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 انلهً األٔل/ انغبَت انَٛبٍٙ

. لٛبو ؽوثٍٛ ػبنًٛزٍٛ فٙ انُصف األٔل يٍ انموٌ انؼشوٍٚ شًهزب يؼظى كٔل انؼبنى فَـوً{:  

ثٌضٕجفِ د١ٓ ثٌوٚي ث٤ًٚٚد١ز إٌٝ،أهٜ ثٌؼجٌُ فٟ ثٌؼٌٚ ثٌقو٠ظ فٟ ِنضٍف ٔٛثفٟ ثٌق١جر  ٖٕٙو ثٌيٞ ثٌضموَ دْخ   

 

 يمبهَخ

 

 انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ انؾوة انؼبنًٛخ األٔنٗ

 ربهٚـ لٛبو

 كم يُٓب

9191- 9191  
 

9191- 9111  

 

 األؼواف

 انًزؾبهثخ

أٌّج١ٔج  ثٌوٌٚز ثٌؼغّج١ٔز (  ،ٚصُٞ ) ثٌّْٕج كٔل انٍٕػ -1  

عُ ثّٔٞش  ٚصُٞ) د٢٠ٌج١ٔج فٌْٔج ، ١ًّٚج ( كٔل انؾهفبء -2

 إ١ٌٙج ث١ٌٚٓ ٚث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ٚث١ٌجدجْ 

  

ٚصُٞ) د٢٠ٌج١ٔج ، فٌْٔج  ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور كٔل انؾهفبء  -1

ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ثٌْجدك (  ،ث٠ٌِ٤ى١ز  
ٚصُٞ ) أٌّج١ٔج، إ٢٠ج١ٌج  ث١ٌجدجْ ( كٔل انًؾٕه  -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٕايم

لٛبيٓب   

 - انؼٕايم غٛو انًجبشوح: 

صٕجهٞ  دٛفور  ّٔٛ ثٌٌٚؿ ثٌم١ِٛز د١ٓ ثٌٖؼٛح ث٤ًٚٚد١ز -1

. ثٌضٟ صٌد٢ُٙ ل١ِٛز ٚثفور ثٌٖؼٛح  

ؽوكخ انغبيؼخ انَالفٛخ فٙ يُؽمخ انجهمبٌ  *  

ٌضٟ صُٞ ٕؼٛح" ثٌؤّجًن * ؽوكخ انغبيؼخ انغويبَٛخ ا

 ٠ٌّْٛٚث ٚثٌّْٕج ٚدٌٕٛوث  

 

ل١جَ ثٌضىض٩س ٚث٤ف٩ف ثٌو١ٌٚز . 2  -

َ ( ٚث٤ٍِز ١1111ز ِغً أٍِز ٌِثؤ ) ث٤ٍِجس ثٌوٌٚ 9 -

 ثٌذٍمج١ٔز

)  غٛو يجبشوح ْٕٔ أْى ْنِ انؼٕايمثٌؼجًِ ث٨لضٚجهٞ ،  1 -

ػًٍ ( دْذخ ثٌضٕجفِ ثٌٕٚجػٟ ٚثٌضؾجًٞ د١ٓ د٢٠ٌج١ٔج ٚفٌْٔج 

ٚأٌّج١ٔج إ،  مٍك فجٌز ِٓ ثٌضٛصٌ د١ٓ ٘يٖ ثٌوٚي ، ف١ظ ١٘أ 

 ٨ٔو٨ع ٌٙثع ١ّجّٟ ػْىٌٞ 
 

- انؼبيم انًجبشو:  2

.إلوثَ ١جٌخ ٌٙدٟ دجغض١جي ٌٟٚ ػٙو ثٌّْٕج   

لْٛر ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ فٌٝضٙج ثٌوٚي ثٌّٕضٌٚر  ) ثٌقٍفجء  ػٍٝ  -1

 ثٌوٚي ثٌَِّٙٚز 

ثٍه٠جه ثٌضٕجفِ ثٌضؾجًٞ ٚثٌٕٚجػٟ د١ٓ ثٌوٚي ث٤ًٚٚد١ز . 2  -

فٌٛ  دْذخ( ، ػهم )  ظٕٓه األىيبد االلزصبكٚخ انؼبنًٛخ 9 -

ًَّٛ ؽٌّو١ز ػج١ٌز ػٍٝ ثٌذٞجةغ ثٌّْضًٛهر ، ِّج أهٜ إٌٝ 

ثّٝق٩ي ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ د١ٓ ثٌوٚي ، ٚٔم٘ ثٌّٚجٔغ ٚوْجه 

 ثٌذٞجةغ ٠ٍٚجهر ْٔذز ثٌذ٢جٌز .

 

فٟ ّجػو فموثْ ثٌٖؼٛح ثٌَِّٙٚز عمضٙج دج٤ٔظّز ثٌو٠ّمٌث١١ز،  1 -

ث٢ٌٍْز إٌٝ ثٌٛٙٛي ٍػجِجس ِض٢ٌفز   

 

ث٤ُِ فٟ فً ثٌن٩فجس ٚثٌَٕثػجس ثٌو١ٌٚزفًٖ ػٚذز  -5  

  

ىػبيبد علٚلح يزؽوفخ فٙ انٕصٕل ئنٗ  ثؼط َغبػفَـوً{:  

 ثؼل انؾوة األٔنٗ؟  انَهؽخ ٔلٛبو األَظًخ انلٚكزبرٕهٚخ

 فموثْ ثٌٖؼٛح ثٌَِّٙٚز عمضٙج دج٤ٔظّز ثٌو٠ّمٌث١١زدْذخ 

 ٌضقم١ك أِؾجه ٍثةفز  ثٌم١جَ دقٌٚح ِٚغجٌِثس ػْى٠ٌز ٚثّؼزٚ

 

انُزبئظ 

 انًزورجخ

 ػهٗ كم يُٓب

٠َّ٘ز هٚي ث٠ٌّٛ ٚفٌٛ ٌٕٟ لج١ّز ػ١ٍٙج فٟ ِؼج٘ور  9 -

َ 1111فٌّجٞ   

ث١ٙٔجً ث٨لضٚجهٞ ث٤ًٚٚدٟ . 2  -

ظًٙٛ ثٌقىِٛجس ثٌو٠ىضجص٠ًٛز  9  -

ل١جَ ػٚذز ث٤ُِ -5     ّذجق ثٌضٍْـ 1  -

٠َّ٘ز هٚي ثٌّقًٛ .9  - 

دٌٍٚ ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ٚث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ وأوذٌ لٛص١ٓ 2 - 

 هٌٚض١ٓ ٚفٍٛي د٢٠ٌج١ٔج ٚفٌْٔج فٟ ثٌٌّصذز ثٌغج١ٔز ٚثٌغجٌغز . 

ث١ٙٔجً ثٌقىِٛجس ثٌٕج٠ٍز فٟ أٌّج١ٔج ثٌفج١ٕز فٟ إ٢٠ج١ٌج 9  - 

 

     :  ّٟد١ٓ ثٌّؼْى٠ٌٓ ث٨ٕضٌثوٟ ٚثٌٌأّّجٌٟ  ٌضقم١ك ِىجّخ ١ّج١ّز ٚثلضٚجه٠ز ٌغج١ٔز  دؼو ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثّجهس فجٌز ِٓ ثٌضٛصٌ ثٌودٍِٛج انؾوة انجبهكح 

 1111َد٩ فٌٚح  ٚلضجي. ٚثٔضٙش ٘يٖ ثٌقٌح دْمٟٛ ث١ٌٖٛػ١ز ػجَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً:ػلك االىيبد انلٔنٛخ انكجوٖ انزٙ ثوىد ثؼل انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ ، فٙ انفزوح انؾوة انجبهكح . 

1154ث٨ٍِز ثٌف١ضٕج١ِز       ) ىيٍ انوئٌٛ االيوٚكٙ كُل٘(     1162ث٨ٍِز ثٌٚٛث٠ًل  ثٌىٛد١ز  ◄  1151ث٨ٍِز ثٌى٠ًٛز       ◄ ◄  

 

9110و . ً: فَو اَلالع األىيخ انكٕهٚخ ػبو  

َ  ثٌضٟ صضذغ ثٌٕظجَ ث١ٌٖٛػٟ ) ث٨ٕضٌثوٟ ( دٖٓ ٘ؾَٛ ػٍٝ ؽجًصٙج و٠ًٛج ثٌؾٕٛد١ز ثٌضٟ صضذغ ثٌٕظجَ 1151ل١جَ و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز ػجَ دْذخ 

 ثٌٌأّّجٌٟ ٚأؽض١جٍ٘ج م٠ ػٌٛ 33 هًؽز ثٌقو ثٌفجًٙ د١ٓ ثٌىًٛص١ٓ . ) ثّضٌّس 3 ّٕٛثس (

 

 .و٠ًٛج ثٌؾٕٛد١زٚ و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز ٚ٘ٛ ثٌقو ثٌفجًٙ د١ٓ  : كهعخ 91فػ ػوض 

 

؟ رؾذ هاٚخ االيى انًزؾلح و كفٕل انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ انؾوة انكٕهٚخ}ً{: فَ  

هًؽز 33دٙوف إػجهر ث٤ًِٛ إٌٝ ِج وجٔش ػ١ٍٗ أٞ ػٛهر و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز إٌٝ ِج ًٚثء م٠ ػٌٛ    
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 كٚبٌ ثٛبٌ فٕ ( : ِؼٌوز لجِش د١ٓ ف١ضٕجَ ٚفٌْٔج ثٔضٙش د٠َّٙز فٌْٔج.

 

يب لواهاد يإرًو عُٛف انًُؼمل نؾم لعٛخ فٛزُبو  ؟  }ً{:

صم١ُْ ف١ضٕجَ إٌٝ ل١ّْٓ : ّٕجٌٟ ١ٌٍٖٛػ١١ٓ ٚؽٕٛدٟ ١١ٕ١ٌٍٛٓ ٚصٛف١و ثٌذ٩ه 

 دؼو إؽٌثء ثٔضنجدجس ػجِز .
 

، ٔنى رلفم انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ فٙ انؾوة انفٛزُبيٛخ فَو  }ً{:

؟ رصبكق ػهٗ ارمبفٛخ عُٛف   

 دقؾز أْ ثصفجل١ز ؽ١ٕف صؼ٢ٟ ثٌفٌٙز ١ٌٍٖٛػ١١ٓ ٩ٌّض٩١ء ػٍٝ وً ف١ضٕجَ

 

لبيذ  يٍ انؾوة انفٛزُبيٛخ ؟ انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخيب يٕلف  ً{:

 ثـًَبػلح فزُٛبو انغُٕثٙ يٍ فالل:  

صمو٠ُ ثٌّؼٛٔز  -ح     إًّجي ثٌؾٕٛه ٚثٌنذٌثء ثٌؼْى١٠ٌٓ  ث٠ٌِ٤ى١١ٓ  -أ

 ثٌؼْى٠ٌز ٚثٌّج١ٌز .ٚثٌّْجػور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انمعٛخ انفهَؽُٛٛخ 
 

وجْ  ثٌؼٌح انٛجٌٍٕٕٛ ٔانكُؼبٌَٕٛ أٚي ِٓ ّىٓ ف١٢ٍْٓ    ف١ظ وجٔش 

صّْٝ ف١٢ٍْٓ أهض كُؼبٌ   ، ثٌن١ٍفز ػًو ثٍ انقؽبة فزؼ انملً ، ؽوهْب 

 انمبئل صالػ انلٍٚ األٕٚثٙ دؼو ِؼٌوز ف١٢ٓ  (

 

ٌضقم١ك ث٤٘وثف  .؟ و9111ػمل يإرًو ) ثبل ( فٙ ٍَٕٚوا ػبو فَـوً{:  

. ٚث٤ِجٟٔ ث١ٌٙٛه٠ز فٟ إلجِز ١ٚٓ لِٟٛ ٌُٙ فٟ ف١٢ٍْٓ  

 

:}ً{   . ثٍٛ انمواهاد انزٙ رًقط ػُٓب يٕرًو ثبل   

ث١ٔٛ١ٌٙٚز ٘ٛ إلجِز ١ٚٓ لِٟٛ ٌٍٖؼخ ث١ٌٙٛهٞ فٟ ف١٢ٍْٓ إْ ٘وف    -أ

:  امكوْب ،  دجٌّٛجةً ٣ٌص١ز  

صٕظ١ُ ث١ٌٙٛه ًٚد٢ُٙ ◄    صٖؾ١غ ثٌٙؾٌر ث١ٌٙٛه٠ز إٌٝ ف١٢ٍْٓ ◄  

.ٌقٚٛي ػٍٝ صأ١٠و هٚي ثٌؼجٌُ ث◄      دجٌقٌوز ث١ٔٛ١ٌٙٚز .  

 ح- صٖى١ً ثٌّٕظّز ث١ٔٛ١ٌٙٚز ثٌؼج١ٌّز ثيػبيخ صٕٛكٔه ْوريل .      

.صٖى١ً ثٌؾٙجٍ ثٌضٕف١يٞ " ثٌٛوجٌز ث١ٌٙٛه٠ز "  -ػ  

 

؟ رشكٛم انغٓبى انزُفٛن٘ " انٕكبنخ انٕٛٓكٚخ " فَـوً{:   

ٌضٕف١ي لٌثًثس ثٌّؤصٌّ ِّٚٙضٙج ؽّغ ث٤ِٛثي فٟ ٕٙوٚق لِٟٛ ٌٌٖثء 

 ث٤ًثٟٝ ٚإًّجي ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ٦لجِز ثٌّْضؼٌّثس ١ٌٍٙٛه فٟ ف١٢ٍْٓ .

 

ظل االَزلاة انزٗ لبو ثٓب انفهَؽٍُٛٛ اد انًَهؾخ ٍهَهخ انضٕهامكو  }ً{:

؟انجوٚؽبَٙ ٔانٓغوح انٕٛٓكٚخ   

  صٕهح انملً ػجَ 1121   ٔصٕهح انجواق ػجَ 1123َ    ٔانضٕهح انفهَؽُٛٛخ 

 انكجوٖ ػجَ 1136َ

 

فَـو لٛبو ؽوة ػبو 9111و ) ؽوة انُكجّ ( ثٍٛ انغُٕٛ انؼوثٛخ  :}ً 

ث١ٌٙٛه ػٍٝ ثٌّٕج١ك ثٌضٟ مٚٚش ٌُٙ  ٩ءثّضدْذخ   ؟  ٔانمٕاد انصَٕٓٛٛخ

(919هلى ) دّٛؽخ لٌثً ثٌضم١ُْ  

 

ػهٗ انوغى يٍ االَزصبهاد انؼَكوٚخ انزٙ ؽممٓب انؼوة لٙ ثلاٚخ  فَـوً{:  

  ؟ و. 9111رؾٕل انًٕلف انؼَكو٘ نصبنؼ انصٓبُٚخ فٙ ؽوة انؾوة 
 دْذخ لذٛي ثٌؼٌح ثٌٙؤز ٚٚلف ثٌمضجي . 

 

يب انزٕصٛبد انزٙ ارقنرٓب ْٛئخ األيى انًزؾلح نؾم انمعٛخ   -أ ً :

صم١ُْ ف١٢ٍْٓ د١ٓ ثٌف١١ٕ١٢ٍْٓ ٚث١ٌٙٛه ، ٚٚٝغ ثٌموُ صقش   انفهَؽُٛٛخ ؟

 ٚٙج٠ز ث٤ُِ ثٌّضقور 

صٙوه ٤ْ ثٌقٌح  ً{: فَـو رلفم انصٍٛ انشٕٛػٛخ فٙ انؾوة انكٕهٚخ ؟ 

 ِٚجٌقٙج ثٌق٠ٛ١ز ، ٚإِٔٙج ثٌمِٟٛ فٟ ثٌٌٖق ث٤لٚٝ.

 

و رقهٙ انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ ػٍ ْلفٓب انل٘ كفهذ يٍ }ً{: فَ 

 أعهٓب انؾوة انكٕهٚخ ؟ 

و رغٛو ْلف أيوٚكب يٍ انؾوة الؽمب  ٔرغبٔىِ ئنٗ أْلاف أفوٖ؟}ً{: فَ  

◄ ٌّٖج١ٌز ٔض١ؾز صقم١ك ثٌمٛثس ث٠ٌِ٤ى١ز ثٔضٚجًثس ػٍٝ ثٌمٛثس ثٌى٠ًٛز ث

ثٌْؼٟ ٦ٔٙجء          ٚٝ .ٚلف م٢ٌ ثٌضّٛغ ث١ٌٖٛػٟ فٟ ثٌٌٖق ث٤ل ◄

.ثٌٕفٛى ثٌْٛف١ضٟ فٟ دؼٜ ثٌوٚي ثٌٛثلؼز صقش ٢١ٌّصٗ   
 

ثٍٛ يٕلف كم يٍ انصٍٛ ٔاالرؾبك انَٕفٛزٙ يٍ انؾوة انكٕهٚخ؟ً:   

◄ االرؾبك انَٕفٛزٙ لجِش دئًّجي ثٌّض٢ٛػ١ٓ إٌٝ و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز . انصٍٛ 

أ٠ٌِى١ز ١ٌٍٚٓ ًفٜ ٤ٞ ٌٝدز ػْى٠ٌز ، ٚهػُ لٛثس و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز 

 ث١ٌٖٛػ١ز .
   

نزٓلٚل ثبٍزقلاو األٍهؾخ اننهٚخ فٙ الٛبو انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ ً{:  

 االىيخ انكٕهٚخ.

و رإك٘ ئنٗ ؽوة ػبنًٛخ 9110فَـو  كبكد انؾوة انكٕهٚخ ػبو  }ً{:

صبنضخ ؟  

دْذخ صومً وً ِٓ ث١ٌٚٓ ث١ٌٖٛػ١ز ٚث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ٌٍؾجٔخ و٠ًٛج ثٌّٖج١ٌز  

ث٤ٌِ ثٌيٞ ٔضؼ ػٕٗ صفٛق ثٌمٛثس ثٌى٠ًٛز ثٌّٖج١ٌز ، ِّج هفغ ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور 

 ث٠ٌِ٤ى١ز ٌٍضٙو٠و دجّضنوثَ ث٤ٍّقز ثٌي٠ًز . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االىيخ انكٕثٛخ

: ً: فَو لٛبو االىيخ انصٕاهٚـ انكٕثٛخ   

 ىٛدج ثٌّْجػوثس ث٨لضٚجه٠ز ٚثٌؼْى٠ٌز ثٌٞنّزٌصمو٠ُ ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ◄  

.إلجِز لٛثػو ٙٛث٠ًل ّٛف١ض١ز فٟ وٛدج ◄   
 

قًخظ رملٚى االرؾبك انَٕفٛزٙ يَبػلاد الزصبكٚخ ٔػَكوٚخ }ً{:  نكٕثب   

ث٨لضٚجهٞ ثٌيٞ فٌٝضٗ ث٠٨ٌٛجس ٙوف إٝؼجف ١ّجّجس ث٨فضٛثء ٚثٌقظٌ د

 ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ػٍٝ وٛدج .

   

فَـو ئصواه أيوٚكب ػهٗ ئىانخ انصٕاهٚـ انَٕفٛزٛخ يٍ كٕثب ػبو  }ً{:

و.   9162

ٙوه ث٤ِٓ ثٌمِٟٛ ث٠ٌِ٤ىٟ، ٠ٚؼضذٌ صقو٠ج ٚثّضفَثًٍث ِضؼّو٠ٓ ٠٨ٌٍٛجس ٨ٔٙج ص

 ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز 

  

امكو اإلعواءاد  انزٙ ارقنرٓب انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ  فٙ االىيخ  }ً{:

 انكٕثٛخ؟

صفض١ٔ ثٌْفٓ ثٌّضٛؽٙٗ ◄     فٌٛ فٚجً دق٠ٌج فٛي ثٌٖٛث١ب ثٌىٛد١ز ◄ 

ِٚجهًر أٞ أٍّقز ٘ؾ١ِٛز ٌٍِّز إٌٝ وٛدج◄        إٌٝ وٛدج .  

 

 . ٛخثَزبئظ  األىيخ انكٕ

ػوَ ثٌؼٛهر إٌٝ غَٚ وٛدج ِمجدً ّقخ ٚفه ثٌقٚجً ثٌّفٌٚٛ ػٍٝ وٛدج   -أ

 .ٌٕثف ث٤ُِ ثٌّضقور  إث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ٌٚٛث٠ًنٗ ٚٔمٍٙج مجًػ وٛدج صقش 

 االىيخ انفزُبيٛخ 

ثَجت  }ً{: ثٍٛ ٍجت رصبػل انؾوكخ انٕؼُٛخ انفٛزُبيٛخ ظل فوََب ؟  

ٚػوَ ؽو٠ضٙج فٟ ثػضٌثفٙج  -.    حصؼّو فٌْٔج إٌٝ إمّجه ٘يٖ ثٌقٌوز  -أ

.دجّضم٩ي ف١ضٕجَ   
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" ثٌٕظجَ ثٌفىٌٞ ٚثٌؼج١فٟ ثٌٖجًِ ثٌيٞ ٠ؼذٌ ػٓ ِٛثلف ث٤فٌثه : األٚلٕٚنٕعٛخ 

 فٛي ثٌؼجٌُ ٚثٌّؾضّغ ث٦ْٔجٟٔ  

 

أثوى األٚلٕٚنٕعٛبد انزٙ ظٓود فٙ انموٌ انؼشوٍٚ   انصَٕٓٛٛخ.    9-        

انشٕٛػٛخ -9انُبىٚخ ٔانفبشٛخ -    2  

 

ٟ٘ فٌوز ١ّج١ّز ػ٠ٌٕٚز ِٕظّز أّْٙج ٠ٙٛه ١ًّٚج دؼو  : -9 انصَٕٓٛٛخ 

ِٕضٚف ثٌمٌْ ثٌضجّغ ػٌٖ  صٙوف إٌٝ ؽّغ ٕضجس ٠ٙٛه ثٌؼجٌُ ٚإٖٔجء ١ٚٓ 

لِٟٛ ٌُٙ فٟ ف١٢ٍْٓ ، ٚلو ١ّّش دٙيث ث٨ُّ ْٔذز إٌٝ ؽذً ١ْٙٙٛ ٚ٘ٛ صً 

 ِٓ ص٩ي ثٌموُ 

 

لبهٌ ثٍٛ انفبشٛخ  ٔانُبىٚخ يٍ ؽٛش : 2001 ٔىاهح صٛفٙ /   }ً{:  

 انفبشٛخ  انُبىٚخ يمبهَخ يٍ ؽٛش

 إ٢٠ج١ٌج أٌّج١ٔج يكبٌ انظٕٓه

 ١ٌِّٕٟٛٛ أهٌٚف ٘ضٌٍ انيػٛى

االفكبه 

 ٔانًؼزملاد

صؤِٓ دجٌضفٛق 

ثٌؼٌلٟ ث٤ٌّجٟٔ 

ٚفمٗ فٟ ٍػجِز 

 ثٌؼجٌُ .

ٚصؤِٓ دجٌم١ِٛز ٚثٌؼوثء 

ٌٍو٠ّمٌث١١ز ٚٚؽٛه ثٌقَح 

ظً ل١جهر ثٌٛثفو صقش 

. ثٌَػ١ُ ثٌٛثفو  

 

( 2090) صٛفٙ / . انشٕٛػٛخ -9

رٛبه فكو٘ أٔ أٚلٕٚنٕعٛخ رمٕو ػهٗ أٍبً انًهكٛخ انغًبػٛخ ٔرلفم انلٔنخ فٙ 

ػُبصو اإلَزبط ٔروٖ أٌ انًبكح أصم األشٛبء ، ٔأٌ انُظبو ٚإفن يٍ أكٔاد 

أثوى يفكوٚٓب انزؽٕه انًبك٘ . ِٚٓ  ) كبهل يبهكٌ  ٔفوٚلهٚك ئَغهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رمَى انًُظًبد انلٔنٛخ  أنٗ  يُظًبد ػبنًٛخ ،   ٔيُظًبد الهًٛٛخ

 

ً : امكو انًُظًبد انؼبنًٛخ انزٙ ظٓود فٙ انموٌ انؼشوٍٚ  :  ) ػٚذز 

 ث٨ُِ ، ٘ت١ز ث٨ُِ (

 

 يمبهَخ

 يٍ ؽٛش

ْٛئخ األيى انًزؾلح ػصجخ األيى 

 ربهٚـ

 انزأٌٍٛ

ثٌؼج١ٌّز ث٤ٌٚٝ دؼو ثٌقٌح 

1111 

وّذوأ ِٓ ِذجها ثٌٌة١ِ  

 ث٠ٌٌّىٟ ٌْْٚٛ 

1145دؼو ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز   

 صُٞ ؽ١ّغ ثٌوٚي ثٌّْضمٍز فٟ ثٌؼجٌُ

 

 

األْلاف 

 

صقم١ك ثٌٍُْ ثٌؼجٌّٟ .◄   

ثٌؼًّ ػٍٝ ِٕغ ثٌقٌٚح.◄   

فً ثٌَٕثػجس دج٢ٌٌق ◄  

 ث١ٌٍّْز.

صٛع١ك ثٌضؼجْٚ ثٌوٌٟٚ.◄    

ففظ ثٌٍُْ ٚث٤ِٓ ثٌو١١ٌٚٓ ٚص١ّٕز ◄ 

 ثٌؼ٩لجس ثٌٛه٠ز د١ٓ ثٌٖؼٛح 

صقم١ك ثٌضؼجْٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ِنضٍف ◄  

 ث١ٌّجه٠ٓ .

فً ثٌَٕثػجس دج٢ٌٌق ث١ٌٍّْز ٚػوَ ◄  

 ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌمٛر

أثوى يإٍَبرٓب : 1- ِؾٍِ ث٤ِٓ ثٌوٌٟٚ 

  

   2- ِقىّز ثٌؼوي ثٌو١ٌٚز

 

انٕظغ 

 انؾبنٙ

 ِجٍثٌش لجةّز أٔضٙش

فَـو ظؼف ػصجخ األيى ٔآَٛبهْب  ؟   ً{:  

ػوَ ◄     فٍٖٙج فٟ فً دؼٜ ثٌمٞج٠ج ثٌو١ٌٚز وجػضوثء إ٢٠ج١ٌج ػٍٝ ثٌقذٖز ◄ 

ٝ ثٌمٛر ثفضمجً٘ج إٌ◄  ثْٔقجح أٌّج١ٔج ِٕٙج  ◄     ثّٔٞجَ ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ٌٙج 

فٙج   ثٔقٌثف أ٘وث◄ ثٌؼْى٠ٌز   

 ٔظؼ يٕلف كم يٍ انؼوة ٔثوٚؽبَٛب ٔانٕٛٓك يٍ ْنِ انزٕصٛبد ؟  -ة 

: أػٍٕش ثٔضٙجء ثوٚؽبَٛب        ًفٜ ثٌؼٌح ىٌه ثٌمٌثً . انؼوة :ثٌؾٛثح :    

 َ .1143ثٔضوثدٙج ػجَ 

: لجِٛث دجّض٩١ء ػٍٝ ثٌّٕج١ك ثٌضٟ مٚٚش ٌُٙ دّٛؽخ لٌثً  انٕٛٓك

 ثٌضم١ُْ 
 

أػػ أٍجبة رفٕق انمٕاد انصَٕٓٛٛخ ػهٗ انمٕاد انؼوثٛخ فٙ ؽوة ػبو ً: 

و  9111

وجٔش ػٍٝ ِْضٜٛ ًف١غ ِٓ ثٌٕظجَ ٚث٨ٔٞذجٟ  ◄ ٝؼف ثٌض١ٍْـ ثٌؼٌدٟ  ◄  

  ثٌن٩فجس ثٌؼٌد١ز ◄ٝؼف ث٨ّضؼوثه ثٌؼٌدٟ    ◄

       

هٗ يَزٕٖ هفٛغ يٍ 9111فٙ ؽوة  انمٕاد انصَٕٓٛٛخكبَذ ً: فَـو ػ 

ٌأل ؟ ٔاالَعجبغانُظبو   

 -. حثٌم١جهر ثٌذ٢٠ٌج١ٔز وجٔش لو أػوس دؼٜ ٘يٖ ثٌفٌق  ٌٍمضجي فٟ أًٚٚدج  -أ

ثٌمٛثس صوًح ػٍٝ ٠و ثٌذ٢٠ٌج١١ٔٓ ٚث٠ٌِ٤ى١١ٓ .٘يٖ ِٓ  آمٌ لُْ  

 

 َزبئظ ؽوة 9111

٢١ٌّس   ◄    وجًِ ثًٌْٙ ثٌْجفٍٟ دجّضغٕجء ل٢جع غَر .ثفض٩ي  ◄

.ثٌمٛثس ث١ٌٙٛه٠ز ػٍٝ وجًِ ًّٙ ثٌٕمخ ٚثٌؾ١ًٍ ّٕٚجي ف١٢ٍْٓ   

ٚفور ثٌٞفض١ٓ  ◄   ١ٌه ػوه وذ١ٌ ِٓ ثٌف١١ٕ١٢ٍْٓ ِٓ ِؤُٙ ٚلٌثُ٘ .  ◄

أٙذقش إٌّثة١ً ٚثلؼًج◄  . 1151ػجَ   

 

و ) ؽوة انُكَخ (.  9161ؽوة ؽيٚواٌ ػبو ً : فَو لٛبو   

ِفجؽتج ػٍٝ وً ِٓ ث٤ًهْ ٌِٚٚ دٖٓ ٘ؾَٛ  1161ل١جَ إٌّثة١ً ػجَ   

 ٠ًّٛٚج .

 

َزبئغٓب  ◄ ثّض٩١ء إٌّثة١ً ػٍٝ ثٌٞفز ثٌغٌد١ز ٚل٢جع غَر ١ّٕٚجء 

.َٔٚؿ أوغٌ ِٓ ٔٚف ١ٍِْٛ ف١٢ٍْٕٟ ◄  ْ  ٚ٘ٞذز ثٌؾ٨ٛ  
 

ٌٌٞح  و ثبعزٛبػ ثٛؤد؟9112لٛبو انمٕاد اإلٍوائٛهٛخ فٙ ػبو   ً{:  

 ثٌّمجِٚز ثٌف١ٕ١٢ٍْز .
 

) أؼفبل انؾغبهح ( ػبو   االَزفبظخ انفهَؽُٛٛخ األٔنٗلٛبو  فَو }ً{: 

  و.9111

ثٌّٛثلف ث٦ٌّثة١ٍ١ز ثٌّضٖوهر ٚثٌٌثفٞز ٌّٕـ ثٌف١١ٕ١٢ٍْٓ فك صم٠ٌٌ ٔضؾ١ز  

) رؼوٚف اؼفبل انؾغبهح (١ٌُِٚ٘   

 

 

فك ثٌٖؼخ ثٌف١٢ٍْٕٟ  -1 ؟9119يفبٔظبد يلهٚل ػبو امكو َزبئظ }ً{: 

ٚثْٔقجح إٌّثة١ً ِٓ ث٤ًثٟٝ ثٌضٟ ثفضٍضٙج ػجَ  -2   فٟ صم٠ٌٌ ١ٌِٖٚ

1161 .  

 

ٔضؼ ػٕٙج ( ارفبلٛخ أٍٔهٕ) يفبٔظبد أٍٔهٕ ٔٔاشُؽٍثٍٛ َزبئظ ً{:   ؟

 إلجِز فىُ ىثصٟ ف١٢ٍْٕٟ ٢ٍّٚز ١ٕ١ٚز ف١ٕ١٢ٍْز ػٍٝ أًٛ ف١٢ٍْٓ 
 

و ؟  /  1/  21فَو اَلالع اَزفبظخ األلصٗ انًجبهكخ ثزبهٚـ }ُ{:  2000

جِش وٌه فؼً ػٍٝ ل١جَ ًة١ِ ٍٚثًر إٌّثة١ً  ٕجًْٚ ثٌَػ١ُ  د٠َجًر ل 

) رؼوٚف اَزفبظخ االلصٗ ( .ثّضفَث٠ٍز ٌْجفز ثٌقٌَ ثٌموّٟ ث٠ٌٌٖف   

صو١ٌِ  ◄ أّفٌس ػٓ ّمٟٛ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌٖٙوثء ثٌف١١ٕ١٢ٍْٓ  ◄   :  َزبئغٓب

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌّٛثلغ ث٢ٌٍْز ث١ٕ١ٌٛز ثٌف١ٕ١٢ٍْز . 
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.انُظبو انؼبنًٙ انغلٚل انلػبئى األٍٛبٍٛخ انزٙ ٚوركيػلك ً{:   

  ثٌمٛر ثٌؼْى٠ٌز ث٠ٌِ٤ىٟ◄      ثّضنوثَ ثٌٌٖػ١ز ثٌو١ٌٚز .◄ 

  أ٘وثفٙجصؼذتز ثٌٌأّّجي ٌضقم١م◄ 
  

يب األكٔاد انزٙ اٍزقليزٓب انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ نزؾمٛك 

أْلافٓب ؟  ◄ ثٌّو١ٔٛ٠ز.     ◄ ٚٙفجس ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ 

 ٧ٌٖٔجء ٚثٌضؼ١ٌّ .

 

 يب انًؾبٔه انزٙ اهركي ػهٛٓب انقؽبة األٚلٕٚنٕعٙ نهُظبو }ً{:

انؼبنًٙ انغلٚل.  

       ثلضٚجه ثٌْٛق .  ◄      ثٌو٠ّمٌث١١ز ٚفمٛق ث٦ْٔجْ .◄ 

ثٌضؼذتز ث٦ػ١ِ٩ز ، ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٛظ١ف ٌِثوَ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ◄  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انذرش انثاًَ / انىحذج انطاتعح 

االلرصاد عُذ اإلغرٌك وانعرب : رذث١ش أِٛس اٌج١ذ اٌّب١ٌخ ، أٞ 

ُ أصجخ ١ٌشًّ أِٛس اٌذٌٚخ وبٍِخدسٓ اٌزذث١ش ٚػذَ اإلسشاف ، ث  

االلرصاد عُذ آدو ضًٍث  : ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠جذث فٟ لٛا١ٔٓ 

 اٌجّبػخ ٚو١ف١خ اٌذصٛي ػٍٝ اٌثشٚح

االلرصاد فً انىلد انحانً    : " ثأٔٗ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠مَٛ ثذساسخ أفعً 

جّبػخ اٌسجً ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌذخً ِٓ أجً رذم١ك دبجبد اٌفشد ٚاٌ
 ٚاٌذٌٚخ

ً انمرٌ انعشرٌٍانرً ظهرخ ف ش   ؟ : اركر االزياخ االلرصادٌح

اٌؼبٌّٟ ، أصِخ اٌّذ١ٔٛ٠خ (أصِخ اٌزعخُ  ، أصِخ اٌىسبد   

6- أزيح انرضخى : ٚرؼٕٟ االسرفبع اٌّسزّش فٟ األسؼبس ِغ 

.اٌششائ١خ ٌٍؼّالد  أخفبض اٌمٛح  

 ؟  اإلعواءاد انزٙ ارقنرٓب انلٔل انزٙ ػبَذ يٍ أىيخ انزعقىيب 

ًفغ         صقو٠و ث٨ةضّجٔجس   مفٜ ثٌٕفمجس ثٌؼجِز       ◄◄◄

◄ ًفغ ثٌٌٞثةخ ٚثٌٌَّٛ ثٌّج١ٌز ث٤مٌٜ.        أّؼجً ثٌفجةور

 

6909و .ظٙشد ٔز١جخ اٌظشٚف  - أزيح انكطاد انعانًً 0

االلزصبد٠خ اٌزٟ ػبٔذ ِٕٙب دٚي أٚسٚثب ٚاٌٛال٠بد اٌّزذذح 

 ،ئٌٝ رىذط فٟ اٌسٍغ ٌؼذَ ٚجٛد ِشزش٠ٓ  وانرً أدخاألِش٠ى١خ 

ٚا١ٙٔبس  -ةثمبء اٌؼّبي ػبط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ  -أ  وَرح عٍ رنك

 ثٛسصبد األٚساق اٌّب١ٌخ فٟ ٠ٛ١ٔٛسن ٚدٚي أٚسٚثب . 

3- أزيح انًذٌىٍَح : ٔز١جخ ٌجٛء ثؼط دٚي اٌؼبٌُ ٚخبصخ دٚي 

اٌؼبٌُ اٌثبٌث ٌاللزشاض  ٚاٌزٟ وبٔذ رؼزمذ أْ اٌمشٚض سزسبػذ٘ب 

ّبد ػٍٝ اٌزاد فٟ رذم١ك االوزفبء ٚاالػز  

انًطانة انرً َادخ تها دول انعانى انثانث نحم أزيح انًذٌىٍَح      

-        أششاوٙب فٟ ئداسح شإْٚ إٌّظّبد االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ  6

ئػبدح  3   رذم١ك ششٚغ اٌسذت ِٓ صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ  -2  -

اٌفبئذح رخف١ف أػجبء سؼش  4          جذٌٚخ اٌذ٠ْٛ  -

** انًُظًبد الهًٛٛخ رمَى ئنٗ : ئلهًٛٛخ ماد ؼبثغ ٍٛبٍٙ ) ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز 

 1145َ  ٔيموْب انمبْوح ،  ِٕظّز هٚي ػوَ ث٨ٔق١جٍ (

  ئلهًٛٛخ ماد ؼبثغ ػَكو٘) فٍف ّٕجي ث١٨ٍْٟ) ثٌٕجصٛ( ، فٍف ٚثًّٛ (

 

يُظًخ كٔل ػلو االَؾٛبى .  -9

ٟٚ٘ هٚي ثٌضٟ مٌؽش ػٓ ٢ٔجق ثٌقٍف١ٓ ث١٤ٍْٟ ٚثًّٛ ، ٚثٌضَِش دؼوَ ث٨ٔق١جٍ ٤فو 

 فجي ٖٔٛح أٞ ػوثء د١ٓ ثٌّؼْى٠ٌٓ ثٌٌٖلٟ ٚثٌغٌدٟ .ث٢ٌٌف١ٓ فٟ 

ثٌّْجّ٘ز ◄  صْؼٟ إٌٝ ثٌم١جَ دوًٚ فجػً ٚإ٠ؾجدٟ فٟ ثٌؼ٩لجس ثٌو١ٌٚز .◄       :  أْلافٓب

 فٟ فً ثٌّٖى٩س ٚث٤ٍِجس ثٌؼج١ٌّز .

 

أْلافٓب2-   :   عبيؼخ انلٔل انؼوثٛخ  

   فٟ ِنضٍف ث١ٌّجه٠ٓ صقم١ك ثٌضمجًح ٚثٌضفجُ٘ ٚثٌضؼجْٚ د١ٓ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز  ◄

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً:}   . فَـو  ثؤى) ظٕٓه (  ياليؼ انُظبو انؼبنًٙ انغلٚل  

( .  9119 – 9111امكو أثوى األؽلاس انؼبنًٛخ انزٙ ٔلؼذ ثٍٛ ػبيٙ )  }ً{:  

  االؽلاس انَٛبٍٛخ ٔانؼَكوٚخ ؟ 

ث١ٙٔجً ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ٚفٍف ٚثًّٛ . ◄   ّمٟٛ ؽوثً د١ٌٌٓ ٚػٛهر ثٌٛفور أٌّج١ٔز.◄ 

ٚلٛع فٌح ثٌن١ٍؼ .   ◄   

 

أثوى ًٍبد انُظبو انؼبنًٙ انغلٚل 

دَػجِز ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ِٓ ثٌقٌح ثٌذجًهر  مٌٚػ فٍف ّٕجي ث١٤ٍْٟ -9

 ِٕضًٌٚث .

دٌٍٚ ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ومٛر ػظّٝ ٌم١جهر ثٌؼجٌُ ٚفك ٔظجَ أفجهٞ ثٌم٢ذ١ز دؼو  -2

 أْ وجْ عٕجةٟ ثٌم٢ذ١ز ) ػًٍ ( ٔمنك ثؼل رفكك االرؾبك انَٕفٛزٙ ٍٔمٕغ انشٕٛػٛخ
 

ثّضنوثَ ١ّجّز ثٌمٛر ٚإفىجَ ث٢١ٌٌْر ، ًٍٚع ثٌمٛثس ثٌؼْى٠ٌز ثٌّضأ٘ذز فٟ ِٕج١ك ػور -9

فٟ ثٌؼجٌُ  ِغ ّؼٟ هثةُ ٌضفى١ه ثٌمٜٛ ث٤مٌٜ َٚٔع ٩ّفٙج ) ػهم (  كأكاح نزضجٛذ 

 انَٛبكح األيوٚكٛخ ػهٗ انؼبنى 

 

 

1- ثصْجع ثٌفؾٛر د١ٓ ) هٚي ثٌّٖجي (  ٚد١ٓ ) هٚي ثٌؾٕٛح ( ثٌضٟ صفجلّش ٌو٠ٙج يشكالد 

يضم االَفغبه انَكبَٙ ٔانفمو ٔانجؽبنخ ٔاهرفبع انًلَٕٚٛخ ٔانغٓم .  ً : امكو انًشبكم 

 انزٙ رؼبَٙ يُٓب كٔل انغُٕة

 

امكو األػًبل ٔانًًٓبد ٔانٕظبئف انزٙ َٚؼٗ انُظبو انؼبنًٙ انؾبنٙ إلَغبىْب  ً{:  

  ٔؽهٓب ؟

صٕظ١ُ  -ه   ِٖىٍز ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ    -ػ  ثٌضٞنُ فٟ أّؼجً ثٌؼ٩ّس   -ح    ثٌذ٢جٌز -أ

ِىجفقز ثٌّنوًثس       -ٚ      ث٨صٚج٨س    

ٛدجةٟ ٚف١ٌُٚ أٔفٍَٛٔث ث١٢ًٌٛث٤ٌِثٛ ثٌؼجدٌر ٌٍمجًثس ِغً ث٠٨وٍ ٌِٚٛ ثٌىذو ثٌ -ٍ  

 ؽهف ٔاهٍٕ ؽهف شًبل األؼهَٙ يمبهَخ يٍ ؽٛش

 9111 9111 ٍُخ انزأٌٍٛ 

٠ُٞ هٚي أًٚٚدج ثٌغٌد١ز  انلٔل انًشبهكخ

 ٚث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز

٠ضأٌف ِٓ ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ثٌْجدك 

 ٚهٚي أًٚٚدج ثٌٌٖل١ز

أٖٔٝ ٌٍٛلٛف فٟ ٚؽٗ ث٨صقجه  األْلاف

ثٌْٛف١ضٟ ثٌْجدك ٚثٌوٚي 

ث٨ٕضٌثو١ز ثٌضجدؼز ٌٗ ، ٌٍٚوفجع ػٓ 

 ٚأِٓ ٩َّٚ ٢ِٕمز ّٕجي ث١٤ٍْٟ 

أٖٔٝ وٌه فؼً ػٍٝ ل١جَ فٍف 

 ّٕجي  ث١٤ٍْٟ  .

ثٔضٙٝ ٚؽٛهٖ ١ًّّج دؼو ث١ٙٔجً   ِج ٍثي ػج٩ِ فضٝ ث٢ْ انٕظغ انؾبنٙ

َ 1111ث٨صقجه ثٌْٛف١ضٟ ػجَ   
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، االضاليً ( خرهط) انراضًانً ، االشرراكً ، انً  اركر اهى انُظى االلرصادٌح انرً ظهرخ فً انمرٌ انعشرٌٍ ؟  

نًمارَحا / خاصانُظاو انرأضًانً  / عاو انُظاو االشرراكً    انُظاو انًخرهط 

 راضًانً  واشرراكً

 االضاليً

 اٌٍّى١خ اٌخبصخ )اٌفشد٠خ( ٌؼٕبصش اإلٔزبج انًهكٍح

 اٌذبفض اٌشخعٟ اٌشثخ

س١بدح اٌٍّى١خ اٌؼبِخ ) ٍِى١خ 

اٌذٌٚخ ( ٌؼٕبصش اإلٔزبج ٚئٌغبء 

 اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ

 لطبع ػبَ رذ٠شٖ اٌذىِٛخ

اٌذٌٚخ رّزٍه لطبػبد ٚ   

 الزصبد٠خ أٚ جضءا ِٕٙب

 ٚؼزجو انُظبو االلزصبك٘ فطر:
اإلٍاليٙ يٍ أللو األَظًخ 

٤ٔٗ ثّضّو أٌٙٛٗ  ؟ االلزصبكٚخ

 ِٓ ثٌضؼج١ٌُ ث١ِ٩ّ٦ز

 

ٞ انُظاو االلرصاد فطر: وزاٌ  

تٍٍ يصانح انفرد  فً اإلضالو

ٌزأ١ِٓ ِب ٠ذزبجٗ ئ١ٌٗ   ؟واندًاعح

إٌبط فٟ أِٛسُ٘ اٌّؼ١ش١خ دْٚ 

 اسزغالي جٙٛد ا٢خش٠ٓ.

يااألضص انرً ٌمىو   }ش{:

عهٍها انُظاو االلرصادي فً 

؟   اإلضالو 

رذم١ك اٌؼذاٌخ االجزّبػ١خ   ◄

دفظ اٌزٛاصْ االلزصبدٞ    ◄

ِٕغ رشوض اٌثشٚح فٟ أ٠ذٞ فئخ   ◄

 ِٓ األشخبص 

 رذٟٔ دٚس اٌذٌٚخ فٟ اٌزذخً فٟ االلزصبد يىلف انذونح

 ٠مَٛ ػٍٝ اٌذش٠خ االلزصبد٠خ

س١بدح دٚس اٌذٌٚخ فٟ ارخبر 

اٌمشاساد االلزصبد٠خ  ِثً 

 اإلٔزبج ٚاٌزٛظ١ف ٚاٌزٛص٠غ

رمَٛ ثٛظغ س١بسبد 

الزصبد٠خ ٌٙب أثش٘ب فٟ 

 اٌسٛق

اياكٍ 

 االَرشار

اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ٚدٚي أٚسٚثب 

( ثش٠طب١ٔب اٌغشث١خ ِثً )فشٔسب  

االرذبد اٌسٛف١زٟ اٌسبثك ، ٚدٚي 

ٚثب اٌششل١خأٚس  

------ 

 انىضع

 انحانً

  أزٙٝ ِبصاي ػبِال

  -اس   ةاٌزجذد ٚاالسزّشلذسرٗ ػٍٝ  -أ يٍساذه

 ٚلبث١ٍزٗ ٌإلصالح

------------ ------------ 

 

 اَىاعه

ٌصٕبػ١خ،ااٌزجبس٠خ  ) اٌشأسّب١ٌخ  

( اٌذٌٚخ،  اٌّب١ٌخ  

------------ ------------ 

 

 عٍىته

اٌفشد ػٍٝ اٌّجزّغلذَ   -1  

ظٙٛس األصِبد االلزصبد٠خ -0  

ٚسٛء رٛص٠غ اٌثشٚح -3  

اٌّجزّغ ػٍٝ اٌفشد . لذَ  6  -

ظؼف اٌذٛافض اٌشخص١خ  2  -

ٚظ١بع اٌذش٠بد --3  

 

--------- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ش:انًؤضطاخ االلرصادٌح انذونٍح   )اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌإلٔشبء ٚاٌزؼ١ّش، صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ، االرفبل١خ اٌؼبِخ ٌٍزؼشفخ ٚاٌزجبسح )اٌجبد (

.ٌزسبػذ٘ب ػٍٝ دً االصِبد االلزصبد٠خ اٌزٟ ػصفذ فٟ اٌؼبٌُفطر لٍاو انًؤضطاخ االلرصادٌح انذونٍح ؟   }ش{:  

 انهذف يٍ إَشائها ضُح اإلَشاء انًؤضطح االلرصادٌح

 6901 انثُك انذونً نإلَشاء وانرعًٍر

 

ئػبٔخ اٌذٚي األػعبء ػٍٝ ر٠ًّٛ ػ١ٍّبد رؼ١ّش إٌّبطك اٌزٟ دِشرٙب اٌذشة .   ◄

رمذ٠ُ اٌمشٚض اٌز٠ّٕٛخ اٌط٠ٍٛخ األجً ٌٍز١ّٕخ ٚاالسزثّبس ِششٚطخ ثأ٘ذاف ِذذدح   ◄

  صُذوق انُمذ انذونً

6901 

 

رذم١ك االسزمشاس فٟ أسؼبس اٌصشف ث١ٓ اٌذٚي األػعبء . رشج١غ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ ا١ٌّذاْ إٌمذٞ    ◄   ◄

١خر١س١ش اٌزٛسغ ٚإٌّٛ فٟ اٌزجبسح اٌذٌٚ   ◄

االذفالٍح انعايح نهرعرفح وانردارج 

 )انداخ (

ئفسبح اٌّجبي أِبَ أزمبي    ئصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رمف فٟ طش٠ك اٌزجبسح اٌذ١ٌٚخ   بء ِٕظّخ ٌٍزجبسح اٌذشح .ئٔش  6901 ◄◄◄

  ٍغ ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُسؤٚط األِٛاي ٚاٌس
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ػًبنخ انَُبء ٔاألؼفبل . 9-   

فَـو اَزشبه ػًبنخ انَُبء ٔاألؼفبل فٙ انًصبَغ انكجٛوح فٙ أٔهٔثب   }ً{:

ألٌ :   ثؼل لٛبو انضٕهح انصُبػٛخ ؟  

◄  إهثًر دؼٜ ث٨٢س ٨ صْضٍََ ِٙجًثس فجةمز أٚ لٛر ؽّْج١ٔز وذ١ٌر .  

دأؽًٛ ثٌٌؽجي .أؽًٛ ثٌْٕجء ٚث١٤فجي ألً ِمجًٔز     ◄

 

انًزورجخ ػهٗ ػًبنخ انَُبء ٔاألؼفبل : االعزًبػٛخ  انُزبئظ  يب 

ثٔضٖجً ثٌفْجه ٔض١ؾز ث٨مض٩ٟ د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ ٚصفىه     ثٔق٢جٟ ث٤م٩ق  ◄ ◄

 ث٤ٌّر ٚثٔق٢ج١ٙج 
 

: دؼو ثٌقٌح ثٌؼج١ٌّز ث٨ٌٚٝ أُ٘ ث٢ٌذمجس ث٨ؽضّجػ١ز ثٌضٟ ظٌٙس  

 9- انؽجمخ انوأًٍبنٛخ : ٔرُمَى ئنٗ 

أ- انؽجمخ انجوعٕاىٚخ : ٟٚ٘ وٍّز ف١ٌْٔز صؼٕٟ ث٢ٌذمز ث٢ٌّٛٝ ثٌمجةّز د١ٓ 

 ١ذمز ثٌٕذ٩ء ٚث٢ٌذمز ثٌؼجٍِز ٚصٌَِ إٌٝ فتجس ثٌضؾجً ٚأٙقجح ث٤ػّجي 

ة- أصؾبة هؤًٔ األيٕال  : 

انؽجمخ انؼبيهخ 2-   :  

 

فَو اؽزفبؾ ثؼط أفواك انؽجمخ انجوعٕاىٚخ  ثًكبَزٓى االعزًبػٛخ  }ً{:

دٛٙفُٙ ١ذمز ١َِّر ٌٙج ػجهثصٙج ٚصمج١ٌو٘جانًَزمهخ؟   

 

 9- ؽمٕق اإلََبٌ ٔانؾوٚبد األٍبٍٛخ ،ٔأثوى يب عبء فٙ ْنِ االرفبلٛخ : 

أ- انؾمٕق ٔانؾوٚبد انشقصٛخ ٔرزًضم فٙ   :

ف٠ٌز ثٌضٕمً         ◄   ثٌقك فٟ ثفضٌثَ ثٌق١جر ثٌنجٙز ◄ فك ثٌق١جر   ◄  

ف٠ٌز ثٌضٍّه .◄ ثٌقك فٟ ث٤ِجْ ) ثٌقّج٠ز (     ◄     
 

ة- انؾوٚبد انفكوٚخ ٔرزًضم فٙ     ◄ ف٠ٌز ث٨ػضمجه        ◄ ف٠ٌز ثٌضؼذ١ٌ 

ف٠ٌز ثٌٌأٞ ◄  ف٠ٌز ثٌضؼ١ٍُ                     ◄       
 

- ؽمٕق انؼًبل 2  

 -: رجهٕهد فكوح ؽمٕق انؼًبل ػجو يواؽم ٔأؽلاس ربهٚقٛخ يًٓخ   }ً{:

 ؽلك ْنِ انًواؽم. 

َ.1364صأ١ِّ ثٌؾّؼ١ز ثٌؼّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ػجَ ◄   

ِغً ِٕـ ث٤ؽًٛ ًٚػج٠ز  فمٛق ثٌؼّجي ثٌضٟ ؽجءس دٙج ِؼج٘ور فٌّجٞ ◄ 

 ثٌؼج١ٍِٓ ثٌٚق١ز ٚثٌٕف١ْز .

9122و  ثٓلف صمو٠ُ ثٌمٌٚٛ ثٌقى١ِٛز   صلٔه لبٌَٕ اإلٍكبٌ ػبو ◄

 ٦ٖٔجء ث٦ّىجٔجس ثٌٛظ١ف١ز ٌٍؼج١ٍِٓ ٚثٌّض٠ًٌٞٓ ِٓ ثٌقٌح .

فمٛق ثٌؼّجي ثٌضٟ ؽجءس دٙج هّجص١ٌ ثٌوٚي ٚص٠ٌٖؼجصٙج◄  

  

ؽمٕق انًوأح 9-   

  رؾم يؾم انوعم فٙ االػًبل انًلَٛخ  فٙ ثوٚؽبَٛب  فند انًوأحفَوأ }ً{:

    ؟انلٔنخ ٔانًَزشفٛبد ٔانًلاهًٔفٙ يإٍَبد يضم انًصبَغ ٔانًزبعو 
، إى إْ ثٌؾ١ٛٓ دْذخ فٖو د٢٠ٌج١ٔج وً ١جلجصٙج ِٓ أؽً ثٌٌٕٚ فٟ ثٌقٌح 

 ثّضٛػذش ١٠٩ِٓ ثٌٖذجح . 
 

ؽظٛذ انًوأح ثًكبَخ عٛلح اثزلاء يٍ انؾوة انؼبنًٛخ األٔنٗ  فمل  }ً{:

و ( ثٕظٕػ ػهٗ يُؼ انًوأح يغًٕػخ يٍ 9191َصذ يؼبْلح فوٍب٘ ) 

ؽلك ْنِ انؾمٕق  -   انؾمٕق :   

ثٌضَثَ ثٌَٚؽجس دمٌثًثس أٍٚثؽٙٓ فٟ ثمض١جً ◄   فك ثٌض٠ٛٚش  ◄ 

ْج٠ٚز ٥ٌؽًٛ ثٌضٟ صوفغ ٌٌٍؽجي ثٌّْجٚثر فٟ هفغ أؽًٛ ٌٍْٕجء ِ◄ .  ثٌؾ١ْٕز 

  

حىار انشًال واندُىب: ٚ٘ٛ دٛاس ث١ٓ اٌذٚي اٌصٕبػ١خ ٚاٌذٚي إٌب١ِخ ثشأْ 

.أششاوٙب فٟ ارخبر اٌمشاساد ٚػع٠ٛخ إٌّظّبد االلزصبد٠خ   

ش{: وضح أضثاب انرحىالخ االلرصادٌح وانطٍاضٍح فً انمرٌ انعشرٌٍ ؟  

شهذخ َهاٌح انمرٌ انعشرٌٍ ذحىالخ الرصادٌح وضٍاضٍح    ش{:  فطـر

؟وخىهرٌح   

األصِخ االلزصبد٠خ اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ        اٌثٛسح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛج١خ .  ◄◄

رٛدذ ثؼط اٌذٚي ، ِثً  أجثك ػٕٙب االرجبٖ ٔذٛ اٌزىزالد االلزصبد٠خ     ◄

رطج١ك لٛاػذ االلزصبد اٌذش .           رٛدذ األٌّب١ٔز١ٓ .  ◄

ب- أترز ضًاخ انُظاو االلرصادي انحانً   ◄ ؟ رٕبِٟ دٚس اٌششوبد 

ٌؼّبي ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ رضا٠ذ دشوخ األِٛاي ٚا     اٌّزؼذدح اٌجٕس١بد  ◄  

١ًِ إٌظبَ اٌشأسّبٌٟ اٌشذ٠ذ ٔذٛ اٌؼٌّٛخ ٚاٌذػٛح ئٌٝ أذِبج أسٛاق   ◄

 اٌؼبٌُ فٟ دمٛي اٌزجبسح 

فطـر ا ؟ تطثةاخرراق حذود انذول واَحطار دور انذونح وضٍادذه  }ش{: 

١ًِ إٌظبَ اٌشأسّبٌٟ اٌشذ٠ذ ٔذٛ اٌؼٌّٛخ ٚاٌذػٛح ئٌٝ أذِبج أسٛاق اٌؼبٌُ 

ٚأزمبي سؤٚط األِٛاي ٚاٌمٜٛ ، فٟ دمٛي اٌزجبسح ٚاالسزثّبساد اٌّجبششح

 اٌؼبٍِخ

فطر ندأخ انذول إنى انركرالخ االلرصادٌح؟  نحم وعالج  انًشاكم 
 االلرصادٌح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انلهً انضبنش / انغبَت االعزًبػٙ 

 

ً: فَو رغٛو شكم انجُٛخ انؽجمٛخ نهًغزًغ ٔرمًَٛٓب : ثَجت ث٤فوثط 

ث١ٌْج١ّز ٚثٌضق٨ٛس ث٨لضٚجه٠ز صأع١ٌث وذ١ًٌث فٟ د١ٕز ثٌّؾضّؼجس ٚصٌو١ذضٙج 

.ث٢ٌذم١ز   

  

.؟ ) ٍبٌ ًٌٍٕٛ (ػُل ٍجت ظٕٓه انؽجمبد  فَو}ً{:   

أْ ثٌٕظجَ ث٢ٌذمٟ ٘ٛ فٟ ثٌقم١مز صأو١و ٢ٌذ١ؼز ثٌق١جر ث٨ؽضّجػ١ز  فج٢ٌذمجس ِٓ  

 ِْضٍَِجس ثٌق١جر فٟ ثٌّؾضّغ ث٦ْٔجٟٔ .
 

ِغً  ؟ ئؽلاس رغٛٛواد عنهٚخ فٙ ؽٛبح اإلََبٌ  ٗكد انضٕهح انصُبػٛخ انأ

..ّٚجةً ثٌٕمً ٚثٌؼًّ ٚثٌّؼ١ٖز   
 

انزٙ رورجذ ػهٗ انضٕهح انصُبػٛخ ؟   االعزًبػٛخ ثٍٛ انُزبئظ }ً  

 9- ظٕٓه ؼجمزٍٛ علٚلرٍٛ نى ٚؼوفًٓب انًغزًغ يٍ لجم ًْب  : 

◄ أصؾبة  ؼجمخ انوأًٍبنٛخ : ثٌضٟ فممش عٌثًء ١جة٩ً دجٌٌغُ ِٓ لٍز ػوه٘ج ).

() انُجالء(  هؤًٔ األيٕال 

ثبألعٕه انًُقفعخ ، ٍٔبػبد ػًم : ص١َّس أٚٝجػٙج       ؼجمخ انؼًبل  ◄

 ؼٕٚهخ ، ٔظؤف يؼٛشخ ٍٛئخ) انجؤنٛزبهٚب ( 

 

انًلٌ انصُبػٛخ ٔاىكٚبك ػلك انَكب2ٌ- ظٕٓه  .  ٔمنك ثَجت ث٠ٍجه صوفك 

أكٖ ئنٗ انعغػ  أليو انن٘ث،ثٌّٙجؽ٠ٌٓ ِٓ ث٠ٌٌف ٙٛح ثٌٌّثوَ ثٌٕٚجػ١ز 

 ػهٗ انًوافك انقليٛخ ٔرفبلى انًشكالد االعزًبػٛخ  

 



(  4111041760إعذاد انًعهى / يحًذ انثطراٌ )        (                                                            عاليح  61  -62 )ذارٌخ انعانى   /  انطاتعحانىحذج   

 

 يٛياد انُظبو انلٔنٙ نًؼهٕيبد

دٌٍٚ ٕٙجػز  ◄  ٢١ٌّر ثٌّؼٍِٛجس ثٌّمٌٚءر فٟ ِنضٍف ثٌّؾج٨س . ◄

 ثٌّؼٍِٛجس فٟ دٕجء ث٨لضٚجه٠جس ث١ٕ١ٌٛز 

ص١َّ ث٢ٖٔ٤ز ثٌّؼٌف١ز فٟ ِؾجي ث٦ٔضجػ . ◄  

  

روركي انًؼهٕيبد فٙ عْٕوْب ػهٗ يبكح فبو أصهٛخ ْٔٙ انجٛبَبد ،   }ً{:

امكو   - ٔؽزٗ رزًكٍ يٍ رملٚى يؼهٕيبد عٛلح ٚغت أٌ رزٕافو ػلح شؤغ .

 ْنِ انشؤغ 

١ٌّٕٛضٙج ◄      دؼو٘ج ػٓ ثٌن٢أ لوً ثٌّْض٢جع ِغ ثٌضّضغ دجٌولز . ◄

صٛثفمٙج ١ٍِٕج ِغ ث٤فوثط .◄      ػوَ ثٌّذجٌغز فٟ ىٌه .ِغ   

 

 ٚلو ثػضذٌ ثٌىغ٠ٌ١ٓ أْ ثٌّؼٍِٛجس ىثص١ز ثٌضٕظ١ُ َٔٚزُلٌٔ فٙ منك ئنٗ 

 يغًٕػخ يٍ انًؼبٚٛو ْٔٙ  : 

- انًؼٛبه انزكُٕنٕعٙ : ِٚوً ثٌمٛر ث١ٌْج١ّز ،.  9

- انًؼٛبه االعزًبػٙ : ٚىٌه ِٓ ف١ظ ثًصمجء ثٌّؼٍِٛجس دّْضٜٛ ثٌّؼ١ٖز ،.  2

9- انًؼٛبه االلزصبك٘ : صىّٓ أ١ّ٘ضٙج فٟ وٛٔٙج ًِٛهًث ثلضٚجه٠ج ٚمٍك فٌٗ 

 ؽو٠ور ٌٍؼّجٌز .

- انًؼٛبه انَٛبٍٙ : صؤهٞ إٌٝ دًٍٛر ثٌؼ١ٍّز ث١ٌْج١ّز . .  1

- انًؼٛبه انضمبفٙ :  صؤهٞ هًًٚث ٠ضؼٍك دجٌم١ُ ثٌغمجف١ز .  1

 

.صٕهح االرصبالد ٔانًؼهٕيبد يغبالد   

- انضٕهح انًؼهٕيبرٛخ : ٚصضّغً فٟ ث٨ٔفؾجً ثٌّؼٌفٟ ثٌٞنُ .  9

 ثٍٛ كٛف رى انَٛؽوح ػهٗ فٛط انًؼهٕيبد انًزلفك ٔؼوؽٓب }ً{:

 ػهٗ انًال فٙ اٍوع ٔلذ ٔألم عٓل ؟

صُ ث٢١ٌٌْر ِٓ م٩ي صٕظ١ُ ثٌّؼٍِٛجس ، ٚدغٙج دّٛج١ز ثٌقجّٛح 

ثٌّْجػور ٌٗ.ٚثٌّٛجةً   

 

2- انضٕهح فٙ يغبل انؾبٍجبد اإلنكزؤَٛخ ،  ٔرزًضم فٙ انزؽٕه فٙ 

:يغبل    

 ◄ أٔظّز ِؼٍِٛجس ِنضٍفز    ◄ ٚففظ ٚصن٠َٓ ثٌّؼٍِٛجس 

 

- انضٕهح فٙ ٍٔبئم االرصبل .  9

امكو انًَبد انزٙ رًزبى ثٓب انضٕهح فٙ ٍٔبئم االرصبل ؟  }ً{:  

انزؽٕه انزكُٕنٕعٙ  أ-     ة- ا ط-  . الَفغبه انًؼوفٙ  انزَبهع

ك- اناليؾلٔكٚخ : ٚثٌضٟ صؼٕٟ ث١ٙٔجً ثٌفٛثًٙ ثٌؾغٌثف١ز ِٓ م٩ي ِج 

، ف١ظ " فعبئٛبد انًؼهٕيبد " أٔ انفعبء انويي٘  أٙذـ ٠ؼٌف

 إصجفز فٌٙز ثٌٍمجء دج٢م٠ٌٓ هْٚ أْ ٍٔضم١ُٙ ٚؽٙج ٌٛؽٗ .

   

انًؼهٕيبرٛخ ٔاالَزوَذ ٔ-  : صؼضذٌ ثٌّؼٍِٛجص١ز ثٌّْز ث١ٌَّّر ٌٍؼٌّٛز

 

 يٍ أْى ًٍبد اناليؾلٔكٚخ : انزؼهٛى ػٍ ثؼل ٔانؼالط ػٍ ثؼل

 

: ٟ٘انًؼهٕيبد  د١جٔجس ِقوهر صٌصذ٠ ِفج١ّ٘ٙج دج٦ْٔجْ أٚ ثٌقجّٛح أٚ 

 ِنضٍف ّٚجةً ثٌضٛع١ك ٚثٌّؼٍِٛجس.

 

 ػًبك انًغزًغ انًؼهٕيبرٙفٙٛ االَزوَذ انؼجبهح اٜرٛخ "  فَو }ً{:

" ؟  انزٙ فزؾذ اثٕاة انؼبنى ػهٗ يصبهٚؼٓب انغلٚل ٔاألكاء  

٤ٔٙج ٍّٙز  ث٨ّضنوثَ ثٙذقش فٟ ِضٕجٚي ثٌؾ١ّغ   

9111و.  امكو ثُٕك يإرًو ثكٍٛ انن٘ رعًٍ ؽمٕلب نهًوأح ٍُخ  }ً{:

ثٌمٞجء ػٍٝ ؽ١ّغ إٔىجي ◄  ثٌّْجٚثر فٟ ثٌقمٛق د١ٓ ثٌٌؽً ٚثٌٌّأر .◄ 

صمجُّ ◄      ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز .ِْجّ٘ز ثٌٌّأر فٟ ◄   ثٌض١١َّ ٝو ثٌٌّأر . 

هًٚ ثٌٌّأر فٟ ◄    ث٢ٌٍْز ٚثٌّْؤ١ٌٚجس ػٍٝ لوَ ثٌّْجٚثر ِغ ثٌٌؽً .

رثٌمٞجء ػٍٝ ثٌؼٕف ٝو ثٌٌّأ◄      صؼ٠ََ ثٌٍُْ ثٌؼجٌّٟ .  

  

 

  }ً{: امكو انًجبكئ انزٙ رعًُزٓب ٔصٛمخ ؽمٕق انؽفم ػبو 9111و ؟ 

ثٌضؼ١ٍُ ، ٚٓ ٚثٌغيثء ثٌّْى ،ٚ ثٌقٕجْ ٚثٌؼ٢ف )  فك ث٢ٌفً فٟ◄ 

   ز (ثٌّٕٛ د٠ٌ٢مز ١ٍّّ، ِؾجٔج 

 

 فَو أصجؾذ يشكهخ انؼُف األٍو٘ رؾظٗ ثبنكضٛو يٍ االْزًبو }ً{:

٨ًصذج١ٙج دأّجُ ثٌّؾضغ ٚ٘ٛ ث٤ٌّر  فٙ ػبنًُب انًؼبصو؟      

 

 فَو ثنل انغٕٓك انكجٛوح نهؾفبؾ ػهٗ األٍوح ٔؽًبٚزٓب يٍ أٚخ }ً{:

رٕاعٓٓب؟آفبد اعزًبػٛخ لل   

٤ٔٙج ثٌٍذٕز ث٤ّج١ّز ث٤ٌٚٝ فٟ دٕجء ثٌّؾضّؼجس ، ٚػ١ٍٙج ٠ؼضّو هٚثَ  

 ٘يٖ ثٌّؾضّؼجس

 

ٔٚزٕنٗ يكزت انقليخ االعزًبػٛخ فٟ إهثًر فّج٠ز ث٨ٌّر ِٚؤّْز ٌٔٙ 

ث٨ًهْ ثٌضٟ صضٌّٙج ؽ٩ٌز ثٌٍّىز ًث١ٔج ،  اعواء انلهاٍبد نهؾبالد انزٙ 

روك ئنٗ اإلكاهح ٔرؾزبط ئنٗ يزبثؼخ ، أ رؾٕٚم ئنٗ كٔه انوػبٚخ 

االعزًبػٛخ ، أٔ ىٚبهاد يٛلاَٛخ نًزبثؼخ انًؼهٕيبد انٕاهكح نألكاهح 

 ٔانزبكل يٍ صؾزٓب ٔئػلاك انلهاٍبد ٔهفغ انزٕصٛبد.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 انلهً انواثغ انغبَت انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ

 

غزًغ انًقزهفخ فَـو أصو انزملو انؼهًٙ فٙ انموٌ انؾبنٙ فٙ أَشؽخ انً ً{:  

ٔظًٌث ٌّج ٚفٌٖ ِٓ ِؼٍِٛجس ٚمذٌثس ، ِٚج أصجفٗ ِٓ  ؟ ٔأٍٓى فٙ رؽٕٚوْب 

 ّٚجةً ٚأؽَٙر ٚأهٚثس ٚصٕظ١ّجس ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ث٦هثًٞ
 

: ػٍُ ثٌّٙجًر ثٌف١ٕز . انزكُٕنٕعٛب 

انزكُٕنٕعٛب ػُل عهجود  : ٟ٘ ثٌض٢ذ١ك ثٌٕظجِٟ ٌٍّؼٌفز ثٌؼ١ٍّز.

 

  ٔثننك رشًم انزكُٕنٕعٛب صالس يؼبٌ ْٙ :

 ٚصؼٕٟ ثٌض٢ذ١ك ثٌٕظجِٟ ٌٍّؼٌفز . كؼًهٛبد :ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج 

: ٚصؼٕٟ ث٤هٚثس ٚث٤ؽَٙر ٚثٌّٛثه ثٌٕجصؾز ػٓ ص٢ذ١ك  كُٕارظ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج 

 ثٌّؼٌفز ثٌؼ١ٍّز

: ػٕوِج ٔمٚو دٙج ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌٕٛثصؼ ِؼج ِغً  كؼًهٛخ َٕٔارظ يؼًبثٌضىٌٕٛٛؽ١ج 

 صم١ٕجس ثٌقجّٛح
 

  ◄ يب انؼُبصو انزٙ رزؽهجٓب انؼًهٛخ انزكُٕنٕعٛخ ٔرؽجٛمبرٓب .   }ً{:   

ث٤هٚثس ◄           ثٌّجهر◄       ث٦ْٔجْ   
 

ث٠ٌّٕ ثٌؾو٠و ٌٍض٢ًٛ ٚث٢١ٌٌْر ٚث٢ٌٍْز ، ٠ٚؼضّو  انُظبو انلٔنٙ نًؼهٕيبد :  

 ػٍٝ ثٌّؼٌفز ثٌؼ١ٍّز ثٌّضموِز

 

 



(  4111041760إعذاد انًعهى / يحًذ انثطراٌ )        (                                                            عاليح  61  -62 )ذارٌخ انعانى   /  انطاتعحانىحذج   

 

 

: ثٌؼٍُ ثٌيٞ ٠ذقظ فٟ ػَي ثٌؾ١ٕجس ّٛثء أوجٔش ف١ٛث١ٔز أَ   االٍزَُبؿ

ٌٍقٚٛي ػٍٝ ْٔنز ١ذك ث٤ًٙ ٌٍىجةٓ ثٌقٟ ثٌيٞ أميس ِٕٗ  ٔذجص١ز   

 

 يؾبٔالد االٍزَُبؿ نلٖ انؼهًبء   

يٕظٕع االٍزَُبؿ انن٘ أصبه انوأ٘ انؼبو  ً: اػػ يضبل ربهٚقٙ ػهٗ أٌ 

  ؟فٙ شزٗ أَؾبء انؼبنى نى ٚكٍ ٔنٛل انصلفخ

ثٌقٍُ ٠ٌثٚه ث١٠ٌٌّٚٓ ثٌموثِٝ  ٚصؾْو ىٌه فٟ صّغجي أدٛ ثٌٙٛي ثٌيٞ ٠ؾّغ 

 د١ٓ ًأُ أْٔجْ ٚؽُْ أّو و٠ٌَِٓ ٌٍقىّز ٚثٌمٛر

 

يب فٙ انؼصو انؾلٚش فمل َغؼ أ : 

ػٍّجء ث١ٌٚٓ فٟ ◄     ػٍّجء ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور فٟ ثّضْٕجك لٌه٠ٓ◄  

ػؾً 411ثٌؼٍّجء ث٨ّضٌث١ٌْٛ فٟ ثّضْٕجك ◄    ثّضْٕجك ّضز فتٌثْ .  

( ٟٚ٘ ثٌقوط  كٔنهٙفٟ ثّضْٕجك ثٌٕؼؾز )  9116( ػجَ  أٚبٌ ٔٚهًٕد◄ ) 

 ثٌُّٙ ) ػهم ( نزكٌٕ يلفال نُمم انزغوثخ ئنٗ ػبنى اإلََبٌ . 
 

 

(2099) صٛفٙ / ؟     }ً{: فَـو  رأٚٛل انؼهًبء نؼًهٛخ االٍزَُبؿ  

لجهً ػٍٝ صٛف١ٌ ثٌٕذجس ثٌٌّغٛح ف١ٙج ◄   

ثّضْٕجك ◄      ثّضْٕجك ِنٍٛلجس أ١ٌفز ٌضىْٛ فٟ موِز ث٦ْٔجْ .◄  

ثٌٌؽجي ٚثٌؼّجٌمز .ثٌؼظّجء ِٓ   
 

فَـو  يؼبهظخ انؼهًبء ػًهٛخ االٍزَُبؿ ؟    }ً{:

٠ٌْٚ ف١ٗ ثّضغٕجء ػٓ أفو ثٌؾ١ْٕٓ ، ِّج ٠ؤهٞ إٌٝ ثمض٩ي ثٌضٛثٍْ ◄  

٠ٌْٚ ف١ٗ ٔف١ج ٌّفَٙٛ ثٌؼجةٍز ٚفموثْ ث٨ٔضّجء .◄   ثٌْىجٟٔ .  

٠ٌْٚ ف١ٗ ِقًٛث ٌّؼجٟٔ ثٌىٌثِز ث٦ْٔج١ٔز .◄    
 

، يًضال ثًٕلف يغًغ انفمّ  }ً{: ٚبٌ يٍ ػًهٛخ االٍزَُبؿ يٕلف األكعبء  

؟اإلٍاليٙ ٔثؼط انٓٛئبد انؤؽٛخ فٙ انفبرٛكبٌ    

؟- - يٕلف األكٚبٌ يٍ ػًهٛخ االٍزَُبؿ ٔظؼ   

صؾجٍٚ ٥ٌم٩ق   ◄  ١ٝجع ٌٛه٠ؼز ثٌؾْو .                      ◄    

جٌْىٌثِز ث٦ْٔثٔضٙجن ◄  ٘وَ ٤ًوجْ ثٌؼ٩لز ث٠ٌّ٤ز .              ◄    

فٙ رؽٕه انًغزًؼبد  ٔاالرصبل ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبدأصو ثٍٛ  ً{:

 انؾلٚضخ ؟ 

ٔض١ؾز ثٌض٢ًٛ فٟ  ) ػهم (أٙذـ ثٌؼجٌُ أؽّغ دٍوث أٚ ل٠ٌز ٙغ١ٌر  -1 

 .ِؾجي ث٨صٚج٨س ٚثٌّٛث٩ٙس وّج ظٌٙ ِفَٙٛ ثٌؼج١ٌّز ٚثٌؼٌّٛز

 

ٌّٙٛز ثٌضٛثًٙ ث٦ْٔجٟٔ ٌّٚػضٗ ثٌفجػٍز ، ف١ظ أٙذـ ث٦ْٔجْ  -2

 ِؾذًٌث ػٍٝ ثٌضفجػً ِغ ثٌقٞجًر ثٌؼج١ٌّز .

  

١ز ثٌضٌد٠ٛز دّج إصجفضز ِٓ ٠ٍجهر فٌٗ ثٌضؼٍُ ٚصٕٛع فٟ ؼٍّٚأغٕش ثٌ -3

.أّج١ٌخ ثٌضؼ١ٍُ   

انؼبنًٛخ ٔانؼٕنًخ: ٚثٌضٟ صؼٕٟ ٍٚثي ثٌقوٚه ٚثٌقٛثؽَ ثٌغمجف١ز 

د١ٓ ثٌٖؼٛح . ٚث٨لضٚجه٠ز   

 

ثٍٛ كٛف أصود انزكُٕنٕعٛب ٍٔٔبئم االرصبل فٙ أغُبء انؼًهٛخ  }ً

 انزوثٕٚخ ؟  انغٕاة :

ِىٕش ثٌّضؼٍُ  ◄  ثٌضٕٛع فٟ أّج١ٌخ ثٌضؼ١ٍُ◄   هر فٌٗ ثٌضؼ٠ٍٍُج ◄ 

دؼودٌٍٚ ثٌضؼ١ٍُ)ثٌّذٌِؼ ، ثٌّفضٛؿ ٚػٓ ◄ ِٓ ث٨ػضّجه ػٍٝ ٔفْٗ.    

  

  ُْلٍخ انغُٛبد : صؼٕٟ ثٌؼٍُ ثٌيٞ ٠ذقظ فٟ صىٌٕٛٛؽ١ج ص١ٕٚغ ثٌؾ١ٕجس 

 ٚإػوثه٘ج دٖىٍٙج ثٌق١ٛٞ ، ٌّىجفقز ث٤ٌِثٛ ثٌضٟ ص١ٚخ ثٌذ٠ٌٖز 

 

.فٕائل ُْلٍخ انغُٛبد فٙ يغبل انؽتثٍٛ   }ً{:  

 ، ِْضؾٌٞثس ١ذ١ز وج١ٌْٛٔٓ ،ثٌّٞجهثس ثٌق٠ٛ١ز )  إٔضجػ◄  

                     (  ث٠َٔ٦ّجس ٚثٌٍمجفجس

صٖن١٘ ث٤ٌِثٛ ىثس ثٌّٕٖأ ثًٌٛثعٟ ِغً فمٌ ثٌوَ ٚثٌْىٌ .◄  

 

-  ثٍٛ فٕائل ُْلٍخ انغُٛبد فٙ يغبل انيهاػخ . 

ِمجِٚز  ِؼوٌز ًٚثعٟٚثٌق١ٛث١ٔز  إٔضجػ ثٌىغ١ٌ ِٓ ث٤ٕٙجف ثٌٕذجص١ز ◄  

 ث٤ٌِثٛ ٚثٌضٟ أهس إٌٝ صق١ْٓ ث٦ٔضجػ وّج ٚٔٛػج .

٠ٍٚجهر لوًصٙج ػٍٝ إٔضجػ ثٌٍقَٛ ٠ٍجهر ٌّػز ّٔٛ دؼٜ ثٌق١ٛثٔجس . ◄  

 ٚث٤ٌذجْ ، ٚصق١ْٓ ٔٛػ١ضٙج.

 

فَـو  ئؼالق ػجبهح ُْلٍخ انغُٛبد ٍالػ مٔ ؽلٍٚ ؟  }ً{:  

رؾٕل ْلف ُْلٍخ انغُٛبد يٍ فليخ انجشوٚخ، ٔؽم دٌٍٚ ِنجٚف ِٓ دْذخ 

هْٚ ث٨٘ضّجَ د٩ِْز ثٌذ١تز  أْلاف الزصبكٚخرؾمٛك انكضٛو يٍ انًشكالد، ئنٗ 

 ٚٙقز ث٦ْٔجْ . 

 

فَـو يؼبهظخ انؼهًبء اٍزقلاو ُْلٍخ انغُٛبد  ؟   }ً{:  

ٌٙج صٕضؼ وجةٕجس وجٌذىض٠ٌ١ج  ◄.     صقوط صغ١ًٌث فٟ ٙفجس ثٌىجةٓ ثٌقٟ ◄ 

. ٙفجس م١٢ٌر   

، ِّج لو ٠ْذخ أٌِثٝج إٌٝ ثٌذ١تزثٌىجةٕجس ثٌق١ز ٙيٖ صنٛفُٙ ِٓ صٌْح د◄  

. ٠ٚؼخ ث٢١ٌٌْر ػ١ٍٙج ِٖٚى٩س  

 

 

 

 


