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 خ ـــــــاٌّمذِ

 صًٓٛد :

فٛررظ ًٚغررم ثنًهؾرري نضًٕٚررم ػًهٛررجس  ٚؼضذررس ثنؾٓررجش ثنًفررس ٙ مفررد مْررى صػررجةى ث٢ ضفررجص ثنررٕنُٙ

ٔصًغرم  رسثزثس صعرؼٛس ثنارديجس  إ ضفرجصٚز يسوٕدرز  ث٢ظضغًجز ثنضٙ صًغم فؾس ثنصثٔٚز  رٙ م٘ َٓمرز 

ٌَ ثنضعؼٛس  ٙ ثنقطجع ثنًفس ٙ ٢ ُٚفسف  قره  ثنًفس ٛز مْى ثنقسثزثس ثنضٙ صضارْج ثنًفجزف دقكى م

إنٗ ػجيم ثنضكهفز  ٙ يًجزظز ثنُؽجن دم إَّ ٚسصذه دؼجيم ث٠ٚسثصثس ٔثنؼٕثةد ثنضٙ ًٚكٍ ثنقفرٕل ػهٛٓرج 

 يٍ يًجزظز  ْرث ثنُؽجن  

درردمس ثنًفررجزف صرردزة مًْٛررز مَٓررج صقرردو  ررديجصٓج نهكغٛررس يررٍ  ثنعررُٕثس ثناًررط ث٢ ٛررسر ررٙ       

ٌَ يفررسٔ جصٓج ي ررر  ررٙ ث٢زصفرجع ثنًمررطسص يرغ ثنًُج عررز ثنًسصفؼرز يررٍ  ذررم  ثنؼًر٣  وٛررس ثنًرسدقٍٛ ٔم

ثنًؤظعجس ثنًجنٛز ثٞ سٖ ثنضرٙ مـرذقش صقضطرغ ففرز يرٍ ثنعرٕر ثنًفرس ٙ  رٙ يؾرج٢س   ثنٕصثةرغ   

قسٔق   ث٢ظضغًجزثس ( ثٞيس ثنرر٘ ٚضطهرخ يرغ ثنضطرٕزثس ثنًفرس ٛز ثنًؼجـرسر لرسٔزر ثنًسثؽؼرز  ثن

 نقسثزثس  صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ صُضٓؾٓج ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  

 :ِشىٍخ اٌجؾش 

ػهٗ ثنسوى يٍ ثٌ  سثز صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ٚؼد يٍ مْى ثنقسثزثس ثنًؤعسر ػهٗ زدقٛرز     

ٔػهٗ  دزصٓج ػهٗ ثنضكٛر  ٔثنذقرج   رٙ ثنعرٕر ٔٚقردز ددزؽرز قذٛرسر  ًٛرز ث٠ٚرسثصثس ثنعرُٕٚز  ثنًفجزف

نهًفررجزف ٔثنضررٙ ٢دررد يُٓررج ٢ؽررم يقجدهررز يفررسٔ جصٓج إ٢ مَررز ٣ٚفررع ػرردو ٔؽررٕص ظٛجظررز ػهًٛررز صضذُجْررج 

لقجً ػهرٗ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز ػُد إصاجذْج نقسثز صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثٞيس ثنر٘ ٚؤعس صيعٛسثً ٔث

 إٚسثصثس ْرِ ثنًفجزف  

  : أ١ّ٘خ اٌجؾش

صضمـ مًْٛز ثنذقظ يٍ مَّ نى ٚضى صُجٔنّ يٍ  ذم ٔنى ٚامغ ندزثظز صقهٛهٛز ص ٛقز نهٕ ٕف ػهرٗ    

يغجنخ ٔيقجظٍ نسر صعؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثنًضذؼرز فجنٛرجً  رٙ ثنًفرجزف ثنعرٕصثَٛز ٔمعسْرج ػهرٙ 

 ٓج ثنًفجزف  إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ صقدي

   :أ٘ذاف اٌجؾش

 ثنذقظ إنٗ صققٛق ثْٞدثف ثنضجنٛز :ْرث ٚٓدف      

 ٚى َظجو صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز صث م ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  ٕ( صزثظز ٔصق 1  

 ( ثنٕ ٕف ػهٗ مْى ثنؼٕثيم ثنضٙ صؤعس ػهٗ صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز    2  

 نًقجظذٛز نضعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز  ( ثنٕ ٕف ػهٗ مْى ثٞنس ث٢ ضفجصٚز ٔث 3  
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   :فشٚع اٌجؾش 

 ـقز ثنفسٔق ثنضجنٛز : يد٘ٚعؼٗ ثنذقظ إنٗ إ ضذجز     

صؤعس ثنطسر ثنًضذؼرز نضقدٚرد مظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ػهرٗ إٚرسثصثس ثنارديجس  ثنفسق ث٢ٔل: 

 ثنًفس ٛز  ٙ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  

ؼٛس  رديجصٓج ثنًفرس ٛز ػرٍ نسٚرق ثنضؼردٚم  ررٙ صضذُرٙ ثنًفرجزف ثنعرٕصثَٛز صعر ثنفرسق ثنغرجَٙ :

 مظؼجز ثنؼجو ثنعجدق  

دررٍٛ ثنًفررجزف ػهررٗ ثنطررسر ثنضررٙ صضذؼٓررج ثنًفررجزف ثنعررٕصثَٛز  زثنفررسق ثنغجنررظ : صررؤعس ثنًُج عرر

 نضعؼٛس  ديجصٓج ثنًفس ٛز   

 :ِٕٙغ١خ اٌجؾش 

ٔثنًرُٓؼ ثنضرجزٚاٙ صذغ ثنذقرظ ثنًرُٓؼ ثنٕـرفٙ ثنضقهٛهرٙ  رٙ صقهٛرم ثنذٛجَرجس ثٞٔنٛرز ٔثنغجَٕٚرز   إ

 ندزثظز ثناهفٛز ثنضجزٚاٛز ٔثنًُٓؼ ث٢ظضقسثةٙ ندزثظز ثنقجلس ٔصفٕٚس ثنًعضقذم  

   ِظبدس عّغ اٌج١بٔبد :

ثنضرٙ صرى  ثنقفرٕل ػهٛٓرج يرٍ ثنضقرجزٚس ثنعرُٕٚز نهًفرجزف ثنعرٕصثَٛز   ثنذٛجَجسمػضًد ثنذقظ ػهٗ 

نًفررجزف ثنعررٕصثَٛز ٔدُررد ثنعررٕصثٌ ٔثنًسثؽررغ ٔثنرردٔزٚجس ٔثنًٕث ررغ ػهررٗ ثنؽررذكز ثندٔنٛررز ٔؼررذكجس ث

 ثنًسقص٘  

 :ؽذٚد اٌجؾش 

 و2225ٔفضٙ 2222ٚغطٙ ثنذقظ ثنفضسر يٍ ( ثنقدٔص ثنصيجَٛز:   م  

ٚررضى إؽررسث  ثنذقررظ ػهررٗ ػُٛررز يررٍ ثنًفررجزف ثنعررٕصثَٛز ثنؼجيهررز د٢ٕٚررز  ثنقرردٔص ثنًكجَٛررز: ( ح  

 ثناسنٕو 

 ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌجؾش  

س جً ٔ د صى إ ضٛجز ع٣ط يفرجزف نضًغٛرم ػُٛرز ثنذقرظ إعُرجٌ ( يف 22ٚذهغ فؾى يؾضًغ ثنذقظ   

   يًُٓج يٍ ثنًفجزف ثنضؾجزٚز ٔثنغجنظ يٍ ثنًفجزف ثنضٙ ثنضؾًغ دٍٛ ثنضاففٛز ٔثنقطجع ثنؼجو  

 ١٘ىً اٌجؾش 

يؽركهز ثنذقرظ   ػهرٗ ثنًقديرز ثؼضًهش    فٛظ ٔ جصًز يقديز ٔع٣عز  فٕليٍ ثنذقظ ٚضكٌٕ ْرث 

فردٔص ثنذقرظ ْٔٛكرم    ثنذقرظ   يرُٓؼ ثنذقرظ   مصٔثس ثنذقرظ     رسٔق ثنذقظ   مْدثف ز ثنذقظمًْٛ

 ثنذقظ 
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صُرجٔل ثنففررم ثٞٔل صعرؼٛس ثناررديجس ثنًفرس ٛز يررٍ فٛرظ ثنًفٓررٕو   ثنؼٕثيرم ثنًررؤعسر   ثنطررسر 

ظرررضادثيٓج  رررٙ صعرررؼٛس ثنارررديجس ثثنًضذؼرررز نضعرررؼٛس ثنارررديجس ثنًفرررس ٛز ٔث٢ظرررضسثصٛؾٛجس ثنضرررٙ ًٚكرررٍ 

  ث٠نرجز ثنُظرس٘ نضعرؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛز ٣ل يذقغٍٛ ٚضُجٔل ثنًذقرظ ثٞٔل  ٔذند يٍثنًفس ٛز 

 نغجَٙ ث٠نجز ثنًقجظذٙ نضعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز دًُٛج ٚضُجٔل ثنًذقظ ث

ث٠ٚسثصثس ٔٚضُجٔل ث٠ٚسثصثس يٍ فٛظ ثنًفٓرٕو  مظرط    قد ؽج  دؼُٕثٌ جنففم ثنغجَٙ ًٛج ٚضؼهق د

  يرٍ  ر٣ل يذقغرٍٛ ثس  رٙ ثنًفرجزف ثنضقهٛدٚرز ٔثنًفرجزف ث٠ظر٣يٛزدؾجَرخ يفرجصز ث٠ٚرسثص  ثنقٛجض

ثنًذقرظ ثنغرجَٙ يفٓرٕو    ٙ فٍٛ صُجٔل يفٕٓو ٔمظط  ٛجض ٔصقدٚد ث٠ٚسثصثسفٛظ صُجٔل ثنًذقظ ثٞٔل 

 يفجصز ث٠ٚسثصثس  ٙ ثنًفجزف 

قرظ ثنًذ يذقغرٍٛ  صُرجٔلفضرٕ٘ ػهرٗ ثثندزثظرز ثنضطذٛقٛرز ٔ قد  فؿ ٠ؽرسث  ثنففم ثنغجنظ ميج 

 هفٛز صجزٚاٛرز ػرٍ ثنقطرجع ثنًفرس ٙ ثنعرٕصثَٙ   دًُٛرج  فرؿ ثنًذقرظ ثنغرجَٙ ٢ ضذرجز نضقهٛرم ثٞٔل 

  ثنذٛجَجس ثنضٙ صى ثنقفٕل ػهٛٓج يٍ يفجزف ثنؼُٛز

 عى ث ضضى ثنذقظ دجناجصًز ٔثنضٙ صقضٕ٘ ػهٗ مْى ثنُضجةؼ ٔثنضٕـٛجس ثنضٙ صٕـم إنٛٓج ثنذجفظ  
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 اٌذساعبد اٌغبثمخ:

ُْجند ثنؼدٚد يٍ ثندزثظجس ثٞقجصًٚٛز ثنضٙ صُجٔنش  سثزثس صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ٔث٠ٚسثصثس 

 ثنُجؽًز ػُٓج ٔيُٓج ػهٗ ظذٛم ثنًغجل ٔنٛط ثنقفس ثٜصٙ :

 2225صزثظز  : ثنفجصر فجػ ثنًُفٕز 
1
 : 

 صًغهش يؽكهز ثنذقظ  ٙ ثنضعجؤ٢س ثنضجنٛز :

 هز يٍ ٔظجةم صقدٚد ثظؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز ؟ْم صؼضذس صكهفز ثنديجس ثنًفس ٛز ٔظٛ -

 ْم ثنقٛجض ثنؼهًٙ نضكهفز ثناديجس ثنًفس ٛز ٚعجػد  ٙ صسؼٛد  سثزثس ث٢صثزر ؟ -

 ْم ٚضغٛس ظؼس ثناديز ثنًفس ٛز نسصٚجً يغ صكهفضٓج ؟ -

  هفش ثندزثظز ثنٗ ثْى ثنُضجةؼ ثنضجنٛز :

صؾؼم إصاجذ  سثزثس ميغم ثقغس صقعٛى ثنًفسف ثنٗ ٔفدثس إصثزٚز ـغٛسر   يسثقص صكهفز (  -

 إفضًج٢ً  

صفٕٚك ثنعهطجس ٔإصاجذ ثنقسثزثس نًعضٕ٘ ث٢ عجو ٚضٛـ ٔ ش مقغس ن٣صثزرثنؼهٛج نهضاطٛه  -

 ث٢ظضسثصٛؾٙ   

    (2)2221صزثظز : يٛسوُٙ دمحم  هٛفزظُز

 صضًغم يؽكهز ثنذقظ  رٙ ػردو ٔؽرٕص ظٛجظرز ػهًٛرز صضذُجْرج ثنًفرجزف ثنعرٕصثَٛز نضعرؼٛس  رديجصٓج

ثنًفس ٛز   ٔؽج س ثندزثظز نضققٛق ْدف ثنٕ ٕف ػهٗ يغجنخ نسر صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنًضذؼز 

 فجنٛج دجنًفجزف ثنعٕصثَٛز    

 هفش ثندزثظز إنٗ ثنُضجةؼ ثنًضًغهز  ٙ ـرقز  رسٔق ثندزثظرز   ٔ ردو ثنذجفرظ صٕـرٛجصّ يسؼردثً 

ٔلرغ مظرؼجز صعرجػدْج ػهرٗ صققٛرق ثنًفجزف ٢صذجع ظٛجظز صقسٚرس ٢ظرؼجز  رديجصٓج فضرٗ صرضًكٍ يرٍ 

ػهرٗ إٚرسثصثس  سمْدث ٓج ٔثٌ صسثػٙ ثنًفجزف ػُد صقدٚد مظؼجز  ديجصٓج يؼد٢س ثنضمراى فضرٗ ٢ صرؤع

 ْرِ ثناديجس  

 

 

 

                                                 
(
1
صٔز يقجظذز ثنضكجنٛ   ٙ صقدٚد صكهفز ثناديجس ثنًفس ٛز دؼُٕثٌ –ُفٕز   زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ ثنًقجظذز ثنفجصر فجػ ثنً  (

   ؽجيؼز ثنُٛهٍٛ  2225صزثظز يٛدثَٛز دُد  ٛؿ ث٢ظ٣يٙ   

س ٛز ػهٗ ث٠ٚسثصثس  ٙ ثنًفجزف صعؼٛس ثناديجس ثنًفدؼُٕثٌ معس –يٛسوُٙ دمحم  هٛفز   زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ إصثزر ثٞػًجل  (2) 

   ؽجيؼز ثيدزيجٌ ث٠ظ٣يٛز  2221  2222-1995ثنعٕصثَٛز  
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 :  1999 (1)صزثظز : ظٕش٘ ظؼد ػهٗ ظُز  

صضًغرم يؽركهز ثنذقرظ  رٙ ثٌ   رسثز صعرؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛز زورى ػرٍ ثَرّ ثنقرجقى ن١ٚررسثصثس  

فجزف إ٢ ثَّ نى ٚؾد ث٢ْضًجو ثنكج ٙ ثٞيرس ثنرر٘ مص٘ إنرٙ صُرجٔل ْررث ثنًٕلرٕع   ٔؽرج س ثندزثظرز ثنً

ػهررٗ ثنؼٕثيررم ثنًررؤعسر ػهررٗ صعررؼٛس ثناررديجس ثنًفررس ٛز ٔصررٕ ٛس  فنضققٛررق ث٢ْرردثف ثنًضؼهقررز دررجنٕ ٕ

 ثنذٛجَجس ثن٣شيز نسظى ظٛجظجس صعؼٛسٚز  ؼجنز   

ٙ ـرقز  رسٔق ثندزثظرز   ٔ ردو ثنذجفرظ صٕـرٛجصّ ثنضرٙ  هفش ثندزثظرز إنرٗ ثنُضرجةؼ ثنًضًغهرز  ر

ثَقفررسس  ررٙ لررسٔزر صذُررٙ ظٛجظررز صقسٚررس مظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز ٔلررًجٌ ػرردو صررد م ثنذُررد 

 ثنًسقص٘  ٛٓج    

 1991صزثظز : فج ع قجيم ثنغُدٔز 
2
 : 

قاديز  صضذهٕز يؽكهز ثنذقظ  ٙ صضذغ صكجنٛ  ثناديز ث٢ةضًجَٛز نقفسْج ٔ ٛجظٓج دغسق صعؼٛسْج  

صقدو نهؼًٛم ٔصًغم يُضؼ َٓجةٙ   ٔذنكذد ثً دضقهٛم ٔ ٛجض صكهفز ثنًٕثص ث٢ٔنٛز ثندث هز  ٙ صكٍٕٚ ْرث 

ثنًُضؼ ثنُٓجةٙ ْٔٙ ثيٕثل ثنٕصثةغ   يسٔزثً دجنؼًهٛجس ث٢َضجؽٛز ثنضٙ صضى ػهٛٓج ٔثنضٙ صضًغم  ٙ 

نضٕظٛ  ثنًاضهفز نٓج ٔإَضٓجً  ثنؼًهٛجس ثنًفس ٛز ثنضٙ صضى نقذٕل ثنٕصثةغ   ٔدقظ ٔصزثظز ثٔؽز ث

 دًسفهز صقدٚى صهد ث٢يٕثل ثنٗ ثنؼ٣ً   ٙ ـٕز ثناديجس ث٢ةضًجَٛز ثنًاضهفز  

 هفش ثندزثظز ثنٗ ثْى ثنُضجةؼ ثنًضًغهز  ٙ إٚؾجص َقطز ثنذد  ثنًٕلٕػٛز نضعؼٛس ث٢ةضًجٌ ثنًفس ٙ  

ٛز ٔيٕلٕػٛز يُجظذز نٕلغ فٛظ ٔ سس دٛجَجس ثنضكجنٛ  ثظؼجز صكهفز صًغم  ٙ ثنققٛقز ثظط ػهً

ٔصفًٛى ٔيسثؽؼز ْٛجقم ثظؼجز ث٢ةضًجٌ ثنًفس ٙ   لسٔزر صاطٛه ددثةم ظؼسٚز نهاديز 

 ث٢ةضًجَٛز   

 ٔدجظضؼسثق ثنذقٕط ثنعجدقز ٚضمـ ثٌ ْرث ثنذقظ ٚضًٛص ػُٓج يٍ ػدر ٔؽِٕ  : 

فٓرٕو  مظرط  ًٍ فٛرظ ثنضُرجٔل ٚضًٛرص ػُٓرج يرٍ ثَرّ ٚٓرضى دؽركم مظجظرٙ درج٠ٚسثصثس يرٍ فٛرظ ثنً

 ثنًفجزف ثنضقهٛدٚز ٔثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز    ٙثنقٛجض ٔثنًفجصز  

قًج ٚسقص ػهٗ ثنطسر ثنًقجظذٛز نضعؼٛس ثناديجس ػهرٗ ٔؽٓرز ثنؼًرٕو نهارديجس ثنًفرس ٛز ػهرٗ 

 ٔؽّ ثنافٕؾ يغ يقجٔنز ثنضًٛٛص دٍٛ ث مم ثنطسر ثنضٙ صضًجؼٗ ٔثنٕث غ ثنًفس ٙ ثنعٕصثَٙ  

ٔفضرٙ ثنؼرجو 2222ضمرـ ثٌ ثنذقرظ ٚغطرٙ  ضرسر شيُٛرز صًضرد يرٍ ثنؼرجو يٍ فٛظ ثنفضرسر ثنصيُٛرز ٚ

ْٔٙ  ضرسر ؽرج س دؼرد ثنفضرسثس ثنصيُٛرز ثنضرٙ وطضٓرج ثنذقرٕط ثنعرجدقز  مر٣ً ػرٍ ثٌ ْررِ ثنفضرسر  2225

                                                 
 (

1
صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز دجنضطذٛق ػهٗ ثنؾٓجش ثنًفس ٙ دؼُٕثٌ –ظٕش٘ دمحم ظؼد  زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ إصثزر ثٞػًجل  (

    ؽجيؼز ثيدزيجٌ ث٠ظ٣يٛز  1999’ 1999-1993ثنعٕصثَٙ 

(
2
صٔز ثنضكجنٛ   ٙ صعؼٛس ث٢ةضًجٌ ثنًفس ٙ  ٙ ثنذُٕة ثنضؾجزٚز  دؼُٕثٌ –فج ع قجيم ثنغُدٔز   زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ ثنًقجظذز   (

   ؽجيؼز ثنقجْسر  1991
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ؼٓدس صذُٙ دُد ثنعٕصثٌ ثنًسقص٘ صرسة ثنفسـرز قجيهرز نهًفرجزف نٕلرغ مظرؼجز نارديجصٓج ثنًفرس ٛز 

   صًَٔج صد م يُّ   
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 الفصل األول 

 تسعري اخلدمات املصرفية
ٚؼضذس  سثز صعؼٛس ثناديجس ثناديجس ثنًفس ٛز يٍ ثنقسثزثس ثنًًٓز نضقدٚرد ثٚرسثصثس ثنًفرجزف 

ثنؼٕثيرم ثنًرؤعسر   ثنطرسر يرٍ فٛرظ ثنًفٓرٕو   ٔدرند ٚجصٙ ْرث ثنففم نذٛجٌ صعؼٛس ثناديجس ثنًفرس ٛز

ظرررضادثيٓج  رررٙ صعرررؼٛس ثنارررديجس ثس ٛز ٔث٢ظرررضسثصٛؾٛجس ثنضرررٙ ًٚكرررٍ ثنًضذؼرررز نضعرررؼٛس ثنارررديجس ثنًفررر

  ث٠نرجز ثنُظرس٘ نضعرؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛزٔذند يٍ  ٣ل يذقغٍٛ ٚضُجٔل ثنًذقرظ ثٞٔل ثنًفس ٛز 

 نغجَٙ ث٠نجز ثنًقجظذٙ نضعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز دًُٛج ٚضُجٔل ثنًذقظ ث
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 اٌّجؾش األٚي 

 ؼ١ش اٌخذِبد اٌّظشف١خاإلؽبس إٌظشٞ ٌزغ 

 :  ر١ّٙذ

دؼك ثناديجس  مٌإػطج  يفجْٛى يضؼدصر ٔيضُٕػز نٓج فٛظ مصٖ إنٗ ث٢ْضًجو ثنًضصثٚد دجناديجس 

  ثناديجس ثنفُد ٛز   ثناديجس  زثسمٔ ؽصةٙ يغ ثنعهغ ثنًجصٚز يغم  إٚؾجز ثنؼقج  ٚسصذه دؽكم قجيم

يكًهز نؼًهٛز صعٕٚق ثنعهغ ثنًذجػز  ثنفٛجوز(  قًج ثنعٛجفٛز     ثنخ(    دًُٛج صًغم  ديجس م س٘ مؽصث  

 صسصذه دجنعهغ ثنًجصٚز ٔصعٕٚقٓج ظٕث  قجٌ ذند دؽكم ؽصةٙ مٔ يٍ ثناديجس ٢ م سٖ مَٕثعُْجة  مٌ

 مَٕثعقجيم يغم  ثناديجس ثنًفس ٛز    ديجس ثنضجيٍٛ   ثناديجس ثنفقٛز    إنخ(  ْرث ثنضذجٍٚ  ٙ 

  عٛسثس ػدٚدر مغ يفٕٓو ثناديز نضفمثناديجس 

 ِفَٙٛ اٌخذِخ :  أٚالً :

  ٍثنضٙ صقدو يسصذطز يغ ثنعهغ ثنًذجػزمٔ مٔ ثنًُج غ ثنضٙ صؼسق نهذٛغ  ثَٞؽطزثناديز ػذجزر ػ
 1)

  

مٔ يسصذطز قهٛجً    ثناديجس َٕٞثعٚؽضًم ْرث ثنضؼسٚ  ػهٙ يفٕٓيٍٛ يٍ ثنًفجْٛى ثنغ٣عز ثنعجدقز 

    (ثنعهغ ثنًهًٕظز ثظضادثوؼًهٛز صعٕٚق ثنعهغ ثنًذجػز قًج صضطهخ ؽصةٛجً يغ ثنعهغ ثنًجصٚز   ؽص  يكًم ن

وفم ثناديجس ثناجنفز ثنٕثزصر  ٙ ثنُٕع ثنغجنظ يغم ثناديجس ثنًفس ٛز م ٣ٚٔفع مٌ ْرث ثنضؼسٚ  

 ٔ ديجس ثنضجيٍٛ  

  فجؽجس ثنًعضفٛدٍٚ ٠ؼذجعنُؽجن يٕؽز  مصث قًج صؼسف ثناديز ديَٓج
 2)

   

فجؽجس ثنًعضفٛدٍٚ  ٠ؼذجعنُؽجن يٕؽز  مصث ثناديز ْٙ ػذجزر ػٍ  مٌٚؤقد ْرث ثنضؼسٚ   مٌَٔؾد 

 صكٌٕ يسصذطز دعهغ   مٌٔدجنضجنٙ  ٕٓ نى ٚففم دٍٛ ثناديجس ثنًقضسَز دعهغ ٔثناديجس ثنضٙ صقدو صٌٔ 

  ًهًٕظز ٔثنضٙ صضمًٍ ثنضفجػم يغ ثنصدجةٍ ثنؽجن ٚسث قّ ػدص يٍ ثنؼُجـس وٛس َ ديَٓجقًج صؼسف ثناديز

( ٔنٛط َضٛؾز ٢َضقجنٓج نهًجندث٢يض٣ةغ  جـٛز ثنقٛجشر  يمٔ 
 3)

ْرث ثنضؼسٚ  ٚؤقد ػهٙ  مٌ  ٣ٚٔفع 

 مٌػُجـس وٛس يهًٕظز ٔٚضمًٍ ثنضفجػم يغ ثنؼ٣ً  ٔدجنضجنٙ ٚؤقد ػهٙ ّ ثناديز َؽجن ٚسث ق مٌ

ثنٕثزص ذقسْج  ثنغ٣عز نهاديجس ثَٕٞثعيج ٚؤقد مفد  صكٌٕ وٛس يقضسَز دعهغ يؼُٛز ْٕٔ مٌثناديز ٚؾخ 

  مػ٣ِ

                                                 
ؼ    ػًرجٌ: صثز ثنًُرجْاٌزغو٠ٛك اٌّظوشف ِوذاً اعوزشار١غٟ وّوٟ رؾ١ٍٍوٟ (  يقًٕص ؽجظى ثنفرًٛدػٙ  زصُٚرز ػغًرجٌ ٕٚظر  1 

  19و(  ؾ  2221نهُؽس  

   دٛرسٔس: ثصقرجص ثنًفرجزف ثنؼسدٛرز  رغو٠ٛك اٌخوذِبد اٌّظوشف١خ األعوظ ٚاٌز ج١وك اٌؼٍّوٟ فوٟ اٌجٕوٛن(  ثنعٛد ػذدِ ثنُجؽٙ  2 

  22و(  ؾ 2223

  22و(  ؾ 2225   ػًجٌ: صثز ثنقجيد نهُؽس ٔثنضٕشٚغ  اٌزغ٠ٛك اٌّظشفٟ( صٛعٛس ثنؼؾجزيز  3 
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 ثناديز قًج صؼسف  ً   ي سنسف إنٗ ٚقدو يٍ نسف مٔ مصث   مٔ مَؽطزػذجزر ػٍ صفس جس  ديَٓج مٚمج

ٚكٌٕ  صقدٚى ثناديز  د مٌقًج  ٙ ٚضسصخ ػهٛٓج َقم يهكٛز م٘ ؼ صؼضذس وٛس يهًٕظز ٢ٔ ثَٞؽطز ِْٔر

ػُجـس  ع٣ط ٚ   د ثفضٕ٘ ػهْٙرث ثنضؼس مٌَٔؾد   (1 وٛس يسصذه دًُضؼ يجص٘ يهًٕضمٔ يسصذطج 

 :  ٚس٘ ثنذجفظ لسٔزر صٕ سْج  ٙ صؼسٚ  ثناديز ْٔٙ

 ؽصةٙ يغ ثنعهغ ثنًجصٚز  إٚؾجز ثنؼقجزثس(   مٔ ثناديجس دؼمٓج ٚكٌٕ يسصذه دؽكم قجيم    1

 ثناديجس دؼمٓج ًٚغم ؽص  يكًم نؼًهٛز صعٕٚق ثنعهغ ثنًذجػز   ثنفٛجوز((     2

صًغم ؽصثً  يك٣ًً  ٢ مَٓجؽصةٙ يغ ثنعهغ ثنًجصٚز قًج مٔ ؽكم قجيم صكٌٕ يسصذطز د  ديجس ٢  3

 نؼًهٛز صعٕٚق ثنعهغ ثنًذجػز   ثناديجس ثنًفس ٛز((  

ٚئظضؼسثق ثنضؼسٚفجس ثنعجدقز ٚس٘ ثنذجفظ صسؽٛـ ثنضؼسٚ  ث٢ ٛس نهاديز ٢فضٕثةز ػهٗ 

  ثنؼُجـس ثنغ٣ط ث٢ظجظٛز ثنضٙ ٢دد ثٌ صضٕ س  ٙ م٘ صؼسٚ  نهاديز  

 صب١ٔبً : اٌخذِبد اٌّظشف١خ : 

 ِفَٙٛ اٌخذِخ اٌّظشف١خ : 

 : ديَٓجثنًفس ٛز ز صؼسف ثناديإذ ٚذضؼد قغٛسث ػٍ يفٕٓو ثناديز دؽكم ػجو  يفٕٓو ثناديز ثنًفس ٛز ٢     

 ٘ث٢ظضفجصر يُز ٔٚؽًم ذند مٔ نهعٕر نًقجدهز فجؽز ث٢ظض٣ٓة ٔث٢ظضادثو  ًّٚكٍ صقدًٚ ٙ ؼ م

ٔثٞ كجز ظهغ( ٔثناديجسمٔ  يُضؾجس يهًٕظز  ثنًجصٚز ثٞؼٛج 
 2)

  ٣ٚٔفع ػهٙ ْرث ثنضؼسٚ  

 نى ٚقضفس ػهٙ ثناديز ثنًفس ٛز  قه ٔثنضٙ صؼضذس  ديّ  جنفز ٢ إذنهاديجس ٔثنعهغ  ّؼًٕن

 صعٕٚق ظهؼز    مٔصسصذه دضقدٚى 

  جةٍ ثنضٙ ثنًك مٔ ثٞ سثصػًم ٚقفم ػهٛز ثنًعضفٛد يٍ  ٣ل  مٔصًغم َؽجن  ديَٓجقًج صؼسف

مٔ ٔثنًكجةٍ   ثٞ سثص مصث دجنٕػٙ نًعضفٛد ٚسصذه دًعضٕ٘  ث٠ؼذجعصقدو يٍ  ٣نٓج ٔثٌ يعضٕ٘ 

  د ٢مٔ ْرِ ثناديجس  د ٚسصذه صقدًٚٓج دًُضؼ  مٔ مٌثنؼًم مٔ ذند نؼدو يهًٕظٛز ْرث ثنُؽجن 

 صسصذه   

   ؼدٍٚػهٙ دُ  ثنًفس ٛز ٚؼضًد زيفٕٓو ثنادي م٣ٌٚٔفع ػهٙ ْرث ثنضؼسٚ  

٢ ض٣ف ث٢فضٛجؽجس ٔثنسوذجس ٔنؼدو  ٜ سٚاضه  يٍ يعضفٛد  :ؼد يُفؼٙ نهاديز ثنًفس ٛزدُ  -

 ظٕٓنز  ٛجض ٔصقٛٛى ثنًُفؼز دؽكم ص ٛق  

                                                 
  49و(  ؾ 1999: ثنذٛجٌ نهطذجػز ٔثنُؽس  ثنقجْسر   غ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خر( ػٕق ددٚس ثنقدثص  1 

  192  ؾ ِشعغ عجك روشٖ( ثنعٛد ػذدِ ثنُجؽٙ  2 
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ثنًفس ٛز زصضٕ س  ٙ ثنادي مٌٔٚؽضًم ػهٙ ثنافجةؿ ثنضٙ ٚفضسق  :ؼد  فجةفٙدُ  -
 1)

ٔثنضٙ  

 ظٛسص ذقسْج ٢فقج  

  ٔثنؼًهٛجس ثنًجنٛز نهصدجةٍ ٔثنًضؼهقز دجنقًٛز ٔثنًصٔصٍٚ  َؽطزثٞ ديَٓجقًج صؼسف ثناديز ثنًفس ٛز

ثناديز ثنًفس ٛز يٍ ؽٓز ثنؼًهٛجس ثنًجنٛز ثنًسصذطز  إنْٗرث ثنضؼسٚ  ُٚظس  مٌنهاديجس  ٣ٚٔفع 

صقدٚد يهًٕظٛز نهاديز  ميكٍ دٓرِ ثناديجس ٔ د ٚفدر ْرث ثنضؼسٚ  ػهٗ ثناديز ثنًفس ٛز إذ يج

ثنًفس ٛز
 2)

    

 ٔثنؼًهٛجس ذثس ثنًمًٌٕ ثنُفؼٙ ثنكجيٍ  ٙ ثنؼُجـس  ثَٞؽطزسف ديَٓج يؾًٕػز يٍ قًج صؼ

يٍ  ذم ثنًفسف ٔثنضٙ ٚدزقٓج ثنًعضفٛدٌٔ يٍ  ٣ل ي٣يقٓج  ثنًهًٕظز ٔوٛس ثنًهًٕظز ٔثنًقديز

 فجؽجصٓى ٔزوذجصٓى ثنًجنٛز ٔث٢ةضًجَٛز ثنقجنٛز ٠ؼذجعصؽكم يفدزثً  ٔثنضٙ زٔ ًٛضٓج ثنًُفؼٛ

ثنًفسف يٍ  ٣ل ثنؼ٣ ز ثنضذجصنٛز دٍٛ  ٞزدجؿصؽكم يفدزث  ّٛز ٔ ٙ ثنٕ ش ذثصٔثنًعضقذه

ثنطس ٍٛ
 3)

   

دئظضؼسثق ثنضؼسٚفجس ثنعجدقز ٚس٘ ثنذجفظ صسؽٛـ ثنضؼسٚ  ث٢ ٛس نهاديز ثنًفس ٛز ٢َّ ثقغس  

يز نهاد ٙمقد ػهٙ يج ؽج  دجنضؼسٚفجس ثنعجدقز قًج دٍَٛ ث٢صؾجٍْٛ ثنُفؼٙ ٔثنافجةف ؼًٕنٛز إذ

ثنقجنٙ ٔثنًعضقذهٙ نهًعضفٛدٍٚ  م٣ ػٍ قَٕٓج  ث٠ؼذجع دزر ثناديز ػهٙ إنٗ  ث٠ؼجزرثنًفس ٛز يغ 

   ثنًفسف مزدجؿيٍ يفجصز  يفدزثً 

 ً  : اظبئض اٌخذِخ اٌّظشف١خ : صبٌضب

يٕظفٙ ثنذُد  ثنًضؼجيهٍٛ  إصزثةثنًٓجزر  ٙ إصقجٌ  ٍ صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛز ْٙ  مظجظٛجسيٍ 

نهطذٛؼز ثنًضًٛصر نهاديز ثنًفس ٛز ًٔٚكٍ إٚؾجش  فجةؿ ثناديز  نؼ٣ً  ٔوٛسْى(يذجؼسر يغ ث

 : ثٜصٙثنًفس ٛز  ٙ 

 اٌؼ١ًّ: ٗاٌزأوذ ِٓ رمذ٠ُ ِب ٠ ٍج .1

 جناديجس ثنًفس ٛز ٔعقز ثنًفسف نٛط يٍ ثنًًكٍ ثنقكى ػهٛٓج نهًؽضس٘
 4)

ـؼٕدز  مٌدًؼُٙ  

 دزر ثنًفسف ػهٙ صقدٚى ػسق يهًٕض نهاديز  وٛس يهًٕظز ٔنؼدو َٞٓجصقٛٛى ثناديجس ثنًفس ٛز 

 ِثنؼًٛم يٍ ْر ّٔٚضٕ ؼ ّثنًٕظ  ظٕف ٚسصذه دًج ٚطهذ ّثنًفس ٛز  جٌ ثنقكى ثنُٓجةٙ ػهٙ يج ٚقدي

ثناديز
 5)

    

 

                                                 
  64  63  ؾ ؾ ِشعغ عجك روشٖص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  زصُٚز ػغًجٌ ٕٚظ   ٕ( يق1ً 

  32ؾ  يسؽغ ظجدق    صٛعٛس ثنؼؾجزيز( 2 

  32  ؾ اٌّشعغ اٌغبثك(3 

  32  ؾ اٌغبثك اٌّشعغ(4 

   53  ؾ ظجدق(ػٕق ددٚس ثنقدثص  يسؽغ 5 
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 غزٍٙه فٟ ٔفظ اٌٛلذ )اٌزالصَ(:ٚراٌخذِبد اٌّظشف١خ رٕزظ  .2

ثناديز  ِٚضدثٔل ْر مٌٚعضطٛغ  ٢  جنؼًٛم ٢ٌ ث٠َضجػ ٔث٢ظض٣ٓة نهاديز ثنًفس ٛز يض٣شيجٌ 

ٚؼٛد  مٌ ٗفض ّيٍ ثناديز ٔثنضٙ ٚفؼخ ػهٛ ّصؼجظضمٔ  ّْٕ ظؼجصص ّن ٗٚضذق يغ نسف عجنظ ٔقم يج

ثنضؼجظز مٔدجنعؼجصر  ِيٍ ؼؼٕز ديقغس نٝ سٍٚٔـفٓج 
 1)

ٔنرند  ج٢ْضًجو ثنسةٛعٙ نسؽجل ثنضعٕٚق  ٙ  

ًكجَٛز نهاديز   ثناديز ثن٣ًةًز  ٙ ثنصيجٌ ٔثنًكجٌ ثنًفجزف ْٕ  ٙ ثنؼجصر  هق ثنًُفؼز ثنصيجَٛز ٔثن

ثنفقٛقٍٛ(
  2)

   

 / ٔمض اٌزّبصً اٌخبص:3

ً صؾد نسٚق مٌفد يج صضؽجدّ قغٛسث نرث ٚؾخ ػهٙ ثنًفجزف  إنٗ ديجس ثنؾًٕٓز  ثنضٕث ق  ٠ٚؾجص ج

ٔصسظٛخ ذند  ٙ ذثقسر ثنؾًٕٓز 
  3)

  

  االػزّبد ػٍٟ اٌٛدائغ : .4

 ثٞظجظٙصثةغ  ٙ صيصٚز ؽًٛغ  ديجصٓج ثنًفس ٛز ٔثنضٙ صًغم ثنًفدز صؼضًد ثنًفجزف ػهٙ ثنٕ

ًفسف هنثٞزدجؿ نضًٕٚم ثنًفجزف ٔصققٛق 
  4)

  

 رٕٛع ٚرؼذد اٌخذِبد اٌّظشف١خ : .5

 جر ثنقجؽجس ثنًؤظعجس ثنًفس ٛز صؼًم ػهٙ صقدٚى يد٘ ٔثظغ نهاديجس ٔثنًُضؾجس ن٣ً

يُجنق ياضهفزثنًفس ٛز ثنًضُٕػز يٍ  ذم شدجةٍ ياضهفٍٛ  ٙ 
 5)

ثنر٘ ٚصٚد يٍ ـؼٕدز صعٕٚق  ثٞيس 

 ثناديجس   ِْر

 (:االٔزشبساٌزشزذ اٌغغشافٟ ) .6

ثنًفس ٛز ثنضٙ  ثناديزؼكم يضُجظخ يغ صقدٚى  ٙيٍ ثنفسٔع   ؼذكز إنٗ ثيض٣ةصعؼٗ ثنًفجزف 

  ض٣ف يُجنقٓى ثنؾغسث ٛز  دئثنصدجةٍ  ثفضٛجؽجسصققق 

 ظشف١خ :اٌزذس٠ت ٚاٌز ٠ٛش ٌٍؼّبٌخ اٌّ .7

 ثٞصث صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛز ٚضطهخ َٕػٛز  جـز يٍ ثنؼجيهٍٛ ثنًٓسر ٔثنرٍٚ ٚضًٛصٌٔ دعسػز 

ذند إ٢ يٍ  ٣ل صذُٙ ظٛجظز ٔثلقز ٔيسَز  ٙ  ٚضيصٗ ٔثند ز  ٙ ثنؼًم يغ صٕ س ثنكفج ر ثنؼجنٛز ٢ٔ

 ف  و ٔنذٛؼز ثنًُضؾجس ثنضٙ ٚقديٓج ثنًفس صدزٚخ ٔصطٕٚس  دزثس ثنؼجيهٍٛ نضضٕث

 

                                                 
   53  ؾ عبثكِشعغ (ػٕق ددٚس ثنقدثص  1 

  32  ؾ ِشعغ عبثك( صٛعٛس ثنؼؾجزيز  2 

  33  32  ؾ اٌّشعغ اٌغبثك(3 

  65  ؾ عبثكِشعغ ص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  زصُٚز ػغًجٌ ٕٚظ   ٕ( يق4ً 

  31  ؾ عبثكِشعغ ( صٛعٛس ثنؼؾجزيز  5 
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 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ إٌّٛ ٚاٌّخبؽشح:  .8

 ً ثنضٕثشٌ   ٠ٚؾجصصكٌٕ ُْجة ز جدز  م٢ٌدد  ٔنرند صكٌٕ ثنًُضؾجس ثنًفس ٛز ذثس ياجنسر صثةًج

ثنًاجنسر إزصفجعز يٍ ردٍٛ ثنضٕظغ  ٙ ثنذٛغ ٔثنق
 1)

ثنضقهٛم  ثظضادثو  ٙ  ٔٚضطهخ ذند ثنضٕظغ ٔثنًسَٔز 

 ظسٔف ػدو ثنضيقد    ٙ م٣ٔل ؽًٛغ ثنظسٔف ثنًضٕ غ فدٔعٓج نهضُذؤ دجنًاجنسر ٔثنؼجةد   ثنًجنٙ

 أؽذس اٌزم١ٕبد: َ. اعزخذا9

 ثظضادثوثنًفس ٛز  ثَٞؽطز ٙ ظسٔف ثنفٛس ز ث٢نكضسَٔٛز ٔ ثنًفجزف ث٢نكضسَٔٛز صضطهخ 

ثنضقُٛجس نضُفٛرْج مفدط
 2)

ثنًضافؿ ثنؼجزف  ثنًفس ٙ  ٔٚضكجيم ذند يغ ثنضدزٚخ ٔثنضطٕٚس ناهق 

   ٔثندٔنٙ ث٠ هًٛٙ ثنؾغسث ٙ ث٠نجز  ٙثس ثنًجنٛز ٔثنًفس ٛز دجنضطٕز

 زّب١ٔخ: ئاٌّغئ١ٌٛخ اال .11

ْٔرث يٓى نٛط  ٙ   ّيفسف ْٙ فًجٚز ٔصثةغ ٔيكجظخ شدجةُ ٞ٘ثنًعتٕنٛجس  مْىيٍ 

ثٞ سٖثنًفجزف  قه دم  ٙ ثوهخ ثنًؤظعجس ثنًجنٛز 
 3)

ٔثؽخ يٍ ٔثؽذجس  ثٞيسغٛس ْرث ٚ  ٔ

ٚضقدو دٓج  ثنضٙثنضؼجيم يغ فعجدجس ثنردٌٕ ٔثنًؼهٕيجس   ٙثنعسٚز ثنًفس ٛز   ٙ ثنًفجزف ثنًضًغم

 ثَضٓج دؼد  يج إنٗنٛغطٗ نٛط  قه  ضسر صؼجيم ثنصدٌٕ يغ ثنذُد دم ًٚضد  خْرث ثنٕثؽنهذُد ًٔٚضد 

 صؼجي٣س ثنصدٌٕ يغ ثنذُد    

 ً  :  رغؼ١ش اٌخذِبد اٌّظشف١خ: ساثؼب

     ر١ّٙذ :

 ؼجنٛز ٔصُٚجيٛكٛز ٔمًْٛز دجنُعذز نذقٛز ػُجـس ثنًصٚؼ ثنضعٕٚقٙ  ثٞقغس ٚؼضذس ثنعؼس ثنؼُفس

 ٙ ـٛجوز  ثنًًٓزثناديٙ ػهٙ فد ظٕث   قًج صؼضذس  سثزثس ثنضعؼٛس يٍ ثنقسثزثس  مٔثنعهؼٙ 

صضقدص ثنؼ٣ ز دٍٛ ثنًفسف ٔثنصدٌٕ ٔٚضطهخ ذند  جػهٙ لٕةٓإذ صٛؾٛز ثنضعٕٚقٛز نهًفجزف ثث٢ظضس

نهؼدٚد يٍ ثنؼٕثيم يغم صٔزر فٛجر ثناديز ثنًفس ٛز   يضطهذجس يقفظز ثناديجس   ٙ ثنقعذجٌ ثٞ ر

ثناديجس  ِثنذٛؼٛز ٔففز ثنذُد  ٙ ثنعٕر ٔصكجنٛ  صقدٚى ْر ثْٞدثف إنٙ دج٠لج زثنًفس ٛز قكم 

ٙ ثنضٙ ٚضقجلجْج ٔدجنضجن ثٞظؼجزقيفد ثنقٕٛص ثندَٛج ػهٙ فسٚز ثنذُد  ٙ صقدٚد  إنٛٓجٔثنضٙ ًٚكٍ ثنُظس 

ٔثنطسر ثنضٙ  ث٠ؽسث ثسقجٌ ظجةد ظجدقجً( ٔنرند  جٌ  ٔثنٕفٛد نهعؼس قًج ثٞظجظٙصًغم ثنًقدص   ٓٙ ٢

 دج٠لج زصؼضًد ػهٙ ظسٔف ثنعٕر ٔثنًُج عز  مٌثنًفس ٛز ُٚذغٙ ّ ٚضذُجْج ثنًفسف نضعؼٛس  ديجص

 ٢ػضًجصْج ػهٙ ػُفس ثنضكهفز   

                                                 
  33  ؾ اٌّشعغ اٌغبثك(1 

  65  ؾ ِشعغ عبثكص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  زصُٚز ػغًجٌ ٕٚظ   ٕ( يق2ً 

  33  ؾ عبثكِشعغ ( صٛعٛس ثنؼؾجزيز  3 
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 ِفَٙٛ اٌغؼش :أ.

دجنُعذز  ٙ ػٍ ثَؼكجض ٔصؾعٛد نقًٛز ثنؽ  ٚؼذس ديَّ ّٚؼس  صؼسٚفجس ػدٚدر   جنذؼك نهعؼس

ٔدغك ثنُظس  ٙ ٚؼذس ػٍ  ًٛز ثنؽّ َم مظجضنهًعضٓهد  ٣ل  ضسر يؼُٛز ( ُْٔج ٚضى ثػضًجص ثنعؼس ػهٙ 

 يقم ثنقًٛز   ٙ ػهٗ ثنؽ ّث  ففٕنس  ػٍ  ثنًُفؼز ثنضٙ ٚقققٓج ثنًعضٓهد يٍ ؽ

 ًٛز َقدٚزإنٗ  ش يج قًٛز ثنعهؼز  ٙ ٔنصسؽًز ديَّ قًج ٚؼسف 
 1)

نًُـ  مصثرٔثنعؼس ُْج يؾسص  

 مٔديَز صؼذٛس ػٍ ثنقًٛز ثنضٙ ٚد ؼٓج ثنًؽضس٘ نهعهؼز  صؼسٚ   ثنعؼس ّثنعهغ ثنفذغز ثنًجنٛز  ٔػهٙ ؼجقهض

فجيم نقًٛز ثنعهؼز  ٙ ٔ ش يؼٍٛ ٔثنقًٛز يسَز  قد صكٌٕ  ًّٚغم ثنعؼس  ٛ ثٞ ٛسٔثنضؼسٚ   ثناديز  

ثنقًٛز صاضه  دج ض٣ف  ِْر مٌظهؼز يؼُٛز  م٣ ػٍ  ثيض٣ةٕز دجنفاس ػُد وٛس يهًٕظز قجنؽؼ

 نًعضٓهد ٔثفد    ثٞٔ جسثنًعضٓهكٍٛ دم صاضه  يٍ فٛظ 

ثناديز  مٔصهد ثنقٕر ثنؽسثةٛز ثنضٙ ٚظٓسْج ثنًعضٓهد نهقفٕل ػهٙ ثنعهؼز  ديَّثنذؼك  ّقًج ٚؼس 

ّثنًسوٕدز ٔثنًطهٕدز يٍ  ذه
 2)

ًٚغم ثنقٕر ثنؽسثةٛز ثنًسوٕدز ٔثنًطهٕدز ند٘  ثنعؼس مٌَؾد  ٔ ُْج 

 َٞٓجدجنعؼس  ّ ٙ  ذٕن ثٞظجظٙثنًعضٓهد ٔنكُز ٚغفم ثنقٕر ثنؽسثةٛز ثنفؼهٛز نهًعضٓهد ٔثنضٙ صًغم ثنًقد 

ٙ ٚيص م٢ٌدد يٍ ّ ثنسوذجس ٔث٢فضٛجؽجس يًج ٚؼُٙ ثَ  ٙٔنٕٚجس ثنفؼهٛز يغ صسصٛخ ثٞ ّصًغم يقدزص

 ثنضغٛسثس  ٙ ثنقٕر ثنؽسثةٛز ند٘ ثنًعضٓهد     ِيسَٔز صؾج مقغسثنعؼس 

ًٚغم يٍ ٔؽٓز َظس ثنؼًٛم صهد ثنقًٛز ثنًقدصر يٍ  ذم ثنذجةغ عًُج نهاديز ٔثنًُج غ  ديَزقًج ٚؼسف 

كٌٕ  ًٛز ص د  مٔثناديز ثنضٙ ٚد ؼٓج ثنؼًٛم نهذجةغ  د صكٌٕ َقدث  ِثنضٙ ٚقفم ػهٛٓج يضهقٙ ثناديز  ٓر

ػُٛٛز
 3)

  

ثنذجةؼٌٕ  ٙ  ّٚفدر  ٙ ظم ظٕر ث٢فضكجز ثنر٘ ٚضقكى  ٙ ظه مٌنضؼسٚ  ًٚكٍ ْرث ث م٣ٌٚفع 

ٔثنطهخ  ػٕثيم ثنؼسقإنٗ  ّثنعؼس ٔدجنضجنٙ ٢ ٚفدر ْرث ثنضؼسٚ  ػهٙ ظٕر ٚامغ ثنعؼس  ٛ

 نهًٓجزر  ٙ ثنضفجٔق    دج٠لج ز

ً   ـؼٕصثً  ّذند ثنعؼس ثنر٘ ًٚكٍ صؼدٚه ديَّقًج ٚؼسف  سثس ثنذٛتٛز ٔ قج نكج ز ثنًضغٛ (ْٔذٕنج

  مذٔث ٓىثنؽسث  ند٘ ثنًؽضسٍٚ ٔٔ ق  ٔإيكجَجسثنًقٛطز دؼًم ثنًؤظعجس ثنضعٕٚقٛز ٔدًج ٚضفق 
4

)  

ٚؼضذس مقغس  فٛظ ٚؼضذس  دئظضؼسثق ثنضؼسٚفجس ثنعجدقز  ٚس٘ ثنذجفظ صسؽٛـ ثنضؼسٚ  ث٢ ٛس 

ث هٛز ٔثناجزؽٛز ثنضٙ دؾجَخ ثنظسٔف ثنذٛتٛز ثند صقدٚد ثنعؼس  ٙإذ ٚسثػٙ ثنًسَٔز  صؼذٛسث ػٍ ثنعؼس

      مذٔث ٓىنهقٕر ثنؽسثةٛز نهًعضٓهكٍٛ ٔيد٘ صٕث ق ثنعؼس يغ  ّنًسثػجص دج٠لج زصضؼجيم يؼٓج ثنًؤظعز 

 فٟ اٌّظبسف  :  د اٌزغؼ١شالشاس ة.

                                                 
  292  296  ؾ ؾ روشٖ ِشعغ عجكص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  ٕ( يق1ً 

   22  19  ؾ ؾ روشٖ ِشعغ عجك( دمحم ػذٛدثس  2 

  292ؾ   روشٖ ِشعغ عجكص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  ٕ( يق3ً 
4
 22( دمحم ػذٛدثس   يسؽغ ظجدق ؾ  (
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 رؼش٠ف اٌغؼش اٌّظشفٟ : /1

ٕو   يؼدل ثنفٕثةد ػهٙ ثنٕصثةغ   ثنقسٔق   ثنسظإنٗ ٚؽٛس يفٕٓو ثنعؼس  ٙ ثنضعٕٚق ثنًفس ٙ 

ضقًهٓج ثنًفسف نقج  صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛزٚثنضٙ  ثٞ سٖثنؼ٣ًس   ٔثنًفسٔ جس 
 1)

  ٔيٍ ٔؽٓز 

 نهاديز ثنًفس ٛز   ثظضادثيَّظس ثنصدٌٕ ًٚغم ثنعؼس إؽًجنٙ ثنًُج غ ثنضٙ ٚضٕ غ ثنقفٕل ػهٛٓج ػُد 

 ِشاؽً ػ١ٍّخ اٌزغؼ١ش: /2

 ٍ ثنًسثفم ٔثنضٙ يٍ  ٣نٓج ٚضى صؾُخ ثنكغٛسثناديز دؼدص ي مٔصًس ػًهٛز  صقدٚد ثنعؼس نهعهؼز 

ػدو  ذٕل ثنعؼس ثنًفسٔق ػهٛٓج يٍ ٔؽٓز َظس ثنًؽضس٘  مٔيٍ فج٢س ػدو ثنضيقد ثنًسصذطز دقذٕل 

 ثنًعضقذهٙ  ٔثنًسثفم ْٙ:  مٔثنقجنٙ 

 اٌّشؽٍخ األٌٟٚ :

 رؾذ٠ذ أ٘ذاف اٌزغؼ١ش :

جنٕلٕؿ ٔثنًسَٔز نضًكٍ ثنًاططٍٛ يضعًز د ثْٞدثف ِْر صيصٙ مٌثنضعؼٛس  مْدثفٚضطهخ صقدٚد 

ثنُظسٚز نهعٛجظجس ثنٕث ؼٛز ثناجـز دجنضعؼٛس  ٔصقٕو إصثزثس ثنضعٕٚق  ٙ ثنًؤظعجس  يٍ ٔلغ ثٞنس

 ثٞدؼجصثنؼجيز نضهد ثنًؤظعجس   ثْٞدثفثنضعؼٛس ثنضٙ صضُجظخ ٔصضٕث ق يغ  مْدثفدٕلغ ٔصطٕٚس 

 ثْٞدثف :  ِٔيٍ ْر  ثنًعضٓد ز ثٞظٕثر صؾجِ ٔثنضٙ ٚضذُجْج ثنًفسف صٛؾٛز ثنضعٕٚقٛز(ثث٢ظضس

 اٌجمبء ٚاٌؾظخ اٌغٛل١خ :  .1

 ٗدكم ثنًفجزف فض ثٞٔلثنعٕ ٛز ثنٓدف ثنؼجو  ٚؼضذس ْدف ثنذقج  مٔ ث٢ظضًسثز ٔصٕظٛغ ثنقفز

 ٚيصٙ مٌثنقفٛس  ٙ ظذٛم صققٛق ْرث ثنٓدف    ٔٚؼُٙ ْرث ثنٓدف  ٖصقًهش دؼك ثناعجةس ػهٙ ثنًد ٔنٕ

 ثنًفسف ثنضُج عٛز  ٙ ثنعٕر  مٔلجعنهضكٛ  يغ يسَج  جد٣  ثنعؼس

 اٌشثؼ :              .2

صققٛقٓج دٓدف لًجٌ دقجةٓج إنٗ ثنضٙ صعؼٙ ثنًفجزف  ثٞظجظٛز ثْٞدثفٚؼضذس صققٛق ثنسدـ يٍ 

نهًعجًٍْٛ  ٔٚضفجٔس  ثٞزدجؿٔصعدٚد ث٢نضصثيجس ثنقجةًز ػهٛٓج  دؾجَخ صققٛق يؼد٢س يؼقٕنز يٍ 

    ثٞ سٖ ثْٞدثففعخ مٔنٕٚز ْرث ثنٓدف دجنُعذز نذقٛز إنٗ ي س ح يٍ يفسف يعضٕ٘ ثنسدـ ثنًطهٕ

 اٌؼبئذ ػٍٟ االعزضّبس :  .3

 ثنؽجةؼز ث٢ظضادثو  ٙ ثنًؤظعجس ثنًؼجـسر ثنؼًم ػهٙ صققٛق َعذز ػجةد يسدقز ثْٞدثفمفد 

 ثنضعؼٛس ْٕ صققٛقٔدجنُعذز نهًفجزف ٚكٌٕ ثنٓدف يٍ  مٔ ثظضغًجزْج ثظضادثيٓجثنضٙ ٚضى  ثٞيٕثلػهٙ 

صققٛق  مظجضػهٙ  ثٞظؼجزثنًعضغًسر  ٙ ثنًفسف ٔصذؼج نرند صقدص  ثٞيٕثلَعذز ػجةد ػهٙ يعضٕ٘ 
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ً  ٞيٕثنٓىًٚكٍ  ذٕنٓج يٍ  ذم ثنًعضغًسٍٚ يٍ ثنؼجةد َعذز يؼُٛز  ْرث ثنٓدف   ٙ ثنًفسف  ٔػًٕيج

ًضٕ ؼز نضقدٚد يعضٕ٘  ثنؼجةد ثن ث٠ٚسثصثسٚضطهخ يؼهٕيجس ص ٛقز ٔقغٛسر فٕل يسثقص ثنضكجنٛ  ٔفؾى 

  ػهٙ ث٢ظضغًجز(
 

   اٌزذفك إٌمذٞ : 4
 

قذس ؽص  يًكٍ  يٍ مثنضد ق ثنُقد٘ دًعضٕٚجس يقدصر ٔظٛهز  جػهز ٢ظضؼجصر  مْدثفٚؼضذس صققٛق 

ثنضكجنٛ  ثنضٙ ٚضى ثنضؼٓد دد ؼٓج نهًضؼجيهٍٛ يؼٓج  ٣ل  ضسر شيُٛز يضفق ػهٛٓج
 1)

  ٔ ٙ ثنًفجزف ػُديج 

صٔزر فٛجصٓج   ئَّ ٚضى ثنضسقٛص ػهٙ ثنضد ق  مٔك ثناديجس ثنًفس ٛز صضف  دقفس ػًسْج صكٌٕ دؼ

ػهٙ ثناديز  ٙ ددثٚز صقدًٚٓج   ُْٔج  مَفقشثنُقد٘ ثندث م يٍ ْرِ ثناديجس يٍ مؽم صغطٛز ثنضكجنٛ  ثنضٙ 

ثناديجس  ذند ٚكٌٕ يقذ٢ٕ  ٙ فجنز مٌنهضعؼٛس يغ ي٣فظز  ثٞظجظٙٚكٌٕ ثنضد ق ثنُقد٘ ْٕ ثنٓدف 

قجَش ثنًُج عز ؼدٚدر  ٔ جـز  إذث ٙ ثنعٕر  ثٞظؼجزٚعضطٛغ ز غ  ثنؾدٚدر ٔ هز ثنًُج عز  جنًفسف ٢

شٚجصر ففضٓج ثنعٕ ٛزإنٗ  مظؼجزْجقجَش ُْجة يفجزف صٓدف  ٙ  إذث
 2)

  
 

  : اٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌٛػغ اٌشا٘ٓ  .5
 

ٔنٓرث  ٓٙ صقجٔل ثنًقج ظز دؼك ثنًفجزف صؼضذس ثنٕلغ ثنسثٍْ نٓج  ٙ ثنعٕر مَّ يغجنٙ   

صٕنٛد ـٕزر  إنٗ ض٣ر ـسثػجس يغ ثنًُج عٍٛ ٔٚؤص٘ ذند إػهٛز  دُفط ثنقفز ثنعٕ ٛز ٔددٌٔ 

ثٞظؼجزإٚؾجدٛز ند٘ ثنؼ٣ً  َجؽى ػٍ ثظضقسثز 
 3)

   
 

 ل١بدح وٍفخ إٌّزظ :    .6 
 

 ٙ نًُضؼ يؼٍٛ  زدًج صعضادو دؼك ثنًفجزف ثنعؼس ٠َؾجش ْدف  ٛجصر قهفز ثنًُضؼ  ٙ صقٛٛى ظٕ

ٔثنر٘  د ٚكٌٕ يٍ وٛس ثن٣ًةى ٔلغ ظؼس يضدَٙ نًُضؼ ثنًفسف   ٔٚؼضًد ذند ػهٙ يد٘ ؽٕصر ثنًُضؼ 

ظؼس نٓرث  م٘ػجنٙ نؾٕصر ثنًُضؼ ند٘ ثنصدجةٍ قهًج قجَٕث ػهٙ ثظضؼدثص ند غ  إصزثةيج قجٌ ُْجة   ئذث

ٙ ٚصٔص ثنصدٌٕ دٓج يغ ضثنؾٕصر ثن ػُد يعضّٕ٘ ثنًفسف ٚعضطٛغ صقدٚى  ديض مٌثنًُضؼ   ٔيٍ ُْج َؾد 

صققٛق زدقٛز ؽٛدر ػهٙ ثنسوى يٍ ثنًُج عز ثنؽدٚدر
 4)

   
 

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ :  

 دساعخ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ لشاساد اٌزغؼ١ش : 
 

نهاديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ ٚقديٓج ثنًفسف ُْجة ثنؼدٚد يٍ ثنؼٕثيم  ثٞظؼجز مٔػُد صقدٚد ثنعؼس 

يؾًٕػضٍٛإنٗ ْرِ ثنؼٕثيم  ًٔٚكٍ صقعٛى نقعذجٌصؤ ر  ٙ ث مٌثنضٙ ٚؾخ 
 5)

   : 

 : اٌؼٛاًِ اٌذاا١ٍخ:   1
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 ْٔٙ :  ّْٔٙ ػٕثيم صُذغ يٍ صث م ثنًفسف َفع

 األ٘ذاف اٌزغ٠ٛم١خ :  .أ

يج قجٌ ثنٓدف ثنعٕ ٙ ثنًقدص ْٕ إَضجػ  ديز ذثس ؽٕصر ػجنٛز دٓدف ثنفًٕص  ٙ ثنعٕر إذث 

ٔثنًد ٣س  ثٞزدجؿش يغ ثنًُضؾجس ثنًًجعهز  ٙ ثنعٕر ٔ ٙ  طجع ثنًُج عز ٔثنضُج ط  ٙ ذثس ثنٕ  ّدٕؽ

ثقذس ػدص  إنٙقجٌ ثنٓدف ثنٕـٕل إذث  ميجيسصفؼز نهاديز   ديظؼجزثنًسصفؼز  جٌ ذند ٚضطهخ ثند ٕل 

 ديظؼجزثنعٕر  إنٗيقدٔص٘ ثند م (  ئٌ ْرث ٚضطهخ ثند ٕل  ثٞ ؿيًكٍ يٍ ثنصدجةٍ  ٔػهٙ 

صققٛق مْدثف إلج ٛز ٔإذث يج قجَش ْرِ إنٗ ثنًفسف  ٕٗ ش  د ٚعؼيُافمز نهاديز   ٔ ٙ َفط ثن

 صضف  دجنٕلٕؿ ٔثنٕث ؼٛز قهًج قجٌ صققٛقٓج مظٓم    ثْٞدثف

 إعزشار١غ١خ اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ :. ة

ٚضى  صُعٛقٓج يغ ثنًُضؼ ٔثنضٕشٚغ ٔثنضسٔٚؼ  ػُجـس ثنًصٚؼ  مٌإٌ  سثزثس ثنضعؼٛس ٚؾخ 

نؼُجـس  ثنًصٚؼ ثنضعٕٚقٙ  ثنًٓٛيرصعٕٚقٙ يؤعس ٔيضًجظد  جنقسثزثس  ثنضعٕٚقٙ( قٙ ٚضى صؽكٛم دسَجيؼ

 د صؤعس  ٙ  سثزثس ثنضعؼٛس  قسثز نسؿ يُضؼ دؾٕصر ػجنٛز يغ٣ ظٕف ٚؼُٙ دجٌ ػهٙ  ثٞ سٖ

 مظؼجزثً   ٔػًٕيج ثنًفجزف وجنذج يج صمغ ثٞػهٗ  ثنضكجنٛ ٚفسق  مظؼجزث مػهٙ نضغطٛز  مٌثنًفسف 

ثنضٙ صسٚد  ثٞظؼجز مظجضصكٌٕ  سثزثصٓج ثناجـز دجنًصٚؼ ثنضعٕٚقٙ ػهٙ  يؼُٛز نًُضؾجصٓج ٔيٍ عى

ثنًطجنذز دٓج
(1)

    

دد٢ يٍ ذند إنٗ  ٗٚؼضًد ػهٙ ثنعؼس ٔفدر فٛظ ٚعؼ ثنصدٌٕ ػجصرً يج ٢ مٌٔزوًج ػٍ ذند َؾد 

 ؼس ثنًد ٕع   ًٛز م مم دد٢نز ثنفٕثةد ثنضٙ ٚضهقجْج يقجدم ثنع ّثناديجس ( ثنضٙ صؼطٛ ثنًُضؾجس   ث ضٛجز

 ػبًِ اٌزىٍفخ:  . ط

 ثزصفؼش  ئذث  ثٞظؼجزثنذُٕة صزؽش ػهٙ ثنضٕؽّ دجنضكهفز دؽكم صقهٛد٘ ػُد صقدٚد  م٣ٌٚفع 

يٍ زظٕو ٔػ٢ًٕس ػهٙ ثناديجس ثنضٙ صقديٓج  ٙ لٕ   ِثنضكجنٛ  ز ؼش ثنذُٕة يؼد٢س يج صضقجلج

صقًهضٓجٙ ـــكجنٛ  ثنضـــٕثش٘ ثنضـٚ ٙ يجضقجلـذُٕة  ٙ ثنُٓجٚز صـثن مٌد ـٔنرند َؾ ثٞظؼجز ثزصفجع
 2)

  

 إٌّظّخ:       . اػزجبسادد

 ث٠صثزروجنذج صقسز يٍ  ثٞظؼجز مٌفٛظ  ثٞظؼجزٚمغ  مٌصقسز يٍ ثنر٘ ٚؾخ  مٌػهٙ ثنذُٕة 

 مْدثفثنؼهٛج دٕظٛفز ٔلغ  ث٠صثزر ثفضفجظيغ  ثٞ عجويدزث   ث ضفجؾثنؼهٛج ٔثنضعؼٛس ٚكٌٕ يٍ 
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ً ذجس ثنعؼسٚز ٔثنضٙ وجنثنضعؼٛس ٔثنعٛجظ   ث٠صثزٚزثنًقديز يٍ ثنًعضٕٚجس  ثٞظؼجزصضٕث ق يغ  يج ج

ثندَٛج
(1)

  

 اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ : :2

ثنؼٕثيم ثناجزؽٛز ثنضٙ صؤعس ػهٙ  سثزثس ثنضعؼٛس صضمًٍ ثنًٕ   ث٢ةضًجَٙ نهؼًٛم ٔظسٔف 

  ٔيٍ ثنؼٕثيم  نٟظؼجزثندَٛج كهفز ثنقدٔص ضفٛظ صقدص ثن م سٖثنعٕر ٔثنطهخ ٔثنًُج عز ٔػُجـس دٛتٛز 

 ثناجزؽٛز: 

 اٌّٛلف االئزّبٟٔ ٌٍؼ١ًّ :  .أ

قجَش ثنقجنز ث٢ةضًجَٛز نّ ؽٛدر مو ػكط  إذثٔ ٛز صضى صزثظز ثنقجنز ث٢ةضًجَٛز نهؼًٛم نًؼس ز يج 

نهٕٓثيػ ػهٙ ثنقسٔق  م ممذند  ٔ ٙ فجنز ثنًٕ   ث٢ةضًجَٙ ثنؾٛد  جٌ ثنؼًٛم ًُٚـ يؼد٢س 

 ػدص يسثس صؼجيم ثنصدٌٕ ٔذند ػذس صقهٛم زدقٛز ثنصدٌٕ   رـ يغ لسٔزر يسثػجٔثنؼكط ـقٛ

 ظشٚف اٌغٛق :  .ة

يٍ  ذم  ٔإًَج ثٞ سٖصضؼسق ثنًفجزف ندزؽز قذٛسر يٍ ثنًُج عز نٛط  قه يٍ ثنًفجزف 

 ثصؾٓشثنًجنٛز   ٔصذؼج نٓرِ ثنًُج عز  ثٞٔزثرظٕر  ٞػمج  دج٠لج ز ثٞ سٖ ثنًؤظعجس ثنًجنٛز 

ثنضعؼٛس قؼُفس إنٗ ٔ ٛٓج ٚضى ثنُظس  ثٞظؼجزٚؼسف دفهعفز ثنضٕؽّ دجنعٕر ػُد صقدٚد  يج إنٗفجزف ثنً

 مٌيٍ  ثنضيقدثظضسثصٛؾٛز صعٕٚق يقدصر يغ لسٔزر  إنجزيكًم نذقٛز ػُجـس ثنًصٚؼ ثنضعٕٚقٙ صث م 

 ثنضٙ ٚضقجلجْج ثنًفسف صضٕث ق يغ ثنذسَجيؼ ثنضعٕٚقٙ قكم    ثٞظؼجز

 ػٍٟ اٌخذِبد اٌّظشف١خ:  ِشٚٔخ اٌ ٍت .ط

يٍ ظٛجظجس ثنضعؼٛس  قؽه ثنعٕر   ثنضغهغم  ٙ ثنعٕر ثنقًٛز  م٘ إصذجعصضقدص يد٘ يُجظذز 

ثنعٕر ٔٚقفد   ٙ صزؽز قذٛسر  دًد٘ يسَٔز ثنطهخ ػهٙ ثناديز ثنًفس ٛز إنٙثنًدزقز  ٛجصر ثنعؼس( 

ثنًفس ٛز نهضغٛسثس  ٙ  دًسَٔز ثنطهخ ػهٗ ثناديز ثنًفس ٛز صزؽز فعجظٛز ثنطهخ ػهٙ ثناديجس

مظؼجزْجيعضٕٚجس 
(2)

مٔ مَّ  دجٞظؼجزقغٛسث  ٚضيعس ثنطهخ ٚذدٔ مَّ ٢ م٣ٌٚفع  ثٞظٕثر   فٙ دؼك  

ٚؼدل  ٙ  مٌْرِ ثنقج٢س ًٚكٍ نهًفسف  ٙ َقطز يؼُٛز  ثنطهخ ػهٙ ثنٕصثةغ وٛس يسٌ ( ٔ إنٙٚضيعس 

ثنطهخ ػهٙ ْرِ ثناديجس  صيعسًج  ٕف يٍ ػهٙ ثناديجس ثنًفس ٛز ثنًقديز نٓرِ ثنؽسٚقز صَٔ ثٞظؼجز

   ثٞظؼجزدجنضغٛس  ٙ 

ثنضغٛسثس  ٙ  ِثنًفس ٛز ذثس فعجظٛز صؾج ٔثَٞؽطز ثٞظٕثرُْجة دؼك م سٖ يٍ َجفٛز 

قًج صضٕ   ثنًسَٔز قرند ػهٙ  ًٛز َؽجن ثنؼًٛم ٔصزؽز َمؼ يؽضس٘ ثناديز ثنًفس ٛز  ثٞظؼجز
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صفعس  عٕر  ٔيغ ذند  جٌ ثنًسَٔز ثنعؼسٚز  ٙ فد ذثصٓج ٢نهُٕثفٙ ثنًجنٛز ثنًفس ٛز  ٙ ثن ّٔصفًٓ

صؤ ر  ٙ  مٌثنًضغٛسر   ٔنكُٓج صًغم  ثفد ثنًؼجٚٛس ثنضٙ ُٚذغٙ  ثٞظؼجزنًعضٕٚجس  ثٞظٕثرثظضؾجدز 

  ثٞظؼجز ثنقعذجٌ ػُد صقدٚد 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ : 

 رؾ١ًٍ اٌ ٍت ٚاٌزىٍفخ ٚاٌشثؼ اٌّزؾمك:

ؼيَٓج ؼيٌ دقٛز ثنًؤظعجس ٔذند يٍ مؽم صغطٛز  ثٞظؼجز صقدص ثنًفجزف ػدر يعضٕٚجس يٍ

ظضادثيًٓج نضقهٛم ٔ ٓى ثًٚكٍ  مظهٕدٍُْٛٔجند  َٓجةٙ مثناديجس دؽك ٠َضجػمَفقضٓج  ثنضٙثنضكجنٛ  

 : ٚهٙثنؼ٣ ز دٍٛ ثنطهخ ٔثنضكهفز ٔثنسدـ قًج 

 رؾ١ًٍ ٔم خ اٌزؼبدي : ( أ)

ثنًذٛؼجس يغ إؽًجنٙ ثنًفسٔ جس  ٚسثصثسإإؽًجنٙ  َقطز ثنضؼجصل ْٙ ثنُقطز ثنضٙ ٚضؼجصل ػُدْج

ثنًفسٔ جس  إؽًجنٙيغ  زْجيػ ثنًعجًْ إؽًجنٙثنًضغٛسر ٔثنغجدضز  مْٔٙ ثنُقطز ثنضٙ ٚضؼجصل ػُدْج 

دطسٚقز ثنًؼجصنز   م٢ًٔ َقطز ثنضؼجصل دطسٚقضٍٛ  إنٙثنغجدضز ٔقًج ٚضمـ يٍ ْرٍٚ ثنضؼسٚفٍٛ ًٚكٍ ثنٕـٕل 

 ً  دطسٚقز ثنٕفدر    ٔعجَٛج

 ش٠مخ اٌّؼبدٌخ :ؽ :أٚالً 

ؼكم يؼجصنز  صي ر مٌنقجةًز ثند م ٔثنضٙ ًٚكٍ  زصسقص نسٚقز ثنًؼجصنز ػهٙ يد م ثنًعجًْ

 : قجٜصٙ

  ثنًفسٔ جس ثنًضغٛسر + ثنًفسٔ جس ثنغجدضز ( مٔ صكٌٕ :  –=ثنًذٛؼجس  ثٞزدجؿ

   ثٞزدجؿثنًذٛؼجس = ثنًفسٔ جس ثنًضغٛسر + ثنغجدضز + 

صؼجصل  مَٔقطز صعجٔ٘  دي رقطز ثنضؼجصل َ ً نرند صقعخ ثـفس زدجؿثٞٔػُد َقطز ثنضؼجصل صكٌٕ 

ثنًذٛؼجس يغ يؾًٕع ثنًفس جس ثنًضغٛسر ٔثنغجدضز 
 1)

 

 صب١ٔب : ؽش٠مخ ٘بِش اٌّغبّ٘خ :

ثنًذٛؼجس دؼد نسؿ ثنًفسٔ جس ثنًضغٛسر  إٚسثصثسْٔجيػ ثنًعجًْز ْٕ ثنقًٛز ثنذج ٛز يٍ  

ػهٙ صغطٛز م٢ًٔ ٘ ٚؼًم رث يؼُٛج يٍ ْجيػ ثنًعجًْز ٔثنٔٚسقص ػهٗ ثٌ قم ٔفدر صذجع صُضؼ  دزً 

نى ٚكٍ ْجيػ ثنًعجًْز  قج ٛج نضغطٛز ثنضكجنٛ    ئذث   نٟزدجؿثنًفسٔ جس ثنغجدضز ٔثنذج ٙ دؼد ذند ٕٚؽّ 

                                                 
: ثنسٚرجق   ٌّؾبعجخ اإلداس٠خا( ز٘ ثصػ ؽجزٚعٌٕ  ثزٚد َٕزُٚس  صسؽًز: دمحم ػفجو ثندٍٚ شثٚد  يسثؽؼز: ثفًد فجيد فؾجػ  1 

  333-332صثز ثنًسٚخ(  ؾ ؾ
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صضققق  عجةس  ٣ل ثنفضسر ثنغجدضز
 1)

ػدص ثنٕفدثس ثنٕثؽخ  إٚؾجصٔػٍ نسٚق ْجيػ ثنًعجًْز ًٚكٍ  

 : زثنًفسٔ جس ثنغجدضز ػهٙ ْجيػ ثنًعجًْز نهٕفدر ثنًذجػ إؽًجنٙصل ػٍ نسٚق  عًز دٛؼٓج نضققٛق ثنضؼج

      ثنًفسٔ جس ثنغجدضزَقطز ثنضؼجصل = 

    ْجيػ يعجًْز ثنٕفدر                 

 ً ً ٚؼضذس صقهٛم َقطز ثنضؼجصل  ٔػًٕيج يذجؼسث ٔ دعٛطج ٔيؤؼسث يؼق٢ًٕ نهضؼسف ػهٙ ثنقدٔص  مظهٕدج

قًج ٚعجػد   صهدمٔ ثنٕفدثس  ثنًُضؾز مٔ ثنًقديز يٍ ْرِ ثناديز  دثيٓج نضقدٚد ػدصثنضٙ ًٚكٍ ثظضا

٢ ٚذٍٛ قٛفٛز صققٛق ْدف ثنضعؼٛسّ ثنًؤظعجس  ٙ ثنٕـٕل نُقطز ثنضؼجصل إ٢ ثَ
 2)

  

 ة: اٌزؾ١ًٍ اٌؾذٞ :  

ج ْٙ ثنُقطز ثنضٙ صضعجٔ٘  ٛٓ َٖقطز ثنسدـ ثنقفٕ مٌصسصكص ػًهٛز ثنضقهٛم ثنقد٘ ػهٙ مظجض 

 ث٠ٚسثصثسثنقد٘ ػهٙ مَّ   ثنضغٛس  ٙ  إنٗ ث٠ٚسثصثنقد٘ ٔدؽكم ػجو ُٚظس  ث٠ٚسثصثنضكهفز ثنقدٚز يغ 

دعذخ صغٛس ثنًذٛؼجس دٕفدر ٔثفدر ( ث٠ؽًجنٛز
 

ٚضى ثنضٕـم مٔ ثنكهٙ  ٔثنر٘ ُٚضؼ  ث٠ٚسثصمَّ ثنضغٛس  ٙ مٔ 

يٍ ثنًجزقز ثناديٛز م سٖ إلج ٛزدؼد دٛغ ٔفدر إنّٛ 
 3)

    

ٔثنضعٕٚق  ٙ  يؤظعز يج دُجً  ػهٗ ثنكًٛجس ثنضٙ صى  ث٠َضجػصضقدص صكجنٛ   زجفٛز يفجًْٛٛيٍ َ

ٔثنضٙ صؼضذس  ٙ ْرِ ثنقجنز يٍ ثنؼٕثيم ثنٓجيز ػُد صقدٚد يج ٚؾخ ػسلز يٍ قًٛجس  ٙ  إَضجؽٓج

ز مٔ يٍ ثنًجزقز  ثنعهؼٛ إلج ٛز م سٖٔفدر  دئَضجػثنضكهفز ثنقدٚز  ضسده  ميجثنًعضٓد ز    ثٞظٕثر

ثنقد٘  ث٠ٚسثصيفٕٓو ثنضكهفز ثنقدٚز يسصذه دؽكم قذٛس يغ يفٕٓو  مٌثناديٛز( ٔدُجً  ػهٛز ًٚكٍ ثنقٕل 

يج صى صيؼ ْرٍٚ ثنًفٕٓيٍٛ  ًٛكٍ صطذٛق ثنًفٕٓو  ٔإذثيٍ ثنًجزقز   إلج ٛزٔفدر  دئَضجػٔق٣ًْج يسصذه 

نهضعؼٛس ْرث ثنًفٕٓو ث٢ ضفجص٘    ٔػًهٛج ٚؼطٙثٞزدجؿ م فٗصققٛق  إنٗث٢ ضفجص٘ نهضعؼٛس ٔثنٓجصف 

ج دجٌ ػًهٛز ثنضعؼٛس ظضكٌٕ ص ٛقز ْٔرث وٛس ـقٛـ   ٢ٌ ذند ٚفضسق عذجس قٍم يٍ ثنضكهفز َطذجػً إ

يٍ ثنًؽسٔػجس  زث٢ظضسثصٛؾٛجس ثنًٕؽٓ إنٗ مٌ دج٠لج زثنؼٕثيم  مْىٔثنهرثٌ ٚؽك٣ٌ  ث٠ٚسثصٔ

ً ز ٔث٠ٚسثصثسهق دؼ٣ جس ثنضكجنٛ  ثنًُج عز  د صؼدل صُذؤثس ٔصقدٚسثس ثنًؤظعز  ًٛج ٚضؼ ػهٙ ػقخ   مظج

ًٚكٍ ثنقٕل دجٌ ثنضقهٛم ثنقد٘ ٚفٛد دؽكم ؽصةٙ  ٙ ػًهٛز ثنضعؼٛس نهعهغ ٔثناديجس ثنؾدٚدر  ّإ٢ ثَ

ًٌ ْرث  إنٗ دج٠لج زٔثلقز َعذٛج ٔنفضسثس شيُٛز يقدصر  ث٠ٚسثصصذدٔ  ٛٓج ثنضكجنٛ  ٔػ٣ ضٓج يغ  ٔثنضٙ م

ثنقد٘ يغ  ث٠ٚسثصٛس ثنعهغ ٔثناديجس ثنقجنٛز ػُد نسٚق صقهٛم ػ٣ جس صعؼ ٙٚعجػد   ثٞظهٕح

ثنضكجنٛ  ثنقدٚز
 4)
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 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ : 

 إٌّبفغ١ٓ :      أعؼبسرؾ١ًٍ 

ثنًُج عٍٛ ثنسةٛعٍٛٛ  ٙ  ٔإٚسثصثسػٍ صكجنٛ   زثنًُج عٍٛ صٕ س  جػدر يؼهٕيجصٛز ٔثظؼ مظؼجز

ضفز دجنًفسف دًًٓز ؽًغ ْرِ ثنًؼهٕيجس يٍ ياضه  ثنًفجصز ثنفُجػز ٔدُجً  ػهٛز صقٕو ثنؾٓجس ثنًا

 مظجض صث هٛز ٔ جزؽٛز( ٔصقهٛهٓج ٔدٛجٌ َقجن ثنقٕر ٔثنمؼ   ٛٓج دجنُعذز نكم يُج ط زةٛعٙ  ٔػهٙ 

 ثنًقذٕنز يٍ ثنؼ٣ً  ثنُٓجةٍٛٛ   ثٞظؼجزثنًؼهٕيجس ٔثنذٛجَجس ثنضٙ صى ؽًؼٓج ٔصقهٛهٓج صٕلغ 

 اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ  : 

 ع١بعخ اٌزغؼ١ش :  سإاز١ب

ثنذسَجيؼ  دًغجدز ثنضعٕٚقٛز قًج صؼضذس ثْٞدثفقذٛس  ٙ صققٛق  صيعٛسظٛجظز ثنضعؼٛس صؼضذس ذثس 

ثنعؼسٚز ثنًٕلٕػز يغ لسٔزر  ثْٞدثفنضققٛق  ّثنؼًهٙ ثنر٘ صقٕو  ثنًفجزف دج٢نضصثو دضطذٛق

ٔصزؽز ثنٕػٙ ثنًفس ٙ دؾجَخ ٔيعضٕٚجس ثند ٕل  ثٞظٕثرث٢َعؾجو يغ ثنًضغٛسثس ثنذٛتٛز يغم نذٛؼز 

ٔث٢ ضفجصٚز ثنضٙ صؼكعٓج ثنعٛجظجس ث٢ ضفجصٚز ٔثنظسٔف ث٢ ضفجصٚز ٔث٢ؽضًجػٛز  ثْٞدثف ث٢ؽضًجػٛز

 ٔإٚسثصثصٓج ديْدث ٓجثنعجةدر  قًج صؽكم ظٛجظجس ثنضعؼٛس مًْٛز  جـز نهًفجزف ٔذند ٢زصذجنٓج ثنٕعٛق 

ٔ ٌَ ثصاجذْج ثنًؼقدر  نضؽؼٌخ ثنقسثزثس ٔثناٛجزثس ثنضٙ ٚؾخ ثٞيٕز  ضٛجز ظٛجظز ثنضعؼٛس ٚؼضذس يٍ إ م

 ػُد صقدٚد ثنعٛجظز ثنعؼسٚز ٔدؽكم ػجو ُْجند مزدؼّ ظٛجظجس صعؼٛسٚز ْٙ:  

 أٚالً ع١بعخ اٌغؼش اٌىبشؾ : 

ًٚٛم ثنعؼس  ٙ ْرِ ثنقجنز ٢ٌ ٚكٌٕ وٛس يسٌ ٔ جـز  ٙ يسفهز ثنضقدٚى نهًجزقز ثناديٛز مٔ 

ثناديجس ثنؾدٚدر ٔثنضٙ مٔ ػهٙ ثنعهغ  ثٞظؼجزػهٙ مػهٙ ٔلغ  زسٚٛٛجظز ثنضعؼٔصسصكص ْرِ ثنع’ثنعهؼٛز 

 ديجس ؽدٚدر ثنًذضكسٌٔ يٍ ثنًؽضسٍٚ يقجدم ففٕنٓى ػهٗ ظهغ مٔمٔ ظٛد ؼٓج ثنًذجصزٌٔ 
 1)

  

صؼضًد ْرِ ثنعٛجظز صقٕو دضقدٚى  ديجس يفس ٛز دعؼس يسصفغ نهذٛغ نقطجػجس يؼُٛز يٍ  ٙٔثنًفجزف ثنض

  ٙثنًًكُز  ثٞزدجؿثنقجصزٍٚ فجنٛجً ػهٗ ؼسث  ْرِ ثناديجس ٔثنٓدف يٍ ذند صققٛق مػهٗ ثنًعضٓهكٍٛ 

ثنقفٛس عى صقٕو يٍ دؼد ذند دضافٛك ثنعؼس دٓدف ثنذٛغ نفتجس م م  دزر يجنٛز دًؼُٗ ث٢صؾجِ َقٕ  ثٞؽم

 ثٞظؼجز  ٙمظٕثر ذثس يسَٔز مقذس  ٗ فعجظٛضٓج صؾجِ ثنضغٛس إنٗ ثند ٕل 
 2)

  

وٛس يؽؾغ نهًُج عٍٛ  صؼًم ْرِ ثنعٛجظز ثنعؼسٚز  ثنعؼس ثنكجؼه( قؼجيم يقذه مٔ دؽكم ػجو

ً نهضكجنٛ  ثنؼجنٛز  ثنضطٕٚسٚز ٔثنضفُٛؼٛز ٔثنضعٕٚقٛز  ثنُٕثفٙ  ٙثنًقضًهٍٛ ند ٕل ثنعٕر ٔذند صؾُذج
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مٔ فجنز ثنضفكٛس ند ٕل يٛدثٌ إَضجػ ٔصعٕٚق ْرِ ثنًجزقز ثنعهؼٛز   ٙٔثنضسٔٚؾٛز ثنًًكٍ يٕثؽٓضٓج 

ثناديٛز 
 1)

   

ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ثنعؼس ثنًذدا ثنًسصفغ نهاديز  د ٚاهق إَطذجع يًٛص ػُٓج ٔ جـز  ٙ ثنقج٢س 

ثنضٙ ٚسٚد  ٛٓج ثنًفسف إ ضذجز ثنطهخ ػهٗ  ديز يفس ٛز ؽدٚدر ٢َّ دج٢لج ز ثنٗ ث٢َطذجع ثنؾٛد ػٍ 

إذث إ ضمش ظسٔف ثنعٕر ٔثنطهخ  ثناديز يسصفؼز ثنعؼس َؾد ثٌ ثنذد  دعؼس يسصفغ عى صافٛمز  ًٛج دؼد

ً يٍ ثنقجنز ثنضٙ ٚضى  ٛٓج صقدٚى ثناديز ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر دعؼس يُافك ٔيٍ عى ثنؼًم  ٚؼد ثظٓم  ٛجظج

ػهٗ شٚجصصز دؼد ثنقفٕل ػهٗ َضجةؼ يؤؼسثس ثنعٕر ٔثنطهخ   جنٕلغ ث٢ ٛس  د ٚاهق إَطذجع ند٘ 

ث٢ ر دعٛجظز ثنعؼس ثنكجؼه صًكٍ ثنًفسف ثنؼًٛم ػٍ ػدو يفدث ٛز ثنًفسف   ٚمجف ثنٗ ذند ثٌ 

يٍ ثنقفٕل ػهٗ ثنعٕٛنز ثن٣شيز نهضٕظغ ٔوصٔ ثنقطجػجس ث٢ س٘ يٍ ثنعٕر   ٔٚس٘ ثنذجفظ إيكجَٛز 

ً نهد م  َؾجؿ ظٛجظز ثنعؼس ثنكجؼه إذث يجصٕ سس نهًفجزف ثنذٛجَجس ثن٣شيز ػٍ صقعًٛجس ثنعٕر ٔ قج

 ٔثنقعجظٛز   ثنًسَٔز ( ثنعؼسٚز   

 ً   : ع١بعخ اٌغؼش اٌىبعؼ صب١ٔب

ثنعٕر ٔثنقفٕل   ٙصعضادو ػُد صقدٚى ثنًُضؾجس ثنؾدٚدر نهعٕر ٔثنٓدف يُٓج ْٕ ثنضغهغم ٔثنًُٕ 

ثنطٕٚم ثٞيد  ٙشٚجصر ثنسدقٛز  إنٗ ٚؤصٖ  ثنر٘دجنؽكم  ّػهٗ مقذس ففز يًكُز  ٛ
 2)

ػٍ نسٚق ٔلغ  

ػسق  مٔثنضعؼٛس إَضجػ   ٙعٛجظز مظؼجز يُافمز نهاديجس يٕلٕع ث٢ْضًجو   ٔٚضطهخ َؾجؿ ْرِ ثن

صعضادو ظٛجظز ثنعؼس  ثنضٙمٌ ثنًؤظعجس  إنٗ ث٠ؼجزرمقذس قًٛز يًكُز يٍ ثنٕفدثس ثنًُضؾز ٔصؾدز 

ظهعهز يٍ ثناطٕثس  ثصاجذصطذٛق ْرِ ثنعٛجظز دؽكم صهقجةٙ دم ػهٛٓج  صعضطٛغ دعٕٓنز ثنكجظـ ٢

ؽدٚدر  مظٕثر  ٙقغٛ   ؼثناديز يغ صسٔٚٔ م زثنًٕثـفجس ثناجـز دجنعهؼ  ٙ ٙصطٕٚس َٕػ – زثنًضدزؽ

ْرِ ثنعٛجظز ثنعؼسٚز  ٠َؾجؿ زٔثنٓجص  –
 3)

   

ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ْرِ ثنعٛجظز صؼًم ػهٗ ثنُقٛك صًجيجً يٍ ظٛجظز ثنعؼس ثنكجؼه ٔدجنضجنٙ  د صاهق 

إؼكج٢س ث٢َطذجع وٛس ثنؾٛد ػٍ ثناديز يُافمز ثنعؼس ٔثنر٘ ًٚكٍ نهًفسف صفجص٘ َؽؤر ندٖ 

٣ً  ػٍ نسٚق زده ثناديز دًصثٚج إلج ٛز  ٚضقًم  ٛٓج ثنؼًٛم دؼك ثنضكجنٛ ( ٔثنضكغٛ  يٍ ثنؼ

ٌ ندٖ ثنؼًٛم زم٘ إٚؾجدٙ  ذم ثنقفٕل ػهٗ ثناديز   َٕ  ثنق٣ًس ثنضسٔٚؾٛز نهًُضؼ  ذم صقدًٚز دؽكم ٚك

َاهؿ يٍ ذند ثنٗ ثٌ ظٛجظضٙ ثنعؼس ثنكجؼه ٔثنعؼس ثنكجظـ ًٚكٍ إظضادثيًٓج  ٙ صعؼٛس 

اديجس ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر  فٛظ ٚضى إظضادثو ظٛجظز ثنعؼس ثنكجؼه ثذث قجٌ دج٢يكجٌ ففٕل ثنًفسف ثن

ػهٗ دٛجَجس ػٍ صقعًٛجس ثنعٕر ٔ قجً نهد م ٔثنًسَٔز ثنعؼسٚز فٛظ صعضادو ػُديج صكٌٕ وهذز ثنعٕر 
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ظٛكٌٕ نعٛجظز  نرٔ٘ ثند ٕل ثنًسصفؼز ثـقجح ثنًسَٔز ثنعؼسٚز ثنًُافمز ٔث٢َ  ئٌ ث٢ظضادثو ث٢يغم

 ثنعؼس ثنكجظـ    

 صبٌضبً ع١بعخ ل١بدح اٌغؼش :

 دجػضذجزِصضؾعد ْرِ ثنعٛجظز ػُديج ٚكٌٕ ُْجند يؾَٓص يؼٍٛ يقذٕل دؽكم ػجو يٍ دقٛز ثنًؾٓصٍٚ 

 ٚقدص ثنعؼس   ٔدؽكم ػجو ُْجند َٕػٍٛ يٍ ثنًؾٓصٍٚ   ثنر٘فٛظ مَّ ْٕ  نٟظؼجزثنقجةد 

ٔصكٌٕ  ثٞظؼجز ٙ صغٛٛس  رؤظعز ثنًفس ٛز ثنقجةدر دي ر ثنًذجصزٚقدط ػُديج صقٕو ثنًثٞٔل ثنُٕع 

ثنًفجزف يعضؼدر ٢صذجػٓج ػهٗ مٌ ٚققق ْرث ثنضغٛٛس ثنسدـ ثنكج ٙ دج ٙ
 1)

ْرث ثنُٕع  د  مٌٔدسمُٚج   

ً ٚكٌٕ  ٌَ ثنًفسف ثنقجةد ْٕ مفد ثنًفجزف ثنًُج عز  ٔ د ٚكٌٕ إؽذجزٚجً ػُديج   ٙقًج  ث ضٛجزٚج فجنز م

ثنقجنز   فٙثنًفسف ثنًسقص٘     ٙجز ثناديجس ثنًفس ٛز يٍ  ذم ثنعهطز ثنُقدٚز يًغهّ صضقدص مظؼ

ثناديجس ثنًفس ٛز  ًٛج دٍٛ ثنًفسف ثنقجةد  مظؼجز  ٙ ث٢ ضٛجزٚز (  د َؾد دؼك ثنضفجٔس  ثٞٔنٗ

ثنعٕر ٔوٛسْج يٍ  ز  ٙٔذند نظسٔف ثنقؾى ٔ جػدر ثنصدجةٍ ٔثنعًؼ ثٞ سٖٔثنًفجزف ثنضجدؼز 

 نضعؼٛس ثناديز ثنًفس ٛز  ثنٕث ؼٙصقكى ثنًدٖ  ثنضٙيم ثنؼٕث

 د ٚكٌٕ يضٕ سثً ندٖ  ثنر٘ ز(  د َؾد ػهٗ ثنسوى يٍ فعٍ ثنُٛ ث٠ؽذجزٚزثنقجنز ثنغجَٛز     ٙ ميج 

 ثنفسٔ جسيغ  ثناديجس ثنًفس ٛز يض٣ةًز مظؼجزٚؼُٗ مٌ صيصٗ  ْرث ٢ مٌ إ٢ثنعهطز ثنُقدٚز  ٙياطط

صٌٔ   د صيصٗ ثٞظؼجزٍ ثنقٕل دٕؽٕصْج دٍٛ ثنًفجزف ُٔٚضؼ ػٍ ذند مٌ يٍ ثنًًكٙ ثنطذٛؼٛز ثنض

ً ػهٗ  ثنًفس ٙثنًعضٕٖ دجنُعذز نًفجزف صقضطغ ففز قذٛسر يٍ ثنعٕر   إٚسثصثصٓجيًج  د ٚؤعس ظهذج

ثنقؾى ٔثنقفز   ٙمٔ  د صيصٗ وٛس يضٕثةًز يغ إيكجَٛجس ثنًفجزف ثنفغٛسر   نضغطٛز صكجنٛ  ثنقؾى 

ث٢ظضًسثزٚز ٔثنًُج عز دعذخ صٕ س   ٙ د ٚؤعس ػهٗ  دزر ْرِ ثنًفجزف  ثنر٘ ثٞيس  ثنعٕ ٛز ٔثنؼ٣ً

 ثنعًؼزث٢صؾجِ َقٕ ثنضؼجيم يغ ثنًفجزف ذثس  إنٗيًج ٚقٕصْى  ثنًفس ٙندٖ ثنؼ٣ً  دجنعٕر  ٙثنٕػ

ثنقفٕل ػهٗ يصثٚج وٛس  ثفضًجنٛزثنعٕ ٛز ثنًًضجشر نجنًج مَٓج صقدو ذثس ثناديجس دُفط ثنعؼس يغ 

 إلج ٛز م سٖ   ظؼسٚز

يؤظعّ يفس ّٛ ـغٛسر ٔنكٍ يؼضًدِ ققجةد نهعٕر دؼد مٌ صكٌٕ  ثنغجَٙ  ٛضًغم  ٙ فجنزثنُٕع ميج 

ثنعٕر ٔ جصزر ػهٗ ٔلغ ْٛكم ثنعؼس   ٙ د معذضش مَٓج  جصزر ػهٗ صقهٛم ثنعٕر مٔ صؽاٛؿ ثنضغٛسثس 

ثنعٕر  ٙ
 2)

قذم ثنقسٚخ يٍ ثنًؤظعجس ثنًعض  ٙمٌ يؤظعّ دٓرِ ثنقدزثس ظضكٌٕ  ٚس٘ ثنذجفظ  

  ٙثنقفٛس ٔنكٍ  ثٞؽم  ٙيٍ  ٛجصر ثنعٕر  د ٚفدر  ثنغجَٙثنُٕع  مٌٚؼُٗ  ثنًفس ٛز ثنسثةدر يًج

 إؽذجزٚجً مٔ  ضٛجزٚجً إظٕث  قجٌ  ثٞٔلنهُٕع  ّثنطٕٚم  جنغهذ ثٞؽم

                                                 
  324ؾ  ,عبثكِشعغ ( يقًٕص ؽجظى ثنفًٛدػٙ  1 

  324ؾ  ,اٌغبثكّشعغ اٌ (2 
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 ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ظٛجظز  ٛجصر ثنعٕر  ٙ يؾًهٓج ٢صاسػ يٍ قَٕٓج ظٛجظز ظؼس قجؼه ثٔ ظؼس

قجظـ ٔيعينز  ٛجصر ثنعٕر يعينز  ُٛز ٢عذجس ثنقق ث٢صدٙ نهًفجزف ثنضٗ صضٕنٗ ػًهٛز ثنضقدٚى ث٢ٔل 

 نهاديز  ٙ ثنعٕر  

 ساثؼبً: ع١بعخ اٌزغؼ١ش ؽغت اٌم١ّخ اٌّذسوخ:

ثنًُضؼ ( ؟   دم  يج ْٙ مٔ ْرِ ثنعٛجظز ْٕ   قى ٚكه  صقدٚى ْرِ ثناديز  مظجضٚكٌٕ   ػجصر يج ٢

 كهًج ذثصس ثن٣ًيـ ثنًجصٚز ٔوٛس ثنًجصٚز   يغم   ثناديز ند٘ ثنؼًٛم( ؟مٔ قز نهًُضؼ ثنقًٛز ثنًدز

ٔدجنضجنٙ ًٚكٍ   ثناديز مٔزصفجع ثنقًٛز ثنًدزقز نهًُضؼ إ إنٙس  جٌ ذند ظٕف ٚؤص٘  جفثنًظٓسٚز ٔثنض

 صسمزث إذثثنؼكط ـقٛـ   ٔ ٙ ثنٕث غ  جٌ ثنًُظًجس ٔثنًفجزف  مٔيسصفؼز  مظؼجزنهًفسف صقدٚد 

صذرل  ؽٕٓصث يمجػفز نضقهٛم فعجظٛز ثنؼ٣ً  نهعؼس ٚؾخ مٌ   ئَٓجثظضادثو ظٛجظز  ثنقًٛز  ٙ ثنضعؼٛس  

يُج غ  إلج ز مٔ م سٖزده ثنطهخ ػهٛز دًُضؾجس  مٔ ثنقد يٍ يسَٔز ثنطهخ يٍ  ٣ل صًٛٛص ثنًُضؼ  مٔ

وٛس ظؼسٚز
 1)

   

ثنؾٕٓص ثنضٙ صذرنٓج ثنًفجزف نضقهٛم فعج ٍٍ ظٛز ثنؼًٛم نهعؼس يجْٙ ث٢ ؽٕٓص ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ٍ

َظسٚز ٢ٌ ثنقًٛز ثنًدزقز صظم إفعجض دؽس٘ وٛس  جدم نهقٛجض  ٔدجنضجنٙ  ًٍ ث٢ٔنٗ نهًفجزف ثنذقظ 

ػٍ ظٛجظجس صعؼٛسٚز صذقظ  ٙ صقعًٛجس ثنؼ٣ً  صذؼجً نهًقدزر مٔ ثن٣ً ر ثنًجنٛز ٔثنقعجظٛز صؾجِ ثنعؼس 

قًهٓج ثنًفجزف نهٕـٕل ثنٗ ثنقًٛز ثنًدزقز ند٘ ثنؼًٛم ػٍ   ٔدرند  ئٌ  ثنضكجنٛ  ث٢لج ٛز ثنضٙ صض

ثناديز يقم ثندزثظز يٍ ث٢ظهى ثٌ ٚضى صٕؽٛٓٓج نهقفٕل ػهٙ دٛجَجس ػٍ ثنًقدزر ثٔ ثن٣ً ر ثنًجنٛز 

 نهؼ٣ً  ٔفعجظٛضٓى صؾجِ ثنعؼس    

ابِغبً: ع١بعبد رغؼ١ش٠خ أاشٜ
(2)

 : 

ٌَ  إٜ   رنضعؼٛس ثنًُضؾجس ثنؾدٚد ىثٞػثنغجنخ  ٙظٛجظجس ثنضعؼٛس ثنعجدقز صعضادو   ُْجة دؼك  م

صعؼٛس ثناديجس ثنقجنٛز  ٠ػجصرظٕثً   إظضادثيٓج إنٗ د صهؾي ثنًفجزف ٙ ثنض ثٞ سٖثنعٛجظجس ثنعؼسٚز 

 : ٚهٙ ٔيٍ مدسش ْرِ ثنعٛجظجس يج درمٔ ػُد صقدٚى ثناديجس ثنؾدٚ

 اٌزغؼ١ش اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼاللبد : . أ

يٍ  ٣ل  ر هعفضٓج يٍ فقٛقز ثَّ ًٚكٍ نهذُد مٌ ٚققق يُج غ يضؼدص زصعضًد ْرِ ثنعٛجظز ثنضعؼٛسٚ

إنّٛ دجنفؼم   إٌ يغم  زثناديجس ثنًقدي  ٙصؼجي٣صّ   مٔ صكغٛمقغس يٍ  ديز  ثظضادثوصؽؾٛغ ثنؼًٛم ػهٗ 

ػهٗ ثنقعجدجس ث٢ص جزٚز  ثنفجةدرد٢س ؼْرث ثنضؽؾٛغ  د ٚي ر ؼكم صافٛك ثنؼ٢ًٕس  ز غ ي

يٍ ٔمقغس يٍ فعجح     ٙػهٗ ثنقسٔق ػُد صؼجيم ثنؼًٛم  ثنفجةدرثنقد يٍ مظؼجز ٔ م   زٔث٢ظضغًجزٚ

ْٕ ٔؽٕص َظجو يضكجيم ٚعجػد ػهٗ ظٕٓنز ث٢صفجل ٔصدثٔل  زنُؾجؿ ْرِ ثنعٛجظ ثٞظجظٛزثنًضطهذجس 

                                                 
  222ؾ  ,عبثكِشعغ ( ػٕق ددٚس ثنقدثص  1 

  233  232ؾ ؾ   ,اٌغبثك اٌّشعغ  (2 
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ٔؽٕص يه  يسقص٘ نهًؼهٕيجس ٚضى صقدٚغّ مٔ ٚعضاديٓج ثنؼًٛم    ٙثنض زثنًؼهٕيجس ػٍ ثناديجس ثنًاضهف

ًٚكٍ  ٙثةد ثنضٕصضفم دؼًم يؼٍٛ   ٔصضؼدص ثنف ثنضٙٚسده قج ز ثنًؼجي٣س  ٔثنر٘ زفّ يعضًسر ٔيُضظًدف

 ٔيُٓج :ز نٓرِ ثنعٛجظ ثظضادثيّمٌ ٚقققٓج ثنًفسف ػُد 

فعجدجس دد٢ ػٍ  مزدؼز  ٙيُؽتّ  ديّ ػًٛم ٔثفد ٚضؼجيم  زثنضكهف  ٙ إَافجقصققٛق   1

 يز ٔثفدِ  قه   د  ٙػ٣ً  ٚضؼجيم قٌم يُٓى  مزدؼز ديز 

ٚضؼجيم  ٛٓج ثنؼًٛم قهًج قجٌ يٍ ثنضٙ قهًج ذثص ػدص ثنقعجدجس  َّٞثنقفجظ ػهٗ ثنؼًٛم   2

 صؼجيهّ يغ ثنذُد   دجظضًسثزثنعٓم ثنقفجظ ػهّٛ ٔإ ُجػّ 

ٌَ  ٛزثنسدق رشٚجص  3 ًٚكٍ صققٛقٓج يٍ صقدٚى يؾًٕػّ  ديجس  ٙثنض ث٠ؽًجنٛز زثنسدقٛ ٞ

  ًٙٚكٍ صققٛقٓج يٍ ثنضؼجيم  ثنضٙ زؼد٢س ثنسدقٛنهؼًٛم  صكٌٕ م مم يٍ ي زيضكجيه

   صريُفس دففزفجنز دٛغ قم  ديز 

 ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ قًج نٓرِ ثنعٛجظز يقجظٍ نٓج ػٕٛح صضًغم  ٙ ث٢صٙ :

 ديز ػًٛم ٔثفد ٚضؼجيم  ٙ ثزدؼز فعجدجس  د ٚاهق إَطذرجع نردٖ ثنؼًٛرم ػرٍ ثًْٛضرز نهًفرسف 

ٔنٕ قجٌ ػهٗ وٛرس فرق   يًرج ٚؼُرٙ إْردثز ٔ رش ثنذُرد  رٙ  ٔػدو  دزر ثنًفسف ػهٗ ثنضاهٙ ػُّ فضٗ

إزلج  ثنؼ٣ً  ذٔ ثنطذٛؼز ثنفؼذز ٔدجنضجنٙ شٚرجصر ثنضكرجنٛ  ثنُجؽًرز ػرٍ ثنرصيٍ ثنمرجةغ ثنرر٘ قرجٌ يرٍ 

ثنًًكررٍ صٕؽٛٓررّ ناديررز ػًٛررم ي ررس ٔلررٛجع  سـررز ثظررضغًجزٚز نهذُررد   قًررج ثٌ ثنقررٕل دصٚررجصر ثنسدقٛررز 

ػز  ديجس يضكجيهز نهؼًٛم  د ٢ٚكٌٕ ـرقٛقجً  رٙ قرم ث٢فرٕثل  ُٓجنرد ث٢ؽًجنٛز ػٍ نسٚق صقدٚى يؾًٕ

دؼرك ثناررديجس ثنًفررس ٛز ثنضررٙ قهًرج ذثص ػرردص ثنًضؼررجيهٍٛ  ٛٓررج قهًررج قجَرش ػجةرردثس ثنذُررد مقذررس    ديررز 

 ثنقعجح ثنؾجز٘ ٔثناديجس ثنًفجفذز نّ (  

 اٌزغؼ١ش اٌمبئُ ػٍٝ اٌغٍٛن :ة. 

يٕ   يؼٍٛ  د ُٚضؼ ػُّ إيج  إصاجذس نقظ ثنؼ٣ً  ػهٗ ثنعؼ إظضادثوػهٗ  زصؼضًد ْرِ ثنعٛجظ

  ٙمٔ شٚجصر ثنسدـ   ٔثنًغجل ػهٗ ذند    ٛجو يفسف دضقًٛم ثنؼًٛم يفسٔ جس يؼُّٛ  زصقهٛم ثنضكهف

ٚضى صقًٛهّ يغم  يٕظ  ثنؽذجة يذجؼسر   دًُٛج ٢ يغيٍ  ٣ل ثنضؼجيم  زفجنز  ٛجيّ دفسف يذجنغ َقدٚ

  يغم ْرِ ثنعٛجظز  د ٚكضخ  ثٜنٙف ثسثنفَ  شؽٓج ثظضادثونعقخ ػٍ نسٚق  جو دج ثْرِ ثنًفسٔ جس إذ

ً   ٙنٓج ثنُؾجؿ  قه  ْرِ ثنًسَٔز ًٚكٍ ٔفجنز يج إذث قجٌ ثنطهخ ػهٗ  ديجس يٕظ  ثنؽذجة يسَج

ً يٍ يٕ غ ثنفسع    ثٜنٙف ثسثنفَ  شؽٓج يغم مٌ ٚكٌٕ زصدػًٛٓج يٍ  ٣ل ٔؽٕص ددثةم يضقجزد  سٚذج

   زٚدزقٌٕ يغم ْرث ثنفسر ػٍ نسٚق ث٢صفج٢س ثنفؼجن ؼم ثنؼ٣ً ٔقرند يٍ  ٣ل ؽ

ٚررس٘ ثنذجفررظ ثٌ ْرررِ ثنعٛجظررز  ررد ٚكضررخ نٓررج ثنُؾررجؿ ثذث يررج قجَررش يٕؽٓررز ثنررٗ صعررؼٛس ثناررديجس 

  ثنًفس ٛز ثنًقديز نهؼ٣ً  ذٔ٘ ثنقعجظٛز ثنًسصفؼز صؾجِ ثنضغٛسثس  ٙ ث٢ظؼجز  
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  ٟٔاٌّجؾش اٌضب

 خٌخذِبد اٌّظشف١ٌزغؼ١ش ا اٌّؾبعجٟ اإلؽبس 

 ٔثنضٙ ثنًُطٛزدًؼجنؾز فجنضٍٛ  إفدثًْج صعؼٛس ثناديجس   ٙ ثنًفجزفصٓضى  سثزثس ثنضعؼٛس 

ً صقدو نهصدجةٍ   ث٢ظضغُجةٛز ثنًفس ٛز سثناديجصعؼٛس  ْٙ ثنغجَٛز ز  ٔثنقجن ثنٕٛيٛز ٣ل ثنؼًهٛجس  ثػضٛجصٚج

 ث٠ؼجزريغ  ثنًُطٛزدؽكم مظجظٙ ثناديجس  ثنضجنٛز ثنفسػٛزٔظضؼجنؼ ثنفقسثس  ثنًُطٛزوٛس  مٔ ثناجـز مٔ

 (  ثنًُطٛز/ وٛس ثنًُطٛز  ًٚكٍ ػذسْج صعؼٛس ثنقجنضٍٛ يٍ ثناديجس ثنضٙ ثٞظجنٛخ إنٗ

 رؾ١ًٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌضثْٛ :  إٌٝ اٌّغزٕذح األعب١ٌتٚالً : أ
 

ثنصدٌٕ  ػ٣ زػهٗ صزثظز ٔصقهٛم  ثنًفس ٛزصعؼٛس ثناديجس   ٙ ثٞظجنٛخيٍ صعًٛضٓج صعضُد ْرِ 

 :يغ ثنًفسف ْٔٗ 

 فشع سعَٛ اذِٗ ِٛؽذٖ ػٍٝ اٌٛدائغ : .1

إيج  ثٞظهٕح م ؽٓدث ٔٔث ؼٛز ٔٚضمًٍ منضعؼٛس ثناديز ثنًفس ٛز  ٔ مظهٕحدعه مٔ م دوؼد ْرث ُٚ 

 ثٞصَٗػٍ ثنقد  ْجزـٛد ٚصٚد ػهٙ صهد ثنٕصثةغ ثنضٙ مٔ سق زظى يٕفد ػهٙ قم ثنٕصثةغ ثنؾجزٚز   

(  ٣ل ثنًدر   فسقضّدؼٍٛ ث٢ػضذجز َؽجن ثنقعجح   ٚي ر   ٢ إذٌ٘ يؼٍٛ    ٕٓ صقغ لًٍ يد مًٔؼٍٛ ثن

كهفز  ٙ صقدٚد زظٕو ثناديز ثنًرقٕزر    ًغم ضثنًفسف ػهٙ ثنذٛجَجس ثنًقجظذٛز ػٍ ثن إصثزرٔصؼضًد 

 ّيج ْذه ثنقعجح ثنؾجز٘ صَٔ ٔإذثيٍ زـٛد ثنٕصثةغ ثنؾجزٚز   ٗصَثنقد ثٞ إنْٙرِ ثنذٛجَجس صؽٛس 

 ثٞظهٕحْرث  ٔٚي ر ٙ ثنقسٔق ٔث٢ظضغًجزثس   ّيٍ صٕظٛف ثنًضيصٙ ث٠ٚسثصػهٙ يٍ م إصثزصّفذـ قهفز ص

 ٙ ثنؽٓس  ْٕٔ  صُٚجز( 322ٚقم  ػٍ   ِقم فعجح زـٛدػهٗ ؼٓسٚج  صُٚجز( 1  يغ٣:  ثٜصٙثنؽكم 

  ٚفسق  ٖثٞ سثنسظى ثنؾصةٙ ثنًفسٔق ػهٙ ثنٕصثةغ ثنفغٛسر   ٔ ٙ ثنقج٢س  ّدٓرث ثنًؼُٙ ٚؽذ

( 1ٔ  صُٚجز( 222ثنقعجح ػٍ   زـٛد  م صُٚجز إذث( 2  يغ٣   ثٞزـدرثنسظى ػهٙ ؼكم  تجس يٍ 

ذثس  سصُٚجز نهقعجدجَٔف   صُٚجز( 322 -221ٔؿ دٍٛ  ثصضس ذثس ثٞزـدر ثنضٙ سصُٚجز نهقعجدج

  ٣ل ثنؽٓس    صُٚجز( 422-321صضسثٔؿ دٍٛ   ثٞزـدر ثنضٙ
 

صؽؾٛغ ذٔ٘ ثنٕصثةغ  إنٗٚؤص٘ ٔإلج ٙ نهًفسف  دئٚسثص ٚيصَّٙ ث ثٞظهٕحيٍ يصثٚج ْرث 

يٍ ثنعهذٛجس ثنضٙ ٚؼجَٙ  ُْجة ػدصثً  مٌوٛس  ّٔصطذٛق ّثنفغٛسر ؽدث نهضؼجيم يؼّ   إلج زً نعٕٓنز فعجد

ثنؼدثنز  ٙ  سق زظٕو يٕفدر دغك ثنُظس ػٍ يعضٕٖ َؽجن  ثنقعجح   ػدو    يُٓج ثٞظهٕحيُٓج ْرث 

 ثٞظهٕحصغٛٛس  ٙ  إفدثطٔثندثةٍ  ٣ل ثنؽٓس (  ٔ د فجٔنش دؼك ثنًفجزف  ػدص يسثس ثنًدٍٚ 

ؽجَخ  إنٗصقهٛم ثناديجس ثنًقديز  إنٙ ثنٕصثةغ ثنفغٛسر    نضقٛم يعجز ْرِ ثنعهذٛجس ٔذند يٍ  ٣ل 

 سق ذند ثنسظى ػهٛٓج 
 1)

   

                                                 
  121(  ؾ 1999   دٛسٔس: ثصقجص ثنًفجزف ثنؼسدٛز  فٟ اٌّظبسف ٠خ اٌّؾبعجخ االداس(   هٛم دمحم فعٍ ثنؽًجع   1 
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 اٌّمبعخ :   اٌخذِخفشع اٌشعَٛ ػٍٟ  .2

ك ثنًفجزف ػهٙ فعجح ثنسظى دؼد ثنعًجؿ دؼدص دؼ ش  صزؽ ث٢ٔل ثٞظهٕحٔدعذخ ػٕٛح 

  ٔصذؼجً  ثنؾجزٚز نهٕصٚؼزدؼٍٛ ث٢ػضذجز يضٕظه ثنسـٛد ثنؽٓس٘  ي ررً   زظٕو يٍ ثنؽٛكجس ددٌٔ  سق 

قًج ٚضمـ ذند    ّ سق زظٕو ػهٙ قم ؼٛد ٚعقخ  ٕر ثنقد ثنًعًٕؿ د نرند ٚضطهخ ْرث ثٞظهٕح

 ( مصَجِ  1/2/1يٍ ثنؾدٔل ز ى  

 (1/2/1 عذٚي سلُ )

 أعٍٛة فشع اٌشعَٛ ػٍٟ اٌخذِخ اٌّمبعخ

 ػذد اٌش١ىبد اٌّغّٛؽخ ثذْٚ سعُ اٌشعُ )د٠ٕبس ( ِزٛعؾ اٌشط١ذ )د٠ٕبس (

  ًج  ٕر 322

321- 422 

421-522 

3 

2 

1 

12 

15 

22 

 ( ؽُّٛ نكم ؼٛد26 2صقًم دسظى   ث٠لج ٛزجس كثنؽٛ

 ثنؼسدٛز   دٛسٔس : إصقجص ثنًفجزف  اٌّظبسف فٟ اإلداس٠خ اٌّؾبعجخ  :  هٛم دمحم فعٍ ثنؽًجعاٌّظذس

  121  ( ؾ 1999 

 رؾ١ًٍ سثؾ١خ اٌضثْٛ : . 3

دًسٔز ثنٕ ش  ػٍ نسٚق صكغٛ  ثنؾٕٓص ثنؼهًٛز ثنًضًغهز دجنذقٕط  ثٞظهٕحصطٕز ْرث 

ثػضًجصث  ٙ ثنًفجزف ثنًؼجـسر  ْٕٔ ٚعضادو  ثٞقغس ثٞظهٕحودث ثنٕٛو  ٗٔثندزثظجس ثنًضٕثـهز  فض

   ٔثنكذٛسرثنًضٕظطّ  ثٞفؾجؤثنًٕصػٍٛ يٍ  ثٞػًجلصؼجيم ثنًفسف يغ شدجةُّ يٍ يُؽآس  ٙ  ثٌٜ

يٍ  ثنؼ٣ زصضٛقّ ْرِ  نؼ٣ ز ثنصدٌٕ دجنًفسف   ٔيج ٔثنكهٛز ثنؽجيهز ريٍ ثنُظس ثٞظهٕحُٔٚطهق 

 جنصدجةٍ  صقدو نهصدٌٕ   ثنضٙصعؼٛس ثناديجس  ثٞظجظٛز  ٙ ثنقجػدرنكٙ صفذـ  زكهفضدجن ث٠ٚسثصيقجزَّ 

ثنًفجزف  إْضًش     إنخ ( ٔ د  ث٠ٚدثػجس  ثنقسٔق   ثنًفس ٛزٚطهذٌٕ ػجصر يؾًٕػّ يٍ ثناديجس 

ثنًفدز ثنًٓى نًٕثزصْج فٛظ صادو مزـدر ٔصثةغ ثنصدجةٍ وسلٍٛ  َٞٓجيغ شدجةُٓج  ث٠ٚدثعدؼ٣ ز 

    ثنًفس ٛزمفدًْج صغطٛز صكهفز إصثزصٓج ٔثنغجَٙ صقدٚى يفدز ثنضًٕٚم نهقسٔق 

 مٌػهٙ ثنًفسف  مٌٚعضاديٌٕ قم ثناديجس ثنًفس ٛز   يًج ٚؼُٙ  ثنصدجةٍ ٢ مٌيٍ ثنًؼسٔف 

 مٌثنًُجظذز نٓج نغسق ثنقفٕل ػهٙ ثنسدـ  ثند م ( ثنفج ٙ يٍ صقدًٚٓج نهصدٌٕ  وٛس  ثٞظؼجزٚقدص 

ً نضغطٛز  إٚسثصثً صٕند  دؼك ثناديجس ثنًفس ٛز ٢ سثزثس ثنضعؼٛس  د كهفضٓج ثنغجدضز   ٔنرند  جٌ  صقج ٛج

 ٙ يؾجل صٕفٛد صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛز نغسق صٕنٛد نهخ دقؾى  ث٢ظضسثصٛؾٛجسصؽًم صؽكٛهز يٍ 

ٔدرند ٚضمًٍ صقهٛم زدقٛز ثنصدٌٕ ثنؼ٣ ز ثنكهٛز دٍٛ ثنصدٌٕ   ػهٙ  ديجس يفس ٛز يؼُٛز  قجفٍ 
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ز ثنكهٛز   دد٢ يٍ  ثنًفسف نهصدٌٕ نضقدٚد ثنسدقٛ ٔثنًفسف يٍ  ٣ل صقهٛم قم  ديز يقديز يٍ

  ٔػهٙ ذند    ٕٓ ٚعجػد إصثزر ثنًفسف ػهٙ صعؼٛس ثناديجس  ثصقدٚد زدقٛز قم  ديّ ػهٙ  فد

يٍ ْدف ثنسدقٛز نهًفسف   ثٞصَٗثنًفس ٛز   ٔصقدٚد ثنؽسٔن ثنًُجظذز نهقسٔق ٔدًج ٚفٙ دجنقد 

ً ًٚضد صقهٛم زدقٛ مٔ  نٟيٕثلـج ٗ يؾٓص  ثنصدٌٕ نٛؽًم صقه٣ٛس نضقدٚد َٕػٛز ثنصدٌٕ   زٔػًٕيج

ـج ٗ يقضسق ( ٔصؤعس ْرِ ثنضقه٣ٛس ػهٗ ؼسٔن ثنقسٔق
 1)

  

 اٌزىٍفخ :  أعبطصب١ٔبً: رغؼ١ش اٌخذِبد اٌّظشف١خ ػٍٟ  

ثنضكهفز  ٙ  سثزثس صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز يٍ قَٕٓج َقطز ثنذدثٚز  ٙ ثنضعؼٛس  مًْٛزصُذغ 

قد يٍ  سثزثس ثنضعؼٛس   قًج صؤن  يُجـس ثن٣صدؼك ػ إشثنزثنًفسف ػهٙ نسٚق  إصثزرصُطهق يُٓج 

صعؼس ثناديجس  ٢ مٌٚؾخ  مَٓجثنًفسف  دقٛظ  إصثزر ميجوْجيػ ثنقًجٚز  مٔ ثٞصَٗثنضكهفز ثنقد 

 ٙ ث٢ػضذجز ـؼٕدجس صقدٚس ثنضكهفز ٔصؾًٛؼٓج ٔصافٛفٓج  ثٞ ريٍ ثنضكهفز يغ  دي مثنًفس ٛز 

ٌَ  ذند إنٗنهاديجس ثنًفس ٛز ثنًاضهفز  ٔٚمجف  ثنًفسف يؤؼسثس ػٍ  دٛجَجس ثنضكهفز صؼطٙ إصثزر م

 نًفجزف ثنًُج عز ناديجصٓج ثثنضٙ صقدصْج  ثٞظؼجزثنضكجنٛ  ٔدجنضجنٙ 

ثنًفجزف  ْجٙ صقدصضػهٙ ثنضكهفز ثن ّظٛجظز  سق ْجيػ ثنسدـ صمٛف ث٠صثزرٔ د صُضٓؼ 

دد٢ ػٍ ( عز ثنُٕػٛز  ثنًُج  ٛزثنًفس  زَٕػٛز ثنادي إنٗدجنًُج عز  ثنقجنٙ ث٢صؾجِ ثنًُج عز  ٔثنضٕؽّ

ًٔٚكٍ صُجٔل ثَٕٞثع ثنضجنٛز يٍ ثنعٛجظجس ثنعؼسّٚ ثنضٙ صُضٓؾٓج  ثنضسقٛص ػهٙ ثنًُج عز ثنعؼسٚز  قه  

 ثنًفجزف نضعؼٛس  ديجصٓج ٔ قجً نًد م ثنضكهفز:

 :   حؽش٠مخ  اٌزىٍفخ اٌّؼال

ً نٓرِ ثنطسٚقز   مٌ ثنًفس ٛز ثنًؼُٛز ثناديزثنًفسف نذٛغ  ُِٚذغٙ  ٙ ثنعؼس ثنر٘ ٚاضجزٔ قج

وٛس قج ّٛ نضغطٛز ْرِ  ث٠ٚسثصثسقجَش   ئذث ثنضٙ ًٚكٍ صضذؼٓج نٓج  ٔثنغجدضز ثنًضغٛسرٚغطٙ قج ّ ثنضكجنٛ  

ٚعجْى ظؼس دٛغ ثناديز  مٌذند ٚؾخ  إنٙ دج٠لج زدٚى ثناديز  ق٢ ٚقٕو ثنًفسف دض مٌثنضكجنٛ   ٛفمم 

 ث٠صثزٚزٚغطٙ ظؼس ثناديز ؽص  يٍ ثنًفسٔ جس  مٌٙ جيز نهًفسف  دًؼُؼدضغطٛز ثنضكجنٛ   ثن

 دث مثنً مقغسيٍ  رٔثنؼًٕيٛز نهًفسف عى ٚققق ْجيػ زدـ  ٔصؼضذس يؼجصنز ثنضعؼٛس دجنضكهفز ثنًؼ٣

 ً ف جمصيُضؼ يؼٍٛ  إنٗنضققٛق ذند فٛظ ٚقٕو ْرث ثنًد م دضقدٚد ثنضكجنٛ  ثنضٙ ًٚكٍ صضذؼٓج  إظضادثيج

َظجو  مٌهٙ ثنسوى يٍ ػدف ٔٓثنعؼس ثنًعضإنٗ ْرِ ثنضكجنٛ  نهٕـٕل   إنَٗعذز يؼُٛز يقدصر يقديج 

ً  ثٞقغسثنضكهفز ثنكهٛز ٚؼضذس  ظضادثو إ مًٚمج ًٚكٍ َّمإ٢  ر ٙ ثنضعؼٛس نذقج نهضكهفز ثنكهٛز ثنًؼ٣ ثظضادثيج

 َظجو ْجيػ ثنًعجًْز
 2)

    

 

                                                 
  (124-121  ؾ ؾ عبثكشعغ اٌّ( 1 

  325  324( ؾ ؾ 2 ن2221   ثنقجْسر: يكضذز ػٍٛ ؼًط  ثٕٛن ٚإداسح ِب١ٌخشػضس    ( ظٛد ثنٕٓثز٘ ؽجشٚز2 
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 ) أ ( اٌزغؼ١ش ػً أعبط اٌزىٍفخ :

  ً ٕظجةفٓج ن صذؼجصعؼٛس ثنًُضؾجس ػهٙ صفُٛ  ثنضكجنٛ   هٛز ػُدٚسقص يد م ثنضكجنٛ  ثنكػًٕيج

 صكجنٛ   ضسر (  إَضجؽٛز صكجنٛ  يُضؼ ( مٔ وٛس  إَضجؽٛزقجَش ْرِ ثنضكجنٛ  ثنكهٛز صكجنٛ   إذثٔ ًٛج  

ثنر٘ ٚضى ػهٙ  ثٞظجضثنًذُٙ ػهٙ َظجو ثنضكجنٛ  ثنكهٛز  جٌ  ثنًؼ٣رٔدجنضجنٙ  ؼُد صقدٚد ثنعؼس دجنضكهفز 

ثنٕفدر ثنٕثفدر  إَضجػثنضعؼٛس ْٕ صكهفز  مظجظّ
 1)

ؾز نرند صذقٙ ثنًفسٔ جس ثنضعٕٚقٛز  ثنذٛؼٛز ( َٛٔض 

ػُد صقدٚد  دجنضجنٙصؼضذس صكهفز  ضسر  ٔ َٞٓجصٌٔ صقًٛم ػهٙ ثنٕفدثس ثنًُضؾز  ث٠صثزٚزٔثنًفس جس 

ًَ  ّ ئَ ثٞزدجؿَعذز  اططز  ٙ ثنقعذجٌثنً ٔثٞزدجؿهز ػهٙ ثنٕفدثس ٚؾخ ث ر ثنًفسٔ جس وٛس ثنًق
 2)

 

صكٌٕ  مٌٔٚسثػٙ  ٙ ْرِ ثنُعذز  ثنٕثفدر صكهفز إَضجػ ثنٕفدر إنٗٔٚضى ذند ػٍ نس ٚق إلج ز َعذز يؼُٛز 

( ٔصققٛق ْجيػ زدـ يسلٙ ٔث٠صثزٚزقج ٛز نضغطٛز ثنًفسٔ جس ثنعجدقز  ثنضعٕٚقٛز 
 3)

    

يؼُٛز ٚفضسلٓج  إلج ز د ٚسثص صقدٚد ثنعؼس ثنًعضٓدف يغ ػدو صٕ س َعذز دؼك ثٞفٛجٌ  ٙ 

ٔنكٍ صضٕ س يؼهٕيجس ػٍ ثنسدـ  ٔث٠صثزٚزصغطٛز ثنًفسٔ جس ثنضعٕٚقٛز  ٞوسثقثنًفسف 

 :صقدٚد ثنعؼس ثنًعضٓدف ػٍ نسٚق إنٗٚضى ثنضٕـم    ُْٔجثنًعضٓدف

يغ صققٛق  ث٠صثزٚز ٔ ثنضكهفز ثنضٙ ٚسثص دٓج صغطٛز ثنضكجنٛ  ثنضعٕٚقٛزإنٗ  ث٠لج ز: صقدٚد َعذز  أٚالً 

  :  ثنسدـ ثنًعضٓدف ٔذند دجظضادثو ثنًؼجصنز

 ثنًاططز  ثٞزدجؿ+  ٔث٠صثزٚزثنًفسٔ جس ثنضعٕٚقٛز  ثنضكهفز =إنٗ  ث٠لج زَعذز 

 صكهفز ثنٕفدر × ػدص ثنٕفدثس                                               

 : قًج ًٚكٍ صقدٚد َعذز ث٠لج ز إنٗ ثنضكهفز دجنًؼجصنز

 ثنًعضاديز + ثنضكجنٛ  وٛس ثنًقضعذز ثٞـٕلثنؼجةد ثنًسوٕح ػهٙ   ز =  َعذز ث٠لج  

 صكهفز ثنٕفدر ثنًقضعذز× ػدص ٔفدثس  فؾى (ثنذٛجَجس                      

ٓٙ صاضه  دج ض٣ف َظجو ثنضكجنٛ  ثنًعضادو نهضعؼٛس   قضعذزثنضكجنٛ  وٛس ثنً مٌثنؾدٚس دجنرقس 

م  ٙ ثنضكجنٛ  ثنضٙ نى صد م  ٙ صفُٛغ ثنًُضؼ  يفسٔ جس ثنذٛغ نذقج نُظجو ثنضكجنٛ  ثنكهٛز صضًغ

ًم ػهٙ صكجنٛ  ثنضفُٛغ ثنغجدضز ٔصكجنٛ  ثنذٛغ ثنغجدضز ض( ميج  ٙ َظجو ثنضكجنٛ  ثنًضغٛسر  ضؽٔث٠صثزر

   ث٠صثزٚزٔثنضكجنٛ  

ػهٗ ثنعؼس  ٔدؼد صقدٚد َعذز ث٢لج ز صضى إلج ضٓج ثنٙ صكهفز ثَضجػ ثنٕفدر ثنٕثفدر نهقفٕلصب١ٔبً: 

  ثنًعضٓدف إؽسث   

                                                 
  325ؾ  اٌّشعغ اٌغبثك,(1 

  369   ػًجٌ: صثز ٔثةم نهُؽس( ؾ 3( دمحم صٛعٛس ػذد ثنكسٚى ثنسؽذٙ  ثنًقجظذز ث٠صثزٚز  ن 2 

  325ؾ  ,عبثكِشعغ  (ظٛد ثنٕٓثز٘ ؽجشٚز شػضس 3 
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ثنضكهفز ثنكهٛز ٔيٍ ْرِ ثنًؽك٣س حضؼهق دقعجص  يؽك٣سٕٚثؽّ ْرث ثنًُٕذػ دؼدر  ػًٕيج 
 1)

 : 

 ثنعؼس زدجنعؼس ٔػ٣ فؾى ثناديز ثنًقديز دجنعؼس ثنر٘ صطسؿ دّ ٔػ٣ ز ثنقؾى  إزصذجن (1 

 دجنضكهفز   

ز ثنًضُٕػز  ظجػجس ثنؼًم  ظجػجس قٛفٛز صافٛؿ ثنضكجنٛ  ثنًؽضسقز ػهٙ ثناديجس ثنًفس ٛ (2 

قم  ديز يٍ ثنضكهفز  ثظضفجصرثنًؼدثس   ثنًعجفز ثنًعضاديز يٍ يكجصخ ثنًفسف  صزؽز  ثَدعجز

   زثنًؽضسق

 ثٞ ر( نكٙ ٚضى  ثنًؼ٣ريٍ  ٣ل  يؼجصنز  ثنضكهفز  إنّٛلسٔزر صؼد ٚم ثنعؼس ثنر٘ ٚضى ثنضٕـم  (3 

 سؾ  فٕٚشصإنٗ ٚؤص٘ إًْجل ذند   إذًُج عز ثنضٙ صقدصْج ثنًفجزف ثن ثٞظؼجزدج٢ػضذجزث 

 ثنٕٓثيػ ثنمٛقز ٔثنقعجظٛز    مظجضظٕثر ٚعٕص  ٛٓج ثنضعؼٛس ػهٙ ميسدقز نهًفسف  ٙ 

ثنضكهفز ثنكهٛز ثنًقضعذز  مظجضوٛس ثنًُطٛز ػهٙ  مٔـؼٕدز صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر  (4 

 (  ثٞظٕثرٔنضكهفز دج ٓج صضؼهقنهاديجس ثنًُطٛز نؼدو صٕ س دٛجَجس ػُ

 :  عز١ؼبة ٘بِش اٌشثؼ ٌجؼغ اٌزىب١ٌف ٚاٌّظشٚفبد إ أعبطاٌزغؼ١ش ػٍٟ  ) ة ( 

 ػٍ ج ؼًٕل ْجيػ ثنسدـ نذؼك ثنضكجنٛ  ٔثنًفجزٚ  دد٢ً ًُْجة نسٚقضجٌ ًٚكٍ دًٕؽذٓ

ثنضكهفز إنٗ  ث٠لج ز ٞظهٕح صقٕٚسثً  مٔ إيضدثصثً نضكهفز  ٔٚؼد ذند م ثًٍ ْٛكل ثنًفجزٚ فضعجح إ

  ثنكهٛز 

  االِزظبص أعٍٛةأٚالً : 
2

) : 

  جيز دًج  ٛٓج ثنضكجنٛ  ثنضعٕٚقٛز ؼثن ث٠صثزٚزٚؽًم ْٛكم ثنضكهفز ثنضكجنٛ   ٢ ثٞظهٕحدًٕؽخ ْرث 

صعضادو  ٙ فعجح ْجيػ ثنسدـ  ٙ ثنؼدٚد يٍ ثنًفجزف ثنًؼجـسر َعذز ثنؼجةد ػهٙ ث٢ظضغًجز ٔذند ٔ

 : ثنضجنٛز دًٕؽخ ثنًؼجصنز

 =ث٢يضفجؾ(  مظهٕح فعخ  ػهٗ ثنضكهفز  حَعذز ثنٓجيػ ثنًطهٕ

 ثنؼجيز ث٠صثزٚز ثنضكجنٛ صثس + ؽًٕٕثنؼجةد ثنًطهٕح ػهٙ ثن

 ثناديز صكهفز صقدٚى ثنٕفدر ثنٕثفدر يٍ× ػدص ٔفدثس ثناديز 

 ً ٘بِش اٌّغبّ٘خ أٚ اإلعٙبَ: أعٍٛة  صب١ٔب
 3)

 : 

نذٛغ ػهٙ ثنضكجنٛ  ثنًضغٛسر  ٙ ظم ْرِ ثنطسٚقز صؽضًم ثنضكجنٛ  ثنضٙ صضار قيظجض نضقدٚد ظؼس ث

ثنضكجنٛ  ثنغجدضز ٢ صد م لًٍ ْٛكم ثنضكهفز صذؼج نٓرِ ثنطسٚقز   ٔنرند ػُد صقدٚد  مٌنهاديز دًؼُٙ 
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يغ صققٛق ثنسدـ  ٔثنضكجنٛ  ث٠صثزٚزدقٛظ ٚكٌٕ قج ٛج نضغطٛز ثنضكجنٛ  ثنغجدضز  ّْجيػ ثنسدـ ٚضى صؼدٚه

ـؼٕدز صافٛؿ ثنضكجنٛ   ثنغجدضز  إنٗ ثٞظهٕح  ْرث   ٔٚؼٕص ثنعذخ ٔزث ّثنًطهٕح صققٛق ثٞـهٙ

ؽجَخ  إنٗفعخ ثناديجس ثنًفس ٛز ثنًقديز ٔثنٙ ثنٕ ش ٔثنًفجزٚ  ثنضٙ صضطهذٓج ػًهٛز ثنضافٛؿ 

يٍ  فقٓج يٍ ثنضكجنٛ  ثنغجدضز  صقسٚسْج ٙ فجنز إلج ز  ديجس ؽدٚدر ٚقجٔل ثنًفسف  ّظٕٓنز صطذٛق

 يسر ٞٔلُج عز ثنؽدٚدر  ٙ ثنعٕر دقٛظ صعضقدط ٔصطسؿ  دجػضذجزْج صكهفز وجز ز ( دعذخ ثنً
1

ٔٚضى   ( 

  فعجح َعذز ثنٓجيػ ثنًطهٕح ػهٗ ثنضكهفز دجنًؼجصنز

 =  فعخ نسٚقز ْجيػ ثنًعجًْز ( ػهٗ ثنضكهفّ َعذز ثنٓجيػ ثنًطهٕح

 صثس + ثنضكهفز ثنغجدضز   ؽًٕٕػهٙ ثن ثنًطهٕح ثنؼجةد       

 ثنٕثفدر  نهٕفدرثنًضغٛسر  ثنضكهفز Xػدص ثنٕفدثس ثنًقديز يٍ ثناديز 

 :  ( سثز إلج ز مٔ فرف  ديزاإلػبف١خ)اٌزىٍفخ   أعبطصبٌضبً : اٌزغؼ١ش ػٍٟ 

 زظه إنٗدعذخ ثناديز ثنًمج ز  إلج ضٓجثنضكهفز ثنًسثص  مٌ ضسثق إػهٙ  ثٞظهٕحٚقٕو ْرث 

ثنضكهفز ثنغجدضز يغ ثناديجس ( صؽضسة  ٙ مٔ صغٛٛسْجدجنؼكط فر ٓج يٍ صهد ثنعهز  مٔثناديجس ثنًفس ٛز  

وٛس يعضقهز دجنكجيم  يغم ثنٕ ش ثنفجةك  ٙ  مٔقجٌ ند٘ ثنًفسف نج جس عجدضز   جةمز  ٔإذث   ثٞ سٖ

(  جٌ شٚجصر  فؾى إنخ ٙ ثنًعجفجس ثنًعضؼًهز نضقدٚى ثناديز     ٔمٙ ثنًٕظفٍٛ مٔ  ثظضادثو ثنقجظٕح   

 ٙ  ْٙ  ٔثنضٙ  ث٠لج ٛزٚكه   ظٕ٘ ثنضكهفز  ر ظٕف ٢ ديجس ؽدٚد إلج ز مٔثناديجس ثنًقديز فجنٛج   

صكهفز يضغٛسر يسصذطز دضقدٚى ْرِ ثناديز   ٔ د صكٌٕ ُْجة دؼك ثنضكجنٛ  ثنغجدضز ثناجـز دضقدٚى غجنخ ثن

ٔ ٙ ظم ْرث ثنٕلغ صُؽي    ثناديز ثنؾدٚدر ٔنكٍ نٛط دُفط يج صقًم دّ ثناديجس ثنًقديز فجنٛج ْٔكرث

 ديجس ؽدٚدر  إلج زصٕظٛغ فؾى ثناديجس ثنقجةًز  ثٔ صغٛٛسْج مٔ  إيكجَٛزم  ٙ صضًغ ث ضفجصٚز سـّ 

 مٌٚؼُٙ  ث٠لج ٛز دًجدًج ٚعذخ صقدًٚٓج يٍ ثنضكهفز  إ٢ ضكهفز ث م نهٕفدر ثنٕثفدر دعذخ ػدو صقًٛهٓجد

 إلج ز مٔصٕظٛغ ثناديجس ثنقجةًز  ٖفدثًْج نهاديجس ثنقجةًز  ٔثنغجَٛز نقعجح ؽدٔإُْجة  جػدصٍٛ نهضكهفز 

    ديجس ؽدٚدر

  ًً ً  : اٌزغؼ١ش ث ش٠مخ ِؼذي اٌؼبئذ اٌّ ٍٛة ػٍٝ سأط اٌّبي اٌّغزخذَ ساثؼب
2

):  

 ٠َضجػثنًؽسٔع   ٙ ثظضادثيٓجثنضٙ ٚضى  نٟـٕل ثنضجزٚاٛز ثنضكهفزض ثنًجل ثنًعضادو مٚقفد دس

ند ثنؼجةد ثنر٘ ٚسوخ ل ثنؼجةد ػهٗ زثض ثنًجل ثنًعضادو ذد  قًج ٚقفد دًؼ ثناديزثٔ نضقدٚى  ثنعهؼز

  ٔٚاضه  يؼدل ثنؼجةد ػهٗ زثض ثنًجل ثنًعضادو  ثنًُؽير ٙ  ثنًعضغًسر ثٞيٕثلث  ثن٣ًة دضققٛقّ ؽس  

ً ناطٕزر ثنؼًم ثنر٘ صًجإنٗ يٍ يُؽيِ  شثص  ػجنٛز ثناطٕزر   ئذث قجَش صزؽز ثنًُؽيرظّ زم سٖ صذؼج

 زإذث يج ميكٍ صقدٚد قًٛز ثنًذٛؼجس ثنًًكُ  ْٔرث ثنًؼدل  ثَافك ثناطٕزرثنًؼدل ثنًطهٕح ٔقهًج  هش 
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 ئَّ ًٚكٍ صقدٚد ظؼس ثنذٛغ ثنر٘ ٚققق ثنؼجةد ثنًسوٕح ػهٗ زمض ثنًجل ثنًعضادو  ثنًفس ٛز زيٍ ثنادي

 :ٚهٙ قًج

 زثض ثنًجل ثنًعضادو ( X ثنًطهٕح =  يؾًٕع ثنضكجنٛ  +   يؼدل ثنؼجةد       ظؼس ثنذٛغ

 ًقديزثن ثناديزػدص ٔفدثس            

شو ٔصقدٚد ن٣صؼضسلٓج ـؼٕدجس صضًغم   ٙ قٛفٛز صقدٚد زثض ثنًجل ث ثنطسٚقز٣ٚفع مٌ ْرِ 

صؼضذس  ٙ فد ذثصٓج ػجي٣ً يضغٛسثً  ٔثنضٙ ثنًقديز ثنًفس ٛز ثناديزقًٛز 
1
    

ً ابِغ  اٌؾغُ اٌشثؼ : اٌزىٍفخرؾ١ًٍ  ثبعزخذاَ إعٍٛةاٌزغؼ١ش :  أ

يُجظرذجً  رٙ صقهٛرم صعرؼٛس ثنارديجس ثنضرٙ ًٚٛرم يؼردل صكهفرز ثنرسدـ   -ثنقؾرى  -ٚؼد مظهٕح ثنضكهفرز 

ثنٕفدر ثنٕثفدر يُٓج إنٗ ث٢َافجق ػُديج ٚضصثٚد ثنقؾى  ػدص ٔفدثس ثناديز (  ُْٔرجة دؼرك ثنارديجس 

ثنًفررس ٛز ثنضررٙ ًٚكررٍ صطذٛررق ْرررث ثٞظررهٕح  ٛٓررج يغررم إصثزر ثنُقدٚررز ٔصقرردٚى  ررديجس يؼجنؾررز ثنذٛجَررجس  

 سٔ ز  ٙ ْرث ثنافٕؾ ػهٗ ثنُقٕ ثٜصٙ:ٔوٛسْج  ٔصٕؽد يؼجصنز يؼ

 فؾرى مٔ ػردص  X ثنضكهفز ثنًضغٛسر نهًؼجيهرز ثنٕثفردر (     -فؾى مٔ ػدص ثنًؼجي٣س ( Xثنسدـ =  ثنعؼس 

  ثنضكهفز ثنغجدضز(    -ثنًؼجي٣س(  

 ٙ يؾجل  ديز يفس ٛز ٚضٕ غ نقؾًٓرج مٌ ٚضصثٚرد   جَرّ ٢ درد يرٍ ثنًقجزَرز درٍٛ زدقٛضٓرج ثنقجنٛرز 

دقٛضٓج ثنًضٕ ؼز  ٔدؼد شٚرجصر ثنقؾرى ثنًطهرٕح  ٔ رٙ م٘ صؼردٚم يضٕ رغ نهقؾرى ٢ درد يرٍ ثنضٕقٛرد ػهرٗ ٔز

 يعضٕٖ ثنسدـ ثنقجنٙ ققد مصَٗ ٔثؽخ ثنًقج ظز ػهّٛ  

ػهّٛ   ئٌ إصثزر ثنًفسف ٢ دد يٍ مٌ صي ر  ٙ ثنقعذجٌ إصؾجْجس ثنصدجةٍ ػُرديج صفكرس  رٙ شٚرجصر 

 فؾى يؼجي٣صٓج يٍ  ديز يؼُٛز  

ميج صعؼٛس  ديجس فعرجدجس ث٠ٚردثع  ٓرٕ مقغرس صؼقٛردثً يرٍ فٛرظ إيكجَٛرز  مرٕػّ نضقهٛرم يًجعرم  

ٔٚؼررٕص ثنعررذخ  ررٙ ذنررد إنررٗ لررسٔزر ٔلررغ ث ضسثلررجس ػدٚرردر  ًٛررج ٚضؼهررق دٓٛكررم ثنضكهفررز ٔث٠ٚررسثص  ميررج 

 ثنًؼجصنز ثنؼجيز ثنًعضاديز  ٙ ثنضؼذٛس ػٍ ػ٣ ز ث٠ٚدثع  ٓٙ ػهٗ ثنٕؽّ ثٜصٙ:

 ثنكهفرررز ثنغجدضرررز ٠صثزر  – ثنكهفرررز ثنًضغٛرررسر نهًؼجيهرررز(      -٠ٚرررسثصثس يرررٍ مزـررردر ثنٕصثةرررغ( =  ث اٌوووشثؼ

 ثنٕصٚؼز(     

 فٛظ مٌ :

  َعذز ث٠ٚسثص( X ث٠ٚسثصثس يٍ مزـدر ثنٕصثةغ(  =  يؼدل ثنسـٛد(  

  ثنضكهفز ثنًضغٛسر نهًؼجيهز ثنٕثفدر( × ثنضكهفز ثنًضغٛسر نهًؼجيهز =  ثنقؾى( 
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سف مٌ ٚعضؼٛد ثنضكجنٛ  دضٕظٛر  ثنٕصثةرغ  رٙ يٕؽرٕصثس يسدقرز  مٔ دفرسق ثٞؽرٕز ًٚكٍ نهًف

ػهٗ ثناديجس  وٛس مٌ ثنًؼجصنز مػ٣ِ ٢ صي رر دُظرس ث٢ػضذرجز إظرضؼجصر ثنضكهفرز ػرٍ نسٚرق  رسق مؽرٕز 

 ػهٗ ثناديجس  ٔثنؾدٚس دجنــرقس مٌ ُْجنرد ددثةـرـم يضؼردصر ٔيضجفرز نضقرـدٚد َعرخ ث٠ٚــرـسثص      ثنعرؼس (

 يٍ ثنٕصثةغ يٍ دُٛٓج يج ٚيصٙ:

 أٚالً: أعؼبس اٌغٛق إٌمذٞ: 

َظسثً إنٗ مٌ ـج ٙ ثنؼجةد يٍ ثنًٕؽٕصثس ثنًسدقز ٚفٕر مظؼجز ثنعٕر ثنُقد٘  ئٌ  ًٛز مزـدر ثٞـٕل 

 ثنًٕصػز ظضكٌٕ ث م يٍ ثنٕث غ  ْرث إلج ز إنٗ مٌ مظؼجز ثنعٕر ثنُقد٘ صضف  دجنضقهخ ثنعسٚغ  

 غزٕذح إٌٝ رىب١ٌف األِٛاي:صب١ٔبً: األعؼبس اٌّ

صؼكط ْرِ ثٞظؼجز يج ظرٛد ؼّ ثنًفرسف نهًفرجصز ثنذدٚهرز نٟيرٕثل نرٕ نرى صكرٍ ثنٕصثةرغ يضرٕث سر  

وٛس ثَّ  ٣ل ثنًدر ثنضٙ صسصفغ  ٛٓج ثٞظؼجز  صكٌٕ  ًٛز مزـدر ثٞيٕثل ثنًٕصػز ث م يرٍ ثنٕث رغ  دًُٛرج 

 ظٛغجنٙ  ٙ  ًٛضٓج نٕ ثَافمش صهد ثٞظؼجز  

 اٌّشدٚد ِٓ ِؾفظخ اٌّظشف :  صبٌضبً:

ًٚغم ْرث ثنعؼس ـرج ٙ ث٠ٚرسثص ثنقرجنٙ دؼرد ثنمرسٚذز يقعرٕيجً ػهرٗ يؼردل ثنًٕؽرٕصثس ثنًسدقرز  

 وٛس مٌ ْرث ثنعؼس ٚؼكط ثنقًٛز ثنًجلٛز نًفجصز ثٞيٕثل ٔنٛط  ًٛضٓج ثنقجنٛز 

 ساثؼبً: اٌّؼذي اٌّٛصْٚ ٌألعؼبس ػٍٝ اٌّض٠ظ " اٌّزٛلغ " ٌّؾفظخ اٌّظشف :

ضُد ْرث ثنعؼس إنٗ ثنضقدٚسثس ْٔرٕ نررند ٚامرغ نهضغٛرسثس ثنًضكرسزر إذث قجَرش مظرؼجز ثنًقفظرز ٚع

يضقهذز  ْٔكرث   ئٌ إ ضٛجز ثنعؼس ثن٣ًةى نٛط ظ٣ًٓ إذ ٚؾخ مٌ ٚكٌٕ يعضُدثً إنٗ ثنضقدٚسثس ثنضٙ صؼكرط  

 دؽكم ؽٛد  ظسٔف ثنًقفظز ػذس ثنًدر ثنضٙ ظٕف صعسص  ٛٓج مظؼجز ث٠ٚسثصثس  

كٛٛفجً ي س نهضقهر٣ٛس مػر٣ِ ٚطهرق ػهٛرّ  رٙ ثنًفرجزف ثنًؼجـرسر ا فعرجح ثٌٜ ا  ٔقٛفٛرز عًز ص

صعؼٛسِ صقٕو ػهٗ مٌ ْٛكرم ثنضكرجنٛ  ٚؾرخ مٌ ٚضٕظرغ نٛؽرًم ثنفجةردر ثنًد ٕػرز يرٍ  ذرم ثنًفرسف ػهرٗ 

زـٛد  -زـٛد ثنٕصٚؼز  ٔيٍ دٍٛ ثنًدث م ثٞظجظٛز  ٙ يؼجنؾز ذند ث ضٛجز يؼدل زـٛد ٚؼًم ققد مصَٗ

 ًٚكٍ دٕثظطضّ صغطٛز قم ثنضكجنٛ  ػهٗ ث ضسثق ػدص يؼٍٛ يٍ ثنؽٛكجس ثنضٙ صضى يُجٔنضٓج  -مصَٗ 

ٚؼررد صعررؼٛس ا فعررجح ثٌٜ ا يؼقرردثً َعررذٛجً   ٓررٙ فعررجدجس ددٚهررز ػررٍ ثنقعررجح ثنؾررجز٘ ٔصضفررجٔس 

ثنًفجزف ثنًضُج عز  ٙ ـرٛجوز ؽردثٔل ثنضعرؼٛس ُْرج يرٍ فٛرظ ثنسـرٛد ثٞصَرٗ يرٍ ثنٕصثةرغ  ٔثٞؽرٕز 

نؽٓسٚز  ٔثٞؽٕز  ذم ظقخ ثنؽٛد  ٔوٛس ذند يٍ يضغٛسثس  ٔٚضسثٔؿ زـٛد ثنقد ثٞصَٗ نكرم فعرجح ث

( ص٢ٔز مٔ مقغرس   جٞزـردر ثنٕثنترز ثنًطهٕدرز صؾضررح ثنًرٕصػٍٛ ثنفرغجز مٔ ذٔ٘ 1522دٍٛ ـفس ٔ  

ؽررٚخ ثٞزـدر ثنقهٛهز   رٙ فرٍٛ مٌ ثٞزـردر ثٞػهرٗ صؼًرم ػهرٗ ثنًقج ظرز ػهرٗ ثنصدرجةٍ ثنًرسدقٍٛ ٔص
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ثنصدجةٍ وٛس ثنًسدقٍٛ  ٔوجنذجً يج صقضسٌ ثٞزـدر ثنٕثنتز ديؽٕز ؼٓسٚز مػهرٗ ػهرٗ ثناديرز نكرم ؼرٛد  

 ٔثنؼكط ـقٛـ دجنُعذز نٟزـدر ثٞػهٗ  ُْٔجند ػدر ثصؾجْجس ظجةدر دٓرث ثنافٕؾ يُٓج:

 : صعؼٛس ثنقعجدجس دٕثفد يٍ ددثةم ع٣عز:االرغبٖ األٚي

 ٞؽٕز نكم ؼٛد ظؼس ٚؽًم ثٞؽٕز ثنؽٓسٚز مٔ ث   م

 إشثنز ؼسن ثناديز ثنًؾجَٛز ثنؽٓسٚز نهؽٛد ثنٕثفد    ح

 ػ  ػدو  سق مٚز مؽٕز إذث صى ثنضصثو ثنصدٌٕ دجنسـٛد ثٞصَٗ   

 ؼٕٛع ثظضادثو ثنضعؼٛس ثنًؾجَٙ ثنًؽسٔن   االرغبٖ اٌضبٟٔ:

نؽرٛد ثنٕثفرد : شٚجصر ثنقرد ثٞصَرٗ نكرم يرٍ يعرضٕٖ ثنسـرٛد ٔثٞؽرٕز ثنؽرٓسٚز مٔ مؽرٕز ثاالرغبٖ اٌضبٌش

 دعذخ شٚجصر ثنضكجنٛ   

: إصجفز ػدر ؽدثٔل ددٚهز ميجو ثنصدٌٕ ٢ ضٛرجز مفردْج  ْٔرٙ صضفرجٔس  رٙ ثنضفجـرٛم ٔنكُٓرج االرغبٖ اٌشاثغ

 يٍ يعضٕٖ صكهفز ٔثفدر  

: ٚدل ثنضُرٕع  رٙ دردثةم ثنضعرؼٛس ػهرٗ ثنًُج عرز ثنؽردٚدر  رٙ ثنعرٕر ػهرٗ ْررث ثنُرٕع يرٍ االرغبٖ اٌخبِظ

ثنقعجدجس
  

   

 عبثؼبً : رغؼ١ش اٌخذِبد غ١ش إٌّ ١خ :

ٚقفد دجناديجس وٛس ثنًُطٛز صهد ثناديجس ثنضٙ نى ٚضؼجزف ثنًفسف ػهرٗ صقردًٚٓج دؽركم صثةرى   

قًج صؽٛس إنرٗ ثنارديجس ثنؾدٚردر ثنضرٙ ُٚرٕٖ ثنًفرسف نسفٓرج  رٙ ثنعرٕر مٔ صهرد ثنارديجس ثنضرٙ ُٚرٕ٘ 

مٔ صهررد ثناررديجس ثنضررٙ ُٚررٕ٘ ثنًفررسف  ثنًفررسف صقرردًٚٓج  ررٙ ظررم ظررسٔف وٛررس يضكررسزر مٔ إظررضغُجةٛز

نسفٓررج  ررٙ مظررٕثر  ررجزػ ثنقطررس نٓررج  فٕـررٛضٓج   ٔ ررد صؼجز ررش ثٞظررٕثر ٔثنًضؼررجيهٍٛ  ٛٓررج ػهررٗ مٌ 

ثناديجس ثنؾدٚدر ػجصر يرج ٚرضى نسفٓرج دؽركم صؾسٚذرٙ  رٙ ثنذدثٚرز قؼُٛرز  رٙ ثٞظرٕثر مٔ نفترز يؼُٛرز يرٍ 

هز دقررسثز ثنضعرؼٛس ٢فقررجً  ٔ ررٗ ثنغجنررخ ٚررضى ثنصدرجةٍ ٔذنررد دٓرردف ثنقفررٕل ػهرٗ دٛجَررجس إلررج ٛز ذثس ـرر

ثنضعرٕٚق ثنضؾسٚذرٙ نًغررم ْررِ ثنارديجس  ررٙ مظرٕثر ياضهفررز ٔديظرؼجز يضفجٔصرز   ٔصذؼررجً نررند ًٚكررٍ ٢صثزر 

ثنًفسف صقدٚس فدر ثنًُج عز ثنضٙ ٚقضًم مٌ صٕثؽٓٓج ثناديز ثنؾدٚدر ٔثنؼ٣ ز دٍٛ ثنعؼس ٔثنقؾى ٔيدٖ 

 زدقٛز ثنًفسف   إظٓجو ثناديز ثنًؼُٛز  ٙ صؼصٚص 

 ٙ دؼك ثٞفٛرجٌ ٚكرٌٕ ظرؼس ثناديرز ثنًفرس ٛز ثنؾدٚردر مقغرس صقدٚردثً يرٍ صكهفضٓرج يًرج ٚؼُرٙ مٌ 

ثنًعجنز صضؾّ إنٗ ثنذقظ ػٍ قٛفٛز صقدٚى ثناديز ثنؾدٚدر دضكهفز ٔدٓرجيػ زدرـ ٢ ٚضؼردٚجٌ  رٙ يؾًٕػًٓرج 

 ثنعؼس ثنعجةد  ٙ ثنعٕر 
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 ضٕبئ١خ ) ؽٍج١خ ث١غ ابطخ( :صبِٕبً : رغؼ١ش اٌخذِبد اٌخبطخ أٚ االعز

 د ٚقفم ثنًفسف ػهٗ نهخ نضقدٚى  ديز  جـز نهًفجزف ثناجزؽٛز  ٙ يؾج٢س  

 ث٢ػضًجصثس ثنًعضُدٚز يغ٣ً(    ٚضطهخ ْرث ثنٕلغ يٍ ثنًفسف ثنضؼسف ػهٗ ثنؾٕثَخ ثنؽكهٛز  نهطهذٛز 

 ٔثنًضًغهز  ٙ ثٜصٙ:

جنٛ  عجدضز  ٢ٔ دد ٔؽٕص نج ز ػجنهز ئ  جةمز ٚضقًم ثنًفسف دعذذٓج صك  1

 يٍ ثنؼًم ػهٗ صغطٛضٓج مٔ صغطٛز ؽص  يُٓج ػهٗ ثٞ م   

يٕثؽٓز ظسٔف ثنًُج عز ثنقجصر  ٙ ثٞظٕثر  ًٛج ٚضؼهق دضقدٚى  ديجس يؼُٛز   2

 نهصدجةٍ  

يؼجنؾز ظسٔف يؼجقعز  ٙ ػًهٛجس ثنًفسف يغم ثنكعجص مٔ ْذٕن ثنطهخ   3

ٗ ثنًفسف دؼُٛٓج  ػه سمٔ َمٕدّ ػهٗ  ديجس ثنًفسف مٔ  ديج

ثنضؼَسف ػهٗ  ثنضكجنٛ  ثنضفجلهٛز ٔثنضٙ صضًغم  ٙ ثنضكجنٛ  ثنًضغٛسر نهطهذٛز 

دج٠لج ز نهضكجنٛ  ثنغجدضز ثناجـز دجنطهذٛز إٌ ٔؽدس   ميج ثنضكجنٛ  ثنغجدضز 

 ٙ ثنضقهٛم ٢ٌ ثنًفسف ظٛضقًهٓج  دثنؼجيز  ٓٙ صؼضذس صكهفز وجز ز ٢ صفٛ

دضقدًٚٓج   يغ ثٞ ر  ٙ ث٢ػضذجز لسٔزر ظٕث   جو دضقدٚى ثناديز ثو نى ٚقى 

ثنٕ ج  دجنؽسٔن ثنفُٛز ًٔٚكٍ مٌ ٚرْخ ثنضقهٛم مقغس يٍ ذند ػذس صُجٔل 

 ثنضكجنٛ  ثناجـز دجنطهذٛز ٔيدٖ صٕ س صكجنٛ   سؾ ددٚهز ٔيج إنٗ ذند  

ٔدجظضؼسثق ياضه  ظٛجظجس ٔنسر صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ إظضادثو 

و يٕفدر ػهٗ ثنٕصثةغ ثـذـ وٛس ٔث ؼٙ ٢ٌ ثنٕث غ إ ض٣ف صزؽز َؽجن فعجدجس إظهٕح  سق زظٕ

ثنؼ٣ً  قًج ثٌ ثنؼ٣ً  ثـذقش فعجظٛضٓى يضصثٚدر صؾجِ ػدو ثنضًٛٛص  ٙ ثنًؼجيهز   ٔنًؼجنؾز ذند 

إػضًدس دؼك ثنًفجزف فدٔصثً يعًٕؿ دٓج  ٙ ثنضؼجي٣س ٢ٚضى  ٙ يقجدهٓج صقًٛم ثنؼ٣ً  دسظٕو ٔذند 

ً ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ْرث ث٢ظهٕح  د ػذس إ ظضادثو ثظهٕح  سق ثنسظٕو ػهٗ ثناديز ثنًقجظز ٔثٚمج

 ٢ٚؼكط صطهؼجس ثنؼ٣ً  ٢ٌ ثنًؼجي٣س دُظسْى نٛعش ٔثفدر ٢َٓج صاضه  يٍ فٛظ ثنقؾى ٔثنًقضٕ٘  

دجنُعذز ٞظهٕح صقهٛم زدقٛز ثنردٌٕ ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ ثظضادثو ثنًفجزف نٓرث ثٞظهٕح  ٚضطهخ 

س  جػدر دٛجَجس لاًز ند٘ ثنًفجزف ػٍ ػ٣ًةٓج ٔػٍ صكجنٛ  ثناديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ صقديٓج صٕ 

نٓى ٔثنضًٛٛص دٍٛ ثناديجس ذثس ثنؼجةد ثنًسصفغ ٔثناديجس ذثس ثنؼجةد ثنًُافك ث٢يس ثنر٘ صفضقدر 

غ شٚجصر ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  ٙ ثنٕ ش ثنسثٍْ  ٔزدًج ػُد إقضًجل ػًهٛجس صٕنٍٛ ثنضقُٛز ثنًفس ٛز ي

ثنذقظ  ٙ يؾج٢س صقدٚد صكجنٛ  ثناديجس ثنًفس ٛز زدًج ًٚكٍ نهًفجزف ثنعٕصثَٛز صذُٙ ْرث 

 ث٢ظهٕح  ٙ صعؼٛس  ديجصٓج ثنًفس ٛز  ٙ يقذم ث٢ٚجو  



 - 36 - 

دجنُعذز نهضعؼٛس ٔ قجً ٢ظهٕح ثنضكهفز ٚس٘ ثنذجفظ ثٌ إظضادثو ثظهٕح ثنضكهفز ثنكهٛز ٚي ر دضقعٛى    

ةفٓج ٔٚضى ثنضعؼٛس صذؼجً نرند ػهٗ مظجض صكهفز ثَضجػ ثنٕفدر ثنٕثفدر ٢ٔٚي ر دج٢ػضذجز ثنضكجنٛ  صذؼجً نٕظج

ثنضكجنٛ  ثنضعٕٚقٛز ٔث٢صثزٚز ٔٚضذُٙ نضغطٛضٓج إلج ز َعذز يؼُٛز ثنٙ صكهفز ثَضجػ ثنٕفدر ثنٕثفدر ػهٗ مٌ 

صقدٚد ثنسدـ صققق ْرِ ثنُعذز صغطٛز ْرِ ثنضكجنٛ  ٔصققٛق ْجيػ زدـ يسلٙ   ٔٚس٘ ثنذجفظ ثٌ 

ثنًعضٓدف ثدضدثً  ٚفقدر ػجيم ثند ز  ٙ ثنضقدٚد ٢ٌ ثنسدـ ٚامغ نؼٕثيم ػدر صًغم يضغٛسثس ٢ٚعضطٛغ 

ثنًفسف ثنضقكى  ٙ مقغسْج يغم صيعٛسثس ثنًفجزف ثنًُج عز ٔظسٔف ثنعٕر ٔصفم٣ٛس ثنًعضٓهكٍٛ   

ثنٙ ثنضكهفز نضعؼٛس ثناديجس  ث٢يس ثنر٘ ٚفذـ يؼز إظضادثو ث٢ظجنٛخ ثنضٙ صؼضًد إلج ز َعذز يؼُٛز

 ثنًفس ٛز يٕثؽٓز دكغٛس يٍ ثنًاجنس ثنضٙ  د صؼف  دًٕ   ثنًفسف  ٙ ثنعٍٕر   

ٔدجنسوى يٍ ذند ٚس٘ ثنذجفظ إيكجَٛز ث٢ ر دجظجنٛخ ثنضكهفز نضعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر 

هفز ثنًضغٛسر نهٕفدر  ث٢يس ػهٗ إػضذجز ثٌ صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر ٚقضجػ  قه ثنٗ فعجح ثنضك

ثنر٘ ٚققق يٛصر َعذٛز نهًفسف  ٙ ثنعٕر قًج ٚضًجؼٙ يغ ظٛجظز صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛز ػهٗ 

ثظجض قؽه ثنعٕر  يغ صيقٛد ثنذجفظ ػهٗ ثٌ م مم ث٢ظجنٛخ ثنضٗ صؼضًد ػهٗ ثنضكهفز نضقدٚى ثناديز 

ضعخ ػهٗ ثظجض ثنضكهفز ثنًضغٛسر دج٢لج ز ثنًفس ٛز ثنؾدٚدر ٚظم ْٕ ثظهٕح ثنضكهفز ث٢لج ٛز ٢َٓج صق

ً ٢ظهٕح صقهٛم ثنضكهفز ثنقؾى ثنسدـ ٔثنر٘ ٚؼد  نهضكهفز ثنغجدضز ثناجـز دجنًُضؼ   دجنُعذز نهضعؼٛس ٔ قج

ً نضعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ ًٚٛم يؼدل صكهفز ثنٕفدر ثنٕثفدر يُٓج ثنٗ ث٢َافجق  ً يُجظذج ثظهٕدج

نذجفظ إيكجَٛز ث٢ ر دٓرث ث٢ظهٕح  ٙ ثنقج٢س ثنضٙ ٚسٚد  ٛٓج ثنًفسف ػُديج ٚضصثٚد ثنقؾى  ٚس٘ ث

ثنضٕظغ ث٢ قٙ  ٙ صقدٚى ثناديز ثنًفس ٛز ثنًؼُٛز ػهٗ ثٌ ٚعذق ث٢ ر دٓرث ث٢ظهٕح صزثظجس ػٍ زصٔص 

 ثنفؼم ثنًقضًهز يٍ ثنصدجةٍ ٔثنًُج عز ٔظسٔف ثنعٕر  
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  لثانيالفصل ا

 يـــــــــرادات يف املصارف السىدانيةمفهىم ومصادر اإل
 

صؼضذسث٢ٚسثصثس ثنًقسة ث٢ظجظٙ نكرم َؽرجن ظرٕث  قرجٌ ظرهؼٛجً ثٔ  رديٛجً ٔنررند ؽرج  ْررث ثنففرم 

دؾجَررخ يفررجصز ث٠ٚررسثصثس  ررٙ ثنًفررجزف ثنضقهٛدٚررز   ث٠ٚررسثصثس يررٍ فٛررظ ثنًفٓررٕو  مظررط ثنقٛررجض نذٛررجٌ

يفٓررٕو ٔمظررط  ٛررجض ٔصقدٚررد ثنًذقررظ ثٞٔل   يررٍ  رر٣ل يذقغررٍٛ فٛررظ صُررجٔل ٔثنًفررجزف ث٠ظرر٣يٛز

 ثنًذقظ ثنغجَٙ يفٕٓو يفجصز ث٠ٚسثصثس  ٙ ثنًفجزف    ٙ فٍٛ صُجٔل ث٠ٚسثصثس
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 اٌّجؾش األٚي

 ِفَٙٛ ٚأعظ ل١بط ٚرؾذ٠ذ اإل٠شاداد

 أٚالً : ِفَٙٛ اإل٠شاد :

١ٚرسثصثس  ٔيرٍ ْررِ ٔزصس ن١ٚسثصثس ػدر صؼسٚفجس ًٚكٍ يٍ  ٣نٓج إظضذجن ثنًفجْٛى ثٞظجظرٛز ن

 ثنضؼسٚفجس يجٚهٙ :

( ث٠ٚررسثصثس صًغررم ثنصٚررجصر  ررٙ ثٞـررٕل   ثنضررد ق ثنُقررد٘ ثنرردث م( مٔ ثنصٚررجصر  ررٙ ثٞزـرردر ثنقجدهررز 1 

نهضقفررٛم ٔثنُجصؾررز ػررٍ ػًهٛررجس ثنًؽررسٔع ثنضررٙ صقرردص ٔصقررجض ٔ ررق يذررجصا ثنًقجظررذز ثنًقذٕنررز
 1)

  

ٗ ثَرّ صرد ق َقرد٘ صث رم إنرٗ ثنٕفردر ثنًقجظرذٛز ٣ٚٔفع ػهٗ ْرث ثنضؼسٚ  ثَّ ُٚظس إنٗ ث٠ٚسثص ػهر

 ٙ ؼكم ظدثص َقد٘ ثٔ  ٙ ؼكم صثةُٛرّ  قَضٛؾز  ٛجيٓج ديصث  مَؽطضٓج  ٣ل ثنفضسر ظٕث  قجٌ ْرث نضد 

 جةًز ػهٗ ثنؼ٣ً     ٔدجنضجنٙ ٚضسصخ ػُد صقدٚد نذٛؼز ث٠ٚسثص لسٔزر ثَضقجل ثنعهغ ٔثناديجس ثنضٙ 

ٙ (  صًجو ػًهٛز ثنًذجصنز ٔثٌ ٚضسصخ ػهٗ ذنرد شٚرجصر  رٙ ـرج ٙ صؼًم  ٛٓج ثنٕفدر إنٗ نسف  جزؽ

 مـٕل ثنٕفدر ثنًقجظذٛز ( 

( صًغررم ث٠ٚررسثصثس ثنؾجَررخ ث٠ٚؾررجدٙ  ررٙ يؼجصنررز ثنررسدـ ٔػررٍ نسٚررق إؽررسث  ثنًقجدهررز دررٍٛ ثنُفقررجس 2  

ٚرضى (  ٔ ٙ ْرث ثنضؼسٚر  2ث٢ٚسثصٚز ٔث٠ٚسثصثس ثنضٙ ظذذضٓج ًٚكٍ ثنقفٕل ػهٗ ثنسدـ مٔ ثناعجزر 

ثنُظس إنٗ ث٠ٚسثص يٍ شثٔٚز  جةًز ثند م فٛظ صضى ثنًقجدهز يج دٍٛ ث٠ٚسثصثس ث٢ٚسثصٚز ٔثنُفقجس ثنضرٙ 

صعذذش  ٛٓج نهقفٕل ػهٗ ثنسدـ ٣ٚٔفع ػدو ؼًٕل ْررث ثنضؼسٚر  ن١ٚرسثصثس وٛرس ثنًعرضًسر ثنضرٙ 

 ٔوٛسْج  صيصٙ ػٍ نسٚق دٛغ ثٞـٕل   ثنقفٕل ػهٗ صؼٕٚمجس يضسصذز ػٍ  مجٚج  جََٕٛز   

دًقجدهز ث٠ٚسثصثس يغ ثنًفسٔ جس ثنضٙ  د( ًٚغم ث٠ٚسثص ثنؾجَخ ث٠ٚؾجدٙ يٍ يؼجصنز صقدٚد ثنسدـ ٔذن3 

صقدص  يؼجصنز( ـرج ٙ ثنرسدـ َٔقرجض ث٠ٚرسثصثس دًقردثز ثنصٚرجصر  رٙ مـرٕل ثنًُؽرير مٔ ثنُقفرجٌ  رٙ 

يطجنٛذٓج مٔ ث٢عٍُٛ يؼجً 
 3)

ٍ شثٔٚرز  جةًرز ثنرد م يرغ ثٞ رر   مٚمج ُٚظس ْرث ثنضؼسٚ  إنٗ ث٠ٚسثص ير

  ٙ ث٢ػضذجز مٌ صضققق ػُز شٚجصر  ٙ ـج ٙ مـٕل ثنًُؽير مٔ يطهٕدجصٓج مٔ ث٢عُضٍٛ يؼجُ  

                                                 
  اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ اٌّجبدا ٚاٌّفوب١ُ٘ ٚاإلعوشاءاد اٌّؾبعوج١خ ٚاٌّؼوب١٠ش اٌّؾبعوج١خ اٌذ١ٌٚوخ ٚاٌؼشثوٟ ٚاٌّظوش٠خٕز  ( ثفًد 1َ 

  191و(  ؾ2222: ثندثز ثنؾجيؼٛز  ث٢ظكُدزٚز 

س    ػًرررجٌ: ثنررردثز ثنؼهًٛرررز ثندٔنٛرررز نهُؽرررس ٔثنضٕشٚرررغ ٔصثز ثنغقج رررز نهُؽرررٔظش٠وووخ اٌّؾبعوووجخ( فعرررٍٛ ثنقجلرررٙ  يرررييٌٕ فًررردثٌ  2 

  163و(  ؾ 2221ٔثنضٕشٚغ 

  122و(  ؾ2221   ػًجٌ: ثنٕزثر نهُؽس اٌفشٚع, اٌّفب١ُ٘, اٌّجبدا, اٌّؼب١٠ش  ٔظش٠خ اٌّؾبعجخ( ٕٚظ  يقًٕص ؽسدٕع  3 
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( ٚضًغم ث٠ٚسثص  ٙ قم يج ٚضٕند يٍ  ٛى ظٕث  قجٌ ذند  ٙ ؼكم ظهغ مٔ  ديجس ٔظرٕث  صرى صذرجصل ْررِ 4 

ثنعهغ مٔ نى ٚضى صدثٔنٓج  ٣ل ثنفضسر ثنًقجظذٛز
 1)

   

( ث٠ٚسثص ْٕ يقدثز ثنصٚجصر  ٙ ثٞـٕل مٔ يقدثز ثنُقؿ  ٙ ثنافٕو ثنُجصؼ ػٍ  ٛجو ثنًؽسٔع دذؼك 5 

( صيصٚرررز ثنارررديجس نهؼًررر٣  مٔ صررريؽٛس مـرررٕل ثنًُؽرررير 2( دٛرررغ ثنعرررهغ 1مٔ قرررم ثنُؽرررجنجس ثنضجنٛرررز  

(دٛررغ مفررد دُررٕص ثٞـررٕل يغررم ثٞزثلررٙ  ثنًذررجَٙ مٔ ثٞٔزثر ثنًجنٛررز3نهغٛررس 
 2)

هررٗ   ٣ٚٔفررع ػ

ثنضؼسٚ  ثَّ ُٚظس إنٗ ث٠ٚسثص ػهٗ ثَّ صد ق يٍ ثنقٛى  جزػ يرٍ ثنٕفردر ثنًقجظرذٛز يضًغرم  رٙ  ًٛرز 

 ثنعهغ ٔثناديجس ٔثٞٔزثر ثنًجنٛز ثنضٙ ٚضى صذجصنٓج يغ ثنغٛس  

(ث٠ٚسثص ْٕ ػذجزر ػٍ ثنًذجنغ ثنضٙ ٚضى ثنقفٕل ػهٛٓرج َقردثً يذجؼرسر مٔ ٢فقرجً يرٍ ؽرسث  ثنذٛرغ ثٜؽرم 6 

ثناديجس يقجدم يفجزٚ  ظجًْش  ٙ صققٛق ػًهٛز ثنذٛغنهعهغ ٔ
 3)

  ٣ٚٔفع ثٌ ثنضؼسٚ  ُٚظس إنرٗ 

 ث٠ٚسثص ػهٗ ثَّ صد ق يٍ ثنقٛى صث م إنٗ ثنٕفدر ثنًقجظذٛز  

مٔ م٘ إٚسثصثس َجؼرتز ػرٍ يصثٔنرز ثنُؽرجن ثنؼرجص٘   ثنؼ٣ً ٌ(ث٠ٚسثص ْٕ إؽًجنٙ ثنضد ق ثنُقد٘ مٔ ص2ٕٚ 

ٔثناديجس ثنًقديز إنٗ ثنغٛس يقجدم  ٕثةد مٔ  سٛؼجس ثنعهغ ٔ صيصٚز ثناديجنهًؤظعز ٔثنضٙ صُؽي ػٍ يذ

ػٕثةد مٔ مزدجؿ ثٞظٓى
 4)

  

ثندث هرز إنرٗ ثنٕفردر مٔ م٘ شٚرجصر  رٙ مـرٕنٓج مٔ صعردٚد نافرٕيٓج  مٔ قهًٛٓرج  س( ث٠ٚسثص ْرٕ ثنضرد قج9 

م سٖ يًرج ٚؽركم ثٞػًرجل يؼج( ثنضٙ صُؽي ػٍ إَضجػ ٔدٛغ ثنعهغ ٔصيصٚز ثناديجس نهغٛس مٔ م٘ مَؽطز 

ثنسةٛعٛز ثنًؼضجصر ٔثنًعضًسر 
 5)

  ٣ٚٔفع ػهٗ ْرث ثنضؼسٚ  ثَرّ ُٚظرس إنرٗ ث٠ٚرسثص ػهرٗ ثَرّ قرم يرج 

ػُّ ثنُؽجن ث٠َضجؽٙ  ٣ل  ضسر يؼُٛز ٔدجنضجنٙ ٚضًغم ث٠ٚسثص  ٙ ظهّ  ٙ قم يج ٚضٕنرد يرٍ  رٛى  سٚعف

م رسٖ صقرديٓج ثنًُؽرير نهغٛرس ٔظرٕث  صرى ظٕث  قجٌ ذند  ٙ ؼكم ظهغ مٔ  ديجس مٔ َظٛس م٘ مَؽطز 

 صذجصنٓج يغ ثنغٛس مٔ نى ٚضى صذجصنٓج  ٣ل ثنفضسر  

يرٍ ثنضؼسٚفررجس ثنعررجدقز ن١ٚررسثص َؾررد مٌ يفٓررٕو ث٠ٚررسثص ًٚكررٍ ثنُظررس إنٛررز يررٍ  رر٣ل عرر٣ط ٔؽٓررجس َظررس 

 ياضهفز ْٙ :

نرٗ ثنٕفردر ثنًقجظرذٛز َضٛؾرز : ٔ ٛز ٚضى ثنُظس إنٗ ث٠ٚرسثص ػهرٗ ثَرّ صرد ق يرٍ ثنقرٛى صث رم إ االرغبٖ األٚي

 ٛجيٓج ديصث  َؽجنٓج  ٣ل ثنفضسر   ٔٚؽضسن ػُد صقدٚرد نذٛؼرز ث٠ٚرسثص ٔ قرج نٓررث ث٢صؾرجِ لرسٔزر ثَضقرجل 

                                                 
  ػًرجٌ: ثنرٕزثر نهُؽرس 2 ػاٌّؾبعوجخ اٌّب١ٌوخ فوٟ اٌم١وبط ٚاالٔؾوشاف ٚاإلفظوبػ اٌّؾبعوجٟ( ٔنٛد َجؽٙ ثنقٛجنٙ  ددز ػهٕثٌ  1 

  25و(  ؾ 2222ٔثنضٕشٚغ 

: يكضذررز ػررٍٛ ؼررًط ثنقررجْسر   اٌّووذاً اٌؾووذ٠ش فووٟ ِجووبدا اٌّؾبعووجخ,إٌظش٠خ, األعووب١ٌت, االعووزخذاِبد( دمحم ػذررجض فؾررجش٘  2 

  154و(  ؾ1991

  156و(  ؾ2224  ػًجٌ: صثز ٔثةم نهُؽس ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ اٌّؾبعجخ( قًجل ػذد ثنؼصٚص ثنُقٛخ  3 

: يكضذرز ػرٍٛ ثنقرجْسر   اٌّوبٌٟ ٚاٌّؾبعوجٟ فوٟ اٌّغوبي اإلداسٞ ِوغ ِمذِوخ فوٟ ٔظش٠وخ اٌّؾبعوجخاٌزؾ١ًٍ ( ٚقٙ دمحم مدٕ نجنخ  4 

  126و(  ؾ1999ؼًط 

  245-244و(  ؾ ؾ 1992   ثنكٕٚش: ذثس ثنع٣ظم نهطذجػز ٔثنُؽس ِذاً ٔظش٠خ اٌّؾبعجخ( ػذجض يٓد٘ ثنؽٛسثش٘  5 
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ثنعررهغ ٔثناررديجس إنررٗ نررسف  ررجزؽٙ   إصًررجو ػًهٛررز ثنًذجصنررز ( ٔثٌ ٚضسصررخ ػررٍ ذنررد شٚررجصر  ررٙ ـررج ٙ 

 مـٕل ثنٕفدر ثنًقجظذٛز  

ثنُظس منٙ ث٠ٚسثص ػهٗ ثَّ صد ق يٍ ثنقٛى  جزػ يٍ ثنٕفدر ثنًقجظذٛز يضًغم  ٙ  : ٔ ّٛ ٚضى االرغبٖ اٌضبٟٔ

إٚسثصثً إ٢  ٙ فجنز  س ًٛز ثنعهغ ٔثناديجس ثنضٙ ٚضى صذجصنٓج يغ ثنغٛس ٔصذؼج نٓرث ث٢صؾجِ َجصؼ ثنًُؽير ٢ ٚؼضذ

 صذجصنّ يغ ثنغٛس  

ػُّ ثنُؽجن ث٠َضجؽٙ  ٣ل  ضسر يؼُٛز    سج ٚعف: ٔ ٛز ٚضى ثنُظس إنٗ ث٠ٚسثص ػهٗ ثَّ قم ي االرغبٖ اٌضبٌش

يٍ  ٛى ظٕث  قجٌ ذند  ٙ ؼكم ظهغ مٔ  ديجس  ددًؼُٙ مٌ ث٠ٚسثص نذقج نٓرث ث٢صؾجِ ٚضًغم  ٙ قم يج ٚضٕن

يرٍ ثصؾرجِ  ث٠ٚرسثصٔظٕث  صى صذجصنٓج مو نى ٚضى صدثٔنٓج  ر٣ل ثنفضرسر  ٣ٚٔفرع مٌ ْررث ث٢صؾرجِ ٚقردص نذٛؼرز 

نّ دًؽجقم ثنضطذٛرق ثنؼًهرٙ ثنًضؼهقرز دجنقٛرجض ٔثنضققرق دقكرى يؼجنؾضرّ ن١ٚرسثص صٌٔ   كس٘ دقش ٢ ػ٣ ز

 ثنضقٛد دطسٚقز يؼُٛز يٍ نسر ثنقٛجض مٔ صٕ ٛش يؼٍٛ ن٣ػضسثف ٔث٠عذجس ثنًقجظذٙ 

ٔدئظضؼسثق ث٢صؾجْجس ثنغ٣ط ٚرس٘ ثنذجفرظ ثٌ ث٢صؾرجِ ثٞ ٛرس ث مرم ث٢صؾجْرجس ثنرغ٣ط  رٙ ثنضؼذٛرس  

ثص ٢َّ ُٚظس ثنٗ ث٢ٚسثص ػهرٗ ثَرّ قرم يجٚعرفس ػُرز ثنُؽرجن ث٢َضرجؽٙ  ر٣ل  ضرسر يؼُٛرز ػٍ يفٕٓو ث٠ٚس

 ٔدرند ٚقضٕ٘ ػهٗ يفٕٓيٙ صد ق ثنقٛى  ثندث م ٔثناجزػ 

 صب١ٔبً : أٔٛاع اإل٠شاداد :

 ًٚكٍ صقعٛى ث٠ٚسثصثس إنٗ ثَٕٞثع ثٞظجظٛز ثٜصٛز : 

 إٚسثصثس ػجصٚز  -1

 إٚسثصثس وٛس ػجصٚز  -2

 ز يكجظخ زمظًجنٛ -3

 إٚسثصثس وٛس يعضًسر  -4

 اإل٠شاداد اٌؼبد٠خ : -1

ْٙ ث٠ٚسثصثس ثنضٙ صُؽج ػرٍ ػًهٛرز ثنذٛرغ نهعرهغ ٔثنارديجس ثنضرٙ صًغرم ثنُؽرجن ثنؼرجص٘ نهًؽرسٔع 

ٔصقجض دًقدثز ثنصٚجصر  ٙ ـج ٙ ثٞـٕل نهًُؽير
 1 )

 ْٔٙ صضف  دففجس مًْٓج : 

 ج  ٣ل ظٛجر ػًهٛجس ثنًؽسٔع مَٓج صضؼهق دجنفضسر ثنًقجظذٛز ثنضٙ صؼد ثنقعجدجس ػُٓ  -م

 إَٓج يضكسزر يٍ  ضسر يجنٛز إنٗ م سٖ ٔدجنضجنٙ ًٚكٍ ثنضُذؤ دٓج ٔصٕ ؼٓج   -ح

                                                 
  92  ؾعبثكِشعغ ( ٕٚظ  يقًٕص ؽسدٕع  1 
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٢ؼد مٌ ْرِ ث٠ٚسثصثس ْٙ ػجةد ٚقجدم ثنُفقجس ث٠ٚسثصٚز ثنضرٙ ٚقرديٓج ثنًؽرسٔع مٔ مٌ ُْرجة ػ٣ رز   -ػ

 ظذذٛز دٍٛ ْرِ ث٠ٚسثصثس ٔصهد ثنُفقجس ثنضٙ مَضؾضٓج   

ػهٙ ذند  جٌ ْرِ ث٠ٚسثصثس صًغرم ثنؼُفرس ث٠ٚؾرجدٙ  رٙ يؼجصنرز  ٛرجض ثنرسدـ ْٔرٙ صظٓرس  رٙ  ٔصيظٛعج

 جةًز ثند م يٍ  ٣ل ثنًقجدهز يغ ثنُفقجس ث٠صثزٚز
 1)

   

 : اإل٠شاداد غ١ش اٌؼبد٠خ -2

ْررٙ ث٠ٚررسثصثس ثنضررٙ ٚقفررم ػهٛٓررج ثنًؽررسٔع دؼٛرردث ػررٍ يصثٔنررز َؽررجنّ ثنؼررجص٘ دررم ػررٍ نسٚررق  

دعذخ ػٕثيم إصثزٚز مٔ  جََٕٛز مٔ ث ضفرجصٚز ٔدجنضرجنٙ ٚفرؼخ ثنرضقكى  ٛٓرج ٔثنضُذرؤ  مَؽطز ػجزلز م سٖ

دٓج يغم  إػجَجس ث٠َضجػ   إػجَجس ثنضفدٚس   صؼٕٚك يضؼهق دًُجشػّ  جََٕٛز معٛسس  ٙ ثنعٍُٛ ثنعرجدقز   

زدررـ  مٔ ثٞزدررجؿ ثنطجزةررز ثنُجصؾررز ػررٍ نسٚررق ثنقررسٔح ( ْٔررٙ إٚررسثصثس ثٚسثصٚررز َٞٓررج يضؼهقررز دضقدٚررد

ػرٍ  ؼثنًؽسٔع ػٍ ثنًدر ثنقجنٛز ثنًؼدر ػُٓج ثنقعجدجس   ٔيغ ذند إٚسثصثس وٛس ثػضٛجصٚز فٛظ مَٓج ٢ صُض

ثنُؽجن ثنؼجص٘ نهًؽسٔع
 2)

 ٔ صضًٛص ث٠ٚسثصثس ث٢ٚسثصٚز وٛس ثنؼجصٚز دجنففجس ثٜصٛز :  

صكرٌٕ يضؼهقرز دًردر يجنٛرز ( نٛط يٍ ثنمسٔز٘ مٌ صكٌٕ ْرِ ث٠ٚسثصثس يضؼهقز دجنًدر ثنقجنٛز   دم  رد 1 

 ظجدقز ٔنى صضققق إ٢  ٙ ثنًدر ثنقجنٛز   

( ٢ صضفرر  دررجنضكسثز   ٔإذث صكررسزس  ضكررٌٕ دؽرركم وٛررس يُررضظى ٔػهررٙ ذنررد ٢ ًٚكررٍ ثنضُذررؤ دٓررج مٔ 2 

 صٕ ؼٓج  

ػ٣ ز ظذذٛز دٍٛ ْرِ ث٠ٚسثصثس ٔثنُفقجس ث٢ٚسثصٚز   إذ مَٓج صُؽري َضٛؾرز ٔؽرٕص ػٕثيرم يرٍ  د( ٢ صٕؽ3 

 فؼخ ثنضقكى  ٛٓج   ثن

زوى ث٢صفجر فٕل نذٛؼز ث٠ٚسثصثس ث٢ٚسثصٚز وٛرس ثنؼجصٚرز ٔلرسٔزر ث فجنٓرج  رٙ فعرجح ثٞزدرجؿ 

ًٍ  يقجظررذٛجً فررٕل قٛفٛررز ػسلررٓج  ررٙ  جةًررز ثٞزدررجؿ ٔثناعررجةس  ًٔٚكررٍ  ً ٔثناعررجةس إ٢ مٌ ُْررجة  ٣ ررج

ثنضًٛٛص دٍٛ ثصؾجٍْٛ ثعٍُٛ
 3)

  : 

صؾجِ ثَّ ٢يذسز نضًٛٛص ث٠ٚسثصثس وٛس ثنؼجصٚز يرٍ ث٠ٚرسثصثس ثنؼجصٚرز : ٚس٘ مَفجز ْرث ث٢ االرغبٖ األٚي

ٌَ ِق٣ ثنُٕػٍٛ ٚؾخ مٌ ٚظٓس  ٙ  جةًز ثند م ػهٗ  دو ثنًعجٔثر   ُٔٚعؾى ْرث ث٢صؾجِ يغ ثنضؼسٚر     ٔث

ثنؼجو مٔ ثنؽجيم نهسدـ ديَّ  ًٛز ـج ٙ ثٞـرٕل نهًؽرسٔع درٍٛ مٔل  ثنًردر ٔي رس ثنًردر قًرج ُٚعرؾى ْررث 

٢صؾجِ يغ َظسٚز مـقجح ثنًؽسٔع مٔ ثنًهكٛز ثنًؽضسقز   َٔٚدِػٙ مـرقجح ْررث ث٢صؾرجِ مٌ ثصذرجع يذردم ث

 سـز نظٕٓز ثٜزث  ثنؽافٛز مٔ  ةثنسدـ ثنؽجيم ٚضًٛص دعٕٓنز ثنضطذٛق يٍ ثنُجفٛز ثنؼًهٛز ٔثَّ ٢ ٚضس

ثس دًج ُٚعرؾى يرغ يفرهقضٓج يؾج٢ً نض٣ػخ ث٠صثزثس  ٙ صفعٛس ثنسدـ ثنؼجص٘ ٔ ثنؽجيم قٙ صقدص ث٠ٚسثص
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  قًج مٌ ثصذجع ثنسدـ ثنؽرجيم ٚعرًـ دريؽسث  ثنًقجزَرز درٍٛ مزدرجؿ ثنعرُٕثس ثنًجلرٛز ٔقررند ٚذرٍٛ مزدرجؿ 

 ثنًؽسٔػجس ثنًًجعهز  ٙ ثنعُز ثنٕثفدر   

لسٔزر صًٛٛص ث٠ٚسثصثس ثنؼجصٚز يرٍ ث٠ٚرسثصثس وٛرس ثنؼجصٚرز   ِ:  ٚس٘ مَفجز ْرث ث٢صؾج االرغبٖ اٌضبٟٔ

صقعى  جةًز ثند م مٔ ثٞزدجؿ ٔثناعجةس منٙ يسفهضٍٛ : ثٞٔنٙ صظٓس ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز َضٛؾرز يقجدهرز دقٛظ 

ثٞفرردثط  ث٢ٚسثصٚررّ ثنؼجصٚررز   ٔثنغجَٛررز صظٓررس ثنررسدـ ثنؽررجيم دًسثػررجر ثٞفرردثط وٛررس ثنؼجصٚررز ث٢ٚسثصٚررز 

دٚرد ثنرسدـ ثنؼرجص٘  رٙ  جةًرز ٔثنسمظًجنٛز  قًج ًٚكٍ مٚمج ث٢قضفج  دؼسق ثٞفدثط ث٢ٚسثصٚز ثنؼجصٚز نضق

ثند م  ٔإظٓجز ثٞفدثط وٛس ثنؼجصٚز يذجؼسر  ٙ فعجح ثنضٕشٚغ   ٔٚؼضقد مَفجز ْرث ث٢صؾجِ ثٞ ٛرس مٌ 

صًٛٛص ثنسدـ ثنؼجص٘ يٍ ثنرسدـ ثنؽرجيم ٚرؤص٘ إنرٙ  ٓرى ظرهٛى نهًقردزر ثنكعرذٛز نهًؽرسٔع    جٞزدرجؿ وٛرس 

ٌ ٔلؼٓج  ٙ  جةًز ثند م يٍ ؼرجَز صمرهٛم  رسث  ثنقرٕثةى ثنؼجصٚز نٛط نٓج ـفز ثنضكسثز مٔ ثندًٕٚيز   ٔث

 ثنًجنٛز   

ْرث ث٢صؾجِ ٚؼضذس ثقغس ثَعرؾجيج يرغ صطرٕز ثنفكرس ثنًقجظرذٙ ثنرر٘ ثػضًرد ػهرٙ  فرم ثنًهكٛرز ػرٍ 

ث٠صثزر ٔثص٘ إنٙ ظٕٓز َظسٚز ثنؽافٛز ثنًؼُٕٚرز ٔثنضرٙ صؼضذرس ثنًؽرسٔع ٔفردر يعرضقهز صًضهكٓرج إصثزر 

َش ثٞزدجؿ وٛس ثنؼجصٚز نٛعش ػجةدر نُؽجن إصثزر ثنًؽسٔع ثنًؼضجص    ئٌ صًٛٛصْرج ْرث ثنًؽسٔع  ٔنًج قج

يٍ ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ٚؼد ميسث يسوٕدج  ّٛ دقٛظ صؼد ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ثنُجؽًز ػٍ يقجدهز ث٠ٚسثصثس ثنؼجصٚرز 

ج مٌ ثنررسدـ دضكهفررز ثنقفررٕل ػهررٙ ْرررِ ث٠ٚررسثصثس ثنؼجصٚررز يؤؼررسث ؽٛرردث نضقٛررٛى مصث  إصثزر ثنًؽررسٔع  قًرر

ثنؼجص٘ ثقغس ثَعؾجيج يرغ مورسثق ثنًقجزَرز يرغ ثنرسدـ ثنؽرجيم   إذ  مٌ  ثنفرفز وٛرس ثنًضكرسزر نٟزدرجؿ 

وٛس ثنؼجصٚز صصٚد يٍ مزدجؿ ثندٔزثس ثنضٙ فدعش  ٛٓج صهد ثٞزدجؿ  دقٛظ ٚظٓس  هم ؽْٕس٘  ٙ صقهٛم 

 فؼم ٚؼٕص إنٙ ظسٔف نجزةز  زدقٛز ثنًؽسٔع إذث صًش ثنًقجزَز يغ صٔزثس يضضجنٛز   يغ مٌ ذند دجن

ثنؾدٚس دجنرقس مٌ ثنضقعٛى دٍٛ ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ٔثٞزدجؿ وٛس ثنؼجصٚرز ٚغٛرس ثنكغٛرس يرٍ ثنؾردل درٍٛ يؤٚرد٘ 

ْرث ثنضقعٛى ٔ يؼجزلّٛ : إذ ٚس٘ يؤٚد٘ ْرث ثنضقعٛى ثَّ ُٚطهق يٍ ثٞيٕز ثنغ٣عز ثنضجنٛز
 1)

 : 

 ( رم٠ُٛ األداء اٌغبثك:1)

درجٞنسثف ثنًعرضفٛدر إنرٙ صقرٕٚى  ٘نؼجصٚز يرغ ث٠ٚرسثصثس وٛرس ثنؼجصٚرز   ٢ ٚرؤصإٌ صيؼ ث٠ٚسثصثس ث

مصث  ثنًؽسٔع  ػٍ ثنفضسر ثنعجدقز مٔ صقٕٚى يعضٕٚجصّ ث٢صثزٚز ثنًاضهفز    ئذث  فقق ثنًؽرسٔع  عرجةس  رٙ 

ثنؼررجو ثنعررجدق يقرردثزْج يجةررز منرر  صُٚررجز  ٔصقفررم ػهررٗ  صكهفررز صقجلررٙ  رر٣ل ذثس ثنؼررجو يهٛررٌٕ صُٚررجز 

ثنًؼهرٍ ػُٓرج صعرؼًجةز ينر  صُٚرجز    زؼٕٚمج ػٍ وسر دمجػز  ٙ فجنز فسح يرغ٣    فرجزس مز دجفرص

 جٌ ثنقجزا ثنؼجص٘ ٚؼضقد مٌ فجل ثنًؽسٔع ْرث ثنؼجو ث مم يٍ ثٞػٕثو ثنعجدقز دكغٛس   ٔنكُُرج إذث  فرهُج 

دقرج وٛرس ػرجص٘ دٍٛ زدـ ثنؼجو ثنقجنٙ ٔزدـ ثنؼرجو ثنًجلرٙ ٚضذرٍٛ مٌ ثنًؽرسٔع فقرق  عرجزر ػجصٚرز ٔز

 ٔدجنضٙ  د ٚقؾى ثنًعضغًسٌٔ ػٍ ؼسث  ثظٓى يٍ ْرث ثنًؽسٔع دؼد ثنضقعٛى ٔٚقذهٌٕ ػهٙ ثنؽسث   ذهز  
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 ( رٛع١ٗ لشاساد األػّبي: 2) 

م٘ مٌ صٕؽٛررّ  ررسثزثس ثٞػًررجل يررٍ  ذررم ثنًعررضٕٚجس ث٢صثزٚررز ثنًاضفررز ٚقضررجػ إنررٙ ثنففررم دررٍٛ 

 ثنضجنٍٛٛ :  ٍٔذند ثَط٣ ج يٍ ث٢ ضسثلٛٛث٠ٚسثصثس ثنؼجصٚز ٔث٠ٚسثصثس وٛس ثنؼجصٚز 

 م( مٌ ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز صؽٛس إنٙ زدقٛز ثنؽسقز ػهٙ ثنًدٖ ثنطٕٚم  ٓرٙ مزدرجؿ يضكرسزر ثنقردٔط 

 نجنًج مٌ ثنًؽسٔع ٚقٕو ديػًجنّ ثنًؼضجصر  

 ح( مٌ ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ْرٙ يؤؼرس صُذرؤ٘ ثقغرس عذجصرج نهسدقٛرز ػهرٙ ثنًردٖ ثنطٕٚرم   ْٔكررث  رجٌ 

دثو ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز يٍ ثؽم ثصاجذ ثنقسثزثس ظرٕف ٚقرٕص إنرٙ عذرجس يضصثٚرد ػهرٙ يعرضٕ٘ ثظضا

 ثنًُؽير ٔػهٙ يعضٕ٘ ث٢ ضفجص ثنٕنُٙ   

 ( اٌّمبسٔخ ث١ٓ إٌّشبد ٚاٌذٚساد: 3)

إٌ ثَؼرردثو ثنضًٛٛررص دررٍٛ ثٞزدررجؿ ثنؼجصٚررز ٔثٞزدررجؿ وٛررس ثنؼجصٚررز ٚررؤص٘ إنررٙ صغهٛرر  ثنًُؽررجس ذثس 

جػجس صس غ يٍ مصثةٓج ػٍ نسٚق ثٞزدجؿ ثنطجزةرز مٔ مزدرجؿ ثنقٛرجشر مٔ صهرد ثٞزدرجؿ ثنكفجٚز ثنمؼٛفز دقُ

ثنؼجةردر إنرٙ ظررٍُٛ ظرجدقز يًرج ٚررؤص٘ إنرٙ ث٠ ر٣ل دقجدهٛررز ثنًقجزَرز شيجَرج م٘ دررٍٛ َضرجةؼ ػًهٛرجس ثنًُؽررجر 

ٍ ثنًُؽرجس ٔيسقصْج ثنًجنٙ  ٣ل  ضسر شيُٛز   مٔ يكجَج دًقجزَز َضجةؼ ثٞػًجل ٔثنًسقص ثنًرجنٙ نؼردص ير

 يغ دؼمٓج ثنذؼك   

 ٚسص يؼجزلٙ ثنضقعٛى ػهٙ ثنًذسزثس ثنضٙ  ديٓج يؤٚد٘ ثنضقعٛى ػهٙ ثنُقٕ ثنضجنٙ : 

 رم٠ُٛ األداء اٌغبثك:  -

نؼم مْى مْدثف ثنضقعٛى ْٕ صقٕٚى مصث  ثنقسثزثس ثنعجدقز ػهٙ مظرجض مٌ قر٣ ثنُرٕػٍٛ يرٍ ثٞزدرجؿ 

ث٠صثزر صضًضغ دقسٚز ثصاجذ ثنقسثز ثنًضؼهق دكم يًُٓج ػهرٙ  ٚضطهخ ًَٕذؽٍٛ ياضهفٍٛ يٍ ثنقسثزثس   ٔثٌ

فدر  ًٔٚكُُج مٌ َي ر ػدر فج٢س ٚضققق  ٛٓج ْرث ث٢ظضق٣ل دٍٛ ْرٍٚ ثنُٕػٍٛ يٍ ثنقسثزثس    فٙ فجنرز 

ثنعًعجز ثنرر٘ ٚؽرضغم  رٙ إؽرسث  ثنًقجدهرز درٍٛ ثنًرٕزصٍٚ ٔثنؼًر٣  ٔ ٚقفرم ػهرٙ َعرذز يرٍ ثنؼًر٢ٕس 

ٌ ٚقٕش ياصَٔج يرٍ يًجزظرز ػًهرز ْررث  ٔػهرٙ ذنرد  رئذث مؼرضسٖ ْررث ثنعًعرجز ٔنٛط يٍ ثنمسٔز٘ م

ثنًجنٛز ٔثفضفع دٓج نفضسر يرٍ ثنرصيٍ عرى ػرجص ٔدجػٓرج عجَٛرز يقققرج  ىؽص ث يٍ دمجػز ثنًٕزصٍٚ مٔ مٔزث ٓ

مزدجفج    جٌ ْرِ ثٞزدجؿ ثٞ ٛسر مزدجؿ وٛرس يعرضًسر َٞٓرج نٛعرش يرٍ نذٛؼرز َؽرجنّ ثنًؼضرجص   ٔقررند 

ؽس ثنر٘ ٚقٕش ثنذمجػز دسظرى ثٞيجَرز نٛذٛؼٓرج نقرج  ػًٕنرز يؼُٛرّ  رئذث  رسز ؼرسث  ثنذمرجػز ٔصقًرم ثنضج

 زياجنسْج  ذم دٛؼٓج  جٌ  سثزِ ْرث يعضقم ػٍ  سثزثصّ ثنعجدقز دقٛظ ٚذسز ْرث ث٢ظضق٣ل صقعرٛى مز دجفر

نؽرسث  دغرسق إنٙ مزدجؿ ػجصٚز يعضًسر َجؽًرز ػرٍ مػًرجل ثنؼًٕنرز ٔمزدرجؿ وٛرس يعرضًسر َجؽًرز ػرٍ ث

 ثنذٛغ  
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إٌ صقعٛى ثند م يٍ ثؽم ثنضقٕٚى ثنًُففم نقسثزثس ث٠صثزر ثنًضؼهقز دًاجنس وٛس يعضًسر ٚضمًٍ 

 يج ٚهٙ: 

ػُجـس ثنًمجزدز : ْٔٙ صضمًٍ قم ثٞزدجؿ مٔ ثناعرجةس ػهرٙ صهرد ثٞـرٕل ثنضرٙ صًضهكٓرج ثنًُؽرجر  -1

 دقٛظ ٚكٌٕ  طس فٛجشصٓج نٛط يهصيج نٓج نضعٛٛس ػًهٛجصٓج  

دجٞزدرجؿ ثنطجزةرز  قػُجـس ثنضؽغٛم ثنؼجصٚز : ٔصًغم ثنًضًى ثنقعجدٙ نؼُجـرس ثنقٛرجشر   ميرج يرج ٚضؼهر -2

ثنُجصؾز يٍ ػٕثيم  جََّٕٛ قجنضؼٕٚك ثنُجؽى ػٍ يُجشػّ  جََّٕٛ َؽيس  ٙ ثنعٍُٛ ثنعجدقز  ٓٙ صاضه  

 ػٍ مزدجؿ ثنًمجزدز  ٙ مَٓج مزدجؿ ػجصّٚ ٔنكُٓج صؼٕص إنٙ ظٍُٛ ظجدقّ  

 رٛع١ٗ لشاساد األػّبي :   -

 ) أ ( وّؤشش ػٍٝ اٌشثؾ١خ فٟ األِذ اٌ ٠ًٛ :

ثظضًسثز ث٠َضجػ ٔثنظرسٔف  غثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ثنؾجزٚز ًٚكٍ مٌ صعضادو ٞوسثق ثنضُذؤ إذث يج صٕ 

ثنًضؼهقز دّ   ٔنكٍ ثنضعهٛى دجظضًسثز ثنظسٔف ث٢َضجؽّٛ ددٌٔ صغٛس ٢ ًٚكٍ ثٞ ر دّ ػهٗ إن٣ رّ  مر٣ً 

ٔثٞظؼجز  ج ٙ ثنضكُٕنٕؽٛ سمٌ إظضًسثز ثنظسٔف ثنًٕؽٕصر ٚؼُٙ إظضًسثز ثنًؼد٢س ثنقجنٛز نهضغٛسث ػٍ

ٔيعضٕٚجس ث٠َضجػ ُْٔج ثنسدـ ثنقد٘ ػهٗ ثنعهغ ثنفسصٚز ٔثنارديجس ظرٕف ٚضذردل يرغ يرسٔز ثنرصيٍ يًرج 

ثنقرٕل دريٌ زدرـ  ٚضطهخ يٍ ث٠صثزر إظضضذجػّ دضغٛسثس  ٙ  طه ث٠َضجػ ٔيرصٚؼ ثنًُضؾرجس يًرج ٚقرٕص إنرٗ

 يؤؼسثً ًٚكٍ ث٢نًتُجٌ إنّٛ  ٙ ثنًعضقذم  مثنؼًهٛجس ثنؼجصٚز ٢ ٚؽك

 )ة( وّؤشش رٕجئٟ أوضش صجبربً : 

فٛظ ٚسٖ ثنذؼك مٌ ُْجة صُج مجً  ٙ ثنُقجغ ثنر٘ ٚضذُٗ  جدهٛز ثنضُذؤ ٔثنغذجس ثنُعذٙ ػهٗ ثنًدٖ 

يرٍ ظرؼس دٛرغ ثنًُضؾرجس نضققٛرق  ثنطٕٚم يٍ ؽٓرز ٔز رك مظرؼجز ثنعرٕر يرٍ ؽٓرز م رسٖ   ٔثٌ ثنضيقرد

 رٙ ثنفكرس ثنًقجظرذٙ   ٔإذث  غْجيػ زدـ ثنؼًهٛجس ْٕ ثنًذسز ثٞظجظٙ نهقفجظ ػهٗ يذدم ث٢ظضققجر دجنذٛ

  مظرجض  ٙقجٌ زدـ ثنؼًهٛجس عجدش عذرجس ثنقجدهٛرز نهضُذرؤ  هًرجذث ُٚضظرس ثنًقجظرخ فضرٗ َٓجٚرز ثنذٛرغ ثنققٛقر

 ثنؼًهٛجس ثنؾجزٚز قؾص  يٍ ثند م  صققق ث٠ٚسثص دجنذٛغ ( ٢فضعجح ْجيػ زدـ 

ٚاهؿ ثنذجفظ يٍ ذند إنٗ مٌ ثنضقعرٛى ٚؼُرٗ صرسة ث٠صثزر فرسِ  رٙ ثظرضذؼجص مؽرصث  يرٍ ثٞزدرجؿ  

ػهٗ مَٓج مزدجؿ فٛجشر ٔ ٙ ذند  سٔػ ػهٗ ثنًٕلٕػٛز ٔنكٍ ػهٗ ثنسوى يٍ  ذند َؾد مٌ ثنضقعٛى ٚؼرد 

نؽافٛز ثنًؼُٕٚرز قًرج مَرّ ٚقرس دؼرسق ثٞزدرجؿ مقغس ثَعؾجيج يغ ثنضطٕز  ٙ ثنفكس ثنًقجظذٙ َٔظسٚز ث

وٛس ثنؼجصٚز  رٙ ذثس  جةًرز ثنرد م ثنضرٙ صؼرسق ثٞزدرجؿ ثنؼجصٚرز يًرج ٚؼُرٙ مٌ ثنسـرٛد ثنُٓرجةٙ نفرج ٙ 

نٟزدجؿ ظٛكٌٕ يعجٔٚجً نسـٛد ـج ٙ ثنسدـ ثنر٘ ُٚجص٘ دّ ثنًؼجزلٍٛ نهضقعٛى   قًج مٌ ثنقكى دجظضقجنز 

 جذ ثنقسثزثس  لًُٛجً إظضقجنز إصا ٙثنضُذؤ ٚؼُ
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نكررم ذنررد َررسؽـ ثنففررم دررٍٛ ث٠ٚررسثصثس ثنؼجصٚررز ٔث٠ٚررسثصثس وٛررس ثنؼجصٚررز نجنًررج مٌ ثنضقعررٛى ٚي ررر 

دجنقدزر ػهٗ ثنضُذرؤ ٔدجنضرجنٙ ثنقردزر ػهرٗ إصارجذ ثنقرسثزثس  مر٣ً ػرٍ مٌ ثنسـرٛد ثنُٓرجةٙ نفرج ٗ ثنرسدـ 

   يضعجٔ٘  ٙ ثنقجنضٍٛ  

 صبٌضبً :اٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ:

جنٙ ْٕ ثنسدـ ثنُجصؼ يرٍ إػرجصر صقرٕٚى مـرم يرٍ ثٞـرٕل ثنغجدضرز نهًُؽرير مٔ دٛؼرز   ثنكعخ ثنسمظً

ٔنًج قجَش ثنًُؽير صقضُٙ ثٞـم ثنغجدش دغسق إظضادثيز  ٙ ثنؼًهٛجس ث٠َضجؽٛز نفضسر نٕٚهز َعذٛجً ٔنٛط 

فجز ثنضقعٛى دقفد إػجصر دٛؼز  ئٌ دٛغ ثٞـم ٔصققٛق زدـ نٛط إٚسثصثً ػجصٚجً يضكسز ثنقدٔط   ٔٚعضُد مَ

سإنٗ ثٞيٕز ثٞزدغ ثنضجنٛج
 1)

: 

 ) أ ( رم٠ُٛ االداء اٌغبثك :

ثناهه دٍٛ ثٞزدجؿ ثنسمظًجنٛز ٔثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ٚؤص٘ إنٗ ـؼٕدز صقٕٚى مصث  ثنًؽسٔع ػٍ ثنفضرسر 

 ثنعجدقز مٔ صقٕٚى مصث  يعضٕٚجصّ ث٢صثزٚز ثنًاضهفز 

 ) ة ( رٛع١ٗ لشاساد األػّبي :

نضقعٛى إنٗ ثَرّ ٚعرجػد ػهرٗ إصارجذ  رسثزثس ثٞػًرجل ٢ٌ ثنرسدـ ثنؼرجص٘ ٔنرٛط فٛظ ٚؤقد مَفجز ث

ثنسمظًجنٙ ٚؽٛس إنٗ زدقٛز ثنًُؽرير ػهرٗ ثنًردٖ ثنطٕٚرم   قًرج ٚرؤص٘ ثنرسدـ ثنؼرجص٘ إنرٗ صفرُٛ  دردثةم 

ث٠َضجػ فٛظ ٢ ًٚكٍ ثنقكى ػهرٗ ثفعرٍ صؽركٛهز ن١َضرجػ صرؤص٘ إنرٗ صؼظرٛى ثنرسدـ إ٢ إذث صرى ثنضًٛٛرص درٍٛ 

ٌَ ثنسدـ ثنؼجص٘ ْٕ يؤؼس صُذؤ مقغس عذجصجً  ثٞز  دجؿ ثنؼجصٚز ٔثٞزدجؿ ثنسمظًجنٛز   ٚمجف إنٗ ذند م

 ) ط ( اٌّؾبفظخ ػٍٝ ساط اٌّبي اٌؼ١ٕٟ :

فٛظ ٚسٖ مَفجز ثنضقعٛى دجٌ ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ْٙ ثنرد م ذثصرّ ٔنرٛط يؾرسص ػُفرس يرٍ ػُجـرس 

مظجض ثَرّ  ٕٗشٚغ مٔ مَّ ٚقج ع ػهٗ دقج  ثنًؽسٔع ػهثند م   ٔٚؽجز إنٗ ثنسدـ ثنؼجص٘ ػهٗ مَّ  جدم نهض

 ثنًقدثز ثنر٘ ًٚكٍ نهًُؽير صٕشٚؼّ صٌٔ ثنًعجض دسمض ثنًجل ثنؼُٛٙ 

 ) د ( اٌّمبسٔبد :

ٚسٖ مَفجز ثنضقعٛى مٌ ث٠صثزر ثنقكًٛز ثنضٙ صد م ـُجػز  ٙ ٔ رش يرج ػُرديج ٚكرٌٕ يرٍ ثنًًكرٍ 

صيٍ  ئٌ يُؽآس م رسٖ صرد م ثنفرُجػز ٔصؽرضسٖ ؼسث  ثٞـٕل ثنمسٔزٚز دعؼس يُجظخ   ٔدًسٔز ثن

مـ٢ًٕ ديظؼجز مػهٗ    رئذث قجَرش ثنًُؽرآس ثٌٜ  رٙ ثنفرُجػز ذثصٓرج يضعرجٔٚز يرٍ فٛرظ ثنكفجٚرز ثنًضؼهقرز 

دُؽجن ثنؼًهٛجس   رئٌ ثنًُؽرير ثٞٔنرٗ ظرٕف صعرؾم زدرـ ػًهٛرجس مٔظرغ يرٍ ثنًُؽرآس ثٞ رسٖ  رٙ صهرد 

ر ثٞٔنررٗ ْررٙ م ررم دكغٛررس ػهررٗ مظررجض ثنضكهفررز ثنضجزٚاٛررز يررٍ ثنفررُجػز   قًررج مٌ مػذررج  ث٢ظررض٣ٓة نهًُؽرري

يررٍ ثنقكًررز ثنضررٙ ؼررغهش  ٛٓررج ثنًُؽررير  يثٞػذررج  ثنًًجعهررز  ررٙ ثنفررُجػز َفعررٓج ٔنكررٍ ْرررِ ثنصٚررجصر ٢ صُؽرر
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مـٕنٓج ٔإًَج ْٙ َضجػ  سثزثس صٕشٚغ صكهفز ثٞـم ٔ سثزثس فٛجشصّ   ٔػرم ذنرد ٚؾرخ ثظرضذؼجص مزدرجؿ 

مزدجؿ ثنًؽسٔع نغسق ثنًقجزَز دٍٛ ثنًؽسٔػجس ٔػذس ثنردٔزثس ثنًقجظرذٛز  ثنقٛجشر ٔث٢ظض٣ٓقجس يٍ

 ثنًضؼج ذز  

 ميج ثنًؼجزلٌٕ نهضقعٛى  ٛسصٌٔ ػهٗ ثنقؾؼ ثنعجدق قًج ٚهٙ :  

 ) أ ( رم٠ُٛ األداء اٌغبثك :

يؼظى ثنؽسقجس صٓضى دقٛجشر ياصَٔجً ٔثـ٢ًٕ  عجدضز   نكٍ  طس ثنقٛجشر  ٙ ثنغجنخ وٛرس يُففرم 

ـز َقهز إنٗ ؼاؿ ي رس وٛرس يضجفرز   ٔدجنضرجنٙ ثنقرٕل دضقعرٛى ثنرد م إنرٗ مزدرجؿ ػجصٚرز ٔمزدرجؿ ٢ٌ  س

 زمظًجنٛز ٚضطهخ ث٢ْضًجو دًٕلٕػٍٛ مظجظٍٛ ًْج ث٠َضجػ وٛس ثنصيُٙ ٔيقضمٛجس ثنضقعٛى ثنُجؽًز ػُّ 

ثنصيُٛرز   ذجنُعذز ن١َضجػ وٛس ثنصيُٙ َؾد مٌ صغٛٛس ؼكم ثنًُضؼ ٚضى يرٍ  ر٣ل ثزصذجنرّ درجنفؾٕثس

ٔث٢ ضسثق ثنفقٛـ مٌ ثنضغٛسثس ثنًضُجْٛز إنٙ ثنففس  ٙ ثنؽكم إًَرج صي رر يكجَٓرج يرٍ  ر٣ل ثنفؾرٕثس 

ثنصيُٛز ثنًضُجْٛز إنٗ ثنففس ٔنٛط  ٙ يسثفم وٛس شيُٛز   ٔػهٗ ذند َؾد مٌ  سثز ث٠َضجػ نّ َضٛؾضرجٌ: 

ذردٚم  رٙ ثنؽركم ػًهٛضرجٌ ٢ ًٚكرٍ مٌ ثٞٔنٗ مٌ ثنضذدٚم  ٙ ثنؽكم ٔفٛجشر ثٞـٕل ثنضٙ ٚقضمٛٓج ْررث ثنض

صُفف٣  ٔثنُضٛؾز ثنغجَٛز ثَّ يٍ مؽم ػد  رسثزثس ثنقٛرجشر ػهرٗ مَٓرج يُففرهز ػرٍ  رسثزثس ث٠َضرجػ  ًرٍ 

ثنٕثؽخ يؼجنؾز ـفجس قم يٍ ثنقسثزٍٚ ػهٗ ثًَٓج نٓد ٍٛ ياضهفٍٛ يغ مًَٓج ًٚغ٣ٌ ْد جً ٔثفدثً  ٔ ٛجظرج 

ـٕل ثنغجدضز نٛط يعضق٣ً ػٍ إظضادثيٓج  رٙ ث٠َضرجػ ٔدجنضرجنٙ ػهٗ ذند ًٚكٍ ثنقٕل مٌ ثنقفٕل ػهٗ ثٞ

ثنسمظرًجنٛز ػرٍ  ؿَقٍ ميجو  سثز ث ضفجص٘ ٔثفد   ٔصيظٛعرجً ػهرٗ يرجزص  هرٛط يرٍ ثنًؾرد٘  فرم ثٞزدرج

 ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز مٔ  فم ث٢ظض٣ٓة ػٍ ثنُفقجس ثنؾجزٚز ثٞ سٖ  

 ) ة ( رٛع١ٗ لشاساد األػّبي :

يٍ ثٞظذجح ثنضٙ ٚي ر دٓج ثنًؤٚدٍٚ نهضقعٛى نضقسٚرس مٌ ثنضقعرٛى ٚعرجػد ػهرٗ  -ٚقضجػ ثنعذخ ثٞٔل 

ٔث٢ ضفرجصٚز ػهررٗ فجنٓرج ْٔررٕ ميرس ٢ ًٚكررٍ  زإنرٗ دقررج  ثنظرسٔف ثنضكُٕنٕؽٛرر –إصارجذ  رسثزثس ثٞػًررجل 

 ٔثنظسٔف ث٢ ضفجصٚز مْى ثن٣ًيـ  جثٞ ر دّ  ٙ ػجنى ثنٕٛو  ثنر٘ ًٚغم  ّٛ ثنضغٛٛس  ٙ ثنضكُٕنٕؽٛ

ثنعذخ ثنغجَٙ   ٛؼضًد ػهٗ  ٛرجض ثنرسدـ ثنقرد٘ ػرٍ نسٚرق إ ضٛرجز ثنٕفردر ثنضرٙ صضرسة ْرجيػ ثنرسدـ ميج 

 ثٞقذس   مٔ قضهز ث٠َضجػ ثنضٙ صضسة ثنٓجيػ ثٞقذس  

ٔٚؼضًررد ثنعررذخ ثنغجنررظ ػررم عذررج صررٍ ثنظررسٔف  ث٢ ضفررجصٚز ػهررٗ يررج ْررٙ ػهٛررز   ٔيررغ ذنررد َؾررد مٌ 

جس يؼُٛز ٔصقٕٚى مصث  إصثزر ثنًؽسٔع نفضسر  فٛسر   م٘  ذم ثنضقعٛى يفٛد يٍ مؽم  سثزثس ثنضعؼٛس نففق

 ٔثنظسٔف ث٢ ضفجصٚز (   جثنضغٛٛسثس  ٙ ثنضكُٕنٕؽٛ
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 ) ط ( اٌّؾبفظخ ػٍٝ سأط اٌّبي اٌؼ١ٕٟ :

ػٍ نسٚق مـقجدٓج قًفدز نهُقٕص ٚضطهخ مٌ صقجض عسٔثصٓرج ٔثٌ ٚقرٕو ص هٓرج يرٍ  رثنُظس نهًُؽي 

ل زمض ثنًررجل ثنؼُٛررٙ مٔ ثنطج ررز ث٢ ضفررجصٚز   ٔدجنضررجنٙ  ررئ ضسثق  رر٣ل ٔفرردثس َقدٚررز ٔنررٛط يررٍ  رر٣

ثٞزدجؿ ثنؼجصٚز ػهٗ مَٓج ثند م ثنًعًٕؿ دّ يٍ ثؽرم ثنًقج ظرز ػهرٗ زمض ثنًرجل ظرهًٛجً ػهرٗ فعرخ يرج 

دّ ثنًؤٚدٍٚ نهضقعٛى ٔ ًٚكٍ ثٞ ر دّ ٠شثنز يعجز صغٛسثس ثٞظؼجز  ٙ صؾًٛغ ث٠َضجػ ثنكهٙ مٔ ثند م  لٚقٕ

ٌ صغٛسثس يقدصر  ٙ ثٞظؼجز صفٛد يؾسص إػجصر نضٕشٚغ ثنغسٔر دٍٛ ثنقطجػجس ث٢ ضفجصٚز ثنًاضهفز ثنكهٙ ٢

إَضذجْجً نضؾًٛغ ثند م ػٍ نسٚرق ثظرضادثو يفٓرٕو ثنًقج ظرز ػهرٗ  ٙ  ٔنكٍ ص م ثنًُؽير دقد ذثصّ ٢ ٚؼط

 زمض ثنًجل ثنؼُٛٙ َّٞ ٚضؾجْم يعجز إػجصر صٕشٚغ صغٛسثس ثٞظؼجز  

 بسٔبد :) د ( اٌّم

ٚسٖ ثنسث مٍٛ نهضقعٛى مٌ ثنففم ٚؾخ مٌ ٚؽًم  قه مزدجؿ ثنًمجزدز َظرسثً ٢ظرضق٣نٛز ثنقرسثز   

ثنًؽسٔع ٔصقرٕٚى إصثزر ثنًؽرسٔع  ر٣ل  ضرسر يؼُٛرز    فرٙ يؾرجل  زٔ ٙ زمُٚج عًز  س جً دٍٛ يقجزَز زدٛؼٛ

زمظرًجنٛز مٔ مػذرج  إظرض٣ٓة  صقٕٚى ثنًؽسٔع ٜٚكٍ ثنففم دٍٛ ي٢صّ ٔيج ُٚؾى ػُٓج يٍ مزدجؿ مٔ  عجةس

ٔدٍٛ مزدجفّ ثنؾجزٚز  ميج  ٙ يؾجل صقٕٚى ث٠صثزر  ئٌ ثنضقعٛى ٚفٛد  ٙ ػصل ثنؼُجـس ثنضٙ ٢ ًٚكٍ ثنضقكى 

 ٛٓررج يررٍ  ذررم ث٠صثزر ػهررٗ مٌ صذقررٗ  جةًررز ثنررد م ْررٙ ثنٕػررج  ثنٕفٛررد نٟزدررجؿ ثنؼجصٚررز ٔوٛررس ثنؼجصٚررز 

غ   دٛرجٌ يفرجصز ثنرد م ٔإظرضادثيجصز ( ػهرٗ يرج ٚهرٙ:   ٚرضى ٔثنسمظًجنٛز  ٔ د َؿ ثنًؼٛجز ثندٔنٙ ثنعرجد

دؼًهٛجس ثنًُؽآس  ٙ دُرد يعرضقم  رٙ فعرجح ثٞزدرجؿ ٔثناعرجةس   قدٛجٌ ثنذُٕص وٛس ثنؼجصٚز ٔثنضٙ ٢ صضؼه

يًج ٚؾؼم ثنذٛجَجس ثنًجنٛرز يفٛردر مقغرس  ٔقررند ثٞيرٕز دجنُعرذز نذٛرجٌ يفرجصز ثنرد م ٔإظرضادثيجصز فٛرظ 

ذُٕص دؽكم يعضقم ػٍ دقٛز ثنذُٕص(  قًج مٌ ثنقٕل دجنضقعٛى ٚد ؼُج إنٗ ػرد ثنرسدـ ثنؼرجص٘ ٚؾس٘ دٛجٌ صهد ثن

ْٕ ثنُٕع ثٞظجظٙ   ميج ثَٕٞثع ثٞ سٖ ْٔٙ ثٞزدجؿ وٛس ثنًعضًسر ٔثٞزدجؿ وٛس ثنؼجصٚرز ٔثنًكجظرخ 

 ثنسمظًجنٛز    ٓٙ مزدجؿ م س٘ نكُٓج صفخ  ٙ  جةًز ثند م 

زّشحساثؼبً : اإل٠شاداد غ١ش اٌّغ
 1)

: 

 ) أ ( اٌخظُ إٌمذٞ ٚاٌّغّٛؽبد:

 د ٚقم ثنعؼس ثنر٘ ٚد ؼّ ثنؼًٛم ػٍ ظؼس ثنذٛغ ثٜؽم ثنًقسز يٍ  ذم  ٙ فجنز ظدثصِ نهقًٛز 

ثٜؽهز فج٢ً ٔٚعًٙ ْرث ثنضافٛك  ٙ  ًٛز ثنذٛغ دجنافى ثنُقد٘ ًُٔٚـ ػجصر  ٙ يقجدم ففٕل ثنذجةغ 

هز ثنذٛغ  ٙ ثنًؽسٔع مٔ يقجدم ػ٢ًٕس ثنضقفٛم ػهٗ ثنغًٍ َقدثً يًج ًٚكُّ يٍ إظضغًجز ففٛ

 ٔيفسٔ جس ثنضقفٛم مٔ  ٙ يقجدم صييٍٛ إػعجز ثنؼ٣ً  ٔإ ٣ظٓى  

 د ٚضُجشل ثنذجةغ نهًؽضس٘ ػٍ ؽرص  يرٍ عًرٍ  ثنذٛرغ قًعرًٕفجس ٔ رٙ زم٘ دؼرك ثنًقجظرذٍٛ مٌ 

 سصؼرد ْررِ ثنًعرًٕفجثنافى ثنُقد٘ ٔثنًعًٕفجس صًغم َفقز يٍ دٍٛ ػُجـس ثنُفقجس ٔثنرسم٘ ثنعرهٛى مٌ 
                                                 

  129-126ؾ ؾ  اٌّشعغ اٌغبثك,( 1 
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صافٛمجً  ٙ ث٠ٚسثصثس ثنُجصؾز ػٍ ثنًذٛؼجس َٞٓج دًغجدز صؼدٚم  ٙ عًٍ ثنذٛرغ   إ٢ ثٌ ػرد ثنافرى ثنُقرد٘ 

 يٍ  ذٛم ثنُفقز ْٕ يجؽسٖ ػهٛز ثنضطذٛق ثنؼًهٙ  

 صبٌضبً : ل١بط ٚرؾم١ك اإل٠شاداد:

ؼج نهؽرسٔن  ثنؼجيرز ثنٕثؽرخ ٚؼضذس ث٠ٚسثص مفد ػُجـس ثنقرٕثةى ثنًجنٛرز ثٞظجظرٛز يًرج ٚؾؼهرّ  جلر

صٕث سْج ن٣ػضسثف ثنًقجظذٙ   ث٠عذجس ثنًقجظرذٙ (  ٞ٘ ػُفرس يرٍ ػُجـرس ثنقرٕثةى ثنًجنٛرز   ٔصضًغرم 

 ْرِ ثنؽسٔن  ٙ ثٜصٙ : 

  م ( ثنضؼسٚ  : ٔٚؽٛس إنٙ ثَّ ٚؾخ مٌ ُٚطذق ػهٙ ثنًفسصر ثنًسثص إعذجصٓج  ث٢ػضسثف دٓج ( يقجظذٛج مفد 

 ُجـس ثنقٕثةى ثنًجنٛز  ثنضؼسٚفجس ثناجـز دؼ

  ح ( ثنقٛجض : ٔٚؽٛس إنٙ ثَّ ٚؾخ مٌ ٚكٌٕ نهًفسصر  جـٛز ثنقجدهٛز نهقٛجض ٔٚعرضهصو ذنرد صرٕث س عر٣ط 

 ؼسٔن زةٛعٛز : 

 / مٌ ٚكٌٕ نهًفسصر  جـٛز ي٣ةًز  1  

 / ثَّ ًٚكٍ ثنضؼذٛس ػٍ ْرِ ثناجـٛز صؼذٛسث قًٛج   2 

 كًٙ   / إظضادثو ٔفدر ثنُقد قيظجض نهقٛجض ثن3

  ػ ( ثن٣ًةًررز : دًؼُررٗ مٌ ٚكررٌٕ نهًفررسصر  جـررٛز ي٣ةًررز دًؼُررٙ مٌ ٚكررٌٕ نهًؼهٕيررجس ثناجـررز دٓرررِ 

ثنًفسصر ثنًقدزر ػهٙ إفدثط صيعٛس ػهٙ  سثزثس يعضاديٙ ثنقٕثةى ثنًجنٛز   ٔٚضطهخ ذند مٌ صكرٌٕ 

 نهًؼهٕيز  دزر صُذؤّٚ ٔ ًٛز صغرٚز ػكعٛز    

هرٙ ْررِ ثنًؼهٕيرجس : دًؼُرٙ مٌ صققرق ثنًؼهٕيرجس ثناجـرز دٓررِ ثنًفرسصر   ص ( عقز ٔ إيكجَٛز ث٢ػضًجص ػ

 ثنًسثص إعذجصٓج يقجظذٛج صزؽز قج ٛز يٍ : 

  ـدر ثنضًغٛم 

 إيكجَٛز ثنضققق 

  ) ثنقٛجص  ػدو ثنضقٛص 

دج٠لج ز إنٙ ْرِ ثنؽسٔن ثنؼجيز ٚؾخ مٌ صضٕث س دؼك ثنؽسٔن ثناجـز  ٙ يؾجل ثنًقجظذز ػٍ 

ؼهررق دج٠عذررجس ثنًقجظررذٙ ن١ٚررسثصثس  ث٢ػضررسثف ثنًقجظررذٙ دررج٠ٚسثصثس ( ٚؾررخ مٌ ث٠ٚررسثصثس    فًٛررج ٚض

ٚضٕث س مٚمج ؼسنٍٛ ي سٍٚ ٚك٣ًٌ يغ ثنؽسٔن ثنؼجيز ْدف صٕ ٛس يعضٕٖ يقذٕل يٍ ثنضيقد يٍ صٕثؽرد 

 ث٠ٚسثص ٔيقدثزِ  ذم ث٢ػضسثف دّ زظًٛجً  ٙ ثنقٕثةى ثنًجنٛز   ٔثنؽسنٍٛ ًْج : 

 ثقضًجل ػًهٛز  هق  صٕنٛد ( ث٠ٚسثص مٔ ث ضسثدٓج يٍ ث٢قضًجل   ث٢قضعجح : ٔٚقفد دّ  -
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ثنضققق مٔ ثنقجدهٛز نهضققق : ٔٚقفد دجنضققق إيكجَٛز صقٕٚم ثٞـٕل وٛس ثنُقدٚز إنٙ َقدٚز مٔ إنٙ  -

 ررٙ فكررى ثنُقدٚررز ٕيررج ْرر
 1)

  ٔػًٕيررج ٚضطهررخ  ٛررجض ٔصققررق ث٠ٚررسثصثس ثنضؼررسف ػهررٙ ثٞظررط 

 ثنُقد٘ مظجض ث٢ظضققجر ( ٔثٞظط ثنًؼدنز  ثنًقجظذٛز ن١عذجس   ثٞظجض 

 ل١بط اإل٠شاد :  

ثنقجػدر ثنؼجيز  ٙ  ٛجض ث٠ٚسثص ْٙ ػهٙ مظجض ثنقًٛز ثنضذجصنٛز نُجصؼ َؽجن يٍ ثنعرهغ ٔثنارديجس   

م٘ مٌ يقٛجض  ٛجض ث٠ٚسثص ْٕ  ًٛز يذجصنز يج صقديّ ثنًُؽرير يرٍ يُضؾرجس مٔ  رديجس نهغٛرس ٔصضًغرم  ًٛرز 

 ٙ ثنًذهغ ثنُقد٘ ثنًقفم  ٙ صرجزٚخ ثنذٛرغ مٔ  رٙ ثنقًٛرز ثنقجنٛرز ثنًقعرٕيز نهققرٕر ثنُقدٚرز ثنًذجصنز ْرِ 

ثنًكضعذز يٍ ث٠ٚسثص ثنًُضظس يعضقذ٣   قًج  ٙ فجنز ثنؼًهٛجس ثٜؽهز ذثس  ضسر ث٢ةضًرجٌ ثنطٕٚهرز َعرذٛج(
  

2)
ًرز ثنقجنٛرز ٢ٔزثر ثنرد غ مٔ عًٍ ثنؽرسث  ثنقرجنٙ نٟـرم ثنغجدرش ثنًكضعرخ يقجدرم ػًهٛرز ثنذٛرغ   مٔ ثنقٛ 

نردُٚج ٔثنضررٙ صُرجشل ػُٓررج ثنًؽررضس٘   ٔ رد ٚكررٌٕ دجةؼرجً نُررج  ررٙ ػًهٛرجس ظررجدقّ ( مٔ ثنقًٛرز ثنعررٕ ٛز ٞظررٓى 

ثنؽسقز ثنضٙ ففهش ػهٛٓج َضٛؾز ثنذٛغ
 3 )

ٔدجنُعذز نؼًهٛجس ثنضذجصل وٛس ثنُقدٚز  ثنضذجصل ثنؼُٛٙ( ٚضى  ٛجض 

م ثنر٘ ففرهش ػهٛرز ثنًُؽرير مٔ ثٞـرم ثنرر٘  ديضرّ ثنًُؽرجر  رٙ ث٠ٚسثص ػهٙ مظجض ثنقًٛز ثنؼجصنز نٟـ

 ػًهٛز  هق ث٠ٚسثص مًٚٓج ثٚعس مٔ مصر  ٙ ثنضقدٚس  

ثناجـرز  سٚؾخ ثنضُذّٛ إنٙ ثَّ ٚهصو ث٠ فرجؿ ػرٍ ػُجـرس ث٠ٚرسثص ػهرٙ مظرجض إؽًرجنٙ ثنًضرد قج

ُؽجن ٔث رض٣ف ثنظرسٔف دٓج  ٣ٚفع مٌ يج ًٚغم إٚسثصثس ٚاضه  يٍ ٔفدر ٞ سٖ يغ ث ض٣ف نذٛؼز ثن

ثنًقٛطز    ًغ٣ صؼضذس ث٢ظضغًجزثس  ٙ مٔزثر يجنٛز مفد ثٔؽّ ثنُؽجن ثنسةٛعٙ دجنُعرذز نهًُؽرجس ثنًجنٛرز 

 ٔثنًفجزف ثنؾص  ثٞقذس يُٓج ( ٔدجنضجنٙ ٚؼضذس َرجصؼ ْررِ ث٢ظرضغًجزثس إٚرسثصث  رٙ فرٍٛ ثَرّ ٚؼضذرس يرٍ 

ثنفُجػٛزػُجـس ثنًكجظخ ٔثناعجةس  ٙ ثنًؽسٔػجس ثنضؾجزٚز ٔ
 4)

   

 رؾمك اإل٠شاد:

( يضررٙ ٚررضى ث٢ػضررسثف دررج٠ٚسثص   م٘ 1ٚذقررظ ؼررسن مٔ يؼٛررجز صققررق ث٠ٚررسثص  ررٙ ظررؤثنٍٛ ْررجيٍٛ  

( قٛر  ٚرضى صافرٛؿ  صٕشٚرغ ( 2صٕ ٛش ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص دضقدٚد ثنُقطز ثنصيُٛرز ن١عذرجس ثنًقجظرذٙ  

ث٠ٚسثص  ًٛج دٍٛ ثَٞؽطز ٔثنفضسثس
 5)

   

ثنعؤثنٍٛ ٢دد يٍ صقدٚد ثٞظجض ثنًقجظذٙ ثنًضذغ  ٙ ثنضعرؾٛم إٌ قرجٌ ثٞظرجض  ذم ث٠ؽجدز ػهٙ  

ثنُقد٘   ٙ ظهّ ؽًٛغ ثنًفجزٚ  ثنضٙ مَفقش ٔثنؼٕثةرد ثنضرٙ ثظرضهًش دغرك ثنُظرس ػرٍ ػجةردثصٓج صعرؾم 

                                                 
  292 – 296  ؾ ؾعبثكِشعغ  ٛسثش٘ (ػذجض يٓد٘ ثنؽ1 

  299  ؾاٌّشعغ اٌغبثك( (2

  262- 259ؾ ,عبثكِشعغ ( زلٕثٌ فهِٕ فُجٌ  (3

  292-299  ؾ ؾ عبثكِشعغ  ػذجض يٓد٘ ثنؽٛسثش٘ (4) 

  392ؾ   عبثك ,ِشعغ ( زلٕثٌ فهِٕ فُجٌ  5 
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  ٙ ظهرّ صقًرم ثنفضرسر دُفرٛذٓج  قره يرٍ  رػهٙ مَٓج صاؿ ثنفضسر ثنضٙ صقققش  ٛٓج ( مٔ مظجض ث٢ظضققج

  جس ٔدجنضجنٙ ث٠ٚسثصثس ثنُجؽًز ػٍ إَفجر ْرِ ثنًفسٔ جس(  ثنًفسٔ

ػًٕيجً ثنًٕ   ثنضقهٛد٘ نًُٓز ثنًقجظذز  ٙ ث٠ؽجدرز ػهرٙ ْررٍٚ ثنعرؤثنٍٛ ْرٕ ث٢ػضرسثف درج٠ٚسثص قرجي٣ 

ػُد َقطز إصًجو ثنذٛغ ٔ ثنضعهٛى
 1)

  م٘ ػُد فدٔط صذجصل  ؼهرٙ درٍٛ ثنٕفردر ثنًقجظرذٛز ٔثنغٛرس    ؼُرد صهرد 

نصيُٛز ٚكٌٕ ثنقدط ثنٓجو  د صققق  ٙ صٔزر ثقضعجح ث٠ٚسثص دجنُعذز نغجنذٛز ثنٕفدثس ثنًقجظذٛز   ثنُقطز ث

ٔ ٙ ثنٕ ش َفعّ صقدو ػًهٛز ثنذٛغ ٔثنضعهٛى صن٣ٛ يٕلٕػٛج نقٛجض  ًٛرز ث٠ٚرسثص دجنُعرذز نغجنذٛرز ثنٕفردثس 

ثنضقفٛم   جصٕزر ثنذٛغ ( قًج ًٚكٍ صقدٚد صزؽز ثنضيقد مٔ ػدو ثنضيقد يٍ إيكجَٛز
 2)

    

 ؼًهٛز إصًجو ثنذٛغ صًغم يٍ ثنُجفٛز ثنقجََٕٛز صقٕٚم يهكٛز ثنعهغ مٔ ثناديجس ثنضٙ ُٚضؾٓج مٔ ٚقرديٓج 

ثنًؽررسٔع إنررٙ ثنغٛررس ٔصًغررم يررٍ ثنُجفٛررز ثنًقجظررذٛز ثنٕث ؼررز ثنًٕلررٕػٛز ثنضررٙ ٚعررضُد إنٛٓررج  ررٙ ث٠عذررجس 

  ودجنضجنٙ  ًٛز ثنًذجصنز نهًُضؼ ثنًذجع مٔ ثنًقردثنًقجظذٙ ٢ٌ ظؼس ثنذٛغ ػُدْج ٚضقدص دففز َٓجةٛز ٔصضقدص 

ٔقرند ػُدْج صكٌٕ صكجنٛ  ث٠َضجػ  د فردصس دفرفز َٓجةٛرز  رٙ صرجزٚخ ثنذٛرغ   قًرج مٌ ػًهٛرز ثنذٛرغ صًغرم 

ػجصر ثنقدط ثنر٘ نّ ثقذس ص٢نز يجنٛز  ٙ ثنُؽجن ث٢ ضفجص٘ نهًُؽير 
 3)

   

 األعظ اٌجذ٠ٍخ ٌزؾمك اإل٠شاداد:

ظررذٛز ثنًاضهفررز  ررٙ يؾررجل صققررق مٔ ث٢ػضررسثف دررج٠ٚسثص قغٛررسر دؼمررٓج ٚسقررص ثنًًجزظررجس ثنًقج

ث٢ْضًررجو ػهررٙ ثقضعررجح ث٠ٚررسثص   ٔدؼمررٓج ػهررٙ صقققررّ مٔ  جدهٛضررّ نهضققررق   ٔثوهذٓررج ٚررٕثشٌ دررٍٛ ؼررسن 

ث٢قضعجح ٔؼسن ثنضققق ًٔٚكٍ ففس صهد ثنًًجزظجس ثنؼًهٛز  ٙ يؾًٕػضٍٛ زةٛعٛضٍٛ
 4)

  : 

يؾًٕػّ يٍ ثٞظط صُظس ؽًٛؼٓج إنٙ ث٠ٚسثص ػهٙ ثَّ صٛجز يضد ق يٍ ث٠َضجػ : ْٔٙ  اٌّغّٛػخ األٌٚٝ

ثنًؽضسة  ًٛج دٍٛ ثَٞؽطز ثنًاضهفز ٔثنفضسثس ثنًقجظذٛز   ٔدجنضجنٙ ٚهصو صٕشٚغ ثنقًٛز ثنًمج ز ػهٙ ثقغس 

ظرط يٍ َقطز شيُٛز ٔثفدر مٔ ػهٙ ثقغس يٍ ٔظٛفز إَضجؽٛز ٔثفدر   ُٔٚدزػ صقش ْرِ ثنًؾًٕػز قج رز م

 ثنضققق ثنضٙ صؼضسف دج٠ٚسثصثس صدزٚؾٛج معُج  ث٠َضجػ ٔثْى ْرِ ثٞظط: 

 ( مظجض ث٢ظضققجر ثندٔز٘   1 

 ( مظجض ثنصٚجصر ثنطذٛؼٛز  ثنًُٕ  ٙ ثنقًٛز (   2 

 ( مظجض  َعذز ث٠صًجو   3 
 

طرز ثنصيُٛرز : ْٔٙ يؾًٕػز ثٞظط ثنضٙ صقمٙ دج٢ػضسثف دج٠ٚسثص قجي٣  ٙ صهد ثنُقاٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ

  -ثنسةٛعٙ مٔ إصًجو فدط ْجو  ٙ صٔزر ثٞػًجل ٔثْى ْرِ ثٞظط : نثنضٙ ػُدْج ٚضى مصث  ثنُؽج

                                                 
  292  ؾعبثكِشعغ  ( ػذجض يٓد٘ ثنؽٛسثش٘ (1

  191ؾ ,عبثكِشعغ   ( قًجل ػذد ثنؼصٚص ثنُقٛخ(2

  262 – 262ؾ ؾ  ,عبثكِشعغ ( زلٕثٌ فهِٕ فُجٌ  (3

  391  ؾ اٌّشعغ اٌغبثك( (4
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 مظجض ثنذٛغ ٔثنضعهٛى (1 

 مظجض ث٠َضجػ (2 

 مظجض ثنضقفٛم ثنُقد٘  (3 

 أٚالً : األعظ اٌزٟ رؼزشف ثبإل٠شاد رذس٠غ١بً:
 

أعبط االعزؾمبق اٌذٚسٞ (1)
(1)

 : 

در ثنًقجظذٛز ٚضفق  ٛٓرج يعرذقجً ػهرٗ قٛفٛرّ إفضعرجح ث٠ٚرسثص ٚعضادو  ٙ  ظم ػقٕص يذسيّ يغ ثنٕف

ثنٕ ش َؽجنج إَضجؽٛج ٕٚ س ؼسن ث٢قضعجح ٔؼسن ثنضققرق  زٔقٛفٛز إظضادثيّ ٔفٛظ ٚؼد ثَقمج  مٔ يسٔ

ٌٍ ٔثفد يؼجً    جنٕفدِ ثنًقجظرذٛز صؼضرسف درج٠ٚسثص يقجدرم  صقردًٚٓج  رديجس نهغٛرس مٔ يرُـ ثنغٛرس فرق   ٙ ي

ٓج  ثنُقدٚز   يذجَٙ     ثنخ (   نرند ٚطذق مظجض ث٢ظضققجر ثندٔز٘  ٙ فجنز ثنفٕثةد ثظضادثو دؼك مـٕن

 ٔثٞصؼجح ثنضٙ ٚضى ثقضعجدٓج ٔصقققٓج دًسٔز ثنصيٍ     سثندثةُز ٔث٠ٚؾجزثس ثندثةُز  ٔثنؼ٢ًٕ
 

 ( أعبط اٌض٠بدح اٌ ج١ؼ١خ )إٌّٛ فٟ اٌم١ّخ (: 2)
 

٘ ٞـرٕل نًُؽرجر  ٔٚعررضادو دفرفز ػجيررز  رٙ يؾررجل ٚرضى صطذٛقرّ ػررٍ نسٚرق إػررجصر ثنضقٛرٛى ثنرردٔز

ثنفُجػجس ث٢ظضاسثؽٛز ٔثَٞؽطز ثنضٙ ٚكٌٕ  ٛٓج ػُفس ثنصيٍ  يسٔز ثنٕ رش ( ثنؼجيرم ثنسةٛعرٙ قًرج 

 ٙ فجنز ثنصزثػز ٔثنفٛد ٔصسدٛز ثنًجؼٛز    فٙ يغم ْرِ ثَٞؽطز صطسم شٚجصثس دًسٔز ثنصيٍ ٔدفرٕزر 

و إػجصر صقدٚس  ًٛز ثٞـٕل دففز صٔزٚزصدزٚؾٛز ػهٙ  ًٛز ثٞـم دجنضجنٙ ٚهص
 2)

  ٚهٙ يسٔز ثنرصيٍ  رٙ 

ْرث ثٞظجض ؼسن ث٢قضعجح ٔنكٍ يٍ َجفٛز عجَٛز    جَّ نضهذٛز ؼسن  جدهٛز صققق  ث٠ٚسثص ٚؾخ مٌ صكرٌٕ 

إػجصر ثنضقدٚس يٕعٕ جً دٓج   م٘ ٚؾخ مٌ ٚضٕ س  نهًُضؼ ظؼس ظٕر يٕعٕر درّ  رٙ يسثفرم ًَرِٕ ثنًاضهفرز   

دج٠يكجٌ صقدٚس ثنضكرجنٛ  ث٠لرج ٛز ثن٣شيرز نٕـرٕل ثنًُرضؼ إنرٙ يسفهرز ثنًُرٕ ثنًغهرٙ ٔقررند  ٔثٌ ٚكٌٕ

صقدٚس صكجنٛ  مَؽطز ثنضعٕٚق ثنمسٔزٚز
 3)

   

 ( أعبط ٔغجخ اإلرّبَ : 3)

صذؼجً نٓرث ثٞظجض ٚضى ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص صدزٚؾٛج ٔ ق ثنضقدو  ٙ ث٠َؾجش ٔثنضُفٛر فٛرظ ٚؼضذرس ذنرد 

ُفٛر ثقضعجدج ن١ٚسثص   ٔنضهذٛز ؼسن  جدهٛز صققٛق ث٠ٚسثص   جٌ ْرث ثٞظجض ٚطذق  ٙ ثنًؾج٢س ثنضقدو  ٙ ثنض

 ثنضجنٛز فٛظ ٚكٌٕ ثنعؼس يقدصث يعذقج ٔدجنضجنٙ يٕعٕ ج دّ : 

   ثنؼقٕص ٔثنًقج٢ٔس نٕٚهز ثٜؽم 

     ثنؼقٕص ذث س ثنسدقٛز ثنغجدضز 

 ٚضى صطذٛق ْرث ثٞظجض دئفدٖ نسٚقضٍٛ : 
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: نسٚقز  ٛجض ثنًاسؽجس   ٔ ٛٓج ٚؼضًد يغ٣ ػدص ثنٕفدثس ثنًُضؾز ثنًعهًز يُعٕدجً إنرٙ  األٌٚٝاٌ ش٠مخ 

ػدص ثنٕفدثس ثنٕثؽخ إَضجؽٓج ٔصعهًٛٓج   ٔصطذق ْرِ ثنطسٚقز ػُد صؾجَط ثنٕفدثس ٔإيكجَٛز َعذضٓج إنرٗ 

يٕلرٕػٛجً ن٣ػضرسثف دؼمٓج ثنذؼك نضقدٚد َعرذز ث٠صًرجو مٔ ث٢َؾرجذ دد رّ  ٔصرٕ س ْررِ ثنطسٚقرز مظجظرجً 

 دج٠ٚسثص فٛظ ٚهذٙ ؼسنٙ ث٢قضعجح ٔثنضققق  

: نسٚقز  ٛرجض ثنًرد ٣س ٔصؼرسف مٚمرجً دطسٚقرز َعرذز ثنضكهفرز إنرٗ ثنضكهفرز  ْٔرٙ َعرذز  اٌ ش٠مخ اٌضب١ٔخ

 ثنضكهفز ثنفؼهٛز نًعضٕٖ ث٢َؾجذ إنٗ ثنضكهفز ثنكهٛز ثنًضٕ ؼز ٢صًجو ثنؼقد مٔ ثنًقجٔنز  ٔ ٛٓج ٕٚثؽّ ثنًقجظخ

يؽكهز صقدٚس ثنضكجنٛ  ثنًُضظس إَفج ٓج ٢صًجو ثنؼقد  ٙ قرم  ضرسِ يقجظرذّٛ ٔنررند صؼرجَٙ ْررِ ثنطسٚقرز يرٍ 

لؼ   ٙ صزؽز ثنًٕعٕ ٛز
 1)

دؼك  د  ٔزوًجً ػٍ لؼ  صزؽز ثنًٕعٕ ٛز  ٙ ْرِ ثنطسٚقز إ٢ مَّ ُْجن 

اسؽرجس وٛرس يضؾجَعرز ثنقج٢س ٚضقضى  ٛٓج إظضادثو ْرِ ثنطسٚقرز ْٔرٙ ثنقرج٢س ثنضرٙ صكرٌٕ ٔفردثس ثنً

ظٕث  يٍ فٛظ ثنٕ ش ثنًعضُفر  ٙ إَضجػ قٍم يُٓج مٔ يٍ فٛظ ثنؾٕٓص ثنًذرٔنز  ٙ إَضجؽٓج مٔ  ٙ صكرجنٛ  

 إصًجيٓج  

ػًٕيجً ٣ٚفع ػهٗ مظط ثنًؾًٕػز ثٞٔنرٗ مَٓرج ؽًٛؼٓرج صضفرق يرغ ثنقجػردر ثنؼجيرز نضققرق ث٠ٚرسثص 

ّ شيُٛرز يًكُرز قجنًرج ثَرّ ػُرد ْررِ ثنُقطرز صضرٕث س ثنًضًغهز  ٙ لسٔزر ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص  ٙ م سح َقط

 ثنؽسٔن ثنضجنٛز 

 م / ثقضعجح ث٠ٚسثص   م٘ إصًجو ثنُؽجن ث٠َضجؽٙ           

 ح /  جدهٛز ث٠ٚسثص نهقٛجض   م٘ صٕث س صنٛم يٕلٕػٙ ػهٗ شٚجصر ثنقًٛز           

ثفضًج٢س ػدو ثنضقفٛم ػ /  جدهٛز ث٠ٚسثص نهضقفٛم مٔ مَّ  ٙ ث٠يكجٌ صقدٚس          
 2)

   

  صب١ٔبً : األعظ اٌزٟ رؼزشف ثئ٠شاد وبِالً ػٕذ ٔم خ أداء إٌشبؽ اٌشئ١غٟ أٚ رؾمك اٌؾذس اٌٙبَ 

 أعبط اٌج١غ أٚ اٌزغ١ٍُ :   (1)

ًٚغررم ثٞظررجض ثنضقهٛررد٘ ثنًقذررٕل ػًٕيررجً نضققررق ث٠ٚررسثص إَط٣ ررج يررٍ مٌ ػُررد َقطررّ ثنذٛررغ ٔثنضعررهٛى 

نهؼًٛم ػجصرً يج صضققق ثنؽسٔن ثنؼجيز نهضققرق   ٔنررند صققرق ػًهٛرز إصًرجو ثنذٛرغ نهعهؼّ مٔ ثٞصث  نهاديّ 

ٔثنضعهٛى مصَٗ صزؽجس ػدو ثنضيقد َظسثً نٝصٙ
 3)

 : 

 م / ظؼس ثنًُضؼ  د صى صقدٚدِ دفٕزِ َٓجةٛز ٔ جنؼّ 

 ح / ثَضقهش فٛجشر ثنًُضؼ نطسف ي س ٔفم يكجَّ مـم ؽدٚد 

 زر َؽجن قغٛس يٍ ثنًُؽآس ػ / ثنذٛغ ًٚغم ثنقدط ثنٓجو  ٙ صٔ
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 ًٚكٍ صقدٚدْج  ّص / يؼظى ثنضكجنٛ  ثناجـز دجنًُضؼ  د صى صقًهٓج دجنفؼم مٔ مَ

ٚغٛس مظجض ثنذٛغ صعجؤ٢ً ْجيجً  قٕثِ   يضٗ ٚضى ثنذٛغ ؟ ٔث٠ؽجدجس ػهرٗ ْررث ثنعرؤثل يضؼردصر   يرغ٣ً 

دجظررى ثنؼًٛررم   ػُررد إظررض٣و ػُررد ثَضقررجل ثنًهكٛررز ثنقجََٕٛررز  ػُررد ؼررقٍ ثنذمررجػز  ػُررد فؾررص ثنذمررجػز 

ثنذمجػز  ػُد ٔزٔص يٕث قز ثنؼًٛم ػهٗ ثنذمجػز  ػُد ثَضٓج  يٓهرز ثنذمرجػز  ٔثنقجػردر ثنؼجيرز ن١ؽجدرز 

ػهررٗ ثنضعررجؤل    يضررٗ ٚررضى ثنذٛررغ ( ْررٙ مٌ ٚكررٌٕ ثنذررجةغ  ررد َقررم نهًؽررضس٘ ثنؾررص  ثٞقذررس يررٍ ثنًاررجنس 

مررسٔز٘ َقررم قج ررز ثنًاررجنس ٔقج ررز ثنققررٕر ٔثنققررٕر ثنًضؼهقررز دًهكٛررز ثٞـررم ثنًذررجع   ٔنررٛط يررٍ ثن

ثنًضؼهقررز دجنًهكٛررز ثنقجََٕٛررز إنررٗ ثنًؽررضس٘   ْٔرررث ٚظٓررس  ررٙ فجنررز  ثنذٛررغ دجنضقعررٛه مٔ ثنذٛررغ ثنضرريؽٛس٘  

يرغ ٔؽرٕح ث٢ػضرسثف درج٠ٚسثص  رٙ ص رجصس  ق ئفضفجظ ثنذرجةغ دجنًهكٛرز ثنقجََٕٛرز نٟـرم ثنًذرجع ٢ ٚضؼرجز

ميسثً ؽْٕسٚجً   ٔإًَج ْٙ يؾسص إؽسث  نمًجٌ ظدثص ثنًعضققجس يٍ  ًٛز  ثنذجةغ    جنًهكٛز ثنقجََٕٛز ٢صؼد

( ثٞـرٕل صؼسٚفرجً ُٚعرؾى يرغ ْررث FASBثٞـم ثنًذجع   ٔنقد ػس رش ْٛترز يؼرجٚٛس ثنًقجظرذز ثنًجنٛرز  

ثنًٕ رر  ٔذنررد دضؼسٚفٓررج ديَٓرررج يُررج غ إ ضفررجصّٚ يضٕ ررغ ثنقفرررٕل ػهٛٓررج  ررٙ ثنًعررضقذم   ٔثٌ ثنٕفررردر 

ضعذش فق ثنقفٕل ػهٗ ْرِ ثنًُرج غ نرٛط  قره دجنًهكٛرز ثنقجََٕٛرز  قرد ٚرضى ذنرد دجنضريؽٛس ثنًقجظذٛز  د إق

 ثنضًٕٚهٙ  

ثنؾدٚس دجنررقس مٌ ثنعره  ثنُقدٚرز ثنًقفرهز يرٍ ثنؼًر٣  ٢صًغرم إٚرسثصثً   درم صظٓرس  رٙ ثنعرؾ٣س 

ًٌ ػًهٛز ثقضعجح ث٠ٚرسثص يجشثنرش  رٙ يسثفهٓرج ثٞ ٔنرٗ ٔدجنضرجنٙ ٚرضى قجنضصثو ػهٗ ثنٕفدر ثنًقجظذٛز   إذ م

 ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص  قه ػُد صعهٛى ثنًُضؾجس يٕلٕع ثنعهفز  

ػًٕيجً ٚغٛس صطذٛق مظجض ثنذٛرغ ن٣ػضرسثف درج٠ٚسثص ػردر يؽرجقم صضؼهرق  رٙ يؾًهٓرج دؼُفرس ػردو 

ثنضيقد قًج  ٙ فجنز ٔؽٕص ثنقق  ٙ  زص ثنذمجػز ثنًذجػز  فٕـجً ػُديج ٚكٌٕ ثنضذجصل ـٕزٚجً   يغ٣ً   

سقّ  جدمرز ٔؼرسقّ صجدؼرّ   ثنذٛرغ يرغ ؼرسن إػرجصر ثنؽرسث  ( ٔ رٙ ظرم ْررِ ثنقجنرز ٚضٕؽرخ ػهرٗ دٍٛ ؼر

ثنًقجظخ صغهٛخ ثنؾْٕس ػهٗ ثنؽكم نضقدٚد يدٖ ؽدٚز ثنضذجصل  يغ ثٞ رر  رٙ ث٢ػضذرجز دقرظ ثفضًرج٢س 

يرٍ زص ثنذمجػز ٔ ٛجض  ًٛضٓج ثنًضٕ ؼرز ٢ؽرم صكرٍٕٚ ثنًاففرجس ثن٣شيرز نًقجدهرز ثناعرجةس ثنًضٕ ؼرز 

ثفضًج٢س زص ثنذمجػز   ٔدضكٍٕٚ ثنًاففجس ثن٣شيز ٚكٌٕ  د صى ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص  ٣ل ثنفضسر ثنضٙ 

صًش  ٛٓج ػًهٛز ثنذٛغ   ٔيرٍ ثنقرج٢س ثٞ رسٖ ثنًضؼهقرز دؼُفرس ػردو ثنضيقرد َؾردْج ػرٍ ص ٔؽرٕص ثنضرصثو 

ٗ ثنًقجظخ صقدٚس صكجنٛ  صهرد دضقدٚى  ديجس دؼد ثنذٛغ ٔثنضعهٛى   قفج٢س ثدؼد ثنذٛغ(  ٔػُدْج ٚضٕؽخ ػه

 ً ث٢نضصثيجس ٔإفضًج٢س فدٔعٓج ٔصكرٍٕٚ ثنًاففرجس ثن٣شيرز إذث قجَرش يًٓرز َعرذٛج
 1)

  ٔٚؾردز ثنضُذٛرّ  

إنٗ مٌ مظجض ثنذٛرغ ٚؼضذرس يسفهرّ يضري سر ن٣ػضرسثف درجن٣ٚسثصثس  رٙ قغٛرس يرٍ ثٞفٛرجٌ ٔنررند  ئَرّ ٢ 

كجٌ ث٢ػضسثف دج٠ٚسثصثس  ٙ يسفهّ ظجدقّدئصذجع ْرث  ثٞظجض إ٢ إذث نى ًٍٚ  ٙ ث٠ي ـُٚف
 2)
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 ( أعبط اإلٔزبط :2)

 ٙ ظم مظجض ث٠َضجػ ٚضى ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص قجي٣ً ػُرد َقطرز ث٢َضٓرج  يرٍ ث٠َضرجػ صٌٔ ث٢َضظرجز 

إنٗ فٍٛ إؽسث  ثنضذجصل ٔثنذٛغ نهغٛس ُٔٚضؽس ْرث ثٞظجض  ٙ ثنًقج٢ٔس فٛظ ٚؼضذس ث٢َضٓرج  يرٍ ث٠َضرجػ 

ُؽجن ثنسةٛعرٙ ثٞقغرس مًْٛرّ  رٙ صٔزر ثنُؽرجن ثن٣شيرز ٢قضعرجح ث٠ٚرسثص   ٔدجنُعرذز نضرٕث س ؼرسن ْٕ ثن

 جدهٛز صققق ث٠ٚسثص ٚؾخ صٕث س ظٕر ؽجْصر َؽطز نضفسٚ  إَضجػ ثنٕفردر ثنًقجظرذٛز ٔديظرؼجز صُج عرّٛ 

 ر ثنًُج عز ثنكجيهز  قغٛسثً دكًّٛ ث٠َضجػ ثنر٘ صطسفّ ثنٕفدر نهذٛغ   م٘ صٕث س ظٕر ؼذّٛٓ دعٕ س٢ صضيع

ػًٕيجً ثنضطذٛق ثنؼًهٙ نٓرث ثٞظجض ٚضطهخ صقدٚس ثنضكجنٛ  ث٠لرج ٛز ثنضرٙ ظرضضقًهٓج ثنٕفردر فضرٗ إصًرجو 

ػًهٛز ثنذٛرغ   نٛضعرُٗ ثظرضذؼجصْج يرٍ عًرٍ ثنذٛرغ ٔصقدٚرد ـرج ٙ ثنقًٛرز ثنذٛؼٛرز ن١َضرجػ   ٔدجنضرجنٙ صقدٚرد 

ًٌ ث٢َؽرطزدقّٛ ثنٕفدر ثنًقجظذٛز قجي٣ً دًؾسص إصًجو ثن ثنضجنٛرز دؼرد  ُّؽجن ث٠َضجؽٙ   ٔدجنضجنٙ ٚفضرسق م

زدقرجً ؽْٕسٚرجً   ٔصُطذرق ْررِ ثنؽرسٔن  رٙ فجنرّ ٔؽرٕص مٔ صرٕ س   إصًجو ث٠َضرجػ نٛعرش يًٓرز ٢ٔ صمرٛ

ظٕر َؽطّ مٔ دٕزـز صعًـ دضقدٚد ثنقًٛز ثنذٛؼّٛ دفرٕزِ يؤقردر مٔ ؼرذّ يؤقردر  ٔصذؼرجً نٓررِ ثنؽرسٔن 

ًٚكٍ صطذٛقّ  ٙ فج٢س   إَضجػ ثنعهغ  ثنغًُٛز يغرم ثنررْخ ٔثنفمرّ ٔ رٗ يؾرجل َؾد مٌ مظجض ث٠َضجػ ٢ 

ثنفُجػجس ث٢ظضاسثؽّٛ ٔثنًُجؽى ٔثنضٙ ٚكٌٕ  ٛٓج ظؼس ثنذٛغ يؤقدثً ٔقرند ثنًُضؾجس ثنصزثػٛز ٔدؼرك 

 ث٢ظضغًجزثس  ٙ ثٞٔزثر ثنًجنٛز ثنضٙ ٚضى صدثٔنٓج  ٙ ثنذٕزـز ٔثنضٙ صكرٌٕ مظرؼجز دٛؼٓرج يؤقردر مٔ ؼرذّ

يؤقدر
1

  ٔثنؾدٚس دجنرقس مٌ ػقٕص ثنًقرج٢ٔس   ث٠َؽرج ثس ( نٕٚهرز ثٜؽرم صًغرم مفرد ثنًؾرج٢س ثنؽرجةؼز 

دطسٚقز ثنؼقٕص ثنًكضًهرز  فنضطذٛق مظجض ث٠َضجػ   فٛظ ٚضى صطذٛق مظجض ث٠َضجػ  ٛٓج ػٍ نسٚق يج ٚؼس

إيج دطسٚقز َعذز  صزؽرز(     ٔػهٗ ذند صضققق ث٠ٚسثصثس  ٙ ػقٕص ثنًقج٢ٔس  ث٠َؽج ثس ( نٕٚهز ثٜؽم

ث٠صًجو مٔ دطسٚقز ثنؼقٕص ثنًكضًهز   فٛظ ٚضققق ث٠ٚسثص  ٙ ظم نسٚقز   َعرذز( ث٠صًرجو يرٍ  ر٣ل  ضرسر 

صُفٛر ثنؼقد دًُٛج ٚضققق ث٠ٚسثص  ٙ ظم نسٚقز ثنؼقٕص ثنًكضًهرز ػُرد ثقضًرجل ثنؼقرد   ٔٚضٕ ر  إظرضادثو م٘ 

نٛ  صُفٛررر ثنؼقررد    ررئذث صررٕ سس صقرردٚسثس نهضكررجنٛ  ًٚكررٍ يررٍ ثنطررسٚقضٍٛ ػهررٗ يررد٘ ثنغقررز  ررٙ صقرردٚس صكررج

ث٢ػضًجص ػهٛٓج ٚضى ثٞ ر دطسٚقز َعذز ث٠صًجو   ٔدجنضجنٙ ٚضى ثٞ ر دطسٚقز ثنؼقٕص ثنًكضًهز  ٙ فجنرز ػردو 

 إيكجَٛز ث٢ػضًجص ػهٗ صقدٚسثس ثنضكجنٛ   

( أعبط اٌزؾظ١ً إٌمذ3ٞ) 
 2)

: 

ً نٓرث ثٞظجض ْٕ ثن ضقفٛم ثنُقد٘ ٔ د ٚعذق ثنضقفٛم ثنُقد٘ دد  ثنُؽجن ثنقدط ثْٞى ٔ قج

 ث٠َضجؽٙ ٔ د ٚكٌٕ ٢فقجً نّ :

 أ/ اٌزؾظ١ً لجً ثذء إٌشبؽ :

                                                 
  396-395  ؾ ؾ عبثكِشعغ ( زلٕثٌ فهِٕ  فُجٌ  1 

   ػًرجٌ: صثز ٟ ٔظش٠وخ اٌّؾبعوجخإٌّٛرط اٌّؾبعجٟ اٌّؼبطش ِٓ اٌّجبدا إٌٟ اٌّؼب١٠ش دساعخ ِؼّمخ ف( زلٕثٌ فهٕر فُجٌ  2 

  399-392و(  ؾ ؾ 2223ٔثةم نهطذجػز ٔثنُؽس  
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ٚكرٌٕ  س ٙ فجنز ثظض٣و يذجنغ َقدٚز قذٛسر  ذم دد  ثنُؽجن قًج  ٙ فجنرز ثنًقرديجس ٔ صقفرٛم ث٢ؼرضسثقج

د ثنًذرجنغ ػهرٗ مَٓرج إٚرسثصثس  رٙ  ضرسر ث٠ٚسثص  د صققق ٔنكُز وٛس يكضعخ نررند ًٞٚكرٍ ث٢ػضرسثف  دضهر

صقفررٛهٓج إًَررج ٚؾررخ إعذجصٓررج ػهررٗ مَٓررج إنضررصثو   ٚظٓررس  ررٙ  جةًررز ثنًسقررص ثنًررجنٙ دجػضذررجزِ إٚررسثصثً وٛررس 

 يكضعخ( دضقدٚى ظهغ ٔ ديجس  ٙ ثنًعضقذم  

قضعرجح مٔ ثنضُفٛرر   ٚ ًكرٍ ػهٗ ثنطسف ثٜ س إذث ميكٍ صقردٚس صكرجنٛ  ثنُؽرجن دد رز م٘ صقردٚس صكرجنٛ  ث٢ 

ث٢ػضسثف دج٠ٚسثصثس ثنُجصؾز ػٍ ْرِ ثنًضقف٣س ٔيٍ عرى إيكجَٛرز فعرجح ثنسدقٛرز يُٓرج ُْٔرج ٚضٕؽرخ 

إظٓجز ثنقًٛز ثنًجنٛز نضكجنٛ  ثنضُفٛر ثنًضٕ ؼز ػهٗ مَٓج إنضصثو  ٙ  جةًز ثنًسقص ثنًجنٙ ٔدرند ًٚكٍ ثنقرٕل 

  ٔإذث نررى ٚكررٍ دج٠يكررجٌ صقرردٚس  مٌ صٕ ٛرغ ثنؼقررد ٔصقفررٛم ثنؼسدررٌٕ ًٚغررم ثنقرردط ثْٞرى  ررٙ صٔزر ثنُؽررجن

صكجنٛ  ثنضُفٛر دد ز  ئٌ ثنسدقٛز ثنًضٕ ؼز يٍ ثنؼقد  ٔدًج ٚضُجظخ ٔثنضقفٛم ثنُقد٘ ( ٚؾخ صٕشٚؼٓج ػهٗ 

ػضسثف دجنقعرى ثٞقذرس يرٍ ثنسدقٛرز   ضسثس ثنضقفٛم ٔ ضسثس ثنضُفٛر   ٔثنؽجةغ  ٙ ثنضطذٛق ثنؼًهٙ ْٕ ث٢ 

ٔصٕشٚررغ ثنسدقٛررز ثنًضذقٛررز ػهررٗ  ضررسثس ثنضُفٛررر ٔ ررق َعررذز ثنضكررجنٛ   ررٙ ثنفضررسر ثنضررٙ ٚررضى  ٣نٓررج ثنضؼج ررد 

 ثناجـز دكم  ضسر  

 ة/ اٌزؾظ١ً إٌمذٞ ثؼذ اٌج١غ  ٚ اٌزغ١ٍُ :

ٚضطهررخ ثنضًٛٛررص دررٍٛ فررجنضٍٛ ػًهٛضررٍٛ : فجنررز ػًهٛررز ثنضقفررٛم ثنسٔصُٛٛررز   ٔفجنررز ػًهٛررز ثنضقفررٛم وٛررس 

 ثنسٔصُٛٛز 

ٙ فجنررز إيكجَٛررز صقرردٚس ثنرردٌٕٚ ثنًؼدٔيررز ثنًضٕ ؼررز ٔصكررٍٕٚ فجنررز ػًهٛررز ثنضقفررٛم ثنسٔصُٛٛررز : ْٔرر -1

ثنًاففجس نهدٌٕٚ ثنًؽكٕة  ٙ صقفرٛهٓج   ُْٔرج ٚرضى إصذرجع مظرجض ثنذٛرغ ثنضقهٛرد٘  ٛرضى ث٢ػضرسثف 

دررج٠ٚسثص ثنُررجصؼ ػررٍ ثنًذٛؼررجس ثٜؽهررز ٔدجنضررجنٙ ث٢ػضررسثف دجٞزدررجؿ ثنُجؽًررز ػُٓررج  ذررم إصًررجو ػًهٛررز 

ٕل درجٌ ْررِ ثنقجنرز يقذٕنرز ػًٕيرجً إذث نرى ٚكرٍ نؼًهٛرز ثنضقفرٛم ٔشٌ ثنضقفٛم ثنُقرد٘   ًٔٚكرٍ ثنقر

ؽررْٕس٘  ررٙ ثنضرريعٛس ػهررٗ زدقٛررز ثنٕفرردر ثنًقجظررذٛز   ٔيررٍ ؽجَررخ ي ررس إذث قجَررش ػًهٛررز ثنضقفررٛم 

زٔصُٛٛز ٔنكُٓج نٕٚهز ثٜؽم ٚؾخ ث٢ػضسثف درج٠ٚسثص ػُرد َقطرز ثنذٛرغ   مظرجض ثنذٛرغ ( دؼرد فعرجح 

 نضقفٛم ثنُقد٘ ثنًضٕ ؼز  ثنقًٛز ثنقجنٛز نضد قجس ث

فجنررز ػًهٛررز ثنضقفررٛم وٛررس ثنسٔصُٛٛررز : ٔ ٛٓررج ٕٚثؽررّ ثنضقفررٛم ياررجنس قذٛررسر   يغررم فجنررز ثنذٛررغ  -2

دجنضقعٛه ٞ عجن صًضد نفضسر نٕٚهز ( ُْٔج ث٢ػضسثف دج٠ٚسثص ٔصققٛق ثنسدقٛز ٚسصذطجٌ دًرد٘ قفرج ر 

 َؽجن ثنضقفٛم ٔٚقضًم ثٞيس ع٣عز يزث  :

جةم : ٔٚؼضًد ْرث ثنسم٘ مظجض ثنذٛغ زوى ثنًاجنس  ٛضى ث٢ػضسثف درج٠ٚسثص ٔثنرسدـ قرجيهٍٛ   م ( زم٘ يضف

ػُد َقطز ثنذٛغ ٔثنضعهٛى إذ ٚؼضذس صقفٛم ثٞ عجن ثٞٔنٗ زدقجً يقققجً ٔدقٛز ثٞ عجن ثظرضسصثص نضكهفرز 

ثنضقفٛم ثنُقرد٘ ( ثنعهؼز مٔ ثناديز ثنًذجػز   ٣ٚٔفع مَّ   ثنسم٘ ثنًضفجةم ( ٚضؾجْم ثنقدط ثنٓجو  

 دج٠ٚسثص ٔثنسدـ  ٔوٛس يقذٕل ػًٕيجً   ف  ٔػًٕيج ٚؼد ْرث ثنسم٘ ياجنفجً نقٕثػد ث٢ػضسث
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ػكررط ثنررسم٘ ثٞٔل ٚؼضًررد نسٚقررز ثظررضسصثص ثنضكهفررز م٢ًٔ فٛررظ ٚؤؽررم  ٗ  ح ( زم٘ يضؽررجةى : ْٔررٕ ػهرر

جيرم   ْٔررث ثنرسم٘ ٚؼرد ث٢ػضسثف  دجٞزدجؿ يٍ ثنًضقفر٣س ثنُقدٚرز إنرٗ مٌ ٚرضى صغطٛرز ثنضكهفرز دجنك

 يقذ٢ًٕ ػًٕيجً  

صٕشٚررغ ثنررسدـ ػهررٗ قررم  ضررسر دًررج ٚضُجظررخ  –ٔ ررق ثنًضقفرر٣س ثنُقدٚررز  –  ػ ( زم٘ ٔظرره : فٛررظ ٚررضى 

ٔثنضقفررٛم ثنُقررد٘   َعررذز ثنُقدٚررز ثنًقفررهز  رر٣ل ثنرردٔزر إنررٗ عًررٍ ثنذٛررغ ثنُقررد٘ (   م٘ مَررّ ٚررضى 

غ ثنضقفرٛم ثنُقرد٘   ٔصعرًٙ ْررِ ثنطسٚقرز ث٢ػضسثف دج٠ٚسثصثس ٔثٞزدرجؿ ػهرٗ مظرجض يضرصثيٍ ير

 دطسٚقز ثنذٛغ دجنضقعٛه   ٔٚؼد ْرث ثنسم٘ ثٞقغس ؼٕٛػجً ٔثظضادثيجً  
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 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ِظبدس اإل٠شاداد فٟ اٌّظبسف 

ثنذقظ  ٙ إٚسثصثس ثنًفجزف ٚضطهخ صزثظز ؼجيهز  ٙ ثنٕظٛفز ثٞظجظٛز نهًفجزف ٔثنًضًغهز  ٙ 

ص جزْج ثنًاضهفز   يقجدم يفرسٔ جس صرد ؼٓج ثنًفرجزف ( عرى صٕشٚؼٓرج ػهرٗ صؾًٛغ ثٞيٕثل يٍ يفجصز إ

إظضادثيجس ثٞيٕثل   يقجدرم إٚرسثصثس صقفرهٓج ( ٚمرجف إنرٗ  –يؾج٢س ث٢ ضسثق ٔث٢ظضغًجز ثنًاضهفز 

ذنررد ثٌ ثنًفررجزف ْٔررٙ صقررٕو دٕظٛفضٓررج ثٞظجظررٛز يررٍ  ذررٕل ثنٕصثةررغ ثنًاضهفررز يررٍ ثنًررٕصػٍٛ ٔصقرردٚى 

نهًقضسلٍٛ صؤص٘ نك٣ ثنطس ٍٛ ثنكغٛس يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز يقجدم  ٕثةد ٔػًر٢ٕس ثنقسٔق ثنًاضهفز 

مؽرٕز يغرم صقفررٛم ثنؽرٛكجس   صقفرٛم ثنكًذٛررج٢س    فرى ثنكًذٛرج٢س    ررضـ ث٢ػضًرجصثس ثنًعررضُدٚز   

إـدثز  طجدجس ثنمًجٌ   دٛغ ٔؼسث  ثنؼ٣ًس ثٞؽُذٛز ٔثنؽٛكجس ثنعٛجفٛز   إـدثز دطج جس ثنفرسثف 

 ٙ   ٔدطج جس ث٢ةضًجٌ ٔوٛسْج يٍ ثناديجس  ثٜن

ٔػًٕيررجً ٚفضررسق ثٌ ٚضكررٌٕ ثنؾجَررخ ثٞقذررس يررٍ إٚررسثصثس ثنًفررجزف يررٍ ثنفٕثةررد ٔثنؼًرر٢ٕس 

ثنًقفررهز يررٍ ثنقررسٔق ٔثنعررهفٛجس ٔثنكًذٛررج٢س ثنًافررٕيز ٔػًرر٢ٕس صقفررٛم ثنؽررٛكجس ٔثٞٔزثر 

مررًجٌ مؽررٕز ثناررديجس ثنًفررس ٛز ثنضؾجزٚررز ٔػًرر٢ٕس  ررضـ ث٢ػضًررجصثس ثنًعررضُدٚز ٔإـرردثز  طجدررجس ثن

 ٔإٚؾجز ثناصٌ ٔثٞزدجؿ ثنُجصؾز ػٍ دٛغ ثٞٔزثر ثنًجنٛز ٔثٞـٕل ثنغجدضز  

   ً  صضكٌٕ إٚسثصثس ثنًفجزف ثنضقهٛدٚز ٔث٠ظ٣يٛز يٍ ػُفسٍٚ مظجظٍٛٛ ًْج : ػًٕيج

  ظضادثو ثٞيٕثلث( إٚسثصثس م   

ثنًفرررس ٛز ثنًاضهفرررز ثنًقديرررز نهؼًررر٣    ح ( ثنفٕثةرررد ٔثنؼًررر٢ٕس ٔثٞؽرررٕز ثنًقفرررهز ػرررٍ ثنارررديجس 

ثنًررٕصػٍٛ ٔثنًقضسلررٍٛ   ٔنهطذٛؼررز ثناجـررز ٠ٚررسثصثس قررم يررٍ ثنًفررجزف ثنضقهٛدٚررز ٔثنًفررجزف 

 ٗظٛضى صُجٔل يفجصز ث٠ٚسثصثس ٔ قج نهضقعٛى ثنعجدق نكرم َرٕع يرٍ مَرٕثع ثنًفرجزف ػهر  ث٠ظ٣يٛز

 فدر  

 يفجصز ث٠ٚسثصثس  ٙ ثنًفجزف ثنضقهٛدٚز  -1

 ثصثس  ٙ ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز يفجصز ث٠ٚس -2

 ٚالً : ِظبدس اإل٠شاداد فٟ اٌّظبسف اٌزم١ٍذ٠خ أ

 ) أ ( إ٠شاداد اعزخذاَ األِٛاي :

 صضًغم ثظضادثيجس ثٞيٕثل  ٙ ثنًفجزف ثنضقهٛدٚز  ٙ ث٢صٙ :

    ثنُقدٚز  ٙ ثنفُدٔر ٔند٘ ثنذُد ثنًسقص٘ ( -1
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 مزـدر ند٘ ثنًفجزف ثنًقهٛز ٔثنًسثظهٍٛ دجناجزػ   -2

 ث٢ظضغًجزثس ثنًجنٛز    يقفظز ثٞٔزثر ثنًجنٛز (  -3

 ثنقسٔق ٔثنعهفٛجس ٔثٞٔزثر ثنضؾجزٚز ثنًافٕيز   -4

ًٚكٍ صُجٔل ثعس قم يٍ ثظضادثيجس ٔصٕظٛفجس ميٕثل ثنًفجزف ثنضقهٛدٚز ػهٗ إٚسثصثصٓج قآ٢صٙ       
 1)

: 

 :( إٌمذ٠خ )فٟ اٌظٕذٚق ٌٚذٞ اٌجٕه اٌّشوضٞ (  1) 

دٚز  ٙ  صَضٓج ثنسةٛعز ٔ صٌ ثنفرسٔع ٔذنرد نًقجدهرز ظرقٕدجس ػ٣ًةٓرج يرٍ صقضفع ثنًفجزف دُق

فعجدجصٓى ثنًاضهفز ٔنًقجدهز يد ٕػجصٓج إنٙ يٕزصٚٓج ٔثنؼجيهٍٛ  ٙ ْرِ ثنذُٕة ْٔٙ دطذٛؼز ثنقرجل ػدًٚرز 

ثنسدقٛز   قًج صقضفع ثنًفجزف ديزـدر ند٘ ثنذُد ثنًسقص٘ نًقجدهز ث٢فضٛرجنٙ ثنُقرد٘ ثنقرجََٕٙ فعرخ 

 ذز ثنضٙ ٚسثْج ثنذُد ثنًسقص٘ ْٔٙ ثٚمجً دطذٛؼضٓج ٢صدز ثٚسثصثً نهًفسف  ثنُع

  :( األسطذح اٌذائٕخ ٌذٞ اٌّظبسف اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّشاع١ٍٓ ثبٌخبسط 2) 

دجنُعذز نٟزـدر ثندثةُز ند٘ ثنًفجزف ثنًقهٛز  ٓٙ صُضؼ يٍ ثنؼًهٛجس ثنًضذجصنز ثنًاضهفز ثنضٙ صضى 

ؼك   ظٕر يج دٍٛ ثنًفجزف (  ٔثنُجصؾز ػٍ يج ٚضٕث س ندٚٓج مفٛجَجً دٍٛ ثنًفجزف ثنًقهٛز ٔدؼمٓج ثنذ

يٍ يذجنغ َقدٚرز  جةمرز صضؾرجٔش ثفضٛجنجصٓرج ثنُقدٚرز   درجناصثةٍ ٔنرد٘ ثنًفرسف ثنًسقرص٘ (  ٔدرد٢ً يرٍ 

ث٢فضفجظ دٓرِ ثنًذجنغ ػجنهرز صٌٔ إظرضادثو    رئٌ ثنًفرجزف صقرجٔل إذث نرى صؾرد نٓرج إظرضغًجز ث مرم  ثٌ 

مفد ثنًفجزف ثنًقهٛز ثنر٘ ٚكٌٕ يقضجؽجً نٓج   ٔصقفم ػهٛٓج  جةدر دجنعؼس ثنعرجةد نهٕصثةرغ  صٕصػٓج ند٘

ند٘ ثنًفجزف   إٚدثع دئ طجز مٔ ٢ؽم ( ػهًجً ديٌ ثٜؽجل  ٙ يغم ْرث ثنُٕع يٍ ثنٕصثةغ صكرٌٕ  فرٛسر 

ٌٕ دجنضررجنٙ ػرردر مظررجدٛغ ( ٔثٌ ثنفٕثةررد ثنًعررضققز ػهٛٓررج صكرر –مظررذٕػٍٛ  –ثٞؽررم  ررٙ ثنؼررجصر   مظررذٕع 

 يُافمز 

دجنُعررذز نٟزـرردر ثندثةُررز نررد٘ ثنًسثظررهٍٛ  ررٙ ثناررجزػ   ٔثنضررٙ صُررضؼ وجنذررجً ػررٍ ػًهٛررجس صضؼهررق 

دجنضؾجزر ثندٔنٛز   ث٢ظضٛسثص ٔثنضفدٚس (    هٛعش ُْجة  جػدر يٍ فٛظ إَضجؽٓج نهفٕثةد فٛظ ٚضٕ   ذنرد 

   ُٓرجة در٣ص صًرُـ ػهٛٓرج  جةردر ٔ م رسٖ ٢  ػهٗ ثنؼجصثس ٔثنضقجنٛد ثنًفس ٛز ثنًضذؼز  رٙ ثنرذ٣ص ثٞؽُذٛرز

 صًُـ ػهٛٓج  جةدر  

 ( االعزضّبساد فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ ) ِؾفظخ األٚساق اٌّب١ٌخ ( : 3) 

صعررضغًس ثنًفررجزف ؽجَذررجً يررٍ ميٕثنٓررج  ررٙ ؼررسث  مٔزثر يجنٛررز   يقفظررز ثٞٔزثر ثنًجنٛررز ( ٚضًغررم 

مٔزثر يجنٛرز وٛرس فكٕيٛرز   ًٔٚكرٍ صُرجٔل مْرى  –ز مٔزثر يجنٛز فكٕيٛر –موهذٓج  ٙ مذٌٔ ػهٗ ثناصثَز 

 ػُجـس إٚسثصثس ث٢ظضغًجزثس ثنًجنٛز دئٚؾجش قآ٢صٙ :

                                                 
صزثظز َظسٚز ٔصطذٛقٛز       – إداسح أِٛاي ٚاذِبد اٌّظبسف ٌخذِخ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ( ـ٣ؿ ثندٍٚ فعٍ ثنعٛعٙ   1 

 45-42( ؾ ؾ 1999دٛسٔس: صثز ثنٕظجو نهطذجػز ٔثنُؽس   
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ٔصؼضذرس يرٍ ثنؼُجـرس ثنسةٛعرٛز ٠ٚرسثصثس ثنًفرسف ْٔرٙ وٛرس عجدضرز مٔ صضٕ ر  ػهرٗ  مزدجؿ مظرٓى : –م 

ًجنٛز   ٔيفدز ثنضٕشٚغ ثنعُٕ٘ ٔصضذغ نسٚقز ثنقفز ثنؽٓسٚز ٞزدجؿ ثٞظٓى  ٙ يقفظز ثٞٔزثر ثن

 إٚسثصثس ثٞظٓى يٍ ثنًقفظز ث٢ظضغًجزٚز نهًفسف دج٠لج ز ٞزدجؿ ثظٓى ؼسقجصّ ثنضجدؼز  

 ٕثةررد ثنعررُدثس ٔمذٌٔ ثناصثَررز : ٚقفررم ثنًفررسف ػهررٗ  ٕثةررد ػهررٗ ثنعررُدثس ثنقكٕيٛررز ٔوٛررس  –ح 

دٌٕ    ٔصفمم ثنقكٕيٛز  ٔذند ػهٗ مظجض  ًٛضٓج ث٢ظًٛز ٔذند  ٙ صجزٚخ ثنفجةدر ثٔ  ٙ صجزٚخ ثنكٕ

ثنًفجزف ثنعُدثس ٔمذٌٔ ثناصثَز ثنقكٕيٛز ػهٗ وٛس ثنقكٕيٛز زوًجً ػٍ إَافجق  ٕثةدْج ٔذنرد 

 ٢َافجق صزؽز ثنًاجنسر  ٛٓج  

ٚقٕو ثنًفسف دؼًهٛز دٛغ ٔؼسث  نكم مٔ دؼك يج ندّٚ يٍ ثظرٓى ٔظرُدثس  مزدجؿ ٔ عجةس ثٞظٓى : –ػ 

ج ندٚررز يررٍ ميررٕثل  جةمررز   ٔصضًغررم ػًهٛررجس ؼررسث  ٔدٛررغ ٔ قررجً نقجؽضررّ إنررٗ ميررٕثل ظررجةهز مٔ ٔ قررجً نًرر

ٔث٢فضفجظ دجٞٔزثر ثنًجنٛز   يقفظز ثٞٔزثر ثنًجنٛز ( ؽجَذجً زةٛعٛجً يٍ َؽجن ثنًفسف ٔنٓرث َؾرد 

ؿ/ ثٞزدجؿ ٔثناعجةس ( نهًفجزف ثٌ مزدجؿ ٔ عجةس ثٞٔزثر  – ٙ دٛجٌ ث٠ٚسثصثس     جةًز ثند م 

 ً  نّ معسر ػهٗ ـج ٙ مزدجؿ ثنًفسف    ثنًجنٛز صًغم ػُفسثً زةٛعٛج

 ( اٌمشٚع ٚاٌغٍف١بد ٚاألٚساق اٌزغبس٠خ ) اٌزغ١ٙالد اٌّظشف١خ ( : 4) 

صؼضذس ثنضع٣ٛٓس ثنًفس ٛز يٍ ثنؼًهٛجس ثنٓجيز ٔثٞظجظرٛز ثنضرٙ صقرٕو دٓرج ثنًفرجزف ْٔرٙ مْرى  

ثٞظجظرٙ ٠ٚرسثصثس دُد  ٙ نضٕظٛ  ثٞيٕثل ند٘ ثنًفسف ٔصؼضذس ػًهٛجس ثنضًٕٚم ثنًفرس ٙ ثنًفردز 

ثنًفررسف 
 1)

 ٣ٚٔفررع ثٌ  مظررؼجز ثنفجةرردر ػهررٗ ثنقررسٔق ٔثنعررهفٛجس درردٌٔ لررًجٌ مٔ دمررًجٌ ؼافررٙ 

مػهررٗ دفررفز ػجيررز يررٍ مظررؼجز ثنفجةرردر ػهررٗ ثنقررسٔق ٔثنعررهفٛجس ثنًغطررجر دمررًجٌ ػُٛررٙ   ٔثنقررسٔق 

ذنرد ٢ٌ ثنقرسٔق ثنًًُٕفز نهضؾجز ٚطذق ػهٛٓج مظؼجز  جةدر م م يرٍ صهرد ثنًطذقرز ػهرٗ وٛرس ثنضؾرجز   ٔ

ثٞ ٛررسر ػًهٛررجس  سصٚررز ٔيدَٛررز ػررجصر   دًُٛررج  ررسٔق ثنضؾررجز صعررضًس  ررٙ ثٞفررٕثل ثنؼجصٚررز نًرردر نٕٚهررز 

ٔصامغ نقٕثػد ثنقجٌَٕ ثنضؾجز٘ ثنر٘ ٚؼطٙ فًجٚز ثقغس يٍ  ٕثػد ثنقجٌَٕ ثنضؾجز٘
 2)

   

 رٙ ثنضقعرٛى صفُ  ثنضعر٣ٛٓس مٔ ثنمرًجَجس ثنًفرس ٛز إنرٗ ػردر مَرٕثع ٔ قرجً نٟظرجض ثنًعرضادو 

ٔٚؼضذس ثقغس ثنضفُٛفجس ثصعرج ج يرغ  ره ثنذقرظ   ْرٕ صفرُٛ  ثنضعر٣ٛٓس ثنًفرس ٛز يرٍ فٛرظ نذٛؼضٓرج 

ٔٚفررُ  ْرررث ثنُررٕع ثنضعرر٣ٛٓس ثنًفررس ٛز يررٍ فٛررظ نذٛؼضٓررج إنررٗ ثنضعرر٣ٛٓس ثنًفررس ٛز ثنًذجؼررسر 

ٔثنضع٣ٛٓس ثنًفس ٛز وٛس ثنًذجؼسر ٔثناديجس ثنًفس ٛز ثٞ سٖ 
 3)

   

 

                                                 
    ػًررجٌ: صثز ٔثةررم نهُؽررس   اٌّؾ١ٍووخ ٚاٌذ١ٌٚووخ –إداسح اٌؼ١ٍّووبد اٌّظووشف١خ    إظررًجػٛم إدررسثْٛى ثنطررسثص   (  جنررد ميررٍٛ ػذررد ه1 

  162( ؾ 2226

   45ؾ  ,عبثكِشعغ ( ـ٣ؿ ثندٍٚ فعٍ ثنعٛعٙ   2 

  122ؾ  ,عبثكِشعغ (  جند ميٍٛ ػذد ه   إظًجػٛم إدسثْٛى ثنطسثص   3 
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  الد اٌّظشف١خ اٌّجبششح :) أ ( اٌزغ١ٙ

ٚؼضذررس ث٢ةضًررجٌ ثنُقررد٘ ثنًذجؼررس ثنؽرركم ثٞقغررس ؼررٕٛػجً  ررٙ َؽررجن ثنًفررجزف دررم ٚؽرركم ثنضٕظٛرر  

ثٞقغس مًْٛز يٍ  ذم إصثزر ث٢ةضًجٌ  ٙ ثنًفجزف ٔثٞقغس زدقٛز ٔيمًٌٕ ْرث ثنُٕع يٍ ث٢ةضًرجٌ ْرٕ 

 ٛررجو إصثزر ثنًفررسف
 1)

نٛعررضاديٓج  ررٙ ثنًؾررج٢س ثنضررٙ     دٕلررغ ثنُقررٕص يذجؼررسر صقررش صفررسف ثنؼًٛررم

 ٚسوخ  ٛٓج ٔثنًضفق ػهٛٓج  ٔصضار ْرِ ثنقسٔق مؼكج٢ً ياضهفز قًج ٚهٙ :

 اٌمشٚع ٚاٌغٍف : -1

ْٔٙ ػذجزر ػٍ يذجنغ يرٍ ثٞيرٕثل صٕلرغ صقرش صفرسف ثنؼًٛرم نغرسق صًٕٚرم إفضٛجؽرجصٓى  رٙ 

ؼٍٛ ٔيقذٕل يٍ  ذم ثنذُد ثنًدٖ ثنقفٛس ٔثنًضٕظه ٔثنطٕٚم ٔنًدص يؼُٛز ٚضى ث٢صفجر ػهٛٓج   ٔنغسق ي

ٔٚضؼٓررد ثنًقضررسق درريٌ ٚعرردص ثنًذهررغ ثنررر٘ إ ضسلررز  ٔ ٕثةرردِ إنررٗ ثنذُررد ص ؼررز ٔثفرردر مٔ ػهررٗ ص ؼررجس إيررج 

ؼٓسٚز مٔ زدغ ظُٕٚز مٔ فعخ يج ٚضى ث٢صفجر ػهٛز دٍٛ ثنطس ٍٛ 
 2)

   ٔ ٙ ثنؼجصر ٢ ٕٚؽد َٕع ٔثفرد يرٍ 

ثنعقخ يُٓج ٔقٛفٛرز صقدٚرد ثنفجةردر ػهٛٓرج ٔنس رز  ثنقسٔق ٔثنعه  ثنُقدٚز ٔإًَج صاضه  دج ض٣ف نسٚقز

ظدثصْج قًج ثٌ ثنًفجزف دئيكجَٓج صقدٚى  سق ٔثفد نهؼًٛم مٔ  د صًُقرّ  رسٔق مٔ ظره  يضؼردصر ٔ رق 

ؽدٔنز  جـز دطسٚقز ث٢ظضققجر   ٔٚضًٛرص ث٢ةضًرجٌ  رٙ ؼركم  رسٔق مٔ ظره  َقدٚرز يذجؼرسر دجنٓٛكهٛرز 

 عررجن ٔث٢ظررضققجر ٔثنمررًجَز ٔثنفجةرردر ٔثنغررسق يررٍ ثنقررسق مٔ ثنؼجةرردر نٓررج دًؼُررٙ صقدٚررد ثنقًٛررز ٔثٞ

ثنعهفز
 3)

  

 اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ اٌّذ٠ٕخ : – 2

ثػضذسس ثنقعجدجس ثنؾجزٚز ثنًدُٚرز  رٙ  ضرسو يرج ثنؽركم ثنسةٛعرٙ نُؽرجن ثنًفرجزف ثنضؾجزٚرز  رٙ 

دجس ثنؾجزٚررز صقرردٚى ث٢ةضًررجٌ ثنُقررد٘ ثنًذجؼررس ٔ ررٙ صطررٕز ٢فررق  ررٙ َؽررجن ثنذُررٕة ثنضؾجزٚررز  قرردس ثنقعررج

مًْٛضٓج ثنُعذٛز  ٙ يُـ ث٢ةضًجٌ ثنُقد٘ ثنًذجؼس نًفهقز ثنقسٔق ثنًقدصر ثنغسق ٔثنًدر   ٔيُؽي ذنرد 

ْٕ ثزصفجع ثنًاجنسر ػدو ثند ز  ٙ ثنس جدز ػهٗ ثظضادثو ثنقعجدجس ثنؾجزٚز ثنًدُٚرز دج٠لرج ز نؼردو ثند رز 

 ٙ صقدٚد  ضسر ٔيفجصز صعدٚدر 
 4)

دًرُـ ثنؼًٛرم فردثً يؼُٛرجً مٔ ظرقفجً يقردصثً    ٔيمرًَٕٓج  ٛرجو ثنًفرسف

نهقعجح ثنؾجز٘ ثنًدٍٚ   مٔ ٚقدص نّ يذهغجً ٢ ٚؾٕش صؾجٔشِ  ٙ ثنعقخ م٢ دًٕث قرز ثنًفرسف   ٔٚعرًـ 

نهؼًٛم دج٠ٚدثع  ٙ ْرث ثنقعجح   ٔػجصر يج ًُٚـ ثنؾجز٘ ثنًدٍٚ نضًٕٚم زثض ثنًرجل ثنؼجيرم ًٔٚرُـ نًردر 

لرٕ  مصث  ثنقعررجح ٔفؾرى ثنؼًرم ثنًؼطرٙ نهًفرسف ٔثنٕلرغ ثنًررجنٙ ظرُز صؾردص دًٕث قرز ثنطرس ٍٛ  رٙ 

نهؼًٛم
 5)

   

                                                 
   99ؾ  ,عبثك ِشعغ( فًصر يقًٕص ثنصدٛد٘   1 

  121-122ؾ ؾ  ,عبثكِشعغ (  جند ميٍٛ ػذد ه   إظًجػٛم إدسثْٛى ثنطسثص   2 

   99ؾ  ,عبثكِشعغ ( فًصر يقًٕص ثنصدٛد٘   3 

  99 ؾ  اٌّشعغ اٌغبثك( 4 

  121ؾ  ,عبثكِشعغ (  جند ميٍٛ ػذد ه   ثظًجػٛم ثدسثْٛى ثنطسثص   5 
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ٔ ٙ يقجدم ثنقعجح ثنؾجز٘ ثنًدٍٚ ٚضؼٓد ثنؼًٛم دسص ثنًذرجنغ ثنضرٙ مظرضؼًهٓج  ؼر٣ً ٔيرج ٚضفرق ػهٛرز 

 يٍ  ٕثةد ٔػ٢ًٕس ٔيفسٔ جس  

 عمف اٌز٠ًّٛ اٌزغبسٞ : – 3 

ضًجصثس يفضٕفز ند٘ ثنًفسف ٔٚكٌٕ ذند ًُٚـ ققد يؼٍٛ نغسق صًٕٚم يعضُدثس ٔثـهز يٍ إػ

 ٙ ؼكم  فى قًذٛج٢س ٚسصذه إظضققج ٓج ددٔزر ثنُؽجن ثنضؾجز٘
 1)

  ٔدضقجلٙ ثنًفسف  ٙ يقجدم ذند 

 ػ٢ًٕس ٔ ٕثةد  

 اظُ األٚساق اٌزغبس٠خ : – 4

صؼضذس ػًهٛز  فى ثنكًذٛج٢س مٔ ثٞٔزثر ثنضؾجزٚز يٍ  ذرم نًفرجزف ؼركم يرٍ مؼركجل ث٢ةضًرجٌ 

ٙ  فررٛس ثٞؽررم  ٔٚؽررجع إظررضادثو ْرررث ثنُررٕع يررٍ ث٢ةضًررجٌ ثنًفررس ٙ َظررسثً نؽررٕٛع ثظررضادثو ثنًفررس 

ثٞٔزثر ثنضؾجزٚز مٔ ثنكًذٛج٢س  ٙ ثنًؼجي٣س ثنضؾجزٚز نضُظٛى ػ٣ جس ثنذٛغ ثٜؽم  ًٛج دٍٛ ثنضؾجز
 2)

  

ٔٚقفررد دافررى ثٞٔزثر ثنضؾجزٚررز  ٛررجو ثنًفررسف دافررى قًذٛررج٢س صؾجزٚررز صكررٌٕ يقررسزر ٢يررس 

ؼًٛم ٔذند  ذم يٕثػٛد إظضققج ٓج يقجدم ففٕل ثنًفسف ػهٗ  جةدر ٔػًٕنز يٍ صجزٚخ ثنافى ٔفضٗ ثن

صرجزٚخ ث٢ظرضققجر   ٔ ررٙ صرجزٚخ ث٢ظررضققجر ٚقرٕو ثنًفررسف دضقفرٛم  ًٛضٓرج يررٍ  ذرم ثنًرردٍٚ َٛجدرز ػررٍ 

ضٓجػًٛهز يغ ثفضفجظّ دقق ثنسؽٕع ػهٗ ثناجـى ٔثنًظٓسٍٚ  ٙ فجنز ػدو  ٛجو ثنًدٍٚ دضعدٚد  ًٛ
 3)

    

 ) ة ( اٌزغ١ٙالد اٌّظشف١خ غ١ش اٌّجبششح :

صضًٛص ػٍ ثٞٔنٙ  ٙ مٌ ثنًعرضفٛد يرٍ ْررِ ثنضعر٣ٛٓس ٚكرٌٕ ؼافرجً ي رس وٛرس ػًٛرم ثنًفرسف 

ثنر٘ يُقش ثنضع٣ٛٓس دُجً  ػهٗ نهذز   قًرج ٢ صضمرًٍ  ٛرجو ثنًفرسف دٕلرغ َقرٕص يذجؼرسر درٍٛ مٚرد٘ 

صؼٓردثً  طٛرجً يرٍ ثنًفرسف درج٢نضصثو ثنرر٘  رد ٚضققرق ٔ رد ٢ ثنؼًٛم ٔثنًعضفٛد  ٙ ثنقرجل   ٔإًَرج صؼكرط 

ٚضققق صذؼجً نضققق مٔ ػدو صققق ثنؽسٔن ثنٕثزصر  ٙ ثنضؼٓد
 4)

  ٔدجنضجنٙ َؾد ثٌ ْرث ثنُٕع يٍ ثنضعر٣ٛٓس 

ٚاضه  ػٍ ثنضع٣ٛٓس ثنُقدٚز ثنًذجؼسر ثَّ ٢ ٚضى  ٛٓج يُـ فق  ٙ ثظضؼًجل ثنُقد دؽكم يذجؼس قًج مَٓج ٢ 

صُٚجً يذجؼسثً ػهٗ ثنؼًٛم صؾجِ ثنًفسف إ٢  ٙ ثنقجنز ثنضرٙ ٢ ٚقضرسو  ٛٓرج نجنرخ ث٢ةضًرجٌ دضؼٓدثصرّ صًغم 

ٔإٚفج ِ دجنضصثيجصّ ثنًذجؼسر  فٙ ْرِ ثنقجنز صفرذـ ْررِ ثنضعر٣ٛٓس ثنضصثيرجس يذجؼرسر ػهرٗ ثنًفرسف
 5)

   

نهًفسف   ٔؽسس ثنؼرجصر ْٔٙ قعجدقضٓج ٚضقجق ثنًفسف َطٛس ثنقٛجو دٓج ػ٢ًٕس ٔ ٕثةد صؽكم ثٚسثصثً 

  ٙ ثػضذجز ثٞؼكجل ثنضجنٛز ثٞقغس ؼٕٛػجً نفٕز ثنضع٣ٛٓس ثنًفس ٛز وٛس ثنًذجؼسر  

 
                                                 

   121  ؾ  اٌّشعغ اٌغبثك( 1 

   124ؾ  ,عبثكِشعغ فًصر يقًٕص ثنصدٛد٘   ( 2 
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 اٌىفبالد اٌّظشف١خ ) ا بثبد اٌؼّبْ ( : – 1

صؼضذس  طجدجس ثنمًجٌ لًجَجً يفس ٛجً ندٍٚ مٔ ثنضصثو يؼٍٛ مظجظّ صؼٓد ثنقٛجو دؼًم يؼٍٛ   ْٔٙ 

يٍ ثنًفسف دُرجً  ػهرٗ نهرخ ػًٛهرز ٔذنرد درد غ يذهرغ يقردص ًٚغرم  ًٛرز  ػذجزر ػٍ صؼٓد يكضٕح ٚفدز

ثنكفجنز ٢يس ثنًعضفٛد  ٣ل يدر ظسٚجَٓج   ٔػهٗ ثنذُد ػُد يُـ ثنكفجنز نهؼ٣ً  ثنضققق يٍ يقدزصٓى ػهرٗ 

صُفٛر ثٞػًجل ثنضٙ فدصس ثنكفجنز يٍ مؽهٓج
 1)

   ٔٚؼضذس إنضصثو ثنًفسف  ٙ ثنكفجنرز ثنًفرس ٛز مٔ  طرجح 

مًجٌ ثنضصثيجً ثـ٣ًٛ ٔنٛط صجدؼجً ٢نضصثو ثـهٙ   ٔنهكفج٢س ثنًفس ٛز مَٕثع يُٓجثن
 2)

: 

ثنكفج٢س ثنُقدٚز : ٔ ٛٓج ٚمًٍ ثنًفسف ظدثص ثنضصثيجس ثنؼًٛم ثنُقدٚز  ٙ صجزٚخ يؼرٍٛ  -

مٔ  ررٙ فررجل ػرردو ظرردثص ْرررِ ث٢نضصثيررجس يررٍ  ذررم ثنؼًٛررم  ثنًرردٍٚ ( يذجؼررسر دضررجزٚخ 

 ث٢ظضققجر  

 ؼجس ثنًقديز : ث ضمضٓج مػًجل ثنًقج٢ٔس ٔثنضٙ صضطهخ صقدٚى دؼرك ثنرد ؼجس قفج٢س ثند -

ثنُقدٚز ٢َؾجذ ثنؼًم ثنًطهٕح ٔيقجدرم ص رغ ْررِ ثنًذرجنغ يرٍ  ذرم ثنًجنرد نهًؽرسٔع ٔ رٙ 

وٛجح ثٞػًجل ثنًُفرر دقًٛز ثنًذجنغ ثنًطهٕح ص ؼٓج ٚطهخ ثٞ ٛس قفجنز يفس ٛز صمًٍ 

 إػجصر ْرِ ثنًذجنغ  

ٕشر ثنمًجٌ : فٛظ صؽضسن دؼرك ثنؼقرٕص مٔ ث٢صفج ٛرجس إيكجَٛرز ث٢فضفرجظ قفج٢س يقؾ -

مٔ فؾررص دررك ثنًذررجنغ ػهررٗ ظررذٛم ثنمررًجٌ نهضُفٛررر ثنكجيررم ٔنٓرررث صؽررًٙ دكفجنررز ثند ؼررز 

 ثٞ ٛسر  

قفجنررز فعررٍ ثنضُفٛررر : صعررضؼًم نمررًجٌ فعررٍ ثنضُفٛررر  ررٙ ثنًقررج٢ٔس ٔوٛسْررج   ٔصؼضذررس  -

يجند ثنًؽسٔع  ٙ فجل ػردو  ٛرجو ثنًضؼٓرد دضُفٛرر صغطٛز نهؼطم ٔثنمسز ثنهرثٌ ٚفٛذجٌ 

 ثٞػًجل ٔ قجً نهؽسٔن ٔثنذُٕص ثنًضفق ػهٛٓج  ٙ ػقد ثنؼًم  

ثنكفج٢س ثنؾًسقٛز : ْٔٙ قفج٢س صًكٍ ثنًعضٕزص يٍ صيؽٛم ظدثص ثنمرسثةخ ٔثنسظرٕو  -

مٔ ثنقفٕل ػهٗ يٕث قز دج٠ػفج  يُٓج مٔ صُصٚم  ًٛضٓج ٔصضمرًٍ ْررِ ثنكفرج٢س لرًجٌ 

ر ثنًكفرررٕل ثنضصثيجصرررّ صؾرررجِ ث٠صثزثس ثنقكٕيٛرررز ٔثنًؤظعرررجس ثنؼجيرررز ٔصؼضذرررس ْررررِ صُفٛررر

 ثنكفج٢س قفجنز ص غ  

 : االػزّبد اٌّغزٕذٞ – 2

صؼضذس ث٢ػضًجصثس ثنًعضُدٚز يرٍ ثقغرس مَرٕثع ثنضعر٣ٛٓس ثنًفرس ٛز وٛرس ثنًذجؼرسر ثنضرٙ صًجزظرٓج 

قسقررز ثنضؾررجزر ثندٔنٛررز  ررٙ ث ضفررجصٚجس ثنًفررجزف  ررٙ ث٢ ضفررجصٚجس ثنًؼجـررسر َظررسثً نهرردٔز ثنًضؼررجظى ن

ثنؼررجنى   ٔدجنضررجنٙ  ٓررٙ مصثر ص ررغ يًٓررز نضُفٛررر ثنؼًهٛررجس ثنضؾجزٚررز دررٍٛ ثنًعررضٕزص ٔثنًفرردز ٔٚررضى  ررضـ 

                                                 
  122ؾ  ,عبثكِشعغ (  جند ميٍٛ ػذد ه   1 

   122 -125ؾ ؾ , عبثكِشعغ ( فًصر يقًٕص ثنصدٛد٘   2 
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ث٢ػضًجصثس ثنًعضُدٚز دُرجً  ػهرٗ نهرخ ثنؼًٛرم ثنًفرسف ْٔرٙ َٕػرجٌ : ثػضًرجصثس يعرضُدٚز درج٢ن٣ع   

َقد٘ ٚد ؼّ ثنؼًٛرم يقرديجً ٔصقردص  ًٛضرّ فعرخ صزؽرز ثنغقرز ٔٚفضـ ْرث ثنُٕع يٍ ث٢ػضًجصثس يقجدم صييٍٛ 

دجنؼًٛم ٔدئلجػّ ثنًجصٚز   ٔث٢ػضًجصثس ثنًعضُدٚز ثنًؤؽهز ثند غ ْٔٙ ثنضٙ ٚضى ثند غ دًٕؽذٓج  ٙ ٔ ش 

يؽم دؼد ؼقٍ ثنذمجػز ٔصقدٚى ثنًعضُدثس
 1)

   ٔصضُٕع ث٢ػضًجصثس ثنًعضُدٚز ثنضٙ صفضقٓج ثنًفجزف ٔ ق 

نؽسٔن ثنضرٙ صقضٕٚٓرج ٔدؽركم ػرجو ًٚكرٍ ث٢نر٣ع ػهرٗ ثقغرس يرٍ َرٕع يرٍ ث٢ػضًرجصثس ثنغسق يُٓج ٔث

ثنًعضُدٚز ٔ ق ثنضفُٛ  ثنفُٙ نٓج يغم
  2)

 : 

ث٢ػضًجص ثنقجدم ن١نغج  : ٔ ٛز ثنًفسف ٔثنؼًٛم نًٓج ثنقق  ٙ إنغج  ث٢ػضًجص مٔ صؼردٚم   1

جػز نرى ٚرضى ؼرقُٓج دُٕصِ صٌٔ ثنسؽٕع مٔ ث ر يٕث قز ثٞنسثف ثٞ سٖ نجنًرج ثٌ ثنذمر

 يٍ  ذم ثنًفدز  

ث٢ػضًررجص وٛررس ثنقجدررم ن١نغررج  : ْٔررٕ ػهررٗ ثنُقررٛك يررٍ ظررجدقز ْٔررٕ ثقغررس ث٢ػضًررجصثس   2

 ثظضادثيجً َٞز ٚؽكم لًجٌ نكم ثٞنسثف  

ث٢ػضًجص ثنًؼصش : ٔٚضمًٍ صؼٓدثً يٍ ثنًفرسف ثنًسثظرم  دذهرد ثنًعرضفٛد ( دعردثص  ًٛرز   3

 ث٢ػضًجص نهًعضفٛد 

ثز : ٚعضادو  ٙ فجنز ثظضٛسثص ثنذمجةغ ػهٗ ص ؼرجس  ذرد٢ ػرٍ  رضـ ثػضًرجص ث٢ػضًجص ثندٔ  4

 نكم ص ؼز ٚضى  ضـ ثػضًجص ٚضؾدص صهقجةٛجً ػهٗ ؼكم صٔز٘ قهًج ثَضٓش يدصّ ٔ ًٛضّ  

ث٢ػضًجص ثنقجدم نهضقٕٚم : ْٕٔ ثػضًجص ًٚكٍ صقٕٚهز يٍ يعرضفٛد إنرٗ ي رس ٔدرُفط ثنقًٛرز   5

َفررط ثنًٕثـررفجس ظررٕث  قجَررش يررٍ ثنًعررضفٛد  ؼررسن ثٌ صكررٌٕ ثنذمررجػز ثنًعررضٕزصر ذثس

 ثٞـهٙ مٔ ثنًعضفٛد ثنر٘ صى صقٕٚم ث٢ػضًجص ػهٛز  

ث٢ػضًجص ثنًقجدم :  د ٢ صضٕ س ثنذمرجػز نرد٘ ثنًعرضفٛد ثنًفردز ٔدجنضرجنٙ ٚقرٕو ثنًعرضفٛد   6

دفضـ ثػضًجص ؽدٚد دمًجَز ث٢ػضًرجص ثنًفضرٕؿ نفرجنقز ٢ظرضٛسثص ثنذمرجػز ٔثنضرٙ صؽرقٍ 

 جؼسر إنٗ دهد ثنضجؽس  جصـ ث٢ػضًجص ثٞـهٙ   ٙ ثنغجنخ يذ

ثػضًجص ثنؽسن ثٞفًس : ٔ ٛز ٚعًـ نهذُد ثنًسثظم دد غ ؽص  يرٍ  ًٛرز ث٢ػضًرجص قد ؼرز  .7

يقديررز نهًعررضفٛد دُررج  ػهررٗ نهذررز ٔ ذررم ثٌ ٚقررٕو دؽررقٍ ثنذمررجػز ٔصقرردٚى ثنًعررضُدثس 

 ثنًطهٕدز  
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 اٌمجٛالد اٌّظشف١خ : – 3

ًفس ٙ ثنر٘ صقديّ ثنًفجزف ٔ ٛرز نجنرخ ث٢ةضًرجٌ ٚقرٕو دئـردثز ْٙ ؼكم ؼجةغ يٍ ث٢ةضًجٌ ثن

ظقخ شيُٙ ػهٗ مفد ثنًفجزف ثنضٙ ٚضؼجيم يؼٓرج   إذ ٚضؼٓرد ثنًفرسف درد غ يذهرغ ثنعرقخ  رٙ صرجزٚخ 

 ث٢ظضققجر ٔثْى ثنؽسٔن ثنًطهٕدز  ٙ ثنقذ٢ٕس ثنًفس ٛز ْٙ :

 لسٔزر ثٌ صُضؼ ْرِ ثنقذ٢ٕس ػٍ ػًهٛجس صؾجزٚز فقٛقٛز   1

ٌ  جدهز نهضدثٔل  ٙ ثٞظٕثر ثنًجنٛز   ثنعٕر ثنُقدٚز ( َٞٓج يرٍ ث٢ةضًرجٌ ثنقفرٛس ثٌ صكٕ  2

 ثٞؽم  

 ٚؾخ ثٌ ٢ صصٚد يدر ثنضًٕٚم دٓرث ثنؽكم ث٢ةضًجَٙ ػٍ ظضز مؼٓس    3

ثٌ ٚكٌٕ ُْجة صٕعٛق نؼًهٛرجس ثنقذر٢ٕس ثنًفرس ٛز درٍٛ يفرسف ثنًعرضٕزص ٔيفرسف   4

صقدص ظقفجً مػهٗ نهقد ثنًعًٕؿ درّ يرٍ ْررث ثنًفدز ٔدقٛظ ٚضمًٍ ْرث ثنضٕ ٛق ثصفج ٛز 

 ثنُٕع يٍ ثنضًٕٚم  

ثٌ ٚكٌٕ إـدثزْج دفترجس صعرجػد ػهرٗ صردثٔنٓج  رٙ ثٞظرٕثر ثنغجَٕٚرز ٔٚرضى ػرجصر صعرؼٛس   5

 ثنقذ٢ٕس ثنًفس ٛز ٕٚيٛجً  ٙ ثٞظٕثر ثنُقدٚز  

 ث بلبد االئزّبْ : – 4

نًفرس ٛز   ٔصؼطرٙ دطج رز ث٢ةضًرجٌ   صؼد دطج جس ث٢ةضًجٌ ؼك٣ً يضطٕزثً يٍ مؼركجل ثنضعر٣ٛٓس ث

دطج ز ثن٣ً ر ( نقجيهٓج ثنقق  ٙ ثنضؼجيم يغ ثنؼدٚد يٍ ثنًق٣س ثنضؾجزٚز ثنًضفقز يغ ثنًفسف ثنًفدز 

نذطج ررز ث٢ةضًررجٌ ػهررٗ  ذررٕل يررُـ ث٢ةضًررجٌ نضعرردٚد يؽررضسٚجصّ ػهررٗ ثٌ ٚقررٕو دعرردثص  ًٛررز يؽررضسٚجصّ إنررٗ 

و  رجصٕزر ثنؽرسث    ٢ٔ ٚرد غ ثنؼًٛرم م٘  ٕثةرد نهًفرسف ٕٚيرجً يرٍ صرجزٚخ إظرض٣ 25ثنًفسف  ٙ  ر٣ل 

ػهٗ ْرِ ثناديز إذث ظدص  ر٣ل ثنفضرسر   إ٢ ثَرّ ٚضقًرم  ٕثةرد  دُعرذز يؼُٛرز ػهرٗ ثنسـرٛد ثنًضذقرٙ دردٌٔ 

 ظدثص   ميج ثنًفسف  ٛضقجلٙ يٍ ثنذجةغ ػًٕنز ػهٗ فعخ ث٢صفجر 

 ) ط ( االئزّبْ اٌذٌٟٚ : 

ٚم ثندٔنٙ   ْٔٙ صًجزض صٔزثً  سٚدثً  رٙ صعرٓٛم ثنضؾرجزر ثندٔنٛرز صؼضذس ثنًفجزف  هخ َظجو ثنضًٕ

ٔصدػى صٕظٛغ ثنؽسقجس ثنًضؼدصر ثنؾُعٛجس يٍ  ٣ل صًٕٚم ثنًؼجي٣س ثندٔنٛز   ظٕث  ذند ٚضعى دجٜؽرم 

ثنطٕٚم مٔ ذند ثنر٘ ٚضًٛص دجٞؽم ثنقفٛس   نرند  جٌ ثنًفسف صعجْى  ٙ صقدٚى ث٢ةضًجٌ ثندٔنٙ ثنقفٛس 

 رر٣ل ث٢نضصثيررجس ثندٔنٛررز ثنضؾجزٚررز نهصدررجةٍ ٔ مٔزثر ثنافررى ثندٔنٛررز ٔصعررٓٛم ثنًررد ٕػجس  ثٞؽررم يررٍ

 ثندٔنٛز  
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 االئزّبْ اٌّظشفٟ ثظ١غخ اٌز٠ًّٛ اٌزأع١شٞ ٚاٌز٠ًّٛ اٌزشغ١ٍٟ : – 5

ٚؼضذررس ثنضًٕٚررم ثنضرريؽٛس٘ ٔثنضًٕٚررم ثنضؽررغٛهٙ  مفررد مْررى ثنضطررٕزثس ثنضررٙ فرردعش  ررٙ َؽررجنجس 

ضطررٕٚس ثنقررجََٕٙ نهفررٛغ ثنضررٙ صقققررش نؽررسقجس ثٞػًررجل  ررٙ ثنقفررٕل ػهررٗ ثنًفررجزف دررم ْررٕ ذزٔر ثن

ثنًؼدثس ٔثنًٕؽٕصثس ثن٣شيز صٌٔ ثٌ صمطس ٢صث  قجيرم ثنقًٛرز مٔ ثنكهفرز   ٔدٓررِ ثنقجنرز  رجٌ ثنؽركهٍٛ 

 ٚؼضذسثٌ ؼك٣ً ؽدٚدث نهضع٣ٛٓس ثنًفس ٛز  

ٞيرس ػهرٗ مصث   ًٛرز ث٠ٚؾرجز  ٙ ثنضًٕٚم ثنضريؽٛس٘ مٔ يرج ٚعرًٙ دجنضريؽٛس نهرد غ ثنكجيرم ٚقضفرس ث

ثنًعضقق ػهٗ ثنًٕؽٕص ثنغجدش ػٍ قم  ضسر شيُٛز يغ ثنقفجظ  ٙ ذثس ثنٕ رش دكجيرم ثنمرًجَجس ثن٣شيرز 

نهًؤؽس دقق ثنًهكٛز نضهد ثنًؼدثس مٔ ثنًٕؽٕصثس يغ ث٢صفجر ػهٗ إيكجَٛز ثظضسصثص ثٞـٕل ثنًرؤؽسر إذث 

 هٛز  ثيضُغ ثنًعضيؽس ػٍ مصث   ًٛز ث٠ٚؾجز ثنًضفق ػ

٣َٔفررع  ررٙ ثنضقدٚررد مػرر٣ِ مٌ ثنضًٕٚررم ثنضرريؽٛس٘ ُٚضٓررٙ دضقٕٚررم يهكٛررز ثٞـررٕل ثنًررؤؽسر إنررٗ 

ثنًعررضيؽس يررٍ ثنًفررسف ػُررديج ٚعرردص ثنًعررضيؽس ث٠ٚؾررجز قررجي٣ً ٔ رر٣ل ثنفضررسر ثنًضفررق ػهٛٓررج   ٔنرررند 

  ثنًعضيؽس(   جنضًٕٚم ثنضيؽٛس٘ ًٚغم ثةضًجٌ يفس ٙ يذجؼس  جنؼ٣ ز دٍٛ ثنًفسف   ثنًؤؽس ( ٔثنؼًٛم

ٚؼد دًغجدز ث ضرسثق نٟيرٕثل    جنؼًٛرم ثنًعرضيؽس ٢ ٚطهرخ يُرّ ص رغ  ًٛرز ثٞـرم ثنًعرضيؽس ٔثًَرج ٚقرٕو 

دضعدٚد يذجنغ يضفق ػهٛٓج صًغم  ًٛز ث٠ٚؾجز قًج ْٕ يقدص  ٙ ثنؼقد يرغ فرق ثنؼًٛرم درجيض٣ة ثٞـرم دؼرد 

 ًٛررز  عرره ث٠ٚؾررجز نٛمررٛفّ إنررٗ صعرردٚد قجيررم ثنًذهررغ   ٔنرررند  ررجٌ ثنًررؤؽس   ثنًفررسف ( ٚقفررم ػهررٗ 

ثٚسثصثصز   قًرج ثٌ يرٍ فرق ثنًفرسف  فرى  ًٛرز  عره ث٢َردعجز   ث٠ْر٣ة ( يرٍ ثنًفرسٔ جس نغرسق 

 فعجح ثنمسٚذز  

قًج ٔٚؽذّ ثنضًٕٚم ثنضيؽٛس٘ ثنقرسق ثنًمرًٌٕ ثنرر٘  رد ٚقفرم ػهٛرز ثنًعرضيؽس نغرسق ؼرسث  

ـرم نهًرؤؽس  رٙ َٓجٚرز ثنضؼج رد ْٔرٕ يرج ٚقجدرم ثٞـم    ؼهٗ ثنًعضيؽس ص غ ثنقًٛرز ث٢ٚؾجزٚرز ٔصعرهٛى ثٞ

 ثنفٕثةد ثندٔزٚز ٔثنقًٛز ث٢ظًٛز نٟـم  

ميج ثنضًٕٚم ثنضؽغٛهٙ  ٕٓ ؼركم يرٍ مؼركجل ث٢ةضًرجٌ ثنًفرس ٙ يرٍ  ٣نرّ ٚقرٕو ثنًفرسف دئٚؾرجص ثـرم 

 يؼٍٛ إنٗ ػًٛم   ؼسقز ثٞػًجل يرغ٣ً ( يقجدرم يذهرغ ن١ٚؾرجز ٔنفضرسر يرٍ ثنرصيٍ صقرم ػرٍ ػًرس ثٞـرم

ث٢ ضسثلٙ دقٛظ ٢ ٚضسصرخ ػهٛٓرج فرق ثنًعرضيؽس يرٍ ثيرض٣ة ثٞـرم   ٔيرٍ ثنعرًجس ثنًًٛرصر نهضًٕٚرم 

ثنضؽغٛهٙ ثٌ ص ؼجس ث٠ٚؾجز ٢ صكفٙ نضغطٛز ثنكهفز ثنكهٛز نٟـم ٔٚؼصٔ ْرث إنٗ ثٌ ػقرد ث٠ٚؾرجز ٢ ًٚضرد 

ٛضٓج يٍ إػجصر صيؽٛس ثٞـرم نُٓجٚز ثنؼًس ث٢ ضسثلٙ نٟـم   ْرث ٚؼُٙ ثٌ ثنكهفز ثنكهٛز نٟـم ٚضى صغط

إنٗ ؼسقجس م سٖ مٔ يٍ ففٛهز دٛغ ثٞـم َفعز
 1)
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 صب١ٔبً : ِظبدس اإل٠شاداد فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ:

 ) أ ( إ٠شاداد اعزخذاَ األِٛاي :

 صضًغم ثظضادثيجس ثٞيٕثل  ٙ ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز  ٙ ثٜصٙ :

 ( ثنُقدٚز   1  

 ٛز ٔثنًسثظهٍٛ دجناجزػ  ( مزـدر ند٘ ثنًفجزف ثنًقه 2  

 ( ث٢ظضغًجزثس ثنًجنٛز    يقفظز ثٞٔزثر ثنًجنٛز (  3  

 ( ثنقسٔق ٔثنعهفٛجس   4  

ًٚكٍ صُجٔل ثعس قم يٍ ثظضادثيجس ٔصٕظٛفجس ميٕثل ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز ػهٗ إٚسثصثصٓج قآ٢صٙ
 1)

: 

 ( إٌمذ٠خ )فٟ اٌظٕذٚق ٌٚذٞ اٌجٕه اٌّشوضٞ ( : 1) 

ُقدٚز  ٙ  صَضٓج ثنسةٛعز ٔ صٌ ثنفسٔع ٔذند نًقجدهز يعرقٕدجس ػ٣ًةٓرج يرٍ صقضفع ثنًفجزف د

فعجدجصٓى ثنًاضهفز ٔنًقجدهز يد ٕػجصٓج إنٙ يٕزصٚٓج ٔثنؼجيهٍٛ  ٙ ْرِ ثنذُٕة ْٔٙ دطذٛؼز ثنقرجل ػدًٚرز 

ثنسدقٛز   قًج صقضفع ثنًفجزف ديزـدر ند٘ ثنذُد ثنًسقص٘ نًقجدهز ث٢فضٛرجنٙ ثنُقرد٘ ثنقرجََٕٙ فعرخ 

 نُعذز ثنضٙ ٚسثْج ثنذُد ثنًسقص٘ ْٔٙ ثٚمجً دطذٛؼضٓج ٢صدز ثٚسثصثً نهًفسف  ث

 ( األسطذح اٌذائٕخ ٌذٞ اٌّظبسف اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّشاع١ٍٓ ثبٌخبسط . 2) 

دجنُعذز نٟزـدر ثندثةُز ند٘ ثنًفجزف ثنًقهٛز  ٓٙ صُضؼ يٍ ثنؼًهٛجس ثنًضذجصنز ثنًاضهفز ثنضٙ صضى 

ثنذؼك   ظٕر يج دٍٛ ثنًفجزف (  ٔثنُجصؾز ػٍ يج ٚضٕث س ندٚٓج مفٛجَجً دٍٛ ثنًفجزف ثنًقهٛز ٔدؼمٓج 

يٍ يذجنغ َقدٚز  جةمز صضؾجٔش ثفضٛجنجصٓج ثنُقدٚرز   درجناصثةٍ ٔنرد٘ ثنًفرسف ثنًسقرص٘ (   ٔ رٙ إنرجز 

ثنضؼجٌٔ دٍٛ ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز صقٕو ثنًفرجزف دضذرجصل ثنفرجةك نردٚٓج يرٍ ثنعرٕٛنز ثنُقدٚرز ٔذنرد ػهرٗ 

 سق ثنقعٍ ٔنضضقجلٗ  ٙ يقجدم ذند ػ٢ًٕس مٔ زظٕو  مظجض ثنق

دجنُعررذز نٟزـرردر ثندثةُررز نررد٘ ثنًسثظررهٍٛ  ررٙ ثناررجزػ   ٔثنضررٙ صُررضؼ وجنذررجً ػررٍ ػًهٛررجس صضؼهررق 

دجنضؾجزر ثندٔنٛز   ث٢ظضٛسثص ٔثنضفدٚس (    هٛعش ُْجة  جػدر يٍ فٛظ إَضجؽٓج نهفٕثةد فٛظ ٚضٕ   ذنرد 

ٛز ثنًضذؼز  رٙ ثنرذ٣ص ثٞؽُذٛرز    ُٓرجة در٣ص صًرُـ ػهٛٓرج  جةردر ٔ م رسٖ ٢ ػهٗ ثنؼجصثس ٔثنضقجنٛد ثنًفس 

صًُـ ػهٛٓج  جةدر ٔيٍ ثنفتز ثٞ ٛسر ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز ٔ ٙ فجنز ففٕل ثنًفجزف ػهٗ  ٕثةد َظٛرس 

 ْرِ ثٞيٕثل صقٕو دئظضادثيٓج  ٙ صًٕٚم ثنًؽسٔػجس ثنقٕيٛز ػهٙ مظجض مَٓج يٍ ثنًجل ثنفجظد  

                                                 
 45-42ؾ ؾ  ,عبثكِشعغ ( ـ٣ؿ ثندٍٚ فعٍ ثنعٛعٙ   1 



 - 67 - 

 عزضّبساد فٟ األٚساق اٌّب١ٌخ ) ِؾفظخ األٚساق اٌّب١ٌخ ( :( اال 3) 

صعررضغًس ثنًفررجزف ؽجَذررجً يررٍ ميٕثنٓررج  ررٙ ؼررسث  مٔزثر يجنٛررز   يقفظررز ثٞٔزثر ثنًجنٛررز ( ٚضًغررم 

مٔزثر يجنٛررز وٛررس فكٕيٛررز   ًٔٚكررٍ صُررجٔل مْررى ػُجـررس إٚررسثصثس  –موهذٓررج  ررٙ مٔزثر يجنٛررز فكٕيٛررز 

 آ٢صٙ :ث٢ظضغًجزثس ثنًجنٛز دئٚؾجش ق

ٔصؼضذس يرٍ ثنؼُجـرس ثنسةٛعرٛز ٠ٚرسثصثس ثنًفرسف ْٔرٙ وٛرس عجدضرز مٔ صضٕ ر  ػهرٗ  أسثبػ أعُٙ : –أ 

ثنضٕشٚغ ثنعرُٕ٘ ٔصضذرغ نسٚقرز ثنقفرز ثنؽرٓسٚز ٞزدرجؿ ثٞظرٓى  رٙ يقفظرز ثٞٔزثر ثنًجنٛرز   ٔيفردز 

 ثنضجدؼز  إٚسثصثس ثٞظٓى يٍ ثنًقفظز ث٢ظضغًجزٚز نهًفسف دج٠لج ز ٞزدجؿ ثظٓى ؼسقجصّ 

: ٚقفررم ثنًفررسف ػهررٗ ْررٕثيػ مزدررجؿ ػهررٗ ثٞٔزثر ثنًجنٛررز  أسثووبػ األٚساق اٌّب١ٌووخ ٘ووٛاِش –ة 

ثنقكٕيٛز ٔوٛس ثنقكٕيٛز  ٔذند ػهٗ مظرجض  ًٛضٓرج ث٢ظرًٛز ٔذنرد  رٙ صرجزٚخ صفرفٛز ثٞٔزثر ٔصفمرم 

ٓرج ٔذنرد ثنًفجزف ثٞٔزثر ثنًجنٛرز ثنقكٕيٛرز ػهرٗ وٛرس ثنقكٕيٛرز زوًرجً ػرٍ إَافرجق ْرٕثيػ مزدجف

 ٢َافجق صزؽز ثنًاجنسر  ٛٓج  

ٚقٕو ثنًفسف دؼًهٛز دٛغ ٔؼسث  نكم مٔ دؼك يج ندّٚ يٍ ثظرٓى ٔمٔزثر  أسثبػ ٚاغبئش األعُٙ : –ط 

يجنٛرز ٔ قررجً نقجؽضرّ إنررٗ ميرٕثل ظررجةهز مٔ ٔ قرجً نًررج ندٚررز يرٍ ميررٕثل  جةمرز   ٔصضًغررم ػًهٛرجس ؼررسث  ٔدٛررغ 

ٞٔزثر ثنًجنٛز ( ؽجَذجً زةٛعٛجً يٍ َؽجن ثنًفرسف ٔنٓررث َؾرد  رٙ ٔث٢فضفجظ دجٞٔزثر ثنًجنٛز   يقفظز ث

ؿ/ ثٞزدجؿ ٔثناعجةس ( نهًفرجزف مٌ مزدرجؿ ٔ عرجةس ثٞٔزثر ثنًجنٛرز  –دٛجٌ ث٠ٚسثصثس     جةًز ثند م 

 صًغم ػُفسثً 

) ( إ٠شاداد ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ اٌّظشفٟ 4) 
1
 )  : 

ثنفٛغ ث٠ظ٣يٛز ثنضٙ صضؼجيم  ٛٓج ثنًفجزف صؽٛس ػًهٛجس ثنضًٕٚم  ٙ ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز إنٗ 

 ررٙ ػًهٛررجس ثنضًٕٚررم ٔصقضررٕٖ ػهررٗ   ثنًسثدقررجس   ثنًؽررجزقجس  ثنًمررجزدجس   ثنعررهى    ثنذٛررغ ثٜؽررم  

 ثنًقج٢ٔس  إٚسثصثس ثنفٛغ ثٞ سٖ ( 

 : اٌّشاثؾخ 

ٔثنغرسز دٛغ ثنًسثدقز ْٕ ػقد ٚضؼٍٛ مٌ ٚضققق نّ ث٠ٚؾرجح ٔثنقذرٕل ٔثٌ ٚكرٌٕ  جنٛرجً يرٍ ثنؾٓجنرز 

ٔثٌ ٚكرٌٕ يقرم ثنذٛرغ   ثنؽرٙ ثنًذٛرغ ( يًرج ٚؾرٕش ؼرسػجً قًرج مٌ ثنًؽرضس٘ ٚؾرخ مٌ ٚؼهرى دررجنغًٍ ثٞٔل 

نهعهؼز ٔٚؽًم ذند يج صقًهّ يٍ يفجزٚ  نهقفٕل ػهٗ ثنعهؼز دج٠لج ز إنٗ مٌ ثنسدـ ٚؾخ مٌ ٚكرٌٕ 

غ ثنًسثدقز نٝيس دجنؽرسث  يؼهٕيجً نهذجةغ ٔثنًؽضس٘   ٔثنًسثدقز صضؼجيم  ٛٓج ثنًفجزف   ٙ يج ٚؼسف دذٛ

ٔٚررضهاؿ  ررٙ مٌ ٚضقرردو ثنؼًٛررم ثنسثوررخ  ررٙ ؼررسث  ظررهؼز مٔ دمررجػز يؼُٛررز إنررٗ ثنًفررسف ٔٚقرردص نررّ 

يٕثـفجس ثنعهؼز ٔقًٛضٓج ٔٚؼرد ثنًفرسف دريٌ ٚؽرضس٘ يُرّ ثنعرهؼز درجنغًٍ ثنرر٘ ٚضقفرم ػهٛٓرج درّ يرغ 
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ث  ػهرٗ ص ؼرجس مٔ ص ؼرز ٔثفردر ٔ رٙ شٚجصر  ٙ ثنغًٍ ٚضى ث٢صفجر ػهٛز ػهٗ مٌ ٚضى ص غ ثنغًٍ دؼد  ضسر ظرٕ

ثنغجنخ ثٞػى صي ر ثنًفجزف يسَْٕجس ػقجزٚرز يقجدرم  ٛجيٓرج دضقردٚى يغرم ْررِ ثناديرز لرًجَجً ٢ظرضسصثص 

فقٕ ٓج    ٔصضًغم إٚسثصثس ثنًفجزف يٍ ػًهٛجس ثنًسثدقز نٝيس دجنؽسث   ٙ ثنصٚجصر  ٙ ثنرغًٍ ثٞـرهٙ 

سثدقرز نٝيرس دجنؽرسث   رد صكرٌٕ دجنؼًهرز ثنًقهٛرز ثٔ ثنؼًهرز ٔثنضٙ ٚرضى ث٢صفرجر ػهٛٓرج يرغ ثنًفرسف   ٔثنً

 ثٞؽُذٛز ٔثٞ ٛسر صؼجز ش ثنًفجزف ػهٗ صعًٛضٓج دجنًسثدقز ثند٢ٔزٚز  

  اٌّؼبسثخ: 

ثنًمجزدز ْٙ ػقد ؼسقز  ٙ ثنسدـ دًجل يٍ ؽجَرخ ٔػًرم يرٍ ؽجَرخ ي رس  ٔثنًمرجزدز ْرٙ مٌ 

ي ررِ ثنؼجيرم يرٍ زدرـ ثنًرجل م٘ ؽرص  قرجٌ يًرج ٚؼطٙ ثنسؽم ثنسؽم ثنًجل نٛضؾس درّ ػهرٗ ؽرص  يؼهرٕو ٚ

ٔصُؼرد ثنًمرجزدز يرٍ مْرى ـرٛغ ثظرضغًجز  ٚضفقجٌ ػهّٛ عهغجً مٔ زدؼجً مٔ َفرفجً ٔصعرًٗ يمرجزدز مٔ  سثلرجً 

 ثٞيٕثل  ٙ ثنفقّ ث٠ظ٣يٙ  ْٔٙ َٕع يٍ ثنًؽجزقز دٍٛ زمض ثنًجل ٔثنؼًم 

 أٔٛاع اٌّؼبسثخ 

ح ثنًجل ٔثٜ س ٚعًٗ ثنًمرجزح ٔثٞٔل نرّ َفرٛخ ثنًمجزدز ؼسقز دٍٛ ثعٍُٛ مفدًْج ٚعًٗ ز

  ٙ ثنسدـ يقجدم زمض ثنًجل ٔثنغجَٙ زدقّ يقجدم ػًهّ ثنر٘ ٚؤصّٚ  ٔثنًمجزدز َٕػجٌ ًْٔج:

ْٔٙ مٌ ٚكٌٕ نهًمرجزح  ٛٓرج فسٚرز ثنضفرسف قٛفًرج ؼرج  صٌٔ ثنسؽرٕع نرسح  اٌّؼبسثخ اٌّ ٍمخ:  -أ 

 ثنًجل إ٢ ػُد َٓجٚز ثنًمجزدز 

  ْٔٙ ثنضٙ ٚؽضسن  ٛٓج زح ثنًجل ػهٗ ثنًمجزح دؼك ثنؽسٔن نمًجٌ يجنّ  ّم١ذح: اٌّؼبسثخ اٌ -ة 

 ر ج١ك ط١غخ اٌّؼبسثخ فٟ اٌّظبسف اإلعال١ِخ

صذٍٛ يٍ ثنٕث غ ثنؼًهٙ مٌ ق٣ ثنُٕػٍٛ يٍ ثنًمجزدز ي٣ةى نًؼجي٣س ثنًفجزف ث٠ظ٣يٛز  وٛس 

 جح ـُجصٚق ٔٔصثةغ ث٢ظضغًجزمٌ ثنًمجزدز ثنًطهقز ْٙ ثٞـم  ٙ ثنضؼجيم دٍٛ ثنًفسف ٔمـق

 : اٌّشبسوخ 

صؼد ثنًؽجزقز يٍ مْى ـٛغ ثنضًٕٚم ث٠ظ٣يٛز  فٛرظ ص٣ةرى نذٛؼرز ثنًفرجزف ث٠ظر٣يٛز   رًٛكٍ 

ٔٚقررٕو ثنضًٕٚررم دجنًؽررجزقز ػهررٗ مظررجض صقرردٚى  ثظررضادثيٓج  ررٙ صًٕٚررم ثَٞؽررطز ث٢ ضفررجصٚز ثنًاضهفررز 

م يؽسٔع يؼٍٛ صٌٔ ثؼرضسثن  جةردر عجدضرز قًرج ْرٕ ثنًفسف ث٠ظ٣يٙ ثنضًٕٚم ثنر٘ ٚطهذّ ثنؼًٛم نضًٕٚ

ثنقجل  ٙ ثنقسٔق  إًَرج ٚؽرجزة ثنًفرسف ثنؼًٛرم  رٙ ثنُرجصؼ ثنًضٕ رغ نهًؽرسٔع زدقرجً قرجٌ مٔ  عرجزر 

ٔٔ ررق ثنُضررجةؼ ثنًجنٛررز ثنًقققررز  ٔذنررد  ررٙ لررٕ   ٕثػررد ٔمظررط صٕشٚررغ ٚررضى ث٢صفررجر ػهٛٓررج يعررذقج دررٍٛ 

ؼرردص مَررٕثع ثنًؽررجزقجس ٔ قررج نًؾررجل ث٢ظررضادثو َٔررٕع ثنًفررسف ٔثنؼًٛررم ٔ ررق ثنمررٕثده ثنؽررسػٛز ٔ صض

 ثنُؽجن  ْٔٙ: 
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 ـ ثنًؽجزقز ثنغجدضز ثنًُضٓٛز  1

 ـ ثنًؽجزقز ثنًضُج فز  2

 ـ ثنًؽجزقز ثنًضغٛسر اثنذدٚم ثنؽسػٙ نهؾجز٘ ثنًدٍٚا  3

  : ٍُاٌغ 

ريرز دٛغ ثنعهى ْٕ دٛغ ؼٙ  يٕـٕف  ٙ ثنريز دغًٍ يؼؾم  م٘ مٌ ثنذمجػز ثنًؽرضسثر صٚرٍ  رٙ ثن

نٛعش يٕؽٕصر ميجو ثنًؽضس٘ ٔيغ ذند  ئَّ ٚد غ ثنغًٍ ػجؽ٣ً نهذجةغ  ْٕٔ َٕع يٍ ثنذٕٛع يضؼجزف ػهّٛ 

  ٙ دٛغ ثنضًٕز ٔثنًُضؾجس ثنصزثػٛز  

 :اٌزأع١ش 

ٚؼسف ثنضيؽٛس ديَّ ػقد ٚضٛـ نهؼًٛم صيؽٛس مـم يؼٍٛ ٔث٢َضفجع دّ نًدر يؼُٛز عرى صًهكرّ دؼرد ذنرد 

 ؼسث  ْرث ثٞـم   ٔصعضفٛد ثنقطجػجس ثنضهٛز يٍ ـٛغز ثنضيؽٛس : ٔذند َظسث نؼدو  دزصّ ػهٗ

    طجع ثٞ سثص ػٍ نسٚق صيؽٛس ثنف٣ٛس ٔثنؽقق عى صًهكٓج دؼد ذند -

   ثنقطجع ثنقس ٙ ػٍ نسٚق صيؽٛس ث٢ٜس ٔثنًؼدثس عى صًهكٓج دؼد ذند -

  دثنقطجع ثنفُجػٙ ػٍ نسٚق صفُٛغ عى صيؽٛس ث٢ٜس ٔثنًؼدثس عى صًهكٓج دؼد ذن -

  طجع ثناديجس ثنؼقجزٚز ػٍ نسٚق صيؽٛس ثنفُجصر ٔثٞظٕثر عى صًهكٓج دؼد ذند  -

 : ًاٌج١غ ا٢ع 

ثنذٛغ ثٜؽم ْٕ مٌ ٚضى صعهٛى ثنعهؼز  ٙ ثنقجل يقجدم صيؽٛم ظدثص ثنغًٍ إنٗ ٔ ش يؼهٕو  ظٕث  قجٌ 

 ؼرجس مٔ م عرجن   رئذث ثنضيؽٛم نهغًٍ قهّ مٔ نؾص  يُّ  ٔػجصر يج ٚضى ظدثص ثنؾص  ثنًؤؽم يٍ ثنغًٍ ػهٗ ص

صى ظدثص ثنقًٛز يسر ٔثفدر  ٙ َٓجٚز ثنًدر ثنًضفق ػهٛٓج يغ ثَضقجل ثنًهكٛز  ٙ ثنذدثٚز  ٕٓ دٛغ يؽرم  ٔإذث صرى 

ظدثص ثنغًٍ ػهٗ ص ؼجس يٍ ددثٚز صعهى ثنؽٙ  ثنًذجع يغ ثَضقجل ثنًهكٛز  رٙ َٓجٚرز  ضرسر ثنعردثص  ٓرٕ  ثنذٛرغ 

 دجنضقعٛه( 

 : اٌّمبٚالد 

ٚضؼٓد مفد ثنطس ٍٛ دًقضمجِ مٌ ٚفُغ ؼٛتجً مٔ ٚرؤص٘ ػًر٣ً يذجفرجً ؼرسػجً نقرج  يقجدرم  ثنًقجٔنز ػقد

ٚضؼٓد دّ ثنطسف ثٜ س   ٔٚؾٕش مٌ ٚقضفرس ث٢صفرجر ػهرٗ مٌ ٚضؼٓرد ثنًقرجٔل دضقردٚى ثنؼًرم ػهرٗ مٌ ٚقردو 

 ـجفخ ثنؼًم ثنًجصر ثنضٙ ٚعضاديٓج مٔ ٚعضؼٍٛ دٓج  ٙ ثنقٛجو دؼًهز  
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 ِبد اٌّظشف١خ : ( إ٠شاداد اٌخذ 5)  

 صضًغم  ٙ إٚسثصثس ثنًفسف ث٠ظ٣يٙ يٍ  ثناديجس ثنًفس ٛز ثنضجنٛز :

 : ْا بثبد اٌؼّب 

 طجح ثنمًجٌ ـد ٚضؼٓد دًقضمجِ ثنًفسف ثنر٘ مـدزِ مٌ ٚد غ نهًعضفٛد يٍ يذهغجً يٍ ثنًرجل 

يؼرٍٛ   ٔصطهرخ ٢ ٚضؾجٔش فدثً يؼُٛجً دجنُٛجدز ػٍ نسف عجنظ   ثنؼًٛم نجنخ  طجح ثنمًجٌ ( ٔنغسق 

ثنًفررجزف يقجدررم إـرردثز ْرررِ ثناطجدررجس ثؽررٕزثً ٔ ررد صطهررخ ثنضغطٛررز ثنؾصةٛررز مٔ ثنكهٛررز نًذهررغ  طررجح 

ثنمرًجٌ   ٔصضًغررم إٚرسثصثس ثنًفررسف يرٍ  طجدررجس ثنمرًجٌ  ررٙ ثٞؽرٕز ثنضررٙ صضقجلرجْج َظٛررس إـرردثز 

 ثناطجح  

 : اٌزؾب٠ًٚ اٌذاا١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌألِٛاي 

يز صقٕٚم ثٞيرٕثل   ثنضقجٔٚرم دجنُقرد ثنًقهرٙ مٔ ثٞؽُذرٙ ( ْٔرٙ فٛظ صقٕو ثنًفجزف دضقدٚى   د

ػًهٛز إظض٣و ميٕثل نضعدٚد يقجدهٓج  ٙ يكجٌ ي س َظٛس ثؽس ٚضقدص  رٙ ثنغجنرخ ثٞػرى دُعرذز  رٙ قرم منر  

 ًٔٚغم ْرث ثٞؽس إٚسثصثس ثنًفجزف يٍ   ديز صقٕٚم ثٞيٕثل  

 : االػزّبداد اٌّغزٕذ٠خ 

صررٕ ٛس ثنمررًجٌ نهذررجةغ نٛقفررم ػهررٗ عًررٍ دمررجػضّ ٔقرررند صررٕ ٛس ٚؽررٛس يفررطهـ ث٢ػضًررجص إنررٗ 

ثنمًجٌ نهًؽضس٘ نٛقفم ػهٗ ثنذمرجػز ثنضرٙ صؼج رد ػهرٗ ؼرسثةٓج   ٔث٢ػضًرجصثس ثنًعرضُدٚز ْرٙ إفرد٘ 

ٔظجةم ثنرد غ  رٙ ثنؼًهٛرجس ثناجزؽٛرز ُٔٚؽري ث٢ػضًرجص ثنًعرضُد٘ دُرج  ػهرٗ نهرخ ثنؼًٛرم يرٍ ثنذُرد نفرضـ 

 س ٚكٌٕ  جد٣ نهد غ يقجدم صقدٚى يعضُدثس يؼُٛز صؤٚد دجٌ ثنذمرجػز ؼرقُش مٔ ثػضًجص نًفهقز دجةغ دذهد ي

مػدس نهؽقٍ دؽكم يسلرٙ   ٔ رٙ ثنغجنرخ ٚفرضـ ث٢ػضًرجص ثنًعرضُد٘ يقجدرم لرًجٌ ٚضٕ ر  ػهرٗ نذٛؼرز 

ـهز ثنًفسف دجنؼًٛم نجنخ  ضـ ث٢ػضًجص قًرج صضقجلرٗ ثنًفرجزف مؽرٕزثً َظٛرس صقردًٚٓج نٓررِ ثناديرز 

 نهًفسف :صًغم إٚسثصثس 

 : ٞاٌزؾظ١ً اٌّغزٕذ 

ثنضقفٛم ثنًعضُد٘ ٚؼد مفد ٔظرجةم ثنرد غ  رٙ ثنضؾرجزر ثناجزؽرز  ًٛرج درٍٛ ثنردٔل ٔٚرضى إظرضادثيٓج 

ػررجصر  ررٙ ثنذمررجةغ ظررسٚؼز ثنضهرر  مٔ ثنذمررجةغ ثنضررٙ صامررغ مظررؼجزْج نهردررردجس  ررٙ ثٞظررٕثر ثنًجنٛررز يًررج 

دثس َٛجدرز ػرٍ ػ٣ًةٓرج َظٛرس ثؽرس ًٚغرم ٚقضمٙ ظسػز إصًجو ثنًؼجيهز ٔصقٕو ثنًفجزف دضقفٛم ثنًعضُ

 إٚسثصثس ثنًفجزف يٍ صقدٚى ْرِ ثناديز 
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 : اٌش١ىبد اٌغ١بؽ١خ 

صؼضًد  ٙ فجنز ظفس ثٞ سثص دٍٛ ثندٔل إذ صعضادو درد٢ ػرٍ فًرم ثنُقرٕص ثنٕز ٛرز يًرج  رد ٚؼسلرٓج 

ج  رٙ نهعس ز ٔصقدو ثنًفرجزف ْررِ ثناديرز ػرٍ نسٚرق إـردثز ؼرٛكجس نهؼًر٣  يعرقٕدز ػهرٗ يسثظرهٛٓ

 ثناجزػ ٔذند َظٛس ثؽس ًٚغم إٚسثصثس ثنًفسف يٍ صقدٚى ْرِ ثناديز 

 : اٌش١ىبد اٌّظشف١خ 

صؽٛس ْرِ ثناديز إنٗ ثنقجنز ثنضٙ ٚضقدو  ٛٓج ثنؼًٛم إنٗ ثنًفسف ٢ظضاسثػ ؼٛد يفس ٙ ٚكرٌٕ 

َقدث مٔ يعقٕدجً ػهٗ ذثس ثنًفسف ٚعضقق ثند غ  ٙ م٘ يٍ  سٔػز َظٛس صقدٚى ثنؼًٛم نقًٛز ثنؽٛد فج٢ 

يررٍ ثنقعررجح   فررج٢س ثنؼطررج ثس ( ٔصضقفررم ثنًفررجزف ػهررٗ ثؽررٕز َظٛررس صقرردٚى ْرررِ ثناديررز صؼضذررس 

 إٚسثصثس 

 : اٌش١ىبد اٌّؼزّذح 

صقضًم ذثس  كسر ثنؽٛد ثنًؼضًد يغ ثظضفقجح مٌ ثنؽٛد ثنًؼضًد ٚضقدو دّ ثنؼًٛم يٍ ص ضس ؼٛكجصّ 

 مؽٕز صؼضذس إٚسثصثس نٓرِ ثنًفجزف  ثناجؾ دقعجدّ ند٘ ثنًفسف ثنًؼُٙ ٔمٚمج صضقجلٗ ثنًفجزف

 : اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ 

ثنقعجح ثنؾجز٘ ْٕ فعجح نهٕصثةغ صقش ثنطهخ دجنُقد ثنًقهٗ مٔ ثٞؽُذٙ  ًٔٚغم ثٞظجض نهؼ٣ ز 

دٍٛ ثنًفسف ثنؼًٛم ٔػهٛز ٚضقفم ثنذُد ػدر ػ٢ًٕس صًغم إٚسثصثس نهذُد ٔيُٓج   ثنؼ٢ًٕس ثناجـرز 

 دجس ٔإـدثز ص جصس ثنؽٛكجس (  دًعد ثند جصس ٔقؽٕ جس ثنقعج

 : ششاء ٚث١غ اٌؼّالد األعٕج١خ 

صقرردو ثنًفررجزف  ديررز ؼررسث  ٔدٛررغ ثنؼًرر٣س ثٞؽُذٛررز نؼ٣ًةٓررج  دؽررسث  ثنؼًرر٣س ثٞؽُذٛررز يررٍ 

ػ٣ًةٓررج مـررقجح ثنفررجةك ٔدٛؼٓررج نؼ٣ًةٓررج يقررم ثنطهررخ نهؼًرر٣س ثٞؽُذٛررز ٔصضقفررم ثنًفررجزف ػهررٗ 

 م  ٙ ثنفسر دٍٛ ظؼس ثنؽسث  ٔظؼس ثنذٛغ   إٚسثصثس َظٛس صقدٚى ْرِ ثناديز صضًغ

 : ِٓاٌؾفظ ا٢ 

صقدو دؼك ثنًفجزف  ديز ثنقفع ثٜيرٍ نهؼًر٣  ثنرسثوذٍٛ  رٙ ث٢فضفرجظ دجنُفرجةط يرٍ ثنؾرٕثْس 

ٔثنعهغ ثنضرقجزثس ثنؼصٚصر ذثس ثنقًٛرز ثنًؼُٕٚرز ثنؼجنٛرز دج٠لرج ز نؽرٓجصثس ث٢ظرضغًجز ٔصقردو ثنًفرجزف 

 إٚسثصثس نهًفجزف ػٍ ْرِ ثناديجس ْرِ ثناديز َظٛس ثؽس ًٚغم 

 

 



 - 72 - 

 : ٌٟث بلبد اٌظشف ا٢ 

صقدو ثنًفجزف ْرِ ثناديز نهسثوذٍٛ يٍ ثنؼ٣ً  ثنرٍٚ ٢ ٚسٚدٌٔ فًرم يذرجنغ يجنٛرز  رٙ فرٕشصٓى 

 ٙ قم ثنقج٢س مٔ ثنرٍٚ صًُغ ظسٔف ػًهٓى ثنقمٕز إنٗ ثنًفجزف  ٙ ٔ ش ثندٔثو نعقخ ثنًذجنغ يٍ 

ٔصضقجلٙ ثنًفجزف ػ٢ًٕس َظٛرس ْررِ ثناديرز صًغرم إٚرسثصث نهًفرجزف فعجدجصٓى ػذس ثنؽذجة يذجؼسر 

دؼد  فى صكجنٛ  ثنًقٕل ثنقٕيٙ نهقٕٛص
1
   

 : االعزشبساد االعزضّبس٠خ 

ثنًفجزف يًُٕػز دجنقجٌَٕ يٍ صقدٚى ثظضؽجزثس ثظضغًجزٚز يذجؼسر ٔنكُٓج صضدث م  ٙ ْرِ ثنؼًهٛز 

و نهذررجس يررٍ ثنؼًرر٣  نؽررسث  مٔزثر يجنٛررز صضقرردو ػررٍ نسٚررق ثنعًجظررسر  ررٙ ثٞظررٕثر ثنًجنٛررز ػذررس إظررض٣

ثنًفجزف دٓرِ ثنطهذجس إنٗ ثنعًعجز ٔقٛهٓج  رٙ ثنعرٕر ثنًرجنٙ ندزثظرز ثنطهذرجس ٔيرٍ عرى صقردٚى ثناديرز 

نهؼًٛم دُج  نطهخ ثنؼًٛم ٔصٕ ؼجس ثنعًعجز نهعٕر ٔصضقجلٙ ثنًفجزف مؽٕز ػٍ ْرِ ثناديز صقضعرًٓج 

  رِ ثٞؽٕز إٚسثصث نهًفسف يغ ثنعًعجز ًٔٚغم َفٛخ ثنًفسف يٍ ْ

 ) ٚ ( اإل٠شاداد األاشٜ : 

صضمًٍ قم ث٠ٚسثصثس ثنضٙ ٚضقفم ػهٛٓج ثنًفسف ٔنرى ٚرضى صفرُٛفٓج لرًٍ يفرجصز ث٠ٚرسثصثس 

ظجنفز ثنرقس دعذخ ػدو صكسثزْج مٔ نؼدو صيعٛسْج ػهٗ ث٠ٚسثص ٔيرٍ ْررِ ث٠ٚرسثصثس   ثنسظرٕو ث٢صثزٚرز   

يٍٛ   إٚسثصثس دُٕة مؽُذٛز   إٚسثصثس دُرٕة يقهٛرز   إٚرسثصثس ـرسث ز   دٛغ ثٞـٕل ثنغجدضز  ػًٕنز ثنضي

دسٚررد ٔ ررجقط ْٔررجص    يعررد ثنررد جصس   زظررٕو ٔػًرر٢ٕس م ررسٖ    سٔ ررجس صقٛررٛى ثنؼًرر٣س ثٞؽُذٛررز   

إٚؾجزثس يقذٕلّ   ػ٢ًٕس صاصٍٚ ثنذمجةغ ٔثنًقجـٛم   مزدجؿ ثنًعجًْز  ٙ ثنؽسقجس ثنضجدؼز نهذُرد 

ةُز   ثنصٚجصر ٔثنُقفجٌ  ٙ ثناصُٚز   ػًٕنرز إصثزر يقفظرز ثنذُرٕة   إٚرسثصثس ثنارصٌ   صففٛز مزـدر صث

 نهقفع ثٜيٍ (  

                                                 
sd.com-www.sfs
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http://www.sfs-sd.com/


 - 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـصـل الثالث

 ةـــة التطبيقيــالدراس
 هفٛرز ثنًذقرظ ثٞٔل  يذقغٍٛ  صُجٔلفضٕ٘ ػهٗ ثثندزثظز ثنضطذٛقٛز ٔ فؿ ْرث ثنففم ٠ؽسث  

 َٙ  ٔػٍ يفجزف ثنؼُٛز  دًُٛج  فؿ ثنًذقظ ثنغجَٙ صجزٚاٛز ػٍ ثنقطجع ثنًفس ٙ ثنعٕصث

  نضقهٛم ثنذٛجَجس ثنضٙ صى ثنقفٕل ػهٛٓج يٍ يفجزف ثنؼُٛز

 عى ث ضضى ثنذقظ دجناجصًز ٔثنضٙ صقضٕ٘ ػهٗ مْى ثنُضجةؼ ٔثنضٕـٛجس ثنضٙ صٕـم إنٛٓج ثنذجفظ 
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 المبحث االول

 اٍف١خ ربس٠خ١خ ػٓ اٌّظبسف اٌغٛدا١ٔخ ِٚظبسف اٌؼ١ٕخ
 

 ( ٔشأح ٚر ٛس اٌغٙبص اٌّظشفٟ اٌغٛدأٟ  : 1)  

 

 ( :1 ضسر يج  ذم ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز 

ثَقفسس صسقٛذز ثنؾٓجش ثنًفس ٙ  ٙ  ضسر ث٢ظضؼًجز  رٙ  رسٔع ثنذُرٕة ثٞؽُذٛرز ثنًضًغهرز  رٙ    

ٙ (   ثنذُد ثْٞهٙ ثنًفس٘   دُد دجزقهٛص   ثنذُد ثنؼغًرجَٙ   دُرد يفرس   دُرد قسٚرد٘ نَٕٛٛرز ثنفسَعر

دؼد ث٢ظرضق٣ل صرى صكرٍٕٚ نؾُرز ثنؼًهرز ن٣نر٣ع دًًٓرز إـردثز ػًهرز ظرٕصثَٛز يٕفردر  1956ٔ ٙ ثنؼجو 

صؼكررط ثنضُررٕع ثنغقررج ٙ  ررٙ ثنعررٕصثٌ قًررج صررى ث ضضررجؿ  ررسع نهذُررد ثنؼسدررٙ ثٞزصَررٙ  ٔ ررسع نهذُررد ثنضؾررجز٘ 

ظرٕصثَٛز صقًررم      ٔ رٙ ذثس ثنؼررجو صقرٕل  ررسع دُرد قسٚرد٘ نَٕٛٛررز إنرٗ ؼررسقز   1959ثٞعٛرٕدٙ  رٙ ثنؼررجو 

ثظرى دُرد ثنُٛهرٍٛ   ـرجفخ ْررِ ثنفضرسر مٌ صؽركهش نؾُرز يرٍ  ذرسث  مؽجَرخ نهُظرس  رٙ إيكجَٛرز  ٛرجو دُرد 

يسقص٘  رٙ ثنعرٕصثٌ ٔثنرر٘ قجَرش يٓجيرّ يٕشػرز ػهرٗ نؾُرز ثنؼًهرز ٔثنذُرد ثْٞهرٙ ثنًفرس٘  دؾجَرخ 

ٔدجؼرس  1959نرد  ر٣ل ثنؼرجو ٔشثزر ثنًجنٛز   ٔقرجٌ مٌ صرى إَؽرج  دُرد ثنعرٕصثٌ نٛؼًرم دُكرج يسقصٚرج ٔذ

ٔـررجفخ يذجؼررسر دُررد ثنعررٕصثٌ نًٓجيررّ ث ضضررجؿ مٔل دُررد ٔنُررٙ ْررٕ ثنذُررد  1962يٓجيررّ  رر٣ل ثنؼررجو 

صررى إَؽررج  دُررٕة صًُٕٚررز نضطهررغ        1962ٔفضررٗ  ثنؼررجو  1952ثنضؾررجز٘ ثنعررٕصثَٙ  ٔ رر٣ل ثنفضررسر يررٍ 

           1952ذُررد ثنصزثػررٙ ثنعررٕصثَٙ دًٓررجو ثنضًٕٚررم نهقطجػررجس ثنصزثػٛررز ٔثنفررُجػٛز ٔثنؼقجزٚررز ْررٙ   ثن

صذُررش            1922(  ٔ ررٙ ثنؼررجو  1962  ثنذُررد ثنؼقررجز٘ ثنعررٕصثَٙ  1961  ثنذُررد ثنفررُجػٙ ثنعررٕصثَٙ  

يجٕٚ ظٛجظز صرييٛى ثنًفرجزف ٔثنضرٙ قرجٌ َضجؽٓرج صرييٛى  ًعرز يفرجزف مؽُذٛرز ػجيهرّ دجنعرٕصثٌ  ر٣ل     

دُرد ث٢ص رجز ثنعرٕصثَٙ ٔـرجفذز  ر٣ل ذثس ثنؼرجو صيرؼ دُرد   صرى صيظرٛط 1923صهد ثنفضسر   ٔ رٙ ثنؼرجو 

ؽٕدج ثنضؾجز٘  ٙ دُد ثيدزيجٌ ثنٕنُٙ ثنر٘ ثـذـ ٢فقج دُد ثنٕفردر ٔصرى صيؾرّ  رٙ صرجزٚخ ٢فرق  رٙ 

 قًرج      1925دُد ثناسنٕو  ٔثنر٘ ؽج  دُج  ػهٗ صغٛٛرس ثظرى دُرد ثندٔنرز نهضؾرجزر ثناجزؽٛرز  ر٣ل ثنؼرجو 

 1926( صيرؼ دُرد ثنذقررس ثٞفًرس ثنضؾررجز٘  رٙ دُرد ثنُٛهررٍٛ   ٔ رٙ ثنؼررجو  1923صرى  ر٣ل ذثس ثنؼررجو   

                                                 
  يؾهز ثنًفس ٙ   ثنؼدص  1996-1923صجػ ثندٍٚ ثدسثْٛى فجيد   دمحم ػغًجٌ ثفًد دمحم  ٛس   صجزٚخ ثنؼًم ثنًفس ٙ  ٙ ثنعٕصثٌ نهفضسر  (1 

 35-29ؾ ؾ  1992( َٕٕٚٛ 11 
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ثَضٓؾش ثندٔنز َٓؼ ث٢َفضجؿ ث٢ ضفجص٘ ثنًضًغم  ٙ إـدثز  جٌَٕ صؽؾٛغ ث٢ظرضغًجز يًرج  رجص إنرٗ ثنضًردص 

 ثنؾغسث ٙ نهًفجزف نضغطٙ قج ز م جنٛى ثنذ٣ص  

 ( ٔشأح ٚر ٛس اٌّظبسف اإلعال١ِخ فٟ اٌغٛداْ : 2)

 رٙ  1966مس ثناطٕر ثٞٔنٗ  ٙ ثنؽسٔع نضطذٛق  كسر ثنفٛس ّ ث٠ظر٣يٛز  رٙ ثنعرٕصثٌ ػرجو دد

 عى ث٢ ضفجص دؾجيؼز ثيدزيجٌ ث٠ظ٣يٛز    ذؼد مٌ    مص هرش ثنؾجيؼرز يرجصر ث٢ ضفرجص ث٠ظر٣يٙ قًرجصر  

 مظجظٛز صدزض  رٙ  عرى ث٢ ضفرجص (( ثَطهقرش  كرسر إَؽرج  يفرسف إظر٣يٙ  رٙ ثنعرٕصثٌ  ٔ ثػضسلرش

( ٔدقردٔط صغٛرسثس  رٙ ثنُظرجو ثنعٛجظرٙ ثنعرٕصثَٙ  دًرسٔز  1ثنفكسر ػدر ػقذجس مؽٓمضٓج  رٙ يٓردْج  

نجنذررج  1926ثنررصيٍ مؽضًررغ ثٞيٛررس دمحم ثنفٛفررم ثل ظررؼٕص دررجنسةٛط ثنعررٕصثَٙ ؽؼفررس ًَٛررس٘  ررٙ ؼررذجن 

ـًٛجً  رٙ ثنعًجؿ دئَؽج  يفسف إظ٣يٙ  ٙ ثنعٕصثٌ  ْٕ دُد  ٛفم ث٠ظ٣يٙ ثنر٘ صرى صعـــرـؾٛهّ زظــر

ٔدؼد صيظٛط دُد  ٛفم صيظعش يفجزف إظ٣يٛز م سٖ ثَضٓؾش ذثس ثنرُٓؼ  فٛرظ صـــرـيظعش  1922

ْٙ دُد ثنضمجيٍ ث٠ظر٣يٙ ٔثنذُرد ث٠ظـــــــــرـ٣يٙ        1993ع٣عز يفجزف إظ٣يٛز  ٙ يُضف  ثنؼجو 

ًرج ثنذُرد ث٠ظـــــرـ٣يٙ ْ 1994ٔدُد ثنضًُٛز ثنضؼجَٔٙ ث٠ظ٣يٙ  ٔصيظط يفس ٍٛ إظ٣يٍٛٛ  ٙ ثنؼجو 

دُررد ثنؽررًجل ث٠ظرر٣يٙ ٔ شثٔل      1995نغررسح ثنعررٕصثٌ ٔدُررد ثنذسقررز ثنعررٕصثَٙ  ٔصيظررط  ررٙ ثنؼررجو 

ٔـجفخ ثنضٕؽّ ث٠ظ٣يٙ  ٙ ثنًفجزف صٕؽّ إظ٣يٙ  ٙ ث ندٔنز ٔثنًؽرسٔع  1992َؽجنّ  ٙ ثنؼجو 

جؿ ث٢ ضفرجص٘ ػهرٗ ثنؼرجنى ثنارجزؽٙ ٔيغ ث٢َفض 1999ثنعٛجظٙ صًغهّ عٕزر ث٠َقجذ ثنضٙ ؽج س  ٙ ثنؼجو 

ذثص ػرردص ثنًفررجزف ثنضررٙ صؼًررم  ررٙ ظررم ثنُظررجو ثنًفررس ٙ ث٠ظرر٣يٙ إذ مَؽرريس ػرردص يررٍ ثنًفررجزف  

 ٙثنًقهٛز ثنًُؽي ٔثنضًٕٚم يُٓج دُرد ًَٛرج ٔدُرد ثنفرفج ٔثنفرسٔع ثناجـرز درجنذُٕة ثٞؽُذٛرز دُرد مدرٕ ظذر

نؼًم  ٙ ظرٕر ثناسنرٕو نرٟٔزثر ثنًجنٛرز ثنٕنُٙ ٔدُد ثنًؽسر ٔوٛسْج يٍ ثنًفجزف  ٔيغ يذجؼسر ث

٢ػًجنّ مـذقش ثنًفجزف يٍ مٔل ثنًؤظعجس صعؾ٣ًٛ  ٙ ثنعٕر ـجفخ ذند ثصؾجِ ثندٔنز إنرٗ ثنؼًرم 

 ررٙ   يؾررجل ثنفررُجػجس ث٢ظررضاسثؽٛز يغررم ثنذضررسٔل يًررج مظررضدػٗ صغٛٛررسث قذٛررسث  ررٙ  ررٕثٍَٛ ث٢ظررضغًجز 

ص ٔـجفخ ذند عٕزر  ٙ ث٢صفج٢س ثنضٙ صًغم ثندػجيز نضضًجؼٙ ٔث٢ظضغًجزثس ثٞؽُذٛز ثندث هز إنٗ ثنذ٣

                                                 
ز  ٙ صقٕٚى ثنًؽسٔػٛز ثندُٚٛز ٔثندٔز ث٢ ضفجص٘ ٔثنعٛجظٙ    ػًجٌ: صثز ٔثةم نهطذجػز ٔثنُؽس دمحم ؼٛإٌ   ثنًفجزف ث٢ظ٣يٛز صزثظ (1 

  219-212( ؾ  ؾ 2222 
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نهًفجزف نرسده مَؽرطز ثنًفرجزف  ًٛرج دُٛٓرج ٔ  سٔػٓرج ثنؼجيهرز  رٙ ثنعرٕصثٌ يرغ ثٞ رر  رٙ ث٢ػضذرجز 

ص ررٕل يفررجزف  ذثس صًٕٚررم مؽُذررٙ إنررٗ ثنعررٕر ثنعررٕصثَٙ   دُررد دٛذهررٕض م سٚقٛررج ٔدُررد ثنعرر٣و ٔدُررد    

س ٔوٛسْررج ( فٛررظ ثـررذـ ػرردص ثنًفررجزف ثنؼجيهررز  ررٙ ثنعررٕصثٌ   ثنًررجل ٔثنذُررد ثنًفررس٘ ٔدُررد ث٠يررجزث

(  يفس ج صضقجظى ٔصضُج ط  ًٛج دُٛٓج ػهٗ ثنعٕر ثنعٕصثَٙ ثنٕثػد ي رر  رٙ ث٢ػضذرجز  22فجنٛجً فٕثنٙ   

صٕؽرّ دُررد ثنعررٕصثٌ ثنًسقررص٘ إنررٗ صيررؼ ثنًفررجزف نضكررٌٕ قٛجَررجس يفررس ٛز ذثس يرر٣ ر يجنٛررز ٔيقرردزر    

زف ثٞؽُذٛررز ذثس زؤٔض ثٞيررٕثل ثنمرراًز   ٔيُررر صٕ ٛررغ ثصفج ٛررز ثنعرر٣و  ررٙ ػهررٗ ثنضُررج ط يررغ ثنًفررج

(  عررًز ثنغررسٔر مٌ ٚكررٌٕ ُْررجة َظررجيٍٛ يفررس ٍٛٛ إظرر٣يٙ  ررٙ ثنؽررًجل  14ثنعررٕصثٌ ٔزص  ررٙ ثنذُررد   

ٔصقهٛد٘  ٙ ثنؾُرٕح  ٔثٌ ٚرضى إ ضضرجؿ دُرد ؽُرٕح ثنعرٕصثٌ ن١ؼرسثف ػهرٗ ثنًفرجزف ثنضقهٛدٚرز ثنؼجيهرز    

ٌ ٚكررٌٕ صجدؼررج يسقصٚررج نسةجظررز دُررد ثنعررٕصثٌ ثنًسقررص٘ دررجناسنٕو ٔ ررد صررى إ ضضررجؿ دُررد     ررٙ ثنؾُررٕح ٔث

  1)ٔدجؼس يٓجيّ يُر ذند ثنضجزٚخ   19/26/2226ؽُٕح ثنعٕصثٌ  ٙ 

 ( ٔجزح ػٓ ِظبسف اٌؼ١ٕخ : 3) 

يفسف ثنًصثزع ثنضؾجز٘  
2

: ) 

ًْرج دُرد ثنًرصثزع  قذٛرسٍٚ و َضٛؾرز نرديؼ يفرس 1/9/1999ٍٛصيظط يفرسف ثنًرصثزع ثنضؾرجز٘  رٗ 

ثنصزثػرٙ ٔثنقطجػرجس  يعرضٓد جً ثنُٓرٕق دجنقطرجعو 1992ن١ظضغًجز ٔثنضًُٛز ثنسٚفٛرز ٔثنررٖ مظرط ػرجو 

ٔثنرٖ ٚؼضذس مٔل يفسف ٔنُرٗ مظرط دجنعرٕصثٌ ػرجو  ذثس ثنفهز دجنصزثػز  ٔثنذُد ثنضؾجز٘ ثنعٕصثَٙ

ٚفٛرز ٔإصقرجص يصثزػرٗ ثنعرٕصثٌ ثنًرصثزع ن١ظرضغًجز ٔثنضًُٛرز ثنس دو نذُر1992و ٔ د صى دٛؼّ ػجو 1962

 ثنرررررررررررررررررررررررٖ صذُضررررررررررررررررررررررّ ثنقكٕيررررررررررررررررررررررز  لررررررررررررررررررررررًٍ دسَررررررررررررررررررررررجيؼ ث٠ظضافررررررررررررررررررررررجؾ

ثنًفرس ٛز درجنذ٣ص يرٍ فٛرظ ػردص  ٔدؼد ث٠َديجػ مـذـ يفسف ثنًصثزع ثنضؾجز٘ يٍ مقذرس ثنًؤظعرجس

  ثنًعجًٍْٛ فٛظ ٚمى مقذس  جػدر يعجًٍْٛ دجنعٕصثٌ 

                                                 
www.bankofsudan.org  1) 

  www.fcbsudan.com     2) 

http://www.bankofsudan.org/
http://www.bankofsudan.org/
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 : أ٘ذاف اٌّظشف ٚ ِغبالرٗ 

 ٙ ثنعٕصثٌ ٔ ٚذسش ْرث ثندٔز يٍ  ٣ل إظضسثصٛؾٛضّ  ًُٛز ث٢ ضفجصٚزٚؤص٘ ثنًفسف صٔزث  جػ٣  ٙ ثنض

 :  ٙ ٔ ظٛجظضّ ٔ مْدث ّ ثنًضًغهز

  صًٕٚم ثنقطجػجس ثنصزثػٛز ٔ ثنفُجػٛز ٔ ثنضؾجزٚز ٔثنفجصز ٔثنٕثزص -

  فٕٛثَٙ -صٕ ٛس يد ٣س ث٠َضجػ نهقطجع ثنصزثػٙ َذجصٙ  -

  ضًُٛز ثنسٚفٛز ثنًضكجيهزصًُٛز ثنسٚ  ثنعٕصثَٙ ػٍ نسٚق يؽسٔػجس ثن -

قج ز  صس ٛز ٔصقدٚظ ثظجنٛخ ٔٔظجةه ثنؼًم دجنذُد يًج ٚمًٍ ٔٚضققق يؼّ ثؼذجع نسوذجس -

 ثنؼ٣ً 

  صقدٚى ثناديجس ثنًفس ٛز ثنًضًٛصر ٔثنؽجيهز  ٙ ثنجز ثنفٛس ز ث٢نكضسَٔٛز -

 ثنؼًم  ٙ يؾجل ثنُقد ث٢ؽُذٙ ٔثنضؾجزر ثناجزؽٛز -

 ٕثزصز غ قفج ر ثظضادثو ثنً -

  فشٚع اٌّظشف :

 سػرج ٔ ثنضرٙ صؽركم  29يرٍ  ر٣ل  سٔػرّ ثنذجنغرز  ٚقٕو ثنًفسف دضُفٛر مْدث ّ ٔ ظٛجظضّ ٔ إظضسثصٛؾٛضّ

ٔظٛقٕو ثنًفسف دئَؽج  ػدص يقدز يٍ يٕث غ ثنفسثف ثٜنٙ د٢ٕٚز  ثَضؽجزث ؽغسث ٛج ٔ ثظؼج دجنذ٣ص قًج

   ديجس دطج جس ثند غ ث٢نكضٕزَٙ  ثناسنٕو دج٠لج ز ثنٗ

): ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ)
1

 

 و  24/3/1993و ٔشثٔل مػًجنّ  ٙ 29/11/1991 ٗ  ثنضمجيٍ ث٢ظ٣يٙ صيظط يفسف 

 : أ٘ذاف اٌّظشف ٚ ِغبالرٗ

ثنضؼسف ػهٗ إيكجَٛجس ثنضًُٛز ٔث٠ظضغًجز ٔصؽؾٛغ ث٠ظضغًجزثس   ٗمْدثف ثنذُد ٔموسثلّ  صضهاؿ

َٗ ٔصقدٚى ثنًجل ثن٣شو ٔثنًعجػدثس ثٞ سٖ ندػى  طجػجس ث٠ ضفجص ثنعٕصث قمثناجـز ٔثنؼجيز  ٗ 

  ثنغسقْرث 

 ثنقجةًز  ثنًُؽآس ٗ صقدٚظ ٔصؾدٚد  ثنًعجػدر

                                                 
 1) sd.com-www.tadamonbank    
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َقٕ ث٠ظضغًجز ٔثنًعجًْز  ٗ صًٕٚم ػًهٛجس ثنضؾجزر  ٔثناجزؽٗصد ق زمض ثنًجل ثنًقهٗ  صؽؾٛغ

 يؤظعجس صُؽي نٓرث ثنغسق  نسٚقثناجزؽٛز يذجؼسر مٔ ػٍ 

ثناديجس ثنًفس ٛز ٔثنضًٕٚم ػذس ؼذكز يٍ ثنفسٔع صغطٗ  صقدٚىجظٗ  ٗ َؽجن ثنذُد ثٞظ ٚضسقص

 ػدص يٍ ثنًسثظهٍٛ  ٗ ؽًٛغ مَقج  ثنؼجنى  ؽجَخياضه  دقجع ثنعٕصثٌ إنٗ 

  فشٚع  اٌّظشف :

 سػرج ٔ ثنضرٙ صؽركم  19يرٍ  ر٣ل  سٔػرّ ثنذجنغرز  ٚقٕو ثنًفسف دضُفٛر مْدث ّ ٔ ظٛجظضّ ٔ إظضسثصٛؾٛضّ

    ظؼج دجنذ٣صثَضؽجزث ؽغسث ٛج ٔ ث

)ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ)
1

 : 

و( 1995مَؽب يفسف ث٠ص جز ٔثنضًُٛز ث٠ؽضًجػٛرز دًٕؽرخ  رجٌَٕ  رجؾ صًرش إؽجشصرّ  رٙ  َرٕ ًذس 

يٕثقذز نعٛجظز صقسٚس ث٠ ضفجص ثنضٙ يرٍ مْردث ٓج صٕظرؼز ثنًرٕثػٍٛ ثنضرٙ صؼُرٙ درجنُٕٓق دكرم  طجػرجس 

ـ ثنمرؼٛفز ٔففصْرج دفمرٛهز ثنكعرخ ثنقر٣ل ٔث٠َضرجػ نضافٛر  ٔنرير ثنًؾضًغ ٔصسقٛصثً ػهٗ صػى ثنؽرسثة

و( يرٍ 1995 – 1924ثنفقس   ٔنقد ؽج س َؽير ثنًفسف يٕثـهز نًرج  رجو درّ دُرد ث٠ص رجز ثنعرٕصثَٙ  

يُجذػ ياضهفز  ٙ يؾجل إَضؽجز  مٛهز  ث٠ص جز (   ٔصػرى ـرغجز ثنًُضؾرٍٛ ٔثنقرس ٍٛٛ ٔثٞظرس ثنًُضؾرز 

ثنُٛم ثٞشزر(   ٔدؾجَخ صاففّ  ٙ  –ظُجز  –ؾصٚسر ثنًسٔٚز  ٢ٔٚجس ثنؾصٚسر صسقٛصثً ػهٗ يُطقز ثن

صػى ثنؽسثةـ ثنمؼٛفز ٔ هق ًَٕذػ َجؽـ  نهفس ز ث٠ؽضًجػٛز(  يٌ ثنًفسف يغهّ يغم قم ثنًفرجزف 

ٔثنذُٕة ثنؼجيهز  ٙ ثنعٕصثٌ ًٚجزض قج ز ثٞػًجل ثنًفس ٛز صث رم ٔ رجزػ ثنعرٕصثٌ ػذرس ؼرذكز  ٕثيٓرج 

سػجً  ٙ ياضه  مزؽج  ثنعٕصثٌ دًقس زةٛعٙ  ٙ ثناسنٕو ٔٚقرٕو دكج رز مػًجنرّ ثنًفرس ٛز ٔ قرجً ع٣عٌٕ  

 ٢فكجو ثنؽسٚؼز ث٠ظ٣يٛز  

 ا٘ذاف اٌّظشف ِٚغبالرٗ : 

ٚعضٓدف ثنًفسف ثنؽرسثةـ ثنمرؼٛفز  رٗ ثنًؾضًرغ ٔثنقرجصزر ػهرٗ ثنؼًرم   ـرغجز ثنًرصثزػٍٛ   ـرغجز 

نًعضٕػذٍٛ   ثنًسثر   ثنط٣ح   ثزدجح ثنًؼجؼجس( ث سثصثً قجَٕث ثٔ ثنًُضؾٍٛ   ثنًٍُٓٛٛ   ثناسٚؾٍٛ وٛس ث

                                                 
 1)http://www.idikharbank.com/ 
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صقش يظ٣س إؽضًجػٛز   ٔٚؼًم ثنًفسف ػهٗ صؼهًٛٓى ثظجنٛخ ثنؼًم ثنًفس ٗ صٌٔ ؼرسٔن يُفرسر ثٔ 

 صؼؾٛصٚز دم  ٗ صؾجَط صجو يغ ثفٕثنٓى ث٢ ضفجصٚز ٔث٢ؽضًجػٛز 

 فشٚع اٌّظشف :

 سػرج ٔ ثنضرٙ صؽركم  32يرٍ  ر٣ل  سٔػرّ ثنذجنغرز  ٔ إظضسثصٛؾٛضّٚقٕو ثنًفسف دضُفٛر مْدث ّ ٔ ظٛجظضّ 

  ثَضؽجزث ؽغسث ٛج ٔ ثظؼج دجنذ٣ص 

 : اٌّظبسف اٌغٛدا١ٔخفٟ أعظ رغؼ١ش اٌخذِبد اٌّظشف١خ (     4) 

 :(1 صضذُٙ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  ٙ صعؼٛس  ديجصٓج ث٢ظط ثنضجنٛز

 ( ثنضؼسٚفز ثنًؼًٕل دٓج يغ يسثظهٙ ثنذُد   1  

 ( صكهفز صعٛٛس ثنؼًم   2  

  ر  ٙ ث٢ػضذجز ثٌ صكٌٕ ثنضؼسٚفز يضُجظذز يغ ثنضكهفز ثنققٛقز نهاديجس ثنًفس ٛز  ( ثٞ 3  

 ( صكهفز ثنٕفدر يٍ ثناديز ثنًفس ٛز   4  

 ( ٚضى ثصذجع َظجو صغطٛز ثنضكهفز  ثنًضغٛسر( + ْجيػ زدـ  هٛم ٚسثػٙ  ٛز ثنًُج عز َٕٔػٛز ثناديجس  5  

 قديز ثنً       

 % ( 1يُٓرج   ( ثناديجس ثنضٙ نهذُد  ٛٓج يٛصر صُج عٛز يغم صؾدٚد  طجدجس ثنمرًجٌ  ث٢صث (  ضقفرم  6  

 ٔصؤ ر ثنؼًٕنز ػهٗ ثنًذهغ دؼد  فى ثنؾص  ثنًُفر يٍ يذهغ ثناطجح  

 ( ث٢ٔلجع ث٢ ضفجصٚز ٔيسثػجر ظسٔف ثنضماى   2  

 ( صكهفز ثناديز يقجزَز دقؾى ثنؼًم   2  

 ثناديجس ث٢لج ٛز ثنضٙ ٚطهذٓج ثنؼًٛم ػ٣ٔر ػهٗ يج ْٕ ظجةد  (  9  

 ( ثنضكهفز ثنضقدٚسٚز نهاديز ٔ جـز صكهفز ٔظجةه ث٢صفجل    9  

                                                 
   2225_2222( يهفجس ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ ثنًسقص1٘ 
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 يسثػجر َٕع ثنفتجس ثنضٙ ٚاديٓج ثنًفسف يٍ ـغجز ثنًُضؾٍٛ ٔثـقجح ثند م ثنًقدٔص  (12 

 ٔثنط٣ح            

 ٓج  ( فسقز ثنقعجدجس ٔفؾى ثنضؼجيم  ٛ 11  

 ثنًقٕل ثنقٕيٙ نهقٕٛص ناديز EBS( ػًم يقجزَز يغ ثنضؼسٚفز ثنًؼًٕل دٓج ػجنًٛجً َٔؼسٚفز  12  

          ATM    

 يٍ ع٣عز مٔؽّ : صُجٔنٓجدجنُظس ثنٗ ث٢ظط ثنعجدقز ٚس٘ ثنذجفظ ثَّ ًٚكٍ 

ذٙ يؼررٍٛ صؼضًررد ػهررٗ ثظررجض يقجظرر ثنٕؽررّ ث٢ٔل  : مظررط صقررٕو ػهررٗ ثنضقرردٚس ثنؽافررٙ  دًؼُررٙ ثَٓررج ٢

نضعؼٛس ثناديز ثنًفس ٛز   ُٔٚدزػ صقش ْرِ ثنًؾًٕػز صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز ػهٗ ثظجض يسثػرجر 

َٕع ثنفتجس ثنضٙ ٚاديٓج ثنًفسف ٔثناديجس وٛس ثنًضؼرجزف ػهٛٓرج ٔثنضرٙ صقرديٓج ثنًفرجزف دُرج  ػهرٗ 

 نهخ ثنؼًٛم  

مظررط يقجظرذٛز ٚررضى ثنؼًرم دٓررج   ثنٕؽرّ ثنغرجَٙ : مظررط صقرٕو ػهررٗ مظرجض ثنضقرردٚس ثنؽافرٙ ٔنكررٍ صعرذقز 

ُٔٚرردزػ صقررش ْرررِ ثنًؾًٕػررز صعررؼٛس ثناررديجس ثنًفررس ٛز ػهررٗ ثظررجض ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز نهًفررجزف 

ز ثنًفررسف ن٣ػررٕثو ثنعررجدقز   ررديجس ثنًفررسف ذثس ثنًٛررصر ثنضُج عررٛز ٔثنًقجزَررجس ٛررثنًُج عررز ثٔ صؼس 

   ٌٕثنًسثظه جنهاديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ ٚقديٓ

ط صقٕو ػهٗ ثنعٛجظجس ثنًقجظذٛز نضعرؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛز ُٔٚردزػ صقضٓرج صعرؼٛس ثنٕؽّ ثنغجنظ : مظ

ثناررديجس ثنًفررس ٛز ػهررٗ ثظررجض صغطٛررز ثنضكهفررز ثنًضغٛررسر يررغ صققٛررق ْررجيػ زدررـ   يسثػررجر ثنظررسٔف 

 ث٢ ضفجصٚز ٔثنضماى ٔوٛسْج يٍ دقٛز ث٢ظط  
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 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ٚإازجبس اٌفشٚع رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد

 عؼبس اٌخذِبد اٌّظشف١خ االي فزشح اٌذساعخ :أشاد اٌزٟ ِشد ثٙب ٚالً : اٌزغ١أ

 ) أ ( ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ  

 ثنضغٛسثس  ٙ مظؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز نًفسف ثنضمجيٍ ث٠ظ٣يٙ   ٣ل  ضسر ثندزثظز      

      2222-2225: ) 

 ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ  أٚالً:      

 (3/2/1عذٚي سلُ )

 ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ فٟ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 دٛغ ث٢ظٓى 2% 2% 2% 2% 2% 2%

 إنغج  ثنؼقد 522 522 522 522 522 522

 صقمٛس ثنؼقد ٔصُفٛرِ 522 522 522 522 522 522

ز ػرررٍ إـررردثز ٔعٛقرررز صرررجيٍٛ َٛجدررر 522 522 522 522 522 522

 ثنؼًٛم

 نهخ ثنضًٕٚم ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

يهر  ثنضؼسٚفرز ثنًفرس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيرز نهس جدرز ثنًفرس ٛز دُرد ثنعرٕصثٌ  إػردثص ثنذجفرظ إػضًرجصثً ػهرٗ دٛجَرجس: : اٌّظذس

 2225 ثنًسقص٘

 يٍ ثنؾردٔل ٣ٚفرع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفرجٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز

ثناجـز دؼًهٛجس ثنضًٕٚم  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ  قره يرٍ  ر٣ل 

ػرررررررررررررردص ثنؼًهٛررررررررررررررجس ثنًُفرررررررررررررررِ يررررررررررررررٍ  ذررررررررررررررم ثنذُررررررررررررررد  رررررررررررررر٣ل ثنؼررررررررررررررجو ثنًررررررررررررررجنٙ  
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 االعٕج١خ( صب١ٔبً : اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚاٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /

 (3/2/2عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ االعٕج١خ( ٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚا

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

  ضـ ثنقعجح ثنؾجز٘ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

  ضـ فعجح إص جز ثٔ إظضغًجز ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

ؼرررررٓجصر ثنًقررررردزر ثنًجنٛرررررز ٔزـرررررٛد  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنقعجح

ث٢ؽجدز ػهٗ إظضفعجزثس ثنؼ٣ً  ػرٍ  ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ 1222

 ثنسـٛد

ففرررررع فعرررررجدجس ثنؼرررررجيهٍٛ دجنؾٓرررررجذ  ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثنًفس ٙ

ًقرررردزر ثنًجنٛررررز ٔزـررررٛد ثنقعررررجح ثن ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152

 دٕثظطز ثنًسثظهٍٛ

ث٢ظضفعرررجز ػرررٍ  ٛرررٕص دؼُٛٓرررج يمرررٙ  222 222 222 222 222 222

 ػهٛٓج م م يٍ ػجو

ث٢ظضفعرررجز ػرررٍ  ٛرررٕص دؼُٛٓرررج يمرررٙ  522 522 522 522 522 522

 ػهٛٓج مقغس يٍ ػجو

 ص غ ثنسٔثصخ ٔثنًؼجؼجس ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثٔثيس ثند غ ثنًعضدًٚز ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

يهر  ثنضؼسٚفرز ثنًفرس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيرز نهس جدرز ثنًفرس ٛز دُرد ثنعرٕصثٌ  إػردثص ثنذجفرظ إػضًرجصثً ػهرٗ دٛجَرجس: : اٌّظذس

 2225 ثنًسقص٘

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ثنؾجزٚررز ٔوٛسْررج يررٍ ثنقعررجدجس  رر٣ل  ضررسر ثندزثظررز يًررج ٚؼُررٙ ثٌ صيعٛسْررج ػهررٗ  ثناجـررز دجنقجظررجدجس

ث٢ٚسثصثس ٚيصٙ  قه يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يرٍ  ذرم ثنذُرد  ر٣ل ثنؼرجو ثنًرجنٙ   يرغ درسٔش ثصؾرجِ 

َقٕ ٔلغ ظؼس ناديز ث٢ؽجدز ػهٗ إظضفعجزثس ثنؼ٣ً  ػٍ ثنسـٛد ٔ د ٚكٌٕ يسص ذند ثشصٚرجص نهذرجس 

ًرر٣   ررٙ ْرررث ثنًؾررجل  مرر٣ً ػررٍ صقًررم ثنًفررسف نررذؼك ثنضكررجنٛ  ٔ جـررز دؼررد إص ررجل ثناررديجس ثنؼ

ثناجـز دج٢ظضفعجز ػٍ ثنسـٛد ػذرس ثنضهفرٌٕ ث٢يرس ثنرر٘ يرٍ ثنًضٕ رغ يؼرز إَضٓرج  ثنؼًرم دٓررِ ثنؼًٕنرز 
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ٕر ٔذند ٔ قجً نضسصٛذجس يٍ ثنًفضسق ػهٗ إصثزر ثنًفسف إصاجذْج يغ ؼسقجس ث٢صفجل ففجظجً ػهٗ فقر

 ثنًفسف  
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 صبٌضبً : اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ 

 (3/2/3عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 صث م ثنًفسف 122 122 122 122 122 122

 يفسف ث س صث م ثنًدٍٚٗ إن 222 222 222 222 222 222

ثنرررٗ ثنًفرررجزف ث٢ رررس٘  رررجزػ  مثنضقجٔٚررر  222  222  222  222  222  222

 يهٌٕٛ  ي م52ثنًدُٚز يٍ 

ثنرررٗ ثنًفرررجزف ث٢ رررس٘  رررجزػ  مثنضقجٔٚررر  221  221  221  221  221  221

 يهٌٕٛ  يقغس 52 ثنًدُٚز يٍ

ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ يهرر  ثنضؼسٚفررز  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ثناجـز دؼًهٛجس ثنضقجٔٚم دجنؼًهز ثنًقهٛز  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚريصٙ 

 يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ   رص ثنؼًهٛجس ثنًُفر قه يٍ  ٣ل ػد
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 ساثؼبً : اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  االعٕج١خ 

 (3/2/4عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟاٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  االعٕج١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113

 دٍٛ  سٔع ثنًفسف 122 122 122 122 122 122

 ثنٙ يفسف ث س  222 222 222 222 222 222

 ثنضقجٔٚم ثنٕثزصر ثنٗ ػًٛم ثنًفسف ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

ثنضقجٔٚرررم ثنرررٕثزصر ثنرررٗ ػًٛرررم يفرررسف  ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3

 ث س

 إصفج ٛجس ثند غ 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنقسر  225  225  225  225  225  225

 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنًقهٛز 1% 1% 1% 1% 1% 1%

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس ثنًفرردز:

  2225 ثنًسقص٘

 ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز  يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ

ثناجـز دؼًهٛجس ثنضقجٔٚم دجنؼًهز ث٢ؽُذٛز  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚيصٙ 

  قه يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  
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ًً : اٌش١ىبد  ً  ابِغب

 (3/2/5عذٚي سلُ )

 ٓ االعالِٟفٟ ِظشف اٌزؼبِاٌش١ىبد 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 صقفٛم ثنؽٛد صث م ثنفسع ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 صقفٛم صث م ثنًدُٚز  ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 نًسقص٘صقفٛم ثنؽٛد دًدُٚز دٓج  سع نهذُد ث  221  221  221  221  221  221

صقفرررٛم ثنؽرررٛد دًدُٚرررز ٢ٕٚؽرررد دٓرررج  رررسع نهذُرررد   2215  2215  2215  2215  2215  2215

 ثنًسقص٘

 ثنضقفٛم ثناجؾ نهؽٛد 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 صقفٛم ؼٛكجس ثنًسصذجس ٔثنًؼجؼجس ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

در ٔثنًفررررس ٛز صث ررررم صقفررررٛم ثنؽررررٛكجس ثنًؼضًرررر 1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنًدُٚز

صقفرررٛم ثنؽرررٛكجس ثنًؼضًررردر ٔثنًفرررس ٛز  رررجزػ   222  222  222  222  222  222

 يهٌٕٛ  ي م52ثنًدُٚز 

صقفرررٛم ثنؽرررٛكجس ثنًؼضًررردر ٔثنًفرررس ٛز  رررجزػ   221  221  221  221  221  221

 يهٌٕٛ  يقغس52ثنًدُٚز 

 سؽٕع نهعجفخثنؽٛكجس ثنًسصدر ثن 1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنؽٛكجس ثنًٕ ٕ ز 1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنؽٛكجس ثنًفقٕصر 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ثنؽٛكجس ثنًفس ٛز ثنًفقٕصر 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ؼٛد ثنؽذجة 522 522 522 522 522 522

ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  يهرر  ثنضؼسٚفرزإػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس  ثنًفردز: 

 2225 ثنًسقص٘
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يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ثناجـز دؼًهٛجس ثنؽٛكجس  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚريصٙ  قره يرٍ  ر٣ل 

 رِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُف

ًً : اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ ً  عبدعب

 (3/2/6عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

صث رررم ثنضقفرررٛم   226  226  223  223  223  223

 ثنًدُٚز

ثنضقفرررررٛم درررررٍٛ   2225  2225  225  225  225  225

يرررردُٚضٍٛ ٕٔٚؽررررد 

 دُد يسقص٘ دًٓج

2225  

 

2225  

 

2225  

 

2225  

 

ثنضقفرررررٛم درررررٍٛ   

يرردُٚضٍٛ ٢ٕٔٚؽررد 

 دُد يسقص٘ دًٓج

لررررررررد ثنقذررررررررٕل    152ػش+ 152ػش+ 152ػش+ 152ػش+

 ٔث٢ػجصر 

لررررررررد ثنقذررررررررٕل    122ػش+ 122ػش+ 122ػش+ 122ػش+

 ضقفٛمٔثن

صًدٚررررررررررد يرررررررررردر    122 122 122 122

 ثنكًذٛجنز

إػررررررررجصر صقرررررررردٚى  522 522 122 122 122 122

 ثنكًذٛجنز

ثنكًذٛرررررررررررررررررج٢س   226+522  226+522 152ػش+ 152ػش+ 152ػش+ 152ػش+

ثنًؼررررررررررررررجصر صٌٔ 

 إؽسث ثس  جََٕٛز

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

 +ة 522+226

 ثر

 +ة 522+226

 ثر

ثنكًذٛرررررررررررررررررج٢س 

ثنًؼررررررررجصر دؼررررررررد 

 إؽسث ثس  جََٕٛز
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إٚقجف ث٢ؽسث ثس    1222 1222 1222 1222

 ثنقجََٕٛز

إػرررررجصر ثنكًذٛهرررررز    122 122 122 122

 ذم صقردًٚٓج ٔ ذرم 

 صجزٚخ إظضققج ٓج

د ثنعررٕصثٌ يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُرر إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظؼجز  ديجس ثنضقفٛم  صث م ثنًدُٚز   دٍٛ يدُٚضٍٛ 

% 52% 122ٕٚؽد/٢ٕٚؽرررد دًٓرررج  رررسع نهذُرررد ثنًسقرررص٘   إػرررجصر صقررردٚى ثنكًذٛجنرررز  ( ٔذنرررد دُعرررذز  

ٔإظررضًسس ذثس ث٢ظررؼجز  2224%(ػهررٗ ثنضررٕثنٙ   ٔثنؾرردٚس دجنرررقس ثٌ ثنصٚررجصر صًررش  رر٣ل ثنؼررجو 422 

 ٣ل ث٢ػٕثو ثنضجنٛز يٍ ثندزثظز    ٣ٚٔفع ثٌ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  د ذثصس  ٣ل ظُز ثنضؼردٚم 

( ٔدرند ًٚكٍ ثنقٕل 2223% يٍ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  نهؼجو ثنعجدق  2 61(  دًجٚؼجصل 2224 

  د فققش شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  ثٞظؼجز ثٌ ثنصٚجصر  ٙ 
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يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛرس دجنصٚرجصر  رٙ ثظرؼجز  رديجس قًذٛرج٢س ث٢نر٣ع ثنًعرضُدٚز ٔذنرد 

% ٔدؾجَخ ذند فدط صغٛس  ٙ ث٢ظؼجز دج٢َافجق  ٙ قًذٛج٢س ث٢ن٣ع ثنُظٛفز ٔذند دُعذز 25دُعذز 

ز  ر٣ل ٔإظرضًسس ذثس ث٢ظرؼج 2224% ٔثنؾدٚس دجنرقس ثٌ ثنصٚجصر ٔث٢َافجق  فردعج  ر٣ل ثنؼرجو 25

ث٢ػررٕثو ثنضجنٛررز يررٍ ثندزثظررز    ٣ٚٔفررع ثٌ ثٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررد ذثصس  رر٣ل ظررُز ثنضؼرردٚم 

( ٔدرند ًٚكٍ ثنقٕل 2223% يٍ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  نهؼجو ثنعجدق  2 61(  دًجٚؼجصل 2224 

٢ٚرسثصثس زوًرجً ػرٍ ثَٓرج ثٌ ثنصٚجصر  ٙ ثظؼجز  ديز قًذٛج٢س ث٢ن٣ع ثنًعرضُدٚز  رد فققرش شٚرجصر  رٙ ث

 ؽج س درثس َعذز ث٢َافجق  ٙ ثظؼجز ثناديز ث٢ س٘  قًذٛج٢س ث٢ن٣ع ثنُظٛفز (  

 صبِٕبً : ا بثبد اٌؼّبْ

 (3/2/8عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ ا بثبد اٌؼّبْ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

صاهٛؿ ثنذمرجةغ  ذرم ٔـرٕل ثنًعرضُدثس    1222 1222 1222 1222 1222 1222

 يغطٙ داطجح لًجٌ(

3222 

 

صاهررٛؿ ثنذمررجةغ  ذررم ٔـررٕل ثنًعررضُدثس  3222 3222 3222 3222 3222

  وٛسيغطٙ داطجح لًجٌ(

  طجدجس ثنمًجٌ نهد ؼجس ثنًقديز  21  21  21  21  21  21

  طجدجس ثنمًجٌ ث٢ س٘  225  225  225  225  225  225

 صؼدٚم  طجح ثنمًجٌ 3222 3222 3222 3222 3222 3222

 ثنغج   طجح ثنمًجٌ 3222 3222 3222 3222 3222 3222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

نؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز يررٍ ث

ثناجـز داطجدجس ثنمًجٌ  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚيصٙ  قه يرٍ  ر٣ل 

 ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  
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 ربعؼبً : إػزّبداد اٌظبدس

 (3/2/9عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ إػزّبداد اٌظبدس

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 ػًٕنز ثنضؼصٚص  2125  2125  2125  2125  2125  2125

 ػًٕنز ثنضدثٔل  215  215  215  215  215  215

 ثنؼ٢ًٕس ث٢لج ٛز  215  215  215  215  215  215

 زظٕو ثنضذهٛغ 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ػًٕنز ثنفجصز      

 ػقد ثنفجصز 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 exثظضًجزر  2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ثنًسقص٘ س جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌيه  ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيز نه إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :اٌّظذس

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ثناجـز دؼًهٛجس إػضًجصثس ثنفجصز  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُرٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ  قره 

 جو ثنًجنٙ  يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼ

 ػبششاً : إػزّبداد االعز١شاد

 (3/2/11عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ إػزّبداد االعز١شاد

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111

 اٌغٕٛاد

  ضـ  طجح ث٢ػضًجص  215  215  215  215  215  215

إػضًرررجصثس يفضٕفرررز دٕثظرررطز   215  215  215  215  215  215
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 ثنًقجـز

ثػضًجصثس يٕؽهز ثنرد غ نسدرغ   22  22  22  22  22  22

 ظُز ثٔ ؽص  يُّ

ثػضًررررررجصثس يٕؽهررررررز ثنررررررد غ   21  21  21  21  21  21

 نعُضٍٛ  يقغس   ثنؼجو ث٢ٔل(

ثػضًررررررجصثس يٕؽهررررررز ثنررررررد غ   225  225  225  225  225  225

 ؼجو ثنغجَٙ(نعُضٍٛ  يقغس   ثن

 ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز ثنُظٛفز  225  225  225  225  225  225

ث٢ػضًرررررررررررجصثس ثندث هٛرررررررررررز   21  21  21  21  21  21

 ثنًعضُدٚز

 صؼدٚم ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 رررضى ثنس فرررز ن٣ػضًرررجصثس  1522 1522 1522 1522 1522 1522

 ثندث هٛز 

 صقٕٚم ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز  1522 1522 1522 1522 1522 1522

 ثنغج  ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز  2222 2222 2222 2222 2222 2222

ٚضقًهٓررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓررررررج 

 ثنؼًٛم

 ٚضقًهٓج

 ثنؼًٛم 

ٚضقًهٓررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓررررررج 

 ثنؼًٛم

 صؼصٚصث٢ػضًجصثس ثندث هٛز 

 2225 ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ ثنًسقص٘: يه  ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز اٌّظذس

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ثناجـز دؼًهٛجس إػضًجصثس ث٢ظضٛسثص  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚريصٙ  قره 

 فرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُ
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 ) ة ( ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ :

         ثنضغٛررسثس  ررٙ مظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز نًفررسف ثنًررصثزع ثنضؾررجز٘   رر٣ل  ضررسر ثندزثظررز 

 2222-2225:) 

 اٚالً : ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ 

 (3/2/11عذٚي سلُ )

 ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ

 َ(2115-2111ٌَفزشح )االي ا

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

َفرررررررررررررررر  

ػًٕنرررررررررررررررز 

 ث٢ـدثز

 دٛغ ث٢ظٓى

 إنغج  ثنؼقد      

مرررٛس ثنؼقرررد صق 3222 3222 3222 3222 3222 3222

 ٔصُفٛرِ

إـرررردثز ٔعٛقررررز       

صجيٍٛ َٛجدز ػرٍ 

 ثنؼًٛم

 نهخ ثنضًٕٚم ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس 

ثناجـز دؼًهٛجس ثنضًٕٚم  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ  قره يرٍ  ر٣ل 

 ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ
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 عٕج١خ(صب١ٔبً : اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚاٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /اال

 (3/2/12عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞاٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚاٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /االعٕج١خ(

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

  ضـ ثنقعجح ثنؾجز٘ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

  ضـ فعجح إص جز ثٔ إظضغًجز ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ؼٓجصر ثنًقدزر ثنًجنٛز ٔزـٛد ثنقعجح 2522 3522 3522 3522 3522 3522

ث٢ؽجدررررز ػهررررٗ إظضفعررررجزثس ثنؼًرررر٣  ػررررٍ  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنسـٛد

 ففع فعجدجس ثنؼجيهٍٛ دجنؾٓجذ ثنًفس ٙ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

ثنًقرردزر ثنًجنٛرررز ٔزـررٛد ثنقعرررجح دٕثظرررطز       

 ثنًسثظهٍٛ

ث٢ظضفعجز ػٍ  ٕٛص دؼُٛٓج يمرٙ ػهٛٓرج م رم  522 1522 1522 1522 1522 1522

 يٍ ػجو

ث٢ظضفعجز ػٍ  ٕٛص دؼُٛٓج يمٙ ػهٛٓج مقغس  1222 2522 2522 2522 2522 2522

 يٍ ػجو

 جسص غ ثنسٔثصخ ٔثنًؼجؼ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثٔثيس ثند غ ثنًعضدًٚز ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجسثنًفرردز: 

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع  فدٔط صغٛسثس  رٙ مظرؼجز دؼرك ثنارديجس ثنًفرس ٛز إذ ذثصس ثظرؼجز  ديرز 

% ٔإظررضقسس ػهررٗ ْرررث ثنعررؼس دقٛررز ظررُٕثس ثندزثظررز ٔث٢يررس 42دُعررذز 2221ٓجصر ثنًقرردزر  ررٙ ثنؼررجو ؼرر

ُٚطذق ػهٗ  ديضٙ ث٢ظضفعجز ػٍ  ٕٛص دؼُٛٓرج ظرٕث  يمرٙ ػهرٗ ْررِ ثنقٛرٕص   ث رم يرٍ ػرجو/ ثقغرس يرٍ 

% ػهررٗ ثنضررٕثنٙ   ٣ٚٔفررع ثٌ ثٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررد ذثصس 152%222ٔػررجو( ٔذنررد دُعررذز 
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ٔدرند ًٚكٍ ثنقرٕل ثٌ ( 2222 % يٍ ث٢ٚسثصثس نهؼجو ثنعجدق 32دًجٚؼجصل ( 2221 ل ظُز ثنضؼدٚم  ٣

 ثنصٚجصر  ٙ ث٢ظؼجز  د فققش شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  

 صبٌضبً : اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ 

 (3/2/13عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞاٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

 صث م ثنًفسف 122 522 522 522 522 522

 ثنٙ يفسف ث س صث م ثنًدٍٚ 222 222 222 222 222 222

ثنضقرررجٔ٘ ثنرررٗ ثنًفرررجزف ث٢ رررس٘  رررجزػ   222  223  223  223  223  223

 يهٌٕٛ  ي م52ثنًدُٚز يٍ 

ثنضقرررجٔ٘ ثنرررٗ ثنًفرررجزف ث٢ رررس٘  رررجزػ   221  222  222  222  222  222

 يهٌٕٛ  يقغس52ثنًدُٚز يٍ 

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

فس ٛز ثناجـز دؼًهٛجس ثنضقجٔٚم يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظؼجز ثناديجس ثنً

% دجنُعررذز نهضقجٔٚررم ثنررٗ ثنًفررجزف 52دجنؼًهررز ثنًقهٛررز  رر٣ل  ضررسر ثندزثظررز ٔصسثٔفررش ثنصٚررجصر دررٍٛ 

% نهضقجٔٚرم ثنرٗ ثنًفرجزف ث٢ رس٘ 122يهٌٕٛ صُٚجزٔدُعذز 52ث٢ س٘  جزػ ثنًدُٚز دًذهغ ٚقم ػٍ 

% دجنُعرذز ثنرٗ ثنضقجٔٚرم ثنرٗ صث رم 422ز يهٛرٌٕ صُٚرجز ٔ دُعرذ52 جزػ ثنًدُٚز دًذهغ ٚصٚد ثٔ ٚعرجٔ٘ 

ٔإظرضًسس ذثس ث٢ظرؼجز  ر٣ل  2221ثنًفسف   ٣ٚٔفرع ثٌ ثنٛرجصر  رٙ ث٢ظرؼجز  رد صًرش  ر٣ل ثنؼرجو 

ث٢ػررٕثو ثنضجنٛررز يررٍ ثندزثظررز   ٣ٚٔفررع ثٌ ثٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررد ذثصس  رر٣ل ظررُز ثنضؼرردٚم 

ٔدرند ًٚكٍ ثنقٕل ثٌ ثنصٚجصر  ٙ ث٢ظؼجز  د فققش  % يٍ ث٢ٚسثصثس نهؼجو ثنعجدق32( دًجٚؼجصل 2221 

 شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  
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 األعٕج١خساثؼبً : اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  

 (3/2/14عذٚي سلُ )

 األعٕج١خ فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞاٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113

 اٌغٕٛاد

 دٍٛ  سٔع ثنًفسف 122 222 222 222 222 222

 ثنٙ يفسف ث س  222 222 222 222 222 222

 ثنضقجٔٚم ثنٕثزصر ثنٗ ػًٛم ثنًفسف ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

ثنضقجٔٚرررم ثنرررٕثزصر ثنرررٗ ػًٛرررم يفرررسف  ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3 ص٢ٔز3

 ث س

 ٛجس ثند غإصفج  1% 1% 1% 1% 1% 1%

 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنقسر  225  225  225  225  225  225

 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنًقهٛز 1% 1% 1% 1% 1% 1%

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز ثناجـز دؼًهٛجس ثنضقجٔٚم يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط 

% دجنُعذز نهضقٕٚم دٍٛ  سٔع ثنًفسف 122دجنؼًهز ث٢ؽُذٛز  ٣ل  ضسر ثندزثظز ٔصسثٔفش ثنصٚجصر دٍٛ 

% دجنُعذز 252يهٌٕٛ صُٚجز ٔ دُعذز 52ٔثنضقجٔٚم ثنٗ ثنًفجزف ث٢ س٘  جزػ ثنًدُٚز دًذهغ ٚرٚد ػٍ 

 ٔٚم ثنٗ ثنًفجزف ث٢ س٘  ثنٗ ثنضقج

ٔإظرضًسس ذثس ث٢ظرؼجز  ر٣ل ث٢ػرٕثو ثنضجنٛرز يرٍ ثندزثظرز    2221ٔفدعش ثنصٚجصر  ٣ل ثنؼرجو 

% يٍ ث٢ٚسثصثس نهؼجو ٣ٚٔ32فع ثٌ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  د ذثصس  ٣ل ظُز ثنضؼدٚم دًجٚؼجصل 

 ٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  ثنعجدق ٔدرند ًٚكٍ ثنقٕل ثٌ ثنصٚجصر  ٙ ث٢ظؼجز  د فققش ش
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ًً : اٌش١ىبد  ً  ابِغب

 ((3/2/15عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞاٌش١ىبد 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

 صقفٛم ثنؽٛد صث م ثنفسع ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 صقفٛم صث م ثنًدُٚز  ددٌٔ ددٌٔ ٌددٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 صقفٛم ثنؽٛد دًدُٚز دٓج  سع نهذُد ثنًسقص٘  222  222  222  222  222  222

صقفرررٛم ثنؽرررٛد دًدُٚرررز ٢ٕٚؽرررد دٓرررج  رررسع نهذُرررد   223  223  223  223  223  223

 ثنًسقص٘

 ثنضقفٛم ثناجؾ نهؽٛد 1522 1522 1522 1522 1522 1522

 صقفٛم ؼٛكجس ثنًسصذجس ٔثنًؼجؼجس ددٌٔ دٌٔد ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

صقفررررٛم ثنؽررررٛكجس ثنًؼضًرررردر ٔثنًفررررس ٛز صث ررررم  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنًدُٚز

صقفررررٛم ثنؽررررٛكجس ثنًؼضًرررردر ٔثنًفررررس ٛز  ررررجزػ   222  223  223  223  223  223

 يهٌٕٛ  ي م52ثنًدُٚز 

ضًرررردر ٔثنًفررررس ٛز  ررررجزػ صقفررررٛم ثنؽررررٛكجس ثنًؼ  221  222  222  222  222  222

 يهٌٕٛ  يقغس52ثنًدُٚز 

 ثنؽٛكجس ثنًسصدر ثنسؽٕع نهعجفخ 1222 2222 2222 2222 2222 2222

 ثنؽٛكجس ثنًٕ ٕ ز 1222 3222 3222 3222 3222 3222

 ثنؽٛكجس ثنًفقٕصر 1222 2222 2222 2222 2222 2222

 ثنؽٛكجس ثنًفس ٛز ثنًفقٕصر 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ؼٛد ثنؽذجة 222 222 222 222 222 222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز ثناجـز دؼًهٛجس ثنؽٛكجس 

% دجنُعررذز نضقفررٛم ثنؽررٛكجس ثنًفررس ٛز  ٔثنؽررٛكجس 122ظررز ٔصسثٔفررش ثنصٚررجصر دررٍٛ  رر٣ل  ضررسر ثندزث
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% دجنُعذز نهؽٛكجس ثنًٕ ٕ ز  قًج فدعش شٚجصر  ٙ ظؼجز  ديز 222ثنًسصدر ٔثنؽٛكجس ثنًفقٕصر ٔ دُعذز 

 2221%  ٔثنؾرردٚس دجنرررقس ثٌ ثنصٚررجصر صًررش  رر٣ل ثنؼررجو 52صقفررٛم ثنؽررٛكجس ثنًؼضًرردر ٔذنررد دُعررذز 

ذثس ث٢ظؼجز  ٣ل ث٢ػٕثو ثنضجنٛز يٍ ثندزثظز    ٣ٚٔفع ثٌ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز  رد ٔإظضًسس 

% يررٍ ثٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  نهؼررجو ثنعررجدق 32(  دًجٚؼررجصل 2221ذثصس  رر٣ل ظررُز ثنضؼرردٚم   

 ( ٔدرند ًٚكٍ ثنقٕل ثٌ ثنصٚجصر  ٙ ث٢ظؼجز  د فققش شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس   2222 

: ًً ً  اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ عبدعب

 (3/2/16عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 ثنضقفٛم صث م ثنًدُٚز  223  21  21  21  21  21

ثنضقفررررٛم دررررٍٛ يرررردُٚضٍٛ   225  21  21  21  21  21

 ٕٔٚؽد دُد يسقص٘ دًٓج

21  21  21  21  21  2225  

 

ثنضقفررررٛم دررررٍٛ يرررردُٚضٍٛ 

٢ٕٔٚؽررررد دُررررد يسقررررص٘ 

 دًٓج

 لد ثنقذٕل ٔث٢ػجصر  522 1222 1222 1222 1222 1222

 لد ثنقذٕل ٔثنضقفٛم 522ػش+ 522ػش+ 522ػش+ 522ػش+  

 صًدٚد يدر ثنكًذٛجنز 522 522 522 522  

 إػجصر صقدٚى ثنكًذٛجنز 522 522 522 522 522 522

ثنكًذٛررررج٢س ثنًؼررررجصر صٌٔ  1522 1522 1522 1522 2522 2522

 إؽسث ثس  جََٕٛز

ة ثر+ 

12222   

ة ثر+ 

12222   

ة ثر+ 

3222   

ة ثر+ 

3222   

ة ثر+ 

3222   

ة ثر+ 

3222   

ثنكًذٛرررج٢س ثنًؼررررجصر دؼررررد 

 إؽسث ثس  جََٕٛز

ثإٚقررررررررررجف ث٢ؽررررررررررسث ثس  1522 1522 1522 1522  

 ثنقجََٕٛز

إػجصر ثنكًذٛهز  ذم صقردًٚٓج  1522 1522 1522 1522  

 ٔ ذم صجزٚخ إظضققج ٓج

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

 ررٙ ثظررؼجز  ررديجس ثنضقفررٛم   صث ررم ثنًدُٚررز   دررٍٛ  يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع فرردٔط صغٛررس دجنصٚررجصر

%(ػهررٗ ثنضررٕثنٙ   25% 52% 32يرردُٚضٍٛ ٕٚؽد/٢ٕٚؽررد دًٓررج  ررسع نهذُررد ثنًسقررص٘ ( ٔذنررد دُعررذز  

ٔإظرضًسس ذثس ث٢ظرؼجز  ر٣ل ث٢ػرٕثو ثنضجنٛرز يرٍ  2221ٔثنؾدٚس دجنرقس ثٌ ثنصٚرجصر صًرش  ر٣ل ثنؼرجو 

(  دًجٚؼررجصل 2221نًفررس ٛز  ررد ذثصس  رر٣ل ظررُز ثنضؼرردٚم   ثندزثظررز    ٣ٚٔفررع ثٌ ثٚررسثصثس ثناررديجس ث

( ٔدرررند ًٚكررٍ ثنقررٕل ثٌ ثنصٚررجصر  ررٙ 2222% يررٍ ثٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  نهؼررجو ثنعررجدق  32

 ث٢ظؼجز  د فققش شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  
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صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز م٘ يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط 

 ٣ل  ضرسر ثندزثظرز يًرج ٚؼُرٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ثنكًذٛج٢س دجنؼًهز ثٞؽُذٛز اجـز دؼًهٛجس ثن

 ٚيصٙ  قه يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ 

 صبِٕبً : ا بثبد اٌؼّبْ

 (3/2/18عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ ا بثبد اٌؼّبْ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

صاهٛؿ ثنذمجةغ  ذم ٔـٕل ثنًعرضُدثس   يغطرٙ  1222 2222 2222 2222 2222 2222

 داطجح لًجٌ(

صاهررررٛؿ ثنذمررررجةغ  ذررررم ٔـررررٕل ثنًعررررضُدثس         

 وٛسيغطٙ داطجح لًجٌ(

 ًجٌ نهد ؼجس ثنًقديز طجدجس ثنم  21  21  21  21  21  21

  طجدجس ثنمًجٌ ث٢ س٘  2225  2225  2225  2225  2225  2225

 صؼدٚم  طجح ثنمًجٌ 2222 3222 3222 3222 3222 3222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

ل ٣ٚفع فدٔط صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظؼجز  ديجس   صاهٛؿ ثنذمجةغ  ذرم ٔـرٕل ثنًعرضُدثس   يٍ ثنؾدٔ

%( ػهٗ ثنضٕثنٙ   ٔثنؾدٚس دجنرقس ثٌ ثنصٚجصر صًش 52%   122صؼددم  طجدجس ثنمًجٌ ( ٔذند دُعذز  

س ٔإظرضًسس ذثس ث٢ظرؼجز  ر٣ل ث٢ػرٕثو ثنضجنٛرز يرٍ ثندزثظرز    ٣ٚٔفرع ثٌ ثٚررسثصث 2221 ر٣ل ثنؼرجو 

% يررٍ ثٚررسثصثس ثناررديجس 32(  دًجٚؼررجصل 2221ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررد ذثصس  رر٣ل ظررُز ثنضؼرردٚم   

( ٔدرررند ًٚكررٍ ثنقررٕل ثٌ ثنصٚررجصر  ررٙ ث٢ظررؼجز  ررد فققررش شٚررجصر  ررٙ 2222ثنًفررس ٛز  نهؼررجو ثنعررجدق  

 ث٢ٚسثصثس  
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 ربعؼبً : إػزّبداد اٌظبدس

 (3/2/19عذٚي سلُ )

 سع اٌزغبسٞفٟ ِظشف اٌّضا إػزّبداد اٌظبدس

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 ػًٕنز ثنضؼصٚص  2125  2125  2125  2125  2125  2125

 ػًٕنز ثنضدثٔل  2215  223  223  223  223  223

 ثنؼ٢ًٕس ث٢لج ٛز  2215  2215  2215  2215  2215  2215

 زظٕو ثنضذهٛغ 2222 3222 3222 3222 3222 3222

 ػًٕنز ثنفجصز      

 ػقد ثنفجصز 3222 3222 3222 3222 3222 3222

 exثظضًجزر  2222 3222 3222 3222 3222 3222

يه  ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس: اٌّظذس

 2225 ثنًسقص٘

ؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛس دجنصٚجصر  ٙ ثظرؼجز  رديجس   ػًٕنرز ثنضردثٔل   زظرٕو ثنضذهٛرغ   إظرضًجزر يٍ ثن

ex ٔإظضًسس ذثس ث٢ظؼجز  2221% نكم  ٔثنؾدٚس دجنرقس ثٌ ثنصٚجصر صًش  ٣ل ثنؼجو 50( ٔذند دُعذز

ل ظُز ثنضؼردٚم  ٣ل ث٢ػٕثو ثنضجنٛز يٍ ثندزثظز    ٣ٚٔفع ثٌ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  د ذثصس  ٣

( ٔدررند ًٚكرٍ ثنقرٕل 2222% يٍ ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  نهؼرجو ثنعرجدق  32(  دًجٚؼجصل 2221 

 ثٌ ثنصٚجصر  ٙ ث٢ظؼجز  د فققش شٚجصر  ٙ ث٢ٚسثصثس  
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يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

 ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚريصٙ  قره  س ث٢ظضٛسثصثػضًجصثثناجـز دؼًهٛجس 

 يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  

 ) ط ( ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  

ثندزثظررز   ثنضغٛرسثس  رٙ مظررؼجز ثنارديجس ثنًفررس ٛز نًفرسف ث٢ص رجز ٔثنضًُٛررز ث٢ؽضًجػٛرز   رر٣ل  ضرسر 

 2222-2225: ) 

 اٚالً : ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ 

 (3/2/21عذٚي سلُ )

 ػ١ٍّبد اٌز٠ًّٛ فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

َفر  ػًٕنررز 

 ث٢ـدثز

َفرر  ػًٕنررز 

 ث٢ـدثز

 ػًٕنز  َف 

 ٢ـدثزث

َفرر  ػًٕنررز 

 ث٢ـدثز

َفرر  ػًٕنررز 

 ث٢ـدثز

َفرر  ػًٕنررز 

 ث٢ـدثز

 دٛغ ث٢ظٓى

 إنغج  ثنؼقد 522 522 522 522 522 522

صقمرررررررررٛس ثنؼقرررررررررد  522 522 522 522 522 522

 ٔصُفٛرِ

إـرردثز ٔعٛقررز صررجيٍٛ  522 522 522 522 522 522

 َٛجدز ػٍ ثنؼًٛم

 نهخ ثنضًٕٚم 1222 1222 1222 1222 1222 1222

يهر  ثنضؼسٚفرز ثنًفرس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيرز نهس جدرز ثنًفرس ٛز دُرد  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهرٗ دٛجَرجس :اٌّظذس

 2225 ثنعٕصثٌ ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفرجٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز 

ٛسْررج ػهررٗ ث٢ٚررسثصثس ٚرريصٙ  قرره يررٍ  رر٣ل ػرردص دؼًهٛررجس ثنضًٕٚررم  رر٣ل  ضررسر ثندزثظررز يًررج ٚؼُررٙ ثٌ صيع

 ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  
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 صب١ٔبً : اٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚاٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /االعٕج١خ(

 (3/2/22عذٚي سلُ )

بس ٚاٌز١ّٕخ فٟ ِظشف االدااٌؾغبثبد اٌغبس٠خ ٚاٌؾغبثبد االاشٞ ثبٌؼٍّخ ) اٌّؾ١ٍخ /االعٕج١خ(

 َ(2115-2111َاالعزّبػ١خ االي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

  ضـ ثنقعجح ثنؾجز٘ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

  ضـ فعجح إص جز ثٔ إظضغًجز ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

ثنًقررردزر ثنًجنٛرررز ٔزـرررٛد ؼرررٓجصر  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 ثنقعجح

ث٢ؽجدرز ػهرٗ إظضفعرجزثس ثنؼًر٣   ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ 1222

 ػٍ ثنسـٛد

ففرررع فعرررجدجس ثنؼرررجيهٍٛ دجنؾٓرررجذ  ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثنًفس ٙ

ثنًقرردزر ثنًجنٛررز ٔزـررٛد ثنقعررجح  ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152 ص٢ٔز152

 ز ثنًسثظهٍٛدٕثظط

ث٢ظضفعجز ػٍ  ٕٛص دؼُٛٓرج يمرٙ  522 522 522 522 522 522

 ػهٛٓج م م يٍ ػجو

ث٢ظضفعجز ػٍ  ٕٛص دؼُٛٓرج يمرٙ  2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ػهٛٓج مقغس يٍ ػجو

 ص غ ثنسٔثصخ ٔثنًؼجؼجس ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثنًعضدًٚز ثٔثيس ثند غ 1222 1222 1222 1222 1222 1222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس :اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفرجٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز 

 ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚيصٙ دجنقجظجدجس ثنؾجزٚز ٔوٛسْج يٍ ثنقعجدجس 

 قه يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ   يرغ درسٔش ثصؾرجِ َقرٕ ٔلرغ ظرؼس 

ناديز ث٢ؽجدز ػهٗ إظضفعجزثس ثنؼ٣ً  ػٍ ثنسـٛد ٔ د ٚكٌٕ يسص ذند ثشصٚرجص نهذرجس ثنؼًر٣   رٙ ْررث 

صقًم ثنًفرسف نرذؼك ثنضكرجنٛ  ٔ جـرز دؼرد إص رجل ثنارديجس ثناجـرز دج٢ظضفعرجز ثنًؾجل  م٣ً ػٍ 

ػٍ ثنسـٛد ػذس ثنضهفٌٕ ث٢يس ثنر٘ يٍ ثنًضٕ غ يؼز إَضٓج  ثنؼًم دٓرِ ثنؼًٕنز ٔذند ٔ قجً نضسصٛذرجس يرٍ 

 ثنًفضسق ػهٗ إصثزر ثنًفسف إصاجذْج يغ ؼسقجس ث٢صفجل ففجظجً ػهٗ فقٕر ثنًفسف  
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 ً ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ صبٌضبً : اٌزؾب٠ٚ

 (3/2/23عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خاٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  اٌّؾ١ٍخ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 صث م ثنًفسف 122 122 122 122 122 122

 نًدٍٚثنٙ يفسف ث س صث م ث 222 222 222 222 222 222

ثنضقررررجٔ٘ ثنررررٗ ثنًفررررجزف ث٢ ررررس٘  ررررجزػ   221  221  221  221  221  221

 يهٌٕٛ  ي م52ثنًدُٚز يٍ 

ثنضقررررجٔ٘ ثنررررٗ ثنًفررررجزف ث٢ ررررس٘  ررررجزػ   221  221  221  221  221  221

 يهٌٕٛ  يقغس52ثنًدُٚز يٍ 

جيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼ إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفرجٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز 

 ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚيصٙ  قره يرٍ  ثنضقجٔٚم دجنؼًهز ثنًقهٛزدؼًهٛجس 

 ٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ   ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ ي

 ساثؼبً : اٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  االعٕج١خ 

 (3/2/24عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خاٌزؾب٠ًٚ ثبٌؼٍّخ  االعٕج١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 ٔع ثنًفسفدٍٛ  س 122 122 122 122 122 122

 ثنٙ يفسف ث س  222 222 222 222 222 222

 ثنضقجٔٚم ثنٕثزصر ثنٗ ػًٛم ثنًفسف ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 ثنضقجٔٚم ثنٕثزصر ثنٗ ػًٛم يفسف ث س ص٢ٔز2 ص٢ٔز2 ص٢ٔز2 ص٢ٔز2 ص٢ٔز2 ص٢ٔز2

 إصفج ٛجس ثند غ 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنقسر  223  223  223  223  223  223

 ص غ ثنضقٕٚم دجنؼًهز ثنًقهٛز  225  225  225  225  225  225

يه  ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس ثنًفدز:

 2225 ثنًسقص٘

جٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفر

دؼًهٛجس ثنضقجٔٚم دجنؼًهز ث٢ؽُذٛز   ٣ل  ضسر ثندزثظرز يًرج ٚؼُرٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ  قره 

 يٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  

ًً : اٌش١ىبد  ً  ابِغب

 (3/2/25عذٚي سلُ )

 اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خفٟ ِظشف االدابس ٚاٌش١ىبد 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 صقفٛم ثنؽٛد صث م ثنفسع ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

 صقفٛم صث م ثنًدُٚز  ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

زظرررررررررٕو 

 ثنذسٚد

صقفٛم ثنؽٛد دًدُٚز دٓج  رسع نهذُرد 

 ثنًسقص٘

صقفرررٛم ثنؽرررٛد دًدُٚرررز ٢ٕٚؽرررد دٓرررج   221  221  221  221  221  221

  سع نهذُد ثنًسقص٘

 ثنضقفٛم ثناجؾ نهؽٛد 522 522 522 522 522 522

 سصقفٛم ؼٛكجس ثنًسصذجس ٔثنًؼجؼج ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ ددٌٔ

صقفرررررررررٛم ثنؽرررررررررٛكجس ثنًؼضًررررررررردر  222 222 222 222 222 222

 ٔثنًفس ٛز صث م ثنًدُٚز

صقفرررررررررٛم ثنؽرررررررررٛكجس ثنًؼضًررررررررردر   221  221  221  221  221  221

يهٛرٌٕ 52ٔثنًفس ٛز  رجزػ ثنًدُٚرز 

  ي م

صقفرررررررررٛم ثنؽرررررررررٛكجس ثنًؼضًررررررررردر   221  221  221  221  221  221

يهٛرٌٕ 52ٔثنًفس ٛز  رجزػ ثنًدُٚرز 

  يقغس

 ثنؽٛكجس ثنًسصدر ثنسؽٕع نهعجفخ 1222 1222 1222 1222 1222 1222
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 ثنؽٛكجس ثنًٕ ٕ ز 522 522 522 522 522 522

 ثنؽٛكجس ثنًفقٕصر 522 522 522 522 522 522

 ثنؽٛكجس ثنًفس ٛز ثنًفقٕصر 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ؼٛد ثنؽذجة 222 222 222 222 222 222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  ظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجسإػرردثص ثنذجفرر: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

يصٙ  قره يرٍ  ر٣ل ثناجـز دؼًهٛجس ثنؽٛكجس  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚر

 ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  

ًً : اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ ً  عبدعب

 (3/2/26عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ اٌىّج١بالد ثبٌؼٍّخ اٌّؾ١ٍخ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 ثنضقفٛم صث م ثنًدُٚز  221  221  221  221  223  223

ثنضقفرررٛم درررٍٛ يررردُٚضٍٛ   225  225  225  225  2225 

 ٕٔٚؽد دُد يسقص٘ دًٓج

224  224  222  222  222  222  

 

ثنضقفرررٛم درررٍٛ يررردُٚضٍٛ 

٢ٕٔٚؽرررد دُرررد يسقرررص٘ 

 دًٓج

 ٕل ٔث٢ػجصر لد ثنقذ 152ػش+ 152ػش+ 152ػش+ 152ػش+  

 لد ثنقذٕل ٔثنضقفٛم 122ػش+ 122ػش+ 122ػش+ 122ػش+  

 صًدٚد يدر ثنكًذٛجنز 122 122 122 122  

 إػجصر صقدٚى ثنكًذٛجنز 122 122 122 122 522 522

ثنكًذٛررج٢س ثنًؼررجصر صٌٔ  522ػش+ 522ػش+ 522ػش+ 522ػش+ 522 +223 522 +223

 إؽسث ثس  جََٕٛز

 +ة 226 +223

 ثر

 +ة 226 +223

 ثر

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

ػش+ة ث 

 122ر+

ثنكًذٛرررج٢س ثنًؼرررجصر دؼرررد 

 إؽسث ثس  جََٕٛز

ثإٚقررررررررجف ث٢ؽررررررررسث ثس  1222 1222 1222 1222  

 ثنقجََٕٛز

إػررررررجصر ثنكًذٛهررررررز  ذررررررم  122 122 122 122  

صقررررردًٚٓج ٔ ذرررررم صرررررجزٚخ 
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 إظضققج ٓج

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  َررجسإػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛج: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع فدٔط صغٛس  رٙ ثظرؼجز دؼرك ثنارديجس ثنًفرس ٛز ٔؽرج س ثنضغٛرسثس دصٚرجصر 

%   رٙ  ررديجس ثنضقفرٛم نهكًذٛررج٢س دجنًردٌ ثنضررٙ   ٕٚؽد/٢ٕٚؽرد( دٓررج 122% 52ٔث٢ظرؼجز دقررٕثنٗ 

%  ررٙ ثظررؼجز  ررديجس إػررجصر صقرردٚى 522ثنًسقررص٘ ػهررٗ ثنضررٕثنٙ قًررج ٣ٚفررع شٚررجصر دُعررذز   ررسٔع نهذُررد

ٔ ٣ل ْرِ ثنفضسر فققش ثٚسثصثس  2225-2224ثنكًذٛجنز   ٔػًٕيجً ٣ٚفع ثٌ ثنصٚجصر صًش  ٣ل ثنفضسر 

ظرؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز شٚجصر قذٛسر ػٍ صهد ث٢ٚسثصثس ثنًقققز  ٣ل ثنعُٕثس ثنعرجدقز نهضؼردٚم  رٗ ث٢

% ٔدجنضرجنٙ ًٚكرٍ ثٌ صؼرص٘ ْررِ ثنصٚرجصر  رٙ 521% ٔ رٙ ثػ٣ْرج فرٕثنٙ 249دهغش  ٙ ثصَجْج فٕثنٙ 

 ث٢ٚسثصثس ٔنٕ ؽصةٛجً ثنٗ ثنضؼدٚم  ٙ ث٢ظؼجز نذؼك ثناديجس  
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 صبِٕبً : ا بثبد اٌؼّبْ

 (3/2/28عذٚي سلُ )

 اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خفٟ ِظشف االدابس ٚ ا بثبد اٌؼّبْ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 

َ 

2114 

َ 

2113 

َ 

2112 

َ 

2111 

َ 

2111 

َ 

 اٌج١بْ

 اٌغٕٛاد

صاهٛؿ ثنذمرجةغ  ذرم ٔـرٕل ثنًعرضُدثس    1222 1222 1222 1222 1222 1222

 يغطٙ داطجح لًجٌ(

صاهررٛؿ ثنذمررجةغ  ذررم ٔـررٕل ثنًعررضُدثس  3222 3222 3222 3222 3222 3222

  وٛسيغطٙ داطجح لًجٌ(

  طجدجس ثنمًجٌ نهد ؼجس ثنًقديز  21  21  21  21  21  21

  طجدجس ثنمًجٌ ث٢ س٘  225  225  225  225  225  225

 صؼدٚم  طجح ثنمًجٌ 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ثنغج   طجح ثنمًجٌ 2222 2222 2222 2222 2222 2222

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  ػهررٗ دٛجَررجس إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً : اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ػردو فردٔط ث٘ صغٛرس دجنصٚرجصر ثٔ ثنُقفرجٌ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز 

 قره يرٍ  ر٣ل دؼًهٛجس  طجدجس ثنمًجٌ  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْج ػهٗ ث٢ٚسثصثس ٚريصٙ 

 ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  
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 ربعؼبً : إػزّبداد اٌظبدس

 (3/2/29عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ إػزّبداد اٌظبدس

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 ػًٕنز ثنضؼصٚص  21  21  21  21  21  21

 ػًٕنز ثنضدثٔل  221  221  221  221  221  221

 ثنؼ٢ًٕس ث٢لج ٛز  221  221  221  221  221  221

 زظٕو ثنضذهٛغ 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 ػًٕنز ثنفجصز      

 ػقد ثنفجصز 2222 2222 2222 2222 2222 2222

 exثظضًجزر  2222 2222 2222 2222 2222 2222

 imثظضًجزر       

يه  ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس: اٌّظذس

 2225 ثنًسقص٘

يررٍ ثنؾرردٔل ٣ٚفررع ػرردو فرردٔط ث٘ صغٛررس دجنصٚررجصر ثٔ ثنُقفررجٌ  ررٙ ثظررؼجز ثناررديجس ثنًفررس ٛز 

ضًٕٚم  ٣ل  ضسر ثندزثظز يًج ٚؼُٙ ثٌ صيعٛسْرج ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ  قره يرٍ  ر٣ل ثناجـز دؼًهٛجس ثن

 ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼجو ثنًجنٙ  

 ػبششاً : إػزّبداد االعز١شاد

 (3/2/31عذٚي سلُ )

 فٟ ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ إػزّبداد االعز١شاد

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

  ضـ  طجح ث٢ػضًجص  2225  2225  2225  2225  2225  2225

إػضًررجصثس يفضٕفررز دٕثظررطز   2225  2225  2225  2225  2225  2225

 ثنًقجـز



 - 115 - 

ثػضًجصثس يٕؽهز ثند غ نسدرغ   21  21  21  21  21  21

 ظُز ثٔ ؽص  يُّ

ثػضًرررررجصثس يٕؽهرررررز ثنرررررد غ   225  225  225  225  225  225

 نعُضٍٛ  يقغس   ثنؼجو ث٢ٔل(

ثػضًرررررجصثس يٕؽهرررررز ثنرررررد غ   223  223  223  223  223  223

 نعُضٍٛ  يقغس   ثنؼجو ثنغجَٙ(

 ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز ثنُظٛفز  2225  2225  2225  2225  225  225

ضًرررررررررررجصثس ثندث هٛرررررررررررز ث٢ػ  215  215  215  215  215  215

 ثنًعضُدٚز

 صؼدٚم ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز  1222 1222 1222 1222 1222 1222

 رررضى ثنس فرررز ن٣ػضًرررجصثس  1522 1522 1522 1522 1522 1522

 ثندث هٛز 

 صقٕٚم ث٢ػضًجصثس ثندث هٛز  1522 1522 1522 1522 1522 1522

 ث هٛز ثنغج  ث٢ػضًجصثس ثند 2222 2222 2222 2222 2222 2222

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

ٚضقًهٓرررررررج 

 ثنؼًٛم

 صؼصٚصث٢ػضًجصثس ثندث هٛز 

يهرر  ثنضؼسٚفررز ثنًفررس ٛز ث٢صثزر ثنؼجيررز نهس جدررز ثنًفررس ٛز دُررد ثنعررٕصثٌ  إػرردثص ثنذجفررظ إػضًررجصثً ػهررٗ دٛجَررجس: اٌّظووذس

 2225 ثنًسقص٘

٣فع ػدو فدٔط صغٛس دجنصٚجصر ثٔ ثنُقفجٌ  ٙ ثظؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثناجـرز يٍ ثنؾدٔل ٚ

 ر٣ل  ضررسر ثندزثظرز ٔثنضغٛرس ثنٕفٛرد فرردط  رٙ ثظرؼجز  رديجس ث٢ػضًررجصثس  ثنفرجصزدؼًهٛرجس إػضًرجصثس 

ثنُظٛفز  ٔزوًجً ػٍ ذند ًٚكٍ ثنقٕل ثٌ صيعٛس ْررِ ثنعرهز يرٍ ثنارديجس ثنًفرس ٛز ػهرٗ ث٢ٚرسثصثس ٚريصٙ 

 جو ثنًجنٙ ــٍ  ٣ل ػدص ثنؼًهٛجس ثنًُفرِ يٍ  ذم ثنذُد  ٣ل ثنؼ قه ي

 :صب١ٔبً : اٌزغ١شاد فٟ ا٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٌّظبسف اٌؼ١ٕخ 

 ) أ ( ِظشف اٌزؼبِٓ االعالِٟ 

 (3/2/31عذٚي سلُ )

 اٌزغ١شاد فٟ إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف اٌزؼبِٓ اإلعالِٟ 

 (2115َ-2111َاالي اٌفزشح )

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 َ 2111 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111

1875576424 1288630096 922003921 835206803   624097378 

إٚسثصثس ثنارديجس 

 ثنًفس ٛز

%300.5 %206.4 %144.7 %133.8  %100 

ثنضغٛررررررررررس  رررررررررررٙ 

 ث٢ٚسثصثس

 (2225-2222   ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس : اٌّظذس
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يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز ظهرش  رٙ صصثٚرد يمرطسص  ر٣ل ثنفضرسر فٛرظ 

ٔثظرررضًسس  2222% ػرررٍ ث٠ٚرررسثصثس ثنًقققرررز  ررر٣ل ثنؼرررجو 9 33دًقررردثز  2221شثصس  ررر٣ل ثنؼرررجو 

 ػرٍ صهرد ث٠ٚرسثصثس ثنًقققرز  ر٣ل 2225%  ٣ل  ثنؼرجو 5 222ث٠ٚسثصثس  ٙ ث٢زصفجع نضصصثص دًقدثز 

و ٔدجنسؽٕع إنٗ َضجةؼ ؽدثٔل ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز نهاديجس  ٣ل ظُٕثس ثندزثظز ٣ٚفع ثٌ 2222ثنؼجو 

ثنعًز ثنغجنذز ػدو ثنضغٛس  ٙ ثٞظرؼجز م٢  رٙ فردٔص لرٛقز ٔدررند ًٚكرٍ ثنقرٕل ثٌ ثنصٚرجصر  رٙ ث٠ٚرسثصثس 

ز دج٠لرج ز نهضغٛرسثس ثنقدؿ ثنًؼهٙ  ٛٓج نصٚجصر فؾى صؼرجي٣س ثنًفرسف  رٙ ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثنًقدير

 دجنصٚجصر  ٙ مظؼجز دؼك  ديجس ثنًفسف  

 (3/2/32عذٚي سلُ )

 اٌزؼبِٓ اإلعالِٟ ثبٌٕغجخ إٌٝ داً اٌج١ٛع اٌّؤعٍخ ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )  

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 َ 2111 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111

1875576424 1288630096 922003921 835206803   624097378 

إٚررررررررررررررررررررررسثصثس 

ثنارررررررررررررررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

1258730630 615262440 435820099 655325688   1016944512 

إٚرررسثصثس ثنذٛرررٕع 

 ثنًؤؽهز

إٚررررررررررررررررررررررسثصثس  3% 61  122% 5% 211 229% 149%

ثنارررررررررررررررررررررديجس 

ثنًفررررس ٛز إنررررٗ 

إٚرررسثصثس ثنذٛرررٕع 

 ثنًؤؽهز

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس: اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

%  ٣ل ثنؼرجو 22يٍ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثنذٕٛع ثنًؤؽهز فٛظ ظؾهش  ٙ فدْج ثٞصَٗ شٚجصر دًقدثز 

يرٍ إٚرسثصثس ثنًفرسف يرٍ ثنذٛرٕع  2224 %  ر٣ل ثنؼرجو129ٔ ٙ فدْج ثٞػهٗ شٚجصر دًقدثز  2222

ثنًؤؽهررز يررغ ثنؼهررى ثٌ ثٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ثناررديجس ثنًفررس ٛز قجَررش ث ررم يررٍ ثٚسثصثصررز يررٍ ثنذٛررٕع 

  ٔٚؤقد ذند ثٌ َعذز يعجًْز إٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز  2222%  ٣ل ثنؼجو 2 39ثنًؤؽهز دًقدثز 

 %  34ج يقدثزِ ي 2222 ٙ إؽًجنٙ إٚسثصثس ثنًفسف دهغش  ٣ل ثنؼجو 

  

 

 (3/2/33عذٚي سلُ )



 - 117 - 

 اٌزؼبِٓ اإلعالِٟ ثبٌٕغجخ إٌٝ داً االعزضّبساد   ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 َ 2111 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111

 يجس ثنًفس ٛزإٚسثصثس ثناد 624097378   835206803 922003921 1288630096 1875576424

 إٚسثصثس ث٢ظضغًجزثس 89576976   879739659 1861593663 2663957250 3770971236

إٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز إنرٗ  2% 696  9% 94 5% 49 4% 49 2% 49

 إٚسثصثس ث٢ظضغًجزثس

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :اٌّظذس

قجَرش مقذرس  2222ل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يرٍ  ديجصرّ ثنًفرس ٛز  ر٣ل ثنؼرجو يٍ ثنؾدٔ

صصثٚرد إْضًرجو ثنًفرسف دجنؼًهٛرجس  2221% ٔ ر٣ل ثنؼرجو 2 596يٍ إٚسثصثصّ يٍ ث٢ظضغًجزثس دًقردثز

ث٢ظررضغًجزٚز دؽرركم ثـررذقش يؼررز ثٚررسثصثس ثنًفررسف يُٓررج صصٚررد ػررٍ ثٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ثناررديجس 

%  ٔإظررضًس ث٢ْضًررجو دج٢ظررضغًجزثس  رر٣ل ث٢ػررٕثو ث٢ ررس٘ فضررٙ ثـررذقش 1 3ل ثنًفررس ٛز دًررج ٚؼررجص

% يررٍ 122ثٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ث٢ظررضغًجزثس صصٚررد ػررٍ ثٚسثصثصررز يررٍ ثناررديجس ثنًفررس ٛز دُعررذز 

ث٢ ٛسر يغ ثنؼهى ثٌ ث٢ْضًجو دج٢ظضغًجزثس نى ٚكٍ  فًجً ػهٗ ثنارديجس ثنًفرس ٛز إذ صصثٚردس ثٚرسثصثس 

يجٚعجٔ٘ ع٣عز ثلؼجف ثٚسثصثصز يُٓرج  2225ث٢ س٘ نضذهغ ثٚسثصثصز يُٓج  ٣ل ثنؼجو  ثنًفسف يُٓج ْٙ

    2222 ٣ل ثنؼجو 

 (3/2/34عذٚي سلُ )

 اٌزؼبِٓ اإلعالِٟ ثبٌٕغجخ إٌٝ اإل٠شاداد األاشٜ ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )  

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 َ 2111 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111

 اٌغٕٛاد

1875576424 1288630096 922003921 835206803   624097378 

إٚررسثصثس ثناررديجس 

 ثنًفس ٛز

 ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ 166821871 0 138893296 511138682 434946839 497585532

إٚررسثصثس ثناررديجس  324%  3% 621 4% 192 3% 296 9% 326

ثنًفررررررس ٛز إنررررررٗ 

 ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف  إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :ظذساٌّ

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

يررٍ إٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ث٠ٚررسثصثس ثٞ ررسٖ فٛررظ ظررؾهش  ررٙ فرردْج ثٞصَررٗ شٚررجصر ػررٍ ث٢ٚررسثصثس 

 2222%  ٣ل ثنؼجو 3 521ٔ ٙ فدْج ثٞػهٗ شٚجصر دًقدثز  ٣2223ل ثنؼجو %  92ث٢ س٘ دًقدثز 
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ٔٚؤقد ذند ثٌ َعذز يعرجًْز إٚرسثصثس ثنارديجس ثنًفرس ٛز  رٙ إؽًرجنٙ إٚرسثصثس ثنًفرسف دهغرش  ر٣ل 

 %  34يج يقدثزِ  2222ثنؼجو 

 (3/2/35عذٚي سلُ )

 إعّبٌٟ إ٠شاداد اٌّظشف اٌزؼبِٓ اإلعالِٟ ثبٌٕغجخ إٌٝ ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح ) 

2115 َ 2114 َ 2113 َ 2112 َ 2111 

َ 

 اٌج١بْ َ 2111

1875576424 1288630096 922003921 835206803   624097378 

إٚرررسثصثس ثنارررديجس 

 ثنًفس ٛز

 إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس 1897440737 0 2509165446 3730556365 5002796625 7402863822

إٚرررسثصثس ثنارررديجس  9% 32  34% 2% 24 9% 25 33% 25

ثنًفرررررررس ٛز إنرررررررٗ 

 إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش ثنًؤعس ثٞقذس  ٙ إؽًرجنٙ 

% يرٍ إؽًرجنٙ ث٠ٚرسثصثس  ر٣ل ثنؼرجو 2 24ضرسر ثندزثظرز إذ ظرجًْش دًقردثز إٚسثصثس ثنًفسف  ر٣ل  

 قيػهٗ يعجًْز   2222%يٍ إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس  ٣ل ثنؼجو 34و قي م يعجًْز ٔدًقدثز 2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ة ( ِظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ :

 (3/2/36عذٚي سلُ )

 سٞاٌزغ١شاد فٟ إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف اٌّضاسع اٌزغب
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 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح ) 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1544488000 1259039000 1076403000 963922000 829772000 605480000 

إٚرررررررسثصثس ثنارررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

%255.1 %207.9 %177.8 %159.2 %137 %100 

ثنضغٛررررس  ررررٙ ثٚررررسثصثس 

 ثناديجس

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس  :اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز ظهرش  رٙ صصثٚرد يمرطسص  ر٣ل ثنفضرسر فٛرظ 

ٔثظرضًسس ث٠ٚرسثصثس  2222% ػٍ ث٠ٚسثصثس ثنًقققز  ٣ل ثنؼجو 32دًقدثز  2221شثصس  ٣ل ثنؼجو 

و 2222ػٍ صهد ث٠ٚسثصثس ثنًقققرز  ر٣ل ثنؼرجو  2225%  ٣ل  ثنؼجو 155ًقدثز  ٙ ث٢زصفجع نضصصثص د

ٔدجنسؽٕع إنٗ َضجةؼ ؽدثٔل ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز نهاديجس  ٣ل ظُٕثس ثندزثظز ٣ٚفع ثٌ ثنعرًز ثنغجنذرز 

ػدو ثنضغٛس  ٙ ثٞظؼجز م٢  ٙ فردٔص لرٛقز ٔدررند ًٚكرٍ ثنقرٕل ثٌ ثنصٚرجصر  رٙ ث٠ٚرسثصثس ثنقردؿ ثنًؼهرٙ 

 ٛٓج نصٚرجصر فؾرى صؼرجي٣س ثنًفرسف  رٙ ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثنًقديرز دج٠لرج ز نهضغٛرسثس دجنصٚرجصر  رٙ 

 مظؼجز دؼك  ديجس ثنًفسف  

 (3/2/37عذٚي سلُ )

 إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ٌّظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ  ثبٌٕغجخ إٌٝ داً اٌج١ٛع اٌّؤعٍخ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )  

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1544488000 1259039000 1076403000 963922000 829772000 605480000 

إٚررررررررررررسثصثس ثناررررررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

 إٚسثصثس ثنذٕٛع ثنًؤؽهز 350116000 708067000 525453000 804223000 918074000 1152861000

إٚررررررررررررسثصثس ثناررررررررررررديجس  9% 122 2% 112 4% 193 9% 133 1% 132 134%

ثنًفررررس ٛز إنررررٗ إٚررررسثصثس 

 ثنذٕٛع ثنًؤؽهز

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس ثنًفدز:

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

%  ٣ل ثنؼرجو 12ظؾهش  ٙ فدْج ثٞصَٗ شٚجصر دًقدثز  يٍ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثنذٕٛع ثنًؤؽهز فٛظ

يرٍ إٚرسثصثس ثنًفرسف يرٍ ثنذٛرٕع  2222%  ر٣ل ثنؼرجو 93ٔ ٙ فردْج ثٞػهرٗ شٚرجصر دًقردثز  2221

ثنًؤؽهز ٔٚكد ذند ثٌ َعذز يعجًْز إٚسثصثس ثنارديجس ثنًفرس ٛز  رٙ إؽًرجنٙ إٚرسثصثس ثنًفرسف دهغرش 

 %  6 46يج يقدثزِ  2222 ٣ل ثنؼجو 

 (3/2/38سلُ ) عذٚي

 اٌّضاسع اٌزغبسٞ  ثبٌٕغجخ إٌٝ داً االعزضّبساد ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 
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 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 يجس ثنًفس ٛزإٚسثصثس ثناد 605480000 829772000 963922000 1076403000 1259039000 1544488000

 إٚسثصثس ث٢ظضغًجزثس 802378000 306019000 314350000 731364000 867162000 1340618000

إٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  5% 25 2% 221 6% 326 2% 142 2% 145 2% 115

 ٢ظضغًجزثسإنٗ إٚسثصثس ث

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس : اٌّظذس

قجَش ث م يرٍ  2222يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ  ديجصّ ثنًفس ٛز  ٣ل ثنؼجو 

 فررصس إٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  2221% ٔ رر٣ل ثنؼررجو 5 24إٚسثصثصررّ يررٍ ث٢ظررضغًجزثس دًقرردثز

ثٌ  % ش ٔثنؾرردٚس دجنرررقس2 121نضضؾررجٔش إٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ث٢ظررضغًجزثس نضذهررغ ثنصٚررجصر يررج َعررذضّ 

% ٔ ٙ 32ظؾهش شٚجصر ػٍ ذثس ث٠ٚسثصثس دًج يقدثزِ  2221إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  ٣ل ثنؼجو 

دًقردثز  2221َفط ثنٕ ش ٣ٚفع فدٔط إَافجق  ٙ إٚسثصثس ثنًفسف يرٍ ث٢ظرضغًجزثس  ر٣ل ثنؼرجو 

نكذٛرسر  رٙ   ٔدرند ًٚكٍ ثنقرٕل ثٌ ظرذخ ثنصٚرجصر ث 2222% ػٍ ذثس ث٠ٚسثصثس ثنًقققز  ٣ل ثنؼجو 61

ًٚكٍ ثٌ  2222 2221َعذز إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز دجنُعذز إنٗ إٚسثصثس ث٢ظضغًجز  ٣ل ثنؼجيٍٛ 

ٚؼص٘ نٛط  قه إنٙ ثنصٚجصر  ٙ إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز ٔنكٍ ثٚمجً إنرٗ صُرج ؿ إٚرسثصثس ثنًفرسف 

ٛز ظهش مػهرٗ ثنًعرجًٍْٛ يٍ ث٢ظضغًجزثس   ٔدجنضجنٙ ٚضمـ ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس 

  ٙ إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس  

 

 

 

 

 (3/2/39عذٚي سلُ )

 اٌّضاسع اٌزغبسٞ  ثبٌٕغجخ إٌٝ اإل٠شاداد األاشٜ ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )  

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1544488000 1259039000 1076403000 963922000 829772000 605480000 

إٚسثصثس ثناديجس 

 ثنًفس ٛز

ث٠ٚرررررررررررررررررررسثصثس  326264000 213157000 263349729 285160000 241031000 303144000
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 ثٞ سٖ

إٚسثصثس ثناديجس  6% 195 3% 399 366% 5% 322 4% 522 5% 529

ثنًفررررس ٛز إنرررررٗ 

ث٠ٚرررررررررررررررررررسثصثس 

 ثٞ سٖ

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف ػضًجصثً ػهٗ دٛجَجسإػدثص ثنذجفظ إ :اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

%  ر٣ل 95يٍ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ فٛظ ظؾهش  ٙ فردْج ثٞصَرٗ شٚرجصر دًقردثز 

يرٍ إٚرسثصثس ثنًفرسف يرٍ  2224%  ٣ل ثنؼرجو 4 422دثز ٔ ٙ فدْج ثٞػهٗ شٚجصر دًق 2222ثنؼجو 

ث٠ٚررسثصثس ثٞ ررسٖ ٔٚؤقررد ذنررد ثٌ َعررذز يعررجًْز إٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررٙ إؽًررجنٙ إٚررسثصثس 

 %  9 39يج يقدثزِ  2224ثنًفسف دهغش  ٣ل ثنؼجو 

 (3/2/41عذٚي سلُ )

 إعّبٌٟ إ٠شاداد اٌّظشف اٌّضاسع اٌزغبسٞ  ثبٌٕغجخ إٌٝ ٌّظشفإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ 

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح ) 

 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1544488000 1259039000 1076403000 963922000 829772000 605480000 
إٚررررررررررسثصثس ثناررررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

 إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس 2084238000 2057015000 2067074729 2897150000 3285306000 4341111000

إٚررررررررررسثصثس ثناررررررررررديجس  1% 29 3% 42 6% 46 2% 32 3% 39 6% 35

ثنًفرررس ٛز إنرررٗ إؽًرررجنٙ 

 ث٠ٚسثصثس

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس : اٌّظذس

س ثٞقذس  ٙ إؽًرجنٙ يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش ثنًؤع

يررٍ إؽًررجنٙ ث٠ٚررسثصثس  رر٣ل ثنؼررجو  1 29إٚررسثصثس ثنًفررسف  رر٣ل  ضررسر ثندزثظررز إذ ظررجًْش دًقرردثز 

 قيػهٗ يعجًْز   2222يٍ إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس  ٣ل ثنؼجو  6 46و قي م يعجًْز ٔدًقدثز 2222

 ) ط ( ِظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  

 (3/2/41عذٚي سلُ )

 إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ اٌزغ١شاد فٟ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115
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1123252000 953829000 502912000 385864000 237198000 180856917 

إٚرررررسثصثس ثنارررررديجس 

 ثنًفس ٛز

%621 %527 %278 %213 %131 %100 

غٛرررس  رررٙ ثٚرررسثصثس ثنض

 ثناديجس ثنًفس ٛز

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف:إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس  اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثناديجس ثنًفرس ٛز ظهرش  رٙ صصثٚرد يمرطسص  ر٣ل ثنفضرسر فٛرظ 

ٔثظرضًسس ث٠ٚرسثصثس  2222% ػٍ ث٠ٚسثصثس ثنًقققز  ٣ل ثنؼجو 31دًقدثز  2221شثصس  ٣ل ثنؼجو 

و 2222ػٍ صهد ث٠ٚسثصثس ثنًقققرز  ر٣ل ثنؼرجو  2225%  ٣ل  ثنؼجو 521 ٙ ث٢زصفجع نضصصثص دًقدثز 

ٔدجنسؽٕع إنٗ َضجةؼ ؽدثٔل ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز نهاديجس  ٣ل ظُٕثس ثندزثظز ٣ٚفع ثٌ ثنعرًز ثنغجنذرز 

ٕل ثٌ ثنصٚرجصر  رٙ ث٠ٚرسثصثس ثنقردؿ ثنًؼهرٙ ػدو ثنضغٛس  ٙ ثٞظؼجز م٢  ٙ فردٔص لرٛقز ٔدررند ًٚكرٍ ثنقر

 ٛٓج نصٚرجصر فؾرى صؼرجي٣س ثنًفرسف  رٙ ثنارديجس ثنًفرس ٛز ثنًقديرز دج٠لرج ز نهضغٛرسثس دجنصٚرجصر  رٙ 

 مظؼجز دؼك  ديجس ثنًفسف  

 

 

 

 

 

 

 

 (3/2/42عذٚي سلُ )

 ٌج١ٛع اٌّؤعٍخ  إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  ثبٌٕغجخ إٌٝ داً ا

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1123252000 953829000 502912000 385864000 237198000 180856917 

إٚرررررررررررسثصثس ثنارررررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

 سثصثس ثنذٕٛع ثنًؤؽهزإٚ 272513172 331118000 208514000 230424000 332713000 609922000

إٚرررررررررررسثصثس ثنارررررررررررديجس  4% 66 22% 195% 219% 2% 296 2% 194

ثنًفرررس ٛز إنرررٗ إٚرررسثصثس 
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 ثنذٕٛع ثنًؤؽهز

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس : اٌّظذس

يرررٍ ثنؾررردٔل ٣ٚفرررع ثٌ إٚرررسثصثس ثنًفرررسف يرررٍ ثنارررديجس ثنًفرررس ٛز ظهرررش  ررر٣ل  ػرررجيٙ 

 2223  2222ث ررم يررٍ ثٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ ثنذٛررٕع ثنًؤؽهررز ثيررج  رر٣ل ث٢ػررٕثو  2222ٔ2221

ثـذقش ثٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز مػهٗ يرٍ إٚرسثصثس ثنًفرسف يرٍ  2225  2224 

ثنذٕٛع ثنًؤؽهز   ٔثنعذخ ٚؼٕص ثنٗ صصثٚد ث٢ْضًجو دجناديجس ثنًفس ٛز إذ  فصس ثٚسثصثس ثنًفسف يُٓرج 

قًج ٚؽٛس ثنٕلغ ثنٗ  2222% ػٍ ث٢ٚسثصثس ثنًقققز يُٓج  ٣ل ثنؼجو 113دًقدثز  2222نؼجو  ٣ل ث

ػرٍ  2222ٔ2223إَافجق ثْضًجو ثنًفسف دجنذٕٛع ثنًؤؽهز ثٚسثصثس ثنًفرسف يُٓرج  ر٣ل ث٢ػرٕثو 

٣ٚفرع ثصؾرجِ ثنًفرسف َقرٕ  2225ٔ ٣ل ثنؼرجو  2222ٔ2221صهد ث٢ٚسثصثس ثنًقققز  ٣ل ثنؼجيٍٛ 

% ػٍ ث٢ٚسثصثس ثنًقققز يُٓج 122ًجو دؼًهٛجس ثنذٕٛع ثنًؤؽهز ثذ ذثصس ثٚسثصثصز  ٛٓج يُٓج دقٕثنٙ ث٢ْض

  ٔػًٕيررجً ٕٚقررد يجظررذق إصؾررجِ ثنًفررسف َقررٕ ث٢ْضًررجو دجناررديجس ثنًفررس ٛز يررغ  2224 رر٣ل ثنؼررجو 

 ثنضسقٛص ث٢قذس ػهٗ ػًهٛجس ثنذٕٛع ثنًؤؽهز 
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 (3/2/43عذٚي سلُ )

 ظشف١خ ثّظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  ثبٌٕغجخ إٌٝ داً االعزضّبسادإ٠شاداد اٌخذِبد اٌّ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح ) 

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1123252000 953829000 502912000 385864000 237198000 180856917 

إٚررررررررسثصثس ثناررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

 إٚسثصثس ث٢ظضغًجزثس 72173015 162254000 350116000 241467000 519806000 741450000

إٚررررررررسثصثس ثناررررررررديجس  6% 252 2% 146 2% 112 3% 229 5% 193 166%

ثنًفس ٛز إنٗ إٚرسثصثس 

 ث٢ظضغًجزثس

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسف إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :اٌّظذس

 ٔل :ثنضؼهٛق ػهٗ ثنؾد 

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

%  ٣ل ثنؼجو 2 12يٍ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ث٢ظضغًج٢ثس فٛظ ظؾهش  ٙ فدْج ثٞصَٗ شٚجصر دًقدثز 

يررٍ إٚررسثصثس ثنًفررسف يررٍ  2222%  رر٣ل ثنؼررجو6 152ٔ ررٙ فرردْج ثٞػهررٗ شٚررجصر دًقرردثز  2222

ثصثس ثٞ ررسٖ ٔٚؤقررد ذنررد ثٌ َعررذز يعررجًْز إٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررٙ إؽًررجنٙ إٚررسثصثس ث٠ٚررس

 %  5 52يج يقدثزِ  2224ثنًفسف دهغش  ٣ل ثنؼجو 

 (3/2/44عذٚي سلُ )

 إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  ثبٌٕغجخ إٌٝ اإل٠شاداد األاشٜ

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )  

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

 إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز 180856917 237198000 385864000 502912000 953829000 1123252000

 ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ 33732951 5140000 26626000 95648000 81631000 204228000

إٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز  536% 2% 4614 14492% 9% 525 5% 1169 552%

 إنٗ ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ

 (2225-2222  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز نهًفسفإػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس ثنًفدز: 

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش  ٣ل  ضسر ثندزثظرز مػهرٗ 

%  ر٣ل 436فٛظ ظؾهش  ٙ فدْج ثٞصَٗ شٚجصر دًقدثز يٍ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ث٠ٚسثصثس ثٞ سٖ 

يٍ إٚرسثصثس ثنًفرسف يرٍ  2222%  ٣ل ثنؼجو 13492ٔ ٙ فدْج ثٞػهٗ شٚجصر دًقدثز  2222ثنؼجو 



 - 125 - 

ث٠ٚررسثصثس ثٞ ررسٖ ٔٚؤقررد ذنررد ثٌ َعررذز يعررجًْز إٚررسثصثس ثناررديجس ثنًفررس ٛز  ررٙ إؽًررجنٙ إٚررسثصثس 

 %  5 52يج يقدثزِ  2224ثنًفسف دهغش  ٣ل ثنؼجو 

 (3/2/45عذٚي سلُ )

إ٠شاداد اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثّظشف االدابس ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ  ثبٌٕغجخ إٌٝ إعّبٌٟ إ٠شاداد 

  اٌّظشف

 َ(2115-2111َاالي اٌفزشح )

 اٌج١بْ َ 2111 َ 2111 َ 2112 َ 2113 َ 2114 َ 2115

 اٌغٕٛاد

1123252000 953829000 502912000 385864000 237198000 180856917 

إٚررررررررررررسثصثس ثناررررررررررررديجس 

 ثنًفس ٛز

 إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس 559276055 735710000 971120000 1070451000 1887979000 2678852000

إٚررررررررررررسثصثس ثناررررررررررررديجس  3% 32 2% 32 2% 39 42% 5% 52 9% 41

ثنًفررررس ٛز إنرررررٗ إؽًرررررجنٙ 

 ث٠ٚسثصثس

 (2225-2222  ُٕٚز نهًفسفثنضقجزٚس ثنع إػدثص ثنذجفظ إػضًجصثً ػهٗ دٛجَجس :اٌّظذس

يٍ ثنؾدٔل ٣ٚفع ثٌ إٚسثصثس ثنًفسف يٍ ثناديجس ثنًفس ٛز ظهش ثنًؤعس ثٞقذس  ٙ إؽًرجنٙ 

% يرٍ إؽًرجنٙ ث٠ٚرسثصثس  ر٣ل ثنؼرجو 2 32إٚرسثصثس ثنًفرسف  ر٣ل  ضرسر ثندزثظرز إذ ظرجًْش دًقردثز

 قيػهٗ يعجًْز   2224% يٍ إؽًجنٙ ث٠ٚسثصثس  ٣ل ثنؼجو 5 52و قي م يعجًْز ٔدًقدثز 2222
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 ةــامتـــاخل

 النتائج 
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 ٚالً : إٌزبئظ أ

 ثنُضجةؼ ثنضجنٛز: مْى ثنٗ يٍ  ٣ل ْرث ثنذقظ  صٕـم ثنذجفظ

( ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز ٢صٓضى قغٛسثً دج٢ظط ثنؼهًٛز نضعرؼٛس ثنارديجس ثنًفرس ٛز ٔٚضمرـ ذنرد يرٍ  1  

ثناديجس ثنًفس ٛز  ر٣ل ظرُٕثس ثندزثظرز فٛرظ ٚظٓرس ؽهٛرجً إػضًرجص   ٣ل ثنضغٛسثنذطٙ  ٙ مظؼجز

ثنًفررجزف ثنعررٕصثَٛز  ػهررٗ ثنررسوى يررٍ إ ض٣ ٓررج يررٍ فٛررظ   ثنقؾررى ٔثنًقرردزر ٔثنًرر٣ ر ثنًجنٛررز 

ٔثنضافؿ ٔصزؽز إظضادثو ثنضقُٛز    إنخ ( ػهٗ صعرؼٛس  رديجصٓج ػرٍ نسٚرق ثنضؼردٚم  رٙ ث٢ظرؼجز 

ْٕٔ يجٚؤقد ـقز ثنفسلرٛز ثنغجنغرز  قز إٌ نى ٚكٍ صذُٙ ذثس ثنضؼسٚفزثنٕثزصر  ٙ ثنضؼسٚفز نهعُز ثنعجد

   ٔٚؤقد ػدو ـقز ثنفسلٛز ث٢ٔنٙ 

  ( ثٚسثصثس ثناديجس ثنًفس ٛز صًغم ثنؾص  ث٢قذس يٍ إؽًجنٙ ث٢ٚسثصثس  ٙ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز  2  

نرر٘ إصارر يرٍ مؽهرز إذ ( صذُٙ ثنذُد ثنًسقص٘ نضقسٚس صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز نى ٚادو ثنغرسق ث 3  

إػضًدس ثنًفجزف ػهٗ ثنضؼدٚم  ٙ ؽدثٔل ثنضؼسٚفز ثنًفس ٛز نهعُٕثس ثنعجدقز صًَٔرج إصؾرجِ ؽرد٘ 

ْٔرٕ يجٚؤقرد ـرقز  َقٕ إفضعجح ثنعؼس نهاديز ثنًفس ٛز ٔ قجً ن٣ظط ثنًقجظذٛز ثنًضؼجزف ػهٛٓرج

   ثنفسلٛز ثنغجَٛز

ًقرردزر ٔثنًرر٣ ر ثنًجنٛررز ٔثنضافررؿ ٔصزؽررز ( إ ررض٣ف ثنًفررجزف ثنعررٕصثَٛز يررٍ فٛررظ ثنقؾررى ٔثن 4  

إظضادثو ثنضقُٛز    إنخ نى ٚكٍ نّ صيعٛس ٚررقس ػهرٗ صققٛرق صذرجٍٚ  رٙ ثظرؼجز ثنارديجس ثنًفرس ٛز درٍٛ 

ْٕٔ يجٚؤقرد  ثنًفجزف ػهٗ ثنسوى يٍ ثنضقسٚس نعؼس ثناديز ثنًفس ٛز ثنر٘ صذُجِ ثنذُد ثنًسقص٘

  ػدو ـقز ثنفسلٛز ثنغجنغز

ٍ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز ثنٗ صذُٙ ٔلرغ مظرؼجز صُج عرٛز نهارديجس ثنًفرس ٛز قٕظرٛهز ( نى ٚهؾي م٘ ي 5  

   ْٕٔ يج ٚؤقد ػدو ـقز ثنفسلٛز ثنغجنغز نهضًٛص  ٙ ثنعٕر ثنًفس ٙ ٔينٛز  ؼجنز نؾرح ثنؼًٛم

( مظؼجز ثناديجس ثنًفس ٛز دجنًفجزف ثنعٕصثَٛز وٛس يؼهُز  ٙ يكجٌ ٔثلـ دفج٢س ثنفسٔع  6  

 ؽي ثنؼًٛم دعؼس ثناديز معُج مٔ دؼد إؽسث  ثنقفٕل ػهٗ ثناديز  ٔقغٛسثً يج ٚفج

( صضذغ ثنغجنذٛز ثنؼظًٙ يٍ  ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز صعؼٛس  ديجصٓج ثنًفس ٛز ػٍ نسٚق  2  

ثنضؼدٚم  ٙ مظؼجز ثنؼجو ثنعجدق ْٕٔ يجٚؤقد ـقز ثنفسلٛز ثنغجَٛز ٔػدو ـقز ثنفسلٛز 

 ث٢ٔنٙ   
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 صب١ٔبً : اٌزٛط١بد 

 ػهٗ ثنُضجةؼ ثنعجدقز ٕٚـٙ ثنذجفظ دج٢صٙ :دُجً  

 ( ػهٗ ثنًفجزف ث٢ْضًجو دضذُٙ ثظط ػهًٛز  ٙ  صعؼٛس  ديجصٓج ثنًفس ٛز     1  

 ( ػهٗ ثنذُد ثنًسقص٘ صؽؾٛغ ثنًفجزف ػهٗ صذُٙ ثظط ػهًٛز  ٙ  صعؼٛس  ديجصٓج ثنًفس ٛز     2  

ص ررجل ثنضقُٛررز ثنًفررس ٛز ٔث٢دضكررجز  ررٙ ( ػهررٗ ثنًفررجزف ث٢ْضًررجو دضطررٕٚس ثناررديجس ثنًفررس ٛز دئ 3  

 ثناديجس ثنًفس ٛز  

( صقضجػ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز ثنٗ إػدثص دقٕط ٔ صزثظجس فٕل صكهفز ثناديز ثنًفس ٛز فضٙ صكرٌٕ  4  

 ثظجظجً يُجظذجً نٕلغ ثظؼجز نهاديجس ثنًفس ٛز ثنضٙ صقديٓج  

ز نؾررح ثنؼًر٣  ثنًعرضقذهٍٛ ٔصققٛرق ( ػهٗ ثنًفجزف ثنعٕصثَٛز ث٢صؾجِ َقرٕ ٔلرغ ثظرؼجز صُج عرٛ 5  

 زلج ثنؼ٣ً  ثنقجنٍٛٛ  

( ػهرٗ ثنًفررجزف ثنعرٕصثَٛز إػرر٣ٌ ثظررؼجز  رديجصٓج ثنًفررس ٛز دفررج٢س  سٔػٓرج دغررسق إفجنررز  6  

ثنؼ٣ً  دضكجنٛ  ثنقفٕل ػهٗ ثناديز   َٔضٕ غ ثٌ ٚفذـ ْرث ث٢ػ٣ٌ مفد ثندٔ غ نٕلغ ثظؼجز 

   سث  صزثظجس  ٙ يؾجل صقدٚد ثنعؼس ث٢يغم نهاديزصُج عٛز ٔدجنضهٙ صقفٛص ثنًفجزف ٢ؽ

( يؾجل صعؼٛس ثناديجس ثنًفس ٛز يٍ ثنًؾرج٢س ث٢ رم صُرج٢ًٔ ظرٕث   رٙ ثندزثظرجس ث٢قجصًٚٛرز  ثٔ  2  

 ثندزثظجس صث م ثنًفجزف نرند ٕٚـٙ ثنذجفظ دًصٚد يٍ ثندزثظجس ثنًعضقذهٛز  ٙ ْرث ثنًؾجل   
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 اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 

 أٚالً: اٌىزت :

اٌّؾبعووجخ اٌّب١ٌووخ اٌّجووبدا ٚاٌّفووب١ُ٘ ٚاإلعووشاءاد اٌّؾبعووج١خ ٚاٌّؼووب١٠ش اٌّؾبعووج١خ ثفًررد َررٕز    1

 و( 2222: ثندثز ثنؾجيؼٛز  ثنقجْسر   اٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼشثٟ ٚاٌّظش٠خ

دٛرسٔس:    رغو٠ٛك اٌخوذِبد اٌّظوشف١خ األعوظ ٚاٌز ج١وك اٌؼٍّوٟ فوٟ اٌجٕوٛنثنعٛد ػذدِ ثنُرجؽٙ    2

 و( 2223ثصقجص ثنًفجزف ثنؼسدٛز  

اٌّؾبعووووجخ اٌّب١ٌووووخ فووووٟ اٌم١ووووبط ٚاالٔؾووووشاف ٚاإلفظووووبػ ٔنٛررررد َررررجؽٙ ثنقٛررررجنٙ  درررردز ػهررررٕثٌ    3

  (و2222  ػًجٌ: ثنٕزثر نهُؽس ٔثنضٕشٚغ 2 ػاٌّؾبعجٟ

   ػًرجٌ: ثنردثز ثنؼهًٛرز ثندٔنٛرز نهُؽرس ٔثنضٕشٚرغ ٔظش٠وخ اٌّؾبعوجخفعٍٛ ثنقجلٙ  يرييٌٕ فًردثٌ    4

 و( 2221غقج ز نهُؽس ٔثنضٕشٚغ ٔصثز ثن

   ػًجٌ: ثنرٕزثر اٌفشٚع, اٌّفب١ُ٘, اٌّجبدا, اٌّؼب١٠ش  ٔظش٠خ اٌّؾبعجخٕٚظ  يقًٕص ؽسدٕع    5

  و(2221نهُؽس 

اٌزؾ١ٍوووً اٌّوووبٌٟ ٚاٌّؾبعوووجٟ فوووٟ اٌّغوووبي اإلداسٞ ِوووغ ِمذِوووخ فوووٟ ٔظش٠وووخ ٚقرررٙ دمحم مدرررٕ نجنرررخ    6

  (و1999: يكضذز ػٍٛ ؼًط ثنقجْسر   اٌّؾبعجخ

 و( 2224  ػًجٌ: صثز ٔثةم نهُؽس ِمذِخ فٟ ٔظش٠خ اٌّؾبعجخذد ثنؼصٚص ثنُقٛخ  قًجل ػ  2

  اٌّووذاً اٌؾووذ٠ش فووٟ ِجووبدا اٌّؾبعووجخ,إٌظش٠خ, األعووب١ٌت, االعووزخذاِبددمحم ػذررجض فؾررجش٘    9

 ( و1991: يكضذز ػٍٛ ؼًط ثنقجْسر 

 هُؽس(    ػًجٌ: صثز ٔثةم ن3  ن اٌّؾبعجخ اإلداس٠خدمحم صٛعٛس ػذد ثنكسٚى ثنسؽذٙ    9

اٌزغو٠ٛك اٌّظوشف ِوذاً اعوزشار١غٟ وّوٟ  يقًٕص ؽجظى ثنفرًٛدػٙ  زصُٚرز ػغًرجٌ ٕٚظر    12

  (و2221    ػًجٌ: صثز ثنًُجْؼ نهُؽس  1  نرؾ١ٍٍٟ

   (2 ن2221   ثنقجْسر: يكضذز ػٍٛ ؼًط  ثٕٛن ٚإداسح ِب١ٌخظٛد ثنٕٓثز٘ ؽجشٚز شػضس     11

صثز ثنًرسٚخ  :ثنسٚرجق  ٗ اٌّزٛعو ٗاٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌغضئوٟ ٌٍٕظش٠وػجـى دٍ نجْس ػهٙ    12

 ( 1999نهُؽس 
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   ثنكٕٚررررش: ذثس ثنع٣ظررررم نهطذجػررررز ِووووذاً ٔظش٠ووووخ اٌّؾبعووووجخػذررررجض يٓررررد٘ ثنؽررررٛسثش٘    13

 و( 1992ٔثنُؽس 

  و(1999: ثنذٛجٌ نهطذجػز ٔثنُؽس  ثنقجْسر   رغ٠ٛك اٌخذِبد اٌّظشف١خػٕق ددٚس ثنقدثص    14

 ّظبسف ٌخذِخ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خإداسح أِٛاي ٚاذِبد اٌـ٣ؿ ثندٍٚ فعٍ ثنعٛعٙ     15

  (1999صزثظز َظسٚز ٔصطذٛقٛز      دٛسٔس: صثز ثنٕظجو نهطذجػز ٔثنُؽس    –

  اٌّؾ١ٍوخ ٚاٌذ١ٌٚوخ –إداسح اٌؼ١ٍّبد اٌّظوشف١خ  جند ميٍٛ ػذد ه   إظًجػٛم إدسثْٛى ثنطسثص     16

 ( 2226  ػًجٌ: صثز ٔثةم نهُؽس  

   دٛررسٔس: ثصقررجص ثنًفررجزف  فووٟ اٌّظووبسف اإلداس٠ووخ عووجخ اٌّؾب هٛررم دمحم فعررٍ ثنؽررًجع     12

 ( 1999ثنؼسدٛز 

إٌّٛرط اٌّؾبعجٟ اٌّؼبطش ِٓ اٌّجبدا إٌٟ اٌّؼب١٠ش دساعخ ِؼّموخ فوٟ زلٕثٌ فهٕر فُجٌ    19

 و( 2223   ػًجٌ: صثز ٔثةم نهطذجػز ٔثنُؽس  ٔظش٠خ اٌّؾبعجخ

   ػًرررجٌ: ثنررردثز خر وووٛس اٌفىوووش اٌّؾبعوووجٟ ِوووذاً ٔظش٠وووخ اٌّؾبعوووج زلرررٕثٌ فهرررٕر فُرررجٌ   19

 و( 2221ثنؼهًٛز 

   و(2225   ػًجٌ: صثز ثنقجيد نهُؽس ٔثنضٕشٚغ  اٌزغ٠ٛك اٌّظشفٟصٛعٛس ثنؼؾجزيز    22

ز٘ ثصػ ؽجزٚعٌٕ  ثزٚد َٕزُٚس  صسؽًز: دمحم ػفجو ثندٍٚ شثٚد  يسثؽؼز: ثفًد فجيد فؾجػ    21

 : صثز ثنًسٚخ( ثنسٚجق   اٌّؾبعجخ اإلداس٠خ

 

 صب١ٔبً: اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ:

دٚس ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف فٟ رؾذ٠ذ رىٍفخ اٌخذِبد اٌّظشف١خ دساعخ             ثنفجصر فجػ ثنًُفٕز    (1)

      2225   زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ ثنًقجظذز  ؽجيؼز ثنُٛهٍٛ ١ِذا١ٔخ ثٕه ف١ض االعالِٟ

ّظوبسف اٌغوٛدا١ٔخ  صوش رغوؼ١ش اٌخوذِبد اٌّظوشف١خ ػٍوٝ اإل٠وشاداد فوٟ اٌيٛسوُرٙ دمحم  هٛفرز   م ( 2  

 2221    زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ إصثزر ثٞػًجل  ؽجيؼز ثيدزيجٌ ث٠ظ٣يٛزَ 1995-2111

-1993رغؼ١ش اٌخذِبد اٌّظشف١خ ثبٌز ج١ك ػٍٝ اٌغٙبص اٌّظشفٟ اٌغٛدأٟ ( ظٕش٘ دمحم ظؼد    3  

 1999ظ٣يٛز     زظجنز يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ إصثزر ثٞػًجل  ؽجيؼز ثيدزيجٌ ث1998َ٠

  زظجنز دٚس اٌزىب١ٌف فٟ رغؼ١ش االئزّبْ اٌّظشفٟ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبس٠خفج ع قجيم ثنغُدٔز    (1)

  1991يجؽعضٛس وٛس يُؽٕزر  ٙ ثنًقجظذز  ؽجيؼز ثنقجْسر  
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 صبٌضبً :اٌزمبس٠ش

 و 2225 –و 2222ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز  دُد ثنضمجيٍ ث٠ظ٣يٙ    1

 و 2225 –و 2222ص جز ٔثنضًُٛز ث٢ؽضًجػٛز  ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز  دُد ث٢  2

 و 2225 –و 2222ثنضقجزٚس ثنعُٕٚز  يفسف ثنًصثزع ثنضؾجز٘    3

 و2225 -و2222 – يهفجس ث٢صثزر ثنؼجيز نهس جدز ثنًفس ٛز دُد ثنعٕصثٌ ثنًسقص٘  4

 

 

 ساثؼب ً:  ِٛالغ االٔزشٔذ

1. www.alegtisadia.com 

2. www.sfs-sd.com 

3. www.bankofsudan.com 

4. www.fcbsudan.com 

5. www.tadamonbank-sd.com  

6. http://www.idikharbank.com 

 

http://www.alegtisadia.com/
http://www.bankofsudan.com/
http://www.fcbsudan.com/
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