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 الطالب والطالبات املشاركني يف إخزاج هذه املادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rasail ايؼاك١ َشساب

 RAWAN َرلْذا يُٕٝٛ محذ ايشًٜٚٞ

 Manal dj RAWAN َبادس

Tariq – omsa ا ٍ ب د س ا ٍ ب د س 

 َٝاغ دّٚ ٚايف أبٛسِٜ

 G3LY HOPK َٝاغ ٭ٌَسلع ا

 َـًح قٝلٞ َٓتظب َطٛس َظذل ؾٗذ

Tariq - omsa أيٛإ ايشٜاض RAWAN 

RAWAN ْ٘ٚطاس The wolf 999 

RAWAN اشلٓٛف Eyes 

 (2009أبٛ عبذاهلل ) س٥ٝع اجملُٛع١ 

 (بشٚم لذ ) تٓظٝل عاّ 
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 احملاكش٠ ا٭ٚىل

 زَكذَ٘ عٔ إداس٠ اٱْتا

ؾٗٞ متجٌ . ْتاز ٚ ايعًُٝات أُٖٝ٘ ااؿ١ طٛا٤ يف املٓؼتت إْتاز ايظً  أٚ َٓؼ٦ات تكذِٜ اـذَات ؼتٌ ٚظٝؿ١ إداس٠ اٱ

نُا أْٗا رات تأثرل َباػش ع٢ً سظٔ اطتخذاّ املٛاسد ٚ دسد١ سكا٤ . ايعٌُ ايش٥ٝظٞ ايزٟ قاَت َٔ ادً٘ املٓؼأ٠ 

دٛد٠ ايظًع١ أٚ اـذ١َ املكذ١َ ٚ تهًؿ١ إْتادٗا ٚ  املظتًٗو عٔ ايظًع١ اييت تٓتر أٚ اـذ١َ اييت تكذّ مما ٜٓعهع ع٢ً

 .ايٛقت ايزٟ ٜتِ تكذميٗا يًُظتًٗو أٚ ايعٌُ املشتكب 

 :تعشٜـ إداس٠ اٱْتاز ٚ ايعًُٝات

 : ميهٔ ايٓعش إىل أٟ ٚسذٙ َٓتذ٘ ع٢ً أْٗا تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ أدضا٤ س٥ٝظٝ٘ نُا يف ايؼهٌ ايتايٞ

 

 

 

 

 

 

ٖٚٞ عباس٠ عٔ فُٛع٘ املٛاسد , ٜعٗش يف د١ٗ ايُٝني َٔ ايؼهٌ ؾٗٛ املذا٬ت يًع١ًُٝ ا٫ْتادٝ٘ إَا اؾض٤ ا٭ٍٚ ايزٟ 

إ٫ اْ٘ َٔ املُهٔ , ٚ ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ٖٓاى أطظا كتًؿ١ يتكظِٝ ٖزٙ املٛاسد . املظتخذ١َ ٱمتاّ ايع١ًُٝ ا٫ْتادٝ٘ 

ٚبايطب  ؽتًـ تٛيٝؿ١ ٖزٙ املٛاسد . ٚ ا٭طٛام املتاس١, املعًَٛات , ٯ٫ت ا, املٛاد, سأغ املاٍ , ايكٍٛ إٔ أِٖ ٖزٙ املٛاسد ا٭ؾشاد 

, ؾكذ ٫متجٌ اٯ٫ت َٛسدا نبرلا يف ساي١ اؿذٜح عٔ َذسط٘ أٚ َظتؼؿ٢. َٔ َٓؼأٙ ٭اش٣ سظب ْٛع ايٓؼاط اٱْتادٞ

 .بُٝٓا ميجٌ ا٭ؾشاد سذش ايضا١ٜٚ يف تكذِٜ اـذَات ايتع١ًُٝٝ ٚ ايٛظٝؿ١ٝ

َٔ إمجايٞ % 70ؾتُجٌ املٛاد سٛايٞ . ٕ ا٫ُٖٝ٘ ايٓظب١ٝ يهٌ عٓـش َٔ ايعٓاؿش ؽتًـ َٔ ؿٓاع٘ ٭اش٣نزيو ؾا #

أَا اؾض٤ . يف ػشنات إْتاز املٝاٙ ايػاص١ٜ% 40بُٝٓا ٫ متجٌ أنجش َٔ , ق١ُٝ املٛاسد املظتخذ١َ يف ؿٓاع١ ايػضٍ ٚ ايٓظٝر 

ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ يًٓعاّ كشدات . ؾٗٛ ميجٌ كشدات ايٓعاّ ,ايجاْٞ َٔ ايٛسذ٠ املٓتذ١ ايزٟ ٜعٗش أقـ٢ ايٝظاس

ؾ٬ ببذ ٚ أْٗا تظع٢ إىل , قذدٙ تدلس أطاطا ٚدٛد ٖزا ايٓعاّ طٛا٤ ناْت ايٛسذ٠ املٓتذ١ ممًٛن٘ يًذٚي١ أٚ يٮؾشاد 

 .ؼكٝل تًو املخشدات

ٚطٛا٤ ناْت , رل ًَُٛغ ٜطًل عًٝ٘ اذَ٘أٚ يف ػهٌ غ, ٚقذ تهٕٛ ٖزٙ املخشدات يف ػهٌ َادٟ ًَُٛغ ٜطًل عًٝ٘ طًع٘ 

ؾ٬ بذ إٔ ٜهٕٛ شلا ْعاّ قذد يكٝاغ كشدات تًو ايٛسذ٠ املٓتذ١ ٚ ؼذٜذ , املٓؼأ٠ تكّٛ بتكذِٜ طًع٘ أٚ اذَ٘ 

 املذا٬ت

ــايتػز ١ ٜـــــــــــــــ

 ايعهظ١ٝ

ــ١  املخشدات ايعًُٝــــــــــ

 ايتش١ًٜٝٛ
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ٚ ٜتِ ؼذٜذ أبعاد كتًؿ١ يًظًع١ َجٌ ايًٕٛ ٚ اؿذِ ٚ دسد١ ا٫عتُاد١ٜ ٚ ْٛع١ٝ املٛاد ايذاا١ً . َٛاؿؿات ااؿ١ شلا 

 نزيو ا٭َش بايٓظب١ يًخذَات َ  اعذلاؾٓا بـعٛب١ ٚك  َكاٜٝع َتعاسف عًٝٗا يتكذِٜ  .ؾٝٗا 

َٚٔ ايٛاكح اٜلا إٔ َـرل تًو ايظً  ٚ اـذَات ٖٛ . إ٫ إٔ ريو أَش أطاطٞ هب ايتـذٟ ي٘ ٚ ايكٝاّ ب٘ , اـذَات

ع١ َٔ ا٭ْؼط١ ايٛادب ايكٝاّ بٗا يزيو ٖٓاى فُٛ, تكذميٗا يًُظتًٗو أٚ ايعٌُ بعذ إٔ ؽشز َٔ ايٛسذ٠ املٓتذ١ 

 . ٖٚٞ ا٭ْؼط١ ايتظٜٛك١ٝ, يتشكٝل ريو 

ٖٚٛ َا ٜطًل ع١ًٝ ايع١ًُٝ , ػذ إٔ اؾض٤ ا٭ٚطط ميجٌ اؾض٤ ايجايح َٔ ايٓعاّ , ٚعٓذ تأٌَ ايؼهٌ َش٠ أاش٣  #

ٚقذ ٜهٕٛ . ا٬ت إىل كشداتٜٚعدل ٖزا اؾض٤ عٔ ناؾ١ ايعًُٝات اييت ٜتِ ايكٝاّ بٗا يتشٌٜٛ تٛيٝؿ١ املذ. ايتش١ًٜٝٛ 

 . ريو عٔ طشٜل ايكٝاّ بعًُٝات إْتاد١ٝ تـٓٝؿ١ٝ أٚ عًُٝات إْتاد١ٝ اذ١َٝ

باٱكاؾ١ إىل تًو ا٭دضا٤ ايش٥ٝظ١ٝ ٖٓاى عٓـش ايتػز١ٜ ايعهظ١ٝ ايزٟ ميهٔ َٔ ا٬ي٘ ايتعشف ع٢ً أطباب عذّ 

ؾإ ايب١٦ٝ اييت ؼٝط بايعٓاؿش ا٭سبع١ يًٓعاّ , اٚأارل. ايتطابل بني املخشدات ايؿع١ًٝ ٚ املخشدات املخطط١ إٕ ٚدذ

 .اٱْتادٞ تؼرل إىل اْ٘ ْعاّ َؿتٛح ٜ٪ثش ٚ ٜتأثش بايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ 

ؾهٝـ ٜتِ ؾع٬ ؼٌٜٛ ٖزا ايٓعاّ إىل ْعاّ َٓتر ؟ ا٫داب٘ تهُٔ يف ايكٝاّ بايع١ًُٝ , ٚاٯٕ إرا ناْت ٖزٙ املهْٛات  #

َٔ ايزٟ ٜكّٛ : ٚايظ٪اٍ ايزٟ ًٜٞ ريو ٖٛ, ٚ ايشقاب١, ايتٛدٝ٘, ايتٓعِٝ, ايتخطٝط  اٱداس١ٜ اييت تتًخف ٚظا٥ؿٗا يف

ٚعًٝ٘ ميهٔ تعشٜـ إداس٠ . ٚيهٔ أ١ٜ إداس٠؟ ؾتهٕٛ اٱداب١ ٖٞ إداس٠ اٱْتاز ٚ ايعًُٝات, بزيو؟ ؾتهٕٛ اٱداب١ ٖٞ اٱداس٠

إ٫ اْ٘ ٫ ٜكذّ , ٚع٢ً ايشغِ َٔ طٗٛي١ ٖزا ايتعشٜـ . ١ اٱْتاز ٚ ايعًُٝات بأْٗا اٱداس٠ املختـ١ بإداس٠ ايع١ًُٝ ايتشًٜٛٝ

:" يزيو ميهٓٓا تؿـٌٝ تعشٜـ إداس٠ اٱْتاز ٚ ايعًُٝات ع٢ً أْٗا , ايتؿـٌٝ اي٬صّ ٫ٚ ٜٛكح أسنإ ٖزٙ ايٛظٝؿ١ 

 ".فُٛع١ ا٭ْؼط١ اٱداس١ٜ اي٬ص١َ يتـُِٝ ٚ تؼػٌٝ ٚ سقاب١ ايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ 

 :َاًٜٞ ٜٚتلح َٔ ٖزا ايتعشٜـ 

إٕ إداس٠ ايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ تتلُٔ أْؼط١ إداس١ٜ ؾا٭َش ٫ ٜكتـش ع٢ً بعض املُاسطات ايؿ١ٝٓ أٚ اشلٓذط١ٝ ؾكط بٌ (1

 .ٚسقاب١, تٛدٝ٘, تٓعِٝ, ٜكّٛ دٖٛشٙ ع٢ً أْؼط١ إداس١ٜ َٔ ؽطٝط 

ايتهاٌَ بني ٖزٙ اجملا٫ت بني ع٢ً ايشغِ َٔ إٕ ٖزٙ ا٭ْؼط١ طٛف تهٕٛ يف فا٫ت كتًؿ١ إ٫ إٔ ريو ٫ ٜعين عذّ (2

 .ايٛظٝؿ١ اٱْتاد١ٝ ٚ ايٛظا٥ـ ا٭اش٣ باملؼشٚع

إٔ مماسط١ تًو ا٭ْؼط١ اٱداس١ٜ يف ٖزٙ اجملا٫ت ٜتطًب َعشؾ١ نا١ًَ با٭طايٝب ايتش١ًًٝٝ ٚ املؿاِٖٝ اي٬ص١َ اييت (3

 .تظتخذّ يف اؽار ايكشاسات يف ٖزٙ اجملا٫ت 

ٌٝ ٚ ايشقاب١ ايٛظا٥ـ ايج٬ث١ ايش٥ٝظ١ٝ اييت تتلُٓٗا ٚظٝؿ١ اٱْتاز ٚ ايعًُٝات متجٌ أْؼط١ ايتـُِٝ ٚ ايتؼػ(4

 يًُؼشٚع 

 :ٚ ميهٔ تعشٜـ ٖزٙ ايٛظا٥ـ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

ٖٛ فُٛع١ ايكشاسات اٱطذلاتٝذ١ٝ ٚ ايتهتٝه١ٝ اـاؿ١ بااتٝاس ايطشٜك١ اييت ٜتِ بٗا ؼٌٜٛ املذا٬ت : ايتـُِٝ -أ

 .إىل كشدات

 .ٖٛ عباس٠ عٔ فُٛع١ ايكشاسات اييت تعطٞ يًع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ ايـٝػ١ اؿشن١ٝ ٚ تبعح ؾٝٗا اؿٝا٠:ٌايتؼػٝ-ب

ٖٚٛ ايتأنذ َٔ إٕ ايتؼػٌٝ ايؿعًٞ ٜتِ سظب اـط١ املٛكٛع١ ٚ اؽار اٱدشا٤ات ايتـشٝش١ٝ إٕ يضّ : ايشقاب١-ز

 . ؿ١باٱكاؾ١ إىل ؼذٜح ايٓعاّ مبا ٜتُاػ٢ َ  ايتػرلات املختً. ا٭َش
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  احملاكش٠ ايجا١ْٝ

 إداسٙ اٱْتاز ٚايعًُٝات

يف ٖزٙ احملاظش٠ طٛف ْهٌُ سذٜجٓا ٚاملكذ١َ طا ْبذأ  عاد١ ١َُٗ ٖٚٞ ايع٬ق١ بني ٚظٝؿ١ اداس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات 

 ٚٚظا٥ـ املؼشٚع ا٫اش٣ اتؿكٓا ع٢ً كشٚس٠ ايتهاٌَ ٚايذلابط َابني ٚظا٥ـ  املؼشٚع

 ابني ٚظٝؿ١ إداس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات ٚٚظا٥ـ املؼشٚع ا٫اش٣ْشٜذ ْش٣ طبٝع١ ايع٬ق١ َ

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى ث٬ث١ ٚظا٥ـ س٥ٝظ١ٝ يف املٓعُات يف ٚظٝؿ١ اٱْتاز ٚٚظٝؿ١ ايتٌُٜٛ ٚٚظٝؿ١ ايتظٜٛل أكٝـ اىل 

أٙ ٯاش٣ ريو فُٛع١ آاش٣ َٔ ايٛظا٥ـ املظاعذ٠ َٚٔ املعشٚف إ ا١ُٖٝ٫ ايٓظب١ٝ يتًو ايٛظا٥ـ ؽتًـ َٔ َٓؼ

 (تظٜٛل –متٌٜٛ  –إْتاز ) سظب طبٝع١  ْٚٛع ايٓؼاط ٜعين ٖٓاى ث٬خ ٚظا٥ـ س٥ٝظ١ٝ يف أٟ َٓع١ُ 

 ٖزا ٫ ٜعين  ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ ايٛظا٥ـ ا٭اش٣ بع ٖزٙ ا٭نجش

٠ ا١ُٖٝ طبعًا ٚظٝؿ١ ا٫ْتاز ٚايتٌُٜٛ  ٚايتظٜٛل ؽتًـ أُٖٝتِٗ ايٓظب١ٝ  َٔ َٓع١ُ ٭اش٣ سظب طبٝع١ ْؼاط ٖز

 املٓع١ُ ٚسٝح إ إداس٠ اٱْتاز تعذ دض٤ٶ َٔ املؼشٚع ؾأنٝذ إْٗا ٫ميهٔ إ تعٌُ مبعضٍ عٔ باقٞ ايٛظا٥ـ

ا٭اش٣ ؾاملؼشٚع ٜعٌُ نا ٚسذ٠ ٚاسذ٠ ٚنا ْعاّ  ٚاسذ تتؿاعٌ أدضا٠٤ ايطبٝع١ٝ َ  ؼكٝل ا٭ٖذاف ايعا١َ بؿعاي١ٝ 

 ٚنؿا٠٤ عاي١ٝ

 اٱْتاز ٚايعًُٝات ٚايٛظا٥ـ ا٫اش٣تؿاؿٌٝ انجش عٔ طبٝع١ ايع٬ق١ بٝٓإداس٠ 

 ٖٓاى بعض ايكشاست اييت ٜتِ إؽارٖا بٛظٝؿ١ إداس٠ اٱْتاز ٜٚهٕٛ شلا إستباطًا َباػشًا باإداس٠ ايتظٜٛل ٖزا أنٝذ

يف ع٬ق١ ٚثٝك١ ٚتعتدل ع١ًُٝ ؼذٜذ َٛاؿؿات املٓتر ٚتـ١ُُٝ َجا٫ً دٝذًا ع٢ً ٖزا ايٓٛع َٔ ايكشاس يف ع٬ق١ ٚثٝك١ بني 

 ؟َج٬ً أْا ناإداس٠ اْتاز ٚعًُٝات أسٜذ أْتر َٓتر مبٛاؿؿات  َع١ٓٝ املٛاؿؿات ٖز٠ أْا اقشسٖا.. ْتر ٚايتظٜٛل ْعِ طبعًا ا٫

 ٫ طبعًا  يـاسب ايتظٜٛل ٖٛ ايزٟ ٜشػذ ْٞ يًُٛاؿؿات املطًٛب١ عؼإ َارا اعٌُ؟؟ _>

 ٚايع٤٬ُ ٖٓا ع٬ق١ ٚثٝك١ َابني اٱْتاز  ٚايتظٜٛلعؼإ املٛاؿؿات املطًٛب١ ٖز٠ تؼب  استٝادات  ٚسغبات املظتًٗهني 

أْا اْتر باملٛاؿؿات ايًٞ قتادٗا ايعٌُٝ ٚايًٞ قتادٗا املظتًٗو ايًٞ بٝعهظٗا يٞ ؿاسب ايتظٜٛل  ٖٚٓاى / َج٬ً

ايٓٛع ٜتُجٌ  فُٛع١ َٔ ايكشاست ايًٞ بتتخزٖا إداس٠ اٱْتاز ٜٚهٕٛ شلا إتـا٫ً َباػشًا بأ٭داس٠ املاي١ٝ ٖزا انٝذ ٖٚزا

بؼهٌ ٚاكح يف قشاسات اطتبذاٍ اٯ٫ت اؾذٜذٙ َٓٗا إرا اْا ؿاسب اْتاز عٓذٟ آ٫ت َٚعذات طٝب ا٫٫ت ٖزٙ أؿبشت 

---اٯ٫ت اطتًٗهت أسٜذ أطتبذشلا أسٜذ أػذلٟ آ٫ت دذٜذ٠ ٚأْا نا ؿاسب إْتاز أْا أقشس  ايؼشا٤ ,تهًٓٛدٝا قذمي١  

ا٫داس٠ املاي١ٝ ٜعطْٛٞ ايل٤ٛ ا٭الش إٕ املٝضا١ْٝ تظُح بايؼشا٤ اٚ ا٫طتبذاٍ ٖٓاى ٫طبعًا ٫صّ ؿاسب ايتٌُٜٛ اٚ  >

قشاسات تتخز يف فاٍ إداس٠ اٱْتاز ٜٚهٕٛ شلا إتـاٍ ّ باػش بهٌ َٔ ايتظٜٛل ٚايتٌُٜٛ َعًا ػؿٓا ايتظٜٛل يٛسذ٠ با٫ْتاز 

 ايتٌُٜٛ َ  بعض َجٌ َارا ؟؟ٚػؿٓا ايتٌُٜٛ يٛسذ٠ با٫ْتاز أْا اسٜذ أػٛف ا٫ْتاز  بايتظٜٛل ب

ؽطٝط ايطاق١ ٚإدااٍ َٓتر دذٜذ يًظٛم تشٜذ تعٌُ ؽطٝط طاق١ ْعِ تشٜذ تذاٌ َٓتر دذٜذ يًظٛم ْعِ 

ناؿاسب إْتاز ٫صّ تشاد  ؿاسب ايتظٜٛل عؼإ ٜؼٛف املٓتر اؾذٜذ إرا َكبٍٛ اٚ غرل َكبٍٛ بعذٜٔ اػٛف ايطًب 

ٚا٫ ٫ طبعًا  إرا عًُت ؽطٝط طاق١ ٚتذاٌ َٓتر دذٜذ يًظٛم قتاز غظتجُاسات املتٛق  ٜٛيف بايطاق١ ايًٞ اْت تعًُٗا 

٫صّ بتاع ايتٌُٜٛ ٜعطٝو ايل٤ٛ ا٫الش يتٛاؾش املٛاسد املاي١ٝ ايهاؾ١ٝ يًطاق١ اؾذٜذ٠ اٚ املٓتر اؾذٜذ ٚع٢ً ايشغِ   َٔ 

ز ٜتِ إؽارٖا مبعضٍ عٔ اٱداست   ا٭اش٣ اْ٘ َٔ ايـعب عًًُٝا إ ْتخٌٝ ٚدٛد بعض ايكشاسات يف فاٍ إداسٙ ا٫ْتا
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باملؼشٚع ٖزا انٝذ ؿعب ٫ٕ ا٫داسٙ تٓؿشد بكشاس مبعضٍ عٔ ا٫داسات ا٫اش٣ يهٔ يف بعض ايكشاسات ْكٍٛ تأاز ايـٛس٠ 

 ايؼب١ َظتك١ً َجٌ َارا ؟ آْا ميهٔ 

٫داسات ا٫اش٣ َجٌ َارا ؟ َٔ بني تًو إٔ ْتـٛس ٚدٛد بعض ايكشاست اييت قذ ؼتاز اىل اتـا٫ً قذٚدًا دذًا َ  تًو ا

ايكشاسات تـُِٝ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ تـُِٝ ْعاّ ايشقاب٘ ع٢ً املخضٕٚ ٚٚك  دذٍٚ ايتؼػٌٝ ٖٓا ايكشاسات ٖز٠ 

غايبا غذاس٠ ا٫ْتاز بتهٕٛ ع٢ً ع٬ق١ بظٝط١ َ  ا٫داسات ا٫اش٣ ملا تااز قشاس بتـُِٝ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ مل تااز 

إٔ لاح املٓع١ُ بتشكٝل ادا٤ : قشاس بتـُِٝ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً املخضٕٚ ٚٚك  اؾذاٍٚ يًتؼػٌٝ ميهٔ ايكٍٛ بـؿ٘ عاَ٘ 

 -:َشكٞ ٜتٛقـ ع٢ً تهاٌَ ايذٚس ايزٟ تكذ١َ تًو ا٫داسات ايج٬ث١ 

ز َظ٪ي١ عٔ املٓتر ايزٟ ا٫ْتاز ٚايتظٜٛل ٚايتٌُٜٛ  ؾاداسٙ ايتظٜٛل َظ٪ي١ عٔ اًل ايطًب ع٢ً املٓتر ٚاداس٠ ا٫ْتا

نزيو ؾإ –ٜتٓاطب َ  ايطًب املتٛق  ارا ؿاسب ايتظٜٛل بٝخًل ايطًب ٚؿاسب ا٫ْتاز ٜعٌُ تًب١ٝ شلزا ايطًب 

 ا٫داس٠ املاي١ٝ َظ٪ي١ عٔ تبذٌٜ املٛاسد املاي١ٝ اي٬ص١َ ي٬ْتاز َني ٜٛؾش يو املٝضا١ْٝ ؟؟ طبعا ؿاسب ا٫دسا٠ املاي١ٝ

يًع٬ق١ بني ن٬ً َٔ إداستٞ ا٫ْتاز ٚايتظٜٛل ؾظٛف ْكذّ ؾُٝا ًٜٞ تـٛس يًع٬ق١ بني تًو ْعشآ ي١ُٖٝ٬ اـاؿ١ 

ا٫داستني ايًٞ ِٖ ا٫ْتاز ٚايتظٜٛل يف ػهٌ فُٛع١ َٔ ايبٝاْات املتبادي١ بُٝٓٗا ٚتًو ايبٝاْات املتبادي١ ميهٔ تكظُٝٗا 

بٝاْات ااش٣ ٜتِ ْكًٗا َٔ اداس٠ ا٫ْتاز اىل ادسا٠ ايتظٜٛل ٚريو اىل بٝاْات ٜتِ ْكًٗا َٔ اداسٙ ايتظٜٛل اىل اداسٙ ا٫ْتاز ٚ

نُا ًٜٞ ْشٜذ إ ْؼٛف ايع٬ق١ ايٛثٝك١ َابني إداس٠ ا٫ْتاز ٚايتظٜٛل ٜعين َارا ؟؟ سٓؼٛف ايبٝاْات ايًٞ بذلٚح َٔ 

 ايتظٛم ي٬ْتاز ٚايبٝاْات ايًٞ بذلٚح َٔ ا٫ْتاز اىل ايتظٜٛل

 ؟..َجٌ َارا 

 اس٠ ايتظٜٛل اىل إداس٠ ا٫ْتاز بٝاْات َٔ إد-أ

ايطًب املتٛق  ا٫مجايٞ ٖزا انٝذ عؼإ اْا بأْتر ٚؾكًا يًطًب ايًٞ ساٜعطْٛٞ ؿاسب ايتظٜٛل ٚنزيو  (1

ايطًب ع٢ً فُٛعات ا٫ؿٓاف املختًؿ٘ ٚدسد٘  َٛزل١ٝ ٖزا ايطًب انٝذ اسٜذ اعشف  دسد٘ ايتػرل يف ٖزا ايطًب أنٝذ  

 طبعا

 ؿاف املختًؿ١ ٚدسد١ ايتػرل يف ٖزا ايطًب ٚؾل يعاٌَ املٛزل١ٝ يهٌ َٓتر َٓتر َٛزلٞاسٜذ اعشف ايطًب ع٢ً اٚ

تاز َارا ؟ َٛاؿؿات ايظًع١ ايًٞ ٜشغبٗا املظتًٗو ٚاػهاٍ ايعب٠ٛ ٚنزيو َظت٣ٛ تظٜٛل برلٜذ اْؿاسب اي (2

 ..اؾٛد٠ املشغٛب يف ا٫طٛام ٖزا انٝذ عؼإ إ املٓتر ٚؾكا يًُٛاؿؿات  املشغٛب١ 

اؿه١َٝٛ ٚقٝٛد مجعٝات محا١ٜ املظتًٗو عٔ َٛاؿؿات انٝذ أْا سااعطٝٗا َٔ ايتظٜٛل ي٬ْتاز عؼإ  ايكٝٛد (3

 ؿاسب ا٫ْتاز ٜشاعٞ ٖزٙ ايكٝٛد

سذٚد ا٫طعاس اييت عذٚثٗا ميهٔ بٗا بٝ  املٓتر بايظٛم عؼإ طبعا اْا َااتهًـ تهًؿ١ أنجش َٔ ايظعش املُهٔ  (4

 مايًٞ ممهٔ  ابٝ  ب٘ املٓتر يف ايظٛ

 َٛاؿؿات ايظًع١ املٓاؾظ١ املكذ١َ يًظٛم عؼإ ٜهٕٛ اْتادٞ تٓاؾظٞ قادس ع٢ً ااملٓاؾظ١ (5

 ظشٚف  ْكٌ ايظًع١ ٚطشٜك١ تٛصٜعٗا عؼإ اساعٞ َٛكٛع ايعب٠ٛ ٚايػ٬ف (6

دسد١ اسكا٤ املظتًٗو عٔ َظت٣ٛ دٛد٠ املٓتر ٚاملؼانٌ اثٓا٤ اطتخذاَٞ ايؿعًٞ عؼإ يٛ يف َؼانٌ يف اط١  (7

 .١َ أعذشلاا٫ْتاز ايكاد
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 بٝاْات َٔ اْتاز ايتظٜٛل بني بٝاْات َٔ اداس٠ ا٫ْتاز ٫داس٠ ايتظٜٛل-ب

دذاٍٚ ا٫ْتاز َٚٛاعٝذ تٛؾش ايظً  َٔ ا٫ؿٓاف املختًؿ١ ٚايهُٝات اييت طٛف ٜتِ تٛؾشٖا اْتر َت٢ اْتر ٚبهِ  (1

 ٚقذ اٜؽ؟

  املٛصع اٚ املظتًٗو َٓ٘ َباػش٠ًر اىلايؼشٚط ايؿ١ٝٓ ايٛادب اتباعٗا  اثٓا٤ عًُٝات ْكٌ ايظًع٘ َٔ املٓت( 2

ز ٚايتؼه١ًٝ ٚا٫يٛإ  عؼإ استُا٫ت ايتعذٌٜ يف بعض ا٫ؿٓاف ٚاستُاٍ اطكاط  بعض املٓتذات َٔ اط ا٫ْتا(3

 ؼت تظٜٛل تعهع ايه٬ّ ٖزا يًظٛماْت 

 ؾذلٙ ايلُإ يًظًع١ ٚػشٚط ايتُت  بؿذل٠ ايلُإ( 4

ايظًع١ ٚايعشٚف امل٥٬ُ٘ ٫طتخذاَٗا  ٖزا ؿاسب ا٫ْتاز ايًٞ ٜكٍٛ ا٫سػادات عٔ طشٜل ػشٚط اطتخذاّ ( 5

 يًتظٜٛل عؼإ ؿاسب ايتظٜٛل  ٜبًؼ املظتًٗو اٚ ايعٌُٝ

 بعض اــا٥ف ايؿ١ٝٓ ايعا١َ يًظًع١ ٚاييت قذ ٜظتؿظش عٓٗا  املظتًٗو( 6

 ٛظا٥ـ ا٫اش٣ٚاارلا ست٢ تتذٓب املٓعُ٘ إ تكّٛ نٌ ٚظٝؿ٘ بتشكٝل اٖذاؾٗا اـاؿ٘ ع٢ً سظاب اي

 -:َاٖٞ ا٫ػهاٍ املختًؿ٘ ايٞ بٝاازٖا  ايٓعاّ ا٫ْتادٞ 

 ُٛع٘ َٔ ا٫ػهاٍ ؼت عٓٛإ ا٫ػهاٍ املختًؿ١ يًٓعاّ ا٫ْتادٞف

 ٖٓاى عذت ؿٛس كتًؿ١ ممهٔ ٜاازٖا ايٓعاّ ا٫ْتادٞ

 –ٌ َارا ؟ غضٚ ايٓظٝر َارا ٜعين ؟ ٖٞ ايًٞ بٝٓذسز ؼتٗا ناؾ٘  عًُٝات ايتـٓٝ   َج -:ْعِ َاد١ٜ ًَُٛط٘ ( 1

 ايـٓاعات اشلٓذط١ٝ–ايـٓاعات ايػزا٥ٝ٘ 

ٖٚٞ اجملُٛع١ اييت ٜٓذسز ؼتٗا اذَات ايٓكٌ املختًؿ١ ؾاػشنات ايظهو اؿذٜذ١ٜ   -:ْعِ َها١ْٝ  (2

 -ٚػشنات ايطرلإ  ٚػشنات ايٓكٌ ايذااًٞ  تكذّ ٖزٙ ايٓٛع َٔ اـذ١َ  ايٓعِ املهاْٝ٘ َشتبط١ بايٓكٌ ٚ املٛاؿ٬ت

ْعِ اْتاد١ٝ َها١ْٝ  ػشنات ايطرلإ  ْعِ اْتاد١ٝ َها١ْٝ ٜعين بتٓكٌ بلاع٘ اٚ تٓكٌ اؾشاد   >--و اؿذٜذ طه

 ايظؿٔ ْعِ اْتاد١ٝ َها١ْٝ  ٫ْٗا تٓكٌ اؾشاد اٚ َٛاد ااّ اٚ بلاع١ َٔ َهإ اىل ااش -َٔ َهإ اىل ااش

ؾشاد اٚ َٓعُات ااش٣ َجٌ املخاصٕ ٖٚٞ املٓعُات  اييت تكذّ اذ١َ ايتخضٜٔ طٛا٤ ي٬ -:ْعِ ؽض١ٜٝٓ  (3

اؿه١َٝٛ ٚاملخاصٕ املٛدٛد٠ باملٛا٤ْٞ ٚا٫َانٔ ايلخ١ُ  ْعِ اْتاد١ٝ ْعِ ْعِ اْتاد١ٝ بع ؽض١ٜٝٓ  ٖٞ تكذّ يو 

 .اذ١َ ايتخضٜٔ  ؼؿغ ايظًع١ َٔ ؾذل٠ ص١َٝٓ  اىل ؾذل٠ ااش٣ تبك٢ ْعِ اْتاد١ٝ ؽضٜٓٝ٘

ع١ ٚاـذَات ٖٞ اْتاد١ٝ بع تبادي١ٝ صٟ ػاس٠ ايتذض٥٘ ٚػاس٠  اؾ١ًُ  ْعِ تبادي١ٝ ٖٚٞ ا٫ْؼط٘ ايٞ تبادٍ ايظً (4

 ٖٞ ْعِ اْتاد١ٝ بع تبادي١ٝ

ْعِ ايتشٌٜٛ ايعلٟٛ ٖٚٞ املٓعُات  اييت تكذّ اـذَات ايطب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ  ٖٚٞ تتٛىل  اسذاخ تػٝرل يف ْٛعٝ٘  (5

ظتؼؿٝات  ٖزٙ ْعِ اْتاد١ٝ ْعِ ْعِ اْتاد١ٝ  بع ا٫ؾشاد املتكذَني يًشـٍٛ ع٢ً اـذ١َ  صٟ املذاسغ اؾاَعات  امل

بذلنض ع٢ً ايتشٌٜٛ ايعلٟٛ ٜعين َارا ؟  ٜعين أغرل يف ا٫ؾشاد  اٜؽ تػرل بايؿشد اؾاَعات بذلتكٞ مبظتٛاى ايعًُٞ  

 املعشيف بتكذّ يو َعاسف  َٚعًَٛات دذٜذٙ

اخ تػرلات  ْؿظٝ٘ ع٢ً   اػاٖات ا٫ؾشاد  ْعِ ايتشٌٜٛ ايٓؿظٞ  ٖٚٝاملٓعُات اييت تكذّ اذَات تٗذف اىل  اسذ( 6

 ٚاساطٝظِٗ  صٟ اَانٔ ايع٬ز ايٓؿظٞ ٚاَانٔ ايذلؾ١ٝ

ٖزٟ ْعِ اْتاد١ٝ  ْعِ  بع تعٌُ ع٢ً ايتشٌٜٛ ايٓؿظٞ ٜعين ا٫ب ٚا٫ّ  ملا وظٛ إ ا٫ٚدِٖ  َهبٛتني َج٬  ؾذل٠ 
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تدل ْعِ اْتاد١ٝ  بع تعتُذ ع٢ً َارا  ع٢ً امل٬ٖٞ ٖزٙ تع >ا٫َتشاْات َلػٛطني  ٜاازِٖٚ ٜؿظشِٖٛ  ي٬ًُٖٞ 

 ايتشٌٜٛ ايٓؿظٞ  ٜعين ْٛع َٔ ايذلؾ١ٝ  يًؿشد بتخشدو َٔ ساي٘ ا٫نت٦اب اىل ساي٘ ايؿشح ٚاملشح بايٓظب٘ ي٬طؿاٍ

 ٖزٙ ايظت اػهاٍ ا٫طاطٝ٘  ي٬ػهاٍ اـاؿ٘ يًٓعِ اي٬ْتادٝ٘

 -:دض٥ٝ٘ ثاْٝ٘ 

هٕٛ ـذَات  ٜعين ؾٝ٘ طًع٘ َادٜ٘ ًَُٛط٘ ٚؾٝ٘ اذَات غرل ًَُٛط٘ ْشٜذ قًٓا إ ا٫ْتاز ممهٔ ٜهٕٛ يظًع٘ ٚممهٔ ٜ

عٌُ َكاسْ٘ تؿـًٝٝ٘ َابني اْتاز ايظًع٘ ٚتكذِٜ اـذَات  ْشٜذ ْعٌُ َكاسْ٘ بني ايظًع٘  املاد١ٜ اٍ ًَُٛط٘ صٟ ايظٝاسات  

 اذَات غرل ًَُٛط٘ صٟ اـذَات ايتعًُٝٝ٘ ٚايـشٝ٘

اـذَات  ٬ْسغ إ يؿغ ايعًُٝات اكٝـ اىل اداس٠ ا٫ْتاز يٝٛكح إ ٖزا ايعًِ  ايٞ ْشٜذ ْعٌُ َكاسْ٘ َابني ايظً  ٚ

ٖٛ اداسٙ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات قذ اتظ  يٝؼٌُ تطبٝل َععِ اطايٝب اداسٙ ا٫ْتاز يف فا٫ت تكذِٜ اـذَات ُٜٚٗٓا عٌُ 

ت ْعشا ٫ْعهاغ ريو ع٢ً نٝؿٝ٘ ا٫ػاسٙ   يًؿشٚم ا٫طاط١ٝ بني ن٬ َٔ ْعِ اْتاز ايظً  ْٚعِ تكذِٜ اـذَا

 مماسطات اطايٝب اداسٙ ا٫ْتاز يف نًٔ َٔ ٖٚزٙ ايؿشٚم ٖٞ

ٜكٍٛ إ املادٙ  ازلٗا ادساٙ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات  يؿغ ا٫ْتاز َشتبط باْتاز ايظً  املادٜ٘ املًُٛط١ ٚيؿغ ايعًُٝات َشتبط 

 بتكذِٜ اـذَات ايػرل ًَُٛط٘

ْتاز ٫ٕ نٓا َشنضٜٔ ع٢ً  فا٫ت ايـٓاعٝ٘ ايٞ بتكذّ طً   َادٜ٘ ًَُٛط٘ يهٔ يزيو قذميا ناْت بتظ٢ُ اداسٙ ا٫

 -:ايؿشٚم ملا ظٗش اُٖٝ٘ ايكطاع اـذَٞ اكؿٓا يؿغ  ايعًُٝات عؼإ ْؼرل اىل تكذِٜ اـذَات طٝب اٜؽ 

ذلتب ع٢ً تكذّ ْعِ اْتاز ايظً  طًعا َادٜ٘  ًَُٛط١  بُٝٓا تكذّ ْعِ اـذَات اذَات غرل ًَُٛط٘  يهٔ بٝ (1

ٖزا إ ايظً  املادٜ٘ املًُٛط٘ ميهٔ إ  ؼذد شلا  َٛاؿؿات قابً٘ يًكٝاغ بؼهٌ دقٝل اَا اـذَات ؾٗٞ تعتُذ ع٢ً اؿهِ 

 ايؼخـٞ بايكا٥ِ  بتكذميٗا ٚع٢ً دسد٘ ادساى ايعٌُٝ شلا ٚتكبًٗا ٚؾل اـا٥ـ٘

ًٓٛدٝا ا٫ْتاز  ؾإ ْعِ تكذِٜ اـذَات بُٝٓا تعتُذ ْعِ اْتاز ايظًع٘ بؼهٌ س٥ٝظٞ ع٢ً املٛاد املظتخذ١َ ٚته (2

 تعتُذ بؼهٌ س٥ٝظٞ عٌ ٣ ا٫ػخاق املكذَني شلزٙ اـذ١َ

 ٜـعب يف نجرل َٔ ْعِ تكذِٜ اـذَات ؽضٜٓٗا  انٝذ اـذَ٘ ٫ تتخضٕ (3

ٜعتُذ تكذِٜ اـذَ٘ ع٢ً ا٫تـاٍ املباػش بني  َكذّ اـذ١َ َٚتًكٝٗا ؾُٔ ايؼا٥  إ ْكّٛ بؼشا٤ اٚ اطتخذاّ  (4

 ض ايظً  املًُٛط٘ دٕٚ َعشؾ١  ايؼشن١ اييت قاَت بااْتادٗا اٚ ايؿشم دااٌ ايؼشن٘ ايٞ تٛىل ع١ًُٝ ا٫ْتازبع

ؿعٛب٘ تكذِٜ اذَ٘ منط١ٝ يف َٓعُات اـذَات طٛف ٜتلح ؾُٝا بعذ إ ا٫ْتاز ايهبرل يف ايهجرل َٔ املٓعُات  (5

هٔ ؼكٝل َضاٜا اقتـاد١ٜ يًع١ًُٝ ا٫ْتادٝ٘ اَا ايـٓاع١ٝ ٜعتُذ ع٢ً  تكذِٜ َٓتر منطٞ رٚ َٛاؿؿات ثابت١ ست٢ مي

تكذِٜ اـذَات ؾٝختًـ بؼهٌ نبرل عٔ تًو اؿاي٘ ؾعٓذ تكذِٜ اـذَ٘ ايع٬د١ٝ َجًٔ ٜعتدل نٌ َشٜض ساي٘  

 َظتكً٘ بزاتٗا  ؼتاز يتؼخٝف اااق ٚع٬ز ٥٬َِ  نزيو يف اَٛس احملاَاٙ  ٚنٌ قلٝ٘ شلا ٬َبظات ااؿ٘

اَانٔ قشٜب٘  َٔ ع٤٬ُ  سٝح  تتظِ ع١ًُٝ تكذِٜ اـذَات  بااي٬ َشنضٜ٘ يف ا٫دا٤ ْعشا تكذِٜ اـذَات يف  (6

 ٫ٕ تكذِٜ اـذَ٘ ٜتِ بًشع٘ تكذميٗا َٔ قبٌ ايعٌُٝ ٚعذّ قابًٝتٗا يًتخضٜٔ

ٚ ع٢ً َا ٜطًل قشاس املٛق  بٗا  ع٢ً ايكشب َٔ املادٙ اـاّ ا ٓظب١ يًؼشنات ايـٓاع١ٝ اييت عاد٠ٚريو عهع اؿاٍ باي

 املٛسدٜٔ  بٓا٤ ع٢ً دساط١ اقتـاد١ٜ

إ ادااٍ ايعذٜذ َٔ ايٓعِ ايتهًٓٛدٝ٘ اؿذٜج٘ ٚٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ املتكذ١َ طاعذ ع٢ً ا٫ػاٙ املشنضٜ٘ يف تكذِٜ 
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اـذَات َٚجاٍ ريو ايبٝ  عٔ طشٜل قٓٛات ايتًؿضٜٕٛ ٚا٫ػذلاى يف ػبهات ايهُبٝٛتش ايع١ًُٝ يًشـٍٛ ع٢ً ايبٝاْات 

املذاسغ دٓب ا٫ٖايٞ  –ات ارٕ اـذَات بتٛؿـ بااي٬َشنضٜ٘ ٜعين تكذّ باَانٔ قشٜب٘ َٔ ايع٤٬ُ ٚاملعًَٛ

 ٚاملظتؼؿٝات ٚاؾاَعات ٫ٕ ٖزٙ نًٗا اذَات بُٝٓا ايظً  تهٕٛ َشنضٜ٘

 ااش ساد٘ ْعشؾٗا بعذ ايؿشٚٚم بني ايظً  ٚاـذَات

 :ا٫ٖذاف ا٫طاط١ٝ ٫داس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات

 َ ِإ ؼكٝل ا٫سباح  ٜلٌ ٖٛ اشلذف ايش٥ٝظٞ يًُؼشٚعات اـاؿ٘ ا٫ إ ٖٓاى بعض  ع٢ً ايشغ ٔ

ا٫ٖذاف  ا٫نجش اتـا٫  ٚقشبا َٔ  طبٝع٘ ٚظٝؿ٘ اداسٙ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات ٚنُا رنشْا إ تًو ا٫ٖذاف هب إ تٓب  

ؼكٝل سكا٤ املظتًٗو اٚ  1ُٖا  اطاطا َٔ  ا٫ٖذاف ايعا١َ يًُٓعُ٘ ٚميهٔ تكظِٝ تًو ا٫ٖذاف اـاؿ٘ اىل ْٛعني

ايعاًَني َٓايطبٝعٞ إ ٜكّٛ ايٓعاّ ا٫ْتادٞ اطاطا  َٔ ادٌ اْتاز ايظًع٘ اٚ تكذِٜ اـذ١َ اييت ٜشغبٗا املظتًٗو اٚ 

ايعٌُٝ ًٜٚٞ ريو إ ٜهٕٛ ا٫ْتاز بتهًؿ٘ َعكٛي٘ ٚإ ٜتِ تكذِٜ املٓتر بايٛقت املٓاطب  ٖزا اٍٚ ٖذف اْتر عؼإ اسكل 

 ايع٤٬ُ اشلذف ا٫ٍٚ اسكا٤ ٚاػباع سادات طًبات  ايع٤٬ُسغبات 

  ّٛاشلذف ايجاْٞ ٚا٫ارل ا٫ْتادٝ٘  املشتؿع٘ هب اسكٞ ايعٌُٝ يهٔ اسكل ايهؿا٤ٙ ا٫ْتادٝ٘ يزيو ٜك

 ..املؼشٚع  بٛك  بعض املعاٜرل بؼهٌ دا٥ِ يف قٝاغ  نؿا٤ت٘  يف اطتخذاّ املٛاسد 
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 ايج١ايج احملاكش٠

 ٱعُاٍ إداس٠ نتابات يف عًٝٗا َتعاسف ٜـبح إٔ قبٌ تاسىٝا ظٗشت ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ َباد٨ بعض إٔ ايجابت َٔ

 إٔ ا٭سض ٖزٙ ع٢ً ٚدذ إٔ َٓز اٱْظإ ع٢ً نإ ايبذا١ٜ ؾُٓز امل٬ٝدٟ عؼش ٚايتاط  عؼش ايجأَ ايكشْني يف ايـٓاع١ٝ

 ا٬ٍ َٔ أطشت٘ ٚإؾشاد استٝادات٘ إػباع بػشض ايبذا١ٜ يف اْتاد١ ٚنإ ٝا٠اؿ يف ا٫طتُشاس بػشض اٱْتاز مياسغ

 إٔ ٜظتطٝ  ٫ اييت اٱعُاٍ بعض الاص يف اؾُاعٞ ايعٌُ أ١ُٖٝ ايبذا١ٜ َٓز اٱْظإ أدسى ٚقذ ٚايضساع١ ايـٝذ عًُٝات

 ٫سك٘ َشاسٌ يف املٓطكٞ َٔ نإ ؾكذ ايعٌُ ٚتكظِٝ ايتخـف َبذ٣ اطتخذّ راتٗا اؾُاع١ دااٌ ٚيف مبؿشد٠ ٜٓذضٖا

 .ايعٌُ بٓاتر املبادي١ ؾهش٠ ٚتعٗش َعٝٓ٘ إعُاٍ يف اٱؾشاد َٔ فُٛع١ ٜتخـف إٔ

 اٱْتاز ٚظٝؿ١ بُٝاسغ ٖٚٛ ا٭سض ظٗش ع٢ً اٱْظإ ٚدٛد َٓز َٛدٛد َٛكٛع دٙ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ َٛكٛع ٜبك٢

 ايٓؼاط بُٝاسغ ا٭سض ططح ع٢ً ٚدٛدٙ َٓز ؾاٱْظإ ٚايعًُٝات زاٱْتا إداس٠ ٖٞ إٔ ايتظ١ُٝ عاسف َؽ يهٔ ٚايعًُٝات

 أغشاض ناْت َؽ ٚايـٝذ ايضساع١ٝ ٭ْؼط١ اٱْظإ مماسط١ بذا١ٜ يهٔ ٚايعًُٝات ا٭ْؼط١ دٟ... ايـٝذ ْٚؼاط ايضساعٞ

 أطشت٘ أؾشاد سغباتٚ ٚاستٝادات ٖٛ ب٘ اـاؿ١ ٚسغبات٘ استٝادات٘ اػب  ٭غشاض ايبذا١ٜ يف يهٔ تباديٝ٘ ٚأغشاض ػاس١ٜ

 ٜكّٛ ايشدٌ ؾهإ ايعٌُ ٚتكظِٝ ايتخـف أ١ُٖٝ ايبذا١ٜ َٔ أدسى ٚاٱْظإ ػاس١ٜ أغشاض أطاغ قا١ُ٥ نإ َا ٜعين

 ٚػٜٛ٘ ايعٌُ ٚتكظِٝ ؽـٝف دٙ ٜبك٢ أطاط١ٝ بـٛس٠ ا٭بٓا٤ بذلعٞ ايضٚد١ بُٝٓا ٚايضساع١ ايـٝذ عًُٝات مبُاسط١

 دااٌ يضّ مجاعٞ عٌُ يف طاملا ٚطبعا ايعٌُ ؾشم أ١ُٖٝ اؾُاعٞ ايعٌُ أ١ُٖٝ سىأد اٱْظإ اؾُاعات منٛ َ  ٚػٜٛ٘

 .ايعٌُ ٚتكظِٝ ؽـٝف َٔ ْٛع ٜٛدذ اؾُاعٞ ايعٌُ ٖزا

 ٚبٝضٜذ َتخـف أْتاز بٓٓتر سٓاا.....٫؟.ا٭ٍٚ صٟ ايزات١ٝ استٝاداتٓا يهاؾ١ بع  ْٓتر٫  أسٓا مجاعٞ عٌُ يف ٚطاملا

 أاش٣ مجاعات َ  اٱْتاز يف ايؿا٥ض ٖزا ْتبادٍ ٚبايتايٞ ا٭طش٠ أؾشاد ٚاستٝادات ااستٝاداتٓ َٔ ايتخـٝف ٖزا

 . أاش أْتاز يف َتخــ١

 اؾُاعات ٖزٙ ٱداس٠ ايش٥ٝظٞ اشلذف ٚنإ اؾُاعات ٖزٙ ٱداس٠ اؿاد١ ظٗشت ٠.ايعا١ًٝ٥َظتكش٠ مجاعات ظٗٛس َٚ 

  يًذُاع١ ايك٠ٛ ٚؼكٝل اس١املت ايجش٠ٚ صَاّ ع٢ً بظٝطش٠ ٜعًل َا يف أَٛسٖا ٚتـشٜـ

 سقاب١ ْشٜذ تٛدٝ٘ ْشٜذ تٓعِٝ ْشٜذ ؽطٝط َارا؟ ْشٜذ ٓعٌُط ٜعين إداس٠ْشٜذ .. َظتكش٠ عا١ًٝ٥ مجاعات ظٗشت ٜبك٢

 ايجش٠ٚ َـادس ع٢ً ٚايظٝطش٠ يًذُاع١ ٚايٓؿٛر ايك٠ٛ ؼكٝل اٱداس١ٜ ايٛظا٥ـ ٖزٙ َٔ ا٭طاطٞ ايػشض طبعا ٚنإ

 ع٢ً اندل بؼهٌ ايتخـف ٚػاع ٚاملذٕ ايكش٣ َجٌ ا٭ندل اؾُاعات ظٗشت ايؿذل٠ تًو ٍا٬ ٚيف ايؿذلات تًو ا٬ٍ

  رات٘ اجملتُ  َظت٣ٛ

 يف َتخــ١ ٜعين َٚذٕ ٚمجاعات قش٣ أؿبشت بٌ........٫........ ٚسذ٠ ايكش١ٜ دااٌ عٌُ اؾُاعات َبكاؾ ٜعين

 َٔ ْٛع زاٖ ا٭ثاخ ؿٓاع١ أٚ املٛبًٝٝات بـٓاع١ ؼٗٛس٠َ ٖٞ دَٝاط املجاٍ طبٌٝ ع٢ً َـش يف عٓذْا سٓا صٜا َعني أْتاز

 .........ْهٌُ طٝب.........ايعٌُ ٚتكظِٝ ايتخـٝف

 :  َاًٜٞ يف ٚايعًُٝات اٱْتاز يتطٛس ايتاسى١ٝ املشاسٌ ٖزٙ ٚنإ
 ٚايعًُٝات ْتازاٱ أْؼط١ ػاٖذ ارل ٖزا ايكذمي١ املـش١ٜ اؿلاس٠ عاسؾني ٚإسٓا املـشٜني قذَا٤ عٓذ ٚاٱْتاز اٱداس٠

 َشس١ً أٍٚ ٖزٙ ٜبك٢ ٚايعًُٝات اٱْتاز ٚظا٥ـ إىل تؼرل اييت ايكذمي١ املـش١ٜ ٚاؿلاس٠ باٱداس٠ املشتبط١ املعاٖش ْٚؼٛف

 ايتاسىٞ ايتطٛس َشاسٌ َٔ
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 عًٝٗا دٚااعتا مماسطات ػهٌ يف اٱْتاز ايٓؼاط ايبذا١ٜ يف املـشٜني ايكذَا٤ عشف املـشٜني قذَا٤ عٓذ ٚاٱْتاز اٱداس٠

 أْٛاع يٝؼٌُ ْؼاطِٗ اَتذ قذ...إبذاعا ٚاسؾ  تطٛس أنجش ناْٛا ٚيهِٓٗ.......طبعا أنٝذ.....ٚا٫طتُشاس ايبكا٤ يػشض

 ايدلدٟ ٚسم ؿٓاع١ َجٌ ايضساعٞ اٱْتاز ع٢ً ايكا١ُ٥ ايـٓاعات بعض إىل باٱكاؾ١ ايضساع١ٝ املٓتذات َٔ كتًؿ١

  ٚايٓظٝر ايػضٍ ٚؿٓاع١

 يف ٚنإ يِٝٗ ٚا٫طتُشاس ايبكا٤ ع٢ً واؾعٛا عؼإ ايضساع١ أْؼط١ مماسط١ املـشٜني ايكذَا٤ عٓذ نإ ايبذا١ٜ ٜبك٢

 ايدلدٟ ٚسم ٚؿٓاع١ املجاٍ طبٌٝ ع٢ً ٚايٓظٝر ايػضٍ ؿٓاع١ صٟ ايضساعٞ بايٓؼاط ٚاملشتبط١ املؼتك١ ايـٓاعات بعض

 طٛسٚا ٚاٱْتادٞ ْؼاطِٗ عذ١ً دؾ  إىل َٚهاٌٜٝ إٚأٚص ملكاٜٝع ابتهاسِٖ طٌٗ ٚقذ املـشٜني ايكذَا٤ عٔ ْتهًِ يع

 عباسات َٔ املعابذ دذسإ ع٢ً امل٪سإٛ ٚدذٙ َا غشٜب ٜهٕٛ ؾًِ َعٝٓ٘ َهاٌٜٝ طٛسٚا َعٝٓ٘ أٚصإ طٛسٚا َعٝٓ٘ َكاٜٝع

 إداس٠ ٚظٝؿ١ َعاٖش ْشٜذ.  اٱْتادٞ ايٓؼاط سشن١ يذؾ  ا٭ؾشاد إىل املتخــني َٔ َٛد٘ ْٚـا٥ح سهِ إىل تؼرل

 بعض:  َاًٜٞ ايكذَا٤ املـشٜني عٓذ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ أطع ٚاملعاٖش املـشٜني قذَا٤ عٓذ ٚايعًُٝات اٱْتاز

 : ايؼٛاٖذ

 ايؿذل٠ تًو يف ب٘ ىتف ايزٟ ٚاٱداسٟ ايؿين ايتكذِٜ يذسد١ بايطب  ا٭ٖشاَات اـايذ إبذاعِٗ املـشٜني أظٗش -أ

 نٝـ ايهبرل٠ َؼشٚعات َٔ أْٗا ايذْٝا يهٌ َعشٚف ا٭ٖشاَات َؼشٚع طبعا رلايهب املؼشٚع إداس٠ فاٍ يف ااق ٚبؼهٌ

 ايجك١ًٝ ٚبا٭ٚصإ ا٭ٖشاَات بٓا٤ يف اطتخذّ ايزٟ اشلا٥ٌ ا٭سذاس بهِ ٚعًُٝات يٲْتاز إداس٠ د٣ طبعا املؼشٚع ٖزا أدٜش

 عٓذ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ ؾٔ ع٢ً باسص٠ تاسى١ٝ ع١َ٬ طبعا ايؼاٖك١ ٫ستؿاعات ايجك١ًٝ ا٭ٚصإ ٖزٙ سؾ  مت نٝـ

 .املـشٜني قذَا٤

 يف ٚايشقاب١ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتٓعِٝ ؾايتخطٝط اٱداس١ٜ ايٛظا٥ـ عشؾٛا املـشٜني قذَا٤ إٕ ايهتابات َٔ ايعذٜذ تؼرل -ب

 بٓٛا ٣د اهلل........ايب٬د ػ٪ٕٚ إداس٠ يف ايظًط١ تٓؿٝز َٔ ٜتبعٗا َٚا َشنض١ٜ ٫ٚ املشنض١ٜ عشؾٛا نُا مماسطتِٗ

 َٓطكٞ َؽ تٓعِٝ غرل َٔ ا٭ٖشاَات بٓٛا ٌٖ.......َٓطكٞ َؽ ؽطٝط غرل َٔ ا٭ٖشاَات بٓٛا....... ا٭ٖشاَات

 صٟ ٚاكش١ إداسٜ٘ َباد٨ ٜعشؾٛا َا غرل َٔ ا٭ٖشاَات بٓٛا ٌٖ.......طبعا ٫ ٚسقاب١ تٛدٝ٘ غرل َٔ ا٭ٖشاَات بٓٛا ٌٖ........

 .....َٓطكٞ َؽ....طبعا ٫.... ايظًطات تؿٜٛض ٫َشنض١ٜ ٜتب  اَٚ َشنض١ٜ ٫ َٚبذ٣ املشنض١ٜ َبذ٣

 إىل باٱكاؾ١ ٚايتؼٝٝذ ايبٓا٤ أعُاٍ فاٍ يف ٚبايزات ايذٚي١ ملؼشٚعات ايتابعٕٛ اؿشؾٕٝٛ ٚدٛد ايجايح املعٗش -ت

 ايلٝاع َٔ ايعذٜذ ٚتطًب ايظٛم يف تعٌُ اييت ايهبرل٠ ايٛسؾ ظٗشت ايٛقت َشٚس َٚ  اـاؿ١ ايٛسؾ أؿشاب اؿشؾٝني

 ٜعين(  طٝؿ٘ ػٝخ)  املـش١ٜ ايعا١َٝ بايًػ١ ٜظُٝ٘ مبا أٚ ايطا٥ؿ١ ػٝخ ٜظ٢ُ نبرل ؿاحل إػشاف ؼت ٜعًُٕٛ ايزٜٔ

 ايبٓا٤ ١َٓٗ ااؿ١ َتٓٛع١ َٗٔ يف املتخــني ٚٚدٛد اؿشؾٝني ٚدٛد طبعا َعني ؽـٝف يف ايـٓاعٝني نبرل

 .ٚايعًُٝات اٱْتاز ٚظٝؿ١ َعاٖش َٔ َعٗش ًُٝاتٚايع اٱْتاز إداس٠ ع٬َات َٔ ع١َ٬ د٣ ٚايتؼٝٝذ
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 ايؼٗرل سابٞ ساَٛ قإْٛ نإ ؾكذ ايعٌُ ٚطاعات ا٭دٛس بتشذٜذ ٜتعًل ؾُٝا ايعٌُ تؼشٜعات يف ايذٚي١ تذاٌ -ث

 أطبا٤ ُٖا إيٞ يًشٝٛاْات املعاؾني ٚا٭طبا٤ ايه١ٓٗ ٚا٭طبا٤ اؿشف أؿشاب يٮدٛس تاسىٝا َعشٚف ؼذٜذ أٍٚ

  ايبٝطشٜني

 طبعا ايعٌُ طاعات وذد ٚقإْٛ يٮدٛس قإْٛ ْشٜذ ايعُاٍ ع٢ً ٜلػطٛا َا ايعٌُ أؿشاب عؼإ يًعٌُ قٛاْني ْشٜذ

 ايه١ٓٗ ا٭طبا٤ صٟ ا٭طاط١ٝ املٗٔ اؿشف ٚأؿشاب ا٭دٛس يتشذٜذ تاسى١ٝ قاٚي١ أٍٚ ٜعتدل سابٞ ساَٛا قإْٛ

 . املٗٔ أؿشاب َٔ... اخل ايبٝطشٜني ٚا٭طبا٤

 ع٢ً اٱْعاّ ٜتِ نإ ؾكذ ٚاملهاؾأ٠ اؿٛاؾض ب.اطتاملـشٜني ايكذَا٤ املـشٜني إٕ أٜلا ايتاسى١ٝ ـادسامل أٚكشت -ج

 دٛا٥ض مبٓح بٓؿظ٘ ايؿشعٕٛ ؾٝ٘ ٜكّٛ طٟٓٛ استؿاٍ ٖٓاى ٜهٕٛ إٕ ػاع نُا اٱقطاعٝات ٚسمبا با٭يكاب ا٭قايِٝ سهاّ

 عؼإ يًُهاؾأ٠ ْعِ اؿٛاؾض ْعِ عشؾٛا املـشٜني ايكذَا٤ ٜشكٛا ٜبك٢ عاّ ا٬ٍ طٝب بالاص قاَٛا ايزٜٔ يًعاًَني

 يف أبذعٛا ايزٜٔ ا٭ؾشاد ع٢ً ط١ٜٛٓ دٛا٥ض ٜٛصع بٓؿظ٘ ايؿشعٕٛ قٝاّ ا٬ٍ َٔ ٚاٱبذاع ايعٌُ ع٢ً ا٭ؾشاد ٜؼذعٛا

 بإقطاعٝات َع١ٓٝ با٭يكاب ا٭قايِٝ سهاّ بعض ع٢ً ايؿشعٕٛ ٜٓعِ نإ اْ٘ إىل ٚبتٛؿٌ َعٝٓ٘ فا٫ت

 . املـشٜني قذَا٤ عٓذ ٚايعًُٝات اٱْتاز بإداس٠ ااؿ١ َشس١ً:ثاْٝا....طٝب....َعٝٓ٘

 : 1750ّ ايـٓاع١ٝ ايجٛس٠:  ثاْٝا

 تعتُذ دذٜذ٠ تهٓٛيٛد١ٝ أطايٝب ظٗٛس ع٢ً اثش عؼش ايجأَ ايكشٕ َٓتــ يف الًذلا يف ايـٓاع١ٝ ايجش٠ٚ يعٗٛس نإ

 ا٫ي٘ ا٭دضا٤ تُٓٝط ع٢ً اعتُادٖا ايتهٓٛيٛدٞ ا٫ػاٙ ٖزا اطتُش ٚقذ ١ايعلًٝ ا٭عُاٍ الاص يف ا٭ؾشاد بذٍ اٯي١ ع٢ً

 ايهبرل اٱْتاز ْعاّ ظٗش ست٢ رات٘ املٓتر تطٜٛش َ  ٚتطٜٛشٖا

 يف بتتهًِ قذِٜ ن٬ّ طبعا..... ا٫ي٘ بعٗٛس ايعل١ًٝ ا٭عُاٍ ا٫طتبذاٍ يف ا٭ندل ايؿلٌ شلا ايـٓاع١ٝ ايجٛس٠ ٜعين

 قٌ املـٓ  يف أْتاز ْعاّ إس٬ٍ ٖٚٛ ايتهٓٛيٛدٞ ا٭ثش إىل با٭ظاؾ٘ ايـٓاع١ٝ ايجٛس٠ أاش ثشا ٖٓاى نإ......1750ّ

 مجعت ايـٓاع١ٝ ايجٛس٠ دات مل َتؿشق١ سشف ايـٓاع١ٝ ايجش٠ٚ أَا احملذلف باملذٜش ٜظ٢ُ ملا اؿاد١ ٚظٗٛس اؿشف

 .ذلفق ملذٜش قتاز ٚاملـٓ  املـٓ  ازلٗا ساد١ يف املتؼاب١ٗ اؿشف أؿشاب

 ظٗش مل طبعا َٔ ن٬ قا٫ٚت املـٓ  يف اٱداس٠ ٚظٝؿ١ مماسط١ يع١ًُٝ إطاس يٛك  بزيت اييت احملا٫ٚت أِٖ َٚٔ

 : بايتؿـٌٝ سٓؼٛف َني صٟ ايـٓاع١ٝ يجٛس٠ َعاؿشٜٔ سٚاد ظٗش يًُـٓ  اٱداس١ٜ املؼانٌ ٚظٗشت املـٓ 

 1776ّ ازلح ادّ -أ

 يضٜاد٠ نٛط١ًٝ ايعٌُ ٚتكظِٝ ايتخـٝف ع٢ً ا٫عتُاد أُٖٝ٘ ٜلاحبإ(  ا٭َِ ثٛس٠)  نتاب٘ يف ازلح ادّ اٖتِ

 : ايتاي١ٝ يٮطباب تشد  أْٗا ٚأٚكح املخشدات

 .ا٭دا٤ يف طشعتو ستضٜذ َتخـف تهٕٛ مل ايعٌُ َٔ إيٝ٘ املٛنٌ اؾض٤ أدا٤ يف ايعاٌَ طشع١ صٜاد٠ -1

 .ْٗا٥ٝا ٜت٬ػ٢ أٚ سٝكٌ لا٥ اي ايٛقت أنٝذ دٚسٙ عاسف ٚاسذ ٚنٌ َتخـف تهٕٛ مل ايلا٥  ايٛقت ت٬ؾ -2
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 .ايٝذٟٚ ايعٌُ دٚس ٚتكًف اٱْتاد١ٝ ايع١ًُٝ تظٌٗ اييت اٯ٫ت َٔ نبرل عذد ااذلاع إىل ايتخـف طٝ٪دٟ -3

ٞ -ب  1798ّ ٚتين اًٜ

 َٔ ٜعطٌ دضا٤ ٜعين ا٭طًش١ أْتاز يف يتػٝرل ايكاب١ً ا٭دضا٤ 1798ّ يف ٚتين اًٜٞ اطتخذّ ا٭َشٜه١ٝ املتشذ٠ اي٫ٜٛات يف

 ٜعين تذلا٢َ َا نًٗا اٯي١ بذٍ ٚاطتبذشلا ا٭دضا٤ شلزٙ ايتُٓٝط ٚؿٌ ٜعين أاش دض٤ ٚوط اؾض٤ ٖزا ٜؼٌٝ َعٝٓ٘  آي١

 بذا١ٜ ا٫بتهاس ٖزا نإ ٚقذ ايعٌُ عٔ ايتٛقـ أٚ ا٫طت٬ٗى ساي١ يف ايظًع١ َٔ َع١ٓٝ منطٝ٘ أدضا٤ تػٝرل إَها١ْٝ ريو

 ػهٌ يف لُعٗا ثِ َظتكٌ بؼهٌ املهْٛات ٖزٙ ٚػٗٝض بٌ َهٕٛ َٔ أنجش َٔ تتهٕٛ اييت ايظً  إْتاز يف ايهبرل تٛط 

  غٝاس قطعت ْظُٝٗا قذمي١ طًع١ َٔ عطٌ ظض٤ اطتبذيٓٗا يٛ أٚ ا٭دضا٤ ْظُٝٗا أسٓا إيٞ ايـٓ  تا١َ طً 

 ايبٓادم بإْتاز اـاق َـٓع٘ يف اؾٛد٠ ع٢ً ايشقاب١ أدشا٤ ٚؾهش٠ ايتهايٝـ قاطب٘ ؾهش٠ َٔ نٌ ٚتين اداٌ نزايو

 .أَشٜها يف

  1833ّ ببام ػاسيض -ح

 ٫عب ٖٛ َع٢ٓ َؽ) ٚايشٜاكٞ ٚايؿًٝظٛف املٗٓذغ قذّ(  ٚاملـاْ  اٯ٫ت اقتـادٜات سٍٛ)  نتاب٘ يف

 ٚايتطٜٛش ا٭عاخ ْعاّ ايضَٔ دساط١ َٔ نٌ اطتخذاّ نٝؿ١ٝ(  ٚايشٜاكٝات باؿظاب َٗتِ مبع٢ٓ سٜاكٞ....٫....نٛسٙ

 َٔ أاش٣ ٚأْٛاع ٚاؿٛاؾض ايتؼذٝع١ٝ ا٭دٛس دؾ  ْعاّ اطتخذّ اقتـادٟ ؼًٌٝ أطاغ ٢عً املـٓ  َٛق  ااتٝاس

 ٚأعاخ ايضَٔ دساط١ يٓا قذّ ببام ٜعين اؿايٞ ايعـش يف ٚايعًُٝات إْتاز إداس٠ ٚظٝؿ١ مماسط١ دٖٛش تعتدل اييت ا٭طايٝب

 ٚقبً٘ ٚتين ٚاًٜٞ ٚقبً٘ ببام ٚبتؼاسيض اؿٛاؾض ّْعا يٓا قذّ اقتـاد١ٜ أطع ع٢ً املؼشٚع َٛق  ااتٝاس يٓا قذّ ٚايتطٜٛش

 .ٚايعًُٝات إْتاز ٱداس٠ ايتاسىٞ ايتطٛس يف املـشٜني قذَا٤ بعذ َشس١ً ثاْٞ نزا إيٞ ايـٓاع١ٝ ايجٛس٠ ْكؿٌ ازلح ادّ

 أنٝذ....... ١ايعًُٝ اٱداس٠ سشن١ َشس١ً ٖٚٞ ٚايعًُٝات اٱْتاز ايتاسىٞ ايتطٜٛش َٔ ايجايج١ املشس١ً يف ْبذ٣: ثايجا

 .... ايع١ًُٝ اٱداس٠ سشن١ سا٥ذ ٭ْ٘ تًٝٛ ؾذسنت عٔ ستهًُٓا

 ايٓعاّ إىل يٓعش تتِ اييت ايطشٜك١ يف دذٜذ ٜعذ َذا٬ تًٝٛ ؾذسنت قذّ 1911ّ ط١ٓ ايع١ًُٝ اٱداس٠ سشن١ َشس١ً

 : ايتاي١ٝ َباد٨ ع٢ً املذاٌ ٖزا ٜٚكّٛ اٱداس٠ ايع١ًُٝ بايش٥اط١ ايعًُٞ َذاٌ اٱْتادٞ

 يف ايعًُٞ املٓٗر ايعؼٛا١ٝ٥ ايكٛاعذ َٔ بذٍ ايعٌُ عٓاؿش َٔ عٓـش نٌ ؼذٜذ يف ايعًُٞ ٚاطتخذاّ ت١ُٝٓ -أ

 .اٱداس٠

 ا٫اتٝاس يف ايعًِ اطتخذّ تًٝٛ عاسف أْت... طبعا...ٚاملؼشؾني ايعُاٍ ٚتذسٜب ااتٝاس يف ايعًُٞ اطتخذاّ -ب

 يتشظني آي٘ نذلغ ايعاٌَ ٜظتخذّ عؼإ....٫... ْظا١ْٝاٱ اؾٛاْب عؼإ ٫ٚ...٫... ايعاٌَ عؼإ َؽ ٚايتذسٜب

 .املـٓ  ٖٛ إيٞ ايٓعاّ إْتاد١ٝ

 ؼظٔ ايطٝب١ ٚايع٬قات ٚاحملب١ ايتعإٚ عؼإ... ٫... ايعُاٍ عؼإ َٚؽ...ٚاٱداس٠ ايعُاٍ ٜٔ.اايعُاٍ سٚح اًل -ت

 .املـٓ  إْتاد١ٝ

 .ايعٌُ يف ايتخـف ٜعين ٚاٱداس٠ ايعُاٍ بني ايعٌُ تكظِٝ -ث
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 1913ّ ايتذُٝ  اط: سابعا

 ؾهش٠ قذّ إيٞ ؾٛسد شلٓشٟ اـاق َـٓ  َٔ َؼتك٘ ؾٛسد طٝاسات نًٓا عاسؾني ٚإسٓا ؾٛسد بٗٓشٟ َشتبط ايتذُٝ  اط

 1913ّ ط١ٓ ايتذُٝ  اط

 ا٭قظاّ ْعاّ ع٢ً ا٫عتُاد َٔ بذٍ اٯ٫ت يذلنٝب نأطاغ ايتذُٝ  اط ؾهش٠ ؾٛسد ٖٓشٟ قذّ 1913ّ عاّ يف

 يج٬ثني يعؼشٜٔ َج٬ ٚاسذ َٔ اـط ٖزا ع٢ً عٌُ قطات يف أٜ٘ ٜعين ايتذُٝ  اط عاسف ٚأْت املختًؿ١ اٱْتاد١ٝ

 ثٛس٠ مبجاب١ رايو نإ ٚقذ, ايـٓ  تاّ َٓتر ٜهٕٛ قط١ أاش اايف ا٭اش يف تـٓٝ  َابذا ٜعين املٓتر يع ٚاسذ

 اٱْتاد١ٝ سظٔ ايتذُٝ  اط طبعا ايـٓاع١ يف ذايظا٥ ٖٛ ايهبرل اٱْتاد١ٝ ْعاّ ٚأؿبح اٱْتاد١ٝ َعذ٫ت يف نبرل٠

 .ؾٛسد شلٓشٟ أطاطا ٜٚٓظب اٱْتاد١ٝ َعذ٫ت يف ْعاّ يف ثٛس٠ عٌُ

  اٱْظا١ْٝ ايع٬قات سشن١:  ااَظا

 نإ نزا قبٌ إيٞ املشاسٌ يف ٚإسٓا....يٝ٘ ظٗشت اٱْظا١ْٝ ايع٬قات سشن١ يو قذَت أعُاٍ إداس٠ َاد٠ يف أْت طبعا

 َٗتِ َؽ أْا نزا قبٌ إيٞ املشسٌ ٚيف آي٘ نذلغ ايعاٌَ بٓعاٌَ نٓا نزا بٌ إيٞ املشاسٌ ٚيف املاد١ٜ ٛاْبباؾ ا٫ٖتُاّ

 ايع٬قات سشن١ نزا قبٌ إيٞ املشاسٌ يف اٱْظا١ْٝ ايعٛاٌَ ايتذاٌٖ ٖزا ْتٝذ١ ٖزا يهٔ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓؿظ١ٝ باؾٛاْب

 ايٓؿظ١ٝ ا٫ستٝادات أ١ُٖٝ إىل تؼرل ٚعؼإ ادتُاعٞ ٕٚنٝا ْؿظٞ نهٝإ بايعٛاٌَ تٗتِ عؼإ دات اٱْظا١ْٝ

 عًٝٗا َشنضٜٔ أْت املادٟ املٛكٛع َٚؽ بع ٖزا املٛكٛع َٚٔ اٱْتاد١ٝ ع١ًُٝ ع٢ً ايهبرل ٚأثشٖا يًعاٌَ ٚا٫دتُاع١ٝ

  قبًٓا

  َاٜٛ ايتٕٛ ٖٛ اٱْظا١ْٝ سشن١ سا٥ذ ٚتكٍٛ ستظبكين اٱْظا١ْٝ ايع٬قات سشن١

 اثش يذساط١ َاٜٛ ايتٕٛ ا٫دتُاع عامل بكٝاد٠ اٱداس٠ يف ايعًٝا يذساطات ٖشؾشد داَع١ َٔ يًبشح ع١مجا 1927ّ يف بذا١ٜ

 َباػش٠ ع٬ق١ ٖٓاى يٝع اْ٘ ايذساط١ أٚكشت ٚقذ ايعاًَني إْتاد١ٝ ع٢ً با٭دا٤ احملٝط١ املاي١ٝ ايعشٚف بعض يف ايتػرل

 ع٢ً َشنضٜٔ قبًٓا إيٞ اْتٛ تعاٍ بٝكٍٛ َاٜٛ... آٙ... ْتاد١ٝٚاٱ با٭دا٤ احملٝط١ املاد١ٜ ايعشٚف بعض يف ايتػٝرل بني

 ٚطذلٕٚ ػشن١ يف تعًُت إيٞ       ػاسب ازلٗا تؿتهش يٛ بتاعيت ػاسب ا٬ٍ َٔ عاٚص أْا طٝب... املاد١ٜ اؾٛاْب

 املاد١ٜ ايعٛاٌَ ؽَ اْ٘ املجاٍ طبٌٝ ع٢ً اٱداس٠ ػشب١ صٟ كتًؿ١ ػاسب ا٬ٍ َٔ...طبعا... ا٬شلا َٔ ٚاثبت ايذلنت

 َظت٣ٛ ؼذٜذ يف نبرل دٚس بتًعب ٖٞ ادتُاع١ٝ ٚعٛاٌَ ْؿظ١ٝ عٛاٌَ تعين... ٫...اٱْتاد١ٝ ا٭طاطٞ احملذد ٖٞ ؾكط

 . ايعاًَني إْتاد١ٝ

 ايعًُٝات ٚعٛخ ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿشب:  طادطا

 ٚتعشف اٱداس٠ يف تظتخذّ اييت ايتشًٌٝ شمٚط ايه١ُٝ ا٭طايٝب أق٣ٛ َٔ فُٛع١ ظٗشت ايجا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿشب أثٓا٤

 أطًٛب صٟ اهلل ػا٤ إٕ ايه١ُٝ ا٭طايٝب ٖزٙ ع٢ً سٓتعشف طبعا ايعًُٝات عٛخ أطايٝب باطِ ايه١ُٝ ا٭طايٝب ٖزٙ

 ايعامل١ٝ اؿشب يف أطاطا ظٗشت أطايٝب نًٗا دٟ ٚايذلنٝب ايتخـٝف أطًٛب صٟ املجاٍ طبٌٝ ع٢ً اـط١ٝ ايدلف١

 .املذ١ْٝ يًشٝا٠ ْكًٖٛا ايعظهش١ٜ اٱغشاض يف لشت ٚملا عظهش١ٜ ٭غشاض خذَ٘ٚاطت ايجا١ْٝ
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  اٱْتاز ٚإداس٠ ايـٓاع١ٝ اٱداس٠: طابعا

 ٚنإ اٱْتاز إداس٠ َٝذإ يف ايهتابات َٔ ايعذٜذ املاكٞ ايكشٕ َٔ اـُظٝٓٝات أٚا٥ٌ ست٢ ا٭سبعٝٓٝات َٔ ايؿطش٠ ػا٤ت

 ايـٓاع١ٝ اٱداس٠ َظُٝات املشاد  تًو أازت ٚقذ املختًؿ١ مبؼانً٘ املـٓ  ٖٛ ايهتابات تًو تتٓاٚي٘ إيٞ احملٛس

 تشنض َشاد  نتاب١ يف ايهتاب بذ٤ ايظتٝٓٝات ٚأٚا٥ٌ اـُظٝٓٝات أٚااش ٚيف ايـٓاعٞ ٚايتٓعِٝ ايـٓاع١ٝ ٚاشلٓذط١ٝ

 نتابات ٚظٗشت اٱْتاز إداس٠ٚ ايـٓاع١ٝ اٱداس٠ ع٢ً سنضْا ايظابع١ املشس١ً ٖزٙ.... اٱْتاز ٚظٝؿ١ إداس٠ ع٢ً ؾكط

 .اٱْتاز إداسات فاٍ يف كــ٘

 يف َؼانٌ بتشٌ دذا نجرل٠ سادات ؾٝٗا ٜٚش ايظٛؾت عٓذْا اٱْتاز إداس٠ فاٍ يف ايهُبٝٛتش اطتخذاّ:  ثآَا

 إيٞ ا٭طع أِٖ َٔ ٜعذ ايهُبٝٛتش اطتخذاّ إٔ املاك١ٝ ايك١ًًٝ ايظٓٛات يف ايٛاكح َٔ أؿبشٓا ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠

 بتشٌ املٛدٛد٠ اؾاٖض٠ ايدلاَر ٜٚش ايظٛؾت ا٬ٍ َٔ ٚايعًُٝات اٱْتاز ٚٚظٝؿ١ املؼانٌ َٔ نجرل سٌ يف عًٝ٘ تعتُذ

 املخضٕٚ ع٢ً ٚايشقاب١ اؾذٚي١ ع١ًُٝ يف ايهُبٝٛتش اطتخذاّ اٯٕ ايؼا٥  ؾُٔ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ يف نجرل٠ َؼانٌ

 .ٚغرلٖا اٱْتاد١ٝ ايطاق١ ٚؽطٝط املٓتر ٚتـُِٝ

 ٚايعًُٝات اٱْتاز ٚإداس٠ ايب١٦ٝ: تاطعا

 طبعا عٓذْا ا٭ارل٠ ا٭ٚاْٞ يف ظٗش ٜعين ٚايب١٦ٝ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ بني ايع٬ق١ ْؼٛف عٛصٜٔ دٟ املشس١ً َٔ ٜعين

 املختًؿ١ ْتاد١ٝاٱ ايٓعِ تًضّ تؼشٜعات سطت ايذٍٚ نٌ يزايو بأاش٣ أٚ بطشٜك١ ايب١٦ٝ تًٛخ إيٞ املـاْ  بعض

 .ٚايعًُٝات اٱْتاز ٚإداس٠ ايب١٦ٝ ا٭ارل٠ املشس١ً ٚدٟ اٱْتادٞ ايعٌُ عٔ ايٓاػ١ ايب١ٝ٦ٝ اٯثاس مبشاعات

 بعض شلا اييت املؼشٚعات بعض يٛدٛد اؾاْب١ٝ ٚاٯثاس ايب١٦ٝ محا١ٜ تٗذف اييت سشنات بعض ا٭ارل٠ ا٭ٚاْٞ يف ظٗشت

 ايب١٦ٝ اثش َباػش بؼهٌ ي٘ ٜٛكح ْعاَا ٜتب  إٔ َٚظتكب٬ سايٝا اٱْتاز َذٜش ع٢ً هب يزيو ْٚتٝذ١ عًٝٗا ايظًبٝات

 املٛق  ااتٝاس ٚظا٥ـ َٔ نٌ ع٢ً اثش ٚايتًٛخ ايب١٦ٝ محا١ٜ يكٛاْني أؿبح املجاٍ طبٌٝ ع٢ً اٱْتاد١ٝ َؼشٚع ع٢ً

 ٚقٛاْني ب٦ٝٝ٘ مجعٝات َٔ ٚقٝٛد قٛاْني أْت ٜبك٢ يتهٓٛيٛدٝا امل٥٬ِ ايٓٛع ٚااتٝاس اؾٛد٠ ع٢ً ٚايشقاب١ املٓتر ٚتـُِٝ

 احملٝط١ ايب١٦ٝ إكشاس عذّ ٜلُٔ بؼهٌ َعٝٓ٘ عٌُ طشم عًٝو تؿشض َعٝٓ٘ تـُُٝات عًٝو تؿشض ايذٚي١ َٔ ٚقٝٛد

 .ٚايعًُٝات اٱْتاز ٱداس٠ ايتطٛس َشاسٌ َٔ َشس١ً أاش ٚدٟ

 ......املكذ١َ َٛكٛع ٝٗاب ٚنتِ اؿًك١ ٖزٙ بٝٗا ٚنتِ عٓٗا سٓتهًِ إيٞ سًكتٓا يف دضا٤ أاش

 : ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ يف َعاؿش٠ اػاٖات طب  ٖٚٞ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ يف املعاؿش٠: بعٛايعًُٝات

  ا٭عُاٍ مماسط١ يف ايعامل١ٝ -1

 ع٢ً اسغمت بٌ احملًٞ املظت٣ٛ ايػايب يف متاسغ ٫ ٚايعًُٝات اٱْتاز إداس٠ ٚظٝؿ١ ٚبتايٞ ؿػرل٠ قش١ٜ أؿبح ايعامل ٜعين

 . ايعامل١ٝ ايكًٛبٝضٜؼٔ ٖٛ إيٞ أٚ ايعاملٞ املظت٣ٛ

  املٓع١ُ ايعا١َ إطذلاتٝذ١ٝ إطاس يف ٚايعًُٝات اٱْتاز قذد٠ إطذلاتٝذ١ٝ ٚدٛد إىل اؿاد١ -2
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 َ  ٚتٓظذِ ٚتتٛاؾل تتٓاغِ يضّ ٖٚٞ إطذلاتٝذ١ٝ عٓذى ٜهٕٛ يضّ عؼٛا٥ٞ ْؼتػٌ اٱْتاز ٚظٝؿ١ يف ْكذس َا املٛكٛع

 . املٓع١ُ ايعا١َ ٝذ١ٝاٱطذلات

 . املظتكبٌ يف سٓذسط١ اهلل ػا٤ إٔ بايهاٌَ َكشس ايؼا١ًَ ٚاؾٛد٠ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ نٝؿ١ٝ ع٢ً تشنٝض -3

 عٓذ تعذٌٜ إَها١ْٝ ٜعين مجٛد تظبب ٫ ايٓعاّ ٜعين َش١ْٚ اٜؽ ٜعين اٱْتاد١ٝ ايٓعِ تـُِٝ يف املش١ْٚ أ١ُٖٝ -4

 .يتعذٌٜا تظتذعٞ اييت ايلشٚس١ٜ ا٭ػٝا٤ بعض سذٚخ

 تعٌُ عاٚص٠ ايؼشنات نٌ....اٱْتاد١ٝ املٓعِ املشاسٌ نٌ يف املظتػشم ايٛقت يتخؿٝض سذٜج١ أطايٝب ابتهاس -5

 . اٱْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يف املظتًٗو يًٛقت ايتخؿٝض ٚ ايت١ُٝٓ َٔ ْٛع

 عايٞ املعشؾ١ ايذٚسإ َعذٍ طبعا اٱْتاد١ٝ ايع١ًُٝ يف اؿذٜج١ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايٓعِ إدااٍ بهٝؿ١ٝ ا٫ٖتُاّ -6

 ٚاملٓتر ْؿظو ت٬قٞ اٱْتاد١ٝ ٚأْعُتو أطايٝبو يف ْؿظو طٛست َا أْت يٛ دذا نبرل٠ بظشع١ ٜطٛس ايتهٓٛيٛدٞ

 .ايظٛم َٔ ٚؽشز ايضَٔ عًٝ٘ عؿا بتاعو

 ٚايتؼػٌٝ ايتـُِٝ املختًؿ١ املشاسٌ يف املؼاسن١ اٱْتادٞ يٓعاّ ايب١ٝ٦ٝ اٯثاس ٚدساط١ ايعاًَني َؼاسن١ تؼذٝ  -7

 اؿًك١ نتِ ٚبهزا بتاعو اٱْتادٞ بايٓعاّ ايب١ٝ٦ٝ باٯثاس تٗتِ طبعا ايعاًَني داْب َٔ اي٤٫ٛ تعُٔ عؼإ ايشقاب١ٚ

 . ًْتكٞ اهلل ػا٤ ٚإ ايجايج١

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 07 - 
 

 ايشابع١ احملاكش٠

ُٜٗٓا إٔ ْؿشم بني يؿغ اٱْتاز  ,ُٜٚٗٓا يف إداس٠ اٱْتاد١ٝ ٜأاز دض٤ نبرل َعٓا َٔ اؿ٬قات إٕ ػا٤ اهلل / إداس٠ اٱْتاد١ٝ 

ٚيؿغ اٱْتاد١ٝ ٫ٕ نجرل َٔ ايٓاغ ًٜخبط بني َع٢ٓ ن١ًُ إْتاز َٚع٢ٓ ن١ًُ إْتاد١ٝ َؿّٗٛ اٱْتاد١ٝ ْؿشم بني 

َؿّٗٛ اٱْتاد١ٝ ٖٚٛ املؿّٗٛ ا٭دم يف قٝاغ أدا٤ ايؼشنات َٚؿّٗٛ اٱْتاز إىل ٖٛ املؿّٗٛ ايؼا٥  َا بٝٓا ٚيٞ نجرل َٓا 

يظ٤ٛ اؿغ ٫ ٜعهع نجرل دسد١ لاح املٓؼأ٠ ؾٝكـذ باٱْتاز إمجايٞ عذد ايٛسذات / بني اٱْتاز ٚاٱْتاد١ٝ  بًٝخبط َا

طٛا٤ نإ ريو َكاطا يف ػهٌ ٚسذات أٚ يف ػهٌ ق١ُٝ , طٛا٤ طًع١ أٚ اذ١َ اييت تٓتذٗا املٓؼأ٠ ا٬ٍ ؾذلٙ ص١َٝٓ َع١ٓٝ 

 1500)مخظني أيـ طٔ ا٬ٍ ايعاّ أٚ طبعني أيـ دايٕٛ ا٬ٍ ايؼٗش أٚ ؾُٔ ايؼا٥  إٔ ٜكاٍ إمجايٞ إْتاز ايؼشن١ قذ بًؼ 

سٜاٍ (  250,000)طٝاس٠ َٜٛٝا نزيو ؾكذ ٜتِ ايتعبرل عٔ أمجايٞ اٱْتاز يف ػهٌ ق١ُٝ ؾٝكاٍ إٔ ق١ُٝ أمجايٞ اٱْتاز ٖٞ ( 

١ اٱْتاز عًؼإ ن١ًُ اٱْتاز عذ ا٬ٍ ايعاّ ؾٗٛ بايبذا١ٜ ًٜؿت ايٓعش ملع٢ٓ ن١ًُ اٱْتاز طبعا ٖٛ َا ًٜؿت ايٓعش يهًُ

راتٗا ٫ عًؼإ ٜؿشم َابني اٱْتاد١ٝ إىل ْتهًِ عٓٗا إٔ ػا٤ اهلل ٚاٱْتاز ٜٚكٍٛ إٔ يؿغ اٱْتاز يؿغ ػا٥  ٚداسز أْتاز ؼت 

 ايتؼػٌٝ أْتاز ؼت ايـٓ  ٚمجاع١ أطاتز٠ احملاطب١ أنٝذ ٜهًُٛنِ باٱْتاز نجرل دذا يهٔ يظ٤ٛ اؿغ يؿغ اٱْتاز ٫

ٜعهع نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاَٗا يًُٛاسد طٝب يٝؽ َا ٜعهع نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد أْؼٛف يٝؽ ٫ 

عذد َعني َٔ ايٛسذات أٚ ميهٔ ( دايٕٛ , طٔ ) ٜعهع ايهؿا٠٤ يهٔ إيٞ ُٜٗٓا إٔ اٱْتاز ميهٔ ٜعدل عٓ٘ بٛسذات َع١ٓٝ 

بعذ املكذ١َ ايبظٝط١ إىل يؿتٓا ايٓعش إىل َؿّٗٛ ( اؾٓٝ٘ , ايذ٫ٚس , ٍ بايشٜا) ٜعدل عٓ٘ بك١ُٝ اٱْتاز إىل بٝعدل عٓٗا 

اٱْتاز ٚع٢ً ايشغِ َٔ أ١ُٖٝ قٝاغ اٱْتاز أ٫ اْ٘ ٫ ٜعدل نجرلا عٔ دسد١ نؿا٠٤ ايؼشن١ باطتخذاّ َٛاسدٖا ؾإرا ناْت 

تًكا٥ٞ لاح ايؼشن١ يف ٚظٝؿتٗا  طٝاس٠ ا٬ٍ ايّٝٛ ؾٌٗ ٜعين ريو ٚبؼهٌ(  1500)ايؼشن١ يف َجايٓا ايظابل قذ أْتذت 

ست٢ ميهٔ اؿهِ ع٢ً نؿا٠٤ ايؼشن١ هب أٜلا َعشؾ١ . اٱْتاد١ٝ ٖزا ايظ٪اٍ اٱداب١ ع٢ً ريو بايٓؿٞ أْؼٛف يٝ٘ 

أمجايٞ املٛاسد اييت مت اطتخذاَٗا يف أْتاز ٖزا ايعذد َٔ ايظٝاسات ٜٚكـذ باملٛاسد طبعا قًٓا يف سًكات املكذ١َ َع٢ٓ ن١ًُ 

اييت مت اطتخذاَٗا يف ؼكٝل ٖزا اٱْتاز ( اذَات , سأغ َاٍ , َٛاد , عُاي١ ) د ٜٚكـذ باملٛاسد ناؾ١ عٓاؿش اٱْتاز املٛاس

أَا إمجايٞ اٱْتاز احملكل ؾٝطًل . ٜٚطًل ع٢ً تًو املٛاسد صٟ َا قًٓا يف املكذ١َ املظتخذ١َ يف اٱْتاز اؿط٬ح املذا٬ت 

ايتؿشق١ أسٓا يؿتٓا ايٓعش إىل اٱْتاز ممهٔ ٜعدل عٓ٘ بهِ َعني أٚ بك١ُٝ َع١ٓٝ بايشٜاٍ ع١ًٝ اؿط٬ح املخشدات بذا٤ ٖٓا ب

يهٔ يظ٤ٛ اؿغ صٟ َا قًٓا إٔ اٱْتاز ٖزا ٫ ٜعهع نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد يٝ٘ ٖٛ اٱْتاز بع َشتبط بؼل 

ٜ٘ ٖٞ املخشدات ٖٞ َا تكذ١َ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاسذ َٔ ايـٛس٠ املخشدات أسٓا اتؿكٓا يف اؿ٬قات اـاؿ١ ٚاملكذ١َ ا

ٚاذَات ٖزا ٜعتدل اٱْتاز دا ٜعتدل املخشدات ٖٚٛ داْب ٚاسذ ؾكط َٔ ايـٛس٠ مبع٢ٓ يٛ داى َذٜش اٱْتاز يف ػشن١ َٔ 

) ايؼشنات ٚقاٍ يو أسٓا َا ػا٤ اهلل ٖٛ إيٞ بٝكٍٛ ا٭دا٤ ؼظٔ يٝ٘ ٜاعِ ا٭دا٤ ؼظٔ أؿٌ أسٓا ايظ١ٓ ٖزٟ أْتذٓا 

ٖٚزا َ٪ػش طٝب ع٢ً ا٭دا٤ ٌٖ أْت % 50طٝاس٠ بع ؾاٱْتاز بتعٓا صاد بٓظب١ ( 1000) طٝاس٠ ٚأيظٓ٘ إيٞ ؾاتت أْتذٓا (  1500

 تٛاؾك٘ ع٢ً ايه٬ّ

تكٍٛ أْت  (  1500) ٚايظ١ٓ ٖزٟ (  1000)ٖزا ٫ طبعا ستكٍٛ اٜ٘ أطتٓا أْت تتهًِ عٔ اٱْتاز ايظ١ٓ إىل ؾاتت  .1

ٚاسذ ؾكط َٔ ايـٛس٠ ٖٚٛ داْب املخشدات إىل ٖٞ اٜ٘ ٖٞ ايظً  ٚاـذَات اييت تكذَٗا املٓؼأ٠ اٱْتاز ٖزا ٜعهع داْب 

يهٔ ٫صّ تعشؾين اؾاْب ا٭اش َٔ ايـٛس٠ ٖٚٛ داْب املذا٬ت اييت اطتخذَت يف ٖزا اٱْتاز عًؼإ اقذس اسهِ أْت 

ملخشدات ٚ تٌُٗ اؾاْب ا٭اش داْب أدا٥و ؼظٔ ٫ٚ أداى مل ٜتشظٔ َا تعطٝين داْب ٚاسذ َٔ ايـٛس٠ داْب ا
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املذا٬ت طبعا أسٓا قًٓا املذا٬ت ٖٞ املٛاسد املظتخذ١َ َٔ داْب ايؼشن١ يًٛؿٍٛ إىل املخشدات املشغٛب١ ٚقًٓا إٔ 

ٜض تهٕٛ ملا املذا٬ت ٖزٙ عباس٠ عٔ املٛاسد املاد١ٜ ٚاملٛاسد ايبؼش١ٜ طٝب املٛاسد املاد١ٜ ؾٝٗا ا٭ساكٞ ٚاملباْٞ ٚاٯ٫ت ٚاملعذات دا

ٚسذٙ اطتخذَت نِ (  1500)ٚسذٙ اطتخذَت نِ َٔ املٛاسد قذٚد بُٝٓا ملا أْتذت ( 1000) أْت سلشتو أْتذت 

(  1500ٚ  1000) نبرل دذا َٔ املٛاسد ٚبتايٞ َا قذس اسهِ ع٢ً أدا٥و أ٫ ملا تذٜين ايـٛستني إيٞ ُٖا املخشدات إيٞ ُٖا 

ز ٚتذٜين اؾاْب ايجاْٞ َٔ ايـٛس٠ إيٞ ٖٛ املذا٬ت اييت اطتخذَت يف ٖزا اٱْتاز ٚسذٙ إىل أْت أْتذتِٗ إىل ٖٛ اٱْتا

ٚبٓا٤ عًٝ٘ اقذس اسهِ عٓذٟ املذا٬ت ٚعٓذٟ املخشدات اقذس اسهِ ع٢ً نؿا٤تو يف اطتخذاّ املٛاسد داٜض َٛقؿو ملا 

٢ ريو ؾأْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚسذٙ ٚعً(  1500)ٚسذٙ أؾلٌ بهجرل َٔ َٛقؿو ملا أْتذت ايظ١ٓ ٖزٟ (  1000)تٓتر 

َكٝاغ يًع٬ق١ بني نٌ َٔ املخشدات ٚ َذا٬ت املٓؼأ٠ ا٬ٍ ؾذلٙ ص١َٝٓ َع١ٓٝ املكٝاغ ٖزا أزل١ اٜ٘ أسٓا قًٓا َؽ 

نايف بع داْب املخشدات داْب املخشدات ٖٛ اٱْتاز ٖٛ َا تكذَ٘ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاذَات يهٔ اؾاْب ا٭اش َٔ 

ب املذا٬ت املٛاسد اييت اطتخذَت يف اؿـٍٛ ع٢ً ٖزا اٱْتاز ٚبتايٞ َٔ ا٬ٍ ايع٬ق١ َابني ايـٛس٠ ٚاملِٗ أٜلا داْ

املخشدات ٚ املذا٬ت اقذس اسهِ ع٢ً نؿا٤تو يف اطتخذاّ املٛاسد ٚع٢ً ريو هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َكٝاطا يًع٬ق١ بني 

زا املكٝاغ اؿط٬ح اٱْتاد١ٝ ٚوظب نُا نٌ َٔ كشدات ٚ َذا٬ت املٓؼأ٠ ا٬ٍ ؾذلٙ ص١َٝٓ َع١ٓٝ ٜٚطًل ع٢ً ٖ

املخشدات ع٢ً املذا٬ت طٝب اٱْتاز ٜظاٟٚ املخشدات ؾكط ٫ غرل ٚصٟ َا قًٓا املخشدات = ًٜٞ صٟ َٓت ػاٜـ اٱْتاد١ٝ 

 ؾكط ٫ غرل أ١ٜ إىل ٖٝا ٱْتاز غرل ناؾ١ٝ باملش٠ يًشهِ ع٢ً نؿا٠٤ يؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد آَاٍ َني إيٞ وهِ ع٢ً

نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد املخشدات َكظ١َٛ ع٢ً املذا٬ت إيٞ ٖٛ َكٝاغ اٱْتاد١ٝ ٭ْ٘ ٖٛ ااز ايؼكني َٔ 

ايـٛس٠ داْب املخشدات ٚداْب املذا٬ت بُٝٓا اٱْتاز َشنض ع٢ً املخشدات ؾكط ٫ غرل ٚبتايٞ اٱْتاز َاٜذٜؽ سهِ 

ٗا ْهٌُ اٱْتاد١ٝ بتظاٟٚ املخشدات ع٢ً املذا٬ت ٜٚعدل عٔ نؿا٠٤ ع٢ً نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد اـاؿ١ ب

اطتخذاّ املٛاسد يف ؼكٝل اٱْتاز ايهًٞ املٓؼأ٠ َكٝاغ ايهؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ َٛاسدٖا ٚيذ٫ي١ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫عتُاد 

عًؼإ أقٛيو ايؿشم َا بني ع٢ً اٱْتاد١ٝ بذٍ َٔ اٱْتاز يف قٝاغ نؿا٠٤ املٓؼأ٠ دعٓا ْأاز املجاٍ ايتايٞ َبظط 

بؿشض إٔ اسذ ايؼشنات ايـٓاع١ٝ قذ سككت أسقاّ اٱْتاز ايتاي١ٝ ا٬ٍ . ا٫عتُاد ع٢ً اٱْتاز ٚا٫عتُاد ع٢ً اٱْتاد١ٝ 

نإ أمجايٞ اٱْتاز بايشٜاٍ  1988, 1987عاَني َتتايٝني اًٞ بايو ٖزٟ أسقاّ إْتاز َٚذٜٗا إيٞ بايك١ُٝ بايشٜاٍ يف ط١ٓ 

  سٜاٍ أسقاّ اؾذلاك١ٝ ٖزا (  2200)  1988ٚيف ط١ٓ  1987يف ط١ٓ (  1500)اٱْتاز بايشٜاٍ أٚ ق١ُٝ 

مجٌٝ تكٍٛ (  1500) ٚايظ١ٓ ٖزٟ (  1000)ٖزا ٫ طبعا ستكٍٛ اٜ٘ أطتٓا أْت تتهًِ عٔ اٱْتاز ايظ١ٓ إىل ؾاتت  .2

اٜ٘ ٖٞ ايظً  ٚاـذَات اييت تكذَٗا أْت اٱْتاز ٖزا ٜعهع داْب ٚاسذ ؾكط َٔ ايـٛس٠ ٖٚٛ داْب املخشدات إىل ٖٞ 

املٓؼأ٠ يهٔ ٫صّ تعشؾين اؾاْب ا٭اش َٔ ايـٛس٠ ٖٚٛ داْب املذا٬ت اييت اطتخذَت يف ٖزا اٱْتاز عًؼإ اقذس اسهِ 

أْت أدا٥و ؼظٔ ٫ٚ أداى مل ٜتشظٔ َا تعطٝين داْب ٚاسذ َٔ ايـٛس٠ داْب املخشدات ٚ تٌُٗ اؾاْب ا٭اش داْب 

عا أسٓا قًٓا املذا٬ت ٖٞ املٛاسد املظتخذ١َ َٔ داْب ايؼشن١ يًٛؿٍٛ إىل املخشدات املشغٛب١ ٚقًٓا إٔ املذا٬ت طب

ا املذا٬ت ٖزٙ عباس٠ عٔ املٛاسد املاد١ٜ ٚاملٛاسد ايبؼش١ٜ طٝب املٛاسد املاد١ٜ ؾٝٗا ا٭ساكٞ ٚاملباْٞ ٚاٯ٫ت ٚاملعذات داٜض تهٕٛ مل

ٚسذٙ اطتخذَت نِ (  1500)خذَت نِ َٔ املٛاسد قذٚد بُٝٓا ملا أْتذت ٚسذٙ اطت( 1000) أْت سلشتو أْتذت 

(  1500ٚ  1000) نبرل دذا َٔ املٛاسد ٚبتايٞ َا قذس اسهِ ع٢ً أدا٥و أ٫ ملا تذٜين ايـٛستني إيٞ ُٖا املخشدات إيٞ ُٖا 

ا٬ت اييت اطتخذَت يف ٖزا اٱْتاز ٚسذٙ إىل أْت أْتذتِٗ إىل ٖٛ اٱْتاز ٚتذٜين اؾاْب ايجاْٞ َٔ ايـٛس٠ إيٞ ٖٛ املذ

ٚبٓا٤ عًٝ٘ اقذس اسهِ عٓذٟ املذا٬ت ٚعٓذٟ املخشدات اقذس اسهِ ع٢ً نؿا٤تو يف اطتخذاّ املٛاسد داٜض َٛقؿو ملا 
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ٚسذٙ ٚع٢ً ريو ؾأْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى (  1500)ٚسذٙ أؾلٌ بهجرل َٔ َٛقؿو ملا أْتذت ايظ١ٓ ٖزٟ (  1000)تٓتر 

 نٌ َٔ املخشدات ٚ َذا٬ت املٓؼأ٠ ا٬ٍ ؾذلٙ ص١َٝٓ َع١ٓٝ املكٝاغ ٖزا أزل١ اٜ٘ أسٓا قًٓا َؽ َكٝاغ يًع٬ق١ بني

نايف بع داْب املخشدات داْب املخشدات ٖٛ اٱْتاز ٖٛ َا تكذَ٘ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاذَات يهٔ اؾاْب ا٭اش َٔ 

٢ ٖزا اٱْتاز ٚبتايٞ َٔ ا٬ٍ ايع٬ق١ َابني ايـٛس٠ ٚاملِٗ أٜلا داْب املذا٬ت املٛاسد اييت اطتخذَت يف اؿـٍٛ عً

املخشدات ٚ املذا٬ت اقذس اسهِ ع٢ً نؿا٤تو يف اطتخذاّ املٛاسد ٚع٢ً ريو هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َكٝاطا يًع٬ق١ بني 

نٌ َٔ كشدات ٚ َذا٬ت املٓؼأ٠ ا٬ٍ ؾذلٙ ص١َٝٓ َع١ٓٝ ٜٚطًل ع٢ً ٖزا املكٝاغ اؿط٬ح اٱْتاد١ٝ ٚوظب نُا 

املخشدات ع٢ً املذا٬ت طٝب اٱْتاز ٜظاٟٚ املخشدات ؾكط ٫ غرل ٚصٟ َا قًٓا املخشدات = َٓت ػاٜـ اٱْتاد١ٝ  ًٜٞ صٟ

ؾكط ٫ غرل أ١ٜ إىل ٖٝا ٱْتاز غرل ناؾ١ٝ باملش٠ يًشهِ ع٢ً نؿا٠٤ يؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد آَاٍ َني إيٞ وهِ ع٢ً 

ظ١َٛ ع٢ً املذا٬ت إيٞ ٖٛ َكٝاغ اٱْتاد١ٝ ٭ْ٘ ٖٛ ااز ايؼكني َٔ نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد املخشدات َك

ايـٛس٠ داْب املخشدات ٚداْب املذا٬ت بُٝٓا اٱْتاز َشنض ع٢ً املخشدات ؾكط ٫ غرل ٚبتايٞ اٱْتاز َاٜذٜؽ سهِ 

ت ٜٚعدل عٔ نؿا٠٤ ع٢ً نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد اـاؿ١ بٗا ْهٌُ اٱْتاد١ٝ بتظاٟٚ املخشدات ع٢ً املذا٬

اطتخذاّ املٛاسد يف ؼكٝل اٱْتاز ايهًٞ املٓؼأ٠ َكٝاغ ايهؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ َٛاسدٖا ٚيذ٫ي١ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫عتُاد 

ع٢ً اٱْتاد١ٝ بذٍ َٔ اٱْتاز يف قٝاغ نؿا٠٤ املٓؼأ٠ دعٓا ْأاز املجاٍ ايتايٞ َبظط عًؼإ أقٛيو ايؿشم َا بني 

بؿشض إٔ اسذ ايؼشنات ايـٓاع١ٝ قذ سككت أسقاّ اٱْتاز ايتاي١ٝ ا٬ٍ . ز ٚا٫عتُاد ع٢ً اٱْتاد١ٝ ا٫عتُاد ع٢ً اٱْتا

نإ أمجايٞ اٱْتاز بايشٜاٍ  1988, 1987عاَني َتتايٝني اًٞ بايو ٖزٟ أسقاّ إْتاز َٚذٜٗا إيٞ بايك١ُٝ بايشٜاٍ يف ط١ٓ 

   سٜاٍ أسقاّ اؾذلاك١ٝ ٖزا (  2200)  1988ٚيف ط١ٓ  1987يف ط١ٓ (  1500)أٚ ق١ُٝ اٱْتاز بايشٜاٍ 

أْت تكٍٛ (  2200إىل  1500) سٜاٍ ٜبك٢ اؿهِ باٱْتاز َلًٌ (  2200إىل  1500) َٔ  88إىل  87اٱْتاز صاد َٔ  .3

(  % 1,25)  87ناْت اٱْتاد١ٝ عٓذٙ ط١ٓ (  1500) أؾلٌ ملا سظبٓا اٱْتاد١ٝ يكٝٓا اٱْتاز بتاع (  2200) ايٓعش٠ ايظطش١ٝ 

 1,25)  87ٜبك٢ ٖٛ اٱْتاز ا٭قٌ اٱْتاد١ٝ يف َشتؿع١ عاّ % ( 73) اندل ناْت اٱْتاد١ٝ عٓذ (  2200) بُٝٓا اٱْتاز بتاع 

ٜبك٢ مهِ باٱْتاد١ٝ ٚيٝع اٱْتاز يٝ٘ اٱْتاد١ٝ بتذٜين ايؼكني َٔ ايـٛس٠ املخشدات ٚ املذا٬ت % ( 73)  88ٚعاّ % ( 

سذ َٔ أيـٛسٙ ٖٚٛ ػل املخشدات َا تكذ١َ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاذَات ٚتعين ٖزٙ ا٭سقاّ إٔ بُٝٓا اٱْتاز ٜذٜين ػل ٚا

أؾلٌ ع٢ً ايشغِ إٔ  87ٜبك٢ 88سٜاٍ يف عاّ ( سٜاٍ % 73) إىل  87يف عاّ ( سٜاٍ %  1,25) إْتاد١ٝ ايؼشن١ قذ انؿلت َٔ 

ٖا أٟ انؿاض إْتادٝتٗا اعتكذ نزا إْتاد١ٝ نإ اقٌ ٜٚعين ريو انؿاض يف قذس٠ ايؼشن١ ع٢ً اطتخذاّ َٛاسد

إٔ ٖزا املكٝاغ ( تعًٝل ع٢ً اٱْتاد١ٝ ) ُٜٚٗٓا ٖٓا إٔ ْؼرل . ايـٛس٠ ٚكشت إٜ٘ ايؿشم بني ن١ًُ أْتاز ٚإْتاد١ٝ 

يٲْتاد١ٝ ميهٔ اطتخذاَ٘ يف َٓؼتت اـذَات أٜلا ؾُٝهٔ قٝاغ إْتاد١ٝ ايؿٓذم ا٬ٍ ايعاّ عٔ طشٜل قظ١ُ ق١ُٝ 

١ املذا٬ت نُا يف املجاٍ ايظابل ٜبك٢ َٛكٛع اٱْتاد١ٝ َؽ َشتبط بؼشنات ايـٓاع١ٝ إىل بتكذّ املخشدات ع٢ً قُٝ

طً  َادٜ٘ ًَُٛط١ ٫ نُا اْ٘ ىؽ يف ايؼشنات اـذَات أنٝذ طبعا نٌ ػشن١ َٔ ػشنات اـذَات صٟ اـذَات 

 يف فاٍ اٱْتاد١ٝ ع٢ً إٔ اٱْتاد١ٝ ٜٚتؿل َععِ ايهتاب املتخــني. ايتع١ًُٝٝ اـذَات ايـش١ٝ شلا إْتاد١ٝ َعٝٓ٘ 

ٖزٙ بعض : يف دٚي١ َا ٜشتبط بعذد َٔ ايعٛاٖش اييت قذ ؼذخ بأنًُٗا أٚ بعض َٓٗا َٚٔ أِٖ ٖزٙ ايعٛاٖش َا ًٜٞ 

ايتلخِ / أٍٚ ظاٖشٙ . ايعٛاٖش اييت بتؼرل ٫نؿاض اٱْتاد١ٝ يف بعض ايذٍٚ ٜعين يٛدٛدٖا د٫ي١ ٫نؿاض اٱْتاد١ٝ 

أٟ دٚي٘ ؾٝٗا تلخِ ٜبك٢ ؾٝٗا انؿاض باٱْتاد١ٝ . ضٜاد٠ امللطشد٠ يف ا٭طعاس ٚانؿاض ايك٠ٛ ايؼشا١ٝ٥ يًع١ًُ ٖٚٛ اي: 

بإػهاشلا املختًؿ١ ايعاٖش٠ َٓٗا ٚاملكٓع١ أٟ دٚي٘ تعاْٞ َٔ ايبطاي١ ٜبك٢ تعاْٞ َٔ ا٫نؿاض : ايبطاي١ / ثاْٞ ظاٖشٙ . 
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نٝذ بشكٛ َ٪ػش أٚ َعٗش َٔ : طتجُاسات ٚاملذاشات اـاؿ١ ٚايؿشد١ٜ انؿاض سذِ ا٫/ ثايح ظاٖشٙ . باٱْتاد١ٝ 

: ظٗٛس اؿاد١ إىل أعاد٠ تٛصٜ  ايذاٍٛ بني ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ املختًؿ١ / ساب  ظاٖشٙ . َعاٖش انؿاض اٱْتاد١ٝ 

/ ااَع ظاٖشٙ . اد١ٝ تؿاٚت نبرل يف تٛصٜ  ايذاٍٛ بني ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ املختًؿ١ ٖزٙ بشكٛ َ٪ػش ٫نؿاض اٱْت

صٜاد٠ / طادغ ظاٖشٙ . ٖزا َ٪ػش ا٫نؿاض اٱْتاد١ٝ: ق١ً أٚ انؿاض ا٫طتجُاسات يف ايدلاَر ٚاملؼشٚعات أ٫دتُاعٝ٘ 

٫ٕ ا٫قتـاد يٛ َاػٞ نٜٛع ست٬قٞ ايتذاٌ : ايتذاٌ اؿهَٛٞ يف ناؾ١ ؿٛسٙ ٚتٓعِٝ ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

انؿاض املٓاؾظ١ بني / طاب  ظاٖشٙ . ذ ايتذاٌ اؿهَٛٞ ٖزا َ٪ػش ٫نؿاض اٱْتاد١ٝ اؿهَٛٞ بٝكٌ ٚبتايٞ ملا ٜضٜ

تكًف دٚس ايكطاع اـاق ٚاملظاُٖات / ثأَ ظاٖشٙ ( قذٚد٠  َٓاؾظ٘. ) املؼشٚعات ايكطاعات ا٫قتـاد١ٜ املختًؿ١ 

د١ٝ يف بعض اجملتُعات َٚا َٔ ػو ٖزٟ نًٗا َعاٖش عٔ انؿاض اٱْتا. ايؿشد١ٜ يف فا٫ت ا٫طتجُاس طٌٜٛ ا٭دٌ 

يف إْٓا أرا ْعشْا إىل ٖزٙ ايعٛاٖش أٚ بعلٗا ؾإ اسذ َٓا ٫ ٜظتطٝ  إٔ ٜٓهش ٚدٛدٖا يف فتُعاتٓا ايعشب١ٝ طبعا َتؿاٚت١ 

بعذ ايتعًٝل ع٢ً املعاٖش . َٔ بًذ إىل بًذ ٖٚٛ ا٭َش ايزٟ ٜعين بإهاص انؿاض يف َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ يف ٖزٙ اجملتُعات 

اـاؿ١ بانؿاض اٱْتاد١ٝ بعذ ريو ْٛكح بعض املـطًشات ؾُٗٓا َع٢ٓ اٱْتاد١ٝ ٚؾُٗٓا ايؿشم بني اٱْتاد١ٝ 

ٚاٱْتاز بعض ايٓاغ ًٜخبطٛ يف بعض َـطًشات صٟ اٱْتاد١ٝ ٚايؿعاي١ٝ ٚاٱْتاد١ٝ ٚايهؿا٠٤ ٖٓا يف اؾض٤ ا٭ارل َٔ 

أَا ٚقذ اتلح َعٓاٙ ن١ًُ اٱْتاد١ٝ , م َابني اٱْتاد١ٝ ٚايهؿا٠٤ اؿًك١ ْٛكح ايؿشم َابني اٱْتاد١ٝ ٚايؿعاي١ٝ ٚايؿش

تعدل عٔ نؿا٠٤ ايؼشن١ يف اطتخذاّ املٛاسد َٔ ا٬ٍ ع٬ق١ َابني املخشدات ٚ املذا٬ت بُٝٓا اٱْتاز / اٜ٘ ٖٞ اٱْتاد١ٝ 

٢ ن١ًُ اٱْتاد١ٝ ؾاْ٘ أَا ٚقذ اتلح أ٫ إٔ َعٓ. نإ ٜشنض بع ع٢ً املخشدات َا تكذَ٘ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاذَات 

ًٜضّ اٱػاس٠ إىل َع٢ٓ بعض املـطًشات ا٭اش٣ اييت تظتخذّ يف غرل َٛكعٗا يف بعض ا٭سٝإ َجٌ ايؿعاي١ٝ ٚايهؿا٠٤ 

ؾبُٝٓا تعتدل اٱْتاد١ٝ َكٝاغ يًُكذاس ع٢ً اًل ايٓاتر إيٞ ٖٛ املخشدات َا تكذَ٘ ايؼشن١ َٔ طً  ٚاذَات 

قذس٠ / اٜ٘ َع٢ٓ ايؿعاي١ٝ ؟ ْ٪نذ ثاْٞ إٔ اٱْتاد١ٝ . املذا٬ت ا٬ٍ ؾذلٙ صَٓٝ٘ قذدٙ باطتخذاّ عٛاٌَ اٱْتاز إيٞ ٖٞ 

ٖٞ َذ٣ َظا١ُٖ / ايؼشن١ ع٢ً اًل املخشدات َٔ املذا٬ت احملذٚد٠ املتاس١ ا٬ٍ ؾذلٙ صَٓٝ٘ َعٝٓ٘ ؾإ ايؿعاي١ٝ 

ؾإ ايؿعاي١ٝ ٖٞ . َٛكٛع بؼهٌ َظبل  ا٭دا٤ ايزٟ ٜتِ ايكٝاّ ب ٖاٚ ايكشاس ايزٟ ٜتِ اؽارٙ يف ؼكٝل ٖذف قذد

ايكذس٠ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖذاف بُٝٓا / ٜبكا ايؿعاي١ٝ . َكٝاغ ايذسد١ ا٫قذلاب َٔ اشلذف املٓؼٛد ْتٝذ١ ايكٝاّ بعٌُ َا 

اٱْتاد١ٝ ٖٞ نؿا٠٤ اطتخذاّ املٛاسد املتاس١ يف تٛيٝذ ٚاًل املخشدات املشغٛب١ ؾإرا نإ اشلذف املٓؼٛد ٖٛ ؼظني دٛد٠ 

ؾإرا مت ا٫عتُاد ع٢ً َادٙ ااّ . املٓتر ؾإ ؾعايٝ٘ تـُِٝ املٓتر ٜتِ قٝاطٗا عٔ طشٜل قذستٗا ع٢ً ؼكٝل ٖزا اشلذف 

َٓخؿل١ ايتهايٝـ أثٓا٤ عًُٝ٘ ايتـُِٝ ؾإ ريو ٜعذ عذّ ؾعاي١ٝ ايكشاس ايتـُِٝ بٓا٤ ع٢ً اشلذف املٛكٛع ٖٚٛ ؼظني 

. ّ بايعٌُ ايٛادب ايزٟ ٜٛؿًو إىل ٖذف قذد أٟ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ ؾإ ايؿعاي١ٝ ٖٞ إٔ تكٛ/ بااتـاس. اؾٛد٠ 

ٖٞ ايكذس٠ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖذاف املٛكٛع١ إىل / ايؿعاي١ٝ . ايكذس٠ ع٢ً تٛيٝذ املخشدات َٔ املذا٬ت املتاس١ / اٱْتاد١ٝ 

٠ اطتخذاّ املٛاسد نؿا٠٤ ٖٞ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ ؾٝ٘ ؾشم بِٝٓٗ داٜض ملا ؼكل ا٭ٖذاف املطًٛب١ ؽٌ يف نؿا٤

اطتخذاّ املٛاسد يف اؿـٍٛ ع٢ً كشدات ٖزا اٱْتاد١ٝ بُٝٓا ايؿعاي١ٝ بتعدل بع عٔ ايٛؿٍٛ يًٗذف يهٔ تٛؿٌ يًٗذف 

اصاٟ ٖزا َؽ َٛكٛع ايؿعاي١ٝ طٝب ؾُٗٓا ايؿشم َابني اٱْتاز ٚاٱْتاد١ٝ ؾُٗٓا ايؿشم َابني اٱْتاد١ٝ ٚايؿعاي١ٝ ٖٞ 

أَا ايهؿا٠٤ ؾٗٞ تعدل . ايًؿغ ا٭اش ٖٚٛ ايهؿا٠٤ . ش١ ٖٞ ايكذس٠ ع٢ً ايٛؿٍٛ إىل ا٭ٖذاف املٛكٛع١ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝ

عٔ املعكٛي١ٝ ٚايشػذ يف املؿاك١ً بني ايبذا٥ٌ ٚااتٝاس أؾلًٗا ايزٟ ٜكًٌ ايتهايٝـ أٚ ٜععِ ايعا٥ذ إىل أقـ٢ دسد١ ممه١ٓ 

ذف قذد ٜبك٢ ايهؿا٠٤ َعكٛي١ٝ سػذ يف املؿاك١ً َابني ٜٚهٕٛ ريو عٓذ ااتٝاس أطًٛب عًُٞ َعني يًٛؿٍٛ إىل ٖ
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انؿاض  يف َجايٓا ايظابل أرا نإ اشلذف ٖٛ ؼظني اؾٛد٠ ؾعادتا َا ٜهٕٛ إَآَا أنجش َٔ بذٌٜ ؾكذ ٜهٕٛ . ايبذا٥ٌ 

عادتا َا ٜهٕٛ إَآَا اؾٛد٠ بظبب املاد٠ اـاّ املظتخذ١َ أٚ ايعُاي١ أٚ اٯ٫ت ؾإرا نإ ا٭َش ٜتعًل باملاد٠ اـاّ ؾاْ٘ 

أنجش َٔ بذٌٜ َجٌ تػٝرل املٛسدٜٔ صٜاد٠ دق١ ع١ًُٝ ايؿشف ايكٝاّ ببعض املعاؾات اـاؿ١ باملٛاد قبٌ اٱْتاز أٚ تػٝرل 

ْٛع املاد٠ اـاّ راتٗا ٚيف ٖزٙ اؿاي١ عٓذَا ٜتِ املؿاك١ً َابني تًو ايبذا٥ٌ ٚااتٝاس اقًٗا تهًؿ٘ أٚ نجشٖا عا٥ذ ْهٕٛ 

عاٜض تٛؿٌ إىل َظت٣ٛ دٛدٙ ٚؿًت ملظت٣ٛ , ذ سككٓا ايهؿا٠٤ ن٢ً بايٓا ايؿعاي١ٝ قذستو ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖذاف عٓذ إرا ق

طٝب بع ْٛؿٌ ملظت٣ٛ اؾٛد ٖاصاٟ عٓذْا فُٛع٘ َٔ ايبذا٥ٌ نٌ بذٌٜ ي٘ َضاٜاٙ , اؾٛد٠ ٜبك٢ سلشتو ؾعاٍ 

يهٔ . ٌ ا٭َجٌ يًٛؿٍٛ ملظت٣ٛ اؾٛد٠ ٖزا ايهؿا٠٤ ْذسغ ٖزٙ ايبذا٥ٌ ْٚؼٛف أؾلٌ بذٌٜ ممهٔ ااتٝاس ايبذٜ. ٚعٝٛب٘ 

ايٛؿٍٛ ملظت٣ٛ اؾٛد٠ عذ رات٘ ٖزا ؾعاي١ٝ ايهؿا٠٤ ٖٞ َعكٛي١ٝ سػذ يف املؿاك١ً َابني ايبذا٥ٌ ا٫اتٝاس أؾلٌ ٖزٙ 

هًؿ١ ٖٞ ايكٝاّ بايعٌُ بأؾلٌ طشٜك١ ممهٓ٘ َٔ سٝح ايت/ بااتـاس ؾإ ايهؿا٠٤ . ايبذا٥ٌ عًؼإ أٚؿٌ يًٗذف بتاعٞ 

ٚايعا٥ذ ٚايٛقت أٟ أْٗا ؾعٌ ا٭ػٝا٤ بطشٜك١ ؿشٝش١ اًٞ بايو ايؿعاي١ٝ ناْت اٜ٘ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ يهٔ ايهؿا٠٤ 

ٖٞ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ بطشٜك١ ؿشٝش١ تؿشم نجرل طبعا ؾعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ ؾعاي١ٝ ؾعٌ ا٭ػٝا٤ بطشٜك١ ؿشٝش١ نؿا٠٤ 

ٚػذس باٱػاس٠ ٖٓا اىل إ ٖٓاى , املخشدات ٖٞ اٱْتاز , اس١ إْتاد١ٝ يكذس٠ ع٢ً تٛيٝذ املخشدات َٔ املذا٬ت املت, 

اطتخذاّ داسز أاش يه١ًُ ايهؿا٠٤ عٓذ اٱػاس٠ إىل دسد١ ا٫ْتؿاع بايطاقات املتاس١ ٚيف ٖزٙ اؿاي١ ؾإْٓا ْتشذخ عٔ إسذ٣ 

يطاق١ املتاس١ يٰي١ مثإ عؼش طاع١ َٚجاٍ ريو اٯ٫ت ؾإرا نإ ا. ايعٓاؿش احملذد٠ املظتخذ١َ يف أيعًُٝ٘ اٱْتاد١ٝ 

اػػًٗا (  18) عٓذْا اي٘ تكذس تؼتػٌ % 50َٜٛٝا ٜٚتِ اطتخذاّ تًو اٯ٫ت ملذ٠ تظ  طاعات َٜٛٝا ؾٝكاٍ بإ ْظب١ ايهؿا٠٤ 

 اٱْتاد١ٝ ع٬ق١ َابني كشدات, ٖزا َؿّٗٛ أاش يًهؿا٠٤ ٜبك٢ ؾُٗٓا اٱْتاز كشدات % ( 50) ٜبكا ْظب٘ ايهؿا٠٤ (  9)

, ايكذس٠ ع٢ً ايٛؿٍٛ إىل ا٭ٖذاف / ؾعاي١ٝ , َذا٬ت بتعدل عٔ نؿا٠٤ اطتخذاّ املٛاسد يف تٛيٝذ املخشدات املشغٛب١ 

اٱْتاد١ٝ بتعِ نٌ َٔ ايؿعاي١ٝ ٚايهؿا٠٤ ٜعين أقٍٛ ٖزٙ , ايكذس٠ ع٢ً ايٛؿٍٛ إىل ا٭ٖذاف بطشٜك١ ؿشٝش١ / ايهؿا٠٤ 

ْتاد١ٝ تعين ايؿعاي١ٝ ايعاي١ٝ ٚايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ ٚ أارلا ؾإ اٱْتاد١ٝ ػُ  املٓع١ُ ؾٝٗا دسد١ إْتاد١ٝ عايٝ٘ ٜبك٢ اٱ

َابني ايؿعاي١ٝ ٚايهؿا٠٤ ؾاٱْتاد١ٝ تٗتِ بؿعٌ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ باٱكاؾ١ إىل ؾعٌ ا٭ػٝا٤ بطشٜك١ ؿشٝش١ ؾعٌ 

 . تاد١ٝ ا٭ػٝا٤ ايـشٝش١ ؾعاي١ٝ ٚؾعٌ ا٭ػٝا٤ بطشٜك١ ؿشٝش١ ٖزٙ نؿا٠٤ ٚا٫ثٓني بتعُِٗ اٱْ
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 اـاَظ١احملاكش٠ 

 

 (إداس٠ ا٫ْتاد١ٝ ) 

 أُٖٝ٘  ؼكٝل َظت٣ٛ اْتادٝ٘ َتُٝضٙ

ملارا  نٌ ٖزا ا٫ٖتُاّ بايكلٝ٘ ا٫ْتادٝ٘ ؟  ا٫تهؿٞ امل٪ػشات املايٝ٘ يًشهِ  ع٢ً : قذ ٜجاس ا٫ٕ تظا٫٩ت َٓطكٝ٘ ٖٚٛ 

 .ايهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ املٓؼا٠ ؟ 

َٔ ايظ٪اٍ تهُٔ  يف إ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ  ٜهٕٛ شلا ْتا٥ر اهابٝ٘  َٚشغٛب٘ طٛا٤ نإ إ ا٫داب٘ ع٢ً ايؼل ا٫ٍٚ )

, (املظت٣ٛ ايكَٛٞ اٚ ا٫قتـاد ايكَٛٞ ٖٞ فُٛع٘ َٔ ايؼشنات ) ريو  ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼا٠ اٚ ع٢ً املظت٣ٛ ايكَٛٞ 

٘ ايظًعا وكل انؿاكًا  ٚاكشًا يف تهًؿ١  اْتاز تع٢ً ا٫ْتادٝ٘  املتُٝضٙ  سظٔ اطتخذاّ املٛاسد  مم َظت٣ٛ املٓؼا٠ؾع٢ً 

اـذَ٘  ٖٚزا بذٚسٙ ٜظاعذ ع٢ً ؼظني  ايكذسٙ ايتٓاؾظٝ٘ يًُٓؼا٠  طٛا٤ نإ ريو يف ا٫طٛام ايعاملٝ٘  اٚ يف ا٫طٛام  اٚ

 .(احملًٝ٘ 

 :ػشح ايذنتٛس 

 :ْتادٝ٘  ٖٛ عباسٙ عٔ قبٌ إ ْؼشح ا٫داب٘ هب إ ؼلش يف رٖٓو  إ َٛكٛع ا٫ْتادٝ٘ اٚ َكٝاغ ا٫

 املذا٬ت ÷املخشدات ( =  َٛكٛع ااْتادٝ٘ ) َكٝاغ ٫ْتادٝ٘ 

هب إ ْشؾ   أٟمٔ ْكٍٛ إ ا٫ْتادٝ٘ ٖٞ املخشدات ع٢ً املذا٬ت ْٚشٜذ اْتادٝ٘ َتُٝضٙ :  يٓش٣ ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼا٠ 

 تكًٌ املذا٬ت أٟ, بظط بكذس ا٫َهإ تكًٌ املكاّ ع٢ً قذس ا٫َهإ  ٚتضٚد اي أٟا٫ْتادٝ٘ ْٚشؾ  ا٫ْتادٝ٘  

ٖٞ اييت ! ٚيهٔ يٓٓتب٘ إ املذا٬ت َشتبط٘  بايتهايٝـ  ٚاملخشدات َشتبط٘  مبارا , ( ايبظط ) ٚتضٚد املخشدات (  املكاّ )

ٚبايتايٞ ملا مكل َظت٣ٛ اْتادٝ٘ َتُٝض اقًٌ , تكذّ ايؼشن٘ َٔ طًعات  ٚاذَات ٚبعذ ريو تهٕٛ ع٢ً ػهٌ اٜشادات  

ٚطبعًا ملا ْكًٌ ايتهايٝـ  ٖزا َعٓاٙ إ املٓؼا٠ طتهٕٛ يف , اقًٌ ايتهايٝـ ٚأصٚد اٱٜشادات   أٟاملذا٬ت  ٚاصٚد املخشدات   

 .ٚك  تٓاؾظٞ نٜٛع  

 :ْهٌُ 

٫ٚ ػو يف ؼظني ايٛك  ايتٓاؾظٞ  قذ ميهٔ املٓؼا٠ َٔ ؽؿٝض اطعاسٖا ٚبايتايٞ صٜاد٠ سـ١  املبٝعات يف ايظٛم  )

 (قذسًا َتُٝضًا َٔ ا٫سباح  ٚايعا٥ذ ع٢ً ا٫طتجُاس  ٚؼكٝل

 :ػشح ايذنتٛس 

مٔ قًٓا ا٫ْتادٝ٘ ٖٞ عباسٙ عٔ املذا٬ت ع٢ً املخشدات  ٚي٬ْتادٝ٘ املتُٝضٙ اقٌ املذا٬ت ٚاصٚد املخشدات عٓذَا ْكًٌ 

ٙ ع٢ً  ايكذسهايٝـ ؾُعٓاٖا  عٓذى ايت أٟعٓذَا تكًٌ املذا٬ت ,املذا٬ت ْكٌ ايتهايٝـ ٚملا املخشدات ْضٚد ا٫ٜشادات 

ايظعش ايشاٝف املٛدٛد يف ايظٛم اقٌ , ؽؿٝض ايظعش يذٜو  ٚقذستو ع٢ً ؽؿٝض ايظعش ٜذٍ ع٢ً ق٠ٛ  ايتٓاؾظٝ٘  

َعٓاٖا  أٟدض٤ اندل َٔ ايظٛم َعٓاٖا َبٝعات انجش , َٔ املٓاؾظني َعٓاٖا ايظٝطشٙ ع٢ً  دض٤ اندل َٔ ايظٛم 

ْٚتٝذ١ ؽؿٝض , ارًا ٖزا  اٍٚ اػاٙ إ اسٓا نؿض  املذا٬ت  ْٚضٚد املخشدات  , ش يًُٓؼا٠ اٜشادات انجش ٚاسباح انج

ثاْٞ اػاٙ  ممهٔ ْهٕٛ غرل َلطشٜٔ اىل , املذا٬ت ٖٚٞ ايتهايٝـ  ٖٓكًٌ ايظعش ٖٓظٝطش ع٢ً اؿـ٘ ايظٛقٝ٘  اندل 

 ,,! ؽؿٝض ايظعش  َزا ْعٌُ سٝٓٗا َٚاٖٞ ايٓتٝذ٘  
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 :ْهٌُ 

ناْت ايؼشن٘ يف ٚك  ٫ ٜلطشٖا  اىل ؽؿٝض اطعاسٖا ؾظٛف ؼكل ا٫ْتادٝ٘  صٜاد٠ َباػشٙ يف اسباسٗا  اَا ارا )

احملكك٘ ٚطٛف ميهٓٗا  ريو َٔ اعاد٠ متٌٜٛ راتٗا ٚايتٛط  يف ْؼاطٗا با٫كاؾ٘ اىل صٜاد٠ قذستٗا  ع٢ً سؾ  ادٛس ايعاًَني 

 (بٗا 

 :ػشح ايذنتٛس 

اْا يف ٚك  يٝع َٔ ايلشٚسٙ إ اْضٍ  أٟاْا اسظٔ ا٫ْتادٝ٘  ٚيهٔ  ٫ اسٜذ إ اْضٍ ا٫طعاس  , ارًا ٖزا ٖٛ ا٫ػاٙ ايجاْٞ 

طاملا طٓشظٔ ا٫ْتادٝ٘ , اسظٔ ا٫ْتادٝ٘  ٚاساؾغ ع٢ً َظت٣ٛ ايظعش َجٌ َاٖٛ ! سٝٓٗا َارا تعٌُ , ا٫طعاس ؾٝٗا 

ؼا٠  َٚعٓاٖا قذسٙ اندل ع٢ً متٌٜٛ عًُٝاتو  ٖزا َعٓاٖا  اسباح اندل يًُٓ, ٚنؿض ايتهايٝـ  ٚا٫طعاس َجٌ َاٖٞ 

٫ْو سظٓت ا٫ْتادٝ٘  بأْو اؿلت , ! ملزا, املظتكبًٝ٘  ٚنزيو ايكذسٙ ع٢ً ؼظني ادٛس ايعاًَني يذٜو باملٓؼا٠  

 .ايتهايٝـ ٚ  سؾعت ا٫ٜشادات ٚمل ااؿض ايظعش 

يف  David sumathايؼهٌ ايتايٞ ايزٟ قذَ٘  ٚميهٔ إهاص تًو ايع٬ق١ بني  َظت٣ٛ ا٫ْتادٝ٘ ٚسع١ٝ املٓؼا٠  يف )

 (ٚاملعشٚف بُٓٛرز ايعا٥ذ َٔ ا٫ْتادٝ٘   1984عاّ 

 :ػشح ايذنتٛس 

 يٓش٣ ايؼهٌ ايزٟ ٜٛكح ا٫ؾهاس ايزٟ قًٓاٖا يف منٛرز ايعا٥ذ َٔ ا٫ْتادٝ٘

 منٛرز ايعا٥ذ  َٔ ا٫ْتادٝ٘

 
 

ٕ شلا اْعهاطات ع٢ً داٌ ايعاٌَ ٚنزيو ا٫ْتادٝ٘ ايهًٝ٘ ٜٛدذ يذٜٓا ٖٓا ا٫ْتادٝ٘ ايهًٝ٘  ٚا٫ْتادٝ٘ ايهًٝ٘ ٜهٛ

ْٚكـذ ٖٓا ا٫ْتادٝ٘ ايهًٝ٘ املتُٝضٙ شلا اْعهاطات اهابٝ٘ ع٢ً َظت٣ٛ ايشعٝ٘  ٚشلا اْعهاطات ع٢ً اطعاس املٓتذات  ٚشلا 

 !َٚاَع٢ٓ ريو ,, اْعهاطات ع٢ً تهايٝـ ا٫ْتادٝ٘ 

, ٖزا َعٓاٙ اْو ممهٔ بٌ انٝذ اْو ؽؿض َٔ تهايٝـ ا٫ْتاز  , ضٙ يٛ اْت سككت يٛ اْت سككت اْتادٝ٘ نًٝ٘ َتُٝ

ٚؽؿٝض ا٫طعاس بتخًٝين نؼشن٘ إ اطٝطش ع٢ً ايظٛم , ٚميهٔ بعذ ؽؿٝض تهايٝـ ا٫ْتاح إ ااؿض َٔ ا٫طعاس 

 .انجش  ٚطأسكل سعٝ٘ اندل  ٚبايتايٞ طٝٓعهع ع٢ً داٌ ايعاٌَ يذٟ 
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ٖخؿض تهايٝـ ا٫ْتاز اٚ يف ٚك  يٝع َٔ ايلشٚسٙ  إ , اْتادٝ٘ نًٝ٘ َتُٝضٙ  اْا نؼشن٘ اسكل .. ٚبطشٜك٘ ثاْٝ٘ 

مبا اْو سككت اْتادٝ٘ َتُٝضٙ ٚاؿلت تهايٝـ ا٫ْتاز ٚئ ؽؿض ايظعش َعٓاٙ  اٜلًا إ .. ا٬ق , ااؿض ا٫طعاس 

 .ٖٚزا اٜلًا طٓعهع با٫هاب بايٓظب٘ يذاٌ ايعاٌَ , ٖٓاى طٝهٕٛ اسباح انجش يًؼشن٘  

 .زا بايٓظب٘ ٫ُٖٝ٘ ؼكٝل َظت٣ٛ اْتادٝ٘ َتُٝضٙ  ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼا٠ ٖ

 .ٚنُا قًٓا طابكًا 

, َظت٣ٛ املعٝؼ٘ , ع٢ً َظت٣ٛ  ايكَٛٞ ؾٝذب ا٫ٖتُاّ يكل١ٝ ا٫ْتادٝ٘  مبا شلا َٔ ع٬ق٘ بهٌ َعذ٫ت ايتلخِ )

 .(يظُات  ا٫طاطٝ٘ يًُذتُعات ايٓاَٝ٘ با٫كاؾ٘ اىل َؼهً٘ دعِ ايظً   ٚاييت اؿبشت اسذ ا, ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘ 

 :ػشح ايذنتٛس 

ملارا , يٓٓتب٘ إ ٖٓاى ع٬ق٘ ٚثٝك٘ بني  ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼا٠  ٚا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ ع٢ً َظت٣ٛ ايكَٛٞ 

تادٝ٘ املتُٝضٙ  ْكٍٛ إ ٖٓاى ع٬ق٘ ٚثٝك٘ بني ا٫ْ, َِٗ ع٢ً َظت٣ٛ ا٫قتـاد ايكَٛٞ  إ مكل اْتادٝ٘ َتُٝضٙ ؟

ٚطٓش٣ َاٖٞ ايع٬ق٘ بني ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ , َٚعذ٫ت ايتلخِ  ٚاملظت٣ٛ املعٝؼ٘ ٚايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘  َٚؼهً٘ ايذعِ 

 .ٚتًو ايعٓاؿش 

 (ؾُٔ املعشٚف إ تلخِ ٜهٕٛ ْتٝذ٘  يعذّ ايتٛاصٕ يه٬ً َٔ تٝاس ا٫ْؿام  ٚتٝاس اْتاز ايظً   ٚاـذَات يف اجملتُ  )

 :ايذنتٛسػشح 

َٔ  اات٬ٍ ايع٬ق٘ َابني ايعشض ٚايطًب ٜعين ايطًب بٝهٕٛ صاٜذ عٔ , ! ٫ٕ ايتلخِ بٝٓتر َٔ َارا , ٖزا انٝذ طبعًا

 .ايعشض ٚبايتايٞ ٚبٝٓتر عٓ٘ صٜادٙ يف ا٫طعاس 

ت٣ٛ املٓؼأ٠ ٚتأتٞ ا٫ْتادٝ٘ يتشكٝل ٖزا ايتٛاصٕ  عٔ طشٜل كُإ ؼظٔ ايع٬ق٘  بني املخشدات ٚاملذا٬ت  ع٢ً َظ)

 .(ٚبايتايٞ ع٢ً َظت٣ٛ ايكَٛٞ 

 :ػشح ايذنتٛس 

ْعِ بايتانٝذ َاٖٛ ايٓتادٝ٘  اطتشلش ايٓظب٘  ا٫ْتادٝ٘ عباسٙ عٔ , ! ٌٖ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ طتشاسب ايتلخِ 

ذا٬ت ٖزا َعٓاٙ ٚعٓذَا تكًٌ امل, اقًٌ املذا٬ت ٚاصٚد املخشدات  اقٌ ايتهايٝـ ٚاصٚد ا٫ٜشادات  أٟكشدات عٔ املذا٬ت  

اْو تشٜذ إ تضٜذ  أٟ, إ عٓذى ايكذسٙ  ع٢ً اطتخذاّ ايهـ٤ شلزٙ املٛاسد املتاس٘  ٚاصٚد املخشدات ٜعين  َارا تشٜذ إ تعٌُ 

 .يف ايعشض  بايظً  ٚاـذَات يهٞ ؼكل  ايتٛاصٕ َابني ايعشض ٚايطًب  ؾ٬ ٜهٕٛ ٖٓاى َدلس يًتلخِ 

ٌٖ ٖزا ٜعين عٓذَا ٜهٕٛ , َٔ ْاسٝ٘ ااش٣  َاٖٛ ايتلخِ ٖٛ  استؿاع يف ا٫طعاس ,  ارًا ا٫ْتادٝ٘ ٖٓا ؼاسب ايتلخِ

, ! طٝب نٝـ نؿض ا٫طعاس ,  بايتأنٝذ ئ ٜهٕٛ ٖٓاى تلخِ , ! ٖٓاى انؿاض يف ا٫طعاس ئ ٜهٕٛ ٖٓاى تلخِ 

تكًٌٝ  أٟٖٓا تكًٌٝ املذا٬ت  ,ْكٌ املذا٬ت ْٚضٚد املخشدات  أٟامل اقٌ يو طابكًا عٓذَا ْشٜذ إ مظٔ ا٫ْتادٝ٘ 

ٖٓا ْتٗٝٓا ع٬ق٘ ا٫ْتادٝ٘ ,  ؾعٓذَا نؿض ايتهايٝـ َٔ املُهٔ إ نؿض طعش املٓتر  ارًا ٫ ٜٛدذ تلخِ , ايتهايٝـ 

 ,بايتلخِ 

صٜاد٠ اَا اؿكٝك٘ ايجاْٝ٘ اييت تظتًضّ  ا٫ٖتُاّ بايكلٝ٘  ا٫ْتادٝ٘  ؾٗٞ ٚدٛد ع٬ق٘ َباػشٙ  بني صٜاد٠ ا٫ْتادٝ٘ ٚ)

 (َظت٣ٛ َعٝؼ١ ا٫ؾشاد 

 :ػشح ايذنتٛس 

, ٜعين ؼظني ا٫ْتادٝ٘  ٖٝضٚد َظت٣ٛ َعٝؼ١ ا٫ؾشاد ,  ْعِ ٖٓاى ع٬ق٘ ٚثٝك٘ َٚباػشٙ بني َظت٣ٛ املعٝؼ٘  ٚا٫ْتادٝ٘ 
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٫ؾشاد  ؾضٜاد٠ يف ا٫ْتادٝ٘ ٜتبعٗا  انؿض يف تهًؿ١  ايظً  ٚاـذَات بايطب   مما ٜذلتب عًٝ٘ صٜاد٠ قذسٙ ا, ! نٝـ 

يًشـٍٛ ع٢ً تًو ايظً  ٚاـذَات  بأطعاس َعكٛي٘  ٚبايتايٞ ميهٔ ؼكٝل صٜاد٠ سكٝك٘ يف  داٍٛ ا٫ؾشاد  ؾايطشٜك٘ 

قًٓا طابكًا إ عٓذَا مظٔ , ايٛسٝذ يف ْعش ايبعض ؿظني يف َظت٣ٛ َعٝؼ٘  يف اجملتُعات ٖٞ صٜاد٠ ا٫ْتادٝ٘  

ؾعٓذَا ٜهٕٛ , ؟؟؟؟؟ , ؿٝض تهايٝـ املٓتر َعٓاٙ ؽؿٝض طعش  ايظً  ا٫ْتادٝ٘  َعٓاٙ ؽؿٝض تهايٝـ املٓتر  ٚؽ

داًو ثابت ٚسـٌ انؿاض  يف اطعاس ايظً  ٚاـذَات  ٖزا َعٓاٙ قذسٙ اندل يف  ايذاٌ ايزٟ متًه٘  ع٢ً ػشا٤ عذد 

َٔ ْاٜح ايذاٌ ٚاَا , . ؾأؿبح ٖٓاى انؿاض يف ا٫طعاس ْتٝذ٘ ؼظني يف ا٫ْتادٝ٘ , اندل ع٢ً ايظً  ٚاـذَات 

ايجابت ؾٗٓا ؼـٌ ع٢ً  عذد اٚ نِ اندل َٔ ايظً  ٚاـذَات  ٚريو ْتٝذ٘ ٫نؿاض ا٫طعاس شلزٙ  ايظً  ٚاـذَات  

 ,ٖٚزا ٜعتدل ؼظٔ يف َظت٣ٛ املعٝؼ٘  ا٫ؾشاد ٚاجملتُعات 

ا٫ؾشاد  ع٢ً سـٍٛ ع٢ً تًو  ؾضٜاد٠ ا٫ْتادٝ٘ ٜتبعٗا ا٫نؿاض يف تهًؿ١ اْتاز ايظً  مما ٜذلتب عًٝ٘ صٜاد٠ قذسٙ) ,

ؾايطشٜك٘ ايٛسٝذٙ يف , ٚبتايٞ ميهٔ ؼكٝل صٜادٙ سكٝك٘  يف َظتٜٛات داٍٛ ا٫ؾشاد , ايظً   ٚاـذَات بأطعاس َعكٛي٘  

 ,ْعش ايبعض يف ؼظني َظتٜٛات املعٝؼ٘  يف اجملتُعات  ٖٞ صٜاد٠ ا٫ْتادٝ٘ 

با٫كاؾ٘ اىل , َايٝضٜا ٚايـني ,  نٛسٜا طٓػاؾٛسٙ , َجٌ ايٝابإ  َٚٔ ْاسٝ٘ ااش٣ ميهٓٓا ايكٍٛ  بإٔ ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ

قذ اطتطاعت ؼكٝل ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘  عٔ طشٜل ؼكٝل َظتٜٛات  َتُٝضٙ َٔ , عذٜذ َٔ دٍٚ ايـٓاعٝ٘ ايهدل٣ 

 (ا٫ْتادٝ٘ 

 :ػشح ايذنتٛس 

 , َظت٣ٛ املعٝؼ٘ ا٫ؾشاد ٚاجملتُعات عًَُٛاا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ طتشظٔ يف,  ارًا ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ بتشاسب ايتلخِ 

ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘  ئ  أٟ, ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘ ئ تتشكل ا٫  با٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ , ! ايتُٓٝ٘ ا٫قتـاد نٝـ طٓشككٗا 

ذٍٚ  َجٌ ػاسب ٖزٙ اي, تتشكل ا٫ با٫داسٙ  ايهـ٤ ٚايؿعاٍ  يًُذا٬ت املتاس٘  ٚاؿـٍٛ َٓٗا ع٢ً اقـ٢ املخشدات  

 .سككٛا ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘  َٔ ا٬ٍ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ ,  اخل .. ايٝابإ 

ٚغين عٔ ايزنش ايكٍٛ بإٔ َظتٜٛات ا٫ْتاد١ٝ  ايؼشنات طٛم ؼهِ  اىل سذ نبرل قذستٗا  ع٢ً ا٫ستؿاظ با٫طٛام  ) 

 (,يف ظٌ عاملٝ٘ ا٫قتـاد  ٚاتؿاقٝات ؼشٜش ايتذاس٠ 

 :ػشح ايذنتٛس 

ٚنًٓا انٝذ ْعشف ,  ٫ٚ يف ايظٛم ايعاملٞ ٫ٚ ايظٛم احملًٞ , ْت يٝع يذٜو  اْتادٝ٘ َتُٝضٙ ؾًٔ تهٕٛ َٓاؾع دٝذ يٛ ا

 .إ ظاٖشٙ ايعٛمل٘  ٖٞ ايعاٖشٙ املظٝطشٙ 

نُا ػذس ا٫ػاسٙ  ٖٓا اىل إ َظت٣ٛ ا٫ْتادٝ٘  يف سذ رات٘ ٜعتدل عٓـشًا  داربًا ي٬طتجُاس  يف َٓاطل َعٝٓ٘ َٔ ). 

يف ا٫َش ٖٛ َ٪آَ٘  بني تهًؿ١ , ؾًِ ٜعذ ٜهؿٞ إ تهٕٛ تهًؿ١  ا٫ٜذٟ ايعاًَ٘ َٓخؿل٘  يف َٓطك٘ َعٝٓ٘ , ايعامل 

 .(ايتؼػٌٝ  ٚاملظت٣ٛ ا٫ْتادٝ٘ يف تًو املٓاطل 

 :ػشح ايذنتٛس 

ي٬طتجُاسات  ٚا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ طتخًٝو عٓـش دارب  , إرا ٖزٙ ا٫ْتاد١ٝ  طتخًٝو ؼؿغ أطٛاقو ايتـذٜش١ٜ  

 .ايعاملٝ٘ 

ع٬ق١ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ مبظت٣ٛ , مٔ ا٫ٕ ْعشْا ع٢ً َظت٣ٛ ايكَٛٞ  ع٬ق١ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ بايتلخِ  بتشاسب٘ 

 ,ع٬ق١ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ بايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘ بايتانٝذ طت٪دٟ اىل  ايتُٓٝ٘ ا٫قتـادٜ٘ ,  َعٝؼ١ ا٫ؾشاد  بذلؾع٘ 
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 ,ق١ ا٫ْتادٝ٘ بايذعِ اييت تكذَ٘ ايذٍٚ يًؼشنات ايعاَ٘ ٖٚزٙ ْكط٘ ع٬

ٜٚتبك٢ ا٫ٕ  ٫ارلٙ اـاؿ٘ باَها١ْٝ  ا٫عتُاد ع٢ً ؼظني  ا٫ْتادٝ٘ نُذاٌ  يًتػًب ع٢ً َؼهً٘  دعِ اطعاس بعض )

ز  ع٢ً إ تكّٛ ؾُٔ املعشٚف إ ايذعِ  ٜهٕٛ عٔ طشٜل بٝ  ايظً   يًُظتًٗو  بأقٌ َٔ تهًؿ١ ا٫ْتا, ايظً   ٚاـذَات 

 (ايذٚي٘  بتشٌُ ايؿشم يف ػهٌ املبايؼ  ٜتِ دؾعٗا يًؼشنات  املٓتذ٘ يًظًع٘ 

 :ػشح ايذنتٛس 

سٜاٍ ٚايذٚي٘ تذعُ٘ بشٜاٍ ارًا ايذٚي٘  5ٜعين َج٬ً  ايبٓضٜٔ تهًؿت٘  يذل بـ, ! َاَع٢ٓ طًع٘ َذعَٛ٘ , !َاٖٛ ايذعِ ؟

,  بٗا٘ اـاؿإ ايذٚي٘ بتٛؾش يو  ايظًع٘ بظعش اقٌ َٔ ايتهًؿ٘ , ارا ؟ ارًا ايذعِ عباسٙ عٔ َ,  سٜاٍ  4اعطتو دعِ بـ 

 ,ايذٚي٘ بتتشٌُ ٖزا ايؿشم ْتٝذ١  عٛاٌَ ادتُاعٝ٘ 

 ْعِ بايتانٝذ  ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ ؽؿـ عب٤ ايذعِ ع٢ً ايذٚي٘, ٌٖ ا٫ْتادٝ٘ ؽؿـ عب٤ ايذعِ ع٢ً ايذٚي٘ ؟ 

 (,كٗا  ايؼشنات يف ساي١ عذّ  ؼًُٝٗا يًخضاْ٘  ايعاَ٘ يًذٚي٘ اْ٘ عباسٙ عٔ اظاسٙ  ناْت طٛف ؼك أٟ, )

 :ػشح ايذنتٛس 

ٚيهٔ عٓذَا ايذٚي٘ ٫ تتشٌُ ايؿشم ٚتباع ايظً  بٓؿع ايظعش ؾٗزا َعٓاٙ اظاسٙ بايٓظب٘ , ٖزٙ ٫ٕ أيذٚي٘ تتشٌُ ايؿشم 

 يًؼشن١

باس  إ تًو ايظً  املذع١ُ  تعتدل طًع٘ أطاطٝ٘ َٚٔ املعشٚف إٕ ايظبب ايش٥ٝظٞ  يًذعِ ٜهٕٛ ٖٛ طببًا ادتُاعًٝا باعت)

ٚبتأٌَ  ايبظٝط شلزٙ اؿكٝك١ لذ إ  عب٤ ايذعِ ايظٟٓٛ  ع٢ً اـضا١ْ أيعاَ٘ ٜضداد  طٓ٘ بعذ أاش٣ أَا بظبب صٜاد٠ 

ٱْتاز  َ  اٚ بظبب ؽؿٝض أطعاس طً  املذع١ُ  َ  ثبات نًؿ١ اٱْتاز  اٚ بظبب صٜاد٠ تهًؿ١ ا, ا٫طت٬ٗى  ايظً  املذع١ُ 

َٚٔ ايٛاكح إ ايظببني ايجاْٞ ٚايجايح  , ٚيف ايػايب ا٭عِ ٜهٕٛ بظبب  نٌ ٖزٙ ايعٛاٌَ فتُع٘ , ثبات طعش بٝ  ايٛسذ٠ 

 (ؾٓكط١ ايبذا١ٜ ٖٞ تهًؿ١ اٱْتاز ايٛسذ٠ , ٜشتبطإ َباػشٙ بتهًؿ١ إْتاز ايٛسذ٠ 

 :ػشح ايذنتٛس 

طٝب , ٜعين يف صٜاد٠ بتهًؿ١ ا٫ْتاز  اٚ يف ثبات بتهًؿ١ ا٫ْتاز , ؿ١ ا٫ْتاز اْتب٘ ٖٓا ايظبب ايجاْٞ ٚايجايح  َشتبط بتهً

ثبات بتهًؿ١ ا٫ْتاز َ   ؽؿٝض , صٜادٙ بتهًؿ١ ا٫ْتاز َ  ثبات ايظعش , صٜادٙ يف تهًؿ١ ا٫ْتاز  اٚ ثبات يف تهًؿ١ ا٫ثبات  

ارًا , عٓذَا نؿض ا٫ْتاز مظٔ ا٫ْتادٝ٘  ,  طٝب َاسأٜو يٛ اؿلٓا  تهًؿ١ ا٫ْتاز  , ايظعش  ٖٝضٚد عب٤ ايذعِ  

ا٫ْتادٝ٘ , َٔ طٝخؿض تهًؿ١ ا٫ْتاز ؟,  ٫ بايطب  بٌ طٝكٌ , ! عٓذَا نؿض تهًؿ١ ا٫ْتاز عب٤ ايذعِ  طٝضٜذ 

 ٚبايتايٞ ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ  َٚٔ ا٬ٍ ؽؿل١ ا٫ْتاز  طٝخـ عب٤ ايذعِ, املتُٝضٙ ٖٞ اييت طتخؿض  تهًؿ١ ا٫ْتاز  

 ,عٔ اؿهَٛ٘ 

ٖٚزا ٜأتٞ دٚس ؼظني ا٫ْتادٝ٘  ٚاييت تعٌُ ع٢ً تشػٝذ ا٫طتخذاّ املٛاسد ست٢ ميهٔ ؼكٝل اع٢ً قذس َٔ املٓتذات  ),

 . (ٚبايتايٞ ؽؿٝض تهًؿ١ ايٛسذ٠ 

 :ػشح ايذنتٛس 

 .هَٛات ٖزا َعٓاٙ طٝٓخؿض عب٤ ايذعِ ع٢ً اؿ, عٓذَا نؿض تهًؿ١ ايٛسذٙ  طٝٓعهع با٫هاب ع٢ً ايذعِ 

, ايزٟ ؼـٌ عًٝ٘ ايؼشنات  ىؿٞ عذّ نؿا٠٤ تًو ايؼشنات (  ايذعِ ) ؾايظٓٛات عذٜذٙ نإ ؾاسم ايظعش  ) 

ؾطاملا إ ؾاسم ايظعش  طٛف ٜتِ سـٍٛ عًٝ٘ َٔ ايذٚي٘ ؾهاْ٘ دعًُا ي٬داسٙ يعذّ ايتؿهرل يف ؽؿٝض ايتهايٝـ  عٔ طشٜل 

طٛف ىؿض اٚ , مبا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ ؽؿٝض  تهًؿ١ ايٛسذٙ , ْتادٝ٘ ٚاـ٬ؿ٘ ٖٛ إ ؼظٔ ا٫, ؼظني ا٫ْتادٝ٘  
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ٚميهٔ , ًٜػٞ ن١ًٝ َكذاس ايذعِ  ايٛادب يًٛسذات املذعُ٘  ع٢ً سغِ َٔ ثبات طعش بٝعٗا بظعش دعِ املظتًٗو  ايٓٗا٥ٞ 

ٓؼا٠  ٚع٢ً املظت٣ٛ ايكَٛٞ تًخٝف ا٭ؾهاس ايظابك١  يف ايؼهٌ ايتايٞ  ايزٟ ٜٛكح اثش ايضٜادٙ  ا٫ْتادٝ٘  ع٢ً َظت٣ٛ امل

). 

 :ػشح ايذنتٛس 

ؽؿٝض تهًؿ١ ا٫ْتاز ٖزٙ طٝظاِٖ بـٛسٙ  اهابٝ٘ مبع٢ٓ  , ارًا ا٫ْتادٝ٘ املتُٝضٙ اييت طتخؿض تهًؿ١ اْتاز ايٛسذٙ  

 :ٖزٙ ا٫ؾهاس ع٢ً َظت٣ٛ ايكَٛٞ ميهٔ إ ًْخـٗا يف ٖزا ايؼهٌ , اْ٘ ٖٛ طٝخؿض  عب٤ ايذعِ ع٢ً اؿهَٛات 

 
 ؽؿض=  

 تشؾ =  

 :َجاٍ 

 .ٖٚهزااا , ا٫ْتادٝ٘ ع٢ً َظت٣ٛ املٓؼا٠ ؽؿض ايتهًؿ٘ يٛسذٙ َٓتذ٘ ٚتشؾ  ايٛك  ايتٓاؾظٞ 

َٗتُني با٫ْتادٝ٘ بظبب َظت٣ٛ املٓؼا٠  شلا اثاس اهابٝ٘ يضٜاد٠ ا٫ْتاز , ملارا َٗتُني با٫ْتادٝ٘  ؟ , مٔ قًٓا يف ا٫ٍٚ 

ايؼل , ٖٓا اْتٗٝٓا ايؼل ا٫ٍٚ َٔ ايظ٪اٍ , كَٛٞ ي٘ اثاس اهابٝ٘  يضٜادٙ ا٫ْتاز ٚؼظٝٓٗا ٚؼظٝٓٗا  َٚظت٣ٛ ا٫قتـاد اي

طٓش٣  َايؿشم بني امل٪ػشات املايٝ٘ , ايجاْٞ ّ ايظ٪اٍ  ا٫ تهؿٞ  امل٪ػشات املايٝ٘  يتشهِ ع٢ً َظت٣ٛ ادا٤ ايؼشن٘ ؟

 .ٌٖٚ طٝأازٚا َٔ بعض أّ ٜهًُٛا بعض ؟, ٚامل٪ػشات ا٫ْتادٝ٘ 

اَا اؾاْب ا٫اش َٔ ايظ٪اٍ ايزٟ اثشْاٙ  يف بذا١ٜ ٖزا اؾض٤ ؾٗٛ اؾاْب اـاق با٫عتُاد  ع٢ً امل٪ػشات املايٝ٘  بذ٫ً ) 

 .َٔ ا٫ْتادٝ٘  يف تكِٝٝ ادا٤ املٓؼا٠ ؟

, بذًٜ٘ يجاْٝ٘   ػذس ا٫ػاسٙ أ٫ٚ اىل اُٖٝ٘ ايتهاٌَ  بني ن٬ً َٔ امل٪ػشات املايٝ٘  ٚامل٪ػشات ا٫ْتادٝ٘  ؾا٭ٚىل يٝظت

ؾظتعٌ سع١ٝ , ؾه٬ُٖا ٜهٌُ اٯاش  ٜٚظاعذ ع٢ً قٝاغ دٛاْب ٭دا٤ املؼشٚع , ٚنزيو ايجاْٝ٘ يٝظت بذًٜ٘ يٮٚىل 

َعدلًا عٔ نؿا٤ت٘ ٚطتعٌ قاطب١  ايتهايٝـ قٝاطًا َايًٝا يتهًؿ١ ايعٓاؿش  ( ايؿشم بني اٱٜشادات ٚايتهايٝـ )املؼشٚع 

 :اَا ا٫داب٘ ع٢ً ٖزا ايتظا٩ٍ ؾتهٌُ يف سكٝكتني ُٖا , ع١ًُٝ ايتؼػ١ًٝٝ اييت ٜتِ اطتخذاَٗا يف اي
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َٚٔ باب أٚىل ؾإ , اَا املكاٜٝع ا٫ْتادٝ٘ ؾٗٞ قٝاغ ي٬دا٤ رات٘ , إٕ امل٪ػشات املاي١ٝ تعتدل  ايذلمج١ املاي١ٝ يٮدا٤  (1

 دا٤  ظٛاْب ايتؿـًٝٝ٘ املختًؿ٘قاٚي١ تؿظرل ايتػرل يف امل٪ػشات  املاي١ٝ هب إ ٜبذأ  بكٝاغ ايتػرل يف ا٭

, إ امل٪ػشات املايٝ٘ تتأثش  مبذُٛع٘ َٔ ايعٛاٌَ  اييت قذ ؽشز يف أسٝإ  عٔ طًط١ ا٫داسٙ  ٫ٚ تعهع نؿا٤تٗا  (2

ؾعٓذ ا٫عتُاد ع٢ً ق١ُٝ املخشدات  بأطعاس ايبٝ  َٔ احملتٌُ  إ تهٕٛ ا٫طعاس اييت ٜتِ ع٢ً أطاطٗا  ايتكِٝٝ ٫ تشد  إىل  

 .  (اس  إداسٟ  بكذس َاٖٞ تشد  إىل قشاس طٝادٟ  َٔ قبٌ أيذٚي٘ قش

 :ػشح ايذنتٛس 

يهٔ ايعٛاٌَ اييت تأثش يف ا٫ْتادٝ٘  ,  داٜض إٕ بعض َٓٗا ىشز عٔ ْطام ا٫داسٙإ ايعٛاٌَ اييت تأثش يف  امل٪ػشات املايٝ٘  

ا٫داسٙ  ايكشاسات ايظٝادٜ٘ يف ايذٚي٘  ؾاْت ٫  َجاٍ ع٢ً ايعٛاٌَ اـاسد٘ عٔ ْطام, نًٗا ااكع١ بايٓطام ا٫داسٙ  

 .تظتطٝ  إ تتذٓب ٖزٙ ايكشاسات 

, قشاسات ؾشض سطّٛ مجشنٝ٘  ع٢ً ايظً  املٓاؾظ٘  بٗذف محا١ٜ املٓتر احملًٞ , َٚٔ ا٫َجً٘ ع٢ً ايكشاسات ايظٝاد١ٜ )

 (ٚقشاسات ؽؿٝض اطعاس بعض ايظً  

 :ػشح ايذنتٛس 

ٖٚزا نً٘ ٜأثش ع٢ً َ٪ػشاتو املايٝ٘  ٚبايتايٞ امل٪ػشات املايٝ٘  ؟؟؟ َٔ ايعٛاٌَ , اٍ ريو ٫ تظتطٝ  إ تؿعٌ ػ٤ٞ سٝ

 .يهٔ َ٪ػش ايٓتادٝ٘ نٌ ايعٛاٌَ اييت ؾٝ٘ ااكع٘  يظٝطش٠ اداس٠ املٓؼا٠ , اييت تتشهِ ؾٝٗا تهٕٛ ااسد٘  عٔ اداسٙ املٓؼا٠ 

ؾإٔ ا٫عتُاد ع٢ً قِٝ , ا٫َش بايٓظب٘ يعٓاؿش  املذا٬ت ٚنزيو , َٚٔ ػإ ٖزٙ ايكشاسات ايتأثش ع٢ً ق١ُٝ املخشدات )

َجٌ ؾشض كشا٥ب ع٢ً املظتًضَات  ا٫ْتاز , تًو املذا٬ت  قذ ٜهٕٛ َل٬ًً ْعشًا اىل  بعض ايكشاسات  ايظٝادٜ٘ اٜلًا 

ظتًضَات ٚاملٓتذات  اٚ صٜاد٠ اطعاس ايطاق٘  مما ٜشؾ  اٜلًا تهًؿ١ ْكٌ  امل, ؾشض كشٜب١ َبٝعات , املظتٛسد٠  َٔ اـاسز 

ٚيف ساي١ كشٚسٙ , ٚيهٌ ريو ؾإٔ  َكاٜٝع ا٫ْتادٝ٘  اييت تعتُذ ع٢ً ايهُٝات تتُٝض بايكٝاغ اؿكٝكٞ  يٮدا٤ . ايٓٗا٥ٝ٘ 

 .(ا٫عتُاد  ع٢ً قِٝ هب ايتجبٝت  ا٫طعاس اـاؿ٘  بهٌ َٔ املخشدات ٚاملذا٬ت 

 :ػشح ايذنتٛس 

نٌ ايعٛاٌَ امل٪ثشٙ  , ٫ْ٘ بٝكٝع ا٫دا٤ بزات٘ , ملارا ا٫ْتادٝ٘ بايزات ؟ , ْتادٝ٘  ارًا املعٝاس ا٫طاطٞ ٖٛ  َعٝاس ا٫

٫ٕ امل٪ػشات املايٝ٘ , ٫ طبعًا , ٌٖ ْظتطٝ  ا٫طتػٓا٤ عٔ امل٪ػشات املايٝ٘ ؟ , ا٫ْتادٝ٘ ااكع٘ يظٝطش٠  اداس٠ املٓؼا٠ 

 ,ٚاسذ ؾِٝٗ  أٟإ ْظتػين عٔ   ا٫ثٓني بٝهًُٛا بعض ٫ ْظتطٝ , بتهٌُ امل٪ػشات ا٫ْتادٝ٘ 
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 اكش٠ ايظادط١احمل

 . إهاد ايع٬ق١ بني اٱْتاد١ٝ ٚامل٪ػشات املاد١ٜ

 :إداس٠ اٱْتاد١ٝ

طبعًا ٚاكش٘ اٯثاس , أَا ٚقذ إتلشت اٯٕ اؿاد١ اىل اٱٖتُاّ بكل١ٝ اٱْتاد١ٝ , طٓتهًِ عٔ دٚس٠ إداس٠ اٱْتاد١ٝ

٢ َظت٣ٛ اٱقتـاد ايكَٛٞ ٚٚاكح إٕ امل٪ػشات املاي١ٝ َاتػين عٔ اٱْتاد١ٝ ٫ٚ اٱهاب١ٝ ع٢ً َظت٣ٛ املٓع١ُ ٚعً

 .ٖٚٓاى تظا٩ٍ َٔ بعض املُاسطني ٖٛ نٝـ ميهٔ ؼكٝل ريو يف ػهٌ عًُٝات َتها١ًَ ؟؟. ايعهع

ٱْتاد١ٝ نُا َشاسٌ أطاطٝني ٭داس٠ ا 3ٚميهٔ ايٓعش اىل ع١ًُٝ إداس٠ اٱْتاد١ٝ يف ػهٌ فُٛع١ َٔ املشاسٌ املتتاي١ٝ  

 ًٜٞ  : 

 :دٚس٠ اٱداس٠ اٱْتاد١ٝ متش بج٬خ َشاسٌ أطاط١ٝ 

 .قٝاغ اٱْتاد١ٝ -1

 .ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ -2

 .ؼظني اٱْتاد١ٝ -3

 

 :٬ٜٚسغ ع٢ً ايؼهٌ ايظابل َاًٜٞ 

إٔ ا٭ْؼط١ ايج٬ث١ ايش٥ٝظ١ٝ ٖٚٞ ايكٝاغ ٚايتشًٌٝ ٚايتشظني تأتٞ يف ػهٌ َتتاب  بايذلتٝب قٝاغ ثِ ؼًٌٝ ثِ  -1

ٖٚٓاى إػاٙ يذ٣ بعض ! ؾ٬ميهٔ ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتشظني دٕٚ املشٚس بع١ًُٝ ايكٝاغ ثِ ايتشًٌٝ ٭ طبعًا, ظنيؼ

, املُاسطني يًتعذٌ يف إؿذاس ايكشاس ٚٚك  ايتٛؿٝات اـاؿ١ بايتشظني دٕٚ ايكٝاّ بايتشًٌٝ ٖٚزا غًط ٚغًط نبرل

ايتشًٌٝ ٚقذ ٜؿظٸش ريو إٔ ٚطا٥ٌ ٚ أدٚات ايتشظني ٫تهٕٛ  ٚايتشظني أنٝذ ٫ٜ٪تٞ ْتا٥ذ٘ ٚمثاسٙ دٕٚ ايكٝاّ غط٠ٛ

 .ؾعٸاي٘ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ 
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إٕ ع١ًُٝ اٱداس٠ اٱْتاد١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ َظتُش٠ ٜعين قٝاغ ثِ ؼًٌٝ ثِ ؼظني ٚتظتُش قٝاغ ثِ ؼًٌٝ ثِ  -2

اٱداس٠ اٱْتاد١ٝ ٖٞ ع١ًُٝ إٕ ع١ًُٝ , ٜعين َطُٛح دا٥ًُا يتشظني إْتادٝتو َاتٛقـ عٓذ سذٺ َعني , ؼظني ٖٚهزا

ؾبعذ ايكٝاّ بع١ًُٝ ؼظني هب ايكٝاّ بايكٝاغ َش٠ أاش٣ ٚايعٌُ بؼهٌ دا٥ِ ع٢ً ؼظني ايك١ُٝ اييت ْتٛؿٌ , َظتُش٠ 

ؾٗٓاى اطٛس٠ نبرل٠ إرا إعتكذت املٓؼأ٠ بإٔ اشلذف ٖٛ ايٛؿٍٛ إىل بعض ايكِٝ ٚؼكٝل , شلا َٔ ع١ًُٝ ايكٝاغ 

ز إىل ؼذٟ دا٥ِ يهٌ ايكِٝ اييت مت ايتٛؿٌ إيٝٗا َٔ املٓؼأ٠ ٭ْ٘ َٔ امل٪نذ إٔ ؼاٍٚ َٓؼتت ؾا٭َش وتا, املظتٗذف 

٭ْو دا٥ًُا َظتُش يف ع١ًُٝ , " ٫ٜٛدذ طكـ ملظت٣ٛ إْتادٝتو" ٜعين .               أاش٣ ايتٛؿٌ يكِٝ أؾلٌ يٲْتاد١ٝ

ٚطُٛح دا٥ًُا , ب إٔ تهٕٛ طُٛح يف ؼظني َظت٣ٛ أدا٥و ٚه". قٝاغ  ثِ  ؼًٌٝ  ثِ ؼظني  " دٚس٠ اٱْتاد١ٝ ايًٞ ٖٞ 

يٝ٘؟  ٭ٕ املٓاؾظني ٚسا٥و ٚط٬ٝسكْٛو ؾأْت تشٜذ إٔ , يف اؿؿاظ ع٢ً َشنضى ا٭دا٥ٞ يف ايظٛم ايًٞ اْت تتعاٌَ َع٘

ش٠ ٫ٚتتٛقـ ٚبايتايٞ ع١ًُٝ اٱداس٠ اٱْتاد١ٝ ع١ًُٝ َظتُ.  تهٕٛ قذ أازت اط٠ٛ يٮَاّ طابك١ شلِ دا٥ًُا بإطتُشاس

 .مبظت٣ٛ َعني َٔ َظتٜٛات اٱْتاد١ٝ

ؾؿٞ ايٛقت ايزٟ ٜتِ , يف أٟ ؿع١ ص١َٝٓ , إٕ ٖزا ايتتاب  ٫ٜعين إٔ املٓؼأ٠ هب إٔ تهٕٛ يف َشس١ً ٚاسذ٠ ؾكط -3

, املٛكٛع قٝاغ ثِ ؼًٌٝ ثِ ؼظني طبعًا. ؾٝ٘ ؼًٌٝ بعض ا٭سقاّ َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ع١ًُٝ قٝاغ ٭سقاّ أاش٣

ٌٖ َٔ ايلشٚسٟ نٌ أقظاّ املٓؼأ٠ يف ؿع١ ص١َٝٓ َعٝٓ٘ نًٗا يف ايكٝاغ ٚبعذ َآٜتٗٛا َٔ ايكٝاغ نًٗا يف ايتشًٌٝ 

ممهٔ قظِ َٔ ا٭قظاّ يف ايكٝاغ ٚيف ْؿع .       ٚبعذ َآٜتٗٛا َٔ ايتشًٌٝ نًٗا يف ايتشظني؟؟ ٭ يٝع بايلشٚس٠

٫ْكٍٛ إٔ نٌ أقظاّ املٓع١ُ ٫صّ ,ع١ ايض١َٝٓ قظِ آاش يف ايتشظنيايًشع١ ايض١َٝٓ قظِ آاش يف ايتشًٌٝ ٚيف ْؿع ايًش

 :يٝ٘؟؟ عٓذَا ْش٣ قٝاغ اٱْتاد١ٝ بعذ قًٌٝ طٓذذ , تهٕٛ نًٗا يف َشس١ً ٚاسذ٠ 

 .قٝاغ دض٥ٞ يٲْتاد١ٝ -ب, قٝاغ نًٞ يٲْتاد١ٝ 

 .قٝاغ نًٞ يٲْتاد١ٝ ٜعين قٝاغ نًٞ ع٢ً َظت٣ٛ املٓع١ُ ♠

 .ا٭قظاّ ٚاٱداسات قٝاغ دض٥ٞ ع٢ً َظت٣ٛ ♣

يهٔ َ  , طبعًا يف ايكٝاغ ايهًٞ ٫صّ املٓع١ُ نًٗا يف ايكٝاغ ٚاملٓع١ُ نًٗا يف ايتشًٌٝ ٚاملٓع١ُ نًٗا يف ايتشظني 

أقظاّ ٚإداسات بتشظٸٔ , أقظاّ ٚإداساتبتشًٌ أدا٥ٗا, ايكٝاغ ايهًٞ ٜهٕٛ يف قٝاغ دض٥ٞ ٜعين أقظاّ ٚإداسات بتكٝع أدا٥ٗا

ٝاغ اؾض٥ٞ يٝع بايلشٚس٠ نٌ أقظاّ املٓع١ُ ٚنٌ أْؼط١ املٓع١ُ يف َشس١ً ٚاسذ٠ بعٝٓٗا هب إٔ تهٕٛ يف ايك, أدا٥ٗا 

 .يف َشاسٌ َتبآٜ٘

إٕ ع١ًُٝ إداس٠ اٱْتاد١ٝ تظتًضّ ايكٓاع٘ ايها١ًَ َٔ ٹقبٌ اٱداس٠ ايعًٝا بأ١ُٖٝ صٜاد٠ اٱْتاد١ٝ ٚايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني  -4

 . أٟ بشاَر يًتشظني يف ػهٌ اطٛات قذدٙ ٚبطشٜك١ ْعا١َٝ " اٱداس٠ ايعًٝا " إ تذعِ ٚهب , ايٛك  املتُجٌ يف املٓع١ُ

٫صّ دعِ , َآٜؿ  ْطبل َٛكٛع يف املٓع١ُ دٕٚ دعِ اٱداس٠ ايعًٝا, ْكط١ دعِ اٱداس٠ ايعًٝا بٝذلدِ ايذعِ املادٟ ٚاملعٟٓٛ 

طٝب يٛ , ٕ ايشعاٜ٘ تذلدِ ع٢ً اْٗا سعاٜ٘ َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ ٭, ٚسعا١ٜ سزل١ٝ َٔ اٱداس٠ ايعًٝا يف ٖزا املٛكٛع يهٞ ٜٓذح 
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اٱداس٠ يٝظت َكتٓع٘ مبٛكٛع اٱْتاد١ٝ؟ٚيٝظت َكتٓع٘ بأ١ُٖٝ اٱْتاد١ٝ يف ؼظني ايٛك  اٱْتادٞ؟ ؾٌٗ طٝٓذح 

 .  َٛكٛع اٱْتادٝ٘؟؟ بايطب  ٭ ئ ٜٓذح

كٝاغ ٚايتشًٌٝ ٚايتشظني َٓٗذًا ٜتبٓاٙ إٕ قٛس أٟ تطٜٛش ٖٛ ايعٓـش ايبؼشٟ ٚيزيو هب إٔ تهٕٛ ؾًظؿ١ اي -5

 .ايعاًَني أْؿظِٗ ٚيٝع ع٬ًُ تكّٛ ب٘ دٗات َشنض١ٜ تٴؼٳّهٌ اـٝـًا يزيو يف املٓع١ُ 

إرٕ يٝظت اٱداس٠ ايعًٝا ؾكط بٌ ست٢ ا٭ؾشاد , ؾا٭َش ٜظتًضّ إعتباس ريو دض٤ٶ َٔ ايعٌُ ايَٝٛٞ يٮؾشاد ٚاجملُٛعات

ٚؼظني اٱْتادٝ٘ ٜؼهٌ سٚتني يف ايعٌُ , ِٜٗ ايكٓاع٘ ايها١ًَ بأ١ُٖٝ اٱداس٠ اٱْتاد١ٝ ايعاًَني أْؿظِٗ هب إٔ تهٕٛ يذ

 .ايَٝٛٞ

 :  َشاسٌ دٚس٠ اٱْتاد١ٝ 

 :قٝاغ اٱْتاد١ٝ  - أ

ٚع٢ً ايشغِ َٔ إٔ نٌ ٖزٙ املكاٜٝع تعتُذ ع٢ً , تبذأع١ًُٝ ايكٝاغ بتشذٜذ َكاٜٝع أْٚظب َٚ٪ػشات يٲْتاد١ٝ 

ا٫ أْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٚاكشًا يف ا٭رٖإ أْ٘ ٜٛدذ عذدًا ,  ١ اـاؿ١ بكظ١ُ املخشدات ع٢ً املذا٬ت املؿّٗٛ ايعاّ يٲْتادٝ

ٚبايشغِ َٔ أْٗا نًٗا تعتُذ ع٢ً املؿّٗٛ ايعاّ ا٫ أْٗا قذ ؽتًـ بٓا٤ٶ ع٢ً َهْٛات ن٬ َٔ , ٫ْٗا٥ًٝا َٔ تًو ايٓظب 

ٚع٢ً ريو ؾإٕ نٌ ْظب١ تعطٞ َع٢ٓ َعني ٚتؿٝذ , أٚايكِٝ  ايبظط أٚاملكاّ َٚعشؾ١ َا إرا ناْت تعتُذ ع٢ً ايهُٝات

ٜٚعين ريو أْ٘ نٌ َاصادت تًو املكاٜٝع نًُا طاعذ ريو اٱداس٠ ع٢ً تؼخٝف املؼانٌ , اٱداس٠ بؼهٌ َعني 

 .ٚبايتايٞ إَها١ْٝ ايتشظني 

ملذا٬ت ٖزا َكٝاغ يٲْتاد١ٝ َاٖٛ قٝاغ اٱْتاد١ٝ؟ قًٓا َٔ قبٌ إٔ اٱْتاد١ٝ عباس٠ عٔ ااسز قظ١ُ املخشدات ع٢ً ا

يهٔ ع٢ً َظت٣ٛ ا٭قظاّ ٚقبٌ ا٭قظاّ ع٢ً َظت٣ٛ اٱداسات ٚبعذ ا٭قظاّ ع٢ً َظت٣ٛ , ايه١ًٝ ع٢ً َظت٣ٛ املٓع١ُ 

ٜعين ممهٔ تعٌُ َكٝاغ يٲْتاد١ٝ يهٌ قظِ َٚكٝاغ إْتاد١ٝ يهٌ إداس٠ َٚكٝاغ إْتاد١ٝ يهٌ ْؼاط , ا٭ؾشاد ٚا٭ْؼط١ 

يتظاعذ ع٢ً تؼخٝف , يذٜٓا قا١ُ٥ طًٜٛ٘ مبكاٜٝع اٱْتاد١ٝ اييت باٱَهإ إعذادٖا , ٌ ؾشد َٚكٝاغ إْتاد١ٝ يه

 , اؾٛاْب املختًؿ٘ يًُٛكٛع أٚ املؼه١ً أٚ ايعاٖش٠ ايًٞ بتعاؾٗا املٓع١ُ 

 : َباد٨ هب اؿشق عًٝٗا يف قٝاغ اٱْتاد١ٝ ٖٚٞ ٚػذس اٱػاس٠ ٖٓا إىل عذ٠ 

, عٔ طشٜل َؼاسن١ املُاسطني أْؿظِٗ , ( املكاٜٝع اـاؿ١ باٱْتاد١ٝ)ع هب ايتٛؿٌ اىل ٖزٙ املكاٜٝ -1

إرٕ َٔ أٜٔ تأتٞ َكاٜٝع اٱْتاد١ٝ؟ ٫هب ع٢ً , ٚباٱكاؾ٘ اىل اٱعتُاد ع٢ً املتخــني ٚمماسطات ايؼشنات املؼابٗ٘ 

شلزا ايعٌُ َؼاسنني يف ٚك  ٖزٙ بٌ هب إٔ ٜهٕٛ ا٭ؾشاد املُاسطني , ايش٥ٝع املباػش ٚك  املكاٜٝع عؼٛا٥ًٝا َٔ ْؿظ٘ 

ٚبايتايٞ ْكط١ املؼاسن١ َٔ داْب ايعاًَني يف بٓا٤ َكاٜٝع , املكاٜٝع ٭ِْٗ أنجش ايٓاغ دسا١ٜ بايعٌُ ايزٟ ٜكَٕٛٛ ؾٝ٘

ٖزا أٍٚ , اٱْتاد١ٝ باٱكاؾ٘ يًُتخــني ٚباٱكاؾ٘ اىل اٱطتعا١ْ بايؼشنات املؼابٗ٘ أٚ املُاثً٘ يف طبٝع١ ايٓؼاط 

 .صّ ْشاعٞ ؾٝ٘ ايكٝاغَبذأ ٫
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ٚريو ست٢ , يف قٝاغ ن٬ً َٔ املذا٬ت ٚاملخشدات , هب اٱعتُاد بكذس اٱَهإ ع٢ً ايهُٝات بذ٫ً َٔ ايكِٝ  -2

ٚإرا يضّ ا٭َش اٱعتُاد ع٢ً ايكِٝ ؾٝذب , ١َُٗ دذًا ايٓكط٘ ٖزٟ , ْتذٓب أٟ تػرل يف ا٭طعاس ٫ ٜشدعإىل نؿا٠٤ اٱداس٠ 

 ,١ٓ ا٭طاغ طٛا٤ نإ ريو ملهْٛات املخشدات أٚ ملهْٛات املذا٬ت تجبٝت ا٭طعاس ع٢ً ط

 

 

 

 أِٜٗ أؾلٌ أعبٸش عٓٗا بايهُٝات ٚسذات ٫ٚ أعبٸش عٓٗا بايك١ُٝ؟؟

طٝب , ٭ٕ يٛعدلْا عٓٗا بايكُٝ٘ ايكُٝ٘ عباسٙ عٔ كشب ايه١ُٝ يف طعشٖا , ا٭دم إْٓا ْعبٸش عٓٗا بايهُٝات ٚيٝع بايكُٝ٘ 

ٖزا داْب , ٚبعذٜٔ أْتذت أيـ ٦َٚتني طٝاس٠ , َج٬ً أْا أْتذت أيـ طٝاس٠ , ؾٝ٘ صٜاد٠ َٔ ط١ٓ ٭اش٣ طعشٖا ممهٔ وـٌ 

, أْا أْتذت طٝاسات ب ًَٕٝٛ سٜاٍ : أٚ تذلدِ يٞ ٖزا اٱْتاز بؼهٌ ق١ُٝ تكٍٛ , ٖزا قٝاغ دقٝل يًُخشدات , املخشدات 

ممهٔ ايًٞ أْتذت٘ مبًٕٝٛ سٜاٍ ٜظاٟٚ بايعذد ايًٞ أْتذت٘  ,ٚايظ١ٓ ايًٞ بعذٖا أْا أْتذت طٝاسات ب ًَٕٝٛ ْٚف سٜاٍ 

ٚبايتايٞ , ٚنٌ ايؿشم بني ايًٞ مبًٕٝٛ ٚايًٞ مبًٕٝٛ ْٚف دا٤ ْتٝذ١ تػرل ا٭طعاس َٔ ط١ٓ ٭اش٣ , مبًٕٝٛ ْٚف سٜاٍ

هٔ ٜعطٝٓا هب إٔ ْٓتب٘ إٔ ايتػرل يف ا٭طعاس دا٤ ْتٝذ١ ايتلخِ ٖٚزا ػ٤ٞ اطرل دذا يف قٝاغ اٱْتاد١ٝ ٭ْ٘ مم

ٚبايتايٞ ْعتُذ ع٢ً ايهُٝات  أيـ طٝاس٠ ٚأيـ ٦َٚتني طٝاس٠ ٫ْٚعتُذ ع٢ً ايكِٝ ايًٞ ممهٔ تهٕٛ َلًً٘ , ْتٝذ١ َلًً٘ 

طٝب ٜادنتٛس ٫ْظتطٝ  تشمج١ ايهُٝات ٖزٙ اىل قِٝ َع١ٓٝ ْتٝذ١ إات٬ف , ْتٝذ١ إات٬ف ا٭طعاس َٔ ط١ٓ ٭اش٣ 

ٚإرا نٓا طٓتشذخ عٔ ايكِٝ ٫ْكٝع , ايه٬ّ ٖزا يًبظط ٚيًُكاّ ,١ٝ املذا٬ت ْٛع١ٝ املخشدات أٚ ْتٝذ١ إات٬ف ْٛع

ٚبايتايٞ تًػٞ أثش ايتلخِ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ , بٌ ْشدٖا ٭طعاس ط١ٓ أطاغ طٓ٘ َع١ٓٝ ٚتٛسذ ا٭طعاس  , ع٢ً ا٭طعاس اؾاس١ٜ 

 . َكٝاغ اٱْتاد١ٝ عٓذى َكٝاغ دقٝل 

ايبظط ؾٝ٘ ,َهْٛات ايبظط ٚاملكاّ ثابت٘ َٔ ؾذل٠ ٭اش٣ بٓؿع ايٓظب١ ٜعين ريو إٔ تهٕٛ , هب ثبات املكٝاغ  -3

املخشدات ٚاملكاّ ؾٝ٘ املذا٬ت ٚاملذا٬ت ؾٝٗا عٓاؿش  ٜعين َاتًعب يف املكٝاغ َٔ ط١ٓ ٭اش٣ أٚ  َهْٛات املخشدات أٚ 

٭ٕ يٛ , ١ُٝ ايعٓـش َتػرل٠ ايعٓـش ْؿظ٘ ثابت يهٔ ايك١ُٝ َتػرل٠ أٚن, َهْٛات املذا٬ت عؼإ َاتعطٝين ْتٝذ١ َلًً٘

, سزؾت ػ٤ٞ َٔ املذا٬ت َٔ املكاّ بؿشض ثبات ايبظط ساح تضٜذ ايٓظب١ ٚبايتايٞ ايٓتٝذ١ تهٕٛ َل١ًً غرل ؿشٝش١ 

ست٢ ٫ ٜهٕٛ ايتػرل يف املكٝاغ ْتٝذ١ تػرل يف املهْٛات , ريو ٜعين إٔ َهْٛات ايبظط ٚاملكاّ تهٕٛ ثابت٘ بٓؿع ايٓظب١ 

ؾع٢ً طبٌٝ املجاٍ عٓذ قٝاغ إْتاد١ٝ ايشٜاٍ أدش   ٜتِ قظ١ُ إمجايٞ املخشدات ع٢ً , هْٛات ايٓظب١ ٫أسذ ًٜعب يف َ

ؾإرا مت يف إسذ٣ ايظٓٛات , أدٛس ÷كشدات= إرٕ ايٓظب١ يكٝاغ اْتاد١ٝ ايشٜاٍ أدش , أمجايٞ ا٭دٛس املذؾٛع٘ ا٬ٍ ايعاّ 

ًا َٓٗا أدٛس ؾ١٦ َع١ٓٝ َٔ ايعُاي١ عٓذ سظاب املكٝاغ يف اٱعتُاد ع٢ً إمجايٞ ا٭دٛس ثِ مت إطتخذاّ ا٭دٛس َطشٚس

ؾؿٞ ساي١ عذّ ثبات , ٫ يؼ٤ٞ ا٫  جملشد ايت٬عب يف َكاّ ايٓظب١ , ايظ١ٓ ايتاي١ٝ ؾإٕ ريو ٜعين ػهًًٝا ؼظٔ اٱْتاد١ٝ 

يظ١ٓ ايًيت تًٝٗا هب ا, إمجايٞ ا٭دٛس ÷  كشدات : بتكٝع ق١ُٝ إْتاد١ٝ اؾٓٝ٘ أدش, املكٝاغ ٜـعب إدشا٤ املكاسْات 

 املذا٬ت ÷املخشدات=اٱْتاد١ٝايٓظب١ 
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يٛ إسٓا ايظ١ٓ ايًٞ تًٝٗا سزؾٓا ا٭دٛس اـاؿ١ بعُاٍ اٱْتاز , إٔ ٜهٕٛ أٜلًا كشدات ع٢ً إمجايٞ ا٭دٛس  نُهْٛات 

إٚع٢ تعٌُ , بهٕٛ اؿلت املذا٬ت ٚبؿشض ست٢ ثبات املخشدات ؾإْت سظٓت ايٓظب١ ؼظني ُٖٚٞ , َٔ إمجايٞ ا٭دٛس 

 .هٕٛ ثابت يف َهْٛات٘ ٚيف عٓاؿشٙ ٭ٕ املكٝاغ ٫صّ ٜ, نذٙ 

٫ْظتطٝ  ايكٍٛ إٕ َكٝاغ اٱْتاد١ٝ ٖزا ٜعين ػ٤ٞ دقٝل , ٫ميهٔ اٱدعا٤ بايذّق١ ايها١ًَ عٓذ سظاب املكاٜٝع  -4

ؾكذ ٜهٕٛ ريو أَشًا ؿعب املٓاٍ  اـٛؿًا عٓذ تػرل , ١٦َ بامل١٦ ٭طبعًا ؾٝ٘ ْٛع َٔ عذّ ايذق١ أٜلًا ماٍٚ ْت٬ؾاٙ 

ٚيهٔ ٖزا ٫ٜعين بأٟ , ٠ ٚعٓذ ظٗٛس َٓتذات دذٜذ٠ ٚنزيو ا٭َش عٓذ قٝاغ إْتاد١ٝ ايٛظا٥ـ اٱداس١ٜ َظت٣ٛ اؾٛد

 .سايعذّ ايكٝاّ بايكٝاغ

تعتُذ ع١ًُٝ ايكٝاغ ع٢ً ْعاّ دقٝل ٚطشٜ  يًُعًَٛات ٜتِ ؾٝ٘ تظذٌٝ املعًَٛات أ٫ًٚ بأٍٚ بؼهٌ ميّهٔ َٔ  -5

 . طٗٛي١ املعاؾ١

ٜعين ايكٝاغ بٝهٕٛ قٝاغ يٝع نًٞ ؾكط ٚإمنا عاد٠ً , ٕ َشنض١ٜ إمجاي١ٝ ؾكط إٕ َكاٜٝع اٱْتاد١ٝ ٫تهٛ -6

َٚكاٜٝع , تهٕٛ َتػًػ١ً يف مجٝ  ايٛظا٥ـ ٚ ا٭ْؼط١ َٚجاٍ ريو ٚدٛد َكاٜٝع إْتاد١ٝ يع١ًُٝ اٱْتاز ٚايتؼػٌٝ 

إرٕ , ٚايتٛصٜ  ٖٚهزا إْتاد١ٝ يع١ًُٝ ايـٓاع١ ٚايـٝا١ْ َٚكاٜٝع يع١ًُٝ إطتخذاّ ايطاق١ َٚكاٜٝع يع١ًُٝ ايبٝ  

 . ايكٝاغ يٝع نًٞ ؾكط بٌ نًٞ ٚدض٥ٞ يكٝاغ أْؼط١ َعٝٓ٘ 

 : ايكٝاغ ايهًٞ ٚايكٝاغ اؾض٥ٞ 

ٖٓاى ايعذٜذ َٔ َظتٜٛات ايكٝاغ يٲْتاد١ٝ ٫ٜٚعين ريو إٔ تًو املظتٜٛات تٴعذ بذا٥ٌ يف ع١ًُٝ ايكٝاغ ٫ ٭ِْٗ 

ع٢ً عذ٠ َظت٣ٛ ٖٞ أٍٚ قٝاغ ايكٝاغ ايهًٞ يٲْتاد١ٝ ٚثاْٞ قٝاغ ؾبإْؼا٤ ايكٝاّ باٱْتاد١ٝ . ٜهًُٛ بعلِٗ ايبعض 

 . طٛا٤ نإ ريو يًُٓؼأ٠ نهٌ أٚ يكطاع أٚ يٓؼاط س٥ٝظٞ َعني , ايكٝاغ اؾض٥ٞ يٲْتاد١ٝ

 :ايكٝاغ ايهًٞ يٲْتاد١ٝ : أ٫ًٚ

 , َذااً٘, َٓاٖذ٘, َعٓاٙ

ٜعين أْا أسٜذ قٝاغ , هٌ ْظب١ ٚاسذ٠ أٚعذ٠ ْظب ٜٚكـذ بزيو قٝاغ اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ أٚ اٱمجاي١ٝ يًُٓؼأ٠ يف ػ

 أٟ أْ٘ هب اٱعتُاد ع٢ً اٱمجايٝات , إْتاد١ٝ ن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ نهٌ 

 :ٚيف ٖزا ايـذد ميهٔ ايتُٝٝض بني َذاًني , عٓذ سظاب املخشداتٛاملذا٬ت 

 .طتخذاّ املباػش ملؿّٗٛ اٱْتاد١ٝ اٱ( إمجايٞ املذا٬ت÷ إمجايٞ املخشدات =اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ: )املذاٌ ا٭ٍٚ  

  :عٓاؿش املذا٬ت ٭سبع١ أقظاّ ٚيف ٖزا ايـذد ْكظِ 

1-  .َذا٬ت عٓـش ايعٌُ ٖٚٞ املشتبط١ باملٛاسد ايبؼش١ٜ املظتخذ١َ يف إْتاز املخشدات ا٬ٍ ايؿذل٠  

2- يف ؼكٝل كشدات َذا٬ت عٓـش سأغ املاٍ ٖٚٞ املشتبط١ با٭َٛاٍ املظتخذ١َ بؼهٌ أؿٍٛ ثابت٘ أٚ َتذاٚي١  

 .ايؿذل٠

3-  .َذا٬ت عٓـش املٛاد اييت مت إطتخذاَٗا ا٬ٍ ايؿذل٠  
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َذاٌ عٓـش اـذَات املظاعذ٠ اييت طاعذت يف ع١ًُٝ اٱْتاز ٜٚتلُٔ ريو ايطاق١ ٚاؿؿغ ٚايتخضٜٔ ٚايٓكٌ  -4

 . باٱكاؾ١ إىل بعض ايتهايٝـ غرل املباػش٠ 

+ املٛاد + سأغ املاٍ+ ايعٌُ :عٓاؿش املذا٬ت املختًؿ١) ٚاملكاّ ( خشدات إمجايٞ امل)إرٕ اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ تظاٟٚ ايبظط 

 (. اـذَات املظاعذ٠

إْتاد١ٝ تؿاعٌ  {قٝاغ تؿاعٌ عٓـشٟ ايعٌُ ٚسأغ املاٍ يف اًل إكاؾ١ يًُٛاد املظتخذ١َ ٖزا ْظُٝ٘ : املذاٌ ايجاْٞ 

ٚاملٛاد , ( سأغ املاٍ + ايعٌُ ) ٚاملكاّ عباس٠ عٔ ( ت املؼذلاٙ املٛاد ٚاـذَا–إمجايٞ املخشدات ) ايبظط عباس٠ عٔ . }ايعٓاؿش 

ٚيف ٖزٙ اؿاي١ تظتبعذ َظتًضَات املٛاد , ٚاـذَات ايًٞ اْت بتؼذلٜٗا تطشسٗا َٔ ايًٞ أْت تبٝع٘ ايًٞ ٖٛ املخشدات 

ٚػذس اٱػاس٠ , ـاؾ١ٝ ٚاـذَات املظتخذَ٘ ا٬ٍ ايؿذل٠ َٔ إمجايٞ املخشداتًًتعبرل عٔ َكذاس اٱكاؾ١ يًُخشدات اي

ٖٓا إىل إٔ املذاٌ ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭نجش ػٝٛعًا يف قٝاغ اٱْتاد١ٝ اٱمجاي١ٝ ْعشًا يبظاطت٘ ٚطٗٛي١ َكاس١ْ ٚتؿظرل ايكِٝ اييت 

 .أَا املذاٌ ايجاْٞ ؾٝعتُذ ع٢ً ايٓعش٠ اٱقتـاد١ٜ يًُٓؼأ٠ نُا أْ٘ ٫ٜٛكح تهايٝـ املٛاد , ٜتِ ايتٛؿٌ إيٝٗا 

 :يٲْتاد١ٝ  غ اؾض٥ٞايكٝا: ثاًْٝا 

ٜٚؿٝذ ٖزا ايكٝاغ يف تؿظرل ايتػرل , ٜٚكـذ بزيو قٝاغ إْتاد١ٝ نٌ عٓـش َٔ ايعٓاؿش ا٭سبع١ يًُذا٬ت ع٢ً سذٙ 

ايزٟ سذخ يف اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ يًُٓؼأ٠ ست٢ ميهٔ تؼخٝف املؼانٌ بأنجش دق١ ؾٝهٕٛ ٖٓاى إنؿاكًا يف 

ٔ املشغٛب يف ٖزٙ اؿاي١ َعشؾ١ َا إرا نإ ريو ٜشد  إىل إاؿاكًا يف إْتاد١ٝ املكٝاطاٱمجايٞ يتهايٝـ املٓؼأ٠ ؾٝهٕٛ َ

ٚيف ساي١ , ايعُاي١ أّ يف إْتاد١ٝ املٛاد أٚ يف إْتاد١ٝ سأغ املاٍ ؾٗزا ايتشذٜذ طٝؿٝذ يف عٌُ اط١ يًع٬ز ٚايتشظني 

 ,( اـذَات , املٛاد, اٍ سأغ امل, ايعٌُ)ايكٝاغ اؾض٥ٞ طٓهٕٛ أَاّ أسبع١ فُٛعات َٔ َكاٜٝع اٱْتاد١ٝ 

إْتاد١ٝ ايؿشد ٜعين املخشدات ع٢ً : إْتاد١ٝ عٓـش ايعٌُ َٔ أَج١ً إْتاد١ٝ عٓـش ايعٌُ  -1: أػهاٍ ايكٝاغ اؾض٥ٞ 

 .إمجايٞ عذد ايعاًَني 

إمجايٞ )ٚاملكاّ( ن١ُٝ ايػضٍ)إْتاد١ٝ عٓـش املٛاد َجاٍ إْتاد١ٝ طٔ ايكطٔ ايبظط دا٥ًُا إمجايٞ املخشدات  -2

 ( .ا٭قطإ املظتخذ١َ

إمجايٞ املخشدات ن١ُٝ أٚ ق١ُٝ ٖٞ َعاْا ثابت١ , إْتاد١ٝ عٓـش سأغ املاٍ َٚٔ أَجًتٗا إْتاد١ٝ طاع١ تؼػٌٝ اٯ٫ت -3

 (.ايعٓـش ايًٞ إْت تشٜذ قٝاغ إْتادٝت٘)ع٢ً عذد طاعات تؼػٌٝ اٯ٫ت 

ع٢ً طبٌٝ املجاٍ إمجايٞ املخشدات ع٢ً إمجايٞ  إْتاد١ٝ عٓـش اـذَات َٚٔ أَجًتٗا إْتاد١ٝ نًٝٛ ٚاط ايهٗشبا٤ -4

 .ايهٗشبا٤ املظتخذ١َ بايهًٝٛ ٚاط 
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 احملاكش٠ ايظابع١  

 إداس٠ اٱْتاد١ٝ , 

ٓااذ اؾض١ٝ٥ بؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ إٕ ػا٤ اهلل  زٖٚٞ ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ ٚبعذ َا ْأااملشس١ً ايجا١ْٝ َٔ دٚس٠ إداس٠ اٱْتاد١ٝ 

 نزا ْٚكؿٌ َٛكٛع اٱْتاد١ٝ ع٢ً اـاؿ١ بتشظني اٱْتاد١ٝ

 ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ  -2

 إثٓني يٝ٘ ٭ْٛ مٓا نإ عٓذْا ٚاسذ قٝاغ اٱْتاد١ٝ 

تٗذف ٖزٙ املشسً٘ إىل تؿِٗ طبٝع١ ايكِٝ اييت متٸ ايتٛؿٌ إيٝٗا يًُكاٜٝع املختًؿ١ يٲْتاد١ٝ ٚايتعشف ع٢ً د٫يتٗا 

 .عين ايهجرل َا مل ٜتِ ؼًًٝٗااتٗا ٫ ترٚع٬قتٗا ببعلٗا ايبعض ؾايكٝاّ يف سذ 

 .ٚتتلُٔ تًو املشس١ً ايًٗٞ َشس١ً ايتشًٌٝ عًُٝيت املكاس١ْ ٚايتؼخٝف 

ٜبك٢ مٓا َٔ ا٬ٍ ايكٝاغ ايه٢ً يٲْتاد١ٝ َٚٔ ا٬ٍ ايكٝاغ اؾض٥ٞ يٲْتاد١ٝ ٚاتؿكٓا بشكٛ إْٛ ايكٝاغ ايه٢ً 

٫  ٖز٢ٙ أٚ ايكٝاغ اؾض٥ٞ يهٔ ايكِٝ يف ايكٝاغ ايهً ٚايكٝاغ اؾض٥ٞ اٱثٓني بٝهًُٛا بعض ٚؿًٓا يكِٝ َعٝٓ٘ طٛا٤

اتٗا , ٫صّ ْكّٛ بتشًٌٝ شلزٙ ايكِٝ يًتعشف ع٢ً َع٢ٓ َٚػض٣ ٖزٙ ايكِٝ ٚد٫٫ت ٖزٙ ايكِٝ َٔ رتعين أٟ ػ٧ٝ يف سذ 

١ً ا٬ٍ َشس١ً ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ , ٚؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ نُشس١ً تتلُٔ َشسًتني ؾشعٝتني ُٖا َشس١ً املكاس١ْ َٚشس

 .ايتؼخٝف 

طبعًا املكاسْ٘ َكاس١ْ قِٝ اٱْتاد١ٝ , عٓذْا طبعًا أطع كتًؿ١ يًُكاسْ٘, ٚتؼخٝف عؼإ أػٛف بك٢ سلشاتهِ املؼهً٘ 

 .ٞ اٱهابٝ٘ ؾني بايعبط ؾني أٚ ايٓٛاس

 . ْتهًِ عٔ أٍٚ َشس١ً َٔ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ ٖٚٞ َكاس١ْ قِٝ اٱْتاد١ٝ  ٜبك٢

 :َكاس١ْ قِٝ اٱْتاد١ٝ  - أ

تٗذف ٖزٙ ايعًُٝ٘ ايًٗٞ ع١ًُٝ املكاس١ْ إىل ؼذٜذ ايٛك  ايٓظيب ٱْتاد١ٝ املٓؼأ٠ ٚإْتاد١ٝ عٓاؿشٖا املختًؿ١ بايٓظب١ ٚ

 ٠ أػهاٍ َٔ املكاسْات َجٌ يؿذلات طابك١ أٚ َٓؼتت أاش٣ ٚع٢ً ريو ؾإٕ املٓؼأ٠ عاد٠ َا تكّٛ بعذ

ْؼٛف  نجش َٔ ْٛع َٔ أْٛاع املكاسْاتعٓذْا أ ْتاد١ٝ اؾض١ٝ٥ ه١ًٝ أٚ اٱْكاسٕ ايكِٝ اٱْتاد١ٝ طٛا٤ اٱْتاد١ٝ اي طٝب

 :ا٭ْٛاع املختًؿ١ يًُكاسْات 

أٍٚ ْٛع َٔ أْٛاع املكاسْات ايًٗٛ املكاسْ٘ ايضَا١ْٝ أٚ ايتاسى١ٝ ٜعين إٜ٘ ٜعين أْا سا أقاسٕ ْؿظٞ أْا نُٓؼأ٠ ؾذلتٞ اؿاي١ٝ 

 : داا١ًٝ املٓؼأ٠ بٞ تكاسٕ ْؿظٗا بؿذلات صَا١ْٝ كتًؿ١ سا ْؼٛف اٍ اٱْتاد١ٝ بؿذلات طابك١ ٜبك٢ املٛكٛع دا َكاسْ٘

ا٬ٍ عذ٠ ؾذلات ... اًٞ بايو ... املكاس١ْ ايضَا١ْٝ أٚ ايتاسى١ٝ عٔ طشٜل َكاس١ْ أسقاّ اٱْتاد١ٝ يٓؿع املٓؼأ٠  -1

 2001 - 2000َٔ أٍٚ ط١ٓ ص١َٝٓ َتتاي١ٝ تظ٢ُ ايظًظ١ ايض١َٝٓ ٜعين َج٬ً بامل٬ٝدٟ َج٬ نذٙ سا أدٝب طًظً٘ صَٓٝ٘ 

عؼإ أعٌُ ؼًٌٝ تاسىٞ يتطٛس ٚتػرل قِٝ اٱْتاد١ٝ ٚدا سا ٜذٟ د٫ي٘ َعٝٓ٘ إرا نإ يف  2010يػا١ٜ َا أؿٌ  2002 –

ٜبك٢ ٚاسذ املكاسْ٘ ايضَا١ْٝ أٚ ايتاسى١ٝ عٔ طشٜل َكاس١ْ أسقاّ اٱْتاد١ٝ يٓؿع املٓؼأ٠ ... ؼظٔ أٚ إرا نإ يف تذٖٛس 

ات ص١َٝٓ َتتاي١ٝ تظ٢ُ ايظًظ١ً ايض١َٝٓ ٜٚعذ ٖزا ايٓٛع َٔ املكاسْات ٖٛ ا٭نجش ػٝٛعًا ايًٗٛ املكاس١ْ ا٬ٍ عذ٠ ؾذل

ايض١َٝٓ أٚ ايتاسى١ٝ ٚػذس اٱػاسٙ ٖٓا أْ٘ ٫ ٜهؿٞ ايكٍٛ بإٔ ٖٓاى ؼظًٓا أٚ إنؿاكًا يف ق١ُٝ املكٝاغ َٔ ؾذلٙ إىل 
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ٜٚطًل عًٝ٘ َعذٍ ايُٓٛ يف اٱْتاد١ٝ ا٬ٍ ؾذلٙ َعٝٓ٘ َكاس١ْ بؿذلٙ  أاش٣ بٌ هب ا٫عتُاد ع٢ً املكٝاغ ايهُٞ يًُٓٛ

طابك٘ عًٝٗا , ٚبايطب  َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ َعذٍ ايُٓٛ يف اٱْتاد١ٝ ق١ُٝ َٛدب١ ٜٚعين ريو ؼظًٓا أٚ ق١ُٝ طايب١ ٜٚعين 

 .ريو تذٖٛسًا يف ق١ُٝ اٱْتاد١ٝ أٚ ؿؿش ٜٚعين ريو عذّ سذٚخ تػرل إهابٞ أٚ طًيب 

َؽ نؿا١ٜ بع املكاسْ٘ املطًك١ يكِٝ اٱْتاد١ٝ ... بك٢ أْا نُٓؼأ٠ أقاسٕ قِٝ اٱْتاد١ٝ بٓؿظٞ يف ؾذلات ص١َٝٓ طابك١ ٜ

طبعًا ... سا أعتُذ ع٢ً َكاٜع نُٞ إزل٘ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ... ٫ ... عؼإ أقٍٛ دا صاٜذ دا ْكف دا َا إتػرلتؼٞ 

َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ دا سا ٜعهع ايتػرل يف ... ايٛقت سا٫ً إٕ ػا٤ اهلل َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ دا قـ٘ سإ ػٛؾا دٟ 

اٱْتاد١ٝ يٛ َعذٍ ايُٓٛ طً  َٛدب ٜهٕٛ يف ؼظٔ طً  طايب ٜبك٢ يف تذٖٛس يف اٱْتاد١ٝ ٚميهٔ َعذٍ ايُٓٛ ٜطً  

 ؿؿش يف اؿاٍ ٖذٟ َاؾٝؽ ٫ٚ تػرل ٫ٚ إهابٞ ٫ٚ طًيب يف اٱْتاد١ٝ 

 اٱْتاد١ٝ ٚطبعًا َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ع٢ً سغِ إْٛ َِٗ يٝٗٛ قارٜش َعٝٓ٘ سا ْكٛشلا بايٛقت سا٫ َجاٍ ع٢ً َعذٍ منٛ 

ٚ  ٬َٝ8د١ٜ ٖٞ  1995ٚ  1994إرا ناْت اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ املجاٍ إرا ناْت اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ ٱسذ٣ ػشنات ايػاص ـ٬ٍ عاّ 

إصاٟ  10تظاٟٚ  95ٚإْتاد١ٝ ط١ٓ  8تظاٟٚ  94دا٢ْ إْتاد١ٝ ط١ٓ سٜاٍ كشدات يهٌ سٜاٍ َذا٬ت ع٢ً ايتٛايٞ ٜبك٢ أ 10

 مظب َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ 

طبعًا َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ بٞ ٜتشظب يًؿذلٙ ا٭سذخ َكاس١ْ بايؿذلٙ ا٭قذّ, ٜعين سا لٞ مظب َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ 

ْاقف إْتاد١ٝ عاّ  95ٟ ؾٛم ايبظط إْتاد١ٝ عاّ بٞ ٜظاٚ 95ٜبك٢ َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ ا٬ٍ عاّ  94َكاس١ْ بعاّ  95يعاّ 

  100يف  94ع٢ً إْتاد١ٝ عاّ  94

ٜبك٢ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ عباسٙ عٔ إٜ٘ ٜعين عؼإ ؼؿعٗا نذٙ عباسٙ عٔ إْتاد١ٝ ايظ١ٓ ا٭سذخ ْاقف إْتاد١ٝ ايظ١ٓ 

  ١ٜ100 َلشٚب يف ا٭قذّ َكظّٛ ع٢ً إْتاد١ٝ ايظ١ٓ ا٭قذّ ايًٗٞ بٞ تعتدل ط١ٓ ا٭طاغ يف اؿاي٘ د

أْا عاٜض أػٛف ايتػرل يف اٱْتاد١ٝ يًظ١ٓ ا٭سذخ َكاس١ْ بايظ١ٓ ا٭قذّ طبل بك٢ ٜبك٢ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ا٬ٍ ... يٝ٘ 

دا نٌ َلشٚب يف  8بايطب  ٖٞ  94َكظًَٛا ع٢ً إْتاد١ٝ عاّ  8ٖٞ تظاٟٚ  94ْاقف إْتاد١ٝ عاّ  10بٞ ٜظاٟٚ  95عاّ 

 % 25ٱْتاد١ٝ سا ٜطً  َعذٍ منٛ ا 100

طً  َٛدب ٜبك٢ دا بٞ ٜؼرل إىل ... طٝب طً  َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ يٛ ٫سعٓا إٕ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ طً  َٛدب 

َٚعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ  8ناْت  94ناْت عؼشٙ ٚعاّ  95٭ٕ عاّ  94َكاس١ْ بعاّ  95ؼظٔ يف َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ يف عاّ 

 % 25طً  

 95ا٬ٍ عاّ % 25ٜٚعين ريو إٔ ٖٓاى ؼظًٓا يف اٱْتاد١ٝ ايهًٝ٘ مبكذاس % 25ايًٗٞ  ٖٚٞ ق١ُٝ َٛدب١... طٝب ْهٌُ 

  94باملكاس١ْ بعاّ 

يهٔ هب اؿزس يف تؿظرل ٚؼًٌٝ َع٢ٓ َعذٍ اٱْتاد١ٝ ْٚلشب َجاٍ دٟ ايٛقت ع٢ً ايـُع يٝذٜٓؼ ... مجٌٝ دذًا 

mess leading ٖٚٓا هب ... اس قٝاد٠ ااط١٦ باملجاٍ دٟ ايٛقت ايًٗٛ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ممهٔ ٜكٛد َتخز ايكش

أاز َع٢ٓ ٖزا ايتػرل ايًٗٛ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ عزس ػذٜذ عٓذ اؿهِ ع٢ً َظت٣ٛ إْتاد١ٝ املٓؼأ٠ ؾُعذٍ ايتػرل يف 

اٱْتاد١ٝ ٜعدل ؾكط عٔ دٗذ ايؼشن٘ يف ؼظني َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ ٚيهٓ٘ ٫ ٜعين بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ إْتاد١ٝ 

... املجاٍ سا ٜٛكشٛا .. .ٜبك٢ ن٢ً بايٓا َٔ ايه٬ّ دا ٚايه٬ّ دا٥ض دٟ ايٛقت غاَض َؽ َؿّٗٛ ... ؼشن١ َشتؿع١ اي

َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ بٞ ٜعدل عٔ دٗذ ايؼشن١ يف ؼظني َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ ٫ٚ ٜعين إٕ اٱْتاد١ٝ يف سذ صاتٗا َشتؿع١ أٚ 
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سا ْؼٛف ... ٱْتاد١ٝ َ٪ػش ٜٓلشو بٝ٘ عًٝو إصا٣ سا ْؼٛؾٗا ٖٛ دٝذ٠ ٜبك٢ ممهٔ إٜ٘ ممهٔ ٜذًٜو َعذٍ منٛ ا

ْٚؼٛف لٝب َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ يذ٣ سا ٜطً  نِ َٚعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ( ب)ٚػشن٘ ( أ)املجاٍ ع٢ً ػشنتني ػشن٘ 

اؽار يذٟ سا ٜطً  نِ ْٚؼٛف ٌٖ ممهٔ ٜكٛدْا ؾع٬ يبعض اؿادات اـطأ أٚ ممهٔ ٜكٛدْا ؾع٬ ممهٔ ٜلًًٓا يف 

 ايكشاس 

( أ)ٚدٟ فُٛع٘ َٔ ايبٝاْات يًؼشن٘ ( ب)ٚايؼشن٘ ( أ)املجاٍ ع٢ً نذٙ أْا عٓذٟ ػشنتني أٖٛت ْشد  تاْٞ ايؼشن٘ 

 ( ب)ٚدٟ فُٛع٘ َٔ ايبٝاْات يًؼشن٘ 

ٝ٘؟ ْكذس مظب َعذٍ منٛ اٱْتاد 105بٞ تظاٟٚ  95َٚذٜين إْتاد١ٝ عاّ  100ٜظاٟٚ  94َذٜين إْتاد١ٝ عاّ ( أ)ؾايؼشن٘ 

يف  94ع٢ً إْتاد١ٝ  94ْاقف إْتاد١ٝ عاّ  95إْتاد١ٝ عاّ ... طبعًا ْكذس مظب َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ عباسٙ عٔ نِ بك٢ 

100  

 % 5ٜطً  َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ  100(*100/100 – 105)ايًٗٞ عباسٙ 

عذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ يف ايؼشن١ ْكذس مظب َ 10تظاٟٚ  95ٚإْتاد١ٝ عاّ  5تظاٟٚ  94إْتاد١ٝ عاّ ( ب)بُٝٓا يف ايؼشن٘ 

 100(*5/5-10)ٜعين عباسٙ عٔ ...  100يف  94ع٢ً إْتاد١ٝ  94ْاقف إْتاد١ٝ عاّ  95عباسٙ عٔ إْتاد١ٝ عاّ ... ؟ ( ب)

 % .5نِ ( أ)بُٝٓا بايٓظب٘ يًؼشن٘ ( ب)يًؼشن٘ % 100ٜطً  َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ 

% 5أٖٛ ػاٜـ ايؼشن٘ قايت َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ؾٝٗا ا٢ً بايو إْت نُتخز قشاس َا سذؾ ٜلشو عًٝو ٜٚكٛيو 

دا ايؼشن٘ دٟ أداٖا ممتاص دا  ْتا يٛ سا تٓخذع سا تكٛيٛاإ... إٜ٘ سأٜو % 100ٚايؼشن٘ دٟ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ؾٝٗا 

... غًط متاًَا  دا ن٬ّ% ٫5 ٫ داأدآٖا اٝبإ أ٣ٚ دا َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ ( أ)بُٝٓا َا ايؼشن٘ % 100َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ 

َِٗ َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ بٞ ٜعدل عٔ دٗٛد  ... ١ٝ يتكِٝٝ َظت٣ٛ ا٭دا٤ ٭ٕ ٫ ٜهتؿ٢ مبعذٍ منٛ ا٫ْتاد... يٝ٘ بك٢ 

ا٭دا٤ صاتٛ ٜعهظٛا ايشقِ املطًل يٲْتاد١ٝ ... ايؼشن٘ يف ؼظني ا٫ْتاد١ٝ يهٔ ٫ ٜعهع اٯدا٤ صاتٛ ٜعين إٜ٘ ا٭دا٤ صاتٛ 

 5تظاٟٚ  94يف عاّ ( ب)بُٝٓا إْتاد١ٝ ايؼشن٘  100تظاٟٚ  94إْتادٝتٗا يف ( أ)تعاٍ نذٙ ايؼشن٘ ... تاْٞ إسد  َعاٟ ... 

 105تظاٟٚ  95يف ( أ)ٚإْتاد١ٝ ايؼشن١ ... طبعًا املا١٥ أؾلٌ َٔ اـُظ١ بٞ نجرل أٟٚ ... ؾشم نبرل طبعًا  5ٚ  100... 

َظت٣ٛ أدا٤ٖا ( أ)طبعًا ؾشم نبرل دذًا ٜبك٢ ا٭دم إْٛا ايؼشن٘  10ٚ  105ػٛف ...  10تظاٟٚ  95ٚإْتاد١ٝ ايؼشن٘ يف 

يهٔ أدا٤ٖا َتُٝض % 5طبعًا سككت َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ ( أ)ع٢ً ايشغِ َٔ ايؼشن٘ ( ب)بايؿعٌ أؾلٌ َٔ إٜ٘ َٔ ايؼشن٘ 

يهٔ % 100منٛ إْتاد١ٝ ع٢ً سغِ إْٗا سككت ( ب)ٚايؿشٚم يف ا٭دا٤ املتُٝض بٞ تهٕٛ ؾشٚم إٜ٘ ؾشٚم بظٝط٘, يهٔ ايؼشن٘ 

صٟ طايب َج٬ هٞ ٜكٛيو أْا ... صٟ إٜ٘ نذٙ ... طٌٗ أْٞ أْا أسظٔ دسد١ ايؼشن٘ اـٝبإ ... يٝ٘ ... أدا٤ٖا اٝبإ 

َٔ عؼشٙ بشكٛ اٝبإ بع َا  4ٚدبتا بعذ نذٙ يف ايؼٗش ايًبعذٜ٘ ... اٝبإ ... مجٌٝ دذًا ... دبتا إتٓني َٔ عؼشٙ 

% 100أْا نٓتا داٜب إثٓني ٚايؼٗش دا داٜب أسبع٘ َٔ عؼشٙ سظٓت اٱْتاد١ٝ بتاعيت مبعذٍ ٜلشهؽ عًٝو ٜٚكٛيو دا 

َٔ عؼشٙ سا وظٔ أد إٜ٘ سا وظٔ ؼظني طؿٝـ  8بُٝٓا ايطايب ايًذاب َج٬ ...  4ٚبكٝت  2بشكٛاٝبإ ٭ْو نٓت 

٫ ... ذٚد باملكاس١ْ بايطايب اـٝبإ َٔ عؼشٙ ؾشا ت٬ق٢ َعذٍ منٛ اٱْتاد١ٝ ق 9سا هٝب يف ايؼٗش ايًبعذٜ٘ َج٬ 

طبعًا مٓا سا ْعتُذ ع٢ً ايذسد١ املطًك١ َٚعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ ٜذٜٓا َ٪ػش نذٙ ع٢ً دٗذ ايؼشن٘ يف ؼظني 

اٱْتاد١ٝ ؾكط ٫ غرل ؾُا تٓخذعؽ مبعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ ٚدا ايه٬ّ ايًشا ْكٛيٛا ؾع٢ً ٖزا ٜعين إٔ إْتاد١ٝ ايؼشن٘ 

ؾإرا نإ َظت٣ٛ إْتاد١ٝ ( ب)ٖٞ ا٭ؾلٌ َٔ ( أ)؟ بايكط  ٫ بٌ ع٢ً ايعهع دا ( أ)ْتاد١ٝ ايؼشن٘ أؾلٌ َٔ إ( ب)

َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ املطًك١ ؾُٔ املتٛق  دا٥ًُا إٔ ؼكل قؿضات نبرل٠ يف ( ب)ايؼشن٘ قذٚد نُا ٖٛ يف ساي١ ايؼشن٘ 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 38 - 
 

أَا إرا  10يف ايؼٗش ايًبعذٜ٘ ٚنٌ دا َٔ  4ا هٝب طٌٗ إْٛ 2َعذٍ ايُٓٛ يف اٱْتاد١ٝ َا ٖٛ ايطايب اـٝبإ ايًذاب 

َٔ  9سا وظٔ إٜ٘ سا ٜبك٢  10َٔ  8ايطايب ايؼاطش ايًذاٜب ( أ)نإ َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ َشتؿ  نُا يف ساي١ ايؼشن٘ 

ؾإٕ ايكذس٠ ع٢ً ؼكٝل َعذٍ منٛ َشتؿ  تهٕٛ أقٌ , ٚقذ نإ ريو يف تؿظرل ... ٜبك٢ ؼظني طؿٝـ بع ٖٛ ا٭ؾلٌ  10

ايبعض يتؿٛم ايٝابإ ع٢ً اي٫ٜٛات املتشذ٠ ا٭َشٜه١ٝ ؾُٝا ٜتعًل مبعذٍ ايُٓٛ يف ا٫ْتاد١ٝ ؾإِْٗ ٜشٕٚ إ ايـٓاع١ 

ا٭َشٜه١ٝ مبظت٣ٛ إْتادٝتٗا املشتؿ  ايزٟ ٜؿٛم إْتاد١ٝ ايٝابإ قذ ٚؿٌ إىل َشس١ً َٔ ايٓلر صٟ ايطايب ايؼاطش هعٌ 

 . بايؼ ايـعٛب١ إَها١ْٝ ؼكٝل َعذ٫ت منٛ َشتؿع١ أَشًا 

ٚتأطٝظًا ع٢ً َا طبل ؾإْٓا ْش٣ أْ٘ هب َكاس١ْ منٛ ا٫ْتاد١ٝ يًؼشنات اييت تهٕٛ يف َظت٣ٛ َتكاسب يٲْتاد١ٝ  .1

ٜعين أقاسٕ ايطًب٘ ايؼطاس ببعض َؽ أقاسٕ ٚاسذ ػاطش غٝبإ يف َعذٍ ايُٓٛ ... ست٢ ٜهٕٛ يزيو د٫ي١ عٓذ املكاس١ْ 

 ...ٚأقاسٕ اـٝباْني بٞ إٜ٘ ببعض عؼإ َا ىذعٓٝؽ َعذٍ منٛ ا٫ْتاد١ٝ أقاسٕ ايؼطاس ببعض .... ٫ ... 

دا نإ أٍٚ ْٛع َٔ أْٛاع املكاسْات ايًٗٛ املكاس١ْ ايض١َٝٓ أٚ ايتاسى١ٝ يظا يف اط٠ٛ املكاس١ْ ايًٞ سا تااذ َٓٓا ٚقت طٌٜٛ 

 ػٜٛ٘ 

ؼاط ٜعين داَع٘ ظاَع٘ ػشن١ طرلإ بؼشن١ تاْٞ ْٛع َٔ املكاس١ْ ايًٗٛ املكاس١ْ بؼشنات َؼابٗ٘ يف ْؿع ْٛع ايٓ

 طرلإ ػشن١ إْتاز طٝاسات بؼشن١ إْتاز طٝاسات تعاٍ سا ْؼٛف ايٓٛع ايجاْٞ َٔ املكاس١ْ 

املكاس١ْ بؼشنات َؼابٗ٘ يف ْؿع ْٛع ايٓؼاط ٖٚٛ اـاق بكاس١ْ إْتاد١ٝ املٓؼأ٠ بإْتاد١ٝ َٓؼتت أاش٣ َؼابٗ٘  -2

ٚيف ٖزا ايـذد ؾإْٓا هب ... يٓؼاط ٚاؿذِ ٚايعشٚف ايب١ٝ٦ٝ اييت تعٌُ ؾٝٗا املٓؼأ٠ ٜٚعين ايتؼابٗ٘ ايتُاثٌ يف ْٛع ا

إٔ ْؼرل إىل إٔ ا٫ػاٙ مٛ عامل١ٝ ايٓؼاط ٚسش١ٜ ايتذاس٠ ٜؿشض املكاس١ْ َ  ايؼشنات ايشا٥ذٙ يف فاٍ ايٓؼاط ع٢ً 

... ًٝ٘ مبٓاؾظ٘ أندل ايؼشنات ايعامل١ٝ ؾعٓذَا ٜـبح ايعامل قشٜ٘ ٚاسذٙ طٛف تٛاد٘ ايؼشنات احمل... َظت٣ٛ ايعامل 

بٌ أنجش َٔ ريو ؾإٕ اٱػاٙ ... َٚٔ ا٭ؾلٌ شلا إٔ تعٌُ إىل أ٣ سذ تٛدذ ؾذٛٙ بٝٓٗا ٚبني تًو ايؼشنات ايشا٥ذٙ 

ٜبك٢ ملا أقاسٕ ْؿظٞ ... اؿذٜح يف ع١ًُٝ املكاس١ْ ٜؼرل إىل املكاس١ْ بعذ٠ ػشنات نٌ ٚاسذٙ َٓٗا سا٥ذٙ يف فاٍ َعني 

ا نؼشن١ بؼشنات أاش٣ مماثً٘ يف طبٝع١ ايٓؼاط ػشن١ طرلإ بؼشن١ طرلإ داَع١ ظاَع١ أقاسٕ مبني أقاسٕ أْ

بايؼشنات ايشا٥ذٙ يف اجملاٍ َؽ بع نذٙ دا أْا أقاسٕ ْؿظٞ نُإ نٌ ػشن٘ َٔ ايؼشنات بٞ تهٕٛ سا٥ذٙ يف دض٤ 

يف ... قاسٕ ْؿظٞ بعذ٠ ػشنات سا٥ذ٠ يف فا٫ت إٜ٘ َعني يف فاشلا دا أْا أقاسٕ بأؾلٌ ايؼشنات يف دض٤ َعني ٜبك٢ أ

 فا٫ت َتٓٛع١ 

طبعًا َتٛطط ايـٓاع١ د١ٜ سادات بتٓؼشٖا دٗات سه١َٝٛ أٚ غرل ... ايٓٛع ايجايح َٔ املكاسْات مبتٛطط ايـٓاع١ 

 سه١َٝٛ عٔ َظت٣ٛ أدا٤ ايـٓاع١ 

 

تٛطط إْتاد١ٝ املٓؼتت يف ْؿع ْٛع ايٓؼاط ؾٗٓاى ايٓٛع ايجايح َٔ املكاسْات ٖٛ اـاق مبكاس١ْ إْتاد١ٝ املٓؼأ٠ مب

دٗات عذٜذ٠ تتٛىل ْؼش بٝاْاتٗا َٚ٪ػشات ا٭دا٤ يف ؿٓاعات َع١ٓٝ ٚتتلُٔ ريو سظاب املتٛططات اـاؿ٘ بتًو 

املكاٜٝع املٓؼٛس٠ ٚقذ تهٕٛ ٖزٙ اؾٗات سزل١ٝ سه١َٝٛ أٚ إؼادات يتًو ا٭ْؼط١ ٜٚؿٝذ ٖزا ايٓٛع َٔ املكاس١ْ يف 

ف ع٢ً ايٓظب اييت ٜتِ سظابٗا بايٓظب٘ يًؼشنات أٚ أٟ سذ َٓؼأ٠ َٔ َتٛطط إْتاد١ٝ فُٛع١ ايؼشنات طبعًا ايتعش

أْا سا أقاسٕ ْؿظٞ أْا نؼشن١ مبتٛطط أدا٤ ايـٓاع١ أػٛف أْا أع٢ً أْا أقٌ أٚ ... بشكٛ دا ْٛع َِٗ َٔ أْٛاع املكاسْات 
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سْات دا َكاسْ٘ داا١ًٝ بني ٚسذات إْتاد١ٝ تٓتُٞ يٓؿع ايؼشن١ ٜعين ساب  ْٛع َٔ أْٛاع املكا طٝبأْا َاػٞ َ  املتٛطط 

ايؼشن٘ َج٬ ػػاي٘ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ؾاؼ٘ َـٓ  يف ايؼُاٍ ٚؾاؼ٘ َـٓ  يف اؾٓٛب شلا ؾشع يف ايؼشم شلا 

ٔ هب اؿزس يف ٖزٙ املكاس١ْ ؾشع يف ايػشب أقاسٕ املـاْ  املختًؿ١ يزات ايؼشن١ طبعًا دا سا ٜذٜٓا د٫ي٘ ٚنٌ ساد٘ يه

بشكٛ ٭ٕ ٖٞ َكاس١ْ داا١ًٝ ؾكط ٫ غرل ممهٔ ٜهٕٛ أدا٤ ايؼشن١ نًٛا ط٧ٝ بؿشٚعٗا مبـاْعٗا املختًؿ١ ٚبايتايٞ 

 سا تهٕٛ إٜ٘ تكٛدْا قٝادٙ ااط١٦ املكاسْ٘ 

ٚسذات إْتاد١ٝ تابع١ شلا ميهٔ يًُٓؼأ٠ إٔ تكاسٕ عذ٠ : املكاسْ٘ ايذااًٝ٘ بني ٚاسذت إْتاد١ٝ دااٌ ْؿع املٓؼأ٠  -4

َٚجاٍ ريو إٔ ٜهٕٛ يًؼشن٘ عذ٠ َـاْ  يف َٓاطل كتًؿ٘ تعٌُ تكشٜبًا يف ظٌ ْؿع ايعشٚف ٚيف ٖزٙ اؿاي٘ تتِ 

املكاس١ْ بؿلٌ ؼذٜذ ايٛك  ايٓظيب يتًو املـاْ  بايٓظب١ يبعلٗا ايبعض , ٫ٚ هب ا٫عتُاد ع٢ً ٖزا ايٓٛع َٔ 

َـاْ  ايؼشن١ املختًؿ١ , ؾكذ ... دا ؾشٚع ايؼشن٘ املختًؿ١ ... ىشز عٔ أْ٘ َكاس١ْ داا١ًٝ  املكاس١ْ نًٝتًا ْعشًا ٭ْ٘ ٫

تهٕٛ ناؾ١ املـاْ  أقٌ َٔ َظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ يف ايؼشنات املٓاؾظ١ ٚيف ايٓٗا١ٜ ػذس اٱػاسٙ إىل أْ٘ ميهٔ ايكٝاّ بتًو 

 ؼتت تكذِٜ اـذَات املكاسْات يف ناؾ١ املٓؼتت ط٣ٛ يف ايؼشنات ايـٓاع١ٝ أٚ يف َٓ

ٜبك٢ نذٙ اًـٓا دض١ٝ٥ املكاس١ْ بأْٛاعٗا ا٭سبع١ يهٔ آاش ْٛع َٔ أْٛاع املكاسْات دٚت املكاسْ٘ ايذااًٝ٘ بايٛسذات 

 اٱْتاد١ٝ ٚهب اؿزس ؾٝٗا ٭ْٗا دٟ ساد٘ داا١ًٝ 

اـذ١َٝ اييب تكذّ اذَات  طبعًا املكاس١ْ دٟ ممهٔ تتِ بايٓظب١ يًؼشنات ايـٓاع١ٝ ايًٞ َاد١ٜ ًَُٛط٘ أٚ ايؼشنات

 صٟ املظتؼؿٝات ع٢ً طبٌٝ املجاٍ  غرل ًَُٛط١ صٟ ؾاَع٘ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ

بعذ َا ْعٌُ املكاسْات اًـٓا َٔ أٍٚ َشس١ً َٔ َشاسٌ ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ باقًٝٓا إٜ٘ يف ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ باقًٝٓا املشسً٘ 

 ايجاْٝ٘ يف ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ ٖٚٛ ايتؼخٝف 

ْتا قاسْت ػؿتا ْؿظو نذٙ باملكاس١ْ باٯاشٜٔ أٚ باملكاس١ْ بٓؿظو دااٌ ْؿع املٓؼأٙ ػخف بك٢ طٝب ٜبك٢ إ .1

يٝ٘ ... إرا إْتا املكاسْ٘ أطؿشت عٔ ْتا٥ر طًبٝ٘ ... يٝ٘ ... إرا إْتا املكاسْ٘ أطؿشت عٔ ْتا٥ر إهابٝ٘ ... ٜعين إٜ٘ ػخف بك٢ 

 ...بٞ إٜ٘ ايتؼخٝف ... ١َُٗ املشسً٘ ايجا١ْٝ ايًٗٞ ايتؼخٝف دٟ ... إٜ٘ َـذسا اٱهابٞ ٚإٜ٘ َـذسا ايظًيب ... 

َؽ ... ٚتتلُٔ ٖزٙ ايع١ًُٝ قاٚي١ سبط ايتػرل يف اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ بايتػرل يف َ٪ػشات ا٫ْتاد١ٝ اـاؿ١ بايعٓاؿش 

... فُٛع١ أدضا٤  ايهٌ ٖٛ عباس٠ عٔ... ٖٚٛ ايهٌ عباسٙ عٔ إٜ٘ ... مجٌٝ دذًا ... مٓا عٓذْا قٝاغ ن٢ً يٲْتاد١ٝ 

... ايًِٗ عٓـش ايعٌُ ... ناْت فُٛع١ ا٭دضا٤ عباسٙ عٔ عٓاؿش املذا٬ت ايًِٗ إٜ٘ ... ٚناْت فُٛع ا٭دضا٤ إٜ٘ 

سا ٜ٪دٚا يًتػرل يف اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ ... عٓـش املٛاد ٚعٓـش اـذَات ٜبك٢ ا٭سبع٘ دٍٚ سا ٜ٪دٚا يٞ إٜ٘ ... عٓـش سأغ املاٍ 

 ٪دٟ يًتػرل يف اٱْتاد١ٝ ايهًٝ٘ ؾض٥ٞ ٖٛ ايًـ أنٝذ سا ٜٜعين ايكٝاغ ا

ٜبك٢ ايتؼخٝف ٚتتلُٔ ٖزٙ ايع١ًُٝ قاٚي١ سبط ايتػرل يف اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ بايتػرل يف امل٪ػشات اٱْتاد١ٝ اـاؿ١ 

ٔ ع٬دٗا بايعٓاؿش ٜٚهٕٛ ريو بٗذف ؼذٜذ فا٫ت ايتشظٔ ٚفا٫ت ايتذٖٛس يف اٱْتاد١ٝ ٚأطبابٗا ٚبايتايٞ ميه

دا ... ٫ ... ٚهب ٖٓا إٔ ْٓٛٙ إىل إٔ ٖزٙ ايع١ًُٝ ٫ ٜتِ ايكٝاّ بٗا ؾكط يف ساي١ تذٖٛس ا٫ْتاد١ٝ ايه١ًٝ ايًٗٞ ايتؼخٝف 

ؾظٛا٤ نإ ٖٓاى ؼظٔ أٚ تذٖٛس هب ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتؼخٝف بكـذ ايتعشف ع٢ً ... نُإ يف ساي١ ايتشظٔ 

و ؾإْ٘ هب إٔ ٫ ٜػٝب عٔ رٖٓٓٓا إٔ َعذٍ ايتػرل ؾب ٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ َا ٖٛ ا٭طباب ست٢ ميهٔ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا نزي

٫ٚ ٜعين ؼظٔ ... إ٫ قـ١ً يًتػرل يف إْتاد١ٝ ايعٓاؿش ايًٓشٓا إتؿكٓا عًِٝٗ عٓـش ايعٌُ سأغ املاٍ ٚاملٛاد ٚاـذَات 
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عٓـش اٝبإ ٚبك١ٝ ايعٓاؿش ٖٞ ايًؼايتٛا ممهٔ ٜهٕٛ ... ٫ طبعًا ... اٱْتاد١ٝ اٱمجاي١ٝ ؼظٔ إْتاد١ٝ نٌ ايعٓاؿش 

 ٚأدت إىل ؼظٔ اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ ايه١ًٝ 

ْكؿٌ بٞ نذٙ َٛكٛع ؼًٌٝ اٱْتاد١ٝ ٜبك٢ أٍٚ ساد٘ َشس١ً ايكٝاغ ٚاًـٓا تاْٞ ساد٘ َشس١ً ايتشًٌٝ مبشسًتٝٗا 

 ايًِٗ ناْٛا املكاس١ْ ٚايتؼخٝف  ايؿشعٝتني

ا قٝاغ تإْتا عًُ... ا اؿًك٘ ايٓٗاس دٙ ٤ اهلل يف َٛكٛع اٱْتاد١ٝ ٚايًشا ْكؿٌ بٗتعاٍ آاش دض٥ٝ٘ عٓذْا ايٓٗاس دا إٕ ػا

ٚدا آاش َشسً٘ َٔ َشاسٌ دٚس٠ ... ْعٌُ ؼظني ىل اٱْتاد١ٝ  ْشٜذ...ا ؼًٌٝ ٚٚؿًتا َٓٛ ىل تؼخٝف ٚعًُت....... 

ذٙ ثاْٝ٘ قٝاغ ثِ ؼًٌٝ ثِ إٜ٘ ثِ ؼظني دا إْتا سا ؽؽ يف دٚسٙ دذٜ... ٫ ... َؽ آاش سا تٛقـ عٓذٖا ... ا٫ْتاد١ٝ 

 صٟ َا قًٓا 

 سا ْكٍٛ إٜ٘ يف َذااٌ ايتشظني سا ْؼٛف ... تعاٍ بك٢ عٓذْا أنجش َٔ َذاٌ َٔ َذااٌ ايتشظني 

ٖٓاى عذ٠ َذااٌ ٚتٛدٗات ميهٔ اعتباسٖا اطذلاتٝذٝات ميهٔ ااتٝاس بعلٗا أٚ نًٗا يف ؼظني اٱْتاد١ٝ طٛا٤  .1

ملٓع١ُ أٚ ع٢ً َظت٣ٛ ايٓؼاط ٜعين طٛا٤ ع٢ً اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ أٚ اٱْتاد١ٝ اؾض١ٝ٥ أٍٚ َذاٌ نإ ريو ع٢ً َظت٣ٛ ا

أٍٚ اطذلاتٝذ١ٝ يتشظني اٱْتاد١ٝ ٖٛ طبات املخشدات َ  تكًٌٝ املذا٬ت اطتشلشيف رٖٓو اٱْتاد١ٝ ايه١ًٝ كشدات 

ت عاٜضٜٔ مظٔ سا ًْعب يف ايبظط ٚاملكاّ كشدات ع٢ً َذا٬ت ايبظط املخشدات ٚاملكاّ املذا٬... ع٢ً َذا٬ت 

ٜبك٢ أٍٚ ساد٘ ثبات املخشدات َ  تكًٌٝ املذا٬ت سا وظٔ اٱْتاد١ٝ اٱْتاد١ٝ ايتخًف َٔ عٓاؿش املذا٬ت ايضا٥ذٙ 

ٚغرل املظتػً٘ ٚاييت طٛف ٫ ٜذلتب ع٢ً ايتخًف َٓٗا تأثرل ع٢ً يف نِ املخشدات احملكك٘ ٜبك٢ سا أقًٌ املذا٬ت ٚأثبت 

املخشدات ٜعين أؽًف َٔ املذا٬ت ايضا٥ذٙ َٚجاٍ ريو إٔ تهتؼـ بعض املٓؼتت إٔ يذٜٗا قطعًا َٔ ا٭ساكٞ غرل 

َظتػً٘ ٚرات ق١ُٝ َتُٝضٙ ؾتتخًف َٓٗا بايبٝ  مما ٜتٝح شلا َٛاسد َاي١ٝ دٕٚ ايتأثرل ع٢ً نِ املخشدات , ٚنزيو 

 تُاعًٝا ٚطٝاطًٝا ٚقاًْْٛٝا ا٭َش بايٓظب٘ يًعُاي٘ ايضا٥ذٙ إرا نإ ريو ممهًٓا اد

تاْٞ َذاٌ َٔ املذااٌ يتشظني اٱْتاد١ٝ صٜاد٠ املخشدات َ  ثبات املذا٬ت ٜعين سا تجبت املكاّ ٚتضٚد ايبظط ايًٗٛ 

املخشدات ٚع٢ً ريو اطتخذاّ ناؾ١ ا٭طايٝب اٱداس١ٜ ٚاٱػشاؾ١ٝ ٚايشقاب١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً ايتششٜو ا٭ؾلٌ يًُٛاسد 

أصٚد نؿا٠٤ اطتػ٬ٍ املٛاسد َٚٓ  سذٚخ ايؿاقذ أٚ ايعٌُ ع٢ً تكًًٝ٘ إىل أقٌ سذ ممهٔ ٜٚتلح ريو بؼهٌ  ٜعين أْا عاٜض

 أطاطٞ عٓذَا ٜتِ إدااٍ ْعِ إداس١ٜ أٚ عٓذ تػٝرل اٱداس٠ ايعًٝا بايعذٜذ َٔ املٓؼتت ايـٓاع١ٝ ٚاـذ١َٝ 

ْتاد١ٝ ٚدٛد٠ تًو املٓعُات ٚبايطب  ٜٓطٟٛ ٖزا ؾؿٞ قطاع املظتؼؿٝات ٬ْسغ ا٭ثش املباػش يٲداس٠ اؾذٜذ٠ ع٢ً إ

 .املذاٌ ع٢ً ؼظني ايهاٌَ َٔ اؾاْب ايؿين املتعًل بطشٜك١ ايعٌُ ٚاؾاْب ايبؼشٟ املتعًل باملٛاسد ايبؼش١ٜ

 ٜبك٢ املذاٌ دا عاٜضٜٔ ْضٚد املخشدات ْٚجبت املذا٬ت ٜعين إٜ٘ أصٚد نؿا٠٤ اطتػ٬ٍ املذا٬ت املتاس١ صٟ َاٖٞ ٚدا سا

 ٜضٚد املخشدات 

... ٚاسذ ٜكٍٛ ىل صٜاد٠ املذا٬ت ٚصٜاد٠ املخشدات ... طٝب تعاٍ بعذ نذٙ يًُذاٌ ايجايح صٜاد٠ املخشدات ٚصٜاد٠ املذا٬ت 

سا أصٚدِٖ اٱثٓني بع أصٚد املخشدات مبعذٍ أع٢ً عؼإ ٜضٜذ املكٝاغ بؼشط أٖٛ ؿل ْؿظٛا أٖٛ ٜبك٢ صٜاد٠ املذا٬ت 

... ط إٔ تهٕٛ ْظب١ ايضٜادٙ يف املخشدات أع٢ً دا أنٝذ طبعًا ٚيٛ عًُتا ايعهع تبك٢ ١ًْٝ ايذْٝا ٚصٜاد٠ املخشدات بؼش

ٜٚعتُذ ٖزا املذاٌ ع٢ً ايتٛط  ٚاٱْؿام بؼشط إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َكابٌ أندل يٲْؿام ٜعين أْا سا أؿشف سا أصٚد املذا٬ت 

تكّٛ ايؼشن٘ بإدااٍ ْعاّ دذٜذ يًهُبٝٛتش يتهًؿ٘ بع  بع املخشدات تضٜذ مبعذٍ أع٢ً َٚجاٍ ريو إٔ  ٜٚضٜذ املخشدات
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سا ٜضٚد املخشدات إٕ ػا٤ اهلل بٓظب٘ أع٢ً ؾُٔ املتٛق  يف ٖزٙ اؿاي٘ إٔ ٜضٜذ عٓـش املذا٬ت يف ػهٌ صٜاد٠ عٓـش سأغ 

ايٓعاّ يف ػهٌ  ؾإرا مل تلُٔ ايؼشن٘ إٔ ٜهٕٛ ايعا٥ذ املتٛق  َٔ ٖزا... نًٞ بايٓا ... املاٍ أسذ أدضا٤ َكاّ ايٓظب١ 

كشدات أنجش َٔ املٓؿل عًٝ٘ تٓخؿض اٱْتادٝ٘ ٚتبك٢ إْتا َا عًُتؽ ساد٘ دا إْتا ًْٝتا ايٛك  أنجش مما ٖٛ عًٝ٘ 

نزيو اؿاٍ عٓذ تـُِٝ ْعِ اؿٛاؾض بايؼشنات ؾُٔ املعشٚف إٔ ْعِ اؿٛاؾض تظتًضّ صٜاد٠ املذؾٛع يعٓـش ايعُاي١ 

ظب١ أنجش ْعاّ سٛاؾض تهًؿ١ دذٜذٙ بع مٓا ْتٛق  املخشدات إٕ ػا٤ اهلل تضٜذ ٚيهٔ َ  تٛق  إٔ تضٜذ املخشدات بٓ

 مبعذٍ أنجش َٔ ايتهًؿ١ اؾذٜذ٠ ٖٓا هب سبط اؿٛاؾض مبظت٣ٛ اٱْتاد١ٝ ٚإ٫ أؿبشت اؿٛاؾض عب٦ًا ع٢ً املٓؼأ٠ 

بع سا نؿض ..اٱثٓني  ٜا ادل أبٝض سا ؽؿؿلٛا... َذاٌ ساب  ٚقبٌ ا٭ارل ؽؿٝض املخشدات ٚؽؿٝض املذا٬ت 

ؽؿٝض املخشدات ٚؽؿٝض املذا٬ت بؼشط إٔ ٜهٕٛ ... املذا٬ت مبعذٍ أع٢ً ٚبايتايٞ ٜتشظٔ َكٝاغ اٱْتاد١ٝ 

ؽؿٝض املذا٬ت بٓظب١ أندل ؿل ْؿظٛ ٖٛت ٜٚهٕٛ ريو عٔ طشٜل تكًٝف سذِ ايٓؼاط ٚاـشٚز َٔ بعض 

... ذلنٝض ع٢ً ا٭ْؼط١ اييت ؼكل ؾٝٗا املٓؼأ٠ َظت٣ٛ إْتاد١ٝ أؾلٌ ا٭ْؼط٘ اييت يٝع يًُٓؼأ٠ َٝضٙ تٓاؾظٝ٘ ؾٝٗا ٚاي

ٜبك٢ سا أػٛف أْا َؽ َتُٝض يف إٜ٘ أاشز َٓٛا ٚبايتايٞ دا سا ىؿض املذا٬ت سا ىؿض املخشدات يهٔ ؽؿٝض 

 .املذا٬ت بٞ ٜهٕٛ مبعذٍ أع٢ً ٚتضٜذ ْظب١ اٱْتاد١ٝ 

صٜاد٠ املخشدات َ  ؽؿٝض املذا٬ت أنٝذ سا وظٔ طبعًا ٚ ٜعتدل  آاش َذاٌ ٚاـاَع ٚأؾلٌ املذااٌ ع٢ً اٱط٬م

ريو ٖٛ أؾلٌ املذااٌ سٝح ٜتِ عٔ طشٜكٛا ؼكٝل كشدات أنجش بكذس أقٌ َٔ املذا٬ت ٚاملجاٍ ايٛاكح ٖٓا ٖٛ ع١ًُٝ 

٫ ٜهٕٛ ريو  إس٬ٍ اٯ٫ت ايتهٓٛيٛدٝ٘ قٌ عٓـش إٜ٘ ايعُاي٘ دا سا ٜضٚد املخشدات ٚىؿض املذا٬ت ٚيٮطـ قذ

ممهًٓا يف بعض اؿا٫ت ع٢ً ا٭قٌ يف ايكاط١ٝ ؾكذ تهٕٛ ٖٓاى بعض ايلػٛط ا٫دتُاع١ٝ ٚايظٝاط١ٝ اييت ؼذ َٔ 

ع١ًُٝ ؽؿٝض املذا٬ت َؽ يف ايعٌُ أنٝذ قٛاْني طا٥ذٙ ٚيهٓٓا هب ٖٓا إٔ ْٓعش إىل ايع١ًُٝ نهٌ ؾكذ ٜهٕٛ َٔ 

ُاي٘ عٓـش سأغ املاٍ بؼهٌ ٜ٪دٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل صٜادٙ يف املخشدات َ  ا٭ؾلٌ ايعهع مبع٢ٓ إٔ ٜتِ إس٬ٍ عٓـش ايع

ؽؿٝض َذا٬ت سأغ املاٍ ٚبايتايٞ تتشظٔ اٱْتاد١ٝ ؾع١ًُٝ اٱس٬ٍ يٝظت بايلشٚس٠ ع٢ً سظاب عٓـش ايعٌُ ممهٔ 

 تهٕٛ ع١ًُٝ اٱس٬ٍ عهظ١ٝ 
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 احملاكش٠ ايجا١َٓ 

 قشاس املٛق  \املٛك  

س املؼشٚع طبعًا قشاس َٔ ايكشاسات اؾٖٛش١ٜ قشاس َٔ ايكشاسات اٱطذلاتٝذ١ٝ اييت ت٪ثش ع٢ً مماسط١ املؼشٚع ٜعين ااتٝاس قشا

 ..طٍٛ ؾذل٠ بكا٤ٙ يف َهإ ايعٌُ ٖزا َٛكٛع اؿًك١ ايجا١َٓ 

 ... َكذ١َ يف ايبذا١ٜ ٚإط٬ي١ طشٜع١ ع٢ً َٛكٛع قشاس املٛق    

اتٝذ١ٝ اييت تتخزٖا إداس٠ املٓع١ُ طٛا٤ نإ ريو يف املٓعُات ايـٓاع١ٝ أٚ ٜعتدل قشاس املٛق  أسذ ايكشاسات اٱطذل 

اـذ١َٝ ٜٚشد  ريو إىل إٔ ٖزا ايكشاس ٜ٪ثش ع٢ً املؼشٚع يؿذلات ط١ًٜٛ ٫ٚ ميهٔ ايتخًف َٔ اٯثاس املذلتب١ عًٝ٘ يف 

ٱْتاز ٚاملؼاسٜ  ا٭اش٣ قًٓا إٔ قشاس ا٭دٌ ايكـرل ٚتشد  أ١ُٖٝ ٖزا ايكشاس أٜلًا إىل أْ٘ ٜ٪ثش ع٢ً مماسط١ بعض ٚظا٥ـ ا

املٛق  قشاس إطذلاتٝذٞ ٜعين قشاس ي٘ آثاس ط١ًٜٛ ا٭دٌ ع٢ً ايؼشن١ , قشاس ٫ ميهٔ ايتخًف َٔ آثاسٙ يف ا٭دٌ ايكـرل , 

. .., ٚ, ٚ.. قشاس طٛف ٜ٪ثش ع٢ً مماسط١ نٌ ٚظا٥ـ املؼشٚع َجٌ ٚظٝؿ١ اٱْتاز َجٌ ٚظٝؿ١ ايتٌُٜٛ َجٌ ٚظٝؿ١ ايتظٜٛل 

 اخل 

ٚست٢ ايؿشد ايعادٟ ملا ٜأاز َٛق  َعني ٜظهٔ ؾٝ٘ ػك١ أٚ َظهٔ َعني ٫ ٜعتدل قشاس إطذلاتٝذٞ ٜ٪ثش ع٢ً نٌ أٚد٘ 

 ..سٝات٘ بٝ٪ثش ع٢ً ؾشؿ١ ايعٌُ اييت طٛف ٜعٌُ بٗا 

 ٜبشح عٔ َهإ قشٜب َٔ عًُ٘ بٝ٪ثش ع٢ً َذاسغ أبٓا٠٤ ٜبشح عٔ َهإ قشٜب َٔ َهإ بٝت٘ إىل آاشٙ ؾُا بايو

 ..باملؼشٚعات 

َِٗ .. بكٍٛ يو ٫ .. ممهٔ تكٍٛ يٞ قشاس املٛق  َِٗ بايٓظب١ يًُؼشٚعات ايـٓاع١ٝ اييت بتكذّ طً  َاد١ٜ ًَُٛط١ 

 ْهٌُ ؟ _بايٓظب١ يًـٓاع١ٝ َِٚٗ أٜلًا بايٓظب١ يًخذ١َٝ ا٫ثٓني وع٢ بٓؿع دسد١ ا٭١ُٖٝ اٱطذلاتٝذ١ٝ 

اق باملٛق  بؼهٌ دا٥ِ ٚيٝع ؾكط يف بذا١ٜ سٝا٠ املؼشٚع ؾـُٔ ايؼا٥  عٔ ٚتٛاد٘ املٓعُات بع١ًُٝ اؽار ايكشاس اـ

تٛاد٘ املٓعُات بٗزا ايكشاس عٓذَا ٜهٕٛ ٖٓاى اط١ يًتٛطعات ي٬يتكا٤ سايًٝا نزيو يف إٕ املٓعُات تؿهش دذًٜا يف 

 .بعض ا٭سٝإ با٫ْتكاٍ إىل َٛق  دذٜذ يف ظٌ ظشٚف َع١ٓٝ 

طٝب اػتػًٓا ٚبذٜٓا مبٛق  َعني ْشٜذ  _٫  _ٝع َكتـشًا ع٢ً بذا١ٜ سٝا٠ املؼشٚع إرٕ ٜبك٢ َٛكٛع قشاس املٛق  ي

 تٛطعات ؟؟؟؟ سايًٝا 

يعشف أٚ ٯاش ْٓتكٌ َٔ ٖزا  _سذِ ايطًب أندل بهجرل َٔ َٓطكتٓا سايًٝا ْشٜذ تٛط  ْزٖب إىل أٜٔ ؟ ٖزا قشاس َٛق  

ز يف بذا١ٜ سٝا٠ املؼشٚع ٫ ا٬ٍ املؼشٚع ٚا٬ٍ بذا١ٜ عٌُ املؼشٚع املٛق  إىل َٛق  آاش أٜلًا قشاس ٖزا قشاس املٛق  يٝع ٜتخ

 .ٜٛاد٘ أٜلًا قشاس املٛق  

 : ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع 

ٖٓاى عذ٠ عٛاٌَ ت٪ثش يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ 

 : ٌ ْٓاقؼٗا بايتؿـٝ

 .املاد٠ اـاّ َٚظتًضَات اٱْتاز  .1

ْعِ طٛف ت٪ثش يف  _املاد٠ اـاّ َٛق  املاد٠ اـاّ اييت ٜظتخذَٗا املؼشٚع َٚظتًضَات اٱْتاز تٛثش يف ااتٝاس ايكشاس 

 ااتٝاس ايكشاس 
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   ملارا ؟. ٫ ْظبل ا٭سذاخ ْٚكٍٛ نٌ املؼشٚعات هب إٔ تكاّ ظاْب َـذس املاد٠ اـاّ أقٍٛ يو غًط 

يٝع نٌ املؼشٚعات ٫صّ تكاّ ظاْب َـذس املاد٠ اـاّ بعلٗا ٜكاّ ظاْب َـذس املاد٠ اـاّ ٚبعلٗا ايبذٌٜ اٯاش أْ٘ 

ٜكاّ بايكشب َٔ ا٭طٛام بايكشب َٔ املظتًٗهني ٚبايكشب َٔ ايع٤٬ُ بٓا٤ ع٢ً َارا ٜا دنتٛس بٓا٤ ع٢ً عاٌَ َعني طٛف 

 .أرنشٙ سا٫ً 

 . _غًط  _ٕ املؼشٚعات دا٥ًُا تكاّ بايكشب َٔ َـذس املاد٠ اـاّ إرٕ ٫ تتظشع ٚتكٍٛ إ

 املاد٠ اـاّ َٚظتًضَات اٱْتاز 

 .ٜعٛد ا٭َش ٖٓا إىل ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ يف املاد٠ اـاّ 

ؼشٚع إرا نإ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ميجٌ ْظب١ ك١ًٝ٦ يف املاد٠ اـاّ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓظب١ يًذٖٔ ؾإْ٘ َٔ املؿلٌ إقا١َ امل

 .بايكشب َٔ املاد٠ اـاّ ع٢ً إٔ ٜٓكٌ املٓتر ايٓٗا٥ٞ إىل ا٭طٛام 

ؾإْ٘ َٔ ( ايعؿؽ ) أَا إرا ناْت ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ يف املاد٠ اـاّ نبرل٠ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ؿٓاع١ ا٭ثاخ املٛبًٝٝا 

 .املؿلٌ إقا١َ املؼشٚع بايكشب َٔ ا٭طٛام ع٢ً إٔ تٓكٌ املاد٠ اـاّ إيٝ٘ 

 ٫ تتظشع ٚتكٍٛ نٌ املؼشٚعات ٫بذ إٔ تكاّ بايكشب َٔ َـذس اـاّ املٛكٛع ٜتٛقـ ع٢ً ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ َٔ ٜعين

 .. املاد٠ اـاّ ٜعين عٓذْا َٛق  قشٜب َٔ املاد٠ اـاّ َٚٛق  قشٜب َٔ املظتًٗهني أٚ ايع٤٬ُ ٜعين َٛق  قشٜب َٔ ا٭طٛام 

 : َجاٍ 

ؼػ٫ٛت ايزٖب١ٝ ْظبتٗا نِ يًزٖب اـاّ ت٬قٞ املؼػ٫ٛت ايزٖب١ٝ ْظبتٗا ك١ًٝ٦ أٚ ايؼشنات اييت تٓتر ايزٖب امل

ْظبتٗا ق١ًًٝ يًُاد٠ اـاّ ت٬قٞ املاد٠ اـاّ يًزٖب نبرل٠ دذًا ؾأِٜٗ ا٭ؾلٌ يًؼشن١ تٓكٌ املاد٠ اـاّ يف َـاْ  قشٜب١ 

املٓتر ايٓٗا٥ٞ ايبظٝط يف سذُ٘ بظٝط يف ن١ُٝ  َٔ املظتًٗهني ٚإ٫ تزٖب باملـاْ  بعٝٓٗا قشٜب باملاد٠ اـاّ ٚتٓكٌ

املظتًٗهني طبعًا ايكشاس املـٓعٞ ٜهٕٛ ظاْب املاد٠ اـاّ اـاؿ١ بايذٖٔ ايهبرل٠ اييت تهًؿ١ ْكًٗا طٛف تهٕٛ عاي١ٝ دذًا 

 ... ٚأْكٌ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ايـػرل ايزٟ ٜطً  َٓٗا بُٝٓا ايعهع 

ؿٓاع١ ا٭ثاخ ٖٛ املٛبًٝٝا بتـٓ  بـٛس٠ أطاط١ٝ َٔ اـؼب أعٌُ املـاْ  ظاْب تعاٍ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ؿٓاع١ املٛبًٝٝا 

 ..ايػابات اييت ٜأتٞ َٓٗا ا٭اؼاب ٚإ٫ أعٌُ املـاْ  ظاْب املظتًٗهني ٚايع٤٬ُ ايزٜٔ ٜأازٕٚ املٛبًٝٝا 

ؿش٠ ع٢ً نزا ٚنزا أؿٌ اـؼب طٌٗ ْكً٘ عشب١ٝ ْكٌ ؾٝٗا نِ َذل اؼب ممهٔ تعٌُ أسب  غشف ّْٛ ع٢ً أسب  غشف ط

 ..ٚنزا 

أْت يف ٖزٙ اؿاي١ دع َـٓعو بايكشب َٔ  _طبعًا أِٜٗ ا٭ندل املٛبًٝٝا بعذ تـٓٝعٗا أندل َٔ اـؼب قبٌ تـٓٝع٘ 

 ..ايع٤٬ُ ٚاملظتًٗهني ٚدع املاد٠ اـاّ اييت ٖٞ اـؼب اييت تٓكًٗا 

ذ تـٓٝعٗا ْكًٗا يٝع ط٬ًٗ ٜٚهًـ ايؼشن١ َبًؼ ٭ٕ اـؼب اـاّ طٌٗ ايٓكٌ ٚتهًؿت٘ تهٕٛ ق١ًًٝ يهٔ املٛبًٝٝا بع

املٛكٛع ٜتٛقـ ع٢ً ْظب١  _أقٍٛ يو ٫  _إرٕ ٫ تتظشع ٫ٚ تكٍٛ دا٥ًُا بايكشب َٔ املاد٠ اـاّ َجٌ َا ٖٛ ػا٥  .. نجرل 

 .كِٝ ظاْب ا٭طٛام املٓتر ايٓٗا٥ٞ يف املاد٠ اـاّ ق١ًًٝ ٫ٚ نبرل٠ ٚبٓا٤ ع٢ً ايٓظب١ ْكشس ْكِٝ ظاْب املـذس اـاّ ٚإ٫ ْ

ٖٚٓاى سا٫ت أاش٣ ٜؿلٌ ؾٝٗا إقا١َ َٛق  املؼشٚع بايكشب َٔ َـذس املاد٠ اـاّ َجٌ ايـٓاعات ايػزا١ٝ٥ اييت تعتُذ 

 ..ع٢ً اـلشٚات ٚايؿٛان٘ اييت قذ تتعشض يًتًـ أثٓا٤ ايٓكٌ ٜٚـعب ؽضٜٓٗا يؿذلات ط١ًٜٛ 

أِٜٗ ا٭طٌٗ بايٓكٌ .. اّ يًُٓتذات ايػزا١ٝ٥ ٖٞ اـلشٚات ٚايؿٛان٘ ملا ْـٓ  َٓتر َٔ املٓتذات ايػزا١ٝ٥ املاد٠ اـ
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طبعًا ايظٌٗ إْٞ أْكٌ . تٓكٌ املاد٠ اـاّ اـلشٚات ٚايؿٛان٘ ٚإ٫ تٓكٌ املٛاد ايػزا١ٝ٥ بعذ تـٓٝعٗا ٚتػًٝؿٗا ٚتعب٦تٗا 

 يت ٖٞ اـلشٚات ٚايؿٛان٘ ملارا ؟املٛاد ايػزا١ٝ٥ بعذ تـٓٝعٗا ٚتػًٝؿٗا ٚتعب٦تٗا ٚايـعب إْٞ أْكٌ املاد٠ اـاّ اي

ايعطٛس تتـٓ  .. قتاد٘ تهايٝـ ْكٌ نبرل٠ َٚعشك١ يًُخاطش َجٌ ؿٓاع١ ايعطٛس ٚايدلؾاْات ع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

بـٛس٠ أطاط١ٝ َٔ ايضٖٛس َٚٔ ايٛسٚد , ايضٖٛس ٚايٛسٚد ؿعب ْكًٗا َٚعشك١ ملخاطش نبرل٠   ٭ْٗا ممهٔ تتًـ أثٓا٤ ع١ًُٝ 

 .ا تهًؿ١ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايٓكٌ ايٓكٌ ٚأٜلًا شل

 إرٕ َـاْ  ايعطٛس تكاّ ظاْب املضاسع اييت ٖٞ ايٛسٚد ٚايضٖٛس ٚتٓكٌ ايعطٛس ٚايدلؾاْات بعذ تـٓٝعٗا 

 .ٖزا نإ أٍٚ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ع٢ً ااتٝاس َٛق  املؼشٚع املاد٠ اـاّ َٚظتًضَات اٱْتاز 

 .إرٕ أْت يظت سش إمنا تٛدذ عٛاٌَ ؼهُو

 : ثاْٞ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ 

 :ايعُاي١ 

ممهٔ ايعُاي١ ؼهِ طبعًا ٚممهٔ ايعذد ْٚٛع١ٝ ايعُاي١ ٚأٜلًا ق٠ٛ اؿشن١ ايٓكاب١ٝ ايعُاي١ٝ ممهٔ تٛدٗو ملٛق  َعني 

 دٕٚ اٯاش إرٕ املٛكٛع عذد ايعُاي١ ْٚٛع١ٝ َٚٗاس٠ ايعُاي١ ٚق٠ٛ اؿشنات ايعُاي١ٝ ٚايٓكاب١ٝ 

إرٕ .عذاد اي٬ص١َ َٔ ؽــات َع١ٓٝ ٚمبظت٣ٛ َٗاس٠ َعٝٓ٘ ٚأدٛس َع١ٓٝ يف أسذ املٓاطل ٜٚكـذ بزيو دسد١ تٛاؾش ا٭

أَا َٔ سٝح ا٭عذاد ؾٗٓاى ض ايـٓاعات اييت ؼتاز إىل أعذاد . ٜبك٢ بايعذد ٚايتخـف ٚاملٗاس٠ يٝع َٛكٛع أعذاد 

 .  ٚامل٬بع اؾاٖض٠ نبرل٠ َٔ ا٭ؾشاد ٚاييت ٜطًل عًٝ٘ ؿٓاعات نجٝؿ١ َجٌ ؿٓاع١ ايػضٍ ٚايٓظٝر 

َعشٚف إٔ ؿٓاع١ ايػضٍ ٚايٓظٝر ؼتاز عذد نبرل َٔ ايعُاي١ يزيو يف َـش تٛدذ َـاْ  ايػضٍ ٚايٓظٝر َذلنض٠ 

 .أطاطًا يف َذ١ٜٓ احمل١ً ايهدل٣ رات نجاؾ١ طها١ْٝ عاي١ٝ ٭ٕ ايـٓاع١ أطاطًا ؼتاز أعذاد نبرل٠ َٔ ايعُاي١ 

يف بعض املٓاطل ٜظاعذ ع٢ً ٚدٛد املؼشٚعات بٗا , ؾإْؼا٤ َـٓ  ٱْتاز  نزيو ؾإٕ تٛاؾش ؽــات ْٛع١ٝ َع١ٓٝ

 .ايهُبٝٛتش ٫ ؼتاز إىل أعذاد نبرل٠ ٚيهٔ إرا تٛاؾش ؽــات دقٝك١ يف فاٍ قذد 

ٚريو أَش ٫ ٜتشكل يًعذٜذ َٔ ايذٍٚ , ْٚؿظش ٚدٛد ٖزٙ ايـٓاعات يف ايٝابإ ٚاي٫ٜٛات املتشذ٠ ا٭َشٜه١ٝ نُا ٖٛ 

 .أٜلًا بايٓظب١ يـٓاع١ ايظٝاسات يف ن٬ ايبًذٜٔ اؿاٍ 

 .إرٕ املٛكٛع يٝع َٛكٛع عذد ٚإمنا َٛكٛع ْٛعٝات يًعُاي١ 

ملا تشٜذ تـٓٝ  يًهُبٝٛتش يٝع َطًٛب عذد إمنا تشٜذ ْٛعٝات َٚٗاسات َع١ٓٝ إرٕ أنٝذ طٛف ٜكاّ بايذٍٚ املتكذ١َ َجٌ 

كاّ يف َٓاطل َع١ٓٝ دااٌ ٖزٙ ايبًذإ اييت ؾٝٗا َٗاسات َع١ٓٝ ٖزا أٜلًا اي٫ٜٛات املتشذ٠ ا٭َشٜه١ٝ َجٌ ايٝابإ ٚممهٔ ٜ

 .ايزٟ ٜؿظش ْؼأ٠ ؿٓاع١ ايظٝاسات يف ايبًذٜٔ قتاد٘ ْٛعٝات َع١ٓٝ َٔ ايعُاي١ 

ٚقذ أٚكشت امل٪ػشات اؿذٜج١ ايذٚس ايزٟ ًٜعب٘ ٚدٛد ْكابات عُاي١ٝ يف تؿلٌٝ بعض املٓاطل ٱقا١َ املؼشٚع , ؾعاد٠ َا 

 .ٌ املظتجُشٜٔ إقا١َ َؼشٚعاتِٗ يف ا٭َانٔ اييت تكٌ ؾٝٗا ق٠ٛ اؿشن١ ايٓكاب١ٝ ٚايتذاٌ اؿهَٛٞ ٜؿل

أنٝذ طبعًا إٔ ايٓكابات دا٥ًُا َجٌ ايبعب  ٭ؿشاب ا٭عُاٍ إرٕ ؿاسب ايعٌُ ٜؿلٌ إٔ ٜهٕٛ بعٝذ عٔ اؿشنات 

 .ايٓكاب١ٝ ايك١ٜٛ ٭ٕ ٖزٙ بتلػط عًٝ٘ يًشـٍٛ ع٢ً َضاٜا أندل يًعُاٍ 

 _ْهٌُ ايعٛاٌَ 

 :َشاسٌ ا٭طٛام َٚٓاؾز ايتٛصٜ ( 3

طبل ْٚاقؼٓا ايعاٌَ ملا ْاقؼٓا املاد٠ اـاّ قًٓا ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ يًُاد٠ اـاّ ملا تهٕٛ ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ق١ًًٝ تكِٝ  
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٠ ْكِٝ املـٓ  ظاْب ا٭طٛام ظاْب َـذس املاد٠ اـاّ ٚتٓكٌ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ٚايعهع ملا تهٕٛ ْظب١ املٓتر ايٓٗا٥ٞ نبرل

 .ٚتٓكٌ املاد٠ اـاّ ْؿظٗا 

 .َٛاق  ا٭طٛام َٚٓاؾز ايتٛصٜ  

ؼشق املٓعُات اـذ١َٝ ع٢ً ايتٛادذ إىل دٛاس ايعٌُٝ املشتكب أنٝذ طبعًا ٱٕ مٔ إتؿكٓا يف اـذَات ؿؿ١ أطاط١ٝ 

بايتايٞ أٟ َٓع١ُ اذ١َٝ تٛدذ ظاْب ايع٤٬ُ َٔ ؿؿ١ اـذَات ٖٛ ا٫تـاٍ املباػش َا بني َتًكٞ اـذ١َ َٚكذَٗا ٚ

 . نٌ اـذَات اؿه١َٝٛ ظاْب املٛاطٓني...اؾاَعات ظاْب ايطًب١ , املظتؼؿٝات ظاْب املشك٢ 

ٜٚٓطبل ريو ع٢ً املطاعِ , ايبٓٛى , ايؿٓادم , ػشنات ايٓكٌ ٚاملٛاؿ٬ت , املذاسغ ٚاؾاَعات ايدلٜذ َٚٓعُات 

ريو يطبٝع١ اـذَات غرل املًُٛط١ اييت تتطًب ا٫تـاٍ املباػش بني َكذّ اـذ١َ َٚتًكٝٗا اـذَات اؿه١َٝٛ ٜٚشد  

 يزيو ٜتــ تكذميٗا با٫ َشنض١ٜ 

 ...نُا أٚكشٓا طابكًا 

إرٕ اـذ١َ غرل ًَُٛط١ اـذ١َ تشٜذ إتـاٍ ٚثٝل َٚباػش بني َكذّ اـذ١َ َٚتًكٝٗا ٚبايتايٞ ٫ بذ َٔ تكذِٜ ٖزٙ 

 ٟ اـذ١َ ٫ َشنض

 ..أٟ َٓع١ُ اذ١َٝ تكاّ ظاْب ايع٤٬ُ املٓتعشٜٔ املظتؿٝذٜٔ شلزٙ اـذ١َ ظاْب ا٭طٛام َٚٓاؾز ايتٛصٜ  

 :ايعاٌَ ايشاب  

 َـادس ايطاق١ ٚاملٝاٙ 

ٜعين َارا َـادس ايطاق١ ٚاملٝاٙ ٜعين ايبذلٍٚ َـذس َٔ َـادس ايطاق١ ايػاص َـذس َٔ َـادس ايطاق١ ايهٗشبا٤ َـذس َٔ 

 ..يطاق١ طبعًا باٱكاؾ١ إىل املا٤ َـذس َٔ َـادس ايطاق١ َـادس ا

 .بعض املؼشٚعات ؼتاز ملـادس َتذذد٠ شلزٙ ايطاق١ ٚبايتايٞ ٫بذ إٔ ْكِٝ ٖزٙ املؼشٚعات ظاْب َـادس ايطاق١ أٚ املٝاٙ 

ملؼشٚع بايطاق١ اي٬ص١َ ي٘ , ع٢ً ايشغِ َٔ أْ٘ َٔ املُهٔ ؾًٓٝا إْؼا٤ بعض ٚسذات اٱْتاز ايطاق١ ايـػرل٠ اي٬ص١َ ٱَذاد ا

ٚيف بعض .. إ٫ إٔ املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ عاد٠ َا ؼتاز إىل َـذس دا٥ِ يًطاق١ يف املٓاطل اييت ىتاسٖا نُٛق  شلا 

. ايـٓاعات ٫بذ َٔ إْؼا٤ املـاْ  بايكشب َٔ َـادس ق١ٜٛ يًطاق١ ْعشًا يًشاد١ ايؿ١ٝٓ إىل ريو يف ع١ًُٝ ايتـٓٝ  راتٗا 

ا٭ملّٓٝٛ اييت ؼتاز إىل َـذس ٖا٥ٌ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚؿٓاع١ ايظُاد اييت ؼتاز يًػاص ايطبٝعٞ ٜٚعذ أٜلًا َجٌ ؿٓاع١ 

 .تٛاؾش املٝاٙ أطاطٞ دذًا بايٓظب١ يًـٓاعات ايػزا١ٝ٥ ٚايهُٝا١ٜٚ 

١ً٥ َٔ ايطاق١ إرٕ يـٓاع١ ا٭ملّْٛٝٛ ٫بذ َٔ َـذس ٖا٥ٌ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٭ٕ ايـٓاع١ ْؿظٗا تظتًضّ ن١ُٝ ٖا

إرا عًُت ؿٓاع١ زلاد ٫بذ َٔ َـذس يًػاص ايطبٝعٞ َجٌ قطش قاَت بعٌُ َـاْ  زلاد ملارا ؟ ٭ْ٘ َٛدٛد .. ايهٗشبا١ٝ٥ 

 ..  يذِٜٗ غاص طبٝعٞ َتٛؾش 

 .إرا نٓت تشٜذ عٌُ َـاْ  غزا١ٝ٥ ٫بذ َٔ َـذس دا٥ِ َٚظتكش َٚتذذد َٔ املٝاٙ 

 : ايعاٌَ اـاَع 

 ..هَٛٞ ٚطٝاط١ ايذٚي١ دسد١ ايتؼذٝ  اؿ

داٜض طٝاط١ ايذٚي١ تكّٛ بإدشا٤ات َع١ٓٝ  تذؾ  أؿشاب ا٭عُاٍ أِْٗ ٜزٖبٕٛ ملٓطك١ غ ٜٚذلنٛا َٓطك١ ق بظبب أٚ 

 .ٯاش َٔ ا٬ٍ فُٛع١ َٔ ايٛطا٥ٌ 

 .تٗذف ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ إىل تؼذٝ  املظتجُشٜٔ ع٢ً إْؼا٤ َؼشٚعات ؿٓاع١ٝ أٚ اذ١َٝ يف َٓاطل قذد٠ 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 46 - 
 

 : أتبعت ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ طٝاطات عذٜذ٠ يف ٖزا ايـذد َٓٗا ٚقذ 

 إْؼا٤ َٓاطل سش٠ يف بعض أدضا٤ ايذٚي١ 

 اٱعؿا٤ ايلشٜيب يعذ٠ طٓٛات 

 بٝ  ا٭ساكٞ بأطعاس كؿل١ يف بعض ا٭َانٔ 

 ايتٛط  يف إْؼا٤ ايب١ٝٓ ا٭طاط١ٝ يف بعض ا٭َانٔ 

 اٱعؿا٤ َٔ قٝٛد ايتٛظـ ٚقٛاْني ايعٌُ ايظا٥ذ٠ 

 عذّ ٚك  قٝٛد ع٢ً ؼٌٜٛ ايعا٥ذ احملكل 

 . اٱعؿا٤ اؾُشنٞ ملظتًضَات اٱْتاز ٚاٯ٫ت ٚايعذد اي٬ص١َ 

 :فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ا٭اش٣ 

 :عٛاٌَ أاش٣ 

ٖٓاى عذ٠ عٛاٌَ أاش٣ قذ ٜهٕٛ شلا تأثرل نبرل ع٢ً ااتٝاس َٛق  املٓع١ُ َٚٔ أَجًتٗا طبٝع١ املٓاخ ايظا٥ذ يف َٓطك١ 

د١ تٛاؾش ٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ ٚاملٛاؿ٬ت , دسد١ تٛاؾش املظانٔ يًعاًَني باملٓع١ُ , دسد١ تٛاؾش املذاسغ ٚاؾاَعات َع١ٓٝ , دس

ٚدٛد٠ َظت٣ٛ ايتعًِٝ يف بعض املٓاطل دسد١ تٛاؾش اـذَات اؿه١َٝٛ ا٭اش٣ نا٭َٔ ٚاملطاؾ٧ ٚاملظتؼؿٝات باٱكاؾ١ 

 .اس١ أٚ َٔ سٝح طبٝع١ ايذلب١ إىل دسد١ تٛاؾش ا٭سض اي٬ص١َ طٛا٤ َٔ سٝح املظ

ٜٛدذ أٜلًا غرل املذاسغ غرل اؾاَعات اـذَات ا٭١َٝٓ اـذَات ايـش١ٝ َجٌ املظتؼؿٝات , دسد١ تٛؾش ا٭سض , ا٭سض 

َتٛؾش٠ مبظاسات َٓاطب١ يًُظاسات املؼشٚع ا٭سض َتٛؾش٠ بطبٝع١ َع١ٓٝ ٭ٕ ممهٔ تهٕٛ املؼشٚعات تظتًضّ طبٝع١ 

 ..ذلب١ طبعًا بايٓظب١ يًؼشنات ايضساع١ٝ َع١ٓٝ َٔ طبٝع١ اي

إرٕ املٛكٛع يٝع َٛكٛع َاد٠ ااّ ٫ٚ َٛكٛع ا٭طٛام ٫ٚ َٛكٛع َـادس ايطاق١ ٚاملٝاٙ ٫ٚ َٛكٛع ايعُاي١ ٫ املٛكٛع ي٘ 

بايٓٛع١ٝ عٛاٌَ أاش٣ نجرل٠ ٜتشهِ ااتٝاس املؼشٚع املٛاؿ٬ت املٓاخ املظانٔ تٛاؾش املذاسغ ٚاؾاَعات , ا٭سض باملظاس١ ٚ

 .اي٬ص١َ 

 .. إرٕ ٖزٙ فُٛع١ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع 

 :اؾض١ٝ٥ ايجا١ْٝ 

 : ا٭طايٝب املظتخذ١َ يف ااتٝاس املٛق  

َش عًٝٓا قبٌ نزا فُٛع١ ايعٛاٌَ ايٓعش١ٜ َا ٖٞ ا٭طًٛب أٚ ا٭طايٝب اييت ممهٔ أعتُذ عًٝٗا يف إاتٝاس َٛق  

 .ش َٔ أطًٛب طٛف ْتعشض ي٘ يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع َجٌ َا ساح ْؼٛف يف اؿًكات املكب١ً املؼشٚع يذٜٓا أنج

طٛف ْش٣ أطًٛب ايتشًٌٝ ايتعادٍ َٔ كُٔ ا٭طايٝب اييت ميهٔ ا٫عتُاد عًٝٗا يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع أطًٛب املعاٌَ 

   املؼشٚع ايعاّ ٖزا َٔ كُٔ ا٭طايٝب اييت ميهٔ ا٫عتُاد عًٝٗا يف ااتٝاس َٛق

ٚملا ْٓاقؽ ااتٝاس َٛق  املؼشٚع أٜلًا َؽ نتاس أٜلًا َٛق  املؼشٚع يف ايؼشنات ايـٓاع١ٝ طٛف ْعشض أٜلًا أطًٛب 

ٜظتخذّ يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع يف ايؼشنات ايـٓاع١ٝ , طٛف ْعشض أٜلًا أطًٛب ٜظتخذّ يف ااتٝاس َٛق  املؼشٚع يف 

 ..نٌ ايعٛاٌَ ٖزٙ طٛف ْتعشض شلا . ب١ٝ فاٍ اـذَات ٖٚٛ أطًٛب َشنض اؾار

 :.ا٭طايٝب املظتخذ١َ يف ااتٝاس املٛق  
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 :.ميهٔ تكظِٝ ايعٛاٌَ ايظابك١ اييت أػشْا إيٝٗا إىل فُٛعتني ُٖا 

 عٛاٌَ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا ٖٚٞ ايعٛاٌَ اييت ٜهٕٛ شلا أثش ع٢ً اٱٜشادات أٚ ايتهايٝـ 

 ..تذلدِ بؼهٌ تهايٝـ طٛف ٜ٪ثش يف اٱٜشادات طٛف ٜ٪ثش يف ايتهايٝـ إرٕ أٟ ػ٧ ٜذلدِ بؼهٌ إٜشادات طٛف 

 :عٛاٌَ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا 

ٚميهٔ قٝاغ ريو ا٭ثش َايًٝا إرٕ يٝع َٛكٛع أْٗا ت٪ثش ع٢ً اٱٜشادات أٚ ت٪ثش ع٢ً ايتهايٝـ ٫ ٖزا ا٭ثش ممهٔ ٜذلدِ 

املجاٍ ميهٔ قٝاغ تهًؿ١ ايعُاي١ تهًؿ١ املاد٠ اـاّ تهًؿ١ ْكٌ  بؼهٌ َايٞ إرٕ ايعٛاٌَ ٖزٙ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا ؾع٢ً طبٌٝ

 .املٛاد ٚاملٓتذات ايٓٗا١ٝ٥ ٚتهًؿ١ ػشا٤ ا٭سض اي٬ص١َ ٚايبٓا٤ عًٝ٘ 

 ..نٌ ٖزٙ عٛاٌَ شلا أثش ع٢ً إٜشادات عٛاٌَ شلا أثش ع٢ً ايتهايٝـ ٚميهٔ تشمج١ ٖزا ا٭ثش تشمج١ َايًٝا 

١ً بٓا٤ ع٢ً ايتهايٝـ اٱمجاي١ٝ يهٌ َٛق  نزيو إرا أاتًـ اٱٜشاد املتٛق  يف نٌ ٚيف نٌ ٖزٙ اؿا٫ت ميهٔ املؿاك

َٛق  ؾإْ٘ ميهٔ املؿاك١ً بٓا٤ ع٢ً أسقاّ اٱٜشادات املتٛقع١ يف املٛاق  املختًؿ١ ٚيف نٌ ٖزٙ اؿا٫ت ؾإٕ ايكٝاغ ٜتِ بؼهٌ 

 ..َايٞ 

ًٝا ع٢ً اٱٜشادات أٚ ايتهايٝـ طبعًا يٛ املٛكٛع تهايٝـ إرٕ إرٕ فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ اييت شلا أثش َايٞ ميهٔ تشمج١ َاي

 .أاتاس املٛاق  اييت تعطٝين أقٌ تهًؿ١ ممه١ٓ يٛ املٛكٛع إٜشادات املٛق  ايزٟ بٝعطٝين أع٢ً إٜشادات ممه١ٓ 

ا أثش ع٢ً اٱٜشادات يذٜٓا فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٫ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا إرٕ ْعشْا َا ٖٞ ايعٛاٌَ اييت ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا شل

 ..ٚايتهايٝـ ٚميهٔ تشمج١ ٖزا ا٭ثش َايًٝا 

َجٌ تهًؿ١ ايعُاي١ َجٌ تهًؿ١ املاد٠ اـاّ َجٌ تهًؿ١ ػشا٤ ا٭سض َجٌ تهًؿ١ ايبٓا٤ يٛ املٛكٛع َٛكٛع تهايٝـ أاتاس 

أع٢ً إٜشادات ممه١ٓ ٖٚزا أٍٚ  املٛق  ايزٟ ٜعطٝين ايتهايٝـ ٚيٛ املٛكٛع  َٛكٛع إٜشادات أاتاس طبعًا املٛق  ايزٟ ٜعطٝين

 ..ْٛع َٔ ايعٛاٌَ اييت ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا 

يهٔ يف ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ مت ااتٝاس املٛق  يٝع نٌ ايعٛاٌَ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا يهٔ ؾٝ٘ بعض ايعٛاٌَ ٫ ميهٔ قٝاطٗا 

 ..ٜعين ٫ ميهٔ تشمج١ ٖزا ايتأثرل إىل قٝاغ َايٞ َجٌ َا طٛف ْش٣ .. َايًٝا 

 ...ٌَ ٫ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا عٛا

أػشْا َٔ قبٌ إىل إٔ ٖٓاى بعض ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ َجٌ املٓاخ , َظت٣ٛ ايتعًِٝ , ق٠ٛ ايٓكابات ايعُاي١ٝ , َٚذ٣ ايتذاٌ 

 ..اؿهَٛٞ ٚاييت قذ ٜهٕٛ شلا تأثرل أٜلًا عٓذ ااتٝاس املٛق  

 ؽار قشاس املٛق  ٚطٛف ٜهٕٛ َٔ اـطأ ايؼذٜذ أاز تًو ايعٛاٌَ يف اؿظبإ عٓذ ا

ٖزا املٛكٛع يٝع َٛكٛع ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش َايًٝا يهٔ ٜٛدذ عٛاٌَ ١َُٗ دذًا يف َٛكٛع ااتٝاس املٛق  ٚيٝع شلا تأثرل 

 ..َايٞ ٜعين ٫ أطتطٝ  تشمج١ ٖزا ا٭ثش يف ػهٌ َايٞ َجٌ ق٠ٛ ايٓكابات َجٌ َذ٣ ايتذاٌ اؿهَٛٞ 

ٓاقؼتٗا َايًٝا طبعًا ْذلنٗا ٫ َجٌ َا ْش٣ يف ا٭طايٝب ايه١ُٝ نٝـ َجٌ َظت٣ٛ ايتعًِٝ َِٗ يهٔ ٫ أطتطٝ  َ

 .ْتشاٌٜ ع٢ً قٝاغ َايٞ أٚ تشمج١ َاي١ٝ شلزٙ املكاٜٝع يٝع َاي١ٝ مبع٢ٓ َاي١ٝ يهٔ َكٝاغ ٜعهع أؿٌ ٖزٙ اؿٛاي١ 

عشف أطًٛب ٜعتُذ ع٢ً بٓا٤ ع٢ً ٖزا ايتـٓٝـ إٔ ايعٛاٌَ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا ٚعٛاٌَ ٫ ميهٔ قٝاطٗا َايًٝا ْشٜذ ْ

 .ايكٝاغ املايٞ ٚأطًٛب ٜعتُذ ع٢ً ايكٝاغ املايٞ ٚغرل املايٞ 

 :ٚؿًٓا إىل بعض ا٭طايٝب اييت تظتخذّ يف َعاؾ١ قشاس املٛق  , ٚاييت ميهٔ تكظُٝٗا إىل فُٛعتني ُٖا

 .ك١ املكب١ًا٭طايٝب اييت تأاز يف اؿظبإ ايعٛاٌَ املاي١ٝ ؾكط َجٌ أطًٛب ؼًٌٝ ايتعادٍ يف اؿً - أ



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 48 - 
 

ا٭طايٝب اييت تأاز يف اؿظبإ نٌ َٔ ايعٛاٌَ املاي١ٝ ٚغرل املاي١ٝ ٚاتؿكٓا إٔ ايػرل َاي١ٝ أػاًٖٗا َجٌ أطًٛب  - ب

 . املعاٌَ ايعاّ 

 .ٚبعذ َا تٓتٗٞ ايتعادٍ ايًٞ ٜأاز ايتشًٌٝ املايٞ ٚبعذ َا تٓتٗٞ ايتعادٍ ايًٞ ٜأاز ايتشًٌٝ املايٞ ٚايػرل َايٞ 

 .. اؽار قشاس املٛق  يف ساي١ َٓؼأ٠ اـذَات ايزٟ ٖٛ أطًٛب َشنض اؾارب١ٝ ْعشض أطًٛب يف
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 احملاكش٠ ايتاطع١ 

 .:أطًٛب ؼًٌٝ ايتعادٍ 

 :ٜكّٛ ؼًٌٝ ايتعادٍ بـؿ١ عاَ٘ ع٢ً عذ٠ َؿاِٖٝ أطاط١ٝ  ١َُٗايًٞ ٖٞ , ْبذأ بأطًٛب ؼًٌٝ ايتعادٍ 

َاُٖا , اـاؿ١ بايٓؼاط اىل فُٛعتني أطاطٝتني َٔ سٝح ع٬قتٗا عذِ اٱْتاز ميهٔ تكظِٝ ايتهايٝـ  -1

طٝب ملا ْكٍٛ , ايتهايٝـ ايجابت٘ ٚايتهايٝـ املتػرل٠ , ٖزٜٔ ايٓٛعني َٔ ايتهايٝـ؟؟ طبعًا اسٓا عاسؾني ٖزا َٔ احملاطب١ 

ٚملا اقٍٛ ايتهايٝـ املتػرل٠ يٛسذٖا ٚاطهت , (ايتهايٝـ ايجابت١ اٱمجاي١ٝ)ايتهايٝـ ايجابت١ يٛسذٖا ٚأطهت َعٓاٖا اقـذ

 .طٝب يٛ اْا اسٜذ يًٛسذ٠ ساح ْٓف ؿشاس١ً يًٛسذ٠, ( ايتهايٝـ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ)ٜعين 

اًٞ .)) يف سذٚد َعٝٓ٘, ٖٝايتهايٝؿاييت ٜتشًُٗا املؼشٚع ٚيٝظت شلا ع٬ق١ عذِ اٱْتاز أٚ ايطاق١ : ٚايتهايٝـ ايجابت٘

طٛا٤ نإ ؾٝ٘ إْتاز أٚ َايف , املشتبات سٚاتب املٛظؿني : َٚٔ أَج١ً ايتهايٝـ ايجابت٘ , ((بت٘ َاتتػرلبايو ثابت٘ ٜعين ثا

أقظاط اطت٬ٗى اٯ٫ت بتشتظب يف َٛعذٖا طٛا٤ , اٱهاس بٝٓذؾ  يف َٛعذٙ طٛا٤ نإ ؾٝ٘ اْتاز أٚ َايف اْتاز , إْتاز 

ؾإرا مت اطتٝعاب تًو , ٝـ ايجابت٘ تٴعذ ثابت٘ يف سذٚد طاق١ َعٝٓ٘ ٚدذٜش بايزنش إٔ ايتهاي. ؾٝ٘ اْتاز أٚ َاؾٝ٘ اْتاز 

. ايطاق١ بايهاٌَ قذ ٜتذ٘ املؼشٚع ٱكاؾ١ تهايٝـ دذٜذٙ تهٕٛ مبجاب١ قؿض٠ َؿاد١٦ ملظت٣ٛ دذٜذ متاًَا يًهايٝـ ايجابت١

, ا٭طتٛدٜٛ ٖزا ٜعتدل تهًؿ١ ثابت١  إهاس, سٜاٍ يف ايؼٗش 1000يٛ ا٭طتٛدٜٛ ٖزا ايًٞ ؾاَع١ اٱَاّ َ٪دشت٘ ب: ٜعين َج٬ً 

, سٜاٍ 1000دنتٛسٜٔ أٚ ث٬ث١ ساح ٜذؾعٕٛ اٍ, سٜاٍ 1000ٜعين دا٤ دنتٛس ٚاسذ ٚؿٛٸس ؾٝ٘ َش٠ ٚاسذٙ يف ايؼٗش بٝذؾ  اٍ

إرٕ اٱهاس تهًؿ١ ثابت١ ٭ْٗا َاتتػرل بتػرل سذِ , سٜا1000ٍٚست٢ يٛ مل ولش أٟ أسذ َٔ ايذناتش٠ ساح ٜذؾعٕٛ اٍ

دناتش٠  10طٝب ا٭طتٛدٜٛ ٖزا ي٘ طاق١ َعٝٓ٘ ٜعين أقـ٢ عذد َٔ ايذناتش٠ ممهٔ ٜـٛسٚ ؾٝ٘ ا٬ٍ ايؼٗش , ز اٱْتا

دنتٛس 11دنتٛس عؼإ ٜـٛسٚ ٚا٭طتٛدٜٛ ٖزا َاٜظتٛعب اٍ 11يٛ اسٓا عٓذْا كػط عٌُ ٚقتادني , مبكشسات كتًؿ١ 

ٜعين , 11صّ ْأدش اطتٛدٜٛ دذٜذ ناٌَ عؼإ ايذنتٛس سقِ ٜعين ٫, دناتشٙ ؾكط  10٭ٕ ايطاق١ اٱطتٝعاب١ٝ يٮطتٛدٜٛ 

إرٕ ايتهايٝـ ٖزٙ ثابت٘ يف سذٚد . سٜاٍ ْتٝذ١ ايذنتٛس ايًٞ ٜشٜذ ايتظذ2000ٌٝاىل  1000ايتهًؿ١ ايجابت١ طتكؿض َٔ 

 (.ٜعين ؼًٌٝ ايتعادٍ يف ا٭دٌ ايكـرل.) َعٝٓ٘ أٚ يف ا٭دٌ ايكـرل

شلا ع٬ق١ طشد١ٜ ,  س٠ عٔ ايتهايٝـ املشتبط١ بؼهٌ َباػش بعذد ايٛسذات اييت ٜتِ إْتادٗا ؾٗٞ عبا:  أَا ايتهايٝـ املتػرل٠ 

تهًؿ١ ايعُاي١ املباػش٠ ٖٞ تهًؿ١ , َجٌ تهًؿ١ املٛاد اـاّ املباػش٠ ٖٞ تهًؿ١ َتػرل٠ . بعذد ايٛسذات ايًٞ ٜتِ اْتادٗا 

  َٛاد ااّ َجٌ اـؼب ايًٞ دااٌ ؾٝ٘ َٛاد ااّ َباػش٠ َجٌ َاايزٟ تعٓٝ٘ تهًؿ١ املٛاد اـاّ؟؟ اْت َج٬ً بتـٓٸ, َتػرل٠ 

سٜاٍ 10ٚايجايح, سٜاٍ 10سٜاٍ ٚايهشطٞ ايجاْٞ بٝهًؿين  10ايهشطٞ ا٭ٍٚ بٝهًؿين , املظاَرل نزيو َٛاد ااّ َباػش٠ 

شطٝني ايتهًؿ١ سٜاٍ ٚملا عًُٓا ن10ٜعين بايهشطٞ ا٭ٍٚ , طٝب اسٓا بٓتهًِ عٔ ايتهايٝـ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ , ٖٚهزا

ٜعين ٚاسذ ٜكٍٛ , ٚيف ؼًٌٝ ايتعادٍ اـطٞ ٜؿذلض إٔ ايتهًؿ١ املتػرل٠ يًٛسذ٠ تهٕٛ ثابت١ , ٖٚهزا.. سٜاٍ  20املتػرل٠ 

سٜاٍ  10سٜاٍ اٜلًا ٚايجايح ب 10سٜاٍ ٚايهشطٞ ايجاْٞ ب 10ٜادنتٛس اْت اْتذت ايهشطٞ ا٭ٍٚ َٔ َٛاد ااّ َباػش٠ ب
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طبعًا يٝع يف املٛاد ,, املتػرل٠ َٛ ممهٔ ْتٝذ١ ايذساط٘ ٚاـدل٠ وـٌ ؾٝٗا تٛؾرل ػٜٛ٘؟؟طٝب ايتهايٝـ ٖزٙ , ٖٚهزا

يهٔ اسٓا ايتشًٌٝ تبعٓا يف , اـاّ بٌ يف ايعُاي٘ املباػش٠ اقٛيو ؿح يف ا٭دٌ ايطٌٜٛ ممهٔ وـٌ ْٛع َٔ ايتٛؾرل 

ٚؾٛسات "أٟ اْ٘ ٫ٜٛدذ َاٜظ٢ُ ب ,ػرل٠ يًٛسذ٠ ثابت٘٭ٕ ايتهًؿ١ املت, ٜعين بٝؿذلض َاؾٝ٘ تعًِّ ٫ٚ دساط٘, ا٭دٌ ايكـرل

٭ٕ ايع٬ق١ بني سذِ اٱْتاز ٚايتهًؿ١ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ تأاز ايؼهٌ اـط املظتكِٝ ايزٟ ٜبذأ بٓكط١ ا٭ؿٌ , " ايتؼػٌٝ

ٱمجاي١ٝ باملعادي١ ٚؼظب ايتهًؿ١ املتػرل٠ ا, ع٬ق١ طشد١ٜ نٌ َاٜضٜذ اٱْتاز نٌ َاٜضٜذ ايتهًؿ١ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ 

 :ايتاي١ٝ 

 

 

 .ٖٚهزا.....سٜا2000ٍ=  20×100= تـبح ايتهًؿ١ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ 20ٚسذ٠ ٚايٛسذ٠ بتهًؿين 100َج٬ً أْتذت 

 :ٚبايتايٞ تهٕٛ 

 

 

 

 ...ْهٌُ اٯٕ يف املؿاِٖٝ اـاؿ١ بتشًٌٝ ايتعادٍ 

2- ٚتٛدذ ع٬ق٘ بني سذِ اٱْتاز , زٟ ٜتأثش عذِ اٱْتاز ميهٔ ايتعبرل عٔ إٜشادات املٓؼأ٠ عٔ طشٜل اط اٱٜشادات اي 

, ٚريو ع٢ً اعتباسؾشض أطاطٞ إٔ نٌ ايٛسذات اييت ٜتِ اْتادٗا ٜتِ بٝعٗا يتشًٌٝ ايتعادٍ ؾكط ٫غرل.ٚبني اٱٜشادات 

ظب ٜكتلٞ إٔ ؼ, ؾإٕ ؾشض اـط١ٝ عذّ ٚدٛد ؽؿٝض يف طعش بٝ  ايٛسذ٠ , ؾإرا نإ ٖٓاى طعش بٝ  قذد يًٛسذ٠ 

 .اٱٜشادات ايهًٝ٘ نُا هب 

ٜٴباع ٜعين ٫ٜٛدذ : ػشح ٜٴٓتر  ٜعين نٌ َاٜضٜذ سذِ اٱْتاز بتضٜذ اٱٜشادات ٭ٕ ؼًٌٝ ايتعادٍ بٝؿذلض إٔ نٌ َا 

ٚبايتايٞ ايًػضٜٔ َذلادؾني يبعض (.يف ؼًٌٝ ايتعادٍ ؾكط ٫غرل اٱْتاز ٜظاٟٚ املبٝعات)ٚبايتايٞ , ػ٤ٞ ٜبك٢ يف املخاصٕ 

 .از ٖٛ املبٝعات يف ؼًٌٝ ايتعادٍاٱْت

طٝب ايع٬ق١ ٖزٙ َت٢ تهٕٛ ؿشٝش٘؟؟ عٓذَا ٫ٜتِ ؽؿٝض يف طعش بٝ  ايٛسذ٠ امُلٓتٳذ١ ٚطبعًا ٫ٜٛدذ ؽؿٝض يف 

سذِ )سذِ اٱْتاز= ٚبايتايٞ اٱٜشادات املٓتذ١ ايًٞ ٖٞ اٱٜشادات ايه١ًٝ , طعش بٝ  ايٛسذ٠ املٓتذ١ يف ؼًٌٝ ايتعادٍ 

 إرٕ ايتعادٍ بني َني ٜهٕٛ؟؟.طعش بٝ  ايٛسذ٠× (املبٝعات

 .ايتعادٍ ٜهٕٛ بني ايتهايٝـ ايه١ًٝ ٚ اٱٜشادات ايه١ًٝ

طٝب عٓذ ْكط١ ايتعادٍ ٖزٙ , طاملا سـٌ تعادٍ َابني اٱٜشادات ايه١ًٝ ٚايتهايٝـ ايه١ًٝ ارٕ ؿايف ايشبح بٝظاٟٚ ؿؿش 

 يٝ٘؟؟... ٫ٜٛدذ أسباح ٫ٚ اظا٥ش 

 ايتهايٝـ ايه١ًٝ= ١ًٝ ٜشادات ايه٭ٕ اٱ

 .ايتهايٝـ املتػرل٠ ا٫محاي١ٝ+ ايتهايٝـ ايجابت١ = ايتهايٝـ ايه١ًٝ 

   .ايتهايٝـ املتػرل٠ يًٛسذ٠ × سذِ ا٫ْتاز = ايتهايٝـ املتػرل٠ ا٫مجاي١ٝ 
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ٚطاملا ايتهايٝـ , بأْٗا ايٓكط١ اييت تتعادٍ عٓذٖا اٱٜشادات ايه١ًٝ َ  ايتهايٝـ ايه١ًٝ : ميهٔ تعشٜـ ْكط١ ايتعادٍ 

أٟ إٔ املؼشٚع ٫وكل عٓذ ايتعادٍ أسباح أٚاظا٥ش ٚوكل . ايه١ًٝ تظاٟٚ اٱٜشادات ايه١ًٝ إرٕ ٫ٜٛدذ ٫سبح ٫ٚاظاس٠

اٯٕ نتاس أٟ َٛق  يًُؼشٚع؟ نتاس . قبٌ ايٛؿٍٛ ملظت٣ٛ ايتعادٍ بُٝٓا وكل أسباح بعذ َظت٣ٛ ايتعادٍ املؼشٚع اظا٥ش

 :ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘ ميهٔ ؼًٌٝ املٛق  بٝاًْٝا نُا ًٜٞ . املٛق  يًُؼشٚع ايًٞ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اْتاز اسباح َابعذ ايتعادٍ

 

 

سٜاٍ؟ ٜعين اٱْتاز ؿؿش 10000=ٜعٓٝ٘ ايتهايٝـ ايجابت١  طٝب َايزٟ, سٜاٍ 10000َج٬ً ايتهايٝـ ايجابت١ دعًٓاٖا 

ايتهايٝـ  2=سٜاٍ ٚعٓذ سذِ اٱْتاز10000ايتهايٝـ نزيو  1=ٚعٓذ سذِ اٱْتاز , سٜاٍ 10000ٚايتهايٝـ 

ٚريو ملا ٜهٕٛ سذِ اٱْتاز ,.سٜاٍ 10000تهٕٛ ايتهايٝـ ثابت١ عٓذ 3000سٜاٍ يػا١ٜ َاْٛؿٌ سذِ اٱْتاز 10000نزيو

 , ؿؿش=

, سٜا10000ٍايجابت١ ايًٞ ٖٞ =ٚتـبح ايه١ًٝ , ؿؿش=ؿؿش إرٕ ايتهًؿ١ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ= ٚملا ٜهٕٛ عٓذٟ سذِ اٱْتاز 

ْؼٛف اٯٕ اٱٜشادات ايه١ًٝ ٜبذأ اطٗا َٔ ْكط١ . ٚايتهايٝـ ايهًٝ٘ ٫ميهٔ إٔ تكٌ قُٝتٗا عٔ ايتهايٝـ ايجابت١ أبذًا

, عين اٱْتاز ؿؿش اْت ساح ؼكل إٜشادات؟؟ ٜعين ٫ٜٛدذ ػ٤ٞ َابني اٱْتاز ٚاملبٝعات ايـؿش ٭ٕ إرا مل ٜٛدذ يذٟ اْتاز ٜ

 ,ؿؿش ٜعين ٫ٜٛدذ اٜشادات=طٝب ملا اٱْتاز بٝهٕٛ ؿؿش ٜعين املبٝعات بتهٕٛ

 .ٚبايتايٞ اط اٱٜشادات ايه١ًٝ بٝبتذ٤ َٔ ْكط١ ايـؿش

 :ٚميهٔ ايتٛؿٌ اىل ْكط١ ايتعادٍ سٜاكًٝا نا٭تٞ 

 .ايتهايٝـ ايه١ًٝ= اٱٜشادات ايه١ًٝ : ذ ْكط١ ايتعادٍ عٓ.... (1)

 .طعش بٝ  ايٛسذ٠× عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ= اٱٜشادات ايه١ًٝ 
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 .ايتهايٝـ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ+ ايتهايٝـ ايجابت١ = ايتهايٝـ ايه١ًٝ 

 .املتػرل٠ يًٛسذ٠ايتهايٝـ × عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ = ايتهايٝـ املتػرل٠ اٱمجاي١ٝ 

 :ناٯتٞ( 1)ميهٔ ايتعبرل عٔ املعادي١ سقِ , ٚبإطتخذاّ ايشَٛص 

 (.ّ× * ى+ )خ ( = غ× * ى)

 :سٝح

 .ٖٞ عذد ايٛسذات ايًٞ ؼكل ايتعادٍ*: ى{

 .ٖٞ طعش بٝ  ايٛسذٙ: غ

 ٖٞ ايتهايٝـ املتػرل٠ يًٛسذ٠: ّ 

 ٖٞ اٱٜشادات ايه١ًٝ( غ× * ى) 

 }ػرل٠ اٱمجاي١ٖٝٞ ايتهايٝـ املت( ّ× * ى) 

 خ(= ّ× * ى) -(غ× * ى)

 خ(= ّ  –غ *)ى

 :ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

 (2( ............ )ّ –غ )÷ خ *= ى

 :َاًٜٞ ( 2)٬ٜٚسغ ع٢ً َعادي١ 

1- أٟ , ؾإٕ ايع٬ق١ بني عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ ٚايتهايٝـ ايجابت١ ع٬ق١ طشد١ٜ . عٓذ ثبات ايعٛاٌَ ا٭اش٣  

 . يٝـ ايجابت١ املشتؿع١ ؼتاز اىل سذِ اْتاز أندل ست٢ ؼكل ايتعادٍإٔ املؼشٚعات رات ايتها

2- ؾإٕ ايع٬ق١ بني عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ ٚطعش بٝ  ايٛسذ٠ ع٬ق١ عهظ١ٝ . عٓذ ثبات ايعٛاٌَ ا٭اش٣   

 .٠مبع٢ٓ أْ٘ ميهٔ يًُٓعُات إٔ تكًٌ َٔ عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ عٔ طشٜل سؾ  طعش بٝ  ايٛسذ

3- ( ّ×*ى)ؾإٕ ايع٬ق١ بني عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ ٚايتهايٝـ املتػرل٠ يًٛسذ٠. عٓذ ثبات ايعٛاٌَ ا٭اش٣  

مبع٢ٓ اْ٘ ميهٔ يًُٓعُات إٔ تكًٌ َٔ عذد ايٛسذات اييت ؼكل ايتعادٍ عٔ طشٜل ؽؿٝض ايتهايٝـ , ع٬ق١ طشد١ٜ 

 . املتػرل٠ يًٛسذ٠

4-  .نٌ ٚسذ٠ ٜتِ بٝعٗا يف تػط١ٝ ايتهايٝـ ايجابت١ ٚايشبح احملكلدسد١ َظا١ُٖ ( ّ -غ )ٜطًل ع٢ً  

5-  :ؾإٕ املعادي١ تهٕٛ , إرا نإ املطًٛب ٖٛ ؼذٜذ سذِ اٱْتاز ايزٟ وكل أسباسًا ٚيٝع ؾكط ايتعادٍ  

 (ّ –غ ) ÷ ( ايشبح + خ = )ى ايشبح 

 :ؾإٕ سذِ اٱْتاز ايزٟ ٜكابٌ َظت٣ٛ َعني َٔ اـظاس٠ ٖٛ , ٚبٓؿع املٓطل 

 ( ّ –غ ) ÷ ( اـظاس٠ –خ = ) ى اـظاس٠ 

 .ٚبهزا اْتٗٝٓا َٔ ا٭ؾهاس ا٭طاط١ٝ يًتعادٍ
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 ايعاػش٠ احملاكش٠

 .      بك١ٝ ا٭طايٝب يف ااتٝاس املٛق  َجاٍ ع٢ً تطبٝل أطًٛب ؼذٜذ ايتعادٍ َٚٔ ثِ ْهٌُ

 :َجاٍ ع٢ً إطًٛب ؼذٜذ املٛق  : قشاس املٛق   

ٝٸش٠ يًٛسذ٠ يف ( سٜا200,000ٍ)سذ٣ ايعًُٝات ايـٓاع١ٝ ٖٞ بؿشض إٔ ايتهايٝـ ايجابت١ ٱ ٚتتُجٌ بٓٛد ايتهايٝـ املتػ

اذَات َباػش٠ , ٜٚبًؼ طعش بٝ  ايٛسذ٠ َٔ املٓتر ( سٜا5ٍ)ع١ًُ َباػش٠ , ( سٜا25ٍ)َاد٠ ااّ , ( سٜا20ٍ: )اٯتٞ 

 : املطًٛب ( .سٜا100ٍ)

 .سظاب ْكط١ ايتعادٍ بايٛسذات  (1

 ., اسظب سذِ اٱْتاز اي٬صّ يتشكٝل ٖزا ايشبح ( سٜا20,000ٍ)ف إىل ؼكٝل سبح ٜبًؼ إرا ناْت املٓع١ُ تٗذ (2

 .َا ٖٛ َكذاس اـظاس٠ ايٓاتر عٔ ريو ( ٚسذ٠ 3000)إرا أْتذت ايؼشن١ ٚباعت ؾكط  (3

 :يٲداب١ ع٢ً املجاٍ ْٓعش إىل املطًٛب ٚيهٔ قبٌ ريو ٫ بذ َٔ َعشؾ١ ايتايٞ 

 (غ= ّ , طعش بٝ  ايٛسذ٠ = يٝـ املتػرل٠ خ , ايتها= ايتهايٝـ ايجابت١ )

ٚبزيو ميهٓٓا سٌ ايؿكش٠ ا٭ٚىل ٖٚٛ سظاب ْكط١ ايتعادٍ بايتعٜٛض سظب ا٭سقاّ املعطا٠ يٓا يف ايظ٪اٍ ٚاطتخذاّ 

 (  *ى)ايكإْٛ ٚتطبٝك٘ تطبٝل َباػش ٖٚٛ قإْٛ 

 ( ّ –غ )÷ خ =  *ى: (1دـ )

 .ٚسذ٠  4000( = 50 – 100)÷  200000=  *ى
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طعش بٝ  = ايتهايٝـ املتػرل٠  , ٚعشؾٓا نزيو غ = ّ :  ايتهايٝـ ايجابت١ ,  ٚعشؾٓا أٜلًا إٔ =  إرا عشؾٓا بإٔ خ  

اييت ٖٞ ايتهايٝـ ايجابت١ اٱمجاي١ٝ َكظّٛ ( خ)تظاٟٚ * ى: ْهتب ايكإْٛ  ( *ى)ٚؿظاب ْكط١ ايتعادٍ  سذ٠ ايٛ

 ( .ّ)ـ املتػرل٠ اييت ٖٞ ْاقف ايتهايٝ(  غ)ع٢ً طعش بٝ  ايٛسذ٠ اييت ٖٞ 

   50 – 100َكظّٛ ع٢ً  200000=  *ْٚطبل تطبٝل َباػش ع٢ً ايكإْٛ ى

نٝـ أتت ؟ أتت َٔ مج  بٓٛد ايتهايٝـ املتػرل٠ يًٛسذ٠ ٭ْٗا دا٤ت  50ٚيهٔ ايـ  100أيـ عاسؾٝٓٗا ٚنزيو  200ؾـ 

 َؿـ١ً ـ 

َا : )ٚسذ٠ ٜعين  4000ٚسذ٠ ٜعين سذِ إْتاز ايتعادٍ  4000=  *ؾٝهٕٛ ى ( 50 – 100)أيـ ع٢ً ْاتر  200ٚبعذ قظ١ُ 

ٚبعذ ايتعادٍ ( ٚسذ٠ اظاس3999٠)ٚسذ٠ اظاس٠ , َٚا صاد عٓٗا سبح , مبع٢ٓ آاش قبٌ ايتعادٍ بٛسذ٠  4000ْكف عٔ 

 ( .   ٚسذ٠ سبح 4001)بٛسذ٠

 (2دـ :   )املطًٛب ايجاْٞ   

 ( ّ –غ )÷ (  ايشبح+ خ = )  ى  ايشبح

 .ٚسذ٠  4400( = 50 – 100)÷ ( 20000+  200000= )ايشبح  ى
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 .ٚيهٔ ْعٝـ عًٝ٘ يف ايبظط ايشبح ( *ى )َجٌ َعادي١ ( ى ايشبح)يف املطًٛب ايجاْٞ 

ايتهًؿ١ املتػرل٠ , ْٚطبل تطبٝل َباػش ( ّ)طعش ايٛسذ٠  ْاقف ( غ)َكظّٛ ع٢ً ( ايشبح)ايتهًؿ١ ايجابت١ صا٥ذ ( خ)إرا

 .ٚسذ٠ 4400= نٌ َا يف املكاّ ثِ ْكّٛ بكظُتِٗ قظُتِٗ ؾٝهٕٛ ى ايشبح  ظُ  نٌ َا يف  ايبظط , ٚطشح 

, ؾًٛ أسدْا ( *ى )٭ْٓا ْتهًِ عٔ أسباح ٫ٚ بذ إٔ تهٕٛ أنجش َٔ ( *ى )ٚسذ٠ 4000ٚسذ٠ أصٜذ َٔ  4400إرا ٬ْسغ إٔ 

 .ٚسذ٠   4400أيـ سٜاٍ ؾ٬ بذ َٔ إْتاز  20ؼكٝل سبح 

 (3دـ :   )املطًٛب ايجايح   

 (ّ –غ )÷ (  اـظاس٠ –خ = )  اـظاس٠ ى 

ٜٚ٪نذ ريو عٓذَا طًب َٓا َعشؾ١ ( ى اـظاس٠)إْتاز َٔ داْب ايؼشن١ ٜعين ريو : ٚقذ اعطٝٓا يف ايظ٪اٍ 

 .َكذاس اـظاس٠ 

 :  ْعٛد يًكإْٛ ْٚطبل ريو 

 

 

ٚسذ٠ 3000( ى اـظاس٠)ٚيف ايظ٪اٍ اعطٝٓا ( ّ)ْاقف ( غ)ْاقف اـظاس٠ َكظّٛ ع٢ً ( خ)بتظاٟٚ ( ى اـظاس٠)

 ٚاملطًٛب َكذاس اـظاس٠ ؟

 100اييت ٖٞ ( ّ)ْاقف ( غ)املشاد اطتخشادٗا َكظّٛ ع٢ً ( اـظاس٠)ْاقف ( خ)أيـ اييت ٖٞ  200تظاٟٚ  3000إرًا 

 50ْاقف 

ٝٶا بطشٜك١ طشؾني يف ٚططني سٝح إٕ ايـ   3000تعتدل َكظ١َٛ ع٢ً ٚاسذ ؾٝهٕٛ ايـ  3000ْٚبذأ اٯٕ سًٗا سظاب

 :ٚايطشف اٯاش َلشٚب يف ٚاسذ ؾتهٕٛ ػهٌ  اؿٌ ناٯتٞ ( 50ْاقف  100)لشٚب١ يف َ
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 اـظاس٠ – 200000( = 50 – 100) 3000

 150000تهٕٛ  3000َلشٚب١ يف  50ٜهٕٛ  50ْاقف  100ؾٓبذأ اؿٌ بطشح 

 اـظاس٠  – 200000=  150000

املٛدب١ إىل ايٝظاس بإػاس٠  150000س٠ َٛدب١ ْٚٓكٌ ايـ ٬ْسغ إٔ إػاس٠ اـظاس٠ طايب١ ْكّٛ بٓكًٗا إىل ايُٝني بإػا

 طايب١ ؾٝهٕٛ ػهٌ املعادي١ نايتايٞ

  150000 – 200000= اـظاس٠ 

 سٜا50000ٍ= اـظاس٠ 

 (ى اـظاس٠)ٚ ( ى ايشبح)ٚ ( *ى )ٚبٗزا املجاٍ اتلح يٓا طشٜك١ تطبٝل قٛاْني 

َٔ ا٭طايٝب اـاؿ١ بااتٝاس املٛق  ٖٚٛ أطًٛب املعاٌَ ايعاّ , ٚبٗزا ْهتؿٞ َٔ ؼذٜذ ايتعادٍ , ْٚش٣ ا٭طًٛب ايجاْٞ 

 .ٚأطًٛب املعاٌَ ايعاّ ٜظتخذّ يف ساي١ ايعٛاٌَ املاي١ٝ ٚغرل املاي١ٝ 

 ((أْـح مبؼاٖذ٠ احملاكش٠ عٓذ سٌ املظا٥ٌ))

 :أطًٛب املعاٌَ ايعاّ 

 :س املٛق  إىل ث٬ث١ فُٛعات أطاط١ٝ ٖٞ ٜكّٛ أطًٛب املعاٌَ ايعاّ ع٢ً تكظِٝ فُٛع١ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش يف قشا

ٖٚٞ اييت ميهٔ قٝاطٗا يف ػهٌ َايٞ , َجٌ ناؾ١ أْٛاع :  Objective Factorsايعٛاٌَ املٛكٛع١ٝ  -1

 . OFايتهًؿ١ ٚايعا٥ذ , ٜٚتِ ايتعبرل عٓٗا بايشَض 

اطٗا ٖٚٞ فُٛع١ ايعٛاٌَ اييت ٫ ميهٔ قٝ:  Subjectve Factorsايعٛاٌَ ايزات١ٝ أٚ ايؼخـ١ٝ  -2

ٝٶا , ٚيهٔ ميهٔ تشتٝب املٛاق  َٔ سٝح ؼكل نٌ عاٌَ بٗا , َٚجاٍ ريو ق٠ٛ اؿشن١ ايٓكاب١ٝ , دٛد٠ ايتعًِٝ ,  َاي

ٚدسد١ ا٫طتكشاس اٱقتـادٟ , ٚبايتايٞ ؾإٕ ايكِٝ اييت تعط٢ يهٌ َٛق  بايٓظب١ يًعاٌَ تعدل عٔ ستب١ َع١ٓٝ , ٜٚعدل 

 . SFعٔ ٖزٙ ايعٛاٌَ بايشَض 

ٝٶا , ٚيهٔ :  Critical Factorsشد١ ايعٛاٌَ اؿ -3 ٖٚٞ عباس٠ عٔ ايعٛاٌَ اييت ٫ ميهٔ قٝاطٗا َاي

ٜعتدل تٛاؾشٖا أطاغ يكٝاّ املؼشٚع يف َٓطك١ َع١ٓٝ , يزيو ؾإٕ ايكِٝ اـاؿ١ بٗا بايٓظب١ يهٌ َٛق  تهٕٛ ؿؿش أٚ 

َتٛؾش , ٜٚشَض يتًو ايعٓاؿش بايشَض  ٚاسذ , ٜٚعين ايـؿش إٔ ايعٓـش غرل َتٛؾش , أَا ايك١ُٝ ٚاسذ ؾتعين إٔ ايعٓـش

CF . 

   Genral factorsٚتظتخذّ املعا٬َت ايج٬ث١ احملظٛب١ يهٌ َٛق  يف ايٛؿٍٛ إىل َا ٜظ٢ُ باملعاٌَ ايعاّ يًُٛق  

 .ٚاملٛق  املؿلٌ ٖٛ املٛق  رٚ أقٌ َعاٌَ عاّ بؼشط أ٫ ٜهٕٛ َظاٟٚ يًـؿش  GF, ٜٚشَض يًُعاٌَ ايعاّ يًُٛق  بايشَض 

 (َجٌ املعادي١ اييت طٓأازٖا اٯٕ GFعين نٌ َٛق  َٔ املٛاق  طٛف مظب ي٘ ٜ)
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a) (SFi)]-GFi = CFi [a (OFi) + (1 

 ( .اخل.... ا٭ٍٚ , ايجاْٞ , ايجايح ) تعدل عٔ سقِ املٛق    i:  سٝح إٕ 

 a   أٚ ايؼخـ١ٝ , ٚتذلاٚح ق١ُٝ ٚتظ٢ُ أيؿا ٚتعدل عٔ ا٭١ُٖٝ ايٓظب١ٝ يًعٛاٌَ املٛكٛع١ٝ بايٓظب١ يًعٛاٌَ ايزات١ٝ

 .  َظاٟٚ يًٛاسذ ايـشٝحa  ٚ(1-a )بني ايـؿش ٚايٛاسذ ايـشٝح , ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ساؿٌ مج    aأيؿا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٜٚتِ تطبٝل ايكإْٛ تطبٝل َباػش ٚطتهٕٛ ايبٝاْات َتاس١ يف ايظ٪اٍ ٚعًٝٓا تطبٝل ايكإْٛ َٔ ا٬ٍ املجاٍ ايتايٞ 

اس ي١ٝ اـاؿ١ ببعض ايعٛاٌَ اييت طٛف تظتخذّ يف املؿاك١ً بني أسبع١ َٛاق  ٫اتٝتٛاؾشت يذٜو ايبٝاْات ايتا

 أسذُٖا نُٛق  ٭سذ املؼشٚعات

 اطتخذّ أطًٛب املعاٌَ ايعاّ يف ؼذٜذ أؾلٌ املٛاق  : املطًٛب 

ُٶا بإٔ    a = 0.75عً

 :اؿٌ 

 ايكإْٛ

GFi = CFi [a (OFi) + (1-a) (SFi)] 

 1تطبٝل يًكإْٛ يف اؿٌ يًُٛق  

GF1 = 1 [0.75 (0.65) + (1-0.75) (0.50)] = 0.61 

 :طشٜك١ اؿٌ 

GF1 = 1 [(0.75 X 0.65)  + (0.25 X 0.50)]  

GF1 = 1 [0.4875  + 0.125]  

GF1 = 1 [0.61] = 0.61 

 OF SF CF املٛق 

1 0.65 0.50 1 

2 1 0.67 1 

3 0.87 0.83 1 

 ؿؿش 0.50 0.91 4
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 2يًُٛق   تطبٝل يًكإْٛ يف اؿٌ

GF2 = 1 [0.75 (1) + (1-0.75) (0.67)] = 0.92 

  :طشٜك١ اؿٌ 

GF2 = 1 [(0.75 X 1) + (0.25 X0.67)]    

GF2 = 1 [ 0.75  + 0.1675]    

GF2 = 1 [ 0.92] = 0.92    

 3تطبٝل يًكإْٛ يف اؿٌ يًُٛق  

GF3 = 1 [0.75 (0.87) + (1-0.75) (0.83)] = 0.86  

 :طشٜك١ اؿٌ 

GF3 = 1 [(0.75 X 0.87) + (0.25 X 0.83)]  

GF3 = 1 [0.6525 + 0.2075]  

GF3 = 1 [0.86] = 0.86  

 4تطبٝل يًكإْٛ يف اؿٌ يًُٛق  

GF4 = 0 [0.75 (0.91) + (1-0.75) (0.50)] = 0 

  :طشٜك١ اؿٌ 

GF4 = 0 [(0.75 X 0.91) + (0.25 X 0.50)]  

GF4 = 0 [ 0.6825 + 0.125]  

GF4 = 0 [0.8075] = 0  

بؼشط أ٫ ٜهٕٛ َظاٟٚ )ٚعًٝ٘ ٜعتدل املٛق  ا٭ٍٚ ٖٛ ا٭ؾلٌ ٱقا١َ املؼشٚع , سٝح إٕ ٖزا املٛق  رٚ أقٌ َعاٌَ عاّ 

 ( .يًـؿش

ٚبزيو ْهٕٛ قذ اْتٗٝٓا َٔ أطًٛب املعاٌَ ايعاّ نُجاٍ يٮطايٝب اييت تأاز ايعٛاٌَ املاي١ٝ ٚغرل املاي١ٝ يف ا٫عتباس 

 .طًٛب ؼذٜذ ايتعادٍ ايزٟ ٜأاز ايعٛاٌَ املاي١ٝ ؾكط يف ا٫عتباس ٚاْتٗٝٓا قبًِٗ أ

 ((أْـح مبؼاٖذ٠ احملاكش٠ عٓذ سٌ املظا٥ٌ))
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 احملاكش٠ اؿاد١ٜ عؼش

  ااتٝاس املٛق  امل٥٬ِ يًُٓؼأ٠ اـذَات: 

 

 

 

 

 

 

 

١َٝ اطًٛب َشنض اؾارب١ٝ َٔ كُٔ ا٭طايٝب اييت ميهٔ اٱعتُاد عًٝٗا ٫اتٝاس املٛق  امل٥٬ِ يًُٓعُات اـذ

يتشذٜذ املٛق  املٓاطب يف ساي١ ايشغب١ يف إْؼا٤ َشنض أٚ كضٕ س٥ٝظٞ ٜتٛىل ( َشنض اؾارب١ٝ ) ٜٚظتخذّ ٖزا ا٫طًٛب 

) ؽؿٝض تهًؿ١ ايٓكٌ ( َشنض اؾارب١ٝ ) ٜٚلُٔ ٖزا ا٭طًٛب . ايتٛصٜ  ٭نجش َٔ كضٕ ؾشعٞ أٚ ق٬ت تبٝ  َباػش٠ 

ٜعين َٔ ا٬ٍ اطتخذآَا ) ايه١ًٝ يًٓعاّ إىل أقٌ سذ ممهٔ (  سذات اييت ٜتِ ْكًٗا َٚظاؾ١ ايٓكٌ َتُج١ً يف عذد ايٛ

 َٚا ٖٞ تهًؿ١ ايٓكٌ ؟ .. ٭طًٛب َشنض اؾارب١ٝ ْلُٔ إٔ ػا٤ اهلل إْٓا نؿض تهًؿ١ ايٓكٌ إىل أقٌ سذ ممهٔ 

َٛكٛع .. ؿ١ ايٓكٌ ٖٞ َٛكٛع اؿُٛي١ ؟ ٫ ٌٖ تهًؿ١ ايٓكٌ ٖٞ َٛكٛع املظاؾ١ ؟ أٚ ٌٖ تهً: يٓؿذلض إٔ أسذ ٜكٍٛ 

 ..تهًؿ١ ايٓكٌ ا٭ثٓإ َعًا 

 ..َا املكـٛد بأثٓإ َعًا ؟؟ أٟ املظاؾ١ اييت تكطعٗا ايظٝاس٠ باٱكاؾ١ إىل اؿُٛي١ املٛدٛد٠ يف ايظٝاس٠ 

 :َجاٍ 

طٔ ؽتًـ  2ناْت اؿُٛي١ ٚيٛ ٚ.. نًٝٛ َذل  40نًٝٛ َذل ؾأنٝذ ؽتًـ تهًؿتٗا عٔ املظاؾ١  20يٛ املظاؾ١ يذٜٓا 

( املظاؾ١ ٚ اؿُٛي١ ) ؾأنٝذ إٔ َٛكٛع تهايٝـ ايٓكٌ تشتبط ظض٥ٝتني .. طٔ  30طٔ أٚ  20طٔ أٚ  10تهًؿتٗا عٔ محٛي١ 

ؾ٬ ْكٍٛ املظاؾ١ ؾكط أٚ اؿُٛي١ ؾكط ؾٝذب إٔ ٜهٛت ا٫ثٓإ َ  بعض املظاؾ١ ( املظاؾ١ ٚإساسذٗا يًشُٛي١ ) أٚ 

طٔ أنٝذ نٌ َٔ اؿُٛي١  30طٔ أٚ  20نًٝٛ َذل ٚمحٛي١  40نًٝٛ َذل أٚ َظاؾ١  20َظاؾ١ : َج٬ .. ٚاؿُٛي١ 

 ..ٚاملظاؾ١ بتؿشم يف ؼذٜذ ايتهًؿ١ اـاؿ١ بايٓكٌ 

 ( أطًٛب َشنض اؾارب١ٝ ٜظاعذْا يف ؼذٜذ ا٭طًٛب املٓاطب يف ااتٝاس املٛق  امل٥٬ِ يًُٓؼأ٠ اـذ١َٝ ) 

 ..ٗذ١ٝ ٖزا ا٭طًٛب ٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛكح طبٝع١ َٓ

 

 

 

 

 

 

ٔ ا٭طايٝ ِ يًُٓعُات اـذ١َٝ اطًٛب َٔ كُ ٔ اٱعتُاد عًٝٗا ٫اتٝاس املٛق  امل٥٬ ب اييت ميه

َشنض اؾارب١ٝ ٜٚظتخذّ ٖزا ا٫طًٛب يتشذٜـذ املٛقـ  املٓاطـب يف سايـ١ ايشغبـ١ يف إْؼـا٤ َشنـض أٚ        

ٜٚلُٔ ٖزا ا٭طـًٛب  . كضٕ س٥ٝظٞ ٜتٛىل ايتٛصٜ  ٭نجش َٔ كضٕ ؾشعٞ أٚ ق٬ت تبٝ  َباػش٠ 

ايهًٝـ١ يًٓعـاّ إىل   (  َتُج١ً يف عذد ايٛسذات اييت ٜتِ ْكًٗا َٚظاؾ١ ايٓكـٌ  ) ١ ايٓكٌ ؽؿٝض تهًؿ

ٜعين َٔ ا٬ٍ اطتخذآَا ٭طًٛب َشنض اؾارب١ٝ ْلُٔ إٔ ػـا٤ اهلل إْٓـا نؿـض    ) أقٌ سذ ممهٔ 

 ..تهًؿ١ ايٓكٌ إىل أقٌ سذ ممهٔ ٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛكح طبٝع١ َٓٗذ١ٝ ٖزا ا٭طًٛب 
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 :َجاٍ 

ٜٚٛكح اؾذٍٚ ايتايٞ ( أ,ب,ز,د) تؿهش أسذ ايؼشنات يف إْؼا٤ كضٕ َشنضٟ ٜػزٟ أسبع١ َٓاؾز تٛصٜ  يف املذٕ ايتاي١ٝ 

 .ا٭سذاثٞ ايظٝين ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ ٚا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ بايطٔ يهٌ َٔ املذٕ ا٭سبع١ 

 ٜذ أؾلٌ َٛق  اطتخذّ أطًٛب َشنض اؾارب١ٝ يف ؼذ
 

 ا٭سذاثٞ ايـادٟ ا٭سذاثٞ ايظٝين ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ املذ١ٜٓ

 30 30 35 أ

 50 40 15 ب

 20 20 15 ز

 40 10 85 د
 

إرٕ ٖزٙ ايؼشن١ تٓتر يطًب املذٕ أ,ب,ز,د ٚتشٜذ إْؼا٤ َشنض َشنضٟ َتٛطط شلزٙ املذٕ ا٭سبع١ عٝح ٜػزٟ 

) تطًب ( أ ) ٜٓا ٖزٙ املذٕ ا٭سبع١ ٜٚٛدذ يذٜٓا ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ بايطٔ ؾاملذ١ٜٓ ٜٛدذ يذ.. استٝاداتٗا َٔ ٖزا املٓتر 

 (طٔ  85) تطًب ( د ) ٚاملذ١ٜٓ ( طٔ  15) تطًب ( ز ) ٚاملذ١ٜٓ ( طٔ  15) تطًب ( ب ) ٚامل١ٓٝ ( طٔ  35

ٚيهٔ .. زا َٛكٛع اؿُٛي١ ٖٚ( طٔ  35,15,15,85) هب تأَني املخضٕ بايهُٝات املطًٛب١ َٔ ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ 

املٛكٛع يٝع َٛكٛع اؿُٛي١ بٌ َٛكٛع املظاؾ١ ظاْب اؿُٛي١ يزيو َعٝٓا ا٭سذاثٞ ايظٝين ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ 

(  30) ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ (  30) ا٭سذاثٞ ايظٝين ( أ ) ْشا املذ١ٜٓ .. يتشذٜذ َٛق  نٌ َٔ َذ١ٜٓ َٔ املذٕ ا٭سبع١ 

 ( ب ) ٚاملذ١ٜٓ 

َٚا ٖٞ ايبٝاْات ايها١ًَ ؟ ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ اييت تعدل عٔ ايهُٝات اييت طٛف تٓتكٌ َٔ .. ايبٝاْات نا١ًَ اٯٕ 

 ..املخضٕ ايزٟ طٛف ْٓؼأ٠ يًُذٕ ا٭سبع١ بايطٔ ٖٚزٙ املظاؾات اييت تعدل با٫سذاثٞ ايظٝين ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ 

ٗا َ  َشاعا٠ املظاؾات اييت تؿـٌ بٝٓٗا ٖزٙ املذٕ ا٭سبع١ ٚاملشنض اٯٕ ْشٜذ إٔ ْٓؼأ َشنض ٜػزٟ املذٕ ا٭سبع١ باستٝادات

 ..ايزٟ طٛف ْٓؼأ٠ 

 ..إرٕ املٛكٛع َٛكٛع َظاسات يٮسذاثٞ ايظٝين ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ َشدش١ بايهُٝات اييت َعطٝٓا إٜاٖا بايطٔ 

 :اؿٌ 

( غ,ق) اؾ١ اييت ٜتِ ْكًٗا َٔ املٛق  املؿذلض اعتُادا ع٢ً ايبٝاْات ايظابك١ , ميهٔ تكذٜش نُٝات ايٓكٌ املشدش١ باملظ

 :إىل املذٕ ا٭سبع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

 ى ق ى غ ق غ ى املذ١ٜٓ 

 1050 1050 30 30 35 أ

 750 600 50 40 15 ب

 300 300 20 20 15 ز

 3400 850 40 10 85 د

 5500 2800   150 فــ
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َٔ ا٬ٍ سٌ ( غ,ق)ضٕ املشنضٟ َٛق  اؾذلاكٞ ْظُٝ٘ املٛق  ؟ أٟ إْٓا ْٓؼ٧ املخ( غ,ق)َا ٖٛ املٛق  املؿذلض 

 ..ايتُشٜٔ مذد املٛق  

٫بذ َٔ ايكًٌٝ َٔ اؿظابات َ  إٔ املٛكٛع يٝع َٛكٛع َظاؾات ٚأٜلا يٝع َٛكٛع ( غ,ق)ملعشؾ١ املٛق  ا٫ؾذلاكٞ 

بـ ( ق ) ٚا٭سذاثٞ ( ى ) ـ بايهُٝات ب( غ ) أٟ بلشب ا٭سذاثٝات .. ؾٝذب عًٝٓا تشدٝح املظاؾات بايهُٝات ؟ .. نُٝات 

 ملعشؾ١ املظاؾ١ املشدش١ بايه١ُٝ يتشذٜذ املٛق  ( ى ) بايهُٝات 

ٖٓا ٖٞ ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ بايطٔ اييت ( ى .. ) ٜٚٛدذ يذٜٓا أاش ؿـ ٖٚٛ اجملُٛع ( أ,ب,ز,د ) ٜٛدذ يذٜٓا أسب  َذٕ 

 150فُٛعٗا ( 85,15,15,35) ٖٞ 

 (10,20,40,30) ٜٛدذ يذٜٓا ا٭سذاثٞ ايظٝين .. ٚايـادٟ نُا ٖٞ يهٌ َذ١ٜٓ َٔ املذٕ ا٭سبع١ ْل  ا٭سذاثٞ ايظٝين 

 (40,20,50,30) ٚا٭سذاثٞ ايـادٟ 

 ( ق×ى)ٚ ( غ×ى) َشدش١ بايهُٝات اييت ٖٞ ى ؾٝذب كشب ( غ,ق) املٛكٛع َٛكٛع َظاؾ١ 

 ......( = .........ب ) املذ١ٜٓ    1050=30×35( = أ ) املذ١ٜٓ ( غ×ى)

 ( =..................ب ) املذ١ٜٓ    1050=30×35= املذ١ٜٓ ا٭ٚىل ( ق×ى) 

  5500( = ى ق ) ٚلُ  عُٛد           2800(  = ى غ)لُ  عُٛد 

 :ْهٌُ اؿٌ ( غ,ق) ملعشؾ١ َٛق  املؿذلض 

 :سٝح 

 ا٫ستٝادات ايظ١ٜٛٓ بايطٔ ( ى ) 

 ا٫سذاثٞ ايظٝين ( غ ) 

 ادٟ ا٭سذاثٞ ايـ( ق ) 

( ق ) َٚتٛطط ( غ ) ٚسٝح أْٓا ْشغب يف ااتٝاس املٛق  ايزٟ ٜتٛطط املذٕ ا٭سبع١ ؾإْ٘ ًٜضّ ؼذٜذ نٌ َٔ َتٛطط 

 :ُٖٚا ميج٬ٕ أسذاثٞ املٛق  ا٭َجٌ , ٚريو نُا ًٜٞ 

 تكشٜبا  19=  18,67=  =        ( =    غ ) َتٛطط   

 تكشٜبا  37=   36,67=         =                 ( =        ق ) َتٛطط 

 (د ) أقشب املذ١ْٝ ( غ , ق ) ٭ٕ اسذاثٝات ( د ) أٟ إٔ ٖزا املٛق  طٛف ٜهٕٛ تكشٜبا إىل سذ َا َٔ املذ١ٜٓ 
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 :ايذلتٝب ايذااًٞ يًُٛق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يهٔ ٖٓاى تشتٝب .. اس املٛق  نتاس املٛق  أٜٔ إرا نإ يف ايشٜاض أٚ دذٙ أٚ ايذَاّ تشتب دااٌ املٛق  يهٔ ٖٓاى يف قش

نٌ ػ٤ٞ َشتبط بتٓعِٝ ايعٌُ .. َج٬ املعذات نٝـ ٜتِ تشتٝبٗا .. دااًٞ يًُٛق  ط٣ٛ يف َٓعُات ؿٓاع١ٝ أٚ اذ١َٝ 

 ..دااٌ املٓؼأ٠ ْؿظٗا 

 :عذ٠ سا٫ت َٓٗا ٚتعٗش اؿاد١ إىل ااتٝاس ايذلتٝب امل٥٬ِ يًُٛق  يف 

تـُِٝ ٚسذات اْتاد١ٝ دذٜذ٠ , ايتٛط  يف ايطاق١ اؿاي١ٝ , اس٬ٍ تظ٬ٝٗت دذٜذ٠ َهإ اؿاي١ٝ , إكاؾ١ طًع١ أٚ 

اذ١َ إىل اط ا٫ْتاز , ٚنزيو عٓذ ظٗٛس طشم أٚ أطايٝب إْتاد١ٝ دذٜذ٠ تظتًضّ عٌُ تعذٌٜ يف ايذلتٝب ايذااًٞ 

 ..اؿايٞ 

 ناؾ١ املٓعُات ايـٓاع١ٝ ٚيف َٓعُات تكذِٜ اـذَات َٔ تأثرلٙ املباػش ع٢ً نؿا٠٤ ٚتتب  أ١ُٖٝ ٖزا ايكشاس يف

أٟ إٔ ايذلتٝب ايذااًٞ يٝع َشتبط باـذَات ) اطتخذاّ ايطاق١ اٱْتاد١ٝ املتاس١ ٚسظٔ تكذِٜ اـذ١َ املشغٛب١ 

يتأثرلٙ ع٢ً ... ني ٚا٫طتع٬ّ ايـٓاع١ٝ ؾكط بٌ َشتبط باـذَات َجٌ اـطٛط اؾ١ٜٛ اذَات٘ َشتب١ َٔ سٝح املٛظؿ

ؾهجرلا َا ٜ٪دٟ ايذلتٝب غرل املٓاطب إىل ٚدٛد ااتٓاقات ٚتعطٌ يف ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ ست٢ ٜهٕٛ ( ايهؿا٠٤ اٱْتاد١ٝ 

 ..ايذلتٝب ًَح 

 :ٜٛدذ يذٜٓا َذا٬ت يتشذٜذ ايذلتٝب ايذااًٞ ٖٚٞ 

 

 

 :َكذَ٘ 

ٍٚ ٖٓــا أســذ ايكــشاسات اشلاَــ١ يف فــاٍ تـــُِٝ ايعًُٝــ١ ايتشًٜٛٝــ١ , ايــزٟ ٜتعًــل بتشذٜــذ      ْتٓــا

ايٓظب املٛاق  امل١ُ٥٬ يًتذٗٝضات اٱْتاد١ٝ ٚاـذ١َٝ دااٌ املٛق  ايزٟ ٜـتِ ااتٝـاسٙ , ٚعـاد٠ َـا ٜطًـل      

ػـاس٠ إٔ ٖـزا   ع٢ً ٖزٙ ايع١ًُٝ قشاس ااتٝاس ايتخطٝط ايـذااًٞ أٚ ايذلتٝـب ايـذااًٞ يًُٛقـ  , ٚػـذس اٱ     

 :ايكشاس ٜتلُٔ عذ٠ دٛاْب أُٖٗا 

ؼذٜذ َٛق  َٚظاسات ا٭َانٔ اي٬ص١َ يعًُٝات اطت٬ّ ٚؽضٜٔ ٚاطتخذاّ ْٚكٌ املٛاد اييت  -1

 تًتضّ ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ 

 (َج٬ قظِ ايـٝا١ْ ) ؼذٜذ َٛاق  ا٭قظاّ اييت تًضّ ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  -2

 (تزٖب إىل أٜٔ ؟) يتؼػٌٝ ؼذٜذ أَانٔ ؽضٜٔ املٛاد اييت ؼت ا -3

 ؼكٝل ايتٛاصٕ يف تذؾل املٛاد ا٬ٍ َشاسٌ ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  -4

إرا مت ا٫ْتٗا٤ ) ؼذٜذ أَانٔ ؽضٜٔ املٓتذات ايٓٗا١ٝ٥ ٚنٝؿ١ٝ ْكًٗا َٔ َشانض ايتٛصٜ   -5

 (َٔ اٱْتاز أٜٔ طٓٓكًٗا ؟
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 :أٖذاف ايٓعاّ اٱْتادٞ 

ّ اٱْتادٞ تتُجٌ يف ؼكٝل سكا املظتًٗو باٱكاؾ١ إىل اٱْتاد١ٝ املشتؿع١ , ٚتتب  نُا رنش طابكا ؾإٕ أٖذاف ايٓعا

 :أٖذاف ايذلتٝب ايذااًٞ َٔ أٖذاف ايٓعاّ اٱْتادٞ , ٚتتُجٌ أِٖ أٖذاف ايذلتٝب ايذااًٞ ؾُٝا ًٜٞ 

 (ايذلتٝب اؾٝذ يًُٛق  ) تكًٌٝ تهًؿ١ ْكٌ َٚٓاٚي١ املٛاد   -

 (إرا مل ٜتِ ايذلتٝب اؾٝذ قذ ٜتعشض ايعاًَني يًخطش ) شلا ايعاًَني  ؽؿٝض دسد١ اـطش اييت ٜتعشض -

 (إرا مت ايذلتٝب اؾٝذ ) ؼكٝل أع٢ً دسد١ اْتؿاع َٔ ايتذٗٝضات ٚدٗٛد ايعاًَني  -

 (ارا نإ ايذلتٝب دٝذ تهٕٛ ايشٚح املع١ٜٛٓ دٝذٙ يٮؾشاد ) ؼظني ايشٚح املع١ٜٛٓ يٮؾشاد  -

 ظاس١ املتاس١ ؼكٝل أع٢ً ْظب١ اطتػ٬ٍ يًُ -

 (إط٬ع املؼشف ع٢ً ايعٌُ ٚايعُاٍ ) تظٌٗٝ ع١ًُٝ اٱػشاف ٚاملتابع١ ٚؼكٝل املش١ْٚ  -

 ..تظٌٗٝ ع١ًُٝ ايتٓظٝل ايؿعاٍ بني ايٛسذات ٚإتاس١ ايؿشؿ١ ي٬تـاٍ املباػش عٓذ اؿاد١  -

 ..ٚهب اٱػاس٠ ٖٓا إٔ ا٭١ُٖٝ ايٓظب١ٝ يتًو ا٭ٖذاف ؽتًـ َٔ َٓع١ُ ٚأاش٣ 

 (ٌٖ ٖٛ طًب أع٢ً أٚ َتٛطط أٚ َٓخؿض : ) طًب املتٛق  َٔ اٱْتاز سذِ اي (1

ؾكذ ٜؼرل ايطًب املتٛق  إىل صٜاد٠ أٚ تٓاقف اٱقباٍ ع٢ً َٓتذات ايؼشن١ , ٚب٬ ػو ؾإٕ اٱػاٖني ٜظتًضّ إعاد٠ 

ٜتطًب إعاد٠ ايٓعش يف  يٛ ؾٝ٘ صٜاد٠ ٜتطًب إعاد٠ ايٓعش يف ايذلتٝب ٚيٛ ؾٝ٘ ْكف..) ايٓعش يف ايذلتٝب ايذااًٞ اؿايٞ 

 ..ايذلتٝب يٝت٥٬ِ َ  سذِ ايطًب 

 :ْٛع ايـٓاع١ َٚتطًبات ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  (2

ؾُٔ ايٛاكح إٔ ايذلتٝب ايذااًٞ يًُٓعُات اـذ١َٝ ىتًـ بؼهٌ تاّ عٔ ايذلتٝب ايذااًٞ يًُٓعُات ايـٓاع١ٝ 

تٝب ملٓعُات اـذَات ايؿٓذق١ٝ ٚايظٝاس١ٝ , نزيو ؾإٕ ايذلتٝب ايذااًٞ ملٓعُات اـذَات ايطب١ٝ  ىتًـ عٔ ايذل

نزيو ؾإٕ ايذلتٝب ايذااًٞ يؼشنات إْتاز ايػضٍ ٚايٓظٝر ىتًـ عٔ يف ػشنات إْتاز ايظٝاسات ٚميهٔ تـٓٝـ 

 :ايـٓاعات إىل ا٭ْٛاع ايتاي١ٝ 

 :ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ  ( أ

ٓتذات اييت قذ ٜتِ اطتخذاَٗا بؼهٌ َباػش ٖٚٞ ايـٓاع١ اييت تعتُذ ع٢ً ؼٌٜٛ فُٛع١ َٔ املٛاد إىل فُٛع١ َٔ امل

 (ٖزا ايتشٌٜٛ َٔ َذا٬ت إىل كشدات ) أٚ نٛطٝط َجٌ ؿٓاع١ ايػضٍ ايٓظٝر ٚايـٓاع١ ايػزا١ٝ٥ 

 :ؿٓاع١ ايتذُٝع١ٝ  ( ب

ٖٚٞ ايـٓاع١ اييت تكّٛ بإْتاز َٓتر أٚ عذ٠ َٓتذات عٔ طشٜل ػُٝ  بعض املهْٛات ا٬ٍ َشاسٌ إْتاد١ٝ كتًؿ١ , 

 ع١ ايظٝاسات ٚؿٓاع١ ا٭دٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚاٱيهذل١ْٝٚ ؿٓا: َجٌ 

 :ايـٓاع١ ايتش١ًًٝٝ ( ز
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ٖٚٞ ايـٓاع١ اييت تكّٛ بعٌُ ؾين أٚ تهٓٛيٛدٞ ع٢ً أسذ املٓتذات بكـذ ؼًًٝ٘ إىل عذ٠ َٓتذات ؽتًـ يف َٛاؿؿاتٗا 

 ..ؿٓاع١ تهشٜش ايبذلٍٚ : ايؿ١ٝٓ عٔ املٓتر ا٭ؿًٞ ايزٟ مت اطتخذاَ٘ َجٌ 

 :ـٓاع١ ا٫طتخشاد١ٝ اي( د

: ٖٚٞ اييت تكّٛ ع٢ً فشد اطتخشاز بعض املٛاد َٔ املـادس ايطبٝع١ٝ بؼهٌ ٜظُح باطتخذاَٗا يف َشاسٌ آاش٣ َجٌ  

 ..اطتخشاز املعادٕ 

 :َظاس١ املهإ املخـف يًع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  (3

يًُباْٞ اـاؿ١ باملؼشٚع إ٫ قذ ٜهٕٛ َٔ اؾذٜش بايزنش إٔ قشاس ايذلتٝب ايذااًٞ َٔ املؿشٚض إٔ ٜظبل قشاس اٱْؼا٤ 

 ..َٔ ايـعب  ايٛؿٍٛ يًذلتٝب املٓاطب 

ٌٖ تٛثش ع٢ً ايذلتٝب ايذااًٞ ؟ يٛ عٓذْا َظاس١ قذٚد٠ تٛثش يف ع١ًُٝ ايذلتٝب ايذااًٞ ٚاٚ عٓذْا َظاس١ نبرل٠ 

 ..ٚػاطع١ اٜلا ت٪ثش ع٢ً ايذلتٝب ايذااًٞ 

 ..ْعِ ٭ْٗا ت٪ثش يف ع١ًُٝ ايذلتٝب ايذااًٞ .. ١ املب٢ٓ ؟ ٌٖ املظاس١ ٜكـذ بٗا َظاس١ ا٭سض َٚظاس: غ

املؿشٚض ايذلتٝب ايذااًٞ ٜظبل .. ٌٖ َٛكٛع ايذلتٝب ايذااًٞ ٜظبل املظاس١ أٟ َظاس١ ا٭سض ٚاملب٢ٓ أٚ ايعهع ؟ : غ

 ..َٛكٛع َظاس١ ا٭سض ٚاملب٢ٓ 
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 ايجا١ْٝ عؼشاحملاكش٠ 

 :أْٛاع ايذلتٝب ايذااًٞ 

هٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى أسب  أْٛاع أطاط١ٝ يًذلتٝب ايذااًٞ ٖٞ ايذلتٝب ع٢ً أطاغ اٱْتاز , ايذلتٝب ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ مي*

 :ٚؾُٝا ًٜٞ َٓاقؼ١ تؿـ١ًٝٝ شلزٙ ا٭ْٛاع ا٭سب  .. , ايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٛق  ايجابت يًُٓتر , تٛيٝؿ١ ايذلتٝب ايذااًٞ 

 :ايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٓتر : أ٫ٚ 

ٛ ايٓٛع ايزٟ ٜتِ يف طً٘ تشتٝب َهْٛات ٚتظ٬ٝٗت ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ طبكًا يتتاب  اـطٛات اييت ٜتِ بٗا إْتاز َٓتر ٖٚ

منطٞ قذد , ٚع٢ً ريو ؾإٕ تذؾل املٛاد ٜهٕٛ يف ػهٌ اط كـف ٱْتاز َٓتر قذد , ٜبذأ باملذا٬ت َٔ املٛاد 

 :تايٞ ٜٛكح َجا٫ً ع٢ً ٖزا ايٓٛع َٔ ايذلتٝب ٜٚٓتٗٞ عٓذ ْكط١ إْتاز املٓتر ايٓٗا٥ٞ ٚايؼهٌ اي

 

 

 

 

 

نزيو ؾإٕ . ٚلذ اٱػاس٠ ٖٓا إىل ريو ٫ ٜعين بايلشٚس٠ إٔ ٜتِ إدااٍ نٌ َظتًضَات املٛاد يف أٍٚ اـط اٱْتادٞ 

ٜشد  ريو ٚ. ايتذؾل املظتُش ـط اٱْتاز ٜعين إٔ نٌ ٚسذ٠ ٜتِ إْتادٗا هب إٔ متش ع٢ً مجٝ  قطات ايتؼػٌٝ 

ٚعاد٠ . بؼهٌ أطاطٞ إىل إٔ ٖزا ايٓٛع َٔ اٱْتاز ٜهٕٛ إْتادا منطًٝا أٚ تهٕٛ املٛاؿؿات املظُٛح بٗا يف سذٚد منط١ٝ أٜلًا 

 ..َا ٜطًل ع٢ً ٖزا ايٓٛع يف ايذلتٝب اط ايتذُٝ  

 :ػشٚط اطتخذاّ ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ املٓتر 

بٛدٛد سذِ اْتاز نبرل ست٢ ميهٔ اطػ٬ٍ طاق١ اـط بذسد١  إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى طًب نبرل ع٢ً املٓتر ٜظُح -1

 ..َٓاطب١ 

 ..إٔ ٜهٕٛ اٱْتاز منطٞ أٚ ٜظُح بايتػٝرل يف سذٚد ايُٓط١ٝ  -2

 إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى طًب َظتكٌ إىل سذ َا ع٢ً املٓتر ٚإ٫ ٜتِ ريو ايطًب باملٛزل١ٝ اؿاد٠  -3

 ..اَها١ْٝ تػٝرل إدشا٤ املٓتر بظٗٛي١  -4

 ..ش املٛاد ٚا٫دضا٤ اي٬ص١َ يًع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ كُإ اطتُشاس تٛاؾ -5

 :اـا٥ف ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ املٓتر 

 ..ٚدٛد ٚطا٥ٌ َٓاٚي١ آي١ٝ ع٢ً طٝٛس بني قطات ايتؼػٌٝ املختًؿ١  -1

ٚدٛد سذِ قذٚد دذًا َٔ املخضٕٚ ؼت ايتؼػٌٝ بني املشاسٌ اٱْتاد١ٝ املختًؿ١ ٜٚؿلٌ إٔ ىتؿٞ متاًَا ٖزا  -2

  املخضٕٚ

 ..ؼهِ آيٞ يف طشع١ اط اٱْتاز بؼهٌ دض٥ٞ أٚ نًٞ  -3

ات َظتًضَ

 املٛاد

قط١ 

 تؼػٌٝ أٚىل

قط١ 

 تؼػٌٝ ثا١ْٝ

 

قط١ 

 ثايج١ تؼػٌٝ

 

املٓتر 

 ايٓٗا٥ٞ 
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 ..اٱعتُاد ع٢ً عُاي١ َتخــ١ دذًا أٚ ْــ َاٖش٠  -4

 ..ا٭عتُاد ع٢ً عُاي١ عاي١ٝ املٗاس٠ ٚايتخـف يف ع١ًُٝ ؿٝا١ْ ٚإؿ٬ح اط اٱْتاز  -5

 ..ساد١ قذٚد٠ إىل عًُٝات ؽطٝط ٚدذٚي١ اٱْتاز  -6

 ..اطتخذاّ آ٫ت َتخــ١ بؼهٌ َشتؿ   -7

 ..ذااٌ ٚ تهاٌَ عًُٝات ايتخـف ٚايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ َ  اط اٱْتاز رات٘ ت -8

 ٚدٛد تذؾل ثابت يهٌ ايٛسذات اٱْتاد١ٝ  -9

 :َضاٜا ٚعٝٛب ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ اٱْتاز 

 :تتُجٌ َضاٜا ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ اٱْتاز ؾُٝا ًٜٞ *

 ..ؽؿٝض تهًؿ١ َٓاٚي١ املٛاد  -1

 ..١ اٱستؿاظ باملخضٕٚ َٔ املٛاد ْــ املـٓع١ ؽؿٝض تهًؿ -2

 ..اؿاد١ إىل َظاسات أقٌ يًع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  -3

 ..ايبظاط١ يف ايتشهِ يف طشع١ تذؾل ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  -4

 :ٚتتُجٌ عٝٛب ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ املٓتر ؾُٝا ًٜٞ *

 ..يطاق١ اـط اؿايٞ اؿاد١ إىل اط إْتاز ناٌَ دذٜذ عٓذ ا٫طتػ٬ٍ ايهاٌَ  -1

 عذّ املش١ْٚ يف اطتػ٬ٍ طاق١ اـط ٱْتاز طً  آاش٣  -2

 ..اطٛس٠ تٛقـ أسذ املشاسٌ اٱْتاد١ٝ , سح ٜ٪دٟ ريو يتٛقـ اـط بايهاٌَ  -3

 استُاٍ ٚدٛد املًٌ يذ٣ ايعاًَني يكٝاَِٗ بعٌُ سٚتٝين َتهشس  -4

 :ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ : ثاًْٝا 

ٚريو . زا ايٓٛع َٔ ايذلتٝب ٜتِ ػُٝ  اٯ٫ت ٚايتظ٬ٝٗت املتؼاب١ٗ اييت ت٪دٟ ْؿع ايٛظٝؿ١ يف َٛق  ٚاسذ ٚيف ٖ

 ..بػض ايٓعش عٔ ْٛع املٓتذات اييت طٛف تكّٛ تًو ايٛسذ٠ اٱْتاد١ٝ 

َٚٔ أَج١ً .ختًؿ١ عاد٠ َا ٜتب  ٖزا ايٓٛع َٔ ايذلتٝب ايذااًٞ يف ساي١ عذّ تُٓٝط تذؾل املٛاد اي٬ص١َ يًُٓتذات امل

املٓعُات اييت تتب  ٖزٙ ايٓٛع َٔ ايذلتٝب ايبٓٛى ؾٗٓاى قظِ ا٫قذلاض , قظِ ؿشف ٚإٜذاعات ايؼٝهات , قظِ ؿشف 

ٚإٜذاعات ايٓكذ١ٜ , قظِ ؾتح اؿظابات , ٚقظِ ايتش٬ٜٛت اـاسد١ٝ , َٚٔ ا٭َج١ً أٜلا ع٢ً املٓعُات اييت تتب  ايذلتٝب 

 ..املظتؼؿٝات َٚـاْ  ايػضٍ ٚايٓظٝر  ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ

 :ػشٚط اطتخذاّ ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ 

 :عاد٠ َا ٜؿلٌ اطتخذاّ ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ *

ختًؿ١ سظب ايتٓٛع يف َٛاؿؿات ا٭ٚاَش ٚ ايطًبٝات اييت تشد يًٛسذ٠ اٱْتاد١ٝ ٚاات٬ف تذؾكٗا بني ايعًُٝات امل -1

 ..َٛاؿؿاتٗا 

 ..انؿاض سذِ اٱْتاز يف ايطًب١ٝ ايٛاسذ٠  -2
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 ..عٓذَا ٜهٕٛ ٖٓاى ساد١ إىل اطتخذاّ ْؿع اٯي١ٝ يطًبٝتني أٚ أنجش  -3

 :اـا٥ف ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ 

ا بطشٜك١ بظٝط١ يتػٝرل اطتخذاّ اٯ٫ت ٚاملعذات عا١َ َتعذد٠ ا٭غشاض , ؾٝهُٔ ٯ٫ت ايػضٍ املظتخذ١َ تعذًٜٗ -1

 زلو ايػضٍ ايٛادب إْتادٗا ٚسظب ْٛع اـٝٛط املظتخذ١َ 

 ا٫عتُاد ع٢ً عُاي١ نجٝؿ١ ٚرات َٗاسات َتُٝض٠  -2

 تػٝرل دذاٍٚ ايتؼػٌٝ بؼهٌ َتهشس سظب اْٛاع ايطًبٝات ايٛاسد٠  -3

 تعكذ ع١ًُٝ اؾذٚي١ ْتٝذ١ اطتخذاّ ا٭ٚاَش يٓؿع ايٛسذ٠ اٱْتاد١ٝ  -4

 ـ ٚتٓٛع سظب َٛاؿؿات ا٭َش اٱْتادٞ ٚدٛد تذؾل كتً -5

 :َضاٜا ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ 

 -:عٓذَا ٜتِ اطتخذاّ اطًٛب ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ امل١ًٝ يف ظشٚؾ٘ امل١ُ٥٬ ؾإٕ ؼكٝل املضاٜا ايتاي١ٝ *

 املش١ْٚ يف اطتخذاّ ا٭ؾشاد ٚاٯ٫ت  -1

 ت ٚايتظ٬ٝٗت يًكٝاّ بإْتاز ايطًبٝات كتًؿ١ املٛاؿؿات انؿاض تهًؿ١ أعذاد ٚػٗٝضات اٯ٫ -2

 ..َٓ  سذٚخ اصدٚاز يف ٚدٛد اٯ٫ت ٚاملعذات املتؼاب١ٗ يف أنجش َٔ قظِ , ٜٚظٌٗ ريو يف إَها١ْٝ ايشقاب١ عًٝٗا  -3

 ..عذّ تٛقـ ايتؼػٌٝ يف ا٭قظاّ املختًؿ١ بعلٗا ايبعض بؼهٌ َباػش نُا يف اط اٱْتاز  -4

 :ٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ عٝٛب ايذلت

ع٢ً ايشغِ َٔ املضاٜا املتعذد٠ ٫طتخذاّ أطاغ ايع١ًُٝ يف ايذلتٝب ايذااًٞ , إ٫ إٔ ٖٓاى بعض ايعٝٛب ايٛادب ايتػًب *

 -:عًٝٗا ٖٚٞ 

 ٚدٛد قذس أندل َٔ املخضٕٚ َٔ املٛاد ْــ املـٓع١ املتٛادذ٠ بني َشاسٌ اٱْتاز املختًؿ١  -1

 اطتخذاّ أطايٝب املٓاٚي١ املٝهاْٝه١ٝ املتكذ١َ  عذّ إَها١ْٝ -2

 اؿاد١ إىل إػشاف دقٝل َٚباػش , ٚبايتايٞ انؿاض ْطام اٱػشاف  -3

 ؿعٛب١ تتب  اطتخذاّ املٛاد يف املشاسٌ املختًؿ١ يًع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ  -4

 :ايذلتٝب ايذااًٞ ع٢ً أطاغ املٛق  ايجابت : ثايجا

َٛق  ثابت , بُٝٓا ٜتِ إسلاس اٯ٫ت ٚاملعذات ٚايعُاي١ ٚاملٛاد إىل اي٬صَني يًكٝاّ بايع١ًُٝ يف ٖزٙ اؿاي١ ٜهٕٛ املٓتر يف 

عًُٝٛ بٓا٤ طا٥ش٠ , طؿ١ٓٝ , نٛبشٟ , ٜٚتظِ اٱْتاز يف ٖزٙ اؿاي١ بـػش عذد : اٱْتاد١ٝ َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ريو 

ا اؿاي١ يٝع ٖٓاى أٟ ْٛع َٔ ايتذؾل ملٛاد ا٬ٍ ٚيهٔ رٚ َٛاؿؿات ااؿ١ , ٚيف ٖز( عاد٠ ايٛسذ٠ ) ايٛسذات املطًٛب١ 

ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ , ْٚعشًا ٫ات٬ف املٛاؿؿات َٔ ساي١ إىل آاش٣ ؾإٕ ٖزا ايٓٛع َٔ اٱْتاز وتاز إىل َٗاس٠ عاي١ٝ 

ٔ َتخــ١ , ٚتتُجٌ املؼه١ً ا٭طاط١ٝ شلزا ايٓٛع َٔ ايذلتٝب يف نٝؿ١ٝ ايتٓظٝل بني ا٭ْؼط١ املختًؿ١ بؼهٌ ٜلُ

 ..تكًٌٝ ٚقت إلاص املؼشٚع إىل أقٌ ٚقت ممهٔ ٚبتهًؿ١ ١ُ٥٬َ
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 :تٛيٝؿ١ ايذلتٝب ايذااًٞ : سابعًا 

ع٢ً ايشغِ َٔ أْٓا عاؾٓا أْٛاع ايذلتٝب ايذااًٞ يف ث٬خ أػهاٍ كتًؿ١ إ٫ أْ٘ َٔ ايؼا٥  إٔ ٜهٕٛ ايذلتٝب ايذااًٞ 

٭ػهاٍ ست٢ ميهٔ ؼكٝل عذ٠ َضاٜا ٚبؼهٌ ٥٬ِٜ ايع١ًُٝ ايؿعًٞ يهجرل َٔ أْٛاع ا٭ْؼط١ يف ػهٌ تٛيٝؿ١ َٔ تًو ا

اطتخذاّ املظتؼؿٝات أطاغ ايذلتٝب ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ ؾُٝا تكّٛ بإْؼا٤ أقظاّ ع٬د١ٝ : اٱْتاد١ٝ , ؾع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

شا٤ دشاس١ ملشٜض كتًؿ١ , ٚيهٓٗا دااٌ ايكظِ ايٛاسذ تعتُذ يف ايػايب ع٢ً ايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٛق  ايجابت , ؾعٓذ إد

يف َٛق  إدشا٤ اؾشاس١ , نُا إ ايهجرل َٔ ػشنات ( ممشكات , أدٗض٠ ,أطبا٤ ) ٜتِ ػُٝ  نٌ ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ 

تٝبٗا ايذااًٞ إْتاز ا٭دٗض٠ ٚاملعذات اييت تظتخذّ ايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٓتر ٜهٕٛ يذٜٗا ٚسؾ يًـٝا١ْ عاد٠ َا ٜهٕٛ تش

 .ع٢ً أطاغ يع١ًُٝ 
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 احملاكش٠ ايجاث١ً عؼش

ْشٜذ *ْٚش٣ ايٓٛاسٞ ايه١ُٝ أٚ ايٓٛاسٞ ايشٜاك١ٝ اـاؿ١ ب٘ ( اط اٱْتاز )ايزٟ ٖٛ  :ايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٓتر  -أ

ايذلنٝض يف ٖزٙ اؿًك١ ٚاؿًك١ ايكاد١َ دٝذا ٭ُْٗا ْٛاسٞ سٜاك١ٝ عٔ ايذلتٝب ايذااًٞ يًُٛق  بٓا٤ ع٢ً أطاغ 

 .ع٢ً أطاغ املٓتر  ايذلتٝب

 : َؿّٗٛ اط اٱْتاز 

 هب أ٫ٚ ايتعشف ع٢ً َا١ٖٝ ٖزا اـط َٚهْٛات٘ ٚبعض املؿاِٖٝ , ست٢ ميهٓٓا ايكٝاّ بع١ًُٝ تـُِٝ اط اٱْتاز

املهْٛات ٜكـذ بٗا ا٭ْؼط١ اييت أكُٗا يف فُٛع١ َٔ احملطات ٚتظ٢ُ قطات )ا٭طاطٝ٘ املشتبط١ غط اٱْتاز 

اؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ ,َعذٍ اٱْتاز ,عض املؿاِٖٝ ا٭طاطٝ٘ املشتبط١ بضَٔ ايذٚس٠ اـاق غط اٱْتاز ايتؼػٌٝ ْٚش٣ ب

ؾشت٢ ميهٔ إْتاز إسذ٣ ايظً  ٫بذ َٔ ايكٝاّ ببعض ا٭ْؼط١ أٚ (. اخل ...ٚتٛاصٕ اط اٱْتاز , يعذد قطات ايتؼػٌٝ 

أعطٝو طًع١ َع١ٓٝ طٝاس٠ َج٬ ًٜضَين إٔ أقّٛ )اٱْتاز  ا٭عُاٍ أٚ ايعٓاؿش اي٬ص١َ َٓز ايبذا١ٜ ٚست٢ إمتاّ ع١ًُٝ

ْٚعشا ٫طتشاي١ ٚدٛد َشنض إْتادٞ (. يػا١ٜ إمتاّ ع١ًُٝ اٱْتاز  بأْؼط١ َع١ٓٝ ٚأعُاٍ َع١ٓٝ ٚعٓاؿش عٌُ َعني

ت٬ف ٚاعتُادا ع٢ً سكٝك١ اا,ٚسغب١ يف ؼكٝل اطتؿاد٠ اندل ,ؾعذد ايعٓاؿش عاد٠ َاٜهٕٛ باٯ٫ف ,َظتكٌ يهٌ عٓـش 

ٜٚطًل ع٢ً ,ؾاْ٘ عاد٠ َا ٜتِ إْؼا٤ َشنض إْتادٞ ٜتٛىل ايكٝاّ مبذُٛع١ َٔ ا٫ْؼط٘ ,ايتتاب  ايؿين يتًو ا٭ْؼط١ 

 .ٖزا املشنض اٱْتادٞ اؿط٬ح قط١ ايتؼػٌٝ 

ٓتر إرا أْا أسٜذ إْتاز طٝاس٠ َٔ ا٬ٍ اط اٱْتاز ًٜضَين فُٛع١ َٔ ا٭ْؼط١ طبعا فُٛع١ ٕ ا٭ْؼط١ ست٢ ت: ايؼشح

ٌٖ َٓطكٞ أْٞ اعٌُ َشنض إْتادٞ ٚاسذ يهٌ ْؼاط َٔ ا٭ْؼط١ طبعا .طٝاسٙ َٔ ا٭يـ يًٝا٤ ممهٔ تهٕٛ آ٫ف ا٫ْؼط١ 

يهٔ املٓطكٞ أْٞ امج  ٖزٙ ا٭ْؼط١ يف ػهٌ قطات تؼػٌٝ ست٢ اػشف ٚاتاب  ع٢ً ا٫ْؼط١ دااٌ . غرل َٓطكٞ 

ع٢ً ايتتاب  ايؿين ٚبعض املعاٜرل ا٫اش٣ اييت طٓتعشض شلا  طبعا لُعٗا دااٌ قطات ايتؼػٌٝ بٓا٤.قطات ايتؼػٌٝ 

 اٯٕ بذٕٚ َعاطا٠

فُٛع١ َٔ ا٫ْؼط١ اي٬ص١َ ٱْتاز َٓتر ( ٖزا بذا١ٜ املجاٍ ايتٛكٝشٞ ملٛكٛع اط اٱْتاز )ٜٚٛكح اؾذٍٚ ايتايٞ

 (ايظاعات ٫سغ ايٛقت ٜكاغ بايجٛاْٞ يٝع بايذقا٥ل ٚ. )َعني ٚايٛقت اي٬صّ بايجا١ْٝ يهٌ َٓٗا 

 ص ٚ ٖـ د ز ب أ ا٫ْؼط١ 

 40 20 100 80 50 30 40 ايٛقـت

ص طبعا َجاٍ َبظط ٜٛكح املؿاِٖٝ ا٭طاط١ٝ يهٔ يف ايٛاق  ايعًُٞ ٜهٕٛ عٓذى ,ٚ,ٖـ ,د ,ز ,ب ,يًتبظٝط عٓذْا ايٓؼاط أ

 ... ثا١ْٝ ٖٚهزا 30ثا١ْٝ ايٓؼاط ب ٜأاز يف ٚقت٘ 40آ٫ف َٔ ا٫ْؼط١ ايٓؼاط أ ٜأاز يف ٚقت٘ 

مٔ قًٓا أْٓا ئ ْتعاٌَ َ  ٖزٙ ا٫ْؼط١ َٓؿشدٙ ٚيهٔ لُعٗا يف ػهٌ قطات تؼػٌٝ ست٢ )نُا ٜٛكح ايؼهٌ ايتايٞ

قطات تؼػٌٝ ٚٚقت  3ػُٝ  ٖزٙ ا٫ْؼط١ يف ( ْهٕٛ اؿًكات املهْٛ٘ ـط اٱْتاز ٚست٢ اسـٌ ع٢ً املٓتر ايٓٗا٥ٞ 
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ْٞ لُ  ايجٛاْٞ ٚمٍٛ ٖزٙ ايجٛاْٞ إىل دقا٥ل ٚريو بايكظ١ُ ٫سغ ٚقت ايٓؼاط نإ بايجٛا)نٌ قط١ بايذقا٥ل 

ٖـ ,ز ايجا١ْٝ تلِ ا٫ْؼط١ د,ب,ع٢ً أطاغ إٔ احملط١ ا٭ٚىل تلِ ا٫ْؼط١ أ,(ٚبايتايٞ مذد ٚقت احملط١ بايذقا٥ل  60ع٢ً 

 .ص ,ٚايجايج١ تلِ ا٫ْؼط١ ٚ. ٚ,

ز ٚقت٘ , 30ب ٚقت٘, 40َاَو يف اؾذٍٚ ايٓؼاط أ ٚقت٘ ز ٫سغ أ,ب,ْبذأ لُ  احملطات احملط١ ا٭ٚىل تلِ ا٫ْؼط١ أ

 :دقٝك٘ اْعش يًؼهٌ ايتايٞ  2إرا ٚقت احملط١ ا٭ٚىل  2= 60÷120,  120= 50+ 30+40لُعِٗ ع٢ً بعض  50

 

 

   

 

 

 80ايجٛاْٞ ٖـ كُت , احملط١ ايجا١ْٝ نزيو كُت ا٫ْؼط١ د,دقٝك١ بايطشٜك١ اؿظاب١ٝ املاك١ٝ  2احملط١ ا٭ٚىل ٚقتٗا 

دقٝك٘ يف  1=60÷ 60إرا  60=40+20ص كُت ايجٛاْٞ , احملط١ ايجايج١ كُت ا٫ْؼط١ ٚ,دقا٥ل  3= 60÷180إرا  180=100+ 

 ٚيف ايٓٗا١ٜ ٜطً  املٓتر ايٓٗا٥ٞ بذٕٚ َعاطا٠  1ٚايجايج١ ٚقتٗا  3ٚايجا١ْٝ ٚقتٗا 2ايٓٗا١ٜ احملط١ ا٭ٚىل ٚقتٗا 

دقٝك١  1دقا٥ل ٚايجايج٘ 3دقٝك٘ ٚايجا١ْٝ  2ٌٝ تؼتػٌ قًٓا إٔ احملط١ ا٭ٚىل ٚقتٗا طٝب ْشٜذ إٔ ْش٣ نٝـ قطات ايتؼػ

دقٝك١ طبعا َٓطكٝا  1دقا٥ل أٚ ع٢ً أطشع ٚقت  3إرا ع٢ً أٟ ٚقت تؼتػٌ احملطات بايلبط ؟ ٌٖ تؼتػٌ ع٢ً أبط٧ ٚقت 

 .دقا٥ل 3تؼتػٌ ع٢ً أبط٧ ٚقت ايزٟ ٖٛ 

ٜٴشظب يٓش٣ ٖزا ايه٬ّ ْٚعشف نٝـ ْطً  ػ٤ٞ ازل ٘ صَٔ ايذٚس٠ ْٚلشب َجاٍ سقُٞ يٓش٣ صَٔ ايذٚس٠ ٖزا نٝـ 

 .َٚع٢ٓ صَٔ ايذٚس٠ 

ٖٚٞ يف , ؾإٕ طشع١ اط اٱْتاز طٛف تشتبط بأبطأ احملطات عًٝ٘,ٚطاملا إٔ قطات ايتؼػٌٝ َشتبط١ ببعلٗا ايبعض 

ٚع٢ً ريو ؾإٕ طشع١ ,يٛسذ٠ املٓتذ١ ٖزٙ اؿاي١ احملط١ ايجا١ْٝ سٝح ؼتاز إىل ث٬خ دقا٥ل يًكٝاّ بٓـٝبٗا يف تؼػٌٝ ا

 .اط اٱْتاز طٛف تهٕٛ ٚسذ٠ نٌ ث٬خ دقا٥ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1حمطة 
 دقيقة 2

 2حمطة 
 دقيقة 3

 3حمطة 
 دقيقة 1

 منتج هنائي
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ٚٱٜلاح ريو بـٛس٠ تؿـ١ًٝٝ دعٓا ْظتخذّ يػ١ ا٭سقاّ , ا٥ض ايه٬ّ ٖزا غرل َؿّٗٛ ْشٜذ إٔ ْٛكش٘ مبجاٍ سقُٞ د

 : نُا يف اؾذٍٚ ايتايٞ 

دقٝك١ يٓش٣ ع٢ً أسب  ٚسذات َٔ ٖزا املٓتر َجٌ َا 1ايجايج١ , 3ايجا١ْٝ , دقٝك2٘ع٢ً ْؿع املجاٍ قًٓا إٔ احملط١ ا٭ٚىل 

ٜبني اؾذٍٚ ايتايٞ ٚقت ا٫ْتٗا٤ يهٌ قط١ َٔ قطات ايتؼػٌٝ ٚنٝـ ْظتخشز صَٔ ايذٚس٠ سنض َعٓا ع٢ً اؾذٍٚ 

 ٫ٕ ٖٓاى أسقاّ نجرلٙ 

 1قط١  ٚسذات اٱْتاز

 اْتٗا٤ بـذ٤ 

 م   غ      م غ

 2قط١ 

 ا٤اْتٗ بـذ٤ 

 م  غ     م  غ 

 3قط١ 

 اْتٗا٤ بـذ٤ 

 م   غ    م  غ 

 

 ٚقت ايذٚسٙ

 (طشع١ اـط)

 دقا٥ل 3 7  6  7  5 7  5  7  2 7  2 7   - ايٛسذ٠ ا٭ٚيـ٢

 دقا٥ل  3 7  9 7   8 7  8 7   5 7  4  7  2 ايٛسذ٠ ايجـا١ْٝ

 دقا٥ل  3 7  12  7  11 7  11  7   8 7  6 7   4 ايٛسذ٠ ايجايجـ١

  7 15 7  14 7 14 7  11 7  8 7   6 ايٛسذ٠ ايشابعـ١

طٝب يٛ أسدت إٔ اؾتح  4اىل 1يذٜٓا اؾذٍٚ ْٚشٜذ ايتذسٜب ع٢ً َظت٣ٛ أسب  ٚسذات ٚنُا ٖٛ َٛكح ٚسذات اٱْتاز َٔ 

احملط١ ,دقٝك٘  2ٚسذات ااش٣ ؟عادٟ ٫ َاْ  يهٔ ٭سب  ٚسذات ست٢ ْٛكح املؿّٗٛ إىل سذ نبرل احملط١ ا٭ٚىل ٚقتٗا 

يٓش٣ ٫سغ إٔ يف نٌ قط١ َٔ احملطات ٚقت بذ٤ ٚٚقت اْتٗا٤ ٚطبعا ,دقٝك١ 1ايجايج١ ٚقتٗا ,دقا٥ل  3ايجا١ْٝ ٚقتٗا 

يٛ أْا اؾذلكت إٔ أبذ٤ إْتادٞ يف . ٚا٫ْتٗا٤ يف دقٝك٘ َعٝٓ٘ ٚطاع١ َعٝٓ٘ ( غ)ٚطاع١ َعٝٓ٘ ( م)ايبذ٤ يف دقٝك٘ َع١ٓٝ 

ٜو ايٛسذ٠ ا٭ٚىل طتبذأ يف احملط ا٭ٚىل ٚبعذٖا ايجا١ْٝ ٚايجايج١ نٌ ٚسذٙ متش ع٢ً ايـبح دذ٫ ٜعين إرا يذ 7ايظاع١ 

 .ا٭ٚىل ٚبعذٖا ايجا١ْٝ ٚايجايج١ 

إرا ْٓتٗٞ َٓٗا (دقٝك٘ 2صَٔ احملط١ ا٭ٚىل ايٞ سؿعٓاٙ ) 7از ايٛسذ٠ ا٭ٚىل تشٚح يًُشط١ ا٭ٚىل ْبذأ ؾٝٗا ايظاع١

ايجا١ْٝ ْبذأ ؾٝٗا ايظاع١ (  7:2ايٛسذ٠ ا٭ٚىل اْتٗت ايظاع١ )ٚىل احملط١ ايجا١ْٝ بعذٖا از ايٛسذ٠ ا٭, ٚدقٝكتني  7ايظاع١

بعذٖا ازا ايٛسذ٠ ا٭ٚىل احملط١ ايجايج١ طتبذأ ْٗا١ٜ , 7:5إرا تٓتٗٞ يف ( دقا٥ل 3صَٔ احملط١ ايجا١ْٝ ايٞ سؿعٓاٙ ) 7:2

از ايٛسذ٠ ايجا١ْٝ احملط١ ا٭ٚىل اْتٗت يف , 7:6تٗٞ يف إرا تٓ(دقٝك٘ 1صَٔ احملط١ ايجايج١ ايٞ سؿعٓاٙ ) 7:5احملط١ ايجا١ْٝ 

 (14:54إىل  12:00طاي  اؿًك١ َٔ ايذقٝك١ )ٖٚهزا بك١ٝ اؾذٍٚ ....... 7:4إرا تٓتٗٞ يف  2ٚصَٓٗا  7:2

دقا٥ل ايزٟ ٖٛ ٚقت 3إرا ايؿشم بِٝٓٗ 7:6ٚايجا١ْٝ اْتٗت  7:6ا٭ٚىل اًـت ( طشع١ اـط )٫سغ ٚقت ايذٚس٠ 

دقا٥ل ٚأٜلا ايجايج١ 3إرا ايؿشم بِٝٓٗ 7:12ٚايجايج١ اْتٗت  7:9ٚنزيو ايجا١ْٝ اْتٗت( ع١ اـططش)ايذٚس٠

 دقا٥ل 3بني نٌ دٚستني َتتايٝتني دقا٥ل ٜعين صَٔ ايذٚس٠ ايٛقت ايؿاؿٌ 3إرا طشع١ اـط  7:15ٚايشابع١ اْتٗت 7:12اْتٗت

ٜٚكـذ , ُا ٜتعًل بايطاقات ايعاط١ً أٚ تشانِ املخضٕٜٚٚ٪دٟ عذّ تٛاصٕ اط اٱْتاز إىل ٚدٛد َؼانٌ ؾٝ:ْهٌُ ايؼاػ١ 

يزيو ؾإٕ َؼه١ً تـُِٝ اط اٱْتاز ٖٞ َؼه١ً ؼكٝل ,بعذّ ايتٛاصٕ اات٬ف ايٛقت ملخـف يًُشطات املختًؿ١ 

ٖٚٛ َا ٜعشف بتٛاصٕ اط اٱْتاز ٖٚزا َا طٓتعشض ي٘ ٫سكا يف اؿًك١ ايكاد١َ نتُشٜٔ ,ايتٛاصٕ بني قطات ايتؼػٌٝ 

  ع٢ً تٛاصٕ اط اٱْتاز ْٚعشف نٝـ مكل ايتٛاصٕ يف اط اٱْتاز ؟نبرل
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 ( طاق١ ٚنؿا٠٤ اط اٱْتاز )

ْتطشم إىل طاق١ ٚنؿا٠٤ اط اٱْتاز نٝـ تكاغ ايطاق١ ؟ ٚنٝـ تكاغ ايهؿا٠٤ ؟ ٚيذٜٓا َا ٜظ٢ُ بضَٔ ايذٚس٠ َٚا 

نؿا٠٤ اـط نٝـ ؼظب ؟ ْٚش٣ اؿذ ا٭د٢ْ  ْٚش٣,ٜظ٢ُ بضَٔ اٱْتاز ْٚش٣ ايع٬ق١ بني صَٔ ايذٚس٠ َٚعذٍ اٱْتاز 

 ايٓعشٟ يًُشطات نٝـ وظب ؟

دقا٥ل اييت 3صَٔ ايذٚس٠ ايزٟ ٖٛ )ميهٔ اطتخذاّ َؿّٗٛ صَٔ ايذٚس٠ يف ؼذٜذ َعذٍ اٱْتاز املتٛق  َٔ اط اٱْتاز

ٛقت ايزٟ ٜتِ ؾٝ٘ إْتاز ٜٚكـذ بضَٔ ايذٚس٠ اي(.اطتخشدٓاٖا اطتخذَ٘ يف ؼذٜذ َعذٍ اٱْتاز املتٛق  َٔ اط اٱْتاز 

( ا٭ٚىل ايجا١ْٝ ايجايج١ ايضَٔ ايؿاؿٌ َابني نٌ ٚسذتني َتتايٝتني ٜظ٢ُ صَٔ ايذٚس٠)ٚسذ٠ ٚاسذ٠ بٛاطط١ اط اٱْتاز 

ٜٚتشذد صَٔ ايذٚس٠ َٔ ا٬ٍ ع٬قت٘ مبعذٍ ,ٚمبع٢ٓ آاش ٖٛ ايٛقت ايؿاؿٌ بني نٌ ٚسذتني َتتايٝتني ع٢ً اط اٱْتاز 

 (أسٜذ ؼكٝك٘ َباػش٠ َٔ دٕٚ دذٍٚ ): اٱْتاز نُا ًٜٞ 

  = صَـٔ ايـذٚس٠  (1

 = َعـذٍ اٱْتـاز (  2 

 

طٝب قذ ٜظأٍ طا٥ٌ عٔ ايٛاسذ َا ٖٛ ؟ ايٛاسذ ٜتٛقـ ع٢ً َعذٍ . هب َعشؾ١ ايكاْْٛني ٭ْٓا طٓظتخذَُٗا ٫سكا 

٫سغ إٔ , ػٗش ٚاسذ ػٗش ,يٛ أطبٛع ٜـبح ٚاسذ أطبٛع , ّٜٛ اٱْتاز يٛ َعذٍ اٱْتاز ّٜٛ ٜـبح َعذٍ اٱْتاز ٚاسذ

 اخل ْطبل ايه٬ّ ٖزا ...ايٛاسذ يٝع ٚاسذ ؿشٝح بٌ ٚاسذ ٜتٛقـ ع٢ً َعذٍ اٱْتاز َٜٛٞ أطبٛعٞ ػٗشٟ 

املٛدٛد يف ايبظط َٔ املعاديتني ٜشتبط ؼذٜذٙ باملكـٛد به١ًُ َعذٍ ( ايه٬ّ ايظابل)ٚريو ع٢ً أطاغ إٔ ٖزا ايٛاسذ 

أَا إرا نإ َعذٍ اٱْتاز أطبٛعٞ ؾإٕ ٖزا ,ؾإرا نإ َعذٍ اٱْتاز َٜٛٞ ؾإٕ ٖزا ايٛاسذ ٖٛ ٚاسذ ّٜٛ ,يف َعذٍ اٱْتاز 

 :طاعات ؾإٕ  8ٚٚقت اٱْتاز ايَٝٛٞ ,دقا٥ل 3ؾإرا نإ صَٔ ايذٚس٠ .ٖٚهزا .....ايٛاسذ ٖٛ ٚاسذ أطبٛع 

 ّٜٛ/ٚسذ٠  160=  60× 8 = ّٜٛ  1 =َعذٍ اٱْتاز ايَٝٛٞ 

 3    صَٔ ايذٚس٠  

 أطبٛع/ٚسذ٠ 1120 =   60×8× 7 =  اطبٛع 1 =  َعذٍ اٱْتاز ا٭طبٛعٞ 

 3 صَٔ ايذٚس٠  

صَٔ ايذٚس٠ ايزٟ ٖٛ ث٬خ دقا٥ل طٝب ٚاسذ ّٜٛ نِ ؾٝ٘ طاع١ ÷ ٫سغ إٔ َعذٍ اٱْتاز ايَٝٛٞ إرا ايٛاسذ ٚاسذ ّٜٛ 

= دقا٥ل  3÷  60× 8طاعات إىل دقا٥ل ٜـبح  8إرا ٫صّ أسٍٛ , ٫ طبعا طاعات ٜٓؿ  تكظِ ايظاعات ع٢ً ايذقا٥ل ؟  8عٌُ؟ 

 .ّٜٛ /ٚسذ٠ 160

أٜاّ ٚإسٓا ْؼتػٌ يف  7صَٔ ايذٚس٠ طٝب ا٭طبٛع نِ ّٜٛ ؾٝ٘ ؟÷ نزيو َعذٍ اٱْتاز ا٭طبٛعٞ إرا ايٛاسذ ٚاسذ أطبٛع 

إىل دقا٥ل طبعا باؾذلاض إٔ ا٭طبٛع  دقا٥ل أٜلا ايبظط أسٛي٘ 3صَٔ ايذٚس٠ ايزٟ ٖٛ ÷ طاعات  8ايّٝٛ نِ طاع١ ؟

÷ 1=أْا دبت صَٔ ايذٚس٠ . ا٭طبٛع / ٚسذ٠ 1120=  3÷ ( ست٢ أسٛشلا إىل دقا٥ل)60× 8×7أٜاّ إرا تـبح  7ٜؼتػًٛا ؾٝ٘ 

 :َعذٍ اٱْتاز َجٌ َا طٓش٣ اٯٕ ÷ 1= ممهٔ أْا َٔ َعذٍ اٱْتاز أدٝب صَٔ ايذٚس٠ ايزٟ ٖٛ,َعذٍ اٱْتاز 
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إسٓا يف ايظابل دبٓا َعذٍ اٱْتاز بذ٫ي١ صَٔ ايذٚس٠ يف ايكإْٛ ا٭ٍٚ  يهٔ ٖٓا لٝب )اط اٱْتاز  ٚيف ساي١ تـُِٝ

ؾػايبا َا ٜهٕٛ َطًٛب تـُِٝ اط اٱْتاز ,تهٕٛ اؿاي١ عهظ١ٝ ( صَٔ ايذٚس٠ بذ٫ي١ َعذٍ اٱْتاز يف ايكإْٛ ايجاْٞ 

يذٚس٠ اي٬صّ يزيو ؾباؾذلاض إٔ سقِ اٱْتاز ايَٝٛٞ املطًٛب ٜٚهٕٛ املطًٛب ٖٛ ؼذٜذ صَٔ ا, يتشكٝل َعذٍ إْتاز قذد 

 :ؾإٕ صَٔ ايذٚس٠ املشغٛب وظب نُا ًٜٞ (  ايَٖٝٛٞزا ٜظ٢ُ َعذٍ اٱْتاز )ٚسذ٠ 240ٖٛ

 1 = صَٔ ايذٚس٠ املشغٛب 

 َعذٍ اٱْتاز  

    = 1 ّٜٛ 

 240  

 دقٝك١ 2=  60× 8 =     

 240 

يهٞ مٛشلا إىل  60× طاعات  8َعذٍ اٱْتاز املطًٛب ٚايّٝٛ ؾٝ٘  240÷ ّٜٛ  1َٞ تـبح َعذٍ اٱْتاز ايٝٛ÷ 1يف ايكإْٛ 

 .دقٝك١ 2دقا٥ل إرا صَٔ ايذٚس٠ املشغٛب 

عشؾٓا َٔ ايكٛاْني نٝـ لٝب صَٔ ايذٚس٠ ٚنٝـ لٝب َعذٍ ( نؿا٠٤ اط اٱْتاز )ْشٜذ إٔ مظب ط٧ٝ ازل٘ 

 .لبط أْت َاػٞ بأٟ ٚسذات قٝاغ ست٢ ٫ ؽًط بني ايظاعات ٚايذقا٥ل اٱْتاز نُا طبل ْٚشاعٞ يف ايبظط ٚاملكاّ باي

 :أَا نؿا٠٤ اط اٱْتاز ؾتشظب باملعادي١ ايتاي١ٝ 

 100× فـ ت           =               نؿا٠٤ اط اٱْتاز 

 ت× ٕ     

عٓا فُٛع ايٛقت ْشد  يًذذٍٚ ا٭ٍٚ ايظابل يٛ مج.)فـ ت فُٛع ٚقت ا٫ْؼط١ اي٬ص١َ يًٛسذ٠   -سٝح    

 (طٝعطٝٓا فُٛع ا٫ْؼط١ اي٬ص١َ يًٛسذ٠ ايزٟ ٖٛ فـ ت

ايزٟ أْت ؾتشت٘ ايزٟ طٓشاٙ يف تٛاصٕ اط اٱْتاز يف َجايٓا ايظابل نإ )ٕ      ايعذد ايؿعًٞ حملطات ايتؼػٌٝ  -

 ث٬خ قطات تؼػٌٝ 

 ( ايٞ دبت٘ بذ٫ي١ َعذٍ اٱْتاز )ص      صَٔ ايذٚس٠    -

يف قط١ ايتؼػٌٝ ا٭ٚىل  2يف املجاٍ ايٞ ؾات )دقا٥ل  6ُٛع ٚقت ا٫ْؼط١ اي٬ص١َ ٱْتاز ٚسذ٠ َٔ َٓتر َا ؾإرا نإ ف

يف صَٔ دٚس٠ َكذاسٙ ( إرا ٖزا فـ ت ايٞ دبت٘ َٔ اؾذٍٚ  6= 1+3+2يف ايجايج١ فُٛعِٗ 1يف قط١ ايتؼػٌٝ ايجا١ْٝ ٚ 3,

ؾُٝهٔ سظاب ( أٜلا يف املجاٍ ايٞ ؾات)قطات تؼػٌٝ ؾع١ًٝ   3ا٬ٍ َٔ ( َجٌ َا طًعٓاٙ َٔ املجاٍ ايٞ ؾات )دقا٥ل  3

 :نؿا٠٤ اط اٱْتاز نُا ًٜٞ 

 ْطبل يف ايكإْٛ ع٢ً طٍٛ ,  3=ص ,  3= ٕ ,  6= فـ ت: املعطٝات 

 %67        = 100×6   =    100× فـ ت                  =         نؿا٠٤ اـط 

 3×  3                            ص× ٕ  

 % 33% =  67 -% 100=  ٚعًٝ٘ تهٕٛ ْظب١ ايٛقت ايعاطٌ يف ايذٚس٠  

ْشٜذ إٔ مظب يف اؾض١ٝ٥ ا٭ارل٠ يف اؿًك١ اؿذ , سظبٓا نؿا٠٤ اـط , َعذٍ اٱْتاز , إرا إسٓا سظبٓا صَٔ ايذٚس٠ )
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 ( ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذد احملطات 

يعذد قطات ايتؼػٌٝ يتشكٝل صَٔ دٚس٠ َعني أٚ ( ٚيٝع ايؿعًٞ) عشٟايٓٚأارلا ميهٔ سظاب َا ٜظ٢ُ باؿذ ا٭د٢ْ 

 :َعذٍ إْتاز َعني نُا ًٜٞ 

 
     فـ ت=  اؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذد احملطات 

 ص         

 قط١  2=  3÷  6إرا ٜـبح   3= ص ,   6= طٝب إسٓا يف َجايٓا فـ ت 

 قط١  2= إرا اؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذد احملطات 

 (سغ أد٢ْ ْعشٟ أٟ ميهٔ إٔ ْؿتح أنجش َٔ قطتني َجٌ َا ؾتشٓا ث٬خ قطات يًتؼػٌٝ ٫)
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 احملاكش٠ ايشابع١ عؼش

 :  تـٓٝـ اط اٱْتاز

ٜتٛقـ تـٓٝـ اط اٱْتاز ع٢ً طاق١ اـط املشغٛب١ اييت ٜتِ ايتعبرل عٓٗا عاد٠ يف ػهٌ َعذٍ اٱْتاز ا٬ٍ ؾذل٠ ص١َٝٓ 

٠ ٚع٢ً ْٛع ايعًُٝات اٱْتاد١ٝ ايٛادب ايكٝاّ بٗا ٱْتاز ايظًع١ أٚ تكذِٜ اـذ١َ , ٚنزيو ع٢ً ايٛقت اي٬صّ يهٌ قذد

ع١ًُٝ ٚايؼهٌ ايؿين يتتاب  ٖزٙ ايعًُٝات , ٜٚهٕٛ اشلذف َٔ ع١ًُٝ تـُِٝ اط اٱْتاز ٖٛ ؽـٝف ا٭ْؼط١ ع٢ً عذد 

دسد١ ايعطٌ يف ايطاقات ع٢ً اـط إىل اقٌ سذ ممهٔ , ٖٚٛ َا  ٜتِ ؼذٜذٙ َٔ قطات ايتؼػٌٝ , بؼهٌ ٜلُٔ ؽؿٝض

 .ٜٛكش٘ املجاٍ ايتايٞ 

املجاٍ ساح ٜٛكح نٝؿ١ٝ تٛصٜ  أٚ نـف ايعٓاؿش أٚ ا٭ْؼط١ ع٢ً قطات ايتؼػٌٝ عٝح مكل تٛاصٕ اط اٱْتاز 

 .ٚؾكًا ملعاٜرل َعٝٓ٘ 

 .ؼط١ اي٬ص١َ ٱْتاز أسذ٣ ايظً  يف اسذ اطٛط ايتذُٝ  تٛاؾشت يذٜو ايبٝاْات ايتاي١ٝ اـاؿ١ مبذُٛع١ ا٭ْ: َجاٍ 

 ايٓؼاط ايظابل َباػش٠ ايٛقت اي٬صّ بايجا١ْٝ ايٓؼاط

 - 60 أ

 أ 80 ب

 أ 30 ز

 ز 40 د

 ب , د 40 ٖـ

 أ 50 ٚ

 ٚ 100 ص

 ز , ص 70 ح

 ٖـ , ح 30 ط

 :املطًٛب 

 .تـٜٛش ايتتاب  ايؿين يٮْؼط١  -1

طاعات  ٠8 ٚاؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذد احملطات عًًُا بإ عذد طاعات ايعٌُ ايَٝٛٞ سظاب نٌ َٔ صَٔ ايذٚس -2

 .ٚسذ٠  160َٚعذٍ اٱْتاز ايَٝٛٞ 

ؽـٝف ا٭ْؼط١ ع٢ً قطات ايتؼػٌٝ يف ك٤ٛ ايتتاب  ايؿين شلا , ٚايبذ٤ بايٓؼاط رٚ ايٛقت ا٭ع٢ً يف سذٚد  -3

 .ايٛقت املتبكٞ َٔ صَٔ ايذٚس٠ 

 .ط ْٚظب١ ايعطٌ ؾٝ٘ سظاب نؿا٠٤ اـ -4

 : اؿٌ 

 :املطًٛب سطِ ػبه١ تٛكح ايتتاب  ايؿين يٮْؼط١ : تـٜٛش ايتتاب  ايؿين يٮْؼط١  -1

ملارا بذا٥ٓا بـ أ ٭ْ٘ مل ٜظبك٘ أٟ ْؼاط سظب َا ٖٛ ) طبعًا يشطِ ايؼبه١ ْبذأ َٔ ايُٝني إىل ايٝظاس إرا ْبذأ بايٓؼاط أ 

 ( ابل َٛكح يف اؾذٍٚ يف عاَٛد ايٓؼاط ايظ
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ٜعين ب ٜظبك٘ أ ( ْشد  يًذذٍٚ ْٚؼٛف ايٓؼاط ْٚؼٛف َا ٜظبك٘) إرا ْبذأ بـ أ ْٚهٌُ َٔ ا٭ْؼط١ إيٞ دا١ٜ بعذ نزا 

اؿني لٞ يـ ز طبك٘ أ طبعًا سظب اؾذٍٚ طٝب لٞ اؿني إىل د .َعٓاٙ اْو ٫ٕ تظتطٝ  إٔ ت٪دٟ ب َامل ت٪دٟ أ 

ايشدا٤ ايشدٛع يؼشح ايذنتٛس٠ ايذقٝك١ ) عذٚٙ أيٞ ٖٛ ٖـ ٜظبك٘ ب,د ٖٚهزا ٜظبك٘ ايٓؼاط ز ٚبعذٜٔ ْؼٛف ايٓؼاط أيٞ ب

4 ) 

 

 

 

 

 

طاعات  8سظاب نٌ َٔ صَٔ ايذٚس٠ ٚاؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذد احملطات عًًُا بإ عذد طاعات ايعٌُ ايَٝٛٞ  -2

 .ٚسذ٠  160َٚعذٍ اٱْتاز ايَٝٛٞ 

 ٱْتاز َعذٍ ا÷ ّٜٛ  1= َعذٍ اٱْتاز ÷  1= صَٔ ايذٚس٠ 

 ثا١ْٝ يًٛسذ٠ 180=  160÷  60×  60×  8×  1=      

 (ثا١ْٝ  60× دقٝك١  60× طاعات  8× ّٜٛ 1() ٭ْ٘ يف ايظ٪اٍ ٜكٍٛ ايَٝٛٞ : ّٜٛ  1) 

 . طاعات إىل دقا٥ل ثِ سٛيٓٗا إىل ثٛاْٞ ٫ٕ ايٛقت املعطا٤ يف ايتُشٜٔ بايجٛاْٞ  8سٛيٓا  :٬َسع١ ١َُٗ 

 ص÷ فـ ت = د احملطات اؿذ ا٭د٢ْ ايٓعشٟ يعذ

 قطات 3=  180÷  500=       

 (ٜعين فُٛع ايٛقت اي٬صّ بايجا١ْٝ ؾُٝ  ا٭ْؼط١  500=فـ ت ) 

ؽـٝف ا٭ْؼط١ ع٢ً قطات ايتؼػٌٝ يف ك٤ٛ ايتتاب  ايؿين شلا , ٚايبذأ بايٓؼاط رٚ ايٛقت ا٭ع٢ً يف سذٚد  -3

 ( ٭ْٗا ؼتاز إىل تشنٝض  10ٛع يؼشح ايذنتٛس عٓذ ايذقٝك١ ايشدا٤ ايشد. ) ايٛقت املتبكٞ َٔ صَٔ ايذٚس٠ 

ايٓؼا احملطات

 ط

ايٛقت اي٬صّ 

 بايجا١ْٝ

 ايٛقت ايعاطٌ ايٛقت املتبكٞ

  120 60 أ 1

  40 80 ب 1

 10 10 30 ز 1

2 ٚ 50 130  

 30 30 100 ص 2

  110 70 ح 3

  70 40 د 3

  30 40 ٖـ 3

 0 0 30 ط 3

 (اط ٜٛدذ اات٬ف يف ايذلتٝب تاب  ايؼشح ٚساح تظٌٗ بإرٕ اهلل ت٬سغ عاَٛد ايٓؼ) 

 أ

 ز

 د

 و

 ج

 ب

 ح ط

ه
 ـ
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 :سظاب نؿا٠٤ اـط ْٚظب١ ايعطٌ ؾٝ٘  -4

 (ٱاشاز ايٓظب١  100ْلشب يف )  100× ص × ٕ ÷ فـ ت = نؿا٠٤ اـط 

 .فُٛع ايٛقت اي٬صّ : فـ ت 

 .عذد قطات ايتؼػٌٝ : ٕ 

 .صَٔ ايذٚس٠ : ص

   =500  ÷3  ×180  =92,6  ×100  =92,6 % 

 % 7,4% = 92,6 -% 100= ْظب١ ايعطٌ 
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 احملاكش٠ اـاَظ١ عؼش

 :.ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر  -

 .ٜأتٞ قشاس املٓتر ع٢ً سأغ ايكشاسات ا٫طذلاتٝذ١ٝ يف فاٍ اداس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات 

 :ٚاشلذف ا٫ٍٚ ايزٟ تظع٢ اداس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات يتشكٝك١ 

 >>سكا املظتًٗو  <<ٖٛ ؼكٝل 

 تكذِٜ  ٖٚزا ٜأتٞ ٫ ٜأتٞ ا٫ عٔ طشٜل

 .ٜٚهٕٛ رٚ دٛدٙ َتُٝضٙ - .َٓتر َطًٛب -

 . ٜٚتٛادذ يف ٚقت اؿاد٘ ايٝٗا - .ٜٚهٕٛ بتهًؿ٘ تٓاؾظٝ٘  -

ٚع٢ً رايو ؾإٔ ااتٝاس َٓتر دذٜذ اٍٚ تطٜٛش َٓتر قا٥ِ ٜعذ َُٗ٘ اطاطٝ٘ تلُٔ اطتُشاس املٓعُ٘ ٚؼكٝكٗا َٝضٙ 

 .ظٝ٘ يف دْٝا ا٫عُاٍتٓاؾ

نزيو ؾإٔ اطذلاتٝذ١ٝ قشاس املٓتر تشد  اىل إ قشاس ايتـُِٝ ٜذلتب عًٝ٘ بؼهٌ تًكا٥ٞ ْٛع ايعًُٝات ايتؼػ١ًٝٝ اي٬ص١َ 

 .٫ْتاد١ بٌ إ تـُِٝ ايٓعاّ ا٫ْتادٞ نهٌ ٜتٛقـ ع٢ً ْٛع املٓتر ايزٟ مت ااتٝاسٙ ٚايتـُِٝ ايزٟ مت ايتٛؿٌ ايٝ٘ 

 (.عًُٝ٘ دا١ُ٥)ملٓتر ااتٝاس ٚتـُِٝ ا*

 .ػذس ا٫ػاس٠ اىل إٔ قشاس ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر ٜعتدل َٔ ايكشاسات ايذٜٓاَٝه١ٝ اييت ٜتِ اؽارٖا بؼهٌ دا٥ِ 

ؾا٭َش ٫ٜكتـش ع٢ً ااتٝاس َٓتر َعني اٚ فُٛع٘ َٔ املٓتادات ٚا٫ْتٗا٤ اىل تـُِٝ َعني ٚا٫طتُشاس ع٢ً ٖزا ايٛك  

 !!يؿذلاس ط١ًٜٛ 

ايعذٜذ َٔ ايعٛاٌَ اييت تكتلٞ اعادٙ ايٓعش يف املٓتذات اييت تكذَٗا املٓؼأ٠ طٛا٤ نإ ريو يف ػهٌ اطكاط  ؾٗٓاى

 .بعض املٓتذات ٚتكذِٜ َٓتذات دذٜذٙ أٚ اعاد٠ تـُِٝ ٚتطٜٛش املٓتذات اؿايٝ٘ 

 :َٚٔ ٖزٙ ايعٛاٌَ 

 :ق٠ٛ ايع٤٬ُ ٚتػرل ايعادات ايؼشا٥ٝ٘  -1

٤ دسد١ ايشكا٤ اٚ عذّ ايشكا٤ عٔ ايظًع٘ اٚ اـذَ٘ اَا بؼهٌ َباػش اٍٚ بؼهٌ غرل َباػشَٔ َٔ ايؼا٥  إ ٜبذٟ ايع٬ُ

 .ا٬ٍ مجاعات محا١ٜ املظتًٗو 

 .بٌ إ املٓعُات راتٗاتظع٢ اىل قٝاغ دسد١ سكا٤ املظتًٗو عٔ ايظًع٘ اٚ اـذَ٘ َٔ ا٬ٍ دساطات طٛم َٝذاْٝ٘ 

ٓعش يف تـُِٝ اؿايٞ بؼهٌ ٜهٕٛ انجش ٥٬َُ٘ ٫ستٝادات املظتًٗو َٚٔ ا٬ٍ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساطات ميهٔ اعاد٠ اي

 .اؿكٝكٝ٘ 

ٚارا اازْا يف اؿظبإ سكٝك١ ايتػرل ايذا٥ِ يف سادات ٚسغبات املظتًٗو َٚظتٜٛات ايذاٍٛ ٚسذِ ا٫طشٙ ٚايع٬قات 

 .ذات اييت تكذَٗا املٓعُات ا٫دتُاعٝ٘ ايظا٥ذٙ ٫تـٓ  ع٢ً ايؿٛس كشٚسٙ اؿاد٘ اىل تػٝرل ٚتطٜٛش َٛاؿؿات املٓت

 :َٚٔ ا٫َجً٘ ايتكًٝذٜ٘ ع٢ً ريو 

صٜاد٠ ْظب١ َؼاسن١ املشأٖؿٞ ايٓؼاط ا٫قتـادٟ اييت اًكت اؿاد٘ اىل ٚدبات غزا٥ٝ٘ ْــ فٗضٙ ٚاؿٓاف اـلش 

 اجملُذٙ اييت مل ٜهٕٛ عًٝٗا اقباٍ َٔ قبٌ 

 :ق٠ٛ املٓاؾظ٘ -2
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اسذ٣ ايظُات ايش٥ٝظٝ٘ ي٬قتـادٜات يف ايٛقت ايشأٖ ا٫ٖتُاّ بٛظٝؿ١  ؾشكت ظشٚف املٓاؾظ٘ ايعاملٝ٘ اييت اؿبشت

 .تـُِٝ ٚتطٜٛش املٓتذات 

ْٛع َعني َٔ املٓتذات ؾكط اؿبح املظتًٗو ع٢ً اطتعذاد يتػرل ايٓٛع اٚ ؾًٝع ٖٓاى ا٫ٕ متظها بأطِ ػاسٟ َعني اٚ 

ا٫طِ ايتذاسٟ ايزٟ ٜظتخذَ٘ جملشد ا٫قتٓاع بٛدٛد متٝض املٓتر املٓاؾع طٛا٤ يف اؾٛدٙ اٚ ايظعش اٚ غرلُٖا َٔ عٛاٌَ 

ايؿذلٙ ايكادَ٘ ْتٝذ١ عاٌَ  ايتؿلٌٝ أٟ إ عذّ اي٤٫ٛ يًُٓتذات ٖٛ ايظُ٘ ايػايب٘ ٚاييت ٜتٛق  شلا ا تظتُش ا٬ٍ

املٓاؾظ٘ ٚصٜادٙ ع٢ً املظتًٗو ٚقذٚد١ٜ ايذاٌ ٚقذسات تًو ايكابًٝ٘ يًتشٍٛ اىل َٓتر َٓاؾع اىل كشٚس٠ تٓاؾع 

 املٓتذني ع٢ً تكذِٜ 

 . َٓتذات دذٜذٙ طٛا٤ يف ػهٌ َٓتذات دذٜذٙ متاَأ اٚ تطٜٛش ملٓتذات قا٥ُ٘

٣ املٓاؾظني املتعًك٘ بتكذِٜ طًع٘ اٚ اذَ٘ دذٜذٙ اٚ تطٜٛشٖا طٛف ت٪دٟ اىل ٚميهٔ ايكٛاٍ إ اـطٛٙ اييت ٜتخزٖا اسذ

 .بايلشٚسٙ اىل طًظً٘ َٔ اـطٛات ٚايكشاست اييت ٜتخزٖا املٓاؾظٕٛ ا٫اشٕٚ يف ٖزا ايـذد

 .ايلٛابط ايكاْْٛٝ٘ ٚاملٗٓٝ٘ -3

املٛاؿؿات اـاؿ٘ بايعذٜذ َٔ ايظً  ٫ؽًٛ ناؾ١ ايذٍٚ َٔ ا٫دٗضٙ اؿهَٛٝ٘ اييت تتٛىل ٚك  ايكٛاعذ ٚايلٛابط ٚ

 .ٚاـذَات اييت ٜتِ تتذاٚشلا ٚتكذميٗا يًُظتًٗو 

َٚٔ اَج١ً ريو ادٗض٠ اؿذش ايـشٞ باملٛا٢ْ َٚعاٌَ ٚصاس٠ ايـش٘ ٚٚصاس٠ ايـٓاع٘ اييت تتٛىل ؾشف ايشطا٥ٌ املظتٛسدٙ 

 .َٔ اؿٝٛاْات ٚايًشّٛ ٚايظً  ايػزا٥ٝ٘

ذد فُٛع١ ايكٛاعذ ايؿٓٝ٘ اييت تؼذلطٗا ا٫داسات اشلٓذطٝ٘ ٫ؿذاس تشااٝف ايبٓا٤ َٚٔ ا٫َجً٘ ا٫اش٣ يف ٖزا ايـ

ٚاييت تٗذف اىل محا١ٜ ا٫ؾشاد ٚكُإ ط١َ٬ ٚاَإ املظانٔ اييت ٜتِ اقاَتٗا نُا ظٗشت يف ا٫ْٚ٘ ا٫ارلٙ يف ايعذٜذ 

ت محا١ٜ املظتًٗو ٚاجملتُ  َٔ ا٫ثاس َٔ ايذٍٚ ا٫دٗضٙ املتخــ٘ يف ػ٪ٕ محا١ٜ ايب٦ٝ٘ اييت تشنض ْؼاطٗا يف فا٫

ملظتخذَ٘ اٚ ايتًٛخ ايب٦ٝٝ٘ غرل املشغٛب٘ ايٓاػ٘ عٔ اطتخذاّ بعض ايظً  طٛا٤ نإ ريو بظب ايتـُِٝ اٚ املادٙ اـاّ ا

  .ايٓاتر عٓٗا

رل اٚ ميٓ  إ ؿذٚسايتؼشٜعات اـاؿ٘ مبظ٪ي١ٝ املٓتذني تتطًب كشٚس٠ ا٫ٖتُاّ بـُِٝ املٓتر بؼهٌ ٜكًٌ اىل سذ نب

 .ا١ٜ كاطشٙ قذ تعٗش اثٓا٤ ا٫طتخذاّ 

ٚػذس ا٫ػاسٙ ٖٓا اىل ايذٚس ايزٟ ميهٔ إ ًٜعب٘ املظ٪يني عٔ ا٫ْتاز يف تكًٌٝ ا٫اطاس اييت قذ تٓؼأعٔ اطتخذاّ املٓتر 

ا٫نتؼاف املبهش ؾع٢ً ايشغِ َٔ إ ايتـُِٝ ٜتِ يف ا٫داسات املتخــ٘ ا٫ إ املظ٪يني عٔ ايعًُٝ٘ ايتشًٜٛٝ٘ ميهِٓٗ 

يبعض عٝٛب ايتـُِٝ اثٓا٤ ع١ًُٝ ا٫ْتاز راتٗا اكـ اىل ريو إ اـطأ يف ع١ًُٝ ا٫ْتاز راتٗا قذ ٜهٕٛ ٖٛ ايظبب يف 

 .سذٚخ ا٫اطاس 

ٚع٢ً ريو ؾإٔ ايذٚس ٖٓا ميهٔ إ ٜهٕٛ َضدٚز عٝح ٜتلُٔ ايتٓب٪ غطٛس٠ ايتـُِٝ ٚا٫ٖتُاّ بع١ًُٝ ا٫ْتاز يتذٓب 

 .س ٖٚٓا هب َؼاسن١ اداس٠ ا٫ْتاز ٚايعًُٝات يف ناؾ١ َشاسٌ تـُِٝ املٓتر ٚتطٜٛشٙسذٚخ ا٫اطا

 :تػرل ٖٝهٌ ايتهايٝـ ٚاقتـادٜات ايتؼػٌٝ -4

قذ ٜ٪دٟ ايتػرل يف اطعاس بعض عٓاؿش ا٫ْتاز املظتخذَ٘ يف اْتاز ايتـُُٝات ٚاستؿاع تهايٝـ ايتؼػٌٝ اىل كشٚس٠ 

ُٔ اطتُشاس١ٜ ايطًب ٚمنٛٙ ع٢ً املٓتر َٚٔ ا٫َجً٘ ايٛاكش٘ ع٢ً ريو ايُٓٛ ايهبرل اؿاد٘ اىل اعاد٠ ايتـُِٝ بؼهٌ ٜل
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يف َبٝعات ايهشاطٞ ايب٬طتٝو ٚااتؿا٤ اٚ تلا٩ٍ ايطًب ع٢ً ايهشاطٞ اـٝضسإ ايتكًٝذٜ٘ ٫ يؼٞ ا٫ بظب استؿاع مثٔ 

 .٫صَ٘ ٫ْتادٗا املٛاد ايذااً٘ يف نشاطٞ اـٝضسإ ٚاستؿاع تهًؿ١ ايعُاي٘ ايؿٓٝ٘ املاٖشٙ ا

َٚٔ ا٭َجً٘ ع٢ً ريو اٜلا َااد٣ ايٝ٘ استؿاع اطعاس ايبذلٍٚ َٔ كشٚس٠ اؿاد٘ اىل اْتاز طٝاسات ؿػرلٙ رات تهًؿ٘ طاق٘ 

 .اقٌ 

 .ٚقذ ناْت ػشنات ايظٝاسات ا٫ٚسبٝ٘ ٚايٝاباْٝ٘ اطبل َٔ ايظشنات ا٫َشٜهٝ٘ يف ايكٝاّ بٗزا ايتشٍٛ 

 :دٚسٙ سٝا٠ املٓتر -5

 .اؿاٍ َٔ احملاٍ ؾ٬ ميهٔ كُإ اطتُشاس اقباٍ املظتًٗو ع٢ً َٓتر َعني بٓؿع َٛاؿؿات٘ اىل َا ٫ ْٗاٜ٘ إ دٚاّ

ؾايتػرل ايذا٥ِ يف نٌ َٔ ايشغبات ٚايعادات ٚايكذسات ايؼشا٥ٝ٘ ٚظشٚف املٓاؾظ٘ ٚايتكذّ ايتهٓٛيٛدٞ هعٌ َٔ ايـعب 

 .املظت٣ٛقبٍٛ ؾشض ا٫طتُشاٜ٘ ملبٝعات املٓتر يف ايظٛم ٚبٓؿع 

 .ؾهٌ َٓتر ي٘ َاٜظ٢ُ بذٚس٠ سٝاٙ ٜكـذ بٗا ع٬ق١ سذِ َبٝعات املٓتر بايضَٔ ايزٟ ٜبذ٣ َٓز ادااٍ املٓتر اىل ايظٛم 

 :ٚعادٙ َاتكظِ دٚس٠ سٝا٠ املٓتر اىل اسبع٘ َشاسٌ ٖٞ 

 .ايتذٖٛس –ايٓلٛز -ايُٓٛ-ايتكذِٜ

ىل ااش ؾكذ تهٕٛ ٖزٙ ايذٚسٙ َٜٛا ٚاسذ ؾكط ملٓتر َعني ٚػذس ا٫ػاسٙ ٖٓا اىل إ طٍٛ ٖزٙ ايذٚسٙ ىتًـ َٔ َٓتر ا

بُٝٓا تهٕٛ عذٙ طٓٛات ملٓتر ااش ٚتعين تًو ايذٚسٙ ببظاط٘ ساد١ املٓعُ٘ بؼهٌ دا٥ِ اىل تكذِٜ َٓتذات دذٜذٙ اٚ 

 .تطٜٛش َٓتذاتٗا اؿايٝ٘ يلُإ منٛ املطشد 

 ( :ايتكذِٜ) ٚيف املشسً٘ ا٫ٚىل ٖٚٞ

دذٜذا ٚغرل َعشٚف يًذُٗٛس ٚيف ٖزٙ املشسً٘ قذ ٜظتًضّ ا٫َش اعاد٠ ايتـُِٝ اٚ عٌُ تعذ٬ٜت ٜهٕٛ ؾٝٗا املٓتر َاصاٍ 

 .ْتٝذ٘ بٛدٛد َؼانٌ عٓذ ا٫طتخذاّ ايؿعًٞ يًُٓتر نزيو ؾإٔ املٓتر يف ٖزٙ املشسً٘ ٜهٕٛ َظعشا يظعش اع٢ً 

 (:ايُٓٛ)اَا يف املشسً٘ ايجاْٝ٘ 

ات َٓ٘ مبعذٍ َشتؿ  ٚيف سا٫ت نجرلٙ ٜتِ يف ٖزٙ املشسً٘ ؽؿٝض طعش املٓتر ؾعادٙ َاٜتِ ؼظني املٓتر ٚتضداد املبٝع

ٚريو ي٬ستؿاع دسد١ نؿا٠٤ اْتاز املٓتر ٚبايتايٞ ؽؿٝض تهايٝـ ا٫ْتاز ٜٚشد  ريو بؼهٌ اطاطٞ اىل سذٚخ ظاٖشٙ 

 .ايتعًِ با٫كاؾ٘ اىل استُاٍ ٚدٛدَٓاؾظ٘ يف ايظٛم 

 (:ايٓلٛز)اَا املشسً٘ ايجايج٘

 املؿذلض إ ٜهٕٛ املٓتر قذ ٚؿٌ ا٬شلا اىل َشس١ً ا٫طتكشاس بؼهٌ ٜظُح بكبٍٛ املظتًٗو ي٘  ؾُٔ

ٚقبٍٛ ازل٘ ايتذاسٟ بؼهٌ ؿعٞ َٚعتُذ عًٝ٘ ٚهب ع٢ً املٓعُ٘ ا٬ٍ ٖزٙ املشسً٘ يف ااتٝاس َٓتر دذٜذ ٚتـُُٝ٘ 

 .عات ا٫مجايٞ ٚتكذمي٘ يًظٛم يلُإ اطتػ٬ٍ ايطاق٘ ا٫ْتادٝ٘ ٚاؿؿاظ ع٢ً سذِ املبٝ

 (:ايتذٖٛس)املشسً٘ ايشابع٘

ٜـٌ ؾٝٗا ايظٛم اىل ايتؼب  ايهاٌَ َٔ املٓتر ٚعادٙ َاٜٛاد٘ املٓتر َٓاؾظ٘ سادٙ َٔ َٓتذات دذٜذٙ قذ تعتُذ اطاطا 

 .ع٢ً ا٫طتؿادٙ َٔ ايتكذّ ايتهٓٛ يٛدٞ 

املٓتر اؾذٜذ طٛف تعٛض ا٫نؿاض يف  ٚيهٔ طاملا إ املٓعُ٘ قذ قاَت بتطٜٛش ٚتكذِٜ َٓتر دذٜذ يًظٛم ؾإٔ َبٝعات

 .َبٝعات املٓتر ايزٟ اؿبح قذميا ٚتهٕٛ قـ١ً ريو اطتكشاس سقِ املبٝعات ا٫مجايٞ 
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 ايظادط١ عؼشاحملاكش٠ 

  أاتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر

ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر عٌُ مجاعٞ يٝع عٌُ ؾشدٟ ٖزا عٌُ دٖٛشٟ ٚعٌُ سٟٝٛ ٫بذ إ ٜؼذلى ؾٝ٘ انجش َٔ ؾشد 

ٝع انجش َٔ ؾشد ؾكط بٌ انجش َٔ اداسٙ ٫ٕ َٛكٛع ايتـُِٝ َٔ املٛكٛعات اؿٜٝٛ٘ ٚاملٓتر ايزٟ تكذَ٘ املٓؼ٦٘ طٛا٤ ي

 يف ػهٌ طًع٘ اٚ ػهٌ اذَ٘ ٖٛ ايتٛد٘ ا٫طاغ شلزٙ املٓعُ٘ 

 ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر عٌُ مجاعٞ 

خ ٚايتطٜٛش اٚ اعُاٍ ايتـُِٝ بؼهٌ ااق يف ع٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد بعض ا٫داسات املتخــ٘ يف ايكٝاّ باعُاٍ ايبشٛ

املٓعُات ايهبرل٠ ا٫ اْ٘ هب ايذلنٝض ٖٓا ع٢ً إ ايكٝاّ مب١ُٗ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر ٖٛ عٌُ مجاعٞ ٜعتُذ ع٢ً َذاٌ 

 :ؾشٜل ايعٌُ ٜٚشد  رايو بؼهٌ اطاطٞ ا٭طباب ايتايٝ٘ 

 ؼط٘ ٚايعًُٝات ايت٢ متاسطٗا اداسات كتًؿ٘ دااٌ املٓع١ُإٔ قشاس ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر وتاز اىل ايعذٜذ َٔ ا٫ْ-1

طبٝع١ قشاس ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر تظتًضّ ا٫عتُادع٢ً ادلات ٚقذسات َتٓٛع١ ؾا٫َشٜظتًضّ ا٫ملاّ ببعض ا٫دٚات -2

ب١ يف تكذِٜ نٌ َا با٫كاؾ١ اىل ٚدٛد ايكذسات ا٫بذاع١ٝ ٚا٫بتهاس١ٜ ايت٢ تعتُذ ع٢ً ايتخٌٝ ٚايشغ.ٚا٫طايٝب ايتش١ًًٝٝ

 .ٖٛ دذٜذ اكـ اىل رايو اؿاد٘ اىل ْٛع َٔ ايتشًٌٝ ا٫قتـادٟ ايزٟ ٜلُٔ دذ٣ٚ تكذِٜ املٓتر 

اسٓا بٓانذ إ ايؼشنات ايهبرل٠ ؾٝٗا اداس٠ َتخــ٘ اداس٠ ااؿ٘ بٞ ايبشٛخ ٚايتطٜٛش كتـ١ بٞ تطٜٛش ٚااتٝاس 

ظٛم ٚاستٝادات ٚسغبات ايع٤٬ُ يهٔ بٓانذ إ َٛكٛع ااتٝاس املٓتذات ٚتعذٌٜ ٖزٙ ايتـُُٝات مبا ٜتٓاطب َ  سذِ اي

ٚتـُِٝ املٓتر ؾشٜل عٌُ ٚيٝع عٌُ ؾشد ٚتؼذلى ؾٝ٘ انجش َٔ اداسٙ ع٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد اداسٙ َتخــ٘ ؾٝ٘ ازلٗا 

ملؿشٚض ايبشٛخ ٚايتطبٝ  يٝ٘ ادٌ بٛدٛد فُٛع٘ َٔ ا٫طباب ْؼٛؾٗا بتؿـٌٝ اٍٚ اداسٙ َٔ ا٫داس٠ ايت٢ بتعهع يٓا ا

ايتـُِٝ ٜهٕٛ اٜ٘ املؿشٚض قبٌ ايتـُِٝ املٓتر سكٓا بٝهٕٛ اٜ٘ اداس٠ ايتظٜٛل يٝ٘ ٫ٕ اداس٠ ايتظٜٛل سًك١ ايٛؿٌ َابني 

املٓع١ُ ٚايظٛم اـاسدٞ طٝب اْت نآَعُ٘ َارا طٛف تٓتر يف ايبذاٜ٘ اْا نآَعُ٘ طٛف اْتر يف ايبذاٜ٘ اىل ٜشٜذٙ 

بتاعٞ اٚ املظتًٗو ٜبل اٍٚ اداسٙ ستعهظًو املٓتر املطًٛب ٖٞ اداس٠ ايتظٜٛل ٚبٞ  ايظٛم ٜعين اٜ٘ اىل ٜشٜذٙ ايعٌُٝ

املٛؿؿات املطًٛب٘ شلزا املٓتر ٜبل ايتظٜٛل ٖٞ ايٞ بتكٛيٞ املٓتر ٚايتظٜٛل ٖٞ ايٞ بتكٛيٞ املٛؿؿات املطًٛب١ يف ٖزا 

س ْكٍٛ ْعِ ٫ٚ ٫ طٝب َني اىل ٜكذس ٜٓؿض املٓتر طٝب ٌٖ نٌ ايشغبات اـاؿ٘ باداس٠ ايتظٜٛل ٌٖ ْكذس ْٓؿلٗا َا ْكذ

املٓتر بتـُِٝ اىل بتكٍٛ عًٝ٘ اداس٠ ايتظٜٛل ايٓاغ ايؿٓٝني املختـني بع١ًُٝ ايتشٌٜٛ َِٓٗ املختـني باداس٠ ا٫ْتاز 

ٜلَا ٖٞ ٚايعًُٝات طبعَا ب٬ كاؾ٘ ا٫داسٙ ا٫طاطٝ٘ املٛدٛدٙ يع١ًُٝ تـُِٝ املٓتر ٚااتٝاسٙ اداس٠ ايبشٛخ ٚايتطٜٛش ٖٞ ا

بشكٛ اىل بتكٍٛ اؾذٚ ايؿٓٝ٘ يف ٖزا املٛكلٛع يهٔ يٝع َٛكٛع اؾذٚ ايؿٓٝ٘ بع طٛف تؼذلى يف اداس٠ ا٫ْتاز 

ٚايعًُٝات َ  ا٫داس٠ اـاؿ٘ بايبشٛخ ٚايتطٜٛش طٝب َني بعذ را املٛكٛع نُإ دذٚ اقتـادٜ٘ اٙ ىؼًٓا ب٧٦٦ بت  اداس٠ 

دٜ٘ ٫ْتاز ٖزا املٓتر باملٛؿؿات املطًٛب٘ ػؿت نِ اداسٙ اداس٠ تظٜٛل َ  اداس٠ متٌٜٛ ٖٛ اىل بٝكٍٛ يٓا اؾذٚ ا٫قتـا

متٌٜٛ َ  اداس٠ عٛخ ٚتطٜٛش َ  اداس٠ اْتاز ٚعًُٝات ٚنُإ بتاع ايؼشا٤ ٚايتخضٜٔ تذاٌ يف املٛكٛع عًؼإ ٜكٍٛ يو 

ظ١ َٓاطب٘ َٔ سٝح ايظعش ٚاملٛؿؿات ٖزا املٛاد ٚاـاَات شلزا املٓتر َٛدٛدٙ يف ايظٛق٫ٛ يٝظ١ َٛدٛدٙ ٚ َٓاطب٘ ٫ٚ يٝ

اٍٚ طبب ْشٚح يظبب ايجاْٞ اٙ ٜعين َٛك  اْو ؽتاس َٓتر را ٚتـُِ َٓتر را يٝع َٛكٛع طٌٗ نزا َٛكٛع ْعشٟ ٫ 

ٖزا قتاز َعشؾ٘ باطايٝب ٚادٚات ؼًًٝٝ٘ ٚقتاز ايتانذ َٔ اؾذٚ ايؿٓٝ٘ يتـُِٝ املشغٛب ٚقتاز اىل دساطات دذٚ 
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٢ ػإ ٜتانذ إ نُٓعُات قطاع ااق امٓا ْهظب َٔ املٓتر بتـُُٝ٘ ع٢ً ػهٌ املشغٛب ْشد  ْهٌُ اقتـادٜ٘ عً

ٜبكا عشؾٓا ايظببني يٞ عٓذْا اداس٠ َتٓٛع١ اىل بتؼاسى يف َٛكٛع ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر ْشد  ْهٌُ ٫ٚ ٜكتـش ا٫َش ٖٓا 

لُٔ مجاع١ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر فُٛع١ َٔ ع٢ً مجاعات ايعٌُ املؼه١ً َٔ دااٌ املٓع١ُ ؾُٔ املؿلٌ إ تت

ا٫طشاف اـاسدٝ٘ ايت٢ ٜهٕٛ ملؼاسنتٗا اثش نبرل يف لاح عٌُ اؾُاع١ را ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر را ايعٌُ احملٛسٟ 

 يًُٓعُ٘ اٙ ٜع٢ٓ َؽ ْهتؿٞ با٫داس٠ ايذاا١ًٝ ٚاملذٜشٜٔ ايذاًٝني ٫ را نُإ اسٓا ميهٔ ْظتعني َؽ ممهٔ را انٝذ بٞ

اىل ٖٞ املؼاسن٘ يف ااتٝاس ٚقشاس )ْظتعني بٞ اـدلات اـاسدٝ٘ يف ٖزا املٛكٛع ٚعادتٔ َاتٓشـش اغشاكتًو اؾُاعات 

تكذِٜ َٓتذات دذٜذ٠  -1: املختـ١ بكشاس ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر يف ٚاسذ اٚ انجش َٔ ا٫عُاٍ ايتاي١ٝ(تـُِٝ املٓتر 

ػشسٗا اْا ابٝ  يف ايشٜاض اٙ را طٛقٞ اؿايٞ اقذّ َٓتذات دذٜذ٠ يظٛقٞ )١ ا٫طٛام اؿاي١ٝ ا يت٢ تتعاٌَ ؾٝٗا املٓعُ

 (اؿايٞ 

اْا ببٝ  يف ايشٜاض َا نٓت ابٝ  يف ايكاٖشٙ قبٌ نزا اٙ اْا اقذّ َٓتذات )تكذِٜ َٓتذات دذٜذ٠ ا٫طٛام دذٜذ٠  -

ىل اطتخذاَات دذٜذ٠ يًُٓتذات ايتٛؿٌ ا -3(دذٜذ٠ يظٛم ايكاٖشٙ اىل نٓت ابٝ  ؾٝ٘ قبٌ نزا ع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

اْا اْتر َٓتذات سايٝ٘ بظتخذاّ َٝٓ٘ اْا اَهٔ ايؿت ْعش ايع٤٬ُ ٚاملظتًٗهني ٫ٕ ٖزٙ )اؿاي١ٝ ايت٢ تٓتذٗا ايؼشن٘ 

 (املٓتذات تظتخذّ يف سادات دذٜذ٠ غرل اؿذات ايتكًٝذ١ٜ 

ٛم َؿتٛح ٚطٛم تٓاؾظٞ ٚسغبات يًع٤٬ُ اْت يف ط.)ؼظني َظت٣ٛ دٛد٠ املٓتر ات اؿاي١ٝ ايت٢ تٓتذٗا ايؼشن١-4

 (ٚاستٝادات يًع٤٬ُ َتذذدٙ ََٜٛاَٚٔ كُٓٗا اؾٛدٙ املتُٝضٙ ٚبتايٞ يضّ ؼظٔ ٚتطٛس املٓتر بتاعو َٔ سٝح اؾٛدٙ 

اسٓا تْٛا قًٝني اسٓا يف طٛم تٓاؾظٞ ٚعاٌَ َٔ عاٌَ )ؽؿٝض تهًؿ١ املٓتذات اؿاي١ٝ ايت٢ تٓتذٗا ايؼشن١  -5

كاؾ٘ يًذٛدٙ عاٌَ ايظعش ٚبتاىل ٫صّ اْا نا َٓؼ٦٘ عٓذٟ ايكذسٙ ع٢ً اداس٠ ايع١ًُٝ ا٫ْتادٝ٘ بهؿا٥٘ عًٝ٘ املٓاؾظ٘ ب٬

 (ع٢ً ػإ اٚؿٌ ٫قٌ تهًؿ٘ ممهٓ٘ ع٢ً ػإ اٚؿٌ يظعش تٓاؾظٞ قذ ٜكذس ٜكٌ عٔ ٖزا ايظعش 

اسٓا يع قًٝني ؾٝ٘ قٝٛد قاْْٛٝ٘ )ن١تكًٌٝ دسد١ املخاطش ٚايعادّ ٚايتًٛخ املشتبط١ باملٓتذات ايت٢ تكذَٗا ايؼش -6

َٗٓٝ٘ ب٦ٝٝ٘ ٚنٌ ايكٝٛد ٖزٟ بتؿشض َٛاؿؿات َعٝٓ٘ عؼإ املخاطش اـاؿ٘ بٞ اْتاز ٚاطتخذاّ ٚتذاٍٚ ٖزا املٓتر 

ؽؿٝض اٚ َٓ  ايـعٛبات ايت٢ تعٛم اْتاز اٚ اطتخذاّ -7ٚبتايٞ ٖزٟ َُٗ٘ َٔ َٗاّ اؾُاع٘ املؼذلن٘ يف ايتـُِٝ 

بعض ا٫سٝإ بٝهٕٛ ؾٝ٘ َعٛقات يف ا٫ْتاز ؾٝ٘ بعض املعٛقات يف ا٫طتخذاّ اسٓا نا .)بايؼشن١املٓتذات اـاؿ٘ 

 مجعات كتـ٘ يف ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر بٝهٕٛ عٓذْا ايش٥ٝ٘ نٝؿ١ٝ تكًٌٝ ٖزٙ ايعكبات 

اْْٛٝ٘ ؾٝ٘ يع قًٝو ؾٝ٘ ػشٚط ق.)تعذٌٜ بعض املٓتذات ايت٥٬ِ بعض ايكٛاعذ ٚايلٛابط ايكا١ْْٝٛ اؾذٜذ٠  -8

 (كٛابط قاْْٛٝ٘ ؾٝ٘ كٛابط َٗٓٝ٘ ؾٝ٘ كٛابط ب٦ٝٝ٘ يضّ تتهٝـ َعٗا

املظتًٗو ٖٛ طٝذ ايظٛم املظتًٗو ٖزا اسٓا نا ػشن٘ قُٝني با٫طاغ ع٢ً )ؼظني ايع٬قات َ  املظتًٗهني  -9

 (سكل ايع٬قات بتعيت َعاٙػإ املظتًٗو اٚ ايعٌُٝ بتع٘ ؾضٟ ا٢ْٓ َا اسكل ا٫ػباع ٚاستٝذات٘ ٚسغبات٘ ٚاصٟ اْا َا ا

ايتشذٜذ ايذقٝل يًُٛاؿؿات ايؿٓٝ٘ يًتـُُٝات اـاؿ٘ با املٓتذات بؼهٌ ٜظٌٗ َٔ تعشف ناؾ١ ا٫طشاف عًٝ٘  -10

يضّ املٛؿؿات اـاؿ٘ بٞ املٓتر تهٕٛ قذدٙ بٛكٛح عٝح نٌ ا٫طشاف املعٓٝ٘ بٞ ايتعشف ع٢ً ٖزٙ املٓتذات ٜظٌٗ )

 اؾُاعات املؼذلن١ يف ع١ًُٝ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر يع بٓهٌُ عٔ (ايتعشف عًٝٗا 

بعذ َا قًٔ املٗاّ ا٫طاطٝ٘ )ٚميهٔ ايتُٝٝض بني اسب  مجاعات عٌُ اطاط١ٝ تتٛىل ع١ًُٝ ااتٝاس ٚت١ُٝٓ ٚتـُِٝ املٓتر 
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ٖزٟ )ايت١ُٝٓ ٖٚٞ فُٛع١ ا٫اتٝاس ٚ(اـاؿ٘ ب٘ اٜ٘ ٚا٫دٚاس ا٫ااؿ٘ ب٘ اٜ٘ اٜ٘ ٖٞ ا٫مجعات ا٫سبع٘ رٚي١ اًٝو َعٞ 

فُٛع١ ٖٓذط١ ( ٖزٟ اجملُٛع٘ ايجاْٝ٘ ٚاجملُٛع٘ ايجايج0٘فُٛع١ ايتـُِٝ ا٫غشاض اَها١ْٝ ا٫ْتاز ( اٍٚ فُٛع٘ 

 .ٚاجملُٛع١ ايشبع١ ٚا٫ارلٙ ٖٞ فُٛع١ ؼًٌٝ ايكُٝ٘ . ايك١ُٝ

 تعاٍ ْؼٛف نٌ فُٛع٘ َٔ اجملُٛعات ٖزٟ ْؼٛف ٜعٌُ اٜ٘ بلبط سنض َعٞ 

تعذ َظ٦ٛي١ عٔ تشمج١ سغبات ٚاستٝادات ( طبعا ا٫اتٝاس ٚايتُٓٝ٘ يًُٓتر )ىل ٖٚٞ ا٫اتٝاس ٚايتُٓٝ٘ اجملُٛع١ ا٫ٚ

ٚع٢ً ٚد٘ ايتشذٜذ ؾإ تًو اجملُٛع١ ؼاٍٚ إ تلُٔ ث٬ث١ .ايع٤٬ُ اىل َٓتذات قذد٠ قادس٠ ع٢ً ايٓذاح يف ايظٛم 

ٛع١ ا٫اتٝاس ٚايتُٓٝ٘ عٝضٙ اٜ٘ تذلدِ استٝادات ايع٤٬ُ ارا فُ)عٓاؿش اطاطٝ٘ يًُٓتر ايزٟ مت ااتٝاسٙ ٚتكذمي٘ ٖٚٞ 

تذلدِ سغبات ايع٤٬ُ ملٓتذات قادسٙ ع٢ً اػباع ٖزٙ ا٫ستٝادات ٚايشغبات ٚبتشذٜذ طٛف تكّٛ بج٬ث١ عٓاؿش اطاطٝ٘ ٖزٙ 

كٝل َٝض٠ اَها١ْٝ تٛصٜ  املٓتر ٚقبٛي٘ يف ايظٛم ٜٚكـذ يزيو ٚدٛد طًب ع٢ً املٓتر ٚقذست٘ ع٢ً ؼ -اجملُٛع١ أ

ٜبل ٖٞ َظ٦ٛي٘ َٔ تانذ ٚدٛد ط٬ب َٚظ٦ٛي٘ عٔ اًل ٖزا ايط٬ب ٚمتذٜذ ٖزا ايط٬ب ع٢ً ػإ .تٓاؾظ١ٝ يف ا٫طٛام 

 يٛ َا ؾٝ٘ طًب ع٢ً املٓتر َا ؾٝ٘ داعٞ َٔ تكذِٜ ٖزا املٓتر 

ٜت٥٬ِ َ  ا٫َهاْٝات اَها١ْٝ اْتاز ايظًع١ اٚ اـذ١َ ٜٚكـذ بزايو طٗٛي١ تٓؿٝز اْتاز ايتـُِٝ املٛكٛع بؼهٌ  -ب

 ٚاـدلات ٚ

 ٜبل ايٓكط١ ايجا١ْٝ ٜٛدذ اَها١ْٝ ٫ْتاز ٖزا املٓتر طٛا٤ يف ػهٌ طًع٘ اٚ اذَ٘ 0ايتهٓٛ يٛدٝا املتاس٘ 

 .اَها١ْٝ اذ١َ املٓتر بعذ بٝع٘ ٜٚكـذ بزايو تٛاؾش َشانض ايـٝا١ْ ٚقط  ايػٝاس ا٫ص١َ -ز

نذ٠ يف ايجاْٞ اْٞ طٛف اْتر املٓتر ٚعٓذٟ ايكذسٙ ع٢ً اْتر املٓتر اىل ٜٛؾل ٜبل اْا اتانذ٠ َٔ ا٫ٍٚ اْ٘ ؾٝ٘ طًب اٙ اتا

ايطًب اٙ بعت٘ اٙ ٜبل َا ااتلـش ايبٝ  ع٢ً ٖزا املٓتر ٫ اْت عٓذى اذَ٘ اطاطٝ٘ اذ١َ َا بعذ ايبٝ  صٟ اذ١َ 

ذُٛع٘ ا٫ٚىل تعاىل بل ايلـٝاْ٘ ع٢ً طبٌٝ املج٬ٍ يضّ تتانذ َٔ قذستو ع٢ً ادا٤ ٖزٙ اـذَ٘ طٝب ٖزا بٓظب٘ يًُ

 يًُذُٛع٘ ايجاْٝ٘ ٚايجايج٘ 

اَا اجملُٛعتني ايجاْٝ٘ ٚايجايج٘ ُٖٚا فُٛع١ ايتـُِٝ ٫غشاض اَها١ْٝ ا٫ْتاز ٚفُٛع١ ٖٓذط١ ايك١ُٝ ؾُٗا ٜٗذؾا 

ٝـ اصٟ ارا اجملُٛعتني ا٫ارل٠ ٖذؾٗا ؽؿٝض ايتهاي: اىل ؽؿٝض ايتهايٝـ يف َشاسٌ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر عٔ طشٜل 

تُٓٝط املٓتر ٚايعٌُ ايذا٥ِ ع٢ً صٜاد٠ -تبظٝط املٓتر ا٫قٌ عذد َٔ ا٫دضا٤ ٚايع٬قات ب-نؿض ايتهايٝـ سٓؼٛف أ

 .دسد١ ايتُٓٝط 

ٜعين اٜ٘ ايتُٓٝط ٜعين َٓتر منطٞ ٜعين املٓتر ا٫ٍٚ َا ىتًـ عٔ ايجاْٝ٘ ٚا٫ ايجايج٘ ٚا٫ ايشبع٘ ٫ٚ امل٦٘ ٜبل ايتُٓٝط 

 ؿٝـ ايتهايٝـ ٜظاعذ ع٢ً ؽ

قذس ع٢ً ادا٤ ايٛظٝؿ٘ ٖزا اْؼا اي٘ ٜكًٌ َٔ تهًؿ١ 0.ؼظني قذس٠ املٓتر ع٢ً ايكٝاّ بٛظٝؿ٘ ايت٢ ؿُِ َٔ ادًٗا  -ز

 (املٓتر 

ايتٛؿٌ اىل  -ٚ.ؼظني اَها١ْٝ ايكٝاّ بـٝا١ْ املٓتر ٚطٗٛيتٗا  -ٖـ.ؼظني دسد١ ا٫َإ يف اطتخذاّ املٓتر -د

ٜعين اٜ٘ ايتـُِٝ بتعٓا ٜهٕٛ َشٕ ٜع٢ٓ يٛ . ابايتػرلات احملذد٠ يف ع١ًُٝ ا٫ْتاز اٚ ايتذُٝ  تـُِٝ يًُٓتر ٫ٜتاثش نجرل

 سـٌ يًُٓتر تػرل بظٝط ٜبل تـُِٝ املٓتر َاٜتػرل 

ؾٗٞ ايت٢ تتٛىل عٌُ دساطات ؼظني َؼاب١ٗٚيهٔ يف َشس١ً ا٫ْتاز , ٖٚٞ املختـ١ بتشًٌٝ ايك١ُٝ , اَا اجملُٛع١ ايشابع١ 
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ؾذساطتٗا تٓـب ع٢ً املٓتذات ايت٢ مت ( ٜعين عٛصٜٔ مظٔ بع يف ا٫ْتاز ايؿع٢ً ع٢ً اطٛط ا٫ْتاز )ًُٓتر ايؿع٢ً ي

ٚيف ٖزٙ اؿاي٘ ؾإ ايتشظني ايزٟ تت٫ٛٙ تًو اجملُٛع١ طٛف ٜ٪دٟ اَا اي٣ُٓتر انجش َٔ دٛد٠ , ايتانذ َٔ لاسٗا 

 .اٚ اىل اْتاز املٓتر بتهًؿ١ اقٌ 

 يف سزٙ اؿًك١ سغبات ايعٌُٝ ٚدٛد٠ املٓتر  ااش َٛكٛع طٛف ْٓاقؼ٘

ٜٗذف ٖزا ا٫طًٛب اىل متجٌٝ ٚد١ٗ ْعشٚسغبات ايع٤٬ُ بؼهٌ قذدٚع٢ًُ يف ناؾ١َشاسٌ ت١ُٝٓ ٚتـُِٝ ٚتطٜٛش 

اٙ ٜعين َؽ مجعات ااسدٝ٘ بتؼذلى َع٢ٓ ٜا اؾُعات )املٓتر ٚنزايو يف َشس١ً ا٫ْتاز ٚايشقاب١ ع٢ً اؾٛد١ٖ 

ِ املٓتر ٫نُإ اسٓا عٝضٜٔ ْعهع سادات ٚسغبات ايع٤٬ُ يف ع١ًُٝ تـُِٝ ٚااتٝاس املٓتر ٚيف ع١ًُٝ ايذااًٝ٘ يف تـُٝ

ٜٚهٕٛ رايو عٔ طشٜل ٚك  ع٬قات ٚاكش١ يف (. اْتاد٘ ٜٚهٕٛ ممجًني ؿذاتِٗ ٚسغباتِٗ ا٫طًٛب ٖزا ٜلُٔ يٓا نزا 

 :ميهٓٓاايكٍٛ إ تًو املـؿٛؾ١ تٛكلح َا ًٜٞ ػهٌ َـؿٛؾ١ َتعذد٠ ا٫غشاض ٚايع٬قات بني ايعذٜذ َٔ ا٫طشاف ٚ

ا٫ستٝادات ا٫طاط١ٝ يًعٌُٝ ٚايت٢ ٜعتكذ باْٗافُٛع١ َٔ املتطًبات ايعا١َ ا يٛادب تٛاؾشٖا يف املٓتر ايزٟ طٛف -1

ٜع٢ٓ سٓا ْعهع .)ٚغايبا َاتهٕٛ ٖزٙ يف ػهٌ عباسات بظٝط١ دذا تٓب  َٔ اطتخذاَ٘ ايَٝٛٞ يًُٓتر .ٜكّٛ بؼشا٥٘ 

ٝاز ايعٌُٝ َٔ املـؿٛؾ١ اْت عٝض اٜ٘ َٔ ااؾٗاص ٖزا اٚ اْت عٝض اٜ٘ َٔ املٓتر اىل بؼهٌ طًع٘ ٜع٢ٓ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ است

ؾعٓذ ط٪اٍ ( ٜــ ايعٌُٝ استٝاد٘ َٔ ايظًع١ َجٌ اْت عٝض اٜ٘ َٔ ايهُبٝٛتش عٝض َٓ٘ ايٛاسد ٚاملٝهشٚطٛؾت ٚا٫ْت 

يف ايٛسام ايزٟ ٜظتخذَْٛ٘ َٔ املتٛق  إ تهٕٛ ا٫داب٘ بظٝط٘ َجٌ  اؿشاب املطاب  عٔ املتطًبات ايٛادب تٛاؾشٖا

ا٫ٜٓتؼش اؿدل ظٛاس اؿشف عٓذ ,ا٫ٜكط  اثٓاٙ ايتؼػٌٝ ع٢ً َا ن١ٓٝايطباع١ اتظام ايتؼطٝب ٚعذّ ٚدٛد بك  

 إ تهٕٛ ايطباع١عًٝ٘ ٚاكش١َٚكش٠٤ٚ ,ايطباع١

 ايطباع١ اىل تٛكش٘ املـؿٛؾ١ تٛؿٝـ بظٝط ؿتٝادات ايع٤٬ُ َجٌ

ا١ُٖٝ٫ ايٓظب١ٝ يهٌ َتطًب َٔ تًو املتطًبات ايظابك٘ عٓذ اؽارقشاسايؼشا٤ٚاملؿاك١ً بني املٓتذات ايبذًٜ٘ يف  -2

ا٫ إ ا١ُٖٝ نٌ َٓٗا قذ ؽتًـ َٔ ساي٘ , ؾع٢ً ايشغِ َٔ ا١ُٖٝ تًو املتطًبات ايظابك١ ايت٢ ٜزنشٖاايعٌُٝ . ايظٛم

اٙ َؽ اْت يف ا٫ٍٚ عطٝتين . ٢ ا١ُٖٝ تٛاؾش تًو املتطًبات عٓذ ايتـُِٝ ٜٚؿٝذ رايو يف ايتعشف عً, اىل ااش٣

املتطًبات بتعتو يهٔ ٌٖ نٌ املتطًبات بتشزا بذسد١ ا١ُٖٝ٫ ايٓظبٝ٘ ٫ طبعا دسٔ عٓذْا اٚيٜٛات َعٝٓ٘ ٚاسذ ٜبل 

 ًب َٔ املتطًبات نزا اثٓني ٜبل نزا ث٬خ ٜبل نزا ٚبتاىل يضّ ْعهع يف ٖزٙ املـؿٛؾ٘ دسد١ ا٫ُٖٝ٘ يهٌ َتط

ٚيف ٖزٙ اؿاي١ ميهٔ . تكِٝٝ ايٛك  ايتٓاؾظٞ اـاق باملٓتر ايزٟ تكذَ٘ املٓع١ُ بايٓظب١ يًُٓتذات املٓاؾظ٘ -3

ا٫عتُاد ع٢ً ايعٌُٝ َش٠ااش٣ يف إ ٜكِٝ ٚكعاملٓؼأ٠بايٓظب٘ يكذستٗاع٢ً ؼكٝل نٌ َتطًب َٔ املتطًبات 

ؼأ٠ َتُٝضا يف ؼكٝل املتطًب ايجايح ؾكط ٚيهٔ ٖٓاى َٓتذات َٓاؾظ٘ اؾلٌ ؾكذ ٜهٕٛ املٓتر ايزٟ تكذَ٘ املٓ.ايظابك٘

 َٔ سٝح املتطًب ا٫ٍٚ

املتطًبات ايؿٓٝ٘ ايت٢ ٜكذَٗا ايؿٕٓٝٛ نُٛؿؿات يًُٓتر اٚ املٛاد املظتخذَ٘ ؾٝ٘ ٚايت٣ُٔ ػاْٗا إ تعٌُ ع٢ً  -

زلو ايػطا٤ , عشض ايٛسم ,ق٠ٛ ايؼذ ,م ٖٚٓا ٜتعًل ا٫َش غـا٥ف ؾ١ٝٓ َجٌ زلو ايٛس.ؼكٝل َتطًبات ايعٌُٝ 

 اخل...... ,املـكٍٛ ع٢ً ايٛسم 

اَا ا٫ٚىل ؾٗٞ ع٬ق١ .يع ْتهًِ عٔ ايؿٓٝني ٚيف ٖزٙ اؿاي٘ هب إ ٜشغِ ايؿٕٓٝٛ ع٢ً اٜلاح ع٬قتني يف غا١ٜ ا٫ُٖٝ٘ 

ذد يف َكٝاغ يذسد١ٗ ٚيٝهٓزايو بؼهٌ ق. نٌ َتطًب َٔ تًو املتطًبات ايؿٓٝ٘ بهٌ َتطًب َٔ َتطًبات ايعٌُٝ 
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ايع٬ق١َجٌ ع٬ق١ قذٚد٠ع٬ق١ َتٛطط١ ٚع٬ق١ ق١ٜٛ ٚبؼهٌ ميهٔ َٔ تشمجت١ ٖزا املكٝاغ يف ػهٌ نُٞ ؾُٝا بعذ اَا 

ايع٬ق١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ ع٬ق١ نٌ َتطًب ؾين بهٌ املتطًبات ايؿٓٝ٘ ا٫اش٣ؿكذ ٜهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ بني زلو ايٛسم ٚق٠ٛ 

 ٖٚهزا ٜٚهٕٛ رايو اٜلا يف ػهٌ َكٝاغ قابٌ يذلمج١ ايه١ُٝ..... ايٛسق١ ايؼذ اٚ بني يٕٛ ايٛسق١ٚزلو

َعاٜرل َٚكاٜٝع اؾٛد٠ يًُٛؿؿات ايؿ١ٖٝٓٚٞ مبجاب١ قِٝ َظتٗذؾ٘ تعتدلَذا٬اطاطٝايٓعاّ ا٫ْتاز ْٚعاّ  -5

 اخل...............,ايظُو املشغٛب يف ايٛسم ,ايشقاب٘ ع٢ً اؾٛد٠ َٚجاٍ رايو دسد١ ايؼذ 

كِٝٝ ايؿين يكذس٠ املٓؼأ٠ ايٓظب١ٝ ع٢ً ؼكٝل َٚطابك١املكاٜٝع املٛكٛعٝ٘ يهٌ َتطًب ؾين ٜٚؼاب٘ رايو اىل ايت -6

سذ نبرل ايتكِٝٝ ايتٓاؾظٞ ا٫ اْ٘ ٜٗذف اىل قٝاغ قذس٠ املٓؼأ٠ نُاٜشاٖا ايؿٕٓٝٛ اْؿظِٗ ٚبايطب  ٜتِ يف ٖزٙ اؿاي٘ 

يكٝاّ بتذاسب ع٢ً املٓتذات املٓاؾظ٘ بعذ تؿهٝهٗا اٚ ست٢ عٌُ َكاسْات َ  ايؼشنات ا٫اش٣ ٚقذ ٜكتلٞ ا٫َش ا

 ايتذظظع٢ً ْعِ كبط اؾٛد٠ املٛدٛد٠ يذ٣ املٓؼأ٠ املٓاؾظ٘

ع٢ً ػإ اػٛف اْا قذساتٞ نا َٓؼ٦٘ َٔ ايٓش١ٝ ايتٓاؾظ١ٝ اـاؿ٘ بٞ ايٓٛاسٞ ايؿٓٝ٘ طبعا ايٓٛسٞ ايؿٓٝ٘ َُٗ٘ يف 

 تـُِٝ اٟ َٓتر 
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 ع١ عؼشاحملاكش٠ ايظاب

 .َشاسٌ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر ·

 :ٖٓاى فُٛع٘ َٔ املشاسٌ اٚ اـطٛات اييت متش بٗا ع١ًُٝ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر اؾذٜذ ٖٚٞ

 :انتؼاف ايؿهش٠  –أ 

 .إٕ املٓتر َاٖٛ إ٫ ؾهش٠ ٚكعٗا يف ػهٌ ًَُٛغ أٚ غرل ًَُٛغ ٜظُح اطتخذاَ٘ يف إػباع سادات ٚسغبات املظتًٗو 

 :ًو ا٭ؾهاس عٓذ ايبشح عٔ َٓتر دذٜذ اٚ عٓذ تطٜٛش َٓتر سايٞ َٔ عذ٠ َـادس داا١ًٝ أٚ ااسد١ٝ أُٖٗا ٚقذ تعٗش ت

 .ْتا٥ر ايبشٛخ يف فا٫ت ايعًّٛ ا٭ طاطٝ٘ َجٌ ايطبٝع٘ ٚايهُٝٝا٤ ٚا٭سٝا٤  -1

 .ايتكذّ ايتهٓٛيٛدٞ ايزٟ ٜٓذِ عٓ٘ ظٗٛس اطايٝب تهٓٛيٛد١ٝ سذٜج٘  -2

 .تكذّ بٗا ا٫ؾشاد َٔ دٗات كتًؿ٘ دااٌ املؼشٚع ا٫قذلاسات اييت ٜ -3

 َٚجاٍ ريو 

 .اقظاّ ا٫ْتاز  –اقظاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛدٙ  –اقظاّ ايبشٛخ ٚايتطٜٛش 

 . ْتا٥ر عٛخ ايتظٜٛل ٚدساطات املظتًٗو يًتعشف ع٢ً سغبات املظتًٗهني ٚاقذلاساتِٗ ٚساداتِٗ  -4

 .يظهاْٝ٘ اييت َٔ ػأْٗا إ ؽًل طًب دذٜذا ع٢ً بعض املٓتذات با٫كاؾ٘ اىل سؿذ ايتػٝرلات ا٫دتُاعٝ٘ ٚا

 .ؾشف املٓتذات اييت ٜكذَٗا املٓاؾظٕٛ  -5

 .سؿذ ايتػرلات ا٫قتـاد١ٜ َٚا قذ ٜٓتر عٓٗا َٔ اتؿاقٝات ػاس١ٜ بني ايذٍٚ  -6

 .ٚظٗٛس ْعاّ سش١ٜ ايتذاس٠ اييت قذ تعطٞ ؾشق اندل يؿتح اطٛام دذٜذ٠ 

اىل إ بعض ايؼشنات ايٓادش٘ قذ تٛؿًت اىل اؾهاس عٔ بعض املٓتذات اييت مت تكذميٗا عٔ طشٜل  ٚػذس ا٫ػاس٠ ٖٓا

 .بعض املـادس غرل ايعاد١ٜ 

ٚقذ سككت تًو ا٫ؾهاس َٔ املـادس غرل ايعادٜ٘ ْتا٥ر طٝب٘ يذسد١ إ تًو ايؼشنات اطًكت عًٝٗا يؿغ ا٫ؾهاس 

 .ايزٖبٝ٘

 يٓذاح ايؼشن١ يف ايظٛم ْٚعشا ٭ْٗا قذ تهٕٛ املـذس ايش٥ٝظٞ

 .ٚع٢ً ايشغِ َٔ إ ايع١ًُٝ ايؿع١ًٝ ٫نتؼاف اؾهاس دذٜذ٠ ؽتًـ َٔ َٓؼأ٠ اىل ااش٣ 

 :إ٫ أْٗا َٔ ايؼا٥  إ تتأثش بؼهٌ َباػش باملتػرلات ايتاي١ٝ 

 . طبٝع١ ايعًُٝات اييت ٜتٛشلا املؼشٚع  ·

 .١ بطبٝع١ ْؼاط املٓؼأ٠ؾُٔ ايطبٝعٞ إ تهٕٛ ايؿهشٙ اييت ٜتِ ايتٛؿٌ ايٝٗا َشتبط

 .اِٖ املُٝضات ايٓظب١ٝ اييت ٜتُت  بٗا املؼشٚع  ·

 .ا٫ٖذاف احملذد٠ يًُٓؼأ٠  ·

 :املؿاك١ً املبذ١ٝ٥  –ب 

 . ع٢ً ايشغِ َٔ اْ٘ َٔ املُهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ تكذِٜ عذ٠ اؾهاس ااؿ١ بظً  ٚاذَات دذٜذ٠ 

ٝذب إ ٜتِ ا٫اتٝاس َٔ بني تًو ا٫ؾهاس ايعذٜذٙ يعذد قذٚد َٔ ؾ, إ٫ اْ٘ ئ ٜتِ ؾعًٝا ايكٝاّ بأْتذٗا مجٝعا 

 ست٢ ٜتِ ايكٝاّ بعٌُ دساط٘ تؿـًٝٝ٘ شلا طٛا٤ نإ ريو َٔ سٝح ,املكذلسات اييت تبذٚ ٚاعذٙ أنجش 
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 ايتشًٌٝ ا٫قتـادٟ  -

 ايبشٛخ ٚايتطٜٛش -

 ا٫اتٝاس -

 .ٚاَها١ْٝ لاسٗا ػاسٜا 

 .ااتباس املٓتر يف ايظٛم قبٌ ايٛؿٍٛ اىل قشاس ْٗا٥ٞ ٭ْتاد٘ ع٢ً ْطام نبرل  ٚهب ايكٝاّ بتشًٌٝ ػاٌَ ٜتلُٔ

 .ٚست٢ ميهٔ املظاعذٙ يف ع١ًُٝ املؿاكً٘ بني تًو ا٫ؾهاس ؾكذ مت تكذِٜ ايعذٜذ َٔ ا٫طايٝب املظتخذَ٘ يف ٖزا ايـذد 

 ((اطًٛب ايٓكط )) ٚٚاسذ َٔ تًو ا٫طايٝب ٚابظطٗا ٖٛ

 .١ُ َٔ ايعٛاٌَ ٜتِ ؼذٜذ ٚصٕ ْظيب يهٌ َٓٗا ٖٚزا ا٫طًٛب ٜتلُٔ قا٥

ٜٚتِ سظاب دسد١ ا٫مجاي١ٝ املشدش٘ اييت (  5اىل  1) ٚسظب ٖزا ا٫طًٛب ؾأْ٘ ٜتِ ٚك  دسد١ يهٌ عاٌَ تٓشـش بني 

نُا , ؾأرا نإ ٖزا اجملُٛع ؾٛم َظت٣ٛ َعني ميهٔ ااتٝاس ايؿهشٙ يًكٝاّ بتشًٌٝ اقتـادٟ عًٝٗا , سـٌ عًٝٗا املٓتر 

 .ميهٔ اطتخذاّ ٖزا اجملُٛع يذلتٝب ا٫ؾهاس بؼهٌ ٜظُح مبعشؾ١ اٚي١ٜٛ دساط١ نٌ َٓٗا 

 :ٚميهٔ ايكٍٛ إ قشاس ااتباس املٓتر ٜتٛقـ ع٢ً عذ٠ عٛاٌَ اُٖٗا 

 .ايع٬ق١ بني املٓتر قٌ ا٫عتباس ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫ْتاز املٛدٛد٠ بايؼشن١  -1

ر ايزٟ مت ااتٝاسٙ َ  ايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ ْٚٛع اـدلٙ ا٫ْتادٝ٘ ايظا٥ذٙ يذ٣ هب إ ٜتٓاطب املٓت. َٔ ٚد١ٗ ْعش ا٫ْتاز 

 .ايؼشن١ 

ؾظٛف . ؾأرا ناْت ايؼشن١ تكّٛ سايٝا با٫ْتاز سظب ْعاّ اط ا٫ْتاز ايؼا٥  يف ايـٓاعات رات ا٫ْتاز ايُٓطٞ ايهبرل 

 .ؿؿات كتًؿ١ سظب طًبات ايعٌُٝ ٜهٕٛ َٔ اـطش عًٝٗا إ تؿهش يف ادااٍ َٓتر دذٜذ ٜعتُذ ع٢ً ٚدٛد َٛا

 .ؾزيو اَش وتاز اىل تشتٝب اْتادٞ ااش ٚاْٛاع كتًؿ١ َٔ املٗاسات ٚا٫دٚات ٚطشم املٓاٚي١ اييت قذ ٫ تتٛؾش يذ٣ املٓؼأ٠ 

 .دسد١ ايتؿٛم ايٓظيب يًُٓؼأ٠ يف ايكذس٠ ع٢ً اْتاز املٓتر قٌ ا٫عتباس بإ ْتاد١ٝ َشتؿع٘  -1

ٝذٝ٘ ٜعذ َٔ ا٫اطا٤ ايهبرلٙ إ تؿهش املٓعُ٘ يف اْتاز َٓتر ميهٔ يًػرل إ ٜكذ١َ مبظت٣ٛ ؾُٔ ايٓاس١ٝ ا٫طذلات

ٚدذٜش بايزنش إ ريو ايعٓـش ميجٌ اُٖٝ٘ ااؿ١ عٓذ ٚدٛد َٓاؾظ٘ بني انجش َٔ د١ٗ ميهٓٗا اْتاز . اْتادٝ٘ اؾلٌ 

 .ْؿع املٓتر

 .أت ػشب١ تكذِٜ َٓتر دذٜذ يف َشاس١ً ا٫ٚىل اَا يف ساي١ ٚدٛد ا٫ستهاس اٚ اؿُاٜ٘ امل٪قت٘ ؾُٝهٔ يًُٓؼ

 .ٚيٝع ٖٓاى كُإ ي٬طتُشاس تؿٛق٘ يف اْتاد٘ بهُٝات نبرلٙ ٚبهؿا٠٤ اؾلٌ ٚيؿذلات ط١ًٜٛ 

دسد١ ايتأنذ َٔ اطكشاس ع١ًُٝ تٛسٜذ َظتًضَات ا٫ْتاز ع٢ً ايشغِ َٔ إ ايؼشن١ قذ تهٕٛ يذٜٗا ايكذسات ايؿٓٝ٘  -2

إ عذّ ايتأنذ َٔ اْتعاّ َظتًضَات ا٫ْتاز ٚتٛاؾشٖا قذ ٜهٕٛ طببا ناؾٝا يشؾض اْتاز ٖزا  إ٫, ع٢ً اْتاز َٓتر َا 

 .املٓتر

تهًؿ١ ايعُاي١ اي٬صَ٘ ٱْتاز املٓتر قٌ أ٭عتباس وهِ تٛاؾش ايعُاي٘ اي٬ صَ٘ ٚتهًؿتٗا قشاس ااتٝاس املٓتر اىل سذ  -3

ع٢ً إ , يف اَانٔ كتًؿ١ بظبب انؿاض تهًؿ١ ايعُاي٘ بٗا ؾكذ ٜهٕٛ َٔ ا٭ؾلٌ اْتاز ادضا٤ َٔ املٓتر , نبرل 

اٚ قذ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ ابتهاس آٯت ٚػٗٝضات متهٔ َٔ ؽؿٝض تهًؿ١ , تكتـش ع١ًُٝ ا٫ْتاز ع٢ً فشد ايتذُٝ  ؾكط 

 .ايعُاي١ ْظبٝا 
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 .ايتشًٌٝ ا٫قتـادٟ يًؿهش٠  -ز 

ٌ اىل ؾهشٙ قذد٠ تهٕٛ اـطٛٙ ايتايٝ٘ ٖٞ عٌُ دساط١ اقتـادٜ٘ بعذ املؿاكً٘ املبذ٥ٝ٘ بني ا٫ؾهاس املختًؿ١ ٚايتٛؿ

 :ٜٚكـذ بزايو دساط١ دذ٣ٚ اقتـاد١ٜ تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ ادضا٤ ٖٞ , َتعُك٘ يتًو ايؿهشٙ املطشٚس٘ 

 :ايذساط١ ايتظٜٛك١ٝ  -1

 .ٖٚٞ اييت تٗذف اىل ايتأنذ َٔ ٚدٛد طًب نايف ع٢ً املٓتر يف ساي١ اْتاد٘ 

 :١ٝ ايذساط١ ايؿٓ – 2

 .ٖٚٞ اييت تٗذف اىل ايتأنذ َٔ قذس٠ املٓؼأ٠ ع٢ً ؼكٝل ايؿهشٙ َٔ ايٓاس١ٝ ايتهٓٛ يٛدٝ٘ 

 :ايذساط١ املاي١ٝ  – 3

 .ٖٚٞ اييت تٗذف إىل ايتأنذ َٔ سع١ٝ ايؿهش٠ 

 :ايتـُِٝ املبذ٥ٞ  –د 

بٛك  تـُِٝ َبذ٥ٞ يًُٓتر عاد٠  تأتٞ اـط٠ٛ ايتاي١ٝ اـاؿ١, عٓذ ايتأنذ َٔ إ ايؿهش٠ َكبٛي١ تظٜٛكٝا ٚؾٓٝا َٚايٝا 

 .َاٜطًل عًٝ٘ منٛرز ٜتِ ا٫عتُاد عًٝ٘ يف عًُٝات ا٫اتباس ٚايتظٜٛل 

 .ٜٚكّٛ دٗاص ايبشٛخ ٚايتطٜٛش بإعذاد ايُٓٛرز املبذ٥ٞ يف ايؼشنات ايهبرل٠ 

١ يف ع١ًُٝ إَا يف ايؼشنات ايـػرل٠ ؾكذ ٜتِ ريو بتعإٚ إداسات َتعذد٠ أٚ ا٫طتعا١ْ ببعض ايؼشنات املتخــ

 . ٚقذ ٜـٌ ا٭َش إىل ايتـُِٝ عٔ طشٜل ايتكًٝذ يف ايؼشنات رات اٱَهاْٝات املاي١ٝ احملذٚد٠ . ايتـُِٝ 

 .ٚعاد٠ َا ٜتِ يف ٖزٙ املشس١ً تكذِٜ عذ٠ تـُُٝات ٚمنارز ٜتِ املؿاكً٘ بٝٓٗا َٔ سٝح ا٫دا٤ ٚايتهايٝـ َٚظت٣ٛ اؾٛدٙ 

 :ااتباس املٓتر ٚايتـُِٝ ايٓٗا٥ٞ -ٖـ

 .تٗذف ٖزٙ املشسً٘ اىل ايتانذ َٔ قذس٠ ايٓتر اؾذٜذ ع٢ً ا٫دا٤ 

ٚاعاد٠ َا تكّٛ املٓلُات ٟ تًو املشسً٘ بعٌُ عذ٠ أاتباسات يًتـُِٝ املبذ٥ٞ ٚيف ٖزٙ املشسً٘ هب إ ٜ٪از يف اؿظبإ 

  :بعض املكاٜٝع اييت تظتخذّ يف اؿهِ ع٢ً دٛد٠ تـُِٝ املٓتر ٖٚٞ 

 .كٝاّ بايٛظا٥ـ ا٫طاطٝ٘ اييت ؿُِ َٔ ادًٗا قذس٠ املٓتر ع٢ً اي-

 .اــا٥ف اييت ػعٌ املٓتر ممٝض عٔ غرلٙ َٔ املٓتذات -2

 .ا٫عتُادٜ٘ اٚ اؾذاسٙ -3

 .اَها١ْٝ ٚطٗٛي١ ٚطشع١ ٚدق١ ع١ًُٝ ا٫ؿ٬ح ٚايـٝاْ٘ -4

 .ايبظاط٘ يف ايتـُِٝ -5

 .ؾذل٠ اطتخذاّ املٓتر با٫ظاؾ٘ اىل تهًؿ١ ايـٝاْ٘ ٚا٫ؿ٬ح طٛاٍ ,تهًؿ١ ا٫ْتاز-6

ٚقذ تهٕٛ َٔ املُٝضات ا٫طاطٝ٘ ي٘ اْ٘ ٫ٜٓطٟٛ ,سٝح هب ا٫ ٜتلُٔ املٓتر اثاس كاسٙ ع٢ً ايب٦ٝ٘,ا٫ثش ع٢ً ايب٦ٝ٘ -7

 .ع٢ً َجٌ ٖزٙ ا٫ثاس اؾاْبٝ٘
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ِٝ يف سذٚد ؾ٬ هب إ ٜظتًضّ ايتـُِٝ ايعذٜذ َٔ ايتعكٝذات اييت تـعب َٔ اَها١ْٝ تٓؿٝز ايتـُ,طٗٛي١ ا٫ْتاز-8

 .ايتذٗٝضات ايؿٓٝ٘ ا٫َهاْٝات ايبؼشٜ٘ املتاس٘

 :تكذِٜ املٓتر ػاسُٜا يًظٛم-ٚ

سٝح ٜتِ بزٍ اؾٗٛد ايتظٜٛكٝ٘ يتكذِٜ املٓتر مبا ٜتلُٓ٘ ,تعتدل ٖزٙ اـطٛٙ ا٫ارلٙ يف ع١ًُٝ ااتٝاس ٚتـُِٝ املٓتر 

 .ٕ عٓ٘ ريو َٔ متٗٝذ املظتًٗو ٚايكٝاّ ع٬ُت تعشٜؿٝ٘ باملٓتر ٚا٫ع٬

ؾكذ اٚكش١ .ٚتعتدل ٖزٙ اـطٛٙ َٔ اِٖ اـطٛات ٫ْ٘ يٝع ٖٓاى أٟ كُإ يٓذاح املٓتر يف ايظٛم بؼهٌ تًكا٥ٞ 

ؾُٔ ايلشٚسٟ يف َشس١ً . ايذساطات إ ٚاسذ ؾكط َٔ سٛايٞ طتٕٛ ؾهشٙ دذٜذٙ ٜهتب شلا ايٓذاح ايٓٗا٥ٞ يف ايظٛم 

ٚسؿذ أ١ٜ تػرلات يف ,تعشف ع٢ً دسد١ سكا املظتًٗو عٔ املٓتر ايتكذِٜ إ ٜتِ ا٫عتُاد ع٢ً اطتكـا٤ات ايظٛم يً

 .سادات٘ عٝح ميهٔ اعاد٠ ايٓعش يف ايتـُِٝ بؼهٌ طشٜ  إ يضّ ا٫َش
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 احملاكش٠ ايجا١َٓ عؼش

 ايتٓب٪ بايطًب

ا١ٜ أْٓا ْتهًِ عٔ ايتٓب٪ بايطًب ملارا؟ ٖٛ وذد يف ايبذ), ْتٓاٍٚ ٖٓا َٛكٛع ايتٓب٪ بايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتر املٓؼأٙ

٫ٕ سٓا ممهٔ ْعٌُ تٓب٪ عادات نجرلٙ دذًا ممهٔ مـٌ تٓب٪ با٭سؿاد اؾ١ٜٛ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٖٚزا ْٛع َٔ اْٛاع 

ممهٔ وـٌ ايتٓب٪ مبعذٍ دٚسإ ايعُاي١ ٖٚزا ْٛع َٔ اْٛاع ايتٓب٪ ممهٔ وـٌ ايتٓب٪ با٭صَات املاي١ٝ ٫قذس اهلل  ايتٓب٪

ْٛع َٔ اْٛاع ايتٓب٪ سٓا َٛكٛعٓا اٜ٘ َٛكٛعٓا ايتٓب٪ بايطًب ع٢ً َٓتر أٚ َٓتذات املٓؼأ١ٜ سٓا َٓشـشٜٔ يف  ٖٚزا

 َٛكٛع ايتٓب٪ بايطًب

 .ٜٚكـذ بزيو ايطًب ايزٟ ٜأتٞ اطاطا َٔ ااسز املٓؼأٙ,, ْتٓاٍٚ ٖٓا َٛكٛع ايتٓب٪ بايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتر املٓؼأٙ

ملٓؼأٙ ع٢ً َٓتذاتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٖٛ ايزٟ وهِ  اىل سذ نبرل قذس٠ املٓؼأٙ ع٢ً ؼكٝل ؾايطًب ايزٟ ٜأتٞ َٔ ااسز ا

ؾشمبا ٫ٜهٕٛ ٖٓاى طًبًا ناؾًٝا ٜدلس ا٫طتُشاس يف اْتاز َٓتر َعني أٚ . ايعا٥ذ املتٛقع١ ع٢ً ا٫َٛاٍ املظتجُش٠ املعاد٫ت

 .ست٢ ايبذ٤ يف اْتاد١

ْعشًا  إْتاد٘ املٓؼأ٠  ٝتظتط سقُا ٫. إسباحيًطًب ايزٟ وكل  أد٢ْٖزا  َٚٔ دٗ٘ آاش٣ قذ ٜهٕٛ سقِ ايطًب ايزٟ ميجٌ

ٜٚع٢ٓ ريو إٔ تكذٜش ايطًب , ايطاق١ أٍٚ يعذّ تٛاؾش ايتهٓٛيٛدٝا اي٬ص١َ يتشكٝل ٖزٙ املعاد٫ت َٔ إْتاز حملذٚد١ٜ

 .١ٝ ايتش١ًٜٝٛاملظتكبٌ ميجٌ سذش ايضا١ٜٚ يف َذ٣ نؿا٠٤ ايكٝاّ بايعًُ يف اطتُشاسٙ ٚاستُاٍاملتٛق  

ملارا؟ ٖٛ وذد يف ايبذا١ٜ أْٓا ْتهًِ عٔ ايتٓب٪ بايطًب ), ْتٓاٍٚ ٖٓا َٛكٛع ايتٓب٪ بايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتر املٓؼأٙ

٫ٕ سٓا ممهٔ ْعٌُ تٓب٪ عادات نجرلٙ دذًا ممهٔ مـٌ تٓب٪ با٭سؿاد اؾ١ٜٛ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٖٚزا ْٛع َٔ اْٛاع 

 ايتٓب٪

مبعذٍ دٚسإ ايعُاي١ ٖٚزا ْٛع َٔ اْٛاع ايتٓب٪ ممهٔ وـٌ ايتٓب٪ با٭صَات املاي١ٝ ٫قذس اهلل ٖٚزا ممهٔ وـٌ ايتٓب٪ 

ْٛع َٔ اْٛاع ايتٓب٪ سٓا َٛكٛعٓا اٜ٘ َٛكٛعٓا ايتٓب٪ بايطًب ع٢ً َٓتر أٚ َٓتذات املٓؼأ١ٜ سٓا َٓشـشٜٔ يف َٛكٛع 

ٛعٓا ايتٓب٪ بايطًب ع٢ً َٓتذات املٓؼأٙ ٖٛ َؽ املٓتر ٖٛ ٜشٜذ ًٜؿت ايٓعش ٖٓا يف املكذ١َ إٔ َٛك ايتٓب٪ بايطًب

املٓؼأٙ ٖٛ بٝكٍٛ ايتٓب٤ٛ بايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتذات املٓؼأٙ ٫ٕ بعض املٓؼأت بتٓتر بعض  ايذااًٞ ع٢ً َٓتذات

ًٞ ٜتُجٌ يف طًب ْٗاٜ٘ ع٢ً املٓتر ٚممهٔ ٜهٕٛ دض٤ َٔ ايطًب داا املٓتذات ميهٔ ٜهٕٛ دض٤ َٔ ايطًب عًٝٗا ااسدٞ

 صٟ قط  غٝاس ايظٝاسات ع٢ً طبٌٝ املجاٍ يؼشنات ايًٞ ػُ  ايظٝاسات

دض٤ طًب دااًٞ ٫غشاض ايتذُٝ  ٚدض٤ طًب ااسدٞ َتُجٌ يف قط  ايػٝاس ٫غشاض ايـٝاْ٘ يًع٤٬ُ ايٓٗا٥ٝني 

 يؼشن١

تشكل بأرٕ اهلل طًب ااسدٞ ع٢ً َٓتذات َٓؼأٙ إٔ ملا ٜ,, أرٕ مٔ َٗتُني بايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتذات املٓؼأٙ 

 سٝهٕٛ يف ػهٌ اٜ٘؟

يف ػهٌ َبٝعات يًُٓؼأ٠ ٚبايتايٞ ٖٛ َِٗ يٝ٘ ؟ َِٗ عؼإ ْتأنذ إ ايطًب ايًٞ يف ايظٛم نايف إ ٖٛ وكل يٞ 

 ا٫ٜشادات املتٛقع٘

نايف إ ٖٛ وكل يٞ َعذٍ عا٥ذ ع٢ً ا٫طتجُاس ٖزا ػل َٔ ا١ُٖٝ ايطًب املتٛقع٘ إ نؿاٜ٘ ايطًب يتشكٝل َعذٍ 

  املظتجُشٙ اٚ يتشكٝل املعذٍ املتٛق  يٲٜشادات اـاؿ١ باملٓع١ُ عا٥ذ ع٢ً ا٫َٛاٍاي
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ايؼل ا٫اش يـٛسٙ ٭١ُٖٝ ايتٓب٤ٛ يًطًب إٔ اْا ملا اتٓبأ بايطًب اعٌُ ساد١ بعذ نزا صٟ َٛكٛعٓا إٕ ػا٤اهلل 

 ,,ايتخطٝط يًطاق٘ 

سا سذد ايتظ٬ٝٗت ا٫ْتاد١ٝ ايٛادب ا٫ستؿاظ بٗا َارا ٜعين ؽطٝط ايطاق٘؟ صٟ َشاح ْؼٛف بايتؿـٌٝ إٕ ػا٤اهلل 

 ٚايٛادب اؿـٍٛ عًٝٗا يًٛؾا٤ بايطًب املتٛقع٘

ايـ ٚسذٙ ايظ١ٓ  100داٜض ملا اْا اتٓبأ بايطًب املتٛق  اقٍٛ َج٬ً اْا تٛقعٞ يًطًب ع٢ً َٓتذات ايؼشن١ إٕ ػا٤اهلل 

 اؾا١ٜ

 ٚيٛ َاتهؿٞ ؟,,, ًب املتٛق  ٫ٚ ٫؟ يٛ تهؿٞ ارل ٚبشن٘ ايـ ٚسذٙ ايًٞ ِٖ ايط 100ٌٖ تكتلٞ ا٫ْتاد١ٝ بتهؿٞ 

اٚ بأاش٣ يًٛؾا٤ بطًب  ٜبك٢ اْت عٓذى عذض ٚقظٛس يف ايطاق٘ ا٫ْتاد١ٝ ٜتعني عًٝو إ دبش ٖزا ايعذض بطشٜك٘

  .املتٛق 

٥ل١ عٔ ايطًب ْعِ ممهٔ إ ٜهٕٛ عٓذٟ طاق١ اْتاد١ٝ ؾا!! ٚممهٔ ٜهٕٛ عٓذى طاق٘ اْتاد١ٝ ؾا٥ل١ عٔ ايطًب املتٛق  

ٖزٙ طٛف تعٗش عٓذى ايطاق١ ايؿا٥ل١ اٚ َا ْظُٝٗا ايطاق٘ ايعاطً٘ بشكٛا ٜتعني عًٝو  املتٛق  ٚبايتايٞ يف اؿاي٘

ٖزا نٌ َاؼذثٓا عٓ٘ باملكذ١َ بايتٓب٤ٛ "بطشٜك١ أٚ بأاش٣  إْو ٫صّ تؼٛف نٝؿ١ٝ اطتجُاس ٖزٙ ايطاق١ ايعاط١ً

يتشكٝل َعذٍ ا٫طتجُاس املطًٛب  ا َِٗ عؼإ ْتأنذ َٔ نؿا٤ٙ ا٫ٜشاداتبايطًب اـاسدٞ ع٢ً َٓتذات ايؼشن١ ٖٚز

 ,,!ٌٖ ٖٞ صاٜذٙ,,!ع٢ً اَٛاٍ ايؼشن١ ٖٚزا َِٗ عؼإ ْؼٛف ايطاق١ ا٫ْتاد١ٝ ٌٖ ٖٞ َٓاطب٘ 

 عٔ ايطًب املتٛق  ٫ٚ ٫ ؟,,!ٌٖ ٖٞ ْاقـ٘

 :ارٕ ْهٌُ 

 اطتخذاَات ايتٓب٪

تظتخذّ يف " عًا ع٢ً َٓتذات ايؼشن٘ ايًٞ ٖٞ املبٝعات اـاؿ١ املتٛقع٘ بايطب طب"ميهٔ ايكٍٛ بإٔ أسقاّ ايطًب املتٛق  

 :/ث٬ث١ اغشاض اطاط١ٝ يف املٓؼأت ٖٞ

ؾإرا نإ ٖٓاى طًبًا ع٢ً املٓتر ميهٔ ,ايتأنذ َٔ إ ايطًب املتٛق  ٜهؿٞ يتشكٝل ايعا٥ذ املشغٛب يف داْب املؼشٚع :أ٫ًٚ

, ؾإٕ املؼشٚع طٛف ٜكشس عذّ ا٫ْتاز, ا٫طعاس ٜـعب َع٘ تػط١ٝ ايتهايٝـ ٚيهٔ عٓذ َظت٣ٛ َٓخؿض دذًا َٔ ؼكٝك٘

 .سٝح اْٗا ئ تهٕٛ ع١ًُٝ َشع١

أرٕ اٍٚ اطتخذاّ َٔ اطتخذاَات سقِ ايتٓب٪ بايطًب اتأنذ إ ايطًب املتٛق  نايف يتشكٝل عا٥ذ فضٟ يًُؼشٚع 

 طٝب يٛ ايطًب املتٛق  غرل نايف يتشكٝل عا٥ذ فضٟ ؟؟,,

اي٘ ٖزٙ اْا ساح اتعشض ـظا٥ش بايٓظب١ يًُٓؼأ٠ اٚ اْا ساح اتعشض يعذّ ؼكٝل َعذٍ ا٫طتجُاس ع٢ً ا٫َٛاٍ يف اؿ

ايعا٥ذ املشغٛب اٚ املعاد٫ت املطًٛب٘ ع٢ً اطتجُاس اَٛاٍ  اـاؿ١ بٝا ٖزا اٍٚ اطتخذاّ اتأنذ إ ايطًب نايف يتشكٝل

 .املٓؼأ٠

ؾُٔ قشاسات ؽطٝط ا٫ْتاز َاٖٛ َشتبط بظٓٛات طًٜٛ٘ يف , ا٫دٌ ايطٌٜٛ ؼذٜذ استٝادات ؽطٝط ايطاق١ يف :ثاًْٝا

ٚبايطب  تتب٢ٓ ٖزٙ ايتٛطعات ع٢ً ؼذٜذ ٭سقاّ , ٚاملٓؼأت ٚا٫٫ت ٚريو َجٌ ؽطٝط ايتٛطعات يف املباْٞ, املظتكبٌ

عاد٠ َا ٜـعب ايشدٛع ؾٝ٘  بٌؾُجٌ ٖزا ايكشاس اـاق بايطاق١ يف املظتك. ايطًب املتٛقع٘ يف املظتكبٌ ٚيؿذلات ط١ًٜٛ 

ؾإرا مل تهٔ ٖٓاى اسقاّ ايطًب اييت تلُٔ اطتخذاّ تًو . ٜٚذلتب عًٝ٘ تهايٝـ ثابت١ ٜتشًُٗا املؼشٚع يؿذلات ط١ًٜٛ
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 .ع٢ً ريو ٚدٛد طاقات عاط١ً ؾظٛف ٜذلتب, ايطاق١

دٙ املشغٛب َٔ داْب املٓل١ُ اٚ أرٕ اٍٚ اطتخذاّ َٔ اطتخذاَات سقِ ايتٓب٪ بايطًب اتأنذ إ ايطًب نايف يتشذٜذ ايعا

 َعذٍ ايعا٥ذ ع٢ً ا٫طتجُاس املشغٛب َٔ داْب املٓل١ُ

َارا ٜعين ,, ثاْٞ اطتخذاّ َٔ اطتخذاَات سقِ ايتٓب٪ بايطًب أتأنذ أْٓا َاػٞ يف ؽطٝط  طاق١ طًٜٛ٘ ا٫دٌ ؿح 

ْتاد١ٝ َٔ َباْٞ َٔ اساكٞ َٔ اٯ٫ت ايتظ٬ٝٗت ا٫.. ؿح ؟ ٜعين عٓذٟ ايتظ٬ٝٗت ا٫ْتاد١ٝ اْا اتهًِ عٔ طٛاٍ ا٫دٌ

 ملارا؟ ٫ٕ عٓذٖا يٛ اطتجُشت يف ٖزا ا٫طتجُاسات,,َٔ َعذات َٔ عُاي١ ع٢ً ا٫دٌ ايطٌٜٛ اييت تهؿ٢ يطًب املتٛق  

طًٜٛ٘ ا٫دٌ اػذلٜت اساكٞ يًٛؾا٤ بايطًب املتٛق  بٓٝت َباْٞ يًٛؾا٤ بايطًب املتٛق  عٝٓت عُاي٘ ٚعٝٓت َٛظؿني 

ا٫دٌ ايكـرل ٚبايتايٞ ٖٛ قشاس اطتجُاسٟ يف دسد١ عايٝ٘ َٔ  يطًب املتٛق  ٜـعب ايشدٛع يف ٖزٙ ا٫طتجُاسات يفيًٛؾا٤ با

 ملارا ؟,,املخاطش٠ ٫صّ ْتأنذ إ يف طًب بايظٛم ٜكلٞ ٖزا اٚ ىًٝٓا ْظتػٌ ٖزٙ ايطاقات اطتػ٬ٍ اَجٌ 

عٓذٟ ,,ايضٜادٙ َؼهً٘؟ ْعِ ٚنإ ايطًب عٓذ ايضٜادٙ َؼهً٘يٛ ايطًب عٓذ ,, ارٕ عٓذْا طاق١ عاط١ً ! ٫ٕ يٛ ايطًب أقٌ 

انٝذ إ بهٕٛ غرل قادس ع٢ً اذَ٘ ٖزا ايطًب ,,ا٫دٌ ايطٌٜٛ  َؼهً٘ يف اٜؽ؟ يٛ ايطًب اصٜذ َٔ ايطاقات املتاس٘ يف

 ٚبايتايٞ بتُجٌ ؾشق بٝعٝ٘ كا٥ع٘ عًٞ ْتٝذ١ قـٛس ايطاق٘ ايًٞ عٓذٟ ٜٚتشٍٛ ايع٤٬ُ َٓؼأ٤ت ااش٣

ٚبٓا٤ , ؾإرا ناْت ايتٛقعات املكذس٠ يًطًب َٓخؿل١ عُا طٛف ٜظٛد يف املظتكبٌ, ٜلًا ؾإٕ ايعهع غرل َكبٍٛ نزيو ا

, قذ ٜؿكذ ؾشؿًا نبرل٠ نإ ميه١ٓ ؼكٝل اسباسًا طا١ً٥ َٓٗا ؾإٔ املؼشٚع, عًٝ٘ مت ؽطٝط طاق١ قذٚدٙ يؿذلات ط١ًٜٛ

 .ٚريو يف ساي١ استؿاع اسقاّ ايطًب عٔ ايكِٝ املتٛقع١

ٜعين ايطًب َشتؿ  ٚعٓذٟ ايطاق١ املتاس١ طاق١ قذٚدٙ طاق٘ قاؿشٙ عٔ ايٛؾا٤ بأسقاّ ايطًب ٖزٙ ارٕ اْت عٓذى ؾشق 

نإ ممهٔ وككٗا املؼشٚع ٫ٕ ؼكل ْتٝذ١ ايكـٛس يف ايطاق١ ٚبايتايٞ عٓذ سلشتو ايؿا٥ض يف ايطاق٘ عٓذ  بٝعٝ٘

 ١ عٓذ ايطًب بشكٛا غرل َكبٍٛايطًب ٜعين طاق٘ عاطً٘ غرل َكبٍٛ ٚايعذض يف ايطاق

ثاْٞ ,,طٝب ْهٌُ يف اطتخذاَات ايتٓب٪ أرٕ عشؾٓا اٍٚ اطتخذاّ اتأنذ َٔ نؿاٜ٘ ايطًب اْ٘ وكل ايعذد املشغٛب   

 اطتخذاّ إ ساح اطتخذّ سقِ ايتٓب٪ يف ؽطٝط ايطاق١ طٌٜٛ ا٫دٌ عٝح آْا َاٜهٕٛ

طاق١ اٜ٘ ؟ طاق٘ ؾٝٗا ْٛع َٔ ايكـٛس ٚؾٝٗا ْٛع َٔ ,,يف ايطاق١ عٓذٟ ؾا٥ض بايطاق١ طاق١ عاطً٘ ٫ٚ ٜهٕٛ عٓذٟ عذض 

 ايعذض باملكاس١ْ بايطًب املتٛق  ٚؾكذ ؾشق بٝع١ٝ

ايٛقٛف ع٢ً دسد١ ايتزبزب املٛدٛدٙ يف ايطًب يف ايؿذلات قـرل٠ ا٫دٌ ٜٚشد  ريو اطاطا اىل اعتُاد ٚظٝؿ٘ : ثايجا

ٝط ا٫ْتاز ٜٗذف اىل َٛاد١ٗ ايتزبزب يف اسقاّ ايطًب عٔ طشٜل ؾتخط, ع٢ً ٖزٙ ا٫سقاّ  ؽطٝط ا٫ْتاز ا٫مجايٞ

ٚبزيو ؾإٔ ايتٓب٪ ٜعذ اطاطا , ٚن١ُٝ املخضٕٚ اي٬ص١َ بأقٌ تهًؿ١ ممه١ٓ ؼذٜذ َظتٜٛات اْتاز يهٌ ؾذل٠ ٚعذد ايعاًَني

 .يًٛؿٍٛ اىل اع٢ً اْتاد١ٝ ممهٓ٘ عٓذ اطتخذاّ املٛاسد املتاس١

 .ٝط ملٛادٗ٘ ايتػرل املتٛق  يف ايطًب َظتكب٬ًسٝح اْ٘ ٜتٝح ؾشؿ٘ ص١َٝٓ يًتخط

ٜبك٢ اْتا ملا تعٌُ تٓب٪ بايطًب اْت َٛ بع تعٌُ تٓب٪ بشقِ ايطًب ا٫مجايٞ املتٛق  ع٢ً َٓتذات املٓؼأ٠ ٫ اْت ,, آٖا

 تكـ ع٢ً دسد١ ايتػرل ٚتكـ ع٢ً دسد١ ايتزبزب يف ٖزا ايطًب!! ,,عاٚص نُإ اٜ٘ 

ٜعين ,,؟ ممهٔ ايتزبزب ٖزا ٜشد  اىل عٛاٌَ َٛزل١ٝ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ,,ٜعين اٜ٘ تزبزب,, َٔ ؾذلٙ ص١َٝٓ اىل آاش٣ 

 ع٢ً طبٌٝ املجاٍ بٝضٜذ يف ؾذلات ايـٝـ" ايـاع٦٘"ايطًب ع٢ً ايـٛدا ٚاؿاد٘ ايجًذ١

ًٓبظٗا يف امل٬بع ْٛعٝ٘ َعٝٓ٘ َٔ امل٬بع بًٓبظٗا يف ايؼتا٤ ْٚٛع١ٝ آاش٣ َٔ امل٬بع ب,,, ٚبٝكٌ يف ؾذلات ايؼتا٤
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 ٚبعض ايٓاغ بًٝبظٛ ْٛع١ٝ َٔ امل٬بع يف اـشٜـ ْٚٛع١ٝ َٔ امل٬بع يف,, ايـٝـ

ايشبٝ  ٚبايتايٞ ٖزٙ ايتكًبات َٛزل١ٝ ع٢ً املٓتر اـاق باملٓع١ُ بتعٌُ ْٛع َٔ ايتزبزب يف ايطًب ع٢ً َٓتذات 

 َعٝٓ٘ عؼإ طٝب ايتزبزب ٖزا َٓا بشكٛا َطًٛب َين آْا اؿٝؼ اطذلاتٝذٝات,,, املٓع١ُ 

َطًٛب َظت٣ٛ عُاي٘ ت٥٬ِ ايتػرلات يف ,, اٚادٗ٘ ٖزا ايتزبزب َطًٛب َظت٣ٛ اْتاز ٥٬ِٜ ايتػرلات يف ايطًب

َؼ١ٝ َ  ايطًب صاد صاد ْكف  عؼإ اْا اَؼٞ بكذس ا٫َهإ,, َطًٛب َظت٣ٛ َٔ املخضٕٚ ٥٬ِٜ ايتػرلات يف ايطًب,,ايطًب

ٖٚزا ساح ْتهًِ عٓ٘ بايتؿـٌٝ إٕ ػا٤اهلل ملا ْتهًِ ايتخطٝط بايطاق٘ اٟ ٖٞ , ,اْكف بشكٛا َعاٙ يف َظتٜٛات ا٫ْتاز 

 .تزبزب ايطًب  ا٫طذلادٝات املختًؿ١ اييت ميهٔ ا٫عتُاد عًٝٗا ملٛادٗ٘

نزا قؿًٓا ايًٞ ُٖا ا٫طتخذاَات ايج٬ث٘ يشقِ ايتٓب٪ بايطًب ٚاُٖ٘ ايًٞ قبً٘ املكذ١َ تعايٛ ْؼٛف اٖٞ ايطشم اييت 

 :عتُاد عًٝٗا يف ايتٓب٪ بايطًب ميهٔ ا٫

 :طشم ايتٓب٪ بايطًب  

 ((ٚساح ٜهٕٛ ا٫ٖتُاّ انجش ػٞ بايطشم ايشزل١ٝ يًتٓب٪ بايطًب:)) ميهٔ تـٓٝـ طشم ايتٓب٪ بايطًب اىل ا٫ْٛاع ايتاي١ٝ

 :ايطشم غرل ايشزل١ٝ يًتٓب٪ بايطًب :ا٫ًٚ 

ٚيهٓٗا تكّٛ ع٢ً ايبذٜٗ٘ ٚطشع١ ايؿِٗ ٚؾطش٠  ٖٚٞ طشم ٫ تعتُذ ع٢ً َٓٗر قذد ميهٔ يٮػخاق اطتخذا١َ

 .ايتٛقعات

 :ايطشم ايشزل١ٝ يًتٓب٪ بايطًب  :ثاًْٝا 

 :ٖٚٞ اييت تعتُذ ع٢ً َٓٗر قذد ميهٔ ي٬ػخاق اطتخذاَ٘ ٚتـٓـ ايطشم ايشزل١ٝ يًتٓب٪ بايطًب اىل ْٛعني ُٖا

ٚعٓذَا ٫تتٛاؾش ايبٝاْات . ط١ًٜٛ ا٫دٌٖٚٞ تظتخذّ عادٙ يف عٌُ ايتٛقعات : ايطشم ايٛؿؿ١ٝ يًتٓب٪ بايطًب -1

 .اٚ عٓذَا تهٕٛ ٖزٙ ايبٝاْات قذٚدٙ. ايتاسى١ٝ عٔ اسقاّ ايطًب ايظابك١ ع٢ً املٓتر

 .اطتكـا٤ات املظتًٗهني ٚطشٜك١ ديؿ٢, َٚٔ اَج١ً ايطشم ايٛؿؿ١ٝ يًتٓب٪ بايطًب اسا٤ اـدلا اسا٤ سداٍ ايبٝ 

 نٌ ٖزٙ طشم يـتٓب٪ بايطًب

تعتُذ ايطشم ايه١ُٝ يًتٓب٪ بايطًب ع٢ً ايبٝاْات ايتاسى١ٝ عٔ ايطًب نأطاغ : ١ُٝ يًتٓب٪ بايطًب ايطشم ايه -2

ٚتـٓـ ايطشٜل ايه١ُٝ يًتٓب٪ بايطًب يتكذٜش ايطًب املظتكبًٞ أٚ َٔ ا٬ٍ ادااٍ عٓاؿش ااش٣ ااسد١ٝ يف ايتشًٌٝ 

 :اىل ْٛعني

 :ُٖا 

 2000ساح لٝب بٝاْات تاسى١ٝ يؿذلات ص١َٝٓ ط١ًٜٛ ظٝب َٔ ط١ٓ َٔ ازلٗا ص١َٝٓ ٜبك٢ : " ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ

 ايظ١ٓ ا٫طاط١ٝ يطشم 2011طًظ١ً ص١َٝٓ َٔ ايبٝاْات ايتاسى١ٝ عؼإ اتٓبأ بايطًب بتاع  2010ٚ  2009يػا١ٜ ط١ٓ 

ٜبك٢ ,,تاب  اقتـادٟ آاش اييت تعتُذ ع٢ً ايظًظ٘ ايض١َٝٓ إٔ املتػرل املظتكٌ ؾٝٗا دا٥ًُا بٝهٕٛ ٖٛ ايضَٔ بُٝٓا املتػرل اي

 .املظتكٌ ٖٓا يف ايظ٬طٌ ايض١َٓٝ ايضَٔ ٚ ايتاب  اٟ َتػرل اقتـادٟ ااش

ٜٚشد  ريو اىل اْٗا . ٚتـًح يًتٓب٪ قـرل ا٫دٌ دذًا, ٖٚٞ ابظط ا٫طايٝب ايه١ُٝ: أرٕ ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ

ذاَٗا يف ظٌ ظشٚف ايتػرلات ايذا١ُ٥ ع٢ً َظت٣ٛ تؿذلض ثبات ايهجرل َٔ املتػرلات اـاسد١ٝ احملٝط١ ٫ٚ ٜٓـح باطتخ

 ايـٓاع١ أٚ ع٢ً
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َٚٔ ا٫َج١ً ا٫طايٝب اييت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ اطًٛب . املظت٣ٛ ايكَٛٞ أٚ يف ؼ٬ًٝت ا٫دٌ ايطٌٜٛ

. اط ا٫ػاٙ ايعاّ ٚطشٜك١. اطًٛب ايتُٗٝذ ا٫ط٢. اطًٛب املتٛطط املتششى املشدح با٫ٚصإ. املتٛطط املتششى ايبظٝط

 ٌ اطايٝب ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ إٔ ايضَٔ ٖٛ املتػرل املظتكٌ دا٥ًُان ْٚؿذلض

 ((اطايٝب بـٛسٙ ن١ُٝ 4: َٚٔ ا٫َج١ً ا٫طايٝب اييت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ)) 

 ٖٛ ايتػرل املظتكٌ ٜعين اٜ٘ ؟ ْؼٛف ا٫ٍٚ املتػرل ايتاب  ٜعين اٜ٘ ؟

 ؟؟!ارٕ املظتكٌ اٜ٘,,, َٔ ازل٘ ٖٛ ايزٟ ٜتب  يف تػرلات٘ تػرلات املتػرل املظتكٌ :   املتػرل ايتاب

 .ٖٛ ايظبب يف تػرلات املتػرل ايتاب  :  املظتكٌ 

ٖٓا يف ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ بٓؿذلض داميًا املتػرل املظتكٌ ٖٛ ايضَٔ ايضَٔ بايظٓٛات بايؼٗٛس با٫طابٝ  با٫ٜاّ ٖزا 

 تعايٛ ْؼٛف ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ايطشم ايه١ُٝ ٖٚٛ,,, ػرل املظتكٌ ٖٚزا اٍٚ ْٛع َٔ ايطشم ايه١ُٝنً٘ ايضَٔ املت

 :ؼًٌٝ ايع٬ق١ ايظبب١ٝ

ٖٚٓا ساح ْؼٛف ؼًٌٝ ا٫مذاس اـطٞ . )) ٚعاد٠ َاتهٕٛ ا٫طايٝب اييت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايع٬ق١ ايظبب١ٝ َعكذ٠

طبعًا سٓا ساح ْهتؿٞ بـشًٌٝ ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط باملكشس ,,ملتعذدايبظٝط ٚعٓذْا اٜلا ؼًٌٝ ا٫مذاس اـطٞ ا

 ((بتاعٓا

ٚتظتخذّ ٖٓا اطايٝب . ؾٗٞ تتلُٔ اسقاَا تاسى١ٝ عٔ عٛاٌَ ااسد١ٝ َٔ ػأْٗا إٔ ت٪ثش ع٢ً ايطًب ع٢ً املٓتر

 ع٬ق١ ايظبب١ٝ ٜهٕٛ املتػرلٚيف ؼًٌٝ اي. ٚتعذ تًو ا٫طايٝب َٓاطب١ انجش يًتٓب٪ َتٛطط ا٫دٌ. اسـا١ٝ٥ انجش تكذًَا

 .املظتكٌ َتػرل اقتـادٟ ااش غرل ايضَٔ

؟؟؟ قًٓا يف ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ دا٥ًُا املظتكٌ ٖٛ ..اٜ٘ ايًٞ بُٝٝض ايع٬ق١ ايظبب١ٝ عٔ ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ 

 ايضَٔ يهٔ يف ؼًٌٝ ايع٬ق١ ايظبب١ٝ بٝهٕٛ عٓذٟ املتػرل املظتكٌ َتػرل ااش غرل ايضَٔ

 .طبعًا طٛا ٖٓا اٚ ٖٓا يف ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ اٚ يف ايع٬ق١ ايظب١ٝٝ ايتاب  َتػرل اقتـادٟ غرل ايضَٔ

يف ايطشم ايه١ُٝ إ ػا٤اهلل يف اؿ١٦ً اؾا١ٜ تعايٛ ْؼٛف اٜ٘ طٓذاٌ ااًـٓا تـٓٝـ يطشم ٚػشسٓاٙ ْعشٟ بعذ َ

 ؟...ايعٛاٌَ اييت ت٪ثش يف ااتٝاس اطًٛب ايتٓب٪

اييت  تٛثش يف ااتٝاس أطًٛب اٟ ايتٓب٪ عٓذْا  فُٛع٘ ايعٛاٌَ ايًٞ بتأثش يف ااتٝاس أطًٛب ايتٓب٪ ِٖٚ ْؼٛف ٖٞ ايعٛاٌَ 

 يف بتشذٜذ ث٬خ عٛاٌَ تعاٍ ْؼٛف  نٌ عاٌَ َعٓاٙ اٜ٘  ٚاصاٟ بٝأثش  بااتٝاس أطًٛب ايتٓب٪

ع٘ َٔ ايعٛاٌَ اييت  بتأثش  بااتٝاس تتٛقـ  عًُٝ٘ ااتٝاس أيطشٜك٘ اييت ٜتِ بٗا ايتٓب٪ ع٢ً عٛاٌَ عذٜذ٠ أُٖٗا فُٛ

 أطًٛب ايتٓب٪

اًو َعاٟ  ْؼٛف أٍٚ ٚاسذ ايًٞ ٖٛ  َذ٣ تٛاؾل  ايبٝاْات ايتاسى١ٝ عٔ ايطًب ٜعين إٜ٘ َعين ايبٝاْات ايتاسى١ٝ  عٔ 

 ايطًب اًٝٓا ْؼٛف

 :تتٛقـ ع١ًُٝ ااتٝاس ايطشٜك١ اييت ٜتِ بٗا ايتٓب٪ ع٢ً عٛاٌَ عذٜذ٠ اُٖٗا

 ايبٝاْات ايتاسى١ٝ عٔ ايطًب َذ٣ تٛاؾش- 1

إَا يف  ساي٘ عذّ تٛاؾشٖا ؾإٕ ا٭طايٝب أيٛؿٝؿٝ٘ , ؾؿٞ ساي٘ تٛاؾش تًو ايبٝاْات ميهٔ  ا٫عتُاد ع٢ً ا٭طايٝب ايهُٝ٘

را طبٝعٞ أْا عٓذٟ فُٛع٘ َٔ َعًَٛات ايتاسى١ٝ ميهٔ اعتُذ عًٝٗا يف ايتٓب٪ بايطًب آٙ , تهٕٛ ٖٞ ا٭نجش ١ُ٥٬َ

 ٫,, ايطشم ايهُٝ٘اعتُذ ع٢ً 
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اْا َاعٓذٟ ا٬ق بٝاْات عٓذٟ ايبٝاْات قذٚد٠ أٚ ايبٝاْات غرل دقٝك٘ ارٕ بك٢ اطتعٌُ ايطشٜك٘ ايٛؿؿٝ٘ بايتٓابٛ 

 يًطًب

دا٥ُا َا تهٕٛ َؿٝذ٠ ؾٗٞ أؾلٌ َٔ ٫ػ٤ٞ أنٝذ طبعًا " ْكـذ ايبٝاْات ايتاسى١ٝ"ُٜٚٗٓا ٖٓا إٕ ْٛكح إٕ ٖزا ايبٝاْات 

أٚ بايلشٚس٠ , أؾلٌ َٔ عذّ ٚدٛد بٝاْات ع٢ً اٱط٬م ؾ٬ هب إٕ تهٕٛ ستُا عٔ ؾذلات ط١ًٜٛٚدٛد بعض ايبٓات 

عؼإ ْعٌُ  ايتٓب٪ أٚ ست٢ ؽف رات املٓتر قٌ ايتٓب٪  ؾُٝهٔ دا٥ُا اطتخذاّ ايبٝاْات , َهت١ًُ عٔ نٌ ايؿذلات

ٌ املٓاطب ْكذس  ْعٌُ إٜ٘ اطتخذاّ يطشم ٜبك٢ يٛ ايبٝاْات َتٛؾش٠ بؼهٌ  اي٥٬ل ٚبايؼه. نأطاغ يعٌُ ؼ٬ًٝت أاش٣

ايهُٝ٘ بُٝٓا ايبٝاْات غرل املتٛؾش٠ ع٢ً اٱط٬م أٚ ٜعين َا ٖٞ دقٝك٘ أٚ َا ٖٞ َهت١ًُ َا ٖٞ ناؾٝ٘ تعتُذ ع٢ً اطتخذاّ 

 .ايطشم ايٛؿؿ١ٝ

 :تعاٍ ثاْٞ عاٌَ بٝأثش يف اطتخذاّ ايتٓب٪ ايطًب ٖٚٛ

 َكذاس ايٛقت ٚا٭َٛاٍ املتاس١- 2

ٚبـؿ١ عا١َ ؾإٕ اٱداس٠ . َكذاس ايٛقت ٚا٭َٛاٍ املتاس١ نًُا نإ ريو َذعا٠ ٫طتخذاّ أطايٝب أقٌ تكذًَانًُا قٌ 

ٚع١ًٝ تٓكظِ ايتهايٝـ . ٚيهٔ أٜلا َٔ تهًؿ١ ايتٓب٪ غرل ايذقٝل, ؼاٍٚ إٕ تكًٌ يٝع ؾكط َٔ تهًؿ١ ايكٝاّ بايتٓب٪

 :ايه١ًٝ يًتٓب٪ إىل ْٛعني

كط٘ اثٓني إٕ يٛ قٌ ايٛقت املتاح يٛ قً٘ ا٭َٛاٍ املتاس١ دا ْظتخذّ اطايٝب أقٌ تكذًَا ٜعين نًٛ ايًٞ ْيب ْكٛي٘ يف أيٓ"

سظتخذّ ا٫طايٝب ايٛؿؿ١ٝ أٚ طأطتخذّ ايًٞ ٖٞ ا٫طايٝب ايٞ ٖٞ اقٌ تكذًَا بشكٛا ػٜٛا عٔ ايًٞ ٖٞ ايع٬قات 

اقٌ تكذَٓا ٜبك٢ يٛ ايٛقت قذٚد ا يٛ ايٛقت ايظبب١ٝ ايًٞ ٖٞ ا٫طايٝب اـاؿ١ بايتشًٌٝ بايظ٬طٌ ايضَٓٝ٘ ٖٞ بشكٛا 

غرل َتاح ٜبك٢ سٓظتخذّ سادات أٚ اطايٝب اقٌ تكذَٓا  يٛ إ ايٛقت قذٚد يٛ إ ا٫َٛاٍ املتاس٘ قذٚدٙ ٚبـؿ٘ عاَ٘ 

ٚعًٝ٘ . ٚيهٔ اٜلًا َٔ تهًؿ١ ايتٓب٪ غرل ايذقٝل, ؾإ ا٫داس٠ ؼاٍٚ ايتٓب٪ ؼاٍٚ إ تكًٌ يٝع ؾكط تهًؿ١  قٝاّ ايتٓب٪

 :تٓكظِ ايتهايٝـ ايه١ًٝ يًتٓب٪ اىل ْٛعني

 .تهًؿ١ ايكٝاّ بايتٓب٪.1

 .تهًؿ١ اـطا٤ بايتٓب٪.2

ٖٚٞ ايتٓابٛ غرل ايذقٝل  ا٫ثٓني بُٝؼٛ عهع بعض اصٟ عهع بعض سٓؼٛف َعين نٌ ٚسذٙ ٚآٜ٘ طبٝع٘ ايع٬ق٘ 

 َابِٝٓٗ

 :ٚعًٝٗا تٓكظِ ايتهايٝـ ايهًٝ٘ ايتٓب٪ اىل ْٛعني

 :ذّ ايذق٘ ايتٓب٪تهًؿ١ ع . أ

ايًٞ ٖٞ اٜ٘ تهًؿ١ اـطا٤ يف ايتٓب٪ ٖٚٞ تتلُٔ نٌ أْٛاع ايتهًؿ١ اييت تذلتب ع٢ً ايكشاسات اـاط١٦ املذلتب١ ع٢ً 

َٚجاٍ ريو تهًؿ١ ا٫ستؿاظ بعذد َٔ ايٛسذات أٚ إْتاز عذد َٔ ايٛسذات أع٢ً أٚ اقٌ َٔ ايشقِ . تٓب٪ات غرل ايذقٝك١

 د٘ايٛادب ا٫ستؿاظ ب٘ أٚ إْتا

أنٝذ ..يٛ ايتٓب٪ غرل دقٝل.. يٛ أدتين تٓب٪ غرل دقٝل َعٓاٖا اعتُذ ع٢ً ايتٓب٪ يف اؽار قشاسات  ؿح ٫ٚ َؽ ؿح؟ أنٝذ

يٛ ,, ٚ بايتايٞ ساح ؼٌُ املٓؼأ٠ تهايٝـ.ايكشاسات ايًٞ ٖٞ تٓبين ع٢ً ايتٓب٪ غرل ايذقٝل أنٝذ ستطً  ايكشاسات غرل دقٝك١ 

ٚ عٔ عايٞ َٔ املتٛق  بايؿعٌ عًُت طاق٘ عايٝ٘ ٚداْٞ طًب َٓخؿض ٜبك٢ عٓذٟ طاق٘ أدتين تٓب٪ عايٞ عٔ ايطبٝعٞ أ
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أٚ أدتين تٓب٪ َٓخؿض ٚعًُت طاقيت املتاس٘ ع٢ً تٓب٪ َٓخؿض ايًٞ اْت قٛيتًٞ عًٝ٘ ٚداْٞ طًب انجش . آٜ٘ عاط١ً

 ٜبك٢ دٟ ؾشق بٝعٝ٘ كا٥ع٘ دا ازلٗا ايتهايٝـ آٜ٘ ؟ تهايٝـ اـطا٤ بايتٓب٪

 :ايٓٛع ايتاْٞ َٔ ايتهايٝـ ايًٞ ٖٛا تعاٍ اىل 

 "بٓؼٛف َعٓاٖا اٜ٘؟ : " تهًؿ١ ع١ًُٝ ايتٓب٪ -ب

ٚيهٓٗا اٜلًا , سغب١ َٔ اٱداس٠ يف تكًٌٝ تهًؿ١ عذّ ايذق١ يف ايتٓب٪ ؾإْٗا تًذأ إىل اطتخذاّ أطايٝب تٓب٪ أنجش تكذًَا

, تهًؿ١ ػُٝ  ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايٰص١َ يًتٓب٪َٚٔ أَج١ً تهايٝـ ع١ًُٝ ايتٓب٪ . تظتًضّ تهًؿ١ َشتؿع١ عٓذ تطبٝكٗا

ٚا٭دٛس , تهًؿ١ اؿـٍٛ ع٢ً ايدلاَر اؾاٖض٠ اييت ميهٔ اطتخذاَٗا يف ايتٓب٪, تهًؿ١ بٓا٤ ايُٓارز اـاؿ١ بايتٓب٪

 .ٚاؿٛاؾض اـاؿ١ بؿشٜل ايعٌُ ايزٟ ٜكّٛ بايتٓب٪

٫ستباطُٗا بع٬ق١ , ّ ايذق١ يف ايتٓب٪ ٚ تهًؿ١ ع١ًُٝ ايتٓب٪ٚع٢ً اٯداس٠ إٔ ؼكل ايتٛاصٕ املُهٔ بني نٌ َٔ تهًؿ١ عذ

 .عهظ١ٝ َ  بعلُٗا ايبعض

ستظتخذّ اطايٝب ,,  َؽ ستذُ  بٝاْات َٚعًَٛات شلا تهًؿ١ ,ٖٛ اْتا عؼإ تعٌُ تٓب٪ ,, ٜبك٢ تهًؿ١ ع١ًُٝ ايتٓب٪ 

يضَو ؾشٜل عٌُ عؼإ بٝكّٛ بع١ًُٝ ,, يضَو ادٗضٙ نُبٝٛتش َعٝٓ٘ شلا تهًؿ١ ,, َع١ٓٝ ٚطٛؾت ٜٚش َع١ٓٝ شلا تهًؿ١ 

طٝب سٓا بٓهًـ ع٢ً ع١ًُٝ ايتٓب٪ ؟؟ بٓهًـ ع٢ً ع١ًُٝ ايتٓب٪ عؼإ نٌ ,, ايتٓب٪ بأدٛس عٛاؾض بهضا بهضا شلا تهًؿ١ 

َاْضٚد ايتهايٝـ اـاؿ١ بع١ًُٝ ايتٓب٪ نًُا ستكٌ ايتهًؿ١ ااؿ١ غطا٤ ايًٞ اٜ٘ ايتٓب٪ سهًـ عًٝ٘ سختاس اطايٝب 

ذُ  بٝاْات دقٝك١ سعٌُ سعٌُ سعٌُ آخل سضٚد ايتهًؿ١ اـاؿ١ يف اٜ٘ بايتٓب٪ عؼإ آٜ٘ ؟ اقًٌ تهًؿ١ َتكذَ٘ س

اـطا٤ يف ايتٓب٪ ؾا ٖٓا ا٫ثٓني برلتبطٛا با ع٬ق١ عهظ١ٝ نًُا ؿشؾت ع٢ً ايتٓب٪ ٚا٭طايٝب ٚؾشٜل ايعٌُ عؼإ تضٚد 

ا٤ يف ايتٓب٪ ٜبك٢ ا٫ثٓني َاػٝني با ع٬ق١ عهظ١ٝ ٫صّ اْتا ايًٞ ٖٞ دسد١ ايذق٘ يف ايتٓب٪ مجٌٝ دذًا  ستكٌ دسد٘ اـط

َابني املتػٝرلٜٔ اىل اٟ َذ٣ تٓؿل ع٢ً ع١ًُٝ ايتٓب٪ عؼإ  نأداس٠ َٓؼأ٠ ؼذد آٜ٘ ٖٞ ايٓكط٘ املج٢ً يطبٝعٝ٘ ايع٬ق١

 .تأيـ تهًؿ١ اـطا٤ ايتٓب٪

 ..طٝب َٚظتُشٜٔ

ٚانؿاض اطعاسٖا بؼهٌ نبرل يف . اٖض٠ اييت تظتخذّ يف ع١ًُٝ ايتٓب٪ٚػذس ا٭ػاس٠ اىل إٔ اْتؼاس بشاَر ايهُبٝٛتش اؾ

َٔ ػأْ٘ إٔ هعٌ َٔ املؿٝذ يًُؼشٚعات َٔ سٝح ايتهًؿ١ ٚايعا٥ذ إٔ تظتخذّ أطايٝب َتكذ١َ أنجش , ايظٓٛات اٯارلٙ

 .يضٜاد٠ دسد١ ايذق١ يف ع١ًُٝ ايتٓب٪

ٜبك٢ ساح ْظتخذّ اطايٝب َتكذ١َ عؼإ ْضٚد ,, يف ايظٛم  طبعًا دي٪تٞ املٛكٛع بذا طٌٗ ٚايظٛؾت ٜٚش َٛدٛدٙ عٓذْا 

 ...دسد١ دق١ يف ع١ًُٝ ايتٓب٪

 ,,,,,نزا اًـٓا َٔ ايعٓـش ايجاْٞ ايًٞ ٖٛ بٝأثش يف ااتٝاس ا٫طًٛب املٓاطب 

ايذق١ نًُا صاد دسد١ " تعاٍ آاش عٓـش بٝأثش يف ااتٝاس ا٫طًٛب املٓاطب ٖٚٛ دسد١ ايذق١ املطًٛب١ يف ع١ًُٝ ايتٓب٪ 

بُٝٓا قًٌ دسد١ ايذق١ املطًٛب١ سٝظتخذّ ا٭طايٝب ايٛؿؿ١ٝ أٚ أطايٝب ايتشًٌٝ ,,املطًٛب١ سٝظتخذّ أطايٝب َتكذ١َ 

 "ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ 

 :دسد١ ايذق١ املطًٛب١. 3

هٕٛ ٖٞ ؾإٔ ا٫طايٝب ا٫نجش تكذًَا ت, إرا نإ َٔ ايلشٚسٟ إ تهٕٛ ا٫سقاّ املكذس٠ يًطًب ع٢ً دسد١ عاي١ٝ َٔ ايذق١

٫ٜظتًضّ دسدات عاي١ٝ َٔ ايذق١ ٚ سٝح اْ٘ ٜظتخذّ ( طٓٛات 10اىل  3َٔ ) ٚبـؿ١ عا١َ ؾإٔ ايتٓب٪ طٌٜٛ ا٭دٌ , املطًٛب١
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, دسد١ عاي١ٝ َٔ ايتٓب٪( َٔ اطبٛع اىل عذ٠ ػٗٛس)بُٝٓا ٜظتًضّ ايتٓب٪ قـرل ا٭دٌ . ٯغشاض ايتخطٝط ايعاّ ا٫مجايٞ

 .ملٛاد اي٬ص١َ تكّٛ ع٢ً ايتٓب٪ قـرل ا٭دٌْعشًا ٭ٕ دذاٍٚ ايتؼػٌٝ ٚاطط ا

 ٚبايعٓـش ايجايح نتِ  ايعٓاؿش امل٪ثشٙ يف ع١ًُٝ أاتٝاس ا٭طًٛب يًتٓب٪ 
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 احملاكش٠ ايتاطع١ عؼش

 ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ

 
 :َٚعادي١ املتٛطط املتششى ايبظٝط ٖٞ نُا يف ايـٛس٠ 
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  ٜظ٢ُ َتششى بظبب نٌ َا ٜأتٞ ؾعٌ ٭ٟ ؾذل٠ ٜتِ إطكاط ايٛسذ٠ ايض١َٝٓ ايكذمي١ ٖٚهزا اؼشى َ  ايظًظ١ً

 . نًُا ظٗشت َؼاٖذات ؾع١ًٝ دذٜذ٠  

  ٌٚايؿذلات ا٭سذخ تأاز  0,4/  0,6َٚع٢ٓ َشدح با٭ٚصإ ٭ْٞ اعطٝت يهٌ ؾذل٠ َٔ ايؿذلات اٚصإ كتًؿ١ َج

 . اَا يف املتٛطط املتششى ايبظٝط ؾا٭ٚصإ ٚاسذ٠ ٚ َتظا١ٜٚ , ذلات ا٭قذّ اٚصإ أندل َٔ ايؿ

 (ْؼهش َؿشؽ ٖزٙ احملاكش٠ ع٢ً دٗذٙ املبزٍٚ)
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 احملاكش٠ ايعؼشٕٚ

ايتٓب٪ )  ٚطٛف ْهٌُ يف بك١ٝ املٛكٛعا( ايتُٗٝذ ا٭طٞ ) ايطشٜك١ ايجايج١ َٔ ؼذٜذ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ اـاؿ١ بطشٜك١ 

 ( بايطًب 

َتٛطط َتششى بظٝط َٚتٛطط َتششى : طشم ايتٓب٪ اييت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ, أازْا طشٜكتني  -أ

 .َشدح با٭ٚصإ 

ٖٚٞ طشٜك١ َٔ ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ, ٚتعايٛا ْتعشف ع٢ً (  طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ) ْٚبذأ بايطشٜك١ ايجايج١ ٖٚٞ 

 .ك٘ يف سظاب بعض ا٭سقاّ ايكإْٛ ا٭طاطٞ اـاق بٗا ٚنٝؿ١ٝ تطبٝ

 :طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ  -3

ٜٴعاب ع٢ً طشٜكيت املتٛطط املتششى ايبظٝط ٚاملتٛطط املتششى املشدح با٭ٚصإ, اؿاد١ إىل ا٫ستؿاظ ببٝاْات تاسى١ٝ 

ٜٴعذ ريو عب٦ًا نبرلًا ع٢ً ايكا٥ُني بع١ًُٝ ايتٓب٪,  ممهٔ " ٕ "   2َشٙ بـ"  ٕ"   3َشٙ بـ" ٕ " َج٬ً  ؾٝ٘ ) يؿذلات ط١ًٜٛ, ٚ

سظب طاق١ ايظًظ١ً ايض١َٝٓ ٚسظب ايبٝاْات املعطا٠ يو يف ايتُشٜٔ, ٚبايتايٞ أْت يف  30بـ 20بـ 10بـ 6بـ 5بـ  4تهٕٛ بـ

َتٛطط املتششى ايبظٝط ٚاملتٛطط املتششى املشدح با٭ٚصإ, َطايب با٫ستؿاظ ببٝاْات تاسى١ٝ ط١ًٜٛ, يهٔ يف طشٜك١ 

ْت غرل َطايب با٫ستؿاظ ببٝاْات تاسى١ٝ ط١ًٜٛ َجٌ َا ساح ْؼٛف, ٚا٫ستؿاظ ٖزا ٜهٕٛ عب٤ ع٢ً ايتُٗٝذ ا٭طٞ أ

 .ٚيًتػًب ع٢ً ٖزا ايعٝب, ظٗشت طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ ( َتخز ايكشاس 

 :ٚتتُجٌ َعادي١ طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ يف اٯتٞ 

 :سٝح إٔ (     1-ّ ت  -  1-ف ت )  α+ 1-ّ ت = ّ ت 

 ايطًب املكذس أٚ املتٛق  يًؿذل٠  ت : ٖٞ     ( ّ ت  ) 

 ايطًب املكذس يًؿذل٠ ايظابك١ يًؿذل٠  ت : ٖٞ (    1-ّ ت )

 ايطًب ايؿعًٞ يًؿذل٠ ايظابك١ يًؿذل٠  ت : ٖٞ (  1-ف ت )

(α  ) ٖٞ : َعاٌَ ايتُٗٝذ ا٭طٞ ٚتذلاٚح ق١ُٝα بني ايـؿش ٚايٛاسذ   

 ( 5,30إىل  2ابع١ احملاكش٠ َٔ ايذقٝك١  يظُاع ػشح املعادي١ بايتؿـٌٝ أسدٛ َت) 

 :ؾُٝا ًٜٞ بٝاْات ايطًب ايؿعًٞ بايٛسذات ع٢ً َٓتر َعني ٭سب  ؾذلات :َجاٍ 

 4 3 2 1 ايؿذل٠

 90 110 120 100 ايطًب ايؿعًٞ

 .ٚسذ٠  90ٚإٔ سقِ ايطًب املتٛق  يًؿذل٠ ا٭ٚىل نإ  α  =0,9باؾذلاض إٔ 

 .ظ١ باطتخذاّ طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ اسظب ايطًب املتٛق  يًؿذل٠ اـاَ

 5ٚاملطًٛب ٖٛ سظاب  ّ 

 :٫بذ إٔ ْعٛد إىل املعادي١ ا٭ؿ١ًٝ ٖٚٞ  5ٚإرا أسدْا تطبٝل املعادي١ ؿظاب ّ

 (   1-ّ ت  -  1-ف ت )  α+ 1-ّ ت = ّ ت 

 :اؿٌ 

 :يًٛؿٍٛ يًطًب املتٛق  يًؿذل٠ اـاَظ١ باطتخذاّ طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٭طٞ ْكّٛ باٯتٞ 
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 (   1-ّ ت  -  1-ف ت )  α+ 1-ّ ت = ّ ت 

 ٚسذ٠ 99( =  90 – 100)  0,9+  90=  2ّ 

 ٚسذ٠ 117,9( =  99 – 120)  0,9+  99=   3ّ

 ٚسذ٠ 110,79( = 117,9  - 110)  0,9+  117,9=   4ّ

 ٚسذ٠ 92,08( =  110,79 - 90)  0,9+ 110,79=   5ّ

 ( 12,50إىل   ١6 احملاكش٠ َٔ ايذقٝك١ أيـ عًٝو َتابع.. يظُاع ػشح سٌ املجاٍ بايتؿـٌٝ )

 طشٜك١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ -4

 :تكّٛ ٖزٙ ايطشٜك١ ع٢ً َعادي١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ ايتاي١ٝ .. ٖٚٞ طشٜك١ ط١ًٗ ٚبظٝط١ 

 ب غ+ أ = ق غ 

 .ٖٞ ايطًب املكذس يًؿذل٠ غ , ٚمتجٌ ق املتػرل ايتاب  ( ق غ ) 

 .تر ٖٛ اؿذ ا٭د٢ْ يًطًب ع٢ً املٓ( أ ) 

 .عٔ َعذٍ ايتػرل يف ايطًب ( ب ) ٖٛ ٌَٝ اط ا٫ػاٙ ايعاّ ٚتعبٸش ( ب ) 

 .َٛدب١ أٚ طايب١ ( ب ) بؿذل٠ ٚاسذ٠, ٚقذ تهٕٛ ق١ُٝ ( غ ) ٖٛ ْتٝذ١ تػرل ايضَٔ  ( ق ) 

 ., ٕ ... ,  2,  1ايؿذلات ايض١َٝٓ اييت متجٌ املتػرل املظتكٌ ( غ ) 

 (15إىل  13َتابع١ احملاكش٠ َٔ ايذقٝك١   يظُاع ػشح املعادي١ بايتؿـٌٝ عًٝو)

ٖٚٛ ايطًب " ق " طٛف ْتٓبأ بـ  .. ست٢ ْكذس َعادي١ ا٫ػاٙ ايعاّ ٫طتخذاَٗا يف ايتٓب٪ " ب " ٚ "  أ " تعايٛا مظب 

 "أ " ٚ " ب " بعذ إٔ قذسْا " غ " املكذّ بذ٫ي١ 

 

 
 فُـ غ فُـ ق  –ٕ  فُـ غ ق                  

 = ب 

 2(فُـ غ )  – 2ٕ فُـ غ                         

 ب فُـ غ –فُـ ق         

 =أ 

     ٕ 

 .ٜٚٛكح املجاٍ ايتايٞ نٝؿ١ٝ اطتخذاّ ٖزٙ ايطشٜك١ يف ايتٓب٪ بايطًب 
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 َجاٍ

 :قاَت إسذ٣ ايؼشنات بتظذٌٝ َبٝعاتٗا بايٛسذات ا٬ٍ ايظب  طٓٛات ايظابك١ ٚناْت نُا ًٜٞ " 

 7 6 5 4 3 2 1 ايظ١ٓ

 35 32 30 25 27 22 20 ايطًب

 :املطًٛب 

  .َظتخذًَا طشٜك١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ, قذٸس ايطًب يًظٓتني ايكادَتني باٱكاؾ١ إىل ايظ١ٓ اـاَظ١ عؼش 

 :اؿٌ

 2غ غ ق ايطًب ق ايؿذل٠ غ

1 20 20 1 

2 22 44 4 

3 27 81 9 

4 25 100 16 

5 30 150 25 

6 32 192 36 

7 35 245 49 

 140فُـ  832فُـ  191فُـ  28ُـ ف

 َٴعط٢ َٔ ايتُشٜٔ.. ق  َٴعط٢ َٔ ايتُشٜٔ.. غ 

 عُٛد ق× ْلشب عُٛد  غ ( .. غ ق ) ٚٱْؼا٤ عُٛد 

ْٴكذٸس   ْؿظ٘ × عٔ طشٜل كشب عُٛد غ  ٫2صّ ْٓؼ٧ عُٛد غ( أ)ٚ ( ب)ٚست٢ 

 
 

 ( .26إىل   18ٝك١  عًٝو َتابع١ احملاكش٠ َٔ ايذق.. يظُاع ػشح سٌ املجاٍ بايتؿـٌٝ )
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 احملاكش٠ اؿاد١ٜ ٚايعؼشٕٚ

 :َبٝعاتٗا بايٛسذات ا٬ٍ ايظبع١ طٓٛات ايظابك١ ٚناْت نُا ًٜٞ  قاَت اسذ٣ ايؼشنات بتظذٌٝ

 7 6 5 4 3 2 1 ايظٓ٘ 

 35 32 30 25 27 22 20 ايطًب 

 كاؾ٘ إىل ايظٓ٘ اـاَظ١ عؼش َظتخذَا طشٜك١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ قذس ايطًب يًظٓتني ايكادَتني با٫: املطًٛب 

ٚنإ ايتُشٜٔ عٔ نٝـ  ْظتخذّ َعادي١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ ناطًٛب َٔ اطايٝب ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ يف تعذٌٜ 

 ايتب٪ يف ايطًب يًؿذلات ايض١َٝٓ ايًٞ ٖٛ َعطٝٓاٖا يف ايتُشٜٔ

إىل ااشٙ ٚقًٓا إٕ ايظٓ٘ ايًيت  22ٚ 20 ٚيٛ ارنشى نإ عٓذْا  طب  طٓٛات ٚنإ عٓذٟ بٝاْات ايطًب ايؿعًٞ املٛدٛد 

  7...... 1,2,3ٖٞ متجٌ يف ساي٘ ايظًظ١ ايض١َٝٓ دا٥ُا املتػرل املظتكٌ غ ٜعين إٕ غ ٖٞ 

ٚنإ ٜظ٦ًين اْت َظتخذَٗا يف اط ا٫ػاٙ ايعاّ  35......, 22, 20ٚايطًب ايؿعًٞ املٛدٛد ٚميجٌ املتػرل ايتاب  ٖٚٛ ق 

  ايكادَتني نٝـ تتٓب٤٢ بايطًب يًظٓتني

اْا َٓتٗٞ عٓذ ايظٓ٘ ايظابع٘ ٜعين ايطًٛب ايظٓ٘ ايجأَ ٚايظٓ٘ ايتاطع٘ بايلاؾ١ يًظٓ٘ اـاَظ١ عؼش ٚقًٓا عؼإ 

اطتخذّ َعادي١ اط ايتذاٙ ايعاّ ٫بذ َٔ تكذٜش ا ٚ ب ٫ٚصّ اقذس  ب ؾبٌ  ا ٚبعذ إٕ اقذسُٖا ساٜح اٚؿٌ ملعادي١ اط 

١ يف ا٫داب١ ع٢ً املطًٛب ايًٞ طٛف لذٙ يف ٖزٙ اؿًك١ ٚارنش َامت رنشٙ يف اؿًك١ ا٫ػاٙ ايعاّ  ٚاطتخذّ املعادي

 ايظابك١ ست٢ اقذس ب ٚ ا 

َجٌ َاْش٣ يف اؾذٍٚ عٓذٟ عاَٛد ايؿذل٠ غ ٖٚٛ ايظٓٛات ٖٚزا َٔ ساغ ايتُشٜٔ ٚعاَٛد ايطًب ق ٖٚٛ َٔ ايطًب 

 ايؿعًٞ املٛدٛد عٓذٟ يًٛسذات 

 2غ ق.غ ايطًب ق ايؿذل٠ غ

1 20 20 1 

2 22 44 4 

3 27 81 9 

4 25 100 16 

5 30 150 25 

6 32 192 36 

7 35 245 49 

 149فـ  832فـ  191فـ  28فـ 

 ٚعؼإ اقذس نٌ َٔ ب ٚ ا   دبت عاَٛد غ ق ٖٚٛ ْاتر كشب ايعاَٛد ا٫ٍٚ بايجاْٞ 

 إىل ااشٙ  ست٢ اٚؿٌ إىل ااش عذد     44= 22× 2ٚ    20=  20×1

 1ٜعين إٕ ايعاَٛد ا٫ٍٚ اكشب٘ يف ْؿظ١ َٔ (  غ تشبٝ  )  2ٕ اقذس اٚؿٌ إىل تكذٜش نٌ َٔ ب ٚ ا    ٫صَين ادٝب غٚعؼا

 ( غ تشبٝ  )  2ٚدبت فُٛع غ 7إىل 

 ٚدآًا يف اؿًك١ املاك١ٝ يف تعذٌٜ نٌ َٔ  ب ٚ ا     بايكٛاْني ايتابع٘ شلا ايًيت مت سؿعٗا طابكا 
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 2َر غ – 2ٕ َر غ÷  َر ق   .َر غ –ٕ َر غ ق =   ب 

=  7  ×832  -  28  ×191   ÷7   ×140 – 28   ×28  =2,43 

 17,56=   7÷   28    × 2,43 -  191=   ٕ    ÷ ب َر غ  –َر غ = أ 

 7= ايهٌ تشبٝ  ٚاتؿكٓا إٕ  ٕ  2فُٛع غ – 2ق ع٢ً ٕ فُٛع غ.فُٛع غ–ق .ب تظاٟٚ  ٕ فُٛع غ

  191×  28فُٛع غ يف فُٛع ق   ْاقف       832= فُٛع غ ق 

 ٜعين  140َٔ فُٛع١  2ْاتٞ ب٘ َٔ ايعُٛد ا٫ارل  غ  2فُٛع غ   7=ٕ      2ع٢ً ٕ فُٛع غ

   28×   28ْاقف فُٛع غ ايهٌ تشبٝ  ٜعين فُٛع غ تلشب٘ يف ْؿظ١     140×  7

 إْٛ اـاق بـ  أ  طً  يٞ  ب  باملٛدب ٚممهٔ تطً  بايظايب ٚبعذٜٔ اازْا  ب  يف تكذٜش ايك

 ب فُٛع  غ ع٢ً  ٕ    -فُٛع ق  = أ 

  2,43              ْاقف  ب  ٜعين     191فُٛع   ق   َٔ اؾذٍٚ   

 تـبح صا٥ذ  ٫صّ ْٓتب٘  –يف –ٜعين  2,42ب باملٛدب ٚارا ناْت ب بايظايب ٫صّ ٜعين ْاقف ْاقف  

  7ع٢ً ٕ ٖٚٛ 28فُٛع غ يف اؾذٍٚ 

 17,56صّ طً  ايٓاتر بعذ انُاٍ اي٬

 با٫طتعاْ٘  بهٌ َٔ ب ٚأ  أقذس اٚؿٌ ملعادي١ اط ا٫ػا٠ ايعاّ 

 ٖٚزا بذا١ٜ 

ٚع١ًٝ تهٕٛ َعادي١ اط ا٫ػا٠ ايعاّ اييت ميهٔ َٔ ا٬شلا ؼذٜذ ايطًب املتٛق  يف ايؿذلات املختًؿ١ اييت ٖٛ  املعادي١ 

 ب غ  ساد   املجٌ +أ= تكٍٛ  ق غ 

 ُجاٍ ْٚبذأ إٕ بْشد  يً  17,56= أ

 ٫صّ  ْٓتب٘ يع١َ٬ ب  ارا ناْت َٛدٛب٘ أٚ طايب٘   2,43ٚ ب 

 غ ا( ب -+)ٜعين ايكإْٛ ٜـبح  أ ( ب -)ٚيٛ ناْت ْاقف ( ب+ )+ٚا٫ٕ ٖٞ َٛدب٘ عٓذَا تعٛض بايكإْٛ  تـبح 

 ٫صّ تتٓتب١ ٫ػاسٙ ب 

 : ٚاملعادي١ ٖٞ نايتايٞ 

 غ   2,43+    17,56= ق غ 

ُجاٍ ٚاملطًٛب نإ ٖٛ قذس ايطًب يًظٓتني ايكادَتني با٫كاؾ٘ يًظٓ٘ اـاَظ١ عؼش ٚمٔ اْتٗٝٓا َٔ ٚبايشدٛع يً

    8,9ايظٓ٘ ايظابع٘ ٚايظٓتني املطًٛبتني  ُٖا ٖٞ  

   15ٚ   9ٚ    8ارا ٖٛ وتاز يطًب ايظٓ٘ 

 ساوني ْؼٛف املٝض٠ ا٫طاط١ٝ يطشٜك١ اط ا٫ػا٠ ايعاّ  

 ٠ ْشد  يًُعادي١ املكذس

 ب غ+ أ = ق غ 

 غ 2,43+   17,56=

 ٚسذ٠  37=  8× 2,43+ ,17  56= 8  ق

 ٚسذ٠ 39,43= 9× 2,43+ ,17  56= 9ق  
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 ٚسذ54,01٠=15 × 2,43+ ,17  56=15ق 

 ٚسذ٠  37ْٚعٛض باملعادي١ لُ  ْٚطشح ٜطً  ايٓاتر  8ارا نٓا ْشٜذ ايطًب يًظٓ٘ ايجآَ٘ ْعٛض  َهإ غ  بايعذد 

 ٘ ايتاطع٘ ْؿع اـطٛات َ  ايتػرل يف غ ٚايٓاتر ٚنزيو ايظ١ٓ اـاَظ١ عؼش نزيو ايطًب يًظٓ

 َاٖٞ املٝض٠ ا٫طاط١ٝ يف َعادي١ اط ا٫ػا٠ ايعاّ ٖٞ   املشْٚ٘ 

نزا املتٛطط املتششى ايبظٝط ٚاملتٛطط املتششى املشدح يف ا٫ٚصإ  ٜشٜذ ايؿذلات ايتاي١ٝ يًظًظ١ً َج٬ ٜعين  يٛ 

بع٘ ٜشٜذ اـاَظ١ ٚنزيو ايظادط١ ٚايظابع٘  ْؿع اؿها١ٜ يف طشٜك٘ ايتُشٜٔ ا٫طٞ  دا٥ُا ايظًظ١ اْتٗت با٫س

ايؿذلات ايتاي١ٝ يًظًظ١ً ٜعطٝو اـاَظ١ ٜٚشٜذ ايظادط١ ٜٚطًب ايظابع٘ ٚبايتايٞ ايتششنات ناْت قذٚد٠ َشتبط١ 

ٚؿًٓا يًُعادي١ ٜعين ٖٛ ٜطًب أٟ ؾذل٠ ص١َٝٓ بايظٓٛات ايتاي١ٝ َباػش٠ بايظًظ١ً يهٔ طشٜك١  ايتذا٠ ايعاّ َجٌ َاسأٜٓا  

مزف غ ْٚل  ايؿذل٠ ايض١َٝٓ ٖٛ نإ ٜشٜذ ايجآَ٘ ٚايتاطع٘ مزف غ ْٚل  ايجآَ٘ ٚايتاطع٘ ٚنزيو اـاَظ٘ 

 عؼش ٚاؿادٜ٘  عؼش  

 ايض١َٝٓ  ْعٛض يف غ دا٥ُا ٚبايتايٞ َعادي١ اط ا٫ػا٠ ايعاّ تتــ يف املش١ْٚ  يف تاٌٖٝ ايطًب املتٛق  يًؿذل٠

بهزا ْهٕٛ قذ اْتٗٝٓا َٔ َٛكٛع ا٫طايٝب ايًيت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ اازْا نِ اطًٛب يف ؼًٌٝ اطًٛب 

 :ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ 
 طشٜك١ املتٛطط  املتششى ايبظٝط -1

 طشٜك١ املتٛطط املتششى املشدح با٫ٚصإ   -2

 ارا ٖٛ َتششى ٚملارا ٖٛبظٝط ٚعشؾٓا ملارا ْكٍٛ عٔ طشٜك١ املتٛطط املتششى ايبظٝط مل

ٚنزيو املتششى املشدح بايٛصإ ملارا ٖٛ َتششى َٚشدح بايٛصإ ٚاازْا طشٜك١ ايتُٗٝذ ا٫طٞ ٚعشؾٓا ايكإْٛ اـاق 

 بٗا 

ٚا٫ٕ اتُٓا ا٫طايٝب ايًيت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ  باطًٛب اط ا٫ػاٙ ايعاّ ٚعشؾٓا نٝـ ْظتخذّ 

 اٙ ايعاّ َعادي١ اط ا٫ػ

 ب غ+ أ = ق غ 

 ٚنٝـ ْطبل ايكإْٛ ٍ ب  ٚنزيو  أ   ٚنٝـ ْأتٞ بـ   أ   عٔ طشٜل ب 

 ْٚظتخذّ املعادي٘ يف تكذٜش ايطًب املتٛق  يًؿذلات املختًؿ١ ٚباقٞ يٓا يف اطايٝب ايتٓب٪ ايه١ُٝ 

ض١َٝٓ ْؿذلض إٕ املتػرل املظتكٌ ٖٛ ا٫طايٝب ايًيت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايع٬ق٘ ايظبب١ٝ  ْٚتزنش بإ ؼًٌٝ ا٫طًٝب اي

 ايضَٔ دا٥ُا ٚاملتػرل ايتاب  أٟ َتػرل اقتـادٟ  ااش 

ٚاَا ا٫طايٝب ايًيت طٛف ْذسطٗا تأاز ؾٝٗا اطًٛب ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط  لذ إٕ طشم ايع٬قات ايظبب١ٝ تؿذلض إٕ 

 ػرل اقتـادٟ نزيو غرل ايضَٔ املتػرل املظتكٌ أٟ َتػرل اقتـادٟ غرل ايضَٔ ٚاملتػرل ايتاب  أٟ َت

ن٬ّ غرل ٚاكح أٚ (  11,25ساد  احملاكش٠ ايذقٝك٘ ) ع٢ً نزا عٓذْا َتػرلٜٔ َظتكٌ  ٚتاب  يف ؼذٜذ ايع٬ق١ ايض١َٝٓ  

 ؾٝ٘ اطا َٔ ايذنتٛس 

 ٚطٛف ْكذس املعا٬َت ايتابع١ يًُعاد٫ت اـاؿ١ باطًٛب ؼًٌٝ ايع٬قات ايظببٝ٘ ْٚااز    

 :٪ ايًيت تعتُذ ع٢ً ؼًٌٝ ايع٬ق١ ايظببٝ٘ طشم ايتٓب _ب 
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ْٚأاز َٓٗا طشٜك١ ؼًٌٝ ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط طبعا ٖٞ ط١ًٗ ٚبظٝط١  ٖٚٓاى ؾشم بظٝط  بٝٓٗا ٚبني َعادي١ اط 

 .ا٫ػاٙ ايعاّ 

 .يٝع ايضَٔ ٖٚٞ ػبٝٗ٘ بطشٜك١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ إىل سذ نبرل باطتجٓا٤ إٕ املتػرل املظتكٌ َتػرل اقتـادٟ ااش ٚ  

ٚيهٔ ع٢ً َتػرلات كتًؿ١ . ْٚطبل ٖٓا اٜلا ْؿع َعاد٫ت تكذٜش ق ٚ ب ٚ أ  املظتخذ١َ يف ساي١ اط ا٫ػاٙ ايعاّ 

 .َٚٔ كُٔ اػهاٍ ؼًٌٝ ا٫مذاس طٛف ْهتؿٞ بايؼهٌ اـطٞ ايبظٝط َٓ٘ . دض٥ٝا باطتخذاّ ؼًٌٝ ا٫مذاس 

 اسذُٖا تاب    ق   ٚا٫اش َظتكٌ ٖٚٛ   غ   ايزٟ ىتـش ع٢ً ؼًٌٝ ايع٬ق١ بني املتػرلٜٔ

 .ٚاملجاٍ ايتايٞ ٜٛكح طبٝع١ طشٜك١ ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط 

 ايؼشح ع٢ً ٖزٙ ايكاعذ٠ 

 ٖٚزا ايه٬ّ ايًزٟ رنشْاٙ طابكا 

 عٓذْا طشٜك١ ايع٬قات ايظبب١ٝ املتػرل املظتكٌ غرل ايضَٔ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ايظعش َٚتػرلات َتعذد٠ َجٌ ايذاٌ 

 .ٚنزيو َعذٍ ايتٛظٝـ َٚعذٍ  ايبطاي٘ ٚغرلٖا 

 ٚاملِٗ إٕ املظتكٌ يف ايع٬قات ايظببٝ٘ أٟ ػٞ ثاْٞ غرل ايضَٔ ٚبطبٝع١ اؿاٍ ايتاب  ٖٛ َتػرل اقتـادٟ غرل ايضَٔ 

عٓذٟ َتػرلٜٔ ٚاسذ َظتكٌ ٚا٫اش تاب  كتًؿني يف طبٝعتِٗ املظتكٌ ٖٛ املختًـ يٝع ايضَٔ يف طشٜك١ ايع٬قات 

 .ظبب١ٝ اي

 ب غ + أ = ْٚااز ْؿع املعاد٫ت ع٢ً  ق غ 

 َٚعادي١  ب  ْؿع ايؼ٤ٞ ٚنزيو أ 

 ايتطبٝل ع٢ً ع٢ً َتػرل َظتكٌ يٝع ايضَٔ َظتكٌ ٚبعذٖا َتػرل تاب  اقتـادٟ ااش ْٚهشس ْؿع ايه٬ّ 

ٖٚزا َاطٛف ْذسط١   ٚنزيو عٓذْا امذاس َتعذد ٖٚٛ ٜٛدذ ايع٬ق١ بني َتػرلات َٚتػرل َظتكٌ ٚعذ٠ َتػرلات تابع١

 يف َكشسْا 

ايًٞ بعٝذ عٔ ايكشس سكٓا املٛدٛد يف ا٫سـا٤  ٚعٓذْا اػهاٍ غرل اط١ٝ ملعادي١ ا٫مذاس عٓذ املعاد٫ت  ايػرل اط١ٝ  

ٚمٔ ْهتؿٞ يف ؼًٌٝ ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط ٜعين ع٬ق١ اط١ٝ  ٚع٬ق١ بني َتػرلٜٔ اسذُٖا تاب  ٚا٫اش َظتكٌ  

 ن١ًُ اطٞ بظٝط :  ٖٚزا َعٓاٖا 

 ٚطٛف ْهتؿٞ باػهٌ اـطٞ ايبظٝط َٓ٘ 

 : َجاٍ 

ؾُٝا ًٜٞ فُٛع١ َٔ ايبٝاْات اـاؿ١ بعذد ا٫ؾشاد ايعاطًني ـُظ١ اسٝا٤ كتًؿ١ با٫يـ ْظ١ُ  ٚن١ُٝ ايطًب ع٢ً 

 اسذ املٓتذات بتًو ا٫سٝا٤  با٫يـ ٚسذ٠

 4 3 1 2 3 عذد ايظهإ

 6 10 6 4 8 ن١ُٝ ايطًب

 

ّ طشٜك١ ؼًٌٝ ايع٬ق١ ايظبب١ٝ يتشذٜذ ايطًب املتٛق  ع٢ً املٓتر يف اثٓني َٔ ا٫سٝا٤ اؾذٜذ٠ سٝح قذس يًشٞ اطتخذ

 ؟.ا٫ف ْظُ٘  8ا٫ف ْظُ٘ ٚايجاْٞ  10ا٫ٍٚ إٕ ٜكطٓ٘ 

 يف ٖزا املجاٍ وتاز َٓٓا رنا٤ يتشذٜذ َٔ ٖٛ غ  َٚٔ ٖٛ  ق ملارا ٫ٕ املجاٍ يٝع قذد يو ٜٚٔ غ ٚ ق
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 ؼذٜذ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ  غ ٖٛ ايضَٔ ٚا٫اش ٖٛ ق  ٫نُٔ ٖٓا ٫صّ ؼذد ٫نٔ يف

 ٚاملؼهً٘ ارا سذدتُٗا اطأ ؾاْت ااطأت يف ناٌَ اؿٌ ٚكٝعت اؿٌ 

٫نٔ يف ا٫اتباس طٛف اقّٛ بتشذٜذ يو غ ٚ ق  ٚاكش١  ٚؿشو١ ٚط١ًٗ ؾتشذد أٜ غ ٚأٜ ق َٚٔ ايتاب  

 ٚاملظتكٌ َٔ تعشٜؿُٗا 

 ب  يف تػرلات٘ املظتكٌ ايتاب  ٖٛ ٜت

ٚاملظتكٌ ٖٛ املتػرل ؿاسب ايتأثرل يف املتػرل ايتاب  أٚ املظتكٌ ٖٛ ايزٟ ٜظبب ايتػرلات يف املتػرل ايتاب  أٚ ٖٛ ايزٟ ْعضٚ 

 إيٝ٘ تػرلات يف املتػرل ايتاب  

 :ْشد  يًُجاٍ 

 4 2 ,3.…,٫صّ تٓتب٘ َعطٝٓا يف اؾذٍٚ عذد ايظهإ با٫يـ  ْظ١ُ 

 6.....  , 8طًب ايًيت طًبٗا ايظهإ ع٢ً َٓتر َعني با٫يـ ٚسذ٠  ٚن١ُٝ اي

 ٫نٔ ٌٖ اطتخذّ ا٫سقاّ َجٌ عذد ايظهإ نعذد ث٬ث١ ٚاثٓني 

 ٫ٚ اطتخذّ عًِٝٗ  ث٬ث١ ا٫ف أٚ ايؿني  إىل ااشٙ 

 : تٓبٝ٘ 

 ٫تظتخذّ أٚ ؼظب با٫يـ اسظب بايعذد املبظط  ث٬ث٘ ٚ اثٓني 

ـ ْظ١ُ ٚا٫يـ ٚسذ٠ ٫نٔ ٫ؼظب با٫يـ اسظب بايعذد املبظط ٚن١ُٝ ايطًب نزيو ؿشٝح إٕ املعط٢ با٫ي

 بايؼهٌ املبظط 

 :ْشد  يًظ٪اٍ 

 نٝـ اسذد غ ٚق 

 َٔ املتػرلات ايًٞ عٓذٟ  عٓذٟ عذد ايظهإ ٚن١ُٝ ايطًب 

 بب ايه١َُٝٔ ٜظبب ا٫اش ٌٖ ايظهإ ٜظبب ايه١ُٝ أٚ ايعهع ارا ا٫ٍٚ ٖٛ ايـشٝح إٕ ايظهإ ٖٛ ايزٟ ٜظ

 ارا عذد ايظهإ ٖٛ غ ٚايه١ُٝ ق 

ا٫ٕ ْشٜذ ؼًٌٝ ايع٬ق٘ ايظببٝ٘ َٔ ا٬ٍ َعادي١ ا٫مذاس اـطٞ ايبظٝط ٚبعذ َاسذدْا غ ٚ ق ٚبٓؿع املعاد٫ت 

 ْعٌُ اؾذٍٚ ايتايٞ َٔ َعًَٛات ايتُشٜٔ ْٚتب  ْؿع اـطٛات يف ايتُاسٜٔ ايكذمي١ 

عذد ايظهإ 

 غ

 2غ غ ق ايطًب ق

3 8 24 9 

2 4 8 4 

1 6 6 1 

3 10 30 9 

4 6 24 16 

 39َر  92َر  34َر  13َر 
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 ْكّٛ باسلاس َعادي١ ب ٚ أ 

 (2َر غ)  – 2ٕ َر غ÷ َر غ َر ق  –ٕ َر غ ق = ب 

  =5  ×92 – 13  ×34  ÷5 ×39 – 13 ×13  

  0,69= ب   

 =  5÷  13× 0,69 – 34=        ٕ ÷ ب َر ق  –َر غ = أ 

 5,01= أ                                         

 4, 3, 1, 2, 3ٖٞ عذد املؼاٖذات املٛدٛد٠ يف ايتُشٜٔ ٜعين : طبعا   ٕ 

 ْٚهٌُ ادشا٤ املعادي١ ٚايتُشٜٔ ْٚطشح ٚلُ  إىل ااشٙ 

 ٖٞ ا٫ٕ عٓذٟ  ب ٚ أ ٚع١ًٝ تهٕٛ املعادي١ يًٓشذاس اـطٞ ايبظٝط ايًيت ميهٔ َٔ ا٬شلا ؼذٜذ ايطًب املتٛق  

 ب غ + أ = ق غ 

 غ 0,69+  5,01=     

 ايـ ٚسذ٠  11,91=  10× 0,69+  5,01=  1ق 

 ايـ ٚسذ٠ 10,53=  8×  0,69+  5,01=  2ق

طبعا ْكّٛ عزف غ  ) طبعا ٖٛ طًب طًبني ا٫ٍٚ عؼش٠ ا٫٫ف ْظ١ُ  ارا باطتخذاّ املعادي١ قُٓا باطتخشاز ايٓاتر  

 (ٞ ا٫ٍٚ ْٚعٛض َهاْ٘ عؼش٠ عذد ايظهإ يف اؿ

 ؾكط ْظتخذّ ا٫سقاّ  املبظط١   10ٚيهٔ انتب  ٫10000تهتب ا٫سقاّ نا١ًَ  َجٌ : تبٝ٘ 

  8ٚاؿٞ ايجاْٞ نزيو ْؿع ايؼٞ َ  تػٝرل ايعذد يف ق١ُٝ غ إىل    

 ٚبهزا ْٓٗٞ طشٜك١ ايع٬ق١ ايظبب١ٝ  ْٚٓٗٞ بايهاٌَ ا٫طايٝب ايه١ُٝ يًتٓب٪ ْٚٓٗٞ َٛكٛع ايتٓب٪ 

 سدٛ َٔ ا٫اٛإ تعذٌٜ ٚك  ايكظ١ُ نبظط َٚكاّ ٫ْٞ مل اطتط  ايكٝاّ بٗا ا: ٬َسع١ 

 اسدٛ ايتعذٌٜ    2ٚنزيو غ تشبٝ   دا٥ُا انتبٗا ع٢ً ايٓشٛ ٖزا  غ

 ٖزا ي٬ساط١ ٚػهشا ٫تٓظْٛا َٔ ؿاحل دعا٥هِ 
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 احملاكش٠ ايجا١ْٝ ٚايعؼشٕٚ

 ؽطٝط اٱْتاز

 :َكذ١َ 

از ٚايعًُٝات ع٢ً ث٬ث١ فُٛعات أطاط١ٝ َٔ ا٭ْؼط١ أٚ ايٛظا٥ـ ٖٞ تـُِٝ ٚتؼػٌٝ تٓطٟٛ ٚظٝؿ١ إداس٠ اٱْت

 .ٚسقاب١ ايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ 

 –ٚيف اؿكٝك١ ؾإٕ ع١ًُٝ ايتؼػٌٝ تتلُٔ قشاسات ؽطٝط ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ ؾُٝا ٜتعًّل مبظتٜٛات اٱْتاح 

ٌٜ , ٚنزيو ايكشاسات قـرل٠ ا٭دٌ اـاؿ١ باؾذٚي١ ع٢ً ك٤ٛ ايطًب املتٛق  يف ا٭دٌ املتٛطط ٚايطٛ –املخشدات 

 .ٚتٛصٜ  ايعٌُ اييت تتِ بؼهٌ ٜهاد ٜهٕٛ َٜٛٞ 

ْؼاط ايتـُِٝ : ٚقذ قًٓا يف ايبذاٜات ايؿـٌ ا٭ٍٚ ٚظٝؿ١ إداس٠ اٱْتاز ٚايعًُٝات تتلُٔ ث٬خ أْؼط١ س٥ٝظ١ٝ 

از ٚايعًُٝات يف ا٭طاغ ٖٛ يف ع١ًُٝ إداس٠ ايع١ًُٝ ٚايتؼػٌٝ ٚايشقاب١ يًع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ , ٚإٕ دٚس َذٜش إداس٠ اٱْت

 .ايتش١ًٜٝٛ 

ٚيف ع١ًُٝ ايتؼػٌٝ اـاؿ١ بايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ تتلُٔ أْؼط١ ااؿ١ بتخطٝط اٱْتاز طٛا٤ ع٢ً ا٭دٌ ايطٌٜٛ أٚ 

ٱْتاز املتٛطط أٚ ايكـرل ٚايتُٝٝض بٝٓٗا يهٔ طٝتِ ايذلنٝض ع٢ً ا٭دٌ املتٛطط يف بذا١ٜ ؼذثٓا عٔ ؽطٝط ا

ٚطٝتِ َٓاقؼ١ اؾذٚي١ نؼهٌ َٔ أػهاٍ ؽطٝط اٱْتاز يف ا٭دٌ ايكـرل ٚيهٔ بعذ ا٫ْتٗا٤ َٔ ؽطٝط اٱْتاز 

 .يف ا٭دٌ املتٛطط 

 .إرا ْؼاط ؽطٝط اٱْتاز ٜٓتُٞ إىل ا٭ْؼط١ اييت تٓعِ إىل ع١ًُٝ تؼػٌٝ ايع١ًُٝ ايتش١ًٜٝٛ  

 :أْٛاع ؽطٝط اٱْتاز 

ث١ أْٛاع أطاط١ٝ َٔ ؽطٝط اٱْتاز ع٢ً أطاغ املذ٠ ايتخطٝط١ٝ اييت تػطٝٗا اـط١ , ٖٚزٙ ميهٔ ايتُٝٝض بني ث٬

 :ا٭ْٛاع ٖٞ 

  ؽطٝط اٱْتاز طٌٜٛ املذ٣ : أ٫ًٚ: 

ٜتلُٔ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتخطٝط ؼذٜذ َظتٜٛات اٱْتاز يف ؾذلات قاد١َ تضٜذ ع٢ً ايعاّ , ؾكذ ٜهٕٛ ملذ٠ عاَني أٚ 

 .ث٬ث١ أٚ أنجش 

ٖزا ايتخطٝط باطِ ؽطٝط ايطاق١ ; ٭ْ٘ ٜتعًّل بتشذٜذ سذِ ايطاق١ اي٬ص١َ ٚااتٝاس َظت٣ٛ َعني َٓٗا ,  ٜٚعشف

َٚجاٍ ريو  ااتٝاس سذِ َعني ملب٢ٓ , ااتٝاس سذِ َعني ملـٓ  , أٚ ااتٝاس َان١ٓٝ مبظت٣ٛ طاق١ َعني , ْٚعشٶا ٭ٕ 

 .بذ إٔ تتشٌُ ْتا٥ذ٘ يؿذل٠ ط١ًٜٛ ٖزا ايكشاس ٜـعب تعذًٜ٘ يف ا٭دٌ ايكـرل , ؾإٕ ايؼشن١ ٫

إرا ٖزا أٍٚ ْٛع َٔ أْٛاع ؽطٝط اٱْتاز طٌٜٛ املذ٣ ٜٚؼاس إيٝ٘ بتخطٝط ايطاق١, أٟ عٓذَا ْكشأ أٚ ْظُ  عٔ 

 اخل  .. ؽطٝط ايطاق١ ْكـذ بٗا ؽطٝط اٱْتاز طٌٜٛ املذ٣ أنجش َٔ ط١ٓ ممهٔ ٜهٕٛ طٓتني أٚ ث٬ث١ 
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از طٌٜٛ املذ٣ أٚ ؽطٝط طاق١ ٭ْ٘ ٜتعًل بتشذٜذ نِ ْٚٛع ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ ملارا مت ٚؿؿ٘ بإْ٘ ؽطٝط إْت

ع٢ً املذ٣ ايضَين ايبعٝذ َجٌ ااتٝاس سذِ املباْٞ أٚ ااتٝاس سذِ املـاْ  أٚ ااتٝاس طاق١ ٚتـُِٝ اٯ٫ت ٖٚزٙ نًٗا 

ن١ ٚاٯثاس اـاؿ١ بٗزٙ ايكشاسات ٚطبعا ٖزٙ ايكشاسات طتهٕٛ شلا أثش طٌٜٛ املذ٣ ع٢ً ايؼش. أَج١ً يتخطٝط ايطاق١ 

 .ٜـعب تعذًٜٗا يف ا٭دٌ ايكـرل 

  ٝٶا  :ؽطٝط اٱْتاز قـرل املذ٣ : ثاْ

ٚايزٟ ٜعشف ظذٚي١ اٱْتاز ٖٚٛ َٛكٛع نبرل طٝأاز ايعذٜذ َٔ احملاكشات , ٖٚٛ ٜتعًّل بايتخطٝط ايتؿـًٝٞ 

اطبٛع أٚ ّٜٛ أٚ ست٢ يؿذل٠ طاعات ٚدقا٥ل , ٜٚطًل يؿذلات إْتاد١ٝ يؼٗش أٚ اقٌ , ؾًكذ ٜهٕٛ ايتخطٝط ملذ٠ ػٗش أٚ 

ع٢ً ٖزٙ ايع١ًُٝ اؾذٚي١ , ٭ْٗا تٓطٟٛ ع٢ً دذٚي١ اطتخذاّ إَهاْٝات إْتاد١ٝ ٱْتاز أنجش َٔ طًب١ٝ أٚ أَش إْتادٞ 

 .يف ْؿع ايؿذل٠ اٱْتاد١ٝ , ٚطٛف ْتعشض شلزا ايٓٛع َٔ ايتخطٝط يف سًكات قاد١َ إٕ ػا٤ اهلل 

١ ٜتشذخ عٔ منٛرز ايتخـٝف ٚبعلٗا عٔ  ع١ًُٝ ايذلتٝب يٮٚاَش اٱْتاد١ٝ ٚطٓتعشض شلا َٚٛكٛع اؾذٚي

بايتؿـٌٝ يف سًكات قاد١َ ؾإرا ؽطٝط اٱْتاز قـرل املذ٣ ٚايزٟ ٜعشف باؾذٚي١ ملارا ٭ْٞ أسذد اٱدشا٤ات 

ذ٠ طاعات أٚ ّٜٛ أٚ يف سذٚد ايتؿـ١ًٝٝ يتشذٜذ نِ ْٚٛع اٱْتاز اـاق بٞ يف َذ٣ صَين قـرل قذ ٜهٕٛ طاع١ أٚ ع

ايؼٗش أٚ اقٌ , ٚبايتايٞ ايتشذٜذ يهِ ْٚٛع املٓتذات يف َذ٣ صَين قـرل ازل٘ ع١ًُٝ اؾذٚي١ أٚ ؽطٝط اٱْتاز قـرل 

املذ٣ , ٚبزيو عشؾٓا طٌٜٛ ا٭دٌ ايزٟ ٖٛ ؽطٝط ايطاق١ ٚايزٟ ئ ٜتِ أازٙ يف احملاكشات ايكاد١َ , ٚعشؾٓا 

 .ؽطٝط اٱْتاز َتٛطط ا٭دٌ ايزٟ طٝتِ ػشس٘ يف ٖزٙ اؿًك١ ٚيف سًكات قاد١َ  نزيو قـرل ا٭دٌ َِٚٓٗ

  ؽطٝط اٱْتاز َتٛطط املذ٣ : ثايجٶا: 

ٜعين طٍٛ املذ٣ أنجش َٔ ط١ٓ طٓتني ث٬ث١ أسبع١ , قـرل املذ٣ ػٗش ؾأقٌ , )ٖٚٛ ٜتعًل بتخطٝط اٱْتاز ملذ٠ عاّ 

إرًا ( ٠ ط١ٓ َ  تؿـٌٝ ع٢ً َظت٣ٛ نٌ ػٗش ازل٘ أٜلٶا َتٛطط املذ٣ٚيهٔ ملذ٠ ط١ٓ ؾزيو ٜظ٢ُ َتٛطط املذ٣  , َذ

ٖٛ ٜتعًل بتخطٝط اٱْتاز ملذ٠ عاّ َ  تؿـٌٝ يهٌ ػٗش , ٚيٝع َٔ ايلشٚسٟ إٔ تبذأ : ؽطٝط اٱْتاز َتٛطط املذ٣ 

ٍ ٚتٓتٗٞ يف ايؼٗش ا٭ٍٚ اـط١ يف أٍٚ ايعاّ ٚتٓتٗٞ يف آاشٙ , ٚيهٓٗا ميهٔ إٔ تبذأ يف ايؼٗش ايجاْٞ َج٬ً َٔ ايعاّ ا٭ٚ

ٜعين اـط١ ؾٝٗا ْٛع َٔ )َٔ ايعاّ ايجاْٞ , ٚباْتٗا٤ نٌ ػٗش ٜتِ اطكاط ايؼٗش املٓكلٞ ٚإكاؾ١ ػٗش يف آاش اـط١ 

٫ٚ ٜؼذلط إٔ تهٕٛ )ػٗش َٔ اٯٕ بؼهٌ َظتُش  12, ٚبزيو ٜهٕٛ يذ٣ ايٛسذ٠ اٱْتاد١ٝ اط١ تػطٞ ( ايذٜٓاَٝه١ٝ

ػٗش نا١ًَ ؾإرا هب إٔ تهٕٛ يذٟ نُٓؼأ٠ اط١  12بزات٘ ٚيهٔ تبذأ بأسذ ايؼٗٛس ٚملذ٠  بأٍٚ ايعاّ أٚ يف ػٗش َعني

, ٚتعشف ٖزٙ ايع١ًُٝ بايتذذٜذ يًخط١ يف ْٗا١ٜ (ػٗش بـٛس٠ َظتُش٠ تعشف غط١ َتٛطط١ املذ٣ 12بتشتٟٛ ع٢ً 

بٌ عاد٠ َا ٜتِ أٜلٶا  يهٌ َٔ اٱْتاز ٚايطًب , –ٚيٝظت َكذس٠  –نٌ ػٗش ع٢ً ك٤ٛ َا ؼكل َٔ أسقاّ سكٝك١ٝ 

 .ػذٜذ ايطًب املكذس ؾُٝ  ايؿذلات املكب١ً يف اـط١ 

ٖٚهزا ؾإٕ ع١ًُٝ ؽطٝط اٱْتاز ع١ًُٝ َظتُش٠ ٚيٝظت قشاسٶا ٜتِ اؽارٙ َش٠ ٚاسذ٠ يف ايعاّ ٚتًضّ ب٘ ايٛسذ٠ 

 .اٱْتاد١ٝ نُا قذ ٜتبادس إىل ايزٖٔ 

١ًٝ دٜٓاَٝه١ٝ بٝتِ ػذٜذٖا باطتُشاس ملا اطتشذخ َٔ بٝاْات إرًا ع١ًُٝ ؽطٝط اٱْتاز ٖزٙ ع١ًُٝ َظتُش٠ عُ

يًطًب ايؿعًٞ ٚايطًب املكذس ٚبايتايٞ يٝظت قشاس يف ْكط١ ص١َٝٓ َع١ٓٝ ٚاْت٢ٗ املٛكٛع ٚيهٓ٘ قشاس دٜٓاَٝهٞ َٚظتُش 
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 .يًُٛظـ 

َعشؾ١ ٖذؾٗا ا٭طاطٞ  ٚبزيو عشؾٓا ايج٬ث١ أْٛاع َٔ ؽطٝط اٱْتاز ايطٌٜٛ ٚاملتٛطط ٚايكـرل املذ٣ ؾ٬ بذ َٔ

 .يتشذٜذ نِ املٓتذات ايٛادب اْتادٗا ٚأسذد ايتٛقٝت اـاق بإْتاز ٖزٙ املٓتذات يٝت٥٬ِ َ  ايطًب املظتٗذف 

ٜعين اط١ اٱْتاز طٛا٤ ناْت ط١ًٜٛ أٚ قـرل٠ أٚ َتٛطط١ املذ٣ ٖذؾٗا ؼذٜذ ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ املتاس١ َٔ 

ؾشٖا يًٛؾا٤ يًطًب املتٛق  عٝح ٫ ٜهٕٛ يذٟ ؾا٥ض أٚ عذض بايتظ٬ٝٗت سٝح ايهِ َٚٔ سٝح ايٓٛع ايٛادب تٛ

اٱْتاد١ٝ ع٢ً ايطًب املتٛق  , نتشذٜذ َظتٜٛات اٱْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ اييت ْكـذ بٗا ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ 

ايطًب املتٛق  طٝهٕٛ ؾٝ٘ املٓاطب١ يًٛؾا٤ بايطًب املتٛق  ملارا ؟ ؾًٛ نإ يذٟ صٜاد٠ يف ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ ٜعين 

َؼه١ً َتُج١ً يف ٚدٛد طاق١ ؾا٥ل١ أٚ طاق١ عاط١ً , ٚيٛ نإ يذٟ عذض يف ايطاق١ اٱْتاد١ٝ اييت ٖٞ اٱْتاز أٚ 

ايعُاي١ أٚ املخضٕٚ ؾٝهٕٛ يذٟ َؼه١ً َظت٣ٛ ايتظ٬ٝٗت اٱْتاد١ٝ ٫ ٜشق٢ ـذ١َ ايطًب املتٛق  ؾٝهٕٛ يذٟ قـٛس 

 .ؾشق بٝع١ٝ كا٥ع١ بايٓظب١ يًُٓؼأ٠ يف ايطاق١ ٚريو طٝذلدِ يف 

 :ايتخطٝط َتٛطط املذ٣ ؽطٝط إمجايٞ 

تتظِ اط١ اٱْتاز اييت تػطٞ عاّ بأْٗا تتلُٔ تكذٜشات إمجاي١ٝ ملظتٜٛات اٱْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ يهٌ ؾذل٠ ا٬ٍ 

ات ؾإٕ ايشقِ ايؼٗشٟ املكذس ايعاّ دٕٚ ؽـٝف يٓٛع َعني َٔ املٓتذات ٚا٭قظاّ , ؾإرا نإ املؼشٚع ٜٓتر عذ٠ َٓتذ

يٲْتاز طٛف ٜعدل عٔ إمجايٞ اٱْتاز َٔ تًو املٓتذات فتُع١ , ٚشلزا ايظبب ٜطًل ع٢ً ؽطٝط اٱْتاز َتٛطط 

اييت تلُٔ ٚدٛد ايطاق١  –املذ٣ اـط١ اٱمجاي١ٝ يٲْتاز أٚ ايتخطٝط اٱمجايٞ , ٚاؾذٜش بايزنش إٔ ٖزٙ اـط١ 

ا يًُشس١ً ايتاي١ٝ يف ع١ًُٝ ؽطٝط اٱْتاز ٖٚٞ ع١ًُٝ ػض١٥ اـط١ اٱمجاي١ٝ إىل اطط تهٕٛ أطاطٶ –اي٬ص١َ شلا 

 .ؾشع١ٝ ملٓتذات قذد٠ يف إطاس َٔ اـط١ اٱمجاي١ٝ يٲْتاز يهٌ ؾذل٠ 

َٶا أٚ ٚسذ٠ قٝاغ ميهٔ  –ع٢ً َظت٣ٛ املـٓ  َج٬ً  –ٚتطًب تًو اٱمجايٝات يف ايتكذٜشات  إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َكٝاطٶا عا

خذاَٗا يف تكذٜش اٱْتاز اٱمجايٞ يهٌ ا٭قظاّ ٚيهٌ املٓتذات , ؾؿٞ ؿٓاع١ ايبذلٍٚ َج٬ً ; ٜتِ اطتخذاّ ايدلٌَٝ اطت

يتكذٜش إمجايٞ اٱْتاز طٛا٤ نإ ريو بٓضٜٔ أٚ نرلٚطني , ٚيف ايـٓاعات املعذ١ْٝ ٜتِ عاد٠ اطتخذاّ ايطٔ , نُا 

إرا سظب طبٝع١ . )عذد طاعات إْتاز يف مجٝ  ا٭قظاّ ٚيهٌ املٓتذات إٔ َٔ املكاٜٝع ايؼا٥ع١ تشمج١ سذِ اٱْتاز إىل 

املٓتر اـاق باملٓؼأ٠ ْعشف ٚسذ٠ قٝاغ اٱمجاي١ٝ أٚ ايعا١َ , َج٬ً ايبذلٍٚ بشٌَٝ , ؿٓاعات َعذ١ْٝ بايطٔ , ٚيٛ مل 

ظاعات اي٬ص١َ ٱْتاز ٜٛدذ ػ٤ٞ َؼذلى ٜتِ تشمج١ سذِ اٱْتاز يف ا٭قظاّ املختًؿ١ إىل طاعات َٚعشؾ١ إمجايٞ اي

 ( .مجٝ  املٓتذات يًُٓؼأ٠ ؾايظاعات ٖٞ َكٝاغ َؼذلى

 :اؿاد١ إىل ؽطٝط اٱْتاز 

قذ ٜش٣ ايبعض إٔ تكذٜش َظت٣ٛ اٱْتاز يهٌ ؾذل٠ با٭َش اشلٝٸٔ , ٭ٕ اٱْتاز أؿ٬ً َٔ املؿشٚض إٔ ٜهٕٛ ملٛاد١ٗ 

, ؾًُارا ٫ ٜتِ إْتاز ؾكط ايه١ُٝ اي٬ص١َ ملٛاد١ٗ ايطًب يف ايطًب املتٛق  , ؾإرا نإ يذٜٓا تكذٜشات ايطًب املتٛق  

 نٌ ؾذل٠ ؟ 

ع٢ً ٖزا ايظ٪اٍ دعٓا ْٓعش إىل ػهٌ َٓش٢ٓ ايطًب املتٛق  ا٬ٍ ط١ٓ يبعض املٓتذات , إرا نإ ايطًب  يٲداب١
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ٝٸٔ ع٢ً َذاس ايعاّ , ؾإْ٘ ميهٔ بظٗٛي١ ااتٝاس َظت٣ٛ عٓاؿش اٱ ْتاز ايزٟ ميهٔ َٔ إْتاز املتٛق  ثابتٶا عٓذ َظت٣ٛ َع

ٜٶا , ٚإٔ ٜهٕٛ َظت٣ٛ اٱْتاز ثابتٶا ع٢ً َذاس ايعاّ , َٚٔ ثِ ٫ َؼه١ً يف ٖزٙ اؿاي١ إرا اؾذلكٓا إٔ  ايه١ُٝ املطًٛب١ ػٗش

 .مجٝ  عٓاؿش اٱْتاز َتٛاؾش٠ ع٢ً َذاس ايعاّ 

َٶا , ٭ٕ ٖٓاى عٛاٌَ عذٜذ٠  أَا ٚقذ اتلح َٔ ا٬ٍ دساطتٓا ملٛكٛع ايتٓب٪ إٔ ٖزٙ اؿاي١ َٔ ايجبات ساي١ ْعش١ٜ متا

ػعٌ َٓش٢ٓ ايطًب ع٢ً َذاس ايعاّ أٚ ٭نجش َٔ عاّ غرل َظتٟٛ , ؾبظبب املٛزل١ٝ َج٬ً ٜتظِ َٓش٢ٓ ايطًب 

ٓٶا استؿاعٶا أٚ إنؿاكٶا  ٖٶا َعٝ إرا ٖٓاى بعض املٓتذات )بايتزبزب , ٚبظبب بعض ايك٣ٛ قذ ٜأاز َٓش٢ٓ ايطًب اػا

ٞ ٜضٜذ يف َٛطِ َعني ٜٚٓكف يف َٛطِ آاش , ؾاملٓتذات ايػاص١ٜ ٜضٜذ ايطًب عًٝٗا ؿًٝؿا ٚتكٌ ايطًب عًٝٗا َٛزل

ػتا٤ٶ , امل٬بع ْؿع ايؼ٤ٞ ٖٓاى تزبزب , ٖٚٓاى عٛاٌَ ااسد١ عٔ ْطام إداس٠ املٓؼأ٠ ؾا٭ص١َ املاي١ٝ عامل١ٝ ع٢ً طبٌٝ 

ٕ ايْٝٛإ , تظبب اْتهاغ يف ايطًب ع٢ً بعض املٓتذات ,  املجاٍ , تظبب اْتهاغ يف ايطًب ,  أص١َ دٜٕٛ دبٞ أٚ أص١َ دٜٛ

إخل َٔ املؼه٬ت املختًؿ١ ايطاس١٥ اييت تٛادٗٗا أٟ َٓؼأ٠ ٚبايتايٞ ػعٌ ايطًب ... أص١َ دٜٕٛ أٚسٚبا ع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

 ( .َتزبزب , ٚبزيو ًٜضَين ؽطٝط إْتاز ملٛاد١ٗ ٖزا ايطًب املتزبزب

١ٝ تكًب َظت٣ٛ ايطًب عٓذ اؽار قشاس اٱْتاز ؟ قذ ٜش٣ ايبعض قاٚي١ ايتأثرل ٚاٯٕ , نٝـ ميهٔ َٛاد١ٗ ااؿ

ع٢ً سقِ ايطًب رات٘ ؾعً٘ قشٜب َٔ ايجبات, ٚريو َٔ ا٬ٍ اؿ٬ُت اٱع١ْٝ٬ أٚ بشاَر ايتطٜٛش ٚتػٝرل ا٭طعاس , 

٘ َٔ ا٬ٍ ايتظٜٛل ٚيٝع َٔ ؾٗزا ميهٔ اطتخذاَ)ٖٚزا اػاٙ ؾعٸاٍ ٚيهٔ ٜذاٌ يف ْطام دساطات غرل إْتاد١ٝ أاش٣ 

 ( .ا٬ٍ قظِ اٱْتاز

أَا قاٚي١ َٛاد١ٗ ايتكًب يف ايطًب ع٢ً أْ٘ سكٝك١ هب ايتعاٌَ َعٗا ؾُٝهٔ إٔ ٜتِ عٔ طشٜل عذد ٫ 

 :ْٗا٥ٞ َٔ ا٫طذلاتٝذٝات , َٓٗا ع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

 .اٱْتاز سظب ايه١ُٝ املطًٛب١ َ  تػٝرل عذد ايعُاٍ سظب اؿاد١ إيِٝٗ  (1

ٝٶا يف سا٫ت صٜاد٠ ايطًب اٱ (2 ْتاز سظب ايه١ُٝ املطًٛب١ َ  ا٫عتُاد ع٢ً تؼػٌٝ عذد ايعُاٍ اؿايٞ ٚقتٶا إكاؾ

 .َٚٛاد١ٗ ايٛقت ايعاطٌ يف أٚقات إنؿاض ايطًب

 تخذاَٗا يف سا٫ت ايطًب املشتؿ  اٱْتاز مبظت٣ٛ ثابت َ  ؽضٜٔ عذد َٔ ايٛسذات يف ساي١ ايطًب املٓخؿض ٚاط (3

 .٢ً دٗات ااسد١ٝ ملٛاد١ٗ ايطًب ايضا٥ذ اٱعتُاد ع (4

ٚإرا ْعشْا إىل ٖزٙ ايبذا٥ٌ املختًؿ١ تٛادٗٓا َؼه١ً أٟ ايبذا٥ٌ هب ااتٝاسٙ؟ طٛف ٜظاعذْا ع٢ً ريو 

 :ؼًٌٝ اٯثاس املاي١ٝ املذلتب١ ع٢ً نٌ بذٌٜ , ؾع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

o يٝـ ايؿـٌ ٚايتعٜٛض ٚتهايٝـ ايتذسٜب طٛف ٜظتًضّ ايبذٌٜ ا٭ٍٚ ؾـٌ ٚتعٝني عُاٍ مبا ٜتلُٓ٘ ريو َٔ تها

 .ٚا٫اتٝاس 

o  أَا ايبذٌٜ ايجاْٞ ؾٝذلتب عًٝ٘ تهايٝـ إكاؾ١ٝ ٖٞ تهايٝـ ايتؼػٌٝ اٱكاؾ١ٝ اييت عاد٠ َا تضٜذ ع٢ً تهايٝـ

 .ايتؼػٌٝ ا٬ٍ ا٭ٚقات ايعاد١ٜ 
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o  ٟٛع٢ً تهايٝـ ا٫ستؿاظ أَا ايبذٌٜ ايجايح , ؾع٢ً ايشغِ َٔ عذّ ٚدٛد تهايٝـ عُاي١ دذٜذ٠ , إ٫ أْ٘ ٜٓط

 .باملخضٕٚ ا٬ٍ ؾذلات إنؿاض ايطًب 

o  ٜٴؿلٌ أ٫ ٚأارلٶا , ؾإٕ ايبذٌٜ ايشاب  ايزٟ ٜعتُذ ع٢ً طٝاط١ ايتعاقذ َٔ ايباطٔ ٜعذ أنجش ايبذا٥ٌ تهًؿ١ , ٚ

 .ٜٴعتُذ عًٝ٘ إ٫ يف أكٝل اؿذٚد 

دض٤ ٫سل بؼهٌ تؿـًٝٞ , إ٫ أْ٘ ميهٔ  ٚع٢ً ايشغِ َٔ أْٓا طٛف ْعٛد إىل تكذٜش ايتهايٝـ اـاؿ١ بهٌ بذٌٜ يف

ٝٸٔ َٔ اٱْتاز يف ظٌ ايطًب املتكًّب يٝع با٭َش اشلٝٸٔ  ايكٍٛ َٔ ٖزا ايعشض بؼهٌ عاّ إٔ َؼه١ً ااتٝاس َظت٣ٛ َع

 ., ْعشٶا يٛدٛد بذا٥ٌ عذٜذ٠ ٜٓطٟٛ نٌ َٓٗا ع٢ً تهايٝـ إْتاز ٚعُاي١ ٚؽضٜٔ هب أازٖا يف اؿظبإ ( طٌٗ)

طٝط اٱْتاز ٜٗذف أطاطٶا إىل تكذٜش املظت٣ٛ املُهٔ ٚا٭ْظب َٔ اٱْتاز يف نٌ ؾذل٠ , ٚايزٟ ٜلُٔ َٚٔ ثِ ؾإٕ ؽ

تكًٌٝ ايتهايٝـ َ  ايٛؾا٤ بايطًب املتٛق  , ٚيٓهٔ أنجش ؼذٜذٶا , مٔ ماٍٚ اٱداب١ يف ع١ًُٝ ؽطٝط اٱْتاز ع٢ً 

ايزٟ ( ؾذل12٠)بؼهٌ إمجايٞ يهٌ ؾذل٠ ا٬ٍ ايعاّ َا ٖٛ أؾلٌ َظت٣ٛ يٲْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ :  ط٪اٍ قذد 

 ٜلُٔ ا٫طتخذاّ ايؿعٸاٍ يًُٛاسد ا٬ٍ ايعاّ نهٌ ؟

ملعشؾ١ نٝؿ١ٝ ايتٛاصٕ بني َظتٜٛات اٱْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ يًٛؾا٤ يًطًب املتٛق , طتهٕٛ اٱداب١ ع٢ً ريو يف 

 .اؿًكات ايكاد١َ بإرٕ اهلل 
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 يجايج١ ٚايعؼشٕٚاحملاكش٠ ا

 /اٱطاس ايعاّ يعًُٝات اٱْتاز 

 :املذا٬ت  -1

 ْعٌُ ؽطٝط اْتاز ملٛانب١ ايطًب املتٛق  يًعاّ ايكادّ: ايطًب املتٛق   -أ

 قُٝتِٗ َظتٛاِٖ يف بذا١ٜ ايؿذلٙ: ايكِٝ املبذ٥ٝ٘ ملظتٜٛات ا٫ْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ  -ب

عٓذ ,ا٫عتُاد ع٢ً اطذلاتٝذ١ٝ اْتاد١ٝ ملٛاد١ٗ ايتزبزب يف ايطًب : ب تهايٝـ َٛاد١ٗ ايتزبزب يف َظت٣ٛ ايطً -ز

سؾ  اطذلاتٝذ١ٝ ٫صّ إ ٜكاٍ نِ ايتهايٝـ املشتبط٘ بهٌ اطذلاتٝذٝ٘ يٛ بٓعني ْٚؿـٌ عُاي٘ اٜؽ تهايٝـ ايتعٝني ٚاٜؽ 

 خضٕٚ ٚايعهع نزيوتهايٝـ ايؿـٌ يٛ ؾٝ٘ استؿاظ مبخضٕٚ يٛ صاد ا٫ْتاز عٔ ايطًب اٜؽ تهايٝـ ا٫ستؿاظ بامل

ْؼٛف َٓؼ٦٘ تٓتر ْؿع , تهايٝـ ايتعاقذ َ  ايباطٔ ٜٚعتدل اغ٢ً َـذس َٔ َـادس ايطاق٘ بايٓظب٘ يًُٓؼ٦٘   -د

املٓتر ٚاْت بتااز املٓتر ٚتبٝع٘ بأزلو ٜعين ػشا٤ َٔ ااسز املٓؼأ٠ ٚاعاد٠ ايبٝ  تعتدل َـذس َهًـ دذا ٫ٜٚٓـح ؾٝ٘ 

 ا٫ يف اكٝل اؿذٚد

 ع١ًُٝ ؽطٝط ا٫ْتاز: ايتش١ًٜٝٛ  ايع١ًُٝ -2

 اـط٘ ا٫مجايٝ٘ ي٬ْتاز ٚايعُاي٘ ٚاملخضٕٚ ٚتهًؿ١ تٓؿٝز اط١ ا٫ْتاز: املخشدات  -3

 :املذا٬ت 

ٖٞ فُٛع١ ايبٝاْات ا٫طاطٝ٘ ايٛادب تٛؾشٖا ست٢ ٜتظ٢ٓ أٟ َٔ اطايٝب ؽطٝط ا٫ْتاز ٚميهٔ تكظِٝ املذا٬ت            

 :اْٛاع  3اىل 

 اسقاّ ايطًب ا٫مجايٞ املتٛق   -1   

ؾإٕ ايكذٜشات . طاملا إ اشلذف َٔ ايعًُٝ٘ ا٫ْتادٝ٘ ٖٛ َٛاد١ٗ ايطًب املتٛق  بطشٜك١ اقتـاد١ٜ يف سذٚد ايطاق٘ املتاس٘ 

ٚهب إ ٜهٕٛ ٚاكشا إ ريو . هب تٛاؾشٖا بؼهٌ دقٝل ( عاد٠ طٓ٘ ) ا٫مجايٝ٘ يًطًب يهٌ ؾذلٙ صَٓٝ٘ ا٬ٍ َذ٠ اـط٘ 

ؾكذ ٜهٕٛ ٖزا ايشقِ اع٢ً اٚ اقٌ سظب . عين تًكا٥ٝا إ ٜهٕٛ َظت٣ٛ ا٫ْتاز املخطط يهٌ ؾذلٙ َظاٜٚا يًطًب ا٬شلا ٫ٜ

 .ظشٚف ايطاق٘ ٚبػشض تكًٌٝ ايتهايٝـ ملذ٠ اـط٘ نهٌ 

يًطًب نزيو ؾإٕ ٖزٙ ا٫سقاّ املكذسٙ هب إ ٜتِ اعاد٠ ايٓعش ؾٝٗا يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذلٙ ع٢ً ك٤ٛ ا٫سقاّ اؿكٝكٝ٘ 

 .ٚايتٛقعات اؾذٜذٙ يعشٚف املٓاؾظ٘ ٚايعشٚف ا٫قتـادٜ٘ ا٬ٍ ؾذل٠ اـط٘ 

 ايكِٝ املبذ٥ٝ٘ ملظتٜٛات ا٫ْتاز ٚايعُاي٘ ٚاملخضٕٚ  -2

. ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ايبٝاْات ايزٟ وهِ اىل سذ نبرل اـط٘ ا٫ْتادٝ٘ ٖٛ ايبٝاْات اـاؿ٘ بايٛك  اؿايٞ ملظت٣ٛ ايتؼػٌٝ 

ٖٚزٙ . ٚسذِ ايعُاي٘ يف ْٗا١ٜ ايؿذلٙ ايظابك٘ َباػشٙ ع٢ً ؾذل٠ ايتخطٝط,سذِ املخضٕٚ,ا٫ْتاز  ٜٚكـذ بزيو َظت٣ٛ

اَا َظت٣ٛ ا٫ْتاز اؿايٞ ؾٝعذ اطاطٝا ؾُج٬ عٓذ اطتخذاّ .متجٌ اسقاّ ا٫ْتاز ٚاملخضٕٚ ٚايعُاي٘ اييت تبذأ بٗا اط١ ا٫ْتاز

ٚايزٟ , اؾذٜذ اكا ؾ١ طاق٘ دذٜذٜ٘ َجٌ ػشا٤ آ٫ت َٚعذات دذٜذٙ  نٌ ايطاق٘ ا٫ْتادٝ٘ املتاس٘ قذ ٜظتًضّ سقِ ا٫ْتاز

عادٙ َاٜهٕٛ َـشٛب باستؿاع يف تهايٝـ ايٛسذٙ اىل إ ٜهٕٛ ٖٓاى طًب ٜدلص اطتخذاّ ٖزا املظت٣ٛ اؾذٜذ َٔ ايطاق٘ اىل 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 009 - 
 

, اكاؾ١ طاق٘ دذٜذٙ بااتـاس  ؾكذ ٜهٕٛ ايبذٌٜ ا٫ؾلٌ يف َجٌ ٖزٙ اؿا٫ت تؼػٌٝ ايعاًَني ٚقتا اكاؾٝا بذ٫ َٔ, اقـاٙ 

ؾإ ؼذٜذ اسقاّ ا٫ْتاز املخطط٘ يًؿذلٙ ايكادَ٘ هب إ ٜأاز يف ا٫عتباس ايطاق٘ اؿايٝ٘ َٚٚظت٣ٛ ا٫ْتاز اؿايٞ ايؿعًٞ 

ٚريو اَش ٜذلتب عًٝ٘ تهايٝـ , سٝح إ فشد ا٫ْتاز ع٢ً اطاغ طاق٘ اع٢ً اٚ اقٌ ٜظتًضّ تعذٌٜ ملظت٣ٛ ايطاق٘ اؿايٝ٘ 

 .ب اازٖا يف اؿظبإه

 نزيو بعذ املخضٕٚ ا٫مجايٞ يف ْٗا١ٜ ايؿذل٠ ايظابك٘ ع٢ً َذ٠ ايتخطٝط

ؾُٔ ايٛاكح إ ٚدٛد كضٕٚ . اطاطا يتكذٜش اسقاّ ا٫ْتاز  –ٖٚٛ كضٕٚ اٍٚ املذٙ بايٓظب٘ يًؿذل٠ ا٫ٚىل َٔ اـط٘    -

ٚايعهع يف ساي١ ٚدٛد كضٕٚ َٓخؿض اٚ َظتًٗهني .ٝ٘عايٞ يف بذا١ٜ املذٙ قذ ٜدلس ؽؿٝض ا٫ْتاز ا٬ٍ ايؿذلٙ ايتاي

 .َٓتعشٜٔ يًُٓتر 

ٜٚشد  . بكٞ ا٫ٕ مج  َعًَٛات عٔ سقِ ايعُاي٘ يف بذا١ٜ ايؿذلٙ ايزٜٝشهِ يف اسٝإ نجرلٙ سقِ ا٫ْتاز يف ايؿذلٙ ايتايٝ٘ 

س ٚايتعٝني غايبا َاتتطًب ٚقت ؾعًُٝات ا٫اتٝا.ريو غايبا اىل ؿعٛب١ تػٝرل َظت٣ٛ ايعُاي٘ طٛا٤ بايضٜادٙ اٚ ايٓكف

 .يزيو ٜـعب اسٝاْا ايؿـٌ اٚ ا٫طتػٓا٤ اَا بظبب ق٠ٛ ايٓكابات اٚ ايتهايٝـ املذلتب٘ ع٢ً ع١ًُٝ  ايؿـٌ,ٚتهًؿ٘

 تهايٝـ َٛاد١ٗ ايتزبزب يف َظت٣ٛ ايطًب - 3

ٝاس اطذلاتٝذٝ٘ َعٝٓ٘ ملٛاد١ٗ ايٓٛع ايجايح َٔ ايبٝاْات ايٛادب مجع٘ ٖٛ ايبٝاْات اـاؿ٘ بايتهايٝـ املذلتب٘ ع٢ً اات

 .ايطًب املتزبزب 

ميهٔ َٛاد١ٗ ايطًب املتكًب اَا عٔ طشٜل اْتاز َاٜعادٍ ايطًب ٚيف ٖزٙ اؿاي٘ طٛف ٜتػرل َظت٣ٛ , ٚنُا رنشْا طابكا 

ٌ يٛقت اكايف اٚ عٔ طشٜل ايتؼػٝ, اٚ عٔ طشٜل تػٝرل َظت٣ٛ املخضٕٚ َ  ثبات سقِ ا٫ْتاز , ايعُاي٘ َ  تػرل َظت٣ٛ ا٫ْتاز 

ٚع٢ً ريو ميهٔ ؼذٜذ اْٛاع بٝاْات ايتهايٝـ اي٬صَ٘ ٚايٛادب اازٖا يف . اٚ عٔ طشٜل ا٫عتُاد ع٢ً اْتاز دٗات ااش٣ , 

 :اؿظبإ عٓذ ااتٝاس ايبذٌٜ ا٫ْظب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

اٚ , املكابً٘ ٚايتذسٜب, ٫اتٝاس ٖٞ اَا تهايٝـ ايتعٝني تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ تهايٝـ ا: تهايٝـ تػٝرل عذد ا٫ؾشاد ايعاًَني  -1

 .ٖٚٞ تهايٝـ ايؿـٌ مبا تتلُٔ َٔ تعٜٛض َادٟ اٚ َظا٤ي٘ قاْْٛٝ٘ ,تهايٝـ ؽؿٝض ايعذد

ٖٚٞ اَا تهايٝـ ا٫دش ا٫كايف يف ساي١ تؼػٌٝ ايعاًَني ٚسدٜات اكاؾٝ٘ ٚاييت : تهايٝـ تػٝرل دسد١ تؼػٌٝ ايعاًَني  -2

اٚ تهايٝـ ا٫دش ايزٟ ٜٓؿ  يًعاًَني ِٖٚ ٜعًُٕٛ اقٌ َٔ ٚقت ايعٌُ , قت ا٫ؿًٞ غايبا َاتهٕٛ اع٢ً َٔ تهايٝـ تؼػٌٝ ايٛ

 .ٖٚزٙ ا٫ارلٙ مبجاب١ ٚقت عطٌ يًؼشن١, ايعادٟ 

تشانِ  _ٖٚٞ تتلُٔ تهايٝـ املخضٕٚ يف ساي١ اْتاز اع٢ً َٔ َظت٣ٛ ايطًب : تهايٝـ تػٝرل َظت٣ٛ املخضٕٚ  -3

ٚاٜلا تهايٝـ عذّ تٛاؾش عذد ناف َٔ ايٛسذات ٚريو يف ساي١ عذّ ٚدٛد , يٝ٘ ٚاطتخذاّ املخضٕٚ عٓذ اؿاد٘ ا  _املخضٕٚ 

ٖٚزٙ ا٫ارلٙ متجٌ تهًؿ١ استُاٍ اظاس٠ املظتًٗو ٚايػشا١َ اييت تذلتب ع٢ً عذّ اَها١ْٝ . كضٕٚ ناف ملٛاد١ٗ ايطًب 

 .ايٛؾا٤ بايطًبٝات املتؿل عًٝٗا 
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ٖٚٞ طعش ػشا٤ ايٛسذٙ املٓتذ٘ يذ٣ ايػرل اييت ٜعتُذ : طاق١ املتاس٘ تهايٝـ ا٫عتُاد ع٢ً ايػرل ٱْتاز َاٜضٜذ ع٢ً اي -4

 .عًٝٗا ملٛاد١ٗ ايطًب ايضا٥ذ

 :املخشدات 

قبٌ إ ْتٓاٍٚ اطايٝب ؽطٝط ا٫ْتاز قذ ٜهٕٛ َٔ املٓاطب إ ْٛكح َظبكا املخشدات اييت ْتٛقعٗا َٔ ع١ًُٝ ؽطٝط 

شت اعتدلٖا إ يذٜٓا اط١ اْتاز َتٛطط١ املذ٣ ؟ ٚيٲداب٘ ع٢ً ٖزا ايظ٪اٍ َاٖٞ ايبٝاْات اييت ارا تٛاؾ, مبع٢ٓ آاش ,ا٫ْتاز 

 :عٔ ايبٓٛد اٯتٝ٘  –ػٗش  -ميهٔ ايكٍٛ إ اط١ ا٫ْتاز َتٛطط١ املذ٣ تتلُٔ تكذٜشات يهٌ ؾذلٙ صَٓٝ٘  

 َظت٣ٛ ا٫ْتاز يهٌ ؾذلٙ ص١َٝٓ -1

ٚبايطب  تظتخذّ . ا٬ٍ ايعاّ ايكادّ( ػٗشًا 12ػطٞ اـط٘ عادٙ ت)ٖٚٛ تكذٜش امجايٞ املظت٣ٛ ايطًٛب ؼكٝك٘ يف نٌ ػٗش 

ٖٚزٙ ايتكذٜشات . َٚٔ املتٛق  إ تهٕٛ ٖزٙ ا٫سقاّ كتًؿ٘ َٔ ؾذلٙ ٭اش٣ .ٖٓا ٚسذ٠ قٝاغ عا١َ ست٢ ميهٔ ايتذُٝ 

ٜعشف ٖٚٛ َا, ا٫مجايٝ٘ ٖٞ َذا٬ت يًُشسً٘ ايتايٝ٘ اييت ٜتِ ؾٝٗا تكذٜش املطًٛب اْتاد٘ َٔ نٌ َٓتر ا٬ٍ ايؿذلٙ 

 .ظذٍٚ ا٫ْتاز ايش٥ٝظٞ

 َظت٣ٛ ايعُاي٘ يهٌ ؾذلٙ صَٓٝ٘ -2

ٖٚٞ تكذٜشات , ٱْتاز املظتٜٛات اييت مت تكذٜشٖا  –يف ػهٌ عذد ا٫ؾشاد  –ٖٚٞ ايتكذٜشات ا٫مجايٝ٘ َٔ ايعُاي٘ املباػشٙ 

 .امجايٝ٘ دٕٚ ؽـف ٭قظاّ اٚ َٓتذات

 َظت٣ٛ املخضٕٚ املخطط يهٌ ؾذلٙ ص١َٝٓ -3

ٚريو قذ ٜهٕٛ يف ػهٌ . ايٝ٘ يتٛقعات املخضٕٚ املؿشٚض تٛاؾشٖا يف ْٗا١ٜ نٌ ؾذلٙ صَٓٝ٘ ٚيٝع يف اٚشلا ٖٚٞ تكذٜشات امج

ٚهب إ ٜهٕٛ ٚاكشا إ َظت٣ٛ املخضٕٚ قذ ٜهٕٛ ؿؿشا يف ااش املذٙ . ٚسذات اٚ قُٝ٘ اٚ عٓذ طاعات عٌُ ٫ص١َ شلزا املخضٕٚ 

 ,ع٤٬ُ ؿني تٛؾش ايـٓـاٚ ىطط ي٘ إ ٜهٕٛ سقِ طايب يف ساي١ اْتعاس اي

ٚيهٔ ٖٓاى كشز داْيب ٖاّ ٖٚٛ تكذٜش ايتهايٝـ املذلتب١ , تًو ٖٞ املخشدات ايج٬ث١ ا٫طاط١ٝ يع١ًُٝ ؽطٝط ا٫ْتاز 

 .ٖٚٛ َاطٓتعشض ي٘ عٓذ اؿذٜح عٔ اطايٝب ؽطٝط ا٫ْتاز . ع٢ً تٓؿٝز تًو اـط١ ع٢ً َذاس ايعاّ 
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 احملاكش٠ ايشابع١ ٚايعؼشٕٚ

 "ؽطٝط اٱْتاز " 

 

 :ايطشٜك١ ايبٝا١ْٝ  –أطايٝب ؽطٝط اٱْتاز  -ز

تكّٛ ٖزٙ ايطشٜك١ ع٢ً إعذاد قا١ُ٥ تتلُٔ انجش َٔ اطذلاتٝذ١ٝ ملٛاد١ٗ ايطًب املتكًب اييت ميهٔ عٔ طشٜكٗا ؼذٜذ 

طذلاتٝذ١ٝ اييت ؼكل أقٌ ٚااتٝاس اٱ, ثِ تكذٜش ايتهايٝـ اٱمجاي١ٝ ايظ١ٜٛٓ املذلتب١ ع٢ً نٌ َٓٗا , اسقاّ اٱْتاز 

ٚقذ تهٕٛ ٖزٙ اٱطذلاتٝذٝات اييت ٜتِ تكُٝٝٗا ٚاسذ٠ أٚ انجش َٔ تًو اٱطذلاتٝذٝات ا٭سبع١ اييت , ايتهايٝـ بٝٓٗا 

َجٌ , طبل رنشٖا عٓذ َعاؾ١ اؿاد١ اىل ؽطٝط اٱْتاز أٚ قذ تهٕٛ اطذلاتٝذ١ٝ دذٜذ٠ ػُ  أنجش َٔ بذٌٜ َعًا 

 : ٚٱٜلاح ريو دعٓا ْأاز املجاٍ ايتايٞ. ٚع٢ً ايػرل يف رات ايٛقت ملٛاد١ٗ ايطًب ايضا٥ذ  اٱعتُاد ع٢ً املخضٕٚ

 :باؾذلاض إٔ ايطًب املتٛق  بايٛسذات ملذ٠ ايظت١ ػٗٛس ايكاد١َ نإ نُا ًٜٞ-

 فُٛع 6 5 4 3 2 1 ايؿذل٠

 675 115 100 115 110 120 115 ايطًب املتٛق 

 

 :ؾإرا عًُت املعًَٛات ايتاي١ٝ 

َتٛطط عذد , طاعات عٌُ َباػش  10نٌ ٚسذ٠ تظتًضّ , ؾشدًا  20ايعذد اؿايٞ يًعاًَني , ٚسذ٠  15كضٕٚ اٍٚ املذ٠ 

ٚتهًؿ١ , سٜاٍ  100تهًؿ١ تعٝني ايعاٌَ ايٛاسذ , طاع١  50طاعات ايعٌُ اييت ٜظتطٝ  إٔ ٜكذَٗا ايعاٌَ يف ايؼٗش ٖٞ 

 .سٜاٍ 300ايؿـٌ ٚاٯثاس املذلتب١ عًٝ٘ 

.) قذدًا تهًؿ١ نٌ َِٓٗ ٚأؾلٌ تًو اٱطذلاتٝذٝات, ؽطٝط اٱْتاز باطتخذاّ اٱطذلاتٝذٝات ايتاي١ٝ : ًٛب املط

 (طبعًا أؾلًٗا رات ايتهًؿ١ ا٭قٌ

 (.ايًٞ ٜتػرل ايعُاي١ سظب ايتعٝني أٚ ايؿـٌ.)اطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل سظب سذِ ايطًب املتٛق  -1

سٝح ميهٔ , ذِ ايطًب املتٛق  َ  اٱعتُاد ع٢ً ايٛقت اٱكايف ٚإْتاز ايػرل اطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل سظب س -2

نُا ميهٔ ػشا٤ , سٜاٍ أدش اكايف يًظاع١  5َٔ طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ بٛاق  % 10تؼػٌٝ ايعاًَني ٚقتًا إكاؾًٝا يف سذٚد 

 .سٜاٍ يًٛسذ٠ 70ايٛسذ٠ َٔ َٓتر آاش بٛاق  

ْٞ ايًٞ دا٤ بعذٙ ٖٛ ايؼشا٤ َٔ ايػرل ٚايؼشا٤ َٔ ايػرل اتؿكٓا اْ٘ أغ٢ً َـادس ٜعين ا٭ٍٚ بٓااز اٱكايف ٭ٕ ايجا

سٜاٍ يًٛسذ٠  70نُا ميهٔ ػشا٤ ايٛسذ٠ َٔ َٓتر آاش بٛاق  "طٝب ايؼشا٤ َٔ ايػرل قاٍ يٞ , ايتٌُٜٛ بايٓظب١ يًُٓع١ُ

 , ٚأعٝذ بٝعٗا ؼت َظ٢ُ ايؼشن١ 

 .كط ٚاؿًك١ املكب١ً ْهٌُ املطًٛب ايجاْٞ ْٚكاسٕ بني ايٓتا٥رإرٕ يف ٖزٙ اؿًك١ ساح لاٚب املطًٛب ا٭ٍٚ ؾ

َامل .. َ  ايتػٝرل يف سذِ ايعُاي١ تعًٝٝٓا ٚؾـ٬ً..اطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل سظب سذِ ايطًب املتٛق  -1: اؿٌ  

 .ٜٓف ع٢ً ا٬ف ريو
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ايطًب  ايؿذل٠

 املتٛق 

اٱْتاز 

املخطط 

 بايٛسذات

اٱْتاز يف 

ػهٌ عذد 

 طاعات

عذد 

ا٭ؾشاد 

 اي٬صَني

ايتػٝرليف 

سذِ ايعُاي١ 

 ؾـٌ,تعٝني

تهايٝـ ايتػٝرل يف 

 سذِ ايعُاي١

 ؿؿش —,— 20 1000 100 115 1

2 120 120 1200 24 4,— 400 

3 110 110 1100 22 —,2 600 

4 115 115 1150 23 1,— 100 

5 100 100 1000 20 —,3 900 

6 115 115 1150 23 3,— 300 

 2300     675 َر

 طٝب اٱطذلاتٝذ١ ٖزٙ نٝـ ْعًُٗا؟؟

 َاٖٛ َٛكٛع ايتعٝني َٚاٖٛ َٛكٛع ايؿـٌ؟؟

ٜٴؿـٌ َٚني بٝبك٢ ع٢ً  ٝٸٔ َٚني  ٚنٝـ ْظتطٝ  سظاب ايتهًؿ١ اٱمجاي١ٝ شلزٙ اٱطذلاتٝذ١ٝ؟؟ ٚنٝـ ْكشس َني ٜتع

 .ساي٘ ؟؟املكـٛد ب٘ عذد ا٭ػخاق

ٚعٓذْا ايطًب املتٛق  ايًٞ دا٤ َٔ سأغ ,  6-1َٔ " ايؿذل٠"  :عٓذٟ يف اؾذٍٚ ايظابل فُٛع١ َٔ ا٭عُذٙ ٖٞ

اسٓا ْعٌُ ؽطٝط اٱْتاز يٝ٘؟ يهٞ مذد َظت٣ٛ اٱْتاز ايزٟ ٥٬ِٜ َظت٣ٛ , ايتُشٜٔ ٜعين بٝاْات َعطاٙ َٔ ايبذا١ٜ 

عين َٔ املؿذلض إٔ ٜ, اٱطذلاتٝذ١ٝ ٖزٙ تكٍٛ ْشد  يًعٓٛإ اٱْتاز املتػرل سظب سذِ ايطًب املتٛق  , ايطًب املتٛق 

ٚيٝع  100ٜهٕٛ اٱْتاز املخطط بايٛسذات ٖٛ ْؿظ٘ ايطًب املتٛق  يهٔ لذ يف بذا١ٜ ايعُٛد يٲْتاز املخطط َهتٛب

 .كضٕٚ أٍٚ املذ٠ –يٝ٘؟ ٭ٕ اٱْتاز املخطط يًٛسذات يًؿذل٠ ا٭ٚىل بٝظاٟٚ ايطًب املتٛق  ,115

ٖٚٞ املهتٛب٘ يف  100=يًطًب املتٛق   115َٔ  15ٜعين ْطشح , ٚسذ٠ ٠15 إر عًُت إٔ كضٕٚ اٍٚ املذ:ْشد  يًظ٪اٍ ٜكٍٛ  

 , اؾذٍٚ

 .ٚسذ100٠=  15 – 115= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =اٱْتاز يًؿذل٠ ا٭ٚىل

 .سؿٝذ كضٕٚ أٍٚ املذ٠ –ايطًب املتٛق  يًؿذل٠ ا٭ٚىل  

 =اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ 

 ظاعات اي٬ص١َ ٱْتاز ايٛسذ٠عذد اي× اٱْتاز املخطط بايٛسذات 
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طٝب ْشد  يًذذٍٚ ْٚش٣ أْ٘ يف أٍٚ ػٗش , طاعات عٌُ َباػش  10نٌ ٚسذ٠  تظتًضّ " طٝب ْشد  يشأغ ايتُشٜٔ ٜكٍٛ 

ٚايٛسذ٠ ب  120طٝب ثاْٞ ػٗش , ايًٞ ٖٞ اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات1000=10× 100ْلشب  ٜعين 10ٚايٛسذ٠ ب  100بٓٓتر 

ٚايًٞ بعذٙ , 1150= 10×115ايًٞ بعذٙ , 1100= 10×110تـبح  10ٚايٛسذ٠ ب 110ثايح ػٗش , 1200= 10× 120ْلشب  10

اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات ايعٌُ يهٞ  طبعًا أْا ايًٞ ُٜٗين إْٞ أتشدِ, 1150= 10×115ٚايؼٗش ايًٞ بعذٙ ,  1000=10×100

 ,أعشف أعٝٸٔ نِ ٚأؾـٌ نِ 

َتٛطط عذد طاعات ايعٌُ اييت "طٝب ْشد  يًظ٪اٍ , طٝب اـط٠ٛ اييت تًٝٗا هب إٔ أٚدذ عذد ا٭ؾشاد اي٬صَني 

 50مبتٛططٜعين نٌ عاٌَ يف ايؼشن١ ٜظتطٝ  إٔ ٜعٌُ يف ايؼٗش , " طاع١ 50ٜظتطٝ  إٔ ٜكذَٗا ايعاٌَ يف ايؼٗش ٖٞ 

طٝب اسٓا عٓذْا اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ ملا ْكظِ اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ ع٢ً عذد ايظاعات ايًٞ , طاع١

طٝب ْشد  يًذذٍٚ يف ايؼٗش ا٭ٍٚ اٱْتاز يف , طاع١ ٜطً  يٓا عذد ا٭ؾشاد اي٬صَني  50ٜعًُٗا ايعاٌَ ايٛاسذ ايًٞ ٖٞ 

 ,ايًٞ ِٖ عذد ا٭ؾشاد اي٬صَني20ٜعطٝٓا  50ظِ ع٢ً ْك 1000=ػهٌ عذد طاعات ايعٌُ

ايؼٗش ايًٞ بعذٙ ,  22= 50÷1100ايؼٗش ايًٞ بعذٙ , ايًٞ ِٖ عذد ا٭ؾشاد اي٬صَني 24= 50÷ اٱْتاز  1200ايؼٗش ايًٞ بعذٙ

ًَضَني  20طٝب عذدا٭ؾشاد اي٬صَني, 23=50÷1150ٚايؼٗش ايظادغ , 20= 50÷1000ايؼٗش ايًٞ بعذٙ ,  23= 50÷ 1150

ايًٞ ٖٛ بؼهٌ ٚسذات  1200ًَضَني بايٛؾا٤ بعذد اٱْتاز 24ٚاٍ, 100ايًٞ ٖٛ بؼهٌ ٚسذات 1000بايٛؾا٤ بعذد اٱْتاز 

ْشد  "20طٝب باملـادؾ٘ أْا يف ايؼٗش ا٭ٍٚ عٓذٟ , عاٌَ  20طٝب اسٓا نِ عٓذْا َٔ عاٌَ سايًٝا؟ عٓذْا , ٖٚهزا.....120

, ؿؿش =إرا تهايٝـ ايتػٝرل يف سذِ ايعُاي١ , ٜعين َا أستاز ٫ يؿـٌ ٫ٚ يتعٝني أسذ " يًذذٍٚ اا١ْ ا٭ؾشاد اي٬صَني

ٚمبا إٔ ايعاٌَ , أػخاق َٚا أؾـٌ اسذ  4ؾشد ٜعين أعٝٸٔ ع٢ً ايعؼشٜٔ ايظابك١  24طٝب يف ايؼٗش ايجاْٞ اْت قتاز ٍ

عاٌَ  24عاٌَ ٚاسٓا عٓذْا  22قتادنيطٝب ايؼٗش ايًٞ بعذٙ , ٖٚٞ سذِ ايتهًؿ١ 400=100×4إرٕ  100ايٛاسذ تهًؿت٘ 

يف ايؼٗش ايًٞ بعذٙ ,  600=عذد املؿـٛيني 2×300ٜعين , 300ٚعٓذْا َٔ سأغ ايتُشٜٔ إٕ تهًؿ١ ايؿـٌ , 2ٜعين ْؿـٌ 

 =عذد ا٭ؾشاد اي٬صَني 

 َتٛطط عذد طاعات ايعاٌَ÷ اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ

 = تهًؿ١ ايتعٝني اٱمجاي١ٝ 

 تهًؿ١ تعٝني ايعاٌَ× عذد ا٭ؾشاد املعٝٓني 

 =تهًؿ١ ايؿـٌ اٱمجاي١ٝ 

 تهًؿ١ ؾـٌ ايعاٌَ× عذد ا٭ؾشاد املؿـٛيني  
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ٝٸٔ ٚاسذ ٚتهًؿ١ تعٝني ايعاٌَ ايٛاسذ  23قتادني  طٝب ايؼٗش ايًٞ بعذٙ , 100=100×1ٜعين  100عاٌَ ٜعين قتادني ْع

 23طٝب ايؼٗش ايًٞ بعذٙ قتادني, 900= 3×300ٜعين  3عاٌَ ٜعين ساح أؾـٌ  23عاٌَ ٜعين ٚأْاعٓذٟ  20قتادني 

ٝٸٔ  20ٚاسٓا عٓذْا   .سٜاٍ 2300طٝب لُ  ايتهايٝـ بٝطً  يٓا , 300=100×3اؾشاد ٜعين  3عاٌَ ٜعين بع

 .َٔ املجاٍ يهٞ ْكاسٕ بني اٱطذلاتٝذٝتني يف اؿًك١ ايكاد١َ ْتاب  املطًٛب ايجاْٞ, 24ٚايٞ ٖٓا ٚؿًٓا يٓٗا١ٜ اؿًك١
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 :احملاكش٠ اـاَظ١ ٚايعؼشٕٚ 

 ٓختِ ٖزا املٛكٛع يطٓهٌُ عٔ ؽطٝط اٱْتاز  

 :ايًٞ ٖٛاملطًٛب ايجاْٞ يًُجاٍ ايظابل 

سٝح ميهٔ , ايف ٚإْتاز ايػرل اطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل سظب سذِ ايطًب املتٛق  َ  اٱعتُاد ع٢ً ايٛقت اٱك -2

نُا ميهٔ ػشا٤ , سٜاٍ أدش إكايف يًظاع١ 5َٔ طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ بٛاق  % 10تؼػٌٝ ايعاًَني ٚقتًا إكاؾًٝا يف سذٚد 

 .سٜاٍ يًٛسذ٠ 70ايٛسذ٠ َٔ َٓتر آاش بٛاق  

% 10ْتاز ا٭ؿ١ًٝ ْٚلشبٗا بإرٕ هب إ ْٛدذ طاق١ اٱ, َٔ طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ %10ٜعين طاق١ ايٛقت اٱكايف  

نُا " ٚقاٍ يٞ يف ايظ٪اٍ . سٜاٍ أدش إكايف يًظاع5١ٚطبعًا ايٛقت اٱكايف , ٜعطٝٓا اؿذ ا٭قـ٢ يطاق١ ايٛقت اٱكايف

ٓٵتٹر آاش بٛاق   َٴ  .سٜاٍ يًٛسذ٠ 70ميهٔ ػشا٤ ايٛسذ٠ َٔ 

 :اؿٌ 

 ...يٛقتاٱكاؾٝٛإْتاز ايػرلاطذلاتٝذ١ٝاٱْتاداملتػرلسظبشذُايطًباملتٛقعُعاٱعتُادع٣ًا -2

ايطًب  ايؿذل٠

املتٛق  

 بايٛسذ٠

إْتاز 

كطط 

 بايٛسذ٠

إْتاز 

كطط 

 بايظاع١

ٚقت 

إكايف 

 بايظاع١

تهايٝـ 

ٚقت 

 إكايف

ايٛسذات 

املؼذلا٠ 

 َٔ ايػرل

تهايٝـ 

ايؼشا٤ َٔ 

 ايػرل

تهايٝـ 

 إمجاي١ٝ

1 115 100 1000 — — — — — 

2 120 120 1200 100 500 10 700 1200 

3 110 110 1100 100 500 — — 500 

4 115 115 1150 100 500 5 350 850 

5 100 100 1000 — — — — — 

6 115 115 1150 100 500 5 350 850 

 3400 1400  2000     َر

 

اطٔ َاَع٢ٓ اْتاز ايػرل؟؟ ٜعين تعاقب بايب, " ٚقت إكايف ٚإْتاز ايػرل" اٱطذلاتٝذ١ٝ ٖزٙ ٖٞ َضٜر َٔ إطذلاتٝذٝتني 

ٜعين أغ٢ً َـادس يًطاق١ , ٜعين أسٚح أػذلٟ املٓتر َٔ ػشن١ تٴٓتر ْؿع امُلٓتٳر َؼاب٘ ي٘ ٚأعٝذ بٝع٘ ؼت إطِ ػشنيت 

يهٔ اًّٞ بايو ٚقت إكايف ٚإْتاز غرل بُٓؼٞ بايذلتٝب َ  ايٛقت اٱكايف ا٭ٍٚ ٚاطتٓؿز طاق١ ايٛقت اٱكايف ٚبعذٖا 

ت اٱكايف أقٌ َٔ تهًؿ١ إْتاز ايػرل ٚبايتايٞ هب إٔ أكُٔ إطتٓؿار ايٛقت اٱكايف ٭ٕ ايتهًؿ١ يًٛق, أسٚح ٭ْتاز ايػرل 

 .بايهاٌَ ٚبعذ نزا ع٢ً إْتاز ايػرل ٚنًِٗ يف اطذلاتٝذ١ٝ ٚاسذ٠ يف دذٍٚ ٚاسذ

 ,,ْشد  يًذذٍٚ 

عُٛد اْتاز كطط , ١ثِ ايطًب املتٛق  بايٛسذ٠ َٔ املعطٝات ايظابك, ايؿذل٠ عٓذْا َٔ ايؼٗش ا٭ٍٚ اىل ايؼٗش ايظادغ 

ٖزا إرا املخضٕٚ ٜظاٟٚ ,بايٛسذ٠ ٖٓا اٱطذلاتٝذ١ٝ تكٍٛ إ اٱْتاز َظاٟٚ يًطًب ٜعين َظاٟٚ يًعُٛد ايطًب املتٛق  

ٚنٝـ مكل ايتظاٟٚ بني اٱْتاز ٚايطًب؟؟ َٔ ا٬ٍ اٱعتُاد ع٢ً ايٛقت اٱكايف ٚإْتاز ايػرل يهٔ يف ا٭ٚىل َٔ , ؿؿش
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هب إٔ ْطشسٗا َٔ ايطًب  15ٚيهٔ هب إٔ ْتٓب٘ إىل كضٕٚ أٍٚ املذ٠ ايًٞ ٖٞ , ؾـٌ ايعُاي١ ا٬ٍ تعٝني ايعُاي١ ٚ

 املتٛق  بايٛسذ٠ يهٞ ْٛدذ ق١ُٝ أٍٚ ػٗش يٲْتاز املخطط بايظاع١ ٜعين

 ٚيهٞ ْٓتر عُٛد اٱْتاز املخطط بايظاع١ ْلشب عُٛد اٱْتاز, أٍٚ ق١ُٝ َٔ ايعُٛد ايجايح َٔ اؾذٍٚ 100=115-15 

, عُٛد اٱْتاز املخطط بايظاع١ 1000=10×100ٜعين , ( طاعات ع10ٌُ)املعطا٠ يف ايظ٪اٍ 10×املخطط بايٛسذ٠ 

ٚايؼٗش , 1000= 10× 100ٚايًٞ بعذٙ, 1150=10×115ٚايًٞ بعذٙ ,  1100=10×110ٚايؼٗش ايًٞ بعذٙ , 1200=10×120ٚ

عذد ايظاعات × اٱْتاز املخطط بايٛسذات = ات عٌُ اٱْتاز يف ػهٌ عذد طاع" ٚايكإْٛ ٖٛ , 1150=10×115ايظادغ 

يػا١ٜ اٯٕ مٔ َتؿكني َ  اٱطذلاتٝذ١ٝ ا٭ٚىل يهٔ اٱطذلاتٝذ١ٝ ا٭ٚىل نٓا ْش٣ عذد ا٭ؾشاد " . اي٬ص١َ ٱْتاز ايٛسذ٠ 

د ايٛقت اٱكايف يهٔ باٱطذلاتٝذ١ ايجا١ْٝ مٔ ْشٜذ اها, اي٬صَني ْٚش٣ ايتعٝني ٚايؿـٌ ْٚش٣ تهًؿ١ ايتعٝني ٚايؿـٌ

, (تهايٝؿايؼشا٤ َٔ ايػرل+ تهايٝـ ايٛقت اٱكايف ) ٚايتعاقذ َ  ايػرل ٚأػٛف ايتهايٝـ اٱمجاي١ٝ ايًٞ تؼٌُ , بايظاع١

 .إرٕ َٔ ٖزٙ ايبذاٜ٘ نتًـ عٔ اٱطذلاتٝذ١ٝ ا٭ٚىل

 ,,ْشد  يًذذٍٚ 

سٝح ميهٔ تؼػٌٝ ايعاًَني ٚقتًا " ١َ ايًٞ ٖٞ ٚأعطاْا يف سأغ ايتُشٜٔ َعًٛ, " ٚقت إكايف بايظاع١"اٯٕ عٓذْا عُٛد 

طٝب َاٖٞ طاق١ , متجٌ اؿذٸ ا٭قـ٢ َٔ ايٛقت اٱكايف% 10ٜعين اٍ, "َٔ طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ % 10إكاؾًٝا يف سذٚد 

 ,% 10اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ؟؟ ٫صّ يف ايبذاٜ٘ مظب طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ ثِ ْلشب ْاػٗا باٍ 

 .طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ× % 10= ٱكايف اؿذٸ ا٭قـ٢ يًٛقت ا

 (.50)َتٛطط عذد طاعات ايعاٌَ× ( 20)عذد ايعُاٍ= طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ 

 . طاع1000١=50×20= إرٕ طاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ 

 .ٚايًٞ ٜضٜذ عٔ نزا برلٚح ٱْتاز ايػرل.طاع١ 100=1000× % 10= اؿذٸ ا٭قـ٢ يًٛقت اٱكايف 

 ,,ْشد  يًذذٍٚ

ٜعين َامتاز يٛقت , طاع١  1000ٚطاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ ٖٞ , طاع١ يهٞ أٚيف باٱْتاز 1000ٗش ا٭ٍٚ أستاز ٍ يف ايؼ

طٝب أٍٚ ػٗش , ٚبايتايٞ ٫تٛدذ تهايٝـ ٚقت إكاؾ١ٝ ٫ٚ تهايٝـ ػشا٤ ٫ٚ ٚسذات ػشا٤ ٫ٚ تهايٝـ إمجاي١ٝ , إكايف 

-1200ٚنـِ  1000= طاع١ ٚطاق١ اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ  1200تاز ايؼٗش ايجاْٞ َطًٛب إْ, 1000املطًٛب بايظاع١ إْتاز 

طاع١ ٭ْٗا اؿذ ا٭قـ٢ يطاق١  100طاع١ بٓااز ؾكط  200طاع١ َٔ ايٛقت اٱكايف يهٔ ٫ْظتطٝ  أاز اٍ 200=1000

( 100)يفٚيٓشظب تهايٝـ ايٛقت اٱكايف ْلشب ايٛقت اٱكا, طاع١ بٓشٚح ْؼذلِٜٗ َٔ ايػرل  100ايٛقت اٱكايف ٚايباقٞ 

عذد ÷( 100)اٱْتاز املتبكٞ يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ= ٚعذد ايٛسذات املؼذلا٠َٔ ايػرل, 500=أدش إكايف يًظاع١ 5× 

يهٞ ْٛدذ ق١ُٝ ,  70=ٚتهايٝـ ايؼشا٤ عطاْا اٜاٖا يف سأغ ايتُشٜٔ,ٚسذات  10(= 10)ايظاعات اي٬ص١َ ٱْتاز ايٛسذ٠ 

ٚقت )500= إرٕ ايتهايٝـ اٱمجاي١ٝ,  700(=10)ايٛسذات املؼذلا٠× ـ ايؼشا٤ تهايٝ(70)تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل ْلشب 

طاق١  1000ٚبهز ٜهٕٛ  1100يف ايؼٗش ايجايح عٓذْا اْتاز كطط بايظاع١, 1200(=تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل)700(+اكايف

ٜعطٝٓا  100×5سٜاٍ ٜعين  5 ٚطاع١ ايٛقت اٱكايف بتهًؿين, اؿذ ا٭قـ٢ يطاق١ ايٛقت اٱكايف 100اٱْتاز ا٭ؿ١ًٝ ٚ

 .تهايٝـ ايٛقت اٱكايف500

عٓذْا ايٛقت اٱكايف , ٚتهايٝـ ػشا٤ َٔ ايػرل  100َعٓاٙ بٓشتاز ٚقت إكايف  1150=عٓذْا اٱْتاز املخطط  4يف ايؼٗش 

=  10٘ ْكظُٗا ع٢ً عذد ايظاعات اي٬صَ 50ٚاٍ, تهايٝـ ٚقت إكايف 500ادش اكايف يًظاع١ ٜعطٝٓا  5ْلشب يف  100
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سٜاٍ ٜعين  1000ايؼٗشاـاَع اٱْتاز املخطط, 850=500+350=ٚإمجايٞ ايتهايٝـ, 350=70×5ٚ 70ٚايٛسذ٠ ب, ٚسذات5

ايؼٗش ايظادغ ْؿع , َامتاز ٚقت اكايف ٫ٚتهايٝـ اكاؾ١ٝ ٫ٚ ٚسذات َؼذلا٠ َٔ ايػرل ٫ٚتهايٝـ ػشا٤ َٔ ايػرل

 .3400(=1400تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل +  2000تهايٝـ ٚقت إكايف  عُٛد )يف اجملُٛع باٯاش لُ  , ايؼٗش ايشاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 :ٚعًٝ٘ ميهٔ تًخٝف ْتا٥ر اٱطذلاتٝذٝات ايظابك١ يف اؾذٍٚ ايتايٞ 
 

 اٱطذلاتٝذ١ٝ ايجا١ْٝ اٱطذلاتٝذ١ٝ ا٭ٚىل بٝإ

 ——— 2300 تهايٝـ ايتػٝرل يف ايعُاي١

 2000 ——— تهايٝـ ايٛقت اٱكايف

 1400 ——— تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل

 3400 2300 إمجايٞ ايتهايٝـ

 

َٚٔ اؾذٍٚ عايٝ٘ ٜتلح إٔ إطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل سظب سذِ ايطًب املتٛق  أؾلٌ َٔ اطذلاتٝذ١ٝ اٱْتاز املتػرل 

تهًؿ١ ( ا٭ٚىل أقٌ َٔ ايجا١ْٝ) سٝح أْٗا أقٌ َٓٗا. سظب سذِ ايطًب املتٛق  َ  اٱعتُاد ع٢ً ايٛقت اٱكايف ٚايػرل

  . سٜاٍ 1100مبكذاس 

 .ٚبهزا ْٓتٗٞ َٔ ؽطٝط اٱْتاز

 =اٱكايف تهايٝـ ايٛقت 

 .أدش طاع١ ايٛقت اٱكايف × عذد طاعات ايٛقت اٱكايف  

 =عذد ايٛسذات املؼذلا٠ َٔ ايػرل

 عذد ايظاعات اي٬ص١َ ٱْتاز ايٛسذ٠÷ اٱْتاز املتبكٞ يف ػهٌ عذد طاعات عٌُ  

 =تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل 

 .طعش ػشا٤ ايٛسذ٠ َٔ ايػرل× عذد ايٛسذات املؼذلا٠ َٔ ايػرل  

 = تهايٝـ اٱمجاي١ٝ اي

 تهايٝـ ايؼشا٤ َٔ ايػرل+ تهايٝـ ايٛقت اٱكايف 
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 احملاكش٠ ايظادط١ ٚايعؼشٕٚ

 دذٚي١ ا٭ْتاز قـرل املذ٣ 

 :َكذ١َ 

اؾذٚي١ ٖٞ ع١ًُٝ ؽطٝط ا٭ْتاز يؿذلات قـرل٠ قذ تهٕٛ أطابٝ  أٚ أٜاّ أٚ يعذ٠ طاعات مجٌٝ دذا ٜعين ايه٬ّ ايٞ 

 صٜٔ ْعٌُ ع١ًُٝ دذٚي١ ا٭ْتاز ٜبك٢ ٖٛ ؽطٝط إْتاز قـرل َذ٣ قًٓاٙ عاٚ

داٜض ٜهٕٛ أطابٝ  َع١ٝٓ داٜض ٜهٕٛ أٜاّ َع١ٓٝ داٜض ٜهٕٛ طاعات املِٗ أقٌ َٔ ػٗش ; ٖٚٞ تتلُٔ ؽـف املٛاسد 

, يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ املطًٛب١ , ايكٝاّ با٭عُاٍ ( اخل----َهإ-عُاي١-ا٫٫ت-َعذات)املتاس٘ 

ٚا٭ْؼط٘ اي٬ص١َ ,أٚ ؽــٗا اـذ١َ فُٛعات َٔ املظتًٗهني, ملا ْؼٛف يف َٛكٛع إٔ ػاهلل اؾذٚي١ ًْكاٖا بـٛس٠ 

أطاط١ٝ عٔ َؼه١ً ايتخـف ٜهٕٛ عٓذ أٚاَش أْتاد١ٝ دا١ٜ يًٛسذ٠ ا٭ْتاد١ٝ املطًٛب تؼػًٝٗا َٔ ا٬ٍ تظ٬ٝٗت 

ع٢ً أ٫ت َع١ٓٝ عُاٍ َع١ٓٝ َعذات َع١ٓٝ أَانٔ َع١ٓٝ را إْتاد١ٝ َع١ٓٝ َٛكٛع ايتخـٝف إصاٟ أاـف ٖزٙ ا٭ٚاَش 

 َٛكٛع َٔ َٛكٛعات اؾذٚي١

بًٓك٢ َٛكٛع َٔ َٛكٛعات اؾذٚي١ أزل١ َٛكٛع ؼذٜذ ايتتاب  ا٭َجٌ يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ املٛكٛع َؽ 

زٙ ا٭ٚاَش طبعا ؽـف ٚايذلتٝب ؽـف ا٭ٚاَش ٚا٬ق ٫ ؼذد ايتتاب  ألاص ٖزا ا٭ٚاَش , ٜعين إٜ٘ تتابعِٗ إلاص ٖ

 ٜااز دض٤ نبرل َٔ سًكات ٭ْ٘ َٛكٛع سٜاكٞ ػٝل َؽ ساح ٜهٕٛ ؾٝ٘ َؼانٌ بًٓظب١ يٓا

ٜبك٢ اؾذٚي١ ٖٞ ع١ًُٝ ؽطٝط ا٭ْتاز يؿذلات قـرل٠ قذ تهٕٛ أطابٝ  أٚ أٜاّ أٚ يعذ٠ طاعات ٖٚٞ تتلُٔ ؽـٝف 

يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ املطًٛب١ , ايكٝاّ با٭عُاٍ ٚا٭ْؼط١ ( اخل......-َهإ –عُاي١  –ا٫ت –َعذات )املٛاسد املتاس٘ 

اي٬ص١َ أٚ ؽـٝـٗا ـذ١َ املظتًٗهني , ؾتشٌُ ا٭ٚاَش ا٭ْتاز ع٢ً َانٝٓات َع١ٓٝ ؽـٝف املُشكات ؿذ١َ 

ني يف أسذ٣ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ املشك٢ , ؽـٝف أتٛبٝظات َع١ٓٝ ااذ١َ اطٛط َع١ٓٝ , أٚ تٛصٜ  سـف ع٢ً املذسط

 املذاسغ نٌ ٖزا  َاٖٞ إ٫ عًُٝات دذٚي١  يٮْتاز اٚ ٱدا٤ اـذ١َ 

 :ٜعين أسٓا يف اؾاَع٘ ع٢ً طبٌٝ املجاٍ 

ؾـٌ دساطٞ َعني ؼذد اؾذٍٚ ايذساطٞ اـاق يهٌ أطتار ٜبك٢ اسٓا عًُٓا إٜ٘ عًُٓا ؽـٝف يطًب٘ َٛدٛدٜٔ ع٢ً 

يذساطٞ را ع١ًُٝ إ١ٜ ع١ًُٝ دذٚي١ , املُشكات ٫ قذس اهلل ؽـف اطاتز٠ َعٝٓني ع٢ً فاٍ ايتخـف را اؾذٍٚ ا

 فُٛع١ َعني َٔ املشك٢ ,ٜعين املُشكات ِٖ دض٤ َٔ املٛاسد ايبؼشٜ٘ ٚا٭طبا٤ نٌ رٟ ع١ًُٝ إ١ٜ دذٚي١ 

 ؽـٝف اتٛبظات يٓكٌ  سس٬ت َع١ٓٝ دٟ بشكٛ ع١ًُٝ َٔ عًُٝات اؾذٚي١ طبعا اؾذٚي١ بتكابًٓا يف َٛاقـ نجرل يف

  اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ

٭كاؾ١ ايتخـٝف َٛكٛع ااش َٛكٛعات اؾذٚي١ ٖٚٛ تشتٝب أدا٤ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ نٌ دٙ ْؼٛؾ٘ نُٞ ٚسٜاكٞ بعذ 

 اؿًك١ رٟ إٔ ػاهلل 

ع١ًُٝ اؾذٚي١ تتلُٔ ايتخـٝف , ؾإْٗا تعتُذ ع٢ً ايطاق١ ٚاملٛاسد مت تذبرلٖا طبكا يتكذٜشات َشس١ً ؽطٝط 

 ا٭ْتاز 

 :ذ٣ قًٓا يف ايبذا١ٜ كشدات ؽطٝط َتٛطط إٜ٘ كشدات ا٭طاط١ٝ َتٛطط امل

املظتٜٛات ا٭ْتاز ٚايعُاي١ ٚاملخضٕٚ ا٬ٍ ؾذل٠ اـط١ أٚ يف ْٗا١ٜ ؾذل٠ اـط١ ٜا٭كاؾ١ ريو ايتهايٝـ املشتبط١ 
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ت ا٭ْتاز ا٭طذلهٝات املختًؿ١ بشكٛ ايتهايٝـ اـاؿ١ يف أطايٝب أٚ أطذلتٝذات ؽطٝط ا٭ْتاز , طٝب كشدا

ٚكشدات ا٭ْتاز َتٛطط املذ٣ َاٖٞ إ٫ َذا٬ت أْتاز قـرل ا٭دٌ ٜعين كشدات اـاؿ١ يتخطٝط َتٛطط املذ٣ 

 َذاٌ ع١ًُٝ اؾذٚي١ صٟ َا ْؼٛف ديٛقيت يف ايؼهٌ بٝٛكح ايه٬ّ دا 

ايتخطٝط َتٛطط ْشد  تاْٞ  ٜعين ريو إٔ اؾذٚي١ ٖٞ أاش عًُٝات ؽطٝط ا٭ْتاز بذأ بتخطٝط ايطاق١ َٚشٚس ب

 املذ٣ ٜٛكح ايؼهٌ ايتايٞ 

 

 

 

 

عٓذْا يف ايبذا١ٜ ؽطٝط طاق١ ؽطٝط أْتاز طٌٜٛ ا٭دٌ دا بعذ َا ْعٌُ ؽطٝط طاق١ عٓذْا ؽطٝط أْتاز َتٛطط 

ا٭دٌ اًـٓاٙ اؿًك١ ايٞ ؾاتت بعذ َا أعٌُ أْتاز َتٛطط ا٭دٌ دذٚي١ ا٭ْتاز اىل ٖٞ  َٛكٛعات ايتخـٝف ٚ 

 ب ٜبك٢ اؾذٚي١ ٖٞ أاش َشاسٌ ؽطٝط ا٭ْتاز صٟ ايؼهٌ ايٞ قذاّ طعذتو بٝٛكح تعاٍ ْؼٛفايذلتٝ

دٖٛت أٍٚ دا٥ش٠ ع٢ً ايُٝني ؽطٝط ايطاق١ طٌٜٛ ا٭دٌ بٝٛدٜٓا إٔ ػاهلل ع٢ً أطاط٘ أٚ كشدات٘ بتهٕٛ َذا٬ت 

 ت يع١ًُٝ ايتذض٥٘ يًُشس١ً ايتاي١ٝ ؽطٝط ا٭ْتاز َتٛطط املذ٣ ٚكشدات ؽطٝط َتٛطط املذ٣ َذا٬

إسٓا أتؿكٓا إٔ ؽطٝط َتٛطط املذ٣ أْت بتعٌُ اطتو ع٢ً َذاس ايظٓ٘ ؿشٝح بع بٓعٌُ اطتو ع٢ً َذاس ايظٓ٘ 

ؿشٝح بع بٓعٌُ إ١ٜ بتظأٍ ػض٥٘ يًخط١ ا٭ْتاز  َتٛطط  يهٌ ػٗش َٔ ػٗٛس ايظٓ٘ ٜعين إٜ٘  ٜعين إْتاز َتٛطط 

عًُٕٛ ؽطٝط َتٛطط املذ٣ ٫ٕ ع١ًُٝ ايتذض٥٘ ػض٥٘ ـط١ ا٭ْتاز املذ٣ بعٌُ ع١ًُٝ ػض١٥ أثٓني َ  بعلِٗ بٝ

 َتٛطط املذ٣ 

 بٓأ ع٢ً ع١ًُٝ ايتذض٥٘ بٓعٌُ ع١ًُٝ دذٚي١ ايٞ ٖٞ أاش سًك١ عٓذٟ ايٞ ٖٞ ؽطٝط ا٭ْتاز قـرل ا٭دٌ 

ٚ اؾذٚب١ أتؿكٓا طٝب عشؾٓا ايع٬ق١ بني ؽطٝط ايطاق١ ٚؽطٝط  ا٭ْتاز َتٛطط املذ٣ ٚؽطٝط إْتاز قـرل ا٭دٌ أ

 ع١ًُٝ ايتذض٥٘ دض٤ َٔ اط١ ا٭ْتاز َتٛطط املذ٣

ٜذلتب ع٢ً ريو  إٔ َشس١ً اؾذٚي١ تهٕٛ َؿٝذ٠ بهٌ قٝٛد املشاسٌ ايظابك١ َذلتب عًٝٗا َتٛطط املذ٣ ٚطٌٜٛ ا٭دٌ , 

عني يًع٤٬ُ, تٗذف دذٚي١ ا٭ْتاز اىل ؼكٝل إطتخذاّ ايؿعاٍ ايهـ٤ يًطاق١ ا٭ْتاد١ٝ ع٢ً كُإ َظت٣ٛ اذ١َ َ

 ٚتٓؼأ ؿعٛب١ ع١ًُٝ اؾذٚي١ عٔ إٔ ٖزٙ ا٭ٖذاف قذ تهٕٛ َتعاسك١ َ  بعلٗا ايبعض يف أسٝإ نجرل٠ 

 :ٜبك٢ بشكٛ أٖذايف نع١ًُٝ دذٚي١ َؼتك١ َٔ إداس٠ ا٭ْتاز ٚايعًُٝات ٚ أٖذاف ايش٥ٝظ١ٝ إداسٙ ا٭ْتاز ٚايعًُٝات 

ل ٚاشلذف  ايش٥ٝظٞ ايجاْٞ إٔ ؼكل ايهؿا٠٤ يف ايع١ًُٝ ا٭ْتاد١ٝ طبعا ٖٛ إػباع ٚسغبات ايع٤٬ُ طبعا ا٬ٍ إداسٙ ايتظٜٛ

 ممهٔ تهٕٛ يف  ا٫دا٤ ا٫سٝإ َتعاسك١ َ  بعلٗا ايبعض 

بعذ َا عًُٓا إط٬ي٘ طشٜع٘ عٔ َٛكٛع اؾذٚي١ ٚع٬قتٗا مبتٛطط ا٭ْتاز أٚ ؽطٝط ا٭ْتاز املتٛطط , ٚؽطٝط 

 ؾذٚي١ ْٚؼٛف ايعٓاؿش ايٞ تدلص دذٚي١ ا٭ْتاز ا٭ْتاز طٌٜٛ املذ٣ تعاٍ ْؼٛف َُٗ٘ ا

 :أ١ُٖٝ دذٚي١ ا٭ْتاز  تٓب  ا١ُٖٝ ٚظٝؿ١ اؾذٚي١ َٔ سكٝكتني أطاطتني ُٖا 

ٜذلتب ع٢ً عذّ ايهؿا٠٤ يف دذٚي١ عذّ ا٫طتػ٬ٍ اؾٝذ يًطاق١ املتاس٘ , ٜٚعٗش ريو يف ػهٌ ٚدٛد ا٫ت أٚ اؾشاد أٚ -1

بايطب  ٜذلتب ع٢ً ريو استؿاع تهايٝـ ا٭ْتاز , مما ٜلعـ َٔ . تؼػٌٝ بعض ا٫ٚاَش َعذات عاط١ً يف أْتعاس ايبذ٤ يف 

ؽطــٝط ا٫ْتــاز   ع١ًُٝ ايتذض١٥ ع١ًُٝ اؾذٚي١ ؽطٝط ايطاق١

 َتٛطط املذ٣
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يٛ اسٓا َا عًُٓا دذٚي١ ؿح يٛ اْت َا عًُت / ق٠ٛ املٓؼا٠ ايتٓاؾظ١ٝ , ٜبك٢ سلشتو أٍٚ ْكط١ تدلص أ١ُٖٝ اؾذٚي١ 

ا٭قتـادٟ  , طبعا عذّ اطتخذاّ دذٚي١ ؿح ميهٔ عٓذى ا٫ت َعٝٓ٘ عُاٍ َعٝٓ٘ أَانٔ َعٝٓ٘ غرل َظتػًني اطتػ٬ٍ 

 ا٭قتـادٟ إطا٤ٙ ٭طتخذاّ املٛاسد املٓع١ُ ٚبرلؾ  ايتهايٝـ اـاؿ٘  بًٛسذٙ املٓتذ١ 

طبعا سذلتؿ  ايتهايٝـ ٜبك٢ ستلطش تشؾ  أطعاس عًؼإ تػطٞ ٖزٙ ايتهايٝـ سؾ  ا٭طعاس ٜلعـ َٔ ايكذس٠  

أطذلتٝذٝات ايتٓاؾع ممهٔ أْٞ اتٓاؾع بٓا٤ ع٢ً ؽؿٝض  ايتٓاؾظ١ٝ يًُٓع١ُ ايٛط١ًٝ َٔ ٚطا٥ٌ ا٭طذلاتٝذ١ٝ َٔ

 ا٭طعاس ٚؽؿٝض ا٭طعاس َاساح هٞ إ٫ َٔ ؽؿٝض ايتهايٝـ 

 ٚعٓـش أطاطٞ َٔ عٓاؿش ايتهايٝـ ٚاؾذٚي١ ايظ١ًُٝ ٚايذقٝك١ يٞ ع١ًُٝ ا٭ْتاز , تبك٢ أٍٚ ْكط١ تدلص أ١ُٖٝ اؾذٚي١ 

أٚاَش ا٭ْتاز ببط٤ يف ايع١ًُٝ ايتؼػ١ًٝٝ , مما ٜذلتب عًٝ٘ يف نجرل َٔ ت٪دٟ عذّ ايهؿا٠٤ يف اؾذٚي١ اىل ؼشى  -2

ا٭سٝإ عذّ ايكذس٠ ع٢ً تظًِٝ ايطًٝبات يف َٛعذٖا , ٖٚٛ أَش غرل َشغٛب ع٢ً ا٭ط٬م طٛا٤ َٔ قبٌ املٓؼأ٠ أٚ 

 .املتعاًَني َعٗا 

ٌٝ بط٤ٞ يٮٚاَش ا٭ْتاد١ٝ , تؼػٌٝ يٛ عٓذى دذٚي١ ٫ تتــ بايهؿا٤ٙ دذٚي١ ٫ تتــ بًؿعاي١ٝ ممهٔ عٓذى تؼػ

بط٤ٞ يٮٚاَش ا٭ْتاد١ٝ أٙ ؿشٝح قكل ا٭طتػ٬ٍ يٮ٫ت ٚاملعذات ٚا٫ؾشاد ٚا٭َانٔ ٚنٌ رٟ بع اْت غرل قادس ع٢ً 

تظًِٝ ايطًبٝات ع٢ً َٛعذٖا بايتايٞ ٜظ٤ٞ يظُع٘ املٓؼأ٠ أٚ أَهاْٝات املٓؼأ٠ ٜٚظ٤ٞ بشكٛ يًع٤٬ُ ٭ٕ ٖٛ تٛؾرل املٓتر 

ٜبك٢ دذٚي١ غرل ط١ًُٝ ٜبك٢ َؽ ستظًِ / ٕ املٓاطب يف ٚقت املٓاطب يٝؼاسى يف َٛكٛع إداس٠ ا٭ْتاز بـٛس٠ أطاط١ٝ َها

ايطًبٝات يف َٛعذٖا َؽ ستظًِ ايطًبٝات يف َٛعذٖا إطا٤ٙ يًُٓؼا٤ٙ ٚوكل َٔ عذّ ايشك٢ يذ٣ ْٛع َٔ عذّ إػباع 

 .سغبات ٚأستٝادات ايع٤٬ُ 

 :١ْهٌُ يظ١ يف أ١ُٖٝ َع٬د

 ٚقذ تتشٍٛ املٓؼأ٠ َجٌ ٖزٙ اؿاي١ بًبط٤ يف أٚاَش اٱْتاد١ٝ تعاؾ١ نٝـ؟

ٚقذ ؼاٍٚ املٓؼأ٠ َعاؾ١ َجٌ ٖزٙ با٭طشاع يف ألاص تًو ا٭ٚاَش اشلاَ٘ املتأاشٙ ٜعين ؾٝ٘ بط٧ إٜ٘ عاٚصٜٔ ْعٌُ شلا  

ا تهٕٛ رٚ تهًؿ١ َشتؿع٘ , مما ٜشؾ  َٔ إطشاع  عاٚص أاًـٗا بظشع٘ ٜٚهٕٛ ريو عٔ طشٜل ا٭عتُاد ع٢ً املٛاسد عاد٠ َ

 تهايٝـ ايتؼػٌٝ طٝب اْت عاٚص إطشاع ٜبك٢ اْت َع ستعتُذ ع٢ً املٛاسد ايعاد١ٜ َشتبط١ يف ايتهايٝـ َشتؿع٘ 

ٚشلزا ايظببني دض٤ َٔ أ١ُٖٝ اؾذٚي١ ؾإْ٘ عاد٠ ٜتِ تكِٝٝ دٛد٠ ع١ًُٝ اؾذٚي١ ع٢ً أطاغ دسد٘ ايكذس٠ ع٢ً تظًِٝ 

 .عذٖا عاٌَ , با٭كاؾ٘ اىل دسد٘ أطتػ٬ٍ املٛاسد ا٭ْتاد١ٝ املتاس٘ يًتؼػٌٝ ايطًبٝات يف َٛ

ٜبك٢ عاًَني أطاطني يتكِٝٝ بٓا٤ عًِٝٗ دٛد٠ ع١ًُٝ اؾذٚي١ أْت قادس ع٢ً تظًِٝ ايطًبٝات اـاؿ١ بًُٓؼ٦٘ َعو 

 ٘ اْت قادس ع٢ً ؼكٝل إطتػ٬ٍ ايهؿ٪ ٚايؿعاٍ ٚاملٛاسد رٟ ساد١ تاْٝ, ٫ٚ ٫ يف ساد٘ 

بعذ َا ػؿٓا ايعٓاؿش اييت تدلص عًُٝات اؾذٚي١ تعاٍ ْؼٛف كشدات شلا أٙ شلا كشدات ٚشلا َذا٬ت َذا٬تٗا ٖٞ 

 كشدات اط١ ا٭ْتاز َتٛطط املذ٣

 طٝب تعاٍ ْؼٛف إ١ٜ ٖٞ نشدات ع١ًُٝ دذٚي١ , 

 :كشدات ع١ًُٝ اؾذٚي١ ا٭ْتاز 

 :ات ؾُٝا ٜتعًل ظٛاْب قذدٙ اُٖٗا ٜٗذف ْؼاط اؾذٚي١ إىل ايٛؿٍٛ إىل  أؽار قشاس



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 030 - 
 

ايٞ ٖٞ  ؽـٝف أ٫ت َع١ٓٝ ٭دا٤ أٚاَش َع١ٓٝ أٚ ؽـٝف عُاٍ َعني ٭دا٤  lodingايتشٌُٝ ايٞ ٖٛ بًٓظب٘  -1

أٚاَش أْتاد١ٝ َع١ٓٝ دا أزل٘ أٜ٘ ايتشٌُٝ , صٟ َا ْعٌُ بشكٛ يف ايبذا١ٜ ايعاّ ايذساطٞ بٓعٌُ بتخـف َٛاد بعلٗا 

 أزل٘ ؼٌُٝ يٞ ع١ًُٝ دذٚي١ ا٭ْتاز ٭طاتز٠ َعٝٓني دا 

; ٖٛ ع١ًُٝ تٛؾٝل بني ايطاق١ اي٬ص١َ يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش اي٬ص١َ أْتادٗا َ  ايطاق١ املتاس٘ ايتشٌُٝ عٓذْا طاق١ :ايتشٌُٝ 

َطًٛب٘ ٚطاق١ َتاس٘ ْعٌُ ْٛع َٔ ايتٛؾٝل  بني ايطاق١ املطًٛب١ ٚايطاق١ املتاس٘ دا أزل٘ ايتشٌُٝ صٟ َا قًٓا طًب٘ 

قتادني سـف دساطٝ٘ أطاتز٠ َتاسني تٛؾل بني طًب٘ ٚبني أطاتز٠ املتاسني ايطاق١ املتاس٘ أزل٘ ا٭ٜ٘ ايتشٌُٝ ٜهٕٛ 

ريو عٔ طشٜل ؽـٝف ا٭ٚاَش ع٢ً ا٭ت أٚ أؾشاد َعٝٓني أ٫ت ممهٔ ٜ٪د أٚاَش َع١ٓٝ أؾشاد ع١ًُٝ ؽـف ا٫ٚاَش ع٢ً 

ٌُٝ, بؼهٌ َٜٛٞ ٜكًٌ َٔ تهايٝـ ايتؼػٌٝ ع٢ً أقٌ سذ ممهٔ طبعا ملا ايتش lodlngا٫ت َع١ٝٓ أؾشاد َعٓني داٙ أزل٘ 

 بتعٌُ ع١ًُٝ ؽـٝف ٖذؾو ا٭طاطٞ ٖٛ ؽؿٝض ايتهايٝـ 

 .طٝب ٜبك٢ أٍٚ كشز َٔ كشدات ع١ًُٝ اؾذٚي١ ٖٛ ايتشٌُٝ 

ٌ بٓكٍٛ ا٭ي١ أ تاْٞ كشز ٖٛ ايتتاب  ٖٛ َؽ عاٚص أعٌُ عًُٝات تتاب  سذ ايذلتٝب ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ يف ايتشُٝ -2

 اــٓا دـ2ا٫َش اــٓاٙ ا٭ي١ أ ٚا٭َش 1اٚ  1اــٗا ٭َش

 طٝب بعذ اــت ٖزٙ ا٭ٚاَش تشتٝب ٖزٙ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ َٛكٛع ايتتاب  

ٖٚٛ إعطا٤ أٚيٜٛات يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ ٜبك٢ ا٭ٍٚ ايتشٌُٝ ىجح ا٭ٚاَش ع٢ً ا٭ت أٚ اٚاَش ع٢ً أؾشاد  :ايتتاب 

ـتِٗ ٚأْت٢ٗ املٛكٛعِٗ طٝب اــتِٗ ٚاْت٢ٗ َٛكٛع ايتتاب  ٖٛ تشتٝب تبتذٟ أٟ َٔ ا٭ٚاَش ٖزٙ ا٭ٚاَش طٝب اـ

ٜبك٢ ايتتاب  , ٖٛ إعطا٤ أٚيٜٛات يتؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ , ٜٚعين ريو ؼذٜذ تتاب  َعني يتؼػٌٝ تًو ا٭ٚاَش ع٢ً 

 ايٛسذات ا٭ْتاد١ٝ 

 ١ دا املخشز ايجاْٞ َٔ كشدات اؾذٚي

املخشز ايجايح ايٞ ٖٛ ايٛقٛف ايذا٥ِ ع٢ً ساي١ ايتؼػٌٝ يتًو ا٫ٚاَش َتابع٘  ايتٓؿٝز سظب ايتشٌُٝ ٚايتتاب  املٛكٛع 

تػرل اؾذٍٚ املٛكٛع ٚعٌُ أطشاع  يٮٚاَش املتأاش أْت عًُت ايتشٌُٝ أٙ عًُت  –إرا اطتًضّ ا٭َش  –بؼهٌ ميهٔ َع٘ 

ٌُٝ دا َاػٞ  َلبٛط صٟ َا عًُٓاٙ ٌٖ ايتتاب  َاػٞ َلبٛط  صٟ َا إسٓا  عًُٓا تتاب  أٚ تشتٝب أٙ ٫صّ ْٛع َتابع٘ ؼ

 ٚداٜض تذاٌ َ  بعض ا٫سٝإ ْٚعٌُ ع١ًُٝ إطشاع ٜتذ١ بط٧  تؼػٌٝ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ 

 :ات سٓا ْشنض ْٛع َعني َٔ أْٛاع اؾذٚي١ ٖٚٛ دذٚي١ ايعًُٝات املتعًك١ تعاٍ ْؼٛف ٜبكٍٛ يف دذٍٚ ايعُٝ –طٝب تعاٍ 

طٝب اْت عاسف ايذلتٝب  -يف اؿاي١ ايؼا٥ع١ يف تشتٝب ايتظ٬ٝٗت ا٭ْتاد١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ايذلتٝب ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ

ايذلتٝب ع٢ً أطاغ اط١ ا٭ْتاز ٚ ايذلتٝب ع٢ً   -ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ َع١ٓٝ ٭ْو أازت أسب  أْٛاع َٔ أْٛاع ايذلتٝب

ًُٝاتٛايذلتٝب ع٢ً أطاغ املٛق  ايجابت ٚايذلتٝب ع٢ً أطاغ ايتٛيٝؿات َٔ أطاغ اط١ املٓتر ٚايذلتٝب ع٢ً أطاغ ايع

 ا٭طع  املختًؿ١  

طٝب ٖٝٓا ٖٝٓا َشنضٜٔ ع٢ً أطاغ ايع١ًُٝ , يف ساي١ ايؼا٥ع١ ع٢ً تشتٝب ايتظ٬ٝٗت ا٭ْتاد١ٝ اييت ٜتِ يف تشتٝب ع٢ً 

 أطاغ ايعًُٝات 

دا ايه٬ّ بتاع ايع١ًُٝ  عٓذْا فُٛع١ : ٚيهٌ َٓٗا َٛاؿؿات ااؿ١ عاد٠ َا ْهٕٛ ٖٓاى عذ٠ أٚاَش ٜشاد أْتادٗا مجٝعا 
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َٔ ا٭ٚاَش املتٓٛع١ َاؾٗٝاؾ منط١ٝ يهٌ َٓٗا َٛؿؿات ااؿ١ بضبط نٝزا يٛ تؿتهش ايه٬ّ يزيو يهٌ َٓٗا َٔ ٖزٙ 

ا يتكذِٜ ع١ًُٝ ا٭ٚاَش ايٞ ٖٞ َٛؿؿات ااؿ١ ٜهٕٛ شلا َظاس َعني بني ا٭قظاّ أ٫٫ت دااٌ ايٛسؾ اييت تكّٛ نٌ َٓٗ

 َع١ٓٝ ٫ص١َ يٮَش 

 طٝب 

ٚتشد  ؿعٛب١ يف ايٛؿٍٛ اىل سٌ شلزٙ املؼه١ً اىل سكٝك١ إٔ نٌ طًب١ٝ ؽتًـ عٔ ا٭اش٣ َٔ سٝح ٚقت ايتظًِٝ  

املتؿل عًٝ٘ ٚايٛقت ي٬صّ ٱمتاّ ايع١ًُٝ يف نٌ قظِ , بهٕٛ يهٌ ٚسذٙ َٛؿؿات ااؿ١ , نزيو ٖزٙ ا٭ٚاَش تؼذلى يف 

ايكظِ اٚ ا٫ي١ عادٙ َا تهٕٛ رات طاق١ تؼػ١ًٝٝ قذٚدٙ , نٌ أَش نٌ طًب١ٝ يٝٗا َٛؿؿات ااؿ١  أطتخذاّ ْؿع

تؼذلى يف أطتخذاّ ا٫٫ت َع١ٓٝ عُاٍ َعٝٓني أَانٔ َع١ٓٝ , ٜهٕٛ املذٜش يف َؼه١ً دا٥ُا طببٗا أْ٘ ٜتعاٌَ َ  ايطاق١  

 ٫ ٜشٜذ ٚدٛد طاق١ عاط١ً يف َشانض ا٭ْتازقذٚد٠ ٜٚشٜذ تظًِٝ ايطًبٝات يف َٛعذٖا , با٭كاؾ١ اىل اْ٘ 

طٝب ٖزٙ املؼه١ً يٝظت قاؿشٙ ع٢ً ايعًُٝات ايـٓاع١ٝ ؾكط عًؼإ سلشتو َا تكٛيٝؽ ٖٛ َٛكٛع اؾذٚي١ 

 ايعًُٝات ع٢ً ايعًُٝات ايـٓاع١ٝ بع ٫ را َٛكٛع يف املٓعُات اـذ١َٝ صٟ إ١ٜ ؟ سٓؼٛف 

ع١ٝ ؾكط ٚيهٓٗا ػا٥ع١ أٜلا يف امل٪طظات تكذِٜ اذَات ؾُج٬ ٚسػ١ ٖزٙ املؼه١ً يٝظت قاؿش٠ ع٢ً ايعًُٝات ايـٓا

إؿ٬ح ايظٝاسات شلا أنجش َٔ قظِ ٚ أنجش َٔ عاٌَ دا َٝهاْٝها ٚدا نٗشبا٤ نٌ َِٓٗ ٜكّٛ بع١ًُٝ َع١ٓٝ , ٚتتًك٢ 

ِ ايعٌُٝ , اىل ايٛسػ١ ايعذٜذ َٔ ايظٝاسات نٌ َٓٗا ٫ص١َ إؿ٬سات َع١ٓٝ , أٚ ع٢ً ؿاسب ايٛسػ١ إعطا٤ َٛعذ يتظًٝ

عاصٚ سكت٘ بذسٟ , ٜٚشغب ايعٌُٝ دا٥ُا اؿـٍٛ ع٢ً طٝاست٘ بأطشاع َاميهٔ , نُا وشق ؿاسب ايٛسػ١ ع٢ً عذّ ٚدٛد 

 ؾهٝـ ميهٔ ؼكل ريو ؟ . أٟ طاق١ عاط١ً  يف ا٭قظاّ أٚ يذ٣ ا٭ؾشاد 

ني ٚايتؼػٌٝ ٖٛ أ٫ت َع١ٓٝ أؾشاد را دذٚي١ ايعًُٝات عٓذى أٚاَش َتٓٛع١ نٌ أَش َٔ ٖزٙ ا٭ٚاَش عاٚص تؼتػٌٝ َع

َعٝٓني َظاسات َع١ٓٝ ا٭ٚاَش ٖزٙ تؼذلى يف أطتخذاّ ايطاقات عاٚصٜٔ ْٛؿٌ تكًٌٝ ايتهًؿ١ ٚاعاصٜٚٔ تظًِ اؿادات يف 

 املٛعذ

َٚجٌ ٖزا  ايٓٛع َٔ املؼانٌ ٜٛدذ بؼهٌ َٜٛٞ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف ايبٓٛى ٚ املذاسغ ٚاؾاَعات ٚاملطاعِ رٟ نًٗا 

 ج١ً اذ١َٝ طٝب , ٜعين أيكٝٓا ْعش٠ ع٢ً دذٚي١ ايعًُٝات ٚاملؼه١ً اـاؿ١ ٚ دذٚي١ ايعًُٝات أَ

تعاٍ ْؼٛف ايعٛاٌَ اييت ؼهِ أاتٝاس أطًٛب اؾذٍٚ َا اْتاؾ سشف يف أاتٝاس ا٭طًٛب ٚيهٔ ؾٝ٘ عٛاٌَ ؼهُو ا١ٜ 

 :ٖٞ سٓؼٛف ايعٛاٌَ بًتشذٜذ 

 :ػهٌ ايطًب ع٢ً ايع١ًُٝ أٚ اـذ١َ 

 :بزيو نٝؿٝ٘ ٚسٚد أٚاَش ا٭ْتاز , ٜعين نٝـ ٚسٚد أٚاَش ا٭ْتاز , ٚميهٔ ايتُٝٝض ٖٓا بني اؿايتني ٜكـذ 

ٜؿذلض ؾٝٗا ٚسٚد ا٫ٚاَش يف ؿع١ ٚاسذٙ , ٚؾٝٗا ٜتِ تظًِٝ اٚاَش ا٭ْتاز أٚ ايطًب ع٢ً اـذ١َ ملشنض : اؿاي١ ا٫ٚىل 

ٜعين اؿاي١ ا٭ٚىل مجٝ  ا٫ٚاَش ػٞ يف : أاتٝاس أٟ َِٓٗ يًبذ٤ ب٘ ا٭ْتاز يف ٚقت ٚاسذ , ٜٚهٕٛ يًُشنض ا٭ْتادٞ قشاس 

 ؿع١ ٚاسذٙ ستكٍٛ ا٫ٚاَش ػٞ َشٙ ٚاسذٙ ؟ 

 بتايٞ مجٝ  ا٫ٚاَش ػٞ يف ؿع١ ٚسذٙ  املشنض ا٭ْتادٞ ببذا ميني ا٫ٍٚ ميني ايجاْٞ َني ايجايح طٝب سشد عًٝو 

ٝا يف ٚقت ٚاسذ , ؾزيو ٜشد  اىل املظتًٗو أٚ ايعٌُٝ ٫ٚ ميهٔ ايتشهِ يطب  ٫ ٜعين ريو إٔ ا٭ٚاَش تشد يًُٓظأ٠ عًُ

 ؾٝ٘ َجاٍ ريو ؾتح باب اؿذض يظًع١ َع١ٓٝ يؿذل٠ قذد٠ ٜتِ تًكٞ ا٭ٚاَش ٚايطًبٝات

 ٚبعذٜٔ ْؿشصِٖ ْبذا َني ا٭ٍٚ َٚني ايجاْٞ 
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ادٞ سظب ٚؿٛي٘ َٚجاٍ ريو غشؾ١ ايطٛاس٨ يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ٚسٚد ا٭ٚاَش أٟ ٚقت اٚ ؾٝٗا ٜتِ تظًِٝ املش يًُشنض ا٭ْت

 املظتؼؿ٢ ٫قذس اهلل َا بٝذُ  يف ٚقت ٚاسذ ٫ٜػذٚ يف أٚقات َتتابع١ سظب ايلشٚف 

 :ايعاٌَ ايجاْٞ ايٞ بٝشهِ إاتٝاس أطًٛب اؾذٚي١ 

أنجش َٔ ٜعين إ١ٜ ػهٌ ايتذؾل ْؼٛف غايبا تتهٕٛ ايٛسذ٠ ا٭ْتاد١ٝ َٔ : ػهٌ ايتذؾل ا٬ٍ ايٛسذ٠ ا٭ْتاد١ٝ  -2

َشنض إْتادٞ أٚ قظِ , ٜٚتِ إْتاز ايطًب١ٝ أٚ تكذِٜ اـذ١َ باملشٚس ع٢ً بعض أٚ نٌ ٖزٙ املشاسٌ , ٖٓا ميهٔ ايتُٝٝض بني 

ساي١ اييت متش ؾٝٗا نٌ ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ ؾشع١ٝ دااٌ املشنض ايش٥ٝظٞ داٜض ا٫ٚاَش متش عًِٝٗ نًِٗ بٓؿع ايٓتاٜر دٟ 

يٛسذ٠ ثابت١ ايتذؾل , نٌ ايٛسذات بتُش ع٢ً املشانض ْؿع ايٝظهْٛع بٓؿع تشتٝب ٚاؿاي١ ساي١ , ٖٚٛ َاٜعشف عاي١ ا

ٖٚزا يف ساي١ ايعًُٝات نًٗا . اييت ٜهٕٛ يهٌ أَش أٚ طًب١ٝ تذؾل َعني سظب َٛاؿؿات ايطًب١ٝ أٚ ْٛع اـذ١َ املطًٛب١ 

 نٌ طًب١ٝ نٌ أَش يٞ َٛؿؿات َع١ٓٝ 

د١ٝ يٝع ستُا إٔ تذاٌ ؼت أٟ َٔ ٖزٜٔ ايؼهًني , يهٓٗا غايبا َا تظتخذّ اًٝط ٚهب ايت١ٜٛٓ إىل إٔ ايٛسذ٠ أ٭ْتا

 .َُٓٗا 

َؽ بلشٚس أْٗا تؼػٌ ع٢ً اطاغ ٚسذٙ طابك١ ايتذؾل أٚ َؽ بلشٚسٙ اْٗا تؼتػٌ ع٢ً ٚسذات َع١ٓٝ ايتذؾل ممهٔ 

 ػُ  اًٝط بني ا٭ثٓني 

 :ايعاٌَ ايجايح ايٞ بٝشهِ أاتباس أطًٛب اؾذٍٚ 

 املشانض ا٭ْتاد١ٝ ٚا٫٫ت املٛدٛد٠ ٫ٕ ايطاق٘ املتاس٘ عٓذٟ يف َشانض ا٭ْتادٞ  عذد ْٚٛع -3

 سٝح طتختًـ املعاؾ١ ايشٜاك١ٝ سظب عذد ا٫٫ت املتاس٘ ْٚٛع ايعًُٝات املطًٛب١ يهٌ اَش 

 صٟ َا ْؼٛف يف َٛكٛع ايتخـٝف ٚايذلتٝب  ع٢ً ا٫ؾشاد املتاس٘ ع٢ً ا٫ْتاد١ٝ 

شم أنٝذ أطًٛب ايشٜاكٞ يف َٓطل ٚوًٌ املظأي١ بتعتٓا إٔ ػاهلل صٟ َا تؼٛيف يف َٛكٛع ا٫ؾشاد املتاسني سٝؿ

 ايتخـٝف ٚايذلتٝب 

 ساب  عٓـش بٝشهِ أاتٝاس أطًٛب اؾذٍٚ ٖٚٛ 

هب إٔ ٜٛاز يف اؿظبإ املعٝاس املظتخذّ . عٓذ قاٚي١ ايٛؿٍٛ إىل تتاب  َعني يٮٚاَش  _َعاٜرل ايتكِٝٝ  -4

َاٖٛ أْت عاٚص ؽـف أٙ عاٚص تعٌُ تشتٝب أٙ ستعٌُ ايتخـف بٓا٤ ع٢ً إ١ٜ ْعٌُ . ش َٔ بذٌٜ يًُكاسْ٘ بني أنج

ايذلتٝب بتاعو إ١ٜ ْعٌُ ٚبتايٞ ْتختاس املعٝاس ايزٟ ٜتٓاطب َعو أْت نُٓؼأ٠ ٜٚتٛؾل َ  طبٝع١ ايع١ًُٝ ا٭ْتاد١ٝ 

تاب  َعني يٮٚاَش هب إٔ ٜ٪از يف اؿظبإ املعٝاس عذد قاٚي١ ايٛؿٍٛ إىل ايت  |ْشد  يًُعاٜرل ايتاْٞ يًُعاٜرل ايتكِٝٝ 

ايٓظتخذّ يتذذٜذ ايتتاب  يف ساي١ ا٭ْتاز ايـٓاعٞ عٔ ريو املظتخذّ يف ساي١ تكذِٜ َطًٛب يف ساي١ ا٭ْتاز ايـٓاعٞ 

ز٠ اؾاَع١ دذاٍٚ ا٫طات –ٜكذّ طًع١ َاد١ٜ ًَُٛط١ َٚطًٛب يف ساي١ تكذِٜ سا٫ت ايٞ بٝكذّ اذَات غرل ًَُٛط١ 

ٚدذاٍٚ املعٝذٜٔ ٚاحملاكشٜٔ را ْٛع َٔ اؾذاٍٚ ا٭طبا٤ ٚاملُشكات يف املظتؼؿٝات ٫قذس اهلل بشكٛ را ايٓٛع َٔ اؾذاٍٚ 

 ايعٌُ
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َٛكٛع  اؾذٚي١ أٚعٞ تؿتهش اطأ أْ٘ ٖٛ َشتبط بع يف ا٭ْتاز ايـٓاعٞ ايٞ بٝكذّ أَا طًع١ عاد١ٜ ًَُٛط١ ٫َشتبط 

ي١ املظتؼؿٝات ؾٝٗا دذٚي١ اؾامتعات ؾٝٗا دذٚي١ نٌ دا إٜ٘ قطاعات اـذ١َ َُٗا بتكذِٜ اذَات ايبٓٛى ؾٝٗا دذاٚ

 شلا اؾذٚي١ طٝب ٖٛ املعٝاس املظتخذّ يف ساي١ ا٭ْتاز ايـٓاعٞ

سٝهٕٛ َتؼاب١ َ  َعٝاس املظتخذّ َ  تكذِٜ اـذَات ٫ طبٝعٞ ايعٌُ ايـٓاعٞ بٝكذّ طًع١ َاد١ٜ ًَُٛط١ ؽتًـ 

 اذ١َ غرل ًَُٛط١ بتايٞ املعٝاس ؽتًـ َٔ قطاع اىل قطاع اٖش عٔ اـذَٞ ايٞ بٝكذّ 

طٛف ىتًـ بايطب  املعٝاس املظتخذّ يتشذٜذ ايتتاب  يف ساي١ ا٭ْتاز ايـٓاعٞ  عٔ ريو املظتخذّ  يف ساي١ تكذِٜ 

٭ْتاد١ٝ را َعٝاس اـذَات , أِٖ تًو املعاٜرل  صٟ َا ْؼٛف إ ػاهلل َتٛطط ايزٟ ٜظتػشق١ ا٭َش ا٭ْتادٞ يف ايٛسذ٠ ا

نتاس ايبذٌٜ ايٞ بٝعطٝٓا أقٌ َتٛطط  ٚقت ا٫َش ا٭ْتادٞ يف ايٛسذ٠ ا٭ْتاد١ٝ اؿذ ا٭قـ٢  يًٛقت املٓل٢ يف ايٛسذ٠ 

دا بشكٛ َعٝاس , اْا ُٜٗين املعٝاس / طبعا دا َعٝا َٔ املعاٜرل , َتٛطط ٚقت ايتااش عٔ املٛعذ ايتظًِٝ احملذد / ا٭ْتاد١ٝ 

ٚقت ايتاارل أٚ ايٞ َا ٜهٕٛ يف ٚقت ايتاارل ع٢ً ا٭ط٬م نٌ ٖزٙ املعاٜرل إٔ ػاهلل سٓؼٛف يف َٛكٛع ايذلتٝب ايٞ ٜكًًٞ 

 سٓؼٛف بشكٛ َعاٜرل َعٝٓ٘ يف ايتخـف 

 ٜبك٢ ساب  عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼهِ إاتٝاس أطًٛب اؾذٍٚ 

 ايٞ ٖٛ ااَع عاٌَ ٚا٫ارل ايٞ ٖٛ ٜظتخذّ ٜتأثش يف أاتٝاس أطًٛب اؾذٚي٘ 

قاعذ٠ ا٫ٚي١ٜٛ يف إٜ٘ تشتٝب ا٭ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ يًٛسذٙ ا٭ْتاد١ٝ ااَع قاعذ٠ ا٫ٚي١ٜٛ ٖٚٞ :  قاعذ٠ ا٫ٚي١ٜٛ  -5

اييت تعذ ا٭طاغ يف ؼذٜذ ايتتاب  ا٫ٚاَش ٜبك٢ قاعذٙ ا٫ٚي١ٜٛ سٝتِ بٓا٤ عًٝٗا تشتٝب ا٫ٚاَش ا٭ْتاد١ٝ ايتخـٝف صٟ 

ٗذف ػٓٝذ ايتهايٝـ أٚ ايتخـٝف  ايذلتٝب عٓذْا أنجش قاعذ٠ َٔ قٛاعذ ايذلتٝب َا ْؼٛف إ ػاهلل ايتخـٝف ٜهٕٛ ب

 صٟ إٜ٘ سٓؼٛف 

ٖزا  fcfsايٛاسد أٍٚ : ظ١ ٖٞ قاعذ٠ ا٭ٚي١ٜٛ ٖٚٞ اييت تعذ ا٭طاغ يف ؼذٜذ تتاب  ا٭ٚاَش , َٚٔ أَج١ً تًو ايكٛاعذ مخ

, ٚا٫ٚاَش sptٖٛ ٚعٓذْا قاعذ٠ اييت ًٜضَٗا ٚقت قـرل أ٫ٚ  ايlifoٞسَض ٚعٓذْا قاعذٙ نُا ايٛاسد أارل ىشز أ٫ٚ ايٞ ٖٛ 

 اؿشد٘ أ٫ٚ َٚٛعذ ايتًظًِٝ املتؿل عًٝ٘ 
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 احملاكش٠ ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ

 (إداس٠ اٱْتاز )  

يف سًك١ ايّٝٛ طٓهٌُ َٛكٛع اؾذٚي١ َٚٛكٛعٓا ٖزا ايّٝٛ دذٚي١ اٱْتاز ٚطٓأاز يف ٖزٙ اؿًك١ ايظابع١ ٚايعؼشٕٚ 

كٛع َِٗ دذًا ٖٚٛ َٛكٛع ايتخـٝف نأدا٠ َٔ أدٚات ايتشًٌٝ ٖٚٛ أٍٚ كشز َٔ كشدات اؾذٍٚ ٚطٓأازٙ ع٢ً َٛ

َجاٍ قذد َٔ ا٭يـ يًٝا٤ طبعًا َجاٍ نُٞ َجاٍ سٜاكٞ إٕ ػا٤ اهلل ْهٕٛ ع٢ً عًِ تاّ ب٘ يف ٖزٙ اؿًك١ ٚطٓش٣ َارا 

يتخـٝف ٚمنٛرز قذد منٛرز ايتخـٝف ٚؾُٝا ًٜٞ ع١ًُٝ ايتشٌُٝ طٓٗتِ بٗا ع٢ً طشٜك١ ا.. ْعٌُ بايتخـٝف 

 ( ٚأسدٛ ايذلنٝض دٝذًا ) َجاٍ ع٢ً ريو 

 .ؾُٝا ًٜٞ تهايٝـ تؼػٌٝ أسبع١ أٚاَش ع٢ً أسب  آ٫ت كتًؿ١ : َجاٍ 

 ؼذٜذ ايتخـٝف ا٭َجٌ يٮٚاَش ع٢ً اٯ٫ت ٚتهًؿت٘ : املطًٛب 

 ( تهًؿ١ ايتخـٝف )

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

 60 50 50 70 أ

 110 90 30 30 ب

 60 20 10 30 ز

 60 70 20 50 د

 

 :ايؼشح 

َارا ْشٜذ إٔ ْعٌُ بٗا ( ..  4 – 3 – 2 – 1) ٚعٓذْا فُٛع١ َٔ اٯ٫ت ٖٚٞ ( د  –ز  –ب  –أ ) عٓذْا فُٛع١ َٔ ا٭ٚاَش 

عذد ا٭ٚاَش َظاٟٚ يعذد  طبعًا ت٬سغ إٔ.. ؟ ْشٜذ إٔ نـف ؽـٝف أَجٌ يٮٚاَش ا٭سبع١ ع٢ً اٯ٫ت املتاس١ ا٭سبع١ 

اٯ٫ت ٫ٚبذ َٔ ايتأنذ َٔ إٔ عذد ا٭ٚاَش َظاٟٚ يعذد اٯ٫ت , ٚيف ساٍ نٕٛ ا٭ٚاَش أقٌ أٚ أنجش َٔ عذد اٯ٫ت ئ 

آتٞ بٗا ٭ٕ شلا َعاؾ١ ااؿ١ يهٔ طأدٝب يو َٔ َٛكٛع ايتخـٝف إرا نإ  عٓذٟ عذد ا٭ٚاَش َظاٟٚ يعذد اٯ٫ت 

عُذ٠ ٚطأدٝب يو َٛكٛع ايتخـٝف بٗذف ػُٝذ ايتهايٝـ , إرًا ٖزٙ ٖٞ اؿاي١ ايعا١َ أٚ ايـؿٛف بتظاٟٚ ا٭

ٚاؿاي١ ايبظٝط١ يف ايتخـٝف , أَا يف ساي١ ايـؿٛف غرل َظا١ٜٚ يٮعُذ٠ طٓذسطٗا يف أطايٝب ن١ُٝ طٓذذ بعذ ريو 

ع٢ً ساي١ ايتظاٟٚ بني إٕ ػا٤ اهلل ايتخـٝف بٗذف تععِٝ َعٝاس َعني طٓذسط٘ يف أطايٝب ن١ُٝ إرًا طٓختـش 

ايـؿٛف ٚا٭عُذ٠ أٚ نُا يف املجاٍ ا٭ٚاَش َظا١ٜٚ ي٫ٰت ٚطٓكتـش يف ايتخـٝف ع٢ً ايتخـٝف بٗذف ػُٝذ 

 .ْشد  يًُجاٍ .. ايتهايٝـ 

ؼذٜذ ايتخـٝف ا٭َجٌ يٮٚاَش ع٢ً اٯ٫ت ٚتهًؿ١ ٖزا ايتخـٝف ٜعين أْٓا ْشٜذ إٔ نـف نٌ أَش َٔ : املطًٛب 

إىل إٔ  ْٓتب٘ش ا٭سبع١ ع٢ً آي١ َع١ٓٝ َٔ اٯ٫ت ا٭سبع١ عٝح أْٓا ْـٌ إىل أدْا تهًؿ١ ممه١ٓ يًتخـٝف ٖزٙ ا٭ٚاَ

ايتخـٝف دا٥ُا ؽـٝف ٚاسذ يٛاسذ مبع٢ٓ إٔ نٌ أَش َٔ ٖزٙ ا٭ٚاَش اٱْتاد١ٝ طٓخــ٘ ٯي٘ َع١ٓٝ ٜعين َا 

َع٢ٓ ن١ًُ ؽـٝف ٚاسذ يٛاسذ , أَش ع٢ً آي٘  ٜٓؿ  أاـف أَشٜٔ ع٢ً آي٘ ٫ٚ ٜٓؿ  إٔ آي٘ ت٪دٟ أنجش َٔ أَش ٖزا
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 .َع١ٓٝ أَش آاش ع٢ً آي٘ أاش٣ أَش ثايح ع٢ً آي٘ ثايج٘ 

طٓكّٛ بذلتٝب َعني شلزٙ اـطٛات تشتٝب منطٞ ٚطٓش٣ يف املجاٍ أسبع١ أٚاَش ٚأسبع١ آ٫ت ٚتهًؿ١ أدا٤ ا٭ٚاَش ا٭سبع١ ع٢ً 

َش ع٢ً اٯ٫ت ٚتهًؿ١ ٖزا ايتخـٝف ا٭َجٌ ايزٟ طٓـٌ إيٝ٘ إٕ اٯ٫ت ا٭سبع١ ْٚشٜذ إٔ ْـٌ يًتخـٝف ا٭َجٌ يٮٚا

 .ػا٤ اهلل 

 -:بايٓظب١ يهٌ ؿـ , اطشح أقٌ سقِ َٔ نٌ ا٭سقاّ يف رات ايــ , يتٓتر املـؿٛؾ١ ايتاي١ٝ  -1

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

 10 ؿؿش ؿؿش 20 أ

 80 60 ؿؿش ؿؿش ب

 50 10 ؿؿش 20 ز

 40 50 ؿؿش 30 د

 

زٖب يًُـؿٛؾ٘ اييت يف سأغ ايتُشٜٔ يف نٌ ؿـ َٔ ايـؿٛف ا٭سبع١ لذ أقٌ سقِ ْٚطشح ٖزا ايشقِ ٜعين ْ: ايؼشح 

ثِ مذد يف ٖزٙ ايـؿٛف ا٭سبع١ أقٌ ( يف اؾذٍٚ ايظابل( )أ ) ا٭قٌ َٔ مجٝ  أسقاّ ايــ , ايــ ٭ٍٚ ؿـ يف ايتُشٜٔ

اطشح ( 50)أقٌ سقِ ٖٛ (  60 – 50 – 50 – 70) ٭ٍٚ إرًا ايــ ا.. سقِ ْٚطشح ٖزا ايشقِ ا٭قٌ َٔ مجٝ  أسقاّ ايــ 

 10= 50-60ؿؿش , =50-50ؿؿش , =50-50,  20=50-70( أ ) اـُظني َٔ مجٝ  أسقاّ ايــ ا٭ٍٚ , إرًا يف ايــ 

ْٚهشس ٖزا ايه٬ّ يف باقٞ ايـؿٛف , إرا أٍٚ اط٠ٛ َٔ اطٛات ايتخـٝف بايٓظب١ يهٌ ؿـ سذد أقٌ سقِ ٚاطشح أقٌ سقِ 

 .. د يف ايــ َٔ مجٝ  أسقاّ ايــ َٛدٛ

ؿؿش , =30-30َٔ مجٝ  أسقاّ ايــ  30ثِ ْطشح ( 30) أقٌ سقِ ٖٛ(  110 – 90 – 30 – 30( )ب)ثِ ْزٖب يًــ ايجاْٞ 

 ؿؿش ,= 30-30

 90-30 =60  ,110-30=80   

 50=10-60,  10=10-20ؿش , ؿ= 10-10,  20=  10 -30إرا ( 10)أقٌ سقِ ٖٛ (  60,  20, 10,  30( )ز)ثِ ايــ ايجايح 

 , 

 إرًا( 20) أقٌ سقِ ٖٛ(  60 – 70 – 20 – 50( ) د)ثِ ايــ ايشاب  

 ., ٖزٙ ٖٞ اـط٠ٛ ا٭ٚىل  40=20-60,  50=20-70ؿؿش , =20-20,  30=50-20 
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ٛد , يتٓتر َٔ املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ , بايٓظب١ يهٌ عُٛد , اطشح أقٌ سقِ َٔ رات ا٭سقاّ املٛدٛد٠ يف ايعُ -2

 : املـؿٛؾ١ ايتاي١ٝ 

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

 ؿؿش ؿؿش ؿؿش 20 أ

 70 60 ؿؿش ؿؿش ب

 40 10 ؿؿش 20 ز

 30 50 ؿؿش 30 د

املـؿٛؾ١ ا٭ٚىل اييت يف سأغ ايتُشٜٔ ٭ْٓا ْعٌُ يف ػهٌ تتاب  ,  ْٓظ٢ٜعين ) َٔ املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ : ايؼشح 

٠ , ثاْٞ اط٠ٛ تطبل ع٢ً ا٭ٚىل ٜعين َا ْشد  يًُـؿٛؾ١ اييت يف سأغ ايتُشٜٔ ْٓظاٖا عًُٓا أٍٚ اط٠ٛ عًُٓا أٍٚ اطٛ

َٔ املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ , بايٓظب١ يهٌ عُٛد , اطشح أقٌ سقِ َٔ رات ا٭سقاّ املٛدٛد٠ يف ..  إرا ْٓتب٘ دٝذًا شلزاْٗا٥ًٝا , 

ٚأطشح ٖزا ايشقِ َٔ مجٝ  أسقاّ ايعُٛد ع٢ً املـؿٛؾ١  ايعُٛد إرًا طٓطبل ْؿع املٓطل بع يف نٌ عُٛد مذد أقٌ سقِ

طٓطشح ايـؿش َٔ مجٝ  أسقاّ ( ؿؿش)أقٌ سقِ ؾٝ٘ ٖٛ ( 30-20-ؿؿش-20)ايظابك١ َباػش٠ , ْأتٞ يًعُٛد ا٭ٍٚ 

, ايعُٛد  30= ؿؿش  -30,  20= ؿؿش -20ؿؿش , = ؿؿش –, ؿؿش  20=ؿؿش-20ايعُٛد , إرا تٓكٌ أسقاّ ايعُٛد نُا ٖٞ 

ايعُٛد ايجاْٞ ؾٝ٘ أسبع١ أؿؿاس إرا طٝٓكٌ نُا ٖٛ , ايعُٛد ايجايح ( طاملا ايعُٛد ؾٝ٘ ؿؿش تٓكٌ ايعُٛد نُا ٖٛ)ٞ ايجاْ

, إرًا ْطشح ( 10)ايعُٛد ايشاب  أقٌ سقِ ؾٝ٘ ٖٛ (  50,  10,  60ؿؿش , )ٚطاملا ؾٝ٘ ؿؿش أْكٌ ايعُٛد نُا ٖٛ ٭ْ٘ ئ ٜتػرل إرا 

 ؿؿش , =10-10َٔ نٌ أسقاّ ايعُٛد إرا  10

ْٚٓتب٘ ٭ٕ نٌ َشس١ً تؼػتٌ ع٢ً املشس١ً اييت . ٖٚٓا اْتٗت اـط٠ٛ ايجا١ْٝ  30=40-10,  40=50-10,  70=80-10

 .قبًٗا َباػش٠ 

 تػط١ٝ مجٝ  أؿؿاس املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ أٚ ا٭ؾك١ٝ  -3

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

 شؿؿ ؿؿش ؿؿش 20 أ

 70 60 ؿؿش ؿؿش ب

 40 10 ؿؿش 20 ز

 30 50 ؿؿش 30 د

 

طبعًا مٔ عشؾٓا أْٓا ) تكٍٛ تػط١ٝ مجٝ  أؿؿاس املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠  ايتاي١ْٝٓتب٘ دٝذًا يف اـط٠ٛ : ايؼشح 

 .بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ أٚ ا٭ؾك١ٝ ( طٓعٌُ ع٢ً اييت قبًٗا َباػش٠ 
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عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ أٚ ا٭ؾك١ٝ نُا ٖٞ ( بأقٌ)مجٝ  ا٭ؿؿاس ٚيهٔ ْٓتب٘ يه١ًُ  إرًا ْكّٛ بتػط١ٝ

 .َٛكش١ يف اؾذٍٚ 

ث٬ث١ أؿؿاس (  أ ) ٚصٜاد٠ يؼشح َع٢ٓ ن١ًُ بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ٜعين ع٢ً طبٌٝ املجاٍ عٓذْا يف ايــ 

ٚإرا قُٓا ( بؼهٌ عُٛدٟ ) إٔ ْػطِٝٗ بج٬ث١ اطٛط سأط١ٝ  ممهٔ أغطِٝٗ غط َظتكِٝ أؾكٞ ٚاسذ ؾكط ٫ٚ ٜـًح

إرا املطًٛب تػط١ٝ نٌ أؿؿاس املـؿٛؾ١ بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ..  بزيو ؾٓشٔ مل مكل َع٢ٓ ن١ًُ بأقٌ 

ِ سأطٞ دا٥ُا ايـؿٛف ٚا٭عُذ٠ إيٞ ؾٝٗا ايهجرل َٔ ا٭ؿؿاس عًؼإ مط اط ٚاسذ َظتكٝ ٬ْٚسغايشأط١ٝ أٚ ا٭ؾك١ٝ , 

 ٚلذٙ نً٘ أؿؿاس ْٚل  ؾٝ٘ اط سأطٞ ثِ ْؼٛف ايــ سقِ( 2)أٚ أؾكٞ , إرًا ْزٖب يًعُٛد سقِ 

ٖزا ٜٛدذ ( 4)ٚايعُٛد سقِ ( 3)ؾٓذذ ث٬ث١ أؿؿاس دٓب بعض ْٚل  اط أؾكٞ ٚيهٔ إرا دا٤ ٚاسذ ٚقاٍ ايعُٛد سقِ ( أ)  

غط سأطٞ آاش ؟ ْكٛي٘ ٖزا ( 4)سأطٞ ٚايعُٛد سقِ  غط( 3)ؾٝ٘ ؿؿش ٖٚزا ٜٛدذ ؾٝ٘ ؿؿش ميهٔ إٔ ْػطٞ ايعُٛد سقِ 

غط أؾكٞ ٚاسذ ٫ ْأازِٖ باثٓني سأطٞ ٭ْٓا  اطأ ٭ٕ مٔ قًٓا بأقٌ عذد طاملا ؾٝ٘ إَها١ْٝ أْٓا ْأاز ٖزٜٔ ايـؿشٜني

ؿش ٜبك٢ عٓذْا ؿ( 2)ٚٚكعٓا اط ع٢ً ايعُٛد ( أ)يٛعًُٓا ريو مل مكل ػشط بأقٌ عذد , ؾإرا ٚكعٓا اط ع٢ً ايــ 

ٚإرا قاٍ أسذ ْل  اط سأطٞ أٚ اط أؾكٞ ٫ ٜٛدذ ٖٓاى ؾشم ٭ْ٘ ؿؿش ٚاسذ ْكٍٛ ( ب)ٚاسذ ؾكط ٫ غرل يف ايــ سقِ 

 ن٬َو ؿح ٚمٔ أازْاٙ غط

٬ْٚسغ إٔ ٖزٙ املـؿٛؾ٘ ٖٞ املـؿٛؾ٘ ايظابك١ شلا َباػش٠ بع ٖزٙ املـؿٛؾ١ مت تػط١ٝ نٌ ا٭ؿؿاس بأقٌ عذد .. أؾكٞ  

ثِ ْتظا٤ٍ ٌٖ ٖٞ اطٛط َظتك١ُٝ سأطٝ٘ أٚ أؾكٝ٘ ؟ ( ْعِ)تظا٤ٍ ٌٖ مجٝ  ا٭ؿؿاس مت تػطٝتٗا ؟ َٔ اـطٛط , ثِ ْ

ثِ ْتظا٤ٍ ٌٖ ٖزا ؾع٬ً أقٌ عذد َٔ اـطٛط ؟ ٚيهٔ عًؼإ لاٚب ع٢ً ٖزا ايظ٪اٍ ْظأٍ أْؿظٓا ٌٖ ميهٔ إٔ ( ْعِ)

 .ٔ قُٓا باـط٠ٛ ايجايج١ بايؼهٌ املطًٛب أػٌٝ اطني ٚأعٛض عِٓٗ غط ٚاسذ ؟ إرا مل لذ ريو ؾٗزا ٖٛ املطًٛب ٚم

عذد ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ ميهٔ َٔ املـؿٛؾ٘ ايٛؿٍٛ يًتخـٝف ا٭َجٌ , = إرا نإ عذد اـطٛط املظتك١ُٝ  -4

أَا إرا نإ عذد اـطٛط املظتك١ُٝ أقٌ عذد َٔ ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ , هب تعذٌٜ املـؿٛؾ٘ يٓتُهٔ َٔ ا٬شلا 

,  4أقٌ َٔ عذد ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠   3خـٝف ا٭َجٌ , ٚيف املجاٍ لذ إٔ عذد اـطٛط املظتك١ُٝ ايٛؿٍٛ يًت

 . ٚعًٝ٘ ئ ْتُهٔ َٔ ايٛؿٍٛ َٔ املـؿٛؾ٘ يًتخـٝف ا٭َجٌ , ٚهب تعذًٜٗا نُا طٝتِ يف اـط٠ٛ اـاَظ١ ايتاي١ٝ

ٚمٔ ) عذد ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ (= ٛط ايظابك١ اييت عًُٓاٖا يف اـط) إرا نإ عذد ايـؿٛف املظتك١ُٝ : ايؼشح 

 (اتؿكٓا ع٢ً إٔ عذد ايـؿٛف ٜظاٟٚ عذد ا٭عُذ٠ ٖٚزٙ ٖٞ اؿاي١ اييت طتتٞ بٗا 
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, ٜٚطشح َٔ مجٝ  ا٭سقاّ غرل املػطا٠ غط َظتكِٝ ٜٚلاف  10ؼذٜذ أقٌ سقِ غرل َػط٢ غط َظتكِٝ , ٖٚٛ  -5

 .ٕ , يتٓتر املـؿٛؾ١ ايتاي١ٝ ع٢ً نٌ سقِ تكاط  عٓذٙ اطإ َظتكُٝا

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

 ؿؿش ؿؿش 10 20 أ

 70 60 10 ؿؿش ب

 30 ؿؿش ؿؿش 10 ز

 20 40 ؿؿش 20 د

  

, ثِ ( 10) ؼذٜذ أقٌ سقِ غرل َػط٢ غط َظتكِٝ , ْشد  يًُـؿٛؾ١ ايظابك١ ٚلذ أقٌ سقِ غرل َػط٢ ٖٛ : ايؼشح 

, أَا  اطإثِ ْلٝؿ٘ يهٌ سقِ تكاط  عٓذٙ ( 30-40-50-10-30-20) ْطشس٘ َٔ نٌ ا٭سقاّ غرل املػطا٠ ٖٚٞ 

 .باقٞ ا٭سقاّ يف املـؿٛؾ١ تبك٢ نُا ٖٞ يتٓتر املـؿٛؾ١ ايتايٝ٘ 

, ٖٚٞ تػط١ٝ مجٝ  أؿؿاس املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ  3نشس اـط٠ٛ سقِ  -6

 : أٚ ا٭ؾك١ٝ نُا ًٜٞ 

 آ٫ت

 اَشأٚ

1 2 3 4 

 ؿؿش ؿؿش 10 20 أ

 70 60 10 ؿؿش ب

 30 ؿؿش ؿؿش 10 ز

 20 40 ؿؿش 20 د

 

ؿؿش ( أ)لذ يف ايــ .. طٓكّٛ بتػط١ٝ مجٝ  ا٭ؿؿاس بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ أٚا٭ؾك١ٝ: ايؼشح 

ؾٛم بعض  ؿؿشٜني( 2)سقِ ظاْب ؿؿش ْػطِٝٗ غط َظتكِٝ , ثِ ْظتعشض املـؿٛؾ١ َش٠ أاش٣ ٚلذ يف ايعُٛد 

غط َظتكِٝ سأطٞ , ٌٖ ٖزا ( 3)غط َظتكِٝ سأطٞ ٚايعُٛد سقِ ( 1)ْٚل  عًِٝٗ اط سأطٞ , ثِ ْػطٞ ايعُٛد سقِ 

ٌٖ عذد .. ثِ ْعاٚد ايظ٪اٍ . ٭ْ٘ ٫ميهٔ إٔ ًْػٞ اطني ْٚعٛض عِٓٗ غط ٚاسذ ؾكط ( ْعِ ) أقٌ عذد َٔ اـطٛط ؟ 

ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ ؟ لذ ٖٓا إٔ عذد اـطٛط ؾع٬ً َظاٟٚ يعذد ايـؿٛف أٚ  اـطٛط املظتك١ُٝ َظاٟٚ يعذد

, ٚيف ٖزٙ اؿاي١ ميهٔ ايٛؿٍٛ إىل ايتخـٝف ا٭َجٌ ٖٚزٙ ( 4)ا٭عُذ٠ ٖٚٞ اط أؾكٞ ٚث٬ث١ اطٛط سأط١ٝ ٚاٱمجايٞ 

 (7)اـط٠ٛ ٖٞ اـط٠ٛ ايتاي١ٝ ٖٚٞ سقِ 
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, ؾإٕ املـؿٛؾ١ ايظابك١ َباػش٠ ؼتٟٛ ع٢ً  4ـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ عذد اي= 4سٝح إٔ عذد اـطٛط املظتك١ُٝ  -7

 : إَها١ْٝ ايتخـٝف ا٭َجٌ نُا ًٜٞ 

 

 آ٫ت

 أٚاَش

1 2 3 4 

  ؿؿش 10 20 أ

 (ؿؿش)

 70 60 10 (ؿؿش) ب

 30 (ؿؿش) ؿؿش 10 ز

 20 40 (ؿؿش) 20 د

 

ْبشح عٔ ايــ ايزٟ ٜٛدذ ب٘ ؿؿش ٚاسذ  ,( سنض دٝذًا)نٝـ طٓكّٛ بع١ًُٝ ايتخـٝف ؟ طٓبذأ بايـؿٛف : ايؼشح 

بتاع٘ , ٚبعذ َا تٓتٗٞ َٔ ايـؿٛف ْشد   ايعُٛدنٝـ ؟ ْلع٘ بني قٛطني ثِ ْؼطب .. ؾكط ثِ ْكّٛ بتخـٝـ٘ 

يٮعُذ٠ ْٚكّٛ بٓؿع ايع١ًُٝ ٚيهٔ بايعهع ؾإرا ٚدذْا ايعُٛد ايزٟ ب٘ ؿؿش ٚاسذ ؾكط نــ٘ أٟ ْلع٘ بني قٛطني 

 .ْٚؼطب ايــ بتاع٘ 

ؾٝ٘ ؿؿشٜني, ايــ ايجاْٞ ٜٛدذ ؾٝ٘ ؿؿش ( ٫) ْبشح يف ايــ ا٭ٍٚ ٌٖ ٜٛدذ ب٘ ؿؿش ٚاسذ؟ .. ّ بايتطبٝل ْكٛ

بتاع٘ , ملارا ْكّٛ بؼطب ايعُٛد بتاع٘ ؟ ٭ْٓا اــٓا  ايعُٛدْكّٛ بتخـٝـ٘ أٟ ْلع٘ بني قٛطني ْٚؼطب ( ْعِ)ٚاسذ؟ 

٫ تظتطٝ  إٔ ت٪دٟ أٟ أَش ( 1)أَش ٚاسذ ٯي٘ ٚاسذٙ , إرا اٯي١ ٚمٔ اتؿكٓا أْٓا نـف ٚاسذ يٛاسذ ( 1)يٰي٘ ( ب) أَش 

إرًا ٫ْعٌُ ب٘ ػٞ ,  ٜٛدذ ؾٝ٘ ؿؿشٜني( ز)ثِ ْهٌُ َ  بك١ٝ ايـؿٛف , ايــ .. ٖٚزا َع٢ٓ ا يه٬ّ( ب)آاش غرل ا٭َش 

( 1)عُٛد سقِ يٮعُذ٠ سٝح إٔ اي ْٚٓتب٘.. ؾٝ٘ ؿؿش ٚاسذ إرا ْكّٛ بتخـٝـ٘ ْٚؼطب عُٛد ٖزا ايـؿش ( د)ايــ 

َؼطٛب , ثِ ْعٛد بعذ ريو يٮعُذ٠ لذ إٔ ايعُٛد ا٭ٍٚ َؼطٛب ٚايجاْٞ َؼطٛب ْبذأ َ  ( 2)َؼطٛب ٚايعُٛد سقِ 

( ْعِ)ؾٝ٘ ؿؿشٜني تذلن٘ ٚتشٚح يًٞ بعذٙ, ايعُٛد ايشاب  ؾٝ٘ ؿؿش ٚاسذ ؟ ( ٫)ايعُٛد ايجايح ٌٖ ٜٛدذ ب٘ ؿؿش ٚاسذ ؟

َٔ ايـؿٛف ٚا٭عُذ٠ , عٓذْا نِ ؿؿش كـف سايًٝا ؟ عٓذْا ث٬ث١ يف , بعذَا اْتٗٝٓا  ايــنــ٘ ْٚؼطب 

ايــ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚايشاب  , إرا مل ْـٌ يعذد ا٭ؿؿاس املظاٟٚ يٮعُذٙ ٚايـؿٛف ا٭سبع١ ْعٝذ ايهشٙ َٔ دذٜذ ع٢ً 

ٌٖ ؾٝ٘ ؿؿش ٚاسذ؟ (ب)ٚلذٙ َؼطٛب ْزٖب يًــ ( أ)ْبذأ بايــ .. ايـؿٛف ثِ ا٭عُذ٠ إىل إٔ ْـٌ يًعذد املطًٛب 

َؼطٛب إرا باقٞ ؿؿش ٚاسذ ( 2)٭ٕ ايعُٛد سقِ ( ْعِ)ٌٖ ؾٝ٘ ؿؿش ٚاسذ ؟ ( ز)َؼطٛب , ايــ ( 1)٭ٕ ايعُٛد سقِ ( ٫)

 .ْكّٛ بتخـٝـ٘ ْٚؼطب ايعُٛد , ٚبزيو ْهٕٛ ٚؿًٓا يٮسبع١ أؿؿاس ْكـ عٓذ ريو 

( ز), ٚا٭َش (1)اــٓاٙ يٰي٘ سقِ ( ب)ٚا٭َش ( 4)اــٓاٙ يٰي٘ سقِ ( أ)َاَع٢ٓ نٌ ريو ؟ َع٢ٓ ريو إٔ ا٭َش 

 .ٖٚزا ٖٛ ايتخـٝف ا٭َجٌ , ( 2)اــٓاٙ يٰي٘ سقِ ( د)ٚا٭َش ( 3)اــٓاٙ يٰي٘ سقِ 

( ايعُٛد)٬ٜٚسغ إٔ ايتخـٝف ايظابل قذ مت ع٢ً أطاغ إٔ ايــ ايزٟ ب٘ ؿؿش ٚاسذ ٜتِ ؽـٝـ٘ ٚتؼطب اٯي١ 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 040 - 
 

ٛف , ًٜٚٞ ريو ا٭عُذ٠ , ؾايعُٛد ايزٟ ب٘ ؿؿش ٚاسذ ٜتِ ؽـٝـ٘ ٜٚؼطب ا٭َش املكاب١ً ست٢ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ ايـؿ

املكابٌ ي٘ ست٢ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ ا٭عُذ٠ , ٚتعاد ايهشٙ َش٠ أاش٣ يًـؿٛف ثِ ا٭عُذ٠ ست٢ ْـٌ يعذد َٔ ( ايــ)

 .عذد ايـؿٛف أٚ عذد ا٭عُذ٠ = ا٭ؿؿاس املخــ١ 

 .ٌ ؟ ٚيٲداب١ ع٢ً ريو ْشد  يًذذٍٚ ا٭ارل ايزٟ مت عًٝ٘ ايتخـٝف ْشٜذ إٔ ْـٌ إىل تهًؿ١ ايتخـٝف ا٭َج

 .ؼذٜذ تهًؿ١ ايتخـٝف ا٭َجٌ  -8

 

 تهايٝـ ايتؼػٌٝ اٯي١ ا٭َش

 60 4 أ

 30 1 ب

 20 3 ز

 20 2 د

 130  فـ

 (٫) ٌٖ ٖٓاى آي٘ تهشس ؟ 

 ( ٫)ٌٖ ٖٓاى أَش تهشس؟ 

 نٌ أَش از آي٘ َعٝٓ٘

 .؟ لذ اٱداب١ يف املـؿٛؾ١ ا٭طاط١ٝ اييت يف سأغ ايتُشٜٔ  تهايٝـ ايتؼػٌٝ بعذ ريو نٝـ ْـٌ إىل -

 ٖٚزٙ ٖٞ أقٌ ايتهايٝـ ٖٚٞ ايتخـٝف ا٭َجٌ
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 :احملاكش٠ ايجا١َٓ ٚايعؼشٕٚ 

أٚد أيؿت إْتباٖو يف َٛكٛع ايتخـٝف نُا أطًَؿت بؿشض ايتظاٟٚ بني عذد ايـؿٛف ٚعذد ا٭عُذ٠ ٚايتخـٝف 

 . نٌ اٱدشا٤ات ٖزٙ ع٢ً ْؿع اؿاي١, ٌٝ ايتهايٝـ بٗذف تكً

اْا , ٜادنتٛس إْت عًُت تعذٌٜ يًُـؿٛؾ١ ْتٝذ١ إٕ عذد اـطٛط املظتك١ُٝ أقٌ َٔ عذد ايـؿٛف ا٭عُذ٠ : ط٪اٍ

عذيت املـؿٛؾ١  َٔ ا٬ٍ ؼذٜذ سقِ أقٌ سقِ غرل َػط٢ غط طشست٘ َٔ مجٝ  ا٭سقاّ غرل املػطا٠ ٚأكؿت ع٢ً نٌ 

ٚٚدذْا إ املـؿٛؾ١ . اكؿت املـؿٛؾ١ ٚبعذٖا َعاْا إٕ عذد اـطٛط َظاٟٚ يعذد ايـؿٛف أٚ ا٭عُذ٠, ط  غطاٙ سقِ تكا

 .ؼتٟٛ ع٢ً اٱَها١ْٝ ا٭َجٌ 

ٚيٛ أْا عًُت َٔ ا٭ٍٚ غطٝت مجٝ  أؿؿاس املـؿٛؾ١ بأقٌ عذد َٔ اـطٛط املظتك١ُٝ ايشأط١ٝ أٚ ا٭ؾك١ٝ ٚ طً  يٞ َٔ 

ٚاٯٕ اْتٗٝٓا َٔ َٛكٛع , إرٕ يف ٖزٙ اؿاي١ ٫ْكّٛ بتعذٌٜ املـؿٛؾ١ , ٟٚ يعذد ا٭عُذ٠ا٭ٍٚ عذد ايـؿٛف َظا

 .ايتخـٝف

 ..ْذاٌ ع٢ً َٛكٛع ايذلتٝب

 ..........أِٖ ا٭طايٝب املظتخذ١َ يف ؼذٜذ ايتتاب  , دذٚي١ اٱْتاز 

ٚاملجاٍ ايكادّ ع٢ً . ١ متش ع٢ً َشنضٜٖٔٚٓا طُٓٝض بني أٚاَش اْتاد١ٝ متش ع٢ً َشنض تؼػٌٝ ٚاسذ َٚابني أٚاَش اْتادٝ

 .فُٛع١ ا٭ٚاَش اٱْتاد١ٝ اييت متش ع٢ً َشنض تؼػٌٝ ٚاسذ ؾكط ٫غرل

ٜعين أْا عٓذٟ ؾشد ٚاسذ ساي١ اْتاد١ٝ ٚسذ٠ بتُش عًٝٗا ٚسذ٠ اْتاد١ٝ .ساي١ ٚسذ٠ إْتاز ٚاسذ٠ ٚعذ٠ أٚاَش  - أ

 .ٚاسذ٠ ٫غرل

 : َجاٍ 

ٚقذ تٛاؾشت يذٜو ايبٝاْات ايتاي١ٝ عٔ , مت اٱتؿام ع٢ً تٓؿٝز أسبع١ أٚاَش , ( ذ٠ ع١ًُٝ ٚاس)يف اسذ٣ ٚسؾ ؿٓاع١ ا٭ثاخ

 .ٚقت اٱْتاز با٭ٜاّ ٚتاسٜخ ايتظًِٝ با٭ٜاّ يٮٚاَش ا٭سبع١ 

 تاسٜخ ايتظًِٝ (بايّٝٛ)ٚقت اٱْتاز اي٬صّ  أٚاَش اٱْتاز

 20 15 أ

 17 13 ب

 18 10 ز

 32 25 د

 15أستاز ( أ)ٚأعطاْٞ ايٛقت اي٬صّ با٭ٜاّ يهٞ أْتر املٓتر , د, ز , ب, دا٤تٗا أٚاَش اْتاد١ٝ أ ٚسػ١ َٔ ٚسؾ ؿٓاع١ ا٭ثاخ

ٚاتؿكت , ّٜٛ 25أستاز ( د)ٚيهٞ أْتر املٓتر , أٜاّ  10أستاز ( ز)ٚيهٞ أْتر املٓتر , ّٜٛ  13أستاز ( ب)ٚيهٞ أْتر املٓتر , ّٜٛ

ٜعين ا٭َش , اَش أٚ ايضبا٥ٔ ايًٞ طايبني ٖزا املٓتر ع٢ً َٛعذ ايتظًِٝ أْا نـاسب ٚسػ١ َ  ايضبٕٛ ايًٞ طايب ٖزٙ ا٭ٚ
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ٚتاسٜخ . ّٜٛ 32أطًُّ٘ بعذ (د)ٚا٭َش , ّٜٛ  18أطًُّ٘ بعذ ( ز)ٚا٭َش , ّٜٛ  17أطًُّ٘ بعذ ( ب)ٚا٭َش , ّٜٛ 20أطًُّ٘ بعذ( أ)

 .ايتظًِٝ ٜا ٜظاٟٚ ٚقت اٱْتاز أٚ ٜهٕٛ أنجش َٔ ٚقت اٱْتاز

 :املطًٛب 

سػ١ َٚتٛطط ٚقت ايتأارل يهٌ َ  سظاب َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايٛ, تشتٝب ا٭ٚاَش ا٭سبع١ ٚؾكًا يًكٛاعذ ايتاي١ٝ 

 : َٓٗا

 .ايذلتٝب سظب ا٭ٚاَش اييت ًٜضَٗا ٚقت إْتاز قـرل أ٫ًٚ  -1

 .ايذلتٝب سظب ا٭ٚاَش اؿشد١ أ٫ًٚ -2

 .د ,ز,ب,ب ٚسٚد ا٭ٚاَش ا٭سبع١ ٖٛ أبإؾذلاض إٔ تشتٝ, ايذلتٝب سظب ايٛاسد أ٫ًٚ ٜـٓ  أ٫ًٚ  -3

 .ايذلتٝب سظب تاسٜخ ايتظًِٝ -4

ْشتبٗا , ّٜٛ 25ّٜٛ ٚايًٞ ًٜٝ٘  15ّٜٛ ٚايًٞ ًٜٝ٘  13أٜاّ ٚايًٞ ًٜٝ٘  10طٝب ْشد  يًذذٍٚ عٓذْا أقـش ٚقت إْتاز ٖٞ 

 , قـرل أ٫ًٚايذلتٝب سظب ا٭ٚاَش اييت ًٜضَٗا ٚقت إْتاز " ٚؾكًا ٭ٍٚ قاعذ٠, د, أ , ب, بٗايطشٜك١ ز

 :اؿٌ 

 ,ايذلتٝب سظب ا٭ٚاَش اييت ًٜضَٗا ٚقت قـرل أ٫ًٚ  -1

 ٚقت ايتأارل تاسٜخ ايتظًِٝ ٚقت اٱْتٗا٤ ٚقت اٱْتاز ايذلتٝب

 — 18 10 10 ز

 6 17 23 13 ب

 18 20 38 15 أ

 31 32 63 25 د

 55  134  َر

إسٓا اْتٗٝٓا ( ب)ٚقت اْتاد٘ ٖٛ ْؿظ٘ ٚقت اْتٗا٥٘ ٚاملٓتر ( ز)املٓتر , عٓذْا ٚقت اٱْتٗا٤ ٚٚقت يتأارل وتاز ؿظاب 

 23= ّٜٛ  13+أٜا10ّّٜٛ ٱْتاد٘ ٜعين  13وتاز ( ب)ٚاملٓتر ( ب)ساح أبذأ باملٓتر 11بعؼش٠ اٜاّ ٜعين بايّٝٛ (ز)َٔ اْتاز 

اش ْتٝذ٘ يٛقت اٱْتٗا٤ َ  ٚقت ٖٚهزا بك١ٝ قِٝ ٚقت اٱْتٗا٤ ْٛدذٖا باؾُ  بني آ, ( ب)ايًٞ ٖٛ ٚقت اْتٗا٤ اْتاز املٓتر 

 :ٚايكٛاْني نايتايٞ , 134= ٚلُ  ٚقت اٱْتٗا٤ طٓذذ إٔ فُٛع ٚقت اٱْتٗا٤ , اٱْتاز اؾذٜذ

 .ٚقت إْتٗا٤ ا٭َش ايظابل ي٘ + ٚقت إْتاز ا٭َش = ٚقت إْتٗا٤ ا٭َش 

 .تاسٜخ تظًِٝ ا٭َش  ˗ٚقت إْتٗا٤ ا٭َش = ٚقت تأارل ا٭َش 

 .عذد ا٭ٚاَش ÷ َر ٚقت اٱْتٗا٤ = ٓكلٞ يف ايٛسػ١ َتٛطط ايٛقت امل
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 .ّٜٛ 33,5=  4÷  134= َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايٛسػ١ 

 عذد ا٭ٚاَش ÷ َر ٚقت ايتأارل = َتٛطط ٚقت ايتأارل 

 =55 ÷4=13,75 ّٜٛ. 

 .ٜعين عٓذْا تبهرل يف ٚقت ايتظًِٝ  8-=  18 – 10( = ز)ٚقت تأارل ا٭َش ٍ

 .أٜاّ 6ٜعين عٓذْا تأارل  6=  17 -23( = ب)ٍ  ٚقت تأارل ا٭َش

 .ّٜٛ تأارل 18= 20 – 38( = أ)ٚقت تأارل ا٭َش ٍ

 .ّٜٛ تأارل 31=  32 -63( = د)ٚقت تأارل ا٭َش ٍ

 .ّٜٛ تأارل 55= ٚلُ  ٚقت ايتأارل 

 ..ايذلتٝب سظب ا٭ٚاَش اؿشد١ أ٫ًٚ  -2

ٜعين , ٕ تأاشٙ يف بذ٤ نٌ أَش َ  عذّ اٱا٬ٍ مبٛعذ تظًُٝ٘ ٚؾٝٗا ٜتِ ايذلتٝب ع٢ً أطاغ سظاب ايٛقت ايزٟ ميهٔ أ

 ٜٚعشف ٖزا ايٛقت ب,ممهٔ أتأاش يهٔ َاٜأثش ع٢ً َٛعذ ايتظًِٝ 

 , ٚقت اٱْتاز  –تاسٜخ ايتظًِٝ = ٖٚٛ" ايٛقت ايؿا٥ض" 

 :ٜٚهٕٛ يٮٚاَش ا٭سبع١ َاًٜٞ 

 ايٛقت ايؿا٥ض تاسٜخ ايتظًِٝ ٚقت اٱْتاز أٚاَش اٱْتاز

 5 20 15 أ

 4 17 13 ب

 8 18 10 ز

 7 32 25 د

َاٖٛ ا٭َش اؿشز؟؟ ٌٖ ٖٛ ايًٞ يذٜ٘ ايٛقت ايؿا٥ض نبرل أٚا٭َش اؿشز ايًٞ يذٜ٘ ايٛقت ايؿا٥ض قًٌٝ؟؟ طبعًا 

 .اٱداب١ ا٭َش اؿشز ٖٛ ايًٞ يذٜ٘ ٚقت ؾا٥ض قًٌٝ

ٖٛ ا٭َش ( ب)ٚ, يذٜ٘ ٚقت ؾا٥ض نبرل ( ز) إرٕ,  8=يذٜ٘ ٚقت ؾا٥ض( ز)ٚا٭َش ,  4=يذٜ٘ ٚقت ؾا٥ض( ب)َج٬ً ا٭َش 

 .أٜاّ ؾكط 4اؿشز ٭ْ٘ ؾاض 
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 .سشز ٖزا ٖٛ ايذلتٝب يٮَش اؿشز 8سشز ثِ  7سشز ثِ  5ثِ  4اٯٕ عٓذْا ايٛقت ايؿا٥ض ا٭َش اؿشز ؾٝ٘ 

 : ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايذلتٝب ٚسظاب امل٪ػشات نُا ًٜٞ, ٚا٭َش اؿشز ٖٛ ا٭َش رٚ ايٛقت ايؿا٥ض ا٭قٌ 

 ٚقت ايتأارل تاسٜخ ايتظًِٝ ٚقت اٱْتٗا٤ ٚقت اٱْتاز ايذلتٝب

 — 17 13 13 ب

 8 20 28 15 أ

 21 32 53 25 د

 45 18 63 10 ز

 74  157  َر

 .ْٚعٌُ ْؿع اـطٛات ايظابك١ يف سٌ ايؿكش٠ ا٭ٚىل ع٢ً ٖزٙ ايؿكش٠

ٚقت إْتٗا٤ ا٭َش ايظابل + ٚقت إْتاز ا٭َش = تٗا٤ ا٭َش ٚقت إْ,ٚقت اٱْتاز َٔ بذا١ٜ املجاٍ َٛدٛد يذٜٓا: ْشد  يًذذٍٚ 

 .تاسٜخ تظًِٝ ا٭َش  ˗ٚقت إْتٗا٤ ا٭َش = ٚقت تأارل ا٭َش , ي٘ 

 20 – 28( = أ)ٚٚقت تأارل ا٭َش . نًٝٗا ؾاسغ١! اْتب٘ تل  ايكُٝ٘ 4-=  17-13(= ب)طبعًا ْٓتب٘ ٚقت تأارل ا٭َش ٍ

 .ٖٚهزا بك١ٝ ايكِٝ..... 8=

 . 74= عُٛد ٚقت ايتأارل  ٚلُ 

 عذد ا٭ٚاَش÷ َر ٚقت اٱْتٗا٤ = َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايٛسػ١ 

 .ّٜٛ 39,25=  4÷  157= َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايٛسػ١ 

 عذد ا٭ٚاَش÷ َر ٚقت ايتأارل = َتٛطط ٚقت ايتأارل 

 .ّٜٛ  18,5=  4÷  74= َتٛطط ٚقت ايتأارل 

 .د, ز, ب , بإؾذلاض إٔ تشتٝب ٚسٚد ا٭ٚاَش ا٭سبع١ أ ....ٓ  أ٫ًٚايذلتٝب سظب ايٛاسد أ٫ًٚ ٜـ -3

 ((.ثاًْٝا ٖٚهزا( ب)أ٫ًٚ ٚ ( أ)هب إٔ ْظرل ع٢ً ايذلتٝب املٓـٛق عًٝ٘ ٜعين ))

 ٚقت ايتأارل تاسٜخ ايتظًِٝ ٚقت اٱْتٗا٤ ٚقت اٱْتاز ايذلتٝب

 — 20 15 15 أ

 11 17 28 13 ب

 20 18 38 10 ز

 31 32 63 25 د

 62  144  َر
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 ,ّٜٛ 15ّٜٛ ٜٚٓتٗٞ بعذ 15أٍٚ أَش ٜبذأ َٔ ايـؿش ملذ٠ ( أ)

 , 28ٜٚٓتٗٞ بايّٝٛ  15ثاْٞ أَش ٜبذأ َٔ ايّٝٛ اٍ( ب)

 , 38ٜٚٓتٗٞ بايّٝٛ  28ثايح أَش ٜبذأ َٔ ايّٝٛ ( ز)

 . 63ٜٚٓتٗٞ بايّٝٛ  38ساب  أَش ٜبذأ َٔ ايّٝٛ ( د)

ٚقت ايتأارل , َاْهتب ايٓاتر ٭ْ٘ َايف تأارل 5-=20-15=ايتأارل ٭ٍٚ أَش  ٚقت, ّٜٛ  144= ٚلُ  ٚقت اٱْتٗا٤ 

ّٜٛ 31=  32 – 63= ٚقت ايـتأارل يشاب  أَش ,  20=  18 – 38= ٚقت ايتأارل يجايح أَش , ّٜٛ تأارل  11=  17-28= يجاْٞ أَش 

 .ّٜٛ 62= ٚلُ  ٚقت ايتأارل , تأارل 

 عذد ا٭ٚاَش÷قت اٱْتٗا٤َر ٚ=َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايؼشن١

 ,ّٜٛ  36= 4÷ 144= َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايؼشن١ 

 عذد ا٭ٚاَش ÷ َر ٚقت ايتأارل = َتٛطط ٚقت ايتأارل 

 .ّٜٛ 15,5=  4÷  62= َتٛطط ٚقت ايتأارل 

 .....ايذلتٝب سظب تاسٜخ ايتظًِٝ -4

 :نُا ًٜٞ, ٖٚٓا ٜتِ ايبذ٤ با٭َش رٚ تاسٜخ ايتظًِٝ املبهش 
 

 

 

, ؾٓٓكٌ ايكِٝ بٗزا ايذلتٝب , ( د)ًٜٝ٘ ( أ)ًٜٝ٘ ( ز)ًٜٝ٘ , ٖٞ أقٌ ٚقت يف ايتظًِٝ( ب)ْشد  يبذا١ٜ ايتُشٜٔ طٓذذ إٔ 

 , ّٜٛ  63=  25+ 38(= د), 38= 15+23(= أ),  23= 10+13(= ز),  13(=ب)ٚقت اٱْتٗا٤  بٓؿع ايطشٜك١ مظب

 .ّٜٛ 34,25=  4÷  137= عذد ا٭ٚاَش÷ َر ٚقت اٱْتٗا٤ = َتٛطط ايٛقت املٓكلٞ يف ايٛسػ١ 

 .ّٜٛ 13,5= 4÷  54= عذد ا٭ٚاَش ÷ َر ٚقت ايتأارل = َتٛطط ٚقت ايتأارل

 ٚقت ايتأارل تاسٜخ ايتظًِٝ ٚقت اٱْتٗا٤ ٚقت اٱْتاز ٝبايذلت

 — 17 13 13 ب

 5 18 23 10 ز

 18 20 38 15 أ

 31 32 63 25 د

 54  137  َر
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 ٕاحملاكش٠ ايتاطع١ ٚايعؼشٚ

اْت عطٝتٓا ايكٛاعذ ..طٝب ستكٛيٞ اْت ستتهًِ يف اؾذٚي١  ايًٞ ٖٛ يف ايذلتٝب ايًٞ بذٜٓا ؾٝ٘ باؿًك١ ايًٞ ؾاتت

املظتخذ١َ يف ايذلتٝب ا٫سب  قٛاعذ يف ساي١ َشٚس ا٫ٚاَش   ا٫ْتاد١ٝ ع٢ً َشنض اْتادٞ ٚاسذ ؾكط ٫غرل    يظ٘ ٜادنتٛس 

 َشنضٜٔ   يًتؼػٌٝ َاعطٝتٓا َشٚس ا٫ٚاَش ا٫ْتاد١ٝ ع٢ً

 تعاٍ ْؼٛف ايكاعذٙ ايًٞ  بٓظتخذَٗا... املشنض ا٫ٍٚ ٚاملشنض ايجاْٞ   

 املٛكٛع طٌٗ ٚبظٝط سنض َعاٟ ٚايكًِ ٚايٛسق٘ َٛدٛدٖـ َعاى عؼإ تهتب بايتؿـٌٝ ٚمتؼٞ َعاٟ يف ادشا٤ات اؿٌ

عًُٝتني اْتادٝتني َشنضٜٔ ي٬ْتاز  تعاٍ َعاٟ   ْؼٛف اِٖ ا٫طايٝب املظتخذ١َ يف اؿٌ ايتتاب  ايذلتٝب   ساٍ

 ٚفُٛع١ َٔ ا٫ٚاَش ا٫ْتاد١ٝ املٛدٛدٙ عٓذٟ

 عاملشنضٜٔ طبعا بٝهٕٛ املشنض ا٫ٍٚ ثِ ايجاْٞ....... ايًٞ سـ

 :املجاٍ

ٜبني اؾذٍٚ ايتايٞ طت١ اٚاَش اْتاد١ٝ  ٚايٛقت اي٬صّ يتؼػٌٝ نٌ َٓٗا بايظاعات ع٢ً َشنضٜٔ ي٬ْتاز سٝح وتاز 

 .٫َش  املشٚس ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ثِ ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞتؼػٌٝ ا

 ٜعين  سُٝش عاملشنض ا٫ٍٚ ٚىًـٗـ ٚبعذٜٔ ميش عايجاْٞ ٚبعذ نزا ٜطً   اَش تاّ ايـٓ 

ٚنٌ اَش َٔ ٖزٖـ ا٫ٚاَش ٫صّ ميش ( ٚ.ٖـ.د.ز.ب.أ )ٖزا اؾذٍٚ ايًٞ َٛدٛد عٓذْا ٖٚزٟ فُٛع١ َٔ ا٫ٚاَش ا٫ْتاد١ٝ

 ٫ْتادٞ ا٫ٍٚ  ٚبعذٜٔ ميش ع٢ً املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞع٢ً املشنض  ا

 بايظاعات 2ٚاملشنض ا٫ْتادٞ  1ٚايٛقت ايزٟ ٜكلٝ٘ ا٫َش ع٢ً املضنش ا٫ْتادٞ 

 طاعات4طاعات ٜٚشٚح ع٢ً املشنض ايجاْٞ ٜااز  5بٝااز ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ( أ)ا٫َش

 طاعات 3ٚع٢ً املشنض ايجاْٞ  4املشنض ا٫ٍٚ (  ب)ا٫َش

 طاعات 9طاعات ٚاملشنض ايجاْٞ  8بٝااز ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ( ز)

 15ٚايجاْٞ  12ٜااز املشنض ا٫ٍٚ ( ٚ)ااش اَش عٓذٟ   ا٫َش ...   ٖٚهزا

 ْشد  ْؼٛف  اٜؽ املطًٛب َٔ املجاٍ..بُٝش ا٫ٍٚ ع٢ً املشنضا٫ْتاز ا٫ٍٚ ٚبعذ نزا ٜشٚح عاملشنض ايجاْٞ

 اؾذٍٚ ْهٕٛ نتبٓاٖـ  املطًٛب

 6ذاّ ااؿ١ٝ دْٛظٕٛ يف تشتٝب ا٫ٚاَش ايـاطتخ -1

 6ٖٛ َاقاٍ يٞ قاعذ٠ َع١ٓٝ  َجٌ َاقاٍ يٞ قبٌ نزا ٖٛ قاٍ يٞ باطتخذاّ قاعذ٠ دْٛظٕٛ يذلتٝب ا٫ٚاَش ايـ

 ٚاْا سـ ػشح يو َاٖٞ قاعذ٠ دْٛظٕٛ ٚنٝـ تشتٝب باطتخذاَٗا

 .نضٟ ا٫ْتازع٢ً َش 6اسطِ ايؼهٌ ايزٟ ٜٛكح ٚقت  ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤ يـ ا٫اَٚش ايـ -2

 ٖزٟ ؼتاز تشنٝض  اًٞ بايو

بعذ َاتشتٝب ا٫ٚاَش باطتخذاّ قاعذ٠ دْٛظٕٛ ستظتخذّ ايذلتٝب ايًٞ اْت عًُتٗـ يف اْو تشطِ يٞ ػهٌ ٜٛكح ٚقت 

 ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤ بٓا٤ ع٢ً ايذلتٝب ايًٞ عًُت٘ باطتخذاّ قاعذ٠ دْٛظٕٛ  ي٬اٚاَش ايظت١ ع٢ً َشنضٟ ا٫ْتاز

 ٌ ٚايهؿا٠٤ يف املشنض ا٫ٍٚ ٚايجاْٞسذد ْظبيت ايعٷط -3

 ٖزٟ بظٝط١ إ ػاهلل

 ْٚظب١ ايعٷطٌ ٚايهؿا٠٤ باملشنض ايجاْٞ... ػٛف ْظب١ ايعٴطٌ ٚايهؿا٠٤ باملشنض ا٫ٍٚ 
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 طٝب اٍٚ ساد١ َطًٛب١ ٖٞ ايذلتٝب ٚؾل قاعذ٠ دْٛظٕٛ

 اؾذٍٚ ٜهٕٛ َعو عؼإ اػشسًو قاعذ٠ دْٛظٕٛ  ستُؼٞ اصاٟ يف ايذلتٝب

 قاعذ٠ دْٛظٕٛ سؼشسٗا يو ْٚكشا ايه٬ّ ايًٞ َٛدٛدتعاٍ ْؼٛف 

 ٚؾلٶ يكاعذ٠ دْٛظٕٛ

 5تشطِ يٞ  5ٚيٛ عطٝتو  6ااْات؟؟ عؼإ ا٫ٚاَش ايًٞ عطٝتو يف املجاٍ  6ااْات  يٝ٘  6ا٫ٍٚ  ْشطِ اطاس َتكظِ يـ) 

 ااْات ٖٚهزا

 اـاْات  ْٚؼٛف ايكاعذ٠ ػتكٍٛ 6سزلٓا ايـ

 بتكٍٛ  ػٛف

 شنضٜٔاقٌ ٚقت تؼػٌٝ عامل)

 4---5   -أ 

 3--4 -ب

 9--8 -ز

 7--2  -د

 8--6  -ٖـ

ٚ-12--15 

 طاع١  ٖٛ اقٌ ٚقت 2اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ ٖٛ 

 قاعذ٠ دْٛظٕٛ تكٍٛ

 يف بذا١ٜ ايذلتٝب(د)يٛ اقٌ ٚقت تؼػٌٝ ٚاق  ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ صٟ اؿاي١ ايًٞ َعاْا   ارا اسط ا٫َش املكابٌ ي٘ 

ايُٝني ٖٛ ايبذا١ٜ ٚايٝظاس ٖٛ .... ايذلتٝب طبعا َٔ ايُٝني يًٝظاس   . ٛ اقـ٢ ميني ايذلتٝب  َاٖٛ بذا١ٜ ايذلتٝب  ؟؟ٖ

 ْٗا١ٜ ايذلتٝب

 اعح عٔ اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ.. قإْٛ دْٛظٕٛ ٖٛ  ػٛف اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ ٕار

يف بذا١ٜ ايذلتٝب (  دٖٚٛ يف املجاٍ ا٫َش )تيف ساي١ ٚقٛع اقٌ ٚقت تؼػٌٝ ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ْل  ا٫َش  ايزٟ ؾٝ٘ اقٌ ٚق

 أٟ يف اقـ٢ ايُٝني

 ٚايذلتٝب ٜهٕٛ َٔ ايُٝني يًٝظاس

 طاع١ َٛدٛدٖـ  ع٢ً املشنض ايجاْٞ ؟؟ 2طٝب يٛ ايـ 

 ٝبيف ْٗا١ٜ تشتٝب  ايًٞ ٖٛ اقـ٢ ٜظاس ايذلت  د طاعات ع٢ً املشنض ا٫ْتاز ايجاْٞ مط ا٫َش املكابٌ ي٘  7َهإ ايـ  2يٛ ايـ 

 ٖٚهزا ست٢ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ تشتٝب مجٝ  ا٫ٚاَش

 تعاٍ منؼٞ ٚسذٖـ ٚسذٖـ

يف بذا١ٜ ايذلتٝب ٚبعذ ( د)طاع١ ٚاقع١ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ ارٕ اسط  ا٫َش املكابٌ ي٘  2اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ 

 ْؼطب عًِٝٗ 7ٚ 2ٔ ٜعين ٫ْ٘ اْت٢ٗ َٛكٛعٗـ ٚاػطب٘ عاملشنضٜٔ؟ اٜٖٛـ ْؼطب عاملشنضٜ د َاسط اػطب ا٫َش
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 ٚبعذ نزا ْؼٛف اقٌ ٚقت تؼػٌٝ  عاملشنضٜٔ

 4---5   -أ 

 3--4 -ب

 9--8 -ز

 8--6  -ٖـ

ٚ-12--15 

ارٕ ْل  ا٫َش املكابٌ ي٘ يف ايذلتٝب   (ب)طاعات عاملشنض ايجاْٞ  ا٫َش املكابٌ ي٘  3رٕ اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ ٖٛ ايـا

 يف اقـ٢ ٜظاس ايذلتٝب

 بَش ْٚؼطب ا٫

 ٚثِ ْؼٛف اقٌ ٚقت تؼػٌٝ َجٌ ايطشٜك١ ا٫ٚىل ْٚهٕٛ ػطبٓا ع٢ً ايًٞ اٚدذْاِٖ قبٌ نزا

 4---5   -أ 

 9--8 -ز

 8--6  -ٖـ

ٚ-12—15 

يف ْٗا١ٜ  (أ)طاعات عاملشنض ا٫ْتاز ايجاْٞ  طاملا ٖٞ ع٢ً املشنض ايجاْٞ مط ا٫َش املكابٌ ي٘  4ارٕ اقٌ ٚقت تؼػٌٝ ٖٛ 

 ايذلتٝب

 أ عادتو لٞ ْؼطب ا٫َشٚبعذ نزا ط

 َاٖٞ ا٫ٚاَش ايًٞ بكت يٓا ؟؟

 9--8 -ز

 8--6  -ٖـ

ٚ-12—15 

 ـ  يف بذا١ٜ ايذلتٝبٖيف املشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ مط ا٫َش املكابٌ ي٘  6طبعا اقٌ ساد١ ٖٞ ايـ

 ٖـثِ ْؼطب 

 َاٖٞ ا٫اٚاَش اييت بكت يٓا؟؟

 9--8 -ز

ٚ-12—15 

 يف بذا١ٜ ايذلتٝب  زتاز ا٫ٍٚ مط ايـ طاعات ع٢ً َشنض ا8ْ٫طبعا اقًِٗ ايـ

 زثِ ْؼطب ا٫َش 

 ايباقٞ يٓا

ٚ-12—15 

 (ٚ)ارٕ نٌ  َابك٢ يٓا ٖٛ  ا٫َش 

َٚاؾٝ٘ غرل اا١ْ ٚسذٖـ  ايًٞ باقٝ٘ َٚؽ َِٗ بذا١ٜ تشتٝب ْٚٗا١ٜ ايذلتٝب  ٖٞ اا١ْ ٚسذٖـ ٚمط ( ٚ)َٚاقذَٓا غرل 
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 (ٚ)ايـ

 ايذلتٝب ٚؾل قاعذ٠ دْٛظٕٛ: ارٕ

 بايذلتٝبا٫ٚاَش 

 د

 ٖـ

 ز

ٚ 

 أ

 ب

 ٚاًٞ بايو َٔ ايذلتٝب ٜبذا َٔ ايُٝني يًٝظاس

 اًـٓا املطًٛب ا٫ٍٚ

ٖٚٓا بٝؼشح قاعذ٠ دْٛظٕٛ  ٜكٍٛ  ٚؾكا يكاعذ٠ دْٛظٕٛ ٜتِ ؼذٜذ  اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنضٜٔ  يف ساي١ ٚقٛع اقٌ ٚقت 

 تؼػٌٝ عاملشنض ا٫ٍٚ ٜٛك  ا٫َش املكابٌ ي٘ اقـ٢ ميني ايذلتٝب

 ٜظاس ايذلتٝبٜٛك  ا٫َش املكابٌ ي٘ اقـ٢  ايجاْٞاي١ ٚقٛع اقٌ ٚقت تؼػٌٝ عاملشنض ا٫ْتادٞ يف س

 ٜٚتِ تهشاس ريو ست٢ ا٫ْتٗا٤ َٔ مجٝ  ا٫ٚاَش

 ثكٌٝ ػٟٛ ٚسنض َعٞ... ْتتٞ يًُطًٛب ايجاْٞ 

بتٟ تشتٝب ؟؟ بذلتٝب .  ازع٢ً َشنضٟ ا٫ْت 6اسطِ ايؼهٌ ايزٟ ٜٛكح ٚقت  ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤ يـ ا٫اَٚش ايـ:  املطًٛب

 دْٛظٕٛ ايًٞ اْت عًُت٘

اٜ٘ اـطٛط .. َاتكٛيٝؽ ٜاادل ابٝض ... ْشطِ ايؼهٌ ٜٛكح يٓا ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤ ي٬ٚاَش ايظت١ ع٢ً َشنضٟ ا٫ْتاز  

 اْا ستٖٛـ.. دٟ ٚا٫سقاّ 

 ٫ َؽ ستتٖٛـ مخع دقاٜل ٚستهٕٛ عاسف ايؼهٌ دٖـ بٝكٍٛ اٜٗـ

 بايؼهٌ ٖزا ٝب؟؟ منؼٞ ع٢ً قاعذ٠ دْٛظٕٛ  ٚتشتٝبٓا ا٫ٚ منؼٞ ع٢ً أٟ تشت

 د

 ٖـ

 ز

ٚ 

 أ

 ب

 تعاٍ ْٛكح ايؼهٌ ٖزا بٝعٌُ اٜٗـ

 لٞ عٓذ اؾض٤ ايؿٛقٞ  َٔ َظتطٌٝ َكظّٛ قظُني  اؾض٤ ا٫ع٢ً ٜذٍ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ

 ٚا٫طؿٌ ٜذٍ ع٢ً املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ

 ٛتَاؾُٗت ن١َ٬ َٛ ٚاكح ايـ 11عٓذ ايذقٝك١ 
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 .!!مجٌٝ دذا..بشٚح ملشنض ا٫ْتاز اثٓني 

 ٚؾٛم نزا ػٛف َعاٟ

سكٛيو ػٞ َٓني دٟ طبعا دٟ كتـ١ مبشنض ا٫ْتاز   16-8-2-0ٚقت ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤  ا٫ٚقات املٛدٛد٠ عٓذٟ 

 ٚاسذ

 دٟ كتـ١ طبعا مبشنض اْتاز اثٓني  بشاؾٛا عًٝو    17-9-2-0ٚؼت نزا ٚقت ايبذ٤ ٚا٫ْتٗا٤ 

 ؿؿش.. ٬قٞ إ ٚقت ايبذ٤ سٝهٕٛ يف  َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ ٖٓا ْ

 ؿؿش.. ٚطبٝعٞ اٜلا إ ٜهٕٛ ٚقت ايبذ٤ يف َشنض ا٫ْتاز اثٓني 

ارٕ ايبذاٜات ستهٕٛ ٖٓا نِ ؟؟ ؿؿش ... يهٔ ٌٖ َشنض ا٫ْتاز اثٓني ساح ٜبتذٟ ؾع٬ َٔ ؿؿش؟؟ ْؼٛف ايه٬ّ دٖـ  

 ٚؿؿش

 ْٛظٕٛٚمنؼٞ عًٞ أٟ تشتٝب ؟؟ تشتٝب قاعذ٠ د

 د

 ٖـ

 ز

ٚ 

 أ

 ب

طبعا ْشٚح ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ ثِ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز    (د)ٜعين قذآَا اؾذٍٚ ايًٞ يف اٍٚ املجاٍ   ْبتذٟ يف ا٫َش 

 اثٓني اًٝٓا ْشٚح منجٌ َشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ

سٝبذٟ يف ايظاع١ ؿؿش ٜااز ( د)ٖٛ بذا١ٜ ايذلتٝب ٚؾكا يكاعذ٠ دْٛظٕٛ ا٫َش ( د)يٝ٘؟؟ ٫ٕ ا٫َش( د)سبتذٟ با٫َش 

 ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ ٜااز نِ طاع١؟؟

( د)طٝب ٖٛ ٜبذتٞ ؿؿش ٜٚااز طاعتني ارٕ ٜٓتٗٞ ع٢ً املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ ع٢ً طاعتني اًـٓا َٔ .. ٜااز طاعتني 

 يف املشنض ا٫ٍٚ

ٜبتذٟ ع٢ً املشنض ( د)ٝب ٌٖ ٜكذس ط.. ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ايجاْٞ  ٫ٕ ٫صّ ميش ع٢ً املشنضٜٔ  ( د)بعذ نزا ٜشٚح 

 ايجاْٞ يف ايٛقت ؿؿش؟؟ ٫ طبعا

طاع١  ارٕ َشنض ا٫ْتاز اثٓني ٫صّ غـبا عٓ٘ سٝـدل  2بٝتِ تؼػًٝ٘ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ َٔ ؿؿش اىل ( د)ارا نإ 

 ع٢ً املشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ( د)ؿني ا٫ْتٗا٤ َٔ 

 طاع١ 2َٔ ؿؿش ( د)٫صّ املشنض ايجاْٞ ٜـدل ع٢ً 

 ٚٚقت ا٫ْتعاس ٜعتدل ٚقت عاطٌ يًُشنض.. ػاٜـ اـطٛط املا١ًٜ دٟ؟؟؟ دٟ ٚقت اْتعاس يًُشنض 

 طاعتني  ٜبك٢ َشنض ا٫ْتاز اثٓني يف ا٫ْتعاس -2َٔ ؿؿش اىل (د)يػا١ٜ َآٜتٗٞ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذَٔ تؼػٌٝ 

 طاع2١يف َشنض ا٫ْتاز اثٓني  بايٛقت ( د)ٚبعذ نزا ٜبتذٟ 

 ..طاعات 7ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني ٜااز نِ؟ ػٛف اؾذٍٚ ٚقٍٛ يٞ؟ ٜااز ( د)طٝب 

مجٌٝ ( 7+2مجعٓا )   9طاعات سٝٓتٗٞ َت٢؟؟ ٜٓتٗٞ ايظاع١  7ٜٚااز  2ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني ٜبتذٟ َٔ ايظاع١ ( د)
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 !دذا

 اؿُذهلل( د)اًـٓا َٔ 

 ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ٚسٝبتذٟ( ٖـ)ْذاٌ ع٢ً ايتايٞ يف ايذلتٝب يكإْٛ دْٛظٕٛ ٖٛ 

 !؟؟ َاؾٝ٘ َؼه١ً ع٢ً ا٫ط٬م( ٖـ)إ ٜبتذٟ يف  2ايظاع١ ( د)ٌٖ  ؾٝ٘ َؼه١ً عٓذ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ  بعذ َااًف 

 2ايظاع١ ( ٖـ)طٝب ساح ٜبتذٟ  

ت؟ طاعا 6ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ بٝااز نِ طاع١؟؟ قٍٛ يٞ َٔ ػهٌ اؾذٍٚ ايًٞ يف اٍٚ املجاٍ بتكٛيٞ ٜااز ( ٖـ)ٖٛ 

 تعاٍ نزا ْتانذ

 طاعات اسظٓت مجٌٝ دذا 6ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ ٜااز ( ٖـ)

 8ارا ٜٓتٗٞ ايظاع١ ( 8=6+2)طاعات ارٕ َت٢ ٜٓتٗٞ؟؟ 6ٜٚااز   2ٜٚبذا يف ايظاع١ 

 تػًط نزا 9تظاٟٚ ايـ 8اْتب٘ ؽًٞ  ايـ 9اْت قبٌ نزا ساطِ ايـ 8اًٞ بايو  ٚاْت تشطِ ملا ػٞ تشطِ  ايـ

 ػٛف ايظِٗ طابل ايتظع١ بؼٟٛ..بؼٟٛ   9تظبل ايـ ٫8صّ تشطِ ايـ...تػًط نزا 9تاي١ٝ يًـ 8ٞ ايـٚاْتب٘ ؽً

 ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني( ٖـ)ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ  ْشٚح ع٢ً ( ٖـ)طٝب اًـٓا َٔ 

ٜكذس ٜبتذٟ يف ٌٖ  8ٖٛ اًف َٔ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ ايظاع١  8ايظاع١ ( ٖـ)ٌٖ َشنض ا٫ْتاز اثٓني ٜكذس ٜبتذٟ بـ

 !!َشنض ا٫ْتاز اثٓني بٓؿع ايٛقت ايًٞ اْت٢ٗ ؾٝ٘ املشنض ا٫ٍٚ؟؟ ٫طبعا

 ((د)ساد  نِ اْت٢ٗ املشنض ايجاْٞ يف ا٫َش )  9يًػا١ٜ ايظاع١ ( د)َشنض ا٫ْتاز  اثٓني نإ َؼػٍٛ با٫َش 

....    9ا٫ ايظاع١(  ٖـ)َاقذس ابتذٟ يف ا٫َش  ارٕ اْا 9يػا١ٜ ايظاع١ ( د)طاملا إ َشنض ا٫ْتاز  اثٓني نإ َؼػٍٛ با٫َش 

 مجٌٝ دذا

ٜٚٓتٗٞ يف  9يف ايظاع١ ( ٖـ)ٜبتذٟ ...ْتانذ.... طاعات 8نِ ٜااز طاع١ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني؟؟ ٜااز ( ٖـ)طٝب 

 17ايظاع١ 

 (ٖـ)اًـٓا ٚاؿُذهلل 

 ...يف ايذلتٝب سظب دْٛظٕٛ  ( ز)بعذ نزا لٞ ملني؟؟ يـ 

ارٕ ( ٖٓا ايٛقت)8ٖٚٛ ابتذ٣ ايظاع١ ( أٟ املذ٠<)طاعات 8ٜااز نِ طاع١ ؟؟ ٜااز ( ز)ْتاز ٚاسذ ا٫َشع٢ً َشنض ا٫

 بايشطِ 17طابك١ ايـ 16ٚاًٞ بايو ايـ 16ٜٓتٗٞ ايظاع١ نِ؟؟ ٜٓتٗٞ ايظاع١ 

اثٓني َؼػٍٛ بـ يهٔ املشنض  16اايف يف املشنض ٚاسذ  ايظاع١ ( ز)ٜشٚح ع٢ً َشنض اْتاز اثٓني ؿشٝح ايـ ( ز)بعذ نزا 

 17يػا١ٜ ايظاع١ ( ٖـ)

 ايظاع١( ز)طاع١ ٚبايتايٞ ساح ابتذٟ با٫َش (  ز)اْا ساح آآدٌ ا٫َش 

 طاعات9ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني ٜااز نِ ؟؟َٔ اؾذٍٚ ٜااز ( ز)طٝب ٜااز  17

9+17 =26 

 16َاؾٝؽ َؼه١ً اَش ٜٓتٗٞ عٓذ املشنض ٚاسذ ايظاع١ 

ٖزٟ دت َٔ  16ايـ( ) ٚ)يف ا٫َش  16ٝؽ َؼه١ً عٓذ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ  ٜبتذٟ ايظاع١ َاؾ( ٚ)بعذ نزا ْأاز ا٫َش 

 (يف املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ(ز)ْٗا١ٜ ا٫َش 

 طاع28١=16+ 12طاع١    ارٕ  12ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ا٫ٍٚ ٜااز 



 www.e-imamm.com       االمام جامعة -التعليم عن بعد -منتديات كلية االدارة واالقتصاد

- 053 - 
 

 28ٜٓتٗٞ عٓذ ايظاع١ ( ٚ)ارٕ ا٫َش 

 ؟؟٫طبعا26ايظاع١( ٚ)اقذس ابتذٟ يف   26يف ايظاع١ ( ز)ٔ اسٓا اًـٓا َ.... تعاٍ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني 

(  ٚ)ارٕ املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ مل ٜٓتٗٞ َٔ ا٫َش.... 28َؼػٍٛ ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ يػا١ٜ ايظاع١ ( ٚ)ملارا؟؟ ٫ٕ 

 28بعذ  ٚطٝٓتٗٞ َٓ٘ عٓذ ايظاع١ 

 28َؼػٍٛ يف املشنض ا٫ْتادٞ ٚاسذ يػا١ٜايظاع١ ( ٚ)ارٕ ا٫َش

ست٢ ٜٓتٗٞ املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ   28اىل ايظاع١ 26ارٕ املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ ساح ٜلٌ ٜـدل غـبا عٓ٘ َٔ ايظاع١

 اْتعاس يًُشنض ٚيٝع اْتعاس ي٬َش..ٖٚزٖـ ايؿذلٖـ تظ٢ُ ٚقت عاطٌ يًُشنض ٚيٝع ي٬َش( ٚ)َٔ ا٫َش 

 طاع١ َٔ اؾذٍٚ 15ْتاز اثٓني ؟؟ٜااز ٜٚااز نِ طاع١ ع٢ً املشنضا٫ 28ايظاع١ ( ٚ)ارٕ سٝبتذٟ ا٫َش 

 43=15+28ارٕ 

 (ٚ)اًـٓا َٔ 

 طًٗ٘ دذا   (ب)ٚ( أ)بك٢ يٓا 

طاع١ 33=5+28طاعات طٝب 5ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ ٜااز نِ؟ َٔ اؾذٍٚ ٜااز  28ابتذٟ ؾٝ٘ ايظاع١  ( أ)

 ع٢ً َشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ

ٖٛ ايًٞ ٜٓتعش ٚاملشنض ٖٛ ( أ)ٖٓا   43ظاع١ ٚاملشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ َؼػٍٛ يػا١ٜ اي 33اًف ايظاع١  ( أ)

 ايؼػاٍ

ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني؟ َٔ ( أ)ٚنِ ٜااز ا٫َش...  43يف ايظاع١ ( أ)ارٕ املشنض ا٫ْتادٞ اثٓني ساح ٜبذا٤ ٜعاجل ا٫َش 

 طاعات 4اؾذٍٚ ٜااز 

 طاع١ 47=4+43

 47يف ايظاع١ ( أ)ارٕ ٜٓٗيت ا٫َش 

 (أ)اًـٓا َٔ ا٫َش 

 (ب)هٞ ا٫َش  بعذ نزا 

 طاعات 4ٜٚااز ع٢ً املشنض ا٫ْتادٞ ٚاسذ  33ٜااز ع٢ً املشنض ا٫ٍٚ ٜبتذٟ يف ايظاع١ ( ب)ا٫َش 

 يف املشنض ا٫ْتادٞ ٚاسذ 37ٜٓتٗٞ عٓذ ايظاع١ ( ب)ا٫َش .... طاع١     37=4+33ارٕ 

 يف املشنض ايجاْٞ( ب)ا٫َش

ع٢ً َشنض ا٫ْتاز ( ب)بتؼػٌٝ ا٫َش 47ساح ابتذٟ بعذ ايظاع١  47يف املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ َؼػٍٛ يػا١ٜ ايظاع١ 

 طاعات3ايجاْٞ ٜٚأاز ع٢ً املشنض ايجاْٞ 

 طاع١ 50=3+47ارٕ 

 (ب)ٜٓتٗٞ ا٫َش 50عٓذ ايظاع١ ايـ

ٖٚٞ املذ٠ َٔ )50اىل  37ٚعٓذٟ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذ عاطٌ َٔ َت٢؟؟ عاطٌ َٔ .. اْتٗت ا٫ٚاَش  50عٓذ ايظاع١  ٕار

 (يف املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ( ب)ااش ع١ًُٝ يف املشنض ٚاسذ اىل اْتٗا٤ ا٫َش  اْتٗا٤

 اسؿغ ايشقِ ٖزا متاّ  50ٚعًٝ٘ ؾإٔ ٚقت اْتٗا٤ ا٫ٚاَش ايظت١ ع٢ً املشنضٜٔ ا٫ْتادٝني ٖٛ ايظاع١ 

 عٓذٟ طاعتني عاطًني ٖٓا َٔ ؿؿش اىل ايظاع١ اثٓني يف املشنض ا٫ْتاز اثٓني
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 ع٢ً َشنض ا٫ْتاز اثٓني 28اىل  26 َٔ ٚعٓذٟ طاعتني عاطًني

 28اىل  26ٚطاعتني َٔ  2ارٕ فُٛع طاعات ايعٷطٌ يف املشنض ا٫ْتادٞ اثٓني طاعتني َٔ ؿؿش اىل 

 طاعات عٷطٌ يف َشنض ا٫ْتاز اثٓني 4فُٛع ايظاعات 

 نِ عذد طاعات ايعٴطٌ؟ َشنض ا٫ْتاز ٚاسذٝب يف ط

 طاع١ 31ارٕ عذد طاعات ايعطٌ  50اىل  37َٔ 

 ؾإٔ ْظب١ ايعٷطٌ ٚايهؿا٠٤ بظٝط١ 13طاع١ َكاس١ْ بظاعات ايعطٌ ايـ 50ٚٚقت اْتٗا٤ ايعًُٝات ٖٛ 

 تعاٍ ْؼٛف ؼذٜذ ْظب١ ايعٷطٌ ٚايهؿا٠٤ يف املشنض ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ

ٗا٤ ٖٛ ٚقت اْت 50..   50اىل  37يف املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ ْظب١ ايعطٌ ٖٛ اؾض٤ املخطط بايعشض  يف ايشطِ َٔ 

 ٚقت ايعٷطٌ 13=37-50ايعًُٝات ْٚطشح 

 %26=50÷13=   :ْظب١ ايعٷطٌ

ٚايٓاتر ٜظاٟٚ  50ْظتخشز عذد طاعات ايعٷطٌ ثِ ْكظِ ع٢ً عذد ايظاعات ا٫مجاي١ٝ يٛقت اْتٗا٤ يًعًُٝات ايًٞ ٖٛ )

 (ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ يًعٷطٌ

 ارٕ  ْظب١ ايهؿا٠٤ نِ؟؟

 %0ْٚظب١ ايعٷطٌ % 100ى تهٕٛ املؿشٚض ٚاؿٌ ا٫َجٌ إ ْظب١ ايهؿا٠٤ عٓذ

 %74% = 100-%26ؾـ ْطشح 

 %74ْظب١ ايهؿا٠٤ يف املشنض ا٫ْتادٞ ا٫ٍٚ 

 بٓؿع املٓطل ٚاـطٛات مظب ايهؿا٠٤ ٚايعٷطٌ يف املشنض ا٫ْتادٞ ايجاْٞ

 ْعٌُ اـشٜط١ ْٚؼٛف املعًٌ بايعشض  ٖزٟ ٚمظب عذد طاعات ايعٷطٌ

 28اىل  26َٔ ؿؿش اىل طاعتني َٚٔ 

 طاع١ 50ٚايع١ًُٝ ا٫ْتاد١ٝ تٓٗين عٓذ .. طاعات يف املشنض ايجاْٞ   4ٕ ٚقت ايعٷطٌ ٜظاٟٚ ار

 ْظب١ ايعٷطٌ <%8=50÷4=ْظب١ ايعٷطٌ

 ْظب١ ايهؿا٠٤<%92% = 100-8%

 َٛكٛع طٌٗ َٚٛكٛع بظٝط َاؾٝٗؽ ساد١

 عاٚص اانذ ساد١ قبٌ َاْٗٞ إ ايعٷطٌ ٖٓا عٷطٌ ملشانض ا٫ْتاز ٚيٝع ي٬ٚاَش

يهٔ يٛ ا٫َش ٖٛ ايًٞ َٓتعش  ( بؿعٌ ؾاعٌ . ٜكـذ اْت ايًٞ َعطًٗـ)شنض ٖٛ املٓتعش دٖـ َعٓاٖـ إ اْتا ايًٞ عاطٌيٛ امل

 ٫ٚتعٗش اـطٛط ايعشك١ٝ(ٜعين َايو داٌ بايًٞ ساؿٌ)َاٜعٓٝؽ يٞ يف أٟ ساد١ 

ٓا ٖزٖـ َٔ َٛكٛع دذٚي١ طبعا دْٛظٕٛ ٚايذلتٝب سظب قاعذ٠ دْٛظٕٛ ٚسظاب ْظب١ ايعٷطٌ ٚايهؿا٠٤ ْٓٗٞ ب٘ سًكت

 ا٫ْتاز ٜٚبك٢ يٓا سًك١ ٚاسذ٠ ؾكط ْٓاقؽ ؾٝٗا َٛكٛع ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ إ ػاهلل
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 احملاكش٠ ايج٬ثٕٛ

 ..., ا٭غشاض ا٭طاط١ٝ يًذٛد٠ , ٚ َؿّٗٛ ايشقاب١ عًٝٗا , َؿَٗٛٗا : اؾٛد٠ 

 
أٚ اذ١َ غرل , عشؾٓا يف ايتظٜٛل إٔ َظ٢ُ َٓتر ممهٔ ٜهٕٛ طًع١ َاد١ٜ ًَُٛط١ " ر دٛد٠ َٓت" ْتعشف أ٫ٚ ع٢ً عباس٠ 

 .ٚ ممهٔ ٜهٕٛ ؾهش٠ َع١ٓٝ أٚ َع١ًَٛ , ًَُٛط١ 

 ::ٚ ٖٓاى ث٬خ ٚدٗات ْعش منٝض بٝٓٗا ملعشؾ١ َع٢ٓ اؾٛد٠ 

 :دٛد٠ ايتـُِٝ  -أ

خذّ َاد٠ أؾلٌ ٚ بايتأنٝذ اؿزا٤ املـٓٛع َٔ ٚ تظت.. ٖٞ بعض اــا٥ف املًُٛط١ ٚ غرل املًُٛط١ يف تـُِٝ املٓتر 

 .. اؾًذ ايطبٝعٞ أؾلٌ َٔ املـٓٛع َٔ اؾًذ ايـٓاعٞ 

 ٚ ٖزا ٜظ٢ُ دٛد٠ تـُِٝ املٓتر.. ٚ أٜلا ٖٓاى طشم إْتاز دذٜذ٠ ؼكل دق١ أندل يًُٓتر ٚ َعٗش أؾلٌ ي٘ 

جٌ ايظٝاسات َج٬ شلا طشم إْتاز َتكذ١َ ٚ غايبا َا ٜعٗش ريو بايٓظب١ يًظً  يف ػهٌ َٛاؿؿات ٖٓذط١ٝ أنجش دق١ َ

 .. َجٌ ايؼشنات ا٭ملا١ْٝ أٚ ا٭َشٜه١ٝ أٚ ايٝابا١ْٝ 

 .ٚ غرلٙ .. , قذستٗا ع٢ً ايظؿش ٚ ؼًُٗا يًُظاؾات ايط١ًٜٛ .. ا٭ٕ ْتشذخ عٔ دٛد٠ أدا٤ املٓتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املكـٛد ظٛد٠ املٓتر 

ٚ ميهـٔ ايتُٝٝـض بـني ث٬ثـ١ ٚدٗـات ْعـش       , ٜتٛقـ َع٢ٓ اؾٛد٠ ع٢ً طشٜكـ١ ايٓعـش إيٝٗـا    

 :مبع٢ٓ اؾٛد٠ كتًؿ١ ؾُٝا ٜتعًل 

- أ  : دٛد٠ ايتـُِٝ  

ٚ قـــذ تأاـــز , ٖٚـــٞ بعـــض اـــــا٥ف املًُٛطـــ١ ٚ غـــرل املًُٛطـــ١ يف تــــُِٝ املٓـــتر   

 ,اؾٛد٠ املشتؿع١ يف ايتـُِٝ ػهٌ اطتخذاّ َاد٠ ااّ أؾلٌ 

, ٚ َجاٍ ريو اطتخذاّ اؾًذ ايطبٝعٞ بذ٫ َٔ اؾًذ ايــٓاعٞ يف إْتـاز ا٭سزٜـ١    

ض٠ قذ تعين ا٫عتُاد ع٢ً طشٜك١ إْتاز أؾلٌ يتشكٝل دقـ١  نزيو ؾإٕ تًو اؾٛد٠ املتُٝ

ٚ غايبـا َـا ٜعٗـش ريـو بايٓظـب١ يًظـً  يف ػـهٌ َٛاؿـؿات         , اندل ٚ َعٗش أؾلـٌ يًُٓـتر   

 .ٖٓذط١ٝ أنجش دق١ 

 
 

 :دٛد٠ ا٭دا٤  -ب

عًـ٢ تظـُٝت٘   ٚ ٖـٛ َـا اؿـطًح    , ٖٞ اييت تشتبط بؼهٌ َباػش بكذس٠ ايظًع١ ع٢ً ايكٝـاّ بايٛظٝؿـ١ املتٛقعـ١ َٓٗـا        

ٚ . نــزيو دسدـ١ طــٗٛي١ عًُٝــ١ ايـــٝا١ْ ٚ اٱؿـ٬ح يًظــًع١ عٓــذ اؿادــ١ يــزيو   , بذسدـ١ ا٫عتُادٜــ١ أٚ اؾــذاس٠  

ٚ َـٔ امل٬سـغ إٔ   , ٜكـذ با٫عتُاد١ٜ قذس٠ ايظًع١ ع٢ً ا٭دا٤ املشكـٞ ؼـت ظـشٚف ايتؼـػٌٝ ايعادٜـ١ ٚ ملـذ٠ َعٝٓـ١        

    ِ ؾـ٬ ميهـٔ َـٔ ايٓاسٝـ١ ايعًُٝـ١ إٔ تهـٕٛ       . ايـيت ٜـتِ ؼذٜـذٖا     دٛد٠ ا٭دا٤ عاد٠ َا تهـٕٛ قهَٛـ١ ظـٛد٠ ايتــُٝ

 .ٚ يهٔ ايعهع يف بعض ا٭سٝإ ٖٛ ايـشٝح , دٛد٠ ا٭دا٤ أؾلٌ َٔ َظت٣ٛ دٛد٠ ايتـُِٝ 
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١ املتٛقع١ َٓٗا ٚ اييت ٚدذت َٔ أدًٗا ٚ يٝع ٖٞ اييت تشتبط بايؼهٌ املباػش بكذس٠ ايظًع١ ع٢ً ايكٝاّ ٭دا٤ ايٛظٝؿ

نزيو طٗٛي١ ايـٝا١ْ عٓذ إؿاب١ ايظًع١ بعطٌ ٚ َذ٣ طٗٛي١ , ٚ ٖٛ َا ٜظ٢ُ دسد١ ا٫عتُاد١ٜ أٚ اؾذاس٠ , ايتـُِٝ 

س٠ ٚ ٜكـذ با٫عتُاد١ٜ قذس٠ ايظًع١ ع٢ً ا٭دا٤ املشكٞ ؼت ظشٚف ايتؼػٌٝ ايعاد١ٜ ٚ ملذ٠ َع١ٓٝ أٟ ٌٖ ايظٝا, ايـٝا١ْ 

 .. قادس٠ ع٢ً ايتٛؿٌٝ نٌ ّٜٛ ؼت ايعشٚف ايعاد١ٜ بٓؿع َعذ٫ت ا٭دا٤ تهٕٛ طٝاس٠ ميهٔ ا٫عتُاد عًٝٗا 

ؾ٬ ميهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إٔ تهٕٛ , ٚ ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ بني دٛد٠ ا٭دا٤ ٚ دٛد٠ ايتـُِٝ طٓش٣ طبٝعتٗا ؾُٝا بعذ 

 .ٔ ايعهع يف بعض ا٭سٝإ ٖٛ ايـشٝح ٚ يه, دٛد٠ ا٭دا٤ أؾلٌ َٔ َظت٣ٛ دٛد٠ ايتـُِٝ 

ٌٖ تتٛق  إٔ دٛد٠ ا٭دا٤ أؾلٌ َٔ .. ٌٖ ٖٓاى ع٬ق١ بني دٛد٠ ا٭دا٤ ٚ دٛد٠ ايتـُِٝ ؟ ْعِ ٜٛدذ , ٖزا ن٬ّ َٓطكٞ  

 ..طبعًا .. دٛد٠ ايتـُِٝ ؟ ٫ 

 ..دٛد٠ ا٭دا٤ ٫ ميهٔ إٔ تضٜذ عٔ دٛد٠ ايتـُِٝ 

ؿؿات اؾٝذ٠ ٚ املُتاص٠ ايٛادب تٛؾشٖا يف املٓتر ٚ بايتايٞ دٛد٠ ا٭دا٤ إَا ٖٞ اؿذ ا٭قـ٢ يًُٛا, دٛد٠ ايتـُِٝ 

 ,َظا١ٜٚ شلا ٚ ٖزا ٜهٕٛ ٚك  َجايٞ دذًا 

ؾ٬ ميهٔ إٔ ْكٍٛ إٔ دٛد٠ ايتـُِٝ تهٕٛ , يهٔ ايعهع غرل َكبٍٛ , يهٔ غايبًا تهٕٛ دٛد٠ ا٭دا٤ أقٌ َٔ دٛد٠ ايتـُِٝ 

 .َٓطكٞ  ٖزا ن٬ّ غرل.. أقٌ َٔ دٛد٠ ا٭دا٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ دٛد٠ ايتـُِٝ ٚ ا٭دا٤ تعتدل ٖذؾًا تظع٢ املٓؼأ٠ إىل ؼكٝك٘ أثٓا٤ ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ : دٛد٠ اٱْتاز 

ؾٗٓاى ريو ايبعذ اٯاش َٔ اؾٛد٠ ايٓاتر عٔ , إ٫ أْ٘ قذ ٜـعب َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؼكٝل نٌ َُٓٗا بؼهٌ ناٌَ 

ايتـُِٝ ٚ ا٭دا٤ ٫ ا٬ف ؾُٝٗا يهٔ ٖٓاى ظشٚف ست١ُٝ ٚ ؾع١ًٝ أثٓا٤ تٓؿٝز ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ , ١ًٝ ظشٚف اٱْتاز ايؿع

ٚ , ؾٗٓاى ريو ايبعذ اٯاش َٔ اؾٛد٠ ايٓاتر عٔ ظشٚف اٱْتاز ايؿع١ًٝ . ْؿظٗا ٚ بايتايٞ ٫بذ إٔ ْٓعش ؾٛد٠ اٱْتاز 

إرًا ٖٓا إْتاز ؾعًٞ َ  َٛاؿؿات كطط١ َٔ قبٌ تظ٢ُ دٛد٠ . ت ايزٟ ٜعشف ظٛد٠ اٱْتاز أٚ دٛد٠ املطابك١ يًُٛاؿؿا

املطابك١ ٚ ٜتٛقـ ريو ا٭ارل ع٢ً إىل أٟ سذ مت ااتٝاس ايتـُِٝ عٝح ٜت٤٬ّ َ  ايكذسات ايتهٓٛيٛد١ٝ املتاس١ يف 

قذ تهٕٛ غرل قادس٠  َٔ املُهٔ إٔ تعٌُ تـُِٝ سا٥  يهٔ إَهاْٝات ايؼشن١ ايتهٓٛيٛد١ٝ, ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ يذ٣ املٓؼأ٠ 

إرًا ٫بذ يًتـُِٝ إٔ ٜتُاػ٢ َ  ايكذسات .. ع٢ً تٓؿٝز ٖزا ايتـُِٝ ٚ يف ٖزٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ ايكـٛس 

 .ايتهٓٛيٛد١ٝ 

 : دٛد٠ اٱْتاز  -ز

ــ١         ــا٤ ايعًُٝـ ــ٘ أثٓـ ــأ٠ إىل ؼكٝكـ ــع٢ املٓؼـ ــذؾًا تظـ ــُِٝ ٚ ا٭دا٤ تعتـــدل ٖـ ــٛد٠ ايتــ ــٔ إٔ دـ ــ٢ ايـــشغِ َـ عًـ

ؾٗٓـاى ريـو ايبعـذ اٯاـش     , إ٫ أْ٘ قذ ٜـعب َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؼكٝل نٌ َُٓٗا بؼهٌ ناٌَ , ١ٝ اٱْتاد

ٚ . ٚ ايـزٟ ٜعـشف ظـٛد٠ اٱْتـاز أٚ دـٛد٠ املطابكـ١ يًُٛاؿـؿات        , َٔ اؾـٛد٠ ايٓـاتر عـٔ ظـشٚف اٱْتـاز ايؿعًٝـ١       

ذسات ايتهٓٛيٛدٝــ١ املتاســ١ يف ٜتٛقـــ ريــو ا٭اــرل عًــ٢ إىل أٟ ســذ مت ااتٝــاس ايتـــُِٝ عٝــح ٜــت٤٬ّ َــ  ايكــ 

ؾايتطايل اؾٝذ بني قذسات ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ ٚ فُٛع١ املٛاؿؿات املٛكـٛع١  . ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ يذ٣ املٓؼأ٠ 

ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ املٛاؿؿات املٛكٛع١ يًُٓتر قـذ تهـٕٛ يف َظـت٣ٛ    , يًُٓتر قذ ٜ٪دٟ إىل دٛد٠ َطابك١ ممتاص٠ 

 . َتٛطط 
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ؾايتطايل اؾٝذ بني قذسات ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ ٚ فُٛع١ املٛاؿؿات املٛكٛع١ يًُٓتر قذ ٜ٪دٟ إىل دٛد٠ َطابك١ ممتاص٠ 

ِٝ َٓاطب ٱَهاْٝات ٚ قذسات املٓؼأ٠ طأْتر بٓا٤ا ع٢ً ٖزٙ ايكذسات ٚ اٱَهاْٝات اـاؿ١ باملٓؼأ٠ طٝ٪دٟ إىل عًُت تـُ, 

 .ملارا ؟ ٭ٕ ايتـُِٝ َتُاػٞ َ  ايكذسات ايؿع١ًٝ , دٛد٠ َطابك١ ممتاص٠ 

طط١ ع٢ً إَهاْٝات قذ ْل  َٛاؿؿات َتٛ, ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ املٛاؿؿات املٛكٛع١ يًُٓتر قذ تهٕٛ يف َظت٣ٛ َتٛطط 

املٓؼأ٠ يهٔ ٜهٕٛ عٓذى دٛد٠ املطابك١ عاي١ٝ ٭ْو ٚكعت ايتـُِٝ يف إطاس اٱَهاْٝات املتاس١ ٚ بايتايٞ اطتطعت تٓؿٝزٙ 

 .ٚٚؿًت ؾٛد٠ َطابك١ عاي١ٝ دذًا سغِ املٛاؿؿات املتٛطط١ 

 "دٛد٠ َطابك١ يًُٛاؿؿات"ٖٞ " دٛد٠ اٱْتاز"إرًا عشؾٓا إٔ َع٢ٓ 

 .املختًؿ١ اييت َٔ املُهٔ ايٓعش َٓٗا ملٛكٛع اؾٛد٠ ٖزٙ ايضٚاٜا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أ١ُٖٝ ايشقاب١ يًذٛد٠ بايٓظب١ يًُظتًٗو ٚ ايعٌُٝ  -أ

ؾهجرلًا َا ٬ْسغ , ٜعذ َظت٣ٛ دٛد٠ املٓتذات َٔ ايظً  ٚ اـذَات َٔ ا٭َٛس اشلا١َ بايٓظب١ يًُظتًٗو ٚ ايعٌُٝ 

ٚ ريو ع٢ً ايشغِ َٔ ا٫ستؿاع , املٓتذ١ قًًٝا ٚتؿلٌٝ ايظً  ا٭دٓب١ٝ عًٝٗا إسذاّ املظتًٗو عٔ ػشا٤ بعض ايظً  

ٚ ٜشد  ريو يف َععِ ا٭سٝإ إىل ا٫ات٬ف ايٛاكح يف َظت٣ٛ اؾٛد٠ بني ٖزٜٔ , ايٓظيب يجُٔ ايظً  ا٭دٓب١ٝ 

 . ايٓٛعني َٔ ايظً  

ااؿ١ يف ك٤ٛ املعًَٛات ,  َظتٜٛات اؾٛد٠ املختًؿ١ إرًا ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ املظتًٗهني يذِٜٗ ايكذس٠ ع٢ً ايتُٝٝض بني

ٚ بايتايٞ , املتاس١ ٚ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َِٓٗ طاملا تٛؾشت ي٘ ايكذس٠ ايؼشا١ٝ٥ ٜؿلٌ اؾٛد٠ ا٭ع٢ً ع٢ً اؾٛد٠ ا٭قٌ 

 .َٛكٛع اؾٛد٠ َِٗ يًُظتًٗو يف متٌٜٛ ايكشاس اـاق يًؼشا٤ اـاق ب٘ 

ٚ يف . ٖٛ ؾؼٌ تًو املٓتذات يف ايكٝاّ بٛظٝؿتٗا املتٛقع١ . ظتًٗو عٔ بعض املٓتذات إٕ ايظبب ا٭طاطٞ يعذّ سكا٤ امل

طٛا٤ ناْت تًو ايتهًؿ١ َتُج١ً يف كٝاع ايٛقت , أغًب ا٭سٝإ ٜذلتب ع٢ً ريو تهًؿ١ إكاؾ١ٝ ٜتشًُٗا املظتًٗو 

 :٢ً اؾٛد٠ أ١ُٖٝ ايشقاب١ ع

 .ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ١َُٗ يًُظتًٗو ٚ ايعٌُٝ ٚ يًُٓتر َكذّ ايظًع١ أٚ َكذّ اـذ١َ 

 :أ١ُٖٝ ايشقاب١ يًذٛد٠ بايٓظب١ يًُظتًٗو ٚ ايعٌُٝ  -أ

ؾهـجرلًا  , ٜعذ َظت٣ٛ دٛد٠ املٓتذات َٔ ايظً  ٚ اـذَات َٔ ا٭َٛس اشلا١َ بايٓظب١ يًُظتًٗو ٚ ايعٌُٝ 

ٚ ريـو عًـ٢   , ملظتًٗو عٔ ػشا٤ بعض ايظً  املٓتذ١ قًًٝا ٚتؿلٌٝ ايظً  ا٭دٓب١ٝ عًٝٗـا  َا ٬ْسغ إسذاّ ا

ٚ ٜشدــ  ريــو يف َععــِ ا٭سٝــإ إىل ا٫اــت٬ف ايٛاكــح يف   , ايــشغِ َــٔ ا٫ستؿــاع ايٓظــيب يــجُٔ ايظــً  ا٭دٓبٝــ١   

 .َظت٣ٛ اؾٛد٠ بني ٖزٜٔ ايٓٛعني َٔ ايظً  

ــتًٗو عـــ    ــا٤ املظـ ــذّ سكـ ــٞ يعـ ــبب ا٭طاطـ ــات  إ ايظـ ــاّ   . ٔ بعـــض املٓتذـ ــات يف ايكٝـ ــٌ تًـــو املٓتذـ ــٛ ؾؼـ ٖـ

طـٛا٤ ناْـت تًـو    . ٚ يف أغًب ا٭سٝإ ٜذلتب ع٢ً ريو تهًؿ١ إكاؾ١ٝ ٜتشًُٗا املظـتًٗو  . بٛظٝؿتٗا املتٛقع١ 

ايتهًؿــ١ َتُجًــ١ يف كــٝاع ايٛقــت ايــ٬صّ ٫طــتبذاٍ أٚ إؿــ٬ح ايظــًع١ أٚ يف اـظــاس٠ ايهاًَــ١ يًُبــايؼ  ايــيت دؾعٗــا    

 .مثًٓا يتًو ايظًع١  املظتًٗو
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 .ملظتًٗو مثًٓا يتًو ايظًع١ اي٬صّ ٫طتبذاٍ أٚ إؿ٬ح ايظًع١ أٚ يف اـظاس٠ ايها١ًَ يًُبايؼ  اييت دؾعٗا ا

ؾًٛ اػذلٜت طًع١ ٚ ؾٝٗا ْٛع َٔ ايكـٛس ٖٓا املظتًٗو ٜتشٌُ تهًؿ١ أْ٘ , أٟ إٔ املٓتذات تؿؼٌ يف ؼكٝل دٛد٠ ا٭دا٤ 

ؾًٛ نإ احملٌ ٜظُح باطتبذاٍ أٚ إسداع  ايظًع١ طأاظش ٚقت ٚ دٗذ أثٓا٤ , اػذل٣ طًع١ غرل قادس٠ ع٢ً أدا٤ ٚظٝؿتٗا 

ٚ ٖزا .. ٚ يٛ اْتٗت ؾذل٠ ا٫طتبذاٍ أٚ ا٫طذلداع ممهٔ ٜلٝ  مثٔ ايظًع١ بايهاٌَ , بذاٍ أٚ ا٫طذلداع َشس١ً ا٫طت

٫ىظش ٚقت أٚ دٗذ أٚ .. َٚـًش١ املظتًٗو إٔ ٜأاز طًع١ ظٛد٠ َٓاطب١ ٚ اذ١َ دٝذ٠ . ْتعشض ي٘ نجرلًا يف سٝاتٓا 

 .يزيو اؾٛد٠ ١َُٗ يًُظتًٗو .. َاٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :١ُٖٝ اؾٛد٠ بايٓظب١ يًُٓتر أ -ب   

 .ٜعتدل عٓـش دٛد٠ املٓتر َٔ ايعٓاؿش امل٪ثش٠ ع٢ً املبٝعات َٓ٘  -1  

ٚ تعتدل دٛد٠ , ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ طشد١ٜ بني دٛد٠ املٓتر ٚ سقِ املبٝعات َٓ٘ , ؾبؿشض ثبات ايعٛاٌَ ا٭اش٣      

 .ايذلٚه١ٝ يًُٓؼأ٠ املٓتر َٔ أِٖ ايعٓاؿش اييت تظتٓذ إيٝٗا اؿ٬ُت 

َج٬ً يٛ سأٜٓا ايظٝاسات ايٝابا١ْٝ أٚ ا٭ملا١ْٝ أٚ ا٭َشٜه١ٝ َٓتؼش٠ أنجش َٔ , بايتأنٝذ اؾٛد٠ عاٌَ َ٪ثش ع٢ً املبٝعات 

ٛؾشت ايكذس٠ ايؼشا١ٝ٥ طبعًا طاملا ت. ٭ٕ ا٭َشٜه١ٝ ٚ ايٝابا١ْٝ ٚ ا٭ملا١ْٝ دٛدتٗا أع٢ً َٔ دٛد٠ ايهٛس١ٜ , ايهٛس١ٜ 

 ,يًُظتًٗو

ٚ اؿ٬ُت ايذلٚه١ٝ اـاؿ١ بايؼشنات تظتٓذ بـٛس٠ أطاط١ٝ ع٢ً اؾٛد٠ , إرًا نًُا صادت دٛد٠ املٓتر صادت املبٝعات 

 .نعٓـش ؾزب ايع٤٬ُ ٚ املظتًٗهني املشتكبني 

طٛا٤ ناْت املٓتذات املٓاؾظ١ ق١ًٝ أٚ أدٓب١ٝ , تعٗش أ١ُٖٝ اؾٛد٠ يف ساي١ ٚدٛد َٓاؾظ١ بني أنجش َٔ َٓتر  -2

ٚ ٫ ػو إٔ عٓـش ايٓاؾظ١ أؿبح ع٢ً داْب نبرل َٔ ا٭١ُٖٝ بعذ اعتٓام ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ ؾهش . تباع يف ايظٛم احملًٞ 

 .سش١ٜ ايتذاس٠ ٚ طٝاد٠ طٝاط١ ايعٛمل١ 

ْعشف أْ٘ يف ك٤ٛ ٖزٙ ايب١٦ٝ ايذٜٓاَٝه١ٝ , َٔ أِٖ عٛاٌَ املٓاؾظ١ بني املٓتذات ٚ دزب املظتًٗو ٖٛ دٛد٠ املٓتر 

 .رل٠ ٚ يف ك٤ٛ طٝاط١ ايعٛمل١ ٚ طٝاط١ ايتششس ا٫قتـادٟ يًعذٜذ َٔ ايذٍٚ أؿبشت املٓاؾظ١ أنجش سذ٠ عٔ رٟ قبٌ املتػ

 

 :أ١ُٖٝ اؾٛد٠ بايٓظب١ يًُٓتر  -ب

َاٖٞ أ١ُٖٝ ايشقاب١ بايٓظب١ ع٢ً اؾٛد٠ بايٓظب١ يًُٓتر ؟ اٱداب١ تهُٔ يف عذ٠ أطـباب  : ايظ٪اٍ اٯٕ ٖٛ 

 :أُٖٗا 

 .ٜعتدل عٓـش دٛد٠ املٓتر َٔ ايعٓاؿش امل٪ثش٠ ع٢ً املبٝعات َٓ٘ 

ٚ , ايكٍٛ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ طشد١ٜ بني دٛد٠ املٓتر ٚ سقِ املبٝعـات َٓـ٘    ميهٔ, ؾبؿشض ثبات ايعٛاٌَ ا٭اش٣ 

 .تعتدل دٛد٠ املٓتر َٔ أِٖ ايعٓاؿش اييت تظتٓذ إيٝٗا اؿ٬ُت ايذلٚه١ٝ يًُٓؼأ٠ 

طٛا٤ ناْت املٓتذـات املٓاؾظـ١ قًٝـ١ أٚ    , تعٗش أ١ُٖٝ اؾٛد٠ يف ساي١ ٚدٛد َٓاؾظ١ بني أنجش َٔ َٓتر 

ٚ ٫ ػــو إٔ عٓـــش ايٓاؾظــ١ أؿــبح عًــ٢ داْــب نــبرل َــٔ ا٭ُٖٝــ١ بعــذ اعتٓــام  . ٛم احملًــٞ أدٓبٝــ١ تبــاع يف ايظــ

 .ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ ؾهش سش١ٜ ايتذاس٠ ٚ طٝاد٠ طٝاط١ ايعٛمل١ 
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 ,أْ٘ ٜذلتب ع٢ً املٓتر غرل املطابل يًُٛاؿؿات أٟ املعٝب إٔ تتشٌُ املٓؼأ٠ تهًؿ١ إكاؾ١ٝ ٚ ٖزٙ ايتهًؿ١ ع٢ً ْٛعني 

تهٕٛ تهًؿتٗا ٖٞ , أٟ إٔ ايعٝب مت انتؼاؾ٘ قبٌ تـذٜش ايبلاع١ .. ١ دااٌ املـٓ  تهًؿ١ ظٗٛس ٚسذات َعٝب -

ٚ ايتهايٝـ ا٭اش٣ غرل املباػش٠ يًٛسذات املعٝب١ عٓذَا ٜتِ إعذاّ ٖزٙ ايٛسذات أٚ , ايعُاي١ , اظاس٠ ق١ُٝ املاد٠ اـاّ 

 .ايتخًف َٓٗا بظعش قًٌٝ 

 .بظعش قًٌٝ طأنٕٛ اظشت نٌ ػٞ َٔ ٖزا  أٟ يٛ أعذَت ايٛسذات املعٝب١ أٚ ؽًـت َٓٗا 

ٚ إعاد٠ ايتؼػٌٝ ٖزٙ , يف ساي١ تعذًٜٗا يتتٛاؾل َ  املٛاؿؿات املٛكٛع١ , أٜلًا تهًؿ١ إعاد٠ ايتؼػٌٝ ايها١ًَ يًٛسذ٠ 

 ,تظتًضّ تهايٝـ إكاؾ١ٝ 

ؾإٕ , ييت ميهٔ إؿ٬سٗا يف ساي١ َا إرا نإ ايعٝب مت انتؼاؾ٘ يف اسذ ا٭دضا٤ غرل ا٭طاط١ٝ ا, أٚ تهًؿ١ اٱؿ٬ح -

يٛ ٚدذت ايعطٌ يف دض٤ َعني غرل أطاطٞ ميهٔ , املٓؼأ٠ تتٛىل ايكٝاّ بزيو قبٌ ايظُاح ببٝ  ايظًع١ يًُظتًٗو 

 ..إؿ٬س٘ بايتايٞ أْا أؼٌُ تهايٝـ إؿ٬س٘ قبٌ إٔ أؿذسٙ يًُظتًٗو ايٓٗا٥ٞ أٚ ايعٌُٝ ايٓٗا٥ٞ 

يٛ ٚدذْا عٝب ٫بذ إٔ ْعشف ْٛع٘ , ١ًٝ ايؿشف ملعشؾ١ ْٛع ايعٝب ٚ طبب٘ أٚ تهًؿ١ تٛقـ اٱْتاز ست٢ ٜتِ ايكٝاّ بعُ -

 .ٚ طبب٘ ٚ بٗزا طتتٛقـ ع١ًُٝ اٱْتاز 

ٚ ٖــزٙ , إٔ تتشُــٌ املٓؼــأ٠ تهًؿــ١ اكــاؾ١ٝ ,أٚ ٚدــٛد ٚســذات َعٝٓــ١ , ٜذلتــب عًــ٢ عــذّ َطابكــ١ املٓــتر يًُٛاؿــؿات  

 : ايتهًؿ١ ع٢ً ْٛعني ُٖا

 ,تهًؿ١ ظٗٛس ٚسذات َع١ٓٝ دااٌ املـٓ  

ٚ أٖـِ ٖـزٙ   , ٚ ٖٞ ايتهايٝـ املشتبط١ بعٗٛس إْتـاز َعٝـب دااـٌ ايٛسـذ٠ اٱْتادٝـ١ ٚ قبـٌ تـذاٍٚ ايظـًع١ يف ايظـٛم          

 :ايتهايٝـ 

ٙ ٚ ايتهـايٝـ ا٭اـش٣ غـرل املباػـش٠ يًٛسـذات املعٝبـ١ عٓـذَا ٜـتِ إعـذاّ ٖـز          , ايعُايـ١  , اظاس٠ ق١ُٝ املاد٠ اــاّ   -

 .ايٛسذات أٚ ايتخًف َٓٗا بظعش قًٌٝ 

 .يف ساي١ تعذًٜٗا يتتٛاؾل َ  املٛاؿؿات املٛكٛع١ , تهًؿ١ إعاد٠ ايتؼػٌٝ ايها١ًَ يًٛسذ٠  -

ؾإٕ , يف ساي١ َا إرا نإ ايعٝب مت انتؼاؾ٘ يف اسذ ا٭دضا٤ غرل ا٭طاط١ٝ اييت ميهٔ إؿ٬سٗا , تهًؿ١ اٱؿ٬ح 

 .ٌ ايظُاح ببٝ  ايظًع١ يًُظتًٗو املٓؼأ٠ تتٛىل ايكٝاّ بزيو قب

 .تهًؿ١ تٛقـ اٱْتاز ست٢ ٜتِ ايكٝاّ بع١ًُٝ ايؿشف ملعشؾ١ ْٛع ايعٝب ٚ طبب٘ 

 ,تهًؿ١ ظٗٛس ٚسذات َعٝب١ ااسز املـٓ  

ؾـإرا  . اطـتخذاّ ايظـًع١ ٚ تؼـػًٝٗا     ٚ ٖٞ ايتهايٝـ املشتبط١ بعٗٛس َٓتر َعٝب يف ايظٛم ٚ انتؼاف ريـو أثٓـا٤  

اـٛؿـا عٓـذَا ٜذلتـب عًـ٢     , وـل يـ٘ ايتعـٜٛض    , ايظًع١ ٫ تكّٛ بأدا٤ ايٛظٝؿ١ املتٛقع١ َٓٗـا   ٚدذ املظتًٗو إٔ

ٖٓــاى تهًؿــ١ ايـــٝا١ْ ايــيت تًتــضّ بٗــا املٓؼــأ٠ يؿــذل٠  , باٱكــاؾ١ إىل ايتعــٜٛض , ريــو بعــض ا٭كــشاس يًُظــتًٗو 

ٚ تهًؿ١ اٱطا٠٤ يظُع١ , ايظًع١ سل املظتًٗو يف اطتبذاٍ أٚ اطذلداد مثٔ , قذد٠ ااؿ١ بايٓظب١ يًظً  املعُش٠ 

 .املٓؼأ٠ 
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يهٔ يٛ مت بٝ  ٚسذات َعٝب١ طتعٗش , ٖزٙ نًٗا تهايٝـ َشتبط١ بعٗٛس ٚسذات َعٝب١ ٚ ٖٞ بذااٌ ايٛسذ٠ اٱْتاد١ٝ 

 ,تهايٝـ أاش٣ يًُظتًٗو ايٓٗا٥ٞ 

 , أاطش ْٛع َٔ ٖزٙ ايتهايٝـ ٖٞ ايظُع١ ايظ١٦ٝ يًُٓؼأ٠ يف ايظٛم , َعٝب١ ااسز املـٓ  تهًؿ١ ظٗٛس ٚسذات -

ؾإرا ٚدذ . ٚ ٖٞ ايتهايٝـ املشتبط١ بعٗٛس َٓتر َعٝب يف ايظٛم ٚ انتؼاف ريو أثٓا٤ اطتخذاّ ايظًع١ ٚ تؼػًٝٗا ) 

ؾُٔ املُهٔ إ ٜشؾ  قل١ٝ , ٖزٙ دٛد٠ أدا٤ ( ٜٛض ول ي٘ ايتع, املظتًٗو إٔ ايظًع١ ٫ تكّٛ بأدا٤ ايٛظٝؿ١ املتٛقع١ َٓٗا 

ٖٓاى تهًؿ١ , باٱكاؾ١ إىل ايتعٜٛض , اـٛؿا عٓذَا ٜذلتب ع٢ً ريو بعض ا٭كشاس يًُظتًٗو . ) ٚ ٜطًب ايتعٜٛض 

ؾٝٗا عٝب ٚ ؾًٛ ناْت ايظٝاس٠ َج٬ً ٫ قذٸس اهلل ( ايـٝا١ْ اييت تًتضّ بٗا املٓؼأ٠ يؿذل٠ قذد٠ ااؿ١ بايٓظب١ يًظً  املعُش٠ 

سـٌ سادخ طٝأاز تعٜٛض نبرل باٱكاؾ١ إىل تهًؿ١ ايـٝا١ْ يًظً  املعُش٠ اييت عًٝٗا كُإ ؾًٛ ظٗشت عٝٛب ا٬ٍ 

سل املظتًٗو يف اطتبذاٍ .  ) ؾذل٠ ايلُإ طذلد  يًؼشن١ ٚ تـًّح يو ا٭عطاٍ املٛدٛد٠ يف ايظً  اييت عًٝٗا كُإ 

 .ٚ ٖزٙ أاطش ْٛع َٔ أْٛاع ايتهايٝـ .( ٠٤ يظُع١ املٓؼأ٠ ٚ تهًؿ١ اٱطا, أٚ اطذلداد مثٔ ايظًع١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املكـٛد بايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

ٖٞ فُٛع١ َٔ اـطٛات احملذد٠ َظبكًا اييت تٗـذف إىل ايتأنـذ َـٔ إٔ اٱْتـاز احملكـل ٜتطـابل َـ          -

 :ٚ ٜتلح َٔ ٖزا ايتعشٜـ عذ٠ سكا٥ل أُٖٗا , املٛاؿؿات ٚ اــا٥ف ا٭طاط١ٝ املٛكٛع١ يًُٓتر 

ٚ , ؾٗـٞ إدـشا٤ات مت ؽطٝطٗـا َظـبكًا     , ٜهٕٛ ٖٓاى اطٛات قذدٙ َظـبكًا يًشقابـ١ عًـ٢ اؾـٛد٠     هب إٔ 

ؾـاات٬ف إدـشا٤ات ايؿشـف َـٔ ٚسـذ٠      . هب إتباعٗا بؼهٌ َظتُش َ  ايٛسـذات ايـيت ٜـتِ ايتأنـذ َـٔ دٛدتٗـا       

 .إىل أاش٣ قذ ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر َتػرل٠ يف اؿهِ ع٢ً دٛد٠ اٱْتاز 

. ٢ً اؾٛد٠ ٖٞ ايتأنـذ َـٔ املطابكـ١ يًُٛاؿـؿات ٚ يـٝع إْتـاز َظـت٣ٛ دـٛد٠ َشتؿـ           إٕ ٚظٝؿ١ ايشقاب١ ع

ٚ يهٓـ٘ يـٝع دـض٤ًا َـٔ عًُٝـ١      . ؾكشاس ااتٝاس َظت٣ٛ اؾٛد٠ امل٥٬ِ ٖٛ أسذ َهْٛات ايٓعاّ ايهاَـٌ ٱداس٠ اؾـٛد٠   

 .ايشقب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

ٚ ٜعــذ ريــو , عــٔ َظــت٣ٛ اؾــٛد٠ تظــتًضّ ٚظٝؿــ١ ايشقابــ١ عًــ٢ اؾــٛد٠ ٚدــٛد َٛاؿــؿات قــذد٠ يًتعــبرل   

ٚ ٜكـذ باملٛاؿؿات فُٛع١ َٔ اـــا٥ف ا٭طاطـ١ٝ يًُٓـتر    . ؾشكًا كًُٓٝا يف نٌ ْعِ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

 .اييت ميهٔ قٝاطٗا يًُٓتر نهٌ أٚ يبعض ا٭دضا٤ َٓ٘ نٌ ع٢ً سذٙ 

اَـًا َـٔ أْـ٘ طـٛف ٫تــٌ إىل      إ٫ أْ٘ يٝع ٖٓاى تأنذًا ت, ع٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد ْعاًَا يًشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

ؾذا٥ًُا ٖٓاى استُا٫ يًخطأ يف ع١ًُٝ ايكٝاغ أٚ يف ع١ًُٝ اؿهِ ع٢ً املٓتذات , ٜذ املظتًٗو أ١ٜ ٚسذ٠ َعٝب١ 

ٚ ٜهٕٛ اشلذف َٔ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٖـٛ ؽؿـٝض ٖـزا اـطـأ إىل أقـٌ سـذ       . بظبب ا٫عتُاد ع٢ً ايعٝٓات 

 .ممهٔ 

ٚ يهٓٗـا تؼـٌُ أٜلـًا ايشقابـ١ عًـ٢ دـٛد٠ املـذا٬ت ٚ        , ٫ تٗتِ ؾكط بايشقاب١ ع٢ً دٛد٠ املٓتر ايٓٗا٥ٞ إٕ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

 .ايشقاب١ ع٢ً ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ أثٓا٤ َشاسٌ ايتؼػٌٝ املختًؿ١ 
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 :املكـٛد بايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

ٖٞ فُٛع١ َٔ اـطٛات احملذد٠ َظبكًا اييت تٗذف إىل ايتأنذ َٔ إٔ اٱْتاز احملكل ٜتطابل َ  املٛاؿؿات ٚ )

ٓذى َٛاؿؿات َع١ٓٝ أٚ تـُِٝ َعني ٱْتادو بعذ َا ٜٓتٗٞ أٟ إٔ يٛ نإ ع( اــا٥ف ا٭طاط١ٝ املٛكٛع١ يًُٓتر

 .تكاسٕ بني َٛاؿؿات اٱْتاز ايؿعًٞ ٚ قذست٘ ع٢ً ا٭دا٤ ٚ َٛاؿؿات اٱْتاز املخطط , اٱْتاز ٚ ٜهٕٛ َٓتر ؾعًٞ 

 :ٚ ٜتلح َٔ ٖزا ايتعشٜـ عذ٠ سكا٥ل أُٖٗا )

أٟ أْٗا ٫ تهٕٛ عؼٛا١ٝ٥ ٚ شلا إدشا٤ات ٚ  (هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اطٛات قذدٙ َظبكًا يًشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠  -1

ٚ هب إتباعٗا بؼهٌ َظتُش َ  ايٛسذات اييت ٜتِ ايتأنذ , ؾٗٞ إدشا٤ات مت ؽطٝطٗا َظبكًا ), اطٛات قذد٠ َظبكًا  

 .(ؾاات٬ف إدشا٤ات ايؿشف َٔ ٚسذ٠ إىل أاش٣ قذ ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر َتػرل٠ يف اؿهِ ع٢ً دٛد٠ اٱْتاز . َٔ دٛدتٗا 

اطٛات ٚ إدشا٤ات قذد٠ تطبل ع٢ً نٌ ايٛسذات اييت طٓعٌُ عًٝٗا سقاب١ , إٔ ٖٓاى َٓٗذ١ٝ يًشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠  أٟ 

 .ع٢ً اؾٛد٠ 

ؾكشاس . إٕ ٚظٝؿ١ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٖٞ ايتأنذ َٔ املطابك١ يًُٛاؿؿات ٚ يٝع إْتاز َظت٣ٛ دٛد٠ َشتؿ   -2)

ٚ يهٓ٘ يٝع دض٤ًا َٔ ع١ًُٝ ايشقاب١ ع٢ً . ت ايٓعاّ ايهاٌَ ٱداس٠ اؾٛد٠ ااتٝاس َظت٣ٛ اؾٛد٠ امل٥٬ِ ٖٛ أسذ َهْٛا

, ٫ , يٝع َع٢ٓ إٔ ٖٓاى سقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ إٔ َظت٣ٛ اؾٛد٠ طٝهٕٛ َشتؿ    -ْشنض ع٢ً ٖزٙ ايٓكط١  -. ( اؾٛد٠ 

ملُهٔ إٔ تهٕٛ ٖزٙ املٛاؿؿات ٚ َٔ ا, ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ؾكط يًتأنذ َٔ اٱْتاز ايؿعًٞ َطابل يًُٛاؿؿات املٛكٛع١ 

 .املٛكٛع١ َتٛطط١ املظت٣ٛ 

ٚ ٜعذ ريو ؾشكًا كًُٓٝا , تظتًضّ ٚظٝؿ١ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٚدٛد َٛاؿؿات قذد٠ يًتعبرل عٔ َظت٣ٛ اؾٛد٠ ) – 3

ٗا ٚ ٜكـذ باملٛاؿؿات فُٛع١ َٔ اــا٥ف ا٭طاط١ٝ يًُٓتر اييت ميهٔ قٝاط. يف نٌ ْعِ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

 .(يًُٓتر نهٌ أٚ يبعض ا٭دضا٤ َٓ٘ نٌ ع٢ً سذٙ 

ٚ طبعًا ٫ميهٔ َكاس١ْ اٱْتاز ايؿعًٞ بذٕٚ , إرًا ٖزٙ املٛاؿؿات َعاٜرل اييت ع٢ً أطاطٗا ٜتِ َكاس١ْ اٱْتاز ايؿعًٞ 

 .َٛاؿؿات قذد٠ َظبكًا 

تاًَا َٔ أْ٘ طٛف ٫تـٌ إىل ٜذ  إ٫ أْ٘ يٝع ٖٓاى تأنذًا, ع٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد ْعاًَا يًشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ) -4

ؾذا٥ًُا ٖٓاى استُا٫ يًخطأ يف ع١ًُٝ ايكٝاغ أٚ يف ع١ًُٝ اؿهِ ع٢ً املٓتذات بظبب , املظتًٗو أ١ٜ ٚسذ٠ َعٝب١ 

طبعًا ٫ .( ٚ ٜهٕٛ اشلذف َٔ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٖٛ ؽؿٝض ٖزا اـطأ إىل أقٌ سذ ممهٔ . ا٫عتُاد ع٢ً ايعٝٓات 

بذيٌٝ إٔ أػٗش ػشنات ايظٝاسات % 100َُٗا ناْت دق١ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ أْ٘ طًٝػٞ ايعٝٛب بٓظب١  ميهٔ ايكٍٛ

ؾ٬ ميهٔ . َجٌ ػشن١ تٜٛٛتا تظتذعٞ أسٝاًْا بعض ايظٝاسات َٔ ايظٛم ْتٝذ١ ظٗٛس بعض ايعٝٛب ؾٝٗا , ايعامل١ٝ اٯٕ 

هٔ طٝكًٌ ايعٝٛب ٚ ىؿلٗا ٚ ٖزا اشلذف َٔ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً ايكٍٛ إٔ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ًٜػٞ ايعٝٛب متاًَا ي

 .اؾٛد٠ 

 , أٜلًا يٛ نإ اٱْتاز نبرل ٫ ميهٔ ؾشـ٘ نً٘ يهٔ طٝتِ أاز ع١ٓٝ ممج١ً ي٘ 

ٚ يهٓٗا تؼٌُ أٜلًا ايشقاب١ ع٢ً دٛد٠ , إٕ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٫ تٗتِ ؾكط بايشقاب١ ع٢ً دٛد٠ املٓتر ايٓٗا٥ٞ ) -4

أٟ إٔ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ يٝع يف املٓتر .( ايشقاب١ ع٢ً ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ أثٓا٤ َشاسٌ ايتؼػٌٝ املختًؿ١ املذا٬ت ٚ 

 .ٚ ٖٓاى ع١ًُٝ تؼػ١ًٝٝ شلا أٜلًا سقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ , ٭ْ٘ ٜٛدذ َذا٬ت قبٌ ريو شلا سقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ , ايٓٗا٥ٞ ؾكط 
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 .بعٝذ عٔ ايه٬ّ ايعاّ , ايظابك١ ن٬ّ قذد يف نٌ ا٭سب  أٖذاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أغشاض ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

 

جٌ ؽؿـٝض ْظـب١ ايعـادّ أثٓـا٤     إٕ ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ أٖذاف عا١َ هب ؼكٝكٗا َ

احملاؾع١ عًـ٢ دسدـ١ تطـابل    , ؽؿٝض ْظب١ َشدٚدات املبٝعات بظبب انؿاض َظت٣ٛ اؾٛد٠ , ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ 

ٚ تكًٌٝ سذـِ املعٝـب يف املـٛاد املؼـذلا٠     , املٓتر ايٓٗا٥ٞ َ  َٛاؿؿات ايتـُِٝ ا٭ؿ١ًٝ اييت مت ٚكعٗا شلزا املٓتر 

ٚ عًـ٢ ايـشغِ َـٔ تٓـٛع ٖـزٙ ا٭ٖـذاف ٚ ؼذٜـذٖا جملـا٫ت         . د١ دٛد٠ املٓتذـات ايٓٗا٥ٝـ١   ست٢ ٫ ٜ٪ثش ريو ع٢ً دس

 :إ٫ أْ٘ َٔ املؿلٌ إٔ تهٕٛ ا٭ٖذاف أنجش ؼذٜذًا ٚ ٚكٛسًا َجٌ , كتًؿ١ يتشظني ا٭دا٤ 

 

 

 :ايكشاسات ا٭طاط١ٝ يٓعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ 

َجٌ ؼذٜـذ َظـت٣ٛ اؾـٛد٠    . ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايكشاسات اٱطذلاتٝذ١ٝ اييت تٓطٟٛ عًٝٗا ع١ًُٝ إداس٠ اؾٛد٠ 

ٚ ؼذٜــذ دٚس دــٛد٠ املٓــتر نٛطــ١ًٝ   . ٠ يف تكذميــ٘ يًظــٛم يًظــً  أٚ اـــذَات ايــيت تكــذَٗا   ايــزٟ تشغــب املٓؼــأ 

إ٫ إٔ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايكشاسات ايتهتٝه١ٝ اييت ٜتعني ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ْعاّ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ . تٓاؾظ١ٝ 

 :ٚ ٖٞ , اٱداب١ عًٝٗا 

 يكٝاّ با٫اتباس ملظت٣ٛ اؾٛد٠ ؟َا ٖٞ ايٓكاط يف َشس١ً اٱْتاز اييت طٛف ٜتِ عٓذٖا ا

ايـيت  ( ؾشف ػـاٌَ  ) َا ٖٛ أطًٛب ايؿشف ايٛادب إتباع٘ ؟ ٚ ٜكـذ بزيو ٌٖ ايكٝاّ بؿشف نٌ ايٛسذات 

ٚ يف سايــ١ . أّ طــٛف ٜــتِ ا٫عتُــاد عًــ٢ ايعٝٓــات   . ؾشــف % 100ٜــتِ ايشقابــ١ عًــ٢ دٛدتٗــا ؟ ٚ ٖــٛ َــا ٜعــشف بـــ     

  تهٕٛ ؿاؿ١ إسـا٥ٝا ؟نٝـ ٜتِ ؼذٜذ سذِ ايع١ٓٝ اييت, ايعٝٓات 

 ٌٖ ٜتِ اطتبعادٖا أّ إؿ٬سٗا ؟, َا ايزٟ طٛف ٜتِ عًُ٘ بايٓظب١ يًٛسذات املعٝب١ 

 

 
 .ع٢ً ا٭نجش % 3ؽؿٝض عذد ػها٣ٚ ايع٤٬ُ َٔ َظت٣ٛ اؾٛد٠ إىل 

 .ع٢ً ا٭نجش % 2ؾٛد٠ إىل ؽؿٝض َشدٚدات املبٝعات بظبب ا

 .ع٢ً ا٭نجش % 5ؽؿٝض ْظب١ املٛاد اييت ٜعاد تؼػًٝٗا َش٠ أاش٣ بظبب اؾٛد٠ إىل 

 % .10اؿض تهًؿ١ ايشقاب١ ع٢ً اؾٛد٠ ٚ ايؿشف يًٛسذ٠ ايٛاسذ٠ َٔ املٓتر بٓظب١ 

نُـا أْـ٘ هـب    , ٚ يف ْٗا١ٜ ايؿذل٠ ايض١َٝٓ ـط١ اؾٛد٠ هب إٔ ٜتِ ؼًٌٝ دسد١ ؼكـل ٖـزٙ ا٭ٖـذاف    

 .ع٢ً ك٤ٛ ْتا٥ر ا٭دا٤ احملكك١ , ا٫طتُشاس يف إعاد٠ ايٓعش يف ٖزٙ ا٭ٖذاف ٚ ؼذٜجٗا 
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