍووبح  مؾبللووخ ئلقووبء نظووشح عذٌووذح هل ئعووبدح رقٍووٍم عغشاغووً ل ووز

 المغامٍ ب

 تسبؤالد انجحج:

نصٍت المذٌنخ المنرسح مو  ؽغوم ؽشكوخ الغوٍبؽخ الذللٍوخ الراغوذح ثبلقٍوبط ئلوى موب       

مقرمبد عٍبؽٍخ؛ منخفط ممب ٌضٍش كضٍشاً م  الزغوبؤاد الزوً ٌماو  ه   ٌزرغش ث ب م 

 نزكش من ب:

 خ الراغووذح لامذٌنووخ لمووب مووذ  كفووبءح مووب ههووم العرامووص الطجٍعٍووخ لالج ـووـشٌخ لاغٍبؽـووـ

 الخذمبد الغٍبؽٍخ المزرغشح ث ب؟

  مب العب ذ ااقزصبدي المغزقجاً لاغٍبؽخ الذٌنٍخ ثبلمذٌنخ المنرسح ؟ 

   هص ٌزمب ى عذد المإعغبد الذٌنٍوخ ثبلمذٌنوخ المنورسح موع النمور غوً ؽشكوخ الغوٍبؽخ

 الذٌنٍخ الذللٍخ الراغذح لامذٌنخ؟

 بقووخ الفنذقٍووخ رراصنووبً غووً الزرصٌووع الغغشاغووً عاووى مغووزر  هووص ٌعاووظ النموور غووً الط

المنووبغق الغووٍبؽٍخ ثبلممااووخ العشثٍووخ الغووعردٌخ عبمووخ لعاووى مغووزر  المذٌنووخ المنوورسح 

 ث اص خبي ؟

   مب غشي العمص الزً ٌما  ه  ررغشهب صنبعخ الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح ؟ 

 أْذاف انجحج: 

 ً:ٌ ذد الجؾش ئلى دساعخ مب ٌا 

   دساعوخ العراموص الغغشاغٍوخ الموإصشح غوً ؽشكوخ الغوٍبؽخ الذٌنٍوخ الراغوذح ئلوى المذٌنووخ

 المنرسح ب

   دساعوووخ ؽشكوووخ الغوووٍبؽخ الذٌنٍوووخ الراغوووذح لدلسهوووب غوووً دعوووم لرنمٍوووخ القطبعوووبد

 ااقزصبدٌخب 

   ئعشاء الزؾاٍص المابنً لمراقع لؽشكخ الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح ب 

   الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح لآصبس  ااقزصبدٌخ لااعزمبعٍخ بررقع مغزقجص 

 يُبْذ انجحج ٔأسبنٍجّ:

 اعزُمذ غً رؾقٍق ههذاد الجؾش عاى المنبهظ الزبلٍخ: 

  :ًلذساعـخ الزطرس الزبسٌخً لاغٍبؽـخ الذٌنٍـخ غً المذٌنوـخ المنوـرسح  انًُٓذ انتبرٌخ

 لهثعبدهـب ااقزصبدٌخ لااعزمبعٍخ ب

   :ًاعزخوووـذى غوووً ئثوووشاص الخصوووـب   المابنٍوووـخ لامراقوووـع انصشٌوووـخ انًنننُٓذ انتحهٍهننن

 لالغــٍبؽٍخ غً المذٌنـخ المنــرسحب

  :ًهوور مووضٌظ موو  المن غووٍ  المرظوورعً لا قاٍمووً،  انًننُٓذ انًٕعننٕإلً املهًٍنن

 الزي ٌ زم ثذساعخ مرظرق عٍبؽً معٍ  غً ئقاٍم عغشاغً معٍ  ب
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   هعووص رفغووـٍش الزنظووٍم الماووبنً لاظووبهشح الغغشاغٍووـخ  موو : انتحهٍننم انًكننبًَيننُٓذ

 لصٌـبدح غبعاٍـخ الزطجٍق الغغشاغً ب

كمب رمَّ ااعزمبد عاى عذد م  انعوـبلٍت الامٍوـخ لا ؽصب ٍوـخ راد العالقوـخ غوً        

معبلغخ المزغـٍشاد مضص رطجٍق معبدلخ النمر المشكوت لازنجوإ ثعوذد الغوب ؾٍ  المغوزقجاً 

ررظٍف ب غً الزؾاٍوـص لخذموخ الغرانوت الغغشاغٍوـخ المشرجوـطخ ثبلجؾوش، لرلك م  خالل 

غعووالً عوو  رؾاٍووـص الجٍبنووبد الشقمٍووخ لرؾرٌا ووب ئلووى مغمرعووخ موو  الخووشا ػ لالشعوورى 

الجٍبنٍووخ لالابسررعشاغٍووخ لالزووً هغووبدد العذٌووذ موو  مراظووع الجؾووش، لرراغقووبً مووع هووزا 

ثشنبمظ الؾضى ا ؽصب ٍخ لاعاورى ص اارغب  غقذ رم اعزخذاى عذد م  ثشامظ الؾبعرة مض

ح هعوبلٍت من وب )هعوارة  Arc Map 10.2، لثشنوبمظ SPSS ااعزمبعٍوخ ثارجوبق عوذ 

الزؾاٍص لامشكض ااغزشاظً لالفعاً المزرقع، رؾذٌذ ارغب  الزرصٌوع الغغشاغوً، هعوارة 

رؾذٌذ المغبغخ المعٍبسٌوخ، رؾاٍوص صواخ الغوراس ثب ظوبغخ ئلوى الزؾاٍوص ثؾغوت الوذلا ش 

راد المغووبغبد المزغووبلٌخ ل معٍووبس الجعووذ عوو  الطووشي الش ٍغووٍخ لمعٍووبس المرقووع موو  

الطشي الذا شٌخ(  لرلك ث ذد الؾصرل عاى النزب ظ لؽغبة معوبمالد ااسرجوبغ ثوٍ  

 ثعط المزغٍشاد ب

 ٔئرراءاتٓب ٔيصبدر انجٍبَبد: جحجأدٔاد ان

   رمَّ عمع ثٍبنبد الذساعخ م  المصبدس الزبلٍخ:

صووبدسح موو  همبنووخ  ٔ:ٓٓٓٓ٘شاغٍووخ لامذٌنووخ المنوورسح ثمقٍووبط سعووم خووشا ػ غجر  -

 هـ ٖ٘ٗٔقغم الزخطٍػ لالم بسٌع لعبى  –المذٌنخ المنرسح 

  ٘:ٓٓٓ٘ٗخشا ػ عٍبؽٍخ لامذٌنخ المنرسح ثمقٍبط سعم  -

 ىٕٓٔٓصرسح القمش الصنبعً ئٌارنظ لامذٌنخ المنرسح هُلزُقطذ عبى  -

 هـ7ٖٗٔب م  انمبنخ لعبى مخططبد لامذٌنخ المنرسح رم الؾصرل عاٍ  -

 ٔ:ٓٓٓٓ٘خشٌطووخ الطووشي لالمراصووالد لمنطقووخ المذٌنووخ المنوورسح مقٍووبط سعووم  -

 هـ ب7ٖٗٔلالصبدسح م  هٍئخ رطرٌش المذٌنخ المنرسح لعبى 

 خطٕاد انجحج:

 رزاخ  خطراد الذساعخ م  خالل مب ٌاً:

مبنووخ عمووع الجٍبنووبد موو  المصووبدس المخزافووخ لالزووً رزمضووص غووً الخووشا ػ لمخططووبد ه -

 المنطقخ لالمش ٍبد الفعب ٍخ لالجٍبنبد النصٍخ لالؾقاٍخ ب

اعقبغ المراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ عاى خشٌطوخ المذٌنوخ المنورسح ثعوذ ه  روم اقزطبع وب  -

 م  المش ٍخ الفعب ٍخب

 رطجٍق من غٍخ الزؾاٍص المابنً لامراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ ب -

 عشض النزب ظ مع الزؾاٍص لالزفغٍش ب -
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الزرصٌووع الغغشاغووً نهووم المراقووع انصشٌوووخ لالغووٍبؽٍخ ثبلمذٌنووخ المنوورسح لالزووً روووم   -

الؾصوورل عاووى ثٍبنبر ووب موو  ال ٍئووخ العبمووخ لاغووٍبؽخ لاَصووبس غووشق منطقووخ المذٌنووخ 

 ( ب ٔمرقعبً( انظش الماؾق ) ٕٙالمنرسح لقذ ثاغ عذدهب نؾر )

 انذراسبد انسبثمخ: 

رُمضووص الذساعووبد الغووبثقخ ئغووبساً عغشاغٍووبً ني دساعووخ نظشٌووخ هل رطجٍقٍووخ، لموو       

 الذساعبد الغبثقخ الزً رزنبعت مع الجُعذ الزقنً ل ز  الذساعخ مب ٌاً: 

ق )      ى( الغٍبؽخ غً ٌنجع م  ؽٍش دساعخ المالمؼ 2ٕٓٓنبق ذ دساعخ الج الَّ

كمب رعمنذ الذساعخ الزؾاٍص المابنً  الغغشاغٍخ لاامابنبد الغٍبؽٍخ العبمخ لامنطقخ،

لاخذمبد لالزغ ٍالد الغٍبؽٍخ المقذمخ لاغب ؼ ثب ظبغخ ئلى الزؾاٍص ااؽصب ً 

الغغشاغً لخصب   الغٍبػ ثبلمنطقخ لكٍفٍخ رطرسهب لآغبي رنمٍز ب غعالً ع  

اارغبهبد المغزقجاٍخ لؾشكخ الغٍبؽخ لررصٌع الؾشكخ عاى مغزر  الفنبدي المزرغشح 

ب كمب اهزمذ الذساعخ ثامابنٍخ رنمٍخ المقرمبد الغٍش مغزغاخ هل الغٍش معشلغخ عراء ث ب

كبنذ غجٍعٍخ هل ث شٌخب لانز ذ الذساعخ ئلى عذد م  النزب ظ ههم ب ه  الجنٍخ انعبعٍخ 

لاغٍبؽخ غً مؾبغظخ ٌنجع لالخذمبد المشغقخ لالماؾقخ ث ب  ٍش كبغٍخ كمبً لنرعبً، كمب 

ع ا رقزصش عاى المنبغق ال بغئٍخ لانن طخ الجؾشٌخ ثص ٌرعذ ه  الغٍبؽخ غً ٌنج

امابنبد عٍبؽٍخ منرعخ هخش  للان ب  ٍش مغزغاخ لرؾزبط ئلى رطرٌشب لقذ هلصذ 

الذساعخ ثعمص ثشنبمظ ئعالمً مزابمص لامنبغق الغٍبؽٍخ غً ٌنجع لر غٍص مٍنبء ٌنجع 

 لغٍبؽخ الذللٍخ لالذاخاٍخ ب عاى مذاس العبى لاؾغبط لالمعزمشٌ  لفزؼ لرن ٍػ مغبل ا

ى( الزخطٍػ المابنً لاخذمبد الصؾٍخ غً لراء ٕٓٔٓلرنبللذ دساعخ الضخٍَّب  )      

نبعرس ثبنسد  م  خالل اعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ، لععذ هز  الذساعخ ئلى 

الرصرل ئلى نمررط عبى لازرصٌع انمضص لاخذمبد الصؾٍخ ثمب ٌزنبعت مع ررصٌع 

ب  غً منطقخ الذساعخ آخزٌ  ثعٍ  ااعزجبس الزرصٌع اامضص ثٍ  هز  المشاكض الغا

لالزغمعبد الغابنٍخب ل قذ اعزمذد الذساعخ ث اص س ٍغً عاى رؾاٍص الخشا ػ لقراعذ 

الجٍبنبد م  خالل ئرجبق مغمرعخ م  ا عشاءاد لالعماٍبد لزؾاٍص هزا الزرصٌع 

لالعماٍخب ل قذ خاصذ الذساعخ لعذد م   لئٌعبػ مذ  مال مزه م  النبؽٍخ العامٍخ

النزب ظ ههم ب ه  منطقخ الذساعخ رعبنً م  م ااخ عرء ررصٌع الخذمبد الصؾٍخ لعذى 

مشاعبر ب نعظ رخطٍطٍخ لاظؾخ، كمب لرعبنً معظم المشاكض الصؾٍخ غً المنطقخ 

 م  ظعف غً كفبءر ب لغعبلٍز ب غً رقذٌم الخذمخ لغاب  المنطقخ نظشا لجعذهب هل

ظعف ئمابنٍبر ب الزخصصٍخب ل ررصً الذساعخ ثبرجبق الزرصٌع انمضص لاخذمبد 

الصؾٍخ ثؾٍش ٌزراعذ غً منبغق قشٌجخ م  الغاب  ممب ٌإدي ئلى رؾغٍ  مغزر  هز  

  الخذمبدب

ى( الزؾاٍص المابنً لامراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ غً المذٌنخ ٕٓٔٓنبق ذ ال ٍخ )      

نظم المعارمبد الغغشاغٍخ م  خالل هدلاد الزؾاٍص المابنً المنرسح ثبعزخذاى رقنٍخ 
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الزً رزمٍض ثقذسر ب عاى رؾاٍص الجٍبنبد المابنٍخ المشرجطخ ثقبعذح ثٍبنبد لصفٍخ، 

لازعشد عاى خصب   الماب  م  خالل دساعخ العالقبد المابنٍخ لاظبهشح الغغشاغٍخ، 

 بسهب عاى عطؼ انسضب لقذ لمعشغخ نمػ الزرصٌع الغغشاغً لامعبلم الغغشاغٍخ لانز

اعزمذد الذساعخ عاى المن ظ الرصفً الزؾاٍاً غً معبلغخ الجٍبنبد الشقمٍخ م  خالل 

ااعزعبنخ ثجعط انعبلٍت ااؽصب ٍخ، لالزمضٍص الجٍبنً لالابسرر شاغً  ثشاص 

الخصب   المابنٍخ لامراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ غً المذٌنخ المنرسحب لخاصذ الذساعخ 

لعرد رجبٌ  لاظؼ غً الزرصٌع الغغشاغً لامراقع الغٍبؽٍخ لانصشٌخب ؽٍش ئلى 

رشكضد معظم المراقع غً الغ خ الغنرثٍخ الغشثٍخ لامغغذ النجري ال شٌف لثنغجخ 

م  اعمبلً عذدهبب كمب هظ شد الذساعخ ه  نمػ ررصٌع هز  المراقع هر نمػ  :3ٖ

ٍارمزشاد م  المغغذ النجريب م  هز  المراقع ظم  هسثعخ ك :7ٗمزغمعب لقع نؾر 

 م  هز  المراقع رقع ظم  نصف كٍار م  الطشي الش ٍغخ ب  :ٕٙلنؾر 

ى( ئلى اعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ لزقٍٍم ٕ٘ٔٓهذغذ دساعخ عغاش )     

الرظع الشاه  لمراقع المذاسط الؾارمٍخ ثمذٌنخ  ضح، ع  غشٌق ررظٍف نظم 

مراقع الشاهنخ لامذاسط الؾارمٍخ غً المذٌنخ لالزرصص المعارمبد الغغشاغٍخ لزرصٍق ال

نهم المعبٌٍش المإصشح غً اخزٍبس مراقع المذاسط ثؾٍش رزنبعت مع مذٌنخ  ضح ث اص 

خبي لقطبق  ضح ث اص عبى لٌما  ااعزمبد عاٍ ب غً اخزٍبس مراقع المذاسط 

بء مذسعخ مغزقجال، لثنبء نمررط رطجٍقً لامال مخ اخزجبس هنغت المراقع  ن 

لالخشلط ثخشا ػ لسقٍخ لسقمٍخ لامذاسط قبثاخ لازؾذٌشب رمَّ الزشكٍض غً الذساعخ عاى 

الزرصٌع الشاه  لمراقع المذاسط الؾارمٍخ ثمذٌنخ  ضح لرؾاٍاه ثبعزخذاى نظم 

المعارمبد الغغشاغٍخ م  خالل )هعارة الزؾاٍص ثبعزخذاى صاخ الغراس، هعارة رؾذٌذ 

مشكض الفعاً لااغزشاظً المزرقع، رؾاٍص ارغب  نمػ اانز بس، المغبغخ المعٍبسٌخ لال

الؾشى المابنً، رؾاٍص عذالخ الزرصٌع، رؾاٍص منبغق الزخصٍ (، لقذ ررصاذ 

الذساعخ ئلى ه  المذاسط داخص مذٌنخ  ضح  ٍش منز شح ث اص عٍذ، لٌغات عاٍ ب 

لرعبنً  بلجٍز ب م  عنرة، كمب  -النمػ الزغمٍعً، له  انز بسهب ٌأخز اارغب   مبل 

رذاخص كجٍش عذا غً نطبي الزأصٍش ممب ٌذل عاى عرء ررصٌع همبكن ب، لقذ هلصذ 

الذساعخ ثزرؽٍذ المعبٌٍش المزجعخ غً اخزٍبس مراقع المذاسط ثٍ  كبغخ الغ بد مع 

العمص عاى دعم ئعشاء مضٌذ م  الذساعبد الزطجٍقٍخ لنظم المعارمبد الغغشاغٍخ غً 

  مخزاف المغبادب

ى( ثبعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ لزؾاٍص ٕٙٔٓاهزمذ دساعخ عمش )       

خشٌطخ الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح، م  خالل اثشاص القٍمخ الذٌنٍخ لامذٌنخ 

المنرسح ثمب رضخش ثه م  آصبس عٍبؽٍخ ٌأرً غً مقذمز ب المغغذ النجري ال شٌف ممب 

خ عبلمٍخ للع خ دٌنٍخ رغبعذ عاى رطرٌش هنمبغ ٌغعص المذٌنخ المنرسح راد ههمٍ

عٍبؽٍخ س ٍغٍخ رزغم ثباعزذامخ لاانغغبى مع الطبثع الجٍئً لالضقبغً لالزشاصً 
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لامنطقخب لراعت رقنٍخ نظم المعارمبد الغغشاغٍخ دلسا مزمٍضاً غً دساعخ لرؾاٍص 

المابنً، لارجعذ خشٌطخ الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح خبصخً غً ارغب  الزؾاٍص 

الذساعخ عذد م  المنبهظ من ب المن ظ الرصفً الزؾاٍاً لالغججًب لانز ذ الذساعخ ئلى 

عذد م  النزب ظ من ب ان بء مغمعبد عانٍخ مخصصخ لاضا شٌ  غً همبك  رجعذ ع  

 المشكضٌخ مع رغ ٍص خذمبد الرصرل من ب ئلى المغغذ النجري ال شٌفب  

ى( الزؾاٍص المابنً لاخذمبد الزعاٍمٍخ غً مؾبغظخ 2ٕٔٓنبق ذ دساعخ  عذ )      

لهذغذ الذساعخ ئلى رؾاٍص  (GIS) خب  ٌرنظ ثبعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ

لاقع الخذمبد الزعاٍمٍخ غً مؾبغظخ خب  ٌرنظ م  ؽٍش مذ  غعبلٍز ب، لمذ  

مبد مرا مز ب لاؾغم الغابنً، لالزرعع العمشانً، لمذ  مطبثقز ب لمعبٌٍش الخذ

الزعاٍمٍخ الفاغطٍنٍخ، كمب هذغذ ئلى رؾاٍص مابنً لاخذمبد الزعاٍمٍخ لرقذٌش 

ىب لرجنَّذ الذساعخ هكضش م  من ظ عامً من ب ٕٕ٘ٓااؽزٍبعبد لامذاسط ؽزى عبى 

المن ظ ا قاٍمً، المن ظ الزبسٌخً، المن ظ انصرلً، المن ظ الزؾاٍاً، المن ظ 

ااعزقشا ً، لالمن ظ ا ؽصب ً الامًب لقذ  الرصفً، المن ظ ااعزنزبعً، المن ظ

رعبنً منطقخ الذساعخ م  عذى ررغش خطخ لاظؾخ  -ٔررصاذ الى عذح نزب ظ من ب: 

رزعم  الزرصٌع المابنً لاخذمبد الزعاٍمٍخ، لثبلزبلً غا  الخذمبد الزعاٍمٍخ رعبنً م  

نطقخ الذساعخ لم معظم مراقع المذاسط غً م -ٕعذى اانزظبى غً الزرصٌع المابنً ل بب 

رقم عاى هعبط رخطٍػ مغجق لئنمب ؽغت الظشلد لا مابنبد المزرغشح غً المنطقخب 

م  خالل هعارة صاخ الغراس رجٍ  ه  معظم الخذمبد الزعاٍمٍخ هً م  النمػ  -ٖ

مزقبسة ٌزغه لاع را ًب لكب  م  ههم الزرصٍبد ظشلسح لعرد قبعذح ثٍبنبد غً كص 

ى معارمبد ؽرل الطالة لالمعامٍ  لانثنٍخ المذسعٍخ مذسعخ خبصخ ث ب رؾزري عا

ث اص كبمص، للظع معبٌٍش الزخطٍػ الفاغطٍنٍخ الزً رنبعت الؾبلخ الغابنٍخ 

 لااقزصبدٌخ لألساظً الفاغطٍنٍخ، مع انخز ثباعزجبس الضٌبدح الطجٍعٍخ لاغاب  ب

رظرق الذساعخ، ئا ه  ممب عجق ٌاُلؽع ه  الذساعبد الغبثقخ رزنبعت رقنٍَّبً مع م      

 الذساعخ الؾبلٍخ رنفشد ثبلزنجإ ثؾشكخ الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسح ب

 خطخ انجحج : 

 لزؾقٍق ههذاد الجؾش ٌما  رنبلل خطزه كمب ٌاً:

 أٔالً: انعٕايم انًإحرح فى انسٍبحٍخ انذٌٍُخ ثبنًذٌُخ انًُٕرح:

دساعخ الغٍبؽخ ثبلمذٌنخ المنورسح مو  الذساعوبد الم موخ الزوً رعوذ ههوم انن وطخ         

ااقزصبدٌخ عاى مغزر  الممااخ كاص خبصخ هن ب رشرجػ ثأؽذ الؾشمٍ  ال شٌفٍ  الزً 

خ  ث ب هللا لسعرله الاشٌم مذٌنخ سعرل هللا )المذٌنخ المنرسح( لغٍمب ٌاً نزنوبلل ههوم 

 الذٌنٍخ ثبلمذٌنخ المنرسح: العرامص المإصشح غً الغٍبؽٍخ 
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 يٕلع انًذٌُخ انًُٕرح ثبنُسجخ نهًًهكخ: -أ

رقـع منطقخ المذٌنخ المنرسح  شة الممااخ العشثٍخ الغعردٌخ ثٍ  دا شروً عوشض        

 (ؘٖٓ ºٕٕ    َٖٓل ºٕ7  ( ومباً، لخطوً غورل   )َ3ٙ ºٖٙ   َٕٓل ºٕٗ  وشقبً كموب  )

م  عبؽص الجؾش انؽمـش، كمب رجعوذ المذٌنوخ  كمٓ٘ٔ(، لعاى ثعذ ٌٔظ ش غً ال اص )

كم  شة مذٌنوخ الشٌوبض )عبصومخ الممااوخ( لروشرجػ ث وب ثطشٌوق عوشٌع  2ٓٓمغبغخ 

 مشلساً ثبلقصٍم ب

لٌُمض ص مرقوع المذٌنوخ المنورسح مازقوى لعوذد مو  الطوشي الش ٍغوٍخ لالضبنرٌوخ عاوى         

ق رجور  الغوشٌع ا المذٌنوخ الغنورة لهور غشٌو -مغزر  الممااخ ههم ب: مؾرس ال مبل 

الغووشة لهوور غشٌووق القصووٍم الغووشٌع ا  -المنوورسحا ماووخ الماشمووخ، لمؾوورس ال ووشي 

 المذٌنخ المنرسحا ساثغا ٌنجعب

لرُمضَّص المذٌنخ المنرسح عبصمخ منطقخ المذٌنخ المنرسح الزً رعم عذ مؾبغظوبد        

النطوبي ا  وشاغً لامذٌنوخ  الم ذ( ئظبغخً ئلوى -الؾنبكٍخ  -خٍجش -ثذس -العال -هً )ٌنجع

هلوف كومٓ٘ٔالمنرسح لمشاكضهب، لرجاغ المغوبؽخ ا عمبلٍوخ لامنطقوخ ؽورالً 
ٕ
مرصعوخ  

 ماٍر  نغمخ  5ٕٔعاى مخزاف المؾبغظبد، لٌجاغ ؽغم الغاب  ا عمبلً 

 ٖٔ,47 موو  ئعمووبلً عوواب  الممااووخ العشثٍووخ الغووعردٌخ الجووبلغ نؾوور ٙ,ٙلثنغووجخ       

ماٍر  نغمخ غجقبً لنزب ظ المغؼ الذٌمر شاغً الصبدس م  ال ٍئخ العبمخ لإلؽصوبء لعوبى 

كومٖٕٓ٘ٔ، ثٍنمب رجاغ مغبؽخ منطقخ الذساعوخ هـ 7ٖٗٔ
ٕ 

 7ٔ٘2ٖٓٔلعوذد عوابن ب 

4  م  ئعمبلً مغبؽخ لعاب  منطقوخ المذٌنوخ 4ٖٙ5ٖٙ  ل  5ٖٔٗٔنغمخ لثنغجخ رُمضص 

المذٌنووخ المنوورسح، لكبلووخ الزنمٍووخ ااعووزشارٍغٍخ المنوورسح عاووى الزوورالً )همبنووخ منطقووخ 

 هـ(ب2ٖٗٔلااعزضمبس، ئداسح الزنمٍخ، 

لرقووع المذٌنووـخ المنووـرسح غووً مشكووض منطقووخ المذٌنووخ المنوورسح، لرعزجووش هووً نقطووخ        

ااسرابص الزً رشراض عاٍ ب  جاخ الؾشكخ ا قاٍمٍـخ ث وب؛ ئر ٌصوت غوً المذٌنوـخ عمٍوـع 

الطشي ا قاٍمٍـخ ثبلمنطقـخ لهوً: غشٌوق المذٌنوـخ المنورسحا ثوذس، ٌنجوـع لهور الطشٌوق 

ذس غووً الغووـشة، لغشٌووق المذٌنووخ المنوورسحا القصووٍم الووزي ٌشثط ووب ثمؾووبغظزً ٌنجووع لثوو

الغـووـشٌع لالووزي ٌشثط ووب ثمؾبغظووخ الؾنبكٍـووـخ لثمنطقزووً الشٌووبض لالقصووٍم  ووـشقبً، 

لغشٌووق المذٌنووخ المنوورسحا ماووخ الماشمووخ الغووشٌع لالووزي ٌشثط ووب ثووبلمشاكض الغنرثٍووخ 

ٌشثط وووب لامذٌنووـخ المنوورسح )لادي الفووشق(، لغشٌووق المذٌنووـخ المنوورسحا رجوور  لالووزي 

ثمؾبغظـخ خٍجش مجب ـشح لثمؾبغظخ العــال عجش غشٌق خٍجشا العال هل غشٌوق  وغر ا 

خ المنـرسح ثمؾبغظـخ الم ذ عجش غشٌق ماوـخ الماشموـخ هل ـالعال، غً ؽٍ  رشرجػ المذٌن

( الزقغوٍم ٕم  غشٌـق آخـش صبنري مجب ـش ٌنز ً عنذ مؾبغظوـخ الم وذب لٌجوٍ  ال واص )

 المذٌنـخ المنـرسحبا داسي لجاذٌبد 

 



  Doi: 10.12816/jasg.2019.54060                                بامسة حييا الطالب
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 انًعبنى األحرٌخ ٔانذٌٍُخ ثبنًذٌُخ انًُٕرح: -ة

رزمٍووض المذٌنووخ المنوورسح ث صبسهووب لمعبلم ووب الزبسٌخٍووخ لالعمشانٍووخ المزنرعووخ، لقووذ         

هكغووج ب مرقع ووب الغغشاغووً عجووش القووشل  ههمٍووخ خبصووخ؛ ؽٍووش رغوواا ب غووشي الزغووبسح 

لالؾووظ، ثب ظووبغخ ئلووى هن ووب منطقووخ عووزة لالعووزقشاس الج ووشي ثغووجت روورغش المشاعووً 

الطجٍعٍووخ لعاووى لعــووـه الخصووري المعووبد  لالراؽووبد لالغوو رل الغووبؽاٍخ لالمووراسد 

الضمٍنــوـخ لثبلزؾذٌووذ منووبعم الووزهت لالفعووخ لالنؾووبط، لئرا كبنووذ المذٌنووخ المنوورسح راد 

  شح م  غزشح مب قجص ا عالى ثغجت لعورد مذٌنوخ ٌضوشة لهغـوـشاد القجب وص ئلٍ وب، غقوذ 

ـخ منطاووق صادد  وو شر ب ثعووذ ال غـووـشح النجرٌووخ ال ووـشٌفخ لهصووجؾذ غٍجووخ هل المذٌنـوو

، ي  ٕٕٔٓالذعرح لاذٌ  ا عالمً الؾنٍوف لعبصومخ الخالغوخ ا عالمٍـوـخ )ال وٍخ ، 

 (ب٘ٗ

ل رزمٍوووض المذٌنوووخ المنووورسح ثوووبلاضٍش مووو  المراقوووع الزبسٌخٍوووخ لانصشٌوووخ الغوووٍبؽٍخ،        

كبلمغبعذ، لالقالق، لمراقع الغضلاد لالمعبس ، لالؾذا ق لالمزنضهبد كمب ٌظ ش غوً 

ذ اسرجطووذ الخصووب   المابنٍووخ ل ووز  المراقووع اسرجبغووبً لصٍقووبً مووع الجعووذ (، لقووٖال وواص )

الزووبسٌخً لالغغشاغووً لامغووغذ النجووري ال ووشٌف، لنظووشاً لازرعووعبد المزعبقجووخ لامغووغذ 

النجووري ال ووشٌف، لالنموور الج ووشي المطووشد لاغوواب ، لالؾشكووخ المغووزمشح لاغووٍَّبػ موو  

الجبلغووخ ل ووز  المراقووع موو  النبؽٍووخ ؽغووبط لمعزمووشٌ  عاووى مووـذاس العــووـبى، لانهمٍـووـخ 

الزبسٌخٍوووخ لالغغشاغٍوووخ لالغٍبؽٍوووـخ )مشكوووض موووبط لامعارموووبد لانثؾوووبس الغوووٍبؽٍخ، 

 ى(، غانه ٌما  ررظٍؼ ههم المعبلم الذٌنٍخ لانصشٌخ ثبلمذٌنخ كمب ٌاً: ٕٙٔٓ

 انًسزذ انُجٕي انشرٌف:  -1

، لهور  ماوخ الماشموخ غوً المغوغذ الؾوشاى ثعوذ ا عوالى ٌُعذ صبنً هقذط مرقع غً       

ثعوذ هغشروه  المذٌنوخ المنورسح )صاى هللا عاٍه لعام( غوًالمغغذ الزي ثنب  عٍذنب مؾمذ 

لروم القٍوبى ثعوذح ررعوعبد لامغوغذ  ىبٕٕٙ المراغوق  ئلٍ وب غوً العوبى انلل مو  ال غوشح

، لالعضمبنٍوخ صوم العجبعوٍخ  لالذللخ انمرٌوخ  الخافبء الشا ذٌ عجش الزبسٌخ، مشلساً ثع ذ

 ب الذللخ الغعردٌخ ع ذ لهخٍشاً غً

 رجم أُحذ ٔيمبثر انشٓذاء:  -2

مو  الغ وخ ال ومبلٍخ لكوب  ٌجعوذ عن وب صالصوخ  المذٌنوخ المنوّرسح عجص هؽذ ٌطص عاى       

همٍبل لنصوف قجوص ه  ٌصواه العموشا  ، ٌمزوذ الغجوص كغاغواخ مو  ال وشي ئلوى الغوشة 

  ذ عجص هؽذ عذح هؽذاس ثعذ ظ رس ا عالى لله مابنزوه الذٌنٍوخ،  نؾر ال مبل، لٌمٍص

 ، رقوع  ومبلالمذٌنوخ المنورسح همب مقجشح   ذاء هُؽذ رُعذ مو  ههوم المعوبلم ا عوالمٍخ غوً

عوومٍذ ث ووزا ااعووم نن ووب رعووم هعغووبد عووجعٍ  موو   كووم، ٘عاووى ثعووذ  المغووغذ النجووري

)مشكوض موبط لامعارموبد لانثؾوبس   وضلح هؽوذ غوًالصؾبثخ الاشاى الزٌ  اعز  ذلا  

ؽٍووش قووبى المغووامر  ثووذغ   عجووص هؽووذ ى(، رقووع المقجووشح عنووذ قبعووذحٕٙٔٓالغووٍبؽٍخ، 

      با الغجص مابنخ مزمٍضح غً نفرط المغامٍ   ذا  م الغجعٍ  ثعذ انز بء المعشكخ، لل ز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
https://ar.wikipedia.org/wiki/622
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
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 انجمٍـــع:  -3

 مؾموذ منوز ع وذ النجوً المذٌنوخ المنورسح هوً المقجوشح الش ٍغوخ نهوص ثقٍوع الغشقوذ       

ؽبلٍوبً،  المغغذ النجري لم  هقشة انمبك  الزبسٌخٍخ ئلى مجنى)صاى هللا عاٍه لعام(، 

مغوبلسح  ثً ال شقً م  ُعرسِ ، لقذ ُظمَّذ ئلٍه هساظوًلٌقع غً مراع خ القغم الغنر

ااعوزخذاى ؽزوى  لثنً ؽرله عرس عذٌوذ مشرفوع ماغور ثبلشخوبىب لا روضال المقجوشح قٍوذ

لهور ٌخزاوف  الغشقوذ المنغورة ئلوى  وغش ثقٍوع الغشقوذ اَ ب لمرظع الجقٍع ٌقصوذ ثوه

ع  ثقٍع الضثٍوش لثقٍوع الخٍوص، لرجاوغ مغوبؽزه الؾبلٍوخ مب وخ لصموبنٍ  هلوف مزوش مشثوع؛ 

اَاد المإلفووخ موو  ههووص المذٌنووخ لموو  روورغً غٍ ووب موو   ٌعووم ثقٍووع الغشقووذ سغووبد

 نقوص عضموبن م عاوى موذ  العصورس المبظوٍخ، لغوً مقوذمز م المغبلسٌ  لالضا شٌ  هل

 الاووشاى، لٌووشل  ه  ع ووـشح آاد صووؾبثً دغنوورا غٍووه، موون م رل النوورسٌ  الصووؾبثخ

)صواى  مؾمذ صبلش الخافبء الشا ذٌ  لهم بد المإمنٍ  صلعبد النجً عضمب  ث  عفب 

لاثنوه ئثوشاهٍم  غبغمخ الضهوشاء لمٍمرنخ، كمب دغ  غٍه اثنزه خذٌغخ هللا عاٍه لعام( عذا

الؾغو  ثو   لؽفٍذ  عب  خ ثنذ هثً ثاش الصذٌق لعمزه صفٍخ لصلعزه العجبط لعمه

 ى(بٕٙٔٓ، سظً هللا عنه )مشكض مبط لامعارمبد لانثؾبس الغٍبؽٍخ عاً

 يسزذ لجـــبء:  -4

المنورسح ، ٌقوع المغوغذ  المذٌنخ ، لهلل مغغذ ثنً غًا عالى هلل مغغذ ثنً غً       

)صواى هللا عاٍوه ، ثنوً المغوغذ مو  قجوص النجوً مؾموذ المذٌنوخ المنورسح ئلى الغنرة م 

، ثاغوذ مغوبؽخ المصواى لؽوذ  المذٌنوخ مزرع بً ئلوى ماخ لرلك ؽٍنمب هبعش م  لعام(

ذمووخ مزووش مشثووع، لثاغووذ المغووبؽخ الزووً ٌ ووغا ب مجنووى المغووغذ مووع مشاغووق الخ ٓٓٓ٘

هلف مصاً ، رقرى هٍئخ رطورٌش  ٕٓمزش مشثع ، لهصجؼ ٌغزرعت  ٖٓٓ٘ٔالزبثعخ له 

المذٌنووخ المنوورسح ثباعووزعذاد لجووذء م ووشلق ررعووعخ مغووغذ قجووبء لالمنطقووخ المؾٍطووخ ثووه 

لالضا وشٌ ، لرطورٌش المنطقوخ المؾٍطوخ ثوه  الؾغوبط اعوزٍعبة انعوذاد المزضاٌوذح مو 

هلوف  ٘٘عمشانٍــبً لثٍئٍـبً، لم  المزرقع ه  ٌغزرعت مغغذ قجبء ثعذ اكزموبل الزرعوعخ 

 هـ( ب 2ٖٗٔمصاً )همبنخ منطقخ المذٌنخ المنرسح، 

 يسزذ انمجهتٍٍ:  -5

لٌ وز ش ثجٍبظوه النبصوع  المذٌنوخ المنورسح هر مغغذ ٌقع غً الطشد الغشثً م        

ْه عاوى هعوبة اِم  ح الورثشح غً منطقخ ثنً ع  غوً الطشٌوق ال ومبلً الغشثوً لامذٌنوخ  ؽوشَّ

الرلٍوذ لرقبغعوه موع  وبسق عواطبنخ )المشكوض  المنرسح، لرؾذٌوذاً عاوى غشٌوق خبلوذ ثو 

ٌق الماوك عجوذ قشٌت عذاً م  الذا شي الضبنً )غش الزغــبسي غً المذٌنخ المنرسح(ب لهر

مزًشا مشثًعوب رعاور  قجزوب  انللوى قطشهوب  3ٕٖٓ هللا( م  ع خ الغشة، مغبؽخ المغغذ

ى لاوص من موب )همبنوخ منطقوخ المذٌنوخ المنورسح، 7ٔى لااسرفبق موب ٌقوبسة 7ى لالضبنٍخ 2

 هـ( ب2ٖٗٔ

 انًسبرذ انسجعخ:  -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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، لهووً مغمرعووخ المذٌنووخ المنوورسح موو  ههووم المعووبلم الزووً ٌضلسهووب القووبدمر  ئلووى       

مغبعذ صغٍشح عذدهب الؾقٍقوً عوزخ للوٍظ عوجعخ للان وب ا وز شد ث وزا ااعوم، نظوشاً 

ظوم  هوز  المغوبعذ، لرلوك ن  مو  ٌضلسهوب ٌوضلس  لمغوغذ القجازوٍ  خ الوجعط ظوبغ

 ب رلك المغغذ هٌعبً غً نفظ الشؽاخ غٍصجؼ عذدهب عجعخ

 يسزذ انًٍمـــبد:  -7

لهر مٍقوبد ا ؽوشاى نهوص المذٌنوخ لالوزٌ  ٌموشل   رل الؾاٍفخ  ٌطاق عاٍخ اٌعب       

)صواى هللا  النجوً عاٍه م   ٍش هها وب ٌؾشمور  منوه، لهور مو  المراقٍوذ الزوً ؽوذدهب

قٍِووق قووع المغووغذ عاووى الغبنووت الغشثووً موو عووام( ل ٌعاٍووه ل المجووبس ، لغووً  لادي الع 

هل  اوًمغوغذ هثٍوبس ع المنطقخ معشلد ثبعم "هثٍبس عاً" لٌطاق عاٍه الجعط مغومى

)همبنخ منطقخ المذٌنوخ  آثبس عاً، لٌجعذ ع  المغغذ النجري قشاثخ هسثعخ ع ش كٍارمزشا

 ب هـ(2ٖٗٔالمنرسح، 

 دار أثً إٌٔة االَصـــبري: -8

، لقوذ كبنوذ المغوغذ النجوري ال وشٌف رقع الذاس عنذ الشك  الغنرثً ال شقً مو        

لصورله  )صاى هللا عاٍه لعام( عنوذمؾمذ الذاس مارنخ م  غبثقٍ ، نضل غٍ ب الشعرل 

 المذٌنخ ب 

 يزًع انًهك فٓذ نطجبإلخ انًصحف انشرٌف:  -9

ال شٌف لهر هؽذ المعوبلم الم وشقخ  المصؾف غً العبلم لطجبعخ مطجعخ هر هكجش       

لخذموخ ا عوالى لالمغوامٍ  غوً مخزاوف هسعوبء  الممااوخ العشثٍوخ الغوعردٌخ الزً رقذم ب

ؽغوش انعوبط  غ وذ ثو  عجوذ العضٌوض الماوك خبدى الؾوشمٍ  ال وشٌفٍ  العبلمب لقذ لظع

هـ لٌنزظ المغمع عنرٌب موب مزرعوطه ع وشح ٘ٓٗٔلاغززؾه عبى  هـٖٓٗٔلامغمع عبى 

ماٍوور  نغووخخ، لٌغووشي  3ٖٔ ئصووذاًسا ل ٓٙٔمالٌووٍ  نغووخخ، كمووب هنووزظ هكضووش موو  

لٌعم هؽذس موب لصواذ ئلٍوه  لخذمخ الازبة لالغنخالمغمع دساعبد لهثؾبس مغزمشح 

 ى(ب ٕٙٔٓرقنٍـــبد الطجبعـخ غً العبلم )مشكض مبط لامعارمبد لانثؾبس الغٍبؽٍخ، 

( نغووجخ ؽغووم الغووٍبؽخ غووً المذٌنووخ المنوورسح ظووم  المراقووع ٔلٌُجووٍَّ  الغووذلل )       

 انصشٌخ لالغٍبؽٍخ المزكرسح  كمب ٌاً:

زعوؼ ه  المغوغذ النجوري ال وشٌف ٌؾزوص المشكوض انلل مو  م  الغذلل الغبثق ٌ      

ٌاٍه مغوغذ قجوبء لمغوغذ : ٖ٘ئعمبلً ؽغم الغٍبؽخ غً المذٌنخ المنرسح لثنغجخ ثاغذ 

ثٍنمووب اؽزووص داس هثوور هٌوورة اننصووبسي  عاووى الزوورالً،: 2 ل   :2ٔالقجازووٍ  ثمووب ٌُمضووص 

لغووٍبؽٍخ ثبلمذٌنووخ المشكووض انخٍووش موو  ئعمووبلً ؽغووم الغووٍبؽخ غووً المراقووع انصشٌووخ لا

   المنرسح ب

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1403_%D9%87%D9%80
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مو  اعوذاد الجبؽضوخ اعزموبداً عاوى همبنوخ منطقوخ المذٌنوخ المنورسح، ئداسح الزنمٍووخ  المصوذس:

 هـ7ٖٗٔا قاٍمٍخ، 

 انًساراد انسٍبحٍخ فً انًذٌُخ انًُٕرح: -د 

( مرقعوبً هصشٌوبً لربسٌخٍوبً رل ههمٍووخ ٌٕٙرعوذ ثبلنطوبي العمشانوً لامذٌنوخ ؽوورالى )       

هووـ ، لٌزشكووض الغووضء 2ٕٗٔاَصووبس عووبى عووٍبؽٍخ مغووغاخ ثفووشق ال ٍئووخ العاٍووب لاغووٍبؽخ ل

انكجش من ب غً المنطقخ المشكضٌخ قشٌجبً م  الؾشى النجري ال شٌف )المنبغق المؾٍطوخ 

ثمغبعذ هثرثاش لا عبثخ لهثً رس الغفبسي لالعنجشٌخ(، لرقع هٌعبً مغمرعــوـخ هخوش  

هؽوذ غوً م  العنبصش غً ؽاقخ خبسعٍــخ ؽرل الطشٌق الذا شي الضبنـوـً )منطقوخ عجوص 

ال مبل، لالمنطقوخ المؾٍطوخ ثمغوغذ القجازوٍ  غوً ال وـمبل الغشثوـً، لقصوـش كعوت ثو  

ان ــووـشد لثووـشط المٍووـب  لعووـذ لادي ثطؾوووـب  غووً الغنووـرة لالمنطقووـخ المؾٍوووـطخ 

 (بٖٙٔ، ي 33ٕٔثمغغــذ عمـش ث  الخـطبة( )اثشاهٍم ، 

نغشاد الخبسعٍخ لخبصخ لرنز ش هٌعبً ثعط المراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ غً ا       

غووً المنوووبغق الغنرثٍوووخ )المنطقوووخ المؾٍطوووخ ثمغووغذ ا موووبى الجخوووبسي عنووورة غشٌوووق 

الغبمعبد لمٍقبد آثبس عاً لعجص عٍش لمنطقخ ؽمشاء انعوذ عاوى اامزوذاد الغنورثً 

لطشٌووق ال غووشح(ب غعووالً عوو  موورقعٍ  غووً الطـووـشد ال وومبلً ال ـووـشقً )عووذ ثؾٍووشح 

 ـبلً الغشثً )مؾطخ مخٍػ(بالعبقرل( لالطــشد ال مـ

( موووذ  ههمٍوووخ المراقوووع الغوووٍبؽٍخ ثبلمذٌنوووخ المنووورسح الزوووً ٗلٌرظوووؼ ال ووواص )        

ى( ٕٙٔٓسصذهب مشكض مبط )المشكوض الورغنً لامعارموبد لانثؾوبس الغوٍبؽٍخ عوبى 

لغق الذساعخ الزً قبى ث ب ث ذد الزَّعـــشد عاى المراقع الزً راقى قجراً هكجوش ثبلمذٌنوخ 

 (: الزرصٌع النغجً لؾشكخ الغٍبؽخ ثٍ  المراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخٔعذلل )

 غً المذٌنخ المنرسح

 َسجخ حركخ انسٍبحخ : انًٕالع األحرٌخ ٔانسٍبحٍخ و

 ٖ٘ المغغذ النجري ال شٌف ٔ

 ٗ عجص هُؽذ لمقبثش ال  ذاء ٕ

 57ٔ الجقٍــــع ٖ

 2ٔ مغغذ قجــــبء ٗ

 2 مغغذ القجازٍ  ٘

 ٕ المغبعـــذ الغجعخ ٙ

 5ٕٓ مغغذ المٍقبد 7

 5ٔٓ داس هثً هٌرة اننصبسي 2

 ٖٔ مغمع الماك غ ذ لطجبعخ المصؾف ال شٌف 3

 111 امرًبنــــــــــــــً
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رسح، لم  خالل ب رم سصذ رذسط انهمٍخ النغوجٍخ ؽغوت القٍموخ الذٌنٍوخ لالزبسٌخٍوخ المن

 لمنظرمخ المقبصذ الذٌنٍخ ثبلمذٌنخ المنرسحب

 انذٌٍُخ فً انًذٌُخ انًُٕرح: حبٍَبً: انتحهٍم انًكبًَ نًٕالع أيبكٍ انسٍبحخ

 ٌما  رنبلل الزؾاٍص المابنً لألمبك  الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخ م  خالل 

 ٌاً:دساعخ مب 

 انًركس انًتٕسط )االفتراعً( ٔانًسبفخ انًعٍبرٌخ: -1
ثزطجٍق رؾاٍص المشكض المزرعػ لهر هؽذ رؾاٍالد النضعوخ المشكضٌوخ لاظوبهشاد        

النقطٍخ، لمعشغوخ المشكوض المزرعوػ الوزي ٌمضوص مشكوض الضقوص لازرصٌوع الماوبنً لامراقوع 

( المشكووض الغغشاغووً المزرعووػ ٘الزبسٌخٍووخ لانصشٌووخ لالغووٍبؽٍخب ٌزعووؼ موو  ال وواص )

مزوشاً غووً  ٕٓٔٓذ النجوري ال وشٌف مغوبغخ رجاوغ لغمٍوع النقوبغ لالزوً رجعوذ عو  المغووغ

الغ خ الغنرثٍخ الغشثٍخ منه ثبلقشة م  غشٌق الغالى لرقع عاوى غشٌوق الماوك عجوذهللا 

)الوذا شي الضووبنً( غووً المنطقووخ الراقعوخ ثووٍ  ؽووً الغووقٍب لؽوً انصووٍفشٌ  غووً ثاذٌووخ " 

 العقٍق "ب

لثؾغبة قٍمخ المغبغخ المعٍبسٌخ )المنبظشح لمف رى اانؾشاد المعٍوبسي لاجٍبنوبد       

 ٍش المابنٍخ( لالزً رُعذ نصف قطش الذا شح المعٍبسٌخ الزً رؾوذد منطقوخ رشكوض ه اوت 

(، لثزطجٍوق رؾاٍـوـص المغـوـبغخ ٘ٙٔ، ئٕٕٓمفشداد الظبهشح قٍذ الذساعوخ )دالد، 

الزبسٌخٍوخ لانصشٌوخ  ؽورل المرقوع الرعـوـػ لاوص المراقوعالمعٍبسٌوخ الوزي ٌؾوذد الزشكوض 

الذا شح الزً رمضوص المغوبغخ المعٍبسٌوخ  –الغٍبؽٍخ غً المذٌنخ، لالزي ثاغ نصف قطشهب 

  Standard Deviationمزشاً ع  المشكوض المزرعوػ، لالنموررط انعبعوً  33ٙٙ -

غوً ؽبلوخ المراقوع 4 مو  مغمورق النقوبغب ثٍنموب  25ٌُٕٙٙنزظ دا شح رعم مب ٌقشة مو  

4   2ٖ52مرقعوبً، ثنغوـجخ  ٕ٘ثبلمذٌنخ نزظ عن ب دا وشح لامغوبغخ المعٍبسٌوخ اؽزورد عاوى 

موو  ئعمووبلً عووذد المراقووع ممووب ٌظ ووش ه  نمووػ الزرصٌووع الغغشاغووً هوور نمووػ مزغمووع 

( لٌفٍذ هوزا الزغموع غوً رن وٍػ الغوٍبؽخ لرلوك 2٘ٔ،ي 327ٔعنقردي )اثر عٍبنخ ، 

 لغٍبؽٍخ م  ثعع ب لثبلزبلً ع رلخ الزنقص غٍمب ثٍن ب بلقشة المراقع انصشٌخ لا

 انًركس انًتٕسط )انفعهً( ٔ اتزبِ انتٕزٌع انزغرافً: -2

ثزطجٍوق رؾاٍوص المشكووض المزرعوػ الفعاووً عاوى نقوبغ المراقووع الزبسٌخٍوخ لانصشٌووخ        

ثوٍ   لالغٍبؽٍخ، عغص مرقع مٍذا  مؾطخ الغاخ الؾذٌذ ثبلمذٌنخ المرقع انكضوش ررعوطبً 

هز  المراقع، لٌزم ؽغبثه م  خالل ؽغبة المزرعػ الؾغــبثً لامغـوـبغخ ثوٍ  كوص هوز  

 2ٕ٘ٔالمراقوعب لهوور ٌقوع غووً ؽوً )الغـووـقٍب( ظووم  ثاذٌـوـخ "العقٍووق" عاوى ثعووذ نؾوور 

مزشاً م  المغوغذ النجوري ال وشٌف غوً الغ وخ الغنرثٍوخ الغشثٍوخ عاوى غشٌوق عموش ثو  

فعاوً عو  المشكوـض المزرعوـػ ااغزشاظوـً الممضوص الخطبةب لٌجعذ المرقوع المزرعوػ ال

مزش الراقـع هٌعوبً عاوى ؽوذلد ؽوً )الغوقٍب(، لهوزا ٌشعوع  2ٓٓٔعاى الخشٌطـخ نؾر 
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ئلوووى ه  المشكوووض المزرعوووػ الفعاوووً ٌؾغوووت المراقوووع الفعاٍوووخ لاوووص انموووبك  انصشٌوووخ 

 لمنرسحب لالغٍبؽٍخ، ثٍنمب المشكض المزرعػ ااغزشاظً ٌؾغت المغبؽخ الااٍخ لامذٌنخ ا

لثزطجٍوووق رؾاٍوووص ارغوووب  الزرصٌوووع لمعشغوووخ اارغوووب  الزووورصٌعً الغغشاغوووً لامراقوووع        

الزبسٌخٍوخ لانصشٌووخ الغوٍبؽٍخ غووً المذٌنوخ، موو  خووالل سعوم  وواص ثٍعوبلي ٌمضووص ارغووب  

ررصٌووع ه اووت المراقووع، عووغاذ قٍمووخ صالٌووخ انؾـووـشاد الزرصٌووع عوو  نقطووخ المزرعـووـػ 

(، هي ارغوب   ºٔ73رس انكجش مقبعــخً م  ارغــب  ال ــمبل ) المابنــً صالٌخ مٍـص المؾـ

 مبلً عنرثً؛ لهر مب ٌزم ى مع ارغب  مغش  لادي ثطؾب  للادي العقٍوق ال موـبلً 

الغنـرثً، ؽٍش رزشكوض لرزغموع معظوم المراقوع الزبسٌخٍوـخ لانصشٌوـخ الغٍبؽٍوـخ ؽورل م 

نٍخ غً المذٌنخ المنرسح رزشكض غوً (ب لهزا ٌعنً ه  الغٍبؽخ الذٌٙكمب ٌظ ش غً ال اص )

 .   المراقـع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ الممزذح مب ثٍ  ال مبل لالغنرة ؽغت ارغب  الزرصٌع

 تحهٍم كخبفخ انتركس انًكبًَ )كٍرَم(:  -3

ٌظ ووش الزؾاٍووص الماووبنً كضبغووخ النقووبغ ؽوورل نقطووخ المشكووض، لٌظ ووش عاووى  وواص        

مزصوووواخ ثؾٍوووش رعاووووظ كضبغوووخ المراقووووع الزبسٌخٍوووخ انصشٌووووخ  Rasterخالٌوووب  وووجاٍخ 

 لالغٍبؽٍخ، لقذ عغص رؾاٍص "كٍشنص" خمظ نطبقبد لازشكض لهً:

غووً المشرجووخ انللووى كضبغووخ رشكووض مشرفعووخ عووذاً هي مشكووض صقووص الزشكووض غووً الغ ووخ      

الغشثٍخ الغنرثٍخ م  المغغذ النجري ال شٌف، ؽٍش ٌقع هسثعخ مغــبعذ ربسٌخٍوخ ظوم  

ؽً النقب لثعبعخ لالمنبخخ لالغقـٍب لالمغٍغاخ الزبثعخ لجاذٌخ الؾشى لالعقٍق، لعوبء غوً 

طقخ الغجع مغبعذ ؽٍش ٌرعذ عذ مغبعذ ربسٌخٍخ رقع غً المشرجخ الضبنٍخ المراقع غً من

الغفؼ الغشثً لغجص عاع الزي لقعذ غٍوه  وضلح الخنوذي ظوم  ؽوً الفوزؼ الزوبثع لجاذٌوخ 

 العٍر ، لعغاذ المراقع ؽرل لادي العقٍق المشرجخ انخٍشح ب

 تحهٍم صهخ انزٕار )انزبر األلرة(: -4

انز بس ظبهشح معٍنخ عغشاغٍبً هل مابنٍوبً،  patternٌ زم هزا الزؾاٍص ثمعشغخ نمػ        

ررصٌوع نظوشي معوٍ   لاظوبهشاد النقطٍوخ موعلرلك مو  خوالل مقبسنوخ الزرصٌوع الفعاوً 

(ب لٌُؾغت مإ ش هقشة عبس عاى هعبط مزرعػ المغبغخ مو  ٔ٘، ي ٕٕٔٓ)دالد، 

كص نقطخ ئلى النقطخ انقشة ل ب، لٌجوذه دلٍوص المعٍوبس ثنقطوخ الزطوشد انللوى )صوفش( 

موبساً  -لٌغومى ررصٌوع عنقوردي مزغموع  -ٌزقبسة ررصٌع ب غوً مغوبؽخ مؾوذلدح ؽٍش 

( لهوووزا موووب ٌُعــوووـشد 5ٕٔ٘خ الزطـــوووـشد انخــوووـٍشح )ثغمٍــوووـع النقـوووـبغ  ؽزوووى نقطووو

( رعنوً ررصٌوع ع ورا ً ٔثٍنمب القٍموخ ) Uniform Distributionثبلزرصٌع المنزظم 

Random Distribution  ، (بٗ٘ٔهـ، يٖٓٗٔ)مغاخ عبمعخ هى القش 

لثزطجٍوووق رؾاٍوووـص صووواخ الغوووـراس لألموووبك  الزبسٌخٍوووـخ لانصشٌوووخ الغٍبؽٍوووـخ غوووً        

، ممب ٌعنً ه  نموػ  57ٙٓذٌنـخ المنـرسح؛ رجٍَّ  ه  قٍمخ معبمص الغبس انقشة ثاغذ الم

 ررصٌع المنبغق هقشة ئلى النمػ المزغمع المزقبسة ب
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الزووً رعووم  –لثاعووبدح ؽغووبة معبدلووخ الغووبس انقووشة لئدخووبل المغووبؽخ الفعاٍووخ        

كوم 3ٕٕٗنورسح لامذٌنووخ الم -المراقوع الذٌنٍوخ لانصشٌوخ الغووٍبؽٍخ غوً الجؾوش 
ٕ
رجووٍَّ  ه   

مموب ٌرظوؼ ه  نموػ ررصٌوع المنوبغق  5٘ٓٓقٍمخ معبمص الغوبس انقوشة الفعاوً ثاغوذ 

هقشة ئلى النمػ المزغمع ؽرل المغغذ النجري ال شٌف للادي العقٍوق لمنطقوخ الغوجع 

 مغبعذ ب

 انتحهٍم حست يعٍبر انًسبفخ )انذٔائر راد انًسبفبد انًتسبٌٔخ(: -5

ل دساعوخ الزؾاٍوص الماوبنً ثؾغووت معٍوبس المغوبغخ مو  خوالل الزؾاٍووص ٌماو  رنوبل       

الماووبنً ؽغووت معٍووبس ثُعووذ المراقووع عوو  المغووغذ النجووري ال ووشٌف، ؽٍووش رووم قٍووـبط 

المغـبغخ الزً رقع عاٍ ب المراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍوـخ ثبلنغوجخ لامغوغذ النجوـري 

المنووـرسح الووزي رنطاووق منووـه كووص  ال ووشٌف، ل ٌُعووذ المغووـغذ النجووـري مشكووض المذٌنووـخ

الضٌــووـبساد ئلووى المراقووـع الزبسٌخٍـووـخ لانصشٌـووـخ الغٍــبؽٍووـخ؛ لقووذ رووم سعـووـم عوووـزخ 

 كمب  ٕنطبقــبد ؽـرل المغـغذ، ثاــغ نصف قطــش كـص  من ب 

( رجوٍَّ  اصدٌوـبد عوذد المراقوع ثوبلقشة 7(  لال واص )ٕلم  رؾاٍص لرزجع الغذلل )       

نجوري ال وشٌف لالعاوظ هور الصوؾٍؼ، لقوذ ثاوغ عوذد المراقوع الزوً رقوع مو  المغوغذ ال

4 مو  ئعمـوـبلً  257ٖمرقعوبً، ثنغوجخ  ٕٗكم م  المغغذ النجري ال وشٌف  ٕعاى ثعذ 

كوم، لالوزي ٌعـوـم  ٗعذد المراقــع، صم النطبي الضـبنً الزي ٌجعذ عو  المغوغذ ؽوـرالً 

كوم مو  المغوغذ  ٌٙقوع عاوى ثعوذ  4، صوم النطوبي الضبلوش الوزي 5ٕٕٙمرقعبً، ثنغجخ  ٗٔ

 4ب 5ٕٙٔمراقع ثنغــجخ  ٓٔلالزي ٌعم 

كوم  ٓٔكوم ل   2لعغص النطبي الشاثع لالخبمظ الازا  ٌجعذا  عو  المغوغذ نؾور        

ب   4 ، كمب عغص النطبي الغوـبدط موب نغوجزه  35ٙمراقع لثنغجخ  ٙعاى الزرالً لٌُعمَّ

4 ب  357لانصشٌوـخ خوبسط النطوبي انخٍوش 4 ثٍنمب ثاوغ ررصٌوع المراقوع الزبسٌخٍوخ  5ٕٖ

لانصشٌووخ الغووٍبؽٍخ مشرجطووخ ثبلمرقـووـع  4 موو  المراقووع الزبسٌخٍووخ3ٓ5ٖلهووزا ٌعنووً ه  

 الغغشاغً لامغغذ النجري ب                      

 (: الزرصٌع الغغشاغً لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخ ٕعذلل )

 ثبلنغجخ لامغغذ النجري ال شٌف
 انُسجخ انًئٌٕخ : إلذد انًٕالع انجُعذ إلٍ انًسزذ انُجٕي انشرٌف و

 257ٖ ٕٗ كم ٕنطبي  ٔ

 5ٕٕٙ ٗٔ كم ٗنطبي  ٕ

 5ٕٙٔ ٓٔ كم ٙنطبي  ٖ

 52ٗ ٖ كم 2نطبي  ٗ

 52ٗ ٖ كم ٓٔنطبي  ٘

 5ٕٖ ٕ كم ٕٔنطبي  ٙ

 357 ٙ كم ٕٔخبسط نطبي  7
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 انتحهٍم حست يعٍبر انجعذ إلٍ انطرق انرئٍسٍخ: -6     

رُمضَّووص الطووشي الش ٍغووٍخ ثبلمذٌنووخ المنوورسح  ووشاٌٍ  ؽشكووخ النقووص لارصوورل ئلووى         

انمووبك  الزبسٌخٍووخ لانصشٌووخ الغووٍبؽٍخ ؽٍووش راعووت دلساً هبمـووـبً غووً ئمابنٍـووـخ ُعوو رلخ 

الرصوورلب لووزا روومَّ رطجٍووق الزؾاٍووص الماووب  ؽغووت معٍووبس الجُعووذ عوو  الطووشي الش ٍغووٍخ؛ 

نطبقوبد خطٍوخ  خقوع ثوبلطشي الش ٍغوٍخب لروم رؾذٌوذ خمغولقٍبط مذ  اسرجبغ هوز  المرا

( صٌوبدح ٖمزش لاص نطبي، لكموب ٌزعوؼ مو   الغوذلل ) ٕٓٓع  لعػ الطشي ثمغبغخ 

عوذد المراقوع ثووبلقشة مو  خووػ لعوػ الطوشي الش ٍغووـٍخ لالعاوظ هوور الصوؾٍؼ، ؽٍووش 

غوٍخ ثاغذ هعاى نغوـجخ لعوذد انموبك  الزبسٌخٍـوـخ لانصشٌوخ الغوٍبؽٍخ عو  الطوشي الش ٍ

ى( نؾور نصوـف عوذد المراقوع لثنغوجخ ثاغوـْذ ٕٓٓ-ٔظم  المغبغخ الزً رزشالػ ثٍ  )

ى( مب نغوـجزه ٓٓٗ -4ٕٓٓب لعبء النطبي الزي ٌجُعذ ع  الطشي مغبغخ ) ٓ٘هكضش م  

 -4ٙٓٓب ثٍنمــب اؽزـر  النـطبي الزي ٌقــع ظوم  المغوبغخ الزوً رزوشالػ ثوٍ  ) ٕٓ,3

4 غووً ؽووٍ  عووغاذ المراقووع الزووً رجعووذ عوو   52ٗى( عاووى هقووص نغووـجخ، لعووغاذ 2ٓٓ

4 هً المراقع الزوً  357نطبقبد الطشي الش ٍغٍخ لاؽزاذ النطبي انخٍش ثنغجخ ثاغذ 

 رمضص الغجبل لعذلد لادي ثطؾب  للادي العقٍق ب

 انتحهٍم حست يعٍبر انًٕلع يٍ انطرق انذائرٌخ: -7

 111 62 امرًبنــــــــــــــً

 بArc GISالمصذس: م  عمص الجبؽضخ اعزمبداً عاى 

 

 (: الزرصٌع الغغشاغً لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخٖعذلل )

 ثبلنغجخ لاطشي الش ٍغٍخ غً المذٌنخ المنرسح 

 انُسجخ انًئٌٕخ : إلذد انًٕالع انجعذ إلٍ خط ٔسط انطرق انرئٍسٍخ و

 5ٙٔ٘ ٕٖ مزش ٕٓٓ: ٔنطبي م   ٔ

 53ٕٓ ٖٔ مزش ٓٓٗ: ٕٓٓنطبي م   ٕ

 5٘ٙ ٗ مزش ٓٓٙ: ٓٓٗنطبي م   ٖ

 52ٗ ٖ مزش 2ٓٓ: ٓٓٙنطبي م   ٗ

 5٘ٙ ٗ مزش ٓٓٓٔ: 2ٓٓنطبي م   ٘

 357 ٙ كم ٔخبسط نطبي  ٙ

 111 62 امرًبنـــــــــــــــً

 بArc GISالمصذس: م  عمص الجبؽضخ اعزمبداً عاى 
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لم  ههم الطشي الزً رم اخزٍبسهوب  عوشاء عماٍوخ الزرصٌوع الماوبنً ثوٍ  الطوشي        

الذا شٌووخ مووب ٌاووً: الطشٌووق الووذا شي انلل )غشٌووق الماووك غٍصووص( لالطشٌووق الووذا شي 

انلعػ )غشٌق انمٍش عجذالمغٍذ(، لالطشٌق الذا شي الضبنً )غشٌوق الماوك عجوذهللا(، 

( ٗلذ ث  عجذالعضٌض الذا شيب لثزؾاٍوص الغوذلل )لغشٌق الغبمعبد، لغشٌق الماك خب

 رجٍَّ  مب ٌاً:

المشرجووخ انللووى عووغاز ب المراقووع الزبسٌخٍووخ لانصشٌووخ الغووٍبؽٍخ غووً النطووبي ثووٍ        

الووذا شي انلل )غشٌووق الماووك غٍصووص(، لالطشٌووق الووذا شي انلعووػ )غشٌووق انمٍووش 

عجذالمغٍووذ( لالمراقووع ثووٍ  الطشٌووق الووذا شي الضووبنً )غشٌووق الماووك عجووذهللا(، لغشٌووق 

 4 م  ئعمبلً المراقع ب 75ٕٗرقعبً لثنغـجخ م7ٔالغبمعبد الذا شي ثعذد مراقع ثاغ 

لعغص المشرجخ الضبنٍخ النطبي الزي ٌقع غٍه المراقوع ثوٍ  الطشٌوق الوذا شي انلعوػ      

 ٓٔ)غشٌق انمٍش عجذالمغٍذ(، لالطشٌق الذا شي الضبنً )غشٌق الماك عجذهللا(، ثعوذد 

 4 م  ئعمبلً المراقع ب 5ٔٙٔمراقــع لثنغجخ ثاغذ 

بء غً المشرجخ الضبلضوخ النطوبي الوزي ٌقوع غٍوه المراقوع داخوص الطشٌوق الوذا شي لع        

4 مو  ئعموبلً  53ٕٔانلل )غشٌق الماك غٍصص( ثعذد صمبنٍخ مراقوع مضاوذ موب نغوجزه 

المراقووع لالزووً ر وومص عووذ مغووبعذ ربسٌخٍووخ لصووؾبثخ الشعوورل صوواى هللا عاٍووه لعووام 

 لمقجشح الجقٍع ب

 (: الزرصٌع الغغشاغً لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخٗعذلل )

 ثبلنغجخ لاطشي الذا شٌخ غً المذٌنخ المنرسح 

 انُسجخ انًئٌٕخ : إلذد انًٕالع انًٕلع و

ٔ 
ثٍ  الطشٌق الذا شي انلل )غشٌق الماك غٍصص( 

 لالطشٌق الذا شي انلعػ )غشٌق انمٍش عجذالمغٍذ(
ٔ7 ٕ75ٗ 

ٕ 
ثٍ  الطشٌق الذا شي الضبنً )غشٌق الماك عجذهللا( 

 لغشٌق الغبمعبد الذا شي
ٔ7 ٕ75ٗ 

ٖ 

ثٍ  الطشٌق الذا شي انلعػ )غشٌق انمٍش 

عجذالمغٍذ( لالطشٌق الذا شي الضبنً )غشٌق الماك 

 عجذهللا(

ٔٓ ٔٙ5ٔ 

 53ٕٔ 2 الذا شي انلل )غشٌق الماك غٍصص(داخص الطشٌق  ٗ

٘ 
ثٍ  غشٌق الغبمعبد الذا شي لغشٌق الماك خبلذ ث  

 عجذالعضٌض
٘ 25ٔ 

 25ٔ ٘ خبسط غشٌق الماك خبلذ ث  عجذالعضٌض ٙ

 111 62 امرًبنــــــــــــــً

 بArc GISالمصذس: م  عمص الجبؽضخ اعزمبداً عاى 
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عبءد المراقع غً النطبي ثوٍ  غشٌوق الغبمعوبد الوذا شي لغً المشرجخ انخٍشح         

لغشٌق الماك خبلذ ث  عجذالعضٌض لخبسط غشٌق الماك خبلذ ث  عجذالعضٌض، ثعوذد ثاوغ 

4 موو  ئعمووبلً عووذد المراقووع الزووً رمضووص الغجووبل لعووذلد لادي  25ٔمراقووع لثنغووجخ  ٘

 ثطؾب  للادي العقٍق ب

 رح:حبنخبً: انحركخ انسٍبحٍخ فً انًذٌُخ انًُٕ

ٌ ووـاص الؾغووم الغووـابنً لامذٌنووـخ المنووـرسح لؽغووم الزذغقووـبد الغوونرٌخ لاغووب ؾٍ         

لاؽووذاً موو  ههووم الخصووب   الزووً رؾووذد الغوومبد الش ٍغووٍخ لامذٌنووخ المنوورسح، لٌؾاووم 

خصووب   قرام ووب ااقزصووبدي لااعزمووبعً؛ لالووزي رزجووـبٌ  ؽبارووه المخزافووـخ ثذسعووـخ 

جٍشحب لرعزجوش المذٌنوخ المنوـرسح ؽبلٍوبً لثطجٍعوخ دلسهوب كجٍشح ثٍ  المـذ  الصغـٍشح لالا

العبلمً ئؽذ  المذ  الاجش  غً الممااخ ؽٍش هصجؾذ مذٌنـخ ماٍرنٍه ثبلفعوص منوـز موب 

ؽووبعض الماٍووـر  نغووـمخ  -نلل مووـشح  -ٌضٌوذ عوو  عووبمٍ ، ؽٍووش رغووبلص ؽغوم الغووـاب  

 ( بٖٖٔ، يٕٙٔٓ)عمش، 

 ًرٌٍ(:تطٕر أإلذاد انسٍَّبس )انحزبد ٔانًعت -1

ٌعزجووش هعووذاد الغووٍَّبػ القووبدمٍ  لامذٌنووخ المنوورسح المؾووش  الش ٍغووً لعماٍووخ نمرهووب        

الغابنً لالعمشانً غً غزشار ب المخزافخ؛ لدساعخ رطورس هعوذاد الغوٍَّبػ عوراء الؾغوبط 

هل المعزمووشٌ  ٌمض ووص مووذخالً لذساعووخ الزووذاخص ااعزمووبعً لااقزصووبدي ثووٍ  الغوواب  

 لالغٍَّبػ ب

 طٕر أإلذاد انحزبد:ت -أ

نظووشاً لاغ وورد الاجٍووشح الزووً رجووزل ب الممااووخ لخذمووخ الؾغووبط لالمعزمووشٌ ، ررعووذ        

صٌوووبدح ماؾرظوووخ لمعوووطشد  خوووالل الغووونراد الع وووش المبظوووٍخ نعوووذاد المعزموووشٌ  

لالؾغبط ثصفخ عبمخ، لكزلك صٌبدح هعذاد الزٌ  ٌوضلسل  المذٌنوخ المنورسح؛ ؽٍوش ثاوغ 

( ٘هووـ، لالغووذلل )2ٖٗٔؽبعووبً عووبى  5ٖٕ٘5ٕٕٕٔالقووبدمٍ  ئعمووبلً هعووذاد الؾغووبط 

هوـ لؽزوى 3ٌٕٗٔرظؼ رطرس هعذاد الؾغوبط القوبدمٍ  لامذٌنوخ خوالل الفزوشح مو  عوبى 

 هـب2ٖٗٔ

(  ثعط النقبغ الزً ٌما  ئٌغبصهب عاى 2لهظ شد النزب ظ م  الغذلل لال اص )      

 النؾر الزبلً:

 امذٌنخ خالل الفزشح(: رطرس هعذاد الؾغبط القبدمٍ  ل٘عذلل )

 هـ2ٖٗٔهـ لؽزى 3ٕٗٔم  عبى 

 َسجخ انسٌبدح إلٍ انعبو انسبثك انُسجخ انًئٌٕخ : أإلذاد انحزبد ) حبربً ( انسُخ

 ـــ 5ٔٓٔ 5ٗٓ252ٗ3ٕ هـ3ٕٗٔ

 - 53ٖ 357 5ٖٖٔ5ٕ72ٕ هـٖٓٗٔ

 5ٕٙٓ 57ٔٔ 57235ٖ33ٕ هـٖٔٗٔ

 53ٗ 5ٖٕٔ 53ٕ757ٔ7ٕ هـٕٖٗٔ
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 هوـ (ب غقوذ ٖٖٗٔ –هوـ 3ٕٗٔثصوفخ عبموخ غوً الفزوشح مو  )  رصبعذ هعوذاد الؾغوبط

ؽبعوبً رُمضَّوص  5ٔٙٔ5٘7ٖٖهـ ؽٍوش ثاوغ عوذدهم ٖٖٗٔ غص المشرجخ انللى ؽغبط عبى 

4 مو  ئعمووبلً هعووذاد الؾغووبط، لهووزا ٌعاوظ ااعووزقشاس الغٍبعووً ثب ظووبغخ ئلووى  5ٖٖٔ

 لمذٌنخ المنرسح لالممااخ ث اص عبىب الزطرساد ااقزصبدٌخ لااعزمبعٍخ عاى مغزر  ا

  4 لرلووك  357هووـ  انخفووط معووذَّل النموور ثبلغووبلت ؽٍووش ثاووغ ٖٓٗٔئا هنووه غووً عووبى

 نزٍغخ الخرد الزي رأصَّشد ثه عذد م  دلل العبلم ثغجت انز بس ئنفارنضا الخنبصٌش ب 

    انخفعوووذ هعوووذاد الؾغوووبط القوووبدمٍ  لاممااوووخ خوووالل انعوووراى الزبلٍوووخ، لعوووغص عوووبى

4 مو  عماوخ الؾغوبط لافزوشح رار وب، لهوزا 752هـ هقص نغجخ لاؾغوبط لالزوً ثاغوذ 7ٖٗٔ

 نزٍغخ انز بس غٍشلط كشلنب لثبلزَّجِعٍّخ الزَّخرد م  انز بس الفٍشلط ثٍ  الؾغبط ب

ئ  لعرد هز  انعذاد م  الؾغبط ٌماو  ه  ٌعوٍف لٌوإصش غوً اقزصوبد المذٌنوخ مو      

المذٌنوخ المنورسح غوً مرعومٍخ عونرٌخ راد معاموٍ   عرانت عذَّح، ؽٍش ٌأرً الؾغبط ئلى

رل الؾغوخ  7لاظؾٍ ؛ ٌزمضَّص هلل مب غً غزشح مب قجص الؾظ خوالل  و ش رل القعوذح ؽزوى 

4 م  الؾغبط، لصبنٍ مب انعذاد الجبقٍخ الزوً روأرً ثعوذ قعوبء ٘٘لرجاغ نغجز ب هكضش م  

بلًب لهوزا ٌوشرجػ مؾوشى مو  العوبى الزو ٘ٔرل الؾغوخ لؽزوى  ٗٔغشٌعخ الؾظ مو  ٌورى 

ثجشامظ الؾظ المزفق عاٍ ب مع ؽموالد الؾوظ ثب ظوبغخ ئلوى الطبقوخ ااعوزٍعبثٍخ لافنوبدي 

 ثبلمذٌنخ المنرسح الزً ا رغزطٍع اعزٍعبة كص هز  انعذاد م  الؾغبط دغعخً لاؽذح ب  

  

 تطٕر أإلذاد انًعتًرٌٍ: -ة

ٌزرلى غوشق لصاسح الؾوظ ثبلمذٌنوخ المنورسح م وبى مزبثعوخ لمشاقجوخ هداء  وـشكبد         

موو  لؾظووخ العمووـشح الغووعردٌخ المووشخ  ل ووب، لمووب رقذمووه موو  خذمووـبد لامعزمووشٌ  

مغووبدسر م ؽغووـت النظووبى لالال ؾووخ الزنفٍزٌووخ اعزقجووـبل لمغووبدسح  لصوورل م ئلووى ؽووٍ 

المعزمشٌ  لصا شي المغغذ النجري ال وشٌفب لهظ وشد ا ؽصوـبءاد اسرفوـبق هعوـذاد 

هوـ 3ٕٗٔالمعزمـشٌ  الضا شٌ  لامذٌنخ المنـرسح ث واص ماؾورظ خوالل الفوـزشح مو  عوبى 

هوـ ئلوى 3ٕٗٔعوبى معزموـش  5ٖٕٔ5ٕٗٗٓهـ، ؽٍوش اسرفوع عوـذدهم مو  2ٖٗٔلؽزى 

 هـ ب 2ٖٗٔمعزمـش عبى  5ٖٓٓ5٘ٓٔ٘

 753 5ٖٖٔ 5ٔٙٔ5٘7ٖٖ هـٖٖٗٔ

 - 75ٖٖ  25ٖ 532ٓ5ٕٗ3ٔ هـٖٗٗٔ

 5ٖ٘ 257 5ٓ2٘5ٕٖ2ٕ هـٖ٘ٗٔ

 - 5ٗٙ  25ٕ 53ٕ٘52ٔ7ٔ هـٖٙٗٔ

 - 5ٙٗ  752 52ٕٙ53ٓ3ٔ هـ7ٖٗٔ

 5ٖٕٙ 353 5ٖٕ٘5ٕٕٕٔ هـ2ٖٗٔ

 - 111 2388348151 امرًبنــً

 هـب2ٖٗٔالمصذس: ثٍبنبد الؾغبط لالمعزمشٌ ، غشق لصاسح الؾظ ثمنطقخ المذٌنخ المنرسح 
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( رطرس هعذاد المعزمشٌ  القبدمٍ  لامذٌنخ خوالل 3( لال اص )ٙلٌرظؼ الغذلل )       

 هـ كمب ٌاً: 2ٖٗٔهـ لؽزى 3ٕٗٔالفزشح م  عبى 

  هنب  صٌبدح غً هعذاد المعزمشٌ  الضا شٌ  القوبدمٍ  مو  الخوبسط لامذٌنوخ المنورسح

مو  4 5ٕٙٔهوـ  ثموب ٌُمض وص 2ٖٗٔعوبى 4( ٔ٘ثاغذ هعاى صٌوبدح )عبمبً ثعذ عبى ل

ئعمبلً هعذاد المعزمشٌ  لافزشح المزكرسح، لرلك ثغجت رضام    ش سمعوب  موع 

 غزشح ااعبصاد الصٍفٍخ لاعبماٍ  غً الممااخ ب 

   ٌهوـ ٕٖٗٔثوذءاً مو  عوبى  ؽوبعض الضالصوخ مالٌوٍ  عونرٌبً رغبلصد هعذاد المعزمش

هـ، لٌشعع رلك ئلى انز وبس الخورد مو  ٖٙٗٔعزضنبء عبى هـ ثب2ٖٗٔؽزى عبى 

 غٍشلط كشلنب عاى مغزر  العبلم ب

لم  خالل العشض الغبثق لالسرفبق الماؾرظ نعذاد الؾغبط لالمعزمشٌ  خالل         

الغنراد الغبثقخ عراء الزٌ  ٌأرر  لاممااخ عاى لعوه العمورى هل الوزٌ  ٌقرمور  ثضٌوبسح 

ؼ لعووورد هعوووجبة م موووخ هدد ئلوووى ؽوووذلس هوووز  ااسرفبعوووبد المذٌنوووخ المنووورسح، ٌزعووو

لاعووزٍعبث ب ٌماوو  ئٌغبصهووب غووً الزرعووعبد الاجٍووشح الزووً  وو ذهب كووص موو  الؾووشى الماووً 

لالؾشى المذنً ثب ظبغخ ئلى اسرفبق ؽغم الطبقخ ااعزٍعبثٍخ لافنبدي لال قق المفشل وخ 

غً كازب المذٌنزٍ 
ٔ
 ب 

 

                                           
مـ   الـا الممة ـع نف مـ   فا مجةـس التيـاف   السـياا ال يتـفرر إصاـاتات ريةيـع ليـ    إلـ  نهـ يجب اإلشارة  ٔ

جازات الايفيع فال راسيع فشهر رمضـا  فهـف مـا فم  المالصظ مي اهيًا تزاي  هذه األع ا  ري مفاسم اإل ي،اللةيج
   .السياا  يتطةب إيجا  آليع لصار هؤالت 

 

 (: رطرس هعذاد المعزمشٌ  القبدمٍ  لامذٌنخ المنرسح خالل الفزشح ٙعذلل )

 هـ  2ٖٗٔهـ لؽزى 3ٕٗٔم  عبى 

 انُسجخ انًئٌٕخ : أإلذاد انًعتًرٌٍ )يعتًر( انسُخ
َسجخ انسٌبدح إلٍ 

 انعبو انسبثك

 ـــ 53ٙ 5ٖٕٔ5ٕٗٗٓ هـ3ٕٗٔ

 57ٖ٘ 75ٗ 5ٕ٘ٗ57ٓ2ٕ هـٖٓٗٔ

 572ٕٓ 252 57ٕٖ5ٔ7ٕٓ هـٖٔٗٔ

 5ٕٓٔٔ 352 5ٕٓ25ٕٕٖٔ هـٕٖٗٔ

 53ٕٓ - 357 5ٓٓٓ5ٕٗ2ٖ هـٖٖٗٔ

 5ٔ2ٕ 353 5ٓٙ٘57ٖٖٔ هـٖٗٗٔ

 5ٓ7ٓٔ 53ٓٔ 5ٖ7ٗ5ٖ32ٖ هـٖ٘ٗٔ
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 انسائرٌٍ )انحزبد ٔانًعتًرٌٍ(: انُسجً نُٕإلٍبد ٔرُسٍبدانتٕزٌع  -2

ررصق ؽص  رأ وٍشاد الؾوظ عاوى هعوبط هعوذاد الغواب  المغوامٍ  ثاوص هقطوبس        

عنغوٍخ ثمعوذل رأ وٍشح لاؽوذح لاوص ( 2ٙٔهوـ عاوى )2ٖٗٔالعبلم ؽٍش رم ررصٌع م عبى 

هلووف مغووام ثبلذللووخ، لهووزا عاووى عاووظ العمووشح لالضٌووبسح ؽٍووش ٌاوور  المغووبل هلعووع 

لاؾصرل عاى الزأ ٍشاد ؽغوت  وشكبد العموشح لالؾوظ ثاوص دللوخ، لٌرظوؼ الغوذلل 

هوـ نكضوش الغنغوٍبد 2ٖٗٔ( رطرس عذد الزأ ٍشاد الممنرؽخ لامعزمشٌ  خالل عوبى 7)

 (  مب ٌاً:ٓٔلنزب ظ غً الغذلل لال اص )قذلمبًب لقذ هظ شد ا

   57ٖٕٔاعزأصشد كص م  ئٌشا  لمصش ثبلنغجخ انكجش م  الزأ ٍشاد لالزً ثاغذ 

4 عاى الزرالً م  ئعمبلً الزأ ٍشاد الصبدسح، لهزا ٌزنبعت مع  4ٔٙ57٘ ل  

 الزعذاد الغابنً الاجٍش لاال الذللزٍ  ب

   لثبكغووزب  نغووت مزقبسثووخ غووً الزأ ـووـٍشاد ثٍنمووب عووغاذ كووالً موو  عوورسٌب لانسد

4 عاوووى الزشرٍوووت مووو  ئعموووبلً الزأ وووٍشاد  435ٕٕ ل   475٘7 ل   5ٕ٘ٙرمضاوووذ غوووً 

الممنرؽووخ لامعزمووشٌ ، لٌشعووع انخفووبض الزأ ووٍشاد ل ووز  الووذلل ئمووب لعووذى ااعووزقشاس 

 الغٍبعً هل انخفبض المغزر  المعٍ ً ممب ٌُ اص ِعجئبً عاى المعزمشٌ ب

 5ٔ3ٔٔ - 357 533ٙ527ٖٕ هـٖٙٗٔ

 5٘7ٓٔ 57ٓٔ 5ٖٖٔ5٘2ٖٖ هـ7ٖٗٔ

 ٔ٘ 5ٕٙٔ 5ٖٓٓ5٘ٓٔ٘ هـ2ٖٗٔ

 - 111 3188928873 امرًبنــً

 هـ2ٖٗٔلالمعزمشٌ ، غشق لصاسح الؾظ ثمنطقخ المذٌنخ المنرسح المصذس: ثٍبنبد الؾغبط 

 (: الزرصٌع العذدي لالنغجً لازأ ــــــٍشاد الممنرؽـــــــخ 7عذلل )

 هـ2ٖٗٔلامعزمشٌ  ؽغت الغنغٍخ خالل عبى 

 انُسجخ : إلذد انتأشٍراد انزُسٍخ

 57ٖٕٔ 27ٖ5ٙ٘2 ئٌشانٍر 

 57٘ٙٔ 75ٕ3٘ٔٙ مصشٌر 

 35ٕٕ 352ٖٖٙٙ ثبكغزبنٍر 

 75٘7 735ٖٕٕٓ هسدنٍر 

 5ٕ٘ٙ 5ٖٕٔٗٓٗ عرسٌر 

 52ٕ٘ 5ٖٖٕٗٗٔ هرشا 

 5ٓ7٘ 2ٙ52٘ٔٔ عشاقٍر 

 52ٕٖ 5٘2ٕٓٗٔ عضا شٌر 

 5ٖٖٔ 53ٕٔٗٔٔ هنرد
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 م، بتارف.9111الما ر: نطةس الفط  اليربي فاليالم، 
(: التوزيع النسبي لعدد التأشيرات الممنوحة لممعتمرين في بعض دول العالم اإلسالمي 01شكل )

 هـ0341خالل عام 

عاى الش م مو  ه  ئنذلنٍغوٍب رعوذ هكجوش الوجالد ا عوالمٍخ؛ ئا هنوه لوم رصوذس ل وب 

4  5ٖٓ٘رأ ٍشاد لاعمشح رزراص  مع هزا العذد، ؽٍوش ثاوغ مزرعوػ الزأ وٍشاد ؽورالى 

لهً نغجخ منخفعخ عوذاً مقبسنوخ ثزعوذادهب الغوابنً، لٌشعوع رلوك ئلوى اسرفوبق راوبلٍف 

 نذلنٍغٍٍ  بالغفش لا قبمخ ثبلنغجخ لامعزمشٌ  ان

   ًكزلك ثبلنغجخ لزشكٍب الزوً ٌقزوشة غٍ وب رعوذاد الغواب  مو  الزعوذاد الغوابنً لاوال

م  مصش لئٌشا ، ئا ه  الزأ ٍشاد الممنرؽخ لزشكٍوب ا رزغوبلص صاوش الزأ وٍشاد 

 الممنرؽخ ني م  مصش هل ئٌشا  ب  

 أيبكٍ ئلبيخ )انحزبد ٔانًعتًرٌٍ( ثبنًذٌُخ انًُٕرح: - 3

ٌزنووبلل سصووذ الرظووع الووشاه  ننمووبغ ئعوواب  الغووٍَّبػ؛ الرظووع الؾووبلً لمجووبِ         

عووراء هكبنووذ  ووشد غنذقٍووخ هى دلساً للؽووذاد ا قبمووخ عاووى مغووزر  المذٌنووخ المنوورسح 

 مفشل خ، لغٍمب ٌاً لصف لمالمؼ الرظع الشاه   عاب  الغب ؾٍ : عانٍخ

 انفُبدق: -أ

لووش ٍِظ لطووبلجً الغووٍبؽخ الذٌنٍووخ ثبلمذٌنووخ المنوورسح، رعزجووش الفنووبدي هووً المغووا  ا       

4 موو  عماووخ الغووشد الفنذقٍووخ رقشٌجووبً  52٘ٔٗلرغووزؾرر المنطقووخ المشكضٌووخ عاووى نغووجخ 

ثبلمذٌنخ لالمرصعخ عاى عمٍع ال قق لانعنؾخ الفنذقٍخ ثبلمنطقخ المشكضٌـخ، غوً ؽوـٍ  

ئعموبلً  وشد دلس  4 مو  25ٕ٘رغزأصش دلس ا قبمخ خبسط المنطقوخ المشكضٌوخ ثنغوجخ 

ا قبموووخ المزبؽوووخ، لالمنطقوووخ المشكضٌوووخ )المشكوووض الش ٍغوووً لافنوووبدي( هوووً المنطقوووخ هل 

المغبؽخ العمشانٍخ المؾٍطخ ثبلمغغذ النجري ال شٌف لالغبؽبد الزبثعخ له لهوً النوراح 

المشكضٌخ لغا  الغب ؾٍ  عاوى مغوزر  المذٌنوخ المنورسح، لٌؾوذهب مو  الخوبسط غشٌوق 

كوم 5ٕٗٙشٌق الذا شي انلل(، لرجاغ مغوبؽز ب ا عمبلٍوخ ؽورالى الماك غٍصص )الط
ٕ
 - 

ثمب غٍ ب ثقٍوع الغشقوذب لرعوم المنطقوخ المشكضٌوخ خمغوخ هؽٍوبء روم  -ثعذ انز بء الزطرٌش 

)الؾوً الغشثوً(  رطرٌش هسثعخ من ب لهً ؽً ثعوبعخ )الؾوً ال ومبلً( لؽوً المنبخوخ

لؽً النقب )الؾً الغنرثً الغشثً( لؽوً ثنوى خوذسح )الؾوً الغنورثً( لٌغوشي العموص 

 5ٖٓ٘ 5ٖ3ٖٕٔٔ هنذلنٍغٍر 

 5ٔٙ٘ٔ 25ٗٗ٘٘٘ ثبقى الغنغٍبد

 111 386848612 امرًبنــــــــً

المصذس: ثٍبنبد الؾغبط لالمعزموشٌ ، غوشق لصاسح الؾوظ ثمنطقوخ المذٌنوخ 

 هـ2ٖٗٔالمنرسح، 
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ؽبلٍووبً غووً رطوورٌش الؾووً الخووبمظ ؽووً ثنووى النغووبس هل )الؾووً ال ووشقً( عاووى ظوورء 

هـ  )همبنخ هٍئخ رطورٌش ماوخ الماشموخ لالمذٌنوخ ٕٔٗٔالمخطػ الزطرٌشي المعزمذ عبى 

 هـ( بٖ٘ٗٔالمنرسح، 

رنقغووم هنمووبغ ئعوواب  الغووب ؾٍ  ئلووى قغوومٍ  س ٍغووٍ  اصنووٍ  همووب الفنووبدي لالووذلس ل       

الغانٍخ المفشل خ، رخعع الفنبدي من وب ؽبلٍوبً   وشاد ال ٍئوخ العبموخ لاغوٍبؽخ لاَصوبس 

لالزً رعزجش الغ وخ المغوئرلخ عو  مونؼ الزصوبسٌؼ ل وز  الفنوبدي ثعوذ انزقبل وب مو  لصاسح 

دلس عووا  الغوب ؾٍ  الزووً رغووزخذى مو  قجووص الؾغووبط  الزغوبسح لااعووزضمبس، غوً ؽووٍ  ه 

ر ووشد عاٍ ووب لغنووخ ئعوواب  الؾغووبط ثبلمذٌنووخ المنوورسح الزبثعووخ  مووبسح المنطقووخ، للغووق 

هـ ممضاخ غً الغ وبص الزنفٍوزي لاغوٍبؽخ 2ٖٗٔثٍبنبد ال ٍئخ العبمخ لاغٍبؽخ لاَصبس لعبى 

مووب ثووٍ  الذسعووخ الممزووبصح  غنووذقبً  7ٕلاَصووبس ثبلمذٌنووخ المنوورسح غووا  المذٌنووخ ر ووزمص عاووى 

لانللى )ه، ة( لالضبنٍخ )ه، ة(، لرجاغ عماخ الطبقوخ ااعوزٍعبثٍخ ل وز  الفنوبدي مغزمعوخ 

 هلف نضٌصب 2ٙؽرالً 

لموو  خووالل هووز  الجٍبنووـبد رجووٍَّ  ه  الفنووـبدي الممزووـبصح ثبلمذٌنووـخ المنووـرسح ٌجاووغ        

ثبلمذٌنخ لثطبقخ اعزٍعبثٍخ ثاغذ  4 م  عماخ الفنبدي 5ٖٙٓغنـذي رمضص نؾر  ٕٕعذدهـب 

نضٌصب لهوً رمضوص غئوخ الغوب ؾٍ  رلي الوذخرل المشرفعوخ غوً ثالدهوم لٌوإدل   7327ٔ

الؾووظ هل العمووشح غووً المغزووـر  انلل موو  مإ ووـشاد قٍووـبط راووبلٍف الؾووظ لالعمووـشح 

المذغرعـخ مقذمبً غً ثاذ الؾبط هل المعزمش لهر م  ٌجاغ عماخ رابلٍف ؽغـه مو  دللزـوـه 

هلف لاير، لكزلك المعزمـشٌ  الموـزشددٌ  عاوى المذٌنـوـخ المنـوـرسح غورال  ٕٓكـضش م  ه

4 هي خموـظ  252ٔآاد سٌـبل لٌجاـغ نغـجز م م  عمـاخ الؾغـوـبط  ٘العــبى هكـضش م  

4 موو  عمووـاخ المعزمووـشٌ  لهووً نغووـجخ ظئٍووـاخ  ٕنغـووـجخ الؾغووـبط القبدمووـٍ ، لنغـووـجخ 

خ هداء العمـشح م  كرنـ ب عنَّخ للٍغذ غشظبً ب  عـذاً؛ لٌشعع الغـجت غٍـ ب  لمبهٍَـّ

غنووذقبً رمضووص  ٓ٘همووب ثبلنغووـجخ لفنووـبدي الذسعووـخ الضبنٍووـخ ثبلمذٌنووـخ المنووـرسح لعووذدهب        

 4ٖ٘ٓٓٔ م  عماخ غنبدي المذٌنوخ المنورسح لثطبقوخ اعوزٍعبثٍخ قُوذ سد ثِوـ  35ٗٙؽرالً 

ـرل المنخفعخ غوً ثالدهوم لٌوإدل  الؾوظ هل نضٌص، لهً رمضص غئـخ الغب ؾٍ  رلي الذخ

العمووـشح غووً المغووـزر  الضبلووش لانخووـٍش موو  مإ ووـشاد قٍووـبط راووبلٍف الؾووظ لالعمووـشح 

المذغرعووـخ مقذمووـبً غووً ثاووذ الؾووـبط هل المعووـزمش ؽٍووش رنووذسط هووز  الفئووـخ رؾووذ المغووزر  

هقوص مو   الضبلش م  الغب ؾٍ  لهر م  ٌجاوغ عموـاخ راوبلٍف ؽغوـه هل عمشروـه مو  دللزوه

آاد لاير لكزلك الغب ؾٍ  المزشددٌ  عاى المذٌنـخ المنـرسح غورال العوـبى هقوص مو   ٓٔ

4 لالنغـووـجخ الغبلجـووـخ موو  5٘ٓٔلاير لٌمضاوور  نغووـجخ موو  عماووخ الؾغووـبط ثراقووع  ٕٓٓ٘

4 لٌشعع الغـجت غٍ وب لاوـضشح هداء العموـشح ثبنزظوبى لوذ   3ٔ5ٔعماخ المعزمشٌ  ثراقـع 

ٍ  مموب ٌوذغع م لاغوـا  ثبلمغوـزر  الضبلوش مو  الفنوبدي رقاٍصوبً لنفقوبد كضٍش م  المغوـام

العمووـشح، ثب ظووـبغخ ئلووى ررغووـش الؾووـذ اندنووى موو  مقرمووـبد عووـا  الغووب ؾٍ  )الغ ووبص 

 هـ( ب7ٖٗٔالزنفٍزي لاغٍبؽخ لاَصبس ثبلمذٌنخ المنرسح، 
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 انشمك انسكٍُخ انًفرٔشخ: -ة

 ووقق الغووانٍخ المفشل ووخ( مصووذس س ووٍِظ آخووش رُعووذ مجووبنً ا عوواب  المرعوومً )ال       

لغا  الغب ؾٍ  ثمب ر ماه مو   وقق لهعنؾوخ مخصصوخ ل وز  المراعوم، لر وٍش ثٍبنوبد 

لغنوووخ ئعووواب  الؾغوووبط ثاموووبسح منطقوووخ المذٌنوووخ المنووورسح ئلوووى ه  عوووذد ال وووقق الغوووانٍخ 

 وقخ عوانٍخ، لقوذ عوان ب نؾور  2ٔ3هـ ثاوغ 7ٖٗٔالمصشػ ل ب م  قجص الاغنخ غً عبى 

هلوف نضٌووص غوً العووـبى رارووه )الغ وبص الزنفٍووزي لاغووٍبؽخ لاَصوبس ثبلمذٌنووخ المنوورسح،  32ٖ

 هـ( ب7ٖٗٔ

راثعننبً: انرؤٌننخ انًسننتمجهٍخ نهزٕاَننت االلتصننبدٌخ ٔاالرتًبإلٍننخ نهسننٍبحخ انذٌٍُننخ فننً 

 انًذٌُخ انًُٕرح: 

عاوى ٌزم الزنجإ ثؾغم الؾشكخ الغــٍبؽٍخ م  هعص ثنبء خطخ عــٍبؽٍخ نبعؾخ رعزموذ       

هُعوظ عامٍوخ غوً دساعوخ انسقوبى الغـوـٍبؽٍخ، مموب ٌُغوبعذ المذٌنوخ المنورسح عاوى الز ٍئووخ 

 لااعزعذاد اعزقجبل انعذاد المزرقعخ م  الغب ؾٍ  ب 

ؼ الغذلل )        ( انعذاد المزرقعخ لاغٍَّبػ القبدمٍ  ئلى المذٌنوخ ٔٔ( لال اص)2لٌرظ 

 3ٔ٘ٓ٘3ٕنؾور  –ؾقوق سؤٌوخ الممااوخ ثموب ٌ -ى ٖٕٓٓهوـ أ٘ٗٔالمنرسح ؽزى عوبى 

عب ؼ لرلك غً ظص صجبد الظشلد الؾبلٍخ مو  قا وخ الفنوبدي لال وقق الغوانٍخ المفشل وخ 

 لاسرفبق انععبس لقِاَّخ الذعبٌخ لااعال ، لبببئلخب 
 (: الزقذٌشاد المزرقعخ لعذد الغب ؾٍ  القبدمٍ  ئلى المذٌنخ المنرسح 2عذلل )

 ىٖٕٓٓهـأ٘ٗٔؽزى عبى 

 الغنخ

 هغشيامٍالدي

 العذد الؾقٍقً

 لاغب ؾٍ 

الفشي ثٍ  كص 

 عنزٍ 
 عنخ الزرقع

العذد المزرقع 

 لاغب ؾٍ 

 5ٖٕٕ5٘ٓ2٘ ى2ٕٔٓهـا 3ٖٗٔ - 5ٖٕٔ5ٕٗٗٓ ى2ٕٓٓهـا3ٕٗٔ

 5ٙٗٔ5٘ٔ٘٘ ى3ٕٔٓهـآٗٗٔ 5ٕٙ2ٕٕٔ 5ٕ٘ٗ57ٓ2ٕ ى3ٕٓٓهـآٖٗٔ

 53ٙٓ5ٕٕ٘٘ ىٕٕٓٓهـأٗٗٔ 25ٕٗٙٙٗ 57ٕٖ5ٔ7ٕٓ ىٕٓٔٓهـأٖٗٔ

 5ٕ735ٕ٘3ٙ ىٕٕٔٓهـإٗٗٔ 5ٖٓ٘ٔ٘ٓ 5ٕٓ25ٕٕٖٔ ىٕٔٔٓهـإٖٗٔ

 5٘325ٖ٘ٙٙ ىٕٕٕٓهـاٖٗٗٔ -7537ٖٕ 5ٓٓٓ5ٕٗ2ٖ ىٕٕٔٓهـاٖٖٗٔ

 53ٔ75ٖ٘ٗٙ ىٖٕٕٓهـاٗٗٗٔ 5ٗ2ٖ٘ٙ 5ٓٙ٘57ٖٖٔ ىٖٕٔٓهـاٖٗٗٔ

 75ٕٖٙ5٘٘ٓ ىٕٕٗٓهـا٘ٗٗٔ 25ٙٙ7ٖٓ 5ٖ7ٗ5ٖ32ٖ ىٕٗٔٓهـاٖ٘ٗٔ

 75٘٘٘5٘٘7 ىٕٕ٘ٓهـاٙٗٗٔ -775ٕٖ٘٘ 533ٙ527ٖٕ ىٕ٘ٔٓهـاٖٙٗٔ

 7527ٗ5٘ٙٗ ىٕٕٙٓهـا7ٗٗٔ 57ٖٔٓٙٔ 5ٖٖٔ5٘2ٖٖ ىٕٙٔٓهـا7ٖٗٔ

 25ٔ3ٖ5٘7ٔ 7ٕٕٓهـا2ٗٗٔ 5ٙ2353ٔ2ٔ 5ٖٓٓ5٘ٓٔ٘ ى7ٕٔٓهـا2ٖٗٔ

 527ٔ5ٕٓٙٔ 523ٕ527ٖٖٓ ا عمبلــــــــً
 25ٕ٘ٔ5٘72 ى2ٕٕٓهـا3ٗٗٔ

 252ٖٔ5٘2٘ ى3ٕٕٓهـآ٘ٗٔ

 35ٔ٘ٓ5٘3ٕ ىٖٕٓٓهـأ٘ٗٔ 3ٓٓ7ٖٔ 5ٓ235ٕ27ٖ المزرعػ

الؾغبط لالمعزمشٌ ، غشق لصاسح الؾظ ثمنطقخ المذٌنخ الغذلل م  اعذاد الجبؽضخ اعزمبداً عاى ثٍبنبد 
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 هـ2ٖٗٔالمنرسح، 

 

 

( لاغوونراد ٖٕٔ، يٕٕٓٓموو  خووالل ؽغووبة ُمعووذَّل النموور الُمشكَّووت )الغووعذي،       

 هـ ثارجبق الخطراد الزبلٍخ:        2ٖٗٔهـ لؽزى عبى 3ٕٗٔم  عبى 

 ؽغبة مزرعػ العذد الؾقٍقً لاغب ؾٍ   -

 مزرعػ الفشي ثٍ  كص عنزٍ ؽغبة  -

ؽغبة العذد المزرقع لاغب ؾٍ  = عذد الغب ؾٍ  غوً آخوش عونخ ت مزرعوػ الفوشي ثوٍ   -

 كص عنزٍ 

 2ٕٕٖٓ٘٘=  3ٓٓ7ٖٔت  ٖٔٓ٘ٓٓ٘مضبل:       

 لهازا ببب  ٘ٔ٘ٔٗٙ٘=  3ٓٓ7ٖٔت  2ٕٕٖٓ٘٘              

 ؾٍ  المزرقعوخ خوالل ( ٌما  ه  نغزنزظ ررصٌع همبك  ئقبمخ الغب3لم  الغذلل )       

 ى عاى النؾر الزبلً:ٖٕٓٓهـأ٘ٗٔى لؽزى عبى 7ٕٔٓهـا2ٖٗٔالفزشح 

غنذقـبً، لثنغــجخ  ٓٗم  المزرقع ه  ٌصص ئعمبلً غنبدي الذسعـخ الممزبصح انللى   -

 4  2ٕصٌبدح رُقذَّس خالل الفـزشح ثِـ 

غجخ صٌبدح ثاغذ غنذقبً، لثن 3ٔقُذ سد غنبدي الذسعخ الضبنٍخ ؽزى عنخ ال ذد ثنؾر   -

2ٕ  4 

ى مب ٌُقبسة ٖٕٓٓهـأ٘ٗٔم  الُمقذَّس ه  رجاغ ال قق الغانٍخ المفشل خ عبى   -

 ب2ٖ4 قخ، هي ثضٌبدح رُمض ص 32ٗٔ

 يكبٌ املبيخ
انعذد إلبو 

 و2117ْـ/1438

 يعذَّل خذيخ 

 يكبٌ املبيخ/َسًخ

االحتٍبد نسُخ انٓذف 

 و2131ْـ/1451
 انًمترس ئَشبؤِ

غنبدي الذسعخ 

 الممزبصح لانللى
ٕٕ ٕٕ7ٖٕٗ ٗٓ ٔ2 

غنبدي الذسعخ 

 الضبنٍخ
٘ٓ ٔٓٓٓ7ٓ 3ٔ ٗٔ 

 59 131 - 72 امرًبنـــــً

ال قق الغانٍخ 

 المفشل خ
2ٔ3 ٙٔٓ3 ٔٗ32 ٙ73 

 الغذلل م  اعذاد الجبؽضخ اعزمبداً عاى:

 (2ثٍبنبد الغذلل ) -

 الغب ؾٍ  )الؾغبط لالمعزمشٌ ( لنفظ العبىماب  ئقبمخ ÷ هـ 2ُٖٗٔمعذَّل الخذمخ = عذد الغاب  عبى  -
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اإلقامع لةسائصي  ري الم يهع المهفرة بصسب (: تق ير االصتياجات المستقبةيع م  نما   1ج فا )
 م0232هـ/9549نهفاعها صت  سهع اله ف 

    

لرُعذ دساعـخ ثشامظ لخطػ الزنمٍخ المقزشؽخ لزنمٍخ المعبلم الزبسٌخٍوخ لالموضاساد        

الغٍبؽٍخ ثبلمذٌنـخ المنـرسح م  الذساعـبد ال بموـخ ؽٍوش ٌماو  مو  خوالل راوك الجوشامظ 

رنمرٌووووـخ لاغووووـٍبؽخ ثبلمذٌنووووـخ المنووووـرسح ؽزووووى عووووبى ال ووووذد  لالخووووـطػ لظووووع خطووووخ

ى، لغٍمب ٌاً نزنبلل القعـبٌب لالزؾذٌبد الزً سصـذر ب دساعبد مضٍاوخ ٖٕٓٓهـأ٘ٗٔ

لررع ووبد اعزشارٍغٍووـبد قطووبق ئعوواب  الغووب ؾٍ  )الؾغووبط لالمعزمووشٌ ( لالغٍبعووبد 

خ المذٌنوخ المنورسح، ئداسح المقزشؽخ لازنمٍخ الغٍبؽٍخ داخوص المذٌنوخ المنورسح )همبنوخ منطقو

هـ( لخزبمبً اعزشارٍغٍخ الزنمٍوخ الغوٍبؽٍخ ال وبماخ عاوى مغوزر  7ٖٗٔالزنمٍخ ا قاٍمٍخ، 

 منطقخ المذٌنخ المنرسح لهً:

القعبٌب لالزؾـذٌبد الزوً لاع وذ اعزشارٍغٍوـبد الزنمٍوـخ لقطوبق الغٍبؽوـخ ثبلمذٌنوـخ  -ٔ

ص مو  هثوشص القعوـبٌب لالزؾوـذٌبد الزوً م  لاقع الذساعوـبد الغوـبثقخ راد العالقوخب للعو

اعز عشنب ث ب راد العالقخ ث وزا ال وـأ  هور الضٌوبدح المعوطشدح نعوذاد الغوب ؾٍ  هصنوبء 

مرعـم الؾظ لالعمشح لانعابعه عاى الجشامظ الضمنٍخ اعزشارٍغٍـبد رطورٌش الخوـذمبد 

عبد الزً رنبللذ هوزا لرأهٍص الجنٍـخ الزؾزٍـخ ثبلمذٌنـخ المنـرسح، لهنب  الاضٍش م  الذسا

ال ـأ  م  ههم ب الذساعـخ الزؾاٍاٍـخ لمإ ـشاد الخصوب   ااعزمبعٍوـخ لااقزصبدٌوـخ 

هووـ، ٕٖٗٔلاؾغووبط لالمعزمووشٌ  لالووضلاس الصووـبدس عوو  ئداسح الزنمٍووـخ ا قاٍمٍووخ عووبى 

هووـ ٕٖٗٔلالزووً رنبللووذ ثبلزؾاٍووص خصووـب   الضا ووشٌ  غوورل العووـبى عوو  مرعووـم ؽووظ 

 عـبى رارـه بلمرعم الضٌبسح لا

الغٍبعووبد المقزشؽووخ لزنمٍووخ الغووٍبؽخ الذٌنٍووخ داخووص المذٌنووخ المنوورسح ؽٍووش رشراووض  -ٕ

الغٍبعوووبد المقزشؽوووخ لازنمٍوووخ الغٍبؽٍوووـخ داخوووص المذٌنوووخ المنووورسح عاوووى مغمرعوووخ مووو  

الزرع بد انعـبعٍخ لرزنرق الغٍبعوـبد المقزشؽوـخ لازنمٍوـخ غٍموب ثوٍ  عٍبعوـبد لغنٍوـخ 

خ لعٍبعووـبد مؾاٍووـخ عاووى مغووـزر  المذٌنووـخ المنووـرسح، لٌماوو  عاووى مغووـزر  الممااووـ

 راخٍ  الغٍبعبد المؾاٍخ كمب ٌاً:

 فً يزبل امسكبٌ: -أ

  ًررغش قبعذح ثٍبنبد عو  مجوبنً ئعواب  الغوب ؾٍ  لامذٌنوخ المنورسح مشرجطوخ عغشاغٍوب

ثوونظم المعارمووبد الغغشاغٍووخ  مابنٍووخ ئعووشاء انعمووبل الزؾاٍاٍووخ المخزافووخ عوو  هعووذاد 

الؾغووبط لالمعزمووشٌ  القووبغنٍ  ثاووص منطقووخ موو  المنووبغق المؾٍطووخ ثووبلؾشى لهعووذادهم 

 رمَّ ؽغبة ااؽزٍبط المغزقجاً م  لؽذاد ا قبمخ لاغب ؾٍ  )الؾغبط لالمعزمشٌ ( كمب ٌاً:  -

 ُمعذَّل الخذمخ÷ ى ٖٕٓٓهـأ٘ٗٔعذد الغاب  غً عنخ ال ذد                         
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لرذغق م م  لئلى الؾشى ممب ٌغبعذ عاوى رطورٌش الخطوػ المشلسٌوخ لمغوبساد الم وبح 

 لغقبً لمعذاد الزذغق م  كص ع خ هل منطقخ عانٍخ ل إاء الؾغبط ب

   اعزامبل رنفٍز م وشلق رخطوٍػ المنطقوخ المشكضٌوخ ثبلمذٌنوخ المنورسح  ٌغوبد عومبد

 هلف نضٌص ب ٕٖٓعمشانٍخ لاماب ، لررغٍش غبقخ اعزٍعبثٍخ رصص ئلى نؾر 

   راضٍف الشقبثخ عاى عماٍبد رفورٌظ لئعواب  الغوب ؾٍ  هصنوبء مرعوم الؾوظ هل العموشح

 ثبلمذٌنخ المنرسحب

   ئن بء المغمعبد الغانٍخ المخصصوخ لاغوب ؾٍ  غوً هموبك  رجعوذ قاوٍالً عو  المنطقوخ

المشكضٌخ لٌما  ئدساط هز  المغمعبد داخص ثشامظ الؾظ لالعمشح ثبلذلل قجص الغوفش، 

 مع رغ ٍص خذمبد الرصرل من ب ئلى المغغذ النجري ال شٌف ب

    الغوب ؾر  لالزوً مو  ههم وب رقذٌم العذٌذ م  الخذمبد الممٍضح الزً ٌشاهب الضا وشل

ئربؽخ ئمابنٍخ رغاٍ  انعش غً  شد منفصاخ لرقذٌم خذمبد غنذقٍخ لرؾغوٍ  مغوزر  

 الزغ ٍضاد غً الغشد ب

   رنمٍخ العمبلخ الرغنٍخ لرطورٌش م بسار وب ثبلفنوبدي لالوذلس الغوانٍخ المفشل وخ لزقوذٌم

لزوو لف مووع هغعووص خذمووخ لاغووب ؾٍ  موو  الؾغووبط لالمعزمووشٌ  ثمخزاووف الغنغووٍبد، لا

عبداد لرقبلٍذ هز  الغنغٍبد لئثذاء مشلنخ هكجش غً الوشد عاوى اعزفغوبساد الغوب ؾٍ  

المغووزمشح )همبنووخ هٍئووخ رطوورٌش ماووخ الماشمووخ لالمذٌنووخ المنوورسح لالم ووبعش المقذعووخ، 

 هـ( بٖ٘ٗٔ

 فً يزبل انتًٍُخ االلتصبدٌخ: -ة

  صووبً غووً ظووص ه لصنبعووـبد لغنٍووـخ لخاووق آاد الرظووب ف لا ووـجبة لخصرـالزرعٍوو

العب ذ العخم الزي رؾققوه مجٍعوبد هوذاٌب الؾغوبط، لالزوً راور  غوً معظم وب صنبعوـخ 

هعنجٍووـخ ٌغوووـزرسدهب الزغووبس لجٍع وووب غووً المذٌنوووخ المنوورسح عاوووى الؾغووبط لالمعزموووشٌ  

لالغوووٍَّبػ، كوووزلك رخصوووٍ  مذٌنوووـخ صووونبعٍخ خبصوووخ ثبلصووونبعبد لالمنزغوووبد الزوووً 

  غئووخ ال ووـجبة لانعووش المنزغووخ؛ لئٌغووبد ٌؾزبع ووب الغووب ؾر ،  ووشٌطخ ه  راوور  ظووم

ؽبظووونبد هعموووبل لمصوووبنع صغوووـٍشح لمزرعوووـطخ لالزوووً ر ووواص العموووـرد الفقوووـشي 

 اقزصـبدٌبد المذٌنـخ المنـرسحب

   ئن ووبء مووب ٌ ووجه مذٌنووخ مزابماووخ لألعووراي المشكضٌووخ المزنرعووخ مضووص عووري مشكووضي

 لازشلنٍووبد لاووزهت لالمغوورهشاد لالفعووٍبد لعووري آخووش لألع ووضح الا شثب ٍووخ لا

لعري صبلش لألقم خ لساثع لامغوزاضمبد الذٌنٍوخ، لهسكوب  لامطوبعم ؽغوت الغنغوٍبد 

الش ٍغٍخ لهر مب عٍمضص عبمص عزة آخش ؽٍوش عوٍرغش عاوى الغوب ؾٍ  م وقخ الزغورل 

غً انعراي عٍشاً عاى انقذاى هل م  خالل عٍبساد انعشح غً ظص عذى لعورد  وجاخ 

 نقص عبى ثبلمذٌنخ المنرسح ب
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   ،ررعٍع الطبقخ ااعوزٍعبثٍخ لاموراسد الج وشٌخ العبماوخ )همبنوخ منطقوخ المذٌنوخ المنورسح

 هـ(ب7ٖٗٔئداسح الزنمٍخ ا قاٍمٍخ، 

 فً يزبل انخذيبد االرتًبإلٍخ انًمذيخ نهسبئحٍٍ: -د

    سغع مغزر  معٍ خ الغاب  لرؾغٍ  نرعٍخ الؾٍوبح كنزٍغوخ لموب رزطاجوه الغوٍبؽخ مو

 خ لرغمٍص لنظبغخ المراقع الغٍبؽٍخ لمب ٌؾٍػ ث ب ب اسرقبء ثبلجنٍخ ااعبعٍ

   ااهزمبى ثاص مب ٌزعاق ثبلجٍئخ عاى اعزجبس ه  الجٍئخ النظٍفوخ مو  ههوم عراموص الغوزة

 الغٍبؽً ب

   اعزمشاس من غٍخ اعزطالق هساء الغب ؾٍ  ثبلمذٌنوخ المنورسح عاوى مغوزر  الخوذمبد

 مش ٍبر م لان رض ثمغزر  انداء بالمقذمخ لابغخ القطبعبد المعنٍخ ثخذمخ الؾغبط ل

  العمص عاى صٌبدح عذد الالغزبد لالمطجرعبد ا س بدٌخ ثبلاغبد المخزافخ ب 

   العمص عاى رؾغٍ  مغزر  هداء الخذمبد ثمرعم العمشح لالضٌبسح مو  خوالل لظوع

 خطػ ر غٍاٍخ هعرحً ثمرعم الؾظ ب

  ظووٍرد الووشؽم   رنمٍووخ العمبلووخ الرغنٍووخ لسغووع م بسر ووب لالزووذسٌت عاووى خذمووخ

 لخصرصبً لاعبماٍ  ثبلخذمبد ب

  الن رض ثبلخذمبد المقذمخ لامعبقٍ  لكجبس الغ  م  خالل الغ بد المعنٍخ ب 

  صٌبدح العشلض الزنبغغٍخ ل شكبد الغرال لزاجٍخ اؽزٍبعبد الغب ؾٍ  ب 

   روورغٍش مغووزر  ا ووق موو  الخووذمبد الصووؾٍخ )همبنووخ منطقووخ المذٌنووخ المنوورسح، ئداسح

 هـ(ب7ٖٗٔا قاٍمٍخ، الزنمٍخ 

 انخبتًخ ٔانُتبئذ:

ٌُعذ هزا الجؾش ظم  هثؾبس عذٌذح هُعِشٌوْذ مو  صلاٌوب مخزافوخ عو  الغوٍبؽخ غوً        

الممااووخ سثمووب راوور  مفٍووذح ئرا مووب رابماووذ مووع ثععوو ب لقُووذَّمذ هغاووبساً لُسؤ  عماٍووخ 

لزطرٌش الغٍبؽخ غً مغزمع الممااخب لر ذد الغٍبؽخ ث اص عوبى لالغوٍبؽخ الذٌنٍوخ غوً 

  رار  ساغذاً لالقزصبد الرغنً م  خالل صٌوبدح هعوذاد المذٌنخ المنرسح ثرعه خبي؛ ه

ى، لصٌووبدح ٖٕٓٓهووـأ٘ٗٔمالٌووٍ  عووب ؼ ثؾاوورل عووبى  ٓٔالغووٍَّبػ ئلووى مووب ٌُقووبسة 

م ووبسكز م غووً ئعمووبلً النووبرظ الوورغنً، لئٌغووبد غووشي عمووص لاقوور  الرغنٍووخ غووً هووزا 

 المغبل ب

رشعووم  خصووٍز ب عاووى  لالغغشاغٍووب المؾاٍووخ ثمارنبر ووب الطجٍعٍووخ لالج ووشٌخ الزووً       

سد ث واص عوشٌع غوً  هسض المذٌنخ المنرسح رُعزجوش داعموخ لازنمٍوخ الغوٍبؽٍخ الزوً رطورَّ

ب عوذد الفنوبدي مو   هوـ ئلوى نؾور ٕٓٗٔغنوذقبً عوبى  ٔ٘الغنراد الع ش المبظٍخ، غقذ نم 

هـ، لقذ انز شد غً همبك  مخزافوخ مو  المذٌنوخ المنورسح للوم رُعوذ 2ٖٗٔغنذقبً عبى  7ٕ

مقشهب غؾغوتب كوزلك ثبلنغوجخ لا وقق  –المؾٍطخ ثبلمغغذ النجري  –لمشكضٌخ المنطقخ ا
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 قخ غوً  73ٕهـ ثعذ ه  كبنذ 2ٖٗٔ قخ غً عبى  2ٔ3الغانٍخ المفشل خ الزً ثاغذ 

 هـب  لقذ رمَّ عمع ههذاد هزا الجؾش غً صالس نقبغ:ٕٗٗٔعبى 

ٍخ غووً المذٌنووخ انللووى: الزعووشد عاووى ههووم لهكضووش المراقووع الزبسٌخٍووخ لانصشٌووخ الغووٍبؽ

 المنرسح مضاساً ب

الضبنٍخ: الزؾاٍص الماوبنً ل وز  المراقوع ثبعوزخذاى رقنٍوخ نظوم المعارموبد الغغشاغٍوخ، غقوذ 

مرقعووبً لقوذ رومَّ رؾذٌووذهب عاوى  واص نقوبغ، لقووذ عوعى الجؾوش ئلووى  ٕٙثاوغ عوذدهب نؾور 

ي الا ووف عوو  نمووػ الزرصٌووع الغغشاغووً ل ووز  المراقووع لمووذ  اسرجبغ ووب ثبلمغووغذ النجوور

ْعا ووم الووذٌنً لالزووبسٌخً لانصووشي انهووم غووً المذٌنووخ المنوورسح،  ال ووشٌف الووزي ٌُعووذ الم 

اُعزخذمذ العذٌذ م  ااخزجوبساد ا ؽصوب ٍخ الابسرر شاغٍوخ الزوً ررغشهوب هوز  الزقنٍوخ 

 لزؾقٍق ههذاد الجؾشب

ٌخ الضبلضخ: الزنجإ ثؾشكوخ الغوٍبؽخ الذٌنٍوخ غوً المذٌنوخ المنورسح مو  عوذ ح عرانوت اقزصوبد

 لاعزمبعٍخب  

 انُتبئذ: 

هظ وووشد نزوووب ظ الزؾاٍوووص الماوووبنً ه  نموووػ الزرصٌوووع الغغشاغوووً لامراقوووع الزبسٌخٍوووخ  -

 لانصشٌخ الغٍبؽٍخ غً المذٌنخ المنرسح هر النمػ المزغمع العنقرديب

اسرجػ الزرصٌع الغغشاغوً لامراقوع الموزكرسح ثعالقوخ اسرجوبغ قرٌوخ موع مرقوع المغوغذ  -

ممووب ٌعنووً ه   5٘ٓٓذ قٍمووخ معبمووص الغووبس انقووشة الفعاووً النجووري ال ووشٌف، غقووذ ثاغوو

المراقع الزبسٌخٍوخ لانصشٌوخ الغوٍبؽٍخ هقوشة ئلوى الونمػ المزغموع ؽورل المغوغذ النجوري 

 ال شٌف ثب ظبغخ ئلى لادي العقٍق لمنطقخ الغجع مغبعذب

هظ ووش الزؾاٍووص الماووبنً ه  المشكووض المزرعووػ ااغزشاظووً ل ووز  المراقووع ٌجُعووذ عوو   -

مزوشاً غوً الغ وخ الغنرثٍوخ الغشثٍوخ؛ غوً المنطقوخ ٕٓٔٓالنجري ال وشٌف مغوبغخ  المغغذ

الراقعخ ثٍ  ؽً الُغقٍب لؽً انصٍفشٌ  غً ثاذٌخ العقٍوق، ثٍنموب لقوع المشكوض المزرعوػ 

مزوشاً مو  المغوغذ النجوري ال وشٌف غوً 2ٕ٘ٔالفعاً الزي ٌُمض ص هؽذ المراقوع عاوى ثُعوذ 

 ؽً الُغقٍب ظم  ثاذٌخ العقٍقب

  الزؾاٍص المابنً رجٍَّ  ه  ارغوب  الزرصٌوع الغغشاغوً )اانز وبس( لامراقوع الموزكرسح م -

ارَّخز  االً ثٍعبلٌبً ٌزمؾرس ؽرل المغغذ النجري ال شٌف ثبرغب   ومبلً عنورثً، لهور 

مووراصي ارغووب  مغووش  لادي ثطؾووب  للادي العقٍووق ال وومبلً الغنوورثً ؽٍووش رزشكووض 

 الغٍبؽٍخب ه ات المراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ

4 مو  2ٖم  رؾاٍص المغبغخ المعٍبسٌخ رجٍَّ  موذ  رازلوص المراقوع، ؽٍوش ه  هكضوش مو   -

المراقووع المذسلعووخ رقووع ظووم  انؾووشاد معٍووبسي لاؽووذ موو  المشكووض المزرعووػ ل ووز  

المراقووع؛ ممووب ٌووذل عاووى رغمع ووب غووً الفووشاح الغغشاغووً المؾووٍػ ثمنطقووخ الؾووشى النجووري 

 ال شٌفب
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 4ٕ م  المراقع رقع ظم  نطبي ا ٌضٌذ ع  2ٖه  هكضش م   هظ ش الزؾاٍص المابنً -

كووم موو  المغووغذ النجووري ال ووشٌف ؽغووت معٍووبس المغووبغخ هل مووب ٌُعووشد ثبلووذلا ش راد 

 المغبغبد المزغبلٌخب

4 مو  ئعموبلً المراقوع ٓ٘ثاوغ عوذد المراقوع الزبسٌخٍوخ لانصشٌوخ الغوٍبؽٍخ هكضوش مو   -

 الطشي الش ٍغٍخب مزش م ٕٓٓ-ٔظم  المغبغخ الزً رزشالػ ثٍ  

م  الزؾاٍص المابنً لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخ؛ لثؾغت معٍبس المرقع م   -

4 موو  اعمووبلً المراقووع ٌزشكووض غووً النطووبي ثووٍ  75ٕٗالطووشي الذا شٌووخ رجووٍَّ  ه  نغووجخ 

الذا شي انلل )غشٌوق الماوك غٍصوص( لالوذا شي انلعوػ )غشٌوق انمٍوش عجذالمغٍوذ(، 

لطشٌوووق الوووذا شي الضوووبنً )غشٌوووق الماوووك عجوووذهللا( لغشٌوووق الغبمعوووبد لالمراقوووع ثوووٍ  ا

 الذا شيب 

هووـ 3ٕٗٔموو  خووالل الجؾووش لثعووذ ؽغووبة ُمعووذَّل النموور المشكووت لافزووشح الضمنٍووخ موو   -

هـ، رمَّ الزنجإ ثبلعوذد المزرقوع رورغش  مو  هموبك  ئقبموخ الغوب ؾٍ  ؽزوى عونخ 2ٖٗٔلؽزى 

موو  الذسعووخ انللووى لالممزووبصح ى ثؾٍووش ٌصووجؼ عووذد الفنووبدي ٖٕٓٓهووـأ٘ٗٔال ووذد 

 غنذقبً عاى الزرالًب 3ٔل   ٓٗلالذسعخ الضبنٍخ ئلى مب ٌقبسة 

 ووقخ  32موو  المزرقووع ه  ٌجاووغ عووذد ال ووقق الغووانٍخ المفشل ووخ غووً عوونخ ال ووذد نؾوور  -

 4 ب2ٖلثضٌبدح رُمض ص 

رمَّ غشػ عذد م  الغٍبعبد المقزشؽخ لزنمٍوخ الغوٍبؽخ عاوى مغوزر  المذٌنوخ المنورسح  -

ذ ح عرانت من ب ا عاب  لمغبل الزنمٍخ ااقزصوبدٌخ لمغوبل الخوذمبد ااعزمبعٍوخ غً ع

 المقذمخ لاغب ؾٍ ب

 انتٕصٍبد:

غً ظرء مب هعفش عنه الجؾش م  نزب ظ ٌما  رقذٌم مغمرعخ مو  الزرصوٍبد كموب        

 ٌاً:

ههمٍخ المؾبغظخ عاوى الطوبثع الؾعوبسي لالغوٍبؽً لامراقوع الزبسٌخٍوخ لانصشٌوخ غوً   -

 المذٌنخ المنرسح م  خالل ااهزمبى ث ب لسعبٌز ب لصٍبنز ب ثبعزمشاسب

ااهزمبى ثن ش الخشا ػ لالمخططبد الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغوٍبؽٍخ لثمخزاوف الاغوبد،  -

شهب مو  خوالل لعوب ص الزعاوٍم المخزافوخ لالعمص عاى ررغٍشهب غوً المازجوبد العبموخ لن و

 لٍغ ص رنبلل بب

رصوومٍم لان ووبء مرقووع سعوومً مزابمووص لخذمووخ المذٌنووخ المنوورسح لربسٌخ ووب موو  خووالل  -

 ااعزعبنخ ثبلجبؽضٍ  لالم زمٍ  ثزبسٌخ المذٌنخ لرلك رؾذ مظاخ هٍئخ اَصبس لالغٍبؽخب

بلم المذٌنووخ المنوورسح ان ووبء مازجووخ ئلازشلنٍووخ  نٍووخ ثبلمإلفووبد الزووً رخووذى رووبسٌخ لمعوو -

الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغٍبؽٍخ، لرلك لمغبعذح الغب ؾٍ  لازعشد عاٍ ب م  داخص الممااوخ 

 لخبسع بب
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ئصذاس مغاخ عنرٌخ عوٍبؽٍخ لامذٌنوخ المنورسح لزعشٌوف الموراغ  لالمقوٍم لمو  ٌزراعوذ  -

ْجووش لعووب ص النقووص  ثبلذللووخ خووالل مرعوومً الؾووظ لالعمووشح، لررصٌع ووب عاووٍ م مغبنووبً ع 

 المخزافخ مضص النقص الغمبعً لالطٍشا  لالغف ب

عمووص دلساد لاغووبد المخزافووخ ثؾٍووش راوور  ُمرصَّقووخ ث وو بداد معزمووذح موو  الوورصاسح،  -

ثب ظبغخ ئلى دلساد غً غ  الزعبمص لا س بد الغٍبؽً خبصوخً لاعوبماٍ  ثبلغوٍبؽخ غوً 

ثعوذ الؾصورل عاوى المذٌنخ المنرسح ثؾٍش ا ٌزم رغذٌذ العقرد الغٍبؽٍخ لالزشاخٍ  ئا 

 دلساد منبعجخ ؽغت رعاٍم كص م نخب

ررغٍش ئؽصبءاد دقٍقوخ نموبك  ااٌوراء الغوٍبؽً؛ مو  غنوبدي ل وقق عوانٍخ مفشل وخ  -

عاى مذاس الغنخ لرلك لمعشغوخ ااؽزٍبعوبد المغوزقجاٍخ لاغوٍبؽخ، لالموشدلد ااقزصوبدي 

 لرنمٍزه خالل الغنراد القبدمخب

رووذسٌت مغمرعووبد موو  القوور  العبماووخ  العمووص عاووى ئٌغووبد غووشي عمووص موو  خووالل -

الرغنٍخ غً المغبل الغٍبؽً للظع من ظ عغشاغً مزابمص لازعشد عاوى ههوم انموبك  

 الغٍبؽٍخ غً المذٌنخ المنرسحب

ٌُعووذ المغووغذ النجووري ال ووشٌف موو  العرامووص القرٌووخ الُمووإصشح غووً الزرصٌووع الغغشاغووً  -

منورسح، لوزلك ررصوً الجبؽضوخ العموص لامراقع الزبسٌخٍخ لانصشٌخ الغوٍبؽٍخ غوً المذٌنوخ ال

عاووى ئٌغووبد كبغووخ الرعووب ص الزووً رغووبهم غووً رخفٍووف العووغػ عاووى المنطقووخ المشكضٌووخ 

المؾٍطخ ثبلمغغذ النجري ال شٌف ث ذد المؾبغظخ عاى الطوبثع الؾعوبسي لالزوبسٌخً 

 لامغغذ النجري ال شٌف لالمنطقخ المؾٍطخ ثهب

 يمترحبد نجحٕث يستمجهٍخ:

ب ظ الجؾووش لررصووٍبره رقزووشػ الجبؽضووخ ئعووشاء الذساعووبد لالجؾوورس غووً ظوورء نزوو       

 اَرٍخ:

رصمٍم نظبى معارمبد عغشاغً عٍبؽً رفبعاً ثقبعذح ثٍبنوبد مزابماوخ اعزموبداً عاوى   -

 نزب ظ هزا الجؾشب

دساعوووبد رفصوووٍاٍخ ؽووورل عوووذل  ااعوووزضمبس الغوووٍبؽً الوووذٌنً غوووً المذٌنوووخ المنووورسح  -

 لامابنٍبد رطرس ب

رأخووز الزنمٍووخ الغووٍبؽٍخ لث وواص خووبي الغووٍبؽخ الذٌنٍووخ غووً المذٌنووخ دساعووبد رابماٍووخ  -

المنرسح ئلى عبنت خطػ الزنمٍخ الصنبعٍخ لالضساعٍخ لالعمشانٍخ، لرلوك لغعا وب مذٌنوخ 

 ممٍضح رغعى لزؾقٍق الزنمٍخ المغزذامخب
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 انًصبدر ٔانًرارع

 أٔالً: يصبدر انجحج:
 ى(ب ثٍشلد: عٍرثشلعازظب333ٔهغاظ الرغ  العشثً لالعبلم، ) 

دساعبد الرظع  -ئداسح الزنمٍخ ا قاٍمٍخهـ(ب 2ٖٗٔهمبنخ منطقخ المذٌنخ المنرسح، ) -
 ب المذٌنخ المنرسحب   الشاه  ثبلمخطػ ا قاٍمً

)سعبلخ  دساعخ عغشاغٍخ -الغٍبؽخ غً مؾبغظخ ٌنجعى(ب 2ٕٓٓالجالَّق، هٍفبء ٌؾٍى، ) -

 مبعغزٍش  ٍش من رسح(ب كاٍخ الزشثٍخ ثغبمعخ غٍجخ، المذٌنخ المنرسحب

الزخطٍػ المابنً لاخذمبد الصؾٍخ غً ى(ب ٕٓٔٓالضخٍَّب ، مؾمذ عجذال بدي، ) -
)سعبلخ مبعغزٍش  ٍش  لراء نبعرس ثبعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ

 من رسح(ب الغبمعخ انسدنٍخ، عمَّب ب

ب ثغذاد: داس الازت لاطجبعخ عغشاغٍخ الغاب ى(ب ٕٕٓٓبط غبظص، )الغعذي، عج -

 لالن شب

الزؾاٍص المابنً لاخذمبد الزعاٍمٍخ غً مؾبغظخ ى(ب 2ٕٔٓ عذ، ئٌ بة  بنم، ) -
)سعبلخ مبعغزٍش  ٍش  GISخب  ٌرنظ ثبعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ 

 من رسح(ب كاٍخ اَداة ثبلغبمعخ ااعالمٍخ،  ضحب

الزؾاٍص المابنً لامذاسط الؾارمٍخ غً مذٌنخ  ضح ى(ب ٕ٘ٔٓعغاش، هؽمذ عاً، ) -
)سعبلخ  ؽبلخ دساعٍخ: ؽً ال ٍخ عغاٍ -ثبعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ

 مبعغزٍش  ٍش من رسح(ب كاٍخ اَداة ثبلغبمعخ ااعالمٍخ،  ضحب

صاخ الغراس غً رؾاٍص هـ(ب ٖٓٗٔمغاخ عبمعخ هى القش  لاعارى ااعزمبعٍخ، ) -
الذساعبد الغغشاغٍخ ثبلزطجٍق عاى المغزرغنبد الج شٌخ غً منطقخ ماخ 

 (ب ماخ الماشمخبٔ)ٔب الماشمخ

 حبٍَبً: انًرارع انعرثٍخ: 

مقرمبر ب لخصب ص ب  -ى (ب الغٍبؽخ غً ئقاٍم عغٍش 33ٕٔئثشاهٍم، هؽمذ ؽغ ، )  

 (، القبهشحبٕٓ)، مغاخ مع ذ الجؾرس لالذساعبد العشثٍخالغغشاغٍخب 

مذخص ئلى الزؾاٍص ااؽصب ً غً الغغشاغٍب ى (ب 327ٔهثر عٍبنخ، غزؾً مؾمذ، )  -
 ب ا عانذسٌخ: داس المعشغخ الغبمعٍخب الج شٌخ

دساعبد الرظع  -ئداسح الزنمٍخ ا قاٍمٍخهـ(ب 2ٖٗٔهمبنخ منطقخ المذٌنخ المنرسح، ) -
 ب المذٌنخ المنرسحب   الشاه  ثبلمخطػ ا قاٍمً

هـ(ب ٖ٘ٗٔهمبنخ هٍئخ رطرٌش ماخ الماشمخ لالمذٌنخ المنرسح لالم بعش المقذعخ، ) -

م شلق انلظبق الشاهنخ  –الزقشٌش انلل لأللظبق الشاهنخ لامذٌنخ المنرسح 
 باعزعمباد انساظً لالخذمبد لااعاب 

ب ثٍبنبد الفنبدي لالذلس الغانٍخهـ(ب 7ٖٗٔالغ بص الزنفٍزي لاغٍبؽخ لاَصبس، ) -

 المذٌنخ المنرسحب
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ب مغاخ العقٍقهـ(ب الغٍبؽخ الذٌنٍخ لآصبسهبب ٕٔٗٔخرعاً، مصطفى مؾمذ، ) -

 (، المذٌنخ المنرسحبٖٔ)ٙٔ

ى(ب هعظ لرطجٍقبد ااعز عبس ع  ثعذب القبهشح: مازجخ ٕ٘ٔٓدالد، عمعخ مؾمذ، ) -

 اانغارب

عرانت م  ال خصٍخ الغغشاغٍخ لامذٌنخ هـ (ب 7ٔٗٔ، مؾمذ هؽمذ، ) الشلٌضً -
 ب المذٌنخ المنرسح: الغشغخ الزغبسٌخ الصنبعٍخب المنرسح

الزؾاٍص المابنً لامراقع انصشٌخ لالغٍبؽٍخ غً ى (ب ٕٕٔٓال ٍخ، آمبل ٌؾٍى، )  -
بى: ب الذم(GISالمذٌنخ المنرسح ثبعزخذاى رقنٍخ نظم المعارمبد الغغشاغٍخ )

 المازقى الرغنً الغبثع لنظم المعارمبد الغغشاغٍخب

ن ش مراقع الغٍبؽخ الذٌنٍخ ى (ب ٖٕٔٓعضاص، لطفى كمبل ل  ال ٍخ، آمبل ٌؾٍى، )  -
غى المذٌنخ المنرسح عاى  جاخ اانزشنذ ثبعزخذاى رانرلرعٍب نظم المعارمبد 

، المذٌنخ ب المإرمش الغغشاغً الذللً، عبمعخ غٍجخالغغشاغٍخ العناجررٍخ

 المنرسحب

ب عٍبؽخ المإرمشاد لمغزقجا ب غً مصشى (ب 332ٔالعضة، رغشٌذ خٍشي، )  -

الازبة الغنري لاغٍبؽخ لالفنبدي، الغمعٍخ المصشٌخ لخجشاء الغٍبؽخ 

 العامٍٍ ب ا عانذسٌخ: من أح المعبسدب

(ب اعزخذاى نظم المعارمبد الغغشاغٍخ لزؾاٍص خشٌطخ ٕٙٔٓعمش، مؾمذ عمش، ) -

، عبمعخ القبهشح –مغاخ كاٍخ اَداة الغٍبؽخ الذٌنٍخ غً المذٌنخ المنرسحب 

 (، القبهشحب7)7ٙ

، ثٍبنبد الؾغبط لالمعزمشٌ غشق لصاسح الؾظ ثمنطقخ المذٌنخ المنرسح،  -

 هـ(ب المذٌنخ المنرسحب2ٖٗٔ)

سؤٌخ عصشٌخ لازنمٍخ الغٍبؽٍخ غً رنمٍخ انقبلٍم غً ى (ب 33ًٔٔ، ؽغٍ ، ) كفبغ -
 ب القبهشح: ال ٍئخ المصشٌخ العبمخ لاازبةبالذلل النبمٍخ

الزرع بد المغزقجاٍخ لاغٍبؽخ الذٌنٍخ غً ى (ب ٕٕٓٓلعذا  عجذ انمٍش، )  المبلاً، -
) سعبلخ مبعغزٍش  دساعخ غً عغشاغٍخ الغٍبؽخ -مذٌنزً عبمشاء لالابظمٍخ

  ٍش من رسح (ب ثغذاد: عبمعخ ثغذادب

دساعخ ى(ب ٕٙٔٓالمشكض الرغنً لامعارمبد لااثؾبس الغٍبؽٍخ، ) -مشكض مبط  -
  بالشٌبض ههمٍخ المضاساد الذٌنٍخ الزً راقى قجرًا لذ  الضا ش ثبلمذٌنخ المنرسحب

ئداسح  -منطقخ المذٌنخ المنرسح هـ (ب همبنخ 2ٖٗٔلصاسح ال ئر  الجاذٌخ لالقشلٌخ، )  -

 الزخطٍػ لالم بسٌعب المذٌنخ المنرسحب
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