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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 خ اٌجؾشاٌفظً األًي : خٍفْ

ضدىش ػٍَ األسع ؽزَ اٌزؼٍُ ال ّذًَ ِنز ًعٌد اٌجشش ًّ اٌجؾش يف

اٌجشش ِنز يف ّمٌَ ثو  بدٔشبؿ ػٍّْخ ً ِٓ ادلؼشًف أْ اٌزؼٍُ .هنبّخ اٌٌلذ

، )ػضّض فخشًسصُ احلْبح. ًفمب دلجذأ اٌزؼٍُ ِذح ئىل اٌمرب ِٓ األؿفبي اٌشؽُ ًرنٌّ

0212 :47.) 

ػّٓ اٌؼبئٍخ  ئىل اجملٌّػخ اٌغبِْخ غخ رنزٌَّثْخ اٌٍغخ اٌؼشعذّش ثبٌزوش أْ 

خ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزبة اٌغّبًُ اٌزُ ّإِٓ ثو ًىِ ٌغاٌغبِْخ احلبِْخ 

ادلغٌٍّْ، ًاٌٍغخ اٌيت رزىٍّيب اصنزبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثْخ ًاٌيت ّؼشفيب ادلالّني 

 (01: 1991، )ػٍَ اخلٌىلعالَ. خ اإلِٓ ادلغٍّني ثظفزيب ٌغ

  غخ اٌؼشثْخ أسثغ ِيبساد ًىِ االعزّبع ًاٌىالٌٍَ ْٔؼشف أ ِٓ االٌزضاَ أْ

ػجبسح ػٓ ػٍّْخ ّؼـَ فْيب ادلغزّغ اىزّبِب  ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ. ًوبْ االعزّبع
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ًأِب اٌىالَ   خبطب ٌٍـشف األخش، ؽْش ئٔو ّؼزّذ ػٍَ ػٍّْبد ػمٍْخ ِؼمذح.

ٌاد ثذلخ ِيبسح أزبعْخ رزـٍت ِٓ ادلؼٍُ اٌمذسح ػٍَ اعزخذاَ األط فيٌ

ًاٌزّىٓ ِٓ اٌظْغ اٌنؾٌّخ ًٔظبَ رشرْت اجلًّ ؽزَ رغبػذ ػٍَ اٌزؼجري ػّب 

 (151)زلٌّد وبًِ اٌنبلخ،  ّشّذه ادلزىٍُ يف ِشادف احلذّش.

ًأِب اٌمشاءح فيِ ػٍّْخ رفبػً ثني اٌمبسب ًاٌنض، فبٌمبسب ّيذف ِٓ 

زبثخ فيِ ػٍّْخ اٌمشاءح ثشىً ػبَ ئىل فيُ ِمظذ أً ِمبطذ اٌىبرت. ًأِب اٌى

ِؼمذح يف راذتب وفبئخ أً لذسح ػٍَ رظٌس األفىبس ًرظٌّشىب يف ؽشًف أً 

وٍّبد ًرشاوْت طؾْؾخ ضلٌا. الشه أْ ِيبسح اٌىزبثخ ِٓ ادليبساد اٌؼٍْب. 

رؼذ ِيبسح اٌىزبثخ ِٓ أىُ ادليبساد اٌٍغٌّخ دلب رنـٌُ ػٍْو ِٓ ؽمبئك وجريح راد 

ٍفو يف رؼٍُ اٌٍغخ. فبٌىزبثخ ِٓ اذلبساد اٌؼٍْب، دالالد ثبٌغخ ٌزمذَ ادلزؼٍُ أً خت

ؽْش ال ّغزغنَ ػنيب ادلزؼٌٍّْ عٌاء خالي ِشاؽً اٌزؼٍُ ادلخزٍفخ )ِذسعخ أً 

: 0222عبِؼْخ أً ػٍْب(، أً ثؼذ اٌزخشط يف اجلبِؼخ. )اٌذوزٌس طبحل ٔظرياد، 

115 ،151.) 
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 .اٌظؼجخ ٌفئبدا يف رؼّْنيب ّزُ اٌيت ادليبسح ىِ اٌىزبثخ ِيبسح ال شه أْ

إلرمبهنب  طؼٌثخ أوضش ىِ اٌىزبثخ ِيبسادً ىِ ِٓ لجً اٌنبؿك األطٍِ. ثً

 (. 092:  0221 )ٌٔسعْبٔزٌسً، اٌٍغخ. يف ػٍَ سغُ  أْ اٌنبؿمني

 ػٓ اٌزؼجري أً اٌٌطف ػٍَ اٌمذسح اٌىزبثخ ىِ ِيبسح ِٓ ادلؼشًف أْ 

ِضً  ِؼمذح عٌأت ئىل اٌىٍّبد وزبثخ ِضً ثغْـخ عٌأت ِٓ اٌؼمً ثذئب زلزٌٍ

 ًاخلؾ :اإلِال،خ صالص ئىل ػبَ ثشىً اٌؼشثْخ ثبٌٍغخ ِيبسح اٌىزبثخ ُاٌزأٌْف.فزنمغ

  (.151:  0217 )ىريِبًاْ،. ًاإلٔشبء ،اٌؼشثِ

سلزٍفخ ًِب ّـٍت حتمْمو ِٓ  اٌؼشثْخ ِشبوً اٌٍغخ رؼٍُْ يفال شه أْ 

اٌيت رجذً يف  ادلشبوً ًِٓ أىُ ت.اٌرتاوْ ِبدح  ًخبطخ األىذاف اٌذساعْخ

 ادلؼٍُ، لذِيب اٌيت ادلبدح ال ّفيٌّْ ثأٔو االٔـجبع اٌزالِْز ّؼـِ ال رؼٍُْ اٌرتاوْت

 خ.اٌظؾْؾ اٌرتاوْت ثبعزخذاَ  رشرْجيب ً رىٌّٓ اجلًّ اٌزالِْز ّغزـْغ فال

ِؼيذ   يف ػشش احلبدُ طف ِٓ ادلالؽظخ ثؼذ أْ رمٌَ اٌىبرجخ ٌٍـالة

، ًعذد أْ أوضش اٌزالِْز ّظؼجٌْ 0214أوزٌثش  ِٓ 17االحتبد اإلعالِِ ربسّخ 

رؼجري اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ دلبدح اٌرتاوْت. ًىزا ّزؾمك ثأْ ػششح ثبدلبئخ رذي 
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ػٍَ دسعخ شلزبصح ًػششح ثبدلبئخ رذي ػٍَ دسعخ عْذح ًمخغخ ًصالصني ثبدلبئخ 

 ّذي ػٍَ دسعخ ِنخفؼخ ًمخغخ ًأسثؼٌْ ثبدلبئخ ّذي ػٍَ دسعخ ِفشٌٌخ.

اٌزُ ّغجت رٍه ادلشىالد، أْ ادلذسط ّغزخذَ اٌـشّمخ غري فبألِش 

 ًاٌزؼت ثبدلًٍ فؼال ػٓ رٌه اٌزالِْز ّشؼشًْادلزنٌػخ ًىِ ؿشّمخ احملبػشح. 

ٌزؼٍُ اٌرتاوْت. ؽْش جتشٍ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ فؼبٌْخ ًحتظً ؽبطٍخ اٌزؼٍُ 

ْخ ؽبطً عْذا. ؽزَ طبسد دافؼْخ اٌزالِْز ًٌِْذلُ ػبٌْخ. ًادلغبػَ ٌرتل

 أً ٔزْغخ اٌزؼٍُ ىِ اعزخذاَ منٌرط ادلضبي ًاٌال ِضبي، ًاألغشع ِنيب: 

 أوضش فؼبٌْخ اٌزالِْز .1

 صّبدح ِؼشفخ اٌزالِْز يف فيُ اٌرتاوْت .2

 لذسح اٌزالِْز ػٍَ حتًٍْ االِضٍخ ًاٌال أِضٍخ  .3

: 037)ِفزبػ اذلذٍ،  .لذسح اٌزالِْز ػٍَ ًطف ِفيٌَ اٌرتاوْت .4

0217.) 

 أْ ىزا اٌنٌّرط ّغزـْغ أْ ّشلََ ٍػ اخزْبس ىزا اٌنٌّرط  ّؼزّذ ً

 اٌزُ ادلضبي ًاٌال ِضبي ًمنٌرط .ْزيُيف اٌرتاوْت ً رىٌّٓ فؼبٌ  ِؼشفخ اٌزالِْز

اٌذساعْخ.  ًادلٌاد اٌزالِْز ٌظشًف ِنبعجب وىٌٔث ِوًرغزخذاٌىبرجخ   ختزبسه
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يف ٔزبئظ  ِضبي ًاٌال يضبادل منٌرط اعزخذاَ أصش رؼشف اٌىبرجخ أْ ّىِٓٓ ادل

 ثنزبئظ اٌىبرجخ رزأًًٌِزٌه،  ٌمذسذتُ ػٍَ اٌىزبثخ. رتاوْتاٌ رؼٍُ اٌزالِْز ػٍَ

 (.0217: 035)ِفزبػ اذلذٍ، ديىٓ أْ رشرمِ اسرمبء ربِب  اٌجؾش

رؼٍُْ اٌرتاوْت اٌؼشثّْخ  ألعً رٌه، رشّذ اٌىبرجخ أْ رؼشف وْف أصش

ٌزؾًٍْ ىزه ً. ح اٌزالِْز ػٍَ اٌىزبثخثبعزخذاَ منٌرط ادلضبي ًاٌال ِضبي ًلذس

 اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْ"ادلٌػٌع : اٌىبرجخ أْ رجؾش ػنيب حتذ ادلشىٍخ، رشّذ 

 ػٍَ اٌّزالِْز لذسح يف ًأصشه ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط ثبعزخذاَ اٌرتاوْت مببدح

 ".غبسًد 42 اإلعالِِ االحتبد ِؼيذ يف اٌىزبثخ

 اٌفظً اٌضبِٔ : حتمْك اٌجؾش

 :ٍَّ ِب اٌجؾش زؾمْكف اٌغبثمخ اٌجؾش خٍفْخ ػٍَ نبءث

 لجً اٌرتاوْت رؼٍُْ يف اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزالِْز لذسح رىٌْ وْف .1

يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ  ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط اعزخذاَ

 غبسًد ؟ 42االحتبد اإلعالِِ 
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 ثؼذ اٌرتاوْت رؼٍُْ يف اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزالِْز لذسح رىٌْ وْف .2

يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ  ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط اعزخذاَ

 غبسًد ؟ 42االحتبد اإلعالِِ 

 لذسح يف ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط بعزخذاَث اٌرتاوْت رؼٍُْوْف أصش  .3

يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ االحتبد اإلعالِِ  اٌىزبثخ ػٍَ اٌزالِْز

 غبسًد ؟ 42

 أغشاع اٌجؾش:  اٌفظً اٌضبٌش

 :ٍَّ ِب اٌجؾش أغشاعف اٌغبثك اٌجؾش حتمْك ػٍَ اػزّبدا

 منٌرط اعزخذاَ لجً اٌرتاوْت رؼٍُْ يف اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزالِْز لذسح ِؼشفخ .1

 42يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ االحتبد اإلعالِِ  ِضبي ًاٌال ادلضبي

 .غبسًد

 منٌرط خذاَاعز ثؼذ اٌرتاوْت رؼٍُْ يف اٌىزبثخ ػٍَ اٌّزالِْز لذسح ِؼشفخ .2

 42يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ االحتبد اإلعالِِ  ِضبي ًاٌال ادلضبي

 .غبسًد
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 لذسح يف ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط بعزخذاَث اٌرتاوْت رؼٍُْأصش  ِؼشفخ .3

 42يف اٌفظً احلبدُ ػشش مبؼيذ االحتبد اإلعالِِ  اٌىزبثخ ػٍَ اٌزالِْز

 .غبسًد

 اٌجؾش فٌائذاٌفظً اٌشاثغ : 

 ػٍَ ٔزّنَ ,لجً ِٓ ادلزوٌس ًأىذافو اٌجؾش ِشبوً ػٍَ ثنبء

 : ٍِّ وّب فٌائذ فْو اٌجؾش ىزا ؽظٌي

 اٌزؼٍُْ ؿشّمخ يف ِنيغب اٌجؾش ىزا ّىٌْ أْ ػغَ ٌٍّذاسط ثبٌنغجخ .1

 .ٌٍّؼٍّني ادلخزٍف

 رؼٍُْ ؿشّمخ يف ًعٍْخ اٌجؾش ىزا ّىٌْ أْ ػغَ ٌٍّؼٍّني ثبٌنغجخ .2

 .ٌزالِْز ادلزنٌع ادلغشًس زؼٍُْاٌ صبسأ ػٍَ حلظٌي اٌىزبثخ

 يف ًدييشًا ٌْنشـٌا رذافؼيُ أْ شلىٓ اٌذساعخ ىزه ٔزبئظ أْ زالِْزًٌٍ .3

 .اٌؼشثْخ اٌىزبثخ ػنذ خبطخ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ

 ًاػؼ رظٌس ػٍَ ؽبطٍخ اٌذساعخ ىزه ٔزبئظ رىٌْ أْ بٔفغي ًٌٍجبؽضخ .4

 منٌرط اعزخذاَ ثؼذ ِْزٌزال ادلؼٌٍَ ِٓ ًصّبدح اٌؼشثْخ اٌىزبثخ ِيبسح يف

 .ضبيِ ًاٌال ادلضبي
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 اٌفظً اخلبِظ : أعبط اٌزفىري

ادلؼٍُ.  ب ٍّمْياٌيتأْ اٌزؼٍُْ ٔمً ادلؼٌٍِبد ِٓ ادلؼٍُ ئىل ادلزؼٍُ  ؽمْمخ

اٌٍغخ اٌؼشثْخ ئىل أرىبْ  اٌيت ٍّمْيب ادلؼٍُ ؼٌٍِبدادلفزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ئّظبي 

ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًِيبساذتب  ثٌاعـخادلزؼٍُ  بيادلزؼٍّني ًئػبدح ثنبء خربح ّىزغج

(. ًأِب رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ فيٌ 59ًاجتيبذتب. )طبحل ػجذاٌؼضّض ػجذ اجملْذ، 

ئىل أىذاف  ٌانبٌّٔشبؿبد اٌزؼٍُْ اٌيت ّمٌَ هبب ادلذسط ٌرتلْخ رؼٍُ اٌزالِْز ؽزَ 

 (.30: 0217رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. )أشْف ىشِبًاْ، 

 ً اٌٍغخ ّغَّ ثمٌاػذب اإلٔذًْٔغْ يف ٌغخ رتاوْتظخ أْ اٌعذّش ثبدلالؽ

اٌىٍّخ  رشرْت يف ذًس دًسا ىبِبر ثغشديبس. اٌرتاوْت ّغَّ اإلصلٍْضّخ اٌٍغخ يف

 رذسّظ ِٓ عِاألعب ًاٌغشع .ادلمشًءألعً اٌفيُ  اٌنؾٌ أً اجلٍّخ ِٓ خالي

 ًوزبثْبثشىً شفيْب اٌؼشثْخ اٌٍغخ اعزخذاَ ػٍَ اٌزالِْز ِغبػذح اٌٍغخ لٌاػذ

 (. 023: 0210ئسرب، ً )ػضّض طؾْؼ

ىنبن ثؼغ ادلإششاد اٌيت ًػؼذ ئرمبْ رؼٍُ رشاوْت اٌٍغخ ًىزا   

 (:077: 0210) ّنـٍك ِٓ فيُ ػضّض فخشًساصُ
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 .ّغزـْغ اٌزالِْز ثنْخ اٌىٍّخ ِغ اىزّبَ ثبحلشوخ اجلْذح .1

 غزـْغ اٌزالِْز دتْْض ثني أشىبي اٌىٍّبد ثؼؼيب اٌجؼغ.ّ .2

 .ّغزـْغ اٌزالِْز حتًٍْ ثؼغ أمنبؽ اجلٍّخ اٌؼشثْخ .3

 .ّغزـْغ اٌزالِْز ثنجخ اجلًّ ًفمب ٌٍّضبي ثبعزخذاَ شىً ِؼني ِٓ اٌىٍّبد .4

 ّغزـْغ اٌزالِْز رشرْت اٌىٍّبد يف اجلٍّخ اٌىبٍِخ ادلفْذح. .5

 يف ادلنيغْخ اإلعشائبد ّشعُ ِفبىُ ئؿبس اٌزؼٍُ ِٓ ادلؼشًف أْ منٌرط

 يف اٌزؼٍُْ ػٍَ ِؼًٍِّدًٌْ  اٌزؼٍُ أىذاف ألعً حتمْك اٌزؼٍُ بسةجت رنظُْ

  (.07: 0217ثذس: اثٓ رشّبٔزٌ.)رذسّغْخ أٔشـخ ئعشاء

ِٓ احملمك أْ منٌرط ادلضبي ًاٌال ِضبي منٌرط ّغزخذِو ادلؼٍُ ٌزؼٍُْ ادلبدح 

 ِضٍخاأل غري فاْ يب،رمذدي ّزُ اٌيت ٌٍّبدح ًفمب األِضٍخ رؼشّفب أً ِفيٌِب. فزمذَ

منٌرط ادلضبي  ثبعزخذاَ يب. ًاٌزؼٍُرمذدي ّزُ ِـبثك ٌٍّبدح اٌيت ّؼـْو ادلؼٍُ  غري

 ادلؼٌٍِبد. )أغٌط يف ئػـبء فشد ٌىً ًفشطخ ِغبؽخ ّؼـِ ًاٌال ِضبي

 (.107: 0229 عٌثشجئٌٌ،
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منٌرط ادلضبي  خـٌاد أْ (105: 0229 ) عٌثشجئٌٌ ّنـٍك ِٓ أغٌطً

 :ٍِّ وّب ًاٌال ِضبي

  .اٌزؼٍُ دلبدح دساعْخ ًأىذاف ًفمب اٌشعٌِبد ثاػذاد ادلؼٍُ خئلبِ .1

 ّـٍت أْ ادلؼٍُ ديىٓ ادلشؽٍخ ىزه يف ِؼنَ اٌظٌسح، ادلؼٍُ ػٍَ دالٌخ .2

 رلٌّػخ رشىًْ أصنبء ئعشاؤىب مت اٌيت اٌشعٌِبد إلػذاد اٌزالِْزح ِغبػذح

 اٌزالِْز.

 اٌزالِْز فبمسؼ .اٌظٌسح أً حتًٍْ االٔزجبه ٌذفغ اٌفشطخ ئػـبء دلؼٍُ .3

 ًطفب ادلؼٍُ ٌّفش رٌه، ئىل ًثبإلػبفخ .ثؼنبّخ ادلمذِخ اٌظٌس فْزؾًٍْ

 حيٍٍيب اٌـٍجخ. اٌيت ٌٍظٌس ًاػؾب

 ِنبلشبد خالي اٌٌسق ِٓ ػٍَ ٌٍشعٌِبد اٌزؾٍْالد ٔزبئظ وزبثخ اٌـٍجخ .4

 اجملٌّػبد.

أػؼبء ادلنبلشخ ثني  ٔزبئظ ٌمشاءح ىِ رلٌّػخ مسبؽخ ادلؼٍُ فشدا يف وً .5

 رلٌّػخ.

 .اٌزؼٍُ ألىذاف ًفمب ادلٌاد ًادلزؼٌٍّْ ادلؼٍُ ًاخززبَ .6
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 رىٌْ اٌمذساد .ػًّ ألداء (اٌغٍـخ )لٌح لٌح مذسحيف ػجبسح رلٍّخ أْ اٌ

 رشري ألهنب اٌزوبء، وفبءح ِٓ اٌمذسح ًدتْض ٌِعٌدح ػنذ ِغمؾ اٌشأط. 

ئىل ادلّبسعخ. ؽبال. ًٌىٓ اٌزوبء حيزبط  ثو اٌمْبَ ديىٓ اٌزُ اٌنشبؽ ئىل

 (1: 0211)ط.ف. شبفٍني، 

 خالي شؼٌس ػٓ ًرؼرب ًاذلغبء األٌفبثْذ رشىً ِٓ احملمك أْ اٌىزبثخ

ًرؼزرب اٌىزبثخ .  ثأشبء )اإلٔشبء اٌزؾشّشُ( ّغَّ ِب ًىزا اٌىزبثخ،

 ادلىزٌثخ ٌْغذ ٌغخ عذّذح. ًاٌٍغخ ٌغخ ئىل اإلٔغبْ خـبة ٌزغغًْ زلبًٌخ

خـبة  أً اٌىالَ يف ادلؼنَ رنمً اٌيت اٌٌعو ؼجريادًر ًاٌنرب ًاٌزنغُْ طٌرْخ

 (.152: 0229ػضاْ،  اٌنبط.)أمحذ

 ثـشق ربٌْخ: ّزُ اٌىزبثخ رذسّظِٓ اٌؼشًسُ أْ 

 ًػّشىُ. رفىريىُ ًرـٌّش اٌزالِْز ِنبعجب ثمذساد ادلٌػٌع .1

 أً اٌىٍّبد رشىًْ ّؼـَ اٌزالِْز أْ ديىٓ األعبعْخ اٌذسًط يف .2

 اٌزالِْز. ّؼشفيب وبٔذ اٌيت جغْـخاٌ ًّاجل ئىل اجلًّ
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 حتزٌُ اٌيتىبٍِخ اٌ اجلًّ ديىٓ رشلْخ رشىًْ ادلزٌعـخ  اٌـجمبد يف .3

 .اٌفؼً

 حيذد ِؼْنخ ًٌىٓ ادلؼٍُ ثأؽىبَ ٌْغذ اٌىزبثخ ٌِاد اٌؼبيل، ادلغزٌٍ يف .4

 فؾغت.  ادلٌػٌع

 ٍِّ: وّب فيِ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُ يف اٌىزبثخ ِؼبّش ًأِب

 مجً يف ىٍّبداٌ ًػغ .1

 غري ادلنبعجخ اجلٍّخ أوًّ .2

 اٌفمشح. ئىل اٌؼشٌائْخ اجلًّ رىٌّٓ ئطالػ .3

 ؽغت اٌرتاوْت اٌظؾْؾخ. فمشحاٌ ٌجنْخ األعئٍخ ثؼغ ئعبثخ .4

 (150: 0210 فبىشًسًصُ، أوضش. )ػضّض أً مجٍزني ثني اجلّغ .5

 ًاٌال ادلضبي منٌرط رتاوْت ثبعزخذَاٌ ُْ، رؼٍ ًئػبفخ ئىل رٌه

 اٌزالِْز ّنظُ اٌىزبثخ أٔشـخ يفً اٌىزبثخ. أٔشـخ يف ِؼْبسا ِضبي

 اٌرتاوْت حبْش . فْؾزبط اٌزالِْز ئىلطؾْؾخ ٌمٌاػذ ًفمب ادلؼٌٍِبد

 .اٌٌلذ ٔفظ ًوزبثزيُ يف ِيبسح اٌرتاوْت شلبسعخ اٌزالِْز ديىٓ
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ًإلّؼبػ اٌجْبْ اٌغبثك،رظٌساٌىبرجخ أعبط اٌزفىرييف اٌشعُ 

 اٌجْبَٔ آرِ:

 1. 1ذًي اجل

  



17 
 

 

 

 

  

 رؼٍُْ اٌرتاوْت ثبعزخذاَ منٌرط ادلضبي ًاٌال ِضبي

  .اٌزؼٍُ دلبدح دساعْخ ًأىذاف ًفمب اٌشعٌِبد ثاػذاد ادلؼٍُ ئلبِخ .1

 اٌزالِْز. رلٌّػخ رشىًْ زُفْ ِؼنَ اٌظٌسح ادلؼٍُ ػٍَ دالٌخ .2

 اٌظٌسح أً حتًٍْ االٔزجبه ٌذفغ اٌفشطخ ادلؼٍُبء ئػـ .3

 .ِنبلشبد خالي اٌٌسق ِٓ ػٍَ ٌٍشعٌِبد اٌزؾٍْالد ٔزبئظ وزبثخ اٌـٍجخ .4

 ادلنبلشخ ثني أػؼبء رلٌّػخ. ٔزبئظ ٌمشاءح رلٌّػخ مسبؽخ ادلؼٍُ فشدا يف وً .5

 .اٌزؼٍُ ألىذاف ًفمب ادلٌاد ًادلزؼٌٍّْ ادلؼٍُ ًاخززبَ .6

 ِيبسح اٌىزبثخ

 .ثنْخ اٌىٍّخ ِغ اىزّبَ ثبحلشوخ اجلْذح .1

 بي اٌىٍّبد ثؼؼيب اٌجؼغ.دتْْض ثني أشى .2

 .حتًٍْ ثؼغ أمنبؽ اجلٍّخ اٌؼشثْخ .3

 .ثنجخ اجلًّ ًفمب ٌٍّضبي ثبعزخذاَ شىً ِؼني ِٓ اٌىٍّبد .4

 رشرْت اٌىٍّبد يف اجلٍّخ اٌىبٍِخ ادلفْذح. .5

 

 رشلْخ ِيبسح اٌىزبثخ

 رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ
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 اٌفظً اٌغبدط   : فشػْخ اٌجؾش

اٌفشػْخ ىِ ئعبثخ ِإلزخ ػٓ ِشىالد اٌجؾش، ًأهنب روشد  ئْ

(. ًِٓ ادلؼٌٍَ أْ ىزا اٌجؾش ّشزًّ ػٍَ 92:0215ثبألعئٍخ )عٌغٌٌْٔا، 

 ادلضبي منٌرط ثبعزخذاَ اٌرتاوْت مببدح اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْ )ط(ادلزغري اٌغْين 

ًاٌفشػْخ . خاٌىزبث ػٍَ اٌّزالِْز لذسح . ًادلزغري اٌظبدُ )ص( ًىٌِضبي ًاٌال

 ادلمشسح يف ىزااٌجؾش ىِ:

 ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرط ثبعزخذاَ اٌرتاوْت مببدح اٌؼشثّْخ اٌٍّغخ رؼٍُْئْ 

. ًٌزٌه اٌفشػْخ ادلمشسح ذلزا اٌجؾش ىِ اٌىزبثخ ػٍَّشلَ لذسح اٌزالِْز 

 رؼٍُْ يف ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرطاٌيت رذي ػٍَ ػذَ أصش  (H0)اٌفشػْخ اٌظفشّخ 

فيِ رذي ( Hi)ادلمرتؽخ  اٌفشػْخ، ًأِب اٌىزبثخ ػٍَ اٌزالِْز ٌمذسح اوْتاٌرت

 .اٌىزبثخ ػٍَ اٌزالِْز ٌمذسح اٌرتاوْت رؼٍُْ يف ِضبي ًاٌال ادلضبي منٌرطػٍَ أصش 

أعٌٍهبب فيٌ مبمبسٔخ لّْخ "د" احلغبثْخ ًلّْخ "د" اجلذًٌْخ ػٍَ 

بثْخ أوربِٓ لّْخ "د" ِغ اٌزؼْني ئراوبٔذ لّْخ "د" احلغ 5:ِغزٌٍ اٌذالٌخ 

اجلذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ِمجٌٌخ مبؼنَ أْ ثني ادلزغريّٓ أصش، ًئراوبٔذ 
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لّْخ "د" احلغبثْخ أطغشِٓ لّْخ "د" اجلذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ 

 ِشدًدح مبؼنَ أْ ثني ادلزغريّٓ ال ٌّعذ األصش.

 اٌفظً اٌغبثغ : اٌجؾٌس ادلنبعجخ

 ػْال ٌغْذح اٌجؾش ِنيب طٍخ راد اٌجؾش يبفْ اٌذساعخ، ىزه ئْ 

 ًاالدة اٌٍغخ اٌزؼٍُْ وٍْخ يف اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ سمحبًرِ، اٌنذاء

 ال ً ادلبصً منٌرط فؼبٌْخ" ادلٌػٌع حتذ 0217َ عنخ اٌرتثٌّخ أذًْٔغْب جببِؼخ

 نبنى أْ ْوػٍ اٌىبرجخ فذٌّذ". ادلفبًػبد  اٌنغخخ وزبثخ رؼٍُْ يف ادلضبي

 .اٌـشّمخ ىزه اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس

 اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ سمحخ طبفْخ ٌغْذح ىٌ اٌضبِٔ ًاٌجؾش 

 حتذ 0214َ عنخ اٌرتثٌّخ ئٔذًْٔغْب جببِؼخ آداة ً اٌٍغبد رؼٍُْ وٍْخ يف

 برجخاٌى فذٌّذ". اٌؼشثّْخ اٌىزبثخ ِيبسح يف ادلضبي ال ً ادلضبي ؿشّمخ رأصري" ادلٌػٌع

 أصش ًعٌد ئىل ّشري فيزا اٌـشّمخ ىزه اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو

 ثبدلذسعخ اٌضبِٓ اٌفظً يف اٌؼشثّْخ اٌىزبثخ ِيبسح ػٍَ ادلضبي ال ً ادلضبي ؿشّمخ

 .ثبٔذًٔظ ٌّْجبصلبْ" ادلشبًسح" اإلعالِْخ ادلزٌعـخ
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 ٌؼٌٍَا رؼٍُْ لغُ ؿبٌجخ أمسبّنيت دًُ ٌغْذح ىٌ اٌضبٌش ًاٌجؾش 

 ادلٌػٌع حتذ 0214َ عنخ الِفٌٔظ جببِؼخ ًاٌزؼٍُْ اٌرتثْخ وٍْخ يف االعزّبػْخ

". اٌزبسّخ ِبدح يف اٌزالِْز ٔشبؿبد ٌرتلْخ ِضبي اٌال ً ادلضبي منٌرط رـجْك"

 ّشري فيزا اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو اٌىبرجخ فذٌّذ

 .اٌزبسّخ ِبدح يف ِضبي الاٌ ً ادلضبي منٌرط رشلْخ ًعٌد ئىل

 اٌٍغخ ُرؼٍْ لغُ ؿبٌجخ سمحبًرِ ٌٔس أٍّني ٌغْذح ىٌ اٌشاثغ ًاٌجؾش 

 حتذ 0210َ عنخ ٌّغْبوشرب جببِؼخ ًاٌفٓ اٌٍغخ وٍْخ يف ًأدهبب اإلٔذًٔغْب

 خربح رؼجري يف اٌىالَ ِيبسح ٌرتلْخ ِضبي اٌال ً ادلضبي منٌرط اعزخذاَ" ادلٌػٌع

 اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو جخاٌىبر فذٌّذ". اٌزالِْز

 .اٌىالَ ِيبسح ِبدح يف ِضبي اٌال ً ادلضبي منٌرط رشلْخ ًعٌد ئىل ّشري فيزا

 ِذسعخ رؼٍُْ لغُ ؿبٌت ِبسرْنٌط ٌغْذح ىٌ  اخلبِظ ًاٌجؾش 

 ادلٌػٌع حتذ 0211َ عنخ ِبالٔظ جببِؼخ اٌرتثٌّخ اٌؼٌٍَ وٍْخ يف االثزذائْخ

". اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح يف اٌزالِْز ٔزبئظ ٌرتلْخ ِضبي اٌال ً ادلضبي منٌرط رـجْك"

 ّشري فيزا اٌنٌّرط ىزا اعزخذاَ ثؼذ اٌغشّغ اٌزـٌّس ىنبن فْو اٌىبرجخ فذٌّذ

 .اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح يف ِضبي اٌال ً ادلضبي منٌرط رشلْخ ًعٌد ئىل
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 اٌجؾش ِنيب غبثمخاٌ ٌٍجؾٌس خيبٌف أخش ؿشف ىنبن رٌه، ِٓ ًّنـٍك 

 ،اإلٔذًْٔغْب ادلفبًػبد  اٌنغخخ وزبثخ ػٍَ ِشوض اٌنذاء ػْال ٌغْذح األًي

 طبفْخ ٌغْذح اٌضبَٔ ًاٌجؾش. اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا

 .اٌؼشثْخ اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا ،اٌمشاءح رؼٍُْ ػٍَ ِشوض سمحخ

 اٌشاثغ ًاٌجؾش .اٌزبسّخ ِبدح ػٍَ ِشوض نيتأمسبّ دًُ ٌغْذح اٌضبٌش ًاٌجؾش

 ًىزا ،اٌزالِْز خربح رؼجري يف اٌىالَ ىبسح ػٍَ ِشوض سمحبًرِ ٌٔس أٍّني ٌغْذح

 ِبسرْنٌط ٌغْذ اخلبِظ ًاٌجؾش .اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش

 ًأِب .اإلٔذًٔغْب اٌٍغخ ِبدح ػٍَ ّؼزّذ اٌجؾش ًىزا ،اٌزالِْز ٔزبئظ ػٍَ ِشوض

 ػٍَ اٌزالِْز ًلذسح اٌرتاوْت رؼٍُْ ػٍَ ًّإوذ ّشوض اٌزُ اٌجؾش فزمذَ اٌىبرجخ

 ادلضبي منٌرط عزخذاَا ىٌ اٌغبثمخ ثبٌجؾٌس ّغبًٍ أخش ًؿشف. اٌؼشثْخ اٌىزبثخ

ِضبي ًاٌال
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