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:             

ٖٓ ٓ٘طِن ٛيٙ ثُوًثّز صٞؽٜ٘ج ٌُِشق ػٖ ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز 

ػ٠ِ مِق ٗظ٣ٌز ثإلهثًر ثُؼ٤ِٔز ٝ هوّ ىُي ٖٓ مالٍ ٜٓ٘ؼ هًثّز ثُقجُز ٝ أهثر أّج٤ّز ٢ٛ 

إّضٔجًر إّضذ٤جٕ ثإلهث٣ًز ُذ٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ ٝ ُٔؼجُؾز ثإلشٌج٤ُز إكضٌػ٘ج إٔ إّضنوثّ 

ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ دؾ٤ٔغ أٗٞثػٚ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ هًٝ كؼجٍ   ك٢ ٓؤّْز 

د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ صٞؽو ٓؼٞهجس ٓضؼوهر صٞثؽٚ ثإلصظجٍ ث٢ًّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ٝ أِٓ٘ج ك٢ 

ثُضؼٔن ثٌُذ٤ٌ ك٢ ثُٔٞػٞع   ًجٗش أٛوثف هًثّض٘ج ًج٥ص٢ ٓؼٌكز ٓوٟ إُضَثّ ثُٔؤّْز 

ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز د ّج٤ّجس ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٝ ثُٔضٔغِز ك٢ ثإلػضٔجه ػ٠ِ أشٌجٍ 

ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ   ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٓجٗز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ٝ هًٝٙ ك٢ صط٣ٌٞ 

إصؾجٛجس ثُؼج٤ِٖٓ ٝ صق٤ْٖ ثألهث    ٓقجُٝز ٓؼٌكز ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صقو ٖٓ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ 

 ث٢ٌُّٔ هثمَ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز ٝ إ٣ؾجه فٍِٞ ُٜج 

ٝ دؼو ؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس ث٤ُٔوث٤ٗز ٝ صق٤ِِٜج صٞطِ٘ج إ٠ُ إٔ ُ صظجٍ ث٢ٌُّٔ أ٤ٔٛز ٝثػقز 

هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ ف٤ظ أٗٚ ٣ؼضذٌ ٤ًًَر أّج٤ّز ك٢ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ 

ٓنضِق ثإلؽجًثس هثمِٜج ٝ ٛيث ٖٓ مالٍ ثُوًٝ ثُي١ ٣ِؼذٚ ص٤َْٜ ثُٜٔجّ ثُٔضذجهُز هثمِٜج ٌُٖ 

ٛيث ثُوًٝ ٝؽوٗج أٗٚ هو ٣ضنِِٚ ٗٞع ٖٓ ثُظؼٞدجس ك٢ صطذ٤وٚ ػ٠ِ أًع ثُٞثهغ دشٌَ 

 ٓضٌُٔ ٝ ٝثػـ.
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٣ؼضذٌ ثإلصظجٍ أهثر إؽضٔجػ٤ز ٣ضْ ٖٓ مالُٜج ثُضلجْٛ د٤ٖ ثألكٌثه ٝ ثُؾٔجػجس ك٢ ثُٔ٘ظٔز   ٝ 

ثإلصظجٍ ٤ِّٝز ًة٤ْ٤ز ٖٓ ثُّٞجةَ ثُض٢ صْضنوّ ُضقو٤ن أٛوثف ثُٔ٘ظٔز ف٤ظ ٣ضْ ٖٓ مالُٜج 

ٗوَ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثُذ٤جٗجس ٝ ث٥ًث  ٝ ثألكٌجً د٤ٖ ثألكٌثه ٝ ثُؾٔجػجس ُـٌع صقو٤ن ثألهث  

ثُْٔضٜوف ُِٔ٘ظٔز ٝ هو أشجًس ثُوًثّجس ٝ ثألدقجط د ٕ ػ٤ِٔجس ثإلصظجٍ صشٌَ ٓج ٣وجًح 

% ٖٓ ٗشجؽ ثُٔ٘ظٔز ٝ ُيُي ٣ٌٖٔ إػضذجً ثإلصظجٍ دٔغجدز ثُوّ ثُوثكن ػذٌ شٌث٤٣ٖ 75

ثُٔ٘ظٔز ف٤ظ أٗٚ دوٕٝ إصظجٍ صٔٞس أٝ صٌٔع ثُقًٌز ثُوثة٣ٌز ُِٔ٘ظٔز ٝ صضٞهق ؽ٤ٔغ 

 أٗشطضٜج ثألمٌٟ.

ٝ ُيُي ّ٘ض٘جٍٝ ك٢ ٛيٙ ثُوًثّز ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز 

هًثّز ٤ٓوث٤ٗز ُِٞفور ثإلهث٣ًز ُذ٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ كوو هْٔ٘ج ثُوًثّز إ٠ُ إؽجً ٜٓ٘ؾ٢ ٝ 

 إؽجً ٗظ١ٌ ٝ إؽجً صطذ٤و٢.

ثإلؽجً ثُٜٔ٘ؾ٢: ٝ هو إمضض دض٘جٍٝ ثإلشٌج٤ُز ٝ ثُلٌػ٤جس عْ أ٤ٔٛز ثُوًثّز ٝ أّذجدٜج ٝ 

أٛوثكٜج ٝ دؼو ىُي إٗضوِ٘ج إ٠ُ صقو٣و ثُٔلج٤ْٛ ك٢ ٓؾجالس ثُوًثّز عْ ٓؾضٔغ ثُذقظ دجإلػجكز 

إ٠ُ ىُي صطٌه٘ج إ٠ُ أهٝثس ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ٝ ثُٔومَ ثُ٘ظ١ٌ ُِوًثّز ٝ ك٢ ثألم٤ٌ ص٘جُٝ٘ج 

 ثُوًثّجس ثُْجدوز .

  كؤْ٘جٙ إ٠ُ كظ٤ِٖ: إل       ظ  أٓج 

  دؼ٘ٞثٕ : ٓومَ إ٠ُ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ          :

 دؼ٘ٞثٕ  ٓج٤ٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٝ ثُي١ صطٌه٘ج ك٤ٚ إ٠ُ صؼ٣ٌق ثإلصظجٍ     سث     :

 ث٢ٌُّٔ   ػ٘جطٌٙ ٝ أٗٞثػٚ.

 دؼ٘ٞثٕ ٌٓجٗز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٝ ثُي١ صطٌه٘ج ك٤ٚ إ٠ُ شٌٝؽ ثإلصظجٍ     سث   ث   :

 ث٢ٌُّٔ   شذٌجصٚ ٝ أٛوثكٚ 

  دؼ٘ٞثٕ: ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز        ث   :
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ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٝ صطٌه٘ج ك٤ٚ إ٠ُ ثُضؼ٣ٌق دجُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز       :    سث  

 مظجةظٜج  ٝظجةلٜج ٝ أٛوثكٜج

ًجٕ دؼ٘ٞثٕ هًٝ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٝ ص٘جُٝ٘ج ك٤ٚ      سث   ث   :

ٝظجةق ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٝ ًيُي أ٤ٔٛضٚ ٝ أٛوثكْٜ ٓؼٞهجس 

 صظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثإل

عْ صل٣ٌؾ ثُذ٤جٗجس ٝ  دْٔضـجْٗ كوو مظظ٘جٙ إ٠ُ صوو٣ْ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ  إل            :

 صق٤ِِٜج ٝ صل٤ٌْٛج ٝ صِن٤ض ألْٛ ٗضجةؼ ثُوًثّز ثُلٌػ٤ز ٝ ثُؼجٓز.

ثُ٘ظ١ٌ ٝ  عْ مظظ٘ج ك٢ آمٌ ثُٔيًٌر مجصٔز صقوه أْٛ ٓج إّضنِظ٘جٙ ٖٓ ثُوًثّز دؾجٗذ٤ٜج

  ثُضطذ٤و٢.
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  إل         د 
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 ثإلؽجً ثُٜٔ٘ؾ٢
 

 

 

  إل         د 

 ص٤ٜٔو 

 ؽٌؿ إشٌج٤ُز ثُوًثّز 

 كٌػ٤جس ثُوًثّز 

 أّذجح ثُوًثّز 

 أ٤ٔٛز ثُوًثّز 

 أٛوثف ثُوًثّز 

 ْصقو٣و ثُٔلج٤ٛ 

 ٓؾجالس ثُوًثّز 

 ٜٓ٘ؼ ثُوًثّز ٝ ثألهٝثس 

 ٜٓ٘ؼ ثُذقظ ٝ ثُؼ٤٘ز 

 ثُٔوجًدز ثُ٘ظ٣ٌز ُِوًثّز 

 ثُوًثّجس ثُْجدوز أٝ ثُٔشجدٜز 

 مالطز 
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٣ؼضذٌ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٖٓ ثُٔٞثػ٤غ ثُض٢ ُٜج ػالهز ًذ٤ٌر هثمَ ثُٔؤّْجس ٖٓ مالٍ 

ثُض٘ظ٤ْ ثإلهث١ً ف٤ظ صٔقًٞس هًثّض٘ج فٍٞ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ د ٕ 

هوٓ٘ج ك٢ إؽجًٛج ثُٜٔ٘ؾ٢ ثإلشٌج٤ُز   ثُلٌػ٤جس   أ٤ٔٛز ثُوًثّز   أّذجدٜج  أٛوثكٜج   صقو٣و 

ثُٔلج٤ْٛ   ٓؾجالس ثُوًثّز   ٓؾضٔغ ثُذقظ   أهٝثس ؽٔغ ثُذ٤جٗجس   ثُٔومَ ثُ٘ظ١ٌ عْ 

 ثُوًثّجس ثُْجدوز.
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 :                 ذ 

٣ؼضذٌ ثإلصظجٍ ػ٤ِٔز ػ٣ًٌٝز ك٢ ؽذ٤ؼز ثُذشٌ  ٝك٢ ثُض٘ظ٤ٔجس ػ٠ِ إمضالف أٗٞثػٜج 

ُطذ٤ؼز ثُذش٣ٌز صْؼ٠ إ٠ُ ثُضٞثطَ ٝ ثإلٗوٓجػ ٝ ثإلٗؼٔجّ إ٠ُ ثُؾٔجػجس ٜٓٔج إمضِلش كج

 أٗٞثػٜج

ٝ صشٌَ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ أفو ثُوػجةْ ثألّج٤ّز ثُض٢ ٣ضْ ٖٓ مالُٜج ثُضلجػَ ثإلْٗج٢ٗ   كؼ٤ِٔز 

ثإلصظجٍ صقوه ٓوٟ صووّ ثُٔؾضٔؼجس ثُي١ ٣ضٞهق ػ٠ِ ٓوٟ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ هثمَ ثُض٘ظ٤ْ 

 ػ٤ٚ ث٢ٌُّٔ ٝ ؿ٤ٌ ث٢ٌُّٔ.د٘ٞ

ٝ ٛيث ثألم٤ٌ ٣الفع أٗٚ أطذـ ٣غ٤ٌ إٛضٔجّ ثُؼٔجٍ ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔوٟ صوذِْٜ ُِوٌثًثس ٝ 

ثُضؼ٤ِٔجس   إػجكز إ٠ُ ٓوٟ صوذَ ثإلهثًر ُشٌج٣ْٜٝ ٝ ٓشجًِْٜ هثمَ ثُٔؤّْز ٝ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز 

إلصظجٍ ٣ؼَٔ ػ٠ِ مِن صْجْٛ ك٢ إ٣ؾجه ٗٞع ٖٓ ثُؼالهز د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝ ثإلهثًر   ٝ دجُضج٢ُ كج

ؽٞ صؼج٢ٗٝ ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ص٤َْٜ ػ٤ِٔز صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس ًٔج ٣ْجػو ػ٠ِ إ٣ؾجه ٗٞع ٖٓ ثُلْٜ 

 ثُٔشضٌى ٝ ثُغوز ثُٔضذجهُز ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ إصنجى ثُوٌثًثس ثُٔشضًٌز ٝ ٗش عْ صقو٤ن ثألٛوثف.

ًٕٞ ٝ ٣ْ٘وٕٞ ًٔج صؼضذٌ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د ٜٗج ػذجًر ػٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألكٌثه ٣شجً

ؽٔجػ٤ج هثمَ ص٘ظ٤ْ ٤ٌَٜٓ ٣ْجْٛ ك٢ ٣ٍجهر ٝ صط٣ٌٞ إٗضجؽٜج   ًٔج ص٘ظٌ إ٤ُٜج ًٔ٘ظٔز 

إؽضٔج٣ز ٖٓ مالٍ إصنجى ثُوٌثً  ٓٞثهق ٝ صظٌكجس ثألكٌثه ٝ إصظجالصْٜ هثمِٜج ٝ ٣ؼو 

ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٖٓ أْٛ ثُنطٞؽ ثُض٢ صضذؼٜج ثُٔؤّْز ك٢ ٤ًٌّٝر ػِٜٔج ُضقو٤ن أٛوثكٜج ٝ 

ٛيث ٗؾو طؼٞدجس ٝ ٓؼٞهجس صقو ٖٓ ٤ًٌّٝصٚ ك٢ ثُٔ٘ظٔز ٝ ٣ٌؽغ ثُْذخ ك٢ ىُي إ٠ُ ًؿْ 

 ػوّ ثُضطذ٤ن ثُلؼ٢ِ ُٔذجها ٝ أّج٤ّجس ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ.

 ٝػ٠ِ ػٞ  ٛيث ٗطٌؿ ثُضْجؤٍ ثُضج٢ُ:

 ـ ٓج ٛٞ ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز ؟
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      ؤ          :

 ؟ صظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ـ ْٓضـجْٗٓج ؽذ٤ؼز ثإل 

  ٓجٛٞ ثُوًٝ ثُي١ ٣ِؼذٚ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌـ

 ؟  ْٓضـجْٗ

 ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز  ٓج٢ٛ ثُظؼٞدجس ٝ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صٞثؽٚ ثُضطذ٤ن ثُلؼ٢ِ ك٢

 ؟ د٣ٌو ثُؾَثةٌـ ْٓضـجْٗ

              : 

  ٣ْضنوّ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ دؾ٤ٔغ أٗٞثػٚ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌـ

 ْٓضـجْٗ

 ْٗصظجٍ ث٢ٌُّٔ هًٝ كؼجٍ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ـ ْٓضـج ُ 

  صٞؽو ٓؼٞهجس ٓضؼوهر صٞثؽٚ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌـ

 ْٓضـجْٗ

:              

ذجح إمض٤جًٗج ُٔٞػٞع ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ـ صٌؽغ أّ

 إ٠ُ أّذجح ىثص٤ز ٝ أمٌٟ ٓٞػٞػ٤ز : ْٓضـجْٗ

 :                  

٣ضٔغَ ك٢ ٤ِٓ٘ج إ٠ُ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُوًثّجس ثُٔضؼِوز دجإلصظجالس ٝ ثٌُؿذز ك٢  .1

ثُؼٔجٍ ٖٓ مالٍ ٗٞػ٤ز ثإلصظجٍ إؽٌث  هًثّز ٤ٓوث٤ٗز صض٘جٍٝ ثُؼالهز د٤ٖ ثإلهثًر ٝ 

 ثُْجةو ك٢ ىُي

ٓقجُٝز ٓؼٌكز ثألّذجح ثُض٢ صؤه١ إ٠ُ ّٞ  ثُلْٜ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝ ثُي١ ٌٟٗ د ٕ ّٞ   .2

 ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٖٓ د٤ٖ أدٌٍ ٛجصٚ ثألّذجح

 مالٍ ثُْ٘ض٤ٖ ثُٔجػ٤ض٤ٖ ػ٠ِ شٌَ دقظ ػ٢ِٔ صوو٣ْ فٞطِز هًثّض٘ج .3
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:                     

ُٔٞػٞع ٓض٘جٍٝ ّجدوج ٝ دجُذٌؿْ ٖٓ صٞكٌ ٌٓثًَ ثُذ٣ٌو ٝ ٗظٌث ألٕ ٛيث ث .1

ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٛيٙ ثٌُٔثًَ ًذ٤ٌ إٗضشجًٛج دشٌَ ٝثّغ إال أٗ٘ج ٗؾو إٔ ٛ٘جى إًضظجظ 

 ُٔقجُٝز ٓؼٌكز ثألّذجح ثُض٢ صؼ٤ن ٤ًٌّٝر ػَٔ ثُٔؤّْز . ٝ ٛٞ ٓج هكؼ٘ج

٣و ثُؾَثةٌ ٓؼٌكز أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ُوٟ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز دٌ .2

 ـ ْٓضـجْٗ ك٢ صقو٤ن أٛوثكٜج.

 :              

ُٜيث ثُٔٞػٞع أ٤ٔٛز ًذ٤ٌر ُٔج صووٓٚ ٖٓ فٍِٞ ُٔشجًَ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ د٤ٖ ثإلهثًر ٝ 

ثُؼٔجٍ أٝ ثُؼٌِ أٝ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ك٢ ٗلِ ثُْٔضٟٞ هثمَ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٝ صقو٤ن 

صؼ٤ن ثُؼ٤ِٔز ثإلصظج٤ُز   ًٔج إٔ ثإلصظجٍ ثُلؼج٤ُز ثإلصظج٤ُز دجُضـِخ ػ٠ِ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ 

ثُؾ٤و ٝ ثُلؼجٍ ػ١ًٌٝ ك٢ ٌٓفِز ص٘ل٤ي ثُنطؾ ٝ ٓضجدؼز ثُذٌثٓؼ ثُٔٞػٞػ٤ز ٝ ٖٓ 

 ثُؼ١ًٌٝ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓوٟ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ ٝ أ٤ٔٛضٚ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز.

     ف        :

 ٌؽٞر ثُٞطٍٞ إ٤ُٜج ًج٥ص٢:إٗطالهج ٖٓ أ٤ٔٛز ٓٞػٞع ثُوًثّز ًجٗش ثألٛوثف ثُٔ

ٓؼٌكز ٓوٟ إُضَثّ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز د ّج٤ّجس ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٝ  .1

 ثُٔضٔغِز ك٢ ثإلػضٔجه ػ٠ِ أشٌجٍ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٓجٗز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ٝ هًٝٙ ك٢ صط٣ٌٞ ك٢ صط٣ٌٞ  .2

 إصؾجٛجس ثُؼج٤ِٖٓ ٝ صق٤ْٖ ثألهث .

كز ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صقو ٖٓ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ ثُٔؤّْز ٓقجُٝز ٓؼٌ .3

 ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز ٝ إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثُٔ٘جّذز.
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   س            : .4

ٛٞ ثإلصظجٍ ثُي١ ٣ضْ د٤ٖ ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ثُٔنضِلز ك٢   إل           :    الز :

ٝ صوج٤ُوٛج   ٝ ٛٞ ٣ؼو أْٛ ٤ٛتز أٝ ٓؤّْز دجُطٌم ث٤ٌُّٔز ثُٔضلن ػ٤ِٜج ك٢ ٗظٜٔج 

ٝظجةق ثإلهثًر ٝ ٣الفع ص٘ٞع ثُٔجهر ثُض٢ ص٘وَ ػذٌ شذٌز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ.
1
 

ٛٞ ثإلصظجٍ ثُي١ ٣ضْ دجُطٌم ث٤ٌُّٔز ثُٔضلن ػ٤ِٜج ْٓذوج ك٢   خ     : : إل           

 ٓق٤ؾ ثُؼَٔ   أ١ أٗٚ ٣وّٞ أّجّج ػ٠ِ ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٤ُِٜتز أٝ ثُٔ٘ش ر .

" ك٤وٍٞ " إٔ ثُٔؤّْز ٢ٛ ثُٞفور   ٣M.Truckyؼٌكٜج "    الز :  إل       :    ؤ   

ثُض٢ صؾٔغ ك٤ٜج ٝ صْ٘ن ثُؼ٘جطٌ ثُذش٣ٌز ٝ ثُٔجه٣ز ُِ٘شجؽ ثإلهضظجه١"
2
 

ثُٔؤّْز ػجٓز صجدؼز ُِوُٝز أٝ ٓ٘ظٔز ص٤ٌْ ٗشجؽجس   خ     : :   ؤ     إل       

 ٤ًّٔج ٌُٔثهذز أهٝثس ثُض٤٤ٌْ.إهضظجه٣ز  إؽضٔجػ٤ز ٝعوجك٤ز صٔضٌِٜج ثُوُٝز 

  د           :

 ٓٞظل٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ ـ ْٓضـجْٗ    د      ش  :

 أؽ٣ٌش ثُوًثّز ك٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ ـ ْٓضـجْٗ    د          :

ف٤ظ ص٘جُٝش ثُؾجٗخ ثُ٘ظ١ٌ ٓ٘ي  2018/2019أؽ٣ٌش ٛيٙ ثُوًثّز ٓج د٤ٖ     د         :

 ٢ ٓ٘ي شٌٜ أك٣ٌَ.دوث٣ز شٌٜ ؽجٗل٢ ٝ ثُؾجٗخ ثُضطذ٤و

      ح         :

ٛٞ ثُط٣ٌوز أٝ ثألِّٞح ثُي١ ٣٘ضٜؾٚ ثُؼجُْ ك٢ دقغٚ أٝ هًثّز ٓشٌِز ٝ ثُٞطٍٞ       ح:

إ٠ُ فٍِٞ ُٜج أٝ دؼغ ثُ٘ضجةؼ.
3
 

                                                           
1
 2004جر للنشر و التوزٌع، ، دار الف 1"المعجم اإلعالمً"، ط 
2
 8، ص2008" الوجٌز فً إلتصاد المؤسسة" ،غول فرحات ، دار الخلدونٌة للنشر و التوزٌع ، الجزائر،  
3
  17، ص  1998منصور نعمان، غسان ذٌب النمري " البحث العلمً حرفة و فن" دار الكندي، األردن،  
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ثُٜٔ٘ؼ ثُْٔضنوّ ٛٞ ٜٓ٘ؼ هًثّز ثُقجُز ٝ ٛٞ ثُذقظ ثُٔضؼٔن ثُي١ ٣ٜضْ دؾ٤ٔغ ثُؾٞثٗخ 

فو ٝ دظًٞر ٓلظِز ٝ هه٤وز  ٝ ٣ؼو ٛيث ثُٜٔ٘ؼ ثُٔضؼِوز دٔٞهق ٓؼ٤ٖ أٝ ٓٞػٞع ٝث

ثألِّٞح ثُٔ٘جّخ ُؾٔغ ٓؼِٞٓجس صلظ٤ِ٤ز ٝ شجِٓز ػٖ فجُز ٓقوهر ٝ ٓقجُٝز هًثّز ٝ 

صق٤َِ ٓج صْ ؽٔؼٚ ٖٓ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثُذ٤جٗجس هًثّز ػ٤ٔوز ٝ شجِٓز صلظ٤ِ٤ز ُِٞطٍٞ إ٠ُ 

ثُ٘ضجةؼ ثألكؼَ ُضِي ثُقجُز. 
1
 

ظٌث ألٗ٘ج ٣ٌٗو ثُذقظ ػٖ ٓؼِٞٓجس دنظٞص ثُٔؤّْز ًٌَ ًٔج ٝهو إمضٌٗج ٛيث ثُٜٔ٘ؼ ٗ

٣ٌٗو ثٌُشق ػٖ ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمِٜج   كجُذقٞط ثُض٢ إػضٔوس ػ٠ِ هًثّز ثُقجُز 

صٌٕٞ ٓضؼٔوز ٝ شجِٓز ُؾ٤ٔغ ؽٞثٗخ فجالس ٓٞػٞع ثُذقظ ف٤ظ صـط٢ ًَ أٝ ٓؼظْ 

  ٝ ٛٞ ٣ٌدؾ ثُقجػٌ دجُٔجػ٢ ثُٔضـ٤ٌثس ٝ ٢ٛ ثُنظجةض ثُٔضٞكٌر ك٢ ٜٓ٘ؼ هًثّز ثُقجُز

 ٝ ٣ٌشق ػٖ ثُْٔذذجس ٝ ٣ٌدطٜج د ّذجح ًٔج صوًُ ثُؼجهثس ثُؾَة٤ز ك٢ إؽجًٛج ث٢ٌُٔ.

       خ            :

ال صنِٞ أ١ هًثّز ٖٓ إّضنوثّ ػوه ٖٓ ثألهٝثس ثُٜٔ٘ؾ٤ز ك٢ ؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثُذ٤جٗجس ك٢ 

 هٝثس ثُضج٤ُز:ٓؾضٔغ ثُذقظ ثُٔوًُٝ ٝ هو إّضنوٓ٘ج ك٢ هًثّض٘ج ثأل

ك٢ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔالفظز ٗؾو إٔ ثُذجفظ ٣ٌضل٢ دجُٔالفظز ػٖ     الزظ         ش    :

دؼو هٕٝ ٓشجًًز ثُٔذقٞع٤ٖ ك٢ أػٔجُْٜ ٓٔج ٣ْٔـ ُٚ دؾٔغ ثُٔؼِٞٓجس ثُقو٤و٤ز ؿ٤ٌ 

 ثُٔظط٘ؼز 

٢ أٝهجس ٝ ٓ٘ٚ إػضٔوٗج ػ٠ِ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔالفظز ٖٓ مالٍ ٣ٍجًثص٘ج ثُٔضؼوهر ُِٔؤّْز ك

ؿ٤ٌ ٓقوهر ِّلج ُوٟ ثُٔذقٞع٤ٖ ٝ ٖٓ مالُٜج الفظ٘ج ٤ًل٤ز صٞثطَ ثُٔذقٞع٤ٖ هثمَ ٓؤّْز 

 ثُذقظ. 

 

 

  إل      : 

                                                           
1
، دار حامد ، عمان،  spssالبحث العلمً و تحلٌل البٌانات بإستخدام البرنامج اإلحصائً دالل الماضً ، محمود البٌاتً " منهجٌة و أسالٌب  

 66، ص 2008
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٢ٛ ػذجًر ػٖ ٓؾٔٞػز ثألّتِز صوًٝ فٍٞ ٓٞثػ٤غ ٗل٤ْز أٝ إؽضٔجػ٤ز أٝ صٌد٣ٞز   ٣ؾ٤خ 

ِـ ٌُِشق ػٖ ػٜ٘ج ثُٔلقٞص د٘ؼْ أٝ ال أٝ ٝػغ ػالٓز فٍٞ ثإلؽجدز ثُٔنضجًر   ٝ ٛٞ ٣ظ

ث٤ٍُٔٞ ث٤ُٜ٘ٔز ٝ ثُغوجك٤ز ٝ ثُٔؼضووثس أٝ ػٖ ّٔجس مِل٤ز ٝ إؽضٔجػ٤ز.
1
 

ف٤ظ إػضٔوٗج ػ٠ِ إّضٔجًر ٓٞؽٜز ُٔٞظل٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ كجشضِٔش ػ٠ِ أّتِز 

 ٓـِوز ٝ أمٌٟ ٓلضٞفز ك٢ طًٞر أًدؼز ٓقجًٝ ٓضٔغِز ًج٥ص٢:

 ـ ثُٔقًٞ ثألٍٝ: ثُذ٤جٗجس ثُشنظ٤ز ُِٔذقٞط

:ثُي١ ٣ض٘جٍٝ ؽذ٤ؼز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو  6إ٠ُ  1ُٔقًٞ ثُغج٢ٗ: ثألّتِز ٖٓ ـ ث

 ثُؾَثةٌـ ْٓضـجْٗ

: ٝ ٣ض٘جٍٝ هًٝ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو 12إ٠ُ  7ـ ثُٔقًٞ ثُغجُظ: ثألّتِز ٖٓ 

 ثُؾَثةٌـ ْٓضـجْٗ

س ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢  : ٣ض٘جٍٝ طؼٞدجس ٝ ٓؼٞهج 18إ٠ُ  13ـ ثُٔقًٞ ثٌُثدغ: ثألّتِز ٖٓ 

 ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌـ ْٓضـجْٗ

ُضق٤ٌْ ٖٓ مالٍ ػوه ٖٓ ثألّجصير ثُي٣ٖ أدوٝث ٓالفظجس ػ٤ِٚ ٝ  ثإلّضذ٤جٕٝ هو مؼغ ٛيث 

 دؼو إؽٌث  صؼو٣الس ػ٤ِٚ صْ إػوثهٙ إ٠ُ ثُظًٞر ثُٜ٘جة٤ز.

  د       سث         :

ُذقظ ُْٜ ٝ ثُوًثّز ػْٜ٘ ثُض٢ ٤ّضْ إػوثه ث ثُٔلٌهثسثُي١ ٖٓ مالُٚ ٣ضْ صقو٣و 
2
  ٖٓ ٝ  

ثُي١ دِؾ ػوهْٛ  مالٍ هًثّض٘ج فٍٞ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثإلهثًر ُْٔض٣ٞجس د٣ٌو ثُؾَثةٌـ ْٓضـجْٗ

 ٓٞظق.   35

ٝد٘ج ث ػ٠ِ طـٌ فؾْ ثُض٘ظ٤ْ دجُٔؤّْز ٝ إّضنوثّ ٜٓ٘ؼ هًثّز ثُقجُز كوو هٔ٘ج دْٔـ شجَٓ 

ٝ                ٗؼضٔو ك٢ هًثّض٘ج ػ٠ِ ػ٠ِ ٓؾضٔغ ثُذقظ  ٝدجُضج٢ُ كٌجٕ َُثٓج ػ٤ِ٘ج إٔ 

 ثُض٢ فوهس ُ٘ج  ٓؾضٔغ ثُذقظ ثٌُٔؿٞح هًثّضٚ   ٝثُض٢ إّضنوٓ٘جٛج ك٢ هًثّض٘ج 
                                                           

1
 84، ص 2001طلعت إبراهٌم لطفً " أسالٌب و أدوات البحث اإلجتماعً" دار غرٌب ، الماهرة،  
2
، دار حامد، عمان   spssإستخدام البرنامج اإلحصائً دالل الماضً ، محمود البٌاتً " منهجٌة و أسالٌب البحث العلمً و تحلٌل البٌانات ب 

 66، ص 2008
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             ظ           : 

صٌٟ ثإلهثًر ثُؼ٤ِٔز إٔ ثإلصظجٍ ٝؽو ُض٤َْٜ ػ٤ِٔز ثُو٤جهر ٝ ثٌُهجدز   ظ     إل            :

ٌُأ٤ّز ًٔج أًوس إٔ ثإلصظجالس ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٤ًّٔز ٝ ػ٠ِ ثُٔ٘ظٔز ٖٓ مالٍ ثُو٘ٞثس ث

ٓضِِْْز ٝ ٓنطؾ ُٜج دٜوف ه٤جّ ثُؼَٔ ٝ ٣ٍجهر ثإلٗضجػ  ٝ صؼو أؽٌٝفجس "ك٣ٌو٣ًي صج٣ًِٞ" 

إٔ ثُض٘ظ٤ْ ٣ض ُق ٖٓ ٤ٌٓٛز ٤ًّٔز صؼضٔو ػ٠ِ ٝظ٤لز ثٌُٔجٗز ٝ ثُِْطز ٝ ثألهْجّ ٝ  

 ثألٛوثف ٖٓ مالٍ ٓج صووٓٚ.ثُضنظظجس إػجكز إ٠ُ إٗؾجٍثس ثألكٌثه ُِٞطٍٞ إ٠ُ 

أٓج "كج٣ٍٞ" كوو إٛضْ دٔنضِق ٝظجةق ثُٔؤّْز ٝ إٕ ُْ ٣يًٌ ٝ ٣لظَ دشٌَ ٝظ٤لز ثإلصظجٍ 

 إال أٗٚ هػج إ٠ُ ثُضٞؽٚ ًٝ هثً ثألٝثٌٓ ٝ ٛٞ ٣وضٌؿ ٗظجّ ثُؾجٗذ٤ز دوال ٖٓ ثإلصظجالس.

٤ٌٓٛز ٤ًّٔز  إٗطالهج ٖٓ ثإلكضٌثع ثألّج٢ّ ُٜيٙ ثُ٘ظ٣ٌز ثُي١ ٣وًٝ فٍٞ إٔ ثإلصظجالس

ٝ ٓضِِْْز هثمَ ثُٔ٘ظٔز   كٜيث ٣وٌح ُ٘ج ثُلْٜ ثُؾ٤و ُٔٞػٞع ثُذقظ ٖٓ مالٍ إصذجع 

 ٓ٘طِوجس ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز.

ٝ إٕ ثُٜوف ٖٓ صٞظ٤ق ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز ًنِل٤ز ٛٞ صل٤ٌْ ٤ًل٤ز ٤ٌّ ثُؼَٔ هثمَ ثُٔؤّْز 

ُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثإلهضظجه٣ز دجإلػجكز إ٠ُ ْٓجً ثإلصظجالس ك٢ ٤ٌِٜٛج ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ مالٍ ث

ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ  ٝ ثُي١ ٣ؼو ث٤ًٌَُر ثُٜٔٔز ثُض٢ صْجْٛ ٝ دشٌَ ًذ٤ٌ ك٢ صٞػ٤ـ ٓنضِق 

أّج٤ُخ ّٝٝجةَ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ د٤ٖ ثُٔٞظل٤ٖ هثمَ ثُٔؤّْز ثالهضظجه٣ز إػجكز ُٔؼٌكز 

 ثُظؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٚ ثُضطذ٤ن ثُلؼ٢ِ ُ صظجٍ ث٢ٌُّٔ.

:                 

 :               

هًثّز صقش ػ٘ٞثٕ "ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٝ ص ع٤ٌٙ ػ٠ِ ثألهث  ثُٞظ٤ل٢ ُِؼٔجٍ هثمَ ثُٔؤّْز" 

هًثّز ٤ٓوث٤ٗز دٔو٣ٌ٣ز ثُض٣ٍٞغ ثٌٌُٜدجة٢ ٝ ثُـجٍ ًٝهِز فؼ١ٌ ٖٓ إػوثه ثُطجُذجس: 

ؿ٤ال٢ٗ ٣ٍ٘خ ـ شٞه٢ ال٤ٓز ـ دٖ هثه١ طذجؿ .ٓيًٌر صنٌػ ٤َُ٘ شٜجهر ٤ُْجِٗ ّ٘ز 

ٜٓ٘ؼ هًثّز ثُقجُز دجإلػجكز إ٠ُ ٜٓ٘ؼ ٝطل٢ ٝصج٣ًن٢  ٝ   أػضٔو ػ٠ِ  2012/2013

إّضنوثّ أهثر ثُٔوجدِز ٝ ثإلّضذ٤جٕ ُٝوو د٤٘ش ٛيٙ ثُوًثّز إٔ ثإلصظجٍ د٤ٖ ثُؼجَٓ ٝثٌُة٤ِ ُٚ 
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هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ػ٤ِٔز صق٤ْٖ ثألهث  ثُٞظ٤ل٢ ُِؼٔجٍ   ٝإٔ ثإلصظجٍ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٖٓ ٗلِ 

 هث  ثُٞظ٤ل٢ ُِؼٔجٍ .ثُْٔضٟٞ ُٚ هًٝ ًذ٤ٌ ك٢ ػ٤ِٔز صق٤ْٖ ثأل

ٝٛيٙ ثُوًثّز ٓشجدٜز ُوًثّض٘ج ف٤ظ ص٘جُٝش أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ ثُٔؤّْز ٝٛيث ٓج 

 ٗقجٍٝ إدٌثٍٙ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ.

           ث    : 

هًثّز صقش ػ٘ٞثٕ "ثإلصظجٍ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٝػالهضٚ دجُٞال  ثُض٘ظ٢ٔ٤" هًثّز ٤ٓوث٤ٗز ػ٠ِ ٤ٛتز 

ٓؤّْز ِّٞٗـجٍ ـ ػ٘جدز ـ ٖٓ إػوثه: شٌد٤ؾ ش٣ٌق ٓقٔو ـ ٓيًٌر  ثإلؽجًثس ثُّٞط٠

  إػضٔو ػ٠ِ ثُٜٔ٘ؼ  2009/2010صنٌػ ٤َُ٘ شٜجهر ثُٔجؽْض٤ٌ ك٢ ػِْ ثُ٘لِ ٝثُض٘ظ٤ْ ّ٘ز 

ثُٞطل٢ ثُضق٢ِ٤ِ ْٓضنوٓج أهثر ثإلّضٔجًر ٝهو صذ٤ٖ ك٢ ٛيٙ ثُوًثّز أٗٚ ػوّ ٝؽٞه كٌم د٤ٖ 

 ثُض٘ظ٢ٔ٤ ك٢ ؽذ٤ؼز ثُ٘شجؽ ال صؤعٌ ػ٠ِ ثُٞال  ثُض٘ظ٢ٔ٤. ثإلهث٤٣ًٖ ٝ ثُضو٤٤ٖ٘ فٍٞ ثإلصظجٍ

ٝٛيٙ ثُوًثّز ٓنضِلز ػٖ هًثّض٘ج ألٜٗج ص٘جُٝش ثإلصظجٍ ثُض٘ظ٢ٔ٤  ٣ِذ٢ ثُٞال  ثُض٘ظ٤ْ هثمَ 

ثُٔؤّْز ٌُٖٝ ُْ صضطٌم ُٔؼٞهجس ثإلصظجٍ ٝٓقجُٝز إ٣ؾجه فٍِٞ ُٜج ٝٛيث ٓج ٗ َٓ ثُٞطٍٞ 

 إ٤ُٚ.
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  ال        : 

ؼو ثُضطٌم إ٠ُ إشٌج٤ُز ثُوًثّز ٝصٞػ٤ـ أْٛ ثُضْجؤالس ثُٔطٌٝفز ًٝيث صؼوه ٝأٛوثف ٛيٙ د

ثُوًثّز أ٣ؼج صؼٌػ٘ج ُ٘ظ٣ٌز ثإلهثًر ثُؼ٤ِٔز ٝٓوٟ صٞثكوٜج ٓغ ٓٞػٞع ثُوًثّز ًٔج صْ 

 ثإلػضٔجه ػ٠ِ هًثّض٤ٖ ّجدوض٤ٖ ٝىُي ُوٌدٜٔج ٖٓ ٓٞػٞع ثُوًثّز.
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  إل       ظ  
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 :      

٣ؼو ثإلصظجٍ ٖٓ د٤ٖ ثُٔٞثػ٤غ ثألًغٌ إٛضٔجٓج ٖٓ ؽٌف ثُذجفغ٤ٖ ٝ ثُٔنضظ٤ٖ 

ٝأطذـ ُٚ هًٝ كؼجٍ ك٢ ص٤٤ٌْ ثُق٤جر ثإلؽضٔجػ٤ز ُِلٌه ٝفض٠ ك٢ ثُٔؤّْز دئػضذجًٛج 

٤ٌَٛ ص٘ظ٢ٔ٤ إهضظجه١ صقٌٔٚ ُٞثةـ ٝصؼ٤ِٔجس ػٖ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ كٖٔ مالٍ ٛيث 

ثُلظَ صْ صؼ٣ٌق ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ   أٗٞثػٚ  ٝأٛوثكٚ ًٔج ص٘جُٝ٘ج صؼ٣ٌق ثُٔؤّْز 

ثإلهضظجه٣ز ٝ مظجةظٜج ٝأ٣ؼج هًٝ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز   

أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز   أْٛ ٓؼٞهجس ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ 

هضظجه٣ز.  ثُٔؤّْز ثإل 
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           :           إل           

     سث     :     ئ       ز    إل           

            :     ف  إل           :

     ف  إل     :

  Communisِٔز ث٤ُٞٗج٤ٗز إ٠ُ ثٌُ ٣Communicationٌؽغ أطَ ًِٔز ثإلصظجٍ     :

كجإلصظجٍ ٛ٘ج ٣ؼ٢٘ ثإلشضٌثى ك٢ ثُٔؼِٞٓجس   Sharingدٔؼ٠٘ ػجّ أٝ ٓشضٌى أٝ ثُٔشجًًز 

ٝ ثُٔشجػٌ ٝ ثإلصؾجٛجس أ١ أٗٚ ٣ضؼٖٔ ثُضلجْٛ فٍٞ ش٢  أٝ إصؾجٙ أٝ كٌٌر أٝ ِّٞى أٝ كؼَ 

 ٓج.

كٌجً " ثإلصظجٍ د ٗٚ ٗوَ ٝصٞط٤َ أٝ صذجهٍ ثأل٣ٝOxfordؼٌف هجُٓٞ "أًْٝلًٞه

ٝثُٔؼِٞٓجس دجٌُالّ أٝ دجإلشجًثس ... ٣ٝضْ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس أٝ ثألكٌجً د٤ٖ ٌَّٓ ْٝٓضوذَ .
1
 

    الز : 

 ًٌٌٝ٣ؼٌف "ك٣ِٞود Floyd Proker  ٝثإلصظجٍ ٛٞ ػ٤ِٔز ٗوَ كٌٌر أٝ ٜٓجًر أ "

فٌٔز ٖٓ شنض ٥مٌ.
2

 

 ٣ٝؼٌف "ٓجًلجًالٗو" ثإلصظجٍ د ٗٚ ػ٤ِٔز صلجػَ ىثس ٓـَٟ د٤ٖ ثألكٌثه.
3

 

 ًٞٔج ٣ؼٌكٚ :ك٤ِذFlepo د ٗٚ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٖٓ ش ٜٗج ثُض ع٤ٌ ك٢ ثُـ٤ٌ فض٠ ٣لٌْ كٌٌر "

دجُط٣ٌوز ثُض٢ ٣ؼ٤ٜ٘ج ثُٔضٌِْ أٝ ثٌُجصخ.
4

 

                                                           
 162، ص2008معٌن محمد عٌاصرة، مروان محمد نبً أحمد ، "المٌادة والرلابة واإلتصال اإلداري" ، دار حامد، 1
 23، ص2006درٌة، السٌد محمد الفهمً" فن اإلتصال فً الخدمة اإلجتماعٌة" دار الوفاء الدنٌا للطباعة و النشر، اإلسكن 2
 15، ص2008محمد الصرفً "اإلتصاالت اإلدارٌة" مؤسسة حورس الدولٌة ، اإلسكندرٌة،  3
 9، ص 2009محمد أبو سمرة" اإلتصال اإلداري واإلعالمً " دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان ، 4



23 
 

  " ٝػٌكٚ أ٣ؼجAlbert Henry ٖٓ ٌثإلصظجٍ د ٗٚ ٗوَ ثُٔؼ٠٘ ٖٓ شنض ٥م "

ك٤ٖ.مالٍ ثُؼالٓجس أٝ ثإلشجًثس أٝ ثٌٍُٓٞ ٖٓ ٗظجّ ُـ١ٞ ٓلّٜٞ ػ٤٘ٔج ُِطٌ
1

 

  " ٚػٌكPierre -G- Bergeron  ثإلصظجٍ أٗٚ ٤ًٌّٝر ثٌُّجُز ٖٓ ثٌَُّٔ إ٠ُ "

ثُْٔضوذَ دٜوف إكٜجٓٚ ثٌُّجُز ٝ ثُض ع٤ٌ ػ٠ِ ًِّٞٚ.
2

 

 

 

     ف  إل           :

٣ضْ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثإلصظجالس ٖٓ مالٍ مطٞؽ ثُِْطز ك٢ ٗطجم ثإلشٌثف ص مي  (1

صؼ٤ِٔجس ٝ ثإلّضشجًثس ٝثُضْجؤالس ثُض٢ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صوثُٜٝج ك٢ شٌَ أٝثٌٓ  

صظوً ٖٓ ثإلهثًر ثُؼ٤ِج إ٠ُ ثُْٔض٣ٞجس ثأله٠ٗ ّٞث  ٖٓ أػ٠ِ إ٠ُ أّلَ أٝ ك٢ شٌَ 

أكو٢ د٤ٖ ٓنضِق ثألشنجص ٖٓ ثُْٔضٟٞ ثُٞثفو.
3

 

٣ضْ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثإلصظجٍ ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثإلهث١ً ك٢ ث٤ُٜتجس أٝ ثُٔؤّْجس دط٣ٌوز   (2

٣ٝؼضٔو ػ٠ِ ثٌُّجةَ ٝثُٔيًٌثس ٝثُضوج٣ًٌ ٝصضٞكٌ ك٢ ًَ ٤ًّٔز ٣ضْ ثإلصلجم ػ٤ِٜج 

ٓؤّْز شذٌز إصظجالس ٤ًّٔز ٣ضْ صقو٣وٛج ػ٘و ٝػغ ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤.
4

 

ٛٞ ثإلصظجالس ثُض٢ صٌٕٞ ك٢ ثُٔ٘ش ر دشٌَ ًأ٢ّ أ١ صِي ثُض٢ صقوط د٤ٖ ثٌُة٤ِ  (3

ٌٝٓؤ٤ّٝٚ أٝ د٤ٖ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ ٝ ًؤّجةْٜ.
5
 

ثمَ ثُٔ٘ظٔجس ثُق٤ٌٓٞز ٝؿ٤ٌ ثُق٤ٌٓٞز د٤ٖ ٛٞ ًجكز طًٞ ثإلصظجٍ ثُض٢ صؾ١ٌ ه (4

ثُٔؤّْجس ثإلهث٣ًز ثُٔنضِلز ثُٔضؼٔ٘ز ك٢ ثُن٣ٌطز ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ُِٔ٘ظٔز.
6
 

          ث   :        إل           :

3)      (        Sender: ثٌَُّٔ ٛٞ ٓ٘شب ثٌُّجُز ٝهو ٣ٌٕٞ شنظج ٣ضٌِْ أٝ ٣ٌضخ

 ٤ّج٤ّج ٣ِو٢ مطجدج أٝ ٓقطز صِل٤ٗٞ٣َز. أٝ ٣قجػٌ أٝ شٌؽ٤ج ٣ؤشٌ د٤و٣ٚ أٝ ٍػ٤ٔج

                                                           
  13، ص2004، الجزائر ، 1لعامة ناصر دادي عدون "اإلتصال ودوره فً كفاءة المؤسسة اإللتصادٌة" دار المحمدٌة ا 1

2
 "Pierre -G- Bergeron  " La Gestion  moderne, taeiorieetcasgaeton marin-editeur,quebe c1989 . 

p369 
3
 65، ص2006محمد الصرفً، عبد الغنً حامد "اإلتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات " مؤسسة لورد العالمٌة للشؤون الجامعٌة ، البحرٌن، 
4
ع ن سواٌغ "اإلتصال التنظٌمً وتأثٌره على إتخاذ المرار لنٌل شهادة الماجستٌر" )غٌر منشورة( ، جامعة منتوري لسنطٌنة، لسم علم اإلجتمادارٌ 

 52، ص2008/2009و الدٌموغرافٌا، 
5
 156، ص2008محفوظ أبو جودة "العاللات العامة )مفاهٌم وممارسات(، دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان ،  
6
محمد لوي بوحنٌة "اإلتصاالت اإلدارٌة داخل المنظمات المعاصرة" دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة بن عكنون، الجزائر،  

  47، ص2010
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٢ٛ ثُٔؼِٞٓجس ٝثألكٌجً ثُض٢ ٣ٌؿخ ثٌَُّٔ ٗوِٜج أٝ  :Message         )   س   ( 3

صذجهُٜج ٓغ ثُـ٤ٌ ٖٓ أؽَ إٔ ٗش٤غ أٝ ٗؼْٔ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثألكٌجً دوظو صٞؽ٤ٜجُلٌٌ ك٢ 

شؼًٞ أٝ ػجؽلز.أًٓٞ ٓؼ٤٘ز ٝٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثألكٌجً صٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ فوجةن أٝ 
1
 

ث٤ُِّٞز ٢ٛ ثألهثر ثُض٢ ص٘وَ ثٌُّجُز ثإلصظج٤ُز ٖٓ ثٌَُّٔ إ٠ُ ثُْٔضوذَ           )      (:2

ٝهو صٌٕٞ ّٔؼ٤ز ًٔج ك٢ ثإلىثػز أٝ دظ٣ٌز ًٔج ك٢ ثُضِل٣َٕٞ أٝ ث٤ُْ٘ٔج أٝ ثُل٤و٣ٞ أٝ هو 

ثُيثص٢ أٝ هو صٌٕٞ ثُقٞثُ ثإلْٗج٤ٗز ٓغ ّٔغ ٝدظٌ ٝشْ ٝىٝم ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثإلصظجٍ 

٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٤ِّٝز ك٢ فجٍ ثإلصظجٍ ثُشنظ٢ أٝ ثُٞؽج٢ٛ ٣ٝؾخ ػ٠ِ ثٌَُّٔ إمض٤جً 

ث٤ُِّٞز ثُٔ٘جّذز ُطذ٤ؼز ثٌُّجُز ٝثُْٔضوذَ ٝ ثألًغٌ ص ع٤ٌث ػ٠ِ ثُْٔضوذ٤ِٖ أٝ إّضؼٔجال ٖٓ 

 هذِْٜ ٝثألهَ صٌِلز.

٣ٌٕٞ ثُْٔضوذَ  ٛوف ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ هو ثُْٔضوذَ ٛٞ          )  د            ف(: 4

ًؽال أٝ إٌٓأر أٝ ؽلال أٝ ػؾٍٞث أٝ ٓؼِٔج أٝ ؽجُذج ُٝيث ٣ؾخ ػ٠ِ ًؽَ ثإلصظجٍ إٔ ٣ؼٌف 

مظجةض ثُْٔضوذَ ٝؽذ٤ؼضٚ فض٠ ٣ضٌٖٔ ٖٓ ٓنجؽذضٚ ٤ُْضقٞى ػ٠ِ هِذٚ دٌْػز ٣ٝذ٤ٖ 

 أٛوثكٚ ثإلصظج٤ُز ثُض٢ صٜوف إ٠ُ صـ٤٤ٌ ٓؼِٞٓجصٚ ٝإصؾجٛجصٚ دًِْٞٚ .

: ثإلّضؾالدز ٢ٛ هذٍٞ ثٌُّجُز أٝ ًكؼٜج ٖٓ      خ            (    إل  د    )       5

كْٜ ثٌُّجُز أٝ ال ٌُِّجُز ٝهو صٌٕٞ ثإلّضؾجدز ٣ٌّؼز أٝ دط٤تز أٝ ٓض مٌر ٝهو صٌٕٞ إ٣ؾجد٤ز 

أٝ ِّذ٤ز ٝهو صٌٕٞ ثإلّضؾجدز ػ٠ِ شٌَ إشجًر دج٤ُو أٝ ًِٔز ؽ٤ذز ٝهو صٌٕٞ ثإلّضؾجدز ٗجؽقز 

ُز أٝ هو صٌٕٞ ػ٠ِ ثُ٘و٤غ ٜٓ٘ج ٌُٖٝ ثإلّضؾجدز ثُ٘جؽقز ٢ٛ أٝ ًه كؼَ ٖٓ ؽِ٘ ثٌُّج

ص٤ْ٘ن ػٖ كْٜ ُٔقضٟٞ ثٌُّجُز ٝٛوف ثٌَُّٔ ٢ٛ ثُض٢ صوًٌ ٗٞع ثإلّضؾجدز ًٝيُي 

 ث٤ُِّٞز.

: ثُض ع٤ٌ ٛٞ ثُٔقظِز ثُٜ٘جة٤ز ُ صظجٍ ٣ٝضْ دضـ٤٤ٌ ٓؼِٞٓجس ٝ إصؾجٛجس ِّٝٞى          6

ثُْٔضوذَ ًٔج ٣ضلن ٓغ أٛوثف ثٌَُّٔ.
2
 

          ث  ث:        إل           : 

ص٤ٌْ ثإلصظجالس ث٤ٌُّٔز ك٢ ٓنضِق ثُٔ٘ظٔجس ك٢ عالط إصؾجٛجس     ز ث     ظ  : (  

ًة٤ْ٤ز ٢ٛ: إصظجالس ٗجٍُز ٖٓ أػ٠ِ إ٠ُ أّلَ ٝ إصظجالس طجػور ٖٓ أّلَ إ٠ُ 

أػ٠ِ ٝ إصظجالس أكو٤ز د٤ٖ ثُٔٞظل٤ٖ ك٢ ٝفوثس ٓنضِلز ٝ إصظجالس ٓق٣ًٞز 

 ثُؼٞ  ػ٠ِ ًَ ٗٞع ٖٓ ٛيٙ ثألٗٞثع. ِّْٝ٘ؾ

 :)                (  إل          ز  

                                                           
1
التوزٌع، الهادي كفر ، أحمد محمود الخطٌب "إدارة اإلتصال والتواصل )النظرٌات، العملٌات، الوسائط، الكفاٌات( عالم الكتب، الحدٌث للنشر و 

 226م، ص2009هـ /1430عمان ، 
2
 168، ص2008معٌن محمد عٌاصرة، مروان محمد بن أحمد "المٌادة والرلابة واإلتصال اإلداري"  
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ص٤ٌْ ثإلصظجالس ثُ٘جٍُز ٖٓ ْٓضٟٞ أػ٠ِ ك٢ ثُٔ٘ظٔز إ٠ُ ثُٔٞظل٤ٖ ك٢ ْٓضٟٞ أه٠ٗ أ١ ٖٓ 

ثُٔو٣ٌ إ٠ُ ثٌُة٤ِ إ٠ُ ثُٔٞظل٤ٖ ثُي٣ٖ ٣ضذؼٕٞ ُٚ ٝصْ٘جح ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ ِّطز أػ٠ِ إ٠ُ 

ثإلهث٣ًز فض٠ صظَ إ٠ُ ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ثُو٤ٗج ٝثُض٢ صوّٞ  ِّطز أه٠ٗ ػذٌ ثُْٔض٣ٞجس

دوًٝٛج دئًّجُٜج ُِٔٞظل٤ٖ ثُضجدؼ٤ٖ ُٜج ٓذجشٌر ٜٝٗوف ثإلصظجالس ٖٓ ثٌُة٤ِ إ٠ُ 

 ثٌُٔؤ٤ّٖٝ: 

 ـ إػطج  صٞؽ٤ٜجس ٓؼ٤٘ز دش ٕ صؼ٤ِٔجس ثُؼ1َٔ

 ـ إػطج  ٓؼِٞٓجس دش ٕ أّج٤ُخ ٓٔجًّز ثُٔ٘ظٔز2

 ًثس ٝأٛوثف ثُؼَٔ أٝ ثُٞظ٤لزـ إػطج  ٓؼِٞٓجس فٍٞ ٓذ3ٌ

 ـ إؽالع ثٌُٔؤ٤ّٖٝ ػ٠ِ صو٤٤ْ آهثة4ْٜ

 ـ صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس ىثس ؽذ٤ؼز إ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ُضشؾ٤غ ثإلُضَثّ دجألٛوثف5

 :ٓشٌالس ٝٓؼٞهجس ثإلصظجٍ ثُ٘جٍُز 

  ؿَثًر ًٝغجكز ثإلصظجالس : ًغ٤ٌث ٓج ٣ٞثؽٚ ثُٔٞظق ٤ّال ٓضوكوج ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢

ُض٢ ال ٣ضٌٖٔ ٖٓ كٜٜٔج ٝٓلضجؿ ثإلصظجٍ ثُؾ٤و ٛٞ ٗٞػ٤ز ٣ٞؽٜٜج إ٤ُٚ ًة٤ْٚ ٝث

 ثُٔؼِٞٓجس ٝ ٤ُِ ٤ًٔضٜج.

 :ُٝصوذَ ثإلصظجالس: ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ صوذَ ثٌُّجُز ٖٓ هذَ ثٌُٔؤ 

 ـ ثإلػضٌثف دشٌػ٤ز ثٌَُّٔ ك٢ إًّجٍ ثٌُّجُز

 ـ ثُغوز ك٢ ثٌَُّٔ ًوجةو ٝ ًئْٗجٕ

 ٌّجُزـ إهًثى ثُْٔضوذَ هوًر ثٌَُّٔ دجُْ٘ذز ُٔٞػٞع ثُ

 :ٖفجؽجس ثألكٌثه ُ صظجٍ: ٖٓ أْٛ فجؽجس ثإلصظجٍ ُوٟ ثٌُٔؤ٤ّٝ 

 ـ صؼ٤ِٔجس ػٖ ثُؼَٔ

 ـ ثُضـي٣ز ثٌُثؽؼز فٍٞ ثألهث 

ـ ثألمذجً ٖٓ مالٍ إفجؽز ثُٔٞظل٤ٖ دٔج ٣ؾ١ٌ ك٢ ٓ٘ظٔضْٜ ٝمجطز ثُنطؾ ٝثُذٌثٓؼ 

 ٝث٤ُْجّجس

ـ ثُٔؤثًٍر ثإلؽضٔجػ٤ز ٖٓ مالٍ ثُوػْ ثإلؽضٔجػ٢ ُِٔٞظل٤ٖ.
1
 

                                                           
1
، دار الحامد للنشر والتوزٌع،عمان األردن  3حسٌن حرٌم "السلون التنظٌمً)سلون األفراد والجماعات فً منظمات األعمال(" ، ط 

  256ـ 255م ، ص 2009هـ/1429
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 صظجالس ثُظجػورمٖٓ ثألّلَ إ٠ُ ثألػ٠ِ(:ثإل 

٣ٝطِن ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثإلصظجالس ػ٠ِ صِي ثُض٢ صضْ ٖٓ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ إ٠ُ ًؤّجةْٜ ٝصضؼٖٔ 

ٛيٙ ثإلصظجالس ثُضوج٣ًٌ ثُض٢ ٣ؼوٛج ثٌُٔؤ٤ّٖٝ ٝثُض٢ ٣ٞؽٜٜٞٗج إ٠ُ ًؤّجةْٜ ًٔج صٞػـ 

ضٌفجس ُظجُـ ثُؼَٔ ثإلُضٔجّجس ًٝيُي صضؼٖٔ ٓو ٛيٙ ثإلصظجالس ثُشٌج١ٝ ٝثُضظِٔجس ٝ

ثُض٢ ٣ٌكؼٜج ثٌُٔؤ٤ّٖٝ إ٠ُ ًؤّجةْٜ.
1
 

 :َٓث٣ج ثإلصظجالس ثُظجػور 

 ـ ثُقظٍٞ ػ٠ِ صقْٖ ك٢ طًٞر ثُؼَٔ ٖٓ ف٤ظ ثإلٗؾجٍثس ٝٓؼجُؾز ثُٔشٌالس1

 ـ صٌٖٔ ثٌُؤّج  ٖٓ إًضشجف ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔشٌالس هذَ صؼٔوٜج2

 وذَ ثإلصظجٍ ثُٔؼجُؼـ ٣ْجػو كضـ ه٘ٞثس ثإلصظجٍ ثُظجػو ك٢ ص٤َْٜ فًٌز ٝٓوٟ ص3

ـ فظٍٞ ثإلهثًر ػ٠ِ صوج٣ًٌ ػٖ ثُٞظجةق.4
2
 

 :ٓشٌالس ٝٓؼٞهجس ثإلصظجالس ثُظجػور 

 ـ دؼو ثُْٔجكز د٤ٖ ثإلهثًر ٝثُْٔض٣ٞجس ثُو٤ٗج ك٢ ثُض٘ظ1ْ٤

 ـ صق٣ٌلٜج أٝ صش٣ٜٜٞج أع٘ج  ٗوِٜج إ٠ُ ثألػ2٠ِ

 ـ إصؾجٛجس ٝه٤ْ ثٌُة3ِ٤

ـ ثًٌَُٔ ثُٔضو٢ٗ ٌُِٔؤ٤ّٖٝ.4
3
 

 س ثألكو٤ز: ٛٞ ٗٞع ٖٓ ثإلصظجٍ ثُي١ ٣قوط د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٖٓ ٗلِ ثإلصظجال

ثُْٔضٟٞ ثإلهث١ً أٝ د٤ٖ ثألكٌثه ٖٓ ْٓض٣ٞجس ٓنضِلز ًٔج ٣ضٔغَ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ 

ثإلصظجالس دق٣ٌز صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٣ٝظطِـ ٛيث ثُ٘ٔؾ ٖٓ 

ثإلصظجالس ك٢ ثُض٘ظ٤ٔجس ثُظـ٤ٌر.
4

 

  :َٓث٣ج ثإلصظجالس ثألكو٤ز 

 ـ دظ ٝٗشٌ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ ثألكٌثه ثُٜٔض٤ٖٔ دٜج 1

 ـ صشؾ٤غ ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثُٞفوثس ثإلهث٣ًز2

 ـ شٔج٤ُز ثُٔٞثهق ٝثُضلجٝع ٝصؼ٤٤ن ثُنالكجس3

                                                           
1
 26، ص2006السٌد محمد فهمً" فن اإلتصال فً الخدمة اإلجتماعٌة" دار الوفاء الدنٌا للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة،  
2
 37، ص 2004ناصر دادي عدون " اإلتصال ودوره فً كفاءة المؤسسة اإللتصادٌة" دار المحمدٌة العامة، الجزائر،  
3
 50-49، ص 2009اإلعالمً" دار أسامة للنشر والتوزٌع،  محمد أبو سمرة " اإلتصال اإلداري و 
4
 196، ص2008معٌن محمد عٌاصرة، مروان محمد بن أحمد "المٌادة والرلابة واإلتصال اإلداري" دار الحامد،  
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صٞك٤ٌ ثُوػْ ثُشنظ٢ ٖٓ ؽجٗخ ثَُٓال .
1
 

 : ٓشٌالس ٝٓؼٞهجس ثإلصظجالس ثألكو٤ز 

 ـ ثُض٘جكِ د٤ٖ ثُٞفوثس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝ ثألهْجّ ثإلهث٣ًز1

 َ ثُٔضظَ ػٖ كٌع ٗلْٚ ػٖ ث٥م٣ٌٖ أٝ إطوثً ثألٝثٌٓ ُْٜـ ػؾ2

 ـ إٕ صوْْ ثُض٘ظ٤ْ ثُٞثفو إ٠ُ ٝفوثس ٓضنظظز ٣نِن ٓؼٞهجس ٝفٞثؽَ أٓجّ ثإلصظجٍ 3

ـ ٣ضؼجَٓ ثألكٌثه ك٢ ثإلصظجٍ ثألكو٢ ٓغ ٓؾٔٞػجس ٝأكٌثه ٣نضِلٕٞ ك٢ ثإلصؾجٛجس ٝث٥ًث  4

ٝثُو٤ْ.
2
 

 

 ثإلصظجٍ ثُٔق١ًٞ: 

ض٢ صضْ د٤ٖ ثألكٌثه دـغ ثُ٘ظٌ ػٖ ٌٓثًَْٛ ٝٝفوثصْٜ ٖٓ أؽَ إٗؾجٍ ٢ٛٝ ثإلصظجالس ثُ

ثُؼَٔ   كئٕ ثُٔو٣ٌ٣ٖ ٝؿ٤ٌْٛ ٣ْؼٕٞ إ٠ُ ػَٔ ًَ ٓج ٖٓ ش ٗٚ إٔ ٣ْْٜ ك٢ إٗضجػ ثُؼَٔ 

دٌلج ر ٖٝٓ أؽَ ىُي كئٕ ؽَ ث ًذ٤ٌث ٖٓ إصظجالصْٜ صضْ ٓغ أشنجص ك٢ ٝفوثس ْٝٓض٣ٞجس 

ص٘ظ٤ٔ٤ز ٓنضِلز ػٖ ٝفوثصْٜ ْٝٓض٣ٞجصْٜ.
3
 

 ٖٓ ف٤ظ ثُطٌم ٝثُّٞجةَ:  (ح 

  ّثإلصظجالس ثُشل٣ٞز: صؼضذٌ ٛيٙ ثإلصظجالس ٢ٛ ثألًغٌ ش٤ٞػج ف٤ظ صْضنو

إلطوثً ثألٝثٌٓ ٝثُضؼ٤ِٔجس ٖٓ ثُٔو٣ٌ إ٠ُ ْٓجػو٣ٚ أٝ ػ٘و ه٤جّ ثٌُٔؤُٝ 

دئّضشجًر ثٌُة٤ِ أٝ ٖٓ مالٍ إؽٌث  ثُٔوجدالس ثُشنظ٤ز د٤ٖ ثُٔو٣ٌ ٌٝٓؤ٤ّٝٚ 

 قوهر.ُقَ ٓشٌِز ٓؼ٤٘ز أٝ هؼ٤ز ٓ

إٕ ثإلصظجالس ثُشل٣ٞز ّٞث  ًجٗش ٝؽٚ ُٞؽٚ أٝ ٖٓ مالٍ ثُٜجصق ص مي ٝهضج أهَ ٖٓ دؼغ 

ثُطٌم ثألمٌٟ.
4
 

 :ٓ٘جكغ ٝٓقجىً ثإلصظجٍ ثُشل١ٞ 

 ـ ثٌُْػز ٝثُضلجػَ ثُضج1ّ

ـ ٣ْجػو ػ٠ِ كْٜ ثٌُّجُز ؽ٤وث ٣ْٝٔـ دجُٔ٘جهشز ٝمِن إٗلؼجالس ٗل٤ْز ٝؽ٤ْٔز صٌٕٞ 2

 صؼذ٤ٌث

                                                           
1
 64، ص 2006رٌن، محمد الصرفً، عبد الغنً حامد "اإلتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات" مؤسسة الورد العالمٌة للشؤون الجامعٌة، البح 
2
    53ـ 52محمد أبو سمرة ، مرجع سابق، ص  
3
 170معٌن محمد عٌاصرة، مرجع سابق ، ص 
4
  149، عمان، ص2008محفوظ أحمد جودة "العاللات العامة )مفاهٌم وممارسات( دار زهران للنشر والتوزٌع،  
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ُلْٜ ثُٔضِو٢ إ٠ُ أمطج  ؿج٤ُز ثُغٖٔ.ـ ٝهو ٣ؤه١ ّٞ  ث3
1
 

  ثإلصظجالس ثٌُضجد٤ز: ص٤َٔ ٛيٙ ثُط٣ٌوز د ٜٗج ْٓؾِز ٝٓوٝٗز ٣ٌٖٝٔ إّضنوثٜٓج

٤ًِّٞز إعذجس هج٤ٗٞٗز ًٔج أٗٚ صذيٍ ػ٘ج٣ز ًذ٤ٌر ك٢ إػوثهٛج ٝط٤جؿضٜج   ٣ٌٖٝٔ إٔ 

صوٌأ ٖٓ ؽًٜٔٞ ًذ٤ٌ ػٖ ؽ٣ٌن ص٣ٍٞؼٜج إٓج دجُذ٣ٌو أٝ دشٌَ شنظ٢ ٝفض٠ 

ثإلصظجالس ثٌُٔضٞدز ؽ٤ور ٝٝثػقز ٣ٌٖٔ ٌٓثػجر إّضؼٔجٍ ثُِـز ثُذ٤ْطز صٌٕٞ 

ٝثٌُِٔجس ثُٔ ُٞكز ٝصؾ٘خ إّضؼٔجٍ ثألُلجظ ؿ٤ٌ ثُؼ٣ًٌٝز ثُض٢ ص٣َو ٖٓ كْٜ 

ثٌُّجُز.
2

 

  :ٓ٘جكغ ٝٓقجىً ثإلصظجٍ ثٌُضجد٢ 

 ـ ٣ٌٖٔ ثإلػضٔجه ػ٤ِٚ ًٞع٤وز ٤ًّٔز ٣ٌٖٔ ثُؼٞهر إ٤ُٜج ْٓضوذال ػ٘و ثُقجؽز1

 دجُوهز ٝثُٞػٞؿ ٝثُوًؽز ثُؼج٤ُز ٖٓ ثُض ٤ًو ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُذ٤جٗجس ثُٔوٝٗز دٜج ـ ٣ضْْ 2

ـ كشَ ثٌَُّٔ ك٢ ههز ثُضؼذ٤ٌ أف٤جٗج ك٤ؼؾَ ثُْٔضوذَ ك٢ كْٜ ثٌُّجُز ٝإّض٤ؼجدٜج.3
3
 

  :ثإلصظجالس ؿ٤ٌ ثُِلظ٤ز 

ٌكجس ٝٛيٙ ػجهر صضْ ػٖ ؽ٣ٌن صؼجد٤ٌ ثُٞؽٚ ُٝـز ثُؼ٤ٕٞ ٝفًٌجس ثُؾْْ ُِلٌه ٝٛيٙ ثُضظ

ثُؾ٤ْٔز ثُٔنضِلز صؼط٢ هالالس ٓنضِلز ػٖ ثٌُػج ٝػوّ ثٌُػج ٝػوّ ثُٔٞثكوز ٝثُالٓذجالر 

 ... إُل

كٔغال هو ٣ْضؼَٔ ثُٔو٣ٌ هذؼز ٣وٙ ٝػٌدٜج ػ٠ِ ثُطجُٝز ُِض ٤ًو ػ٠ِ ؽو٣ز ثألٌٓ ثُي١ 

أطوًٙ ٝهو أشجًس ثُوًثّجس ٝثألدقجط إ٠ُ أ٤ٔٛز ثإلصظجالس ؿ٤ٌ ثُِلظ٤ز ٝإٔ صلجػَ 

الس ُٚ ص ع٤ٌ أًذٌ دٌغ٤ٌ ٖٓ ص ع٤ٌ ثُٔؼٕٔٞ ثُِلظ٢ ٝصؾوً ثإلشجًر إ٠ُ إٔ صلجػَ ثإلصظج

ثإلصظجالس ثُِلظ٤ز ٝؿ٤ٌ ثُِلظ٤ز ٣ٌٖٔ إٔ صؤه١ إ٠ُ ٓؼجٕ ٓض٘جهؼز ٖٝٓ ؽٜز ٣ؾخ ثُض٘ذٚ 

إ٠ُ ثُقًٌجس ٝ ثإل٣قج ثس ٝثُن٤جًثس ؿ٤ٌ ثُِلظ٤ز هو صؼ٢٘ ٓؼج٢ٗ ٝهالالس ٓنضِلز ٖٓ دِو 

٥مٌ.
4
 

 ُِلظ٤ز: ثإلصظجالس ث 

                                                           
1
 127ـ 122، ص2008عمان ، خٌضر كاظم محمود " السلون التنظٌمً" دار الصفاء للنشر و التوزٌع،  
2
 174، ص 2008معٌن محمد عٌاصرة ، مروان محمد بن أحمد " المٌادة والرلابة واإلتصال اإلداري" دار الحامد ،  
3
 لسم دارٌن سواٌغ " اإلتصال التنظٌمً وتأثٌره على إتخاذ المرار " مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر )غٌر منشورة( جامعة منتوري لسنطٌنة، 

 53، ص2008/2009علم اإلجتماع والدٌموغرافٌا، 
4
 172معٌن محمد عٌاصرة ، مروان محمد بن أحمد ، مرجع سابق، ص  
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ٛٞ صِي ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صٜوف إ٠ُ ثُضؼذ٤ٌ ثُٔذجشٌ ٝثُِلظ٢ ػٖ طؼٞدجس ثُض٤٤ٌْ ّٞث  ًجٗش 

شنظ٤ز أٝ ؽٔجػ٤ز أٝ صضؼِن دجٌُػج ػٖ ثُؼَٔ أٝ ػٖ أمطج  ٓؼ٤٘ز ك٢ ثُض٤٤ٌْ أٝ ػٖ أفو 

ؽٞثٗخ ثُظٌثع ثُض٘ظ٢ٔ٤.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     سث   ث   :        إل           :

     إل           :           :    

         إل            :3

٣ٝطِن ػجهر ػ٠ِ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثإلصظجٍ دجإلصظجٍ شذٚ ثُضجّ مثٌُجَٓ( إى ٣ْضط٤غ ثُٔو٣ٌ 

ثإلصظجٍ دشنض ٝثفو ٝٛؤال  أ٣ؼج هجهًٕٝ ػ٠ِ ثإلصظجٍ ٓغ دؼؼْٜ ثُذؼغ ٌٝٛيث.
2
 

 

   

 

 

 

 

                                                           
1
 11، ص 2011ناصر لاسٌمً " اإلتصال فً المؤسسة )دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة(" دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر،  
2
 59، ص 2004" دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان ، صالح خلٌل " العاللات العامة واإلتصال اإلنسانً 

 أ

 ج

 د

ب

 ه
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 ( ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ هثةٌر1ُشٌَ ًهْ مث                                   

3:                     

ٝٛيث ثُ٘ٔؾ ٣ٌٖٔ ثٌُة٤ِ ٖٓ ثإلصظجٍ دْٔجػو٣ٖ ُٚ   إال إٔ ثُْٔجػو٣ٖ ك٢ ؽٌك٢ ثُِِْْز ال 

٣ووًثٕ ػ٠ِ ثإلصظجٍ إال دشنض ٝثفو كوؾ  ٝك٢ ٛيث ثُ٘ٔؾ ص٘ضوَ ثٌُّجُز ٖٓ فِوز إ٠ُ 

نض ثُي١ ٣ؾخ ػ٤ِٚ ثُو٤جّ دجإلؽٌث  ثُالٍّ  ٣ٝٔضجٍ ٛيث أمٌٟ فض٠ ٣ضْ إّضالٜٓج ٖٓ هذَ ثُش

ثُ٘ٔؾ دجُذؾ  ثُشو٣و.
1
 

 

 

 (  ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ِِّْز2ثُشٌَ ًهْ م                                   

                 د  :2

ٓغال  صض٤َٔ دٞؽٞه شنض ك٢ ًٌَٓ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ػجهر ٓج ٣ٌٕٞ ثُوجةو أٝ ًة٤ِ ثُٔظِقز

٣ضذؼٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼج٤ِٖٓ أٝ ثٌُؤّج  دق٤ظ ال ٣ٌْٜٔ٘ ثإلصظجٍ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ إال ػٖ ؽ٣ٌن 

ه٘جر ٣ٝؼضذٌ ٓٞهؼٚ ك٢ ثًٌَُٔ ٓ٘جّذج ؽوث ُضق٣ٌي ٝص٘ش٤ؾ ثُؼ٤ِٔز ثإلصظج٤ُز ٝدجُضج٢ُ ص٤ْ٘ن 

ٝٓضجدؼز ًَ ثُؼ٤ِٔجس ثُنجطز دجُض٤٤ٌْ ك٢ ثُٔؤّْز أٝ ك٢ ثُوْْ ثُي١ ٣شٌف ػ٤ِٚ.
2
 

 

 

 

 

 

 ( ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ػؾِز3ثُشٌَ ًهْم                             

 

                 د  :4

                                                           
1
 249، عمان ، ص3العمٌان محمود سلمان "السلون التنظٌمً فً منظمات األعمال " دار الوائل، ط 
2
 25، ص 2011ناصر لاسٌمً " اإلتصال فً المؤسسة ـ دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة " دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، د ط ، الجزائر،  

 ه د جب أ

 أ

ب

 ه

 د ج
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ٝصؼضذٌ ثُشذٌز ثُٔغج٤ُز ًٕٞ إٔ ثُٔشج٤ًًٖ ٣ضٔضؼٕٞ دقظض ٓضْج٣ٝز ك٢ ثإلصظجٍ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ 

ثُؼالهجس ٝألٕ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضٞكٌر أل١ ْٜٓ٘   دق٤ظ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٔ صِي ثُشذٌز ثُض٢ ص٤َٔ 

 ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز كو٘ٞثس ثإلصظجالس ٓلضٞفز د٤ٖ ٓنضِق ثُْٔض٣ٞجس ثٌُأ٤ّز ٝ ثألكو٤ز .

ًَ ثٌُٔثًَ ػ٘وٛج إٌٓج٤ٗز ثإلؽالع ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ثُالٍٓز ُؼِٜٔج ًٝيُي ك٢ٜ صٌَّ ثُذ٤جٗجس 

إ٠ُ ٌٓثًَ أمٌٟ.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ِ شٌَ ٗؾٔز( ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ4ثُشٌَ ًهْ م                   

         إل              :5

٣ٔغَ ٛيث ثُ٘ٔؾ ٖٓ ثإلصظجٍ إٌٓج٤ٗز ثٌُة٤ِ ثإلصظجٍ د ًدؼز أشنجص آم٣ٌٖ إال إٔ ٛؤال  

ثألشنجص ال ٣ْضط٤ؼٕٞ ثإلصظجٍ دذؼؼْٜ ثُذؼغ دظًٞر ٓذجشٌر إى إٔ ثٌُة٤ِ ٣ضظَ 

مالٍ ْٓجػوٙ ثُي١ دْٔجػو٣ٚ ٝثٌُة٤ِ ٗلْٚ ال ٣ْضط٤غ ثإلصظجٍ د ١ ٖٓ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ إال ٖٓ 

٣شٌَ دجُْ٘ذز ُِٔو٣ٌ ػ٘ن ثَُؽجؽز ك٢ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ .
2
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  137، ص1990لحجازي " اإلتصال الفعال فً العاللات اإلنسانٌة و اإلدارة " المؤسسة الجامعٌة للدراسات للنشر والتوزٌع، بٌروت، مصطفى ا 
2
 12، ص 2002خٌضر كاظم حمود " السلون التنظٌمً" دار الصفاء للنشر و التوزٌع، عمان ،  

 أ

ب

 ه

 ج

 د

 أ

ب

ه 
د  ج
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 ( ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ثُؼ٘وٞه٣ز5ثُشٌَ ًهْ م                        

 

 

          ث   :     ف  إل           :

 (ـ ٗشٌ أٛوثف ٤ّٝجّجس ٝه٤ْ ٝٓذجها ثُٔ٘ظٔز1

 ُضؼ٤ِٔجس إ٠ُ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ(ـ  إدالؽ ثألٝثٌٓ ٝث2

 (ـ إطوثً ثُٞؽ٤ٜجس دش ٕ مطٞثس ثُؼَٔ ٝصِِْْٚ ٝإؽٌث ثص3ٚ

 (ـ ثُضؼٌف ػ٠ِ إّضلْجًثس ثٌُٔؤ٤ّٖٝ دش ٕ إؽٌث ثس ثُؼَٔ ٝمطٞثصٚ 4

 (ـ ثُضؼٌف ػ٠ِ ًؿذجس ؽًٜٔٞ ثُٔضؼج٤ِٖٓ ٓغ ثُٔ٘ظٔز5

 (ـ صط٣ٌٞ إصؾجٛجس ثُؼج٤ِٖٓ ٝأكٌجًْٛ صؾجٙ ثُٔ٘ظٔز6

ؼَٔ ٖٓ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ إ٠ُ ثٌُؤّج  ُضؼٌف ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُضووّ ك٢ ثُؼَٔ.(ـ إًّجٍ ٗضجةؼ ث7ُ
1
 

          ث  ث:       إل           : 

 ٛ٘جى ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ٣ؾخ ٌٓثػجصٜج ُضقو٤ن كجػ٤ِز ثإلصظجالس ث٤ٌُّٔز ٢ٛٝ: 

 (ـ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ثإلصظجٍ ٓؼِٞٓج ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضقو٣و ٝإٔ صؼٌف مطٞؽ ثُِْطز1

 ـ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ثإلصظجٍ ٓذجشٌ أٝ هظ٤ٌث هوً ثإلٌٓجٕ (2

 (ـ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى مؾ إصظجٍ ٢ًّٔ ٓقوه ٌَُ ػؼٞ ك٢ ثُٔ٘ظٔز3

(ـ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ مؾ ثإلصظجٍ ًجٓال... دٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٔ مؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٌٓثًَ 4

 ثُِْطز

  ر ثالٍٓز(ـ ٣ؾخ إٔ ٣ض٤َٔ ثألشنجص ثُي٣ٖ ٣وؼٕٞ ك٢ ٌٓثًَ ثإلصظجٍ دجٌُلج5

(ـ إٌٓج٤ٗز ثُضقون ٖٓ ًَ إصظجٍ ... دٔؼ٠٘ إٔ ثُشنض ثُي١ ٣ؾ١ٌ ثإلصظجٍ ٣ؾخ إٔ ٣ٔغَ 6

كؼال ًٌَٓ ثُِْطز.
1
 

                                                           
1
 66، ص 2006المعلومات" مؤسسة الورد  العالمً للشؤون الجامعٌة ، البحرٌن، محمد الصرفً، عبد الغنً حامد " اإلتصاالت الدولٌة ونظم  
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1
 68محمد الصرفً، عبد الغنً حامد، مرجع سابق، ص  
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         ث   :  إل                  ؤ     إل                 

        سث     :    ؤ     إل     

                          *            :     ف    ؤ     إل       

                          *          ث   :          ؤ     إل       

                          *          ث  ث:     ف    ؤ     إل       

                          *             :     ف    ؤ     إل       

     سث   ث   :      إل                  ؤ    

  إل       

                          *            :     ف  إل                  ؤ     إل       

                          *          ث   :        إل                  ؤ     إل       

                          *          ث  ث:     ف  إل                  ؤ     إل       

 *              :         إل                  ؤ     إل                                
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         ث   :  إل                  ؤ     إل       :

     سث     :    ؤ     إل       :

 :     ف    ؤ     إل       :           

 صؼ٣ٌق ثُٔؤّْز:

٢ٛ ٝفور إهضظجه٣ز ثُض٢ صضؾٔغ ك٤ٜج ثُٔٞثًه ثُذش٣ٌز ٝثُٔجه٣ز ثُالٍٓز ُ ٗضجػ ثإلهضظجه١.
1
 

 صؼ٣ٌق ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز: 

" ثُٔؤّْز ػ٠ِ أٜٗج ثُٞفور ثُض٢ صؾٔغ ك٤ٜج ٝصْ٘ن ثُؼ٘جطٌ ثُذش٣ٌز   ٣M. Truchyؼٌكٜج 

هضظجه١"ٝثُٔجه٣ز ُِ٘شجؽ ثإل
2
 

" ٢ٛ ًَ شٌَ ص٘ظ٤ْ إهضظجه١ ْٓضوَ ٓج٤ُج ٝثُي١ ٣وضٌؿ إلٗضجػ   ٣M. Le bretonؼٌكٜج 

ِّغ أٝ موٓجس ثُْٞم."
3

    

" ٢ٛ ٓ٘ظٔز صؾٔغ صؼ٣ٌق ى١ٝ ًلج ثس ٓنضِلز صْضؼَٔ ًؤُٝ  ٣F. Perrouxؼٌكٜج 

ٚ".ثألٓٞثٍ ٝهوًثس ٖٓ أؽَ إٗضجػ ِّؼز ٓج ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صذجع دْؼٌ أػ٠ِ ٓٔج صٌِلض
4
  

٣ٌٖٝٔ إٔ صؼٌف ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ػ٠ِ أٜٗج ٓ٘ظٔز إهضظجه٣ز ٝ إؽضٔجػ٤ز ْٓضوِز ٗٞػج  

ٓج   صؤمي ك٤ٜج ثُوٌثًثس فٍٞ ص٤ًٌخ ثُّٞجةَ ثُذش٣ٌز  ثُٔج٤ُز  ثُٔجه٣ز  ٝثإلػال٤ٓز دـ٤ز 

 مِن ه٤ٔز ٓؼجكز فْخ ثألٛوثف ك٢ ٗطجم ٍٓج٢ٗ ٌٝٓج٢ٗ.

     :          ث   :          ؤ     إل   

ُِٔؤّْز شنظ٤ز هج٤ٗٞٗز ْٓضوِز ٖٓ ف٤ظ إٓضالًٜج ُقوٞم ٝطالف٤جس أٝ ٝثؽذجصٜج 

 ْٝٓؤ٤ُٝجصٜج   كجُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز شنظ٤ز.

 ـ ٓؼ٣ٞ٘ز ُٜج فوٞم ٝٝثؽذجس ٓغَ ثُشنض ثُطذ٤ؼ٢ صٔجٓج.1

 ـ هوًر ثإلٗضجػ ٝأهث  ثُٞظ٤لز ثُض٢ أّْش ٖٓ أؽِٜج 2

 ـ هوًر ثُض٤ٌق ٓغ ثُظٌٝف ثُٔضـ٤ٌر3

ـ صؾو٣و ثألٛوثف ٝث٤ُْجّجس ٝثُذٌثٓؼ ٝأّج٤ُخ ثُؼَٔ كٌَ ٓؤّْز َِٓٓز دٜوف ثُضقو٣و 4

 فْخ ثُضطًٞثس ثُقجطِز.

                                                           
1
 12، ص2010منٌر النوري" تسٌٌر الموارد البشرٌة" دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة، بن عكنون، الجزائر،   

2
 8، ص 2008إلتصاد المؤسسة، دار الخلدونٌة للنسر والتوزٌع،الجزائر،غول فرحات " الوجٌز فً   

3
  11، ص 1998ناصر دادي عدون" المؤسسة اإللتصادٌة مولعها فً اإللتصاد، الوظائف وتسٌٌرها" دار المحمدٌة العامة، الجزائر،   

4
 14، ص 2010الجامعً، بوحنٌة لوي " اإلتصاالت اإلدارٌة داخل المنظمات المعاصرة" دٌوان المطبوعات   
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ـ إٔ صٌٕٞ ثُٔؤّْز ٓٞثص٤ز ُِذ٤تز ثُض٢ ٝؽوس ك٤ٜج دٔؼ٠٘ إٔ ُِٔؤّْز هًٝ إهضظجه١ 5

 إؽضٔجػ٢

ـ إٌٓج٤ٗز ٍٝثٍ ٛيٙ ثألم٤ٌر إى ػؼق ٓذًٌ ٝؽٞهٛج أٝ صؼج ُش ًلج صٜج.6
1
  

        ث  ث:     ف    ؤ     إل       :  

(ـ ثُٞظ٤لز ثُٔج٤ُز: ٢ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٜٔجّ ٝثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صْؼ٠ ك٢ ٓؾٔٞػٜج ػ٠ِ ثُذقظ 1

ػٖ ثألٓٞثٍ ٖٓ ٓظجهًٛج ثٌُٔٔ٘ز دجُْ٘ذز ُِٔؤّْز دؼو صقو٣و ثُقجؽجس ثُض٢ ص٣ٌوٛج ٖٓ 

ثُوٌثً دئمض٤جً أفْٖ  ثألٓٞثٍ ٖٓ مالٍ دٌثٓؾٜج ٝمططٜج ثإلّضغٔج٣ًز عْ ص ص٢ ٌٓفِز

ثإلٌٓج٤ٗجس ثُض٢ صْٔـ ُٜج دضقو٤ن مططٜج ٝٗشجؽٜج دشٌَ ػجه١ ٝثُٞطٍٞ إ٠ُ ثألٛوثف 

ثُْٔطٌر.
2
  

(ـ ٝظ٤لز ثُٔٞثًه ثُذش٣ٌز: صؼضذٌ ٖٓ ثُٞظجةق ثُْجةور ك٢ ثُٔؤّْز  صٜضْ دئػوثه ثُنطؾ 2

٤ِز ثُضطذ٤ن صضني ًَٝ ٓج ٣ضؼِن دض٤٤ٌْ ثُٔٞثًه ثُذش٣ٌز ك٢ ثُٔؤّْز هٕٝ صطذ٤ن ىُي دَ ػٔ

ك٤ٜج ثُوٌثًثس ٖٓ ؽٌف ثُْٔؤ٤ُٖٝ ك٢ ثُٔؤّْز ػ٠ِ فْخ ْٓضٟٞ ثُوٌثًثس ثُٔ٘جّخ 

ُِْٔضٟٞ ثُي١ ٣ضني ك٤ٚ.
3
  

(ـ ٝظ٤لز ثُض٣ٖٞٔ: ٢ٛٝ ٖٓ ثُٞظجةق ثُض٢ ص٘طِن دٜج ٓنضِق ثُؼ٤ِٔجس ٝأٗشطز ثُٔؤّْز 3

أ٤ٔٛز ًذ٤ٌر. ثألمٌٟ ػ٘و ثُض٘ل٤ي ك٢ٜ صٔغَ ثُنطٞر ثأل٠ُٝ ٖٓ ٛيٙ ثألٗشطز ٝصقضَ
4
  

(ـ ٝظ٤لز ثإلٗضجػ: ثإلٗضجػ دٔلٜٞٓٚ ثُٞثّغ ٣شَٔ ص٘ل٤ي أٗشطز ؽِخ ٓنضِق ػٞثَٓ ثإلٗضجػ 4

أٝ ٓوثمالس ثُؼ٤ِٔز ثإلٗضجؽ٤ز ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ ٓنٌؽجس ك٢ ٓق٤ؾ ٓؼوو ٣ٝؾٔغ ػور أٗشطز 

ٓض٘جكْز ٝٓٞؽٜز إ٠ُ ٗلِ ثُٜوف.
5
   

٤جس ثُض٢ صوّٞ دٜج ثُٔؤّْز ٖٓ مالٍ (ـ ثُٞظ٤لز ثُضؾج٣ًز: ٢ٛٝ ٓؾٔٞػز ثُٜٔجّ ٝثُؼ5ِٔ

أكٌثه أٝ ْٓؤ٤ُٖٝ صؼ٤ْٜ٘ ثُٔؤّْز ُؼٔجٕ فًٌز ثُٔٞثه أٝ ثُِْغ أٝ ٓنضِق إفض٤جؽجصٜج ّٞث  

ًجٗش ٓومالس أٝ ٓنٌؽجس .
6
 

              :     ف    ؤ     إل       :

ثُٔؤّْز  (ـ صقو٤ن ثٌُدـ: ٝٛٞ ٖٓ ثألٛوثف ثألّج٤ّز ُؼٔجٕ صقو٤ن ثٌُدـ ٝإّضٌٔثً ٗشجؽ1

 ٝص٤ّٞغ ٗشجؽٜج ٖٓ ثُٔؼج٤٣ٌ ثألّج٤ّز ُوٞر ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز.

                                                           
1
 27، ص 2001العربً دخموش "إلتصاد المؤسسة" المنشورات الجامعٌة، جامعة منتوري، لسنطٌنة،   

2
 128، الجزائر، ص1غول فرحات " الوجٌز فً إلتصاد المؤسسة" دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع ، ط  

3
  260، ص 1998الوظائف وتسٌٌرها" دار المحمدٌة العامة، الجزائر،  ناصر دادي عدون " المؤسسة اإللتصادٌة، مولعها فً اإللتصاد،  

4
 90، ص 2003عبد الرحمن زٌدي " مناهج المؤسسة اإللتصادٌة" دار العال، الماهرة،   

5
 290، ص 1982جمٌل أحمد توفٌق " اإلدارة المالٌة" دار النهضة العربٌة، بٌروت ،   

6
 25، ص 1972ة ووسائل رفعها فً الوحدات اإللتصادٌة" دار الفكر، عادل جودت وآخرون " الكفاٌة اإلنتاجٌ  
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(ـ صقو٤ن ٓضطِذجس ثُٔؾضٔغ: كجُٔؤّْز صوّٞ دؼ٤ِٔز ثإلٗضجػ ٝصظ٣ٌق ثُٔ٘ضؾجس ٝد٤ؼٜج 2

 ّٞث  ًجٗش ٓجه٣ز أٝ ٓؼ٣ٞ٘ز مموٓجس( ٝػ٤ِٚ صـط٢ ثُطِذجس ّٞث  ٓق٤ِج أٝ ؽ٣ٜٞج أٝ ٝؽ٤٘ج .

دئّضؼٔجٍ ثُضٌش٤و ُؼٞثَٓ ثإلٗضجػ ًٝكغ إٗضجؽٜج دٞثّطز ثُضنط٤ؾ (ـ ػوِ٘ز ثإلٗضجػ: ٝىُي 3

 ثُؾ٤و ٝثُوه٤ن ٌٝٓثهذز ػ٤ِٔز ثُض٘ل٤ي ٝٛيث ٖٓ مالٍ صٞظ٤ق ٓضنظض ًَ ك٢ ٓؾجُٚ.

 (ـ ثألٛوثف ثإلؽضٔجػ٤ز: 4

 * صق٤ْٖ ْٓضٟٞ ٓؼ٤شز ثُؼٔجٍ ٝثُْٔضٟٞ ثُل١ٌٌ ُو٣ْٜ.1

 ك٢ أىٝثم ثُؾٔج٤ٌٛ دضوو٣ْ ٓ٘ضؾجس ؽو٣ور * إهجٓز أٗٔجؽ إّضٜال٤ًز ٓؼ٤٘ز ػٖ ؽ٣ٌن ثُض ع2ٌ٤

 * صقو٢ صٔجّي ثُؾًٜٔٞ ثُوثم٢ِ ُِٔؤّْز ٝصقو٤ن ثٌُػ٠ ثُٞظ٤ل3٢

 (ـ ثألٛوثف ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز: 5

ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٖٓ ألؽَ صط٣ٌٞ ثُٔ٘ضؾجس ْٝٓج٣ٌر ثُضطًٞ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ُؼٔجٕ ٝؽٞهٛج ك٢ 

ثُْٞم ٝثُقلجظ ػ٠ِ ثُووًر ثُض٘جك٤ْز.
1
 

    إل                  ؤ     إل       :    سث   ث   :   

            :     ف  إل                  ؤ     إل       :

أـ ثُضنط٤ؾ: ثإلصظجٍ ْٜٓ ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ٝ ثُٔؼِٞٓجس ٝهًثّز ثُٔشٌالس ٝ إّض٘ذجؽ 

 ثُٔؤشٌثس ٝثُض٘ذؤ ٝ ثُضٞهغ.

ظ٢ٔ٤ ٌَُ ٓؤّْز شٌث٤٣ٖ ف٤جر ثُض٢ ح ـ ثُض٘ظ٤ْ: ف٤ظ ٗٔغَ مطٞؽ ثإلصظجٍ ك٢ ث٤ٌَُٜ ثُض٘

صٔوٛج دجُوٓج  ثُالٍٓز ٝصذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس د٤ٖ ثُٞظجةق ك٢ ثُٔؤّْز دَ ٝك٢ هطجػجصٜج 

 ٝإًثهصٜج ثُٔنضِلز.

ػ ـ ثُضٞؽ٤ٚ: صق٣ٌي ِّٞى ثُؼج٤ِٖٓ ُضقو٤ن ثألٛوثف ثُٔضٞهؼز ٝثٌُّٔٞٓز   ٣ٝؼ٢٘ ًيُي 

ٖ ىُي ٝصؼضذٌ ٜٓجًثس ثُضٞؽ٤ٚ ٖٓ إًشجهْٛ دظًٞر ْٓضغٌٔر إ٠ُ ث٤ٌُل٤ز ثُض٢ صٌْٜٔ٘ ٓ

 ٜٓجًثس ثإلهثًر ٝصٔغَ إفوٟ ٓٞثطلجس ثُٔو٣ٌ ثُٔض٤َٔ.

هـ ثٌُهجدز: صؼضٔو ػ٤ِٔز ٓضجدؼز ٝصو٤٤ْ أهث  ثُؼج٤ِٖٓ ػ٠ِ ٓشجٛور ٝٓالفظز ٝصق٤َِ ٗشجؽجصْٜ 

٤ًِّٞٝجصْٜ.
2
  

                                                           
1
 ناجً بن حسٌن " نظام اإلعالم و إتخاذ المرارات  فً المؤسسة اإللتصادٌة فً المؤسسة اإللتصادٌة" دٌوان المطبوعات الجامعٌة، لسنطٌنة،  

 102، ص 1997

   
2
 .20، ص 2005، عمان، 1العاللات العامة" دار الصفاء للنشر والتوزٌع، طٌحً مصطفى علٌان ، عدنان محمود الطوباسً "اإلتصال و  
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  ٝٛيث ثُضٞك٤ن  ٝـ ثُض٤ْ٘ن: ٛٞ ثُضٞك٤ن د٤ٖ ثُٔؾٜٞهثس ثُٔنضِلز ثُض٢ ٣َِّ أهثةٜج ُذِٞؽ أٛوثف

٣ْضَِّ ثإلػضٔجه ػ٠ِ ٗظجّ ٓالةْ ٖٓ ثإلصظجٍ ك٢ ٓنضِق ثإلصؾجٛجس إلفوثط صٌجَٓ د٤ٖ 

 ثُضنظظجس ٝثُٞظجةق ثُِّٔٔٞز.

ٛـ ـ ثُو٤جهر: ٣نضض ٛيث ثُؾَ  ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثإلهث٣ًز دضٞؽ٤ٚ ثُؼج٤ِٖٓ ٝثإلشٌثف ػ٤ِْٜ   ًٝيث 

ض٘جكِ ٝصضلن ٓغ ٓؾٜٞهثصْٜ ًٝؿذجصْٜ صقل٤َْٛ ٝص٣ٌٖٞ ك٣ٌن ٓضٌجَٓ ٖٓ ؽٔجػز ثُؼج٤ِٖٓ ُض

 ُضقو٤ن ثألٛوثف ثُٔشضًٌز.

ٍـ إصنجى ثُوٌثً: ػ٤ِٔز ٓ٘ظٔز ُِضل٤ٌٌ ك٢ فَ ٓشٌَ ثُٔضجفز ٌَُ ثُٔشٌِز ٝثُٞطٍٞ ٝدِٞؽ 

ثُٜوف ٝٛ٘ج ٣ؼَٔ ثإلصظجٍ ثُؾ٤و هًٝٙ ك٢ مِن ثُضلجػَ ٝإشضٌثى ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ط٘غ ثُوٌثً.
1
 

           ؤ     إل       :         ث   :        إل        

ـ أهثر ٜٓٔز ٌُدؾ ًجكز ثٌُٔٞٗجس ثُوثم٤ِز ُِٔؤّْز ٓغ دؼؼٜج ٝك٢ صوػ٤ْ ػالهز ثُٔؤّْز 

 دجُذ٤تز ثُٔق٤طز دٜج.

ـ أهثر كؼجُز ُٔٞثؽٜز أ١ شجةؼجس أٝ ٓؼٞهجس صٞثؽٚ ثُٔؤّْز ّٞث  د٤ٖ أكٌثهٛج أٝ ٌٓٞٗجس 

 دٜج. إشجػجس أٝ ٓؼٞهجس صضظَ دجُٔؾضٔغ ثُٔق٢ِ ثُٔق٤طز

 ـ ٤ِّٝز أّج٤ّز ُضق٤ْٖ ثألهث  ٝثُضذجهٍ ثُل١ٌٌ د٤ٖ ثٌُؤّج  ٝ ثٌُٔؤ٤ّٖٝ.

٣ؼَٔ ػ٠ِ مِن كٌص ثإلفضٌجى ٝثُضؾجًح د٤ٖ ثألكٌثه ٝثُؾٔجػجس ٝثُٔؤّْجس . 
2
 

          ث  ث:     ف  إل                  ؤ     إل       :

ثُؼجةور أٝ ثٌُٔصذطز دؼِْٜٔ .ـ صٞؽ٤ٚ ٝصو٣ًخ ٝصقل٤َ ٝصو٤٤ْ ثُؼج٤ِٖٓ ٝفَ ثُٔشجًَ 
3
 

 ـ صق٤ْٖ ٤ٌّ ثُؼَٔ ٝص٣ٍٞغ ثُْٔؤ٤ُٝز ٝهػْ ثُضلجْٛ د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثُٔؤّْز أٝ ث٤ُٜتز.

ـ صؼ٣ٌق ثُؼج٤ِٖٓ دٔج ٣ؾ١ٌ هثمَ ثُٔؤّْز ٣َُجهر ثُضلجْٛ ٝثُغوز ٓٔج ٣٘ؼش ػ٠ِ ٣ٍجهر 

 ثإلٗضجػ.

 ثُشجةؼجس. ـ ص٣َٝو ثُؼج٤ِٖٓ دجُووً ثٌُجك٢ ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ُِضو٤َِ ٖٓ

ـ صوو٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز د٘شجؽ ثُؼج٤ِٖٓ ثُٞظ٤ل٢ ٝظٌٝف ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز.
4
 

              :         إل                  ؤ     إل       :

                                                           
1
سارة صالحً، نور الهدى غٌالنً "اإلتصال الرسمً فً المؤسسة ـ دراسة حالة مؤسسة نفطال" مذكرة مكملة لنٌل شهادة لٌسانس)غٌر   

 .20، ص 2012/2013منشورة(، جامعة لاصدي مرباح ، ورللة، لسم علوم اإلعالم واإلتصال ، 
2
 20سارة صالحً، نور الهدى غٌالنً ، مرجع سابق، ص  

3
، 2007صباح حمٌد علً، غازي فرحات أبو زٌتون " اإلتصاالت اإلدارٌة أسس ومفاهٌم ومرسالت أعمال" دار حامد للنشر والتوزٌع، عمان،   

 20ص 
4
 34، ص 2006ا الطباعة والنشر ، اإلسكندرٌة، السٌد محمد فهمً" فن اإلتصال فً الخدمة اإلجتماعٌة" دار الوفاء لدنٌ  
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 (ـ ػٞثةن ص٘ظ٤ٔ٤ز:1

 ـ ؿٔٞع أهٝثً ٝػوّ صقو٣و ثُْٔؤ٤ُٝجس ٝ ثُِْطجس1

 ٤جٗجس ٓغ إفضٔجٍ صق٣ٌلٜجـ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ثُض٢ صٌٔ دٜج ثُذ2

 ـ هًؽز صؼو٤و شذٌز ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز3

ـ ٓوٟ صٌجَٓ ٝكْٜ ٓنضِق ٌٓٞٗجس ػ٤ِٔز ثإلصظجالس ٖٓ هذَ ٓنضِق ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز 4

 دجُٔ٘ظٔز.

 ـ ثُغذجس ثإلهًث٢ً: 1

ٝٛٞ ٤َٓ ٓؼضووثس ٝٓوًًجس ثُلٌه إ٠ُ ثُغذجس ًؿْ ٓج ٣ْضؾو ػ٤ِٚ ٖٓ مذٌثس أٝ ٓؼِٞٓجس 

 ر ُضِي ثُٔؼضووثس.ٓـج٣ٌ

 ـ ثإلٗضوج  ثإلهًث٢ً: 2

 ٝٛٞ ٤َٓ ثُلٌه إ٠ُ إٗضوج  ؽَة٤جس ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صؼط٢ ُٚ ٤ُِٝ ًَ ثُٔؼِٞٓجس .

 ـ ص٤ٔ٘ؾ ثألكٌثه: 3

ٝٛٞ ٤َٓ دؼغ ثألكٌثه إ٠ُ صظ٤٘ق ٝصو٤ْْ دؼؼْٜ ثُذؼغ ٖٓ ف٤ظ طلجصْٜ ثُشنظ٤ز ٝ 

 أٝ ثُو٣جٗز. ث٤ًُِْٞز ٝكوج إلٗضٔج ثس ثُؾِ٘ ٝثُْٖ أٝ ثُٜٔ٘ز

 ـ صؼ٤ْٔ ثُظلجس :4

 ٢ٛٝ ٤َٓ ثألكٌثه إ٠ُ ثُضؼ٤ْٔ ٖٓ إفوٟ ثُظلجس ثُض٢ ٣ضظق دٜج ثُلٌه إ٠ُ ثُظلجس ثألمٌٟ 

ـ ثإلّوجؽ ثإلهًث٢ً: ٝٛٞ ٤َٓ دؼغ ثألكٌثه إ٠ُ صو٤٤ْ ٓج ٣وّٞ دٚ ث٥مٌٕٝ ٖٓ ِّٞى ٖٓ 5

مالٍ صوو٣ٌْٛ ُيٝثصْٜ.
1
 

 (ـ ػٞثةن صضؼِن دجٌُؤّج : 2

٤ٌ ٖٓ ثٌُؤّج  دوًثّز ؽٌم ْٝٓجُي ٝأهٝثس ثإلصظجٍ أًغٌ ٖٓ إٛضٔجْٜٓ ـ إٛضٔجّ ًغ1

 دٔؼٕٔٞ ثإلصظجٍ ٝؿٌػٚ.

ـ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ػ٠ِ أٜٗج ْٓ ُز إؽٌث ثس عجدضز ػ٤ِٔز ه٣٘ج٤ٌ٤ٓز ٓضقًٌز صٌصذؾ 2

 دظْٔ ػَٔ ثإلهثًر.

                                                           
1
 96، ص 2006محمد الصرفً، عبد الغنً حامد " اإلتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات " مؤسسة لورد العالمٌة للشؤن الجامعٌة، البحرٌن،   
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ٞؽ٤ٜجس هٕٝ ـ صظًٞ دؼغ ثٌُؤّج  إٔ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ هجطٌر ػ٠ِ إطوثً ثُضؼ٤ِٔجس ٝثُض3

ثإلُضلجس إ٠ُ ػًٌٝر إٔ صٌٕٞ ثإلصظجالس ىثس إصؾج٤ٖٛ أمي ًٝه ُضقو٤ن ثُضلجْٛ د٤ْٜ٘ ٝد٤ٖ 

 ٌٓؤ٤ّْٜٝ.

ـ إؿلجٍ ثُؼو٣و ٖٓ ثٌُةجّجس أ٤ٔٛز ثُؼ٘ظٌ ثإلْٗج٢ٗ ك٢ ثإلصظجالس.4
1
 

 (ـ ٓؼٞهجس ٓضؼِوز دجُضـي٣ز ثُؼ٤ٌْز :3

صظج٤ُز ٝٓ٘ٚ كئٕ ٓؼٞهجس ثُضـي٣ز صؼضذٌ ثُضـي٣ز ثُؼ٤ٌْز ػ٘ظٌ ٛجّ ٖٓ ػ٘جطٌ ثُؼ٤ِٔز ثإل

ثُؼ٤ٌْز صلْو ثُؼ٤ِٔز ثإلصظج٤ُز ٤ًِج ٣ٌٖٝٔ إمضظجً ٓشٌالس ٝٓؼٞهجس ثإلصظجٍ دجُْ٘ذز 

ُِضـي٣ز ثُؼ٤ٌْز ك٤ٔج ٢ِ٣:
2
 

 ـ ثإلكضوجً إ٠ُ ٓضجدؼز ٤ٌّ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ٝػوّ ثإلٛضٔجّ دجُ٘ضجةؼ ثُٔ٘ضظٌر.

 ٣ز.ـ إكضٌثع ثٌَُّٔ د ٕ ثُضـي٣ز ثُؼ٤ٌْز ؿ٤ٌ ػًٌٝ

ـ ص٤ًٌَ ثٌَُّٔ ػ٠ِ ثألٛوثف ٝثُقجؽجس ثُض٢ ٣ْؼ٠ ُذِٞؿٜج هٕٝ ثُ٘ظٌ إ٠ُ أٛوثف 

 ثُْٔضوذَ ٝصطِؼجصٚ.

 ـ ػوّ ثإلٛضٔجّ دجٌُّجةَ ؿ٤ٌ ثُِلظ٤ز ثُض٢ صؼط٢ ٓؤشٌثس ػ٘و ٝطٍٞ ثٌُّجُز ٖٓ ػوٜٓج.

 ـ صؼج٢ُ ثٌَُّٔ ػ٠ِ ثُْٔضوذَ ٝػوّ إّضؼوثه ثٌَُّٔ ُِ٘ظٌ أٝ ثإلّضٔجع إ٠ُ ٝؽٜجس ٗظٌ

 ثُْٔضوذَ دنظٞص ٓج ًٝه ك٢ ثٌُّجُز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 90، ص 2006شؤن الجامعٌة، البحرٌن، محمد الصرفً، عبد الغنً حامد " اإلتصاالت الدولٌة ونظم المعلومات " مؤسسة لورد العالمٌة لل  

2
  Hamilton .r Feeding back communication . albert moore publishers . canada 2007. P 132 
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  ال        :

ٖٝٓ مالٍ ٓج صطٌه٘ج إ٤ُٚ ك٢ ٛيث ثُلظَ ٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ د ٕ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٛٞ ثإلصظجٍ 

ثُي١ ١ٌْ٣ ٖٓ مالٍ ثُِْطز ث٤ٌُّٔز ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ػور أشٌجٍ طجػو ٗجٍٍ أكو٢   ًٔج 

ر إهضظجه٣ز صضؾٔغ ك٤ٜج ثُٔٞثًه ثُذش٣ٌز ٝثُٔجه٣ز ص٘جُٝ٘ج ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز دئػضذجًٛج ٝفو

ثُالٍٓز ُ ٗضجػ ثإلهضظجه١   ٝهو صٔغِش ٝظجةق ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز 

ك٢ ثُضنط٤ؾ ثُض٘ظ٤ْ ثُضٞؽ٤ٚ ثٌُهجدز ثُض٤ْ٘ن ٝك٢ ثألم٤ٌ صْ ثُضطٌم إ٠ُ أْٛ ٓؼٞهجصٚ ك٢ 

 ٓؼٞهجس شنظ٤ز . ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٖٝٓ د٤ٜ٘ج ٓؼٞهجس ص٘ظ٤ٔ٤ز  
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:      

دؼو صوو٢ٔ٣ ُ ؽجً ثُ٘ظ١ٌ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ّ فجٍٝ ثإلهضٌثح ٖٓ ثُٞثهغ 

ثُضطذ٤و٢ ُٜيٙ ثُوًثّز ٖٓ مالٍ إّوجؽ صِي ثُٔلج٤ْٛ ثُ٘ظ٣ٌز ٝصؾ٤ْوٛج ٤ٓوث٤ٗج ٝىُي ٖٓ 

مالٍ ه٤ج٢ٓ دجُضٌدض ك٢ إفوٟ ثُٔؤّْجس ثإلهضظجه٣ز دْٔضـجْٗ ٝص٘جُٝش ٖٓ مالٍ ٛيث 

ثُلظَ ٓؤّْز د٣ٌو ْٓضـجْٗ ٓغ ػٌع ٝصق٤َِ ٝصل٤ٌْ ثُ٘ضجةؼ ثُٔضقظَ ػ٤ِٜج ٝٓ٘جهشز 

 ثُضْجؤالس ٝثُلٌػ٤جس.
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       إل                  ؤ     إل        

     ف  ؤ           د    :

-89ص٤ٌْ ٝكن أفٌجّ ثألٌٓ ًهْ ٤ٓٞٔز ىثس ؽجدغ موٓجص٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ٓؤّْز ػ

ٝثُٔضؼٔ٘ز هجٕٗٞ ثُذ٣ٌو ٝثُٔٞثطالس ثُي١ صْ ّ٘ٚ  1975ه٣ْٔذٌ  30ثُٔؤًك ك٢  75

ٝثٌُث٢ٓ إ٠ُ ػظٌٗز هطجع ثُذ٣ٌو ٝ  2000أٝس  05ك٢  03/2000دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ًهْ 

إلٗشج  ثُذ٣ٌو ًٔؤّْز  ٣وّٞ ٛيث ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ كظَ هطجع ثُذ٣ٌو ػٖ هطجع ثإلصظجالس ٝٛيث

ػ٤ٓٞٔز ىثس ؽجدغ ط٘جػ٢ ٝصؾج١ً ٝثإلصظجالس  ًشٌثًز ىثس أّْٜ   ٝهو صٔغِش أْٛ 

ٓقجًٝ إلطالؿ هطجع ثُذ٣ٌو ك٢ ًكغ ْٓضٟٞ ثُذ٣ٌو ػذٌ صوػ٤ٔٚ دج٤ُٜجًَ ثُؼ٣ًٌٝز 

ٝصط٣ٞوٚ دجإلؽجً ثُوج١ٞٗ ٝثُضش٣ٌؼ٢ ثُٔالةْ ٝىُي ُضوو٣ْ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُنوٓجس ٝ ثُٔ٘ضؾجس 

ٗٞػ٤ز صْج٣ٌ ْٓضؾوثس ثُْٞم   ٝإػوثه ثإلؽجً ثُض٘ظ٢ٔ٤ ثُي١ ٖٓ ش ٗٚ صوػ٤ْ ىثس 

ثُ٘شجؽجس ثإلهضظجه٣ز ُٜيث ثُوطجع   ًٝكغ ٌٓهٝه٣ز هطجع ثُذ٣ٌو   صضذغ ٝ إّضـالٍ 

ثُْٔضؾوثس ثُض٢ صْجْٛ ك٢ صوػ٤ْ ٗشجؽجس ثُٔضؼجَٓ ٝصط٣ٌٞ ثُنوٓجس ثُذ٣ٌو٣ز ُضقل٤َ 

 جس ثُٔج٤ُز.   ثإلهمجً ثُٞؽ٢٘ ٝص٤ّٞغ هثةٌر ثُنوٓ

    ز                   د            :

ٝفور ٝالة٤ز ُِذ٣ٌو ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُٞؽ٢٘ ٖٝٓ ٜٓجٜٓج ص٤٤ٌْ ٓظجُـ  ٢ٛ48 ٝثفور ٖٓ د٤ٖ 

 ثُذ٣ٌو ػذٌ ثُٞال٣ز ٝصؾ٤ْو ثُٔنططجس ثُٔقوهر ٖٓ ؽٌف ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ُضط٣ٌٞ ثُوطجع 

 ثُضج٤ُز:       رٝثُض٢ صضٌٕٞ ٖٓ 

 ُٔو٣ٌ٣ز ثُلٌػ٤ز ُِٔٞثًه ثُذش٣ٌز ٝثُّٞجةَ ثُؼجٓزٓظِقز ث 

 ٓظِقز ثُٔقجّذز ٝث٤َُٔث٤ٗز 

 ٌٟٓظِقز إّضغٔجً ثُنوٓجس ثُذ٣ٌو٣ز ٝثُٔج٤ُز ٝموٓجس أم 

  ٓظِقز ثإلػالّ ث٢ُ٥ 

                         د    

صقض١ٞ د٣ٌو ثُؾَثةٌ ػ٠ِ ٤ٌَٛ ص٘ظ٢ٔ٤ ٣ْٔـ ُٜج دجإلٗضشجً ٝ ثُضٞثؽو ك٢ ًَ ثُ٘وجؽ ػذٌ 

 ثُوطٌ ثُؾَثة١ٌ ٝ دٜيث كوو د٘ش ثُٔؤّْز ٤ٌِٜٛج ػ٠ِ عالط ْٓض٣ٞجس:
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ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ٝ ث٤ُٜجًَ ث٣ًٌَُٔز ٝصٌْٜ ػ٠ِ ثإلشٌثف ثُؼجّ ٝص٤٤ٌْ ثُٔؤّْز ػ٠ِ  -

 ثُْٔضٟٞ ث١ًٌَُٔ؛

 .ثُٔو٣ٌ٣جس ثإله٤ٔ٤ِز ٝثُض٢ صٌْٜ ػ٠ِ ص٤ٌْ ثُٔؤّْز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ؽ١ٜٞ -

 جّ ثإلّضـالٍ ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُٞالة٢.ثُٞفوثس ثُٞالة٤ز ٝ صؼطِغ دٜٔ -

3- :                  

٣ٌأّٜج ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٣ٌْٜ ػ٠ِ ص٘ل٤ي صٞؽ٤ٜجس ٝ هٌثً ٓؾِِ ثإلهثًر                  :-3-3

ٓؼ٤ٖ دٌّّٔٞ  ٣قٍٞ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ػ٠ِ ًجَٓ ثُِْطجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٞؽ٢٘ ٤ُوّٞ دجإلهثًر ٝ  

 ٢ ُِٔؤّْز ف٤ظ ٣وّٞ ح :ثُض٤٤ٌْ ثإلهث١ً ٝ ثُضو٢٘ ٝ ثُٔجُ

إػوثه ٝ إهضٌثؿ ثُض٘ظ٤ْ ثُؼجّ ُِٔؤّْز ػ٠ِ ٓؾِِ ثإلهثًر ُِٔٞثكوز ٤ٌُكغ إ٠ُ ث٣ٌٍُٞ  -

 ثُٔظجههز؛

 ٓٔجًّز ثُِْطز ث٤ُِْٔز ػ٠ِ ًَ ٓٞظل٢ ثُٔؤّْز؛ -

إٓؼج  ثُؼوٞه ٝ إؽٌث  ثُظلوجس ٝ ثُٔؼجٛوثس ٝ ثإلصلجه٤جس ك٢ ثإلؽجً ثُوٞث٤ٖٗ ٝ  -

 ز ثُؾج١ً ثُؼَٔ دٜج؛ثإلؽٌث ثس ثُض٘ظ٤ٔ٤

كضـ فْجدجس ُٔظِقز ثُٔؤّْز ٝ صشـ٤ِٜج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ًٌَٓ ثُظٌٞى ثُذ٣ٌو٣ز ػ٠ِ  -

 ْٓضٟٞ ثُٔؤّْجس ثُذ٤ٌ٘ز؛

 ٣ٔغَ ثُٔؤّْز ك٢ ثَُ٘ثػجس أٓجّ ثُوؼج ؛ -

 ٣ٌْٜ ػ٠ِ إفضٌثّ ثُض٘ظ٤ْ ثُوثم٢ِ ُِٔؤّْز؛ -

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٞع دؼغ ثُِْطجس إ٠ُ ْٓجػو٣ٚ؛ -

٤َث٤ٗز  ؽوٍٝ ثُ٘ضجةؼ  ثٌُشق ث١ُْٞ٘ ثُنجص دقوٞم ٝ ه٣ٕٞ ثُٔؤّْز. ًٔج ٣وّٞ دئػوثه ثُٔ-

٣وضٌؿ ػ٠ِ ٓؾِِ ثإلهثًر : ثُذٌثٓؼ ثُؼجٓز ُ ّضـالٍ  ثُٔشج٣ًغ ٝثُٔنططجس  ثُذٌثٓؼ 

ثإلّضغٔج٣ًز  ث٤َُٔث٤ٗز ثُضوو٣ٌ٣ز   إّضؼٔجالس ٝ  ص٣ٍٞغ ثُ٘ضجةؼ  ًٍٓجٗز ٓ٘جطخ ثُؼَٔ  ٗظجّ 

 ثُ٘شجؽ.ثألؽًٞ ٝ ٓشج٣ًغ ص٤ّٞغ 

ص٘وْْ ٓو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز إ٠ُ ه٤ْٖٔ : ٓو٣ٌ٣جس ٌِٓلز دجُذقظ ٝثُوًثّجس ٝ ٓو٣ٌ٣جس ٣ًٌَٓز    

 دجإلشٌثف ٝثُض٘ل٤ي . ٌِٓلز

-3-3-                  : 

٣ٝضٔغَ ثُٜوف ثٌُة٢ْ٤ ُٜج ك٢ صٞك٤ٌ موٓز ىثس                     س            :- 

 ثُٔو٣ٌ٣ز ٌِٓلز دٔج ٢ِ٣ :ٗٞػ٤ز إ٠ُ ثَُدٕٞ ٝدِٞؽ ىُي كئٕ ٛيٙ 
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 إ٣ؾجه ٗظجّ ُضو٤ْ ْٓضٟٞ ثألهث   ٗٞػ٤ز ثُنوٓز ٝ صو٤ْ ْٓضٟٞ ثٌُػج ُوٟ ثَُدٕٞ؛ -

 صؼوثه ٓنضِق ثُنوٓجس ثُٔووٓز ٖٓ هذَ ثُٔؤّْز؛ -

إؽٌث  ٓنضِق ثُضقو٤وجس ث٤ُٔوث٤ٗز فٍٞ ٗٞػ٤ز ثُنوٓز ثُٔووٓز دجُضؼجٕٝ ٓغ ٓنضِق ٤ٛجًَ  -

 ٕ ٓغ ثُٔؼجٛو ثُٔضنظظز ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ؛ثُٔؤّْز ٓغ إٌٓج٤ٗز ثُضؼجٝ

صؼوثه ّٝجةَ ثُو٤جُ ثُْٔضؼِٔز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُؼج٢ُٔ, إّضؼٔجٍ ٝ صقو٣و ثُلٌٝهجس ك٢  -

 ٓؾجٍ ٗٞػ٤ز ثُنوٓز ثُٔووٓز؛

 ُنجص دذ٣ٌو ثُؾَثةٌ ك٢ ٤ٓوثٕ :ٍ ثصقو٣و ْٓضٟٞ ثُ٘ٞػ٤ز ثُٔوذٞ -

 ٍٖٓ صٞؽ٤ٚ د٣ٌو ثُؾَثةٌ  ثُطٌٝه ثُذ٣ٌو٣ز؛ -

 غ ٖٓ ٍٖٓ ص٘ل٤ي ثُؼ٤ِٔجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٌُٔجصخ ثُذ٣ٌو٣ز ٝثٌُٔثًَ ثُٔج٤ُز؛ثُضنل٤ -

   صق٤ْٖ ْٓضٟٞ ثإلّضوذجٍ. -

صؼَٔ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ػ٠ِ صٌؽٔز  د          ط       ظ   :                   إل      - 

ؾ٤ز ثُٔؤّْز دضقو٣و ٓقجًٝ ثُض٤ٔ٘ز ٝصقؼ٤ٌ ٓشج٣ًغ ٓنططجس ثُض٤ٔ٘ز ٝ صوّٞ ٤إّضٌثص

٤٤ٌْ ػوو ثُ٘ؾجػز ٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صطذ٤ن ثإلؽٌث ثس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز دجُضؼجٕٝ ٓغ ث٤ُٜجًَ ثُٔؼ٤٘زدض
1
. 

ػ٠ِ  صٜوف ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز إ٠ُ صٌه٤ز ثإلصظجٍ                    د    إل     : -ج

 ثُْٔضٟٞ ثُوثم٢ِ ُِٔؤّْز ٝ ثُٔق٤ؾ ف٤ظ صوّٞ ح:

 ٔغ٤َ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ؛ص -

 ضجةؼ ثُضقو٤وجس ك٢ ٓؾجٍ هًثّز ثُْٞم؛ص٣ٍٞغ ٝ ٗشٌ ٓنضِق ٗ - 

 إٗؾجٍ ثُضقو٤وجس ثٌُٔصذطز دضطًٞ ثُٔؤّْز ٝ إّضٌثصؾ٤جصٜج؛ -

 ثُو٤جّ دضؾ٤٘و ًَ ثُطجهجس ثُذش٣ٌز ُضقو٤ن ثألٛوثف ثُْٔطٌر . -

صٜوف ٛي                                   إل   ف         : - 
i

ٙ ثُٔو٣ٌ٣ز إ٠ُ إػطج  

هثةٜج ٖٓ مالٍ إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثُٔ٘جّذز ٝ ثُْٔجٛٔز ثُلؼجُز ٝ ثُوثةٔز  هكغ ُِٔؤّْز ُضق٤ْٖ أ

ًٔج صْجػوٛج أ٣ؼج ػ٠ِ صقو٤ن  ثألٛوثف ثُْٔطٌر ٖٓ مالٍ صو٤٤ْ  ك٢ مِن ثُو٤ٔز ثُٔؼجكز 

 ثُْٔضٌٔ ٝ ثإلشٌثف ٝ صوو٣ْ ثإلهضٌثفجس ٝصضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز دٔج ٢ِ٣ :

 غَ ُٔنضِق ثُٔٞثًه؛ه٤جُ أهث  ثُٔؤّْز ٝ صٌش٤و ثإلّضؼٔجٍ ثألٓ -

 ثُٔشجًًز ك٢ صقو٣و ثُٔؤشٌثس مثإلٗضجػ  ثُ٘ٞػ٤ز (؛ -
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 ثُٔشجًًز ك٢ ط٤جؿز ُٞؿ ثُو٤جهر ٝ صق٤َِ ثُ٘ضجةؼ؛ -

 ٓضجدؼز ٓنضِق ثُِٔلجس ثُٔضؼِوز دجٌُْهجس ٝ إمضالُ ثألٓٞثٍ؛ -

 ص٘ظ٤ْ هًٝثس ثُضلض٤ش ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٔؤّْجس ثُذ٣ٌو٣ز ٝ ثٌُٔثًَ ثُٔج٤ُز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ -

 ثإله٤ٔ٤ِز ٝثُٔق٢ِ.

صٌٖٔ ٜٓجٜٓج ك٢                   شؤ                        شؤ            :  -   

صٔغَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ك٢ ثُٔلجٝػجس ثُو٤ُٝز ثُٔضؼِوز دجُذ٣ٌو ٝ ثُٔظجُـ ثُٔج٤ُز ٝ 

ثُو٤جّ دئػوثه  صٔغ٤ِٜج ك٢ ثإلصقجه ثُؼج٢ُٔ ُِذ٣ٌو  صٜضْ دٌٔثهذز ثُضؼجٕٝ ٝ ثُضذجهٍ ثُو٢ُٝ ٝ

 ثإلصلجه٤جس ثُغ٘جة٤ز ٝ ثُٔضؼوهر ٓغ ٓنضِق ث٤ُٜتجس ثُذ٣ٌو٣ز ثُؼج٤ُٔز ًٔج صضٌلَ ح :

 صطذ٤ن ٗظٞص ٓؤصٌٔ ثإلصقجه ثُذ٣ٌو١ ٝ ثإلصقجهثس ثُؾ٣ٜٞز؛ -

 ص٤ٌْ ِٓلجس ثَُ٘ثػجس ثُوج٤ٗٞٗز ٝ إػوثه ثإلؽٌث ثس ثُوج٤ٗٞٗز ُضوو٣ٜٔج إ٠ُ ٓظجُـ ثُوؼج ؛  -

 ثُِٔلجس ثُٔٞهػز ُوٟ ِّطز ثُؼذؾ دنظٞص إفضٌثّ ثُ٘ظٞص ثُوج٤ٗٞٗز؛إػوثه ٝ ٓضجدؼز  -

صقؼ٤ٌ ثإلٌٓج٤ٗجس ٝ ثُٞعجةن ثُالٍٓز ك٢ ٓؾجٍ إٗشج  كٌٝع ثُ٘شجؽجس ثُذ٣ٌو٣ز ٝ ثُٔج٤ُز -
1
. 

صضٔغَ ٜٓجٜٓج ك٢ ْٓجػور ث٤ُٜجًَ ثٌُِٔلز دض٤٤ٌْ                                    :  - 

الٍ ثُّٞجةَ ٝ ص٤ٌْ ٓنضِق ثُؼوجًثس ٝ ثُٔٔضٌِجس ثُٔوًؽز ك٢ ثُّٞجةَ ثُؼجٓز ك٢ إّضـ

 ( ٖٓ ثُٔنطؾ ثُٞؽ٢٘ ُِٔقجّذز ٝ صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز أ٣ؼج ح :2ثُظ٘ق م

ثإلعذجس ٝ ثُضقون ٖٓ ٓنضِق ثُٔٔضٌِجس ثُض٢ ٝػؼش صقش صظٌف ثُٔؤّْز دْذخ صو٤ْْ  -

 ٓٔضٌِجس ثُوطجع د٤ٖ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ٝ إصظالس ثُؾَثةٌ؛

 ضالًجصٜج؛ٓط٤جؿز ثُوٞثػو ثُوج٤ٗٞٗز ُؾٌه ثُٔٔضٌِجس ٝ ٓضجدؼز إ -

 ثُٔشجًًز ك٢ ط٤جؿز ثُوٞثػو ثُٔضؼِوز دئهٓجػ ثإلّضغٔجًثس ثُؾو٣و ثٌُٔضْذز فو٣غج؛ -

 إػوثه ٓوٝٗز ُٔنضِق ثُضؾ٤َٜثس ٝ ثإلّضغٔجًثس مجطز دذ٣ٌو ثُؾَثةٌ؛ -

م ص٘جٍٍ ػٖ ثإلّضغٔجًثس صق٣ِٜٞج  إػوثه ٓنضِق ثإلؽٌث ثس ُٔؼجُؾز ثُلٌٝهجس ثُ٘جصؾز ػٖ -

 إمٌثؽٜج ٖٓ ثُقؼ٤ٌر دْذخ ثُضوجهّ(.

-3-3- :                    

صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز دجٌُْٜ ػ٠ِ فْٖ ثألهث  ثُٔظجُـ                ر          :- 

 ثُذ٣ٌو٣ز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُوثم٢ِ ٝك٢ ػالهضٜج ٓغ ثُنجًػ؛
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 ٤جًَ ثُوجػو٣ز ُِذ٣ٌو؛صقؼ٤ٌ ٝٓضجدؼز ٓنطؾ ثُض٤ٔ٘ز ُِٜ - 

صط٣ٌٞ ٝ صٌه٤ز ثُذ٣ٌو ثُشنظ٢ ىٝ ثُض٣ٍٞغ ثُنجص ٝ د٣ٌو ثُٔؤّْجس ىٝ ثُض٣ٍٞغ  -

 ثُنجص؛

 إػوثه ثُذٌثٓؼ ث٣ُْٞ٘ز إلطوثً ثُطٞثدغ ثُذ٣ٌو٣ز؛ -

ص٘ل٤ي ٗظٞص ثإلصلجه٤جس ثُذ٣ٌو٣ز ٝ ثإلصلجه٤جس ثُغ٘جة٤ز ٝثُٔضؼوهر ثُٔضؼِوز دضذجهٍ ثُذؼجةظ ٝ  -

 ٣ز ٝ إػوثه ثُٔقجّذز ثُٔضؼِوز ديُي.ثُطٌٝه ثُذ٣ٌو

 صشٌَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ػ٠ِ أًدغ ٓو٣ٌ٣جس كٌػ٤ز ٝم٤ِز ٌِٓلز دجُذ٣ٌو ث٣ٌُْغ:

 ثُٔو٣ٌ٣ز ثُلٌػ٤ز ُِذ٣ٌو ٝ ثُطٌٝه ثُذ٣ٌو٣ز.-1-أ

 ثُٔو٣ٌ٣ز ثُلٌػ٤ز ُضط٣ٌٞ ثُشذٌز ثُذ٣ٌو٣ز  ٛٞث٣ز ؽٔغ ثُطٞثدغ . -2-أ

 . ثُٔو٣ٌ٣ز ثُلٌػ٤ز ُِضؾ٤َٜثس ٝثُذٌثٓؼ-3-أ

 ثُٔو٣ٌ٣ز ثُلٌػ٤ز ُِقْجدجس ثُذ٣ٌو٣ز ثُو٤ُٝز.-4-أ

 صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ح :             ر        :  - 

ثُض٘ظ٤ْ ٝثٌُْٜ فْٖ ثألهث  ُٔنضِق ثٌُٔثًَ ثُِٔقوز دٜج م ًٌَٓ ثُظٌٞى  ًٌَٓ ثُضٞك٤ٌ   -

 ًٌَٓ ثُقٞثالس(؛

 ٓجس ٝ ًكغ ثإلٗضجؽ٤ز؛ثُؼَٔ ػ٠ِ ص٘ل٤ي ثُٔشج٣ًغ ثُٜجهكز إ٠ُ صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثُنو -

ص ٤ٖٓ ثإلصظجٍ ثُوثةْ ٓغ ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ُظ٘وٝم ثُضٞك٤ٌ  ٌٓضخ ثُضذجهٍ ثُو٢ُٝ ُِقٞثالس  -

 ٝ ٓغ ثُن٣َ٘ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُِذ٘ٞى؛

ٓؼجُؾز ٓنضِق ثَُ٘ثػجس ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثإلّضؼالٓجس ٝ صشَٔ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ػ٠ِ عالط   -

 ٓو٣ٌ٣جس كٌػ٤ز.

 ٝ صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ح :   :                    س   -ج

 إٗؾجٍ ٝ ص٘ل٤ي ث٤ُْجّجس ثُٔج٤ُز ُِٔؤّْز؛ -

 ص ؽ٤ٌ ٓنضِق ث٤ُٜجًَ ٝ ث٤ُٔجه٣ٖ ثُقجّذ٢ ٝ ثُٔج٢ُ؛ -

 صٞف٤و ٓنضِق ث٤َُٔث٤ٗجس ٝ ثُو٤جّ دجُضق٤َِ  ثُٔج٢ُ ٝ ثُٔقجّذز ُِٔؤّْز؛ -

 جًَ؛صٞف٤و ٝ ٓضجدؼز ث٤َُٔث٤ٗجس ثُضوو٣ٌ٣ز دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔنضِق ث٤ُٜ -
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ٓضجدؼز ْٓجٛٔز ثُٔؤّْز ك٢ كٌٝع ثُٔ٘ش ر-
1
. 

ٝصضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز ح : إٗؾجٍ ٝثٌُْٜ ػ٠ِ صطذ٤ن ث٤ُْجّجس                       : - 

 ثُٔضؼِوز دجُؼوجًثس  ثُ٘وَ   ثُض٣ٖٞٔ  ثُظ٤جٗز  ثُقٔج٣ز ٝ ثألٖٓ.

 ٝصضٌلَ ثُٔو٣ٌ٣ز ح :                   ش    : - 

إٗؾجٍ ٝ ثٌُْٜ ػ٠ِ صطذ٤ن ث٤ُْجّجس ك٢ ٓؾجٍ ص٤٤ٌْ ثُٔٞثًه ثُذش٣ٌز  ص٣ٌٖٞ ٝ ثُشؤٕٝ  -

 ثإلؽضٔجػ٤ز؛

 (؛11-90ٝثُوجٕٗٞ  59-85ثٌُْٜ ػ٠ِ صطذ٤ن هجٕٗٞ ثُؼَٔ مهجٕٗٞ ثُضٞظ٤ق ثُؼ٢ٓٞٔ -

 ثُٔشجًًز ك٢ إػوثه ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ُِٔؤّْز؛ -

 ُ٘ظجّ ثُوثم٢ِ.إػوثه ٝ صطذ٤ن د٘ٞه ثالصلجه٤ز ثُؾٔجػ٤ز ٝ ث -

 صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز دٔج ٢ِ٣ :            د     : - 

ثُضٌلَ دجُ٘شجؽجس ثُض٣ْٞو٤ز ٝ ثهضٌثؿ موٓجس ؽو٣ور فْخ إفض٤جؽجس ثَُدجةٖ ٝ إهمجٍ  -

 صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثإلصظجٍ؛

 ٤ز؛إػوثه ٓنطؾ ثُ٘شجؽ ثُضؾج١ً ُذ٣ٌو ثٌُّجةَ ثُطٌٝه ثُذ٣ٌو٣ز ٝ ُنوٓجس ثُٔظجُـ ثُٔجُ -

 إػوثه ٝ ص٣ٍٞغ ثُوػجةْ ٝ ثُٞعجةن ثإلػال٤ٓز ػ٠ِ ثَُدجةٖ؛ -

 إػوثه ثُوًثّجس دنظٞص ثألّؼجً ٝ ثهضٌثؿ ثُضؼو٣الس ثُالٍٓز. -

 ٝ صضٌلَ ٛيٙ ثُٔو٣ٌ٣ز دٔج ٢ِ٣ :        إل ال   آل   :  - 

 إػوثه ثُذٌثٓؼ ثُضؾ٤َٜ ثُ٘ظجّ ثإلػال٢ٓ؛  -

 ّ ث٢ُ٥ ثُؼ٣ًٌٝز ُض٤ٌْ ثُٔظجُـ؛إٗؾجٍ ٝ ٝػغ ف٤َ ثُضطذ٤ن أٗظٔز ثإلػال -

 إٗؾجٍ دٌثٓؼ ثإلّضـالٍ ٝ ط٤جٗز ثألٗظٔز ثُٔؼِٞٓجص٤ز ٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صن٣َٜ٘ج ٝ فٔج٣ضٜج؛ -

 ثإلشٌثف ػ٠ِ ص٤٤ٌْ ٝ ٌٓثهذز ٌٓثًَ ثإلػالّ ٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُذٌثٓؼ  -

ٌٓثهذز ثُضطًٞ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ٝصٌه٤ز صٌُ٘ٞٞؽ٢ ثإلػالّ ٝ ثإلصظجٍ ثُْٔضؼِٔزـ 
2
. 

                  ز    ؤ           د    :
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 صووّ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُنوٓجس ٣ٌٖٔ صظ٤٘لٜج إ٠ُ :

    :            

 : (ccp       س              د    ) -3

ٝ ٢ٛ أًغٌ ثُنوٓجس إهذجال ٝ أ٤ٔٛز ُوٟ ثَُدٕٞ  ص مي فظز ثألّو دجُْ٘ذز ُٔنضِق ثُنوٓجس 

ف ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ  ف٤ظ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ أل١ شنض ؽَثة١ٌ ٣ؼَٔ ك٢ ثُٔووٓز ٖٓ ؽٌ

ٓؤّْز ػ٤ٓٞٔز إٔ ٣ضن٠ِ ػٖ ٛيٙ ثُنوٓز  كٌَ ٍدٕٞ ٣ِٔي فْجح د٣ٌو١ ؽج١ً ٣ٌٔ٘ٚ 

ّقخ ٓذِؾ  ٓؼ٤ٖ ٖٓ ًط٤وٙ أٝ إّضؼالّ ػ٘وٙ ك٢ أ١ ٌٓضخ ٖٓ ٌٓجصخ ثُذ٣ٌو ثُٔ٘ضشٌر ػذٌ 

ؾ د٤ٖ ٓنضِق ٓؤّْجس ثُذ٣ٌو ٝ صضْ ػ٤ِٔز ثُضٌثح ثُٞؽ٢٘ ٝ ٛيث ُٞؽٞه شذٌز ثُٞثّؼز صٌد

 ثُْقخ ٝكن شٌٝؽ ٓؼ٤ٖ :

هػ إىث ًجٕ فجَٓ ثُظي ٤ُِ ٛٞ طجفخ ٣5000.00ؾخ إٔ ال صضؼوٟ ه٤ٔز ثُْقخ  -

 ثُقْجح؛

هػ إىث ًجٕ فجَٓ ثُظي طجفخ ثُقْجح ٝ ٣20.000.00ؾخ إٔ ال صضؼوٟ ه٤ٔز ثُْقخ  -

ثُي١ كضـ دٚ ثُقْجح ألٍٝ  ch25إلٓؼج  ك٢ ك٢ ًِضج ثُقجُض٤ٖ ال ٣وّٞ ثُؼٕٞ دٌٔثهذز صطجدن ث

 ٌٓر؛

هػ  دجُْ٘ذز ُظجفخ ثُقْجح ك٤وّٞ ثُؼٕٞ دٌٔثهذز 20.000.00إىث ًجٕ ه٤ٔز ثُْقخ أًغٌ -

ٝ ٛيٙ ػ٤ِٔز ص٠ْٔ دْقخ ػ٠ِ ٓ٘ظًٞ  دجإلػجكز إ٠ُ موٓز  ch25صطجدن ثإلٓؼج  ػ٠ِ

ثُنوٓجس ٣ٌٖٔ إٔ صضْ ثُْقخ ٝ ثإلّضؼالّ ػ٠ِ ثٌُط٤و ٣ٌٔ٘ٚ ؽِخ هكضٌ ثُظٌٞى ٝ ًَ ٛيٙ 

ٝ ٛيث  ccpدط٣ٌوز ثألًغٌ ٌّػز ٝ فوثعز ٢ٛ إّضؼٔجٍ ثُشذجد٤ي ث٤ُ٥ز دجّضنوثّ ثُذطجهز 

 ُضٞك٤ٌ ثُٞهش ٝ ثُؾٜو.

 ٢ٛٝ ػور أٗٞثع :        س     : -2

(: ٝ ٣ْٔـ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقٞثالس َُِدٕٞ 1406صقَٔ ثٌُهْ م   س              : -3-3

 مٌ ٓذِؾ ٓج٢ُ ٓؼ٤ٖ ٝ ؿ٤ٌ ٓقوٝه ػذٌ ًجَٓ ثُضٌثح ثُٞؽ٢٘.دجإلًّجٍ إ٠ُ شنض آ

( : ٝ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُقٞثالس أطذـ ٗجهً 1412صقَٔ ثٌُهْ م  س                :  -3-3

 ثإلّضؼٔجٍ  ف٤ظ ٣ٌٖٔ َُِدٕٞ إًّجٍ ثألٓٞثٍ دط٣ٌوز ثُضِـٌثف.

( : ٝ ٢ٛ 1418هْ م: صقَٔ ً  س                       س                د      -3-2

صْٔـ َُدٕٞ دض٣َٝو فْجدٚ ثُذ٣ٌو١ ثُؾج١ً أٝ فْجح شنض أمٌ دٔذجُؾ ؿ٤ٌ ٓقوٝهر ٝ 

ٛ٘جى ٗٞػجٕ ٜٓ٘ج ثُؼجه٣ز ثُض٢ صٌَّ ػٖ ؽٌم ثُذ٣ٌو ٝ ٜٓ٘ج ٖٓ صٌَّ ػٖ ؽ٣ٌن ثُوكغ 

 (.VACث٣ٌُْغ دئّضنوثّ شذٌز صوػ٠ ح م
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ٝ ٢ٛ صشذٚ ثُقٞثالس  : TRF(   س      إل         )   س     إل         أل    -3-4

ثُذطجه٤ز ٝ ٌُٜ٘ج صض٤َٔ دضق٣َٞ ثألٓٞثٍ دط٣ٌوز إٌُض٤ٌٗٝز ٖٓ ٌٓضخ د٣ٌو١ إ٠ُ آمٌ ػذٌ 

شذٌز ثإلػال٤ٓز.
1

 

دوأس ٛيٙ ثُنوٓز ك٢ شٌٜ      "            " )  إل  ال          أل     ( :  -3-5

ٓقَ ثُوًثّز كجٗطِوش  ٌٓضخ د٣ٌو١  أٓج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ٓؤّْز 46ػ٠ِ ْٓضٟٞ  2001ٓج١ 

 190ٝ صْٔـ ٛيٙ ثُنوٓز َُدجةٖ ثُذ٣ٌو صقظ٤َ ثألٓٞثٍ ثُظجهًر ٖٓ أًغٌ ٖٓ  2002ّ٘ز 

 دِو ػذٌ ثُؼجُْ دجُؼِٔز ثُٞؽ٤٘ز ُوٟ ٌٓجصخ ثُذ٣ٌو ك٢ أؽَ ه٣ٌخ. 

صٞكٌ د٣ٌو ثُؾَثةٌ دجُضؼجَٓ ٓغ ثُذ٘ي ثُٞؽ٢٘ ُِضٞك٤ٌ ٝ ثإلفض٤جؽ                : -3-6

 صخ ثُذ٣ٌو ثُؼ٤ِٔجس ثُضج٤ُز : ػذٌ ؽ٤ٔغ ٌٓج

 كضـ فْجح ثُضٞك٤ٌ ٓغ ص٤ِْْ ثُوكضٌ.  -

 هكغ ٓذِؾ ؿ٤ٌ ٓقوٝه ثُو٤ٔز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٌُٔثًَ ثُذ٣ٌو٣ز. -

 ّقخ ثألٓٞثٍ آ٤ٗج ٜٓٔج ًجٕ ثُٔذِؾ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٌُٔضخ ثُقجةَ ػ٠ِ ثُقْجح.  -

 هػ ك٢ دجه٢ ٌٓجصخ ثُذ٣ٌو.20.000ّقخ ٓذِؾ ال ٣ضؾجٍٝ  -

 ص٣ْٞز ثُلٞثةو. -

دجُضج٢ُ ٣ْٔـ أل١ كٌه كضـ هكضٌ ثُضٞك٤ٌ ٝ ثإلفض٤جؽ ٝ ىُي دضق٣ٌٌ ؽِخ ػ٠ِ ٝ  -

ًٌٌٓ دجُْ٘ذز  02ُلجةور ثُشنض ثٌُثشو ٝ ثُٔطذٞػز ًهْ  01ثُٔطذٞػز ًهْ 

 ٣ِْْ ُٚ LGLأٝ LEPثألؽلجٍ عْ ٣قوه ٗٞع ثُوكضٌ 

ةو هػ ٝ ٣ضقظَ ػ٠ِ كٞث5000.00ٛٞ ثُي١ ال صوَ ثُوكؼز ثأل٠ُٝ ك٤ٚ ػ٠ِ  LELكجُوكضٌ 

 .%2دْ٘ذز 

هػ ٝ ٣ضقظَ ػ٠ِ كٞثةو 10.000.00ٛٞ ثُي١ ال صوَ ٓذِؾ ثُوكؼز ثأل٠ُٝ  LEPأٓج هكضٌ  

 .%2.5دْ٘ذز 

 ٝ ٢ٛ موٓجس ٓض٘ٞػز صضٌٕٞ ٖٓ :                  : -  

ف٤ظ صْجْٛ ؽ٤ٔغ ثٌُٔجصخ ثٍُٔٞػز ػذٌ ثُضٌثح ثُٞؽ٢٘ ك٢                      :  -1

 َ ثُضٌثح ثُٞؽ٢٘ ٝ ثُذاله ثألؽ٘ذ٤ز.ػ٤ِٔز صذجهٍ ثُطٌٝه ػذٌ ًجٓ

ف٤ظ صٔ٘ـ َُِدٕٞ ط٘جه٣ن د٣ٌو٣ز                ق                           :  -2

ُِض ؽ٤ٌ ٓوجدَ ٓذِؾ إشضٌثى ١ّٞ٘ ك٢ ٌٓضخ د٣ٌو١ ٌِٓق دؼ٤ِٔز ثُض٣ٍٞغ ُوٟ 
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ثألشنجص ثُطذ٤ؼ٤٤ٖ ٝ ثُٔؼ٤٣ٖٞ٘ ٝ أطقجح ثُٔؤّْجس ثُٔو٤ٔ٤ٖ دجُوثةٌر ثُذ٣ٌو٣ز  

 هػ.1600هػ أٓج ثُٔؤّْجس 800ٕٞ ٓذِؾ ثإلشضٌثى ُألكٌثه ٣ٌ

            ؤ                 :  -ج

صوّٞ ٓؤّْز ثُذ٣ٌو دئؽٌث  ػ٤ِٔجس صقظ٤َ ٝ هكغ ٓنضِلز ُلجةور إهثًثس أمٌٟ أٝ ٓظجُـ 

 ػ٤ٓٞٔز.

ة٤ز  هكغ ثُٔؼجشجس ثُؾَثة٣ٌز ٝ ثألؽ٘ذ٤ز ٝ د٤غ ثُطٞثدغ ثُؼ٣ٌذ٤ز  ثُؾذج  ز            : -3

 ثُضـ٤ٔ٣ٌز ٝ د٤غ ه٤ْٔز ث٤ُْجًثس.

صشجًى ٓؤّْز ثُذ٣ٌو ك٢ ػ٤ِٔز صقظ٤َ كٞثص٤ٌ َُِدجةٖ  س                          : -3

ثٌُذجً ٓغَ أًٝثٌّّٞ  إصظجالس ثُؾَثةٌ  ٓٞد٤ِ٤ِ  ثُؾَثة٣ٌز ٤ُِٔجٙ  ٤ّجٍ  ٤ّّٞض٢ 

 ؽٌ٘ثٍ  ّضالّ ثُؾَثةٌ  د٘ي ثُذًٌز. 

3-      racimo  :ٖصق٤َٔ إٌُض٢ٌٗٝ ثُي١ ٣ٞكٌ َُِدجةٖ ثُوكغ ثُْٔذن  ٢ٛ ػذجًر ػ

 ُشًٌز ٓٞد٤ِ٤ِ ٝ ٛيث ٓج ٢ْٔ٣ دجُضؼذتز ثألصٞٓجص٤ٌز. 

صٞكٌ ثُٔؤّْز إٌٓج٤ٗز صؼذتز ًط٤و ٛجصلي ثُٔقٍٔٞ ُنؾ ٓٞد٤ِ٤ِ دوٕٝ            : -4

هكغ ثٌُّّٞ
1
. 

  - :               

د٣ٌو ثُؾَثةٌ ثإلصظجٍ ٛيٙ ثُنوٓز صْٔـ َُدجةٖ " : 35-23    ز         " -1

 " ٍ : 15-30ثُٔذجشٌ ػذٌ ثُٜجصق ػ٠ِ ثٌُهْ  "

 ثإلؽالع ػ٠ِ ثُقْجح ثُذ٣ٌو١ ثُؾج١ً؛   -

 ؽِخ هكضٌ ثُظٌٞى؛  -

 ؽِخ ثٌُهْ ث١ٌُْ؛ -

 ؽِخ ْٓجػور ثُؼجِٓز ُ ّضلْجً ػٖ ثُنوٓجس ثُ٘وو٣ز. -

ز صْٔـ َُدجةٖ د٣ٌو ثُؾَثةٌ دضؼذتز فْجدجصْٜ ثُْٔذو" : 93-23    ز         " -2

دٌَ ٌٓٝٗز ٝ ُّٜٞز  ٤ِccpِ أٝ فْجح آمٌ ٖٓ فْجدٌْ ثُؾج١ً ٤ثُوكغ ُٔٞد

 ثإلّضؼٔجٍ ك٢ أ١ ٝهش؛

ٔجّ إ٠ُ ثُنوٓز ٓغ ثٌَُٓ ؼ( ُض ًو ُٚ ػؼ٣ٞز ثإلsmsٗصظَ ثَُدٕٞ ًّجُز هظ٤ٌر م -

 ث١ٌُْ ثُشنظ٢؛
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 هػ ٤ٓٞ٣ج؛ 2000هػ ٝ ثُغٖٔ ثألػ٠ِ ٛٞ  100ثُغٖٔ ُِضق٤َٔ ٛٞ  -

 ُوكغ َُِدٕٞ دجُو٤ٔز ثُٔؼذتز دوٕٝ إهضطجع ثٌُّّٞ.٣نظْ ٖٓ ثُقْجح ثُؾج١ً ث -

 ٣ْٔـ َُدجةٖ د٣ٌو ثُؾَثةٌ ح : www.poste.dzٓٞهغ ثإلٗضٌٗش       إل      : -2

 ثإلؽالع ػ٠ِ ثٌُط٤و. -

 ؽِخ هكضٌ ثُظٌٞى. -

 ؽِخ ثٌُهْ ث١ٌُْ أٝ صـ٤ٌٙ. -

 ؽِخ د٤جٕ ػ٠ِ ثُقْجح. -

 .ؽِخ إ٣وجف ثُذطجهز ثُذ٤ٌ٘ز ك٢ فجُز ثُؼ٤جع أٝ ثٌُْػز -

ثإلّضؼالّ ػٖ ثُذطجهز ثُذ٤ٌ٘ز إىث ط٘ؼش ٝ ك٢ أ١ ٌٓضخ د٣ٌو ٓٞؽٞه -
1
. 

 

 

 -  :             

دوأس ٛيٙ ثُنوٓز ك٢ ثُٔؤّْز ٓقَ ثُوًثّز ك٢            )             ( : 

ٝ صْٔـ ٛيٙ ثُنوٓز أل١ ٍدٕٞ ٣ِٔي فْجح د٣ٌو١ ؽج١ً إٔ ٣قظَ ػ٠ِ ًهْ  2011ؽٞثٕ

ٌ ثإلٗضٌٗش أٝ ثُٜجصق ثُ٘وجٍ ٝ ىُي دجُضووّ إ٠ُ إفوٟ ثٌُٔجصخ ١ٌّ ُ ؽالع ػ٠ِ ثٌُط٤و ػذ

ثُذ٣ٌو٣ز ثَُٔٝهر دشذٌز ثإلػالّ ث٢ُ٥ دطِخ مط٢  ٓضؼٔ٘ز ًهْ ثُقْجح ثُذ٣ٌو١ ثُؾج١ً ٝ 

 ًهْ ثُٜجصق ثُ٘وجٍ دجإلػجكز إ٠ُ ْٗنز ؽذن ثألطَ ٖٓ دطجهز ثُضؼ٣ٌق

 

 

 

 

 

 

                                                           

1وثائق املؤسسة.  -   
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         س          ح:

         ش                 س    :   س       :    

 (:    ر   د س             :3  د        )

 

                                                                

    س   :

ٖٓ مالٍ ٗضجةؼ 

ثُؾوٍٝ الفظ٘ج 

 إٔ ْٗذز

57.14%  ٖٓ

  إىٕ ٤ُِ ٛ٘جى صلجٝس ًذ٤ٌ د٤ٖ ثُؾ٤ْٖ٘  %42.86أكٌثه ثُؼ٤٘ز ْٛ ىًًٞ ٝ ْٗذز ثإلٗجط 

 ُطذ٤ؼز ثُٔ٘طوز ثُض٢ صٌفخ دؼَٔ ثٌُٔأر 

 (:    ر                  :3  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 17.14% 6 30ـ  20

 42.86% 15 40ـ  31

 22.86% 8 50ـ  41

 17.14% 6 60ـ  51

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُٔضـ٤ٌ

 %57.14 20 ىًٌ

 %42.86 15 أٗغ٠

 100% 35 ثُٔؾٔٞع
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 100% 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

  عْ ثُلتز  42.86%ّ٘ز دْ٘ذز  41ـ٣31ذ٤ٖ ثُؾوٍٝ إٔ ٓؼظْ ثُؼٔجٍ صضٌثٝؿ أػٔجًْٛ ٓج د٤ٖ

ٝ  30ـ 20عْ ص٤ِٜج ثُلتض٤ٖ ثُؼ٣ٌٔض٤ٖ ٓج د٤ٖ  22.86%ّ٘ز دْ٘ذز 51ـ41ثُؼ٣ٌٔز ٓج د٤ٖ 

ثُٔؤّْز صؼَٔ ػ٠ِ    ٝدجُضج٢ُ كٜيث ٣وٍ ػ٠ِ إٔ 17.14%ّ٘ز د٘لِ ثُْ٘ذز أ١  60ـ51

 صؾو٣و إؽجًثصٜج ٝ إّضوطجح ػٔجٍ أهَ ػٌٔث ٝ أًغٌ ؽٜوث ٝ ػطج ث.

 (:    ر                       :2  د       )

 

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ػوو ثُؼَٔ

 00% 0 ٓؤهش

 100% 35 هثةْ

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

هثةْ ٝٛيث ًثؽغ إلفض٤جػ  ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ الفظ٘ج إٔ ًَ أكٌثه ثُؼ٤٘ز ُو٣ْٜ ػوو ػَٔ

ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ  ُِنذٌر ك٢ ثُؼَٔ ٝأ٣ؼج ٖٓ أؽَ فلع ثُ٘ظجّ هثمَ ثُٔؤّْز 

 ٝ ثإلّضوٌثً ك٢ ثُٔ٘جطخ.

 (:    ر                              :4  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 00% 0 ٓضّٞؾ

 25.71% 9 عج١ٞٗ

 74.29% 26 ؽجٓؼ٢

 %100 35 ٔٞعثُٔؾ

    س   :
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ٗالفع ك٢ ٛيث ثُؾوٍٝ إٔ ٛ٘جى صذج٣ٖ ك٢ ثُْٔض٣ٞجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز  هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ إى 

% ٝ ك٢ ثُٔوجدَ ثُْٔضٟٞ ثُغج١ٞٗ دْ٘ذز 74.29إٔ ؿجُذ٤ز ثُؼٔجٍ ُو٣ْٜ ْٓضٟٞ ؽجٓؼ٢ دْ٘ذز 

25.71 % 

ُضؼ٤ِْ ُِٔٞظل٤ٖ ك٢ ٝال ٣ٞؽو ػٔجٍ دْٔضٟٞ صؼ٤ِْ ٓضّٞؾ ٝدجُضج٢ُ ْٗض٘ضؼ إٔ هًؽز ث

 ثُٔؤّْز ػج٤ُز. 

 

 

 

 

 

 (:    ر                     :5  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 2.86% 1 ٓو٣ٌ 

 2.86% 1 ٗجةخ ثُٔو٣ٌ

 11.42% 4 ًة٤ِ ٓظِقز

 82.86% 29 ػجَٓ

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

 % ٢ٛ82.86 كتز ثُؼٔجٍ دْ٘ذز ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ الفظ٘ج إٔ ثُلتز ثُـجُذز ك٢ ثُٞظجةق 

إىٕ كٜيث ٣وٍ ػ٠ِ إصذجع ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ ثُضوًػ ث٢ٌُٜٓ ك٢ ثُٞظجةق ٓغِٜج 

 ٓغَ ًَ ثُٔؤّْجس ثإلهضظجه٣ز ك٢ ثُؾَثةٌ .

            :        إل                  ؤ     إل                    

      ؤ                  (:             إل      6  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ
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 5.71% 2 ًه٣تز

 37.14% 13 ٓضّٞطز

 57.14% 20 ؽ٤ور

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

صوٍ ثُ٘ضجةؼ ثُْٔؾِز ػ٠ِ ثُؾوٍٝ إٔ أًذٌ ْٗذز ٖٓ ثُؼٔجٍ هجُٞث إٔ ثُؼ٤ِٔز ثإلصظج٤ُز ك٢ 

%   37.14ُٞ د ٜٗج ٓضّٞطز دْ٘ذز % ٝ ٤ِ٣ٜج ثُؼٔجٍ ثُي٣ٖ هج57.14ثُٔؤّْز ؽ٤ور دْ٘ذز 

 % كوؾ 5.71د٤٘ٔج ُْ صضؼو ْٗذز ٖٓ هجُٞث دجٜٗج ًه٣تز 

ٝٛيث إٕ هٍ ػ٠ِ ش٢  إٗٔج ٣وٍ ػ٠ِ إٔ ثُؼ٤ِٔز ثإلصظج٤ُز ك٢ ثُٔؤّْز فْ٘ز ٝٓوذُٞز ػ٘و 

 ؿجُذ٤ز ثُؼٔجٍ . 

 (:                                         إل         ؤ        7  د        )

   د     

                     

ثُْٔضٟٞ   

 ثُضؼ٢ٔ٤ِ

 

 

 ثُذو٣َ   

 

 ٓضّٞؾ

 

 عج١ٞٗ

 

 ؽجٓؼ٢

 

 ثُٔؾٔٞع

 

 صٌٌثً

 

 

  %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 57.14% 20 53.85% 14 66.66% 6 00% 0 ؽ٤ور

 37.14% 13 38.46% 10 33.33% 3 00% 0 ٓضّٞطز

 5.71% 2 7.69% 2 00% 0 00% 0 ًه٣تز

 100% 35 100% 26 100% 9 00% 0 ثُٔؾٔٞع

    س   : 
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ٖٓ مالٍ ثُ٘ضجةؼ ثُْٔؾِز ٝكن ٓضـ٤ٌ ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ كالفظ٘ج إٔ كتز ثُضؼ٤ِْ ثُغج١ٞٗ ْٛ 

% ك٢ ف٤ٖ ثُْٔضٟٞ ثُؾجٓؼ٢ دْ٘ذز 66.66أًذٌ كتز  الفظٞث إٔ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ؽ٤ور دْ٘ذز 

إٔ أطقجح ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُؼج٢ُ أًغٌ هًث٣ز دجإلصظجٍ ٝٛيث ًثؽغ ًٕٞ  % 53.85

 هثمَ ثُٔؤّْجس ٝ ٗٞػ٤ضٚ .  

 (:       إل                                  8  د       )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 11.43% 4 ٗجهًث

 54.28% 19 أف٤جٗج

 34.28% 12 هثةٔج

 100% 35 ثُٔؾٔٞع

 

    س   : 

ُذ٤ز ثُؼٔجٍ هجُٞ د ٕ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣َْٜ ُْٜ ٜٓجْٜٓ أف٤جٗج ك٢ ٓؤّْز ك٢ ٛيث ثُؾوٍٝ ؿج

% ٖٓ ثُؼٔجٍ ًأٝث إٔ 34.28%   عْ ص٤ِٜج ْٗذز 54.28د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ دْ٘ذز 

 % 11.43ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣َْٜ ُْٜ ٜٓجْٜٓ هثةٔج   د٤٘ٔج ٖٓ هجُٞث ٗجهًث كِْ صضؼو ْٗذضْٜ 

 ظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣َْٜ ٜٓجّ ثُٔٞظل٤ٖ ك٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ. ٖٝٓ ٛ٘ج كئٗ٘ج ْٗض٘ضؼ إٔ ثإلص

 (:               س    ؤ            9  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 85.71% 30 ٗؼْ

 14.29% 5 ال

 100% 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

% 14.29% د٤٘ٔج 85.75صذ٤ٖ ٗضجةؼ ٛيث ثُؾوٍٝ إٔ ٓو٣ٌ ثُٔؤّْز ٣ضظَ دجُٔٞظل٤ٖ دْ٘ذز 

ال ٣ضظَ دْٜ   ٝدجُضج٢ُ كٜيث ٣وٍ ػ٠ِ إٔ ثُٔو٣ٌ ٣ضظَ دـجُذ٤ز ثُؼٔجٍ ٝ أْٜٗ ٣قضٌٕٓٞ 

 ثُضوًػ ث٢ٌُٜٓ ك٢ ٛجصٚ ثُٔؤّْز.   
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 (: ز             س    ؤ           33  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 14.28% 5 ٗجهًث

 57.14% 20 أف٤جٗج

 28.57% 10 هثةٔج

 100% 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

الفظ٘ج ك٢ ثُؾوٍٝ إٔ ثُٔٞظل٤ٖ ثُي٣ٖ ٣ضظَ دْٜ ًة٤ِ ثُٔؤّْز أف٤جٗج دِـش ْٗذضْٜ 

% أٓج ثُي٣ٖ ٗجهًث ٓج ٣ضظَ دْٜ ْٗذضْٜ 28.57%   ٝثُي٣ٖ ٣ضظَ دْٜ هثةٔج كْ٘ذضْٜ 57.14

14.28 % 

وًْٝٛ ٖٓ ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ثُٔو٣ٌ ٣ضظَ دٌؤّج  ثُٔظجُـ ُضذ٤ِـْٜ دجُٜٔجّ ٝثُضؼ٤ِٔجس ْٝٛ د

٣ذِـٕٞ ثُٔٞظل٤ٖ دٜج أ٣ؼج ٝدجُضج٢ُ كٜيث ٣وٍ ػ٠ِ ٝؽٞه ثإلصظجٍ ثُ٘جٍٍ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو 

 ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ.  

(:                                                    ؤ         33  د    )

   د    

                     

ثُْٔضٟٞ   

 ثُضؼ٢ٔ٤ِ

 

 

 ثُذو٣َ   

 

 ثُٔو٣ٌ

 

 خ ثُٔو٣ٌٗجة

 

 ًة٤ِ ٓظِقز

 

 ػجَٓ

 

 

 ثُٔؾٔٞع

 

صٌٌث

ً 

 

 

  %ْٗذز

 

صٌٌث

ً 

 

 

 %ْٗذز

 

صٌٌث

ً 

 

 

 %ْٗذز

 

صٌٌث

ً 

 

 %ْٗذز 

 

صٌٌث

ً 

 

 

 %ْٗذز

% 24 100% 4 100% 1 100% 1 ٗؼْ

82.76 

30 %

85.71 
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% 5 00% 0 00% 0 00% 0 ال

17.24 

5 %

14.29 

 100% 35 100% 29 100% 4 100% 1 100% 1 ثُٔؾٔٞع

      س   :

ٗالفع ػ٠ِ د٤جٗجس ٛيث ثُؾوٍٝ إٔ فْخ ٓضـ٤ٌ ثُٞظ٤لز إٔ ثُٔو٣ٌ ٣ضظَ دٚ ٖٓ ٛٞ أػ٠ِ 

% ٝٗلِ ثألٌٓ دجُْ٘ذز ُ٘جةخ ثُٔو٣ٌ ٝ ًة٤ِ ثُٔظِقز  أٓج  ثُؼٔجٍ 100ٓ٘ٚ هًؽز دْ٘ذز 

 % 82.76ك٤ضظَ دْٜ دْ٘ذز 

ٔجٕ ث٤ٌُْ إىٕ ْٗض٘ضؼ إٔ ٣ضظَ دـجُذ٤ز ثُٔٞظل٤ٖ هٕٝ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ثُٞظ٤لز ًدٔج ٖٓ أؽَ ػ

 ثُقْٖ ُٔؤّْضٚ.

 

 

 

 (:                          ز    33  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

  %60 21 ٗؼْ

 %40 14 ال

 100% 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣ووٕٓٞ إهضٌثفجصْٜ ك٢ ػِْٜٔ إ٠ُ ٓو٣ٌ ٣60ٞػـ ثُؾوٍٝ أػالٙ إٔ ْٗذز 

%   ٝٓ٘ٚ ْٗضنِض إٔ ٛ٘جى 40ضٌثفجصْٜ كذِـش ْٗذضْٜ ٓؤّْضْٜ  أٓج ٖٓ ال ٣ووٕٝ إه

 إصظجٍ طجػو ٖٓ ثُٔٞظق إ٠ُ ثُٔو٣ٌ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ  

 (:                            إل    ز  32  د    )

                     

 ػوو

 

 هثةْ

  ٓؤهش

 ثُٔؾٔٞع
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 ثُؼَٔ

 

 

 ثُذو٣َ   

 

 صٌٌثً

 

 

  %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ذزْٗ

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 60% 21 00% 0 60   % 21 ٗؼْ

 40% 14 00% 0 40% 14 ال

 100% 35 00% 00 100% 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

صش٤ٌ ثُذ٤جٗجس ك٢ ثُؾوٍٝ فْخ ٓضـ٤ٌ ػوو ثُؼَٔ إ٠ُ إٔ أكٌثه ثُؼ٤٘ز ثُوثةٕٔٞ ٣ووٕٓٞ 

 % ْٜٓ٘ ال ٣ووٕٓٞ إهضٌثفجص40ْٜ% ٝ 60إهضٌثفجصْٜ ُِٔو٣ٌ دْ٘ذز 

٤٘ٔج ال ٣ٞؽو ػٔجٍ ٓضؼجهوٕٝ ٝٛيث ًثؽغ ُذقظ ٓو٣ٌ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْٔضـجْٗ ػٖ د 

 ثُنذٌر ٖٓ أؽَ ػطج  أكؼَ ًٔج ّذن ثُيًٌ آٗلج.    

 (:                             34  د       )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 100% 35 ٗؼْ

 00% 0 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

 % 100جس ثُٔووٓز ك٢ ثُؾوٍٝ إٔ ًَ أكٌثه ثُؼ٤٘ز ٣ضٞثطِٕٞ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ دْ٘ذز صٞػـ ثُٔؼِٞٓ

 ٝٛيث ٣وٍ ػ٠ِ إٔ ٛ٘جُي إصظجٍ أكو٢ هثمَ ثُٔؤّْز ٝأٗٚ ٣ْٞهٛج ؽٞ ٓ٘جّخ ُِؼَٔ أًغٌ

 (:               د س      إل               35  د        )
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 ثُؾِ٘

 

 

 ثُذو٣َ   

 

 ىًٌ

 

 غ٠أٗ

 

 ثُٔؾٔٞع

 

 صٌٌثً

 

 

  %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

 100% 35 100% 15  100  % 20 ٗؼْ

 00% 0 00% 0 00% 0 ال

 100% 35 100% 15 100% 20 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

صش٤ٌ د٤جٗجس ثُؾوٍٝ أػالٙ فْخ ٓضـ٤ٌ ثُؾِ٘ إ٠ُ أٗٚ ٣ٞؽو إصظجٍ د٤ٖ ثُٔذقٞع٤ٖ دْ٘ذز 

100 % 

 ٕ ٓضـ٤ٌ ثُؾِ٘ ال ٣ؤعٌ ص ع٤ٌث ِّذ٤ج ػ٠ِ صٞثطَ ثُؼٔجٍ ٓغ دؼؼْٜ ثُذؼغ إىٕ ْٗض٘ضؼ أ

 

 (:                 ث               إل       إل     36  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 45.71% 16 ػٖ ؽ٣ٌن ثٌُٔثّالس ثإلهث٣ًز

 22.86% 8 ػٖ ؽ٣ٌن ثُٜجصق

 31.43% 11 ػٖ ؽ٣ٌن ًة٤ِ ٓظِقضي

 %100 35 ٔؾٔٞعثُ

 

    س   : 
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الفظ٘ج ٖٓ مالٍ ٛيث ثُؾوٍٝ إٔ ثٌُّجةَ ثإلهث٣ًز صْضنوّ ك٢ ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز دْ٘ذز 

% ٝ أم٤ٌث 31.43% عْ ص٤ِٜج ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز ػٖ ؽ٣ٌن ًة٤ِ ثُٔظِقز دْ٘ذز 45.71

 % ػٖ ؽ٣ٌن ثُٜجصق22.86دْ٘ذز 

ٓج ك٢ ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز ك٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٝٗض٘ضؼ إٔ ثٌُّجةَ ثإلهث٣ًز ٢ٛ ثألًغٌ إّضنوث

 دْٔضـجْٗ.

         "          ث   :      إل                  ؤ     إل               د     "

 (:                                   س 37  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 94.29% 33 ٗؼْ

 5.71% 2 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

 س   :    

% ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ٣ٌٕٝ إٔ ثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ص٘ضوَ 94.29صش٤ٌ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثُؾوٍٝ إ٠ُ إٔ 

 % كوؾ إٔ ٛيٙ ثألم٤ٌر ؿ٤ٌ ٝثػقز5.71إ٤ُْٜ ٝثػقز  ك٤ٔج ٣ٌٟ 

 ٝدجُضج٢ُ ٗوٍٞ د ٕ ثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ص٘ضوَ إ٠ُ ثُٔٞظل٤ٖ ٝثػقز ػ٘و ؿجُذ٤ْٜ .

                           ؤ   : ( :       ش               38  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 42.86% 15 ٗؼْ

 57.14% 20 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 
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% ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ال ٣شجًًٕٞ ك٢ إصنجى ثُوٌثًثس 57.14ٗالفع ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ أػالٙ إٔ 

 % ْٜٓ٘ ٣شجًًٕٞ ك٢ إصنجى ثُوٌثًثس 42.86ثُض٢ صنض ٓؤّْضْٜ   د٤٘ٔج 

 يث ًثؽغ فْخ ًأ٢٣ إ٠ُ ًكغ ثإلهثًر إشٌثًْٜ ك٢ إصنجى هٌثًثصٜج .ٝٛ

 (:                         ز    39  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 46.66% 7 ػٖ ؽ٣ٌن ثإلؽضٔجع

ثإلصظجٍ ثُٔذجشٌ 

 دجُْٔؤٍٝ

8 %53.33 

 %100 15 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

ٖٓ أكٌثه ثُؼ٤٘ز ٣ووٕٓٞ إهضٌثفجصْٜ ػٖ ؽ٣ٌن  53.33صش٤ٌ ثُ٘ضجةؼ ك٢ ثُؾوٍٝ إ٠ُ إٔ 

% ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ٣لؼِٕٞ صوو٣ْ إهضٌثفجصْٜ ػٖ 46.66ثإلصظجٍ ثُٔذجشٌ دجُْٔؤٍٝ   د٤٘ٔج 

 ؽ٣ٌن ثإلؽضٔجع 

إىٕ ْٗضنِض إٔ أؿِخ ثُؼٔجٍ ٣ضقجشٕٞ صوو٣ْ إهضٌثفجصْٜ ػٖ ؽ٣ٌن ثإلؽضٔجع ٝ ٣لؼِٕٞ 

 صوو٣ٜٔج ػٖ ؽ٣ٌن ثإلصظجٍ ثُٔذجشٌ دجُْٔؤٍٝ

 

 

 (:             إل                ؤ           د     "         "33  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 22.86% 8 صذِؾ ثألٝثٌٓ

 22.86% 8 ٗوَ ثُوٌثًثس

 17.14% 6 إ٣ظجٍ ثُٔؼِٞٓجس
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 5.71% 2 إفضٌثّ ثُضوًػ ث٢ٌُٜٓ

ص٘ظ٤ْ ثُضٞثطَ هثمَ 

 ثُٔؤّْز

11 %31.43 

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

ٗالفع ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ إٔ أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ػ٘و ثُٔٞظل٤ٖ 

ٖٓ ثُؼٔجٍ  22.86% عْ ٢ٛ31.43 أٗٚ ٣ْجْٛ ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُضٞثطَ هثمَ ثُٔؤّْز دْ٘ذز 

% ٣ٕٞ إٔ أ٤ٔٛز ٣17.14ٌٕٝ إٔ أ٤ٔٛضٚ صٌٖٔ ك٢ صذ٤ِؾ ثألٝثٌٓ ٝٗوَ ثُوٌثًثس   عْ 

 % 5.71جٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ك٢ ثألم٤ٌ إفضٌثّ ثُضوًػ ث٢ٌُٜٓ دْ٘ذز ثإلصظجٍ ٢ٛ إ٣ظ

 إىٕ كئٕ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣ؤه١ إ٠ُ ؿٌُ ًٝؿ ثُضٞثطَ د٤ٖ ثُؼٔجٍ

 (:              إل               ز                 33  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 100% 35 ٗؼْ

 00% 0 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

 

 

 :   س   

ٖٓ مالٍ ٓالفظض٘ج ُِؾوٍٝ صذ٤ٖ ُ٘ج إٔ ًَ ثُٔذقٞع٤ٖ أهٌٝث د ٕ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣ْجْٛ ك٢ 

 % ٣ٍ100جهر كؼج٤ُز ثُؼَٔ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ دْ٘ذز 

 ٝدجُضج٢ُ ْٗض٘ضؼ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣ْجْٛ ك٢ صق٤ْٖ ثألهث  ث٢ُٜ٘ٔ ٣ٍٝجهر ثإلٗضجػ

                ز                 (:                    إل33  د        )
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 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

ُّٜٞز إ٤ْٗجد٤ز 

 ثُٔؼِٞٓجس

6 %17.14 

ٗوض ػ٠ِ ًَ أٗٞثع 

 ثإلشجػجس

8 %22.86 

٣ْجْٛ ك٢ دظ ًٝؿ 

 ثُؾٔجػز

16 %45.71 

٣وؼ٢ ػ٠ِ ثُضٌضالس 

 هثمَ ثُٔؤّْز

05 %14.29 

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣ٌٕٝ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ 45.71إ٠ُ إٔ صش٤ٌ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثُؾوٍٝ 

% ْٜٓ٘ ٣ٌٕٝ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣22.68ْجْٛ ك٢ دظ ًٝؿ ثُؾٔجػز ك٢ ف٤ٖ ثٕ ْٗذز 

٣ْجْٛ ك٢ ثُوؼج  ػ٠ِ ثإلشجػز دؼو ىُي ٣ْجْٛ ك٢ ُّٜٞز إ٤ْٗجد٤ز ثُٔؼِٞٓجس دْ٘ذز 

 % 14.29%  ٝأم٤ٌث ٣وؼ٢ ػ٠ِ ثُضٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز دْ٘ذز 17.14

ْٝٗض٘ضؼ أم٤ٌث إٔ أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د١ٌ ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ص٘قظٌ ك٢ 

 ٣ٍجهر ثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ ٝ ثُوؼج  ػ٠ِ ثإلشجػز  

 

 

 

 

  (:                                        إل              32  د       )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 54.29% 19 ٗؼْ
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 45.71% 16 ال

 %100 35 ٔؾٔٞعثُ

    س   : 

% هجُٞث إٔ ثألهو٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ ُٜج ص ع٤ٌ ػ٠ِ 54.29ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ٌٟٗ إٔ ٓج ْٗذضْٜ 

% ٣ٌٕٝ ػٌِ ىُي أ١ إٔ ثألهو٤ٓز ال صؤعٌ ػ٠ِ 45.71ثُضٞثطَ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ك٢ ف٤ٖ إٔ 

 ُؾَثةٌ ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ثُنذٌر صِؼخ هًٝث فجّٔج ك٢ ثإلصظجٍ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ث  ثُضٞثطَ

 (:                                                  إل              34  د       )

                     

 ثُْٖ

 

 

 ثُذو٣َ   

 

 30ـ 20

 

 40ـ31

 

 

 50ـ41

 

 

 

 60ـ51

 

 ثُٔؾٔٞع

 

 صٌٌثً

 

 

  %ْٗذز

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

صٌٌ

 ثً

 

ْٗذز

% 

صٌٌث

ً 

 

ْٗذز

% 

 

 صٌٌثً

 

 

 %ْٗذز

% 7 50% 3 ٗؼْ

46.66 

6 %75 3 %50 19 %

54.29 

% 8 50% 3 ال

53.33 

2 %25 3 %50 16 %45.1 

% 8 100% 15 100% 6 ثُٔؾٔٞع

100 

6 %

100 

35 %100 

 

    س   : 

صٌٟ إٔ ثألهو٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ  50ـ41صش٤ٌ ثُذ٤جٗجس فْخ ٓضـ٤ٌ ثُْٖ إٔ ثُلتز ثُؼ٣ٌٔز 

% عْ ص ص٢ دؼوٛج ثُلتض٤ٖ ثُؼ٣ٌٔض٤ٖ ٓج 75ذز ثألهث  ثإلصظج٢ُ ُِؼج٤ِٖٓ ُٚ إٗؼٌجُ إ٣ؾجد٢ دْ٘

 % 46.66دْ٘ذز  40ـ31% عْ أم٤ٌث ثُلتز ثُؼ٣ٌٔز 50دْ٘ذز  30ـ20ٝ  60ـ51د٤ٖ 
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ٝك٢ ثُٔوجدَ ٖٓ ٣ٌٕٝ إٔ ثأله٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثألهث  ثإلصظج٢ُ ُِؼج٤ِٖٓ ُٜج ص ع٤ٌ ِّذ٢ 

 30ـ 20ٝ  60ـ٣ٌٔ51ض٤ٖ % عْ ص٤ِجٜٗج ثُلتض٤ٖ ثُؼ53.33دْ٘ذز  40ـ31ك٘ؾو ثُلتز ٓج د٤ٖ 

 % 25دْ٘ذز  50ـ41% ٝأم٤ٌث كتز 50دْ٘ذز 

 ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ثُضلجٝس ك٢ ثُْٖ أهٟ إ٠ُ ثُض ع٤ٌ ػ٠ِ ثُضٞثطَ د٤ٖ ثُؼٔجٍ     

 (:                        إل ال    ش        ؤ   35  د   )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 22.86% 8 شل٣ٞز

 54.28% 19 ًضجد٤ز

 22.86% 8 ٤ٗزإٌُضٌٝ

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   :

صش٤ٌ د٤جٗجس ثُؾوٍٝ أػالٙ إٔ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ُ ػالّ د٘شجؽجس ًجٗش ًضجد٤ز دْ٘ذز 

 % ٓؼج 22.86% عْ ص٤ِٜج ثُشل٣ٞز ٝ ثإلٌُض٤ٌٗٝز دْ٘ذز 54.28

و ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ثُّٞجةَ ثٌُضجد٤ز ٢ٛ ثُّٞجةَ ثألًغٌ إّضؼٔجال ُ صظجٍ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌ

 ثُؾَثةٌ 

 

 

 

 

 

         ث  ث:                            خه  إل                  ؤ    

         "  إل               د     "

  (:                       ق  إل                   إل    36  د        )
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 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 45.71% 16 ٗؼْ

 54.29% 19 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣ٌٕٝ أٗٚ ال ٣ٞؽو طؼٞدجس صؼ٤ن ثإلصظجٍ ٣54.29ذ٤ٖ ثُؾوٍٝ إٔ ْٗذز 

% ٣وُٕٞٞ إٔ ٛ٘جُي طؼٞدجس صؼ٤ن إصظجُْٜ 45.71د٤ْٜ٘ ٝ د٤ٖ ثإلهثًر ٝ ك٢ ثُٔوجدَ 

 دئهثًصْٜ 

 ٝ دجُضج٢ُ كٜ٘جُي طؼٞدجس صقٍٞ د٤ْٜ٘ ٝ د٤ٖ ثإلصظجٍ دجإلهثًر  

                           ق  إل                  إل     (:37  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 12.5% 2 طؼٞدجس ٗل٤ْز

 50% 8 طؼٞدجس ص٘ظ٤ٔ٤ز

 37.5% 6 طؼٞدجس ٓجه٣ز

 %100 16 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

الفظ٘ج ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ أػالٙ إٔ ٖٓ د٤ٖ ثُظؼٞدجس ثُض٢ صؼضٌع ثُؼج٤ِٖٓ ُ صظجٍ ٓغ 

% عْ أم٤ٌث 37.5% عْ ثُظؼٞدجس ثُٔجه٣ز دْ٘ذز 50ًر ٢ٛ طؼٞدجس ص٘ظ٤ٔ٤ز دْ٘ذز ثإلهث

 % 12.5ثُظؼٞدجس ثُ٘ل٤ْز دْ٘ذز 

ٝدجُضج٢ُ ْٗض٘ضؼ ثٕ ٛ٘جُي طؼٞدجس ص٘ظ٤ٔ٤ز ٝأمٌٟ ٓجه١ صؼضٌع ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ 

 ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ

                      (:                             إل    38  د       )
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    س   : 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ ٣ٌٕٝ إٔ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس 71.43الفظ٘ج ٖٓ مالٍ ثُؾوٍٝ ثُي١ ّذن إٔ 

ه ك٢ ثإلهث٣ًز ال ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ك٢ ف٤ٖ إٔ ثُذجه٤ٖ ٣ٌٕٝ إٔ ٛيث ثُضؼو

 % 28.57ثُْٔض٣ٞجس ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ٝ ْٗذضْٜ 

 كْ٘ض٘ضؼ إٔ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ُذؼغ ثُؼٔجٍ ٝٛيث فْخ ثُٔ٘ظخ.

 (:    ر ز                          إل                         39  د        )

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 12% 3 ّٞ  ؽذجػز ثٌُّجُز

 20% 5 ؽٞثٍ ٓور ٝطٍٞ ثٌُّجُز

 52% 13 ؿٔٞع ٓؼٕٔٞ ثٌُّجُز

 16% 4 ؽذ٤ؼز ثُِـز

 %100 25 ثُٔؾٔٞع

 

 

    س   : 

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 28.57% 10 ٗؼْ

 71.43% 25 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع
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صش٤ٌ ثُذ٤جٗجس ١ ثُؾوٍٝ أػالٙ إٔ ثُـٔٞع ك٢ ٓؼٕٔٞ ثٌُّجُز ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز 

% 16% عْ ؽذ٤ؼز ثُِـز دْ٘ذز 20% ٝدؼٜج ؽٍٞ ٓور ثٌُّجُز دْ٘ذز 52ثٌُّجُز دْ٘ذز 

 % 12ٝأم٤ٌث ّٞ  ؽذجػز ثٌُّجُز دْ٘ذز 

إىٕ ْٗض٘ضؼ إٔ ٖٓ أّذجح ػوّ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ٛٞ ػوّ ٝػٞؿ ثٌُّجُز ٝ ؽٍٞ ٓور 

 ٝطُٜٞج إػجكز إ٠ُ أمطج  ًضجدضٜج ٝ طؼٞدز كْٜ ثُِـز ثألؽ٘ذ٤ز.

 (:                                                         23  د        )

 ثُْ٘ذز ٌثًثُضٌ ثُذو٣َ

 20% 7 ٗؼْ

 80% 28 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ هجُٞ إٔ ثُذؼو ثٌُٔج٢ٗ د٤ْٜ٘ ٝد٤ٖ ثإلهثًر 80ٗالفع ٖٓ ثُؾوٍٝ ثُْجدن إٔ 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ هجُٞث د ٗٚ ٣ؤعٌ ِّذج ػ٠ِ ثإلصظجٍ 20ال ٣ؼ٤ن ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ د٤ْٜ٘ ٝ 

 د٤ْٜ٘

 ؾجؿ ثُضٞثطَ د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٝثإلهثًر ثُوٌح ثٌُٔج٢ٗ  ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ٖٓ شٌٝؽ ٗ

(:                       ق  إل           ؤ           د     23  د        )

"       " 

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 57.14% 20 ٗؼْ

 42.86% 15 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع
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    س   :

هو هجُٞث إٔ ٛ٘جُي ٓؼٞهجس صؼ٤ن ثإلصظجٍ % ٖٓ أكٌثه ثُؼ٤٘ز 57.14صش٤ٌ ثُذ٤جٗجس إ٠ُ إٔ 

% هجُٞث إٔ ٤ُْش ٛ٘جُي ٓؼٞهجس صؼ٤ن 42.86هثمَ ثُٔؤّْز ٝك٢ ثُٔوجدَ ٓج ْٗذضْٜ 

 ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ ثُٔؤّْز 

ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ال ١ٌْ٣ دجُطٌهز 

 ثٌُٔؽٞر ٝىُي ُظؼٞدجس صؼضٌػٚ 

(:                           ق  إل           ؤ           د     23  )  د     

"       " 

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 15% 3 إػجهز ك٢ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ

 30% 6 مِن صٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز

 40% 8 إّضـالٍ مجؽب ُِٔ٘جطخ

 15% 3 ظًٜٞ ثإلشجػجس

 %100 20 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

% ٖٓ أكٌثه ثُؼ٤٘ز هجُٞث إٔ ٖٓ د٤ٖ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ 40وٍٝ أػالٙ إٔ الفظ٘ج ٖٓ مالٍ ثُؾ

صؼ٤ن ثإلصظجٍ ٢ٛ إّضـالٍ مجؽب ُِٔ٘جطخ ٝٗؾو ٓؼٞم آمٌ ٛٞ مِن ثُضٌضالس هثمَ 

% عْ أم٤ٌث ًال ٖٓ إػجهز ك٢ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ٝ ظًٜٞ ثإلشجػجس دْ٘ذز 30ثُٔؤّْز دْ٘ذز 

15 % 

 ظَ إ٠ُ ثُظًٞر ثُٔطِٞدزٝدجُضج٢ُ ْٗض٘ضؼ إٔ ثإلصظجٍ ػؼ٤ق ٝال ٣
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(:             ؤ     خ                           ش     ال    22  د       )

  ش              ؤ   

 ثُْ٘ذز ثُضٌٌثً ثُذو٣َ

 40% 14 ٗؼْ

 60% 21 ال

 %100 35 ثُٔؾٔٞع

    س   : 

ثُٔؤّْز ال صؾ١ٌ  % ٖٓ أكٌثه ثُؼ٤٘ز هجُٞث أ60ٕصش٤ٌ د٤جٗجس ثُؾوٍٝ ثُْجدن إ٠ُ إٔ 

 % ػٌِ ىُي 40إؽضٔجػجس ه٣ًٝز ٓغ ثُؼٔجٍ ُٔ٘جهشز ثُٔشجًَ ٝص٤٤ٌْ ثُٔؤّْز د٤٘ٔج هجٍ 

ٝٓ٘ٚ ْٗض٘ضؼ إٔ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ؿ٤ٌ ٜٓضٔز دٔؼجُؾز ٓشجًَ ثُٔٞظل٤ٖ ٝٛيث ٓج 

 ٣ظؼخ ثإلصظجٍ هثمِٜج ٝد٤ٖ ٓٞظل٤ٜج.
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     ح               :

 ح              :        إل           :  ض     

دؼو ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطِ٘ج إ٤ُٜج دؼو ص٣ٍٞؼ٘ج ُ ّضٔجًثس ٝصق٤ِِ٘ج ُِؾوثٍٝ الفظ٘ج إٔ أؿِخ 

%   57.14أكٌثه ثُؼ٤٘ز أؽجدٞث د ٕ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ك٢ ثُٔؤّْز ص٤ٌْ دط٣ٌوز ؽ٤ور دْ٘ذز 

 % 54.28ٝإٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣َْٜ ُي ٜٓجْٜٓ أف٤جٗج دْ٘ذز 

% ٝهو ًجٕ ٛيث ثإلصظجٍ أف٤جٗج 85.71ٝثؽجح ثُٔذقٞع٤ٖ أ٣ؼج إٔ ثُٔو٣ٌ ٣ضظَ دْٜ دْ٘ذز 

% فْخ ٝظ٤لز ًَ ػجَٓ ٝ دجُضج٢ُ كٜ٘جى إصظجٍ ٗجٍٍ   إػجكز إ٠ُ إٔ ؿجُذ٤ز 57.14دْ٘ذز 

% ٝٛيث ٓج ٣ذ٤ٖ ٝؽٞه إصظجٍ طجػو   ٝهو 60ثُؼٔجٍ ٣ووٕٓٞ إهضٌثفجصْٜ إ٠ُ ٓو٣ٌْٛ دْ٘ذز 

 % دق٤ظ ُْ ٣ؤعٌ ػجَٓ ثُؾِ٘ ػ٠ِ صٞثطِْٜ 100ثُٔٞظل٤ٖ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ْٗذز دِؾ صٞثطَ 

د٤٘ٔج الفظ٘ج إٔ ث٤ُِّٞز ثُض٢ ًجٗش أًغٌ إّضنوثٓج ك٢ ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز ٢ٛ ػٖ ؽ٣ٌن 

 % 45.71ثٌُٔثّالس ثإلهث٣ًز دْ٘ذز 

إىٕ ْٗض٘ضؼ ٖٓ ًَ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس إٔ ٛ٘جُي إصظجٍ ٢ًّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ 

 ضـجْٗ ٣ٝؾْو دٌَ ْٓض٣ٞجصٚ ٝ دجُضج٢ُ كوو صقووش ثُلٌػ٤ز ثأل٠ُٝ ُوًثّض٘ج.ْٓ

   ض     ح           ث    :      إل           : 

ًشلش ٗضجةؼ ثُلٌػ٤ز ثُغج٤ٗز ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣: كوو أًو ثُٔذقٞعٕٞ إٔ ثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ص٘ضوَ إ٤ُْٜ 

صنجى ثُوٌثًثس ثُض٢ صنض % أًوٝث ػوّ ٓشجًًضْٜ ك٢ إ57.14% ٝ 94.29ٝثػقز دْ٘ذز 

ثُٔؤّْز ٝأٓج ٖٓ ًجٗش إؽجدجصْٜ أْٜٗ ٣ووٕٓٞ إهضٌثفجصْٜ كٌجٕ ىُي ػٖ ؽ٣ٌن ثإلصظجٍ 

%   د٤٘ٔج ٣ٞػـ 46.66% أٝ ػٖ ؽ٣ٌن ثإلؽضٔجع دْ٘ذز 53.33ثُٔذجشٌ دجُْٔؤٍٝ دْ٘ذز 

( إٔ أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ صٌٖٔ ك٢ ص٘ظ٤ْ 20ثُؾوٍٝ ًهْم

( كٞػـ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ 21%   ٝك٢ ثُؾوٍٝ م31.43ثطَ هثمَ ثُٔؤّْز دْ٘ذز ثُضٞ

% ْٝٓجٛٔضٚ ك٢ دظ ًٝؿ ثُؾٔجػز ٝ ثُوؼج  ػ٠ِ 100ّجْٛ ك٢ ٣ٍجهر كؼج٤ُز ثُؼَٔ دْ٘ذز 

ثإلشجػجس   ك٢ ف٤ٖ هجٍ أكٌثه ثُؼ٤٘ز إٔ ثألهو٤ٓز صؤعٌ ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثألهث  ثإلصظج٢ُ 

( كئٕ ثُّٞجةَ 25دقْخ ٓضـ٤ٌ ثُْٖ   أٓج ك٢ ثُؾوٍٝ م % ٝٛيث54.29ُِؼج٤ِٖٓ دْ٘ذز 

ثٌُٔضٞدز ٢ٛ ثُض٢ ًجٗش ثُـجُذز ػ٠ِ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ُ ػالّ د٘شجؽجس ثُٔؤّْز دْ٘ذز 

54.28 % 

ٝدجُضج٢ُ ْٗض٘ضؼ أٗٚ ٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ أٗ٘ج صٞطِ٘ج طقز ثُلٌػ٤ز ثُغج٤ٗز ثُض٢ صوٍٞ إٔ ُ صظجٍ 

د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ٖٓ مالٍ ٣ٍجهر ثُلؼج٤ُز ك٢ ث٢ٌُّٔ هًٝ كؼجٍ ًٝذ٤ٌ ك٢ ٓؤّْز 

 ثُؼَٔ ٝ صق٤ْٖ أهث  ثُؼج٤ِٖٓ . 
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   ض     ح           ث  ث :                  خه  إل           :

( كوو صٍٞػش أًث  أكٌثه 26أٓج ثُلٌػ٤ز ثُغجُغز ًجٗش ٗضجةؾٜج ًج٥ص٢: كل٢ ثُؾوٍٝ ًهْ م

ٞدجس صؼ٤ن ثإلصظجٍ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝثإلهثًر ٝػوٜٓج كوو ثُؼ٤٘ز دْ٘خ ٓضوجًدز د٤ٖ ٝؽٞه طؼ

% ك ٓج ثُي٣ٖ أؽجدٞث إٔ 45.71% د٤٘ٔج ٝؽٞه طؼٞدجس دِـش 54.29دِـش ثألم٤ٌر ْٗذز 

% ثُظؼٞدجس ثُٔجه٣ز دْ٘ذز 50ٛ٘جُي طؼٞدجس كوو صٌثٝفش د٤ٖ ثُظؼٞدجس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز دْ٘ذز 

37.5 % 

ثإلهث٣ًز ال ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ( ك٤ٞػـ إٔ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس 28أٓج ثُؾوٍٝ ًهْ م

%  أٓج ٖٓ أؽجح إٔ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز كوو أًؽؼٞث 71.43دْ٘ذز 

( 30%   ٝك٢ ثُؾوٍٝ ًهْ م 52ثُْذخ ُـٔٞع ٓؼٕٔٞ ثٌُّجُز دجُوًؽز ثأل٠ُٝ دْ٘ذز 

ضٞثطَ د٤ٖ ثُؼج٤ِٖٓ ٝ % ٖٓ أكٌثه ثُؼ٤٘ز هجُٞث إٔ ثُذؼو ثٌُٔج٢ٗ ال ٣ؤعٌ ػ٠ِ ث80ُكٞػـ إٔ 

 ثُٔو٣ٌ 

% ٖٓ ثُٔذقٞع٤ٖ إٔ ٛ٘جى ٓؼٞهجس صؼ٤ن ثإلصظجٍ 57.14( كوو طٌؿ 31ٝك٢ ثُؾوٍٝ ًهْ م

هثمَ ثُٔؤّْز ص٘ٞػش ٓج د٤ٖ ثإلّضـالٍ ثُنجؽب ُِٔ٘جطخ ٝ مِن صٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز 

 دْ٘خ ٓضوجًدز 

٣ًز ٓغ ثُؼٔجٍ ُٔ٘جهشز ( صٞػـ إٔ ثُٔؤّْز ال صوّٞ دؼوو إؽضٔجػجس ه33ٝٝك٢ ثُؾوٍٝ ًهْ م

 %.60ثُٔشجًَ ٝص٤٤ٌْ ثُٔؤّْز دْ٘ذز 

كٖٔ مالٍ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطِ٘ج إ٤ُٜج ْٗض٘ضؼ إٔ ُ صظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ 

ْٓضـجْٗ ٓؼٞهجس ٓضؼوهر صقو ٖٓ كؼج٤ُز ثإلصظجٍ ٝدجُضج٢ُ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ أٗ٘ج صقوو٘ج ٖٓ طقز 

 ثُلٌػ٤ز ثُغجُغز .      

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

      خ                 :  إل

ٖٓ مالٍ ثُوًثّز ثُض٢ هٔ٘ج دٜج صذ٤ٖ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ 

ٓؼضٔو ػ٤ِٚ دٌَ ْٓض٣ٞجصٚ مثُ٘جٍٍ ٝثُظجػو ٝثألكو٢( ف٤ظ ًجٗش ثُّٞجةَ ثٌُٔضٞدز أْٗخ 

ك٢ ص٘ظ٤ْ  ٤ِّٝز ك٢ ٛيٙ ثُْٔض٣ٞجس  ٝصؾِش ْٓجٛٔز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٛيٙ ثُٔؤّْز

ثُضٞثطَ ٖٓ مالٍ ثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ أٝ ثُْٔجػور ػ٠ِ ثُوؼج  ػ٠ِ ًَ أٗٞثع ثإلشجػجس ٝٛيث 

 ٓج ٣ذٌٍ ثُوًٝ ثإل٣ؾجد٢ ُ صظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ.

ٝدجٌُؿْ ٖٓ ثُْٔجٛٔز ثٌُذ٤ٌر ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ إال إٔ ٛيث 

ٞه طؼٞدجس ٝٓؼٞهجس صٞثؽٜٚ ٖٝٓ د٤ٜ٘ج ثإلّضـالٍ ثُنجؽب ُِٔ٘جطخ ٝ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝؽ

ٝؽٞه ثُضٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز ٝٛيث ٓج ٣قو ٖٓ ثُضٞثطَ ثُؾ٤و ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ٝدجُضج٢ُ ثُض ع٤ٌ 

 ػ٠ِ  ثُلؼج٤ُز ك٢ ثُؼَٔ ٝ صق٤ْٖ أهث  ثُؼج٤ِٖٓ  ٝك٢ ثإلٗضجػ ًٌَ . 
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 ثُنجصٔز
 

 :        

ك٢ هًثّض٘ج ٛجصٚ ثُض٢ صٔقًٞس فٍٞ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ثُؾَثة٣ٌز   

ٝهو فجُٝ٘ج إدٌثٍ ؽذ٤ؼز ٝهًٝ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٛيٙ ثُٔؤّْجس ٝثُٔؼٞهجس ثُض٢ 

 صؼضٌػٚ.

كوو مِظ٘ج إ٠ُ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٛٞ ثُي١ ٣ضْ ػٖ ؽ٣ٌن ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز دط٣ٌوز 

هج٤ٗٞٗز   ٣ِٝؼخ هًٝث ٛجٓج ك٢ ٣ٍجهر ثُلجػ٤ِز ٝ صقو٤ن ثٌُلج ر ٖٓ أؽَ دِٞؽ ثألٛوثف 

ثٌُٔؽٞر ُِٔؤّْز ٝ ػٔجٕ إّضٌٔثًثٛج ٝصطًٞٛج ٝ دجُضج٢ُ ُٜج هًٝ ك٢ ًكغ ثإلهضظجه 

 ثُٞؽ٢٘.

ٝهو إّض٘ضؾ٘ج ٖٓ هًثّض٘ج إٔ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ صؾْو ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ د٤ٖ 

 ثُؼج٤ِٖٓ ٝثإلهثًر ٝىُي ٖٓ مالٍ صذ٤ِؾ ثٌُّجةَ ٝثألٝثٌٓ ٝٗوَ ثُوٌثًثس ٝٛ٘ج صٌٖٔ أ٤ٔٛضٚ 

ٝدجُضج٢ُ كئٕ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ٣ْجْٛ ك٢ ص٤َْٜ ثُؼَٔ ٖٓ مالٍ ػٔجٕ ث٤ٌُْ ثُقْٖ ُٚ ٝ 

ثُوؼج  ػ٠ِ ًَ أٗٞثع ثإلشجػجس ثُض٢ صِٔ دجُ٘ظجّ ثُوثم٢ِ ُٜج ًٔج أٗٚ ال ٣نِٞ ٖٓ ٓؼٞهجس 

 أعٌس ِّذج ػ٠ِ ث٤ٌُْ ثُقْٖ ٖٓ أؽَ كجػ٤ِز أًغٌ ٝإٗضجػ أًذٌ.     
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 ًهْ ثُظلقز ثُؼ٘ٞثٕ ثٌُهْ

 31 ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ هثةٌر 01

 31 ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ِِّْز 02

 32 ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ػؾِز 03

 33 ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ٗؾٔز 04

 33 ٗٔؾ ثإلصظجٍ ػ٠ِ شٌَ ػ٘وٞه 05

          د  

 ًهْ ثُظلقز ثُؼ٘ٞثٕ ثٌُهْ

 61 ص٣ٍٞغ ثُؼ٤٘ز فْخ ثُؾِ٘ 01

 61 ص٣ٍٞغ ثُؼ٤٘ز فْخ ثُْٖ 02

 62 ص٣ٍٞغ ثُؼ٤٘ز فْخ ػوو ثُؼَٔ 03

 62 ص٣ٍٞغ ثُؼ٤٘ز فْخ ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ 04

 63 ص٣ٍٞغ ثُؼ٤٘ز فْخ ثُٞظ٤لز 05

 63 ْٓضـجْٗػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ك٢ ثُٔؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ  06

ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ػ٠ِ ػ٤ِٔز ثإلصظجٍ ك٢ د٣ٌو ثُؾَثةٌ  ص ع٤ٌ 07

 ْٓضـجْٗ

64 

 64 ثُْٔضنوّ ٣َْٜ ٜٓجّ ثُؼٔجٍ ث٢ٌُّٔ صظجٍثإل 08

 65 إصظجٍ ًة٤ِ ثُٔؤّْز دجُؼٔجٍ  09

 65 ثُقجالس ثُض٢ ٣ضظَ ك٤ٜج ًة٤ِ ثُٔؤّْز دجُؼٔجٍ 10

 66 ص ع٤ٌ ٓضـ٤ٌ ثُٞظ٤لز ػ٠ِ إصظجٍ ثُٔو٣ٌ دجُٔٞظل٤ٖ 11

 66 وو٣ْ إهضٌثفجس ك٢ ثُؼَٔص 12

 67 ص ع٤ٌ ػوو ثُؼَٔ ػ٠ِ صوو٣ْ ثإلهضٌثفجس  13

 67 صٞثطَ ثُٔٞظل٤ٖ ك٤ٔج د٤ْٜ٘ 14

 68 ص ع٤ٌ ٓضـ٤ٌ ثُؾِ٘ ػ٠ِ إصظجٍ ثُؼٔجٍ 15

 68 ثُّٞجةَ ثألًغٌ إّضنوثٓج ك٢ ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز 16

 69 ثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ص٘وَ ٝثػقز 17

 69 وٌثًثس ثُض٢ صنض ثُٔؤّْزثُٔشجًًز ك٢ إصنجى ثُ 18
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 70 ٤ًل٤ز ثُٔشجًًز ك٢ إصنجى ثُوٌثًس 19

 71 ْٓضـجْٗ أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ 20

 71 ْٓجٛٔز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٣ٍجهر كؼج٤ُز ثُؼَٔ 21

 72 ٤ًل٤ز ثُْٔجٛٔز ك٢ ٣ٍجهر كؼج٤ُز ثُؼَٔ 22

 73   ثإلصظج٢ُ ُِؼج٤ِٖٓص ع٤ٌ ثألهو٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثالهث 23

 73 ص ع٤ٌ ٓضـ٤ٌ ثُْٖ ػ٠ِ ثألهو٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثألهث  ثُقج٢ُ 24

 74 ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ُ ػالّ د٘شجؽجس ثُٔؤّْز  25

 75 ثُظؼٞدجس ثُض٢ صؼ٤ن ثإلصظجٍ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝ ثإلهثًر  26

 75 ٗٞػ٤ز ثُظؼٞدجس ثُض٢ صؼ٤ن ثإلصظجٍ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝ ثإلهثًر 27

 76 ص ع٤ٌ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز 28

 76 فجالس ص ع٤ٌ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز 29

 77 ص ع٤ٌ ثُذؼو ثٌُٔج٢ٗ ػ٠ِ ثُضٞثطَ د٤ٖ ثُؼٔجٍ ٝ ثُٔو٣ٌ 30

ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صؼ٤ن ثإلصظجٍ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ  31

 ْٓضـجْٗ

77 

جس ثُض٢ صؼ٤ن ثإلصظجٍ هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ٗٞع ثُٔؼٞه 32

 ْٓضـجْٗ

78 

ػوو ثُٔؤّْز إؽضٔجػجس ه٣ًٝز ٓغ ثُؼٔجٍ ص٘جهش ٖٓ مالُٜج  33

 ثُٔشجًَ ٝ ص٤٤ٌْ ثُٔؤّْز

79 
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 هجةٔز ثٌُٔثؽغ:

 

"  ؿٍٞ كٌفجس   هثً ثُنِو٤ٗٝز ُِ٘شٌ ٝ ثُض٣ٍٞغ            ؤ     "    خ       

2008ثُؾَثةٌ    

2004  هثً ثُلؾٌ ُِ٘شٌ ٝ ثُض٣ٍٞغ   1"  ؽ  "    د   إل ال    

  1999" ثألِّ ثُؼ٤ِٔز ُٔ٘جٛؼ ثُذقظ ثإلؽضٔجػ٢" هثً ثُط٤ِؼز      ز     س   ز  

٤ز" هثً ثُٞكج  ُو٤ٗج ثُطذجػز ٝثُ٘شٌ   " كٖ ثإلصظجٍ ك٢ ثُنوٓز ثإلؽضٔجػ         س       

2006ثإلٌّ٘و٣ًز    

"إهضظجه ثُٔؤّْز" ثُٔ٘شًٞثس ثُؾجٓؼ٤ز  ؽجٓؼز ٓ٘ض١ًٞ  هْ٘ط٤٘ز                ش

2001 

   ػٔجٕ 3"ثُِْٞى ثُض٘ظ٢ٔ٤ ك٢ ٓ٘ظٔجس ثألػٔجٍ " هثً ثُٞثةَ  ؽ            س         

ثإلصظجٍ ٝثُضٞثطَ مثُ٘ظ٣ٌجس  ثُؼ٤ِٔجس    أفٔو ٓقٔٞه ثُنط٤خ "إهثًر              

ّ 2009ٛـ /1430ثُّٞجةؾ  ثٌُلج٣جس( ػجُْ ثٌُضخ  ثُقو٣ظ ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ     

1982" ثإلهثًر ثُٔج٤ُز" هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز  د٤ٌٝس      خ     ز       ق  

   3  ؽ"ثُِْٞى ثُض٘ظ٢ٔ٤مِّٞى ثألكٌثه ٝثُؾٔجػجس ك٢ ٓ٘ظٔجس ثألػٔجٍ("    ز    ز   

ّ 2009ٛـ/1429هثً ثُقجٓو ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ ثألًهٕ   

2002" ثُِْٞى ثُض٘ظ٢ٔ٤" هثً ثُظلج  ُِ٘شٌ ٝ ثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ                ز     

"ثإلصظجٍ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٝص ع٤ٌٙ ػ٠ِ إصنجى ثُوٌثً ٤َُ٘ شٜجهر ثُٔجؽْض٤ٌ"                 

2008/2009ٝ ثُو٣ٔٞؿٌثك٤ج   هْ٘ط٤٘ز  هْْ ػِْ ثإلؽضٔجع  ؽجٓؼز ٓ٘ض١ًٞ  

  ٓقٔٞه ثُذ٤جص٢ " ٜٓ٘ؾ٤ز ٝ أّج٤ُخ ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٝ صق٤َِ ثُذ٤جٗجس دئّضنوثّ              

spssثُذٌٗجٓؼ ثإلفظجة٢    2008  هثً فجٓو   ػٔجٕ     

"ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ـ هًثّز فجُز ٓؤّْز            س             غ ال  

ِٔز ٤َُ٘ شٜجهر ٤ُْجِٗٗلطجٍ" ٓيًٌر ٌٓ ؽجٓؼز هجطو١ ٌٓدجؿ   ًٝهِز  هْْ ػِّٞ ثإلػالّ  

  2012/2013ٝثإلصظجٍ   

" ثُؼالهجس ثُؼجٓز ٝثإلصظجٍ ثإلْٗج٢ٗ" هثً ثُشٌٝم ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ         ر     

2004 

  ؿج١ٍ كٌفجس أدٞ ٣ٍضٕٞ " ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز أِّ ٝٓلج٤ْٛ      ذ ز       

2007ػٔجٍ" هثً فجٓو ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ  ٌّٝٓالس أ  

   2001" أّج٤ُخ ٝ أهٝثس ثُذقظ ثإلؽضٔجػ٢" هثً ؿ٣ٌخ   ثُوجٌٛر                      

" ثٌُلج٣ز ثإلٗضجؽ٤ز ّٝٝجةَ ًكؼٜج ك٢ ثُٞفوثس ثإلهضظجه٣ز" هثً         خ     آ    

1972ثُلٌٌ    

90  ص ٣2003ز" هثً ثُؼال  ثُوجٌٛر  " ٓ٘جٛؼ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه          ز   ز     

  1" ثُٞؽ٤َ ك٢ إهضظجه ثُٔؤّْز" هثً ثُنِو٤ٗٝز ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ   ؽ   غ     ز  

2008ثُؾَثةٌ   

"ثُؼالهجس ثُؼجٓز مٓلج٤ْٛ ٝٓٔجًّجس(  هثً ٌٍٛثٕ ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ      س        خ   

2008ػٔجٕ   
 

" هثً أّجٓز ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ػٔجٕ  " ثإلصظجٍ ثإلهث١ً ٝثإلػال٢ٓ   س           
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 2009  

2008"ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز" ٓؤّْز فًُٞ ثُو٤ُٝز   ثإلٌّ٘و٣ًز      س           

  ػذو ثُـ٢٘ فجٓو " ثإلصظجالس ثُو٤ُٝز ٝٗظْ ثُٔؼِٞٓجس " ٓؤّْز ًُٞه    س         

  2006ثُؼج٤ُٔز ُِشؤٕ ثُؾجٓؼ٤ز  ثُذق٣ٌٖ  

1980ؽضٔجع  ٝ ثُٜٔ٘ؼ ثُؼ٢ِٔ " هثً ثُٔؼٌكز   ثُوجٌٛر    "ػِْ ثإل   س        س    

"ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز هثمَ ثُٔ٘ظٔجس ثُٔؼجطٌر" ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس     س         ز   

  2010ثُؾجٓؼ٤ز  ثُْجفز ث٣ًٌَُٔز دٖ ػٌٕ٘ٞ  ثُؾَثةٌ  

ثُؾجٓؼ٤ز  " ثإلصظجٍ ثُلؼجٍ ك٢ ثُؼالهجس ثإلْٗج٤ٗز ٝ ثإلهثًر " ثُٔؤّْز           سد ز 

  1990ُِوًثّجس ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  د٤ٌٝس  

  ٌٓٝثٕ ٓقٔو دٖ أفٔو "ثُو٤جهر ٝثٌُهجدز ٝثإلصظجٍ ثإلهث١ً" هثً         س         

  2008ثُقجٓو  

  ؿْجٕ ى٣خ ث١ٌُٔ٘ " ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ فٌكز ٝ كٖ" هثً ثٌُ٘و١  ثألًهٕ               

1998 

٣ٌز" ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز  ثُْجفز ث٣ًٌَُٔز  دٖ " ص٤٤ٌْ ثُٔٞثًه ثُذش             

2010ػٌٕ٘ٞ  ثُؾَثةٌ    

" ٗظجّ ثإلػالّ ٝ إصنجى ثُوٌثًثس  ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ك٢ ثُٔؤّْز     خ     ز    

1997ثإلهضظجه٣ز" ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز  هْ٘ط٤٘ز    

هضظجه٣ز" هثً ثُٔقٔو٣ز ثُؼجٓز "ثإلصظجٍ ٝهًٝٙ ك٢ ًلج ر ثُٔؤّْز ثإل                 

   2004  ثُؾَثةٌ   1ؽ

" ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ٓٞهؼٜج ك٢ ثإلهضظجه  ثُٞظجةق ٝص٤٤ٌْٛج" هثً                 

  1998ثُٔقٔو٣ز ثُؼجٓز  ثُؾَثةٌ  

" ثإلصظجٍ ك٢ ثُٔؤّْز مهًثّز ٗظ٣ٌز ٝصطذ٤و٤ز(" ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس               

2011 ثُؾجٓؼ٤ز   ثُؾَثةٌ   

  مٓوجدِز شنظ٤ز( 2016ٓج24ُ  ًة٤ْز ٌٓضخ ثُٔقجّذز  دجُٔؤّْز  ٣ّٞ          ش   . 

ـ دٞف٤٘ز ه١ٞ " ثإلصظجالس ثإلهث٣ًز هثمَ ثُٔ٘ظٔجس ثُٔؼجطٌر" ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس 

2010ثُؾجٓؼ٢    

     ق    ؤ     
هثً ثُظلج  "ثإلصظجٍ ٝثُؼالهجس ثُؼجٓز"     س                       س            

2005  ػٔجٕ  1ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ  ؽ  

" Pierre -G- Bergeron "La Gestion  moderne, taeiorieetcasgaeton 

marin-editeur,quebe c1989 . p369 

 Hamilton .r Feeding back communication . albert moore publishers . 

canada 2007. P 132 
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 جه٣ِؽجٓؼز ػذو ثُق٤ٔو دٖ د

 ٤ًِز ثُؼِّٞ ثإلْٗج٤ٗز ٝ ثإلؽضٔجػ٤ز

 هْْ ثُؼِّٞ ثإلْٗج٤ٗز

 كٌع ػِّٞ ثإلػالّ ٝ ثإلصظجٍ

 صنظض إصظجٍ ٝ ػالهجس ػجٓز

 :إّضٔجًر إّضذ٤جٕ صقش ػ٘ٞثٕ

 " ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ثُٔؤّْز ثإلهضظجه٣ز ـ هًثّز فجُز ُذ٣ٌو ثُؾَثةٌ " ْٓضـجْٗ    

  :صقش إشٌثف ثألّضجى                                                         :      ٤ٖٖٓ إػوثه ثُطجُذ

 ػذ٤و إّٔجػ٤َ                                                                         ػٔج١ً دٞؽٔؼز

 دٖ ًؼ٤ذش ٣ج٤ّٖ

َ ك٢ أم٢ ثُٔذقٞط أمض٢ ثُٔذقٞعز   إٕ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صضلؼَ دجإلؽجدز ػٜ٘ج ك٢ٜ صوم

إؽجً ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ثُنجص دوًثّز ٝثهغ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْضٌْ   كٌ٘ؽٞ ٌْٓ٘ 

 .ثُضؼجَٓ ٓؼٜج دؾو٣ز  إلٗؾجٍ ٛيث ثُؼَٔ ثُؼ٢ِٔ ّٝ٘ؼٖٔ ٌُْ ٣ٌّز ثُٔؼِٞٓجس

ك٢ ثُنجٕ ثُض٢ صضلن ٓغ  (x) ٓالفظز: ثإلؽجدز ػٖ ثألّتِز ثُٔطٌٝفز صٌٕٞ دٞػغ إشجًر

 .ثُٔلضٞفز إٕ إّضَِّ ثألٌٓ ىُي ٝٓش٣ًٌٖٞ ْٓذوجًأ٣ٌْ ٝ ثإلؽجدز ػٖ ثألّتِز 

 :   س       :            ش         س ث

  أٗغ٠                    ـ ثُؾِ٘:           ى1ًٌ

 60ـ  51          50ـ  41       40ـ  31         30ـ  20ـ ثُْٖ: 2

              

 هثةْ                            ـ ػوو ثُؼَٔ:                 ػوو3

 ؽجٓؼ٢                    عج١ٞٗ                ـ ثُْٔضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ: ٓضّٞؾ 4

 ػجَٓ       ًة٤ِ ٓظِقز       ٗجةخ ٓو٣ٌ     ـ ثُٞظ٤لز:    ٓو5ٌ٣

    س     ث   :        إل                  ؤ     إل               د            

 ج ًأ٣ي دطذ٤ؼز ثإلصظجٍ ك٢ ثُٔؤّْز ثُض٢ صؼَٔ دٜج ؟ـ 1ٓ

 ًه٣تز                ٓضّٞطز               ؽ٤ور 

 ـ َٛ صٌٟ إٔ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ثُْٔضنوّ ٣َْٜ ُي ٜٓجٓي ؟2

  ٗجهًث                            أف٤جٗج                         هثةٔج 

  ـ َٛ ٣ضظَ دي ًة٤ِ ثُٔؤّْز ؟3

   ال                     ٗؼْ 
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 ك٢ فجُز ثإلؽجدز د٘ؼْ  َٛ ٣ضظَ دي ؟*

   ٗجهًث                       أف٤جٗج                  هثةٔج 

 ـ َٛ صووّ إهضٌثفجصي ك٢ ثُؼَٔ ُٔو٣ٌى ؟4

   ال                             ٗؼْ 

 ؟ـ َٛ ٛ٘جى صٞثطَ د٤٘ي ٝد٤ٖ ٍٓالةي ك٢ ثُؼَٔ 5

    ٗؼْ                   ال 

 ـ ٓج ٢ٛ ث٤ُِّٞز ثألًغٌ إّضؼٔجال ك٢ إصظجالصي ثإلهث٣ًز ؟6

  ػٖ ؽ٣ٌن ثُٜجصق     ػٖ ؽ٣ٌن ثٌُٔثّالس ثإلهث٣ًز

 .......................................... ػٖ ؽ٣ٌن ًة٤ِ ٓظِقضي    ٤ِّٝز أمٌٟ   صيًٌٛج

         ؤ     إل               د               س     ث  ث:      إل          

 ـ َٛ ثُضؼ٤ِٔجس ثُض٢ ص٘وَ إ٤ُي ٝثػقز ُو٣ي ؟7

   ال                               ٗؼْ  

 ـ َٛ صشجًى ك٢ إصنجى ثُوٌثًثس ثُض٢ صنض ثُٔؤّْز ؟8

   ٗؼْ                                ال

   إىث ًجٗش إؽجدضي ٗؼْ   ٤ًق صطٌفٜج ؟*

   ثإلصظجٍ ثُٔذجشٌ دجُْٔؤٍٝ         ػٖ ؽ٣ٌن إؽضٔجع

 ......................... أمٌٟ صيًٌٛج   

 ـ ك٤ٔج صٌٖٔ أ٤ٔٛز ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ؟9

   إ٣ظجٍ ثُٔؼِٞٓجس                  ٗوَ ثُوٌثًثس                صذ٤ِؾ ثألٝثٌٓ

   ص٘ظ٤ْ ثُضٞثطَ هثمَ ثُٔؤّْز           ث٢ٌُٜٓإفضٌثّ ثُضوًػ 

؟             هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجَْٗٛ ٣ْجْٛ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٣ٍجهر كؼج٤ُز ثُؼَٔ  ـ10

    ال                  ٗؼْ

 : إىث ًجٗش ثإلؽجدز د٘ؼْ  َٛ ٣ْجْٛ ك٢ *

   ثإلشجػجس هثمَ ثُٔؤّْز ٣وؼ٢ ػ٠ِ ًَ أٗٞثع   ُّٜٞز إ٤ْٗجد٤ز ثُٔؼِٞٓجس

   ٣ْجْٛ ك٢ دظ ًٝؿ ثُؾٔجػز                ٣وؼ٢ ػ٠ِ ثُضٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز

 ـ َٛ صؼضذٌ ثألهو٤ٓز ك٢ ثُؼَٔ صؤعٌ ػ٠ِ ثألهث  ثإلصظج٢ُ ُِؼج٤ِٖٓ ؟11

   ال                     ٗؼْ 

 فْخ ًأ٣ي ؟ ـ ًصخ ثُّٞجةَ ثُض٢ صٌثٛج ٓ٘جّذز إلػالٓي د٘شجؽجس ثُٔؤّْز12

    ثُّٞجةَ ثإلٌُض٤ٌٗٝز            ثُّٞجةَ ثٌُٔضٞدز           ثُّٞجةَ ثُشل٣ٞز

 ............................................... أمٌٟ صيًٌ    
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   س          :                             خه  إل                  ؤ    

    إل               د          

 ـ َٛ صٞثؽٚ طؼٞدجس صؼ٤ن ثإلصظجٍ د٤٘ي ٝد٤ٖ ثإلهثًر ؟13

   ال                          ٗؼْ

 إىث ًجٗش ثإلؽجدز د٘ؼْ   ٓج ٗٞع ٛيٙ ثُظؼٞدجس ؟*

   طؼٞدجس ٓجه٣ز        طؼٞدجس ٗل٤ْز     طؼٞدجس ص٘ظ٤ٔ٤زمهج٤ٗٞٗز(

 ................................ أمٌٟ صيًٌٛج

 

 َ صؼوه ثُْٔض٣ٞجس ثإلهث٣ًز ٣ؤعٌ ػ٠ِ ٓظوثه٤ز ثٌُّجُز ؟ـ 14ٛ

   ال                         ٗؼْ 

 إىث ًجٗش ثإلؽجدز د٘ؼْ   َٛ دْذخ ؟*

   ؽٍٞ ٓور ٝطٍٞ ثٌُّجُز   ّٞ  ؽذجػز ثٌُّجُز

 ......................... أمٌٟ صيًٌٛج      ؽذ٤ؼز ثُِـز   ؿٔٞع ٓؼٕٔٞ ثٌُّجُز

  ُذؼو ثٌُٔج٢ٗ د٤٘ي ٝد٤ٖ ْٓؤُٝي ٣ؼ٤ن ثُضٞثطَ د٤ٌ٘ٔج؟ـ َٛ ث15 

   ال                         ٗؼْ

 ـ َٛ ٛ٘جى ٓؼٞهجس صؼ٤ن إصظجُي هثمَ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ ْٓضـجْٗ ؟16

   ال                               ٗؼْ 

 إىث ًجٗش ثإلؽجدز د٘ؼْ   كل٤ٔج صضٔغَ ٛيٙ ثُٔؼٞهجس ؟*

    مِن صٌضالس هثمَ ثُٔؤّْز                      ٤ِٔز ثإلصظجٍك٢ إػجهز ػ

   ظًٜٞ إشجػجس                 ثإلّضـالٍ ثُنجؽب ُِٔ٘جطخ

 .................................. أمٌٟ صيًٌٛج

ـ َٛ صؼوو ثُٔؤّْز إؽضٔجػجس ه٣ًٝز ٓغ ثُؼٔجٍ ص٘جهش ٖٓ مالُٜج ٓشجًَ ص٤٤ٌْ ثُٔؤّْز 17

 ؟

   ال                        ٗؼْ 

 ـ ٓج ٢ٛ إهضٌثفجصي ُوػْ ثإلصظجٍ ث٢ٌُّٔ ك٢ ٓؤّْز د٣ٌو ثُؾَثةٌ؟18

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............... 
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