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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 0 خٍفْخ اٌجسثاٌفظً األًي 

إْ اٌمشآْ وزبة أٔضٌو اهلل إىل زلّذ طٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ ٔظبَ احلْبح 

)ِظـفَ اٌجغب ًزلِْ اٌذّٓ  ػٍَ اٌغؼبدح يف اٌذْٔب ًآخشح ٌٍنبط ٌٍسظٌي

ًٌزٌه ًخت ػٍَ وً اإلٔغبْ أْ ّمشأ اٌمشآْ  .(25-015 1996ِغزٌ، 

 ًحيفظو ًّفيّو ًّؼٍّو ًّؤدُ ِب فْو.

ًِٓ ًاخجخ ادلغٍّني ػٍَ اٌمشآْ ىِ زفظو ًِشيٌس ثزسفْظ اٌمشآْ. 

لبي إِبَ اٌنٌاًُ إْ زفظ اٌمشآْ زىّو فشع اٌىفبّخ. ًادلشاد ثفشع اٌىفبّخ 

ًلبي  .ػٓ آخشّٓ ِب أًخجو اهلل ػٍَ اجلّبػخ، فئرا أّداه ثؼؼيُ عمؾىٌ 

، ًمل ّـٍجو ِٓ ادلىٍفنياٌزُ ؿٍجو اٌشبسع ِٓ رلٌّع آخش، إْ فشع اٌىفبّخ ىٌ 

 وً ًازذ ِنيُ، فئْ لبَ اٌؼذد اٌزُ ّىفِ عمؾ ػٓ اٌجبلني ، ًإال أمثٌا مجْؼب

 .(0108 1978)ػجذ اٌٌىبة خالف، 

غري  ْ أَِؼظُ ادلؼبىذ يف اٌؼبمل ًرشًّ ػٍْيب إٔذًْٔغْب إِب ٔظبِْب وب

ظ اٌمشآْ. ًيف إٔذًْٔغْب ًىٌ أورب ادلغٍّني فْيب، ٔظبِِ رمٌَ ثربٔبِح زف
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خ ًادلذاسط زششد ِؼبىذ اٌمشآْ يف وً دائشح ًوزٌه يف ادلؼبىذ اإلعالِْٔا

 ظ اٌمشآْ اٌربٔبِح اٌؼبيل.اإلعالِْخ ّىٌْ فْيب زف

إْ زفظ اٌمشآْ ٌْظ ثشٔبِح يف ِغزٌٍ ادلزٌعـخ ًأػالىب فسغت، 

ظ اٌمشآْ عخ االثزذائْخ اإلعالِْخ، أْ زفِغزٌٍ االثزذائْخ ًىٌ يف ادلذسإمنب يف ً

ظ خ. ًيف ادلذسعخ االثزذائْخ، وبْ زفثشٔبِح منٌرخِ ٌْىٌْ خبرثْخ يف ادلذسع

 اٌمشآْ دسعب يف ِنيح اٌذساعخ أً دسعب إػبفْب.

إْ اٌمشآْ ًاٌٍغخ اٌؼشثْخ والمهب ِيّخ ًِزٌاطٍخ. رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ إزذٍ 

ـشق ٌفيُ اٌمشآْ. ًاٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌْظ ذلب ًظْفخ وأداح االرظبي ثني اٌنبط إِب اٌ

ٔظبِْب وبْ أَ غري ٔظبِِ فسغت، ثً أداح االرظبي ثني اإلٔغبْ ًسثو ثٌخٌد 

 اٌمشآْ اٌىشُّ ًلشاءح يف اٌظالح ًاٌذػبء ًروش اهلل.

اٌؼشثْخ ىنبن ؿشق رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌغري اٌنبؿمني ذبب، ِنيب خؼً اٌٍغخ 

ِبدح ٌغٌّخ يف ادلذاسط. ًيف خـٌاهتب، إْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ذلب أزشف ِزدبٔغخ، 

ًزْنّب رٍفظيب خبؿئخ فّؼنبىب خبؿئخ. ًٌزٌه، يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ رٍفظ 

 اٌىٍّبد ِنبعجخ ثبٌمبػذح .
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وبٔذ ادلذسعخ االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح اٌيت رمغ يف أًخٌٔح 

إزذٍ ادلذاسط االثزذائْخ اٌيت ّمٌَ ذبب زبفْظ اٌمشآْ دسعب  ثرئًح ثبٔذًٔح

إػبفْب فْيب. ًِٓ ّشرتن ىزا اٌربٔبِح الصَ ػٍْيب أْ حيفظ خضءا ًازذا ًىٌ 

. ُ ّ  خضء ثالثني أً ِشيٌس جبضء ػ                         

ًيف ادلذسعخ االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح دسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ. فْيب 

ًِنيب اعزْؼبة ادلفشداد ػٓ اٌؼّبئش ًاألٌٌاْ  ّزؼٍُ اٌزالِْز اٌٍغخ اٌؼشثْخ

 ًاألدًاد اٌذساعْخ، ًاحلٌاس اٌجغْؾ ػٓ اٌزؼبسف.

ظ اٌمشآْ، ففيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌىبرت، زْنّب اٌزٍّْز فؼبيل يف زفسأٍ 

ىظ، زْنّب عشّؼب ًاٌفظبزخ يف رٍفظيب، إِب ِفشداد وبٔذ أَ لشاءح. ًاٌؼ

 ظؼت ػٍْو أْ ّفيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًرٍفظيب.ظ اٌمشآْ، فاٌزٍّْز غري فؼبيل يف زف

ني ٔشبؿبد اٌزالِْز ًِٓ ادلظبىش اٌغبثمخ، سأٍ اٌىبرت ىنبن اٌؼاللخ ث

ظ اٌمشآْ ًلذسهتُ ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ. ًٌزٌه، ّشّذ اٌىبرت أْ يف زف

ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ ّمٌَ ثبٌجسث ػٓ ىزه ادلشىٍخ دبٌػٌع اٌجسث "

 ػٍَ رالِْز احلبٌخ دساعخ) ثمذسهتُ ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخخضء ػُ ًػاللزيب 

 ".(لظش ادليبخشّٓ اإلثزذاءّخ االعالِْخ ادلزىبٍِخ شْنغبفبسٔب ربعْىّبالّب ِذسعخيف  اٌشاثغ اٌفظً
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 0 زبمْك اٌجسث اٌفظً اٌثبِٔ

 ب لشسىيتاٌجسث اٌ ِشىالد كث اٌغبثمخ زبماػزّبدا ػٍَ خٍفْخ اٌجس

 يف طٌسح األعئٍخ آرْخ0 اٌىبرت

االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ٔشبؿبد اٌزالِْز ٌٍفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ  وْف (1

 يف زفظ خضء ػُ؟ ثبٔذًٔح

االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل اٌشاثغ ثبدلذسعخ لذسح اٌزالِْز ٌٍفظً وْف  (2

 ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ؟ ثبٔذًٔح

االثزذائْخ ٔشبؿبد اٌزالِْز ٌٍفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ وْف اٌؼاللخ ثني  (3

ػٍَ رٍفظ ادلفشداد  يف زفظ خضء ػُ ًلذسهتُ احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح

 ؟ اٌؼشثْخ

 0 أغشاع اٌجسث اٌفظً اٌثبٌث

 أغشاع اٌجسث آرْخ0 ّبدا ػٍَ زبمْك اٌجسث اٌغبثك لشس اٌىبرتاػز

االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ٔشبؿبد اٌزالِْز ٌٍفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ شفخ ؼِ (1

 .يف زفظ خضء ػُ ثبٔذًٔح

االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل اٌشاثغ ثبدلذسعخ لذسح اٌزالِْز ٌٍفظً ِؼشفخ  (2

 .ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ ثبٔذًٔح
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االثزذائْخ ٔشبؿبد اٌزالِْز ٌٍفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ اٌؼاللخ ثني ِؼشفخ  (3

ػٍَ رٍفظ ادلفشداد  ػُ ًلذسهتُيف زفظ خضء  احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح

 .اٌؼشثْخ

 أعبط اٌزفىري 0 اٌفظً اٌشاثغ

 ػٍَ حيزًّ ثشِء اٌمْبَ يف اٌفشد ػًّ ىِ اٌنشبؿبد أْ ادلؼٌٍَ ِٓ

 عٌِبدُ لبي. ادلشخٌح األىذاف ػٍَ ٌٍسظٌي ًاٌفىش ًاٌشؼٌس اٌٌخذاْ

 ًشؼٌسه ٔفغو رؼجري يف اٌفشد خيٌد ىِ اٌنشبؿبد إْ( 092 2012) عٌسّبثشارب

 يف ؤثشر زؼٍُْاٌ ػٍّْخ يف ىبَ شِء اٌنشبؿبد رؼزرب ٌزٌه. ِب زبٌخ يف ًفىشه

 . اٌزؼٍُ يف اٌٌالغ ىٌ ٔشبؽ ٌزغْري اٌغٌٍن، ًال رمٌَ ػٍّْخ اٌزؼٍُ إالصلبزيب

، أعبعب ىبِب يف رفبػً اٌزؼٍُ ًاٌزؼٍُْ )عبسدميبْ ثبٌنشبؽ ًوبْ اٌنشبؽ

2014  095.) 

زلبفظخ اٌمشآْ ًسبٍْذه جبذ ًخبٌٍص اٌنْخ،  زفظ اٌمشآْ ٔشبؽ فؼبيل يفً

ثُ ًػؼو يف اٌفىش ًرٍفظو دًْ اٌنظش إىل وزبثزو. ًيف احلمْمخ، إْ زفظ اٌمشآْ 

ػٍّْخ اٌزىشاس يف لشاءح اٌمشآْ إِب لشائْب وبْ أَ مسبػْب، ٌٌٍطٌي إىل زفظو. 

 ًٌزٌه، ىنبن اٌؼٌاًِ ادلؤثشح يف عشػخ احلفظ، ِنيب0
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 شآْٔخ لجً زفظيبفيُ ِؼبِٔ آّبد اٌم (1

 رىشاس لشاءهتب لجً زفظيب (2

 مسبع لشاءهتب ِٓ اٌمبسا اجلْذ (3

 وثشح وزبثزيب (4

 اىزّبَ آّبد أً اٌىٍّبد ادلزشبذبخ (5

 ِشاخؼخ (6

 رغّْغ (7

ًشلب عجك ثْبٔو، فبدلؤششاد ٌنشبؿبد زفظ اٌمشآْ يف ادلذسعخ االثزذائْخ 

 ؼخ زفظيب.احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح ىِ اعزّبع لشاءح اٌمشآْ ًزفظيب ًِشاخ

 ( إْ زفظ اٌمشآْ فشع وفبّخ ٌٍّغٍّني.152-0145 2004لبي ثٌّْ ًٌغْزٌ )ً

عٌسح ِؼظّيب ِنضٌخ دبىخ ًّغَّ  37خضء ثالثني ّغَّ جبضء ػُ، ًفْو 

 ثغٌسح ِىْخ، ًاألخشٍ ِنضٌخ ثبدلذّنخ ًّغَّ ثغٌسح ِذْٔخ.

 ثبحلبي ِنبعجب ادلنظُ ثبٌغٌٍن اٌمْبَ ػٍَ اٌفشد لذسحًادلشاد ثبٌمذسح ىِ 

( 010 2010. لبي زلّذ صّٓ وّب ٔمٍو ٍِّبْ ٌّعذُ )ِنشٌدح غبّخ إىل ٌٌٍطٌي

 .اٌشِء ٌفؼً اٌفشد ميٍىيب اٌيت االعزـبػخ ىِ اٌمذسحإْ 
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ًِٓ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِيبسح اٌىالَ، ًىِ لذسح ػٍَ رؼجري األطٌاد أً 

)أشْف اٌىٍّبد ٌزؼرب األفىبس ًآساء ًاٌشغجخ ًادلشبػش إىل ادلخبؿت 

 (.0135 2013ىريِبًاْ، 

( ىنبن ػٌاًِ ّيزُ ذبب اٌفشد ٌْىٌْ ادلزىٍُ 0153 2009لبي أّفْنذُ )

اجلْذ، ىِ اٌنبزْخ اٌٍغٌّخ ًغري اٌٍغٌّخ. ًِٓ اٌنبزْخ اٌٍغٌّخ رشًّ ػٍْيب سلبسج 

ًاٌشدبػخ. سأٍ  اٌنؼٌِخاحلشًف ًطفزيب، ًاٌنبزْخ غري اٌٍغٌّخ رشًّ ػٍْيب 

( أّؼب أْ ػنبطش ِيبسح اٌىالَ ِنيب لذسح االعزّبع 0139 2009أّفْنذُ )

 ًلذسح اٌزٍفظ ًاعزْؼبة ادلفشداد.

ًشلب عجك ثْبٔو ػٓ ِيبسح اٌىالَ، فْؼني اٌىبرت ثؼغ ادلؤششاد دلؼشفخ 

لذسح ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ ًىِ لذسح ػٍَ رٍفظ ادلفشداد دبخبسخيب 

 ًلذسح ػٍَ رفشّك احلشًف ادلزدبٔغخ.

يف اٌشعُ اٌجْبِٔ أعبط اٌزفىري  ػشع اٌىبرتْبٔبد اٌغبثمخ، ٌزٌػْر اٌج

 آر0ِ
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 0 اٌفشػْخاٌفظً اخلبِظ 

 بطسزي إثجبد رغزٌخت اٌجسث ِشىٍخ ػٓ ِؤلزخ إخبثخ ىِ اٌفشػْخ

 ًاٌذساعخ اٌجسث ِٓ احملظٌٌخ ًاألخجبس ًاٌظٌاىش اٌجْبٔبد ثبعزخذاَ

)ّبّب عٌسّبٔب ًرْذٍ  ربشّجْب بٍّضَ ػٍَ اٌجبزث اخزجبسىٌزٌه  اٌظسْسخ،

ّؼشف أْ اٌفشػْخ ىِ سأُ اٌجبزث  أخشًٍثؼجبسح . (0149 2009فشّزنب، 

 ادلؤلذ ػٓ طسخ ِشىٍخ اٌجسث ثُ ّثجزيب ثبٌجسث.

ٔشبؿبد  أْ ػٍَ ّذي اٌغبثك األعبعِ ادلجذأ يف اٌنظشُ اٌجسث

 .ثمذسهتُ ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ خلٌّ ػاللخ بذل اٌزالِْز يف زفظ خضء ػُ

 اٌزالِْز

                     رٍفظ ادلفشداد دبخبسخيب  . 1

                     رفشّك احلشًف ادلزدبٔغخ  . 2

                  رٍفظ ادلفشداد دبذىب  . 3

                    رٍفظ ادلفشداد ادلشذدح  . 4

 اعزّبع لشاءح اٌمشآْ .1

 زفظ اٌمشآْ .2

 ِشاخؼخ احلفظ .3

 ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ مذسحاٌ

 (ص) اٌظبدُ ادلزغري

 ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ خضء ػُ

 (ط) اٌغْين ادلزغري

 ؼاللخاٌ
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ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ خضء ( ط) اٌغْين ادلزغري ػٍَ ّشزًّ اٌجسث ىزاً

 .ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ لذسح اٌزالِْز( ص) اٌظبدُ ًادلزغري ػُ

 0اٌجسث ىزا يف ادلمشسح اٌفشػْخ إْ ًٌزٌه

 ( Ha0) اٌجذٌْخ اٌفشًع

لذسهتُ ػٍَ ً اٌزالِْز يف زفظ خضء ػُٔشبؿبد  ػاللخ ثنيىنبن 

 رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ

 ( H00) اٌظفشّخ اٌفشًع

لذسهتُ ػٍَ رٍفظ ً ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ خضء ػُ ػاللخ ثني ػذَ

 ادلفشداد اٌؼشثْخ

 ػٍَ رذي اٌيت( H0) اٌظفشّخ اٌفشػْخ ثبِزسبْ اٌفشػْخ ىزه زبممذ

 ًلّْخ احلغبثْخ" د" لّْخ دبمبسٔخ فيٌ أعٌٍذبب ًأِب ادلزغريّٓ، ثني ؼاللخاٌ ػذَ

 احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ إرا اٌزؼْني ِغ ٪5 اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍَ اجلذًٌْخ" د"

 ادلزغري أْ دبؼنَ ِشدًدح اٌظفشّخ اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ِٓ أورب

 ِٓ أطغش احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ ًإرا اٌظبدُ، ادلزغري يف ػاللخ ٌو اٌغْين
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 ػذَ اٌغْين ادلزغري أْ دبؼنَ ِمجٌٌخ اٌظفشّخ اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ

 .اٌظبدُ ادلزغري يف ؼاللخاٌ

 0 خـٌاد اٌجسثاٌفظً اٌغبدط 

 اخلـٌاد آرْخ0 ّغزخذَ اٌىبرتزنفْز ىزا اٌجسث ٌ

 رؼْني اٌجْبٔبد .أ 

اٌجْبٔبد اٌيت ًسدد يف ىزا اٌجسث لغّبْ، مهب ٌٔػْخ ًوّْخ. 

ًادلالزظخ ًدساعخ  ػٓ ؿشّمخ ادلمبثٍخ يب اٌىبرتػن ّجسثًاٌجْبٔبد اٌنٌػْخ 

ػٓ  ْدّؼيب اٌىبرتأً رفىري. ًأِب اٌجْبٔبد اٌىّْخ ف ِنـمِاٌىزت ًزبًٍْ 

 ثبإلزظبء. اٌجْبٔبد ثُ زبًٍْ ًاالخزجبس ؿشّك االعزفزبء ادلنزشش

 ؼْني ِظبدس اٌجْبٔبدر .ة 

اٌفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ رالِْز ِظبدس اٌجْبٔبد يف ىزا اٌجسث ىِ 

  .االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح
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 رؼْني ِْذاْ اٌجسث .ج 

ادلذسعخ االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل زا اٌجسث يف ذب لبَ اٌىبرت

ادلشىالد اٌيت رزؼٍك  بىزا ادلىبْ ألْ فْي . ًاخزبس اٌىبرتثبٔذًٔح

 ذبزا اٌجسث ًاٌجْبٔبد اٌيت رذػُ ذبزا اٌجسث.

 رؼْني رلزّغ اٌجسث ًاٌؼْنخ .د 

 اٌجْبٔبد ػٍَ ٌٍسظٌي اٌجسث ٌِػٌػبد رلٌّع ىٌ اٌجسث رلزّغ

رالِْز  ىٌ اٌجسث ىزا يف اٌجسث فّدزّغ(. 0173 2013 أسّىٌٔزٌ،)

 60 ىُػذدً ثبٔذًٔحاٌفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل 

 .رٍّْزا

0 2010 أسّىٌٔزٌ،) اٌجسث رلزّغ ِٓ ادلأخٌر اجلضء ىِ ًاٌؼْنخ

 وبْ إرا (0117 2010) أسّىٌٔزٌ لبي شلب اٌؼْنخ اٌىبرت ؼنيّ (.117

 ًّغَّ مجْؼيب ادلأخٌرح اٌؼْنخ األزغٓ فّٓ ِبئخ ِٓ ألً اٌجسث رلزّغ

 ػٍَ اٌؼْنخ فىبٔذ ِبئخ، ِٓ أوثش ػذده وبْ ًإرا رلزّؼْب، حبثب اٌجسث

 اٌجسث ىزا ًٌزٌه، .أوثش أً ٪ 25 – 20 أً ٪ 15 – 10 لذس

 .رٍّْزا 60 ِٓ رزىٌْ اٌجسث ذلزا فبٌؼْنخ .طٌسُ ثجسث ّغَّ
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 رؼْني ؿشّمخ اٌجسث ًأعبٌْت مجْغ اٌجْبٔبد .ه 

 اٌجسث ؿشّمخ (1

. اٌٌطفْخ اٌـشّمخ ىِ اٌجسث ىزا يف اٌىبرت يباعزخذِ اٌيت اٌـشّمخ

 دلالزظخ رؼمذ ؿشّمخ( 087 2008) فشّْبرنب ًرْذُ عٌسّبٔب ّبّب ػنذ ًادلشاد ذبب

. ادلؼْنخ ادلٌػٌػبد ِٓ ًاٌظفبد اٌظٌاىش ػٓ ًاٌغذاد ثبٌرتثْخ ادلشىٍخ

 ػٍَ ادلجنْخ ًزبٍٍْيب ًرٌػْسيب اٌظٌاىش ششذ إىل هتذف اٌٌطفْخ اٌذساعخ

 وً ًرفغش رظٌس أْ رغؼَ اٌـشّمخ ًىزه ادلؼني، األعبعِ ًادلجذأ اٌزفىري

 ً األعجبة اٌٌالؼخ، ًاٌؼٍّْبد اٌنبِْخ، آساء أًاٌؼاللبد، وبحلبالد ِءش

 .(075 1995 عٌِبٔزٌ،)  احلبدثخ ادلغججبد

ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ خضء ػاللخ ثني ًادلشىالد ذلزا اٌجسث ىِ 

يف اٌفظً اٌشاثغ ثبدلذسعخ االثزذائْخ  ػُ ًلذسهتُ ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ

 .األًىل ثبٔذًٔحاحلىٌِْخ 

 اٌجْبٔبد مجغ أعبٌْت (2

 0آرْخ األعبٌْت اٌىبرت اعزخذَ اٌجْبٔبد، ىزه جلّغ
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 ادلالزظخ (أ 

 ػٍَ اٌجْبٔبد مجغ ؿشّمخ أً أعٌٍة ِى ادلشبىذح ًأ ادلالزظخ

ادلنظٌسح يف ِْذاْ  اٌنشبؿبد ِٓ ًلؼذ ِب إىل ادلشبىذح عجًْ

ىزه ادلالزظخ ِغزخذِخ (. 091 1993 ،زلّذ ػٍِ) اٌجسث

ٍزالِْز اٌفظً اٌشاثغ ٌٔشبؿبد دلؼشفخ طٌسح ادلغأٌخ ادلجسٌثخ ػٓ 

 ثبدلذسعخ االثزذائْخ احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔح يف زفظ خضء ػُ

 ذسهتُ ػٍَ رٍفظ ادلفشداد اٌؼشثْخ.ًل

 ادلمبثٍخ (ة 

ادلمبثٍخ ىِ طٌسح اٌزفبػً اٌشفيِ أُ احملبًسح ٌٍسظٌي ػٍَ 

( أْ ادلمبثٍخ 0132 1999ادلؼٌٍِبد. وّب سأٍ ٌٌٌِٔح )األخجبس أً 

ىِ زلبًسح ثأغشاع ِؼْنخ. ًػمذد ىزه ادلمبثٍخ ثني اٌىبرت 

ًِششذ زفظ اٌمشآْ ًِذسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًوزٌه دبظبدس آخشّٓ 

اٌزّٓ ّؼشفٌْ أزٌاي ِْذاْ اٌجسث ادلشزٍّخ ػٍَ أزٌاي ادلذسعخ 

ي ادلذسط ًاٌزالِْز فْيب ًٔشأهتب ًرـٌّشىب ًأزٌاي ثْئزيب ًأزٌا

 ًاٌجْبٔبد األخشٍ احملزبخخ.
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 عزفزبءاال (ج 

عزفزبء ىٌ رلٌّػبد األعئٍخ اٌيت جيت ػٍَ ادلغزدْجني أْ اال

االعزفزبء  ًىزا .(028 2006 ىٌٔزٌ،ّأس عٌىشمسِ)ىب جٌجيْ

يف اٌفظً اٌشاثغ  ٔشبؿبد اٌزالِْز يف زفظ خضء ػُّمظذ دلؼشفخ 

 .احلىٌِْخ األًىل ثبٔذًٔحثبدلذسعخ االثزذائْخ 

 االخزجبس (د 

 ٌْمْظ ادلغزخذِخ اٌزذسّجبد أً األعئٍخ رلٌّػخ ىٌ االخزجبس

0 2010 أسّىٌٔزٌ،) ًلذسرو ًِؼشفزو اجملزّغ أً اٌفشد ميٍىيب ِيبسح ػٓ

ػٍَ رٍفظ ادلفشداد ىزا األعٌٍة ادلغزخذَ ٌمْبط اٌمذسح  (.193

ٌٍزالِْز اٌزّنيُ  األعئٍخثئػـبء  اٌشفيِػٓ ؿشّك االخزجبس  اٌؼشثْخ

 اٌؼْنخ.

 دساعخ اٌىزت (ه 

 رزؼٍك اٌيت اٌنظشّبد ٌىشف أعٌٍة دساعخ اٌىزت ىِ

 عٌدجئٌٌ أٔبط ِبلبٌو ػٍَ ّؼزّذ ًىزا. اٌجسث دبشىالد

 .ادلىزجْخ ثبٌذساعخ إال ذبصل ٌو ٌْظ ثبزث ِٓ وُ( 028 1996)
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 آساء ػٍَ ٍسظٌيًٌ األًىل اٌجْبٔبد ٌزىًّْ اٌىزت دساعخ رؼمذً

زؼٍُْ اٌنسٌ ث ادلزؼٍمخ اٌىزت ِٓ اٌزٍخْض أً ادلجبشش ثبٌنمً اٌؼٍّبء

 ًاٌـشّمخ االعزمشائْخ.

 زبًٍْ اٌجْبٔبد .ً 

 مهب لغّني، إىل اٌىبرت لغّيب وٍيب اٌجْبٔبد مجؼذ أْ ثؼذ

. ىّّْخاٌ ٌٍجْبٔبد إزظبئِ ًزبًٍْ نٌػّْخ،اٌ ٌٍجْبٔبد ِنـمِ زبًٍْ

 0ٍِّ ِب اٌجْبٔبد ىزه ٌزسًٍْ اٌىبرت غزخذِيبّ اٌيت فبخلـٌاد

 اجلضئِ اٌزسًٍْ (1

 ،(ًاٌظبدُ اٌغْين ادلزغري) بشلِف ادلزغريّٓ ٌزؼّْك اٌزسًٍْ ًىِ

 0ٍِّ وّب اجلضئِ اٌزسًٍْ ًخـٌاد

 رْخ0آـٌاد بخلزغبة ِزٌعؾ وً ادلزغري ث

 اإلخبثخ مجْغ دسخخ زغبة .أ 

  ثبدلؼبدٌخ ادلؤششاد مجْغ دسخخ زغبة .ة 

  ادلؤششاد دسخخ مجْغ غبةضل0 ط ف ِح 1 ط
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 0ثبدلؼْبس ري اٌغْينٌٍّزغ ادادلؤشش رفغري رؼْني .ج 

 1 ِنخفغ خذا 1,50 – 0,50

 1 ِنخفغ 2,50 – 1,51

 1 وبف 3,50 – 2,51

 1 ػبي 4,50 – 3,51

 (0258 2010)أسّىٌٔزٌ،   1 ػبي خذا 5,50 – 4,51       

 0ثبدلؼْبس ري اٌظبدٌٍُّزغ ادادلؤشش رفغري رؼْني

 خذا خْذ1  100 – 80

 خْذ1   79 – 70

 وبف1   69 – 60

 ِنخفغ1   59 – 50

 (0245 2010)أسّىٌٔزٌ،   خذا ِنخفغ1   49 – 0

 :آرْخ ثبخلـٌاد اعزٌاء اِزسبْ (2

 :ثبدلؼبدٌخ (س) اٌفئخ رؼْني (أ 

 (049 1999 عٌصًٌٔ، أٔظ)           1  +(ي - ذ)  = س
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 :ثبدلؼبدٌخ( ن) اٌفئخ ٍِذ رؼْني (ة 

 (047 2005 عٌخنب،)                   ْ ٌٌؽ 3،3+11  ن

 0ثبدلؼبدٌخ( ف) ئخاٌف عؼخ ؿٌي رؼْني (ج 

 (047 2005 عٌخبٔب،)                          ن/ س1 ف

 اٌغْين ٌٍّزغري اٌزىشاسُ اٌزٌصّغ خذًي رىٌّٓ (د 

 :ثبدلؼبدٌخ( َ) ادلزٌعؾ لّْخ رؼْني (ه 

 ط ف ِح  =  َ

 (067 2005 عٌخبٔب،)                      ُ ف ِح 

 :ثبدلؼبدٌخ( َ) اٌٌعْؾ لّْخ رؼْني (ً 

  ة ن ف - ْ 1/2 ف +ة    =د َ 

 (079 2005 عٌخبٔب،)          ف                                              

 0ثبدلؼبدٌخ (أ َ) ادلنٌاي رؼْني  (ص 

 2 ة     ف  +ة       =  أ َ

 (077 2005 عٌخبٔب،)         2ة+1ة                                          
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 0  آرْخ ثبدلؼبدٌخ  ادلؼْبسُ االضلشاف رؼْني  (ذ 

 2(ط  د)   -  درلـــ     1 إَ

                     ْ       ْ   

 (0247 1992 سّىٌٔزٌ،أ عٌىشعِّْ)     

 ادلزٌلغ ًاٌزىشاس ادلالزظخ رىشاس خذًي رىٌّٓ  (ؽ 

 : ثبدلؼبدٌخ احلغبثْخ" 2وب" لّْخ رؼْني (ُ 

 (ادلزٌلغ اٌزىشاس – ادلالزظ اٌزىشاس) ِح = 2وب

 ادلزٌلغ اٌزىشاس

 :ثبدلؼبدٌخ(ذ) احلشّّخ دسخخ رؼْني (ن 

 3-ن = دذ

  ٪5 اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍِ اجلذًي يف" 2وب" لّْخ رؼْني (ي 

 : ثبٌزؼْني ادلزغري اءاعزٌ رؼْني  (َ 

" 2وب" لّْخ وبٔذ اإر ِئاعزٌا ادلزغريّٓ ثْبٔبد رٌصّغ ىٌّْ (1

 اجلذًٌْخ" 2وب" لّْخ ِٓ أطغش احلغبثْخ
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 لّْخ وبٔذ اإر ِئاعزٌا غري ادلزغريّٓ ثْبٔبد رٌصّغ ىًٌّْ (2

 .اجلذًٌْخ" 2وب" لّْخ ِٓ أورب احلغبثْخ" 2وب"

 سرجبؽاال ِؼبًِ زبًٍْ(  ْ

  اٌغْين ادلزغري ثني ػاللخ دلؼشفخ سرجبؽاال ِؼبًِ َااعزخذ

 : آرْخ ثبخلـٌاد اٌظبدُ، ًادلزغري

 : ثبدلؼبدٌخ ضلذاس،اال عزٌءا رؼْني (1

 ط ة + أ 1   ص

 (     ص ط رلــ( )ط رلــ) -(2ط رلــ( )ص رلــ1 )   أ     

 2(ط رلــ) -   2ط رلــ ْ                    

 ( ص رلــ(  )ط رلــ( )ط رلــ) - ص ط رلــ 1ْ    ة    

   2(ط رلــ) - 2ط رلــ  ْ                         

 (0273 2005عٌخبٔب،)

 0ثبدلؼبدٌخ" أ" دلؼبًِ اٌرتثْغ رلٌّع زغبة (2

 2(ص ِح1 )  أ رش ِح

                         ْ 
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 0ثبدلؼبدٌخ "ة" ً "أ" ثني دلؼبًِ اٌرتثْغ رلٌّع زغبة (3

  (ص ِح( )ط ِح) -ص.ط)   ة  = أ/ة رش ِح

                                              ْ 

 (0325 2005 عٌخبٔب،)

 0ثبدلؼبدٌخ ادلزجمِ اٌرتثْغ رلٌّع زغبة (4

   2(ص ِح) -أ/ة رش - 2ص  = رشثك ِح

                                         ْ 

 (335 ،2005 عٌخبٔب،)       

 0ثبدلؼبدٌخ اخلـأ رشثْغ رلٌّع حلغبة (5

 2(ص حِ) – 2ص1  رشخؾ ِح

                               ْ 

 0ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ٌؼذَ اٌرتثْغ رلٌّع زغبة (6

 رشخؾ ِح -رشثك ِح  = رشػُ ِح

 :ثبدلؼذٌخ ٌٍخـأ احلشّخ دساخخ رؼْني (7

  ن - ْ  = ػُ دذ
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 0 ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ٌؼذَ احلشّخ دساخخ رؼْني (8

  3 - ن  = ػُ دذ

 0 ثبدلؼبدٌخ اجلـأ ٍرتثْغٌ عؾدلزٌا رؼْني (9

 خؾ دذ 0  رشخؾ  = خؾ ِذ

  0 ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ػذَ ٌرتثْغ عؾادلزٌ زغبة (10

 ػُ دذ 0 رشػُ ِح  = ػُ ِذ

 0 ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ػذَ" ف" لّْخ زغبة (11

 خؾ ِذ 0 ػُ ِذ  = ػُ ف

 ٪5 اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍِ اجلذًي يف" ف" لّْخ زغبة (12

 0احلشّخ ثبٌذسخخ

 خؾ دذ  : ػُ دذ  = ف

 0 ثبٌزؼْني االضلذاس اعزمبِخ اِزسبْ (13

" ف" لّْخ ِٓ أطغش احلغبثْخ" ف" لّْخ وبٔذ راإ

 .ِغزمّْب االضلذاس فْىٌْ اجلذًٌْخ
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" ف" لّْخ ِٓ أورب احلغبثْخ" ف" لّْخ وبٔذ ًإرا

 .ِغزمُْ غري االضلذاس فْىٌْ اجلذًٌْخ

 0ِبٍِّ ثبٌزؼْني االسرجبؽ ِؼًّ اِزسبْ (14

 ِغزمّْب ًاضلزاسىب اعزٌائْخ احملظٌٌخ اٌجْبٔبد وبٔذ راإ .أ 

 0ِبٍِّ ادلغزؼٍّخ فبدلؼبدٌخ

 (ص ِح( )ط ِح) -ص   ط ِح ْ     = س

 2(ص ِح) -2ص ِح.)ْ -2(ص ِح) -2ط ِح ْ)                     

 (0369 2005 عٌخبٔب،)

االضلذاس ً ٌائِاعز غري احملظٌٌخ اٌجْبٔبد رٌصّغ وبْ ًإرا .ة 

 0ِبٍِّ ىِ ادلغزؼٍّخ بدلؼبدٌخف ِغزمُْ غري

  2د ِح 6 -11  س

        ْ (ْ2 - 1) 

 : آرْخ ثبخلـٌاد اٌفشػْخ اِزسبْ (15

 : ثبدلؼبدٌخ زغبثْخ" د" لّْخ زغبة

 2- ْ س  1 د

 2س – 1
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 : ثبدلؼبدٌخ (دذ) احلشّخ دسخخ زغبة

 2 - ْ = ذ د

 ٪5 اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍِ اجلذًي يف" د" لّْخ زغبة

  ثبٌزؼْني اٌفشػْخ اِزسبْ

 فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ِٓ أورب احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ إرا - أ

 .داٌخ ػاللخ ادلزغريّٓ ثني أْ دبؼنَ ِشدًدح، اٌظفشّخ اٌفشػْخ

 أْ دبؼنَ ِمجٌٌخ، اٌظفشّخ اٌفشػْخ فزىٌْ ػىغيب ػٍَ وبٔذ ًإرا - ة

 .داٌخ ػاللخ ػذَ ادلزغريّٓ ثني

 : ثبحلذآرِ ًاٌظبدُ اٌغْين ادلزغري ثني ٌؼاللخا رفغري

 خذا ِنخفغ اسرجبؽ 1 0,20 –  0,00

 ِنخفغ اسرجبؽ 1 0,40 – 0,21

 ِزٌعؾ اسرجبؽ1  0,60 – 0,41

 ػبي اسرجبؽ1  0,80 – 0,61

 خذا ػبي اسرجبؽ1  1,00 – 0,81
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 0ادلؼبدٌخ اٌىبرت غزخذَّ اٌظبدُ إىل اٌغْين ادلزغْري ِٓ األثش ًدلؼشفخ

 (ػش-1./ ) 1100  فذ

 2س – س  1     ن

 : ادلالزظخ

 اٌزخّني فؼبٌْخ لبئّخ 1 فذ

 االسرجبؽ ٌؼذَ اٌذسخخ1  ن


