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اه بكاد للغلجخ

أثٌب ٖ الغلجخ ....................
 -1ثٌّقج ز ٍ ٝثٌص ر  ٟأٚلجصٙج .
 -2ثوْخ ًظ ٝثٌٛثٌو. ٓ٠
 -3ث دض جه ٓ ً مج ثٌْ. ٛ
 -4ظ ٌٕفْه ؽو١ِٛ٠ ٚج ٌٍّيثوٌر ٚثٌٛثؽذجس .
 -5أمضٌ ثٌّٛظ ٛدجٌىجًِ ٛفً ثٌٛثؽذجس .
 -6أمضٌ ثٌٛلش ٚثٌَِٓ ثٌّٕجّخ ٌٍٕيثوٌر .
 -5دؤُ ِٓ ث ّض جٔز دؤفو ثٌَِ ثٌّّضجٍ ٓ٠ؤعٕج ثٌّيثوٌر ٚثٌّٕجل ز .
ٍ ٗ١لذً ثٌ ٌؿ .
 ِٓ ث عً ث ّض وثه ٌٍوًُ ثٌؾو٠و دج غ -0صضٌهه  ٟث ّض جٔز دّوًّ١ه ٌضٛظ١ـ ٌ ٚؿ ِج ٠ص خ ٍ١ه أعٕج
ثٌّيثوٌر ٚثٌٌّثؽ ز.
ًثؽ ؽّ ١ثٌّٛثظ ١أ ٚثٌٛثؽذجس أ ٚأّتٍز ث مضذجًثس ثٌ ٠ٌٙز ثٌضٟ
-19
ّذك أْ ثمضذٌس دٙج ٙيث ْ٠ج و وغٌ١ث ٍ ٝثٌف. ُٙ

(((( هغ سبٌ٘برٖ ل ن ثبلزْ ٘ ّالٌغبػ  /ا ٍزبم  :أمحل احل٘لهٗخ ))
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الْؽلح الضبلضخ

ً
أّ  :ػلن كهاٍخ أ

ػلن كهاٍخ أ

بل ٍغؼ األهض

بل ٍغؼ األهض

٠طٍك ٍ ٝثٌ ٍُ ثٌي٠ ٞوًُ أ ىجي ث ًض أُّ ( ؽٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١اج ٘ٚ : ا ٟوٍّاز
ِىٔٛز ِٓ ع عز ألْجَ ٘ٚ GEO ( : ٟصغٕ ٟث ًض  MPRPHO( ( ٚ :ثٌ ىً ٚ
ٚLogoyص ٕ. ٍُ ٟ
رؼوٗف اجلْ٘هْه ْلْع٘ب ٘ :ا ٛثٌ ٍاُ ثٌاي٠ ٞاوًُ أ اىجي ث ًض

٘ٚ :ا ٟوٍّاز

ِىٔٛز ِٓ ع عز ألْجَ ٘ٚ GEO ( : ٟصغٕ ٟث ًض  MPRPHO( ( ٚ :ثٌ ىً ٚ
ٚLogoyص ٕ. ٍُ ٟ
ـــ رؼل اجلْ٘هْه ْلْع٘ب هي وّع اجلغوا ٘ب الغج٘ؼ٘خ الزٖ رِزن ثلهاٍخ :
ً :هب ادلْضْػبد الزٖ رشولِب اجلْ٘هْه ْلْع٘ب ثلهاٍزِب .
أ) -ىً ّطـ ث ًض  ٌٖٙ ِٚثٌ جَ  ،وم١جُ هًؽجس ثٔقوثًٖ ٚأد جه ثٌ ىً ِْٚاجفضٗ
ٚثٌض ٠ٍٛثٌؾغٌث  ٌ ٟجٌ٘ثس ّطـ ث ًض .
ح) صّ َ١ثٌ جٌ٘ثس ث ىجي ث ًظ١ز  /وٌّثفً صىٙٔٛج ٚثٌ ٌٚف ثٌّٕجم١ز ثٌض ٟىٍضٙج
ٚثٌقٌوجس ثٌضىٕ١ٔٛز ثٌض ٟأعٌس  ٟدٕ١ز صنً٘ٛج .
ػ) هًثّز ثٌ ٌّ ثٌْٕذ ٌٍ ٟاجٌ٘ثس ِآ ف١اظ ثٌآَِ ثٌاي ٞصىٔٛاش ١اٗ ٚثٌٌّثفاً ثٌضاٟ
ٌِس دٙج فضٚ ٝصٍش ٌ ىٍٙج ثٌقجٌٚ ، ٟثٌضٕذؤ دجٌضغٌ١ثس ثٌضّ ٟضطٌأ ٍٙ١ج ِْضمذ
 -1الؼْاهل احمللكح أل

بل ٍغؼ األهض :

جٌّموِز  :إْ ثٌّ  ٌٙثٌ جَ ىجي ّطـ ث ًض ثٌض ٔ ٟج٘و٘ج ثٌ ٌُ َٛ١صضى ْٛما ي
ٌِفٍز ٍِٕ١از ٚثفاور  ،داً ٘أ ٛض١ؾاز ٌٌّثفاً ِض جلذاز اور صىٔٛاش ا ٟإٍِٔاز ِنضٍفاز
ٚصقااش وااٌٚف ١ٍّ ٚااجس غذ١ ١ااز ِضذجٕ٠ااز ِٚ ،ااج ٍثٌااش ِْااضٌّر ٌغج٠ااز ثٚ ، ْ٢صنضٍ ا
صعجًّ ِ٠طـ ث ًض ِآ ِٕطماز ماٌ ٜصذ اج ٌّؾّ ٛاز ِآ ثٌ ٛثِاً ِآ أّ٘ٙاج ِاج
٠ؤص- : ٟ

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 3

أ) فصب ص الصقْه ٠ :ؤعٌ ٔ ٛثٌصن ِٓ ًٛف١ظ ثٌص دز ٚثٌضٌو١خ ثٌى١ّ١جةٟ
ّٔ ٟػ ث ىجي ث ًظ١ز ٚص ضّو ص دز ثٌصن ٍٝ ًٛص دز ثٌّ جهْ ثٌّىٔٛز
ٌٙااج  ،ىٍّااج وجٔااش ْٔااذز ثٌّ ااجهْ ثٌصااٍذز اا ٟثٌصاان ًٛجٌ١ااز ٍثهس ِمجِٚضٙااج
ٌٍ ٛثِاااً ثٌنجًؽ١اااز  ،واااجٌ ٌٚف ثٌؾ٠ٛاااز ٚثٌصااان ًٛثٌٕجً٠اااز ِغاااً  :ثٌذجٌٍاااش
ٚثٌؾٌثٔ١اش ثٌضاٌ ٟاوٙ٠ج لااوًر أوذاٌ ٍاِ ٝمجِٚاز ثٌ ٛثِااً ثٌؾ٠ٛاز ِآ ثٌصاانًٛ
ثٌٌّٛد١ز وجٌقؾٌ ثٌؾٚ ٌٞ١ثٌٌٍِ. ٟ
ح) القْٓ الزٖ رش ل الزضبهٌٗ  :صٕمُْ ثٌم ٜٛثٌض ٟص ىً صعجًّ ِ٠اطـ
ث ًض إٌااا ٝلْاااّٛ : ٓ١ثِاااً دجغٕاااز ِصاااوً٘ج ِااآ داااجغٓ ث ًض ٚ ،أماااٌٜ
مجًؽ١ز صقوط ٛق ّطـ ث ًض .
 -1القْٓ اللافل٘خ  :صضّغاً ا ٟثٌقٌواجس ثٌضا ٟصقاوط ا ٟداجغٓ ث ًض ،
وجٌٌََثي ٚثٌذٌثوٚ ٓ١ثٌصوٚ ٚث ٌضٛث ثس ٠ٚ ،طٍك ٍٙ١اج ٛثِاً ثٌذٕاج .
ٚصقااوط ٔض١ؾااز ٚؽااٛه ِااٛثه ِٕصااٌٙر ااو٠ور ثٌقااٌثًر صم ا ٍٙ١ااج ظااغٛغ
و٠ور  ،ضقجٚي ثٌنٌٚػ ِٓ إِٔ ٞفي صؾاوٖ ٍ ،اّ ٝاطـ ث ًض  ٕ٠ٚ ،اؤ
ٕاااو ٘ااايٖ ثٌقٌواااجس أ اااىجي أًظااا١ز ِض اااوهر ِغاااً  ( :ثٌؾذاااجي ثٌذٌوجٔ١اااز ،
وْ ّااً ثٌؾذااجي ثإلٔوْ١ٔٚاا١ز ٚثٌذق١ااٌثس ثٌذٌوجٔ١ااز ِغااً دق١ااٌر صجٔااج ااٟ
إعٛ١د١ج ٚثٌؾًَ ثٌذٌوجٔ١ز ِغً  :ؽًَ وٕجًٚ ٞثٌقٌثس ثٌذجٌٍض١ز ِ :غً ثٌقٌر
ثٌذجٌٍض١ااز اا ٟثٌذجه٠ااز ثٌ ااّجٌ١ز ث ًهٔ١ااز ٚثٌٕ١ااجد ١ثٌقااجًر ِغااً  :فّجِااجس
ِج  ٟ ٓ١ث ًهْ .
ـــ ػلٔ الوغن هي اٙصبه الزلهريٗخ للرباكني إ أى ذلب رلوْػخ هي الفْا ل :
ص ًّ ٍ ٝصؾوه ثٌم ٌر ث ًظ١ز .
صى ٓ٠ٛثٌؾذجي ٚثٌٙعجح ٚثٌْٛٙي ٚمٌٚػ ثٌعغػ ٚثٌقٌثً ِٓ ٜدجغٓ ث ًض .
ٛثةاو٘ج ث لضصاجه٠ز وضا ٌ١ ٛأفؾاجً ث ٌّاجُ ىثس ثٌمّ١از ثٌضؾجً٠از ثٌ جٌ١از ٚ ،صىآ٠ٛ
صن ًٛثٌذجٌٍش ٚص ٌ١ ٛصٌدز جٌ١ز ثٌن٠ٛز صْضغً  ٟثٌٕ جغ ثًٌَث . ٟ
 وّج صٕ اؤ ِؾّ ٛاز ِآ ث اىجي ث ًظا١ز ثٌٕجصؾاز آ ثٌقٌواجس ث ٌضٛثة١از  ٚآ
ثٌقٌواجس ثٌصاو ١ز ( ث ٔىْااجً٠ز ) وجٌْ ّاً ثٌؾذٍ١از ثٌىذااٌٚ ٜثٌٙعاجح ّ ،ااغ
ٔ ؤس لّز ( إٗفوٍـذ أ ٍا ٝلّاز ؽذٍ١از ا ٟثٌ اجٌُ ) ( 4

َ ٔض١ؾاز فٌواجس

صىض١ٔٛز دّٕ١ج ٔ ؤس أمفط ٔمطز ٍ ٝثٌ١جدْز ( الجؾو ادل٘ذ ( ٔ ) َ424-ض١ؾز
فٌوز صو ١ز دجغٕ١ز .
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ث غٛثً ٚث ٚه٠ز ث ٔىْجً٠ز
ثٔ ٌ ٌٍ ىً ثٌي٠ ٞذٕ١ي ث

ىجي ث ًظ١ز ثٌٕجصؾز ٓ ثٌقٌوجس ث ٔىْجً٠ز ثٌذجغٕ١ز .

 -2القْٓ اخلبهع٘خ :
ا ٘اا ٟثٌ ٛثِااً ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ااز  ،وج ٔٙااجً ٚثٌٌ٠ااجؿ ٚثٌؾٍ١ااو ٚث ِااٛثػ
ٚثٌّ١جٖ ثٌؾ١ ٛز ثٌض ٟص ًّ ٍ ٝص ىً ِ جٌُ ّاطـ ث ًض ِ.آ ما ي فاش
أ اىجي ّاطـ ث ًض ث صااٍ١ز ٚص اوٍٙ٠ج ٕ١ ،اضؼ ٕٙااج أ اىجي ؽو٠اور دجّااُ
أ ىجي ّطـ ث ًض غ ٌ١ث صٍ١ز .
ـــ رقْم الؼْاهل اللافل٘خ ّالؼْاهل اخلبهع٘خ ثزشـ ٘ل هؼـبمل
ٍغؼ األهض د ىً صىجٍِ ، ٟؤ ٌٙ ِ ٞصعجً ْٟ٠صٌثٖ أِجِه ِاج ٘ا ٛإ
ٔض١ؾااز ّااً ِ ااضٌن  ،جٌ ٛثِااً ثٌوثمٍ١ااز ص ّااً أّجّااج ٍاا ٝإٔ ااج ثٌذٕااج
ثٌااوثمٍٚ ٟص ااى ً١صعااجً ِ٠ثٌم ااٌر ث ًظاا١ز ّااٛث دقٌوااز ثٌضٛثة١ااز أٚ
ثٔىْجً٠ز أ ٚدجٌٕ جغ ثٌذٌوجٔ ، ٟعُ ٠ؤص ٟه ًٚثٌ ٛثًِ ثٌنجًؽ١از ثٌضا ٟصماَٛ
د ٍّ١جس ثٌض وٚ ً٠ثٌض ىٌ ً١ضٍه ث ىجي
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( ثٌ لز د ٓ١ثٌ ٛثًِ ثٌوثمٍ١ز ٚثٌنجًؽ١ز )
ٔ ٌ ٌٍ ىً ......
ىً :1فٌوز ثٌضٛثة١ز ٔض١ؾز ٛثًِ دجغٕ١ز .
ىً  2ص و ً٠أ ىجي ّطـ ث ًض دف ً ثٌ ٛثًِ ثٌنجًؽ١ز
ىً 3ص ى ِ ً١جٌُ ٌْطـ ث ًض

ط) ىهي رغْه رش ٘ل الزضبهٌٗ ٕ ٠ :ا ٟغاٛي ثٌفضاٌر ثٌَِٕ١از ثٌضاٟ
ص ىٍش م ٌٙاج ٘ايٖ ثٌضعاجًّ٠ٚ ، ِ٠ىآ ِ ٌ از ثٌ ّاٌ ثٌْٕاذ ٌٍ ٟاجٌ٘ثس
ِاآ ما ي ٔ١ ٛااز ثٌٌٚثّااخ ٚغذ ١ااز ثٌضصااٌ ٠ثٌٕٙااٌٚ ٞثمااض ف ثٌّ ٙااٌ
ثٌ جَ ٌٙج ٚ ،صض ىً ثٌضعجً ِ٠غجٌذج دذػ او٠و ٌىآ أف١جٔاج ٠قاوط ص اىً١
ٌّ ٠دْذخ أفوثط غذ١ ١ز ِفجؽتز  ( ،وج ٔ١ٙجًثس ث ًظ١ز أ ٚثٌف١عجٔجس
أ ٚثٌٌََثي ) .
 -2أكّاد اللهاٍخ اجلْ٘هْه ْلْع٘خ :
ــــ تعتمددا دراسد ددج درورفمفسجفرفورددج رةددل فجددست درمعةفم د
بأشك ل طح دألسض فدرعمةر
درح فل رةل هذه درمعةفم

در

ددج

درورفمفسجفرفورج درتي تشكةه  ،فرمكد
م درم

اس دآلترج :

أ -اللهاٍخ ادل٘لاً٘خ  ٠ :و ثٌ ًّ ثٌّ١وثٔ ٟثٌّصوً ث ّاجُ ٌٍذ١جٔاجس
ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ز  ،ف١ظ ٠م َٛثٌذجفاظ ثٌؾٌٛ ًِٛٛ١اٛؽ ٟدّٙاجَ اور
ِٕٙج :
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 -1ؽّ ثٌم١جّجس ووًؽجس ث ٔقوثً ٚثٌطٛثي ِْٚجفز ثٌ ىً ث ًظٟ
.
ِ -2ضجد ز ًٚصو ٚصْؾ ً١فٌوز ثٌّٛثه ث ًظ١ز .
 -3صقو٠اااااااااو ث صؾج٘اااااااااجس ٚثٌّْاااااااااج جس ٚثٌّٕجّااااااااا١خ ٌٍ اااااااااٛثٌ٘
ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ز ِٕ ٟطمز ثٌوًثّز دجّضنوثَ ث ؽٙاَر ثٌنجصاز
ديٌه .
ة -اخلــوا ظ  :لااو ص ٕاا ٟثٌنااٌثةػ اآ ثٌَ٠ااجًثس ٚثٌ ّااً ثٌّ١ااوثٔ ، ٟف١ااظ
ص ٙاٌ د اط ثٌناٌثةػ ثٌ و٠او ِآ ثٌضفجصا ٌّ ً١اجٌُ ّاطـ ث ًض ِٚآ
أُ٘ صٍه ث ٔٛث  ( :ثٌنٌثةػ ثٌطذٛغٌث ١ز ٚثٌؾٌٛٛ١ؽ١ز ٚثٌضٌدز ) .
اخلوا ظ الغجْغوا ٘ـخ ٘ :ا ٟثٌناٌثةػ ثٌضا ٟص ٙاٌ ٍٙ١اج واجٌ٘ثس
ّطـ ث ًض ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٠ٚ ،ضُ ًّاّٙج دّماجًّ ِ١٠اُ وذ١اٌر
إلوٙااجً أوذااٌ لااوً ِاآ صفجصااّ ً١ااطـ ث ًض  ،وّااج أٔٙااج صّغااً ٕصااٌ
ث ًصفج ٓ غٌ٠ك مطٛغ صصً د ٓ١ثٌّٕجغك ثٌّضْج٠ٚز  ٟث ًصفاج
اآ ِْااض ٜٛعجدااش ٘ااِْ ٛااضّ ٜٛااطـ ثٌذقااٌ ٚص ااٌف ٘اايٖ ثٌنطااٛغ
دنطٛغ ثٌىٕض. ًٛ

(( مٌ٠طاااز ص ٙاااٌ هًؽاااجس ثٔقاااوثً ثٌْااافٛؿ ااا ٟفاااٛض ٚثهٞ
ًِ)) ٓ١ّ١

٠مً َٛثُّ ثٌنٌ٠طز ثٌطذٛغٌث ١از دجمض١اجً جصاً ًأّاّ٠ ٟغاً اٌق
ث ًصفج د ٓ١مط ٟوٕضِ ًٛضضجٌ٘ٚ ، ٓ١١يث ثٌفجصً ٠ؾاخ أْ ٠ىا ْٛعجدضاج
ٍ ٝثٌنٌ٠طز ثٌطذٛغٌث ١ز ثٌٛثفور ٌٚ ،ىٕٗ ِضغ ِٓ ٌ١مٌ٠طاز ماٌٜ
 ،ماااو ٠ىاااٍ َ19 ْٛااا ٝماااٌثةػ ِم١اااجُ  25999 :1أٍ َ29 ٚاااٝ
مٌثةػ دّم١جُ ٚ 1:59999وٍّج صغٌ ثٌّم١جُ وذٌس لّ١ز ثٌفجصً .
ّ٠ ىٓ فْجح لّ١ز ثٌفجصً ثٌٌأّ ٟدجٌّ جهٌز ث٢ص١ز :

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 5

 ثٌفجصً ثٌٌأّ = ٟثٌفٌق دا ٓ١مطا ٟوٕضاً ًٛةْ١اِ ٓ١١ضضاجد (÷ ٓ١
وه مطٛغ ثٌىٕض ًٛدّٕٙ١ج . )1+
ِ غجي ّ :ضنٌثػ لّ١از ثٌفجصاً ثٌٌأّا : ٟا ٟثٌ اىً ث٢صأ ٟماَٛ
دّج : ٍٟ٠






ثٌفٌق د ٓ١مطً ٓ١ة199 = 199- 299 : ٓ١ْ١
وه مطٛغ ثٌىٕض ًٛدّٕٙ١ج 3 :
ثٌفجصً ثٌٌأّ4÷ 199 = )1+3 ( ÷ 199 : ٟ
ثٌفجصً ثٌٌأّ25 = ٟ
ّ٠ىٓ ثّضن ص ثٌ و٠و ِٓ ثٌو س ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١از دوًثّاز
ٚصقٍ ً١مطٛغ ثٌىٕضِٕٙ ، ًٛج :
 -1صمااجًح مطااٛغ ثٌىٕضاا ًٛاا ٟثٌنٌ٠طااز ٠ااوي ٍاا ٝأٔٙااج ِٕطمااز
و٠ور ث ٔقوثً ٚصذج و٘ج ٠وي ٍ ٝأٔٙج ِٕطمز لٍٍ١ز ث ٔقوثً .
صؤًِ ثٌ ىً عُ أ عت ػي األٍئلخ الزٖ رلَ٘ :

ِج ثٌي َ١ّ٠ ٞثٌّٕطمز أ  ٟثٌ ىً 2
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ثٌصفقز

دّجىث صضّ َ١مطٛغ ثٌىٕضٕ ًٛو ثٌٕمطز أ  ٟثٌ ىً 1
ا ِااج ثٌااي١ّ٠ ٞااَ ثٌّٕطمااز ح اا ٟثٌ ااىً . 2

ا

ِضمجًدز

ِٕطمااز ٚثه ٞلٍٍ١ااز

ث ٔقوثً .

دّجىث صضّ َ١مطٛغ ثٌىٕض ًٛثٌض ٟصّغً ثٌّٕطمز ح  ٟثٌ اىً . 1

مطاٛغ ثٌىٕضاًٛ

ِضذج ور .

 -2ص  ٌٙمطٛغ ثٌىٕض ًٛثٌض ٟصّغً ٌِصف ج أًظا١ج اى فٍم١اج ِغٍماج ٚصضَث٠او لاُ١
ث ًصفاج ٔقاا ٛثٌاوثمً  ،دّٕ١ااج مطاٛغ ثٌىٕضاا ًٛثٌضا ٟصّغااً ِٕنفعاج صؤمااي ااى
فٍم١ج ِغٍمج ٚصضٕجلص ثٌمٔ ُ١ق ٛثٌوثمً  :جًِ ثٌ ىً عُ أؽخ ٓ ث ّتٍز ثٌضٟ
صٍ: ٗ١








ِج ىً مطٛغ ثٌىٕض ًٛا ٟثٌ اىً أ ا ثٌ اىً ثٌقٍما ، ٟصضَث٠او لا ُ١ث ًصفج اجس
ٔق ٛثٌوثمً
ِج ىً مطٛغ ثٌىٕض ٟ ًٛثٌ ىً د ىً فٍماِ ٟغٍاك صضٕاجلص لا ُ١ث ًصفج اجس
ٔق ٛثٌوثمً
أّٙ٠ااج ّ٠غااً ٌِصف ااج ،أّٙ٠ااج ّ٠غااً ِٕنفعااج ٌّٚااجىث  .ااىً أ ٌِصف ا ااىً ح
ِٕنفط
ٛ 199ق ّطـ ثٌذقٌ .
ِج ِْٕٛح ألً ثٌّٕجغك ثٔنفجظج  ٟثٌ ىً أ
ِج ِْٕٛح أوغٌ ثٌّٕجغك ثًصفج ج  ٟثٌ ىً ح ٛ 699ق ّطـ ثٌذقٌ .
-3ص  ٌٙث ٚه٠از ا ٟثٌناٌثةػ ثٌىٕض٠ًٛاز ٍا ٝاىً ًلاُ ٚ 5صضَث٠او ثٌمأ ُ١قاٛ
ثٌنااجًػ  ،دّٕ١ااج ص ٙااٌ مطااٛغ صمْاا ُ١ثٌّ١ااجٖ داا ٓ١ث ٚه٠ااز ثٌٕ٠ٌٙااز اآ غٌ٠ااك
مطااٛغ ثٌىٕضااٍ ًٛاا ٝااىً ًلااُ ٚصضٕااجلص ثٌماأ ُ١قاا ٛثٌااوثمً  :أٔ ااٌ ثٌ ااىً
ثٌي٠ ٞذّٛٔ ٓ١ىػ ٚمطٛغ ثٌىٕض ًٛثٌوثٌز ٍِٕ ٝطمز ٚثه ٞعُ أؽخ ّج : ٍٟ٠
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ا مطاٛغ ثٌىٕضاٍ ًٛا ٝاىً 5

ِج مصاجةص مطاٛغ ثٌىٕضا ًٛا ٟثٌ اىً أ
ٚصَهثه ثٌمٔ ُ١ق ٛثٌنجًػ .
ا ثٌؾجٔاخ أ ْ مطاٛغ ثٌىٕضاًٛ
ا أ ٞثٌؾاجٔذ ٓ١ا ٟثٌاٛثه ٞأوغاٌ ثٔقاوثًث
ِضمجًدز أوغٌ ِٓ ثٌؾجٔخ ح
ط -رقٌ٘خ ا ٍزشؼبه ػي ثؼل :

ا ص ااو ثٌصاا ًٛثٌؾ٠ٛااز ٚثٌٌّة١ااجس ثٌفعااجة١ز اا ٟفااجي صٌ٘ ٛااج ٚصااّٚ ٌ ٛااجةً
صقٍٍٙ١ج  ِٓ ،أؽَٙر ٚدٌِؾ١جس فجّٛد١ز ِٓ أُ٘ ِصاجهً ثٌّ ٍِٛاجس ٌٍوًثّاز
ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١اااز ٚ ،صضّ١اااَ دجٌولاااز ٚثٌْاااٌ ز ااا ٟصقٍ١اااً ثٌذ١جٔاااجس ٚصماااوَ
ِ ٍِٛجس ٌ١ ٚر ٓ ث ًض ٚ ،صْج و  ٟثٌٌّثلذاز ثٌّْاضٌّر ٌٍضطاًٛثس ثٌضاٟ
صقوط ٌ جٌ٘ثس ّطـ ث ًض .
 هي ادلؼلْهبد الزٖ رقلهِب ُنٍ الزقٌ٘بد ( رقٌ٘خ ا ٍزشؼبه ػي ثؼل
)
-1
-2
-3
-4
-3

صقو٠و ثٌ ذىز ثٌّجة١ز .
صقو٠و صعاٌُ ثٌّٕطماز  ٠ٚ ،اًّ صقو٠او ثٌّٕجّا١خ ٚث ًصفج اجس ٚ ،ثٌمّاُ
ثٌضعجً١ْ٠ز ٚمطٛغ صمْ ُ١ثٌّ١جٖ ٚهًؽز ث ٔقوثً رغٛي ثٌّٕقوً .
صقٍ ً١ثٌغطج ثٌٕذجصٚ ٟثّض ّج س ث ًض .
صقٍ ٛٔ ً١ثٌصنٌ ٚثٌّفجصً ثٌصنٌ٠ز .
أُن اجلْاًت الغجق٘خ لؼلن اجلْ٘هْه ْلْع٘خ :

أ -هًثّز أفٛثض ث ٔٙاجً ِآ أؽاً دٕاج ثٌنَثٔاجس ٚثٌْاوٚه ثٌّجة١از ٚ ،ص١ٌٛاو
ثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ثٌْطق١ز ٚثٌؾ١ ٛز ٚص١جٔضٙج .
ثٌطجلز ٚو
ة -هًثّز ثٔؾٌثف ٚص ٌ٠ز ثٌضٌدز دجٌّ١جٖ ٚثٌٌ٠جؿ .
ػ -صضذ صغِ ٌ١ؾجً ٞث ٔٙجً ٚثٌمٕٛثس ٚآعجً ٘يث ثٌضغ. ٌ١
ه -هًثّز ث ٔ١ٙجًثس ٚث َٔ لجس ث ًظ١ز ٚثٌصنٌ٠ز .
٘ ا  -ثّااضغّجً ثٌصااقجًٚ ٞث ًثظاا ٟثٌؾج ااز  ٚ ،ااذٗ ثٌؾج ااز ٚصضذ ا ثٌ ٛثص ا
ثٌٌٍِ١ز ٚأعٌ٘ج ٍ ٔ ٝجغ ثإلْٔجْ .
ْ٠ -ٚضنوَ  ٟثٌٕٛثف ٟثٌ ْىٌ٠ز ٚثٌقٌٚح .
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ا

(((( أٍـــــــــئلخ الفصـــــــل األّل .............................
ً : 1ػوف ادلقصْك ثبدلفبُ٘ن ّادلصغلؾبد اٙر٘خ :
 ػلن اجلْ٘هْه ْلْع٘خ  ٛ٘ :ثٌ ٍُ ثٌي٠ ٞوًُ أ ىجي ث ًض

 ٟ٘ٚ :وٍّاز

ِىٔٛاز ِآ ع عاز ألْاجَ ٘اٚ GEO ( : ٟصغٕا ٟث ًض MPRPHO( ( ٚ :
ثٌ ىً ٚLogoy ٚص ٕ. ٍُ ٟ
 أ

بل ا هٍبة  ٟ٘:ث

ىجي ث ًظ١ز ثٌض ٔ ٟؤس ٓ صٌثوُ ِج فٍّش ثٌ ٛثِاً

ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ز ِٓ ِٛثه ِغً ثٌْٛٙي ثٌف١ع١ز ٚثٌىغذجْ ثٌٌٍِ١ز .
 الؼْاهل اجلْ٘هْه ْلْع٘خ  ٟ٘ :ثٌم ٜٛثٌنجًؽ١ز وج ٔٙاجً ٚثٌٌ٠اجؿ ٚثٌؾٍ١او
ٚث ِٛثػ ٚثٌّ١جٖ ثٌؾ١ ٛز ثٌض ٟص ّاً ٍا ٝص اىً ِ اجٌُ ّاطـ ث ًض ِ.آ ما ي
فااش أ ااىجي ّااطـ ث ًض ث صااٍ١ز ٚص ااوٍٙ٠ج ٕ١ ،ااضؼ ٕٙااج أ ااىجي ؽو٠ااور دجّااُ
أ ىجي ّطـ ث ًض غ ٌ١ث صٍ١ز .
 القْٓ اللافل٘خ  :هدي درحسكد

درتدي تحدا جدي بد ط دألسض وترودج فودفا

مدددفدا مو دددهست شدددارات درحدددسدست تطدددي رةرهددد دددافط شدددارات  ،فروشدددأ روهددد
د طسدب اد ةرج تددا لردل دهتداداد ارادرردج وف وفسدود بسك وردج وف داف
فدرتفدءد .
 أ ـ بل األهض الجٌب ٘ــخ ٘ :اا ٟث

ااىجي ثٌٕجصؾااز اآ ث ٘ضااَثٍثس ثٌٌََثٌ١ااز أٚ

ثٌغًٛثٔجس ثٌذٌوجٔ١ز أ ٚصوٚ ٚثٌضٛث ثس . .
 اجلجــبل الربكبً٘ــخ٘ :ااِ ٟنااجً٠ػ ىثس ؽٛثٔااخ ِٕقااوًر ص ااىٍش ِاآ ثٌّمااي ٚجس
ٚثٌّصااًٛٙثس ثٌذٌوجٔ١ااز ثٌٍَؽااز ثٌضاا ٟصٌثوّااش فااٛي ٘ٛااز ثٌذٌوااجْ ِٚاآ ث ِغٍااز
ٍٙ١ج ّ ًّ ثٌؾذجي ثٌذٌوجٔ١ز ثإلٔو١ْ١ٔٚز .
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 اخلوا ظ الغجْغوا ٘خ ٘ :ا ٟثٌناٌثةػ ثٌضا ٟص ٙاٌ ٍٙ١اج واجٌ٘ثس ّاطـ ث ًض
ثٌطذ١ ١ااز ٚثٌذ ااٌ٠ز ٠ٚ ،ااضُ ًّ اّٙج دّمااجًّ ِ١٠ااُ وذ١ااٌر إلوٙااجً أوذااٌ لااوً ِاآ
صفجصّ ً١طـ ث ًض  ،وّج أٔٙج صّغً ٕصاٌ ث ًصفاج آ غٌ٠اك مطاٛغ صصاً
د ٓ١ثٌّٕجغك ثٌّضْج٠ٚز  ٟث ًصفج .


الفبصل الوأٍٖ  :ثٌفٌق د ٓ١مط ٟوٕضً ًٛةِ ٓ١١ْ١ضضجد  (÷ ٓ١وه مطاٛغ

ثٌىٕض ًٛدّٕٙ١ج . )1+
 فغْط ال ٌزْه  ٟ٘ :مطٛغ ١ّ٘ٚز صٛل

ٍ ٝثٌنٌثةػ ٌٍو ٌاز ٍا ٝث ًصفج اجس

ثٌّضْج٠ٚز ،
 احلوح الجبىلز٘خ ّ ٟ٘ :طٛؿ م ٕز ّٛهث ٔجصؾز ٓ ثٔذ جط

ثٌ ج د ىً

ِجة ؽوث ٚصقٌٙٛج إٌ ٝوضً صنٌ٠ز ٚص ٌظٙج ٌ ٛثًِ ثٌضؾ٠ٛز ِٓ ،ث ِغٍز
ثٌقٌر ثٌذجٌٍض١ز  ٟثٌذجه٠ز ثٌ ّجٌ١ز ث ًهٔ١ز .

ٍٙ١ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
ً : 2أػظ أٍجبة كل شلب ٗأرٖ :

أ -فوٚط صغٌ١ثس ٌّ ٠ز أف١جٔج ٍّ ٝطـ ث ًض .
ثٌؾٛثح  :دْذخ أفوثط غذ١ ١ز ِفجؽتز وج ٔ١ٙجًثس ث ًظا١ز أ ٚثٌف١عاجٔجس
أ ٚثٌٌََثي .
ة ٔ -ؤر لّز إ ٌّش :
ثٌؾااٛثح  ٔ :ااؤس لّااز أ ٌّااش أ ٍاا ٝلّااز اا ٟثٌ ااجٌُ (  ) َ 4دْااذخ
ِٕ١ؾز فٌوجس صىٕ١ٔٛز ( فٌوجس ثٌضٛثة١ز ) .
ػ -ص ٌض ثٌصن ًٛثٌّٕفير ٌٍّج ٌ ٍّ١ز ثٌضفضش ٚثٌضآوً ِٓ ثٌصن ًٛلٍٍ١از
ثٌٕفجى٠ز
ثٌؾٛثح ٠ : :ؤعٌ ٔ ٛثٌصنِ ًٛآ ف١اظ ثٌصا دز ٚثٌضٌو١اخ ثٌى١ّ١اجة ٟاٟ
ّٔػ ث ىجي ث ًظ١ز ٚص ضّو ص دز ثٌصن ٍٝ ًٛص دز ثٌّ جهْ ثٌّىٔٛاز
ٌٙج  ،ىٍّج وجٔش ْٔذز ثٌّ جهْ ثٌصٍذز ا ٟثٌصان ًٛجٌ١از ٍثهس ِمجِٚضٙاج
ٌٍ ٛثِااً ثٌنجًؽ١ااز  ،وااجٌ ٌٚف ثٌؾ٠ٛااز ٚثٌصاان ًٛثٌٕجً٠ااز ِغااً  :ثٌذجٌٍااش
ٚثٌؾٌثٔ١ش ثٌضٌ ٟوٙ٠ج لوًر أوذٌ ٍِ ٝمجِٚز ثٌ ٛثًِ ثٌؾ٠ٛاز ِآ ثٌصانًٛ
ثٌٌّٛد١ز وجٌقؾٌ ثٌؾٚ ٌٞ١ثٌٌٍِٟ
ه -صى ْٛثٌذقٌ١ثس ثٌذٌوجٔ١ز :
ثٌؾٛثح  :دقٌ١ثس صضى٘ٛ ٟ ْٛز ثٌذٌوجْ د و صٛل ثٌٕ جغ ثٌذٌوجِٔٓٚ ٟ
ث ِغٍز ٍٙ١ج دقٌ١ر صجٔج  ٟأعٛ١د١ج ثٌضٕ٠ ٟذ ِٕٙج ٔ ٌٙثٌٕ ً١ث ًٍق .
ُـ  -ر ْى احلب بد الصلػ٘خ :
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ثٌؾااٛثح  :صضىاا ْٛدْااذخ ثًصفااج أفااو ؽااجٔذ ٟثٌصااو دق١ااظ ٍ ٠اا ٛثٌؾجٔااخ ث مااٌ أٚ
ثًصفج أ٘ ٚذٛغ أفو ثٌؾجٔذٚ ٓ١دمج ثٌؾجٔخ ثٌّمجدً ِىجٔٗ .
ً : 3هب ادلْضْػبد الزٖ رشولِب اللهاٍخ اجلْ٘هْه ْلْع٘خ ؟
أ) -ىً ّطـ ث ًض  ٌٖٙ ِٚثٌ جَ  ،وم١جُ هًؽجس ثٔقوثًٖ ٚأد جه ثٌ ىً ِْٚاجفضٗ
ٚثٌض ٠ٍٛثٌؾغٌث  ٌ ٟجٌ٘ثس ّطـ ث ًض .
ح) صّ َ١ثٌ جٌ٘ثس ث ىجي ث ًظ١ز  /وٌّثفً صىٙٔٛج ٚثٌ ٌٚف ثٌّٕجم١ز ثٌض ٟىٍضٙج
ٚثٌقٌوجس ثٌضىٕ١ٔٛز ثٌض ٟأعٌس  ٟدٕ١ز صنً٘ٛج .
ػ) هًثّز ثٌ ٌّ ثٌْٕذ ٌٍ ٟاجٌ٘ثس ِآ ف١اظ ثٌآَِ ثٌاي ٞصىٔٛاش ١اٗ ٚثٌٌّثفاً ثٌضاٟ
ٌِس دٙج فضٚ ٝصٍش ٌ ىٍٙج ثٌقجٌٚ ، ٟثٌضٕذؤ دجٌضغٌ١ثس ثٌضّ ٟضطٌأ ٍٙ١ج ِْضمذ
ً
ً :4زبزلف رضبهٌٗ األهض هي هٌغقخ ألفوٓ رجؼب جملوْػخ هي الؼْاهل ،
أمكوُب
 -1مصجةص ثٌصن. ًٛ
 -2ثٌم ٜٛثٌض ٟص ىً ثٌضعجً. ِ٠
 ٍِٓ -3صط ًٛثٌضعجً. ِ٠
ً : 5دببما رزو٘ي رقٌ٘خ ا ٍزشؼبه ػي ثؼل ؟
ثٌؾٛثح  :صضّ َ١دجٌولز ٚثٌٌْ ز  ٟصقٍ ً١ثٌذ١جٔجس ٚصموَ ِ ٍِٛجس ٌ١ ٚر ٓ
ث ًض ٚ ،صْج و  ٟثٌٌّثلذز ثٌّْضٌّر ٌٍضطًٛثس ثٌض ٟصقوط ٌ جٌ٘ثس ّطـ
ث ًض .
ً : 6أمكو أهثؼخ هي اجلْاًت الزغج٘ق٘خ لؼلن اجلْ٘هْه ْلْع٘خ ؟
 -1هًثّااز أفااٛثض ث ٔٙااجً ِاآ أؽااً دٕااج ثٌنَثٔااجس ٚثٌْااوٚه ثٌّجة١ااز ٚ ،ص١ٌٛااو
ثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ثٌْطق١ز ٚثٌؾ١ ٛز ٚص١جٔضٙج .
ثٌطجلز ٚو
 -2هًثّز ثٔؾٌثف ٚص ٌ٠ز ثٌضٌدز دجٌّ١جٖ ٚثٌٌ٠جؿ .
 -3صضذ صغِ ٌ١ؾجً ٞث ٔٙجً ٚثٌمٕٛثس ٚآعجً ٘يث ثٌضغ. ٌ١
 -4هًثّز ث ٔ١ٙجًثس ٚث َٔ لجس ث ًظ١ز ٚثٌصنٌ٠ز .
 - -5ثّضغّجً ثٌصقجًٚ ٞث ًثظ ٟثٌؾج ز  ٚ ،ذٗ ثٌؾج ز ٚصضذ ثٌ ٛثص ثٌٌٍِ١ز
ٚأعٌ٘ج ٍ ٔ ٝجغ ثإلْٔجْ .
ْ٠ - -6ضنوَ  ٟثٌٕٛثف ٟثٌ ْىٌ٠ز ٚثٌقٌٚح .
ً :7هبما سبضل فغْط ال ٌزْه يف األ

بل الزبل٘خ . :يف ال زبة صفؾخ113
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ا ثٌ ااىً ث ٚي ّ٠غااً ِٕ :نفعااج أًظاا١ج  ،ف١ااظ ٙ ٠ااٌ صٕااجلص لاا ُ١مطااٛغ ثٌىٕضااًٛ
دج صؾجٖ إٌ ٝثٌوثمً .
ثٌ ىً ثٌغجّٔ٠ : ٟغً ٌِصف ج أًظ١ج  ،ف١ظ  ٌٙ ٠صَث٠و لا ُ١مطاٛغ ثٌىٕضا ًٛدج صؾاجٖ
إٌ ٝثٌوثمً .
ً : 8هب الؼالقخ ثني صالثخ الصقْه ّهقبّهزِب لؼول٘خ الزفزذ ؟
اجلْاة ٠ :ؤعٌ ص دز ثٌصن ٟ ًٛثٌماوًر ٍاِ ٝمجِٚاز ثٌضفضاش ىٍّاج ٍثهس ثٌصا دز
ٍثهس ِمجِٚز ثٌصنٛ ٌٍ ًٛثًِ ثٌنجًؽ١ز  ،جٌصن ًٛثٌٕجً٠ز ِغً ثٌذجٌٍاش ٚثٌؾٌثٔ١اش
ٌوٙ٠ج لوًر أوذٌ ٍِ ٝمجِٚز ثٌ ٛثًِ ثٌؾ٠ٛز ِٓ ثٌصن ًٛثٌٌّاٛد١ز واجٌقؾٌ ثٌؾ١اٌٞ
ٚثٌٌٍِ ٟثٌض ِ ٟجهٔٙج ظ ١فز .
ً :9ك٘ف مي ي هؼو خ الؼوو الٌَجٖ لظبُواد ٍغؼ األهض .
ثٌؾٛثح  ِٓ :م ي ٔ١ ٛز ثٌٌٚثّخ ٚغذ ١ز ثٌضصٌ٠
ٌٙج .

ثٌٕٚ ٌٞٙثمض ف ثٌّ  ٌٙثٌ جَ

ً – 11أمكو أُن أكّاد اللهاٍخ اجلْ٘هْه ْلْع٘خ ؟
 -1ثٌوًثّز ثٌّ١وثٔ١ز .
 -2ثٌنٌثةػ .
 -3صمٕ١جس ث ّض جً ٓ د و .
ً -11هب ادلِبم الزٖ ٗقْم ثِب الجبؽش اجلْ٘هْه ْلْع٘خ ؟
 -1ؽّ ثٌم١جّجس ووًؽجس ث ٔقوثً ٚثٌطٛثي ِْٚجفز ثٌ ىً ث ًظ. ٟ
ِ -2ضجد ز ًٚصو ٚصْؾ ً١فٌوز ثٌّٛثه ث ًظ١ز .
 -3صقو٠ااو ث صؾج٘ااجس ٚثٌّْااج جس ٚثٌّٕجّاا١خ ٌٍ ااٛثٌ٘ ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ااز ااٟ
ِٕطمز ثٌوًثّز دجّضنوثَ ث ؽَٙر ثٌنجصز ديٌه .
((((((((أٔضٌ ٝٙؿ ثٌوًُ ث ٚي ِ فً ث ّتٍز

الفصل الضبًٖ

أصو الؼْاهل اجلْٗخ يف أ
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أ : ٚثٌضؾ٠ٛااز ٚأهٚثصٙااج  :أ ااضك ِصااطٍـ صؾ٠ٛااز ِاآ أعااٌ ثٌ ٛثِااً ثٌؾ٠ٛااز :
٠ٚمصو دٙج ١ٍّ :جس ثظ جف ٚصفىه ٚصقًٍ ٌٍّٛثه ثٌّىٔٛز ٌٍصنّ ٍٝ ًٛاطـ
ث ًض دف ً ثٌ ٛثًِ ثٌؾ٠ٛز .
ً :هب أقَبم الزغْٗخ :
ـــ رقَن الز غْٗخ إىل صالصخ أقَبم ُٖ :
 -1الزغْٗــخ ال ٘و٘ب ٘ــخ  :صفاج

س و١ّ١جة١ااز دا ٓ١ثٌّااج ٚثٌّ اجهْ ثٌّىٔٛااز

ٌٍصن ًٛثٌّٛؽٛهر ٍّ ٝطـ ث ًض ِّ ،ج ٕ٠ضؼ ٕٙج ِٛثه صنٌ٠ز ؽو٠اور
ىثس مصجةص و١ّ١جة١ز ِنضٍفز ٓ ثٌصنٌ ث صٍ ٕ٠ٚ ، ٟػ ٘يث ثٌِٕ ٛآ
ثٌضؾ٠ٛز  ٟثٌّٕجغك ثٌٌغذز ثٌوث تز .
 -2الزغْٗــخ ادل٘ بً٘ ٘ــخ ١ٍّ :ااز ثٔفصااجي ٚصفضااش ثٌصاان ًٛه ْٚفااوٚط أٞ
صغٌ١ثس  ٟمصجةصٙج ثٌى١ّ١جة١ز.
 ِٓٚأُ٘ ثٌ ٛثًِ ثٌض ٟصْج و ٍ ٝفوٚط ثٌضؾ٠ٛز ثٌّ١ىجٔ١ى١ز :
أ -صؾّو ثٌّج  :صؾّو ثٌّج ثٌايٛ٠ ٞؽاو ا ٟثٌفٛثصاً ٚثٌ امٛق ثٌصانٌ٠ز ٕاوِج
صٕنفط هًؽز ثٌقٌثًر ٓ ثٌصفٌ ثٌّتِّ ، ٞٛاج ٠اؤه ٞإٌا٠ٍ ٝاجهر فؾاُ ثٌّاج
دّموثً  ِٓٚ %0عُ ثٌعغػ ٍ ٝؽٛثٔاخ ثٌصانٌ ِّاج ٠قاوط صصاو ٌٍصانًٛ
ٚصفىىٗ .

(( ثٌضؾ٠ٛز دف ً ثٌضؾّو ))
ح -ص جلخ ثٌقٌثًر ٚثٌذاٌٚهر ٕ :اوِج صٌصفا هًؽاز ثٌقاٌثًر ائْ ثٌّ اجهْ ثٌّىٔٛاز
اآ
ٌٍصاانٌ صضّااوه د ااىً ِضفااجٚس  ،ف١ااظ إْ ٌىااً ِ ااوْ ِ جِااً صّااوه ٠نضٍ ا
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ثٌّ وْ ث٢مٌ ثٌّىٌٍ ْٛصنٌ ٔفْٗ ٕ٠ٚ ،ضؼ آ ىٌاه صىا ْٛظاغٛغجس ِنضٍفاز
هثمااً ثٌصاانٌ اا ٟثٌٕٙااجً  ٚ ،اا ٟثٌٍ١ااً صمٍااص ثٌّ ااجهْ ثٌّىٔٛااز ٌٍصاانٌ دْااذخ
ثٔنفجض هًؽجس ثٌقٌثًر ٠،اؤه ٞصىاٌثً ٘ايٖ ثٌ اجٌ٘ر ثٌا ٝصىا ْٛص اممجس غ١اٌ
ِٕض ّز صؤه ٞإٌ ٝصم ٌ ّطـ ثٌىضٍز ثٌصنٌ٠ز .
 -3الزغْٗــخ احلْ٘ٗــخ  :ص ّااً صقٍااً دمج٠ااج ثٌٕذجصااجس ٚثٌقٛ١ثٔااجس ثٌاا ٝثظا جف
ثٌصنٚ ًٛصفض١ضٙج أ ٚصقٍٍٙ١ج ِٓ م ي :
أ -ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ِغً  :ثٌفطٌ٠جس ثٌض ٟصي٠خ ٕجصٌ ثٌصنٔ ًٛض١ؾاز ّٔ٘ٛاج
ٍٙ١ج .
ح -صماا َٛد ااط ثٌقٛ١ثٔااجس دذٕااج ث ٔفااجق ّ ٚااً ثٌقفااٌ اا ٟثٌصاانٌ ًٛضااؤِٓ١
ثٌّؤٚ ٜٚثٌغيث ٌٙج ِّ ،ج ٠ؤه ٞإٌ ٝصفضش ثٌصن. ًٛ
ػٕ٠ -ضؼ ٓ صقًٍ ثٌقٛ١ثٔجس ثٌّ١ضز ٚثٌٕذجصجس د ط ثٌّاٛثه ثٌضا ٟص ّاً ٍاٝ
إىثدز ثٌصنٚ ًٛصقٍٍٙج وغجٍ ث ِ١ٔٛج ٚثٌودجي ٚث فّجض ثٌ ع٠ٛز .
هْ٠ -اأّ ُٙاا ٛؽااي ًٚثٌٕذجصااجس اا ٟصّٛاا ١ثٌ امٛق ثٌّٛؽااٛهر اا ٟثٌصاانًٛ
ٔض١ؾز ٌّٕ٘ٛج ٚإفوثط مٛق ؽو٠ور  .أٔ ٌ ثٌ ىً

( ّٔ ٛؽي ًٚثٌٕذجصجس د ٓ١ثٌصنٌ ))
ً
صبً٘ب  :الؼْاهل ادلؤصوح يف الزغْٗخ :
أًْ -ع الصقو ّلًَْ  :صنضٍ

لوًر ثٌصن ًٛاِ ٟماوثً صؤعٌ٘اج دجٌضؾ٠ٛاز

صذ ج ٌٕٙ ٛج  ،جٌصنٌ ثٌصٍذز أوغٌ ِمجِٚز ٌٍضؾ٠ٛز ِآ ثٌصان ًٛثٌٍٕ١از
 ،وّااج صضااؤعٌ ثٌصاان ًٛدقْااخ ٌٙٔٛااج اا ٟلجدٍ١ضٙااج ٍاا ٝثِضصااجص ث ا ز
ثٌ ِّ  ،ف١ظ صْنٓ ثٌصن ًٛىثس ث ٌٛثْ ثٌوثوٕز دْاٌ ز أوذاٌ د اىً
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أٚظااـ  ،دّٕ١ااج صضااؤعٌ ثٌصاان ًٛىثس ث ٌااٛثْ ثٌفجصقااز د ااىً ألااً ٙٔ :ااج
ص ىِ ِ ُ أ ز ثٌ ِّ ثٌْجلطز ٍٙ١ج
ح -ادلفبصــل ّالشــقْ  :صااؤه٠ٍ ٞااجهر ثٌّفجصااً ٚثٌ اامٛق إٌاا٠ٍ ٝااجهر
ثٌّْجفز ثٌْطق١ز ِٓ ثٌصن ًٛثٌض ٟصض ٌض ٌ ٍّ١جس ثٌضؾ٠ٛز ثٌّنضٍفاز
 ،إى ْ٠ااا ُٙهماااٛي ثٌّاااج دج فّاااجض ثٌصااان ًٛااآ غٌ٠اااك ثٌّفجصاااً
ثٌّٛؽٛهر ٙ١ج  ،وّج ٠ؤه ٞص جلاخ ث ٔؾّاجه ٚثٌايٚدجْ دا ٓ١ثٌّفجصاً إٌاٝ
صقطُ ثٌصنٚ ًٛصفضضٙج .
أٔ ٌ ثٌ ىً .............
( ثٌ ااااااامٛق ٚأعٌ٘اااااااج ااااااا ٟإظااااااا جف ثٌصااااااانٌ))

ط -اليهي  :صقضجػ ثٌضؾ٠ٛز إٌ ٍِٓ ٝغ ٟ ً٠ٛصؤعٌ٘١ج ٍ ٝص ىّ ً١طـ
ث ًض  ،ف١ظ إْ ث اىجي ث ًظا١ز ثٌموّ٠از صىا ْٛأّاٌ ا ٟثٌضاؤعٌ دٕ اجغ
ثٌضؾ٠ٛز ِٓ ث ىجي ث ًظ١ز فو٠غز ثٌضىٚ ، ٓ٠ٛىٌه ٌض ٌظاٙج ٌضٍاه ثٌ ٛثِاً
ِور ٍِٕ١ز غٍ٠ٛز .
ك -كهعخ احنلاه الزضبهٌٗ  :صؤعٌ هًؽز ث ٔقوثً ٍّ ٝاٌ ز ١ ٛٔٚاز
ٍّ١ااز ثٌضؾ٠ٛااز  ،إى ٠ااَهثه ٔ ااجغ ثٌضؾ٠ٛااز ثٌّ١ىجٔ١ى١ااز ٍاا ٝثٌْاافٛؿ ااو٠ور
ث ٔقااوثً ثٌضاا ٟصض ااٌض ٙ١ااج ثٌضٌدااز ٌ ٔؾااٌثف ٚصصااذـ صاانً٘ٛج ِ ٌظااز
ٌ ٍّ١ااجس ثٌضؾ٠ٛااز ثٌّ١ىجٔ١ى١ااز  ٚ ،اا ٟثٌٛلااش ىثصااٗ  ،ااجْ ثٌّٕااجغك ثٌّْااض٠ٛز
صى ْٛأوغٌ ٌظز ٌ ٍّ١جس ثٌضؾ٠ٛز ثٌى١ّ١جة١ز .،
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فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ثٌ

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ىً ................

( أعٌ ثٔقوثً ثٌضعجً ٔ ٟ ِ٠جغ ثٌضؾ٠ٛز ))
ُـ  -ادلٌبؿ  :ص او ثٌقاٌثًر ٚث ِطاجً ِآ أ٘اُ ٕجصاٌ ثٌّٕاجك ثٌّاؤعٌر اٟ
ٔ جغ ثٌضؾ٠ٛز  ٟثٌّٕجغك ثٌؾج ز ٚثٌّٕجغك ثٌٌغذز .
ا ٍاا ٝثٌااٌغُ ِاآ ٚؽااٛه ِؾّ ٛااز ِاآ ثٌ ٛثِااً ثٌضاا ٟصااؤعٌ اا ١ٍّ ٟاجس
ثٌضؾ٠ٛااز  ،إ أْ ااوصٙج د ااىً أوذااٌ دااجمض ف هًؽااجس ثٌقااٌثًر ٚثمااض ف
ِ ااو س ّاامٛغ ث ِطااجً اا ٟثٌّٕطمااز  ٚ .ااِ ٟااج ٠ااؤصّٛٔ ٟىؽااجْ ٛ٠ظااقجْ
ثمض ف ور ثٌضؾ٠ٛز  ،ث ضّجهث ٍ ٝثمض ف هًؽز ثٌقٌثًر  ِٚو س ّامٛغ
ث ِطجً .
ٔؤًِ ثٌ ىً ثٌيّ٠ ٞغً ثٌ لز د ٓ١ثٌضؾ٠ٛز ثٌىّ١جة١ز ٚثٌقاٌثًر ٚثٌّطاجً ،
عُ أؽخ ٓ ث ّتٍز ثٌض ٟصٍ: ٗ١

ِ ج ِْض٠ٛجس ثٌضؾ٠ٛز ثٌٛثًهر  ٟثٌ ىً ( و٠ور  ِ ،ضوٌز  ،ظ ١فز ) .
ِ ج ثٌ لز د ٓ١ثٌضؾ٠ٛز ثٌىّ١جة١ز ٚثٌّ وي ثٌٌْٕ ٞٛألِطجً غٌه٠ز .
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ِ ج ثٌ لز د ٓ١ثٌضؾ٠ٛز ثٌى١ّ١جة١ز  ِٚوي ثٌقٌثًر ثٌْٕ ٞٛغٌه٠ز .
ِ ج هًؽز ثٌضؾ٠ٛز ثٌى١ّ١جة١ز  ٟثٌقج س ث٢ص١ز :
ور ثٌضؾ٠ٛز
ثٌّ وي ثٌٌْٕ ٞٛألِطجً ِ وي ثٌقٌثًر ثٌْٕٞٛ
و٠ور
39
1599
ِ ضوٌز
29
1999
ظ ١فز
191999
صؤًِ ثٌ ىً ثٌيّ٠ ٞغً ثٌ لز د ٓ١ثٌضؾ٠ٛز ثٌّ١ىجٔ١ى١ز ٚثٌقٌثًر ٚث ِطجً عاُ أؽاخ
ٓ ث ّتٍز ثٌض ٟصٍ: ٗ١

ِ ج ِْض٠ٛجس ثٌضؾ٠ٛز ثٌٛثًهر  ٟثٌ ىً ( ظ ١فز  ِ ،ضوٌز  ،و٠ور ) .
 و ْٛص ّّ١ج ٛ٠ظـ د ٓ١ثٌضؾ٠ٛز ثٌّ١ىجٔ١ى١ز ٚثٌقٌثًر ىْ١ز .
ِ ج هًؽز ثٌضؾ٠ٛز ثٌى١ّ١جة١ز  ٟثٌقج س ث٢ص١ز
ثٌّ وي ثٌٌْٕ ٞٛألِطجً
1599
1999
1999

ً
صبلضب  :األ

ِ وي ثٌقٌثًر ثٌْٕٞٛ
19
9
19-

ور ثٌضؾ٠ٛز
ظ ١فز
ِ ضوٌز
و٠ور

بل األهض٘خ الٌبذبخ ػي الزغْٗخ :

ٕ٠ضؼ ٓ ثٌضؾ٠ٛز ِؾّ ٛز ِٓ ث
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 -1الرتثــخ  :صضىاا ْٛثٌضٌدااز ِاآ صؾ٠ٛااز ٚصفضااش ثٌصاانٚ ًٛصقٍااً ثٌّااٛثه
ثٌ ع٠ٛز إٌ ٝفطجَ ٚىًثس ف١ظ صٕ ؤ ٚصَهثه ّّىج ا ٟثٌّٕاجغك ثٌٌغذاز
ثٌقجًر .
 -2احلغبم الصقوٕ ٠ :ضى ْٛثٌقطجَ ثٌصنٌ ِٓ ٞؽٌث

ٍّ١ز ٚثفاور أٚ

أوغاااٌ ِااآ ٍّ١اااجس ثٌضؾ٠ٛاااز ٘ٚ ،ااا ٛثٌقطاااجَ ثٌّفىاااه ثٌاااي٠ ٞضىاااِ ْٛااآ
ثٌصااانٚ ًٛثٌّ اااجهْ اااِ ٟنضٍااا ٌِثفاااً صقٍٍٙاااج ٚثٌاااي٠ ٞغطااا ٟداااوًٖٚ
ثٌصن ًٛثٌصٍذز غ١اٌ ثٌّفىىاز ثٌضا ٟص اٌف دجٌصان ًٛث صاٍ١ز ٕ٠ٚ ،ضماً
٘يث ثٌغطج دف ً ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠ز ٚثٌؾٍ١و ٚثٌٌ٠جؿ إلًّجدٗ ِ ٟىجْ آمٌ .

(( ثٌقطجَ ثٌصنٌ)) ٞ
 -3ؽفــو الزغْٗــخ  :صٕض ااٌ ااٛق ث ّااطـ ثٌصاانٌ٠ز ث ّااطـ ثٌصاانٌ٠ز
ثٌّى  ٛز لٍٍ١ز ث ٔقوثً ٔض١ؾاز ٌٍضفاجٚس ا ٟصآواً ثٌصانٌ ٚ ،صٕ اؤ ٘ايٖ
ثٌقفااٌ دف ااً ثٌضؾ٠ٛااز اآ غٌ٠ااك ثٌضفضااش أ ٚثإلىثدااز ٠ٚ ،ااَهثه فؾّٙااج
دجّضٌّثً ٔض١ؾز صؾّ ثٌٌغٛدز  ٟهثمٍٙج ِٚج صم َٛدٗ ػول٘خ الزو٘ؤ
( ثصقجه ثٌّج أ ٚدنجً ثٌّج ِ د ط ثٌ ٕجصاٌ ثٌضا ٟصضاؤٌ ِٕٙاج ِ اجهْ
ثٌصاان ًٛف١ااظ صضىااٌِ ْٛوذااجس ؽو٠ااور ٠ااَهثه فؾّٙااج ٌ١صااً إٌاا ٝظا فٟ
ثٌقؾُ ث صٍ. ٟ
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( ففٌ ثٌضؾ٠ٛز )
 -4قجــبة الزقشــو  :وضااً صاانٌ٠ز ِضؾجْٔااز ظاانّز صضم ااٌ ٍاا ٝااىً
أغ اا١ز ًل١مااز صضىاإ ْٛااو ص ٌظااٙج إٌاا ٝصغ١ااٌثس ِضطٌ ااز اا ٟهًؽااجس
ثٌقااٌثًر ٚص ااٛه ٘اايٖ ثٌ ااجٌ٘ر إٌاا ٝصفىااه ثٌىضااً ثٌؾٌثٔ١ض١ااز إٌاا ٝأغ اا١ز
ىً ...........
ِقودز  .ف ثٌ

( لذجح ثٌضم ٌ )

أٍئلخ الفصل الضبًٖ

ً : 1هب ادلقصــــــــْك دبب ٗأرٖ :
 الزغْٗخ ادل٘ بً٘ ٘خ :

ٍّ١ز ثٔفصجي ٚصفضش ثٌصن ًٛه ْٚفوٚط أ ٞصغٌ١ثس

 ٟمصجةصٙج ثٌى١ّ١جة١ز .
 الزغْٗــخ احلْ٘ٗــخ  :أفااو ثٔااٛث ثٌضق٠ٛااز ٚصٕااضؼ اآ صقٍااً دمج٠ااج ثٌٕذجصااجس
ٚثٌقٛ١ثٔجس ؽَث ثٌصنٌ ِّج ٠ؤه ٞإٌ ٝإظ ج ٗ ٚصفض١ضٗ أ ٚصقٍ. ٍٗ١
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 قجبة الزقشو  :وضً صنٌ٠ز ِضؾجْٔز  ٟهًؽجس ثٌقٌثًر ٚص ٛه ٘ايٖ ثٌ اجٌ٘ر
إٌ ٝصفىه ثٌىضً ثٌؾٌثٔ١ض١ز إٌ ٝأغ ١ز ِقودز .
 :2ً ثني ك٘ف رؤصو ًْػ٘خ الصقو يف الزغْٗخ ؟
ثٌؾ ٛثح  :صنضٍ لاوًر ثٌصان ًٛاِ ٟماوثً صؤعٌ٘اج دجٌضؾ٠ٛاز صذ اج ٌٕٙ ٛاج ،
جٌصنٌ ثٌصٍذز أوغٌ ِمجِٚز ٌٍضؾ٠ٛز ِٓ ثٌصن ًٛثٌٍٕ١ز  ،وّج صضاؤعٌ ثٌصانًٛ
دقْخ ٌٙٔٛج  ٟلجدٍ١ضٙج ٍ ٝثِضصجص ث ز ثٌ ِّ  ،ف١ظ صْنٓ ثٌصانًٛ
ىثس ث ٌااٛثْ ثٌوثوٕااز دْااٌ ز أوذااٌ د ااىً أٚظااـ  ،دّٕ١ااج صضااؤعٌ ثٌصاان ًٛىثس
ث ٌٛثْ ثٌفجصقز د ىً ألً ٙٔ :ج ص ىِ ِ ُ أ ز ثٌ ِّ ثٌْجلطز ٍٙ١ج.
ً : 3أمكـــــــــــــــــو :
أ) األ
-1
-2
-3
-4

بل األهض٘خ الٌبذبخ ػي الزغْٗخ :
ثٌضٌدز .
ثٌقطجَ ثٌصنٌ. ٞ
ففٌ ثٌضؾ٠ٛز .
لذجح ثٌضم ٌ .

ح) الؼْاهل الزٖ رؼزول ػلِ٘ب الزغْٗخ :
 ٛٔ-1ثٌصن. ٌٗٔٛٚ ًٛ
 -2ثٌّفجصً ٚثٌ مٛق .
 - -4ثٌّٕجك .

-5ثٌَِٓ .

ً : 4أػظ أٍجبة دلب ٗأرٖ :
ـــ رَبُن ( هْد ) ثقبٗب ال ب ٌبد احل٘خ يف ؽلّس الزغْٗخ .
ثٌؾٛثح ١ٍّ :ز صقٍاً ثٌقٛ١ثٔاجس ثٌّ١ضاز ٚثٌٕذجصاجس ثٌضا ٟصٕاضؼ ٕٙاج د اط
ثٌّٛثه ثٌض ٟصي٠خ ثٌصنٚ ًٛصقٍٍٙاج  ( .وغاجٍ ث ِ١ٔٛاج ٚثٌاودجي ٚث فّاجض
ثٌ ع٠ٛز ) .
ً
ً :5كْى رؼو٘وب ٗجني الؼالقخ ثني كل هي :
أ -األهغبه  /الزغْٗخ ال ٘و٘ب ٘خ .
ثٌؾ ٛثح  :غٌهٞ
ة ) لْى الصقو  /الزغْٗخ ادل٘ بً٘ ٘خ .
ثٌؾٛثح  :غٌه. ٞ
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ط) ادلفبصل ّالشقْ  /الزغْٗخ .
ثٌؾ ٛثح  :غٌه٠ز .

((((( ثٔضٌ ٝٙؿ ثٌوًُ ثٌغجٔ ِ ٟفً ث ّتٍز )))))))))))))

الفصــــل الضبلش

الزؼوٗخ الوحي٘خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
ادلقلهــخ :

رؼــوف الزؼوٗــخ  :دؤٔٙااج ٍّ١ااز غذ١ ١ااز ٕ٠ااضؼ ٕٙااج إٍثٌااز ثٌّااٛثه

ثٌصنٌ٠ز ٔٚمٍٙج ِٓ ِٕطمز إٌ ٝأمٌ ٜدف ً ثٌٌ٠جؿ ٚثٌّ١جٖ .
ٚص ًّ ثٌض ٌ٠ز ٍ ٝص ى ِ ً١جٌُ ّطـ ث ًض ( وضفض١ش ثٌصنٚ ًٛصىا ٓ٠ٛأ اىجي
أًظ١ز ؽوه٠ور ٠ٚضذج ٔ ٓ٠جغ ثٌض ٌ٠ز ا ٟثٌّٕاجغك ثٌؾج از ٕاٗ ا ٟثٌّٕاجغك ثٌٌغذاز
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اىجي ثٌٕجصؾاز ٕٙاج اٟ

صذ ج ٌٕ ٛثٌض ٌ٠ز ثٌْجةو ( ِجة١ز ٠ً ،ق١ز ) ٚويٌه صضٕا ٛث
ٍّ١جصٙج ثٌغ ط ( ثٌقش ٚثٌٕمً ٚثإلًّجح ) .
ا ص ااو ثٌٌ٠اجؿ ِاآ أ٘ااُ ثٌ ٛثِاً ثٌؾٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ااز صااؤعٌ١ث ا ٟثٌّٕااجغك ثٌصااقٌث٠ٚز
ثٌؾج ااز  ٚااذٗ ثٌؾج ااز ٚثٌّٕااجغك ثٌضاا ٟصنٍااِ ٛاآ ثٌغطااج ِاآ ثٌغطااج ثٌٕذااجص ، ٟف١ااظ
صّجًُ هً٘ٚج  ٟص ىّ ً١طـ ث ًض ِْ ٟجفجس وذٌ١ر ِمجًٔز دجٌ ٛثًِ ث ماٌٜ
ٓ غٌ٠ك ٍّ١ز ثٌقش  ِٓٚعُ صم َٛثٌٌ٠جؿ د ٍّ١ز ٔمً صٍاه ثٌّاٛثه ٚإًّاجدٙج ِّ ،اج
٠ؤه ٞإٌ ٝصغ١١اٌ ِ اجٌُ ّاطـ ث ًض ٚ ،ص ضّاو ثٌ ٍّ١از ٍاّ ٝاٌ ز ٚثصؾاجٖ ثٌٌ٠اجؿ
ٚفؾُ ثٌقذ١ذجس .
ً
أّ  :الوٗبػ كؼبهل ؽذ :
صّجًُ ثٌٌ٠جؿ هً٘ٚج  ٟص اىّ ً١اطـ ث ًض دضقٌ٠اه فذ١ذاجس ثٌٌِاً آ غٌ٠اك
ثٌمفااَ  ،عااُ صْاامػ ٍاا ٝث ض ٚصعااٌح ثٌْااطـ ٚصمفااَ ِااٌر أمااٌ٘ٚ ٜىاايث صْااضٌّ
ثٌ ٍّ١از ِاج دم١اش ثٌ جصا ثٌٌٍِ١از ٘ٚ .ايث ِاج ٠طٍاك ٍ١اٗ ( ثٌضيً٠از ثٌٌ٠ق١از ) أٚ
د ٍّ١ز ثٌى ػ ٓ غٌ٠اك فاش ثٌٌ٠اجؿ ٌألّاطـ ثٌصانٌ٠ز ٚفّاً ثٌقذ١ذاجس ثٌٌٍِ١از
ثٌول١مااز ٚظااٌدٙج دج ّااطـ ثٌّى اا ٛز ٚ ،ص ضّااو ٘اايٖ ثٌ ٍّ١ااز ٍااّ ٝااٌ ز ثٌٌ٠ااجؿ
ٚم ٔٛز ثٌْطـ .
الؼْاهل الزٖ رؼزول ػلِ٘ب ػول٘خ احلذ الوحيٖ :
أ -أذببٍ ٍّوػخ الوٗبػ  :صَهثه لوًر ثٌٌ٠جؿ ٍ ٝفش ثٌصن ًٛوٍّج ٍثهس ٌّ ضٙج
 ،ف١ااظ صّضٍااه غجلااز صىاا ْٛلااجهًر ٍاا ٝفااش ثٌصاانٌ ٠ٚ ،ااؤعٌ صغ١١ااٌ ثصؾااجٖ ثٌٌ٠ااجؿ
دَ٠جهر ٍّ١ز ثٌقش إى  ٍٝ ًّ ٠فش ثٌصنِ ًٛآ ؽٙاجس ِنضٍفاز داو ِآ ثٌقاش
 ٟثصؾجٖ ٚثفو .
ح -رفبّد محْلخ الوٗبػ  :صم َٛثٌٌ٠جؿ د ٍّ١ز ثٌقش َ٠ٚ ،هثه صؤعٌ٘١ج  ٟص ىً١
ّطـ ث ًض إىث ِج ثّضنوِش فٌّٛضٙج ِٓ ثٌّفضضجس ثٌصنٌ٠ز  ،ف١اظ ص ّاً ٍاٝ
ظٌح أؽَث ثٌصنٌ ٚصفض١ضٙج  ،ضصذـ دّغجدز جًِ ٘وَ صضؤعٌ دٗ ثٌصن. ًٛ
ػ -صالثخ الصقو ّذببًََ  :صضفجٚس ٍّ١از ثٌقاش ا ٟثٌصان ًٛدقْاخ صا دضٙج ،
 ٔ ٟٙطز  ٟثٌصان ًٛثٌٍٕ١از  ،وجٌصان ًٛثٌؾ٠ٌ١از ٚ ،ظا ١فز ا ٟثٌصان ًٛثٌصاٍذز
وجٌصن ًٛثٌّضقٌٛز ٚثٌذجٌٍض١ز .
ً
صبً٘ب  :الوٗبػ كؼبهل ًقل :
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ـ صم َٛثٌٌ٠جؿ دٕمً فٌّٛضٙج ِٓ ثٌّفضضجس ٚ ،ىٌه دجصؾج٘٘ ٓ١ذٛغج ٚص ٛهث ِّج ْ٠ج و
ٍ ٝصى ٓ٠ٛثٌ ٛثص
دغ ط ّٚجةً ٘- : ٟ

ثٌغذجً٠ز ٚ ،صضٛل

ِموًر ثٌٌ٠جؿ ٍ ٝثٌٕمً ٍّ ٝاٌ ضٙج ٚصاضُ

أ -الزؼل ـ  :صماا َٛثٌٌ٠ااجؿ دٕمااً ؽااَأ ٞفٌّٛضٙااج ٍاا ٝااىً ِااٛثه جٌمااز ِاآ ثٌغذااجً
ٚثٌقذ١ذااجس ثٌول١مااز  ٠ٚ ،ضّااو دمجةٙااج ٍااٍٙٔٚ ٝااج ٚصااغٌ فؾّٙااج ٚلااٛر ثٌٌ٠ااجؿ إى
صْضط ١ثٌٌ٠جؿ ثٌقفجو ٍ ٝؽَ٠تجس ًٍِ١ز وذٌ١ر ثٌقؾُ ثٌض٠َ٠ ٟو لطٌ٘ج ٓ ٍِ .،2اُ
ِّج ٠ؤه ٞإٌّ ٝمٛغٙج ٍّ ٝطـ ث ًض .
ة -القفي  :صضُ ٍّ١ز ٔمً ثٌّٛثه ثٌىذٌ فؾّج ِٓ م ي ثٌمفاَ ٌٙٚ ،ايٖ ثٌ ٍّ١از ثٌاوًٚ
ث وذٌ  ٟثٌقش ثٌٌ٠ق ، ٟف١ظ صٕمً ثٌٌ٠جؿ ٔق ِٓ %55 ٛوّ١ز ثٌّٛثه ثٌّٕمٌٛز .
ط -اليؽف  :صم َٛثٌٌ٠جؿ دٕمً ثٌٌِجي ثٌن ٕز ْٔذ١ج ٓ غٌ٠ك ثٌضاوفٌػ أ ٚث ٔاَ ق
ٚثٌض٠ ٟفاٛق لطٌ٘اج ٍِ .ٚ59اُ د اىً دطاٌّْٚ ٟاج جس ِقاوٚهر ٚ ،لاو صقاوط فٌواز
ثٌَف ٌٌٍِجي ثٌن ٕز دْذخ ثٌعٌدجس ثٌض ٟصضٍمج٘ج ِٓ ّامٛغ ثٌٌِاجي ثٌماج َر ٚ ،ص او
٘يٖ ٍ١ّٚز ثٌٕمً ثٌٛف١اور ِآ ٔٙ ٛاج ثٌاي ٞصْاٍىٗ ثٌٌِاجي ث وغاٌ م أٛز  (( .فا
ثٌ ىً ....

ً
صبلضب  :الوٗبػ كؼبهل إهٍبة :
صم َٛثٌٌ٠جؿ د ٍّ١ز إًّاجح فٌّٛضٙاج ِآ ثٌّاٛثه د او أْ صعا لاوًصٙج ٚصصاذـ
غ ٌ١لجهًر ٍ ٝفٍّٙج ٚ ،صى ْٛثٌّٛثه ثٌض ٟصُ صٌّ١ذٙج ٍ ٝأ ىجي ور ِٓ أّ٘ٙج :
 -1روثخ اللْرٌ  :صٌدز ٔج ّاز هل١ماز ثٌقذ١ذاجس  ،صقٍّٙاج ثٌٌ٠اجؿ ٌّْاج جس د ١اور
ٚصطً جٌماز دٙاج ٚصضٌّاخ ٘ايٖ ث صٌداز ٕاوِج صعا
ثٌّٕجغك ثٔض جًث ٌٙج ّٚ ٟػ آّ١ج ٚأٌِ٠ىج ثٌؾٕٛد١ز .
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 -2ال ضجبى الوهل٘خ  :صؾّ جس ًٍِ١ز صيً٘ٚج ثٌٌ٠جؿ دؤ ىجي ور ٚصٕمٍٙج دق١اظ
صضقٌن ِٓ ِىجْ إٌ ٝآمٌ دقْخ وصٙج ٚثصؾج٘ٙج ِٙوهر ديٌه ثٌْىجْ ٚثٌّذاجٟٔ
ٚثٌطٌلجس ٚثًٌَّ ٚجس .
ً
هاثؼب  :األ بل األهض٘خ الٌبذبخ ػي احلذ ّالزنهٗخ :
أ -الشْاُل الصقوٗخ  :صقوط ٔض١ؾز فش ثٌٌ٠جؿ ٌٍصن ًٛا ٟثٌّٕاجغك ثٌؾج از
ٚثٌض ٟص ٙ١ ٌٙج ٍ ٝىً غذمجس صانٌ٠ز صاٍذز صٌصىاَ ٛلٙاج صانٕ١ٌ ًٛاز
دق١ظ صذو ٍٝ ٚىً فج جس صٍذز ِٕفصٍز ٓ د عٙج د عج دٛثّاطز لٕاٛثس
غااجةٌر صضّ١ااَ دضْااطـ لّّٙااج  ،ف١ااظ صضٛغااً ثٌٌ٠ااجؿ اا ٟثٌفٛثصااً ٚثٌ اامٛق
ٚصم َٛدقش ثٌصن ًٛثٌٍٕ١ز ِٕٙج ٠صً ثًصفج د ط ٘يٖ ثٌ ٛث٘و إٌِ39 ٝضٌث
 .ف ثٌ ىً .......ثٌ ٛث٘و ثٌصنٌ٠ز

ح -ادلْاك الصقوٗخ ( ظبُوح الفغو )  :ا صقاوط ٔض١ؾاز ٔقاش ثٌٌ٠اجؿ ثٌّقٍّاز
دجٌٌِجي ٌٍطذماجس ثٌصانٌ٠ز ثٌٍٕ١از ثٌّٛؽاٛهر ٕاو لٛث او ٘ايٖ ثٌصانِّ ، ًٛاج
٠ؤه ٞإٌا ٝصآواً ثٌطذماجس ثٌٍٕ١از ٕاو ثٌمج اور أوغاٌ ِآ ثٌطذماجس ث ٍإِٙ ٝاج
ِىٔٛز وجٌ٘ر ثٌّٛثةو ثٌصنٌ٠ز ٚ ،غجٌذج ِج صضى٘ ْٛايٖ ثٌ اجٌ٘ر ا ٟثٌّٕاجغك
ثٌصقٌث٠ٚز  .ف ثٌ ىً ....
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(( ثٌّٛثةو ثٌصقٌث٠ٚز ))
ط - -ؽفو الزنهٗخ أّ ادلٌقفضبد الصؾواّٗخ :
صٕ ؤ ٘يٖ ثٌقفٌ دْذخ ثٌٌٚثّخ ثٌّجة١از اِ ٟإنفط صاقٌث ٞٚصٍذاظ
ثٌّ١ااجٖ أْ صؾ ا ِٕااٗ ١ذااوأ لج ااٗ ثٌطٕ١اا ٟدجٌض اامك ض ّااً ثٌٌ٠ااجؿ ٍاا ٝصيً٠ااز
ثٌط ٓ١ثٌٕج ُ ِٓ ّٚػ ثٌّٕنفط أ ٚثٌقفٌر َ١هثه ّمٙج .
ك -احلوبك ( الصؾبهٕ احلغوٗخ :
ثٌقؾجًر
أّطـ ِْض٠ٛز ٌِص ٛز دقؾجًر ىثس ٍٚث٠ج فجهر  ،ف١ظ صضى
د و إٍثٌز ثٌّٛثه ثٌٕج ّز ِٓ دٕٙ١ج  ،ضذم ٝثٌقؾجًر صغطّ ٟاجفجس ٚثّا ز ِآ
ّطـ ث ًض وّج ٘ ٛثٌقجي  ٟث ًهْ ١ٌٚذ١ج .
ُـ  -الزالل الصؾواّٗخ ادلؼيّلخ :

صضى٘ ْٛيٖ ثٌض ي ٔض١ؾز إٍثٌز ثٌؾَ

ث وذٌ ِٓ ثٌْطـ ثٌصنٌ ٞدف ً فش ثٌٌ٠جؿ  ،ضذم ٝأؽَث صٍذز ( ِمجِٚز )
ِاآ ثٌْاااطـ ثٌصاانٌٍ ٞااا ٝاااىً صاا ي ِ ٌَٚاااز ِٕٚفااٌهر  .فااا ثٌ اااىً
..........

((( ثٌض ي ثٌصقٌث٠ٚز ثٌّ ٌَٚز ))
 -3األ

بل الٌبذبخ ػي اإلهٍبة الوحيٖ :
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ال ضجبى الوهل٘خ  ٟ٘ :صؾّ ِٓ ثًٌٌِ ٍاّ ٝاطـ ث ًض ا ٟاىً وِٛاز
ىثس لّز ٚ ،صغطِْ ٟجفجس جّ ز ِٓ ثٌ١جدْز ٚ ،صموً ِْاجفز ٘ايٖ ثٌّٕاجغك ح
(  ْٛ١ٍِ )4575وُ ٌِد ٚ ،صضني ثٌىغذجْ ثٌٌٍِ١ز ِؾّ ٛز ِٓ ث ىجي .
أ -ال ضجبى اذلالل٘ـخ  :وغذاجْ ًٍِ١از  ،صٕ اؤ ا ٟثٌّٕاجغك ثٌضا ٟصٙاخ ٙ١اج ثٌٌ٠اجؿ
دجصؾاااااااااااااااجٖ ٚثفاااااااااااااااو  .فااااااااااااااا ثٌ اااااااااااااااىً ثٌىغذاااااااااااااااجْ ثٌ١ٌ ٙاااااااااااااااز ........

ح -ال ضجبى الغْل٘خ ( كضجبى الَ٘ف )  :صٕ ؤ ٔض١ؾز ٚؽٛه ً٠جؿ ِٓ ثصؾج٘ٓ١
 ،جٌٌ٠اجؿ ِٕض ّاز ث صؾاجٖ ص ّاً ٍاا٠ٍ ٝاجهر غٌٙٛاج ٚ ،ثٌٌ٠اجؿ ثٌؾجٔذ١از ص ّااً
ٍاا٠ٍ ٝااجهر ث ًصفااج ٚثٌ ااٌض ٚص ٙااٌ ٍاا ٝااىً مطااٛغ ِْااضمّ١ز وجٌىغذااجْ
اىً ثٌىغذاجْ
ثٌٌٍِ١ز ا ٟاذز ثٌؾَ٠اٌر ثٌ ٌد١از ٚثٌصاقٌث ثٌىذاٌ . ٜفا
ثٌ١ٌ ٙز ....

ط -ال ضجبى الٌغو٘خ  :وغذجْ ًٍِ١ز ٌٙج لّز ٚثفوٖ  ،ص اذٗ ثٌٕؾّاز  ،ص ٙاٌ اٟ
ثٌّٕجغك ثٌض ٟصضٕجٚح ثٌٌ٠جؿ ٘ ٟذٛدٙج ِٓ ثصؾج٘جس ور ٕ٠ٚ ،ض ٌ ٘يث ثٌِٕٓ ٛ
ثٌىغذااجْ ثٌٌٍِ١ااز اا ٟصٌوّجْٔااضجْ  ٚااّجي غااٌح ثٌٕٙااو ٚد ااط أؽااَث ثٌصااقجًٞ
ث ّضٌثٌ١ز  .ف ثٌ ىً ثٌىغذجْ ثٌٕؾّ١ز ...
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ّهي أ ـ بل ا هٍـبة الوحيـٖ األفـوٓ  ( :ثٌضّٛؽاجس ثٌٌٍِ١از ٚصاقجً ٞثٌ اٌق ٚصٌداز ثٌٍاِ٠ٛ
ٚثٌٕذجن

أٍئلخ الفصل الضبلش
:
ً : 1هب ادلقصْك دبب ٗأرٖ :

الزنهٗخ الوحي٘خ ١ٍّ :ز غذ١ ١ز ٕ٠اضؼ ٕٙاج إٍثٌاز ٔٚماً ثٌّاٛثه ِآ ِٕطماز إٌا ٝأماٌٜ
دف ً ثٌٌ٠جؿ ٚصصً ثٌض ٌ٠ز ٍ ٝص ى ِ ً١جٌُ ّطـ ث ًض وضفض١ش ثٌصنٚ ًٛصىٓ٠ٛ
ث ىجي أًظ١ز ؽو٠ور
الزؼل ٠ :قوط ٌٍغذجً ٚثٌقذ١ذجس ثٌول١ماز ٚصذما ٝجٌماز ا ٟثٌٙاٛث ٚصٕمٍٙاج ثٌٌ٠اجؿ (
ث ؽْجَ ثٌّٛؽاٛهر ا ٟثٌٙاٛث ٠ضذاجغّ ٝامٛغٙج وٍّاج لاً ٍٙٔٚاج ٚصاغٌ فؾّٙاج ٕ ٚاوِج صعا
ثٌمٛر ثٌضصج و٠ز ٌٌٍ٠جؿ ئٔٙج صم ً ٍٝ ٜٛثٌؾَ٠تجس ثٌٌٍِ١ز ثٌض ٟصَ٠و ألطجً فذ١ذجصٙج ٍا279 ٝ
ٍُِ ٚدجٌضجٌّ ٟمٛغٙج ٍ ٝثٌْطـ .

ال ضجبى اذلالل٘خ  :وغذجْ ًٍِ١ز  ،صٕ ؤ  ٟثٌّٕجغك ثٌض ٟصٙخ ٙ١ج ثٌٌ٠جؿ دجصؾجٖ ٚثفو .
ً : 3أمكــــــــــو :
أ) الؼول٘بد الزٖ سببهً الوٗبػ ثِب كّهُب ػلٔ ٍغؼ األهض .
 -1ثٌقش .
 -2ثٌٕمً .
 -3ث ًّجح .
ة) الؼْاهل الزٖ رؼزول ػلِ٘ب ػول٘خ احلذ الوحيٖ :
 -1أصؾجٖ  ٌّٚز ثٌٌ٠جؿ .
 -2صفجٚس فٌّٛز ثٌٌ٠جؿ .
 -3ص دز ثٌصٚ ٌٙصؾجْٔٗ .
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ً : 4قبهى ثني ال ضجبى الوهل٘خ اذلالل٘خ ّالٌغو٘خ ّ

هب ُـْ هجـني يف

اجللّل :
ثٌىغذجْ ثٌٕؾّ١ز
ثٌىغذجْ ثٌ١ٌ ٙز
ٚؽٙز ثٌّمجًٔز
ص ذٗ ثٌٕؾّز
ص ذٗ ثٌ ٙي
ّذخ ثٌضّْ١ز
ثصؾج٘اااااااجس ثٌٌ٠اااااااجؿ ( صٕ ااؤ اا ٟثٌّٕااجغك ثٌضاا ٟص ٙاااٌ ااا ٟثٌٕاااجغك
صٙااخ اا ٟثٌٌ٠ااجؿ دجصؾااجٖ ثٌض ٟصضٕجٚح ثٌٌ٠اجؿ
وه٘ج )
٘ ٟذٛدٙج ِٓ ور
ٚثفو
ثصؾج٘جس
ثٌىغذجْ ثٌٌٍِ١از اٟ
ث ًهْ
ِغجي
صٌوّجْٔضجْ
ً
ً 5كْى رؼو٘وب ٗجني الؼالقخ ثني كل هي :
أ) الغغبء الٌجبرٖ ً /شبط الوٗبػ .

ىْ. ٟ

ح) ؽغن احلوْلخ ادلٌقْلخ ٍ /وػخ الوٗبػ  .غٌه. ٞ
ً :أػظ أٍجبة هب ٗلٖ:

ر ْى ؽفو الزنهٗخ :

ااا ثٌؾاااٛثح  :صٕ اااؤ ٘ااايٖ ثٌقفاااٌ دْاااذخ ثٌٌٚثّاااخ ثٌّجة١اااز اااِ ٟااإنفط
صااقٌث ٞٚصٍذااظ ثٌّ١ااجٖ أْ صؾ ا ِٕااٗ ١ذااوأ لج ااٗ ثٌطٕ١اا ٟدجٌض اامك ض ّااً
ثٌٌ٠جؿ ٍ ٝصيً٠ز ثٌط ٓ١ثٌٕج ُ ِٓ ّٚػ ثٌّٕنفط أ ٚثٌقفاٌر ١اَهثه ّمٙاج
.

((((((((((( اًزِٔ وػ الفصل الضبلش هغ ؽل األٍئلخ ))))))))))))

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 39

الفصـــــل الواثغ

الزؼوٗخ ادلب ٘خ

ادلقلهــخ  :ص ااو ثٌّ١ااجٖ ِاآ أ٘ااُ ثٌ ٛثِااً رثٌضاا ٟص ااىً ّااطـ ث ًض ّ٠ ،ىاآ
ثٌضّ َ١١د ٓ١ع عز أٔٛث ِٓ ثٌض ٌ٠ز ثٌّجة١ز ٘: ٟ
( الزؼوٗخ الٌِوٗخ ّ ،الزؼوٗخ اجلل٘لٗخ ّالزؼوٗخ الَبؽل٘خ ) .
ً
أّ  :الزؼوٗخ الٌِوٗخ ّأ بل األهض ادلورجغخ ثِب :
ـــ ص و ث ٔٙجً ِٓ أوغٌ ثٌ ٛثًِ صؤعٌ١ث  ٟص ىّ ً١طـ ث ًض ِٓ م ي عا ط
ٍّ١ااجس ًةْ١اا١ز ( ثٌقااش ٚثٌٕمااً ٚثٌضٌّاا١خ ) ٚصقااوط ٘اايٖ ثٌ ٍّ١ااجس ٕ اوِج
صْاامػ ث ِطااجً ااٛق ّاافـ ِٕقااوً ٚصْٕااجح ِ١ج٘ااج ٍاا ٝثٌْااطـ  ،ف١ااظ صااضّىٓ
ثٌّ١ااجٖ ِاآ ففااٌ لٕااجر صْااّـ دقٌوضٙااج هثمااً فااٛض ثٌٕٙااٌ دجصؾااجٖ ثٌّصااخ ،
ٌ ٠ٚف ٘يث دجٌؾٌ٠جْ ثٌْطق. ٟ
ـــ وّج ٛ٠ؽو ٌٍِٕ ٌٙؾّ ٛز ِٓ ثٌٌٚث و هثمً ِٕطمز ص ٌف دقٛض ثٌضصٌ٠
ثٌٕٚ ٌٞٙصىِ ْٛقوٚهر دنطٛغ صمْ ُ١ثٌّ١جٖ ٚثٌضا ٟصصاً دا ٓ١ثٌمّاُ ثٌٌّصف از
ثٌفجصٍز د ٓ١مٛظ ٓ٠ٌٙٔ ٓ١أ ٚأوغٌ ٚ ،صّغً ٔ جِج د١ ١اج ٌاٗ فاوٚهٖ ثٌٛثظاقز
ثٌض ٟصّضو ٍ ٝغٛي مػ ثٌمُّ ثٌّق١طز دٗ .
 -1ه ًْبد الٌظبم الٌِوٕ ٠ :عُ ثٌٕ جَ ثٌٕٙاٌِ ٞؾّ ٛاز ِآ ثٌ ٕجصاٌ
ٟ٘
أ -فٛض ثٌٕ ٌٙأ ٚفاٛض ثٌضصاٌ٘ : ٠ا ٛثٌّْاجفز ث ًظا١ز ٌضا ٟصعاُ
أؽاَث ثٌٕٙااٌ ؽّٙ ١اج ٚ ،صفصااً ث فاٛثض ثٌٕ٠ٌٙااز آ د عااٙج د عااج
ِؾّ ٛز مطٛغ ٠طٍاك ٍٙ١اج أّاُ مطاٛغ صمْا ُ١ثٌّ١اجٖ  ،فا اىً
مطٛغ صمْ ُ١ثٌّ١جٖ ...
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حِ -ؾٌ ٜثٌٕ :ٌٙثٌمٕجر ثٌّغطاجر دجٌّ١اجٖ ْ٠ٚاّ ٝثٌْاطـ ثٌْافٌٍّ ٟؾاٌٜ
ثٌٕ ٌٙدجٌمج  ّْٝ٠ٚثٌؾَ ثٌّغّ ِٓ ًٛثٌمٕاجر دجٌّ١اجٖ دْاٌ ٌ٠ثٌٕٙاٌ ،
ِ ً١ّ٠ٚؾٌ ٜثٌٕ ٌٙث ٔقوثً ثٌ و٠و لٌح ثٌّٕذ ٚإٌ ٝث ّاضٛث صمٌ٠ذاج
ٌح ثٌّصخ ٌ ،يث ٠ضو ك ثٌّج دؤلص ٌّ ٝز ٌٗ  ٟأ اجٌ ٟثٌّؾاٌ( ٜ
ثٌقٛض ث ٍ. ) ٝ
ا عاُ صإنفط إِ ٟطماز ثٌقاٛض ثٌّٛاػ  ،ا ٟفا٠ ٓ١ىا ْٛدط١تاج ااٟ
ِٕطمز ثٌقٛض ث هٔٚ ٝص  ٌٙثٌض ٌؽجس ِ ٟؾٌ ٜثٌٕ. ٌٙ
ػ -ثٌّصخ  :أمفط ٔمطز ا ٟأؽاَث ثٌقاٛض ثٌٕٙاٌ ٞثٌضا ٟصضؾّا
ٙ١ج ثٌّ١جٖ

صؤًِ ثٌ ىً عُ أؽخ ٓ ث ّاتٍز ثٌضا ٟصٍ١اٗ
:
ِ ج ِصجهً صَ٠ٚو ث ٔٙجً دجٌّ١جٖ ( ث ِطجً ٚثٌغٍٛػ ) .
ِ ج ٕجصٌ ثٌقٛض ثًٌٕٚ ( ٌٞٙث و ٔ٠ٌٙز  ،ثٌّصخ  ،مػ صمْ ُ١ثٌّ١جٖ )
 -2الغبقخ الٌِوٗخ ٕ :او فٌواز ثٌّاج

ا ٟثٌّؾاٌ ٜثٌٕٙاٌ ٞصضقاٛي ثٌطجلاز

ثٌىجِٕز إٌ ٝغجلاز فٌو١از ٚثٌضا ٟداوً٘ٚج صما َٛد ّاً ؽٌٛ ًِٛٛ١اٛؽِّ ٟاج
٠اؤه ٞإٌا ٝص اى ِ ً١اجٌُ ّاطـ ث ًض ِآ ما ي عا ط ٍّ١اجس ًةْ١اا١ز (
ثٌقش ٚثٌٕمً ٚثٌضٌّ١خ ) ٚص ضّو ثٌطجلز ثٌٕ٠ٌٙز ٍٛ ٝثًِ ور :
أ) وّ١ااز ثٌّ١ااجٖ ثٌؾجً٠ااز  :وٍّااج ٍثهس وّ١اااز ثٌّ١ااجٖ ثٌؾجً٠ااز اا ٟثٌمٕاااجر
ثٌٕ٠ٌٙز ٍثهس ثٌطجلز ثٌٕ٠ٌٙز  ٌٙ ٠ٚ ،أعٌ٘ج د ىً ٚثظـ ا ٟص اىً١
ِ جٌُ ّطـ ث ًض .
ح) ٌّ ز ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠ز ن صٌصذػ ٌّ ز ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠از دطذ ١از ثٌّٕطماز
ثٌض ٟصؾٌٙ١ ٞج ثٌّ١جٖ  ،ف١ظ صَهثه ثٌْاٌ ز ا ٟثٌّٕاجغك ثٌّٕقاوًر (
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ثٌقٛض ث
ث هٔ. ) ٝ

ٍٚ ) ٝصمً ٌّ ضٙج  ٟثٌّٕجغك لٍٍ١ز ث ٔقاوثً ( ثٌقاٛض

ػ) ىً ثٌمٕجر ثٌٕ٠ٌٙز ْ٠ :ضٕفي ثٌٕ ٌٙؽَ ث ِٓ غجلضاٗ ا١ٍّ ٟاجس فاش
ثٌمٕجر ثٌٕ٠ٌٙز  ٠ٚ ،و ثٌ ىً ٔص ثٌوثةٌ ٞألاً ثٌ اىجي ثّاضٕفجىث ٌٍطجلاز ،
دْذخ لٍز ث فضىجن .
 -3الؼْاهل ادلؤصوح يف الؼول٘بد الٌِوٗخ :
أًْ -ع الصقْه  :وٍّج ٍثهس ص دز ثٌصان ًٛلاً أعاٌ ثٌ ٍّ١اجس ثٌٕ٠ٌٙاز اٟ
ص ى ِ ً١جٌُ ّطـ ث ًض .
ح -كهعــخ ا حنــلاه  :وٍّااج ٍثهس هًؽااز ث ٔقااوثً ٍثهس لااوًس ثٌٕٙااٌ ٍااٝ
ص ى ِ ً١جٌُ ّطـ ثٌٌض  /دْذخ ٍ٠جهر ٌّ ز ثٌّج .
ط -كو٘خ الزصوٗف الٌِوٕ  ٟ٘ :وّ١ز ثٌّ١جٖ ثٌضا ٟصؾاٌ ٞا ٟثٌٕٙاٌ ٕاو
ٔمطز ِقوهر اٚ ٟفاور ثٌآَِ ٚصماجُ ( َ ِى اخ  /عجٔ١از ) ىٍّاج ٍثهس وّ١از
ثٌضصٌٍ ٌٌٍٕٙ ٠ثهس ثٌىضٍز ثٌّجة١ز  ِٓٚعُ ٍ٠جهر ثٌطجلز ثٌٕ٠ٌٙز ١ٍّ ٟاجس
ثٌقش ٚثٌٕمً .
ه -ػوض قٌبح الٌِو  ٟ٘ :ثٌّْج ز ث م١ز د ٓ١ؽٛثٔخ ثٌٕ ، ٌٙىٍّج ظجلش
ثٌّْااج ز ثه ٜىٌااه إٌاا٠ٍ ٝااجهر ّااٌ ز ثٌٕٙااٌ ِاآ عااُ ٍ٠ااجهر لوًصااٗ ٍاا ٝثٌقااش ،
اىً أعاٌ
ٚصؤعٌ اىً ثٌمٕاجر ثٌٕ٠ٌٙاز ٍاّ ٝاٌ ز ثٌؾٌ٠اجْ ثٌْاطق . ٟفا
ثٌمٕجر ثٌٕ٠ٌٙز  ٌّ ٟز ثٌٕ. ٌٙ
٘  -الغغبء الٌجبرٖ ١ ٠ :ك ثٌغطج ثٌٕذجص ٟثٌؾٌ٠جْ ثٌْطق١ٌٍّ ٟاجٖ  ،وايٌه
٠م َٛثٌٕذجس دجِضصجص ثٌّج دٛثّطز ؽيٚ ، ًٖٚديٌه صمً وّ١ز ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠از
ٚصضٕجلص غجلضٙج ثٌقض١ز .
 -4الؼول٘بد الٌِوٗخ  :صم َٛث ٔٙاجً د ٍّ١از داغ ط ٍّ١اجس ًةْ١ا١ز ( ثٌقاش ٚثٌٕماًٚثٌضٌّ١خ
أ -احلذ  :صم َٛث ٔٙجً د ٍّ١ز ثٌقاش دجّاضنوثَ صاؤع ٌ١ث ٔاو ج ثٌطذ ١اٌٍّ ٟاج إى ٠فضاش
ثٌصن ًٛثٌٍٕ١ز  ٟفجي ث صطوثَ دٙج ٚ ،ويٌه ْ٠ضنوَ ثٌٕ ٌٙفٌّٛضٗ  ٟفش ثٌصنًٛ
ٍ ٝؽجٔذ١ز ٚلج ٗ ٚ ،صٕ ػ  ٟثٌّؾٌ ٜثٌّجة ٟع عز أٔٛث ِٓ ثٌقش .
 ثٌقش ثٌٌأّ ٛ٘ : ٟص ّ١ك ٌّؾٌ ٜثٌٛثه ٞثٌٕ. ٌٞٙ
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 ثٌقااش ثٌؾااجٔذ٘ / ٟاا ٛصّٛاا ٌ ١ااٌض ثٌمٕااجر ثٌٕ٠ٌٙااز  .ف ا
ٚثٌؾجٔذٟ

ااىً ثٌقااش ثٌٌأّااٟ

ثٌقش ثٌٌأّ. ٟ
ثّضٌّثً ٍّ١ز ثٌقش ث م .ٟثٌقش ث م. ٟ

 ثٌقش دجصؾجٖ ثٌّٕجد ( ثٌضٌثؽ ٠ : ) ٟقوط ٘يث ثٌٕ ِٓ ٛثٌقش ِٕ ٟجغك ثٌّٕجد
مااػ ٕااوِج ص ضااٌض غذمااز ِاآ ثٌصاان ًٛثٌصااٍذز ثٌّ١ااجٖ ثٌؾجً٠ااز ٠ااؤه ٞإٌاا ٝفااش
ثٌطذمز ثٌٍٕ١ز ثٌض ٟصٍٙ١ج د ىً ثٌّ ِ ٟ ٚ ،ج د و صٕٙاجً غذماز ثٌصان ًٛثٌصاٍذز
د ااو أْ صىاا ْٛلااو ؤٛااش وٙفااج أّاافٍٙج ِ ،.ااج صٍذااظ أْ صٕٙااجً ثٌصاان ًٛثٌصااٍذز إٌااٝ
ثٌْفً ٠ ،ؤه٘ ٞيث ثٌٕ ِٓ ٛثٌقش إٌ٠ٍ ٝجهر غٛي ثٌّؾٌ ٜثٌٕ. ٌٞٙ
 ف ىً ثٌقش ثٌضٌثؽ . ٟ

 ة -الٌقــل ٠ :ماا َٛثٌٕٙااٌ دٕمااً ثٌّااٛثه ثٌصاانٌ٠ز ثٌّفضضااز ِاآ ِىااجْ إٌاا ٝآمااٌ ،
ور ٔض١ؾز ثمض ف أفؾجَ ٘يٖ ثٌّفضضجس .
دطٌثة
 ث ىثدز  :ص ًّ ثٌ ٕجصٌ وٍٙج ثٌض ٟلجَ ثٌٕ ٌٙدئىثدضٙج أعٕج ؽٌ٠جٔٗ وئىثدز ثٌصانًٛ
ثٌؾ٠ٌ١ز ٚصّْ٘ ٝيٖ ثٌقٌّٛز دجٌّٛثه ثٌّيثدز .
 ثٌؾااٌ أ ٚثٌْااقخ ٘ :اا ٟثٌ ٍّ١ااز ثٌضاا٠ ٟااضُ دٛثّااطضٙج صقٌ٠ااه فذ١ذااجس ثٌٌٚثّااخ
ثٌّنضٍفز ث فؾجَ ٓ غٌ٠ك ثٌمفَ أ ٚثٌو أ ٚثٌْقخ أ ٚثٌوفٌؽز ٍ ٝغٛي لاج
ثٌّؾٌٚ ٜصّْ٘ ٝيٖ ثٌقٌّٛز دجٌقٌّٛز ثٌّؾًٌٚر .
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 ثٌض ٍك  :ثٌ ٍّ١ز ٠ضُ ٙ١ج ٔمً ثٌقذ١ذجس ثٌول١مز ثٌض ٟصذم ٝجٌمز ا ٟثٌّ١اجٖ أعٕاج
ؽٌ٠جٔٙج دجصؾجٖ ثٌّصخ ٚص ىً ثٌمُْ ث وذٌ ِٓ فٌّٛاز ثٌٕٙاٌ ْ ٚصماوً دّاج ٠َ٠او
ٓ  ِٓ %09فٌّٛضٗ .

ط -الرتٍ٘ت :

ٕو ٚصٛي ثٌِٕٕ ٌٙطمز لٍٍ١ز ث ٔقوثً صمً لوًصٗ ٍ ٝثٌٕمً

١ ،ذوأ دضٌّ١خ فٌّٛضٗ ٍ ٝثٌؾٛثٔخ ٠ٚ ،ذوأ دضٌّا١خ ثٌقٌّٛاز ث وذاٌ فؾاُ
إٌ ٝث لً فؾّج ثٌض ٟصصً إٌِٕ ٝجغك ثٌقٛض ث هٔٚ ٝثٌّصخ .








صؤًِ ثٌ ىً عُ أؽخ ٓ ث ّتٍز ثٌض ٟصٍ: ٗ١
وُ صذٍغ ٌّ ز ثٌٕٕ ٌٙوِج ٠ذوأ دضٌّ١خ ثًٌٌِ ( ٍُِ ) ٚثٌقص)ٍُِ 199 ( ٝ
ثٌؾٛثح /ُّ19 = ٍُِ1 :ط
/ُّ599 = ٍُِ199ط .
فوه وً ِٓ ٌّ ز ثٌض١جً ٚفؾُ ثٌٌٚثّخ ٕوِج صذوأ ٍّ١ز صٌّ١خ ثًٌٌِ .
و ْٛص ّّ١ج ٠ذ ٓ١ثٌ لز د١ٍّ ٓ١ز صٌّ١خ ثٌٕ ٌّٚ ٌٙز ثٌٕٚ ٌٙلطٌ فٌّٛضٗ
ثٌؾٛثح  :وٍّج ٍثهس ٌّ ز ثٌٍٕ ٌٙثهس لطٌ فٌّٛضٗ ٚلٍز ٍّ١ز ثٌضٌّ١خ .
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 -4األ

بل األهض٘خ الٌبذبخ ػي ػول٘خ احلذ الٌِوٕ :

ــ ٌٗشأ هي ػول٘خ احلذ الٌِوٕ الؼلٗل هي األ

بل األهض٘خ أُوِب :

أ -الشال د  ٟ٘ :ثٔقوثً ِفجف ٟلِ ٟؾٌ ٜثٌٕٚ ، ٌٙصضى ْٛدف ً ٚؽٛه
غذمز صٍذز ِآ ثٌصان٠ ًٛما أّافٍٙج غذماز صانٌ٠ز ٌٕ١از  ،ص ّاً ثٌّ١اجٖ
ٍ ٝإىثدز ثٌطذمجس ثٌٍٕ١ز ثٌْفٍِ ، ٝآ عاُ ّامٛغ ثٌطذماجس ثٌصاٍذز ثٌ ٍ١اج
س ٔ١جؽجًث ٍٙٔ ٝاٌ ٔ١جؽاجًث ( ّاجْ ٌا ) ًِٔٛأٚ
 ِٓٚثٌّغٍز ٍٙ١ج
ٚؽٛه ثٔىْجً ِفجؽ ٠ ٟضٌض ِؾٌ ٜثٌٕٙاٌ ف١اظ صْامػ ثٌّ١اجٖ ا٘ ٟايث
ثٌااٛثه ٞث ٔىْااجًِ ٞغااً  :ا س ىض٠ًٛااج ٍااٙٔ ٝااٌ ثٌَِذ١ااَ . ٞف ا
س ىض٠ًٛج
ىً

ة -اجلٌبكل  :صٕ ؤ دْذخ ثمض ف غذ ١ز ثٌصان ًٛثٌضا٠ ٟضٌواخ ِٕٙاج لاج
ثٌّؾااٌ ٜثٌٕٙااٌٚ ٞصمااج َٚثٌصاان ًٛثٌصااٍذز ٍّ١ااز ثٌٕقااش دّٕ١ااج صضآوااً
ثٌصن ًٛثٌٍٕ١ز  ِٓٚ ،عُ صذم ٝثٌصن ًٛثٌصٍذز دجًٍر ٚأف١جٔاج لٌ٠ذاز ِآ
ثٌْطـ  .ف ىً ثٌؾٕجهي ..

ط -اخلْاً  :ؽَ ِٓ ِؾٌ ٜثٌٕ٠ ٌٙضّ َ١د ور ثٔقوثً ؽٛثٔذاٗ ّ ٚ ،ماٗ
دجٌْٕذز صْج ٗ ٠ٚ ،ضى ْٛثٌناجٔك ثٌٕٙاٌ ٞفا٠ ٓ١ضغٍاخ ثٌقاش ثٌٌأّاٟ
ٍاا ٝثٌقااش ثٌؾااجٔذ ٕ٠ٚ ٟااؤ ااجهر اا ٟثٌصاان ًٛثٌصااٍذز  ،ف١ااظ صذم اٝ
ؽٛثٔذٙاااج لجةّاااز اااو٠ور ث ٔقاااوثً ه ْٚأْ صٕٙاااجً ِغاااً ( ماااجٔك ٚثهٞ
ثٌّٛؽخ )  .ف ىً مجٔك ٚثه ٞثٌّٛؽخ
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ك -الجؾرياد ال ْػ٘خ  :صضى ٟ ْٛثٌقٛض ث هٔ ِٓ ٝثٌٕ ، ٌٙف١ظ صعا
ّااٌ ز ثٌٕٙااٌ ٠ٚذااوأ ثٌٕٙااٌ دااجٌض ٌػ ِٚاا ثٌاآَِ ٕ٠فصااً ؽااَ ِاآ ثٌّؾااٌٜ
ثٌٌة ِ ْٟ١ل١جَ ثٌٕ ٌٙدضغِ ٌ١١ؾٌثٖ  .ف ىً ثٌذقٌ١ثس ثٌى١ ٛز ....

 ) 6األ

بل األهض٘خ الٌبذبخ ػي ػول٘خ الرتٍ٘ت الٌِوٕ :

أ -الللزب  :صٕ ؤ ثٌاوٌضج إِ ٟطماز ِصاخ ثٌٕٙاٌ ٚصضىاِ ْٛآ إًّاجدجس فٌّٛاز
ثٌٕٚ ٌٙصٌثوُ ِٛثه٘ج ٕو ِصذٗ ا ٟدقاٌ أِ ٚقا١ػ ٘ٚ ،اٍ ٟا ٝأ اىجي اور :
ِٕٙج ِج  ٠ذٗ ثٌم ُٛأ ٚثٌّغٍظ ووٌضج ثٌٕٚ ً١ثٌْٕو ِٕٙٚج ّٔػ ِاودخ واوٌضج ٔٙاٌ
ثٌض١ذااٌ اا ٟإ٠طجٌ١ااج ِٕٙٚ ،ااج ِااج ٠ضنااي ثٌ ااىً ثإلصااذ  ٟثٌااي ٠ ٞااذٗ ل اوَ ثٌطااجةٌ
ِٚغٍٙج هٌضج ثٌّْْ١ذ . ٟف ىً صى ْٛثٌوٌضج ....
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ة  -الَِل الف٘ضٖ ٠ :ذاوأ ص اىً ثٌْا ًٙثٌف١عاٍ ٟا ٝؽٛثٔاخ ثٌّؾاٌٜ
ٌِ ٟفٍز ثٌٕعؼ ثعٕج ١عاجْ ثٌٕٙاٌ ٘ٚ ،ا ٟأًثض مصاذز ِٚضؾاوهر ِغاً :
ِ ٌٙهؽٍز ٚثٌفٌثس  ٌٙٔٚث ِجٍ : ْٚف ىً ثٌْ ًٙثٌف١ع.... ٟ

ط* األ

بل األهض٘خ الٌبذبخ ٓ ٍّ١ز ثٌضٌّ١خ ثٌٕ ٌٞٙأّ٘١ز ثلضصجه٠ز

 ،ف١ظ صّضجٍ ٘يٖ ثٌّٕجغك دنصٛدز ثٌضٌدز ٌ ٚٚر ثٌّ١اجٖ ِّ ،اج  ٠طٙ١اج ِ١اَر
ثإلٔضااجػ ثًٌَث ااْ٠ٚ ، ٟااج و غٌّ٘ااج دّ١ااجٖ ثٌف١عااجٔجس داا ٓ١فااٚ ٓ١آمااٌ ٍااٝ
صؾو٠او مصااٛدضٙج ٌٙٚاايث اائْ ِ اُ ثٌقعااجًثس ثٌّصااٌ٠ز ثٌموّ٠ااز ٚفعااجًثس
د ه ثٌٌث اوٚ ٓ٠فعاجًثس ؽٕاٛح اٌق آّا١ج أفاٛثض ثٌْإو ٚثٌىإؼ ٚثٌٕٙاٌ
ث صفٌ .
 د ااو هًثّااز هًٚر ثٌض ٌ٠ااز ثٌٕ٠ٌٙااز ّ٠ىاآ ثّااضن ص أ٘ااُ ثٌّ ِااـ ثٌ جِااز ٌااوًٚر
ثٌض ٌ٠ااز ثٌٕ٠ٌٙااز دج ضّااجه ٍ ٜاا ٝثٌّٕااٛىػ ثٌاايٚ ٞظ ا ٗ ه٠فااَ دج ضّااجه ٍااٝ
ثٌ جًِ ثٌَِٕ ٟثٌي٠ ٞذا ٓ١صطا ًٛث اىجي ث ًظا١ز ا ٟعا ط ٌِثفاً أغٍاك ٍٙ١اج
أُّ هًٚر ثٌض ٌ٠ز ثٌٕ٠ٌٙز ٠ٚضّ َ١ثٌٕ ٟ ٌٙوً ٌِفٍز دَّ١ثس ور أّ٘ٙج :
ادلوؽلخ األّىل  :هوؽلخ الشجبة ٗ :زو٘ي الٌِو يف ُـنٍ ادلوؽلـخ دبـب
ٗأرٖ

أ -ور ث ٔقوثً .
ة١ّ -جهر ٍّ١جس ثٌقش ثٌٌأّ ٍٝ ٟثٌقش ثٌؾجٔذ. ٟ

ط -صضني ثٌمٕجر أ ٚثٌّمط ثٌ ٌظٌٍ ٟمٕجر ثٌٕ ٌٞٙىً فٌف .v

ه -صضى ْٛث

ىجي ث ًظ١ز  :وجٌؾٕجهي ٚثٌ

س.

ادلوؽلخ الضبً٘خ  :هوؽلخ الٌضظ ٗزو٘ي الٌِـو يف ُـنٍ ادلوؽلـخ دبـب
ٗأرٖ

أ٠ -ى ْٛث ٔقوثً ألً ِّج ٌٍِ ٟ ٗ١فٍز ثٌ ذجح .
ةَ٠ -هثه ج ٍ١ز ثٌقش ثٌؾجٔذ ٍٝ ٟثٌقش ثٌٌأّ. ٟ
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ػ-صضني ثٌمٕجر أ ٚثٌّمط ثٌ ٌظٌٍ ٟمٕجر ىً فٌف U
ه -ص  ٌٙث

ىجي ث ًظ١ز ( ثٌْٛٙي ثٌفع١ز ) .

ادلوؽلخ الضبلضخ  :هوؽلخ الش٘قْفخ ٗزو٘ي الٌِو يف ُنٍ ادلوؽلخ دبب
ٗأرٖ :
أ١ّ٠ -ااً ثٌْااطـ إٌاا ٝث ّااضٛث  ،ضمااً ّااٌ ز ثٌّااجٖ ثٌؾجً٠ااز ٠ٚذااوأ د ٍّ١ااز
ثٌضٌّ١خ .
ح٠ -ى ْٛثٌضٛثٍْ ٚثظقج د١ٍّ ٓ١جس ثٌقش ٚثٌضٌّ١خ .
ػ -ص  ٌٙثٌغٕ١جس  ٟثٌّؾٌِٚ ٜج ٌ٠صذػ دٙج ِٓ أ ىجٌٙج وجٌذقٌ١ثس ثٌى١ٔٛز .
ه٠ -مً وه ثٌٌٚث و ثٌٌة١ْ١ز ِمجًٔز دٌّفٍز ثٌٕعؼ .
٘ ٠ -ذٍغ ثٌٛثه ثٌٕ ٌٞٙألص ٝثصْج ٌٗ .
 -ٚص  ٌٙأ ىجي ث ًّجح ثٌٕ ٌٞٙوجٌْٛٙي ثٌف١عز ٚثٌوٌضجٚثس – .
ً
أّ  :ادل٘بٍ اجلْ ٘خ :
ّااً ثٌّٕ١ااجٖ ثٌؾ١ ٛااز ِاآ ِىااجْ إٌاا ٝآمااٌ  ،ااجهر ٠ىااْٛ
ثٌّموِااز٠ :نضٍ ا
ِْض ٜٛثٌّج لٌ٠ذج ِٓ ّطـ ث ًض  ٟثٌّٕجغك ثٌٌغذز ٚثٌّٕجغك ثٌّؾاجًٚر
ٌٍذقجً  ،أِاج ا ٟثٌّٕاجغك ثٌؾج از غجٌذاج ِاج ٠ىاِْ ْٛاض ٜٛثٌّاج ثٌؾاٍ ٟ ٛاٝ
أ ّااجق د ١ااور ِاآ ّااطـ ث ًض ٚ ،ص ااٌف ثٌطذمااز ثٌضاا ٟصٕفااي م ٌٙااج ثٌّ١ااجٖ ،
ٚثٌض ٟصْضط ١ثمضَثْ ٘يٖ ثٌّ١جٖ دنَثْ ثٌّج ثٌؾاٚ ، ٟ ٛصضاؤٌ ِآ ثٌطذماجس
ث٢ص١ز :
أ) غذمز ّطق١ز ِٕفيٖ .
ح) غذمز فجٍِز ٌٍّ١جٖ ثٌؾ١ ٛز ( ثٌنَثْ ثٌؾ.) ٟ ٛ
ػ)  ٟث ّفً غذمز وجصّز غِٕ ٌ١فيٖ ٌٍّ١جٖ .
 ُْٙ٠ثٌّج ثٌؾ ٟ ٟ ٛص ى ِ ً١جٌ٘ ؽٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١ز ِضٕ ٛز مجصاز اٟ
ثٌّٕجغك ثٌض ٟصضى ٟ ْٛثٌصن ًٛثٌؾ٠ٌ١ز ف١ظ صضؤعٌ دوً٘ٚج  .دجٌّ١جٖ ثٌؾ١ ٛاز
دْذخ ص ٌظٙج ٌ ٍّ١جس ثٌضقًٍ ٚث ىثدز ٚص ٌف ٘يٖ ثٌّٕطماز دجٌىجًّاش ٚثٌضاٟ
٠مصو دٙج إلٍا ُ١ؽ١اٌٚ ٞثٌاي٠ ٞضاؤٌ ِآ واجٌ٘ثس ؽٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١از إى صض اىً
وجٌ٘ثس ِضٕ ٛز وجٌىٛٙف ٚدجٌ ٛجس ثإلىثدز .
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صّغً ث ِطجً ثٌّصوً ثٌٌةْ١ا١ٌٍّ ٟاجٖ ثٌؾ١ ٛاز ٠ٚضٛلا
إٌ ٝدجغٓ ث ًض ٍِ ٝؾّ ٛز ِٓ ثٌ ٛثًِ .

صْاٌح ٘ايٖ ثٌّ١اجٖ

أ) ِْجِ١ز ثٌصنٌ  ٟ٘ :ثٌْٕذز د ٓ١فؾاُ ثٌفٌثغاجس إٌا ٝثٌقؾاُ ثٌىٍاٌٍ ٟىضٍاز
ثٌصنٌ٠ز
ح) ٔفجى٠ااز ثٌصاانٌ  :لااوًر ثٌصاانٌ ٍاا ٝصْااٌ٠خ ثٌّااج داا ٓ١فذ١ذجصااٗ ٚصمْااُ
ثٌصن ًٛدٕج ٍ ٝلضٙج دقٌوز ثٌّ١جٖ ثٌذجغٕ١ز إًٌ ٓ١ ٛٔ ٝة: ٓ١ْ١
 صاانِٕ ًٛفااير ٌٍّ١ااجٖ  :صْااّـ دااؤْ صضْااٌح ِ١ااجٖ ث ِطااجً اا ٟدااجغٓ ث ًض اآ
غٌ٠ااك ثٌفٌثغااجس ثٌذ١ٕ١ااز ثٌضاا ٟصٛؽااو داا ٓ١ؽَ٠تااجس ثٌصاانٌ  ،أ ٚم ا ي ثٌ اامٛق
ٚثٌّفجصً ٚثٌفؾٛثس ثٌض ٟصٛؽو . ٗ١
 صاان ًٛغ١ااٌ ِٕفااير ٌٍّ١ااجٖ  :صْااّـ دضْااٌح ِ١ااجٖ ثٌّطااجً ٔٚفجى٘ااج إٌاا ٝدااجغٓ
ث ًض  /إِاج ٔٙاج غ١اٌ ِْاجِ١ز  ،أ ٌ ٚااوَ ٚؽاٛه ثٌ امٛق ٚثٌّفجصاً ٙ١ااج  ،أٚ
ٌض ٌض ثٌّ١جٖ ثٌض ٟصٛؽاو ا ٟثٌفٌثغاجس ثٌٛثل از دا ٓ١ؽَ٠تجصٙاج ٌٍضؾّاو ( وّاج ٘اٛ
ثٌقجي  ٟث لجٌ ُ١ثٌمطذ١ز ) ِّج ّْ٠ـ دٕفجى ثٌّج ٚصٌْدٗ .
١ِ اااً ثٌطذماااجس ثٌصااانٌ٠ز ٠ :مٍاااً ثٔقاااوثً ثٌطذماااجس ثٌصااانٌ٠ز ِااآ وّ١اااز ثٌّ١اااجٖ
ثٌّضٌْدز إٌ ٝدجغٓ ث ًض  ٟصًٛر أٔٙجً ِٚؾجً ِجة١ز ٚلُْ عجْ ِٕٙج ٠ضٌْح
إٌ ٝدجغٓ ث ًض ٚلُْ عجٌظ ٛ ٠ه إٌ ٝثٌؾ ٛعجٔ١ز ٍ ٝاىً دناجً لذاً ِ ِْاضٗ
ٌْطـ ث ًض .
ك -كو٘ــخ األهغــبه  :وٍّااج ٍثهس وّ١ااز ث ِطااجً ثٌْااجلطز ٚصااٛث ٌس ثٌ ااٌٚغ
ّجدمز ثٌيوٌ أه ٜىٌه إٌ٠ٍ ٝجهر وّ١ز ثٌّ١جٖ ثٌّضٌْدز  ٟدجغٓ ثٌٌض ٍ ٚ ،اٝ
ثٌٕم١ط ِٓ ىٌه  ٟثٌّٕجغك ثٌؾج ز .
ُــ  -هــلٓ رـأصو الصــقو ثبلشـقْ ّادلفبصــل ْ٠ :اج و ٚؽاٛه ثٌ امٛق
ٚثٌّفجصااً اا ٟثٌصاان ًٛغ١ااٌ ثٌّٕفااير وجٌصاانٌ ثٌٕااجًٍ ٞاا ٝصْااٌح ثٌّ١ااجٖ
ثٌؾ١ ٛز ِٓ م ي ضقجصٙاج ٚ ،لاو ٠نضاَْ ا ٟصىٕٙ٠ٛاج وّ١اجس وذ١اٌر ِآ ثٌّ١اجٖ
ثٌؾ١ ٛز .
 األ

بل األهض٘خ الٌبذبخ هي رأصري ادل٘بٍ اجلْ ٘خ ػلٔ الصقْه اجلريٗـخ

،يف ادلٌبع ادلغريح هب ٗأرٖ :
أ -ثل ِــْف :

ِّااٌ غذ ١ااٛ٠ ٟؽااو صقااش ّااطـ ث ًض صىاا ْٛدف ااً ثٌّااج

ثٌؾ ٟ ٛثٌي ٞصٌْح ٓ غٌ٠ك ثٌ مٛق ٚثٌفٛثصً ثٌٌأّا١ز ثٌّٛؽاٛهر اٟ
غذمااجس ثٌصاانٌ ثٌؾ١ااٌٚ ٞثٌّقّااً دقّااط ثٌىٌد١ٔٛااه ( ثٌٕااجصؼ ِاآ ثصقااجه
أوْ١و ثٌىٌد ِ ْٛثٌّاج ) ثٌماجهً ٍا ٝإىثدضٙاج ٕ ٚ ،اوِج ٠ضفج اً فاجِط
ثٌىٌد١ٔٛه ِ ثٌصنٌ ثٌؾ١اٌ ٞصضقاٛي وٌدٔٛاجس ثٌىجٌْا َٛ١إٌا ٝد١ىٌدٔٛاجس
ثٌىجٌْاِ ( َٛ١اجهر ٘ ااز لجدٍاز ٌٍايٚدجْ اا ٟثٌّاج ) ّٚاٌ جْ ِااج صؤماي ٘اايٖ
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ثٌّجهر ثٌؾو٠ور غٌ٠مٙج ِا ّاٌ٠جْ ثٌّ١اجٖ ثٌذجغٕ١از ما ي ّاطٛؿ ث ٔفصاجي
صجًوز ًٚث ٘ج ٌثغج َ ِج ٍ٠ذظ أْ ٠َ٠او فؾّاٗ ٔض١ؾاز ثّاضٌّثً صاؤع ٌ١ثٌّ١اجٖ
ثٌذجغٕ١ز ثٌّقٍّز دجٌقاجِط ٍا ٝثٌصان ًٛثٌؾ٠ٛاز ٕ٠ٚاضؼ آ ٘ايث ثٌضاؤعٌ١
ذٌ ثٌَِٓ ِٓ صى ْٛثٌىٛٙف  ٟدجغٓ ث ًض .
ة -الصــْاػل ّاذلــْاثظ  :د ااو أْ ٠ضىاا ْٛثٌىٙا

 ٚاا ٟأعٕااج ّااٌ٠جْ ثٌّ١ااجٖ

ثٌذجغٕ١ز ثٌقجٍِز ٌقّط ثٌىٌد١ٔٛاه آ غٌ٠اك ثٌ امٛق  ،صٌ اـ ٔمطاز أٚ
دع ٔمجغ ِٓ ٘يٖ ثٌّ١جٖ ( د١ىٌدٔٛجس ثٌىجٌّْ ِٓ ) َٛ١م ثٌىٚ ٙصذمٝ
ِ ٍمااز اا ٟثٌْاام فضاا ٝصؾا ِىٔٛااز أ ّااور ً  ١ااز ص ااٌف دااجٌٛٙثدػ ثٌضااٟ
صضٌّاإ ٟااو ّاامٛف ثٌىٙااٛف ٚصّضااو صااٛح أًظااٙج ٚ ،لااو صْاامػ ثٌّ١ااجٖ
ثٌؾ٠ٌ١ااز ِاآ ّاام ثٌى ٙا ٚصضااٌثوُ ٍاا ٝأًظااٗ  ،ف١ااظ صض ااٌض ٌٍضذنااٌ
ٚصٌّااخ ِااجهر وٌدٔٛااجس ثٌىجٌْاا َٛ١ثٌّيثدااز دٙااج ٚ ،صضىاا ْٛأ ّااور أمااٌٜ
ِمجدٍااز ٌٍ ّااٛه ثٌّضااوٌِ ٟاآ ّاام ثٌى ٙا ٘ٚ ،اا ٟثٌضاا ٟص ااٌف دجٌصااٛث و
ٚصّٕٔ ٛق ٛثٌ ٍٚ ، ٝلو صٍضم ٟثٌصٛث و دجٌٙذٛغ ِىٔٛز أ ّاور وجًّاض١ز أٚ
ث ّور ؽ٠ٌ١ز ٕ٘ٚ .جٌه ٔ ٛآمٌ ِآ أ ّاور ثٌضٌّا١خ ثٌؾ٠ٌ١از ثٌضا ٟصٛؽاو
 ٟثٌىٛٙف  ٠ ٚضٌغ اّ٘ٛٔ ٟاج أْ صّضاو ثِضاوثهث ًأّا١ج  ،داً صّٕأّ ٛاٛث
أ م١ج أِ ٚجةً ٍ ٝىً مطٛغ ِٕقٕ١ز
ط -احلفو الغب وح ّثبلْػبد اإلماثخ :
ص و ثٌقفٌ ثٌ ٛجة١ز أ ٚدجٌ ٛجس ثإلىثدز ِآ أوغاٌ واجٌ٘ثس ثٌىجًّاش ثٔض اجًث
اا ٟثٌ ااجٌُ ٘ٚاا ٟصٕ ااؤ ٔض١ؾااز ٌضْااٌح ثٌّ١ااجٖ ثٌقجِعاا١ز ِاآ م ا ي ثٌفٛثصااً
ٚإىثدضٙج ٌّىٔٛجس ثٌصنٌ ثٌؾ . ٌٞ١ف ىً ٌِثفً صى ْٛففٌ ثإلىثدز ))

ا ٕ٠ااضؼ اآ ٍّ١ااجس ثٌض ٌ٠ااز ثٌّجة١ااز ٚثٌٌ٠ق١ااز ثٌ و٠ااو ِاآ ث ااىجي ث ًظاا١ز
ثٌَّّ١ر ٚثٌضّ٠ ٟىٓ أْ صْضغٌّ وّٕضؼ ّ١جف٠ ٟضُ صْ٠ٛمٗ ٚثٌضٌ٠ٚؼ ٌٗ ٌؾيح
فٌوااز ثٌْاا١جفز اا ٟثٌ و٠ااو ِاآ ثٌااوٚي ثٌ ااجٌُ ٍ ،ااّ ٝااذ ً١ثٌّغااجي ص ااو ا س
ٔ١جؽجًث أفو ثداٌٍ ثٌّٕاجغك ثٌْا١جف١ز ا ٟوٕاوث ٕ٠ٚطذاك ثٌّغاجي ٍا ٝثٌض اى ١س
ثٌصنٌ٠ز ٠ ٚ ٟز ثًَٔٚ٠ج  ٟثٌ٠ ٛاجس ثٌّضقاور ٚ ،ص او لّاُ ؽذاجي ّ٘ج ٠اج أٚ
لّااز ؽذااً وٍّٕؾااجً ٚأٍّْ ٚااٍز ؽذااجي ث ٌااخ ٚغٌ٘١ااج ِاآ ثٌْ ّااً ثٌؾذٍ١ااز
ٚثٌٌّصف جس ثٌ ج٘مز فٛي ثٌ جٌُ .
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فض ٝصٍه ثٌوٚي ثٌض ٟصاٌٚػ ٌؾّاج اٛثغتٙج ا ٟفم١ماز ثٌّاٌ ِاج ٘ا ٟإ ٔضاجػ
ٍّ١ااجس فااش ٚإًّااجح ث ِااٛثػ ٚ ،واايٌه ثٌقااجي ٕ٠طذااك ٍاإِ ٝااجغك ثٌىجًّااش
ٚثٌىٛٙف ٚثٌّْ س ثٌذقٌ٠ز  ً ٌٚ .ث ٌ٘ج  ٟثٌٛغٓ ثٌ ٌدِ ٟغجًر ؽ ١ضج اٟ
ٌذٕجْ ثٌض ٟص و إفو ٜثٌّقطجس ثٌٌة١ْ١ز ٌٍذٌٔجِؼ ثٌْ١جف. ٟ
 ٟ ٚث ًهْ ثٌ و٠و ِٓ ثٌّٕجغك ثٌْ١جف١ز ثٌٕجصؾز ٓ ٍّ١جس ثٌض ٌ٠ز ِغاً :
صااقٌث ًَ ٚثٌض ااى ١س ثٌصاانٌ٠ز ٚثٌٌٍِ١ااز ثٌّٕض ااٌر اا ٟثٌّٕطمااز ٚمااجٔك
ثٌّٛؽااخ ٚثٌض ااى ١س ثٌصاانٌ٠ز اا ٟثٌذجه٠ااز ث ًهٔ ١از ٚثٌىٙااٛف اا ٟثٌّٕااجغك
ثٌ ّجٌ١ز أ ٌ٘ٙج ِغجًر دٌلش .
 ٍٝ ٚثٌٌغُ ِٓ ثٌضذاج ٓ٠ا ٟفؾاُ ث ّاضغّجً ثٌْا١جف ، ٟإ أْ صٍاه ثٌّٕاجغك
وٍٙااج صااَثي دقجؽااز إٌاا ٝث٘ضّااجَ أوغااٌ ٌضصااذـ ِاآ ظاآّ ثٌّْااجًثس ثٌٌةْ١اا١ز
ٌٍْ١جفز  ٟث ًهْ
ــــــــــــــــــــ اًزِـــٔ ـــوػ الْؽـــلح  3هـــغ ؽـــل األٍـــئلخ
ـــــــــــــــــــ

أٍـــــئلخ الفصل الواثغ

ً : 1ػوف هب ٗأرٖ :
 ؽْض الزصوٗف الٌِوٕ ِ :ؾّ ٛز ِٓ ثٌٌٚث و هثمً ِٕطمز ص ٌف دقٛض
ثٌضصااٌ ٠ثٌٕٙااٌٚ ٞصىااِ ْٛقااوهٖ دنطااٛغ صمْاا ُ١ثٌّ١ااجٖ ٚثٌضاا ٟصصااً داا ٓ١ثٌمّااُ
ثٌٌّصف ز ثٌفجصٍز د ٓ١فٛظاٙٔ ٓ١اٌ ٓ٠أ ٚأوغاٌ ٚ ،صّغاً ٔ جِاج غذ١ ١اج ٌاٗ فاوٚهٖ
ثٌٛثظقز ثٌض ٟصّضو ٍ ٝغٛي مػ ثٌمُّ ثٌّق١طز دٗ .
 قٌبح الٌِو  :اجليء ادلغغٔ ثبدل٘بٍ .
 الشال د  ٟ٘ : :ثٔقوثً ِفجف ٟلِ ٟؾٌ ٜثٌٕٚ ، ٌٙصضى ْٛدف ً ٚؽٛه غذماز
صااٍذز ِاآ ثٌصاان٠ ًٛم ا أّاافٍٙج غذمااز صاانٌ٠ز ٌٕ١ااز  ،ص ّااً ثٌّ١ااجٖ ٍاا ٝإىثدااز
ثٌطذمجس ثٌٍٕ١ز ثٌْفٍ ِٓ ، ٝعاُ ّامٛغ ثٌطذماجس ثٌصاٍذز ثٌ ٍ١اج ِٚآ ثٌّغٍاز ٍٙ١اج
ا س ٔ١جؽااجًث ٍاٙٔ ٝااٌ ٔ١جؽااجًث ( ّاجْ ٌاا ) ًِٔٛأٚ ٚؽاٛه ثٔىْااجً ِفااجؽٟ
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 ٠ضٌض ِؾٌ ٜثٌٕ ٌٙف١ظ صْمػ ثٌّ١جٖ ٘ ٟيث ثٌٛثه ٞث ٔىْجًِ ٞغً  :ا
ىض٠ًٛج ٍ ٌٙٔ ٝثٌَِذ. َٞ١

س

 الٌقل الٌِوٕ :ل١جَ ثٌٕ ٌٙدٕمً ثٌّٛثه ثٌصنٌ٠ز ثٌّفضضاز ِآ ِىاجْ إٌا ٝآماٌ ،
ااور ٔض١ؾااز ثمااض ف أفؾااجَ ٘اايٖ ثٌّفضضااجس ِٕٙ ( .ااج ثٌؾااٌ أ ٚثٌْااقخ
دطٌثةاا
ٚث ىثدز ٚثٌض ٍك ) .
 أقبل٘ن ال بهٍذ ٠ :مصو دٙج إلٍ ُ١ؽ٠ ٌٞ١ضؤٌ

ِٓ وجٌ٘ثس ؽٌٛٛ ًِٛٛ١ؽ١از

 ،إى صض ىً وجٌ٘ثس ِضٕ ٛز وجٌىٛٙف ٚدجٌ ٛجس ثإلىثدز .
 فياى ادلبء اجلْيف  ادل٘بٍ اجلْ ٘خ ادلزغلكح )  :ثٌطذمز ثٌض ٟصٕفي م ٌٙج
ثٌّ١جٖ ٚثٌض ٟصْضط ١ثمضَثٔٙج ٚصضؤٌ

ِٓ ثٌطذمجس ثٌضجٌ١ز - :

 أ -غذمز ّطق١ز ِٕفيٖ .
 ح  -غذمز فجٍِز ٌٍّ١جٖ ثٌؾ١ ٛز ( ثٌنَثْ ثٌؾ. ) ٟ ٛ
 ط ٟ -ث ّفً غذمز وجصّز غِٕ ٌ١فير ٌٍّ١جٖ .
 الصــْاػل ّاذلــْاثظ ٔ :قااوط ٔض١ؾااز ّاامٛغ ثٌّ١ااجٖ ثٌؾ٠ٌ١ااز ِاآ ّاام

ثٌىٙا

ٚصضااٌثوُ ٍاا ٝأًظااٗ ف١ااظ صض ااٌض ٌٍضذنااٌ ٚصٌّااخ ِااجهر ثٌىجٌْاا َٛ١ثٌّيثدااز دٙااج
ٚصّٕٔ ٛق ٛث ٍ. ٝ
 2ً أمكــــــــو  :الؼْاهل الزٖ ٗزْقف ػلِ٘ب رَوة ادل٘بٍ اجلْ ٘خ :
ِْ جِ١ز ثٌصنٌ .
ٔ فجى٠ز ثٌصنٌ .
 ً١ِ ثٌطذمجس ثٌصنٌ٠ز .
 :3ً رأهل الش لني اجملبّهٗي  ،صن أعت ػي األٍئلخ الزٖ رلِ٘وب :

أ -يف إٔ الش لني ر ْى ٍوػخ الٌِو أكرب ؟ ّدلبما ؟
ثٌؾاٛثح  :ا ٟثٌ اىً
دْذخ لٍز ث فضىجن .

 ْ Aثٌ اىً ٔصا
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ة -هب الؼْاهل ادلؤصوح يف الَوػخ ؟
ثٌؾٛثح  :وّ١ز ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠ز  ٌّٚ .ز ثٌّ١جٖ ثٌؾجً٠ز .
ط -يف إٔ هواؽل كّهح الزؼوٗخ الٌِوٗخ رْعل كل هي القٌبرني ؟
ثٌؾٛثح ٌِ ٟ :فٍز ثٌٕعؼ ٌِٚفٍز ثٌ ذجح .
ً : 4أػظ أٍجبة ل ل هب ٗأرٖ :
أ -سبزبى روة الَِْل الف٘ض٘خ خبصْثزِب ؟
ثٌؾااٛثح  :دْااذخ غٌّ٘ااج دّ١ااجٖ ثٌف١عااجٔجس داا ٓ١فااٚ ٓ١آمااٌ ٍاا ٝصؾو٠ااو
مصٛدضٙج .
ةً -شأح ال ِْف :
اجلْاة ِّ :اٌ غذ ١اٛ٠ ٟؽاو صقاش ّاطـ ث ًض صىا ْٛدف اً ثٌّاج ثٌؾاٟ ٛ
ثٌااي ٞصْااٌح اآ غٌ٠ااك ثٌ اامٛق ٚثٌفٛثصااً ثٌٌأّاا١ز ثٌّٛؽااٛهر اا ٟغذمااجس
ثٌصنٌ ثٌؾٚ ٌٞ١ثٌّقًّ دقّط ثٌىٌد١ٔٛه ( ثٌٕجصؼ ِٓ ثصقاجه أوْا١و ثٌىٌداْٛ
ِ ثٌّج ) ثٌمجهً ٍ ٝإىثدضٙج ٕ ٚ ،وِج ٠ضفج ً فجِط ثٌىٌد١ٔٛه ِ ثٌصانٌ
ثٌؾ ٌٞ١صضقٛي وٌدٔٛجس ثٌىجٌْ َٛ١إٌ ٝد١ىٌدٔٛجس ثٌىجٌِْ ( َٛ١جهر ٘ ز لجدٍاز
ٌٍيٚدجْ  ٟثٌّج )  ٌّٚجْ ِاج صؤماي ٘ايٖ ثٌّاجهر ثٌؾو٠اور غٌ٠مٙاج ِا ّاٌ٠جْ
ثٌّ١جٖ ثٌذجغٕ١ز م ي ّطٛؿ ث ٔفصاجي صجًواز ًٚث ٘اج ٌثغاج َ ِاج ٍ٠ذاظ أْ ٠َ٠او
فؾّٗ ٔض١ؾز ثّضٌّثً صؤع ٌ١ثٌّ١اجٖ ثٌذجغٕ١از ثٌّقٍّاز دجٌقاجِط ٍا ٝثٌصانًٛ
ثٌؾ٠ٛز ٕ٠ٚضؼ ٓ ٘يث ثٌضؤع ٌ١ذٌ ثٌَِٓ ِٓ صى ْٛثٌىٛٙف  ٟدجغٓ ث ًض .
ً
ً :5كْى رؼو٘وب ٗجني كل شلب ٗأرٖ :
أ -ؽغن الوّاٍت ٍ /وػخ الٌِو  .غٌهٞ
ة -ه٘ل الغجقبد  /ر ْى ادل٘بٍ اجلْ ٘خ  .غٌه. ٞ
ط -الصقو اجلريٕ ً /شبط ادل٘بٍ اجلْ ٘خ  .غٌه. ٞ

ك -احلذ ًْ /ع الصقو .

ىْٟ
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(((( دوتهل شسح درف ل درسدبي مي حل دأل ئةج )))))

أٍئلخ الْؽلح الضبلضخ
ًّ : 1ضؼ ادلقصْك دبب ٗأرٖ :


ػلن اجلْ٘هْه ْلْع٘خ  ٛ٘ :ثٌ ٍُ ثٌي٠ ٞوًُ أ ىجي ث ًض

 ٟ٘ٚ :وٍّز

ِىٔٛاز ِآ ع عاز ألْاجَ ٘اٚ GEO ( : ٟصغٕا ٟث ًض MPRPHO( ( ٚ :
ثٌ ىً ٚLogoy ٚص ٕ. ٍُ ٟ
 روثخ اللـْرٌ  :صٌداز ٔج ّاز هل١ماز ثٌقذ١ذاجس  ،صقٍّٙاج ثٌٌ٠اجؿ ٌّْاج جس د ١اور
ٚصطااً جٌمااز دٙااج ٚصضٌّااخ ٘اايٖ ث صٌدااز ٕااوِج صع ا
ثٌّٕجغك ثٔض جًث ٌٙج ّٚ ٟػ آّ١ج ٚأٌِ٠ىج ثٌؾٕٛد١ز.

ّااٌ ز ثٌٌ٠ااجؿ ٚ ،أوغااٌ

 اجلٌبكل  :صٕ ؤ دْذخ ثمض ف غذ ١ز ثٌصن ًٛثٌض٠ ٟضٌواخ ِٕٙاج لاج ثٌّؾاٌٜ
ثٌٕٚ ٌٞٙصمج َٚثٌصن ًٛثٌصٍذز ٍّ١ز ثٌٕقش دّٕ١ج صضآوً ثٌصان ًٛثٌٍٕ١از ِٚ ،آ
عُ صذم ٝثٌصن ًٛثٌصٍذز دجًٍر ٚأف١جٔج لٌ٠ذز ِٓ ثٌْطـ.
 الزنهٗخ الوحي٘خ ١ٍّ :از غذ١ ١از ٕ٠اضؼ ٕٙاج إٍثٌاز ٔٚماً ثٌّاٛثه ِآ ِٕطماز إٌاٝ
أمااٌ ٜدف ااً ثٌٌ٠ااجؿ ٚصصااً ثٌض ٌ٠ااز ٍاا ٝص ااى ِ ً١ااجٌُ ّااطـ ث ًض وضفض١ااش
ثٌصاانٚ ًٛصىاا ٓ٠ٛث ااىجي أًظاا١ز ؽو٠ااور ص ٌ٠ا عااجٔ : ٟصقٌ٠ااه ثٌٌ٠ااجؿ ٌقذ١ذااجس
ثًٌٌِ ٓ غٌ٠ك ثٌمفَ عُ صْمػ ٍ ٝث ًض ٚصعٌح ثٌْاطـ ٚصمفاَ ِاٌر أماٌٜ
٘ٚىيث صْضٌّ ثٌ ٍّ١ز غجٌّج ثّضٌّس ثٌ جصفز ثٌٌٍِ١ز .
 كّهح الزؼوٗــخ الٌِوٗــخ  :ثٌّٕااٛىػ ثٌاايٚ ٞظ ا ٗ ه٠فااَ دج

ضّااجه ٍاا ٝثٌ جِااً

ثٌَِٕاا ٟثٌااي٠ ٞذاا ٓ١صطاا ًٛث ااىجي ث ًظاا١ز اا ٟعا ط ٌِثفااً ( ثٌٕعااٛػ ٚثٌ ااذجح
ٚثٌ ١نٛمز ) أغٍك ٍٙ١ج أُّ هًٚر ثٌض ٌ٠ز ثٌٕ٠ٌٙز .
 فغْط رقَ٘ن ادل٘ـبٍ ِ :ؾّ ٛاز مطاٛغ صفصاً ث فاٛثض ثٌٕ٠ٌٙاز آ د عاٙج
ثٌذ ط .
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 الزغْٗخ احلْ٘ٗخ  ٟ٘ :ذجًر ٓ صقًٍ دمج٠ج ثٌٕذجصاجس ٚثٌقٛ١ثٔاجس ؽاَث ثٌصانٌ
ِّج ٠ؤه ٞإٌ ٝإظ ج ٗ ٚصفض١ضٗ أ ٚصقٍ. ٍٗ١
 2ً أعت ػوب ٗلٖ :
 أ -أمكو أًْاع الزؼوٗخ ؟
 ص ٌ٠ز ِجة١ز  ،ص ٌ٠ز ً٠ق١ز .

 ة -هب الؼْاهل ادلؤصوح يف الزغْٗخ ؟
ٔ ٛثٌصنٌ ٌٛٚصٗ .
ثٌّفجصً ٚثٌ مٛق .
ثٌّٕجك .
ثٌَِٓ .
هًؽز ثٔقوثً ثٌضعجً. ِ٠
طّ -ضؼ الؼالقخ ثني الؼْاهل اللافل٘خ ّاخلبهع٘خ ادلش لخ لَغؼ األهض ؟
ثٌؾااٛثح  :ا صماا َٛثٌ ٛثِااً ثٌوثمٍ١ااز ٚثٌ ٛثِااً ثٌنجًؽ١ااز دض ااى ِ ً١ااجٌُ ّااطـ
ث ًض د ىً صىاجٍِ ، ٟاؤٙ ِ ٞاٌ صعجًْ٠ا ٟصاٌثٖ أِجِاه ِاج ٘ا ٛإ ٔض١ؾاز ّاً
ِ ااضٌن  ،جٌ ٛثِااً ثٌوثمٍ١ااز ص ّااً أّجّااج ٍاا ٝإٔ ااج ثٌذٕااج ثٌااوثمٍٚ ٟص ااىً١
صعجً ِ٠ثٌم ٌر ث ًظ١ز ّٛث دقٌوز ثٌضٛثة١ز أ ٚثٔىْجً٠ز أ ٚدجٌٕ اجغ ثٌذٌواجٟٔ
 ،عُ ٠ؤص ٟه ًٚثٌ ٛثًِ ثٌنجًؽ١ز ثٌض ٟصم َٛد ٍّ١جس ثٌض وٚ ً٠ثٌض ىٌ ً١ضٍه ث ىجي
ٍّ ٝطـ ث ًض ٠ؤص ٟه ًٚثٌ ٛثًِ ثٌنجًؽ١ز د ٍّ١جس ثٌض و.. ً٠
ك -ػلك إجيبث٘بد الَِْل الف٘ض٘خ ؟
ثٌؾٛثح  :ف١ظ صّضجٍ ٘يٖ ثٌّٕجغك دنصٛدز ثٌضٌداز  ٚٚاٌر ثٌّ١اجٖ ِّ ،اج  ٠طٙ١اج
ِ١ااَر ثإلٔضااجػ ثًٌَث ااْ٠ٚ ، ٟااج و غٌّ٘ااج دّ١ااجٖ ثٌف١عااجٔجس داا ٓ١فااٚ ٓ١آمااٌ ٍااٝ
صؾو٠ااو مصااٛدضٙج ٌٙٚاايث اائْ ِ ااُ ثٌقعااجًثس ثٌّصااٌ٠ز ثٌموّ٠ااز ٚفعااجًثس دا ه
ثٌٌث وٚ ٓ٠فعجًثس ؽٕٛح ٌق آّ١ج أفٛثض ثٌْٕو ٚثٌىٕؼ ٚثٌٕ ٌٙث صفٌ .
ُـ  -هب شل٘ياد الٌِو يف هوؽلخ الٌضظ ؟
أ٠ -ى ْٛث ٔقوثً ألً ِّج ٌٍِ ٟ ٗ١فٍز ثٌ ذجح .
ح َ٠ -هثه ج ٍ١ز ثٌقش ثٌؾجٔذ ٍٝ ٟثٌقش ثٌٌأّ. ٟ
ػ-صضني ثٌمٕجر أ ٚثٌّمط ثٌ ٌظٌٍ ٟمٕجر ىً فٌف U
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ه -ص  ٌٙث

ىجي ث ًظ١ز ( ثٌْٛٙي ثٌفع١ز ) .

ّ -أمكو سلبعو ال ضجبى الوهل٘خ ؟
ِنجغٌ ثٌىغذجْ ثٌٌٍِ١ز ِٙ :وهر ثٌْىجْ ٚثٌّذجٔٚ ٟثٌطٌلجس ٚثًٌَّ ٚجس .
ً : 2أػظ أٍجبة ل ل هب ٗأرٖ :
أ -ر زَت روثخ اللٌْٗ أُو٘خ ىهاػ٘خ :
اجلْاة ٙٔ :ج صٌدز ٔج ّز هل١مز ثٌقذ١ذجس .
ةٌٗ -له ّعْك غغبء ًجبرٖ ْ ال ضجبى الوهل٘خ الَبؽل٘خ .
ط -ر ْى الشْاُل الصؾواّٗخ .
اجلْاة ٔ :ض١ؾز فاش ثٌٌ٠اجؿ ٌٍصان ًٛا ٟثٌّٕاجغك ثٌؾج از ٚثٌضا ٟص ٙاٌ ٙ١اج
ٍ ٝاىً غذماجس صانٌ٠ز صاٍذز صٌصىاَ ٛلٙاج صانٕ١ٌ ًٛاز دق١اظ صذاوٍ ٚاٝ
ىً فج جس صٍذز ِٕفصٍز آ د عاٙج ثٌاذ ط دٛثّاطز لٕاٛثس غاجةٌر صضّ١اَ
دضْطـ لّّٙج ف١ظ صضٛغً  ٟثٌفٛثصً ٚثٌ مٛق ٚصم َٛدقآ ثٌصان ًٛثٌٍٕ١از
ٚلو ٠صً ثًصفج ٘يٖ ثٌ ٛث٘و إٌِ39 ٝضٌ .
ك -رجبٗي أ

بل الزصوٗف الٌِوٕ .

ُـ  -صالثخ الصقْه الٌبهٗخ ّلًْ٘خ الصقْه الوٍْث٘خ .
ثٌؾٛثح ٠ :ؤعٌ ص دز ثٌصن ٟ ًٛثٌموًر ٍِ ٝمجِٚز ثٌضفضاش ىٍّاج ٍثهس ثٌصا دز
ٍثهس ِمجِٚز ثٌصنٛ ٌٍ ًٛثًِ ثٌنجًؽ١ز  ،جٌصن ًٛثٌٕجً٠ز ِغً ثٌذجٌٍاش ٚثٌؾٌثٔ١اش
ٌوٙ٠ج لوًر أوذٌ ٍِ ٝمجِٚز ثٌ ٛثًِ ثٌؾ٠ٛز ِٓ ثٌصن ًٛثٌٌّاٛد١ز واجٌقؾٌ ثٌؾ١اٌٞ
ٚثٌٌٍِ ٟثٌض ِ ٟجهٔٙج ظ ١فز .
ً : 4ثني أصو الٌجبد يف الزغْٗخ ال ٘و٘ب ٘خ ّادل٘ بً٘ ٘خ .
 -1ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ِغً  :ثٌفطٌ٠جس ثٌض ٟصي٠خ ٕجصٌ ثٌصنٔ ًٛض١ؾز ّٔ٘ٛج
ٍٙ١ج .
 2صما َٛد اط ثٌقٛ١ثٔاجس دذٕاج ث ٔفاجق ّ ٚاً ثٌقفاٌ ا ٟثٌصانٌ ًٛضاؤِٓ١
ثٌّؤٚ ٜٚثٌغيث ٌٙج ِّ ،ج ٠ؤه ٞإٌ ٝصفضش ثٌصن. ًٛ
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١ٍّ 3جس صقٍاً ثٌقٛ١ثٔاجس ثٌّ١ضاز ٚثٌٕذجصاجس ثٌضا ٟصٕاضؼ ٕٙاج د اط ثٌّاٛثه
ثٌض ٟصي٠خ ثٌصنٚ ًٛصقٍٍٙج وغجٍ ث ِ١ٔٛج ٚثٌودجي ٚث فّجض ثٌ ع٠ٛز .
 4ا ْ٠اأّ ُٙاا ٛؽااي ًٚثٌٕذجصااجس ْ٠اا ُٙاا ٟصّٛاا ١ثٌ اامٛق ثٌّٛؽااٛهر ااٟ
ثٌصنٔ ًٛض١ؾز ٌّٕ٘ٛج ٚإفوثط مٛق ؽو٠ور .

ً
ً :5كْى رؼو٘وب ٗجني الؼالقخ ثني كل هي :
أ -هًؽز ث ٔقوثً  /غجلز ثٌٕ. ٌٙ

غٌه.ٞ

ح -ثٌغطج ثٌٕذجص / ٟثٌؾٌ٠جْ ثٌْطق. ٟ

ىْ. ٟ

ً – 6أٍزؼي ثبلش ل صن أكول اجللّل اٙرٖ :
ِ وي ثٌقٌثًر
1919
39

ِ ااااااااااااوي ثٌْاااااااااااإِْ ٞٛض ٜٛثٌضؾ٠ٛز
ٌألِطجًُِ/
ظ فز
9
ِ ضوٌز
1599
و٠ور
299

(( اًزِٔ وػ الْؽلح الضبلضخ هغ مج٘غ األٍئلخ ))))))))

الْؽلح 4
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الفصل األّل

هقلهخ يف كهاٍخ اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ

ً
أّ  :هفِْم اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ّرغْهُب
اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ  ٟ٘ :أفو ٌ ٚثٌؾغٌث ١ج ثٌذ ٌ٠ز ثٌيٙ٠ ٞضُ دوًثّز ثٌّمِٛجس
ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز ٚصّٕٙ١ج ثٌوثمٍٚ ٟصاؤع ٌ١ىٌاه ا ٟلٛصٙاج ثٌْ١جّا١ز  ٚلجصٙاج
ثٌنجًؽ١ز أ٘ضُ ثٌ و٠و ِٓ ثٌ ٍّج ٚثٌف ّفز  ٟهًثّز ِٛظ ٛثٌؾغٌث ١ز ثٌْ١جّ١ز
ِٕ: ُٙ
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أًّط 322-3 3 ( : ٛلََ )  ٠و أٚي ِآ وضاخ آ لاٛر ثٌوٌٚاز ثٌّْاضّور ِآ
صااٛثٍْ عٌٚثصٙااج  ٚااوه ّااىجٔٙج  ،وّااج صٕااجٚي ٚوااجة ثٌوٌٚااز  ِٚااى س ثٌقااوٚه
ثٌْ١جّ١ز د ٓ١ثٌوٚي .
ثداآ مٍااو ) َ1495-1342 ( : ْٚوضااخ اا ٟثٌؾغٌث ١ااج ثٌْ١جّاا١ز ااِ ٟموِضااٗ ،
ف١ظ ذٗ ثٌوٌٚاز دجٌىاجةٓ ثٌقا ٟثٌايّ٠ ٞاٌ دٌّثفاً ف١جصاٗ ثٌضا ٟصضّغاً ا ٟثٌٕ اؤر
ٚثٌٕعؼ ٚثٌ ١نٛمز .
ٌ٠ٚااو ًثصااَي ( ٌ٠ : ) َ1094- 1 44ؽ ا إٌ١ااٗ ثٌفعااً اا ٟوضجدااز أٚي ِؤٌ ا
٠قًّ ٕٛثْ ( ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز ) جَ  ٚ ، َ1 05و ثٌوٌٚز دّغجدز وجةٓ فاٟ
صٌّ دٌّثفً ( ثٌّ ١ه ٚثٌّٕٚ ٛثٌ ٛجر ) .
ٚثّاااضٌّس ِْاااجّ٘جس ثٌ ٍّاااج ااا ٟثٌؾغٌث ١اااج ثٌْ١جّااا١ز إٌااا ٝأْ وٙاااٌ ِصاااطٍـ
ثٌؾٛ١دٌٛضذااه ) ااجَ ٍ َ1 00اا٠ ٝااو ثٌ ااجٌُ ًٚهٌ ا وٍ١ااٍ ٚ ، ٓ١اا ٝثٌااٌغُ ِاآ
ثٌ لز ثٌض ٟصٌدػ ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز دجٌؾٛ١د١ٌٛضه إ أٔٗ ٛ٠ؽو ٌٚق دّٕٙ١اج ا
أٔ ٌ ثٌؾوٚي ث٢ص: ٟ
ثٌؾٛ١دٌٛض١ه
ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز
صٙضُ دضقٍ ً١ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز صماا َٛدجٌوًثّااز ٔفْااٙج إظااج ز إٌااِ ٝطجٌذٙااج ااٟ
ِؾجي ثٌْ١جّز ثٌنجًؽ١ز
ٌٍوٌٚز .
صع صصًٛث ٌّْضمذً ثٌوٌٚز .
صوًُ إِىجٔجس ثٌوٌٚز ثٌف ٍ١ز
صٕ ٌ ٌٍوٌٚز وىجةٓ ف. ٟ
صٕ ٌ ٌٍوٌٚز وى١جْ عجدش
ً :أمكو أُن الؼلْم الزٖ روثظ اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ؟
اجلْاة  :ثٌضجً٠ل ٚثٌ ٍ َٛثٌْ١جّ١ز ٚث لضصجه .
ً
صبً٘ب أُلاف اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ّرلب رِب :
ً :أمكو أُلاف اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ؟
-1
-2
-3
-4

هًثّز ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز .
صقو٠و ٕجصٌ ثٌمٛر ٚثٌع ٌٍوٌٚز .
ثٌض ٌ ٠دجٌّ ى س ثٌْ١جّ١ز ٚثلضٌثؿ ثٌقٍٛي ٌٙج .
صمو ُ٠ثٌذ١جٔجس ٚثٌّ ٍِٛجس ثٌؾغٌث ١ز ٌصجٔ ثٌمٌثً .
وّج صض وه ثٌّؾج س ثٌض ٟصوًّٙج ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز ٚص ًّ ِج : ٍٟ٠
اللّلخ  :صوًُ ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز ثٌوٌٚز وٛفاور ّ١جّا١ز صضّضا دجٌْا١جهر
وّج ٛ٠ظقٙج  ٟهًثّز ثٌوٌٚز :
ً :هب اجملب د الزٖ رلهٍِب اللّلخ يف اجلغوا ٘خ الَ٘بٍ٘خ ؟
 -1ثٌنصجةص ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز .
 -2ثٌْ١جّجس ثٌ جِز ٌٍوٌٚز  ٚلجصٙج ثٌنجًؽ١ز .
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 -3صقٍ ً١لٛر ٚظ

ثٌوٌٚز .

 -2الٌظبم الؼبدلٖ اجللٗل :
ــــــ ٌ٠صىاااَ ثٌٕ ااجَ ثٌ اااجٌٍّ ٟاإّ١٘ ٝاااز ثٌاااوٚي ثٌّضموِااز ٍاااِ ٝاااٛثًه
ِٚموًثس ثٌوٚي ث لً لٛر ٌ٠ٚصذػ دٙيث ثٌٕ جَ وه ِٓ ثٌّؾاج س ثٌفٌ ١از
أّ٘ٙج :


الز زالد ا قزصبكٗخ ِ :غً ( ثٌْٛق ث ًٚٚد١ز ثٌّ ضٌوز ّ ِٕٚز ثٌضؾجًر ثٌ جٌّ١ز ( ثٌؾجس
).

 األؽالف الؼَ وٗخ ِ :غً  :ؽٍ
 الؼْدلــخ  :وٙااٌس ِٕااي ِٕضص ا

ّجي ث غٍْ ( ٟثٌٕجص) ٛ
ثٌضْ ا ٕ١جس ِاآ ثٌمااٌْ ثٌ ااٌٚ ٓ٠ص ٕاا ( ٟإٍثٌااز

ثٌقٛثؽَ ٚثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز د ٓ١ثٌوٚي ٓ غٌ٠ك ّٕ٘١از ثٌاوٚي ثٌم٠ٛاز ثلضصاجه٠ج
ٚعمج ١ج ١ ٌ ِٚج ٚثؽضّج ١ج ٍ ٝثٌوٚي ث مٌ. ٜ
ً
 صبلضب  :اللّلخ ّالٌظبم الَ٘بٍٖ:
اللّلخ ٚ :فور ّ١جّ١ز صمِْ ٍٝ َٛجفز ِقوهر ِٓ ّاطـ ث ًض ٠ ،ماٙ١ٍ ُ١اج اوه
ِٓ ثٌْىجْ ٚصقىّٙج ٍّطز ٍ١ج صو ٌ٠اؤٙٔٚج ٚصضّضا دجٌْا١جهر ثٌوثمٍ١از ٚثٌنجًؽ١از ،
ٚصضٕ ٛثٌوٚي  ٚمج ٌٕ جِٙج ثٌْ١جّٚ ٟثإلهثً. ٞ

ً
ً :هب أًْاع اللّلخ رجؼب للٌظبم الَ٘بٍٖ ّا كاهٕ ؟
 -1ثٌوٌٚز ثٌّٛفور ( ثٌٌّوَ٠ز ) .
 -2ثٌوٌٚز ث صقجه٠ز ثٌٌّوذز ( ثٌ ٌِوَ٠ز )

ثٌف١وًثٌ١ز
ثٌىٔٛفوًثٌ١ز

- -1ثٌوٌٚز ثٌّٛفور ٛ٠:ؽو ٙ١ج ِؾٍِ ٔ١جدٚ ٟثفاو ٚفىِٛاز ٚثفاور صْا١طٌ ٍاٝ
ثٌْااٍطجس ثٌّقٍ١اااز ااا ٟألاااجٌ ُ١ثٌوٌٚاااز ؽّٙ ١اااج ِ ،غاااجي ىٌاااه ( ث ًهْ ٚثٌ١جداااجْ
ٌْٔ ٚج

 -2ثٌوٌٚز ث صقجه٠ز  :صمُْ إٌّ٘ ٓ١ ٛٔ ٝج :
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أ -اللّلخ الف٘لهال٘خ  :صى ْٛثٌوٌٚز ِمّْز إٌاٚ ٝفاوثس إهثً٠از وجٌ٠ ٛاجس
ثٌّضقور أ ٚثٌّقج جس ٚصضّض دج ّضم ي ثٌيثص ٟدجّضغٕج ثٌ ؤٚ ْٚثٌّجٌ١ز
ٚثٌو ج ِغً  :أّضٌثٌ١ج ٚثإلِجًثس ثٌ ٌد١ز ثٌّضقور .
ح -اللّلخ ال ًْفلهال٘خ  :ثٔعاّجَ هٌٚضا ٓ١أ ٚأوغاٌ ا ٟثصقاجه ف١اظ صضاٌٝٛ
ثٌْااٍطز ثٌٌّوَ٠اااز د اااط ثٌصاا ف١جس ِااا ثفضفاااجو وااً هٌٚاااز د نصااا١ضٙج
ثٌمجٔ١ٔٛز ١ّٚجهصٙج ثٌنجًؽ١ز ٚثٌوثمٍ١از ِغاً  :ث صقاجه ث ًٚٚداّ٠ٚ ، ٟىآ
ٌٍوٌٚز ثٌىٔٛفوًثٌ١ز أْ صضقٛي إٌ ٝهٌٚز ١وًثٌ١ز وّج فوط ٌْ٠ّٛ ٟث .
ً
هاثؼب  :الٌظبم الَ٘بٍٖ ّعغوا ٘خ ا ًزقبثبد :
ٌ ش ثٌّؾضّ جس ثٌذ ٌ٠ز ِٕاي ثٌماوَ ثٌٕاََ ثٌْ١جّا١ز ثٌضا ٟثٔذغاك ٕٙاج
ٍّطز صم ٍٝ َٛظذػ ٚصٕ  ُ١ف١جر ثٌفٌثه ث ّضمٌثً  ٟثٌّؾضّ :
 -1أًظوخ احل ن يف اللّلخ :
ـــ الٌظـبم الَ٘بٍـٖ  ٔ :اجَ ثؽضّاج ْ٠ ٟاضٕو إٌاّ ٝاٍطز أ ٚلاٛر صْاضنوَ اٟ
‘هثًر ِااٛثًه ثٌّؾضّاا ٚصقم١ااك إِٔٙااج ثٌااوثمٍٚ ٟثٌنااجًؽِ ٟاآ ماا ي ِؤّْااجس
ص ااٌ١ ٠ز ٚصٕف١ي٠ااز ٚلعااجة١ز  ،ف١ااظ صنضٍ ا أٔ ّااز ثٌقىااُ اا ٟثٌوٌٚااز ثٌااي ٠ ٞااو
ثٌ ٕصٌ ثٌْجّ ٟ ٟثٌٕ جَ ثٌْ١جّّ٠ٚ ٟىٓ صصٕ ١أٔ ّز ثٌقىُ .
ً :أمكو أ
-1
-2
-3
-4

بل أًظوخ احل ن ؟

ٔ جَ ًٚثع. ٟ
ؽّ. ًٞٛٙ
ٔ جَ ًةجّ. ٟ
ٔ جَ دٌٌّجٔ. ٟ
أ -الٌظبم الْهاصٖ ٕ٠ :ضمً ثٌقىُ ٘ ٟيث ثٌٕ جَ دجًٌٛثعز وٍّج ٠إص ٍ١اٗ
ثٌوّضّ٠ٚ ، ًٛغً أ ٍٍّ ٝطز  ٟثٌوٌٚز ثٌٍّه أ ٚث ِ١اٌ أ ٚثإلِذٌثغا ًٛأٚ
ثٌٍْطجْ ٠ٚ ، ،ضٌأُ ؽ ٌز ثٌٍّه ذو هللا ثٌغاجٔ ٟأ ٍاّ ٝاٍطز ا ٟثٌٍّّىاز
ث ًهٔ١ز ثٌٙج ّ١ز .
ة -الٌظبم اجلوِْهٕ ٠ :ماٍ َٛا ٝثٔضناجح ًةا ِ١ثٌوٌٚاز ِآ لذاً ثٌ ا خ
ٚدّور ٍِٕ١ز ِقوهر ٠ٚىً ٍٝ ْٛأُ ثٌٍْطز ثٌضٕف١ي٠ز ٚثٌٍْطز ا٘ ٟايث

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 52

ثٌٕ جَ ِ ضٌوز د ٓ١ثٌٌةٚ ِ١ثٌقىِٛز ّٙ ٕ٠ٚج ثٌوّض ًٛوّج ٘ ٛثٌقجي ٟ
ٌْٔج .
ط  -الٌظبم الو بٍٖ ّ٠ :غً ثٌٌةً ِ١أُ ثٌوٌٚز ٚصى ْٛثٌٍْطجس ثٌاغ ط (
ثٌضٕف١ي٠اااز ٚثٌض اااٌ١ ٠ز ٚثٌمعاااجة١ز ) ِْاااضمٍز ٌٚىاااً ٚثفاااور ِٕٙاااج ثمضصجصاااٙج
ّٛٔٚىػ ثٌٕ جَ ث ٌِ٠ىِ ٟغج ٍ ٝىٌه .
ك -الٌظبم الربدلبًٖ  ٠ :و ثٌذٌٌّجْ ِصوً ثٌٍْطز ٚثٌض ٌٚ ٠ثٌّٕضنخ ِٓ
لذً ثٌ خ ٠ٚضاً ٌٝٛةا ِ١ثٌاًٍٛث ثٌّٕضناخ ِآ ثٌ ا خ ِْاؤ١ٌٚز ثٌقىاُ
 ٟثٌوٌٚز  ،دّٕ١ج ثٌاٌة ِ١أ ٚثٌٍّاه ْ٠اٛه ٠ ٚقىاُ ِٚ ،غاجي ىٌاه ثٌٍّّىاز
ثٌّضقور ( دٌ٠طجٔ١ج ) .
 -2عغوا ٘خ ا ًزقبثبد :
أ -ادلفِــْم ّاألُو٘ــخ  :ص ااٌف ؽغٌث ١ااز ث ٔضنجدااجس  :دجٔٙااج هًثّااز ثٌضذااجٓ٠
ثٌّىجٌٍٍْٔٛ ٟن ث ٔضنجدٌّٛ ٟثغٕ ٟثٌوٌٚز ٚصقو٠و ثٌ ٛثًِ ثٌّؤعٌر  ٟص٠ٍٛ
ثٌٕضجةؼ ث ٔضنجدجس ٚ ،ثٌّْاضمذً ثٌْ١جّاٌٍ ٟوٌٚاز  ٚماج ٌٙايٖ ثٌّ ط١اجس ْ ٚ ،
ث ٔضنجدااجس صّغااً ّااٍٛوج ّٔٚطااج صٕ ١ّ١ااج ٌٍٕ ااجغ ثٌذ ااٌ ٞثٌْ١جّاا ٟثٌّضااؤعٌ
دوًؽااز وذ١ااٌر دج د ااجه ثٌؾغٌث ١ااز ِغااً ( ثٌّٕااجك ٚثٌضعااجًٚ ِ٠غااٌق ثٌٕمااً
ٚثٌّْض ٜٛثٌغمج ٌٍٕ ٟجمخ ٚغٌ٘١ج ) ث ٌِ ثٌي ٞؽ ً ِٓ ثٌؾغٌث ١ج ث ٔضنجد١ز
اا ٔ ٟااٌ ثٌّنضصاا٘ ٓ١اا ٟأهثر ِّٙااز ِاآ أهٚثس ثٌض اان١ص ثٌْااٌٍ ُ١ألّٔااجغ
ثٌّىجٔ١ز ثٌْجةور ِ ٟىجْ ِ ٚ ٓ١صقٍ ً١صغٌ١ثس ثٌٍْٛن ثٌضص٠ٛضٌٍٕ ٟجمخ ِٓ
ِىجْ إٌ ٝآمٌ  ِٓٚ ،عُ هثةٌر ثٔضنجد١ز إٌ ٝأمٌ ٌ ِٚ ٜز أّذجح ٘يث ثٌضغ. ٌ١
ا ٚصٙااضُ ؽغٌث ١ااز ث ٔضنجدااجس دوًثّااز ثٌ ٛثِااً ٚثٌّااؤعٌثس ثٌؾغٌث ١ااز ااّ ٟااٍٛن
ثٌٕجمذ ِٚ ٓ١ف از ٚصا ٚصقٍ١اً صصا٠ٛضٚ ُٙصّغٍٙاج ٍا ٝماٌثةػ ِىجٔ١از إوٙاجً
ثٌضذج ٓ٠ثٌؾغٌث ٚ ٟثإللٌٍ ّٟ١ضٍه ثٌٕضجةؼ ٚثٌض ٟصقوه ٔضجةؾٙج ٌِثوَ ثٌم ، ٜٛف١اظ
أصذقش ث ْ٢وجٌ٘ر ؽغٌث ١ز جٌّ١ز ٔض١ؾز ٔض جً ثٌوّ٠مٌثغ١ز .
ة -رلب د كهاٍخ عغوا ٘خ ا ًزقبثبد :







ثٌضقٍ ١س ثٌؾغٌث ١ز ٌٍوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز .
ثٌضذج ٓ٠ثٌّىجٌٍٔ ٟضص٠ٛش ٚأّذجدٗ ٚصغ. ٌٖ١
ثٌٕ جَ ث ٔضنجدِٚ ٟغَثٖ ثٌؾغٌث .ٟ
ثٌنصجةص ثٌوّٛ٠غٌث ١ز ٌٍٕجمذٚ ٓ١ثٌٌّ ق. ٓ١
غٌ٠مز ص ٠ٍٛثٌّمج و ثٌّّغٍز ٌٍوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز .
ثٌو ج٠ااز ِٚااو ٜصؤعٌ٘١ااج دجٌذ١تااز ثٌّقٍ١ااز ٚآعٌ٘ااج اا ٟمٍااك صٛؽٙااجس ِ ٕ١ااز ٌااوٜ
ثٌٕجمذ. ٓ١
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 ثٌذ١تااز ث لضصااجه٠ز ٚثٌْ١جّاا١ز ٚث ؽضّج ١ااز ٌٍااوٚثةٌ ث ٔضنجد ١ازٚ ،صؤعٌ٘١ااج ٍااٝ
ثٌٍْٛن ث ٔضنجد.ٟ
 ثٌٍْٛن ثٌضص٠ٛضٌٍ ٟفٌه ٚثٌؾّج ز .
ط -األًظوخ ا ًزقبث٘خ ّّاقؼِب اجلغوايف :
ـــ ٔ و ث ٔضنجدجس ٍ١ّٚز ٍّ١ز ٠ضُ ٓ غٌ٠مٙج ثمض١جً ث

انجص ثٌايّ ٓ٠ا١ؤٚي

إٌِْ ًُّ ُٙ١ضمذً ثٌوٌٚاز ٚصإج ز ثٌماٌثًثس ثٌّّٙاز ٠ٚ ،ما َٛدضٌ ا١ق ُٙجِاز
ثٌ خ ِّٓ ثوًّ ثٌْٓ ثٌمجٔ١ٔٛز ٌ لضٌث ٌ ،يث ص و ث ٔضنجدجس ه جِز ِّٙاز ِآ
ه جةُ ثٌٕ جَ ثٌوّ٠مٌثغ ٟثٌّ جصٌ ٍْ ٟفز ثٌقىُ ٍ١ّٚٚز ٌ صصاجي دا ٓ١ثٌقاجوُ
ٚثٌ خ ٚدِ ٓ١صوً ثٌمٌثً ثٌْ١جّٚ ٟث ٌّٕفي. ٌٗ ٓ٠
ٚصؾٌ١ٍّ ٞز ث ٔضنجدجس ظّٓ ٍٍّْز ِآ ثٌإ ُ ث ٔضنجد١از ثٌضا ٟصنضٍا ِآ
هٌٚز إٌ ٝأمٌ ٔ ِٓٚ ٜجَ إٌا ٝآماٌ  ،آماٌ  ،إى ص ضّاو ثٌوٌٚاز اًّ ٟاُ أٔ ّضٙاج
ث ٔضنجد١ااااز دٕااااج ٍاااا ٝغذ ١ااااز ٔ جِٙااااج ثٌْ١جّااااٚ ٟث ؽضّااااج ٚ ٟثٌؾغٌث ااااٟ
ٚث لضصجهٚ ، ٞصذٌٍ ِّٙز ثٌؾغٌث  ٟ ٟهًثّز ثٌٕ ُ ث ٔضنجد١ز ا ٟثٌوٌٚاز ِآ
ؽجٔذ: ٓ١
-1اجلبًت األّل  :هًثّز ٔ ٛثٌٕ جَ ث ٔضنجد ٟثٌّ ضّو  ٟثٌوٌٚز .
 -2اجلبًت الضبًٖ  ٌ ِ :ز ٚهًثّز ثٌطٌ٠مز ثٌض٠ ٟطذك آ غٌ٠مٙاج ٘ايث ثٌٕ اجَ
ث ٔضنااجد ٟأٍ ٚاا ٝغ١ااٌٖ وّٕ ا صّغ١ااً د ااط ث لٍ١ااجس ٚثٌم١ِٛااجس اا ٟثٌوٌٚااز  ،أٚ
ثصْج فؾُ ثٌوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز  ٟد ط ألجٌ ُ١ثٌوٌٚز ٚصقؾّٙ١ج ِٕ ٟاجغك أماٌٜ
ٚغٌ٘١ج .
ــ ٗؼوف الٌظبم ا ًزقـبثٖ  :دؤٔاٗ ذاجًر

آ ثٌطٌ٠ماز ثٌضا٠ ٟاضُ دٙاج ثمض١اجً

ثٌٕجمذٌٕٛ ٓ١ثد ُٙأ ٚث١ٌ٢ز ثٌض ٟدّٛؽذٙج صّغاً ًغذاز ثٌ١ٙتاز ثٌٕجمذاز آ ثلضٕج ٙاج
دجمض١ااجً ِّااغٍ ُٙاا ٟثٌذٌٌّااجْ ٚ .دّٛؽااخ ث مااض ف اا ٟدٕ١ااز ثٌوٌٚااز ث ؽضّج ١ااز
ٚث لضصجه٠ز ٚثٌغمج ١ز صض ٛثٌٕ ُ ث ٔضنجد١ز إٌ ٝأٔٛث ور ِٕٙج :
أً -ظــبم ا ًزقبثــبد ادلجب ــو ّغــري ادلجب ــو ٠ : :ماا َٛثٌٕااجمذ ْٛاا ٔ ٟااجَ
ث ٔضنجدجس ثٌّذج ٌ دجمض١جً ٔٛثدِ ُٙذج اٌر هّٚ ْٚاجغز أماٌٚ ، ٜلاو ص اٝ
٘اايث اا ٟهٚي ثٌ ااجٌُ صمٌ٠ذااج  ،أِااج ث ٔضنااجح غ١ااٌ ثٌّذج ااٌ ااجْ ثٌٕااجمذ١ ٓ١ااٗ
٠نضجًِٕ ْٚوٚد٠ ُٕٙ ٓ١م ِْٛٛد ٍّ١ز ث لضٌث ٚ ،دصفز جِز جْ ثٌوّاضًٛ
٘ ٟ ٌٜ٠يث ثٌض ِٓ ٛث ٔضنجدجس ٍ١ّٚز غ ٌ١هّ٠مٌثغ١ز و٠ ٗٔٛع جةمج أِجَ
ثٌٕجةخ ٚثٌٕجمخ .
ح ٔ -ااجَ ث ٔضنااجح ثٌفااٌه ٔٚ ٞااجَ ثٌمجةّااز  :اا ٟوااً ث ٔضنجدااجس ثٌفااٌه ٞصمْااُ
ثٌوٌٚز إٌ ٝهٚثةٌ ثٔضنجد١ز صغٌ١ر ثٌّْاجفز ٚثٌْاىجْ ٠ٚ ،ما َٛثٌٕجماخ دّٛؽاخ
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٘يث ثٌٕ جَ دجٌضص٠ٛش ٌٌّ ـ ٚثفو ٠ٚ ،ؾٌ٘ ٟ ٞيث ثٌٕ جَ صّغ٘ ً١يٖ ثٌاوٚثةٌ
دٕجةخ ٚثفو مػ ٠ٚ ،ضّىٓ ثٌٕجمخ ا٘ ٟايث ثٌٕ اجَ ِآ صقو٠او وفاج ر ٔجةذاٗ وّاج
 ٟث ٔضنجدجس ث ًهٔ١ز لذً جَ ٠ٚ َ2916قضجػ ٘يث ثٌٕ جَ إٌِٛ ٝثًه ِجة١از
ٚإهثً٠ااز ٚصٕ ١ّ١ااز وذ١ااٌر صىٍاا ثٌوٌٚااز ثٌىغ١ااٌ ِاآ لااوًثصٙج  ،أِااج اا ٔ ٟااجَ
ث ٔضنجح دجٌمجةّز ضى ْٛثٌّٕج ْز ٍ ٝثّاجُ ثٌماٛثةُ ث ٔضنجد١از ٍ ٚ ،ا ٝواً
فَح ِٕج ِ صمو ُ٠لجةّز دؤّّج ٌِ ق ٗ١ظّٓ ثٌاوٚثةٌ ث ٔضنجد١از أ ٚص اىً١
لجةّااز ِاآ د ااط ثٌٌّ ااق ٓ١ثٌااي٠ ٓ٠غماا ْٛدج ٘ااوثف ٚثٌّذااجها وّااج ٘اا ٛااٟ
ث ٔضنجدجس ثٌٕ١جد١ز ث ًهٔ١ز جَ . َ2916
ػً -ظبم ا ًزقبة ثبألغلج٘خ ّالزوض٘ل الٌَجٖ  ٔ :اجَ ث غٍذ١از ٕ ٠ا ٟأْ
ثٌٌّ اااـ ثٌاااي٠ ٞقصاااً ٍااا ٝثصاااٛثس صفاااٛق اااوه أصاااٛثس واااً ِااآ ثٌٌّ اااقٓ١
ثٌّٕج ْ ٓ١ث٢مٌ ٟ ٓ٠ثٌوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز د او اجةَث ٚ ،غجٌذاج ِاج ٕ٠طذاك ٘ايث ثٌٕاٛ
ِآ ث ٔ ّاز ا ٟثٌااوٚي ثٌضا ٟصؾ ااً هٚثةٌ٘ااج ث ٔضناجد ٟصااغٌ١ر ثٌّْاجفز وّااج ٘ااٛ
ثٌقجي  ٟدٌ٠طجٔ١ج .
هً -ظــبم سبض٘ــل ادلصــبف ّاحلــوف ٙ٠ :ااوف ٘اايث ثٌاإّػ إٌاا ٝصّغ١ااً ث صؾج٘ااجس
ث ؽضّج ١از  ،دّ ٕاا ٝآماٌ ٠مْااُ ثٌٕااجمذ ْٛدقْاخ ٔاا ٛثٌّٕٙاز ٚثٌقٌ ااز أ ٚثٌ ّااً
ٚثٌاايّ٠ ٞجًّااٗ ثٌٕجمااخ ٘ٚ ،ىاايث ااجْ ثٌذٌٌّااجْ ثٌٕااجصؼ اآ ِّجًّااز ٘اايث ثٌٕ ااجَ
ث ٔضنجد٠ ٟعُ ثٌفتجس ث ؽضّج ١ز ؽّٙ ١ج َ١ِّ ِٓٚ ،ثس ٘يث ثٌٕ جَ صمٍ١اً ّا١طٌر
فَح ّ١جّ ٟأِ ٚؾّ ٛز ِٓ ث فَثح ٍِ ٝفجصً ثٌق١جر ثٌْ١جّ١ز ا ٟثٌوٌٚاز ،
 ٚجهر ِج ٌ٠صذػ صٕف١ي ٘يث ثٌٕ جَ  ٟثٌوٚي ىثس ثٌٕٙؼ ث ضٌثو ، ٟوجٌصٚ ٓ١و٠ًٛج
ثٌ ّجٌ١ز .
ُـ  -الٌظبم ادلقزلظ ٠ :ؤمي ٘يث ثٌٕ جَ دّذوأ ثٌَّػ دا ٔ ٓ١اجَ ثٌضّغ١اً دج غٍذ١از
ٚثٌٕ جَ ثٌْٕذ٠ٚ ، ٟؾٌ ٗ١ ٞصمْ ُ١ثٌوٌٚز إٌ ٝهٚثةٌ ثٔضنجد١ز ِض وهر د عٙج لجةُ
ٍ ٝثٌضّغ ً١ثٌْٕاذٚ ٟثٌاذ ط ث٢ماٌ ٍا ٝثٌضّغ١اً دج غٍذ١از غ١اٌ أْ ٘ايث ثٌٕ اجَ
٠قمااك ثٌ وثٌااز داا ٓ١ثٌااوٚثةٌ ثٌّنضٍفااز ؤٛااٗ ٠قااوه ِ ١ااجًِ ٓ٠نضٍفاا ٓ١ظاآّ ثإلغااجً
ثٌؾغٌث  ٟثٌٛثفو ٌٍوٌٚز .

 -ٚث ٔضنجدجس  ٟثٌٍّّىز ث ًهٔ١ز ثٌٙج ّ١ز ٚثٌض ٠ٍٛثٌؾغٌث ٌٍّ ٟمج و ثٌٕ١جد١از :
ّ٠غااً ثٌٕ ااجَ ث ٔضنااجد ٟثٌااي ٞصقااوهٖ ثٌوٌٚااز ِؾّ ٛااز ثٌمااٛثٔٚ ٓ١ثٌض ااٌ ٠جس ثٌضااٟ
صٕ ُ ٍّ١ز ثٔضناجح ِّغٍا ٟثٌ ا خ ا ٟثٌذٌٌّاجْ  ،وّاج فاوط ِاؤمٌث ا ٟثٔضنجداجس
ث ًهْ جَ  َ2916ف١ظ صُ ٚظا ِؾّ ٛاز ِآ ث ٔ ّاز ٚثٌض ٍّ١اجس ثٌضا ٟصقاوه
ِٓ ٠قك ٌٗ ثٌضٌ ـ ٚثٌضص٠ٛش ِٓ ث ٌثه ٚغٌ٠مز ٍّ١ز ث لضٌث ٚثٌفٌٍ ٚ ،فاوه
لاجٔ ْٛث ٔضنجدااجس ثٌّ ااوي ٌ ااجَ  َ2916اوه أ عااج ِؾٍااِ ثٌٕااٛثح ح ( ) 139
عٛث ِٕٙج ِ 15م وث ِنصصج ٌٍىٛصاج ثٌْٕاجة١ز  ،إظاج ز إٌاِ ٝاج ّ٠ىآ أْ صنصاً
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ٍ١ااٗ ِاآ ثٌّمج ااو ثي ٚ . 115دّٛؽااخ ِ ااٌ ٚثٌٕ ااجَ صمْااُ ثٌٍّّىااز إٌاا ٝهٚثةااٌ
ف ثٌ ىً ص ٠ٍٛثٌّمج و
ثٔضنجد١ز ٌٚ ،ىً هثةٌر وه ِٓ ثٌّمج و .

أٍئلخ الفصل األّل

ً 1ػوف ادلفبُ٘ن ّادلصغلؾبد اٙر٘خ :


اللّلخ ٚ :فور ّ١جّ١ز صمِْ ٍٝ َٛجفز ِقوهر ِٓ ّطـ ث ًض ٠ ،مٙ١ٍ ُ١ج
ااوه ِاآ ّااىجْ ٚصقىّٙااج ّااٍطز ٍ١ااج صااو ٌ٠ااؤٙٔٚج ٚصضّض ا دجٌْاا١جهر ثٌوثمٍ١ااز
ٚثٌنجًؽ١ز .



الؼْدلخ  :وٌٙس ِٕاي ِٕضصا

ثٌضْا ٕ١جس ِآ ثٌماٌْ ثٌ اٌٚ ٓ٠ص ٕا ( ٟإٍثٌاز

ثٌقٛثؽَ ٚثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز د ٓ١ثٌوٚي ٓ غٌ٠ك ّٕ٘١از ثٌاوٚي ثٌم٠ٛاز ثلضصاجه٠ج
ٚعمج ١ج ١ ٌ ِٚج ٚثؽضّج ١ج ٍ ٝثٌوٚي ث مٌ. ٜ
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 عغوا ٘خ ا ًزقبثبد :دجٔٙج هًثّاز ثٌضذاج ٓ٠ثٌّىاجٌٍْٔ ٟاٍٛن ث ٔضناجدٌّ ٟاٛثغٕٟ
ثٌوٌٚز ٚصقو٠و ثٌ ٛثًِ ثٌّؤعٌر  ٟص ٠ٍٛثٌٕضجةؼ ث ٔضنجدجس ٚ ،ثٌّْضمذً ثٌْ١جّٟ
ٌٍوٌٚز  ٚمج ٌٙيٖ ثٌّ ط١جس .
 الٌظبم ا ًزقبثٖ ٛ٘ :ذجًر ٓ ثٌطٌ٠مز ثٌض٠ ٟضُ دٙج ثمض١جً ثٌٕجمذٌٕٛ ٓ١ثدُٙ
أ ٚث١ٌ٢ز ثٌض ٟدّٛؽذٙج صّغً ًغذز ثٌ١ٙتز ثٌٕجمذاز آ ثلضٕج ٙاج دجمض١اجً ِّغٍاُٙ١
 ٟثٌذٌٌّجْ
ً -2أمكو صالصخ هي أُلاف اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ .
-1
-2
-3
-4

هًثّز ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز .
صقو٠و ٕجصٌ ثٌمٛر ٚثٌع ٌٍوٌٚز .
ثٌض ٌ ٠دجٌّ ى س ثٌْ١جّ١ز ٚثلضٌثؿ ثٌقٍٛي ٌٙج .
صمو ُ٠ثٌذ١جٔجس ٚثٌّ ٍِٛجس ثٌؾغٌث ١ز ٌصجٔ ثٌمٌثً .
ً - :3هب رلب د كهاٍخ اللّلخ يف اجلغوا ٘خ الَ٘بٍ٘خ ؟
 -1ثٌنصجةص ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز .
 -2ثٌْ١جّجس ثٌ جِز ٌٍوٌٚز  ٚلجصٙج ثٌنجًؽ١ز .
 -3صقٍ ً١لٛر ٚظ ثٌوٌٚز .
ً
ً :4أػظ هضب ػلٔ كل شلب ٗأرٖ :

أ -كّلخ هْؽلح :

( ث ًهْ

ٌْٔج ).

ح -كّلخ ارببكٗخ  ( :ثٌ٠ ٛجس ثٌّضقور ث ٌِ٠ى١ز ا أّاضٌثٌ١ج ا ث ِاجًثس
ثٌ ٌد١ز
ػ -ؽلف ػَ وٕ  ( :فٍ

ث غٍْ) ٟ

ك -ر زل اقزصبكٕ  ( :ثٌْٛق ث ًٚٚد١ز ثٌّ ضٌوز ) .
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ً : 5أمكــــو صالصخ هي رلب د كهاٍخ عغوا ٘خ ا ًزقبثبد ؟









ثٌضقٍ ١س ثٌؾغٌث ١ز ٌٍوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز .
ثٌضذج ٓ٠ثٌّىجٌٍٔ ٟضص٠ٛش ٚأّذجدٗ ٚصغ. ٌٖ١
ثٌٕ جَ ث ٔضنجدِٚ ٟغَثٖ ثٌؾغٌث .ٟ
ثٌنصجةص ثٌوّٛ٠غٌث ١ز ٌٍٕجمذٚ ٓ١ثٌٌّ ق. ٓ١
غٌ٠مز ص ٠ٍٛثٌّمج و ثٌّّغٍز ٌٍوٚثةٌ ث ٔضنجد١ز .
ثٌو ج٠ااز ِٚااو ٜصؤعٌ٘١ااج دجٌذ١تااز ثٌّقٍ١ااز ٚآعٌ٘ااج اا ٟمٍااك صٛؽٙااجس ِ ٕ١ااز ٌااوٜ
ثٌٕجمذ. ٓ١
ثٌذ١تااز ث لضصااجه٠ز ٚثٌْ١جّاا١ز ٚث ؽضّج ١ااز ٌٍااوٚثةٌ ث ٔضنجد١اازٚ ،صؤعٌ٘١ااج ٍااٝ
ثٌٍْٛن ث ٔضنجد.ٟ
ثٌٍْٛن ثٌضص٠ٛضٌٍ ٟفٌه ٚثٌؾّج ز .

(((( ثٔضٌ ٝٙؿ ثٌفصً ث ٚي ِ فً ث ّتٍز ))))
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الفصل

 ///احلــــــلّك الَ٘بٍ٘خ

الضبًٖ
ص و ثٌقوٚه وجٌ٘ر ؽغٌث ١ز ٠ما َٛثإلْٔاجْ دضنطٙ١اج ٍا ٝثٌنٌ٠طاز ٚصقو٠او٘ج ٍاٝ
ثٌطذ ١ز  ٚمج ٌّصجٌقز ثٌْ١جّ١ز ٚث لضصجه٠ز ّ :ج ثٌّمصٛه دجٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز
أّ ً  :هفِْم احللّك الَ٘بٍ٘خ :
مطٛغ ثٌٌُّ ٍ ٝثٌنٌ٠طز صقوه ِْاجفز ثٌوٌٚاز ثٌضا ٟصّاجًُ ٍٙ١اج ّا١جهصٙج  ِٚضاٌف دٙاج ه١ٌٚاج
ٚس1ظعُ ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز ٌٍوٌٚز ِؾج س ور :

ً :هب رلب د احللّك الَ٘بٍ٘خ لللّلخ ؟
 -1ثٌّؾجي ثٌذٌِْ ( ٞجفز ث ًض ) .
 -2ثٌّؾجي ثٌؾٚ ٞٛثٌذقٌ. ٞ
ِ -3ؾجي ثٌّٛثًه ( ّطق١ز ٚدجغٕ١ز ٚدقٌ٠ز ) .
ااا أِاااج ثٌضنااا ، َٛىجٔاااش صّغاااً غجد اااج ِّ١اااَث ٌٍفصاااً دااا ٓ١فاااوٚه ثٌاااوٚي أٚ
ثإلِذٌثغ٠ًٛجس  ٟثٌ ص ًٛثٌموّ٠ز ٚثٌّٛطٚ ، ٝوٌٙس  ٟثٌوٌٚز ثٌذَٔ١ط١ز
ٚثٌوٌٚز ثٌ ٌد١ز ثإلّ ِ١ز  .وب ادلقصْك ثبلزقْم ؟
الزقْم ِٕ ٟ٘ :جغك ٌُ صىٓ صجد ز ٌوٌٚز ِج ٚ ،صّغً ِٕجغك ٔفٛى صفصاً دآ١
ثٌااوٚي ٠ص ا خ ثؽض١جٍ٘ااج ٚث ّااض١طجْ دٙااج  ،وجٌصااقجًٚ ٞثٌٌّصف ااجس ثٌؾذٍ١ااز ،
ّ٠ٚىٓ صقو٠و ثٌفٌق د ٓ١ثٌضنٚ َٛثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز .
ً:قبهى ثني الزقْم ّاحللّك الَ٘بٍ٘خ ؟
ثٌضنَٛ
ِٕجغك ؽغٌث ١ز ىثس ِْجفز ِّضور .
صْضٕو إٌ ِ ٝج٘وثس أ ٚثصفجل١جس د ٓ١ثٌوٚي
وجٌ٘ر غذ١ ١ز صجدضٗ .

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز
مطٛغ ١ّ٘ٚز صفصً د ٓ١ثٌوٚي .
ثّضٕو إٌ ِ ٝج٘وثس أ ٚثصفجل١جس د ٓ١ثٌوٚي
وجٌ٘ر صض ٌض ٌٍضغٚ ٌ١ث مضفج ٚثٌ ًٛٙ

ثٌصفقز 50

ً
صبً٘ب  :الؼْاهل ادلؤصوح يف ًشأح احللّك الَ٘بٍ٘خ :
صٌؽ ٔ ؤر ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز إٌٛ ٝثًِ ور ِٕٙج :
 -1ادلؼبُلاد  :وٙاٌس ثٌقاوٚه ثٌْ١جّا١ز دا ٓ١ثٌاوٚي ٔض١ؾاز إداٌثَ ِ ج٘اوثس
دٕٙ١ج ٌّٕ فوٚط ث ضوث هٌٚز ل٠ٛز ٍ ٝؽجًصٙج ثٌع ١فز .
 -2رقَــ٘ن ا ٍــزؼوبه للوَــزؼوواد  ٔ :ااؤس ثٌقااوٚه ثٌْ١جّاا١ز ااٟ
ثٌّْض ٌّثس ث ًٚٚد١ز ا ٟلاجًثس آّا١ج ٚأ ٌ٠م١اج دْاذخ صمْا ُ١ث ّاض ّجً
ث ًٚٚدٌٙ ٟج .
 -3احلوّة  :صاؤعٌ ا ٔ ٟاؤر ثٌقاوٚه ثٌْ١جّا١ز وّاج ٘ا ٛثٌقاجي ا ٟفاوٚه هٚي اٌق
أًٚٚدج د و ثٌقٌح ثٌ جٌّ١ز ثٌغجٔ١ز .

ً
صبلضب ّ :ظب ف احللّك الَ٘بٍ٘خ :
-1

الفصل ثني اللّل  :صم َٛثٌقوٚه دوً ًٚة ْٟ١دجٌفصً د ٓ١ثٌوٚي ٓ غٌ٠ك

ثصفجل١اااجس  ِٚج٘اااوثس ِٛعماااز ٚماااٌثةػ ِفصاااٍز صٕض اااٌ ٍٙ١اااج ٔماااجغ ثٌ ذاااٌِٚ ًٛثواااَ
ثٌقٌثّز ٚثٌّٕج ي ثٌؾٌّو١ز .
 -2الْظ٘فخ األهٌ٘خ  :ص ٌ ٛثٌقوٚه ٌٍوٌٚز إؽاٌث ثس ثٌقّج٠از ٚثٌقفاجو ٍا ٝأًثظاٙ١ج
ضااوث ثس

ِٛٚثًه٘ااج ٚأِاآ ّااىجٔٙج دئلجِااز صقصاإ١جس ْااىٌ٠ز ٚه ج ١ااز ٌّٕ /اا ث
ثٌنجًؽ١ز ٚ /ثٌضًٍْ إٌ ٝأًثظٙ١ج .
ّغ  :أل ًّٛ ُ١ثٌص ٓ١ثٌ  ٟ ُ١ثٌ ص ًٛثٌموّ٠ز  /دٙوف ظو ٘ؾّجس ثٌّغٛي ويٌه ألّش ٌْٔج
مااػ ِااجؽٍ ٕٛ١اا ٝفااوٚه٘ج ثٌ ااٌل١ز ِاا أٌّجٔ١ااج ٚمااػ دااجًٌ ١ثٌااي ٞألجِااٗ ثٌ ااوٚ
ث ٌّثة ٍٝ ٍٟ١ثٌعفز ثٌ ٌل١ز ٌمٕجر ثٌْ ِ٠ٛأعٌ فٌح فٌَ٠ثْ اجَ ِٚ َ1065ا
فوٚط ثٌضط ًٛثٌضمٕ ْٕٛ ٟ ٟثٌقاٌح ٚصإج ز ثٌْا ؿ ِآ ف١اظ ثٌّاوٚ ٜثٌْاٌ ز
ٚثٌفج ٍ١ز  ،أظ فش ٔ ٌ٠ز ثٌقوٚه ثِٕ٢ز ٌٍوٌٚز .
-3

الْظ٘فخ ا قزصبكٗخ  :صقوه ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز د ٓ١ثٌوٚي ٔص١خ وً هٌٚز ِٓ

ثٌّٛثًه ٚثٌغٌٚثس ث لضصجه٠ز ٚ ،صما َٛثٌاوٚي دض ١ا ٓ١فاوٚه٘ج دولاز فضا ٝصقاٛي هْٚ
فوٚط ِٕجٍ اجس دا ٓ١ثٌاوٚي فاٛي ثّاضغّجً ثٌّاٛثًه  ،وّاج فاوط دأٌْ ٓ١اج ٚأٌّجٔ١اج
فٛي ثّضغّجً ِ وْ ثٌقو٠و ِٕ ٟطمض ٟث ٌَثُ ٚثٌٍ. ٓ٠ًٛ
ٚصْ ُٙثٌقوٚه  ٟصّى ٓ١ثٌوٌٚاز ِآ ٌِثلذاز صاو ك ثٌْاٍ ذاٌ فاوٚه٘ج ٌّٕا ثٌض٠ٌٙاخ  ٚ ،اٌض
ثٌٌّ َٛثٌؾٌّو١ز ٍ ٝثٌٍْ ثٌّْضًٛهر ٌقّج٠ز ِٕضؾجصٙج ثٌّقٍ١ز .
ا وّااج صماا ُ١ثٌوٌٚااز ٍاا ٝفااوٚه٘ج ثٌّقااجؽٌ ثٌصااق١ز ٔٚمااجغ ثٌضفضاا١ش ثٌصااقٚ ، ٟىٌااه ٌّٕا همااٛي
ث ٌِثض ثٌمجهِز ِٓ ثٌنجًػ ٓ غٌ٠ك ث اٌثه ٚثٌقٛ١ثٔاجس ثٌضا ٟصْاذخ ا ٟثٔض اجً
ث ٌِثض هثمً فوٚه ثٌوٌٚز .
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-4

الْظ٘فخ القبًًْ٘ـخ  :صذاٌٍ أّ٘١از ثٌقاوٚه ا ٟصّىا ٓ١ثٌوٌٚاز ا ٟاٌض ثٌماٛثٔٓ١
ثٌنجصااز دٙااج ٍاا ٝأًثظااٙ١ج ٚث ااٌثه ٚثٌّؤّْااجس ثإلهثً٠ااز ٚث لضصااجه٠ز ٚثٌغمج ١ااز
ؽّٙ ١اااج ٙ١اااج ظااآّ فاااوٚه٘ج ثٌْ١جّااا١ز ِااآ ف١اااظ ثٌماااٛثٔ ٓ١ثٌّض ٍماااز دجٌعاااٌثةخ
ٚثٌؾْٕ١ز ٚثٌ مٛدجس .


ً
هاثؼب  :أًْاع احللّك الَ٘بٍ٘خ :
ً
ـــ رصٌف احللّك الَ٘بٍ٘خ ثني اللّل رجؼب دلؼ٘بهٗي أٍبٍ٘ني :
ً :هب أًْاع احللّك الَ٘بٍ٘خ .
-1
-2
-3
-1

ثٌقوٚه ثٌطذ١ ١ز .

ٚأٔٙجً ) .

ثٌقوٚه ثٌٕٙوّ١ز .

ثٌقوٚه ثٌقعجً٠ز .

ا صمْاُ إٌا ٝثٌؾذٍ١از ِٚجة١از ( ( دق١اٌثس

احلـلّك الغج٘ؼ٘ــخ  :فااوٚه ص ٙاٌ ٍاا ٝثٌنٌ٠طاز ثٌْ١جّاا١ز صْاضٕو إٌااٝ

ِ جٌُ غذ١ ١ز ٚثظقز وجٌْ ًّ ثٌؾذٍ١از ٚثٌّْاطقجس ثٌّجة١از ( أٔٙاجً دقاج
ٚدقٌ١ثس )  ِٓٚأٔٛث ٙج :
أ -احللّك اجلجل٘خ  ٟ٘ :فوٚه هثةّز ٚعجدضز ٚ،ص و ِٓ أ عً أٔٛث ثٌقاوٚه ثٌضاٟ
صفصً دا ٓ١ثٌاوٚي ٔٙاج صضٕجّاخ ِا ثِضاوثه ثٌْ ّاً ثٌؾذٍ١از ٚ ،ص اىً مطٛغاج
ه ج ١ز ٌٍوٌٚز  ِٓٚ ،ث ِغٍاز ٍٙ١اج  :ؽذاجي ثٌّ١ٙج ٠اج دا ٓ١ثٌٕٙاو ٚثٌصا ٓ١ثٌضاٟ
صّضو ِْج ز صَ٠و ٓ 3599وِ ٍٛ١ضٌ ٚ ،ص ىً ّ ًّ ؽذجي ث ٔو َ٠فوث جص
د ٓ١ص ٚ ٍٟ١ث ًؽٕضا / ٓ١وّاج ص اىً ؽذاجي ثٌذاٌثِٔ فاوث ّ١جّا١ج غذ١ ١اج جصا
دٌّ ٓ١ج ٚإّذجٔ١ج  ،ويٌه صفصً ّ ًّ ؽذجي ث ٌخ د ٓ١فوٚه ٌْٔج ٚإ٠طجٌ١ج .
ح -احللّك ادلب ٘خ :ص اًّ أٔاٛث ثٌقاوٚه ثٌّجة١از وج از ( أٔٙاجً ٚدقاجً ٚدق١اٌثس )
ّ٠ٚىٓ صٛظ١قٙج وّج ٠ؤص: ٟ
احللّك الٌِوٗخ  ٟ٘ :فوٚه هثةّاز ص ٙاٌ ٍا ٝثٌناٌثةػ ثٌْ١جّا١ز صْاضٕو إٌا ِ ٝاجٌُ
غذ١ ١ز ٔ٠ٌٙز ٚ ،صضّ َ١دٛظٛؿ ِ ِقٙاج ثٌطذ١ ١از ٍاّ ٝاطـ ث ًض ٚ ،ص اىً مطاج
ه ج ١ج ِٓ أ ٞث ضوث مجًؽ ِٓٚ ، ٟث ِغٍز ٍا ٝىٌاه ٔٙاٌ ث ًٚثٔاؼ ثٌاي٠ ٞفصاً دآ١
أًثظ ٟؽٕٛح أ ٌ٠م١ج ٔٚجِ١ذ١ج ٚ ،ويٌه صْا ٌ١ثٌقاوٚه دا ٓ١ثٌ٠ ٛاجس ثٌّضقاور ث ٌِ٠ى١از
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ٚثٌّىْاا١ه ِ ااجٌُ فااوٚه ثٌٕ٠ٌٙااز ِْااج ز صذٍااغ ِ1045ااٍ ١اا ٝغااٛي ٔٙااٌ ًٛ٠ؽٌثٔااو
ٚثِضوثهٖ ثٌي٠ ٞصً إٌ ٌٙٔ ِ ١ِ 29 ٝوًٌٛٛثه ٟ ٚألص ٝثٌغٌح .
صٛثؽٗ ثٌقوٚه ثٌٕ٠ٌٙز ٚصٌّّٙ١ج ِ ى س ور مجصز  ٟثٌّٕجغك ثٌّؤٌ٘ٛز دجٌْىجْ
إى صغ ٌ١ث ٔٙجً ِؾجًٙ٠ج د ىً ِْضٌِّّ ،ج ٠غ ٌ١ثٌن جس د ٓ١ثٌوٚي ٚ،ص ٙاٌ ثٌقجؽاز
إٌاا ٝص ااو ً٠ثٌقااوٚه دٕٙ١ااج ٚ ،ىٌااه ِاآ م ا ي ِ ااىٍز صمجّااُ ثٌّ١ااجٖ داا ٓ١ثٌااوٚي ٚص ٙااٌ
ثٌقجؽااز إٌاا ٝص ااو ً٠ثٌقااوٚه دٕٙ١ااج ٚ ،ىٌااه ِاآ م ا ي ِ ااىٍز صمجّااُ ثٌّ١ااجٖ داا ٓ١ثٌااوٚي
ثٌٛثل ز ٍ ٝظفض ٟثٌٕ٠ٚ ٌٙضُ صقو٠و
ثٌقوٚه ثٌٕ٠ٌٙز دطٌثةك ور ِٕٙج - :
ً :ك٘ف ٗزن ربلٗل احللّك الٌِوٗخ ؟
)1
)2
)3

)4

صضّج اا ٝثٌقااوٚه ِ ا إفااو ٜظاافض ٟثٌٕٙااٌ ِغااً  ( :فااوٚه ٔٙااٌ دااٛػ داا ٓ١دٌٕٛااوث
ٚهٌٚض ٟأٚوٌثٔ١ج ٚد١ًّٚ ١ج .
ًُّ مػ ِ أوغٌ ثٌٕمجغ ّمج ِٓ لج ثٌٕٙاٌ ( ٔقا ًٛثٌْاٛثهِ ) ٞغاً  :ثٌقاوٚه
دٌْٔ ٓ١ج ٚأٌّجٔ١ج ٍ ٝغٛي ٔ ٌٙثٌٌث. ٓ٠
ثٌضقى ُ١ثٌو ٌٟٚوّج فوط  ٟثٌقوٚه ثٌٕ٠ٌٙز د ٓ١ث ًؽٕضٚ ٓ١ص  ٍٟ١ثٌض ٟصغ١اٌس
دضغِ ٌ١١ؾٌ ٜثٌٕٚ ٌٙثٔضٙش ثٌّ اىٍز داجٌضقى ُ١ثٌاو ٌٟٚا ٟاجَ ٌ َ1066صاجٌـ
ص . ٍٟ١
ًّااُ مااػ ّٚااػ ِؾااٌ ٜثٌٕٙااٌ ِغااً  :ثٌقااوٚه ث ٌِ٠ى١ااز ثٌّىْاا١ى١ز ذااٌ ٔٙااٌ
ثٌٌٛ٠ؽٌثٔااو  ،ثٌااي ٠ ٞااو ِاآ أوغااٌ ث ِغٍااز ص ذ١ااٌث اآ صٍااه ثٌّ ااى س ثٌقااوٚه
ث ٌِ٠ى١ز ثٌّىْ١ى١ز ذٌ ٔ ٌٙثٌٌٛ٠ؽٌثٔاو  ،ثٌاي ٠ ٞاو ِآ أوغاٌ ث ِغٍاز ص ذ١اٌث
صٍاه ثٌّ اى س ثٌقوٚه٠ااز ثٌٕ٠ٌٙاز  ،إى  ٠ذاٌ ثٌٕٙاٌ ا ٟثٌ اٌق ّ٠ٚااٌ اّ ٟااٛٙي
١ع١ز ٚثّ ز  ،د ىٍٙج ثٌٕٚ ٌٙىثس ِْجً ِض ٌػ دّٛل ِضغٌ١ث ِّ ،اج أه ٜإٌاٝ
صغِ ٌ١ؾٌ ٜثٌٕ ٌٙدْذخ ثٌطّٔٚ ٟضؼ ٓ ىٌه ِْجً ِض اٌػ دّٛلا ِضغ١اٌِّ ،اج
أه ٜصغِ ٌ١ؾٌ ٜثٌٕ ٌٙدْذخ ثٌطّٔٚ ٟضؼ ٓ ىٌاه ‘ اجهر صمْا ُ١ث ًثظا ٟدآ١
ثٌوٌٚض. ٓ١
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ادل٘بٍ اللّل٘خ
هٌغقـــخ اجلـــوف
القبهٕ
211ه٘ل حبوٕ
هَزْٗبد ادل٘بٍ الجؾوٗخ
2

-

 -احللّك الجؾوٗخ  :وٌٙس ىٌر صٌّ ُ١ثٌقوٚه ثٌذقٌ٠ز  ٟثٌمٌْ

اااٌ اا ٟوضجداااجس ثٌ ااجٌُ ثٌذٌ٠طاااجٔ (ٟؽااّ ْٛاااٍو ) ٓ٠ثٌضاا ٟصٕجٌٚاااش
ثٌْااجد
ظًٌٚر ًُّ فوٚه ثٌذقجً ٚإّٕجه ثٌّْؤ١ٌٚز ث ِٕ١ز ٚثٌْ١جّا١ز ٌٍاوٚي ثٌٍّاز
ٍٙ١ااج  ،ف١ااظ دااوأ ثٌضٌّاا ُ١ثٌااوٌٍ ٌٟٚقااوٚه ثٌذقٌ٠ااز دجصفجل١ااجس ث ِااُ ثٌّضقااور
ثٌّٛل ز  ٟجَ ٚ َ105صمْ ُ١ثٌّ١جٖ صذ ج ٌغ عز ِْض٠ٛجس .
أ) ادل٘بٍ اإلقل٘و٘ـخ ِٕ : :اجغك ِآ ِ١اجٖ ثٌذقاجً ٚثٌّق١طاجس ص ا

ٍٙ١اج

ثٌوٌٚز ٌٙٚج فك  ٟثٌْ١جهر ٍٙ١ج  ،صذاوأ ِآ ماػ ثٌْاٛثفً  ٚماج ٌٍماجْٔٛ
ثٌوٕ ٌٟٚو أهِْٔ ٝضٌٍ ٜٛؾًَ ٚإٌّ ٝك  ١ِ 12دقٌ٠اج (  2272واُ2
) ٍّ ،ج دؤْ ٘يث ثٌٕطجق لو ٠صً ِاج دا 3 ٓ١أِ١اجي إٌا١ِ 399 ٝاً دقاٌٞ
ٌاذ ط ثٌاوٚي ٚ ،صْاٌٙ١ٍ ٞاج ثٌمااٛثٔ ٓ١ثٌّطذماز ٍا ٝث ًثظا ٟثٌٛغٕ١ااز
ٌٍوٌٚز  ،دّج ٙ١ج ثٌّ١جٖ ثٌوثمٍ١ز ثٌض ٟص اًّ ثٌّٕاجغك ثٌْاجفٍ١ز ٚثٌنٍؾاجْ
ٚثٌذقٌ١ثس ٚثٌٕٙاجً  ،ف١اظ إْ فاوٚه ثٌّ١اجٖ ثٌوثمٍ١از ٌٍوٌٚاز دجصؾاجٖ ّاك
ثٌذقٌ ٚ ،صّاجًُ ثٌوٌٚاز فمٛلٙاج ا ٟثٌّ١اجٖ ثإللٍ١ّ١از اِ ٟؾاج س ثٌصا١و
ٚثٌّ فز ٚثّضغ ي ثٌغٌٚثس ثٌّٛؽٛهر ٙ١ج .
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ح) ادلٌغقــخ ا قزصــبكٗخ اخلبلصــخ ِٕ :طمااز دقٌ٠ااز صذااوأ ِاآ ٔٙج٠ااز ثٌّ١ااجٖ
ثإللٍ١ّ١ز دجصؾجٖ ّك ثٌذقٌ ِْج ز صصاً إٌا١ِ 299 ٝاً دقاٌ35974( ٞ
وُ ) ٠ٚقك ٌٍوٚي ثٌّطٍز ثٌّؾجًٚر ٌٙج ثّضغ ي ثٌغٌٚثس ثٌّٛؽٛهر ٙ١اج ،
ٚثٌص١و ٚ ،صمو ُ٠ثٌّْج ور ٚث ٔمجى ٌٍْفٓ  ٟفجٌز ص ٌظٙج ٌٍنطٌ.
ط) ادل٘بٍ اللّل٘خ ( أػبيل الجؾبه ) ِٕ :جغك دقٌ٠از ِفضٛفاز صضذا ّا١جهر
أ ٞهٌٚااز ٚ ،ص ااو ٍِىااج ِ ااضٌوج داا ٓ١ثٌااوٚي ؽّٙ ١ااج  ٔ ،ااٌث إٌاا ٝأّ٘١ضٙااج ااٟ
ِّجًّز أٔ طز ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز ٚثٌّ فز ٚثٌص١و ٚث ّضى جف ٔ ٟطجق ٠ذاوأ
ِٓ ٔٙج٠ز فاوٚه ثٌّ١اجٖ ثإللٍ١ّ١از دجصؾاجٖ ثٌذقاٌ ٚ،ثٌاي ٞصصاً إٌاّ ٝاك 299
ِ ً١دقٌ 35974 ( ٞوُ ) ٚص ىً ِْجفز ثٌّ١جٖ ثٌو١ٌٚز ِاش ْٔاذضٗ أوغاٌ ِآ
ِْ ِٓ %64جفز ثٌذقجً ٚثٌّق١طجس .
ٍ ٝثٌٌغُ ِٓ ٚؽٛه ثٌّ ج٘وثس ٚث صفجل١جس د ٓ١ثٌوٚي فٛي ثٌّ١اجٖ ثٌو١ٌٚاز
 ،إ أٔٗ ص  ٌٙأف١جٔج لاجس دٕٙ١اج دّؾاٌه ثوض اجف ثٌغاٌٚثس ثٌطذ١ ١از ٙ١اج ،
 ِٓٚأدٌٍ ث ِغٍز ٍ ٝىٌه  :ثوض جف فمٛي ثٌغاجٍ ا ٟاٌق ثٌذقاٌ ثٌّضّٛاػ
ثٌضٙ١ٍ ّٓ١٘ ٟج ثٌ و ٚثإلٌّثة ، ٍٟ١دّٕ١ج صطجٌاخ واً ِآ ثٌْاٍطز ثٌفٍْاط١ٕ١ز
ٌٚذٕجْ ٙ١ج .
ا وّااج ْ٠ااٛه ثٌضااٛصٌ اا ٟدقااٌ ثٌصاا ٓ١ثٌؾٕااٛد ٟداا ٓ١ثٌصااٚ ٓ١و٠ًٛااج ١ ٚضٕااجَ
ٚثٌ١جدااجْ فااٛي ثٌْاا١جهر ٍاا ٝثٌؾااًَ ثٌّٕض ااٌر ١ااٗ ٚ ،واايٌه صضااوثمً ثٌّ١ااجٖ
ثإللٍ١ّ١ز ٚثٌّٕطمز ث لضصجه٠ز ثٌنجٌصز د ٓ١دٌ٠طجٔ١ج ١ٌٔ ٚج ِٕ ٟطماز ثٌمضاجي
ث ٔؾٍ. َٞ١
 ٟ ٚظ٘ ٛايٖ ثٌّ اى س فاٛي ثٌّ١اجٖ ثٌو١ٌٚاز ٚثٌنطاٌ ثٌذ١تا ٟثٌٕاجصؼ آ
ث ّضَٕثف ثٌٛثّ ٌٍّصجهً ثٌذقٌ٠ز  ،أٚصش ثٌوٚي ثٌض ٟثؽضّ ش ا ٟداجًِ٠
جَ ٠ َ2913ؾ ً أ جٌ ٟثٌذقجً ٍِىج جٌّ١ج ِ ضٌوج ٠نعا صْاٌٍ ٌٖ١١ضٛث اك
ٚ ،صماإٓ دعااٛثدػ صعاآّ أ صىااِ ْٛصااوًث ٌٍَٕث ااجس ثٌو١ٌٚااز أ ٚث ظااٌثً
دجٌذ١تز ثٌ جٌّ١ز  .ف ثٌ ىً ....
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 -2الجؾــرياد  :ص ااىً ثٌذق١ااٌثس فااوٚهث ّ١جّاا١ز داا ٓ١ثٌااوٚي ٚ ،صىاا ْٛظاآّ
ثصفجل١جس  ٟصمجُّ ِ١جٖ ٘يٖ ثٌذقٌ١ثس  ِٓٚأدٌٍ ث ِغٍٗ ٍٙ١ج  :ثٌذقٌ١ثس ثٌ ّٝ
د ٓ١ثٌ٠ ٛجس ثٌّضقور ٚوٕوث ٚثٌض٠ ٟصً غٌٙٛج ٔق3535 ( ٛوُ) أ ٞدْٕاذز %55
ِآ غاٛي ثٌقاوٚه ثٌ اّجٌ١ز ٌٍ٠ ٛاجس ثٌّضقاور ث ٌِ٠ى١از ٚثٌقاوٚه ثٌؾٕٛد١از ٌىٕاوث ،
دّٕ١ج ص ىً دقٌ١ر ىض٠ًٛج فوٚهث ّ١جّ١ز د ٓ١هٚي ور  ٟلجًر أ ٌ٠م١ج  ،وؤٚغٕاوث
ٚو١ٕ١ج ٚصَٕثٔ١ج ًٔٚٚوث :
ف ثٌ ىً ........

 -3احلــلّك اذلٌلٍــ٘خ  :فااوٚه أٚؽااو٘ج ثإلْٔااجْ ص ٙااٌ ٍاا ٝثٌنااٌثةػ دؤ ااىجي
ٕ٘وّ١ز ِنضٍفز  ،وجٌنػ ثٌّْضمٚ ُ١أٔصجف ثٌوٚثةٌ ٌٍفصً د ٓ١ثٌوٚي ٚ ،صضَّ١
دجّضمجِضٙج ٚٚظٛفٙج ٌّٛٙٚز صنط١طٙج  ٚ ،صضٕجّخ ِ ثٌ ٛثٌ٘ ثٌطذ١ ١از
 ٟثٌّٕجغك ثٌض ٟصٌّ ٙ١ج .
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ص  ٌٙثٌقوٚه ثٌٕٙوّ١ز دؤ ىجي ور وّج ٠ؤص: ٟ
أ -فااوٚه ٍى١ااز  :صْااِ ٌ١ا مطااٛغ ثٌطااٛي أ ٚهٚثةااٌ ثٌ ااٌض ٚ ،صٕض ااٌ داآ١
ثٌ و٠و ِٓ فوٚه ثٌوٚي ِغً  :ثٌقاو ثٌْ١جّا ٟثٌايْ٠ ٞا ٌ١وا هثةاٌر اٌض
 40هًؽز ّج دا ٓ١ثٌ٠ ٛاجس ثٌّضقاور ٚوٕاوث  ٠ٚ ،او أغاٛي فاو ٍىا ٟاٟ
ثٌ جٌُ ٠صً إٌ2999 ٝوُ ٚويٌه ثٌقو ثٌْ١جّ ٟدِ ٓ١صٌ ٚثٌْاٛهثْ ثٌايٞ
 ٌ١ْ٠ووثةٌر ٌض  22هًؽز ّج ٚمػ ثٌقوٚه دِ ٓ١صٌ ١ٌٚذ١ج ثٌّّضاو
ٍ ٝمػ غٛي  25هًؽز ٌلج .
ح -مطااٛغ ِْااضمّ١ز صصااً داأ ٓ١مطضااٍ ِ ٓ١ااِٛض : ٓ١أِّ ٚجّااجس هٚثةااٌ  ،أٚ
ألٛثُ  ٟثٌوثةٌر .
ػ -مطٛغ صٌُّ ٍ ٝأد اجه ِضْاج٠ٚز ِآ واجٌ٘ر غذ١ ١از  :وٕٙاٌ أّ ٚاجفً أٚ
ٍٍّْز ؽذٍ١ز ِغً  :فوٚه ؽجِذ١ج  ٟغاٌح ث ٌ٠م١اج ٠ٚ ،ضفاك ٍٙ١اج دا ٓ١ثٌاوٚي
ِٓ م ي ثصفجل١جس  ِٚج٘وثس :ف ثٌ ىً ًلُ . 14 -4

ا صضْااذخ ثٌقااوٚه ثٌٕٙوّاا١ز دّ ااى س و٠ااور داا ٓ١ثٌااوٚي ٙٔ ،ااج صْااضٕو إٌاا ِ ٝااجٌُ
غذ١ ١ز
ٚفعجً٠ز ٚثظقز ّ٠ٚ ،ىٓ ث صفجق د ٓ١ثٌوٚي ٍ ٝص او ً٠ثٌقاوٚه ثٌْ١جّا١ز وّاج فاوط
د ٓ١ثٌوٚي ٍ ٝص و ً٠ثٌقوٚه ثٌْ١جّا١ز وّاج فاوط دا ٓ١ث ًهْ ٚثٌ اٌثق دضذاجهي ِْاجمز
ِاآ ث ًثظاا ٟداا ٓ١ثٌااوٌٚضٚ ٓ١واايٌه داا ٓ١ث ًهْ ٚثٌْا ٛه٠ز  ،إى صااُ صٛل١ا ثصفااجق ٍااٝ
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ص ااو ً٠ثٌقااوٚه دّٕٙ١ااج اا ٟااجَ ِ1065ذضذااجهي أًثض داا ٓ١ثٌؾااجٔذ ، ٓ١ف١ااظ فصااٍش
ثٌْ ا ٛه٠ز ٍااِْ ٝااجفز صمااوً ح ( 5999وااُِ)2اآ ث ًثظاا ٟث ًهٔ١ااز ِمجدااً فصااٛي
ث ًهْ ٍ10 ٝوٌُ 2ض ١ّٛفاوٚهٖ ثٌذقٌ٠از ٍاّ ٝاجفً مٍا١ؼ ثٌ مذاز  ،إظاج ز إٌا( ٝ
6999وااُِ ) 2اآ ث ًثظاا ٟثٌوثمٍ١ااز ِ.غااجي – 1صؤِااً ثٌ ااىً (  ) 15-4ثٌااي٠ ٞذاآ١
مٌ٠طز ص او ً٠فاوٚه ثٌٍّّىاز ث ًهٔ١از ثٌٙج اّ١ز عاُ أؽاخ آ ث ّاتٍز ي ِاج ثٌضغ١اٌثس
ثٌض ٟفصذش ٍ ٝفوٚه ث ًهْ ِْٚجفضٗ
ِ ج ث٢عجً ث ٠ؾجد١ز ثٌض ٟثٔ ىْش ٍٝ
ث ًهْ ِٓ ص و ً٠ثٌقوٚه

-4

احللّك احلضبهٗخ  :ص و ثٌغمج ز ِٓ أُ٘ ثٌّ جٌ٘ ثٌقعجً٠ز ثٌض ٟصْاضنوَ اٟ

صٌّ ُ١ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز د ٓ١ثٌوٚي  ،ف١ظ ًّّش ثٌقوٚه ِٕ ٟطمز ّٚػ أًٚٚدج ٍٝ
أّجُ ثٌٍغز د و ثٌقٌح ثٌ جٌّ١ز ث ٌٍ ٌٝٚقو ِٓ ِ ىٍز ث لٍ١جس  ٟصٍاه ثٌاوٚي  ،دّٕ١اج
ًّّش ثٌقوٚه د ٓ١ثٌٕٙو ٚدجوْضجْ ٍ ٝأّجُ هٔ ، ٟٕ٠ضؼ ٕٙج إفو ٜأوذاٌ ثٌٙؾاٌثس
 ٟثٌضجً٠ل ثٌقو٠ظ .

( صمْ ُ١ثٌقوٚه د ٓ١ثٌٕٙو ٚدجوْضجْ ٍ ٝأّجُ ثٌو) ٓ٠
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ً
فبهَب  :اٙصبه الَلج٘خ للؾلّك الَ٘بٍخ غٖ ؽ٘بح اللّل :
 -1صم ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز جةمج ٚ ٟؽٗ ثّضٌّثً٠ز غاٌق ثٌّٛثصا س ّٚاذً
ث صصجي  ٟوغ ِٓ ٌ١ث ف١جْ  ،غجٌذج ِاج صٕضٙا ٟثٌطاٌق ثٌّ ذاور أ ٚثٌْاىه
ثٌقو٠و٠ااز ٕااو مااػ ثٌقااوٚه ِّااج  ٠ااٛق فٌوااز ثٔضمااجي ث اانجص ٚث ىااجً
ٚثٌّ ٍِٛجس ٚثٌّٛثه ثٌنجَ ٚثٌذعجة .
 -2صم ٚ ٟؽٗ ثٌضط ًٛث لضصجهٚ ٞث ؽضّج ٚ ٟثٌغماج ٌٍّٕ ٟاجغك ثٌقوٚه٠از
دجّضغٕج ٔمجغ ثٌ ذ ًٛد ٓ١ثٌوٚي ّ ،غ ثفضجػ إٔ ج ّو ثٌٛفور ٍاٙٔ ٝاٌ
ثٌٌِٛ١ن ٍ ٝثٌقوٚه ثٌْ٠ًٛز ث ًهٔ١ز ِور صَ٠و ٓ ٔص لٌْ إلٔؾاجٍٖ
ِٕي أْ ألضٌؿ دٕج ٖ جَ  . َ1053ف ثٌ ىً .

 -3ص ٛق ث ّضغ ي ثٌف جي ٌٍّٛثًه ثٌٛثل ز
 ٟثٌّٕجغك ثٌقوٚه٠ز د ٓ١ثٌوٚي ،
وجٌٕفػ ٚثٌّ١جٖ ثٌؾ١ ٛز ٚثٌّ جهْ  .صْضنوَ ثٌقوٚه
ثٌْ١جّ١ز ٌٍْ١طٌر
ٍ ٝد ط ثٌ ٛح ٓ غٌ٠ك صٙ ٠ٍٛج ٚص ض١ضٙج ٟ
ٚفوثس ّ١جّ١ز ِنضٍفز صفصً دٕٙ١ج ثٌقوٚه  ،وضؾَةز ث ّض ّجً
ث ًٚٚدٌٍٛ ٟغٓ ثٌ ٌد ًْٙ١ٌ، ٟثٌْ١طٌر ٍٗ١
ٚثّضغ ي ِٛثًهٖ .
ااا صض اااٌض فاااوٚه ثٌاااوٚي ٌٍض اااوٚ ً٠ثٌضغ١١اااٌ ثٌّْاااضٌّ ٚ ،صجٌ١اااج د اااط ث اااىجي
ثٌضٛظ١ق١ز ٌذ ط ثٌوٚي ثٌض ٟوٌش فوٚه٘ج ِ ؽٌ١ثٔٙج  ،ث ٌِ ثٌي٠ ٞضٌصخ ٍ١اٗ
صغِْ ٟ ٌ١١جفضٙج أ٠عج .
ً
ٍبكٍب  :الٌياػبد ّادلش الد احللّكٗخ :
 -1ثٌَٕث ٍإِ ٝاجغك فوٚه٠از ن  ٕ٠اؤ ثٌٕاَث ٍاٍِ ٝى١از ِٕاجغك فوٚه٠از دآ١
ثٌااوٚي ثٌّضؾااجًٚر ٕااوِج ٠ااو  ٟوااً غااٌف ِاآ ثٌطااٌثف ثٌّضٕجٍ ااز فمااٗ ااٟ
ثٌْ١طٌر ٍِٕ ٝطمز ؽغٌث ١ز فوٚه٠ز ٚثٌْا١جهر ٍٙ١اج  ،ثّاضٕجهث إٌا ٝثّاِ
ٚأّذجح ور ّ ،غ صْضٕو إٌ٠ثْ  ٟثفض ٌٙاج ٌاغ ط ؽاًَ ٌد١از ا ٟثٌنٍا١ؼ
ثٌ ٌد ( : ٟ٘ ٟأدٚ ِّٝٛ ٛغٕخ ثٌىذٌٚ ٜغٕخ ثٌصغٌ ) ٜإٌ ٝمٌثةػ ٕٙ ٍٚج
ثٌٍْطجس ث ّض ّجً٠ز ثإلٔؾٍ٠َ١ز ٚ ،ؽ ٍش ٌ٘ ْٛيٖ ثٌؾًَ ٍ ٝثٌنٌثةػ دٍْٛ
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إٌ٠ثْ ٔفْٙج ٚلو ثفضٍش إًثْ ٘ايٖ ثٌؾاًَ لذاً ٠اٚ َٛثفاوِٓ إ ا ْ ل١اجَ هٌٚاز
ثإلِجًثس ثٌ ٌدز ثٌّضقور اجَ  ، َ1051ف١اظ واجْ ىٌاه ا ٟثصفاجق غ١اٌ ِ ٍآ
ِ ثٌقىِٛز ثٌذٌ٠طجٔ١ز ّّ ،قش دّٛؽذٗ إلٌ٠ثْ دجفض ي ثٌؾًَ ثٌغ ط ِ ،مجدً
صٕجٌٍٙج ٓ ثٌّطجٌذز دجٌذقٌ. ٓ٠

 -2الٌياع ػلخ ّضغ احللّك  :ا٘ ٟايث ثٌٕاِ ٛآ ثٌصاٌث جس صنضٍا

ثٌاوٚي

ٍااِ ٝىااجْ ٚظ ا مااػ
ٍاا ٝثٌّٕااجغك ثٌؾغٌث ١ااز وذ١ااٌر ثٌّْااجفز  ،دااً صنضٍ ا
ثٌقااوٚه دصااًٛر هل١مااز ٚ ،ص ٙااٌ ِغااً ٘اايٖ ثٌّ ااى س ٕااو ثٌذااو دٌّااُ مااػ
ثٌقوٚه ٚصقو٠و ثصؾج٘جصٗ  ،جٌَٕث ثٌي ٔ ٞخ داِ ٓ١صاٌ ٚثّاٌثة ً١ا ٟأ ماجح
ثْٔااقجح ثّااٌثةِ ً١اآ صااقٌث ّاإ١ج ااجَ  ًٚ َ10 2عااٙج ث ْٔااقجح ِاآ
ِٕطمز غجدج  ،إظج ز إٌِٕ ٝجغك فوٚه٠ز أمٌّ ٍٝ ٜجفً مٍ١ؼ ثٌ مذز ؽٕاٛح
إ ٠ا س  ،مااو فجٌٚااش ثّااٌثة ً١ثوٙااجً ٚؽااٛه مطااؤ ااِْ ٟااجً مااػ ثٌقااوٚه داآ١
ٍْااطِٚ ٓ١صااٌ ٍاا ٝثٌنااٌثةػ ثٌضااًّ ٟااّٙج ث ٔؾٍ١ااَ ٚث صااٌثن  ٚ ،اا ٟااجَ
 َ10فىّش ِقىّاز ثٌ اوي ثٌو١ٌٚاز ٌصاجٌـ ِصاٌ إِ 19 ٟاجغك فوٚه٠از
ِٓ ظّٕٙج غجدج .
 -3الٌياع ػلٔ ّظ٘فخ احللّك  :وغ١اٌث ِاج صٕ اخ ثٌَٕث اجس دا ٓ١ثٌاوٚي دْاذخ
ث ٔضمجي غ ٌ١ثٌّ ٌٚ
ث ىجً .

ذٌ ثٌقوٚه ّٛث أوجْ ىٌاه ٌأل انجص أ ٚثٌذعاجة أٚ

 -4الٌياع ؽْل ادلصـبكه الغج٘ؼ٘ـخ احللّكٗـخ  :صٕ اؤ ثٌَٕث اجس دا ٓ١ثٌاوٚي
ثٌّضؾاجًٚر دْااذخ ثٌنا ف ٍااِ ٝاًٛه غذ ١اا ٟفاوٚهّ : ٞااغ صٕ اؤ ثٌَٕث ااجس
دْذخ وَ ث صفجق ٍ ٝصمْ١ِ ُ١اجٖ ث ٔٙاجً ثٌو١ٌٚاز ٘ٚ ،ا ٟث ٔٙاجً ثٌضا ٟصٕذا
ِٓ مجًػ فوٚه ثٌوٌٚز ٚ ،صٌّ  ٟأوغٌ ِآ هٌٚاز ٚثماض ف ثٌاوٚي ٍا ٝأفم١از
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دٕج ثٌْوٚه ٚث ّضفجهر ِٕٙج ٚ ،أِغٍز ىٌه ثٌَٕث ثٌضٌو ٟثٌ ٌد ٍٝ ٟثلضْاجَ
ِ١جٖ ٔ ٌٙثٌفٌثس .
صؤًِ ثٌ ىً ٚثٌي٠ ٞذ ٓ١مٌ٠طز فٛض ٔ ٌٙثٌفٌثس ِٛٚل ّاو أصاجصًٛن عاُ
أؽخ ٓ ث ّتٍز ثٌض ٟصٍ: ٗ١
ِج ثٌوٚي ثٌض ٟص ضٌن ١ِ ٟجٖ ٔ ٌٙثٌفٌثس

ثٌؾٛثح  :صٌو١ج ٚثٌ ٌثق

٠ًّٛٚج

ِ ج ث٢عجً ثٌٍْذ١ز ثٌٕجؽّز ٓ
ٓ ٚؽٛه ِٕجد ٔ ٌٙثٌفٌثس
مجًػ هٚي ثٌٛغٓ ثٌ ٌدٟ
صٍؾج ثٌ و٠و ِٓ ثٌوٚي إٌ ٝثٌطٌثةك
ثٌٍّْ١ز ٌقً ثٌّ ى س ثٌقوٚه٠ز ِ
ؽجًثصٙج ٓ غٌ٠ك ثٌضقى ُ١ثٌوٌٟٚ
ّغ ٌؾؤس وً ِٓ لطٌ ٚثٌذقٌ ٓ٠إٌٝ
ِقىّز ثٌ وي ثٌ ٍ١ج ٌقً ثٌن ف ثٌيٞ
ٔ خ دّٕٙ١ج ٍ ٝوه ِٓ ثٌؾاًَ  ٚا 16 ٟآىثً اجَ  َ2991صاوً لاٌثً ثٌّقىّاز
دْ١جهر ثٌذقاٌٍ ٓ٠ا ٝاوه ِآ ثٌؾاًَ ِٕٙاج  :ؽاًَ ثٌقاٛثً ّٚا١جهر لطاٌ ٍا ٝؽاًَ
أمٌ ِٓ ٜثٌؾًَ ثٌّضْجً ٍٙ١ج ِّ ،ج أٔ ٝٙثٌن ف د ٓ١ثٌوٌٚض، ٓ١

ً
ٍبثؼب  :الٌياػبد احللّكٗخ يف الْعي الؼوثٖ :
ا ٠قضااً ثٌااٛغٓ ثٌ ٌدااِٛ ٟل ااج ؽغٌث ١ااج ِضّ١ااَث ف١ااظ ٠ااٌدػ داا ٓ١ثٌمااجًثس ثٌ ااجٌُ
ثٌغ ط ( أّ١ج ٚأًٚٚداج ٚأ ٌ٠م١اج ) ٠ٚما ا ٟثٌصا ثٌ اّجٌِ ٟآ ثٌىاٌر ث ًظا١ز
ّ٠ٚضااو ِاآ ااّجي ثٌ ااٌثق إٌاا٠ًِٛ ٝضجٔ١ااج غٌدااج ِٚ ،اآ ؽذااجي غاا ( ًُٚٛصٌو١ااج )
ٚثٌذقٌ ثٌّضّٛػ ّج إٌ٘ ٝعذز ثٌذقٌ١ثس ث ّضٛثة١ز ٚ ،ثٌّق١ػ ثٌٕٙو ٞؽٕٛداج
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ِّ ،ااج ؽ ااً ثٌااٛغٓ ثٌ ٌدااْ٠ ٟاا١طٌ ٍاا ٝثٌىغ١ااٌ ِاآ ثٌّّااٌثس ثٌّجة١ااز ِغااً ( لٕااجر
ثٌْا ِ٠ٛثٌضاا ٟصااٌدػ ثٌذقاٌ ث داا١ط ثٌّضّٛااػ ِا ثٌذقاٌ ث فّااٌ ِٚ ،عاا١ك ؽذااً
غجًق ثٌيٌ٠ ٞدػ ثٌذقٌ ث د١ط ثٌّضّٛػ ِ ثٌّق١ػ ث غٍْاِٚ ، ٟعا١ك ٌِ٘اَ
ثٌيٌ٠ ٞدػ ثٌّق١ػ ثٌٕٙو دجٌنٍ١ؼ ٌ ٌدٚ ٟغٌ٘١ج ِٓ ثٌّٛثل ثٌض ٟصٌّ دٙاج ِ اُ
ثٌضؾجًر ثٌ جٌّ١ز  ،ثظج ز إٌ ِ ًٌِٚ ٝاُ ثٌنطاٛغ ثٌؾ٠ٛاز ثٌ جٌّ١از ذاٌ أؽٛثةاٗ
ٚثمضصجًٖ ثٌىغ ِٓ ٌ١ثٌّْج جس د ٓ١ثٌمجًثس .
ااا ٌااايٌه صّ١اااَ ٘ااايث ثٌّٛلااا دج ّ٘١اااز ث ّاااضٌثص١ؾ١ز ااا ٟثٌؾٛثٔاااخ ثٌ ْاااىٌ٠ز
ٚث لضصاااجه٠ز ٚ،ثٌْ١جّااا١ز وج اااز ِّاااج ٌظاااٗ ٌٍىغ١اااٌ ِااآ ثٌغاااَٚثس ٚثٌقاااٌٚح
ٚثّض ّجًٖ ِٓ لذً هٚي أًٚٚدج ٚأٌِ٠ىج ِ ٟقجٌٚاز ِٕٙاج ٌٍْا١طٌر ٍا ٝثٌ اجٌُ ،
وّج ٠قضِٛ ٍٝ ٞٛثًه ثٌطجلز ( وجٌٕفػ ثٌي٠ ٞقض ٍٝ ٞٛأوذٌ وّ١ز ِٓ ث فض١اجغ
ٚث ٔضجػ ٚثٌضصو: ٌ٠
ادلْقغ ا ٍرتار٘غٖ ِ :صطٍـ ؽغٌث ْ٠ ٟضنوَ ٌٍض ذ ٌ١آ ثٌّٛلا أ ٚثٌّىاجْ
ثٌي٠ ٞقضً أّ٘١ز ِٚىجٔز ّ١جّ١ز أْ ٚىٌ٠ز  ،أ ٚثلضصجه٠ز أ ٚؽّٙ ١ج ِ ج ٍاٝ
ثٌّْض ٜٛثٌّقٍ ٟأ ٚث لٍ ّٟ١أ ٚثٌ جٌّ. ٟ
 ٟثٌٛلش ثٌي ٞصضؾاٗ ١اٗ ثٌاوٚي ث ًٚٚد١از إٌا ٝإٌغاج ثٌقاوٚه دا ٓ١ثٌاوٚي ِ ،اج
ٍثٌش ثٌوٚي ثٌ ٌد١از صضصاجً ٍا ٝثٌ و٠او ِآ ثٌّٕاجغك ثٌقوٚه٠از ٚثٌضاٌ ٟاُ صاَي
فض ٝثِ ْ٢قً َٔث .
ا لااوًس ثٌقااوٚه ثٌْ١جّاا١ز ثٌذٌ٠ااز ٌٍااوٚي ثٌ ٌد١ااز دٕقاا347402 ٛوااُ ٚ ،لااو وااجْ
وً٘ٛٙج ِٕ ٟطمز أ ٌ٠م١اج ثٌ ٌد١از ألاوَ ِآ وً٘ٛٙاج ا ٟآّا١ج ثٌ ٌد١از ٠ٚ ،ذٍاغ
ِضّٛػ ٌّ ثٌقوٚه ثٌ ٌد١ز ثٌٌِّّٛز ٔق 199 ٛجَ صمٌ٠ذج ِضَثِٕاج ِا ثصفجل١از
ّج٠ىِ د١ى ٛثٌّ ؤِٚز جَ ِ1016زٚثٌض ٟوجٔش دوث٠از ثٌضمْاٌٍ ُ١اٛغٓ ثٌ ٌداٟ
 ٟطٌٖ ثٚ ، ٞٛ١ّ٢ص و ِ ى س ثٌقاوٚه ا ٟثٌاٛغٓ ثٌ ٌداِ ٟآ أ٘اُ ثٌ ٛثِاً
ثٌض ٟفجٌش هٚ ْٚفوصاٗ ٘ايث إٌا ٝؽجٔاخ ث ؽاَث ثٌّغضصاذز ِآ ثٌاٛغٓ ثٌ ٌداٟ
ّ ٚ ،ٜااّ١ج ٍْااطٌِٚ ٓ١صف ااجس ٘عااذز ثٌؾاا ْ ٛثٌْاا٠ًٛز ٌٚااٛث ث ّااىٕوًْٚ
َِٚثً ذ ج ٚص ي وفٌ ٛدج ٚثٌغؾٌ دٍذٕجْ .

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 51

أهس ثٌن جس ثٌقوٚه٠ز  ٟثٌٛغٓ ثٌ ٌد ٟإٌَٔ ٝث جس ٚصوثِجس ٍِْقز اّ ٟاذً١
ثٌقصٛي ٍِ ٝىجّخ إللٍ١ّ١ز أ١ّ ٚجّا١ز وجٌصاوثِجس ثٌ ْاىٌ٠ز دا ٓ١ثٌ اٌثق ٚإل٠اٌثْ
ٚغَ ٚثٌ ٌثق ٌٍى٠ٛش ٚثٌّ جًن  ٟثٌصقٌث ثٌغٌد١ز ٚ ،صمْ ُ١ثٌْٛهثْ إٌا ٝهٌٚضا، ٓ١
ِّااج ٔااضؼ ٕٙااج مْااجةٌ وذ١ااٌر اا ٟثٌّااٛثًه ث لضصااجه٠ز ٚثٌذ ااٌ٠ز ٚإل جلااز أ ِ ٞااٌٚ
ٌٛفور ثٌٛغٓ ثٌ ٌدِْ ٟضمذ .

ــــــــــــــــ ـــ اًزِٔ وػ الفصل الضبًٖ هغ ؽل األٍئلخ ــــــــــــــــــــــــ

أٍــــئلخ الفصـــــل

ً 1هب ادلقصـــْك دبب ٗلٖ :
* الزقْم  :هي مود ط ردت تكد ت بعدج رافردج مد فتمودل مود ط وفدفذ تف دل بدر دردافل ر
فدال ترط

به  ،ك ر ح س فدرمستفع

* ادل٘بٍ ا

قل٘و٘خ ِٕ : :جغك ِٓ ِ١جٖ ثٌذقاجً ٚثٌّق١طاجس ص ا

د دوتر اهد

دروبةرج .

ٍٙ١اج ثٌوٌٚاز ٌٙٚاج فاك

 ٟثٌْ١جهر ٍٙ١ج  ،صذوأ ِٓ مػ ثٌْٛثفً  ٚمج ٌٍمجٔ ْٛثٌوٕ ٌٟٚو أهِْٔ ٝضٌٍ ٜٛؾًَ
ٚإٌّ ٝك  ١ِ 12دقٌ٠ج (  2272وٍُّ ، ) 2اج داؤْ ٘ايث ثٌٕطاجق لاو ٠صاً ِاج دا3 ٓ١
أِ١جي إٌ ً١ِ 399 ٝدقٌٌ ٞذ ط ثٌوٚي ٚ ،صّجًُ ثٌوٌٚز فمٛلٙج  ٟثٌّ١جٖ ثإللٍ١ّ١ز
ِ ٟؾج س ثٌص١و ٚثٌّ فز ٚثّضغ ي ثٌغٌٚثس ثٌّٛؽٛهر ٙ١ج
ادل٘بٍ اللّل٘خ ( أػبيل الجؾبه ) ِٕ :جغك دقٌ٠ز ِفضٛفز صضذ ّ١جهر أ ٞهٌٚاز ٚ ،ص او ٍِىاج
ِ ضٌوج د ٓ١ثٌوٚي ؽّٙ ١ج ،
ً 2ػلك رلب د احللّك الَ٘بٍ٘خ لللّلخ .

 -1ثٌّؾجي ثٌذٌِْ ( ٞجفز ث ًض ) .
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 -2ثٌّؾجي ثٌؾٚ ٞٛثٌذقٌ. ٞ
ِ -3ؾجي ثٌّٛثًه ( ّطق١ز ٚدجغٕ١ز ٚدقٌ٠ز ) .
ً : 3أمكو صالس هي ػْاهل يف ًشأح احللّك الَ٘بٍ٘خ .
 -1ادلؼبُلاد  :وٙاٌس ثٌقاوٚه ثٌْ١جّا١ز دا ٓ١ثٌاوٚي ٔض١ؾاز إداٌثَ ِ ج٘اوثس
دٕٙ١ج ٌّٕ فوٚط ث ضوث هٌٚز ل٠ٛز ٍ ٝؽجًصٙج ثٌع ١فز
 -2رقَــ٘ن ا ٍــزؼوبه للوَــزؼوواد  ٔ :ااؤس ثٌقااوٚه ثٌْ١جّاا١ز ااٟ
ثٌّْض ٌّثس ث ًٚٚد١ز ا ٟلاجًثس آّا١ج ٚأ ٌ٠م١اج دْاذخ صمْا ُ١ث ّاض ّجً
ث ًٚٚدٌٙ ٟج .
 -3احلوّة  :صؤعٌ  ٔ ٟؤر ثٌقوٚه ثٌْ١جّ١ز وّاج ٘ا ٛثٌقاجي ا ٟفاوٚه هٚي
ٌق أًٚٚدج د و ثٌقٌح ثٌ جٌّ١ز ثٌغجٔ١ز .
ً : 4أمكو صالس هي ّظب ف احللّك الَ٘بٍ٘خ ؟
-1
-2
-3
-4

ثٌفصً د ٓ١ثٌوٚي .
ثٌٛو١فز ث ِٕ١ز .
ثٌٛو١فز ث لضصجه٠ز .
ثٌٛو١فز ثٌمجٔ١ٔٛز .

ً
الَؤال اخلبهٌ  :أمكو هضب ػلٔ كل شلب ٗأرٖ :
أ -ؽلّك عجل٘ـخ :

ا ؽذاجي ّ٘ ٠اج دا ٓ١ثٌٕٙاو ٚثٌصاٚ ٓ١ؽذاجي

ثٌٕو َ٠فوأ جص د ٓ١ص ٚ ٍٟ١ث ًؽٕض. ٓ١
ح -احللّك الٌِوٗخ  ٌٙٔ :ث ًٚثٔؼ د ٓ١أًثظ ٟؽٕٛح أ ٌ٠م١ج ٔٚجِ١ذ١اج
ٛ٠ً ٌٙٔ ،ؽٌثٔو د ٓ١ثٌ٠ ٛجس ثٌّضقور ث ٌِ٠ى١ز ٚثٌّىْ١ه .
الَؤال الَبكً َ :و هب ٗأرٖ :
ْٗ اعَ روٍ٘ن احللّك الٌِوٗخ هش الد ػلح :
اجلْاة  :دْذخ صغ ٌ١ث ٔٙاجً ً ِؾجًٙ٠اج د اىً ِْاضٌّ ِّاج ٠غ١اٌ ثٌن اجس دآ١
ثٌوٚي ٚص  ٌٙثٌقجؽز إٌ ٝص و ً٠ثٌقوٚه دٕٙ١ج ث ٚ ،ص  ِ ٌٙىٍز صمجُّ ثٌّ١جٖ دٓ١
ثٌوٚي ثٌٛثل ز ٍ ٝظفض ٟثٌٕ. ٌٙ
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رزَجت احللّك اذلٌلٍ٘خ دبش الد ػلٗلح ثني اللّل .
اجلْاة ٙٔ :ج

صْضٕو إٌ ِ ٝجٌُ غذ١ ١ز ٚفعجً٠ز ٚثظقز ّ٠ٚىٓ ث صفجق دٓ١

ثٌااوٚي ٍاا ٝص ااو ً٠ثٌقااوٚه ثٌْ١جّاا١ز وّااج فااوط داا ٓ١ث ًهْ ٚثٌ ااٌثق ٚواايٌه داآ١
ث ًهْ ٚثٌْ ٛه٠ز
الَؤال الَبثغ  :أمكو صالصخ هي األهضلـخ ػلـٔ اخلال ـبد احللّكٗـخ يف
الْعي الؼوثٖ أكد إىل ًياػبد ّصلاهبد هَلؾخ .

-1
-2
-3
-4

ثٌصوثِجس ثٌ ْىٌ٠ز د ٓ١ثٌ ٌثق ٚثٌ٠ثْ .
ثٌغَ ٚثٌ ٌثلٌٍ ٟى٠ٛش .
ثٌّ جًن  ٟثٌصقٌث ثٌّغٌد١ز .
ثٔفصجي ؽٕٛح ثٌْٛهثْ ٓ ؽّ٠ًٛٙز ثٌْٛهثْ .

(( أًزِٔ إعبثبد الفصل الضبلش ))))))))))))))))))))

الفصل الضبلش

الؼالقبد اللّل٘خ يف احلوة ّالَلن

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 54

ـــ ص ىً ثٌوٌٚز أ٘اُ واجٌ٘ر ّ١جّا١ز ٍا ٝمٌ٠طاز ثٌ اجٌُ ٚ ،صْا  ٝهثةّاج اٟ
ثٌقفجو ٍ ٝإِٔٙج ثٌوثمٍٚ ٟثٌناجًؽٚ ٟأ ٞاجةك أِاجَ ٘ايث ثٌٙاوف  ٠او دّغجداز ِ اىٍز
ّ١جّ١ز .
ثٌّ ىٍز ثٌْ١جّ١ز  :أ ٞصٙو٠و  ِّ٠ث ِٓ ثٌوثمٍ ٟأ ٚثٌناجًؽٌٍ ٟوٌٚاز ِ ،اج
ٌ ٠ض ّ١جهصٙج ٍ ٝأًظٙج أ ٚثّضمٌثً٘ج ٚصّجّه ذٙج ٌٍنطٌ .
ِٚااآ ثٌّ اااى س ثٌْ١جّااا١ز ثٌضااا ٟصٙاااوه أِااآ ثٌاااوٚي  :ثٌقاااوٚه ثٌْ١جّااا١ز ،
ث لضصجه٠ز  ِٚىٍز ث لٍ١جس .
ّ٠ٚىٓ ٌظٙج د  ِٓ ٟثٌضفص: ً١
ً
أّ  :هش الد احللّك الَ٘بٍ٘خ :
ا  ٕ٠ااؤ ثٌضااٛصٌ  ٚااوَ ث ّااضمٌثً اا ٟثٌ لااجس داا ٓ١ثٌااوٚي دْااذخ ثٌقااوٚه ثٌضااٟ
صفصً دٕٙ١ج ّ٠ٚ ،ىٓ ٌض د ط ث ِغٍز ٌٙيٖ ثٌّ ى س ثٌقوٚه٠ز ِٕٙج :
 -1الصؾواء ا لغوث٘خ  :صم ثٌصقٌث ثٌغٌد١ز ّجي غٌح إ ٌ٠م١ج  ،صقو٘ج
 -2ثٌؾَثةااٌ ِاآ ثٌ ااٌق ٠ًِٛٚضجٔ١ااج ِاآ ثٌؾٕااٛح ٚثٌّغااٌح ِاآ ثٌ ااّجي ِٚاآ
ثٌغاااٌح ثٌّقااا١ػ ث غٍْااا ٟدْاااجفً ٠صاااً غٌٛاااٗ ٔقااا1499 ٛواااُٚ 2صذٍاااغ
ِْجفضٙج ٔق 266 ٛأٌ وُ٠ٚ 2صً اوه ّاىجٔٙج ٔقا 499 ٛأٌا ْٔاّز
ِااآ أصاااٛي ٌد١اااز ٚأِجٍ٠غ١اااز ِ اااُ ّاااىجٔٙج ٠اااو ْٕٛ٠دجإلّااا َ ٚ ،ص اااو
ثٌصااقٌث ثٌغٌد١ااز أًظااج ِضٕجٍ ااج ٍٙ١ااج داا ٓ١ثٌّغااٌح ِاآ ٔجف١ااز ٚؽذٙااز
ثٌذْ١ٌٛااجً ٛ٠ثٌضاا ٟصؤّْااش ااجَ ِ َ1053اآ ٔجف١ااز أمااٌ ٜف١ااظ صْاا١طٌ
ثٌّغٌح ٍٔ ٝقِْ ِٓ % 9 ٛجفضٙج ٚصقش إهثًصٙج .
ــ صٌؽا ؽاي ًٚثٌّ اىٍز إٌا ٝثفاض ي إّاذجٔ١ج ٌٍّٕطماز اجَ3

 َ1ثٌضاٟ

ثْٔااقذش ِٕٙااج ااجَ ٚ َ1056أ ٍٕااش ؽذٙااز ثٌذْ١ٌٛااجً ٛ٠د ااو ؽ ا آمااٌ
ؽٕو ٞإّذجٔ ٟل١اجَ ثٌؾّ٠ًٛٙاز ثٌ ٌد١از ثٌصاقٌث٠ٚز ثٌوّ٠مٌثغ١از ٙ١اج ِآ
ؽجٔخ ٚثفو ٚلو ث ضٌف دجٌؾّ٠ًٛٙز  55هٌٚز عُ ثٔنفعش إٌ 36 ٝهٌٚز ،
ٚصو ُ ثٌؾجِ ز ثٌ ٌد١ز ( دجّضغٕج ثٌؾَثةٌ) ّ١جهر ثٌّغٌح ٍ ٝثٌصقٌث
ثٌغٌد١ز
اا فجٌٚااش ِٕ ّااز ث ِااُ ثٌّضقااور فااً ثٌّ ااىٍز دضٕ اا ُ١ثّااضفضج ٌْااىجْ
ثٌصقٌث ثٌغٌد١ز جَ  َ1001فٛي صمٌ ٌ٠ثٌّصاٌ ، ٌ١ىآ أغاٌثف ثٌٕاَث
ٌُ صضفك ِ ٟج دٕٙ١ج ٍ٠ ِٓ ٝقك ٌٙاُ ث اضٌثن ِآ ّاىجْ ثٌصاقٌث اٟ
ٍّ١ز ث ّضفضج ٚصقو٠او ثٌ٠ٛٙاز ٚ ،ثلضٌفاش ثٌّغاٌح ِٕقٙاج ثٌقىاُ ثٌايثصٟ
وقً ٌٍَٕث ٌٚىٓ ً ط ٘يث ث لضٌثؿ ِٓ لذً ؽذٙز ثٌذْ١ٌٛجًِٚ ، ٛ٠ج ٍثي
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ثٌٛظ ٍِ ٝج ٘ٚ ، ٗ١ٍ ٛصٌؽ أّذجح ثٌَٕث فٛي ثٌّٕطمز ثٌصقٌث٠ٚز
إٌِٛ ٝل ٙج ٍّٛ ٝثفً ثٌّق١ػ ث غٍْٚ ٟصا ٌ ٛثٌناوِجس ثٌّ ؤ١از ِ ،آ
أّ٘ٙج ثٌقو٠و ٚثٌفّٛفجس  .ف ثٌ ىً :

ظ الؼوة ثني الؼوا ّإٗواى :

دوأس ثٌّ ىٍز  ٟثٌمٌْ ثٌْجد

اٌ ٕ ،اوِج

ثفضٍااش ثٌوٌٚااز ثٌصااف٠ٛز ( إ٠ااٌثْ ) ثٌؾااَ ث ّٚااػ ِاآ ثٌ ااٌثق  ،عااُ ثّااض جهصٗ ثٌوٌٚااز
ثٌ غّجٔ١ز  (،صٌوج ) ٚ ،ثٌض ٟموس ِ ج٘ور ِ ثٌوٌٚز ثٌصاف٠ٛز ٚأواوس ٙ١اج أْ ثٌذصاٌر

صم هثمً فوٚه ثٌوٌٚز ثٌ غّجٔ١ز .
اٌ  ،فاٌص ث ّاض ّجً ثٌذٌ٠طاجٍٔ ٟاِ ٝإـ إ٠اٌثْ
 ٟثٌمٌْ ثٌضجّا
فااك ثٌّ فااز اا ٟااػ ثٌ ااٌح  ،عااُ ٚل ااش ثصفجل١ااز ااػ ثٌ ااٌح داا ٓ١ثٌوٌٚااز
ثٌ غّجٔ١ز ٚإٌ٠ثْ جَ ، َ1013صٕص ٍ ( ٝأْ ػ ثٌ ٌح ٠ذماِ ٝفضٛفاج
ٌٍّ فز
أِجَ ّفٓ ثٌوٚي ؽّٙ ١ج ٠ٚ ،قك إلٌ٠ثْ ثٌْ١جهر ٍِٕ ٝطماز ماًٛث ِ اٌٙ
ٚلاااو ث ضٌظاااش إ٠اااٌثْ ٍااا ٝث صفجل١اااز اااجَ ٚ َ1035غجٌذاااش داااجٌّؾٌٜ
ثٌّ فاا ٟد ااػ ثٌ ااٌح  ،عااُ ٚث مااش ٍاا ٝث صفجل١ااز ثٌْااجدمز د ااٌغ صٕااجٍي
ثٌ ااٌثق اآ  4أِ١ااجي ِاآ ااػ ثٌ ااٌح ِمجدااً ِٕطمااز ذااوثْ  ،عااُ مااوس
ثصفجل١ااز ثٌؾَثةااٌ داا ٓ١ثٌااوٌٚض ٓ١ااجَ  َ1055ف١ااظ ث ضٌ ااش ثٌ ااٌثق دقااك
ثٌ٠ثْ  ٟثٌّ فز ا ٟاػ ثٌ اٌح  ٚ ،ا ٟاجَ  َ10 9لجِاش ثٌقاٌح دآ١
ثٌوٌٚض ٓ١دْذخ ثٌن ف فٛي ثٌقوٚه ٚ ،ثٌض ٟثّضٌّس عّجّٕٔٛ ٟثس .
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 -3احللّك ثني اذلٌل ّالصني

ـــ ثّضٌٛش ثٌصٓ١

ٍِٕ ٝطمز ثٌضذش جَ ٚ َ1051أصذقش ص جًن ثٌٕٙو

 ٟثٌقوٚه ِّ ،ج ه ثٌٕٙو إٌِْ ٝاجٔور عاًٛر ثٌ ا خ ا ٟثٌضذاش ٌٚىآ ثٌصا ٓ١أمّاوس
عاااًٛص ُٙااا ٟاااجَ  ٚ َ1050اااٌ ٍ ااا ُ١ثٌضذاااش ثٌٌٚفااا ( ٟثٌاااوث ِ ٞاااج ) إٌااا ٝثٌٕٙاااو ،
جصطوِش ثٌص ِ ٓ١ثٌٕٙو  ٟد ط ثٌّٕجغك ثٌقوٚه٠ز ثٌٛثل ز ّجي مػ ِىّاج٘( ْٛ
مػ ِضفك ٍ ٗ١وقوٚه د ٓ١ثٌصٚ ٓ١ثٌضذش ا ٟاجَ ِٚ َ1014اج ٍثٌاش ثٌّ اىٍز ِ ٍماز
فض ٝث.. ْ٢
ً
صبً٘ب  :ادلش الد ا قزصبكٗخ :
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ـــ ص  ٌٙثٌَٕث جس ث لضصجه٠ز د ٓ١ثٌوٚي ٕوِج صذوأ دضمْ ُ١ثٌّ١جٖ ثٌقوٚه٠از ٚثّاضغ ي
ثٌّٛثه ثٌطذ١ ١ز ِٚصجهًر ثٌطجلز ثٌٛثل ز د ٓ١فاوٚه٘ج ّ٠ٚ ،ىآ ٌظاٙج د اىً ِفصاً
وّج : ٍٟ٠
 -1رقَــ٘ن ادل٘ــبٍ  :ص ٙااٌ ٘اايٖ ثٌّ ااىٍز داا ٓ١ثٌااوٚي ٕااو ص ١اا ٓ١فااوٚه ثٌّ١ااجٖ
ثإللٍ١ّ١ز ٚثٌو١ٌٚز دٕٙ١ج إٔ ٚاو صمْا١ِ ُ١اجٖ ث ٔٙاجً ثٌو١ٌٚاز ٚ ،ىٌاه ٌ ّاضفجهر
ِااآ عٌٚثصٙاااج ثٌْاااّى١ز ٚ،ثٌّ ؤ١اااز ِّٚجًّاااز فاااك ثٌّ فاااز ٚص١ٌٛاااو ثٌطجلاااز
ثٌىٌٙدجة١ااز ٙ١ااج ّ ،ااغ وٙااٌس ثٌن ااجس داا ٓ١صٌو١ااج ّٚاا٠ًٛج ٚثٌ ااٌثق فااٛي
ثلضْجَ ِ١جٖ ٔ ٌٙثٌفٌثس ٚ ،ويٌه د ٓ١ثٌْاٛهثْ ِٚصاٌ ِآ ٔجف١از ٚأعٛ١د١اج ِآ
ٔجف١ز أمٌ ٜفٛي ثلضْاجَ ِ١اجٖ ٔٙاٌ ثٌٕ١اً  /وّاج ٔ اذش ثٌَٕث اجس ٍا ٝثٌقاوٚه
ثٌذؾٌ٠ز د ٓ١د١ٌٛف١ج ٚص ٚ ٍٟ١د ، ٌٚ١دّٕ١ج أصوًس ِقىّز ثٌ وي ثٌو١ٌٚز لٌثًث
دض و ً٠فوٚه ثٌٌص ١ثٌمجً ٞدنصٛص ثٌَٕث ثٌي ٞو ٌٙد١ٌ ٓ١ذ١اج ٚصا، ِٔٛ
ف١ظ أصذقش ٌض ِٔٛفمٛق دجّضغ ي ثٌذضٌٚي ٚثٌغجٍ ثٌطذ٘ ٟ ٟ ١يٖ ثٌّٕطمز
ٚ ،ص  ٌٙثٌَٕث جس أ٠عج د ٓ١ثٌوٚي فٛي ص  ٓ١١فوٚه٘ج ا ٟثٌّعاجةك وّاج ٘اٛ
ثٌقجي ِ ٟع١ك ٌَِ٘ داّ ٓ١اٍطٕز ّاجْ ٚإ٠اٌثْ ِٚعا١ك داجح ثٌّٕاوح دآ١
ثٌٚ ّٓ١ثٌصِٛجي ٚؽ١ذٛصٌ ٔٚ ، ٟث إٌ ٝأّ٘١ز ث ٔٙجً ٚثٌّ١اجٖ ثٌو١ٌٚاز أدٌِاش
ثٌ و٠و ِٓ ث صفجل١جس د ٓ١ثٌوٚي فٛي صمْ ُ١صٍاه ثٌّ١اجٖ ٚثّاضغ ي عٌٚثصٙاج ِغاً
ِ ج٘ور دجًٚ ِ٠دٌ ٍٔٛز .
 -2الٌياع ػلٔ ادلْاهك الغج٘ؼ٘خ ّهصبكه الغبقخ :
ـــ ص ٙاٌ ثٌَٕث اجس دا ٓ١ثٌاوٚي ا ٟثٌ اجٌُ ٚ ،لاو صصاً إٌاٌِ ٝفٍاز ثٌصاٌث جس
ٚل١جَ ثٌقٌٚح دٕٙ١ج ٚ ،ىٌه ِ ٟقجٌٚز ِٕٙج ثٌْ١طٌر أ ٚثٌٛصاٛي إٌإِ ٝاجغك
صٛثؽااو ثٌّااٛثًه ثٌطذ١ ١ااز مجصااز ثٌّااٛثًه ثٌّ ؤ١ااز ِٚااٛثًه ثٌطجلااز  ،ثٌضااٟ
صضاا ٍٛد ااىً ِٕااض ُ اإِ ٟااجغك ثٌ ااجٌُ ف١ااظ صضاا٘ ٌ ٛاايٖ ثٌّااٛثًه اا ٟد ااط
ثٌّٕجغك ،دّٕ١ج ٕ٠وً ٚؽٛه٘اج إِ ٟاجغك أماٌِ ٜآ ثٌ اجٌُ ِّ ،اج  ٠اىً هث اج
ٌٍماا ٜٛثٌىذااٌ ٜااِ ٟقجٌٚااز ثٌْاا١طٌر ٍاا٘ ٝاايٖ ثٌّااٛثًه ِاآ ثٌ ااجٌُ ٌضااؤِٓ١
ثفض١جؽجصٙج ِٕٙج ٚثّضنوثِٙج  ٟصٕج جصٙج ٚأٔ طضٙج ثٌّنضٍفز .
وّج ص  ٌٙثٌَٕث جس د ٓ١ثٌوٚي  ٟثٌ جٌُ فٛي ِصجهً ثٌطجلز أّ٘ٙج ثٌذضٌٚي
ٚثٌغااجٍ ثٌطذ ١اا ، ٟثٌٍاايثْ  ٠ااى ْ عٍغاا ٟثإلٔضااجػ ثٌ ااجٌّْ٠ٚ ٟااّٙجْ اأ ٟص ا
ثٌضؾااجًر ثٌ جٌّ١ااز ٚ ،صقااجٚي ثٌااوٚي ثٌّضموِااز ثٌٛصااٛي إٌاإِ ٝااجد ثٌاإفػ ٚثٌغااجٍ
ثٌطذ ١ا ٟإِ ٟطمااز ثٌ اٌق ث ّٚااػ ٚثٌنٍا١ؼ ثٌ ٌداا ٟإٌإِ ٝااجد ثٌإفػ ٚثٌغااجٍ
ثٌطذ ١اا ٟاإِ ٟطمااز ثٌ ااٌق ث ّٚااػ ٚثٌنٍاا١ؼ ثٌ ٌدااٌ ٟضااؤِ ٓ١ثفض١جؽجصٙااج ِاآ
ثٌطجلااز ِّ ،ااج ٠َ٠ااو ِاآ فااور ثٌصااٌث جس ثٌو١ٌٚااز ٚ ،إلجِااز لٛث ااو ْااىٌ٠ز
ٌقّج٠ز فمٛي ثٌٕفػ ٚمطٛغ ثٌضؾجًر ثٌذقٌ٠ز ثٌ جٌّ١ز ثٌضٕ٠ ٟمً ذٌ٘ج ثٌٕفػ ،
وجٌّعجةك ثٌذقٌ٠ز ثٌضّ٠ ٟىآ أْ ٠اؤه ٞإغ لٙاج إٌإِ ٝا ِاٌ ًٚثٌإفػ ذٌ٘اج
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ِغً ِ /ع١ك ٌَِ٘ ٍ ٝثٌنٍ١ؼ ثٌ ٌدٚ ٟدجح ثٌّٕوح ٕو ِومً ثٌذقاٌ ث فّاٌ
ٚلٕجر ثٌْ ِ٠ٛثٌضا ٟصاٌدػ ثٌذقاٌ ثٌّضّٛاػ داجٌذقٌ ث فّاٌ ِٚعا١ك ثٌذّٛافًٛ
 ٟصٌو١ج ٚلٕجر دّٕج  ٟأٌِ٠ىج ثٌّٛط. ٝ
ً
صبلضب  :ادلش الد ا عزوبػ٘خ :
ـــ صض ٌض ثٌوٚي إٌِ ٝؾّ ٛز ِٓ ثٌّ ى س ث ؽضّج ١ز ِٕٙ ،ج ث لٍ١جس ِ٘ ٟؾّ ٛز
ِٓ ث ٌثه ٕ٠ضّ ْٛإٌا ٝمصاجةص عمج ١از ٚثفاور ( ل١ِٛاز  ،ه١ٕ٠از ٌ ،ل١از ٌ ، ،غ٠ٛاز )
ٓ ثٌغجٌذ١ز ثٌ ٌّْ ٝىجْ ثٌوٌٚز ٚ ،صنضٍ أٔٛث ثٌم١ِٛجس ِٕٙج :
صنضٍ
 -1األقل٘بد القْه٘خ ِ :ؾّ ٛز ِٓ ث ٌثه صٕضّ ٟإٌ٠ٛ٘ ٝاز ٚثفاور ِآ ف١اظ
ثٌ ٌق ٚثٌٍغز ٚثٌ اجهثس ٚثٌضمجٌ١او ٚ ،ص ا١ش ٘ايٖ ث لٍ١از ظآّ أوغٌ٠از ل١ِٛاز ،
وّااج ٘اا ٛثٌقااجي اا ٟا خ ثٌىااجٍثك غااٌح ثٌصااٚ ٓ١ص ااوه ثٌم١ِٛااجس اا ٟث صقااجه
ثٌْ١ ٛض ٟث ّذك ٠ٚ ،و صفىىٗ ىٍش صٍه ثٌم١ِٛجس هِْ ٚاضمٍز وؤٍٚدجوْاضجْ
ٚأّٚااضٛثٔ١ج  ٚصف١ااج ٚغٌ٘١ااج  ،أٔ ااٌ ٌٍ ااىً (  ) 26-4وّااج فااوط أ٠عااج ااٟ
ٛ٠غْ ١ج ٕوِج صفىىش إٌ ٝل١ِٛجس ور  ٚ ،ىٍش وً ِٕٙج هٌٚز ِنضٍفز ٓ
ثٌنٌ ( ٜوصٌد١ج ِٚمو١ٔٚج ٚثٌؾذً ث ّٛه ٚغٌ٘١ج ) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 50

(( ثٌوٚي ثٌض ٟصىٔٛش د و صفىه ث صقجه ثٌْ١ ٛض)) ٟ
ا
 -2األقل٘بد اللٌٗ٘خ ِ :ؾّ ٛز ِٓ ث ٌثه صضذ ه٠جٔز ِنضٍفز ٓ ه٠جٔز أوغٌ٠ز أ اٌثه
ثٌّؾضّا ثٌّضٛثؽاور ١اٗ ِ ،غااً  ( :ث لٍ١اجس ثٌّْاٍّز اا ٟثٌصاٚ ٓ١ثٌ١جداجْ ٚثٌ٠ ٛااجس
ثٌّضقور ث ٌِ٠ى١ز أ ٚث لٍ١جس ثٌّْ١ق١ز  ٟثٌوٚي ث ّ ِ١ز ) .
 -3األقل٘بد اللغْٗـخ ِ :ؾّ ٛاز ِآ ثٌفاٌثه ٌٙاج ٌغضٙاج ثٌنجصاز ٚ ،صنضٍا

آ ٌغاز

أوغٌ٠ز أ ٌثه ثٌّؾضّ ثٌّضٛثؽور  ، ٗ١ف١ظ ص و ثٌٍغز أفو ثٌ ٕجصٌ ثٌغمج ١ز ثٌض ٟصّ١اَ
ث ٌثه ٚصى ْٛثٌم١ِٛجس ثٌّنضٍفز  ٟثٌ جٌُ ٚ ،صقٌص واً هٌٚاز ٍا ٝأْ ْ٠اٛه ٙ١اج
ٌغز ًّّ١ز ٚثفور  ٟ ،ثٌٛلش ثٌض ٟصّْـ د اط ثٌاوٚي ا ٟثّاضنوثَ ث لٍ١اجس ٌٍغضٙاج
ثٌنجصز م ٛج ِٓ ِطجٌذضٙج دج ّضم ي ٓ ثٌوٌٚز ( ،وج وٌثه  ٟثٌ ٌثق  ،دّٕ١ج صّٕ
د ط ثٌوٚي ثّضنوثَ ث لٍ١اجس ٌٍغضٙاج وّاج ٘ا ٛثٌقاجي ا ٟإ٠طجٌ١اج  ،ف١اظ صّٕا ث لٍ١از
ثٌّْٕج٠ٚز ِٓ ثّضنوثَ ٌغضٙج  ،دً صفٌض ٍٙ١ج ثّضنوثَ ثٌٍغز ث ٠طجٌ١از اِ ٟؾاج س
ثٌق١جر ؽّٙ ١ج ) .
 -4األقل٘بد الؼوق٘خ  :مومفرج م دألجسدا توتمي لرل رس وف دلرج ت تةدع رد
لرج وكوسرج وجسدا درموتمي درذ تعرش جره  ،فال تعدا هدذه مشدكةج جدي درموتمدي لال
دداهت
روددام ال تعطددل هددذه دألقةرددج حطفقهد ك مةددج كبد قي وجددسدا درموتمددي فرمد س
تفسقج رو سرج .
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ـــ رفوا جي دركورس م افل درع رت وقةر متعداات مودل ا درفالرد درمتحدات دألمسركردج
فكواد فدرعارا م درافل درعسبرج فدال لمرج درتي تتع رش جره وقةر رسقرج فرافرج
فقفمرج كورست بحكت ت سر درمشتسك فتطبر مباو درت مح دراروي .
ً
هاثؼب  :كّه ادلٌظوبد اللّل٘خ :
ـــ شدكل قرد ت درحدسبر درعد رمرتر دألفردل فدرو وردج ادجعد و قفرد و ردافل درعد رت جدي
در ددعي رتحطر د دألم د فدر ددةت درددافررر  ،فموددي فقددف درحددسف فدروادر د
بروهم بأوش ء موظمتر ر رمرتر هم ا
 -1هٌظوخ ػصـجخ األهـن  :تأ

د بود ء رةدل طةد دردافل دركبدس

دلل

مدددتمس بدد سر رة ددلت  ،فب وتهدد ء درحددس درع رمرددج دألفرددل ردد ت 1111ت
بهاع درحف ظ رةل در ةت درافري فتوو قر ت درحسف فدروادر بر درافل
ةمر و بر دردافل  ،ركوهد جشدة جدي مهمتهد فبعدا دوتهد ء
 ،فحل دروادر
درحس درع رمرج درو ورج  ،فظهدفس مومفردج واردات مد دردافل دركبدس  ،ودت
دالتفد بددر دردافل رةددل حةهد وه ئرد و فتأ در موظمدج دألمدت درمتحددات درتددي
تطفت رةل تحطر دألهادع وف ه .
 -2هٌظوخ األهن ادلزؾلح ا موظمج افررج تأ

ر ت 1145ت جي مددتمس

د جسدو ر ددكف  ،ف ددي مرو قهدد بح ددفس موددافبر ر د م ددر افرددج
فدرتفقري رةره س مر و فحاا مطسه جي ماروج ورفرفسك جي درفالر درمتحات
دألمسركرددددج /بهدددداع تحط ردددد دألمدددد فدال ددددتطسدس درددددافري فحددددل دروادردددد
فدر لج درافررج ب رطس در ةمرج .
أ) أُلاف هٌظوخ األهن ادلزؾلح :
ـــ تومرج درعلق درافررج بر درشعف رةل و د دالحتدسدت درمتبد ال
فمددوح درحطددف درمت د فرج رةومرددي  ،فح د تطسرددس درم ددرس ركددل افرددج
فحفظ دألم فدر دةت دردافررر  ،فحفدظ درحسرد دأل درج ر و د
اف تمررددا ب ددب درةاددج فدرددار فدروددو  ،فتحطرد درتعد ف درددافري
درشد مل جددي ددبرل حددل درمشددكل دالقت د ارج فدروط جرددج فدالوتم ررددج
فدالو ورج رةافل  ،فدرارفت ل رل وبذ درعوع فدال دطه ا جدي درعلقد
بر درافل ،
ة) هؤٍَبد هٌظوخ األهن ادلزؾلح :
درتي تعمدل كدل فدحدات
ـــ تتكف موظمج دألمت درمتحات م مومفرج م درمد
دددم د ت ددد ه محددداات وهمهددد ا درومعردددج درع مدددج  ،فموةددد دألمددد ،
موهددد
فمحكمج درعال درافررج  ،فدألم وج درع ت  ،فرتبي رهرئج دألمدت درمتحدات موظمد ردات
موه  /موظمج درعمل درافرردج فموظمدج دأليذردج فدراسدردج ( درفد ف ) فموظمدج دألمدت
درمتحدددات رةتسبردددج فدرعةدددفت فدروط جدددج ( دررفو دددكف ) فموظمدددج در دددحج درع رمردددج ،
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ف ددواف لي وددج دألطفدد ل ( دررفو ددرع ) ففك رددج دألمددت درمتحددات ي وددج فتشددارل
درلوئر درفة طرورر ( دألفوسفد ) .
ج) افس موظمج دألمت درمتحات جي حل بعض درمشكل فدروادر درافررج ا
ـددـ تطددفت موظمددج دألمددت درمتحددات بددأافدس رددات جددي حددل درمشددكل درافررددج مد ددلل
مو ال متعاات وهمه ا
 -1اجملبل الَ٘بٍٖ ا

هم جي ارت حسك

درتحسس فد تطلل راا م درافل

درعسبرج  ،موه فسر فربو فدروادئس فتفو  .وشس قدفد حفدظ در دلت درافرردج
رةل درحافا رحفظ دألم فدر ةت درافررر  ،فلس ل بعو درمدسدقبر دردافررر جدي
مو ط درتفتس مول  /شبه درط ست درهوارج  ،كم ووحد جدي ت دفرج وادرد لقةرمردج
بر درافل درمو فست ر طسر درتف فض  ،كم درح ل جي ف ي درحس بر درعسد
فلرسد فد ت ادمه رةابةفم رج دره ائج رتف ا حسف ك و رةل فشك دالواال .
 -2اجملــبل ا قزصــبكٕ ا قددام رةددافل درو مرددج معفو د

م د ووددل لرددادا طددط

ش مةج رةتومرج فد تالل درمفدسا درطبرعرج .
 -3اجملبل ا عزوبػٖ /و اس درومعرج درع مج ر رل درع رمي رحطف دالو
اف تمررا ب ب دروو

وف درةف وف درةاج وف درار .

 -4الٌبؽ٘خ ا ًَبً٘خ ا تطارت درم راد د ي ورج جي مو ط دركفدس درطبرعرج
موددل ا درارددادل فدرفر د و  ،فتطددارت درمعفو د دالو د ورج رلوئددر درفة ددطرورر
ف ح ر درمو ار فق رج ى رف ل درعو س جي لجسرطر .
ك) إففبقبد هٌظوخ األهن ادلزؾلح :
ـــــ أمفمااش ثٌّٕ ّااز اا ٟثٌمعااج

ٍاا ٝثٌقااٌح داا ٓ١ثٌّ ْااىٌ ٓ٠ثٌ ااٌلٚ ٟثٌغٌدااٟ

ٚإف ي ثٌْ َ ثٌوٚ ، ٌٟٚثٌمعج ٍ ٝد ط ثٌقاٌٚح ثإللٍ١ّ١از ٚإّاٌث ٙج ا ٟفاك
ٔمط ثٌف١ضٚ ٛثٌي ٞأه ٜإٌ ٝؾَ ِؾٍِ ث ِآ ا ٟثٌم١اجَ داو ًٖٚا ٟلعاج٠ج جٌماز
مجصز ا ٟثٌ اؤْ ثٌفٍْاط ٟٕ١ث ّاٌثة / ٍٟ١ف١اظ أصاوًس ثٌىغ١اٌ ِآ ثٌماٌثًثس اٟ
صجٌـ ثٌمع١ز ثٌفٍْط١ٕ١ز ٌ ،ىٕٙج ؾَس ٍ ٝإؽذجً إٌّثة ٍٝ ً١صٕفي٘ج ِغً لٌثً
ٚل ث ّاض١طجْ ا ٟثٌماوُ ثٌايٚ ٞث ماش ٍ١اٗ ثٌاوٚي ث عاج ؽّٙ ١اج دجّاضغٕج
ثٌ٠ ٛجس ثٌّضقاور ثٌضا ٟث ضٌظاش ٍ١اٗ  ٚ ،اٍش ا ٟإ٠ؾاجه فاً ٌّ اىٍز ثٌ ؽتآ١
ثٌفٍْط ٓ١١ٕ١د او صٙؾ١اٌُ٘ دْاذخ ثفاض ي ثّاٌثةٌ ً١فٍْاط/ ٓ١وّاج اٍش ا ٟففا
ثٌْ َ  ٟثٌصِٛجي ٚثٌذّٕٛز ٚفً ث ٍِز ثٌْ٠ًٛز ثٌقجٌ١ز .
ااه أْ ِٕ ّااز ث ِااُ ثٌّضقااور مطااش ااٛغج وذ١ااٌث اا ٔ ٟااٌ
ا
ث ِٓ ٚثٌٍُْ ثٌوِٚ ،ٜ ٓ١١ٌٚج لوِضٗ ِٓ د ط ثٌّْاج وثس ٌٍاوٚي
ثٌٕجِ١ااز ٌٚىٕٙااج ِطجٌذااز دجٌم١ااجَ دااو ًٚأوذااٌ ِاآ ىٌااه صؾااجٖ ثٌمعااج٠ج
ثٌ جٌمز :

أٍئلخ الفصل الضبلش
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الَؤال األّل  :ػوف ادلقصْك ثبدلفبُ٘ن ّادلصغلؾبد ا ر٘خ :



األقل٘بد الؼوق٘خ :

ِؾّ ٛاز ِآ ث اٌثه صٕضّا ٟإٌا ٝاٌق أّ ٚا ٌز صنضٍا

ّ ٌز أوغٌ٠ز أ ٌثه ثٌّؾضّ ثٌي ٞص ١ش . ٗ١
 األقل٘بد اللغْٗخ ِ :ؾّ ٛز ِٓ ث ٌثه ٌٙج ٌغضٙج ثٌنجصز ٚصنضٍ

آ

ٓ ٌغز أوغٌ٠ز

أ ٌثه ثٌّؾضّ ثٌّضٛثؽو . ٗ١


هٌظوخ ػصجخ األهن ّ ِٕ :ز ه١ٌٚز تأ
در دةت دردافري فتوود قرد ت درحددسف فدروادرد
د ٓ١ثٌوٚي .

ر ت 1111ت بهاع درحف ظ رةل
بددر دردافل  ،فحددل دروادرد

ددةمر و

ً
الَؤال الضبًٖ  :أمكو صالصخ هي األهضلخ ػلٔ هش الد احللّك الَ٘بٍ٘خ هجٌ٘ب أعواف الٌياع ؟

 -1ثٌصقٌث ثٌغٌد١ز :ؽذٙز ثٌذْ١ٌٛجًٚ ٚثٌّغٌح .
 -2ػ ثٌ ٌح  :د ٓ١ثٌ ٌثق ٚثٌ٠ثْ .
ِٕ -3طمز ثٌضذش  :د ٓ١ثٌٕٙو ٚثٌص. ٓ١

الَؤال الضبلش  :هب أثوى أٍجبة الٌياع ػلٔ الصؾواء الغوث٘خ ؟

ثٌؾٛثح  :دْذخ ثٌّٛل ٍّٛ ٝثفً ث غٍْٚ ٟص ٌ ٛمجِجس ثٌقو٠و ٚثٌفّٛفجس .
ً
الَؤال الواثغ  :ػلك صالصب هي اللّل الزٖ ظِود ثؼل رف ك كل هي :
أ) ا رببك الَْ ٘زٖ  ( :وجٍمْضجْ  ،أٚوٌثٔ١ج  ،أىًد١ؾجْ ) .
) ا رببك الْ٘غَاليف  ( :سبر  ،كسفدتر ،فدرهس ك ) .
ً
الَؤال اخلبهٌ  :أمكو صالصب هي أُلاف هٌظوخ األهن ادلزؾلح ؟
 -1تومرج درعلق درافررج بر درشعف .
 -2حفظ دألم فدر ةت درافررر .
 -3حفظ درحسر دأل رج .
الَؤال الَبكً  :أمكو صالس هـي ادلؤٍَـبد الزـب ثؼـخ ل هـن
ادلزؾلح ؟
 -1دررفو كف.
 -2دررفو رع .
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 -3درف ف .
الَــــؤال الَبثغ  :ثني كّه األهن ادلزؾلح يف ؽـل ادلشـ الد ّالٌياػـبد
اللّل٘خ يف اجملب د اٙر٘خ :
 درمو ل در ر ي ا ارت حسك درتحسس فد تطلل راا م درافل درعسبرج .
 درمو ل دالقت ا ا تطارت درمعفو رةافل درو مرج .
 درمو ل دالو وي  /تطارت درم راد جي مو ط دركفدس درطبرعرج .
((( دوتهل شسح درف ل درو ر مي حل دأل ئةج )))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الواثغ

األهي الْعٌٖ ّاألهي القْهٖ

ً
أّ  :األهي الْعٌٖ :
-1هفِْم األهي الْعٌٖ :
ااا ٠مصاااو داااج ِٓ ثٌاااٛغٕ٘ ٟااا ٛلاااوًر ثٌوٌٚاااز ٍااا ٝفّج٠اااز أًظاااٙج  ٚااا ذٙج
ٚثلضصجه٘ج ِٓ أ ٞوٚثْ مجًؽٚ ٟفف إِٔٙج ٚثّضمٌثً٘ج ثٌوثمٍ ُِٕ ٛ٘ٚ ، ٟثٌٌوجةَ
ث ّجّ١ز ثٌّّٙز ثٌض ٔ ٟضّو ٍٙ١ج ثٌوٌٚز  ٟثٌّقج ز ٍ١ّ ٝجهصٙج ٚإِٔٙج ٚصطً٘ٛج
ظّٓ وٌٙ ٚج  ٟثٌّؾج س ث ِٕ١ز ٚثٌ ْىٌ٠ز ٚثٌْ١جّ١ز ٚث لضصجه٠ز ٚث ؽضّج ١ز .
ااا  ٠ضّاااو ث ِااآ ثٌاااٛغٍٕ ٟااا ٝأّجّااا١جس ِض اااوهر  ،أدٌٍ٘اااج ث ّاااض وثه ثٌاااوثةُ
ٌّٛثؽٙز ثٌضٙو٠وثس ثٌض ٟصٛثؽٗ ثٌوٌٚز ّٛ ،ث أوجٔش هثمٍ١ز أ ٚمجًؽ١ز ِٓ ما ي دٕاج
ثٌماااٛر ثٌ ْاااىٌ٠ز ٚث ِٕ١اااز ثٌضااا ٠ ٟضّاااو ٍٙ١اااج ااا ٟصااا ٌ١ ٛثٌقّج٠اااز ثٌ ٍِاااز ٌأل اااٌثه
ٚثٌّؤّْجس  ٟثٌوٌٚز .
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-2أثؼبك األهي الْعٌٖ  ٠ :ضّو ث ِآ ثٌاٛغٕ ٟا ٟصقم١اك ِفٙا َٛث ِآ ثٌ اجًِ
ٍ ٝث د جه ث٢ص١ز :
أ)

األهــي الؼَ ـ وٕ  ٠ :ضّااو ٍاا ٝه ًٚثٌؾاا١ش ٚثٌّؤّْااز ث ِٕ١ااز اا ٟصااٌ١ ٛ

ث ِٓ ثٌوثمٍٚ ٟثٌنجًؽٌٍ ٟوٌٚز .
ح) ا ٍــزقواه الَ٘بٍــٖ  :لااوًر ثٌٕ ااجَ ثٌْ١جّااٍ ٟاا ٝإهثًر ااؤ ْٚثٌوٌٚااز
ٚصا ٌ١ ٛثٌقمااٛق ٚثٌقٌ٠اجس ااٌثه ثٌّؾضّا  ِٚااجًوض ُٙا ٟصاإ ثٌماٌثً ثٌْ١جّاا، ٟ
لجس إ٠ؾجد١ز ِ ثٌوٚي ث مٌ. ٜ
ٚلوًر ثٌوٌٚز ٍ ٝدٕج
3

 -األهــي ا قزصــبكٕ  :لااوًر ثٌوٌٚااز ٍاا ٝصٍذ١ااز ثٌقجؽااجس ث ّجّاا١ز

ااٌثه

ثٌّؾضّ ٚإ٠ؾجه ثٌقٍٛي ثٌّٕجّذز ٌألٍِجس ث لضصجه٠ز ٠ٚضقمك ىٌه دّج ٠ؤص: ٟ
 ث ِاآ ثٌغاايثةِ : ٟمااوًر ثٌوٌٚااز ٍاا ٝث ّااضٌّثً اا ٟصااِ ٌ١ ٛنااَ ْٚغاايثة ٟوّااج
 ٛٔٚج ٌثه ثٌّؾضّ .
 ث ِٓ ثٌّاجة : ٟلاوًر ثٌوٌٚاز ٍا ٝصٍذ١از ث فض١جؽاجس ثٌّجة١از ثٌّنضٍفاز وّاج  ٛٔٚاج
ه ْٚإفوثط آعجً ٍّذ١ز ٙ١ج .
 أِٓ ثٌطجلز  :لوًر ثٌوٌٚز ٍ ٝصٍذ١ز ثفض١جؽجصٙج ِٓ ثٌطجلز ِٓ ِصجهً٘ج ثٌّنضٍفز
.
-2األهي الْعٌٖ األهكًٖ :
أ) اجلغوا ٘خ الَ٘بٍ٘خ للوول خ األهكً٘خ اذلبمش٘خ :
صم  ٟؽٕٛح غٌح آّ١ج ٚ ،صضّٛػ ثٌ ٌق ث ّٚػ دٛلٙ ٛج ا ٟثٌؾاَ
ثٌؾٕٛدِ ٟآ ِٕطماز دا ه ثٌ اجَ ٚ ،ثٌؾاَ ثٌ اّجٌٌّٕ ٟطماز اذٗ ثٌؾَ٠اٌر
ثٌ ٌد١از ٌٙٚ ،ااج فاوٚه ِ ااضٌوز ِا واً ِاآ ( ٍْاطّٚ ٓ١اا٠ًٛج ٚثٌ ااٌثق
ٚثٌْا ٛه٠ز ) وّااج صطااً ٍاا ٝمٍاا١ؼ ثٌ مذااز ثٌااي٠ ٞما ٍاا ٝثٌذقااٌ ث فّااٌ ،
 ٠ٚااو ثٌّٕفااي ثٌذقااٌ ٞثٌٛف١ااو ٌااألًهْ  ٚصفصااٍٗ أ ٞفااوٚه غذ١ ١ااز اآ
ؽٌ١ثٔٗ ثٌ ٌح ّ ٞ ٌٙٔ ٜٛث ًهْ ٚثٌٌِٛ١ن ثٌٍيثْ  ٠اى ْ ٍا ٝثٌضاٛثٌٟ
ؽااَ ث ِاآ فااوٚهٖ ِ ا ٍْااطّٚ ٓ١اا٠ًٛج  .أِااج دااجل ٟثٌقااوٚه ٙاا ٟثِضااوثه
ٌذجه٠ااز ثٌ ااجَ اا ٟثٌ ااّجي ٚثٌ ااٌق ٚصااقٌث ثٌٕفااٛى اا ٟثٌؾٕااٛح ٚٚثهٞ
ٌدز إٌ ٝثٌؾٕٛح ثٌغٌد. ٟ
ة  -الٌظبم الَ٘بٍٖ :
أِّ ث ِ ٌ١ذو هللا دٓ ثٌقْ ٓ١اجَ  َ1021إِاجًر اٌق ث ًهْ ثٌضا ٟثّاضمٍش
ٓ فىِٛز ث ٔضوثح ثٌذٌ٠طجٔ ٟجَ ٛٔٚ ، َ1046ه ٞدج ِ ٌ١ذو هللا ٍِىج ٍٙ١اج
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 ،ف١ظ ٌ ش ِٕي ىٌه ثٌق ٓ١دجُّ ثٌٍّّىز ث ًهٔ١ز ثٌٙج اّ١ز ٚ ،أصاذقش ث ًهْ
يٚث ِؤّْج ٌؾجِ ز ثٌوٚي ثٌ ٌد١ز جَ ٚ ، َ1045د و ثّض اٙجه ثٌٍّاه ذاو هللا
ث ٚي  ٟجَ  ، َ1051فىاُ ثٌٍّاه غا ي ضاٌر ٚؽ١اَر ٚدْاذخ وٌ ٚاٗ ثٌصاق١ز
صٍُْ ثٌقىُ ؽ ٌز ثٌٍّاه ثٌقْا ٓ١اجَ  َ1053ف١اظ ثٔعاّش ث ًهْ أعٕاج فىّاٗ
إٌ ٝث ُِ ثٌّضقور  ٟجَ  َ1055عُ مٍفٗ  ٟثٌقىُ ؽ ٌز ثٌٍّاه ذاو هللا ثٌغاجٟٔ
 ٟذجغ جَ . َ1000
ــ ٕ٠ص ثٌوّض ًٛث ًهٔ ( ٍٝ ٟأْ ٔ جَ ثٌقىُ ٔ١جدٍِ ٟىًٚ ٟثعاٚ ) ٟث ِاز ِصاوً
ثٌْااٍطجس صّااجًُ ث ِااز ّااٍطجصٙج ِاآ م ا ي عا ط ّااٍطجس ٚ ،صضّغااً اا ٟثٌْااٍطز
ثٌض ٌ١ ٠ز ثٌض ٟصٕجغ دجٌٍّه ِٚؾٍِ ث ِز ٚثٌْاٍطز ثٌمعاجة١ز ٚثٌْاٍطز ثٌضٕف١ي٠از
ثٌضٌ٠ ٟأّٙج ؽ ٌاز ثٌٍّاه ذاو هللا ثٌغاجّٔ٠ٚ ، ٟاجًُ ّاٍطجصٗ ثٌضٕف١ي٠از ِآ ما ي
ِؾٍااِ ثٌااًٍٛث ثٌااي٠ ٞضااؤٌ ِاآ ًةاا ِ١ثٌااًٍٛث  ٚااوه ِاآ ثٌااًٍٛث ٠ٚضااٌٝٛ
ِْؤ١ٌٚز إهثًر ؤ ْٚثٌوٌٚز ثٌوثمٍ١ز ٚثٌنجًؽ١ز .
ط ) هزغلجبد األهي الْعٌٖ األهكًٖ . :
ــ صٙوف ثٌْ١جّز ثٌ جِز ٌٍوٌٚز إٌ ٝصقم١ك ثٌّذجهٚ ٞث ٘اوثف ٚثٌّصاجٌـ ثٌٛغٕ١از
ثٌض ٟص ىً ِ ٟؾّٙ ٛج ِج ٌ ٠ف دج ِٓ ثٌٛغٕ ٟ ٟث ًهْ ٠ٚ ،ضقمك ث ِآ ثٌاٛغٕٟ
 ٟث ًهْ ظّٓ ع عز ِْض٠ٛجس ٘: ٟ
-1
-2
-3

هثمٌٍ٠ ٟصذػ دقّج٠ز أ ٌثه ثٌّؾضّ ٚصقم١ك ث ِٓ ٚث ّضمٌثً .
إلٌٍ٠ ّٟ١صذػ دئ٠ؾجه لجس ِ هٚي ثٌؾٛثً .
هٚي ٌ٠صذػ دٛؽٛه صفج ً ٚثصصجي ِ هٚي ثٌ جٌُ .

ك) هور ياد األهي الْعٌٖ األهكًٖ :

 -1ق٘بكح عاللخ ادللك ػجل اهلل الضبًٖ اثي احلَني :
إْ ٚؽٛه ل١جهر ّ١جّ١ز ٌ ١ز ٔق  ٝدجٌمذٛي ثٌؾّج  ٟثٌطٚ ، ٟ ٛلوٌ٠ر ٚل٠ٛاز
ًٍ ٝأُ ثٌٍْطز ص او ِآ ثٌّمِٛاجس ث ّجّا١ز ٚثٌ ٛثِاً ثٌٙجِاز ا ٟص َ٠اَ ٚفّج٠از
ث ِاآ ثٌااٛغٕ ، ٟؾ ٌااز ثٌٍّااه ٘اا ٛأ٘ااُ ًو١ااَر اا ٟصٕف١ااي ثٌْ١جّااز ث ًهٔ١ااز ٚ ،ىٌااه
لجصٗ ثٌ نص١ز ِ ٍ ّج ثٌ جٌُ ٌٙيث ثٌغٌض  ،نص ؽ ٌاز ثٌٍّاه ذاو
دضٛو١
هللا ثٌّضْااُ دجٌ م ٔ١ااز ٚث ضااوثي ِاآ م ا ي مذٌصااٗ ثٌطٍ٠ٛااز اا ٟثٌقىااُ  ٚاا ٟثٌ ااؤْٚ
ثٌو١ٌٚز ِٕ ،قضٗ ثٌّصوثل١ز ثٌض ٟصْاٌ ًٙاٗ صؤّاًٚ ِ١ثداػ نصا١ز ِضٕ١از ِا ٍ ّاج
ثٌ جٌُ  ٚ ،لجس عٕجة١ز ًثّنز د ٓ١ث ًهْ ٚثٌوٚي ث مٌ. ٜ
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 ٍٝ ٚثٌٌغُ ِٓ وً ِج ٠ق١طٕج ِٓ َٔث جس ٚفٌٚح ٚثٔ١ٙجً ٌوٚي ٚصفْل ِؾضّ جس ٌ٠مز ،
 ٍٝ ٚثٌٌغُ ِٓ وً ؽب ذٌ فوهٕٔج ْ١ٌ ،ض ً دج ِجْ ٠ٚيٚق غ ُ ثٌىٌثِز ثٌض٠ ٌُ ٟؾو٘ج ٟ
دٍوٖ ٚدغط ثٌٕ ٌ ٓ وً ثٌضقو٠جس ثٌضٚ ٟثؽٙضٕج  ٚصَثي صٛثؽٕٙج  ،إ إٔٔج ٔغذش ٔفْٕج  ٌٍٚجٌُ

ً :هب الزؾلٗبد الزٖ أ به إلِ٘ب عاللخ ادللك ػجل اهلل الضبًٖ اثي احلَني يف ّهقزـَ الٌقب ـ٘خ
الَبكٍخ ؟
اجلْاة  :هي كافل الٌص .

 -1ثٌصوِجس ثٌنجًؽ١ز ثٌض ٟص ٌض إٌٙ١ج ث ًهْ .
 -2ثٌَٕث جس ٚثٌقٌٚح ٚثٔ١ٙجً ٌوٚي ِضفْل ٌّؾضّ جس ٌ٠مز .
 -3ثّااض ١جح ثٌ ؽتاا ٓ١ثٌااي ٓ٠ذااٌٚث ثٌقااوٚه ث ًهٔ١ااز ٌ١قصااٍٛث ٍاا ٝث ِااجْ
٠ٚاايٚق غ ااُ ثٌىٌثِااز ثٌضااٌ ٟااُ ٠ؾااو٘ج اا ٟدٍااوٖ ٚدغااط ثٌٕ ااٌ اآ وااً
ثٌضقو٠جس ثٌضٚ ٟثؽٙضٕج  ٚصاَثي صٛثؽٕٙاج  ،إ إٔٔاج ٔغذاش ٔفْإج  ٌٍٚاجٌُ
أؽّ وً ٚ َٛ٠د َّ٠ز وً ِٛثغٓ أًهٔ ٟوُ ٔقٓ أل٠ٛج .

- 2الَ٘بٍخ اخلبهع٘خ :
ٌٍٍّّىز ث ًهٔ١ز ثٌٙج ّ١ز ِصجٌقٙج ثٌٛغٕ١ز  ٟدماج وغ١اٌر ِآ أٔقاج
ثٌ ااجٌُ وّااج أٔٙااج صضااؤعٌ دااجٌىغِ ٌ١اآ ث فااوثط ثٌ جٌّ١ااز  ٚ ،عا اآ ىٌااه ااجْ
ِصجٌـ ثٌوٌٚاز صقاوه٘ج ثٌّٛثلا ٚث فاوثط ثٌضا ٟصاؤعٌ ٍا٘ ٝايٖ ثٌّصاجٌـ ،
ٌٚيٌه ّ٠ىٓ صقو٠و ثٌْ١جّز ثٌنجًؽ١ز دؤٔٙج ٔضجػ ثٌضفج ً دٓ ثٌّصجٌـ ٚثٌماُ١
ثٌٛغٕ١ز ٚ ،دٚ ٓ١ظ هٌٚا ِ ٟا ٓ١إِٔ ٚطماز إلٍ١ّ١از صضْاُ دّ١اَثس ِ ٕ١از ،
٠ٚقٌص ث ًهْ ٍ ٝصط ٌ٠ٛلجس ِضٛثٍٔاز ِا هٚي ثٌ اجٌُ ٌاو ُ ثٌّٛلا
ٍ ٝإِٔٗ ثٌاٛغٕٟ
ثٌْ١جّ ٟث ًهٔ ٌٌٚ ، ٟو ثٌضّٕ١ز ث ًهٔ١ز ٚ ،ديٌه ٠قج
دجٌضؤ١٠و ثٌو. ٌٟٚ
 3القْاد ادلَلؾخ ّاألعِيح األهٌ٘خ :
ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ث ًهٔ١ز ٘ ٟهً ثٌٛغٓ ٚفجِ ٟفوٚهٖ ٚثٌّْاؤٌٚز آ
ٔ ّز ث ِٓ ٚث ِجْ ثٌض ُ ٕ٠ ٟث ًهٔ ْٛ١دٙج ِٓ ِنضٍ ث صاٛي ٚثٌّٕجداش ،
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ٚواايٌه ظااٛ١ف ث ًهْ ِاآ ثٌااوٚي ثٌ ٌد١ااز ٚثٌااوٚي ثٌصااو٠مز ؽّٙ ١ااج ٚ ،
ْٕٔاا ٝه٘ ًٚاايٖ ثٌمااٛثس اا ٟثٌّ ااجًوز اا ٟففا ثٌْا َ ثٌ ااجٌّ ٟاا ٟغجٌذ١ااز
ِٕجغك ثٌصٌث ثٌ جٌّ. ٟ
-4الٌِظ اللميقواعٖ :
ا ثٌوّ٠مٌثغ١ااز اا ٟثٌااٌهْ ِذٕ١ااز ٍاإّٙ ٝااج ٌقمٛلٕااج ٚٚثؽذجصٕااج ٚ ،صٌصىااَ
ٍِ ٝج ٠وًوٗ وً ِٕج ِج ٌاٗ ِٚاج ٍ١اٗ ِٚ ،اج ٌٍاٛغٓ ِآ فماٛق ٚٚثؽذاجس
ٚفمٛلٕااج ثٌضاإ٠ ٟذغاا ٟأْ ّٔجًّااٙج دجّااُ ثٌوّ٠مٌثغ١ااز فف ٙااج ٌٕااج ثٌوّااضًٛ
ٚثٌمٛثٔٚ ٓ١ث ٔ ّز .
٠ؤوو ث ًهْ دجّضٌّثً أٔٗ ؽَ ِآ ث ِآ ثٌما ِٟٛثٌ ٌدا٠ ، ٟاؤعٌ ١اٗ
٠ٚضااؤعٌ دااٗ ّااٍذج أ ٚإ٠ؾجدااج ِ ،ااج  ٠ااٍَ صااّٛهٖ  ِٕٚضااٗ ِٚ ،ااج ٠ؤوااو أّ٘١ااز
ث ِاآ ثٌااٛغٕ ٟاا ٟث ًهْ صٌّاا١ل ثٌاإٙؼ ثٌااوّ٠مٌثغ ٟثٌاايّ ٠ ٞااك ًٚؿ
ث ٔضّااج ٌٍااٛغٓ ٚص َ٠ااَ ثٌغمااز دّؤّْااجصٗ ٚصؤو١ااو ٚفااور ِىٔٛااجس ثٌ ا خ
ث ًهٔ ٟ ٟإغجً ثٌ وثٌز ث ؽضّج ١ز ٚصىج ؤ ثٌفٌص ٚثٌضٛثٍْ د ٓ١ثٌقماٛق
ٚثٌٛثؽذجس .
ُـ  -هزغلجبد ربق٘ األهي الْعٌٖ :
ثًصذػ ِفٙا َٛث ِآ ثٌاٛغٕ ٟدجٌوٌٚاز ٚ ،دٛؽاٛه ٚفاور ٌٍماٌثً ثٌْ١جّاٟ
صضٌؽُ ِف َٛٙث ِٓ ثٌم ِٟٛإٌ١ّ ٝجّاجس ٚإؽاٌث ثس ٚ ،صٍّاه فاك ثٌقْاُ
ٚثٌضٛؽٚ ، ٗ١صضطٍخ ٘يٖ ثٌْ١جّجس ٌضقم١ك ث ِٓ ِج ٠ؤص: ٟ
 -1صقوه٠و ثٌّصاجٌـ ٚثٌغج٠اجس ٚثٌما ُ١ثٌضا ٟصْا  ٝثٌوٌٚاز أ ٚثٌّؾضّا إٌاٝ
فّج٠ضٙااج أ ٚصقم١مٙااج ٚثٌٛصااٛي إٌاأ ٝااِ ٛاآ ث صفااجق أ ٚثٌٌظااج ثٌ ااجَ
دنصٛصٙج.
 -2صقو٠و ث مطجً أ ٚثٌضٙو٠وثس ثٌض ٟصٛثؽٗ ثٌوٌٚاز أ ٚثٌّؾضّا ٚثٌٛصاٛي
إٌ ِٓ ٛٔ ٝث صفجق أ ٚثٌٌظج ثٌ جَ دنصٛصٙج .
 -3صقو٠ااو ثٌْ١جّااجس ٚث هٚثس ٚثٌنطااٛثس ثٌ ٍِااز ٌضقم١ااك ٘ااو  ٟفّج٠ااز
ثٌّصجٌـ ٚثٌم ُ١أِٛ ٚثؽٙز ث مطجً .
 -4دٕااج ثٌّؤّْااجس ثٌمااجهًر ٍاا ٝصٕف١ااي ٘اايٖ ثٌْ١جّااجس ِٚضجد ااز صٕف١ااي٘ج
ٚصطٌ٘٠ٛج دجّضٌّثً .
-5
ّ – هَزْٗبد األهي الْعٌٖ لللّلخ :
صقوه ِْض٠ٛجس ثٌّٓ ثٌٛغٕ ٟأ ٚثٌم ٟ ِٟٛع عز ِْض٠ٛجس ٘: ٟ
ِْ-1ض ٜٛهثمٍ٠ : ٟاٌصذػ دقّج٠از ثٌّؾضّا ِآ ِقاج ٚس ث مضاٌثق أ ٚثٌضغٍغاً ،
ٚصقم١ك ث ّضمٌثً ٍ ٝث ص ور وٍٙج .
ِْ-2ض ٜٛإلٌٍ٠ : ّٟ١صذػ دجٌ لجس ثإللٍ١ّ١ز ٌٍوٌٚز .
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ِْ-3ض ٜٛه ٌ١ ٠ : ٌٟٚإٌ ٔ ٝجغ ثٌوٌٚز  ٟثٌّق١ػ ثٌ جٌّٚ ، ٟأِٓ هٌٚز ِج ٘اٛ
إ م صز ثٌضفج ً د ٓ١ثٌّْض٠ٛجس ثٌوثمٍ١از ٚثإللٍ١ّ١از ٚثٌو١ٌٚاز ِّ ،اج ٠ؾ اً ٍّ١از
صقم١ك ث ِٓ ثٌٛغٕ ٟىثس غجد فٌوِ ٟضغ. ٌ١
ً
صبً٘ب األهي القْهٖ :
ٌ ٠ف ث ِٓ ثٌم ِٟٛدؤٔٗ ثإلؽٌث ثس ٚثٌضوثد ٌ١وج از  ،ثٌضا ٟصضناي٘ج ثٌوٌٚاز ِآ
أؽً فّج٠ز أًظٙج  ٚا ذٙج ِ ،آ أ ٞث ضاوث أ ٚصٙو٠او ّاٛث ِآ ِصاجهً هثمٍ١از أٚ
مجًؽ١از آ غٌ٠اك صؾ١ٙااَ ثٌماٛثس ثٌ ْاىٌر ٚثٌّٕ١از ٌٍّقج ااز ٍاّ ٝا١جهر ثٌوٌٚااز
ٚفّج٠ضٙج ِٓ ثٌنطٌ .
 ٠ٚو ِف َٛٙث ِٓ ثٌم ِٓ ِٟٛثٌّفج٘ ُ١ثٌٌّصذطاز دجٌْ١جّاجس ثٌضا ٟوٙاٌس اٟ
ثٌمٌْ ثٌ ٌ ٓ٠د و ثٔضٙج ثٌقٌح ثٌ جٌّ١ز ثٌغجٔ١از  ،ف١اظ داوأس ِؾّ ٛاز ِآ ثٌفىاجً
صذقظ  ٟثٌّٛجةً ثٌض ٟصْجُ٘ ٚ ٟل ٚل ٛثٌقٌٚح ِؾوهث ٚ ،ثٌذقظ ٓ ثٌّٛجةً
ثٌّٕجّذز  ،ثٌض ٟصّىٓ ِٓ فّج٠ز ثٌوٌٚز ه ْٚماٛض أ ٞفاٌح ِا هٌٚاز أماٌ ٜآ
غٌ٠ك ث ضّجه ٍ ٝص َ َ٠ثٌ لجس ثٌودٍِٛجّ١ز د ٓ١ثٌوٚي .
 -1أُو٘خ األهي القْهٖ :
أ ٠ -و ث ِآ ًو١اَر أّجّا١ز ِآ ًواجةَ ثٌوٌٚاز ْ٠ ،اجُ٘ ا ٟصّٕ١از ثٌّؾضّا آ
غٌ٠ك ص ٌ١ ٛثٌذ١تز ثٌّٕجّذز ِٓ أؽً صْ ًّ ً١ٙثٌمطج جس ث لضصجه٠ز ثٌّنضٍفز .
ح ٍٝ ًّ ٠ -صقم١اك ثٌ اوي ِآ ما ي ٚظا ث فىاجَ ثٌض اٌ١ ٠ز ثٌضا ٟصْاجُ٘ اٟ
صطذ١ك ثٌمٛثٔ. ٓ١
ػ٠ -قّ ٟفوٚه ثٌوٌٚز ِٓ ثٌض ٌض  ٞثمضٌثق أ ٚوٚثْ .
 -2اٍرتار٘غ٘خ األهي القْهٖ :
ااا ٘اااِ ٟؾّ ٛاااز ثٌطاااٌق ثٌضااا ٟصٙاااوف إٌااا ٝث ّاااضفجهر ِااآ ثٌمااا ٜٛثٌْ١جّااا١ز
ٚث لضصااجه٠ز ٚثٌ ْااىٌ٠ز وج ااز  ،اا ٟثٌ ااٌٚف وج ااز ثٌضاا ٟصّااٌ دٙااج ثٌوٌٚااز ِّ ،ااج
ْ٠جُ٘  ٟصا ٌ١ ٛث ِىجٔاجس ثٌضا ٟصفاٌض ّاٍطز ثٌوٌٚاز ٍا ٝأًظاٙج ٚ ،صّٕا أٞ
٘ؾ َٛفٌد ِٓ ٟلذً ثٌوٚي ث مٌٚ ، ٜص ضّاو ث ّاضٌثص١ؾ١ز ثٌم١ِٛاز ٍاِ ٝقاجًٚ
ِٓ أّ٘ٙج :
أٚ -ظ ثٌنطػ ثٌّٕ١ز ثٌض ٟصعّٓ صقم١ك ث ِٓ  ٟثٌوٌٚز .
دٕج ؽ١ش ل ٞٛلجهً ٍ ٝثٌضصو ٞ ٞوٚثْ ِّٙج وجْ ِصوًٖ .
ح-
ػ -ص َ َ٠ل ٜٛث ِٓ ثٌوثمٌٍ ٟقّج٠ز ثٌّٛثغٕ ِٓ ٓ١ثٌؾٌثةُ .
ه -ص ٌ١ ٛث ٍّقز ٚث ٢س ٚثٌّ وثس ثٌقٌد١ز ثٌّضطًٛر .
٘  -ص ٌ١ ٛثٌقّج٠ز ٌٍّؤّْجس ٚثٌٍٛثًثس ثٌّٛؽٛهر ٍ ٝأًثظ ٟثٌوٌٚز .
 -3أًْاع األهي القْهٖ :
أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 0

أ)

أهــي األ ــواك ٘ :اا ٛث ِاآ ثٌاي٠ ٞقمااك فّج٠ااز ٌٍفاٌثه اإِ ٟااجٌٍٚٚ ُٙوااجةفُٙ

ِٚوثًّ ٟ ٚ ُٙأِ ٞىجْ ٠ضٛثؽو٠ٚ ٗ١ ْٚقٌص ٍا ٝثٌّقج از ٍاّ ٝا ِضُٙ
ِٓ ثٌض ٌض ٌٍّنجغٌ ثٌضا ٟصٙاوه ف١اجص ُٙأ ٚص ٌظاٌ ُٙؾٌّ٠از ِاج  ،اجٌ ١ش دؤِاجْ
فااك ِاآ فمااٛق ثإلْٔااجْ ْ٠ ٚ ،ااٍخ ِٕااٗ ٘اايث ثٌق اك إ إىث لااجَ دضصااٌف ٠نااٌق
ث فىجَ ثٌمجٔ١ٔٛز ثٌنجصز دجٌوٌٚز ثٌض٠ ٟضٛثؽو ٍ ٝأًظٙج .
ح) األهــي الــلافلٖ ّاخلــبهعٖ  ٠ :ااٌف ث ِاآ ثٌااوثمٍ ٟدؤٔااٗ ااٌض ّااٍطز
ثٌمااجٔ ْٛهثمااً ثٌوٌٚااز ٚفّج٠ااز ِّضٍىجصٙااج ثٌ جِااز ِّٚضٍىااجس ثٌفااٌثه ٙ١ااج ِاآ أٞ
ث ضوث ثس لو صض ٌض ٌٙج ٚ ،ديٌه ئٔٗ ِ ًّ ٠ف َٛٙأِٓ ث ٌثه .
أِج ث ِٓ ثٌنجًؽ ٛٙ : ٟأْ صذم ٝثٌوٌٚز  ٟد١تز ِْضمٌر ٚمجٌ١ز ِٓ ثٌقاٌٚح آ
غٌ٠ك صم٠ٛز لجصٙج ِٚصجٌقٙج ِ ثٌوٚي ثٌّق١طز دٙج ِٓ م ي ماو ث صفجل١اجس
ٚإدٌثَ ثٌّ ج٘وثس ثٌّ ضٌوز .
ػ) األهي اإلقل٘وٖ  ٛ٘ :ث ِٓ ثٌيٕ٠ ٞضؼ ٓ ثصفجق ِؾّ ٛز ِٓ ثٌوٚي ثٌضا ٟصما
اإِ ٟطمااز ِ ٕ١ااز ِٚضمجًدااز ِاآ د عااٙج د عااج ٌ ،قّج٠ااز ٔصااجٌقٙج ثٌّ ااضٌوز (
وّ ج٘ور ثٌو ج ثٌّ ضٌن ) ثٌض ٟصمع ٟ ٟفجي ٚل ٛفٌح ٍٚ ٝثفاور ِآ ٘ايٖ
ثٌوٚي أْ صم َٛدجل ٟثٌوٚي دضَ٠ٚو٘ج دج ٍّقز ٚثٌو ُ ثٌ ْىٌٌٌ ٞه ثٌ اوٚثْ ٕٙاج
.
ً
صبلضب  :ادل٘ب ٍ يف اللّل الؼوث٘خ ّزل٘غِب :
ّ -1اقــغ ادل٘ــبٍ  :لااو صىاا ْٛثٌّ١ااجٖ جِااً ثظااطٌثح  ٚااوَ ثّااضمٌثً ٌٍّٕطمااز ااٟ
ثٌّْااضمذً  ،إى ص ااو ِٕطمااز ااّجي أ ٌ٠م١ااج  ٚااذٗ ثٌؾَ٠ااٌر ثٌ ٌد١ااز أوغااٌ ثٌّٕااجغك
ؽفج ج  ٟثٌ جٌُ  ٟ ٚ ،ثٌ ٌق ث ّٚػ ٚفاو٘ج صٌو١اج ٌٚذٕاجْ ٚإّاٌثة ً١ص اجٟٔ
ِٓ ـ  ٟثٌّ١جٖ .
ااا ٌٚفٙاااُ لعااا١ز ثٌّ١اااجٖ ااا ٟثٌ اااٌق ث ّٚاااػ ٚإِىجٔ١اااجس فٍٙاااج ٕ٠ذغااا ٟأْ صفٙاااُ
مصٛص١ز ٘يث ثًٌّٛه ثٌي٠ ٞنضٍ وغٌ١ث ٓ دم١ز ثٌّٛثًه ثٌطذ١ ١ز  ،اجٌّ ٌٚف أْ
وّ١ز ثٌّ١جٖ ٍ ٝث ًض ٘ ٟوّ١ز عجدضز ٚأٔٙج ِصوً ِضؾاوه ٚ .ثلضصاجه٠ج ص او ّاٍ ز
جِااز غٍ٠ٛااز ث ِااو ٕااو ثٌقااو٠ظ ٍااِْ ٝااض ٜٛثٌذٍااوثْ  ،اائْ ثٌّْااؤٌز صض ٍااك
دّٛظ ٛث مض ف د ٓ١ثٌ ٌض ٚثٌطٍخ ٌٚ ،ىٓ دج مض ف دا ٓ١ثٌطٍاخ ْٔٚاذز صؾاوه
ثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ٕ٘ٚ ،ج صذٌٍ ثٌّٕج ْز د ٓ١ثٌاوٚي ٚصاَهثه فاوصٙج دْاذخ ظاغػ ثٌضَث٠او
ثٌْىجٔٚ ٟص ٙاٌ ٘ايٖ ثٌّٕج ْاز د اىً ماجص ٕاو ثٌقاو٠ظ آ ِْاؤٌز ثٌٛصاٛي إٌاٝ
ِ١جٖ ثٌ ٌح ٚثٌض ٟص و ث ّجُ  ٟثٌ ٌق ث ّٚػ  ٟ ٚثٌ جٌُ أؽّ .
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ا إِااج ثٌّ ااوي ثٌ ااجٌّّ ٟااض ٙن ثٌّ١ااجٖ اا ٟثٌٛلااش ثٌقااجٌ٘ ٟااِ 1999 ٛضااٌ ِى ااخ
صمٌ٠ذج ٌٍفٌه ّٕ٠ٛج  ،أ ٞأٔاٗ أوغاٌ داؤًد ِاٌثس ّاج واجْ ٍ١اٗ اجَ  ٚ ، َ1059اٟ
ثٌّمجدً ئْ وّ١ز ثٌ يدز ثٌضّ٠ ٟىٓ ثٌٛصٛي إٌٙ١ج ثًصف ش ٌضصذـ ِ 6599ضٌ ِى اخ
ٌٍفٌه ّٕ٠ٛج ٚ،ديٌه ائْ لعا١ز ثٌّ١اجٖ ٍا ٝثٌماً ما ي ثٌّْاضمذً ثٌمٌ٠اخ  ،صض ٍاك
دىّ ١ز ثٌّ١جٖ ثٌّضٌ ٛر  ٟثٌ اجٌُ داً دئِىجٔ١از ثٌٛصاٛي إٌا ٝثٌّ١اجٖ ثٌ يداز إِ ٟاجغك
ِقوهر إظج ز إٌ ٝىٌه ئْ ث ّاضنوثَ ثٌذ اٌ٠ ٞاؤه ٞإٌا ٝثٌَ٠اجهر ا ٟصٌثؽا ٔ١ ٛاز
ثٌّ١جٖ ( ؽٛهصٙج ) .
 ّٛٔ ِٚثٌْىجْ  ٟثٌاٛغٓ ثٌ ٌدا ٟاجْ ِ اىٍز ٔاوًر ثٌّ١اجٖ صضفاجلُ ٔض١ؾاز ٌضَث٠او
ثٌطٍخ ٍ ٝثٌّ١جٖ ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجس ثإلْٔجْ ثٌ١ِٛ١ز ّٛث  ٟثًٌَث ز أ ٚثٌصٕج ز .
إْ ِ ىٍز ثٌّ١جٖ ص جِٕٔٙ ٟج ِٕجغك ؽٕٛح ثٌىٌر ث ًظ١ز ِٕٚطماز ثٌ اٌق ثٌّٛاػ
دصافز مجصاز إى وجٔاش ثٌّ١اجٖ ّاذذج ًةْ١ا١ج ٌٍ و٠او ِآ ثٌضاٛصٌثس ٚثٌّٕج ٚاجس دآ١
د ااط هٚي ثٌّٕطمااز ٚدنجصااز ثٌضٙو٠ااو ثٌضٌواا ٟدمط ا ثٌّ١ااجٖ اآ ٔٙااٌ ثٌفااٌثس ااجَ
ِّ ، َ1009ااج أعااجً ثٌنااٛف ٚثٌمٍااك ٌااو ٜوااً ِاآ ّاا٠ًٛج ٚثٌ ااٌثق ٚ ،واايٌه ثٌضٙو٠ااو
ث عٛ١دٌّ ٟصٌ ِآ ما ي مطاػ ثٌقىِٛاز ث عٛ١د١از دؤٔ اج ّاوٚه ٍا ٝثٌٕ١اً ٚثٌضاٟ
ّااضؤه ٞإٌاا ٝصمٍ١ااً ؽٌ٠ااجْ ثٌٕ١ااً إٌااِ ٝصااٌ ٚ،أدااٌٍ ِغااجي ىٌااه ااٌٙ ٚج دئلجِااز ّااو
ثٌٕٙعز .
 – 2الٌياع ػلٔ ادل٘بٍ :
صىّٓ أّ٘١ز ثٌّ١جٖ  ٟثًصذجغٙاج دغايث ث ف١اج وٙٔٛاج أّاجُ واً ٔ اجغ  ٚ ،اٌف
ثٌمٌْ ثٌ ٌ ْٚدمٌْ ( فٌٚح ثٌي٘خ ث ّٛه ) إ جًر إٌ ٝثٌصٌث ٍِ ٝصاجهً
ثٌٕفػ ٌٚىٓ ثٌّنجٚف ثٌذ١ت١ز ه ش ٚثظا  ٟثٌوًثّاجس ثٌضا ٟصضٛلا ثٌّْاضمذً إٌاٝ
صّْ١ز ثٌمٌْ ثٌٛثفو ٚثٌ ٌ ٓ٠دمٌْ ( فٌٚح ثٌي٘خ ث ًٍق ) إ اجًر إٌا ٝثٌصاٌث
فٛي ثٌّج .
ٌٚيٌه لو ص اٙو ثٌّٕطماز ثٌ ٌد١از ا ٟثٌْإٛثس ثٌمجهِاز صاٌث ج دْاذخ ثٌن اجس
ٍ ٝصمجُّ ثٌٕ١جٖ د ٓ١ثٌذٍوثْ ثٌّ ضٌوز دج فٛثض ثٌّجة١ز ٚ ،ويٌه ٔمص ثٌّضٛل أْ
 ًّ ٠لٌثدز عٍغّ ٟىجْ ثٌ جٌُ  ٟجَ ٚ َ2059ٜص و ثٌّ١جٖ جِ ف٠ٛ١ج ا ٟف١اجر
ثٌ ٛح ٕ ٚصٌث أّجّ١ج ١ّ ًُّ ٟجّجس ثٌوٚي ٚ ،وغٌ١ث ِج صغ ٌ١أغىج ثٌاوٚي اٟ
ثٌّااٛثًه ثٌّجة١ااز ثٌنجصااز دااوٚي ثٌؾااٛثً أٍِااجس ّ١جّاا١ز لااو ص ااًّ ثٌقااٌٚح ٚصىغااٌ
ثٌَٕ جس د ٓ١ثٌاوٚي ٍا ٝمٍف١از صمجّاُ ثٌّ١اجٖ إِ ٟاجغك ص اجٔ ٟاقج ٙ١اج ِٕٙ ،اج /
ثٌ ٌق ث ّٚاػ ثٌاي ٞص اىً ثٌصاقجًِ % 5 ٞآ ِْاجفضٗ اِ ٟاج صما ِ %59آ
ِااٛثًهٖ ثٌّجة١ااز ثٌّضؾااوهر مجًؽااٗ  ،وقااٛض ٔٙااٌ ث ًهْ ٚثٌٕ١ااً ٚهؽٍااز ٚثٌفااٌثس ،
ٚثٌض ٟصٕذا ِآ هٚي أماٌِّ ، ٜاج ٠ؾ اً ثفضّاجي ٔ ا ٛثٌقاٌٚح دا ٓ١هٚي ثٌّٕذا ،
ٚثٌّصااخ ثفضّااج لجةّااج د ااىً هثةااُ ِٕٚ ،ااي ٍِاآ ٚثٌ ااجٌُ ِضٕذااٗ ٌنطااٌ ثٌصااٌث جس
ثٌّْضمذٍ١ز  ِٚ ،صٕجلص وّ١جس ثٌّ١جٖ ثٌض ٟصقصً ٍٙ١ج هٚي ثٌّٕطماز ِآ ثٌّاٛثًه
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ثٌطذ١ ١ز دجٌضَثِٓ ِ ثٌضَث٠و ثٌْىجٔ ٟثٌّطٌه ِٛ٠ج د و ١ّ َٛ٠ؤهٌٍَٕ ٞث ٚثٌقٌٚح
.
 -3أٍجبة الصواع ؽْل ادل٘بٍ :
أ١ ٠ -ش  ٟأفٛثض ؽٌ٠جْ ث ٔٙجً ٔق١ٍِ ٛجًّْٔ ٞز  ،أّ ِٓ %49 ٞاىجْ
ثٌ جٌُ ٚ ،صضفجلُ أٍِز ثٌّ١جٖ  ٟثٌ جٌُ دْذخ ثٍه٠اجه ثٌقجؽاز ٌٍّ١اجٖ دٕقا09 ٛ
ٍِ١ااجً ِضااٌ ِى ااخ ّاإ٠ٛج ِّ ،ااج ٠ااؤه ٞإٌاا ٝصفااجلُ صاٛصٌ ثٌ لااجس داا ٓ١ثٌااوٚي
ثٌّ اضٌوز اا ٟث فاٛثض ثٌّجة١ااز  ،مجصااز ا ٟفجٌااز ثّاض ّجي ثٌوٌٚااز ثٌّٕذا
وّ١جس وذٌ١ر ِٓ ثٌّ١جٖ ِّ ،ج ٠ؤعٌ ٍ ٝوّ١ز ؽٌ٠جْ ثٌّ١جٖ  ٟثٌٕ ، ٌٙث ٌِ
ثٌي ٠ ٞو دقو ىثصٗ ث ضوث ث ٍا ٝفماٛق ثٌْاىجْ ثٌماجغٕ ٓ١ا ٟفاٛض ثٌٕٙاٌ
ٌٍوٚي ثٌّ ضٌوز  ٟث فٛثض ثٌّجة١ز .
ح -ثٍه٠جه ث ضّجه ثٌوٚي ثٌّ ضٌوز  ٟثٌقٛض ٍ ٝهٌٚاز ثٌّٕذا ثٌضا ٟصْاض ًّ
ثٌّ١ااجٖ دىغااٌر ٚص ّااً ٍاا ٝصٍٛعٙااج ضااَهثه ثٌّ ااى س ثٌّجة١ااز ااِ ٟااج دٕٙ١ااج
ٚصاإ ىِ ٍاا ٝااىً م ااجس ٚصااؤعٌ اا ٟثٌ لااجس ٚصااؤه ٞأف١جٔااج إٌاا ٔ ٝااؤ
َٔث جس .
ػ -أِج هٚي ث صقجه ث ًٚٚد ، ٟضىّٓ ِ اىٍضٙج ا١ ٛٔ ٟاز ثٌّ١اجٖ ا ٟوّ١ضٙاج
دْذخ ص ّك ِ جٌ٘ ثٌضٍٛط ثٌذ١تٌ ٟض اًّ أغٍاخ ٌِث اك ثٌق١اجر ِٕٙٚ ،اج ِصاجهً
ثٌّ١ااجٖ ٚثٌضٌدااز ٚثٌٙااٛث ثٌٕجصؾااز اآ ؽٍّااز ِاآ ثٌ ٛثِااً ِاآ أدٌٍ٘ااج ثٌضطااٌ
ثٌصٕج ٟ
ه -أه ٜثٌضغ ٌ١ثٌّٕجم ٟإٌ ٝصاو٘١ ٛٔ ًٛاز ثٌّ١اجٖ ِٚصاجهً٘ج ّ ٚاّ١ج ثٌّصاجهً
ثٌّ ضٌوز د ٓ١أوغٌ ِٓ هٌٚز ٚ ،صؤ ٟثٌّصجهً ث مٌ ٜوج ِطجً .
٘ا  -ااوَ ثٌضااَثَ هٚي ثٌّٕذا دج صفجل١ااجس ثٌو١ٌٚااز أ ٚثٌغٕجة١ااز اإِ ٟطمااز ثٌ ااٌق
ث ّٚػ ٚأ ٌ٠م١ج ٌضٕ  ُ١ثّضنوثَ ِ١جٖ ث ٔٙجً ثٌو١ٌٚز .
 -4احللْل ادلقرتؽخ دلش لخ ادل٘بٍ :
أ) ثإلهثًر ثٌٍّْ١ز ٌٍّ١جٖ .
ح) صٌ ١و ثّض ٙن ثٌّ١جٖ .
ػ) ث ضّجه إؽٌث ثس ثٌض ٟ ٌ١ ٛصٌف ثٌّ١جٖ .
ه) صقٍ١ز ِ١جٖ ثٌذقٌ .
٘ ) إ جهر ِ جٌؾز ثٌّ١جٖ ثٌّْضنوِز  ٟثٌٌٚ ٞثًٌَث ز ٚأ ّجي ثٌٕ ج ز .
 -ٚصقو٠ظ غٌثةك ثٌٌٚ ٞثًٌَث ز .
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ٍ) فّج٠ز ثٌّ١جٖ ِٓ ثٌضٍٛط .
ٚد٘ ٓ١يٖ ثٌقٍٛي ٚثإلؽٌث ثس ثٌض ٟصَثي دقجؽز إلٌٙ١ج  ٠ ،ضماو د اط ثٌذاجفغٓ١
أْ أفضّجي ثٌضٛصً إٌ ٝفً ٌٍّّ ٟمع١ز ثٌّ١جٖ  ٟثٌ ٌق ث ّٚػ ٠اَثي ثفضّاج
ٚثل ١ج  ٛ٘ٚلو  ٠ىً ثٌنطٛر ث  ٌٝٚصؾجٖ لجس أ عً د ٓ١ثٌذٍوثْ ثٌّضٕ ٛز ثٌضاٟ
٠ؾخ أْ صض ج٠ش ٘ ٟيٖ ثٌّٕطمز دّ ٕ ٝآمٌ أصذـ ِٓ ثٌعٌ ًٞٚأْ ٔؾٍِ ثٌوٚي
ثٌّ ااضٌوز إٌاا ٝغجٌٚااز ِْااضوٌ٠ر ٌٛظا أّااِ ّااٍّ١ز إهثًر ثٌّ١ااجٖ ثٌّ ااضٌوز ٍااٝ
لٛث و صٍذز .

(((( أٔضٌ ٝٙؿ ثٌفصً ثٌٌثد ِ فً ث ّتٍز )))))))

أٍئلخ الفصل

ًّ : 1ضؼ ادلقصْك ثبدلفبُ٘ن ّادلصغلؾبد اٙر٘خ :
أألهي القـْهٖ  :ا  ٠اٌف ث ِآ ثٌما ِٟٛدؤٔاٗ ثإلؽاٌث ثس ٚثٌضاوثد ٌ١وج از  ،ثٌضاٟ
صضني٘ج ثٌوٌٚز ِٓ أؽً فّج٠ز أًظٙج  ٚذٙج  ِٓ ،أ ٞث ضوث أ ٚصٙو٠و ّٛث ِٓ
ِصجهً هثمٍ١ز أ ٚمجًؽ١ز ٓ غٌ٠ك صؾ َ١ٙثٌماٛثس ثٌ ْاىٌر ٚثٌّٕ١از ٌٍّقج از
ٍ١ّ ٝجهر ثٌوٌٚز ٚفّج٠ضٙج ِٓ ثٌنطٌ .
األهي الْعٌٖ  ٛ٘ :لاوًر ثٌوٌٚاز ٍا ٝفّج٠از أًظاٙج  ٚا ذٙج ٚثلضصاجه٘ج ِآ أٞ
وٚثْ مجًؽٚ ٟفف إِٔٙج ٚثّضمٌثًث٘ج ثٌوثمٍ. ٟ
أهــي األ ـــواك ٘ :اا ٛث ِاآ ثٌاااي٠ ٞقمااك فّج٠ااز ٌٍفاااٌثه اإِ ٟااجٌٍٚٚ ُٙواااجةفُٙ
ِٚوثًّ ٟ ٚ ُٙأِ ٞىجْ ٠ضٛثؽو٠ٚ ٗ١ ْٚقٌص ٍ ٝثٌّقج ز
ثٌض ٌض ٌٍّنجغٌ ثٌض ٟصٙوه ف١جص ُٙأ ٚص ٌظٌ ُٙؾٌّ٠ز ِج .
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األهي اللافلٌٖ ٠ :ف ث ِٓ ثٌوثمٍ ٟدؤٔٗ ٌض ٍّطز ثٌمجٔ ْٛهثمً ثٌوٌٚز ٚفّج٠ز
ِّضٍىجصٙج ثٌ جِز ِّٚضٍىجس ثٌفٌثه ٙ١ج ِٓ أ ٞث ضوث ثس لو صض ٌض ٌٙج ،
األهي اإلقل٘وٖ  ٛ٘ :ث ِٓ ثٌيٕ٠ ٞضؼ ٓ ثصفجق ِؾّ ٛز ِٓ ثٌوٚي ثٌض ٟصما

اٟ

ِٕطمز ِ ٕ١ز ِٚضمجًدز ِٓ د عٙج د عج ٌ ،قّج٠ز ٔصاجٌقٙج ثٌّ اضٌوز ( وّ ج٘اور
ثٌو ج ثٌّ ضٌن ) ثٌض ٟصمع ٟ ٟفجي ٚل ٛفٌح ٍٚ ٝثفور ِٓ ٘يٖ ثٌوٚي أْ
صم َٛدجل ٟثٌوٚي دضَ٠ٚو٘ج دج ٍّقز ٚثٌو ُ ثٌ ْىٌٌٌ ٞه ثٌ وٚثْ ٕٙج .

ًَ : 2و أٍجبة ًشْة صواع زلزول ثني اللّل ادلشـرتكخ يف األؽـْاض
ادلب ٘خ ؟
اجلْاة ا ب ب داار ا درح وج رةمر ه مم ردا
درافل درمشتسكج
ردوس رةل كمرج وسر

رل تف قت تدوس درعلق

ج جي ح رج د تعم ل درافردج درموبدي كمرد

بر

ه ئةدج مد درمرد ه ممد

درمر ه جي دروهس .

ثٍه٠جه ث ضّجه ثٌاوٚي ثٌّ اضٌوز ا ٟثٌقاٛض ٍا ٝهٌٚاز ثٌّٕذا ثٌضا ٟصْاض ًّ
ثٌّ١جٖ دىغٌر ٚص ًّ ٍ ٝصٍٛعٙج ضَهثه ثٌّ جوً ثٌّجة١ز ّ١اج دٕٙ١اج ٚصإ ىِ ٍا ٝاىً
م جس ٚصؤعٌ  ٟثٌ لجس ٚصؤه ٞأف١جٔج إٌ ٔ ٝؤ َٔث جس .
ً : 3أمكو أُن احللْل ّادلقرتؽبد دلش لخ ادل٘بٍ ؟
 )1ثإلهثًر ثٌٍّْ١ز ٌٍّ١جٖ .
 )2صٌ ١و ثّض ٙن ثٌّ١جٖ .
 ))3ث ضّجه إؽٌث ثس ثٌض ٟ ٌ١ ٛصٌف ثٌّ١جٖ .
 )4صقٍ١ز ِ١جٖ ثٌذقٌ .
 )5إ جهر ِ جٌؾز ثٌّ١جٖ ثٌّْضنوِز  ٟثٌٌٚ ٞثًٌَث ز ٚأ ّجي ثٌٕ ج ز .
 )6صقو٠ظ غٌثةك ثٌٌٚ ٞثًٌَث ز .
 )5فّج٠ز ثٌّ١جٖ ِٓ ثٌضٍٛط .
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ً : 4أمكو اثوى األؽلاس يف ربهٗـ ادلول خ األهكً٘خ اذلبمش٘خ
:َ1021

صؤّ ِ١إلٔجًر ٌق ث ًهْ .

 : َ1045أصذقش ث ًهْ ع ٟ ٛؽجِ ز ثٌوٚي ثٌ ٌد١ز .
 : َ1046ثّضم ي ث ًهْ .
 : َ1000صٍُْ ؽ ٌز ثٌٍّه ذو هللا ثٌغجٔ ٟثٌٍْطجس ثٌوّض٠ًٛز .
ً : 5امكو صالصخ هي هور ياد األهي الْعٌٖ األهكًٖ ؟
 -1ل١جهر ؽ ٌز ثٌٍّه ذو هللا ثٌغجٔ ٟثدٓ ثٌقْ. ٓ١
-2ثٌْ١جّز ثٌنجًؽ١ز .
-3ثٌمٛثس ثٌٍّْقز ٚث ؽَٙر ث ِٕ١ز .
-4ثٌٕٙؼ ثٌوّ٠مٌثغ.. . ٟ

ــــ اًزِٔ الشوػ هغ ؽل األٍئلخ ـــــــــــــــــــــــ
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أٍــــئلخ الْؽلح الواثؼخ

ً : 1هب ادلقصْك ثبدلفبُ٘ن ّربدلصغلؾبد ا ر٘خ :
اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ  ٟ٘ :أفو ٌ ٚثٌؾغٌث ١ج ثٌذ ٌ٠ز ثٌيٙ٠ ٞضُ دوًثّز ثٌّمِٛجس
ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز ٚصّٕٙ١ج ثٌوثمٍٚ ٟصاؤع ٌ١ىٌاه ا ٟلٛصٙاج ثٌْ١جّا١ز ٚ
ثٌنجًؽ١ز .

لجصٙاج

 اجلْ٘ثْل٘ز ٘ــب  :صااوًُ ثٌّمِٛااجس ثٌطذ١ ١ااز ٚثٌذ ااٌ٠ز ٌٍوٌٚااز دج ظااج ز إٌااٝ
ِطجٌذٙج ِ ٟؾجي ثٌْ١جّز ثٌنجًؽ١ز صع صصًٛث ٌّْضمذً ثٌوٌٚز  .صٕ اٌ ثٌوٌٚاز
وىجةٓ ف. ٟ
 اللّلخ ٚ :فور ّ١جّ١ز صمِْ ٍٝ َٛجفز ِقوهر ِٓ ّطـ ث ًض ٠ ،مٙ١ٍ ُ١اج
ااوه ِاآ ّااىجْ ٚصقىّٙااج ّااٍطز ٍ١ااج صااو ٌ٠ااؤٙٔٚج ٚصضّض ا دجٌْاا١جهر ثٌوثمٍ١ااز
ٚثٌنجًؽ١ز .
أألهي القـْهٖ  :ا  ٠اٌف ث ِآ ثٌما ِٟٛدؤٔاٗ ثإلؽاٌث ثس ٚثٌضاوثد ٌ١وج از  ،ثٌضاٟ
صضني٘ج ثٌوٌٚز ِٓ أؽً فّج٠ز أًظٙج  ٚذٙج  ِٓ ،أ ٞث ضوث أ ٚصٙو٠و ّٛث ِٓ
ِصجهً هثمٍ١ز أ ٚمجًؽ١ز ٓ غٌ٠ك صؾ َ١ٙثٌماٛثس ثٌ ْاىٌر ٚثٌّٕ١از ٌٍّقج از
ٍ١ّ ٝجهر ثٌوٌٚز ٚفّج٠ضٙج ِٓ ثٌنطٌ .
األهي الْعٌٖ  ٛ٘ :لاوًر ثٌوٌٚاز ٍا ٝفّج٠از أًظاٙج  ٚا ذٙج ٚثلضصاجه٘ج ِآ أٞ
وٚثْ مجًؽٚ ٟفف إِٔٙج ٚثّضمٌثًث٘ج ثٌوثمٍ. ٟ
أهــي األ ـــواك ٘ :اا ٛث ِاآ ثٌاااي٠ ٞقمااك فّج٠ااز ٌٍفاااٌثه اإِ ٟااجٌٍٚٚ ُٙواااجةفُٙ
ِٚوثًّ ٟ ٚ ُٙأِ ٞىجْ ٠ضٛثؽو٠ٚ ٗ١ ْٚقٌص ٍ ٝثٌّقج ز
ثٌض ٌض ٌٍّنجغٌ ثٌض ٟصٙوه ف١جص ُٙأ ٚص ٌظٌ ُٙؾٌّ٠ز ِج .

ٍِ ّ ٝضِٓ ُٙ

األهي اللافلٌٖ ٠ :ف ث ِٓ ثٌوثمٍ ٟدؤٔٗ ٌض ٍّطز ثٌمجٔ ْٛهثمً ثٌوٌٚز ٚفّج٠ز
ِّضٍىجصٙج ثٌ جِز ِّٚضٍىجس ثٌفٌثه ٙ١ج ِٓ أ ٞث ضوث ثس لو صض ٌض ٌٙج ،
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األهي اإلقل٘وٖ  ٛ٘ :ث ِٓ ثٌيٕ٠ ٞضؼ ٓ ثصفجق ِؾّ ٛز ِٓ ثٌوٚي ثٌض ٟصما

اٟ

ِٕطمز ِ ٕ١ز ِٚضمجًدز ِٓ د عٙج د عج ٌ ،قّج٠ز ٔصاجٌقٙج ثٌّ اضٌوز ( وّ ج٘اور
ثٌو ج ثٌّ ضٌن ) ثٌض ٟصمع ٟ ٟفجي ٚل ٛفٌح ٍٚ ٝثفور ِٓ ٘يٖ ثٌوٚي أْ
صم َٛدجل ٟثٌوٚي دضَ٠ٚو٘ج دج ٍّقز ٚثٌو ُ ثٌ ْىٌٌٌ ٞه ثٌ وٚثْ ٕٙج .
َ :2ً و هب ٗلٖ :

ً
 أ -رؼل احللّك اللّل٘خ الغج٘ؼ٘ـخ أقـل رـؤصوا هـي احلـلّك الَ٘بٍـ٘خ
اذلٌلٍ٘خ .
 الجىاب  :ألنها حدود تستند إلى عاىالط يعيايىث عاىس السالىس الجعايىث وال سى
ال ائيث .

ا

 ة) رؼل احللّك الَ٘بٍ٘خ ظبُوح ثشوٗخ :
 اجلْاة ٙٔ :ج مطٛغ صٌّاُ ٍا ٝثٌنٌ٠طاز صقاوه ِْاجفز ثٌوٌٚاز ثٌضا ٟصّاجًُ
ٍٙ١ااج ّاا١جهصٙج  ِٚضااٌف دٙااج ه١ٌٚااج ٠ ،ماا َٛث ْٔااجْ دضنط١طٙااج ٍاا ٝثٌنٌ٠طااز
ٚصقو٠و٘ج ٍ ٝثٌطذ ١ز  ٚمج ٌّصجٌقز ثٌْ١جّ١ز ٚث لضصجه٠ز ٚثٌ ْىٌ٠ز .
 ط) رورجظ اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ثؼالقبد ّص٘قخ ثب ًزقبثبد ؟
اجلْاة :

ْ ِٓ أ٘وثف ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز هًثّز ثٌّمِٛجس ثٌذ ٌ٠ز ٚصموُ٠

ثٌذ١جٔاجس ٚثٌّ ٍِٛااجس ثٌؾغٌث ١ااز ٌصاإج ثٌمااٌثً اا ٟجٌّمجدااً ؽغٌث ١ااز ث ٔضنجدااجس
صٙضُ دوًثّز ثٌضذجٕ٠ز ثٌّىجٌٍٍْٔٛ ٟن ث ٔضنجدٌّٛ ٟثغٕ ٟثٌوٌٚز ٚصقو٠و ثٌ ٛثِاً
ثٌّؤعٌر  ٟصٔ ٠ٍٛضجةؼ ث ٔضنجدجس ٚثٌّْضمذً ثٌْ١جٌٍّ ٟوٌٚز .
ً
ك) رؼــل اجلؼوا ٘ــب الَ٘بٍــ٘خ ّاؽــلا هــي ادلْضــْػبد ادلزفوػــخ هــي
اجلغوا ٘ب
ثٌؾااٛثح  ْ :ثٌؾغٌث ١ااج ثٌْ١جّاا١ز إفااو ٜااٌ ٚثٌؾغٌث ١ااج ثٌذ ااٌ٠ز ثٌاايٙ٠ ٞااضُ
دوًثّز ثٌّمِٛجس ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز –ٚصٕ ّٙ١ج ثٌوثمٍ١ز ٚصاؤع ٌ١ىٌاه اٟ
لٛصٙج ثٌْ١جّ١ز  ٚلجصٙج ثٌنجًؽ١ز .
ُـ ) ؽلذ الزؾبلفـبد ا قزصـبكٗخ يف الْقـذ احلـبيل ه ـبى الزؾبلفـبد
الؼَ وٗخ
ثٌؾٛثح ٌ٠ :صىَ ثٌٕ جَ ثٌ جٌّ ٟثٌؾو٠و ٍإّ١٘ ٝاز ثٌاوٚي ثٌّضموِاز ٍاِ ٝاٛثًه
ِٚموًثس ثٌوٚي ث لً ّٔٛث ِٓ م ي ثٌضقجٌفجس ث لضصجه٠ز .
ً :3أعت ػوب ٗأرٖ :
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أ -أمكو أُو٘خ اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ؟
صقٌٍّ ١مِٛجس ثٌطذ١ ١ز ٚثٌذ ٌ٠ز ٌٍوٌٚز . .
هًثّز إٔىجٔجس ثٌوٌٚز ثٌف ٍ١ز .
هًثّز ثٌوٌٚز وى١جْ عجدش .
ة)ػلك اجملب د الزٖ رِزن ثِب اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ .
ثٌوٌٚز  :صوًُ ثٌؾغٌث ١ج ثٌْ١جّ١ز ٌٍوٌٚز وٛفور ّ١جّ١ز صضّض دجٌْ١جهر ِٓ
مااا ي هًثّاااز ثٌنصاااجةص ثٌطذ١ ١اااز ٚثٌذ اااٌ٠ز ٚثٌْ١جّاااجس ثٌ جِاااز ٌٍوٌٚاااز
 ٚلجصٙج ثٌنجًؽ١ز ٚهًثّز صقٍٔ ً١مجغ ثٌع .
ثٌٕ جَ ثٌ جٌّ ٟثٌؾو٠و ٌ٠ :صذػ دٙيث ثٌٕ جَ وهث ِٓ ثٌّؾاج س ثٌفٌ ١از أّ٘ٙاج
هًثّز ثٌضىض س ث لضصجه٠ز ٚث ف ف ثٌ ْىٌ٠ز .
ط) ّ :ضؼ الؼالقخ الزٖ روثظ اجلغوا ٘ب الَ٘بٍ٘خ ثبلؼلْم األفوٓ ؟
ثٌؾٛثح  :صٌدػ ثٌؾغٌث ١اج ثٌْ١جّا١ز د ٍاِ َٛض اوهر أدٌٍ٘اج  :ثٌضاجً٠ل ٚثٌ ٍاَٛ
ثٌْ١جّ١ز ٚث لضصجه .
ك) أمكو أُن اٙصبه الَلج٘خ للؾلّك الَ٘بٍ٘خ يف ؽ٘بح اللّل .
ثٌؾااااٛثح  :صماااا ثٌقااااوٚه ثٌْ١جّاااا١ز جةمااااج ااااٚ ٟؽااااٗ ثّااااضٌّثً٠ز غااااٌق
ثٌّٛثص س ّٚذً ث صصجي .
صم ٚ ٟؽٗ ثٌضط ًٛث لضصجهٚ ٞث ؽضّج ٚ ٟثٌغمج ٌٍّٕ ٟجغك ثٌؾٕٛد١ز .
ُـ  -أمكو أُن احللْل ّادلقرتؽبد دلش لخ دلش لخ ادل٘بٍ .
 )1ثإلهثًر ثٌٍّْ١ز ٌٍّ١جٖ .
 )2صٌ ١و ثّض ٙن ثٌّ١جٖ .
 ))3ث ضّجه إؽٌث ثس ثٌض ٟ ٌ١ ٛصٌف ثٌّ١جٖ .
 )4صقٍ١ز ِ١جٖ ثٌذقٌ .
 )5إ جهر ِ جٌؾز ثٌّ١جٖ ثٌّْضنوِز  ٟثٌٌٚ ٞثًٌَث ز ٚأ ّجي ثٌٕ ج ز .
 )6صقو٠ظ غٌثةك ثٌٌٚ ٞثًٌَث ز .
 )5فّج٠ز ثٌّ١جٖ ِٓ ثٌضٍٛط .

ّ -هب األٍجبة الزٖ ك ؼذ كّل الؼبمل إىل الز زالد ّاألؽـالف يف الْقـذ
احلبضو .

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 0

اجلــْاة  :ثٌٌغذااز اا ٟصقم١ااك ث ٘ااوثف ٚثٌّصااجٌـ ثٌّ ااضٌوز أّااٛث

اا ٟثٌّؾااجي

ث لضصجه ٞأ ٚثٌ ْىٌ. ٞ
ػ) أمكو شل٘ياد األًِبه كؾلّك كّل٘خ .
 -1فوٚه صْضٕو إٌ ِ ٝجٌُ غذ١ ١ز .
 -2صضّ َ١دٛظٛؿ ِ ِقٙج ثٌطذ١ ١ز ٍّ ٝطـ ث ًض .
 -3ص ىً مػ ه ج ٙج ِٓ أ ٞث ضوث مجًؽ. ٟ

ً :ؽلــذ الزؾبلفــبد ا قزصــبكٗخ يف الْقــذ احلبضــو ه ــبى الزؾبلفــبد
الؼَ وٗخ .
ثٌؾااٛثح  :دْااذخ أْ ثٌٕ ااجَ ثٌؾو٠ااور ٌ٠صىااَ ٍاإّ١٘ ٝااز ثٌااوٚي ثٌّضموِااز ٍااِ ٝااٛثًه
ِٚموًثس ثٌوٚي ث لً ّٔٛث  ِٓ ،م ي ثٌضقجٌفجس ث لضصجه٠ز .

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 00

فوٗغخ ادلول خ األهكً٘خ اذلبمش٘خ الغج٘ؼ٘خ

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 199

سرطج درممةكج دألساورج دره شمرج

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 191

فوٗغخ الْعي الؼوثٖ الَ٘بٍ٘خ

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 192

فوٗغخ الؼبمل الَ٘بٍ٘خ

أّضجى /أفّو ثٌق١وً٠ز ( ) 950/5566656

ثٌصفقز 193

