


   

 

فٙ عجٛم انٓذف انكجٛش )

رٌٕٓ كم رؼؾٛخ ٔٚغٓم كم 

عٓذ ٔيب داو ْذفُب كجٛشًا 

ٔيب ديُب يئيٍُٛ ثبنٓذف 

فبٌ عٓذَب عٛكٌٕ ؾهٗ لذس 

(ْذفُب   

   

                                 

                يٍ ألٕال انمبئذ 

 انخبنذ ؽبفع األعذ



 كهًخ شكش 

ثؿذ أٌ آرَذ شًظ ؽٛبرُب انغبيؿٛخ ثبنًغٛت 

نزششق شًظ يغزمجم ٔاؾذ َشٖ نضايًب ؾهُٛب 

أٌ َشفؽ آٚبد انشكش ٔانؿشفبٌ انٗ 

أعبرزرُب األفبػم فٙ كهٛخ انُٓذعخ 

انًؿًبسٚخ انزٍٚ أَبسٔا نُب طشٚك انؿهى 

ٔعبسٔا ثُب فٙ دسة انًؿشفخ فكبَٕا ثؾك 

 سٔاد طشٚك ُٔٚبثٛؽ ؾطبء ٔيشبؾم َٕس ٔخبطخ

 انذكزٕس

 يؾًذ صٚبد انًماّل 

ؾهٗ يب لذيّ يٍ يؿٍٛ ؾهًّ ٔخمطخ فكشِ 

ٔرغبسثّ ٔكبٌ نّ انفؼم انكجٛش فٙ اَغبص 

 ْزا انًششٔؼ   

سٔال ياّلب: ٔانذكزٕسح  

ؾهٗ يب لذيزّ يٍ يغبؾذح فٙ ارًبو ْزا 

                      انًششٔؼ                        

                              



اؾبدح رؤْٛم ٔرُػٛى 

 انًُطمخ 

 انمذًٚخ فٙ انمطٛفخ 

 :يٕلؽ انمطٛفخ

كى 40رمؽ انمطٛفخ انٗ انشًبل انششلٙ يٍ يذُٚخ ديشك ثًغبفخ 

. 2 كى 2ِ1يغبؽزٓب

. 2008َغًخ ؽغت اؽظبء ؾبو 27655عكبَٓب 

أًْٛزٓب 

ثهذح رمؽ ؾهٗ طشق انًٕاطمد ٔلٕافم انجؼبئؽ ٔانمٕاد انؿغكشٚخ ار 

ًٚش يُٓب طشٚك ديشك ؽهت ٔطشٚك ديشك رذيش 

ٔؽذس أٌ صادد يغبؽخ أساػٛٓب ثبػبفخ اسع انزجٕكٛخ ثؿذ أٌ ٔعذ فٛٓب 

لزٛم دفؿذ انمطٛفخ دٚزّ ثؿذ أٌ أَكشد اؽذٖ انمشٖ انًغبٔسح 

يهكٛزٓب نٓزِ األسع كًب فمذد ثؿغ يٍ أساػٛٓب ؾٍ طشٚك انجٛؽ يضم 

 .انشغشح ٔٔاد٘ ؾشاؾش

: ْذف انًششٔؼ

اؾبدح رؤْٛم انًذخم انششلٙ نًذُٚخ انمطٛفخ ٔانز٘ ْٕ ؾهٗ أًْٛخ 

 انمشٌ انضبَٙ ؾشش انٗؾبنٛخ كَّٕ ٚؼى آصبس يؿًبسٚخ ْبيخ رشعؽ 

 شٛئب أًْٛزٓبٔرشٓذ ؾهٗ طشص يؿًبسٚخ ال ٚؿهى عٛهُب ؾُٓب ٔال 

 نزا ْذف يششٔؾُب إلؾبدح رؤْٛم انًُطمخ ٔرُػًٛٓب ٔرٕصٚؽ انفؿبنٛبد 

فٛٓب كٙ رؿٕد ثؤًْٛزٓب ؾهٗ شؿت أْبنٙ يُطمخ انمطٛفخ يٍ عٓخ 

ٔرٕؾٛخ انشؿت ثٓزِ األًْٛخ ٔكٙ ٚؿهى انغبئؼ أًْٛزٓب ٔٚزؿشف ؾهٗ 

اْزًبيبد أْبنٙ يذُٚخ انمطٛفخ يٍ عٓخ ٔانؾؼبسح انمبئًخ فٛٓب يٍ 

. عٓخ صبَٛخ  كَٕٓب رغبٔسْب يؿهٕال ثؤًْٛزٓب انغٛبؽٛخ ٔانغغشافٛخ 



 



: أًْٛخ انًٕلؽ

انًٕلؽ ْبو عذا كَّٕ انًذخم انششلٙ نهمطٛفخ ٔٚؾذِ انًؾٕس انشئٛغٙ 

انمهؿخ )عٛشٔد ٔٚؼى خبٌ َٕس انذٍٚ انشٓٛذ ٔرغًؽ عُبٌ ثبشب– ديشك 

ٔٚؼى ششٚؾخ عكُٛخ لذًٚخ رشعؽ  (ٔانؾًبو ٔانغبيؽ ٔلجخ انؿظبفٛش

 عُخ رذل ؾهٗ اْزًبو أْم انمطٛفخ ثبنجُبء ٔانطشاص 1850نؾٕانٙ 

ٔٚؼى انمُبح انشٔيبَٛخ انزٙ رُجؽ .  ٚؿًهٌٕ ثّاكبَٕانًؿًبس٘ انز٘ 

يٍ يؿهٕال ٔرزى يٕاصَخ انًٛبِ فٙ لجخ انؿظبفٛش ٔكبَذ رغمٙ يذُٚخ 

. انمطٛفخ كهٓب

 



 

سٚخ                                   انًؿبنى األس

 نمطٛفخ انمذًٚخا

يغًٕؾّ يٍ انجٕٛد انًزمطمخ رًزذ ؾهٗ يغبؽخ ال رزغبٔص َظف كٛهٕيزش 

يشثؽ ، يٍ صلبق انزم ششلب ؽزٗ يُطمخ انؾغخ غشثب ، ٔيٍ طشٚك 

ْزا انٕلؽ فشػّ .انمطٛفخ انًؿؼًٛخ عُٕثب ؽزٗ يُطمخ انًؿظشح شًبال

يظذس انًبء انًٕعٕد فٙ انمشٚخ يًب أؾطبْب يخططب يًٛضا ثؿذو 

ٔلبيذ انمشٚخ ؾهٗ عبَجٙ انمُبح ، ٔلبيذ عبؽخ ؽٕ ل يظذس , اَزػبيّ 

انًبء ْزا عًٛذ عبؽخ انُٓش رؼًُذ فًٛب ثؿذ عبيؿب ٔؾذح دكبكٍٛ 

ٔرزكذط انجٕٛد ؾهٗ عبَجٙ انًًشاد ٔؾهٗ طٕنٓب ثشكم رزظم فٛٓب .

 .أعطؼ انجٕٛد ٔرزمطك  ٔانغجت فٙ رنك ؾذو اعززجبة اٜيٍ ٔانخٕف   

 

ثمٛذ انمشٚخ انمذًٚخ رشكم َٕاح , ٔنًب ثذأد انمشٚخ ثبنزٕعؽ 

ٔنزنك فبٌ انزخطٛط نى ًٚظ ِأال األلغبو انًزطشفخ , نهمشٚخ انؾذٚضخ 

فبٌ خشق شبسؼ ؽذٚش . ٔانٕٓايش ٔاألنغُخ انخبسعٛخ يٍ انُٕاح 

ٔيغزمٛى ٔؾشٚغ ؽغت األطٕل عٛؾزم يغبؽخ كجٛشح ٔٚٓذو ؾذدا كجٛشا يٍ 

انًُبصل نزا ثمٛذ انمشٚخ انمذًٚخ كًب كبَذ ٔخشط انغكبٌ يٍ لهت 

عذسآَب نهجُبء ٔانزٕعؽ خبسعٓب ؾم شكم ارسؼ ٔكزم يزظهخ ثبنمشٚخ 



ٔايزذ انجُبء ثبرغبِ يذُٚخ ديشك ٔالزشاثب يٍ طشٚك ؽهت . انمذًٚخ 

. ديشك 

  خبٌ انُٕس٘

ْزا انخبٌ فٙ انطشف .ثُبِ انغهطبٌ َٕس انذٍٚ يؾًٕد صَكٙ ٔٚمؽ 

ْٕٔ , انششلٙ نهمطٛفخ انؾبنٛخ يطم ثٕاعٓزّ ؾهٗ انمطٛفخ انمذًٚخ 

 2و40و فٙ ٔعطّ ثبؽخ عًبٔٚخ يغبؽزٓب 3 5ة 55يغزطٛم انشكم أثؿبدِ 

و رغُذِ صمس لُبطش 3 و ٔؾشػّ 8سطفذ أسػٓب ثبنؾغبسح أيب يذخهّ ثطٕل 

رؾٛط ثّ يٍ انغٕاَت األسثؿخ أسٔلخ انخبٌ ، ُٚفزؼ فٙ كم سٔاق .  

أ٘ يزظهخ , األسٔلخ يفزٕؽخ ؾهٗ ثؿؼٓب , صمصخ أثٕاة رطم ؾهٗ انجبؽخ 

ثبعزضُبء انشٔاق انشًبنٙ انز٘ ٚفظهّ انًذخم انٗ لغًٍٛ يغهمٍٛ , 

 

 



 



ؾًبسح عُبٌ ثبشب 

نؿم أعًم يب ثمٙ فٙ يذُٚخ انمطٛفخ يٍ أصبس ْٙ ؾًبسح عُبٌ ثبشب 

ْٔٙ ألشة نزكٌٕ ٔؽذح يزكبيهخ رؾزٕ٘ ؾهٗ لهؿخ ٔؽًبو ٔعبيؽ ٔعٕق 

ٔدكبكٍٛ 

ٔٚؾٛط ثٓب عٕس يضٍٚ أؾمِ ثبألؽغبس انًؼشعخ ، ٔلذ دصشد ؽبنٛب، ٔال 

ٚضال انغبيؽ ٔانؾًبو ٔانمهؿخ ثؾبنخ عٛذح ٔٚؿٕد ؾٓذ ثُبء ْزِ 

. ْظ1000و 1951انؿًبسح انٗ

انمهؿخ 

 يجُٗ يٍ انؾغش انًضَٙ األثٛغ ، ٔفٙ 65ة75ثُبء يغزطٛم انشكم أثؿبدِ 

انضٔاٚب انخبسعٛخ نهغذساٌ أثشاط يغزذٚشح رذؾًٓب فٙ انٕعط ؾؼبصذ، 

ٔانجبة انشئٛغٙ فٙ انغذاس انغشثٙ ُٚفزؼ ؾم طؾٍ ٔاعؽ ؾهٗ انغبَت 

األًٍٚ غشفخ ٔيذخم دسط يئد٘ انٗ انغطؼ ، ٔؾهٗ انغبَت األٚغش ؾذح 

غشف أيب انغبؽخ انغًبٔٚخ فٓٙ ٔاعؿخ ٔيجهطخ ٚزٕعطٓب ؽٕع يغزطٛم 

ٔؽٕل انغبؽخ سٔاق يؿمٕد فٙ كبفخ االرغبْبد , ٚزذفك يبإِ ؽزٗ اٌٜ

ُٚفزؼ ؾهٛٓب ثؤلشاص ؽغشٚخ ثؿذِ دْهٛض يًزذ فٙ كم انًؾٛط ٔفٙ 

انغٓخ انغُٕثٛخ يؿجش ثٍٛ غشفزٍٛ ٚذخم يُّ انٗ ثؿغ انًجبَٙ 

انجبسصح فٙ عذاس انغٕس رئنف يغكُب يُفشدا يئنفب يٍ ؾذح غشف 

ٔنٕٛاَبٌ أيبيًٓب عبؽخ طغٛشح ؾشفذ فًٛب ثًذ ثبعى داس انغُذ 

ٔيضهٓب فٙ انغجٓخ انشًبنٛخ ، أيب فٙ انغٓخ انششلٛخ فزٕعذ 

انًشاؽٛغ انجبسصح ؾهٗ عذاس انغٕس رظت ثٓب انًٛبِ  

  



 انؾًبو

ٔكبفخ ألغبيّ عٛذح , ال ٚضال ثؾبنخ عٛذح ؽزٗ اٌٜ ٚغزؾى ثّ انُبط 

أػٛف أنّٛ ثؿغ انزؾغُٛبد انؾذٚضخ نى أال أَّ ال ٚضال يؾزفػب ثشكهّ 

. األعبعٙ ، ٔٚؿشف ثبعى ؽًبو انغٕق 

 

 

عبيؽ عُبٌ ثبشب . 



ٚزؤنف يٍ سٔاق رؿهِٕ لجخ عًٛهخ ٔيئزَخ نٓب َفظ شكم انًآرٌ انزٙ كبَذ رؿهٕ 

يغبعذ ديشك  ،خبسط انشٔاق انذاخهٙ َغذ انغمف ٚغزُذ ؾهٗ ؾذح لُبطش ؽغشٚخ 

،كًب ٚؾٛط ثبنًغغذ ؽذٚمخ غُبء رضٚذ يُػش انمجخ ٔ انًئزَخ ثٓبء ؾهٗ ثٓبء  

 

ؽزٗ نزػٍ َفغك ٔأَذ رشٖ ْزا انًُػش كؤَك فٙ ؾٓذ أؽذ انٕالح 

انؿضًبٍَٛٛ األٔنٍٛ نًب ٚؿطٙ انًُػش يٍ اٚؾبءاد عًٛهخ ٔرى ؽبنٛب 

اعشاء ؾًهٛبد رٕعؿخ ؾذٚذح ٔرشيٛى نهًغغذ ٔأطجؼ يذخهّ يٍ انٕاعٓخ 

. انغشثٛخ ثذل انشًبنٛخ 

 



 لجخ انؿظبفٛش 

 ثُبء يشثؽ انشكم رؿهِٕ لجخ عًٛهخ يٍ آصبس عُبٌ ثبشب ًٚش يُٓب 

فشؼ يٍ لُبح انمطٛفخ ، ثذاخهٓب ؾذح فزؾبد نهزؾكى ثًغٛش انًٛبِ 

. ثبرغبِ انمهؿخ أٔ ثبرغبِ انؾمٕل 

 

  لُبح انمطٛفخ

 اٌ ْزِ انمُبح يٍ انؿغبئت انشبْذح ؾهٗ يمذسح األلذيٍٛ فٙ َمش 

انظخشح ْٔٙ رًضم يششٔؼ أسٔائٙ ؾػٛى ثزل فّٛ انٕلذ ٔانًبل ٔانغٓذ 

نزؤيٍٛ انشفبِ ٔانغؿبدح نغكبٌ ْزِ انًُطمخ ، ٔرُغت ْزِ انمُبح 

نهشٔيبٌ يؽ أٌ انًشعؼ أَٓب رؿٕد انٗ ألذو يٍ رنك ٔيًٓب ٚكٍ األيش 

فبٌ ْزِ انمُبح كبَذ انغجت انشئٛغٙ العزًشاس انؾٛبح فٙ ْزِ 

> ٚجهغ طٕل انمُبح يٍ يظذسْب .انًُطمخ ٔٔعٕد ؽؼبسح ؾشٚمخ فٛٓب 

ِ كى « انؾغخ > ٔؽزٗ غٕٓسْب ؾهٗ عطؼ األسع فٙ يُطمخ « انًؿهٕنٛخ 

ٔرزؤنف يٍ عجؿخ .و 70» ثفبسق اسرفبؼ عطؼ األسع ثٍٛ انًُجؽ ٔانػٕٓس

 .ُٚبثٛؽ رزؾذ نزشكم يغشٖ انمُبح كًب ْٕ يٕػؼ ثبنشعى

 



 



 :انجشَبيظ انٕغٛفٙ

 :انمغى انضمبفٙ: أٔال 

ثٕٓ انذخٕل ٔٚشًم األيبَبد ٔانزغغٛم ٔأسكبٌ  *:ٔٚزؤنف يٍ-(1

 2و100االَزػبس   

يغًٕؾخ فشاغبد نألَشطخ ٔانفؿبنٛبد انزشفٛٓٛخ ثًغبؽخ                 *

 2و400

يغًٕؾخ فشاغبد نألَشطخ ٔانفؿبنٛبد انزؿهًٛٛخ              * 

 2و400ثًغبؽخ    

لبؾخ يؾبػشاد                                                             *

 2و50

طبنخ يزؿذدح االعزؿًبالد                                                  * 

 2و150

لغى اداس٘                                                                    *

 2و50

 ثؿغ انًؾمد انزغبسٚخ          *

 :لغى صمبفٙ اعزًبؾٙ(2

 2و80ثٕٓ انذخٕل ثًغبؽخ     :   ٔٚؼى انفؿبنٛبد انزبنٛخ

    2و200لبؾخ انمبء انًؾبػشاد ٔانُذٔاد انضمبفٛخ 

                  2و50لبؾخ نؿشع األفمو انٕصبئمٛخ 

                  2 و250طبنخ  يزؿذدح االعزؿًبالد 

                                 2و150يكزجخ طغٛشح 

                                     2و100لغى أطفبل 

                                   ٙٓٛ2و250لغى رشف  

                                  2 و400طبنخ سٚبػٛخ 

 كبفّٛ رزغؽ ألسثؿٍٛ شخض 

             2و100انخذيبد انظؾٛخ ٔثٕفّٛ ٔيغزٕدؼ 
 

 :انمغى انزغبس٘ -صبَٛبً 

فؿبنٛبد رغبسٚخ يٕصؾخ ثبنًششٔؼ  : ْٕٔ يٕصؼ ؾهٗ ؾذح ٍ



يٕل رغبس٘  .1

انغٕق انشؿجٙ   .2

يغًٕؾخ يؾمد رغبسٚخ يزُٕؾخ رخذًٚٛخ  .3

 ٔٚزؤنف يٍ :انًٕل انزغبس٘-1

  يؽ األيبَبد ²و100ثٕٓ انذخٕل  -أ

 ² و250لغى رغٕق انًُزغبد انغزائٛخ ثًغبؽخ -ة

 ² و250لغى رغٕق األٔاَٙ انًُضنٛخ  - د

 ² و300لغى رغٕق األصبس انًُضنٙ-س

كم يُٓب ثًغبؽخ {.....طبغّ - يمثظ -طٛذنٛخ}يؾمد رغبسٚخ يزُٕؾخ -ط

 ² و40رمشٚجٛخ 

 شخض  70كبفزٛشٚب طغٛشح رزغؽ نؾٕانٙ -ػ

 يؽ غشفزٍٛ اداسٚزٍٛ ² و25انمغى اإلداس٘ ٔٚؼى غشفخ انًذٚش ثًغبؽخ-ؿ

 .² و250

:  ٔٚؼى انفؿبنٛبد انزبنٛخ :انغٕق انشؿجٙ-2

 عى انظُبؾبد انخضفٛخ يؽ يشغم ٔيغزٕدؼ                     ق

 {....يضيبس- ؾٕد}لغى األدٔاد انًٕعٛمٛخ 

   لغى األدٔاد انخشجٛخ

  اديُغٕط لغى 

  لغى انضعبط انًؿشك

   لغى انهٕؽبد

   لغى انغهذٚبد

   لغى اكغغٕاساد ٔيمثظ ششلٛخ

  { يٕعًٛخ}لغى أكمد يشٕٓسح ثبنمطٛفخ

 عى نهكزت ق 

 كبفٛزٛشٚبد ٔخذيبد الصيخ. 

 :ٔٚشًم:لغى اؾبدح انزؤْٛم-صبنضبً 

: رؤْٛم انخبٌ .1

 ؽٛش ٚزى رفؿٛم انٕغبئف فّٛ كَّٕ يؿشع ٚزؤنف يٍ ألغبو ؾشع دائًخ

ٔأخشٖ يئلزخ  ٚزى يٍ خمنٓب انزؿشف ؾهٗ ٔغٛفخ انخبٌ يٍ خمل ؾشع 

 شًؿٛخ رجٍٛ كٛفٛخ اعزخذايّ ٔٔغٛفزّ ثبإلػبفخ نًغًٕؾخ رًبصٛم



انمصيخ يؽ رخظٛض يكبٌ العزمجبل انضائشٍٚ ٔرمذٚى ثبَْٕبد ؾشع 

ٔلبؾخ ؾشع ٔصبئمٙ ثشٔشٕساد ؾشع ؾٍ انخبٌ 

 . يؽ انزخذٚى انمصو

 يزؾف كَٕٓب:القلعة .2

 ٔغٛفزّ ؾهٗ ثبنؾفبظ :انغبيؽ .3

 ٔغٛفزّ ؾهٗ نؾفبظبا :انؾًبو .4

ٔٚزى فٛٓب اعزخذاو يغًٕؾخ  انششٚؾخ انغكُٛخ انمذًٚخ .5

 انًؾهٛخ انخبطخ ثبنمطٛفخ يٍ انٕغبئف فًٛب ٚخض انزًُٛخ

  ٙيطؿى شؿج 

   يمٓٗ نهشعبل

  َضل خبص ثبنغٛبػ ٔانضائشٍٚ األعبَت

   ٙيشكض اعزؿميبد عٛبؽ

   يُضل ٚؿُٗ ثزؿهٛى انشعى

   ٗيُضل ٚؿُٗ ثزؿهٛى انًٕعٛم

  ُٗ(....دٔساد رؿهًٛٛخ)ثبنزؤْٛم انُغٕ٘ يُضل ٚؿ 

   يُضل ٚؿُٗ ثزؿهٛى طُبؾخ انفخبسٚبد

  يُضل ٚؿُٗ ثظُبؾخ انكشكخ ٔانجشغم ٔانمًؼ 

 ٍصل ٚؿُٗ ثظُبؾخ انغجُخ ٔانهجٍ ٔرٕصٚؽ انؾهٛت ي

 َضل ٚؿُٗ ثظُبؾخ انؾهٕٚبد ٔانًؿغُبد انخبطخ ثبنًُطمخ و



 





 

  

 :انًشاعؽ

  ٌيشاعؽ نهًؿًبس٘ انفشَغٙ عب

 .طٕفبعّٛ

  األٔاثذ فٙ }انؿًبسح انززكبسٚخ }كزبة

 .انفزشح انًًهٕكٛخ 

  كزبة انخبَبد انغٕسٚخ ؾهٗ طشٚك

 .انؾظ انٗ انمغطُطُٛٛخ 

  ٗكزبة خبَبد انؿظٕس انٕعط. 

 ٙدٚبةسكزبة رشاس انمطٛفخ نزٛغ . 

 يٕلؽ انمطٛفخ                 .– 

CITY.COM WWW.Q 

  ثهذٚخ انمطٛفخ. 

 يذٚشٚخ انًظبنؼ انؿمبسٚخ. 

  ٍٛآساء انًُٓذع. 

 االَزشَٛذ. 

  انٕالؽ. 
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