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 ركهفخ سأط انًبل انجششي ٔطشق لٍبعٓب

 ثٌذجفغز: ع١ّز ِٙذٞ ع٠ٕٟٛ

 أ.د. ِقّٛد ػذذ ثٌفضجؿ إدشث١ُ٘

 أعضجر ثٌّقجعذز ثإلدثس٠ز ٚثٌضىج١ٌف

 ؽجِؼز ثٌّٕظٛسر -و١ٍز ثٌضؾجسر

 

 

 

 انًهخص:

ثٌم١جَ دؼ١ٍّز صق١ًٍ ِقجعذٟ ٌطشق ٚثصؾج٘جس  ٘ذفش ٘زر ثٌذسثعز إٌٝ

ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚصٛػ١ـ ِذٜ ثٌقجؽز إٌٟ خظجةض 

 ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز ثٌّطٍٛدز ٌزٌه.

ٚثسصىض ثٌذقظ ػٍٝ ِٕٙؼ ػٍّٟ ٠ضّغً فٟ ثٌّٕٙؼ ثالعضمشثةٟ ثالعضٕذجؽٟ 

ٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٚلذ ثٌّخضٍؾ ٌٍخشٚػ دضظ١ُّ فىشٞ ٠ذػُ ػ١ٍّز ل١جط صى

ثعذضش ثٌذسثعز ث١ٌّذث١ٔز ٚؽٛد صٛثفك فٟ ػ١ٍّجس ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ .
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Abstract: 

This study tends to make an accounting analysis to 

ways and methods of accounting measurements to the cost of 

investing in human environment, showing the need of 

accounting information specification needed to apply.  

It. Therefore, this study is generated from main  

environment upon on the accounting measurement for cost of 

investing in human capital, this main hypothesis was  divided 

into multiple sub- hypothesis that achieves the goals of this 

study . This study is based on a scientific approach expressed 

in a mix between the inductive and deductive methods 

traditional environment which effects the accounting 

measurement for the cost of human capital. 
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 طجٍعخ ٔيشكهخ انجحش:

إْ ػ١ٍّجس ثٌضقٛي إٌٝ ثلضظجد ثٌّؼشفز صضطٍخ إدسثن ِٕظّجس ثألػّجي 

أل١ّ٘ز ثالعضغّجس فٟ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ِٓ خالي ثال٘ضّجَ دٙزٖ ثٌّٛثسد ٚػّجْ 

صغ١١ش٘ج دجٌطش٠مز ثٌضٟ صؼّٓ صقم١ك ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز، ف١ظ ٠ؼذ ثٌؼٕظش ثٌذششٞ 

ثألطٛي ثٌضٟ صّضٍىٙج ِٕظّجس ثألػّجي ػٍٝ ثإلؽالق، دً أعجط عشٚصٙج، ِٓ أُ٘ 

ٚرٌه دغذخ صشثؽغ ثأل١ّ٘ز ثٌٕغذ١ز ١ٌٍّضثس ثٌضٕجفغ١ز ثٌضم١ٍذ٠ز ٚثٌضشو١ض ػٍٝ 

ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ثٌّغضذثِز
 (i)

. 

ٚصذٕش ِٕظّجس ثألػّجي ثالعضشثص١ؾ١جس ثٌضٕجفغ١ز ثٌّذ١ٕز ػٍٝ ثٌؼمٛي 

ز؛ صٍه ثٌؼمٛي ثٌّضّغٍز فٟ فغٓ ثخض١جس ثٌؼج١ٍِٓ ٚصذس٠ذُٙ ثٌذشش٠ز ثٌّفىشر ٚثٌّذذػ

ٚصقف١ضُ٘ دغشع خٍك ثٌشغذز ٌذ٠ُٙ فٟ ثألدثء ثٌؾ١ذ، ٚوزٌه ِٕقُٙ فشص 

ثٌّذجدسر ٚصٛؽ١ُٙٙ دجٌشىً ثٌزٞ ٠ٌٛذ ٌذ٠ُٙ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضٛؽٗ ثٌزثصٟ، ٌٚزٌه وجْ 

عضشثص١ؾٟ ٌؼّجْ ف ثالٌثٌغؼٟ الدضىجس وغ١ش ِٓ ثٌغذً، ِٚٓ أّ٘ٙج دػُ ثٌضقج

أوذش ثعضفجدر ِٓ ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ
 (ii)

. 

ٚصىّٓ ِشىٍز ثٌذقظ فٝ طؼٛدز ثٌّؼجٌؾز ثٌّقجعذ١ز فٟ أْ ثٌمٛثةُ 

ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌقج١ٌز ػجؽضر ػٓ ل١جط ٚصٛط١ً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز ثٌّالةّز 

١ُ ألطقجح ثٌّظجٌـ ػٓ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دجػضذجسٖ ٠ّغً ِؾّٛػز ِٓ ثٌم

ٚثٌّؼجسف غ١ش ثٌٍّّٛعز ثٌضٟ ٠ضُ صقذ٠ذ٘ج ِٛػٛػ١ًج ِٓ خالي ثٌفشق د١ٓ ثٌم١ّز 

ثٌغٛل١ز، ٚثٌم١ّز ثٌذفضش٠ز
 (iii)

. 

 

 أًٍْخ انجحش:

 صضّغً أ١ّ٘ز ثٌذقظ ف١ّج ٠ؤصٟ: 

صضّغً فٟ صٕجٚي أفذ ثٌّٛػٛػجس ثٌّّٙز ٚثٌّضّغٍز فٟ  األًٍْخ األكبدًٌٍخ:  - أ

ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ثٌزٞ أطذـ ثٌؼٕظش ثٌشة١ظ فٟ ٔؾجؿ أٞ 

ػ١ٍّز، ٚأٞ ِٕظّز فٟ ظً ثٌضطٛسثس ثٌغش٠ؼز ٚثٌّزٍ٘ز فٟ ٔظُ ثالصظجالس 
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 ٚثٌضم١ٕجس ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز.

ج١ٔز صؼ١ُّ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطً ٚصضّغً فٟ دسثعز ِذٞ إِىاألًٍْخ انزطجٍمٍخ:   - ة

   إ١ٌٙج ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ػٍٝ ثٌّٕظّجس ثٌّّجعٍز ٌؼ١ٕز ٘زث ثٌذقظ.  

 حذٔد انجحش:

 صُ إػذثد ثٌذقظ فٟ ظً ثٌقذٚد ث٢ص١ز: 

صُ ٘ز ثٌذقظ دثخً ثٌذ١تز ثٌؼشثل١ز ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٕشآس  حذٔد يكبٍَخ: - أ

ٚصُ ، ّذْ ثٌمش٠ذز ِٕٙجثٌخذ١ِز، ٚثٌضؾجس٠ز، ٚثٌظٕجػ١ز فٟ ِٕطمز دغذثد ٚثٌ

 ثالعضفجدر ِٓ صؾّؼجس ثٌغشفز ثٌضؾجس٠ز ثٌؼشثل١ز فٟ صؾ١ّغ د١جٔجس ٘زث ثٌذقظ. 

ٟٚ٘ ثٌفضشر ثٌضٟ ثعضغشلٙج صٛص٠غ ٚصؾ١ّغ ٚصق١ًٍ لجةّز  حذٔد صيبٍَخ: - ة

َ، فضٝ ٔٙج٠ز 8882ثالعضذ١جْ، ف١ظ ثِضذس ِٓ دذث٠ز شٙش د٠غّذش ػجَ 

 و.8882شٙش فذشث٠ش ػجَ 

ثلضظش ثٌذقظ ػٍٝ ػٕجطش سأط ثٌّجي ثٌذششٞ وؤفذ حذٔد يٕضٕعٍخ:  - س

ػٕجطش سأط ثٌّجي ثٌفىشٞ فٟ ِٕظّجس ثألػّجي، دْٚ ثٌضطشق إٌٝ سأط 

 ثٌّجي ثٌؼاللٟ أٚ ثٌضٕظ١ّٟ. 

 

 يُٓظ انجحش:

 ثػضّذس ثٌذجفغز ػٍٝ ِٕٙؾ١ٓ دشىً ِضىجًِ، ّٚ٘ج:

ف١ظ ٠ذٕٝ ػٍٝ ثٌضؾشدز ٚثٌّالفظز، ٚد١جٔجس  األٔل: انًُٓظ االعزمشائً: -8

ثٌؼجٌُ ثٌٛثلؼٟ وؤعجط ٌذٕجء ثٌٕظش٠جس، فٙٛ ٠ٕطٍك ِٓ ِالفظز فجالس ٚثلؼ١ز 

ؽضة١ز ١ٌظً إٌٝ ٚػغ ثٌفشٚع ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ صفغ١ش ٘زٖ ثٌقجالس، ِٚٓ 

عُ ثخضذجس ثٌفشٚع ٚثٌضقمك ِٕٙج ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌٕظش٠جس ثٌضٟ 

ٓ ٕ٘ج ػشف ٘زث ثٌّذخً دؤٔٗ ٠ٕضمً ِٓ ثٌؾضة١جس إٌٝ صضظف دجٌضؼ١ُّ، ِٚ

ثٌؼ١ِّٛجس
 ((iv

. 
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٠ؼذ ِٓ ثٌّذثخً ثٌٕظش٠ز ثألعجع١ز، ٚلذ ثػضشع  انضبًَ: انًُٓظ االعزُجبطً: -8

٘زث ثٌّذخً ػٍٝ أْ "ثٌّقجعذز ػٍٝ ِج ٟ٘ ػ١ٍٗ"، ِؼضذًشث رٌه غ١ش طق١ـ، 

ثالعضٕذجؽ ٔٛع ٠ٚؼذ ، "ٚأْ ثٌّقجعذز ٠ؾخ أْ صىْٛ، وّج ٠ؾخ أْ صىْٛ ػ١ٍٗ

ف١ظ ٠غضٕذ إٌٝ -وّج ٠ؼشفٗ ثٌّٕطك -ِٓ ثالعضذالي ثٌم١جعٟ أٚ ثٌظٛسٞ 

فشٚع ِغذمز صضغُ دجٌضٕجعك ثٌّٕطمٟ ف١ّج د١ٕٙج، ٚصمَٛ ٔظش٠ضٗ ػٍٝ أعجط 

ِؾّٛػز ؽًّ ف١ٙج فشػ١جس، ٠ٚذذأ ٘زث ثٌّٕٙؼ ِٓ ثٌؼجَ إٌٝ ثٌخجص
 (v)

. 

 فشض انجحش:

ؽشق ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط  ال ٠ٛؽذ ثخضالف رٚ دالٌز إفظجة١ز د١ٓ -1

 ثٌّجي ثٌذششٞ.

 

 خطخ انجحش:

 صُ إػذثد ثٌذقظ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:

 ؽذ١ؼز صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ. أٔال: -

 ؽشق ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ. صبٍَب: -

 

 أٔالً: طجٍعخ ركهفخ سأط انًبل انجششي:

ػشفش ثٌضىٍفز دؤٔٙج صؼق١ز صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر ِمجدً ثٌقظٛي ػٍٝ دؼغ 

ثٌّٕجفغ أٚ ثٌخذِجس ثٌّغضمذ١ٍز، ٠ّٚىٓ صقًّ ثٌضىٍفز فٟ عذ١ً ثٌقظٛي ػٍٝ ِٕجفغ 

ِجد٠ز ٍِّٛعز، أٚ ِٕجفغ غ١ش ٍِّٛعز، ٚإْ ثٌّذجدا ثٌؼ١ٍّز ٌٍّقجعذز صؼضذش ثٌضىٍفز 

ٌزٞ صُ ثعضٙالوٗ ٚثعضغالٌٗ خالي ثٌمضشر إِج ِظشٚفجَ أٚ أطاًل، فجٌؾضء ِٓ ثٌضىٍفز ث

ثٌّقجعذ١ز ٘ٛ ثٌّظشٚف ثٌزٞ ٠خض ثٌفضشر، أِج ثٌؾضء ِٓ ثٌضىٍفز ثٌزٞ ٌُ ٠غضٍٙه 

خالي ثٌفضشر ٚصغضف١ذ ِٕٗ فضشثس ِقجعذ١ز صج١ٌز ٠ؼضذش أطاًل 
(vi)

. 

ِٚٓ ِٕطٍك صٍه ثٌضؼق١جس وجٔش صقغخ صىج١ٌف سأط ثٌّجي ثٌذششٞ 

شؤر ٚثٌضٟ ٟ٘ ػخء ػٍٝ ثإل٠شثد، ِٚٓ عُ فمذ صؾجً٘ ػّٓ ثٌٕفمجس ثإل٠شثد٠ز ٌٍّٕ
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٘زث ثألِش ِفَٙٛ ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دّج ٠ؼٕٟ فؾُ ثٌّٕجفغ 

ثٌّغضمذ١ٍز ثٌضٟ صضطٍغ ثٌّٕشؤر إٌٝ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج ِٓ صٍه ثٌٕفمجس، دجػضذجس ثٌّٛسد 

ثٌذششٞ أطاًل ِٓ ثألطٛي غ١ش ثٌٍّّٛعز
 (vii)

. 

فجٌّقجعذز ػٓ صىج١ٌف ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٟ٘ ٔظجَ 

ِقجعذز صىج١ٌف ٠ىْٛ ف١ٗ ثألفشثد ِٛثسد فٟ ثٌّششٚع، ٠ٚغضٕذ إٌٝ ل١جط صىٍفز 

ٚل١ّز ثألفشثد ثٌّٛؽٛدثس ثٌضٟ صّغً ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ثٌزٞ ٠ؼضذش ثألُ٘ ِٓ 

ِجس؛ ػٕجطش سأط ثٌّجي ثٌفىشٞ، دؾجٔخ ثالعضغّجس فٟ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍٛ

فجالعضغّجس فٟ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ٠ؼذش ػٓ ثخضظجص ثألفشثد ٚثالعضغّجس فٟ 

صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٠ؼذش ػٓ ٚعجةً ػالل١ز ِغجػذر ٌٍّٛثسد ثٌذشش٠ز 
(viii)

. 

ِٚٓ عُ فئْ ػ١ٍّز ثٌم١جط ثٌّشجس إ١ٌٙج فٟ ِقجعذز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز صضّغً 

ر ، دٙذف خذِز ثإلدثسر فٟ ِؾجي فٟ ل١جط ثٌضىٍفز أٚ ل١جط ثٌم١ّز ٌألفشثد دجٌّٕشؤ

ثٌضخط١ؾ ٚثٌشلجدز، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ ل١جط صىج١ٌف ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ١ٌظ ٘ذفج فٟ فذ 

رثصٗ، دً ٠غضخذَ وؤطً ِٓ ثألطٛي فٟ ثصخجر ثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز ثٌذثخ١ٍز 

ٚثٌخجسؽ١ز، ٚرٌه وضؤع١ش ثٌمذسثس ثٌّؼشف١ز ٚثٌؼ١ٍّز ٌٍّذ٠ش، أٚ ٌّؾٍظ ثإلدثسر فٟ 

دثء ثٌؼجَ، أٚ فضـ أعٛثق ؽذ٠ذر ٚدجٌضجٌٟ صغضٕذ ثٌّقجعذز إٌٝ صىٍفز صقغ١ٓ ثأل

ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دجٌٕغذز ٌم١جط صؤع١ش ثٌمذسثس ثٌشخظ١ز ٌٍّٛثسد 

ثٌذشش٠ز فٟ أدثء ثٌّٕشآس
(ix)

. 

ٚصؼشف ثٌذجفغز صىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دؤٔٙج صٍه 

ٔفجلٙج صؼذش ػٓ ثٌمذسر ثٌّؼشفز دغشع ثٌغؼٟ ػٍٝ ثٌضؼق١جس ثٌضٟ صمَٛ ثٌّٕشؤر دئ

ِٕجفغ ِغضمذ١ٍز صقمك ِٓ خالٌٙج ص٠جدر ثٌّشثوض ثٌضٕجفغ١ز، أٚ ثخضشثق لطجػجس 

صغ٠ٛم١ز ؽذ٠ذر، أٚ صقم١ك ١ِضر ٔغذ١ز فٟ إؽجس ػجَ لذ ٠شًّ ثالٌضضثَ دجٌّغت١ٌٛز 

 ثالؽضّجػ١ز وذؼذ ثعضغّجسٞ ِضدٚػ. 
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 كهفخ سأط انًبل انجششي: صبٍَبً: عشض نهزطٕس فً يعبنغخ ر

صش١ش ثٌذجفغز إٌٝ أْ ثٌّؼجٌؾز ثٌّقجعذ١ز ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ لذ 

ِشس دؤسدؼز ِشثفً، ٟٚ٘: 
(x)

  

ِشفٍز ٚػغ ثٌّفج١ُ٘ ثألعجع١ز ٌم١جط صىٍفز سأط ثٌّجي  انًشحهخ األٔنى: - أ

ثٌذششٞ: صّضذ ِٓ دذث٠ز عض١ٕجس ثٌمشْ ثٌّجػٟ، ٚصغضخذَ ف١ٙج ثٌٕظش٠جس 

ا ثٌّضؼٍمز دشأط ثٌّجي ثٌذششٞ فٟ ثٌؼٍَٛ ثألخشٜ، فضٝ ٠ّىٓ ٚثٌّذجد

 صؤع١ظ أعجط ٔظشٞ ٚفىشٞ ٌٙج فٟ ثٌفىش ثٌّقجعذٟ.

ِشفٍز ٚػغ ّٔجرػ ٌم١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ:  انًشحهخ انضبٍَخ: - ح

ٚثسصىضس ٘زٖ ثٌّشفٍز ػٍٝ صم١١ُ ِمضشفجس ثٌم١جط ثٌّخضٍفز ٌضىٍفز سأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ، ِٓ خالي ّٔٛرػ ثٌم١جط ٚفمج ٌٍضىٍفز ثٌضجس٠خ١ز.

ث٘ضّش ٘زٖ ثٌّشفٍز دذ١جْ أعش ِؼٍِٛجس صىج١ٌف سأط ثٌّجي  انًشحهخ انضبنضخ: - س

ثٌذششٞ ػٍٝ ثصخجر ثٌمشثسثس، ف١ظ صشوضس ٘زٖ ثٌفضشر دزوش ثألعش ػٍٝ 

لشثس ثٌّغضغّش٠ٓ ِٓ فٍّز ثألعُٙ، ِٚٓ خالي رٌه وٛٔش ؽّؼ١ز ثٌّقجعذ١ٓ 

ثألِش٠ى١ز ٌؾٕض١ٓ ٌٍّقجعذز ػٓ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ثٌٍؾٕز ثألٌٚٝ: وجٔش 

(8798 /8798
َ

(، ٚلذ ٔششس صمش٠ش صقش ػٕٛثْ صطٛس ثٌّقجعذز ػٓ 

ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ٚثعضّشس خالي ٘زٖ ثٌفضشر ثٌذقٛط ثٌٙجدفز إٌٝ صط٠ٛش 

ثٌّفج١ُ٘ ٚثٌّٕجرػ ثٌّغضخذِز فٟ ل١جط صىٍفز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ٚثٌّقجعذز 

 ػٕٙج ِٓ ٔجف١ز ثٌضىٍفز، أٚ ِٓ ٔجف١ز ثٌم١ّز. 

٠ش ٚثال٘ضّجَ ثٌىجًِ: ٚصّضذ ِٓ ػجَ ِشفٍز ثٌضطٛ انًشحهخ انشاثعخ: - ط

(8708
َ

( ٚفضٟ ِشجسف ثٌمشْ ثٌقجٌٟ، ف١ظ أطذقش ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ِٓ 

أُ٘ ثٌشوجةض ثٌضٟ صٙضُ ثٌّٕشآس دّغج٠شر ِضطٍذجس ثالػضّجد ػٍٝ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج 

ثٌقذ٠غز ثٌّضطٛسر ٚثٌّٕٛ ثٌّغضّش ٌالدضىجسثس، ٚدق١ظ أطذقش ِٙجسثس 

ع١ز ٌخٍك ثٌم١ّز، ٚصقم١ك ثألسدجؿ، ٚإسعجء ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ِقذدثس أعج

 ١ِضر صٕجفغ١ز.
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 صبنضبَ: أْى ثُٕد ركهفخ سأط انًبل انجششي.

صشًّ ٘زٖ ثٌضىٍفز ثٌضؼق١ز ثٌضٟ ٠ؾخ أْ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر فٟ عذ١ً ثٌقظٛي 

ػٍٝ ِٓ ٠شغً ِشوًضث ِؼ١ًٕج، ٚصقضٛٞ ػٍٝ وً ِٓ ثٌضىٍفز ثٌّذجششر العضمطجح 

ٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ٚوزٌه صىٍفز ثٌضشلٟ ٚثٌٕذح ِٓ دثخً ٚثخض١جس ٚصؼ١ٓ ٚصٛظ١ف ث

ثٌّٕشؤر، ٠ّٚىٓ أْ ٠شجس إ١ٌٙج ِٓ خالي ِج ٠ؤصٟ
 (xi)

: 

 صىٍفز ثالعضقٛثر. -8

 صىٍفز ثإلفالي ٌٍّٛثسد ثٌذشش٠ز.  -8

 ٠ٚضُ ثٌضؼشع إٌٝ رٌه ِٓ خالي ث٢صٟ: 

فٟ عضز دٕٛد ٠ضُ  ثُٕد ركهفخ االعزحٕار عهى سأط انًبل انجششي: ٔرًضم

  ػشػٙج ف١ّج ٠ؤصٟ:

صضّغً فٟ صىٍفز ثؽضزثح أػؼجء ؽذد ِقض١ٍّٓ ٌٍّٕشؤر،  ركهفخ االعزمطبة: -8

ٚإْ ثٌّىْٛ ثٌشة١ظ ٌٙزٖ ثٌضىٍفز ٟ٘ ثإلػالٔجس ػٓ ثٌقجؽز إٌٝ ِٛظف١ٓ 

ؽذد، ٚوزٌه أصؼجح ١٘تجس ثٌضخذ٠ُ ٚثٌضٛظ١ف، ٚصىٍفز ثٌغفش ٚثالٔضمجالس، 

ٚثٌّظشٚفجس ثإلدثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٙزٖ ثألػّجي، ٚلذ صضٕٛع إٌٝ صمغ١ّجس 

 فظٍٙج ٚفمج ٌقؾُ ثٌّٕشآس. أخشٜ صٍضَ

صضقًّ ثٌّٕشؤر ٘زٖ ثٌضىٍفز فٟ عذ١ً صقذ٠ذ ِٓ ٠ؾخ أْ ٠ّٕـ  ركهفخ االخزٍبس: -8

ثٌٛظ١فز أٚ ٠شغٍٙج، ٟٚ٘ ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر إلؽشثء ػ١ٍّز 

ثالخض١جس، ٚصشًّ ثٌّىٛٔجس ثٌشة١غز ٌٙزٖ ثٌضىٍفز صىٍفز ثٌّمجدالس، ٚصىٍفز 

خ وً فشد ِٓ ٘زٖ ثٌضىٍفز ٠ضٛلف ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثالخضذجسثس، ٚفؾُ أٚ ٔظ١

ثٌضٕظ١ّٟ ٌٍٛظ١فز ثٌّطٍٛح شغٍٙج، دق١ظ صضقًّ ثٌّٕشآس صىج١ٌف ثخض١جس 

 أػٍٝ فٟ عذ١ً ثخض١جس ثألفشثد فٟ ثٌّغض٠ٛجس ثإلدثس٠ز ثٌؼ١ٍج.

ف١ظ صضقًّ ثٌّٕشؤر ٘زٖ ثٌضىٍفز فٟ عذ١ً  ركهفخ انزٕظٍف أٔ انزغكٍٍ : -8

ضٕظ١ُ ثإلدثسٞ ٌٙج ٚٚػؼٗ فٟ ثٌٛظ١فز إدخجي ػٕظش دششٞ ؽذ٠ذ فٟ ثٌ

ثٌشجغشر، ٚصشضًّ ٘زٖ ثٌضىٍفز ػٍٝ صىٍفز ثٌٕمً ٚثالٔضمجي إٌٝ ِمش ثٌؼًّ 
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ثٌؾذ٠ذ، أِج صىٍفز ثٌضغى١ٓ فضشضًّ ػٍٝ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌضىج١ٌف رثس ثٌطذ١ؼز 

ثإلدثس٠ز، ٚثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر فٟ عذ١ً ٚػغ ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ثٌزٞ صُ 

ضٗ، ِٚٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز ٠فؼً ِؼجٌؾز ٘زٖ ثٌضىج١ٌف لذٛي صٛظ١فٗ فٟ ٚظ١ف

دشىً وٍٟ، الْ ٌٙج ٘ذف أعجعٟ ٘ٛ صؼ١١ٓ ٚصغى١ٓ رٌه ثٌؼٕظش، ٠ٚخضٍف 

فؾُ ٘زٖ ثٌضىج١ٌف ِٓ ِٕشؤر ٢خشٜ فغخ ثٌّغضٜٛ ثٌٛظ١فٟ ٌٍٛظ١فز ثٌضٟ 

 ع١ضُ ثٌضؼ١١ٓ ػ١ٍٙج. 

ذ١ً صذس٠خ ٚصش١ش إٌٝ ثٌضؼق١ز ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر فٟ ع ركهفخ انزعهى : -8

ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ػٕذ ل١جِٗ دٛظ١فز ِؼ١ٕز، ٚصؼشف صىٍفز ثٌضؼٍُ دؤٔٙج ثٌضىٍفز 

ثٌضفجػ١ٍز ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر ٌق١ٓ صقم١ك ِغضٜٛ ثإلٔضجؽ١ز ثٌّطٍٛح ػجدر 

دٛظ١فز ِؼ١ٕز، ٚصشضًّ صىج١ٌف ثٌضؼٍُ ػٍٝ وً ِٓ ػٕجطش ثٌضىج١ٌف ثٌّذجششر 

١ً ٚثٌضذس٠خ ثٌضم١ٍذٞ، أٚ ثٌشعّٟ ٚغ١ش ثٌّذجششر ثٌضٟ صٍضَ ػ١ٍّز ثٌضؤ٘

دؾجٔخ ثٌم١جَ دٙزٖ ثٌؼ١ٍّجس أعٕجء ِضثٌٚز ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ٌؼٍّٗ، ِٚٓ ٘زٖ 

ثٌضىٍفز صىٍفز ثٌذشثِؼ ثٌضذس٠ذ١ز ثٌشع١ّز، دّج فٟ رٌه سٚثصخ ثٌّضذسد١ٓ، أِج 

ثٌضىٍفز غ١ش ثٌّذجششر خالي فضشر ثٌضذس٠خ ف١ّىٓ أْ صشضًّ ػٍٝ صىج١ٌف 

 ٔضجػ، أٚ ثألدثء ثٌؼجةغ خالي ثٌفضشر. ثٌفشطز ثٌؼجةؼز ٌإل

ٟٚ٘ صٍه ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر  ركهفخ انزذسٌت انشعًً ٔانزٕعٍّ: -2

ٔض١ؾز إؽشثء ػ١ٍّجس ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضٍم١ٓ ٚثٌضذس٠خ، أِج صىٍفز ثٌضٛؽ١ٗ فضؼٕٟ 

ثٌضؼق١جس ثٌضٟ صٕفك ٌؾؼً ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ثٌؾذ٠ذ ِؼضجًدث ِٚضؾجٚدًج ِغ 

د، ِٕٚضؾجس ثٌّٕشؤر، ٚإِىج١ٔجصٙج، ٚثٌضغ١ٙالس ثٌّٛؽٛدر ف١ٙج، ع١جعجس ثألفشث

 ِٚج إٌٝ رٌه ِٓ ثٌضذس٠خ ثٌشعّٟ. 

ٟٚ٘ ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر ٌضذس٠خ  ركهفخ انزذسٌت أصُبء انعًم : -2

ثٌشخض ٚ٘ٛ فٟ ِىجْ ٚظ١فضٗ، ِٚٓ خالي ثٌؼًّ ث١ٌِٟٛ دذال ِٓ ثٌضذس٠خ 

ثٌشعّٟ، ٚ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضذس٠خ ١ٌظ فمؾ ٌؼّجي ثإلٔضجػ، دً ٠ّىٓ أْ ٠ضُ 

ٌٍّضخظظ١ٓ، ِغً ثٌّٕٙذع١ٓ، ٚثٌّقجعذ١ٓ ِٚج شجدٗ رٌه، ٚأْ صىٍفز ثٌضِٓ 
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ذسح صضّغً فٟ صىٍفز ِشصذٗ ؽٛثي فضشر ثٌضذس٠خ ثٌضٟ صؼذ ثٌزٞ ٠مؼ١ٗ ثٌّض

أ٠ًؼج ِٓ صىج١ٌف ثٌضذس٠خ، أِج صىج١ٌف ثإلٔضجؽ١ز ثٌؼجةؼز خالي فضشر 

ثٌضذس٠خ، فٟٙ صىٍفز ثألدثء ثٌؼجةغ ٌٍؼج١ٍِٓ ثألخش٠ٓ دخالف ثٌّضذسح رثصٗ، 

ء ف١ظ صضؤعش صىٍفز إٔضجؽ١ز ثألفشثد ثألخش٠ٓ ثٌز٠ٓ ٠ضؼجٍِْٛ ِغ ثٌّضذسح أعٕج

 ثٌؼًّ، ٌٚق١ٓ ٚطٛي إٔضجؽ١ضٗ إٌٝ ثٌّغضٛٞ ثٌؼجدٞ ثٌّطٍٛح.

  لٍبط ركهفخ اإلحالل نهًٕاسد انجششٌخ: ( أ)

صؼشف صىٍفز ثإلفالي ٌٍّٛثسد ثٌذشش٠ز دؤٔٙج ثٌضؼق١ز ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر 

ث١ٌَٛ العضذذثي ِٛثسد دشش٠ز ِٛظفز فٟ ثٌّٕشؤر، ف١ظ صمغُ إٌٝ ثٌٕٛػ١ٓ ث٢ص١١ٓ
 

(xii)
: 

ٚصؼشف صٍه ثٌضىٍفز دضىٍفز ثالعضذذثي ثٌٛظ١فٟ، ٚثٌضٟ  :انٕظٍفً ركهفخ اإلحالل -8

صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر فٟ عذ١ً إفالي شخض ِقً آخش ٠شغً ٚظ١فز ِؼ١ٕز فٟ 

ثٌّٕشؤر، دق١ظ ٠ىْٛ ثٌذذ٠ً لجدًسث ػٍٝ ثٌم١جَ دٕفظ ثألػذجء، ٚصمذ٠ُ ٔفظ 

 ثٌخذِجس ثٌضٟ صٍضَ ٌٙزٖ ثٌٛظ١فز. 

ٟ٘ صٍه ثٌضىٍفز ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر ف١ٓ ٚركهفخ رشن انعًم أٔ االعزمطبة :  -8

٠مَٛ فشد ِؼ١ٓ ٠شغً ٚظ١فز ِؼ١ٕز دضشن ثٌؼًّ ألٞ عذخ عٛثء دجالعضمجٌز أَ 

ثٌٛفجر أَ ثإلطجدز ثٌضٟ صمؼذٖ ػٓ ثٌؼًّ، ِٚج إٌٝ رٌه، ٚ٘زٖ ثٌضىٍفز ٠ّىٓ أْ 

صشضًّ ػٍٝ ػٕجطش ِذجششر ٚأخشٜ غ١ش ِذجششر، ٚخالي ثٌذقظ ػٓ شخض 

ثٌٛظ١فز ثٌخج١ٌز؛ فئْ ثٌّٕشؤر صضقًّ ٔٛع ِٓ ثٌضىج١ٌف غ١ش آخش دذ٠ً ٌشغً 

ثٌّذجششر ٔض١ؾز ػذَ ثٌم١جَ دؤػذجء ٘زٖ ثٌٛظ١فز ٌؼذَ ٚؽٛد ِٓ ٠مَٛ دٙج، ٚإرث 

وجْ ألدثء ٘زٖ ثٌٛظ١فز أعش ػٍٝ أدثء ِشوض ثٌٛظ١فز أٚ ٚظجةف أخشٞ؛ فئْ 

ٌزٌه،  ثٌمجةّْٛ دٙزٖ ثٌٛظجةف لذ ٠ضؤعشْٚ دزٌه، ٠ٚمً ِؼذي أدثةُٙ ٔض١ؾز

ٚثٌفشق د١ٓ ثألدثء ثٌؼجدٞ ٚثألدثء فٟ ظً ٚؽٛد ٚظ١فز خج١ٌز ٠ّىٓ أْ ٠غّٟ 

"صىٍفز ثٌٛظ١فز ثٌخج١ٌز"، ٕٚ٘جن ػٕجطش صىٍفز أخشٜ صٕشؤ ٔض١ؾز صشن أٚ 

ثالٔفظجي ػٓ ثٌّٕشؤر، ٟٚ٘ صىٍفز ثٌخغجسر فٟ ثإلٔضجؽ١ز فٟ ثٌفضشر ثٌضٟ صغذك 
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ذٜ ثٌشخض فٟ صخف١غ إٔضجؽ١ضٗ ثالٔفظجي، ف١ظ ٠ىْٛ ٕ٘جن ١ِاًل أٚ ثصؾجً٘ج ٌ

 فٟ ٘زٖ ثٌفضشر ؽجٌّج أٔٗ ٠ؼشف أٔٗ عٛف ٠ضشن ثٌؼًّ.

ف١ظ ٠ش١ش ِفَٙٛ صىٍفز ثإلفالي ثٌشخظٟ ػٍٝ  ركهفخ اإلحالل انشخصً: -8

ػىظ ِفَٙٛ صىٍفز ثإلفالي ثٌٛظ١فٟ، إر ٠ضّغً فٟ ثٌضؼق١ز ثٌضٟ صضقٍّٙج 

ًسث ػٍٝ صمذ٠ُ ثٌّٕشؤر ث١ٌَٛ فٟ عذ١ً إفالي شخض ِقً شخض آخش ٠ىْٛ لجد

ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذِجس ثٌضٟ ٠مذِٙج ثٌشخض ثٌقجٌٟ، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ صىٍفز إفالي 

ج ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌشخظ١ز ٚثٌٛظ١ف١ز، ١ٌٚظ صىٍفز إفالي  ًِ شخظٟ ِىجفب صّج

 أفغٓ دذ٠ً.

ٚدؼذ صٕجٚي ثٌذجفغز ؽذ١ؼز صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ فٟ ثٌّذقظ ثألٚي، 

 سأط ثٌّجي ثٌذششٞ فٟ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ.صٕجٌٚش ؽشق ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز 

 

 :طشق انمٍبط انًحبعجً نزكهفخ سأط انًبل انجششي

 أٔالَ: انطشٌمخ انًجبششح نمٍبط سأط انًبل انجششي

ٚصشضًّ ثٌطش٠مز ثٌّذجششر ٌم١جط سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ 

صىٍفز ثٌضىٍفز، ّ٘ج: صىٍفز ثٌقظٛي، ٚصىٍفز ثٌضؼٍُ، ف١ظ ٠شضًّ وً ٔٛع ػٍٝ 

ِذجششر، ٚصىٍفز غ١ش ِذجششر، إر إْ ثٌضىج١ٌف ثٌّذجششر ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌّٛثسد 

ثٌذشش٠ز صشضًّ ػٍٝ صىج١ٌف ثالعضمطجح، أٚ ثالخض١جس ٚصىج١ٌف ثٌضؼ١١ٓ، أٚ 

ثٌضٛظ١ف، ٚإْ ثٌضىج١ٌف غ١ش ثٌّذجششر صشضًّ ػٍٝ صىج١ٌف ثٌضشلٟ، أٚ ثٌٕذح ِٓ 

دثخً ثٌّٕشؤر
 (xiii)

. 

ر ٌضىٍفز صؼٍُ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ػٍٝ صىج١ٌف ثٌضذس٠خ ٚصشضًّ ثٌضىٍفز ثٌّذجشش

ثٌخجسؽٟ ٚثٌضذس٠خ أعٕجء ثٌؼًّ، وّج صشضًّ ثٌضىج١ٌف غ١ش ثٌّذجششر ػٍٝ صىٍفز 

ٚلش ثٌّضذسح، ٚثإلٔضجؽ١ز ثٌؼجةؼز أعٕجء ػ١ٍّز ثٌضذس٠خ، ٚصضؼٍك ػ١ٍّز ثٌم١جط 

 ثٌّذجشش ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دّج ٠ؤصٟ:
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 ر ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ.ل١جط ثٌضىٍفز ثٌّذجشش -

 ل١جط ثٌضىٍفز غ١ش ثٌّذجششر ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ  -

 ٚصغضؼشػٙج ثٌذجفغز ِٓ خالي ِج ٠ؤصٟ: 

 ف١ظ صشضًّ ػٍٝ: لٍبط انزكهفخ انًجبششح نشأط انًبل انجششي: ( أ)

ٕ٘جن ؽش٠مض١ٓ ٌؼ١ٍّز ثٌم١جط، ثٌطش٠مز  لٍبط انزكهفخ ضًٍ انمٕائى انًبنٍخ:  -8

ز فٟ إظٙجس ٘زٖ ثألطٛي فغخ ِذذأ ثٌضىٍفز ثألٌٚٝ: ٟ٘ ثٌطش٠مز ثٌضم١ٍذ٠

ثٌضجس٠خ١ز ثٌّضىذذر، أِج ثٌطش٠مز ثٌغج١ٔز فضغضذػٟ إظٙجس سأط ثٌّجي ثٌذششٞ 

فٟ ث١ٌّضث١ٔز ثٌؼ١ِّٛز فغخ ل١ّضٗ ثٌّضذثٌٚز. ٚصٛفش ثٌطش٠مز ثٌغج١ٔز، دال شه 

ِؼٍِٛجس أوغش فجةذر صضّجشٝ ِغ ؽش٠مز صفى١ش ِؾٍظ ِؼج١٠ش ثٌّقجعذز 

جٌٟ ثٌزٞ ٠ؤ٠ذ إظٙجس ػذد ِٓ ثألطٛي فغخ ل١ّضٙج ثٌّضذثٌٚز، ثٌذ١ٌٚز ثٌق

دق١ظ ٠ضخز ٚع١ٍز ثٌم١جط إعذجس صىج١ٌف ثٌّٙجسثس، ٚثٌّؼجسف، ٚثٌضذس٠خ، 

ٚٔفمجس ثوضغجح ثٌخذشر ٌٍؼج١ٍِٓ
 (xiv)

. 

Sveiby (8770 )ًَٕرط انًٍضاٍَخ انعًٕيٍخ غٍش انًُظٕسح: حٍش لبو  -2

دئػذثد ٘زث ثٌّٕٛرػ ٌضم٠ُٛ ثألطٛي  ثٌذشش٠ز فٟ ثٌششوجس ثٌمجةّز ػٍٝ أعجط 

ثٌّؼشفز ٚثإلفظجؿ ػٕٙج فٟ طٍخ ثٌمٛثةُ ثٌّج١ٌز، ٚرٌه دجٌضطذ١ك ػٍٝ أفذ 

ششوجس ثٌّؼشفز فٟ ثعضشث١ٌج، ِٚم١ذر فٟ دٛسطز ع١ذٟٔ ٌألٚسثق ثٌّج١ٌز، 

س٠ز، ف١ظ صش١ش ثٌذسثعز ٚصّجسط ٔشجؽٙج فٟ ِؾجي صمذ٠ُ ثالعضشجسثس ثإلدث

إٌٝ إّ٘جي ل١جط ٚثٌضمش٠ش ػٓ ثألطٛي ثٌذشش٠ز ٠ؤدٞ إٌٝ ثإلفظجؿ ػٓ 

ثألطٛي دم١ّز إؽّجٌٟ ألً ِّج صمضؼ١ٗ ثٌقم١مز، ٚ٘زث ِّج ٠ضشن ِؾجال ٌٍذقظ 

ػٓ ل١ّز صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ فٟ ثٌمٛثةُ ثٌّج١ٌز
 (xv)

.
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أصُبء فزشح يحبعجٍخ لٍبط عضء يٍ ْزِ األصٕل انزً رُزًٓ صالحٍزٓب  -8

ف١ظ ٠غضخذَ صمذ٠شثس ثألػّجس ثٌفشد٠ز ٌّؾّٛػز ثٌّٛظف١ٓ فٟ  يعٍُخ:

ِقجعذز ثٌضمجػذ، ٠ّٚىٓ ثعضخذثَ ؽش٠مز ِّجعٍز ٌٍٛطٛي فٟ ثٌٕٙج٠ز إٌٝ 

ثٌفضشر ثٌضٟ صٕضفغ ِٓ ثٌٕفمجس ثٌّشعٍّز ِٓ ؽشثء ثٌش١خٛخز أٚ ثٌضمجػذ
 (xvi)

. 

ف١ظ ٠ضُ ل١جط صىٍفز جششي: لٍبط انزكهفخ غٍش انًجبششح نشأط انًبل ان ( ح)

سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٚفمج ٌٙزٖ ثٌطش٠مز ػٓ ؽش٠ك ص١١ّض٘ج دّىٛٔجصٙج ثٌّخضٍفز عُ 

صم١١ّٙج ِذجششر عٛثء دشىً فشدٞ أَ ؽّجػٟ ٕٚ٘جن عضز ّٔجرػ ٌٍطش٠مز ثٌّذجششر 

صشضًّ ػٍٝ ث٢صٟ 
(xvii)

: 

ي ف١ظ ٠ضُ صمذ٠ش ل١ّز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ِٓ خال ًَٕرط ثشٔكش انزكُٕنٕعً: -8

صق١ًٍ صشخ١ظٟ، ٌّىٕٛٔجس سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ثٌّضؼٍك دجٌّٙجسثس ٚثٌّؼجسف 

ثٌؼ١ٍّز، ٚثٌخذشر ٚثإلدذثع ٚثالدضىجس، ٚصش١ش ثٌذجفغز إٌٝ أْ ِمضشؿ ٘زث 

(Brooking A., 1996ثٌّٕٛرػ ٘ٛ )
 (xviii)

. 

ف١ظ ثلضشؿ ٘زث ثٌّٕٛرػ  ًَٕرط يُٓغٍخ انزمٍٍى انشبيم: -8

Mcpherson,1998) ز د١ٓ ل١ّز ثٌششوز ٚصىٍفز سأط ثٌّجي (، ٠ٚذ١ٓ ثٌؼالل

ثٌذششٞ دٙذف إػطجء صم١١ُ شجًِ وٍٟ ٌألٔشطز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ف١ظ 

٠ٚغؼٟ ثٌّٕٛرػ ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌم١ّز ثٌشجٍِز ثٌى١ٍز ٌضىج١ٌف سأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ ِؼذشثَ ػٕٙج دّؾّٛع  ثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز، أٞ ثٌم١ّز ثٌّؼجفز ثٌى١ٍز. 

ًَٕرط رمذٌش انمًٍخ  -8
(xix)

٠ّغً ٘زث ثٌّٕٛرػ ِٕٙؾ١ز أٚ ؽش٠مز ِقجعذ١ز ٌضمذ٠ش  :

سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٚثٌزٞ ٠ٕغخ إٌٝ ثٌمذسثس ث١ٌّّضر ثٌشة١غز ٌٍششوز، ٚرٌه 

ثػضّجًدث ػٍٝ صقذ٠ذ ل١ّز ثٌّٛؽٛدثس ٚثٌّٛثسد غ١ش ثٌٍّّٛعز: ثٌّٙجسثس، 

 ٚثٌخذشثس ثٌّضشثوّز، ٚثٌّىضغذجس ثٌضذس٠ذ١ز، ٚغ١ش٘ج 

انمًٍخ انكهٍخًَٕرط ثُبء/ خهك  -8
 (xx)

ِمضشؿ ِٓ  :

(Andriessen&Tiessen,2000 ِٞغضّذ ِٓ ثٌّؼٙذ ثٌىٕذ ٛ٘ٚ )

ٌٍّقجعذ١ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ، ٠ٚغضخذَ ٘زث ثٌّٕٛرػ ثٌضذفمجس ثٌٕمذ٠ز ٌضىج١ٌف ثٌّٛثسد 
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ثٌذشش٠ز ثٌّخططز ثٌّخظِٛز دٙذف إػجدر و١ف١ز صؤع١ش ثألفذثط ثٌغجدمز ػٍٝ 

     ثألٔشطز ثٌّخططز. 

ٌّٕٛرػ ػٍٝ ثعضخذثَ ِفَٙٛ عٍغٍز ثٌم١ّز، ٚٚفمًج ٌٙزث ثٌّٕٛرػ ٠ؼضّذ ٘زث ث

أْ ثٌؼ١ٍّز ثإلٔضجؽ١ز فٟ ثٌّٕشؤر صضُ  (Pebinson and Klernel, 1996)٠شٞ 

ِٓ خالي فٍمجس عٍغٍز ثٌم١ّز، فجٌّٛثد ثٌخجَ صضقٛي إٌٝ ِٕضؾجس ٠ضُ صغ٠ٛمٙج 

فمًج ٌٙزث ثٌّذخً فئْ ٚد١ؼٙج، ثألِش ثٌزٞ ٠ضشصخ ػ١ٍٗ صقم١ك ثٌّٕشؤر ٌم١ّز ِؼجفز ٚ

ثٌٛظ١فز ثإلٔضجؽ١ز ال صؼذ ثٌؼ١ٍّز ثٌٛف١ذر ثٌضٟ صضُ ػٕذ إٔضجػ ثٌّٕضؼ ثٌٕٙجةٟ، ٚإْ وً 

ثٌٛظجةف ثٌذثخ١ٍز ٌٍّٕشؤر ِؾضّؼز صخذَ ثأل٘ذثف ثٌؼجِز ٌٍّٕشؤر، ِٚٓ عُ فئْ ٘زٖ 

ثٌٛظجةف صغُٙ فٟ خٍك ل١ّز ِؼجفز ِضّىٕز فٟ ثٌؼّالء
 (xxi)

. 

 

 صبٍَبَ: لٍبط سأط انًبل انجششي ثذالنخ انمًٍخ انغٕلٍخ 

ف١ظ صمَٛ فٍغفز ؽشق فغجح صىٍفز سأط ثٌّجي دجٌم١ّز ثٌغٛل١ز ػٍٝ 

أعجط ثػضذجس فغجح ثٌّغج١ّ٘ٓ ٠قضٛٞ ػٍٝ ل١ّز ِٓ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ف١ظ 

( عالعز ّٔجرػ العضخذثَ ِذخً ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز فٟ KVEIBY,K.,2001فذد )

ث٢صٟ  ثٌم١جط، ٟٚ٘
(xxii)

: 

(، ف١ظ ٠شصىض ٘زث (Stewart,1997 ثٌذفضش٠ز: –ّٔٛرػ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز  -8

ثٌّٕٛرػ ػٍٝ ثٌفشق د١ٓ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز ٌشأط ثٌّجي ٚل١ّضٗ ثٌذفضش٠ز، ٚػ١ٍٗ 

فئْ ثالفضشثع ثٌّٕطمٟ ثٌشة١ظ ٌٍّٕٛرػ ٠ش١ش إٌٝ أْ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز صّغً 

 ثٌم١ّز ثٌقم١م١ز ٌٍّٕشؤر، ٚصضؼّٓ صٍه ثٌم١ّز ل١ّز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ. 

دث٘ج أْ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٠ّىٓ ل١جط ف١ظ ٠ؼضّذ ٘زث ثٌّٕٛرػ ػٍٝ فىشر ِؤ

ِٓ خالي إؽشثء ِمجسٔز د١ٓ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز ثٌذفضش٠ز ألعُٙ ثٌّٕشؤر، ٚفٟ فجٌز 

ص٠جدر ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز ػٓ ثٌم١ّز ثٌذفضش٠ز ٠ضُ إسؽجع ِذٍغ ثٌفشق إٌٝ ِمذثس 

ثٌض٠جدر فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ وؾضء ِٓ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٌٍّٕشؤر
 (xxiii)

. 
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(: ٚ٘زث (Stewart,1997ثٌزٞ لذَ ِٓ لذً  Tobin`s q)٠ٓ )ٌضٛ Qّٔٛرػ  -8

ثٌذفضش٠ز ف١ّج ػذث أٔٗ ٠غضذذي ثٌم١ّز  -ثٌّٕٛرػ ٠شذٗ ّٔٛرػ ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز

ثٌذفضش٠ز دجٌضىٍفز ثالعضذذث١ٌز ٌٍّٛؽٛدثس ثٌذشش٠ز، فئْ وجٔش ثٌششوز صّضٍه 

ئْ ٘زٖ ٌٍّٕجفغ١ٓ، ف q)ٚأوذش ِٓ ل١ّز )، Tobin`s q)( ٌّؼ١جس )8أوذش ِٓ )

ثٌششوز ٠فضشع أٔٙج صقمك أسدجًفج أػٍٝ ِٓ أسدجؿ ثٌششوجس ثٌّٕجفغز، ٠ٚذخً 

ػّٓ ٘زث ثٌشدـ ث١ٌّضر ثٌضٕجفغ١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ٚؽٛد ل١ّز ػ١ّٕز ٌشأط ثٌّجي 

ثٌذششٞ، ٠ٚغّـ ٘زث ثٌّٕٛرػ دئؽشثء ثٌضغ٠ٛجس ٚثٌضؼذ٠الس ٌٍضغٍخ ػٍٝ 

 ثٌذفضش٠ز.  –ِقذدثس ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز 

 صبنضبَ: لٍبط سأط انًبل انجششي ثطشٌمخ انعبئذ عهى األصٕل 

ف١ظ ٠غضخذَ ّٔٛرػ صىٍفز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ثٌّمضشؿ ِٓ لذً 

(johasnsson.1997 ف١ظ ٠قغخ ٘زث ثٌّم١جط ثألعش ثٌخفٟ ػٍٝ ثٌضىج١ٌف )

ج ػٍٝ ٔفمجس ثٌشٚثصخ ثٌّٕضفغ دٙج  ًِ ثٌّشصذطز دجٌّٛثسد ثٌذشش٠ز فٟ ثٌّٕشؤر ِمغٛ
(xxiv)

. 

ؼضّذ ٘زث ثٌّٕٛرػ ػٍٝ فىشر ِؤدث٘ج أْ ثسصفجع ِؼذي ثٌؼجةذ ػٍٝ ٠ٚ

ثألطٛي ثٌّغضغّشر ٌٍّٕشؤر ػٓ ثٌّٕشآس ثٌّّجعٍز ثٌضٟ صٕضّٟ إٌٝ ٔفظ ثٌٕٛع ِٓ 

ثٌٕشجؽ، ٠شؽغ إٌٝ أْ ثألطٛي ثٌذشش٠ز ال صظٙش فٟ ثٌمٛثةُ ثٌّج١ٌز
 (xxv)

. 

 

 ساثعبَ: لٍبط سأط انًبل انجششي ثطشٌمخ ثطبلخ األداء 

 ػٍٝ ِؾّٛػز ؽشق صضّغً ف١ّج ٠ؤصٟ: ٔرشزًم

(، ٠ٚمَٛ ٘زث (Bontis,1994ف١ظ ثلضشفٗ  ًَٕرط ركبء سأط انًبل انجششي: -8

ثٌّٕٛرػ ػٍٝ ثخض١جس ِؾّٛػز ِٓ ثٌّؤششثس ثٌّضؼٍمز دشأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ِٚٓ عُ 

ثعضخذثَ صٍه ثٌّؤششثس ٌغشع إؽشثء ثٌّمجسٔز ِغ لجػذر د١جٔجس ٘زث ثٌّىْٛ، ٚ٘زٖ 

ثٌفتجس ٟ٘: فؼج١ٌز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚصم١١ُ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚثعضغّجس سأط 

ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚثعضٕفجر سأط ثٌّجي ثٌذششٞ
 ((xxvi

. 
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ف١ظ ٠ضُ ثالعضؼجٔز دؤفذ أعج١ٌخ ثٌّقجعذز ًَبرط ثطبلخ األداء انًزٕاصٌ:   -8

١ًّ، ثإلدثس٠ز ثالعضشثص١ؾ١ز دجالعضفجدر ِٓ ثٌّؤششثس ثألعجع١ز )ثٌّج١ٌز، ٚثٌؼ

ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌضشغ١ٍ١ز، ٚثٌضؾذ٠ذ ٚثالدضىجس، ٠ٚؼجف إ١ٌٙج ؽجٔخ ثٌؼٕظش 

ثٌذششٞ(، ٚرٌه ٌٍخشٚػ فٟ ثٌٕٙج٠ز دم١جط ٌضىٍفز ثٌؼٕظش ثٌذششٞ دم١جط ِذٜ 

ثالعضفجدر د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌٕٛثفٟ ثٌّج١ٌز ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌضشغ١ٍ١ز، ِٚذٜ ِغجّ٘ضٗ فٟ 

ٌششوز ِٓ خالي ثٌؾٛثٔخ ثالدضىجس ٚثٌضؾذ٠ذ، ِٚٓ خالي رٌه صؼش٠ف ِجػٟ ث

ثٌغجدمز، عُ صقذ٠ذ ثٌّغضٙذف ِّج ٠ؾخ أْ صىْٛ ػ١ٍٗ صىٍفز ثٌؼٕظش ثٌذششٞ
 

(xxvii)
. 

 خبيغبً: لٍبط ركهفخ سأط انًبل انجششي فً ضٕء يعبٌٍش انًحبعجخ

 iasف١ظ ٠الفع أْ ِؼ١جس ثٌّقجعذز ثٌذٌٟٚ )(: 33انمٍبط فً انًعٍبس انذٔنً )

No. 38., 1998 ( فذد ششٚؽ ثالػضشثف دؤطٛي ثٌٍّى١ز ثٌفىش٠ز )ثألطٛي غ١ش

 ثٌٍّّٛعز( ِٓ خالي ِذٜ صٛثفش ثٌّؼج١٠ش ثألعجع١ز ث٢ص١ز: 

إِىج١ٔز ص١١ّض ثألطٛي دشىً ٍِقٛظ ػٓ ثٌشٙشر ثٌٕجشتز ػٓ دِؼ ِٕشآس  -8

 ثألػّجي. 

ِٓ لذسر ثألطٛي ثٌفىش٠ز ػٍٝ صذفك ثٌّٕجفغ ثاللضظجد٠ز -دشىً ٔغذٟ–ثٌضؤوذ  -8

 مذ١ٍز ٌٍّٕشؤر. ثٌّغض

إِىج١ٔز ع١طشر ثٌّٕشؤر ػٍٝ ثٌّٕجفغ ثاللضظجد٠ز ثٌّغضمذ١ٍز ٌألطٛي ثٌفىش٠ز،  -8

 ِٕٚغ ث٢خش٠ٓ ِٓ ثٌضؼذٞ ػٍٝ ٘زٖ ثٌّٕجفغ. 

 إِىج١ٔز ل١جط صىٍفز ثألطٛي ثٌفىش٠ز دشىً ِٛعٛق ف١ٗ. -8

 

 انذساعــخ انزــطجٍمٍخ:

ثٌؼٍّٟ ِٓ فجػ١ٍز ٠ضّغً ثٌٙذف ِٓ إؽشثء ثٌذسثعز ثٌضطذ١م١ز فٟ ثٌضقمك 

ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚثٌذسثعز ثٌضطذ١م١ز صّش ِٓ خالي ِج 

:ٍٟ٠ 
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 أٔالَ: يغزًع ٔعٍُخ انذساعخ

٠شًّ ِؾضّغ ثٌذسثعز ثٌّؾضّغ ثألوجد٠ّٟ ِٓ ثٌّؼ١١ٕٓ  يغزًع انذساعخ: - أ

دجٌذقظ ٚثال٘ضّجَ دجألطٛي ثٌذشش٠ز ٚصىٍفز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ٚوزٌه ٠شًّ 

ِؾضّغ ثٌذقظ ثٌّؼ١١ٕٓ دجٌّٛثسد ٚثٌؼًّ ثٌذششٞ فٟ ثٌّٕشؤر عٛث ِٓ ثإلدثسر 

ثٌؼ١ٍج ٚثإلدثسر ثٌٛعطٟ ٚثإلدثسر ثٌضٕف١ز٠ز الع١ّج ثٌّخضظ١ٓ دجعضمطجح 

ٚصٛظ١ف ٚصذس٠خ ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ٚوً ثٌّؼ١١ٕٓ دظفز ػجِز دم١جط صىٍفز 

 ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ دثخً ثٌّٕشآس ٚخجسؽٙج. 

ف١ظ ٠غضؼ١ٓ ثٌذجفظ دؼ١ٕز ػشٛثة١ز ؽذم١ز صّغً أؽ١جف  خ انذساعخ:عٍُ - ح

ِؾضّغ ثٌذقظ ِٓ ٚثٌّغض٠ٛجس ثإلدثس٠ز ثٌؼ١ٍج ٚثٌٛعطٟ ٚثٌضٕف١ز٠ز، 

ِٚقجعذٟ ثألفشثد ٚثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز فٟ ِؾّٛػز ػشٛثة١ز ِٓ ثٌششوجس فٟ 

 ثٌّؾجي ثٌظٕجػٟ ٚثٌضؾجسٞ ٚثٌخذِٟ.   

 عذادْبصبٍَبً: أداح عًع انجٍبَبد ٔيُٓظ إ

صغضخذَ ثٌذجفغز ثعضّجسر ثعضذ١جْ وٛع١ٍز ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس ِٓ ثٌّغضمظٟ 

ُِٕٙ ٚثخضجس ؽش٠مز ثالعضمظجء ثٌخذ١ش) دٌفٟ (، دّؼٕٟ ص١ٌٛذ د١جٔجس ثالعضذ١جْ 

ثٌّؼضّذ ِٓ ثٌذجفظ ِٓ خالي ِؾّٛػز أعتٍز ِفضٛفز صُ صٛؽ١ٙٙج إٌٟ خذشثء ثٌض١ّٕز 

فٟ ػ١ٕز ثٌذقظ عُ ثشضمجق فمشثس ثٌذشش٠ز، ٚوزٌه ِم١ّٟ ثألطٛي ثٌذشش٠ز 

ثالعضمظجء ثٌّؼضّذر ٚأعتٍضٙج ثٌّغٍمز ِٓ خالي ِؾّٛػز ِٓ ثٌّشثفً صؼذد ثٌظ١غ  

ثٌّضذسؽز ِٓ ثألعتٍز ثٌّفضٛفز إٌٟ ف١ظ ثٌضٛطً ٌمجةّز ثالعضذ١جْ ثٌضٟ صُ صٛص٠ؼٙج 

ػٍٟ ػ١ٕز ثٌذقظ ثٌٕٙجة١ز ٚثٌضٟ صُ إػذثد٘ج دٕظجَ ١ٌىشس ثٌخّجعٟ ٚصش١ش ثٌذجفغز 

 إٌٟ ٔظجَ دٌفٟ ِٓ خالي ثٌضجٌٟ :

أعٍٛح دٌفٟ أفذ ثألعج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صغضخذَ فٟ ِؾجالس ثٌضٕذؤ ٚصقذ٠ذ  -8

ثأل٘ذثف ٚصمذ٠ش ثٌقجؽجس ٚطٕغ ثٌغ١جعجس ٚثعضششثف ثٌّغضمذً، ٚوّج 

 ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ ثٌٛثلغ.

دذث٠ز ثعضخذثَ أعٍٛح دٌفٟ وؤفذ أعج١ٌخ ثٌذقٛط ثٌّغضمذ١ٍز ٌٛصثسر ثٌذفجع  -8
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ثألِش٠ى١ز ٚأػطٟ ِغّٟ دٌفٟ فٟ دسثعز ٌّؤعغز سثٔذ ِٓ خالي عالؿ 

ثٌط١شثْ فٟ دذث٠ز ثٌخّغ١ٕجس ِٓ ثٌمشْ ثٌّجػٟ دغشع ثٌقظٛي ػٍٝ 

أفؼً إؽّجع ِٛعٛق ٢سثء ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذشثء، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك عٍغٍز 

 ِٓ ثالعضمظجءثس ثٌّشوضر ٚثٌّذػِٛز دضغز٠ز ػىغ١ز ِؼذٛؽز دذلز.

ح فٟ ثٌذقٛط ثالؽضّجػ١ز فٟ ثٌذ١تز ثٌّظش٠ز دٙذف ثعضخذَ ٘زث ثألعٍٛ -8

ثٌقظٛي ػٍٝ ِذخالس رثص١ز ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذشثء ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌّغضمذً 

 ػٕذِج صىْٛ ثٌّؼٍّجس ثٌذل١مز غ١ش ِضجفز.

( فشوز ثٌشدٚد العضّجسر ثالعضذ١جْ ف١ظ ٚصػش ٠8ذ١ٓ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ سلُ ) -8

ثالعضغّجس ثٌذششٞ فٟ ثٌّؾجي ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ خذشثء ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز ٚ

 ثألوجد٠ّٟ ٚثٌضطذ١مٟ.

 (1عذٔل سلى )

 حشكخ انشدٔد نمبئًخ االعزجٍبٌ

 انجٍبٌ

انًذٌشٌٔ 
فً 

انًغزٌٕبد 
 انعهٍب

انًذٌشٌٔ 
فً 

انًغزٌٕبد 
 انٕعطً

انًحبعجٌٕ 
فً 

انًغزٌٕبد 
 اإلداسٌخ

 اإلعًبنً
َغجخ 
 انشدٔد

االعزًبساد 
 انًشعهخ

44 44 44 124 144 

 االعزًبساد
 انًشرذح

33 33 33 116 39% 

االعزًبساد 
 انًغزجعذح

5 2 2 3 9.5% 

االعزًبساد 
انمبثهخ 
 نهزحهٍم

33 39 39 149 33.5% 

انُغجخ 
 انًئٌٕخ

32.5% 32.5% 32.5% 33.5%  
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ِٕجعذز إلؽشثء  %07.2فّٓ خالي ثٌؾذٚي ثٌغجدك ٠ضؼـ أْ ٔغذز ثٌشدٚد 

ثٌضق١ًٍ ٚثٌضؼ١ُّ ٚػّجْ ِؼ١جس٠ز ثٌذ١جٔجس ٚثألسلجَ ثإلفظجة١ز، ٚصغضخذَ ثٌذجفغز 

صق١ًٍ أٌفج وشٚٔذجك ٌذ١جْ ِذٜ ثالصغجق ثٌذثخٍٟ ٚثٌظذق فٟ إؽجدجس ثٌّغضمظٟ 

 ( 8ُِٕٙ، ٚ٘زث ِج ٠ٛػقٗ ثٌؾذٚي ثٌضجٌٟ سلُ )

 

 (8ؽذٚي )

 ثخضذجس أٌفج وشٚٔذجك

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

708. 82 

%( ٟٚ٘ ٔغذز 70ف١ظ ٠ذ١ٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك أْ ل١ّز أٌفج وشٚٔذجك )

ِمذٌٛز صش١ش إٌٝ ثٌغمز فٟ إؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ٚإٌٝ عالِز ثالصغجق دّج ٠ّىٓ صؼٕٟ 

 ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌذسثعز.

 

 صبنضبَ: انزحهٍم انٕصفً نهجٍبَبد 

ثٌضق١ًٍ ثإلفظجةٟ ثٌٛطفٟ، ٚرٌه ٌضشص١خ ف١ظ ٠غضخذَ ثٌذجفظ أعج١ٌخ 

( دجٌٕغذز ٌّؾّٛػجس أعتٍز ثٌذقظ ثٌضٟ T-testإؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ٚفمج الخضذجس )

 ٠ضُ د١جٔٙج ِٓ خالي ِج ٠ٍٟ:

صشص١خ دٕٛد صىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٚفمجَ إلؽجدجس  - أ

ثٌؾذٚي ( ثٌزٞ ٠ذ١ٕٗ T-testثٌّذقٛع١ٓ، ف١ظ ٠ضؼـ رٌه ِٓ خالي صق١ًٍ )

 (.8ثٌضجٌٟ )
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 (3عذٔل )

 رشرٍت اإلعبثبد ثشأٌ انجُٕد انًًٓخ ركهفخ سأط انًبل انجششي

One-Sample Test 

 

 

 

 صشص١خ

Test Value = 0 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

صىٍفز ثالعضقٛثر ٌشأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
9 19.686 106 .000 3.27103 2.9416 3.6005 

صىٍفز ثالخض١جس ٌشأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
1 32.620 106 .000 3.18692 2.9932 3.3806 

صىٍفز ثٌضذس٠خ ثٌّذذةٟ ٌشأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ
4 24.667 106 .000 3.02804 2.7847 3.2714 

صىٍفز صٛظ١ف ٚصغى١ٓ سأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ
2 26.954 106 .000 3.17757 2.9438 3.4113 

صىٍفز صؤ١ً٘ ٚصشل١ز سأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
6 22.496 106 .000 3.16822 2.8890 3.4474 

صىٍفز أفالي ٚثعضذذثي ثٌّٛسد 

 ثٌذششٞ
5 23.058 106 .000 3.00000 2.7420 3.2580 

صىٍفز إٔٙجء ثٌخذِز ٌغذخ 

 ثالعضمجٌز أٚ ثٌٛفجر
11 17.419 106 .000 3.07477 2.7248 3.4247 

ثٌضىٍفز ثالؽضّجػ١ز ٌٍّٛسد 

 ثٌذششٞ
8 21.280 106 .000 3.08411 2.7968 3.3715 

صىٍفز ثٌؼالػ ٚثٌظقز ثٌؼجِز 

 ٌٍّٛسد ثٌذششٞ
3 26.469 106 .000 3.48598 3.2249 3.7471 

صىٍفز ثٌغالِز ٚثٌظقز ث١ٌّٕٙز 

 ٌٍّٛسد ثٌذششٞ
7 22.137 106 .000 3.22430 2.9355 3.5131 
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One-Sample Test 

 

 

 

 صشص١خ

Test Value = 0 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

صىٍفز ثالعضقٛثر ٌشأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
9 19.686 106 .000 3.27103 2.9416 3.6005 

صىٍفز ثالخض١جس ٌشأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
1 32.620 106 .000 3.18692 2.9932 3.3806 

صىٍفز ثٌضذس٠خ ثٌّذذةٟ ٌشأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ
4 24.667 106 .000 3.02804 2.7847 3.2714 

صىٍفز صٛظ١ف ٚصغى١ٓ سأط 

 ثٌّجي ثٌذششٞ
2 26.954 106 .000 3.17757 2.9438 3.4113 

صىٍفز صؤ١ً٘ ٚصشل١ز سأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ
6 22.496 106 .000 3.16822 2.8890 3.4474 

صىٍفز أفالي ٚثعضذذثي ثٌّٛسد 

 ثٌذششٞ
5 23.058 106 .000 3.00000 2.7420 3.2580 

صىٍفز إٔٙجء ثٌخذِز ٌغذخ 

 ثالعضمجٌز أٚ ثٌٛفجر
11 17.419 106 .000 3.07477 2.7248 3.4247 

ثٌضىٍفز ثالؽضّجػ١ز ٌٍّٛسد 

 ثٌذششٞ
8 21.280 106 .000 3.08411 2.7968 3.3715 

صىٍفز ثٌؼالػ ٚثٌظقز ثٌؼجِز 

 ٌٍّٛسد ثٌذششٞ
3 26.469 106 .000 3.48598 3.2249 3.7471 

صىٍفز ثٌغالِز ٚثٌظقز ث١ٌّٕٙز 

 ٌٍّٛسد ثٌذششٞ
7 22.137 106 .000 3.22430 2.9355 3.5131 

صىٍفز ثٌضؼ٠ٛؼجس ٚإطجدجس 

 ثٌؼًّ ٚثٌّؼجػ ثٌّذىش
10 19.686 106 .000 3.27103 2.9416 3.6005 
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٠ضذ١ٓ ِٓ ثٌؾذٚي ثٌغجدك صشص١خ إؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ دشؤْ ثٌذٕٛد ثٌّّٙز 

ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ف١ظ ٠ؤصٟ فٟ ِمذِز ثٌذٕٛد ثٌّّٙز صىٍفز ثالخض١جس 

(، ١ٍ٠ٙج صىٍفز صٛظ١ف ٚصغى١ٓ سأط 88.2ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز لذس٘ج )

ٌه صىٍفز ثٌؼالػ ٚثٌظقز ثٌؼجِز (، ٠ٍٟٚ ر82.72ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز لذس٘ج )

(، ٚفٟ ثٌّشصذز ثٌضٟ صٍٟ رٌه ٠ؤصٟ صىٍفز 82.82ٌٍّٛسد ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز )

 . 88.22ثٌضذس٠خ ثٌّذذةٟ ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز

ٚفٟ ثأل١ّ٘ز ثٌضشص١ذ١ز ثٌّضؤخشر ٠ؤصٟ صىٍفز ثٌضؼ٠ٛؼجس ٚإطجدجس ثٌؼًّ 

خ ثألػؼف صىٍفز إٔٙجء ثٌخذِز ٌٍؼٕظش (، ١ٍ٠ٙج ِٓ ثٌضشص87.20١دم١ّز صجة١ز )

( ٚفمج ٌذ١جٔجس ثٌضق١ًٍ 89,88ثٌذشش٠ز وؤخش ثأل١ّ٘جس صشص١ذجَ ػٕذ ل١ّز )س( )

 ثإلفظجةٟ ثٌٛطفٟ.

 

 انُزبئظ:

اَزٓذ انذساعخ إنى َزبئظ انذساعخ انُظشٌخ َٔزبئظ انذساعخ انعًهٍخ عهى 

 انُحٕ اَرً:

 َزبئظ انذساعخ انُظشٌخ: - أ

ضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ِشضك ِٓ ثٌّفَٙٛ ثٌؼجَ إْ صؼذ١ش صىٍفز ثالع -8

ٌٍضىٍفز، ف١ظ صؼٕٟ ثٌضىٍفز ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر فٟ عذ١ً ثٌقظٛي ػٍٝ أٚ 

ثعضذذثي ثٌذشش، ِٚغٍٙج فٟ رٌه ِغً دجلٟ ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صشضًّ ػٍٝ ثٌّىٛٔجس 

عٛثء ِظشٚف أَ أطال، ٚوزٌه ٠ّىٓ أْ صىْٛ صٍه ثٌضىٍفز ِذفٛػز، أٚ 

ىٍفز فشطز ػجةؼز، وّج ٠ّىٓ أْ صىْٛ صىٍفز ِذجششر، أٚ غ١ش صىْٛ ص

 ِذجششر.

إْ صىٍف ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ فٟ ثٌؼَّٛ صؼذ أفذ صفش٠ؼجس  -8

صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌفىشٞ، ٚثٌزٞ ٠شضًّ ػٍٝ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚسأط 

ثٌّجي ث١ٌٙىٍٟ، ف١ظ ٠مظذ دشأط ثٌّجي ثٌذششٞ ثٌىفجءثس )ثٌّؼجسف 

ثس(، ٚثٌغٍٛو١جس )ثٌذثفؼ١ز، ٚثٌمذسر ثٌم١جد٠ز(، ٚعشػز ثٌذذ٠ٙز )لذسر ٚثٌخذش
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ثٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ثٌضظشف دغشػز ٚفٕىز، ٚثٌمذسر ػٍٝ ثالدضىجس ٚثصخجر 

 ثٌّذجدسثس ٚثٌمذسر ػٍٝ ثٌضى١ف(.

صشًّ صىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ػٍٝ ِؾّٛع صىٍفز ثٌّؼجسف  -8

فجس ثٌضٟ ٠قٛص٘ج ثٌفشد ٚصُٙ ثٌٕشجؽ ٚثٌّؤ٘الس ٚثٌىفجءثس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌظ

 ثاللضظجدٞ فٟ ِٕشآس ثألػّجي.

إْ ػ١ٍّز ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ صضّغً فٟ ل١جط ثٌضىٍفز  -8

أٚ ل١جط ثٌم١ّز ٌألفشثد دجٌّٕشؤر، دٙذف خذِز ثإلدثسر فٟ ِؾجي ثٌضخط١ؾ 

ذفج فٟ فذ ٚثٌشلجدز، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ ل١جط صىج١ٌف ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ١ٌظ ٘

رثصٗ، دً ٠غضخذَ وؤطً ِٓ ثألطٛي فٟ ثصخجر ثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز ثٌذثخ١ٍز 

 ٚثٌخجسؽ١ز.

صشًّ صىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ وً ِٓ ثٌضىٍفز ثٌّذجششر  -2

العضمطجح ٚثخض١جس ٚصؼ١ٓ ٚصٛظ١ف ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز، ٚوزٌه صىٍفز ثٌضشلٟ 

 ٚثٌٕذح ِٓ دثخً ثٌّٕشؤر.

ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ِؼّْٛ ؽشق  -2

ِٓ خالي ثٌطش٠مز ثٌّذجششر ٌم١جط سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، عُ ؽش٠مز ل١جعٗ ٚفمج 

ٌٍطش٠مز ثٌم١ّز ثٌغٛل١ز،  عُ صٕجٚي ؽش٠مز ل١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ 

 ٚفمج ٌطش٠مز ثٌؼجةذ ػٍٝ ثألطٛي، ٚؽش٠مز دطجلز ثألدثء.

ثٌطشق ٌم١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ٚفمج ٌّؼط١جس  ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ -9

وً ؽش٠مز، ٚلذ صخضٍف ِٓ ِٕشؤر إٌٝ أخشٜ فغخ ِؼٍِٛجس ثٌم١جط 

 ثٌّقجعذٟ ثٌّغجٔذر ٌم١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ.

إْ ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز صّغً ثٌؾضء ثٌُّٙ فٟ دػُ ٚؽٛد ثإلؽجس ثٌفىشٞ  -0

ِٓ خالي ٔظجَ ٠ؼًّ ػٍٝ دػُ  ٌٍّقجعذز ٚثالعضفجدر ِٕٗ فٟ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ

 ٚظ١فز ل١جط ٚصٛط١ً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز إٌٝ ِغضخذ١ِٙج.

صشىً صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١ٕز ثألعجع١ز ألٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ صمَٛ  -7

ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌقجعخ ث٢ٌٟ فٟ إصّجَ ثٌؼ١ٍّجس دغشػز ٚوفجءر ػج١ٌز، ٚصىٍفز 

ز ثٌؼّالء، ٚصضذغ ثٌّٕجفغ١ٓ، ٚٔمً ألً ِٚٓ أُ٘ ِٕجفؼٙج أٔٙج صغجػذ ػٍٝ خذِ
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ثٌّؼٍِٛجس د١ٓ ؽ١ّغ ثألؽشثف ثٌّضؼجٍِز ِغ ِٕظّجس ثألػّجي دزثس ثٌغشػز 

 ٚثٌىفجءر ثٌؼج١ٌز، ٌٚىٓ دجٌضىٍفز ثأللً.

ٕ٘جن دٚس ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس فٟ صفؼ١ً أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز،  -88

ثٌم١ّز ٌٍّؼٍِٛجس  ف١ظ إْ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١ٕز ثألعجع١ز فٟ عٍغٍز

ثٌضٟ ال غٕٝ ٌٙج ػٓ صىٌٕٛٛؽ١ج ِؼٍِٛجص١ز صض٠ذ ِٓ وفجءر ٚفجػ١ٍز ثٌٕظجَ، ِّج 

٠ضطٍخ صط٠ٛش أٔظّز ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز العض١ؼجح ثٌضطٛس ثٌضىٌٕٛٛؽٟ 

 .ثٌّطٍٛح

صظٙش د١تز صىٌٕٛٛؽ١ز ثٌّؼٍِٛجس ِٓ خالي ثعضخذثَ ٚعجةً ِضطٛسر ِٓ  -88

ُ ِؼٍِٛجس ٚثف١ز ٚشجٍِز ٟ٘ ِخشؽجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس دغشع صمذ٠

ثٌٕظجَ رثصٗ، ٌضغجػذ ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس فٟ ػ١ٍّجس ثٌضخط١ؾ، ٚثٌضٕظ١ُ، 

ٚثٌشلجدز، ٚثألدثء ثٌّجٌٟ، ٚثصخجر ثٌمشثسثس، ٚعجةش ثٌؼ١ٍّجس ثألخشٜ ػٍٝ 

 ِغضٜٛ ِخضٍف ثإلدثسثس.

صضّغً خظجةض ؽٛدر ثٌّؼٍِٛجس ثٌّقجعذ١ز فٟ د١تز ثٌضشغ١ً ثإلٌىضشٟٚٔ  -88

 ٔجس فٟ ث٢صٟ:ٌٍذ١ج

 .ثٌغشػز فٟ ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس 

 .ثٌذلز فٟ ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس 

 .ثٌىفجءر ٚثٌفجػ١ٍز فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌذ١جٔجس 

 .ثٌّشٚٔز ثٌؼج١ٌز فٟ صشغ١ً ثٌذ١جٔجس 

 .ٟٔٚثٌغمز فٟ ٔظجَ ثٌّقجعذٟ ثإلٌىضش 

 .ٟٔٚثٌّالءِز فٟ ِخشؽجس ثٌٕظجَ ثٌّقجعذٟ ثإلٌىضش 

 ذٟ ثإلٌىضشٟٚٔ.ثٌشّٛي فٟ ِخشؽجس ثٌٕظجَ ثٌّقجع 

 .ثألِٓ ثٌّؼٍِٛجصٟ ٚثٌذ١جٔجس فٟ ٔظجَ ثٌّؼٍِٛجس 

 .ثٌظ١جٔز ٚثٌخذِز ثٌّٕجعذز فٟ ٔظُ ثٌّؼٍِٛجس 

 .ثٌؾذٜٚ ثاللضظجد٠ز فٟ ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس ثإلٌىضش١ٔٚز 

 .ٟٔٚثٌشلجدز ثٌزثص١ز فٟ ٔظجَ ثٌضشغ١ً ثإلٌىضش 

 .ثٌمذسر ٚثإلِىج١ٔجس ثٌالصِز ٌضٍذ١ز ثالفض١جؽجس 

ٌفؼٍٟ ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ػًّ ػٍٝ صؼظ١ُ وفجءر ثٌؼٕظش إْ ثٌضطذ١ك ث -88
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ثٌذششٞ، ٚص٠جدر لذسثصٗ ثالعض١ؼجد١ز، ٚػذؾ ٚلش ثٌؼًّ، ٚصغ١ًٙ ثٔؾجص 

ثٌّٙجَ، ٚدػُ ثٌخذشثس ثٌؼ١ٍّز، دق١ظ ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌخفغ ٚثٌضؤع١ش 

 ثإل٠ؾجدٟ ثٌّذجشش ػٍٝ صىج١ٌف سأط ثٌّجي ثٌذششٞ.

ذػُ ل١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ِٓ خالي إْ ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ص -88

ثٌؼًّ ػٍٝ ثوضغجح ثٌخذشر فٟ أدثء ثٌؼًّ، ٚػّجْ صىشثس ثألدثء دؾٛدر 

ػئٌىز ِٓ لذً ثٌؼٕظش ثٌذششٞ، دّج ٠ض١ـ صخف١غ ثٌٛلش ثٌالصَ إلٔضجػ ٚفذر 

ثٌّٕضؼ، أٚ ص٠جدر و١ّز ثإلٔضجػ خالي فضشر ص١ِٕز ٚؽ١ضر ٔض١ؾز دػُ ػ١ٍّجس 

١ٓ ثألدثء، ٚرٌه ػٍٝ وً ثألٔشطز ثٌخجطز دجٌؼٕجطش ثٌذشش٠ز ثٌضؼٍُ، أٚ صقغ

ػٍٝ ؽٛي عٍغٍز ثٌم١ّز؛ ِّج ٠ؤعش ػٍٝ صىٍفز ثٌؼًّ، ٚدجلٟ دٕٛد ثٌضىٍفز 

 ثٌّضؼٍمز دّٙجسر ثٌؼٕظش ثٌذششٞ.

إْ ٘زٖ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج صؼّٓ ػ١ٍّز ثالعضمطجح ثٌغ١ٍُ ٌشأط ثٌّجي  -82

ثٌمج٘شر، ِغً ثٌٛفجر، أٚ ثٌذششٞ، ٚوزٌه عشػز ػ١ٍّجس ثإلفالي فٟ ثٌقجالس 

صشن ثٌخذِز، وّج صف١ذ ٘زٖ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فٟ ٕ٘ذعز ثالٌضضثِجس ٚثالعضقمجلجس 

 فٟ فجٌز صشن ثٌخذِز ِٓ خالي صذد١ش ثالفض١جؽجس ثٌّج١ٌز ثٌالصِز ٌزٌه.

٠ضُ ثالعضفجدر ِٓ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز ِٓ خالي دشثِؼ ثإلٔزثس ثٌّذىش،  -82

ثٌّضجدؼز، ٚأسشفز ثٌّٙجَ ٚثٌّخجؽش،  ٚدشثِؼ ػّجْ ثٌغالِز، ٚوج١ِشثس

ٚثٌٍٛفجس ثإلػال١ٔز، ٚثٌضٛؽ١ٙجس ثٌّضؼٍمز دجألػشثس، وّج ٠ضُ ثالعضفجدر ِٓ 

ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِٓ خالي دشثِؼ ثٌّضجدؼز ثٌظق١ز ٌٍؼج١ٍِٓ، ٚل١جط دسؽجس 

ثٌغ١ّز ٚثٌّخجؽش ِٓ ؽشثء ِذجششر ثألػّجي أٚ دغذٙج، ٚصذػُ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز 

 جي.ػ١ٍّجس ثالصظجي ثٌٕم

 

 َزبئظ انذساعخ انعًهٍخ:  - ة

 اَزٓذ انذساعخ انعًهٍخ إنى انُزبئظ اَرٍخ:

صضشصخ إؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ دشؤْ ثٌذٕٛد ثٌّّٙز ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ،  -8

ف١ظ ٠ؤصٟ فٟ ِمذِز ثٌذٕٛد ثٌّّٙز صىٍفز ثالخض١جس ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز 

ط ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز (، ١ٍ٠ٙج صىٍفز صٛظ١ف ٚصغى١ٓ سأ88.2صجة١ز لذس٘ج )

(، ٠ٍٟٚ رٌه صىٍفز ثٌؼالػ ٚثٌظقز ثٌؼجِز ٌٍّٛسد 82.72صجة١ز لذس٘ج )
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(، ٚفٟ ثٌّشصذز ثٌضٟ صٍٟ رٌه صؤصٟ صىٍفز 82.82ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز )

 (. 88.22ثٌضذس٠خ ثٌّذذةٟ ٌشأط ثٌّجي ثٌذششٞ دم١ّز صجة١ز )

ٚإطجدجس ثٌؼًّ دم١ّز  ٠ؤصٟ فٟ ثأل١ّ٘ز ثٌضشص١ذ١ز ثٌّضؤخشر صىٍفز ثٌضؼ٠ٛؼجس  -8

(، ١ٍ٠ٙج ِٓ ثٌضشص١خ ثألػؼف صىٍفز إٔٙجء ثٌخذِز ٌٍؼٕظش 87.20صجة١ز )

( ٚفمج ٌذ١جٔجس ثٌضق١ًٍ 89,88ثٌذشش٠ز وؤخش ثأل١ّ٘جس صشص١ذجً ػٕذ ل١ّز )س( )

 ثإلفظجةٟ ثٌٛطفٟ.

٠ؤصٟ فٟ ٔٙج٠ز ثأل١ّ٘ز ثٌضشص١ذ١ز دشِؾ١جس ل١جط ثإلس٘جق ٚثالفضشثق  -8

(، ٚثٌذجفغز صؾذ 88.82ثألدثء ثٌذششٞ ػٕذ ل١ّز صجة١ز ) ثٌٛظ١فٟ، ٚأعشر ػٍٝ

ِذشس ٌٙزث ثٌضشص١خ ثٌّضؤخش ٔظشثً ٌقذثعز أٔظّز ل١جط ثألدثء دجٌذشثِؼ 

 ثٌؾج٘ضر ٌم١جط ثألدثء ثٌّضٛثصْ ٚثٌغضز ع١ؾّج.  

صضشصخ ثأل١ّ٘ز ثٌٕغذ١ز ٌّضطٍذجس ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ِٓ ؽٙز ثٌّقجفظز ػٍٝ  -8

ث١ٌّٕٙز ٌٍؼج١ٍِٓ، ٚوزٌه ثألٔظّز ثٌظق١ز ٔظجَ ثٌغالِز ٚثٌظقز 

ٚثالؽضّجػ١ز، ف١ظ ٠ؤصٟ ثعضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فٟ ثٌضٛؽ١ٗ ٚثإلسشجد 

دجٌضؼ١ٍّجس ثٌخجطز دجٌغالِز ٚثٌظقز ث١ٌّٕٙز فٟ دذث٠ز ثأل١ّ٘ز ػٕذ ل١ّز 

(، ٠ٍٟ رٌه ثعضخذثَ ثٌذشِؾ١جس فٟ ل١جط ثعضقمجلجس ثٌؼّجْ 88.28صجة١ز )

 (.82.72ذىش ٚثٌؼؾض ثٌىٍٟ، ػٕذ ل١ّز صجة١ز )ثالؽضّجػٟ ٚثٌّؼجػ ثٌّ

٠ؤصٟ فٟ ٔٙج٠ز ثأل١ّ٘ز ثٌضشص١ذ١ز ثعضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ِٓ خالي دشثِؼ إدثسر   -2

 (.87.20ثٌّخجؽش ٚثإلٔزثس ثٌّذىش ٚثإلعؼجفجس ثأل١ٌٚز ػٕذ ل١ّز صجة١ز )

إْ أُ٘ خظجةض ٔظجَ ثٌضشغ١ً ثإلٌىضشٟٚٔ ثٌّطٍٛح ٌٍذ١تز ثإلٌىضش١ٔٚز دشؤْ  -2

ط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ صضّغً فٟ أْ صؼًّ ثٌم١ج

ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ػٍٝ ص٠جدر لذسر ِضخز ثٌمشثس فٟ ػ١ٍّجس ثالخض١جس ٚثٌضغى١ٓ 

(، ٠ٍٟ رٌه أْ 88.28ثٌٛظ١فٟ ٚثٌضشلٟ ٚػ١ٍّجس ثإلفالي ػٕذ ل١ّز صجة١ز )
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شِؾ١جس صىْٛ ػ١ٍّجس ل١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ شجٍِز ِٓ خالي ثٌذ

(، ٠ٍٟ رٌه أْ صىْٛ ػ١ٍّجس 82.82ثٌّقذعز ٚثٌؾذ٠ذر ػٕذ ل١ّز صجة١ز )

ثٌم١جط دل١مز ٚطق١قز فٟ ظً ِج ٠فضشع أْ صٛفشٖ ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ػٕذ 

 (.88.820ل١ّز صجة١ز لذس٘ج )

ػشٚسر صٛثفش وفجءر ِطٍمز ٌؼًّ ثألؽٙضر ٚثٌذشِؾ١جس ٚثٌضطذ١مجس ٚرٌه  -9

 أ١ّ٘ز صشص١ذ١ز ِضؤخشر. (. 89.88ٟ٘ٚػٕذ ل١ّز صجة١ز )

(، ٚ٘ٛ أوذش ِٓ ِضٛعؾ ثٌشصخ 28.90إْ ِضٛعؾ ثٌشصخ ثٌغجٌذز ٠ذٍغ ) -3

(، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ ِضٛعؾ ثٌٛصْ فٟ فجٌز ثٌم١جط 88.89ثٌّٛؽذز ثٌزٞ ٠ذٍغ )

 فٟ ظً ثٌذ١تز ثإلٌىضش١ٔٚز أوذش ِٓ ِضٛعؾ ثٌٛصْ فٟ فجٌز ثٌم١جط ثٌضم١ٍذٞ.

١ّز ثٌؾذ١ٌٚز ػٕذ ِغضٜٛ ِؼ٠ٕٛز ( أوذش ِٓ ثٌم079-( صذٍغ )zإْ ل١ّز ) -7

(، ٚثٌزٞ ػٕذٖ ٠ضُ صؤو١ذ ٚؽٛد 8.82(، ٚ٘ٛ ألً ِٓ ِغضٜٛ )8.88)

ثخضالف د١ٓ ثٌم١جط ثٌضم١ٍذٞ ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ، ٚد١ٓ ثٌم١جط فٟ ظً 

ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز؛ ِّج ٠شفغ دّٛؽذز ثٌفشع ثٌؼذِٟ ٠ٚمذً ثٌفشع ثٌذذ٠ً 

دالٌز إفظجة١ز د١ٓ ػ١ٍّجس ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٠ٛؽذ ثخضالف رٚ ثٌمجةً دؤٔٗ " 

 ٌضىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ د١ٓ ثٌذ١تز ثٌضم١ٍذ٠ز، ٚثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز". 

ِالءِز ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٌٍم١جط صىٍفز سأط ثٌّجي ثٌذششٞ ِٓ ف١ظ ثٌؾذٚٞ  -88

(، ِٚٓ ف١ظ ثالفض١جؽ ِٓ ثػّجي ثٌمشطٕز ػٍٝ 8.88ثاللضظجد٠ز )

(، ِٚٓ ف١ظ صٛف١ش ثٌىفجءر ثٌضجِز فٟ ظً 8.880ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌضٍظض )

(، ف١ظ إْ ِغضٜٛ ثٌّؼ٠ٕٛز ٌزٌه ألً ِٓ 8.88ٚؽٛد لٛٞ دشش٠ز ِذسدز )

( ٚثٌضٟ ػٕذ٘ج ٠شفغ ثٌفشع ثإلفظجةٟ ٠ٚمذً ثٌفشع 8,82ٜ )ِغضٛ

صٛفش ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚعجةً ٚؽشق ٚصطذ١مجس إٌىضش١ٔٚز ثٌذذ٠ً ثٌمجةً " 

ِالءِز ٌضقم١ك فجػ١ٍز ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ".
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ٍفز سأط ثٌّجي ػذَ ِالءِز ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٌؼ١ٍّجس ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضى -88

ثٌذششٞ فٟ ظً ٚؽٛد ثٌذشِؾ١جس ٚثٌضطذ١مجس ثٌّغضخذِز فج١ٌج ٌم١جط صىٍفز 

سأط ثٌّجي، ٚث٠ؼج فٟ ظً ٚؽٛد أػطجي صىٌٕٛٛؽ١ج صؼ١ك ػ١ٍّز ثٌم١جط 

(، ِٚٓ عُ ٠ُمذً ثٌفشع 8.88ثٌغ١ٍُ ٌٍضىج١ٌف ػٕذ ِغضٜٛ ِؼٕٛٞ )

ةً ٚؽشق ثإلفظجةٟ ثٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ " ال صٛفش ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚعج

ٚصطذ١مجس إٌىضش١ٔٚز ِالةّز ٌضقم١ك فجػ١ٍز ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز ثالعضغّجس 

 فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ".

إْ ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ِالةّز ٌؼ١ٍّز ل١جط صىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي  -88

ثٌذششٞ دشؤْ صّضغ ثألٔظّز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز دجٌمذسر ػٍٝ ِغجػذر ثصخجر ثٌمشثس 

ثخض١جس ٚصٛظ١ف ثٌؼٕظش ثٌذششٞ ػٕذ ِغضٜٛ ِؼٕٛٞ لذسٖ دشؤْ ثعضمطجح ٚ

( ٚثٌزٞ ػٕذٖ ٠شفغ ثٌفشع ثإلفظجةٟ، ٠ٚمذً ثٌفشع ثٌذذ٠ً ثٌزٞ 8.88)

صٛفش ثٌذ١تز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚعجةً ٚؽشق ٚصطذ١مجس إٌىضش١ٔٚز ٠ٕض ػٍٝ " 

ِالءِز ٌضقم١ك فجػ١ٍز ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ٌضىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي 

 ثٌذششٞ".

 انزٕصٍبد:  

 اَزٓذ انجبحضخ إنى انزٕصٍبد اَرٍخ:

ػشٚسر ثالػضشثف دم١ّز ثألطٛي ثٌذشش٠ز ػّٓ ثألطٛي دمٛثةُ ثٌّشوض  -8

ثٌّجٌٟ، ٠ٚضُ ِؼجٌؾضٙج ٚفمج ألعظ ثإل٘الن، ٚدٕجء ػٍٝ ِؼذالس ثعضٙالن 

 ِقذدر.

الدذ ِٓ ص١ّٕز ثٌذٕجء ثٌفىشٞ ٌٍّقجعذز، دّج ٠شًّ ١٘ىً ِفج١ّٟ٘ ٚدٕجء  -8

 شش٠ز.ألطٛي ثٌذ

دػُ ٚصقذ٠ظ ثٌذشثِؼ ٚثٌضطذ١مجس ثٌقج١ٌز دّج ٠ذػُ ثٌم١جط ثٌّقجعذٟ ثٌغ١ٍُ  -8

 ٌضىٍفز ثالعضغّجس فٟ سأط ثٌّجي ثٌذششٞ.
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 -انًشاعع:
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