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This research aimed to identify the level of knowledge and implementation of 

the practices of waste reduction in the study area and determine the problems. 

The study was limited to Menoufia Governorate Egypt. as one of the largest 

governorates in wheat cultivation, in Ashmoun District, in the villages of 

"Smadon" and "Talia". The total sample size was 361 holders. The 

questionnaire was used by personal interview and collected during the months 

of May and June 2021. "Pearson correlation coefficient", and upward 

stepwise multiple linear regression analysis were used, and the "P" test was 

used to judge the significance of the analytical models, the most important 

results were: the level of wheat growers' knowledge of waste reduction 

recommendations was high, the level of implementation of the 

recommendations to reduce losses was moderate, and the most important 

recommendations were: choosing the appropriate variety for the nature of the 

region, automatic harvesting of the wheat crop, the most important technical 

reasons for the loss are: irrigating the crop at winday times ( which cause 

lodging, the most important marketing reasons for the loss: the infestation of 

insect pests such as weevils, and the exposure of the crop to fire, especially in 

the jar, and the most important social and cultural reasons: harvesting wheat 

in the milky phase for profit-generating activities and using seeds from stored 

grains from last year. 
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 وانًشكهح انثؽصُح ًقذيحان

 رلعاتالزاٖ  القطبعابد أُن هي الضساعٖ القطبع ٗعزجش

 هؾقاْ  القواؼ ّٗعاذ ،القاْهٖ االقزقابدفاٖ  ُبهاب دّسا

فاٖ  ُبهاخ هكبًاخ ٗؾزا  االّ ، ؽ٘اش الغازايٖ الوؾقاْ 

فاٖ  ٗاذل  ؽ٘اش الوقاشٕ، الغازايٖ هاياأل اعازشار٘غ٘خ

 ٗاذل الزاٖ  االلشٓ الوٌزغبد إلٔ ثبإلمبفخ الخجض فٌبعخ

 ُبًهاب رعزجش هقذًسا الضبًْٗخ هٌزغبرَ أى كوب فٌبعزِب،فٖ 

 . (2012، وانفاس انضانغ) الؾْ٘اًٖ للعلف

 ؽ٘ش للوخبهشح، الزعشك ؽذٗذح ثأًِب الضساعخ ّرزغن
 العْاها  ّالوزغ٘اشاد هاي ثبلعذٗاذ الضساعاٖ اإلًزابط ٗزاأصش

 ّالزكٌْلْع٘ااخ ّالج٘ئ٘ااخ الوٌبل٘ااخ كبلزقلجاابد الطج٘ع٘ااخ
 ّرغشٗف ّاألهشاك الفطشٗخ الؾؾشٗخ ثبٙفبد ّاإلفبثخ
انشااارنٍ وروااشوٌ، ) األسك لقااْثخ ّرااذُْس الزشثااخ
كواااب رعزجاااش هؾبفااا٘  الؾجاااْة هاااي الوؾبفااا٘  . (2009

قطاابع الضساعااخ ألًِااب الغاازاي الشي٘غااٖ فااٖ  االعاازشار٘غ٘خ

هقاذًسا أعبعا٘بً هاي هقابدس الطبقاخ،  ّثبعزجبسُابلإلًغبى 
هقش كعلاف للؾْ٘اًابد فٖ  كوب رغزخذم هؾبف٘  الؾجْة

 .(2016)َؼُى، 

 أُان أؽذ الضساع٘خ الوؾبف٘ فٖ  هؾكلخ الفبقذ ّرعزجش
 رع٘ا  الضساع٘اخ، ّالزاٖ الوؾبفا٘  رْاعاَالزٖ  ،الوؾبك 

 الخناش هؾبفا٘  ّرعاذ الوقشٕ، الضساعٖ أداي القطبع
 للزلاف رعشماب الضساع٘اخ الوؾبفا٘  أكضاش هاي ّالفبكِاخ

 هقبسًخ الطج٘ع٘خ ثبلعْاه  ّرأصشُب لطج٘عزِب الف٘ضٗق٘خ ّرلك
 كج٘اشح لغابيشفاٖ  ٗزغاجت هواب الوؾبفا٘  هاي ثغ٘شُاب
 كواب الواضاسع، دلا  اًخفابك ّثبلزابلٖ الضساعاٖ لإلًزابط
 ّلبفاخ الضساع٘اخ الواْاسد إُاذاسفاٖ  أٗنبً  الفبقذ ٗزغجت
فاٖ  هؾذّدح هْاسد ُّٖ الوب  الشٕ ّساط ّه٘بٍ األسك
 . (2017، يؽًىد)تسُىٍَ، و الوقشٗخ الضساعخ

 لشغ٘اف الشي٘غاٖ الوكاْى ٗعزجاش عبًت أًَ إلٖ فبلقوؼ

 ٗؾاغلِب الزاٖ فئى الوغابؽخ ،ّالفالؽٖ الوذعن ثؾقَ٘ الخجض

ٗعزجاش  أًاَ كواب ًغاج٘ب، كج٘اشح رعزجاش الؾزْٗخ الوؾبف٘  ث٘ي
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 هقبسًاخ هشرفا  عبياذ فبفٖ رؾق  الزٖ الوؾبف٘  أُن هي

 إرا رعق٘ذاً  االهْس رضداد كوب، الوٌبفغخ األلشٓ ثبلوؾبف٘ 

 الوؾبفا٘  ؽاأى ثابقٖ ؽاأًَ القواؼ أى هؾقاْ  رجا٘ي هاب

 ّأصٌابي ثا  ًوُْاب هشاؽا  فاٖ رزعاشك الزاٖ الضساع٘اخ

 عذٗذح عْاه  إلٖ ّاعزِالكِب ّإعذادُب ؽقبدُب ّدساعِب

 كا  فاٖ الفبقاذ ًغاجخ أى رقاذٗش ّؽ٘اش ّالفبقاذ، الزلاف هاي

ّأؽقِب،  األهْس أفعت هي ٗعزجش الوشاؽ  ُزٍ هي هشؽلخ

 عي دق٘قخ رقذٗشاد رْعذ ال أًَ عبهخ ثقفخ القْ  ٗوكي لزا

 هاي هؾاذّد عذد فٖ إال الؾجْة فٖ هؾبف٘  الفبقذ هقذاس

 هاي ثبلول٘ابساد الفبقاذ ٗقاذس ُازا أى الوؤكاذ ّهاي الاذّ ،

 .(2016، ػثذانسالو)عٌْٗبً  الذّالساد

ّقذ أّماؾذ إؽقابياد ّصاسح الضساعاخ ّاعزقاالػ 

هؾقااْلٖ القوااؼ األسامااٖ أى ًغااجخ الفبقااذ فااٖ كاا  هااي 

% هااي كو٘ااخ اإلًزاابط 7ّالاازسح الؾاابه٘خ رقاا  إلاأ ؽااْالٖ 

ّثلا  الفقاذ  (2000انًشكضَح نالقرصاد انضساػاٍ، )اإلداسج 

فاااٖ ّصى ؽجاااْة القواااؼ ّالؾاااع٘ش الٌااابرظ هاااي اإلفااابثخ 

%، ّفااااٖ الاااازسح 16%، ّفااااٖ الجقااااْ  55-35الؾؾااااشٗخ 

%، ّفااٖ ؽبلااخ الاازسح الؾاابه٘خ ف٘جلاا  الفقااذ فااٖ 45الشف٘عااخ 

 .(2008)انرطاوي، % 25 الْصى

فاٖ  أى هقش رعابًٖ هاي عغاض (2016) َؼُىّْٗمؼ 

رؾاذس الزٖ  إًزبط هؾقْ  القوؼ ّرلك ًز٘غخ لكو٘بد الفقذ

فاٖ  لال  هشاؽا  إًزبعاَ الوخزلفاخ ؽ٘اش كبًاذ ًغاجخ الفقاذ

هاي ثذاٗاخ الؾقابد ّؽزأ االعازِال   اإلعوبلٖكو٘خ القوؼ 

قواؼ ُّاٖ إًزابط ال إعوبلٖهي  %25-20ثقْسح الوخزلفخ 

ًغجخ رعذ كج٘شح عًذا، كوب أؽبس الٔ أى الفقذ ٗق  ف٘واب ثعاذ 

عول٘بد الؾقبد ّالٌق  ّالزخضٗي ّالطؾاي إلأ هاب ال ٗقا  

 ألف هي عًٌْٗب.  800عي 

ركلفخ  اسرفبعّإصاي الزذًٖ فٖ الوْاسد الوبل٘خ ثوقش، ّ

ثشاهظ الزٌو٘خ الضساع٘خ األفق٘خ، ّققْس رلك الجاشاهظ عاي 

الٌواااْ الغاااكبًٖ الوناااطشد فااائى هغاااب   هغااابٗشح هعاااذالد

الزٌو٘اااخ الشأعااا٘خ ٗطاااشػ ًفغاااَ كوغاااب  أعبعاااٖ فاااٖ إٔ 

هغِااااْداد عبعلااااخ لزؾق٘اااا  الزٌو٘ااااخ الضساع٘ااااخ ّسلاااابي 

الوغزواا ، لاازا رعواا  الذّلااخ عبُااذح علااٖ رقل٘اا  الفبقااذ هااي 

ثئرجاابع  ٗزااأرٔالوؾبفاا٘  الضساع٘ااخ لبفااخ القوااؼ، ّالاازٕ 

ّالزخااضٗي، الطااشا القااؾ٘ؾخ للؾقاابد ّالٌقاا  ّالااذساط 

ّرلااك لزقل٘اا  الفغااْح الغزاي٘ااخ الٌبرغااخ هااي الضٗاابدح الغااكبً٘خ 

)انرطاااوي، ّالزااٖ رعااْا كض٘ااًشا هعااذ  الضٗاابدح فااٖ اإلًزاابط 

2008). 

صاااالس فاااٖ  ّٗوكاااي إعواااب  الوغاااججبد الوؾذصاااخ للفقاااذ

هغوْعااابد سي٘غااا٘خ ُااأ: هغوْعاااخ العْاهااا  الجْ٘لْع٘اااخ 

شاك ّالؾْ٘ٗااخ ّالوزوضلاااخ فااٖ اٙفااابد ّالؾؾااشاد ّاألهااا

ّالقااْاسك ّالعقاابف٘ش ّغ٘شُااب، ُّاأ رااؤدٓ لفقااذ عااضي 

عو٘ااا  فاااٖ  كج٘اااش هاااي الواااذلالد ّالوخشعااابد الضساع٘اااخ

هشاؽاا  االًزاابط ّالزغااْٗ  ّالزااذاّ ، ّهغوْعااخ العْاهاا  

عااذم إرجاابع األعاابل٘ت فااٖ  الزكٌْلْع٘ااخ ّالفٌ٘ااخ الزااٖ رزوضاا 

الفٌ٘ااخ لااال  الْ اابيف ّالخااذهبد الزغااْٗق٘خ، كوااب رزنااوي 

ألعابل٘ت اإلًزبع٘اخ العلو٘اخ هٌاز رغِ٘اض األسك عذم إرجابع ا

الو٘كٌاخ الضساع٘اخ ّغ٘شُاب، ّرعزجاش  اعازخذامللضساعخ لقلخ 

فاااٖ  ؽاااذّس الفقاااذفاااٖ  ُااازٍ العْاهااا  راد أُو٘اااخ كج٘اااشح

الضساعخ الوقشٗخ، ّأل٘شاً هغوْعاخ العْاها  االقزقابدٗخ 

مااا لخ الغاااعبد فاااٖ  رزوضااا  ّالزاااّٖالضقبف٘اااخ  االعزوبع٘اااخّ

الؾ٘اابصاد، ًّقااـ الااْعٔ لااذٓ هع اان الوضسع٘ااخ، ّرفزااذ 

)َؼااُى، الااضساع، ّرٗااْع العاابداد ّالزقبل٘ااذ غ٘ااش الغاال٘وخ 

2016) . 

ثوضبثااخ رٌو٘ااخ سأعاا٘خ  الضساعااٖٗعزجااش الؾااذ هااي الفبقااذ 

هؾاشّعبد فاٖ  االعازضوبسثزكبل٘ف هؾذّدح، ؽ٘ش أى عبيذ 

فااٖ  االعاازضوبسؽبلااخ فااٖ  رقل٘اا  الفبقااذ أعلاأ ّأعااشع هٌااَ

ؽ٘خ ألشٓ ٗؤدٓ لفل الفبقذ إلأ ، ّهي ًبالشأعٖالزْع  

رؾق٘  الزٌو٘خ الضساع٘خ هي ؽ٘اش صٗابدح الوزابػ هاي الغازاي 

)أفؽًُااح هااي ًفااظ القااذس الوزاابػ هااي الوااْاسد الضساع٘ااخ 

 . (2007وروشوٌ، 

هؾبف٘  الؾجْة الشي٘غا٘خ ٗوكاي فٖ  ّال ؽك أى الفقذ

رغٌجاااَ هاااي لاااال  رؾغااا٘ي العول٘ااابد الضساع٘اااخ ّّعااابي  

لؾفااب  علِ٘ااب هااي اٙفاابد الضساع٘ااخ رخااضٗي الوؾبفاا٘ ، ّا

ّهي لاال  رطج٘ا  ع٘بعاخ ّاماؾخ الوعابلن ُاذفِب القنابي 

عو٘ا  فاٖ  هؾبفا٘  الؾجاْة الشي٘غا٘خفاٖ  ّالؾذ هي الفقذ

هشاؽ  العول٘خ االًزبع٘خ، أٗنبً ٗغت أى ركْى ع٘بعخ الؾذ 

الوؾبفا٘  فاٖ  ث  ّهؾبّلاخ القنابي عل٘اَ روبهابً  ؛هي الفقذ

ْة إلداسح ّرخطاا٘و االًزاابط الضساع٘ااخ ل٘غااذ هغااشد أعاال

ّالوخضّى فؾغت ث  ٗغت أى ركْى صقبفخ ّفلغفخ ّعالْ  

لاااذٓ كبفاااخ أفاااشاد الوغزوااا  هاااي الوٌزغااا٘ي ّالوغااازِلك٘ي 

 . (2016)َؼُى، ّالوغئْل٘ي 

 هب إلٔ: فبقذ الضساع٘خ الوؾبف٘  فٖ الفبقذ رقغ٘ن ٗوكي
 الؾقا  فاٖ الٌجابد ّعاْد أصٌابي ٗؾذس الؾقبد: ّالزٕ قج 

 الجكز٘شٗاخ ّالفطشٗاخ األهاشاك ثاجعل فابثخاإل ثغاجت
 لاَ ٗكاْى هواب ّالط٘اْس القاْاسك لوِبعواخ أّ ّالؾؾشٗخ

 أصٌابي ّالفبقاذ .الٌِابيٖ الوؾقاْ  كو٘اخ علأ عالج٘خ ًزابيظ
 عول٘اخ ًِّبٗخ ثذاٗخ ث٘ي هب الفزشح فٖ ٗؾذس ُّْ :الؾقبد
 هاي الوزجعاخ لطشٗقخ الؾقابد ّفقب الؾقبد ّأصٌبي الؾقبد

 الفزاشح لاال  ٗؾذس: الؾقبد ثعذ هب لفبقذالوضاسع. ّا قج 
 الٌِبيٖ الوؾقْ  ّاعزِال  الؾقبد عول٘خ اًزِبي ث٘ي هب
 الٗق  الزٕ الغزاي هي الغضي ُّْ للزقٌ٘ ، َاعزخذاهأّ 

ُازا  ّٗقغان .الزغاْٗ  هشاؽا  لاال  ٗفقاذ ّالازٕ للوغزِلك
 الوؾزآْ لفقاذ ًز٘غاخ ٗؾاذس :الطج٘عاٖ الفبقذ -أ :إلٔ الفبقذ
 هاي لغاضي ّالط٘اْس القاْاسك الزِابم أّ ؾجاخ،لل الوابيٖ

 رغشة ًز٘غخ رخضٌٖٗ كعغض الفقذ ُزا الوؾقْ ، ّٗ ِش
 -ة .الوقطْعاخ أّ الزبلفاخ العجاْاد أّ األعْلخ هي الؾجْة
 ٗفقاذُب هواب الؾجاخ هكًْابد فاٖ ٗؾاذس :الغاْدح فاٖ الفبقاذ

 رزو٘اض ثِاب، الزاٖ الغاْدح ّهْافافبد الطج٘ع٘خ هْاففبرِب
 أّ اللاْى فاٖ كزغ٘اشاد أّ الؾجْة عْدح ٖف الفبقذ ّٗزوض 
 -ط .الجازّس إًجابد قاذسح اًخفابك أّ الطعان، أّ الشايؾاخ
 ًز٘غخ الفقذ هي الٌْع ُزا الغزاي٘خ: ّٗؾذس الق٘وخ فٖ الفبقذ
، وانفااس انضاانغ) الؾجاْة عاْدح فاٖ ّالفقاذ الطج٘عاٖ الفقاذ

2012). 
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 فاٖ الاٌقـ الخغابسح ّٗققاذ ثاَ أًاَللفبقاذ ث كوب ٌٗ ش

كوب ٗققذ ثاَ الزلاف ّٗعجاش  لالعزِال ، الوزبػ الغذاي كو٘خ

)يُااذوس ثذقااخ  ق٘بعااَ ّٗقااعت الف٘ضٗقااٖ عٌااَ ثبلفغاابد

الفبقذ ثأًَ العغض الٌابرظ فاٖ  فشٗع. كوب (2018وروشوٌ، 

الوبدح عْاي فٖ الْصى أّ فٖ الٌْع٘خ ّالؾبدس فاٖ ؽلقابد 

انرطاااوي، ) الزٌاابّ  ثاا٘ي هكاابى اإلًزاابط ّهكاابى االعاازِال 

 ًز٘غاخ ّصى هاي ٗفقاذ ثأًاَ هاب عاشف الفبقاذٗكواب . (2008

 عاْي ًز٘غاخ الفبقاذ الغالعخ. أّ ّهْافافبد عاْدح عاْي

 الوعاذالد عاي اعازِالكِب فاٖ الضٗابدح أّ الغالعخ اعازخذام

هٖ الوغزْٕ علٔ. كوب ٗعشف الفبقذ الطج٘ع٘خ  رطج٘ا  ًز٘غاخ القْا

 .(2016، ػثذانسالو)هعٌ٘خ  رْصٗع٘خ ّأ ععشٗخ ع٘بعبد

 رؾاو  هبصالاذ الؾقابد ثعاذ للفبقاذ بيعخالؾا االعاجبة

 اعازخذامذاّ  ثعٌف، ّعذم كفبيح عول٘بد الزجشٗذ ّعاذم الز

هشٗقاااخ فعبلاااخ للوؾبف اااخ علااأ دسعااابد الؾاااشاسح، ّعاااذم 

ثِاب  ّالزٖاألعضاي الوقبثخ  العزجعبدإعشاي عول٘بد الفشص 

هااْاد الزغل٘ااف  اعازخذامّأماشاس ه٘كبً٘ك٘ااخ قجا  الزخااضٗي، 

 .(2002نقادس، ونُضا، )ػثذاغ٘ش الوٌبعجخ 

ّلزؾق٘اا  الزٌو٘ااخ الوغاازذاهخ فئًااَ ٗزعاا٘ي ّماا  ع٘بعااخ 

لالكزفبي الزارٖ هاي الوؾبفا٘  الضساع٘اخ لبفاخ الشي٘غا٘خ 

هٌِااب ّإٗغاابد ّعاابي  للؾفااب  علااٖ اإلًزاابط ثئرجاابع الطااشا 

القااؾ٘ؾخ للزخااضٗي، ّرقل٘اا  الفبقااذ ّالزاابلف إلاأ أقاا  ؽااذ 

ح الوعاشّك هاي هوكي، ّٗعذ ُزا أؽذ الغاج  الِبهاخ لضٗابد

الغااازاي لوْاعِاااخ الضٗااابدح الغاااكبً٘خ، فواااي الوعاااشّف أى 

الزخااضٗي غ٘ااش الغ٘ااذ ٗااؤدٕ إلاأ فقااذ الكض٘ااش هااي الؾجااْة 

ّلفاال ق٘وزِااب الغزاي٘ااخ ّرعشٗنااِب لإلفاابثخ ثبلؾؾااشاد 

الوخزلفخ، كوب ٗؤصش علٖ رخاضٗي الزقابّٕ ُّاٖ الزاٖ رلعات 

 دّس ُبم فٖ اإلًزبط الضساعاٖ النى الزقابّٕ رعكاظ فاْسح

 .(2008اوي، )انرطالوؾقْ  الغذٗذ 

 انًشكهح انثؽصُح

 الْؽ٘اذ ٗكاْى ّقذ الشي٘غٖ الوقذس القوؼ دق٘  ٗعزجش

 ّأًوبهااَ الجلااذٕ ثأًْاعااَ الخجاض سغ٘ااف فااٌبعخ فاٖ

 هاي الوؾلاٖ اإلًزابط فائى رلاك هاي الاشغن ّعلاٖ .الوخزلفخ

 ّلقذ .هٌَ االعزِالك٘خ ثبالؽز٘بعبدالْفبي  عي ٗعغض القوؼ

 هوب القوؾ٘خ، الفغْح ؽغن ّرفبقن ًؾْي عج  هب علٔ رشرت

 اعاز٘شاد هشٗا  عاي الفغاْح رلاك لغاذ الؾبعخ ٗزشرت علَ٘

 للذّلاخ ثبلوضٗاذ العبهاخ الخضاًاخ ّرؾو٘  الخبسط هي القوؼ

 رجا٘ي هاب إرا رعق٘اذا الوؾاكلخ ّراضداد .الوبل٘اخ األعجابي هاي

 4.22 ثؾاْالٖ 2013لال   القوؼ هي الفبقذ هزْعو هقذاس

 . (2016، ػثذانسالو) هي هلْ٘ى

 عبًاات هااي الفبقااذ ثوؾااكلخ الكابفٖ االُزواابم ّعاذم

فٖ  ًغجزَ اسرفبع علَ٘ رشرت الوقشٗخ الضساع٘خ الغ٘بعبد

 الوشاؽا  لاال  ّرلاك ،الغزاي٘اخ لبفاخ القواؼ الوؾبف٘ 

 أّ الوضسعخ علٔ هغزْٓ عْاي ّالزغْٗ  لإلًزبط الوخزلفخ

 علأ شاكج٘ا عجئاب ٗوضا  هواب ،الؾقابد ثعاذ هاب هشاؽا فاٖ 

 ث٘بًابد عاذم راْافش عبًات إلأ ُازا ،القاْهٖ االقزقابد

 الفبقاذ هاي الؾاذ ٗعزجاش ؽ٘اش الفبقاذ، ُازا عاي رفقا٘لَ٘

 هؾاذّدح، ّأى ثزكابل٘ف سأعا٘خ رٌو٘اخ ثوضبثاخ الضساعاٖ

 أعلأ عبياذ ٗؾقا  الفبقاذ رقل٘ا  هؾاشّعبدفاٖ  االعازضوبس

 .الشأعٖ الزْع فٖ  االعزضوبس ؽبلخفٖ  هٌَ ّأعشع

الذساعخ هؾبّلخ لوعشفخ هغزْٓ هعابسف  لزا كبًذ ُزٍ

ّرٌف٘ااااااز صساع القوااااااؼ الوجؾااااااْص٘ي ثوؾبف ااااااخ الوٌْف٘ااااااخ 

 ّالوزغ٘اشادلووبسعبد رقل٘  الفبقاذ، ّأعاجبة ُازا الفبقاذ، 

رْاعاَ الزاٖ  ، ّالوؾكالدالقوؼ هي الفبقذ كو٘خ فٖ الوؤصشح

 ُزا الوغب .فٖ  صساع القوؼ عٌذ رقل٘  الفبقذ ّهقزشؽبرِن

 ذاف انذساسحأه

ي لال  الوؾكلخ الجؾض٘خ الغبث  عشمِب، رن فا٘بغخ ه

 األُذاف الزبل٘خ:

الزعاااشف علااأ هغااازْٓ هعااابسف ّرٌف٘اااز صساع القواااؼ  -1

 لووبسعبد رقل٘  الفبقذ ثوٌطقخ الذساعخ.

ثوٌطقاخ  الْقْف علٔ إدسا  صساع القواؼ لوعٌأ الفبقاذ -2

 الذساعخ.

هااي  هؾقااْ  القوااؼفااٖ  الزعااشف علاأ أعااجبة الفقااذ -3

 .ثوٌطقخ الذساعخش صساع القوؼ ّعِخ ً 

فااٖ  رؾذٗااذ هقاابدس هعلْهاابد صساع القوااؼ عااي الفبقااذ -4

 .ثوٌطقخ الذساعخهؾقْ  القوؼ 

عالقااخ الوزغ٘ااشاد الوغاازقلخ الوذسّعااخ الزعااشف علاأ  -5

ثذسعبد هعابسف ّرٌف٘از صساع القواؼ لزْفا٘بد رقل٘ا  

 ثوٌطقخ الذساعخ. هؾقْ  القوؼفٖ  الفبقذ

شاد الوغازقلخ الوذسّعاخ فاٖ رفغا٘ش رؾذٗذ إعِبم الوزغ٘ -6

دسعزٔ هعبسف ّرٌف٘ز صساع القواؼ فٖ  الزأص٘ش الؾبدس

 لزْف٘بد رقل٘  الفبقذ ثوٌطقخ الذساعخ.

رْاعااَ صساع القوااؼ عٌااذ الزااٖ  الْقااْف علاأ الوؾاابك  -7

للؾاذ هاي ثوٌطقخ الذساعخ، ّكزا هقزشؽبرِن رقل٘  الفبقذ 

 ُزٍ الوؾكالد.

 ثؽصُحانطشَقح ان

 غشافً وانثششي نهذساسحانُطاق انع

عزجبسُب هي بد الذساعخ علٔ هؾبف خ الوٌْف٘خ ثقزقشا

، ؽ٘ااش روضلااذ ؽاابهلخ صساعااخ القوااؼفااٖ  أكجااش الوؾبف اابد

ؽ٘ابصح  2الاضساع الوجؾاْص٘ي هاي ّاقا  عاغالد فٖ  الجؾش

ثبلغوع٘ااابد الزعبًّ٘اااخ الضساع٘اااخ ثوؾبف اااخ الوٌْف٘اااخ، ّرااان 

صساعااخ  هااي أكجااش هشاكااض ثبعزجاابسٍهشكااض أؽااوْى  الز٘اابس

قااشٗز٘ي ُوااب األكجااش  الز٘اابسالقوااؼ ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ، ّراان 

"عااااوبدّى"،  قشٗزااااٖعااااذد الؾاااابيضٗي فكبًزااااب فااااٖ  كاااازلك

ّ"هبل٘اااااب". ّثزطج٘ااااا  هعبدلاااااخ "كشعاااااجٔ ّهْسعااااابى" 



Salama and Saied  |  SINAI Journal of Applied Sciences 11 (2) 2022   357-378 

 

360 

ؽابيضاً،  361رج٘ي أى ؽغن العٌ٘خ الكلٔ  (2007)سهًُاٌ، 

رن رْصٗعِن علٔ القشٗز٘ي ّفقبً لعاذد الؾابيضٗي فكبًاذ علأ 

هجؾْصااب  197ى، هجؾْصااب ثقشٗااخ عااوبدّ 164: الزاابلٖ الٌؾااْ

عاااذد الؾااابيضٗي ثقشٗاااخ  إعوااابلٖثقشٗاااخ هبل٘اااب، علواااب ثاااأى 

 ثقشٗخ هبل٘ب. ؽبيضاً  3470هضاسعبً، ّ 2800عوبدّى 

 طشَقح ظًغ انثُاَاخ

ثبلوقبثلاااخ الؾخقاااا٘خ لغواااا   االعاااازج٘بى. اعاااازخذامرااان 

 االعاازج٘بى.الج٘بًاابد، ّرلااك ثعااذ الزجاابس فااالؽ٘خ فااؾ٘فخ 

ؾق٘  أُذاف الذساعخ ثقفخ هجذي٘خ. ّقذ رن عو  الج٘بًابد لز

 . 2021لال  ؽِشٓ هبْٗ ًّْْٗ٘ 

 قُاط انًرغُشاخ

 انًرغُشاخ انشخصُح

عااي هزغ٘ااشاً هغاازقالً ُااٖ:  23ؽاازولذ الذساعااخ علاأ ا

ّعذد عٌْاد رعل٘ن الوجؾاْس، ّعاذد الوزعلوا٘ي ، الوجؾْس

ألعاااشح الوجؾاااْس،  الؾاااِشٕثأعاااشح الوجؾاااْس، ّالاااذل  

هاااي صساعاااخ القواااؼ، ّعاااذد العواااب  هااا   الوااابدٕعبياااذ ّال

 صساعخ القوؼ، ّعذد عٌْاد لجاشح الوجؾاْسفٖ  الوجؾْس

صساعااخ فااٖ  الضساعااخ، ّعااذد عااٌْاد لجااشح الوجؾااْسفااٖ 

، الؾ٘اْاًٖاإلًزبط فٖ  القوؼ، ّعذد عٌْاد لجشح الوجؾْس

الؾ٘اابصح الوٌضسعااخ قوااؼ، إًزبع٘ااخ الفااذاى، ّؽغاان  ّهغاابؽخ

ع٘اااخ، ّالذافع٘ااااخ لإلًغااابص، ّدسعااااخ ؽ٘ااابصح اٙالد الوضس

هقاابدس هعلْهاابد الوجؾااْس عااي صساعااخ القوااؼ، ّؽغاان 

ؽ٘بصح األعِضح الوٌضل٘خ، ّدسعخ ق٘بدٗخ الوجؾْس، ّدسعاخ 

سمب الوجؾْس عي الخذهبد العبهخ ثبلقشٗخ، ّدسعخ سمب 

 االعزوبع٘خالوجؾْس عي صساعخ القوؼ، ّدسعخ الوؾبسكخ 

غ٘ااش الشعااو٘خ،  ٘ااخاالعزوبعالشعااو٘خ، ّدسعااخ الوؾاابسكخ 

الوجؾْس للوغزو ،  اًزوبي، ّدسعخ الضقبفٖ االًفزبػّدسعخ 

 ّإدسا  الوجؾْس لوعٌٔ الفبقذ.

 راتغانًرغُش ان

دسعابد الوزغ٘ش الزبث  علٔ هزغ٘شٗي أصٌ٘ي ُوب:  اؽزو 

هعاابسف صساع القوااؼ لووبسعاابد رقل٘اا  الفبقااذ، ّدسعاابد 

 رٌف٘ز صساع القوؼ لووبسعبد رقل٘  الفبقذ.

 اع انقًػ نًًاسساخ ذقهُم انفاقذيؼاسف صس دسظاخ

راان ق٘بعااَ هااي لااال  هق٘اابط هكااْى هااي لوغااخ عؾااش 

القااٌف الوٌبعاات لطج٘عااخ الوٌطقااخ،  الز٘اابس: ُااٖعجاابسح 

 اعااازخذامّثِاااب،  الوْفاااٖثوْاع٘اااذ الضساعاااخ  ّااللزاااضام

الزغْٗخ ثبلل٘ضس لزغْٗخ األسك، ّالضساعخ علٔ هقابهت 

القواؼ، ّالاذساط  لوؾقاْ  اٙلاٖأّ ثبلزغط٘ش، ّالؾقبد 

الكْهجااابٗي، ّغشثلاااخ الؾجاااْة لفقااا   بعااازخذامثّالززسٗاااخ 

العْلاخ الجالعاز٘ك ا اعازخذامّالؾجْة الشدٗئاخ ّالؾاْايت، 

ثِااب،  الوْفااٖاألّقاابد الوٌبعااجخ فااٖ  الغاال٘وخ، ّالؾقاابد

ثوقبّهااااخ الفئااااشاى ّالعقاااابف٘ش ّالقااااْاسك،  االُزواااابمّ

 ثوقبّهاااااخ الؾؾااااابيؼ، ّالزغاااااو٘ذ ثبلوعاااااذالد االُزوااااابمّ

 ثِااب ّفقاابً لعًااْاع الوخزلفااخ، ّالضساعااخ الزعبقذٗااخ الوْفااٖ

ثٌ بفاخ الوخابصى ّرِْٗزِاب،  االُزوبمّهؾقْ  القوؼ، فٖ 

 للؾجْة الوخضًخ.  الذّسّٕالفؾـ 

سأٓ صساع القوااااؼ عااااي هااااذٓ  ثبعزققاااابيراااان ق٘بعااااَ 

هعشفزِن ثووبسعبد رقل٘ا  الفبقاذ ّرلاك ثوق٘ابط هكاْى هاي 

القا٘ن  االعازغبثخأعط٘اذ ٗعشف ّال ٗعشف. ّقاذ فئز٘ي ُوب 

، ّففش علٔ الزشر٘ات، صان عوعاذ الذسعاخ الكل٘اخ لزعجاش 1

 دسعبد هعبسف صساع القوؼ لووبسعبد رقل٘  الفبقذ.عي 

 اع انقًػ نًًاسساخ ذقهُم انفاقذدسظاخ ذُفُز صس

راان ق٘بعااَ هااي لااال  هق٘اابط هكااْى هااي لوغااخ عؾااش 

القااٌف الوٌبعاات لطج٘عااخ الوٌطقااخ،  الز٘اابس: ُااٖعجاابسح 

 اعااازخذامّثِاااب،  الوْفاااٖثوْاع٘اااذ الضساعاااخ  لزاااضامّاال

الزغْٗخ ثبلل٘ضس لزغْٗخ األسك، ّالضساعخ علٔ هقابهت 

ّالاذساط لوؾقاْ  القواؼ،  اٙلاٖأّ ثبلزغط٘ش، ّالؾقبد 

، ّغشثلاااخ الؾجاااْة لفقااا  الكْهجااابٗي بعااازخذامثّالززسٗاااخ 

االعْلاخ الجالعاز٘ك  اعازخذامّالؾجْة الشدٗئاخ ّالؾاْايت، 

ثِااب،  الوْفااٖاألّقاابد الوٌبعااجخ فااٖ  دالغاال٘وخ، ّالؾقااب

ثوقبّهااااخ الفئااااشاى ّالعقاااابف٘ش ّالقااااْاسك،  االُزواااابمّ

ثوقبّهاااااخ الؾؾااااابيؼ، ّالزغاااااو٘ذ ثبلوعاااااذالد  االُزوااااابمّ

 ثِااب ّفقاابً لعًااْاع الوخزلفااخ، ّالضساعااخ الزعبقذٗااخ الوْفااٖ

ثٌ بفاخ الوخابصى ّرِْٗزِاب،  االُزوبمّهؾقْ  القوؼ، فٖ 

 ضًخ. للؾجْة الوخ الذّسّٕالفؾـ 

سأٓ صساع القوؼ عي هذٓ رٌف٘زُن  ثبعزققبيرن ق٘بعَ 

لووبسعبد رقل٘  الفبقذ ّرلك ثوق٘بط هكاْى هاي فئزا٘ي ُواب 

، ّفافش 1القا٘ن  االعزغبثخٗعشف ّال ٗعشف. ّقذ أعط٘ذ 

دسعابد علٔ الزشر٘ت، صن عوعذ الذسعخ الكل٘خ لزعجاش عاي 

 رٌف٘ز صساع القوؼ لووبسعبد رقل٘  الفبقذ.

 ُم اإلؼصائٍأدواخ انرؽه

هعبهاا  اسرجاابه "ث٘شعااْى" للزعااشف علاأ  اعاازخذامراان 

هج٘عخ العالقبد االسرجبه٘خ الضٌبي٘خ ثا٘ي الوزغ٘اشاد الجؾض٘اخ 

راد الطج٘عخ الوزقالخ الزاٖ رناوٌزِب الذساعاخ، ّكازلك ران 

رؾل٘  االًؾذاس الخطٖ الوزعذد الزاذسعٖ القابعذ  اعزخذام

ع لاجعل للزعشف علٔ أُن هؾاذداد هعابسف ّرٌف٘از الاضسا

هؾقاااْ  القواااؼ، ّاعااازخذم فاااٖ  هوبسعااابد رقل٘ااا  الفبقاااذ

"ف" للؾكااان علااأ هعٌْٗاااخ الٌوااابرط الزؾل٘ل٘اااخ.  Fالزجااابس 

ثبلزكشاس ّالٌغات الوئْٗاخ.  ٖثبإلمبفخ إلٔ العشك الغذّل

إلأ  0.001ّرشاّؽذ هغزْٗبد الوعٌْٗخ الوغازخذهخ هاي 

كأعبط للؾكن علٔ هعٌْٗخ العالقبد الوؾغْثخ، ّرن  0.05

الؾبعااات اٙلاااٖ  بعااازخذامل٘ااا  االؽقااابيٖ للج٘بًااابد ثالزؾ

 االعزوبع٘ااخثبالعاازعبًخ ثؾضهااخ الجااشاهظ االؽقاابي٘خ للعلااْم 

 .SPSSالوعشّفخ ثبعن 
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 انُرائط وانًُاقشح

 وصف ػُُح انثؽس

 انخصائص انشخصُح

 أى: 1رج٘ي هي الٌزبيظ عذّ  

% هااي الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ عااٌِن ٗزااشاّػ هااب 43أى  -

عٌِن هب ثا٘ي  رزشاّػ% هٌِن 31ٌوب عٌخ، ث٘ 61-50ث٘ي 

عاٌِن هاب ثا٘ي  رزاشاّػ% هٌِن 26عٌخ، ّأل٘شاً  37-49

 . عٌخ فأكضش 62

% عاااذد 61أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -

% 25، ثٌ٘وااب عااٌخ فااأكضش 12الفئااخ فااٖ  عااٌْاد رعلاا٘وِن

عاٌْاد،  7-4هٌِن ٗزشاّػ عذد عٌْاد رعلا٘وِن هاب ثا٘ي 

ػ عذد عٌْاد رعلا٘وِن هاب ثا٘ي % هٌِن ٗزشا14ّّأل٘شاً 

 .عٌخ 8-11

عاااذد % 67أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -

أفاااشاد، ثٌ٘واااب  6-4الوزعلوااا٘ي ثأعاااشُن ٗزاااشاّػ هاااب ثااا٘ي 

 3-1% هٌِن عذد الوزعلو٘ي ثأعشُن ٗزاشاّػ هاب ثا٘ي 28

% هٌِن ٗزشاّػ عذد الوزعلو٘ي ثأعاشُن 5أفشاد، ّأل٘شاً 

 .أفشاد فأكضش 7هب ث٘ي 

% ٗزااشاّػ 67لج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ أى غب -

% هاٌِن 18أفاشاد، ثٌ٘واب  9-6عذد أفشاد أعشُن هاب ثا٘ي 

، أفااشاد فااأكضش 10ٗزااشاّػ عااذد أفااشاد أعااشُن هااب ثاا٘ي 

-2عذد أفشاد أعشُن هب ث٘ي  % هٌِن ٗزشاّػ15ّأل٘شاً 

 أفشاد.  5

% ٗزااشاّػ 37أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -

عٌ٘ااَ،  4700-1800ألعااشُن هااب ثاا٘ي  ٕالؾااِشالااذل  

ألعشُن هب ث٘ي  الؾِشٕالذل  % هٌِن ٗزشاّػ 33ثٌ٘وب 

الاذل   % هٌِن ٗزشاّػ30عٌَ٘، ّأل٘شاً  4701-7601

 .عٌَ٘ فأكضش 7602ألعشُن هب ث٘ي  الؾِشٕ

% دسعااخ 43أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -

% هاااٌِن دسعاااخ 32هٌخفناااخ، ثٌ٘واااب  الضقااابفٖ اًفزااابؽِن

% هااٌِن دسعااخ 25هزْعااطخ، ّأل٘ااشاً  الضقاابفٖ اًفزاابؽِن

 عبل٘خ. الضقبفٖ اًفزبؽِن

ؽغااان % 63أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -

 17-9ٗزاشاّػ هاب ثا٘ي ؽ٘بصح األعِضح الوٌضل٘اخ ألعاشُن 

هااٌِن ؽغاان ؽ٘اابصح األعِااضح الوٌضل٘ااخ  35عِاابص، ثٌ٘وااب 

% 2، ّأل٘اشاً عِابص فاأكضش 18ٗزاشاّػ هاب ثا٘ي ألعشُن 

ٗزاشاّػ هاب هٌِن ؽغن ؽ٘ابصح األعِاضح الوٌضل٘اخ ألعاشُن 

 . أعِضح فأق  8ث٘ي 

% دسعااخ 47أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -

 ق٘اااابدرِ٘ن% هااااٌِن دسعااااخ 43عبل٘ااااخ، ثٌ٘وااااب  ق٘اااابدرِ٘ن

 هٌخفنخ.  ق٘بدرِ٘ن% هٌِن دسعخ 10هزْعطخ، ّأل٘شاً 

% دسعااخ 64أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -
% هاااٌِن دسعاااخ هواااْؽِن 29، ثٌ٘واااب عااابلٖهواااْؽِن 

 % هٌِن دسعخ هوْؽِن هٌخفل.7هزْعو، ّأل٘شاً 

دسعااخ % 55أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -
هزْعااو، ثٌ٘وااب  سماابُن عااي الخااذهبد العبهااخ ثبلقشٗااخ

دسعخ سمبُن عي الخاذهبد العبهاخ ثبلقشٗاخ % هٌِن 40
الخاذهبد % هاٌِن دسعاخ سمابُن عاي 5عبل٘خ، ّأل٘اشاً 

 العبهخ ثبلقشٗخ هٌخفنخ.

دسعااخ % 56أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -
% 37الشعااو٘خ هزْعااطخ، ثٌ٘وااب  االعزوبع٘ااخهؾاابسكزِن 

الشعااو٘خ هٌخفنااخ،  االعزوبع٘ااخهااٌِن دسعااخ هؾاابسكزِن 
الشعاو٘خ  االعزوبع٘خ% هٌِن دسعخ هؾبسكزِن 7ّأل٘شاً 
 عبل٘خ.

دسعااخ % 45ثٌغااجخ أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ  -
% 32غ٘ش الشعاو٘خ عبل٘اخ، ثٌ٘واب  االعزوبع٘خهؾبسكزِن 

غ٘ااااش الشعااااو٘خ  االعزوبع٘ااااخهااااٌِن دسعااااخ هؾاااابسكزِن 
% هاااااٌِن دسعاااااخ هؾااااابسكزِن 23هٌخفناااااخ، ّأل٘اااااشاً 

 غ٘ش الشعو٘خ هزْعطخ. االعزوبع٘خ

ّرج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ ّالخبفخ ثبلخقبيـ 
ّػ عٌِن هب الؾخق٘خ للوجؾْص٘ي صساع القوؼ أًِن ٗزشا

عٌخ  12الفئخ فٖ  ّعذد عٌْاد رعل٘وِنعٌخ،  61-50ث٘ي 
أفشاد، 6-4، ّعذد الوزعلو٘ي ثأعشُن ٗزشاّػ هب ث٘ي فأكضش

ّٗزشاّػ أفشاد،  9-6عذد أفشاد أعشُن هب ث٘ي  ّٗزشاّػ
عٌَ٘، ّأى  4700-1800ألعشُن هب ث٘ي  الؾِشٕالذل  
ِضح ّؽغن ؽ٘بصح األعهٌخفنخ،  الضقبفٖ اًفزبؽِندسعخ 

ّأى دسعخ عِبص،  17-9ٗزشاّػ هب ث٘ي الوٌضل٘خ ألعشُن 
دسعخ عبل٘خ، ّكزلك دسعخ هوْؽِن، كوب أى  ق٘بدرِ٘ن

دسعخ هزْعو، ّاى  سمبُن عي الخذهبد العبهخ ثبلقشٗخ
الشعو٘خ هزْعطخ، ّدسعخ  االعزوبع٘خهؾبسكزِن 
 غ٘ش الشعو٘خ عبل٘خ. االعزوبع٘خهؾبسكزِن 

 انخصائص انفُُح: 

 أى: 2لٌزبيظ عذّ  رج٘ي هي ا

% عبيااذُن 59أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -
ُن ذ% هٌِن عبي21هي الوضسعخ هٌخفل، ثٌ٘وب  الوبدٕ

 . عبلٖ% هٌِن عبيذُن 20هزْعو، ّأل٘شاً 

% عاااذد 47أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -
صساعااخ فااٖ  أفااشاد أعااشُن الاازٗي ٗعولااْى هاا  الوجؾااْس

% هاٌِن 42، ثٌ٘واب أفاشاد فاأكضش 3ثا٘ي  ٗزشاّػ هابالقوؼ 
صساعخ فٖ  أفشاد أعشُن الزٗي ٗعولْى ه  الوجؾْسعذد 

أفاشاد عاذد % هاٌِن 11ؽا٘ي أى فاٖ  القوؼ فاشدٗي فقاو،
صساعخ القوؼ فشد فٖ  أعشُن الزٗي ٗعولْى ه  الوجؾْس

 ّاؽذ فقو.

ال ْٗعاذ % 91أى غبلج٘خ الوجؾْص٘ي صساع القواؼ ثٌغاجخ  -
% هااٌِن ٗعواا  5خ القوااؼ، ثٌ٘وااب صساعاافااٖ  عوااب  لااذِٗن

% هٌِن ٗعوا  هعِان 3صساعخ القوؼ، ّفٖ  عبهل٘يهعِن 
% هااٌِن ٗعواا  هعِاان عبهاا  1عوااب  فااأكضش، ّأل٘ااشاً  3

 ّاؽذ فقو. 
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 . ذىصَغ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ يٍ يؽافظح انًُىفُح وفقاً نثؼض وصائصهى انشخصُح 1ظذول 

 (%) 361ٌ =  انؼذد انًرغُشاخ انًسرقهح

   نًثؽىزسٍ ا

 31 105 ( عٌخ37-49)

 43 159 ( عٌخ50-61)

 26 97 عٌخ فأكضش( 62)

   ػذد سُىاخ ذؼهُى انًثؽىز

 25 93 ( عٌْاد 4-7)

 14 52 ( عٌخ8-11)

 61 216 عٌخ فأكضش( 12)

   ػذد انًرؼهًٍُ تأسشج انًثؽىز

 28 98 ( أفشاد1-3)

 67 245 ( أفشاد4-6)

 5 18 أفشاد فأكضش( 7)

   أفشاد أسشج انًثؽىز ػذد 

 15 53 ( أفشاد2-5)

 67 242 ( أفشاد6-9)

 18 66 أفشاد فأكضش( 10)

   ألسشج انًثؽىز انشهشٌانذوم 

 37 130 ( ع1800-4700ٌَ٘)

 33 121 ( ع4701-7601ٌَ٘)

 30 110 عٌَ٘ فأكضش( 7602)

   نهًثؽىز انصقافٍدسظح اإلَفراغ 

 43 157 ( دسعخ12-8هٌخفل )

 32 114 ( دسعخ17-13و )هزْع 

 25 90 دسعخ فأكضش( 18) ٖعبل

   ؼعى ؼُاصج األظهضج انًُضنُح

 2 6 أعِضح فأق ( 8)

 63 230 ( عِبص9-17)

 35 125 عِبص فأكضش( 18)

   دسظح قُادَح انًثؽىز

 10 35 ( دسعخ11-6هٌخفنخ )

 43 160 ( دسعخ17-12هزْعطخ )

 47 66 دسعخ فأكضش( 18عبل٘خ )

   طًىغ انًثؽىز: دسظح 

 7 27 ( دسعخ16-13هٌخفل )

 29 102 ( دسعخ20-17هزْعو )

 64 232 دسعخ فأكضش( 21) عبلٖ

   ًثؽىز ػٍ انخذياخ انؼايح تانقشَحدسظح سضا ان

 5 18 ( دسعخ19-14هٌخفل )

 55 198 ( دسعخ25-20هزْعو )

 40 149 دسعخ فأكضش( 26) عبلٖ

   ُح نهًثؽىزانشسً االظرًاػُحدسظح انًشاسكح 

 37 133 ( دسعبد10-9هٌخفنخ )

 56 202 ( دسعخ12-11هزْعطخ )

 7 26 دسعخ فأكضش( 13عبل٘خ )

   غُش انشسًُح نهًثؽىز االظرًاػُحدسظح انًشاسكح 

 32 114 ( دسعخ13-9هٌخفنخ )

 23 75 ( دسعخ18-14هزْعطخ )

 45 172 دسعخ فأكضش( 19عبل٘خ )

 .االعزج٘بى. بساداعزوعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس
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 . ذىصَغ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ تًؽافظح انًُىفُح وفقاً نثؼض وصائصهى انفُُح 2ظذول 

 يؽافظح انًُىفُح انخصائص انفُُح

 (%) 361ٌ =  انؼذد 

   انؼائذ انًادي يٍ انًضسػح:

 59 213 ( ع5533ٌَ٘-1200هٌخفل )

 21 75 ( ع9867ٌَ٘-5534هزْعو )

 20 73 فأكضش(عٌَ٘  9868) عبلٖ

   صساػح انقًػ:فٍ  ػذد أفشاد األسشج انزٍَ َؼًهىٌ يغ انًثؽىز

 11 40 )فشد(

 42 150 )فشدٗي( 

 47 171 أفشاد فأكضش( 3)

   صساػح انقًػ:فٍ  ػذد انؼًال انزٍَ َؼًهىٌ يغ انًثؽىز

 91 326 ال ْٗعذ

 1 6 ( عبه 1)

 5 19 ( عوب 2)

 3 10 عوب  فأكضش( 3)

   انضساػح:فٍ  خ وثشج انًثؽىزػذد سُىا

 41 160 ( عٌخ20-30)

 37 141 ( عٌخ31-41)

 22 60 عٌخ فأكضش( 42)

   صساػح انقًػ: فٍ  ػذد سُىاخ انؼًم وثشج انًثؽىز

 44 163 ( عٌخ20-30)

 39 137 ( عٌخ31-41)

 17 61 عٌخ فأكضش( 42)

   يعال اإلَراض انؽُىاٍَ:فٍ  ػذد سُىاخ وثشج انًثؽىز

 43 157 ( عٌخ20-30)

 40 143 ( عٌخ31-41)

 17 61 عٌخ فأكضش( 42)

   ؼعى انؽُاصج انًُضسػح قًػ: 

 92 333 ( ق٘شاه11-74)

 5 16 ( ق٘شاه75-138)

 3 12 ق٘شاه فأكضش( 139)

   : / فذاٌ إَراظُح انقًػ تاألسدب

 9 31 ( أسدة15-16)

 61 217 ( أسدة17-18)

 30 113 أسدة فأكضش( 19)

   ؼعى ؼُاصج اِالخ انًضسػُح: 

 3 11 ال ٗؾْص

 32 116 ( رنح1-2)

 45 162 ( رالخ3-4)

 20 72 رالخ فأكصش( 5)

   دسظح سضا انًثؽىز ػٍ صساػح انقًػ: 

 15 55 ( دسعبد9-6هٌخفنخ )

 41 146 ( دسعخ13-10هزْعطخ )

 44 160 دسعخ فأكضش( 14عبل٘خ )
 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس
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% عاااذد 41أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -

( 30-20)الضساعاخ رزاشاّػ هاب ثا٘ي فاٖ  عٌْاد لجشرِن

فاٖ  عاذد عاٌْاد لجاشرِن% هاٌِن 37ؽ٘ي أى فٖ  عٌخ،

% 22، ّأل٘اشاً ( عاٌخ41-31)الضساعخ رزشاّػ هب ثا٘ي 

 42)الضساعاخ رزاشاّػ هاب ثا٘ي فاٖ  عذد عٌْاد لجاشرِن

 عٌخ فأكضش(. 

% عاااذد 43ى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ أ -

رزااشاّػ هااب ثاا٘ي  الؾ٘ااْاًٖاإلًزاابط فااٖ  عااٌْاد لجااشرِن

عاااذد عاااٌْاد % هاااٌِن 40ؽااا٘ي أى فاااٖ  عاااٌخ، 20-30

 41-31رزااشاّػ هااب ثاا٘ي  الؾ٘ااْاًٖاإلًزاابط فااٖ  لجااشرِن

اإلًزاابط فااٖ  % عااذد عااٌْاد لجااشرِن17، ّأل٘ااشاً عااٌخ

 .ضشعٌخ فأك 42رزشاّػ هب ث٘ي  الؾْ٘اًٖ

% ؽ٘ابصرِن 92القوؼ ثٌغاجخ أى غبلج٘خ الوجؾْص٘ي صساع  -

% 5ق٘ااشاه، ثٌ٘وااب  74-11 هااي رزااشاّػضسعااخ قوااؼ الو

-75هاي  رزاشاّػ الوضسّعخ قوؾبً ؽ٘بصرِن  هغبؽخهٌِن 

ؽ٘اااابصرِن هغاااابؽخ % هااااٌِن 3ق٘ااااشاه، ّأل٘ااااشاً  138

 . ق٘شاه فأكضش 139هي  رزشاّػالوٌضسعخ قوؼ 

% ؽغااان 61ثٌغاااجخ  أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ -

ثٌ٘واب أسدة،  18-17 هب ث٘ي ٗزشاّػإًزبع٘زِن هي القوؼ 

 19هب ثا٘ي  رزشاّػ% هٌِن ؽغن إًزبع٘زِن هي القوؼ 30

ؽغااان إًزااابع٘زِن هاااي % هاااٌِن 9، ّأل٘اااشاً أسدة فاااأكضش

 أسدة.  16-15هب ث٘ي  رزشاّػالقوؼ 

ؽغااان % 45أى غبلج٘اااخ الوجؾاااْص٘ي صساع القواااؼ ثٌغاااجخ  -

 4-3هاااب ثااا٘ي  رزاااشاّػع٘اااخ لاااذِٗن ؽ٘ااابصح اٙالد الوضس

% ؽغان ؽ٘ابصح اٙالد الوضسع٘اخ لاذِٗن 32آالد، ثٌ٘واب 

ؽغن ؽ٘بصح اٙالد % هٌِن 20، آلخ 2-1 هب ث٘ي رزشاّػ

، ّأل٘اشاً الد فاأكضشآ 5هاب ثا٘ي  رزاشاّػالوضسع٘خ لذِٗن 

 % هٌِن ال ٗؾْصّى أٓ آالد.3

دسعااخ % 44أى غبلج٘ااخ الوجؾااْص٘ي صساع القوااؼ ثٌغااجخ  -

% هااٌِن 41عبل٘ااخ، ثٌ٘وااب  ي صساعااخ القوااؼسماابُن عاا

% هااٌِن دسعااخ 15دسعااخ سماابُن هزْعااطخ، ّأل٘ااشاً 

  سمبُن هٌخفنخ.

ّرجااا٘ي هاااي الٌزااابيظ الغااابثقخ ّالخبفاااخ ثبلخقااابيـ 

هاااي  الوااابدٕالفٌ٘اااخ لاااضساع القواااؼ أى غااابلج٘زِن عبياااذُن 

أفاااااشاد أعاااااشُن الااااازٗي الوضسعاااااخ هاااااٌخفل، ّأى عاااااذد 

ٗزاااشاّػ هاااب صساعاااخ القواااؼ فاااٖ  ٗعولاااْى هااا  الوجؾاااْس

ّاى غااااابلج٘زِن ال ْٗعاااااذ عواااااب   ،أفاااااشاد فاااااأكضش 3ثااااا٘ي 

 عااااذد عااااٌْاد لجااااشرِنصساعااااخ القوااااؼ، ّأى فااااٖ  لااااذِٗن

عااذد  عااٌخ، ّكاازلك30-20الضساعااخ رزااشاّػ هااب ثاا٘ي فااٖ 

رزاااشاّػ هاااب ثااا٘ي  الؾ٘اااْاًٖاإلًزااابط فاااٖ  عاااٌْاد لجاااشرِن

 رزااااشاّػ الوضسّعااااخ قوؾاااابً أى ؽ٘اااابصرِن عااااٌخ، ّ 20-30

 رزاااشاّػًزااابع٘زِن هاااي القواااؼ أى إق٘اااشاه، ّ 74-11 هاااي

ؽغااااااان ؽ٘ااااااابصح اٙالد ّأى أسدة،  18-17هاااااااب ثااااااا٘ي 

أى ( آالد، 4ّ-3هاااااب ثااااا٘ي ) رزاااااشاّػالوضسع٘اااااخ لاااااذِٗن 

 عبل٘خ. دسعخ سمبُن عي صساعخ القوؼ

يساااارىي يؼاااااسف وذُفُااااز صساع انقًااااػ انًثؽااااىشٍُ 

 انًُىفُح نًًاسساخ ذقهُم انفاقذ تًؽافظح

 ًؽافظاااحيسااارىي يؼااااسف صساع انقًاااػ انًثؽاااىشٍُ ت

 انًُىفُح نًًاسساخ ذقهُم انفاقذ

أى هغاازْٓ هعااابسف صساع  3رجاا٘ي هاااي ًزاابيظ عاااذّ  

القوؼ الوجؾْص٘ي ثوؾبف خ الوٌْف٘خ لووبسعابد رقل٘ا  الفبقاذ 

ؽااا٘ي كااابى فاااٖ  % هاااي الاااضساع،64كااابى هشرفعاااخ ثٌغاااجخ 

% هاااي الاااضساع، 33هغااازْٓ الوعااابسف هزْعاااطبً ثٌغاااجخ 

 اع الوجؾْص٘ي.% هي الضس3ّأل٘شاً كبى هٌخفنبً ثٌغجخ 

ّرج٘ي هاي الٌزابيظ الغابثقخ ّالخبفاخ ثوغازْٓ هعابسف 

صساع القوااؼ عااي رْفاا٘بد رقل٘اا  الفبقااذ، كاابى هشرفعاابً ّقااذ 

صساعاخ القوااؼ ال رقا  عااي فااٖ  ٗشعا  رلاك إلاأ أى لجاشرِن

عااٌخ ُّاازا هااب ٗغعلِاان أكضااش دساٗااخ ثك٘ف٘ااخ رقل٘اا  الفبقااذ  20

رعلاا٘وِن هغاازْٓ  اسرفاابعلضٗاابدح إًزاابع٘زِن، ثبإلماابفخ إلاأ 

 ُزا الوغب .فٖ  ّالزٕ ٗغبعذُن

انًُىفُااح  يؼاااسف صساع انقًااػ انًثؽااىشٍُ تًؽافظااح

 تًًاسساخ ذقهُم انفاقذ

أى أُان هعابسف صساع القواؼ  4رج٘ي هي الٌزبيظ عاذّ  

، ثوؾبف اااخ الوٌْف٘اااخ ثووبسعااابد رقل٘ااا  الفبقاااذالوجؾاااْص٘ي 

ّفقااابً لعُو٘اااخ  الزااابلٖعااابيد هشرجاااخ رٌبصل٘ااابً علااأ الٌؾاااْ 

 ٘خ: الٌغج

االعْلاااخ  اعااازخذامالزشر٘ااات األّ  كااا  هاااي: فاااٖ  عااابي

ثوقبّهاخ الفئاشاى ّالعقابف٘ش  االُزوبمّالجالعز٘ك الغل٘وخ، 

ثٌ بفخ الوخابصى ّرِْٗزِاب ثوزْعاو  االُزوبمّّالقْاسك، 

كا  هاي:  الضابًٖالزشر٘ات فٖ  %، صن عبي100قذسٍ  ؽغبثٖ

 ٖثِاب، ّالؾقابد اٙلا الوْفأثوْاع٘اذ الضساعاخ  االلزضام

 الوْفأاألّقبد الوٌبعجخ فٖ  وؾقْ  القوؼ، ّالؾقبدل

قااذسٍ  ؽغاابثٖثوقبّهااخ الؾؾاابيؼ ثوزْعااو  االُزواابمّثِااب، 

القٌف الوٌبعت  الز٘بسالزشر٘ت الضبلش فٖ  %، صن عبي99

فاٖ  %، صان عابي98قاذسٍ  ؽغابثٖلطج٘عخ الوٌطقخ ثوزْعو 

ثِاااب ّفقااابً  الوْفااأالزشر٘ااات الشاثااا  الزغاااو٘ذ ثبلوعاااذالد 

 %، صان عابي97قاذسٍ  ؽغابثٖوخزلفاخ ثوزْعاو ال لعفٌبف

للؾجااْة  الااذّسٕالزشر٘اات الخاابهظ كاا  هااي الفؾااـ فااٖ 

الزشر٘ات فٖ  %، صن عبي92قذسٍ  ؽغبثٖالوخضًخ ثوزْعو 

الزغْٗخ ثابلل٘ضس لزغاْٗخ األسك،  اعزخذامالغبدط ك  هي 

 ؽغااابثٖثوزْعااو  الكْهجااابٗي بعاازخذامالااذساط ّالززسٗاااخ ث

الغااابث  عااابي غشثلاااخ % لكااا  هٌِواااب، ّفااأ الزشر٘ااات 88

 ؽغبثٖالؾجْة لفق  الؾجْة الشدٗئخ ّالؾْايت ثوزْعو 

الزشر٘ت الضبهي الضساعخ علٔ هقابهت فٖ  بيع%، صن 77

%، ّأل٘شاً ّفٔ الزشر٘ات 51 ؽغبثٖأّ ثبلزغط٘ش ثوزْعو 

هؾقْ  القواؼ ثوزْعاو فٖ  الزبع  عبي الضساعخ الزعبقذٗخ

 %.32 ؽغبثٖ

بسف صساع القواااؼ ّرجااا٘ي هاااي الٌزااابيظ الغااابثقخ أى هعااا

 القواؼفاٖ  الوجؾْص٘ي ّفالذ أعالُاب ثبلٌغاجخ لزقل٘ا  الفبقاذ

 ثوقبّهخ الفئشاى ّالعقبف٘ش  االُزوبمالزْف٘بد الزبل٘خ: فٖ 
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 . ذىصَغ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ وفقاً نًسرىي يؼاسفهى تًًاسساخ ذقهُم انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح3ظذول 

 (%) 361انؼذد ٌ =  يسرىي يؼاسف صساع انقًػ

 3 10 ( دسعخ10-8هٌخفل )

 33 121 ( دسعخ13-11هزْعو )

 64 230 دسعخ فأكضش( 14هشرف  )

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

 تًؽافظح انًُىفُح تًًاسساخ ذقهُم انفاقذانًثؽىشٍُ يؼاسف صساع انقًػ  .4ظذول 

 ال 361ٌ =  َؼى انركشاس  

 0 0 100 361 ز٘ك الغل٘وخاالعْلخ الجالع اعزخذام 1

 0 0 100 361 ثوقبّهخ الفئشاى ّالعقبف٘ش ّالقْاسك االُزوبم 2

 0 0 100 361 ثٌ بفخ الوخبصى ّرِْٗزِب  االُزوبم 3

 1 4 99 357 ثِب الوْفٔثوْاع٘ذ الضساعخ  االلزضام 4

 1 3 99 358 لوؾقْ  القوؼ اٙلٖالؾقبد  5

 1 3 99 358 ثِب فٔالوْاألّقبد الوٌبعجخ فٖ  الؾقبد 6

 1 2 99 359 ثوقبّهخ الؾؾبيؼ االُزوبم 7

 2 8 98 353 القٌف الوٌبعت لطج٘عخ الوٌطقخ الز٘بس 8

 3 11 97 350 الوخزلفخ لعفٌبفثِب ّفقبً  الوْفٔالزغو٘ذ ثبلوعذالد  9

 8 30 92 331 للؾجْة الوخضًخ الذّسٕالفؾـ  10

 12 44 88 317 سكالزغْٗخ ثبلل٘ضس لزغْٗخ األ اعزخذام 11

 12 44 88 317 الكْهجبٗي بعزخذامالذساط ّالززسٗخ ث 12

 23 83 77 278 غشثلخ الؾجْة لفق  الؾجْة الشدٗئخ ّالؾْايت 13

 49 176 51 185 الضساعخ علٔ هقبهت أّ ثبلزغط٘ش 14

 68 246 32 115 هؾقْ  القوؼفٖ  الضساعخ الزعبقذٗخ 15

 .االعزج٘بى. داعزوبساعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

ثٌ بفاااااخ الوخااااابصى ّرِْٗزِاااااب،  االُزوااااابمّّالقاااااْاسك، 

 اٙلاٖثِاب، ّالؾقابد  الوْفٔثوْاع٘ذ الضساعخ  ّااللزضام

 الوْفأاألّقبد الوٌبعجخ فٖ  لوؾقْ  القوؼ، ّالؾقبد

القااااٌف  الز٘اااابسثوقبّهااااخ الؾؾااابيؼ، ّ االُزواااابمّثِاااب، 

 ٔالوْفااالوٌبعاات لطج٘عااخ الوٌطقااخ، ّالزغااو٘ذ ثبلوعااذالد 

للؾجااْة  الااذّسٕالوخزلفااخ، ّالفؾااـ  لعفااٌبفثِااب ّفقاابً 

 .الكْهجبٗي بعزخذامالذساط ّالززسٗخ ثالوخضًخ، ّ

 يساااارىي ذُفُااااز صساع انقًااااػ انًثؽااااىشٍُ تًؽافظااااح

 انًُىفُح نًًاسساخ ذقهُم انفاقذ

أى هغازْٓ رٌف٘از صساع القواؼ  5رج٘ي هي ًزابيظ عاذّ  

  الفبقاذ كابى الوجؾْص٘ي ثوؾبف اخ الوٌْف٘اخ لووبسعابد رقل٘ا

ؽا٘ي كابى هغازْٓ فاٖ  % هاي الاضساع،60هزْعطبً ثٌغاجخ 

% هاااي الاااضساع، ّأل٘اااشاً كااابى 24الزٌف٘اااز هشرفعااابً ثٌغاااجخ 

 % هي الضساع الوجؾْص٘ي.16هٌخفنبً ثٌغجخ 

ّرجاا٘ي هااي الٌزااابيظ الغاابثقخ ّالخبفاااخ ثوغاازْٓ رٌف٘اااز 

صساع القوااؼ لزْفاا٘بد رقل٘اا  الفبقاااذ، كاابى هزْعااطب ّقاااذ 

فاٖ  إهكبً٘ابد ّهِابساد ُاؤالي الاضساع ٗشع  رلك إلٔ أى

 صساعخ القوؼ كبًذ قل٘لخ.

انًُىفُااااح  ذُفُااااز صساع انقًااااػ انًثؽااااىشٍُ تًؽافظااااح

 نًًاسساخ ذقهُم انفاقذ

 أى أُن رْف٘بد رقل٘  الفبقذ 6رج٘ي هي الٌزبيظ عذّ  

، الوجؾْص٘ي ثوؾبف خ الوٌْف٘خًفزُب صساع القوؼ الزٖ 

ّفقبً لعُو٘خ  الزبلٖالٌؾْ عبيد هشرجخ رشر٘جبً رٌبصل٘بً علٔ 

 الٌغج٘خ: 
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 . ذىصَغ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ وفقاً نًسرىي ذُفُزهى تًًاسساخ ذقهُم انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح 5ظذول 

 (%) 361انؼذد ٌ =  يسرىي ذُفُز صساع انقًػ

 16 60 ( دسعخ10 – 8هٌخفل )

 60 215 ( دسعخ13 – 11هزْعو )

 24 86 (دسعخ فأكضش 14هشرف  )

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

 

 تًؽافظح انًُىفُح نًًاسساخ ذقهُم انفاقذانًثؽىشٍُ ذُفُز صساع انقًػ  .6ظذول 

 ال 361ٌ =  َؼى انركشاس  

 0 0 100 361 القٌف الوٌبعت لطج٘عخ الوٌطقخ الز٘بس 1

 0 0 100 361 ثٌ بفخ الوخبصى ّرِْٗزِب  االُزوبم 2

 1 3 99 358 لوؾقْ  القوؼ اٙلٖبد الؾق 3

 1 3 99 358 ثوقبّهخ الفئشاى ّالعقبف٘ش ّالقْاسك االُزوبم 4

 1 3 99 358 االعْلخ الجالعز٘ك الغل٘وخ اعزخذام 5

 6 21 94 340 ثِب الوْفٔثوْاع٘ذ الضساعخ  االلزضام 6

 9 31 91 330 ثِب الوْفٔاألّقبد الوٌبعجخ فٖ  الؾقبد 7

 11 41 89 320 وقبّهخ الؾؾبيؼث االُزوبم 8

 11 41 89 320 للؾجْة الوخضًخ الذّسٕالفؾـ  9

 13 46 87 315 الوخزلفخ لعفٌبفثِب ّفقبً  الوْفٔالزغو٘ذ ثبلوعذالد  10

 66 241 34 120 الزغْٗخ ثبلل٘ضس لزغْٗخ األسك اعزخذام 11

 69 246 31 115 ثِب الوْفٔهعبهلخ الؾجْة ثبلوج٘ذاد الفطشٗخ  12

 84 306 16 55 غشثلخ الؾجْة لفق  الؾجْة الشدٗئخ ّالؾْايت 13

 95 341 5 20 الضساعخ علٔ هقبهت أّ ثبلزغط٘ش 14

 99 358 1 3 هؾقْ  القوؼفٖ  الضساعخ الزعبقذٗخ 15

 االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

ثٌ بفاخ الوخابصى  االُزوابمالزشر٘ت األّ  ك  هاي: فٖ  عبي

القاااٌف الوٌبعااات لطج٘عاااخ الوٌطقاااخ  الز٘ااابسزِاااب، ّّرِْٗ

 الضابًٖالزشر٘ات فاٖ  %، صن عبي100قذسٍ  ؽغبثٖثوزْعو 

 االُزوااابمّلوؾقاااْ  القواااؼ،  اٙلاااٖكااا  هاااي: الؾقااابد 

 اعاااازخذامثوقبّهااااخ الفئااااشاى ّالعقاااابف٘ش ّالقااااْاسك، ّ

%، 99قااذسٍ  ؽغاابثٖاالعْلاخ الجالعااز٘ك الغاال٘وخ ثوزْعاو 

لزااضام ثوْاع٘ااذ الضساعااخ الزشر٘اات الضبلااش اإلفااٖ  صاان عاابي

%، ّفأ الزشر٘ات 94قاذسٍ  ؽغابثٖثِب ثوزْعاو  الوْفٔ

ثِااب  الوْفاأاألّقاابد الوٌبعااجخ فااٖ  الشاثاا  عاابي الؾقاابد

الزشر٘ات الخابهظ فٖ  %، صن عبي91قذسٍ  ؽغبثٖثوزْعو 

 الااذّسٕثوقبّهااخ الؾؾاابيؼ، ّالفؾااـ  االُزواابمكاا  هااي: 

   لزشر٘ت%، ّفٔ ا89قذسٍ  ؽغبثٖللؾجْة الوخضًخ ثوزْعو 

ثِااااب ّفقاااابً  الوْفااأالغااابدط عاااابي الزغاااو٘ذ ثبلوعااااذالد 

 %، صان عابي87قاذسٍ  ؽغابثٖالوخزلفاخ ثوزْعاو  لعفٌبف

الزغاااْٗخ ثااابلل٘ضس لزغاااْٗخ  اعااازخذامالزشر٘ااات الغااابث  فاااٖ 

%، ّفٔ الزشر٘ت الضبهي 34قذسٍ  ؽغبثٖاألسك ثوزْعو 

ثِاااب  الوْفااأعااابي هعبهلاااخ الؾجاااْة ثبلوج٘اااذاد الفطشٗاااخ 

%، ّفاأ الزشر٘اات الزبعاا  عاابي 31قااذسٍ  ٖؽغاابثثوزْعااو 

غشثلخ الؾجْة لفق  الؾجْة الشدٗئخ ّالؾاْايت ثوزْعاو 

%، ّفاأ الزشر٘ات العبؽااش عابي الضساعااخ 16قاذسٍ  ؽغابثٖ

%، 5قااذسٍ  ؽغاابثٖعلاأ هقاابهت أّ ثبلزغااط٘ش ثوزْعااو 

 ّأل٘شاً ّفٔ الزشر٘ت الؾبدٓ عؾش عبي الضساعاخ الزعبقذٗاخ

 %.1قذسٍ  ؽغبثٖهؾقْ  القوؼ ثوزْعو فٖ 
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 ّرج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ أى أُان رْفا٘بد رقل٘ا  الفبقاذ
ثٌ بفااخ الوخاابصى  االُزواابمٌٗفاازُب صساع القوااؼ ُاأ: الزااٖ 

القاااٌف الوٌبعااات لطج٘عاااخ الوٌطقاااخ،  الز٘ااابسّرِْٗزِاااب، ّ
ثوقبّهاااخ  االُزوااابمّلوؾقاااْ  القواااؼ،  اٙلاااّٖالؾقااابد 

االعْلااااخ  اعاااازخذامالفئااااشاى ّالعقاااابف٘ش ّالقااااْاسك، ّ
 الوْفاأثوْاع٘ااذ الضساعااخ  ّااللزااضامعااز٘ك الغاال٘وخ، الجال

ثِاااب،  الوْفااأاألّقااابد الوٌبعاااجخ فاااٖ  ثِاااب، ّالؾقااابد
 ثوقبّهخ الؾؾبيؼ. االُزوبمّ

تًؽافظاح  نًؼُاً انفاقاذانًثؽىشٍُ إدساك صساع انقًػ 

 انًُىفُح

 نًؼُااً انفاقااذانًثؽااىشٍُ إدساك صساع انقًااػ يساارىي 
 تًؽافظح انًُىفُح

أى هغزْٓ إدسا  صساع القواؼ  7  رج٘ي هي ًزبيظ عذّ
الوجؾااْص٘ي لوعٌاأ الفبقااذ ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ كاابى هزْعااطبً 

% هي صساع القوؼ الوجؾْص٘ي، ثٌ٘وب كبى هشرفعابً 42ثٌغجخ 
% هاااي صساع القواااؼ الوجؾاااْص٘ي، ّأل٘اااشاً كااابى 35ثٌغاااجخ 

 % هي صساع القوؼ الوجؾْص٘ي.23هٌخفنبً ثٌغجخ 

نًؼًُ انفاقذ  ٍُصساع انقًػ انًثؽىشوػً أو إدساك 

 تًؽافظح انًُىفُح

ّالخبفاااخ  8كؾااافذ ًزااابيظ الذساعاااخ الاااْاسدح ثغاااذّ  
 ثاابلزعشف علاأ ّعاأ أّ إدسا  صساع القوااؼ لوفِااْم الفبقااذ

فاااٖ  القواااؼ ٗاااذسكْى هضاسعاااٖهؾقاااْ  القواااؼ، أى فاااٖ 
كو٘ااخ أّ ّصى فااٖ  الوشرجااخ األّلاأ الفقااذ علاأ أًااَ الااٌقـ

ٗاااذسكْى  %، ّفااأ الوشرجاااخ الضبً٘اااخ99الوؾقاااْ  ثٌغاااجخ 
الفبقذ علٔ أًَ رلف الوؾقاْ  ًز٘غاخ اإلفابثخ ثابألهشاك 

الوشرجخ الضبلضاخ فٖ  %، ّعبي97ّاٙفبد ّالؾؾشاد ثٌغجخ 
القوؼ ٗذسكْى الفبقذ علٔ أًَ ُذس هغبؽخ هي  هضاسعٖأى 

هٌِاب ثٌغاجخ  االعزفبدحاألسك ّكو٘بد هي الو٘بٍ كبى ٗوكي 
لقوااؼ ا هضاسعااٖالوشرجااخ الشاثعااخ أى فااٖ  %. صاان عاابي93
كْى الفبقاااذ علااأ أًاااَ العبياااذ هٌاااَ ال ٗعطااأ ركااابل٘ف سٗاااذ

%، ّفٔ الوشرجخ الخبهغخ ٗذسكًَْ علٔ 92صساعزَ ثٌغجخ 
عْدح الوؾقْ  هي ؽ٘ش الؾك  أّ اللاْى أّ  اًخفبكأًَ 

 %.85الشايؾخ أّ الطعن أّ فغبدٍ ثٌغجخ 

س الوؾقْا  ّفٔ الوشرجخ الغبدعخ ٗذسكًَْ  علٔ أًاَ رلْا
 الوشرجااخ%، ّفاأ 83د الناابسح ثٌغااجخ ثبلوج٘ااذاد أّ الوااْا

رغزٗااخ فااٖ  الوؾقااْ  اعاازخذامالغاابثعخ ٗذسكًْااَ علاأ أًااَ 
%، ّفاأ 60الط٘ااْس ّالؾْ٘اًاابد ثااذالً هااي اإلًغاابى ثٌغااجخ 

رغاْٗقَ فاٖ  الضبهٌخ ٗذسكًَْ علأ أًاَ ٌُاب فاعْثخ الوشرجخ
الزبعااعخ ٗذسكًْااَ علاأ  الوشرجااخ%، ّفاأ 55ّث٘عااَ ثٌغااجخ 

%، ّفاأ الوشرجااخ 50ثٌغااجخ  أًااَ فااعْثخ الزخااضٗي ّالٌقاا 
فااٖ  العبؽااشح ّاألل٘ااشح ٗذسكًْااَ علاأ أًااَ ث٘اا  الوؾقااْ 

 %.11ؽبلزَ الخبم دّى رقٌ٘عَ ثٌغجخ 

 ّٖرج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ ّالخبفخ ثئدسا  هضاسع
القوؼ ٗذسكْى الفقذ علٔ  هضاسعٖالقوؼ لوعٌٔ الفبقذ، أى 

أًَ رلف كو٘خ أّ ّصى الوؾقْ ، أّ فٖ  أًَ الٌقـ
بثخ ثبألهشاك ّاٙفبد ّالؾؾشاد، الوؾقْ  ًز٘غخ اإلف

أّ أًَ ُذس هغبؽخ هي األسك ّكو٘بد هي الو٘بٍ كبى 

هٌِب، أّ أًَ العبيذ هٌَ ال ٗعطٔ ركبل٘ف  االعزفبدحٗوكي 
عْدح الوؾقْ  هي ؽ٘ش الؾك   اًخفبكصساعزَ، أّ أًَ 

 أّ اللْى أّ الشايؾخ أّ الطعن أّ فغبدٍ.

ظش صساع يٍ وظهح َ يؽصىل انقًػفٍ  أسثاب انفقذ

 انقًػ تًؽافظح انًُىفُح

 يؽصىل انقًػفٍ  اب انفُُح نهفقذاألسث

 األعاجبة الفٌ٘اخ للفقاذأى أُان  9رج٘ي هي الٌزابيظ عاذّ  
ثعذ رشر٘جِاب رشر٘جابً رٌبصل٘ابً علأ الٌؾاْ هؾقْ  القوؼ، فٖ 

 ّفقبً للوزْعو الوشعؼ:  الزبلٖ

الوؾقااْ  ّقاااذ سٓ الزشر٘اات األّ  فاااٖ  ؽ٘ااش عاابي
دسعاخ،  2.7ثوزْعو هاشعؼ الشٗبػ )عول٘خ الشقبد(  اؽزذاد
الؾقاابد قجاا  الٌنااظ الكبهاا   الضاابًٖالزشر٘اات فااٖ  صاان عاابي
الزشر٘ات فاٖ  دسعاخ، صان عابي 2.6ثوزْعو هشعؼ للؾجْة 

 الوْفاأثوْاع٘ااذ الضساعااخ  االلزااضامعااذم الضبلااش كاا  هااي 
ثِااب، ّعواا  الوؾقااْ  علاأ هشاؽاا  هزعااذدح لعااذم ًنااغَ 

دسعااخ لكاا  هٌِوااب، ّقااذ  2.5ثوزْعااو هااشعؼ ّاؽااذح  هااشح
مااعف هعااذالد الزغااو٘ذ ّعااذم الزشر٘اات الشاثاا  فااٖ  عاابي

دسعخ، ّفٔ الزشر٘ت الخبهظ  2.3ثوزْعو هشعؼ رْاصًِب 
ثوزْعاو ركغ٘ش الغ٘قبى ّرغبقو الغٌبث  أصٌبي الؾقبد عبي 

دسعااخ، ّفاأ الزشر٘اات الغاابدط عاابي كاا  هااي:  2.2هااشعؼ 
ش الواليواخ للوٌطقاخ، ّالزغاْٗخ صساعخ ثعل األفٌبف غ٘ا

 اسرفبعّالضؽبفبد الزقل٘ذٗخ،  اعزخذامغ٘ش الغ٘ذح لعسك ّ
لكا   دسعاخ 2.1ثوزْعاو هاشعؼ الؾجاْة فاٖ  ًغجخ الفاشه

، ّفأ الزشر٘ات الغابث  عابي كا  هاي: رغابقو الؾجاْة هٌِن
ثوقبّهاااخ  االُزوااابمعلااأ األسك أصٌااابي الاااذساط، ّعاااذم 

فاٖ  هٌِواب، أهاب لكا  دسعاخ 2.0ثوزْعو هاشعؼ الؾؾبيؼ 
ركاابل٘ف الوكبفؾااخ ّسػ  اسرفاابعالزشر٘اات الضاابهي فقااذ عاابي 

 دسعخ . 1.7ثوزْعو هشعؼ الوج٘ذاد 

الضساعااخ الجااذاس ّفاأ الزشر٘اات الزبعاا  عاابي كاا  هااي: 
لوؾقااْ  القوااؼ، ّالؾقاابد ّالااذساط ّالززسٗااخ ثاابلطشا 

لكااا  هٌِواااب، ّفااأ  دسعاااخ 1.6ثوزْعاااو هاااشعؼ الزقل٘ذٗاااخ 
ٗخاااضى ثِاااب الزاااٖ  األعْلاااخ الزشر٘ااات العبؽاااش عااابي رلاااف

دسعاااخ، ّفااأ الزشر٘ااات  1.5ثوزْعاااو هاااشعؼ الوؾقاااْ  
عاااذم راااْافش العوبلاااخ ّقاااذ عؾاااش عااابي كااا  هاااي:  الؾااابدٕ

الؾقاابد، ّعااِْلخ األعْلااخ الخاا٘ؼ عٌااذ رعجئااخ الوؾقااْ  
 الضابًٖدسعاخ، ّأل٘اشاً ّفأ الزشر٘ات  1.4ثوزْعو هاشعؼ 

فاٖ  هِبعوخ القاْاسك ّالط٘اْس للوؾقاْ فقذ عبي  عؾش
 دسعخ. 1.2ثوزْعو هشعؼ  الؾق 

 األعاجبة الفٌ٘اخ للفقاذأُان ّهي الٌزابيظ الغابثقخ رجا٘ي أى 
 اؽاازذادالوؾقااْ  ّقااذ  سٕ: ُااٖهؾقااْ  القوااؼ، فااٖ 

الؾقااابد قجااا  الٌناااظ الكبهااا  ّالشٗااابػ )عول٘اااخ الشقااابد(، 
ثِااب،  الوْفأثوْاع٘ااذ الضساعاخ  االلزاضامعاذم ّللؾجاْة، 

هااشح ّعواا  الوؾقااْ  علاأ هشاؽاا  هزعااذدح لعااذم ًنااغَ 
ركغا٘ش ّمعف هعذالد الزغاو٘ذ ّعاذم رْاصًِاب، ّّاؽذح، 

صساعااخ ثعاال ّالغاا٘قبى ّرغاابقو الغااٌبث  أصٌاابي الؾقاابد، 
األفااٌبف غ٘ااش الواليوااخ للوٌطقااخ، ّالزغااْٗخ غ٘ااش الغ٘ااذح 

ًغاااجخ  اسرفااابعّالضؽبفااابد الزقل٘ذٗاااخ،  اعااازخذاملاااعسك ّ
 .الؾجْةفٖ  الفشه
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 انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح  . إدساك صساع انقًػ انًثؽىشٍُ نًؼ7ًُظذول 

 (%) 361انؼذد ٌ =  يسرىي إدساك صساع انقًػ

 23 85 ( دسعبد5-3هٌخفل )

 42 150 ( دسعبد8-6هزْعو )

 35 126 دسعبد فأكضش( 9هشرف  )
 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

 حتًؽافظح انًُىفُ نًؼًُ انفاقذانًثؽىشٍُ إدساك صساع انقًػ  .8ظذول 

 ال 361ٌ =  َؼى انركشاس  

 1 3 99 358 كو٘خ أّ ّصى الوؾقْ .فٖ  الفبقذ ٗعٌٔ ًقـ 1

 3 11 97 350 الفبقذ ٗعٌٔ رلف الوؾقْ  ًز٘غخ اإلفبثخ ثبألهشاك ّاٙفبد ّالؾؾشاد. 2

الوؾقْ  ٗعٌٔ ُذس هغبؽخ هي األسك ّكو٘بد هي الو٘بٍ كبى ٗوكي فٖ  الفبقذ 3

 هٌِب. االعزفبدح

335 93 26 7 

 8 30 92 331 طٔ ركبل٘ف صساعزَ.غالفبقذ ٗعٌٔ أى العبيذ هٌَ ال ٗ 4

عْدح الوؾقْ  هي ؽ٘ش الؾك  أّ اللْى أّ الشايؾخ أّ الطعن أّ  اًخفبكالفبقذ ٗعٌٔ  5

 فغبدٍ.

308 85 53 15 

 17 61 83 300 الفبقذ ٗعٌٔ رلْس الوؾقْ  ثبلوج٘ذاد أّ الوْاد النبسح. 6

 40 141 60 220 رغزٗخ الطْ٘س ّالؾْ٘اًبد ثذالً هي اإلًغبى. فٖ  الوؾقْ  ذاماعزخالفبقذ ٗعٌٔ  7

 45 161 55 200 الفبقذ ٗعٌٔ فعْثخ رغْٗقَ ّث٘عَ. 8

 50 181 50 180 الفبقذ ٗعٌٔ فعْثخ الزخضٗي ّالٌق . 9

 89 321 11 40 ؽبلزَ الخبم دّى رقٌ٘عَ.فٖ  الفبقذ ٗعٌٔ ث٘  الوؾقْ  10

 .االعزج٘بى. اعزوبسادغجذ هي عوعذ ّؽ :انًصذس

 يٍ وظهح َظش صساع انقًػ تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ  . األسثاب انفُُح نهفقذ9ظذول 

ذؤشش تذسظح  ذؤشش تشذج أسثاب انفقذ  و

 يرىسطح

ذؤشش تذسظح 

 تسُطح

انًرىسظ 

 انًشظػ

 انرشذُة

 (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد  

         أسثاب فُُح: 

 3 2.5 6 21 39 140 55 200 ثِب الوْفٔثوْاع٘ذ الضساعخ  لزضاماالعذم  1

 6 2.1 16 60 61 220 23 81 صساعخ ثعل األفٌبف غ٘ش الواليوخ للوٌطقخ 2

 6 2.1 47 170 47 170 6 21 الضؽبفبد الزقل٘ذٗخ  اعزخذامالزغْٗخ غ٘ش الغ٘ذح لعسك ّ 3

 9 1.6 41 145 54 196 5 20 الضساعخ الجذاس لوؾقْ  القوؼ 4

 11 1.4 1 1 23 85 76 277 اإلفبثخ ثبألهشاك ّاٙفبد الضساع٘خ ّالؾؾبيؼ 5

 12 1.2 0 0 23 83 77 278 الؾق فٖ  هِبعوخ القْاسك ّالطْ٘س للوؾقْ  6

 1 2.7 0 0 33 119 67 242 الشٗبػ )عول٘خ الشقبد(  اؽزذادالوؾقْ  ّقذ  سٕ 7

 8 1.7 35 123 57 210 8 28 ركبل٘ف الوكبفؾخ ّسػ الوج٘ذاد  اسرفبع 8

 2 2.6 3 11 35 128 62 222 الؾقبد قج  الٌنظ الكبه  للؾجْة 9

 9 1.6 41 145 54 197 5 19 الؾقبد ّالذساط ّالززسٗخ ثبلطشا الزقل٘ذٗخ  10

 11 1.4 65 234 34 125 1 2 عذم رْافش العوبلخ ّقذ الؾقبد 11

 5 2.2 8 30 67 235 25 96 بدركغ٘ش الغ٘قبى ّرغبقو الغٌبث  أصٌبي الؾق 12

عو  الوؾقْ  علٔ هشاؽ  هزعذدح لعذم ًنغَ هشح  13

 ّاؽذح 

190 53 168 46 3 1 2.5 3 

 7 2.0 18 65 67 240 15 56 رغبقو الؾجْة علٔ األسك أصٌبي الذساط 14

 11 1.4 56 205 43 155 1 1 عِْلخ األعْلخ الخ٘ؼ عٌذ رعجئخ الوؾقْ  15

 10 1.5 55 200 43 158 2 3 ٗخضى ثِب الوؾقْ ٖ الز رلف األعْلخ 16

 4 2.3 8 26 58 210 34 125 معف هعذالد الزغو٘ذ ّعذم رْاصًِب 17

 7 2.0 6 21 55 200 39 140 ثوقبّهخ الؾؾبيؼ االُزوبمعذم  18

 6 2.1 2 3 84 308 14 50 الؾجْةفٖ  ًغجخ الفشه اسرفبع 19

 361ى = 

 االعزج٘بى. داعزوبساوعذ ّؽغجذ هي ع :انًصذس
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 يؽصىل انقًػفٍ  انًُاوُح نهفقذ األسثاب

األعاجبة الوٌبل٘اخ أى أُان  10غاذّ  ثرج٘ي هاي الٌزابيظ 

ثعاذ رشر٘جِاب رٌبصل٘ابً علأ الٌؾاْ هؾقاْ  القواؼ، فاٖ  للفقذ

 ّفقبً للوزْعو الوشعؼ:  الزبلٖ

عااذم كفبٗااخ ه٘اابٍ الااشٓ الزشر٘اات األّ  فااٖ  ؽ٘ااش عاابي

 دسعاخ، صان عابي 2.5 ثوزْعاو هاشعؼ ًّقـ عاذد الشٗابد

الشٗابػ،  اؽازذادسٓ القوؼ ّقاذ ك  هي  الضبًٖالزشر٘ت فٖ 

صساعاااخ الوؾقاااْ ، ّالزقلجااابد فاااٖ  أّ الزجك٘اااش ّالزاااأل٘ش

ثوزْعااو الؾااشاسح ُّطااْ  األهطاابس  اسرفاابعالغْٗااخ هضاا  

دسعاخ. ّأل٘اشاً ّفأ الزشر٘ات الضبلاش عابي كا   2.4هشعؼ 

 ٌؾااشث االُزواابمؽقاابد القوااؼ ّقااذ ال ِ٘ااشح، ّعااذم هااي 

 1.8ثوزْعاو هاشعؼ الؾجْة علأ عاطؼ ً ٘اف لزغف٘فِاب 

 دسعخ.

 رج٘ي أى أُن األعجبة الوٌبل٘خ للفقذّهي الٌزبيظ الغبثقخ 

ًّقاـ عاذد  ٕعذم كفبٗخ ه٘بٍ الش: ٖهؾقْ  القوؼ ُفٖ 

أّ  الشٗااابػ، ّالزاااأل٘ش اؽااازذادسٓ القواااؼ ّقاااذ ، ّالشٗااابد

صساعاااخ الوؾقاااْ ، ّالزقلجااابد الغْٗاااخ هضااا  فاااٖ  الزجك٘اااش

ؽقاابد القوااؼ ّقااذ ّالؾااشاسح ُّطااْ  األهطاابس،  رفاابعاس

ثٌؾاشالؾجْة علأ عاطؼ ً ٘اف  االُزوابمال ِ٘شح، ّعاذم 

 .لزغف٘فِب

 يؽصىل انقًػفٍ  انرسىَقُح نهفقذاألسثاب 

األعاجبة الزغاْٗق٘خ أى أُان  11رج٘ي هي الٌزابيظ عاذّ  

ثعاذ رشر٘جِاب رٌبصل٘ابً علأ الٌؾاْ هؾقاْ  القواؼ، فاٖ  للفقذ

 لوزْعو الوشعؼ: ّفقبً ل الزبلٖ

اإلفبثخ ثبٙفابد كم يٍ:  الزشر٘ت األّ فٖ  ؽ٘ش عبي

الؾؾاااشٗخ هضااا  الغاااْط، ّرعاااشك الوؾقاااْ  للؾشٗااا  

دسعاااخ، ّفااأ  2.8ثوزْعاااو هاااشعؼ الغاااشى فاااٖ  لبفاااخ

سؿ األعْلخ ثبلوخضى ثطشٗقخ لبهئخ عبي  الضبًٖالزشر٘ت 

دسعاااخ، ّفااأ الزشر٘ااات  2.2ثوزْعاااو هاااشعؼ ّعؾاااْاي٘خ 

عاااذم الوعشفاااخ ثطاااشا الزخاااضٗي الضبلاااش عااابي كااا  هاااي: 

الزخاضٗي، عاذم فاٖ  الطاشا الزقل٘ذٗاخ اعازخذامالقؾ٘ؾخ، ّ

ثوزْعاو أعاعبسُب  اسرفابعرْافش هج٘ذاد رطِ٘ش الوخابصى ّ

. ّفٔ الزشر٘ت الشاث  عبي ك  هاي: عاذم دسعخ 1.8هشعؼ 

رْافش أهبكي هٌبعجخ لزخضٗي القواؼ، ّعاذم غشثلاخ الؾجاْة 

 1.7زْعااو هااشعؼ ثوّالؾااْايت  الشدٗئااخلفقاا  الؾجااْة 

 .دسعخ

األعاجبة الزغاْٗق٘خ ّقذ رج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ أى أُان 

اإلفابثخ ثبٙفابد الؾؾاشٗخ : ُأهؾقاْ  القواؼ فٖ  للفقذ

فااٖ  هضاا  الغااْط، ّرعااشك الوؾقااْ  للؾشٗاا  لبفااخ

سؿ األعْلاااااخ ثااااابلوخضى ثطشٗقاااااخ لبهئاااااخ ّالغاااااشى، 

عااذم الوعشفااخ ثطااشا الزخااضٗي القاااؾ٘ؾخ، ّّعؾااْاي٘خ، 

الزخضٗي، عذم رْافش هج٘ذاد فٖ  الطشا الزقل٘ذٗخ اعزخذامّ

عااذم رااْافش أهاابكي ّأعااعبسُب،  اسرفاابعرطِ٘ااش الوخاابصى ّ

هٌبعاااجخ لزخاااضٗي القواااؼ، ّعاااذم غشثلاااخ الؾجاااْة لفقااا  

 .ّالؾْايت الشدٗئخالؾجْة 

يؽصاااىل فاااٍ  وانصقافُاااح نهفقاااذ االظرًاػُاااحاألساااثاب 

 انقًػ

وبع٘اخ اإلعزاألعجبة أى أُن  12رج٘ي هي الٌزبيظ عذّ  

ثعااذ رشر٘جِااب رشر٘جاابً هؾقااْ  القوااؼ، فااٖ  للفقااذ ّالضقبف٘ااخ

 ّفقبً للوزْعو الوشعؼ:  الزبلٖرٌبصل٘بً علٔ الٌؾْ 

الطاْس فاٖ  ؽقابد القواؼ الزشر٘ات األّ فٖ  ؽ٘ش عبي

ثوزْعااو هااشعؼ أكضااش  بً ألًؾااطخ رااذس سثؾاا ٖ/العغٌ٘ااٖاللجٌ

هاي  ٕرقابّ اعازخذامعابي  الضابًٖدسعخ، ّفٔ الزشر٘ت  2.5

 1.8ثوزْعااو هااشعؼ  ٖهخضًااخ هااي العاابم الوبمااؽجااْة 

 دسعخ.

 االعزوبع٘اخاألعاجبة ّهي الٌزبيظ الغابثقخ رجا٘ي أى أُان 

فاٖ  ؽقابد القواؼ: ُٖاهؾقْ  القواؼ، فٖ  ّالضقبف٘خ للفقذ

رقبّٕ  اعزخذامّألًؾطخ رذس سثؼ،  ٖ/ العغٌٖ٘الطْس اللجٌ

 .ٖهي ؽجْة هخضًخ هي العبم الوبم

 ًثؽاىشٍُ ػاٍ انفاقاذيصادس يؼهىيااخ صساع انقًاػ ان

 يؽصىل انقًػ تًؽافظح انًُىفُحفٍ 

هقابدس هعلْهابد أى أُان  13رج٘ي هاي الٌزابيظ عاذّ  

هؾقاااْ  القواااؼ فاااٖ  صساع القوااؼ الوجؾاااْص٘ي عاااي الفبقااذ

 الزابلٖعبيد هشرجخ رٌبصل٘بً علأ الٌؾاْ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ، 

 ّفقبً للوزْعو الوشعؼ:

اإلًزاابط  الزشر٘اات األّ  رغاابس هغاازلضهبدفااٖ  ّقااذ عاابي

 الضاابًٖالزشر٘اات فااٖ  دسعااخ، صاان عاابي 3.5ثوزْعااو هااشعؼ 

الزشر٘ات فاٖ  دسعاخ، صان عابي 2.9الغ٘شاى ثوزْعو هشعؼ 

دسعاخ، ّفأ  2.5الضبلش الوشؽذ الضساعٔ ثوزْعو هشعؼ 

الزشر٘اات الشاثاا  عاابي هااذٗش الغوع٘ااخ الزعبًّ٘ااخ الضساع٘ااخ 

الزشر٘ات الخابهظ فاٖ  دسعخ، صان عابي 2.1ثوزْعو هشعؼ 

دسعااخ،  1.9الجؾااْس الضساع٘ااخ ثوزْعااو هااشعؼ هؾطاابد 

شاهظ األراع٘اااخ جاااّفااأ الزشر٘ااات الغااابدط عااابي هزبثعاااخ ال

دسعخ، ّفأ الزشر٘ات الضابهي  1.5ثبلشادْٗ ثوزْعو هشعؼ 

 1.4عبي هزبثعخ الٌؾشاد الفٌ٘خ الضساع٘اخ ثوزْعاو هاشعؼ 

دسعاااخ، ّفااأ الزشر٘ااات الزبعااا  عااابي الوغلاااخ اإلسؽااابدٗخ 

دسعاااخ، ّفااأ الزشر٘ااات  1.3الضساع٘اااخ ثوزْعاااو هاااشعؼ 

ّكاالي ، إلقابئ هؾبفا٘  الخناشالعبؽش عبي كا  هاي: 

دسعااخ، ّأل٘ااشاً  1.2ثوزْعااو هااشعؼ  الؾااشكبد الضساع٘ااخ

عؾااش عاابي عوع٘ااخ رغااْٗ  الخنااش  الؾاابدّٕفاأ الزشر٘اات 

 دسعخ. 1.1ثوزْعو هشعؼ 

ثوقااابدس هعلْهااابد ّهاااي الٌزااابيظ الغااابثقخ ّالخبفاااخ 

ؾقاااْ  القواااؼ هفاااٖ  صساع القوااؼ الوجؾاااْص٘ي عاااي الفبقااذ

، فزجاا٘ي أًِااب: رغاابس هغاازلضهبد اإلًزاابط، ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ

، ّهااذٗش الغوع٘ااخ الزعبًّ٘ااخ الضساعااّٖالغ٘ااشاى، ّالوشؽااذ 

  الضساع٘خ، ّهؾطبد الجؾْس الضساع٘خ.
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 يٍ وظهح َظش صساع انقًػ تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ  . األسثاب انًُاوُح نهفقذ10ظذول 

ذؤشش تذسظح  ذؤشش تشذج األسثاب انًُاوُح: 

 يرىسطح

ذؤشش تذسظح 

 تسُطح

انًرىسظ 

 انًشظػ

 انرشذُة

 (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد

 3 1.8 6 21 65 235 29 105 ؽقبد القوؼ ّقذ ال ِ٘شح 1

 2 2.4 0 0 58 211 42 150 الشٗبػ اؽزذادسٓ القوؼ ّقذ  2

 2 2.4 0 0 55 200 45 161 صساعخ الوؾقْ فٖ  أّ الزجك٘ش الزأل٘ش 3

 1 2.5 0 0 53 191 47 170 ًّقـ عذد الشٗبد الشٕعذم كفبٗخ ه٘بٍ  4

 2 2.4 2 6 53 193 45 162 الؾشاسح ُّطْ  األهطبس اسرفبعالزقلجبد الغْٗخ هض   5

 3 1.8 29 106 59 210 12 45 الؾجْة علٔ عطؼ ً ٘ف لزغف٘فِب ثٌؾش االُزوبمعذم  6

 361ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

 يٍ وظهح َظش صساع انقًػ تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ  . األسثاب انرسىَقُح نهفقذ11ظذول 

ذؤشش تذسظح  ذؤشش تشذج أسثاب ذسىَقُح: 

 يرىسطح

ذؤشش تذسظح 

 تسُطح

انًرىسظ 

 انًشظػ

 انرشذُة

 (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد

 3 1.8 32 121 54 190 14 50 ؾخ عذم الوعشفخ ثطشا الزخضٗي القؾ٘ 1

 3 1.8 34 123 53 190 13 48 الزخضٗيفٖ  الطشا الزقل٘ذٗخ اعزخذام 2

 4 1.7 38 134 50 182 12 45 عذم رْافش أهبكي هٌبعجخ لزخضٗي القوؼ 3

 1 2.8 0 0 20 71 80 290 اإلفبثخ ثبٙفبد الؾؾشٗخ هض  الغْط 4

 1 2.8 0 0 19 70 81 291 الغشىفٖ  رعشك الوؾقْ  للؾشٗ  لبفخ 5

 3 1.8 19 71 78 280 3 10 أععبسُب اسرفبععذم رْافش هج٘ذاد رطِ٘ش الوخبصى ّ 6

 2 2.2 0 151 41  59 210 سؿ األعْلخ ثبلوخضى ثطشٗقخ لبهئخ ّعؾْاي٘خ 7

 4 1.7 30 107 69 250 1 4 ّالؾْايت الشدٗئخعذم غشثلخ الؾجْة لفق  الؾجْة  8

ة الوخضًخ ثبلوج٘ذاد الؾؾشٗخ عذم هعبهلخ الؾجْ 9

 ثِب الوْفٔ

4 1 220 62 137 37 1.6 5 

 361ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 يٍ وظهح َظش صساع انقًػ تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ  وانصقافُح نهفقذ االظرًاػُح(. األسثاب 12ظذول )

ذؤشش تذسظح  ذؤشش تشذج وانصقافُح  االظرًاػُحاألسثاب  

 يرىسطح

ذؤشش تذسظح 

 تسُطح

انًرىسظ 

 انًشظػ

 انرشذُة

 (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد

ألًؾطخ رذس  ٖ/ العغٌٖ٘الطْس اللجٌفٖ  ؽقبد القوؼ 1

 أكضش بً سثؾ

192 53 163 45 6 2 2.5 1 

 2 1.8 25 90 69 250 6 21 الوبمٖرقبّٕ هي ؽجْة هخضًخ هي العبم  اعزخذام 2

 361ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :صذسانً
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 يؽصىل انقًػ تًؽافظح انًُىفُحفٍ  يصادس يؼهىياخ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ ػٍ انفاقذ .13ظذول 

يصادس يؼهىياخ صساع انقًػ انًثؽىشٍُ  و

 يؽصىل انقًػفٍ  ػٍ انفاقذ

انًرىسظ  ال َادسا أؼُاَا دائًا

 انًشظػ

 انرشذُة

 (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد (%) ػذد

 3 2.5 1 1 52 190 47 170 0 0 الوشؽذ الضساعٖ 1

 7 1.5 52 187 43 157 5 17 0 0 هفزؼ إسؽبد الوشكض 2

 4 2.1 24 85 47 168 26 98 3 10 هذٗش الغوع٘خ الزعبًّ٘خ الضساع٘خ 3

 10 1.2 77 280 23 81 0 0 0 0 هؾبف٘  الخنش ألقبيٖ 4

 6 1.7 37 133 57 210 5 18 0 0 لشادْٗثباإلراع٘خ شاهظ جهزبثعخ ال 5

 8 1.4 64 231 29 105 7 25 0 0 هزبثعخ الٌؾشاد الفٌ٘خ الضساع٘خ 6

 9 1.3 77 278 19 69 4 14 0 0 الوغلخ اإلسؽبدٗخ الضساع٘خ 7

 11 1.1 91 239 7 25 2 6 0 0 عوع٘خ رغْٗ  الخنش 8

 2 2.9 1 1 11 40 85 310 3 10 الغ٘شاى 9

 5 1.9      20 75 69 247 10 38 1 1 ؾْس الضساع٘خهؾطبد الج 10

 1 3.5 0 . 5 17 35 127 60 217 رغبس هغزلضهبد اإلًزبط 11

 10 1.2 83 300 16 60 1 1 0 0 ّكالي الؾشكبد الضساع٘خ 12

 361ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس
 

 

 

ػالقااااح انًرغُااااشاخ انًساااارقهح انًذسوسااااح تااااذسظاخ 

اسف وذُفُاااز صساع انقًاااػ انًثؽاااىشٍُ نرىصاااُاخ يؼااا

   تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ  ذقهُم انفاقذ

ػالقااااح انًرغُااااشاخ انًساااارقهح انًذسوسااااح تااااذسظاخ 

 يؼاسف صساع انقًػ انًثؽىشٍُ نرىصُاخ ذقهُم انفاقاذ

 تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػفٍ 

علاأ أًااَ "ال رْعااذ عالقااخ  اإلؽقاابيٖٗااٌـ الفااشك 

ث٘ي كا  هاي الوزغ٘اشاد الوغازقلخ الوذسّعاخ، ّثا٘ي هعٌْٗخ 

دسعاابد هعاابسف صساع القوااؼ الوجؾااْص٘ي لزْفاا٘بد رقل٘اا  

"، ّاللزجاابس ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ هؾقااْ  القوااؼفااٖ  الفبقااذ

 االسرجابه" هعبها   الزجابس اعازخذامفؾخ ُازا الفاشك ران 

  الزبلٖالجغ٘و لج٘شعْى "، ّعبيد الٌزبيظ علٔ الٌؾْ 

ه٘ااخ هشدٗااخ ّهعٌْٗااخ عٌااذ هغاازْٓ عالقااخ اسرجبّعااْد  -

عااااذد عااااٌْاد رعلاااا٘ن ( ثاااا٘ي الوزغ٘ااااشاد الزبل٘ااااخ: 0.01)

ألعااشح الوجؾااْس، ّالعبيااذ  الؾااِشّٕالااذل  ، الوجؾااْس

الوضسّعااخ الؾ٘ابصح  ّهغاابؽخهاي صساعااخ القواؼ،  الوابدٕ

، ّؽغاااان إًزبع٘ااااخ الفااااذاى، ّؽغاااان ؽ٘اااابصح اٙالد قوؾااابً 

لْهابد ّدسعخ هقبدس هع، الذافع٘خ لإلًغبص، ّالوضسع٘خ

الوجؾااْس عاااي صساعاااخ القوااؼ، ّؽغااان ؽ٘ااابصح األعِاااضح 

الوٌضل٘اااخ، ّدسعاااخ ق٘بدٗاااخ الوجؾاااْس، ّدسعاااخ هواااْػ 

الوجؾااْس، ّدسعااخ سمااب الوجؾااْس عااي صساعااخ القوااؼ، 

الشعو٘خ للوجؾْس، ّدسعخ  االعزوبع٘خّدسعخ الوؾبسكخ 

غ٘ااش الشعااو٘خ للوجؾااْس، ّدسعااخ  االعزوبع٘ااخالوؾاابسكخ 

الوجؾاااْس  اًزوااابيّدسعاااخ  للوجؾاااْس، الضقااابفٖ االًفزااابػ

للوغزو ، ّإدسا  الوجؾاْس لوعٌأ الفبقاذ، ّثا٘ي الوزغ٘اش 

الزبث  دسعبد هعبسف صساع القوؼ الوجؾاْص٘ي لزْفا٘بد 

ؽ٘اش ثوؾبف اخ الوٌْف٘اخ،  هؾقْ  القوؼفٖ  رقل٘  الفبقذ

، 0.239، 0.365الجغاا٘و  االسرجاابهثلغااذ قاا٘ن هعاابهالد 

0.287 ،0.203 ،0.400 ،0.362 ،0.554 ،0.329 ،

0.265 ،0.441 ،0.498 ،0.217 ،0.240 ،0.433 ،

0.396 ،0.286 ،0.609 . 

عالقااخ اسرجبه٘ااخ هشدٗااخ ّهعٌْٗااخ عٌااذ هغاازْٓ ّعااْد  -

، عاذد الوزعلوا٘ي ثأعاشح الوجؾااْس: هزغ٘اشٕ( ثا٘ي 0.05)

ّدسعااخ سمااب الوجؾااْس عااي الخااذهبد ثبلقشٗااخ، ّثاا٘ي 

الوزغ٘ااش الزاابث  دسعاابد هعاابسف صساع القوااؼ الوجؾااْص٘ي 

ثوؾبف اااخ  هؾقاااْ  القواااؼفاااٖ  بد رقل٘ااا  الفبقاااذلزْفااا٘

الجغااا٘و  االسرجااابهؽ٘اااش ثلغاااذ قااا٘ن هعااابهالد الوٌْف٘اااخ، 

0.179 ،0.197. 

الوزغ٘اشاد الوغازقلخ  ثبقٖث٘ي  اسرجبه٘خعذم ّعْد عالقخ  -

ّثاا٘ي الوزغ٘ااش الزاابث  دسعاابد هعاابسف صساع الوذسّعااخ 

هؾقااْ  فااٖ  القوااؼ الوجؾااْص٘ي لزْفاا٘بد رقل٘اا  الفبقااذ

 خ الوٌْف٘خ.ثوؾبف  القوؼ
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ػالقح انًرغُاشاخ انًسارقهح انًذسوساح تاذسظاخ ذُفُاز 
فااٍ  صساع انقًااػ انًثؽااىشٍُ نرىصااُاخ ذقهُاام انفاقااذ

 تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػ

عالقااخ اسرجبه٘ااخ هشدٗااخ ّهعٌْٗااخ عٌااذ هغاازْٓ ّعااْد  -
عااذد الوزعلواا٘ي ثأعااشح ( ثاا٘ي الوزغ٘ااشاد الزبل٘ااخ: 0.01)

 الؾاِشٕؾْس، ّالذل  الوجؾْس، ّعذد أفشاد أعشح الوج
هااي صساعااخ القوااؼ،  الواابدٕألعااشح الوجؾااْس، ّالعبيااذ 

عالقااخ اسرجبه٘ااخ هشدٗااخ ّهعٌْٗااخ عٌااذ هغاازْٓ ّعااْد 
عااااذد عاااٌْاد رعلاااا٘ن ( ثااا٘ي الوزغ٘ااااشاد الزبل٘اااخ: 0.01)

ألعااشح الوجؾااْس، ّالعبيااذ  الؾااِشّٕالااذل  ، الوجؾااْس
 هي صساعخ القوؼ، ّعذد عاٌْاد لجاشح الوجؾاْس الوبدٕ
صساعاخ فاٖ  عخ، ّعذد عاٌْاد لجاشح الوجؾاْسالضسافٖ 

اإلًزاااابط فااااٖ  القوااااؼ، ّعااااذد عااااٌْاد لجااااشح الوجؾااااْس
، ّؽغن الؾ٘بصح الوٌضسعخ قوؼ، ّؽغان إًزبع٘اخ الؾْ٘اًٖ

الذافع٘ااااخ ، ّالفااااذاى، ّؽغاااان ؽ٘اااابصح اٙالد الوضسع٘ااااخ
ّدسعاااخ هقااابدس هعلْهااابد الوجؾاااْس عاااي ، لإلًغااابص

ّدسعاخ  صساعخ القوؼ، ّؽغان ؽ٘ابصح األعِاضح الوٌضل٘اخ،
ق٘بدٗاااخ الوجؾاااْس، ّدسعاااخ هواااْػ الوجؾاااْس، ّدسعاااخ 
سمااب الوجؾااْس عااي صساعااخ القوااؼ، ّدسعااخ الوؾاابسكخ 

الشعااااو٘خ للوجؾااااْس، ّدسعااااخ الوؾاااابسكخ  االعزوبع٘ااااخ
 االًفزاابػغ٘ااش الشعااو٘خ للوجؾااْس، ّدسعااخ  االعزوبع٘ااخ

الوجؾااْس للوغزواا ،  اًزواابيللوجؾااْس، ّدسعااخ  الضقاابفٖ
، ّثااا٘ي الوزغ٘اااش الزااابث  ّإدسا  الوجؾاااْس لوعٌااأ الفبقاااذ

دسعبد هعبسف صساع القوؼ الوجؾْص٘ي لزْفا٘بد رقل٘ا  
ؽ٘اش ثلغاذ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ،  هؾقْ  القوؼفٖ  الفبقذ

الجغا٘و ّؽغان الؾ٘ابصح الوٌضسعاخ  االسرجبهق٘ن هعبهالد 
قوااااؼ، ّؽغاااان إًزبع٘ااااخ الفااااذاى، ّؽغاااان ؽ٘اااابصح اٙالد 

ْهبد ّدسعخ هقبدس هعل، الذافع٘خ لإلًغبص، ّالوضسع٘خ
الوجؾااْس عااي صساعااخ القوااؼ، ّؽغاان ؽ٘اابصح األعِااضح 
الوٌضل٘اااخ، ّدسعاااخ ق٘بدٗاااخ الوجؾاااْس، ّدسعاااخ هواااْػ 
الوجؾااْس، ّدسعااخ سمااب الوجؾااْس عااي صساعااخ القوااؼ، 

الشعااااو٘خ للوجؾااااْس،  االعزوبع٘ااااخّدسعااااخ الوؾاااابسكخ 
غ٘ااش الشعااو٘خ للوجؾااْس،  االعزوبع٘ااخّدسعااخ الوؾاابسكخ 

 اًزواااابيّدسعااااخ للوجؾااااْس،  الضقاااابفٖ االًفزاااابػّدسعااااخ 
الوجؾْس للوغزو ، ّإدسا  الوجؾْس لوعٌٔ الفبقذ، ّث٘ي 
الوزغ٘اااش الزااابث  دسعااابد رٌف٘اااز صساع القواااؼ الوجؾاااْص٘ي 

ثوؾبف اااخ  هؾقاااْ  القواااؼفاااٖ  لزْفااا٘بد رقل٘ااا  الفبقاااذ
الجغاا٘و  االسرجاابهؽ٘ااش ثلغااذ قاا٘ن هعاابهالد الوٌْف٘ااخ، 
0.323 ،0.274 ،0.410 ،0.330 ،0.216 ،0.205 ،
0.203 ،0.370 ،0.446 ،0.438 ،0.534 ،0.443 ،
0.426 ،0.529 ،0.628 ،0.319 ،0.345 ،0.200 ،
0.446 ،0.225 ،0.314 ،0.530 . 

عالقااخ اسرجبه٘ااخ هشدٗااخ ّهعٌْٗااخ عٌااذ هغاازْٓ ّعااْد  -

ّثا٘ي الوزغ٘اش الزابث  ( ث٘ي هزغ٘ش: عي الوجؾاْس، 0.05)

دسعاابد رٌف٘ااز صساع القوااؼ الوجؾااْص٘ي لزْفاا٘بد رقل٘اا  

ؽ٘اش ثلغاذ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ،  ْ  القوؼهؾقفٖ  الفبقذ

 .0.174الجغ٘و  االسرجبهق٘وخ هعبه  

الوزغ٘شاد الوغازقلخ  ثبقٖث٘ي  اسرجبه٘خعذم ّعْد عالقخ  -

ّث٘ي الوزغ٘ش الزبث  دسعبد رٌف٘ز صساع القواؼ الوذسّعخ 

 هؾقااْ  القوااؼفااٖ  الوجؾااْص٘ي لزْفاا٘بد رقل٘اا  الفبقااذ

 ثوؾبف خ الوٌْف٘خ.

ٗوكاي سفال الفاشك  ٌزابيظ، فئًاَ الّثٌبياً علٔ ُازٍ ال

الغاااابث  كل٘ااااخ، ثاااا  ٗوكااااي سفنااااَ ثبلٌغااااجخ  اإلؽقاااابيٖ

فاااٖ  االسرجبه٘اااخصجاااذ هعٌْٗاااخ عالقزِاااب الزاااٖ  للوزغ٘اااشاد

هعبسف ّرٌف٘ز صساع القوؼ لزْف٘بد رقل٘  الفبقذ ثوؾبف خ 

الجاذٗ  ثبلٌغاجخ لِازٍ  الجؾضّٖعذم سفل الفشك الوٌْف٘خ، 

 الوزغ٘شاد.

سااارقهح انًذسوساااح فاااٍ ذفساااُش ساااهاو انًرغُاااشاخ انًا

يؼااااسف وذُفُاااز صساع  دسظراااٍفاااٍ  انراااأشُش انؽاااادز

 انقًػ نرىصُاخ ذقهُم انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح

للزعااشف علاأ القااذسح الزٌجؤٗااخ ّالزفغاا٘شٗخ للوزغ٘ااشاد 
هعابسف ّرٌف٘از  دسعزٖعلٔ  الزأص٘شالوغزقلخ الوذسّعخ فٖ 

، ران ٘اخصساع القوؼ لزْفا٘بد رقل٘ا  الفبقاذ ثوؾبف اخ الوٌْف
"ال رغااِن الوزغ٘ااشاد  الزاابلٖ اإلؽقاابيٖفاا٘بغخ الفااشك 

هعابسف ّرٌف٘از  دسعزٖعلٔ  الزأص٘شالوغزقلخ الوذسّعخ فٖ 
ّقاذ " صساع القوؼ لزْف٘بد رقل٘  الفبقذ ثوؾبف خ الوٌْف٘اخ

الوزعاذد  ّاالًؾذاسٕ االسرجبهًٖوْرط الزؾل٘   اعزخذامرن 
ش الزااذسٗغٖ القاابعذ للزأكااذ هااي فااؾخ ُاازا الفااشك ؽ٘اا

 أرنؼ هي الٌزبيظ هب ٗلٖ:

ساااهاو انًرغُاااشاخ انًسااارقهح انًذسوساااح فاااٍ ذفساااُش ا

دسظااااح يؼاااااسف صساع انقًااااػ فااااٍ  انرااااأشُش انؽااااادز

 ظح انًُىفُحنرىصُاخ ذقهُم انفاقذ تًؽاف

 (: 15رج٘ي هي الٌزبيظ هب ٗلٖ )عذّ  

الزجاابٗي رفغاا٘ش فااٖ  ْٗعااذ صااالس هزغ٘ااشاد هغاازقلخ رغااِن -
ؼ لزْف٘بد رقل٘  الفبقاذ هعبسف صساع القوالكلٖ لذسعخ 

، ؽ٘ااااش ثلغااااذ ًغااااجخ إعااااِبم ُاااازٍ ثوؾبف ااااخ الوٌْف٘ااااخ
القاااذسح الزٌجؤٗاااخ ّالزفغااا٘شٗخ فاااٖ  الوزغ٘اااشاد هغزوعاااخ

37.% 

عِبم إلأ الذافع٘اخ إل% هي الذسعخ اإلعوبل٘خ ل31ٗعضٕ  -
% إلٔ هزغ٘ش عذد عٌْاد رعلا٘ن الوجؾاْس، 4لإلًغبص، ّ

 % إلٔ هزغ٘ش ؽغن عذد اٙالد الوضسع٘خ.2

الزجبس " ف  اعزخذامرن  اإلعِبمهعٌْٗخ دسعخ  لزجبسّال -
" F" لوعٌْٗااااخ هعبهاااا  االًؾااااذاس ؽ٘ااااش ثلغااااذ ق٘وااااخ "

 (.0.01عٌذ هغزْٕ )ُّٖ هعٌْٗخ  28.679

ّثااازلك أهكاااي سفااال الفاااشك اإلؽقااابيٖ ف٘واااب ٗزعلااا   -
الذافع٘ااااخ لإلًغاااابص، ّعااااذد عااااٌْاد رعلاااا٘ن ثوزغ٘ااااشاد: 

ّقجااااْ  الوجؾااااْس، ّؽغاااان ؽ٘اااابصح اٙالد الوضسع٘ااااخ 
 الوزغ٘شاد. ُزٍلفشك الجذٗ  فٖ ا

 الٌغاجّٖثبلٌ ش إلٔ الٌزبيظ الغبثقخ ّالخبفخ ثبإلعاِبم 
الوزغ٘اش فاٖ  رفغ٘ش الزجابٗي الؾابدسفٖ  للوزغ٘شاد الوغزقلخ

الزاابث  )دسعااخ هعاابسف صساع القوااؼ الوجؾااْص٘ي لزْفاا٘بد 
رقل٘اا  الفبقااذ ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ(، أ ِااشد الٌزاابيظ أى ُاازٍ 

ع٘ااخ لإلًغاابص، ّعااذد عااٌْاد رعلاا٘ن الذاف: ُااٖالوزغ٘ااشاد 
 .الوجؾْس، ّؽغن ؽ٘بصح اٙالد الوضسع٘خ
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ػالقح انًرغُشاخ انًسرقهح انًذسوسح تذسظاخ يؼاسف صساع انقًػ انًثؽىشٍُ نرىصُاخ ذقهُم انفاقذ فٍ  .14ظذول 

 تًؽافظح انًُىفُح يؽصىل انقًػ

يؼاسف صساع انقًػ دسظاخ  انًرغُشاخ انًسرقهح

 فاقذنرىصُاخ ذقهُم ان

ذُفُز صساع انقًػ دسظاخ 

 نرىصُاخ ذقهُم انفاقذ

 *0.174 0.042 عي الوجؾْس

 0.079 **0.365 عذد عٌْاد رعل٘ن الوجؾْس

 **0.323 *0.179 عذد الوزعلو٘ي ثأعشح الوجؾْس

 **0.274 0.009- عذد أفشاد أعشح الوجؾْس

 **0.410 **0.239 ألعشح الوجؾْس الؾِشٕالذل  

 **0.338 **0.287 ي صساعخ القوؼ ه الوبدٕالعبيذ 

 0.134 0.084 صساعخ القوؼفٖ  عذد العوب  العبهل٘ي ه  الوجؾْس

 **0.216 0.048 الضساعخفٖ  عذد عٌْاد لجشح الوجؾْس

 **0.205 0.091 صساعخ القوؼفٖ  عذد عٌْاد لجشح الوجؾْس

 **0.203 0.085 الؾْ٘اًٖاإلًزبط فٖ  عذد عٌْاد لجشح الوجؾْس

 **0.370 **0.203 الؾ٘بصح الوٌضسعخ قوؼ هغبؽخ

 **0.446 **0.400 إًزبع٘خ الفذاى

 **0.438 **0.362 ؽغن ؽ٘بصح اٙالد الوضسع٘خ

 **0.534 **0.554 الذافع٘خ لإلًغبص

 **0.443 **0.329 دسعخ هقبدس هعلْهبد الوجؾْس عي صساعخ القوؼ

 **0.426 **0.265 ؽغن ؽ٘بصح األعِضح الوٌضل٘خ

 **0.592 **0.441 ق٘بدٗخ الوجؾْسدسعخ 

 **0.628 **0.498 دسعخ هوْػ الوجؾْس

 **0.319 *0.197 دسعخ سمب الوجؾْس عي الخذهبد ثبلقشٗخ

 **0.345 **0.217 دسعخ سمب الوجؾْس عي صساعخ القوؼ

 **0.200 **0.240 الشعو٘خ للوجؾْس االعزوبع٘خدسعخ الوؾبسكخ 

 **0.446 **0.433 لشعو٘خ للوجؾْسغ٘ش ا االعزوبع٘خدسعخ الوؾبسكخ 

 **0.225 **0.396 للوجؾْس الضقبفٖ االًفزبػدسعخ 

 **0.314 **0.286 الوجؾْس للوغزو  اًزوبيدسعخ 

 **0.530 **0.609 إدسا  الوجؾْس لوعٌٔ الفبقذ
 .0.01هعٌْٓ، عٌذ هغزْٓ هعٌْٗخ  0.05هعٌْٓ عٌذ هغزْٓ هعٌْٗخ 

 :انًصذس

 

دسظح يؼاسف صساع انقًػ نرىصُاخ ذقهُم انفاقذ انًرؼذد انرذسَعٍ انصاػذ تٍُ  ٌَؽذاسالم ا. َرائط انرؽه15ُظذول 

 وانًرغُشاخ انًسرقهح انًذسوسح تًؽافظح انًُىفُح

 وطىاخ

 انرؽهُم
 انًرغُش انًسرقم انذاوم فٍ انرؽهُم

يؼايم 

 االسذثاط

 انًرؼذد

انرشاكًُح (%)

نهرثاٍَ انًفسش 

 نهًرغُش انراتغ

نهرثاٍَ (%)

ًفسش ان

 نهًرغُش انراتغ

قًُح ف انًؽسىتح 

اورثاس يؼُىَح 

 يؼايم االَؽذاس

 **65.536 0.31 0.31 0.554 الذافع٘خ لإلًغبص األّلٔ

 **39.530 0.04 0.35 0.591 عذد عٌْاد رعل٘ن الوجؾْس الضبً٘خ

 **28.679 0.2 0.37 0.609 ؽغن ؽ٘بصح اٙالد الوضسع٘خ الضبلضخ

 0.01عٌذ هغزْٓ  هعٌْٕ** 
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ساااهاو انًرغُاااشاخ انًسااارقهح انًذسوساااح فاااٍ ذفساااُش ا

 دسظح ذُفُز صساع انقًاػ نرىصاُاخفٍ  انرأشُش انؽادز

 ذقهُم انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح

 (: 16رج٘ي هي الٌزبيظ هب ٗلٖ )عذّ  

رفغاا٘ش الزجاابٗي فااٖ  ْٗعااذ صااالس هزغ٘ااشاد هغاازقلخ رغااِن -

بقااذ رٌف٘ااز صساع القوااؼ لزْفاا٘بد رقل٘اا  الفالكلااٖ لذسعااخ 

، ؽ٘ااااش ثلغااااذ ًغااااجخ إعااااِبم ُاااازٍ ثوؾبف ااااخ الوٌْف٘ااااخ

القاااذسح الزٌجؤٗاااخ ّالزفغااا٘شٗخ فاااٖ  الوزغ٘اااشاد هغزوعاااخ

38.% 

عاِبم إلأ الذافع٘اخ إل% هي الذسعخ اإلعوبل٘خ ل29ٗعضٕ  -

ألعاااشح  الؾاااِشٕ% إلااأ هزغ٘اااش الاااذل  5لإلًغااابص، ّ

 % إلٔ هزغ٘ش إًزبع٘خ فذاى القوؼ.4الوجؾْس، 

الزجبس "ف"  اعزخذامرن  اإلعِبم هعٌْٗخ دسعخ ّاللزجبس -

" Fلوعٌْٗااااخ هعبهاااا  االًؾااااذاس ؽ٘ااااش ثلغااااذ ق٘وااااخ "

 (.0.01عٌذ هغزْٕ )ُّٔ هعٌْٗخ  29.422

ّثاازلك أهكااي سفاال الفااشك اإلؽقاابيٖ ف٘وااب ٗزعلاا  

ألعاااشح  الؾاااِشٕالذافع٘اااخ لإلًغااابص، ّالاااذل  ثوزغ٘اااشاد: 

ّقجْ  الفاشك الجاذٗ  فاٖ إًزبع٘خ فذاى القوؼ  ّالوجؾْس، 

 زغ٘شاد.ُزح الو

 الٌغجّٖثبلٌ ش إلٔ الٌزبيظ الغبثقخ ّالخبفخ ثبإلعِبم 

الوزغ٘ش فٖ  رفغ٘ش الزجبٗي الؾبدسفٖ  للوزغ٘شاد الوغزقلخ

الزبث  )دسعخ رٌف٘ز صساع القوؼ الوجؾْص٘ي لزْف٘بد رقل٘  

الفبقذ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ(، أ ِشد الٌزبيظ أى ُزٍ 

ألعشح  ؾِشٕالالذافع٘خ لإلًغبص، ّالذل  الوزغ٘شاد ُٔ: 

 إًزبع٘خ فذاى القوؼ. ّالوجؾْس، 

 ذىاظه صساع انقًػ انًثؽىشٍُ ػُذ رٍانًشاكم ان

 ذقهُم انفاقذ تًؽافظح انًُىفُح

رْاعَ صساع القوؼ الزٖ  ّللزعشف علٔ الوؾبك 

الوجؾْص٘ي عٌذ رقل٘  الفبقذ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ هي ّعِخ 

عو ً شُن، ّقذ رن رشر٘ت ُزٍ الوؾبك  علٔ أعبط الوزْ

ّؽغجوب ركشُب صساع القوؼ، فقذ أؽبسد الٌزبيظ  ؾغبثٖال

 أى أُن ُزٍ الوؾبك  كوب ٗلٖ: 17الْاسدح ثغذّ  

%، صان 99ثٌغاجخ  األهشاك ّاٙفابد الضساع٘اخ اًزؾبس

%، صن الزغ٘شاد 98رغزٗخ الطْ٘س علٔ ؽجْة القوؼ ثٌغجخ 

%، صان عاذم فِان 97رؤصش علأ القواؼ ثٌغاجخ الزٖ  الوٌبل٘خ

%، صن عذم 70لضساع لك٘ف٘خ رخضٗي القوؼ ثٌغجخ كض٘ش هي ا

%، صاان عااذم هعشفااخ 67رطِ٘ااش هكاابى رخااضٗي القوااؼ ثٌغااجخ 

%، 63رق٘ت الوؾقْ  ثٌغاجخ الزٖ  صساع القوؼ ثبٙفبد

%، صاان 59صاان القااشف الوغطاأ الاازٓ ٗااذهش الزشثااخ ثٌغااجخ 

%، صاان 55عااذم رااْفش هكاابى هٌبعاات لزخااضٗي القوااؼ ثٌغااجخ 

%، صااان راااذًٔ دّس 50جخ عاااذم ّعاااْد عوبلاااخ هذسثاااخ ثٌغااا

%، ّأل٘ااشاً 44دعاان هغاازلضهبد اإلًزاابط فااٖ  الزعبًّ٘اابد

 %.37أععبس الغْالس ثٌغجخ  اسرفبع

رْاعَ الزٖ  ّرج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ أى أُن الوؾكالد

: فٖصساع القوؼ لزقل٘  الفبقذ هي هؾقْ  القوؼ قذ روضلذ 

رغزٗخ الطْ٘س علٔ ّاألهشاك ّاٙفبد الضساع٘خ،  اًزؾبس

رؤصش علٔ القوؼ، الزٖ  ؽجْة القوؼ، ّالزغ٘شاد الوٌبل٘خ

ّعذم فِن كض٘ش هي الضساع لك٘ف٘خ رخضٗي القوؼ، ّعذم 

رطِ٘ش هكبى رخضٗي القوؼ، ّعذم هعشفخ صساع القوؼ 

رق٘ت الوؾقْ ، ّالقشف الوغطٔ الزٕ الزٖ  ثبٙفبد

ٗذهش الزشثخ، ّعذم رْفش هكبى هٌبعت لزخضٗي القوؼ، 

 هذسثخ. ّعذم ّعْد عوبلخ

انراااٍ  يقرشؼااااخ صساع انقًاااػ نهؽاااذ ياااٍ انًشاااكالخ

ياٍ يؽصاىل انقًاػ تًؽافظاح ذىاظههى نرقهُم انفاقاذ 

 انًُىفُح

هقزشؽاااابد صساع القوااااؼ للؾااااذ هااااي علاااأ ّللزعااااشف 

رْاعِِن لزقل٘ا  الفبقاذ هاي هؾقاْ  القواؼ الزٖ  الوؾكالد

ثوؾبف ااخ الوٌْف٘ااخ فقااذ راان رشر٘اات ُاازٍ الوقزشؽاابد علاأ 

ّؽغاااااجوب ركشُااااب الاااااضساع  ؾغاااابثٖأعاااابط الوزْعاااااو ال

أى أُان  18الوجؾْص٘ي، فقذ أؽبسد الٌزبيظ الاْاسدح ثغاذّ  

ُزٍ الوقزشؽبد كواب ٗلأ: رْع٘اخ الاضساع ثأُو٘اخ الضساعاخ 

%، صاان رْع٘ااخ الااضساع ثك٘ف٘ااخ رخااضٗي 86الزعبقذٗااخ ثٌغااجخ 

%، 78%، صن رطِ٘ش أهبكي رخاضٗي القواؼ 84القوؼ ثٌغجخ 

٘خ الؾقبد، ّرذسٗت العواب  صن ك  هي: رْع٘خ الضساع ثك٘ف

% لكاا  هٌِوااب، صاان رفع٘اا  دّس 59الؾقاابد الغ٘ااذ ثٌغااجخ 

%، صاان 51دعاان هغاازلضهبد اإلًزاابط ثٌغااجخ فااٖ  الزعبًّ٘اابد

أل٘ااشاً ثٌاابي فااْاه  عذٗااذح ركاابفؼ الؾؾااشاد ّالقااْاسك 

 %.49ثٌغجخ 

ّرج٘ي هي الٌزبيظ الغبثقخ أى أُن هقزشؽبد صساع القوؼ 

ِِن لزقل٘  الفبقذ هي رْاعالزٖ  للؾذ هي الوؾكالد

هؾقْ  القوؼ ثوؾبف خ الوٌْف٘خ قذ روضلذ فٔ: رْع٘خ 

الضساع ثأُو٘خ الضساعخ الزعبقذٗخ، ّرْع٘خ الضساع ثك٘ف٘خ 

رخضٗي القوؼ، صن رطِ٘ش أهبكي رخضٗي القوؼ، ّرْع٘خ 

الضساع ثك٘ف٘خ الؾقبد، ّرذسٗت العوب  الؾقبد الغ٘ذ، صن 

 ضهبد اإلًزبط.دعن هغزلفٖ  رفع٘  دّس الزعبًّ٘بد

 انذساسح  ذىصُاخ

فااٖ  ع القوااؼ لبفااخاسركض٘ااف الٌااذّاد اإلسؽاابدٗخ لوااض -1

هقبّهااخ الفئااشاى ّالعقاابف٘ش ّالقااْاسك، هْمااْعبد 

 ّااللزااااضامثٌ بفااااخ الوخاااابصى ّرِْٗزِااااب،  االُزواااابمّ

 اٙلاااٖثِاااب، ّالؾقااابد  الوْفااأثوْاع٘اااذ الضساعاااخ 

 لوؾقْ  القوؼ.

 الوخاضّى علأ ب للؾفا ثبلوؾبف خ عذٗذح فْاه  ثٌبي -2

 .ّالقْاسك الؾؾشاد هي القوؼ ؽجْة هي
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دسظح ذُفُز صساع انقًػ نرىصُاخ ذقهُم انفاقذ َرائط انرؽهُم االَؽذاسٌ انًرؼذد انرذسَعٍ انصاػذ تٍُ  .16ظذول 

 وانًرغُشاخ انًسرقهح انًذسوسح تًؽافظح انًُىفُح

 وطىاخ

 انرؽهُم
 انًرغُش انًسرقم انذاوم فٍ انرؽهُم

يؼايم 

 السذثاطا

 انًرؼذد

انرشاكًُح (%)

نهرثاٍَ انًفسش 

 نهًرغُش انراتغ

نهرثاٍَ (%)

انًفسش 

 نهًرغُش انراتغ

قًُح ف انًؽسىتح 

اورثاس يؼُىَح 

 يؼايم االَؽذاس

 **58.956 0.29 0.29 0.534 الذافع٘خ لإلًغبص األّلٔ

 **38.627 0.05 0.34 0.587 ألعشح الوجؾْس الؾِشٕالذل   الضبً٘خ

 **29.422 0.04 0.38 0.614 ؽغن إًزبع٘خ فذاى القوؼ الضبلضخ

 0.01عٌذ هغزْٓ  هعٌْٕ** 
 

 ذىاظه صساع انقًػ نرقهُم انفاقذ يٍ يؽصىل انقًػانرٍ  . انًشكالخ17ظذول 

 ال َؼى ذىاظه انضساع نرقهُم انفاقذ يٍ يؽصىل انقًػانرٍ  انًشكالخ و

 (%) ػذد (%) ػذد

 1 2 99 259 ضساع٘خاألهشاك ّاٙفبد ال اًزؾبس 1

 2 4 98 357 رغزٗخ الطْ٘س علٔ ؽجْة القوؼ 2

 3 6 97 355 رؤصش علٔ القوؼالزٖ  الزغ٘شاد الوٌبل٘خ 3

 30 109 70 252 عذم فِن كض٘ش هي الضساع لك٘ف٘خ رخضٗي القوؼ 4

 33 113 67 248 عذم رطِ٘ش هكبى رخضٗي القوؼ 5

 37 135 63 226 الوؾقْ  رق٘تالزٖ  عذم هعشفخ صساع القوؼ ثبٙفبد 6

 41 146 59 215 القشف الوغطٔ الزٕ ٗذهش الزشثخ 7

 45 161 55 200 عذم رْفش هكبى هٌبعت لزخضٗي القوؼ 8

 50 181 50 180 عذم ّعْد عوبلخ هذسثخ  9

 56 201 44 160 دعن هغزلضهبد اإلًزبط فٖ  رذًٔ دّس الزعبًّ٘بد 10

 63 226 37 135 أععبس الغْالس  اسرفبع 11

 360ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس

 

 ذىاظههى نرقهُم انفاقذ يٍ يؽصىل انقًػ تًؽافظح انًُىفُحانرٍ  . يقرشؼاخ صساع انقًػ نهؽذ يٍ انًشكالخ18ظذول 

 ال َؼى ذىاظه صساع انقًػانرٍ  انًشكالخيٍ يقرشؼاخ انؽذ  و

 (%) ػذد (%) ػذد

 14 51 86 310 ُو٘خ الضساعخ الزعبقذٗخرْع٘خ الضساع ثأ 1

 16 61 84 300 رْع٘خ الضساع ثك٘ف٘خ رخضٗي القوؼ 2

 22 81 78 280 رطِ٘ش أهبكي رخضٗي القوؼ 3

 41 146 59 215 رْع٘خ الضساع ثك٘ف٘خ الؾقبد 4

 41 146 59 215 رذسٗت العوب  الؾقبد الغ٘ذ 5

 49 180 51 181 بطهغزلضهبد اإلًز دعنفٖ  رفع٘  دّس الزعبًّ٘بد 6

 51 181 49 180 ثٌبي فْاه  عذٗذح ركبفؼ الؾؾشاد ّالقْاسك 7

 361ى = 

 .االعزج٘بى. اعزوبسادعوعذ ّؽغجذ هي  :انًصذس
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 انًشاظغ

 2000 يصش، انًشكضَح نالقرصاد انضساػٍ،اإلداسج 

ساؼاد و طهثاه ساؼذاوٌ ػاذنٍأفؽًُح، ظًؼاه ػثذانساالو، 

ٗخ لفبقااذ هااب ثعااذ دساعااخ اقزقاابد (.2007صااانػ ػًااش )

الؾقاابد لوؾقااْ  الطواابهن ثوٌطقااخ الغجاا  األلنااش 

ثل٘ج٘ااب، هغلااخ الف٘ااْم للعلااْم الضساع٘ااخ ّالزٌو٘ااخ، ٌٗاابٗش، 

21 (1 :)12. 

االؽز٘بعابد (. 2008انرطاوٌ، يٍ أؼًاذ سأفاد ساهًُاٌ )

اإلسؽااابدٗخ الوعشف٘اااخ ّالزٌف٘زٗاااخ للشٗف٘ااابد فاااٖ هغاااب  

شكااض رخاضٗي الؾجاْة الؾقل٘اخ ّرلااك فاٖ ثعال قاشٓ ه

هٌطااااب ثوؾبف ااااخ الغشث٘ااااخ، سعاااابلخ هبعغااااز٘ش، كل٘ااااخ 

 .30 :4-1الضساعخ ثذهٌِْس، عبهعخ اإلعكٌذسٗخ، 

ػثااذانؼضَض، يؽًااىد يُصااىس، يىسااً  انشااارنٍ، فااىصٌ

 ٖالوؾقاْل الزشك٘ات(. 2009ػًااد حاؽاذه )و أؼًاذ

 الوؾل٘اخ ّالوزغ٘اشاد الوخابهشح  ا فاٖ  ٕالوقاش

 ِاْكللٌ عذٗاذح ع٘بعبد ّم  ًؾْ ّالذّل٘خ، هؤروش

 الجؾااْس هقااش، هشكااض فااٖ الضساعااٖ ثبلقطاابع

 االقزقاابد كل٘ااخ ّالوبل٘ااخ، االقزقاابدٗخ ّالذساعاابد

 .2 عبهعخ القبُشح، الغ٘بع٘خ، ّالعلْم

انفاأس  ػفاد يؽًاذ حاشٍَو ػهاً يؽًاذ أحاشف انضاانغ،

 لوؾقاْ  اإلًزابعٖ للفبقاذ اقزقبدٗخ دساعخ(. 2012)

هؾبف اخ الجؾ٘اشح، فاٖ  الؾجاْة هؾبفا٘  كاأُن القواؼ

ّاالقزقااابدٗخ،  االعزوبع٘اااخلاااخ الوٌقاااْسح للعلاااْم هغ

 .1287-1286(: 9) 3عبهعخ الوٌقْسح، 

(. 2017يؽًاىد ) ػثذانًعُاذ ؼُاٌو أؼًذ تسُىٍَ، ظاتش

 ثعال علأ الزقاذٗشٗخ الوؾبفا٘  أُان فاٖ الفبقذ أصش

اإلعاوبع٘ل٘خ، هغلاخ  هؾبف خ فٖ االقزقبدٗخ الوزغ٘شاد

 .2377أ(:  6) 44الضقبصٗ  للعلْم الضساع٘خ، 

الكزبثااااخ العلو٘ااااخ (. 2007سااااهًُاٌ، سااااًُش ػثااااذانغفاس )

 الضساعاااٖللطشٗقاااخ الجؾض٘اااخ، هعِاااذ ثؾاااْس اإلسؽااابد 

 اإلقل٘وااااّٖالزٌو٘ااااخ الشٗف٘ااااخ ثبلزعاااابّى هاااا  الوشكااااض 

 .10لإلفالػ الضساعٔ ّالزٌو٘خ الشٗف٘خ "كبسدًٔ"، 

 رؾل٘ل٘اخ دساعاخ(. 2016) ػهاٍ ػاال  َؼًاه، ػثذانساالو

 الوغازِلك الوٌازظ ؽزأ هاي القواؼ هؾقاْ  فاٖ للفبقذ

الؾشق٘خ، الوغلخ الوقشٗخ للجؾْس  هؾبف خ فٖ الٌِبيٖ

 . 191 -189(: 1) 94الضساع٘خ، 

هوبسعاااابد (. 2002ػثااااذانقادس، ػااااادل، نُااااضا كُرُىَااااا )

الزاااذاّ  ثعاااذ الؾقااابد لإلهكبًااابد الوؾاااذّدح، ًؾاااشح 

الوؾبفاا٘  الجغاازبً٘خ )الطجعااخ الشاثعااخ، دٗف٘ااض، عبهعااخ 

 .3ٗبد الوزؾذح األهشٗك٘خ، ؿ كبل٘فْسً٘ب، الْال

 يؽًاىد ػثذانؽًُاذ، رَاح أؼًاذ فؤاد، ساهاو يُذوس، أؼًذ

 ّاالقزقبدٗخ الج٘ئ٘خ األصبس دساعخ(. 2018سانى ) سُذ

 الذساعابد الج٘ئ٘خ، هعِذ العلْم األسص، هغلخ هي للفبقذ

 .388(: 1) 41ؽوظ،  ع٘ي الج٘ئ٘خ، عبهعخ ّالجؾْس

ا  الاااضساع ألعاااجبة إدس(. 2016َؼُااا ى، يؤيااا ٍ انسُااا ذ )

هؾبفاا٘  الؾجااْة الشي٘غاا٘خ ّآل٘اابد الزغلاات فااٖ  الفقااذ

علِ٘ااب ثوؾبف ااخ كفشالؾاا٘ج، الوغلااخ العلو٘ااخ لإلسؽاابد 

 .5-1(: 4) 20، أكزْثش ًْفوجش دٗغوجش الضساعٖ
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 انًخهص انؼشتٍ

 انًؤششج ػهً يؼاسف وذُفُز صساع انقًػ نًًاسساخ ذقهُم انفاقذ االظرًاػُح انؼىايم

 نًُىفُحتًؽافظح ا

سائذ ػثذانُاصش ساليه
1

سًاػُم سؼذإأيم  ،
2

 

 ، هقش.، عبهعخ العشٗؼ. قغن االقزقبد ّالزٌو٘خ الشٗف٘خ، كل٘خ العلْم الضساع٘خ الج٘ئ٘خ1

 . هعِذ ثؾْس االسؽبد الضساعٖ ّالزٌو٘خ الشٗف٘خ، هشكض الجؾْس الضساع٘خ، هقش.2

القوؼ لووبسعبد رقل٘  الفبقذ ثوٌطقخ الذساعخ، ّإدساكِن  ُزا الجؾش الزعشف علٔ هغزْٓ هعبسف ّرٌف٘ز صساع اعزِذف

عالقخ الوزغ٘شاد الوغزقلخ الوذسّعخ ثذسعبد هعبسف هقبدس هعلْهبرِن، ّعلٔ لوعٌٔ الفبقذ، ّأعجبثَ، ّالزعشف علٔ 

 ّاقزقشد، رْاعِِن لزقل٘  الفبقذالزٖ  ّالْقْف علٔ الوؾكالدّرٌف٘ز الضساع لزْف٘بد رقل٘  الفبقذ ثوٌطقخ الذساعخ، 

، ثوشكض أؽوْى، ثقشٗزٔ "عوبدّى"، صساعخ القوؼفٖ  هي أكجش الوؾبف بد ثبعزجبسُبالذساعخ علٔ هؾبف خ الوٌْف٘خ 

لال  ؽِشٓ هبْٗ  ّرن رغو٘عَثبلوقبثلخ الؾخق٘خ  االعزج٘بى. اعزخذامّرن  ؽبيضاً. 361ّ"هبل٘ب". ّقذ ثل  ؽغن العٌ٘خ الكلٔ 

هعبه  اسرجبه "ث٘شعْى"، ّرؾل٘  االًؾذاس الخطٖ الوزعذد الزذسعٖ  اعزخذاما الجؾش رن . ّلزؾل٘  ث٘بًبد ُز2021ًّْْٗ٘ 

ُن الٌزبيظ: هغزْٓ هعبسف صساع القوؼ عي أثبلزكشاس ّالٌغت الوئْٗخ، ّكبًذ  ٖالغذّلالقبعذ. ثبإلمبفخ إلٔ العشك 

القٌف  الز٘بسهزْعطب، ّكبًذ أُن الزْف٘بد:  رْف٘بد رقل٘  الفبقذ كبى هشرفعبً، هغزْٓ الزٌف٘ز لزْف٘بد رقل٘  الفبقذ كبى

األعجبة أُن ثوقبّهخ الفئشاى ّالعقبف٘ش ّالقْاسك،  االُزوبمّلوؾقْ  القوؼ،  اٙلٖالوٌبعت لطج٘عخ الوٌطقخ، ّالؾقبد 

جبة أُن األعالؾقبد قج  الٌنظ الكبه  للؾجْة، ّ، ّالشٗبػ )عول٘خ الشقبد( اؽزذادالوؾقْ  ّقذ  سٕ: ُٖ الفٌ٘خ للفقذ

اإلفبثخ ثبٙفبد الؾؾشٗخ : األعجبة الزغْٗق٘خ للفقذأُن  الشٗبػ، اؽزذادالقوؼ ّقذ  سٕ، ّٕعذم كفبٗخ ه٘بٍ الشالوٌبل٘خ للفقذ: 

فٖ  ؽقبد القوؼ: ّالضقبف٘خ االعزوبع٘خاألعجبة ، ّأى أُن الغشىفٖ  هض  الغْط، ّرعشك الوؾقْ  للؾشٗ  لبفخ

، أُن هقبدس هعلْهبد الوبمٖرقبّٓ هي ؽجْة هخضًخ هي العبم  اعزخذامّ ،بً أكضشثؾألًؾطخ رذس س ٖ/ العغٌٖ٘الطْس اللجٌ

أُن ، ّهذٗش الغوع٘خ الزعبًّ٘خ الضساع٘خ، الضساعٖ: رغبس هغزلضهبد اإلًزبط، ّالغ٘شاى، ّالوشؽذ الضساع الوجؾْص٘ي

ًغبص، ّعذد عٌْاد رعل٘ن الوجؾْس، الذافع٘خ لإلرؤصش علٔ دسعخ هعبسف الضساع للزْف٘بد: االعزوبع٘خ الزٖ الوزغ٘شاد 

 .ّؽغن ؽ٘بصح اٙالد الوضسع٘خ

 الوعشفخ، الزٌف٘ز، الووبسعبد، رقل٘  الفبقذ. انكهًاخ االسرشحادَح:
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