
 

1 

 

 األًي اٌجبة

 ِمذِخ

 اٌجؾش خٍفْخ0  األًي اٌفظً

ىِ اإلعزّبع ًاٌىالَ  ٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  اسثغ ِيبساد ّْأ ادلؼشًف ِٓ 

اٌىزبثخ. فئْ ًعٌد ىزه ادليبساد اٌٍغٌّخ ّذفغ اٌـالة ٌْىٌٌٔا لبدسّٓ ًاٌمشاءح ً

ادلٌاد ىزه ادليبساد االسثغ ِٓ أىُ َ فيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثشىً عْذ. ًػٍ

  اٌذساعْخ يف اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًىِ رٍؼت دًسا ىبِب يف ػٍّْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ.

ادلٌاد اٌذساعْخ اٌيت رذسط يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف لغُ عذّش ثبٌزوش أّْ  

ًاٌجالغخ ًاإلٔشبء   ٍْخ اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ ىِ اٌنؾٌ ًاٌظشفاٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ و

 ري رٌه.ًِيبسح اٌٍغخ ًادلـبٌؼخ ً غ

ًِٓ ِيبساد اٌٍغخ اٌيت رذسط يف لغُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ِيبساد ًىِ  

ًوبْ اٌـٍجخ    ِيبسح اٌىزبثخ.يبسح اٌىالَ، ً ِيبسح اٌمشاءح  ًِيبسح اإلعزّبع، ً ِ

ّنمغٌّْ إىل مثبْٔخ فشق ِٓ اٌفشلخ، ًىزا ػٍَ لذسح اٌـٍجخ ِٓ خالي االخزْبس 

 اٌمجٍَ أً اٌزظنْف. 
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ٌيت ٍّضَ اعزؼبهبب يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ اٌمذسح ػٍَ  ِٓ ادليبساد ا 

ِيبسح اٌىالَ. اٌىالَ ىٌ ٔشبؽ اٌٍغخ اٌضبْٔخ اٌيت فؼٍو يف احلْبح اٌٍغخ صُ 

اإلعزّبع. اعزنبدا إىل األطٌاد )اٌٍغخ( اٌيت ّزُ مسبػيب ً ّغزخذِيب يف اٌىالَ 

 (.0399 2114)ثشىبْ ٌٔس عْبٔزٌسًا،

خبطخ ِيبسح اٌىالَ. ٍغخ اٌؼشثْخ ًرؼٍُْ اٌ ال شه وبٔذ ِشىٍخ يف 

ىنبن ثؼغ ادلشىالد ِضً يف الؽظبد ً ادلمبثالد ِغ ادلؼٍّني فؼال ػٓ ادل

ِؼشفخ ادلفشداد ً ٔـك اٌىٍّخ ً ال ّغزـْغ اٌـالة اٌزّْْض ثني احلشف اجملبًس،

ال  اٌؼشثْخ اٌغشّجخ ًوزٌه يف اٌزؼجري ػٓ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ال ّضاي ثغْـب، ً ىزا ّؼين

 ّغزـْغ اٌـالة ػٍَ اعزخذاَ أعٌٍة اٌٍغخ اٌزُ ميىٓ جتًّْ يف والِيُ. 

ِٓ ادلؼٌٍَ أّْ ادلؼيذ اٌٍغٌُ ِؤعغخ ّمٌَ فْو اٌـالة ػٍّْخ اٌزؼٍُْ  

ًاٌزؼٍُ اٌيت ٍّضَ االشرتان فْو، ًِٓ ادلٌاد اٌذساعْخ اٌيت رذسط فْو رـٌّش 

يت ّمبي اٌؼشة ٌجذاّخ اٌىالَ األعبٌْت، ًادلشاد ثزـٌّش األعبٌْت ىٌ اٌؼجبساد اٌ

 أً األخش. 
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ًاٌغشع يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت ىٌ ٌْؼشفٌا اٌـالة ػٓ صمبفخ اٌٍغخ ً ّفيٌّْ 

 ػٓ ػبدح اٌؼشة. 

رـٌّش األعبٌْت ِبدح ِيّّخ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ، أٔفذد شؼجخ رؼٍُْ  

ٔذًٔظ ثشٔبجمب اٌٍغخ اٌؼشثْخ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ اإلعالِْخ احلىٌِْخ ثب

ِٓ ادلالؽظ ّمبَ رؼٍُْ رـٌّش  خبطب ىٌ رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ

أِب األعبٌْت وً ٌٍْخ اجلّؼخ ً ّشرتن فْو جبّْغ اٌـالة ٌٍّشؽٍخ األًىل. 

اٌىزبة ادلذسعِ اٌزُ ّغزخذِو ادلذسط ىٌ وزبة جمٌّػخ ادلٌاد اٌٍغٌّخ  وبٔذ 

.ادلٌاد اٌيت ػٍّيب ْذح، ًّشرتن اٌـالة جبيذػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ جتشُ ع

 ادلذسط ىِ األعٌٍة اٌؼشثْخ. 

ثؼغ ادلٌاد اٌيت  ٌٍـٍجخ، ىزا الّْ ِصش اجيبثٌو أرـٌّش األعبٌْت رؼٍُْ  

ّؼٍّيب ادلذسط يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ ىٌ ٌِاد ّنظش ادلذسط يف اجلبِؼخ . ًّفرتع أْ 

رذسّجبد  رؼٍُْوبْ . يف اجلبِؼخّزأعظ رذسّجبد اٌىالَ رـٌّش األعبٌْت رؼٍُْ 

اٌىالَ يف اجلبِؼخ ٌو ًؽذاد ِؼزّذح اٌفظً اٌذساعِ. أِب ادلٌاد اٌيت ػٍّيب 
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اٌغفش،  ، اٌؼًّ، ٌَّ يف ؽْبح ؿبٌت،اٌذساعخادلذسط فْيب فيِ اٌزؼبسف، 

 ًغريىب.

اٌـٍجخ يف اٌذًس األًي ادلؼشفبد اٌىضريح ِٓ ادلؼيذ اٌٍغٌُ،  ذًٌزٌه ٔبٌ 

ُ رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ ّيذف إىل رشلْخ إجنبص اٌـٍجخ يف الْ ىزا رؼٍْ

 رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ. رؼٍُْ

اٌـٍجخ يف اشرتان اٌزؼٍُْ.  أٔشـخوبْ حتمْك اٌزؼٍُْ اجلْذ ظبىشا يف 

بٌْت يف ـخ اٌـٍجخ يف اشرتان رؼٍُْ رـٌّش األعأٔشاٌىبرجخ ػٓ اسرفبع  ذؾضجف

اٌيت ّمٌَ هبب وّب لبي اٌذوزٌس دّذّو ًؽِ اٌذّٓ  أٔشـخادلؼيذ اٌٍغٌُ ِجبششح. 

ادلذسط ادلبدح  ششػادلبدح ِٓ ادلذسط ًاىزّبَ  ششػاعزّبع  ادلبعغزري ِنيب

 .ثأعٌٍة خبص لشاءح اجلٍّخً ثأعٌٍة خبص طنبػخ اجلٍّخدلْمب 

إػبفخ إىل رٌه رشّذ اٌىبرجخ أْ رؼشف وْف اٌؼاللخ ثني أٔشـخ اٌـٍجخ يف 

األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ ًإجنبصىُ يف رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَ يف رؼٍُْ رـٌّش 

ـٍجخ يف رؼٍُْ اٌ ـخٔشأ 0اٌمْبَ ثبٌجؾش حتذ ادلٌػٌعرتّذاٌىبرجخ ف اجلبِؼخ.

 رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَئجنبصىُ فَ ًػاللزيب ث فَ ادلؼيذ اٌٍغٌُ رـٌّش األعبٌْت



5 

 

 

اٌزؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌىٍْخ اٌرتثْخ ًُ )دساعخ احلبٌخ يف ؿٍجخ شؼجخ رؼٍْ  يف اجلبِؼخ

 جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ اإلعالِْخ احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ ٌٍغنخ األوبدِْخ

2117-2118.) 

 اٌفظً اٌضبَٔ 0 حتمْك اٌجؾش

ًاػزّبدا ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، فزؾمْك ىزا اٌجؾش يف األعئٍخ 

 آرْخ 

رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ يف وْف رىٌْ أٔشـخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ  .1

اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ لغُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثىٍْخ 

 اإلعالِْخ احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ ؟ 

رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ  يف لغُ وْف ّىٌْ إجنبص اٌـٍجخ يف رؼٍُْ  .2

ِ اإلعالِْخ اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبراٌٍغخ اٌؼشثْخ ثىٍْخ 

 احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ ؟ 

رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ أٔشـخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ وْف رىٌْ اٌؼاللخ ثني  .3

اٌٍغٌُ ً إجنبصىُ  يف رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَ  يف لغُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثىٍْخ 
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اٌزؼٍُْ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ اإلعالِْخ احلىٌِْخ اٌرتثْخ ً

 ثبٔذًٔظ؟ 

 

 أغشاع اٌجؾش اٌفظً اٌضبٌش 0

 0 فيِ اٌجؾش ىزا يف اٌىبرجخ لشسهتب اٌزَ اٌجؾش أغشاع أِّب

رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ يف لغُ ِؼشفخ  أٔشـخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ  .1

اٌرتثْخ ًاٌزؼٍُْ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ اإلعالِْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ثىٍْخ 

 احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ

رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ  يف لغُ اٌٍغخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ  إجنبصِؼشفخ  .2

اٌزؼٍُْ جببِؼخ عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ اإلعالِْخ اٌرتثْخ ًاٌؼشثْخ ثىٍْخ 

 احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ

 ـٍجخ يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُاٌ أٔشـخاٌؼاللخ ثني  ِؼشفخ .3

عٌٔبْ غٌٌٔٔظ عبرِ  يف اجلبِؼخرذسّجبد اٌىالَ يف رؼٍُْ ثئجنبصىُ 

 اإلعالِْخ احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ.
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 اٌفظً اٌشاثغ 0 فٌائذ اٌجؾش 

ثنبء ػٍَ ِشبوً اٌجؾش ً اىذافو ادلزوٌس ِٓ لجً، ٔزّنَ ػٍَ ؽظٌي  

 ىزا اٌجؾش فْو فٌائذ وّب ٍِّ 0

ثبٌنغجخ ٌٍّذسعني ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ًعٍْخ يف اسرفبع رؼٍُْ  .1

 رـٌّش األعبٌْت  الّْ فْيب أصش لٌُ يف رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ 

ًٌزالِْز أْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ  ممىٓ أْ ّذافؼيُ ٌْنشـٌا ً مييشًا يف  .2

 رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ يف ِيبسح اٌىالَ 

رـٌّش  ٌرتلْخ يف رؼٍُْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ ممىٓ  أًٌٍْىبرجخ ٔفغيب .3

 األعبٌْت ًرذسّجبد اٌىالَ.

 اٌفظً اخلبِظ 0 أعبط اٌزفىري 

( ىٌ ػٍّْخ ًٔشبؽ 02118 32ِؼغُ إٔذًْٔغِ ) اٌنشبؽ يف 

، الْ اٌزؼٍُ ٔفغو إْ اٌنشبؽ ىٌ ادلجذأ ادليُ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ً اٌزؼًٍُاشزغبي. 

( ال 2114095ػٍّْخ ىٌ ِٓ اؽذٍ ادلؤششاد إلسادح اٌزؼٍُّ. لبي عبسدِبْ )
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اٌنشبؽ ىٌ ادلجذأ ادليُ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ّىٌْ اٌزؼٍُّ إالّ ِؼو اٌنشبؽ. ٌزٌه أْ 

 .ًٍُّ اٌزؼ

(  سعُ ٔشبؿبد اٌزؼٍُْ اٌيت 02118  57وزت فأًي. ة. دّذسّش ) 

 0آرْخ اٌنشبؿبد ِٓ رزىٌّْمٌَ هبب اٌـٍجخ 

 .ًغريىب ًاٌزغشثخ ًاٌزّضًْ ثبٌظٌس ًاالىزّبَ اٌمشاءح ِضً اٌجظشُ اٌنشبؽ .1

 ً ًادلمبثٍخ ًاٌزمذُّ ًااللرتاؽبد اٌغؤاي ًإٌمبء اٌزىٍُ ِضً اٌشفٌُ اٌنشبؽ .2

 .رٌه ًغري ًادلنبلشخ آساء ػٓ اٌزؼجري

 ادلٌعْمِ ًمسبع ًاجملبدٌخ ًاحملبدصخ اٌششػ اعزّبع ِضً اٌغّؼِ اٌنشبؽ .3

 .رٌه ًغري ًاحملبػشح

 ًاالعزفزبء ًاالخزجبس ًاٌمشاس ًاإلٔشبء اٌمظض وزبثخ ِضً اٌىزبثِ اٌنشبؽ .4

 .رٌه ًغري ًاٌنمً

 ًاٌنّؾ ًاٌٌٍؽخ ًاخلشّـخ اجلذًي ًرشوْت اٌزظٌّش ِضً اٌشمسِ اٌنشبؽ .5

 .رٌه أشجو ًِب
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 ًِب ًاٌضسع ًاٌٍؼت ًاإلطالػ ًاٌنّؾ اٌزغشثخ ؽشوخ ِضً احلشوِ اٌنشبؽ .6

 .رٌه أشجو

 ًأخز اٌؼاللخ ًٔظش ًاإلؿالع ادلغبئً ًحتًٍْ االثزغبء ِضً اٌؼمٍِ اٌنشبؽ .7

 .رٌه ًغري اٌمشاس

 ًاالؿّئنبْ ًاٌشغبػخ ًاٌغشًس ثبدلًٍ ًاٌشؼٌس ادلٌْي ِضً اٌؼبؿفِ اٌنشبؽ .8

 .رٌه أشجو ِبً

اػزّبدا ػٍَ اٌجْبْ اٌغبثك، لشسد اٌىبرجخ مخظ ادلؤششاد ألٔشـخ  

 رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت )دّذّو ًؽِ اٌذّٓ(0اٌـٍجخ يف 

 )اٌنشبؽ اٌغّؼِ(ادلبدح ِٓ ادلذسط  ششػاعزّبع  .1

 (اىزّبَ ششػ ادلذسط ادلبدح دلْمب )اٌنشبؽ اٌؼمٍِ .2

 )اٌنشبؽ اٌىزبثِ( ثأعٌٍة خبص طنبػخ اجلٍّخ .3

 (اٌشفٌُ)اٌنشبؽ  ثأعٌٍة خبص لشاءح اجلٍّخ  .4

اٌزؼٍُْ ىٌ ٔشبؽ اٌزالِْز يف اٌزذسّظ اِبَ اسشبد ادلذسط. ثّْٓ هبٌدّٓ 

( أْ اٌزؼٍُْ ىٌ ػٍّْخ يف ِغبػذح اٌزالِْز ٌْزؼٌٍّّا ثبجلْذ. 21170116)
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ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ٌْظ اٌزذسّظ فؾغت ثً حمبًٌخ ٌزؾمْك ادلٌْي ًاٌذافؼْخ ًٔشبؽ 

 اٌزؼٍُْ أْ رظجؼ أشـخ رؼٍّْْخ ِزؾشّوخ.

ىِ  ً ِيبسح اٌىالَ ىِ ادليبسح األعبعْخ ثؼذ ِيبسح االعزّبعىبٔذ ف 

0  1982) وّب لبي حمّذ ػٍَ اخلٌىل . ِرشزًّ ػٍَ احملبدصخ ًاٌزؼجري اٌشفي

 ْبْ ّىزجيب فبٌٍغخ أعبعأفمذ رىٍُ االٔغبْ لجً  ،طٌرْخ ْبْ اٌٍغخ أعبعإ ( 15

ادلزؼٍُ اٌمذسح ػٍَ زبعْخ رزـٍت ِٓ ٔاٌىالَ ىٌ ِيبسح إ َ، ًٔشبؽ شفٌُ أً وال

  .اعزؼّبي أطٌاد اٌٍغخ ثظٌسح طؾْؾخ

( ىنبن جمبالد دليبساد 0189 2111لبي ػجذ اٌشمحٓ إثشاىُْ فٌصاْ ) 

 اٌنـك ًاٌىالَ ، ًىِ 0

 ٔـك األطٌاد اٌؼشثْخ ٔـمب طؾْؾب  .1

 اٌزّْْض ػنذ اٌنـك األطٌاد ادلشبهبخ متْْضا ًاػؾب ِضً 0ر، ص، اٌظبحل  .2

 اٌزّْْض ػنذ اٌنـك ثني احلشوخ اٌمظريح ًاٌـٌٍّخ  .3

 رأدّخ أٌٔاع اٌنرب ًاٌزنغُْ ثـشّمخ ِمجٌٌخ  .4

 اخزْبس اٌزؼجرياد ادلنبعجخ ٌٌٍّالف ادلخزٍفخ  .5
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اعزخذاَ  ػجبساد اجملبٍِخ ً اٌزؾْخ اعنخذاِب عٍّْب يف ػٌء فيّو  .6

 ٌٍضمبفخ اٌؼشثْخ 

الَ رشرْت األفىبس اعنخذاَ اٌنظبَ اٌظؾْؼ ٌرتاوْت اٌؼشثْخ ػنذ اٌى .7

 رشرْجب ِنـمْب ٍّّغو اٌغبِغ 

اٌزؾذس ثشىً ِزظً ، ً ِرتاثؾ ممب ّنجئ ػٓ صمخ ثبٌنفظ ً لذسح ػٍَ  .8

 ٌِاعيخ آخشّٓ 

 إٌمبء خـجخ لظريح ِزىبٍِخ اٌؼنبطش  .9

 إػبفخ إىل رٌه فّؤششاد اٌمذسح ػٍَ اٌزىٍُ ِب ٍِّ 0 

 ٔـك األطٌاد اٌؼشثْخ ٔـمب طؾْؾب  .1

 بٌْت ًاعزخذاِيبرفيُ جمٌّػخ األع .2

  األعبثْت اٌزؼجري ػٓ لذسح   .3

 رمُْْ طؾخ اجلًّ ؽغت أعبٌْجيب .4

ٌذػُ إجنبص اٌـٍجخ يف رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَ، ىنبن ٌٔػبْ ًىِ اٌؼٌاًِ 

اٌذاخٍْخ ً اٌؼٌاًِ اخلبسعْخ. اٌؼٌاًِ اٌذاخٍْخ ىِ اٌؼٌاًِ اٌيت رأرِ ِٓ داخً 
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غريىب. اٌزؼٍُْ ِنيب اٌؼٌاًِ اٌنفغْخ ًاجلغذّخ ً ػٍَ ٔزبئظاٌفشد ًميىٓ أْ رؤصش 

أِّب اٌؼٌاًِ اخلبسعْخ ىِ اٌؼٌاًِ اٌيت رأرِ ِٓ خبسط  اٌفشد ِضً اٌؼٌاًِ 

 اإلعزّبػْخ ً غريىب.

رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت ىٌ ػبًِ خبسعِ ٌزٌه ىنبن رأصري ػٍَ ٔزبئظ  

 اٌزؼٍُْ يف دسط رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ. 
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 آر0َ ِػؼ فَ اٌشعُ اٌجْبًٔأعبط اٌزفىري اٌغبثك ً

 

  

 

 

ْ 

  

اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ ًاجلبِؼخ رؼٍُْ   

  رذسّجبد اٌىالَرؼٍُْ إجنبص اٌـٍجخ يف 

)ص( يف اجلبِؼخ  
 

 . ٔـك األطٌاد اٌؼشثْخ ٔـمب طؾْؾب1

 ًاعزخذاِيب تبٌْفيُ جمٌّػخ األعر. 2

 تبٌْٓ األعػزؼجري لذسح اٌ .3

 طؾخ اجلًّ ؽغت أعبٌْجيب . رمُْْ 4
 

اٌـٍجخ يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت يف  أٔشـخ

  ادلؼيذ اٌٍغٌُ )ط(

 ادلبدح ِٓ ادلذسط ششػاعزّبع .1

 )اٌنشبؽ اٌغّؼِ(

ادلذسط ادلبدح دلْمب  ششػاىزّبَ .2

 ()اٌنشبؽ اٌؼمٍِ

 ثأعٌٍة خبص طنبػخ اجلٍّخ.3

 )اٌنشبؽ اٌىزبثِ(

)اٌنشبؽ  ثأعٌٍة خبص لشاءح اجلٍّخ .4

 (اٌشفٌُ
 

ٌـٍجخا  
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  اٌجؾش فشػْخاٌفظً اٌغبدط 0 

اٌيت ٍّضَ ػٍَ اٌجبؽش  اٌجؾش ِشىالد ػٓ خزِؤل إعبثخ ىِ اٌفشػْخ

االفرتاع ادلغزخذَ يف  رجني إعبثخ رؤعظ ػٍَ اٌفشػْخأْ ّزضجذ ؽمْمزيب. ً

 ادلشىالد ًأِبأعبط اٌزفىري. فبالفرتاع رفىري ميىننب أْ ٔمٌَ ثبٌجؾش ػٓ 

فيِ احلمْمخ ادلؤلزخ ّؼْنيباٌجبؽش ًٌىٓ ٍّضَ ػٍْو أْ ّضجزيب ػٓ ؿشّك   اٌفشػْخ

 (.025 2116 ،سؤٌزٌأ عٌىشمسِ) االخزجبسح

أٔشـخ  ًٌزاٌه رشوض ىزه اٌذساعخ ػٍَ ِزغريّٓ، ثبدلزغّْش اٌغْنَ )ط(

 اٌظبدٍ )ص(ادلزغّْش  اٌـٍجخ يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ ً

 :5ثئجنبصىُ يف رؼٍُْ رذسّجبد اٌىالَ يف اجلبِؼخ. ثبعزخذاَ ِغزٌٍ ِؼنٌّخ 

 0ىِ ىزااٌجؾش يف ادلمشسح ًاٌفشػْخ ّشزجو ػاللخ ثني ادلزغريّٓ ٌذساعزيب

0 إرا وبٔذ أٔشـخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْت (Ha)اٌفشػْخ ادلمرتؽخ 

" د" لّْخ وبٔذ إراىنبن اٌؼاللخ ثني ادلزغريّٓ عريا  ؽغنب فىبْ إجنبصه ِمجٌٌخ 

اٌفشػْخ  ِمجٌٌخادلمرتؽخ  اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ِٓ أورب احلغبثْخ

إرا وبٔذ أٔشـخ اٌـٍجخ يف رؼٍُْ رـٌّش األعبٌْجت ال عريا    :(Ho)اٌظفشّخ 
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" د" لّْخ وبٔذ إرا اٌؼاللخ ثني ادلزغريّٓػذَ  ؽغنب فىبْ إجنبصه ِنخفغ

 ِمجٌٌخاٌظفشّخ  اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ِٓ شطغأ احلغبثْخ

 اٌجؾٌس ادلنبعجخ اٌفظً اٌغبثغ 0 

 إْ ىزه اٌذساعخ فْيب اٌجؾش راد طٍخ وّب ٍِّ 0

  ادلؼٍّّني ًرذسّت اٌرتثْخ اٌؼشثْخ  يف وٍْخ اٌٍغخ لغُ ؼّْبْ ؿبٌت فٌَ .1

احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ حتذ ادلٌػٌع  اإلعالِْخ عبرَ غٌٌٔٔظ عٌٔبْ جببِؼخ

 ًػاللزيب احلٌاس ِبدح ػٍَ لذسهتُ ِغزٌٍ رظنْف يف اٌـالة اسآء

 اٌضبٌّٔخ اٌششْذّخ ِذسعخ يف احلبِخ دساعخ) اٌؼشثْخ اٌٍغخ رىٍُ يف مبيبسهتُ

 رىٍُ يف اٌـالة ِيبسح أْ اٌزفىري ػٍَ اٌجؾش ىزا ّؼزّذ (ثبٔذًٔظ صْجريً

 اخلـٌاد أِب. لذسهتُ ِغزٌٍ رظنْف يف أسآئيُ رزأصش اٌؼشثْخ اٌٍغخ

 ًرؼٍُْ ًأعبٌْجيب اٌجؾش ؿشّمخ رؼْني فيِ اٌجؾش ىزا يف ادلغزخذِخ

 فيِ ادلغزخذِخ اٌـشّمخ ًأِب. اٌجْبٔبد حتًٍ ًرؼْني ًاٌؼْنخ اٌجؾش جمزّغ

 ًاإلعزجْبْ ًادلمبثٍخ ثبدلالؽظخ اٌجْبٔبد اٌىبرت ًمجغ اٌٌطفْخ ؿشّمخ

 ًحتًٍْ عضئَ ثزؾًٍْ اٌجْبٔبد اٌىبرت حيًٍ صُ اٌىزجْخ ًاٌذساعخ



16 

 

 

 ادلزغريّٓ ثني ٌإلسرجبؽ اإلؽظبئِ احلغبة يف ظيش وّب ًىزا. اسرجبؿِ

 حتذ رمغ ًىِ 049 - لذس ػٍَ ثْنيّب اإلسرجبؽ ِؼبًِ لّْخ ثأْ

 رظنْف يف اٌـالة أسآء وبٔذ ً. اٌزفغري ِؼْبس يف 1،11-1،21

 اٌؼشثْخ اٌٍغخ  رىٍُ يف ِيبسهتُ ً احلٌاس ِبدح ػٍَ رؤصش لذسهتُ ِغزٌٍ

 يف ِيبسهتُ رؤصش اٌيت أخشٍ ػٌاًِ ىنبن أْ أخشٍ ثؼجبسح :15 لذس ػٍَ

 :.85 لذس ػٍَ اٌؼشثْخ اٌٍغخ  رىٍُ

 ًرذسّت اٌرتثْخ اٌؼشثْخ  يف وٍْخ اٌٍغخ لغُ ؿبٌجخ فَ ميبط ِبسّغبإل .2

احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ حتذ  اإلعالِْخ عبرَ غٌٌٔٔظ عٌٔبْ جببِؼخ ادلؼٍّّني

ٌِْي اٌـٍجخ اىل االشرتان يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ اٌؼشثِ ً ػاللزيب ادلٌػٌع 

 ٌمغُ اٌؼشثِ اٌٍغٌُ ادلؼيذ يف احلبٌخ دساعخ)مبيبسهتُ يف رىٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ"

ًأِب اٌؼاللخ ثْنيّب رذي ػٍَ إسرجبؽ )ثبٔذًٔظ شْفبدًٔظ اٌؼشثْخ اٌٍغخ رشثْخ

ًىِ 1،45وبيف. ًرذي ػٍْيب لّْخ ِؼبًِ اإلسرجبؽ احملظٌٌخ ػٍَ لذس 

يف ِؼْبس اٌزفغري. ًوبٔذ ٌِْي اٌـٍجخ اىل  1،61-1،41رمغ ثني ِذٍ 

االشرتان يف ادلؼيذ اٌٍغٌُ اٌؼشثِ رؤصش مبيبسهتُ يف رىٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍَ 
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خشٍ اٌيت رؤصش  ِيبسهتُ يف رىٍُ اٌٍغخ . ًىنبن ػٌاًِ أ11 .لذس./

 وبدلنيظ ًؿشّمخ اٌزؼٍُْ ًاألعٌٍة ادلغزخذَ.  89 .اٌؼشثْخ ػٍَ لذس./

 ًرذسّت اٌرتثْخ اٌؼشثْخ  يف وٍْخ اٌٍغخ لغُ فَؿبٌت  سعبي اٌذٌّٓؼضّض  .3

احلىٌِْخ ثبٔذًٔظ حتذ  اإلعالِْخ عبرَ غٌٌٔٔظ عٌٔبْ جببِؼخ ادلؼٍّّني

لذسح  اٌزالِْز ػٍَ اعزْؼبة احملفٌظبد اٌؼشثْخ اٌذًسّخ ً ادلٌػٌع 

") دساعخ احلبٌخ يف ادلذسعخ ػاللزيب ثمذسهتُ ػٍَ رىٍُ  اٌٍغخ  اٌؼشثْخ 

 أْ اٌزفىري ػٍَ اٌجؾش ىزا ّؼزّذ ادلزٌعـخ " وفبّخ األخْبس " ثبٔذًٔظ (

 لذسهتُ يف رؤصش اٌذًسّخ اٌؼشثْخ احملفٌظبد اعزْؼبة ػٍَ اٌزالِْز لذسح

ًاٌؼاللخ ثْنيّب رذي ػٍَ اسرجبؽ ػبي عذا ًرذي  اٌؼشثْخ اٌٍغخ رىٍُ ػٍَ

-111ألهنب رمغ ثني  198ػٍْيب سلُ ِؼبًِ االسرجبؽ احملظٌي ػٍَ لذس 

. ًأصش لذسح اٌزالِْز ػٍَ اعزْؼبة احملفٌظبد اٌؼشثْخ اٌذًسّخ ػٍَ 81

ػٌاًِ  :. ثؼجبسح أخشٍ أْ ىنبن81،1 ػٍَ لذس رىٍُ اٌٍغخ  اٌؼشثْخ
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: يف 19،9أخشٍ اٌيت رؤصش يف لذسهتُ ػٍَ رىٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ػٍَ لذس 

 ادلذسعخ ادلزٌعـخ وفبّخ األخْبس ثبٔذًٔظ يف اٌفظً اٌضبِٓ.


