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 " ١َٝٝداْ دزاض١"  ٚاقع ايرتب١ٝ االقتصاد١ٜ يف األضس٠ ايطعٛد١ٜ
 قُد عُس أمحد املدخًٞ /د

 املطتدًص: 
ٖسؾث ديسضدغ١ دسبايٝة١    ديت ةطف عًة٢ ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ٚأٖةسدؾٗا ٚنةصيو ديت ةطف         
   ٚدق ٗةةا يف د٭غةةط٠ ديػةة ٛز١ٜ ٚقةةس دغةةتدسَث ديسضدغةة١ د ةةٓٗس ديٛقةةؿٞ ديتضًًٝةةٞ  ٓاغةةبت٘       

  َ  ةة١ د ًةةو عبةةسدي عٜع يتضكٝةةل أٖةةسدؾٗا, ٚةهةةٕٛ صبتُةة  ديسضدغةة١ َةةٔ مجٝةة  أغةةط َةةٛظؿٞ را
( 142( أغةةط٠ ٚقةةس دختةةاض ديباصةةد عٝٓةة١ عؿةةٛد١ٝ٥ َةةٔ د تةةعٚرا ديبةةايؼ عةةسزِٖ     1420ٚعةةسزِٖ  

( َؿةطز٠ مت ةسبٝكٗةا عًة٢ عٝٓة١ ديسضدغة١      27%( ٚمت ةكُِٝ دغتبا١ْ َه١ْٛ َٔ  10أغط٠ بٓػب١  
 عةسز َةٔ   (  ٚةٛقةٌ ديباصةد     PSSحِ  زخاٍ ديبٝاْاج ٚديتضًٌٝ د٫صكا٥ٞ شلا ٚؾل بطْاَس  

ديٓتا٥س نإ أُٖٗا ٚرٛز ْػب١ َٔ د٭غط ٫ ةكّٛ مبٓاقؿ١ د كطٚؾاج َكابٌ ديسخٌ ٚنصيو 
ٚرٛز أغط ٫ ةكّٛ بتضسٜس دٱْؿام ديؿٗطٟ َػبكًا ٚةتِ عًُٝة١ دٱْؿةام عؿةٛد٥ًٝا زٕٚ د٫غةتٓاز     
   خسةةة١ ةهةةة ٗا د٭غةةةط٠ أٍٚ نةةةٌ ؾةةةٗط ٚنةةةصيو َةةةا أغةةةؿط عٓةةة٘ ديبضةةةد ٚرةةةٛز ةٛقةةةٝاج           

ٗا: نطٚض٠ دي ٌُ عًة٢ ةخكٝةـ د٭غةط بةايٛعٞ د٫قتكةازٟ ٚأغةؼ َٚبةاز٨ ديذلبٝة١         َٚكذلصاج َٓ
د٫قتكاز١ٜ ٚنطٚض٠  ْؿةا٤ مج ٝةاج ةٛعٜٛة١ دقتكةاز١ٜ ٱنػةابِٗ أذةاحل غةًٛن١ٝ دقتكةاز١ٜ         

 قضٝض١ صت٢ ٜٓؿ  د٭بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ديذلب١ٝ ديكضٝض١.

The reality of Economic Education  the Saudi Family (field study) 

Abstract 
The current study aimed to identify the educational and economic goals 

as well as the situation in the family and have used descriptive analytical 
study of the appropriateness of objectives, and the population of the study 
consisted of all families of staff at King Abdul Aziz University's (1420) 
family  has chosen a random sample of couples (142) family rate (10%) And 
is designed to identify a single (27) have been applied to the sample and 
data entry and statistical analysis with the program (PSS) and the 
researcher found a number of results including a proportion of families do 
not discuss expenses vs. income and families do not select monthly 
expenditure and expenditure process randomly without plan developed by 
family first every month as well as its research recommendations and 
proposals of: The need to educate families with economic awareness and 
fundamentals of economic and the need to create awareness of economic 
associations to provide them with proper economic behaviors to children 
arises on the correct education

 ايبشح َكد١َ: 
عًةةة٢ ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ , ؾٗةةةٞ  بٓةةةا٤يف ةٓؿةةة١٦ د٭ نةةةبرلًد ةً ةةا د٭غةةةط٠ زٚضدً 

ٚدٱْتةاش ٚد بةاز٨   ة٪غؼ ؾِٝٗ ديػًٛنٝاج ديذلب١ٜٛ ديكةضٝض١  عبةٛ د٫غةت٬ٗى    
يةد  ةة ٚ ٖهصد ػبا إٔ ةهْٛةةةُٔ خة٬ٍ د ُاضغةاج د   د٭غاغ١ٝ يف ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ 

َةةٔ أبٜٛةة٘ ديػةةًٛنٝاج عةةٔ  د٫بةةٔصٝةةد ٜتؿةةطب  أبٓا٤ُٖةةاٜكةّٛ بٗةةا ديٛديةةسدٕ أَةةاّ  
 طٜةل ديتكًٝةةس ٚدحملانةةا٠ , ؾةهلٕ ناْةةث ٖةةصٙ ديػةًٛنٝاج د٭غةةط١ٜ قةةضٝض١ ؾةةهلٕ    
ديٓاؾ٧ ةهٕٛ غةًٛنٝاة٘ قةضٝض١ ٚبايتةايٞ ؾةهلٕ ديؿةطز ٜٓؿة  عًة٢ َةا ة ةٛز عًٝة٘,           

 صٝد ٜكٍٛ أبٛ دي ٤٬ د  طٟ: 

 ع٢ً َا نإ عٛزٙ أبٛٙ                   َٓا    ٜٚٓؿ  ْاؾ٧ ديؿتٝإ



 (ASEP)ات عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظدزاض

 
 

 

 

   

 

312 
 

ٚميخةةةٌ د٫قتكةةةاز عكةةةا دسبٝةةةا٠ يهةةةٌ أَةةة١ َةةةٔ د٭َةةةِ , ؾُةةةٔ خةةة٬ٍ ديذلبٝةةة١        
د٫قتكةةاز١ٜ ةػةةتسٝ  أٟ أَةة١ ديٓٗةةٛ  بايتُٓٝةة١ ديكةةٓاع١ٝ ٚديتزاضٜةة١ ٚدي ًُٝةة١      
ٚغةةا٥ط صبةةا٫ج ديتكةةسّ دسبهةةاضٟ شلةةا , َٚةةٔ خةة٬ٍ د٫قتكةةاز ديكةةَٛٞ ميهةةٔ إٔ        

ٛٳ     يٓؿػٗا قة٠ٛ ضزع ٭عةسد٥ٗا , ٚصؿةو ٖٝبتٗةا ٚذبكٝةل ععةٗةا ٚضؾاٖٝتٗةا         ٕ د٭١َةه
 (2ٖة , 1427,   عبس دي عٜع

ٚد٭غط٠ َٔ أِٖ د ٪غػاج ديذلبٜٛة١ يف د تُة  , ٚةة ة٢ ةًةو د٭ُٖٝة١ يٮغةط٠       
َةةةٔ زٚضٖةةةا د٫رتُةةةاعٞ ٚديذلبةةةٟٛ ديةةةصٟ نياضغةةة٘ َةةة  أؾطدزٖةةةا , خاقةةة١ ٚأْٗةةةا أٍٚ   

 اَةةٌ َةة  ديسؿةةٌ ب ةةس ٫ٚزةةة٘ , غةةُٝا إٔ ٖةةصٙ ديؿةةذل٠      د ٪غػةةاج ديذلبٜٛةة١ ديةةد ةت  
د٭ٚ   ةة٬ٝز ديٛيٝةةةس ديبؿةةةطٟ ةتػةةةِ بةةةاي زع ؾةةب٘ ديتةةةاّ , ٚد٫عتُةةةاز ديهًةةةٞ عًةةة٢   

 ( 11ٖة ,  1421دٯخطٜٔ   عخُإ , 

ٚد٭غط٠ باعتباضٖا ديٛصةس٠ د٭غاغة١ٝ يف بٓةا٤ د تُة  شلةا زٚض نةبرل يف ةٓؿة١٦        
ٜةتِ ؾٝٗةا عًُٝة١ ديتٓؿة١٦ د٫رتُاعٝة١ , صٝةد        د٭بٓا٤ , ؾٗٞ د ٪غػ١ ديهةدل٣ ديةد  

نيخةةٌ ديًبٓةة١ د٭ٚ  يف صٝةةا٠ ديسؿةةٌ , ٚخاقةة١ يف غةةٓٝ٘ دشبُةةؼ د٭ٚ  , ؾايسؿةةٌ   
َٓةةص ٫ٚزةةة٘ ةتةة٫ٛٙ د٭غةةط٠ بايتٓؿةة١٦ َػةةتدس١َ ؾةةت٢ ديسةةطم ٱنػةةاب٘ د٭ذةةاحل  

 ( 80ّ  , 1998ديػًٛن١ٝ د دتًؿ١   َكاب١ً , 

٭غةةط٠ زٚض ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ ٖٚةةٞ دحملةةٛض َٚةةٔ بةةا ٖةةصٙ د٭زٚدض ديةةد ة٪زٜٗةةا د
د٭ٍٚ يًذلبٝةة١ ديةةصٟ ٜٗةةتِ بةةايٓـ٤ , ٚيةةصد دٖةةتِ دٱغةة٬ّ با٭غةةط٠ قبةةٌ إٔ ةتهةةٕٛ ;     

َةةٔ د٭خةة٬م دسبُٝةةس٠ ٚديكةةِٝ   ١صتةة٢ ةبٓةة٢ دي ٬قةةاج دٱْػةةا١ْٝ عًةة٢ أغةةؼ َتٝٓةة 
 .(25ٖة , 1421دٱغ١َٝ٬ ديػا١َٝ   دسبطبٞ 

 اًَةة١ ديػةة١ٜٛ يف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ    ٚقةةس ػبٗةةٌ دٯبةةا٤ ٚد٭َٗةةاج نٝؿٝةة١ د    
أغةةةةةةؼ َٚبةةةةةةاز٨  يٮبٓةةةةةةا٤, ؾةةةةةةٓضٔ يف صارةةةةةة١ َاغةةةةةة١    ةطبٝةةةةةة١ أبٓا٥ٓةةةةةةا عًةةةةةة٢    

   ٌ د ٛدقةـ د٫قتكةاز١ٜ    عًة٢  ديذلب١ٝد٫قتكاز١ٜ ديكةضٝض١ ; يتػةاعسِٖ يف ديت اَة
 ( 32 ,ٖة  1422,  د دتًؿ١   صزٞ

َةٔ   عسٜس٠ً ٚةصنط  صس٣ ديسضدغاج إٔ د تُ  دٱغ٬َٞ د  اقط ٜؿٗس قٛضًد
غةةًٛنٝاج خا ٦ةة١ ةةةطةبأ باٱْتةةاش ٚد٫غةةت٬ٗى أٚ ديهػةةا ٚد٫ْؿةةام , َٓٗةةا َةةا         
ٜطةبأ بايؿطز َٚٓٗا َا ٜطةبأ با٭غط٠ َٚٓٗا َا ٜطةبأ با تُ  نهٌ , َٚٔ حِ 
ؾا ؿةةةه١ً دسبكٝكٝةةة١ َؿةةةه١ً ةطبٝةةة١ , صٝةةةد  ٕ يًذلبٝةةة١ ديػةةة١ًُٝ ديةةةسٚض ديهةةةبرل يف   

 (3,  ٖة1427 ,ةٛرٝ٘ غًٛى ديؿطز   عبس دي عٜع

ٚقس ذبتاش د٭غط٠ جبُٝة  أؾطدزٖةا    أغةؼ ديت اَةٌ ديكةضٝ  يف  زدض٠ د ٓةعٍ       
 ٚدقتكازٜاج د٭غط٠; يتػاعسِٖ يف ديت اٌَ َ  د ٛدقـ دسبٝاة١ٝ د دتًؿ١.

ٚدْس٬قا شا غبل َٚٔ ض٩ٜة١ ديباصةد ٚدصػاغة٘ با ؿةه١ً يف ٚدق ٓةا د تُ ةٞ        
 .ز١ٜ يف د٭غط٠ ديػ ٛز١ٜ زضدغ١ َٝسد١ْٝ أضدز ديت طف    ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكا

 َػه١ً ايبشح: 
 َؿه١ً ديبضد يف ديتػا٩ٍ ديط٥ٝؼ دٯةٞ :  ةتضسز

 ؟َا ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٭غط٠ ديػ ٛز١ٜ

 :دٯة١ٝديؿطع١ٝ  ٜٚتؿطع َٔ ٖصد ديػ٪دٍ ديط٥ٝؼ ديتػا٫٩ج
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  َا ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ؟ َٚا أٖسدؾٗا ؟ 
 ٓؿ١٦ د٭بٓا٤ ٚٚظا٥ؿٗا ديذلب١ٜٛ؟َا أ١ُٖٝ د٭غط٠ يف ة 
 ؟َا ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٫غط٠ ديػ ٛز١ٜ 
   ةطبٝةةة١ ديػةةة ٛز١ٜ يف ٮغةةةط٠ يَةةةا ديتٛقةةةٝاج ٚد كذلصةةةاج ديةةةد ميهةةةٔ ةكةةةسميٗا

 ؟د٭بٓا٤ةطب١ٝ دقتكاز١ٜ

 أٖداف ايبشح: 
 ةٓسًل أٖسدف ديبضد شا ٜ ةٞ:

  .ديت طف    ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ٚأٖسدؾٗا 
 أ١ُٖٝ د٭غط٠ ٚٚظا٥ؿٗا ديذلب١ٜٛ. ديت طف    
 .ديت طف    ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٫غط٠ ديػ ٛز١ٜ 
      ضباٚيةة١ ٚنةة  ةٛقةةٝاج َٚكذلصةةاج يٮغةةط٠ ديػةة ٛز١ٜ يف ةطبٝةة١ أبٓا٥ٗةةا ةطبٝةة١

 دقتكاز١ٜ.

 أ١ُٖٝ ايبشح: 
 ةمٗط أ١ُٖٝ ديبضد ؾُٝا ٜ ةٞ:

  ت عٜةةةةع ديػةةةةًٛنٝاج ة طٜةةةةـ د٭غةةةةط ديػةةةة ٛز١ٜ بٛدقةةةة  ديذلبٝةةةة١ د٫قتكةةةةاز١ٜ ي
 ديكضٝض١ ؾٝٗا.

           بةةطدظ أُٖٝةة١ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ يٮغةةط٠ ديػةة ٛز١ٜ  ةةا شلةةا َةةٔ أحةةط يف ة٦ٝٗةة١ 
 د٭بٓا٤ يًتدسٝأ يف صٝاةِٗ د٫قتكاز١ٜ.

          ة طٜـ دٯبا٤ ٚد٭َٗةاج بةسٚضِٖ يف ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ٚنٝؿٝة١ ة اًَةِٗ َة
 أبٓا٥ِٗ ٚةسضٜبِٗ عًٝٗا.

 ٛؾرل صبُٛع١ َٔ د كذلصاج ديد ةػاعس ع٢ً ةة٬يف  دغٗاّ ديبضد دسبايٞ يف ة
 ديػًٛنٝاج دشبا ١٦ يف ةٓؿ١٦ د٭بٓا٤.

 سدٚد ايبشح: 
  : ٟأغةةط َةةٛظؿٞ راَ ةة١ د ًةةو عبةةسدي عٜع جبةةس٠ ٚديةةصٜٔ يةةسِٜٗ   دسبةةس ديبؿةةط

 .أبٓا٤
  : ْٞراَ ١ د ًو عبسدي عٜع جبس٠.دسبس د ها 
  : ْٞ1435-1434دزباَ ٞ  اّديؿكٌ ديخاْٞ َٔ ديدسبس ديعَا ٙ 

 َٓٗر ايبشح: 
ٚديةةصٟ ٜكةةّٛ بتكةةسٜط خكةةا٥ل   غةةتدسّ ديباصةةد د ةةٓٗس ديٛقةةؿٞ ديتضًًٝةةٞ,   د

ة برلًد  ٚديت برلعٓٗا نُا ةٛرس يف ديٛدق  ٚٚقؿٗاٚقؿًا زقٝكًا تٗازضدغٚديماٖط٠ 
نٝؿًٝا ٚ ة برلًد  نًُٝا , ٚشيو إٔ ديت برل ديهٝؿٞ ديةصٟ ٜكةـ ديمةاٖط٠ ٜٚٛنة      

صٟ ٜ سٞ ٚقؿًا ضقًُٝا ٜٛن  َكسدض ٖصٙ ديمةاٖط٠  ديٞ خكا٥كٗا , ٚديت برل ديهُ
أٚ صزُٗةةا ٚزضرةةاج دضةبا ٗةةا َةة  ديمةةٛدٖط د دتًؿةة١ د٭خةةط٣  ٜٚ تُةةس عًةة٢ مجةة   
دسبكةةةا٥ل ٚذبًًٝةةةٗا ٚةؿػةةةرلٖا ٫غةةةتد٬م ز٫يتٗةةةا ٚصكةةةط دي ٛدَةةةٌ د دتًؿةةة١     

 . (247 ,ّ 1999 ٚآخطٕٚ, عبٝسدج .د ٪حط٠ يف ديماٖط٠ َٛن  ديسضدغ١
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 َصطًشات ايبشح: 
 يرتب١ٝ االقتصاد١ٜ: ا 

يف صٝةةةا٠  َٚةةة٪حطًد , ؾةةةاع٬ًًاْؿةةةٝس ةؿةةةهٌٝ د ةةةٛد ٹٔ, حبٝةةةد ُٜٓةةةٛ عهةةةٛدً   ة ةةة 
د تُةةةة  ديةةةةصٟ ٜٓؿةةةة  ؾٝةةةة٘, ؾةةةة ْٗا يف شيةةةةو ؾةةةة ٕ ديذلبٝةةةة١ ديػٝاغةةةة١ٝ ٚديذلبٝةةةة١  

 (.80, 1992,ٛزد٫رتُاع١ٝ ٚغرلُٖا.  عب

 ٚنصيو ة   ةٛرٝ٘ ذٛ ديؿطز دٱْػاْٞ ٚر١ٗ ةطةهةٝٗا دزبُاعة١, ٜٚت ةاضف   
عًٝٗا ديٓاؽ ٜٚكطٖا ديٓماّ ديػا٥س, يف ديت اَةٌ د٫قتكةازٟ يٮؾةطدز خاقة١ ؾُٝةا      

 ( 10ّ , 2002ٜت ًل جباْ  دٱْتاش ٚد٫غت٬ٗى ديكانٞ,

ٚديت طٜـ دٱرطد٥ٞ يًذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ نُا ٜةطدٙ ديباصةد أْٗةا ةًةو ديذلبٝة١      
ٚخباقة١   ديد ة ٌُ ع٢ً ةؿهٌٝ ديؿطز ع٢ً أغؼ ديذلب١ٝ د٫قتكةاز١ٜ ديكةضٝض١  

 ؾُٝا ٜت ًل باٱْتاش ٚد٫غت٬ٗى ٚديتكطف يف د ٛدقـ د دتًؿ١ ٚؾل ٖصٙ د٭غؼ.
  :األضس٠ ايطعٛد١ٜ 

ة ةةةسزج ة طٜؿةةةاج د٭غةةةط٠ بٛرةةة٘ عةةةاّ بةةةا د تٓةةةاٚيا شلةةةا َةةةٔ عًُةةةا٤ ديذلبٝةةة١       
 ٚد٫رتُاع ٚديؿًػؿ١ ٚغرلِٖ َٚٓٗا :

       ٚديةةةةعٚدش د٭غةةةط٠ :ٖةةةةٞ صبُٛعةةة١ َةةةةٔ د٭ؾةةةطدز ديةةةةصٜٔ ةةةةطبسِٗ ع٬قةةةة١ ديةةةسّ أ
 (215ٙ, 1421ٜٚ ٝؿٕٛ َ ًا  غًُٝإ: 

     ّد٭غةةط٠: ٖةةٞ عبةةاض٠ عةةٔ مجاعةة١ َةةٔ د٭ؾةةدام ةةةطبسِٗ ضدبسةة١ ديةةعٚدش أٚ ديةةس
ٜٚتؿةةاعًٕٛ َةة  ب هةةِٗ ديةةب ف يف   ةةاض د٭زٚدض د٫رتُاعٝةة١ دحملةةسز٠ نةةعٚش        

 (20ّ, 1987ٚظٚر١ ٚأب ٚأّ ٚدبٔ ٚدبٓ٘ ٚأر ٚأخث  ظنٞ ٚآخطٕٚ, 

ػ ٛز١ٜ نُةا ٜةطدٙ ديباصةد أْٗةا ةًةو د ُٛعة١       ٚديت طٜـ دٱرطد٥ٞ يٮغط٠ دي
د هْٛة١ َةٔ ظٚش ٚظٚرة٘ ٚأبٓةا٤ ةةطبسِٗ ع٬قة١ ديةعٚدش ٜٚ ٝؿةٕٛ َ ةًا ٜٚهةٕٛ د٭بٓةةا٤           

 ؾٝٗا ذبث ضعا١ٜ ديٛديسٜٔ.

 ايدزاضات ايطابك١: 
ةت سز ديسضدغةاج ديػةابك١ غةٛد٤ أناْةث يف د ةاٍ أٚ د ٛنةٛع ٜٚةصنط ديباصةد         

 َٓٗا:
ٓٛدٕ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يٮبٓا٤ يف ديبٝةث ٚد سضغة١,   ّ( ب 2002زضدغ١ ديكانٞ  

ٚقس ٖسؾث ديسضدغ١    ديت طف    َكَٛةاج د٫قتكةاز ٚ بةطدظ ديةسٚض ديذلبةٟٛ يهةٌ       
َةةٔ ديبٝةةث ٚد سضغةة١ ٚأغةةايٝبٗا يف ةطبٝةة١ د٭بٓةةا٤ ٚديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ دٱغةة١َٝ٬      

  ٚ ديت ةةةا٬َج ٚةكةةسِٜ ب ةةةف د كذلصةةةاج ديةةةد ميهةةٔ إٔ ةػةةةِٗ يف دقةةة٬ح د٭ٚنةةةاع 
ٚدغةتدسَث   د٫قتكاز١ٜ يف د تُ  بذلب١ٝ أبٓا٥٘ ديذلب١ٝ د٫قتكةاز١ٜ دٱغة١َٝ٬,  

ديتضًًٝةةٞ, ٚةٛقةةًث ديسضدغةة١    عةةسز َةةٔ ديٓتةةا٥س َٓٗةةا: نةةطٚض٠    د ةةٓٗس ديٛقةةؿٞ
ةطبٝةةة١ د٭بٓةةةا٤ عًةةة٢ ديكةةةِٝ د٫قتكةةةاز١ٜ يف ديبٝةةةث ٚد سضغةةة١, ٚةكةةةسِٜ َٛنةةةٛعاج     

هةةاٜا َٚؿةةه٬ج دقتكةةاز١ٜ, ٚقٝةةاّ د٭بٓةةا٤   َٚكةةطضدج زضدغةة١ٝ ْمطٜةة١ ةتضةةسذ عةةٔ ق  
ب ْؿس١ ٚشاضغاج دقتكاز١ٜ عًُٝة١ يف ديبٝةث ٚد سضغة١ نُؿةاضنتِٗ يف أعُةاٍ      

 ديبٝث أٚ ؾطد٤ ب ف دصتٝاراج د٭غط٠ َٔ د٭غٛدم.

ّ( ب ٓةةٛدٕ َبةةاز٨ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ يًُػةةتًٗو يف    2002زضدغةة١ ديػةةايٛؽ   
ف َبةاز٨ ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ديةد     دٱغ٬ّ, ٚنإ ٖسف ديسضدغ١ ديت طف    ب ة 

تضًًٝٞ, ٚةٛقةًث  ٚدغتدسَث د ٓٗس دي ذبهِ غًٛى ديؿطز د ػًِ عٓس د ػتًٗو,
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ديسضدغةة١ ي ةةسز َةةٔ ديتٛقةةٝاج َٓٗةةا: ةُٓٝةة١ د٫دبةةاٙ د٫غةةت٬ٗنٞ ديػةةًِٝ يةةس٣         
د٫ؾطدز, ٚةُٓٝة١ ديكةسض٠ يةس٣ ديؿةطز عًة٢ ديتُٝٝةع بةا دٱع٬ْةاج د دتًؿة١ د تكة١ً           

ُٝةة١ ديةةصٚم ٚديةةصنا٤ يةةس٣ د٭ؾةةطدز ؾُٝةةا ٜتكةةٌ ب ًُٝةة١ د٫غةةت٬ٗى,      بايػةةً , ٚةٓ
ٚةُٓٝةة١ ديكةةسض٠ يةةس٣ د٭ؾةةطدز عًةة٢ ةٓمةةِٝ د ٝعدْٝةةاج دشباقةة١ بهةةٌ َةةِٓٗ ٚصػةةٔ         

 د٫ختٝاض يًػً ١ ديٛدصس٠.

ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ يف دٱغ٬َسضدغةةة١   ّ( ٚعٓٛدْٗةةةا 2006زضدغةةة١ عبةةةسدي عٜع   
َؿٗةةّٛ  ٢ديت ةةطف عًةةف ديسضدغةة١    , ٚنةةإ ٖةةسذبًًٝٝةة١ يف نةة٤ٛ ديكةةطإٓ ٚديػةة١ٓ

٘  َٚباز٥ةةة٘  ٚد٫قتكةةةاز دٱغةةة٬َٞ َٚكةةةازض ةؿةةةطٜ ٘     ذبسٜةةةس أٖةةةسدف   ٚ خكا٥كةةة
زعةةةةا٥ِ ديذلبٝةةةة١ د٫قتكةةةةاز١ٜ يف   , ٚديت ةةةةطف   ديذلبٝةةةة١ د٫قتكةةةةاز١ٜ يف دٱغةةةة٬ّ 

د ٪غػاج ديذلبٜٛة١ يف ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ دٱغة١َٝ٬       ه٤ٛ ع٢ًدي ٤ يكا, ٚدٱغ٬ّ
, ٚةٛقًث ديسضدغة١ ي ةسز َةٔ    ديٛقؿٞ ديتضًًٝٞدغتدسَث د ٓٗس  , ٚقسٚأغايٝبٗا

ػةةة ٢ ٜإٔ ديتُٓٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ ة ةةةس َةةةٔ د٭ٖةةةسدف ديط٥ٝػةةة١ ديةةةد   ديٓتةةةا٥س َٓٗةةةا:
دعتُةةاز د٭َةة١  ةٗةةسف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ يف دٱغةة٬ّ    , ٚذبكٝكٗةةا دٱغةة٬ّ   

١ٜ يف دٱغ٬ّ ةٗسف ديذلب١ٝ د٫قتكاز, ٚنصيو شدةٗا يتضكٝل قٛةٗا ٚععةٗا ٢عً
ذبكٝةةةل ديت ةةةإٚ بةةةا أؾةةةطدز د تُةةة  دٱغةةة٬َٞ يف مجٝةةة  صبةةةا٫ج دسبٝةةةا٠           
 .اغ١ٝ ٚد٫قتكاز١ٜ ٚد٫رتُاع١ٝٝديػ

ّ( ب ٓةةٛدٕ زٚض َ ًُةة١ ديطٚنةة١ يف بٓةةا٤ ديكةةِٝ د٫قتكةةاز١ٜ 2010زضدغة١ دسبُةةٛز   
( غةٓٛدج, ٚقةس ٖةسؾث ديسضدغة١    ذبسٜةس      6ة   5يس٣ أ ؿةاٍ ديطٜةا  َةا بةا غةٔ       

( غةةٓٛدج, ٚديت ةةطف    6ة     5كةةِٝ د٫قتكةةاز١ٜ د٭نخةةط َٓاغةةب١ يًسؿةةٌ يف عُةةط  دي
زٚض َ ًُةة١ ديطٚنةة١ يف بٓةةا٤ ديكةةِٝ د٫قتكةةاز١ٜ يٮ ؿةةاٍ, ٚديت ةةطف    د٭غةةايٝا   
ٚديسطد٥ل د٭نخةط دغةتدسدًَا َةٔ قبةٌ َ ًُة١ ديطٚنة١ يػةطؽ ديكةِٝ د٫قتكةاز١ٜ,          

١    ْتةةةةا٥س َٓٗةةةةا:  ٚدغةةةةتدسَث د ةةةةٓٗس ديٛقةةةةؿٞ ديتضًًٝةةةةٞ, ٚةٛقةةةةًث ديسضدغةةةة   
ديذلنٝةةع عًةة٢ أغةةايٝا ةةةسضٜؼ ٚةُٓٝةة١ ديكةةِٝ بكةةٛض٠ عاَةة١ ٚديكةةِٝ د٫قتكةةاز١ٜ       
بكؿ١ خاق١ يف بطدَس يت ٌٖٝ َ ١ًُ ديطٚن١, ٚةػٌٗٝ د ٬ع د  ١ًُ ع٢ً َةا ٖةٛ   
رسٜس َٚطةبأ بةايٓٛدصٞ د٫قتكةاز١ٜ يف د تُة , ٚ عةسدز زيٝةٌ َػةاعس يًُ ًُة١        

 يس٣ ديسؿٌ.  يف نٝؿ١ٝ بٓا٤ ديكِٝ د٫قتكاز١ٜ

, ةطب١ٝ د٭بٓا٤ ع٢ً َؿاِٖٝ د٫قتكازدٱغ٬َّٞ( ٚعٓٛدْٗا 2014 ضدغ١ بًبهاٟز
ذبًٝةةٌ َؿٗةةّٛ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ يٮبٓةةا٤ َةةٔ َٓمةةٛض    ٚقةةس ٖةةسؾث ديسضدغةة١     

 بةةطدظ زٚض نةةٌ َةةٔ د٭غةةط٠ ٚد سضغةة١ يف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ دٱغةة١َٝ٬     , ٚ غةة٬َٞ
كةةاز١ٜ يٮبٓةةا٤ َةةٔ  ةٛنةةٝ  طبتًةةـ د٭غةةايٝا د تب ةة١ يف ديذلبٝةة١ د٫قت  , ٚيٮبٓةةا٤

, ٚةٛقًث    عسز َٔ ديٓتةا٥س َٓٗةا:   ٚدغتدسَث د ٓٗس ديٛقؿٞ, َٓمٛض  غ٬َٞ
ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ دٱغةةة١َٝ٬ يًُػةةةًِ ٫ ةكةةةٌ أُٖٝةةة١ عةةةٔ رٛدْةةةا ديذلبٝةةة١    إٔ 

يف د  ةةا٬َج َتٛدؾكةة١ َةة  ديةةسٜٔ دٱغةة٬َٞ بٛقةةؿ٘    د٭خةةط٣ صتةة٢ ةهةةٕٛ غةةًٛناً 
ٚ ٚ د٭ ؿاٍ, ٚ َسدز َٚٓٗس صٝا٠ ؾا٬ًَ زًٜٓا  د٫دباٖةاج د٭بٓا٤ باشبدلدج ٚد ٗةاضدج 

 .دي٬ظ١َ ديد نيهِٓٗ َٔ دٱغٗاّ يف ع١ًُٝ ديت١ُٝٓ
 ايتعكٝب ع٢ً ايدزاضات ايطابك١: 

دةؿكةةث ديسضدغةة١ دسبايٝةة١ َةة  زضدغةة١ نةةٌ َةةٔ ديكانةةٞ, بًبهةةاٟ, ٚعبةةسدي عٜع,      
ٛؽ يف ٚدسبُٛز يف دغتدسدّ د ٓٗس ديٛقؿٞ ديتضًًٝٞ, ٚدختًؿث َ  زضدغة١ ديػةاي  

 أْٗا دغتدسَث د ٓٗس ديتضًًٝٞ.

http://jilrc.com/%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
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ٚقس دختًؿث ديسضدغ١ دسباي١ٝ عٔ ديسضدغاج ديػابك١ يف ٖسؾٗا صٝد ٖةسؾث يف  
زضدغتٗا يٛدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٭غط٠ ديػ ٛز١ٜ, بٌ أٚغًث ٖصٙ ديسضدغ١ يف 
ديتبأٜ بٝٓٗا ٚبا غابكتٗا يف أْٗا أخصج ع١ٓٝ ديسضدغة١ َةٔ د٭غةط ديػة ٛز١ٜ َةٔ      

تُ  َٛظؿٞ راَ ١ د ًو عبسدي عٜع ٚشيو شبس١َ د تُة  دحملًةٞ مبسٜٓة١    صب
رس٠, نُا دختًؿث ديسضدغ١ دسباي١ٝ عٔ زضدغ١ دسبُةٛز يف أْٗةا زضغةث زٚض َ ًُة١     
ديطٚن١ ديكِٝ د٫قتكاز١ٜ يس٣ د ؿاٍ ديطٚن١ بسَؿل أَا ديسضدغة١ دسبايٝة١ ؾٗةٞ    

 ةطقس ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٭غط٠ ديػ ٛز١ٜ.

 ٟأٚاًل: اإلطاز ايٓعس: 
 0- :ايرتب١ٝ االقتصاد١ٜ 

ة   ديذلبٝة١ يف عَُٛٗةا بتٛرٝة٘ ديُٓةٛ دٱْػةاْٞ حبٝةد ٜتهٝةـ َة  دزبُاعة١          
ديد ٜٓؿ  ٚغسٗا, صت٢ ٜؿا ع٢ً ةؿطب قُٝٗةا َٚخًةٗا دي ًٝةا , بةٌ ٜكةب  د  ةدل       
ضٙ عٓٗا , يصد; َٔ ديك ا ديؿكٌ با َا ْ تدلٙ ةطب١ٝ دقتكاز١ٜ , َٚا ميهةٔ دعتبةا  

ةطبٝةة١ غٝاغةة١ٝ أٚ درتُاعٝةة١ أٚ حكاؾٝةة١ أٚ غرلٖةةا ,  ش  ٕ ٖةةصٙ دزبٛدْةةا ةٓةةتمِ يف       
ع١ًُٝ ديذلب١ٝ ٚؾل َٓم١َٛ ٚدصس٠ , ٖٞ َٓم١َٛ ديذلب١ٝ ديد ة تدل ْماًَا قا٥ًُا 
بصدة٘ , ةػتُس ٬َضبٗا ٚزلاةٗا َةٔ دزبُاعة١ , ٚعًة٢ ٖةصد د٭غةاؽ ؾةهلٕ ديذلبٝة١        

 ( 267ّ, 1992مِ ديذلب١ٝ  عبٝسدج , د٫قتكاز١ٜ ة س ْماًَا ؾطعًٝا َٔ ْ

ٚ شد ناْث ديذلب١ٝ باعتباضٖا ؾه٬ً َٔ أؾةهاٍ د٫غةتخُاض ديبؿةطٟ ؾةهلٕ ديذلبٝة١      
د٫قتكاز١ٜ ة س أصس َؿاِٖٝ ديذلب١ٝ  صٝةد  ْٗةا ةؿةٌُ ددبةاٖا أغاغةٝا ُٖةا :       
د٫دباٙ د٫قتكازٟ ٚد٫دباٙ د٫رتُةاعٞ ; يةصد ؾًًذلبٝة١ ٚظٝؿتةإ أغاغةٝتإ ُٖةا       

 (    4ّ, ١2008 د٫قتكاز١ٜ ٚديٛظٝؿ١ د٫رتُاع١ٝ  قباح,ديٛظٝؿ

 َٚٔ ة طٜؿاج ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٭زبٝاج ديذلب١ٜٛ َا ٜ ةٞ :
         ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ  ٖةةٞ :ديةةةد ٜ ةةطف ديؿةةطز َةةةٔ خ٬شلةةا د٭غةةباب د ؿةةةطٚع١

يهػةةا ديةةسخٌ ٚنيًهةة٘ ٚ ذا٥ةة٘ بايؿةةطٚحل ديكةةضٝض١ ٚةهةةٕٛ َٛرٗةة١ يةة٘ حبٝةةد  
ٔ ٜ ةةةٍٛ بكٛدعةةةس ديػةةةًٛى د٫قتكةةةازٟ ديكةةةضٝ    دي ًٝةةةاْٞ,    ًٜةةةعّ ْؿػةةة٘ َٚةةة 

1426 ,ٙ45  ) 
   ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ ٖةةٞ: ديةةد ةٛرةة٘ غةةًٛى ديؿةةطز يهةةٞ ًٜتةةعّ بكٛدعةةس ديهػةةا

 (42ٙ, 1416ٚد٫ْؿام ٚدٱذا٤  صٝس٠ , 
          ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ٖٞ: ةطبٝة١ ديؿةطز عًة٢ ديت اَةٌ َة  ؾة٪ٕٚ د ةاٍ ٚد٫قتكةاز

 ( 5ّ,٫2002ْؿام   ديكانٞ, َٔ ْاص١ٝ د هػا ٚد
ٚشا غبل ٜته  إٔ ديذلب١ٝ د٫قتكةاز١ٜ ةطبةٞ ديؿةطز َٚةٔ ٜ ةٍٛ عًة٢ ديت اَةٌ        
 َ  ؾ٪ٕٚ د اٍ ٚد٫قتكاز ٚديهػا ٚدٱْؿام ٚةهٕٛ َٛر١ٗ ي٘ يف َٛدقؿ٘ دسبٝاة١ٝ.

 5-:أٖداف ايرتب١ٝ االقتصاد١ٜ 

ٜةةة١ يف ٖةةةصد ةت ةةةسز أٖةةةسدف ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ نُةةةا ٚضزج يف د٭زبٝةةةاج ديذلبٛ
 د اٍ ٜصنط ديباصد أُٖٗا ؾُٝا ٜ ةٞ :

   ةٗةةسف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ    ةٛعٝةة١ ديؿةةطز بايكهةةاٜا ٚد ؿةةه٬ج د٫قتكةةاز١ٜ
ديةةةةد ةٛدرٗةةةة٘ ٚةٛدرةةةة٘ صبتُ ةةةة٘ , ٚدنػةةةةاب٘ أغةةةةايٝا ديػةةةةًٛى د٫قتكةةةةازٟ   
     ديطؾٝس; يتضكل أؾهةٌ ةهٝةـ شهةٔ َة  ديب٦ٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ديةد ٜ ةٝـ ؾٝٗةا          

 ( 4ّ, 2014   بًبهاٟ,
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   ٘ةٗةةسف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ    دي ٓاٜةة١ بت ٖٝةةٌ ديؿةةطز يٝ ةةٝـ عكةةطٙ بؿاعًٝةة
 ( 137ة 135ٖة , 1422أخصًد ٚعسا٤ٶ  بهاض, 

      ٍةٗةةةسف ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ    دغةةةتخُاض ٚقةةةث ديؿةةةطز ؾُٝةةةا ٜؿٝةةةس ٚدغةةةتػ٬
 ( 186ّ , 1993 اقاة٘ يف دي ٌُ ٚدٱْتاش   عخُإ , 

  ١ٜ    ذبكٝل ديُٓٛ د٭خ٬قٞ يًؿةطز بتُػةه٘ بةايكِٝ    ةٗسف ديذلب١ٝ د٫قتكاز
د٭خ٬قٝةةة١ ٚد٫قتكةةةاز١ٜ ٜٚكمةةة١ نةةةُرلٙ ; ٭ْةةة٘ ٜطدقةةةا دهلل ؾٝهةةةٌ ة ا٬َةةةة٘         

 ( 11ّ,2002د٫قتكاز١ٜ  ديكانٞ,
    ةٗةةةةسف ديذلبٝةةةة١ د٫قتكةةةةاز١ٜ    ذبكٝةةةةل ديُٓةةةةٛ يف ديكةةةةسضدج د ٗٓٝةةةة١ د ٗاضٜةةةة١

 مياْةةةةًا ب ُٖٝةةةة١ ديتؿةةةةٛم    ٚديؿهطٜةةةة١ ٚد٫قتكةةةةاز١ٜ يًؿةةةةطز ٚد٭غةةةةط٠ ٚد تُةةةة     
د٫قتكةةةازٟ يًؿةةةطز ٚد٭غةةةط٠; يتضكٝةةةل ديُٓةةةٛ د٫قتكةةةازٟ يًُزتُةةة  بػةةةط      

 ( 249, 248ّ, 2004ديكها٤ ع٢ً ديتدًـ د٫قتكازٟ  ديبضرلٟ,
    ةٗسف ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ     قٝاّ ديؿطز با٭عُاٍ ٚديػةًٛنٝاج د٫قتكةاز١ٜ

 (  4 , 2014ديػ١ًُٝ يف ة اًَ٘ َ  دٯخطٜٔ   بًبهاٟ , 

ٚشةةا غةةبل ٜتهةة  إٔ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ ةٗةةسف    ةٛعٝةة١ ديؿةةطز بايكهةةاٜا        
ٚد ؿه٬ج دشباق١ بةايٓٛدصٞ د٫قتكةاز١ٜ ؾٗةٞ ة٪ًٖة٘    دغةتخُاض ٚقتة٘ ٚذبكٝةل        

 ذٛ قسضدة٘ د٫قتكاز١ٜ ٚقٝاَ٘ با٭عُاٍ ديػًٛن١ٝ ديػ١ًُٝ.

 3- :أ١ُٖٝ األضس٠ يف تٓػ١٦ األبٓا٤ ٚٚظا٥فٗا ايرتب١ٜٛ 
َ مِ  عًُةا٤ ديةٓؿؼ ٚديذلبٝة١ إٔ د٭غةط٠ ٖةٞ ديةد ةكةٛز عًُٝة١ ديذلبٝة١          ٜتؿل 

د٭غاغ١ٝ , صٝد أحبتث عسٜس َةٔ ديسضدغةاج ديذلبٜٛة١ يف ٖةصد د ةاٍ إٔ دشبسةٛحل       
د٭غاغ١ٝ يف بٓا٤ ؾدكة١ٝ ديسؿةٌ ٜةتِ ضزلٗةا يف ديػةٓٛدج د٭ٚ  َةٔ عُةطٙ , ٚإٔ        

ُٝةل ٚةؿهةٌٝ ٚةهُٝةٌ,    َا ٜ ةٞ ب س شيو َٔ َ٪حطدج ةطب١ٜٛ طبتًؿ١  ذا ٖٞ ة 
                 ٖٚةةةةةصد ٜ ةةةةة  إٔ د٭غةةةةةط٠ ٖةةةةةٞ قةةةةةاصب١ ديتةةةةة حرل د٭نةةةةةدل يف ؾدكةةةةة١ٝ ديٓاؾةةةةة١٦   

 ( 67ٖة ,  1422   بهاض,

ٚد٭غط٠ ٖٞ أقسّ د ٪غػاج شدج ديٛر١ٗ ديذلب١ٜٛ ديةد َةا ةةعدٍ    َٜٛٓةا ٖةصد,      
 ةةةسز٠ ٚةً ةةةا أٖةةةِ ٚأخسةةةط د٭زٚدض يف بٓةةةا٤ دٱْػةةةإ , بةةةطغِ َةةةٔ ٚرةةةٛز أ ةةةطدف َت  

ةؿاضنٗا ٖصد ديبٓا٤ , صٝد ةه  ديًبٓاج د٭ٚ  ؾٝ٘ , ٚذبهِ بصيو َةا ٜة ةٞ َةٔ    
 (155ّ, 1993رٗٛز   ةطنٞ, 

ؾا٭غط٠  ٚعا٤ ةطبٟٛ ةؿهٌ زدخً٘ ؾدك١ٝ ديسؿٌ ةؿه٬ًٝ ؾطزٜةًا ٚدرتُاعٝةًا ,   
ٖٚٞ بٗصد نياضؽ عًُٝاج ةطبٜٛة١ ةٗةسف    ذبكٝةل ذةٛ ديؿةطز ٚد تُة  .  ٚةةدلظ        

 ٠ يف ةٓؿ١٦ د٭بٓا٤ ؾُٝا ٜ ةٞ : أ١ُٖٝ د٭غط

 األضس٠ مجاع١ أٚي١ٝ  :  -أ 

ٜٚككس ديباصد بازبُاع١ٝ د٭ٚي١ٝ ةًو دزبُاع١ ديد ةتُٝع بكػط صزُٗا , 
ٚ قا١َ ع٬قاج ٚحٝك١ ٚعُٝك١ با أؾطدزٖا , ٖٚٞ أٚي١ٝ مب ٢ٓ أغبكٝتٗا يف ديت حرل 

 ع٢ً ديسؿٌ د ذلبٞ با أصهاْٗا .

ٜ ٝـ ؾٝٗا ديسؿٌ غٓٛدة٘ ديتؿه١ًٝٝ د٭ٚ  , ٜتؿاعٌ ٚة س د٭غط٠ أٍٚ مجاع١ 
َ ٗةةا, ٜٚٓتُةةٞ  يٝٗةةا ٚبةةصيو ٜهتػةةا أٍٚ عهةة١ٜٛ يةة٘ يف مجاعةة١ , ؾُٓةةص ديًضمةة١   
د٭ٚ   ةة٬ٝزٙ ةبةةسأ د٭غةةط٠ يف ةطبٝتةة٘ ٚة ًُٝةة٘ , ؾٗةةٞ ة ُةةٌ عًةة٢  ؾةةباع صاراةةة٘        
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د٭غاغةة١ٝ دي هةة١ٜٛ ٚد٫رتُاعٝةةة١ َةةٔ خةة٬ٍ ةؿاعًةةة٘ زدخةةٌ أغةةطة٘   دشبُٝػةةةٞ,       
2000 ,ّ173 ) 

ٚد٭غط٠ مجاع١ أٚي١ٝ شلا أندل د٭حط يف صٝا٠ أبٓا٥ٗا ٚع٬قتِٗ َة  دزبُاعةاج   
د٭خط٣ , صٝد  ٕ ذأ عه١ٜٛ ديسؿٌ يف مجاعة١ أغةطة٘ ميتةس َ ة٘ , ٜٚةٓ هؼ يف      
 طٜك١ ةطدبس٘ دنتػاب عهةٜٛت٘ يف دزبُاعةاج د٭خةط٣ ديةد ةكابًة٘ نًُةا دظزدز       

  َخةةةٌ: مجاعةةة١ ديً ةةةا , ٚدزبُاعةةة١   ْؿةةةا ٘ , ٚدةػةةة  ْسةةةام ةؿاعًةةة٘ َةةة  د تُةةة    
 (185ّ , 1997د سضغ١ٝ , ٚمجاع١ دي ٌُ.   غطصإ, 

مب ٢ٓ إٔ ديت ًِ ديصٟ ؼبةسذ يًسؿةٌ يف أصهةإ أغةطة٘ ؼبهةِ    صةس نةبرل        
أْٛدع ديت ًِ ديباق١ٝ ديد ذبسذ يف ظٌ دزبُاعاج د٭خط٣ , ؾُا ٜت ًُ٘ ديسؿٌ يف 

١ ٚ طٜكةةة١ ة طنةةة٘ يتةةة حرلدج  د٭غةةةط٠ َةةةٔ قةةةِٝ َٚؿةةةاِٖٝ ٚددباٖةةةاج ذبهةةةِ ْٛعٝةةة  
 دزبُاعاج ٚد ٪غػاج د٭خط٣. 

 األضس٠ ْعاّ ادتُاعٞ : -ب 

ةكّٛ د٭غط٠ ب ١ًُٝ ديتٓؿ١٦ د٫رتُاع١ٝ يًسؿٌ , ؾ ٔ  طٜكٗةا ٜهتػةا ديًػة١    
 ٜك١ دسبهةِ عًة٢ د٭ؾةٝا٤ ٚد ٛدقةـ     ٚديتٛق اج ٚ ط د٫دباٖاجٚدي ازدج ٚديتكايٝس ٚ

ٝت٘ د تُطنةةةع٠ صةةةٍٛ شدةةةة٘      ؾؿٝٗةةةا ةتؿةةةهٌ أذةةةاحل غةةةًٛن٘, ٚةتسةةةٛض ؾدكةةة    
 ( 185ّ(  1997  غطصإ   0ؾدك١ٝ درتُاع١ٝ 

ؾايسؿةةٌ ٜت ةةطف    ْؿػةة٘ عةةٔ  طٜةةل عًُٝةة١ د٭خةةص ٚدي سةةا٤ ٚديتؿاعةةٌ بٝٓةة٘    
               ٚبةةةا أعهةةةا٤ أغةةةطة٘, ؾ ٓٗةةةا ٜ ةةةطف َايةةة٘ َةةةٔ صكةةةٛم , َٚةةةا عًٝةةة٘ َةةةٔ ٚدربةةةاج          

 ( 200ّ , 1999  خهط,

١ ة ةةطف ب ْٗةةا   دي ًُٝةة١ ديةةد ٜةةتِ َةةٔ خ٬شلةةا  ٚ شد ناْةةث ديتٓؿةة١٦ د٫رتُاعٝةة
 (  37ّ , 1993زَس ديؿطز يف د تُ  , ٚزَس حكاؾ١ د تُ  يف ديؿطز   ٚ ؿ١ , 

ؾهلٕ ديٛغٝأ ديذلبٟٛ ديصٟ ٜكّٛ ب ١ًُٝ ديسَس شلصد ديسؿٌ يف َطدصًة٘ د٭ٚ   
 ٖٛ د٭غط٠ , يصد ناْث د٭غط٠ َٔ أِٖ ديٛغا٥أ  ديذلب١ٜٛ ٭بٓا٥ٗا.

٭غةةط٠ بهةةخرل َةةٔ ديٛظةةا٥ـ ديذلبٜٛةة١ ٜبٝٓٗةةا أصةةس ديبةةاصخا يف  صةةس٣       ٚةكةةّٛ د
عؿةةةط٠ ٚظٝؿةةة١ : ديبٝٛيٛرٝةةة١ , ديت ًُٝٝةةة١ , د٫قتكةةةاز١ٜ , دي ا ؿٝةةة١ , ديٓؿػةةة١ٝ ,      
د٫رتُاعٝة١ , ديسٜٓٝة١ , ديذلٚؼبٝةة١ , ديخكاؾٝة١ , ديػٝاغةة١ٝ , ديتؿةطٜ ١ٝ , ديسؾاعٝةة١      

 (  125ّ , 1994  صػاْا, 

  ٔ ٚظةا٥ـ يًذلبٝة١ د٭غةط١ٜ ٜػةتسٝ  إٔ ٜتةبا نيخًةٗا يف        ٚد ت ٌَ ؾُٝا غةبل َة
ٚظٝؿتا أغاغٝتا : ٚظٝؿ١  ا١ٜ د٭بٓا٤ , ٚٚظٝؿ١ ةطبٝتِٗ , ٚبةايسب  َةٔ بةا    

 ٚظٝؿ١ ديذلب١ٝ يف عَُٛٗا ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ .

 ْٞثاْٝا : اإلطاز املٝدا:  
 ٜؿتٌُ دٱ اض د ٝسدْٞ ع٢ً د٫رطد٤دج دٯة١ٝ : 
  ُٝد٫غتبا١ْ َطدعًٝا ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ زدخةٌ د٭غةط٠    قاّ ديباصد بتك ِ

 ٭بٓا٥ٗا  
     عةةط  د٫غةةتبا١ْ عًةة٢ عةةسز َةةٔ دحملهُةةا َةةٔ شٟٚ دشبةةدلدج ديذلبٜٛةة١ يف ٖةةصد

 د اٍ.
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   .عاز٠ بٓا٤ د٫غتبا١ْ يف قٛضةٗا ديٓٗا١ٝ٥  ب س أخص أضد٤ د٭غاةص٠ دحملهُا  
       ا دسبهةةةَٛٝا د تةةةعٚرا  مت ةسبٝةةةل د٫غةةةتبا١ْ عًةةة٢ عةةةسز َةةةٔ أغةةةط د ةةةٛظؿ

 ديػ ٛزٜا  يف راَ ١ د ًو عبسدي عٜع جبس٠.
 .مت دغتب از ب ف د٫غتباْاج ديد يف ةهتٌُ دغتزاباج دؾطدز دي ١ٓٝ ؾٝٗا 
   مت دزخاٍ ديبٝاْاج ٚديتضًٌٝ دٱصكا٥ٞ شلا ٚؾل بطْاَسPSS 
        ضقةةس ْتةةا٥س  دغةةتزاباج دي ٝٓةة١, ٚديتٛقةةٌ    عةةسز َةةٔ د كذلصةةاج بٓةةا٤ٶ عًةة٢

 ديٓتا٥س د ٛرٛز٠.

 زتتُع ايبشح ٚايع١ٓٝ: 
ٜتهةةٕٛ صبتُةة  ديبضةةد َةةٔ مجٝةة  أغةةط َةةٛظؿٞ راَ ةة١ د ًةةو عبةةس دي عٜةةع          

( أغط٠ , ٚقس دختاض 1420ديػ ٛزٜا د خبتا ع٢ً ٚظا٥ـ صه١َٝٛ ٚديبايؼ عسزِٖ  
( أغةط٠   150ديباصد ع١ٓٝ عؿٛد١ٝ٥ َٔ َٛظؿٞ دزباَ ١ د تعٚرةٕٛ ديبةايؼ عةسزٖا     

( 142( دغةةةتباْاج ي ةةةسّ دنتُاشلاٚأقةةةبضث عٝٓةةة١ ديسضدغةةة١    8سز  ٚمت دغةةةتب ازع
 % ( .10أغط٠ بٓػب١  

(ٜٛن  ةٛظٜ  ع١ٓٝ أؾطدز ديسضدغ١ َٔ د٭غط ديػ ٛز١ٜ ةب ًا  تػرلدج ديسضدغ١  د ٪ٌٖ 1رسٍٚ ضقِ  
 دي ًُٞ(

 ديٓػب١ % دي سز ؾ٦اج د تػرل د تػرل

 َ٪ٌٖ د٭ب

 % 2.81 4 أَٞ
 % 8.45 12 د٫بتسد١ٝ٥
 % 8.45 12 د تٛغس١
 % 22.53 32 ديخا١ْٜٛ

 % 49.29 70 ديبهايٛضٜٛؽ
 % 8.45 12 َارػترل ؾ نخط

 َ٪ٌٖ د٭ّ

 % 8.45 12 أَٞ
 % 9.85 14 د٫بتسد١ٝ٥
 % 21.12 30 د تٛغس١
 % 22.53 32 ديخا١ْٜٛ

 % 33.80 48 ديبهايٛضٜٛؽ
 % 4.22 6 َارػترل ؾ نخط

( ػبةس إٔ ْػةب١ أغةط دي ٝٓة١* ديةد يف ذبةو       1ديػابل ضقةِ    د ت ٌَ يف دزبسٍٚ
% َٔ  مجايٞ عٝٓة١ ديبضةد بُٝٓةا    5.63( بٓػب١ 16بايت ًِٝ   أ١َٝ( نإ عسزِٖ  

( بٓػةةةب١ 132نةةةإ عةةةسز د٭غةةةط ديةةةد صمٝةةةث بةةةايت ًِٝ صتةةة٢ ديخاْٜٛةةة١ قةةةس بًةةةؼ     
 %( َٔ  مجايٞ ع١ٓٝ ديبضد أَا د٭غط ديد صمٝةث بت ًةِٝ رةاَ ٞ ؾة ع٢ً    46.47 

%( َٔ  مجايٞ دي ١ٓٝ شا ٜسٍ عًة٢ إٔ د ػةت٣ٛ   47.88( بٓػب١  136ؾهإ عسزِٖ  
 ديت ًُٝٞ يٮغط نإ َطةؿ ًا  شد قٛضٕ با٭١َٝ. 

أغةةط٠( ٚنةةٌ أغةةط٠ َهْٛةة١ َةةٔ أب ٚأّ ؾٝكةةب  عةةسز أؾةةطدز 142عةةسز أغةةط دي ٝٓةة١  
 .( يف ٖصٙ دسباي284١دي ١ٓٝ  

سخٌ ضب د٭غط٠ يف ؾ١٦ أنخةط  ( إٔ ْػب١ أغط دي ١ٓٝ ي2ٜته  َٔ دزبسٍٚ ضقِ  
ضٜةةاٍ( بًػةةث أنخةةط َةةٔ ْكةةـ دي ٝٓةة١ يف َكابةةٌ ةةةسْٞ ؾ٦ةة١ أقةةٌ َةةٔ        10.000َةةٔ  

ٍ 5000%( بُٝٓا را٤ج ؾ١٦  َٔ 12.67ضٜاٍ( صٝد بًػث   5000  ضٜةاٍ(  10.000 –ضٜةا
 عبٛ حًد دي ١ٓٝ شا ٜسٍ ع٢ً دضةؿاع زخٍٛ دٯبا٤. 
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 ٭غط ديػ ٛز١ٜ ةب ًا  تػرلدج ديسضدغ١   ديسخٌ((ٜٛن  ةٛظٜ  ع١ٓٝ أؾطدز ديسضدغ١ َٔ د2رسٍٚ ضقِ  
 ديٓػب١ % دي سز ؾ٦اج د تػرل د تػرل

 زخٌ د٭ب
 % 12.67 18 5000أقٌ َٔ 

 % 36.61 52 ضٜاٍ 10000    5000َٔ 
 % 50.70 72 ضٜاٍ 10000أنخط َٔ 

 زخٌ د٭ّ

 % 76.05 108 ٫ ٜٛرس
 % 5.63 8 5000أقٌ َٔ 

 % 12.67 18 ضٜاٍ 10000    5000َٔ 
 % 5.63 8 ضٜاٍ 10000أنخط َٔ 

يف صا را٤ج زخةٍٛ د٭َٗةاج بٓػةا أقةٌ نةخرلًد َةٔ دٯبةا٤ صٝةد بًػةث ْػةب١           
دي٬ةٞ يٝؼ يسٜٗٔ زخٍٛ ؾٗط١ٜ أنخط َٔ ح٬ذ أضباع دي ١ٓٝ ٚةسْٞ بكٝة١ ديٓػةا   

 ؾُٝٔ يسٜٗٔ زخٍٛ.

 :أدا٠ ايبشح 
د٭غةط٠  يف  ذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ  زضدغة١ ٚدقة  دي  بٗةسف   دغةتبا١ْ قاّ ديباصةد بهلعةسدز   

دغةتزاباج,   مخةؼ ( َؿطز٠, ٜكابةٌ نةٌ َؿةطز٠    27, ٚةهُٓث د٫غتبا١ْ  ديػ ٛز١ٜ
نٌ َؿطز٠ َٔ َؿطزدج د٫غةتبا١ْ باختٝةاض دغةتزاب١     ٢عًع١ٓٝ ديبضد  ػتزٝاةٚ

نةةةبرل٠, , نةةبرل٠ رةةةسدً   ١َةةٔ بةةةا د٫غةةتزاباج د٭ضب ةةة  عًةةة٢ نةةٌ َؿةةةطز٠   ٚدصةةس٠  
(, 5  نةةةبرل٠ رةةةسدً د٫غةةةتزاب١  ٢صٝةةةد ة سةةة  (;نةةة ٝؿ١ رةةةسدً  ,١, نةةة ٝؿ١َتٛغةةةس

عًةة٢ ( 2ٚدغةةتزاب١ نةة ٝؿ١   (, 3(,  ٚد٫غةةتزاب١ َتٛغةةأ   4 نةةبرل٠ د٫غةةتزاب١ ٚ
 . (زضر١ ٚدصس٠ن ٝؿ١ رسًد د٫غتزاب١  ٢صا ة س

  األدا٠صدم : 
د تدككةا يف   د٭غاةص٠َٔ ضبهًُا (  15قاّ ديباصد ب ط  د٫غتبا١ْ ع٢ً   

د بت ةسٌٜ قةٝاغ١ ب ةف دي بةاضدج ٚدغةتبسدٍ ديةب ف       ديذلب١ٝ , ٚقاّ ديباصة  اجنًٝ
 خط ٚؾكا يطأٟ ب ف دحملهُا.  دٯ

 األدا٠ ثبات : 
, رقةةاّ ديباصةةد حبػةةاب َ اَةةٌ حبةةاج د٫غةةتبا١ْ بسطٜكةة١ َ اَةةٌ أيؿةةا نطْٚبةةا   

بةةطٚدٕ, عًةةٞ عٝٓةة١ َةةٔ  –ٚ طٜكةة١ ديتزع٥ةة١ ديٓكةةؿ١ٝ باغةةتدسدّ َ ازيةة١ غةةبرلَإ 
, خة٬ٍ ديؿكةٌ ديسضدغةٞ د٭ٍٚ َةٔ دي ةاّ      ط٠أغة (  20بًةؼ عةسزِٖ      د٭غط ديػ ٛز١ٜ

عًةة٢ عبةةاضدج ( ْتةةا٥س َ ةةا٬َج ديخبةةاج 3ٖةةة, ٜٚٛنةة  رةةسٍٚ  1435/1436ديسضدغةةٞ 
 د٫غتبا١ْ.

 ٚدق  ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف د٫غط ديػ ٛز١ٜغتبا١ْ ٫ (قِٝ َ ا٬َج ديخباج3رسٍٚ  
 بطٚدٕ -غٝدلَإ أيؿا َ اٌَ ديخباج

 0.81 0.96 ع٢ً ؾكطدج د٫غتبا١ْ

ٜ  خبةةاج٬يَ اَ ١( إٔ قُٝةة3ٜتهةة  َةةٔ دزبةةسٍٚ    ةةس يهةةٌ َةةٔ ب ةةسٟ د٫غةةتبا١ْ 
شةةةةةا ٜ سةةةةةٞ ديخكةةةة١ يف دغةةةةةتدسدَ٘ يف َ طؾةةةةة١ ٚدقةةةةة  ديذلبٝةةةةة١   ,َكبةةةةة٫ًٛ َ ةةةةا٬ًَ 

 د٫قتكاز١ٜ با٭غط ديػ ٛز١ٜ. 

 :ْتا٥ر ايبشح 
دغةةتدسّ ديباصةةد يٲرابةة١ عةةٔ ةػةةا٫٩ج ديبضةةد ب ةةف د٭غةةايٝا دٱصكةةا١ٝ٥     

ْتةةةا٥س ةًةةةو   ةٞٚؾُٝةةةا ٜةةةٚديٓػةةةب١ د ٦ٜٛةةة١.  , ديتهةةةطدضدج١ٝٚ,  د تٛغةةةساج دسبػةةةاب
 ديؿطٚ  ٚةؿػرلٖا َٚٓاقؿتٗا.
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 ٍٚإداب١ احملٛز األ: 
 دحملٛض د٭ٍٚ :صُٝٓا ٜ ةٞ أٍٚ ديؿٗط ٜٚكطف دي ا٥ٌ ديطدةا ديؿٗطٟ ؾٌٗ ؟ 

ُٓا ( ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚد تٛغساةاسبػاب٫١ٝغتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ ص4ٝرسٍٚ ضقِ  
 ٜ ةٞ أٍٚ ديؿٗط ٜٚكطف دي ا٥ٌ ديطدةا ديؿٗطٜؿٌٗ ؟

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 30 21.12 30 21.12 54 38.02 16 11.26 12 8.45 93.21 
2 20 14.08 28 19.71 42 29.57 24 16.90 28 19.71 84.20 
3 6 4.22 26 18.30 62 43.66 12 8.45 36 25.35 79.7 

( ٚديةةصٟ ٜتةةبا ؾٝةة٘ ْػةةب١ دغةةتزاباج عٝٓةة١ ديبضةةد    4د ت َةةٌ يف دزبةةسٍٚ ضقةةِ   
عًةةة٢  ديػةةة٪دٍ د سةةةطٚح إٔ دغةةةتزاباج دي ٝٓةةة١ عبةةةٛ  َٓاقؿةةة١ د كةةةطٚؾاج َكابةةةٌ       

%( يف َكابٌ ن ٝؿ١ رةسًد  42.24ٓػب١  ديسخٌ( را٤ج ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠ ب
%( يف صةةةا رةةةا٤ج دغةةةتزاباج دي ٝٓةةة١ بسضرةةة١ َتٛغةةةس١     19.71ٚنةةة ٝؿ١ بٓػةةةب١   

( ٖٚٞ أع٢ً ْػب١ َتٛغأ  شد 93.21%( ٚرا٤ د تٛغأ دسبػابٞ شلا  38.02بٓػب١  
قٛضْةةث ببكٝةة١ دي بةةاضدج د سطٚصةة١ عًةة٢ ٖةةصد ديػةة٪دٍ, ٜٚةةسٍ شيةةو عًةة٢ إٔ مخةةؼ      

ٜةتِ ؾٝٗةا َٓاقؿة١ د كةطٚؾاج َكابةٌ ديةسخٌ ٚبايتةايٞ ؾةهلٕ          ع١ٓٝ ديبضد ةكطٜبةًا ٫ 
ةطبٝةة١ د٭بٓةةا٤ عًةة٢ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ ديكةةضٝض١ غةةرل َتةةٛدؾط٠ يف ب ةةف د٭غةةط     
بؿةةهٌ نةةافٺ بُٝٓةةا د٭غةةط ديةةد ةػةةًو غةةًٛنًا قةةضٝضًا يف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ  

ُةاّ  ناْث ْػبتٗا نةبرل٠  شد قٛضْةث بػرلٖةا شةا ٜةسؾ  ديباصةد    نةطٚض٠ د٫ٖت       
 بايذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ زدخٌ د٭غط.

ٚرةةا٤ج ْػةةب١ دغةةتزاباج عٝٓةة١ ديبضةةد عًةة٢ ديػةة٪دٍ د سةةطٚح ٚديةةصٟ نةةإ َةةٔ  
عباضدة٘   ٜتِ د٫ْؿام أنخط َٔ ديةسخٌ( صٝةد رةا٤ج ْػةب١ نةبرل٠ رةسًد ٚنةبرل٠        

%( 29.57%( ٚد تٛغةةةةس١  36.61%( بُٝٓةةةةا رةةةةا٤ج نةةةة ٝؿ١ رةةةةسًد ٚنةةةة ٝؿ١   33.79 
( شةا ٜةسٍ عًة٢ إٔ حًةد عٝٓة١ ديبضةد غةًٛنٝاةٗا        84.20ٚد تٛغأ دسبػابٞ شلةا   

د٫قتكةةةةاز١ٜ أْٗةةةةا ةٓؿةةةةل أنخةةةةط َةةةةٔ زخًةةةةٗا ٖٚةةةةصد ٜ٪نةةةةس عةةةةسّ ٚرةةةةٛز ديذلبٝةةةة١   
 د٫قتكاز١ٜ د٭غط١ٜ ديكضٝض١

ٚرا٤ج ْػب١ دغتزاباج ع١ٓٝ ديبضةد عًة٢ ديػة٪دٍ د سةطٚح ٚديةصٟ ناْةث َةٔ        
ْػةب١ نةبرل٠ رةسًد     با خٝاضدة٘   ٜتِ د٫ْؿام زٕٚ ديطرٛع    ديسخٌ( صٝد بًػث

%( نة ٝؿ١ رةسًد ٚنة ٝؿ١    33.80%( َٔ  مجةايٞ دي ٝٓة١ يف َكابةٌ     22.52ٚنبرل٠  
( ٖٚةٛ  79.7%( ٚرةا٤ د تٛغةأ دسبػةابٞ     43.66بُٝٓا د٫غةتزاب١ د تٛغةس١ بًػةث     

أقةةٌ ْػةةب١ يف ٖةةصد دحملةةٛض ٖٚةةصد شةةا ٜ٪نةةس إٔ مخةةؼ صزةةِ دي ٝٓةة١ ةكطٜبةةًا رةةا٤ج   
ٛع    ديةةسخٌ شةةا ٜ٪نةةس عةةسّ َكةةسض٠ ٖةةصٙ     دغةةتزاباةٗا عبةةٛ د٫ْؿةةام زٕٚ ديطرةة  

 د٭غط ع٢ً ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١.

 ْٞإداب١ احملٛز ايجا: 
 دحملٛض ديخاْٞ :عٓسَا ةكطف د٭غط٠ ديطدةا ديؿٗطٟ ؾٌٗ ؟

 ( ٜٛن  شيو :5ٚدزبسٍٚ  

( ٚديةةصٟ ٜتةةبا َةةٔ دغةةتزاب١ عٝٓةة١ ديبضةةد عًةة٢ ديػةة٪دٍ  5د ت َةةٌ يف دزبةةسٍٚ  
د٭ٍٚ ٖٚةةٛ:   ذبةةسز د٭غةةط٠ ديٓؿكةةاج ديؿةةٗط١ٜ َػةةبكًا( صٝةةد  د سةةطٚح عبةةٛ دشبٝةةاض
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%( يف َكابةةةٌ نةةة ٝؿ١ رةةةسًد ٚنةةة ٝؿ١  43.65رةةةا٤ج ْػةةةب١ نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠   
ٖٚةٞ أعًة٢ ْػةب١     86.16%( ٚد تٛغأ دسبػابٞ بٓػةب١  28.16%( ٚد تٛغس١  26.75 

بٝة١  يف دحملٛض ٜٚؿِٗ َٔ شيةو إٔ ضبة  دي ٝٓة١ ناْةث دغةتزاباةٗا ٫ ةتؿةل َة  ديذل       
د٫قتكةةاز١ٜ ديكةةضٝض١ شةةا ٜتسًةةا ٭ٕ ذبةةسز د٭غةةط٠ ْؿكاةٗةةا ديؿةةٗط١ٜ َػةةبكًا     

 َٚٔ حِ ٜهٕٛ د٫ْؿام يف َػت٣ٛ ٖصد ديتضسٜس د ػبل.

(ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ عٓسَا 5رسٍٚ ضقِ  
 ةكطف د٭غط٠ ديطدةا ديؿٗطٜؿٌٗ ؟ 

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 30 21.12 32 22.53 40 28.16 16 11.26 22 15.49 86.16 
2 10 7.04 22 15.49 22 15.49 46 32.39 42 29.57 76.32 
3 14 9.85 30 21.12 32 22.53 26 18.30 40 28.16 77.43 

ٚرةةةا٤ج دغةةةتزاباج دي ٝٓةةة١ عبةةةٛ دشبٝةةةاض د سةةةطٚح   ٫ ةكةةةّٛ د٭غةةةط٠ بتضسٜةةةس       
%( يف َكابٌ ن ٝؿ١ 22.53ديٓؿكاج ديؿٗط١ٜ َػبكًا( نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠ بٓػب١  

%( ٚرةةةا٤ د تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ  15.49%( ٚد تٛغةةةس١  61.96رةةةسًد ٚنةةة ٝؿ١ بٓػةةةب١   
مخؼ دي ٝٓة١ ةكطٜبةًا ةٓضةٛ غةًٛنٝاةٗا عبةٛ أْٗةا ٫        (ٖٚصد ٜ   أ76.32ٕبٓػب١  

ةكّٛ بتضسٜس ديٓؿكاج ديؿٗط١ٜ َػبكًا يف صا إٔ أنخط َٔ ْكـ دي ١ٓٝ ظبةسٖا  
ةكّٛ بتضسٜس ديٓؿكةاج ديؿةٗط١ٜ َػةبكًا ٖٚةٛ خٝةاض ٜتؿةل َة  ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ          

 ديكضٝض١.

م ديؿةةٗطٟ ٚرةةا٤ج دغةةتزاباج دي ٝٓةة١ عبةةٛ دشبٝةةاض د سةةطٚح   ةةةتِ عًُٝةة١ د٫ْؿةةا 
%( 46.46%( يف َكابةٌ   30.79عؿٛد٥ًٝا( صٝد رةا٤ج نةبرل٠ رةسًد ٚنةبرل٠ بٓػةب١       

 77.43%(  ٚد تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ بٓػةةةب١ 22.53نةةة ٝؿ١ رةةةسًد ٚنةةة ٝؿ١ ٚد تٛغةةةس١  
ٖٚةةةصد ٜةةةسٍ عًةةة٢ إٔ حًةةةد دي ٝٓةةة١ ةكطٜبةةةًا ة٪نةةةس عًةةة٢ إٔ غةةةًٛنٝاةٗا يف د٫ْؿةةةام  

ٝةة١ د٭بٓةةا٤ ديةةصٜٔ ٜٓؿةة ٕٚ عًةة٢     ديؿةةٗطٟ ٜةةتِ عؿةةٛد٥ًٝا شةةا ٜةة٪حط غةةًبًا عًةة٢ ةطب      
 ديتكًٝس ٚدحملانا٠  ا ٜكّٛ ب٘ ديٛديسدٕ أَاَِٗ.

 إداب١ احملٛز ايجايح: 
دحملٛض ديخايد: ةكّٛ د٭غط٠ ب ٌُ خس١ ؾٗط١ٜ ٫صتٝاراةٗةا ديهةطٚض١ٜ ةتُاؾة٢    

 َ  زخٌ د٭غط٠ ؾٌٗ؟

١ ديسضدغ١ صٍٛ ةكّٛ (ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع6ٓٝرسٍٚ ضقِ  
 د٭غط٠ ب ٌُ خس١ ؾٗط١ٜ ٫صتٝاراةٗا ديهطٚض١ٜ ةتُاؾ٢ َ  زخٌ د٭غط٠ؾٌٗ ؟

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 58 40.84 44 30.98 26 18.30 6 4.22 8 5.63 95.46 
2 6 4.22 26 18.30 40 28.16 30 21.12 40 28.16 77.43 
3 10 7.04 25 17.60 25 17.60 34 23.94 48 33.80 72.94 

( ٚديصٟ ٜتبا ؾٝ٘ دغتزاباج عٝٓة١ ديبضةد عًة٢ ديػة٪دٍ     6ٜته  َٔ دزبسٍٚ  
د ( صٝة دصتٝارةاج د٭غةط٠ عًة٢ قةسض دسبارة١      د سطٚح عبٛ دشبٝاض د٭ٍٚ  ٜةتِ ؾةطد٤  
%( يف َكابةةةٌ نةةة ٝؿ١ رةةةسًد ٚنةةة ٝؿ١  71.82رةةةا٤ج ْػةةةب١ نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠   

( ٖٚةٞ أعًةة٢  95.46%( ٚرةا٤ د تٛغةةأ دسبػةابٞ بٓػةةب١    18.30%( ٚد تٛغةس١  9.85 
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ْػب١ يف ٖصد دحملٛض شا ٜ٪نس ٚعٞ د٭غةط عبةٛ ؾةطد٤ دصتٝاراةٗةا ديؿةٗط١ٜ صٝةد       
ةكطٜبةًا ٚيهةٔ ٫بةس أٜهةًا     ٜتِ ع٢ً قسض دسبارة١ ٚرةا٤ج ْػةبتٗا حة٬ذ أضبةاع دي ٝٓة١       

عبةةٛ ؾةةطد٤ دصتٝاراةٗةةا ديؿةةٗط١ٜ     َةةٔ ديتٜٓٛةة٘ عًةة٢ إٔ ب ةةف د٭غةةط غةةًٛنٝاةٗا     
 ٜهٕٛ مبكسدض صارتٗا.٫

ٚرا٤ج دغتزاب١ دي ١ٓٝ عبٛ دشبٝاض د سطٚح   ٜتِ ؾطد٤ دصتٝاراج د٭غةط٠ زٕٚ  
ديٓمةةةط يف نةةةطٚضٜاةٗا( صٝةةةد رةةةا٤ج ْػةةةب١ دي ٝٓةةة١ نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠ بٓػةةةب١    

%( ٚد تٛغةةةس١ بٓػةةةب١  49.28يف َكابةةةٌ نةةة ٝؿ١ رةةةسًد ٚنةةة ٝؿ١ بٓػةةةب١     %(22.52 
(  ٖٚةةةصد ٜةةةسٍ عًةةة٢ إٔ ضبةةة  دي ٝٓةةة١    77.43%( ٚد تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ بٓػةةةب١    28.16 

ةكطٜبةةةًا ةتزةةة٘ يف غةةةًٛنٝاةٗا د٫قتكةةةاز١ٜ عبةةةٛ ؾةةةطد٤ دصتٝاراةٗةةةا ديؿةةةٗط١ٜ زٕٚ  
 ديٓمط    نطٚضةٗا.

بٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ديكةضٝض١ يف    شا ٜسٍ ع٢ً صار١ ٖصٙ د٭غط ٚغرلٖةا    ديذل 
َكابةةةٌ أنخةةةط َةةةٔ حًةةةد دي ٝٓةةة١ ناْةةةث دغةةةتزاباةٗا ٚؾةةةل ديذلبٝةةة١ د٫قتكةةةاز١ٜ         

 ديكضٝض١. 

ٚقس را٤ج دغتزاباج دي ١ٓٝ عبٛ دشبٝاض د سطٚح   ٜتِ ؾطد٤ دصتٝاراج د٭غط٠ 
%( يف َكابٌ ن ٝؿ١ رسًد 24.46عؿٛد٥ًٝا( صٝد را٤ج ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠  

%(  ٚرةةا٤ د تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ  17.60%( ٚد٫غةةةتزاباج د تٛغةةةس١  57.74ٚنةة ٝؿ١   
( ٖٚةةٛ أقةةٌ ْػةةب١ يف ٖةةصد دحملةةٛض ٖٚةةصد ٜةةسٍ عًةة٢ إٔ مخةةؼ دي ٝٓةة١ ٫ 72.94بٓػةب١   

ٜؿةةذلٟ ٚؾةةل ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ ديكةةضٝض١ صٝةةد ٜةةتِ ؾةةطد٤ دصتٝارةةاج د٭غةةط        
ا ٜةسٍ  عؿٛد٥ًٝا يف صا أنخط َٔ ْكـ دي ١ٓٝ ٫ ةٛدؾل ع٢ً ديؿطد٤ دي ؿٛد٥ٞ شة 

 ع٢ً ٚرٛز ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١ يف ٖصد دشبٝاض.

 إداب١ احملٛز ايسابع: 
 دحملٛض ديطدب  : صُٝٓا ٜسًا د٫بٔ ظٜاز٠ يف َكطٚؾ٘ ؾٌٗ ؟ 

( ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚد تٛغساج دسبػاب١ٝد  ٝاض١ٜ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ 7رسٍٚ ضقِ  
 ٌٗ ؟ صُٝٓا ٜسًا ظٜاز٠ يف َكطٚؾٗؿ

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 12 8.45 8 5.63 28 19.71 44 30.98 50 35.21 71.81 
2 68 47.88 38 26.76 16 11.26 6 4.22 14 9.85 92.09 
3 20 14.08 8 5.63 36 25.35 16 11.26 62 43.66 65.05 

( ٚديصٟ ٜتبا ؾٝ٘ دغتزاباج عٝٓة١ ديبضةد عًة٢ ديػة٪دٍ     7ٜته  َٔ دزبسٍٚ  
د سةةطٚح عبةةٛ دشبٝةةاض د٭ٍٚ  ٜ سةة٢ د٫بةةٔ ديعٜةةاز٠ يف د كةةطٚف زٕٚ غةة٪دي٘( صٝةةد       

%( يف َكابةةةٌ نةةة ٝؿ١ ٚنةةة ٝؿ١ رةةةسًد  14.08رةةةا٤ج ْػةةةب١ نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠   
( شا 71.81%( ٚرا٤ د تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  19.71 تٛغس١  %( ٚد66.19بٓػب١  

ٜ٪نس عسّ ٚعٞ ب ف د٭غط ب ١ُٖٝ غ٪دٍ د٫بٔ عٔ ٖصٙ ديعٜاز٠ ٚأٜٔ ٜٓؿكٗاشا 
 ٜ ةةط  ب ةةف د٭بٓةةا٤ مبُاضغةة١ ديطشد٥ةةٌ بٗةةصٙ ديٓكةةٛز ديعد٥ةةس٠ عةةٔ دسبةةس د سًةةٛب.   

٠ د كةةطٚف( ٚرةةا٤ج دغةةتزاب١ دي ٝٓةة١ عبةةٛ دشبٝةةاض د سةةطٚح  ٜػةة ٍ د٫بةةٔ عةةٔ ظٜةةاز    
%( يف َكابٌ ن ٝؿ١ ٚنة ٝؿ١ رةسًد   74.64صٝد را٤ج ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠  

( 92.09%(  ٚد تٛغةأ دسبػةابٞ بٓػةب١     11.26%( ٚد تٛغس١ بٓػةب١   14.07بٓػب١  
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ٖٚٞ أع٢ً ْػب١ يف ٖصد دحملٛض  شا ٜ٪نس ع٢ً ٚعةٞ غايبٝة١ د٭غةط بهةطٚض٠ غة٪دٍ      
   ْ ػةةب١ ضبةة  دي ٝٓةة١ ةكطٜبةةًا ةؿتكةةس  خةةٌ ٖةةصد      د٫بةةٔ عةةٔ ظٜةةاز٠ د كةةطٚف يف صةةا إٔ 

 ديػًٛى شا ٜهٕٛ ي٘ أحط يف ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ع٢ً د٭بٓا٤.

أَا دشبٝاض ديخايد ٖٚٛ   ةطؾف د٭غط٠ ديعٜاز٠ َسًكًا( ؾكس را٤ج نبرل٠ رةسًد  
%( 54.92%( يف صةةا رةةا٤ج نةة ٝؿ١ ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد بٓػةةب١   19.71ٚنةةبرل٠ بٓػةةب١  

( ٖٚةةٞ أقةةٌ  65.05% ( ٚرةةا٤ د تٛغةةأ دسبػةةابٞ بٓػةةب١    25.92ٚد تٛغةةس١ بٓػةةب١   
ْػب١ يف ٖصد دحملٛضٜٚةسٍ ٖةصد عًة٢ شاضغة١ ب ةف د٭غةط يًسٜهتاةٛضٜة١ يف َ اًَة١         
د٭بٓا٤ ٚعسّ ديػُاح ٯضد٥ِٗ َٚ طؾ١ دصتٝاراةِٗ شا ٜ ط  ب هِٗ    دزبٓٛح 

از٠ عبةةةٛ ديػةةةطق١ يف صايةةة١ د٫صتٝةةةاش ديؿةةةسٜس شلةةةصٙ ديعٜةةةاز٠ ٚقةةةس ةهةةةٕٛ ٖةةةصٙ ديعٜةةة   
 َسًٛب١ يب ف د٭َٛض.

 إداب١ احملٛز ارتاَظ: 
 دحملٛض دشباَؼ: عٓسَا ةتبك٢ ب ف د٭  ١ُ ديعد٥س٠ عٔ صار١ د٭غط٠ دي١َٝٛٝ

 ؾٌٗ ؟

(ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ عٓسَا 8رسٍٚ ضقِ  
 ١َٝٛؾٌٗ ؟ةتبك٢ ب ف د٭  ١ُ ديعد٥س٠ عٔ صار١ د٭غط٠ ديٝ

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 10 7.04 - - 38 26.76 34 23.94 60 42.25 68.30 
2 78 54.92 26 18.30 26 18.30 4 2.81 8 5.63 95.45 
3 44 30.98 34 23.94 38 26.76 12 8.45 14 9.85 92.1 

( إٔ ةهةطدضدج د٫غةتزاباج ديةٛدضز٠ ؾٝة٘ عبةٛ دشبٝةاض د٭ٍٚ       8ٜته  َةٔ دزبةسٍٚ    
د سةةطٚح   ٖةةٌ ةةةتدًل د٭غةةط٠ َةةٔ ب ةةف د٭  ُةة١ ديعد٥ةةس٠ عةةٔ صارتٗةةا    ٍيًػةة٪د

%( ٚنةةةة ٝؿ١  7.04بطَٝٗةةةةا يف ديكُاَةةةة١( رةةةةا٤ج نةةةةبرل٠ رةةةةسًد ٚنةةةةبرل٠ بٓػةةةةب١       
%( ٚد تٛغةةأ دسبػةةابٞ  26.76%( ٚد تٛغةةس١ بٓػةةب١   66.19ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد بٓػةةب١   

( ٖٚٞ أقٌ ْػب١ يف دحملٛض ٖٚصد ٜسٍ عًة٢ إٔ ٖٓةاى ْػةب١ عايٝة١ َةٔ      68.30بٓػب١  
ديصٜٔ ٜطَٕٛ د٭  ١ُ يف قةٓازٜل ديكُاَة١ , ٖٚةصد غةًٛى َةطشٍٚ ٜهتػةب٘ د٭بٓةا٤        

 َٔ دٯبا٤ يف ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ عٔ  طٜل ديتكًٝس ٚدحملانا٠.

 دشبٝاض ديخاْٞ ٖٚٛ   ذبتؿو د٭غط٠ با٭  ١ُ ديعد٥س٠ يتتٓاٚشلا ؾُٝا ب ةس( أَا 
%( يف َكابٌ ن ٝؿ١ رةسًد ٚنة ٝؿ١   73.22صٝد را٤ج ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠  

( 95.45( ٚرا٤ د تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  18.30%( ٚد تٛغس١ بٓػب١  8.44بٓػب١  
أضبةاع دي ٝٓة١ ةكطٜبةًا ب ُٖٝة١      ٖٚٞ أع٢ً ْػب١ يف دحملٛض شا ٜ٪نس ع٢ً ٚعٞ حة٬ذ 

د٫صتؿاظ با٭  ١ُ يتٓاٚشلا ؾُٝا ب ةس ٚإٔ ضبة  دي ٝٓة١ ربةايـ شيةو شةا ٜ٪نةس        
 ع٢ً نطٚض٠ د٫ٖتُاّ بتٛع١ٝ د٭غط٠ ب ١ُٖٝ شيو.

أَةةا دشبٝةةاض ديخايةةد يف دغةةتزاباج دي ٝٓةة١ عبةةٛ ديػةة٪دٍ د سةةطٚح ٖٚةةٛ   ة سةة٢          
%( ٠54.92 رةسَد ٚنةبرل٠    د٭  ١ُ ديعد٥س٠ يًُضتةارا( ؾكةس ناْةث ْػةب١ نةبرل     

%( ٚرةا٤  26.76%( ٚد تٛغةس١ بٓػةب١    18.30يف صا ن ٝؿ١ ٚن ٝؿ١ رةسًد رةا٤ج    
(  ٖٚةةةصٙ ديٓتٝزةةة١ ةٛنةةة  إٔ أنخةةةط َةةةٔ ْكةةةـ دي ٝٓةةة١    92.1د تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ  

ٜ٪نةةس عًةة٢  عسةةا٤ د٭  ُةة١ ديعد٥ةةس٠ يًؿكةةطد٤ ٚد ػةةانا ٖٚةةٛ غةةًٛى ٜةةسٍ عًةة٢    
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رتُةاعٞ بةا ديٓةاؽ ٚبةد قُٝة١ دي سةا٤ َةٔ        ديٛعٞ با ةًو د٭غط يف ديتهاؾةٌ د٫ 
 راْا د ٛغطٜٔ.

 إداب١ احملٛز ايطادع: 
  دحملةةٛض ديػةةازؽ: صُٝٓةةا ةٛدرةة٘ د٭غةةط٠ نخةةط٠ ديٓؿكةةاج يًُزةةا٬َج يف د تُةة  

 ؾٌٗ ؟

(ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ صُٝٓا 9رسٍٚ ضقِ  
 ديٓؿكاج يًُزا٬َج يف د تُ ؿٌٗ ؟ ةٛدر٘ د٭غط٠ نخط٠ 

 ضقِ
 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 34 23.94 26 18.30 42 29.57 16 11.26 24 16.90 86.45 
2 37 26.05 47 33.09 29 20.42 15 10.56 14 9.85 92.09 
3 12 8.45 26 18.30 22 15.49 22 15.49 60 42.25 66.81 

( إٔ ةهةةطدضدج دغةةتزاباج دي ٝٓةةة١ عبةةٛ ديػةة٪دٍ د سةةةطٚح     9ٜتهةة  َةةٔ دزبةةةسٍٚ    
ٚنةةإ دشبٝةةاض د٭ٍٚ يةة٘   ةةةسخط د٭غةةط٠ رةةع٤ًد َةةٔ ديطدةةةا يٲْؿةةام يًُزةةةا٬َج          

%( بُٝٓةةةا نةةة ٝؿ١ 42.24د تُ ٝةةة١( صٝةةةد رةةةا٤ج نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠ بٓػةةةب١  
%(  ٚد تٛغةةأ دسبػةةابٞ 29.57%( ٚد تٛغةةس١ بٓػةةب١  28.16ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد بٓػةةب١  

( ٖٚةةةةصد ٜ هةةةةؼ عةةةةسّ ٚعةةةةٞ د٭غةةةةط ب قةةةةٍٛ ديذلبٝةةةة١ د٫قتكةةةةاز١ٜ     86.45بٓػةةةةب١  
ديكةةضٝض١ صٝةةد رةةا٤ج أقةةٌ َةةٔ ْكةةـ دي ٝٓةة١ ؾكةةأ ٖةةٞ ديةةد ةةةسخط َةةٔ ديطدةةةا   

١ ٫ ةكةّٛ ب ًُٝة١ د٫زخةاض يكًة١      ٛدر١ٗ ٖصد دٱْؿام بُٝٓةا ٜكةذلب َةٔ حًخةٞ دي ٝٓة     
 ديٛعٞ يف ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ.

ٚرا٤ج ةهطدضدج دغتزاباج دي ١ٓٝ عبٛ دشبٝةاض ديخةاْٞ ٖٚةٛ  ةذلنٗةا يًمةطٚف(      
%( 20.41%( ٚنةة ٝؿ١ ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد بٓػةةب١    59.14نةةبرل٠ رةةسًد ٚنةةبرل٠ بٓػةةب١    

٢ً ْػب١ يف ( ٖٚٞ أع92.09(  ٚد تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  20.42ٚد تٛغس١ بٓػب١  
ٖةةصد دحملةةٛض ٖٚةةصد ٜةةسٍ عًةة٢ غةةًٛى دقتكةةازٟ غةة٧ٝ صٝةةد إٔ حًخةةٞ دي ٝٓةة١ ةكطٜبةةًا      
ةذلى َٛدر١ٗ د٫ْؿام دحملتٌُ ديعد٥ةس يًمةطٚف زٕٚ ربسةٝأ َػةبل شةا ٜتٓةاؾ٢       

 َ  ديػًٛنٝاج ديذلب١ٜٛ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١.

أَا ةهطدضدج دغتزاباج دي ١ٓٝ عبةٛ دشبٝةاض ديخايةد  ةكةذل  َةٔ آخةطٜٔ( صٝةد        
%( يف صا ن ٝؿ١ ٚن ٝؿ١ رسًد بٓػةب١  26.75را٤ج نبرل٠ رسًد ٚنبرل٠ بٓػب١  

( ٖٚٞ أقةٌ  66.81(  ٚد تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  15.49%( ٚد تٛغس١ بٓػب١  57.74 
ْػةةةب١ يف ٖةةةصد دحملةةةٛض ٖٚةةةصٙ ديٓتٝزةةة١ نيخةةةٌ ضبةةة  دي ٝٓةةة١ ٜؿهةةةًٕٛ د٫قةةةذلد  َةةةٔ  

ػةًٛى د٫قتكةازٟ ديكةضٝ     دٯخطٜٔ يٮْؿام يًُزةا٬َج دحملتًُة١ ٖٚةٛ ٜٓةايف دي    
صٝةد  ْة٘ ػبةا عًة٢ د٭غةط٠ ٚنة  خسة١ ؾةٗط١ٜ ةتهةُٔ دزخةاضًد  ٛدرٗة١ دسبةةا٫ج            

 ديساض١٥.

 إداب١ احملٛز ايطابع: 
 ؾٌٗ ؟ دحملٛض ديػاب  :عٓسَا ٜكٌ د٫بٔ د٭ندل    َطص١ً ديطؾس

 ( ٜٛن  شيو :10ٚدزبسٍٚ  

اض د٭ٍٚ ٱرابة١  ( إٔ ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنةبرل٠ يف دشبٝة  10ٜته  َٔ دزبسٍٚ  
ديػ٪دٍ ديػابل ٖٚةٛ   ٜتضُةٌ د٫بةٔ د٭نةدل ؾةطد٤ ديًةٛدظّ د ٓعيٝة١( رةا٤ج بٓػةب١          
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( 29.57%( ٚد تٛغةس١ بٓػةب١    23.93%( ْٚػب١ ن ٝؿ١ رسًد ٚن ٝؿ١ بًػث  46.46 
( ٖٚصد ميخٌ أقٌ َٔ ْكـ دي ١ٓٝ ٜٚسٍ ع٢ً إٔ 85.32ٚد تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  

ط َةٔ ْكةؿٗا( ٫ ةةسضب د٫بةٔ د٭نةدل عًة٢ ذبُةٌ        ْػب١ نةبرل٠ َةٔ دي ٝٓة١  أنخة    
د ػةةة٪ٚي١ٝ د٫قتكةةةاز١ٜ يٮغةةةط٠, َٚةةةٔ د ؿةةةطٚ  إٔ ةكةةةّٛ د٭غةةةط٠ بتةةةسضٜا د٫بةةةٔ        
د٭ندل ع٢ً َٛدر١ٗ دسبٝا٠ ٚذبٌُ د ػ٪ٚي١ٝ َٔ ديٓٛدصٞ د٫قتكاز١ٜ ؾٗةٛ ضرةٌ   
د ػةةتكبٌ يف ةهةةٜٛٔ أغةةطة٘ د ػةةتكب١ًٝ ٚعًةة٢ د٭غةةط٠ إٔ ةكةةّٛ بتسضٜبةة٘ ذبةةث ضعاٜةة١  

 غطة٘ صت٢ ٜهٕٛ َ٪٬ًٖ يصيو.أ

( ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚد تٛغساةاسبػاب٫١ٝغتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ عٓسَا 10رسٍٚ ضقِ  
 ٜكٌ د٫بٔ د٭ندل    َطص١ً ديطؾسؾٌٗ ؟ 

 ضقِ

 دي باض٠

 ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١

أ
غ
تٛ
د 

 

ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ٝؿ١ رسًدن  ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد

 % ج % ج % ج % ج % ج

1 52 36.61 14 9.85 42 29.57 8 5.63 26 18.30 85.32 

2 18 12.67 18 12.67 50 35.21 22 15.49 34 23.94 80.82 

3 38 26.76 42 29.57 32 22.53 14 9.85 16 11.26 90.96 

 ٓ عيٝة١ زٕٚ  يف صا را٤ج ْػب١ دشبٝاض ديخاْٞ ٖٚٛ  ٜتضٌُ د٭ب ؾطد٤ ديًةٛدظّ د 
%( ٚنةة ٝؿ١ 25.34َؿةةاضن١ د٫بةةٔ د٫نةةدل( ؾٓػةةب١ نةةبرل٠ رةةسًد ٚنةةبرل٠ بًػةةث    

%( ٚرةةةا٤ د تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ  35.21%( ٚد تٛغةةةس١ بٓػةةةب١   39.43ٚنةةة ٝؿ١ رةةةسًد   
( ٖٚةةصٙ ٜةةسٍ ز٫يةة١ قا  ةة١ عًةة٢ إٔ ضبةة  عٝٓةة١ ديبضةةد ة٪نةةس ذبُةةٌ   80.82بٓػةةب١  

د٫بةةٔ د٭نةةدل ٖٚةةٛ غةةًٛى    د٭ب ؾةةطد٤ ديًةةٛدظّ د ٓعيٝةة١ زٕٚ َؿةةاضن١ ؾ ًٝةة١ َةةٔ      
دقتكةةازٟ غةةرل قةةضٝ  ؾُةةٔ د ؿةةطٚ  إٔ ٜكةةسضا د٭ب دبٓةة٘ عٓةةس ديؿةةطد٤ صتةة٢     
ٜتةةسضب عًةة٢ شيةةو َةةٔ ة اَةةٌ ديبةةا٥  ٚدختٝةةاض د٭قةةٓاف َٚ طؾةة١ ديكةةاحل َٓٗةةا          
ٚديت نةةس َةةٔ قةة٬ص١ٝ د٭غةةطد  د ؿةةذلدٙ ٚديتؿهةةٌٝ بةةا د٭قةةٓاف ٚنًةةٗا أَةةٛض  

  ٛ شةةا ة٪نةةسٙ ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ   ٜتةةسضب عًٝٗةةا ديكةةػرل ذبةةث ضعاٜةة١ ٚديسٜةة٘ ٖٚةة
 د٭غط١ٜ ديكضٝض١.

أَا دغتزاباج ع١ٓٝ ديبضد عبٛ دشبٝاض ديخايد شلصد ديػ٪دٍ ٖٚةٛ  ٜتضُةٌ د٭ب   
ؾطد٤ ديًٛدظّ د ٓعي١ٝ َة  َؿةاضن١ د٫بةٔ د٭نةدل( ؾكةس رةا٤ج ْػةب١ نةبرل٠ رةسًد          

١ %( ٚد تٛغس21.11%( يف صا را٤ج ْػب١ ن ٝؿ١ ٚن ٝؿ١ رسًد  56.33ٚنبرل٠  
( ٖٚةةٞ أعًةة٢ ْػةةب١ يف دحملةةٛض    90.96(  ٚد تٛغةةأ دسبػةةابٞ بٓػةةب١    22.53بٓػةةب١  

ديػةةاب , َٚةة  إٔ ٖةةصٙ ديٓتٝزةة١ ة٪نةةس إٔ أنخةةط َةةٔ ْكةةـ دي ٝٓةة١ ةةةط٣ َؿةةاضن١    
د٫بٔ َ  د٭ب يف ؾطد٤ ديًٛدظّ د ٓعي١ٝ ٖٚٛ دشبٝةاض ديكةضٝ  َةٔ بةا د٫غةتزاباج      

يٮغط٠  ٫ إٔ ديباصد ٜط٣ إٔ  ديد ةتؿل َ  أقٍٛ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١
بك١ٝ ديٓػب١ ةسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى أغةطًد ٫ ةكةّٛ بٗةصد ديػةًٛى د٫قتكةازٟ ديكةضٝ        
شةةا ٜؿةةٛج ديؿطقةة١ عًةة٢ د٫بةةٔ يف شاضغةة١ غةةًٛنٝاج دقتكةةاز١ٜ قةةضٝض١ ذبةةث    

 ضعا١ٜ د٭ب د  ًِ د٭ٍٚ ي٘ يف ٖصٙ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١.

 َٔإداب١ احملٛز ايجا: 
 ؾٌٗ ؟ أَ :عٓسَا ةٓاقـ د٭غط٠ د ٝعد١ْٝ يف أٍٚ ديؿٗطدحملٛض ديخ
 ( ٜٛن  شيو :11ٚدزبسٍٚ  
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(ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ عٓسَا 11رسٍٚ ضقِ  
 ةٓاقـ د٭غط٠ د ٝعد١ْٝ يف أٍٚ ديؿٗطؾٌٗ ؟ 

 ضقِ
 دي باض٠

 دؾك١ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛ

أ
غ
تٛ
د 

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد
 % ج % ج % ج % ج % ج

1 16 11.26 6 4.22 22 15.49 32 22.53 66 46.47 62.79 
2 42 29.57 26 18.30 24 16.90 18 12.67 32 22.53 81.94 
3 - - - - 16 11.26 54 38.02 72 50.70 66.18 

( ٚد ةةةبا بةةة٘ دغةةةتزاباج عٝٓةةة١ ديسضدغةةة١ عًةةة٢ ديػةةة٪دٍ  11ٜتهةةة  َةةةٔ دزبةةةسٍٚ  
د سطٚح يف دشبٝاض د٭ٍٚ ٖٚٛ   ةؿطى د٭غط٠ د٫بٔ د٭ندل يف َٓاقؿة١ د ٝعدْٝة١ يف   

%( ْٚػةةةب١ نةةة ٝؿ١ 15.48أٍٚ ديؿةةةٗط( ؾكةةةس ناْةةةث ْػةةةب١ نةةةبرل٠ رةةةسًد ٚنةةةبرل٠   
%( ٚد تٛغةةةةأ دسبػةةةةابٞ بٓػةةةةب١ 15.48%( ٚد تٛغةةةةس١ بٓػةةةةب١  69ٚنةةةة ٝؿ١ رةةةةسًد  

( ٖٚةٞ أقةةٌ ْػةةب١ يف دحملةةٛض ٚقةةس أٚنةةضث ٖةةصٙ ديٓتٝزةة١ عًةة٢ إٔ أنخةةط َةةٔ  62.79 
حًخٞ دي ١ٓٝ ٫ ةؿطى د٫بٔ د٭نةدل يف َٓاقؿة١ د ٝعدْٝة١ يف أٍٚ ديؿةٗط شةا ٜؿكةس       
ٖصد د٫بٔ دسبٛدض د٫قتكازٟ ٚةسضٜب٘ عًٝة٘, ؾٛرةٛز د٫بةٔ نةُٔ زبٓة١ َهْٛة١ َةٔ        

١ د ةةةسخ٬ج ٚد دطرةةةاج ٚأٚرةةة٘   د٭بةةةٜٛٔ ٚد٫بةةةٔ  ٓاقؿةةة١ َٝعدْٝةةة١ د٭غةةةط٠ َٚ طؾةةة    
د٫ْؿام د اي١ٝ نًٗا أَٛض ػبةا إٔ ٜتةسضب عًٝٗةا د٫بةٔ يتضُةٌ د ػة٪ٚي١ٝ ناًَة١        

 ؾُٝا ب س.

أَا دغةتزاباج عٝٓة١ ديسضدغة١ عبةٛ دشبٝةاض ديخةاْٞ ٖٚةٛ   ةؿةطى ديبةٓا ٚديبٓةاج           
%( 47.87ع٢ً صس غٛد٤ يف ٖصد ديٓكاف( ؾكس ناْةث ْػةب١ نةبرل٠ رةسًد ٚنةبرل٠       

%(  ٚرةةا٤ 16.90%( ْٚػةةب١ د تٛغةةس١  35.20ػةةب١ نةة ٝؿ١ ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد  يف صةةا ْ
( ٖٚٞ أع٢ً ْػةب١ يف ٖةصد دحملةٛض ٜٚةسٍ ٖةصد عًة٢       81.94د تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  

خًٌ ة اْٞ َٓ٘ د٭غط يف صباٍ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ د٫غط١ٜ صٝةد رةا٤ج أقةٌ َةٔ     
غةٛد٤ يف َٓاقؿة١   ْكـ دي ١ٓٝ ٖةٞ ديةد ة٪نةس دؾةذلدى ديبةٓا ٚديبٓةاج عًة٢ صةس         

 َٝعد١ْٝ د٭غط٠ ٚةسضٜا نٌ َٔ ديبٓاج ٚد٭٫ٚز يف شيو.

ؾايذلب١ٝ د٭غط١ٜ ٫ ةكّٛ ع٢ً عٓكط ديطرٌ ؾكأ بٌ  ٕ ديبٓةث أٜهةًا ٖٚةٞ ضبة١     
د٭غةةط٠ ؾُٝةةا ب ةةس ٫بةةس إٔ ةكةةّٛ بٗةةصٙ د ؿةةاضن١ ديؿ ايةة١ يف ديتٓؿةة١٦ د٫قتكةةاز١ٜ      

١ د٫قتكةاز١ٜ ٚد ٓاقؿة١   ديكضٝض١ ٚدةاص١ ديؿطق١ شلةا ٚديتةسضب عًة٢ ٚنة  دشبسة     
 ٚدسبٛدض يف شيو.

ٚقس را٤ دشبٝاض ديخايد ٖٚٛ   ةؿطى ديبٓا ؾكةأ زٕٚ ديبٓةاج يف ٖةصد ديٓكةاف(     
صٝةد بًػةةث ْػةةب١ نةةبرل٠ رةةسًد ٚنةةبرل٠  ٫ ؾة٧( أَةةا نةة ٝؿ١ ٚنةة ٝؿ١ رةةسًد ؾكةةس   

%( ٚد تٛغةةةأ دسبػةةةابٞ بٓػةةةب١ 11.27%( ْٚػةةةب١ د تٛغةةةس١  88.72بًػةةةث ْػةةةبتٗا  
ٜةةةسٍ عًةةة٢ دعتُةةةاز د٭غةةةط بؿةةةهٌ نةةةبرل عًةةة٢ ديٛيةةةس زٕٚ ديبٓةةةث يف  ( ٖٚةةةصد 66.18 

َٓاقؿةة١ َٝعدْٝةة١ د٭غةةط٠ بةةايطغِ إٔ ديػةةًٛى ديكةةضٝ  ٜ٪نةةس نةةطٚض٠ َؿةةاضن١        
ديبٓةةث َخةةٌ ديٛيةةس نياَةةًا ؾا٭غةةط٠ ٫ ةتهةةٕٛ َةةٔ دب ؾكةةأ بةةٌ أّ شلةةا ٚعةةٞ بايذلبٝةة١    

 د٫قتكاز١ٜ ديػ١ًُٝ.

 إداب١ احملٛز ايتاضع: 
 ؾٌٗ ؟ ـ أصس د٭بٓا٤ بؿطد٤ ديًٛدظّ د ٓعي١ٝدحملٛض ديتاغ  : عٓس ةهًٝ

 ( ٜٛن  شيو :12ٚدزبسٍٚ  
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(ديتهطدضدج ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ ٚ د تٛغساج دسبػاب١ٝ ٫غتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ صٍٛ عٓس 12رسٍٚ ضقِ  
 ةهًٝـ أصس د٭بٓا٤ بؿطد٤ ديًٛدظّ د ٓعي١ٝؾٌٗ ؟

 ضقِ
 دي باض٠

د  ديتهطدض ٚديٓػا د ١ٜٛ٦ يسضر١ د ٛدؾك١
أ
غ
تٛ

 
ٞ
اب
ػ
سب

د
 

 ن ٝؿ١ رسًد ن ٝؿ١ َتٛغس١ نبرل٠ نبرل٠ رسًد

 % ج % ج % ج % ج % ج

1 70 49.29 36 25.35 22 15.49 10 7.04 4 2.81 97.73 

2 4 2.81 22 15.49 48 33.80 28 19.71 40 28.16 77.44 

3 28 19.71 48 33.80 32 22.53 14 9.85 20 14.08 88.70 

( ٚديصٟ ٜبا دغتزاباج ع١ٓٝ ديسضدغ١ عبةٛ  14بل ضقِ  ٜته  َٔ دزبسٍٚ ديػا
ديػةة٪دٍ د سةةطٚح ٚدشبٝةةاض د٭ٍٚ َٓةة٘ ٖٚةةٛ   ٜةةتِ دضؾةةاز د٫بةةٔ د هًةةـ بؿةةطد٤ ديًةةٛدظّ   

%( ْٚػةةةةب١ نةةةة ٝؿ١ 74.64د ٓعيٝةةةة١( صٝةةةةد رةةةةا٤ج ْػةةةةب١ نةةةةبرل٠ رةةةةسًد ٚنةةةةبرل٠   
 ب١%( ٚرا٤ د تٛغةأ دسبػةابٞ بٓػة   15.49%( ْٚػب١ د تٛغس١  9.85ٚن ٝؿ١ رسًد  

( ٖٚةةٞ أعًةة٢ ْػةةب١ يف ٖةةصد دحملةةٛض ٖٚةةصد ٜةةسٍ عًةة٢ إٔ حةة٬ذ أضبةةاع دي ٝٓةة١         97.73  
ةكطٜبًا يسٜ٘ ٚعٞ ب ١ُٖٝ دضؾاز د٫بٔ د هًـ بؿطد٤ د٭غطد  ٚديًٛدظّ د ٓعي١ٝ قبةٌ  
شٖابةة٘    د تزةةط ٱصهةةاضٖا َٚةةا ةكةةّٛ بةة٘ د٭غةةط٠ َةةٔ ةٛعٝةة١ دقتكةةاز١ٜ يٮبٓةةا٤         

 قتكاز١ٜديكضٝض١.ٚذبكِٝٓٗ بٗصٙ د٭غؼ ٚد باز٨ د٫

ٚرا٤ج دغتزاباج دي ١ٓٝ عبٛ دشبٝاض ديخاْٞ ٖٚٛ   ةطى دسبط١ٜ ي٬بةٔ د٭نةدل   
بؿطد٤ ديًٛدظّ د ٓعيٝة١ زٕٚ ةةسخٌ( صٝةد رةا٤ج ْػةب١ نةبرل٠ رةسًد ٚنةبرل٠ بٛدقة           

%(  33.80%( ٚد تٛغةةةس١ بٓػةةةب١   47.87%( ْٚػةةةب١ نةةة ٝؿ١ ٚنةةة ٝؿ١ رةةةسًد     18.30 
ٖٚةٞ أقةٌ ْػةب١ يف ٖةصد دحملةٛض صٝةد زيةث ٖةصٙ          (77.44ٚد تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  

ديٓتٝز١ ع٢ً إٔ مخؼ دي ١ٓٝ ةكطٜبًا ٜ٪ٜس ةطى دسبطٜة١ ي٬بةٔ د٭نةدل يف ديؿةطد٤     
زٕٚ ةسخٌ ٖٚصد غًٛى ٫ ٜتؿل َ  أغؼ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ د٭غةط١ٜ ديكةضٝض١   
صٝد  ْ٘ َٔ د ؿذل  ةٛع١ٝ د٫بٓا٤ ب غؼ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ نُا بةا ديباصةد   

 قبٌ. َٔ

ٚرا٤ج ْتٝز١ دشبٝاض ديخايد ٖٚٛ  ٜتِ دضؾةاز د٫بةٔ بةايًٛدظّ د ٓعيٝة١ د٭غاغة١ٝ      
%( 53.51غٛد٤ د٭غاغ١ٝ َٓٗا ٚ ديخا١ْٜٛ( صٝد را٤ج ْػب١ نبرل٠ رسًد ٚنةبرل٠   

%( ٚرةةةا٤  22.53%( ٚد تٛغةةةس١ بٓػةةةب١   23.93يف َكابةةةٌ نةةة ٝؿ١ ٚنةةة ٝؿ١ رةةةسًد     
ع٢ً إٔ أنخط َٔ ْكـ دي ١ٓٝ يسٜة٘   ( ٖٚصد ٜس88.70ٍد تٛغأ دسبػابٞ بٓػب١  

ٚعةةةٞ ب ُٖٝةةة١ دضؾةةةاز د٫بةةةٔ د هًةةةـ بؿةةةطد٤ ديًةةةٛدظّ د ٓعيٝةةة١ غةةةٛد٤ د٭غاغةةة١ٝ َٓةةةا       
ٚديخا١ْٜٛ ٖٚٞ َٔ أغةؼ ديذلبٝة١ د٫قتكةاز١ٜ ديػة١ًُٝ َٚةا ٜػةتًعَ٘ ٖةصد دٱضؾةاز         
َٔ ديتٛع١ٝ با٭غة اض د دؿهة١ ٚأَةانٔ ةٛدرةسٖا َٚةس٣ قة٬صٝتٗا ي٬غةتدسدّ        

دي ٝٓة١ ةكطٜبةةًا ةؿتكةس ةًةةو ديتٛعٝة١ شةةا ٜة٪حط عًةة٢ ةطبٝة١ د٭بٓةةا٤      يف صةا إٔ ضبةة   
 عبٛ ديػًٛى د٫قتكازٟ ديكضٝ .

 ْتا٥ر ايبشح:  
       بٝٓةةث ْتةةا٥س ديسضدغةة١عٔ ٚرةةٛز ْػةةب١ َةةٔ د٭غةةط ٫ ةكةةّٛ مبٓاقؿةة١ د كةةطٚؾاج

َكابةةةٌ ديةةةسخٌ ٚبايتةةةايٞ ؾةةةهلٕ ٖةةةصٙ د٭غةةةط ةؿتكةةةس    أغةةةؼ َٚبةةةاز٨ ديذلبٝةةة١    
ٜ٪حط غةًبَا عًة٢ ةطبٝة١ د٭بٓةا٤ ٚديتدسةٝأ ديػةًِٝ       د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١ شا 

 شلِ.
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         ِأغؿطج ديٓتا٥س عٔ ٚرٛز أغط ٫ ةكةّٛ بتضسٜةس د٫ْؿةام ديؿةٗطٟ َػةبكًا ٚةةت
ع١ًُٝ د٫ْؿام ديؿٗطٟ عؿٛد٥ًٝا زٕٚ دغتٓاز    خس١ ةه ٗا د٭غةط٠ أٍٚ نةٌ   
ؾةةٗط َٚٓاقؿةة١ ةًةةو دشبسةة١ ٚؾةةل ديطدةةةا ديؿةةٗطٟ شلةةا, َٚةةٔ د  ًةةّٛ إٔ د٭بٓةةا٤  
ٜهتػبٕٛ ديػًٛنٝاج َٔ دٯبا٤ عٔ  طٜل ضبانا٠ ديػًٛى ٚنيخًة٘ ٚبايتةايٞ   
ؾهلٕ ناْث د٭غط٠ ةػرل عؿٛد١ٝ٥ د٫ْؿام ؾهلْٗا غةتٛدر٘ ب ةف ديهةػٛحل ديةد     

 ة اْٞ َٓٗا ٚبايتايٞ ؾهلٕ د٭حط ٜ ٛز ع٢ً د٭بٓا٤.
   أٚنضث ْتا٥س ديسضدغ١ إٔ أغطًد ةكّٛ بؿطد٤ دصتٝاراةٗا زٕٚ ديٓمط    نةطٚض٠

٫صتٝارةةاج يٮغةةط٠ ٚبايتةةايٞ ؾةةهلٕ ديؿةةطد٤ د٭غةةطٟ ي٬صتٝارةةاج ٫ ٜةةتِ     ٖةةصٙ د
ٚؾةل دسبارة٘ ديهةطٚض١ٜ شةا ٜ٪نةس شيةةو عًة٢ د٭حةط ديػة٧ٝ يةس٣ د٭بٓةا٤ شةةا           
ٜهةٕٛ يسٜة٘ خًةةٌ يف ديتٓػةٝل بةةا دٱْؿةام ٚد٫صتٝةةاش ؾٝؿكةس أغاغةةًا َةٔ أغةةؼ       

 دي ًُٝاج د٫قتكاز١ٜ يف ديذلب١ٝ.
   د٫بةٔ ظٜةاز٠ يف د كةطٚف  شد  ًةا شيةو      أظٗطج ديٓتا٥س إٔ ب ف د٭غةط ة سة ٞ

زٕٚ غ٪دي٘ ؾُٝا ٜٓؿك٘ ٚصارت٘    ٖصٙ ديعٜاز٠ ٖٚصٙ د٭َٛض َٔ د٭خسا٤ ديد 
ٜكة  ؾٝٗةةا ب ةف د٭غةةط, ؾػة٪دٍ د٫بةةٔ أٚ ديبٓةث عةةٔ ديعٜةاز٠ يف د كةةطٚف َٚةةس٣      
صارةة١ د٫بةةٔ شلةةا ٚنٝؿٝةة١ دْؿةةام ٖةةصٙ ديعٜةةاز٠ نةةطٚضٟ َةةٔ نةةطٚضٜاج ديذلبٝةة١      

َةةط بةةةايؼ د٭ُٖٝةةة١ صتةةة٢  طؾةةة١ د٫بةةةٜٛٔ عةةٔ ةًةةةو د كةةةطٚؾاج أ د٫قتكةةاز١ٜ َٚ  
 ٜٓضةةةةطف د٭بٓةةةةا٤ يف غةةةةًٛنٝاج َطشٚيةةةة٘ نايتةةةةسخا أٚ ةٓةةةةاٍٚ د دةةةةسضدج.     ٫

نُا ةبا إٔ ب ف د٭غط ةةطؾف ٖةصٙ ديعٜةاز٠ يف د كةطٚف زٕٚ َٓاقؿة١ د٫بةٔ       
دٚ ديبٓث يف شيو ٚضمبا ٜهٕٛ د٫صتٝةاش ؾ ًٝةًا ٚأَةطًد نةطٚضًٜا شةا ؼبةسٚ بةا٫بٔ        

    د٫قةةذلد  أٚ ديػةةطق١ ٚنًةةٗا غةةًٛنٝاج خا ٦ةة١ ػبةةا عًةة٢       ٤ديًزةةٛ   
 د٭غط ديتٛع١ٝ بٗا.

       ٔأغؿطج ْتا٥س ديسضدغ١ ع٢ً إٔ ب ف د٭غط ةتدًل َةٔ د٭  ُة١ ديعد٥ةس٠ عة
صاراةٗةةا بطَٝٗةةا يف ديكُاَةة١ ٖٚةةٛ غةةًٛى ٜتٓةةاؾ٢ َةة  دٯزدب دٱغةة١َٝ٬ ٚضمبةةا    

ٚة ةةا  بكٛيةة٘    ٕ د بةةصضٜٔ  ةةةسخٌ يف ديتبةةصٜط ديةةصٟ صةةصضْا َٓةة٘ دهلل غةةبضاْ٘    
( ٚقةةةس ٜةةة٪حط شيةةةو يف ةطبٝةةة١ د٭بٓةةةا٤    27نةةةاْٛد  خةةةٛدٕ ديؿةةةٝا ا(  د٫غةةةطد٤:  

ؾٝهتػبٕٛ غًٛنٝاج ديد ٜطْٚٗا يف ةكطؾاج دٯبةا٤ ٚد٭َٗةاج شةا ؼبةسٚ بٗةِ      
    ؾ ٌ َا ٜؿ ًٕٛ.

           أغؿطج ْتةا٥س ديسضدغة١ إٔ ب ةف د٭غةط يةٝؼ يةسٜٗا ض٣٩ دقتكةاز١ٜ عبةٛ نخةط٠
ا٬َج يف د تُ  ٚيٝؼ يسٜٗا خسة١ َػةبك١ ؾكةس ةطنةث د٭َةط      د٫ْؿام يًُز

يًمةطٚف أٚ د٫قةذلد  َةٔ دٯخةطٜٔ  ٛدرٗة١ ةًةو د ةا٬َج يف رًةا دشلةسدٜا          
ٚغرلٖةةا َٚةةٔ ٖٓةةا ٜةةدلظ نةةطٚض٠ ْؿةةط حكاؾةة١ د٫زخةةاض نُبةةسأ َٗةةِ يف ديذلبٝةة١          
د٫قتكاز١ٜ ٚٚن  خس١ ؾٗط١ٜ ةكطٖا د٭غط٠ َػبكًا  ٛدر١ٗ أٟ صا٫ج  اض١٥ 

 د٫ْؿام َ  نطٚض٠  نػاب د٭بٓا٤ ةًو ديػًٛنٝاج. َٔ
     أةهةة  َةةٔ ْتةةا٥س ديبضةةد عةةٔ ٚرةةٛز أغةةط ٫ ةكةةّٛ بتةةسضٜا د٫بةةٔ د٭نةةدل عًةة٢

ذبٌُ ؾطد٤ ديًٛدظّ ٚد٫صتٝاراج د ٓعي١ٝ بٌ ٜكّٛ د٭ب بؿطد٤ ٖةصٙ ديًةٛدظّ زٕٚ   
َؿةةاضن١ د٫بةةٔ ٚشيةةو شةةا ٜؿكةةس ٖةةصد د٫بةةٔ د ُاضغةة١ ديؿ ًٝةة١ ٚديت اَةةٌ َةة      

  ٚبا٥ ٗةةةا ٚديت ةةةطف    قةةة٬صٝتٗا ٚد٫ختٝةةةاض د٭َخةةةٌ شلةةةا ذبةةةث ضعاٜةةة١   ديػةةةً
 د٭بٜٛٔ ٚنًٗا َٔ أغؼ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١.
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       بٝٓةةث ديٓتةةا٥س إٔ ب ةةف د٭غةةط ٫ ةؿةةاضى د٭بٓةةا٤ ٚديبٓةةاج يف َٓاقؿةة١ د ٝعدْٝةة١
د٭غط١ٜ نٌ أٍٚ ؾٗط بٌ ٖصٙ د٭غط ةكتكط عًة٢ صهةٛض د٫بةٔ د٭نةدل ةًةو      

ٕٚ ديبٓاج شا ٜؿكس ٖ٪٤٫ د٭بٓا٤ ديؿطق١ دسبكٝك١ٝ  ٓاقؿ١ د٭غةط٠  د ٓاقؿ١ ز
َٚ طؾةة١ د ةةسخ٬ج ٚد دطرةةاج ٖٚةةٞ عًُٝةةاج أغاغةة١ٝ يف ديذلبٝةة١ د٫قتكةةاز١ٜ        

 يٮبٓا٤.
   أغةةؿطج ْتةةا٥س ديبضةةد عةةٔ نةةخرل َةةٔ د٭غةةط يةةسٜٗا ٚعةةٞ ب ُٖٝةة١  ضؾةةاز د٭بٓةةا٤

يٝ٘ ديذلب١ٝ د٫قتكةاز١ٜ  بايًٛدظّ د ٓعي١ٝ ٚد٭غاغ١ٝ ٖٚٛ غًٛى ٜسعِ َا ةسعٛ د
ديكةةةضٝض١ٚإٔ ْػةةةب١ قًًٝةةة١ َةةةٔ د٭غةةةط يةةةٝؼ يةةةسٜٗا ٖةةةصد ديةةةٛعٞ ٖٚةةةٛ غةةةًٛى   
ٜت اض  َ  َا ةسعٛ  يٝ٘ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ديكضٝض١ شا ٜػتسعٞ ةٛرٝة٘  

 ديذلب١ٝ د٭غط١ٜ يهطٚض٠ بد ٖصد ديٛعٞ يس٣ د٭بٓا٤.

 :ايتٛصٝات ٚاملكرتسات 
َٚا ةٛقةًث  يٝة٘ ؾةهلٕ ديباصةد ٜٛقةٞ       ب س د ٬ع ديباصد ع٢ً ديٓتا٥س ديػابك١

 مبا ٜ ةٞ:

    نةطٚض٠ دي ُةةٌ عًةة٢ ةخكٝةةـ د٭غةةط بةايٛعٞ د٫قتكةةازٟ ٚأغةةؼ َٚبةةاز٨ ديذلبٝةة١
د٫قتكةةاز١ٜ ديكةةضٝض١ ٚشيةةو َةةٔ خةة٬ٍ بةةطدَس ٚزٚضدج ٜكةةسَٗا شلةةِ أغةةاةص٠    

 َتدككٕٛ يف ٖصد د اٍ.
   عةةةٔ  نةةةطٚض٠ ديتٛعٝةةة١ َةةةٔ خةةة٬ٍ ٚغةةةا٥ٌ دٱعةةة٬ّ د ط٥ٝةةة١ ٚد ػةةةُٛع١ ٚد كةةةط٠٤ٚ

خسةةأ ةهةة ٗا د٭غةةط نةةٌ أٍٚ ديؿةةٗط ذبةةسز ؾٝةة٘ أٚرةة٘ دٱْؿةةام َػةةبكًا َةةٔ          
 دصتٝاراج َٚػتًعَاج د٭غط٠.

    نةةطٚض٠ دْؿةةا٤ مج ٝةةاج ةٛعٜٛةة١ دقتكةةاز١ٜ يًُكةةبًا عًةة٢ ديةةعٚدش أٚ د تةةعٚرا
 صسٜخًا يبد ديتٛع١ٝ شلِ ٚ نػابِٗ أذاحل غًٛن١ٝ دقتكاز١ٜ قضٝضٝ٘.

  ديكةةضٝض١ عبةةٛ د٭  ُةة١ ديعد٥ةةس٠ عةةٔ نةةطٚض٠ ديتٛعٝةة١ بايػةةًٛنٝاج ديذلبٜٛةة١
 صار١ د٭غط ٚعسّ ديتدًل َٓٗا بطَٝٗا يف ديكُا١َ.

         ْؿا٤ بٓو يٮ  ١ُ ػبُ  ؾٝة٘ ديؿةا٥ف َةٔ صارةاج ةًةو د٭غةط  شد ناْةث 
حبايةةة١ رٝةةةس٠ ٜٚةةةتِ ةٛظٜ ٗةةةا عًةةة٢ د٭غةةةط ديؿكةةةرل٠ ٚدحملتارةةة١ َةةة  ْؿةةةط حكاؾةةة١  

 ديتهاؾٌ د٫رتُاعٞ با ديٓاؽ.
  د٭غط عةٔ  طٜةل ديةدلدَس ديتٛعٜٛة١ نُبةسأ دقتكةازٟ       ْؿط حكاؾ١ د٫زخاض با

  غ٬َٞ ةطبٟٛ ةكّٛ ديكٓٛدج دٱع١َٝ٬ ببخٗا يًُٛد ٓا.
         ٞبةةد ديككةةل د تًؿةةع٠ عةةٔ ديذلبٝةة١ د٭غةةط١ٜ ديكةةضٝض١ يٮبٓةةا٤ َةةٔ ديٓةةٛدص

د٫قتكةةةاز١ٜ مبؿةةةاٖس نيخًٝٝةةة١ ٜمٗةةةط ؾٝٗةةةا ةهًٝةةةـ د٭بٓةةةا٤ صةةةا ٜكةةةًٕٛ       
 ذبث  ؾطدف أغطِٖ.َطص١ً ديٛعٞ باقتكازٜاج د٭غط٠ 

      ٘ؾةةةطدى د٭بٓةةةا٤ يف عًُٝةةة١ َٓاقؿةةة١ َٝعدْٝةةة١ د٭غةةةط٠ َٚ طؾةةة١ ديةةةسخٍٛ ٚأٚرةةة 
 د٫ْؿام ٚغرلٖا َٔ أَٛض ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ د٭غط١ٜ.

     ةسضٜا د٭غط ع٢ً ديتدسٝأ د٫قتكازٟ ديؿٗطٟ يٮغط٠ ٜتٛدظٕ ؾٝة٘ د٫ْؿةام
 َ  ديسخٌ ديؿٗطٟ يٮغط٠ ٚةسبٝكِٗ شلصد ديدلْاَس.
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 بشحَسادع اي: 
ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ دٱغ١َٝ٬ يٮبٓا٤ يف ديبٝث ٚد سضغ١,  ْس٠ٚ ّ(: 2002 غ ٝس ,زلاعٌٝ  

ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ٚدٱْػا١ْٝ يف دٱغ٬ّ, ديكاٖط٠, َطنع قاحل ناٌَ ي٬قتكاز 
 دٱغ٬َٞ, راَ ١ د٭ظٖط, َٚطنع ديسضدغاج د  طؾ١ٝ.

از١ٜ ديصدة١ٝ يٮبٓا٤ ة َسخٌ يتسٜٛط ّ(: ديذلب١ٝ د٫قتك 2004ديبضرلٟ , خًـ ضبُس   
 ديذلب١ٝ ديٛديس١ٜ َٔ َٓمٛض  غ٬َٞ , ْس٠ٚ ن١ًٝ ديذلب١ٝ بػٖٛاش ة َكط.

  2, زدض ديكًِ حلديت١ُٝٓ د تها١ًَ ض١ٜ٩  غ١َٝ٬, زَؿل ٖة(: َسخٌ   1422 بهاض, عبس ديهطِٜ 
يف ديذلدذ ٖة(: َٔ أرٌ دْس٬ق١ صهاض١ٜ ؾا١ًَ أغؼ ٚأؾهاض 1422بهاض , عبس ديهطِٜ   

 . 2ٚديخكاؾ١ ٚد٫رتُاع , زَؿل : زدض ديكًِ , حل
ّ(: ةطب١ٝ د٫بٓا٤ ع٢ً َؿاِٖٝ د٫قتكاز د٫غ٬َٞ, َطنع رٌٝ ديبضد 2014بًبهاٟ, مجاٍ   

 دي ًُٞ با ٪نيط دي ًُٞ ديسٚيٞ ديػاب , راَ ١ ٚدغأ, دي طدم.
ػإ دي طبٞ , ّ(:عبٛ ؾًػؿ١ ةطب١ٜٛ يبٓا٤ دٱ1993ْةطنٞ, عبس ديؿتاح  بطدِٖٝ,    

 دٱغهٓسض١ٜ , زدض د  طؾ١ دزباَ ١ 
ّ (: دقتكازٜاج ديذلب١ٝ ٚديتدسٝأ ديذلبٟٛ  ديت ًِٝ  2002صزٞ , أ س  زلاعٌٝ   

 ٚد٭غط٠ ٚدٱع٬ّ ( , ديكاٖط٠ , زدض ديؿهط دي طبٞ 
ديذلب١ٝ د٭غط١ٜ يف دٱغ٬ّ قبٌ ديتهٜٛٔ ٚب سٙ , حبد : ٖة (1421دسبطبٞ , صاَس غايف   

 مبز١ً د ٓم١ُ دٱغ١َٝ٬ يًذلب١ٝ ٚدي ًّٛ ٚديخكاؾ١   َٓؿٛض
 : ديذلب١ٝد٭غط١ٜ, ٓسا,َسب ١د٭ؾٛيًًسباع١.(1994ّ  صػاْا,ضبُسزلرل, 
(: زٚض َ ١ًُ ديطٚن١ يف بٓا٤ ديكِٝ د٫قتكاز١ٜ يس٣ أ ؿاٍ 2006دسبُٛز, ٖٓا٤ ديكاغِ     

 ١ زَؿل, ن١ًٝ ديذلب١ٝ, (: غٓٛدج, ضغاي١ َارػترل غرل َٓؿٛض٠, را6َ-5ديطٜا  َابا  
 زَؿل.

ٖة (: ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ َسخٌ سبٌ د٭ظ١َ د٫قتكاز١ٜ َٔ 1416صٝس٠ , ضبُس عًٞ   
 َٓمٛض  غ٬َٞ, ديطٜا , زدض دشباْٞ يًٓؿط ٚديتٛظٜ .

ّ(: ب ف دزبٛدْا ديذلب١ٜٛ يذلب١ٝ د٭٫ٚز يف دٱغ٬ّ  , صب١ً ن١ًٝ 1999خهط , ق٬ح   
 ( 84, دي سز   ديذلب١ٝ , راَ ١ د٭ظٖط

ّ(: ديذلب١ٝ ٚد سضغ١ ٚد  ًِ , ٚقطد٠٤ درتُاع١ٝ حكاؾ١ٝ , 2000دشبُٝػٞ , ديػٝس غ١َ٬    
 دٱغهٓسض١ٜ , زدض د  طؾ١ دزباَ ١ٝ (

ّ(: ضعا١ٜ د٭غط٠ ٚديسؿٛي١, ديسب ١ د٭ٚ , زبٞ, زدض ديكًِ 1987ظنٞ ,  صػإ ٚآخطٕٚ  
 يًٓؿط ٚديتٛظٜ .

 رتُاعٝاج ديذلب١ٝ , ديكاٖط٠ , د٫ظبًٛ د كط١ٜ.ّ(: يف د1997غطصإ ,َٓرل   
ٙ(: غًٛى د ػتًٗو با ديٓمط١ٜ ٚديتسبٝل َ  ديذلنٝع ع٢ً ديػٛم 1421غًُٝإ, أ س   

 ديػ ٛز١ٜ, َ ٗس د٫زدض٠ دي ا١َ, َطنع ديبضٛذ.
ّ(: د٫غتخُاض يف ديت ًِٝ ْٚمطٜاة٘ , صب١ً ن١ًٝ دٯزدب ٚدي ًّٛ 2008قباح , غطبٞ ,  

ٚد٫رتُاع١ٝ , راَ ١ ضبُس خٝكط ة بػه١ راْؿٝة رٛدٕ , دي سزدٕ ديخاْٞ  دٱْػا١ْٝ
 ٚديخايد.

ٖة(: ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف دٱغ٬ّ زضدغ١ ذب١ًًٝٝ 1427عبس دي عٜع , ضبُس عبس ديًسٝـ   
 .يف ن٤ٛ ديكطإٓ ٚديػ١ٓ , ضغاي١ زنتٛضدٙ   غرل َٓؿٛض٠ ( ن١ًٝ ديذلب١ٝ , راَ ١ د٭ظٖط

ّ(: ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ يف دٱغ٬ّ, ديكاٖط٠ َهتب١ ديٓٗه١ د كط١ٜ, ١٤٤٩عبٛز, عبسديػ٢ٓ  
 ديكاٖط٠, َكط.
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ّ(: ديبضد دي ًُٞ َؿَٗٛ٘, أزٚدة٘, أغايٝب٘, ديطٜا ,  زدض 1999عبٝسدج, شٚقإ, ٚآخطدٕ  
 أغاَ٘ يًٓؿط ٚديتٛظٜ .

اج د٭غط٠ ضبٛض ديذلب١ٝ يف ن٤ٛ ديتٛرٝٗ: ٖة ( 1421عخُإ , ضبُس عبس ديػُٝ     
 دٱغ١َٝ٬ , حبد َٓؿٛض صب١ً د ٓم١ُ دٱغ١َٝ٬ يًذلب١ٝ ٚدي ًّٛ ٚديخكاؾ١ 

يف ديكطإٓ ديهطِٜ 42ّ(: ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ 2006دي ًٝاْٞ , غ س بٔ ٖاؾِ ضبُس   
 ٚةسبٝكاةٗا يف د٭غط٠ ٚد سضغ١ ,  زنتٛضدٙ غرل َٓؿٛض٠ ( ن١ًٝ ديذلب١ٝ راَ ١ أّ ديكط٣.

ّ(: ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ دٱغ١َٝ٬ يٮبٓا٤ يف ديبٝث 2002ُإ  ديكانٞ , غ ٝس  زلاعٌٝ عخ 
ٚد سضغ١ حبد َكسّ    ْس٠ٚ ديذلب١ٝ د٫قتكاز١ٜ ٚد٫ذا١ٝ٥ يف أقػاّ ن١ًٝ ديذلب١ٝ ة 

 راَ ١ د٭ظٖط.
 ّ(: عًِ د٫رتُاع ديذلبٟٛ , زَؿل , َسب ١ د٫ذباز . 1993ٚ ؿ١ , عًٞ    
١ د٫قتكاز١ٜ يًُػتًٗو يف دٱغ٬ّ, صب١ً ديخكاؾ١ َباز٨ ديذلبّٝ(: 2002,  ٢َٓ ديػايٛؽ 

 .4ٚديت١ُٝٓ, مج ١ٝ ديخكاؾ١ َٔ أرٌ ديت١ُٝٓ, غٖٛاش, ع
 د٭ ؿاٍّ (: أحط صزِ د٭غط٠ َٚهإ غهٓٗا ع٢ً شاضغ1998١َكاب١ً , ْكط ٜٛغـ    

يً ازدج غرل ديكضٝض١ يف َطص١ً ديت ًِٝ د٭غاغٞ يف د٭ضزٕ , صب١ً ن١ًٝ ديذلب١ٝ , 
 (36 ٓكٛض٠ , دي سز  راَ ١ د

 

 


