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  وهنيدوا تربور : ملقب

 

  :دودحم فرصتب ةمجرت

 صيخرلا ميهاربا نب هللا دبع .م

 
  درافراه ةعماج يف يلودلا ةيمنتلا سلجم

      
م ٢٠٢٢ سرام ١٣ ـه ١٤٤٣ نابعش ١٠ دحالا موي ،لئاح  

 



 1! !٢٠٢٥ ماع ىلا ةملك نويلم ةمجرت ةردابم - ةيبرعلا ثدحتأ انأ

؟خيطبلا        ةرهاظ  نم  كعورشم  يناعي  له   

 
 برقي ام نأ نييذيفنتلا ءاسؤرلا سلجم دافأ ،" ةرثعتملا عيراشملا ةرادإ" لوح ثيدح ريرقت يف 

 لكاشم يفخت ةيحص ودبت يتلا تاعورشملا نم ٪20 نم رثكأ نأب تدكأ تاسسؤملا نم ٪75 نم

 !اهرهوج يف عورشملا

 وأ ( رضخألا رهظت هذه خيطبلا عيراشمب هفصو نكمي ام نإف ، ةينهملا يتربخ عقاو نم

 ، لخادلا يف عقاف رمحا نول ىفختي اهب طيحي يذلا رضخالا فالغلا اذه فلخ نكلو ،جراخلا نم )يحصلا

 :نيببسل ًةداع ثدحت ةعداخلا ةرهاظلا هذه

 

 دنع تالكشملا ديعصت يف عورشملا قيرف ءاضعأ وأ عورشملا ريدم ددرتي ام ًابلاغ .1

  اهديدحت

 لودجلا لثم هدراوم وا عورشملا ةرادا رصانع ددحت نأ عورشملا ةرادا لشف وأ /و .2

 يف ىرخألا عبتتلا ريبادت نم اهريغو رطاخملاو ، قاطنلاو ، ةفلكتلاو ، يديلقتلا ينمزلا

 اهؤاشنإ متي مل تارشؤملا كلت نأ وأ عورشملا ةيسيئرلا تارشؤملل للخلا فاشتكا

 .عورشملا ةيادب يف ةحلصملا باحصا عم اهنأشب قافتالا وا ًالصا

 

 تيأر دقل.  عيراشملا يريدم عيمج ىدل ىدص هل خيطبلا هيبشت نأ دقتعأ  ؟افولأم ودبي اذه له

 راسملا ىلع رهظت يتلا عيراشملا نم ديدعلا  )عبطلاب يضاملا يف ... يسفن نع تغلبأ امبرو(

 .ريبك قزأم يف عقاولا يف كسفن دجت ، عبتتلا ضعبب كمايق درجمب نكلو ، حيحصلا

 

 فوخلا لماع 
 

 ليوحتل حايترالا مدعب ترعش ، عيراشملا ةرادإ يف ةينهملا يتريسم نم ىلوألا مايألا يف 

 ريدمك يتراهم وأ يتءافك نع لاؤسلا حرطيس هنأ ترعش.  رمحألا وأ يدامرلا نوللا ىلإ عورشملا

 تملعت دقل.  تانايبلاب ةموعدم ةينهم رظن ةهجو تسيلو ةيفطاع رظن ةهجو هذه تناك.  عورشملل

 ةحص سكعنت نأ اًمامت يرورضلا نم هنأو بذكت ال تانايبلا نأ ةبرجتلا لالخ نمو تقولا رورمب

 جراخ عورشملا نوكي امدنع ةصاخ ،ةحلصملا باحصأ نم نيينعملا ةفاكل ةيفافشو ةقدب عورشملا

 لبق نيينعملا ةحلصملا باحصأل نكمم تقو برقأ يف كلذ لاصيإ رمألا بلطتيو حيحصلا راسملا

 عورشم ريدم كتفصبو .عيمجلل لضفأ ناك ًاركبم كلذ ناك املك - رطاخملا ةدايز وا ةرطيسلا نادقف

 نم ًاءزج كلذ نوكل ةفاضإلابو.  عورشملا تانايب نأشب اًقداصو اًحتفنم نوكت نأ كبجاو نمف ،فرتحم

 ال PMP عيراشملا ةرادا فرتحم ةداهش لمحت تنك اذإ كب ةصاخلا ةيقالخألا كولسلا دعاوق ةنودم

 كتينهمو كيعو ىلع ةمالع هذهف ، كلذ نم سكعلا ىلع لب ،هنم فاخت ًارمأ كلذ نوكي نأ يغبني



 2! !٢٠٢٥ ماع ىلا ةملك نويلم ةمجرت ةردابم - ةيبرعلا ثدحتأ انأ

 تايدحتلا هذه عم لماعتلل ةقثلا ىلع لوصحلاو ةبولطم ةدعاسملا نأب ةيلوؤسملل كلمحتو

 امدنع ام عورشم يف اهجاتحت يتلا ةدعاسملا ىلع كلوصح ةيلامتحا نم كلذ دبزيو ،تالكشملاو

 .ةلجاعلا ةدعاسملا ىلا جاتحتو لكاشملا هفنتكت

 

 رشؤملا اياضق  
 لودجلا وأ ةفلكتلل ءارضخو ءارمح اًدودح أشنأ مكنم مك : ًادج ٌعئاش اضيأ وه يناثلا ببسلا

 تلصحو كيدل ةحلصملا باحصأ عم قبسملا قيسنتلاب تمقله  ؟ ام عورشم يف قاطنلا وأ ينمزلا

 نع فارحنالا نم ةلوبقملا تايوتسملا دودح ىلع ةيادبلا يف مهنم ةقثوملاو ةحيرصلا ةقفاوملا ىلع

 اهتابلطتم نأشب قافتالا متي مل عيراشملا نم ٪50 وحن نأ دقتعأ  ؟عورشملل نيابتلا وأ ةطخلا

 !ةيادبلا يف نيينعملا ةحلصملا باحصا ةفاك عم اهتارشؤمو

 ةمهم ةلحرم كتوفت عورشملا ذيفنت يف قيرطلا فصتنم يف نوكت امدنع ،لاثملا ليبس ىلعف

 اذه نأ ىلع ةيادبلا يف قافتالا مت هنأ مأ  ؟رمحألا نوللا ىلإ ذئنيح عورشملا اذه لوحت له ، دحاو عوبسأب

 دح كانه له .دحاو رهش ةدمل ةحوتفم تلظ دراوملا يف ةلكشم كيدل تناك ول اذام  ؟لوبقم زواجت

 ؟رمحألا نوللا ىلإ عورشملا لوحت عيباسأ 4 نم رثكأل ةحوتفم ةلكشم يأ نأ ىلإ ريشي نيعم

 عورشملا ريدم ههجاوي نأ نكمي يذلا يدحتلا ىلع ءوضلا طيلستل ةرركتم ةلثمأ درجم هذه 

 مل نا بعص فقومل كسفن ءيهت و قزأم يف كسفن عضت دق كنا دكؤأ نا دوأ.  لكاشملا روهظ دنع

 دوجو ىلع مات حوضو و ةيفافشب مهعم قفتت و نيينعملا ةحلصملا باحصا عم ًاقبسم قسنت

 لوبقملا نيابتلاو تازواجتلا و ىوصقلا دودحلا نم اهيلع قفتم و ةقدب ةف�رعُم و اًديج ةددحم ةعومجم

 ريراقتلا يف لحارملا و تائفلا ديدحت -صخألا ىلع و -عورشملا ةرادا ةطخل ةيعرفلا و ةيسيئرلا تالاجملل

 ةيلوؤسم و ةينهمب كلذ لعفت مل نا ، اهيف ةلوبقملا فارحنالا تايوتسم و عورشملا كلذل ةيسيئرلا

 تاهجلاو ةحلصملا باحصأ عم ةياغلل ةبعص ةثداحمل كسفن دادعإب موقت رمالا ةقيقح يف تنأف

 !ةدحاو ةعفد ةأجف تالكشملا ترهظ مث ميلستلا تقو ناح و رفصلا ةعاس تقد اذإ ةيعارلا

 دودحلاو تانيابتملاو تايدحتلا نم ةفلتخم ةعومجم اهل نوكيس ةفلتخملا عيراشملا نأ ركذتو

 . ةحلصملا باحصا و عورشملا ريدم نيب قبسملا قافتالاو تافيرعتلا بسح ىوصقلا

 

  ددحم دحاو نول ىلإ خيطبلا ليوحت ةيفيك لوح تايصوتلا ضعب كيلا
 عورشملل ةحلصملا باحصأ عم طيطختلا ةلحرم يف اهدودحو ةيسيئرلا ريراقتلا تائف ددح 

 :يه ةيسيئرلا تائفلا نوكت ام ًةداع.   حوضوو ةقدب عورشملا رصانع مالتسا دامتعا ةقيرط ىلع لصحاو

  تقولا §

 فيلاكتلا §

 لمعلا قاطن §

 ةدوجلا §



 3! !٢٠٢٥ ماع ىلا ةملك نويلم ةمجرت ةردابم - ةيبرعلا ثدحتأ انأ

 دراوملا §

 رطاخملا §

 ةيئيبلاو ةيجراخلا لماوعلا §

 ةلماش ةروصب عورشملا تابلطتم §

  

  :عورشملا يف رصنع لك ةلاح ىلإ ةراشإلل ةتباثو ةقسانتم ناولأ مدختسا
 :رضخألاو يدامرلاو رمحألل عورشملا ةطخ بسح رصانعلاو تائفلا ناولأ مئاد تابثو ةقدب ددح 

 وأ ؟تالايرلا نم نيعم رادقمب كتينازيم تزواجت له  ؟"رمحألا "قاطنلا يف عورشملا نوكي نأ ينعي اذام

 ريغل اهصيصخت ديعأ وأ عورشملل ةيسيئرلا دراوملا تكلهتسا وا تهتنا له  ؟مايألا نم نّيعم رادقمب

 ةيعارلا تاهجلا و نيينعملا ةحلصملا باحصاو كقيرف عم نواعتلابو جاتحت  ؟ )ًالصأ هل تدصُر ام

 تاددحملا نييعت راتخت دق."  رمحألا نوللا" يف عورشملا ناك اذإ كلذ هينعي ام ديدحت ىلإ( عورشملل

 ًءانب وأ عورشملا نم رصانعلا كلتل يجيتارتسالا رثألا ىلع ًءانب ، اًديقعت رثكألا ىلإ ةطيسبلا عيراشملل

 نييعتب مق" - ةيدامرلا" تاعورشملل ةبسنلاب ءيشلا سفن ،عورشملل ةحاتملا دراوملاو تايولوألا ىلع

 عورشملا ماهم نع ةقيرطلا سفنب غالبإلاب عيمجلا موقي ثيحب عيمجلل ةحضاو نوكت يتلا تاددحملا

 اًحضاو رضخألا نوللا نوكي ام ةداعو . ذيفنتلا ءانثا لصحت يتلا تافارحنالا وا تازواجتلاو مهب ةصاخلا

 !لدج لحم سيلو اًدج

 ةحلصملا باحصا عم اهنأشب قفتاو عورشملا رصانع ةفاكل ةمزاللا تاددحملا فيرعتب مق 

 لاسرإب مق ،اهنأشب قافتالاو تاددحملا نييعت درجمب.  عورشملا ذيفنت ةرتف لاوط ةتباث نوكت ثيحب

 موقت امدنع كلذل ، ةحلصملا باحصأ عيمجل عورشملا ةلاح نع غالبإلل اهمادختسال تاددحملا هذه

 مهفلا ءوسل ًالاجم كرتت ال كاذنيح كنإف ،ةفلتخملا عورشملا رصانعب قلعتي ام لك يف مهثيدحتب

 ًالاجم ةحلصملا باحصألو كقيرفلو كل كلذ حيتي فوسو .هططخو عورشملا رصانع لوح ضومغلاو

.  أفكأو لضفأ لكشب ةحلصملا باحصأ تاقالع ةرادإ نم كنكميو حضاولاو فرتحملا لصاوتلا ةدوجل

 فوسو رضخألا نوللا ىلإ هتداعإل ةطخ كيدل نوكي نأ بجيف ، يدامرلا وأ رمحألا نوللاب عورشملا ناك اذإ

 .رضخألا نوللا ىلإ عورشملا ةداعإل ينمزلا لودجلا لوح ةحلصملا باحصا عم قافتالا ىلإ جاتحت

 ةتباث ةروصب هاجتالا راهظإل )تباث طخ ، لفسأل ، ىلعأل مهس( تارشؤملا سفن مدختسا 

  ريراقتلاو عورشملا لحارم عيمج يف ةرركتمو

 

 فوخلا لماع ىلع بلغتلا 
 تعضو املك ، اهنع غالبإلا يف ةقثلا كيدل ترفوتو ةطرو يف كنأب رارقإلا يف تعرسأ املك

 ةحلصملا باحصأ مامأ لوؤسم تنأف عورشملا ريدم كتفصب.  اًركبم يفاعتلا قيرط ىلع كمدق

 امدنع ةصاخ.   هفادهأو هتابلطتمل هقيقحتو عورشملا ةمالس نأشب ًافافشو ًادج ًاحيرص نوكتل يعارلاو



 4! !٢٠٢٥ ماع ىلا ةملك نويلم ةمجرت ةردابم - ةيبرعلا ثدحتأ انأ

 اًقستم ةمئاد ةفصبو نوكت نا كيلع اذل ، هتياهن ىتحو عورشملا ةيادب نم ةسالسب رومألا ريست ال

 .كتالاصتاو كريراقت يف ًاددحمو

 كراكفأو كرظن ةهجو ىلإ عمتسأ نأو هالعأ تايصوتلا لوح كراكفأ ىلإ عمتسأ نأ اًقح دوأ 

 خيطبلا عيراشم نع انسفنأ داعبإو ، ربكأ لكشب عورشملا ةرادإ نم لاجملا اذه ريوطت ةيفيك لوح

 !ةرضخ رثكألا عيراشملا ىلإ نينوللا تاذ ةعداخلا

 

 صيخرلا ميهاربا نب هللادبع .م
 ينطولا ةيمنتلا جمانرب

 درافراه ةعماج يف ةيلودلا ةيمنتلا سلجم وضع
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