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تحس حىل ذمٍٍى و يمارَح انًشارٌغ االطرصًارٌح

يٍ إػذاد:
ثي فبسط ؽغٌ٘خ.

ذحد إشزاف:
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انظُح انذراطٍح2005 - 2004:

يمذيح:
رؾنٔ ػول٘خ االعزضوبس ّ ،خبفخ فٖ الؼؾشٗبد األخ٘شح ثبُزوبم خبؿ ،ؽ٘ش رٌْػذ
هغبال د رْي٘ األهْا ،،الزٖ هي ؽنًِب صٗبدح هذاخ٘ الرشد ّ ،رؾي٘ الشفبُ٘خ ّ ،ثبلزبلٖ
إؽذاس الزٌو٘خ االقزقبدٗخ الؾبهلخ،
لزا ٗزغبث أفؾبة سؤّط األهْا ،هي أع اكزؾبف الرشؿ االعزضوبسٗخ األكضش ؽذاصخ،
ّ الوخبهشح الوزضاٗذح فٖ ُزٍ الوؾبسٗؼوي أع رؾي٘ أسثبػ ّ هذاخ٘ أكجش،

ّ ألع رلك رزنبػ الذساعبد لإلقزشاة أكضش فنكضش هي الْاقغ فٖ الزْقغ ثوب عزكْى
ػلَ٘ ّمؼ٘خ الوؾشّع فٖ لؾظخ هؼٌ٘خ هي الضهي ّ ،هكبًزَ أهبم هؾبسٗغ أخشٓ ّ ،ركلرخ
الزخلٖ ػي الرشؿ االعزضوبسٗخ األخشٓ فٖ عج٘ إقبهخ الوؾشّع الويشس.
كوب أى ُزٍ الوؾبسٗغ علِب رزطلت دساعبد ري٘٘و٘خ دق٘يخ رِذف إلٔ رشؽ٘ذ اليشاساد
هؾبّلخ الْفْ ،إلٔ قشاس اعزضوبسٕ عل٘نٗ ،ؾي األُذاف الوشعْح ّ ،ريل٘ الوخبهش ّ
الؼيجبد الوْدٗخ ثبلوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ إلٔ الخغبسح.
ّفٖ ع٘بق ُزا الوْمْعٗ ،ؾذس الزغبؤ ،ػي الك٘ر٘خ الوالئوخ الزٖ ٗزخزُب أفؾبة
اليشاساد ػلٔ هخزل هغزْٗبد اليشاس الخز٘بس االعزضوبساد هي ث٘ي هغوْػخ االقزشاؽبد ّ
الجذائ  ّ ،ك٘ رزن ػول٘خ الزي٘٘ن ُزٍ.
ّلوؼبلغخ ُزٍ اإلؽكبل٘خ ،اسرنٌٗب ررك٘ك الركشح ُزٍ إلٔ هغوْػخ رغبؤالد فشػ٘خ:
 هبرا ٗيقذ ثبلوؾشّع االعزضوبسٕ ؟ ّ ،هبُٖ أًْاػَ ؟. ك٘ رزن الوربملخ ث٘ي هخزل االقزشاؽبد االعزضوبسٗخ ؟. هبُٖ هؼبٗ٘ش ري٘٘ن الوؾشّع االعزضوبسٕ ؟.ّ قذ هشؽٌب ُزا الوْمْع رلج٘خ لوغوْػخ هي األُذافً ،لن الجؼل هٌِب ف٘وب ٗلٖ:
 – 1أُو٘خ الوغنلخ اقزقبدٗب ،خبفخ فٖ ي يشّف الغْق ّ الوٌبفغخ الغبئذح.
 _ 2رٌْع ّ رضاٗذ فشؿ االعزضوبس ،هيبث هزبؽبد هبل٘خ هزربّرخ األُو٘خ.
 _ 3رربّد رنص٘ش اليشاساد االعزضوبسٗخ ػلٔ هخزل هؼبٗ٘ش الزٌو٘خ الْهٌ٘خ.
ّ قج الؾشّع فٖ الزؼو فٖ رؾل٘ ُزٍ األهشّؽبدً ،يْم أّال ثْمغ هغوْػخ هي
االفزشامبد الزٖ عْف رجٌٔ ػلِ٘ب دساعزٌب:
 الوؾشّع االعزضوبسٕ ُْ اعزخذام أهْا ،ؽبل٘خ هي أع الؾقْ ،ػلٔ ػْائذ إمبف٘خهزْقؼخ فٖ الوغزيج .
 ركْى الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ػلٔ آعب ،هزْعطخ ّ هْٗلخ األع . رزن ػول٘خ الزي٘٘ن ػجش هؼبٗ٘ش هبل٘خ ّ أخشٓ كو٘خ ّ ك٘ر٘خ.ّ اعزٌبدا لِزٍ الويزشؽبد ،اسرنٌٗب ثٌبء دساعزٌب ّ ريذٗوِب فٖ هجؾض٘ي:
ٗزنوي األّ ،الزؼشٗ ثبالعزضوبس ّ ه٘بدٗي رؾييَ ّ ،خقبئقَ فٖ الوطلت األّ ،،أهب
فٖ الوطلت الضبًٖ ًزٌبّ ،ػول٘خ الويبسًخ ّ الوربملخ ث٘ي هخزل ُزٍ الوؾبسٗغ [ أّ فٖ
الو٘ذاى ًرغَ ث٘ي هيزشؽبد ػذٗذح ]،
ّ خقبئـ رلك.
أهب الضبًٖ ،ف٘نن ػول٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ ّ أُو٘زِب ،صن الطشق ّ الوؼبٗ٘ش الزٖ رجٌٔ ػلِ٘ب
ُزٍ الؼول٘خ فٖ ي هخزل ؽشّه االعزضوبس.

ذمٍٍى و يمارَح انًشارٌغ اإلطرصًارٌح
خطح انثحس:
*يمذيح
انًثحس األول :أعظ رقٌ٘ الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ ّالوربملخ ثٌِ٘ب.
الوطلت األّ :،ػوْه٘بد ؽْ ،اإلعزضوبس.
الرشع األّ :،هرِْم ّ أًْاع اإلعزضوبس.
الرشع الضبًٖ :رقٌ٘ربد اإلعزضوبس.
الرشع الضبلش:خقبئقَ.
الوطلت الضبًٖ :الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الرشع األّ :،أُو٘خ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ ّالجذائ .
الرشع الضبًٖ :هشاؽ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الرشع الضبلش :أعبل٘ت الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
انًثحس انصاًَ :ري٘٘ن الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الوطلت األّ :،ػوْه٘بد ؽْ ،ػول٘خ الزي٘٘ن.
الرشع األّ :،هرِْم ّ أُو٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الرشع الضبًٖ :أُذاف ري٘٘ن الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الرشع الشاثغ :أعظ ّ هجبدا ػول٘خ الزي٘٘ن.
الوطلت الضبًٖ :هؼبٗ٘ش ري٘٘ن الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
الرشع األّ:،ري٘٘ن الوؾشّع.
أّال :ري٘٘ن الوؾبسٗغ فٖ يشّف الزنكذ.
صبً٘ب :ري٘٘ن الوؾبسٗغ فٖ ي يشّف الزغ٘ش.
الرشع الضبًٖ :الزؾل٘ الوبلٖ للوؾشّع.
أّال :هشٗيخ الزؾل٘ ػي هشٗ الزْاصًبد الوبل٘خ.
صبً٘ب :هشٗيخ الزؾل٘ ثبعزؼوب ،الٌغت الوبل٘خ.
*خاذًح.
انًثحس األول:أطض ذصٍُف انًشارٌغ اإلطرصًارٌح و انًفاظهح تٍُها
ٗغزلضم رٌْع الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ،الذساعخ ّ الويبسًخ الْاف٘خ ،هي أع الزْف إلٔ أًغغ
الرشؿ ّ أُوِب.
ّ رغزٌذ الويبسًخ ث٘ي الرشؿ االعزضوبسٗخ ػلٔ ػذح هؼبٗ٘ش هبل٘خ ّ ،اقزقبدٗخ ًزؼشك إلٔ أُوِب فٖ ُزا
الوجؾش الزٕ ًيغوَ إلٔ هطلج٘ي ،فٖ األًّ ،زطشق إلٔ الزؼشف ػلٔ الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ّ أًْاػِبّ ،
فٖ الضبًٖ ًؾبّ ،اإللوبم ثنعظ الوربملخ ث٘ي هخزل ُزٍ الرشؿ.
انًطهة األول :ػًىيٍاخ حىل اإلطرصًار.

انفزع األول :يفهىو و أَىاع انًشارٌغ اإلطرصًارٌح.
ٗيقذ ثبلوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ أًِب رلك الوؾبسٗغ الزٖ ٗزْقغ أى ْٗصع الؼبئذ هٌِب ػلٔ ػذد هي
الغٌْاد رضٗذ ػي الؼبم الْاؽذ ّ ،رٌيغن إلٔ اعزضوبساد قق٘شح األع ّ ،اعزضوبساد هْٗلخ األع ،
أهب االعزضوبساد قق٘شح األع  ،فِٖ روض االعزضوبساد فٖ األفْ ،الوزذاّلـخّ ،الزٖ ٗغِ رؾْٗلِب
إلٔ أفًْ ،يذٗخ إرا هب سغجذ الوؤعغخ فٖ رلكٗ ّ ،كرٖ ري٘٘ـن الشثؾ٘خ الوزْقؼخ هي ُزٍ األفْ ،فٖ
األعــ اليق٘ش فيو.
ّأهب االعزضوبساد هْٗلخ األع  ،فِٖ رلك الزٖ ال رؼطٖ سثؾب عشٗؼب فٖ األع اليق٘ش ّل٘ظ هي
الوٌطيٖ ري٘٘ن سثؾ٘زِب فٖ األع اليق٘ش،فجزلك ٗوكي اليْ ،ثنى إٔ رخق٘ـ لألهْاٗ ،زشرت ػلَ٘ آصبس
فٖ األع الطْٗ الوزْعو ُْ"اعزضوبس".
ػلٔ مْء هب عج ٗ ،وكي إػطبء رؼشٗ ػبم لالعزضوبس ُّْ :الوجبدلـخ ث٘ــي اإلًرـبق الؾـبلٖ أ ّ
الوجذئٖ،ثبإلٗشاداد الوغزيجلخّ ،قذ رْعذ ثؼل االعزضوبساد ال رشرت رذفيبد ًيذٗخ داخلخ ّ ،ػلٔ الشغن
هـي رلك رذخ رؾذ ًطبق االعزضوبس لوب رشرجَ هـي هٌبفغ هغزيجل٘خ.
انفزع انصاًَ :ذصٍُفاخ االطرصًار.
ٗوكي رقٌ٘ الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ّفيب لؼذح هؼبٗ٘شّ ،فيب لؾك الزذف الٌيذٕ ّ ّفيب للِذف،
أوال :انًشارٌغ االطرصًارٌح وفما نهرذفك انُمذي انًرزذة ػُها.
_ االعزضوبساد فٖ األسامٖ ّ الزؾ ّ الوغُْشاد ّ الوؼبدى الٌر٘غخ"االعزضوبساد الؾي٘ي٘خ" ّ ٗوض
الزذف الٌيذٕ الوزشرت ػٌِب ،صوي ث٘غ األف .
االعزضوبس فٖ األّساق الوبل٘خ" أعِن ّ عٌذاد"ّٗ ،وض الزذف الٌيذٕالوزشرت ػلٔ ُزا االعزضوبس ،الرْائذ الغٌْٗخ فٖ ؽبلخ الغٌذاد ،أّ األسثبػ ّ الزْصٗؼبد ثبلٌغجخ لألعِن،
ُزا ثبإلمبفخ إلٔ ق٘وخ ُزٍ األّساق فٖ ًِبٗخ الوذح.
_االعزضوبس فٖ الوقبًغ ّ الزغِ٘ضاد النخوخ ،ؽ االًزربع ثبألسك ،ثشاءح االخزشاع ،إلٔ غ٘شُبّ ،
ٗزشرت ػٌَ هكبعت ًيذٗخ عٌْٗخ.
_االعزضوبس فٖ هخزل األعِضح ّ الوؼذاد.
_االعزضوبساد هٌؼذهخ الؼبئذ الٌيذٕ :هض إًؾبء هطـؼن داخ الؾشكخ لزيذٗــن ّعجبد هغبً٘ـخ للؼوبّ ،،
ٗزشرت ػلٔ ُزا الٌْع هي االعزضوبساد رذفيـبد روض قـ٘وخ ث٘ـغ االعزضوبساد ػٌذ ًِبٗخ الؼوش االفزشامٖ.
شاٍَا  :انًشارٌغ االطرصًارٌح حظة انهذف أو انغزض :كوب ٗلٖ:
_اإلطرصًاراخ اإلحالنٍح.
_اإلطرصًاراخ انرىطؼٍح :الِذف هٌِب ُْ رْع٘غ الطبقخ اإلًزبع٘خ ّالج٘ؼ٘خ للؾشكخ ّ ،رلك ثئدخب ،هٌزغبد
عذٗذح ،أّ ثضٗبدح اإلًزبط لضٗبدح الوج٘ؼبد الؾبل٘خ.
_ _اطرصًاراخ ذهذف إنى انرطىٌز و انرزشٍذ  :الِذف هي ُزٍ االعزضوبساد رذً٘خ الزكلرخ ثزكض٘ اٙل٘خ
إٔ ثزطْٗش الغِبص اإلًزبعٖ ّ رؾذٗضَ للزيل٘ هي الؼوبلخ.
د_االطرصًاراخ اإلطرزاذٍيٍح :رِذف إلٔ الوؾبفظخ ػلٔ ثيبء ّ اعزوشاس الوؾشّع ،هضال فٖ هغب،
الجؾـْس ،أّ رؼذٗ ع٘بعخ الؾشكخ ّ ،رزو٘ض ُزٍ االعزضوبساد أًِب فؼجخ الزي٘٘ن.
_اطرصًاراخ ذفزظها انظزوف أو تىاططح انذونح ُٖ ّ :اعزضوبساد غ٘ش هشرجطخ ثؾك هجبؽش
ثبلٌؾــبه الشئ٘غٖ للؾشكخ"،كبف٘ز٘شٗب ،هغبكي للؼوب ،"...،كوب قذ ركْى اعزضوبساد ال رزن ثطشٗيخ
اخز٘بسٗخ ،كزذث٘ش هْاق للغ٘بساد هضال.
ّ ثبلشغن هي ُزٍ الزقٌ٘ربد ف٘وكي أى ٗزشرت ػلٔ اعزضوبس هؼ٘ي ػذح أغشاك فٖ ًرظ الْقذ،
1
كنى ٗؤدٕ اعزضوبس رْعؼٖ إلٔ الزطْٗش ّ الزشؽ٘ذ.

1ػجذ الغربس ؽٌرٖ ،هشعغ عبث ،ؿ244

انفزع انصانس :خصائص اإلطرصًار.
إى الخبف٘خ األعبع٘خ لالعزضوبس ُٖ الوجبدلخ ث٘ي اإلًربق الؾبلٖ أّ الوزْقغ ثبإلٗشاداد ّ الؼْائذ
الوغزيجل٘خ ّ ،هبلوب أى هغوْع الزذفيبد الٌيذٗخ الذاخلخ أكجش هي الزذفيبد الٌيذٗخ الخبسعخ ،فبى االعزضوبس
ٗزْلذ ػٌَ ػبئذ هبدٕ  ،لكي قذ ٗكْى ُزا الؾشه كبف٘ب ليجْ ،االعزضوبس ،ؽ٘ش ٗؾزشه أى ركْى الشثؾ٘خ
هيجْلخ،
ّ ٗزْق قجْ ،الشثؾ٘خ ػلٔ ػبهل٘ي:
 ) 1هيبسًخ سثؾ٘خ االعزضوبس ثبلؼْائذ الزٖ ٗوكي الؾقْ ،ػلِ٘ب هي االعزضوبساد الجذٗلخ ،ؽ٘ش
ٗزشرت ػلٔ قجْ ،االقزشاػ الزخلٖ ػي ػْائذ الرشفخ الجذٗلخ.
 ) 2ري٘٘ن الخطش الزٕ ٌٗطْٕ ػلَ٘ رٌر٘ز االعزضوبس  ّ ،هب إرا كبى ػبئذٍ ٗغطٖ ُزٍ الوخبهش ،إٔ
رؾل٘ الؼبئذ إلٔ الغبًج٘ي:
الؼبئذ فٖ يشّف الزنكذ ( الؼبئذ خبلٖ الخطش) ّ ،الؼبئذ هيبث الخطش.
_ ثبإلمبفخ إلٔ الشثؾ٘خ ّ الخطش ،رْعذ ثؼل الغْاًت األخشٓ الزٖ ٗغت أخزُب فٖ الؾغجبى
كؾبلخ النشّسح كوجشس لالعزضوبسًٌ ّ ،قؼ فٖ هض ُزٍ األؽْا ،ري٘٘ن الوخبهش ّ لْ ثطشٗيخ ريشٗج٘خ ،
لزلك رؼزجش الشثؾ٘خ ّ الخطش هؾْس الذساعخ ّ الزؾل٘ قج ارخبر اليشاس ثبالعزضوبس ،إمبفخ إلٔ أى
االعزضوبس ٗزْق ػلٔ الوْاسد الوبل٘خ الزٖ رؼزجش ثوضبثخ قْ٘د لزؾذٗذ ؽغن ُزا الجشًبهظ ّ هب ٗزنوٌَ هي
1
هؾشّػبد.
انًطهة انصاًَ :انًمارَح تٍٍ انًشارٌغ.
إى أؽذ أعجبة فؾ الؼذٗـذ هي الوؾبسٗـغ فٖ الؼذٗذ هي الذّ ،الٌبه٘خ ٗؼْد إلٔ ػذم اػزوبد
إقبهخ رلك الوؾشّػبد إلٔ الذساعـخ ّالزؾل٘ـ ّ الوربمـلخ ف٘وب ثٌ٘ـِب ،للْفــْ ،إلٔ الجذٗـ أّ
الوؾـشّع الزٕ ٗزٌبعت
هغ اإلهكبًـ٘بد الوبدٗـخ ّ الجؾشٗـخ ّالوبل٘خ الوزبؽخ ،ألى ق٘بم هض ُزٍ الوؾشّػـبد الربؽـلخ ٗؼٌـٖ أٗنب
الوضٗذ هـي
رجزٗـش للوْاسد الزٖ ركْى الجلذاى فٖ أهظ الؾبعـخ لِب ،لزا فبى ػول٘خ الوربمـلخ ث٘ي الوؾبسٗغ ٗوكـي أى
ركـْى ثوضبثـخ
ّع٘لخ لزؾي٘ اإلعزخذام األهض للوْاسد الوزبؽخ.
انفزع األول :أهًٍح انًفاظهح تٍٍ انًشارٌغ اإلطرصًارٌح
ٗوكي أى رؼْد أُو٘خ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ إلٔ ػبهل٘ي ُوب:
أوالَ :ذرج انًىارد اإللرصادٌح:
رجشص أُو٘ـخ الوربمـلخ ث٘ي الوؾشّػـبد إلٔ ًذسح الوْاسد االقزقبدٗخ الالصهخ إلقبهـخ ّ رؾغ٘
رلك الوؾشّػبد خبفخ فٖ الذّ ،الٌبه٘خ ،ؽ٘ش هي خال ،الوربملخ الؼلو٘خٗ ،وكـي رالقـٖ الِذف،
ّاالعزخذام الؼيالًٖ ّ الغل٘ن لزلك الوْاسدُّ ،زا ٗؼٌٖ أًَ هي أع رغبّص هؾكلخ ًذسح الوْاسد
االقزقبدٗخ ،الثذ هي اللغْء
إلٔ الويبسًخ ّ الوربملخ.
شاٍَا :انرمذو انركُىنىجً.
إى الؼبه اٙخش الزٕ ٗذػْ إلٔ الويبسًخ ّ الوربملخ ث٘ـي الوؾبسٗـغ ُْ ،الزـغ٘شاد ّ الزـطْساد
الزكٌْلْع٘خ الغشٗؼخ ،ؽ٘ش أفجؾذ أهبم الوٌزظ ّ الوغزضوـش ػذح خ٘بساد عذٗذحّ ،هب ػلَ٘ إال اخز٘بس
الرشؿ اإلعزضوبسٗخ الوٌبعجخ هي عِخ ّالزكبل٘ ّ الؼْائذ،
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لزلك ٗوكي اليْ ،إى هؾكلخ ري٘٘ن الوؾشّػبد ُٖ ،هؾكلخ اخز٘ـبس ّ هيبسًخ ّ رشؽ٘ـذ لليشاساد
اإلعزضوبسٗخ ،ررشمِب هي عِخ ًذسح الوْاسد اإلقزقبدٗخًْ ّ ،ع األُـذاف الوشاد رؾي٘ـيِب هي عِخ
أخشٓ.
انفزع انصاًَ :يزاحم انًفاظهح تٍٍ انًشارٌغ.
ل٘ظ الِذف هي رغضئخ الويبسًخ ث٘ي الوؾبسٗغ إلٔ ػذح هشاؽ ُْ الرق الكلٖ ث٘ي رلك الوشاؽ
ّ ،إًوب اليقذ هي رلك رغلغ ّ رزبثغ الؼول٘بد ّ اػزوبد ك هٌِب ػلٔ ًزبئظ الوشاؽ الغبثيخ لِب.
ّ هي ُزٍ الوشاؽ هب ٗلٖ:
أوال :يزحهح انثحس و اإلػذاد.
رزنوي ُزٍ الوشؽلخ ف٘بغخ األفكبس األّل٘خ ػي الوؾشّػبد الوطشّؽخ ّ ،أُذافِب
ّاإلهكبً٘ـبد الوزبؽخ ،ثِذف الويبسًخ ثٌِ٘ب ّ ،اخز٘بس الجذٗ األفن  ّ .هي ُزا الوٌطل ٗوكي الزْف
الٔ هب ٗوكي ّهب ال ٗوكي رٌر٘زٍ.
كوب الثذ فٖ ُزٍ الوشؽلخ هشاػبح الؼذٗذ هي اإلػزجبساد الرٌ٘ـخ ،اليبًًْ٘ـخ ،الوبل٘ـخ ،اإلداسٗـخ
ّ اإلقزقبدٗخ.
شاٍَا :يزحهح إػذاد انًشزوػاخ.
ثؼذ ف٘بغخ األفكبس األّل٘خ ػي الوؾشّػبد ّ الجذائ الويزشؽخ ،رنرٖ هشؽلخ إػذاد
الوؾشّػــبد ّ ري٘٘وِب ّ ،دساعـخ كبفـخ عْاًجِـبّ ،فـْال إلٔ ّمـغ األعظ الؼلو٘خ ّ الؼوـل٘خ
للزٌر٘ـز،ؽ٘ش رزـن دساعـخ الوغـبئ
الرٌ٘خ للوؾشّػبد الويزشؽـخ ّ،الجٌـٔ الزؾز٘خّ ،رؾذٗذ الطلت الوزْقغ ّ ،هؼشفخ األعؼبس ّ ركبل٘
اإلًزبط ،ثبإلمبفخ الٔ اإلؽز٘بعبد هي اليْىبلؼبهلخّ .رزنوي كزلك ُزٍ الوشؽلخ دساعخ الغْاًت الوبل٘خ،
ّ رؾذٗذ سأط الوب ،الالصم ّ اإلٗشاداد الوزْقؼخهي ُزٍ الوؾشّػبد.
شانصا :يزحهح انًفاظهح تٍٍ انًشزوػاخ.
ّ فٖ ُزا الوغبٗ ،وكي اليْ ،أى ٌُبك أعبل٘ت ّ هشق هخزلرخ ٗوكي اعزخذاهِب للورـبملخ ث٘ـي
الوؾبسٗغ ،عْاء هٌِب هب كبى هؾبعج٘ب ،صهٌ٘ب ،هبل٘ب أّ اقزقبدٗبُ ّ ،زا ٗؼٌٖ أى ػول٘خ الوربملخ الثذ أى
رؾوـ ك ُزٍ الغْاًت فٖ آى ّاؽذ ،ثغل الٌظش ػوب إرا كبًذ رلك الوؾبسٗغ راد أُذاف هؾزشكخ أّ
هزجـبٌٗخ ،كوب الثذ أى رغزٌذ ػلٔ دساعبد ّ هؼبٗ٘ش ػلو٘خ دق٘يخ.
1
انفزع انصانس :أطانٍة انًمارَح و انًفاظهح تٍٍ انًشارٌغ.
للْفْ ،إلٔ هربملخ ؽبهلخ ّ دق٘يخ ،الثذ هي اػزوبد أكضش هي أعلْة ّ ،هي ُزٍ
األعبل٘ـت هب ٗلٖ:
أوال :األطانٍة اإللرصادٌح:
إى ُزٍ األعبل٘ـت اإلقزقـبدٗخ الوغزخذهخ أصٌبء الوربملخ رخزل ثبخزالف الِـذف هي إقبهخ
الوؾشّع ّ ،الزٕ ٗخزل ثبخزالف هب إرا كبى الوؾشّع ػبهب أّ خبفب ّ،ثبلٌغجخ للوؾبسٗـغ الؼـبهخ،
رؼزوذ ثؼل األعبل٘ت للوربملخ ثٌِ٘ب ،هٌِب:
أ – أهًٍح انًشزوع تانُظثح ناللرصاد انمىيً:
ٗوكي الزو٘٘ض ّ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ ؽغت أُو٘زِب لالقزقبد اليْهٖ هي خال ،الضّاٗب
الزـبل٘خ:
 – 1أهًٍح انًشزوع فً ػًهٍح انرًٍُح اإللرصادٌح:
إى أُو٘خ إٔ هؾشّع ّ ػالقزَ ّ رنص٘شٍ فٖ ػول٘خ الزٌوـ٘خ اإلقزقبدٗخ رخزل ثبخزالف هج٘ـؼخ
ّ أُذاف ّ أؽغبم رلك الوؾبسٗغ ،فبلوؾبسٗغ القٌبػ٘خ ركْى ػبدح أكضش رنص٘شا ػلٔ الزٌو٘ـخ االقزقبدٗـخ
هـي الوؾبسٗغ الرالؽ٘خ (الوؾبسٗغ القٌبػ٘خ النخوخ) ،كوب أى القٌبػبد فٖ ؽذ رارِب رخزل فٖ أُو٘زِب
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ّ رنصـ٘شُب ػلٔ ػول٘خ الزٌو٘خ (القٌبػبد الضي٘لخ أكضش أُو٘خ هي القٌبػبد الغزائ٘خ ّالٌغ٘غ٘خ) ،ػلٔ
الشغن هي أُو٘خ ك ُزٍ القٌبػبد فٖ صٗبدح الذخ اليْهٖ ّ رْف٘ش فشؿ االعزخذام ّ صٗبدح اإلًزبع٘خ.
 – 2أهًٍح انًشزوع تانُظثح نأليٍ انمىيً:
قذ ٗزن فٖ ثؼل األؽ٘بى رغبّص الوؼبٗ٘ش االقزقبدٗخ ّ الرٌ٘خ ّ هجذأ الشثؼ ّ الخغبسح ػٌذ
الورـبملخ ث٘ي الوؾبسٗغ ،ث ٗزن إػطبء أّلْٗخ للغبًت األهٌٖ ثغل الٌظش ػي ركبل٘ إقبهزِب ،هضال
كئػطبء أّلْٗــخ ّ أُو٘خ إلقبهخ هؾشّع صساػٖ ّ رخق٘قَ إلًزبط اليوؼ ً ،ظشا لكْى اليوؼ هـي
الوؾبف٘ اإلعزشار٘غ٘خ الزٖ روض عضء ا هي األهي الغزائٖ ّ ،الزٕ ٗؼزجش سكٌب أعبع٘ب هي أسكبى األهي
اليْهٖ.
1
 -3أهًٍح انًشزوع فً اإلطرخذاو:
إرا كبى خل فشؿ عذٗذح للؼو ٗؼذ أؽذ األُذاف الشئ٘غ٘خ للزٌو٘خ ،فبى الغِـبد الوغؤّلـخ
ػي الزخط٘و رغؼٔ إلٔ خل أكجش ػذد هوكي الْيبئ الغذٗذح ثبعزخذام قذس هؼ٘ي هي سأط الوب ،،إٔ
أًـِب رؾبّ ،أى رغزضوش أق قذس هوكي هي سأط الوب ،الالصم لزْف٘ش ك فشفخ ػو عذٗذح.
ب -أهًٍح انًشزوع تانُظثح نًٍشاٌ انًذفىػاخ:
هي الوغبئ األخشٓ الزٖ الثذ هي أخزُب ثؼ٘ي االػزجبس ػٌذ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ الؼبهخُْ ،
رؾذٗذ هذٓ رنص٘شُب ػلٔ ه٘ضاى الوذفْػبد ،هي هؼشفخ هذٓ اػزوبد الوؾشّع الويزشػ ػلٔ الوْاد األّل٘خ
الوؾل٘خ ،أم ػلٔ هْاد هغزْسدح ،فئرا كبى هي ع٘بعخ الذّلخ ريل٘ـ الؼغض فٖ ه٘ضاى الوذفْػبد ٗ ،وكي
إػطبء أّلْٗخ للوؾبسٗغ الزٖ رؼزوذ ػلٔ خذهبد هؾل٘خ ،أّ الوؾبسٗغ الزٖ رٌزظ علؼب كبًذ رغزْسد هي
2
الخبسط ،أّ إػطبء األّلْٗـخ للوؾبسٗغ الوؼذح للزقذٗش هيبث الؾقْ ،ػلٔ الؼوالد األعٌج٘خ.
شاٍَا :األطانٍة انفٍُح.
إى إقبهخ هؾبسٗغ مخوخ ّ ؽذٗضخ رغبُن فٖ رٌو٘خ كربءاد ّ هِبساد الؼبهل٘ي ،ث ّ أكضش هـي
رلك رغبُن فٖ رغ٘٘ش الي٘ن الزيل٘ذٗخ ّ ،رخل لذٓ أثٌبء الوغزوغ سّػ االعزضوبس ّ الؾغ ثئقبهخ
الوؾبسٗـغ ّ ،رؼو ػلٔ رذػ٘ن الشغجخ فٖ رؾغ٘ي الظشّف الوؼ٘ؾ٘خ ّ الوضٗذ هي االًنجبه فٖ الؼو ّ ،
ثبلزبلٖ رؤدٕ إلٔ
رغ٘٘ش ًوو ّ أعظ الزٌو٘خ االقزقبدٗخ رغ٘٘شا عزسٗب.
ّ رخزل ُزٍ اٙصبس ثبخزالف الوْقغ الزٕ ٗيبم فَ٘ الوؾشّع ّ ،رلك ًظشا الخزالف هغزْٗبد
ًوْ ُزٍ الوٌبه ّ هذٓ روغكِب ثبألعبل٘ت الزيل٘ذٗخ ،لزا فؼلٔ الوخطط٘ي األخز ثؼ٘ي االػزجبس رؾي٘ ُزٍ
3
الرْائذ فٖ ك هي إهبس خطو الزٌو٘خ اليْه٘خ ّ الزٌو٘خ اإلقل٘و٘خ.
شانصا :األطانٍة انًانٍح:
إمبفخ إلٔ الوربملخ االقزقبدٗخ ّ الرٌ٘خ ث٘ي الوؾبسٗغ ،فبًَ الثذ هي إػطبء أُو٘خ للوربملخ
الوبل٘خ ّ الوؾبعج٘خ ،الزٖ رزؼل ثبؽزغبة ّ ريذٗش الزكبل٘ ّ اإلٗشاداد ّ األسثبػ ّ الؼْائذ القبف٘خ
لألهْا ،الوغزضوشح ّ،الزٖ رؼزجش الوؾذد األعبعٖ لالعزضوبس خبفخ ثبلٌغجخ للوؾبسٗغ الخبفخ.
ّ رظِش أُو٘خ ُزا الٌْع هي الوربملخ ًظشا لزؼذد الجذائ ّ اخزالفِب هي ؽ٘ش الزكبل٘
االعزضوبسٗخ ،أّ ركبل٘ الزؾغ٘ ّالق٘بًخ ّ ،الؼوش اإلًزبعٖ لِب.
ّ عٌزطشق إلٔ ُزا الٌْع هي األعبل٘ت فٖ الوشاؽ الوْال٘خ هي دساعزٌب.
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انًثحس انصاًَ :ذمٍٍى انًشارٌغ اإلطرصًارٌح.
إى الركشح األعبع٘خ فٖ ري٘٘ن الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ الغذٗذح ُٖ ،مشّسح االقزٌبع ثنى الوجذأ
األعبعٖ فٖ ارخبر اليشاساد ُْ ري٘٘ن ق٘وخ الوؾشّع
ّ هشق ري٘٘ن الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ رغزؼو لإلعبثخ ػلٔ إؽكبل٘ز٘ي:
األونى :هب ُْ الوؾشّع الزٕ ٗزن اخز٘بسٍ هي ث٘ي الوؾبسٗغ ّ ،الزٕ ٗؾي ػبئذَٗ أكجش ّ ،رلك
لزؼضٗض الْمغ اإلقزقبدٕ للؾشكخ ّ هؾ٘طِب ّ رذػ٘ن قذسرِب ػلٔ الزٌبفظ؟.
و انصاٍَح :هب ُْ ػذد الوؾبسٗغ الزٖ ٗزن قجْلِب؟.
ّ ُزا هب عٌؾـبّ ،هؼبلغزَ فٖ ُزا الوجؾش ،الزٕ اسرنٌٗـب رٌـبّلَ فٖ هطلج٘ـيً ،زطشق فٖ األّ،
لجؼل الوربُ٘ن األعبع٘خ فٖ ػول٘خ الزي٘٘ن ،أهب الضبًٖ ف٘ؼبلظ هؼبٗ٘ش ري٘٘ن الوؾبسٗغ اإلعزضوبسٗخ.
انًطهة األول :ػًىيٍاخ حىل ػًهٍح انرمٍٍى.
انفزع األول :تؼط انًفاهٍى األونٍح
الوربُ٘ن ّالوغزْٗبد أّ الوجبدا الوزؼبسف ػلِ٘ب فٖ الزي٘٘ن ُٖ ،رلك الوغزْٗبد هي األداء،
الزٖ ٗزن اػزوبدُبّ ،الزٖ هي ؽبًِب أى رغؼ هغزخذهٖ الزي٘٘ن ٗطوئٌْى إلٔ الٌزبئظ الزٖ ٗزن الزْف
إلِ٘ب(ًّ ،)1ؾي ثقذد رْم٘ؼ ثؼنِب ف٘وب ٗلٖ:
أوال :انركهفح األونٍح نإلطرصًار.
ّ ُْ ػجبسح ػي اإلًربق الزٕ ريْم ثَ الوؤعغخ فٖ ثذاٗخ الرزشح لزٌر٘ز االعزضوبس ّ ،ثطج٘ـؼخ الؾـب،،
ٗرزشك أى ُزا الوجلغ ٗذفغ ثبلكبه فٖ ثذاٗخ الرزشح ،فئرا افزشمٌب أى ُزا االعزضوبس ٗزوض فٖ ؽشاء آلخ
ق٘ـوزِب اإلعوبل٘خ 10000دط ( ثوب فِ٘ب ك الوقبسٗ الوزؼليخ ثِب ) فبى الزكلرخ األّل٘خ لالعزضوبس فٖ ُزٍ
الؾبلخ ُٖ10000دط .
شاٍَا :ػًز انًشزوع.
ّ ٗيقذ ثؼوش الوؾشّع الوذح الزٖ ٗجئ أصٌبءُب االعزضوبس فٖ االعزؼوب ،فٖ الوؤعغخ ،فئرا كبًذ
اٙلـخ الزٖ ركلوٌب ػٌِب رغزؼو فٖ الوؤعغخ لوذح خوظ ( ٗ ، ) 05كْى رلك ُْ ػوش ُزٍ اٙلخ.
شانصا :انرذفك انُمذي.
خال ،عٌْاد ػوش الوؾشّع ،رؾي الوؤعغخ هي ّسائـَ ػبئذاد عٌْٗـخ (هزْقؼخ) ّ ،رزوض
ثقرخ سئ٘غ٘خ فٖ الوج٘ؼبد الوٌزظشح ّ ،رغؤ ُزٍ الؼبئذاد " الزذفيبد الٌيذٗخ الْاسدح " ،كوب ريْم
الوؤعغـخ ثذفغ ًريبد عٌْٗخ لزؾغ٘ ُزا االعزضوبس أّ الوؾشّع ّ ،رزوض ثقرخ أعبع٘خ فٖ ال٘ذ الؼبهلخ ّ
الوْاد األّل٘خ ...الخ
ّ رغؤ ُزٍ الوقبسٗ ثبلزذفيبد الٌيذٗخ القبدسح أّ الخبسعخ.
أهب الزذف الٌيذٕ الغٌْٕ القبفٖ ،فِْ ٗزوض فٖ الرشق ث٘ـي الزذفيبد الٌيذٗخ الْاسدح الغٌْٗخ،
ّؽقخ اُزالك ُزا االعزضوبس إلٔ عبًت هب رن دفؼَ هي مشائت ّ فْائذ.
راتؼا :انمًٍح انشيٍُح نهُمىد و فكزج االطرحذاز.
إى ّؽذح الٌيذ فٖ الضهي ،رزنصش ثوؼذ ،الزنخن ُٖ ّ ،هـي ّساء رلك رؤصش ػلٔ ك الويجْمبى
الوْعْدح ثؾْصح األفشاد ،كوب ْٗعذ ػبه آخش ( هي ّعِخ ًظش الوغزضوش ) ٗؤصش ػلٔ هب لذَٗ هي ًيْد،
ّ ُْ هؼذ ،الربئذح الزٕ ٗوض ركلرخ الرشفخ الجذٗلخ لالعزضوبس الزٕ ْٗد الوغزضوش الي٘بم ثَ.
ّ ػلَ٘ فبًَ ثبلٌغجخ للوغزضوش ،ركْى ّؽذح الٌيذ اٙى أؽغي هي ّؽذح الٌيذ الزٖ ٗؾق ػلِ٘ب ثؼذ
ؽِش أّ ثؼذ عٌخُ ّ... ،كزا "ألى ّؽذح الٌيذ الزٖ ْٗيرِب ًظ٘ش فبئذحٗ ّ ،ؾق هي ّساء رلك ثؼذ عٌـخ
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ػلٔ أكضش هي ّؽذح ًيذ ّاؽذح ٗ ُْ ّ .ؾق فٖ الؾي٘يخ ػلٔ ّؽذح الٌيذ األفل٘خ هنبفب إلِ٘ب عضء ٗيـبث
هؼذ ،الربئذح ".
ّ ٗرشك ُزا األهش إرا ػٌذ الويبسًخ ث٘ي رذفيبد ًيذٗخ لغٌْاد هخزلرخ ،أى ٗزن األخز ثؼ٘ي
االػزجبس هض ُزٍ االخزالفبدٗ ،غت أى ري٘ن ك الزذفيبد الٌيذٗخ ثْؽذح ًيذٗـخ راد ق٘وـخ هزوـبصلخ فٖ
هخزلـ األّقبد ّ ،ثوب أى الوذفْػبد الزٖ قبهذ ثِب الوؤعغخ كبًذ فٖ ثذاٗـخ الوؾشّع ّ ،رلـك ػٌذهـب
قبهـذ ثبالعزضوبس األّلٖٗ ،غت إرا أى رؾغت ك الزذفيبد الزبل٘خ لِب ثي٘ـوخ ّؽذح الٌيذ الزٖ رن ثِـب الذفغ
فٖ ثذاٗخ الوؾشّع ّ ،رغؤ ُزٍ الؼول٘خ ثؼول٘خ االعزؾذاس.
ّ رجئ الوؾكلخ فٖ هؼشفـخ الوؼذ ،الزٕ رزن ثَ ُزٍ الؼول٘ـخٌٗ ُْ ّ ،ظش إلَ٘ هي ّعِز٘ي ،فوؼذ،
االعزؾذاس ثبلٌغجخ للوؤعغـخ ( ٗغوـٔ أٗنب ثزكلرخ سأط الوب ُْ ،)،هغوـْع الزكلرخ الوزؼليخ ثبليشّك
ثؼذ هشػ النشائت ،أهب هي ّعِخ ًظش الجٌك ف٘وكي االكزربء ثوؼذ ،الربئذح كوؼذ ،اعزؾذاس.1
انفزع انصاًَ :أطض و يثادئ ػًهٍح انرمٍٍى.2
أوال :يفهىو ذمٍٍى انًشارٌغ.
رؼشف ػول٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ ثنًِب ػجبسح ػي ػول٘خ ّمغ الوؼبٗ٘ش الالصهخ الزٖ ٗوكي هي خاللِب
الزْف إلٔ اخز٘بس الجذٗ أّ الوؾشّع الوٌبعت هي ث٘ي ػذح ثذائ هيزشؽخ ،الزٕ ٗنوي رؾي٘ األُذاف
الوؾذدح ّ اعزٌبدا إلٔ أعظ ػلو٘خ.
ّ ٗوكي اليْ ،ثبى عُْش ػول٘خ الزي٘٘ن رزوض فٖ الويبسًخ ّ الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ الويزشؽخ
الخز٘بس الجذٗ األفن  .رلك الوربملخ رزوض ف٘وب ٗلٖ:
 الوربملخ ث٘ي رْع٘غ الوؾبسٗغ اليبئوخ أّ إقبهخ هؾبسٗغ عذٗذح. الوربملخ ث٘ي إًزبط أًْاع هؼٌ٘خ هي الغلغ. الوربملخ ث٘ي أعبل٘ت اإلًزبط ّفْال إلٔ اخز٘بس األعلْة الوٌبعت. الوربملخ ث٘ي الوؾبسٗغ اعزٌبدا إلٔ األُذاف الوؾذدح لك هؾشّع. الوربملخ ث٘ي الوْاقغ الجذٗلخ للوؾشّع الويزشػ. الوربملخ ث٘ي األؽغبم الوخزلرخ للوؾشّع الويزشػ. الوربملخ ث٘ي الجذائ الزكٌْلْع٘خ.شاٍَا :أهذاف ذمٍٍى انًشارٌغ.
إى االُزوبم الكج٘ش ثوْمْع ري٘٘ي الوؾبسٗغ ،هب ُْ إال اًؼكبط للْيبئ أّ األُذاف الؼذٗذح
لزلك الوْمْع ّ ،الزٖ رزوض ف٘وب ٗلٖ:
 – 1رؼزجش ثوضبثخ ّع٘لخ ٗوكي أى رغبػذ فٖ رؾي٘ االعزخذام األهض للوْاسد الوزبؽخ.
 _ 2رؼزجش ثوضبثخ ّع٘لخ رغبػذ فٖ الزخر٘ هي دسعخ الوخبهشح لألهْا ،الوغزضوشح.
 _ 3رغبػذ ػول٘خ الزي٘٘ن فٖ رْعَ٘ الوب ،الوشاد اعزؼوبلَ إلٔ الوغب ،الزٕ ٗنوي رؾي٘ الٌزبئظ
الوشاد رؾي٘يِب.
ٗ _ 4وكي أى ركْى ػول٘خ الزي٘٘ن ثوضبثخ ّع٘لخ رغبػذ ػلٔ رشؽ٘ذ اليشاساد االعزضوبسٗخ.
شانصا :أطض ػًهٍح انرمٍٍى.
هي األعظ ّ الوجبدا الزٖ رغزٌذ ػلِ٘ب ػول٘خ الزي٘٘ن ُٖ هب ٗلٖ:
 _ 1الثذ أى رنوي ػول٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ ػلٔ إٗغبد ًْع هي الزْاف ث٘ي الوؼبٗ٘ش الزٖ رزنوٌِب
رلك الؼول٘خ ّ ،ث٘ي أُذاف الوؾبسٗغ الويزشؽخ.
 _ 2الثذ أى رنوي ػول٘خ الزي٘٘ن رؾي٘ هغزْٓ هؼ٘ي هي الزْاف ث٘ي ُذف إٔ هؾشّع ّ
أُذاف خطخ الزٌو٘خ اليْه٘خ.
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 _ 3الثذ أى رنوي ػول٘خ الزي٘٘ن هغزْٓ هؼ٘ي هي الزْاف ّ االًغغبم ث٘ي أُذاف الوؾبسٗغ
الوزكبهلخ ،إٔ ثئصالخ الزؼبسك ث٘ي الوؾشّع ّ الوؾبسٗغ اليبئوخ الزٖ ٗوكي أى ٗؼزوذ ػلِ٘ب  ،أّ رؼزوذ
ػلَ٘.
 _ 4الثذ هي رْفش الوغزلضهبد الالصهخ لٌغبػ ػول٘خ الزي٘٘ن ،خبفخ هب ٗزؼل هٌِب ثزْفش
الوؼلْهبد ّ الج٘بًبد الذق٘يخ ّ الؾبهلخ.
 _ 5إى ػول٘خ الزي٘٘ن الثذ ّ أى رينٖ إلٔ رجٌٖ قشاس اعزضوبسٕ ،إهب ثزٌر٘ز الوؾشّع الويزشػ أّ
الزخلٖ ػٌَ.
 _ 6إى ػول٘خ الزي٘٘ن ريْم أعبعب ػلٔ الوربملخ ث٘ي ػذح هؾبسٗغّ ،فْال إلٔ الجذٗ الوٌبعت.
راتؼا :يزاحم ػًهٍح انرمٍٍى.
روش ػول٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ثؼذح هشاؽ  ُٖ ّ ،كوب ٗلٖ:
 – 1هشؽلخ إػذاد ّف٘بغخ الركشح األّل٘خ ػي الوؾشّع أّ الوؾبسٗغ الويزشؽخ.
 _ 2هشؽلخ ري٘٘ن الوؾبسٗغ ّ ،رزنوي الخطْاد الزبل٘خ:
أ – ّمغ األعظ ّ الوجبدا األعبع٘خ لؼول٘خ الزي٘٘ن.
ة _ دساعبد الغذّٓ االقزقبدٗخ ّ الرٌ٘خ األّل٘خ.
ط _ دساعبد الغذّٓ االقزقبدٗخ ّ الرٌ٘خ الزرن٘ل٘خ.
د _ ري٘٘ن دساعبد الغذّٓ.
ّ _ اخز٘بس الوؼبٗ٘ش الوٌبعجخ لؼول٘خ الزي٘٘ن.
 _ 3هشؽلخ رٌر٘ز الوؾشّع.
_ 4هشؽلخ هزبثؼخ الوؾشّع.
انًطهة انصاًَ :يؼاٌٍز ذمٍٍى انًشارٌغ االطرصًارٌح.
انفزع األول :ذمٍٍى انًشزوع.
ًِزن فٖ ثؾضٌب ُزا ثؼول٘خ ري٘٘ن الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ لوب لِب هي أُو٘خ رطشقٌب إلِ٘ب ف٘وب عل هي
دساعزٌب ّ ،ػول٘خ الزي٘٘ن ُزٍ رزن فٖ يشف٘ي أّ عبًج٘ي :يشّف الزنكذ ّ يشّف الزغ٘شُّ ،زا هب عْف
ًؾبّ ،اإللوبم ثَ ،صن ًزطشق إلٔ رْم٘ؼ ػول٘خ هزبثؼخ الجذٗ الوخزبس ػي هشٗ ػول٘خ الزي٘٘ن.
أوال :ذمٍٍى انًشارٌغ فً ظزوف انرأكذ.
ٗيقذ ثظشّف الزنكذ ُْ ،رْفش كبفخ الوؼلْهبد ػي الجذائ الويزشؽخ ( الوؼلْهبد الوؼطبح) ،رلك
الوؼلْهبد الزٖ رغوؼ ثئعشاء الوربملخ ثٌِ٘بّ ،فْال إلٔ اخز٘بس الجذٗ األفن ّ ،رٌؾقش الوِوخ ٌُب
ثبخز٘بس الوؼ٘بس الوٌبعت للِذف الوؾذد هي إقبهخ الوؾشّع الويزشػٗ ّ ،زن االػزوبد فٖ رلك ػلٔ اعزخذام
ثؼل األعبل٘ت ّ الق٘غ الشٗبم٘خ ّ اإلؽقبئ٘خ ّ الوؾبعج٘خ.
فٖ ُزا الوغبٗ ،،وكي اليْ ،أى ٌُبك الؼذٗذ هي الوؼبٗ٘ش الزٖ ٗوكي اعزخذاهِب لزي٘٘ن الوؾبسٗغ ّ
الزٖ رزشاّػ ث٘ي الجغبهخ ّ الزؼي٘ذ.
أ – طزق ذمٍٍى ذرياهم انمًٍح انشيٍُح نهُمىد.
ُزٍ الوغوْػخ هي الطشق ررزشك صجبد ق٘وخ الٌيْد ،ؽ٘ش رغزخذم الي٘ن الوطليخ للوذخالد ّ
الوخشعبد غ٘ش الوخقْهخ ،ثبإلمبفخ إلٔ أًِب ال رنخز فٖ الؾغجبى الؼوش االفزشامٖ لالقزشاػ
االعزضوبسٕ  ،إٔ دّى الغوغ ث٘ي ػوش الوؾشّع ّ ػٌقش الضهي ،إٔ أًِب ال رؾغت الي٘وخ الؾبل٘خ للٌيْد
ّالزذفيبد ّ ،رؼزوذ ُزٍ الطشٗيخ هؼ٘بسٗي ُوب:
– هشٗيخ فزشح االعزشداد.
_ هشٗيخ هؼذ ،الؼبئذ الوؾبعجٖ.

 – 1طزٌمح فرزج االطرزداد:
رؼزجش فزشح االعزشداد هي الطشق اليذٗوخ لزي٘٘ن الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ،كوب رؼزجش هي أثغو الطشق
فٖ عج٘ رلك ُٖ ّ ،رج٘ي ػذد الغٌْاد الالصهخ لزغط٘خ ركلرخ االعزضوبس األّلٖ ، 1أّ ثنًِب ػذد الغٌْاد
الوطلْثخ العزؼبدح ق٘وخ االعزضوبس األفلٖ ثْاعطخ الؼْائذ الوزْلذح ػٌَ  ُٖ ّ ،رؾغت كوب ٗلٖ:
ط :1
الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ
____________________
فرزج االطرزداد =
الْعو الؾغبثٖ للزذفيبد الٌيذٗخ الغٌْٗخ الغبسٗخ
أّ

الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ
فرزج االطرزداد = _____________________
هغوْع الزذفيبد الٌيذٗخ الغٌْٗخ الغبسٗخ
________________
ػذد الغٌْاد

ط ُ : 2زٍ الطشٗيخ رؼزجش أكضش ؽْ٘ػب ّ أكضش دقخ هي األّلًٔ ،ظشا الؽزغبثِب ثقبفٖ الزذفيبد الٌيذٗخ
الزكلرخ األّل٘خ االعزضوبس
فرزج االطرزداد = _________________
فبفٖ الزذف الٌيذٕ الغٌْٕ
ّ ٗؼزجش الوؾشّع األفن  ُْ ،الوؾشّع الزٕ ٗؾي فزشح اعزشداد أق .
يصال:
الوؼلْهبد
الكلرخ االعزضوبسٗخ
األّل٘خ
الي٘وخ الوزجي٘خ كخشدح
هي ااهؾشّع
الؼوش اإلًزبعٖ
الؼبئذ الغٌْٕ قج
اإلُزالك ّ النشٗجخ

الؼشك - 1 -
7000

الؼشك - 2 -
5000

الؼشك - 3-
3000

1500

1000

0

5
1500

4
1200

3
1100

ؽغبة الؼبئذ الغٌْٕ القبفٖ:
الوؼلْهبد
ؽقخ اإلُزالك الغٌْٕ
الؼبئذ الغٌْٕ قج
اإلُزالك ّ النشٗجخ -
اإلُزالك
الؼبئذ الغٌْٕ
– النشٗجخ 15%

الؼشك - 1-
5\ 1500–7000
=1100
1100- 1500

الؼشك - 2 -
4 \4000- 5000
= 1000
1000 - 1200

الؼشك - 3 -
3 \ 0 – 3000
= 1000
1000- 1100

400
_ 60

200
30-

100
15 -
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الؼبئذ الغٌْٕ ثؼذ
النشٗجخ  +االُزالك
الؼبئذ الغٌْٕ
فزشح االعزشداد

170
1000 +
1170
4,27

340
1100 +
1140
4,86

85
1000 +
1085
2,76

يالحظحٗ :ؼبد ادساط ق٘وخ االُزالك هي أع اؽذاس الزْاصى فٖ الؾغبثبد الٌِبئ٘خ للوؾشّع.
 – 2طزٌمح انؼائذ انًحاطثً ( :انًؼذل انًرىطط نإلطرصًار )
ٗيْم ُزا الوؼ٘بس ػلٔ اٗغبد الٌغجخ الوئْٗخ لوزْعو فبفٖ الشثؼ الوؾبعجٖ الغٌْٕ ثؼذ خقن
االُزالك ّ النشائت الٔ هزْعو ق٘وخ االعزضوبس لالقزشاػّّ ،امؼ هي ُزا اى رلك الوؼ٘بس ال ٗيْم ػلٔ
الزذفيبد الٌيذٗخ الذاخلخ أّ الخبسعخ ،ث ٗيْم ػلٔ أعبط هؾبعجٖ ّ ،خبفخ ف٘وب ٗزؼل ثزغذٗذ األسثبػ
الوزْقؼخ هي اإلًربق الشأعوبلٖ الويزشػ.1
ّ ٗزن ؽغبثَ كوب ٗلٖ:
م
انًؼذل انًرىطط نالطرصًار = ___________
م2
ؽ٘ش  :م 1هزْعو الشثؼ الغٌْٕ الوؾبعجٖ ثؼذ خقن النشائت ّ االُزالك.
م  2هزْعو ق٘وخ االعزضوبس.
1

ب – طزق ذأخذ تؼٍٍ االػرثار انمًٍح انشيٍُح نهُمىد ( األطانٍة انذٌُايٍكٍح ).
كبى هي أُن ًيبه مؼ الوؼ٘بسٗي الغبثي٘ي ػذم أخزُوب ثؼ٘ي االػزجبس الي٘وخ الضهٌ٘خ للٌيْد،
ػلٔ الشغن هي أى الوؼ٘بس الغل٘ن ّ الزٕ ٗوكي االػزوبد ػلَ٘ فٖ ري٘٘ن الوؾبسٗغّ ،فْال الٔ اخز٘بس
الجذٗ األفن  ،الثذ هي أى ٗنخز ُزٍ الؾي٘يخ ثٌظش االػزجبسُ ّ ،زا هب ًو٘ضٍ فٖ الوؼ٘بسٗي الزبل٘٘ي،
 – 1يؼٍار صافً انمًٍح انحانٍح:
ٗيقذ ثبلي٘وخ الؾبل٘خ كن ٗغبّٕ هجلغ هب ؽبل٘ب ٗزذف ثؼذ عٌخ ،أّ عٌْاد الؽيخ .
ّ ٗؾ٘ش فبفٖ الي٘وخ الؾبل٘خ الٔ الرشق ث٘ي الي٘وخ الؾبل٘خ للوذخالد الالؽيخ ّ الي٘وخ الؾبل٘خ
للوخشعبد الالؽيخ ،فبرا كبى الرشق هْعجب ،فبى اليشاس الالعزضوبسٕ هشثؼ أهب ارا كبى الرشق عبلجب ،فبى
اليشاس االعزضوبسٕ غ٘ش هشثؼ.3
صافً انمًٍح انحانٍح = الي٘وخ الؾبل٘خ للزذفيبد الذاخلخ – الي٘وخ الؾل٘خ للزذفيبد الخبسعخ.
2

الي٘وخ الؾبل٘خ لْؽذح ًيذٗخ رزؾي فٖ عٌخ هؼٌ٘خ:
1
ق = ______________
ٌ
()t+1
يصال :لذٌٗب ػشمٖ اعزضوبس ،

 - 1عو٘ش هؾوذ ػجذ الؼضٗض ،هشعغ عبث  ،ؿ177
 - 2كبمن عبعن ،هشعغ عبث ،ؿ139
 - 3عو٘ش هؾوذ ػجذ الؼضٗض ،هشعغ عبث ،ؿ 181

الوؼلْهبد
الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ
ق٘وخ الوؾشّع فٖ ًِبٗخ الؼوش
اإلًزبعٖ (خشدح )
الؼوش اإلًزبعٖ
الزذفيبد الٌيذٗخ الغٌْٗخ قج
االُزالك ّ النشٗجخ

الؼشك – - 1
3000
800

الؼشك _ _ 2
5000
1000

4
1000

5
1500

هي أع اإلعبثخ الثذ هي ؽغبة الؼبئذ القبفٖ ،صن ٗخقن ثغؼش الخقن الوؼطٔ الزٕ ٗزن ركشاسٍ،
هب ػذا فٖ الغٌخ األخ٘شح رنبف ق٘وخ الخشدح.
الؼشك - 2-
الؼشك - 1-
الوؼلْهبد
800= 5\1000-5000
550= 4\800-3000
ؽقخ االُزالك
700= 800- 1500
450= 550- 1000
الؼبئذ الغٌْٕ قج االُزالك ّ
النشٗجخ – االُزالك
560 = 140- 700
360= 90- 450
الؼبئذ الغٌْٕ خبمغ للنشٗجخ
%20
800+ 560
550+ 360
الؼبئذ الغٌْٕ  +االُزالك
1360
910
الؼبئذ الغٌْٕ القبفٖ
الغٌْاد

هؼذ ،الخقن

1
2
3
4

0,909
0,826
0,751
0,683

5

0,621

هغوْع الي٘ن الؾبل٘خ للزذفيبد
الذاخلخ
هغوْع الي٘ن الؾبل٘خ للزذفيبد
الخبسعخ
فبفٖ الي٘وخ الؾبل٘خ
األفنل٘خ

الجذٗ ة

الجذٗ أ
رذف ًيذٕ

ق٘وخ ؽبل٘خ

رذف ًيذٕ

ق٘وخ ؽبل٘خ

910
910
910
910+800
=1710
/

827,19
751,66
783,41

1360
1360
1360
1360

1236,24
1123,36
1021,36
928,88

1167,93
/

1360+1000
=2360

3430,19
3000,00

430,19
الضبًٖ

 ٗؼزجش الجذٗ "ة" ُْ األفن ألًَ ؽي فبفٖ ق٘وخ ؽبل٘خ أكجش هي الجذٗ "أ". ٗؼزجش كال الجذٗل٘ي هيجْل٘ي اقزقبدٗب ألًِوب ؽييب فبفٖ ق٘وخ ؽبل٘خ هْعجخ.يالحظح  :ػٌذ رغبّٕ الي٘وخ الؾبل٘خً،غزؼو دل٘ الشثؾ٘خ.

1465,56
5775,4
5000,00

775,4
األّ،

1

_ دنٍم انزتحٍح:
ٗغزخذم ُزا الذل٘ ػٌذ رغبّٕ الي٘ن الؾبل٘خ للويزشؽبد االعزضوبسٗخٗ ُْ ّ ،ؾغت كوب ٗلٖ:
هغوْع الي٘ن الؾبل٘خ للزذفيبد الٌيذٗخ الذاخلخ
دل٘ الشثؾ٘خ = ________________________
هغوْع الي٘ن الؾبل٘خ للزذفيبد الٌيذٗخ الخبسعخ
 – 2يؼٍار طزٌمح انؼائذ انذاخهً:
ٗؼزجش ُزا الوؼ٘بس هي ث٘ي الوؼبٗ٘ش الِبهخ الزٖ رغزخذم فٖ الوربملخ ث٘ذ الوؾبسٗغ ّ الجذائ
االعزضوبسٗخ الويزشؽخ ،رلك أى ُزٍ الطشٗيخ رنخز ثؼ٘ي االػزجبس ّ فٖ آى ّاؽذ الزذفيبد الٌيذٗخ
القبف٘خ ّ الي٘وخ الضهٌ٘خ للٌيْد ٗ ّ،2وكي أى ٗؼشف ُزا الوؼ٘بس ثنًَ هؼذ ،الخقن الزٕ رزغبّٓ ػٌذٍ
ق٘وخ الزذفيبد الٌيذٗخ الذاخلخ هغ ق٘وخ الزذفيبد الٌيذٗخ الخبسعخ،
ّ ثوؼٌٔ آخش ،إى ُزا الوؼ٘بس هب ُْ إال ػجبسح ػي عؼش الخقن الزٕ ٗؼطٖ ق٘وخ ؽبل٘خ للوؾشّع
رغبّٕ القرش.
كوب ٗؼشف أٗنب أًَ ػجبسح ػي عؼش الربئذح (الخقن) الزٕ ٗغؼ الي٘وخ الؾبل٘خ للوكبعت الٌيذٗخ
الوؾييخ هي اعزضوبس هب ،هؼ٘ي رزغبّٓ هغ الي٘وخ الؾبل٘خ لزلك االعزضوبس.3
ّ ثوب أى رلك ٗزطلت اعزخذام عؼش فبئذح ( خقن ) هؼ٘ي لزؾْٗ الزذفيبد الٌيذٗخ الغبسٗخ إلٔ
ق٘وخ ؽبل٘خ ،فبى رلك الغؼش الزٕ ٗزن هي خاللَ رغبّٕ هشفٖ الوؼبدلخٗ ،وض هؼذ ،الؼبئذ الذاخلٖ ّ ،ثوب
أى الزذفيبد الٌيذٗخ الخبسعخّ ،الزٖ روض الكلرخ االعزضوبسٗخ الوؼطبحّ ،لكًِْب هذفْػخ فٖ ثذاٗخ الرزشح لزا
فِٖ روض ق٘وخ عبسٗخ ّ ق٘وخ ؽبل٘خ فٖ ًرظ الْقذ ،إٔ أًِب رؾزبط إلٔ خقن ،لزلك ٗوكي رطج٘ الق٘غخ
الزبل٘خ:
انكهفح االطرصًارٌح األونٍح = انمًٍح انحانٍح نهًذخالخ.
إٔ
الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ = الؼْائذ.
ع3
ع2
ع1
انكهفح االطرصًارٌح األونٍح = ____ .......+ _______ + _______ +
3
 + 1ف (  + 1ف)  + 1 ( 2ف )
ؽ٘ش ع ، 1ع ، 2ع 3رؾ٘ش إلٔ ق٘وخ الزذف فٖ ًِبٗخ الغٌخ األّلٔ ،الضبً٘خ.... ،
ف رؾ٘ش إلٔ عؼش الخقن الوغزخذم.
 ّ هي أع الْفْ ،إلٔ ق٘وخ "ف" فبًَ الثذ هي اػزوبد أعلْة الزغشثخ ّ الخطن ّ ،رلك هيخال ،اعزخذام أعؼبس خقن هرزشمخ ّ رطج٘يِب ػلٔ الق٘غخ أػالٍ ،فئرا كبًذ الٌز٘غخ أكجش هي ق٘وخ
الطشف اٙخش فٖ الوؼبدلخ ،الثذ هي اعزخذام عؼش خقن آخش أكجشُّ ،كزا ،إػبدح الزغشثخ ػذح هشاد
للْفْ ،إلٔ عؼش خقن الزٕ ٗزغبّٓ ػٌذٍ الطشفبىٗ ّ ،وكي رْم٘ؼ رلك هي خال ،الوضب ،الزبلٖ:
يصال :لْ افزشمٌب أى الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ لوؾشّع هؼ٘ي رغبّٕ  60000دط ّ ،أى ق٘وخ
الوؾشّع فٖ ًِبٗخ ػوشٍ اإلًزبعٖ كخشدح ريذس ثـ  20000دط ّ ،أى الؼوش اإلًزبعٖ لَ ُْ خوظ ( ) 05
عٌْاد ّ ،أى الزذفيبد الٌيذٗخ الزٖ ؽييِب الوؾشّع خال ،ػوشٍ اإلًزبعٖ كبًذ كبلزبلٖ:

 - 1ػجذ الغربس ؽٌرٖ ،هشعغ عبث  ،ؿ 293
 - 2الطبُش لطشػ ،هشعغ عبث  ،ؿ.159
 - 3كبمن عبعن ،هشعغ عبث  ،ؿ . 155

الزذفيبد
الغٌخ
 10000دط
1
 10000دط
2
 10000دط
3
 10000دط
4
 10000دط
5
ّ لٌرزشك أى الوطلْة ُْ إٗغبد هؼذ ،الؼبئذ الذاخلٖ.
انيىاب:
الكلرخ االعزضوبسٗخ األّل٘خ = الي٘وخ الؾبل٘خ للزذفيبد الٌيذٗخ الذاخلخ
20000 + 10000 10000
10000
10000 10000
____________ + ______ + ______ + ______ + _____ = 60000
5
4
( + 1ف)
 + 1ف (  +1ف)  + 1( 2ف)  + 1( 3ف)
ٗالؽظ فٖ الغٌخ األخ٘شح أًَ روذ امبفخ الٔ ق٘وخ الخشدح الٔ أف الزذف ثبػزجبسٍ ٗوض
ػبئـذا قذ ؽي فٖ الغٌخ األخ٘شح هي الؼوش اإلًزبعٖ.
ّ ُكزاٗ ،الؽظ أى الوغٌُِْ ،ب ُْ "ف" ّ أى الوِوخ رٌؾقش فٖ اٗغبد ق٘وزَ ّ ل٘ظ ٌُبك
أعلْة آخش اال هٌخال ،اعزخذام أعلْة الزغشثخ ّ الخطن ّ ،فٖ ُزٍ الؾبلخ ،عْف ٗزن اعزخذام عؼش
خقن افزشامٖ ّ ل٘كي ٗ ّ %4ؼْك ثذال هي "ف" ّ ،فٖ ُزٍ الؾبلخ ركْى:
20000+10000
10000
10000
10000
10000
____________ + ______ + ______ + ______ + ______ = 60000
5
4
()0,04+1
() 0,04+1( 3)0,04+1( 2)0,04+1( )0,04+1
ٗؼٌٖ أى60958,769 =60000 :
ّ ًظشا لكْى الزكلرخ األّل٘خ أق هي الي٘وخ الؾبل٘خ للزذفيبد الذاخلخ حفبًٌٌؼزوذ عؼش خقن أكجش ّ رؼبد
الزغشثخ  ّ ،ل٘كي%5 :
20000+10000
10000
10000
10000 10000
____________ + ______ + ______ + ______ + ______ = 60000
5
4
()0,05+1
() 0,05+1( 3)0,05+1( 2)0,05+1( )0,05+1
ٗؼٌٖ أى59953,854 = 60000 :
ًؼ٘ذ الكشح ثبعزؼوب ،عؼش خقن 4,48%
20000+10000
10000
10000
10000
10000
____________ + ______ + ______ + ______ + ______ = 60000
5
4
()1,048
()1,048( 3)1,048( 2)1,048( )1,048
ٗؼٌٖ أى59990,558 = 60000 :
ُّزٍ الٌز٘غخ رؼزجش أقشة إلٔ الطشف اٙخش ،أهب الرشق الجغ٘و ٗوكي أى ٗكْى ًز٘غخ لؼذم
اؽزغبة الكغْس كبهلخ ،لزا ٗؼزجش عؼش الخقن الزٕ ٗغبّٕ ث٘ي الطشف٘ي ُْ  ُْ ّ ، 4,48%هؼذ،
الؼبئذ الذاخلٖ الوطلْة.
شاٍَا :ذمٍٍى انًشارٌغ فً ظزوف انرغٍز.
هي خال ،هؼبلغزٌب لزي٘٘ن ّ هيبسًخ الوؾبسٗغ فٖ يشّف الزنكذ ،رغبُلٌب ػٌقش الخطش ،فجبلشغن
هي أى الزذفيبد الٌيذٗخ الخبسعخ لزغط٘خ هخزل الزكبل٘ هؼشّفخ ثذقخ ،إال أى الزذفيبد الذاخلخ الوزْلذح
ػي الٌؾبه رٌطْٕ ػلٔ هخبهش ػذم الزنكذ.

ّ الخطش ُْ اًؼكبط أّ رؼج٘ش ػي ػذم الزنكذ الزٕ ٌٗطْٕ ػلَ٘ الوغزيج  ،فكلوب ؽذس رؾزذ
كج٘ش فٖ الي٘ن الوزْقؼخ للٌْارظ ،كلوب اًطْٓ اليشاس االعزضوبسٕ ػلٔ هخبهش كج٘شح،
ّ قذ دفغ رلك االُزوبم ثؼل الجبؽض٘ي ّ الوِزو٘ي ثذساعبد الغذّٓ إلٔ الزرك٘ش فٖ إٗغبد أعبل٘ت هؼٌ٘خ
روكي هي الؾكن ػلٔ هذٓ عذّٓ الوؾبسٗغ ّ الوربملخ ثٌِ٘ب فٖ ي رلك الظشّف ّ ،الزٕ ًزظ ػٌَ
الزْف إلٔ الؼذٗذ هي األعبل٘ت الزٖ ٗوكي هي خاللِب ري٘٘ن الوؾبسٗغ فٖ ي ُزٍ الظشّف ّ ،الزٖ
رزٌبّ ،الؼذٗذ هي الوزغ٘شاد ّ اؽزوبالد رغ٘شارِب هغزيجال ّ ،أصش رلك الزغ٘شاد ػلٔ الٌزبئظ الوؾقلخ
ثبلوؼبٗ٘ش الغبثيخ.
أ – َمطح انرؼادل.
ٗيقذ ثٌيطخ الزؼبد ،،الٌيطخ الزٖ رزغبّٓ فِ٘ب اإلٗشاداد الكل٘خ هغ الزكبل٘ الكل٘خ لٌبرظ هؼ٘ي،
إٔ الٌيطخ الزٖ ال ركْى فِ٘ب أسثبػ ّ ال خغبسحٗ ّ ،ؼجش ػٌِب كو٘ب أّ ًيذٗب ّ ،ػبدح فبًَ كلوب اسررؼذ
ًيطخ الزؼبد ،،كلوب صادد فشؿ الوؾشّع هي رؾي٘ األسثبػ ّ ،كلوب اًخرنذ ،كلوب صادد اؽزوبالد
ؽذّس خغبئش.
1
أ – 1انطزٌمح انثٍاٍَح :
ٗزن رؾذٗذ ًيطخ الزؼبد ،ث٘بً٘ب ،ثغؼ الوؾْس الؼوْدٕ ٗوض اإلٗشاداد ّ الزكبل٘  ،أهب الوؾْس
األفيٖ ف٘وض اإلًزبط أّ الوج٘ؼبد ،صن ٗشعن هٌؾٌٔ اإلٗشاد الكلٖ ،صن هٌؾٌٔ الزكبل٘ الكل٘خ الزٕ روض ك
ًيطخ هٌَ إعوبلٖ الزكبل٘ الضبثزخ ّ الوزغ٘شح ،إمبفخ الٔ سعن هٌؾٌٖ٘ الزكلر٘ز٘ي األخ٘شر٘ي
ّ ًرزشك ػٌذ رؾل٘ ًيطخ الزؼبد ،ث٘بً٘ب:
 – 1صجبد عؼش ث٘غ الْؽذح.
 – 2صجبد الزكلرخ الوزغ٘شح للْؽذح الوٌزغخ.
ّ ػبدح ،فبى الٌيطخ الزٖ ٗزيبهغ فِ٘ب هٌؾٌٔ اإلٗشاد الكلٖ ّ هٌؾٌٔ الزكبل٘ الكل٘خ ّ الزٖ رزوض
فٖ الٌيطخ ك ى ُٖ ًيطخ الزؼبد ،الزٖ ػٌذُب ٗكْى اإلٗشاد الكلٖ = الزكبل٘ الكل٘خ ّ ،الوٌؾنح ال رؾي
ػٌذُب سثؾب ّ ال خغبسح.
أهب قج ًيطخ الزؼبد ،،ركْى ٌُبك خغبئش ألى الزكبل٘ الكل٘خ ركْى أكجش هي اإلٗشاد الكلٖ ،أهب ثؼذ
ًيطخ الزؼبد ،،فزكْى ٌُبك أسثبػ ،ألى اإلٗشاد الكلٖ ٗكْى أكجش هي الزكبل٘ الكل٘خ.
أ – 2انطزٌمح انيثزٌح :هي أع الْفْ ،إلٔ رؾذٗذ ًيطخ الزؼبد ،عجشٗب ،الثذ هي االعزربدح هي
الؼالقبد الغبثيخ ّ الزؼج٘ش ػٌِب ثق٘غ أّ هؼبدلخ عجشٗخ روض ثبٙرٖ:
اإلٌزاد انكهً = كو٘خ الوج٘ؼبد × عؼش ث٘غ الْؽذح.
ة
×
كى
انركانٍف انكهٍح = الزكبل٘ الضبثزخ  +الزكبل٘ الوزغ٘شح
= الزكبل٘ الضبثزخ ( +كو٘خ اإلًزبط × كلرخ الْؽذح الوزغ٘شح)
 +كى×م
س
=
أهب ثٌيطخ الزؼبد ،فبى:
ك ى × ة = س  +ك ى ×م
كى×(ة–م)=س
الزكبل٘ الضبثزخ
س
ك ى = ____  ،هؼٌبٍ أى :كًٍح انرؼادل = ___________________
عؼش ث٘غ الْؽذح – كلرخ الْؽذح الوزغ٘شح
ة–م
أهب ًيذٗب فزؾغت ّفيب للق٘غخ الزبل٘خ:

 - 1كبمن عبعن ،هشعغ عبث  ،ؿ. 178

الزكبل٘ الضبثزخ
لًٍح انرؼادل انُمذي = ___________________
كلرخ الْؽذح الوزغ٘شح
______________ - 1
عؼش ث٘غ الْؽذح
ّ اعزٌبدا لِزٍ الؼالقبدٗ ،وكي الْفْ ،الٔ ؽغبة ًيطخ الزؼبد ،الخبفخ ثغؼش الج٘غ ّ ،ؽغن
الوج٘ؼبد الالصم لزؾي٘ هغزْٓ هؼ٘ي هي األسثبػ...
ب – شيزج انمزار:1
إى ػذم الزنكذ ٗزطلت فٖ كض٘ش هي األؽ٘بى ارخبر علغلخ هزؼبقجخ هي اليشاساد ،الزٖ رزْق ػلٔ
ثؼنِب الجؼل ّ ،ل٘ظ هغشد قشاس ّاؽذ ّ ،ػٌذئز ،رقجؼ الوؾكلخ ُٖ هؾكلخ ارخبر قشاس هزؼذد
الوشاؽ  ،ؽ٘ش ٗؤصش ًبرظ أؽذ اليشاساد ػلٔ اليشاساد الزبل٘خ لَ ّ ،فٖ هض ُزا الٌْع هي الوؾبك  ،فبى
األهش ٗؾزبط إلٔ أداح أّ ّع٘لخ رؼشك ًزبئظ اليشاساد الوزؼذدح ثطشٗيخ هجغطخ ّ هٌطي٘خ روكي الوذٗش هي
فِن ّ ري٘٘ن الجذائ الوخزلرخ ؽزٔ ٗوكٌَ اخز٘بس أفن ثذٗ اعزضوبسُٕ ،زٍ األداح رؼشف ثبعن ؽغشح
اليشاساد ،ألًِب رؾجَ الؾغشح غ٘ش أًِب ركْى أفي٘خ ،أعبعِب ُْ ًيطخ اليشاس ،أهب فشّػِب فزوزذ هي ًيطخ
اليشاس ّ األؽذاس ّ ،ك ؽبدصخ رٌزظ رؤدٕ إلٔ ًز٘غز٘ي أّ أكضشّ ،الزٖ قذ ٗؤدٕ ثؼنِب إلٔ أؽذاس أخشٓ
ّ ًزبئظ أخشٓ.
ّ ػلٔ رلكٗ ،وكي رؼشٗ ؽغشح اليشاس ػلٔ أًِب روض٘ رخط٘طٖ أّ ث٘بًٖ لؼول٘خ ارخبر
اليشاس.
جـ  -أطهىب ذحهٍم انحظاطٍح:2
ٗيقذ ثزؾل٘ الؾغبع٘خ ،هذٓ رنصش سثؾ٘خ الوؾشّع أّ ؽغبع٘زَ للزغ٘شاد الزٖ رطشأ ػلٔ
الؼْاه الوخزلرخ الزٖ رؤصش ػلٔ الوؾشّع ،ؽ٘ش ٗالؽظ أى الزذفيبد الٌيذٗخ ( الذاخلخ أّ الخبسعخ ) الزٖ
ٗزن ػلــٔ أعبعِب رؾذٗذ فبفٖ الي٘وخ الؾبل٘خّ ،دل٘ الشثؾ٘خ ّ هؼذ ،الؼبئذ الذاخلٖ رزنصش ثؼْاه ػذٗذح:
 أعؼبس الوْاد ّ الوٌزغبد كو٘بد الوج٘ؼبد هغزْٓ الطبقخ اإلًزبع٘خ الؾ٘بح اإلًزبع٘خ للوؾشّع هذٓ صجبد ػٌبفش الزكبل٘ األخشٓ.ّ الغؤا ُْ ،هبرا ٗؾذس للوؼبٗ٘ش الزٖ ٗزن ؽغبثِب فٖ يشّف الزنكذ الكبه إرا هب رغ٘ش
ّاؽذ أّ أكضش هي الؼْاه الوزكْسح ،فِ ٗظ فبفٖ الي٘وخ الؾبل٘خ كوب ُْٗ ُ ّ ،زغ٘ش هؼذ ،الؼبئذ
الذاخلٖ للوؾشّع؟
ّ ٗوكي اعزخذام أعلْة رؾل٘ الؾغبع٘خ فٖ الوشاؽ األّلٔ هي إػذاد الوؾبسٗغ ،هي أع
رؾذٗذ رلك الوزغ٘شاد األكضش أُو٘خّ ،الؼو ػلٔ مشّسح ريذٗشُب ثذقخ ،رلك الوزغ٘شاد الزٖ قذ روض
الغضء األكجش هي الزكبل٘ هضال ،أّ الزٖ هي الوزْقغ أى رضداد ق٘وزِب أّ رٌخرل ة دسعخ كج٘شح ػي
الزيذٗش األكضش اؽزوبال.
انفزع انصاًَ  :انرحهٍم انًانً نهًشزوع.
ِٗذف الزؾل٘ الوبلٖ إلٔ قشاءح الوشكض الوبلٖ للوؤعغخ ثطشٗيخ هرقلخ ،ثؼذ قجْ،
الوؾشّع ،للزؼشف ػلخ أّمبع الغْ٘لخ ّ أصش اإلعذ صوبس ػلٔ سأط الوب ّ ،،اعزٌزبط الخالفبد
النشّسٗخ ف٘وب ٗزؼل ثبلْمغ الوبلٖ للوؤعغخٗ ّ ،ؤدٕ ُزا الزؾل٘ ػلٔ الخقْؿ إلٔ هؼشفخ
الِ٘ك الوبلٖ للوؤعغخ ّرْاصًَ،
 - 1هٌقْس الجذْٕٗ ،األعبل٘ت الكو٘خ ّ ارخبر اليشاساد ،الذاس الغبهؼ٘خ للطجبػخ ّ الٌؾش ّ الزْصٗغ ،اإلعكٌذسٗخ ،هقش،
، 1987ؿ . 101
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ّ كربءرَّ ،رْمؼ ُزٍ الوؼشفخ اعزٌزبط ًيبه قْح الوؤعغخ هي الٌبؽ٘خ الوبل٘خ ًّيبه مؼرِبّ ،هي
ؽنى رلك أى ٗغبػذ ػلٔ رْم٘ؼ الشؤٗخ أهبم الجٌك ػٌذهب ٗيذم ػلٔ هٌؼ قشك لِزٍ الوؤعغخ.
ّ ٗزن الزؾل٘ الوبلٖ للوؤعغخ إرا ثبعزؼوب ،الؼذٗذ هي األدّاد ّ الْعبئ ّ ،رخزل ُزٍ
األخ٘شح ف٘وب إرا كبى الزؾل٘ ٗشكض ػلٔ الْمغ الغبكي للوؤعغخ ،أّ ٗشكض ػلٔ ّمؼِب الذٌٗبه٘كٖ،
ّ رزوض ُزٍ الْعبئ ّ األدّاد ف٘وب ٗلٖ:
أوال :طزٌمح انرحهٍم تىاططح انرىاسَاخ انًانٍح.
أ – رأص انًال انؼايم انصافً:
ٗؼجش سأط الوب ،الؼبه ػلٔ الربئل هي هقبدس الزوْٗ الذائوخ ،إر ػلٔ الوؤعغخ أى رؾزبه
ثبلؾقْ ،ػلٔ أهْا ،إمبف٘خ هْٗلخ الوذٓ لوْاعِخ هؾزشٗبد هؾزولخ هي اعزضوبساد رذػن ثِب ًؾبهِب
هغزيجالُ،زا الربئل هي سأط الوب ،فٖ ؽبلخ ػذم اعزؼوبلَ لؾشاء االعزضوبساد ٗغزغ لزوْٗ دّسح
االعزغالً ،غج٘ب ُّْ ،ثبلزبلٖ ػجبسح ػي ُبهؼ موبى،
ّ ٗؼشف سأط الوب ،الؼبه ثطشٗيز٘ي:
رأص انًال انؼايم = األهْا ،الذائوخ – األفْ ،الضبثزخ
أّ
رأص انًال انؼايم = األفْ ،الوزذاّلخ – الذْٗى قق٘شح األع
ٗغت أى ٗكْى الؾذ األدًٔ لشأط الوب ،الؼبه أكجش هي القرش ،أهب الؾذ األققٔ فال ٗغت أى
ٗغطٖ هغوْع الوخضًّبد ّ الي٘ن غ٘ش الغبُضح ًظشا لكْى األهْا ،الزٖ ٗزكْى هٌِب ركل الوؤعغخ
فْائذ فٖ غبلت األؽ٘بى.
ب – احرٍاجاخ رأص انًال انؼايم:
كوب أى األفْ ،الضبثزخ روْ ،ثنهْا ،دائوخ ،فئى الوخضًّبد ّ الؾيْق رؾزبط إلٔ هقبدس
روْٗ رزوض فٖ الذْٗى قق٘شح األع  ّ ،إرا كبًذ ق٘ن الوخضًّبد ّ الوذٌْٗى أكجش هي الذْٗى قق٘شح
األع  ،فئى الرشق ٗوْ ،ثنهْا ،دائوخ،ثوؼٌٔ آخش ،هب ٗيبث الذْٗى قق٘شح األع هي األفْٗ ،،زوض فٖ
الوخضًّبد ّ الوذٌٗ٘ي.
إرا اعزطبػذ الوؤعغخ رغذٗذ الذْٗى قق٘شح األع ثِزٍ الوخضًّبد ّ الؾيْق ّ ثيٖ فبئل،
ُزا األخ٘ش ٗذػٔ "اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه " هقذسٍ ٗزوض فٖ فبئل األهْا ،الذائوخ الزٕ ٗطل
ػلَ٘ سأط الوب ،الؼبه .
ّ ثبلزبلٖ ٗوكي ؽغبة سأط الوب ،الؼبه هي خال ،الؼالقخ الزبل٘خ:
احرٍاجاخ رأص انًال انؼايم = (ييًىع األصىل – األصىل انًرذاونح) – (دق أ – انظهفٍاخ
انًصزفٍح)
ّ اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه ُٖ هوزلكبد غ٘ش ًيذٗخ ّ ،لزلك رجؾش الوؤعغخ ػي هٌبفز
لزؾْٗلِب إلٔ أهْا ،عبئلخ إرا هب امطشد الوؤعغخ لزلك.
جـ  -انخشٌُح:
ٗوكي رؼشٗ خضٌٗخ الوؤعغخ ثنًِب هغوْع األهْا ،الزٖ فٖ ؽْصرِب لوذح دّسح اعزغالل٘خّ ،
ُٖ رؾو فبفٖ الي٘ن الغبُضح ،إٔ هب رغزط٘غ الززقشف فَ٘ فؼال هي األهْا ،الغبئلخّ ،رؾغت ثبلؼالقخ
الزبل٘خ:
انخشٌُح = انمٍى انياهشج – انظهفٍاخ انًصزفٍح.
أّ
انخشٌُح = رأص انًال انؼايم – احرٍاجاخ رأص انًال انؼايم.
ّ ػلٔ أعبط ُزٍ الؼالقخ ،فئًٌب ًْاعَ ؽبلز٘ي:
انحانح األونى :سأط الوب ،الؼبه > اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه  ،فئًَ ثزلك ٗوكي ثزلك روْٗ
هغوْع االؽز٘بعبد هي فبئل األهْا ،الذائوخ ،ثبإلمبفخ إلٔ هجلغ غ٘ش هؾغ ٗؾو ؽك هزبؽبدً ،يْ،
ؽٌِ٘ب أى الزْاصى الوبلٖ هؾي .

انحانح انصاٍَح :سأط الوب ،الؼبه < اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه ُ ،زا ٗؼٌٖ أى االؽز٘بعبد لن
روْ ،إال ًغج٘بٗ ّ ،زؾو الرشق هقبدس أخشٓ رزوض فٖ الذْٗى قق٘شح األع  ،هض الغؾت ػلٔ
الوكؾْف ،رغج٘يبد ػلٔ الرْار٘ش ،خقن األّساق الزغبسٗخّ... ،غ٘شُب.
شاٍَا :انرحهٍم تاطرؼًال انُظة انًانٍح.
رغوؼ الٌغت ثئػطبء ررغ٘ش لٌزبئظ الغ٘بعبد الوزخزح هي هشف الوؤعغخ ّ ،ال ٗكْى للٌغت
هؼٌٔ هْمْػ٘ب ،إال ثؼذ هيبسًزِب هغ ًغت ًوْرع٘خ للوؤعغخ ،أّ ليطبع االقزقبدٕ الزٕ رٌزوٖ إلَ٘.
ٗغوؼ الزؾل٘ الوبلٖ ػي هشٗ الٌغت ثززجغ رطْس الوؤعغخ ّ،رؾذٗذ القْسح الزٖ رؼشمَّ ،
ٗؼكظ الْمؼ٘خ الوبل٘خ للوؤعغخ فٖ الوذٓ اليق٘ش.
أ – َظة انهٍكهح:
ُٖ الزٖ رج٘ي هذًْٗ٘خ الوؤعغخ ّ اعزيالل٘زِب ّ ،االعزغال ،الغ٘ذ ألهْالِب ُّٖ ،هزؼذدحّ ،
هخزلرخ ،أُوِب:
َ – 1ظثح رأص انًال انؼايم ّ :رؾغت كوب ٗلٖ:

سأط الوب ،الؼبه
َظثح رأص انًال انؼايم = _____________ × . 360
سقن األػوب،
ّ ركْى ُزٍ الٌغجخ أكضش هالءهخ  ،كلوب كبًذ هشررؼخ.
ً – 2غجخ اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه :
اؽز٘بعبد سأط الوب ،الؼبه
َظثح احرٍاجاخ رأص انًال انؼايم = _________________ × 360
سقن األػوب،
ّ هي فبلؼ الوؤعغخ أى ركْى ُزٍ الٌغجخ هبئلخ إلٔ االًخربك
ب – َظة انظٍىنح:
ٗوكي هي خاللِب هؼشفخ دسعخ عْ٘لخ األفْ ّ ،قذسرِب ػلٔ الزؾْ ،إلٔ هزبؽبد رغوؼ
للوؤعغخ ثزغذٗذ دًِْٗب ػلٔ الوذٓ اليق٘ش ،هي ُزٍ الٌغت ًزكش:
َ – 1ظثح طٍىنح األصىل:
األفْ ،الوزذاّلخ
َظثح طٍىنح األصىل = _________
هغوْع األفْ،
كلوب كبًذ ُزٍ الٌغجخ أكجش هي  0,5د ،رلك ػلٔ أُو٘خ األفْ ،الوزذاّلخ ػلٔ األفْ،
الضبثزخ ،لكي قذ ٗذ ،اسرربػِب ػلٔ أى االعزضوبساد هِزلكخ ّ قذٗوخ ،لِزا  ،فئى اًخربك ُزٍ الٌغجخ ٗذ،
ػلٔ اسرربع ق٘وخ االعزضوبساد ّ ثبلزبلٖ إهكبً٘خ رؾغ٘ي الوشدّدٗخ.
َ – 2ظثح انظٍىنح انؼايح:
هغوْع األفْ ،الوزذاّلخ
َظثح انظٍىنح انؼايح = ______________
هغوْع د ق أ
ّ كلوب كبًذ ُزٍ الٌغجخ أكجش هي الْاؽذ( ) 01د ،رلك ػلٔ ّعْد سأط هب ،ػبه فبفٖ
هْعت ،إٔ اليذسح ػلٔ هْاعِخ دًِْٗب اليق٘شح األع  ،دّى أى رزٌبص ،الوؤعغخ ػلٔ أفْلِب الضبثزخ.

َ – 3ظثح انخشٌُح انؼايح ّ :رؾغت ثبلؼالقخ الزبل٘خ:
الي٘ن الغبُضح +الوزبؽبد
َظثح انخشٌُح انؼايح = _____________
هغوْع د ق أ
الثذ أى ركْى ُزٍ الٌغجخ هؾزْاح فٖ الوغب ّ ،] 0,5، 0,3[ ،رؼزجش أدق هي الٌغجخ الغبثيخ
خبفخ فٖ الوؤعغبد راد الوخضّى الجطٖء الذّساى ،فالثذ أى ركْى قبدسح ػلٔ هْاعِخ دًِْٗب اليق٘شح
الوذٓ ثْاعطخ الؾيخق ّ الوزبؽبد.
1
َ – 4ظثح انظٍىنح اٍََحٗ ّ :ؼجش ػٌِب كبلزبلٖ :
الوزبؽبد
َظثح انظٍىنح اٍََح = ________
هغوْع د ق أ
هي الطج٘ؼٖ أى ركْى ُزٍ الٌغجخ أق هي ( ) 01لكي ٗغت أى رزشاّػ ث٘ي [] 0,3، 0,2خبفخ
إرا كبًذ هذح الزغذٗذ ال رضٗذ ػي ثنؼخ أٗبم.
جـ َ -ظثح انًذٌىٍَح:
رغوؼ ُزٍ الٌغجخ ثوؼشفخ دسعخ اعزيالل٘خ الوؤعغخ هبل٘ب ،ثوؼٌٔ آخش ٗ ،غت ػلٔ الوؤعغخ أى
رْاعَ هذًْٗ٘زِب ثنهْالِب الخبفخ ،ؽ٘ش أى األهْا ،الخبفخ ُٖ الزٖ رغبثَ الخطْسح الوبل٘خ فٖ ؽبلخ
رؼشك الوؤعغخ لِبّ ،2ريبط كوب ٗلٖ:
األهْا ،الخبفخ
َظثح انًذٌىٍَح = ____________
هغوْع الذْٗى
ٗيزنٖ ُزا الوؤؽش أى ٗكْى أكجش هي ( ،) 01أهب إرا كبًذ ُزٍ الي٘وخ رغبّٕ ( ) 02فِزا ٗؼٌٖ أى
األهْا ،الخبفخ رغبّٕ مؼ الذْٗى ،هوب ٗغؼ الوؤعغخ قبدسح ػلٔ االقزشاك هي عذٗذ.
د – َظة انًزدودٌح:
َ – 1ظثح انًزدودٌح انًانٍح نأليىال انخاصح:
روض ُزٍ الٌغجخ ،سؤؤط األهْا ،الوْمْػخ هي هشف الؾشكبء رؾذ رقشف الوؤعغخّ ،
رؾغت ثبلؼالقخ الزبل٘خ:
الٌز٘غخ القبف٘خ
َظثح انًزدودٌح انًانٍح نأليىال انخاصح = _______________
سقن األػوب ،خبسط النشٗجخ
َ– 2ظثح يزدودٌح االطرغالل:
رؼطٖ لٌب ُزٍ الٌغجخ هشدّدٗخ الٌؾبه الزٕ عْف ٗوْ ،فٖ األع اليق٘شّ ،رؾغت كوب ٗلٖ:
الشثؼ القبفٖ
َظثح يزدودٌح االطرغالل = _______________
سقن األػوب ،خبسط النشٗجخ
و – َظثح انرًىٌم انذائى :رغؤ كزلك ثٌغجخ رغط٘خ االعزؼوبالد الذائوخ ثوقبدس روْٗ دائوخ،
األهْا ،الذائوخ
ّ ريبط كوب ٗلٖ:
َظثح انرًىٌم انذائى = __________
األفْ ،الضبثزخ
1أثْ ػجذ الرزبػ ػلٖ فنبلخ ،الزؾل٘ الوبلٖ ّ إداسح األهْا ،،داس الكزت الؼلو٘خ للٌؾش ّ الزْصٗغ ،اليبُشح  ،هقش، 1999،
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ّ لكٖ ٗزؾي ُبهؼ موبى الثذ أى ركْى ُزٍ الٌغجخ أكجش هي ( ّ ، ) 01ثبلزبلٖ رؾي سأط
هب ،ػبه .
ي – َظثح انرًىٌم انذاذً:
ُزٍ الٌغجخ هكولخ للٌغجخ الغبثيخ ّ ،روكٌٌب هي هؼشفخ هذٓ قذسح الوؤعغخ ػلٔ رغط٘خ أفْلِب
الضبثزخ ثنهْالِب الخبفخ ّ،ريبط ُزٍ الٌغجخ كوب ٗلٖ:
األهْا ،الخبفخ
َظثح انرًىٌم انذاذً = ___________
األفْ ،الضبثزخ
ٌ – َظثح لاتهٍح انرظذٌذ :
ّ رِذف إلٔ هؼشفخ هب إرا كبًذ الوؤعغخ قبدسح ػلٔ هْاعِخ دًِْٗب هي هْعْدارِب،
ّرؼشف ثبلؼالقخ الزبل٘خ:
هغوْع الذْٗى
َظثح لاتهٍح انرظذٌذ = ____________
هغوْع األفْ،
ؽ٘ش ٗغزؾغي أى ركْى ُزٍ الٌغجخ أق هي . 0,5

انخاذًح:
رخزل الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ ّ ،رقٌ موي ػذح قٌْاد  ،فِٖ رٌيغن إلٔ اعزضوبساد
هي ؽ٘ش هذرِب ( إٔ الؼوش االعزضوبسٕ لِب ) ّ ،هي ؽ٘ش الزذفيبد الٌيذٗخ الْاسدح ػٌِب (
ؽك االعزضوبس) ّ ،أٗنب هـي ؽ٘ش الغشك الوغزِذف هي ُزٍ الوؾبسٗغ االعزضوبسٗخ.
ّ ػول٘خ الوربملخ ث٘ي الويزشؽبد االعزضوبسٗخ رزطلت دساعبد ّاف٘خ ،اقزقبدٗخ كبًذ
أم هبل٘خ.
فوي أع ًغبػ إٔ هؾشّع الثذ هي األخز ثؼ٘ي االػزجبس هب عزلضهَ هي هْاسد ّ دسعخ
رْفشُب ،إمبفخ إلٔ أُو٘خ ُزا الوؾشّع فٖ هؾ٘طَ االقزقبدٕ ،عْاء هي ًبؽ٘خ الوذاخ٘
الزٖ ٗؾييِب ،أّ هي ًبؽ٘خ أكضش اعزوبػ٘خ هٌِب اقزقبدٗخ ُّٖ هغنلخ الزؾغ٘ .

ّ قذ ارنؾذ هي خال ،ثؾضٌب هخزل األعظ ّ الوشاؽ إلعشاء ُزٍ الوربملخّ ،
أُو٘خ ك هي ُزٍ األعظ لٌغبػ الوؾشّع ّ ،اعزوشاسٍ ،صن رطشقٌب إلٔ دساعخ أُن الوؼبٗ٘ش
الزٖ ٗيْم ػلِ٘ب الزي٘٘ن قج الؾشّع فٖ اإلعزضوبس،ؽ٘ش ريغن ُٖ األخشٓ إلٔ فٌر٘ي ،
فبلقٌ األّٗ ،ؼزوذ هؼبٗ٘ش فٖ يشّف هنوًْخ ّ رنكــذ
ربم ،أهب القٌ الضبًٖ ،فِْ ٗنخز ثؼ٘ي االػزجبس يشّف ػذم الزنكذ ّ الوخبهشح الٌبعوخ
ػٌِب.
صن رنرٖ ػول٘خ الوزبثؼخ الذّسٗخ هي أع ري٘٘ن الوذاخ٘ الوؾييخ ّ،هذٓ هالءح الوؾشّع
 ّ ،هكبًزَ االقزقبدٗخ الؾبل٘خ ّ الوغزيجل٘خ.
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