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ّٔىرط  ِمزشػ  ٌميبط  أصش ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ ػٍي رذٔيخ رىٍفخ اٌخذِبد  

 اٌّصشفيخ : دساعخ رطجيميخ

 ذّؽا ُيظؼٌا ذجػ ذيؼع ذّؽا

ٍخص   اٌّ

ّمطشـ  جٌّٕٛرؼ دٚس  ػٍٟ جٌطؼشف ٘ذفص جٌذسجعس  ئٌٟ  ١ٙذ ٌكٛوّس ٌج ٌطؼ  ضىٍفس ضذ١ٔس فٟ ج

 ضؼ١ٙذ قٛوّس ٚخظحتض ؽر١ؼس ٚضك١ًٍ دسجعس ٚرٌه ِٓ خالي   جٌّظشف١س جٌخذِحش

٘ح جٌّظشف١س جٌخذِحش  جٌخذِحش ضؼ١ٙذ ِخحؽش ئدجسز أعح١ٌد ػٍٟ جٌطؼشفٚ ِٚخحؽش

 ػٍٟ جٌطؼشف ٚ ِططٛس سلحذٟ ِٕظٛس ِٓ( 3) ،( 2) ذحصي ِططٍرحش ػٛء فٟ جٌّظشف١س

ٛػغ جألدجء ػٍٟ جٌّظشف١س جٌخذِحش ضؼ١ٙذ قٛوّس ئٔؼىحعحش ٕحفغٟ ٌٚج ٌطؿحس٠س ٌٍرٕٛن جٌط  ج

ذخً ضطر١ك ِططٍرحش ٚ ٚ  جٌّظش٠س جٌرٕٛن  فٟ  جٌطؼ١ٙذ قٛوّس  ٌططر١ك  جٌّمطشـ جٌّ

١ٙذ ٌؼ١ٍّس ِكذدز ِؼح١٠ش ضٛؾذ أٔٗ جٌذسجعس ضٛطٍص  أعظ أْ وّح جٌّظشف١س جٌخذِحش ضؼ

ّح جٌّظشف١س جٌرٕٛن فٟ جٌؼح١ٍِٓ ٌؿ١ّغ ٚجػكس جٌكٛوّس   أ١ٌحش ذ١ٓ ػىغ١س ػاللس ضٛؾٛد و

١ٙذ قٛوّس خذِحش  ضؼ ّظشف١س  ٚ جٌخذِحش ٚضىٍفس جٌّظشف١س ٌج  ػٍٟ جإلػطّحد ٠ّىٓ أٔٗ ٌج

ٌّٕٛرؼ ٚأ١ٌحش ِٚرحدب فىش ّمطشـ ج  جٌّشضرطس جٌٛوحٌس ٚضىح١ٌف ِخحؽش ضخف١غ فٟ  ٌج

١ٙذ ذؼ١ٍّحش خذِحش ضؼ ذسجعس ذططٛؾ١س ٌج ّحَ جٌّظشف١س ٚأٚطص ٌج  ٔكٛ جٌّظش٠س جٌرٕٛن ئ٘ط

ششوحش قٛوّس فٍغفس ضؼ١ّٓ أ١ّ٘س ٌطؼ١ٙذ أعٍٛخ ضٕف١ز ػٕذ ٌج  ٌؼّحْ جٌّظشف١س ٌٍخذِحش ج

  جإلعطفحدز ضؼظ١ُ

Abstract 

The study aimed to identify the role of the proposed model for 

outsourcing governance in minimizing the cost of banking services, 

through studying and analyzing the nature and characteristics of 

banking outsourcing governance and its risks and identifying 

methods for managing the outsourcing of banking services in light of 

Basel requirements (2), (3) from an advanced audit perspective. And 

identify the implications of outsourcing banking services governance 
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for the performance and competitive position of commercial banks 

and the requirements for applying the proposed approach to 

implementing outsourcing governance in Egyptian banks. The study 

found that there are specific criteria for the process of outsourcing 

banking services and the foundations of governance are clear to all 

Workers in banking banks, and there is an inverse relationship 

between the mechanisms of outsourcing of banking services and the 

cost of banking services, and it can be relied on the ideas, principles 

and mechanisms of the proposed model in reducing the risks and 

costs of the agency associated with the operations of outsourcing 

banking services and the study recommended that the interest of 

Egyptian banks be directed towards the importance of including the 

corporate governance philosophy when Implementing the 

outsourcing method for banking services to ensure maximum benefit 

from the performance of the supply chain, and then the performance 

of Egyptian banks. 

 أوال : ِمذِخ ِشىٍخ اٌجؾش 

ٕحػحش ضأغشج ذحٌططٛسجش جإللطظحد٠س  ّظشف١س ِٓ أوػش جٌظ ضؼطرش جٌظٕحػس ٌج

١ّس جٌمذسز جٌطٕحفغ١س ٌٍرٕٛن ِٓ خالي ئػحدز ١٘ىٍس جٌرٕٛن  ١ّس ٕض ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١س، ِٚٓ غُ ضأضٟ أ٘

ٛجق  ٙح ٚذغشػس، قطٟ الضؼطش ئٌٟ جٌخشٚؼ ِٓ جألع ِٚذٞ ئِىح١ٔس ضط٠ٛش جٌرٕٛن ذٕفغ

١س ِٓ ج١ٌّضز جٌطٕحفغ١س فٟ لً عٛجء ذحٌطظف١س ٚجٌر١غ ٚأ جإل ٛجر، ٚأْ ضطّطغ ذذسؾس ػٌح عطك

ّظشفٟ جٌشو١ضز جألعحع١س ألٞ ضطٛس  ؿٙحص ٌج ضغحسع خطٟ جٌؼٌّٛس، ق١ع ٠ّػً ٌج

ُ، ٚوػشش  ٕحفغس ذ١ٓ جٌرٕٛن جٌّظشف١س قٛي جٌؼٌح ٚٔس جالخ١شز جقطذِص جٌّ ئلطظحدٞ، ٚفٟ ج٢

طؼ ّطشحذٙس ذحخطالف ِظحدس٘ح ٚلذ جطرف ٌج ّغطخذِس فٟ جٌّٕطؿحش ٌج ُ جال١ٌحش ٌج ١ٙذ ِٓ ٘ج

ذ١ثس جالػّحي جٌكذ٠ػس ألٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ جعحط جالعطؼحٔس ذّظحدس خحسؾ١س، ٠ٚؼذ ِٓ جُ٘ 
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١ّس ٚسفغ  ٌرٕٛن لحدسز ػٍٝ ٕض جٌمشجسجش جالعطشجض١ؿ١س ذحٌٕٛن جٌّظشف١س ألٔٙح ضؿؼً ج

ٌطغطط١غ جْ ضذػُ لذسجضٙح جٌطٕحفغ١س ٚضٕحفظ ذمٛز فٟ  ٙح  ٙح ٚوفحءجض ؼح١ٌّس جِىح١ٔحض ذ١ثس جالػّحي ٌج

ٌطؼ١ٙذ ضغ١١ش فٟ جعطشجض١ؿ١س جٌظٕحػس جٌّظشف١س  جٌكح١ٌس، ق١ع ٠طشضد ػٍٝ جضخحر لشجس ج

ّٕشأز ذشىً ٠طٛجفك ِغ  ٛجسد جٌ ٌطكذ٠ذ جفؼً جعطغالي ٌّ ٚجٌطٟ ضّػً خطس ؽ٠ٍٛس جالؾً، 

ٛن ٚضطٛسٖ ٕحفغ١س، ٠ٚؼّٓ جٌكفحل ػٍٝ لذسجش جٌٕر جعطشجض١ؿ١س جٌرٕٛن جٌط
 (1 )

 

ّح ضط ١ٌس، و ضج٠ذ جٌّخحؽش جٌطٟ ضٛجؾس جٌرٕٛن خحطس ِغ ضطر١ك ئضمحف١س ضكش٠ش جٌطؿحسز جٌّح

١ٌس ِغ جٌطٛعغ فٟ ئعطكذجظ ٚئعطخذجَ  ذٚ ؼٍِٛحش ٌج ّظشف١س ػرش شرىس جٌّ ٚضمذ٠ُ جٌخذِحش ٌج

ذ١ٌٚس ٌٛػغ ػٛجذؾ  جألدٚجش جٌّح١ٌس ٚلذ ضطٍد ضضج٠ذ جٌّخحؽش ضذخً جٌّإعغحش جٌّح١ٌس ٌج

ظ١ّ١س ٌٍط ٕرٛء ذطٍه جألصِحش جٌّح١ٌس ٌٍكذ ِٓ ِخحؽش٘ح ق١ع لحِص ٌؿٕس ذحصي سلحذ١س ٕٚض

ؼٛجًِ جٌطٟ ∏ ذذسجعس ِمشسجش ٌؿٕس ذحصي  ٌطغط١س ٌج ٚئػحدز ضٕظ١ّٙح  ٙح  ٚرٌه ذٙذف ضؼذ٠ٍ

ّح١ٌس فخشؾص ٌؿٕس ذحصي ذّمشجسش ؾذ٠ذز أؽٍك ػ١ٍٙح ذحصي ) ( ٚفٟ 3جدجش ئٌٟ ٘زز جألصِس ٌج

ٔطشش ئعطخذجَ ِفَٙٛ قٛوّس ج ٌٍغ١طشز ػٍٟ أٔٛجع لً رٌه أ ٌّإعغحش جٌّظشف١س وّكحٌٚس 

غطػّش٠ٓ ٚػذَ  ٍٛجتف ٚوؼّحْ ٌكمٛق جٌّ ١ٔٓ ٌٚج ّخطٍفس, ٚػذَ جإلٌطضجَ ذحٌمٛج جٌّخحٌفحش ٌج

ٙحِس أوػش ِٓ رٞ لًر ق١ع أدش  ٛذس ور١شز فٟ ئضخحر جٌمشجسش جإلعطػّحس٠س ٌج ضؼشػُٙ ٌظؼ

خحؽش ٚعشػس فٟ لٙٛس أغحس ٌطؼشع ٌٍّ ّح أدش جٌّخحٌفحش ئٌٟ جٌؼٌّٛس ئٌٟ ِؼحػفس ج ٘ح، و

١ٌس ٚلٙٛس قحٌس ِٓ ػذَ جٌط١مٓ جٌّحٌٟ ػٍٟ  ئ٘طضجص جٌػمس فٟ ٔضج٘س ِٓ ٠ؼذْٚ جٌطمحس٠ش جٌّح

ذٌٟٚ  جٌّغطٛٞ كٍٟ  ٌٚج  جٌّ

ورأعيغب ػٍي ِبعجك رزجٍىس ِشىٍخ اٌجؾش في اٌزؼشف ػٍي دوس  ؽىوّخ  رؼهيذ في رذٔيخ 

صشفيخ ؟ ويّىٓ اٌزؼجيش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش ثبٌزغبؤالد اٌزبٌيخ :     -رىٍفخ اٌخذِبد اٌّ

ّظش٠س ؟ -1 ّظشف١س فٟ جٌرٕٛن ٌج  ً٘ ٠غُٙ ضطر١ك جٌّٕٛرؼ جٌّمطشـ فٟ ضذ١ٔس ضىٍفس جٌخذِحش  ٌج

ّظشف١س   -2 ِططٍرحش ضطر١ك جٌّٕٛرؼ  جٌّمطشـ  ٌم١حط أغش قٛوّس ضؼ١ٙذ  جٌخذِحش  ٌج ِحٟ٘ أُ٘  

 فٟ جٌرٕٛن جٌّظش٠س ؟ 

 أهذاف اٌجؾش :  

ٍركع جٌطؼ ذف جٌشت١ظ ٌ ١ٙذ فٟ ضذ١ٔس ٠طّػً جٌٙ مطشـ ٌكٛوّس جٌطؼ شف ػٍٟ  دٚس جٌّٕٛرؼ  جٌّ

ٍر ذف جٌشت١ظ ٌ كع ِٓ خالي ضكم١ك جأل٘ذجف ضىٍفس جٌخذِحش جٌّظشف١س  ، ٠ٚطُ ضكم١ك جٌٙ
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  -جٌفشػ١س جٌطح١ٌس : 

٘ح  -1 ظشف١س ِٚخحؽش خذِحش جٌّ  دسجعس ٚضك١ًٍ ؽر١ؼس ٚخظحتض قٛوّس ضؼ١ٙذ ٌج

ِططٍرحش ذحصي ) -2 ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س فٟ ػٛء  ( 2جٌطؼشف ػٍٟ أعح١ٌد ئدجسز ِخحؽش ضؼ

 ( ِٓ ِٕظٛس سلحذٟ ِططٛس 3، )

ٕحفغٟ  -3 جٌطؼشف ػٍٟ ئٔؼىحعحش قٛوّس ضؼ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س ػٍٟ جألدجء ٚجٌٛػغ جٌط

١ٙذ  فٟ  جٌرٕٛن  ّمطشـ  ٌططر١ك  قٛوّس جٌطؼ ِططٍرحش ضطر١ك جٌّذخً ٌج ٌٍرٕٛن جٌطؿحس٠س ٚ 

 جٌّظش٠س 

 أهّيخ اٌجؾش 

ٚج ذسجعس  ٙح ٌج ١ٍس  جٌطٟ عٛف  ضؼ١ف ٚجٌؼّ ٌركع ِٓ جإلعٙحِحش  جٌؼ١ٍّس  ١ّس ج ٌطٟ ٠ّىٓ ضٕرغ ٘أ

  -ػشػٙح ػٍٟ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ : 

  -االهّيخ اٌؼٍّيخ : 

ٚجٌططر١م١س جٌطٟ ضٕحٌٚص ّٔٛرؼ ِمطشـ   ٍركع فٟ ٔذسز جٌذسجعحش جٌٕظش٠س  ١ّس ٌ ضىّٓ جأل٘

كحعر١س   ٌركٛظ جٌّ ٟ ِض٠ذ  ِٓ ج ّظشف١س  ٚجٌكحؾس ٌئ خذِحش ٌج ١ٙذ ٌج ٌم١حط أغش  قٛوّس جٌطؼ

ذخً ٌطأط١ً جإلؽحس جٌٕظشٞ ٚئسعحء دػحتُ جٌ زج جٌّ  ططر١ك ٌٙ

 األهّيخ اٌؼٍّيخ 

ّكحعرس  ١ٍس ِٓ أْ ذ١ثس جألػّحي جٌّظش٠س ِحصجٌص ضفطمش ئٌٟ ضطر١ك أعح١ٌد ٌج ضٕرغ جأل١ّ٘س جٌؼّ

ِح ٚأعح١ٌد ل١حط جٌطىٍفس خظٛطح ، ٚذحٌطحٌٟ ػذَ سشذ جٌمشجسش  كذ٠ػس ػّٛ جإلدجس٠س ٌج

ّظشف١س ١ٔس ضىٍفس جٌخذِحش ٌج ٙح ضذ ذسجعس  جٌّظشف١س جٌّطخزز ػٍٟ أعحع ، ٌٚزٌه ضغُٙ ٘زز ٌج

١ٌف ِٚضج٠ح٘ح  ؼ١ٍّس ذحإلضؿح٘حش جٌكذ٠ػس فٟ ِؿحي ل١حط جٌطىح ٠ٚذ  ٚئغشجء جٌّّحسعحش  ٌج فٟ ضض

ّظش٠س .   ٚضكف١ضُ٘ ػٍٟ ضطر١مُٙ فٟ جٌرٕٛن ٌج

  -فشوض اٌجؾش : 

في ظىء ِشىٍخ اٌجؾش وعؼيب إٌي رؾميك أهذافهب  فإْ اٌذساعخ رؼزّذ ػٍي اٌفشوض 

   -اٌزبٌيخ : 

س جٌذسجعس قٛي دٚس قٛوّس أعٍٛخ اٌفشض األوي : ال ٠ٛؾذ ئخطالف ِؼٕٜٛ ذ١ٓ أسجء ػ١ٕ

ّظشف١س.   جٌطؼ١ٙذ فٟ ضذ١ٔس ضىٍفس جٌخذِٗ ٌج
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خحؽش  اٌفشض اٌضبٔي: ال٠ٛؾذ ئخطالف ِؼٕٛٞ ذ١ٓ أسجء ػ١ٕس جٌذسجعس قٛي جٌظؼٛذحش ٚجٌّ

ٚجإلؾشجءجش جٌّ ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س،   مطشقس ٌّٛجؾٙطٙح جٌطٟ ضؼٛق ضطر١ك أعٍٛخ ضؼ

: ال ٠ٛؾذ جخطالف ِؼٕٜٛ ذ١ٓ أسجء ػ١ٕس جٌذسجعس قٛي  قٛي جأل٘ذجف  اٌفشض اٌضبٌش

١ٔس  ذخً جٌّمطشـ ٌٍطىحًِ ٚدٚس٘ح فٝ  ضذ ٙح جٌّ ّضج٠ح جٌطٝ ٠طىْٛ ِٕ ّشجقً  ٌٚج ٚجأل١ٌحش ٌٚج

ّظشف١س     ضىٍفس جٌخذِحش ٌج

  -ِٕهظ  اٌجؾش : 

ّح ٠طفك ِغ جألعٍٛخ  ٚجإلعطٕرحؽٟ  ٚذ ّٕٙؿ١ٓ جإلعطمشجتٟ  ئػطّذ  جٌرحقع ػٍٟ جٌّضؼ  ذ١ٓ ٌج

ٌططر١م١س   ؼحطش فٟ جٌم١حَ  ذىً ِٓ جٌذسجعط١ٓ جٌٕظش٠س ٚج  جٌؼٍّٟ جٌّ

 خطخ اٌجؾش 

   -رؾميمب ألهذاف اٌجؾش وأهّيزخ ، عىف يزٕبوي اٌجؾش اٌّؾبوس اٌزبٌيخ : 

 أوال :  اٌذساعبد اٌغبثمخ 

 يب : غجيؼخ وخصبئص ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ وِخبغشهبصبٔ

( 3( ، )2صبٌضب : أعبٌيت إداسح ِخبغش رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ في ظىء ِزطٍجبد ثبصي )

 : ِذخً سلبثي ِزطىس

ساثؼب : إٔؼىبعبد ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ ػٍي األداء واٌىظغ اٌزٕبفغي ٌٍجٕىن 

مزشػ اٌزغبسيخ وِزطٍجبد رطج  يك إٌّىرط اٌّ

 خبِغب :  اٌذساعخ اٌزطجيميخ  

 إٌزبئظ واٌزىصيبد  

  -أوال  : اٌذساعبد  اٌغبثمخ : 

١ٙذ جٌؼحٌّٟ ػٍٟ  ، Verwaal, E 2017  " "ئعطٙذف دسجعس  ئٌٟ ئوطشحف  ضأغ١ش جٌطؼ

١ٍس  جالذطىحس جالعطىشحفٟ ٚدٚس سأط جٌّحي جٌؼالتمٟ ِغ جٌّٛسد٠ٓ جٌخحسؾ١١ٓ ومذسٖ دجخ

خحسؾٟ ٠ّىٓ جْ ٠خفغ جالذطىحس ػشٚ س٠س ٌٍّإعغحش ق١ع جلٙشش جٌٕطحتؽ جْ جٌطؼ١ٙذ ٌج

ّحي جٌؼالتمٟ  ٌطؼ١ٙذ، جِح سأط ٌج ٌٍششوٗ جٌطٟ ضؼًّ فٟ ِؿحي ج جالعطىشحفٟ ٚجالدجء جٌّحٌٟ 

١ٌٛذ ِؼشفس  ؼحٌّٟ ِٓ خالي جٌطؼ١ٙذ جٌخحسؾٟ ٚض غٛق ٌج ٘حِحً فٟ جالٔفطحـ ػٍٟ ٌج ف١ٍؼد دٚسجً 

ٛجؾض جٌطؿحس٠ٗ ٚجٌشعَٛ جذطىحس٠س ٚجفىحس  ؾذ٠ذٖ ٌالذطىحس جالعطىشحفٟ، ٚذحٌٕظش ئٌٝ أْ جٌك
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جٌؿّشو١ٗ ال ضضجي ضشىً ٔمحشح ِّٙح فٟ ع١حق جالضفحلحش جٌطؿحس٠س جٌؿذ٠ذز ِػً جٌششجوس 

ٙحدٞ. ك١ؾ جٌ ٌطؿحس٠س ػرش جٌّ ٚجٌششجوس ج  جٌطؿحس٠س ٚجالعطػّحس٠س ػرش جٌّك١ؾ جألؽٍغٟ، 

ٛسد ضّػً أقذ  "Cristae and cristae "  "2017ٚٔحلشص دسجعس أْ ِشىٍس ئخط١حس جٌّ

ّح ذ١ٓ  ٕحفغس ف١ ٟ أٔطمٍص ِٓ جٌّ لص جٌكٌح ٕحفغس فٟ جٌٛ طٛس٠ذ، فحٌّ أُ٘ ِىٛٔحش ئدجسز عٍغٍس ٌج

ّٛجد  ّح جٌكظٛي ػٍٟ ٌج ّٕحفغس ذ١ٓ عالعً جٌطٛس٠ذ ٚجٌطٟ ضغطٙذف وً ِٕٙ جٌّٕشأش ئٌٟ ٌج

ٕطؿحش ٚضٛص٠ؼٙح ػٍٟ ػّالتٙح ِٓ ٙح ٌّ ٚضؿحس جٌؿٍّس أٚ  جٌخحَ ٚضك٠ٍٛ خالي جٌّٛصػ١ٓ 

طٛس٠ذ ٠إغش  زٞ ٠ًّػ أقذ أؽشجف عٍغٍس ٌج جٌطؿضتس، ٚذحٌطحٌٟ فاخط١حس جٌّٛسد جٌّالتُ ٌٚج

ّح ٠ططٍد ضم١١ُ أدجء جٌّٛسد فٟ ػٛء  ؾٛ٘ش٠ح فٟ ِغطٛٞ ضٕحفغ١س عٍغٍس جٌطٛس٠ذ وىً، ِ

ذسجعس ػٍٟ أعٍٛخ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؼح١٠ش ٚجٌطٟ الضمطظش ػٍٟ ِؼ١حس جٌطىٍفس فمؾ، ٚأػطّذش ٌج

ّطخظظس فٟ ضٛف١ش ِغطٍضِحش جٌطؼرثس  كحٌس إلقذٞ جٌششوحش جٌظٕحػ١س جٌشِٚح١ٔس جٌ دسجعس ٌج

ٚجٌطغ١ٍف، ٌّغحػذضٙح فٟ جٌّفحػٍس ذ١ٓ عرؼس ِٛسد٠ٓ ٌطٛس٠ذ ِغطٍضِحش جٌؼ١ٍّحش جإلٔطحؾ١س 

ّٛسد٠ٓ ٚجٌطٟ ضؼى ١ّس ٚٚطف١س ٌطم١١ُ أدجء ٌج ظ ِٓ خحسؼ س١ِٕٚح فٟ ػٛء ػذز ِؼح١٠ش  و

غؼش، ششٚؽ جٌغذجد، ِذٞ ئعط١فحء ِؼح١٠ش جٌؿٛدز  ِٕٙح ٌج ضٛلؼحش أطكحخ جٌّظحٌف ٚ

ّشٚٔس، جإلٌطضجَ  ؿغشجفٟ ٌٍّٛسد، ٌج جٌؼح١ٌّس، جٌمذسجش جإلٔطحؾ١س، عّؼس جٌّٛسد، جٌّٛلغ ٌج

ٌٍّٛسد ٛسد، جٌمذسجش جإلدجس٠س  ١ٍُ، عٌٙٛس جإلضظحالش، ؾٛدز جٌّشوض جٌّحٌٟ ٌٍّ  ذّٛجػ١ذ جٌطغ

جوطشحف و١ف١س جدجسز جٌششوحش  "Lee, G., Shin, G. C"  "2018س ٚضٕحٌٚص دسجع

غ١حق جٌظ١ٕٟ/ جٌّفَٙٛ جٌظ١ٕٟ،  ٙحَ ِغ ِٛسدٞ جٌطؼ١ٙذ ٚرٌه فٟ ٌج جٌّظٕؼٗ ٌظشجع جٌّ

غٛق جٌظ١ٕٟ، جوطشفص  ٚذؼذ جالؽالع ػٍٟ ذ١حٔحش ِؿّؼٗ ِٓ ششوحش ِظٕؼٗ  ضؼًّ فٟ ٌج

جٌذسجعس جْ وال ِٓ جٌطكىُ جٌشعّٟ ٚؾٛجٔىغٟ ضؼطرش ج١ٌحش ضكىُ ِف١ذٖ فٟ ورف طشجع 

ّح القظٕح ج٠ؼح جْ جعطخذجَ ٔظش٠س  جٌّٙحَ ػٕذ ضٕف١ز جٌركع ٚجٌطط٠ٛش ٚطٕحػس جٌطؼ١ٙذ. و

ّٙحَ، خ حطس ؾٛجٔىغٟ جٌظ١ٕ١س ٠غحػذ فٟ جٌطخف١ف ِٓ ضأغ١ش جٌطكىُ جٌشعّٟ ػٍٟ طشجع ٌج

ذسجعٗ فٟ  فُٙ جفؼً ٌى١ف١س جدجسٖ  ّح ضغحػذ ٘زٖ  ٌج ٌطط٠ٛش، و ١ٙذ فٟ جٌركع ٚج ػٕذ ضٕف١ز جٌطؼ

شعّٟ ٚؾٛجٔىغٟ جٌظ١ٕ١س فٟ  ّٙحَ ذفحػ١ٍس ٚرٌه ذؼذ فكض دٚس وال ِٓ جٌطكىُ ٌج طشجع ٌج

 ِّحسعحش جٌطؼ١ٙذ فٟ جٌظ١ٓ

١ٙذ ٠إ  "Alonso, J. M et .al" 2018ٚلذِص دسجعس  دٞ ذحٌفؼً جٌٟ " ِح جرج وحْ جٌطؼ
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ؼحَ ػٓ ؽش٠ك ٌٛقس ذ١حٔحش ي  جٌٟ  1991دٌٚس جٚسٚذ١س فٟ جٌفطشٖ ِٓ  25ضم١ًٍ جالٔفحق ٌج

كى١ِٛٗ ػٍٟ ِغطٛٞ جٌكىِٛٗ 2111 ١ٙذ فشً فٟ ضم١ًٍ جٌٕفمحش ٌج ٚأشحسش جٌٕطحتؽ أْ جٌطؼ  ،

١ِى١حش جالٔفحق ِٚؼحٌؿس جالِٛس  غ١طشٖ د٠ٕح ٚضظً ٘زٖ جٌٕط١ؿٗ لحتّس قطٟ ذؼذ ٌج جٌّشوض٠ٗ،

كطٍّٗ.  جٌذجخ١ٍس جٌّ

 صبٔيب : غجيؼخ وخصبئص ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ وِخبغشهب

ع١ؾ ذ١ٓ سؤٚط جألِٛجي جٌطٟ ضركع ػٓ ِؿحالش ٚأ  ٌطؿحس٠س ٟ٘ جٌٛ ئْ جٌرٕٛن ج

ٌٍكظٛي ػٍٟ جألِٛجي، ٠ٚط١ّض  فشص ٌإلعطػّحس، ٚذ١ٓ ِؿحالش جإلعطػّحس جٌطٟ ضغؼٟ 

ظىء ٔطحؼ جألخشٞ ذخظحتض ِؼ١ٕس ٚفٟ جٌٕشحؽ جٌّظشفٟ ػٓ غ١شٖ ِٓ لطحػحش جإل

  ِبعجك يزٕبوي اٌجبؽش إٌمبغ اٌفشػيخ اٌزبٌيخ:

 غجيؼخ اٌخذِبد اٌّصشفيخ وإٔؼىبعزهب ػٍي ٔظبَ اٌزىبٌيف ثبٌجٕىن اٌزغبسيخ اٌّصشيخ:  - أ

( ِفَٙٛ جٌخذِس Johnston 2008و Marin Jovanovic, 2018قذد وً ِٓ )

: ذأٔٙح ٠ؿد أْ ضغٍف ذّؼٍِٛحش ػٓ
(2)

   

 ؼ١ًّ رٕظيُ اٌفىشح  : ٟٚ٘ ذّػحذس ؾٛ٘ش ششجء جٌخذِس ٚأ جإلعطخذجَ ػٓ ؽش٠ك ٌج

 ٚجٌطٟ ضشوض ػٍٟ ؽش٠مس خجشح اٌخذِخ ١ٍس جٌخذِس  ٌٍؼ١ًّ ف١ّح ٠طؼٍك ذؼّ : ٟ٘ جٌخرشز جٌّرحششز 

ؼ١ًّ خذِس جٌّشضرطس ذٌح  ِمذَ ٌج

 خذِسٔبرظ اٌخذِخ اٌّصشفيخ ؼ١ًّ ِٓ ٌج  : ٟ٘ جٌٕط١ؿس جٌطٟ ٠طٍمٙح ٌج

 ٌغٍّس ِٓ ؾحٔد ِغ خذِخ اٌّصشفيخػٍّيخ ا خرشجش جٌّ ٛجفك جٌٕطحتؽ ٌٚج : جٌخذِس ٟ٘ ض

ؼ١ًّ ِٓ ؾحٔد أخش   جٌّغطمرٍس ػٓ ؽش٠ك ٌج

 ؼّالء أل١ّ٘س جٌخذِس فٟ ِمحذً ليّخ اٌخذِخ اٌّصشفيخ : ٟ٘ جٌفحتذز جٌّكممس ِٓ ئدسجن ٌج

ذفٛػس فٟ ٘زز جٌخذِس.   جٌطىٍفس جٌّ

 ٌضؼطرش خٍك ل١ّس جٌؼ١ًّ ٚل١ّس جٌؼالِس خذِخاٌّغبهّخ اٌزٕظيّيخ في خٍك اٌميُ ِٓ ا :

ظ١ّ١س جٌػالظ جٌٙحِس جٌطٟ ٠ؿد أْ  غحّ٘حش جٌٕط ١ٌس ٟ٘ جٌّ جٌطؿحس٠س ٚضكم١ك جٌّغحّ٘حش جٌّح

خذِس فٟ جإلػطرحس.  ٚج ػ١ٍّحش ٌج  ٠أخز٘ح ِذ٠ش

ٙح جٌرٕه  وّب يشي اٌجبؽش أْ  ِفَٙٛ جٌخذِس جٌّظشف١س ٠طّػً فٟ جألٔشطس جٌطٟ ٠مذِ

ه رجضٗ ٚرٌه ِٓ خالي جإلشرحع  ٍِّٛعس ٌؼّالتس ٚجٌٕر ٚضؼ١ف ل١ّٗ قم١مس ٍِّٛعس ٚأ غ١ش 
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ٕحفغ  ّططٛس ػٍٟ ضكم١ك جألسذحـ ٚجٌّ ذجتُ ٌكحؾحش ٚسغرحش جٌؼّالء ٚجٌؼًّ ٌج جٌّغطّش ٌٚج

١ٌٙح جٌرٕه.   جٌطٟ ٠غؼٟ ئ

جٌظؼٛذحش  ( (Labidi Pascal David Gbangou,et al,2016سجعس وّح ألٙشش د

ٛجؾس ػذدج  ػغ جٌكحٌٟ ٌٍرٕٛن ٠ خذِحش جٌّظشف١س ق١ع أْ جٌٛ ٛجؾس جٌرٕٛن فٟ ضمذ٠ُ ٌج جٌطٟ ض

ٙح ذغشع ئ٠ؿحد جٌكٍٛي  ٌٕظش ف١ ٙح ٚج ٕح ئٌٟ دسجعط ؼٛلحش جٌطٟ ضكطحؼ ِ ّظحػد ٚجٌّ ِٓ ٌج

ؼًّ جٌّظشفٟ ٙح ئسضرحؽ  ويؼشض اٌجبؽش جٌطٟ ضغًٙ ِغ١شز جٌطط٠ٛش فٟ ٌج ؼٛلحش جٌطٟ ٌ ٌٍّ

ّرحشش ِٓ جٌخذِحش جٌّظشف١س جإلٌىطش١ٔٚس ٚأ ضٛص٠غ جٌطىٍفس جٌػحذطس  ذطؼظ١ُ جٌؼحتذ غ١ش ٌج

ٚئِطظحص ضأغ١ش٘ح وّح٠ٍٟ
 (3)

 :  

 : صغش ؽغُ اٌجٕىن اٌزغبسيخ ِمذِخ اٌخذِخ اٌّصشفيخ  -1

 رطىيش اٌطشق وإعشاءاد صيغ اٌزّىيً اإلعالِيخ -2

صشفيرجٕي صىسح  -3  ٌٍزىٕىٌىعيخ اٌّصشفيخ ٌزطىيش اٌؼًّ اٌّ

 رخصيص ِىاسد ٌٍجؾش اٌّصشفي اٌزىٕىٌىعي -4

إٌي ٔىػٓي سئيغيٓ وهّبٚضرؼح ٌزٌه فمذ ضُ ضمغ١ُ أٔٛجع جٌخذِحش جٌّظشف١س 
 (4 : )

  

ّظشف١س جٌطم١ٍذ٠س أدجز ؾزخ ألورش ػذد  اٌخذِبد اٌّصشفيخ اٌزمٍيٍذيخ: -1 ضؼطرش جٌخذِحش ٌج

ٙح  ِّىٓ ِٓ جٌؼّالء، وّح ضؼطرش ِٓ جٌخذِحش جألعحع١س جٌطٟ ال٠ّىٓ ٌٍؼّالء جإلعطغٕحء ػٕ

فزؼ اٌؾغبثبد اٌغبسيخ ٌألفشاد واٌششوبد ثبٌؼّالد اٌّؾٍيخ واألعٕجيخ و عذاد اٌفىاريش  -2

 .ٔيبثخ ػٓ اٌؼّالء

 إصذاس خطبثبد اٌعّْب( ٚ اٌشخصيخ )خضآئ األِبٔبدرأعيش اٌخضائٓ اٌخبصخ  -3

ؼّالء  -4 ّظشف١س دٚس جٌٛو١ً ػٓ ؽش٠ك ضٛل١ف أِٛجي ٌج ضّحسط جٌرٕٛن ػٓ ؽش٠ك خذِحضٙح ٌج

ّؿحالش جإللطظحد٠س.   فٟ ِخطٍف ٌج

ٚ ضمذ٠ُ جٌمشٚع جٌؼمحس٠س ِٕٚف جٌغٍف جإلؾطّحػ١س ٚ  إعشاء اٌزؾىيالد اٌذاخٍيخ واٌخبسعيخ -5

ّ ّحدجش ٌج ١ٌس ٚجٌؼّالش جألؾٕر١س ٚضكظ١ً فطف جإلػط ذ٠س ٚذ١غ ٚششجء جألٚسجق جٌّح غٕط

ف جٌؼّالء.    جألٚسجق جٌطؿحس٠س ٌظٌح

خذِحش جٌّظشف١س جٌطٍم١ذ٠س ٚأ جٌّرطىشز اٌخذِبد اٌّصشفيخ اإلٌىزشؤيخ:   - أ ٠مظذ ذٙح ضمذ٠ُ ٌج

خفحع ضىٍفس  ّح أْ جٌذسجعحش ضش١ش ئٌٟ ٔئ ١ٔس ٚالع١ ِٓ خالي شرىحش جإلضظحي جإلٌىطشٚ
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س ئعطخذجَ جٌٛعحتً جٌطم١ٍذ٠س ئرج ضرٍغ ضىٍفس ئؾشجء جٌ خذِحش جٌّظشف١س جإلٌىطش١ٔٚس ػٕٙح فٟ قٌح

أٞ خذِس ِظشف١س ضم١ٍذ٠س ٔكٛ دٚالس ٚجقذ ِمحسٔس ذٕظف دٚالس ئرج ضُ ئؾشجؤ٘ح ذٛجعطس 

( Yun Zhang,et al.2018جٌخذِحش جٌّظشف١س جإلٌىطش١ٔٚس ق١ع لحِص دسجعس )

ٌٍخذِحش جٌّظشف١س جإل ٌىطش١ٔٚس وّح٠ٍٟذؼشع 
  (5 )

 : 

ؼ١ٍّحش أٚ ِفهىَ اٌصيشفخ اإلٌىزشؤيخ -1  ؼًّ جٌّظشفٟ جإلٌىطشٟٚٔ ذأٔٗ ٠ؼُ وحفس ٌج : ٠ؼشف ٌج

عحتً جإلٌىطش١ٔٚس  ٠ٚؽ ٌٙح ذٛجعطس جٌٛ  جألٔشطس جٌطٟ ٠طُ ػمذ٘ح ٚأ ضٕف١ز٘ح ٚأ جٌطش

وّح أٚػكص جٌذسجعس أْ ٕ٘حن جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّضج٠ح جٌطٟ ضكممٙح جٌرٕٛن جإلٌىطش١ٔٚس 

واٌزي رزوش ِٕهب ػٍي عجيً اٌّضبي وٌيظ اٌؾصش
 (6)

:  

 . إٔخفبض اٌزىبٌيف -1

رٕظيُ ػٍّيبد اٌذفغ اٌفىسي وصيبدح عىدح وعشػخ  ٚرطىس ِغزىي اإلٔزبعيخ اٌّصشفيخ   -2

 . اٌخذِخ

، 2114اٌجشزبوي ٚذحإلضفحق ِغ دسجعطٟ ) وثٕبء ػٍي ِبعجك يشي اٌجبؽش

Krishnan, Anblalagan, 2008 ٌُرٕٛن فٟ قحؾس شذ٠ذز ٍِٚكس ئٌٟ ضط٠ٛش ٔظ ( أْ ج

ٌطكم١ك جٌؼذ٠ذ ِٓ جأل٘ذجف جألض١س ضىح١ٌفٙح 
 (7 : )

  

ٌطىح١ٌف ألغشجع ئػذجد جٌطمحس٠ش  -1 ػشع ِؼٍِٛحش ضمحسْ ذ١ٓ جٌغٕٛجش ٚضٛف١ش ذ١حٔحش ج

كح١ٌس،  جٌّخطٍفس ٌطٛف١ش ئسشحدجش ٌطط٠ٛش أدجء جٌّٕشأز ضكذ٠ذ وفحءز ٚفؼح١ٌس أدجء جألٔشطس ٌج

 . ّغطمرٍٟ  ٚوزٌه ضكذ٠ذ ٚضم١١ُ جألٔشطس جٌؿذ٠ذز جٌطٟ ضغحػذ فٟ ضكغ١ٓ جالدجء ٌج

ف فٟ أْ جٌرٕٛن جٌؼحٍِس ذؿّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س ذٙح لظٛس ٚجػ وّب يشي اٌجبؽش

ظّس ِكٛوّس ٚ لحدسز ػٍٟ ل١حط جٌطىٍفس  ٙح ئٌٟ ٔأ ١ٌس ق١ع ضكطحؼ ؾ١ّؼ ِٛجورس جألٔظّس جٌذٚ

ِحش ذشىً أِٓ ػٓ وحفس جألؽشجف  ذشىً أوػش دلس ٚضم١١ُ جألدجء ٌطؼّٓ ضذفك جٌّؼٍٛ

ّؿٙض٠ٓ ٌّغحػذز ئدجسز جٌرٕه ػٍٟ ئضخحر  ٕحفغ١ٓ  ٚجٌؼّالء ٌٚج ٍِس ِغ جٌرٕه عٛجء ِٓ جٌّ جٌّطؼح

ٍطىٍفس ٚفمح جٌمشجسش  خطؾ جإلعطشجض١ؿ١س جٌّغطذجِس ٌ ٌشؤيخ ِصش جإلعطشجض١ؿ١س ٚئػذجد ٌج

خ    2131ٌٍزّٕيخ اٌّغزذِا

صشفيخ وِخبغشهب في ظىء اإلصذاسد   –ة  ِبهيخ ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّ

  :اٌّؾبعجيخ اٌّؼبصشح
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  :ِفهىَ ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ -1

ضؼذدش جٌطؼش٠فحش جٌّشضرطس ذّفَٙٛ جٌطؼ١ٙذ ذحٌشغُ ِٓ ضشحذٙح فؼٍٟ عر١ً جٌّػحي 

ٙح  (Willcocks,2014دسجعس )أٚػكص  كحؾس ج١ٌ جٌطؼ١ٙذ ذأٔٗ ضٕظ١ُ ٌطشض١رحش ضظٙش ٌج

ٚضذػُ  ِطخظظس ٟٚ٘ جٌطٟ ضىًّ  ّٕشأز ػٍٝ أعٛجق ٚع١طس ٌطٛف١ش لذسجش  ِح ضؼطّذ ٌج ػٕذ

كح١ٌس ٚضؼًّ ػٍٝ ّٕشأز ٌج ضٛف١ش جالعطّشجس٠س ٌغٍغٍس جٌم١ّس ٌٍّٕشأز، ِٚٓ غُ دػُ  لذسجش جٌ

٠ٛٓ جٌطكحٌفحش  ٚجإلعطفحدز ِٓ ض١ّض جألخش٠ٓ ٚ٘ٛ أعحط ضى جإلذطىحسجش جٌخحسؾ١س 

جالعطشجض١ؿ١س
(8 )

( جٌٝ أْ جٌطؼ١ٙذ Unnur Dilja Teitsdóttir ,2015، ئال أْ أشحس)

ٙح ذطف٠ٛغ  ؿض دجخً ٠ؼطرش ئعطشجض١ؿ١س ئدجس٠س ضمَٛ جٌّٕشأز ِٓ خالٌ ّح ِؼٝ ٠ٕ ٔشحؽ )وحْ ف١

١ٍس جإلعطؼحٔس ذطشف غحٌع إلٔؿحص ذؼغ جألػّحي ٚأ  جٌّٕشأز( ئٌٝ ِٛسد خحسؾٟ، فٙٛ ػّ

جٌٛلحتف جٌخحطس ذحٌّٕشأز،  ذمظذ خفغ جٌطىٍفس ِغ ػّحْ ِؼذالش جٌطكغ١ٓ جٌّغطّش فٟ 

ؾ١ح جألخش٠ٓ جٌّٕطؽ ٔط١ؿس جإلعطفحدز ِٓ ضىٌٕٛٛ
 (9 ) 

 

ٌطؼ١ٙذ  ويشي اٌجبؽش لشجس ئدجسٞ  ٠طشضد ػ١ٍٗ جإلعطؼحٔٗ ذخذِحش ِٛسد أٚ ِطؼٙذ أْ ج

ّٕشأز  ٚجألػّحي جٌطٟ ٠ظؼد ػٍٟ ٌج لحتف  خحسؾٟ لذ ضّطذ ٌؼذز عٕٛجش  إلٔؿحص ذؼغ جٌٛ

غطّش  ٙح أػٍٟ ِؼذالش ِٓ قفغ جٌطىٍفس ٚجٌطكغ١ٓ جٌّ ّح ٠كمك ٌ ٙح ذ فٟ جٌٛلص جٌكحٌٟ جٌم١حَ ذ

ٌٍّٕشأز.     ٚضٛف١ش جإلعطّشجس٠س ٌغٍغٍس جٌم١ّس 

وّح ضُ ضؼش٠ف قٛوّس جٌششوحش ؽرمح ٌذ١ًٌ لٛجػذ ِٚؼح١٠ش قٛوّس جٌششوحش 

ٙح "ِؿّٛػس جٌمٛجػذ ٚجٌٕظُ ٚجإلؾشجءجش  2111ذؿّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س فٟ فرشج٠ش  ذٔأ

١ّٓ ف١ٙح، ٚأطكحخ  ف ِذ٠شٞ جٌششوحش ٚجٌّغح٘ جٌطٟ ضكمك أفؼً قّح٠س ٚضٛجصْ ذ١ٓ ِظٌح

ٙح ّشضرطس ذ جٌّظحٌف جألخشٞ ٌج
(11)

ششوحش ذأٔٙح ،  ّؿٍظ جإلعطشجٌٟ ٌكٛوّس ٌج ئال أْ ػشفٙح ٌج

١ٔٓ ٚجٌٍٛجتف ٚجٌطؼ١ٍّحش جٌطٟ ٠طُ ِٓ خالٌٙح ئدجسز ٚسلحذس  ٛجػذ ٚجٌمٛج ِؿّٛػس ِٓ جٌم

ششوس ٚضكغ١ٓ أدجء ٌج
 (11)

ّح ضشٞ دسجعس ) ( أْ قٛوّس Ponomareva,,et al,2016، ذ١ٕ

ٓ جأل٘ذجف ٟٚ٘ وحٌطحٌٟجٌطؼ١ٙذ ِحٟ٘ ئال أدٚجش سلحذ١س ضٙذف ٌطكم١ك ِؿّٛػس ِ
 (12 )

 : 

 ١ٌس ٌٍرٕه غح١ّ٘ٓ فٟ جٌرٕه  جٌىفحءز جإلدجس٠س ٚجٌّح ّح٠س قمٛق جٌّ ؼذجٌس ٚق ضكم١ك جٌشفحف١س ٌٚج

ّحدٞ أٚ جألخاللٟ ؿحٔد جإلدجسٞ ٚأ جٌ  .ِٚكحسذس جٌطظشفحش غ١ش جٌّمرٌٛس  عٛجء وحٔص ِٓ ٌج

 ٌطط٠ٛش ٚضكغ١ٓ لذسض ٚضكذ٠ذ ػٛجذؾ جٌشلحذس جٌؿ١ذز جٌفؼحٌس ػٍٟ أدجء جٌرٕٛن  ٙح جٌطٕحفغ١س 
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ٙح.  غح١ّ٘ٓ ف١ ؿّؼ١س جٌؼحِس ٚضؼّٓ قمٛق جٌّ  ٚلٛجػذ ١٘ٚحوً ضّٕف قك جٌّغحءٌس أِحَ ٌج

 .غح١ّ٘ٓ فٟ جٌرٕه س ٚقّح٠س قمٛق جٌّ ٚضكم١ك جٌشفحف١س ٚجٌؼذٌج  ضكغ١ٓ جألدجء جٌّحٌٟ  

( أْ قٛوّس Yan, A,2014ورأويذ ػٍي ِبعجك أٔه يّىٓ اٌمىي وفمب ٌذساعخ )

ٌطذػ١ُ  شلحذ١س  ٙح ِؿّٛػس ِٓ جٌمٛجػذ ٌج ّظشف١س ػٍٟ أٔ ئعطشجض١ؿ١س ئدجس٠س ضؼ١ٙذ جٌخذِحش ٌج

٠مَٛ جٌرٕه ِٓ خالٌٙح ذطف٠ٛغ ٔشحؽ ِظشفٟ ئٌٝ ِٛسد خحسؾٟ، فٟٙ ػ١ٍّس ٌٍشلحذس 

ّحي ٚأ جٌٛلحتف جٌخحطس ذحٌرٕه،   س ذطشف غحٌع إلٔؿحص ذؼغ جألػ ٚجٌطكىُ أغٕحء جالعطؼٔح

خذِس جٌّظشف١س ٔط١ؿس  ذمظذ خفغ ّغطّش فٟ ٌج ّحْ ِؼذالش جٌطكغ١ٓ ٌج جٌطىٍفس ِغ ػ

جإلعطفحدز ِٓ ضىٌٕٛٛؾ١ح جألخش٠ٓ
(13 )

. 

ػٍٟ  أْ ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ وثٕبء ػٍي األساء اٌغبثمخ يشي اٌجبؽش

ّطؼٙذ أٚ  ٌطكىُ فٟ ضظشفحش ٚعٍٛو١حش جٌ أٔٙح أدجٖ سلحذ١س ضٙذف ذظفس أعحع١س ئٌٟ ػرؾ ٚج

١ٍٙح جٌ خحسؾٟ وٛو١ً ػٓ جإلدجسز جٌرٕى١س فٟ أدجء جألٔشطس جٌّظشف١س ضُ جإلضفحق ػ ّظذس ٌج

ٚرٌه ٌطط٠ٛش ٚضكغ١ٓ جألدجء جٌّظشفٟ ِٚغحػذز أطكحخ جٌمشجس ػٍٟ ذٕحء ئعطشجض١ؿ١س 

ه. ىفحءز جإلدجس٠س ٚجٌّح١ٌس ٌٍٕر  ِططٛسز ضخذَ ٌج

أْ جإلٌطضجَ ذكٛوّس ضؼ١ٙذ جٌخذِحش  (Smith, P.,2016) ِٚٓ ٔحق١س أخشٞ أشحسش دسجعس

كحعد ذحٌرٕه ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ ِح جٌّ جٌّظشف١س خٍك جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌفشص ٚجٌطكذ٠حش أ
(14)

 : 

ِحش ٌىً ِٓ ِؿٍظ جإلدجسضٛف -1 ١ّك جٌطك١ًٍٚ زش جٌّؼٍٛ ٙح جٌطٟ ٌٍّؼٍِٛحش جٌؼ  جإلدجسز ئٌٟ ٠مذِ

ّإششجش ئعطخشجؼ ػٍٟ لذسضس خالي جإلعطشحسجش ٚضمذ٠ُ ٌٍرٕه جٌطٕف١ز٠س ّح١ٌس ٌج  جألدجء ػٓ ٌج

 ٌٍرٕه جٌّحٌٟ

١ٍذ٠س ِكذدز  -2 ّحرؼ ضم ؼٍِٛحش ٚفك ٔ ّكحعد ِٓ ِؿشد شخض ِطخظض فٟ ضٛف١ش جٌّ ضكٛي ٌج

٘حَ فٟ فش٠ك جإلدجسز ذّح ٠ّطٍىس ِٓ جٌمذسز ػٍٟ جٌطأغ١ش فٟ  ِغرمح ِٓ لرً جإلدجسز ئٌٟ ػؼٛ 

ِرطىشز ٚقذ٠ػس  ّحرؼ  ٛجفمس ِغ ِططٍرحش جٌٛػغ لشجسجش ٚعٍٛن ٚئضؿح٘حش جٌفش٠ك ٚفمح ٔ ِط

كذ٠ػس   .جٌشج٘ٓ جٌزٞ ٠ط١ّض ذحٌطكذ٠حش ٌج

 أٔىاع رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ  -0

ٚجٌطٟ ٠ّىٓ  ثؼط ٚػٍٟ جٌؿحٔد جألخش ألٙشش ١ٙذ  ٌطؼ ٛجع ِخطٍفس ِٓ ج ذسجعحش ٔأ ٌج

ٙح فٟ ِؿّٛػحش ِخطٍفس ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ ضؿّؼ١
(15 )

 : 
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 اٌزصٕيف ؽغت دسعخ اٌجؼذ أو اٌمشة ِٓ إٌّشأح:  - أ

  ياٌزؼهيذ ػٍي اٌّغزىي اٌذوٌ  -1

  اٌزؼهيذ اٌّؾٍي -2

 اٌزصٕيف وفمب ٌّغزىي رؾٍيً اٌمشاس  - ة

  اٌزؼهيذ اٌزمٍيٍذي -1

  اٌزؼهيذ اإلعزشاريغي -2

ٍخ  -1 أعجبة رطجيك ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ في اٌجٕىن اٌؼبِخ واٌخبصخ اٌؼِب

 :  ثّصش

( Hon, W. K., & Millard, Cٚ 2113 ػجذ اٌشؽّٓ، ق١ع أسؾؼص دسجعطٟ )

دٚجفغ ٚأعرحخ ضطر١ك قٛوّس ضؼ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س فٟ لطحع جٌرٕٛن جٌطؿحس٠س جٌّظش٠س 

ئٌٟ جألعرحخ جٌطح١ٌس
 (16 )

 : 

جٌذٚس جٌّحٌٟ جٌزٞ ضٍؼرس جٌرٕٛن ٚششوحش جٌطؼ١ٙذ وٛع١ؾ ِحٌٟ فٟ جإللطظحد جٌمِٟٛ ٚ  -1

ّظشفٟ ٌذٚسز  ػشٚسز قّح٠س أِٛجي جٌّٛدػ١ٓ ٚ جٌكحؾس ٌٛؾٛد غمس ور١شز فٟ جٌؿٙحص ٌج

 جٌك١ٛٞ فٟ جإللطظحد وىً 

ه ػٍٟ ئدجسز  -3 ٟ فمذجْ لذسز جٌٕر ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س ٌئ ٠إدٞ ػؼف ِّحسعحش قٛوّس ضؼ

ألطٛي ٚخظِٛس ذطش٠مس ِٕحعرس ٚئقطّحالش ٚلٛع ػ١ٍّحش غش ٚضالػد، ٚفشً جإلدجسز ج

دجتغ  ّخحؽش، ِّح ٠إدٞ فٟ جٌٕٙح٠س ئٌٟ ئ٘طضجص جٌػمس ٚفمذجْ جألِٛجي ٚجٌٛ جٌّظشف١س ٚئسضفحع ٌج

 ِّح ٠ؼش ػشسج ذحٌغح ذحإللطظحد جٌمِٟٛ وىً. 

ر١ثس  -2 ٍّس، ٚض١ٙة ٌٗ ٌج ظشفٟ ذأو ؿّٙٛس ذحٌٕظحَ جٌّ ٍطؼ١ٙذ غمس ٌج ضؼضص جٌكٛوّس جٌؿ١ذز  ٌ

ٙح ِؿض٠س، ذشىً فؼحي، ٚضض٠ذ ِٓ  ّطؼٙذ ذ جٌّٛجض١س جٌطٟ ضؿؼً جألػّحي جٌّظشف١س جٌ

ّحٔك١ٓ جألخش٠ٓ ٌألِٛجي فٟ جٌطٛعغ ذّٕف  ّح ضكفض جٌّمشػ١ٓ ٌٚج جإلعطمشجس جٌشحًِ، و

 جٌط٠ًّٛ 

بظٍخ ثيٓ اٌّزؼهذيٓ ثأداء اٌخذِبد اٌّصشفيخ ورؾذيذ إعزشاريغيخ اٌزؼهيذ ِؼبييش اٌّف -4

 ِٓ ِٕظىس ؽىوّي ِزطىس:   -اٌّالئّخ ٌٍجٕه

ؼبييش فيّب يٍي ورزّضً رٍه اٌّ
(11: )- 
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صشفيخ - أ عىدح إٌظُ  اٌزىافك اإلعزشاريغيو اٌمذساد اإلداسيخ ٌٍّزؼهذ ثأداء اٌخذِبد اٌّ

زؼهذ  واٌؼٍّيبد ٌذي اٌّ

  اٌزىٕىٌىعيخاٌمذساد  - ة

ز٠ٓ ٠طؼحًِ ِؼُٙ جٌرٕه ٠ٛفش ِض٠ذ ِٓ جٌّشٚٔس  ويزعؼ ٌٍجبؽش ّٛسد٠ٓ ٌج أْ ضٕٛع ٌج

غطٍضِحش ػٕذ ٚؾٛد ِشىالش  ٛجفش جٌّ ٌّٛجؾٙس ضمٍرحش ِغطٛٞ جٌطٍد ذحإلػحفس ٌؼّحْ ض

ّطؼٙذ٠ٓ ِغ جٌرٕه، وّح ٠فؼً ض٠ٕٛغ ِظحدس جٌؼشع ٌض٠حدز  ٌٛؾغط١س ضؼٛق أقذ ٌج ئٔطحؾ١س ٚأ

١ٍُ جٌطٕحفغ١س ذ١ ٚجإلٌطضجَ ذّٛجػ١ذ جٌطغ غؼش ٚجٌؿٛدز  ّح ٠طؼٍك ذٌح  ٓ جٌّطؼٙذ٠ٓ ف١

 : اٌّخبغش إٌبعّخ ػٓ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ وأصشهب ػٍي أداء اٌجٕىن اٌزغبسيخ -3

ؿٛجٔد  ؾ١ح ٌٚج ّطؼٙذ٠ٓ ئٌٟ ِخحؽش ضطؼٍك ذؼ١ٍّحش ٚجٌطىٌٕٛٛ ٠ّىٓ أْ ٠إدٞ ئعطخذجَ ٌج

ّخحؽش جألخشٞ، ٚلذ ٠إدٞ ئعطخذجَ ششوحش  ٘ح ِٓ ٌج غّؼٗ ٚغ١ش جٌمح١ٔٛٔس، جألِطػحي ٌٚج

ِحش جٌكغحذحش( ئٌٟ ػذد ٚٔطحق ألً  جٌطؼ١ٙذ فٟ ػذد ِكذٚد ِٓ جألٔشطس جٌشت١غ١س )ًِػ ِؼٍٛ

ّخحؽش ِمحسٔس ذش ١ٙذ جٌؼحٍِس فٟ ٔطحق ور١ش ِٓ جألٔشطس ضطؼّٓ ػٍٟ ٚؾس ِٓ ٌج ٌطؼ شوحش ج

خذِحش جٌطٟ لذِٙح  غكد ِٚغ رٌه ٔؿذ أْ ٔطحق ٚدسؾس ضؼم١ذ ٌج جٌطكذ٠ذ، خذِحش جإل٠ذجع ٌٚج

ؿٙحش  جٌّطؼٙذ٠ٓ ال ضطشؾُ ذحٌؼشٚسز ئٌٟ ئ٘طّحَ ِطضج٠ذ ػٍٟ ٔكٛ ور١ش ِٓ ؾحٔد ٌج

 جٌطٕظ١ّ١س ٚجٌشلحذ١س 

( 3( ، )2ِخبغش رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ في ظىء ِزطٍجبد ثبصي )صبٌضب : أعبٌيت إداسح 

 : ِذخً سلبثي ِزطىس

ّخحؽش جٌّظشف١س ف١ّح ٠ٍٟ ُ جٌّرحدب جألعحع١س جٌالصِس  إلدجسز ٌج ٠ّٚىٓ  ضٕحٚي ٘أ
(18 )

  : 

ق١ع ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ٌذٞ وً ذٕه اٌزىبًِ ٌؼٍّيخ إداسح ِخبغش رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ:   - أ

١ٌٓ ٌؿٕس ِغطمٍس  ٙح ذؼغ جٌّغثٛ ّخحؽش" ػٍٟ أْ ضشًّ فٟ ػؼ٠ٛط "ضغّٟ ٌؿٕس ئدجسز ٌج

١ٌس ضكذ٠ذ ٚضٕف١ز ع١حعحش ئدجسز ِخحؽش جٌطؼ١ٙذ ِغ  ٌٍؿٕس ِغثٛ ٕحؽ ذٙزز ج جٌطٕف١ز١٠ٓ ذحٌرٕه ٠ٚ

ّرذأ  ٠ٚٙذف ٘زج ٌج ّخحؽش جألخشٞ،  ّخحؽش دْٚ ٌج ٚجقذ فمؾ ِٓ ٌج ػذَ جٌطشو١ض ػٍٟ ٔٛع 

ّخحؽش جٌّخطٍفس فٟ جٌرٕهذظفس أعحع١س ئٌٟ فُٙ ٚضك١ًٍ ؽر  ١ؼس جٌؼاللحش جٌطرحد١ٌس ذ١ٓ ٌج

رجٕي إغبس إداسح ِخبغش رؼهيذ  -د إخزيبس أعبٌيت ليبط ِخبغش اٌزؼهيذ ورميّهب  - خ

 اٌخذِبد اٌّصشفيخ
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صبؽجخ ٌألٔشطخ رؼهيذ  –ٖ وعىد ظىاثػ األِبْ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد و رؾذيذ ِغئىٌيخ اٌّخبغش اٌّ

 اٌخذِبد اٌّصشفيخ 

  ىٌيخ ِغٍظ اإلداسح واإلداسح اٌؼٍيبرؾذيذ ِغئ -ص

ّظشف١س ػٍٟ ػشٚسز  2،3، أوذش ِمشسجش ٌؿٕس ذحصي وفي هزا اٌغيبق ٌٍشلحذس ٌج

ّغطؿذجش  ٌطٛجود جإلذطىحسجش ٌٚج ؿٙحش ذطط٠ٛش أعح١ٌد ٚػٛجذؾ جٌشلحذس ػٍٟ جٌرٕٛن  ل١حَ ٌج

ِٕٙؽ ؾذ٠ذ ٠طٍك ػ١ٍس "جٌش ٌٕشحؽ جٌّظشفٟ ذك١ع ضشضىض جٌشلحذس ػٍٟ  لحذس فٟ ذ١ثس  ج

كظ١فس  ّططٍرحش ٌج ِٕٙؽ جٌشلحذس ذحإلٌطضجَ ِٓ خالي ِؿّٛػس ِٓ جٌ ذحٌّخحؽش" ذذال ِٓ 

ّٙح ِح٠ٍٟ ٌٍشلحذس ػٍٟ ِخحؽش جٌرٕٛن  ٘أ
(19 )

  : 

 بي ٚفمح  %8، ٠ٚؿد أْ الضمً وفح٠س سأط جٌّحي ػٓ  :وظغ ؽذود دٔيب ٌىفبيخ سأط اٌّ

 ٞ جٌّظشٞ. ٚفمح ٌّططٍرحش جٌرٕه جٌّشوض% 11ٌّمشسجش ٌؿٕس ذحصي، ٚػٓ 

  إِزالن اٌجٕىن وبفخ اٌغيبعبد واإلعشاءاد اٌالصِخ ٌٍزؼشف ػٍي اٌّخبغش اٌذوٌيخ وِخبغش

   اإللزشاض واٌغذاد ثغيش اٌؼّالد اٌّؾٍيخ

 رطجيك اٌجٕىن ٔظُ ليبعيخ دليمخ رؾزس ورزؾىُ في ِخبغش اٌغىق  

  ْاٌّؼذوِخاإلهزّبَ ثىبفخ عيبعبد رمييُ عىدح األصىي ووفبيخ ِخصصبد اٌذيى 

  وفبيخ اٌمىاػذ اإلسشبديخ ٌّٕؼ اإلئزّبْ وظشوسح وظغ إعزشاريغيخ رؼزّذ ػٍي رؾذيش

صشفي  اٌغيبعبد واٌؼٍّيبد راد اٌميّخ اٌّعبفخ ٌٍؼًّ اٌّ

 وظغ ظىاثػ ٌٍؾذ ِٓ ِخبغش اٌزشوض . 

ساثؼب : إٔؼىبعبد ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّصشفيخ ػٍي األداء واٌىظغ اٌزٕبفغي ٌٍجٕىن 

مزشػاٌزغبس  يخ وِزطٍجبد رطجيك إٌّىرط اٌّ

ٌطؼ١ٙذ ٠ٚكمك  ٙح ػٍٟ جٌٕكٛجٌؼذ٠ذ ِٓ جإلٔؼىحعحش لشجس قٛوّس ج          ٚجٌطٟ ٠ّىٓ ػشػ

جٌطحٌٟ
 (21 )

 :  

١ٌف فٟ جألؾً جٌمظ١ش ٘ٛ  رؾميك وفىساد اٌزىبٌيف: -1 ق١ع ٠ؼذ ضكم١ك ٚفٛسجش جٌطىح

ذٚجفغ إلضخحر جٌمشجس  كفضجش ٌٚج ُ جٌّ ّح أٔٗ ِٓ ٘أ ١ٙذ، و جٌذجفغ جألعحعٟ إلضفحل١حش جٌطؼ

ٌطىح١ٌف ٔط١ؿس ػ١ٍّس جٌطؼٙذ ٚػذَ جٌطظ١ٕغ فٟ  ذاضفحل١حش جٌطؼ١ٙذ فٕٙحن ٚفٛسجش فٟ ج

طس ذحإلعطػّحسجش، ضمذ٠ُ جٌّٛسد جٌذجخً ًِػ جٌٛفٛسجش فٟ جٌطىح١ٌف جٌّرحششز جٌّشضر
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جٌخحسؾٟ ٌٍٕشحؽ ذطىٍفس ألً ِٓ ضىٍفس أدجتس دجخ١ٍح، ذغرد ضخظض جٌّٛسد  ، 

ٙح  فٛسجش جٌطىح١ٌف١س جٌٕحضؿس ػٕ فٛسجش جٌطىح١ٌف١س أْ جٌٛ وّحأشحسش ئقذٞ جٌذسجعحش أْ جٌٛ

ّخحؽش جٌطٟ ٠طؼشع ٌٙح 41%  ئٌٟ 21ضطشجٚـ ِٓ  % وّح ٠ؼًّ ػٍٟ ضخف١غ ٌج

طٍد ػٍٟ جٌخذِس جٌّظشف١س. جٌرٕه ػٕذ  خفحع ِغط٠ٛحش ٌج  ٔئ

  يبٌزىليذ  أصبس ِشرجطخ  -2

ٕحفغ١س ٌٍّٛسد٠ٓ ٚأ جٌّطؼٙذ٠ٓ  -3 ١ضجش جٌط ٛن جٌطؿحس٠س ذحٌّ ٕحفغ١س ٌٍٕر دػُ ج١ٌّضز جٌط

ه  ٕحفغ١س ٌٍٕر ١ّضز جٌط  جٌخحسؾ١١ٓ ٚ دػُ ٌج

١ٌس ذٙذف ضكذ٠ذ  -4 ّح ذسجعحش دسجعس جألسلحَ جٌٛجسد ذحٌمٛجتُ ٌج أغش ئضخحر ضٕحٌٚص ذؼغ ٌج

لشجس جٌطؼ١ٙذ ػٍٟ ضخف١غ جٌطىٍفس، ِٓ خالي ضكذ٠ذ وفحءز جٌطىٍفس ٚجٌطٟ ضّػً ٔغرس 

ّغررحش  ٌطىٍفس ٠ّػً أقذ ٌج جٌّخشؾحش/ جٌّذخالش ٚأٚػكص  أْ جٌطكغ١ٓ فٟ وفحءز ج

ظح٘شز جٌشت١غ١س إلٔطشحس ضٍه ٌج
 (21 )

ذسجعحش أغش ئضخحر لشجس  ، وّح ضٕحٌٚص ذؼغ ٌج

٘ح فٟ ػ١ٍّحش جٌطؼ١ٙذ ػٍٟ ضخف١غ جٌطى ٚئػحدز ضخظ١ض جٌّٛجسد جٌطٟ ضُ ضٛف١ش ٍفس 

ٕحفغ١س فطٛطٍص دسجعس ) ( ئٌٟ أْ Chen, J., Liang, L ,et al,2018أوػش ض

ٙح دجخ١ٍح ذغرد  ّؼٍِٛحش ألً ِمحسٔس ذطىٍفس أدجت ١ٙذ خذِحش ضىٌٕٛٛؾ١ح ٌج ضىٍفس ضؼ

ٛسد جٌخحسؾٟ فٟ أدجء ضٍه جٌخذِس ٚضمذ٠ّٙح ٌؼذد ور١ش ِٓ جٌؼ ّالء ِٚٓ ضخظض جٌّ

١ٌف جٌػحذطس ػٍٟ ػذد أورش  غُ ضّطؼٗ ذالطظحد٠حش جٌكؿُ ق١ع ع١طّىٓ ِٓ ضٛص٠غ جٌطىح

ّحد جٌرٕه ػٍٟ ٔفغٗ فٟ أدجء ضٍه جٌخذِس  ِٓ ٚقذجش جٌخذِس ذشىً أفؼً ِٓ ئػط

دجخ١ٍح
 (22  )

  

ٚجفغ João Varajão et al,2017ِغ دسجعس ) ويزفك اٌجبؽش -5 ( ق١ع قذدش د

قٛوّس ضؼ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س ذاعطخذجَ جٌّم١حط جٌطشض١رٟ، ق١ع أضؼف أْ جٌّشوض 

غطٛٞ جٌؼحٌّٟ ق١ع قظً  جألٚي فٟ جٌطشض١د وحْ ٌذجفغ جٌٛطٛي ئٌٟ جٌمذسجش ػٍٟ جٌّ

١ٌف ِٚشجلرس جٌطىٍفس 72.14ػً ٔغرس  كذ ِٓ جٌطىح % ألٔٗ ٠شًّ ػٍٟ لذسجش ضطؼٍك ذٌح

ٛجسد ٚص٠حدز ِشٚٔس جألػّحي  ٚجٌكظٛي ػٍٟ سأط ّ جٌّحي ِٚٛجتّس جإلقط١حؾحش ِغ ٌج

غ١حع١س ػٍٟ ٔغرس  ٚجفغ ٍِّٙس ٚالضإغش أغٕحء 11ذ١ّٕح قظٍص جٌذٚجفغ ٌج ٙح د % ٚرٌه ألٔ

١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س   جإلضفحق ػٍٟ ضؼ
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   اٌزطجيميخ اٌذساعخ:   خبِغب

  :مجتمع  وعينة الدراسة -1

ؼحٍِس  ذؿّٙٛس٠س ٠طىْٛ ِؿطّغ  جٌذسجعس ِٓ ؾ١ّغ  جٌرٕٛن  جٌؼحِس  ٚأ جٌخحطس  ٌج

ذٕه  38( ٚجٌرحٌغ ػذد٘ح 2118ٚقطٟ  2113ِظش جٌؼشذ١س  خالي فطشز جٌذسجعس ِٓ )

2118( فشع ػٍٟ ِغطٛٞ جٌؿّٙٛس٠س فٟ ٔٙح٠س 4155ٛ١ٔٛ٠ِمغّس ئٌٟ )
(23 )

س  أِح ػ١ٕ

ؼحٍِس ذّذْ جٌمٕحز جٌذسجعس فطشًّ لطحع جٌرٕٛن ٌج
 (23 )

غ ػذد٘ح ) ( ذٕه )جٌطمش٠ش 16ٚجٌرٌح

س  جٌغٕٛٞ ٌٍرٕه جٌّشوضٞ جٌّظشٞ( ٠ٚشؾغ ئخط١حس جٌرحقع ٘زج جٌمطحع  ٌىٟ ٠ًّػ ػ١ٕ

١ٌس:   جٌذسجعس ٌألعرحخ جٌطح

ضش١ش جٌطمحس٠ش جٌطٟ أػذ٘ح جٌرٕه جٌّشوضٞ جٌّظشٞ ئٌٟ قذٚظ ئصد٘حس فٟ ٔشحؽ ضٍه  -

ذسجعس، ق١ع عؿً ِإشش ضٍه جٌرٕٛن ذاسضفحع ِح٠مشخ % 82.7 جٌرٕٛن خالي فطشز ٌج

)جٌطمش٠ش جٌغٕٛٞ ٌٍرٕه  2113ٚ٘ٛ ٠ًّػ أػٍٟ أدجء ٌّإششجش  جٌمطحػحش خالي ػحَ 

ّظشٞ(   جٌّشوضٞ ٌج

ذسجعس ِٓ ػحَ  - ٌططر١م١س خالي فطشز ٌج س ج ذسجعس ٚجٌّشضرطس ذحٌكٌح  2113ضٛجفش ِطغ١شجش ٌج

 َ  2118ٚقطٟ  

 اٌفزشح اٌضِٕيخ اٌّخزبسح:  -2

ٛجًِ جٌطٟ ٠ّىٓ  ذسجعس جٌططر١م١س ِٓ أُ٘ جٌؼ ١ٕس جٌطٟ ضغط١ٙح ٌج ٠ؼذ ئخط١حس جٌفطشز جٌضِ

١ٕس  ٙح جٌٛطٛي ئٌٟ ضكم١ك أ٘ذجف جٌذسجعس، ٌزج فمذ ئخطحس جٌرحقع جٌفطشز جٌضِ ػٓ ؽش٠م

 ( وّؿحي إلخطرحس فشٚع جٌذسجعس ٚرٌه  ٌألعرحخ جٌطح١ٌس: 2118 –2113)

ّح صجد  2118ذٕه ػحَ  38ئٌٟ  2113ذٕه ػحَ  41ئٔخفؼص أػذجد  جٌرٕٛن ِٓ   -1 ذ١ٕ

  2118فشع ػحَ  4155ئٌٟ  2113ػحَ  3651ػذد  جٌفشٚع ِٓ 

ٛن ئٌٟ ِح٠مشخ ِٓ   -2 ١ٍِْٛ  ؾ١ٕس  خالي ػحَ   339179ضضج٠ذش ل١ّس جٌطذجٚي فٟ جٌٕر

ِٕز ػحَ   2118   2113ٟٚ٘  أػٍٟ ل١ّس ضذجٚي ٠طُ  ضغؿ١ٍٙح 

ٌطذجٚي  فٟ جٌغٛق  ٔكٛ ضضج٠ -3 ١ٌس خالي ػحَ  79223ذ و١ّس ج ١ٍْٛ ٚسلس ِح ِ2118 

 َ ١ٍِ2113ْٛ ٚسلس خالي ػحَ  39967ِمحسٔس ذٕكٛ 

 أعح١ٌد ؾّغ  جٌر١حٔحش:   -3
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ّح١ٌس جٌّٕشٛسز ٌٍرٕٛن جٌّىٛٔس ٌؼ١ٕس  الصِس ِٓ خالي جٌمٛجتُ ٌج ٠طُ ؾّغ جٌر١حٔحش ٌج

ذسعس )ط(، عٛجء ِٓ جٌطمحس٠ش جٌّح١ٌس جٌذسجعس ٚجٌطٟ ٠ؿشٞ ػ١ٍٙح ضؼحًِ ٔشؾ خالي ف طشز ٌج

ٙطُ ذٕشش  ّٛجلغ جٌطٟ ض ِحش، ٚأ ٌج جٌّطٛجفش فٟ جٌظكف ج١ِٛ١ٌس ٚأ ششوس ِظش ٌٕشش جٌّؼٍٛ

ٚضؼطّذ  ّٛلغ  جٌشعّٟ ٌٍرٛسطس ِٚٛلغ ِرحشش ِظش،  ٌرٛسطس ِػً ٌج ِؼٍِٛحش ػٓ ج

خطٛجش  كذدز ٚجألضٟ جٌذسجعس ػٍٟ ضك١ًٍ ضٍه جٌر١حٔحش ذاعطخذجَ ّٔٛرؼ ذ١شعْٛ ٚفك ٌج جٌّ

ٙح ذاعطخذجَ جٌرشٔحِؽ  روش٘ح ف١ّح ذؼذ ٚئخطرحس جٌفشٚع غُ ضفش٠غ  جٌر١حٔحش ٚضك١ٍٍ

 . SPSSجإلقظحتٟ

ذسجعس ٚذٕحء  جٌّٕٛرؼ:   -4  ضكذ٠ذ جٌّطغ١شجش جٌّغطخذِس فٟ ٌج

ّطّػٍس فٟ ئخط١حس دسؾس ضأغ١ش  ئعطٕحدج ئٌٟ ؽر١ؼس ِشىٍس ٘زز جٌذسجعس ٚقذٚد أ٘ذجفٙح ٌج

جش جٌّغطمٍس ػٍٟ ضىٍمس جٌخذِحش جٌّظشف١س ٠ّىٓ ٌٍرحقع ضكذ٠ذ جٌّطغ١شجش ػذد ِٓ  جٌّطغ١ش

ٌٍذسجعس ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ:    جٌخحػؼس 

زغيش اٌزبثغ )  : Y)اٌّ

ٙح ِٓ  خذِحش جٌّظشف١س، ٚجٌطٟ ٠طُ ل١حع ّطغ١ش جٌطحذغ ٠ّػً ضىٍفس ٌج ٠شٞ جٌرحقع أْ ٌج

ذسجعحش خالي جٌططرغ جٌشلّٟ ٚفمح ٌؼذز ِإششجش ٠ٚغطششذ جٌرحقع فٟ رٌه ذ ّٕٙؿ١س ذؼغ ٌج

(Hon, W. K., & Millard, C.,2018:) 

 ئٔخفحع ضىٍفس جٌخذِحش جٌّظشف١س ٌٍرٕه  جٌّطؼٙذ  -

ّطؼٙذز  -  ضٛف١ش خذِحش  ِظشف١س ذأعؼحس ضٕحفغ١س ٌٍرٕٛن جٌ

 ئذطىحس خذِحش ِظشف١س ؾذ٠ذز  -

 ص٠حدز جٌكظس جٌغٛل١س ٌٍرٕه  عٛجء وحْ ِشوض ست١غٟ ٚأ فشع  -

خذِس  جٌّظشف١س  - ؼّالء ػٓ ٌج  ئسضفحع  ِؼذي  سػحء ٌج

ّحرؼ جٌش٠حػ١س ٚفمح ٌٍخطٛجش  ٙح ذاعطخذجَ ذؼغ جٌٕ وّح ٠شٞ جٌرحقع فالذذ ِٓ ئقطغحذ

 جٌطح١ٌس:

١ٙذ ٚعٍغٍس جٌم١ّس -1 خذِس جٌّظشف١س ذؼذ ئضرحع قٛوّس ِّحسعحش أعٍٛخ جٌطؼ  ل١حط ضىٍفس ٌج

BSC(A)=AO+(BSC(b))-(A1 BISG+A2 BCRG+A3 BbRG+A4 

BPRG+A5 BCRG+A 6BQISG+ A6 VCF)+ £ 
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خذِس جٌّظشف١س فٟ ػٛء ػاللس جٌطىحًِ ذ١ٓ قٛوّس  -2 ضكذ٠ذ ِمذجس جٌطخف١غ فٟ ضىٍفس ٌج

 ِّحسعحش أعٍٛخ جٌطؼ١ٙذ ٚعٍغٍس جٌم١ّس

BNG=(BSC(A))-(BSC(b)) 

زغيشاد اٌّغزمٍخ:  اٌّ

ٙح ضّػً أُ٘  ّغطمٍس ٚجٌطٟ ٠ؼطمذ أٔ ّطغ١شجش جٌطٟ لذ ضإغش لذ قذد جٌرحقع جٌّطغ١شجش ٌج ٌج

ٌٕكٛ جٌطحٌٟ: خذِحش جٌّظشف١س( ػٍٟ ج ّطغ١ش جٌطحذغ )ضذ١ٔس ضىٍفس ٌج  ػٍٟ  ٌج

صشفيخ: ويزُ ليبعهب ِٓ خالي اٌفشق ثٓي رىٍفخ اٌخذِبد   (1) ؽىوّخ رؼهيذ اٌخذِبد اٌّ

 اٌّصشفيخ  لجً ؽىوّخ اٌزؼهيذ وِمبسٔب ليّزهب ثؼذ رطجيك اٌؾىوّخ: 

 ٚجٌطٟ ضشًّ ػٍٟ: 

ؼٍىِبد اٌّزجبدٌخ ثيٓ اٌجٕىن اٌّزؼهذح:  - أ  ؽىوّخ عىدح اٌّ

١ّس جٌٛجسدز ذمحتّس جإلعطمظحء جٌغإجي  ٙح ٚفمح ٌأل١ٌحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع ٠ٚطُ ل١حع

ٚجٌخحِظ   جألٚي 

زؼهذح:  - ة  ؽىوّخ اٌزجبدي اٌذاخٍي ثيٓ اٌجٕىن اٌّ

ٙح ٚفمح ٌأل١ٌحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع١ّس جٌٛجسدز ذمحتّس جإلعم ظحء جٌغإجي ٠ٚطُ ل١حع

ٚجٌغإجي جٌخحِظ   جألٚي 

 ؽىوّخ اٌزىبًِ اٌذاخٍي ثٓي  اٌجٕىن اٌّزؼهذح:  - د

١ّس جٌٛجسدز ذمحتّس جإلعطمظحء جٌغإجي  ٙح ٚفمح ٌأل١ٌحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع ٠ٚطُ ل١حع

ٚجٌخحِظ   جالٚي 

 ؽىوّخ اٌؼاللخ ِغ اٌّىسديٓ: - س

١ّس جٌٛجسدز ذمحت ٙح ٚفمح ٌأل١ٌحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع ّس جإلعطمظحء جٌغإجي ٠ٚطُ ل١حع

ٚجٌخحِظ   جألٚي 

 ؽىوّخ اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء:  - ط

ٙح ٚفمح ٌأل١ٌحش جٌشع١ّس ٚغ١ش جٌشع١ّس جٌٛسجدز ذحٌغإجي جألٚي ذمحتّس  ٠ٚطُ ل١حع

 جإلعطمظحء ٚجٌخحِظ 

اٌزطجيك اٌفؼبي ألعٍىة عٍغٍخ اٌميّخ: يزُ ليبعهب ِٓ خالي اٌٍىغبسريُ اٌطجيؼي إلعّبٌي   (2)
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 رىٍفخ األٔشطخ وِغبساد رذفك اٌميّخ ورٕمغُ إٌي عالعً فشػيخ هي:  

ٌطخٍض أٔشطخ داخٍيخ  - شطس الضؼ١ف ل١ّس ٠طُ ج : ق١ع ٠طُ ضك١ًٍ ضٍه جألٔشطس ئٌٟ ٔأ

ٙح ٚػرؾ ضىٍفطٙح، ٚقٛوّس ضٍه جألٔشطس  ِٕٙح ٚأٔشطس ضؼ١ف ل١ّس ٚجٌؼًّ ػٍٟ ضكغ١ٕ

١ُّ ٌٍخذِس جٌّظشف١س   ِػً: جٌطط٠ٛش ٚجٌطظ

ٟ أٔشطس الضؼ١ف ل١ّس ٠طُ  اٌؼاللخ ِغ اٌؼّالء:أٔشطخ  - ق١ع ٠طُ ضك١ًٍ ضٍه جألٔشطس ٌئ

ٙح ٚقٛوّس ضٍه  ؼًّ ػٍٟ ضكغ١ٕٙح ٚػرؾ ضىٍفط ٙح، ٚأٔشطس ضؼ١ف ل١ّس ٌٚج جٌطخٍض ِٕ

ٞ جٌؼّالء   جالٔشطس ِػً جٌطٛجطً ِغ ػّالء جٌرٕٛن، ٚجإلعطؿحذس ٌشىٚح

ألٔشطس ئٌٟ أٔشطس الضؼ١ف  ل١ّس : ق١ع ٠طُ ضك١ًٍ ضٍه جأٔشطخ اٌؼاللخ ِغ  اٌّىسديٓ -

ٙح ٚقٛوّس  ٙح ٚػرؾ ضىٍفط ِٕٙح، ٚأٔشطس ضؼ١ف ل١ّس ٚجٌؼًّ ػٍٟ ضكغ١ٕ ٠طُ جٌطخٍض 

ّٛسد٠ٓ، ذٕحء جٌؼاللحش ِغ ػّالء جٌرٕه ٚضرحدي جٌر١حٔحش  ضٍه جألٔشطس ِػً: ئخط١حس ٌج

 ٚجٌّؼٍِٛحش ذ١ٓ جٌرٕٛن  جٌمحتّس ػٍٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٙذ 

 ذَ األعٍىة  اإلؽصبئي اٌّغزخ -5

إلخطرحس   Regression Analysisضُ ئعطخذجَ أعٍٛخ ضك١ًٍ جإلٔكذجس جٌّطؼذد

ّغطمٍس جٌطٟ ئلطشجقٙح جٌرحقع، ذٙذف جٌٛطٛي ئٌٟ  ٚجٌّطغ١شجش ٌج جٌؼاللس ذ١ٓ  جٌّطغ١ش جٌطحذغ 

ّظشف١س ٌزج فاْ  ّٔٛرؼ س٠حػٟ ٠طؼّٓ  أُ٘ جٌّطغ١شجش جٌّإغشز ػٍٟ ضىٍفس جٌخذِحش ٌج

١ٌس: جٌّٕٛرؼ جٌّغطخذَ ٠أخز   جٌظٛسز جٌؼحِس  جٌطح

 BSC(A)=AO+(BSC(b))-(A 1 BISG+A 2 BCRG+A 3BbRG+A 

4BPRG+A 5 BCRG+A 6BQISG+ A 6VCF)+ £ 

غطخذِس فٟ ٘زز جٌذسجعس ذٙذف ئخط١حس  ٠ّٚىٓ ػشع خطس جٌطك١ًٍ جإلقظحتٟ جٌّ

١ٌس:   ٙح فٟ جٌٕمحؽ جٌطح  جٌفشٚع جإلقظحت١س ٚخطٛجض

٘ح ػٍٟ جٌكحعد جألٌٟ ِٓ خالي ٚػغ  ذشٔحِؽ )  -1  SPSSضشغ١ً جٌر١حٔحش جٌغحذك ضكذ٠ذ

( ٌم١حط ِؼحِالش جإلسضرحؽ ذ١ٓ جٌّطغ١ش جٌطحذغ ِٓ ٔحق١س ٚذ١ٓ وً ِٓ جٌّطغ١شجش 17.0

 جٌّغطمٍس ِٓ ٔحق١س أخشٞ. 

ّط -2 غطمٍس جٌّإغشز ضأغ١شج ِؼ٠ٕٛح ػٍٟ جٌ ٌٍّطغ١شجش جٌّ ّطؼذد  غ١ش ئػذجد ّٔٛرؼ  جإلٔكذجس جٌ

 جٌطحذغ. 
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R . Rِغ ضكذ٠ذ ل١ّس  T.Fدسجعس ِؼ٠ٕٛس ٌٍّٕٛرؼ ٚرٌه ذاعطخذجَ ئخطرحسٞ  -3
2

جٌّشضرطس  

ّطمشـ ػٕذ دسؾس غمس   %.95ذحٌّٕٛرؼ ٌج

طك١ًٍ جإلقظحتٟ  -6  ٔطحتؽ ٌج

ّطغ١شجش  ؼشفس ِذٞ ضأغ١ش ذؼغ جٌ ّطؼذد ٌّ ٠طٕحٚي ٘زج جٌؿضء  ٔطحتؽ ضك١ًٍ جإلٔكذجس جٌ

خذِحش ج  ٌّظشف١س.جٌّكحعر١س ػٍٟ ضىٍفس ٌج

ٙح  طٛطً ئ١ٌ ٔطحتؽ  ضك١ًٍ جإلٔكذجس جٌّطؼذد ٠ٛػف جٌؿذٚي جٌطحٌٟ أُ٘ جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضُ ٌج

 -2113ٌٍر١حٔحش خالي جٌفطشز  Regression Analysisِٓ ضك١ًٍ جإلٔكذجس جٌّطؼذد 

ٚجٌّطغ١شجش جٌّغطمٍس2118 ّطغ١ش جٌطحذغ  ،  Rَ، ق١ع ضُ  ضكذ٠ذ ل١ّس ِؼحِالش جإلسضرحؽ ذ١ٓ ٌج

Rِؼحًِ جٌطكذ٠ذ 
2

 AdJusted  ٚوزٌه ضُ ضكذ٠ذ ل١ّسF ،Sig.F  ٞكىُ ػٍٟ ِذ ذٙذف ٌج

ٌّٕٛرؼ    وفحء ج

زؼذد ٌٍجيبٔبد  (1-4عذوي سلُ )  ٔزبئظ رؾٍيً اإلٔؾذاس اٌّ

 2118  -  2113إلخزجبس ِؼٕىيخ إٌّىرط  خالي اٌفزشح ِٓ 

Sig.F F Adjusted R2 R2 R Years 
.001 108.178 0.974 0.982 0.992 2013 
.002 11.258 0.776 0.849 0.921 2014 
.000 378.883 0.991 0.995 0.997 2015 
.000 144.189 0.978 0.986 0.993 2016 
.000 34.921 0.917 0.946 0.973 2017 
.000 25.525 0.893 0.927 0.963 2018 

 SPSSمن إعداد الباحث، حيث تم الحرهل علي بيانات هذا الجدول من مخرجات البرنامج اإلحرائي  :المردر
 

ٙح ِٓ خالي ٔطحتؽ ضشغ١ً  جإلٔكذجس  فٟ ػٛء ِحعرك فاْ جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضُ جٌٛطٛي ئ١ٌ

َ ق١ع ذٍغص دسؾس ضفغ١ش 2115جٌّطؼذد ضف١ذ ذأْ أفؼً ّٔٛرؼ ٘ٛ ّٔٛرؼ جإلٔكذجس ٌؼحَ 

ٌّٕٛرؼ 99.7جٌّٕٛرؼ ذّطغ١شجضٗ جٌّغطمٍس   % ٟٚ٘ أػٍٟ ٔغرس ضفغ١ش وّح غرص ِؼ٠ٕٛس ج

٠ٛس جٌّطغ١شجش  غطمٍس جٌّمطشـ ِٚؼٕ  1BISG+A 2 BCRG+A 3BbRG+Aجٌّ

4BPRG+A 5 BCRG+A 6BQISG+ A 6VCF  ٟٙح لٛز ضفغ١ش٠س ور١شٖ ف ٚجٌطٟ ٌ

ّطغ١ش جٌطحذغ    جٌطأغ١ش ػٍٟ  جٌ
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  2115رؾٍيً إٌزبئظ ثبٌٕغجخ ٌؼبَ  -1

 رىظؼ  اٌغذاوي اٌزبٌيخ أهُ إٌزبئظ اٌزي رُ اٌزىصً إٌيهب ِٓ رؾٍيً اإلٔؾذاس اٌّزؼذد: 

 (2-4)عذوي سلُ 

زؼذد ٌٍجيبٔبد ػٓ ػبَ    2115Model summaryٔزبئظ رؾٍيً اإلٔؾذاس اٌّ

Change statistics Std.Error 
of the 

Estimate 

Adjusted 
R2 

R2 R model 
Sig.F 

change 
Df2 DF1 F 

change 
R2 

.000 8 4 378.833 .995 188.32859 .992 .995 0.997 1 

المردر: تم  الحرهل علي بيانات  هذا الجدول من مخرجات  الحاسب األلي من البرنامج  
SPSSA:predictors:(constant) 

b:Dependent Variable;Y2015 

  (3-4جدول رقم )
Cofficients 

Collinearity sTatistics Sig T Standardized 
coefficients 

UnStandardized coefficients model 

VIF Tolerance Beta Std.error B 
 

1.574 
1.344 
1.199 
1.347 
1.299 
1.112 

 
.635 
.755 
.834 
.742 
.678 
.677 

.079 

.004 

.001 

.000 

.001 

.002 

.001 

.044 
-1.834 
-.068 
7.773 
-1.779 
-.066 
1.886 

 
-.106 
-.002 
.848 
-.082 
.004 
.003 

311.185 
0.14 

11.855 
.062 
.463 
.078 
.065 

13.696 
0.029- 
0.788 -
.834- 
.822- 
.878- 
.887- 

Constant 
BISG 
BCRG 
BbRG 
BCRG 
BQISG 
VCF 

  SPSSالمردر : تم الحرهل علي بيانات  هذا الجدول من  مخرجات الحاسب األلي من البرنامج  اإلحرائي 
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 م تأخذ الذكل التالي:  5105وبذلك فإن صيغة معادلة اإلنحدار الخاصة بعام 
VCF BQISG 

 
BCRG 

 
BbRG BCRG BISG constant variables 

.887- .878- 
 

.822- 
 

-.834 
 

0.788-  0.029- 
 

13.696 B 

99% 99% 99% 99% 99% 99% 92%  Confidence Interval 

 المردر :  من  إعداد  الباحث  ومن خالل نتائج التحليل اإلحرائي لعينة الدراسة  
R2= 0.995                                    R=  0.997                          .992   =Adjusted R2    

F    =  000.                                              378.833المحدهبة  =Sig.F 
 

 وِٓ خالي اٌزؾٍيالد اإلؽصبئيخ يّىٓ رٍخيص إٌزبئظ اٌزبٌيخ:  

ّطؼذد  -  Rئِىح١ٔس جإلػطّحد ػٍٟ جٌّؼحدٌس جٌغحذمس ٔظشج ألْ وً ِٓ ِؼحًِ جإلسضرحؽ جٌ

Rِٚؼحًِ جٌطكذ٠ذ 
2

ظك١ف، ق١ع ذٍغ ِؼحًِ   ٛجقذ ٌج ِشضفؼحْ ق١ع ٠مطشذحْ ِٓ جٌ

ّطؼذد ّغطمٍس ل١ّس    Rجإلسضرحؽ  ٌج ّطغ١شجش ٌج ّطغ١ش جٌطحذغ ٌٚج ٚ٘ٛ ِؼحًِ  0.997ذ١ٓ جٌ

 ئسضرحؽ ِشضفغ ٌٍغح٠س 

Rحًِ جٌطكذ٠ذ ذٍغ ِؼ -
2

ّطغ١ش جٌطحذغ   0.995  ٚ٘ٛ ٠ٛػف ذحٌٕغرس جٌطٟ ٠طُ ضفغ١ش٘ح ِٓ جٌ

ّح صجدش دسؾس جٌػمس فٟ ئِىح١ٔس  ذاعطخذجَ ِؼحدٌس جإلٔكذجس، ٚوٍّح صجدش ٘زز جٌٕغرس وٍ

ّؼحدٌس، ٞأ أْ،  خذِس جٌّظشف١س   99.5جإلػطّحد ػٍٟ ٘زز ٌج % ِٓ جٌطغ١ش فٟ ضىٍفس ٌج

 +٠BISG+ BCRG+ BbRG+ BPRG+ BCRGشؾغ ئٌٟ جٌطغ١ش فٟ 

BQISG+ VCF ْجٌطغ١ش ٠شؾغ ئٌٟ ػٛجًِ أخشٞ   0,5ٚأ ِٓ 

خذِحش جٌّظشف١س   - ١ٙذ جٌخذِحش جٌّظشف١س ٚضىٍفس ٌج  ٚؾٛد ػاللس ػىغ١س ذ١ٓ أ١ٌحش  قٛوّس ضؼ

 إٌزبئظ واٌزىصيبد   -

 )أ(  ٔزبئظ اٌجؾش 

١ٙذ ػمذ ٠ؼطرش. 1 ٛوحٌس ػمٛد ِٓ جٌّظشف١س جٌخذِحش ضؼ زٞ ٌج  ِؿّٛػس ذحٌؼشٚسز ػٕٗ ٠ٕشأ ٌج

س ٚضىح١ٌف ِخحؽش  .جٌٛوٌح

ٕطؿص. 2 ذسجعس ئعط ١ٙذ ِخحؽش ذؼرؾ وحفٟ ج٘طّحَ ٠ٛؾذ ال أٔٗ ٌج  جٌّظشف١س جٌخذِحش ضؼ
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ؿحالش، وحفس فٟ جٌّظشف١س ذحٌرٕٛن ّح جٌّ ١ٙذ ػ١ٍّس أْ جٌذسجعس ٔطحتؽ أشحسش و  ضؼطرش ال جٌطؼ

ٙح ٚأ ِرشِؿس ّغطّش ٌٍطم١ُ ضخؼغ ال أٔٙح وّح ِكذدز آ١ٌحش ٌ  .ِظش فٟ ٌج

ٗ جٌذسجعس ضٛطٍص. 3 ١ٍس ِكذدز ِؼح١٠ش ضٛؾذ ٔأ ١ٙذ ٌؼّ خذِحش ضؼ ّظشف١س ٌج  أعظ أْ وّح ٌج

١ٍٓ ٌؿ١ّغ ٚجػكس جٌكٛوّس ّظشف١س جٌرٕٛن فٟ جٌؼحِ  .ٌج

ذسجعس ذ١ٕص. 5 ٗ ٌج ّحَ جٌؼشٚٞ ِٓ ٔأ طر١ؼس جإل٘ط ٌطؼحلذ٠س ذٌح ٌطؼ١ٙذ ٌؼ١ٍّحش ج  ٌشىً وّكذدز ج

 .  ٚجٌشلحذس ٌٍّطحذؼس أعحع١س ٚوّشؾؼ١س ٌإلٌضجَ ِٚظذسج جٌؼاللس، ِٚؼّْٛ

ذسجعس ذ١ٕص. 6 ١ٙذ قٛوّس ٌططر١ك جٌالصِس جٌطىٌٕٛٛؾ١س جٌطم١ٕحش وحفس ضطٛفش ال أٔٗ ٌج ٌطؼ  ج

ّغط٠ٛحش ؾ١ّغ فٟ جٌّظشف١س ٌٍخذِحش ظش٠س، ٌٍرٕٛن جإلدجس٠س ٌج ذسجعس أشحسش وّح جٌّ  أٔٗ ٌج

١ٌس لذسز ضٛؾذ ال ٌطىٌٕٛٛؾ١س جٌطم١ٕحش ِغ جٌطؼحًِ ػٍٟ جٌّظش٠س ذحٌرٕٛن جٌؼح١ٍِٓ ٌذٜ ػح  ج

 .جٌكذ٠ػس

ّحَ ٠ٛؾذ ال أٔٗ جٌذسجعس أوذش. 7  خرشجش ٚضط٠ٛش ضؼض٠ض فٟ جٌرٕٛن لًر ِٓ وحفٟ ئ٘ط

ٓ١ٍ ّظشف١س جٌخذِحش ضؼ١ٙذ قٛوّس أل١ٌحش جٌؿ١ذ جٌطؼٍُ ػٍٟ جٌرٕٛن ِٚذ٠شٞ جٌؼحِ  ٚجٌططر١ك ٌج

 .جأل١ٌحش ضٍه ضطر١ك فٟ ٌذ٠ُٙ ٚجإلذذجع جإلذطىحس دسؾس ٚص٠حدز جٌم١ّس عٍغٍس ألعٍٛخ جٌفؼحي

خذِحش 8 ٚضىٍفس ٌج خذِحش جٌّظشف١س  ١ٙذ  ٌج . ٚؾٛد ػاللس ػىغ١س ذ١ٓ أ١ٌحش  قٛوّس ضؼ

 جٌّظشف١س 

 )ة( اٌزىصيبد   

ّكحعرس أعح١ٌد ِٓ جإلعطفحدز ضؼظ١ُ ػٍٟ جٌؼًّ .1  ٚجألغش ِطىحًِ ذشىً جإلعطشجض١ؿ١س جإلدجس٠س ٌج

 .جٌّظش٠س ٌٍرٕٛن جإلعطشجض١ؿ١س جأل٘ذجف ضكم١ك ػٍٟ جإل٠ؿحذٟ

ٙطُ أْ .2 ١ٍس ِكذدز ِؼح١٠ش ذٛؾٛد جٌّظش٠س  جٌرٕٛن ض  أْ ٠ٕرغٟ وّح جٌّظشف١س جٌخذِحش ضؼ١ٙذ ٌؼّ

١ٍٓ ٌؿ١ّغ ٚجػكس جألدجء ضم١١ُ أعظ ضىْٛ ١ٍٓ جٌؼحِ ّطؼحِ  .جٌرٕٛن ضٍه ِغ ٚجٌ

ّحَ ضٛؾ١س .3 ١ّس ٔكٛ جٌّظش٠س جٌرٕٛن ئ٘ط ششوحش قٛوّس فٍغفس ضؼ١ّٓ أ٘  أعٍٛخ ضٕف١ز ػٕذ ٌج

ّحْ جٌّظشف١س ٌٍخذِحش جٌطؼ١ٙذ  أدجء غُ ِٚٓ جٌطٛس٠ذ، عٍغٍس أدجء ِٓ جإلعطفحدز ضؼظ١ُ ٌؼ

 جٌّظش٠س جٌرٕٛن
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