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سؤيت نًغخقبم يظش 

 

 

يُظٕيت اعخزًبس يحذٔد انذخم نهُٕٓع ببقخظبد يظش                          - 
          بذٌٔ ححًيم ييضاَيت انذٔنت أٖ أػببء يبنيت ئػبفيت 
            ٓٓطـال ؾٜىٙ ٝٝهص كٍجؿٚ ُيطكٍٞ ٖٓ ٓكىٝو ُٔطؼىو جُىنَ 
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 (ٚ٘حػ٠ ، ٌَجػ٠ ،ضؿحٌٟ، ضٍٔيٝ ،ػ٠ِٔ ،أوذ٠ ،ك٘ىه٠ ، أٍَٟٛ  )ٍٓقِس جُػحٟٗٞ :ٓطهٛٙ 

 
 

 

 
ػهٗ عؼذ حغٍ 

انًحبيٗ  

 0128807884: ث

ali_hm9@yahoo.com 
 

  

 

 
 
 
 
 



 
 

 يُظٕيت اعخزًبس يحذٔد انذخم نهُٕٓع ببقخظبد يظش :أٔال 

بذٌٔ ححًيم ييضاَيت انذٔنت أٖ أػببء يبنيت ئػبفيت  

يغخغال صٓذِ ٔٔقج فشاغّ ألحٕنّ يٍ يحذٔد نًخؼذد انذخم   
 

 

 ببغخبٌ أشضبس فبكٓت 2و800يُضل يغبحخّ ) انًذيُت انضساػيت انًُخضت  نًحذٔد انذخم 1050يششٔع  - 

 صُيّ شٓشيب ببإلػبفت ئنٗ دخهّ يٍ يُٓخّ 600يحقق نًحذٔد انذخم بًب اليقم ػٍ (ٔخؼش 

 

 يهيٌٕ فذاٌ يٍ انظحشاء   2 ييبة طبنحت نهضساػت حضسع 3نخٕفيش يهيبس و- 

   

 يهيبس صُيت حٓذس عُٕيب يٍ ييضاَيت انذٔنت 11نخٕفيش أكزش يٍ - 

 

  ؽٍ نحٕو 3840 صهٕد ؽبيؼيت ، 2 أنف و192ؽٍ طٕف ؽبيؼٗ ،192انًذيُت انٕاحذة حُخش عُٕيب  - 

 

حٕفيش انًٕاد انخبو نهًظبَغ انخٗ حُشأ ببنًذيُت يٍ غضل َٔغش ٔحظُيغ صساػٗ ٔغيشْب   - 

 

صيبدة انزشٔة انذاصُت بًب اليقم ػٍ يهيٌٕ دصبصت بهذٖ  خبنيت يٍ انٓشيَٕبث فٗ انًذيُت انٕاحذة   - 

 

نخحقيق ػذانت انخٕصيغ ٔاألعخزًبس فٗ األساػٗ انظحشأيت نًحذٔدٖ انذخم  - 

 

 يهيٌٕ فشطت ػًم حقيقٗ يُخش ٔنيظ بطبنت يقُؼت 5نخٕفيش - 

  

 يهيبسصُيّ عُٕيب يبُٗ بٓب ػشٕائيبث ػهٗ األساػٗ 180نخحٕيم اعخزًبساث طغيشة حضيذ ػٍ - 

انضساػيت ٔال حغخطيغ انحكٕيت ٔقفٓب ٔئال عخإدٖ نبطبنت ٔكغبد حضيذ اإلحخقبٌ نخٕصيٓٓب ئنٗ حًُيت 

ٔحؼًيش انظحشاء     

 

   نٕقف انًظبْشاث انفئٕيت ٔ حبنت انهغؾ انخٗ حًش بٓب انبالد- 

 

يقذيت ػٍ انزقبفت ٔانظشٔف انخٗ يؼيشٓب انشؼب انًظشٖ حبنيب ألخزْب فٗ األػخببس حخٗ يُٓغ *

ببنًششٔع  

فكشة انًششٔع *

أْذاف ٔفٕائذ انًششٔع *

انفئت انًغخفيذة يٍ انًششٔع *

حخطيؾ انًششٔع *

يٕاقغ انًششٔع *

يظبدس حًٕيم انًششٔع *

خطٕاث حُفيز انًششٔع  *

 



 
يقذيت 

 

 ذْٓ هللا ٝ جُكٔى هلل ٝجُٛالز ػ٠ِ ْيىٗح ٓكٔى ٠ِٚ هللا ػِيٚ ِْْٝ 

 جُكٔى هلل جًُٟ ٛىجٗح ًُٜج ٝٓح ً٘ح ُٜ٘طىٟ ُٞال إٔ ٛىجٗح هللا 

ٝجٍٞخ ُْٜ ٓػال ٌؾِيٖ ؾؼِ٘ح ألقىٛٔح ؾ٘طيٖ ٖٓ أػ٘حخ ٝقلل٘حٜٛٔح ذ٘هَ ٝؾؼِ٘ح ذيٜ٘ٔح ):هحٍ ضؼح٠ُ 

 32ٌْٞز  جٌُٜق جآليس ..........(ٌَػح

 (ئال ئيج أًِ٘ح ٖٓ ٍٞذس كأْ٘ح....ُٖ ضٌٕٞ ًِٔط٘ح ٖٓ ٌأْ٘ح ): (ٌقٔٚ هللا)هحٍ كٟيِس ٖيه٘ح  جُٗؼٍجٟٝ 

ٝإٔ ضؼطي٠٘ ْ٘حٌز كوى أ٠ؼٔط٠٘ ًَ يّٞ ....إٔ ضؼطي٠٘ ٌْٔس كوى أ٠ؼٔط٠٘ يٞٓح : ٝهيَ 

ذحوب يٟ ذىء أ٠ِد ٖٓ ًَ ٍٟٓٛ ذؼى ئ٠الػٚ ػ٠ِ  جٍُٔٗٝع ًحٓال ئٕ ٝؾى كيٚ جُهيٍ ٝجُر٘حء ُٔؿطٔؼ٘ح .

إٔ يٗحٌى ذٍأيٚ كئح يٍٟ ضؼىيِٚ  أٝ ٝٞغ أكٌحٌ ؾىيىز ًًُٝي ئٕ ًحٕ ذآٌحٗٚ جُٔٓحٛٔس ك٠ ض٘ليً جٍُٔٗٝع 

ٝأ٠حُد جُٔٓثُٞيٖ ذاػالٕ جٍُٔٗٝع . كؼِيح ٝٝٞغ آُيحش ض٘ليًٙ ٖٓ هرَ أٚكحخ جُهرٍز ٝجُٔطهٛٛيٖ

. ػ٠ِ ًحكس جُٔٞج٠٘يٖ كإ ُْ يٌٖ ٛ٘حى ئػطٍجٜ كِيٌٖ ٍٓٗٝػ٘ح جُو٠ٓٞ ػ٠ِ ٓىٟ جُؼٍٗ ْ٘ٞجش جُوحوٓس 

 ئٕ ًٛج جٍُٔٗٝع ٓهٛٙ ُٔكىٝوٟ جُىنَ ٝٓح يط٘حْد ٓغ أقٞجٍ قيحضْٜ جُط٠ يؼيٜٗٞٗح  ك٠ جُؼٗٞجتيحش  

ذٔٗحًِٜح ِٝٓٞغحضٜح قيع يكُْٜٞ ٖٓ ٓٞج٠٘يٖ يٓطكوٞج جُىػْ ُٔٞج٠٘يٖ يىػٔٞج ئهطٛحو جُىُٝس 

 ٝجٍُٔٗٝع يؼطرٍ جًٍُيُز جألْحْيس أٝ جُ٘ٞجٙ جُط٠ ير٠٘ ػِيٜح ٓ٘ظٞٓس جْطػٔحٌ ٓكىٝو جُىنَ ُِٜٜ٘ٞ 

.  ذاهطٛحو ٍٓٛ ئي ذىٝٗٚ أٝ ذىٕٝ ذحه٠ جُٔ٘ظٞٓس ضلَٗ جُٔ٘ظٞٓس ٝجٍُٔٗٝع  

هرَ ػٍٜ جٍُٔٗٝع ٛ٘حى ػىز ٗوح٠ أْحْيس يؿد إٔ ضٌٕٞ قحٍٞز ك٠ جأليٛحٕ ػ٘ى هٍجءضي ٍُِٔٗٝع 

ٝؾد ضٞٞيكٜح  

ٖٓ ػحوجض٘ح ٌٝٓٞٝغ٘ح ٖٓ جُػوحكس جٍُيليس جُٔطأِٚس كي٘ح إٔ أٟ ٓٞج٠ٖ أٓ٘يطٚ إٔ يٌٕٞ ُٚ ذيص نح٘ ذٚ  .1

ئيُٙ ذحُهٛٞٚيس ٝيٌٕٞ ٓاليج أٓ٘ح ُٚ ٝألٝالوٙ ك٠ جُٔٓطورَ يؿ٘رٚ ئٌضلحع جإليؿحٌجش جُرحٛظس ٝجُط٠ 

 ؾ٘يٚ ػ٠ِ جألهَ ك٠ ظَ جألقٞجٍ جألهطٛحويس جُٔطٍويس ٝضؿ٘د  جُُ٘جػح ش ٓغ جُٔحُي أٝ 500ِٝٚص ٍ

جُؿيٍجٕ ٝضٌٕٞ ُٚ ًاْطػٔحٌ يطُجيى ٓغ جُٞهص ٝجُٔىٕ جٌُٓ٘يس جُؿىيىز ُْ ضِر٠ ًٛٙ جُػوحكس 

 ًأًطٞذٍٝجُؼحٍٖ ٝؿيٍٛح 

     كل٠ جُٔح٠ٞ ًحٗص جُٜؿٍز  ٖٓ جٍُيق ُِٔىٕ ُطؼييٖ جُٔٞج٠ٖ ذٞظيلس ٓح أٝ ذكػح ػٖ ػَٔ أٓح جآلٕ 

كحُٜؿٍز ٖٓ جُٔىٕ ُِوٍٟ جُٔكيطس ذحُٔىٕ  كرىال ٖٓ ٍٖجء ٖوس أٝ ئيؿحٌٛح ئٕ ٝؾى جُٗوس أٚال ذحُٔىٕ   

يٜحؾٍ ُوٍيس ٝذطٌِلس ٍٖجء جُٗوس ير٠٘ ذيطح ػ٠ِ جألٌٜ جٌُُجػيس ُٚ ٝألٝالوٙ ك٠ جُٔٓطورَ  

كحٌٝم جُرحَ ك٠ ؾٍيىز جٍُٟٔٛ جُيّٞ ذطحٌيم / ٝالٗٓطـٍخ أٗٚ ٠روح ُٔح ؾحء ػ٠ِ ُٓحٕ جُىًطٌٞ 

 أُق كىجٕ ْ٘ٞيح ٖٓ جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس جُهٛرس  ذحُٞجوٟ ٝجُىُطح  30 إٔ ٍٓٛ ضلوى 13/12/2010

 أُق ذيص  ير٠٘ ْ٘ٞيح  200ِٓيٕٞ  ٝ=  أُق كىجٕ 30 × 100ّ2 هطؼس 40 يوْٓ ئ٠ُ 2 4200ّجُلىجٕ 

ػ٠ِ جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس جُط٠ ضؼطرٍ أْٛ ٌٓٞو ٝأْحِ ئهطٛحوٟ ألٟ وُٝس ُيكَ ٓكِٜح جُٔؿطٔؼحش 

جُؼٗٞجتيس ذٌحكس ٓٗحًِٜح   

 أُق ذيص ٍٖٜيح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؿٌٜٔٞيس  100يؼ٠٘ ذٔؼىٍ 

ئؾٔح٠ُ جألْطػٔحٌجش جُؼوحٌيس جُٔط٘حٛيس جُٛـٍ ُِلثس جُط٠ ضٌٖٓ ك٠ جُؼٗٞجتيحش  ك٠ ًٛج جُٔٞٞٞع 

 ( ٓرح٠ٗ جُىٌٝ جأل٠ٌٞ  ٝضٗطيرٚ ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ 100000+  غٖٔ جألٌٜ ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ 50000)

 ِٓيحٌ ؾ٘يس ْ٘ٞيح  ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ ضلٞم جؾٔح٠ُ جألْطػٔحٌجش جألؾ٘ريس ٝضٜىّ 180=  ِٓيٕٞ ذيص 1.2×

ٌٓٞو ٌَجػ٠ ٓؿُٜ  اليوىٌ ذػٖٔ ك٠ ًَ ػٍٛ ك٠ قيٖ إٔ ًٛج جُٔرِؾ ْيٓطهىّ ك٠ جُٔ٘ظٞٓس جُط٠ 

ْيطْ ٍٖقٜح 

 ْ٘س ٗٓيٍ ك٠ ػٌّ ئضؿحٙ جُط٘ٔيس ٝجُطوىّ  ذؼٌّ وُٝس ًحُيحذحٕ ٝوٍٝ ٍٖم أْيح 60يؼ٠٘ ٖٓ 

 ٝجٍُٔٗٝع يؼحُؽ ًٛٙ جُٔىز ك٠ نّٔ ْ٘ٞجش ُيٟؼ٘ح ػ٠ِ أٍٝ ٠ٍين جُطوىّ 



 

ٖٓ جُػٍٝز  % 90ك٠ كطٍز ئٗطٗحٌ أٗلُِٞٗج جُطيٌٞ ضريٖ إٔ غِػ٠ جُػٍٝز جُىجؾ٘س ػ٠ِ أْطف جُٔ٘حٍَ ٝإٔ  .2

 جُكيٞجٗيس ٓغ ٚـحٌ جٍُٔذيٖ ٠روح ُطٍٛيف جُٔٓإُيٖ

  

إٔ ًَ جٍُٔٗٝػحش جُط٠ ضٜىف ُكَ ٌِٓٗس جألَوقحّ جٌٍُٟٔٝ ٖٓ ئٗٗحء ٠ٍم وجتٍيس ٝٓكحٌٝ ضٓطوطغ  .3

ٖٓ جألٌٜ جٌُُجػيس ٝضٓحػى ػ٠ِ جُطْٞغ جُؼٍٔج٠ٗ ػ٠ِ جٓطىجوٛح ػ٠ِ قٓحخ جٍُهؼس جٌُُجػيس ًًُٝي 

جٌُرحٌٟ ٝجألٗلحم ٝٓطٍٝ أٗلحم قٍِٞ أغرص جُٞجهغ كِٜٗح قيع ػ٘ى جألٗطٜحء ٖٓ ض٘ليًٛح ٝذىء ضٗطـيِٜح 

يطٟحػق ػىو جٌُٓحٕ ٝال ضكَ جألَٓس ذَ ضُيى ٜٓ٘ح قيع ضٓطوطد ًٛٙ جٍُٔٗٝػحش ػٔحُس ٖٓ جٍُيق 

 ٝجألهحُيْ ُِؼَٔ كيٜح 

 ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ ضكَٔ ًٛٙ جٍُٔٗٝػحش ٓيُجٗيس جُىُٝس جٌُػيٍ ٖٓ جألٓٞجٍ ئٌٖ ئْطػٔحٌٛح ك٠ ئٗٗحء 

جٍُٔجكن ٝجُر٘يس جألْحْيس ك٠ جُٔؿطٔؼحش جُط٘ٔٞيس جُط٠ يط٘حُٜٝح جٍُٔٗٝع  

ٝإٔ ٗوَ جٌُٓحٕ ٖٓ جُٔ٘ح٠ن يجش جٌُػحكس جٌُٓحٗيس ئ٠ُ جُٛكٍجء ٛٞ جُكَ جألٓػَ ُكَ ًٛٙ جُٔٗحًَ َٝيحوز 

جُط٘ٔيس  

ُِٞظيلس جٌُٔطريس أٝ -  ٗطيؿس ُِططٌٞ جإلؾطٔحػ٠ ٝجإلهطٛحوٟ   - ضكٍٞ ٓؼظْ جُٗؼد ٝجألؾيحٍ جُوحوٓٚ -  4

جُؼَٔ جُهى٠ٓ جٍُٔيف جُٔىٌ ُؼحتى أػ٠ِ ٝؾٜى أهَ  ػحَكيٖ ػٖ جألٗٗطس جٌُُجػيس جُط٠ ضكطحؼ ئ٠ُ ؾٜى 

أًػٍ ٝػحتى أهَ  جألٍٓجًُٟ ؾؼَ جُلالـ يريغ أٌٞٚ جٌُُجػيس ٓرح٠ٗ ُيٗطٍٟ ذػٜٔ٘ح ضح٠ًٓ  أٝ ٓكَ ضؿحٌٟ 

أٝ ذيحع ٓطؿٍٞ  أٝيؼَٔ قٍكيح  ٝؿيٍٛح ُيطكٍٞ ؿحُريس جُٗؼد ٖٓ أػٔحٍ  ٓ٘طؿس ًحٌُُجػس جُط٠ ضؼطرٍ 

ئ٠ُ أػٔحٍ نىٓيس ضٜٟٞ ٓغ أيس ػٛلس  (ٖٓ ِٓي هٞضٚ كوى ِٓي قٍيطٚ)جألْحِ جُِٛد ألٟ ئهطٛحو 

 .ئهطٛحويس

إٔ جُٗؼد جٍُٟٔٛ ٝنحٚس ٓكىٝوٟ جُىنَ يركع ػٖ ػىجُس جُطَٞيغ ك٠ ًَ ٠ٖء ذَ أْٛ ٠ٖء ٛٞ  -5

ػىجُس جُطَٞيغ ك٠ ٓؿحٍ جألْطػٔحٌجش نحٚس جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس قيع يط٠٘ٔ ًَ ٓٞج٠ٖ ٓكىٝو 

جُىنَ إٔ يٌٕٞ ٌأْٔحُٚ جُٔٓطػٍٔ ٛٞ ؾٜىٙ جًُٟ الئِي ْٞجٙ ٓغ جُٔٗحًَ جُط٠ ضٞجؾٚ جْطٛالـ 

جُٛكٍجء كحُٗحخ جُكحَٚ ػ٠ِ ٓإَٛ ػحٍ أٝٓط١ْٞ ُيّ ُٚ نرٍز ػِٔيس ذٌُجػس جُٛكٍجء أٌٝأِ 

ٓحٍ قط٠ يوّٞ ذحْطٛالـ أٌٜ ٚكٍجٝيس ُٝيّ ُٚ أٟ ونَ قط٠ يؿحٌٟ ٍٓٛٝكحش ٝٓٓطُِٓحش 

جإلٗطحؼ ذَ ُيّ ُٚ ونَ أٚال ُيٌلَ ٗلٓٚ كٌيق ي٘ؿف ك٠ ٍٓٗٝع جْطٛالـ جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس 

ذيحع أٝ قٍكيح أٝ )جُٔؿحٗيس جُط٠ ضِْٓ ئُيٚ ٓٔح يٟطٍُيريؼٜح ٝيؼٞو ُِٞجوٟ ٝجُىُطح ذحقػح ػٖ ػَٔ نى٠ٓ 

 (ْحتن ضح٠ًٓ 

ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ جألْطػٔحٌجش جٌُريٍز ٍُؾحٍ جألػٔحٍ ك٠ ٓؿحٍ جْطٛالـ ٝجْطٌُجع جألٌج٠ٞ 

جُٛكٍجٝيس  ػحتىٛح ُيّ ذحٌُػيٍ قط٠ يورِٞج ػِيٜح ئال ُٞ جْطهىٓٞج ٓكلُجش ٞحٌز ذحُٛكس  

جأليىٟ جُؼحِٓس ئٕ ٝؾىش ك٠ٜ ٌِٓلس ُرؼى ٌٓحٕ جُؼَٔ ػٖ ٓكَ  )ٝضٞجؾٚ جألْطػٔحٌجش جٌُرٍٟ  ٌِٓٗطيٖ 

ٝجُٔػحٍ ػ٠ِ يُي ض٠ٌٖٞ  ( ذؼى جألْٞجم  ُطٍٛيق جإلٗطحؼ ٝضٌحُيق جُ٘وَ ٓغ ضؼٍٞٚ ُِطِق ) ،(ئهحٓطٚ

ئيٕ ُكَ ًٛٙ جٌُٔٗالش جُػالغس يٌٕٞ ذىٓؽ ؾٔيغ جُؼ٘حٍٚ ػٖ ٠ٍين ًٛج جٍُٔٗٝع جُٔوطٍـ  

إٔ ئٗٗحء ٓىي٘س ؾىيىز ذحُٛكٍجء ٝ ٗوَ ٛيثحش قٌٞٓيس  ًىيٞجٕ َٝجٌز ٝٛيثحضٜح جًٍُُٔيس ٝجًٍُٗحش - 6 

جُؼحٓس ٝجُط٠ يؼَٔ ذٜح ٓٞظليٖ يهٛٙ ُْٜ هطؼس أٌٜ ًريص ٝٛٞجألٍٓ جًُٟ يؿؼَ جُٔىي٘س ض٘ٗـَ 

 ِٓيٕٞ ٓٞظق ذٔؿٔٞع 2ػٖ ٠ٍذن ٌٝجضد جُٔٞظليٖ ٝجًُيٖ يَٛ ػىوْٛ ألًػٍ ٖٓ)ذحٌُٓحٕ ذٍٓػس ٝ

 ٓٔح يٞؾٚ ئهطٛحو جُىُٝس ٗكٞ ًٛٙ جُٔىٕ ُطٌٕٞ أْٞجم – ( ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ٍٖٜيح 2ٌٝجضد يَٛ ألًػٍ ٖٓ 

ًريٍز ٝقىيػس  ٓٔح ي٘ٔي جٍُٔٗٝػحش جُٛـيٍز ُطٌٞيٖ ػالهحش ئهطٛحويس ٓطٌحِٓس  ٓٔح يإوٟ ُٗـَ جٌُٓحٕ 

ُِٔىٕ ذٍٓػس ك٠ أهَ ٖٓ ٍٖٜ ٝضٞكيٍجْطػٔحٌجش ٓكِيس  ك٠  ئٗٗحء كٍٝع ٝٓكحٍ ضؿحٌيس ٝؿيٍٛح ٝال 

ضٌٕٞ ًٓحذن جُٔىٕ جُؿىيىز جُط٠ يٌٜٓ٘ح جألٖرحـ  ٝضؼطرٍ ٌؤِٝ أٓٞجٍ ٓٞهٞكس ذحُِٔيحٌجش  ٗظٍج ُرؼى ػَٔ 

ٌْحٕ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ػٖ ٌْْٜ٘ ك٠ جُٔىٕ جُؿىيىز أٝ ُِطٛويغ ٝيُي ًٔح قىظ ك٠ ٍٓٗٝع جذ٠٘ ذيطي ٝجُٔىٕ 

 جُؿىيىز جُٓحذوس                                                                                               



أٗٚ ُٖ يوٟٞ أهطٛحوٗح ئال ذطوِيَ جْطيٍجو جُٔٞجو جُـًجتيس  ٌٝٗطل٠ يجضيح ذٌُجػطٜح ٝجألٓٞجٍ جُط٠ ض٘لن ك٠ - 7

 جألْطيٍجو ضٞؾس ُٔؿحالش أنٍٟ ضٞؾى كٍ٘ ػَٔ

كٌَ ًٛٙ  ( جُؼِْ – جألٌٜ – جُٔحء –جألٗٓحٕ )ئٗٚ  ُر٘حء أٟ ٓؿطٔغ  أٝض٘ٔيطٚ ٝجَوٛحٌٙ ٝضوىٓٚ يٗط٠ٍ - 8 

جُؼ٘حٍٚ ٓطٞكٍز  ُىي٘ح كحُٛكٍجء جُٗحْؼس جُٔ٘رٓطس  ٝٓح ذٜح ٖٓ ٓيحز ؾٞكيس ٝٓح يٍُ٘ ػِيٜح ٖٓ أٓطحٌ ال 

جُىُٝس ضٓطيغ يُي ػٖ .  ضكطحؼ ئال جإلٗٓحٕ ٝػِٔٚ  جُٔٞؾٞو ذحُٞجوٟ كٌيق ٗٞؾٚ ًٛج جإلٗٓحٕ ُِٛكٍجء 

. ٠ٍين ضٞؾيٚ جألهطٛحو ذكُٓس ٖٓ جُكٞجكُ ٝكن جُٔ٘ظٞٓس جُط٠ يٓطؼٍٜٞح جٍُٔٗٝع 

 ٝؾٞو ػَٔ ئٞحك٠ ئ٠ُ ؾحٗد جُؼَٔ جألْح٠ْ ٌَُ ٓٞج٠ٖ ٠ٌُ ئٌ٘ٚ ٖٓ ْى ئقطيحؾحضٚ جألْحْيس  -9

 ٝػ٘ى ػَٔ أٟ ٍٓٗٝع ضٟ٘ٔٞ يؿد إٔ يٍجػ٠ ًٛج جُٞٞغ

ُٞ أكطٍٞ٘ح أٗٚ ال هىٌ هللا قَٛ كيٟحٕ  أْٝيَ أٝ َُُجٍ كٓ٘طكٍٞ ُ٘حَقيٖ ئ٠ُ جُٛكٍجء ٝٓح - 10

يطؼٍٜ ئُيٚ جُ٘حَـ ٖٓ ٌٓٗالش  أٝ قط٠ قَٛ ػىٝجٕ ػ٠ِ ٍٓٛ كرال ٖي ْيوّٞ ًَ ٍٟٓٛ ِْٓٓ 

أٝٓٓيك٠ ،ؿ٠٘ أٝ كويٍ، ُيرٍج٠ُ أٝئنٞج٠ٗ ، ئي٠٘ أٝ يٓحٌٟ ُٖٝ ضٌٕٞ ٛ٘حى أٟ ٓطحُد كثٞيس أٝ ٖٓ 

يوّٞ ذػٌٞجش ٟٓحوز ُٖٝ ضٌٕٞ ٛ٘حى ئٗوٓحٓحش وجنَ جُٔؿطٔغ جٌَُ يطٞقى ُىكغ ًٛج جُؼىٝجٕ ػٖ ٍٓٛ 

ٓكطِٔيٖ ًحكس جُظٍٝف جُرٍو ٝجُكٍ ، جُؿٞع ٝجُؼطٕ ، جألُْ ٝقط٠ جُٔٞش ك٠ ْريَ يُي أال يٌٕٞ 

 أٍٖٜ  ُلٌٍز ٍٓٗٝع ه٠ٓٞ ًحُط٠ ٗؼٍٜٞح  ئيج 3ذحألؾىٟ ًٛج جُٗؼٌٞ ٝجُطٞقى ٝضكَٔ جُٛؼٞذحش  ُٔىز 

 أػِٖ ػٜ٘ح ضكون ِٓٛكس جُلٍو ُيؼيٕ قيحز ئٗٓحٗيس ًٍئس ٖٝٓ غْ ِٓٛكس جُٔؿطٔغ ئهطٛحويح

:. ٔيقٕو انًششٔع ػهٗ انشكبئض انخبنيت

 

أٗٚ ال ئٌٖ ألٟ ئٗٓحٕ ُٝٞ ًحٕ ػح٠ال ػٖ جُؼَٔ ٝجٌُٓد إٔ يكيح يٞٓح  ذىٕٝ ٠ؼحّ يوٞيٚ أٝ  :  جأل٠ُٝ

ئنٗ صبَب ٔظيفخّ  (جٌُٖٓ جُٔ٘طؽ )كلٌٍز جٍُٔٗٝع ضؼطٔى ػ٠ِ . (ٝٛٔح جُٔطِرحٕ جألْحْيحٕ  )ٌْٖ يأٝيٚ 

أٔ يُٓخّ انخٗ يؼًم بٓب  فٗ كبفت انخخظظبث ٔانًٕصٕدة ببنًذيُت انحذيزت 
ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ ذيص ذرٓطحٕ ٌَُ ٓٞج٠ٖ يوّٞ ػ٠ِ ٌَجػطٚ ذأٖؿحٌ جُلحًٜس ٝجُهٍٟٗظٍج إلقطيحؼ ًٛج 

جُ٘ٞع جٌُُجػحش أليىٟ ػحٓس ًػيٍز ؾىج ُؼىّ ئٌٓحٗيس ضىنَ جُٔيٌ٘س جٌُُجػيس كيٜح ْٞجء ك٠ جٌُُع أٝ 

ٓٔح يٓحْٛ ك٠   (ٌٟ  ٝؾ٠٘ )كحٍُٔٗٝع يؿؼَ ًَ ٓٞج٠ٖ يٌُع ذٌَٗ ذٓي١ . ٌَػٜح أٝ ؾ٠٘ ٓكحٚيِٜح 

 ِٓيٕٞ كىجٕ 2 ْ٘ٞيح ٓحء ٚحُف  الْطٌُجع 3ذ٘حء ئهطٛحوٗح جٌُُجػ٠ قيع يٞكٍ جٍُٔٗٝع أًػٍ ٖٓ  ِٓيحٌ ّ

.  أٌٜ ٚكٍجٝيس وجنَ جُوطغ جٌُٓ٘يس ذحُٔىٕ جُؿىيىز

-  ئٗٗحء جألوجٌجش جُكٌٞٓيس جُط٠ ضكطحؾٜح ًَ ٓىي٘س ٝ ٗوَ ويٞجٕ جَُٞجٌجش ٝجُٜيثحش جًٍُُٔيس   : انزبَيت

ٝجُط٠ ضٍْْ جُٓيحْحش ٌَُ ٓكحكظحش جُؿٌٜٔٞيس ًًُٝي ٓوٍجش جًٍُٗحش جُؼحٓس ذكيع - ُٝيّ جُٔىيٍيحش  

جألٍٓ جًُٟ . ضَٞع ػ٠ِ  ًَ ٓىي٘س ٌْ٘يس  ٌَجػيس ض٘ٗأ قىيػح َٓٞػس ػ٠ِ   ٚكحٌٟ ٓكحكظحش ٍٓٛ  

 2ػٖ ٠ٍذن ٌٝجضد جُٔٞظليٖ ٝجًُيٖ يَٛ ػىوْٛ ألًػٍ ٖٓ)-  يٞؾٚ ئهطٛحو جُىُٝس ذطٍيوس ؿيٍ ٓرحٍٖز 

ٗكٞ ًٛٙ جُٔىٕ ُطٌٕٞ أْٞجم  - ( ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ٍٖٜيح 2ِٓيٕٞ ٓٞظق ذٔؿٔٞع ٌٝجضد يَٛ ألًػٍ ٖٓ 

ًريٍز ٝقىيػس  ٓٔح ي٘ٔي جٍُٔٗٝػحش جُٛـيٍز ُطٌٞيٖ ػالهحش ئهطٛحويس ٓطٌحِٓس  ٓٔح يإوٟ ُٗـَ جٌُٓحٕ 

ُِٔىٕ ذٍٓػس أهَ ٖٓ ٍٖٜ ٝضٞكيٍجْطػٔحٌجش ٓكِيس  ك٠  ئٗٗحء ٓٛحٗغ ٝ كٍٝع ٝٓكحٍ ضؿحٌيس ٝؿيٍٛح 

ٝال ضٌٕٞ ًٓحذن جُٔىٕ جُؿىيىز جُط٠ يٌٜٓ٘ح جألٖرحـ  ٝضؼطرٍ ٌؤِٝ أٓٞجٍ ٓٞهٞكس ذحُِٔيحٌجش  ٗظٍج ُرؼى 

. ػَٔ ٌْحٕ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ػٖ ٌْْٜ٘ ك٠ جُٔىٕ جُؿىيىز أٝ ُِطٛويغ 

ٝيهٛٙ ٌَُ ٖٓ يؼَٔ ذحُٔىي٘س ٓٞظق أٝ قٍك٠ أٝ ٚحقد ٓكَ أُم ُٚ ٝألٍْضٚ هطؼس أٌٜ ٓٓحقطٜح 

 ذحُٔ٘ظٞٓس جُط٠ ْطريٖ كئح ذؼى      2 800ّ

ٓح٠ٛ :  جألٍٓ جًُٟ يكلُ جُٔٞج٠ٖ ئ٠ُ جُٜؿٍز ُٖٔ جٍُٔٗٝع جْط٘حوج  ُٔرىأ  ؾكح  ػ٘ىٓح ْثَ يجش يّٞ 

ذِىٟ ج٠ُِ كيٜح أًَ ػي٠ٗ : هحٍ.ذِىى 

كٔ٘ح ٖٓ يطـٍخ ذحُٓ٘يٖ ٠حُرح ٍَُِم ٝيطؼٍٜ ُِؼَٔ جُٗحم ك٠ ٖط٠ ذوحع جألٌٜ ُيؼٍٔٛح ًحُىٍٝ جُؼٍذيس  

  000ك٠ ٓوحذَ إٔ يإّْ ذيطح ُٚ ٝألٝالوٙ ٝٓحٍ ُيٓى ذٚ كوٍٙ
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قيع - ذؼىز ٓٗحٌيغ هٞٓيس  -    أٚرف جآلٕ جُٗؼد ًِٚ ي٘حوٟ ذٌٍٟٝز جُطٞؾٚ ئ٠ُ ضؼٔيٍ جُٛكٍجء 

أٚركص ٠ٛ جُكَ جُٞقيى ُٔٗحًِ٘ح ًُج كحٍُٔٗٝع يٟغ ٝؾٜس ٗظٍ ُطهطي١ ًٛٙ جُٔىٕ جُؿىيىز ٝكن ٓ٘ظٞٓس 

ٓؼي٘س ٓهٛٛس  ُٔكىٝوٟ جُىنَ ٝٓح يط٘حْد ٓغ أقٞجٍ قيحضْٜ جُط٠ يؼيٜٗٞٗح  ك٠ جُؼٗٞجتيحش  ذٔٗحًِٜح 

ِٝٓٞغحضٜح قيع يكُْٜٞ ٖٓ ٓٞج٠٘يٖ يٓطكوٞج جُىػْ ٖٓ جُىُٝس ُٔٞج٠٘يٖ يىػٔٞج ئهطٛحو جُىُٝس  ٓكووح 

:  جآلض٠ 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكٞجكُجُٔـٍيس ؾىج  ٝجُِٔٛكس  جُٔرحٍٖز ج ُط٠ ضؼٞو ػ٠ِ جُٔٞج٠ٖ ٝضكلُٙ ُِهٍٝؼ ٖٓ  - 1

جُٞجوٟ ٝجُىُطح  ك٠ أهٍخ ٝهص ٝذٍٓػس 

. أًرٍ ئْطلحوز ٌٓٔ٘س ٖٓ ئٗٗحء ًٛٙ جُٔؿطٔؼحش ٝيكون أًرٍ ػحتى ٌٖٓٔ ُِلٍو ٖٝٓ غْ ج٠ُٖٞ  - 2 

جُؼىجُس جألؾطٔحػيس ك٠ ضَٞيغ ٓٞجٌو جُىُٝس ٝضٌٔيٖ ٓكىٝوٟ جُىنَ إٔ يٓطػٍٔٝج ذٔح ئٌِٞٙ ٖٓ ؾٜى - 3

ٝٝهص ٝٓحٍ هِيَ  قيع ئػَ  ئؾٔح٠ُ ئْطػٔحٌجضْٜ أًػٍ ٖٓ جإلْطػٔحٌجش جألؾ٘ريس ٝال يوطٍٛ ضَٞيغ 

أٌج٠ٞ جُىُٝس ػ٠ِ يٟٝ ٌؾحٍ جألػٔحٍ كو١  جُط٠ ضوحذِْٜ ٌِٓٗطيٖ 

. ذؼى ْٞم جأليىٟ جُؼحٓس ٓٔح يإوٟ إلٌضلحع أؾٌٞٛح قحٍ ئيج ٓح ٝؾىش :  جأل٠ُٝ 

ذؼى ْٞم جُٔٓطِٜي ػٖ جإلٗطحؼ ٝذحُطح٠ُ ئٌضلحع ضٌِلس جُ٘وَ ٝضؼٍٜ جُٔ٘طؽ ُِطِق ُطٍٞ ٝهص جُ٘وَ    : جُػحٗيس 

.    ٓٔح يوَِ جألٌذحـ ئٕ ُْ يٌٖ ٛ٘حى نٓحتٍ يؿؼَ جُٔٓطػٍٔ ؿيٍ ٓورَ ػ٠ِ ًٛج جُٔؿحٍ ٖٓ جألْطػٔحٌ  

ٝقيع  أٗٚ ال ئٌٖ ألٟ ئٗٓحٕ ُٝٞ ًحٕ ػح٠ال ػٖ جُؼَٔ ٝجٌُٓد إٔ يكيح يٞٓح  ذىٕٝ ٠ؼحّ يوٞيٚ أٝ ٌْٖ 

ئنٗ صبَب ٔظيفخّ أٔ  (جٌُٖٓ جُٔ٘طؽ )كلٌٍز جٍُٔٗٝع ضؼطٔى ػ٠ِ . (ٝٛٔح جُٔطِرحٕ جألْحْيحٕ  )يأٝيٚ 

  ٠ٛٝ ٓأنٞيز ٓٔح ٗلً ك٠ ٍٓٛ يُٓخّ انخٗ يؼًم بٓب  فٗ كبفت انخخظظبث ٔانًٕصٕدة ببنًذيُت انحذيزت

ذحُؿيُز ٍٝٓٛ جُؿىيىز  هىئح قيع ضٌُع ذحه٠ ٓٓحقس  جُوطؼس  (جُىه٠ ٝجُٜٔ٘ىْيٖ)ك٠ ٓىي٘س جألٝهحف 

ذأٖؿحٌ كحًٜس ٝٓح يُجٍ ذحه٠ ٖٓ أغحٌ يُي جُوِيَ ٓغ جإلنطالف ك٠ أٜٗح ْط٘لً ك٠ جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس 

ُُيحوز ٓٞجٌوٗح  ٝقٔحيس ٌهؼس جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس ٖٓ جُُقق جٌُٓح٠ٗ 

 

انًُطقت انغكُيت انضساػيت  :أٔال 

 

 ضٓطهىّ ًأذ٘يس نىٓيس ٝئوجٌيس ػحٓس ٝٓكحٍ ضؿحٌيس  2 2000ّ جآلف هطؼس ذٔٓحقس جُوطؼس جُٞجقىز 4

 ٌَُ أٍْز 2 800ّ أُق هطؼس ٠ٌْ٘ ٓٓحقس جُوطؼس 96

 

ضهٛٙ هطؼس أٌٜ ٌَُ أٍْز ٓكىٝوز  (ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ذحٌَُٗ جٍُٔجكن )  -شكم انقطؼت انغكُيت 

×   (ٝجؾٜس)ّ 20 أذؼحوٛح 2 800ّضرِؾ  ٓٓحقطٜح  -   ٓؿحٗح ٝكن ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٠ٍُٝٗ –  (ٌذغ كىجٕ )جُىنَ

ضوحذِٜح هطؼس ذ٘لّ  (ذطٍٞ جُٞجؾٜٚ  ّ ٌٚيق يٌُع ذهّٔ ٗهالش3+ّ  ٖحٌع 9  ) ّ ذحإلٞحكس ئ٠ُ 40

.  ّ ذيٖ جُٔؿحٌٝضيٖ  15جُٔٞجٚلحش ُيٌٕٞ ػٍٜ جُٗحٌع  

ػرحٌز  (٠ٍٞ) ّ 13×(ٝجؾٜس )ّ 7.75 أذؼحوٙ 2 100ّيهٛٙ ٌْٖ ُِٔٓطليى  ٖٓ ًَ هطؼس  ٓٓحقطٚ - 

ّ ٝيُي  11 ؿٍف ٝٚحُس ٝقٔحّ ٝٓطرم ٝ يٓٔف ُٚ ذر٘حء أ٠ٌٞ ٝوٌٝييٖ كو١ ذحٌضلحع اليُيىػ3ٖػٖ 

. قط٠ اليإغٍ ٠ٍٞ ئٌضلحع جُٔر٠٘ ػ٠ِ  جٌُُجػحش ذكؿد جُّٗٔ ػٜ٘ح

 يؼِٞٙ نُجٕ ٓيحٙ ضٓهٖ ٓيحٛٚ ذلؼَ قٍجٌز جُؿٞ ٝئٌ٘ٚ ػَٔ ٓظِس ُطويٚ قٍجٌز جُّٗٔ ٝئى ػِيٜح  

.  أٖؿحٌ جُؼ٘د جُٔطِٓوس ُيكَٛ ػ٠ِ ٓكٍٛٞ ػ٘د ٝذًُي ضٌٕٞ ٓٓحقس جٌُٖٓ ٓٓطـِس ٌَجػيح 

 أُق ؾ٘يٚ ضٍٔٞ ٖٓ جُٛ٘ىٝم 50ٝضٌِلس ئٗٗحء جُىٌٝ جأل٠ٌٞ  جُط٠ ْيويْ ذٚ جُٔٓطليى  ُٖ ضُيى ػٖ 

ذٟٔحٕ جٍُُٔ٘  يٓىو ػ٠ِ أهٓح٠   %  4جألؾطٔحػ٠ ُِط٘ٔيس  ػٖ ٠ٍين هٍٜ  ػي٠٘ ذٍّْٞ ئوجٌيس ْ٘ٞيس 

ٍٖٜيس يطٔػَ جُوٍٜ ك٠ ٓٞجو جُر٘حء ضِْٓ ك٠ ٌٓحٕ جُوطؼس ٝذٍٔجقَ قٓد جإلٗطٜحء ٖٓ جٍُٔقِس جُط٠ 



ضٓروٜح ٝيُي ضكص ئٍٖجف ٜٓ٘ىْيٖ ٓؿ٘ىيٖ ٖٓ جُوٞجش جُِٔٓكس ُٔرحٍٖز جُط٘ليً ٝجُٔٞجكوس ػ٠ِ ٍٚف 

جٍُٔقِس جُط٠ ضِيٚ  

 ٌَٓ ٝجُٔٛ٘ؼيس ػ٠ِ جُٔٓطليى ُٟٔحٕ 3 10ّ ١َُ 3ٝ 15ّ ٠ٖ أْٔ٘ص 8ٝى قىيى ٝ 750) جُػٔالش 

  (جُؿىيس 

٠ٖ أْٔ٘ص  5 ٌَٓ 3ٝ 5ّْْ 8ٝ×25ْْ×12.5ْْ أُق ٠ٞذس ٓوح30ِ)ٍٓقِس جُكٞجت١ جُكحِٓس 

 (ٝجُٔٛ٘ؼيس ػ٠ِ جُٔحُي 

 (٠ٖ أْٔ٘ص ٝجُٔٛ٘ؼيس ػ٠ِ جُٔٓطليى7 ٌَٓ 10ّ3ٝ ١َُ 3ٝ ٠15ّٖ قىيى 2ٝ)ٍٓقِس جُٓوق 

ُطٌل٠ جُػالظ أٍْ جُط٠ ْطٌٕٞ ك٠ جُوطؼس ضٌٕٞ ذٓطحٕ يٌُع خ  (  هيٍج4٠ )2 700ّأٓح ذحه٠ جُٔٓحقس- 

 ٖؿٍز كحًٜس ًحُطلحـ ٝجُٔحٗؿٞ ٝجُؿٞجكس ٝؿيٍٛح ٝجُط٠ هى ضٓطـٍم كطٍز ٖٓ جُُٖٓ قط٠ جُكٍٛٞ ٜٓ٘ح 33

ػ٠ِ جألٗطحؼ ًُج  يطْ ٌَجػس أٖؿحٌ جُهٍٟ ٝجُط٠ ضٌٕٞ غٔحٌٛح كٞم ْطف جُطٍذس ًحُرحيٗؿحٕ ٝجُلِلَ 

ٝجُرحٓيس ٝجُرحَالء أُم  ٝجُط٠ ضط٘حْد ٓغ ٓ٘حل ٝضٍذس جُٔٞهغ قٓد جألٌٖحو جٌُُجػ٠ ٝأذكحظ جُطٍذس  

ُِٝؼِْ يٌٕٞ ٗحضؽ غٔحٌ ًٛٙ جألٖؿحٌ ٠ريؼي نحُي ٖٓ جٌُئحٝيحش جُط٠ ضٍٟ ذٛكس . ٝجُٔٞؾٞو ذحُٔىي٘س

. جإلٗٓحٕ

 

ُٝطٞكيٍ جُٔحء جًُٟ ضكطحؼ ئُيٚ ٌَجػس  جُٔٓحقس جُهٍٟجء جُٔكيطس ذحٍُُٔ٘ يطْ ضٞكيٍ ٓحء جٍُٗخ جُ٘و٠ - 

جًُٟ يٓطهىّ ك٠ َٓء ٚ٘ىٝم ٠ٍو هحػىز جُكٔحّ ذاػحوز أْطهىجّ ٓحء جألْطكٔحّ ٝٓحء ؿٓيَ جُٔالذّ ٍٓز 

أنٍٟ ك٠ َٓء ًٛج جُٛ٘ىٝم ٝجًُٟ ْيٌٕٞ أًػٍ أغٍج ك٠ جُ٘ظحكس، ٝيُي ػٖ ٠ٍين ٍٚف ٓحء جإلْطكٔحّ 

 ُطٍ أْلَ جُٔر٠٘ ٝيٍٛف جُٔحء 200ٝؿٓيَ جُٔالذّ ٖٓ نالٍ ػٔٞو ٍٚف نح٘  ٓطَٛ  ذهُجٕ ْؼس 

جُُجتى ػٖ ْؼس جُهُجٕ  ئ٠ُ  ٍٚف ٚك٠ جُٔىي٘س ٝيٍكغ جُٔحءجُٔٞؾٞو ذحُهُجٕ ذٞجْطس ٓٞضٌٞ ٌكغ 

ٝذًُي ٌٕٗٞ هى ٝكٍٗح ٓحء ٍٖخ ٗو٠ ٖٓ .  (ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ذحٍُْْ جُٜ٘ى٠ْ  )َُٔء ٚ٘ىٝم ٠ٍو جُوحػىز 

جًُٟ ُٖ -   ُطٍ يٞٓيح ٌَُ أٍْز  ٍٓٛٝف ػ٠ِ ض٘ويطٚ ٖٓ ٓيُجٗيس جُىُٝس ًٝٔيس جُٔحء جُٔٞكٍز 100:150

ػٖ ٠ٍين ٖرٌس ٓٞجْيٍ نحٚس ذٍٟ جٌُُجػحش يٓطهىّ ٍُٟ ذٓطحٕ جُلحًٜس ٝجُهٍٟ ذحُوطؼس - يطْ ض٘ويطٚ 

نالكح ُٗرٌس ٓيحز جٍُٗخ ًٝالٛٔح يطْ  ُٚ ٝٞغ ػىجو ُكٓحخ جُٔيحز جُٔٓطٌِٜس ْٞجء ٍُٟ جٌُُجػحش أٝ ٓيحز 

جٍُٗخ ٝئٌٖ ضو٘يٖ جٌُٔيس جُٔٓطٌِٜس ذكيع ٓحيُيى ػٖ جُٔوٖ٘ يطْ قٓحذٚ ذطٌِلس أًرٍ جألٍٓ جًُٟ يٓحػى 

ػ٠ِ جُكى ٖٓ جألٍْجف ك٠ جُٔحء  

 ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔىي٘س جُٞجقىز يٍٛف ك٠ ض٘ويطٜح ٖٓ ٓيُجٗيس جُىُٝس  يٕييب3 أآلف و10ٝذًُي ٌٕٗٞ ٝكٍٗح 

ٝيطْ ضٞكيٍ ٓٞجو جُط٘ويس جُٔٓطٌٞوز ًًُٝي جُٔيُجٗيحش جُط٠ ضٍٚى ُٔؼحُؿس ًٛٙ جٌُٔيس ٖٓ جُٔيحز جُٔٞكٍز ك٠ 

جٍُٛف جُٛك٠   

يخى  أٓح  ٓحء  ٍٚف جُوحػىز ٝقٜٞ جُٔطرم يطْ ٍٚكٚ ئ٠ُ ٖرٌس جٍُٛف جُٛك٠  ُِٔىي٘س قيع -  

 ػرٍ ٍٓٗٝع أٗحذيد ٓؼحُؿس جُٔيحز ذحُطحهس جُٗٔٓيس ُٞكٍضٜح ٖٝٓ غْ جْطهىجٓٚ ك٠ ٌٟ ٌَجػحش يؼبنضخّ

جُوطٖ ٝجٌُطحٕ ٝأػالف جُٔحٖيس ذحُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس ذحُٔىي٘س ًًُٝي جألٖؿحٌ جُهٗريس  ٝجُط٠ 

ضٓطؼَٔ ًٔٛىجش ٍُِيحـ جٍُِٓيس ُكٔحيس  جُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس ذحُٔىي٘س 

غٖٔ )ٝ يوّٞ ػِي جٌُُجػس ٚحقد جُوطؼس ٝأٍْضٚ قيع يوّٞ ذـٍِ ٖطالش أٖؿحٌ جُلحًٜس ٝجُهٍٟ - 

غْ ٌيٜح يٞٓيح ٖٓ نالٍ ٖرٌس جُط٘وي١  ػٖ ٠ٍين كطف ٓكرّ ٝؿِوٚ كو١   ( ؾ٘يٚ 300جُٗطالش اليطؼىٟ 

ٝيط٠ُٞ جألٍٖجف ػ٠ِ جٌُُجػس ٜٓ٘ىِ ٌَجػ٠ ٓطهٛٙ ضحذغ ُِٔىٌْس جُػحٗٞيس جٌُُجػيس   

 جألٍٓجًُٟ يٞكٍ جأليىٟ جُؼحِٓس  إلػطٔحو ًٛٙ جٌُُجػحش ػ٠ِ جأليىٟ جُؼحِٓس ُؼىّ جْطهىجّ جُٔيٌ٘س جٌُُجػيس 

ك٠ ؾ٠٘ ٓكحٚيِٜح ٓٔح يؿ٘ر٘ح أٌضلحع ضٌِلطٜح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٓٞم جُٔك٠ِ ٍُٟ٘ز جُؼٔحُس جٌُُجػيس ٝجٌضلحع 

. أؾٌٞٛح 

 وؾحؾحش ذِىٟ  نحُيس ٖٓ جألوٝيس جُٔكلُز ضٔىٙ ذحُريٝ جُرِىٟ ضطـًٟ ػ٠ِ 10ًٔح ئٌ٘ٚ ضٍذيس ٓح اليوَ ػٖ 

كٟالش ٝذوحيح جُطؼحّ ذىال ٖٓ ئُوحءٙ ك٠ جُؤحٓس 



 ًيِٞ ُكْ  40 ٖحٙ ضؼطٔى ػ٠ِ جُكٗحتٕ ٝٓهِلحش جٌُُجػس ٖٓ جُهٍٟ ٝجُلحًٜس ضٔىٙ خ 2ٝئٌ٘ٚ ضٍذيس 

.  ؾِى ٠ريؼ٠ 2  2ّغٖٔ +   ًيِٞ ٚٞف ٠ريؼ٠ 2غٖٔ+ ْ٘ٞيح 

. ًَٝ ٖٓ ٌٝظ جُىٝجؾٖ ٝجألؿ٘حّ يٓطهىّ ًٓٔحو ُألٌٜ جُط٠ ضٌُع 

. ٝئط٘غ ٌَجػس أٖؿحٌ ؿيٍ ٓ٘طؿس ًحُُي٘س ٝجُ٘ؿيِس ٝؿيٍٛح  أٝ ػَٔ قٔحّ ْرحقس -  

ٝضطْ جٌُُجػس ضكص ئٍٖجف ٜٓ٘ىِ ٌَجػ٠  ٓطهٛٙ ٠ِٝرس جُػحٗٞيس جٌُُجػيس ٝك٠ قحُس ػىّ هىٌز - 

. جُٔٓطليى ػ٠ِ جٌُُجػس ضوّٞ ٠ِرس جُٔىجٌِ جٌُُجػيس ذحٌُُجػس ذٔوحذَ ٓحوٟ ذٓي١

 – ُِرالْطيي – ٌُِٞم –ُِٔؼحوٕ ٝ ُُِؾحؼ  )ٝيطْ ٝٞغ أٓحّ  جُٔر٠٘ ج٠ٌُ٘ٓ  أٌذغ ْالش هٔحٓس - 

ٝذًُي ضٌٕٞ ِْٜس جُلٍَ ٝجُطؿٔيغ ٝئػحوز جُطٛ٘يغ ٝجُط٠ يؼٞو ػحتىٛح ػ٠ِ ؾحٓؼ٠ جُؤحٓس ك٠  (ٓطلٍهس 

ضٞكيٍ ضٌحُيق جُلٍَ ٝذىٕٝ إٔ يطكَٔ جُٔٞج٠ٖ أٟ أػرحء ٓحُيس  أٝ جُىُٝس ٝضٞكيٍ جُٔيُجٗيس جُط٠ ضٍٚى ٍُكغ 

كيطْ ٗوِٚ ئ٠ُ ٌٓحٕ ٓؼيٖ قيع يطْ ئػحوز  (جٍُضٕ)جُؤحٓس ٓغ ٚؼٞذس  ضىٝيٍٛح  أٓح ٓهِلحش  جُر٘حءٝجُٜىّ 

ضٛ٘يؼٚ ذٌحِٓٚ 

 

: انًُطقت انضساػيت : ربَيب 

 أُق كىجٕ ٓؿحٗح يطْ ضٌٞيٖ ًٍٖس ٓٓحٛٔس ٌَجػيس 20ضهٛٙ جُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس ذحُٔىي٘س  جُرحُـس 

ضوّٞ ػ٠ِ جْطٛالـ ٌَٝجػس ًٛٙ جُٔ٘طوس ٝيوّٞ ػ٠ِ ئوجٌضٜح ٓؿِّ ئوجٌز ٓطهٛٙ ك٠ جٌُُجػس يٌٕٞ 

. ؿحُريس أػٟحتٚ ٖٓ جُٔٓحٛٔيٖ جُٔ٘طهريٖ ٖٓ هرَ ذحه٠ جُٔٓحٛٔيٖ  ٝضهٟغ ضكص  ئٍٖجف َٝجٌز جٌُُجػس 

ٍٖٜ ُكيٖ جإلٗطحؼ ػ٠ِ  20 ؾ٘يٚ يىكؼٚ ػ٠ِ 1000يٓحْٛ كيٜح  ئؾرحٌيح ًَ ٚحقد هطؼس ذْٜٓ هئطٚ

 ؾ٘يٚ ٍٖٜيح ٝيطٟٖٔ ػوى ضهٛيٙ جُوطؼس ػ٠ِ ًٛج جُر٘ى 50أهٓح٠ ٍٖٜيس اليطؼىٟ جُو١ٓ جُٞجقى ػٖ 

 أُق 800ِٓيٕٞ 4ٝ=   أُق ٓحُي هطؼس 96×ؾ٘يٚ 50كيٌٕٞ ٌأِ جُٔحٍ جًُٟ يٟم ك٠ جًٍُٗس ٍٖٜيح 

ٍٖٜ ُيَٛ ٌأْٔحٍ 20ؾ٘يس ضوّٞ ذإلْطؼحٗس ذهرٍجء ٌَجػييٖ ٝٓيٌ٘س ٌَجػيس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٝيُي ُٔىز 

 ِٓيٕٞ ؾ٘يس ٓٔح ئٌٜ٘ح ٖٓ ئْطهىجّ أقىظ أْحُيد جٌُُجػس ٝضٌٕٞ ذؼى ًٛٙ جُٔىز هى ضْ 96جًٍُٗس ٍ 

 أُق كىجٕ ذحُٔكحٚيَ جإلْطٍجضيؿيس ًحُوطٖ  ٝجٌُطحٕ ٝجػالف جُٔٞج٠ٖ ٝػَٔ 20جْطٛالـ ٌَٝجػس جٍ 

ُٓجٌع ٓٞج٠ٖ جألٍٓ جًُٟ ْيىٌ أٌذحقح ضؼٞو ػ٠ِ ٚحقد جُْٜٓ 

 

انًُطقت انظُبػيت  : ربنزب

  ٝئٌٖ ْٞ 2 1680ّ   هطؼس ٓٓحقس ًَ ٓٛ٘غ 624ضٞؾى ٓ٘طوس ٚ٘حػيس ػ٠ِ ٠ٍف جُٔىي٘س ػ٠ِ ذٜح 

أًػٍ ٖٓ هطؼس ضرؼح ُٟهحٓس جُٔٛ٘غ  ضوّٞ ػ٠ِ ضٛ٘يغ جألٗطحؼ جٌُُجػ٠ ٝجُكيٞج٠ٗ ًطٛ٘يغ جألؿًيس 

ٝجٍُٔٗٝذحش ٝؿٍُ ٝٗٓؽ جُٛٞف ٝجُوطٖ ٝجٌُطحٕ ٝوذحؿس ٝضٛ٘يغ جُؿِٞو ٝؿيٍٛح ٖٓ جألٗٗطس جألنٍٟ  

ٓٔح يٞكٍ كٍ٘ ػَٔ ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ جُٔٛحٗغ ٓٛ٘لس قٓد ٓيحز جٍُٛف جُٛك٠ جُط٠ ضٓطؼِٜٔح   

يُطقت حذٔيش انقًبيت ٔئػبدة حظُيؼٓب : سابؼب 

 كىجٕ ػ٠ِ أ٠ٍجف جُٔىي٘س ٝضوّٞ ػ٠ِ ئػحوز ضٛ٘يغ جُؤحٓس جُ٘حضؿس ػٖ جُٔىي٘سأٓح جألٖيحء جُط٠ الئٌٖ 120 

ئػحوز ضٛ٘يؼٜح كئٌٖ ئْطهىجٜٓح ك٠ أكٍجٕ قٍين ُرؼٝ جُٛ٘حػحش ًٛ٘حػس جُطٞخ ذىال ٖٓ جُٔحَٝش 

ًٌٝٛج ٝضٞؾى ػ٠ِ أ٠ٍجف جُٔىي٘س ذؼيىج ػٖ جُٔ٘طوس جٌُٓ٘يس ٝجُٛ٘حػيس  

 : انًذافٍ: خبيغب 

 كىجٕ ػ٠ِ ٠ٍف جُٔىي٘س ذؿٞجٌ جُٔ٘طوس جُٛ٘حػيس  30ػرحٌز ػٖ 

 

  

 

 

 

 



 

فٕائذ انًششٔع 

 

- ٌْٖ)ؾ٘يٚ ٍٖٜيح ُٔكىٝو جُىنَ جُٔٓطليى ٖٓ جٍُٔٗٝع ك٠ ٌَٖ ػي٠٘ 600ضٞكيٍ ذٔح اليوَ ػٖ  -  1

:-  قيع  (ٓٞجٚالش- ٠ؼحّ

ؾ٘يٚ أؾٍز ٌْٖ 300يٞكٍ جٍُٔٗٝع ٍُٓ٘ ُِٔٞج٠ٖ ٝذًُي ٌٕٗٞ ٝكٍٗح - ج 

ٌَجػس ذحه٠ جُٔٓحقس ذأٖؿحٌ جُلحًٜس ٝجُهٍٟ يٓى قحؾس جألٍْز ذىال ٖٓ ٍٖجتٜح ُيٞكٍ ذٔح يؼحوٍ - خ 

   ؾ٘يٚ ٍٖٜيح100

 ؾ٘يٚ ٍٖٜيح ٝك٠ 100 وٝجؾٖ  ذِىٟ نحُيس ٖٓ جٍُٜٓٞٗحش  ضٔىٙ ذحُريٝ يٞٓيح ٓٞكٍز 10ضٍذيس - ؼ 

 ٗلّ جُٞهص ضأًَ ذوحيح جُطؼحّ ذىال ٖٓ إٔ يِو٠ ك٠ جُؤحٓس

 ٝؾٞو ئوجٌجش قٌٞٓيس ٓٔػِس ٌَُ َٝجٌز   ذحُٔىي٘س يٌٕٞ  ػَٔ ٓٞظليٜح هٍيد ٖٓ ٌْْٜ٘ ٓٔح يٞكٍ –و 

  ؾ٘يٚ أؾٍز جُٔٞجٚالش100

ْحػحش يٞٓيح ًحٗص ضٟيغ ك٠ َقٔس جُٔٞجٚالش يٛحذح ٝئيحذح ٖٓ جُؼَٔ ضٌٔ٘ٚ ذحُؼَٔ 4ضٞكيٍ -     ٝ 

ذحُرٓطحٕ                              

. جُهح٘ ذٚ  

 أٖؿحٌ جُلحًٜس ٓغ ٌٍٓٝ جُٞهص ْطىٌ ػحتى ًريٍ ُِٔٓطليى –ٟ 

إٔ جُٗؼد جٍُٟٔٛ ٝنحٚس ٓكىٝوٟ جُىنَ يطحُد ذؼىجُس جُطَٞيغ ك٠ ًَ ٠ٖء ذَ أْٛ ٠ٖء ٛٞ -  2

ػىجُس جُطَٞيغ ك٠ ٓؿحٍ جألْطػٔحٌجش نحٚس جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس قيع يط٠٘ٔ ًَ ٓٞج٠ٖ ٓكىٝو 

جُىنَ إٔ يٌٕٞ ٌأْٔحُٚ جُٔٓطػٍٔ ٛٞ ؾٜىٙ جًُٟ الئِي ْٞجٙ ٓغ جُٔٗحًَ جُط٠ ضٞجؾٚ جْطٛالـ 

جُٛكٍجء ٝجُط٠ يكِٜح جٍُٔٗٝع  قيع يلطف جُٔؿحٍ أٓحّ جألْطػٔحٌجش  جُٔكِيس جُٛـيٍز ٓط٘حٛيس جُٛـٍ  

ٝذحُطح٠ُ نلٝ أؾٌٞػٔحٍ جٌُُجػس ٖٓ جُٔوئيٖ  (جأليىٟ جُؼحِٓس )ك٠ جٌُُجػس ٝيُي ُوٍخ ْٞم جُؼَٔ 

ذحُٔىي٘س ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ هٍخ أْٞجم جألْطٜالى جُٔطٔػَ ك٠ ٌْحٕ جُٔىي٘س ٝجُٔ٘طوس جُٛ٘حػيس جُط٠ 

ْطوّٞ ػ٠ِ ضٛ٘يغ جإلٗطحؼ جٌُُجػ٠ ٝذحُطح٠ُ ضٞكيٍ ضٌِلس ٗوَ جُٔ٘طؽ جٌُُجػ٠ جُٛكٍجٟٝ  ُألْٞجم 

 .جُٔٞؾٞوز ذحُٞجوٟ 

 أُق كىجٕ ٓؿحٗح  ًٍُٗس ٓٓحٛٔس 20قيع ضهٛٙ جُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس ذحُٔىي٘س  جُرحُـس 

ٌَجػيس ضوّٞ ػ٠ِ جْطٛالـ ٌَٝجػس ًٛٙ جُٔ٘طوس ٝيوّٞ ػ٠ِ ئوجٌضٜح ٓؿِّ ئوجٌز ٓطهٛٙ ك٠ 

جٌُُجػس يٌٕٞ ؿحُريس أػٟحتٚ ٖٓ جُٔٓحٛٔيٖ جُٔ٘طهريٖ ٖٓ هرَ ذحه٠ جُٔٓحٛٔيٖ  ٝضهٟغ ضكص  

 20 ؾ٘يٚ يىكؼٚ ػ٠ِ 1000يٓحْٛ كيٜح  ئؾرحٌيح ًَ ٚحقد هطؼس ذْٜٓ هئطٚ. ئٍٖجف َٝجٌز جٌُُجػس 

 ؾ٘يٚ ٍٖٜيح ٝيطٟٖٔ ػوى 50ٍٖٜ ُكيٖ جإلٗطحؼ ػ٠ِ  أهٓح٠ ٍٖٜيس اليطؼىٟ جُو١ٓ جُٞجقى ػٖ 

 أُق 96×ؾ٘يٚ 50ضهٛيٙ جُوطؼس ػ٠ِ ًٛج جُر٘ى كيٌٕٞ ٌأِ جُٔحٍ جًُٟ يٟم ك٠ جًٍُٗس ٍٖٜيح 

 ِٓيٕٞ ؾ٘يس ٓٔح ئٌٜ٘ح ٖٓ ئْطهىجّ أقىظ 96= ٍٖٜ 20×  أُق ؾ٘يس 800 ِٓيٕٞ 4ٝ= ٓحُي هطؼس 

أْحُيد جٌُُجػس جُكىيػس ٠ٝٞجٍ ٓىز جُٓ٘طيٖ ٓح يطكون ٖٓ ػحتى يٍو ك٠ أٍٚٞ جًٍُٗس  غْ ضَٞع أٌذحـ 

ًٛٙ جًٍُٗس ػ٠ِ جُٔٓحٛٔيٖ 

 ٝذًُي يٌٕٞ جُرىيَ جُٔ٘طؽ  جًُٟ يىٌػحتى ُِلٍو ٝجُٔؿطٔغ ذىال ٖٓ جألْطػٔحٌ ك٠ جُؼوحٌجش جُؼٗٞجتيس أٝ 

جُط٠ ضٔطحَ ذحٍُكحٛيس جُرحٛظس جُػٖٔ ٝجُط٠ ضؼطرٍ ٌؤِٝ أٓٞجٍ ٓٞهٞكس ػ٠ِ ٌَٖ ًطَ نٍْحٗيس 

. ذحُِٔيحٌجش اليٓطليى ٜٓ٘ح ج٠ُٖٞ ٝهى ضٌٕٞ ْررح ك٠ أَٓحش ئهطٛحويس ًرل٠ٍُ ٛيُِ ٝؿيٍٛح

 ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ك٠ ٓؿحٍ جْطٜالى جٌٍُٜذحء ٗظٍج ألٕ جٌُٖٔٓ ك٠ جٍُٔٗٝع ٚك٠ 2ضٞكيٍ قٞج٠ُ  -  3

ؾيى جألٞحءز ٌَُ ٌٓحٕ كيس ٝؾيى جُطٜٞيس ألضٓحع جُٔٓحقحش ٌَٝجػطٜح ذحُٗؿٍ جألٍٓ جًُٟ يٞكٍجْطٜالى  

جٌٍُٜذحء جُٜٔىٌز ذحُٔ٘ح٠ن جُؼٗٞجتيس ك٠ جألٞحءز ٝجُطٜٞيس ٗظٍج ُٟين جُٗٞجٌع جُلٍػيس ك٠ 

 ّ ٝيكي١ جُؼوحٌ ٓرح٠ٗ ٖٓ ؾٜحضٚ جُػالظ ٓغ ئٌضلحع 4جُؼٗٞجتيحش ٝجُط٠ ال يطؿحَٝ ػٍٜ جُٗحٌع 

ٝػىو جُـٍف جُٔطِس ػ٠ِ جُٗحٌع ؿٍكس أٝ ؿٍكطيٖ ٝضٌٕٞ جُ٘ٞجكً ٓـِوس ذٗرٚ . جُٔرح٠ٗ ُؼٍٗز أوٝجٌ



جْطٍٔجٌ قط٠  ال يٌٗق ػ٠ِ ؾحٌٙ أٝ ؾحٌٙ يٌٗق ػِيٚ ٓٔح يٓطؼيٝ ػٖ جإلٞحءز جُطريؼيس ذٔح ُٜح 

ٖٓ كٞجتى ٚكيس ذحإلٞحءز ػٖ ٠ٍين جٌٍُٜذحء ًًُٝي جْطهىجّ ضٜٞيس جٍُٔجٝـ أٝ جٌُٔيق ذىال ٖٓ 

كِٞ كٍٞ٘ح إٔ كٍم ضٞكيٍ جألْطٜالى . جُطٜٞيس جُطريؼيس ًًُٝي ُُّٝ ٝؾٞو جْحٗٓيٍ ٝٓٞضٌٞ ٍُكغ جُٔحء 

 ِٓيٕٞ أٍْز ضويْ 15× ؾ٘يٜحش 10ذيٖ جٌُٖٓ ك٠ جٍُٔٗٝع ٝجٌُٖٓ جُؼٗٞجت٠ ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ 

 ِٓيحٌ ؾ٘يس ْ٘ٞيح ًٍٜذحء ٓىػٔس ػ٠ِ قى هٍٞ 1.8 = 12× ِٓيٕٞ ؾ٘يٚ ٍٖٜيح 150= ذحُؼٗٞجتيحش 

جُكٌٞٓس ئٌٖ ضٛىيٍٛح أٝ ئْطهىجٜٓح ك٠ جُٛ٘حػس  

 

  ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ك٠ جْطٜالى ٝهٞو جُٓيحٌجش ٝهطغ جُـيحٌ ألٕ جُُقحّ جُٗىيى يؿؼَ 9ضٞكيٍ أًػٍٖٓ  - 4

جُٔٓحكس جُط٠ ٖٓ جُٔلطٍٜ إٔ ضٓيٍٛح ك٠ ػٍٗز وهحتن ذىٕٝ َقحّ ضٓيٍٛح ك٠ ْحػس كطٌٕٞ ًٔيس جُٞهٞو 

 ِٓيٕٞ ْيحٌز ضٓيٍ ك٠ 5×ؾ٘يس ك٠ جْطٜالى جُٞهٞو5كِٞ جكطٍٞ٘ح ػىّ جُُقحّ يٞكٍ .  أٞؼحف 5جُٔٓطٌِٜس 

ٗوَ  ) ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ًًُٝي يٞكٍ جٍُٔٗٝع كٍم جْطٜالى جُٞهٞو ذي9.125ٖ= يٞٓح 365×جُوحٍٛز جٌُرٍٟ 

ٗوَ ٓٞجو جُر٘حء ئ٠ُ ججٍُٔٗٝع جُٔٞؾٞو ك٠ جُٛكٍجء هٍخ ) ،  (ٓٞجو جُر٘حء ٖٓ جُٔكحؾٍ ئ٠ُ جُٞجوٟ

 (جُٔكحؾٍ 

 ْحػس يٞٓيح ٝهص أ٠ٍٞ ك٠ 2  ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ يو٠ٟ ػ٠ِ جُُقحّ ذحُوحٍٛز جٌُرٍٟ ٝيٞكٍ ٌَُ ٓٞج٠ٖ 

×  ِٓيحٌ ْحػس ػَٔ ك٠ جُٓ٘س 14.6= يّٞ 365× ِٓيٕٞ ٓٞج٠ٖ 20ٓح ال يوَ ػٖ ×جُُقحّ يٛحذح ٝئيحذح 

 ْ٘ٞجش ْ٘ٓىو ويٞٗح ٖٓ 10  ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ْ٘ٞيح يؼ٠٘ ذؼى 73=  ؾ٘يس  5ْحػس جُؼَٔ ض٘طؽ ذٔح يؼحوٍ كٍٞح  

. ئْطػٔحٌ ٝهط٘ح جًُٟ يٟيغ ك٠ َقحّ جٌٍُٔٝ

 

ػ٠ِ جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس ك٠ جُٞجوٟ ٝجُىُطح ضِوحتيح ٌَٝجػطٜح (جُؼٗٞجتيحش)ٝهق جُُقق جٌُٓح٠ٗ - 4

ذحُٔكحٚيَ جُكوِيس جألْطيٍجضيؿيس ًحُؤف ٝجُلٍٞ ٝجُؼىِ  ٝجًٌُز ٝجُوطٖ ٝهٛد جٌٍُٓ ٝجألٌَ ٝنالكٚ 

ئحبحت ٝجُط٠ ضٓطِٜي هىٌ أًرٍ ٖٓ جُٔيحز ك٠ جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس ذىال ٖٓ جألْطيٍجو ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ 

فشص ػًم صذيذة ٔيضضيت نهفالط انزٖ ْضش انضساػت نخقهض يهكيخّ انضساػيت  انخبطت بحيذ ال يفٗ 

األيش انزٖ يًكُّ يٍ صيبدة يهكيخت  (ػٕدة يُٓت انفالط انخٗ ئَقشػج)ئَخبصٓب بًخطهببحّ األعبعيت 

انضساػيت فٗ أساػٗ انٕادٖ ٔانذنخب نخشٔس كزيش يًٍ يًهكٌٕ أسع صساػيت ٔال يشخغهٌٕ ببنضساػت ْٕٔ 

حم يشكهت حفخج )األيش انزٖ عيكٌٕ نّ أكبش األرش فٗ ػٕدة انًغبحبث انضساػيت انكبيشة يشة أخشٖ 

   (انًهكيت انضساػيت 

ْيإوٟ ئ٠ُ ذطحُس ًريٍز ؾىج ذحإلٞحكس ُِؼٔحُس جٌُػيٍز - ٝهق جُطؼىٟ  ذحُر٘حء ػ٠ِ جألٌٜ جٌُُجػيس  - 5 

جُٞجكىز ٖٓ ُيريح ٝ ًًُي ْيإوٟ ٌُٓحو ًريٍ ك٠ ضؿحٌز ٓٞجو جُر٘حء ٝجُٔٛحٗغ جُط٠ ضوّٞ ػ٠ِ ٚ٘حػطٜح  

 5كيٌٕٞ ًٛج جٍُٔٗٝع ٛٞ جُرىيَ ك٠ ئْطيؼحخ  ًٛٙ جُؼىو ٖٓ جُؼٔحٍ ٗظٍج ُطٞكيٍٙ كٍ٘ ػَٔ ألًػٍ ٖٓ 

. ِٓيٕٞ ٓٞج٠ٖ ك٠ ٓؿحٍ ذ٘حء جٍُٔٗٝع ج٠ٌُ٘ٓ  ٝجٌُُجػ٠ 

كل٠ جُٔح٠ٞ ًحٗص جُٜؿٍز  ٖٓ جٍُيق ُِٔىٕ ُطؼييٖ جُٔٞج٠ٖ ذٞظيلس ٓح أٝ ذكػح ػٖ ػَٔ أٓح جآلٕ 

كحُٜؿٍز ٖٓ جُٔىٕ ُِوٍٟ جُٔكيطس ذحُٔىٕ  كرىال ٖٓ ٍٖجء ٖوس أٝ ئيؿحٌٛح ئٕ ٝؾى جُٗوس أٚال ذحُٔىٕ   

يٜحؾٍ ُوٍيس ٝذطٌِلس ٍٖجء جُٗوس ير٠٘ ذيطح ػ٠ِ جألٌٜ جٌُُجػيس ُٚ ٝألٝالوٙ ك٠ جُٔٓطورَ  

كحٌٝم جُرحَ ك٠ ؾٍيىز جٍُٟٔٛ جُيّٞ ذطحٌيم / ٝالٗٓطـٍخ أٗٚ ٠روح ُٔح ؾحء ػ٠ِ ُٓحٕ جُىًطٌٞ 

 أُق كىجٕ ْ٘ٞيح ٖٓ جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس جُهٛرس  ذحُٞجوٟ ٝجُىُطح  30 إٔ ٍٓٛ ضلوى 13/12/2010

 أُق ذيص  ير٠٘ ْ٘ٞيح  200ِٓيٕٞ  ٝ=  أُق كىجٕ 30 × 100ّ2 هطؼس 40 يوْٓ ئ٠ُ 2 4200ّجُلىجٕ 

ػ٠ِ جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس جُط٠ ضؼطرٍ أْٛ ٌٓٞو ٝأْحِ ئهطٛحوٟ ألٟ وُٝس ُيكَ ٓكِٜح جُٔؿطٔؼحش 

جُؼٗٞجتيس ذٌحكس ٓٗحًِٜح   

 أُق ذيص ٍٖٜيح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؿٌٜٔٞيس  100يؼ٠٘ ذٔؼىٍ 

ئؾٔح٠ُ جألْطػٔحٌجش جُؼوحٌيس جُٔط٘حٛيس جُٛـٍ ُِلثس جُط٠ ضٌٖٓ ك٠ جُؼٗٞجتيحش  ك٠ ًٛج جُٔٞٞٞع 

 ؾ٘يٚ ٓرح٠ٗ جُىٌٝ جأل٠ٌٞ  ٝضٗطيرٚ ػ٠ِ 100000+  ؾ٘يٚ غٖٔ جألٌٜ ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ 50000)



 ِٓيحٌ ؾ٘يس ْ٘ٞيح  ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ ضلٞم جؾٔح٠ُ جألْطػٔحٌجش 180=  ِٓيٕٞ ذيص 1.2× (أهَ ضوىيٍ 

جألؾ٘ريس ٝضٜىّ ٌٓٞو ٌَجػ٠ ٓؿُٜ  اليوىٌ ذػٖٔ ك٠ ًَ ػٍٛ ك٠ قيٖ إٔ ًٛج جُٔرِؾ ْيٓطهىّ ك٠ 

جُٔ٘ظٞٓس جُط٠ ْيطْ ٍٖقٜح 

 ْ٘س ٗٓيٍ ك٠ ػٌّ ئضؿحٙ جُط٘ٔيس ٝجُطوىّ  ذؼٌّ وُٝس ًحُيحذحٕ ٝوٍٝ ٍٖم أْيح 60يؼ٠٘ ٖٓ 

 ٝجٍُٔٗٝع يؼحُؽ ًٛٙ جُٔىز ك٠ نّٔ ْ٘ٞجش ُيٟؼ٘ح ػ٠ِ أٍٝ ٠ٍين جُطوىّ   

 

جُط٠ ضٓطِٜي  (ٍٚف ٚك٠)ضٞكيٍجُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لن ػ٠ِ ض٘ويس ٓيحز جٍُٗخ ًًُٝي ضٌحُيق ٓؼحُؿطٜح  -  6

 ْ٘ٞيح 3 ِٓيٕٞ 3.65ّ=  أُق أٍْز 100× يٞٓح 365× ُطٍيٞٓيح 100ك٠ ٚ٘ىٝم جُطٍو ٝجُط٠ ضَٛ ئ٠ُ 

ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔىي٘س ٝضٞكيٍٛح ٌُُجػس جُٔ٘طوس جُٔكيطس ذحٍُُٔ٘ وجنَ ًَ هطؼس  ٌُُِجػس ػٖ ٠ٍين جٍُٟ 

ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُٔيحز جُ٘حضؿس ٖٓ جُٔؼحُؿس جُػحٗٞيس ُٔيحز جٍُٛف جُٛك٠ . ذحُط٘وي١   ٝذىٕٝ أْٔىز ًئحٝيس

 أُق كىجٕ ٖٓ جُوطٖ ٝجٌُطحٕ ٝٓكحٚيَ أػالف جُكيٞجٗحش ٝيُي ُٔح ٍٗٔ ذٚ ٖٓ 20ٝجُط٠ ضِٛف ٌُُجػس 

. أَٓحش ٓحتيس هحوٓس

 .

  أُق  كىجٕ ٖٓ جألٌج٠ٞ جُٛكٍجٝيس أٖؿحٌ كحًٜس ٝنٍٟ ذىٕٝ أْٔىز ًئحٝيس 20 ٌَجػس أًػٍ ٖٓ – 7

=  جُلىجٕ 24÷  ( هيٍج٠ جُٔٓحقس جٌُُٔٝػس ك٠ ًَ جُوطؼس  5× هطؼس96000): ٝيُي ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ 

 جألف كىجٕ ؾٌُ ْٝط٠  ُِٗٞجٌع  ٌُٓٝػس ذحُ٘هيَ ٝجُُيطٕٞ يوّٞ ػِيٜح 3أًػٍ ٖٓ +  أُق كىجٕ 20

 ٠20ِرس جُٔىجٌِ جٌُُجػيس جُٔٞؾٞوز ذحُٔىي٘س ٝيُي نالف جُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس ذحُٔىي٘س ٝجُرحُـس 

أُق كىجٕ 

 ِٓيٕٞ كىجٕ  4=  أُق كىجٕ 40× ٓىي٘س 100ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ 

 

َيحوز جُػٍٝز جُىجؾ٘س ألًػٍ ٖٓ ِٓيٕٞ وؾحؾس ذِىٟ  ٗويس ذىٕٝ قوٖ ؿيٍ ٓٓررس أٍٓجٜ ك٠ جُٔىي٘س  -  8

.   ِٓيٕٞ وؾحؾس 100=  ٓىي٘س 100×جُٞجقىز 

 

ضهليٝ جُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لن ػ٠ِ جْطيٍجو جػالف جُىٝجؾٖ ٝجُٔحٖيس ٗظٍج إلْطهىجّ كٟالش جُطؼحّ  - 9

ٝجُطْٞغ جٌُُجػ٠ 

 

 ػىو 96000×ًيِٞ ُكْ ْ٘ٞيح 40 ٖحز 2نلٝ جْطيٍجو جُِكّٞ قيع ي٘طؽ جُٔٞج٠ٖ ٖٓ ضٍذيطٚ ُؼىو  -  10

 ٠ٖ ُكّٞ ْ٘ٞيح  384000=  ٓىي٘س 100× ٠ٖ ُكّٞ ْ٘ٞيح ُِٔىي٘س جُٞجقىز 3840= جُٔٓطليىيٖ 

 

ك٠  ( أُق ٝقىز ٌْ٘يس96×  ًيِٞ ٚٞف 2) ٠ٖ  ْ٘ٞيح ٖٓ جُٛٞف جُطريؼ٠ 192ضٞكيٍ أًػٍ ٖٓ  -  11

جُٔىي٘س جُٞجقىز ٓٔح يٞكٍ جُٔحوز جُهحّ ُٔٛحٗغ ؿٍُ ٝٗٓؽ جُٛٞف جُٔٞؾٞوز ذحُٔىي٘س ُطَٛ ٠حهطٚ 

.  ٠ٖ ٚٞف ٠ريؼ٠ 19200=ٓىي٘س 100×جألٗطحؾيس ُ٘ٛق ٠ٖ ؿٍُ ٝٗٓؽ ٚٞف  

 

ُِٔىي٘س جُٞجقىز ٓٔح   ( أُق ٝقىز ٌْ٘يس 96 ×2ّ2) أُق ٓطٍ ٍٓذغ ٖٓ جُؿِٞو جُطريؼيس 192ضٞكيٍ  - 12

 ٖٓ جُؿِٞو جُطريؼيس 2 ِٓيٕٞ 19.2ّ=ٓىي٘س 100× . ي٠ٔ٘ ٚ٘حػس ٝوذحؿس جُؿِٞو

 

جُطْٞغ ك٠ ٌَجػس جألٖؿحٌ جُُيطيس ًحُُيطٕٞ يٞكٍ جْطيٍجو جُُيٞش ٖٓ جُهحٌؼ ٝجُط٠ ضَٛ ُ٘ٓرس  - 13

. ٖٓ جْطٜالً٘ح جُو٠ٓٞ % 90

 

ٌَجػس ٗٛق ِٓيٕٞ ٗهِس ٓ٘طؿس ُِرِف ك٠ جُٔىي٘س جُٞجقىز ٓٔح يٞكٍ ًٔيس ًريٍز ٖٓ جُرِف يٌل٠  -  14 

ٝئٌٖ ئْطهٍجؼ ٝهٞو قيٟٞ ٜٓ٘ح قيع ضكطٟٞ جُرِكس  ػ٠ِ ٠حهس . جألْطٜالى جُٔك٠ِ ٝئٌٖ جُطٛىيٍ 



أًرٍ ذٌػيٍ ٖٓ قرس جُؤف ُٝٞ ًحٕ يِٛف ٌَجػس جُ٘هيَ ك٠ جُرالو جُٔ٘طؿس ُِٞهٞو جُكيٟٞ ألْطهٍؾٞج ٓ٘ٚ 

جُٞهٞو جُكيٟٞ  

 

جٍُٔٗٝع يٞكٍ جُٔيحز جُٔؼىٗيس جُ٘ويس ُِٔٞج٠٘يٖ قيع يطْ قلٍ آذحٌ الْطهٍجؼ جُٔيحز جُؿٞكيس ك٠ جُٔىٕ -  15

جُٛكٍجٝيس ٝذحُطح٠ُ يٞكٍ جْطيٍجو ٝضٌِلس ػرٞجش جُٔيحز جُٔؼىٗيس ًًُٝي  ضٌحُيق ٗوِٜح  قيع ضٟم ٓرحٍٖز 

ُِٔٞج٠ٖ ٝذًُي ٌٕٗٞ ٝكٍٗح ػ٠ِ جُىُٝس ٓيُجٗيس ضٌحُيق  جْطيٍجو ٓٞجو جُط٘ويس ًحٌٌُِٞ ٝجُٗرٚ  ٝجُط٠ ضٟحف 

ُط٘ويس ٓحء جُ٘يَ  

  

: (٠ِٚ هللا ػِيٚ ِْْٝ )جْط٘حوج ُوُٞٚ  (جألوٝيس) ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ض٘لن ك٠ ٓؿحٍ جُٛكس 3ضٞكيٍ أًػٍ ٖٓ  -  16

كحيج ًحٗص ؿًجء جإلٗٓحٕ نح٠ُ ٖٓ ًحكس جُٔريىجش ٝجٌُئحٝيحش يٌٕٞ أهَ ػٍٞس  (جُٔؼىز ذيص جُىجء )

  ٍُِٜٔ

 أُق ٝقىز ٌْ٘يس ك٠ 288ٝقىز ٌْ٘يس القوح  ُيَٛ 2 أُق ٍُٓ٘ ٝئٌ٘ٚ جُطؼِيس ُيُيى 96ضٞكيٍ - 17

أًػٍ   = 5ٓط١ْٞ أكٍجو جألٍْز ×ٌَُ أٍْز  يهيٌٕ ٔحذة عكُيت 28.8=   ٓىي٘س 100× جُٔىي٘س جُٞجقىز 

.   ِٓيٕٞ ٗٓٔس ٌُِٓحٕ جُكحُييٖ ٝجُٔٓطورِييٖ 150ٖٓ  

جُوٟحء ػ٠ِ ذإٌ جُؤحٓس ٝئػحوز ضٛ٘يؼٜح ذٌحِٜٓح ٝضٞكيٍ جُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لن ػ٠ِ ػ٠ِ ٗوِٜح ٝجُطهِٙ  - 18

-  ُِرالْطيي – ٌُِٞم –ُِكىيى ٝ ُُِؾحؼ  )ٜٓ٘ح قيع يٞٞغ أٓحّ  جُٔر٠٘ ج٠ٌُ٘ٓ  أٌذغ ْالش هٔحٓس 

ٝذًُي ضٌٕٞ ِْٜس جُلٍَ ٝجُطؿٔيغ ٝئػحوز جُطٛ٘يغ ٝجُط٠ يؼٞو ػحتىٛح ػ٠ِ ؾحٓؼ٠ جُؤحٓس ذىٕٝ  (ٓطلٍهس

كيطْ ٗوِٚ ئ٠ُ ٌٓحٕ  (جٍُضٕ)إٔ يطكَٔ جُٔٞج٠ٖ أٟ أػرحء ٓحُيس  أٓح جُطٍجخ جُ٘حضؽ ػٖ ػِٔيس جُر٘حءٝجُٜىّ

ٓؼيٖ قيع يطْ ئػحوز ضٛ٘يؼٚ ذٌحِٓٚ 

ًًُٝي ضٌحُيق ٗوِٜح  (جُرِىيس)ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ ضٞكيٍ جُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لوٜح جُىُٝس ك٠ ٍٓضرحش ؾحٓؼ٠ جُؤحٓس 

. ٝػىّ ًيليس جُطهِٙ ٜٓ٘ح ٓٔح ضإغٍ ػ٠ِ جُريثس 

 

: ؽبقب نألبحبد انبيئيت- 19

 ِٓيٕٞ كىجٕ ٖٓ 2ك٠ ٓٞٞٞع جألقطرحِ جُكٍجٌٟ ٝٓح ُٚ ٖٓ ٓهح٠ٍ ٜٝٓ٘ح ؿٍم جُىُطح ٝك٘حء -  1

جألٌج٠ٞ جٌُُجػيس كإ جٍُٔٗٝع يٌٕٞ جُرىيَ ٝيوَِ ذٌَٗ ًريٍ جألغحٌ جُ٘حؾٔس ػٖ جألقطرحِ جُكٍجٌٟ 

.   ِٓيٕٞ كىجٕ ٌَجػس هى يوَِ قىٝظ يُي 2 ٓىي٘س  ُطَٛ 100 أُق كىجٕ ك٠ ٓىي٘س ٖٓ 20كٌُجػس 

ئهحٓس جُؼٗٞجتيحش ذحُٞجوٟ ٝجُىُطح جًُٟ اليٍضلغ ٓٓطٟٞ أٌجٞيٜح ػٖ ْطف جُركٍ ئال ذأٓطحٌ هِيِس ٓغ  - 2

ػىّ ٝؾٞو ٍٚف ٚك٠ ذأؿِرٜح  أٝ ُٞ ٝؾى ذؼٝ ٜٓ٘ح كرال ٖي ٛ٘حى ضٍٓيرحش ًَ ًٛج يإوٟ ئ٠ُ ضِٞظ 

ٖٓ  % 90جُٔيحٙ جُؿٞكيس ًٌَ ٝجًُٟ ٖٓ ٓٛىٌٛح جألْح٠ْ جُ٘يَ جُط٠ ضكيطٚ جُٞجوٟ ٝجُىُطح ٝجُط٠ يٌٓ٘ٚ 

 50جٍُٔٛييٖ أٓح ك٠ قحُس جإلٗطوحٍ ُِٛكٍجء كيٌٕٞ ٓٓطٟٞ جألٌٜ ٍٓضلغ ػٖ ْطف جُركٍ ذٔح اليوَ ػٖ 

. ٓطٍ ٝك٠ قحُس ضٍٓيرحش جٍُٛف جُٛك٠ قط٠ ُٝٚٞٚ جُٔيحٙ جُؿٞكيس ُٖ يإوٟ ئ٠ُ أٟ ضِٞظ 

 ئٗطوحٍ جٌُػحكس جٌُٓحٗيس ٖٓ جُٞجوٟ ٝجُىُطح ئ٠ُ جُٛكٍجء ْيإوٟ ئ٠ُ ضوِيَ جُطِٞظ ك٠ ٓيحز جُ٘يَ – 3

 أُق ًْ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٍٓٛ ٝػٞوز جُػٍٝز 30جُط٠ ضٔطى ألًػٍ ٖٓ  (جُطٍع ٝجُٔٛحٌف)ٝجُٔؿحٌٟ جُٔحتيس 

جٌُٓٔيس ئُيٜح ٍٓز أنٍٟ 

 

جُكٞجوظ جُطريؼيس ًحُُالٍَ  ٝجُرٍٗيس ًحُكٍٝخ ٝجُكٍين ٝئٜٗيحٌ ٍُٓ٘ أٝ ٚهٍز ٝؿيٍٛح ك٠ -  20

ٓ٘ح٠ن جُؼٗٞجتيحش ضإوٟ ُكٞجوظ ًحٌغيس ٓغ ٚؼٞذس جإلٗوحي ًٔح قىظ ك٠ قحوغس ٚهٍز جُىٝيوس ٝيُي 

ذؼٌّ  جُطهطي١ جُؼٍٔج٠ٗ جُٔ٘ظْ ٝجُرؼى ػٖ جُؼٗٞجتيس جٍُٔٗٝع اليإوٟ ٌُٞجٌظ  ٗطيؿس جُكٞجوظ ٓغ 

.  ٠ٞجذن3ٍْػس ُْٜٝٞس جإلٗوحي  قيع اليطؼىٟ جٌضلحع أٟ ٓر٠٘ ك٠ جُٔىي٘س ػٖ 

 



ٝهق جُطٔىو جُؼٗٞجت٠ ٝأٌْحء ٗظحّ ٌْح٠ٗ ٓطٌحَٓ ٖٓ ًحكس جُهىٓحش جُٔ٘ظٔس ذىٕٝ ضٌىِ كحُٔىي٘ٚ - 21 

.  ٓهططس ذكيع الضٌٕٞ ٛ٘حى أٟ ئٖحٌز ٌٍٓٝ أٝ ٠٠ٍٖ ٌٍٓٝ ٝذحُطح٠ُ ضٞكيٍ جُٔيُجٗيس جُٔهٛٛس ًُُي 

 

جٍُٔٗٝع ذ٘ظحٓٚ ٝض٘ظئٚ ال يىع  ٓؿحال  ُُِ٘جػحش ذيٖ جألكٍجو ٝي٠ٜ٘ ػ٠ِ جُُ٘جػحش جُوٟحتيس  -  22

٠ٞيِس جألٓى جُط٠ ضػوَ ػحضن جُوٟحء ًىػحٟٝ ًحُٓطٞ ٝجُ٘ٛد ٝ جأليؿحٌجش ٝجُوٓٔس ٝٓهحُلحش  جُر٘حء 

ٝؿيٍٛح  

ٗوِس ٌْحٗيس قٟحٌيس أهطٛحويس ؾىيىز قيع يٞكٍ جٍُٔٗٝع ُٓ٘ال ذرٓطحٕ ٌَُ ٓٞج٠ٖ ذٌَ ٓىٗٚ   -  23

 ِٓيٕٞ ٗٓٔس يجش ٌَٖ قٟحٌٟ ٓؼٔحٌٟ ضٍجغ٠ يىٍ ػ٠ِ ٛٞيط٘ح ٓٔح يؿًخ جُٓيحـ  150  ٓىي٘س  100ٍ

 

:   جٍُٔٗٝع ي٠ٔ٘ جُٔؿحٍ جُٓيحق٠ قيع يكَ جٌُٔٗالش جُط٠ يٟين ذٜح ٚىٌ أٟ ْحتف ًحآلض٠ – 24

ٌِٓٗس جُُقحّ جٌٍُٟٔٝ  ضٟيغ جُٞهص جُٔكىٝو ُِٓحتف ٝجُط٠ يٍؿد ذُيحٌز أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جألٓحًٖ 

جُٓيحقيس  

ٝذحُطح٠ُ يوَِ جُطِٞظ ٖٓ ػحوّ جُٓيحٌجش  جًُٟ يٓرد جإلٍٞجٌ ذحُٛكس  ُِٓحتف  

. ٝيو٠ٟ ػ٠ِ جُؼٗٞجتيحش جُط٠ ضكي١ ذحُٔ٘ح٠ن جألغٍيس ٝضٗٞيٚ ٓ٘ظٍ جألغحٌ 

 

ضر٠٘ جُٛ٘حػحش جُكٍكيس ٝضطٞيٍٛح ذىال ٖٓ جٗىغحٌٛح ٝجُط٠ ضوّٞ ػ٠ِ جُ٘هيَ ٝجُط٠ يىنَ ؾُء ًريٍ  -   25

ٜٓ٘ح ك٠ جُٓيحقس ًًُٝي ٚ٘حػس جألغحظ 

 

 جٍُٔٗٝع يؼطرٍ ًٟٔحٕ جؾطٔحػ٠ ٌَُ ٓٞج٠ٖ ئي ئٌ٘ٚ جإلػطٔحو ػ٠ِ جُٔٓحقس جٌُُٔٝػس ًاًطلحء – 26 

يجض٠ قيع إٔ ذٍجٓؽ جُهٛهٛس ٗطؽ ػٜ٘ح إٔ ؿحُريس جُٗؼد نحٌؼ جُٔؼحٔ جُطأٓي٠٘ ًًُٝي هِس كٍٚٚ 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ػَٔ ُِٔٞج٠ٖ ػ٘ى ذِٞؿس ْٖ جألٌذؼيٖ ُٖ يؿى ًٍٖس هطحع نح٘ ضورِٚ ُِؼَٔ ُىيٜح ٌُرٍ 

ْ٘ٚ ٠ِٝرٚ ٍُٔضد ٍٓضلغ  ٌُػٍز ئُطُجٓحضٚ ذٓرد ئػحُطٚ ألٍْضٚ  ذهالف ٖحخ ك٠ ٓوطرَ جُؼٍٔ يورَ ذٍٔضد 

يطٞجكن ٓغ ئُطُجٓحضٚ جُوِيِس 

ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ كرحُ٘ٓرس ُٔٞظل٠ جُكٌٞٓس يكلُ جُرؼى ػٖ جُلٓحو جإلوجٌٟ ك٠ جُىُٝس قيع القؿس ذؼى 

ضٞجكٍ جُٔطِرحٕ جألْحْيحٕ جُٔأٟٝ ٝجُٔأًَ ٝجُط٠ ًحٕ جُؿٔيغ يطكؿؽ ذإٔ جٍُٔضد اليٌل٠ أؾٍز جٌُٖٓ ٓغ 

ٝؾٞو ٓٛىٌ ونَ ذىٍ جُؼَٔ جإلٞحك٠ جًُٟ اليط٘حْد ٓغ ٌٓحٗطٚ جألؾطٔحػيس ًٔىٌِ جألٗٗطس جًُٟ يؼَٔ 

ذيحػح ك٠ ٓكَ ٓأًٞالش يًٛد ئُيٚ ٠ِرطٚ أٝ ئٓحّ ٝنطيد  ٓٓؿى  يؼَٔ ك٠ ًٍٖس ٗظحكس ُيؿٔغ جُؤحٓس 

. ٖٓٔ يهطد كيْٜ يّٞ جُؿٔؼس ًٌٝٛج ٖٓ جألٓػِس جٌُػيٍز

 

جٍُٔٗٝع يؼطرٍ ٓط٘لّ ٝٓٛىٌ ئذىجع ألذ٘حءٗح ٝيوٟٞ ٌٝـ جإلٗطٔحء  قيع ضٞجكٍ ٓٓحقس جُرٓطحٕ ذٌَ - 27

ٍُٓ٘ يو٠ٟ كيٜح جألذ٘حء ٝهص كٍجؿْٜ ذؼَٔ ٓليى ًحٌُُجػس نالكح ُِؼٗٞجتيحش جُط٠ ال يؿى أذ٘حت٘ح ٓط٘لٓح 

ْٟٞ جُٓيرٍجش ٝأُؼحخ جُرالٟ جْطيٖٗ ٝٓؼظٜٔح ػ٘يلس ضإغٍ ػ٠ِ ٗلٓيطْٜ ٝضٛيرْٜ ذحُرالوز ٝي٘لن ػِيٜح 

.  ٓرحُؾ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُو٠ٓٞ ضَٛ ُٔالييٖ جُؿ٘يٜحش 

 ٝجُط٠ اليطؼحَٓ ٓؼٜح ديٕاٌ انٕصاساث ٔانٓيئبث انًشكضيتٗوَ   (ال ضٟغ جُريٝ ًِٚ ك٠ ِْس ٝجقىز)-  28

 ئ٠ُ  ٓهطِق جُٔىٕ ذكيع ضهطٙ ًَ –نالف جُٔىيٍيحش جُٔ٘لًٙ ُٓيحْس جَُٞجٌز ذحُٔكحكظحش - جُؿٌٜٔٞ 

ٓىي٘س  ذىيٞجٕ َٝجٌز ٝٛيثحضٚ جًٍُُٔيس  َٝٓٞػس ػ٠ِ ػىز أذ٘يس ٠روح ُطهطي١ جٍُٔٗٝع ال يإوٟ جٜٗيحٌ 

الأهٍٞ ض٘وَ  ُِٔىي٘س ك٠ . ًحكس ٓإْٓحش جُىُٝس ٍٓز ٝجقىز ئيج قىظ ًحٌغس ٠ريؼيس ًحُُالٍَ أٝ جُكٍٝخ 

.  ٓر٠٘ ٝجقى ذَ ك٠ ػىز أذ٘يس ٓطلٍهس ذحُٔىي٘س ٍٝٓضرطس ذرؼٟٜح ذىجتٍز جضٛحٍ ٓـِوس  

 ِٓيحٌ ؾ٘يس  ٍٖٜيح ٝجُط٠ ػ٠ِ ض٘ٗي١ جُٔىي٘س ئهطٛحويح 6ٖٝٓ ٗحقيس أنٍٟ ٍٓضرحش جُٔٞظليٖ جُط٠ ضَٛ ٍ

ٖٓ ٓٔحٌْس جألٗٗطس جُطؿحٌيسًٔ٘طوس ١ْٝ جُرِى ذحُوحٍٛز  



 ِٓيٕٞ ْحػس 60=  ِٓيٕٞ ٓٞج٠ٖ كو١  20×  ْحػحش يٞٓيح ضٟيغ ك٠ َقٔس جُٔٞجٚالش 3 ضٞكيٍ – 29

 ِٓيٕٞ ْحػس 60× ؾ٘يس 5ػَٔ يٞٓيح ئٌٖ جْطػٔحٌٛح ك٠ جإلٗطحؼ كِٞ كٍٞ٘ح إٔ ْحػس جُؼَٔ ك٠ ٍٓٛ 

 ِٓيٕٞ ؾ٘يٚ يٞٓيح  ًٔح يؿ٘د جٍُٔٗٝع جُٟـ١ جُ٘ل٠ٓ جًُٟ يوغ ػ٠ِ جُٔٞج٠٘يٖ ؾٍجء 300= يٞٓيح 

جُُقحّ ٓٔح يٌٕٞ ْررح ك٠ هِس جإلٗطحؼ 

ضٞكيٍ جُٔ٘حل جًُٟ يٓحػى ػ٠ِ ٜٟٗس جُطؼِيْ ٝئٚالقٚ قيع يطٞكٍ جُٔٓحقحش  جُط٠ ئٌٖ ئٗٗحء أذ٘يس - 30

ضؼِئيس ػِيٜح ًًُٝي ئٌٖ ضطٞيٍ جُٔؼِْ ٝجُطحُد ٖٓ نال ٍ جُىٌجْس جُؼِٔيس جُٔطحقس  

جٍُٔٗٝع يٞكٍ كٍ٘ ػَٔ قويويس ٓ٘طؿس ُِٗرحخ ُٝيّ ذطحُس ٓو٘ؼس ٝيٛ٘غ جُٔٓطورَ ُْٜ كرىال ٖٓ إٔ - 31

يؼَٔ جُٗحخ ػ٠ِ ٗٛرس ٖحٟ ك٠ جُٗحٌع أٝ يطحؾٍ ػ٠ِ جألٌٚلس ذٔؿٔٞػس ذٟحتغ ٚي٘يس ٓؼىٝٓس جُؿٞوز 

 ٔكزنك يٕفش انًٕاد انخبو يٍ انخبسس يغببت ػضض انًيضاٌ انخضبسٖ نهذٔنت ضٓطٌٞو ذِٔيحٌجش جُىٝالٌجش

نهًظبَغ بخكهفت قهيهت  

انفئت انًغخفيذة يٍ انًششٔع 

 

 أكٍجو ٜٓ٘ح ػ٠ِ 5 ِٓيٕٞ أٍْز ػ٠ِ ئػطرحٌٓط١ْٞ  جألٍْز 18 ِٓيٕٞ ٗٓٔس ذٔح يؼحوٍ 90 :عكبٌ يظش

 ِٓيٕٞ أٍْز ٖٓ جُطروس جُؼِيح ٝجُٔطْٞطس ٝؿحُرح الضٌٖٓ جُؼٗٞجتيحش 3أه٠ٛ ضوىيٍ

 ِٓيٕٞ أٍْز ٖٓ ٓكىٝوٟ جُىنَ ٖٓٔ يٌٕٓ٘ٞ جُؼٗٞجتيحش جُٔوحٓس ػ٠ِ أٌٜ جُٞجوٟ ٝجُىُطح  15ٝجُرحه٠ 

 ؾ٘يٚ 700 ِٓيٕٞ ٖٓ ٓٞظل٠ جُكٌٞٓس اليطؼىٟ أؾٔح٠ُ ٌجضرٚ 5ْٜٓ٘ قٞج٠ُ  

 

 جُرطحُس جُٔو٘ؼس ٖٓ ٓٞظل٠ جُكٌٞٓس ٖٓٔ يؼِٕٔٞ ذحَُٞجٌجش ٝٛيثحضٜح جًٍُُٔيس يطْ ٗوِْٜ ئ٠ُ :جُلثس جأل٠ُٝ 

جإلوجٌجش جُكٌٞٓيس جُٔٔػِس ٌَُ َٝجٌز ٝجُط٠ ْط٘ٗأ ذٌَ ٓىي٘س  ٝػٖ ٠ٍين ٌٝجضد ٛإالء  جُٔٞظليٖ جُط٠ 

هى ضَٛ ُؼٍٗجش جُٔالييٖ ٍٖٜيح ٝجُط٠ ضٟم ذٛلس ٓٓطٍٔز ٓٔح ئػَ أٗطؼحٔ ئهطٛحوٟ ُطٌٞيٖ ػالهحش 

ئهطٛحويس ٓطٌحِٓس  ٓٔح يإوٟ ُٗـَ جٌُٓحٕ ُِٔىٕ ذٍٓػس ٝضٞكيٍجْطػٔحٌجش ٓكِيس  ك٠  ئٗٗحء كٍٝع 

ٝٓكحٍ ضؿحٌيس ٝؿيٍٛح ٝال ضٌٕٞ ًٓحذن جُٔىٕ جُؿىيىز جُط٠ يٌٜٓ٘ح جألٖرحـ  ٝضؼطرٍ ٌؤِٝ أٓٞجٍ ٓٞهٞكس 

ذحُِٔيحٌجش  ٗظٍج ُرؼى جُؼَٔ جألْح٠ْ ٝجألٞحك٠ ٌُٓحٕ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ػٖ ٌْْٜ٘ ك٠ جُٔىٕ جُؿىيىز أٝ 

ُِطٓويغ 

ضٓطيغ جُىُٝس ضٞؾيٚ جألهطٛحو ك٠ ئضؿحٙ  (ذِىٟ ج٠ُِ كيٜح أًَ ػي٠ٗ ): ٝذًُي ٖٝٓ ٓ٘طِن هٍٞ قؿح 

. ًٛج جٍُٔٗٝع

ٖٝٓ جألكَٟ ٗوَ وٝجٝيٖ جَُٞجٌجش ٝٛيثحضٜح جًٍُُٔيس  ئ٠ُ ٓىٕ جٍُٔٗٝع جُؿىيىز ذكيع ضهطٙ ًَ ٓىي٘س 

ذىيٞجٕ َٝجٌز ذكيع ال يٌٕٞ ك٠ ٓر٠٘ ٝجقى ٌُٖٝ ػ٠ِ ػىز أذ٘يس َٓٞػس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ أقيحء جُٔىي٘س 

ٍٝٓضرطس ذىجتٍز ئضٛحٍ ٓـِوس ًحُر٘ٞى ٝقيع أٗٚ يؼَٔ ذىٝجٝيٖ جَُٞجٌجش ٝٛيثحضٜح  ػ٠ِ أهَ ضوىيٍ  

ٝيطًٍُٕٝ ك٠ ١ْٝ جُوحٍٛز ٝجُٓرد جألْح٠ْ ك٠ ضًٍُ جٌُػحكس جٌُٓحٗيس  (ٌخ أٍْز)ِٓيٕٞ ٓٞظق 2

جٍُٛيرس ك٠ جُوحٍٛز كايج ضْ ٗوَ ًٛٙ جُىٝجٝيٖ يطْ قَ ٌِٓٗس جإلَوقحّ جٌٍُٟٔٝ ٝجُٔيُجٗيحش جُط٠ ضٍٚى 

ُٜٖٔ ٠ٍم ًٝرحٌٟ ٝأٗلحم ٝؿيٍٛح ٖٓ جٍُٔٗٝػحش جُط٠ ضِطْٜ ٖٓ ٓيُجٗيس جُىُٝس جٌُػيٍ ٝضٞؾييٜح ئ٠ُ 

 ٍٓجكن ٝجُر٘يس جألْحْيس ُٔىٕ جٍُٔٗٝع جُؿىيىز ٖٝٓ يؼَٔ ك٠ ًٛٙ جٍُٔٗٝػحش ْيطٞكٍ ُٚ هطؼس 

 

 

 أٚكحخ جُكٍف ك٠ ًحكس جُٔؿحالش ٝجًُٟ يٌٕٞ ٓكَ ئهحٓطْٜ ٓكَ ػِْٜٔ كٌػيٍ ْٜٓ٘ :-انفئت انزبَيت 

 ٔرنك يطؼٍٜ ُِـٍذس وجنِيح أٝ نحٌؾيح ألٗٗحء ذيص يأٝيٚ ٠ٝؼحّ يوٞيس ٝجٍُٔٗٝع يٞكٍ جألٍٓيٖ ٓؼح

كؼًبل ؽبئفت انًؼًبس ٔانخضبس ٔاألؽببء ٔانًُٓغيٍ ٔانًحبييٍ ٔانحشفييٍ ٔكبفت أؽيبف انًضخًغ بًؼُٗ 

كم يٍ يؼًم ببنًذيُت حخظض نّ قطؼت  

 

 



حخطيؾ انًذيُت 

 

  أُق كىجٕ ٠ٌْ٘ ٌَجػ٠ ٓ٘طؽ  ٝٓىجكٖ 30 –أُق كىجٕ ٗٗح٠ ٌَجػ20٠) أُق كىجٕ 50ًَ ٓىي٘س ٓٓحقطٜح 

  (ٝ ٗٗح٠ ٚ٘حػ٠ يوّٞ ػ٠ِ جألٗطحؼ جٌُُجػ٠  ُِٔىي٘س ٝٓح قُٜٞح ٖٓ ٌَجػحش ًٝطْٞؼحش ك٠ جُٔٓطورَ  

جٍُْٞٓحش جٍُٔكوس ػرحٌز ػٖ ٠ًًٍٝ ُِٔىي٘س ُإلْطٍٖحو ٝجُطٞٞيف  

 

  ًْ 11.350.×   ًْ  ٓٞجَٟ ُِطٍين جُٛكٍجٟٝ 18ج٠ًٌٍُٝ جألٍٝ يٞٞف جُٔىي٘س  ًٌَ أذؼحوٛح 

 ٓكحٌٝ ٌتيٓيس ضرىأ ٖٓ جُطٍين جُٛكٍجٟٝ قط٠ ٜٗحيس جُٔ٘طوس جُٛ٘حػيس ُطَٛ 4أُق كىجٕ ٓىجنِٜح  50=

 ّ ؾُيٍز 20+ ّ جٗطظحٌٌَُ ؾحٗد  5+ ّ ٌٚيق ٌَُ ؾحٗد 5 )ّ 60ػٍٜ جُٗحٌع . ذحُٔىي٘س جُط٠ ضِيٜح 

ٝيٌٕٞ ًٛج  ( ّ ٍٜٗ جُٗحٌع ك٠ ًَ جضؿح20ٙ+ ْٝط٠ ضٌُع ذحُ٘هيَ جُٔ٘طؽ ُِرِف ٝأٖؿحٌ جُُيطٕٞ   

جُٗحٌع كحَٚ ذيٖ جإلقيحء ٝيوغ ػ٠ِ ؾحٗريس ٓرح٠ٗ جإلوجٌجش جُكٌٞٓيس ٝجألْطٍجضيؿيس ًحُر٘ٞى ٝنالكٚ 

 أُق كىجٕ  جُٔ٘طوس جٌُُجػيس جُٔكيطس 20)ذحإلٞحكس ئ٠ُ ( ٓ٘طوس ٚ٘حػيس – جألقيحء   10 )ضَٞيغ جُٔىي٘س 

  (  جُٔىجكٖ –

ًْ ذٚ  4.735×  ًْ 2.300ج٠ًٌٍُٝ جُػح٠ٗ يٞٞف ضوٓيْ ًَ ق٠ ٝأذؼحوٙ 

  ٖٞجٌع  ٓٞجَيس ٍُِتي٠ٓ ذٌَ ق٠ 5يلَٛ ذيْٜ٘ ٖٞجٌع غحٗٞيس  ( ٚق 50× أػٔىز 8) ٓؿحٌٝز 400

ٖحٌع ضٍٔ ذٚ جٍُٔجكن جألْحْيس جُط٠ ئى جُك٠ ٝ يوغ ػ٠ِ ؾحٗريٚ جُٔ٘ح٠ن جُطؿحٌيس جُٔطهٛٛس ًح٠ٌُْٞٔ 

+ ّ جٗطظحٌٌَُ ؾحٗد  5+ ّ ٌٚيق ٌَُ ؾحٗد 5 )ّ  50 ًْ  ذؼٍٜ  10ٝجُٓرطيس ٝؿيٍْٛ  ٝيُي ذطٍٞ 

 6 ّ ٍٜٗ جُٗحٌع ك٠ ًَ جضؿح10ٙ+  ّ ؾُيٍز ْٝط٠ ضٌُع ذأٖؿحٌ جُُيطٕٞ ٝجُ٘هيَ جُٔ٘طؽ ُِرِف 10

 ٖحٌع كٍػ٠ يهىّ جُوطغ جٌُٓ٘يس  49ٖٞجٌع غحٗٞيس ٓٞجَيس ُِٗحٌع جٍُتي٠ٓ ًًُٝي 

ضطَ ( 2 2000ّ = 80×25) هطؼس نى400٠ٓ ( + 800ّ2 = 4×20) هطؼس9600ػىو جُوطغ ذٌَ ق٠ 

ػ٠ِ جُٗٞجٌع جُػحٗٞيس   

 

   (265ّ× ّ 80)ج٠ًٌٍُٝ جُػحُع يريٖ ضوٓيْ جُٔؿحٌٝز ٝأذؼحوٛح 

 ضٓطهىّ ًىٌٝ ػِْ أٝ ػرحوز 2000ّ2هطؼس  ٓٓحقطٜح +  2 800ّ هطؼس  ٓٓحقس ًَ ٜٓ٘ح  24ٌٓٞٗس ٖٓ 

 ّ  15أٝٓكحٍ  ضؿحٌيس ٝؿيٍٛح ٖٓ جألٗٗطس جُهىٓيسٝيلَٛ ذيْٜ٘ ٖحٌع 

 

 ّ ٠ٍٞ  40× ّ ٝجؾٜس 20ج٠ًٌٍُٝ جٍُجذغ يريٖ ٌَٖ جُوطؼس ٝأذؼحوٛح 

 ؿٍف ٝٚحُس ٝقٔحّ ٝٓطرم  3 ّ ٠ٍٞ ٌٕٓٞ ٖٓ 12× ّ ٝجؾٜس 7.75ٓٓحقس جٌُٖٓ 

 هيٍج٠ ضٌُع ذأٖؿحٌ جُلحًٜس ٝجُهٍٟ  5جُٔٓحقس جُٔٓطـِس ٌَجػيح 

  ٗهالش  ٓ٘طؿس ُِرِف ِٓي ُٛحقد جُوطؼس 5جٍُٚيق أٓحّ جُوطؼس يٌُع  

يطْ ٌٟ جُؿٌُ جُْٞط٠ ذحُٗٞجٌع ػٖ ٠ٍين جُٔحء جُٛحُف ٌُُِجػس جُٔٓطِٜي ٖٓ جألذ٘يس جُهىٓيٚ *

جُٔٞؾٞوز ػ٠ِ ؾحٗر٠ جُٗحٌع ٝيٓطهىّ  جُٔحء جُٛحُف ٌُُِجػس جُ٘حضؽ  ٖٓ جْطؼٔحٍ ٚ٘ىٝم جُطٍو ٝجُط٠ 

ضَٛ ًٔيس جُٔحء جُٔٓطٌِٜس ٖٓ نالٍ ػٔٞو ٍٚف جُوحػىز ُيَٛ ذٔ٘ظٞٓس  ٓؼحُؿس ذٓيطس ذىٕٝ ضٌِلس 

َٓٞٚ ذ٘ظحّ ذٗرٌس ٌٟ ذحُط٘وي١ ضكص ْطف جُطٍذس ٍُٟ جألٖؿحٌجُط٠ ضٌُع ك٠ ؾٌُ جُطٍم ٝجُٗٞجٌع  

.   ُطٔى ضٍذس جُٛكٍجء جُلويٍز ذحُؼ٘حٍٚ جُٜٔٔس ًٝٓٔحو  ٌُُِع 

ّ ٌٚيق ٌَُ ؾحٗد ضٌُع ذحُ٘هيَ 3)ّ 15 ًْ ٝػٍٜ 12  ٖحٌع ذطٍٞ 101ػىو جُٗٞجٌع جُلٍػيس *

  ( ّ ٍٜٗ جُٗحٌع ك٠ أضؿحٛيٖ 9+ جُٔ٘طؽ ُِرِف 

ٝئٍ ك٠ جُؿٌُ جُْٞط٠ ُِٗٞجٌع جُػحٗٞيس ذٌَ ق٠  جٍُٔجكن ُيهىّ ًَ ٓٓحٌ ٖٓ جٍُٔجكن ٚلحٕ ٖٓ  

جُٔؿحٌٝجش ػ٠ِ ؾحٗريس   ٖٓ ٖرٌس جٍُٛف جُٛك٠ ٖٝرٌس جُٔيحز ٝجُـحَ  ٝجُطِيوٞٗحش  ٝك٠ جػ٠ِ  ن١ 

ًٍٜذحء جٍُيق ُيَٞٚ جُٔؿحٌٝجش جُط٠ ػ٠ِ ؾحٗريٚ  ذحٍُٔجكن  

 



يٕاقغ انًششٔع 
 

يٓطلحو ٖٓ ًحكس جُطٍم جُٛكٍجٝيس جُٔٞؾٞوز ذحُلؼَ ٓغ جألنً ك٠ جألػطرحٌ  أذكحظ جُطٍذس ٝأٌجء 

جُٔطهٛٛيٖ ٝيُي ػ٠ِ جُطلٛيَ جألض٠  

ًْ ٝئٌٖ ئٗٗحء ٓىي٘طيٖ ػِيٚ ٠100ٍين جُوحٍٛز جُليّٞ 

 ٓىٕ ك٠ ١ْٝ ٖٝٔحٍ ْي٘حء ٝ جألْطلحوز ٖٓ ٓيحز جُٓيٍٞ  10 ْي٘حء ئٌٖ ئٗٗحء 

 ٓىٕ 10ًْ ٝئٌٖ ئٗٗحء 800 جُهحٌؾس  – جُىجنِس – جُلٍجكٍز – جُٞجقحش –٠ٍين جُوحٍٛز 

 ٓىي٘س  15 ًْ ٝئٖ أٗٗحء ٓح يُيى ػٖ ٠1100ٍين جُٛكٍجٟٝ جُـٍذ٠ ذطٍٞ 

 ٓىٕ 4 ًْ ٝئٌٖ ئٗٗحء 300ٌأِ ؿحٌخ -  ٠ٍين جُٗيم كَٟ جُٔ٘يح

 ٓىٕ 4 ًْ ٝئٌٖ ئٗٗحء ٠275ٍين أْٞجٕ أذٞ ْٔرَ ؿ٠٘ ذحُٔيحز جُؿٞكيس ُوٍذٚ ٖٓ ذكيٍز ٗحٍٚ ذطٍٞ 

ػِيٚ 

 ٓىٕ ػِيٚ ٠6ٍين ٝجوٟ جُؼاله٠  أْٞجٕ قاليد ٖٝالضيٖ ٝئٌٖ  ئٗٗحء 

٠ٍين ْحقَ جُركٍ جألقٍٔ ٝئٌٖ جألْطلحوز ٖٓ ضكِيس ٓحء جُركٍ ٓغ ٝؾٞو نط٠ٞ جٌٍُٜذحء ٝئٌٖ ئٗٗحء 

 ٓىٕ  10

 ٓىٕ ػِيس ٝئٌٖ جألْطلحوز  ٖٓ جألٓطحٌ جُط٠ ضٓو١ ٓغ ٠6ٍين ٝجوٟ جُ٘طٍٕٝ جُؼِٔيٖ ٝئٌٖ ئٗٗحء 

ئٌٓحٗيس جألْطلحوز ٖٓ ضكِيس ٓحء جُركٍ ٓغ ٝؾٞو نط٠ٞ جٌٍُٜذحء  

   

 ٓىٕ ػِيس  ٠4ٍين جُؼِٔيٖ ٌٍٓٝج ذٔطٍٝـ ٝقط٠ جُِّٓٞ ٝئٌٖ ئٗٗحء 

ٝؾٞو +  أًطٞذٍ 6ٝئٌٖ ئٗٗحء أٍٝ ٓىي٘طي٘أٍٝ ٠ٍين جُليّٞ  ٝأٍٝ ٠ٍين جُٞجقحش ٝيُي ُوٍذٚ ٖٓ ٓطحٌ 

ن١ ًٍٜذحء ٞـ١ ػح٠ُ ئٍ + ن١ ٌْس قىيى  ٓٞجَٟ ًُٜج جُطٍين ئٌٖ ضطٞيٍٙ ذٍٓػس ُْٜٝٞس 

ًحذَ جضٛحالش كيرٍ قط٠ جُلٍجكٍز    + ذٔٞجَجز جُطٍين جُٛكٍجٟٝ جُٔإوٟ ُِٞجقحش 

 

يظبدس انخًٕيم انًششٔع 

 

 ِٓيٕٞ ٍُٓ٘ ػٗٞجت٠ 1.2 ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ْ٘ٞيح ذر٘حء 180جُٔٛىٌ جألْح٠ْ ُِطٔٞيَ  جُٗؼد جًُٟ ي٘لن - 1

 أُق هطؼس 100 أُق ؾ٘يٚ كطٌِلس ئٗٗحء 50ػ٠ِ جألٌٜ جٌُُجػيس كايج ًحٕ ضٌِلس ذ٘حء جٌُٖٓ ك٠ جُوطؼس 

 10 ِٓيحٌ ؾ٘يٚ ٍٓجكن ٝذ٘يٚ أْحْيس يٛرف ضٌِلس جُٔىي٘س 5 ِٓيحٌ ؾ٘يس ذحإلٞحكس ئ٠ُ 5جُٔٞؾٞوز ذحُٔىي٘س  

 ٓىي٘س 18ِٓيحٌ ؾ٘يٚ أٟ ئٌٖ ٍُٔٛ إٔ ض٘ٗأ ًَ ػحّ 

ججُٔيُجٗيحش جُط٠ ضٍٚى ُكَ ٌِٓٗس جٌٍُٔٝ ٖٓ ئٗٗحء ٠ٍم وجتٍيس ضٓطوطغ ٖٓ جألٌٜ جٌُُجػيس - 2

ٝضٓحػى ػ٠ِ جُطْٞغ جُؼٍٔج٠ٗ ػ٠ِ جٓطىجوٛح ػ٠ِ قٓحخ جٍُهؼس جٌُُجػيس ًًُٝي جٌُرحٌٟ ٝجألٗلحم ضٞؾٚ 

ئ٠ُ جُر٘يس جألْحْيس ٝجٍُٔجكن ٍُِٔٗٝع  

جُٛ٘ىٝم جألؾطٔحػ٠ ُِط٘ٔيس جًُٟ ٌقد ذحُلٌٍز ٝػٍٜ ضٔٞيَ جُٔ٘طوس جُٛ٘حػيس ٖٓ ٍٓجكن ٝضهطي١ - 3

ٝذ٘يس أْحْيس  

ذال ٖي ْيٌٕٞ ُٜح وٌٝ ًريٍ (ٌؾحٍ جألػٔحٍ جٍُٔٛييٖ  جُٔٞؾٞويٖ ذحُهحٌؼ) جألْطػٔحٌجش جٍُٔٛيس–4

ك٠ جُٔٓحٛٔس ك٠ ذ٘حء ذِىٛح  

ك٠ قحُس جُٔٞجكوس ػ٠ِ ٗوَ وٝجٝيٖ جَُٞجٌجش ٝٛيثحضٜح جًٍُُٔيس ئ٠ُ ٓىٕ جٍُٔٗٝع جُؿىيىز ئٌٖ - 5

ضأؾيٍٛح ًل٘حوم أٝ ٝقىجش ئوجٌيس ٝضؿحٌيس ٝذًٜٙ جُٔرحُؾ يطْ جُٔٓحٛٔس  ئٗٗحء ٓوٍجش ؾىيىز 

 ضٔٞيَ جٍُٔجكن جُلٍػيس جُط٠ ضطَٛ ذحُوطؼس يطكِٜٔح ٚحقد جُوطؼس  – 6

 يطْ ضٔٞيَ ئٗٗحء جألوجٌجش ٖٓ ذيغ جُٔكالش جُطؿحٌيس جُط٠ ْط٘ٗأ ذحُىٌٝ جأل٠ٌٞ أْوَ جُٔر٠٘ – 7

جُك٠ٌٓٞ قيع يٟل٠ ػ٠ِ جٌُٔحٕ جُٓٔس جُطؿحٌيس جُٔٞظليٖ ًٝػٍز جُٔطٍوويٖ ػِيٚ ًٔ٘طوس ١ْٝ جُرِى 

ذحُوحٍٛز  



ًالػر٠ جٌٍُز ٝجُل٘حٗيٖ  أٝ  )جُىُٝس ذحألٌٜ ٓؿحٗح  ٝجُوطحع جُهح٘: ٝضطْ ذ٘حء جُٔىجٌِ ذحُٔٗحًٌس  - 8

 ٠ٞجذن    3يوّٞ ذطٔٞيَ ئٗٗحء جُٔر٠٘ ٝضؿٜيُجضٚ جًُٟ اليطؼىٟ ئٌضلحػٚ   (أٟ ٓٓطػٍٔ أٝ ٓؿٔٞػس ًٍٖحء  

 أُق 30ضكص ئٍٖجف ٛيثس جألذ٘يس جُطؼِئيس ٝك٠ جُٔوحذَ ئ٘ف ٚي جْطػٔحٌ ذوئس  جُطٌحُيق ذؼحتى ٍٖٜٟ 

ؾ٘يٚ  ٖٓ َٝجٌز جُطٍذيس ٝجُطؼِيْ هحذَ ُُِيحوز  ٝئٌٖ ُِٔ٘ٗة ذيغ جُٛي  ُِـيٍ  

 60×  ٠حُد 30 ؾ٘يٜح  قيع اليطؼىٟ جُلَٛ ػٖ 50  ٝيِطُّ ًَ ٠ُٝ أٍٓ ٠حُد ذىكغ جٖطٍجى ٍٖٜٟ 

 أُق ٌٝجضد 60) ؾ٘يٚ ضَٞع ًحألض٠  90000 =(جألٖطٍجى جٍُٜٟٗ ٌَُ ٠حُد ) 50×كَٛ ذحُٔىٌْس 

 ِٓيٕٞ 3أُق ؾ٘يٚ ػحتى ٍٖٜٟ  وٌٟٝ ُٔ٘ٗة جُٔر٠٘ ػ٠ِ ئػطرحٌ ضٌِلس جإلٗٗحء 30+ ُِٔىٌْيٖ  ٍٖٜيح 

ٓغ ٝؾٞو ٓ٘ظٞٓس ضؼِئيس ٓؼي٘س ضطٌٞ جُطؼِيْ ٝضو٠ٟ ػ٠ِ جُىٌِٝ جُهٛٞٚيس ضلٍَ ٠حُد ػ٠ِ ). ؾ٘يٚ

 (ٓٓطٟٞ ػح٠ُ ٖٓ جُػوحكس ٝجُٜٔحٌز ك٠ ضهٛٛٚ ْيأض٠ ٍْوٛح القوح 

ضٞؾى ذحُٔىي٘س ٓٓطٗل٠ ػحّ  ًحكس جُطهٛٛحش ػ٠ِ ػ٠ِ ٓٓطٞىٌٗال ٟٝٓٔٞٗح ػ٠ِ ٓٓطف  -  9

 يطرؼٜح ٓىٌْس غحٗٞيس ُِطٍٔيٝ ك٠ ًَ  2 2000ّ ٝقىجش ٠ريس ذٌَ ق٠  ذٔٓطف 10ٝيطرؼٜح  .  3360ّ2

  أٍْز ضر٠٘ ٖٓ جُطرٍػحش ٝجًُُحز ٝجُٛىهحش9600ق٠  ضهىّ 

 

 خطٕاث حُفيز انًششٔع
 

جْط٘لحٌجُٗؼد ذحالػالٕ ػٖ كٌٍز جٍُٔٗٝع ٝئػطرحٌٙ قحُس قٍخ  الذى ٌَُِ إٔ يٜ٘ٝ ٖٓ أؾِٜح  ٝذيحٕ - 

كحتىضٚ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٗه٠ٛ ٌَُ ٓٞج٠ٖ ٝػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُو٠ٓٞ  ٝإٔ ًحكس جُٔرح٠ٗ  جُط٠ ضر٠٘ ك٠ جُٞجوٟ 

ٝجُىُطح ُٖ ضٌٕٞ ُٜح أٟ كحتىز ذٓرد ٗوَ هطحع ًريٍ ٖٓ جٌُٓحٕ نحٌؼ جُٞجوٟ ٝجُىُطح  ئ٠ُ جٍُٔٗٝع جُؿىيى 

ُٝيٌٕٞ ٛٞ جٍُٔٗٝع جُو٠ٓٞ ػ٠ِ ٓىٟ  جُؼٍٗ ْ٘ٞجش . ْٝيٛرف جُٞجوٟ ٓوطٍٛ ػ٠ِ جألٗٗطس جٌُُجػيس 

.   جُوحوٓس ضطًٍُ كيٚ ًَ ؾٜٞو جُىُٝس ٝٓيُجٗيطٜح ًٍٔٗٝع جُٓى جُؼح٠ُ هىئح 

جنطيحٌجُٔ٘طوس جُٔ٘حْرس ُؼَٔ جٍُٔٗٝع ػِيٜح ذكيع ضٌٕٞ هٍيرس ٖٓ جُٔحء ٝضٌٕٞ جالٌٜ  ٖرٚ ٓٓطٞيس - 

ُُٜٓٞس ٍْٝػس جُرىء ذحٍُٔٗٝع  ٝيٞؾى ُىي٘ح ٓٓحقحش ًػيٍز ك٠ ٍٓٛ ذًٜٙ جُٔٞجٚلحش جُط٠ ضٓحػى ػ٠ِ 

. جُؼَٔ ك٠ جٍُٔٗٝع ك٠ جهٍخ ٝهص 

 ض٘ليً ضهطي١ جٍُٔٗٝع ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُٔهطٛس ٓٓطؼي٘س ذٔٗحًٌس ٠ِرس جُؿحٓؼحش يجش جُطهٛٛحش 

ك٠ جُط٘ليً ػ٠ِ جُطريؼس ٝٝٞغ جُؼالٓحش جُٔٓحقيس   (ئُم ... ًِيس جٌُُجػس –ًِيس جُٜ٘ىْس - ًِيس جُؿيُٞٞؾيح)

. ٌَُ هطؼس ًًُٝي ئؾٍجء ٓٓحذوحش ذيٖ جُٔطهٛٛيٖ قٍٞ ضٛٔيْ جُطحذغ جُٔؼٔحٌٟ ٌَُ ق٠ 

ػ٠ِ إٔ يطًٍُ جُطهطي١  ٝجُط٘ليً ك٠ ق٠ ٝجقى ٖٓ ًَ ٓىي٘س غْ  جًُٟ  يِيٚ ٝٛٞ جُك٠ جًُٟ ذٚ جإلوجٌجش  

ئػىجو ٗٓم جُؼوٞو ٝهٍجٌجش جُطهٛيٙ ذٍهْ جُوطؼس ؾحُٛز ػ٠ِ َٓء ذيحٕ جُطحُد ٝضِٓئٚ ُٚ ٓغ 

جٍُْٞٓحش جُٜ٘ىْيس ٌٝنٛس جُر٘حء ذىٕٝ ٓوحذَ 

 ّ ك٠ ًَ ئضؿحٙ يطْ ٓ٘ٚ 20يطْ ئٗٗحء  ٖرٌس جُطٍم ذوىٌ جألقطيحؼ كحُطٍين جًُٟ يكطحؼ ٌٚق ػٍٞٚ  

 ّ غْ يطْ ضٌِٔطٚ قٓد جُكحؾس    6ٌٚق 

جُرىء ذاٗٗحء جُك٠ جُػحُع ٝجًُٟ يط١ْٞ جُٔىي٘س ٝجًُٟ ضطًٍُ كيس ٓؼظْ جألوجٌجش جُكٌٞٓيس   

  ٓر٠٘  ذطٌِلس 9600 أٍٖٜ ضٗطيد ًحَٓ ٌُحكس جُٔرح٠ٗ ٝجٍُٔجكن ٍ 6ٓىز ض٘ليً ئٗٗحءجُٔىي٘س اليطؼىٟ * 

قٞج٠ُ ِٓيحٌ ؾ٘يس  

 

 

 أنف ػبيم فٗ كبفت انخخظظبث 20 يُٓذط يخخشس حذيزب2000ٔنزا افاَٗ أدػٕ 

 يٞٓح ك٠ ٓيىجٕ جُطكٍيٍ ٓطكِٔيٖ ًحكس جُظٍٝف إٔ ٗطٟحٖٓ ٓؼح ك٠ ًٛج جٍُٔٗٝع  ُر٘حءٙ 18ٖٓٔ أهحٓٞج 

ٍُْْٝ ٌٚٞز ؾىيىز ٠ُٞ٘٘ح نحُيس ٖٓ جُؼٗٞجتيحش جُط٠ ضٗٞٙ ٌٚٞز ج٠ُٖٞ أٓحّ أٗلٓ٘ح ٝجُؼحُْ جٌُٛٞز 

جُط٠ نِوٜح هللا ٠ُٞ٘٘ح ٗيَ ضؿٍٟ ٓيحٛٚ ٖٓ جُؿ٘ٞخ ئ٠ُ جُٗٔحٍ ُيرىع أؾَٔ ذٓطحٕ ػ٠ِ ؾحٗريٚ ِِْٝٓس 

ؾرحٍ ٓٞجَيس ُٚ ًوالع ُٔح ذيٖ ؾ٘ريٜح ٖٓ ؾ٘حٕ ٝذىال ٖٓ إٔ ٌُٗع جٌُُع ذحُٛهٍ، ٌُٗع جُٛهٍ ذحٌُُع   



ُٝيؼِْ ًَ ٓ٘ح إٔ آذحٗح هى ٞكٞج ٖٓ أؾَ ج٠ُٖٞ ذىٓحتْٜ ك٠ جٌُ٘ٓس ٝجإلْطُ٘جف ٝجُؼرٌٞ كحُيّٞ وٌٝٗح 

.   كِ٘ٛ٘غ قٍذ٘ح ذأيىي٘ح ُٝ٘ؼرٍ ذ٠ٞ٘٘ح ٖٓ جإلٗؿٍجف ُِٜحٝيس ئ٠ُ جُٛؼٞو ُٔٛحف جُىٍٝ

ٝأ٠حُد ٌتيّ جُىُٝس أٝ ٌتيّ جُكٌٞٓس أٝأٟ ٓٓثٍٞ ذؼىّ ٠ِد ٓؼٞٗس ٖٓ أٟ وُٝس قيع أٗ٘ح ْ٘ر٠٘ ٠ٝ٘٘ح 

ذكٍٞ هللا ٝهٞضٚ كًُي ٛٞ جُطكىٟ قط٠ ٗكّ ذػٍٔز ؾٜىٗح ٝال يٌٕٞ ألقى كَٟ ػِي٘ح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤيت إلطالط انخؼهيى :ربَيب 

 (انخؼهيى انؼًهٗ انشبيم انًٕحذ انًخخظض)



 
انًببدب انخٗ حقٕو ػهيٓب سؤيت ئطالط انخؼهيى  : يقذيت

ال ضطؼِْ ُطؼَٔ ........ أػَٔ ُططؼِْ – 1

ضٞقيى ٗٞػيس جُطؼِيْ ك٠ ٗظحّ ضؼِيْ ٓٞقى ٖٝحَٓ  - 2

ؾؼَ ٓحوز جُطٍذيس جُىي٘يس ٝٓٞجو جألٗٗطس  ٓحوز أْحْيس ضٟحف ُِٔؿٔٞع - 3

ٍٓقِيس جُطؼِيْ ٝجُٜىف ٖٓ ًَ ٍٓقِس ك٠ ٍٝٚٞ جُطحُد ُٔٓطٟٞ ٓؼيٖ  - 4

جُىٌجْس جُٔطهٛٛس ك٠ ٍٓقِس جُػحٟٗٞ جُؼحّ - 5

انًحبٔس انخٗ يقٕو ػهيٓب سؤيت ئطالط انخؼهيى  
 ضطٞيٍجألذ٘يس جُطؼِئيس  – 1

 ٗٞػيس جُطؼِيْ ٝجُٔ٘حٛؽ جُطؼِئيس – 2

 ضؼىيَ جٍُٔجقَ جُطؼِئيس – 3

 ضكٓيٖ ٝٞغ جُٔؼِْ ٓحويح ًِْٝٞيح ٝػِٔيح-  4 
 

: ضوّٞ جُٔ٘ظٞٓس ػ٠ِ جُٔرحوٟء جُطحُيس

كٌٍز جُطؼِيْ جُططريو٠ قيع يهٍؾ٘ح ٖٓ وجتٍز جُكلع ٝجُطِويٖ  : ال ضطؼِْ ُطؼَٔ ....ئػَٔ ُططؼِْ  -1

ٝجٍُٔقِس  (جُططرين جُؼ٠ِٔ ُألْحْيحش جُىٌجْيس)ُيطلحػَ ػِٔيح قي ٝنحٚس ك٠ ٍٓقِس جإلػىجويس 

ٝجألْطلحوز ٖٓ ٍٓقِس جُلطٞز جُؼٍٔيس ك٠ ذ٘حء جُٔؿطٔغ  (جُططرين جُؼ٠ِٔ جُٔطهٛٙ )جُػحٗٞيس 

ٝجُٔٗحًٌس كيس كطحُد جُػحٟٗٞ جٌُُجػ٠ يٌٕٞ ضؼِئس ػِٔيح ذحٌُُجػحش جُٔٞؾٞوز ذحُٔىي٘س ًًُٝي 

٠حُد جُطٍٔيٝ يٌٕٞ ذحُٔٓطٗليحش ٠ٝحُد جُٛ٘حيغ ذحُٔٛحٗغ  ٠ٝحُد جألوذ٠ ذاؾٍجء جُركٞظ 

 جُٔيىجٗيس ك٠ ٓٞٞٞػحش ٓٞجوٙ جُىٌجْيٚ ًٔحوز جإلؾطٔحع ٝػِْ جُ٘لّ ٝجُطٟحٌيّ ًٌٝٛج 

  

ضكويوح ُٔرىأ جُٔٓحٝجز ك٠ ضٌحكإ جُلٍ٘ أٓحّ أذ٘حء ج٠ُٖٞ ؾٔيؼح ك٠ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٗٞػيس ضؼِيْ  -2

كال ٌِٓٗس  إٔ ضطلحٝش ًَ   (جُٔىجٌِ جُهحٚس )ٝجقىز ٓطٔيُز ٝؾيىز  أٓح ضِو٠  جُهىٓس جُطؼِئيس 

ًُج يطْ وٓؽ أٗظٔس جُطؼِيْ جألٓيٍٟ ٝجُِـحش ٝجُطؿٍير٠  ٝجألٍَٟٛ ك٠ ٗظحّ . ذكٓد ٓٓطٞجٙ جُٔح٠ُ 

ٝجقى ٖحَٓ كٞجتى جُػالظ أٗظٔس ٝٓطهٛٙ  

ٍٓقِيس جُطؼِيْ ٝجُٜىف ٜٓ٘ح ٓغ ضرٓي١ جُٔٞجو جُىٌجْيس ٝذىء جُطٞؾٚ ك٠ ٍٓقِس جُػحٟٗٞ قيع  -3

:                                                                                                                     جألض٠ 

جْطرؼحو جُٔٞجو جُط٠ الضهىّ جُطحُد جُػحٟٗٞ ك٠ ضهٛٛٚ يؿؼِٚ ٓطلٍؿح ُىٌجْس ٓٞجو ضهٛٛٚ - ج 

 أُق ٠حُد ٓطهٛٙ 50 أُق ٠حُد ؿيٍ ٓطهٛٙ يىٌْٞج 100ٍجُٔىٌْيٖ جًُيٖ يىٌْٞج -  خ

كطوَ جٌُػحكس جُطالذيس ػ٠ِ جُٔىٌِ                                                                                          

 أُق ًطحخ ٌيحٞس 100ضٞكيٍجُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لن ػ٠ِ ٠رحػس جٌُطد جُىٌجْيس كرىال ٖٓ ٠رحػس -  ؼ 

 أُق ُٖٔ ك٠ ضهٛٙ يىٌِ جٍُيحٞس ًٌٝٛج ك٠ ذحه٠ جُٔٞجو 20ُِػحٟٗٞ جُؼحّ ذطْ ٠رغ 

ٝجُطهٛٛحش      

جُطٍذيس جألئحٗيس ٌَُ ٖٓ جُِْٔٓ ٝجُٔٓيك٠ ًٌٕٔٞ ضٍذٟٞ أْح٠ْ ُٝطوٞيس )ٖٓ جُٔٞجو جألْحْيس  -4

 (جُٞقىز ج٠ُٞ٘يس 

 جُؼوَ  – جٍُٝـ –جُؿٓى : أٝؾى هللا ضؼح٠ُ ك٠ جإلٗٓحٕ  غالغس ػ٘حٍٚ أْحْيس 

جُؿٓى هٞجٓٚ جُطـًيس ٝجٍُٝـ هٞجٜٓح جُىيٖ ٝجُؼوَ هٞجٓٚ جُؼِْ ٝال يٓطويْ أٟ ئٗٓحٕ ئيج ئنطَ أٟ ػٍ٘ٛ ٖٓ 

ًٛٙ جُؼ٘حٍٚ ٝنحٚس جٍُٝـ ٝضؼِيْ جُىيٖ ْٞجء جألْال٠ٓ أٝ جُٔٓيك٠ يًٜذٜح  ٝيرؼىٛح ػٖ جُطرحؿٝ 

ٝجُؼىجٝز كال يٞؾى ويٖ ال يىػٞج ُكلع ٕٝٚٞ قوٞم جُؼرحو الضظِْ الضٍٓم ال ضوطَ ٝؿيٍٛح ٖٓ قوٞم جُؼرحو 



ٝجُط٠ ضكلع ئٗٓحٗيس جُرٍٗ ؾٔيؼح أٓح قوٞم جٍُخ ك٠ٜ ٍْ ذيٖ جُؼرى ٌٝذٚ ئٕ ٖحء ؿلٍ ٝئٕ ٖحء ػًخ ذٜح 

ٝال يطِغ ػِيٚ أٟ ٓهِٞم ٝال يٓططيغ جُكٌْ ػِيٚ  

ٝضٍذيس جٍُٝـ أْٛ ئي ذىٕٝ ضٍذيطٜح يٛيٍ جُؿَٜ ٝجُطؼٛد ٝ جُلط٘س جُطحتليس كل٠ أقىجظ ٓ٘ٗرس ٗحٍٚ الضؿى 

كئٖ ًحٗٞج يطوحضِٕٞ ٖيهح أٝ هٓيٓح ٝئٗٔح ؾٜحٍ جُؼِْ ذىيْٜ٘ ٝضحٌيهيح ػ٘ىٓح ًحٗص جُُ٘ػس جُىي٘يس أهٟٞ هىئح  

ٖٓ جآلٕ ػ٘ى ًَ ٖٓ جُِٔٓٔيٖ ٝجُٔٓيكييٖ ُْ ضظٍٜ أٟ كط٘س ئال ٓغ جُرؼى ػٖ جُىيٖ ًُج أٚرف ٖٓ جٌٍُٟٝز 

إٔ ضٌٕٞ جُطٍذيس جُىي٘يس ٓحوز أْحْيس ك٠ ٍٓقِط٠ جُٕ٘ء جإلذطىجت٠ ٝجإلػىجوٟ    

ٝضوّٞ ػ٠ِ أٌذغ ٓكحٌٝ ٌتيٓيس  

  

 

 

حطٕيش األبُيت انخؼهيًيت : انًحٕس األٔل 

 4  ٓؿٔغ ٓى٠ٌْ  ق٠ٌٓٞ ك٠ ًَ ٓىي٘س ذٔؼىٍ 40جُٔ٘ظٞٓس جُٓحذوس ضٞكٍ ػىوج ًريٍج ٖٓ جُٔىجٌِ : أكويح 

 أٍْز  5760 أٍْز ذٔؼىٍ ٓىٌْس ٌَُ 28800ٓؿٔؼحش ٌَُ ق٠ ضهىّ 

 ٓىجٌِ نحٚس ،  ٌَُ ق٠ ٓىٌْس جذطىجت٠ ئػىجوٟ غحٟٗٞ  10ٝ

ي٘وْٓ ُٔىٌْطيٖ ٓىٌْس  جذطىجت٠ ٝئػىجوٟ ٝغحٟٗٞ ضهٛٙ ػ٠ِٔ ٝأوذ٠ 2 4000ّجُٔؿٔغ ػ٠ِ ٓٓحقس 

ٝجُٔىٌْس جألنٍٟ غحٟٗٞ ضهٛٙ ئٓح ٚ٘حػ٠ أٝ ٌَجػ٠ أٝ أٍَٟٛ أٝضؿحٌٟ أٓح جُػحٟٗٞ جُطٍٔيٝ 

  كيٌٕٞ ذحُٞقىجش جُطريس  ٝجُػحٟٗٞ جُل٘ىه٠ ذحُل٘حوم  

 20كَٛ 60ذٌَ ٓىٌْس . جُٔىٌْس ػ٠ِ غالظ ٠ٞجذن جأل٠ٌٞ جذطىجت٠ ٝجألٍٝ ئػىجوٟ ٝجُػح٠ٗ غحٟٗٞ 

 كٍٛٞ ٌَُ ْ٘س وٌجْيس  5. كَٛ ٌَُ ٍٓقِس 

 ٠حُد  30ّ  ًػحكطٚ جُطالذيس الضطؼىٟ 7×ّ 5جُلَٛ ٓٓحقطٚ 

ضٞكيٍ جُٔؼحَٓ جُٔؿُٜز ذحُٔؼىجش ٝجُٔٞجو جُهحّ  ذحٍُٔجقَ جإلػىجويس ٝجُػحٗٞيس  ٌَُ ٓىٌِ كِٛٚ : ٌأْيح 

جُٔؿُٜ ٓؼِٔيح  جًُٟ ي٘طوَ ئُيٚ جُطحُد قٓد قٛطٚ ُٝيّ جُٔىٌِ ٛٞ ٖٓ ي٘طوَ ُِطحُد جألٍٓ جًُٟ ي١ٗ٘ 

جُىٌٝز جُىٓٞيس ُِطحُد أغ٘حء جإلٗطوحٍ ك٠ ٓىز  جُهّٔ وهحتن ذيٖ ًَ قٛس  

ٝقيع إٔ جُٔىٕ جُؿىيىز ْطؿطًخ ٗٓرس ًريٍ ٖٓ جُٔٞج٠٘يٖ جُٔوئيٖ ذحُٔ٘ح٠ن جُؼٗٞجتيس ٓٔح يوَِ جٌُػحكس 

جُطالذيس ذحُٔىجٌِ جُٔٞؾٞوز ذًٜٙ جُٔ٘ح٠ن  

: َٕػيت انخؼهيى: انًحٕس انزبَٗ 

 جُِـحش ٌَُ ٓ٘ٚ كٞجتىٙ  – جألٍَٟٛ –ك٠ ٍٓٛ غالظ أٗظٔس ضؼِئيس ٠ٛٝ جألٓيٍٟ 

جْط٘حوج ُٔرىأ جُٔٓحٝجز ك٠ ضٌحكإ  (جُطؼِيْ جُٗحَٓ )ُٝطكوين كٞجتى جُػالغس يطْ وٓؽ جُػالظ أٗظٔس ك٠ ٗظحّ ٝجقى 

جُلٍ٘ أٓحّ ًحكس جُٔٞج٠٘يٖ  

جُطؼِيْ جُٗحَٓ ٛٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔٞجو جُط٠ ضىٌِ ك٠ ًَ ٍٓقِس ٝيؿَٞ ٠ُُٞ جألٍٓ ئٞحكس ٓٞجو وٌجْيس 

أنٍٟ يؼِٜٔح ألذ٘حءٙ ػ٠ِ إٔ يطكَٔ ٓٛحٌيق ضىٌيٜٓح ًٝطرٜح الضٟحف ُِٔؿٔٞع ٌُٖٝ يؼط٠ ٖٜحوز 

ذحؾطيحَ ًٛٙ جُٔٞجو  ٓٔحيؼٞو ذحُ٘لغ جُٔحوٟ ػ٠ِ جُٔؼِْ  

 

يشاحم انخؼهيى ٔانًُبْش انخؼهيًيت :انًحٕس انزبنذ 

:  ٝض٘وْٓ ج٠ُ:

-   جُوٍجءز –جُىيٖ  )جٌذغ ْ٘ٞجش ٖٓ ْٖ ْص ْ٘ٞجش جُىؼٍٗ ْ٘ٞجش  ٝيىٌِ كيٜح : أال انًشحهت االبخذائيت

: ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ ( جألٗٗطس جُريثيس ك٠ ٌٚٞز أُؼحخ –جُكٓحخ 

 

جألٗٗطس ٝجألُؼحخ جُكٓحخ جُوٍجءز جُطٍذيس جُىي٘يس  جُٔٞجو جُىٌجْيس 

ٓؼٍكس جألوٝجش جُؼى ضؼِيْ جُوٍجءز حفع صضء انزالرٌٕ ٔاحبديذ جُٓ٘س جأل٠ُٝ  

حفع انخغغ ٔانؼششٌٔ جُٓ٘س جُػحٗيس 

ٔاحبديذ  
جْطهىجٓحش جألوٝجش ضؼِيْ جُؿٔغ ٝجُطٍـ  حؼهيى انكخببت 



حفع انزبيٍ ٔانؼششٌٔ جُٓ٘س جُػحُػس  

ٔاحبديذ 
جُٔرحوٟء جألْحْيس ضؼِيْ جُوٓٔس ٝجٍُٟخ جٌُطحذس ٝجإلٓالء 

حفع انغببغ ٔانؼششٌٔ جُٓ٘س جٍُجذؼس 

ٔاحبديذ 
حؼهيى انكغٕساالػخيبديت  ٓرحوٟء جُوٞجػى 

ٔانؼششيتٔانؼًهيبث ػهيٓب 
جُطىٌيد جُؼ٠ِٔ 

أٓح ذحُ٘ٓرس ُِطِرس جألهرح٠ كطٌٕٞ وٌجْس جُىيٖ ضرؼح ألٌجتْٜ ٝذًُي يٌٕٞ هى قَٛ جُطحُد  ػ٠ِ جْحْيحش 

.  جُطؼِيْ جُط٠ يكطحؾٜح ًَ جٗٓحٕ ك٠ قيحضٚ  ُيهٍؼ ٖٓ وجتٍز جألٓيس ٝجُؿَٜ 

 

٠ٛٝ جٌذغ ْ٘ٞجش ٖٓ ْٖ جُؼحٍٖز ج٠ُ  جٍُجذؼسػٍٗ ْ٘س ٝيىٌِ كيٜح جُٔرحوٟء :ربَيب انًشحهت اإلػذاديت

: جألْحْيس ُِٔٞجو جألْحْيس جآلضيس

 ( جألقحويع جٍُٗيلس جُط٠ ضريٖ جُٔؼحٓالش –ؾُءيٖ ٌَُ ػحّ )جُطٍذيس جُىي٘يس  -1

 جُوٍجءز ٝجُ٘ٛٞ٘ ٝجُوٞجػى جُ٘كٞيس ذحُكى جًُٟ يٟر١ ٓؼٚ جُِـس)جُِـس جُؼٍذيس  -2

 ذٔح ضٌٔ٘س ٖٓ جُٔكحوغس ٓغ جألٖهح٘ ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُٔؼىجش )جُِـس جألٗؿِيُيس  -3

 ضؼِيْ جُٔرحوٟء ٝجألْحْيحش ذٔح يٌلَ ُٚ جُطؼحَٓ ٓغ جٌُٔريٞضٍ )جُكحْد جأل٠ُ  -4

 ٌَُ هْٓ وٌؾطس ( ئقٛحء – ٛ٘ىْس –ؾرٍ )جٍُيحٞيحش  -5

 جُطحٌيم ٝجُؿـٍجكيح  -6

 جُؼِّٞ -7

  جألٗٗطس جُؼِٔيس -8

 (جُطىٌيد ػ٠ِ أُٝيحش جٌُُجػس ػِٔيح )جٌُُجػس 

 جُٛ٘حػس جُطىٌيد ػ٠ِ أُٝيحش جُٛ٘حػس ػِٔيح

 جألْؼحكحش جألُٝيس جُطىٌيد ػ٠ِ أُٝيحش جٌُُجػس ػِٔيح

ٝذًُي يٌٕٞ َٝٚ جُطحُد ئ٠ُ ٍٓقِس جُٔٞج٠ٖ جُٔٔيُ يٝ جُػوحكس جُؼحٓس ٝجُطىيٖ ًٝيليس جُطؼحَٓ ٓغ 

 جٌُٔريٞضٍ ٝجُٔؼىجش

 

ٝٓىضٜح أٌذغ ْ٘ٞجش ٖٓ ْٖ جٍُجذؼس ػٍٗ قط٠ جُػحٓ٘س ػٍٗٝض٘وْٓ ئ٠ُ غحٟٗٞ :انًشحهت انزبَٕيت 

ٌَجػ٠ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جألٗٗطس جٌُُجػيس ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ  -  1

ٚ٘حػ٠ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جألٗٗطس جُٛ٘حػيس ٝجُٜ٘ىْس ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ -  2

ضٍٔيٝ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جألٗٗطس جإلْؼحكيس ٝجُؼِّٞ ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ -  3

 ك٘ىه٠ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جُِـحش ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ – 4

 ضؿحٌٟ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جُؿرٍ ٝجألقٛحء ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ – 5

 أٍَٟٛ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جُطٍذيس جُىي٘يس ٝجُطحٌيم ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ – 6

 ػ٠ِٔ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جُؼِّٞ ٝجألٗٗطس جٌُُجػيس ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ – 7

  أوذ٠ ٝيورَ جُطِرس جُٔٔيُيٖ ك٠ جُطحٌيم ٝجُؿـٍجكيح ٝ جُٔٞجو جُط٠ يططِرٜح  جُطهٛٙ–8

جُِـس جُؼٍذيس ٝجُِـس جألٗؿِيُيس ٝضٌٕٞ جٍُٔقِس جُػحٗٞيس /  ٝ جُٔٞجو جُىٌجْيس جُٔٗطًٍس كئح ذيْٜ٘ ٠ٛ 

ُِطهٛٛحش جُ٘ظٍيس ًأوذ٠ ٝػ٠ِٔ ٝضؿحٌٟ ك٠ ٗلّ جُٔىجٌِ جألذطىجت٠ ٝجإلػىجوٟ   

ٝذًُي ٌٕٗٞ ٝكٍٗح % 65يٟحف جُيٜح ٓٞجو جُطهٛٙ ًَ ذكٓد ضهٛٛٚ ٝضٌٕٞ جُىٌجْس ػِٔيس ذ٘ٓرس 

ػ٠ِ جُطحُد ػدءج ًريٍج ك٠ وٌجْس ٓٞجو اليكطحؾٜح ضهٛٛٚ ٓٔح يٞكٍ ػِيس ػ٘حء وٌجْطٜح ُيطلٍؽ كيرىع 

ك٠ ٓؿحٍ ضهٛٛٚ ٝيٞكٍ ػ٠ِ جُىُٝس جُٔرحُؾ جُط٠ ض٘لن ػ٠ِ ضىٌيّ ٓٞجو اليكطحؼ ئُيٜح جُطحُد كٔػال 

جُطريد ٓح ٠ٛ ػالهطس ذىٌجْس جٍُيحٞيحش جُٔططٌٞز ًحُطلحَٞ ٝجُطٌحَٓ ٝٛ٘ىْس كٍجؿيس ٝؿيٍٙ ًًُٝي 

ٜٓ٘ىِ جٌُُجػس ًًُٝي جُطهٛٛحش جُ٘ظٍيس  

  ٝك٠ ٜٗحيس جٍُٔقِس جُػحٗٞيس ُىي٘ح ٓٞج٠٘ح ٓإَٛ ضىٌيرح ك٠ ضهٛٛٚ ئٌ٘ٚ جُويحّ ذٜٔحٓٚ ًل٠٘ ٓطهٛٙ 

 ك٠ ػِٔٚ

 



ححغيٍ ٔػغ انًؼهى يبديب ٔعهٕكيب ٔػهًيب : انًحٕس انشابغ 

 

ٝيُي ذٍكغ ٌجضرٚ نحٚس ٓغ ئْطلحوضس ٖٓ جُٔ٘ظٞٓس  ٝض٘ط٠ٜ جُىٌِٝ جُهٛٞٚيس قيع يطْ ضكىيع ٓ٘ظٞٓس 

جإلٓطكحٕ ذكيع ضٌٕٞ ٠ٍـ ٓٓأُس يٌٕٞ قُِٜٞح  ٖٓ نالٍ جُؼَٔ جُططريو٠   

إٔ جُٔىٌِ ك٠ جٍُٔقِطيٖ جإلػىجويس ٝجُػحٗٞيس ُٚ قٞجكُ ٖٓ ئٗطحؼ جُطِرس  أٝ ٖٓ جُىٌجْحش جُركػيس جُٞجهؼيس 

جُط٠ يوّٞ ذٜح جُطحُد قحٍ وٌجْطٚ ٗظٍيس 


