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   قلّٔه٘ ٕجبػ انًإنف:

 

 
 

يؾبٍدددجخ  ًثكدددبنٕهٕٚ، 1966/  1965عدددبو اندددلرزٕه ٕدددجبػ قدددلٔه٘ فدددوٚظ عبي دددخ ث دددلاك 

قَدددى نزكدددبنٛف ّدددٓبكح انًبعَدددزٛو سدددٙ يؾبٍدددجخ ا ٔؽبٕدددم عهدددٗل/رهٛدددخ انزغدددبهح، ا٢عًبٔاكاهح 

    1979.عبوا ثٕنُل/Łódżعبي خ يٍ ان هٕو ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢عزًبعٛخ 

 

سدددددٙ سهَددددد خ  Ph.Dاندددددلرزٕهاِ  ؽٖدددددم يدددددٍ َ دددددٌ انغبي ددددخ عهدددددٗ ّدددددٓبكح 1985سددددٙ عدددددبو 

نهًؾبٍددددجخ سددددٙ عبي ددددخ  اعًددددم انددددلرزٕه قددددلٔه٘  ٍددددزبم   ا٢قزٖددددبك انكًٙ/يؾبٍددددجخ انزكددددبنٛف. 

 مجٛدددب، رًدددب عًدددم يلهٍدددب نهًؾبٍدددجخ ٔاقزٖدددبك ان ًددديلُٚدددخ اوٚبٌ/نٛانًؾبٍدددجخ سدددٙ ان برؼ/رهٛدددخ 

سددددٙ يلُٚددددخ  ،TietgenSkole  (Tietgen Business College) اٞعًددددبل يلهٍددددخسددددٙ 

Odense/.انلاًَبهك 

 

َْددددو انددددلرزٕه قددددلٔه٘ ان لٚددددل يددددٍ انلهاٍددددبد ٔانجؾددددٕس ٔانً ددددب٢د ان هًٛددددخ سددددٙ انًغدددد٣د 

ًواد ٔانُددددلٔاد ان هًٛددددخ ٔانٖددددؾف ان واقٛددددخ ٔان وثٛددددخ، رًددددب ّددددبهك سددددٙ ان لٚددددل يددددٍ انًددددإر

 . ربكًٚٙ يز بعل سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ جبؽشرانٕٛو ُٖٚف َ َّ انًزقٖٖخ.  
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 الشذر حقوؽ 

 
 ئعددددبكح  ٔ رٖددددٕٚو  ٔ اٍزَُددددبؿ عٓددددخ  ٔ ّددددقٔ ٞ٘ ٚؾدددد  ٢ انُْددددو ؽ ددددٕ  قددددٕاٍَٛ ثً زٚددددٗ

 انً هٕيددددبد ٔاٍددددزوعب  نؾ دددع ئنكزؤَددددٙ عٓدددبى  ٔ ٕرورٕيجٛدددد سدددٙ انكزددددبة ْدددنا ؽ ددددع  ٔ ٛجددد 

 نهُبّو. انقطٛخ انًٕاس خ كٌٔ

 

 إليه. اإلشارة مع والبحث الدراسة ألغراض الكتاب من االقتباس يسكن
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 التأليف
 الكتاب. في السعشوية حقوقه ويؤكد الكتاب هذا مؤلف بأنه قّدوري  صباح يعمن

 
 ال والشاشػػػػػػػػر السؤلػػػػػػػػف فػػػػػػػػ ن والكتابػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي السؤلػػػػػػػػف بػػػػػػػػذلها التػػػػػػػػي والعشايػػػػػػػػة الجهػػػػػػػػد رغػػػػػػػػ 

 فػػػػػي أوعيػػػػػ  نقػػػػػ  أو خظػػػػػأ بػػػػػأي يتعمػػػػػ  فيسػػػػػا الكتػػػػػاب مدػػػػػتعسمي تجػػػػػا  مدػػػػػؤولية أيػػػػػة يػػػػػتحس ن
 مزسونه. أو الكتاب شكل
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 79 ..................................................................................................................................... نغام التكاليف السوحد

 82 .......................................................... ية، وطرؽ توزيع التكاليف السذتركةالتكاليف السذتركة والسشتجات الفرع

 85 ............................................................................................................................................. التكاليف: ظرية. ن3

 85 ................................................................................................ ـ َظوٚخ انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ ـ انكهٛخ:4

 86 ............................................................................................... َظوٚخ انزكبنٛف انؾلٚخ ـ انًز ٛوح: -2

 88 ................................................................................................. َظوٚخ انزكبنٛف انًَز هخ نهطبقخ: -3

 88 ............................................................................................................ ٛف انًجبّوح:ـ َظوٚخ انزكبن4

 94 ............................................................................................................................................. :. نساذج التكاليف4

 94 ................................................................................................ ًَٕمط انزكبنٛف انزبهٚقٛخ ـ ان  هٛخ: -

 94 ............................................................................................... ـ ًَٕمط انزكبنٛف انًقططخ انز لٚوٚخ:

 92 ................................................................................................. ـ ًَٕمط انزكبنٛف انً ٛبهٚخ ـ انًضهٛخ:



 حماس بة التاكليف

 

 

 3 | صفحة

 

عسلية اتخاذ القرارات ـ السحاسبة السدؤولية الفرل الرابع: استخدام التكاليف في
 ..................................................................................................... 222 

 422 ......................................................................................................................................................... مفاهي :

 422 ............................................................................................... ر وٚو انك بءح ا٠َزبعٛخ ٔقٛبً ا٢كاء

 422 ......................................... البيانات التي تشتجها محاسبة التكاليف لسداعدة اإلدارة في عسمية اتخاذ القرارات:

الفرل الخامس: محاسبة التكاليف )السعزلية(، أي محاسبة السدؤولية 
 222 ....................................................................................... االجتساعية

 222 ............................................( محاسبة عوامل اإلنتاج/السوارد البذرية1)

 444 .............................................................................................................................................. ي ليخ

 442 .................................... السفهوم السحاسبي لظبيعة السوارد البذرية كأصل من أصول الوحدة االقتراديةأوال: 

 443 ....................... ثانيا: األصل البذري ومعالجته السحاسبية في التظبي  العسمي، وف  معايير السحاسبة الدولية

 447 ............................................................................. ثالثا: أهسية محاسبة السوارد البذرية ومردودها االجتساعي

 222 .................................................................( محاسبة حساية البيئة*2)

 422 ............................................................................................................................................................مةمقد

 422 ......................................................................................................... أوال: السفهوم السحاسبي لمتكاليف البيئية

 424 ........................................................................................................ ثانيا: القياس السحاسبي لمتكاليف البيئية

 425 ............................................................................................ ثالثا: إنتاج وإفراح البيانات عن تكاليف البيئية

 425 ........................................................................... رابعا: أهسية محاسبة التكاليف البيئية ومردودها االجتساعي

 225 ..................................................... ( محاسبة تكاليف الشوعية/الجودة3)

 429 ............................................................................................................................................................مقدمة

 432 ............................................................................................................................ أوال: مفهوم تكاليف الجودة

 432 ......................................................................................................... انُْبٛ انٕقبئٙ . ركبنٛف1

 434 .............................................................................................................. ركبنٛف ر ٛٛى انغٕكح .2

 434 ..................................................................................................... . ركبنٛف انقَبهح ٔان ٕٛة3

 434 ............................................................................................................................ ثانيا: قياس تكاليف الجودة

 433 ................................................................................ ثالثا: انتاج وافراح البيانات عن تقارير تكاليف الجودة

 433 ..................................................................................................رابعا: مزايا محاسبة تكاليف الشوعية/ الجودة



 حماس بة التاكليف

 

 

 4 | صفحة

 

الفرل الدادس: تحديث نظام محاسبة التكاليف، دعسا لتطبيق سياسة محاسبية 
 237 ...................................................... موحدة في القطاع الرشاعي العراقي

 437 ............................................................ عرض تاريخي مشاس  لتظور الشغام السحاسبي في العراؽ السعاصر

 438 .....................................................................................................................  ٢ٔ: ان بٌَٕ انزغبه٘

 439 .............................................................................................. انًؾبٍجبد ان بيخ ٌٕ إٕلصبَٛب: قبَ
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 اٌىبرتِمذِخ 

 
 

 

 ٗنٕعٛب ا٢رٖب٢د ٔانً هٕيبد ٢ ثل اٌ ُٚ كٌ ثْكم رجٛو عهٕاٌ انزطٕه انَوٚ  سٙ يغبل ركُ

ثوايظ انكزؤَٛخ يز ليخ سٙ  بٙ  ٕجؾذ انٕٛو رُظبو ٔسٍ ي ب، َٔٚزقلو سٛٓزرطٕٚو انًؾبٍجخ ان

ٔٚزأنف ْنا انُظبو يٍ انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف، ٔنّ عبَت َظو٘  انزطجٛ  ان ًهٙ. 

فو ٚزًضم سٙ انُظوٚخ انًؾبٍجٛخ ٔيجبكئٓب ٔقٕاعلْب، ٔانغبَت اٜسبٞٔل   ٔعبَت افو رطجٛ ٙ.

ٔل ٚزًٍٚ ان ٕاٍَٛ ٔاَٞظًخ ٔا٢عواف، ٔانضبَٙ ْٕ انغبَت ان ُٙ ــ ان ٛل ٚزكٌٕ يٍ ّ ٍٛ، اٞ

 انًيكٔط، انًَزقلو سٙ عًهٛخ اَزبط انجٛبَبد ا٢قزٖبكٚخ ٔقٛبً ا٢كاء ٔر ًّٛٛ. 

 

ٛخ رَغم انً بي٣د ا٢قزٖبكٚخ ثٖٕهح اعًبنٛخ ٔرجٕٚجٓب انًؾبٍجخ انًبن ساٌرًب ْٕ ي ؤف 

ٔاعلاك  ،ٔرؾهٛهٓب ن وٗ رٖٕٚو انًوري انًبنٙ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔرؾهٛم َزٛغخ اعًبنٓب

ٔؽ ٕ  ان ٛو ف٣ل سزوح ي ُٛخ ي جوا عُٓب  ،انز بهٚو انًبنٛخ انزٙ رجٍٛ انٕٙ  انًبنٙ نهٕؽلح

ايب   ٍَٛ ٔاَٞظًخ ٔاٞعواف ٔانز بنٛل عهٗ يو انييٍ.ْٔٙ ثننك ي ٛلح ثبن ٕا ثٕؽلح انُ ل. 

ٕاق  ان ًهٙ نهُْبٛ ا٢قزٖبك٘ يٍ عٓخ، ٔاهرجبٛ اناْزًبيبرٓب رُٖت عهٗ ساٌ يؾبٍجخ انزكبنٛف 

رطٕهْب ثب٢ؽزٛبعبد انًزطٕهح انٗ اَزبط ٔرؾهٛم انجٛبَبد ٔانً هٕيبد عُٓب عهٗ ّكم قٕائى 

٢كاهٚخ انًقزه خ ثٓب ٔا٢سٖبػ عُٓب، ن وٗ رٕسٛو ٔر بهٚو ره ٕٚخ، ٔرئٚل انًَزٕٚبد ا

انً هٕيبد انزٙ رهجٙ اؽزٛبعبد يقزهف سئبد يَزقليٙ ْنِ انً هٕيبد سٙ كافم ٔفبهط انٕؽلح 

 ٔاٛوْى.  ،ٔانًًٕنٍٛ ،ٔانًبنكٍٛ ،ا٢قزٖبكٚخ، يٍ ان بيهٍٛ ٔانًَزضًوٍٚ

 

ن لهح عهٗ انز٣ؤو نزٕارت ٔثننك رؾوهد يؾبٍجخ انزكبنٛف يٍ ان ٕٛك ٔاٞعواف، ٔارزَجذ ا

رؾ ٛ  اْٞلاف عهٗ  ؽٍَ ٔعّ، ٔىٚبكح انض خ  سٙيَٛوح رطٕهْب ان هًٙ ٔانً وسٙ، ثًب َٚبعلْب 

ى  ٕجؾذ صثبنجٛبَبد انزٙ رُزغٓب ٔرز٣ءو ي  هاجبد يَزقليٛٓب سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد، ٔيٍ 

عهٗ ثٛبَبد يُبٍجخ  ٓبخ ؽٖٕنئيكبَٛث ٚم يؾبٍجخ انزكبنٛف يٍ اْى ي ٕيبد ا٢كاهح انوّٛلح، 

 ٔي٣ئًخ، عجو اٍزقلاو َظبو يزطٕه ٔي٣ئى نًؾبٍجخ انزكبنٛف.

 

يؾبٍجخ انزكبنٛف انٕٛو  كاح ي هٕيبرٛخ رؾهٛهٛخ، يٍ ف٣ل رجٕٚت عُبٕو انزكبنٛف  ن ل  ٕجؾذ

ب، ا٢َزبط، ٔانوقبثخ عهٛٓ انًواري رًٓٛلا نزؾًٛهٓب ثبنكه خ، يٍ اعم: قٛبً عُبٕوسٙ ٔرغًٛ ٓب 

ٔاَزبط انً هٕيبد ن ًهّٛ ارقبم ان واهاد، انزٙ رَبعل عهٗ عًهٛخ ر ٛٛى ا٢كاء، عجو اعلاك 

انزكبنٛف انًقططخ ي ليب ٔ/أ انً ٛبهٚخ، ٔي بهَزٓب ثبٞكاء ان  هٙ نهٕقٕف عهٗ ا٢َؾواسبد انزٙ 

 عًهٛخ ا٠َزبط، ٔئٚغبك ؽهٕل ٍوٚ خ نً بنغزٓب. سٙقل رؾٖم 
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 :ئنٗ ٚٓلف ْنا انكزبة

 

ُْبٛ ا٢قزٖبك٘ سٙ ٔؽلاد ئكاهح ا٢عًبل، ا٘ انـــ اثواى  ًْٛخ يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ رٕعّٛ 

ٔٚزى   عهٗ يَزٕٖ ا٢قزٖبك انغيئٙ )انًٛكؤ٘(، يٍ ف٣ل يٓبيٓب انؾبنٛخ ٔانزُجإ ثبنًَز جم.

 ُزبئظبنمنك عٍ ٛوٚ  رؾلٚل اْٞلاف يٍ ثٍٛ انجلائم انًزبؽخ، ا٘ ٔظٛ خ انزقطٜٛ، ٔانزُجإ ث

٘ ٔظٛ خ انوقبثخ، ٔيٍ صى ارقبم ان واهاد ان٣ىيخ نهؾٖٕل عهٗ  يؾزًهخ انزؾ ٛ  يٍ ا٢ْلاف، 

ْٕ نًب  يَزٓلف ٛج ب   ٕٔرقلو ْنِ انٕظبئف ث ٚٓب نج ٘، َزٛغخ انً بهَخ ثٍٛ يب ْ  انُزبئظ.

 يٕٕٙ  سٙ اْٞلاف َٔزبئظ ا٢كاء ان  هٙ.

 

 ٔسٙ ّوػ ْنا انٓلف:

 

ٕايم ا٠َزبط اٍٞبٍٛخ ٔرجٕٚجٓب ٞاواٗ قٛبً ركه خ ا٠َزبط ٔانوقبثخ ـــ رطوقُب انٗ ر ًَٛبد ع

رُظٛى  يٕه ْنِ   عهٛٓب ٔئَزبط انجٛبَبد انٚؤهٚخ ٔان٣ىيخ ن١كاهح سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد.

 .ان ُبٕو ٔي بنغزٓب ٔيْبرم رطجٛ ٓب ٔانز هت عهٛٓب ٔاؽزَبثٓب ٔي بنغزٓب يؾبٍجٛب  

 

ً ٕيبد اٍٞبٍٛخ نُظبو اند ًَٔبمط انزكبنٛف انًز بهف عهٛٓب ٔـــ ٔعوُٙب  َظًخ َٔظوٚب

عواءاد انًؾبٍجٛخ انًز ه خ ثٓب ٔعًم ان ٕائى ٔانز بهٚو انكه ٕٚخ ا٠ركبنٛ ٓب، ٛو  اؽزَبثٓب ٔ

 انُبرغخ عُٓب.

 

اٍزقلاو ثٛبَبد انزكبنٛف ان٣ًئًخ سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد، ٔانطو   ُب  ٚٚب  ـــ ٔعوٙ

 نا انقٖٕٓ، ثٓلف اَزبط ر بهٚو انك بٚخ ا٠َزبعٛخ ٔقٛبً ا٢كاء.انًَزقليخ ثٓ

 

ًٕٕٙ  فبٓ ٠ثواى كٔه يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ انًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ، ا٘ يب ثـــ رًب اَ وكَب 

ًَٚٗ ثًؾبٍجخ ركبنٛف انً ٚهٛخ/ا٠ّكبنٛخ، سٙ يغبل: انًٕاهك انجْوٚخ، ؽًبٚخ انجٛئخ، ركبنٛف 

 انًَزٓهك.انُٕعٛخ/انغٕكح نؾًبٚخ 

 

، ثٓلف سٙ ان وا  زؾلٚش َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛفث ب  ٚز ه فبٕ ب  يٕٕٙع رُبٔنُب ،ـــ ٔ فٛوا

رطجٛ  ٍٛبٍخ يؾبٍجٛخ يٕؽلح سٙ ان طب  انُٖبعٙ ان واقٙ، يٍ ف٣ل رطٕٚو انُظبو انًؾبٍجٙ 

خ عهٛٓب، انوقبثٔانًٕؽل انًطج  سٙ ان وا ، ٔئٚغبك يٕكٚم )ًَٕمط(، سٙ يٕاٙٛ : قٛبً انكه خ، 

 ٔئَزبط انً هٕيبد ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد.

 

علاك ٔئَغبى ْنا انكزبة، ْٕ ىيٛهٙ ٕٔلٚ ٙ فزبيب،  ٔك اٌ  ٔٙؼ  ٌ يب ّغ ُٙ ٔؽ يَٙ ٠

َّٙ  ٌ . ان يٚي، انقجٛو ٔانجبؽش سٙ ؽ م انزأيٍٛ يٖجبػ رًبل اعً  يب  َغيرّ سٙ  س ل  ّبه عه

يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ ٔؽلاد ئكاهح ا٢عًبل،  يغبل انًؾبٍجخ، ٔفبٕخ ًٍٙ افزٖبٕٙ انلقٛ 

عًهٙ سٙ انغبي بد رلهَٚٙ ٔيٍ انكزبثبد ٔانجؾٕس ٔانًؾبٙواد نط٣ة انًؾبٍجخ اصُبء 

  علاكْب ثْكم أنٙ.ئٔ ب   ٌ  عًم يُٓب يه ٔٔييأنزٙ نًؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ ان طب  انُٖبعٙ، 
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نًٕاك، ث ل رُٖٛ ٓب يٍ قجهٙ انٗ ان ٖٕل ثبكه ثز لٚى يَبعلرّ انكوًٚخ ٔان ًٛخ ثزورٛت ْنِ اقل ٔ

و هًؾزٕٚبد، ٔقلّ نث واءح يؾزٕٚبد انًهف ٔانزلقٛ  سٙ انغبَت انه ٕ٘ ٔقبو انَزخ نهكزبة، 

ان٣ًؽظبد ٔانً زوؽبد ثْأَٓب ٔيٍ صى رؾوٚوْب عهٗ ّكم رزبة، نٛكٌٕ عبْيا نهُْو ثْكم 

  م يؾبٍجخ انزكبنٛف.ٌ سٙ ؽٌٕ ٔانًقزٖٕيُّ انط٣ة ٔانً ُٛرٙ َٚز ٛل انكزؤَٙ، 

 

قبنٔ ّكو٘ ٔايزُبَٙ ٔاؽزوايبرٙ نييٛهٙ ٕٔلٚ ٙ ان يٚي يٖجبػ رًبل، ثَٚ لَٙ اٌ  ر لو 

يٍٛ أنزقٖٛٔ عيء رجٛو يٍ ٔقزّ ٔقلهرّ انه ٕٚخ ٔانً وسٛخ سٙ يغبل ا٢قزٖبك عبيخ ٔانز

 ، ٕٕٔٔنّ انٗ يوؽهخ انُْو.كْنا انكزبة انٗ ؽٛي انٕعٕ يَبعلرٙ ٠فواطسٙ  ،فبٕخ

 

 2022 ٚبه/يبٕٚ 
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 ِذخً ٌذساعخ ِؾبعجخ رىب١ٌف اإلٔزبطاٌفصً األٚي: 

 
 

 

 اٌّمذِخ
 

ا٢قزٖبكٚخ ف٣ل انًواؽم انزبهٚقٛخ انًقزه خ، يٍ  السعامالتن ل رطٕه ي ٕٓو عًهٛبد رَغٛم 

ي ٕٓو ٙٛ ،  ٘ يَك انلسبرو، ئنٗ  ٌ  ٕجؼ ي ؤس ب ثً ٕٓو انُظبو انًؾبٍجٙ انن٘ َٚزُل عهٗ 

انٕٛو ُٚ لّ انُظبو انًؾبٍجٙ عيء ا يٍ َظبو  . double-entry system)ن ٛل انًيكٔط )َظوٚخ ا

 cybernetics andانً هٕيبد ا٢قزٖبكٚخ، عهى انٚجٜ  ٔ ان هى انكًٙ ٔانً هٕيبرٙ )
informatics.)   ان هى انن٘ ٚٓلف ئنٗ رغًٛ  انجٛبَبد ا٢قزٖبكٚخ ٔرُٖٛ ٓب، رَغٛهٓب ْٕٔ

ا عُٓب ثٕؽلح  ٔي بيهزٓب، ر َٛوْب ٔرؾهٛهٓب، ٔعوٙٓب ٔر لًٚٓب عهٗ ّكم ر بهٚو ي هٕيبرٛخ، ُي جو 

َ لٚخ ٔسٙ ٔقذ يؾلك، ٔرئٚل انًَزٕٚبد ا٠كاهٚخ انًقزه خ ثٓنِ انً هٕيبد نزَز ٛل يُٓب سٙ 

ُٔٚ لّ َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف يٍ  ْى  عياء  ٔ  عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ. 

  انُظبو انًؾبٍجٙ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف. ان ٣قخ ثٍٛ( 1انُظبو. ٕٔٚٙؼ انًقطٜ هقى ) يكَٕبد ْنا
 

 ان ٣قخ ثٍٛ انُظبو انًؾبٍجٙ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف

 1يقطٜ هقى 

 
 

 انًٖله: عًم ّقٖٙ

 

 

  ١ٍّخ ا ؽزغبة

   ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف 

 رغغ١ً اٌ ١ٍّبد

 اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ

 رمبس٠ش اٌىٍفخ

  ١ٍّخ اؽزغبة اٌىٍفخ 

 رغغ١ً  ٕب ش اٌىٍفخ  

 رؾ١ًٍ ٚ رفغ١ش اٌج١بٔبد

   أزبط اٌّ ٍِٛبد  

 إٌ بَ اٌّؾبعجٟ

   اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ   
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ٌّ انلهاٍخ انؾلٚضخ نُظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف رُجُٗ عهٗ سوٙٛخ ي وسخ  ا٠ّبهح ٔرغله ُْب انٗ ئ

ٔثً ُٗ آفو، كٔه ْنا انُظبو ٔيَبعلرّ نهًؾبٍت   يٍ ٔظبئف انُظبو ٔا٠كاهح.انوثٜ ثٍٛ رم 

ا٠كاه٘ ٔان بكح اٜفوٍٚ سٙ ٔؽلح ئكاهح اٞعًبل، سٙ يًبهٍخ يٓبو انزقطٜٛ ٔانوقبثخ ٔعًهٛخ 

 ارقبم ان واهاد.

 

، ٔئَزبط ٔرُٖتُّ يؾبٍجخ انزكبنٛف، انزٙ رًَٗ  ٚٚب ثبنًؾبٍجخ انلافهٛخ، عهٗ قٛبً ركه خ ا٠َزبط

 انجٛبَبد ْٞلاف انًؾبٍجخ انًبنٛخ، ٔرًَٗ ثبنًؾبٍجخ انقبهعٛخ ٔرننك انًؾبٍجخ ا٠كاهٚخ. 

ٔرُٖت ُْب عهٗ ئَزبط انً هٕيبد عهٗ ّكم ر بهٚو ْٞلاف عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ 

خ انٕؽلح ٔرورجٜ يؾبٍجخ انزكبنٛف ي  انًؾبٍجخ انًبنٛخ عجو اؽزَبة ره   قٖٛوح ٕٔٛٚهخ اٞيل.

ئ٢  ٌ كٔه يؾبٍجخ انزكبنٛف ثوى ثْكم  ٔٙؼ سٙ انًؾبٍجخ ا٠كاهٚخ نٕؽلاد ئكاهح  انًُزغخ. 

اٞعًبل، سٙ ئَزبط انً هٕيبد ا٢قزٖبكٚخ ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد عهٗ انًَزٕٚبد ا٠كاهٚخ 

 ٛو يُّ. انًقزه خ، ٔمنك سٙ َٓبٚخ ان وٌ انًبٙٙ، ٔسٙ اٞكة انًؾبٍجٙ سٙ انوث  اٞف

 

 أ١ّ٘خ دساعخ ِؾبعجخ رىب١ٌف اإلٔزبط فٟ اٌٛؽذاد اٌصٕب ١خ

 

رًب ْٕ ي ؤف ساٌ انًؾبٍجخ انًبنٛخ رَغم انً بي٣د ا٢قزٖبكٚخ ثٖٕهح ئعًبنٛخ ٔرجٕٚجٓب 

ٔرؾهٛهٓب ن وٗ رٖٕٚو انًوري انًبنٙ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔرؾهٛم َزٛغخ  عًبنٓب ٔئعلاك 

انٕٙ  انًبنٙ نهٕؽلح ٔؽ ٕ  ان ٛو ف٣ل سزوح ي ُٛخ، عبكح ر له ثَُخ انز بهٚو انًبنٛخ انزٙ رجٍٛ 

ا عٍ منك ثٕؽلح انُ ل.   ٔاؽلح، ي جو 

 

ئٌ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انزٙ رُزظ عبكح  رضو يٍ ُٕف، ٚ زٚٙ اٞيو ي وسخ ركه خ ئَزبط رم 

زٍٕ  سٙ ُٕف عهٗ ؽلِ، صى َزٛغزّ يٍ انوثؼ  ٔ انقَبهح، ؽزٗ رَزطٛ  رؾلٚل إُٞبف انزٙ ر

 ئَزبعٓب، ٔإُٞبف انزٙ ٢ رُلهُّ انوثؼ، رزٕقف ئَزبعٓب. 
 

رم ْنِ انً هٕيبد ٔاٛوْب ٢ ًٚكٍ انؾٖٕل عهٛٓب ئ٢ ثٕاٍطخ انُظبو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف، ْٔٙ 

سبنجٛبَبد انًبنٛخ انزٙ رٖٕه انٕٙ  انًبنٙ   سٙ انٕاق  ايزلاك نهًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيزًًخ ٔيكًهخ نٓب.

  َٓبٚخ سزوح انَُخ انًبنٛخ، قل رإٚلْب انجٛبَبد انز ٖٛهٛخ انزٙ رًلَب ثٓب يؾبٍجخ انزكبنٛف.نهٕؽلح سٙ 

ْٔٙ  كاح َزًكٍ ثٕاٍطزٓب رؾلٚل انكه خ ٞاواٗ ا٠كاهح،  ٘ اٌ انٓلف يُٓب ي بَٔخ ا٠كاهح 

خ سٙ ئَٓب رُ ُٗ ثزؾلٚل ره خ انًواؽم ا٠َزبعٛخ ٔفبٕ  ٔيَبعلرٓب سٙ يواقجخ انكه خ ٔرٕعٛٓٓب.

ا يب َّ رضٛو  أ رضو يٍ ْنا س انٕؽلاد انكجٛوح ؽٛش ٚ زٚٙ اٞيو ي وسخ رم يوؽهخ عهٗ ؽلِ. 

ُٚطهت يٍ انٕؽلح انُٖبعٛخ ئَزبط ٍه  يقزه خ سٙ يٕإ برٓب، يًب ٚزورت عهّٛ ؽٖو ركه خ رم 

خ نزؾًٛم ْٔنا ٚزطهت انيٚبكح سٙ رؾهٛم ثُٕك انزكبنٛف ٔاٍزُجبٛ ان ٕاعل ان٣ًئً ٛهجٛخ عهٗ ؽلِ. 

 رم عًهٛخ ثُٖٛجٓب ان بكل يٍ ْنِ انجُٕك. 
 

ٔقل ٚزًٛي ا٠َزبط سٙ ث ٘ انٕؽلاد، ثبَّ َٚزقوط يٍ انقبيبد ثغبَت انًُزظ انوئَٛٙ، يٕاك 

ٔيٍ اٞيضهخ عهٗ منك اٍزقواط ابى انًٖجبػ يٍ ان ؾى، ئما ُٚزظ  (،by-productsسوعٛخ )

ب ٔان بى ٔاٛوْب، ْٔٙ رهٓب ٍه  ماد قًٛخ رجٛ ٓب ثغبَت ان بى يٕاك  فوٖ، ْٙ انجزؤل ٔا٢يَٕٛ

 انٕؽلح يًب ٚزطهت اٍزقواط َٖٛت رم يُزظ يٍ انزكبنٛف ان بيخ.

 

اٌ ر لك عُبٕو انزْ ٛم سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ٚزطهت رطجٛ  يجل  ر لٚو ٔرقطٜٛ انزكبنٛف قجم 

ثبنزكه خ انًُزظوح نهٕؽلح يٍ  س هّٛ رٚ  انٕؽلح سٙ  ٔل سزوح ٔقجم انجلء ثبنزْ ٛم ثٛبَبد ا٠َزبط. 

ا٠َزبط، يجُٛب سٛٓب عُبٕو انزكه خ ر ٣ٖٛ، َٖٔٛجٓب يٍ رم عُٖو، رًٛخ ٔقًٛخ، ٔرَزقوط 
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 انٕؽلح سٙ َ ٌ انٕقذ يب ٚ بثم هقى سٙ انجٛبٌ انز لٚو يٍ انزكه خ ان  هٛخ ث ل ئرًبو عًهٛخ ا٠َزبط. 

كه خ انز لٚوٚخ، ٔرَزقوط ي لاه ا٢َؾواف سٙ ْٔكنا رَزطٛ  انٕؽلح اٌ ر بهٌ انزكه خ ان  هٛخ ثبنز

ُْٔب ًٚكٍ ن١كاهح اٌ رجؾش عٍ  ٍجبة ْنا ا٢َؾواف ٔر ًم عهٗ ع٣ط رم ؽبنخ  رم عُٖو. 

ٔيٍ انً هٕو اٌ ْنِ انزكبنٛف انز لٚوٚخ ٢ ر زجو  سٙ ٕٙء يب ُٚ لو نٓب يٍ ثٛبَبد ٔاؽٖبئٛبد. 

ٕٙء انزكبنٛف انؾ ٛ ٛخ سٙ سزواد يبنٛخ ٍبث خ،  ٍبٍب ٕبنؾب ئ٢ ئما اَجض ذ يٍ ماد انٕؽلح سٙ 

ٔن ل رطٕه   سكهًب قَِلو ان ٓل ثبنٕؽلح رهًب  يكٍ اٍزقواط اهقبو نهزكبنٛف انز لٚوٚخ  قوة انٗ انلقخ.

ْنا انًٕٕٙ  انٗ اٌ اٍز و عهٗ يب ًَٚٗ ثبنزكبنٛف انً ٛبهٚخ،  ٔ انزكبنٛف ان ٛبٍٛخ  ٔ انًضهٛخ 

(Standard Cost).  
 

ًّ ٔثًٕعت  ٙ قًٛٙ ثبنزكه خ انز لٚوٚخ نكم َٕ  يٍ ْنا انُظبو ٕٚٙ  سٙ  ٔل رم سزوح ثٛبٌ ر

ان ًهٛبد انزٙ ر ٕو ثٓب انٕؽلح سٙ ف٣ل ان زوح انًؾلكح، ٔٚؾَت ْنا انجٛبٌ عهٗ  ٍبً يزٍٕٜ 

ف رننك ٚٓزى َظبو انزكبنٛ انكه خ ان  هٛخ سٙ سزواد ٍبث خ سٙ ؽلٔك انطبقخ ا٠َزبعٛخ انًضهٛخ نهٕؽلح. 

(، ٍٕاء سٙ Wasteثؾٖو انٚٛب  يٍ عُبٕو انزْ ٛم ٔان ًم، ٔر٣سّٛ، ٢ٌ انٚٛب  )

انقبيبد  ٔ سٙ اٞعٕه ٔانزكبنٛف اٞفوٖ، ٍٛإك٘ انٗ ىٚبكح سٙ يغًٕ  انزكبنٛف، ٔثبنزبنٙ ٚإصو 

 سٙ رق ٛ٘ انوثؼ ُٔٚزظ عٍ منك اصبه ٍهجٛخ عهٗ َْبٛ ٔرٛبٌ انٕؽلح. 
 

ٕٙ  يؾبٍجخ ركبنٛف ا٠َزبط، ْٕ ؽٖو عُبٕو انزْ ٛم ٔعهٗ ٕٙء يب ر لو ساٌ عْٕو يٕ

ٔٚززج  ْنا انؾٖو يب ٚزقهف عٍ انزْ ٛم يٍ   ٔر لٚو ؽلٔكْب صى رجٕٚجٓب ٔرؾهٛهٓب ٔيواقجزٓب.

ٙٛب  ُْب ُْٔبك، ٔاٍزقواط ركه خ انٕؽلح عًهخ ٔر ٣ٖٛ قجم انزْ ٛم عٍ ٛوٚ  انزُجإ، ٔث لِ 

هٛم عُبٕو انكه خ يٍ اٞعٕه ٔانؤارت عٍ ٛوٚ  ؽٖو انزكه خ ان  هٛخ، ٔرننك رؾ

ٔانًَزهييبد انَه ٛخ ٔانقليٛخ انًَزقليخ سٙ ا٠َزبط ٔرننك انزكبنٛف اٞفوٖ، ٞعم يزبث زٓب 

ٔانوقبثخ عهٛٓب ثْكم ًٍٚٚ هس  ر بءرٓب ٔر بءح ان ًهٛبد انًقزه خ، ث ٛخ انٕٕٕل انٗ انؾلٔك 

 ح نهًُزغبد يٍ ؽٛش انغٕكح ٔاّجب  انواجبد. انلَٛب نهزكبنٛف ي  انًؾبسظخ عهٗ ان ُبٕو انًزًٛي

ٔثٓنِ ان ًهٛبد رإك٘ يؾبٍجخ انزكبنٛف ٔظٛ خ انوقبثخ ٔئَزبط انً هٕيبد نكبسخ انًَزٕٚبد 

 ، ٔرؾهٛم ٔر َٛو ْنِ انً هٕيبد ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد.ا٠كاهٚخ

 

انًَزٕٚبد، يٍ ف٣ل ئَزبط نكبسخ  ا٠كاهٚخٔرظٓو  ًْٛخ يؾبٍجخ ركبنٛف ا٠َزبط سٙ ان ًهٛبد 

 انجٛبَبد ان٣ىيخ نٟقَبو انًقزه خ ٔنٓب ع٣قخ ثٓب، يُٓب:

 

ئَزبط انجٛبَبد عٍ انزكبنٛف انًز ه خ ثغًٛ   ُٕبف انًٕاك انًطهٕثخ ٔاٞعٕه . 4

ٔانًٖبهٚف ٔانٕقذ ان٣ىو نهزْ ٛم عهٗ ا٢ٜد، ْٔٙ ثٖلك افزٛبه انزًًٖٛبد انًقزه خ 

ا٠َزبط ثٓب، ئم اٌ علٔنخ ا٠َزبط ٔانزُٖٛ  ٔانز زِٛ عهٗ  هحئكا ٔ هسٚٓب، ٔرئٚل 

ا٠َزبط، ٚزى ثبٍزقلاو انجٛبَبد انًز ه خ  ئكاهحانٕظبئف ٔانًُزٕعبد انًقزه خ ثٕاٍطخ 

 ثبنزكه خ.
انزكبنٛف يٍ َبؽٛخ انٓلف انًْزوك انقبٓ ثزؾ ٛ  اقٖٗ  اكاهحاٞسواك ث ئكاهحرورجٜ  .2

انزكبنٛف  ئكاهحاٞسواك رًل  ئكاهحاٌ  ئنْٗنا ثب٠ٙبسخ  ر بءح يًكُخ يٍ عبَت ان ًبل،

ثبنجٛبَبد انًز ه خ ثبٞعٕه ٔانًكبسأح ٔانقليبد ٔاٛوْب يٍ انجٛبَبد ان٣ىيخ ٠علاك ؽَبة 

 اٞعٕه.
انًجٛ بد سٙ انؾٖٕل عهٗ يُزظ عٛل ثأٍ به ي وٚخ، ؽزٗ ًٚكٍ رٖوٚ ّ  ئكاهحروات  .3

انقبٕخ ثبنزكه خ، ٔعهٗ  ٍبٍٓب ٍزؾلك انًُزغبد اٞرضو ثَٕٓنخ، ننا سآَب رٓزى ثبنجٛبَبد 

 هاجخ ٔانزٙ ُٚج ٙ انزورٛي عهٛٓب عُل هٍى ٍٛبٍخ انًجٛ بد.
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س هّٛ َغل اٌ قَى انزكبنٛف ٚورجٜ ثبن ٣قخ ي  يقزهف اٞقَبو سٙ انٕؽلح، رهًب اؽزبعذ ْنِ 

ُٚج ٙ افنْب ثُظو ا٢عزجبه  اٞقَبو انٗ ثٛبَبد، ٔرهًب ربَذ ُْبك  ٚٚب ثٛبَبد نلٖ رهك اٞقَبو،

 عُل رَغٛم انزؾهٛم انزكبنٛف ٔانوقبثخ عهٛٓب.

 

 اٌفشق ث١ٓ ِصطٍؼ اٌىٍفخ ٚاٌّصشٚف ٚاٌخغبسح
 

اٌ يٖطهؼ انزكه خ َٚزقلو ثً بْٛى يقزه خ، ثؾٛش ٢ ًٚكٍ ٔٙ  ر وٚف ٔاؽل ٚوٙٗ عًٛ  

 اٞٛواف. 

 

سٙ انًَز جم( نهؾٖٕل عهٗ سبئلح  ءرًضم انزكه خ رٚؾٛخ )عتء َ ل٘  ٔ اهرجبٛ نزؾًم ْنا ان ت

ي ُٛخ.  ٔان بئلح قل ركٌٕ سٙ ٕٕهح يهًٍٕخ يضم: ّواء يٕاك ٔآ٢د،  ٔ رأفن ّكم فليبد، يضم: 

ئٌ ان بظب يضم انزكه خ ٔانًٖؤف ّبئ خ ا٢ٍز ًبل سٙ  ٔان ٕح انًؾورخ.  ٔا٠ٚغبهاٞعٕه 

 ٙ قبئًخ انلفم ساٌ انزق ٛٚبد س  انًؾبٍجخ كٌٔ رؾلٚل ٔاٙؼ نًًٌٕٚ رم ن ع يٍ ْنِ ا٢ن بظ.

ٔانزٙ روثطٓب ثّ ع٣قخ ٔاٙؾخ ٔيجبّوح ٚطه  عهٛٓب ن ع ركه خ، ثًُٛب انزق ٛٚبد  ا٠ٚواكادعٍ 

 ْنِ ان ٣قخ انٕاٙؾخ انًجبّوح ٚطه  عهٛٓب ن ع )يٖؤف(.  ا٠ٚواكادانزٙ ٢ رٕعل ثُٛٓب ٔثٍٛ 

سً ٕٓو   قلاو انه ع ثً ُبِ انٕاٍ .اٌ انزكبنٛف ْٙ انجٛبَبد ا٢ٕهٛخ سٙ انًؾبٍجخ ٔٚغت اٍز

انزكه خ ٚ بكل ي ٕٓو رغًٛ  انَ و انن٘ َٚبٔ٘ )ٔؽلح انَ و يٚؤثب ثبنكًٛخ  ٔ انَ و انًز   

رٕٙ  سٙ  ا٠ٚواكًٔٚكٍ انُظو انٗ انًٖؤف عهٗ اَّ ركه خ يَزقليخ،  ٘  عجبء عهٗ  عهّٛ(. 

 آ انكه خ، ربٜرٙ:ٔعهٗ ٕٙء يب ر لو ًٚكٍ رغًٛ  فٕ  انز َٛى انًُبٍت نٓب.

 

 اٌ ركٌٕ انزٚؾٛخ افزٛبهٚخ ٔاقزٖبكٚخ؛ .1

 اٌ ركٌٕ انزٚؾٛخ قبثهخ نه ٛبً ثٕؽلح انُ ل؛ .2

 ٔٙؤهٚخ نزؾ ٛ ّ؛ ا٠ٚواكاٌ ركٌٕ انزٚؾٛخ ٍبث خ عٍ  .3

 اٌ ركٌٕ انزٚؾٛخ ًٍٙ انً ٕٓو انً ٛبه٘ ن١كاهح انًوّلح. .4

 
 لْب، ربٜرٙ:اٌ ان ٣قخ ثٍٛ انزكه خ ٔانًٖؤف ًٚكٍ رؾلٚ

 

م، سٙ انٕقذ انن٘ َغل اَّ نٌٛ رم  .4 ًّ ؾ ًُ اٌ ره خ انٕؽلح انُٖبعٛخ يورجطخ ثبنًٖؤف ان

 يٖؤف ماد ٕ خ ره ٕٚخ؛

 ٔقذ َْٕء انًٖؤف؛ اٌ قٛبو انكه خ سٙ انٕؽلح ًٚكٍ اٌ ٢ ركٌٕ .2
  ئٌ ر ٕٚى انكه خ انًؾًهخ ن١َزبط، ٚ زًل عهٗ انًٖؤسبد انزٙ رْزًهٓب انٕؽلح. .3

 

ايب انقَبهح سًٛكٍ ر وٚ ٓب عهٗ آَب اٍزُ بك نهزكه خ كٌٔ اٌ ٚ بثهٓب عبئل، ث كٌ انزكبنٛف انزٙ 

 ٔعهٗ ْنا اٍٞبً ًٚكٍ انز وقخ ثٍٛ انقَبهح ٔانًٖؤف.   .ا٠ٚواكًٚكٍ اٍزٛ بثٓب رزؾًٛم عهٗ 

يب كايذ نَٛذ  ،ا٠ٚواكٔثْكم عبو ًٚكٍ اٌ َ ٕل ثأٌ رم انزكبنٛف انًَزُ لح، ر زجو عجئب  عهٗ 

رجب  يجل   ٙٛ  ائ٢ اٌ ْنِ ان ًٕيٛخ ٢ رًُ  يٍ  ث ٛلح عٍ انً بٚٛو ان بكٚخ انزٙ رٚ ٓب ا٠كاهح. 

ن١ٚواكاد  ٛمسٙ ؽبنخ انزؾًٛم ٠ٚواكاد قَى يٍ اقَبو انًْؤ  عُّ سٙ ؽبنخ انزؾًنهزكه خ 

ى ي ٍٛ ثنارّ، ٔنكٍ ٚغٕى ٢ ٚغٕى رؾًٛهٓب ٠ٚواكاد قَقل سج ٘ انزكبنٛف   ا٠عًبنٛخ نهًْؤ .

اٌ ث ٘ اٞعجبء انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلح ًٚكٍ اعزجبهْب ركه خ   رؾًٛهٓب ن١ٚواكاد ا٠عًبنٛخ نهٕؽلح.

سًض٣، انًٖؤسبد انزٙ    ٔ ًٚكٍ اعزجبهْب فَبهح ثؾَت انظؤف انًؾٛطخ ثزؾًٛم ْنا ان ت.

اٛو يُزغخ ئما عبيهُبْب  ٚزؾًهٓب انًْؤ  سٙ ٍجٛم ارزْبف يٕاك ٛجٛ ٛخ ي ُٛخ، قل ركٌٕ

سبنؾ و  ٔنكٍ ًٚكٍ اعزجبه ْنِ انًٖؤسبد رزكه خ ئما  فنَب انًْؤ  رٕؽلح ٔاؽلح.  ثً وكْب. 
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ٔنكٍ ًٚكٍ  ٔانزُ ٛت عٍ انُ ٜ سٙ ث ٘ انًُبٛ  قل ٚضجذ علو ٔعٕك َ ٜ سٙ ث ٘ اٜثبه. 

بيب يٍ  عًبل انٕؽلح اعزجبه ْنِ انًٖؤسبد ثًضبثخ يٖؤسبد ٢ ًٚكٍ رغُجٓب، ٔرًضم عيءا  ْ

ٔعهٗ ٕٙء يب ر لو ًٚكٍ   ا٠عًبنٛخ، ٔثٓنا ًٚكٍ اعزجبه ْنِ انًٖؤسبد رزكه خ ٔنٌٛ فَبهح.

 (، اٜرٙ:2انز جٛو عٍ ان ٣قخ ثٍٛ انزكه خ ٔانًٖؤف ٔانقَبهح، ثبنوٍى هقى )

 

 2يقطٜ هقى                                                    

                                   ٔفمبد اٌغٍ خ أٚ اٌخذِخ                                      
    

                                                 
      Costاٌزىب١ٌف                                        

 

 
      ٠غزٕفز خالي اٌفزشح ـ أ ٛي ٍِّٛعخ                   

          Unexpired Costs                      غزٕفز خالي فزشح ـ خذِبدر 
                                                                Expired Cost                     

 

 

                                                                        
   رمبثٍٙب ا٠شاد ـ خغبسح                              ٠مبثٍٙب ا٠شاد ـ ِصشٚف                                   

                                                       Loss                                     Expense     

 اٌّصذس:  ًّ شخصٟ
 

 

 ٚٚظبئفٙب فٟ ظً إٌ بَ اإلداسٞ ٚا لزصبدٞ ِفَٙٛ اٌىٍفخ
 

 ُْبك افز٣ف سٙ ي ٕٓو ٔاْلاف انُْبٛ ا٢قزٖبك٘ ثٍٛ انُظبو انو ًٍبنٙ ٔانُظبو ا٢ّزوارٙ. 

رؾ ٛ  ييٚل يٍ انوثؼ، انٓلف سّٛ ٍٔبئم ٔ كٔاد ا٠َزبط يهكٛخ فبٕخ، ٔس ٙ اٞٔل ركٌٕ 

ٔنزؾ ٛ  منك ٚوري   يٍ عُبٕو ا٠َزبط. ًبل، ٔانن٘ ٚ زجو  ْى عُٖوان ثبعزجبهِ عبئلا نو ً

٘ ٚزوارى نانُظبو اْزًبيّ عهٗ انك بءح ا٢قزٖبكٚخ سٙ ا٠َزبط، ٕٔٚعّ  هثبؽّ َؾٕ انو ًٍبل ان

 نلٖ سئخ يؾلكح،  ٔ رٕعّ ا٢هثبػ انٗ ان ًم، عجو اٞعٕه انزٙ رزغّ َؾٕ ا٢ٍز٣ٓك.

 

ٖبك٘، ٔانًهكٛخ ان بيخ نٍٕبئم ا٠َزبط، ايب سٙ انُظبو ا٢ّزوارٙ انن٘ َٚزُل عهٗ انزقطٜٛ ا٢قز

ؽٛش ٚٓلف انٗ هثٜ انجٛبَبد انًؾبٍجٛخ سٙ روّٛل ان واهاد عهٗ يَزٕٖ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ 

ٔانًَزٕٖ ان ٕيٙ، نزؾ ٛ  يغًٕعخ يٍ اْٞلاف، يٍ )كٌٔ انلفٕل سٙ انز بٕٛم(: انزَ ٛو 

كهاد، اٍز ٣ل انطبقخ انًؾهٙ،  ٍ به ٕوف ان ًهخ ٔكٔهْب سٙ رؾلٚل ْٛكم  ٍ به انٖب

ا٠َزبعٛخ، رٕىٚ  انلفم ان ٕيٙ ثٍٛ عٕايم ا٠َزبط، ْٛبرم ا٠َزبط ٔانًلف٣د ٔانًقوعبد، 

، ٔمنك نزؾ ٛ   ْلاف اقزٖبكٚخ ٔاعزًبعٛخ سٙ آٌ ٔاؽل ٛخ ٔائزًبَٛخ كافهٛخ ٔفبهعٛخقواهاد يبن

رزكٌٕ يٍ ركه خ اعٕهِ، ٌ ان ًم ٚ زجو ْٕ اٍبً ان ًٛخ، انزٙ انننك س يٍ انُْبٛ ا٢قزٖبك٘. 

 هوثؼْٕٔ انً بكل ن، رًَٗ )سبئ٘ ان ًٛخ(، يٖلهِ قٕح ان ًم ثب٠ٙبسخ انٗ قًٛخ علٚلح ئٙبسٛخ

ٔٚ زجو ان ًم يٍ اْى عُٖو يٍ عُبٕو ا٠َزبط، ٔيْبهرزّ   .انن٘ َٚغم نًبنكٗ ٍٔبئم ا٠َزبط

 ثْكم عبكل سٙ رٕىٚ  ا٢هثبػ ٔرؾ ٛ  ان لانخ ا٢عزًبعٛخ.
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ٔٚلفم ًٍٙ ر بهٚ ّ اٞسكبه  ػ انكه خ نّ ي ُٗ ٔاٍ  سٙ ا٢كة ا٢قزٖبك٘. اٌ إط٣

ٔس  انً ٕٓو انًبهرَٙ، ًٚكٍ رُٖٛف ص٣س ي ٢ٕد  . ٔا٠ؽٖبئٛخا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ 

اقزٖبكٚخ سٙ رؾلٚل انكه خ، ْٔٙ: ره خ ا٠َزبط ا٢عزًبعٙ، ره خ ا٠َزبط، انكه خ انؾ ٛ ٛخ ن١َزبط، 

 ٔس  انً بكنخ:

 

C +V+M= Q اٜرٙ:(3ثًُٛٓب ًٚكٍ انز جٛو عُٓب ثبنوٍى ) ، ٔان ٣قخ ، 
 

 3يقطٜ هقى                                

                               
                                                                                                                              

                                                   C 
 وٍفخ اإلٔزبط                                                                  

                                                   V                                       

 اٌىٍفخ اٌؾم١م١خ                                                                                

 ٌإلٔزبط                                                                                                 
 M1وٍفخ اإلٔزبط                                          
     Q ب ٟا عزّ 

                                               

                                                 M2 
 

 

 انًٖله: عًم ّقٖٙ

 

Cـ ٚ جو عٍ قًٛخ ٍٔبئم ا٠َزبط انٚؤهٚخ ن١َزبط؛  

 Vـ ٚ جو عٍ قًٛخ ان ًم انًُ  خ سٙ ا٠َزبط؛  

M :ٍـ ا٠َزبط انًٚبف ْٕٔ عجبهح ع  
M2, M1 

Q - ًٙٚضم ره خ ا٠َزبط ا٢عزًبعٙ ا٠عًبن  
 

 :ًٚكٍ انز جٛو عٍ ْنِ انً بْٛى ثً ٕٓيٓب انًجَٜ، ربٜرٙ

 

C+V  ره خ ا٠َزبط، ْٕٔ ي ٕٓو انكه خ ٔس  ا٢قزٖبك انغيئٙ،  ٘ يٍ ٔعٓخ َظو انٕؽلح ًٚضم

 ا٢قزٖبكٚخ. 
 

  M1+V+C يب 

 خ ا٠َزبط يٚبسب انٛٓب انغيء يٍ ان بئ٘ نهٕؽلح ا٠َزبعٛخ.سٕٓ ًٚضم انكه خ انؾ ٛ ٛخ ن١َزبط،  ٘ ره 
 

 Q =C+V+M ايب 

سٕٓ ًٚضم قًٛخ انُبرظ  ٔ انًُزٕط ا٢عزًبعٙ ا٠عًبنٙ، ْٕٔ ي ٕٓو انكه خ ٔس  ىأٚخ ا٢قزٖبك 

ْٔنا ٚ ُٙ رؾًٛم ره خ ا٠َزبط ركبنٛف ئٙبسٛخ ْٔٙ ثبٕٞم ٢   انكهٙ،  ٘ عهٗ انٖ ٛل انُٕٛٙ.

ٛف ثبنً ُٗ انكهٙ، ٔيُٓب عهٗ ٍجٛم انًضبل: ث ٘ انٚوائت، يٖبهٚف انزأيٍٛ ر زجو ركبن

ا٢عزًبعٙ نه ًبل، سٕائل انجُٕك ان٣ىيخ ٠عبكح رٕىٚ  ا٠َزبط ا٢عزًبعٙ،  ٘ رؾٕٚم عيء يٍ 
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( ًَٔٚٗ ْنا ان بئ٘ سٙ ا٢قزٖبك انًقطٜ ثبن بئ٘ M2( ئنٗ يٛياَٛخ انلٔنخ،  ٘ )Mان بئ٘ )

 ٔس  ا٢قزٖبك انو ًٍبنٙ ث بئ٘ ان ًٛخ.ا٢قزٖبك٘، ًَٔٚٗ 

 
 اٌ رؾلٚل ي ٕٓو انكه خ ثٓنِ انطوٚ خ ٍَٛبعل انٕؽلح عهٗ  ٍبٍّ اؽزَبة انلفم ان ٕيٙ ٔانن٘ ْٕ

 (Q =V+M (،  ٘ انُبرظ ا٠عًبنٙ، ٔرٕىٚ  َٖٛت عٕائل عٕايم ا٠َزبط يٍ ْنا انلفم.

 
َذ ٔظٛ خ يؾبٍجخ انزكبنٛف رقلو ئَزبط سٙ ثلاٚخ ان وٌ ان ْوٍٚ ٔرؾلٚلا سٙ ان ْوُٚٛبد يُّ، رب

ٔمنك ثٓلف رق ٛ٘ ره خ ا٠َزبط ٔاؽزَبثٓب عهٗ  انجٛبَبد عٍ انكه خ ٔانوقبثخ عهٗ عُبٕوْب. 

سٙ ثلاٚخ انض٣صُٛٛبد، سٙ ان٢ٕٚبد   ٍبً انكه خ انكهٛخ، ٔرؾلٚل ٍ و ي٣ئى نهجٛ  سٙ انَٕ . 

اْزًبو انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ُٖٚوف َؾٕ انًزؾلح اٞيوٚكٛخ ٔا٢هث ُٛٛبد سٙ  ٔهٔثب،  ٕجؼ 

ٔظبئ ٓب انلافهٛخ، ٔانزورٛي عهٗ ا٠َزبط انٕاٍ ، يب  صو عهٗ رٍٕٛ  ٔظٛ خ يؾبٍجخ انزكبنٛف 

ٔانؾبعخ انٗ رُٖٛف عُبٕو انكه خ انٗ ركبنٛف يجبّوح ٔاٛو يجبّوح، ٔيٍ صى انٗ رُٖٛف 

نوقبثخ عهٗ عُبٕو انكه خ انٗ اٍزقلاو ٔعهٗ رٍٕٛ  ي ٕٓو ا  انضبثزخ ٔانًز ٛوح.عُبٕو انكه خ انٗ 

يؾبٍجخ انزكبنٛف انً ٛبهٚخ ٔان ٛبٍٛخ، ٔي بهَزٓب ثبنزؾ   ان  هٙ ن وٗ انٕقٕف عهٗ ا٢َؾواسبد 

ٔي بنغزٓب سٙ ؽُّٛ.  ٔظٓود انؾبعخ انٗ اٍزقلاو انً بٚٛو ن ٛبً ٔظبئف انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ سٙ 

وِع  عهٗ س بنٛخ ٔاٍزضًبه ًَ ن بيم ٔإٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، اه ً انًبل  ٕٙء كهعخ ان بئل ان

، )4935ـ -4864انُٖبعٙ ٔانًًٕل اٞيوٚكٙ )، Du Pont1انٓويٛخ،  ٔس  انٖٛباخعهٗ 

نزٖوٚف  ٔاٍزقلاو انطبقخ ا٠َزبعٛخ انًزبؽخ، ٔىٚبكح انًجبنغ انًوٕلح نٟثؾبس سٙ اٚغبك  ٍٕا 

ًُزغخ، ٔيغبثٓخ انًُبسَخ سٙ ا٢ٍٕا  انجٚبئ  عهٗ اٌٍ رق ٛ٘ انكه خ، ٔهس  عٕكح انٕؽلاد ان

  ثٓلف رؾ ٛ  هاجبد انًَزٓهكٍٛ.

 

 علو اٍزغبثخ رورٛجخ انكه خ نهز ٛواد سٙ اٍزقلاو انطبقخ ا٠َزبعٛخ، ٔرننك انَٕ .  .4
رؾلٚل ره خ انٕؽلح انًُزغخ عهٗ اٌٍ انكه خ انكهٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔعلو اٞفن  .2

 سٙ انَٕ ، ٔمنك ثَجت ٙ ف انًُبسَخ آَناك.ثُظو ا٢عزجبه ع٣قخ ا٠َزبط 
ئَزبط انجٛبَبد عهٗ ٔس  انكه خ انكهٛخ، ربَذ اٛو ر إح ٔاٛو ربسٛخ ٢رقبم ان واهاد  .3

 ا٢ٍزضًبهٚخ.

 

ٔثل٢ يٍ ا٢عزًبك عهٗ ي ٕٓو رؾلٚل ره خ انٕؽلح انًُزغخ عهٗ  ٌٍ َظوٚخ انكه خ انكهٛخ ٔعهٗ 

كوح، انؾ ٛ خ انَُجٛخ  ٘ )رهف يقزه خ ْٞلاف يقزه خ(، ٔس  سوٙٛخ انؾ ٛ خ انًطه خ، ظٓود س

ٔثننك ظٓود انؾبعخ انٗ اٍزقلاو َظوٚخ انزكبنٛف  ًَٔبمط يقزه خ ٢رقبم قواهاد يقزه خ. 

ٔرى انزقهٔ  انًز ٛوح )ر َٛى عُبٕو انكه خ انٗ انًز ٛوح ٔانضبثزخ( ٢ؽزَبة ره خ انٕؽلح انًُزغخ. 

 نزكبنٛف انضبثزخ انزٙ رؾَت عبكح ثطوٚ خ اٛو يٚجٕٛخ. ٚٚب يٍ ٕ ٕثخ ٔيْكهخ اؽزَبة ا

 

ٔثننك  ٕجؾذ  ٔ صّود ْنِ انُظوٚخ عهٗ رطٕٚو ٛوٚ خ رؾهٛم انك بءح انوثؾٛخ ٔا٢ٍزضًبهٚخ. 

ٔظٛ خ يؾبٍجخ انزكبنٛف، اكاح ي هٕيبرٛخ ر بهٚوٚخ س بنخ سٙ ر ٛٛى انًٕعٕكاد ٔؽَبثبد انُزٛغخ 

ً هٕيبد يقزه خ ن ًهٛخ ثس بنخ نهًؾبٍجخ ا٠كاهٚخ، عجو رئٚلْب  ٔاكاح قواهارٛخ نهًؾبٍجخ انًبنٛخ. 

عٍ انُزبئظ انًزؾ  خ، ٔانٕقٕف ٔارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ، ٔي هٕيبد عٍ كهعخ رُ ٛن انقطخ 

 عهٗ ا٢َؾواسبد ٔي بنغزٓب سٙ ٔقزٓب.

 

                                                 
1
 R.S Kaplan, H.T. Johnson, Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard 

Business Review Press, Boston, 1987, p. 84-87. 
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جخ انًبنٛخ ٔنًيٚل يٍ ا٠ٚٚبػ رغل ان ٣قخ ثٍٛ يؾبٍجخ انزكبنٛف رًٖله نهً هٕيبد ٔانًؾبٍ

 .4ٔانًؾبٍجخ ا٠كاهٚخ ، ي جوا عُٓب سٙ انًقطٜ هقى 
 

 
 ٔسٙ ٕٙء يغًم يب ر لو، ًٚكٍ رُٖٛف ٔظبئف يؾبٍجخ انزكبنٛف، ربٜرٙ:

 

 اؽزَبة انكه خ ٔرؾلٚل انَ و؛ .1
 انوقبثخ ا٢قزٖبكٚخ؛ .2
 ارقبم ان واهاد انًز ه خ ثزقطٜٛ ا٠َزبط؛ .3

 عٕكاد؛رؾلٚل انُزٛغخ ٔر ٛٛى انًٕ .4
 ر ٛٛى انك بءح ا٠َزبعٛخ نًقزهف انًُزٕعبد ٔان بيهٍٛ؛ .5
 رؾهٛم ٔيواقجخ انز ٛواد انٓٛكهٛخ نهٕؽلح سٙ يواؽم رطٕهْب انًقزه خ. .6

 

ٔٚزى منك   ر لّ يؾبٍجخ انزكبنٛف  كاح نًَبعلح ا٢كاهح عهٗ اكاء يٓبيٓب انؾبنٛخ ٔانزُجإ ثبنًَز جم.

انزقطٜٛ، ٔانزُجإ ثُزبئظ يؾزًهخ انزؾ ٛ  سٙ  -نجلائم انًزبؽخ عٍ ٛوٚ  رؾلٚل اْٞلاف يٍ ثٍٛ ا
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انوقبثخ، ٔيٍ صى ارقبم ان واهاد ان٣ىيخ نهؾٖٕل عهٗ انُزبئظ. -ظم ثلائم رؾ   ْنِ اْٞلاف 
2
 

ٔٚ ٖل ثٓب فليخ ْنِ نهً هٕيبد،  Feedbackٔرُزظ عٍ رم ْنِ ان ًهٛبد ر نٚخ عكَٛخ 

ا٢ْلاف َٔزبئظ  ثٍٛ يب ْٕ يَزٓلف ٛج ب نًب يٕٕٙ  سٙ انٕظبئف ث ٚٓب نج ٘ َزٛغخ انً بهَخ

 ا٢كاء ان  هٙ.
 

ئٌ َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف يٍ ف٣ل  كائّ انٕظٛ زٍٛ انوئَٛزٍٛ، انزؾهٛهٛخ ٔانوقبثٛخ، ُٚزظ 

انً هٕيبد ٞاواٗ ا٢كاهح ، ًٚكٍ ئعًبنٓب ربٜرٙ:
3

 

 

 ٘ َٚبعل عهٗ:رئٚل انً هٕيبد ان٣ىيخ ن ًهٛخ اعبكح ا٠َزبط انن  ٢ٔ:

  . رئٚل انً هٕيبد ن ًهٛخ انزقطٜٛ ٔا٠َزبط ٔرؾلٚل انَ و.

 ة. قٛبً ان بئل عهٗ ا٢ٍزضًبه.

 ط. عًم ؽَبة انُزٛغخ ٔر ٕٚى انًقئٌ.

رَبعل عهٗ عًهٛخ ارقبم ان واهاد انلافهٛخ نزُ ٛن فطٜ ٔ ْلاف يزٍٕطخ ٔقٖٛوح اٞعم  صبَٛب:

 ماد ٕ بد فبٕخ.

 هٕيبد َٚبعل عهٗ عًهٛخ رؾهٛم انكه خ ٔي بهَبرٓب سٙ:اٌ ئَزبط انً  صبنضب:

  .  ٔقبد يقزه خ.

 ة. ثٍٛ انٕؽلاد انًزْبثٓخ ن٣قزٖبك انُٕٛٙ.

 ط. عهٗ انٖ ٛل ان بنًٙ.

 ك. رؾهٛم انُ  بد ا٢كاهٚخ ٔانزَٕٚ ٛخ.

 

رؾ ٛ   يب عًهٛخ انوقبثخ سز زًل عهٗ ي بهَخ انزكبنٛف انًقططخ ي  انزكبنٛف ان  هٛخ، ٔانزأرل يٍ 

ا٢ْلاف سٙ ٕٙء انً بٚٛو انًؾلكح، ٔانٕقٕف عهٗ ا٢َؾواسبد ئٌ ٔعلد ٔرؾهٛهٓب، ٔرؾلٚل 

سٙ ي وسخ ر بءح  ئكاهح اٞعًبلاٌ يًٓخ انوقبثخ رَبعل ٔؽلح  انًَإٔنٛخ عٍ ْنِ ا٢َؾواسبد. 

َإٔل ان بيهٍٛ ٔرؾلٚل انًَإٔنٛبد يٍ ف٣ل رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ انًَإٔنٛخ، ا٘ هثٜ انزكه خ ثبنً

عٍ ؽلٔصٓب، ثؾٛش رُٖت عًهٛخ انوقبثخ عهٗ ا٢ّقبٓ انًَإٔنٍٛ عٍ ا٢َ ب  عهٗ عُبٕو 

 ٔٚ ل ْنا انُظبو يٍ  ؽلس انًلافم ان هًٛخ ن ًهٛخ انوقبثخ.  ٔنَٛذ عهٗ ان ُبٕو مارٓب.  انكه خ،

كاء ًْٔٚم ْنا ر ٛٛى ا٢  ٔرًبهً يًٓخ انوقبثخ  ٚٚب نًٚبٌ انزأرل يٍ ٕؾخ ان واهاد انًزقنح.

يٍ ف٣ل يزبث خ ٔظبئف ا٢كاهٍٚٛ ٔانًلٚوٍٚ، ثٓلف قٛبً عًهٛخ ا٢كاء ٔانًَبًْخ سٙ رُ ٛن 

اٌ انٕظبئف انًنرٕهح، ركًم ئؽلاْب اٞفوٖ، ٔا٢فز٣ف ثُٛٓب ٚوع  انٗ   ا٢ْلاف انًٕٕٙعخ.

 ر لكْب انًُٓغٙ.

 

زٙ رُ كٌ سٛٓب ٛجٛ خ ا٠َزبط، ئٌ ئعلاك انز بهٚو انًبنٛخ ثلقخ رزطهت ثٛبَبد ركبنٛف يٕصٕقخ، رهك ان

َٕعٛخ ٔرًٛخ انجٛ  ٔانًقئٌ، ئَزبعٛخ ان ًم، ا٢ٍز بكح يٍ انطبقخ انًزبؽخ ن١َزبط، انَٛبٍخ 

انَ وٚخ، ٔاٛوْب يٍ انجٛبَبد انٚؤهٚخ انزٙ رؾزبعٓب ا٢كاهح سٙ عًهٛخ انزقطٜٛ ٔانوقبثخ 

 ٖبكٚخ.ٔرؾلٚل انًَإٔنٛخ، ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢كاهٚخ ٔا٢قز

 

                                                 
2  A. Wakar يعشي اتخاذ القرارات؛  طرؽ  -عسمية االدارة بوعائفها الث ثة: االسعار، طرؽ االحتداب، التحفيز. االسعار صاغ

 اي إعداد وتشسية روح العاممين. -اي التخظيط والرقابة؛ التحفيز – احتداب التكاليف
A. Wakar, Morfologia bodzcow ekonomicznych, PWW, Warszawa 1963s.12  بالمغة البولشدية 

3
  26-25ص.  1986تذارلز ت هونجرن، محاسبة التكاليف، مدخل اداري، الجزء األول، دار السريخ لمشذر واالنتاج الفشي، الرياض   
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 رص١ٕف ٚرج٠ٛت  ٕب ش اٌزىب١ٌف
 

 ًُ ي نه ٣قخ انٕظٛ ٛخ ثٍٛ َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف ٔا٢كاهح سٙ ان  وح ورَّ ث ل عوُٙب انًٕعي ٔان

انَبث خ، َؾبٔل اٌ َ بنظ سٙ ْنِ ان  وح اْى رجٕٚجبد عُبٕو انزكه خ، ٔرٛ ٛخ ا٢ٍز بكح يُٓب سٙ 

 فليخ ٔظبئف ا٢كاهح ان  بنخ.

 

عُبٕو انزكه خ رَٓٛم عًهٛخ رَغٛهٓب ٔرٕعٛٓٓب ٔيزبث زٓب ٔرؾهٛهٓب ٔيٍ صى انوقبثخ  ٚ ٖل ثزجٕٚت

عهٛٓب، رًٓٛلا نًوؽهخ اؽزَبثٓب ٔرؾًٛهٓب عهٗ ٔؽلح انزكه خ انزٙ رزقن اٍبٍب ن ٛبً ركه خ ا٠َزبط 

، ٔيٍ ْنا انزٕٕٛف ٚزجٍٛ اٌ ارجب  ا٘  ٍهٕة سٙ رجٕٚت عُبٕو انزكه خ   ٔ انقليخ قٛبٍب َ لٚب.

٢ثل اٌ ٚإصو يجبّوح عهٗ رًٛخ َٕٔعٛخ انً هٕيبد انًطهٕثخ، عهٗ ٔس  ؽبعخ ٔهاجخ ي ُٛخ 

انًلفم ًٍٙ يواؽم ـــ  ٗرًب اٌ عًهٛخ انزجٕٚت ر ل انًوؽهخ اٞٔن  نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

ٔعهٛٓب رزٕقف انُزبئظ ثٕٕ ٓب يُج ب ٔيٖلها   انً بنغبد انًؾبٍجٛخ سٙ َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف.

 ك ر بهٚو انكه خ ٔرؾهٛهٓب ٔر َٛوْب سٙ يوؽهزٓب ا٢فٛوح.٠علا

 

، ٔرب٢رٙ:عهًب ثأٌ رم ر َٛى ٚقلو ااواٙب ي ٍٛ ًٔٚكٍ رجٕٚت عُبٕو انزكه خ ثطو  علٚلح
4
  

 

 ؛انطجٛ ٙ( ر َٛى عُبٕو انكه خ ؽَت انُٕ  )انزجٕٚت  .1

 ؛ انكه خ(ر َٛى عُبٕو انكه خ ؽَت يؾم ئَْبءْب،  ٘ رؾًٛهٓب )يواري  .2

ر َٛى عُبٕو انكه خ ؽَت ٛوٚ خ ا٢ؽزَبة،  ٘ ثؾَت ئيكبَٛخ رزج  انكه خ ٔع٣قزٓب  .3

 ثٕؽلح ا٠َزبط )انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح(؛

ر ٛو ٍهٕك عُبٕو انزكه خ ثزأصٛو ر ٛو ؽغى ا٠َزبط  ٔ انًجٛ بد،  ٘ ر َٛى عُبٕو  .4

 ًز ٛوح(؛انكه خ انٗ )انزكبنٛف انضبثزخ ٔانًز ٛوح ّٔجّ انضبثزخ ٔان

 ي ٛبهٚخ(. ـــ نزجٕٚت عهٗ ٔس  يلح انزكبنٛف )ركبنٛف ربهٚقٛخ، ٔركبنٛف ي لهح ي ليبا .5

 

رؾهٛم رم َٕ  يٍ ْنِ انزجٕٚجبد ثًب رُزغّ يٍ انً هٕيبد سٙ فليخ ا٢كاهح ان  بنخ ٍُؾبٔل ُْب 

 .ئكاهح اٞعًبلنٕؽلاد 
 

 أٚ : رمغ١ّبد اٌىٍفخ ؽغت إٌٛع

 
بعٛخ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، سٙ ّواء انًٕاك اٞٔنٛخ ٔاعواء يغًٕعخ يٍ رزهقٔ ان ًهٛبد ا٠َز

ان ًهٛبد انزؾٕٚهٛخ عهٛٓب عٍ ٛوٚ  رٚبسو يغًٕعخ يٍ عٕايم ا٠َزبط، ثٓلف انٕٕٕل انٗ 

ٔرزًضم عُبٕو انزكبنٛف ؽَت انز َٛى انُٕعٙ ٔثْكهٓب اٞٔنٙ رًب يز بهف  انًُزظ انُٓبئٙ. 

 ، انٗ:عهّٛ سٙ ا٢قزٖبك انو ًٍبنٙ

 

 Elements of costs عُبٕو انزكبنٛف

 يبد؛بانًٕاك ٔانق -

 ا٢عٕه؛ـــ  قٕح ان ًم -

 انقليبد ا٢فوٖ. -

                                                 
4
 البعض مشه  عمى سبيل السثال وليس الحرر. تشاول هذا السوضوع كثير من الباحثين والسخترين في حقل محاسبة التكاليف، نذكر  

Bigg W.W ; Cost Accounts, Mac Donald and Evans Ltd, Great Britain 1972. 

Owler L.W.J Brown J.L; Cost Accounting and Costing Methods, Great Britain 1975 

Charles T. Horngren, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Fourth Edition, PHI, London 1977 
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سٙ ا٢قزٖبك انًٕعّ ٔانًقطٜ، ًٚكٍ انز جٛو عٍ ْنا انً ٕٓو ثْكم  رضو رٍٕ ب ٔرؾه٣ٛ، 

 هٙ:ٔر ًَٛٓب يٍ ٔعٓخ َظو اؽزَبة انلفم ان ٕيٙ ٔٞاواٗ ا٢قزٖبك انكهٙ انٗ يب ٚ

 

انزكبنٛف انًبكٚخ: ْٔٙ عجبهح عٍ رهك ان ُبٕو سٙ انزكه خ انزٙ رورجٜ ثْكم يجبّو  -

 ٠َزبط انًبك٘ نهَه خ  ٔ انقليخ انًُزغخ، ٔرزًٍٚ:اث ًهٛخ 
 اٍزقلاو انًٕاك ٔانطبقخ؛  .

 ا٢َلصبه؛ ة.

 انقليبد ا٠َزبعٛخ يٍ ان ٛو؛ ط.

 ليبد ئَزبعٛخ  فوٖ.انقليبد انًبكٚخ: انُ م ٔانًٕا٣ٕد، انٖٛبَخ، ف ك.

انزكبنٛف اٛو انًبكٚخ: ْٔٙ عبكح رزكٌٕ يٍ عُبٕو انكه خ انزٙ ٢ رْزوك ثْكم يبك٘  -

يجبّوح ث ًهٛخ ا٠َزبط انًبك٘ نهَه خ  ٔ انقليخ، ثبنواى يٍ  ٌ قٕح ان ًم ْٙ ان ُٖو 

اٍٞبٍٙ سٙ ا٠َزبط، ا٢ اٌ يَبًْزٓب سٙ انكه خ ر زجو ثًضبثخ عًم ثْو٘ اعزًبعٙ اٛو 

يبك٘ انن٘ ٚزًٍٚ: ان ًم، يَبًْبد اعزًبعٛخ ٔيٚبسبد ان ًم، انزقٖٖٛبد انقبٕخ 

 نه ًم؛

 انقليبد اٛو ا٠َزبعٛخ: انٚوائت، فليبد يبنٛخ/انجُٕك، فليبد  فوٖ اٛو يبكٚخ. -

 

اٌ انز َٛى انُٕعٙ ن ُبٕو انكه خ ٔس  يب ْٕ يٕٙؼ  ع٣ِ ٚ ل انًلفم اٞٔنٙ نؾَبثبد انزكبنٛف 

يٍ عًٛ  يؾبٍجٙ انزكبنٛف، ثبعزجبهِ ر ًَٛب  ٍبٍٛب ٚغت اٍزقلايّ، ٔرننك ٚطه  ٔانًز   عهّٛ 

عهّٛ سٙ ث ٘ اٞؽٛبٌ ثبنز َٛى انطجٛ ٙ ن ُبٕو انزكبنٛف.  ٔر ل انجٛبَبد انزٙ ُٚزغٓب ْنا انز َٛى 

قهٛهخ ان بئلح نٟاواٗ ا٢كاهٚخ، ٔفبٕخ يٍ ٔعّ َظو  كاء ٔظٛ خ انوقبثخ ٔرقطٜٛ انزكبنٛف 

رؾهٛهٓب ٔرؾلٚل َزٛغخ َْبٛ انٕؽلح ٔانز جٛو عُٓب سٙ انز بهٚو انلٔهٚخ ثْكم كقٛ ، ٔمنك  ٔيٍ صى

 نٍٟجبة ا٢رٛخ:

 

ئٌ ْنا انزجٕٚت ٚ جو ثْكم ئعًبنٙ عٍ عُبٕو انكه خ نززًضم ثٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ،   . 

 ه خ.  انزْك٣ٛد ا٠َزبعٛخ انًقز ئنٗننا يٍ انٚؤه٘ انوقبثخ عهٛٓب، ٔفبٕخ ثبنَُجخ 

ْٔٙ رزًٍٚ ركبنٛف عٍ ان زواد ان بكيخ، ننا ٚزطهت رؾهٛهٓب سٙ ان ًهٛبد انغبهٚخ،  ة. 

 ٔرؾًٛم َٖٛت رم سزوح ثبنكه خ انؾ ٛ ٛخ انزٙ رقٖٓب )يض٣ ّٓوٚب(.

٢ رَبعل عهٗ اعواء عًهٛخ ي بهَخ ثْكم يجبّو ثٍٛ انزكه خ انًقططخ ٔان  هٛخ، َٞٓب  ط. 

 ًبنٛخ نه زواد انَبث خ.ر زًل عهٗ انز لٚواد ا٠ع

اٌ ْنا انزجٕٚت ٢ ًٚٛي رأصٛو ٍهٕك انكه خ ثبنَُجخ نز ٛو ؽغى ا٠َزبط  ٔ انًجٛ بد، ا٘  ك. 

٢ ٚ ٖم ثٍٛ )انزكبنٛف انًز ٛوح ٔانضبثزخ(، ٔانزٙ ر ل يًٓخ سٙ عًهٛخ رؾلٚل اٍٞ به، 

 /انوثؼ.عهٗ ٔس  اٌٍ رؾهٛم: انزكه خ/انؾغى كاهحٔرُظٛى انز بهٚو انلافهٛخ ن١

 

اٌ ر َٛى عُبٕو انكه خ عهٗ اٍبً َٕعٙ َٚبعل عهٗ ئَزبط انجٛبَبد انزٙ رقلو ا٢قزٖبك انكهٙ 

ٔرَزقلو سٙ عًهٛخ رقطٜٛ انَٛبٍخ   رضو يٍ ا٢قزٖبك انغيئٙ،  ٘ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. 

 – انًَزقلو –( input-outputا٢قزٖبكٚخ، عًم علأل ٔاؽزَبة انلفم ان ٕيٙ ٔانُبرظ، )

ا٠عًبنٙ ٔانٖبسٙ، ٔسؾٔ انزورٛت انكه ٕ٘ ثْكم ئعًبنٙ  ـــ ٔانًقوعبد ًُزظ  ٔ انًلف٣دان

 نهٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ٔسؤعٓب، ٔاعواء ي بهَبد سًٛب ثُٛٓب.

 

 شبء٘ب، أٞ رغ١ّ ٙب  ِشوض اٌىٍفخ صب١ٔب: رمغ١ّبد اٌىٍفخ ؽغت ِؾً أ
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 ٔ ان ؤ  انًقزه خ  ٔ اٌ ٚكٌٕ يؾم اٌ يؾم اَْبء  ٔ رغًٛ  انكه خ ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ سٙ ا٢قَبو 

ٔٚزٕقف َٕعٛزّ عهٗ ٛجٛ خ اَْٞطخ انزٙ ريأنٓب   ان ًم  ٔ يغبيٛ  يٍ انًكبئٍ ٔا٢ٜد.

 انٕؽلح، ْٛكهٓب انزُظًٛٙ، ؽغًٓب، ٔاٛوْب.

 

 (، ربٜرٙ:5ًٚكٍ انز جٛو عٍ ر ًَٛبد انكه خ ؽَت يؾم اَْبءْب، ثبنًقطٜ )

 

 
 

سًض٣ سٙ   انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ نّ رأصٛو رجٛو عهٗ يغًم رغًٛ  انكه خ.اٌ َٕ  انُْبٛ انن٘ ريأنّ 

يغبل انُْبٛ ا٢ٍزضًبه٘ انن٘ ٚزى رًٕٚهّ يٍ انًجبنغ ٔا٢عزًبكاد انًقٖٖخ ٞاواٗ 

ا٢ٍزضًبه، ث وٗ ئعبكح ا٠َزبط انًٍٕ ، َغل اٌ يٕٕٙ  ا٢ٍزضًبه ٚ زجو يؾم اَْبء ٔرغًٛ  

بئٍ ٔئَزبط يٕعٕكاد صبثزخ، ٔاٛوْب(، ثبعزجبهْب رإٔم يٍ  ٕٕل انكه خ )اٞثُٛخ ٔانً لاد ٔانًك

 انٕؽلح.

 

ايب سٙ يغبل اَْٞطخ انًبنٛخ انًقزه خ ٔانن٘ ٚغو٘ رؾٕٚهٓب عبكح يٍ انزقٖٖٛبد انقبٕخ 

ثننك، سٛكٌٕ يؾم اَْبء انكه خ يض٣: ر لٚى انقليبد ا٢عزًبعٛخ انَكُٛخ ٔانٖؾٛخ، َ  بد هٔٙخ 

 ؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔاٛوْب.اٞٛ بل ٔان بئلح نهٕ

 

نهٕؽلح ا٠َزبعٛخ، سًٛكٍ ر ًَّٛ انٗ انُْبٛ اٍٞبٍٙ  انُْبٛ اٍٞبٍٙايب َْبٛ انزْ ٛم سٕٓ 

سًض٣ سٙ ُٕبعخ ان يل ٔانَُٛظ ساٌ يؾم   ٔرُٖف سٛٓب انزكبنٛف ٔس  ا٢قَبو انوئَٛٛخ ن١َزبط.

كو، ٔسٙ ُٕبعخ ا٢كٔٚخ، اقَبو اَْبء انكه خ، ْٕ ركبنٛف ان يل، ٔسٙ ُٕبعخ انَكو، ئَزبط انَ

رُٖف سٛٓب انزكبنٛف ٔس   انُْبٛ انضبَٕ٘ئَزبط ا٢كٔٚخ، ٔرننك سٙ ُٕبعخ انَكبٚو ْٔكنا، ٔانٗ 

سًض٣، يؾطبد رٕنٛل ان ٕٖ انكٓوثبئٛخ، ٔٔهّبد انٖٛبَخ  ا٢قَبو انقليٛخ ٔانًَبعلح ن١َزبط. 

نكه خ انٕؽلاد انَكُٛخ نه بيهٍٛ، ٔاٛوْب، ٔسٙ يغبل انُْبٛ ا٢عزًبعٙ سٛكٌٕ يؾم اَْبء ا

 ٔان ُبك  ان ًبنٛخ، انًطبعى، يلاهً هٔٙخ اٞٛ بل ْٔكنا.
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بء انكه خ انٕؽلاد ا٢كاهٚخ انًقزه خ، سًض٣: ْسٙ يغبل انزكبنٛف ا٢كاهٚخ، سٛكٌٕ يؾم اَ

خ انًقبىٌ، انًقزجواد، يواري اٍزقلاو ؽبٍجبد ا٠َزبط انجٛبَبد ٔاٛوْب،  ٔ ركٌٕ يواري انكه 

 ٔس  انٕظبئف انُٕعٛخ نهٕؽلح )ا٠َزبط، انقليبد ا٠َزبعٛخ، انزَٕٚ ٛخ، ا٢كاهٚخ(.

 

اٌ ر َٛى انكه خ ٔس  يؾم ئَْبءْب ٙؤهح نزؾ ٛ  ان وٍٙٛ اٍٞبٍٍٛٛ، ًْٔب: انوقبثخ، 

ٔاؽزَبة انكه خ )رؾلٚل ركه خ ا٠َزبط(، َٔٚبعل اٚٚب انٗ ؽل يب عهٗ اعواء عًهٛخ انوقبثخ ٔرؾلٚل 

ا٢  َُب َغل سٙ ث ٘   ٛخ اّٞقبٓ عٍ انزكبنٛف انُبّئخ سٙ اقَبو ٔ يبرٍ ان ًم انًقزه خ.يَإٔن

انؾب٢د  ٌ يواقجخ رم انزكبنٛف انزٙ رُْأ سٙ ان َى انً ٍٛ اٛو يًكٍ نٖ ٕثخ رؾًٛم ث ٘ 

ٔيٍ   انزكبنٛف ثْكم يجبّو سٙ ْنا ان َى، ٔفبٕخ انزكبنٛف اٛو انًجبّوح )ا٢كاهٚخ ان بيخ(.

هٕو اٌ يضم ْنا انزكبنٛف رٕى  عهٗ ا٠َزبط ٔا٢قَبو ثبنطو  ان  هٛخ  ٔ انَُجٛخ، ٔعهٗ س  انً 

اٌٍٞ انًز   عهٛٓب سٙ يؾبٍجخ انزكبنٛف، سٓٙ امٌ ر لٚوٚخ، ننا ر وقم عًهٛخ اعواء انوقبثخ 

 ان  هٛخ ثْكم س بل عٍ يؾم اَْبء انزكبنٛف سٙ ا٢قَبو.

 

ا٢قَبو نٌٛ نٓى رأصٛو عهٗ ث ٘ انزكبنٛف انزٙ رُْأ سٙ رًب اٌ انًَإٔنٍٛ ا٠كاهٍٚٛ نج ٘ 

ْٔنِ انؾب٢د رإك٘ انٗ رغبٔى انزكبنٛف ان  هٛخ عٍ انًقطٜ نٓب، يًب ٖٚ ت عًهٛخ  اقَبيٓى. 

س هّٛ ٔيٍ اعم  كاء  انوقبثخ عهٛٓب ٔاعزجبه يوري اَْبء انكه خ ْٕ يوري يَإٔنٛخ عًهٓى  ٚٚب. 

نٛف انُبّئخ سٙ ا٢قَبو انًقزه خ، ٔرؾلٚل انًَإٔنٍٛ عُٓب، ٚغت عًهٛخ انوقبثخ ان  هٛخ عهٗ انزكب

 رغًٛ  ْنِ انزكبنٛف )انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح(، ٔرؾًٛم ا٢قَبو انًقزه خ ثْكم يؾلك ثٓب.

 

ايب ثقٖٕٓ عًهٛخ اؽزَبة انكه خ، سُغل اٌ يؾم اَْبء انكه خ سٙ ا٢قَبو انًقزه خ، َٚٓم ْنِ 

ٔيٍ صى رغًٛ  ركبنٛف ْنِ ا٢قَبو انًقزه خ سٙ َٓبٚخ ان زوح انًبنٛخ، ان ًهٛخ نكم قَى عهٗ ؽلح، 

ْب سٙ ان َى ءٔئعلاك انز بهٚو نهٕٕٕل انٗ انكه خ انُٓبٚخ نهٕؽلح انٕاؽلح ث ٘ انُظوعٍ اَْب

انً ٍٛ  ٔ انًُ ٕل انٛٓب يٍ قَى افو، ٔفبٕخ سٙ ا٠َزبط انن٘ ٚزأنف يٍ علح يواؽم  ٔ عًهٛبد 

 يززبث خ ٔيز لكح. 

 

اٌ ر َٛى انكه خ ؽَت يؾم اَْبءْب ٚظٓو سٙ ث ٘ انؾب٢د اٛو ربف ن ًهٛخ اؽزَبة ره خ 

 انٕؽلح انًُزغخ، ٔيٍ ْنِ انؾب٢د، يب ٚهٙ:

 

ث ٚٓب َزقلو ثْكم ٚلٔ٘ ٔيُٓب يب ٚسٙ ا٢قَبو قل ركٌٕ ُْبك يكبئٍ  ٔ ي لاد يقزه خ  .1

و انقليٛخ عهٗ ْنِ ا٢قَبو ثْكم نننك ساٌ ر َٛى عيء يٍ ركبنٛف ا٢قَب  آنٙ. ثْكم واٜف

  ٔ ام اٌ ركبنٛف يب   ، قل ٚإك٘ انٗ علو رؾلٚل ره خ ا٠َزبط انُٓبئٙ نٓنِ ا٢قَبو ثْكم كقٛ .يزَب

رُزغّ انًكبئٍ اٜنٛخ سٙ ان َى قل ركٌٕ اقم يٍ ركبنٛف انًكبئٍ انٛلٔٚخ، عهّٛ ٚغت ر َٛى ركبنٛف 

 خ.ا٢قَبو انقليٛخ عهٗ ْنِ ا٢قَبو ثَُت يقزه 

 

س ٙ ؽبل اٍزقلاو ََجخ انً لل   رقزهف كهعخ اٍز بكح انطبقخ ا٠َزبعٛخ نهًكبئٍ انًقزه خ. .2

سٙ رٕىٚ  ركبنٛف ا٢قَبو انقليٛخ، َغل اٌ انًكبئٍ انًَزقليخ ثكبيم ٛبقزٓب ا٠َزبعٛخ، ركٌٕ 

ٛخ، ٔرَجت ْنِ ركبنٛ ٓب سٙ ئَزبط انٕؽلح اقم يٍ رهك انًكبئٍ انزٙ نى رَزقلو ثكبيم ٛبقزٓب ا٠َزبع

نننك ٚغت افن ْنِ انؾب٢د ثُظو ا٢عزجبه، ٔاٍزقلاو   انؾبنخ ركبنٛف اٙبسٛخ ٚزؾًهٓب ان َى.

ي ل٢د ي بهثخ نهٕاق ، ثٓلف اىانخ ْنِ ان ؤقبد سٙ رؾلٚل ره خ انٕؽلح انٕاؽلح نٟقَبو انًقزه خ.  

رورٛت ان ًم )ربنقواٛخ، )نًؾم اَْبء انكه خ( نهًكبئٍ ٔانً لاد انًزًبصهخ سٙ   يب ثبنَُجخ

ٔانًجواكح، ٔانًض بثخ، ٔانًٖ هخ( ٔانًٕٕٙعخ سٙ انًَبؽبد انًؾلٔكح، ٔانزٙ ََجٛب رُ ن َ ٌ 
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انٕظبئف، ٚزطهت ايو رغًٛ ٓب ٔثؾَت ره خ ان ًم نٓب عهٗ اٍبً يض٣ )كُٚبه ٔاؽل يٍ ا٢عٕه 

 انًجبّوح(، يب ٚ وة ْنا يٍ كقخ سٙ اؽزَبة انكه خ.

 

ب ش اٌزىٍفخ  ٍٝ ٚفك طش٠مخ ا ؽزغبة، اٞ ثؾغت اِىب١ٔخ رزجع اٌىٍفخ رج٠ٛت  ٕصبٌضب: 

 زىب١ٌف  اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح ٚ اللزٙب ثٛؽذح إٌشبط أٚ أٚعٗ اٌ
 

اٌ عًهٛخ اؽزَبة انكه خ ر ُٙ رؾًٛم عُبٕو ركبنٛف ا٠َزبط نهزْكٛهخ انجٚبئ ٛخ  ٔ يغًٕعخ يُٓب 

قليخ، ٔمنك نزؾلٚل ركه خ انًُزظ ن وٗ ر ٛٛى انًقئٌ عهٗ اٍبً انجٚبعخ انزبيخ  ٔ ان ًم  ٔ ان

ٚزى   ر ل عًهٛخ اؽزَبة انكه خ يٍ ا٢عياء انوئَٛخ نُظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف.  ٔرؾلٚل انلفم.

رجٕٚت عُبٕو انكه خ انوئَٛخ ثؾَت ايكبَٛخ رزج ٓب نٕؽلح انزكه خ انٗ عُبٕو يجبّوح ٔاٛو 

َٚٓم رًٛٛيْب ٔرؾًم يجبّوح عهٗ ٔؽلح انًُزظ  سبٞٔنٗ ْٙ عُبٕو انكه خ انزٙ  يجبّوح.

ايب انضبَٛخ س٣ ًٚكٍ رزج ٓب ٔرؾًٛم ٔؽلح ركبنٛف ي ُٛخ يُٓب يٍ كٌٔ انوعٕ  انٗ قٕاعل   انُٓبئٙ.

سبنزكبنٛف انًجبّوح ٔانزكبنٛف اٛو انًجبّوح، ًٚكٍ اٌ ْٚبه انًٛٓب ثبنزكبنٛف  ٔاعواءاد رؾكًٛٛخ. 

رجٕٚت انزكبنٛف انٗ يجبّوح ٔاٛو يجبّوح، ٚ زًل ثلهعخ  ٔنٗ عهٗ  اٌ  انزبث خ ٔانزكبنٛف ان بيخ.

 ٔؽلح انزكه خ انزٙ رؾزَت ركه زٓب. 

 

اٌ ي ٛبه انزجٕٚت ٚ ٕو اٍبٍب عهٗ اٚٚبػ ان ٣قخ ثٍٛ عُبٕو انكه خ يٍ َبؽٛخ ٔٔؽلح انًُزظ يٍ 

ي ٍٛ عهٗ ٔعّ  اٌ انزكه خ انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلح ركٌٕ فبٕخ ٢ٔىيخ نٕؽلاد يُزظ َبؽٛخ افوٖ. 

ايب اٌ رزؾًم انٕؽلح رهك انزكبنٛف عبكح ٔثٖ خ عبيخ   انزؾلٚل، سٓٙ ثننك ركٌٕ عُبٕو يجبّوح.

 نهُْبٛ رهّ يضم يورت انًلٚو ٔا٠كاهٍٚٛ  ٔ يب ّبثّ منك، سآَب ركٌٕ عُبٕو اٛو يجبّوح. 

 

ًُزظ انُٓبئٙ يجبّوح اٌ عُبٕو انزكبنٛف انًجبّوح ٚزى رجٕٚجٓب ٔرؾًٛهٓب ٔاؽزَبثٓب عهٗ ٔؽلاد ان

ايب عُبٕو انزكبنٛف اٛو انًجبّوح سٛزى اؽزَبثٓب   يٍ ف٣ل ٔاق  انًَزُلاد انًٖلهٚخ ٔا٢ٕهٛخ.

عهٗ ٔؽلاد انًُزظ انُٓبئٙ عهٗ ٔس  انً ل٢د  ٔ انَُت ٔان ٕاعل انً ًٕل ثٓب سٙ َظبو يؾبٍجخ 

ًٔٚكٍ رجٕٚت انزكبنٛف اٛو   انزكبنٛف، ننا ٢ ًٚكٍ رؾًٛهٓب يجبّوح يٍ انًَزُلاد ا٢ٕهٛخ.

ٔركبنٛف ا٢قَبو   ْب انٗ ركبنٛف ا٢قَبو ٔانزكبنٛف ا٢كاهٚخ ان بيخ.ءانًجبّوح عهٗ ٔس  يؾم اَْب

ْٙ ا٢فوٖ ر َى انٗ ركبنٛف ماد ع٣قخ ثؾورخ ٔرْ ٛم انًكبئٍ ٔانً لاد ا٠َزبعٛخ، ْٔٙ عبكح 

اٌ يضم ْنا انزجٕٚت ٚ زًل ثْكم   خ.ركٌٕ يز ٛوح، ٔرننك انزكبنٛف ان بيخ نٟقَبو ٔركٌٕ صبثز

ًٚكٍ انز جٛو عٍ منك عهٗ ٔس    يجبّو  ٔ اٛو يجبّو، ث ٣قخ انكه خ ي  يواؽم ا٢ؽزَبة.

 رٙ:اٜ 6يؾبٍجخ انزكبنٛف انكهٛخ، ثبنًقطٜ 
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اٌ رَغ٣ٛد انكه خ عهٗ ٔس  ْنا انزجٕٚت، َٚبعل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ عهٗ ي وسخ ٔسؾٔ ٔر ٛٛى 

رًب اَّ َٚٓم عًهٛخ انً بهَخ ثٍٛ انكه خ ان  هٛخ  ه خ انؾ ٛ ٛخ ٠َزبط انٕؽلح انًُزغخ. رورٛت انك

 انًزؾ  خ ٔانًقططخ ٍبث ب، ثٓلف انٕٕٕل انٗ رق ٛ٘ ره خ ا٠َزبط يَز ج٣.

 

اٌ انًواؽم ٔانً هٕيبد انًطهٕثخ سٙ عًهٛخ ا٢ؽزَبة، رقٚ  انٗ َٕ  ا٠َزبط، اٌٍ رقطٜٛ 

 كبَٛخ ان ُٛخ ان٣ىيخ ٢ؽزَبة رم ؽبنخ يٍ ْنِ انًواؽم.ٔيواقجخ انكه خ، ا٢ي

 

اٌ اؽزَبة انكه خ ؽَت ْنا انزجٕٚت، رَبعل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ عهٗ عًهٛخ ارقبم ان واهاد 

 ا٢كاهٚخ ٔا٢قزٖبكٚخ سٙ انًغب٢د انزبنٛخ:

 

 انز ٛواد سٙ انزْكٛهخ ا٠َزبعٛخ عٍ ٛوٚ  اٙبسخ ئَزبط علٚل سٙ يواؽم ا٠َزبط،  ٔ .4

 ىٚبكح سٙ ئَزبط انزْكٛهخ انًٕعٕكح.

 رؾلٚل ؽغى ا٠َزبط يٍ رم رْكٛهخ ئَزبعٛخ. .2

 افزٛبه انطو  ان ُٛخ ان٣ىيخ سٙ رؾلٚل ٔؽلح انًُزظ. .3

ي وسخ يَزٕٖ اٍزقلاو انًٕاك ٔان ًم سٙ اؽزَبة ره خ انٕؽلح انًُزغخ، ٔيٍ صى ي وسخ  .4

انًجبّوح عهٗ عُبٕو انًٕاك  هثؾٛخ ا٠َزبط  ٔ انقليخ، ٔمنك يٍ ف٣ل انوقبثخ ان  هٛخ

ٔان ًم انًجبّو، ٔانوقبثخ اٛو انًجبّوح عهٗ عُبٕو انزكبنٛف اٛو انًجبّوح، يٍ ف٣ل 

 رقطٛطٓب سٙ ٕٙء ي وسخ ٔفجواد انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ نزكبنٛف ا٠َزبط.

 

اٌ عًهٛخ اؽزَبة انكه خ عهٗ ٔس  رجٕٚت عُبٕوْب انٗ يجبّوح ٔاٛو يجبّوح ركٌٕ آٍم يٍ 

ْٔنا َبعى ٔس  انز َٛى اٞٔل، عٍ ؽ ٛ خ ٔعٕك نٕائؼ   اؽزَبثٓب عهٗ ٔس  يؾم اَْبئٓب. عًهٛخ

ٔر هًٛبد رٕٙؼ انً بْٛى ٔا٢ٌٍ ٔانجٛبَبد انزٙ رزًُٚٓب رم يوؽهخ يٍ يواؽم اؽزَبة ره خ 

انٕؽلح انًُزغخ، ْٔنِ، ا٘ عًهٛخ اؽزَبة انكه خ رَبعل عهٗ رؾلٚل رورٛت عًهٛخ اؽزَبة انكه خ 

  انزبث خ نهٕؽلح، ٔرننك انؾٖٕل عهٗ انجٛبَبد ان٣ىيخ ٔانٚؤهٚخ ن ًهٛخ رقطٜٛ نه ؤ

ٔرَغٛم انزكبنٛف، ٔرًب رَٓم اٚٚب سٙ اعواء عًهٛخ انً بهَخ ثٍٛ ركبنٛف انٕؽلح انًُزغخ نٓنِ 

ْب سٙ ءاٌ ر بٚخ انجٛبَبد انُبرغخ عٍ رجٕٚت انكه خ عهٗ اٍبً ا٢ؽزَبة ٔيؾم اَْب ان ؤ . 
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بم ان واهاد ا٢كاهٚخ، رزٕقف ثلهعخ رجٛوح عهٗ يلٖ رؾهٛم عُبٕو انكه خ سٙ يواؽم عًهٛخ ارق

 رَغٛهٓب عهٗ ٔس  ْنٍٚ انزجٕٚجٍٛ.

 

ساث ب: اٌزج٠ٛت  ٍٝ ٚفك عٍٛن اٌزىٍفخ رغبٖ اٌزمٍجبد فٟ ِغزٜٛ إٌشبط، اٞ رج٠ٛت  ٕب ش 

 ١ٌف اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح ٚاٌّخزٍطخاٌىٍفخ اٌٝ اٌزىب
 

٠َزبط ٚزطهت سٖم يغًٕعخ ثُٕك انزكبنٛف انُبّئخ سٙ ٍجٛم اٍزقلاو عٕايم اٌ رؾلٚل ركه خ ا

ا٠َزبط، عٍ يغًٕعخ انجُٕك انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلح ثُزٛغخ انَٛبٍبد ان بيخ ا٢قزٖبكٚخ 

اٌ نٓنا ان ٖم اًْٛخ، ٔمنك يٍ اعم اظٓبه ان بئل انؾ ٛ ٙ نكم ٔؽلح اقزٖبكٚخ  ٔا٢عزًبعٛخ. 

رز بٔد عُبٕو انزكبنٛف ثؾَت ع٣قزٓب  نَٛبٍخ انَ وٚخ انَهًٛخ. ٔنكم قطب  َٕعٙ، ٔهٍى ا

ُْبك عُبٕو ركبنٛف ي ُٛخ رًٛم عًٕيب انٗ انز ٛو سٙ يغًٕعٓب ي    ثؾغى ا٠َزبط  ٔ انًجٛ بد.

انز ٛو سٙ ؽغى انُْبٛ، ٔثٓنا رًَٗ ثبنزكبنٛف انًز ٛوح سٙ ؽٍٛ رج ٗ ث ٘ ان ُبٕو ا٢فوٖ 

اٌ ي لاه ركه خ ا٠َزبط ٚورجٜ اهرجبٛب ٔصٛ ب ثبنز ٛواد انزٙ رطو    بثزخ.صبثزخ، ٔرًَٗ ثبنزكبنٛف انض

ًٔٚكٍ انز جٛو عٍ كهعخ   عهٗ ؽغًٓب، ا٘ اٌ ركه خ ا٠َزبط ٢ثل اٌ ركٌٕ كانخ سٙ ؽغى ا٠َزبط.

 فٕٚ  انكه خ ٔع٣قزٓب ثز ٛو ؽغى ا٠َزبط، ثبنً بكنخ انزبنٛخ:

 

ك. كانخ ىٚبكح انكه خ انؾ ٛ ٛخ ، ∆ ٛواد ؽغى ا٠َزبط،   ) ك. كهعخ فٕٚ  انكه خ نز ∆ ك:∆ ك =  

  . كانخ ىٚبكح ؽغى ا٠َزبط(.∆ 

 

، ًٚكٍ اٌ ركٌٕ ثأّكبل ُبٕو انزكه خ، ثز ٛو ؽغى ا٠َزبطٌ ع٣قخ يغًٕعخ يٍ عأعهّٛ س

 يقزه خ.

 

بنٛف ثبنَُجخ نًغًٕعخ ثُٕك انزك  .0يغًٕعخ انزكبنٛف انضبثزخ ََجٛب ًٚكٍ اٌ ركٌٕ ان ٣قخ ك = 

ايب ثبنَُجخ نًغًٕعخ ثُٕك   ٔاؽل. 1انزٙ رز ٛو ثْكم يزُبٍت، ثز ٛو ؽغى ا٠َزبط، ركٌٕ ك = 

 .0> ك > 1ركبنٛف ّجّ صبثزخ، يز ٛوح، سبٌ ان ٣قخ ركٌٕ 

 

رُْأ انزكبنٛف انضبثزخ عبكح ف٣ل سزوح ىيُٛخ ي ُٛخ، َزٛغخ اٚغبك ٛبقخ ئَزبعٛخ  ٔ سُٛخ  ٔ ثٛ ٛخ  ٔ 

اٌ ارضو ثُٕك ْنِ انزكبنٛف رُْأ َزٛغخ ن واهاد ا٢كاهح ان هٛب، ٍٕاء   ن١َزبط. اكاهٚخ، اٍز لاكا

نننك َغل ٕ ٕثخ سٙ انوقبثخ عهٛٓب يٍ انًَزٕٚبد   ربَذ ن زواد ٕٛٚهخ  و يزٍٕطخ يٍ انييٍ.

 ا٢كاهٚخ انًقزه خ سٙ سزواد قٖٛوح، نكَٕٓب ٢ رورجٜ يجبّوح ثؾغى ا٠َزبط.

 

سٓٙ عُبٕو انزكبنٛف انًًَٕػ ثٓب ٢ٍزقلاو انطبقخ سٙ ا٠َزبط ٔرَٕٚ  ايب انزكبنٛف انًز ٛوح، 

ْٔٙ رزًٛي ثبَٓب رز ٛو ثْكم  ٔؽلاد ا٠َزبط، ٛبنًب ث ٛذ ان ُبٕو ا٢فوٖ عهٗ يبْٙ عهّٛ. 

ٔرقٚ  نهوقبثخ سٙ   ٚزُبٍت ي  انز ٛو سٙ ؽغى انُْبٛ، ٔرؾًم ثٓب انٕؽلح انًُزغخ يجبّوح.

ْٔٙ رأفن   كبنٛف ئَزبط انٕؽلح انٕاؽلح، ننا رًَٗ ثزكبنٛف ا٠َزبط.ان زوح ان ٖٛوح، نكَٕٓب ر

 اّكب٢ يقزه خ )ركبنٛف رُبٍجٛخ، رٖبعلٚخ، رُبىنٛخ(.

 

سٓٙ رز ٛو   ُْبك يغًٕعخ يٍ انزكبنٛف رغً  ثٍٛ فٖبئٔ عُبٕو انزكبنٛف انضبثزخ ٔانًز ٛوح.

ٕ ربٌ ؽغى ا٠َزبط ٕ ٛوا، ننا رًب آَب رُْأ ؽزٗ ن  ثز ٛو ؽغى ا٠َزبط، ٔنكٍ ثَُجخ ثَٛطخ.

زكبنٛف ّجّ انضبثزخ، سٓٙ فهٜٛ يب ثٍٛ انزكبنٛف انضبثزخ انايب   رًَٗ ثزكبنٛف ّجّ يز ٛوح.

 ٔانًز ٛوح، ٔنكُٓب اقوة انٗ انضجبد يُٓب انٗ انز ٛو.
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 اٌ رجٕٚت عُبٕو انزكه خ انٗ انضبثزخ ٔانًز ٛوح، نّ اًْٛخ رجٛوح يٍ ٔعٓخ َظو انٕظبئف ا٢كاهٚخ،

ٔمنك ٞاواٗ انزقطٜٛ ٔانوقبثخ ٔانزُجإ ثبٞهثبػ ٔرؾهٛهٓب، ٔسٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد 

ٔا٢ٍز بكح انًضهٗ يٍ اٍزقلاو انطبقخ ا٠َزبعٛخ، ثٓلف ىٚبكح ا٠َزبط  ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢كاهٚخ. 

نّ  ٔرق ٛ٘ انكه خ، ٔيٍ صى رؾلٚل انؾل ا٢كَٗ نًَزٕٖ ا٢ٍ به سٙ ان زوح انييُٛخ ان ٖٛوح، ٔيب

يٍ رأصٛو رجٛو عهٗ انَٛبٍخ انجٛ ٛخ ٔافزٛبه انً بٙهخ سٙ ان ؤٗ انً ليخ، ٔفبٕخ نهًُزٕعبد 

 رٙ:ًٔٚكٍ رهقٛٔ منك ربٜ  انً لح نهزٖلٚو.

 

: رؾلٚل يزٍٕٜ انزكه خ انًز ٛوح نهًُزٕعبد فٟ ِغبي رؾذ٠ذ رىٍفخ اإلٔزبط ألغشاض اٌزغ ١ش .1

ٖبكٚخ اٌ رؾ   اهثبؽب يٍ ؽغى ي ٍٛ، ا٢ ئما ربَذ ماد ا٢ًْٛخ، ام ٢ رَزطٛ  انٕؽلح ا٢قز

ثًُٛب ًٚكٍ رؾلٚل ا٢ٍ به   ا٢ٍ به انًؾلكح ر طٙ ركه زٓب انُ لٚخ انزٙ رزؾًهٓب سٙ ٍجٛم ا٠َزبط.

ثبقم يٍ انزكه خ انكهٛخ )انًز ٛوح + ان زوٚخ( ٔرؾ ٛ  انوثؼ، ٔمنك ٢ٌ رؾ ٛ  انوثؼ ٚزٕقف عهٗ 

ـ انزكبنٛف انًز ٛوح( انًزؾٖم عهّٛ يٍ ثٛ  انًُزغبد انًقزه خ - بد عبئل  ٔ ْبيِ انًَبْى )انًجٛ

 سٙ ر طٛخ ا٢عجبء ان زوٚخ نهٕؽلح.

 

: ثًب اٌ انزكبنٛف انًز ٛوح رزأصو ثبنُْبٛ انَبئل، ساٌ عًهٛخ رقطٛطٓب ٔيٍ فٟ ِغبي اٌّشالجخ .2

بٕوْب انزٙ صى انوقبثخ عهٛٓب ركٌٕ ٍٓهخ يٍ ف٣ل ؽٖو يَإٔنٛخ ا٢َؾواسبد انقبٕخ ث ُ

 ركْ ٓب عًهٛخ انً بهَخ، ٔر   عهٗ عبر  انًْوسٍٛ ثبٞقَبو ٔانًواري ا٠َزبعٛخ.

 

: ثًب اٌ عًهٛخ ؽٖو عُبٕو انزكبنٛف انًز ٛوح يًكُخ ٔرؾلٚلْب يَج ب فٟ ِغبي اٌزخط١ظ. 3

 َٔغل اٌ عًهٛخ انً بهَخ ٔرَُٛجٓب يجبّوح انٗ انُْبٛ انَبئل، ساٌ عًهٛخ رقطٛطٓب ركٌٕ ٍٓهخ. 

ٔانً بٙهخ ثٍٛ ركه خ رم ايو  ٔ ٍٛبٍخ ٔا٢ٚواك انًُزظو يُٓب ر ٕو عهٗ ي بهَخ عُبٕو انزكبنٛف 

 انزٙ رزأصو ثٓنِ انَٛبٍبد ٔرُؾٖو سٙ عُبٕو انزكبنٛف انًز ٛوح.

 

ثٍٛ انزكبنٛف  : اٌ عوٗ انجٛبَبد نه ٕائى انًبنٛخ عهٗ اٍبً انز وقخفٟ ِغبي لٛائُ اٌزىب١ٌف. 4

، ر طٙ ن١كاهح سكوح ٔاٙؾخ عٍ ؽغى اعجبئٓب انزٙ رْٛو نًلٚبرٓب انييُٛخ، خانًز ٛوح ٔانضبثز

سز َٛى يواؽم قٛبً انوثؼ  ٔيلٖ َغبؽٓب سٙ ر طٛزٓب، ٔرَٓم عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢كاهٚخ. 

عهٗ اٍبً يٍ ْبيِ انوثؼ  ٢ٔ )ٕبسٙ انًجٛ بد ــ ركه خ انًز ٛوح(، ٔيٍ صى ٕبسٙ انوثؼ سٙ 

ْٕ ارضو كقخ يٍ انز َٛى انز هٛل٘، انن٘ ٚ ٕو عهٗ اٍبً يٍ يغًم انوثؼ  انًوؽهخ انضبَٛخ،

س ٙ انؾبنخ اٞٔنٗ ٚظٓو  )انًجٛ بد ــ ركه زٓب انكهٛخ(، ٕٔبسٙ انوثؼ ٔاظٓبهًْب ثًوؽهخ ٔاؽلح. 

ْبيِ انوثؼ انؾ ٛ ٙ يٍ انُْبٛ انجٛ ٙ، ٔٚظٓو ٕبسٙ انوثؼ يلٖ َغبػ ا٢كاهح سٙ ر طٛخ 

يب سٙ انؾبنخ انضبَٛخ، سٛزًٍٚ يغًم انوثؼ ث ٘ عُبٕو انزكبنٛف ان زوٚخ انزٙ ا  ا٢عجبء انلٔهٚخ.

رقٔ َٖٛت انًقئٌ انَه ٙ، ٔمنك ثزوؽٛهٓب انٗ انَُخ انزبنٛخ، ٔيٍ صى ٢ ًٚضم يغًم انوثؼ، 

ا٢هثبػ انؾ ٛ ٛخ انزٙ رؾ  ذ يٍ انُْبٛ ا٠َزبعٙ، ٔيٍ صى ٢ رَزطٛ  ا٢كاهح قٛبً اكائٓب سٙ 

ٔرَزقلو ْنِ انطوٚ خ سٙ عوٗ انزكبنٛف، عبكح سٙ   سٙ ر طٛخ ا٢عجبء ان زوٚخ.يلٖ َغبؽٓب 

 ئعلاك قٕائى انزكبنٛف نٟاواٗ انلافهٛخ.
 

: عهٗ ٔس  ْنا ا٢ٍهٕة ٚزى رجٕٚت عُبٕو رج٠ٛت  ٕب ش اٌىٍفخ  ٍٝ ٚفك ِذح اٌزىب١ٌففبيَب: 

انزكه خ ٔاؽزَبثٓب ؽَت  ْٔنا ٚ ُٙ رغًٛ  عُبٕو  ان  هٙ. -انزكه خ عهٗ اٍٞبً انزبهٚقٙ 

ؽلٔصٓب ان  هٙ، ٔثننك ساَّ ًٚل ا٢كاهح ثبنجٛبَبد انزبهٚقٛخ ث ل اَزٓبء سزوح انُْبٛ، يب ٚكٌٕ قهٛم 

اٌ ْنا   ان بئلح ن٣عزًبك عهّٛ سٙ يغب٢د انً بهَخ ٔانزقطٜٛ ٔانوقبثخ ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد.

  انزجٕٚت ٢ ٚأفن ثُظو ا٢عزجبه انظؤف انًَز جهٛخ.
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ٔسٙ يغبل انوقبثخ ٍز زًل ا٢كاهح سٙ ارزْبف ا٢َؾواسبد عهٗ ي بهَخ ان ٕائى ان  هٛخ نه زوح 

انؾبنٛخ ثبن ٕائى ان  هٛخ نه زوح انَبث خ ٔان زوح انًًبصهخ يٍ ان بو انًُٖوو، ٔيٍ صى ساٌ َزٛغخ 

ند اٍبٍب انً بهَخ قل ٢ ركٌٕ كقٛ خ، ٔمنك ٢فز٣ف انظؤف انَبئلح سٙ ان  واد انزٙ ارق

ٔاٌ ْنا انزجٕٚت ٢ َٚبعل ا٢كاهح ٔانًوؤٍٍٔٛ سٙ ٔؽلاد اكاهح اٞعًبل ثبٌ ٚإكٔا   نهً بهَخ.

 ٔظبئ ٓى ا٢كاهٚخ عهٗ ٔعّ س بل، نكَٕٓب ر جو عٍ عُبٕو انكه خ ثً هٕيبد ربهٚقٛخ يزأفوح.

 

وري س ٜ اٍزقلو ْنا انزجٕٚت ثْكم ٔاٍ  سٙ انًبٙٙ، عُليب ربَذ اَظًخ يؾبٍجخ انزكبنٛف ر

 عهٗ ْلف  ٔ اوٗ ٔاؽل ٚزًضم سٙ رؾلٚل ركه خ ا٠َزبط، ٔمنك نز ٕٚى انًقئٌ ٔرؾلٚل انلفم. 

ايب َظى انزكبنٛف انؾلٚضخ، سٓٙ رٓلف س٣ٚ عٍ منك انٗ ئَزبط ٔرٕسٛو علٚل يٍ ثٛبَبد انزكبنٛف 

 نقليخ يغًٕعخ رجٛوح يٍ ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ، ن م آًْب، يب ٚهٙ:

 

 غبد ٚغت اٌ رُزغٓب انٕؽلح، ٔ ّٚٓب ٚغت انزٕقف عُٓب؟ ّ٘ انًُز . 1

 . ْم يٍ ا٢سٚم رُٖٛ  عيء يٍ ا٠َزبط انُٓبئٙ،  ٔ انؾٖٕل عهّٛ يٍ يٖبكه افوٖ؟2

 . يبْٙ ا٢ٍ به انزٙ ٚزى ثًٕعجٓب رَ ٛو ا٠َزبط؟3

 .ْم ٚغت انزٍٕ  سٙ ا٢قَبو ا٠َزبعٛخ،  ٔ انزٕقف عٍ ث ٘ فطٕٛٓب؟4

 هزَٕٚ  انًؾهٙ او نهقبهط؟.ْم ٚزى ا٠َزبط ن5

 . ْم ٚهيو ر ٛو ٛو  انزُٖٛ ؟6

 

َٔزٛغخ نننك ظٓود انؾبعخ انٗ رجٕٚت عُبٕو انزكه خ عهٗ اٍبً يقطٜ ي ليب، ا٘ ٚزى رقطٜٛ 

عُبٕو انزكه خ ي ليب، ٔفبٕخ ثبنَُجخ ن ُبٕو انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح انًُزظو رؾ ٛ ٓب 

ٔثٓنا رزأنف انزكه خ   بنٛف اٞٔنٛخ ن١َزبط، سز زًل عهٗ اٍبً س هٙ.ايب انزك ف٣ل ان زوح ان بكيخ. 

انُٖبعٛخ يٍ ان ُٖوٍٚ )انزكبنٛف اٞٔنٛخ ان  هٛخ + انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح 

 ٔ رؾبٔل ا٢كاهح انزُجإ ث ُبٕو انزكبنٛف يٍ انًٕاك ٔا٢عٕه ٔانزكبنٛف اٛو  انًقططخ(. 

ٔثبنزبنٙ ساٌ ا٠َزبط انن٘ َٚهى نهًقبىٌ، ٚ ٕو عهٗ   ل ان زوح انزبنٛخ.انًجبّوح انًُزظو رؾ ٛ ٓب ف٣

 ـ يقطٜ )ٚؾًم عبكح ثبنزكبنٛف انزٙ ٚغت اٌ ركٌٕ عهّٛ، ثل٢ يٍ انزكه خ ان  هٛخ(. -اٍبً ر لٚو٘

ثؾٛش ركٌٕ انزكه خ انُٖبعٛخ عجبهح عٍ )انزكه خ اٞٔنٛخ انًقططخ + ركبنٛف ُٕبعٛخ اٛو 

ًٔٚكٍ انً بهَخ ثٍٛ يب   س ٙ ْنِ انؾبنخ رظٓو عًهٛخ انوقبثخ ثْكم س بل. (. يجبّوح يقططخ اٚٚب

 ْٕ انً له  ٔ انًقطٜ ٍبث ب، ٔيب ٚزؾ   س ٣ ٔي بنغخ ان ؤقبد سٙ َٓبٚخ ان زوح ؽَت ا٢ٕٕل. 

عهٗ ٔس  ْنا انزجٕٚت ًٚكٍ ئَزبط انً هٕيبد انزٙ رَبعل انًوؤٍٍٔٛ ٔاقَبو ا٢كاهح انًقزه خ 

ٍزقلايٓب ٞاواٗ عًهٛبد انزقطٜٛ، ٔانوقبثخ، ٔارقبم ان واهاد ا٢كاهٚخ نهٕؽلح، ٔا

 ٔا٢قزٖبكٚخ.

 

 اعزٕزبعبد

 
نّٛ ْنا انجؾش، ًٚكٍ ئيٍ ف٣ل يب عوُٙبِ اَ ب، ََزطٛ  اٍزُزبط  ْى انُ بٛ انوئَٛخ سًٛب رٕٕم 

 ئعًبنٓب ثًب ٚهٙ:

 

ٕو انزكه خ ؽَت انُٕ ، رقلو اٌ انً هٕيبد انزٙ ًٚكٍ انؾٖٕل عهٛٓب يٍ ارجب  رجٕٚت عُب .1

نننك رظٓو اًْٛخ ْنا  ْٔٙ قهٛهخ ان بئلح ن٣قزٖبك انغيئٙ.  ثبنلهعخ اٞٔنٗ ا٢قزٖبك انكهٙ. 

انزجٕٚت ٔثْكم ارضو ر ٣ٖٛ سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف سٙ ا٢قزٖبك انًقطٜ  ٔ انًٕعّ، 

صو انًؾبٍجخ ََجٛب سٙ عًهٛخ إسًض٣ سٙ انًإٍَبد اٞيوٚكٛخ انزٙ ر  عُٓب سٙ اقزٖبك انَٕ .

ارقبم ان واهاد ا٢كاهٚخ، ٢ ٚ به  ًْٛخ نٓنا انزجٕٚت، ٢ٔ ٚظٓو ثْكم ي ٖم، ثم ٚ زًل عهٗ 
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ٔظٛ ٙ، ٔؽَت ايكبَٛخ رزج  انكه خ ٔع٣قزٓب ثٕؽلح انُْبٛ يٍ يُطه  رجٕٚت عُبٕو انكه خ 

ر بهٚو انكه خ. )ا٢ؽزَبة(، سٙ
5

 

 

 و ٙؤه٘ ٢ٔثل يُّ، َّٞ ٚ ل انًلفم اٞٔنٙ نؾَبثبد انكه خ. اٌ اٞفن ثٓنا انزجٕٚت، ْٕ اي

 ٔثً ُٗ افو ْٚكم ؽه خ انٕٕم ثٍٛ ؽَبثبد َظبو انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف.

 

اٌ انجٛبَبد انزٙ ُٚزغٓب اٍهٕة رجٕٚت عُبٕو انزكه خ ؽَت ايكبَٛخ رزج  انكه خ ٔع٣قزٓب  .2

و ثبنلهعخ اٞٔنٗ ا٢قزٖبك انغيئٙ )عهٗ يَزٕٖ انٕؽلح ثٕؽلح انُْبٛ ـ  ٔعّ انزكه خ، رقل

ْٔٙ ٍٓهخ انزطجٛ  ٔفبٕخ عُليب ركٌٕ ُْبك عبكح نٕائؼ ٔر هًٛبد رٕٙؼ  ا٢قزٖبكٚخ(. 

 انً بْٛى ٔا٢ٌٍ ٔانجٛبَبد انزٙ رزًُٚٓب رم يوؽهخ يٍ يواؽم اؽزَبة ره خ انٕؽلح انًُزغخ.

 

نٗ انًز ٛوح ٔانضبثزخ ٔانًقزهطخ، َٚبعل عهٗ رطجٛ  اٌ اٍزقلاو اٍهٕة رجٕٚت عُبٕو انزكه خ ا .3

َظوٚخ انزكبنٛف انًز ٛوح سٙ عًهٛبد اؽزَبة انكه خ ٔر ٛٛى انًقئٌ ٔرؾلٚل انلفم، ٔرننك ئَزبط 

انً هٕيبد عٍ ٛوٚ  ئعلاك انز بهٚو انلافهٛخ ٔيب رؾزّٕٚ ْنِ انً هٕيبد يٍ ان ٕائل سٙ عًهٛخ 

رؾهٛم )انكه خ/انؾغى/انوثؼ(
6

ٔيٍ عٓخ افوٖ َغل اٌ ُْبك ٕ ٕثخ   قبم ان واهاد انلافهٛخ.، ٔار

 ٖم انهزؾهٛم ٔنسٙ رطجٛ  ْنا ا٢ٍهٕة سٙ انؾٛبح ان ًهٛخ، ٔٚؾزبط انٗ عٕٓك ٔفجوح رجٛورٍٛ 

 ثٍٛ عُبٕو انكه خ.

 

. يٍ انٚؤه٘ اٍزقلاو ارضو يٍ رجٕٚت ٔاؽل ن ُبٕو انزكه خ عُل رطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ 4

 سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انٖ ٛوح انزٙ رزًٛي  َْطزٓب ثبنًؾلٔكٚخ، ٢ٔ رؾزبط سًض٣ نهزكبنٛف. 

ٛجٛ خ عًهٓب انٗ ئَزبط رًٛخ رجٛوح يٍ انً هٕيبد ا٢كاهٚخ، ًٚكٍ ا٢رز بء ثُٕعٍٛ يٍ ْنِ 

ايب سٙ انٕؽلاد انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح، ٚ ٚم   انزجٕٚجبد عهٗ اٌ ٚكٌٕ يٍ ًُّٙ انزجٕٚت انُٕعٙ.

رجٕٚجٍٛ سٙ اٌ ٔاؽل، ثم سٙ ث ٘ ا٢ؽٛبٌ )اما رٕسود انًَزهييبد ان٣ىيخ  ارجب  ارضو يٍ

ثننك(، ارجب  رم ْنِ ا٢َٕا  يٍ انزجٕٚجبد انًنرٕهح، ٔئعلاك ر بهٚو انكه خ عهٗ ٔس  رم َٕ  

 :7يُٓب، رًب يٕٙؼ ُْب سٙ انًقطٜ 

 

                                                 
5
 T. Lang, Cost Accountants Handbook, New York, 1945, p.117-118 

 لسزيد من التفاصيل انغر .  116-86تذارلز ت. هونجرن، السردر الداب  ص. 6
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ـ انًوري، ن٣ٍز بكح -عٛخ ئعلاك ر وٚو عٍ انزكه خ عهٗ ٔس  انزجٕٚت انُٕعٙ نهغٓبد انقبه ،سًض٣

رننك ئعلاك ر وٚو عٍ انزكه خ عهٗ ٔس  رجٕٚت ايكبَٛخ رزج    يُٓب سٙ ااواٗ ا٢قزٖبك انكهٙ.

انكه خ )انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح(، ٔثٛبٌ يواؽم يز لكح ٢ؽزَبة انكه خ يجُٛب سّٛ ثُ ٌ انٕقذ 

ٞاواٗ انً بهَخ ٔانوقبثخ رجٕٚت عُبٕو ره خ عهٗ اٍٞبً انزبهٚقٙ ٔانً له ي ليب، ٔمنك 

رننك ئعلاك ر وٚو عٍ انكه خ عهٗ ٔس  انزجٕٚت عهٗ اٌٍ يواري انكه خ ٞاواٗ رؾلٚل  ان  هٛخ. 

 انًَإٔنٛبد ٔيزبث خ ٔرٕعّ عُبٕو انكه خ، ْٔكنا. 

 

ْكم ٕ ٕثخ رجٛوح سٙ انؾٛبح َٚغل اٌ ارجب  ارضو يٍ رجٕٚت ن ُبٕو انكه خ  ،ٔيٍ عٓخ افوٖ

ش ر لك انزَغ٣ٛد ٔانَغ٣د ٔانيٚبكح سٙ انًٕظ ٍٛ، ٢ٔ ًٍٛب اما ربٌ رطجٛ  ان ًهٛخ، يٍ ؽٛ

ًٔٚكٍ ان ٚبء عهٗ ْنِ انٖ ٕثبد ثبٍزقلاو انجوايظ   انُظبو ٚ ٕو عهٗ ا٢كاء انٛلٔ٘.

ا٢نكزؤَٛخ سٙ عًهٛخ ئَزبط انً هٕيبد، يب َٚٓم عًهٛخ رطجٛ  ارضو يٍ رجٕٚت ٔاؽل ن ُبٕو 

قزه خ، ٔيٍ صى ئعلاك انز بهٚو ان ٕهٚخ ٔرٕعٛٓٓب سٙ قُبح ا٢رٖبل انٗ انكه خ عجو يواؽهٓب انً

ٔاما اؽٍَ رًٖٛى اَظًخ انز بهٚو ٔؽلك فطٕٛ رَٛٛوْب ثٕٕٙػ،   انًَزٕٖ ا٢كاه٘ انًُبٍت.

سَٕف ٚإك٘ انٗ انزكبيم سٙ عًهٛخ انوقبثخ ٔئَزبط انً هٕيبد.
7

 

 

ٔمنك ثاٙبسخ  ، انكه خ(ه خ ؽَت )يواري . ًٚكٍ رجٕٚت إَا  انزكه خ ْنِ، ٔفبٕخ رجٕٚت انزك5

ا٘ هثٜ انزكه خ ثبنًَإٔل عٍ  ، انًَإٔنٛخ(رجٕٚت افو ن ُبٕو انزكه خ، ْٕٔ ؽَت )يواري 

اٌ يوري انًَإٔنٛخ سٙ ْنِ انؾبنخ ٚقزهف عٍ يواري   ؽلٔصٓب ٔنَٛذ عهٗ ان ُبٕو مارٓب.

ٍ اٌ يوري انًَإٔنٛخ ٚٚى س ٜ سٙ ؽٛ  انزكبنٛف انً ؤسخ ثزؾًٛم انزكبنٛف عهٗ ٔؽلاد انُْبٛ.

س ٙ  رهك انًغًٕعخ يٍ ان ُبٕو انزٙ رؾلس ثً وسخ ّقٔ ي ٍٛ ٔرؾذ انًَإٔنٛخ انْقٖٛخ. 

ْنِ انؾبنخ َٚزٕعت ٙؤهح رجٕٚت عُبٕو انزكبنٛف عُل انًُج ، ا٘ ي  ؽلٔس ا٢َ ب  

                                                 
7
  20-10ص.  1969مشير محسود سال  "انغسة السحاسبة االلية"، مكتبة الج ء الحديثة بالسشرورة مرر،   
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فبٙ  نهوقبثخ(  )انٖوف( انٗ يب ًٚكٍ انزؾكى سّٛ )فبٙ  نهوقبثخ( ٔيب ٢ ًٚكٍ انزؾكى سّٛ )اٛو

ٔمنك ؽزٗ ََزطٛ  رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ ركبنٛف انًَإٔنٛخ، انزٙ ر ل   عُل يَزٕٖ اكاه٘ ي ٍٛ.

يٍ اؽلس انًلافم ان هًٛخ ن ًهٛخ انوقبثخ.
8

 

 

ٔانق٣ٕخ ًٚكٍ ان ٕل اٌ افزٛبه انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ سٙ رطجٛ  ا٘ يٍ ْنِ انزجٕٚجبد انًنرٕهح، 

 ٓب عهٗ ٍجٛم انًضبل ٔنٌٛ انؾٖو، سًٛب ٚهٙ:رزؾلك ث ٕايم رضٛوِ، َنرو اًْ

 

 . ؽغى ٔٛجٛ خ َْبٛ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. 1

 . ٛجٛ خ َٕٔ  ا٠َزبط ٔانزْكٛهخ ا٠َزبعٛخ انزٙ رُزغٓب.2

 . انٓٛكم ا٢كاه٘ ٔانزُظًٛٙ نهٕؽلح.3

 . كهعخ رُظٛى ٔرطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ ثْكم عبو، ٔانزكبنٛف ثْكم فبٓ سٙ انٕؽلح.4

 بو ا٢كاه٘ انً ًٕل ثّ )انًوريٚخ ٔان٣يوريٚخ(.. انُظ5

 . انزكُٛك ٔانزكُٕنٕعٛب انًَزقليخ سٙ ان ًهٛبد ا٠َزبعٛخ.6

 . اٍزقلاو انجوايظ ٔانًٕك٣ٚد ا٠نكزؤَٛخ سٙ رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف.7

 . ايكبَٛخ ٔفجواد انكٕاكه انًٕعٕكح سٙ انٕؽلح.8

 انًُزغخ نٟاواٗ ا٢كاهٚخ.. ان وٗ يٍ رًٛخ َٕٔعٛخ انً هٕيبد 9

 . رٕسٛو ا٢يكبَٛبد ان ُٛخ ٔا٢كاهٚخ ٔانًبنٛخ سٙ رطجٛ  انُظبو ٔاٛوْب.10

 

                                                 
8
 Charles T. Horngren, Cost Accounting: A Managerial Emphasis; Fourth Edition, PHI, London 1977 

P.250-260 
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 اٌفصً اٌضبٟٔ: رمغ١ُ  ٛاًِ اإلٔزبط األعبع١خ
 

 

 

رغ ١ش  رٕ ١ُ ٚرخط١ظ ِٚشالجخ  ٕصش اٌّٛاد اٌخبَ  ِفَٙٛ اٌخبِبد ٚاٌّٛاد، دٚس ششاء اٌّٛاد

 ٌإلٔزبط، اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ ٌّ بٌغخ اٌّٛاد اٌخبِبد ٚاٌّٛاد اٌّصشٚفخ 

 

 رزأنف عٕايم ا٠َزبط اٍٞبٍٛخ يٍ:

 

 .ان ًم؛ .4
 ٍٔبئم ا٠َزبط، ٔرُ َى انٗ: .2

  ـ ٍٔبئم ان ًم،

 يٕاٙٛ  ان ًم -ة

 

: ْٙ عًٛ  انٍٕبئم انًبكٚخ انزٙ ٚإصو ا٢ََبٌ ثٓب عهٗ يٕاٙٛ  ان ًم نٛز ٛو ّكهٓب ٚعبئً اٌ ًّ

ْٔٙ رننك انظؤف انًبكٚخ  ٢د ٔانزغٓٛياد ٔاٞكٔاد ٔاٛوْب(. ثًب ٚز٣ئى ٔاْلاسّ )اٜ

 انٚؤهٚخ نَٛو ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ ربسخ سٙ ظؤف ٛجٛ ٛخ، ربٞثُٛخ ٔانًُْآد.

 

ز وٗ نهزؾٕٚم ٔانزُٖٛ   صُبء ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ، يضم انقبيبد، ٚ: ْٙ رم يب ِٛاض١ع اٌ ًّ

 بنغٓب ا٢ََبٌ ثًَبعلح  كٔاد ان ًم، ثٓلف رؾٕٚهٓب انًٕاك اٍٞبٍٛخ، انًٕاك انًَبعلح، انزٙ ٚ

 انٗ يُزغبد َٖف يُٖٕعخ ٔانٗ ٍه  ربيخ انُٖ .

 

: ْٔٙ يٕاٙٛ  ان ًم انزٙ رز وٗ نزأصٛو ان ًم، ٔرًضم عبكح يُزٕعبد انُٖبعخ اٌخبِبد

ا٢ٍزقواعٛخ أ انيهاعٛخ. رْكم انقبيبد ثْكم عبو يبكح ا٢َط٣  نهُٖبعبد انزؾٕٚهٛخ، ْٔٙ 

 رًْم: انُ ٜ انقبو، ٔان هياد، ان طٍ، انٖٕف، انؾوٚو، ٔاٛوْب.

 

: ْٔٙ يٕاك ان ًم انزٙ رْكم اٍٞبً انًبك٘ نهًُزغبد انًُٖ خ، يضم ان طٍ، اٌّٛاد األعبع١خ

انٖٕف، انؾوٚو سٙ ُٕبعخ ان َم ٔانَُٛظ، ٔانً بكٌ سٙ ُٕبعخ ا٢نٛبد، ٔانغهٕك سٙ ُٕبعخ 

 ا٢فْبة سٙ ُٕبعخ انًٕثٛهٛبد.اٞؽنٚخ ٔانًُزٕعبد انغهلٚخ، ٔ

 

: ْٔٙ انًٕاك انزٙ رَبعل عهٗ رُ ٛن ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ ٔرٚبف انٗ انًبكح اٌّٛاد اٌّغب ذح

اٍٞبٍٛخ، نزكَجٓب يياٚب َٕعٛخ فبٕخ، ٔ/أ نز ٛٛو ّكم انًُزٕط انُٓبئٙ، يضم ا٢ٕجبغ ٔانُْب 

يٕاك رَز ًم نزَٓٛم ٍٛو ان ًهٛخ سٙ ُٕبعخ ان يل ٔانَُٛظ، أ انلٌْٕ سٙ ُٕبعخ ا٢نٛبد أ 

ا٠َزبعٛخ مارٓب، يضم انٕقٕك ٔانطبقخ انكٓوثبئٛخ رزلسئخ ٔرٕٓٚخ  يبرٍ ا٠َزبط، رننك انًٕاك ان٣ىيخ 

نز هٛف أ ر جئخ أ نف انًُزٕعبد انزبيخ انُٖ ، يضم انٕه ، ٔانً ٕ٘ )ربهرٌٕ(، ا٢رٛبً، 

 انُٖبكٚ  ٔاٛوْب.

 

ان ًم انزٙ رَزٓهك ثًغًهٓب سٙ كٔهح ئَزبعٛخ ٔاؽلح، ثبَٓب  رقزهف ٍٔبئم ان ًم عٍ يٕاٙٛ 

رَبْى سٙ ا٠َزبط ن زوح ىيُٛخ ٕٛٚهخ )علح يواد(، ٔرؾًم قًٛٓب عهٗ انًُزغبد انًُٖ خ 

ثبنزلهٚظ،  ٘ ثً لاه انُ ٔ انزلهٚغٙ )ا٢ٍز٣ٓك( انؾبٕم سٙ قًٛزٓب َزٛغخ نًَبًْزٓب سٙ 

 ا٢رٙ: 8ايم ا٠َزبط، ثبنًقطٜ ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ. ًٚكٍ انز جٛو عٍ عٕ



 حماس بة التاكليف

 27|  صفحة

 

 

  ٛاًِ اإلٔزبط األعبع١خ

 

 
 

                                                                                             ٚعبئً ا ٔزبط                                                                             اٌ ًّ        

 

 

 ِٛاض١ع اٌ ًّ         ٚعبئً اٌ ًّ                                                                   

 ا٢ د ٚاٌّىبئٓ اٌف١ٕخ ٚا ث١ٕخ ٚٚعبئً إٌمً

 

  رغزخذَ فٟ اإلٔزبط  ذح ِشاد ٠ٚزؾًّ ثٙب اإلٔزبط                         

 د  ا ٔذصبس  ثشىً رذس٠غٟ  ٍٝ أعبط ِ ذ 

 اٌّٛاد          اٌخبِبد ا عزخشاع١خ     اٌّٛاد                                                        

 اٌّغب ذح          ٚاٌضسا ١خ      األعبع١خ                                                               

 اٌ ١ٍّخ اإلٔزبع١خ    رغزٍٙه ِشح ٚاؽذح فٟ                                                                 

 

رٓزى يؾبٍجخ انزكبنٛف ثزُظٛى انقبيبد ٔانًٕاك اٍٞبٍٛخ ٔانضبَٕٚخ )انًَبعلح( سٙ يواؽم كٔهرٓب، 

 رٙ: ربٜ

 

( ــــــــ ثٓب ا٠َزبط انْواء ــــــــ انزقيٍٚ ـــــــــ انزَ ٛو ــــــــ انزٖوٚف ــــــــ ا٠َزبط )رؾًٛم

 انغوك ٔرؾلٚل انًزج ٙ يُٓب ٔرَ ٛوْب ــــــــ انوقبثخ عهٛٓب ف٣ل ْنِ انلٔهح.

 

ره ت انقبيبد ٔانًٕاك ا٢ٍبٍٛخ ٔانًَبعلح كٔها  ٍبٍٛب سٙ عًهٛخ ئَزبط انقٛواد انًبكٚخ، ننا 

عٛخ، ٔر ٕٚى انًقئٌ ٚ زٚٙ اعبهح  ًْٛخ رجٛوح نهزُظٛى ان  ٣َٙ نٓنِ انًٕاك سٙ كٔهرٓب ا٠َزب

ي بٚورٓب ٔانوقبثخ ان  هٛخ نؾ ظٓب ٕٔٛبَزٓب.  اٌ رم اٍواف أ رجنٚو ٔعلو ع ٣َٛخ  ،انَه ٙ يُٓب

سٙ اٍزقلاو انقبيبد ٔانًٕاك، ٚإصو سٙ ىٚبكح انزكه خ ا٢عًبنٛخ نهًُزغبد، ٔان كٌ ٕؾٛؼ سٙ 

ٍز بكح يُٓب سٙ انًغب٢د ا٢ٔؽبنخ رغُت منك، يًب ٕٚسو يجبنغ رجٛوح ًٚكٍ نهٕؽلح انُٖبعٛخ 

 رٙ:ننا عهٗ انٕؽلح انُٖبعٛخ اٌ ر ٛو  ًْٛخ فبٕخ نًؾبٍجخ انًٕاك، ٔرزًٍٚ اٜ اٞفوٖ. 

 

ئصجبد ٔرٕصٛ  ربسخ ان ًهٛبد انًؾبٍجٛخ انًز ه خ ثؾورخ انًٕاك سٙ يواؽم كٔهرٓب انًْبه  .4

 انٛٓب  ع٣ِ، ثْكم يُزظى ٕٔؾٛؼ ٔسٙ انٕقذ انًُبٍت؛

انًقبىٌ، ٔيٍ صى انًٖؤف يُٓب )ثبنكًٛخ  ئنٗبد انَه ٛخ انٕاهكح رَ ٛو انًَزهيي .2

 انزْ ٛم، نزؾًٛهٓب عهٗ انًواري انًَز ٛلح يُٓب؛ ئنٗٔان ًٛخ( 
اعلاك كنٛم روقٛى نهًٕاك ٔر لٚهّ ٔيزبث خ اٍزقلايّ، ي  اٍزقلاو ثطبقبد انوقبثخ ان٣ىيخ  .3

 ثبنكًٛخ ٔان ًٛخ؛
 ل اٞعهٗ ٔا٢كَٗ، ٔمنك ثبنزَُٛ  ي  ا٠كاهاد انً ُٛخ؛يواقجخ يَزٕٚبد انًقئٌ يٍ انؾ .4
رُظٛى ٔيزبث خ انغوك انًَزًو ٔانغوك ان  هٙ سٙ َٓبٚخ انلٔهح انًبنٛخ، ٔرهًب اقزٚذ انؾبعخ  .5

 منك؛ ئنٗ
رُظٛى رْف ّٓو٘ ثؾورخ انًٕاك ٚزًٍٚ انوٕٛل سٙ  ٔل انًلح نكم يبكح، انًلف٣د  .6

 ْٓو ثبنكًٛخ ٔان ًٛخ؛ٔانًقوعبد ٔانوٕٛل سٙ َٓبٚخ ان
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 يبرٍ ا٠َزبط سٙ ؽلٔك ٔانً بٚٛو انًٕٕٙعخ،  ئنٗرُظٛى عًهٛخ ٕوف انًٕاك يٍ انًقبىٌ  .7

ٔانزأرل يٍ  ٌ عًٛ  انكًٛبد انًَؾٕثخ يٍ انًقبىٌ قل اٍز ًهذ سٙ عًهٛبد ُٕ  

انًقبىٌ، ٔرآّٛو منك  ئنٗانًُزغبد، ٔرننك يواقجخ انًوع بد يٍ انًٕاك اٛو انًٖؤسخ 

 هٙ ثطبقبد انوقبثخ؛ع
رؾهٛم انًَزهييبد انَه ٛخ انًٖؤسخ ؽَت َٕعٓب عهٗ يواري انزكبنٛف ا٢َزبعٛخ  .8

 ٔانقليٛخ ٔانزَٕٚ ٛخ ٔا٠كاهٚخ؛
ؽٖو ٔرؾلٚل ي لاه يب رَزٓهكّ رم ٔؽلح ركبنٛف يٍ انقبيبد ٔانًٕاك، ٔس  ي بٚٛو  .9

 ٛجٛ ٛخ َٔ لٚخ؛
 ئقبيخ هقبثخ س بنخ ٔيَزًوح عهٗ:  .10

رقيٍٚ انًَزهييبد انَه ٛخ سٙ  يبرٍ ي٣ئًخ، رغُجب نؾلٔس  ٘ رهف أ ر٣عت،  -  

 ٔرَٓٛم عًهٛخ ٕوسٓب، ثأقم انغٕٓك ٔانزكبنٛف؛
ؽٍَ اٍز ًبل انًَزهييبد انَه ٛخ انًٖؤسخ سٙ انزْ ٛم، ٔان ٚبء عهٗ رم ْله أ  ة ـ

 ٙٛب ؛

 زوح انًبنٛخ، رًٓٛلا ٠علاك ئعواء انغوك ان  هٙ ٔر لٚى انًقئٌ انَه ٙ سٙ َٓبٚخ ان .11

 انؾَبثبد انقزبيٛخ ٔانًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ؛

ئظٓبه انًٕاك قهٛهخ انؾورخ ٔانوارلح سٙ يَزٕكعبد يقبىٌ انٕؽلح، ٔانزٙ ٢ رَزقلو سٙ  .12

ا٠َزبط ٔانًُٖٕعبد، انزٙ ٢ ر٣قٙ هٔاعب سٙ انَٕ ، رًٓٛلا ٢رقبم ا٠عواءاد نجٛ ٓب، 

ٔعلو ر طٛم  فهٙ، ٔنزغُت رهف انًٕاك نطٕل ىيٍ رقيُٚٓب،ثٓلف ر جئخ ا٠َزبط انلا

 هؤًٔ اٞيٕال سٛٓب.

 

ٔيٍ  عم رؾ ٛ    اٌ عًهٛخ يواقجخ ٔٙجٜ ركبنٛف انًٕاك  يو ٙؤه٘ سٙ ٔؽلاد انُٖبعٛخ.

 رٛخ:ارجب  ا٢عواءاد انزُظًٛٛخ ٔانزْ ٛهٛخ اٜ يٍْنِ انوقبثخ، ٢ثل 

 

د ٔانًقئٌ انَه ٙ ٔعلأل ا٠َزبط، ٔاعزجبه اٍزقلاو انًٛياَٛبد انز لٚوٚخ نهًجٛ ب -

 انًْزوٚبد ن٣ٍزوّبك ثٓب سٙ اعًبنٓب؛ كاهحمنك  ٍبٍب ٠

رُظٛى ٔرًُٜٛ ا٠عواءاد انًز ه خ ثْواء ٔاٍز٣و ٔرقيٍٚ انًٕاك، ٕٔوف عًٛ   -

  َٕا  انًٕاك؛

اٍزقلاو يغًٕعخ ربيهخ يٍ انًَزُلاد ٔانلٔهح انًَزُلٚخ سٙ عًهٛخ ّواء ٔفيٌ  -

ٕوف انًٕاك سٙ انٕؽلح.  ٔسٙ ث ٘ انًٖبَ  انكجٛوح ٚزى اعلاك ْنِ انًَزُلاد ٔ

 ٔانَغ٣د، نزَغٛم انجٛبَبد عهٗ ثطبقبد ثْكم انكزؤَٙ؛

رُظٛى انغٓبى ا٠كاه٘ انقبٓ ثبنوقبثخ عهٗ انًٕاك، ثطوٚ خ رك م ارقبم ان واهاد  -

ٍٛ انًقبىٌ ٔا٠َزبط، انًُبٍجخ انًز ه خ ثٓب سٙ انٕقذ انًُبٍت، ٔرؾلٚل ان ٣قخ ث

 ٔيؾبٍجخ انًٕاك يٍ ف٣ل ٔعٕك َظبو يواقجخ كافهٛخ س بنخ؛

انًؾبسظخ عهٗ انًٕاك  صُبء انقيٌ ٔيواقجزٓب عٍ ٛوٚ  اٍزقلاو َظبو كقٛ  نهٚجٜ  -

انلافهٙ ٕٚسو رؾلٚل انًَإٔنٛخ ٔانًؾبٍجخ عٍ انًٕاك، ٔمنك نًُ  ان ِ ٔانز٣عت 

 أ انَوقخ؛

نزَ ٛو انًٕاك انٖبكه يٍ انًقيٌ، ثؾٛش ٚزًْٗ ي   ٙؤهح اٍزقلاو َظبو -

 ظؤف انٕؽلح ٔٛجٛ خ انًٕاك انًَزقليخ ٔكٔهٚخ يقئَٓب.

 

رغو٘ يواقجخ ٔٙجٜ ركبنٛف انًٕاك ف٣ل كٔهرٓب انكبيهخ ثؾٛش ر طٙ عًٛ  ا٢عًبل انًز ه خ 

 بد ا٠َزبعٛخ. ثبنًٕاك، اثزلاء يٍ يوؽهخ ٛهجٛخ انًٕاك ٔفيَٓب ٔإلاهْب ن٣ٍزقلاو سٙ ان ًهٛ

 ٔرزكٌٕ ْنِ انلٔهح يٍ:
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اعلاك يٕإ بد انًٕاك انًَزقليخ سٙ ا٠َزبط يٍ قجم قَى انزقطٜٛ ٔرُظٛى ا٠َزبط،  .1

 ٔكهاٍخ رم يب ٚز ه  ثٓب؛

 

 قٛبو قَى انًْزوٚبد ثًٓبو ّواء ٔرٕسٛو ْنِ انًٕاك، ٔثننك رإك٘ اَْٞطخ انزبنٛخ: .2
 ؛اعلاك ٛهجٛخ انْواء نُٖف انًٕاك  .

ؽٖٕل اٍٞ به يٍ انًٕهكٍٚ ٔانً بهَخ ثُٛٓب، ٔافزٛبه  سٚم اٍٞ به ٔثُٕعٛخ  ة.

  ؽٍَ نْواء انًٕاك؛

 ئٕلاه  ٔايو انْواء؛  ط.

 انؾَبثبد ٠صجبرٓب سٙ انلسبرو؛ ئكاهح ئنٗاٍز٣و سٕارٛو انْواء ٔيواع زٓب ٔاهٍبنٓب  ك.

 
ٔيطبث زٓب ثبنًٕإ بد انًطهٕثخ سٙ قَى ا٢ٍز٣و ث ٛخ ربٚل ثبٍز٣يٓب  ئنٗئهٍبل انًٕاك  .3

ٔعبكح  ٛهجٛخ انْواء، يٍ ؽٛش انٕىٌ ٔانكًٛخ ٔانغٕكح، ٔرضجٛذ انُٕاقٔ اٌ ٔعلد. 

ثب٢ٍز٣و ٔروٍم ََقخ يُّ  ارغو٘ عًهٛخ ا٢ٍز٣و عٍ ٛوٚ  انهغُخ انزٙ رؾوه يؾٚو  

 انًْزوٚبد ٔقَى انًقبىٌ؛ ئكاهح ئنٗ
 

زؾ ٛ  سٙ انكًٛخ ٔانُٕعٛخ ٔرقيٍٚ انزأرل ٔانًٕاك ث ل ل اٍز٣و انٛٚأٚ ٕو قَى انًقبىٌ ثز .4

 انًٕاك سٙ اٞيكُخ ان٣ًئًخ سٙ انًقبىٌ، ث ل رُيٚهٓب سٙ ثطبقخ انُٖف ٔثطبقبد انًواقجخ. 

اقَبو انُٖ  انًقزه خ ثًٕعت امَٔبد ٕوف ي زًلح، ٔٚوٍم  ئنٗانًٕاك ان َى ٖٔٚله 

ف، ٔمنك ٠صجبد ان ٕٛك ان٣ىيخ قَى يؾبٍجخ انزكبنٛ ئنٗرْف كٔه٘ ثأمَٔبد انٖوف 

انًٕهكٍٚ، ٔاٍزقلايبرٓب سٙ اقَبو ا٢َزبط  ئنٗنزَغٛم انًْزوٚبد يٍ انًٕاك ٔيوكٔكارٓب 

قَى انًقبىٌ، ٔرَغٛم  ئنٗأ انقليبد، ٔهك انًٕاك ٔانًًٓبد انيائلح سٙ رهك ا٢قَبو 

 انًقئٌ. ا٠َزبط انزبنف أ انً ٕٛة، رًب ٚغت ا٢ؽز بظ ثَغ٣د رؾهٛهٛخ ُٕٞبف

 

ٌ انًُبمط انزٙ ًٚكٍ اٌ رَزقلو سٙ هقبثخ ّواء ٔاٍز٣و انًٕاك ئ ًٚكٍ ان ٕل ،ٔانق٣ٕخ

 رٙ:ٔإلاهْب نهزْ ٛم ْٙ ربٜ

 

ٛهت انْواء ـــــــ  يو انْواء ـــــــ ر وٚو ا٢ٍز٣و ـــــــ ر وٚو يوكٔكاد انًْزوٚبد ـــــــ 

 ثطبقخ  ٍزبم انًقبىٌ ـــــــ ثطبقخ انزقيٍٚ.

 

 رٛخ:رزًٍٚ عبكح ركبنٛف ّواء انًٕاك ان ُبٕو اٜ

 

 عًٕنخ انًْزوٚبد ٔهٍٕو انزأيٍٛ ٔانوٍٕو انغًورٛخ؛ -

 يٖؤسبد انُ م؛ -

 انقٖى انُ ل٘؛ -

 يٖؤسبد انزقيٍٚ؛ -

 .يٖؤسبد  فوٖ -

 

اٌ انً بنغخ انًؾبٍجٛخ نٓنِ انًٖؤسبد ٚزى عٍ ٛوٚ  رقٖٛٔ ؽَبة فبٓ نٓب، ٔٚغ م 

ًهٓب انٕؽلح انُٖبعٛخ يٍ ْنِ انًٖؤسبد عُل اٍزؾ بقٓب، عهٗ اٌ رؾًم رم رًٛخ يلُٚب ثًب رزؾ

ر لٚو٘ يؾَٕثب  ليٍ انًٕاك انًُٖوسخ ن١َزبط ثُٖٛجٓب يٍ ْنِ انًٖؤسبد عهٗ  ٍبً ي ل
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ي ليب سٙ أل ان زوح انًبنٛخ ٔعهٗ  ٍبً يغًٕ  انًٖؤسبد انز لٚوٚخ، ٔرؾَت ٔس  انً بكنخ 

 رٛخ:اٜ

 

قديرية لسذتريات السواد مزروبا بسعدل٪ يداوي معدل تقديري لتحسيل هذ  القيسة الت
 السرروفات عمى السواد السرروفة. 

 

ًٚكٍ  ٌ رٚبف ْنِ انًٖؤسبد انٗ قًٛخ انًٕاك اٞٔنٛخ عُل ٕوسٓب يٍ انًقبىٌ ٞقَبو 

ئما سوُٙب اٌ  سًض٣ انٗ قًٛخ ْنِ انًٕاك عُل ٔهٔكْب نهٕؽلح انُٖبعٛخ. ئٙبسزٓب ا٠َزبط ثل٢ يٍ 

ُٚبه، ك 100كُٚبه، ٔيٖؤسبد انْواء  800انًٕاك اٞٔنٛخ انًٖؤسخ انٗ ايو اَزبط َٚبٔ٘ 

كُٚبه، ًٔٚكٍ   40ٚبف انٙ قًٛخ ْنِ انًٕاكُٚ ، %5ٔربٌ ي لل رؾًٛم يٖؤسبد انْواء 

 رٙ:ز جٛو عٍ منك ثبن ٕٛك انًؾبٍجٛخ ربٜان

 

  ٢ٔ: سٙ ٍغ٣د انًؾبٍجخ انًبنٛخ

 يٍ ػ/يْزوٚبد انًٕاك ٔانقبيبد 800  ْواء:. عُل ان1

 يٍ ػ/ يٖؤسبد انْواء 100                       

 انٗ ػ/ انُٖلٔ ، انجُك، انلائٌُٕ 900                               

 ّواء انًٕاك ٔيٖؤسبرٓب، ايب َ لا، انجُك أ عهٗ انؾَبة

 

 صبَٛب: سٙ ٍغ٣د يؾبٍجخ انزكبنٛف

 2.   800   ة انًٕاك ٔانقبيبديٍ ػ/اؽزَب    

 ػ/اؽزَبة يٖؤسبد انْواء                                          يٍ 100      

 انٗ ػ/ يْزوٚبد انًٕاك ٔانقبيبد800                

 انٗ ػ/ يٖؤسبد انْواء 100              

 اه  ّواء انًٕاك ٔيٖؤسبرٓب

 

ٍٛخيٍ ػ/ يواقجخ ركبنٛف اَزبط اٍٞب    840  .3 

 انٗ ػ/ اؽزَبة انًٕاك ٔانقبيبد 800           

 انٗ ػ/ اؽزَبة يٖؤسبد انْواء 40           

 رؾًٛم ا٠َزبط ثبنًٕاك انًٖؤسخ ي  انًٖبهٚف

 

 رٙ:ُْبك ٛو  علٚلح نزَ ٛو انقبيبد ٔانًٕاك انًٖؤسخ يٍ انًقبىٌ انٗ ا٠َزبط، ٔآًْب، ربٜ

 

Actual Cost انزكه خ ان  هٛخ.  ٛوٚ خ ٍ و.   1 
Replacement Value ٛوٚ خ ان ًٛخ ا٢ٍزجلانٛخ.   .2 

 FiFo ٛوٚ خ ٔاهك  ٢ٔ انًُٖوف  ٢ٔ   .3 

  LiFo    ٛوٚ خ انٕاهك  فٛوا انًُٖوف ا٢ٔ .4 

 The Average  5  ٛوٚ خ يزٍٕٜ ٍ و انْواء )انًزٍٕٜ انًزؾوك( .

Purchase Price )٘6. ٛوٚ خ انَ و انضبثذ )انً ٛبه 
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اٌ انطو  انًنرٕهح  ع٣ِ رهٓب يزج خ سٙ انؾٛبح ان ًهٛخ، ْٔٙ يزجبُٚخ سٙ  ٍَٓب ٔنننك ساٌ يب 

ؽلٖ ْنِ ٔٚزٕقف افزٛبه انٕاؽلح يُٓب ٠  ٖٚهؼ يُٓب نُٖبعخ يب قل ٢ ٖٚهؼ نُٖبعخ  فوٖ.

 رٙ:انطو  عهٗ ٛجٛ خ ا٠َزبط ٔانقبيبد انًَزقليخ ٔربٜ

 

 ٖب نطهت أ ثًٕعت ع ل ي ٍٛ؛يب ئما ربَذ انقبيبد يْزواح فٖٛ -

يب ئما ربَذ انقبيبد يَؾٕثخ يٍ رًٛخ رقيَٓب انٕؽلح، ثؾٛش ٚزطهت ان ًم ر ٕٚ٘ انًَزٓهك  -

 ) ٘ رٕسوْب ثْكم كائى(؛  أٔلث ٔل يُٓب نْواء علٚل 

يب  ما ربَذ انقبيبد يٍ انُٕ  انن٘ ٚزورت عهٗ رقيُٚٓب أ رٕىٚ ٓب ىٚبكح أ َ ٔ سٙ  -

 قًٛزٓب.

 

 اٌ َْوػ ثْكم يٕعي ٛجٛ خ رم ٛوٚ خ يٍ ْنِ انطو ، يياٚبْب ٔعٕٛثٓب. َٔؾبٔل

 

: ٔٚ ٖل ثٓب انَ و انن٘ اّزوٚذ ثّ انقبيبد س ٣ رًب ث برٕهح طش٠مخ ع ش اٌزىٍفخ اٌف ١ٍخ .2

  ٍزبم)ٔٚزورت عهٗ ْنا اٌ ٍ و انقبيبد   انًٕهك، ثًب سٙ منك يٖبهٚف انْواء ٔانُ م.

اّزوٚذ نهٕؽلح يض٣، صى ( كُٚبه 2)  هٙ نٓب، ساما ٍج ذ ر لٚوْب ثَ وانًقبىٌ( ثَ و انزكه خ ان 

سبنَ و اٞفٛو ْٕ انن٘ ٚكٌٕ  ٍبٍب سٙ اصجبد ان ٕٛك، ٔي بنغخ  ان و   ( كُٚبه،3س ٣ ثَ و )

 ثٍٛ انً له ٔانًقطٜ، ثؾَبة يَز م.
 

ٛخ انقبيبد : ٚ ُٙ ْنا ٍ و انَٕ  انن٘ ًٚكٍ اٌ ر ٕٗ ثّ رًطش٠مخ اٌم١ّخ ا عزجذا١ٌخ. 2

رَزقلو ْنِ انطوٚ خ سٙ ؽبنخ انواجخ  انًطهٕثخ ثبنْواء ٛج ب نؾبنزٓب سٙ ربهٚـ ٍؾجٓب نهزْ ٛم. 

 سٙ ع م انزكبنٛف ان  هٛخ قوٚجخ قله ا٠يكبٌ يٍ انزكبنٛف انز لٚوٚخ. 

 

: ر ٕو ْنِ انطوٚ خ عهٗ رَ ٛو انًٕاك انًُٖوسخ يٍ طش٠مخ ٚاسد أٚ  ٚإٌّصشف أٚ . 3

رهك انًْزوٚبد رَ و انًٕاك انًُٖوسخ ث ل  كبٍزقلاو  قلو انًْزوٚبد، ٔعُل اٍزُ بانًقبىٌ ث

 رٙ: ٔنزٕٙٛؼ منك رًب سٙ انًضبل اٜ  منك ثأٍ به انْواء انزبنٛخ، ْٔكنا.

 

 ٔهك نهًقيٌ يب ٚهٙ:

 

 كُٚبه 2ٔؽلح ثَ و ركه خ  300   10/2سٙ 

 كُٚبه 2 5,ٔؽلح ثَ و ركه خ   200   20/2سٙ 

 ؾت يٍ انًقيٌ انٗ ا٠َزبط، يب ٚهٙ:َٔ وٗ رى ٍ

 
 ٔؽلح 150  25/2سٙ 

 ٔؽلح 250   1/3سٙ 

 

 انؾم:
 

 كُٚبه 300=  2  * 150=  25/2سٙ        

   300=  2*  150=    3/ 1سٙ    

                100  *5,2 =  250 

550                                          
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 رزًٛي ْنِ انطوٚ خ، ثًب ٚهٗ:
 

ثً زٚبْب رؾًم رم عًهٛخ ئَزبعٛخ  ٔايو  ّآَب رزًبّٗ ي  انًجبكب انوئَٛٛخ نهزكبنٛف، ٢َ .1

 ثبنزكه خ ان  هٛخ نهقبيبد ٔانًٕاك؛رْ ٛم 

رؾٕل كٌٔ ر وٗ انقبيبد ٔانًٕاك نهزهف أ ان َبك، نَجت ر بكيٓب ٔرقيُٚٓب سٙ  . 2

 انًقبىٌ يلح ٕٛٚهخ؛
بيبد ٔانًٕاك انًَز ًهخ سٙ َٓبٚخ ان زوح، رننك ساٌ عواء قٕٛك انزَٕٚخ نهق٢ ؽبعخ ٠ .3

انًٕاك انًٕعٕكح رًقئٌ سٙ افو انًلح رَ و عهٗ  ٍبً افو اٍٞ به، ٔثننك ر جو 

قبئًخ انًوري انًبنٙ عٍ انٖٕهح انؾ ٛ ٛخ نهًقئٌ، ٔرز هت عهٗ انًْبرم انقبٕخ 

 ثبهر ب  يَزٕٚبد اٍٞ به.

 

 ٔيٍ عٕٛة ْنِ انطوٚ خ يب ٚهٙ:

 

ٕ ٕثخ انزطجٛ  ٢ٔ ًٚكٍ رطجٛ ٓب ا٢ سٙ ؽبل رُظٛى انزقيٍٚ ثبنٕؽلح ثْكم ًٍٚٚ  .1

 .رًٛي انكًٛبد انٕاهكح ث ٚٓب عٍ انج ٘ ثْكم يُزظى ٔٔاٙؼ

رٚقٛى  ئنٗرضوح ان ًهٛبد انكزبثٛخ ثجطبقبد انًقئٌ عُل انٖوف يًب ٚإك٘  .2

 ٔر  ٛل ان ًم انًؾبٍجٙ.

ن ًهٛبد ٔا٢ٔايو، هاى انزْبثّ سٙ ظؤف ا٢فز٣ف سٙ ركبنٛف انًُزٕعبد ٔا .3

 اَزبعٓب، ثَجت ا٢فز٣ف سٙ ركه خ انقبيبد ٔانًٕاك انًٖؤسخ ن١َزبط.

 انًقبىٌ. ئنٕٗ ٕثخ ي بنغخ انقبيبد ٔانًٕاك انً بكح يٍ ا٠َزبط  .4

 

: ْنِ انطوٚ خ ْٙ عكٌ انطوٚ خ انَبث خ، ٔر ٕو عهٗ طش٠مخ اٌٛاسد أخ١شا إٌّصشف أٚ . 4

فو إٓوف انقبيبد نهزْ ٛم سٙ افو ا٢هٍبنٛبد انٕاهكح، ا٘ ثَ و يب َٚؾت نهزْ ٛم ثاٍبً 

ٔنزٕٙٛؼ منك رًب   ٍ و اّزود ثّ انٕؽلح، ٔثضًٍ انزكه خ ان  هٛخ انن٘ ٔهكد ثّ انٗ انًقبىٌ.

 رٙ:سٙ انًضبل، اٜ

 

 ٔهك نهًقئٌ يب ٚهٙ:

 

 كُٚبه 2ٔؽلح ثَ و ركه خ  300  10/1سٙ 

 كُٚبه 5,2ثَ و ركه خ  ٔؽلح 200  20/2سٙ 

 َٔ وٗ رى ٍؾت يٍ انقيٌ انٗ ا٠َزبط، يب ٚهٙ:

 ٔؽلح 150  25/2سٙ 

 ٔؽلح 250  1/3سٙ 

 

 :نؾما

  375=  2,5* 150                     2/ 25سٙ      
     125  = 2,5*  50              1/3سٙ    

                             200  *2  =400  

 ــــــــــــــــ                                                      

                                             525 
 ــــــــــــــــ                                            

 ٔيٍ يياٚب ْنِ انطوٚ خ اٜرٙ:



 حماس بة التاكليف

 33|  صفحة

 

 

ئٌ انَه ٙ، ٔمنك ٢ رًَؼ ثظٕٓه  هثبػ ٕٕهٚخ كسزوٚخ َبرغخ عٍ رٚقٛى قًٛخ انًق -

٢ٌ  ٍ به انًٕاك انًقئَخ رج ٗ انٗ ؽل يب صبثزخ ٔاقم ثكضٛو يٍ انَ و انن٘ اّزود ثّ 

  ؽلس انقبيبد ٔانًٕاك.

ركبنٛف انًُزغبد ٔا٢ٔايو ٔان ًهٛبد ركٌٕ  قوة يب ٚكٌٕ نهٕاق ، َٞٓب ر كٌ اٍٞ به  -

 انَبئلح نه ٛى انًبكٚخ.

 

 ٔيٍ عٕٛة ْنِ انطوٚ خ اٜرٙ:

 

ٔكٚخ ا٢ٍزقلاو ٔركٌٕ ي٣ئًخ نهٕؽلاد انزٙ ٢ ٚز وٗ سٛٓب انًقئٌ انَه ٙ نهزهف يؾل -

 ٢ؽز بظ ثٓب يلح ٕٛٚهخ رًب سٙ انيٕٚد، ان بى، قط  ان ٛبه، ٔاٛوْب.اأ ان َبك، َزٛغخ 

رضوح ان ًهٛبد انكزبثٛخ ثجطبقخ انًقئٌ عُل رم عًهٛخ ٕوف، يًب ٚإك٘ انٙ ر  ٛل  -

 ان ًم انًؾبٍجٙ.

سٙ ركبنٛف انًُزغبد ٕ ٕكا ْٔجٕٛب، هاى انزْبثّ سٙ ظؤف ا٠َزبط، ثَجت  انزنثنة -

 ا٢فز٣ف سٙ  ٍ به انقبيبد ٔانًٕاك انًٖؤسخ نهزْ ٛم.

ٕ ٕثخ انزطجٛ  ٔٚزطهت منك ٔعٕك رُظٛى عٛل سٙ انًقبىٌ، ًٍٚٚ رًٛي انكًٛبد  -

 انٕاهكح ث ٚٓب عٍ انج ٘ ثْكم يُزظى ٔٔاٙؼ.

 ٕاك انً بكح انٗ انًقيٌ يٍ  يبرٍ انزْ ٛم.ٕ ٕثخ ي بنغخ انقبيبد ٔانً -

 

(: ر زًل ْنِ انطوٚ خ عهٗ  ٍبً س٠مخ ِزٛعظ أع بس اٌششاء  اٌّزٛعظ اٌّزؾشن اٌّشعع. 5ٛ

رَ ٛو انقبيبد ٔانًٕاك انًٖؤسخ ثًزٍٕٜ ٍ و ركه خ انكًٛبد انًٕعٕكح س ٣ ٔقذ انَؾت 

ٚلفم سٙ اٍزقواط يزٍٕٜ انَ و ٔث جبهح  فوٖ ساَّ   ٔنٌٛ رم انكًٛبد انزٙ ٍج ذ ّواءْب.

نجبقٙ انكًٛبد ان لًٚخ، ثَ و ركه زٓب ٔانكًٛبد انٕاهكح ؽلٚضب ثَ و ركه زٓب  ٚٚب، َٔؾٖم عهٗ 

ٍ و انزكه خ انٍٕطٗ عٍ ٛوٚ  ر َٛى ركه خ انقبيبد ٔانًٕاك انًٕعٕكح سٙ انًقبىٌ ٔانًٕاك 

واء ث ل رم عًهٛخ ٔهٔك يٕاك انًٖؤسخ نهزْ ٛم، ي  ي٣ؽظخ اَّ ٚغت ئعبكح يزٍٕٜ  ٍ به انْ

 رٙ:س هّٛ ركٌٕ يزٍٕٜ ركه خ انٕاؽلح، ربٜ  علٚلح انٗ انًقيٌ.

 

 ركه خ انوٕٛل + ركه خ انكًٛخ انًٚبسخ                                     

 يزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 رًٛخ انوٕٛل + انكًٛخ انًٚبسخ                                         
 

 رٙ:يضبل عهٗ منك، ربٜ

 

 كُٚبه 5ٔؽلح، ي لهح ثَ و  200سٙ أل ربٌَٕ انضبَٙ/ ُٚبٚو ربٌ انًٕعٕك يٍ ٍه خ 

 ( كُٚبه5,5( ٔؽلح ثَ و )60ٔهك يٍ َ ٌ انَه خ ) 3/1سٙ 

 ( ٔؽلح120ٍؾت يٍ َ ٌ انَه خ ) 9/1سٙ 

 ( ٔؽلح130ٍؾت يٍ َ ٌ انَه خ ) 10/1سٙ 

 ( كُٚبه6( ٔؽلح ثَ و ) 80ٔهك يٍ َ ٌ انَه خ ) 22/1سٙ 

 ( ٔؽلح 80ٍؾت يٍ َ ٌ انَه خ ) 1/ 25سٙ 

 رٙ:ٜبسٛكٌٕ ؽَبة انَه خ سٙ  ٍزبم انًقيٌ سٙ ّٓو ربٌَٕ انضبَٙ/ ُٚبٚو، ر

 

:٢ٔ  
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                                                   200٠ * 5  +60 * 5,5 

 كُٚبه 5,11ُٚبٚو=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  3ٚكٌٕ يزٍٕٜ انَ و سٙ          

                                                          200  +60 

 

                                                        1000  +330 

 كُٚبه                                                       5,11ــــــــــــــــــــــــــــ =                                                        

                                                            260 
 

 5,11ثَ و  9/1صبَٛب : رَ ٛو انكًٛخ انًَؾٕثخ سٙ 

 كُٚبه 613=  5,11 * 120ٔركٌٕ ره زٓب رَبٔ٘         

 5,11، ثَ و انَبث  10/1صبنضب: رَ ٛو انكًٛخ انًَؾٕثخ سٙ 

 كُٚبه 664= 5,11 * 130ٔركٌٕ ره زٓب        

 ، عهّٛ اؽزَبة يزٍٕٜ علٚل سٙ ْنا انزبهٚـ22/1هاث ب: ثَجت ٔهٔك رًٛبد علٚلح سٙ 

 ٔؽلح10=  250 – 260، ْٙ  22/1انكًٛخ انجبقٛخ سٙ         

– 1330( =  664+  613) –(  330+ 1000، ْٙ ) 22/1ره خ انكًٛخ انجبقٛخ سٙ       

1277     

       =53 

 

                                                                  53 ( +80 *6 ) 

 5,9ــــــــــــــ = =  ـــــــــ  1 /22يزٍٕٜ ٍ و ٕٚو                               

                                                                        10  +80 

 كُٚبه 5,9ثَ و  25/1فبيَب: رَ ٛو انكًٛخ انًَؾٕثخ سٙ ٕٚو 

 كُٚبه 472= 5,9 * 80ركٌٕ ره زٓب رَبٔ٘             

 

رَ ٛو انقبيبد ٔانًٕاك انًٖؤسخ  ر ٕو ْنِ انطوٚ خ عهٗ  ٍبً: . طش٠مخ اٌغ ش اٌضبثذ6

رضجذ   ن١َزبط ثَ و صبثذ رؾلكِ ا٠كاهح ٔس  اٌٍ عهًٛخ يلهٍٔخ، ٔٚ زًل ف٣ل سزوح انزكبنٛف.

ٔسٙ َٓبٚخ سزوح انزكبنٛف رزى ي بنغخ ان و  ثؾَبة   انقبيبد ٔانًٕاك انٕاهكح ثضًٍ انزكه خ ان  هٙ.

ٛف ان  هٛخ نه ٛى انًبكٚخ ٍٔ و انٖوف انً زًل رَٕٚخ، ٚؾًم أ ٚغ م كائُب ثبن ؤ  ثٍٛ انزكبن

ْٔٙ عهٗ عكٌ انطوٚ خ اٞٔنٗ،  ٘ )ٛوٚ خ  ٍ به انْواء انؾ ٛ ٛخ(   )انزكه خ انً ٛبهٚخ(.

اٌ ْنِ انطوٚ خ رإك٘ انٗ رجَٜٛ ان ًم انًؾبٍجٙ، ٔرَٓم عًهٛخ رَ ٛو انقبيبد  ان  هٙ. 

 ٔانًٕاك انًٖؤسخ.
 

ٛخ انوقبثخ عهٗ انًٕاك، ْٙ ٛوٚ خ انغوك، ٔٚ ٖل ثٓب اعواء ٔيٍ اٍٞبنٛت انًَزقليخ سٙ عًه

ٔرزى ْنِ   يٕعٕك يُٓب س هٛب سٙ انًقبىٌ.ْٕ نهًٕاك ٔيب  انلسزو٘عًهٛخ انًطبث خ ثٍٛ انوٕٛل 

ان ًهٛخ يٍ ٔقذ ٜفو، ٔمنك نهزؾ   يٍ انكًٛبد انًٕعٕكح ثبنًقبىٌ يٍ رم ُٕف يٍ  ُٕبف 

 ُْٔبك ٛوٚ زبٌ نهغوك ان  هٙ: ٔ قٛبٍٓب عهٗ ؽَت إٕٞل. انًٕاك، ٔمنك ايب ث لْب أ ٔىَٓب ا

 

 :اٌغشد اٌف ٍٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ، ٚاٌغشد اٌف ٍٟ اٌّغزّش

 

 ٘   ل ثبنغوك ان  هٙ، انزطبث  ثٍٛ انوٕٛل انلسزو٘ ٔان  هٙ نهًٕاك سٙ َٓبٚخ انَُخ انًبنٛخ.ٖٚ 

 خ.يوح ٔاؽلح سٙ انَُخ، ٞاواٗ انوقبثخ ٔاعلاك انؾَبثبد انقزبيٛ
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ٓٙ ٍبئلح سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انكجٛوح، ٔانزٙ رًزهك سايب ٔس  انطوٚ خ انضبَٛخ، انغوك انًَزًو، 

رٚ  انٕؽلح انُٖبعٛخ عل٢ٔ ىيُٛب رغو٘  ٔثًٕعت ْنِ انطوٚ خ،   ُٕبف يقزه خ يٍ انًٕاك.

عهٗ  ٍبٍّ عوك يغًٕعخ يٍ إُٞبف ٕٚيٛب، ثؾٛش ًٚكٍ انزأرل يٍ اٌ  ٘ ُٕف رى عوكِ 

هٛب ٔنٕ نًوح ٔاؽلح ف٣ل انَُخ انًبنٛخ، ٔاٌ ربٌ يٍ انًوإة سّٛ اٌ ٚغوك انُٖف يواد س 

 ف٣ل انَُخ.

 

ٔثب٢َزٓبء يٍ انغوك ان  هٙ نُٟٕبف، ر بهٌ َزٛغخ انغوك ثأهٕلح ثطبقبد انُٖف، ٔثبنزبنٙ 

 ل ًٚكٍ ارزْبف ان و  ثٍٛ انوٕٛل انغوك٘ ٔانوٕٛل انلسزو٘ نكم يٍ إُٞبف عهٗ ؽلِ، ٔر

قبئًخ ثبن ؤقبد انُبرغخ عٍ عغي انُٖف ٠صجبرٓب سٙ انلسبرو.  ٔرَزقلو سٙ ْنِ ان ًهٛخ ثطبقخ 

 عوك انُٖف ٔيٍ صى قبئًخ انغوك.

 

ٔٚ َى انزهف سٙ انًٕاك ٔانقبيبد انٗ َٕعٍٛ: رهف عبك٘  ٘ يًَٕػ ثّ سٙ ؽلٔك ي ُٛخ سٙ 

ايب انزهف اٛو ان بك٘   ًجبّوح.يواؽم ُٕ  ا٠َزبط، ٔٚؾًم ثؾَبة انزكه خ انُٖبعٛخ اٛو ان

 سٛوؽم انٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو، ثبعزجبهِ فَبهح.

 

ًٔٚكٍ ر وٚ ّ، ثبَّ انُْبٛ ا٠ََبَٙ انٕاعٙ  ْٕٔ عُٖو يٓى يٍ عُبٕو ا٠َزبط. اٌ ًّ: 

ٔٚز بٙٗ ان بيم ن بء يَبًْزّ سٙ ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ  انٓبكف انٗ فه  انقٛواد انًبكٚخ ٔانقليٛخ. 

 عو ٚقزهف ي ٕٓيٓب سٙ انُظبو انو ًٍبنٙ عُّ سٙ انُظبو ا٢ّزوارٙ، ٍج  ٔاٌ ٔٙؾُب منك عهٗ 

 سٙ ان ٖم اٞٔل.

 

اٌ عًهٛخ رُظٛى ان ٕٖ ان بيهخ رًضم  ًْٛخ رجٛوح ٔاْزًبو فبٓ يٍ قجم ئكاهح انٕؽلاد انُٖبعٛخ، 

اعم رؾ ٛ  ْنِ  ٔمنك ثٓلف ىٚبكح انك بءح ا٠َزبعٛخ ٔرؾ ٛ  انوقبثخ عهٗ عُٖو ان ًم.  ٔيٍ

 انًًٓبد، ٢ثل نهٕؽلح انُٖبعٛخ ارجب  انٍٕبئم انزبنٛخ:

 

 رقطٜٛ عُبٕو ا٠َزبط؛.1

 اٍزقلاو ي بٚٛو ان ًم: اعلاك ٢ئؾخ رٕٙؼ سٛٓب ا٢عًبل ٔانٕقذ ان٣ىو ٠َغبىِ، ٔيَزٕٖ .2

 اٞعٕه، ٔرُٖٛف اٞعٕه انٗ يجبّوح ٔاٛو يجبّوح؛   

  نجويغخ ان ًم اٍزقلاو انًٛياَٛبد انز لٚوٚخ.3

  اٍزقلاو ر بهٚو  كاء ان ًم؛.4

 كهاٍخ، يلٖ سبعهٛخ  َظًخ اٞعٕه انًؾ يح ٔانزْغٛ ٛخ؛.5

 رٙ: رُظٛى  يٕه انًؾبٍجخ عهٗ ركه خ ان ًم، ثبٍزقلاو انًزطهجبد انًطهٕثخ، ٔربٜ.6

 

 ٔعٕك ٍغ٣د أ ثطبقبد رَغٛم  ٔقبد ان ًم، ٔانٕقذ انًٖؤف سٙ رًٛخ انًُزٕعبد -

 ٕعٛزٓب، ٔانييٍ انًُٖوف عهٗ ان ًهٛبد انًقزه خ، اٞعٕه انًلسٕعخ؛َٔ  

 رُظٛى انًغًٕعخ انًَزُلٚخ نه ًم ٔاؽكبو كٔهٚزٓب؛ -

 اعلاك  َظًخ يز ليخ نلس  انؤارت ٔاٞعٕه ٔانًكبسأح، ٔرؾ ٛ  ٍٛبٍخ هثٜ اٞعوح ثب٠َزبط؛ -

 اٛبثّ عٍ ان ًم َٔ ٔ سٙ ٔٙ   َظًخ رَزقلو نٕائؼ ٔع ٕثبد رؾٕل كٌٔ رأفٛو ان بيم أ -

 ٍوعخ كٔهاٌ انٛل ان بيهخ.  

 

ث ل رُظٛى عًهٛخ انوقبثخ عهٗ اٞعٕه، رأرٙ عًهٛخ رُظٛى انؾَبثبد انقبٕخ سٙ رٛ ٛخ رٕىٚ  ركه خ 

ان ًم عهٗ  ٔايو انزْ ٛم انًقزه خ، نكٙ رؾًم رم ّ هخ أ يوؽهخ أ  ٔايو ا٠َزبط ثُٖٛجّ يٍ 

 ٌ ؽٛش ، ى اًْٛخ انز وقخ ثٍٛ ان ًم انًجبّو ٔان ًم اٛو انًجبّؤُْب رجو  ركه خ عُٖو ان ًم.
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ٔانضبَٙ ساَّ  اٞٔل ًٚكٍ رقّٖٖٛ يجبّوح عهٗ ا٠َزبط، ٔٚؾًم انًواري ا٠َزبعٛخ ٔانقليٛخ ثٓب. 

ٚؾٕل يجبّوح انٗ انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ٕٔٚى  ي  رهك انزكبنٛف ثبٍزقلاو ي ل٢د 

 انزؾًٛم انًقزه خ.
 

عهٗ ٕٙء يب ر لو، ساٌ عًهٛخ رُظٛى ٔرَغٛم ا٢عو عهٗ  ٍبً انٕقذ ٔاٍبً ا٠َزبط، ٢ثل اٌ 

 ٚزؾ   يُّ اْٞلاف اٍٞبٍٛخ، سٓٙ:

 

  . ؽٖو انٕقذ انن٘ ٚزٕاعل سّٛ ان بيم كافم انًُٖ ، ٍٔبعخ ا٢َٖواف، ٔؽٖو اًٍبء

 ٚ ًهٌٕ ٔقزب ئٙبسٛب، ؽزٗ ٚزى انًزأفوٍٚ ٔان بئجٍٛ ٔانًُٖوسٍٛ قجم اَزٓبء ٔقذ ان ًم أ اننٍٚ  

 اؽزَبة ٕٔوف اٞعٕه انًَزؾ  عهٗ  ٍبً ٍهٛى؛  

 ة. ؽٖو انٕقذ انًَزُ ل يٍ رم عًهٛخ عهٗ ؽلح، ؽزٗ ٚزى رؾهٛم اٞعٕه عهٗ ا٠َزبط؛

 ط. ؽٖو انٕقذ انٚبئ  ٔرؾهٛهّ، ثٓلف انؾل يُّ؛

 رًٛخ ان ًم.ك. ر لٚى ئؽٖبءاد كقٛ خ عٍ علك ان بيهٍٛ سٙ انٕؽلح انُٖبعٛخ ٔعٍ 

 

اٌ عُٖو اٞعٕه ًٚضم عبي٣  ٍبٍٛب ٔعيا رجٛوا يٍ ركبنٛف ا٠َزبط سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، يًب 

ٔٚزى انزؾهٛم يٍ   ٚزطهت ا٢يو رؾهٛهٓب نهز وف عهٗ َٖٛت ا٠َزبط ٔانقليبد يٍ ْنا ان ُٖو.

 ف٣ل:

 

 ثطبقبد رَغٛم انٕقذ ٔثطبقبد ان ًم؛ -

ٚزى رؾهٛم اعًبنٙ اٞعٕه عهٗ يواري انزكه خ، ٔرًضم انزْ ٛم رْف رؾهٛم اٞعٕه، ٔثًٕعجّ  -

ٔانقليبد ٔان ٖم ثٍٛ اٞعٕه انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح، ٔرؾهٛم اٞعٕه انًجبّوح عهٗ يواري 

ايب اٞعٕه اٛو انًجبّوح سزٕى  عهٗ يواري   ا٠َزبط، صى عهٗ انًُزغبد أ ان ًهٛبد ثبنز ٖٛم.

 كاهٚخ(، ٔمنك ثبنز ٖٛم ٔس   َٕاعٓب.انقليبد )ُٕبعٛخ، رَٕٚ ٛخ، ا

 

ًٚكٍ انزٕٕم انٗ َٖٛت رم عًهٛخ أ ايو يٍ اٞعٕه انًجبّوح يٍ ٔاق  ثطبقبد رَغٛم ان ًم 

ث ل رَ ٛوْب سٙ قَى انزكبنٛف، عهٗ  ٍبً ي لل اعوح انَبعخ أ ٔؽلح ا٠َزبط، ٔٚزًٍٚ، ي لل 

انطجٛ ٙ اٌ َٚزج ل انٕقذ انٚبئ ، ثؾٛش  ٔيٍ ا٢عو ٔانًكبسأح انزْغٛ ٛخ، ٔ/أ ع٣ٔاد ا٠َزبط. 

ٚزى ي بنغزّ يٍ َبؽٛخ ٔؽَت انزكبنٛف ٔس ب نهُٕعٛخ، ايب ثبنَُجخ نٟعٕه اٛو انًجبّوح، ٚزى 

رجٕٚجٓب ٔس ب نُٕعٛزٓب،  ٘ ان بيهٌٕ سٙ يواري انقليبد انُٖبعٛخ، انًواري انزَٕٚ ٛخ، انًواري 

 ا٢كاهٚخ.

 

 رٙ:كٌٔ انلفٕل سٙ انز بٕٛم(، ٔس  انًضبل أٜنزٕٙٛؼ انً بنغبد انًؾبٍجٛخ )يٍ 

 

نُ وٗ: ثهغ اعًبنٙ اٞعٕه انًَزؾ خ، ٔانًلسٕعخ ثبنْٛك عهٗ انجُك، ٢ؽل انٕؽلاد انُٖبعٛخ 

كُٚبه، ٔثه ذ يغًٕ  ا٢ٍز طبعبد يٍ اٞعٕه ف٣ل  15000، 2022نْٓو ّجبٛ/سجواٚو 

 ٙ:ركُٚبه، ركٌٕ ا٠عواءاد انًؾبٍجٛخ ربٜ 4000َ ٌ انْٓو 

 

 رضجٛذ اٞعٕه سٙ ؽَبثبد انًبنٛخ، ركٌٕ:

 

)    1(                   15000 يٍ ػ/رَٕٚخ انؤارت ٔاٞعٕه   

انٗ/ انًنرٕهٍٚ                                  

ٌؽَبة ا٢ٍز طبعبد انًقزه خ/ انلائُٕ  4000                             

 ػ/ ٙوٚجخ انؤارت ٔاٞعٕه1200                                      
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                                      1800         ػ/ انًٚبٌ ا٢عزًبعٙ

                                      600      ػ/ ٍهف ان ًبل انًلسٕعخ 

                                      400      ػ/ عً ٛخ انًَبرٍ        

                           11000                  ػ/ ٕبسٙ اٞعٕه انًَزؾ خ 
رضجٛذ قٛل ا٢ٍزؾ ب  ٔكس  اٞعٕه                                

                         

)       2                       ( يٍ ػ/ ٕبسٙ اٞعٕه انًَزؾ خ  11000  

/ ػ انجُكانٗ 11000                                 

كس   عٕه يَزؾ خ ثْٛك                                

 

)       3 )            كس  ا٢ٍز طبعبد انٗ انغٓبد انً ُٛخ                  

يٍ ػ/ انلائٌُٕ                                        

/ ٙوٚجخ انؤارتػ     1200                                            

/ انًٚبٌ ا٢عزًبعٙػ 1800                                            

/ ٍهف ان ًبل انًلسٕعخػ 600                                            

/ عً ٛخ انًَبرٍػ          400                                            

ػ/ انجُك انٗ 4000                                                       

 

رضجٛذ اٞعٕه سٙ ؽَبثبد انزكبنٛف عهٗ سوٗ ثبٌ ْنِ ا٢عٕه رٕى  عهٗ يواري انزكبنٛف 

 رٙ:ربٜ

 

 40%يوري اَزبط ) ( 

    % 30يوري اَزبط )ة( 

 % 15يوري اَزبط انقليبد ا٠َزبعٛخ 
 % 10يوري انقليبد انزَٕٚ ٛخ      
 % 5يوري انقليبد ا٢كاهٚخ        

 
 ؽَبثبد انكه خ، عهٗ  ٍبً انُٕعٙ: . قٛل سٙ 

 

 يٍ ػ/ انؤارت ٔاٞعٕه  15000               

 ٔاٞعٕه ان ًم رَٕٚخ انؤارتانٙ ػ/ 15000               

 
 ة. عهٗ  ٍبً يواري انزكبنٛف،  ٘ يؾم اَْبء انكه خ:

 

 يٍ انًنرٕهٍٚ                    
 ػ/ يوري اَزبط ) ( 6000                

 ػ/ يوري اَزبط )ة( 4500                  

 ػ/ يوري انقليبد ا٠َزبعٛخ 2250                  

 ػ/ يوري انقليبد انزَٕٚ ٛخ 1500                  

 ػ/ يوري انقليبد ا٢كاهٚخ ٔانزؾٕٚهٛخ     750                  
              انٗ ػ/ انؤارت ٔا٢عٕه   15000                          
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 زىب١ٌف اٌصٕب ١خ غ١ش اٌّجبششح، ٚاٌّصبس٠ف ا داس٠خ اٌ بِخ، ٚاٌّصبس٠ف اٌزغ٠ٛم١خاٌِ بٌغخ 
 

ٍج  ٔاٌ ٔٙؾُب ي ٕٓو رم يٍ انزكبنٛف انًجبّوح ٔانزكبنٛف اٛو انًجبّوح، ؽٛش اٌ اٞفٛوح ٢ 

ف انًورجطخ ثبٞقَبو يضم انزكبنٛ ،رقٔ يُزظ أ يوؽهخ يؾلٔكح، ٔاًَب ر ٕك انٗ ا٠َزبط ثأرًهّ

ٔٚهغأ ث ٘ انًؾبٍجٍٛ انٗ اٍزقلاو ر جٛو يٖؤسبد اٛو   انقليٛخ ٔانزكبنٛف ا٢كاهٚخ ان بيخ.

 يجبّوح أ انًٖؤسبد ا٠ٙبسٛخ، َظوا ٢ٌ ٛجٛ خ ي ظى ثُٕكْب رًضم يٖؤسبد عٍ فليبد. 

 ٘ انزكه خ   د.ايب ن ع )انزكبنٛف(، ساَّ ًٚضم يغًٕ  ركه خ عُبٕو انًٕاك ٔان ًم ٔانقليب

 ٔانًٖبهٚف اٛو انًجبّوح نهقليبد. ،انًجبّوح نهًٕاك ٔان ًم

 

يٍ انًٕاٙٛ  انٓبيخ سٙ يؾبٍجخ انزكبنٛف، يٕٕٙ  ي بنغخ رٛ ٛخ رؾًٛم انًٖؤسبد اٛو 

اٌ رؾًٛم ا٠َزبط ثبنزكبنٛف اٛو انًجبّوح ٢ رْكم اٚخ ٕ ٕثخ نًؾبٍت  انًجبّوح عهٗ ا٠َزبط. 

اٌ انٕؽلح انُٖبعٛخ رُزظ َٕعب ٔاؽلا يٍ انًُزغبد انًزغبََخ، ٢ٔ رٕعل اقَبو انزكبنٛف، سٙ ؽبنخ 

س ٙ ْنِ انؾبنخ ٚؾًم انًُزظ ثُٖٛجّ يٍ انزكبنٛف، ثاٙبسخ َٖٛت انٕؽلح يٍ انزكبنٛف   فليبد.

 اٛو انًجبّوح، ٔس ب نهً بكنخ انزبنٛخ: 

 

 انًجبّو ر لٚواد انًٖؤسبد اٛو                                     

  ---------------------------------َٖٛت ٔؽلح ا٠َزبط =        

 علك ٔؽلاد ا٠َزبط انً لهح                                     

 
ايب ئما ربَذ انٕؽلح انُٖبعٛخ رُزظ  َٕا  يقزه خ يٍ انًُزٕعبد، ٢ثل اٌ ٚكٌٕ نلٚٓب اقَبو فليٛخ 

رز لك ثُٕك ركبنٛ ٓب انًجبّوح ٔانًٖؤسبد اٛو انًجبّوح، ا٢يو ٔئكاهٚخ يز لكح، ٔثننك رزُٕ  ٔ

ئم ٢ثل سٙ ْنِ انؾبنخ يٍ انز كٛو   انن٘ ٚغ م يٍ انٖ ت رٕىٚ ٓب أ رقٖٖٛٓب عهٗ ا٢َزبط.

ثبٍزقلاو اٌٍ ٕؾٛؾخ ٍٔهًٛخ نزٕىٚ  انًٖبهٚف اٛو انًجبّوح ؽزٗ َٖم انٗ انطوٚ خ 

رؾ    رجو قله يٍ ان لانخ سٙ رؾلٚل يب ٚقٔ انًُزظ، عهٗ انًُبٍجخ نهزؾًٛم عهٗ ا٠َزبط، ٔانزٙ 

 اعزجبه اٌ ُْبك ع٣قخ يجبّوح ثٍٛ ٛو  رٕىٚ  ْنِ انًٖبهٚف ٕٔؾخ ركبنٛف ا٠َزبط.

 

 اٌ انًٖبهٚف اٛو انًجبّوح ًٚكٍ رُٖٛ ٓب ؽَت  يبرٍ ظٕٓهْب، انٗ:

 

 يٖبهٚف ان َى )انٕهّخ( ان بيخ؛.1

 انًٖبهٚف ا٢كاهٚخ ان بيخ..2

 

ًٚكٍ ر ًَٛٓب ؽَت انُْبٛ ا٢قزٖبك٘ انن٘ رًبهٍّ رم ئكاهح يٍ ئكاهاد انٕؽلح ا٢َزبعٛخ،  رًب

 :انٗ

 

 يٖؤسبد ُٕبعٛخ )ئَزبعٛخ(، ْٔٙ انًٖؤسبد انزٙ رورجٜ ث ًهٛخ ُٕ  انًُزغبد؛.1

  يٖؤسبد ئكاهٚخ عبيخ، ْٔٙ انزٙ رورجٜ عبكح ثزًٕٚم ٔاكاهح انٕؽلح؛.2
 رورجٜ ثزَٕٚ  ٔرٖوٚف يُزغبد انٕؽلح؛يٖؤسبد ثٛ ّٛ، ْٔٙ انزٙ .3

 
 رٙ:اٌ انقطٕاد انٕاعت ارجبعٓب سٙ رٕىٚ  انًٖؤسبد اٛو انًجبّوح، ْٙ ربٜ

 

 رؾلٚل ٔؽلح انزكه خ، ْٔٙ رزًضم سٙ ااهت انؾب٢د سٙ ٔؽلاد انًُزغبد انزٙ رزى رْ ٛهٓب سٙ -

 انًُٖ  انزٙ ٚواك اٍزقواط ركه زٓب؛  
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ًجبّوح ٔكهاٍزٓب كهاٍخ رؾهٛهٛخ ٔر ًَٛٓب ٔس ب نهز َٛى ؽٖو ثُٕك انًٖؤسبد اٛو ان -

 انٕظٛ ٙ:

 )ئَزبعٛخ، ئكاهٚخ، رَٕٚ ٛخ(، ٔرؾهٛهٓب ثؾٛش ًٚكٍ رغًٛ  ركبنٛف رم يُٓب.  

ٔرم يغًٕعخ يٍ انًٖبهٚف انَبث خ رجل  ئكاهح يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ رٕىٚ ٓب عهٗ يواري  -

 ٘ ٚزى رؾهٛم   زبعٛخ ٔئكاهاد ٔاقَبو فليبد.انزكه خ، ٍٕاء ربَذ يز ه خ ثاكاهاد ٔاقَبو ئَ

 انًٖبهف ٔس ب نهغٓخ انًَز بكح؛

ث ل اٌ ٚزى رؾلٚل انزكبنٛف انقبٕخ ثكم يوري، ٚجل  يؾبٍت انزكبنٛف ثزٕىٚ  ركبنٛف يواري  -

انقليبد عهٗ يواري ا٠َزبط، ٔثننك ٚزى رغًٛ  انزكبنٛف اٛو انًجبّوح سٙ رم يوري يٍ يواري 

 د ٔاقَبو(.ا٠َزبط )ئكاها

رؾلٚل َٖٛت رم ٔؽلح ركه خ )ّ هخ، عًهٛخ، يُزظ، يغًٕعخ يُزغبد( يٍ انًٖبهٚف اٛو  -

  انًجبّوح، ٔرًَٗ ْنِ ان ًهٛخ ثزؾًٛم ا٠َزبط انن٘ ٚزى سٙ رم يوري اَزبط )ثبنزكبنٛف ا٠ٙبسٛخ(.

 زبعٛخ، ٔمنك ٢ٌاٌ عًهٛخ انزؾًٛم ٢ ٚزى ا٢ ث ل رغًٛ  انًٖبهٚف اٛو انًجبّوح سٙ انًواري ا٠َ

 ا٠َزبط مارّ ٢ ٚزى َٓبئٛب ا٢ سٙ رهك انًواري.

 

ُْبك ث ٘ ا٢رغبْبد نلٖ انًقزٍٖٛ سٙ يؾبٍجخ انزكبنٛف، رلعٕ انٗ علو رؾًٛم انًُزظ ثٓنِ 

 انزكبنٛف نٍٟجبة انزبنٛخ: 

 

 ط، ثماٌ رضٛو يٍ انزكبنٛف اٛو انًجبّوح صبثزخ ثطجٛ زٓب، َٞٓب يٖؤسبد ٢ رز ه  ثب٠َزب.1

 رز ه  ثبن زوح، رًٖؤسبد ا٢ٚغبه ٔان ٕائل، ننا ٚغت رُيٚهٓب يجبّوح سٙ ؽَبة ا٢هثبػ   

 ٔانقَبئو، كٌٔ اظٓبهْب سٙ ؽَبة ره خ ا٠َزبط؛   

 اٌ رؾًٛم ا٠َزبط ثبنًٖؤسبد اٛو انًجبّوح، ٚ زًل عهٗ اٌٍ ر وٚجٛخ، ر لٚوٚخ، ٔرضٛوا.2

 رهك اٌٍٞ، ا٢يو انن٘ ٚزورت عهّٛ  ٌ ٚكٌٕ نهٕؽلح يب ٚقزهف انًؾبٍجٌٕ سًٛب ثُٛٓى عهٗ   

 انٕاؽلح  رضو يٍ ركه خ ٔس ب نٕعٓبد انُظو.   

 

اٌ ا٢فز٣ف سٙ سؤ  انُٖبعخ ٔرْ ت ا٢قَبو ٔانٕهُ كافم رم يُٓب، ٔافز٣ف يٛيارٓب 

ٔفٖٕٕٛبرٓب ٔؽغًٓب ٔٛجٛ خ اَزبعٓب ٔانزكُٛك انًَزقلو سٙ ا٠َزبط ٔانزكُهٕعٛب سٙ ُٕ  

ًُزغبد، ٔيٍ ؽٛش رُظٛى ان ًم ٔا٠َزبط، ٚؾٕل كٌٔ رطجٛ  ٛوٚ خ يٕؽلح نزٕىٚ  انًٖبهٚف ان

ٔعهّٛ ٚزطهت ا٢يو يؤَخ ربيهخ سٙ افزٛبه   اٛو انًجبّوح ثؾٛش رًْم ربسخ انٕؽلاد انُٖبعٛخ.

 ٛوٚ خ انزٕىٚ  انزٙ رزُبٍت ٔٛجٛ خ رم يٖؤف، ٔرننك ان ٕايم انزٙ رإصو عهٗ رؾلٚلِ. 

ٖؤسبد ان ٕح انًؾورخ، ساما ؽههُب ان ٕايم انزٙ رإصو عهٗ يَزٕٖ ْنا انًٖؤف، َغل سًض٣، ي

 ُْبك عبيهٍٛ  ٍبٍٍٛٛ: 

 

 ٕٛل ان زوح انزٙ ر ًم ثٓب ا٢ٜد ٔانزغٓٛياد نزُٖٛ  انًُزٕط؛ -

 ٛوٚ خ انزُٖٛ  انًزج خ؛ -

 

سزوح عًم  ٔعهّٛ َغل اٌ  سٚم يإّو نزٕىٚ  يٖؤسبد ان ٕٖ انًؾورخ ثٍٛ انًُزغبد، ْٕ

،  ٘ انزٕىٚ  ثَُجخ علك ٍبعبد عًم ا٢ٜد، ٔقٕح ْنِ ا٢ٜد، خا٢ٜد ٔٛوٚ خ انزُٖٛ  انًزج 

 ٔٚ جو عُٓب ثب٢ٕط٣ػ: ٍبعخ عًم/ اٜنخ.

 

رننك اصُبء رٕىٚ  ركه خ ا٠ٙبءح عهٗ ا٢قَبو انًقزه خ، ٚغت رؾهٛم ربسخ ان ٕايم انزٙ رإصو عهٗ 

سٙ رم قَى، ٔقٕح رم نًجخ، ٔعلك ٍبعبد ا٢َبهح سٙ رم قَى،  ؽغى ْنِ انزكه خ: ر لك انهًجبد
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ْٔكنا ثبنَُجخ  نكٙ َزٕٕم انٗ افزٛبه  ٍبً يُبٍت ٍٔهٛى نزٕىٚ  يٖؤسبد ا٠َبهح. 

 نهًٖؤسبد انُٖبعٛخ ا٢فوٖ اٛو انًجبّوح.

 

رزج  انٕؽلاد انُٖبعٛخ ٛو  يز لكح نزٕىٚ  انًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ٔآًْب 

 :٢رٙرب

 

 عهٗ  ٍبً قٛى انقبيبد ٔانًٕاك انًجبّوح؛.1

 عهٗ  ٍبً انؤارت ٔاٞعٕه انًجبّوح،.2

عهٗ  ٍبً قٛى إٕٞل انضبثزخ )رأقَبٛ انزأيٍٛ ٙل انؾوٚ  ٔانَوقخ، ٔاقَبٛ اٍز٣ٓك .3

 قٛى إٕٞل(؛ 

  ؛ٔانًٕاك(عهٗ  ٍبً علك ا٢ٜد ٔانًكبئٍ، َ  بد رْ ٛهٓب )قًٛخ ان ٕٖ انًؾورخ .4

 عهٗ  ٍبً علك ٍبعبد عًم ا٢ٜد، َ  بد انٖٛبَخ؛.5

 عهٗ  ٍبً علك ان ًبل، َ  بد انزوسّٛ عٍ ان ًبل، انقليبد انٖؾٛخ؛.6

 عهٗ  ٍبً انًَبؽخ، رب٠عبه، ا٠ٙبءح، ٔانزلسئخ؛.7
 عهٗ  ٌٍ ر لٚوٚخ..8

 

 لح.يضبل، عٍ رٛ ٛخ ٔاٌٍ رٕىٚ  انًٖبهٚف اٛو انًجبّوح ثٍٛ ا٢قَبو اٍٞبٍٛخ ٔانًَبع

 
 د٠ٕبس اٌج١بٔبد

 ىٕٚد ٔيؾؤقبد -

 انقبيبد ٔانًٕاك اٛو انًجبّوح -

 انؤارت ٔاٞعٕه اٛو انًجبّوح -

 ا٠ٙبءح ٔانزلسئخ -

 انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؾبد -

 اٍز٣ٓك يجبَٙ انًُٖ  -

 اٚغبه انًُٖ  -

 يٍٛ ٙل انؾوٚ أ قَبٛ ر -
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 ىٕٚد ٔيؾؤقبد -

 قًٛخ انًُٖ  إٕٞل -
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 ث١بْ رٛص٠ع اٌّصبس٠ف اٌصٕب ١خ غ١ش اٌّجبششح ث١ٓ ا لغبَ األعبع١خ ٚاٌّغب ذح.

 
ا لغبَ  اٌج١بْ

 ا عبع١خ

غبَ ا ل

 ا عبع١خ

ا لغبَ 

 ا عبع١خ

ا لغبَ 

 اٌّغب ذح

اٌمغبَ 

 اٌّغب ذح

أعبط 

 اٌزٛص٠ع

اٌّجٍغ 

 ا عّبٌٟ

 ِالؽ بد

    ٖ د ط ة أ 

انًٖبهٚف 

 انقبٕخ

انًٕاك اٛو -

 انًجبّوح

 اٞعٕه اٛو -

 انًجبّوح

ىٕٚد  -

 ٔيؾؤقبد
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  66500  2925 6025 17700 16550 23300 اٌّغّٛع اٌ بَ

 

ايب انًوؽهخ انزبنٛخ نزٕىٚ  انًٖبهٚف انًْزورخ ثٍٛ ا٢قَبو اٍٞبٍٛخ ٔانًَبعلح، سٓٙ اؽزَبة 

انزكبنٛف ان  هٛخ نكم قَى يٍ ا٢قَبو انًَبعلح، ٔيٍ صى رٕىٚ ٓب ٔس  اٌٍ يؾلكح عهٗ اقَبو 

 ا٠َزبط اٍٞبٍٛخ.
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ثزُٖٛ  َٕ  ٔاؽل يٍ انًُزغبد، ربنطبقخ  نزؾلٚل ركبنٛف يُزغبد ا٢قَبو انًَبعلح انزٙ ر ٕو

 انكٓوثبئٛخ أ انجقبه، َزج  انطوٚ خ انجَٛطخ نؾَبة ركبنٛف ا٠َزبط.

 

 يضبل، نُ وٗ ٕٚعل نلٖ اؽلٖ ّوربد ان يل ٔانَُٛظ يؾطخ نزٕنٛل انطبقخ انكٓوثبئٛخ نهًُٖ . 

 رٙ:يٕىعخ ربٜ( كُٚبه، 27000، )2022ثه ذ َ  بد رْ ٛم انًوؽهخ ف٣ل ّٓو ّجبٛ/سجواٚو 

 

 اٌج١بْ                                            اٌّجٍغ/د٠ٕبس                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ـــــــــــــــــــــــــ

 3000          يٕاك                                                     

 5000 عٕه                                                              

 18000ٔقٕك                                                              

    200اّزواربد انزبيٍٛ ا٢عزًبعٙ نه ًم                         

 500                           اٍز٣ك انًكبئٍ ٔا٢ٜد            

  300َ  بد  فوٖ                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــ

 27000        ِغّٛع ٔفمبد اٌزشغ١ً                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (  نف رٛهٕٔاٛ/ٍبعخ رٓوثبء. 3,060عهٗ سوٗ  ٌ انًؾطخ اَزغذ ف٣ل انْٓو انًنرٕه رًٛخ )

رٛهٕٔاٛ/ٍبعخ، انكًٛخ انجبقٛخ (  نف 60اٍزٓهكذ يُٓب انًؾطخ ٢ؽزٛبعبرٓب انقبٕخ رًٛخ )

 اٍزٓهكزٓب ا٢قَبو انًقزه خ، ٔربٌ َٖٛت رم يُٓب، ٔس  انزٕىٚ  انزبنٙ:

 

 أعُ اٌمغُ اٌّغزٍٙه                                        اٌى١ّخ اٌى١ٍٛٚاط/عب ٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ـــــــ

 1800قَى ان يل ٔانَُٛظ                                            -

 700ـ ٔهّخ انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ                                    

  300قَى انؾهظ                                                       -

  200                                                ا٠كاهح ان بيخ   -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3000اٌّغّٛع اٌ بَ                                                  

 

 انؾم:

 

  نف رٛهٕ ٔاٛ/ٍبعخ 3000=  60 ــ 3060

 

 انطبقخ انًَزٓهكخ يٍ قجم ا٢قَبو:

 

                                        27000  

 كُٚبه 9رٛهٕ/ٍبعخ = ــــــــــــــــــــــــــــــ =  1000ره خ 

                                         3000 
 

 صجبد اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ:إ
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 يٍ ػ/ ره خ قَى يؾطخ رٕنٛل انطبقخ 27000                       

 يٕاك 3000                               

  عٕه 5000                               

 ٔقٕك 18000                               

 يٍٛ ا٢عزًبعٙأاّزواربد انز 200                               

 اٍز٣ٓك انًكبئٍ ٔا٢ٜد 500                               

 َ  بد افو٘ 300                               

 انٗ ػ/ اؽزَبة انكه خ 27000                                           

 رؾًٛم قَى يؾطخ انزٕنٛل ثزكبنٛ ٓب                             

 

 ٍ انًنرٕهٍٚي                                      

 ػ/ قَى رْ ٛم ي ًم ان يل16200                          

 ػ/ قَى رْ ٛم ٔهّخ انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ 6300                          

 ػ/ قَى رْ ٛم انؾهظ 2700                          

 ػ/ قَى ا٠كاهح ان بيخ  1800                          

 انٗ ػ/ ره خ قَى يؾطخ رٕنٛل انطبقخ 27000                                         

 رؾًٛم ا٢قَبو ثزكبنٛف ان ٕح انكٓوثبئٛخ انًَزٓهكخ                           

 

اٌ اٞيٕه ركٌٕ  رضو ر  ٛلا عُليب رُزظ انٕهُ علح  َٕا  يٍ انًُزٕعبد ٔر لو فليبد يقزه خ 

هُ انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ أ سٙ ؽبل ٔعٕك فليبد يزجبكنخ ثٍٛ ٢ٔ رًهك ٔؽلح قٛبً يٕؽلح، يضم ٔ

 انٕهُ. 

 

سٙ انؾبنخ اٞٔنٗ، ٚزى رؾلٚل ركبنٛف رم يُزظ أ فليخ عهٗ اَ واك، عهٗ  ٍبً ارجب  ٛوٚ خ 

  ٔايو انزْ ٛم.

 

ايب سٙ ؽبنخ ٔعٕك فليبد يزجبكنخ ثٍٛ انٕهُ، رأٌ ر لو يؾطخ رٕنٛل انطبقخ انكٓوثبئٛخ انطبقخ انٗ 

انًواعم انجقبهٚخ، ْٔنا ا٢فٛو ٚ لو نًؾطخ رٕنٛل انجقبه، أ اٌ ر ٕو ٔهّخ انٖٛبَخ  قَى

٢د ان بئلح نٕهّخ انٖٛبَخ، ٕثُ م انؾً حٔانزٖهٛؼ، ثز لٚى فليبد انٗ ٔهّخ انُ م، ٔر ٕو اٞفٛو

 فو. ليٓب رم قَى انٗ اٜٚعُلئن ٚغت ؽَبة ي لاه انقليبد انزٙ 

 

انًواري ا٠َزبعٛخ ٔانقليٛخ، ٚ ٕو  ره خٛخ اٛو انًجبّوح ثٍٛ ث ل رٕىٚ  انًٖؤسبد انُٖبع

 يؾبٍت انكه خ ثاعبكح رٕىٚ  اعًبنٙ يٖؤسبد انًواري انقليٛخ عهٗ انًواري ا٠َزبعٛخ.

 

رَزقلو انٕؽلاد انُٖبعٛخ ٛو  يز لكح نزٕىٚ  يٖؤسبد ا٢قَبو انًَبعلح عهٗ ا٢قَبو 

رم ٔؽلح، ٔثؾَت ؽغى َ  بد ا٢قَبو انًَبعلح  اٍٞبٍٛخ، ٔرقزهف ثبفز٣ف ظؤف ان ًم سٙ

 ٔثْكم عبو ًٚكٍ رًٛي ٛو  انزٕىٚ  انزبنٛخ:  انزٙ رقٚ  نهزٕىٚ . 

 

 . انطوٚ خ انًجبّوح؛1
 زٕىٚ  ان٣رجبكنٙ )انزُبىنٙ(؛ان. ٛوٚ خ 2
 زٕىٚ  انزجبكنٙ.ان. ٛوٚ خ 3
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ٔسبد رم يوري فليخ أ : ؽَت ْنِ انطوٚ خ ٚزى رٕىٚ  اعًبنٙ يٖوطش٠مخ اٌزٛص٠ع اٌّجبششـ 

ئعًبنٙ يٖؤسبد يواري انقليبد ركم عهٗ انًواري ا٠َزبعٛخ، ٔس  اٌٍ يُبٍجخ، ٔعلو 

رؾًٛم  ٘ يوري يٍ يواري انقليبد ا٢فوٖ، ثأ٘ عيء يٍ ركبنٛف يوري فليبد  فوٖ، ؽزٗ 

 س هٛب يٍ فليبد منك انًوري. دٔنٕ اٍز بك

 

ٔيٍ يَبٔئٓب آَب رزغبْم رجبكل   ٙ انؾٛبح ان ًهٛخ.يٍ يياٚب ْنِ انطوٚ خ، ْٙ ٍٕٓنخ انزطجٛ  س

 انقليبد ثٍٛ ا٢قَبو انًَبعلح، ٢ٔ رجٍٛ انزكه خ ان  هٛخ نٟقَبو انًقزه خ.

 

: رُطه  ْنِ انطوٚ خ يٍ َ طخ عْٕوٚخ، ْٔٙ اٌ ا٢قَبو طش٠مخ اٌزٛص٠ع اٌالرجبدٌٟ اٚ اٌزٕبصٌٟ

ٞقَبو ا٠َزبط اٍٞبٍٛخ، ٔاًَب ًٚكٍ  ٌ  انًَبعلح ٢ ٚ زٖو كٔهْب عهٗ ر لٚى فليبد ٔيُبس 

ا٢ اَّ ٚإفن عهٛٓب اٌ ٛوٚ خ انزٕىٚ   رَز ٛل ْنِ ا٢قَبو يٍ يُزغبد ٔفليبد ث ٚٓب انج ٘. 

ثً ُٗ اٌ ان َى  رزى سٙ ارغبِ ٔاؽل ٢ٔ رواعٙ رجبكل انقليخ ٔانًُ  خ ثٍٛ ث ٚٓب انج ٘. 

ا٢فوٖ، ٢ ٚ بك نزؾًٛهّ ثأ٘ يجهغ يٍ  انًَبعل انن٘ ٕٚى  يٖؤسبرّ عهٗ ا٢قَبو انًَبعلح

 يٖؤسبد ْنِ ا٢قَبو، ؽزٗ نٕربٌ ْنا ان َى قل اٍز بك عًهٛب يٍ فليبد ا٢قَبو ا٢فوٖ. 

ٔثًٕعت ْنِ انطوٚ خ رورت ا٢قَبو انًَبعلح رُبىنٛب ثؾَت  ًْٛزٓب، ٔرٕٙ  سٙ انجلء ا٢قَبو 

ٛل يٍ فليبد رهك ا٢قَبو، ا٢ ثً لاه انزٙ ر لو فليبد رجٛوح انٗ ا٢قَبو ا٢فوٖ، ٢ٔ رَز 

ٙئٛم، ٔيٍ صى رٕىٚ  ركه خ ا٢قَبو ثبنزَهَم عهٗ ربسخ ا٢قَبو انزٙ رهٛٓب ٔانزٙ اٍز بكد س هٛب 

 يُٓب.

 

يَبٔب سٙ رطجٛ  انطوٚ زٍٛ انَبث زٍٛ، ٔاٌ ربٌ يَبٔب انطوٚ خ انضبَٛخ )ٛوٚ خ انزٕىٚ   رٕعل

غخ نزورٛت يواري انقليبد انزٙ ٚزجلل اَْطزٓب ثؾٛش انزُبىنٙ(، اقم يٍ انطوٚ خ ا٢ٔنٗ، َزٛ

رٕى   ٢ٔ ركبنٛف يواري انقليبد انزٙ رقٔ َْبٛٓب ٞرضو علك يٍ يواري انزكه خ ا٢فوٖ، 

ٔاٌ ربَذ ركبنٛ ٓب  رجو يٍ ركبنٛف انًواري ا٢فوٖ انزٙ رزْبثّ ي ٓب سٙ اًْٞٛخ، ٔنننك ربٌ ٢ 

 ٔانٖؾٛؾخ، ْٔٙ ٛوٚ  انزٕىٚ  انزجبكنٙ. ثل يٍ اٍزقلاو انطوٚ خ اٞرضو ي  ٕنٛخ

 

: ر ٕو ْنِ انطوٚ خ عهٗ يجل  رجبكل انقليبد ٔانًُبس ، سًض٣ َٚز ٛل قَى طش٠مخ اٌزٛص٠ع اٌزجبدٌٟ -

 . يب يٍ فليبد ا٢قَبو انًَبعلح ا٢فوٖ، ٔقل ٚ لو ْنا ان َى ثبنً بثم فليبد نزهك ا٢قَبو

ى نٟفو، َزج  اؽلٖ انطوٚ زٍٛ )يٍ كٌٔ انلفٕل سٙ نزؾلٚل ي لاه انقليبد انزٙ ٚ ليٓب رم قَ

 انز بٕٛم(:

 

 عهٗ  ٍبً انزكه خ ان  هٛخ نه زواد انَبث خ، أ عهٗ  ٍبً انزكبنٛف انً لهح ن زوح ىيُٛخ؛  .

عهٗ  ٍبً انطو  انغجوٚخ،  ٘ ٔٙ  ي بكنخ ماد يغٕٓنٍٛ ) ٔ  رضو(، ٔيٍ صى ٚزى ؽم  ة.

نًغٕٓنٍٛ، انن٘ ْٚكم  ؽلًْب يض٣ ره خ ا٢عًبل ْنِ انً بكنخ، نهزٕٕم انٗ ي وسخ ا

انً ليخ انٗ يؾطخ انزٕنٛل، ٔاٜفو ركه خ انطبقخ انكٓوثبئٛخ انً ليخ انٗ ٔهّخ انٖٛبَخ 

 ٔانزٖهٛؼ.

 

ثُبء عهٗ يب ر لو، َغل اٌ نكم يٍ انطو  انًنرٕهح يياٚب ٔيَبٔب. ٔاٌ افزٛبه اٚخ ٛوٚ خ رزٕقف 

ا٠َزبعٛخ نهٕؽلح، ؽغى ا٠َزبط، انزُظٛى ا٠كاه٘، انجَبٛخ  انطجٛ خعهٗ عٕايم رضٛوح، يُٓب: 

ٔانَٕٓنخ سٙ عًهٓب، ٔاٛوْب، يًب رَبعل عهٗ رؾًٛم يٕاٙٛ  انزكبنٛف ثُٖٛجٓب ان بكل يٍ 

 انًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح.

 

ٙ : ْٔٙ عجبهح عٍ ربسخ انًٖؤسبد انًز ه خ ثب٠كاهح ان بيخ ساٌّصبس٠ف ا داس٠خ ٚاٌّب١ٌخ -

 رُظٛى ٔرَُٛ  ٔر لٚى انقليبد ربسخ ٞٔعّ انُْبٛ ا٢قزٖبك٘ نهٕؽلح انُٖبعٛخ ركم، ٔرًْم:



 حماس بة التاكليف

 45|  صفحة

 

 

 يٖؤسبد انًٕاك انًَبعلح، ربن وٛبٍٛخ ٔانًطجٕعبد، ٔ كٔاد انكزبثخ، ٔاٛوْب؛ .4

هٔارت ٔاعٕه ان بيهٍٛ سٙ ا٠كاهح ان بيخ ٔسٙ ئكاهاد ٔاقَبو انقليبد ان بيخ 

 ٔيزًًبرٓب؛

بنُٕه ٔانًٛبِ، ٔانجوٚل ٔانٓبرف ٔانجو  ٔانزهكٌ، ا٢ٚغبه، يٖؤسبد  فوٖ ر .2

انًواس   ،اٍز٣ٓربد اثُٛخ ٔيكبرت ا٠كاهاد ٔإٕٞل ا٢كاهٚخ، انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ

 ؛ٍٕو، ٔاٛوْبو، انٚوائت ٔانخا٢كاهٚ

انًٖؤسبد انًبنٛخ، ٔرٚى ربسخ انُ  بد انًورجطخ ثزًٕٚم ربسخ  ٔعّ انُْبٛ ا٢قزٖبك٘  .3

 ؛ يضبل، سٕائل ان ؤٗ ٔانًَزُلاد انقبٕخ ثٓب، ٔاٛوْب.سٙ انٕؽلح

 

 رٕعل ٔعٓزٍٛ  ٍبٍٛزٍٛ سٙ رٛ ٛخ ي بنغخ انًٖؤسبد ا٢كاهٚخ ٔانًبنٛخ، ًْٔب:

 
 . ثًب اٌ ا٠كاهح ان بيخ ر لو فليبد نٕظٛ زٙ ا٠َزبط ٔانزَٕٚ ، نننك ٚغت رٕىٚ  ربسخ 

انُْبٛ، ٔمنك ٔس  اٌٍ ر لٚوٚخ أ  انًٖؤسبد ا٠كاهٚخ ٔانًبنٛخ عهٗ ْنٍٚ انًغبنٍٛ يٍ

ي ل٢د ر ل نٓنا ان وٗ، عهًب اٌ ارجب  ْنِ انطوٚ خ ٍز٣قٙ ٕ ٕثخ ثبن خ سٙ افزٛبه اٌٍ 

يُبٍجخ نزٕىٚ  رم يٍ ْنِ انًٖؤسبد عهٗ يواري ا٠َزبط ٔانزَٕٚ ، ٔرٕىٚ  َٖٛت رم يٍ 

 ْنِ انًواري عهٗ انٕؽلاد انًُزغخ ٔانًجبعخ.

 

انضبَٛخ سآَب ر زجو اٌ يٖؤسبد ا٠كاهح ان بيخ، ْٙ يٖؤسبد صبثزخ رورجٜ ة. ايب ٔعٓخ انُظو 

ثبنًلح انزٙ اَ  ذ سٛٓب، ٢ٔ رزأصو ثؾغى ا٠َزبط ٔانًجٛ بد، نننك ٚزى رؾًٛهٓب عهٗ ؽَبة ا٢هثبػ 

ٔانقَبئو ثْكم يجبّو، ٔنٌٛ رٕىٚ ٓب عهٗ اكاهرٙ ا٠َزبط ٔانزَٕٚ . ٔٚ زجو ْنا ا٢عواء  رضو 

ْٕٔ ٚ طٙ ٕٕهح ٔاق ٛخ نكه خ  ٔي ج٢ٕ ٔيزج ب سٙ َظبو يؾبٍجخ ركبنٛف انؾلٚضخ. يُط ٛب 

 انجٚبعخ انًُزغخ، َٔٚبعل ا٠كاهح سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد ثٍٛ انجلائم انًزبؽخ.

 

: ْٔٙ عجبهح عٍ ربسخ انًٖؤسبد انًورجطخ ث ًهٛخ رٖوٚف ِصشٚفبد اٌج١ع ٚاٌزٛص٠ع -

 رٛخ:خ انٗ ان ٛو، ٔرًْم، انًٖؤسبد أٜرَوٚ  يُزغبد انٕؽلح انُٖبعٛ

 

 يٖؤسبد انًٕاك انًَبعل، ربن وٛبٍٛخ ٔانًطجٕعبد ٔ كٔاد انكزبثخ، ٔيٕاك انز جٛخ .4

  ٠قَبو ئكاهح انًجٛ بد ٔانز هٛف، ٔاٛوْب

 انؤارت ٔاٞعٕه ٔيزًًبرٓب انًلسٕعخ نه بيهٍٛ سٙ ئكاهح انًجٛ بد؛ .2

، انؾ٣ًد ا٢ع٣َٛخ ٔانلعبٚخ، ع٢ًٕد يٖؤسبد  فوٖ، رُ  بد كهاٍخ انَٕ  .3

انٕر٣ء ٔانًُلٔثٍٛ، َ  بد انُ م نهقبهط، َ  بد انُٕه ٔانًٛبِ ٔانزقيٍٚ، ا٢ٍز٣ٓك، 

انجوٚل ٔانجو  ٔانٓبرف ٔانزهكٌ، ا٢ٚغبه، َ  بد انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ، ا٢ّزواك سٙ 

 ٛوْب.انٖؾف نُْو ا٠ع٣ٌ أ انًغ٣د، ٔانً بهٗ انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ، ٔا

 

ُْبك ٛوٚزبٌ نً بنغخ انًٖبهٚف ا٢كاهٚخ ٔانزَٕٚ ٛخ يؾبٍجٛب، ايب روؽٛهٓب يجبّوح انٗ ؽَبة 

ا٢هثبػ ٔانقَبئو، ٔايب رؾًٛهٓب ٔرٕىٚ ٓب ثٍٛ انًُزغبد، ٔس  ٛجٛ خ رم يٖؤف، ْٔٙ: عهٗ 

 ٍبً ر لٚو٘، عهٗ  ٍبً قًٛخ انًجٛ بد أ رًٛزٓب، عهٗ  ٍبً يلٖ اٍز بكح رم يُزٕط يٍ 

 انًٖؤسبد، ٔاٛوْب. 
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 اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ فٟ اٌٛؽذاد اٌصٕب ١خ، ٚاؽزغت وٍفخ اٌٛؽذح إٌّزغخ
 

رقزهف انؾبعخ َٕٔعٛخ انؾَبثبد انقزبيٛخ انزٙ ر لْب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثبفز٣ف ٛجٛ خ انُْبٛ 

عًهٓب  ما ربَذ انٕؽلح رًبهً َْبٛب رغبهٚب، ٔٚ زٖواس ا٢قزٖبك٘ انزٙ رًبهٍٓب ْنِ انٕؽلح. 

َّ اعهٗ ّواء ٔثٛ  انَه خ ث ٖل انوثؼ كٌٔ اعواء اٚخ ر ٛواد أ عًهٛبد ُٕبعٛخ عهٛٓب، س

ٚكز ٙ سٙ ْنِ انؾبنخ، ثاعلاك ؽَبة انًزبعوح، انن٘ ٚجٍٛ يغًم انوثؼ أ انقَبهح، ٔؽَبة 

 ا٢هثبػ ٔانقَبئو، انن٘ ٚجٍٛ ٕبسٙ انوثؼ أ انقَبهح. 

 

ٔر ٕو ث ًهٛخ رؾٕٚم انقبيبد ٔانًٕاك انٗ يُزٕعبد ربيخ أ ايب ئما ربٌ َْبٛ انٕؽلح ُٕبعٛب، 

َٖف ربيخ، س ٙ ْنِ انؾبنخ ٚغت اعلاك ؽَبة ئٙبسٙ ٚجٍٛ انزكه خ انُٖبعٛخ نهًُزٕعبد، ٔٚطه  

ايب ئما ربَذ انٕؽلح ر ٕو  عهٗ ْنا انؾَبة، ثؾَبة ره خ ا٠َزبط نهجٚبعخ، أ ؽَبة )انزْ ٛم(. 

ٚكز ٙ ثاعلاك ؽَبة انزْ ٛم ٔا٢هثبػ ٔانقَبئو، كٌٔ انؾبعخ  عهٗ ر لٚى فليبد نه ٛو، ساَّ

 نؾَبة انًزبعوح.

 

ز جٛو عُّ ثْكم ان، ْٕٔ ؽَبة ٚ ل سٙ َٓبٚخ سزوح ىيُٛخ ي ُٛخ، أ ًٚكٍ أٚ : ؽغبة اٌزشغ١ً

ث ُبٕو انزكه خ ان  هٛخ نهًُزغبد انًُٖ خ ف٣ل رهك ان زوح،  بر وٚو ره ٕ٘، ٚزًٍٚ رْ   

 ٔرب٢رٙ:

 

 ٛل انقبيبد ٔانًٕاك نلٖ انٕؽلح ا٠َزبعٛخ سٙ  ٔل انًلح.. ه1ٕ

 . هٕٛل انقبيبد ٔانًٕاك انًزج ٛخ نلٖ انٕؽلح سٙ َٓبٚخ انًلح.2

 . قًٛخ ٕبسٙ انًْزوٚبد يٍ انقبيبد ٔانًٕاك، ثًب سٛٓب يٖبهٚف ّواء رهك انًٕاك،  ٘ 3

    (1 – 2.) 

 ٚ ٕيٌٕ ثبن ًهٛبد ا٠َزبعٛخ.. ركه خ اٞعٕه انًجبّوح انًلسٕعخ نه بيهٍٛ اننٍٚ 4

 . ركبنٛف ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح )انٕقٕك، انطبقخ، ٔانٖٛبَخ، ٔاٍزقلاو يٕاك  فوٖ(.5

 . هٕٛل ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم )اٛو ربيخ انُٖ ( سٙ  ٔل انًلح.6

 . هٕٛل ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم )اٛو ربيخ انُٖ ( سٙ افو انًلح.7

 

، ْٕٔ عجبهح عٍ رْف ؽَبة ٚ ل عهٗ ّكم خغبئش صب١ٔب: ؽغبة إٌز١غخ  ؽغبة ا سثبػ ٚاٌ

قبئًخ، ٚجٍٛ َزبئغّ ي بهَخ ثٍٛ انلفم انًزؾ   يٍ عًهٛخ ثٛ  اَزبط انَه  ٔانقليبد أ انجٚبعخ، 

ٔركٌٕ ْنِ انُزٛغخ ايب يٕعجخ، ٔٚ ُٙ منك رؾ ٛ  هثؼ  ي  انزكبنٛف انًُ  خ سٙ رؾ ٛ  ْنا انلفم. 

ٔٚطه   ؽٛبَب عهٗ ْنا انكْف ؽَبة   هح عبكٚخ.عبك٘، أ ٍبنجخ، ٔٚ ُٙ منك ٔعٕك فَب

ٔث ل اٙبسخ   ان ًهٛبد انغبهٚخ، َّٞ ٚقٔ َزٛغخ عًهٛبد نهُْبٛ اٍٞبٍٙ نهٕؽلح انُٖبعٛخ.

انوثؼ أ ٛوػ انقَبهح انُبعًٍٛ عٍ عًهٛبد انُْبٛ اٛو اٍٞبٍٙ )اٛو عبك٘(، ٍزؾٖم عهٗ 

ْنا انكْف،  ٘ ا٢هثبػ ٔانقَبئو، ٚ زجو  اٌ ٕبسٙ انوثؼ أ انقَبهح انُٓبئٛخ نُْبٛ انٕؽلح. 

ى  كاء َْبٛ انٕؽلح، ٔي وسخ يلٖ ا٢نزياو سٙ رُ ٛن انٕؽلح نقطٜ انًجٛ بد ٛ كاح يًٓخ ن ٛبً ٔر ٛ

ٔركبنٛف ا٠َزبط ئم ٚؾزٕ٘ عهٗ انً هٕيبد انزٙ رجٍٛ ثْكم رؾهٛهٙ انز ٛواد انزٙ رؾٖم عهٗ 

ْٕٔ ثننك   ؾلٚل ا٢َؾواسبد ثٍٛ انًقطٜ ٔان  هٙ.اٞيٕال ٔيًزهكبد انٕؽلح ٔيٖبكه اقزُبئٓب ٔر

ٔر زجو ْنِ انً هٕيبد سٙ َ ٌ انٕقذ  ٍبٍب ٢رقبم ان واهاد  ٚ زجو  كاح هقبثخ عهٗ انُْبٛ. 

رًب اٌ ْنا انز وٚو ٚ زجو يًٓب يٍ ٔعٓخ َظو ا٢قزٖبك انكهٙ  ٚٚب، ا٘  ا٢كاهٚخ سٙ انًَز جم. 

ٚزًٍٚ ي هٕيبد ًٚكٍ ا٢ٍز بكح يُٓب سٙ فليخ ا٢اواٗ عًهٛخ اكاهح ا٢قزٖبك انُٕٛٙ ئم اَّ 

 انزبنٛخ:
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  . ؽَبة انلفم ان ٕيٙ ٔرٕىٚ ّ؛ 

Input؛          – Output ة. عًم علأل انًلف٣د ٔانًقوعبد 

 ط. عًم علأل انًلسٕعبد انًبنٛخ.

 

ػ ٔانقَبئو، ٔنزٕٙٛؼ يب ر لو  َ ب، ََز ٍٛ ثٓنا انًضبل ن ًم ؽَبة انزْ ٛم ٔانًزبعوح ٔا٢هثب

  31/12/2021ـ يٍ انً هٕيبد انًزٕسوح  كَبِ، ٠ؽلٖ انْوربد انُٖبعٛخ، ٔمنك ثزبهٚ

 
كُٚبه                 

                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
         15000                 انقبيبد ٔانًٕاك )أل انًلح(           

       6000 انجٚبعخ رؾذ انزْ ٛم )أل انًلح(                    

         10000 ثٚبعخ ربيخ انُٖ  )أل انًلح(                        

         34000                     ًٕاك    يْزوٚبد انقبيبد ٔان      
م انقبيبد ٔانًٕاكيٖبهٚف َ                          1600           

        5000   انوٍٕو انغًورٛخ ٔع٢ًٕد ّواء انقبيبد       

       23000      انؤارت ٔاٞعٕه اٍٞبٍٛخ ن ًبل ا٠َزبط       

      7000             يٖبهٚف ُٕبعٛخ يجبّوح  فوٖ         

      3000                             عٕه ٕٛبَخ ٔرٖهٛؼ         

      800                                     اٚغبه انًُٖ          

      1000     يٖبهٚف انكٓوثبء ٔا٢ٙبءح ٔرٕٓٚخ انًُٖ      

هٔارت ٔاعٕه عًبل ا٢قَبو ٔانٕهُ                  2000       

     900                                     اٍز٣ٓك ا٢ٜد         

     10000                       كيوكٔكاد انقبيبد ٔانًٕا          

    2100           ه               ان ٕٖ انًؾورخ ٔانجقب           

    8000          خ         هٔارت ٔاعٕه ا٠كاهح ان بي           

    3000          خ                   يٖبهٚف ان ًٕيٛ            

    2500                                انقٖى انًكزَت            

    3000                             ع٢ًٕد ٔر٣ء انجٛ           

و                يٖبهٚف انهف ٔانؾي                  5000      

    4000                                                     يٖبهٚف انلعبٚخ ٔا٢ع٣ٌ        
    9000         هٍٕو ا٢ّزواك سٙ انً بهٗ انلٔنٛخ         

    2000 ح           ا٢َبهح ٔانزلسئخ ٔيٛبِ ن١كاه                  

    120000                                            انًجٛ بد         

    9000                                يوكٔكاد انًجٛ بد         

    800                                يٖؤسبد قٚبئٛخ         

    1500                               سٕائل قؤٗ يلُٚخ         

    1900                                ثوٚل ٔثو  ْٔبرف         

 

ٚهٙ:ٔ ظٓود َزٛغخ انغوك سٙ افو انًلح، يب   

قًٛزٓبٔيٕاك  فبيبد 8000  كُٚبه  .   
كُٚبه      ة. ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم قلهد قًٛزٓب 7000

كُٚبه      بط. ثٚبعخ ربيخ انُٖ  قًٛزٓ 42000  
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 انؾم:

   ٕٛك انًؾبٍجٛخ ان٣ىيخانرَغٛم  4

 اعلاك ر وٚو ؽَبة انزْ ٛم 2

 رٖٕٚو ؽَبة انزْ ٛم ٔثٛبٌ صًٍ ركه خ انُٖ  3

 حَبهٌ اعًبنٙ انوثؼ ٔانقٖٕٚو ؽَبة انًزبعوح ٔثٛبر 4

 ٔانقَبهحرٖٕٚو ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو ٔثٛبٌ ٕبسٙ انوثؼ  5

 

 أٚ : اٌم١ٛد اٌّؾبعج١خ

  )                                                                                        1( 

                                        101400   ٛمػ/ انزْ  يٍ 

انٗ انًنرٕهٍٚ            
/ ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم  ٔل انًلحػ 6000                                                         

 ػ/ فبيبد ٔيٕاك  ٔل انًلح      15000                                                      

                                                       1600          ػ/و. َ م انقبيبد ٔانًٕاك 
 ػ/ يْزوٚبد انقبيبد ٔانًٕاك  34000                                                      

/ هٍٕو ٔع٢ًٕد ّواءػ       5000                                                        

 ػ/  عٕه ٔهٔارت عًبل ا٠َزبط 23000                                                     

/  عٕه انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼػ     3000                                                       

/ ئٚغبه انًُٖ ػ                   800                                                       

 ػ/ انًٖبهٚف انُٖبعٛخ انًجبّوح 7000                                                     

 ػ/ و. انكٓوثبء ٔا٢ٙبءح ٔرٕٓٚخ انًُٖ  1000                                                     

 ػ/ هٔارت ٔاعٕه عًبل ا٢قَبو 2000                                                     

 ػ/ اٍز٣ٓك ا٢ٜد                  900                                                     

                                                     2100             ػ/ ان ٕٖ انًؾورخ ٔانجقبه
رؾٕٚم انًٖؤسبد انٗ ؽَبة انزْ ٛم                            

 

)      2 (  

يٍ انًنرٕهٍٚ                   

/ انقبيبد ٔانًٕاك افو انًلحػ             8000                                        

 ػ/ يوكٔكاد انقبيبد ٔانًٕاك             10000                                      

نًلح/ ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم سٙ افو اػ 7000                                        

                                                 25000 انٗ ػ/ انزْ ٛم     

             اصجبد قًٛخ  هٕلح افو انًلح ٔانًوكٔكاد                                                         

 

                                   76400 يٍ ػ/ انًزبعوح       
ػ/ انزْ ٛم انٗ 76400                                                 

رؾٕٚم هٕٛل ؽَبة انزْ ٛم،  ٘ انجٚبعخ انزبيخ انُٖ  انٗ ؽَبة                           

.انكه خ ثضًٍانًزبعوح                            
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حػ/ انًزبعو يٍ 19000                                    

ػ/ ثٚبعخ ربيخ انُٖ  أل انًلح انٗ 10000                                         

انٗ ػ/ يوكٔكاد انًجٛ بد                9000                                         

رؾٕٚم ثٚبعخ أل يلح ٔيوكٔكاد انًجٛ بد انٗ ؽَبة انًزبعوح                              

 

ػ/ انًنرٕهٍٚ يٍ                    

/ انًجٛ بدػ 120000                                                        
/ ثٚبعخ ربيخ انُٖ  افو انًلحػ 42000                               

                                  162000                                        انٗ ػ/انًزبعوح 
اق بل ؽَبة انًجٛ بد ٔاصجبد قًٛخ ثٚبعخ افو انًلح                             

 

)3  (  

 

ػ/ انًزبعوح يٍ 66600                           

                                        66600 انٗ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو   

قَبئواصجبد روؽٛم يغًم انوثؼ انٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔان                          

 

                       38200 يٍ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو   

انٗ انًنرٕهٍٚ                 

/هٔارت ٔاعٕه ا٠كاهح ان بيخػ        8000                                       

/و. ان ًٕنخػ                                  3000                                       

/ا٢َبهح ٔانزلسئخ ٔانًٛبِػ                 2000                                       

/انجوٚل ٔانجو  ٔانٓبرفػ                1900                                       

/ يٖؤسبد قٚبئٛخػ                   800                                        
/ع٢ًٕد ٔر٣ء انجٛ ػ                 3000                                       

/و. انهف ٔانؾيوػ                        5000                                       

/و. انلعبٚخ ٔا٢ع٣ٌػ                 4000                                       

/ هٍٕو اّزواك سٙ انًٖبهٚفػ 9000                                       

/ سٕائل قؤٗ يلُٚخػ               1500                                        

رؾًٛم ؽَبة انًٖؤسبد سٙ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو )اق بل(                            

 

يٍ ػ/ فٖى انًكزَت   2500                        
   ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو انٗ 2500                                   

اق بل ؽَبة فٖى انًكزَت سٙ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو                           

)4( 

  

                  30900 يٍ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو    

ػ/ انزٕىٚ  انٗ 30900                                       

اق بل ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو سٙ ؽَبة انزٕىٚ                             

)5( 

 

ػ/ انزٕىٚ  يٍ 30900                  
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                   انٗ انًنرٕهٍٚ                                                                                  

/ هاً انًبلػ                 10000                                      

 ػ/ انًَبًٍْٛ                 10000                                    

                                    5900 ػ/ان ًبل                         

/ انزقٖٖٛبد ا٢فوٖػ 5000                                       

حانًؾلك خؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو، ٔاق بل ؽَبة انزٕىٚ  ثبنَُج رٕىٚ                         

 

 صب١ٔب: ا ذاد ؽغبة اٌزشغ١ً:
     

)1( 

ػ/ انزْ ٛم                                                                 

نّ             يُّ                                                                                    

 

 انًجهغ انجٛبٌ انًجهغ انجٛبٌ

 يٍ ػ/ يوكٔكاد انقبيبد ٔانًٕاك

 يٍ ػ/ انقبيبد ٔانًٕاك افو انًلح 

يٍ هٕٛل )صًٍ ركه خ انقبيبد 

 ٔانًبك انًَزقليخ سٙ ا٠َزبط(

 

 

 

 

 

يٍ ػ/ ثٚبعخ رؾذ انزْ ٛم افو 

 انًلح

 يٍ هٕٛل انزكه خ اٞٔنٛخ نهًٕاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًزبعوح، صًٍ ركه خ انُٖ  يٍ ػ/ ان

 )انُٖبعٙ(

10000 

8000 

37600 

 

 ـــــــــــــــــ

55600 

 ـــــــــــــــــ

 

 

7000 

 

66600 

 ـــــــــــــــــ

 

73600 

 ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

76400 

 ـــــــــــــــــ

 انٗ ػ/ انقبيبد ٔانًٕاك )أل انًلح(

بدانٗ ػ/ و. َ م انقبي  

 انٗ ػ/ يْزوٚبد انقبيبد ٔانًٕاك

 انٗ ػ/انوٍٕو انغًورٛخ ٔع٢ًٕد

 

 

 

انٗ هٕٛل صًٍ ركه خ انقبيبد انًَزقليخ 

 سٙ ا٠َزبط

انٗ ػ/ ثٚبعخ اٛو ربيخ انُٖ  )أل 

 انًلح(

 انٗ ػ/  عٕه عًبل ا٠َزبط

 انٗ ػ/ انًٖبهٚف انُٖبعٛخ انًجبّوح

 

 

 

 انٗ هٕٛل انكه خ اٞٔنٛخ

ٛو انًجبّوح انُٖبعٛخانٙ انًٖؤسبد ا  

 انٗ ػ/ انٖٛبَخ ٔانزٖهٛؼ

 انٗ ػ/ اٚغبه انًُٖ 

 انٗ ػ/ انزٕٓٚخ ٔئٙبءح انًُٖ 

 انٗ ػ/ان ٕٖ انًؾورخ ٔانجقبه

 انٗ ػ/ ا٢ٍز٣ٓك

انٗ ػ/ هٔارت ٔاعٕه عًبل ا٢قَبو 

 ٔانٕهُ )اٛو يجبّوح(

 

15000 

1600 

34000 

5000 

 ـــــــــــــــــ

55600 

 ــــــــــــــــ

37600 

 

6000 

 

23000 

7000 

 ــــــــــــــــــ

73600 

 ــــــــــــــــــ

66600 

2000 

3000 

800 

1000 

2100 

900 

2000 

 ــــــــــــــــــ

76400 

 ــــــــــــــــــ
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) 2( 

ػ/ انًزبعوح                                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يُّ                                                                  نّ                      

 انًجهغ انجٛبٌ انًجهغ انجٛبٌ

 يٍ ػ/ انًجٛ بد

ربيخ انُٖ  افو  يٍ ػ/ ثٚبعخ

 انًلح 

120000 

42000 

 

 

 ــــــــــــــــــــ

162000 

 

 ثٚبعخ ربيخ انُٖ  أل انًلح

 انٗ ػ/ انزْ ٛم، صًٍ انزكه خ انُٖبعٛخ

 انٗ ػ/ يوكٔكاد انًجٛ بد

 انٗ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو )يغًم انوثؼ(

 

10000 

76400 

9000 

66600 

 ـــــــــــــــ

162000 

 

 

 

)3( 

ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو                                                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                

يُّ                                                            نّ                            

انجٛبٌ   انًجهغ انجٛبٌ انًجهغ 

يٍ ػ/ انًزبعوح )يغًم 

 انوثؼ(

 يٍ ػ/ فٖى انًكزَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٕٛل ٕبسٙ انوثؼ

66600 

 

2500 

 ـــــــــــــــــــــــ

69100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ

69100 

========= 

  30900 

 يٖبهٚف ا٢كاهٚخ ٔانًبنٛخ

انٗ ػ/ هٔارت ٔاعٕه ا٠كاهح 

 ان بيخ

 

 انٗ ػ/ يٖبهٚف ان ًٕيٛخ

ٔانزلسئخ انٗ ػ/ و. ا٢َبهح 

 ٔانًٛبِ

انٗ ػ/ و. انجوٚل ٔانجو  

 ٔانٓبرف

 انٗ ػ/ سٕائل قؤٗ يلُٚخ

 انٗ ػ/ يٖؤسبد ان ٚبئٛخ

 

 يٖبهٚف انجٛ  ٔانزٕىٚ 

 

 انٗ ػ/ ع٢ًٕد ٔر٣ء انجٛ 

 انٗ ػ/و. انهف ٔانؾيو

 انٗ ػ/و. انلعبٚخ ٔا٢ع٣ٌ

انٗ ػ/ هٍٕو اّزواك سٙ 

 انً وٗ

 انٗ هٕٛل )ٕبسٙ انوثؼ(

 

 

8000 

 

 

3000 

2000 

 

1900 

 

1500 

800 

 

 

 

3000 

5000 

4000 

9000 

30900 

 ـــــــــــــــــ

69100 

======= 
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و عٍ ؽَبثبد انكه خ، ٔرننك كيظ ؽَبثٙ انًزبعوح ٔا٢هثبػ ٔانقَبئو سٙ رْف ًٔٚكٍ انز جٛ

 :رٙٔاؽل سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ربٜ

 

31/12/2021    ر وٚو ره خ ا٠َزبط عٍ ان زوح انًُزٓٛخ سٙ                          

  

 عُبٕو انكه خ ٔر ًَٛبرٓب انكه خ
2 1 

34000 

  6600 

10000 

15000 

  8000 

 

 + يْزوٚبد انقبيبد ٔانًٕاك

و. َ م ّٔواء انقبيبد    

 ـــ يوكٔكاد انقبيبد ٔانًٕاك

 + يٕاك  ٔنٛخ سٙ ثلاٚخ انًلح

 ــــ يٕاك  ٔنٛخ سٙ افو انًلح

 = ره خ انًٕاك انًَزقليخ سٙ ا٢َزبط 37600
 + اٞعٕه ٔانؤارت اٍٞبٍٛخ ٔانًزًًخ ن ًبل ا٢َزبط 23000
60600 

  7000 
ف انًجبّوح،  عٕه ٔيٕاك= انزكبنٛ  

 + يٖبهٚف ُٕبعٛخ يجبّوح افوٖ
67600 

  9800 
(= انزكبنٛف انًجبّوح ن١َزبط )انكه خ اٞٔنٛخ  1 

حركبنٛف ُٕبعٙ اٛو يجبّو +   2  
77400 

  6000 

  7000 

   3 = اعًبنٙ انزكبنٛف انُٖبعٛخ  
 + ثٚبعخ ربيخ انُٖ  أل انًلح

انًلح ــــ ثٚبعخ اٛو ربيخ انُٖ  َٓبٚخ  
76400 

10000 

42000 

= انزكه خ انُٖبعٛخ ن١َزبط انزبو   4    
 + ثٚبعخ ربيخ انُٖ  ثلاٚخ ان زوح

 ــــ ثٚبعخ ربيخ انُٖ  سٙ َٓبٚخ ان زوح
44400 

21000 
انًجبعخ= ره خ انجٚبعخ   5   

 + ركبنٛف انزَٕٚ ٛخ )انجٛ  ٔانزٕىٚ (

65400 

17200 

    6   خ= انكه خ انؾ ٛ ٛخ نهجٚبعخ انًجبع

 + انزكبنٛف ا٢كاهٚخ ٔانًبنٛخ

انًجبعخ= انكه خ انكهٛخ انؾ ٛ ٛخ نهجٚبعخ   82600  7   

 

 ر وٚو ؽَبة انًزبعوح ٔا٢هثبػ ٔانقَبئو

 

 ر بٕٛم انجٛبَبد انًجهغ ان٣ًؽظبد

3 2 1 

 هٕٛل ؽَبة انًجٛ بد

ــ هٕٛل ؽَبة يوكٔكاد 

 انًجٛ بد

120000 

   9000 

 انًجٛ بد

د انًجٛ بدـــ يوكٔكا  

 

 هٕٛل ر وٚو انكه خ

111000 

  44400 

 = ٕبسٙ قًٛخ انًجٛ بد

 ٚطوػ: ره خ انجٚبعخ انًجبعخ
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هٕٛل ؽَبثّ يٍ انًؾبٍجخ 

 انًبنٛخ

 

 انًغًٕ 

 

 ر بهٚو انكه خ

 ر بهٚو انكه خ

هٕٛل ؽَبة يٍ انًؾبٍجخ 

 انًبنٛخ اٌ ٔعل

 انًغًٕ 

 66600 

   2500 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  69100 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    21000 

    17200 

 ـــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    38200 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    30900 

========== 

 = انوثؼ أ انقَبهح ا٢عًبنٛخ

ٚٚبف: ا٠ٚواكاد ا٢فوٖ )فٖى 

 يكزَت(

 

 

 

 ٚطوػ: ركبنٛف رَٕٚ ٛخ

ركبنٛف ا٠كاهح ٔانًبنٛخ            

يٖبهٚف ٔفَبئو اٛو           

  ان بكٚخ

 

 = انوثؼ أ انقَبهح انٖبسٛخ

 

اؽزَبة ره خ انٕؽلح انٕاؽلح: ٚ ٖل ثكه خ انٕؽلح انٕاؽلح، عًهٛخ اؽزَبة انكه خ سٙ انًوؽهخ 

قليخ انًُزغخ اٞفٛوح يٍ عًهٛبد انزَغٛم، ثٓلف رؾلٚل َٖٛت ره خ انٕؽلح يٍ انَه خ أ ان

اٌ انٓلف يٍ رؾلٚل ركه خ انًُزظ، ْٕ ر ٕٚى انًقئٌ ٔرؾلٚل انلفم )يٍ  )انزبيخ ٔاٛو انزبيخ(. 

 ف٣ل رؾلٚل انَ و(. 

 

اٌ ارجب  انطوٚ خ ان٣ًئًخ سٙ عًهٛخ ا٢ؽزَبة، ٚزٕقف عهٗ َٕ  ٔٛجٛ خ ٔؽغى ٔكهعخ رُظٛى 

ه خ، ايب انٕؽلح انطجٛ ٛخ )ان لك، ا٠َزبط سٙ انٕؽلح انُٖبعٛخ. ٔٚكٌٕ يٕٕٙ  اؽزَبة انك

 انٕىٌ، انطٕل، انؾغى( أ عهٗ اٍبً  ٔايو انطهجٛخ أ انًوؽهخ يٍ يواؽم ا٠َزبط، ْٔكنا.

 

 ٔيٍ ؽٛش ٔقذ اعلاك ٔرؾلٚل عًهٛخ ا٢ؽزَبة، قل ٚكٌٕ:

 

  . اؽزَبة  ٔنٙ: ام ٚزى منك سٙ انجلاٚخ نً وسخ انكه خ انز لٚوٚخ نهٕؽلح انًُزغخ؛

 يقطٜ: ئم ٚزى اؽزَبة ره خ انٕؽلح انٕاؽلح عهٗ ٕٙء انجٛبَبد انزٙ رًزهكٓب انٕؽلح ة. اؽزَبة 

 انُٖبعٛخ، يٍ ف٣ل انقجواد ٔانًواقجخ ٔانًزبث خ، س ُلئن رغو٘ اؽزَبة انًقطٜ نكم ٔؽلح      

 ئَزبط.     

 ىط. اؽزَبة ي ٛبه٘:  ٘ عهٗ  ٍبً ٔٙ  ي بٚٛو ٔي بٌٚ ن ُبٕو انكه خ، ٔعهٗ ٕٙء منك ٚز

 اؽزَبة ره خ انٕؽلح انٕاؽلح.    

 

ئعواءاد اؽزَبة ره خ انٕؽلح انٕاؽلح، عهٗ  ٍبً ر َٛى انكه خ ا٢عًبنٛخ نهَه خ انًُزغخ سٙ 

ٔرَزقلو ْنِ انطوٚ خ عبكح سٙ  ان زوح انًؾلكح عهٗ انٕؽلاد انًُزغخ )ربيخ ٔاٛو ربيخ(. 

ثُٛٓب، ٔيٍ َ ٌ انًٕاك انًَزقليخ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انزٙ رُزظ ٍه  يزغبََخ ٔيز بهثخ سًٛب 

ٔٚزى ايب ثْكم يجبّو نهكًٛبد انًُزغخ يٍ انًُزٕط   ًواؽم ٔانزكُهٕعٛخ انٕاؽلح.انا٠َزبط ٔرننك 

انٕاؽل، رًب سٙ اَزبط انطبقخ انكٓوثبئٛخ أ اَزبط انًَُذ ٔانَكو ٔانقجي ٔاٛوْب، أ عهٗ  ٍبً 

 خ سًٛب ثُٛٓب أ يز بهثخ ٔيٍ َ ٌ انًٕاك انًَزقليخ انً بٚٛو انًْزورخ ثٍٛ انكًٛخ انًُزغخ يقزه

سٙ ا٢َزبط ٔرننك انًواؽم ٔانزكُهٕعٛخ انٕاؽلح، رًب سٙ اَزبط انطبثٕ  ثأؽغبو يقزه خ، 

ٔانًْؤثبد ا٢فوٖ ثاؽغبو يقزه خ، رننك سٙ  ٔانًوٛجبدٔانلَْٕبد ٔانيٕٚد ثأٔىاٌ يقزه خ، 

قل رزٖف انطجٛ خ ا٢َزبعٛخ نهًُزٕط   غهٕك، ٔاٛوْب.ي ظى ُٕبعبد انز هٛت ٔانًٕاك ان نائٛخ ٔان
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، رًب سٙ ُٕبعبد ِثًؤهْب سٙ انًواؽم انًقزه خ، ٔر زٚٙ اؽزَبة ره خ رم يوؽهخ عهٗ ؽل

 انز هٛت ٔانًٕاك ان نائٛخ ٔا٠َزبط انُجبرٙ )ان ٕارّ ٔانقٚؤاد(. 

 

بنٛف انُٖبعٛخ ا٢فوٖ أ ٛوٚ خ اؽزَبة انضبَٙ عهٗ  ٍبً اؽزَبة انزكبنٛف انًجبّوح ٔانزك

ايب انًٖؤسبد  انًجبّوح، ثْكم يجبّو عهٗ ٔؽلاد يٍ انَه  انًُزغخ )ربيخ ٔاٛو ربيخ(. 

انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح سزؾًم ثٓب ْنِ انٕؽلاد عهٗ  ٍبً اٍزقلاو انً بٚٛو ٔانً برٛؼ انًزج خ 

ٛخ اٛو انًجبّوح، سٙ رٕىٚ  ْنِ انًٖؤسبد، ٔثغً  انزكبنٛف انًجبّوح ي  انزكبنٛف انُٖبع

رَزقلو ْنِ انطوٚ خ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انزٙ  َؾٖم عهٗ انكه خ ا٢عًبنٛخ نهٕؽلح انًُزغخ. 

رُزظ ٍه  يقزه خ سٙ انًٕاك ٔانقبيبد انًز لكح، ٔرَزقلو انًكبئٍ ٔاٞكٔاد انًقزه خ عجو 

انزْكٛهخ ا٠َزبعٛخ، أ ٔٚزى ا٢ؽزَبة عهٗ  ٍبً  انًواؽم ا٠َزبعٛخ ٔانزكُهٕعٛخ انًقزه خ  ٚٚب. 

عهٗ  ٍبً  ٔايو انطهجٛخ ٔانْ هخ، رًب سٙ ُٕبعبد اَزبط انًكبئٍ ٔانَٛبهاد ٔانَ ٍ 

 ٔانطبئواد، ٔاٛوْب.

 

س ٙ ؽبنخ ارجب   ٚخ ٛوٚ خ يٍ انطو  انًنرٕهح ٍبث ب، ٚ زًل عهٗ ٛجٛ خ ٔؽغى َٕٔ  ٔكهعخ 

ره خ انٕؽلح انٕاؽلح عهٗ  ٍبً ره خ رُظٛى ا٠َزبط سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ٔٚؾجن اٌ ٚزى رؾلٚل 

انزٙ ْٙ عجبهح عٍ )انزكبنٛف انًجبّوح + ركبنٛف  ،Manufacturing costا٠َزبط )انُٖ ( 

ا٢قَبو انقليٛخ ا٠َزبعٛخ(، ايب انًٖؤسبد ا٢فوٖ اٛو انًجبّوح ا٢كاهٚخ ان بيخ ٔانزَٕٚ ٛخ، 

 ب ٍبث ب.رؾًم ثٓب ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو، رًب مروَب سٙ يكبٌ ي

 

نُ وٗ عهٗ ٕٙء  نزٕٙٛؼ يضبل رٛ ٛخ ر َٛى انكه خ ا٢عًبنٛخ ثْكم يجبّو نهكًٛبد انًُزغخ. 

 1500انز بهٚو انْٓوٚخ سٙ اؽلٖ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، رجٍٛ ثبٌ علك انٕؽلاد انًُزغخ ثهغ 

 رٙ:ٜبٔؽلح، ٔربَذ ره زٓب ر

 

 اٌج١بْ                  اٌّجٍغ/ د٠ٕبس

 ــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــ                                                           

 190000انًٕاك                                                                

 59000اٞعٕه                                                               

 45000و. ا٢قَبو                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــ                                     

 294000اٌّغّٛع                                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــ                                     

ره خ ان ًم، )اٞعٕه  %40ٔؽلح ربيخ  300ٔؽلح،  500ربَذ انَه خ انًٕعٕكح سٙ ثلاٚخ انًلح 

يخ، ٔاعًبنٙ ايب يٍ ؽٛش انًٕاك سٓٙ رب ره خ ان ًم.  %15ٔؽلح ربيخ  200ٔ و. ا٢قَبو( ٔ

 رٙ:ره زٓب ربٜ

 

 

 اٌج١بْ                     اٌّجٍغ/ د٠ٕبس                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ                                     

 10000انًٕاك                                                                 

  7000اٞعٕه                                                               

 4500و. ا٢قَبو                                                            

 ــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــ                                      
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 21500اٌّغّٛع                                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــ                                     

 انؾم:

 لاؽزَبة ره خ انٕؽلح انزبيخ، ٔثٛبٌ منك ثغلٔ      

 رٙ:ٜبرؾلٚل علك انٕؽلاد انزبيخ يٍ ؽٛش انًٕاك، ر     

                                              

 ٔؽلح 2000=  500+  1500                                     

 

ربيخ يٍ ؽٛش )انًٕاك، اٞعٕه ٔ و.  4522ان ًم ئٚغبك علك انٕؽلاد انزبيخ يٍ ؽٛش ره خ 

 .ا٢قَبو(

                          300 * 40% =120   

                          200 * 15%  =30 

 ــــــــ                                               

                                                           150     
 ــــــــــــــ                                                                          

                                                           1650 

                                                                                                                                   

 انٕاؽلحعلٔل اؽزَبة ره خ انٕؽلح 

وٍفخ  اٌج١بْ

اٌغٍ خ 

اٌّٛعٛدح 

فٟ ثذا٠خ 

 اٌّذح

إٌّزظ 

 خالي اٌفزشح

 ذد  اٌّغّٛع

اٌٛؽذاد 

 إٌّزغخ

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

اٌٛاؽذح 

 ربِخ

وٍفخ 

اٌٛؽذاد 

 اٌزبِخ

اخش 

 اٌّذح

وٍفخ 

اٌٛؽذاد 

 اٌزبِخ

اخش 

 اٌّذح

 

      40% 15% 

 يٕاك

 اٞعٕه

 و. ا٢قَبو

10000 

7000 

4500 

190000 

59000 

45000 

200000 

66000 

49500 

2000 

1650 

1650 

100 

40 

30 
 

100 

16 

12 
 

100 

7 

4,5 

 110,5 128 170  315500 294000 21500 اٌّغّٛع

 

 255000= 170* 1500     ره خ انَه خ انًُزغخ انزبيخ =

 ره خ انَه خ انًزج ٛخ سٙ افو انًلح = 

 %40عهٗ  ٍبً     38400 = 128* 300                                         

 %15عهٗ  ٍبً     22100  =  110,5* 200                                     

 ـــــــــــــــــــــ                                                          

 انكه خ ان  هٛخ       315500انًغًٕ                                                 

                                                          ========                                  

 

 يضبل، ر َٛى انكه خ عهٗ  ٍبً انً ل٢د انًْزورخ:

 

 ظٓود َزٛغخ اَزبط اؽلٖ انْوربد انُٖبعٛخ ف٣ل انز بهٚو انْٓوٚخ، انً هٕيبد ا٢رٛخ:
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 ٔٛع اإلٔزبط                         ذد اٌٛؽذاد                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

  10000عُ                        25*  20طبثٛق                               

 5000عُ                         20* 20طبثٛق                               

     3000عُ                         10* 10طبثٛق                               

 

 كُٚبه 189000نهَه  انًُزغخ اع٣ِ،  ركبنٛف ا٢َزبطثه ذ اعًبنٙ 

ٕاك ٔعًهٛخ ا٠َزبط، ا٢ آَب رقزهف ٔيٍ ر بهٚو ا٠َزبط ظٓو ثأٌ انطبثٕ  يزْبثّ يٍ ؽٛش انً

 (.6، 1، 4رٛهٕ(،  ٘ ثً لل ) 30رٛهٕ، ٔ 5رٛهٕ،  20سًٛب ثُٛٓب ؽَت انٕىٌ، ْٔٙ ثبنزَهَم )

 

 انؾم:

 

                                    189000     

 كُٚبه 3انٕؽلح انًؾزَجخ = ـــــــــــــــــــــــــ =  ره خ  

                                    63000 
 

 عذٚي اؽزغبة اٌىٍفخ                                                  

 

اٌٛؽذاد اٌخب خ  اٌّ ذي اٌ ذد 

 ٌالؽزغبة

وٍفخ اٌٛؽذح 

 اٌّؾزغجخ

اٌىٍفخ 

 اٌّ ذٌخ

اعّبٌٟ 

 اٌىٍفخ

 10000 

5000 

3000 

4 

1 

6 

40000 

5000 

18000 

3 

3 

3 

12 

3 

18 

120000  

15000 

54000 

 اٌّغّٛع

 

  63000   189000 

 

 يضبل افو:

 

 رٙ:سٙ اؽلٖ انً بيم انزٙ رُٖ  انٖ بئؼ انً لَٛخ، ربَذ  عًبنٙ انزكبنٛف ف٣ل ان زوح، ربٜ

 

 اٌج١بْ                                 اٌّجٍغ/ د٠ٕبس                                  

 ــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 24000انًٕاك                                                                    

 15750      اٞعٕه                                                            

  10500و. ا٢قَبو                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  50250اٌّغّٛع                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 

 رٙ:ٔسٙ رهك ان زوح رى اَزبط انٖ بئؼ، ربٜ
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 إٌٛع  ٍٝ أعبط اٌّغبؽخ                           اٌ ذد                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 300يزو                                         1*  1                              

 200يزو                                         2*  1                              

 100يزو                                         5*  1                              

 

 ( عهٗ انزٕانٙ.1،2،5ره خ انًٕاك رؾًم عهٗ  ٍبً انًَبؽخ، ْٔٙ )

 

ايب ثبنَُجخ نهزكبنٛف انًزج ٛخ )اٞعٕه، و. ا٢قَبو(، ر َى عهٗ  ٍبً ي لل ٍبعخ ان ًم انًْزوك، 

 رب٢رٙ:

 ٍبعخ ي ٛبهٚخ 1                                1*  1ؼ ٕ بئ                         

 ٍبعخ ي ٛبهٚخ 2                                 2* 1ٕ بئؼ                          

 ٍبعخ ي ٛبهٚخ 3,5                               5*  1ٕ بئؼ                         

 

 ثٛبٌ منك ثغلٔل، ر٣رٙ:انؾم: اؽزَبة ره خ انٕؽلح انٕاؽلح، ٔ

                                                 24000 

 كُٚبه 20ره خ انٕؽلح انًؾزَجخ نهًٕاك = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                                1200 

  24000اؽزغبة وٍفخ اٌّٛاد  

ٔٛع 

 اٌصفبئؼ

ِ ذي  اٌ ذد

 اٌّشزشن

 ذد 

اٌٛؽذاد 

اٌخب خ 

 ٌالؽزغبة

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌّؾزغجخ

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌٛاؽذح

اٌىٍفخ 

 اٌى١ٍخ

1 2 3 4 5 ٦ 7 =

 2*6  
1  *1 

1  *2 

1  *5 

300 

200 

100 

1 

2 

5 

300 

400 

500 

20 

20 

2o 

20 

40 

100 

6000 

8000 

10000 

 24000   1200   اٌّغّٛع

 

                                             15750 

 كُٚبه 15ره خ انٕؽلح انًؾزَجخ نٟعٕه = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                             1050  
 

  15750اؽزغبة وٍفخ األعٛس                                           

ٔٛع 

 اٌصفبئؼ

ِ ذي  اٌ ذد

 اٌّشزشن

 ذد 

اٌٛؽذاد 

خب خ اٌ

 ٌالؽزغبة

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌّؾزغجخ

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌٛاؽذح

اٌىٍفخ 

 اٌى١ٍخ

1 2 3 4 5 6 7 =

 2*6  
1  *1 300 1 300 15 15 4500 
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1  *2 

1  *5 

200 

100 

2 

5,3 

400 

350 

15 

15        

30 

5,52 

6000 

5250 

 15750   1050   اٌّغّٛع

 

                                                     10500 

 كُٚبه 10ره خ انٕؽلح انًؾزَجخ، و. ا٢قَبو = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                                                     1050 
 

  10500اؽزغبة وٍفخ َ. ا لغبَ                                          

ٔٛع 

 اٌصفبئؼ

ِ ذي  اٌ ذد

 اٌّشزشن

 ذد 

اٌٛؽذاد 

اٌخب خ 

 ٌالؽزغبة

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌّؾزغجخ

وٍفخ 

اٌٛؽذح 

 اٌٛاؽذح

اٌىٍفخ 

 اٌى١ٍخ

1 2 3 4 5 6 7 =

 2*6  
1  *1 

1  *2 

1  *5 

300 

200 

100 

1 

2 

3,5 

300 

400 

350 

10 

10 

     10   

10 

20 

35 

3000 

4000 

3500 

 10500   1050   اٌّغّٛع

 

 اؽزغبة وٍفخ اٌٛؽذح اٌٛاؽذح                                         

 5*  1 فبئؼ  2*  1 فبئؼ  1*  1 فبئؼ  اٌج١بْ
 انًٕاك

 اٞعٕه

 و. ا٢قَبو

20 

15 

10 

40 

30 

20 

100 

52,5 

35 

 187,5 90 45 اٌّغّٛع اٌ بَ

 

 اؽزغبة اٌىٍفخ ا عّب١ٌخ                                                   

 اٌىٍفخ اٌى١ٍخ اٌٛؽذحوٍفخ  اٌ ذد ٔٛع اٌصفبئؼ

1  *1 

1  *2 

1  *5 

300 

200 

100 

45 

90 

187,5 

13500 

18000 

18750 

 50250   اٌّغّٛع
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 أٔ ّخ ٚٔ ش٠بد ّٚٔبرط اٌزىب١ٌف -اٌفصً اٌضبٌش: 

 
 

 

 . رص١ُّ ٔ ُ اٌزىب١ٌف:1
 

ًبمط ٔان بٚخ اٌ انًجبكب ٔان ٕاعل ان بيخ نًؾبٍجخ انزكبنٛف ٔاؽلح، ا٢ آَب رقزهف سٙ انْكم ٔانُ

ٔعٕك ا٢فز٣سبد ثٍٛ  :انٍٗٔجت ْنا ا٢فز٣ف ٚ ٕك  سٙ انزطجٛ بد نٓنِ انًجبكب ٔان ٕاعل. 

انٕؽلاد انُٖبعٛخ، يٍ ؽٛش  ؽغبيٓب، كهعخ ْٛكهٓب انزُظًٛٙ، َٕ  ا٠َزبط ٔٛجٛ زّ، انزكُٛك 

ٖ انكبكه ٔاعجبء نٕعٛب انًَزقليخ سٙ ان ًهٛبد ا٠َزبعٛخ، انُظبو ا٠كاه٘ نهٕؽلح، يَزٕٕٔانزكُ

 ئكاهح انزكبنٛف، ٔاٛوْب.

 

اٌ انً ٕيبد اٍٞبٍٛخ نزًٖٛى  ٘ َظبو نهزكبنٛف، ْٙ: رؾلٚل يواري انزكبنٛف ن١َزبط، ٔي وسخ 

ٚإصو ؽغى انٕؽلح عهٗ افزٛبه  ٔؽلاد ان ٛبً، ٔرننك عُبٕو ان ٛبً سٙ انٕؽلح انُٖبعٛخ. 

سبنُظبو  ا٢ّواف عهٗ َٕاؽٙ انُْبٛ انَبئل. انُظبو انًُبٍت انن٘ ًٚكٍ ا٢ٍز بكح يُّ سٙ يغبل 

سبٞٔل ٚزطهت   انن٘ ٚطج  سٙ ٔؽلح ٕ ٛوح انؾغى، ٚقزهف عٍ منك ٖٚهؼ نٕؽلح رجٛو انؾغى.

 َظبيب ثَٛطب، ايب انضبَٙ ٚزطهت َظبيب يز ليب يٍ انُبؽٛخ ان ُٛخ ٔا٠كاهٚخ، ٔاٛوْب.

 

رهًب ثوى  به انُظبو ان٣ًئى نهزكبنٛف. اٌ كهعخ رُظٛى انٓٛكم ا٠كاه٘، ٚه ت كٔها يًٓب سٙ افزٛ

 دانًَإٔنٛبد ٔانٕاعجبان ٣قبد ثٍٛ انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ انًقزه خ، ٔرؾلٚل  ْنا انزُظٛى

 منك عهٗ رطجٛ  َظبو يز لو نهزكبنٛف سٙ انٕؽلح، ٔان كٌ ٕؾٛؼ.  ًب ٍبعلٔا٢فزٖبٕبد، ره

ٛف، سًٍ انُٖبعبد يب ٚزى ا٠َزبط سٛٓب رًب رؾلك نُب ٛجٛ خ انُٖبعخ ا٢رغبِ ان بو نزًٖٛى انزكبن

ٛج ب نُظبو انًواؽم انُٖبعٛخ، رُٖبعخ ان يل ٔانَُٛظ، ٚزى ثًٕعجٓب رؾلٚل يواري انزكبنٛف نكم 

ٔيُٓب يب ٚزى ا٠َزبط سٛٓب ٛج ب نُظبو ان ًهٛبد  يوؽهخ ٔي وسخ ٔؽلاد ٔعُبٕو قٛبٍٓب. 

 انُٖبعٛخ، ْٔكنا.

 

ٕاؽٙ ان ُٛخ ُٕسٛو رم انً ٕيبد ٔانًَزهييبد ان٣ىيخ يٍ اناٌ اٍزقلاو َظبو نهزكبنٛف ٚزطهت ر

ٔٚ ٖل ثبنُٕاؽٙ ان ُٛخ ٔا٠كاهٚخ ٔانًبنٛخ، يلٖ قلهح  ٔا٠كاهٚخ ٔانًبنٛخ ٠َغبػ رطجٛ  انُظبو. 

انٕؽلح عهٗ رؾًم  عجبء ْنِ ا٢كاهح يٍ ركه خ انؾٖٕل عهٗ ا٢ٜد انؾبٍجخ ثإَٔاعٓب انًقزه خ 

 ى ٔاٍزقلاو انجوايظ ا٢نكزؤَٛخ، ٔيورجبد يٕظ ٙ ا٠كاهح، ٔاٛوْب.ٔركه خ انَغ٣د ٔان ٕائ

 

ث ل كهاٍخ ؽغى انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ْٔٛكهٓب ا٠كاه٘ ٔٛجٛ خ ان ًهٛبد انُٖبعٛخ، ٢ثل يٍ رؾلٚل 

 يواري انزكبنٛف ٔٔؽلاد انزكبنٛف ٔعُبٕو انزكبنٛف.

 

 (Cost Centers) ِشاوض اٌزىب١ٌف
 

 ح  كاء َْبٛ ي ٍٛ يزغبٌَ أ فليبد يٍ َٕ  ي ٍٛ يزغبََخ. اٌ يوري انزكه خ، ْٕ كائو

ٔٚؾزٕ٘ يوري انزكه خ عهٗ يغًٕعخ يٍ عٕايم ا٠َزبط انًزًبصهخ، ُٔٚزظ عٍ يوري انزكه خ يُزظ 

يزًٛي أ فليخ يزًٛيح قبثهخ نه ٛبً، ٔٚزطهت اٌ ٚكٌٕ رم يوري ركه خ يزًض٣ نٕؽلح يَإٔنٛخ 

 .رج ب نهزُظٛى ا٠كاه٘ سٙ انٕؽلح
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 ٔيٍ انز وٚف ٚزجٍٛ، اٌ ُْبك ّؤٛ ي ُٛخ سٙ افزٛبه يوري انزكه خ، ْٔٙ:
 

 . اٌ ٚكٌٕ يوري انزكه خ رؾذ اّواف يَإٔل ي ٍٛ عهٗ ٕٙء فوٚطخ انزُظٛى ا٠كاه1٘

 نهٕؽلح؛    

 . ًْٚم يوري ركه خ ا٠َزبط، يغًٕعخ يزًبصهخ سٙ ا٢ٜد رْزوك سٙ رُ ٛن عًهٛخ ُٕبعٛخ 2

 يؾلكح؛     

 يوري انزكه خ يَبؽخ ي ُٛخ يؾلكح َٚٓم ا٢ّواف عهّٛ، ًٔٚكٍ ارقبم انًَبؽبد  ٍبٍب  ْ م. 3ٚ

 ث ٘ ثُٕك انُ  بد؛نزٕىٚ     
 يوري انزكبنٛف عًبل ي ٍُٛٛ ًٚكٍ رؾلٚل عًم رم يُٓى، ٔثبنزبنٙ قٛبً ركه خ ان ًم سٙ . ٚٚى4

 عُل رؾهٛم عُٖو ا٢عٕه؛ انًواري   

 سٙ انٕؽلح عهٗ ٕٙء اْٞلاف انًزٕفبح سٙ ثٛبَبد انزكبنٛف، . ٚؾلك علك يواري انزكبنٛف5

 ٔٚإفن ثُظو ا٢عزجبه ركه خ ان ًم ان٣ىيخ؛    

 . ٚغت اٌ ٚزَى كنٛم يواري انزكبنٛف ثبنًؤَخ ان٣ىيخ ٞ٘ ر لٚم ُْٚأ سٙ رُظٛى انٕؽلح، أ س6ٙ

 رَهَم ان ًهٛبد انُٖبعٛخ نهَه خ.    

 

ًواري ا٠َزبعٛخ، انقليبد ا٠َزبعٛخ، ا٠كاهح ان بيخ، انزَٕٚ ٛخ، انٔيٍ ايضهخ يواري انزكبنٛف: 

 ْٔكنا.

 

ٔؽلح انزكه خ، ْٙ انزٙ رَُت انٛٓب عُبٕو َ  بد انزكه خ انزٙ رُْأ سٙ ا٢قَبو انُٖبعٛخ ا٠َزبعٛخ 

 ٔانقليٛخ ٔا٠كاهٚخ، ٔيٍ صى رزقن ٔؽلح انزكه خ  ٍبٍب ن ٛبً ركه خ انًُزظ أ انقليخ قٛبٍب َ لٚب.

 

اٌ ٔؽلح ا٠َزبط، ْٙ ٔؽلح نهز جٛو عٍ ا٠َزبط ٔرٕٕٛ ّ ٔقٛبٍّ ثبنَُجخ نًوري انزكه خ، أ 

 ٔٚكٌٕ ْنا انز جٛو ثبنؾغى، انٕىٌ، ان لك، انطٕل. انًوؽهخ ا٢َزبعٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. 

 

 ٔعهّٛ، ًٚكٍ رًٛٛي ٔؽلاد انزكه خ عهٗ  ٍبً:

 

ٛخ ٔقبثهخ نزٕىٚ  انزكبنٛف عهٛٓب يضم، ٔؽلاد ٍه ٛخ عُليب ركٌٕ ٔؽلاد ا٠َزبط ًَط -

 يُٖ  روٍٙ يٍ َٕ  ٔاؽل؛

يغًٕعبد ٍه ٛخ رٕعل سًٛب ثُٛٓب  ئنٗٛوٚ خ انًغًٕعبد: ٔمنك ثز َٛى ٔؽلاد ا٠َزبط  -

 يًٛياد يْزورخ يضم )ُٕبعخ انً هجبد(؛

ـ ٛوٚ خ اٞٔايو: ٔمنك عُليب رزجبٍٚ انًُزغبد ثلهعخ ٖٚ ت ي ٓب رًٛٛي ٔؽلاد انًُزظ،  -

ؽٛش انطوٚ خ انُٖبعٛخ، يضم )ٕٛبَخ انَٛبهاد(، ْٔنا َٚزلعٙ اعزجبه رم "ايو يٍ 

 اَزبط"، يًض٣ نٕؽلح ركه خ يَز هخ؛

ٔؽلاد انزكه خ سٙ يواؽم انزْ ٛم: ٔمنك سٙ ؽبنخ افز٣ف ٔؽلاد انًُزغبد سٙ يواؽم  -

واؽم انزْ ٛم.  ٔسٙ ْنِ انؾبنخ رقزهف ٔؽلاد انزكه خ ثبفز٣ف َزبئظ رم عًهٛخ، يضم )ي

 ُٕبعخ ان يل ٔانَُٛظ(
انٕؽلاد انقليٛخ رًُزظ َٓبئٙ رجب  ثَ و اقزٖبك٘، ٔركٌٕ ْٙ انٓلف اٍٞبٍٙ يٍ قٛبو  -

 ان ًم يضم )ُٕبعخ انُ م(.

 

 انْؤٛ انٕاعت ارجبعٓب سٙ اعلاك كنٛم ٔؽلاد انزكه خ، ْٙ يب ٚهٙ:
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  كهاٍخ انًواؽم ان ُٛخ ٔانزكُهٕعٛخ نه ًهٛبد انُٖبعٛخ؛  . 

و انزْكٛهخ ا٠َزبعٛخ ٔانقليٛخ انزٙ ر ٕو ثٓب انٕؽلح، ٔثؾش ان ٣قخ ثٍٛ ٔؽلح انجٛ  ؽٖ ة. 

 ٔٔؽلح ا٠َزبط؛

 افزٛبه ٔؽلح ان ٛبً ان٣ًئًخ نهًُزٕعبد ٔانقليبد؛ ط. 

ركه خ ٚكٌٕ  ئنٗرؾٕٚم انكًٛبد انًُزغخ يٍ إُٞبف انًقزه خ سٙ ؽبنخ علو انزغبٌَ،  ك. 

 بصم؛ثُٛٓب َٕعب يٍ انزغبٌَ ٔانزً

رؾلٚل انطبقخ ا٠َزبعٛخ نٕؽلاد ا٠َزبط ؽزٗ ًٚكٍ رؾلٚل علك انٕؽلاد انزٙ ًٚكٍ اَزبعٓب،  ْـ. 

 ثؾٛش رؾ   اقم َ  خ اقزٖبكٚخ؛

 

ٔسٙ انُٖبعبد انزٙ ٚزى ا٠َزبط سٛٓب ثُبء عهٗ ٛهت ٔيٕإ بد ي ُٛخ، ركٌٕ ٔؽلح انزكه خ سٙ 

ان  ل، ٔٚ جو عٍ ٔؽلارٓب، ثبن لك، انٕىٌ، أ  ْنِ انؾبنخ، ْٙ ايو انزْ ٛم، ا٠َزبط، انطهجٛخ أ

 انؾغى عهٗ  ٍبً ي وسخ َٕعٓب.

 

ث ل رؾلٚل يواري انزكبنٛف ٔر ٍٛ ٔؽلح انزكبنٛف، ٚزى كهاٍخ هثٜ عُبٕو انزكبنٛف ثٓنِ انًواري، 

 ثٓلف انوقبثخ عهٛٓب، ٔاعواء عًهٛخ اؽزَبة انكه خ ا٢عًبنٛخ، ٔيٍ صى ره خ انٕؽلح انٕاؽلح.

 

 اٌزىب١ٌف:ٔ ُ  .2

 

  ٔ بَ رىب١ٌف اٚاِش اإلٔزبط  اٌشغٍخ 
Job Costs 

 
ٚطج  ْنا انُظبو سٙ انُٖبعبد انزٙ رُزظ ٍه ب ماد يٕإ بد فبٕخ، أ رُزظ يغًٕعخ يٍ 

ثًٕعت   ْٔنِ انًُزغبد ٚزى اَزبعٓب ٛج ب نواجبد ٔٛهجبد ان ٣ًء ٔيٕإ بد انًَزٓهك.  انَه .

ك ٔاٞعٕه ٔانًٖبهٚف انُٖبعٛخ عهٗ  ٍبً أايو ا٠َزبط، ْنا انُظبو ٚزى رغًٛ  ركه خ انًٕا

ٔعبكح ٚزى اصجبد ْنِ انزكبنٛف سٙ ثطبقبد أ قبئًخ ركبنٛف ا٢يو انزٙ رأفن هقًب يَه٣َ ْٕ هقى 

يضبل عهٗ منك: انٕؽلاد انُٖبعٛخ سٙ انًطبث ، ٔهُ انٖٛبَخ، يٖبَ   ايو ا٠َزبط َ َّ. 

رزًٛي انٕؽلاد انُٖبعٛخ انزٙ ر زًل عهٗ أايو ا٠َزبط،   ا٢صبس، ُٕبعخ انطبئواد، ٔاٛوْب.

 ثبنٖ بد انزبنٛخ:

 

 . ئٌ ا٠َزبط اٛو ًَطٙ، ْٔنا ٚ ُٙ  َّ ٚزى انزُ ٛن ٔس  يٕإ بد فبٕخ نكم ايو اَزبط، ٔعه1ّٛ

 ًٚكٍ رًٛٛي انٕؽلاد انًُزغخ انقبٕخ ثكم  يو سٙ ا٢ٔايو رؾذ انزْ ٛم؛     

 جبّو ان ًهٛبد انُٖبعٛخ عهٗ  ٍبً  ٔايو اَزبط أ أايو رْ ٛم رٖله. ئٌ ا٢قَبو ا٠َزبعٛخ ر2

 نٓب ثبن ًم، يًب َٚبعل عهٗ ا٠كاهح رُظٛى ْنِ اٞٔايو، ثؾٛش رَز ٛل ثْكم ع ٣َٙ يٍ انطبقخ    

 ا٠َزبعٛخ انًزبؽخ نٓب؛   

 ؽلح، سٕه . ئٌ َظبو اٞٔايو َٚبعل عهٗ رؾلٚل انوثؼ ٔانقَبهح انُبرغخ نكم ايو اَزبط عه3ٗ

 ا٢َزٓبء يٍ رْ ٛهّ، ٔمنك ثً بهَخ ركه خ ايو ا٠َزبط ثَ و ثٛ ّ أ قًٛزّ انز بقلٚخ؛    

 . نٌٛ يٍ انٚؤه٘ اٌ ًٚو رم اَزبط عهٗ عًٛ  يواري ا٠َزبط، ٔمنك ٛج ب نًٕإ بد رم 4

  خ أايو، ْٔنا َٚزلعٙ اٌ ٚ ل علٔل رْ ٛم نكم ايو، ٔٚكٌٕ نكم يوري اَزبط ي ل٢د نزكه    

 رؾًٛم يَز م عٍ انًوري ا٢فو؛     

 . سٙ َظبو اٞٔايو رؾزَت انزكبنٛف عهٗ  ٍبً ؽٖو ركه خ ا٢يو سٙ ا٢قَبو انًقزه خ، ٔٚك5ٌٕ

 ايو ا٠َزبط  ٍبٍب ٢ؽزَبة انكه خ؛    
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 . َٚزقلو َظبو ركبنٛف أايو ا٠َزبط سٙ ؽٖو ركبنٛف انقليبد انلافهٛخ، يضم انٖٛبَخ، ٔمنك 6

 ًٓٛلا نزؾًٛهٓب عهٗ ا٢قَبو أ انًواري انًَز ٛلح سٙ عًٛ  انٕؽلاد انُٖبعٛخ  ٚب ربٌ َظبو ر    

 ا٠َزبط سٛٓب.    

 

 َٚزقلو َظبو أايو ا٠َزبط نهوقبثخ عهٗ رُ ٛن ٛهجبد ان ٣ًء ٔانًؾبٍجخ عٍ ركه زٓب ؽَت اٜرٙ:

 

يزًُٚخ هقى ان ًهٛخ  )أايو ا٠َزبط( ئكاهحث ل ا٢ر ب  عهٗ ّؤٛ انز بقل، رٖله   -

 ٔانًٕإ بد ٔانكًٛخ انًطهٕثخ ٔيٕعل ثلء انزْ ٛم أ ان زوح انًؾلكح ن٣َزٓبء يٍ اَزبعٓب؛

انزكبنٛف ؽَبثبد يَز هخ نكم ايو اَزبط، ًٚكٍ رزج  عُبٕو انزكبنٛف  ئكاهحرقٖٛٔ   -

هٚو نًواري ركه خ ا٢يو.  عبكح ُٚظى نٓنا ان وٗ ٍغم عهٗ ّكم ثطبقبد ركه خ أ ر ب

ركه خ، ٔٚؾًم ؽَبة ايو ا٠َزبط ثزكبنٛف انًٕاك انًجبّوح ٔاٞعٕه انًجبّوح، َٖٔٛجّ 

 يٍ انًٖبهٚف انُٖبعٛخ، رؾَت عبكح عهٗ اٍبً ر لٚو٘، ثبٍزقلاو ي ل٢د انزؾًٛم؛

انزكبنٛف ؽَبة يواقجخ ركبنٛف أايو ا٠َزبط رؾذ انزْ ٛم، رٍٕٛهخ نهوقبثخ  ئكاهحرًَك   -

ؽَبة انًواقجخ سٙ َٓبٚخ ان زوح اعًبنٙ  ئنٗو ا٢َزبط انزؾهٛهٛخ، ٔٚوؽم عهٗ ؽَبثبد أاي

 انزكبنٛف انزٙ اصجزذ ر بٕٛهٓب ثجطبقبد انزكه خ؛

اٌ ٚزى ا٢َزٓبء يٍ  ئنٗرًضم ثطبقبد انزكبنٛف ؽَبثبد أايو ا٠َزبط رؾذ انزْ ٛم   -

 ئنٗٚوؽم هٕٛلْب ا٠َزبط.  ر  م ثطبقبد انزكه خ انقبٕخ ثأيو ا٠َزبط ربو انُٖ ، ٔ

اٌ ٚزى رَهٛى انطهجٛخ نه ًٛم.  ٔعُل رَهٛى انًُزغبد  ئنٗؽَبثبد يقبىٌ يُزغبد عبْيح 

ؽَبة ركه خ  ئنٗنه ًٛم، روؽم ركه خ ا٠َزبط يٍ ؽَبة يقبىٌ انًُزٕعبد انغبْيح 

 انًجٛ بد، نً بثهخ انزكه خ ثاٚواكاد انجٛ ؛

بثّ ف٣ل ان زوح انًؾبٍجٛخ، رظٓو سٙ ٘ ٢ ٚزَهًّ  ٕؾنٔايو ا٠َزبط ربو انُٖ  ان  -

انًقبىٌ روٕٛل ٍه خ عبْيح، ٔرًضم ركه خ أايو ا٠َزبط رؾذ انزْ ٛم سٙ َٓبٚخ ان زوح 

انًؾبٍجٛخ، قًٛخ ا٠َزبط رؾذ انزْ ٛم انن٘ ٚظٓو روٕٛل نؾَبة يواقجخ أايو ا٠َزبط 

 رؾذ انزْ ٛم.

 

 ٙ:ررُظى  يٕه ؽَبثبد انزكبنٛف نٟٔايو ا٠َزبط، ربٜ

 

َزبط، ٔٚوؽم انٗ ٢ئ. ٚ زًل َظبو ركبنٛف أايو ا٠َزبط عهٗ سزؼ ؽَبة فبٓ نكم أايو ا

ُٖف ر، ٚبٔر ل قبئًخ اٞعٕه ايب رم  ٍجٕ  أ ّٓو  ؽَبة انْ هخ َٖٛجٓب يٍ اٞعٕه ثبنكبيم.

اٌ اٞعٕه  سٛٓب اٞعٕه انٗ انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح، ٔمنك ٞاواٗ انزؾهٛم ٔانً بهَخ. 

بّوح رٕى  عهٗ ا٢ّ بل ٔان ًهٛبد انًقزه خ، ٔٚ زٚٙ ْنا عًم يهقٔ اٞعٕه انن٘ انًج

ثٕاٍطزّ ًٚكٍ ي وسخ َٖٛت رم ّ هخ أ عًهٛخ يٍ اٞعٕه انًجبّوح، ٔٚوؽم انٗ ؽَبثٓب 

 ؛ًقزه خ أ ئكاهٚخانُٖبعٛخ انٛزى رغيئزٓب عهٗ ا٢قَبو سايب عٍ اٞعٕه اٛو انًجبّوح،   انقبٓ.

مٌ ٕوف فبٓ، ٚؾًم هقى انْ هخ، ٔيٍ ْنِ اد ان٣ىيخ نكم عًهٛخ ثة. رَؾت انقبيب

 ا٢مَٔبد رؾًم رم عًهٛخ ثً لاه يب اٍزٓهكذ يٍ انقبيبد؛

ط. ٚؾًم  ٚٚب رم ايو ثُٖٛجّ يٍ ركبنٛف  فوٖ يجبّوح، ٔرننك ثُٖٛجّ يٍ انًٖؤسبد 

 زبعٙ؛انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح انقبٕخ ثكم قَى ٚزى سّٛ رْ ٛم عيء يٍ ا٢يو ا٠َ

 ك. عُل ا٢َزٓبء يٍ انزْ ٛم ٔرَهٛى انًُزظ انٗ انًقبىٌ، ٚزى انز ٕٚى عهٗ  ٍبً ركه خ انًُٖ ؛

. عُل انجٛ  ٚؾًم ثُٖٛجّ يٍ انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ، ٔٚٚبف انٗ ركبنٛف انًُٖ  ثً لل ي ٍٛ، ـْ

َٛخ ٔثًجهغ  ل ٚؾَت ثَُجخ يئٕٚخ يٍ ان ًم أ انزكبنٛف انوئٛس  ٔٚؾَت ثاؽلٖ اٌٍٞ انً ؤسخ.

 صبثذ أ اٛو منك يٍ انً ل٢د، ٔثننك َزٕٕم انٗ ركه خ ا٠َزبط انًجب .
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رقزهف سزوح روؽٛم عُبٕو انزكبنٛف يٍ )انًٕاك ٔا٢عٕه ٔانقليبد انُٖبعٛخ( انًز ه خ ثبٞيو 

ٚظم ؽَبة ايو ا٠َزبط  ،ثٖ خ عبيخ  انٗ ؽَبة ايو ا٠َزبط، ثؾَت ظؤف انطهجٛخ انقبٕخ.

 وٕٛل عُبٕو انزكبنٛف انقبٕخ ثّ، ؽزٗ ٚزى اَزبعّ ثبنكبيم.ي زٕؽب، ٔر

 

عهٗ ٕٙء يب ٔهك ٍبث ب، ًٚكٍ رًٛي فٖبئٔ انًؾبٍجخ عٍ عُبٕو انزكه خ سٙ َظبو  ٔايو 

 ا٠َزبط، رًب ٚهٙ:

 

 . انزورٛي عهٗ اٍزقلاو ٛوٚ خ رجٕٚت عُبٕو انزكبنٛف انٗ يجبّوح ٔاٛو يجبّوح ثبنَُجخ نكم1

 ايو اَزبط؛    

 اٍزقلاو قبئًخ ركبنٛف يَز هخ نكم ايو يٍ أايو ا٠َزبط رؾذ انزْ ٛم انن٘ ٚزى رؾًٛهّ . 2

 ثاعًبنٙ ركه خ انًٕاك ٔان ًم ٔانقليبد ا٢فوٖ؛    

 . ٚزى رؾًٛم أايو ا٢َزبط ثُٖجٓب يٍ انًٖبهٚف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ثبٍزقلاو ي ل٢د3

 قٕائى ركبنٛف اٞٔايو، صى ر بهٌ ْنِ انزكبنٛف ثبنزكبنٛف ٔٚزى رَغٛهٓب سٙ ر لٚوٚخ رؾلك ي ليب.     

 اٛو انًجبّوح ان  هٛخ، نزؾلٚل ا٢َؾواسبد ٔان ؤقبد ثٍٛ انًؾلك ان  هٙ، ٔعًم قٕٛك ؽَبثٛخ    

 نزَٕٚخ ْنِ ان ؤقبد اٌ ٔعلد.    

 

ان٣ىيخ  ٔنزَٓٛم سٓى عًهٛبد انزَغٛم سٙ َظبو ركبنٛف ا٠َزبط، ََز ٍٛ ثبنًُٕمط ٔا٠عواءاد

 رٙ:ٜبثٓنا انٖلك، ر

 

 اٌ ١ٍّخ اٌم١ٛد ٚأصش٘ب  ٍٝ دفزش األعزبر اٌ بَ

 يٍ ػ/ يواقجخ انًقبىٌ 

انٗ ػ/ انلائٌُٕ، انُٖلٔ ، انجُك       
يٕاك ٔفبيبد ّواء ـ  1 

 يٍ ػ/ يواقجخ اَزبط رؾذ انزْ ٛم

انٗ ػ/ يواقجخ انًقبىٌ       
حـ ٕوف يٕاك يجبّوـ  2 

انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح يٍ ػ/يواقجخ ركبنٛف 

 نه َى 

انٗ ػ/ يواقجخ انًقبىٌ       

حـ ٕوف يٕاك اٛو يجبّوـ  3 

 يٍ ػ/ يواقجخ اَزبط رؾذ انزْ ٛم

يٍ ػ/ يواقجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح 

 نه َى

انٗ ػ/ اٞعٕه انًَزؾ خ       

رٕىٚ  ا٢عٕه -   4 ـ  

 يٍ ػ/ اٞعٕه انًَزؾ خ

عبد انًَزؾ خانٗ ػ/ ا٢ٍز طب        

انٗ ػ/ انجُك        

  5 ـ ٍلاك ا٢عٕه

 يٍ ػ/ يواقجخ انزكبنٛف اٛو انًجبّوح نه َى

انٗ ػ/ انلائٌُٕ أ انًَزؾ بد        
يٖؤسبد ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح ـ  6 

يٍٛ، انٚوائت،أ)ا٢ٍز٣ٓك، انز        

  (انقليبد انُٖبعٛخ      

 يٍ ػ/ يواقجخ اَزبط رؾذ انزْ ٛم

واقجخ انًواري انزَٕٚ ٛخيٍ ػ/ ي  

 يٍ ػ/ انًواري ا٢كاهٚخ

انٗ ػ/ يواقجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو        

انًجبّوح          

 7ـ رؾًٛم انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو 

انًجبّوح عٍ انًُزظ، ا٢قَبو ا٢فوٖ      

)ا٢كاهٚخ ٔانزَٕٚ ٛخ(       
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 يٍ ػ/ يواقجخ ا٠َزبط انزبو

جخ اَزبط رؾذ انزْ ٛمانٗ ػ/ يواق        
ـ رؾٕٚم ا٠َزبط انزبو انٗ يقئٌ  8 

 انجٚبعخ انزبيخ

 يٍ ػ/ يواقجخ انًلٍُٚٛ

انٗ ػ/ انًجٛ بد        
 9 انًجٛ بد - 

 يٍ ػ/ ركه خ انجٚبعخ انًجبعخ

 يٍ ػ/ يواقجخ اَزبط ربو

انٗ ػ/ يواقجخ انًواري انزَٕٚ ٛخ        

ركه خ ثٚبعخ يجبعخ ـ   10 

 
 

 ٙ ّبيميضبل رطجٛ 

 
ٔقل ظٓود انجٛبَبد  رزج  اؽلٖ انٕؽلاد انُٖبعٛخ ٛوٚ خ  ٔايو ا٠َزبط سٙ رؾًٛم انزكبنٛف. 

 رٙ:ٜ، رب2021و انزبنٛخ سٙ انٕؽلح نْٓو ّجبٛ/سجواٚ

 

كُٚبه  29000 يٕاك يزج ٛخ سٙ انًقيٌ  ٔل ّٓو   ـ  1 ٢ٔ :  

22000                                                 ك.                     يْزوٚبد ف٣ل انْٓو         

30000      ك.                  نًزج ٙ سٙ انًقيٌ آفو انْٓو ا 
 

رٙ:ـ ره خ أايو انزْ ٛم سٙ ثلاٚخ انْٓو ربَذ، اٜ  2 

 

رىب١ٌف  ٕب ١خ  اٌّغّٛع

 اضبف١خ
 سلُ ا ِش أعٛس ِجبششح ِٛاد ِجبششح

6500 

11500 

3500 

2000 

3500 

500 

1500 

3000 

1000 

3000 

5000 

2000 

01 
02 

03 
 اٌّغّٛع 10000 5500 6000 21500

 

 :ٙرربٜصبَٛب: ثه ذ انزكبنٛف انًجبّوح نٟٔايو رؾذ انزْ ٛم ف٣ل انْٓو انًنرٕه، 

 

 اٌّغّٛع ِٛاد ِجبششح أعٛس ِجبششح سلُ ا ِش

01 

02 

03 

05 

06 

1500 

3000 

1300 

2000 

1800 

1400 

1000 

3500 

2300 

3500 

1500 

1200 

2500 

6500 

3600 

5500 

3300 

3600 

 24000 13000 11000 اٌّغّٛع

 

*  11000اٞعٕه انًجبّوح =  يٍ %50رؾًم انزكبنٛف انُٖبعٛخ ا٠ٙبسٛخ ثً لل  -صبنضب: 

50%    =5500 
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 هاث ب: ثه ذ ركبنٛف اٛو انًجبّوح ان  هٛخ، رًب ٚهٙ:

 

 ا داس٠خ اٌزغ٠ٛم١خ اٌصٕب ١خ اٌج١بْ

 ٞعٕها

 انًٕاك

 يٖؤسبد افوٖ

2800 

3000 

2200 

1600 

2400 

1500 

2500 

1700 

1800 

 6000 5500 8000 اٌّغّٛع

 

 يٍ ركه خ انًٕاك انًجبّوح  %30ثهغ انزهف ان بك٘ سٙ انًٕاك انُٖبعٛخ 

 

 ف٣ل انْٓو. 04، 03، 02، 01و فبيَب: رى اَزبط اٞٔاي

ٍهًذ انٗ ان ٣ًء، ٔقل ثه ذ ان ًٛخ انز بقلٚخ  03، 02، 01ٍبكٍب: يُزٕعبد اٞٔايو ن١َزبط 

 ( كُٚبه عهٗ انزٕان20000ٙ، 18000، 16000نٓب، )

 

 انًطهٕة:

 رٖٕٚو ثطبقخ انزكه خ نٟٔايو انزٙ رى رْ ٛهٓب ف٣ل انْٓو؛ . أ
 اعلاك قبئًخ ؽٖو اٞٔايو انزبيخ، ٔقبئًخ ؽٖو اٞٔايو انًجبعخ؛ . ة
 رٖٕٚو ؽَبثبد انًواقجخ؛ . ط

 رٖٕٚو قبئًخ انزكبنٛف َٔزبئظ ا٢عًبل عٍ منك انْٓو.    .ك                

 

 انؾم:                 

  ٢ٔ ثطبقخ انزكه خ:       

 

 ٠01انْ هخ 

 ا عّبٌٟ خالي اٌشٙش س ١ذ اٚي اٌشٙش اٌج١بد

  عٕه يجبّوح

 يٕاك يجبّوح

ركبنٛف ُٕبعٛخ 

 ئٙبسٛخ

(1500 *50%) 

3000 

1500 

2000 

1500 

1000 

750 

4500 

2500 

2750 

 9750 3250 6500 اٌّغّٛع

 

  02انْ هخ 

 ا عّبٌٟ خالي اٌشٙش س ١ذ اٚي اٌشٙش اٌج١بْ

  عٕه يجبّوح

 يٕاك يجبّوح

 ركبنٛف ُٕبعٛخ

(3000  *50%) 

5000 

3000 

3500 

3000 

3500 

1500 

8000 

6500 

5000 

 19500 8000 11500 اٌّغّٛع
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 03انْ هخ 

 ّبٌٟا ع خالي اٌشٙش س ١ذ اٚي شٙش اٌج١بْ

  عٕه يجبّوح

 يٕاك يجبّوح

 خركبنٛف ُٕبعٛ

 ئٙبسٛخ

(1300 *50%) 

2000 

1000 

500 

1300 

2300 

650 

3300 

3300 

1150 

 7750 4250 3500 اٌّغّٛع

 

  04انْ هخ 

 اإلعّبٌٟ خالي اٌشٙش س ١ذ اٚي اٌشٙش اٌج١بْ

  عٕه يجبّوح

 يٕاك يجبّو

ركبنٛف ُٕبعٛخ 

 ئٙبسٛخ

(2000  *50%) 

 ـــــ

 ـــــ 

 ـــــ 

2000 

3500 

1000 

2000 
3500 
1000 

 6500 6500  اٌّغّٛع

 

 05انْ هخ 

 ا عّبٌٟ خالي اٌشٙش اٌج١بْ

  عٕه يجبّوح

 يٕاك يجبّوح

 ركبنٛف ُٕبعٛخ ئٙبسٛخ

(1800  *50%) 

1800 

1500 

900 

1800 

1500 

900 

 4200 4200 اٌّغّٛع

 

  06انْ هخ 

 ا عّبٌٟ خالي اٌشٙش اٌج١بْ

  عٕه يجبّوح

 ٕاك يجبّوحي

 ركبنٛف ُٕبعٛخ ئٙبسٛخ

(400  *50%) 

1400 

1200 

700 
 

1400 

1200 

700 
 

 3300 3300 اٌّغّٛع
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 ثطبقخ اٞٔايو انزبيخ

اٌج١بْ/ سلُ 

 ا ِش

 اٌّغّٛع 04 03 02 01

اٞعٕه 

 انًجبّوح

 يٕاك يجبّوح

ركبنٛف 

ُٕبعٛخ 

 اٙبسٛخ

4500 

2500 

2750 

8000 

6500 

5000 

3300 

3300 

1150 

2000 

3500 

1000 

17800 

15800 

9900   

 43500 6500 7750 19500 9750 اٌّغّٛع

 

 صبَٛب: ؽٖو اٞٔايو انزبيخ انًجبعخ ٔؽَبة أايو رؾذ انزْ ٛم

 

 ( اٞٔايو انزبيخ انًجبعخ1)                                             

  

 اعّبٌٟ اٌىٍفخ اٌج١ب ْ/ سلُ ا ِش

01 

02 

03 

9750   

19500   

7750 

 37000 اٌّغّٛع

 

 ( أايو رؾذ انزْ ٛم2)

 ا عّبٌٟ 06 05 اٌج١بْ/ سلُ ا ِش

 اٞعٕه انًجبّوح

 انًٕاك انًجبّوح

انًٖبهٚف انُٖبعٛخ 

 ا٢ٙبسٛخ

1800 

1500 

900 

1400 

1200 

700 

3200 

2700 

1700 

 7500 3300 4200 اٌّغّٛع

 

 صبنضب: رٖٕٚو ؽَبثبد انًواقجخ

 ؽَبة يواقجخ ا٢عٕه                                                       

 يُّ                                                نّ                                     

 

                      

 ػ/ اٞٔايو رؾذ انزْ ٛم ) عٕه يجبّوح(11000        انٗ انًنرٕهٍٚ             17900

   ركبنٛف ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح  2800ػ/ انجُك                                            

 انقليٛخ ا٠َزبعٛخ(       )يوري         ػ/ ا٢ٍز طبعبد                                   

                 ري ا٢كاهٚخ(انزكبنٛف ا٢كاهٚخ )انًوا 2500                                                        

 (انزَٕٚ ٛخانًواري انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ ) 1600                                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــ                    

                      17900                                    17900 
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                  ==========                         =========== 

 

 ؽَبة يواقجخ انًٕاك                                                  

 نّ          يُّ                                                                            

       

                                                                                                                                            أايو رؾذ انزْ ٛم )يٕاك  13000هٕٛل أل انًلح                  29000                    

 يجبّوح( ٔفبيبد                                                                                

 ركبنٛف ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح     3000    يْزوٚبد(  ػ/ يقئٌ ) 22000                   

 ٔانقليبد ا٠َزبعٛخ(انًواري                                                                              

 انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ 2400                                                                    

 انزكبنٛف ا٢كاهٚخ 1700                                                                    

 يٍ ػ/ يٖؤسبد انًقيٌ 900                                                                    

 هٕٛل افو انًلح 30000                                                                    

 هٕٛل افو انًلح 30000                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــ              

                   51000                                       51000  
             ============                             ============ 

 

 390( = %3*  13000ػ/ يواقجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح )                       

 

 يُّ                                                              نّ                             

 يٍ ػ/ انزكبنٛف انُٖبعٛخ  5500انٗ ػ/ يواقجخ اٞعٕه                        2800            

 انًؾًهخ                                                                                  

 انٗ ػ/ يواقجخ انًٕاك 3000            

 يٖؤسبد  فوٖ 2200            

 يٍ ػ/ سو  انزؾٕٚم 2890رهف عبك٘ نهًٕاك انُٖبعٛخ                   390           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ــــــــ        

           8390                                                    8390 
      ===========                                        =========== 

 ػ/ يواقجخ انًٖؤسبد                

 نّ                                       يُّ                                 

                                                                               

 ػ/ يواقجخ انزكبنٛف 2200انًنرٕهٍٚ            5500  

 انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح                                               

 ػ/ يواقجخ انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ 1500                                    

 ػ/يواقجخ انزكبنٛف ا٢كاهٚخ  1800                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ      

 5500                         5500  
=                  =======   ======== 

 

 ػ/ يواقجخ انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ                                                       

 يُّ                                نّ                                                        
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                                                                                                                                                                                                                           انٗ ػ/ ركبنٛف  5500 عٕه                    1600                                              

 انًجٛ بد                                   يٕاك 2400                                              

 يٖؤسبد  فوٖ 1500                                              

 ـــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــ                                               

                                             5500                           5500  
                                            =========                   ======== 

                        

 

 انًؾًهخ ا٠ٙبسٛخانُٖبعٛخ ػ/ انزكبنٛف                                             ػ/ركبنٛف ا٢كاهٚخ   

                                                                               (11000  *50%)= 5500                                    

 

 يٍ ػ/               5500انٗ ػ/ يواقجخ       5500   ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو   6000ا٢عٕه        2500

 يواقجخ                   ركبنٛف        انًٕاك                                                         1700

 رؾذ  أايو     اٛو انُٖبعٛخ                                                                           

 انًجبّوح           رؾذ انزْ ٛم                                                                            

                                                                                                 

 سبديٖو1800ٔ

 افوٖ        

                                                                                           5500                    5500                                 ـــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــ

6000                        6000                                            
                                                                                                                                                                                                                            

===========      ========                   =======              =======                   

 

 ػ/ سؤقبد انزؾٕٚم                           

 يُّ                                      نّ                  

 

 انٗ ػ/ يواقجخ انزكبنٛف  2890

 يٍ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو2890انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح             

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــــــ

2890                                  2890  
========                         ======== 

 

 

 ػ/ يواقجخ  ٔايو رؾذ انزْ ٛم                    

 يُّ                                       نّ                

 

 / يواقجخ اٞٔايو انزبيخيٍ ػ 43500هٕٛل أل يلح              21500

 هٕٛل افو انْٓو 7500انٗ يواقجخ ا٢عٕه         11000

 انٗ انزكبنٛف انُٖبعٛخ                                                    5500

 انٗ يواقجخ انًٕاك                                        13000
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 ـــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــ          

51000                                51000   

==========                      ========= 

 

 

 

 يواقجخ ا٠َزبط انزبو                                              

 ػ/ يقيٌ أايو ربيخ                                           

 يُّ                                                            نّ                   

  

 يٍ ػ/ ركه خ انًجٛ بد )أايو ربيخ  37000انٗ ػ/ أايو رؾذ انزْ ٛم                 43500 

 يجبعخ(                                                                                     

 (04هٕٛل افو انًلح نهْ هخ ) 6500                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43500                                                    43500  
===========                                 ============= 

 

 

 

 

 

 ػ/ ركهٛ ّ انًجٛ بد                                             ػ/ سؤقبد يقيَّٛ            

                                                                                                                        نّ                    ّ    نّ                                 يُ    يُّ                               

 

                                                                         يواقجخ  390يواقجخ انًٕاك    900انٗ يقيٌ                                                37000

  ركبنٛف اٛو   اٞٔايو انزبيخ                                                                                

 انًجبّوح                                                                                                    

                                                                                                    

ػ/  510            يٍ ػ/ انًزبعوح                          42500                              

 ا٢هثبػ    

 ٔانقَبئو                                                                                                       

         ــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــ                                                                     ػ/ يواقجخ انًوري                        5500

  900                      900ــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــ                 

32500                       42500                             ========       ========       

===========     ========= 

                     

 

 

 ػ/ انًزبعوح                                   

 يٍ                                                  نّ                 

 

 يٍ ػ/ انًجٛ بد 54000ػ/ ركه خ انًجٛ بد             42500
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 ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو            11500

          )يغًم انوثؼ(                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

54000                                   54000  
============                     =========== 

 

 

 قَبئوػ/ ا٢هثبػ ٔان                                                   

 يُّ                                                        نّ                                

 

 يٍ ػ/ انًزبعوح 11500انٗ ػ/ يواقجخ انزكبنٛف ا٢كاهٚخ                   600    

 سو  انزؾًٛم                                           2890  

 ؤقبد يقيَّٛ                                  انٗ ػ/ س 510  

 ٕبسٙ انوثؼ                                         2100  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11500                                                        11500  
  =============                                        ============= 

 

 

 قبئًخ انزكبنٛف                                                   

 انزكبنٛف انًجبّوح

 11000 عٕه يجبّوح                                     

      13000اك يجبّوح                                      يٕ

 24000ـ انزكه خ اٞٔنٛخ انًجبّوح                                             1

  5500+ ركه خ ُٕبعٛخ ئٙبسٛخ                                               

 ـــــــــــــــــــ                                                                             

                                                                             29500  

 2 ـ ركه خ انًُٖ  ن١َزبط

  21500 + ركه خ ا٢ٔايو رؾذ انزْ ٛم أل يلح     

ركه خ اٞٔايو رؾذ انزْ ٛم افو انًلح ـــ 7500    
                                                                   ــــــــــــــــ                                                                                                                                                              

                                                   14000              14000  
 ـــــــــــــــــــــــ                                                                            

  43500ركه خ انًُٖ  نٟٔايو انزبيخ                                          

  6500و انْٓو                                          ــــ ركه خ اٞٔايو اف

 ـــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                       

  37000     زبيخ انًجبعخ                      ـ ركه خ انًُٖ  نٟٔايو ان3

  5500+ انزكبنٛف انزَٕٚ ٛخ                                                  

 ــــــــــــــــــــــــ                                                                          

  42500                                   ـ ركه خ انًجٛ بد                  4

  54000رطوػ: ٕبسٙ انًجٛ بد                                              

 ــــــــــــــــــــــــــ                                                                         
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   11500         (11500=  42500ـــ  54000اعًبنٙ انوثؼ ) - 5

  

 6000رطوػ: انزكبنٛف ا٢كاهٚخ                    

  2890سو  ركبنٛف ُٕبعٛخ اٙبسٛخ               

 سو  يقئٌ يٕاك ُٕبعٛخ     

  510                             عبك٘(   اٛو)     

 ــــــــــــــــــــــ                                              

                                                   9400               9400   
 ـــــــــــــــــــــــــ                                                                      

  2100ـ ٕبسٙ انوثؼ                                                       6

                                                                         ========= 

 

Process Cost    ٔ بَ رىب١ٌف ِشاؽً اإلٔزبط 
 

 )ٕ برّ، اؽزَبة ره خ انًواؽم، ًَبمط نه ٕٛك ٔا٠عواءاد انًؾبٍجٛخ، ٔر بهٚو انكه خ(:   

 

عبكح ثًواؽم يز لكح قجم اٌ ٚزى ُٕ  َٚزقلو ْنا انُظبو سٙ انُٖبعبد انزٙ ًٚو ثٓب ا٠َزبط 

 رٙ:ٜانًُزظ انُٓبئٙ، ٔس  انٖ بد اٍٞبٍٛخ نٓن انًواؽم، ْٔٙ رب

 

 . اٌ انًبكح انوئَٛٛخ نًُزٕط روؽم انٗ يوؽهخ رهٛٓب، ٔرؾٕل ثَ و ركه زٓب ان  هٛخ؛1

 ركه خٖو ركه خ ا٠َزبط أ ؽ  . ٚكٌٕ ا٠َزبط ًَطٙ ٔانٕؽلاد يزْبثٓخ ٢ٔ ًٚكٍ انزًٛٛي ثُٛٓب.2

 ٚزى عٍ ٛوٚ  يزٍٕٜ ركه خ ان زوح نكم يوؽهخ أ ان َى ا٠َزبعٙ؛ انٕؽلح   

 . رؾٕٚم ٔؽلاد ا٠َزبط اٛو انزبيخ سٙ ثلاٚخ َٔٓبٚخ ان زوح انٗ يب ٚ بكنٓب يٍ ٔؽلاد ربيخ، ع3ٍ

 ٛوٚ  ر لٚو يَزٕٖ ا٢رًبو انن٘ ٕٔهذ انّٛ ْنِ انٕؽلاد؛    

 خ نهًُزٕط، ثزوؽٛم انزكه خ يٍ يوؽهخ ٞفوٖ عهٗ ؽَت اَز بل. ٚزطهت رؾلٚل انزكه خ انُٓبئ4ٛ

 ا٠َزبط يٍ قَى انٗ افو انن٘ ٚهّٛ؛    

 ٌ انًبكح اٞٔنٛخ رٖوف نهًوؽهخ اٞٔنٗ س ٜ، ٔٚزىأ. رزًٛي ركبنٛف انًواؽم سٙ ان بنت، ث5

 و كٔه ٔٚ زٖ  رؾٕٚهٓب انٗ انًواؽم انًقزه خ انًززبنٛخ، ؽزٗ رٖجؼ يُزغبد ربيخ انُٖ .    

 ٔسٙ   انًواؽم انزبنٛخ ئٙبسخ ركه خ انزْكٛم أ انزؾٕٚم، ْٔٙ ركه خ ان ًم ٔانقليبد ا٢فوٖ.    

 انُٖبعبد ماد انًواؽم انًز لكح ٚكز ٙ ثؾٖو ركه خ عُٖوٍٚ س ٜ، ًْب ركه خ انقبيبد    

 َٖٛجٓبى رؾًٛم ايب انًٖؤسبد اٛو انًجبّوح ثبنَُجخ نهًوؽهخ، سٛز ٔانًٕاك، ٔركه خ انزْ ٛم.     

 ؛يُٓب    
 . قل ٚزى ثٛ  اَزبط ث ٘ انًواؽم انُٖبعٛخ، ثًُٛب َٚهى انج ٘ ا٢فو انٗ انًوؽهخ انزٙ رهٛٓب. 6

 سٛؾَت رؾٕٚم ٔؽلاد ا٠َزبط انٗ انًوؽهخ انزبنٛخ، ثَ و انجٛ  ثل٢ يٍ ٍ وِ، ٔمنك ن ٛبً    

 فَبهح عهٗ ؽلح؛ هثؼ أَزٛغخ رم يوؽهخ يٍ     

 ٖو رًٛخ انٕؽلاد انًُزغخ نكم يوؽهخ، ٔاعلاك ر وٚو عٍ ؽورزٓب يٍ يواؽم ا٠َزبط. رزج  ٔؽ7

 ف٣ل ان زوح؛ ٔيٍ انُٖبعبد انزٙ رطج  سٛٓب َظبو ركبنٛف انًواؽم، ُٕبعخ ان يل ٔانَُٛظ،   

 ا٢كٔٚخ، انَكو، انٕه  ا٢ًٍُذ، ٔانيٕٚد، انج٣ٍزٛك، انز لٍٚ، ٔانجزؤل، ٔاٛوْب.   

 

 هَخ ثٍٛ َظبو ركبنٛف اَزبط اٞٔايو ٔركبنٛف ئَزبط انًواؽم عهٗ انْكم انزبنٙ:كٍ عًم ي بًٔٚ
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 اٌج١بْ أٚاِش ا ٔزبط ِشاؽً ا ٔزبط

اَزبط يَزًو -  

عًهٛبد ُٕبعٛخ ًَطٛخ -  

يواؽم يُزظًخ -  

ٔس  ٛهجبد ان ٣ًء -  

ثًٕعت يٕإ بد يطهٕثخ -  

 عًهٛبد ُٕبعٛخ اٛو يزْبثٓب

 َظبو ا٢َزبط

زكبنٛف نكم يوؽهخ رؾلٚل ان -  

عهٗ  ٍبً رغًٛ  عُبٕو  -

نهًوؽهخ انزكبنٛف  

رؾلٚل انزكبنٛف سٙ َٓبٚخ سزوح -  

انزكبنٛف، ٔروؽم يٍ يوؽهخ   

 ٞفوٖ

زكبنٛف نكم ايو اَزبطانرؾلٚل  -  

عهٗ  ٍبً رؾهٛم عُبٕو انزكبنٛف -  

رؾلٚل انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ عُل اَزٓبء  -

 ان ًم

 َظبو انزكبنٛف

 

ٛف انًواؽم: يٍ انقطٕاد انوئَٛٛخ نؾَبثبد ركبنٛف انًواؽم، ْٙ انزؾلٚل نكم ؽَبثبد ركبن

رًب رؾلك نٓب عُبٕو ركه زٓب، ٔرننك ؽٖو رم عُٖو   يوؽهخ افزٖبٕٓب ٔثلاٚزٓب َٔٓبٚزٓب.

يٍ ْنِ ان ُبٕو، رًٛخ ٔقًٛخ، ي  رؾلٚل يٕإ بد انزْ ٛم سٙ رم يوؽهخ ٔكهعخ انغٕكح 

 د ا٠َزبط انًطهٕثخ، ٔانَُت انً جٕنخ نهًجٛ بد.انًطهٕثخ سٙ اَزبعٓب، ٔي ل٢

 

انُٖبعبد انزٙ رزٖف ٛجٛ زٓب ثبنًواؽم، يٍ انً ؤٗ اٌ رًو انَه خ قجم ارًبيٓب ثأرضو يٍ   ٌ

اصُبء سزوح ي ُٛخ، ْٔنا ٚزطهت ث زؼ  ِيوؽهخ، ننا ر زٚٙ ي وسخ ركبنٛف اَزبط رم يوؽهخ عهٗ ؽل

 ؽَبة فبٓ ثٓب.

 

 انقبيبد، اٞعٕه، ٔانًٖؤسبد ا٢فوٖ(. انًٕاك ٔب ثزكبنٛف ا٠َزبط )ٚغ م ْنا انؾَبة يلُٚ

ْٕٔ ٚزًضم عبكح سٙ اَزبط ربو ٔئَزبط  ٔاعًبنٙ انزكبنٛف سٙ ف٣ل سزوح انزكه خ، ٚ بثهّ ا٠َزبط انزبو. 

ٔيب هس٘ ٚ بك انٗ انزْ ٛم، ٔٚزى  رؾذ انزْ ٛم ٔا٠َزبط انزبو انًؾٕل انٗ يوؽهخ ربنّٛ. 

 ؽَجًب رواِ ا٠كاهح.انزٖوف سّٛ 

 

 رٙ:ٜايب انًجهغ انًؾًم ن١َزبط انَهٛى، ٚزى انزٖوف ثّ رب

 

 . ٚوؽم يجبّوح انٗ انغبَت انًلٍٚ يٍ ؽَبة انًوؽهخ انزبنٛخ، سٛغ م ؽَبة انًوؽهخ كائُب1

 )انًوؽهخ اٞٔنٗ( ثبنًجهغ ٔؽَبة انًوؽهخ انزبنٛخ )انًوؽهخ انضبَٛخ( يلُٚب، ْٔكنا؛   

 عهٗ اٌ ٚغ م ْنا انؾَبة ،انًوؽهخ(ًجهغ انٗ ؽَبة ٍٜٔٛ، ْٕ )ؽَبة يقيٌ . اٌ ٚوؽم ان2

 سًٛب ث ل كائُب ثكم يب رَؾجّ انًوؽهخ انزبنٛخ يٍ انًقيٌ ٛج ب ٢مٌ ٕوف فبٓ.     

 

 رٙ:ٜ، ربانًؾبٍجخ عهٗ عُبٕو انزكبنٛفٔٚزى 

 

َٔبد ٕوف يٍ : رٖوف انًٕاك ان٣ىيخ نهزْ ٛم يٍ انًقيٌ، ثُبء عهٗ  مركه خ انًٕاكــ 

انًَإٔل، ٔٚزى قٛل انًٕاك انًُٖوسخ نهزْ ٛم، ثغ م )ؽَبة رْ ٛم انًوؽهخ يلُٚب، ٔؽَبة 

ٔرزى ي بنغخ ربسخ عُبٕو انًٕاك انزٙ رزى سٙ  ٘ يوؽهخ يٍ يواؽم،   يواقجخ يقبىٌ انًٕاك كائُب(.

 عهٗ انًوؽم. ٍٕاء ربَذ رهك انًٕاك يجبّوح أ اٛو يجبّوح، ثبعزجبه آَب عُٖو ركه خ يجبّوح

ان ًم: رؾًم رم يوؽهخ ثُٖٛجّ يٍ ركه خ ان ًم، ٔمنك ثٕاٍطخ يهقٖبد ٔرْٕسبد  خــ ركه 

ٍزُ ن ٠رًبو انًوؽهخ، ثبٍزقلاو ثطبقبد انٕقذ ٍٕاء ربٌ  اٞعٕه، ث ل رؾلٚل انييٍ ان  هٙ انن٘ 

كٌٕ ٚرؾًٛهّ، ٔعُل   ْنا انٕقذ يجبّوا أ اٛو يجبّوا ثطجٛ زّ ٔاٞعٕه انًَزؾ خ نكم يوؽهخ.

 ؽَبة )رْ ٛم انًوؽهخ يلُٚب، ٔؽَبة يواقجخ اٞعٕه كائُب(.
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جٓب يٍ انزكبنٛف ٛ: رؾًم رم يوؽهخ يٍ يواؽم ا٠َزبط ثُٖانزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوحـ 

 انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ايب عهٗ  ٍبً س هٙ أ عهٗ  ٍبً ر لٚو٘، ثبٍزقلاو ي ل٢د انزؾًٛم. 

ماد ا٠َزبط انًَزًو ٚزى رؾًٛم ا٠َزبط ثبنزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح  ًواؽمانٔسٙ َظبو 

ان  هٛخ، ٔمنك ثغ م )ؽَبة رْ ٛم انًوؽهخ يلُٚب ٔؽَبة يواقجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ اٛو 

ث ل رؾًٛم رم يوؽهخ ثزكبنٛ ٓب يٍ عُبٕو ا٠َزبط، ٢ثل يٍ ؽٖو رًٛخ ا٠َزبط  انًجبّو كائُب(. 

س ٙ ث ٘ انؾب٢د َغل اٌ رًٛخ ا٠َزبط سٙ افو سزوح ي ُٛخ، رزًٍٚ   رًبو.ٔرؾلٚل يَزٕٖ ا٢

قٛبً ؽغى ا٠َزبط ف٣ل ان زوح  يٍ ٔنكٙ َزًكٍ ٔؽلاد ربيخ ٔٔؽلاد رؾذ انزْ ٛم افو ان زوح. 

كم يوؽهخ، ٚغت رٕسٛو انزغبٌَ ثٍٛ انٕؽلاد انزبيخ ٔانٕؽلاد رؾذ انزْ ٛم، ٔانٕٕٕل انٗ ن

ل(، ٚزى رؾٕٚم انٕؽلاد رؾذ انزْ ٛم انٗ يب رَبّٔٚ أ رٕاىّٚ ْنِ انٕؽلاد )رًٛخ ا٠َزبط انً بك

 يٍ انًُزغبد انزبيخ، عٍ ٛوٚ  ٙوة علك انٕؽلاد يٍ ا٠َزبط اٛو انزبو سٙ ََجخ ا٢رًبو. 

 ٔٚغت عُل رؾلٚل رًٛخ ا٠َزبط انً بكل انزًٛي ثٍٛ عُبٕو رْكٛم انكه خ.

 

ٔؽلح رؾذ  200ٔؽلح ربيخ سٙ انًوؽهخ ا٢ٔنٗ ٔ 600يضبل رٕٙٛؾٙ: نٕ سوُٙب رى اَزبط 

 رٙ:ٜانزْ ٛم سٙ َٓبٚخ ان زوح، ٔربَذ يَزٕٖ ارًبيٓب، رب

 

 (.ٖاٞعٕه ٔيٖبهٚف  فوٖ )ركبنٛف اٞعٕه ٔيٖبهٚف افو %60، يٕاك 100%

 

 رٙ:ٜٚزكٌٕ ؽَبة ٔؽلاد ربيخ نهًوؽهخ، رب

 ٔؽلح 600          انٕؽلاد انزبيخ                             

 انٕؽلاد رؾذ انزْ ٛم:

 

                          

يٕاك  ٔؽلح 222 = 100 : 100 * 200 انًٕاك    

                           

ٔؽلح   120 =100 : 60    * 200     اٞعٕه ٔانًٖبهٚف ا٢فوٖ ٔؽلح 
                                                                                       

800 ٔؽلح ربيخ يٍ ؽٛش انًٕاك     = ا٠َزبط ان  هٙ رًٛخ 600 +200  

ربيخ يٕاك  200 رًٛخ ا٠َزبط انً لل =    

120                           ربيخ  عٕه ٔيٖبهٚف                                 

ـــــــــــ                             

                            320                              
 

 اإلٔزبط اٌّ بدي

 َ. اضبف١خ
اإلٔزبط اٌّ بدي 

 اعٛس
 اإلٔزبط اٌّ بدي

 ِٛاد
اإلٔزبط 

 اٌف ٍٟ
 اٌج١بْ

600 
 

 

 

 

120 

600 
 

 

 

 

120 

600 
 

 

 

 

200 

600 
 

 

 

 

200 

ـ ٔؽلاد ربيخ يوؽهخ 

 انٗ انًوؽهخ انزبنٛخ

ـ ٔؽلاد رؾذ 

 انزْ ٛم افو ان زوح

انًٕاك  100% 

(سٛخٙبئ)  %60 
 اعّبٌٟ اإلٔزبط اٌّ ذي 800 800 720 720
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ث ل رغًٛ  ركه خ انًٕاك ٔاٞعٕه ٔانزكبنٛف انُٖبعٛخ ٔؽٖو رًٛخ ا٠َزبط سٙ رم يوؽهخ، ًٚكٍ 

رؾلٚل انزكه خ انُٖبعٛخ ن١َزبط سٙ رم يوؽهخ يٍ يواؽم ا٠َزبط انًقزه خ، ث ًَخ ركه خ عُٖو 

سب٠َزبط اٛو انزبو سٙ ثلاٚخ ان زوح َٔٓبٚزٓب، ٚغت   ثبنًوؽهخ. ا٠َزبط عهٗ علك انٕؽلاد انًُزغخ

ٔؽزٗ َزًكٍ يٍ قٛبً ركه خ ا٠َزبط  اٌ ٢ ُٚؾًم ثُ ٌ انزكبنٛف انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلاد انزبيخ. 

رؾذ انزْ ٛم، سبَّ ٚغت قٛبً يَزٕٖ ئرًبو انٕؽلاد يٍ رم عُٖو يٍ عُبٕو انزكه خ عهٗ 

 ً بكل.، نزؾلٚل رًٛخ ا٠َزبط انِؽل

 

ٔركه خ اٞعٕه  كُٚبه 1600 س ٙ انًضبل انَبث ، عهٗ سوٗ اٌ ركه خ انًٕاك انًُٖوسخ ْٙ

 رٙ:ٜ. ركٌٕ ره خ انٕؽلح، ربكُٚبه 1080كُٚبه ٔانًٖؤسبد ا٢ٙبسٛخ 2160

 

وٍفخ  اٌج١بْ

 اٌزشغ١ً/اٌّٛاد

وٍفخ 

 رشغ١ً/ا عٛس

وٍفخ اٌزشغ١ً/ َ. 

 اضبف١خ

 ا عّبٌٟ

اعًبنٙ 

 انزكبنٛف

 

 َزبط انً بكلا٠

1600 
 ر َى

800 

2160 
 ر َى

720 

1080 
 ر َى

720 

4840 

 6,5 1,5 3 2 ِزٛعظ اٌزىٍفخ

 

ث ل ئرًبو ْنِ ان ًهٛبد انؾَبثٛخ، ٚ ل ر وٚو ركبنٛف ا٠َزبط ثبنٕؽلاد انزبيخ ٔثب٠َزبط انً بكل 

زبنٛخ، ٔٚغو٘ قٛل ٔر زجو ركه خ ئَزبط انٕؽلاد انزبيخ سٙ انًوؽهخ انَبث خ رًبكح  ٔنٛخ نهًوؽهخ ان

 رٙ: رَغٛهٓب، ربٜ

 

ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخ يٍ 3900  

انٗ ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ اٞٔنٗ             3900              

 

٢رٙ:آأٚكٌٕ اؽزَبثٓب    

  600*2 انًٕاك 4222 =  

اٞعٕه   1800   = 3 *600  

                                                                                                                                      
ئٙبسٛخ و.   900  = 1,5 *600 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا٠عًبنٙ   3900  = 6, 5* 600 
 

نجٛبَبد يضبل رٕٙٛؾٙ: سٙ اؽلٖ انْوربد انُٖبعٛخ ًٚو ا٠َزبط عهٗ انًوؽهزٍٛ، ٔظٓود ا

 رٙ:بٜ، ر2022انقبٕخ ثب٠َزبط ف٣ل ّ و ّجبٛ/ سجواٚو

 

نٓب يٕاك فبو ركه زٓب ي لاد ٕوسذ ٔؽلح يٍ    سٙ انًوؽهخ اٞٔنٗ ثل  ثُٖ  20000

 

 10000 . ٔنى رٖوف نٓب يٕاك سٙ انًوؽهخكُٚبه  انزبنٛخ.

كُٚبه، ٔانزكبنٛف   انُٖبعٛخ اٛو  9500 انْٓو،ف٣ل  انًوؽهخ انًجبّوح نٓنِثه ذ اٞعٕه   
 يجبّوح 9000 كُٚبه.   
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18000 ٔؽلح ٔؽٕنذ انٗ انًوؽهخ انضبَٛخ، ٔث ٛذ  .ف٣ل انْٓو رى اَزبط سٙ   

، )اٞعٕهثبنَُجخ نزكبنٛف انزْ ٛم  ارًبيٓب ٖقله يَزٕٔؽلح رؾذ انزْ ٛم،   2000 

(ا٠ٙبسٛخانًٖبهٚف انُٖبعٛخ   
ربَذ ا٢عٕه ؽهخ انضبَٛخٔسٙ انًو  ٔنكُٓب ؽٖهذ عهٗ ربيم َٖٛجٓب يٍ انًٕاك.  50%     

3000  انُٖبعٛخ ٔانزكبنٛف  كُٚبه وح انًجبّ   

انٗ انًقبىٌ، ٔث ٛذ   هٍهذٔؽلح    6000 اَزبط ٔرىكُٚبه.    1500

رؾذ انزْ ٛم قله يَزٕٖ ارًبيٓب ٔؽلح % 25       3000 
نًوؽهزٍٛ عٍ انًطهٕة: رٖٕٚو ركبنٛف ا٠َزبط، ٔان ٕٛك انًؾبٍجٛخ، ٔؽَبثبد يواقجخ رم يٍ ا

 انْٓو انًنرٕه.

 

 انؾم:

2022 ر لٚو رًٛخ ا٠َزبط عٍ ّٓو ّجبٛ/سجواٚو      
 

20000 ثل  ثٓب انزْ ٛم ف٣ل انْٓو                                               انزٙ رًٛبد ٔؽلح  

 رًٛبد اَزٓٗ ثٓب انزْ ٛم: 

                  18000                   ضبَٛخٔؽلاد ربيخ يؾٕنخ انٗ انًوؽهخ ان 

2000 يٖبهٚف رؾذ انزْ ٛم افو انْٓو                        
2000 ٔؽلح %50 ربيخ                                    20000   انزْ ٛم( )يٍ ؽٛش ركبنٛف 

 

2022 واَزبط انً بكل عٍ ّٓو ّجبٛ/ سجواٚ ر وٚو   

 اٌج١بْ ِٛاد اعٛس ِصشٚفبد  ٕب ١خ
18000 

 

1000 

18000 
 

1000 

18000 
 

2000 

ٔؽلاد ربيخ يؾٕنخ 

 نهًوؽهخ انضبَٛخ

ٔؽلاد رؾذ انزْ ٛم 

ربيهخ انًٕاك، َٖف 

ربيخ ثبنَُجخ نزكبنٛف 

انزْ ٛم )اٞعٕه، 

ًٖؤسبد انٔ

 انُٖبعٛخ(
اعّبٌٟ اإلٔزبط  20000 19000 19000

 اٌّ بدي
 

2022 ر وٚو ركه خ ا٠َزبط عٍ ّٓو ّجبٛ/ سجواٚو   

فخ ا عّب١ٌخاٌىٍ رىٍفخ اٌٛؽذح  اٌج١بْ اإلٔزبط اٌّ بدي 

 
 

50,0 

50,0 
0,474  

 ــــــــــــــــــ

1,474 

 

10000 

9500 

9000 
 ـــــــــــــــــ

28500 

 

20000 

19000 

19000 
                 

             

 ركه خ ا٠َزبط:

 يٕاك

  عٕه

 يٖؤسبد ُٕبعٛخ

 اعًبنٙ ركه خ ربيخ 

انًؾبٍجخ عٍ ركه خ 
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1,474 
 

 
 
 

0,50 
0,50 
0,47 

 

 

26530 

 

 

 

1000 

500  

470 
 ـــــــــــــــــ

1970 

 

 

 

18000 

 

 

 

2000 

1000 

1000 

 ا٠َزبط

ركه خ ي لاد ربيخ 

يؾٕنخ انٗ انًوؽهخ 

 انضبَٛخ 

ركه خ ا٠َزبط رؾذ 

 انزْ ٛم افو انْٓو

 يٕاك

  عٕه

 يٖؤسبد ُٕبعٛخ

اعًبنٙ ركه خ اَزبط 

رؾذ انزْ ٛم افو 

         انْٓو

 اعّبٌٟ اٌزىب١ٌف  28500 
 

 

 انًوؽهخ انضبَٛخ

2022 ر لٚو رًٛخ ا٠َزبط عٍ ّٓو ّجبٛ/ سجواٚو   

 

2022 رًٛبد ثل  ثٓب انزْ ٛم ف٣ل انْٓو ّجبٛ/ سجواٚو   

18000 ٔؽلاد يَزهًخ يٍ انًوؽهخ اٞٔنٗ                                      

 رًٛبد اَزٓٗ ثٓب انزْ ٛم 

15000 نخ نهًقيٌ                              ٔؽلاد ربيخ يؾٕ   

3000                25% ٔؽلاد رؾذ انزْ ٛم افو انْٓو    

ـــــــــــــــــــــــ                                                              

                                                                

18000                                                                         
                                                           ========  

 

2022 ر وٚو عٍ ا٠َزبط انً بكل عٍ ّٓو ّجبٛ/ سجواٚو   

 اٌج١بْ اٌّٛاد ا عٛس ِصشٚفبد  ٕب ١خ
15000 

 

750 

15000 
 

750 

15000 
 

3000 

اد ربيخ يؾٕنخ ي ل

 نهًقيٌ

انزْ ٛم ي لاد رؾذ   
)25%  (  

اعّبٌٟ اإلٔزبط  18000 15750 15750

 اٌّ ذي
 

 ر وٚو ركبنٛف ا٠َزبط

اإلٔزبط  رىٍفخ اعّب١ٌخ رىٍفخ اٌٛؽذح

 اٌّ بدي
 اٌج١بْ

1,474 
 

26530 
 

18000 
 

 ركه خ ا٠َزبط:

ركه خ انًَزهًخ يٍ انًوؽهخ 
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0,191 
0,381 
2,046 

 

2,046 
 
 

2,47 
 
 

 
1,47 

 
0,19 
0,38 

 

3000 

6000 
ـــــــــــــــــــ  

35530 

 

 

30690 
 

 

 

4412 

 

143 

285 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

4840 
========= 

 

15750 

15750 
 

 

 

 

15000 
 

 

 

3000 
 

750 

750 

 

 اٞٔنٗ

 ركه خ انًوؽهخ اٞفٛوح

  عٕه

 يٖؤسبد ُٕبعٛخ

 

 

 

 انًؾبٍجخ عٍ ركبنٛف ا٠َزبط

ربيخ يؾٕنخ انٗ ركه خ ٔؽلاد 

 انًقيٌ

 

ركه خ ي لاد رؾذ انزْ ٛم افو 

 انْٓو

  عٕه

 يٖؤسبد ُٕبعٛخ

 35530 

============ 
 اعّبٌٟ اٌزىٍفخ 

 

 

 قٕٛك انٕٛيٛخ ان بيخ نه ًهٛبد انَبث خ:

 

ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ ا٢ٔنٗ يٍ 10000                                               

انٗ ؽَبة يواقجخ يقبىٌ انًٕاك    10000                                                         

 ٔانقبيبد

 

انًٕاك انًُٖوسخ نهزْ ٛم نهًوؽهخ اٞٔنٗ                     

 

يٍ انًنرٕهٍٚ               

/ رْ ٛم انًوؽهخ اٞٔنٗػ 9500                                             

/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخػ  3000                                             

             ػ/ يواقجخ اٞعٕه انٗ 12500                                                        

                                     

رٕىٚ  اٞعٕه ف٣ل ّٓو عهٗ انًواؽم           

 

                                                               هٍٚيٍ انًنرٕ              

/ رْ ٛم انًوؽهخ اٞٔنٗػ 9000                                        

/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخػ  6000                                        

                                                 15000 ػ/ يواقجخ يٖبهٚف انُٖبعٛخ اٛو  

 انًجبّوح 
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رٕىٚ  انًٖؤسبد انُٖبعٛخ عهٗ انًواؽم              

 

ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخ يٍ 26530                                      

انٗ ػ/رْ ٛم انًوؽهخ اٞٔنٗ     26530                                                 

ركه خ انًؾٕنخ انٗ انًوؽهخ انضبَٛخ                   

 

ػ/ يواقجخ يقبىٌ ا٢َزبط انزبو يٍ 30690                                    

                                             30690            ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخ ٙان 

زبط انزبوركبنٛف يؾٕنخ انٗ انًقبىٌ ا٠َ                         

 

ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ اٞٔنٗ                         

يُّ                                    نّ                   

يٍ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخ      يواقجخ يقبىٌ انٗ انًٕاك     26530 1000 
  29/2/2022   9500 انٗ يواقجخ ا٢عٕه              1970   هٕٛل سٙ 

واقجخ و. انُٖبعٛخانٗ ي  9000  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    28500                                    28500  
===============                  ============ 

انوٕٛل     1970 

 

ػ/ رْ ٛم انًوؽهخ انضبَٛخ                                  

يُّ                                             نّ                      

 

يٍ يقبىٌ اَزبط انزبو                        3000 انٗ                                         30690

  يواقجخ ا٢عٕه
   29/2/2022 سٙ  هٕٛل   6000    انٗ يواقجخ و. انُٖبعٙ            4840

 26530 انٗ رْ ٛم انًوؽهخ ا٢ٔنٗ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         35530                                              53530 
============                     ============== 

انوٕٛل    4840  
 
 ٔ بَ اٌزىب١ٌف اٌّٛؽذ  
 Uniform Cost System 
 

انُظبو انًٕؽل نهزكبنٛف، ْٕ ا٢ر ب  عهٗ يغًٕعخ يٍ انز بهٚف ٔانًجبكب ٔا٢ٌٍ ٔانطو  

سٙ عًٛ  انٕؽلاد انُٖبعٛخ، انزٙ رزْبثّ يٍ ؽٛش ٔا٠عواءاد انًؾبٍجٛخ انزٙ رٖهؼ نهزطجٛ  

انُٕ ،  ٘ اٍزقلاو َ ٌ  ٌٍ انزكبنٛف سٙ ٔؽلاد ُٕبعٛخ ٔاؽلح، ٔس  يغًٕعخ يٍ انًجبكب 

ٔسٙ ث ٘ انؾب٢د يغًٕعخ يٍ انطو ، ٔانزٙ عُليب رزًُٚٓب َظى انزكبنٛف نهًُْأح  انًٕؽلح. 

عهٗ اٞهقبو انزكهٛ ٛخ سٙ رم ْنِ انزٙ رُزًٙ انٗ اؽلٖ انُٖبعبد، ٔرٓلف انٗ انؾٖٕل 

سبنً بهَخ ثٍٛ  انٕؽلاد، رإك٘ انٗ اٍزق٣ٓ َزبئظ ركه ّٛ ًٚكٍ اٌ رزقن  ٍبٍب نهً بهَخ ثُٛٓب. 

 رٙ:َٜزبئظ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ْٙ  ثوى فٖبئٔ َظبو انزكبنٛف انًٕؽل، ٔرب
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. ٔعٕك يغًٕعخ يٍ انًجبكب ٔا٢ٌٍ انًٕؽلح ٔانًز   عهٛٓب؛   1  
ٖبٕٓب اَزبط ثٚبعخ يزْبثٓخ سٙ انُٕ ؛. افز  2   
.. ٣ٕؽٛخ  هقبو انزكبنٛف نهً بهَخ ثٍٛ ان ؤ  انزٙ ر ًم سٙ ْنِ انُٖبعخ   3 

 

 اٌ انقطٕاد انوئَٛٛخ نٓنا انُظبو، رًْم يغًٕعخ يٍ ا٠عواءاد انزبنٛخ:

 

 ٛخ ٔ/ ٔرٕؽٛل انًٖطهؾبد انًَزقليخ سٙ َظى انزكبنٛف انًٕؽلح سٙ ربسخ ان طبعبد انُٖبع -

 عهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ؛  

 ـ ٔؽلح انطو  انًؾبٍجٛخ عٍ ٛوٚ  رٕؽٛل رجٕٚت انؾَبثبد،  ٘ ا٢ر ب  عهٗ كنٛم يؾبٍجٙ

 يٕؽل، ٍٕاء منك نهؾَبثبد انًبنٛخ  ٔ انزكبنٛف.   

 ـ رؾلٚل ٔؽلح انًُزظ ٔرٕؽٛل رًٛيْب، ٍٕاء يٍ َبؽٛخ انُٕ   ٔ انٕىٌ ٔعًم كنٛم يٕؽل

 نُٟٕبف؛  

 ٔانوقبثخ انًقيَٛخ ٔي بنغخ عغي انًقبىٌ اٌ انًُٖوسخَظبو انًقبىٌ ٔرَ ٛو انقبيبد ـ رٕؽٛل 

 ٔعل؛  

 ى إٕٞل انضبثزخ ٔاٌٍ اٍز٣ٓرٓب؛ٛـ ا٢ر ب  عهٗ اٌٍ ر ٛ

 ـ ا٢ر ب  عهٗ َظوٚخ انزكبنٛف انًُبٍجخ ن ٛبً ركه خ ا٠َزبط، ٔرؾلٚل اٍٞ به؛

 انجٛبَبد انقزبيٛخ؛ ـ رٕؽٛل انز بهٚو انكه ٕٚخ ٔاٌٍ رورٛت ٔعوٗ

 ـ رٕؽٛل سزوح انزكبنٛف ٔر ًَٛٓب ًٍٙ ان زوح انًبنٛخ، انزٙ رجل  عبكح يٍ أل ربٌَٕ انضبَٙ/ُٚبٚو

 ؽزٗ افو ربٌَٕ اٞٔل/كًَٚجو سٙ رم عبو، انٗ سزورٍٛ أ ص٣س ٔ/ ٔ  هث  سزواد ٠علاك  

 ثٛبَبد انزكبنٛف ٔر لًٚٓب انٗ ْٛئبد انوقبثخ انًوريٚخ؛  

 اٌٍ رٕىٚ  انًٖبهٚف اٛو انًجبّوح؛ ـ رٕؽٛل

 ـ رٕؽٛل عُبٕو انزكبنٛف ٔٛو  رُٖٛ ٓب.

 

 ًٚكٍ ئٚغبى ييٚب اٍزقلاو َظى انزكبنٛف، سًٛب ٚهٙ: ـ

 

  . عُل رطجٛ  َظبو انزكبنٛف انًٕؽل، َزًكٍ يٍ انؾٖٕل عهٗ ثٛبَبد يٕؽلح رٖهؼ ن ًهٛخ

 انُْبٛ انٕاؽل، ٔيٍ صى قٛبً ا٢كاء؛انً بهَبد انَهًٛخ ثٍٛ انٕؽلاد انُٖبعٛخ يز لكح ماد    

 ة. رَبعل عهٗ هٍى ٍٛبٍبد ٍهًٛخ يٕؽلح ر زًل عهٛٓب انلٔنخ سٙ رؾ ٛ  انزٍٕ  ا٢َزبعٙ  ٔ

 ا٢ٍزضًبه، ٔسٙ علانخ رٕىٚ  انلفٕل ثٍٛ يقزهف سئبد انًغزً ، أ رٕىٚ  ْنِ انلفٕل سًٛب     

 خ انزٕؽٛل ا٢قزٖبك٘ نهلٔنخ؛ثٍٛ ا٢ٍز٣ٓك ٔا٢كفبه ٔاٛو منك، يًب ٚلعى ٍٛبٍ    

 ط. رَبعل  ٚٚب عهٗ رؾ ٛ  ٔظٛ خ انوقبثخ انلافهٛخ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ٔهس  انك بءح

 ٔٚزى رؾ ٛ  ْنِ انٕظٛ خ عٍ ٛوٚ  ي بهَخ انك بٚخ ا٠َزبعٛخ ثبنًَزٕٚبد  ا٠َزبعٛخ نٓب.    

 انًُبظوح نٓب سٙ انٕؽلاد ا٢فوٖ؛    

 َزطٛ  اعٓيح انوقبثخ انقبهعٛخ ٔا٢عٓيح انًوريٚخ، ا٢عزًبك عهٗك. سٙ رطجٛ  ْنا انُظبو ر

  هقبو انزكبنٛف انزٙ ٚزى رؾلٚلْب عهٗ اٌٍ يٕؽلح سٙ انٕؽلاد انزٙ رُزًٙ انٗ َْبٛ َٕعٙ   

 رًب اٌ يزٍٕطبد  هقبو انزكبنٛف انًغً خ عهٗ يَزٕٖ  ٔاؽل، يٍ رؾ ٛ  اعًبنٓب ثك بٚخ عبنٛخ.   

 ماد ي ُٗ ربيم، ًٔٚكٍ اٍزقلاو ْنِ انًزٍٕطبد رًوّل نهًَإٔنٛخ رم َْبٛ َٕعٙ ركٌٕ    

 نزؾلٚل ان ًٛخ ٔقٛبً انك بءح ا٠َزبعٛخ سٙ ُٕبعخ ي ُٛخ، ٔفبٕخ عُل هٍى انقطخ ان بيخ    

 نهلٔنخ.   

 
 اٌزىب١ٌف اٌّشزشوخ ٚإٌّزغبد اٌفش ١خ، ٚطشق رٛص٠ع اٌزىب١ٌف اٌّشزشوخ
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ٔقذ ٔاؽل يٍ يٕاك ٔفبيبد ي ُٛخ، ٔيٍ ف٣ل َ ٌ رُزظ ث ٘ انُٖبعبد علح يُزغبد سٙ 

يز بهثخ، رطه  عهٛٓب ثبنًُزغبد  ثٛ ّٛٔئما ربَذ ْنِ انًُزٕعبد ماد قًٛخ  انًواؽم انُٖبعٛخ. 

ايب ئما ربَذ يز بٔرخ ان ًٛخ رًَٗ ثب٠َزبط ان وٙٙ    ٘ انوئَٛٛخ. Joint products انًْزورخ

By-productنَكو، أ انيٕٚد، ُٕٔبعخ اًٍٞلح أ ان طٍ أ ، ٔا٢يضهخ عهٗ منك: ركوٚو ا

 انقْت ٔاٛوْب.

 

اٌ رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ انًُزغبد انًز لكح، ٍٕاء ربَذ هئَٛٛخ أ عوٙٛخ، رْكم 

 رٙ:ٜئّكبنٛخ ثبنَُجخ نًؾبٍجخ انزكبنٛف، ا٢ اٌ ْنا ا٢عواء ٚ زجو سٙ ابٚخ يٍ اًْٞٛخ، يُٓب رب

 

 انًقزه خ ٞاواٗ انوقبثخ ٔانزَ ٛو ٔانزقطٜٛ؛ ــ قٛبً هثؾٛخ انًُزغبد

 ــ ر ٛى انًقئٌ انَه ٙ يٍ انًُزغبد انًز لكح سٙ َٓبٚخ ان زوح انًؾبٍجٛخ، ٢ٌ ا٠َزبط ٢ ٚزى كائًب

 ثٛ ّ ثبنكبيم ف٣ل ان زوح؛  

 خــ روّٛل ان واهاد ا٢كاهٚخ، يٍ ف٣ل ر ٛٛى ا٠َزبط انؾبنٙ، ٔكهاٍخ ٍٛبٍبد انز لٚم سٙ انطبق

 ا٠َزبعٛخ.   

 

علح ح اٍز بكث ٛخ رَزقلو ٛو  يز لكح سٙ رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ انًُزغبد انًز لكح، 

 ، ٔيٍ ْنِ انطو :يُٓب انًُزغبديٍ   َٕا 

 

 . رًٛخ انقبيبد؛1

 . علك انٕؽلاد؛2

 . انًزٍٕٜ انًوعؼ؛3

 . ان ًٛخ انجٛ ٛخ؛4

 . انً ل٢د انًُطٛخ5

 

ٌٍ، عبكح ركٌٕ ر لٚوٚخ، ٔثبنزبنٙ ساَّ ٖٚ ت قٛبً انزكه خ ان  هٛخ نكم اٌ انزٕىٚ  ٔس  ْنِ اٞ

 رٙ:ٜيُزظ ثلقخ. َٔؾبٔل رٕٙٛؼ يٕعي نهطو  انَبث خ، رب

 

ّٕٚ رم يُزظ يٍ انًبكح انقبو ز: ر زًل ْنِ انطوٚ خ عهٗ  ٍبً ي لاه يب ٚؾطش٠مخ و١ّخ اٌخبِبد

نطوٚ خ سٙ ث ٘ انُٖبعبد انزٙ رُزظ يٍ رَزقلو ْنِ ا  ي لهح ثأ٘ يٍ ٔؽلاد انٕىٌ أ ان ٛبً.

ٔسٙ ؽبنخ ٔعٕك عغي سٙ رًٛخ   انًبكح انقبو انوئَٛٛخ انًَزقليخ علح  َٕا  يٍ انًُزغبد.

ٌ قًٛخ ان غي ٚ بك رٕىٚ ّ عهٗ اانقبيبد انوئَٛٛخ، َزٛغخ نٕعٕك عٕاكو أ اٛو منك، س

 انًُزٕعبد.

 

، 400، 600بد هئَٛٛخ ثً لاه )( فبيكيضبل رٕٙٛؾٙ: اٍزقليذ انًُزٕعبد ) ، ة، ط، 

(، ٔربٌ عغي انقبيبد )عبكو( 1، 4، 2، 3( رٛهٕعواو عهٗ انزٕانٙ، ئ٘ ثً ل٢د )200، 800

 رٙ:كُٚبه، سٛكٌٕ انزٕىٚ  ؽَت اٜ 1000رٛهٕ، ٔانزكبنٛف انًْزورخ ثه ذ  500

 

 رٛهٕ 2500)عبكو( =  500+  200+ 800+  400+  600رًٛخ انقبيبد انًَزقليخ = 

 

3 +2 +4  +1  =10 
 اؽزَبة رٕىٚ  ان غي ٔس  ََت اع٣ِ:  
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 452 = 3*  500:10يُزظ                     

  100=  2* 10 :500يُزظ ة                  

  200=  4*  10: 500يُزظ ط                  

 50=  4*  10: 500 كيُزظ                  

 ـــــــــــــــ                                               

 500      انًغًٕ                                  

 

   750= 150+ 600انٕؽلاد انً لنخ: يُزظ   

 500=  100+ 400يُزظ ة                      

 1000=  200+ 800يُزظ ط                      

     250 = 50+ 200 كيُزظ                      

 ـــــــــــــــ                                               

 انكًٛخ انً لنخ    2500    انًغًٕ  ان بو                             

 

  100=  10: 1000رٕىٚ  ركبنٛف انًْزورخ: 

 

 

 ،كُٚبه 300= 750* 2500: 1000 ٔ    300=  100* 3َٖٛت يُزظ   
 ْٔكنا ثبنَُجخ نهج ٛخ. 

 200=  100*  2زظ ة َٖٛت يُ

   400=  100*  4َٖٛت يُزظ ط 

     100=  10*  1 كَٖٛت يُزظ 

 ـــــــــــــــ                                  

    1000يغًٕ  رٕىٚ  انزكبنٛف     

                                 

 

 رًزبى ْنِ انطوٚ خ ثَٕٓنزٓب، ا٢ اٌ يب ٚإفن عهٛٓب، ْٕ:

 

ٔاؽل يٍ عُبٕو ا٠َزبط، ْٕٔ انًٕاك ٔانقبيبد، كٌٔ افن عُبٕو انزكبنٛف  افن عُٖو .  

 ا٢فوٖ ثُظو ا٢عزجبه.
رؾًٛم انًُزغبد ماد ان ًٛخ انجٛ ٛخ انًور  خ ثُ ٌ انزكه خ انزٙ رؾًم ثٓب انًُزغبد ماد  . ة

 خ.إصو منك عهٗ ر ٕٚى انٕؽلاد اٞفٛوح ثأعهٗ يٍ قًٛزٓب انجٛ ٛٚان ًٛخ انجٛ ٛخ انًُق ٚخ، ٔ
 

: ثً زٚٗ ْنِ انطوٚ خ ٚزؾلك َٖٛت رم يُزظ يٍ طش٠مخ  ذد اٌٛؽذاد  ِزٛعظ اٌزىٍفخ 

رَزقلو ْنِ انطوٚ خ سٙ  انزكبنٛف انًْزورخ، ثَُجخ علك انٕؽلاد انًُزغخ يٍ رم يُٓب. 

ٔٚزى انز جٛو عٍ  انُٖبعبد انزٙ رًو سٛٓب انًُزغبد انًْزورخ ثُ ٌ ان ًهٛبد انُٖبعٛخ. 

 خ يٍ إُٞبف انًقزه خ ثٕؽلح قٛبً ٚز   عهٛٓب.انٕؽلاد انًُزغ

 

ٚزى قٛبً ركه خ رم يُزظ ثٚوة علك انٕؽلاد انًُزغخ يٍ رم ُٕف سٙ يزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح ٚزى 

 اؽزَبثٓب، ث ًَخ انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ علك انٕؽلاد انًُزغخ.
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( ٔؽلح عهٗ 300، 200، 100يضبل رٕٙٛؾٙ: نٕ سوُٙب اٌ انًُزغبد ) ، ة، ط(،  َزظ يُٓب )

 رٙ:ٜرٕى  انزكبنٛف ربٚكٌٕ كُٚبه.  1800انزٕانٙ. ٔاٌ اعًبنٙ انزكبنٛف انًْزورخ ثهغ 

 

 ٔؽلح 600= 300+ 200+  100يغًٕ  انٕؽلاد = 

 

 كُٚبه 3=  600: 1800ركه خ انٕؽلح انٕاؽلح يٍ انزكبنٛف = 

 

 رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ:

 300=  3*  100َٖٛت يُزظ                        

  600=  3* 200َٖٛت يُزظ ة                     

  900= 3 * 300َٖٛت يُزظ ط                     

 ـــــــــــــــ                                                       

 كُٚبه                       1800اعًبنٙ انزكبنٛف انًْزوك                      

                                                    ======= 

 

ر زجو ْنِ انطوٚ خ ي جٕنخ سٙ ث ٘ انُٖبعبد، ثًُٛب ُْبك ٕ ٕثخ سٙ انزطجٛ  سٙ 

انُٖبعبد انزٙ ٖٚ ت سٛٓب رؾٕٚم رًٛخ انًُزغبد انًز لكح انٗ ٔؽلاد قٛبً يزغبََخ، أ 

 انًْزورخ، ماد  ٍ به ثٛ  يز بٔرخ.سٙ انُٖبعبد انزٙ رُزظ إُبسب يز لكح يٍ انًوؽهخ 

 

: ٔس  ْنِ انطوٚ خ ٚزى رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ  ٍبً اهقبو طش٠مخ اٌّزٛعظ اٌّشعؼ

 يوعؾخ ن ٛبً يزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح انًوعؾخ، ؽٛش اٌ َ ٜ انزوعٛؼ نهًُزظ = 

 علك انٕؽلاد انًُزغخ * َ ٜ روعٛؼ نهٕؽلح  

 ًبنٙ انزكبنٛف ر َى عهٗ ئعًبنٙ َ ٜ انزوعٛؼ نهًُزغبديزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح انًوعؾخ = ئع

 

(، سًٛكٍ 4، 3، 2س ٙ يضبل انَبث  ئما ربَذ َ ٜ انزوعٛؼ نهًُزغبد ) ، ة، ط(، ْٙ )

 رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ رب٢رٙ:

 

ٚؽذاد  ِٕزظ

 ِٕزغخ

ٔمطخ 

اٌزشع١ؼ 

 ٌٍٛؽذح

ٔمطخ رشع١ؼ 

 ٌٍّٕزظ

اٌّزٛعظ 

 اٌّشعؼ

رٛص٠ع 

 اٌزىب١ٌف

  

 ة

 ط

100 

200 

300 

2 

3 

4 

200 

600 

1200 

0,9 

0,9 

0,9 

180 

540 

1080 

   2000  1800 

 

ْنِ ٛوٚ خ رواعٙ عٕايم افز٣ف انًُزغبد، يضم رًٛخ انًبكح انقبو أ ٕ ٕثخ ا٠َزبط أ 

ىيٍ انزْ ٛم، سٛ طٙ نهٕؽلاد انًُزغخ ٔىَب ي ُٛب ٚزُبٍت ي  ْنِ انً بيم، ٔثننك رَبعل 

انَبث خ، ٔيٍ عٕٛثٓب آَب ر زًل عهٗ ثٛبَبد ر لٚوٚخ، قل رَجت عهٗ ر٣سٙ عٕٛة انطوٚ خ 

  هقبو يٚههخ. ٗانٗ علو انلقخ سٙ افزٛبه عٕايم انزوعٛؼ ٍٕٔف ٚإك٘ ان

 

: رَزُل ْنِ انطوٚ خ عهٗ ٔعٕك ع٣قخ ثٍٛ ٍ و انجٛ  ٔيب ٚؾ  ّ انًُزظ طش٠مخ اٌم١ّخ اٌج١ ١خ

انغٓل سٙ ٍجٛم رؾ ٛ  ْنِ ا٠ٚواكاد، ؽٛش اٌ انزكبنٛف رًضم يب ٚجنل يٍ  يٍ ئٚواكاد. 
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ٔثبنزبنٙ ر زٚٙ ْنِ انطوٚ خ رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ انًُزغبد انًز لح عهٗ اٌٍ 

 ان ًٛخ انجٛ ٛخ نكم يُٓب.

 

ٔرم يب   ٔر ُٙ ان ًٛخ انجٛ ٛخ، ؽبٕم ٙوة علك انٕؽلاد انًُزغخ يٚؤثب سٙ ٍ و انجٛ .

 .ٍٛكٌٕ  رجو يٍ انزكبنٛف انًجبّوحانًُزظ َٖٛت  ٌاسربٌ انًُزظ قًٛزّ انجٛ ٛخ رجٛوح، 

 

( كُٚبه 8، 6، 4س ٙ انًضبل انَبث ، ئما ربَذ  ٍ به انجٛ  نهًُزٕعبد ) ، ة، ط(، ْٙ )

 رٙ:ٜنهٕؽلح، ٚزى رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ، ؽَت ا

 

اٌى١ّخ  إٌّزظ

 إٌّزغخ

اٌم١ّخ  ع ش اٌغٛق

 اٌج١ ١خ

 رٛص٠ع اٌزىب١ٌف اٌّشزشوخ

  

 ة

 ط

100 

200 

300 

4 

6 

8 

400 

1200 

2400 

180 

540 

1080 

   4000 1800 

 

        180= 400* 4000 :1800   ؽٖخ   =

  540=  1200* 4000: 1800ؽٖخ ة = 

 1080=  2400*  4000: 1800ؽٖخ ط = 
 

 كُٚبه 1800= 1080+ 540+ 180 =انًغًٕ          

 

 رٕعّ انٗ ْنِ انطوٚ خ علح اَز بكاد،  ًْٓب:

 

 ٍ به انجٛ  عوّٙ نهز هجبد انًَزًوح ف٣ل ان زوح، يًب ٖٚ ت عًهٛخ اؽزَبة ان ًٛخ.  1

 انَٕقٛخ نهًُزظ، س هّٛ يٍ انًَزؾٍَ اٍزقلاو يزٍٕٜ انَ و ف٣ل ان زوح؛   

 . علو صجبد  ٍ به انجٛ ، يب ٚغ م  ٍبً انزٕىٚ  اٛو صبثذ سٙ ان زواد انًززبنٛخ،2

 ل٘ أ ؽل انًَبًْخ نكم انًُزظ؛رَبٔ٘ انؾبٕم انؾ ئنٗ. آَب رإك٘ 3

 . ر زوٗ ْنِ انطوٚ خ اٌ انًُزغبد انًْزورخ رجب  ث ل ا٢َ ٖبل، ٔنكٍ سٙ ااهت انؾب٢د4

 رًو ثًوؽهخ ُٕبعٛخ ئٙبسٛخ ؽزٗ ركٌٕ ٕبنؾخ نهجٛ ، ْٔنِ انًواؽم رقزهف ره زٓب، يًب    

 َٚجت افز٣ف انوثؼ انُبرظ يٍ رم َٕ .    

 

نزكبنٛف ا٢عًبنٛخ )انزكبنٛف انًْزورخ ٔانقبٕخ ث ل ا٢َ ٖبل( ٚوٖ انج ٘ ثبٌ رٕىٚ  ا

ٔٚوٖ ا٢فؤٌ اَّ يٍ  عهٗ انًُزغبد انًْزورخ، عهٗ  ٍبً ان ًٛخ انجٛ ٛخ نكم يُٓب. 

انًَزؾٍَ رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ عهٗ  ٍبً ٍ و انجٛ  انٖبسٙ،  ٘ ث ل اٍزج بك 

 انزكبنٛف ا٢ٙبسٛخ ان٣ؽ خ ن٣َ ٖبل.

 

منك، َ وٗ اٌ انزكبنٛف ا٠ٙبسٛخ ث ل ا٢َ ٖبل نهًُزغبد ) ، ة، ط(، سٙ انًضبل  ٔنزٕٙٛؼ

 رٙ:ٜكُٚبه عهٗ انزٕانٙ، سٛكٌٕ انؾم، رب (200،300، 100ثه ذ، ) انَبث 
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اٌى١ّخ  ِٕزظ

 إٌّزغخ

ع ش 

 اٌغٛق

اٌم١ّخ 

 اٌج١ ١خ

اٌزىب١ٌف 

 اٌخب خ

اٌم١ّخ 

اٌج١ ١خ 

 اٌصبف١خ

رٛص٠ع 

اٌزىب١ٌف 

 اٌّشزشوخ

  

 ة

 ط

100 

200 

300 

4 

6 

8 

400 

1200 

2400 

100 

200 

300 

300 

1000 

2100 

159 

529 

1112 

     3400 1800 

 

: رأفن ْنِ انطوٚ خ ثُظو ا٢عزجبه عًٛ  انظؤف انُٖبعٛخ ٔانجٛ ٛخ طش٠مخ اٌّ ذ د إٌّط١خ

نظؤف ٚزى كهاٍخ ْنِ ا  ٔا٠كاهٚخ نهًُزغبد انًْزورخ سٙ عًهٛخ رٕىٚ  انزكبنٛف انًْزورخ.

ثبنز بٌٔ ثٍٛ ا٢كاهح ٔكهاٍبد ان ٍُٛٛ ٔا٢ٍز بَخ ثجٛبَبد انزكبنٛف سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔمنك 

ٔعُل انؾبعخ  نزؾلٚل ََت صبثزخ يٍ سزوح ٞفوٖ، ٔعهٗ  ٍَٓب ٚزى رٕىٚ  ْنِ انزكبنٛف. 

انًَزؾٍَ هاى اٌ ْنِ انطوٚ خ ر لٚوٚخ، ئ٢ اَّ يٍ   ٔنظؤف ٛبهئخ ًٚكٍ ر ٛٛو ْنِ انً ل٢د.

 اٍزقلايٓب، ٢ٌ ْنِ انً ل٢د رواعٙ عًٛ  انظؤف انًزٕق خ عٍ اعلاكْب.

 

ٔسٙ عًٛ  انطو  انًنرٕهح ٍبث ب، ٚغت اٞفن ثُظو ا٢عزجبه رؾٕٚم انٕؽلاد رؾذ انزْ ٛم انٗ 

يب ٚ بكنّ يٍ ٔؽلاد ربيخ عهٗ  ٍبً يَزٕٚبد ارًبيٓب، ٔئٙبسزٓب عهٗ انٕؽلاد انزبيخ قجم 

 ٛف انًْزورخ.رٕىٚ  انزكبن

 

 اٌزىب١ٌف:  ش٠خٔ. 3

 
ٍج  ٔاٌ ركهًُب عٍ رُٖٛ بد عُبٕو انكه خ ٔٔٙؾُب اٌ ْنِ انزُٖٛ بد نَٛذ ْلسب ثؾل مارٓب، 

اما ربٌ ْلف ا٠كاهح يٍ انجٛبَبد، ْٕ اؽزَبة ٔرؾلٚل ركبنٛف سثم ْٙ ٍٔٛهخ نجهٕغ ابٚخ يؾلكح 

نٛف سٙ ْنِ انؾبنخ ر َى انٗ يجبّوح ٔاٛو ا٠َزبط ٔر ٕٚى انًقئٌ انَه ٙ سٙ َٓبٚخ انًلح سبنزكب

ٔئما ربٌ ان وٗ يٍ انجٛبَبد ي وسخ ركبنٛف انٕظبئف اٍٞبٍٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ،  يجبّوح. 

ايب ئما ربٌ ْلف ا٠كاهح، ْٕ انزقطٜٛ   سبنزكه خ ر َى انٗ انُٖبعٛخ ٔا٠كاهٚخ ٔانزَٕٚ ٛخ.

ثٍٛ انؾهٕل انجلٚهخ، سبنزكبنٛف سٙ ْنِ انؾبنخ ر َى رز ه  ثب٢فزٛبه انزٙ ٔانوقبثخ ٔارقبم ان واهاد 

اْٞلاف، ظٓود  هث  َظوٚبد ن ٛبً ْنِ ٔاٍزُبكا انٗ   ًز ٛوح.انانٗ انضبثزخ ٔانًز ٛوح ّٔجّ 

 رٙ:انكه خ، ربٜ

 

 َظوٚخ انزكبنٛف ا٠عًبنٛخ ـ انكهٛخ؛ 4

  انًز ٛوح؛َظوٚخ انزكبنٛف انؾلٚخ ـ  2
  َظوٚخ انزكبنٛف انًَز هخ نهطبقخ؛ 3
 .َظوٚخ انزكبنٛف انًجبّوح 4

 

 ـ ٔ ش٠خ اٌزىب١ٌف ا عّب١ٌخ ـ اٌى١ٍخ:2

ثً زٚٗ ْنِ انُظوٚخ ٚزى انزغًٛ  انكبيم ن ُبٕو انزكبنٛف ٍٕاء ربَذ يجبّوح  ٔ اٛو يجبّوح، 

سج ل رغًٛ  انزكبنٛف انًجبّوح يٍ  عٕه ٔيٕاك ٔيٖؤسبد  فوٖ،   نهزٕٕم انٗ انزكه خ انكهٛخ.

ًَّ ٛخ اٛو انًجبّوح، ٔمنك نهزٕٕم انٗ ركه خ انُٖ  ن١َزبط، رًب رُ رٚبف انزكبنٛف انُٖبع م ؾ

ي لاد انزكه خ انًجبعخ ثزكبنٛف انزَٕٚ ، نهزٕٕم انٗ ركه خ انًجٛ بد، ٔثاٙبسخ انزكبنٛف 

ٔعهٗ ٕٙء يب ر لو َغل اٌ ْنِ انُظوٚخ رُطه  يٍ   ا٢كاهٚخ، َؾٖم عهٗ انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ.

ُبٕو انزكبنٛف، انن٘ ٚ ٕو عهٗ  ٍبٍّ رؾًٛم انٕؽلاد انًُزغخ ف٣ل سزوح يجل  انزؾًٛم انْبيم ن 
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جٓب يٍ ربسخ انًٖؤسبد انزٙ اَ  زٓب انٕؽلح انُٖبعٛخ ٠َزبط ٔرقيٍٚ ٔثٛ  ٛركبنٛ ٛخ ي ُٛخ ثُٖ

ٔرٕىٚ  ْنِ انَه خ، ٔمنك عهٗ اعزجبه اٌ ْنِ انُ  بد ؽلصذ ثَجت ا٠َزبط ٍٔبًْذ سٙ رُٖٛ  

 :اٜرٙٔيٍ يياٚب ْنِ انُظوٚخ،  ٚزؾًهٓب نزكٌٕ ركه خ س هٛخ ٕٔؾٛؾخ.  انَه خ، ٔعهّٛ اٌ

 

 . ٚزى رقطٜٛ انوثؾٛخ سٙ ا٢عم انطٕٚم عهٗ  ٍبً ي بثهخ انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ ثب٠ٚواك، ث ل 

 ركه خ انًُزغبد انزبيخ انُٖ  ٔانًُزغبد رؾذ انزْ ٛم انجبقٛخ سٙ َٓبٚخ ان زوح؛  اٍزج بك
 قزٖبك٘ انً بهٌ نكٌٕ ره خ ا٠َزبط رزًٍٚ ربسخ انزكبنٛف انًُ  خ؛ة. اعواء انزؾهٛم ا٢

 ط. رؾلٚل انَٛبٍبد انَ وٚخ ٞيل انطٕٚم.

 

 عٕٛة ْنِ انُظوٚخ، ْٔٙ:

 

 علو انز وقخ ثٍٛ انزكبنٛف ان زوٚخ انضبثزخ ٔانزكبنٛف انًز ٛوح ّٔجّ انًز ٛوح؛ -

ٛبَبد انزٙ رَبعلْب عهٗ ارقبم قواهاد ـ اٌ انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ قبٕوح عهٗ رئٚل ا٠كاهح ثبنج

 انجلائم انًز لكح؛ ثٍٛ يًٓخ سٙ ا٢فزٛبه

ـ ٚزى رؾًٛم عُبٕو انزكبنٛف اٛو انًجبّوح عهٗ  ٍبً ر لٚو٘ أ انً ل٢د، يًب ْٚكم ٕ ٕثخ 

يؾبٍجٛخ سٙ عًهٛبد اؽزَبثٓب ٔيٍ صى رٕىٚ ٓب عهٗ يواري انزكبنٛف انًقزه خ، ٔثبنزبنٙ اٌ 

نزكبنٛف كٌٔ َظو انٗ يلٖ اٍز ٣ل انطبقخ ا٠َزبعٛخ، ٔقل ٚزورت عهٗ منك اٌ اؽزَبثٓب ًٍٙ ا

يزٍٕٜ انزكه خ ٖٚجؼ اٛو صبثذ ثُزٛغخ نز ٛواد سٙ ؽغى ا٠َزبط ٔيٕهك منك يب رزؾًهّ انكه خ 

 عجبء سزوّٚ؛ٞانكهٛخ يٍ عُبٕو 

ؾٕٚم عيء يٍ اٞعجبء ـ اٌ ر ٛى انًقئٌ انَه ٙ سٙ َٓبٚخ انًلح عهٗ  ٍبً ركه زّ انكهٛخ، ٚ ُٙ ر

انضبثزخ انقبٕخ ثبن زوح انًُزٓٛخ انٗ ان زوح انزبنٛخ، ٔثبنزبنٙ انقؤط عهٗ يجل  انًؾبٍجخ انن٘ 

انًٖؤسبد انزٙ ؽلصذ ف٣نٓب، ٔثبنزبنٙ ساٌ ْنِ يٍ ٚ زوٗ ثبٌ رزؾًم رم سزوح ىيُٛخ َٖٛجٓب 

ٔمنك َزٛغخ نز ٛى انًقئٌ سٙ  انُظوٚخ رإك٘ انٗ علو اظٓبه ا٢هثبػ انؾ ٛ ٛخ نهٕؽلح انُٖبعٛخ،

افو انًلح عهٗ اٍبً ركه زّ انكهٛخ يٍ عٓخ، َٔزٛغخ ٢فز٣ف رًٛخ أل انًلح عُٓب سٙ افو انًلح 

ٔعهّٛ، ئما ىاك انًقئٌ انَه ٙ سٙ افو انًلح عُّ سٙ أنٓب ٚور   اعًبنٙ   يٍ عٓخ  فوٖ.

ٙ انوثؼ، هاى صجبد انًجٛ بد انوثؼ، ٔئما اهر   سٙ أل انًلح عُّ سٙ افوْب ُٚق ٘ اعًبن

ًُ   ٍٔ و انجٛ . هخ ثبنيٚبكح أ انُ ٔ انٗ وؽَّ اٌ منك ٚ ٕك انٗ  صو انزكبنٛف اٛو انًجبّوح انضبثزخ ان

 ان زواد انزبنٛخ، رج ب نز ٛو رًٛخ انًقئٌ انَه ٙ.

 

 ٔ ش٠خ اٌزىب١ٌف اٌؾذ٠خ ـ اٌّزغ١شح: -2

بنٛف ٔرجٕٚجٓب انٗ َٕعٍٛ هئٍَٛٛٛ ٢ ع٣قخ  ٖم ثٍٛ عُبٕو انزكانر ٕو ْنِ انُظوٚخ عهٗ  ٍبً 

اٞٔل انزكبنٛف انًز ٛوح، ْٔٙ ركه خ ا٠َزبط انؾ ٛ ٙ، ٔانضبثزخ اٞعجبء ان زوٚخ رًضم انزكه خ  ثًُٛٓب. 

 عجبء  بقخ ا٠َزبعٛخ، ٔٚؾٕل انٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو ثْكم يجبّو، ثبعزجبهْبانييُٛخ نهط

ٔرؾذ  انُٖ  و انًقئٌ انَه ٙ انزبوّٕ  ّ ٚٔس  ْنِ انُظوٚخ،  عبيخ رزؾًهٓب انٕؽلح انُٖبعٛخ. 

ٔرزًٛي انزكبنٛف انًز ٛوح  انزْ ٛم سٙ َٓبٚخ ان زوح عهٗ  ٍبً ركه زٓب انًجبّوح ٔانًز ٛوح. 

 ثبنٖ بد انزبنٛخ:

 

 . رأصوْب ثؾغى ا٠َزبط ٔانُْبٛ؛1

 . ٍٕٓنخ رقٖٖٛٓب نًُزظ ي ٍٛ؛2

 ٛ  انًُزغبد؛يَبًْزٓب ثْكم يجبّو سٙ فه  ٔرُٖ 3

 . صجبرٓب ثبنَُجخ نٕؽلح انًُزظ.4
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ًٔٚكُُب رهقٛٔ ٍهٕك انزكبنٛف انًز ٛوح ٔانضبثزخ يٍ ؽٛش ع٣قزٓب ثؾغى ا٠َزبط ٔانُْبٛ، 

 رٙ:ربٜ

 

اعّبٌٟ 

 اٌزىب١ٌف
 اٌج١بْ رىٍفخ اٌٛؽذح

رج ٗ صبثزخ 

ي  انز ٛٛو 

سٙ ؽغى 

 انُْبٛ

 ر ٛو عكَٛب ي  انز ٛٛو سٙ ؽغى انُْبٛ

 

0,25  = 4000:1000   0,5 = 2000 :1000  

  
                                  

   

                      

انزكبنٛف 

 انضبثزخ

              

              
   

رز ٛو 

ٛوكٚب ي  

انز ٛو سٙ 

 ؽغى انُْبٛ

رج ٗ صبثزخ ي  انز ٛٛو سٙ ؽغى انُْبٛ  انزكبنٛف  

 انًز ٛوح

 
 اد، انزبنٛخ:رزٖف ْنِ انُظوٚخ ثبنًًٛي

 

. ي بهَخ انزكبنٛف انًز ٛوح ي  انًجٛ بد َؾٖم عهٗ اعًبنٙ انوثؼ انؾبٕم َزٛغخ انُْبٛ 1

ا٢قزٖبك٘، يًب َٚبعل ْنا ئكاهح انزكبنٛف ََجٛب عهٗ انجؾش عٍ اٌٍ ٔي ل٢د انزٕىٚ  انلٔهٚخ 

عهٗ ؽَبة عهٗ ٔؽلاد ا٠َزبط انًُٖ خ، ٔثننك ٚزى ؽم يْكهخ انزكبنٛف انضبثزخ، ثزؾًٛهٓب 

 ا٢هثبػ ٔانقَبئو؛

 . رَبعل عهٗ هٍى انَٛبٍبد انَ وٚخ سٙ انًلٖ ان ٖٛو؛2

يٍ هٍى ٍٛبٍزٓب انًقزه خ: ا٠َزبعٛخ، انزَٕٚ ٛخ، انزًٕٚهٛخ  خ. رًكٍٛ ئكاهح انٕؽلاد انُٖبع3ٛ

ٔا٠كاهٚخ، عهٗ ٕٙء ان ٣قخ انغلنٛخ يٍ رًٛبد ا٠َزبط ٔانزكبنٛف ٔا٢هثبػ، سٙ انٕٕٕل انٗ 

خ انز بكل، ٔانزٙ ٚ ٖل ثٓب انُ طخ انزٙ رزَبٖٔ عُلْب ئٚواكاد انُْبٛ انغبه٘ ي  انزكبنٛف َ ط

ل ثبٍٞهٕة انوٚبٗ أ انجٛبَٙ. سبٍٞهٕة انوٚبٙٙ ًٚكٍ كًٔٚكٍ انز جٛو عٍ َ طخ انز ب انكهٛخ. 

 انٕٕٕل انّٛ يٍ ف٣ل رطجٛ  انً بكنخ انزبنٛخ:

 

  ٛوحانزكه خ انًز                         

 انزكه خ انضبثزخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؽغى انًجٛ بد                           

 

 خ انجٛبَبد انز ٖٛهٛخ، انزٙ رَبعلْب عهٗ اعلاك ه. ر زجو  كاح ئكاهٚخ رًل انٕؽلح انُٖبعٛخ ثك4

واثؾخ ٔانقبٍوح ف٣ل انًٛياَٛبد انز لٚوٚخ، ٔاعواء انزؾهٛم ا٢قزٖبك٘ انً بهٌ نً وسخ انَه  ان

 ان زواد ان ٖٛوح؛

. رَبعل عهٗ اصجبد يزٍٕٜ انزكه خ ف٣ل ان زواد انييُٛخ انًقزه خ، ٔمنك ث وٗ صجبد عٕايم 5

 ٔا٢ٍ به. حانك بء

 

  ْى ا٢َز بكاد انًٕعخ انٗ ْنِ انُظوٚخ، ْٙ:
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  ٛوح؛ٕ ٕثخ ان ٖم سٙ انزطجٛ  ثٍٛ عُبٕو انزكبنٛف انضبثزخ ٔعُٖو انزكبنٛف انًز -

ـ ر زجو ْنِ انُظوٚخ يزطوسخ، ٔمنك ن لو اعزواسٓب ث ُبٕو انزكبنٛف انضبثزخ رغيء يٍ ركبنٛف 

 ا٠َزبط؛

ـ ٢ ًٚكٍ ا٢عزًبك عهٗ ْنِ انُظوٚخ نوٍى انَٛبٍخ انَ وٚخ نهًُزغبد، ف٣ل ان زواد انطٕٚهخ 

 خ؛اٞيل، ٌٞ ا٠كاهح سٙ يضم ْنِ انؾب٢د رؾزبط انٗ ركه خ انًُزغبد انكهٛ

ـ ٢ رزًكٍ ا٠كاهح يٍ اعواء رؾهٛم اقزٖبك٘ ي بهٌ يٍ ركبنٛ ٓب انًز ٛوح ٔركبنٛف انٕؽلاد انزٙ 

 رزج  ٛوٚ خ انزكبنٛف انكهٛخ.

 

 ٔ ش٠خ اٌزىب١ٌف اٌّغزغٍخ ٌٍطبلخ: -3

ركبنٛف يز ٛوح  :نف يٍ عُٖوٍٚأثً زٚٗ ْنِ انُظوٚخ ساٌ ركبنٛف ا٠َزبط ف٣ل سزوح ىيُٛخ رز

ا٢ آَب رأفن سٙ ا٢عزجبه اٌ ا٠َزبط ٢ ٚغت اٌ ٚؾًم ثبٞعجبء ان زوٚخ ربيهخ،  وٚخ. ان ز فانزكبنٛٔ

ايب سٙ ؽب٢د ا٢ٍز ٣ل كٌٔ ربيم انطبقخ س٣   ا٢ سٙ ؽبنخ ا٢ٍز ٣ل انكبيم نهطبقخ ا٠َزبعٛخ.

ٚغت اٌ ٚؾًم ا٠َزبط ثزكه خ انطبقخ اٛو انًَز هخ، ثم ٚؾًم ثٓب ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو 

ْٔٙ ٍٜٔ ثٍٛ انُظوٚزٍٛ، ٔر ٕو  ٔٚطه  عهٗ ْنِ انُظوٚخ ثُظوٚخ انزكبنٛف انً لنخ.  . ٚخن زوا

ٔيٍ ا٢َز بكاد   عهٗ رؾًٛم انزكبنٛف اٛو انًجبّوح انزبيخ ثَُجخ اٍز ٣ل انطبقخ ا٠َزبعٛخ.

 انًٕعٓخ، ْٙ:

 

 نٛف؛ـ ٕ ٕثخ رؾلٚل انطبقخ ا٠َزبعٛخ اٛو انًَز هخ سٙ رم يوري يٍ يواري انزكب

 ـ رإك٘ انٗ رنثنة يزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح انٕاؽلح سٙ ان زواد انزكبنٛ ٛخ انًقزه خ، ثُزٛغخ ا٢فز٣ف

 يكَٕبد انزكبنٛف انضبثزخ، ٔافز٣ف يَزٕٚبد اٍز ٣ل انطبقخ ا٠َزبعٛخ؛ سٙ

يٍ انزكبنٛف انضبثزخ  اـ رإك٘ انٗ علو رظٓٛو ٕبسٙ َزٛغخ ا٢عًبل انؾ ٛ ٛخ، ثبعزجبه اٌ عيء  

 .خيإعه خواكٚٚسٙ انًٕعٕك انَه ٙ افو انًلح يٖؤسبد ئ خً بثهخ نهطبقخ انًَز هخ انًغًَان

 

 ـ ٔ ش٠خ اٌزىب١ٌف اٌّجبششح:4

ٚزى ٔس  ْنِ انُظوٚخ رؾًٛم انزكبنٛف انًجبّوح نٕؽلاد ا٢َزبط نهؾٖٕل عهٗ ره زٓب، ايب 

 هٚخ )قبئًخ انوثؼ ٔانقَبهح(.انزكبنٛف اٛو انًجبّوح ا٢فوٖ، سزؾًم عهٗ قبئًخ انلفم نه زوح انغب

 

 رٙ:عهٗ ٕٙء يب ر لو، ًٚكٍ رهقٛٔ َظوٚبد انزكبنٛف انًقزه خ، ربٜ

 

  . َظوٚخ انزكبنٛف انكهٛخ = عًٛ  انزكبنٛف انًجبّوح، اٛوانًجبّوح، ٔانضبثزخ ٔانًز ٛوح.

وح انضبثزخ ة. َظوٚخ انزكبنٛف انؾلٚخ ـ انًز ٛوح = انزكبنٛف انًز ٛوح + ركبنٛف اٛو يجبّوح يز ٛ

 ثَُجخ انطبقخ انًَز هخ

 ط. َظوٚخ انزكبنٛف انًجبّوح = يٕاك يجبّوح + اعٕه يجبّوح + يٖؤسبد يجبّوح.

 

ؾٖو عًٛ  ان ُبٕو ٔانًٖبهٚف انُٖبعٛخ انًز ٛوح ٔان زوٚخ زكبنٛف انكهٛخ رُ انسٙ ظم َظوٚخ 

بنزبنٙ رؾًم أايو ا٠َزبط  ل انً ل٢د انُٖبعٛخ انكهٛخ، ٔثانزٙ رقٔ انًوري ا٠َزبعٙ، ٔيُٓب رُ 

 جٓب يٍ انًٖبهٚف انًز ٛوح ٔان زوٚخ.ٛثُٖ

 

ٔسٙ ظم انزكبنٛف انًز ٛوح رؾٖو عُبٕو انًٖبهٚف انُٖبعٛخ نهًواري، ٔر ل يُٓب انً ل٢د 

 انُٖبعٛخ انًز ٛوح س ٜ، ٔرؾٕل اٞعجبء ان زوٚخ ربيهخ انٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو. 
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نهطبقخ انً لنخ، رؾٖو عًٛ  عُبٕو انًٖبهٚف انُٖبعٛخ ايب سٙ ظم انزكبنٛف انًَز هخ 

صى يٍ انًٖبهٚف ان زوٚخ نهًوري َٚزج ل انغيء انن٘ ٚزؾًم ركه خ   انًز ٛوح ٔان زوٚخ نهًوري.

انطبقخ اٛو انًَز هخ عُل اعلاك انً ل٢د انُٖبعٛخ، ٔثبنزبنٙ ٍزؾًم أايو ا٠َزبط ثُٖٛجٓب يٍ 

ايب ا٢عجبء ان زوٚخ  ٓب يٍ اٞعجبء ان زوٚخ انًَز هخ نهطبقخ. انًٖبهٚف انًز ٛوح ربيهخ، َٖٔٛج

رؾزَت سٙ قبئًخ فبٕخ ٔٚؾًم ثٓب ؽَبة ا٢هثبػ سآَب اٛو انًَز هخ نغًٛ  يواري ا٠َزبط، 

 ٔانقَبئو سٙ َٓبٚخ ان زوح. 

 

ايب ٔس  َظوٚخ انزكبنٛف انًجبّوح، ساٌ يزٍٕٜ انزكه خ نهٕؽلح انٕاؽلح رؾًم ثٓب س ٜ ربسخ 

روؽم يجبّوح ٔٚؾًم ثٓب ؽَبة ا٢هثبػ سآَب نزكبنٛف انًجبّوح، ايب انًٖؤسبد اٛو انًجبّوح ا

 ٔانقَبئو.

 

 سٙ اكَبِ يضبل رٕٙٛؾٙ ٠علاك قبئًخ انزكبنٛف عهٗ اٌٍ انُظوٚبد انَبث خ انًنرٕهح.

 

ٔاكَبِ   ط(. ة، يضبل: ر ٕو اؽلٖ انْوربد انُٖبعٛخ ثاَزبط ص٣صخ  َٕا  هئَٛٛخ يٍ انَه  ) ،

  2022انجٛبَبد ٔانً هٕيبد انقبٕخ ثُزبئظ ا٢عًبل ف٣ل ّٓو ّجبٛ/سجواٚو 

 

 اٌج١بْ عٍ خ أ عٍ خ ة عٍ خ ط
6000 

4600 

16800 

2000 

1430 

5300 

3700 

5000 

5800 

30000 

2000 

4100 

8600 

1000 

1650 

2350 

1800 

3000 

2500 

12000 

4800 

14000 

23400 

1200 

2000 

2430 

7170 

8000 

11000 

25000 

 فبيبد ٔيٕاك  ٔل انًلح

 فبيبد ٔيٕاك افو انًلح

 يْزوٚبد فبيبد ٔيٕاك

 يٕاك سٙ ٍجٛم انُٖ  أل انًلح

 يٕاك سٙ ٍجٛم انُٖ  افو انًلح

ًجبّوانزْ ٛم ان عٕه   

 يٖبهٚف ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح

 ثٚبعخ عبْيح أل انًلح

 ثٚبعخ عبْيح افو انًلح

 انًجٛ بد

 

 

كُٚبه، رٕى  ثَُجخ انًجٛ بد، ٔانًٖؤسبد  3350نزٕىٚ  ٔقل ثه ذ يٖؤسبد انجٛ  ٔا

 ، رٕى  ثبنزَبٔ٘. كُٚبه 4500 ا٢كاهٚخ ان بيخ

 

 انًطهٕة:

 . اعلاك قبئًخ انزكبنٛف نهَه خ ) (، ٔس  َظوٚخ انزكبنٛف انكهٛخ.1

 . اعلاك قبئًخ انزكبنٛف نَه خ )ة(، ٔس  َظوٚخ انزكبنٛف انًَز هخ نهطبقخ.2

 يٍ  % 70زكبنٛف انًز ٛوح، عهًب اٌانزكبنٛف نَه خ )ط(، ٔس  َظوٚخ . اعلاك قبئًخ ان3

 يٍ َٖٛجٓب يٍ يٖبهٚف انجٛ  ٔانزٕىٚ   %50انُ  بد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح يز ٛوح ٔ    

 يز ٛوح، ٔانجبقٙ صبثزخ.    
 

 ان٣ًؽظبد ٍه خ ط ٍه خ ة ٍه خ   انجٛبٌ

 فبيبد يٕاك أل انًلح

 يْزوٚبد انًٕاك ٔانقبيبد
4800 

23400 

20000 

8600 

6000 

16800 
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 انًغًٕ    

 ـــ انقبيبد ٔانًٕاك افو انًلح 

  

 = فبيبد يَزٓهكخ ن١َزبط 

 + يٕاك سٙ ٍجٛم انُٖ  أل انًلح

 

 انًغًٕ    

ـــ يٕاك سٙ ٍجٛم انُٖ  افو 

 انًلح

 

 قًٛخ انًٕاك انًجبّوح

 +  عٕه رْ ٛم يجبّو 

 

 = ره خ انُٖ  

 + يٖبهٚف ُٕبعٛخ ٔاٙبسٛخ

 

 ُٖ   انكه خ انكهٛخ نه= 

 ٚبعخ عبْيح أل انًلح  + ث

                       

 انًغًٕ     

 ــــ ثٚبعخ عبْيح افو انًلح 

 

 ره خ انجٚبعخ انًُٖٕعخ 

 و. ثٛ  ٔانزٕىٚ  انًز ٛوح   

 

 

 انًجٛ بد  

يغًم انوثؼ )انًجٛ بد ــ ره خ 

 انجٚبعخ انًُٖٕعخ(

 و. َ  بد ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح

 صبثزخ:

 و. انجٛ    

 ان بيخ، ثبنزَبٔ٘و. ا٠كاهٚخ 

                              

 انًغًٕ  

 

 

 

 ٕبسٙ انوثؼ/ فَبهح

 

 ــــــــــــــ

28200 

14000 
 ــــــــــــــ

14200 

1200 
 ــــــــــــــ

15400 

2000 
 ــــــــــــــ

13400 

2430 
 ــــــــــــــ

15830 

7170 
 ــــــــــــــــ

23000 

8000 
 ـــــ ــــــــ

31000 

11000 
 ــــــــــــــ

20000 
 

 

 

25000 

5000 
 

 

 

1250 

1500 
 ـــــــــــــــ

2750 
 ــــــــــــــ

2250 
===== 

 هثؼ

 ـــــــــــــــ

10600 

4100 
 ـــــــــــــــ

6500 

1000 
 ـــــــــــــــ

7500 

1650 
 ــــــــــــــ

5850 

2350 
 ــــــــــــــ

8200 

1800 
 ـــــــــــــــ

10000 

3000 
 ــــــــــــ

13000 

2500 
 ــــــــــــــ

10500 
 

 

 

12000 

1500 
 

 

 

600 
1500 

 ـــــــــــــــ

2100 
 ــــــــــــــ

600 
===== 

 فَبهح

 

 

 ـــــــــــــــ

22800 

4600 
 ــــــــــــــــ

18200 

2000 
 ــــــــــــــ

20200 

1430 
 ـــــــــــــــ

18770 

5300 
 ـــــــــــــــ

24070 

2590 
 ــــــــــــــــ

26660 

5000 
 ــــــــــــــ

31660 

5800 
 ـــــــــــــــ

25860 

750 
 ـــــــــــــــــ

26610 

30000 

3390 
 

 

 

1500 

1500 
 ــــــــــــــــ

3000 
 ـــــــــــــــــ

390 
====== 

 هثؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700 *70 

 ــــــــ            

           100 

 =2590 

 

 

 

 

 

15000 *50 

 ـــــــــ             

              100 

 =750 

 

 

 

 

 

4500 

 1500ـــــــــــــ = 

    3 
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ٜرٙ:ٛوٚ خ رٕىٚ  و. انجٛ ، رٕى  عهٗ اٍبً ََجخ انًجٛ بد، رب  

                           

  67  =  30+12+25  

 

   

.كُٚبه   1250 =67   : 25  * 3352 = ؽٖخ ٍه خ ) (         

 

                          

كُٚبه   600 =67 ؽٖخ ٍه خ )ة( =      3350*  12 :  
                              

                 

                            

كُٚبه  1500    = = ؽٖخ ٍه خ )ط(  3352 * 30 :67      
 

 

 ب١ٌف:. ّٔبرط اٌزى4
 

 

 ًٚكٍ ر َٛى انزكبنٛف ثٖٕهح عبيخ انٗ ص٣صخ ًَبمط، ْٔٙ:

 

 

 . ًَٕمط انزكبنٛف انزبهٚقٛخ ان  هٛخ؛1

 . ًَٕمط ركبنٛف انًقططخ انز لٚوٚخ؛2

 . ًَٕمط انزكبنٛف انً ٛبهٚخ3
 

 ّٔٛرط اٌزىب١ٌف اٌزبس٠خ١خ ـ اٌف ١ٍخ: -

س ٣، ٔثٓنا ساَّ ًٚل ا٠كاهاد  ذرؾ  ثً زٚٗ ْنا انًُٕمط ٚزى رَغٛم انجٛبَبد انزكبنٛ ٛخ انزٙ 

ثبنجٛبَبد انزبهٚقٛخ ث ل اَزٓبء سزوح انُْبٛ، يًب ركٌٕ قهٛهخ ان بئلح ن٣عزًبك عهٛٓب سٙ يغب٢د 

ٔثًٕعت ْنا انًُٕمط ساٌ ا٠كاهح ٍز زًل عهٗ انجٛبَبد انزبهٚقٛخ،  انً بهَخ ٔانزقطٜٛ ٔانوقبثخ. 

جهٛخ.  ٔسٙ يغبل انوقبثخ ٍز زًل ا٢كاهح سٙ ارزْبف فن ثُظو ا٢عزجبه انظؤف انًَز ٞكٌٔ ا

ا٢َؾواسبد عهٗ ي بهَخ ان ٕائى ان  هٛخ نه زوح انؾبنٛخ ثبن ٕائى ان  هٛخ نه زوح انَبث خ أ ان زوح 

انًًبصهخ سٙ ان بو انًُٖوو، ٔثبنزبنٙ ساٌ َزٛغخ ْنِ انً بهَبد قل ركٌٕ اٛو كقٛ خ، ٢فز٣ف 

 انزٙ ارقند  ٍبٍب نهً بهَخ. انظؤف انَبئلح سٙ ان زواد

 

 ـ ّٔٛرط اٌزىب١ٌف اٌّخططخ اٌزمذ٠ش٠خ:
ٔس  ْنا انًُٕمط ٚزى يَج ب انزُجإ ثزكه خ انُْبٛ ان  هٙ انن٘ ر وهِ ا٢كاهح ٔٚزى رُ ٛنِ سٙ ان زوح 

ٔٚزى ر لٚو أ رقطٜٛ عُبٕو انزكه خ ي ليب، ٔفبٕخ ثبنَُجخ ن ُبٕو انًٖبهٚف   انزبنٛخ.

ايب انزكه خ اٞٔنٛخ ن١َزبط سآَب  ًجبّوح، انًُزظو رؾ ٛ ٓب ف٣ل ان زوح ان بكيخ. انُٖبعٛخ اٛو ان

رزؾلك عهٗ  ٍبً س هٙ، ٔثٓنا رإنف انزكه خ انُٖبعٛخ يٍ ان ُٖوٍٚ،  ٘ انزكه خ اٞٔنٛخ ان  هٛخ 

ٛف انز لٚوٚخ، أ رؾبٔل ا٢كاهح انزُجإ ث ُبٕو انزكبن –ىائلا انًٖبهٚف انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح 

ٌ ا٠َزبط انن٘ ايٍ انًٕاك ٔاٞعٕه ٔانًٖبهٚف انًُزظوح رؾ ٛ ٓب ف٣ل ان زوح انزبنٛخ، ٔثبنزبنٙ س

و عهٗ  ٍبً ر لٚو٘، ثؾٛش ركٌٕ انزكه خ انُٖبعٛخ عجبهح عٍ انزكه خ اٞٔنٛخ َٕٚهى نهًقيٌ ٚ 
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َخ ثٍٛ يب ْٕ ٔسٙ رم ْنِ انؾب٢د ٚزى انً به ًٖبهٚف انُٖبعٛخ انز لٚوٚخ. انانز لٚوٚخ ىائلا 

يقطٜ أ ي له ٔيب ٚزؾ   س٣، ٔر بنظ ان ؤ  سٙ َٓبٚخ ان زوح سٙ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو 

 ٔانؾَبثبد ا٢فوٖ انزٙ رزأصو ثٓب.

 

 زىب١ٌف اٌّ ١بس٠خ ـ اٌّض١ٍخ:اٌـ ّٔٛرط 
 ْٔٙ ر ل  ؽل ْٙ ئؽلٖ انٍٕبئم انًؾبٍجٛخ ان هًٛخ انزٙ رَز ٍٛ ثٓب ا٢كاهح سٙ يجبّوح يٓبيٓب. 

ؽٛش اٌ ركه خ ا٠َزبط رزؾلك عهٗ  ٍبً ٔٙ  ي بٚٛو ًَطٛخ نكم   َٕا  انزكبنٛف انًؾلكح ي ليب. 

عًهٛخ يٍ عًهٛبد ا٠َزبط، عهٗ  ٍبً رؾلٚل انكًٛخ انً ٛبهٚخ نهًٕاك ان٣ىيخ ٔانَ و انً ٛبه٘ 

ثبنَُجخ  ٔرننك انييٍ انً ٛبه٘ ٔان ًٛخ انً ٛبهٚخ نٟعوح،  ٘ )ر وٚ خ يضهٛخ(، ٔثبنًضم  نٓب.

ٔثٓنا ٚزى رؾلٚل يب ٚغت اٌ ركٌٕ عهّٛ انزكبنٛف ثًَزٕٖ ر بءح  نهًٖبهٚف انُٖبعٛخ ا٢فوٖ. 

عهٗ كهاٍخ عهًٛخ ي  يواعبح انظؤف ان ًهٛخ نهٕؽلح انُٖبعٛخ،  ًٗٚكٍ رؾ ٛ ّ، ٔنننك سٓٙ رجُ

ثٓب ر بءح ٔرٖجؼ انزكه خ انً ٛبهٚخ ن١َزبط، ْٙ انزكه خ انزٙ ٚغت اٌ ركٌٕ، ٔثبنزبنٙ ر بً 

انزْ ٛم، ٔمنك ثً بهَخ ان ٕائى انً ٛبهٚخ نهُْبٛ، ٔر بنظ ان ؤقبد ث ل اعواء ي بهَخ ثٍٛ انزكبنٛف 

ً ٛبه٘ ٔثٍٛ يب ٚزى س ٣، سٙ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو ٔانؾَبثبد انٍبً اٞانًؾلكح ي ليب عهٗ 

اؽكبو انوقبثخ ا٢كاهٚخ،  ٔرإك٘ انزكبنٛف انًُطٛخ انٙ ا٢فوٖ انزٙ رزأصو ثب٠عواءاد انَبث خ. 

ٍٔٔٛهخ ن ٛبً ٔرؾهٛم ا٢كاء ٔاصجبد ا٢َؾواسبد أ انز ٛواد عٍ اًَٞبٛ انًٕٕٙعخ ٔي وسخ 

م ا٠عواءاد انك ٛهخ ثزٖؾٛؼ انٕٙ  سٙ بقريٕاٍٛ انٚ ف ٔا٢ٍواف، ؽزٗ رزًكٍ ا٢كاهح يٍ ا

 انؾبل، ْٔٙ ثٓنِ ان ًهٛبد ر زجو ثؾل مارٓب  كاح نوس  انك بءح.

 

ٍ رطجٛ  اٌٍ رم يٍ َظوٚبد انزكبنٛف انًنرٕهح ٍبث ب،  ٘ )انكهٛخ، انًز ٛوح، انً لنخ( سٙ ًٚك

رًب اٌ افزٛبه ًَٕمط انزكبنٛف  ظم ًَٕمط انزكبنٛف )انزبهٚقٛخ، ٔانز لٚوٚخ، ٔانً ٛبهٚخ(. 

 انًنرٕهح  ع٣ِ، ٚزؾلك ث ٕايم رضٛوح يُٓب عهٗ ٍجٛم انًضبل:

 

 َْٔبٛٓب؛ ؽغى انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ .1     

 ٛجٛ خ َٕٔ  ا٠َزبط ٔانزْكٛهخ ا٠َزبعٛخ انزٙ رُزغٓب؛ .2

 ا٠كاه٘ ٔانزُظًٛٙ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ؛ مانٓٛك .3

 نٕعٛب انًَزقليخ سٙ ان ًهٛبد ا٠َزبعٛخ؛ٕانزكُٛك ٔانزكُ .4

 ئيكبَٛخ انقجواد ٔانكٕاكه انًٕعٕكح سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، فبٕخ سٙ ئكاهح يؾبٍجخ. 5

 كبنٛف؛انز    

 رٕسو ا٠يكبَٛبد ان ُٛخ ٔا٠كاهٚخ ٔانًبنٛخ سٙ رطجٛ  انًُٕمط، ٔكهعخ رُظٛى ئكاهح .6

 سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔاٛوْب. انًؾبٍجخ؛   

 

عهٗ يٕإ بد سُٛخ خ  ٖل ثبنزكه خ انً ٛبهٚخ، ثبَٓب ركه خ ر لٚوٚخ ـ يؾلكح ر ل ي ليب ن١َزبط يجُٛٚ

ل٢د ي لهح نٍٟ به ٔاٞعٕه سٙ يلح يقزبهح ي  ئٙبسخ نهقبيبد ٔانًٕاك ٔيؾَٕثخ ٔس  ي 

س ٙ يؾبٍجخ  انًٖؤسبد اٛو انًجبّوح ر له نُ ٌ انًلح ٔسٙ ٕٙء ظؤف ي ؤسخ نه ًم. 

انزكبنٛف انً ٛبهٚخ ٚزى اعلاك انزكبنٛف انً ٛبهٚخ، ٔاثواى سبئلرٓب سٙ رٕٙٛؼ انُزبئظ انًبنٛخ 

ان  هٛخ عٍ انزكبنٛف انً ٛبهٚخ، ٔرؾهٛم  ٍجبة ْنِ  نٟعًبل، عٍ ٛوٚ  قٛبً اَؾواسبد انزكبنٛف

 انك بءح ا٠َزبعٛخ.يٍ ا٢َؾواسبد، ثٓلف ٕٕٔل ا٢كاهح انٗ اقٖٗ كهعخ 

 

 رٛخ:اٌ رطجٛ   ٍهٕة انزكبنٛف انً ٛبهٚخ َٚبعل عهٗ رؾ ٛ  اْٞلاف اٜ
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ؾلك، ٔثننك ٚ زجو  كاح نوٍى انَٛبٍبد سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، عٍ ٛوٚ  ٔٙ  ي ٛبً ًَطٙ ي -

 رٖجؼ ْلسب، ي ٛبها، ٔي ٛبٍب؛

ـ ْٙ يٍ  كٔاد انوقبثخ انلافهٛخ سٙ انٕؽلح، ٔرإك٘ انٗ اؽكبو انوقبثخ ا٢كاهٚخ، ٔي وسخ يلٖ يب 

ؽ  زٓب انٕؽلح يٍ انَٛبٍبد انزٙ هًٍزٓب ٔا٢ْلاف انزٙ  يكٍ انٕٕٕل انٛٓب يٍ رُ ٛن ْنِ 

 انَٛبٍبد؛

ي وسخ  عهٗزًُٚخ ا٢َؾواسبد، ؽزٗ ٚزى كهاٍزٓب ٔانٕقٕف ـ ر لٚى انز بهٚو انلٔهٚخ ن١كاهح ي

 يٍٕٛ انٚ ف ٔا٢ٍواف، ؽزٗ رزًكٍ ا٢كاهح يٍ ارقبم ان واهاد ٔا٠عواءاد انك ٛهخ ثزٖؾٛؼ

 انٕٙ ، ٔع٣ط ا٢َؾواسبد انَبنجخ ٔرًُٛخ ان ٕايم انًٕعجخ؛

ربَذ رهك انً بٚٛو  ـ ر زجو انً بٚٛو انًٕٕٙعخ ؽبسيا نه بيهٍٛ نزؾ ٛ  اْٞلاف، فبٕخ ئما

 ٔاق ٛخ، ٔيٍ صى سٓٙ ريٚل يٍ كهعخ انٕعٙ ٔا٢ؽَبً ثَهٕك انزكبنٛف؛

ـ رَبعل انزكه خ انً ٛبهٚخ سٙ انزٕٕم انٗ رَ ٛو نهًُزٕعبد، يجُٛب عهٗ ؽ بئ  ؽَجذ نزؾلٚل 

 انَ و ان بكل ثٍٛ انًُزظ ٔانًَزٓهك؛

 

٘ نمنك ثبنز وٚف ان سٙ ٍٚيَز ٛل نرو يُٓب  ًْٓب،َُْبك يَزٕٚبد يقزه خ نً بٚٛو انزكه خ، 

  ٕلهِ ي ٓل يؾبٍجٙ انزكبنٛف سٙ نُلٌ، ًٔٚكٍ ر ًَٛٓب انٗ:

 

ٔرُ َى   . يٍ ؽٛش َطب  ان زوح انييُٛخ انزٙ روٖ ف٣نٓب، أ يٍ ٔعٓخ َظو انلٔاو ٔا٢ٍزًواه. 

 :ئنٗ

 

  هثطّي بٚٛو عبهٚخ: ْٕٔ انً ٛبه انن٘ ٚزى ٔٙ ّ ن٣ٍزقلاو ف٣ل سزوح يز ٛوح، ي    -

 ثبنظؤف انغبهٚخ؛

ـ ي بٚٛو  ٍبٍٛخ: ْٕٔ انً ٛبه انن٘ رى ٔٙ ّ ن٣ٍزقلاو كٌٔ ر لٚم ن زوح اٛو يؾلكح، قل 

 رلٔو ٣ٕٚٛ؛

 

 : ئنٗة. يٍ ؽٛش يَزٕٖ ا٠َغبى انن٘ قل ًٚضهّ انً ٛبه، ًٚكٍ رجٕٚجّ 

 

ظؤف ـ ي بٚٛو ا٢كاء انًضبنٙ: ْٕٔ انً ٛبه انن٘ ًٚكٍ انٕٕٕل انّٛ سٙ ظم  سٚم ان

ان٣ًئًخ، رزٕسٛو انًٕاك ثبنًٕإ بد انًطهٕثخ، ٔان ًبنخ انًبْوح ان٣ىيخ، ي  علو ٔعٕك 

رهف أ ٙٛب  سٙ ا٢َزبط، ٔي  اسزواٗ اعهٗ يَزٕٖ ن١َزبط ٔاٞكاء، ي زوٙب  سٚم 

 انظؤف؛

ـ انً ٛبه ان بك٘: ًٔٚضم يزٍٕٜ انً ٛبه انًُزظو، ٔانن٘ ًٚكٍ انزٕٕم انّٛ ف٣ل سزوح 

 هٛخ، ٚ ٚم اٌ رطٕل نز طٙ كٔهح رغبهٚخ ربيهخ؛يَز ج

ـ ي بٚٛو ا٢كاء انًًكُخ: ْٔٙ ر جو عٍ يَزٕٖ ا٢كاء انن٘ ٚغت اٌ ٚؾلس رؾذ ظوف 

قم يٍ انًَزٕٖ انًضبنٙ، ٞك بءح ي ُٛخ، ًٚكٍ رؾ ٛ ّ ثًَزٕٖ ا٢كاء انًًكٍ اثرْ ٛم 

 ثً لاه انًًَٕؽبد انؾ ٛ ٛخ انزٙ رزؾًهٓب ظؤف انزْ ٛم.  

 

 انزبنٙ:، 9ثبنًقطٜ ًٍ انز جٛو عٍ ْنِ انز ًَٛبد ٔٚك
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 ِغز٠ٛبد ِ ب١٠ش اٌزىٍفخ

 

 

          

 

ِٓ ؽ١ش ٔطبق اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌزٟ رشٜ خالٌٙب      ِٓ ؽ١ش ِغزٜٛ اإلٔغبص اٌزٞ            

رج٠ٛت  اٌّ ١بس، ٠ّٚىٓ رّضٍٗ لذاٌّ ١بس أٚ ِٓ ٚعٙخ ٔ ش اٌذٚاَ ٚا عزّشاس٠خ              

اٌٝ رٕمغُاٌّ ب١٠ش   

                                                           

  

                                                                                            

اءا داء   ِ ب١٠شا دِ ب١٠شا داء       ِ ب١٠ش            ِ ب١٠ش عبس٠خ     ِ ب١٠ش اعبع١خ    

   اٌّضبٌٟ          اٌّزٛعظ            اٌّزّىٕخ                                                           

 
ٚزى ٔٙ  ي بٚٛو انزكه خ ثبرجب  ئعواءاد سُٛخ ُْٔلٍٛخ ٔيؾبٍجٛخ، ثؾٛش رٖم انٗ ي بٚٛو ٔاق ٛخ 

ى اعلاك ْنِ انً بٚٛو ايب ثبٍزقلاو انجٛبَبد انزبهٚقٛخ ٚز  ًٚكٍ ارقبمْب رأٍبً نه ٛبً ٔانوقبثخ.

ن ًهٛبد رًذ سٙ انًبٙٙ، ٍٕاء ف٣ل سزوح ٔاؽلح  ٔ علح سزواد، ثؾٛش ٚزى كهاٍخ ْنِ انجٛبَبد 

ٔارقبمْب رأٍبً نزٕٙٛؼ ا٢رغبِ ان بو، ٔثبنزبنٙ رؾلٚل انزكبنٛف انًزٕق خ ف٣ل ان زوح انزٙ ر ل 

ظو ا٢عزجبه انجٛبَبد ا٠ؽٖبئٛخ  ٍبٍب عُل ٔٙ  انً بٚٛو نج ٘ سٛٓب انً بٚٛو، ي  اٞفن ثُ

 انجُٕك.

 

ًٔٚكٍ اعلاك انً بٚٛو يجبّوح ٔس  اٌٍ ٔ ٍبنٛت عهًٛخ ٔكهاٍبد ركُٛكٛخ ٔركُٕنٕعٛخ ٔرغبهة 

ي ًهٛخ، رز ه  ثزًٖٛى ٔؽلح انًُزظ ٔكهعخ انغٕكح انزٙ ٚغت اٌ ركٌٕ عهٛٓب ٔانقطٕاد أ 

هٛخ ا٠َزبط ٔيٕإ بد انًٕاك ٔانقبيبد ان٣ىيخ رٕاسوْب، ْنا انٗ انًواؽم انزٙ رًو ثٓب عً

ٔيٍ انٚؤه٘ اٞفن ثًجل  انًْبهرخ سٙ   عبَت اٍٞ به انقبٕخ ثبٍزقلاو عُبٕو ا٠َزبط.

 ٔٙ  انً بٚٛو، ؽزٗ ره ٙ قج٢ٕ يٍ قجم انًُ نٍٚ.

 

 رٛخ:عًهٛخ ٔٙ  انً بٚٛو: ْٙ اعلاك ي بٚٛو عُبٕو انزكبنٛف انض٣صخ اٜ

 

 . ي بٚٛو عُبٕو انًٕاك انًجبّوح1

 . ي بٚٛو عُٖو ان ًم انًجبّو2

 حانًجبّو و. ي بٚٛو عُبٕو انًٖؤسبد انُٖبعٛخ ا3ٛ

 

: اٌ ركبنٛف انًٕاك انًجبّوح رزأصو ث بيم رًٛخ انًٕاك انزٙ ِ ب١٠ش  ٕب ش اٌّٛاد اٌّجبششح -1

 انؾٖٕل عهٗ انًٕاك انًقزه خ. رَزقلو سٙ ان ًهٛبد ا٠َزبعٛخ، ٔرننك ث بيم انَ و انن٘ ٚزى

 

نٕعٛخ، ٔاؽزٛبعبد ٔؽلح انًُزظ ٕٚزؾلك ي ٛبه رًٛخ انًٕاك ثُزٛغخ: سؾٔ انًٕإ بد ان ُٛخ ٔانزكُ

 نكم َٕ  يٍ انًٕاك، كهعخ انغٕكح، رورٛت انًٕاك، ََجخ انزهف أ ان بكو )عبك٘ ٔاٛو عبك٘(. 

 ٌ ا٢َؾواسبد رًب  ْ ٛم  ٔ انزقطٜٛ. اٌ يَإٔنٛخ ٔٙ  ْنِ انً بٚٛو، ر   عهٗ عبر  ئكاهح انز

ا٠َزبط، ٔؽٛش اٌ انكًٛخ  ٕانزٙ رؾلس َزٛغخ ي بهَخ ْنِ انً بٚٛو انكًٛخ ثبن  هٙ ٚزؾًهٓب سُٛ

ٔانَ و ًْب ان بيهٍٛ ا٢ٍبٍٍٛ انزٙ رزأصو ثٓب ركه خ انًٕاك انًجبّوح، ساٌ انز وقخ ثٍٛ ان ٕايم 
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سبنَ و ٢ٔ ّك قل   سٙ ايو انوقبثخ عهٗ انكًٛخ.انًإصوح سٙ رم يُٓب )انكًٛخ ٔانَ و(، َٚٓم 

 ٚزأصو ث ٕايم قل ٢ رقٚ  نوقبثخ انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ انًقزه خ سٙ انٕؽلح ثلهعخ  رجو يٍ انكًٛخ.

 

عواء رُجإ ثبرغبِ  ٍ به انًٕاك ف٣ل سزوح ي جهخ، ثؾٛش  ٌ ٍ و ئٚزطهت رؾلٚل ي ٛبه انَ و 

، يُٓب: انًُبسَخ انَبئلح سٙ انَٕ ، يلٖ رلفم انٕؽلح سٙ انًٕاك انًقزه خ، ٚزأصو ث ٕايم رضٛوح

يكَٕبد انطهت عهٗ انًٕاك، يلٖ انزلفم انؾكٕيٙ سٙ رؾلٚل اٍٞ به، يلٖ اهرجبٛ  ٍ به انَٕ  

انًؾهٙ ثبٍٞ به ان بنًٛخ، ٔيلٖ انيٚبكح سٙ انًَزٕٚبد ان بيخ نٍٟ به، ٔاٛوْب يٍ ان ٕايم 

ٛبٌ انٗ هقبثخ  عٓيح انٕؽلح، ساٌ ي بٚٛو انَ و ٢ ر لٔ اٌ انزٙ قل ٢ رقٚ  سٙ رضٛو يٍ اٞؽ

ركٌٕ  سٚم انزٕق بد عًب ُٚزظو اٌ ركٌٕ عهّٛ اٍٞ به سٙ سزوح قبكيخ سٙ ظم انظؤف انزٙ 

ٚزٕق  اٌ َٕٚك سٛٓب، ٔثبنزبنٙ ساٌ افز٣ف اٍٞ به ان  هٛخ عٍ انً بٚٛو انًؾلكح قل ٢ ٚقوط عٍ 

ٔهاى  انزٙ كائًب يب رٖبؽت  ٚخ رٕق بد ٚزى ارقبمْب عٍ انًَز جم. رَّٕ هاع ب انٗ عٕايم انزأرل 

منك س٣ ّك اٌ ر بءح ئكاهح انًْزوٚبد سٙ افزٛبه ٛو  ّواء ان٣ًئًخ ٔارجب   سٚم ئعواءاد 

٢ َٚزٓبٌ ثٓب سٙ  ي ٣ٚدانْواء انًُبٍجخ ٔرؾلٚل  سٚم يٖبكه انزٕهٚل، قل ٚإك٘ انٗ رؾ ٛ  

ساٌ ئكاهح انًْزوٚبد ر زجو انغٓخ انزٙ ابنجب يب  كه اقم، نننباء ثأٍ ركه خ انًٕاك عٍ ٛوٚ  انْو

 ٚ   عهٛٓب يَإٔنٛخ افز٣ف انَ و ان  هٙ انً ٛبه٘.

 

: رًب ْٕ انؾبل سٙ انًٕاك انًجبّوح، ساٌ ي بٚٛو اٞعٕه ـ ِ ب١٠ش  ٕصش األعٛس اٌّجبششح2

عُٖو ان ًم انًجبّو، ٔي لل انًجبّوح رزؾلك ث بيهٍٛ، ًْب: انٕقذ ان٣ىو نٕؽلح انًُزظ يٍ 

 ٌ.ٕا٢عو انييُٙ انن٘ ٚز بٙبِ ان بيه

 

ٔرًب سٙ انًٕاك، ساٌ ي لل ا٢عو )انً بثم نهَ و( ٚزأصو  ٚٚب ث ٕايم رضٛوح قل ٚقوط ان لٚل يُٓب 

 عٍ َطب  ا٢كاهح.

 

  ٚزى رؾلٚل ا٢عو انً ٛبه٘ عهٗ  ٍبً يَزٕٚبد انًبكح، ٔعهٗ  ٍبً ان ًم انن٘ ٚإكّٚ ان بيم.

ٔٚزأصو رؾلٚل ي لل ا٢عو انً ٛبه٘ ثًغًٕعخ يٍ ان ٕايم،  ًْٓب: كهعخ انًٓبهح، انقجوح سٙ 

انقليخ انَبث خ، َٕ  ان ًم، كهعخ فطٕهرّ، ٔؽغى ان ًم انن٘ ٚ ٕو ثّ ان بيم، ٔعٕايم  فوٖ، 

انٗ يضم يب رٖلهِ انلٔنخ يٍ رْوٚ بد يقزه خ رُظى رؾلٚل انؾل اٞكَٗ ٞعوح انزُٖٛ ، ثب٠ٙبسخ 

َظى اٞعٕه انًزج خ، ٔربئو انطهت ٔان وٗ عهٗ ان ًم ثْكم عبو، أ عهٗ ث ٘ سئبد ثْكم 

 فبٓ، ْٔكنا.

 

يٍ  نّ كٚؾلٔيب ٕقذ انً ٛبه٘ سٛزى رؾلٚلِ عهٗ  ٍبً يب ٚؾزبعّ اَزبط ي ٍٛ ثًٕإ بد انايب 

جبهاد، ٔٚزٕقف رؾلٚل انٕقذ انً ٛبه٘ عهٗ علح اعز  ٔقذ ٠رًبيّ سٙ ٕٙء ر٣َٛٓد يزبؽخ.

  ًْٓب:

 

َٕعٛخ ٔؽغى ا٠َزبط، ٛو  ٍٔبئم ان ًم، َٕ  انز٣َٛٓد ا٢نٛخ انًزٕسوح، َٕعٛخ ٔعٕكح انًٕاك 

 انًَزقليخ سٙ انزْ ٛم، ٔيَزٕٚبد يٓبهح ان ًبنخ انًزٕسوح، ٔاٛوْب.

 

ٚلفم انييٍ انً ٛبه٘ سٙ افزٖبٓ رم يٍ ئكاهح ا٢سواك ٔاكاهح انجؾٕس ٔانزًٖٛى ٔرجَٜٛ 

ٔرؾلٚل انييٍ انً ٛبه٘ ٚزطهت اٞفن ثُظو ا٢عزجبه عًٛ    ربٌ ُْبك ئكاهح نٓب.ان ًم ئما 

انظؤف انقبٕخ ٔانًؾٛطخ ثناد انٕؽلح سٙ انؾَبثبد ؽزٗ ٚ زجو انييٍ انً ٛبه٘ س ٣ رأكاح 

 قٛبً ٔهقبثخ ٔرؾ ٛ  ر بءح ا٢كاء.
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ً ٛبهٚخ انانزكبنٛف : َظوا نز لك ثُٕك ِ ب١٠ش  ٕب ش اٌّصشٚفبد اٌصٕب ١خ غ١ش اٌّجبششح -3

رزٖف ثبَٓب ماد ٛجٛ خ عبيخ ٢ ًٚكٍ هثطٓب ثًُزظ ي ٍٛ، ٔيْبهرخ عًٛ  انزٙ اٛو انًجبّوح، 

انًواري ٍٕاء ئَزبعٛخ  ٔ فليٛخ سٙ يُ  زٓب، ننا ساَّ ٖٚ ت يٍ انُبؽٛخ ان ًهٛخ ٔٙ  قبعلح 

ضو سبعهٛخ نٕٙؼ ان ٣قخ كٌٕ  ررٔاؽلح نزطجٛ ٓب، سُغل اٌ انوقبثخ عهٗ ان ُبٕو انًجبّوح عبكح يب 

 ثٍٛ عُبٕو انزكه خ ٔانًقوعبد عُٓب سٙ ؽبنخ عُبٕو يز ٛوح، ننا ركٌٕ انوقبثخ ٕ جخ عهٛٓب. 

ؽبئ٣ كٌٔ ٔٙ  ي بٚٛو نهًٖؤسبد انُٖبعٛخ ركٌٕ ْٔنا ٢ ٚ ُٙ اٌ انٖ ٕثبد انًْبه انٛٓب 

نٛخ انزٙ انطبقبد اٜاٛو انًجبّوح، فبٕخ ٔاٌ  ًْٛزٓب رزياٚل سٙ انُٖبعبد انزٙ ر زًل عهٗ 

عهٗ  ٍبً  برزطهت ركبنٛف  رجو َٚز بٌ ثً بٚٛو نهًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، اي

انً ل٢د انُٖبعٛخ ان ُٛخ ٔا٢قزٖبكٚخ، أ ثبٍزقلاو انًٕاىَبد انزقطٛطٛخ ٔعهٗ اٞفٔ انًوَخ 

اؽل يٍ يَزٕٚبد سبنًٕاىَبد انزقطٛطٛخ انضبثزخ، ْٙ رهك انزٙ ٚزى اعلاكْب نًَزٕٖ ٔ يُٓب. 

انُْبٛ  ٔ انزْ ٛم انن٘ ًٚضم انًَزٕٖ انًزٕق  عٍ ان زوح انً جهخ، نننك سٓٙ رورجٜ ثؾغى ي ٛبه٘ 

انًٕاىَخ   يب  ٔاؽل يٍ اؽغبو انُْبٛ ا٢َزبعٙ، انن٘ ًٚكٍ اٌ رؾلك ف٣ل سزوح ىيُٛخ ي ُٛخ.

ٛبهٚخ نًَزٕٖ انزْ ٛم يب ًٚكٍ انزٕٕم انٗ انزكه خ انً ٔانًوَخ سآَب ر لك يَزٕٚبد انُْبٛ 

زؾلك يَزٕٚبد انُْبٛ انًز لكح انزٙ ٚزى اعلاكْب يُٓب، ٛج ب نًلٖ انز هجبد انًزٕق  ران  هٙ، ٔ

ؽلٔصٓب ف٣ل سزوح انًٕاىَخ، ْٔٙ ثننك رزقن سٙ انٕاق  ّكم ع٣قخ كانٛخ ثٍٛ عُبٕو انزكبنٛف 

 انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح انًز ٛوح ٔؽغى انُْبٛ.

 

عبكح ثٍٛ انًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح ان  هٛخ ٔانً ٛبهٚخ، ٍٞجبة،  ا٢َؾواسبدرؾلس 

 رٙ:ٜرب

 

 . سو  سٙ ؽغى رهك انًٖؤسبد ٔانُبرغخ عٍ: 1

 ـ ر ٛٛو  ٍ به ٍٕ  انًٕاك ٔانقبيبد اٛو انًجبّوح؛   

 ـ ر ٛٛو ر وٚف اٞعٕه نه بيهٍٛ سٙ ا٢قَبو انًقزه خ؛   

 َزقليخ سٙ ا٠َزبط؛ـ ر ٛٛو سٙ َٕعٛخ انًٕاك انً   

 ـ ر ٛٛو ي ٛبهٚخ ٔقذ ان ًم؛   

 ر ٛٛو سٙ انطبقخ ا٠َزبعٛخ ٔانُبرغخ عٍ:  .2

 ـ رٕقف ان ًبل عٍ ا٠َزبط؛   

 ـ رٕقف انًكبئٍ ٔفطٕٛ ا٠َزبط؛   

 ـ ىٚبكح علك ٍبعبد ان ًم؛   

 ـ ر هٛٔ اٍز٣و يٕاك ٔفبيبد  ٔ يكبئٍ  ٔ ا٢ٜد سٙ ا٠َزبط؛   

 ًٍٕٛخ سٙ ؽغى انطبقخ ا٠َزبعٛخ؛ـ ر ٛواد ي   

 ـ ر ٛواد سٙ ع٣قخ انًٕهكٍٚ ٔان ٣ًء، ٔاٛوْب.   

 

عُل ا٢َزٓبء يٍ ٔٙ  انً بٚٛو ن ُبٕو انزكبنٛف انًجبّوح )ا٢عٕه ٔانقبيبد ٔانًٕاك(، ٔرننك 

نهًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ٚ ٕو يؾبٍت انزكبنٛف ثبٍز بء ثطبقخ ي ٛبه ركه خ عُٖو 

ه، ٔانزٙ رزًٍٚ ثٛبَبد ر ٖٛهٛخ ثًكَٕبد ي ٛبه ركه خ عُٖو اٞعٕه، ٔرننك ثطبقخ اٞعٕ

ٕو انًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، يب بي ٛبه ركه خ عُٖو انًٕاك، ٔثطبقخ ي ٛبه ركه خ عُ

ايب انزكبنٛف ان  هٛخ سٛزى قٛبٍٓب اعًب٢ ٔر ٣ٖٛ عهٗ  كايذ انزكه خ انً ٛبهٚخ ْٙ  كاح ان ٛبً. 

كه خ انً ٛبهٚخ، ٔمنك نزؾلٚل ان و  ثًُٛٓب، ٔثٓنا ٚزى عهٗ انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ انًقزه خ رؾهٛم انز

 ِان ؤقبد انَبنجخ ٔانًٕعجخ ثٍٛ انكه زٍٛ، ؽزٗ ٚزى ارقبم ا٠عواءاد انٖؾٛؾخ نً بنغخ ْن

بنخ ان ؤقبد، ٔٚكٌٕ سو  ا٢َؾواف ٍبنجب سٙ ؽبنخ ىٚبكح انزكه خ عٍ انً ٛبهٚخ، ٔيٕعجب سٙ ؽ

اٌ رؾلٚل ان و  ٢ ٚ زجو ٔؽلِ يٍ ا٢عًبل انوقبثٛخ، ٔاًَب ٢ثل يٍ انز ً  سٙ   ؽلٔس عكٌ منك.
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رؾهٛم ٔرجٕٚت ان و ، ثؾٛش رؾلك انْقٔ  ٔ اّٞقبٓ انًَإٔنٍٛ سٙ ٍجت ؽلٔس ان ؤ ، 

 ٔمنك نً وسخ ْم اٌ ْنا ان و  ٚ   كافم ٍهطبرّ ٔيَإٔنٛبرّ، او اَّ ٚ   فبهط ْنا انُطب .

 

 وٗ رٕٙٛؼ يب مروَبِ ٍبث ب عٍ يؾبٍجخ انزكبنٛف انًُطٛخ ٔا٢َؾواسبد انزٙ رظٓو ثُٛٓب ن

 رٙ:ٔانزكه خ ان  هٛخ، َٕهك انًضبل انزبنٙ، رطجٛ ب نننك، ربٜ

 

 انزغًٛ . ثٛبَبد انزكه خ انًُطٛخ نٕؽلح ٚزى اَزبعٓب سٙ ان ًٍَٛ، ًْب: قَى ا٠َزبط ٔقَى  ٌ نُ وٗ 

 خ انًُطٛخ ن١َزبط.اؽزَبة انزكه  ةانًطهٕ

 

كُٚبه                                                                             

قط خ ثَ و   2, 5 كُٚبه    26      5   ا٠َزبط:يٕاك يجبّوح ن َى  - 

 ـ عًم يجبّو: ـ

(كُٚبه         9              1,5 6 ٍبعخ ثً لل     ) قَى ا٠َزبط 

كُٚبه(             7       7 ٍبعخ ثً لل   1 ) انزغًٛ  قَى   

ـــــــــــ                                                           

 16                 انًغًٕ                                                

 ـ فليبد  فوٖ: ـ 

كُٚبه(          6                1 ٍبعخ ثً ل   6 ) ى ا٠َزبطقَ            
ثً لل  2  كُٚبه(        14 7ٍبعخ    )    قَى انزغًٛ   

  ـــــــــــــ                                             انًغًٕ   

                   20                                                                        
                                                                                                                      

                                           ــــــــ                                                                 

62             اعًبنٙ انزكبنٛف انًُطٛخ ن١َزبط انٕؽلح           

                                                                        

ٔؽلح   قَى انزغًٛ   َزظ ثًُٛب، ٔؽلح 800    َزظ قَى ا٠َزبط ٔقل) 1200 
ٔؽلح سٙ ان َى اٞٔل عبْيح ٔي لح نهُ م(.   ٔرٕعل.400

       انزٙ رًذ ف٣ل ان زوح، رب٢رٙ:  ٔان ًهٛبد

قط خ   6600 يْزواد يٕاك  .1  

36300                                   5 ,5 ثَ و س هٙ      

                                   34320                                     5 ,2    ٙثَ و ًَط   

ــــــــــــــــ          ر ٛو انَ و 5 , 5ــ 2 , 5 = 3, 0        

                                                             

1980                                                                    
انزكه خ انًُطٛخ نهًٕاك ان٣ىيخ  .2  

1200 ٔؽلح     ٠َزبط 

31200                                 )5   * 2,5  * 1200  (  

 ركه خ ىٚبكح علك ان ط  انًَز ًهخ

ـــ  6000(  )ر ٛو انكًٛخ  66000  

   3120                                 3120= 600  * 5,2  

 

نه ًمانزكه خ انًُطٛخ   .3 
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سٙ قَى ا٠َزبط      

    10800                          1,5 6 * ٍبعخ  *  1200  

 عهٗ سوٗ ٍبعبد ان ًم ان  هٙ

 7500ٍبعخ. اٞعٕه ان  هٛخ

6,1 خكُٚبه/ٍبع  نًلسٕعخا  

    12000                                          7500 *1,6  

    = 800   * 7   * 1 سٙ قَى انزغًٛ        
5600                             

 4. َ  بد  فوٖ: 

  7200                 1200   * 6   * 1     قَى ا٠َزبط 

 11200                   800  * 7  * 2     قَى انزغًٛ   

ـــــــــــــــــــــــــــ                                                   

 انًغًٕ                                           18400                                     

 

 ر ٛواد ركه خ انقبيبد َ  بد  فوٖ

   21400                                        3000    س هٛخ 

    31200  5                                                    ا٠َزبط. يٕاك سٙ قَى 

   

  10800          عٕه عًم قَى ا٠َزبط                 
                     5600                         عٕه عًم قَى انزغًٛ  

ــــــــــــــــــــــــــــ                                                

   16400                     16400                                                         
 

فليبد  فوٖ: ـ    .  6  

7200 =   6  * 1200   قَى ا٠َزبط    

11200 =  14  * 800    قَى انزغًٛ    

ــــــــــــــــ  ـــ                                        

           
            
                                                                                                       18400    

انًغًٕ                                 18400                        

ــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       

ٔؽلح                                       66000     1200   نكه خ انكهٛخ ا٠َزبط   

                                                                    ===========  

نهجٛ  انًقبىٌنخ انٗ سٙ انًوؽهخ اٞفٛوح انًُ ٕ ٔؽلح.  800 ٠َزبط  انزكه خ انًُطٛخ . 7 
 

اٌزىٍفخ إٌّط١خ  اإلٔزبط اٌزبَ

 ٌٍٛؽذح
  ٕب ش اٌٛؽذح

20800 

12800 

16000 

26 

16 

20 

800 

800 

800 

 يٕاك ٔفبيبد

  عٕه عًبل

 فليبد افوٖ

 اٌّغّٛع  62 49600
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:ربٜرٙاصجبد ان ٕٛك انٕٛيٛخ،   

 

)  1      (  

يٍ انًنرٕهٍٚ                             

ػ/ يواقجخ انًٕاك اٞٔنٛخ يٍ 34320                              

ػ/ ر ٛو ٍ و انًٕاك يٍ      1980                              

ػ/ انًقبىٌ انٗ 36300                                         

ان  هٛخ ثبنزكبنٛف انً ٛبهٚخ اصجبد عًهٛخ ّواء انكًٛخ                               

                             

يٍ انًنرٕهٍٚ         (   2(  
ػ/ ركه خ انًٕاك انًجبّوح )ًَطٙ( يٍ 31200                             

ػ/ ر ٛو رًٛخ انًٕاك يٍ                   3120                             

ػ/ يواقجخ انًٕاك اٞٔنٛخ انٗ 34320                                        

اصجبد انكه خ انًُطٛخ نهًبك انًز وقخ ٔانز ٛواد عُٓب                              

)3( 

يٍ انًنرٕهٍٚ                                    

         10800                            يٍ ػ/ ركه خ ان ًم انًجبّو )ًَطٙ(، قَى ا٠َزبط 

               750     ٙػ/ ر ٛو ي لل ا٢عو )انَبعخ ان  هٛخ * انً لل انًُطٙ ـــ ان  ه يٍ

   0,1 =  )1,5 1,6 ـــ  (             
   750  =  7500   * 0,1            

450                                           يٍ ػ/ ر ٛو رًٛخ ان ًم 

                                   ـــ ٍبعبد ان  هٛخ(، )انً لل انًُطٙ * )ٍبعبد ًَطٛخ 

 

1,5 ) *    7200 ـــ   7500( 

   450 =   1,5   * 300                                     
                    12000                                             اٞعٕهانٗ ػ/ يواقجخ  

                            
     صجبد انزكه خ انًُطٛخ نه ًم ٔانز ٛواد عُٓب   

ٔؽلح     1200                               
انًنرٕه٘ ( يٍ  4    (  

ػ/ ركه خ عًم انًجبّو )ًَطٙ( يٍ                          5600                               

                             100                      ٕه، انَبعبديٍ ػ/ ي لل ر ٛو اٞع   

)انً لل انًُطٙ ـــ انً لل ان  هٙ(              

ػ/ ر ٛو انكًٛخ = يٍ                                             300                               

انَبعبد ان  هٛخ( ــ)انً لل انًُطٙ نهَبعبد انًُطٛخ     

                                     6000 انٗ ػ/يواقجخ اٞعٕه   

  رجبس انزكه خ انًُطٛخ نه ًم ٔانز ٛواد عُل                               
ٔؽلح    800                                                                    

 قَى انزغًٛ : ـ

)5( 

يٍ انًنرٕهٍٚ                                      
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ػ/ ركه خ انقليبد اٞفوٖ )ًَطٙ( يٍ 18400                            

                          3000 يٍ ػ/ ر ٛواد ركه خ انقليبد ا٢فوٖ    

                                    21400 انٗ ػ/ يواقجخ ركه خ انقليبد    

اٞفوٖ ان  هٛخ                     

)6( 

                        66000      ػ/ ركه خ ا٠َزبط انًُطٙ يٍ 
ػ/ ركه خ انًٕاك انًجبّوح انٗ             31200                                   

                                  16400                    ػ/ ركه خ عًم يجبّو ٗان 
ػ/ ركه خ انقليبد ا٢فوٖ انٗ         18400                                    

رؾًٛم ؽَبة ا٠َزبط ثبنزكه خ انًُطٛخ                                      

ػ/ يقبىٌ ثٚبعخ ربيخ انُٖ  يٍ 49600                          

ػ/ ركه خ ا٠َزبط انٗ 49600                                    

انزكه خ انًُطٛخ اصجبد 800                          َ هٓب انٗ يقبىٌ انجٛ ٔؽلح رى    

)7( 

                          9700 يٍ ػ/ ا٢هثبػ ٔانقَبئو    

انٗ انًنرٕهٍٚ                         

/ ر ٛو ٍ و انًٕاكػ                 1980                                        

                                      3120 كا/ ر ٛو رًٛخ انًٕػ                   

                                      850 /ي لل ر ٛٛو اٞعٕهػ                 

ػ/ ر ٛو رًٛخ ان ًم                  750                                        

بد ا٢فوٖ/ ر ٛو ركبنٛف انقليػ 3000                                         
اق بل ؽَبثبد انز ٛواد                                             

                                      

 ػ/ رىٍفخ اإلٔزبط

                        ٌٗ                                                     ِٕٗ  

 

ِخبصْػ/  اٌجضب خ                      49600            31200  ِٛاد ِجبششح رىٍفخ           

                                                                                ربِخ اٌصٕع

اٌّذح س ١ذ أزبط اخش   16400                                           

                                         

                     16400 رىٍفخ  ًّ ِجبشش               

          18400       رىٍفخ اٌخذِبد ا خشٜ 

ــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــ                  

            66000               66000                                   
                      ========  ================                                  
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 لبئّخ س ١ذ أزبط اخش اٌّذح

 

 اٌ ٕب ش وٍفخ اٌٛؽذح  ذد اٌٛؽذاد اٌىٍفخ ا عّب١ٌخ

10400 
 

3600 
 

2400 

400 
 

400 
 

400 
 

 

26 
 

9 
 

6 

 يٕاك يجبّوح

 قَى ا٠َزبط

 عًم يجبّو قَى ا٠َزبط

 فليبد افوٖ

عاٌّغّٛ 41 400 16400  
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اٌفصً اٌشاثع: اعزخذاَ اٌزىب١ٌف فٟ  ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد ـ اٌّؾبعجخ 

 اٌّغؤ١ٌٚخ

 
 

 

 ِفب١ُ٘:
 

 رمش٠ش اٌىفبءح اإلٔزبع١خ ٚل١بط ا داء

 

ٍج  ٔاٌ مروَب اٌ يٍ انٕظبئف انوئَٛٛخ نًؾبٍجخ انزكبنٛف، ْٙ اَزبط انجٛبَبد ان٣ىيخ نكبسخ انًَزٕٚبد 

كح يُٓب سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ، ٔسٙ رؾ ٛ  اقٖٗ ر بءح ا٢كاهٚخ انًقزه خ، ن٣ٍز ب

 يًكُخ ن ُبٕو ا٠َزبط.

 

اٌ عًهٛخ ارقبم ان واهاد ْٙ اؽلٖ انٕظبئف انوئَٛٛخ ن ًهٛخ ا٢كاهح ٔٚ ٖل ثٓب، افزٛبه انجلٚم اٞيضم يٍ 

رز ه  ثًٕٕٙ  انزٙ ٔرٕسو انجٛبَبد انلقٛ خ  ٔنهٕٕٕل انٗ ْنا ا٢فزٛبه ٢ثل يٍ ٔعٕك ثٍٛ انجلائم انًزبؽخ. 

 رٙ:ٜنٗ َٕعٍٛ، ربْنِ انجٛبَبد ا ًٔٚكٍ رُٖٛف  ان واه.

 

ي هٕيبد اٛو يبنٛخ رز ه  ثجٛبَبد ٢ رلفم سٙ َطب  انلهاٍخ انً ؤسخ، ٔنكٍ ٚغت عهٗ ا٢كاهح اٌ  .1

 رأفنْب سٙ انؾَجبٌ عُل ارقبم ان واه؛

 

ٔنٓنِ انجٛبَبد   ثٛبَبد رًٛخ ر ٛل سٙ ر ٛٛى انجلائم، ٔثبنزبنٙ ارقبم ان واه. ثٛبَبد يبنٛخ ٔركبنٛ ٛخ، ْٔٙ .2

 رٙ:ٜكٔه ْبو سٙ يغبل ارقبم ان واهاد، ؽٛش آَب رَبعل ا٢كاهح سٙ رؾلٚل َٕ  انجلٚم، يٍ ف٣ل، ا

 

 ى رهك انجلائم، ٔرؾلٚل انجٛبَبد انًطهٕثخ ن ًهٛخ انز ٛٛى؛ٛـ ر لٚى رؾهٛم نز ٛ

 .ثلٚمٕيبد ان٣ىيخ ٢فزٛبه  سٚم ـ ر لٚى انً ه

 

ٔر زجو انجٛبَبد انزٙ ٚ ليٓب يؾبٍت انزكبنٛف، ْٙ انجٛبَبد انًٕٕٙعٛخ انزٙ رز ه  ثًٕٕٙ  ان واه قٛل 

 ْٔنِ رقزهف يٍ يٕٕٙ  انٗ آفو، سٙ ٕٙء ي بْٛى انزكبنٛف انًُبٍجخ نهؾبنخ انً ُٛخ انً ؤٙخ.  انجؾش. 

ثبنَُجخ نهجلائم، سآَب رَزج ل عُل اعواء كهاٍبد انً بٙهخ،  ورز ٛح ٢ انزكه خ انضبثزخ عبك ئٌٔيٍ صى ؽٛش 

  وٕخ رؾلٚل ان ؤٗ ثٕٕٙػ.انى انجلائم، ٔرزٛؼ ٛٔثننك ٚزى انزورٛي عهٗ انزكه خ انًز ٛوح رأٍبً عُل ر ٛ

 

 اٌج١بٔبد اٌزٟ رٕزغٙب ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف ٌّغب ذح اإلداسح فٟ  ١ٍّخ ارخبر اٌمشاساد:

 

رؾهٛم َ طخ  ًز ٛوح، انزكبنٛف انز ٚٛهٛخ، انزكه خ ان٣ًئًخ، ركه خ ان وٓ انجلٚهخ، انزكه خ ان بهقخ،انزكبنٛف ان

 انًَإٔنٛخ. ثؾٕس ان ًهٛبد ٔاٍٞبنٛت ا٠ؽٖبئٛخ، انًؾبٍجخ ،انز بكل
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 ئٌ اٍٞبنٛت انزٙ ٚهغأ انٛٓب يؾبٍت انزكبنٛف نًَبعلح ا٢كاهح سٙ ارقبم ان واهاد، ْٙ:

 

 نًز ٛوح؛ . انزكبنٛف ا

 ة. انزكبنٛف انز بٙهٛخ؛

 ط. انزكبنٛف انًًكٍ رغُجٓب، ٔاٛو انًًكٍ رغُجٓب )انزكبنٛف ان٣ًئًخ(؛

 . ركه خ ان وٕخ انجلٚهخ؛ك

 ِ. انزكه خ ان بهقخ؛

 ٔ. رؾهٛم َ طخ انز بكل،

 ى. ثؾٕد ان ًهٛبد ٔاٍٞبنٛت ا٠ؽٖبئٛخ.

 ػ. يجل  انًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ

 

ٕٙٛؼ يلٖ رأصٛو انز وقخ ثٍٛ انزكبنٛف انًز ٛوح ٔانضبثزخ عهٗ ارقبم ان واه سٙ اَزبط : نزاٌزىب١ٌف اٌّزغ١شحـ 

كُٚبه، ٔاٌ  150انجٚبعخ انًؾلكح، َ زوٗ اٌ ٍ و ان ٣ًء نهٕؽلح انُٖبعٛخ نْواء ثٚبعخ ي ُٛخ ثَ و 

 رٙ:ركبنٛف رهك انجٚبعخ رزكٌٕ، ربٜ

 

 كُٚبه 100ركبنٛف يز ٛوح           

 كُٚبه70            ركبنٛف صبثزخ   

 ــــــــــــــــــ                            

 كُٚبه 170يغًٕ  انزكبنٛف        

 

سٙ ؽبنخ ارقبم ان واه ٔاٞفن ثُظو ا٢عزجبه ئعًبنٙ انزكبنٛف، ساٌ انطهت ٚوس٘ يجبّوح، ٢ٌ انَ و انً لو 

 ك.20( = 150ـــ  170به )كُٚ 20يٍ قجم ان ًٛم ٢ ٚ طٙ اعًبنٙ انزكبنٛف، ُْٔبك فَبهح 

 

ٔنكٍ ئما افنَب ثُظو ا٢عزجبه انزكبنٛف انًز ٛوح سٙ ان واه، ثبعزجبهْب رورجٜ يجبّوح ثزكبنٛف اَزبط رهك 

ْٕٔ ان و  ثٍٛ انَ و انً لو ٔانزكبنٛف  ك.  50= ( 100ـــ  150كُٚبه ) 50انَه خ، س ُلئن روثؼ انٕؽلح 

نزكبنٛف انضبثزخ سٙ رم انؾب٢د، ٍٕاء افنَب ْنِ انَه خ او ٢، ٢ثل يٍ ٔعهّٛ ًٚكٍ ا٢ٍزُزبط اٌ ا  انًز ٛوح.

 .ٓبرؾًه

 

كُٚبه، ثًُٛب سٙ ؽبنخ هسُٚب  50سٙ ؽبنخ ارقبم ان واه ث جٕل ان وٗ، ساٌ رم ٔؽلح ٍٕف رؾ   ثًب قلهِ 

انٕؽلاد  كُٚبه، اقم، ٢ٌ رم ٔؽلح يٍ ْنِ ٠٠نٓنا ان وٗ، ساٌ هثؾُب سٙ اَزبط ٍه   فوٖ ٍٛكٌٕ ثًجهغ 

 رزؾًم َٖٛجٓب يٍ ْنِ انزكبنٛف انضبثزخ.

 

عُل رطجٛ ُب نُظوٚخ انزكبنٛف انًز ٛوح، يٍ انًًكٍ رؾلٚل ٍ و انٕؽلح انًُزغخ ثأرضو يٍ انكه خ انؾ ٛ ٛخ 

ا٢عًبنٛخ،  ٘ )انزكبنٛف انًز ٛوح + انزكبنٛف انضبثزخ(، ي  ًٙبٌ رؾ ٛ  هثؼ نهٕؽلح انُٖبعٛخ، ٔمنك ٌٞ 

سٙ ْنِ انؾبنخ ٚ زًل عهٗ انٓبيِ،  ٘ )انًجٛ بد ـــ انزكبنٛف انًز ٛوح(، يٍ ف٣ل ثٛ  انزْكٛهخ رؾ ٛ  انوثؼ 

 انَه ٛخ انًقزه خ.

 

: ْٔٙ ان و  ثٍٛ ركبنٛف ثلٚهٍٛ ٔر ل ْنِ انزكه خ سٙ انً بهَخ ثٍٛ انجلائم نهٕٕٕل انٗ اٌزىٍفخ اٌزفبض١ٍخـ 

 قواه ثْأٌ  سٚهٓب.
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 كه خ انزٙ ر٣ىو ثل٣ٚ  ي ُٛ ب، سبما هس٘ ْنا انجلٚم رٖجؼ ْنِ انزكه خ ٢اٛخ.: ْٔٙ انزاٌزىٍفخ اٌّالئّخـ 

 

ٔرغله ا٠ّبهح اَّ ٚغت اعزجبه ٔرؾهٛم انزكبنٛف ان٣ًئًخ نه واه س ٜ ئم اٌ منك ٍٕف ٚ هم يٍ انز بٕٛم انزٙ 

ئًخ سٙ عًهٛخ ارقبم ٔنزٕٙٛؼ رٛ ٛخ اٍزقلاو انزكه خ انز بٙهٛخ ٔان٣ً  ٚغت سؾٖٓب عُل انٕٕٕل انٗ ان واه.

 ان واه، َٕهك انًضم انزبنٙ:

 

  ٕب ش اٌزىٍفخ اٌطش٠مخ اٌؾب١ٌخ اٌطش٠مخ اٌّجزىشح
30000 

37000 

23000 

30000 

40000 

25000 

 يٕاك

 عًم

 و. ُٕبعٛخ اٛو يجبّوح

 اٌّغّٛع 95000 90000
 

 بنٛف انز بٙهٛخ؟ٔيب ْٙ انزك  ٔيبْٙ انزكبنٛف ان٣ًئًخ؟  انًطهٕة:  ٘ انطوٚ زٍٛ ْٙ اٞسٚم؟

 

 انؾم:

 

 ر جو ركه خ انًٕاك اٛو ان٣ًئًخ نهً بهَخ، نزْبثٓٓب سٙ ر٣ انؾبنزٍٛ. . 1

 ركه خ ان ًم ٔانًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح، ي٣ئًخ نه واه ٢ افز٣سٓب سٙ رهزب انطوٚ زٍٛ. . 2
 سٙ ركبنٛف عُٖو ان ًم  كُٚبه ان و  3000كُٚبه، ٔركٌٕ يٍ ) 5000انزكه خ انز بٙهٛخ رَبٔ٘  . 3

 ان و  سٙ انًٖؤسبد انُٖبعٛخ اٛو انًجبّوح( سٙ انطوٚ زٍٛ. 2000ٔ 

كُٚبه، ئما ساٌ انطوٚ خ انًجزكوح  5000ثًب اٌ انزكه خ انغلٚلح اقم يٍ ركه خ انطوٚ خ انؾبنٛخ ثً لاه  . 4

  سٚم.

 

خ نًٕهك ي ٍٛ، سٓٙ ان وٕخ انٚبئ خ َزٛغخ : رزؾلك ْنِ انزكه خ سٙ ٕٙء انجلائم انًزبؽرىٍفخ اٌفش خ اٌجذ٠ٍخـ 

انجلائم انن٘ اٍزقليذ يٍ اعهّ، سبما اَ لو انجلٚم س٣ رٕعل ركه خ سوٕخ  سٚم ثلٚم يٍٍٕٞء رٕٕٛف ي ٍٛ 

 رٙ:ٜٔنزٕٙٛؼ منك، َٚوة انًضبل ا ثلٚهخ. 

 

كُٚبه،  120000انَُٕٚخ رَزقلو اؽلٖ انٕؽلاد انُٖبعٛخ آنخ سٙ اَزبط انَه خ ) (، ٔانزٙ رجهغ قًٛخ يجٛ برٓب 

قلهد   رجؾش انٕؽلح سٙ ئيكبَٛخ ُٕ  انَه خ )ة(، رجلٚم نهَه خ ) (. كُٚبه.  100000ٔركبنٛف اَزبعٓب 

 كُٚبه. 140000كُٚبه ٍُٕٚب، ٔركبنٛف اَزبعٓب  150000يجٛ بد انَه خ )ة( ثًجهغ 

 

 انَإال ْم ٚغت اَزبط انَه خ )ة(  و ٢؟

 

 انؾم:

 اٌج١بْ عٍ خ أ عٍ خ ة
150000 

140000 
120000 

100000 
 انًجٛ بد

 ٚطوػ ركه خ انًجٛ بد
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 = ِغًّ اٌشثؼ 20000 10000
 

 رجو يٍ  بي  ي بهَخ انًجٛ بد  ع٣ِ سًٍ اٞسٚم ا٢ٍزًواه سٙ اَزبط ٔثٛ  انَه خ ) (، َٞٓب ر طٙ هثؾ  

ئًخ، ٔرننك انًٖؤسبد انجٛ ٛخ نخ ٚ زجو ركه خ اٛو ي٣ٜٔرغله ا٠ّبهح انٗ اٌ اٍز٣ٓك ا انَه خ انجلٚهخ. 

 واٗ آَب نٍ رقزهف ٍٕاء  َزظ ٔثب  انٕؽلح، ٍه خ ) (  ٔ )ة(.سزأا٠كاهٚخ عهٗ 

 

: رًضم يجه ب يٍ انًبل اٍزضًو سٙ  ٕم ي ٍٛ، ثؾٛش ٖٚ ت اٍزوكاك قًٛزّ ثبنكبيم ٔرَبٔ٘ اٌزىٍفخ اٌفبسلخـ 

َٕٔٙؼ   ، ٔقًٛخ انُ بٚخ ثٓنا إٞم سٙ َ ٌ انٕقذ.انزكه خ ان بهقخ ثٍٛ ان ًٛخ انلسزوٚخ نٟٕم سٙ ٔقذ ي ٍٛ

 منك ثبنًضبل انزبنٙ:

 

نٓب سٙ ا٠َزبط، ٔقله ان ًو بكُٚبه، ٢ٍز ً 30000اّزود اؽلٖ انٕؽلاد انُٖبعٛخ آنخ ثًجهغ 

ا٠َزبعٙ نٓب ث ْو ٍُٕاد، ٔنكٍ رجٍٛ نهٕؽلح ث ل سزوح ٔعٛيح اٌ ان واه ربٌ اٛو ؽكٛى ٔاَّ يٍ 

نخ نهجٛ  ٔربٌ اقٖٗ صًٍ ًٚكٍ انؾٖٕل عهّٛ ٜعوٙذ انٕؽلح ا  اٌ رزقهٔ يُٓب.اٞسٚم نهٕؽلح 

 يب ْٙ انزكه خ ان بهقخ نٝنخ؟ كُٚبه.  25000ْٕ، 

 

 انؾم:

 

 هقخ = ان ًٛخ انلسزوٚخ ــــ ان ًٛخ انجٛ ٛخبانزكه خ ان          

 كُٚبه  5000=  25000ــــ  30000                         

 

 Break -even point :اٌز بديطخ رؾ١ًٍ ٔمـ 

 

ر ٖل ثُ طخ انز بكل، انُ طخ انزٙ ٚهز ٙ عُلْب فٜ ا٢ٚواك ا٠عًبنٙ ي  فٜ انزكبنٛف ا٢عًبنٛخ، ا٘ عُليب 

سبما َظوَب انٗ رؾهٛم َ طخ انز بكل يٍ ْنِ   ٚ طٙ اٚواك انًجٛ بد، رم يٍ انزكبنٛف انضبثزخ ٔانزكبنٛف انًز ٛوح.

عهٗ انزٕٕم انٗ ؽغى انًجٛ بد انن٘ ٚزؾ   عُلِ انز بكل، ٔمنك عُل يَزٕٚبد ي ُٛخ  انيأٚخ، سآَب ر زٖو

 يٍ انزكبنٛف ٔا٢ٚواكاد ٔانزٙ رزأصو ثً ل٢د انزكبنٛف انًز ٛوح ٍٔ و انجٛ  نهٕؽلح ٔي لاه انزكبنٛف انضبثزخ. 

خ ثٍٛ انزكه خ ــ انوثؼ ــ ٔؽغى ايب يٍ انيأٚخ انضبَٛخ، سآَب رأفن ثُظو ا٢عزجبه ئٛبه يزكبيم نلهاٍخ ان ٣ق

انُْبٛ، سٓٙ  رضو ٢ًّٕ ٔارَبعب، ٔٚطه  عهّٛ انزؾهٛم انز هٛل٘ نزؾهٛم َ طخ انز بكل، ٔانن٘ َٚزُل عهٗ 

ؤٗ )كٌٔ انلفٕل ٔيٍ اْى ْنِ ان   ٍبً فطٙ ٔٚجُٗ عهٗ يغًٕعخ يٍ ان ؤٗ ي ظًٓب اٛو ٍهًٛخ. 

 ٙ:ٜرسٙ انز بٕٛم(، ا

 

 كٚخ رجٛ  عًٛ  انٕؽلاد انزٙ اَزغزٓب سٙ َ ٌ ان زوح، ا٘ ٢ ٕٚعل نلٚٓب يقئٌــ اٌ انٕؽلح ا٢قزٖب

 أل ٔافو انًلح؛ 

ــ اٌ انٕؽلح رجٛ  عًٛ  انٕؽلاد انزٙ رُزغٓب ٔانزٙ نٓب َ ٌ انقٖبئٔ ا٘ يٍ َ ٌ انُٕ ، ثَ و 

 كٌٔ انُظو انٗ ؽغى انًجٛ بد؛ ٔاؽل

زَبٔ٘، ثً ُٗ اٌ ي لل انزكبنٛف انًز ٛوح نغًٛ  ــ اٌ َٖٛت عًٛ  انٕؽلاد يٍ انزكبنٛف انًز ٛوح ي

 انٕؽلاد صبثذ كٌٔ َظو نؾغى ا٠َزبط؛

ــ اٌ انٕؽلح ر ًم سٙ ظؤف انزأرل انزبو، ْٔنا ٚ ُٙ اٌ عًٛ  انًز ٛواد ٔان ُبٕو انزٙ رإصو سٙ 

 انزؾهٛم ٍٕف رؾلس رًب رى رٕق ٓب رًبيب.
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ٔاق ٛخ ٔيُط ٛخ عُليب ٚزى سٙ ئٛبه كُٚبيٛكٙ ٔنٌٛ سٙ ٌ ئعواء ْنا انزؾهٛم ٚكٌٕ  رضو أََزطٛ  اٌ َ ٕل ث

ؽبنخ انَكٌٕ، ٔعُلئن ٚغت  فن ؽبنخ علو انٛ ٍٛ ٔانزأرل ٔانًقبٛو سٙ انؾَجبٌ، ٔانز بعم ي  ٛجٛ خ 

 عٍ َ طخ انز بكل. 10سٙ اكَبِ يقطٜ   انًز ٛواد ٔا٢ؽلاس.

 
 اسا  الططًاألعلى  تعادلال لنقطة التحلٌل التقلٌدي                                  

 

                                                      

 ((B E Pالتعادل نقطة                                                      

                         

 

 انزكبنٛف أ انًجٛ بد                                      ا٢ٚواك                                                            انوثؼ 

 

 

 

                                                                       

 ركبنٛف يز ٛوح                                                                   

                                         ركبنٛف يز ٛوح        ْبيِ انٚبيٍ       

 

 انقَبهح                                                                                                                                                       

 

 

 ركبنٛف صبثزخ      

 

 

 الوحدات المنتجة                                             

 

 

: ْٔٙ  ٍهٕة اٍزقلاو كهاٍبد هٚبٙٛخ عًٛ خ سٙ اَزبط انً هٕيبد ثؾٛس اٌ ١ٍّبد ٚا عب١ٌت اإلؽصبئ١خـ 

ٔيٍ  ٍبنٛت ثؾٕس ان ًهٛبد انً ؤسخ،  ٍهٕة سٙ ر ٛى انجوايظ،   ٔانجٛبَبد ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد.

هٕة ان ُٙ(، ْٕٔ  ٍهٕة عهًٙ يؾلك انً بنى، ٚزًٍٚ ان ٓى انَهٛى نُٕاؽٙ ان ًم ٔرًَٗ )ر ٛٛى انجوايظ ٔاٍٞ

ٔكهاٍخ انٕقذ ٔاؽزًب٢د انقطأ ٔؽٖو انًْك٣د، ٔس  انطو  نؾهٓب ٔيٕاٙٛ  انزَُٛ  ثٍٛ اَْٞطخ 

يظ ٔسزواد ا٢َزظبه، ٔئعبكح انُظو سٙ اَزبعٛخ ان ًم ٔانزٕسٛو سٙ انًٕاك، ٔيب انٗ منك، ثٓلف افواط ثوَب

اٌ اٍزقلاو ثؾٕس   َٚزقلو سٙ رم ْنا انٍٕبئم اٜنٛخ ا٢نكزؤَٛخ ٔاٛوْب.  ان ًم سٙ ٕٕهح ي٣ئًخ.

 ان ًهٛبد ٚزطهت ا٢ٍز بَخ ثبنجويغخ انقطٛخ، سٙ ؽبنخ ٔعٕك يُزغٍٛ ٔثطوٚ خ انجوايظ انقبٕخ ثننك.

 

عٍ ؽلٔصٓب، ٔيٍ صى ساٌ عًهٛخ  : ٚ ٕو ْنا انًجل  عهٗ اٌٍ هثٜ انزكه خ ثبنًَإٔلِجذأ ِؾبعجخ اٌّغؤ١ٌٚخ ـ

ٔثً ُٗ   انوقبثخ رُٖت عهٗ اّٞقبٓ انًَإٔنٍٛ عٍ ٕوف عُبٕو انزكه خ، ٔنٌٛ عهٗ ان ُبٕو مارٓب.

آفو، ْٕ رؾلٚل يَإٔنٛخ رم ّقٔ ٔيؾبٍجزّ عٍ عُبٕو انزكبنٛف انزٙ رؾلس ثً وسزّ ٔرلفم سٙ كائوح 
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إٔنٛخ عٍ يغًٕعخ يٍ عُبٕو انزكبنٛف انزٙ يَإٔنٛزّ، ْٔٙ رًَٗ )يوري انًَإٔنٛخ(،  ٘ يوري انًَ

ٔعهّٛ ساٌ يوري انًَإٔنٛخ ٚقزهف عٍ يواري انزكبنٛف  رؾلس ثً وسخ ّقٔ يَإٔل عٍ عًم ي ٍٛ. 

انً ؤسخ سٙ ئعواءاد رؾًٛم انزكبنٛف عهٗ ٔؽلاد انُْبٛ، سٙ ؽٍٛ اٌ يوري انًَإٔنٛخ ر ٛٛى س ٜ رهك 

 ي ٍٛ رؾذ يَإٔنٛزّ انْقٖٛخ. انًغًٕعخ يٍ ان ُبٕو انزٙ رؾلس ثً وسخ ّقٔ

 

 ٍ قٕٛك انزكبنٛف، ٚغت اٞفن ثُظو ا٢عزجبه اٞيٕه انزبنٛخ:ععُل رؾلٚل يَإٔنٛخ ّقٔ 

 

ر َٛى قٛل انزكبنٛف ثبنًَإٔنٍٛ عُّ، ثؾٛش ٚزؾلك نكم يَإٔل َٖٛجّ سٙ ٕٕهح يجهغ يؾلك ٚلهط  .1

 ًٍٙ قبئًخ انزكبنٛف انقبٕخ ثبنًَإٔنٍٛ؛

 يٍ يَإٔنٛخ انْقٔ ٕبؽت ا٢ٍز بكح اٞرجو يُّ؛اعزجبه انجُل رهّ  .2

انجُل انن٘ ٚؾلصّ انْقٔ ٍٔٛ ٛل يُّ ّقٔ افو، سًٍ ا٢ٍهى اٌ ٚكٌٕ يٍ يَإٔنٛخ انْقٔ  .3

 هًواري ا٠َزبعٛخ. نْٔنِ انؾبنخ رزًضم سٙ انقليبد انزٙ رإكٚٓب يواري انقليبد  انً ٖٕك ٔانًَز ٛل. 

انكٓوثبء رز ٛو رج ب نؾغى ٔرًٛخ انكٓوثبء انزٙ رَزٓهكٓب انغٓبد سًض٣ ركه خ اَزبط انكٓوثبء سٙ يؾطخ 

انًقزه خ، ٔنننك ساٌ ركبنٛف يؾطخ انكٓوثبء ركٌٕ يٍ يَإٔنٛخ ْنِ انغٓبد انًقزه خ، ا٢ ئما اصجزذ 

ثُزٛغخ انزؾهٛم ٔعٕك يجبنغ ر زجو يٍ يَإٔنٛخ يؾطخ انكٓوثبء، َزٛغخ اًْبل أ فطأ أ ٍٕء اَز ب  

 َت انًَإٔل عٍ انًؾطخ.ٔرُظٛى يٍ عب

 

ٔيٍ اعم رطجٛ  َظبو س بل نًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ، ٚغت اٌ رٕسو اٞكٔاد ٔانً ٕيبد ان٣ىيخ نزؾ ٛ  منك، ٔيٍ 

 اْى ْنِ اٞكٔاد، اٜرٙ:

 

 ٔعٕك َظبو نهزكبنٛف انًؾلكح ي ليب، نٛكٌٕ ي ٛبٍب ر بً عهّٛ ا٢ؽلاس ان  هٛخ؛  .

 بل ثٍٛ يقزهف انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ؛ٔعٕك َظبو نهز بهٚو نزؾ ٛ  ا٢رٖ ة.

 رُظٛى اكاه٘ ٔفوائٜ رُظًٛٛخ ٔاٙؾخ رؾلك فطٕٛ انًَإٔنٛبد ٔانَهطبد؛ ط.

 اعلاك كنٛم نًواري انًَإٔنٛخ ثغبَت انقوائٜ انزُظًٛٛخ؛ ك.

ّٖو(؛ ْـ.  ًُ  ٔعٕك َظبو يلهًٔ نهؾٕاسي، )ٚكبسأ انك ٕء ٔٚ بقت ان

ٓ ثقطٕٛ انًَإٔنٛخ، ٔمنك ؽزٗ رٕعّ انز بهٚو سٙ ٙؤهح ا٢ْزًبو ثزًٖٛى َظبو يَزُل٘ فب ٔ.

 انٕقذ انًُبٍت ٔثبنْكم انًطهٕة انٗ انًَإٔل عٍ عُٖو ئَ ب  انكه خ؛

ٚزٕعت ٙؤهح ر َٛى عُبٕو انزكبنٛف انٗ يب ًٚكٍ انزؾكى سّٛ )فبٙ  نهوقبثخ(، ٔيب ٢ ًٚكٍ انزؾكى  ى.

 سّٛ )اٛو فبٙ  نهوقبثخ( عُل يَزٕٖ اكاه٘ ي ٍٛ؛

م فه  هقبثخ س بنخ ٔيٕٕٙعٛخ، ٚزطهت ٙؤهح رؾ ٛ  انوقبثخ عهٗ ا٢َ ب  عُل انًُج ،  ٘ ي  يٍ اع ػ.

ؽلٔس ا٢َ ب  )انٖوف(، ٔنٌٛ ا٢َزظبه ؽزٗ يؤه يلح ي ُٛخ، صى ر َٛى انزكبنٛف ؽَت يَزٕٚبد 

سّٛ يٍ انًَإٔنٛخ ٔانزؾكى، ْٔنا ٚ زٚٙ ٙؤهح انزًٛٛي ثٍٛ يب ًٚكٍ انزؾكى سّٛ ٔيب ٢ ًٚكٍ انزؾكى 

 عُبٕو انزكبنٛف عُل انًُزظ،  ٘ ٔقذ ا٢َ ب ؛

ا٢رٖبل ا٢ٍز بكح يٍ انٍٕبئم اٜنٛخ انؾلٚضخ سٙ ئعلاك ْنِ انز بهٚو ان ٕهٚخ، ٔرٕعّٛ رم يُٓب سٙ قُبح  ٛ.

فطٕٛ رَٛٛوْب  دكٍ رًٖٛى  َظًخ ٔؽلكي ٔئما  ،  ٘ انٗ انًَزٕٖ ا٠كاه٘ انًُبٍت. انًُبٍت

 ٘ انٗ ركبيم عًهٛخ انوقبثخ ٔانزكبيم  ٚٚب سٙ انً هٕيبد.ٍٕف ٚإكْنا  ٌاس ثٕٕٙػ،

 

اٌ  سٚم اٍٞبنٛت نهؾكى عهٗ يَزٕٖ اكاه٘ يَإٔل، ْٕ انؾكى عهّٛ ٛج ب نزؾهٛم انزكبنٛف انزٙ رلفم سٙ 

   ثٍٛ:ٚٔٚزطهت ا٢يو رؾلٚل َٕ  انزكبنٛف رؾلٚلا قبٛ ب نهز و  يغبل هقبثزّ.
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عهٗ انًَزٕٖ ا٠كاه٘ ٔانزٙ َٚأل عُٓب يُط ٛب، ْٔٙ رهك  انزكبنٛف انزٙ رلفم سٙ يغبل انوقبثخ -

انزكبنٛف انزٙ ٚزؾكى سٛٓب انًَزٕٖ ا٠كاه٘ سٙ ؽلٔك ٍهطبرّ ٔانزٙ رزأصو يجبّوح ثبنًَإٔل سٙ ؽلٔك 

 سزوح ي هٕيخ.

انزكبنٛف انزٙ ٢ رلفم سٙ يغبل هقبثخ انًَزٕٖ ا٢كاه٘ ٔانزٙ ٢ َٚأل عٍ ٍهٕرٓب نقؤعٓب عٍ  ـ

 زّ.َطب  هقبث

 

 ن بيهٍٛ، ًْب: ٚ ٔعهٗ ٕٙء يب ر لو ًٚكٍ ان ٕل اٌ انوقبثخ ثأٍهٕة انًَإٔنٛخ عٍ انزكبنٛف رق

 

 َطب  ٔيغبل ٍهطبد انًَزٕٖ ا٢كاه٘  .

 ان زوح انييُٛخ ة.

 

سٙ انًلٖ ان ٖٛو رقٚ  انوقبثخ عهٗ انزكبنٛف ثلهعبد يز بٔرخ، ثم ٔث ٘ ثُٕكْب ٢ رقٚ  نهوقبثخ، ثؾٛش 

عهٛٓب، ٔيٍ صى َغل  ٌ رجٕٚت انزكبنٛف ُٚ َى انٗ قًٍَٛ سٙ انًلٖ ان ٖٛو،  ؽلًْب ٚقٚ  ًٚكٍ انزأصٛو 

 ٍ انزكبنٛف.عْٔنِ انظبْوح ْٙ انزٙ رَز م سٙ  ٍهٕة انًَإٔنٛخ  نهوقبثخ ٔاٞفو ٢ ٚقٚ  نٓب. 

 

يوؽهخ،  ٔانق٣ٕخ، ًٚكٍ ان ٕل ئَّ سٙ انًلٖ ان ٖٛو ٢ رقٚ  انزكبنٛف نوقبثخ انًَزٕٖ ا٠كاه٘ سٙ  ٘

سٙ َطب  رهك انزكبنٛف   ثًُٛب سٙ انًلٖ انطٕٚم رقٚ  نوقبثخ انًَزٕٖ ا٠كاه٘ انن٘ ٚ وه ا٢ٍزًواه او ٢.

رزطهت يَإٔنٛخ انزكبنٛف اٌ ٚزٕسو َظبو ركبنٛ ٙ ًَٚؼ ثزغًٛ  انزكبنٛف ان  هٛخ ٛج ب نًواري انًَإٔنٛخ 

ٛف انًؾلكح ي ليب نزهك انًواري، ٔاٍزقواط انٕاهكح سٙ انزُظٛى ا٠كاه٘، ؽزٗ ًٚكٍ ي بهَزٓب ثبنزكبن

 ا٢َؾواسبد انزٙ ٚزى هثطٓب ثًَإٔل أ  رضو، ٔمنك ؽزٗ رزى عًهٛخ ر ٛٛى اٞكاء.
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 السرادر
 

 رى اٍزقلاو انًٖبكه نه ٖٕل اٞهث خ اٞٔنٗ، عهٗ انٕعّ اٜرٙ:
 

زكبنٛف، ٔرى اعلاكْب عهٗ ّكم يغًٕعخ يٍ انًؾبٙواد،  ن ٛذ عهٗ ٣ٛة انَُخ انضبنضخ سٙ يبكح يؾبٍجخ ان -1

 .1990ـ  1988يهييخ نطهجخ رهٛخ انًؾبٍجخ/عبي خ ان برؼ سٙ ٛواثهٌ ثًلُٚخ اوٚبٌ نهَُٕاد انلهاٍٛخ 

 

ـ فجوح انكبرت نًلح عْو ٍُٕاد سٙ يغبل انًؾبٍجخ، ٔفبٕخ انزكبنٛف سٙ ي ًم رُ ٛؼ انزجٕغ سٙ يلُٚخ 2

 .1976ـ  1966ٍ انَهًٛبَٛخ/ان وا ، نهَُٕاد ي
 

 ـ َٕه اؽًل، "ينرواد سٙ يجبكب يؾبٍجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ" يإٍَخ ّجبة عبي خ ا٢ٍكُلهٚخ.3

 ـ عبيو ّوف ؽٍَٛ، "يجبكب يؾبٍجخ انزكبنٛف" انغيء ا٢ٔل، كاه انُٓٚخ ان وثٛخ.4

 ــ رٕسٛ  عهٙ عهٙ، "انزكبنٛف انُٖبعٛخ"، انطج خ انَبث خ، يطج خ ي ٓل كٌٔ ثٍٕكٕ، ا٢ٍكُلهٚخ5

 ٍكُلهٚخ.ًٞل فهٛم دمحم، "انزكبنٛف سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ" كاه انغبي بد انًٖوٚخ، اـ اؽ6

 1978ٍكُلهٚخ، ٞاؽًل فهٛم دمحم ٔؽٍَُٛ عًو، "يؾبٍجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ" يإٍَخ انْجبة انغبي ٛخ،  ا -7
 و.

رغهٛل انَُو اننْجٙ ـــ ــ انًزٕنٙ انًوٍٙ انَٛل، "كهاٍبد سٙ  َظًخ يؾبٍجخ انزكبنٛف ان  هٛخ"، يطج خ 8ٔ

 و. 1982ان بْوح، 
 و. 1978ـ دمحم انَٛل انغياه دمحم، "يؾبٍجخ انزكبنٛف، قواهاد هقبثخ قٛبً" يكزجخ عٍٛ ًٌّ 9

 و. 1976ـ عطٛخ دمحم رًبل، "َظى يؾبٍجخ انزكبنٛف" كاه انغبي بد انًٖوٚخ، ا٠ٍكُلهٚخ، 10

 و.4968، ف انًُطٛخ" كاه انُٓٚخ ان وثٛخ، ان بْوحـ عطٛخ دمحم رًبل، "رطجٛ بد سٙ يؾبٍجخ انزكبن11ٛ

ثًٖو،  انًٖبَ ، انًغهل ا٢ٔل ٔانضبَٙ، كاه انً بهف ئكاهحـ ربيبل انؾبهَٔٙ دمحم، انزكبنٛف انُٖبعٛخ 12ٔ

 و. 1969انطج خ انَبكٍخ، 

 ـ ربيبل انؾبهَٔٙ دمحم، انًؾبٍجخ انواقٛخ.13

ٔرطجٛ " انْورخ ان بيخ نهُْو ٔانزٕىٚ  ٔا٢ع٣ٌ، ٛواثهٌ ـ ـ عهٗ ٙإ فهٛ خ، "يؾبٍجخ انزكبنٛف: َظوٚبد 14

 و.  1977نٛجٛب، انطج خ اٞٔنٗ 

 ـ ٙٛف فٛود، انًٛياَٛبد انز لٚوٚخ.15

 و. 1987ـ قلاػ ٍهًٛبٌ، " يؾبٍجخ انزكبنٛف" يطج خ عبي خ كيْ ، 16

 و. 1974ـ ّبس ٙ عجبً "انزكبنٛف انًز ٛوح" يكزجخ عٍٛ ًٌّ، 17

بهني، يؾبٍجخ انزكبنٛف يلفم اكاه٘" انغيء ا٢ٔل، كاه انًوٚـ نهُْو ا٠َزبط ان ُٙ، انوٚبٗ ـ ْٕهَغوٌ ر18ْ

 و. 1986

ـ يوعٙ عجل انؾٙ، " يؾبٍجخ انزكبنٛف ٞاواٗ انزقطٜٛ ٔانوقبثخ" كاه انًطجٕعبد انغبي ٛخ، اا٢ٍكُلهٚخ، 19

 و. 1980
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١ٍخ ، أٞ ِؾبعجخ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌفصً اٌخبِظ: ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف  اٌّ ض

 *ا عزّب ١خ

 
 

 

 ٚزًٍٚ ثؾش يؾبٍجخ انزكبنٛف انً ٚهٛخ سٙ ْنا ان ٖم ص٣صخ  قَبو:

 

 عٕايم ا٠َزبط/انًٕاهك انجْوٚخ خيؾبٍج (1) 
 ؽًبٚخ انجٛئخ خيؾبٍج (2) 
 ركبنٛف انُٕعٛخ خيؾبٍج (3) 

 
 ِؾبعجخ  ٛاًِ اإلٔزبط/اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  1 
 

 ِمذِخ
 

ائم انَج ُٛٛبد يٍ ان وٌ انًبٙٙ اْزًبو رجٛو ثًَأنخ يب ًَٚٗ ثًؾبٍجخ انزكبنٛف انً ٚهٛخ، ظٓو سٙ  ٔ

ْٔٙ رًْم: يؾبٍجخ ان ُٖو انجْو٘ سٙ ا٠َزبط،  ٕٔلهد ان لٚل يٍ انلهاٍبد ٔاٞثؾبس ثٓنا انقٖٕٓ. 

ٙبسٛخ نًؾبٍجخ ا٘ ثً ُٗ آفو، اٍزؾلاس ٔظٛ خ ئ  [.1]انُٕعٛخ يؾبٍجخ ٔقبٚخ انطجٛ خ، يؾبٍجخ انوقبثخ 

انزكبنٛف، رؾذ ثبة انًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ نهًؾبٍجخ.  ربٌ انٓلف يٍ منك ْٕ انوثٜ ثٍٛ اْٞلاف ا٢قزٖبكٚخ 

انُ لٚخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ٔيوكٔكْب ا٢عزًبعٙ، انن٘  ٕجؼ ًٚضم عُٖو انزًٛٛي ٔانز ٛٛو سٙ ظم ا٢قزٖبك 

 زبػ انَٕ ، انزٙ رزطهت عًبنخ ثْوٚخ عهٗ يَزٕٖ عبل يٍ انً وسٙ ٔانزكُٕنٕعٛب انً هٕيبرٛخ انًزطٕهح ٔاَ

ٔثننك  ٕجؾذ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ  يبو يَإٔنٛخ انًَبًْخ   انًٓبهح، ٔانز هٛى، ٔانقجوح، ٔانزقٖٔ.

ٔا٢ْزًبو ثبن ُٖو انجْو٘ ٔرطٕٚوِ ٔرًُٛزّ، ٔانؾ بظ عهٗ انجٛئخ ٔئكايزٓب ٔؽًبٚزٓب يٍ انزهٕس، ٔانوقبثخ 

ح ا٠َزبط نؾًبٚخ انًَزٓهك ٔر لٚى  سٚم انقليبد ئنّٛ، ٔسٙ رؾٍَٛ ان واهاد ا٠كاهٚخ سٙ عهٗ َٕعٛخ ٔعٕك

 ْنِ انٕؽلاد. 

 

َؾبٔل سٙ ْنِ ان ٖم  ٌ َوري ثْكم فبٓ عهٗ يؾبٍجخ ان ُٖو انجْو٘ سٙ ٔؽلاد ئكاهح اٞعًبل، س ل 

ُْٔب َزُبٔل انًٕٕٙ  يٍ ثوىد آهاء ٔٔعٓبد َظو يقزه خ ؽٕل انً بنغخ انًؾبٍجٛخ نهًٕاهك انجْوٚخ.  

يُظٕه، عهّٛ اعًب  رجٛو سٙ  ٔاٍٜ انًؾبٍجٍٛ ٔانغً ٛبد انًؾبٍجٛخ انًُٓٛخ ٔانجبؽضٍٛ سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ، 

ٔانن٘ ٚ زجو ْنِ انًٕاهك  ٣ٕ يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔرُْبٛ اٍزضًبه٘ ٚلّه ث بئل عهٛٓب، ًٚكٍ 

، ٔئَزبط انجٛبَبد ٔانً هٕيبد عُٓب، ٔانزٙ رَبعل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ قٛبٍٓب ثبنٕؽلح انُ لٚخ، ٔانوقبثخ عهٛٓب

 عهٗ ارقبم قواهاد ئكاهٚخ ٍهًٛخ، ٔانغٓبد انًز بيهخ ي ٓب سٙ رؾٍَٛ قواهارٓب ٔارغبْٓب.

 

ٔاَط٣قب يٍ انً ٕٓو انن٘ ٚ زجو  ٌ ان ُٖو انجْو٘ ٚ ل عبي٣ يًٓب ٔ ٍبٍٛب سٙ ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ، يٍ ف٣ل 

خ سٙ اْٞلاف ٔر لٚى انقليبد انؾبنٛخ ٔانًَز جهٛخ، ٔهس  ا٠َزبعٛخ انن٘ ٚ زًل عهٗ ان ُٖو انجْو٘ انًَبًْ
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ثلهعخ  ٔنٗ، ٔنزؾ ٛ  انًٛيح انزُبسَٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، س ل اىكاكد انؾبعخ انٗ ا٢ْزًبو ثبنًٕاهك انجْوٚخ 

ن لح ٍُٕاد، ٔثننك رُ بيم يؾبٍجٛب رإٔم ٔاعزجبهْب ركه خ ه ًٍبنٛخ ًٚزل يوكٔكْب ا٢قزٖبك٘ ٔا٢عزًبعٙ 

يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.  ٔيٍ ُْب  ٕجؾذ انؾبعخ يهؾخ نزطٕٚو انًجبكب ان هًٛخ ٔانُظى انًؾبٍجٛخ 

 نً بنغخ  ٌٍ ا٢ٍزضًبه سٙ ْنا انًغبل، ْٕٔ يب ٚ وف ثًؾبٍجخ ركبنٛف انًٕاهك انجْوٚخ.

 

 رٛخ:ٔرؾهٛهٙ نهًٕاهك انجْوٚخ، ًٍٙ انًؾبٔه اٜ هٜ انٕٚء عهٗ انًٕٕٙ ، ثبرجب   ٍهٕة ٕٔ ٍَُٙ

 

 .انً ٕٓو انًؾبٍجٙ نطجٛ خ انًٕاهك انجْوٚخ رإٔم يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.1

 .ا٢ٕم انجْو٘ ٔي بنغزّ انًؾبٍجٛخ سٙ انزطجٛ  ان ًهٙ، ٔس  ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ.2

 .  ًْٛخ يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ ٔيوكٔكْب ا٢عزًبعٙ.3

 

 أٚ : اٌّفَٙٛ اٌّؾبعجٟ ٌطج١ خ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ وأ ً ِٓ أ ٛي اٌٛؽذح ا لزصبد٠خ
 

نٕعٙ ٔفبٕخ انً هٕيبرٛخ يُّ،  ٕجؾذ ُْبك ؽبعخ ٕسٙ ظم ان ٕنًخ ٔا٢َ زبػ عهٗ انَٕ  ٔانزطٕه انزكُ

علٚلح  انٗ ا٢ْزًبو ثبنًٕاهك انجْوٚخ ٔ ًْٛزٓب رإٔم يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔمنك ٠ٚغبك ٛو 

 نزؾ ٛ  اْلاسٓب ٔرؾٍَٛ اكاءْب ٔرٕسٛو يكبَخ رُبسَٛخ نٓب. 

 

م ثٓب عبكح ؽَبة اٞهثبػ ٔانقَبئو  ًّ ر زجو ركبنٛف انًٕاهك انجْوٚخ َ  بد ه ًٍبنٛخ ٔنَٛذ َ  بد عبهٚخ ُٚؾ

ؾبٍجٙ نٓنِ كس خ ٔاؽلح عُل ؽلٔصٓب ف٣ل انَُخ انًبنٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.  ٔعهّٛ ٢ثل يٍ ر وٚف انً ٕٓو انً

انًٕاهك، نٛزَُٗ نُب قٛبٍٓب ٔانوقبثخ عهٛٓب ٔئَزبط انً هٕيبد انقبٕخ ثٓب ٔانزٙ رَبعل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ عهٗ 

 ارقبم ان واهاد ان٣ًئًخ َْٞطزٓب ا٠َزبعٛخ ٔانًبنٛخ ٔا٠ََبَٛخ. 

 

 cir سٓب  هٚك س٣يٕٓنزين ل ظٓود ي بْٛى ٔر وٚ بد علٚلح نًؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ، س هٗ ٍجٛم انًضبل عوَّ 

zllmhollF ٙثأَٓب انًؾبٍجخ عٍ ا٢سواك رًٕاهك رزًٍٚ انزكبنٛف انًؾ  خ يٍ قجم انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ س ،

اٍز طبة ٔافزٛبه ٔاٍزقلاو ٔرلهٚت ٔرطٕٚو ا٢ٕٕل انجْوٚخ، ٔرًْم اٚٚب قٛبً ان ًٛخ ا٢قزٖبكٚخ 

سذ عً ٛخ انًؾبٍجٍٛ ا2٢]سٛٓب نه بيهٍٛ  ( يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ ثأَٓب، عًهٛخ AAAيوٚكٍٛٛ )[.  ٔعوَّ

رًب عوسٓب   [.3رؾلٚل ٔقٛبً انًٕاهك انجْوٚخ، ٔرٕٕٛم انً هٕيبد انقبٕخ ثٓب انٗ يزقن٘ ان واهاد ]

(yllFM& ztcM ثأَٓب عًهٛخ رطٕٚو انز ًٛٛبد انًبنٛخ نٟسواك ٔانغًبعبد سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ،)

 [. 4ز ًٛٛبد عجو انييٍ ]ٔانًغزً ، ٔيواقجخ ْنِ ان

 

ٔرزوري ْنِ انز بهٚف ٔاٛوْب سٙ انغْٕو، عهٗ رؾلٚل قٛبً انزكه خ ٔانوقبثخ عهٗ عُبٕوْب ٔئَزبط انجٛبَبد 

ٔانً هٕيبد، ٔرؾلٚل  ٍهٕة ي بنغخ انًٕاهك انجْوٚخ ٔر ٛٛى قًٛزٓب ا٢قزٖبكٚخ ثبنَُجخ نٟسواك ٔانٕؽلح 

 هٕيبد انٗ انغٓبد انً ُٛخ ن٣ٍز بكح يُٓب سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد. ا٢قزٖبكٚخ ٔانًغزً ، ٔر لٚى ْنِ انً 

 

ٔنزؾ ٛ  ْنِ انٕظبئف ٢ثل يٍ ٔعٕك َظبو يؾبٍجٙ ّبيم ٚزى يٍ ف٣نّ رئٚل انً هٕيبد عٍ انًٕاهك 

انجْوٚخ ٔا٠سٖبػ عُٓب ثْ بسٛخ ٔيٖلاقٛخ عبنٛزٍٛ ثبعزجبهْب ركه خ اقزٖبكٚخ رزؾًهٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ 

 بثم عبئل رؾٖم عهّٛ يَز ج٣، ٔروعًخ منك سٙ ٕٕهح َ لٚخ ٔئظٓبهْب ًٍٙ انز بهٚو ٔان ٕائى انًبنٛخ ي

نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ثٓلف رؾ ٛ  َٕ  يٍ انزقطٜٛ انَهٛى ٞعجبء ان ٕٖ ان بيهخ انًزٕق خ، انن٘ َٚبْى سٙ 
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 سٚم انطو  ن٣ٍز بكح يٍ  رطٕٚو ان بيهٍٛ، عٍ ٛوٚ  ئرجب  سٓى علٚل نزًٖٛى ٔرُظٛى ان ًم، ٔئٚغبك

ا٢ٍزضًبهاد سٙ ا٢ٕٕل انجْوٚخ، ٔقٛبً ان بئل يٍ اٍزقلاو ْنِ ا٢ٕٕل، ثبعزجبه اٌ ان ُٖو انجْو٘ ًٚضم 

 [.5يٕهكا ْبيب يٍ يٕاهك انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ]

 

 ٔٞعم ئظٓبه ره خ انًٕاهك انجْوٚخ سٙ ان ٕائى انًبنٛخ، ٚزطهت منك رطجٛ  انًجبكب، رب٢رٙ:

 

 ظٓبه انزكه خ رإٔم ًٍٙ ا٢ٕٕل رُ  بد ئٚواكاد يإعهخ.ـ ئ

 ـ ئٛ بء انزكه خ ٔس  انطو  انً ؤسخ سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ ٕٕٞل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، عهٗ اٍبً ان ًو

 ا٠َزبعٙ نكم يُزَت، ٔرُظٛى ؽَبثبد ّقٖٛخ نكم يُٓى نٓنا ان وٗ.   

 وًٍبنٛخ.ـ انز وقخ ثٍٛ انًٖؤسبد ا٠ٚواكٚخ ٔانًٖؤسبد ان

 ـ يزبث خ كٔهٚخ نهؾَبثبد انْقٖٛخ نزؾلٚل علك ربهرٙ ان ًم.

 ـ ٔعٕك فطخ رلهٚجٛخ يَزًوح ٍُٕٚب نه بيهٍٛ.

 

 صب١ٔب: األ ً اٌجششٞ ِٚ بٌغزٗ اٌّؾبعج١خ فٟ اٌزطج١ك اٌ ٍّٟ، ٚفك ِ ب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ

 

 [ 6م انضبثذ ٚزًٍٚ اٞهربٌ انزبنٛخ:](، ساٌ اBSAIٕ٢( نًغهٌ ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ )38ٔس  ي ٛبه )

 

 ـ َٚزقلو ٞرضو يٍ سزوح يبنٛخ.

 ـ ٚؾلك ث ًو ئَزبعٙ ي ٍٛ.

 ـ نّ فبٕٛخ يهكٛخ ٢ٍزقلايّ سٙ ان ًهٛخ ا٠َزبعٛخ ٔانقليٛخ ٔنٟاواٗ ا٠كاهٚخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. -

 

د ٔانً هٕيبد انقبٕخ ثٓب ٔي بنغزٓب ئٌ رؾلٚل ٔقٛبً ركبنٛف انًٕاهك انجْوٚخ ٔانوقبثخ عهٛٓب ٔئَزبط انجٛبَب

يؾبٍجٛب ثبعزجبهْب  ٣ٕ يٍ إٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔانز جٛو عُٓب ثْكم َ ل٘ ٔؽ ٕ  يؾلكح نهًُبس  

ٔانقليبد انزٙ رؾٖم عهٛٓب يَز ج٣، ٔركٌٕ يًهٕرخ نهْقٔ  ٔ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، سآَب ٢ثل  ٌ رقٚ  

ٔرظٓو سٙ انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ نهٕؽلح  ُخ رؾلك ثًلح ع ل ان ًم. نطوٚ خ ا٠ٛ بء ف٣ل سزوح ىيُٛخ ي ٛ

ا٢قزٖبكٚخ، رإٔم اٛو يهًًٕ، يطؤؽب يُّ قَٜ ا٠ٛ بء )ا٣ْ٠ك( ٍُٕٚب، انن٘ ٚ زجو عجئب يبنٛب ٚزؾًهّ 

 ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو نهَُخ انًبنٛخ. 

 

سًض٣ )ا٠ع٣ٌ عٍ  ٖٕل عهٗ ان بيهٍٛ،ره خ انؾًٔٚكٍ قٛبً ركه خ ا٢ٕم يٍ ف٣ل رجٕٚجٓب انٗ عُبٕوْب: 

ٔره خ انٕظٛ خ، ٔ ر بة ْٛئخ انزٕظٛف، َٔ  بد انَ و، ٔركبنٛف انً بث٣د ٔا٢فزجبهاد ٔانز ٍٛٛ، ٔاٛوْب(، 

يض٣ )ركبنٛف انزلهٚت، ٔانزطٕٚو، ٔانلٔهاد انزأْٛهٛخ، انلهاٍخ ٔانج ضبد، ٔانًْبهرخ سٙ انزأْٛم ٔانز هٛى، 

يض٣ )ٕوف انًكبسأح ٔانز ٕٚٚبد ركه خ روك انٕظٛ خ ٔرننك  ثؾبس، ٔاٛوْب. انًإرًواد ٔرزبثخ اٞ

ننا ساٌ قًٛخ انًٕهك انجْو٘ ٚزًٍٚ رم انزكبنٛف انًنرٕهح ٔانًورجطخ ثبنًلح   ٔا٢ٍزؾ بقبد، ٔاٛوْب(.

 ا٠َزبعٛخ نه ُٖو انجْو٘ انزٙ ًٚضهٓب ان  ل انًجوو نه ُٖو انجْو٘ سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

 

ثم، ٚغت ئظٓبه عُبٕو ركبنٛف انًٕاهك انجْوٚخ انًنرٕهح سٙ اع٣ِ ثز بٕٛهٓب ثْكم رؾهٛهٙ سٙ ؽَبة ثبنً ب

ركٍٕٚ إٞم انضبثذ )انًٕاهك انجْوٚخ( عهٗ  ٍبً ان ًٛخ انؾبنٛخ نهقليبد انًَز جهٛخ انزٙ ًٚكٍ انؾٖٕل 

هقليبد انزٙ ٚ ليٓب نهٕؽلح ٔٚؾَت ٔس  هارجّ انَُٕ٘ انن٘ َٚبٔ٘ ان ًٛخ ان  هٛخ ن  عهٛٓب يٍ ان بيم.
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ا٢قزٖبكٚخ، ي زًلا عهٗ اٍزقلاو ي لل فٖى ٔعًو ان بيم عُل انزؾبقّ ثبن ًم ٔعلك انَُٕاد انًزٕق خ 

نه ًم سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ؽزٗ ٍٍ انز بعل.  ٔثننك ر لو يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ انً بٌٚٛ انًبنٛخ ن ًٛخ 

 عبكنخ.انًٕاهك انجْوٚخ ثٖٕهح ّ بسخ ٕٔبكقخ ٔ

 

َؾبٔل ٔثبفزٖبه ّلٚل )يٍ كٌٔ انلفٕل سٙ انز بٕٛم(، عوٗ ًَٕمط رطجٛ  يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ 

عًهٛب سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، عهٗ ٕٙء انًجبكب انًز بهف عهٛٓب سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ ٔٔس  ي بٚٛو انًؾبٍجخ 

ً انًبل انجْو٘، يًب َٚبْى  ا٢قزٖبكٚخ نو(، انن٘ َٚزُل عهٗ ان كو انًؾبٍجٙ ن ٛبً ان ًٛخ 38انلٔنٛخ هقى )

سٙ رَٓٛم انً بنغخ انًؾبٍجخ نّ، ٔا٢عزواف ثّ رإٔم يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، انن٘ ٚ لو يُبس  

اقزٖبكٚخ يَز جهٛخ نهٕؽلح، ٔئيكبَٛخ قٛبً ركه زّ ٔئظٓبهِ اٚٚب سٙ عبَت  ٕٕل انٕؽلح.  ْٔنا ٚزطهت 

 ا٠عواءاد، انزبنٛخ: 

 

كبنٛف انو ًٍبنٛخ عٍ انُ  بد انغبهٚخ، ٔرغًٛ ٓب ًٍٙ ان ًهٛبد انو ًٍبنٛخ، رؾذ عُٕاٌ .سٖم انز1

 )انًٕاهك انجْوٚخ(.

 . ئعلاك انؾَبثبد انْقٖٛخ نه بيهٍٛ نٓنا ان وٗ، رَغم سٛٓب عُبٕو انزكبنٛف ثز بٕٛهٓب.2

: ركبنٛف ا٢قزُبء، . ًٚكٍ رغًٛ  ٔرُٖٛف انزكبنٛف انًْبه انٛٓب ٍبث ب، رؾذ ؽَبثبد ئعًبنٛخ، 3ْٙٔ

 [.7ٔركبنٛف انزأْٛم ٔانز هٛى، ٔركبنٛف روك ان ًم ٔثز بٕٛهٓب ]

 . رؾًم ْنِ انزكبنٛف عهٗ يوري يواقجخ ان ًهٛبد انو ًٍبنٛخ رؾذ عُٕاٌ )انًٕاهك انجْوٚخ(.4

 . ٔن ٛبً ْنِ انزكه خ، ُْبك ٛو  ٔٔعٓبد َظو يقزه خ ثننك، يُٓب:5

 

   ،[8ٔرًْم رم انزكبنٛف انًْبه انٛٓب ٍبث ب سٙ اع٣ِ. ]انزكبنٛف انكهٛخ انزبهٚقٛخ 

  ٍركه خ ا٠ؽ٣ل، ْٔٙ انزٚؾٛخ انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ انٕٛو ٠ؽ٣ل يٕاهك ثْوٚخ ثل٢ ي

، ْٚ هٓب ٔظٛ خ ي ُٛخانًٕعٕك ا٢ٌ.  ْٔٙ رًْم: ركه خ ا٠ؽ٣ل انٕظٛ ٙ، ا٘ ئؽ٣ل ّقٔ يؾم 

 ٌ انًٓبو ٔانقليبد انزٙ رقٔ رهك انٕظٛ خ.  ٔركه خ ا٠ؽ٣ل ّقٔ  فو ٔان بكه عهٗ ان ٛبو ثُ

ٚكٌٕ قبكها عهٗ ر لٚى انًٓبو ٔانقليبد انزٙ ٕٚكٚٓب  يؾم ّقٔ آفوانْقٖٙ، ا٘ ئؽ٣ل ّقٔ 

 [9انْقٔ انؾبنٙ، ٔرْكم ركه خ ئؽ٣ل ان وك ٔانزُظٛى انجْو٘ رهّ. ]

  ًانزٕٕم انٗ ان ًٛخ انؾبنٛخ نهًورجبد ان ٕائل انًَز جهٛخ، ٚزى ر ٛٛى إٕٞل انجْوٚخ عهٗ  ٍب

ٔاٞعٕه انزٙ ٚز بٙبْب ان بيم سٙ انًَز جم ؽزٗ َٓبٚخ ان ًو ا٠َزبعٙ نهٕؽلح.  ٔٚزى انٕٕٕل انٗ 

ؽَبة ان ًٛخ ا٠عًبنٛخ نٟٕم انجْو٘ يٍ ٔاق  يزٍٕٜ انؤارت نًغًٕعخ يزًبصهخ يٍ ان بيهٍٛ. 

به س ٜ عُٖوا ٔاؽلا يٍ عُبٕو انزكبنٛف ٔٚ بة عهٗ ْنِ انطوٚ خ ثبَٓب رأفن ثُظو ا٢عزج

 نهٕٕٕل انٗ قًٛخ انًٕاهك انجْوٚخ، ٔئًْبل ان ٕايم ا٢فوٖ، رٍَ ٔر بءح ٔفجوح ان بيم.

  ركه خ ان وٕخ انجلٚهخ، ْٔٙ قًٛخ ا٢ٕم عُليب ٚكٌٕ سٙ اٍزقلاو ثلٚم ٚقزهف عٍ ا٢ٍزقلاو

ا٢ٔنٗ، ْٔٙ َبكهح ٔٚزى   ان بكٍٚٛ.ٔرُٖف ْنِ انطوٚ خ ان بيهٍٛ انٗ سئزٍٛ، انًٓوح ٔ انؾبنٙ. 

ر ًٕٚٓب ثبعزجبهْب  ٕم ثْو٘ ًٚكٍ اٍزقلايٓب سٙ  رضو يٍ َْبٛ، ا٘ علح ثلائم نً وسخ قًٛزٓى سٙ 

 [10.  ٔانضبَٛخ، َٚٓم ئؽ٣نٓى ثآفوٍٚ، ٔٚزى ر ًَٛٓى عهٗ  ٌٍ َ  بد ا٢ٍزلعبء. ]واٍزقلا سٚم 

  انجْو٘ ٔس ب نً لل ان بئل انًًكٍ انؾٖٕل عهّٛ يٍ انزكه خ ا٢قزٖبكٚخ، ٔثًٕعجٓب ٚزى ر ٛى ا٢ٕم

اٍزقلايّ، ا٘ رؾلٚل قًٛخ انْقٔ سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثًب َٚبٔ٘ ان ًٛخ انؾبنٛخ نٟهثبػ 

 انًَز جهٛخ، ٔٚ زًل عهٗ يلٖ يَبًْخ ان وك سٙ رؾ ٛ   ْلاف انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.
 



 حماس بة التاكليف

 

 

 221 | صفحة 

 

غم سٙ انلسبرو انًؾبٍجٛخ ثْكم يُ وك ٔرؾهٛهٙ ٔسٙ رغً  رم انزكبنٛف انزٙ رُ   عهٗ ا٢ٕم انجْو٘ ٔرَ. 6

 انلسبرو ان وعٛخ نكم ان بيهٍٛ.

 

 . ئظٓبه ْنِ انزكبنٛف سٙ ان ٕائى انًبنٛخ )ؽَبة ركٍٕٚ ا٢ٕم، قبئًخ انًوري انًبنٙ(.7

 

 رٙ:هًٕاهك انجْوٚخ، ربٜنعهٗ ٕٙء يب ٔهك اع٣ِ، َزج  اٌٍ انً بنغخ انًؾبٍجٛخ 

 

 ُبٕو انزكبنٛف سٙ انلسبرو انًؾبٍجٛخ: )يٍ ػ/ي وكاد ركه خ ا٢قزُبء، رَغٛم ان ٛل انقبٓ ث 

ػ/ركه خ انزأْٛم ٔانز هٛى، ػ/ركه خ روك انقليخ انٗ ػ/ انُ ل، انجُك(، كس  انزكبنٛف ئيب َ لا  ٔعٍ 

 ٛوٚ  انجُك.

 ركه خ رؾًٛم ؽَبة ا٢ٕم: )يٍ ػ/انًٕاهك انجْوٚخ انٙ ػ/ركه خ ا٢قزُبء، ركه خ انزأْٛم ٔانز هٛى ،

 روك انقليخ(، اه  ْنِ انزكبنٛف ثز بٕٛهٓب سٙ ؽَبة ركٍٕٚ  ٕم انًٕهك انجْو٘.

  سٙ َٓبٚخ انَُخ انًبنٛخ ٚظٓو ؽَبة انًٕاهك انجْوٚخ ثكه زّ انكهٛخ ٔانزبهٚقٛخ ًٍٙ  ٕٕل انٕؽلح

 ا٢قزٖبكٚخ سٙ رْف انًوري انًبنٙ نٓب رإٔم اٛو يهًًٕ يطؤؽب يُّ قَٜ ا٠ٛ بء انَُٕ٘.

 

ُْبك ٛو  ٢ؽزَبة ا٢ٍز٣ٓك انَُٕ٘ عهٗ  ٍبً: ان َٜ انضبثذ ا٘ انقطٙ  ٔ ان َٜ انًزُبقٔ،  .8

َٔ ٚم سٙ ْنِ انؾبنخ رطجٛ  ان َٜ انضبثذ ا٘ ثَُجخ صبثزخ ف٣ل ان ًو ا٠َزبعٙ نٟٕم، نكٌٕ ْنا ا٢ٍزضًبه 

 رٙ:ٕٛٚم ا٢عم، ٔربٜ

 

 ًٕاهك انجْوٚخ.  ٚ  م ػ/ئٛ بء انًٕاهك َٚغم رم ٍُخ: يٍ ػ/ئٛ بء انًٕاهك انجْوٚخ انٗ ػ/ان

انجْوٚخ سٙ ؽَبة اٞهثبػ ٔانقَبئو، ٔٚظٓو انؾَبة انً بثم سٙ عٓخ ا٢ٕٕل ثٖبسٙ قًٛخ 

ا٢ٕم ا٘ يطؤؽب يُّ قَٜ ا٠ٛ بء )ا٠ْز٣ك(، ٔٚؾَت قَٜ ا٢ٛ بء انَُٕ٘ ٔس  انً بكنخ 

 انقطٛخ انزبنٛخ:

 

 ي َٕو عهٗ ان ًو ا٠َزبعٙ نٟٕم انجْو٘.قَٜ ا٠ٛ بء انَُٕ٘ = ركه خ إٞم انجْو٘ 

 

ٔٔس  ٛوٚ خ ان َٜ انضبثذ ساٌ ان ًٛخ انلسزوٚخ ٕٞم انًٕاهك انجْوٚخ رٖجؼ ٕ وا سٙ َٓبٚخ سزوح 

 ان  ل، ئما نى رؾلس انز ل٣ٚد عهٗ ْنِ ان ًٛخ ف٣ل رهك ان زوح.

 

 انزَٕٚخ ث ًٛخ  ٕم انًٕاهك  س ٙ ؽبنخ روك انْقٔ انٕظٛ خ ٍٞجبة: انُ م أ انجٛ   ٔ انٕسبح، ٍٛزى

 انجْوٚخ نكم ؽبنخ عهٗ ؽلح، ٔرب٢رٙ:

 

ـ عُل انؾٖٕل عهٗ انوثؼ أ انقَبهح يٍ انُ م أ انجٛ ، ٚكٌٕ ان ٛل: يٍ ػ/انُ ل  ٔ انجُك انٗ ػ/انًٕاهك 

 انجْوٚخ ٔػ/انوثؼ عٍ انًٕاهك انجْوٚخ.

 

 بهح انًٕاهك انجْوٚخ انٗ ػ/انًٕاهك انجْوٚخ.ـ عُل ؽٖٕل انقَبهح ٚكٌٕ ان ٛل: يٍ ػ/انُ ل  ٔ انجُك ٔػ/فَ

 

 ـ عُل انٕسبح: يٍ ػ/ئٛ بء انًٕاهك انجْوٚخ انٗ ػ/انًٕاهك انجْوٚخ.
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. رٕعل ٛو  علح نز ٛٛى انًٕاهك انجْوٚخ ٔٚ زًل عهٗ ٛوٚ خ رٕىٚ  ا٢ٕم انجْو٘ عهٗ سزواد ىيُٛخ 9

ك انجْوٚخ، ٚ ٚم انز وقخ ثٍٛ ركه خ ا٢قزُبء ثبٍزقلاو ي لل يُبٍت.  ٔنهٕٕٕل انٗ قًٛخ انزق ٛ٘ سٙ انًٕاه

 رٙ:ٔركه خ انزأْٛم ٔانز هٛى، ٔربٜ

 

  ُّئٛ بء ركه خ ا٢قزُبء، ٚ زًل عهٗ سزوح ث بء ان وك سٙ ان ًم نؾٍٛ ئؽبنزّ عهٗ انز بعل، يطؤؽب ي

 عًو ان وك ٔقذ انزؾبقّ ثبن ًم سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔس  انً بكنخ اكَبِ. 

 

 (.Nي َٕو عهٗ ان زوح انييُٛخ نقليخ انْقٔ ) Cl( = ) c + 1 ( Tانَُٕ٘ ) قَٜ ا٠ٛ بء 

 

 ؽٛش:

Ta  َُٕ٘قَٜ ا٠ٛ بء ان : 

Cٍٛركه خ اقزُبء ان بيه  : 

r انً لل انًَزقلو ف٣ل ان زوح  : 

Nٔان زوح انييُٛخ انًزٕق خ نقليخ انْق : 

 

 ًزٕق خ يٍ ثوايظ انزأْٛم ٔانز هٛى، ئٛ بء ركبنٛف انزأْٛم ٔانز هٛى، ٚزٕقف عهٗ يلح ا٢ٍز بكح ان

 ٔعبكح ركٌٕ  قم يٍ ان زوح انًزٕق خ نج بء انْقٔ سٙ انقليخ، ٔرؾَت ٔس  انً بكنخ انقطٛخ اٜرٛخ:

 

ي َٕو عهٙ ان ًو ا٠َزبعٙ ) d c+ 1( T( = ركه خ إٞم انجْو٘ Clئٛ بء ان ُٖو انجْو٘ )

 (.ANنٟٕم انجْو٘ يؾلك سٙ يلح ان  ل )

 

 ؽٛش:

 
Cl :٘ئٛ بء ان ُٖو انجْو 

TC٘ركه خ ا٢ٕم انجْو : 

rانً لل انًَزقلو ف٣ل ان زوح : 

A N ان ًو ا٠َزبعٙ نٟٕم انجْو٘ يؾلك سٙ يلح ان  ل، ْٕٔ: ؽبٕم ٙوة )ان زوح انييُٛخ :

( انزٙ ارزَجٓب يٍ A( يٚؤثب سٙ )Nانًزٕق خ نهًٓبهاد انً ُٛخ ٚ ليٓب ان وك نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ )

 زلهٚت ٔرًُٛخ ا٢سواك.ثوَبيظ ان

 
. ث ٛخ يًبهٍخ هقبثخ س بنخ عهٗ عُبٕو ركبنٛف انًٕاهك انجْوٚخ، ٢ثل يٍ عٕك َظبو يؾبٍجٙ نهزكبنٛف 10

ٚ زًل عهٗ انزقطٜٛ نهًٕاهك انجْوٚخ ًٍٙ يٕاىَزٓب انزقطٛطٛخ، ٔثٕعٕك َظبو س بل نًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ، 

 [.11رَزُل عهٗ ا٢كٔاد، رب٢رٙ: ]

 

 نٛف انًؾلكح ي ليب ٔ/ ٔ انً ٛبهٚخ، نٛكٌٕ ي ٛبً ر بً عهّٛ ْنِ انزكبنٛف.َظبو نهزكب 

 .رُظٛى ئكاه٘ رؾلك انًَإٔنٛبد ٔانَهطبد 

 .َظبو يلهًٔ نهؾٕاسي 
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 .َظبو نهز بهٚو ثٍٛ يقزهف انًَزٕٚبد ا٠كاهٚخ 

  . رًٖٛى َظبو يَزُل٘ فبٓ ث ُبٕو ْنِ انزكبنٛف، َٚبعل عهٗ انوقبثخ عهٛٓب يٍ انًُج 

 ثٍٛ انُ  بد انو ًٍبنٛخ ٔانُ  بد ا٠ٚواكٚخ. ان ٖم 

 

. ٙؤهح ٔعٕك يغًٕعخ يٍ انز بهٚو رُزغٓب يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ، ٔر ٕو انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ 11

 ثاعلاكْب ٔر لًٚٓب انٗ انغٓبد ا٠ّواسٛخ ٔانوقبثٛخ انًقزه خ.  ٔر زًل عهٗ اٞهربٌ انزبنٛخ:

 

 لافهٛخ، ٔركٌٕ عبكح كٔهٚخ.ي هٕيبد ر ٛل سٙ ارقبم ان واهاد ان 

  ،ٍٚي هٕيبد ر ٛل عٓبد فبهعٛخ يقزه خ، ربنجُٕك ٔانًإٍَبد انًبنٛخ ٔا٢ئزًبَٛخ ٔانًَزضًو

 ٔ ٕؾبة ان ٣قخ ثبنٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

  ئرجب  قٕاعل ٍٔٛبٍبد يؾبٍجٛخ ٔاٍزقلاو انً وسخ انًُٓٛخ نهً بٚٛو انًؾبٍجٛخ انلٔنٛخ، ٔا٢عزًبك

 نكًٛخ.عهٗ انغٕكح ثل٢ يٍ ا

  ،اعزًبك يجل  انْ بسٛخ سٙ عًهٛخ ئعلاك ان ٕائى انًبنٛخ انقبٕخ ثبنًٕاهك انجْوٚخ، ٔركٌٕ قبثهخ نه ٓى

 ي  اٞفن ثُظو ا٢عزجبه انقٖبئٔ انُٕعٛخ نهً هٕيبد انًؾبٍجٛخ عُل ئعلاكْب.

 ًزٓب، ًٚكٍ ا٢ٍز بكح يٍ انٍٕبئم ا٢نكزؤَٛخ سٙ ئعلاك ْنِ انز بهٚو، ٔئما  ؽٍَ رًٖٛى  َظ

ٔرٕعٛٓٓب سٙ قُبح ا٢رٖبل انًُبٍت، ٔرؾلٚل فطٕٛ رَٛٛوْب ثٕٕٙػ، سَٕف ٚإك٘ ْنا انٗ 

 ركبيم عًهٛخ انًواقجخ ٔركبيم انً هٕيبد  ٚٚب.

 

 صبٌضب: أ١ّ٘خ ِؾبعجخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٚشدٚد٘ب ا عزّب ٟ
 

ا٢قزٖبكٚخ، يٍ  عم  َؾٍ انٕٛو سٙ عٖو ا٢قزٖبك انً وسٙ، ٔيب ٚ وّٙ يٍ رؾلٚبد علٚلح عهٗ انٕؽلح

انًٕإهخ ٔانج بء ٔانز ٕ  سٙ انَٕ ، ٔيٕارجخ انًز ٛواد انًزَبهعخ سٙ يؾٛطٓب، ٔارزْبف ٛو  علٚلح 

ٔي ٚهخ نهًُبسَخ ٔانغٕكح، ٔمنك عٍ ٛوٚ  يٕاهكْب انجْوٚخ ٔايز٣رٓب نهً بهف ٔانًٓبهاد ٔان لهح عهٗ 

انًبكٚخ، ٔانزكُهٕعٛب انؾلٚضخ...انـ(.  ًْٔٞٛخ ٔيياٚب  انزطٕٚو ٔاٍز ٣نٓب نز  ٛم انًٕاهك ا٢فوٖ )انًبنٛخ،

انٛٓب يٍ ىأٚخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔاٞسواك ان بيهٍٛ،  رطجٛ  يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ، ًٚكٍ  ٌ َُظو

 [12ٔانًَزضًوٍٚ. ]

 

 .انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ:1

 

 ٚخ سٙ رؾٍَٛ: قواهاد رَز ٛل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ يٍ ف٣ل ئَزبط انً هٕيبد عٍ انًٕاهك انجْو

انزٕظٛف، ٔرؾلٚل يَزٕٖ انؤارت، ٔرؾ ٛ  انك بءح ٔا٠َزبعٛخ نه بيهٍٛ، ٔانلقخ سٙ ارقبم ان واه 

ٌ انًٕاهك انجْوٚخ ً ٕنخ اعُل ئَٓبء فليبد اٞسواك ٔس  عًهٛخ ر ٛٛى ان وك ان بيم، ٔمنك اهرجبٛب ث

 ْٙ  ٕٕل نٓب قًٛخ يَز جهٛخ.

 يٍ ف٣ل ر ٛٛى انًٓبهاد ٔان لهاد ٔانزٖب  ان بيهٍٛ ثب٠كاهح،  ىٚبكح ئَزبعٛخ ان وك ان بيم

 ٔرطجٛ  يجل  انؾٕاسي انًبكٚخ ٔانً ُٕٚخ، ٔهس  انؤػ انً ُٕٚخ ٔانًجبكهح ٔانزطٕه نلٚٓى.

  ثًب  ٌ قًٛخ انًإٍَخ يٍ انُبؽٛخ انًؾبٍجٛخ رًضم يغًٕ  قٛى ا٢ٕٕل انزٙ رًزهكٓب انٕؽلح

اهك انجْوٚخ، يطؤؽب يُٓب يطهٕثبد انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ننا يٍ ا٢قزٖبكٚخ، ثًب سٛٓب  ٕم انًٕ
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انٚؤه٘  ٌ رزًٍٚ ان ٕائى انًبنٛخ ر بٕٛم ّ بسخ ٕٔبكقخ ٔكقٛ خ عٍ ا٢ٍزضًبهاد سٙ انًٕاهك 

انجْوٚخ يُ ٖهخ عٍ انًٖؤسبد ان بيخ، ٔمنك ٢ٌ انًَزضًوٍٚ ٚؾزبعٌٕ انٗ يضم ْنِ 

 انً هٕيبد ن ًهٛخ ارقبم قواهارٓى. 

 ؾٍَٛ رُبسَٛخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ٔقواهارٓب ا٠كاهٚخ.ر 

 يٍ انًإٍَبد ا٢ئزًبَٛخ ٔانجُٕك نًُؾٓب قؤٗ ٕٛٚهخ ا٢عم  انؾٖٕل عهٗ ر٣َٛٓد  رضو

 ث ٕائل يُبٍجخ، ثًٚبٌ إٕٞل ثًب سٛٓب  ٕم انًٕهك انجْو٘.

 واهاد ٔعٕك ْنِ انًٕاهك ٔا٠سٖبػ عُٓب ثبنْ بسٛخ ٔانًٖلاقٛخ، َٚبعل عهٗ رؾٍَٛ ق

 انًَزضًوٍٚ ٔهؤٚزٓى ٔاَطجبعٓى ن ًٛخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

  ،رَبعل يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ عهٗ يْبهرخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ سٙ انًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ

 ٔمنك عٍ ٛوٚ  ٔٙ   ْلاف نزًُٛخ انًٕاهك انجْوٚخ انٗ عبَت اْٞلاف ا٠َزبعٛخ. 

 

 . ثبنَُجخ نه بيهٍٛ:2

 

 ًٕاهك عهٗ ٍهٕرٛخ ان ُٖو انجْو٘، ٔانْ ٕه ثأَٓى عيء يٓى يٍ انٕؽلح رإصو يؾبٍجخ ان

 ا٢قزٖبكٚخ، ُٔٚ كٌ منك عهٗ ييٚل يٍ ان٢ٕء ٔا٠ف٣ٓ سٙ ان ًم. 

  ،ا٢ْزًبو ثبن بيهٍٛ يٍ ؽٛش انزأْٛم ٔهس  قلهارٓى سٙ انزكُٕنٕعٛب انؾلٚضخ، ٔفبٕخ انً هٕيبرٛخ يُٓب

 سٙ ان ًم.يًب َٚبعلْى عهٗ انج بء ٔا٢ٍزًواهٚخ 

 .ٍَٛٚبعل عهٗ رؾٍَٛ انًورجبد ٔانزوقٛبد انٕظٛ ٛخ نه بيه 

  ٙؽٖٕنٓى عهٗ انًإ٣ْد ٔانً وسخ ٔانقجوح، ٚإْهٓى عهٗ ؽٍَ انزُظٛى ٔانزطٕه ٔهس  ا٠َزبعٛخ س

 ان ًم.

 

 . ثبنَُجخ نهًَزضًوٍٚ ٔانًًٕنٍٛ:3

 

  ٕا٢ٕم ٔؽَبة ٔعٕك ي هٕيبد ّ بسخ ٕٔبكقخ ٕٔؾٛؾخ سٙ انز بهٚو انًبنٛخ )ؽَبة رك ٍٚ

انُزٛغخ، ٔرْف انًوري انًبنٙ( نهًٕاهك انجْوٚخ، َٚبعل سٙ ئعواء انزؾه٣ٛد انًبنٛخ انقبٕخ ثٓب، نًب 

 عهٗ رؾٍَٛ ان واهاد نهز بيم ي  انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. نٓب يٍ  صو

 .ئعواء انً بهَبد ثٍٛ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انًزُبسَخ عهٗ  ٌٍ ٍهًٛخ 

 سٙ قٛبً ا٢كاء ا٢عزًبعٙ نهًإٍَخ ٔارقبم ان واهاد انًز ه خ ثزقطٜٛ  يَبعلح انغٓبد انؾكٕيٛخ

 ٔرًُٛخ انًٕاهك انجْوٚخ عهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ.

  هاجخ انًَزقليٍٛ انقبهعٍٛٛ ا٣ٛ٢  عهٗ انكْٕسبد انًبنٛخ نً وسخ كهعخ هٙب ٔي ُٕٚبد

واهاد انٖبئجخ ٔانٖؾٛؾخ ان بيهٍٛ، ٔانؾٖٕل عهٗ انٖٕهح انؾ ٛ ٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔارقبم ان 

 ٔانًُبٍجخ ارغبْٓب. 

 

فزبيب، َ ٕل، ئٌ ان ُٖو انجْو٘ ٚ زجو عبي٣ يًٓب يٍ عٕايم ا٠َزبط، ٔثننك ٚزياٚل اْزًبو ٔؽلاد ئكاهح 

اٞعًبل سٙ ئَ ب   يٕال رجٛوح سٙ ْنا انًغبل، يٍ  عم رطٕٚو ٔرلهٚت ٔرأْٛم ان بيهٍٛ، ثبعزجبه منك َٕ  

بيم ي ّ رإٔم يٍ  ٕٕل انٕؽلح.  ْٔنِ انوؤٚخ رزطهت ٔعٕك َظبو نًؾبٍجخ انًٕاهك يٍ ا٢ٍزضًبه ٔانز 

انجْوٚخ رٕؽلح ئكاهٚخ ًٍٙ انٕؽلاد انًؾبٍجٛخ سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، َٚزطٛ  رؾلٚل ٔقٛبً ْنِ انًٕاهك 
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ٓب سٙ رطٕٚو ٔانوقبثخ عهٛٓب ٔئَزبط ي هٕيبد ر ٖهّٛ عُٓب ث ٛخ ارقبم قواهاد ئكاهٚخ ٍهًٛخ ٔا٢ٍز بكح يُ

فليبد ان بيهٍٛ، ٔرؾ ٛ   ْلاف انٕؽلح، ٔسٙ َ ٌ انٕقذ ٚزؾ   اٚٚب يوكٔك اعزًبعٙ نهًغزً  ثٖٕهح 

عبيخ.  ثبنواى يٍ  ًْٛخ يؾبٍجخ انًٕاهك انجْوٚخ، ئ٢  ٌ رطجٛ ٓب يب ىال يؾلٔكا، ٔركٌٕ ابنجب سٙ فليخ 

 ان واهاد ا٠كاهٚخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

 

 هٕيبد ربسٛخ ّٔ بسخ عٍ ان بيهٍٛ، ٔثْكم كٔه٘ سٙ ر بهٚو رزًٍٚ ثٛبَبد عٍ ُْبك ٙؤهح ٠ظٓبه ي

كٔهاٌ ان بيهٍٛ ٔ علاكْى ٔافزٖبٕبرٓى ٔفجوارٓى، ٔرننك ا٠سٖبػ عٍ ركبنٛف انزأْٛم ٔانزلهٚت ٔانز هٛى 

سٙ ر ٛى سٙ رجٕٚجبد فبٕخ يهؾ خ ثبن ٕائى انًبنٛخ )ؽَبة انُزٛغخ ٔرْف انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ(، يًب نّ  صو 

 انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.
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 *( يؾبٍجخ ؽًبٚخ انجٛئخ2)
 

 

 ِمذِخ
 

ّٓلد  ٔافو ان وٌ ان ْوٍٚ انًيٚل يٍ ا٢ْزًبو ان بنًٙ ثًَبنخ انجٛئخ يٍ قجم انؾكٕيبد ٔٔؽلاد ئكاهح 

ا٢عًبل ٔانًُظًبد انلٔنٛخ ٔانًغزً  انًلَٙ ٔانً ٍُٛٛ ثأيٕه انجٛئخ، ث ل اٌ  ٕجؾذ يْكهخ اقزٖبكٚخ 

وٖ ارقبم ئعواءاد، عهٗ انًَزٍٕٚ انُٕٛٙ ٔانلٔنٙ، نؾًبٚخ ٕٔٛبَخ ٔف ٘ ٔاعزًبعٛخ ٍٔٛبٍٛخ.  ٔنننك ع

انجٛئخ ٔانزلْٕه ٔا٢ٙواه انزٙ رٖٛجٓب َزٛغخ: انزطٕه انزكُٕنٕعٙ انن٘ ثل  ٚطم ثآصبهِ انزهٕس عهٗ آصبه 

بعٛخ ا٠ٚغبثٛخ ٔانَهجٛخ عهٗ انًغزً بد ا٠ََبَٛخ، ٔيٍ عواء ييأنخ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ نَْٟطخ ا٠َز

ٔانقليٛخ ٔانزَٕٚ ٛخ ماد انزأصٛو عهٗ رهٕس انجٛئخ، ٔانُبرغخ عٍ اَج بس ا٢كفُخ انزٙ رَجت رهٕس انٕٓاء أ 

رهٕس انًبء ٔ/أ رٖوٚف انًقه بد انًهٕصخ نهجٛئخ، ٔرننك نًب نٓنِ انًَبنخ يٍ  صو رجٛو عهٗ اٍزًواه انزًُٛخ 

يضم نهًٕاهك انطجٛ ٛخ ٔا٢ؽز بظ ثٓب ٔرًُٛزٓب سٙ انٕقذ انًَزلايخ عهٗ انًلٖ انج ٛل، يٍ ف٣ل ا٢ٍزقلاو اٞ

 مارّ.
 

م انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انًَإٔنٛخ  ٔثننك  ًّ ٕلهد انغٓبد انً ُٛخ، ان ٕاٍَٛ ٔانزْوٚ بد انجٛئٛخ انزٙ رُؾ

جٛئٛخ، ا٢عزًبعٛخ عٍ ٣ٍيخ انجٛئخ، ثغبَت  ْلاسٓب انًبنٛخ ٔانُ لٚخ.  ٔظٓود اٚٚب انؾبعخ انٗ ٔعٕك ا٠كاهح ان

انزٙ رٓزى ثزطجٛ  َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ، يٍ ف٣ل رٕسٛو ئٛبه عهًٙ ٔئعوائٙ نّ، ثٓلف قٛبً 

ٔرؾهٛم ٔهقبثخ رًٛخ ٔقًٛخ يلف٣د عٕايم ا٠َزبط، ٔ صو يقوعبرٓب عهٗ يَزٕٖ انوسبْٛخ ا٢قزٖبكٚخ نه وك 

هًٛخ سٙ انجهلاٌ ا٢ٔهثٛخ ٔان٢ٕٚبد ٔانًغزً .  ٕٔله ثٓنا انقٖٕٓ ان لٚل يٍ انلهاٍبد ٔا٢ثؾبس ان 

انًزؾلح ا٢يوٚكٛخ، ٔان هٛم يُٓب سٙ انلٔل ان وثٛخ، ٔمنك نزلَٙ انز هٛى ٔانٕعٙ ٔانض بسخ ٔٙ ف ان ٕاٍَٛ 

 ٔانزْوٚ بد انجٛئٛخ سٛٓب.
 

( ٔان بََٕٛخ، (Ecology ٌ يَبنخ انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب يٕٕٙ  ٔاٍ ، ًٚكٍ ي بنغزٓب يٍ انغٕاَت انطجٛ ٛخ 

َؾبٔل انزورٛي عهٗ انغٕاَت انًبنٛخ ٔانًؾبٍجٛخ نًْبرم انجٛئخ ُْب عزًبعٛخ، ٔا٢قزٖبكٚخ، ٔانًؾبٍجٛخ.  ٔٔا٢

ٔاٜصبه ا٢قزٖبكٚخ انُبعًخ عُٓب، ٔثبرجب   ٍهٕة ٕٔ ٙ ٔرؾهٛهٙ نهز وف عهٗ رٛ ٛخ ان ٛبً انًؾبٍجٙ 

نً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، انزٙ ٚزؾ   ثًٕعجٓب: نزكبنٛف انجٛئخ ٔا٢سٖبػ عُٓب سٙ انز بهٚو انًبنٛخ، يٍ اعم عٕكح ا

ئعواءاد رجٕٚت انزكبنٛف انجٛئٛخ، انزياو ا٠كاهح ثبنً بٚٛو انجٛئٛخ، ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد نًَزقليٓب، ثٓلف 

 رؾٍَٛ اٞكاء انجٛئٙ، ًٍٔٙ انًؾبٔه اٜرٛخ: 

 

 انجٛئٛخ؛ .انً ٕٓو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف1

 ئٛخ؛.ان ٛبً انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف انج2ٛ
 .اَزبط ٔاسٖبػ انجٛبَبد عٍ انزكبنٛف انجٛئٛخ؛3
 .  ًْٛخ يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ ٔيوكٔكْب ا٢عزًبع4ٙ
 

 أٚ : اٌّفَٙٛ اٌّؾبعجٟ ٌٍزىب١ٌف اٌج١ئ١خ
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ُعّوسذ يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ، عهٗ آَب عًهٛخ كيظ ٔي بهَخ انً هٕيبد انجٛئٛخ ي  إٕٞل ٔانًٕاهك، 

، ثؾٛش رُ كٌ ْنِ انً هٕيبد عهٗ ركه خ انًُزظ  ٔ انقليخ، ٔرظٓو سٙ انجٛبَبد انًبنٛخ ٔانلفم ٔانزكه خ

 [1نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. ]

 

ننا، رٕنٗ يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ اْزًبيب فبٕب ثبنً هٕيبد انًبنٛخ انًز ه خ ثبنًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ.  ٔمنك 

لٚل ٔر ٍٛٛ  صو انزكبنٛف انجٛئٛخ انزٙ رَججذ ثٓب اَْٞطخ يٍ ف٣ل رؾهٛم انُزبئظ ٔيَججبد ؽلٔس انزكه خ، نزؾ

ٔان ًهٛبد ا٢َزبعٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، رًب رَبعل عهٗ رؾلٚل انزٕقٛذ انييُٙ نزطجٛ  اٍزوارٛغٛبد اٞعًبل 

 [2ان٣ىيخ نزٕق  ٔاٍز ٣ل ان وٓ انًزبؽخ نزؾٍَٛ انجٛئخ. ]

 

ٖبكٚخ افزٛبهٚب أ ئنيايٛب، رطجٛ ب نه ٕاٍَٛ ٔانهٕائؼ انجٛئٛخ، ْٔٙ رًضم انزكبنٛف انزٙ رزؾًهٓب انٕؽلح ا٢قز

 ثٓلف ؽًبٚخ انجٛئخ ثٖٕهح ٍهًٛخ ٔيٕٕٙعٛخ، ٔثبنزبنٙ رؾٍَٛ اٞكاء انجٛئٙ.

 

ئٌ قٛبً ٔهقبثخ ْنِ انزكبنٛف ٔا٢سٖبػ عُٓب ثْكم ي هٕيبد سٙ انز بهٚو انًبنٛخ ٔس  اٌٍ ٔي بٚٛو 

ً ُٛخ انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ ثٓب، رَبعل ْنِ اٞٛواف سٙ ر ٛٛى انك بءح يؾبٍجٛخ يُبٍجخ، ٔرئٚل اٞٛواف ان

ا٢قزٖبكٚخ نهٕؽلح، ٔيلٖ ا٢نزياو ثًَإٔنٛزٓب رغبِ ؽًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس، ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد 

 ا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ عهٗ يَزٕٖ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ أ عهٗ يَزٕٖ ا٢قزٖبك انُٕٛٙ.

 

 ُبٕو انزٙ رَبْى ثزق ٛ٘ ان بقل سٙ انقليبد ٔانطبقخ ٔانًٕاهك ا٢قزٖبكٚخ انكبسخ ثجٛئخ رزًضم ركبنٛف ان

انًزبؽخ، ثب٠ٙبسخ انٗ ركه خ اعبكح رلٔٚو انًقه بد، )انٖهجخ، انَبئهخ، ان بىٚخ(، ْنا انٗ عبَت ركه خ يُزغبد 

 [ 3ٕلٚ خ نهجٛئخ. ]

 

 ٙ:ًؾبٍجخ انجٛئٛخ، ربٜرانًٚكٍ  ٌ ًَٛي ص٣س ٕ بد سٙ 

 

ا٢قزٖبكٚخ: قٛبً ٔرؾهٛم رًٛخ ٔقًٛخ يلف٣د عٕايم ا٠َزبط، ٔ صوْب عهٗ يَزٕٖ انوسبْٛخ  ـ

 ا٢قزٖبكٚخ عهٗ ان وك ٔانًغزً ؛

انًؾبٍجٛخ: رزلافم ي  انًؾبٍجخ انًبنٛخ سٙ اعلاك ان ٕائى انًبنٛخ ٔس  انً بٚٛو ٔا٢ٌٍ انًؾبٍجٛخ،  ـ

ٍ انقبهعٍٛٛ يٍ يبنكٙ اٍٞٓى ٔانًَزضًوٍٚ ٔانً وٍٙٛ ٔرزًٍٚ ي هٕيبد نٝصبه انجٛئٛخ، نهًَز ٛلٚ

 ٔانًًٕنٍٛ ٔانًَزٓهكٍٛ، ٔاٛوْى؛

ا٠كاهٚخ: رؾهٛم انجٛبَبد ٔانً هٕيبد انًورجطخ ثبَْٞطخ انجٛئٛخ ٔا٢سٖبػ عُٓب نًَبعلح ا٠كاهح سٙ  ـ

 انزقطٜٛ ٔانوقبثخ ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ.

 

 ّؾبعجٟ ٌٍزىب١ٌف اٌج١ئ١خ صب١ٔب: اٌم١بط اٌ

 

رزؾًم انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ عُل قٛبيٓب ثًيأنخ َْبٛٓب ا٠َزبعٙ ٔانقليٙ ٔانزَٕٚ ٙ، ركبنٛف ثٛئٛخ كافهٛخ 

رهزيو رضٛو يٍ انْوربد انُٖبعٛخ ثٓب، ٔركبنٛف ثٛئٛخ فبهعٛخ رزؾًهٓب قطبعبد انًغزً  اٛو يورجطخ ثْكم 

انجٛئٛخ انًزهٕصخ عٍ َْبٛٓب، ٔمنك نهًَبًْخ سٙ رق ٛ٘ اصبه انجٛئخ يجبّو ثبنٕؽلح انُٖبعٛخ َزٛغخ ا٢صبه 

زظٓو ٍ سآَب[ س ٙ ؽبنخ علو رقٖٛٔ ْنِ انزكبنٛف ثْكم يجبّو عهٗ انًواؽم ٔانًُزٕعبد، 4انَهجٛخ. ]

 ًهٙ  كٌ رَ ٛو انًُزظ ركه زّ انؾ ٛ ٛخ.  عبكح رظٓو سٙ انزطجٛ  انٚره خ ا٠َزبط ثأقم يٍ ؽ ٛ زٓب، ٔثبنزبنٙ ٢ 
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ٕ ٕثبد سٙ قٛبً ٔي بنغخ ْنِ انزكبنٛف، عهٗ انواى يٍ ئٕلاه انًُظًخ انلٔنٛخ نهزٕؽٛل ان ٛبٍٙ ثغُٛف، 

 يغًٕعخ انً بٚٛو انجٛئٛخ ٔانزٙ رًَٗ ثبٞٚئ

((ISO 14000 ،(The International Organization For Standardization) ئ٘ َظبو ،

ت يورجطخ ثُظبو اكاهح ٔقٛبً انزكبنٛف انجٛئٛخ، ثًب سٛٓب ي بٚٛو يواع خ ا٠كاهح انجٛئٛخ، ٔانزٙ رز ه  ث لح عٕاَ

 . )نًيٚل يٍ انً هٕيبد ثٓنا انقٖٕٓ، اَظو، ٔٚكٛجٛلٚب، انًٍٕٕعخ انؾوح( . 14012)انؾَبثبد انجٛئٛخ )

ٔانزكبنٛف ئ٢  َّ ٢ٚيال ُْبك َ ٔ رجٛو سٙ انً بٚٛو انًؾبٍجٛخ انًز ه خ ثبن ٛبً ٔانز وٚو عٍ ٕبسٙ انًُبس  

انجٛئٛخ انقبٕخ ثأَْطخ انٕؽلاد انُٖبعٛخ، ٕٔ ٕثخ انزؾلٚل نهزكبنٛف انجٛئٛخ انقبهعٛخ، ٔاٛوْب، يًب ٚإك٘ 

انٗ ٕ ٕثخ رٕؽٛل  ْلاف ٔاّكبل ا٠سٖبػ انجٛئٙ.  ُْبك ئيكبَٛخ رطجٛ  انً بٌٚٛ انكًٛخ عهٗ اَْٞطخ اٛو 

 [5ا٢نزيايبد انجٛئٛخ. ]انًهًٍٕخ سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، يٍ ًُٙٓب انزكبنٛف ٔ

 

 [6ًٚكٍ رُٖٛف ْنِ انزكبنٛف، ربٜرٙ: ]

 

ركبنٛف )انًُ (، رزًٍٚ ركبنٛف ؽًبٚخ انجٛئخ ٔيُ  انزأصٛواد انَهجٛخ َْٞطزٓب عهٗ انًغزً  انلافهٙ  ـ

ٔانقبهعٙ، ٔرًْم ركبنٛف انجؾش ٔانزطٕٚو نًُ  انزهٕس ٔان بقل ٔانؾٖٕل عهٗ انزكُٕنٕعٛب انُظٛ خ 

 يُزٕعبد ٕلٚ خ نهجٛئخ؛٠َزبط 

ركبنٛف انً بنغخ )انزقهٔ(، رًْم ركبنٛف ي بنغخ ا٢َج بس ٔانٕٚٙبء ٔانزقهٔ يٍ انُ بٚبد  ـ

انًزورجخ عهٗ  َْطخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ًٔٚكٍ ا٢ٍز بكح يُٓب يٍ ف٣ل ئعبكح رلٔٚوْب  ٔ انزقهٔ 

 يُٓب ثطوٚ خ ٢ رٚو ثبنجٛئخ؛

عخ انزكبنٛف انًورجطخ ث ًهٛبد انزُٖٛ  أ اَزبط فليخ يٍ اعٕه انزكبنٛف انزْ ٛهٛخ، ْٔٙ يغًٕ ـ

ٔيَزهييبد ٍه ٛخ ٔفليٛخ ٔئكاهٚخ ٔانزٙ رَجت انزهٕس، أ يزبث خ يَزٕٚبد انزهٕس سٙ انًقه بد 

م ْنِ انزكبنٛف  ًَّ ٔركبنٛف ي بنغزٓب ٔان وايبد ٔان  ٕثبد انُبرغخ عٍ انؾٕاكس انجٛئٛخ، ٔاٛوْب.  رُؾ

ركه خ ا٢َزبط ي  ركبنٛف انُْبٛ ا٢عزٛبك٘ نهًُزظ ًٍٙ انؾَبثبد انًبنٛخ ٔٚغت ٍُٕٚب عهٗ ؽَبة 

 اٌ رظٓو ر بٕهٓب  ٚٚب سٙ ر بهٚو انكه خ؛

انزكبنٛف انو ًٍبنٛخ، ْٔٙ ركبنٛف يورجطخ ثاَزبط  ٕٕل رَزقلو سٙ هس  ر بءح اٍزقلاو انًٕاهك  ـ

نجؾش ٔانزطٕٚو ٔانزلهٚت، ٔاٛوْب(.  انجٛئٛخ )ي لاد ر ُٛخ ٔفليبرٓب ٔيًٓبد انزْ ٛم، ركبنٛف ا

ٔرظٓو رإٔم يٍ  ٕٕل انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ سٙ عبَت إٕٞل يٍ انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ، ٔرقٚ  

 نطوٚ خ ا٣ْ٠ك ف٣ل عًوْب ا٠َزبعٙ، ٔٚؾًم قَٜ ا٠ٛ بء )ا٣ْ٠ك( انَُٕ٘ عهٗ ركبنٛف انجٛئٛخ؛

يخ(، اٞٔنٗ رورجٜ يجبّوح ثبنُْبٛ انن٘  ؽلصٓب، ركبنٛف ثٛئٛخ يجبّوح ٔركبنٛف ثٛئٛخ اٛو يجبّوح )عب ـ

ٖٚ ت هثطٓب ثْكم يجبّو ثُْبٛ ي ٍٛ، ٔرغً  عبكح رؾذ ٔعبء ركبنٛ ٙ ٔاؽل، ٔٚ بك  ٔاٞفٛوح

 رٕىٚ ٓب عهٗ اَْٞطخ انًَز بكح يُٓب، ثبٍزقلاو ي ل٢د رؾًٛم يُبٍجخ. 

 

َْطخ انجٛئٛخ انًواك قٛبٍٓب.  يٍ انًًكٍ ٚزٕقف ان ٛبً انًؾبٍجٙ نزكبنٛف رهٕس انجٛئخ عهٗ ؽغى َٔطب  اٞ

اٍزقلاو  ٍهٕة ان ٛبً انُ ل٘  ٔ انكًٙ، ٔا٢فٛو يز لك ا٢ث بك، يًب ٖٚ ت افزٛبه ٔؽلح ان ٛبً انًُبٍجخ، 

 [7ٔ/أ اٍزقلاو اٍٞهٕة ان ٛبٍٙ انٕٕ ٙ،  ٘ ثبنزٕٕٛف ا٠َْبئٙ نقٖبئٔ انؾلس. ]

 

هك انطجٛ خ، ر زًل ر بٕٛم رجٕٚجٓب عهٗ ؽغى َٕٔعٛخ انجٛبَبد ٔعهٗ ٕٙء منك ًٚكٍ اعلاك كنٛم ؽَبثبد انًٕا

ؾٖٕل عهٛٓب، ْٔٙ رًْم عهٗ ٍجٛم انًضبل اٞهاٙٙ انيهاعٛخ، انًٛبِ، انٕٓاء، انطبقخ انانجٛئٛخ انًوإة 

 ثًقزهف  َٕاعٓب.
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وح انؾبنٛخ ثبن زواد رننك يٍ انًًكٍ ا٢ٍز بَخ ثبنزكبنٛف ان  هٛخ، ئ٘ اعواء ي بهَخ ركبنٛف ا٢كاء انجٛئٙ ثبن ز

انَبث خ، أ اٍزقلاو انزكبنٛف انً ٛبهٚخ ٔ/أ انًقططخ ي ليب، ٔمنك ثب٢ٍزُبك انٗ انًإّواد انًؾبٍجٛخ، 

 اٜرٛخ:

 

 :ُٞٛبٌبثي لل انزكه خ انَُٕٚخ نهزؾكى سٙ رهٕس انَه خ انًُزغخ،  .  
 

 انزكه خ انَُٕٚخ نهزؾكى سٙ انزهٕس

 كُٚبه/ ٍٛ   xxـــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رًٛخ ا٠َزبط ان  هٛخ انَُٕٚخ ثبنطٍ

 

 ََجخ ركه ّ انزؾكى انٗ انزكه خ انُٖبعٛخ: . ة
 

 ي لل ركه خ انزؾكى نهطٍ 

 xx%=  100 *ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 انزكه خ انُٖبعٛخ ان  هٛخ نهطٍ

 
 انَُٕٚخ نهزؾكى ثبنزهٕس انٗ اعًبنٙ انزكبنٛف انو ًٍبنٛخ انَُٕٚخ ط. ََجخ انزكبنٛف انو ًٍبنٛخ    

 )إٕٞل انضبثزخ ٔانًْؤعبد رؾذ انزُ ٛن(، ربٜرٙ:       

 

 انزكبنٛف انو ًٍبنٛخ انَُٕٚخ نهزؾكى ثبنزهٕس     

 xx%=  100* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ئعًبنٙ انزكبنٛف انو ًٍبنٛخ انَُٕٚخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ    
   

 ك. ََجخ ٕبسٙ انزكبنٛف انغبهٚخ انَُٕٚخ نهزؾكى سٙ انزهٕس، انٗ ئعًبنٙ ركبنٛف ا٠َزبط انَُٕ٘:   

 

 انزكه خ انغبهٚخ انَُٕٚخ نهزؾكى سٙ انزهٕس

 xx %=  100ــــــــــــــ * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ركبنٛف ا٠َزبط انَُٕٚخ ان  هٛخ

 

 ْـ. ي لل انزؾكى سٙ انزهٕس نكم سوك يزأصو ثبنزهٕس ٔٚؾَت ربٜرٙ:

 

 انزكبنٛف انَُٕٚخ نهزؾكى سٙ انزهٕس

 زأصو/ سوك يكُٚبه xxــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ٔ. 

 علك انَكبٌ انكهٙ ثبنًُ  خ * ََجخ انَكبٌ انًزأصوٍٚ

 

 ى. عهٗ  ٍبً ََجخ انزؾكى سٙ انزهٕس يٚؤث ب ثبنوثؼ انٖبسٙ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ:
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 ركبنٛف انزهٕس      

 xx %=  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 

 انًٖؤسبد انَُٕٚخ نهٕؽلح
 خ انزؾكى سٙ انزهٕس انًَزقوعخ يٍ انً بكنخ انَبث خ.ٕبسٙ انوثؼ نهٕؽلح * ََج

 

ْنِ انزكبنٛف ٔس  انزُٖٛ بد  ث ٛخ اعواء ان ٛبً انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف انجٛئٛخ، ٢ثل يٍ عً  ر بٕٛم عُبٕو

انًْبه ئنٛٓب ٍبث ب ٔانً زًلح يٍ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ يٍ كنٛم ؽَبثبرٓب ٔانز بهٚو ٔانكْٕسبد انٖبكهح عٍ 

زكبنٛف انجٛئٛخ ثبنزَُٛ  ي  انٕؽلاد ا٢فوٖ انزٙ رًبهً  َْطخ ثٛئٛخ.  ٔرؾًٛم ْنِ انزكبنٛف انجخ ئكاهح يؾبٍ

عهٗ يوري انزكبنٛف انجٛئٛخ، يًب َٚٓم عًهٛخ قٛبٍٓب ٔهقبثزٓب ٔرؾًٛهٓب عهٗ اَْٞطخ انزٙ رَجت انزهٕس 

 واهاد ا٢كاهٚخ ماد اٜصبه عًهٛخ انزقطٜٛ، ٔروّٛل ان سٙانجٛئٙ، ٔا٢سٖبػ عُٓب ثْكم ي هٕيبد رَبعل 

[، انزٙ رزًٍٚ: َظبو 8انجٛئٛخ، انزٙ رَبعل ا٠كاهح عهٗ انوقبثخ عجو رطجٛ   هربٌ انًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ ]

انزكبنٛف انًؾلكح ي ليب ٔ/ ٔ انً ٛبهٚخ ر بً عهّٛ ركه خ انجٛئخ، َٔظبو ئكاه٘ ٚؾلك انًَإٔنٛبد ٔانَهطبد، 

هٚو ثٍٛ يقزهف انًَزٕٚبد ا٠كاهٚخ انًُقوٛخ سٙ اَْٞطخ انجٛئٛخ، َٔظبو يلهًٔ نهؾٕاسي، َٔظبو نهز ب

ٔرًٖٛى َظبو يَزُل٘ فبٓ ث ُبٕو ركبنٛف انجٛئخ، نهوقبثخ عهٛٓب يٍ انًُج ، ٔان ٖم ثٍٛ ركبنٛف ا٠َزبط 

ٔركبنٛف انجٛئخ، ثٓلف رق ٛ٘ انزكبنٛف انجٛئٛخ ٔان ٛبً انَهٛى نزكبنٛف انًُزٕعبد، ٔيٍ صى ىٚبكح هثؾٛخ 

 نٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. ا

 

 يٍ انًًكٍ رزج  انً بنغخ انًؾبٍجٛخ نهزكبنٛف انجٛئٛخ، رب٢رٙ:

 

 . رَغٛم ان ٛل انقبٓ ث ُبٕو انزكبنٛف سٙ انلسبرو انًؾبٍجٛخ: 1

 )يٍ ػ/ركبنٛف انجٛئٛخ   انٗ ػ/ انُ ل، انجُك، انلائٌُٕ(؛     
 انؾَبة. عُل كس  انزكبنٛف انجٛئٛخ )ثز بٕٛم ي وكارٓب( َ لا أ عهٗ

 

 . )يٍ ػ/ركبنٛف انجٛئٛخ     انٗ ػ/انًٕاهك انجٛئٛخ(2
 ئٛ بء قَٜ ا٢ٍز٣ٓك انَُٕ٘ نهًٕاهك انجٛئٛخ؛

 

 رؾًٛم يوري انزكه خ ثٓنِ انزكبنٛف؛  ،انجٛئٛخ( زكبنٛف ان. )يٍ ػ/يوري ركبنٛف انجٛئٛخ   انٗ   ػ/3
 
 ػ/يوري انزكبنٛف انجٛئٛخ(. . )يٍ ػ/ره خ ا٠َزبط نهَه خ أ انقليخ انًُزغخ    انٗ  4

 

 زكبنٛف انجٛئٛخ؛بنرؾًٛم ركبنٛف ا٠َزبط ث

 
. ٔسٙ َٓبٚخ انَُخ انًبنٛخ ٚزى اه  ؽَبة ره خ ا٠َزبط نهَه خ أ انقليخ سٙ ػ/انًزبعوح، ٔانوٕٛل 5

نٗ انُبرظ يٍ انؾَبة اٞفٛو ُٚ م انٗ ؽَبة انُزٛغخ/اٞهثبػ ٔانقَبئو.  ْٔكنا رٚبف انزكبنٛف انجٛئٛخ ا

 ركه خ انًُزظ نهؾٖٕل عهٗ انكه خ انؾ ٛ ٛخ ن١َزبط، ُٔٚ كٌ منك  ٚٚب عهٗ رَ ٛو انًُزظ انُٓبئٙ.

  



 حماس بة التاكليف

 

 

 211 | صفحة 

 

 

 صبٌضب: إٔزبط ٚإفصبػ اٌج١بٔبد  ٓ رىب١ٌف اٌج١ئ١خ
 

 ٌ ان ٣قخ يب ثٍٛ انًؾبٍجخ ٔانزهٕس انجٛئٙ، رزًضم سٙ كٔه انُظبو انًؾبٍجٙ ثزٕسٛو انً هٕيبد ان٣ىيخ ٢رقبم 

د ٔر ٛٛى اٞكاء، ٔرؾلٚل يلٖ انزياو انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثًزطهجبد انًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ اىاء انجٛئخ.  ان واها

س هّٛ ر ٕو ئكاهح يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ ٔثبنزَُٛ  ي  انٕؽلاد انزٙ رًبهً  َْطخ ثٛئٛخ، ثاعلاك يغًٕعخ 

هً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، ٔركٌٕ يٕصٕقخ قبثهخ نه ٓى يٍ انز بهٚو ثب٢ٍزُبك انٗ: يجل  انْ بسٛخ ٔانقٖبئٔ انُٕعٛخ ن

ٓلف انًواك رُ ٛنِ، ٔا٢سٖبػ عُٓب نغٓبد يقزه خ كافهٛخ ٔفبهعٛخ بنٔي٣ئًخ نًزقن ان واه، ٔيورجطخ ث

 زوّٛل ٔارقبم ان واهاد يٍ قجم يَزقليٛٓب، ٔر ٛٛى اٞكاء انجٛئٙ.انن٣ٍز بكح يُٓب ٞاواٗ 

 

 International، ٔر ُٙ "(IASB)ٛخ نًغهٌ ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ ًٔٚكٍ ا٢ٍزوّبك ثبنً وسخ انًُٓ
Accounting Standards Board  .سٙ ْنا انًغبل، ٔا٢عزًبك عهٗ عٕكح انً هٕيبد ثل٢ يٍ انكًٛخ " 

 

اٌ  صو انزكبنٛف انجٛئٛخ عهٗ عٕكح انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، ركًٍ سٙ كٔه انًؾبٍجخ انجٛئٛخ سٙ ارقبم ئعواءاد 

بً ٔرؾهٛم ْنِ انزكبنٛف، ثبعزجبهْب ٍٔٛهخ ٔقبئٛخ ٔاٍزجبقٛخ نهؾل يٍ انزهٕس، ثبرجب  اٌٍٞ ا٠كاهٚخ عٍ ن ٛ

ٛوٚ  ئكفبل ر ٛواد ي ُٛخ سٙ رًٖٛى انًُزٕعبد أ ٛو  ا٠َزبط، ٔانزطجٛ  ان  بل نُظبو ا٠كاهح انجٛئٛخ، 

ٜ انٕٚء عهٗ رؾهٛهٓب ًٔٙٓب انٗ اعًبنٙ ٔانلٔه انًؾبٍجٙ سٙ ر َٛو ٔرزج  ْنِ انزكبنٛف ٔيَججبرٓب، ٔرَهٛ

انزكبنٛف عُل رؾلٚل َزٛغخ انُْبٛ، ٔئيلاك انغٓبد ا٠كاهٚخ انًقزه خ ثبنً هٕيبد نهًَبعلح سٙ هٍى انَٛبٍبد 

   [9ٔارقبم ان واهاد ٔرؾٍَٛ اٞكاء. ]

 

ى ى  َظًزٓب، ٔريٍ انًًكٍ ا٢ٍز بَخ ثبنٍٕبئم ا٢نكزؤَٛخ سٙ اعلاك ْنِ انً هٕيبد.  ٔئما  ؽٍَ رًٖٛ

سٙ قُبح ا٢رٖبل انًُبٍت، ٔرؾلٚل فطٕٛ رَٛٛوْب ثٕٕٙػ، سَٕف ٚإك٘ ْنا انٗ ركبيم عًهٛخ  بٕٓٓٛعر

 انًواقجخ ٔانزكبيم  ٚٚب سٙ انً هٕيبد.

 

 ساث ب: أ١ّ٘خ ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ ِٚشدٚد٘ب ا عزّب ٟ
 

 ٛواد سٙ يؾٛطٓب، َزٛغخ انزطٕه انزكُٕنٕعٙ انٕٛو رٕاعّ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ رؾلٚبد رجٛوح نًٕارجخ انًز

انَوٚ  عهٗ يقزهف انٖ ل، ٔفبٕخ انً هٕيبرٛخ يُٓب، ٔمنك ٞعم ا٢ٍزًواهٚخ ٔانج بء ٔانًُبسَخ ٔانز ٕ  

سٙ انَٕ .  رًب اٌ ُْبك انزواثٜ ٔانزكبيم ٔانزأصٛو انًزجبكل ثٍٛ انجٛئخ ٔانزًُٛخ، ئم ٢ ًٚكٍ اٍزًواه انزًُٛخ 

ٌ ساانجٛئٛخ انًزلْٕهح، ٢ٔ ًٚكٍ ؽًبٚخ انجٛئخ ئما اًْهذ انزًُٛخ ركه خ ا٢ٙواه انجٛئٛخ.  عهّٛ  سٙ ظم انًٕاهك

يَأنخ ؽًبٚخ انجٛئخ  ٕجؼ ايوا ٙؤهٚب، ٔعهٗ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انًُقوٛخ سٙ انُْبٛ ا٠َزبعٙ أ 

رغبِ انجٛئخ، ٔيٍ ف٣ل رطجٛ   انقليٙ ا٢عزواف ثًَإٔنٛزٓب ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢عزًبعٛخ ٔا٠ََبَٛخ ٔاٞف٣قٛخ

َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف انجٛئٛخ ٔر يٚي كٔهِ ٔ صوِ ثٓنا انقٖٕٓ، ٔيب نّ يٍ ا٢ًْٛخ ٔانًياٚب عهٗ انٕؽلح 

 [10] ٔعهٗ ٕ ٛل انًغزً ، ٔربٜرٙ:
 

زكبنٛف انانً هٕيبد عٍ انزكبنٛف انجٛئٛخ، انزٙ رَبعل ا٠كاهح سٙ روّٛل ان واهاد ٔرق ٛ٘  ئَزبط .1

ٔرَبعل اٚٚب عهٗ رؾٍَٛ قواهاد  ٔرؾٍَٛ عٕكح انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، ٔر ٛٛى اٞكاء.  جٛئٛخ،ان

 انًَزضًوٍٚ سٙ انز بيم ي  انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ؛
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َْو انض بسخ انجٛئٛخ نلٖ ان بيهٍٛ ٔهس  ي ُٕٚبرٓى ٔانزٖبقٓى ثب٠كاهح، ثًب نٓب يٍ رأصٛو عهٗ هس   .2

 ا٠َزبعٛخ سٙ اٞكاء؛
خ انغبكح سٙ عًهٛخ رؾ ٛ  انزًُٛخ انًَزلايخ عٍ ٛوٚ  يًبهٍبد ٔرطجٛ بد انًَإٔنٛخ انًَبًْ .3

 ا٢عزًبعٛخ، ٔٔٙ  يغًٕعخ يٍ اَْٞطخ انجٛئٛخ يٍ ف٣ل َظى نهًؾبسظخ عهٗ انجٛئخ؛
انؾٖٕل عهٗ سوٕخ رُبسَٛخ  سٚم سٙ انَٕ ، يٍ ف٣ل انًَبًْخ سٙ رق ٛ٘ اٜصبه انجٛئٛخ،  .4

زكٌٕ ٕلٚ خ نهجٛئخ، هاى اٌ ئٙبسخ انزكبنٛف انجٛئٛخ انٗ ره خ نًُزغبد انٔرؾٍَٛ رًٖٛى ٔعٕكح 

سٙ ٍ و انًُزٕط، ا٢  ٌ انج ل ا٢عزًبعٙ نٓنِ انزكبنٛف عهٗ ٕ ٛل  اهر ب  انٗ ا٢َزبط ٍزإك٘

 ٍٛكٌٕ  رجو يٍ منك؛ ٔانًَزٓهكٔانًغزً  انٕؽلح 
م انزأصٛواد انجٛئٛخ نهُْبٛ انن٘ رًبهٍّ يَبعلح انغٓبد انؾكٕيٛخ سٙ قٛبً ا٢كاء ا٢عزًبعٙ ٔرؾهٛ .5

انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ٔيلٖ انزيايٓب نهً بٚٛو ٔانزْوٚ بد انجٛئٛخ، ٔارقبم ان واهاد انًز ه خ ثبنزقطٜٛ 

 ٔي ل٢د انًُٕ ٔاٞكاء ا٢قزٖبك٘ عهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ ٔانلٔنٙ؛
 [11] انًَبعلح سٙ رطٕٚو ٔرْ ٛم َظبو ئكاه٘ ثٛئٙ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ؛ .6
َٚبعل عهٗ ثُبء قبعلح ثٛبَبد عٍ َْبٛبد انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ثٓلف ان ٛبً انَهٛى نهزكبنٛف انجٛئٛخ  .7

 زهٕس انجٛئٙ؛انانُبرغخ عٍ 
 رٍٕٛ  َطب  عًهٛخ انز ٛٛى ٔرؾهٛم ا٢ٍزضًبه نكٙ ًْٚم اٜصبه انجٛئٛخ انًؾزًهخ. .8
نًب نٓب يٍ رأصٛو عهٗ ّؤٛ  ،ISO 14000ٙؤهح ؽٖٕل انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ عهٗ ّٓبكح  .9

انزٖلٚو انٗ  ٍٕا  كٔل انٕؽلح ا٢ٔهثٛخ، ٔانؾٖٕل عهٗ ان ؤٗ ٔانز٣َٛٓد يٍ انًٖبهف 

 ان بنًٛخ.
 

فزبيب، اٌ يَبنخ ؽًبٚخ انجٛئخ  ٕجؾذ انٕٛو عُٖوا يًٓب يٍ عُبٕو ا٠َزبط، يًب ٚزطهت ٔعٕك َظبو 

رٛغٛخ ٔفطٜ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ رغبِ ان ٚبٚب انجٛئٛخ، يؾبٍجٙ ثٛئٙ ٕٚسو انً هٕيبد ان٣ىيخ ؽٕل اٍزوا

ٔمنك يٍ ف٣ل: قٛبً ٔهقبثخ انزكبنٛف انجٛئٛخ، ٔئَزبط انجٛبَبد ٔانً هٕيبد عُٓب، ٔرئٚل يَزقليٙ ان واهاد 

ٔانًغزً  ثٓب، ٔانزٙ ر كٌ اٞكاء انجٛئٙ نٓنِ انٕؽلاد ٔٚ يى انض خ ثلهعخ ارجو سٙ رَت انوٙب ا٢عزًبعٙ 

واف ماد انًٖهؾخ، ٔر يٚي انزًُٛخ انًَزلايخ، ٔرؾٍَٛ ًٍ زٓب ٔكعى قلهارٓب انزُبسَٛخ، ٔعٕكح ٔاٞٛ

اٌ رطجٛ ٓب يب ٚيال يؾلٔكا سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ .  يٍ انًإٍف انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ يًب ٚإصو عهٗ هثؾٛٓب

نزْوٚ بد انجٛئٛخ، ٔعلو انزياو ان واقٛخ ثَجت: رلَٙ انٕعٙ ٔانض بسخ انجٛئٛخ سٙ انًغزً ، ٔٙ ف ان ٕاٍَٛ ٔا

ي ظى انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ثزطجٛ ٓب، َٔ ٔ سٙ ي بٚٛو انًؾبٍجٛخ انُٕٛٛخ انزٙ رقٔ انجٛئخ، يًب ٚإصو ٍهجب 

 عهٗ ر ٛٛى  كائٓب. 

 

 ننا اهٖ ٙؤهح ا٢عزُبء ثٓنا انًٕٕٙ ، يٍ ف٣ل:

 

ف٣ل يُظٕيخ انٕعٙ انجٛئٙ، ىٚبكح انٕعٙ انًإٍَٙ ٔانغً ٛبد انً ُٛخ ٔانًلَٛخ سٙ انجٛئخ، يٍ  .  

 زكبنٛف انجٛئٛخ سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ؛انثأًْٛخ ا٠سٖبػ انًؾبٍجٙ عٍ 

زٕاس  ي  ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ ره ي ٛبه يؾبٍجٙ يٍ انغٓبد ٔانًُظًبد انًُٓٛخ انُٕٛٛخ إلئ ثـ.

ر بهٚوْب انًبنٛخ ٔانكه ٕٚخ، زكبنٛف انجٛئٛخ سٙ اننزُظٛى عًهٛخ ان ٛبً ٔانوقبثخ ٔا٢سٖبػ انًؾبٍجٙ عٍ 

 ًب ٚإك٘ انٗ عٕكح انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ؛ي
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يَبًْخ انلٔنخ سٙ رٕسٛو ثٛبَبد ثٛئٛخ قبثهخ نه ٛبً انكًٙ، ٔسوٗ ان ٕٛك عهٗ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ  ط.

ٔفبٕخ انُٖبعٛخ يُٓب، ثبرجب  ان ٕاٍَٛ انجٛئٛخ، ٔيٍ ف٣ل يُؼ فٖٕيبد عهٗ ٙوٚجخ فٚواء 

 رٓزى ثبنجٛئخ؛نهٕؽلاد انزٙ 

يَبًْخ انغٓبد انًقزٖخ ٔانًُظًبد انًُٓٛخ سٙ رٓٛئخ انكٕاكه انًؾبٍجٛخ ٔرلهٚجٓب عهٗ رطجٛ بد  ك.

انجٛئٛخ سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ، ي  اكفبل يٕٕٙ  انًؾبٍجخ ا٢عزًبعٛخ، ًٍٙ انؾٖٔ  انًؾبٍجخ

 ل؛انلهاٍٛخ سٙ انغبي بد انًقزٖخ، َْٔو انلهاٍبد ٔاٞثؾبس سٙ ْنا انًغب

ٙؤهح رطٕٚو َظبو انً هٕيبد انجٛئٛخ يٍ ف٣ل يْبهرخ انًقزٍٖٛ ٔانجبؽضٍٛ سٙ ٔٙ  يغًٕعخ  ْـ.

يٍ اٌٍٞ انُظوٚخ ٔس  انًجبكب ٔاٌٍٞ انًؾبٍجٛخ ان٣ًئًخ، نزطٕٚو ٔؽم انًْبرم انًورجطخ ث ٛبً 

ٚخ ٔا٠كاهٚخ عهٗ انجٛئٛخ ٔعٕكح اَزبط انً هٕيبد ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبك انزكه خ

 يَزٕٖ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢قزٖبك ان ٕيٙ؛
علو ا٢ٍزُبك انٗ ر ٛٛى  كاء انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ عهٗ اٍبً يب رؾ  ٓب يٍ  هثبػ س ٜ، ثم ا٢فن ثُظو  ٔ.

 ا٢عزجبه اٚٚب يب رزؾًهّ يٍ ركبنٛف ثٛئٛخ يٍ اعم انؾ بظ عهٗ انجٛئخ.
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 *  ِؾبعجخ رىب١ٌف إٌٛ ١خ/اٌغٛدح3 

 

 

 ِمذِخ
 

ًُب انً بٕو سٙ ٍٔبئم ا٠َزبط اٌ انزطٕه ٔانز لو ان ُٙ ٔانزكُهٕعٙ ٔانً هٕيبرٙ، انن٘ ْٚٓلِ عبن

هْوربد انكجوٖ ماد ا٢َزبط انٕاٍ  ٔانًزُٕ ، ُٚ كٌ اصوِ عهٗ َظى انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، ن

ٔيُٓب َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف، نٖٛجؼ عيءا يٍ َظى انً هٕيبد ا٢قزٖبكٚخ، ثبنً ٕٓو انكًٙ 

انجٛبَبد ٔانً هٕيبد (، ٔمنك ٠َزبط (Cybernetics and Informaticsٔانٚجٜ انً هٕيبرٙ

انًؾبٍجٛخ ثْكم ر بهٚو كٔهٚخ، ٔرئٚل انًَزٕٚبد ا٠كاهٚخ انًقزه خ ثٓب، ن٣ٍز بكح يُٓب سٙ 

عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ ٔا٠كاهٚخ، عجو رًٖٛى َظى انً هٕيبد ٔانوقبثخ ٔيؾبٍجخ 

نزكبنٛف ٔانزُجإ ثٓب، انًَإٔنٛخ ٔاٍٞبنٛت انكًٛخ ٔا٢ؽٖبئٛخ انًَزقليخ سٙ رٕىٚ  ٔرقٖٛٔ ا

ثٓلف رَٓٛم عًهٛخ ان ٛبً انُ ل٘ نزكه خ ا٢َزبط ٔانوقبثخ عهٗ عُبٕوْب، ٔسٙ عًهٛخ انزقطٜٛ 

 ٚٚب.  ٔقل ٍبعل منك عهٗ ظٕٓه سو  يزقٖٔ نًؾبٍجخ انزكبنٛف، رًَٗ ثًؾبٍجخ 

بنٛف )انً ٚهٛخ(، ٔ/ ٔ يؾبٍجخ انزكبنٛف ا٢عزًبعٛخ، ٔيُٓب يؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ، ا٘ رك

ٙ  ٕجؾذ انٕٛو عُٖوا يًٓب يٍ عُبٕو ا٠َزبط سٙ انٕؽلاد ا٠َزبعٛخ انُٖبعٛخ، زانغٕكح، ان

يب ّغ  اْزًبو انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ، عهٗ ٙؤهح رطجٛ  يؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ/انغٕكح، 

 ٔانًُبس  انًزورجخ عهٗ منك. 

 

َْطخ انُظبو ا٢ّواسٙ عهٗ رًْم يؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ عهٗ عًٛ  انزكبنٛف انزٙ رورجٜ ثأ

رؾٍَٛ اٞكاء انُٕعٙ ن١َزبط، يٍ ف٣ل: ر هٛم انقَبئو ٔانٕقبٚخ يٍ عٕٛة انزُٖٛ  أ ارزْبسٓب 

يٍ قجم انيثبئٍ، ٔانزؾٍَٛ انًَزًو نهغٕكح، يًب ٚزطهت ا٢يو، ثٕعٕك ئكاهح يؾبٍجخ ركبنٛف 

 ُٛخ سٙ يًبهٍخ  َْطخ انغٕكح سٙ انغٕكح، انزٙ ر ٕو ثًًٓخ انزَُٛ  ي  رم انٕؽلاد ا٢كاهٚخ انً

 ا٠َزبط ٔانزٕىٚ  ٔانًَزٓهك.

 

ٔٚزى رجٕٚت ٔرَغٛم ٔرؾهٛم ٔر َٛو ر بٕٛم عُبٕو ره خ انغٕكح ًٍٙ ٍغ٣د يؾبٍجخ 

انزكبنٛف، ٔمنك نزٕسٛو ثٛبَبد ركه خ كقٛ خ ٔي٣ئًخ نهغٕكح، ٔؽغى ْنِ انزكه خ ََٔجزٓب انٗ 

قزٖبكٚخ، ٔا٢سٖبػ عُٓب ًٍٙ يغًٕعخ يقوعبرٓب يٍ انًجٛ بد، ٔ صوْب عهٗ  هثبػ انٕؽلح ا٢

انز بهٚو انًبنٛخ نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ثٓلف رؾٍَٛ انغٕكح، ٔرق ٛ٘ انكه خ انزٙ رَبعل عهٗ 

ر يٚي قلهرٓب نًغبثٓخ انزُبسٌ سٙ رٖوٚف اَزبعٓب، ٔرهجٛخ ؽبعبد انيثبئٍ ثًُزغبد ماد يَزٕٖ 

 ٛ  اٞهثبػ. عٕكح عبنٛخ، ثًب رًٍٚ ؽٖزٓب انَٕقٛخ ٔرؾ 

 

اٌ كهعخ رُظٛى ٔرطجٛ  َظبو يؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ، ٚكٌٕ قبكها عهٗ رٕسٛو ثٛبَبد كٔهٚخ 

رؾهٛهٛخ كقٛ خ ٕٔؾٛؾخ عٍ انغٕكح، رزطهت ركه خ يور  خ سٙ اَْبئٓب ٔرْ ٛهٓب، ٔعٓلا رضٛوا نًُ  

بكٚخ سٙ انًلٖ ا٠ف بقبد ٔان ْم سٙ ان ًهٛبد ا٠َزبعٛخ، ٔ صوْب عهٗ  هثبػ انٕؽلح ا٢قزٖ

انطٕٚم.  ْٔنا يب ٚغ م ان لٚل يٍ انًُْآد انُٖبعٛخ رزوك سٙ اٍزقلايّ.  ٔنكٍ رطجٛ  ْنا 

انُظبو اٚٚب ٚكٌٕ ي ؤَب ث ٕايم  فوٖ، يُٓب: يلٖ ئكهاك انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثأًْٛخ ركبنٛف 

و ثزق ٛ٘ انغٕكح، ٔعلٖٔ رطجٛ  انُظبو، ٔرٕسو انكٕاكه انًإْهخ سٙ يغبل انغٕكح، ٔا٢ْزًب

ركبنٛف انغٕكح، ٔاٍزقلاو انجوايظ ٔانًٕك٣ٚد ا٢نكزؤَٛخ سٙ رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف، 

 ٔا٢يكبَٛبد ان ُٛخ ٔا٢كاهٚخ ٔانًبنٛخ، ٔاٛوْب. 
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رَهٜٛ انٕٚء عهٗ ْنا انًٕٕٙ ، ثبرجب  يُٓظ ٕٔ ٙ ٔرؾهٛهٙ، ن ًهٛخ قٛبً ركبنٛف  ُْبَؾبٔل 

بٕوْب ٔا٢سٖبػ عُٓب ًٍٙ يقوعبد َظى انً هٕيبد عٕكح ا٠َزبط ٔانوقبثخ عهٗ عُ

 انًؾبٍجٛخ، ٔٔس  انًؾبٔه اٜرٛخ:

 

 .1 ي ٕٓو ركبنٛف انغٕكح.
قٛبً ركبنٛف انغٕكح.        .2 

اَزبط ٔاسٖبػ انجٛبَبد عٍ ر بهٚو ركبنٛف انغٕكح.     .3 
يياٚب يؾبٍجخ ركبنٛف انغٕكح.     .4 

 

 أٚ : ِفَٙٛ رىب١ٌف اٌغٛدح
 

ٔر بهٚف علٚلح عٍ ي ٕٓو انغٕكح، يُٓب،  َٓب عجبهح عٍ انزكبنٛف ان٣ىيخ نزؾٍَٛ ُْبك اهاء 

َٕعٛخ ا٢َزبط، ٔرق ٛ٘ انكهف انُبرغخ عٍ انقَبهح أ ان ٕٛة، ٔعًٛ  انكهف انًورجطخ ثبنُظبو 

 [1ا٢ّواسٙ عهٗ رؾٍَٛ انغٕكح ]

 
انَه خ أ انقليخ قبثهخ  رًب عوسذ انغٕكح ثبَٓب يغًٕعخ انكهف انزٙ رإصو عهٗ انًياٚب ٔفٖبئٔ

 [2عهٗ رهجٛخ ؽبعبد ي ُٛخ نهيثبئٍ ]

 
رننك ر زجو انغٕكح اَ كبٍب نهًُ  خ انًزؾ  خ نكم يٍ: انًُزظ، انًَزٓهك، ٔانًغزً .  ثبنَُجخ 

نهًُزظ، ر ُٙ انغٕكح يلٖ رهجٛخ ٔيطبث خ انزًٖٛى نواجبد انًَزٓهك، ثبنَُجخ نهًَزٓهك سز ُٙ 

 وٗ انً ٖٕك ٔثبنزكه خ انً جٕنخ، ٔثبنَُجخ نهًغزً  ساٌ انًُبس  انًزؾ  خ انغٕكح ر ًٛخ رؾ   نّ ان

 [3يٍ اٞٔل ٔانضبَٙ ٍز ٕك ثبنًُ  خ عهٗ انًغزً . ]

 

  يب ي ٕٓو انغٕكح ثبنَُجخ نهًُزٕط، سٕٓ ًْٚم: عٕكح انزًٖٛى 
Conformance Quality ٔعٕكح انًطبث خ Quality of Design 

 

خ يٕإ بد انَه خ أ انقليخ نًزطهجبد ٔهاجبد انًَزٓهك، ايب ٚ بً اٞٔل عهٗ يلٖ يطبث 

 [4] ٔانُٖبعٛخًٕإ بد انُٓلٍٛخ هانضبَٙ، سٛزًٍٚ رُٖٛ  انًُزظ ٔس ب ن

 

رُْأ ركبنٛف انغٕكح، ايب نًُ  ؽلٔس انغٕكح انًُق ٚخ، ٔ/ ٔ َزٛغخ اعواء نزؾٍَٛ انغٕكح عهٗ 

 ا٠َزبط.  

 

 [5: ]ًٔٚكٍ رُٖٛف ركبنٛف انغٕكح، رًب ٚهٙ

 

 إٌشبط اٌٛلبئٟ . رىب١ٌف1

  
ا٠َزبط؛ عٕكح ركبنٛف يقططخ نزؾٍَٛ ـ  

 ـ ركبنٛف ّواء عٕكح انًَزهييبد انَه ٛخ ٔانقليٛخ يٍ يٖبكه رغٓٛيْب؛

 ـ ركبنٛف اّواف ٔهقبثخ انغٕكح؛

 ـ ركبنٛف فبٕخ ثً لاد انوقبثخ؛

 ـ ركبنٛف رلهٚت انلٔهاد انقبٕخ ثبنغٕكح؛
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ٔا٢ع٣َبد عٍ انغٕكح؛ ـ ركبنٛف ثوايظ انزؾ ٛي  

ا٢فزجبه نهًُزٕعبد انًًبصهخ؛ـ ركبنٛف   

 ـ ركبنٛف َبرغخ عٍ يغب٢د ا٢ٍزقلاو؛

 ـ ركبنٛف ٔقبٚخ افوٖ.

 

 اٌغٛدحرىب١ٌف رم١١ُ  .2

 
ٛى انًغٓيٍٚ؛ٛـ ركبنٛف ر   

 ـ ركبنٛف ر ٛى عٕكح انًٕاك اٞٔنٛخ؛

 ـ ركبنٛف عٕكح انجٚبعخ انًُزغخ؛

ٔي لاد انزؾكى؛ ـ ركبنٛف اٍزقلاو  كٔاد  

فزجبهاد انًقزجوٚخ؛ ٢زغبهة ٔاان ـ ركبنٛف  

ؾٖٕل عهٗ ع٣يبد انغٕكح، انزٙ رإيٍ ي ٛبه ا٠َزبط؛انـ ركبنٛف   

 ـ ركبنٛف ر ٛى  فوٖ.

 

 رىب١ٌف اٌخغبسح ٚاٌ ١ٛة .3 

 

  . انلافهٙ

اٛو يٖهؼ؛ -  

 ـ ركبنٛف انزٖهٛؼ.
 

 ة. انقبهعٙ 

 ـ اٛو يٖهؼ؛

 ـ ركه خ ّكبٖٔ انٚبيٍُٛ؛

 ـ ركه خ رٖهٛؼ انٚبيٍُٛ كافم انجهل.

 ـ ركه خ رٖهٛؼ انٚبيٍُٛ فبهط انجهل.

 

 صب١ٔب: ل١بط رىب١ٌف اٌغٛدح
 

ث ٛخ رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ، ٢ثل يٍ اعلاك انلنٛم انًؾبٍجٙ نهكه خ )فبهٛخ 

م رؾهٛهٙ عٍ انؾَبثبد( ثز بٕٛم ثُٕك انزكبنٛف انًنرٕهح آَ ب سٙ انًؾٕه ا٢ٔل، ٔرَغٛهٓب ثْك

ٛوٚ  انًَزُلاد انقبٕخ ثننك ٔانوقبثخ عهٛٓب يٍ انًُج ، ٔي بهَزٓب ٔيطبث زٓب ثبنزَغ٣ٛد 

ا٢عًبنٛخ انزٙ ٚزى رَغٛهٓب سٙ انًؾبٍجخ انًبنٛخ، ٔمنك نٕعٕك ان ٣قخ انًزُٛخ انزٙ روثٜ ثٍٛ 

 َبد عٍ انغٕكح.َزبط انجٛب٠انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔانزكبنٛف، ؽزٗ ركٌٕ يؾبٍجخ انزكبنٛف يٖلها 

 

ًٚكٍ اٌ ٚزى انزَغٛم ثْكم اؽٖبئٙ ٔ/ ٔ اٍزقلاو ان ٕٛك  ٚٚب سٙ ي بنغخ ٔرؾهٛم ثُٕك ْنِ 

 انزكبنٛف، ٔفبٕخ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح.

 

] : 6 ] انزبنٛخقٛبً ركه خ انغٕكح، ٔس  ٕٛباخ انً بكنخ  ىٔٚز  
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 خ انز ٛٛى + ركه خ انقَبهح ٔان ٕٛة، ٔا٢فٛوح، رزًٍٚ انزكه خ انكهٛخ نهغٕكح = ركه خ انٕقبٚخ + ركه

 )ركه خ انلافم ٔانقبهط ٔانً  ٕك(.

 

 ٚزى رؾًٛم ْنِ انزكبنٛف عهٗ اَْطخ انغٕكح انزٙ ريأنٓب انٕؽلاد ا٠َزبعٛخ، ًٔٚكٍ ر ًَٛٓب ئنٗ 

 ] :  يواؽم، ربٜرٙ ]7

 
 1 . انًُزظ:

 ـ َٕ  انغٕكح انًطهٕثخ؛

 ـ ركه خ انغٕكح؛

خ ثؾٕس ا٠َزبعٛخ.ـ ركه   

 

 2. انزٕىٚ : 
 ـ عٕكح انَٕ ؛

 ـ ركه خ ًٙبٌ رَٕٚ  انًُزظ؛

 ـ ركه خ ثؾٕس انزٕىٚ .

 

 3. انًَزٓهك:

 ـ عٕكح انًَزٓهك؛

 ـ ركه خ انًَزٓهك؛

 ـ ركه خ ثؾٕس انًَزٓهك.

 
ث ٛخ اعواء ان ٛبً انًؾبٍجٙ نزكبنٛف انغٕكح، ٢ثل يٍ رَغٛم عًٛ  ر بٕٛم عُبٕو ره خ انغٕكح 

َ ب، ٔرؾًٛم انًواؽم انض٣س انًْبه انٛٓب سٙ  ع٣ِ ثٓنِ انزكبنٛف، رؾذ اٍى آنًْبه انٛٓب ا

َْبٛ/يوري ركبنٛف انغٕكح نكم يٍ ْنِ انًواؽم، ثؾٛش رَٓم عًهٛخ قٛبٍٓب َ لا ٔانوقبثخ عهٛٓب، 

 ٔئَزبط انجٛبَبد ٔانً هٕيبد انزٙ رَبعل عهٗ عًهٛخ انزقطٜٛ ٔروّٛل ان واهاد ا٠كاهٚخ.

 

 ٔعهٗ ٕٙء منك ًٚكٍ رزج  انً بنغخ انًؾبٍجٛخ، ربٜرٙ:

 

يٍ ػ/ ركه خ عٕكح انًُزٕط  .1 

يٍ ػ/ ركه خ عٕكح انزٕىٚ       

يٍ ػ/ ركه خ عٕكح انًَزٓهك      

انٗ ػ/ انُ ل، انجُك، انلائٌُٕ       

 كس  ركبنٛف انغٕكح، َ لا أ ثُك أ عهٗ انؾَبة.

 

 2. يٍ ػ/ ركه خ انغٕكح

اهك انغٕكحانٗ ػ/ يٕ      

ٛ بء قَٜ ا٢ٍز٣ٓك انَُٕ٘ نًٕاهك انغٕكح )انً لاد ٔا٢ٜد( انًَزقليخ سٙ انًواؽم انض٣س.ئ  

 
 3. يٍ ػ / َْبٛ يوري ركبنٛف انغٕكح   

انٗ ػ/ ركه خ عٕكح انًُزٕط      

ػ/ ركه خ عٕكح انزٕىٚ            



 حماس بة التاكليف

 

 

 211 | صفحة 

 

ػ/ ركه خ عٕكح انًَزٓهك           

ػ/ ركه خ انغٕكح           

ؾًٛم َْبٛ/يوري انغٕكح ثبنزكبنٛفر  

 

يٍ ػ/ ره خ ا٠َزبط نهَه خ أ انقليخ انًُزظ.    4 

انٗ ػ/ يوري ركبنٛف انغٕكح     

 رؾًٛم ركبنٛف ا٠َزبط ثزكبنٛف انغٕكح 

 

ٔٚ ه  سٙ َٓبٚخ انَُخ انًبنٛخ، ؽَبة ره خ ا٠َزبط سٙ ؽَبة انًزبعوح، ٔانوٕٛل انُبرظ يٍ  .5 
َبة اٞهثبػ ٔانقَبئو.  ٔثننك رٚبف ركبنٛف انغٕكح انٗ ركه خ انًُزظ انؾَبة ُٚ م انٗ ؽْنا 

 نهؾٖٕل عهٗ انكه خ انؾ ٛ ٛخ نهًُزظ انُٓبئٙ.
 

 صبٌضب: أزبط ٚافصبػ اٌج١بٔبد  ٓ رمبس٠ش رىب١ٌف اٌغٛدح

 

ر ٕو ئكاهح يؾبٍجخ ركبنٛف انغٕكح ثبنزَُٛ  ي  انٕؽلاد ا٢كاهٚخ انزٙ رًبهً  َْطخ انغٕكح 

نغٕكح انْبيهخ(، ثاعلاك ان ٕائى انًبنٛخ عٍ ركبنٛف انغٕكح، انزٙ رزكٌٕ ي وكاد عُبٕوْب )ئكاهح ا

يٍ: ركبنٛف انٕقبٚخ، ركبنٛف انز ٛٛى، ركبنٛف انقَبهح ٔان ٕٛة انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ، سٙ يواؽهٓب 

ٛف انض٣س: انًُزظ، انزٕىٚ ، انًَزٓهك، ٔٚزى ا٠سٖبػ عُٓب ثْكم ر بهٚو كٔهٚخ.  ُْٔبك ركبن

 فوٖ، يضم ْبيِ انًَبًْخ انٚبئ  ثَجت اَق بٗ عٕكح ا٠َزبط ٔ/ ٔ ْبيِ انًَبًْخ انُبرظ 

عٍ اَق بٗ انًجٛ بد ٔؽٖخ انَٕ  ٔا٢ٍ به، ٢ رزى عبكح ا٠سٖبػ عُٓب.  ٔركًٍ عٕكح ْنِ 

انً هٕيبد سٙ كٔه يؾبٍجخ انغٕكح سٙ ارقبم ئعواءاد ر َٛو ٔرزج  ٔقٛبً ْنِ انزكبنٛف 

ٔرَهٜٛ انٕٚء عهٗ رؾهٛهٓب ًٔٙٓب انٗ اعًبنٙ ركبنٛف ا٢َزبط عُل رؾلٚل َزٛغخ  ٔيَججبرٓب،

انُْبٛ، ٔئيلاك انغٓبد ا٢كاهٚخ انًقزه خ ثبنً هٕيبد، ٔمنك نهًَبعلح سٙ هٍى انَٛبٍبد ٔارقبم 

ان واهاد، ٔرؾٍَٛ ا٠كاء، ٔرؾلٚل انَ و، ٔاعزجبهْب يٍ  ؽل يقوعبد َظى انً هٕيبد 

 [8.]انًؾبٍجٛخ انٓبيخ

 

ٚغت اعلاك ْنِ انز بهٚو ٔس ب نًجل  انْ بسٛخ ٔانقٖبئٔ انُٕعٛخ نهً هٕيبد انًؾبٍجٛخ، نننك 

ٚغت  ٌ ركٌٕ: يٕصٕقخ، ٔقبثهخ نه ٓى، ٔي٣ئًخ نًزقن ان واه، ٔيورجطخ ثبنٓلف انًواك رُ ٛنِ، 

د يٍ قجم نغٓبد يقزه خ كافهٛخ ٔفبهعٛخ ن٣ٍز بكح يُٓب ٞاواٗ روّٛل ان واها بٔا٢سٖبػ عُٓ

 يَزقليٛٓب، ٔر ٛى اكاء انغٕكح. 

 

ٔثٓنا انٖلك ًٚكٍ ا٢ٍزوّبك ثبنً وسخ انًُٓٛخ نًغهٌ ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ سٙ ْنا انًغبل، 

ٔمنك ثب٢عزًبك عهٗ عٕكح انً هٕيبد ثل٢ يٍ انكًٛخ.  رًب  ٌ ثب٠يكبٌ ا٢ٍز بَخ ثبنٍٕبئم 

ٍَ رًٖٛى  َظًزٓب، ٔرٕعٓذ انٗ قُبح ا٢رٖبل ا٢نكزؤَٛخ سٙ اعلاك انً هٕيبد.  ٔئما  ؽ

انًُبٍت، ٔرؾلٚل فطٕٛ رَٛٛوْب ثٕٕٙػ، سَٕف ٚإك٘ انٗ ركبيم سٙ عًهٛخ انًواقجخ ٔانز ٛٛى 

 ٔانزكبيم  ٚٚب سٙ انً هٕيبد.

 

 ساث ب: ِضا٠ب ِؾبعجخ رىب١ٌف إٌٛ ١خ/ اٌغٛدح

 

َبد انُٖبعٛخ، عهٗ رياٚل رْٛو اٞثؾبس ٔانلهاٍبد انًؾبٍجٛخ، ٔرننك رغبهة ٔفجواد انًإٍ

ا٢ْزًبو ثًؾبٍجخ ركبنٛف انغٕكح، َزٛغخ نز بظى ركبنٛ ٓب انزٙ  ٕجؾذ ره ت كٔها سٙ انزأصٛو عهٗ 
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هثؾٛخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔقلهرٓب عهٗ انًُبسَخ سٙ انَٕ  ٔىٚبكح انًجٛ بد، يٍ ف٣ل رق ٛ٘ 

ك ثبنغٕكح، ٔروّٛل ان واهاد ا٢كاهٚخ انزكه خ، ٔر لٚى ٍ و ي٣ئى، ٔا٢ْزًبو انًزياٚل يٍ انًَزٓه

عجو اَزبط انجٛبَبد ٔانً هٕيبد عٍ عُبٕو ركه خ انغٕكح، ٔانزؾٍَٛ انًَزًو نهًُزغبد، يٍ 

ف٣ل ئكاهح يؾبٍجخ ركبنٛف انغٕكح، ٔهس  ٔعٙ ان بيهٍٛ ثأًْٛخ ركبنٛف انغٕكح.  عهّٛ ساٌ رطجٛ  

ًْٞٛخ ٔانًياٚب عهٗ رم يٍ انًُزظ َظبو ركبنٛف انغٕكح سٙ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، نّ يٍ ا

 ٔانًَزٓهك ٔانًغزً ، ٔربٜرٙ:

 

عهٗ يٕاعٓخ  َبعلثٕكح عبنٛخ، ٔثأٍ به ي٣ئًخ، يًب ر لٚى يُزٕعبد ماد رًٖٛى ٔع ـ 

  انًُبسَخ سٙ انَٕ ؛

 رؾ ٛ  عبئل يُبٍت، ًٍٚٚ ا٢ٍزًواه ٔرطٕٚو ا٠َزبط؛ ـ 

ٖؾٛؾخ، رَبعل عهٗ ر هٛم انزبنف ٔئعبكح اؽزَبة ركبنٛف انغٕكح ثبنطوٚ خ انلقٛ خ ٔان ـ 

  ان ًم، ٔثبنزبنٙ ر هٛم انكه خ ٔىٚبكح ا٠ٚواكاد؛

رطٕٚو انًُزغبد ٔانقليبد ؽَت هاجخ ان ٣ًء، يٍ ف٣ل ر هٛم انٕقذ ان٣ىو ٠َغبى  ـ 

 انًًٓبد انن٘ َٚبعل عهٗ ر هٛم ّكٕٖ انًَز ٛلٍٚ يٍ ْنِ انقليبد؛ 

ف انغٕكح، ٔقٛبً ا٢كاء ث بعهٛخ، يٍ ف٣ل اعلاك روّٛل ان واهاد ٔرق ٛ٘ ركبنٛ ـ 

 انًٕاىَبد ٔان ٛبً انَهٛى نزكبنٛف انغٕكح، ٔانوقبثخ ٔانز ٛٛى؛

 رطٕٚو ٔرْ ٛم ا٠كاهح انْبيهخ نهغٕكح؛ ـ 

 ثُبء قبعلح ثٛبَبد عٍ  َْطخ انغٕكح، يًب َٚٓم عهٗ عًهٛخ ؽ ظٓب ٔرلأنٓب ٔاسٖبؽٓب. ـ 

 ٔانًَزٓهكٍٛ ٔسٙ انًغزً ؛ َْو ص بسخ انغٕكح نه بيهٍٛ ـ 

 ئعواء انً بهَبد ثٍٛ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انًزُبسَخ عهٗ  ٍبً ٍهٛى؛ ـ 

ٔعٕك ي هٕيبد ٕؾٛؾخ ٔكقٛ خ ّٔ بسخ عٍ ركبنٛف انغٕكح، ُٚ كٌ  صوِ ثْكم ئٚغبثٙ  ـ 

 عهٗ قواهاد انز بيم ي  انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ؛

ٔٙ   ْلاف نزًُٛخ عٕكح ا٠َزبط، ٔهس  انًْبهرخ سٙ انًَإٔنٛخ ا٢عزًبعٛخ، عٍ ٛوٚ   ـ 

 ي ُٕٚبد ان بيهٍٛ ٔىٚبكح اَزبعٛزٓى؛

 ارجب  انً بٌٚٛ ٔانًٕإ بد انًؾهٛخ ٔان بنًٛخ سٙ انغٕكح؛  ـ 

ٍٕٓنخ ؽٖٕل انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ عهٗ قؤٗ ٕٛٚهخ ا٢عم ث ٕائل يُبٍجخ يٍ  ـ 

 انًإٍَبد ٔانجُٕك ا٢ئزًبَٛخ.

ٍٛ سٙ يغبل يؾبٍجخ انزكبنٛف ٔاٞثؾبس ٔانلهاٍبد ان هًٛخ، نًب ىٚبكح انز بٌٔ ي  انجبؽض ـ 

 نٓب يٍ انًُبس  ر ٕك نهْوربد انُٖبعٛخ، ٔانًَزٓهك ٔعهٗ انًغزً  ثْكم ان بو.

 

فزبيب، ر ٕو ركبنٛف انغٕكح عهٗ يغًٕعخ يٍ انً بْٛى ٔانًجبكب، انزٙ يٍ انًًكٍ ٞ٘ ئكاهح 

م رؾ ٛ   سٚم  كاء يًكٍ، ٔيٕاعٓخ ّلح انًُبسَخ ئَزبعٛخ أ فليٛخ  ٌ رزجُبْب، ٔمنك يٍ  ع

 انًؾهٛخ ٔان بنًٛخ سٙ انَٕ .   
 

اٌ رطجٛ  انٕؽلاد ا٠َزبعٛخ أ انقليٛخ نَٟظًخ انزٙ رٓزى ثبنغٕكح، رٓلف ثْكم اٍبً انٗ رهجٛخ 

اؽزٛبعبد ٔهاجبد انيثبئٍ ٔا٢ؽز بظ ثٓى، ٔرَت ص خ ىثبئٍ علك، ٔمنك نيٚبكح انؾٖخ انَٕقٛخ 

 لح ا٢قزٖبكٚخ، ٔرؾ ٛ  يٛيح رُبسَٛخ، ٔف ٘ انزكبنٛف، ٔثبنزبنٙ انٗ ىٚبكح  هثبؽٓب. نهٕؽ

 

رُْأ ركبنٛف انغٕكح سٙ رم يواؽم انُْبٛ ا٠َزبعٙ: انزُٖٛ ، نهؾٖٕل عهٗ عٕكح انزًٖٛى، ثًب 

ٚزٕاس  ي  رٕق بد ٍٔهٕك انًَزٓهك، ٔعٕكح انًطبث خ، ٛج ب نًٕإ بد انزًٖٛى انُٓلٍٛخ 
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، ٔانزٕىٚ  نًٚبٌ رَٕٚ  انًُزظ ٔانؾ بظ عهٗ انؾٖخ انَٕقٛخ، ٔانًَزٓهك، نز لٚى ٔانُٖبعٛخ

 [9 ؽٍَ انقليبد، يٍ انْكبٖٔ ٔر ٕٚ٘ انٚبيٍُٛ. ]
 

ًٚكٍ ان ٕل، ثأٌ عًهٛخ انزؾٍَٛ انًَزًو نهغٕكح، رَبعل عهٗ رؾ ٛ  انزكبيم ثٍٛ انوقبثخ عهٗ 

.  ٔانؾبنخ ْنِ، ر زٚٙ ا٢ْزًبو ثيٚبكح عٕكح انزُٖٛ ، ٔرَهٛى يُزظ م٘ عٕكح عبنٛخ نهًَزٓهك

ى انغٕكح، ٔمنك نٕعٕك ان ٣قخ ان كَٛخ ثٍٛ ٛا٢ٍزضًبهاد سٙ ٍٛبٍبد رق ٛ٘ ركبنٛف ٔقبٚخ ٔر ٛ

  ْم انلافهٙ ٔانقبهعٙ(.انرم يٍ ركبنٛف انًطبث خ )انٕقبٚخ ٔانز ٛٛى(، ٔركبنٛف علو انًطبث خ )

 
انغٕكح، ا٢ اٌ ُْبك قهخ سٙ انلهاٍبد انزطجٛ ٛخ  ٔثبنواى يٍ  ًْٛخ رطجٛ  َظبو يؾبٍجخ ركبنٛف

سٙ يغبل ركبنٛف انغٕكح سٙ انًإٍَبد انُٖبعٛخ ان واقٛخ، ثَجت اٌ َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف 

يَزٕٖ نٖٛجؼ َظبيب ٠َزبط انً هٕيبد ا٢قزٖبكٚخ ان٣ىيخ  ئنٗانًطج  سٙ ان وا ، نى ٚزطٕه 

ٚخ انًقزه خ، ٔنَٛبْى سٙ عًهٛخ قٛبً عُبٕو انكه خ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد عهٗ انًَزٕٚبد ا٢كاه

ٔانوقبثخ عهٛٓب ثْكم كقٛ  ٍٔهٛى، ٔسٙ عًهٛخ انزقطٜٛ، ٔنى ٚزًٍٚ ي بنغخ رَغ٣ٛد ٔرؾهٛم 

انجٛبَبد سٙ اَْٞطخ ا٢عزًبعٛخ، ٔيُٓب ركبنٛف انغٕكح.  ننا  هٖ ٙؤهح ا٢عزُبء ثٓنِ انًَبنخ، 

ٍَبد ا٠َزبعٛخ ٔانقليٛخ، ٔثٍٛ ان بيهٍٛ سٛٓب، ٔانًَزٓهك يٍ ف٣ل: َْو ص بسخ انغٕكح نلٖ انًإ

ٔانًغزً  ثٖٕهح عبيخ، ٔرطٕٚو َظبو يؾبٍجخ انزكبنٛف انً ًٕل ثٓب ؽبنٛب، ٔا٢ٍز بكح يٍ 

ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ سٙ ْنا انًغبل، ٔىٚبكح يْبهرخ انًقزٍٖٛ ٔانجبؽضٍٛ ٔانًُظًبد 

 [10كب انًؾبٍجٛخ ان٣ًئًخ ثننك ]انًُٓٛخ، سٙ ٔٙ  اٌٍٞ انُظوٚخ ٔس  يجب
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اٌفصً اٌغبدط: رؾذ٠ش ٔ بَ ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف، د ّب ٌزطج١ك 

 ع١بعخ ِؾبعج١خ ِٛؽذح فٟ اٌمطبع اٌصٕب ٟ اٌ شالٟ

 
 
 

رطجٛ ّ ثْكم يٕؽل سٙ َظبو يؾبٍجٙ علٚل ٚهيو  ٢َجضب انٗ ر لٚى هؤٚخ يُٓغٛخ  ْنا ان ٖمٚٓلف 

انؾبعخ  ّٙءٔانْوربد ان واقٛخ نه طبعٍٛ ان بو ٔانقبٓ.  ٚ زٚٙ منك قجم رم  انًإٍَبد

 ان واقٙ، ٔيُٓب انُظبو انًؾبٍجٙ.  ا٢قزٖبكا٣ٕ٠ؽبد انٚؤهٚخ سٙ ثُٛخ  عواء٠انًهؾخ 

 

نقبٓ، ٢ َٚبعل اٌ ر لك اَٞظًخ انًؾبٍجٛخ سٙ انًإٍَبد ٔانْوربد ان واقٛخ نه طبعٍٛ ان بو ٔا

عهٗ ثُبء  َظًخ انً هٕيبد ا٠كاهٚخ ٠َزبط انجٛبَبد انًٕؽلح، رهك انجٛبَبد انزٙ رج ٗ ٙؤهٚخ 

انكهٙ )انًبرؤ٘( ٔانغيئٙ )انًبٚكؤ٘(، ٔرَبعل ثبنزأرٛل عهٗ ثويغخ  ا٢قزٖبكعهٗ يَزٕٚبد 

 ا٢قزٖبكٚخ انزقطٜٛ انًوري٘ نهًٛياَٛخ ان بيخ، ٔارقبم ان واهاد عهٗ يَزٕٖ انٕؽلاد

ٔرطٕٚو  ٍبنٛت انوقبثخ انًبنٛخ ٔعٕكرٓب، ٔهس  ان لهاد انًُٓٛخ نه بيهٍٛ سٙ ؽ هٙ ٔاٞعًبل، 

انًؾبٍجخ ٔا٢كاهح سٙ ان وا ، ٔا٢َز بل انٗ اقزٖبك علٚل نهًؾبٍجخ، ٔاٍزقلاو  كٔاد علٚلح 

جٙ اؽزٛبعبد نً بنغخ ٔظٛ خ انُظبو انًؾبٍجٙ، يٍ اعم رٕسٛو انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ انزٙ ره

 انًَزضًوٍٚ، ٔانًبنكٍٛ، ٔانًًٕنٍٛ، ٔاٛوْى.

 

 ا٢قزٖبكٚخٚؾزبط ان وا  سٙ انًوؽهخ انواُْخ انٗ ر يٚي كٔه ان طب  ان بو سٙ عًهٛخ انزًُٛخ 

ٔانجْوٚخ انًَزلايخ، ثغبَت ر  ٛم كٔه ئٚغبثٙ يًٛي نه طب  انقبٓ سٙ ْنِ ان ًهٛخ، ٔا٢َز بل 

رَٛٛو ا٢قزٖبك.  ٚزطهت اٞيو رطٕٚو انُظبو انًؾبٍجٙ انؾبنٙ، انٗ ان٣يوريٚخ ا٢كاهٚخ سٙ 

ٔا٢ٍز بَخ ثزطجٛ  ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ ثْكم رلهٚغٙ ٔيلهًٔ، ٔٔس  ا٢يكبَٛبد 

انٚؤهٚخ، ٍٕاء ر ه  ا٢يو ثبنغبَت انًُٓٙ ٔا٢ربكًٚٙ ٔ/أ انغبَت ان ًهٙ ٔانزطجٛ ٙ، 

ان واقٛخ، ٔرَُغى ي  يزطهجبد ا٢رؾبك  ا٢قزٖبكٚخد ٔرزغبٔة اٚٚب ي  انجٛئخ انغلٚلح نهٕؽلا

 اٞٔهٔثٙ ٔانْوربد يز لكح انغَُٛخ ٔانًُظًبد انًبنٛخ ٔانزغبهٚخ ان بنًٛخ.

 

ٔ يبو ْنِ انؾبنخ ر بظًذ انؾبعخ نهز كٛو ثاعواء ا٣ٕ٢ؽبد انٚؤهٚخ سٙ ثُٛخ ا٢قزٖبك 

جٛخ انًز لكح انً ًٕل ثٓب سٙ ان طبعٍٛ ان واقٙ، ٔيُٓب انُظبو انًؾبٍجٙ، ٔرٕؽٛل ا٢َظًخ انًؾبٍ

 ان بو ٔانقبٓ.

 

  شض ربس٠خٟ ِٕبعت ٌزطٛس إٌ بَ اٌّؾبعجٟ فٟ اٌ شاق اٌّ ب ش
 

رًب ْٕ ي ؤف، ر زجو انًؾبٍجخ انٕٛو عيء ا يٍ َظبو انً هٕيبد ا٢قزٖبك٘ ان هًٙ انكًٙ 

رطج  عهٗ ّكم ٔ(.  TMklcnllirt lnC Bntocmllirt يزكٔانً هٕيبرٙ، )ٍجٛوَزك ٔاَ ٕه

انجوايظ ا٢نكزؤَٛخ انًز ليخ انزٙ رهجٙ يزطهجبد رطٕه ٔر لو انًغزً  سٙ يغبل ركُهٕعٛب 

انً هٕيبد.  ْٔٙ اٚٚب رُظبو يٍ َبؽٛخ، ٔر ٍ يٍ انُبؽٛخ ا٢فوٖ، نٓب عبَت َظو٘ ٔعبَت 

انُظبو  افو رطجٛ ٙ. اٌ رورٛت انُظبو انًؾبٍجٙ، ْٕ انن٘ ٚؾلك ٔظبئ ّ.  ام ًٚكٍ ر َٛى رورٛت

 رٛخ:ٜانًؾبٍجٙ انٗ ا٢َظًخ ان وعٛخ ا
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 ـ يَك انلسبرو- . قَى انزجٕٚت ٔرَغٛم انً بي٣د ا٢قزٖبكٚخ1

 . قَى ا٢ؽزَبة، قٛبً انًٕاهك ا٢قزٖبكٚخ نهٕؽلح ـ يؾبٍجخ انزكبنٛف2

  خ انز بهٚو انًؾبٍجٛخ، رزًضم سٙ اَزبط انجٛبَبد ٔعوٙٓب ٔرئٚل انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ انًقزه .3

 كافم ٔفبهط انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثٓنِ انً هٕيبد، ن٣ٍز بكح يُٓب سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد     

 ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢كاهٚخ.    

 . انزؾهٛم انًبنٙ، ٔٚ ُٙ روعًخ ٔر َٛو ْنِ انجٛبَبد ثْكم عًهٙ، نزَٓٛم عًهٛخ ارقبم ان واهاد 4

 ا٢قزٖبكٚخ ٔا٢كاهٚخ انُٓبٚخ.     

 

 ٛو عٍ ْنِ انٕظبئف ثبنْكم اٜرٙ:ًٚكٍ انز ج

 

 
 انًٖله: عًم ّقٖٙ

 

ٔعهٗ انواى يٍ رطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ ان طبعٍٛ ا٢َزبعٙ ٔانزغبه٘ انؾكٕيٙ، ا٢ 

اٌ انلٔائو انؾكٕيٛخ انزبث خ نهًٛياَٛخ ان بيخ رزج  انًؾبٍجخ انؾكٕيٛخ، ٔانُْبٛ ا٢ٍزضًبه٘ ان بئل 

َبد انًٖوسٛخ ٔانزأيٍٛ، ٔيإٍَبد قطب  انقبٓ، ْٙ ا٢فوٖ رزج  نٕىاهح انزقطٜٛ، ٔانًإٍ

َؾبٔل ٔثْكم يكضف رَهٜٛ انٕٚء عهٗ انًواؽم انزٙ يود ثٓب عًهٛخ اَظًخ يقزه خ.  ُْٔب 

 انزُظٛى انًؾبٍجٙ، ٔن بٚخ رطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل، َٕهكْب ربٜرٙ:

 

 أٚ : اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ

 

عهٗ ٔس  يغًٕعخ يٍ ان ٕاٍَٛ ٔانز هًٛبد، يُٓب  عًٕٓهٚخ ان وا ،ٚ ًم انُظبو انًؾبٍجٙ سٙ 

انًبكح  1970نَُخ  149، رننك قبٌَٕ هقى 47، انًبكح 1943نَُخ  60ان بٌَٕ انزغبه٘ هقى 

.  ن ل  نييذ ْنِ انًٕاك انزبعو ان واقٙ، ث لك يٍ 1984نَُخ  30ٔافٛوا قبٌَٕ هقى  ،31

 انٕاعجبد.
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 7ٔر ل٣ٚرّ، ؽلك سٙ انجبة انضبَٙ/ ان ٖم ا٢ٔل انًٕاك1984َُخ ن 30ان بٌَٕ انزغبه٘ هقى 
يُّ، ٕ خ ٔ ْهٛخ ٔا٢ٍى انزغبه٘ ٔيَك انلسبرو انزغبهٚخ نهزبعو.  ٔسٙ ان ٖم  8،9،

 )انلسبرو انزغبهٚخ(، ٔرُٔ عهٗ:  12انضبنش/ان و  ا٢ٔل يٍ انًبكح 

 

اٌ  (،سٙ منك انٕقذًهخ لهث ًٛخ ان ي ) ( ص٣صٍٛ انف كُٚبه30000) ه ًٍبنّانزبعو انن٘ ٢ ٚ م 

ًَٚك انلسبرو انزٙ رَزهييٓب ٛجٛ خ رغبهرّ ٔاًْٛزٓب ثطوٚ خ رك م ثٛبٌ يوريِ انًبنٙ.  ٔعهّٛ سٙ 

 عًٛ  ا٢ؽٕال اٌ ًَٚك انلسزوٍٚ اٜرٍٛٛ:

 

 . كسزو انٕٛيٛخ1

 . كسزو ا٢ٍزبم2
 
سزو انٕٛيٛخ عهٗ ٔس  انًَزُلاد يٍ ان بٌَٕ انًنرٕه، ٚ ٛل سٙ ك 13ٔس  انًبكح  :ا١ِٛ١ٌخدفزش . 1

إٕٞنٛخ ر ٣ٖٛد ربسخ انً بي٣د انزغبهٚخ انزٙ ٚ ٕو ثٓب انزبعو ٕٚيب ثٕٛو، يٍ ّواء ٔثٛ  

انًٕعٕكاد ٔهاً انًبل ٔانجٚبعخ، ٔانًلٍُٚٛ ٔانلائٍُٛ، اٞٔها  انًبنٛخ، انُ ل ٔانجُك، ٔرننك 

 ْقٖٛخ.ا٠ٚواكاد ٔانًٖؤسبد ربسخ، ثب٠ٙبسخ انٗ يَؾٕثبرّ ان

 

يٍ ان بٌَٕ انًنرٕه، نهزبعو اٌ ًَٚك كسبرو ٕٚيٛخ يَبعلح، ن ٛل  14: ٔس  انًبكح دفزش ا عزبر. 2

ر ٣ٖٛد ا٢َٕا  انًقزه خ يٍ انً بي٣د انزغبهٚخ انزٙ ٚ ٕو ثٓب.  ٔٚزى منك ٔس  قٛل اعًبنٙ نٓنِ 

 ان ًهٛبد انًوؽهخ يٍ كسزو انٕٛيٛخ ا٢ٕهٙ ّٓوٚب.

 

ٍ انلسزوٍٚ انيايٛب.  ٔس٣ٚ عٍ منك س ل  عبى ْنا ان بٌَٕ اٚٚب ئيكبٌ ٔٚكٌٕ اٍزقلاو ْنٚ

اٍزقلاو انلسبرو ا٢فوٖ انًَبعلح عهٗ ٔس  ي زٚٛبد ؽغى اعًبل انْورخ نزَغٛم ث ٘ 

يٍ ان بٌَٕ انًنرٕه نهزبعو ثبٌ َٚزقلو ا٢عٓيح انز ُٛخ  19ان ًهٛبد انزغبهٚخ.  ٔاعبىد انًبكح 

هح سٙ رُظٛى ؽَبثبرّ ٔثٛبٌ يوريِ انًبنٙ ٔسٙ إٕل يوا٣ٍرّ ٔا٢ٍبنٛت انغلٚلح انًزطٕ

انزغبهٚخ.  ٔرٓلف ْنِ ا٠عواءاد انٗ رُظٛى ٔرٕؽٛل ا٢عواءاد انًؾبٍجٛخ سٙ انً بي٣د 

 انزغبهٚخ نهزغبه.

 

 اٌّؾبعجبد اٌ بِخ صب١ٔب: لبْٔٛ ا ٛي
 

 ٔل قبٌَٕ نزُظٛى  ،1940نًيٚل يٍ انزٕٙٛؼ ]انزبهٚقٙ[ َْٛو ئنٗ  َّ ربٌ قل ٕله سٙ ٍُخ 

 1326انن٘ ربٌ ٚ زًل عهٗ ان بٌَٕ ان ضًبَٙ نَُخ  انًٛياَٛخ ان بيخ،-انًؾبٍجخ انؾكٕيٛخ

نَُخ  712، ٔانن٘ ٚزًٍٚ انًجبكب ان بيخ نهًؾبٍجخ، ٔانُظبو انًبنٙ انٕاهك سٙ ان بٌَٕ [4928]

فطٕح عٛلح ٔر ل٣ٚرّ، ٚ ل 1940نَُخ  28.  اٌ قبٌَٕ  ٕٕل انًؾبٍجبد ان بيخ هقى 1924

نزطجٛ بد يًبصهخ سٙ انلٔائو انزبث خ نهًٛياَٛخ ان بيخ.  ئم اٌ ان بٌَٕ قل أٙؼ سٙ سٖٕنّ انقًَخ 

رم يب ٚهيو ثقٖٕٓ اٚواكاد انلٔنخ ٔانوقبثخ عهٗ انٖوف ٔانلٔهح انؾَبثٛخ ٔسٙ انًواقجخ 

انزبث خ ٔانًورجطخ  ٔانزلقٛ  ٔانَُخ انًبنٛخ، ٔرم منك عبء ثٓلف رٕؽٛل ا٢عواءاد انًبنٛخ نهلٔائو

 ؽَبثزٓب يوريٚب ثبنًٛياَٛخ ان بيخ نهلٔنخ.

 

ٚ ل ْنا ثلاٚخ رطٕه انُظبو انؾبٍجٙ انؾكٕيٙ، عهٗ انواى يٍ رأفٛو رَغ٣ٛد ان ٕٛك انًؾبٍجٛخ، 

ٔانُزٛغخ انُٓبئٛخ انًٕؽلح نهلٔائو انًورجطخ ثبنًٛياَٛخ ان بيخ.  ْٕٔ يب  - ٔئعلاك انز بهٚو انًبنٛخ
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عٍ انُظبو انًؾبٍجٙ انؾكٕيٙ انؾلٚش يٍ ؽٛش انًجبكب ٔا٢ٍزقلاو سٙ انزطجٛ  ٚيال ث ٛلا 

 ان ًهٙ، ٢ٔ ٚز٣ئى ي  انٓٛكهٛخ انًبنٛخ ٔانز ٛواد انجُٕٛٚخ انؾبنٛخ ن٣قزٖبك انُٕٛٙ.

 

 ثْكم عبو ًٚكٍ ان ٕل ثأٌ ْنا انُظبو ٚزٖف ثبنًًٛياد انض٣س اٜرٛخ:

 

 خ كس خ ٔاؽلح عُل ّوائٓب، ْٔنا ٚ ُٙ علو رطجٛ  َظبو.علّ ّواء انًٕعٕكاد انضبثزخ يَزٓهك1

 ا٢َلصبه عهٗ ْنِ انًٕعٕكاد.   

  ٍهٕة.اعزًبك ا٢ٍبً انُ ل٘ سٙ رَغٛم انًٖؤسبد ٔا٢ٚواكاد، ا٘ علو رطجٛ  2

 انًَزؾ بد ٔانًلسٕعبد انً ليخ.   

 نًٛياَٛخ ان بيخ.انًوريٚخ سٙ اعلاك انؾَبثبد انُبعًخ عٍ انًٖؤسبد ٔا٢ٚواكاد ٔا .3     

 

 صبٌضب: ا ٔ ّخ اٌّ ذح ِٓ اٌّىبرت اٌّؾبعج١خ ٚاٌّشاوض ا داس٠خ
 

، اٍزقليذ اَظًخ يؾبٍجٛخ يقزه خ سٙ ث ٘ انًإٍَبد انُٖبعٛخ 1958ث ل صٕهح رًٕى

 رٙ:ٔانؾكٕيٛخ يُٓب عهٗ ٍجٛم انًضبل، اٜ

 

انَكو، ٔاٛوْب يزج خ اَظًخ  ي بيم انزجٕغ ٔانَٛكبٚو ان بيخ، ان يل ٔانَُٛظ، ا٢نجبٌ، ا٢ًٍُذ،

انزٙ ٛبنذ انًإٍَبد انُٖبعٛخ  1964يز ليخ عٍ ٍبث زٓب.  ٔث ل اعواءاد انزأيٛى سٙ ٍُخ 

يضم، ّوربد انلفبٌ، ٔان يل ٔانَُٛظ، ٔي بيم سزبػ ثبّب، ٔانجُٕك ّٔوربد انزأيٍٛ انقبٕخ، 

، ث ٛخ انًزبث خ إجؼ ُْبك ٙؤهح ٢ٍزقلاو انُظبو انًؾبٍجٙ انًز لو سٙ ْنِ انًإٍَبد

ٔانوقبثخ ٔانزلقٛ  ٔاَزبط انجٛبَبد ان٣ىيخ سٙ عًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ.  ٔنٓنا ان وٗ 

 رى اعلاك اَظًخ يز ليخ نهًؾبٍجخ يٍ قجم:

 

. يكبرت انًؾبٍت ان بََٕٙ انًغبى ٔانً زوف ثٓب قبََٕٛب، ؽٛش  علد  َظًخ يؾبٍجٛخ يزطٕهح 1

 انقبٓ.نه طب  انُٖبعٙ انؾكٕيٙ ٔ

 

، 1963. انًوري ان ٕيٙ ن٣ٍزْبهاد ٔانزطٕٚو ا٢كاه٘ سٙ ان وا ، انن٘ ثل  اعًبنّ سٙ ٍُخ 2

ٔ عل اَظًخ يؾبٍجٛخ يزطٕهح نه طب  ا٢َزبعٙ ٔانزغبه٘ ٔانقليٙ انؾكٕيٙ، ٔن ت كٔها يًٓب 

س  سٙ رطٕٚو ا٢َظًخ ا٢كاهٚخ ٔانًؾبٍجٛخ، فبٕخ سٙ يغب٢د يؾبٍجخ انزكبنٛف ٔانزلقٛ  ٔه

ا٢َزبعٛخ ٔانوقبثخ انُٕعٛخ، انزؾهٛم انًبنٙ، ٔانًٛياَٛبد انزقطٛطٛخ ٔاٛوْب، ٔئعلاك كٔهاد 

ٔرلهٚجٛخ نه بيهٍٛ، ثٓلف هس  يَزٕٖ ي وسزٓى سٙ ايكبٌ رطجٛ  ا٢َظًخ انًؾبٍجٛخ  رأْٛهٛخ

 انًز ليخ سٙ انًإٍَبد انُٖبعٛخ ٔانزغبهٚخ انؾكٕيٛخ.

 

ٙ انًإٍَبد انُٖبعٛخ ٔانزغبهٚخ ٔانلٔائو انؾكٕيٛخ، ربٌ ُْبك اَظًخ يز لكح نهًؾبٍجخ س

ٔا٢َْطخ ا٢ٍزضًبهٚخ.  سكبَذ رهك انًإٍَبد ثبنًؾٖهخ رقزهف سًٛب ثُٛٓب يٍ ؽٛش، اؽزَبة 

انكه خ، ٔاٌٍ اعلاك انؾَبثبد انُٓبئٛخ ٔانز بهٚو انًبنٛخ.  سًض٣ ربَذ ّوربد ان طب  انُٖبعٙ 

 ٢قزٖبكٚخ، انلسبرو انزبنٛخ:انؾكٕيٙ رَزقلو سٙ رَغٛم انً بي٣د ا
 
 . كسزو انٕٛيٛخ 1

 ان بو. كسزو ا٢ٍـزبم 2

 . كسزو ٕٚيٛخ انُٖلٔ 3
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 ٔانًٖؤسبد ن١ٚواكاد. انلسزو انًَبعل 4

 . كسزو ر بٕٛم انًٕعٕكاد انضبثزخ5

 . كسزو انًقبى6ٌ

 . انلسزو انًَبعل نهًلٍُٚٛ ٔانلائٍُٛ 7

 

 انلسبرو اٍزقواط انز بهٚو اٜرٛخ:ٔٚزى عهٗ ٔس  انزَغ٣ٛد انٕاهكح سٙ ْنِ 

 

 ر وٚو ره خ ا٢َزبط. 1

 . ر وٚو ؽَبة انُزٛغخ ا٘ ا٢هثبػ ٔانقَبئو عهٗ ّكم يواؽم2

 . اعلاك انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ3

 

 ٔيٍ  عم رٖٕه  سٚم ًٚكٍ  ٌ ر ٕك ئنٗ ًَبمط ْنِ انز بهٚو يوس خ سٙ َٓبٚخ انجؾش.

 

ثبكه انًوري ان ٕيٙ ن٣ٍزْبهاد ٔانزطٕٚو ا٢كاه٘،  ث ل انزأيٛى ٔارَب  ؽغى ان طب  انُٖبعٙ،

انُظبو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف ن َى رجٛو يٍ ْنِ  ثاعلاكٔرننك يكبرت انًؾبٍت ان بََٕٙ انًغبىح، 

 انْوربد انًإيًخ، ٔنكٍ نى ٚكٍ يهييب نهزطجٛ  يٍ قجهٓب. 
 

خ ٌٛصاسح ساث ب: إٌ بَ اٌّؾبعجٟ ٌٍٕشبط ا عزضّبسٞ  ٍٝ ٚفك اٌخطظ ا عزضّبس٠

 اٌزخط١ظ 
 

اٌ انُظبو انًؾبٍجٙ نهُْبٛ ا٢ٍزضًبه٘ عهٗ ٔس  انقطٜ ا٢ٍزضًبهٚخ نٕىاهح انزقطٜٛ، ٚزى 

ثطوٚ خ يوريٚخ يٍ قجم ٔىاهح انزقطٜٛ، ٔس  انهٕائؼ انًبنٛخ انً زًلح يٍ قجم انٕىاهح، ي زًلا 

انٕىاهح يٍ انغٓبد عهٗ انكْٕسبد انؾَبثٛخ انًَزقهٖخ يٍ انٕٛيٛخ ان بيخ، ٔانزٙ روٍم انٗ 

انًَإٔنخ عٍ رُ ٛن انًْؤ  ا٢ٍزضًبه٘ يٍ اعم اعواء انزَٕٚبد ان٣ىيخ ثبنًجبنغ انًؾٕنخ يٍ 

 انٕىاهح عهٗ ؽَبة انًْؤ .
 

 خبِغب: ٔ بَ ِؾبعجٟ خبص ثبٌّصبس٠ف ٚششوبد اٌزأ١ِٓ
 

ٍ قجم سٙ انجُٕك ّٔوربد انزأيٍٛ رى اعلاك َظبو يؾبٍجٙ يٕؽل نهًٖبهف ّٔوربد انزأيٍٛ ي

. ْٕٔ َظبو فبٓ نٓنا 1/1/1988نغُخ يْكهخ سٙ ٔىاهح انًبنٛخ.  ٔثل  رطجٛ ّ اعزجبها يٍ 

ان طب  ثبنُظو نقٖٕٕٛبد انٕظبئف انزٙ رًبهٍٓب انًٖبهف ّٔوربد انزأيٍٛ، ٔافز٣ف 

اَظًزٓب عٍ انًُْبح يٍ ؽٛش ٛجٛ خ انقليبد انً ليخ، ٔاٍهٕة اَغبى انً بي٣د انٕٛيٛخ، يًب 

ٚزٖف انُظبو ثبنجَبٛخ ٔانًؤَخ، ٔرطجٛ بد نًجبكب  . واى َْبٛٓب ثْكم يَز مٚ زٚٙ اث

(، ٔرًضم ؽَبثبد 4-ـ4ؽَبثبد انزكبنٛف، ٔٚزج  َظبو انوقى ان ْو٘ نؾَبثبد انلنٛم يٍ )

 انًٛياَٛخ، ربٜرٙ:

 

 ا٢ٕٕل .4

 . انقٖٕو2

 . ا٢ٍزقلايبد 3

 . انًٕاهك4

 ، ٔرًضم ؽَبثبرٓب، ربٜرٙ:(9-5)انكه خ( يٍ )ٔؽَبثبد يواري ا٢َزبط نْوربد انزأيٍٛ  
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 . انزأيٍٛ انجؾو5٘

 . انزأيٍٛ اٛو انجؾو6٘

 . انزأيٍٛ عهٗ انؾٛبح 7

 . اعبكح انزأيٍٛ انٕاهكح8

 . انُْبٛبد ا٢فو9ٖ

 

 ٔانُظبو ي َى انٗ ص٣صخ اعياء:
 

 ا٢ٔ:  انلنٛم انًؾبٍجٙ ّٔوػ انلنٛم، رًب سٙ اع٣ِ

 صبَٛب:  انً بنغبد ان ٛلٚخ

 صبنضب:  ان ٕائى انًبنٛخ ٔانًٕاىَبد انزقطٛطٛخ
 

 ايب انًجبكب ٔا٢ٌٍ انزٙ اعزًلْب انُظبو انًؾبٍجٙ نهًٖبهف ّٔوربد انزأيٍٛ، ْٙ ربٜرٙ:

 يجلا ا٢ٍزؾ بقبد سٙ ا٢ٚواكاد ٔانًٖؤسبد 

 ؽَبثبد يز بثهخ ًٍٙ ؽَبثبد انًٛياَٛخ 

 رجٕٚت انؾَبثبد ٔس  كنٛم انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل 

 زًٛي ثٍٛ انُْبٛ انغبه٘ ٔانُْبٛ ا٢ٍزضًبه٘، ٔثٍٛ انُْبٛ ان بك٘ ٔانُْبٛ ا٢ٍزضُبئٙان 

 ٛرجٕٚت إٕٞل انضبثزخ ؽَت ٛجٛ زٓب ٔاٍزقلايٓب سٙ انُْب 

  انزأرٛل عهٗ علو اٍزقلاو انؾَبثبد ا٢فوٖ اٍٚ يب ٔهكد ثبنلنٛم ا٢ اما رٕسو رؾهٛم

 يؾلك نهًَزٕٚبد انزٙ رهٛٓب.

 

 ٍجٛخ انًَزقليخ سٙ انًٖبهف، ْٔٙ ربٜرٙ:ٔانَغ٣د انًؾب

 انَغ٣د ا٢نيايٛخ: ٔرًضم ثَغ٣د انٕٛيٛخ ان بيخ، ٍٔغم ا٢ٍزبم ان بو 

  ،انَغ٣د ا٢فزٛبهٚخ: ْٔٙ انَغ٣د )انًَبعلح( انزٙ رزطهت ؽبعخ ان ًهٛبد انًٖوسٛخ

 يضم ٍغ٣د ؽَبثبد انزٕسٛو، ٍٔغ٣د انؾَبثبد انغبهٚخ

 

 ٟ اٌّٛؽذعبدعب: إٌ بَ اٌّؾبعج
 

ثبنً بثم ًٚكٍ ا٠ّبهح ئنٗ اَّ، ظٓو ئنٗ انٕعٕك ث ل سزوح َظبو يٕؽل نهًؾبٍجخ سٙ انًإٍَبد 

 ـ ل  عل انًوري ان وثٙ نهجؾٕس ٔا٢كاهح انً ؤف ثسانزٙ ربَذ ربث خ نهًإٍَخ ان بيخ نهزغبهح.  

ان٣ىيخ نزطجٛ  ْنا  َظبو انزَغٛم ٔان ًهٛبد انًؾبٍجٛخ ٔانهٕائؼ ان بََٕٛخ 1969)آهاك( سٙ ٍُخ 

 انُظبو، ٔٚزًٍٚ انلنٛم ٔفبهٛخ انؾَبة عهٗ  ٌٍ انًغًٕعخ، رًب ٚهٙ:

 

 انًٕعٕكاد .1

 انًطهٕثبد.2

 انقليخ ره خ ا٢َزبط أ.3

 ره خ انجٚبعخ أ انقليخ انًجبعخ.4

 ا٢ٚواكاد ٔانًٖؤسبد ثًب سٙ منك انوثؼ ٔانقَبهح.5

 ر َٛى انوثؼ .6

 

 ي ًَخ عهٗ ؽَبثبد ر ٖٛهٛخ ٔسوعٛخ. ٔرم ؽَبة يٍ ْنِ انؾَبثبد
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 5ٔعهٗ ٍجٛم انًضبل َْٛو ئنٗ اٌ اكاهح انًإٍَخ ان بيخ نه يل ٔانَُٛظ إلهد قواهْب انًوقى 

رى ر ًٛى رطجٛ ّ سٙ  1/4/1972ٔسٙ   ثزطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل.1971 / 23/8 سٙ

عهٗ رم يإٍَبد ان طب   ٛج  ْنا انُظبو 1/4/1973ٔسٙ   سؤ  ّوربد ْنِ انًإٍَخ ربسخ.

ٔإجؼ ْنا انُظبو اٍبٍب سٙ ركٍٕٚ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انن٘ رٍٕ   انُٖبعٙ انؾكٕيٙ. 

 طبعبد انُٖبعٛخ ٔانزغبهٚخ انؾكٕيٛخ.  اٌ ْنا انُظبو انًًَٗ انرطجٛ ّ سًٛب ث ل، ًّٔم رم 

 ثبنُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل نى ًْٚم رم قطبعبد ا٢قزٖبك.

 

َظوح يجبّوح ٔعٍ رضت، َغل انٕٛو سٙ ان وا  اَظًخ يؾبٍجٛخ يقزه خ سٙ  ٔعهّٛ ٔسٙ ٕٙء

 انزطجٛ ، ْٔٙ:

 

 . انًؾبٍجخ انؾكٕيٛخ1

 . انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل نه طبعٍٛ انُٖبعٙ ٔانزغبه٘ انؾكٕي2ٙ

 . انُظبو انًؾبٍجٙ نهُْبٛ ا٢ٍزضًبه٘ عهٗ ٔس  انقطٜ ا٢ٍزضًبهٚخ نٕىاهح انزقط3ٜٛ

 بٓ ثبنجُٕك ّٔوربد انزأيٍٛ. َظبو يؾبٍجٙ ف4

 . اَظًخ يؾبٍجٛخ يز لكح سٙ ٔؽلاد ا٢عًبل نه طب  انقب5ٓ

 

ٔيٍ انطجٛ ٙ  ٌ َْٛو ُْب ئنٗ اٌ ْنِ ا٢َظًخ رقزهف سًٛب ثُٛٓب يٍ ؽٛش انَغ٣د ٔانلسبرو 

 ٔانزَغٛم ٔاعلاك انؾَبثبد انقزبيٛخ ٔانز بهٚو انًبنٛخ ٔيٍ صى ئنٗ َزبئظ ْنِ انز لكٚخ ٔا٢فز٣ف

 سًٛب ثُٛٓب.

 

 إٌ بَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذ فٟ اٌ شاق

 

ئٌ اَجضب  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ ان وا  قل ٍبعل عهٗ رطٕٚو َظبو انًؾبٍجخ انًبنٛخ 

ٔا٢كاهٚخ سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ نه طب  ان بو ٔاكاهاد انزًٕٚم اننارٙ ٔانغً ٛبد انز بَٔٛخ 

يم عهٗ اٌٍ اقزٖبكٚخ ٔرَزٓلف نز طٛخ رهف ٔعًٛ  ّوربد ان طب  انًقزهٜ، انزٙ رز ب

 اَزبعٓب، ث ٘ انُظو عٍ اهرجبٛٓب ا٢كاه٘.

 

 ٚزٖف ْنا انُظبو ثبنًؤَخ.  ًٔٚكٍ رطجٛ ّ ٚلٔٚب ٔانكزؤَٛب سٙ اَزبط انجٛبَبد انًؾبٍجٛخ.

 

 ن ل ٍبْى ْنا انُظبو سٙ رٕؽٛل انهٕائؼ ٔان ٕاٍَٛ انًؾبٍجٛخ، ٔعًهٛخ رَغٛم انجٛبَبد انًؾبٍجٛخ

ٍٔ  ي بَّٛ، يٍ عٓخ اعلاك أعهٗ يَزٕٖ انْوربد ٔانُٖبعبد انُٕعٛخ ٔعهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ ث

انؾَبثبد انقزبيٛخ ٔانًٛياَٛخ انزقطٛطٛخ سٙ اٛبه يؾلك يٍ ا٢ٌٍ ٔان ٕاعل ٔانًٖطهؾبد 

ٔانز بهٚف انًؾبٍجٛخ.  ْٕٔ ٚزُبٔل ي وكاد هئَٛخ يزًُٚب انًؾبٍجخ انًبنٛخ، ٔانًؾبٍجخ 

 ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف.  ا٢كاهٚخ، 

 

 ٔعهّٛ ًٚكٍ ئعًبل يؾبٔه ]َٔزبئظ[ انزٕؽٛل ثبٜرٙ:

 

 رٕؽٛل ا٢ٌٍ ٔانًجبكب ٔان ٕاعل ٔانًٖطهؾبد ٔانز بهٚف انًؾبٍجٛخ 

 رٕؽٛل اٌٍ ر ٛٛى انًقئٌ يٍ انًٕاك ٔانًُزغبد ٔث ٛخ ا٢ٕٕل 

 رٕؽٛل ي ل٢د ا٢َلصبه نكبسخ ا٢ٕٕل 



 حماس بة التاكليف

 

 

 211 | صفحة 

 

 ٚـ اعلاك ؽَبثبد انُزٛغخ ٔقٕائى انًوري انًبنٙرٕؽٛل انَُخ انًبنٛخ ي  رٕؽٛل ربه 

 رٕؽٛل انؾَبثبد انقزبيٛخ 

 رٕؽٛل ؽَبثبد ا٢ؽزٛبٛٛبد ٔانزقٖٖٛبد 

 رٕؽٛل انًٛياَٛبد انزقطٛطٛخ انُ لٚخ ٔانًبنٛخ ٔان ُٛخ 

  رٕؽٛل انلنٛم انًؾبٍجٙ انن٘ ٚزى عهٗ اٍبٍّ رؾهٛم ٔرجٕٚت ٔرُٖٛف ٔر َٛى ان ًهٛبد

 ٔانجٛبَبد انًؾبٍجٛخ.

 

 ١ٕخ إٌ بَ اٌّؾبعجٟ اٌّٛؽذث

 

ٍبعل انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل عهٗ ٍٕٓنخ رَغٛم ان ًهٛبد انؾَبثٛخ ٔاَزبط انجٛبَبد عهٗ 

نزًُّٚ انًؾبٍجخ انًبنٛخ،  ان بيخ انُٕعٛخ ٔا٢قزٖبك انُٕٛٙيَزٕٖ انْوربد ٔانًإٍَبد 

 رٛجّ اٜرٛخ:.  ٔسٙ ٕٙء منك َوٕل ي وكاد رؤانًؾبٍجخ ا٢كاهٚخ ،ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف

 

 انلنٛم انًؾبٍجٙ انًٕؽل ٔاٛبهِ ان بو )فبهٛخ انؾَبثبد( -

 ّوػ انلنٛم انًؾبٍجٙ -

 انلسبرو ٔانَغ٣د انًؾبٍجٛخ -

 

ٔرج ب نً وكاد رورٛجّ انزٙ رًُٚٓب، ساَّ ًٚكٍ ان ٕل اٌ انُظبو انًؾبٍجٙ انغلٚل قل اٍزقلو 

 اٜنٛبد اٜرٛخ سٙ ئٛبه عًهّ:

 

 رٕؽٛل انًٛياَٛخ انزقطٛطٛخ -

 رٕؽٛل ؽَبثبد انُزٛغخ )ا٢هثبػ ٔانقَبئو، ٔانًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ( -

 رطجٛ  َظبو انغوك انًَزًو ٔانًزبث خ -

 

 اٌذ١ًٌ اٌّؾبعجٟ ٚإطبسٖ اٌ بَ

 

 ٚ زًل انلنٛم انًؾبٍجٙ سٙ اٌٍ رُٖٛف ؽَبثبرّ ٔروقًٛٓب عهٗ رَ خ يغًٕعبد، ربٜرٙ:

 

 . إٕٞل1

 . انقٖٕو2

 . ا٢ٍزقلايبد3

 . انًٕاهك4

 

 ؽغبثبد ا١ٌّضا١ٔخ                                                        

 

 .انقٖٕو )انًطهٕثبد(2 )انًٕعٕكاد( .ا٢ٕٕل1
 . هاً انًبل21 .إٕل صبثزخ11
 . اؽزٛبٛٙ ٔسبئ٘ يوؽم22 . يْؤعبد رؾذ انزُ ٛن12
 . رقٖٖٛبد23 . انًقي13ٌٔ
 عم. قؤٗ ٕٛٚهخ ا24٢ . قؤٗ ٕٛٚهخ ا٢عم14
 . ثُٕك كائُخ25 . اٍزضًبهاد يبنٛخ15
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 . كائ26ٌُٕ . يل16ٌُٕٚ
 . ؽَبثبد كائُخ افو27ٖ . ؽَبثبد يلُٚخ افو17ٖ
 . َزٛغخ ان بو28 . َ لٚخ سٙ انُٖلٔ  ٔانجُٕك18

 

 ؽغبثبد إٌز١غخ

 . انًٕاهك )ا٢ٚواكاد(4 . ا٢ٍزقلايبد )انًٖؤسبد(-3
 ه٘. اٚواكاد انُْبٛ انغب41 . ا٢عٕه31
 . اعبَبد42 . يَزهييبد ٍه ٛخ32
 . اٚواكاد أها  انًبنٛخ43 . يَزهييبد فليٛخ33
 . اٚواكاد رؾٕٚهٛخ44 . يْزوٚبد ث وٗ انجٛ 34
 . اهثبػ يْؤعبد انز ًٛو ٔا٢ٍكبٌ ٔا٢ها45ٙٙ . يٖؤسبد رؾٕٚهٛخ عبهٚخ35
  . رؾ٣ٕٚد عبهٚخ رقٖٖٛٛخ36

 

 بد انضبنش ٔانواث  ٔانقبيٌ ٔانَبكً.ٔرز و  ْنِ انؾَبثبد عهٗ انًَزٕٚ

 

 خِشاوض اٌىٍف

 ــــــــــــــــــــ

 يواقجخ يواري ا٢َزبعٛخ -5

 يواقجخ يواري انقليبد ا٢َزبعٛخ -6

 يواقجخ يواري انقليبد انزَٕٚ ٛخ -7

 يواقجخ يواري انقليبد ا٢كاهٚخ ٔانزًٕٚهٛخ -8

 انو ًٍبنٛخيواقجخ يواري ان ًهٛبد  -9

 

ٔانًنرٕهح سٙ  ع٣ِ رًضم ؽَبثبد اعًبنٛخ )انًؾبٍجخ  4-ـ1ا٢هث خ ا٢ٔنٗ يٍ  اٌ انؾَبثبد

 انًبنٛخ(. 

 

.  ٔٚزأصو ْنا انز َٛى انٗ ؽل يب 9 ــ5ايب يؾبٍجخ انزكبنٛف، س ل فٖٖذ نٓب ؽَبثبد اعًبنٛخ يٍ 

يٚخ يٍ انُبؽٛخ انُظوٚخ ثبنز ًَٛبد انًٕعٕكح سٙ ا٢كة انًؾبٍجٙ نهجهلاٌ ماد انه خ ا٢َكهٛ

)ا٢َغهٍٕكََٕٙ(.  ٔر َى رم ْنِ انؾَبثبد انٗ ؽَبثبد ر ٖٛهٛخ ٔسوعٛخ  ٔا٢نًبَٛخ ا٘

يز لكح، ام اظٓود يٍ ف٣ل رطجٛ ٓب سٙ ان طب  انُٖبعٙ، ثبَٓب اٛو عًهٛخ، ٔرؾزبط انٗ عًم 

 ٔٔقذ رضٛوٍٚ.

 

نًؾبٍجٙ انًٕؽل عٍ ان ٣قخ ثٍٛ انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ انُظبو ا ًٔٚكٍ انز جٛو

 ، ربٜرٙ:1سٙ ان وا ، ثبنًقطٜ هقى 
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 ذفبرش ٚاٌغغالد اٌّؾبعج١خاٌ

 

ؽلك انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انًغًٕعخ انلسزوٚخ انزٙ رغً  سٛٓب ان ًهٛبد ٔانُْبٛبد انًبنٛخ 

 نهٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ربسخ، ْٔٙ ربٜرٙ: 

 

 ـ كسبرو هئَٛخ1

 كسبرو رؾهٛهٛخ )اٍزبم يَبعلح( -2

 رو انؾَبثبد انْقٖٛخ )اٍزبم يَبعلح ـ ي وكاد(كسب-3
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 ـ كسبرو ٍٔغ٣د انكه خ ٔرْٕف كٔهٚخ4

 

 ٟرؾذ٠ش ٚرط٠ٛش ٚرٛؽ١ذ ٔ بَ ِؾبعجخ اٌزىب١ٌف فٟ ا لزصبد اٌ شال
 

اٌ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ٔانًطج  سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انؾكٕيٛخ، ٔٙ  سٙ ؽُّٛ 

سٙ ظم ًُْٛخ ان طب  ان بو سٙ انُظبو انًوري٘ انًقطٜ، ٔ ٢ؽزٛبعبد ا٢قزٖبك انًٕعّ أ

ا٢قزٖبك، ٔاَزبط انجٛبَبد نقليخ ا٢قزٖبك انكهٙ ارضو يٍ ا٢قزٖبك انغيئٙ، ٔنى ٚز ٛو  نزَٛٛو

ؽزٗ ا٢ٌ.  ٔسٙ ظم رُبيٙ عٕنًخ ا٢قزٖبك، َغل انٕٛو ثأٌ ٍٛبٍخ ان وا  ا٢قزٖبكٚخ رزٕعّ َؾٕ 

انؾو، ا٢َز بل يٍ رَٛٛو ا٢قزٖبك يوريٚب انٗ  - بك انَٕ انهجوانٛخ ٔا٢َ زبػ، ٔرجُٙ يجل  اقزٖ

ان٣يوري٘، ٔر  ٛم كٔه ان طب  انقبٓ سٙ ي ظى ان طبعبد ا٢قزٖبكٚخ.  ٔانؾبنخ ْنِ رَزٕعت 

انجؾش عٍ اكٔاد يبنٛخ علٚلح نزٕسٛو انً هٕيبد انًؾبٍجٛخ انزٙ رهجٙ اؽزٛبعبد انٕؽلاد 

 هّٛ َغل اٌ ان ٣قخ ثٍٛ انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ انزكبنٛف ا٢َزبعٛخ، ٔانًَزضًوٍٚ ٔانًًٕنٍٛ.  س

عهٗ ا٢ٔل عهٗ ؽَبة انضبَٙ، ٔثننك اًْم كٔه  سٙ رًٖٛى انُظبو انًنرٕه، عبءد نزوري

انٕؽلاد ا٢َزبعٛخ عهٗ اعزجبهْب انًُزظ ا٢ٍبٍٙ نهجٛبَبد انزؾهٛهٛخ انزٙ رُزغٓب يؾبٍجخ انزكبنٛف.  

كاء ٞٙ اٛبه انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ ْنِ انًوؽهخ اٛو يغلٚخ ننا ساٌ يؾبٍجخ انزكبنٛف س

سٙ انٕؽلاد  ٔظبئ ٓب سٙ يغب٢د قٛبً انزكه خ، انوقبثخ عهٛٓب، ٔارقبم ان واهاد انوّٛلح 

 ا٢َزبعٛخ.

 

انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ثْكهّ انؾبنٙ، ٢ ٚ ل اٌ ٚكٌٕ  ئٌٔسٙ ٕٙء ْنِ ا٢ّكبنٛخ، ًٚكٍ ان ٕل 

نُظبو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف.  س هّٛ اهٖ ثبٌ ُْبك ٙؤهح ٔؽبعخ يبٍزٍٛ انٗ رؾلٚش ا٢ يَٕكح ا

 ٔرطٕٚو انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انؾبنٙ ٔانزورٛي ثْكم فبٓ عهٗ رؾلٚش يؾبٍجخ انزكبنٛف. 

 

 بؽبٔل ُْب ركضٛف عوٗ كٔه يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ ئٛبه انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ يغب٢د: ٍ

 

  خقٛبً انزكه .1

 انوقبثخ عهٛٓب .2

 ٔعًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ.  .3

 

صى ٚزج  منك ثًب اهاِ ٙؤهٚب نزطٕٚو ٔرؾلٚش يؾبٍجخ انزكبنٛف، ؽزٗ ركزًم ٔرٖم انٗ 

 رٙ:انًَزٕٖ ان هًٙ، يٍ ف٣ل ثهٕهح ًَٕمط )يٕكٚم( نهُظبو انًؾبٍجٙ نهزكبنٛف، ٔربٜ

 

 . سٙ يغبل قٛبً انزكه خ:1

 

انًؾبٍجٙ انًٕؽل عهٗ رٕىٚ  عُبٕو ا٢ٍزقلايبد عهٗ يواري انزكه خ ؽَت اقزٖو انُظبو 

ْنا ثبٍزضُبء يب مروِ  ا٢َْطخ، ٔنكُّ نى ٚنرو أ ٚز وٗ ن ٣قخ قٛبً انزكه خ ثُظوٚبد انزكبنٛف. 

سٙ يغبل قٛبً ركه خ ا٢َزبط رؾذ انزْ ٛم.  اقزوػ يٍ انٚؤه٘ رطٕٚو ٍغ٣د ٔكسبرو 

به انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل، ثؾٛش َٚبعل عهٗ رُٖٛف ثُٕك انزكبنٛف ٔعلأل انزكبنٛف سٙ اٛ

، ٔيٍ صى *عهٗ اٍٞبً انُٕعٙ انٗ ركبنٛف يبكٚخ ٔركبنٛف اٛو يبكٚخ ا٘ )اَزبعٛخ ٔاٛو اَزبعٛخ(

ان ٖم ثٍٛ انزكبنٛف انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح يٍ َبؽٛخ، ٔانًز ٛوح ٔانضبثزخ يٍ َبؽٛخ افوٖ، ٔنٓب 

ؾلٚل ركه خ ا٢َزبط ٔان واهاد انزٙ ًٚكٍ اٌ رزورت عهّٛ، يضم اٍز ٣ل انطبقخ، اًْٛخ فبٕخ سٙ ر

سٙ انًلٖ ان ٖٛو، ٔكهاٍخ ان ٣قخ انًضهٗ ثٍٛ انزكه خ ٔؽغى ا٢َزبط  نٍٟ بهٔرؾلٚل انؾل ا٢كَٗ 
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ٔانوثؼ.  رننك رجوى اًْٛزٓب انقبٕخ اٚٚب، عُل اعلاك انًٛياَٛبد انزقطٛطٛخ، ٔسٙ يغبل انوقبثخ 

نزقطٜٛ، ٔعوٗ ان ٕائى انًبنٛخ.  ْٔنا انزطٕٚو سٙ انَغ٣د ٔانلسبرو، َٚٓم عهٗ رطجٛ  اٚخ ٔا

َظوٚخ يٍ َظوٚبد انزكبنٛف عُل قٛبً انزكه خ ا٘ )انزكبنٛف انكهٛخ، انزكبنٛف انؾلٚخ، ٔانزكبنٛف 

ٚ زجو يٍ اٍهٕة، ْٔنا سٙ ؽل مارّ  ثأرضوانًز ٛوح(.  ثم ارضو يٍ منك ًٚكٍ قٛبً ركه خ انٕؽلح 

اَزبعب نهً هٕيبد رزُبٍت ي  انًٕقف ٚطبنت يٍ اعهّ.  رًب اٌ ْنا ا٢ٍهٕة، ٚوّل رَ ٛو 

 انًُزغبد انٚؤهٚخ، ٔرهك انزٙ ر زجو رًبنٛخ، ٔرهك انزٙ رُزظ ثٓلف رٖلٚوْب انٗ انقبهط.

 

و ٔيٍ ا٢يٕه انزٙ اصبهد اْزًبيٙ، يب ٚزج  ؽبنٛب سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل عُل رٕىٚ  عُبٕ

)ان ًهٛبد  9يب ٚزج  ثبنَُجخ نًوري هقى/ ٔثبٞفٔا٢ٍزقلايبد )انكه خ( عهٗ يواري انزكه خ، 

انو ًٍبنٛخ(، ٔانن٘ رٕى  عهّٛ عُبٕو انزكه خ انًز ه خ ثبنًْ ٢ٕد انلافهٛخ، ا٘ انزكٍٕٚ 

 :ٚهٙ ا٢ٍزضًبه٘ اننارٙ، انزٙ رُزغٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ن٣ٍزقلاو اننارٙ، سأَب  قزوػ يب

 

اٌ ان ُبٕو انزٙ رٕى  عهٗ ْنا انًوري نَٛذ يٍ عُبٕو انزكه خ سٙ ّٙء، َٞٓب ر زجو  -ا٢ٔ:

قًٛخ ٕٕٞل ركَٕٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ثُ َٓب نُ َٓب، ْٔنِ ٢ ر زجو يٍ انُبؽٛخ انُظوٚخ يٍ 

ا انًوري عُبٕو انزكه خ.  ٔقل رُجّ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل نزهك انؾ ٛ خ، ٔايو ثزٕىٚ ّ عهٗ ْن

 رًٓٛلا ٠ٙبسزّ انٗ إٕل انٕؽلح.
 

، ٢ ٚزى انزقٖٛٔ أ انزٕىٚ  عًهٛب 9اٌ يب ٚزج  ؽبنٛب ثقٖٕٓ ْنِ ان ُبٕو سٙ يوري/ -صبَٛب:

ا٢ سٙ َٓبٚخ انَُخ انًبنٛخ.  ا٘ يوح ٔاؽلح ر وٚجب سٙ انَُخ، سٓنِ ر زجو يٍ َبؽٛخ انزكبنٛف ٢ رؾ   

فٕٚ  ْنِ ان ًهٛخ )رٕىٚ  ا٢ٍزقلايبد( نكضٛو يٍ انز لٚو  ٙنرًب آَب قل رإك٘ ا هقبثخ س بنخ. 

ٔا٢عزٓبك، ثؾٛش ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ يزٍٕٜ ركه خ انٕؽلح سٙ ارغبِ ٚقبنف انًزٍٕٜ ان  هٙ أ 

انؾ ٛ ٙ نهزكه خ.  ٔرًب اٌ انزٕىٚ  عهٗ ْنا انًوري سٙ َٓبٚخ ان زوح انًؾبٍجٛخ، ٢ ٚؾ   يب ًٚكٍ 

يٍ إٞم.  ْٔنا ٚ زجو يٍ ا٢يٕه انٓبيخ سٙ يغب٢د انزَغٛم   ٘ ،اٌ ًَٚٗ ثبنزٕعّٛ يٍ انًُج 

 انزْ ٛم ان بك٘ ثاَ ب ثبنلسبرو.  رننك اقزوػ اٌ رًٛي انٕؽلح سٙ انجلاٚخ ثٍٛ انًَزُلاد انًز ه خ 

(، ثؾٛش ًٚكٍ رغًٛ  ْنِ 9ا٘ )يوري/ ،اننارٙ انو ًٍبن٢َٙزبعٙ ٔرهك انقبٕخ ثبنزكٍٕٚ ا

ٍ اٛوْب، ٔرقٖٖٛٓب عهٗ يوري علٚل اؽلاصّ رؾذ هقى/ٕ و، ثبٍى انًَزُلاد انًزًٛيح ع

، كٌٔ اٌ رقٚ  ْنِ ان ًهٛخ ٩)َ  بد ا٢َْطخ ا٢فوٖ/ا٢ٍزضًبهٚخ ٔانًبنٛخ(، ثل٢ يٍ هقى/

ر لٚو يٍ عبَت انًؾبٍجٍٛ  ٔ انًلهاء، ؽزٗ ركٌٕ انُزبئظ ي ٛوح عٍ انُْبٛ ان  هٙ أ  ٢عزٓبك أ

 انؾ ٛ ٙ انزْ ٛهٙ.

 

انوٍى انزقطٛطٙ ثبنُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انؾبنٙ، ٔا٢ٙبسبد انً زوؽخ رًُٕمط )يٕكٚم( اكَبِ 

 .2، انًقطٜ هقى انً زوػ( ٔا٢ؽًو انؾبنٙ، اٞىه )يٍ قجهٙ، ٔانًإّوح ثبنهٍَٕٛ 
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 سٙ يغبل انوقبثخ عهٗ عُبٕو انزكبنٛف: -2
 

هْب اكاح يٍ اكٔاد انوقبثخ عهٗ ارز ٗ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ثبنًٕاىَخ انزقطٛطٛخ، ثبعزجب

انزكبنٛف، ثم ٔعهٗ يقزهف ا٢َْطخ انزٙ ريأنٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.  ْٔنِ انًٕاىَخ ابنجب يب ر ل 

يٍ ا٢عزٓبك أ انزطٕٚو سٙ اعلاكْب،  ءّٙاهقبيٓب يٍ يزٍٕطبد انَُٕاد انَبث خ.  ٔاٌ ؽلس 

هًٛخ ٕؾٛؾخ، ام نى ٚهيو انُظبو اٚخ ٚكٌٕ عهٗ اٍبً ر لٚو٘ أ رقًُٛٙ، اٛو يجُٙ عهٗ اٌٍ ع

يٍ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ثٚؤهح ارجب  اٍهٕة ي ٍٛ عُل اعلاك ٔر لٚو اهقبو انًٕاىَخ انًنرٕهح.  

س هّٛ اٛوػ ي زوؽبد يز لكح سٙ ْنا انًًٚبه، ٔفبٕخ سٙ انغبَت انًز ه  ث ُبٕو انزكبنٛف، 

 رٙ:ْٜٔٙ رب
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ا٢قزٖبكٚخ ثًب ًَٚٗ ثُظبو انزكبنٛف انًؾلكح ي ليب.  اهٖ يٍ انٚؤهح اْزًبو انٕؽلاد  -ا٢ٔ:

ٔاٌ رنرو انٕؽلح سٙ مٚم انًٕاىَخ عهٗ رٛ ٛخ اعواء ر لٚواد اهقبو انزكبنٛف.  ْم يٍ ف٣ل 

يٍ انز لٚو، أا٢ٍزُبك عهٗ  ءّٙانًزٍٕطبد نهَُٕاد انَبث خ، أ ثز لٚم رهك انًزٍٕطبد ي  

)انكًٙ ٔان ًٛٙ(.  رًب عهٗ انٕؽلح اٚٚب اٌ رؾلك نُ َٓب ي بٚٛو عًهٛخ ثغبَجٓب انًبك٘ ٔانًبنٙ 

٢ٔ ّك   سزوح رٖم ف٣نٓب انٗ َظبو انً بٚٛو، ٔمنك رؾذ اّواف انًإٍَخ أ ان طب  انًقزٔ.

اٌ اعزًبك انًٕاىَخ انزقطٛطٛخ عهٗ انً بٚٛو، ٚغ هٓب يٍ اكٔاد انوقبثخ ان  بنخ يٍ َبؽٛخ، ٔيٍ 

 وٖ، ٔانً جٕنخ يٍ ٛوسٙ ا٢كاهح ٔانًُ نٍٚ يٍ َبؽٛخ صبنضخ.ا٢كٔاد ا٢قزٖبكٚخ يٍ َبؽٛخ اف

 

ا٢ْزًبو ثبنً بٚٛو سٙ يغب٢د انزكبنٛف، ٍٕف َٚٓم ث٣ ّك عهٗ انزًٛٛي ثٍٛ ان ُبٕو  -صبَٛب:

انًجبّوح ٔاٛو انًجبّوح نهكه خ، ٔيٍ صى انزًٛٛي رلهٚغٛب ث ل ارزَبة انقجوح نلٖ انٕؽلح سٙ 

وح ٔانضبثزخ، ٔعهّٛ ساٌ ْنِ ر زجو يٍ انًٕٕٙعبد انًزْبثكخ، ٔانزٙ انزطجٛ  ثٍٛ ان ُبٕو انًز ٛ

 .Feedbackٔٚوس  يٍ ر بءح اؽلًْب يب ًَٚٗ ثبنز نٚخ ان كَٛخ  رقلو ث ٚٓب انج ٘

 

سٙ يغبل انزكبنٛف.  ْٔنا ٚؾ   يجل  هثٜ  ٔثبٞفٔا٢ْزًبو ثُظبو يؾبٍجخ انًَإٔنٛخ،  -صبنضب:

ٍ صى ساٌ عًهٛخ انوقبثخ رُٖت ُْب عهٗ ا٢ّقبٓ انًَإٔنٍٛ انزكه خ ثبنًَإٔل عٍ ؽلٔصٓب.  ٔي

عٍ ٕوف عُبٕو انكه خ ٔنَٛذ عهٗ ان ُبٕو مارٓب.  ٔٚ زجو ْنا يٍ اؽلس انًلافم ان هًٛخ 

ن ًهٛخ انوقبثخ.  ٔؽزٗ ًٚكٍ رطجٛ  َظبو س بل نًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ، اهٖ اٌ ٕٚسو انُظبو يغًٕعخ 

 ٔيٍ اْى ْنِ ا٢كٔاد: نُظبو ٔع هّ س ب٢. يٍ ا٢كٔاد ٔانً ٕيبد نزؾ ٛ  ْنا ا

 

 َظبو نهزكبنٛف انًؾلكح ي ليب، نٛكٌٕ ي ٛبٍب ر بً عهّٛ ا٢ؽلاس ان  هٛخ ــ

 َظبو نهز بهٚو نزؾ ٛ  ا٢رٖبل ثٍٛ يقزهف انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ ــ

 رُظٛى اكاه٘ ٔفوائٜ رُظًٛٛخ ٔاٙؾخ رؾلك انًَإٔنٛبد ٔانَهطبد ــ

 نٛخ ثغبَت انقوائٜ انزُظًٛٛخكنٛم نًواري انًَإٔ ــ

 َظبو يلهًٔ نهؾٕاسي ٔس  يجل  انضٕاة ٔان  بة ٚضبة انك ٕء ٔٚ بقت انً ٖو ــ

 

ٔرؾزبط رم ٔاؽلح يٍ ْنِ ا٢كٔاد ٔانً ٕيبد انٗ ييٚل يٍ انجؾش ٔانلهاٍخ، ؽزٗ رًٍٚ ٔعٕك 

َٛى انُظبو َظبو ر ٕء نًؾبٍجخ انًَإٔنٛخ.  ٔاٌ ْنا ا٢ٍهٕة يٍ ان وٗ ٚزًبّٗ ي  يجل  ر 

انكجٛو انٗ اَظًخ سوعٛخ أ عيئٛخ، ثؾٛش ٚ زُٙ ثكم عيء، صى ٚزى رغًٛ  ْنِ ا٢َظًخ أا٢عياء 

ٔاهٖ اٚٚب ٙؤهح ا٢ْزًبو ثزًٖٛى َظبو يَزُل٘   ثًب ًٍٚٚ رؾ ٛ  اعهٗ ر بءح ٔسبعهٛخ.

انٗ فبٓ ثقطٕٛ انًَإٔنٛخ، ٔمنك ؽزٗ رٕعّ انز بهٚو سٙ انٕقذ انًُبٍت ٔثبنْكم انًطهٕة 

انًَإٔل عٍ عُٖو اَ ب  انكه خ.  ٔسٙ ْنا انًغبل َٚزٕعت ٙؤهح ر َٛى عُبٕو انزكبنٛف 

انٗ يب ًٚكٍ انزؾكى سّٛ )فبٙ  نهوقبثخ( ٔيب ٢ ًٚكٍ انزؾكى سّٛ )اٛو فبٙ  نهوقبثخ( عُل 

يَزٕٖ اكاه٘ ي ٍٛ.  ٔؽزٗ ركٌٕ انوقبثخ س بنخ ٔيٕٕٙعٛخ، اهٖ ٙؤهح رؾ ٛ  انوقبثخ عهٗ 

عُل انًُج ، ا٘ ي  ؽلٔس ا٢َ ب  )انٖوف(، ٔنٌٛ ا٢َزظبه ٔؽزٗ يؤه يلح ي ُٛخ ،  ا٢َ ب 

 صى ر َى انزكبنٛف ؽَت يَزٕٚبد انًَإٔنٛخ ٔانزؾكى. 

 

ًٔٚكٍ ا٢ٍز بكح يٍ انٍٕبئم ا٢نكزؤَٛخ انؾلٚضخ سٙ اعلاك ْنِ انز بهٚو ان ٕهٚخ، ٔرٕعّٛ رم يُٓب 

ًٖٛى اَظًخ انز بهٚو، ٔؽلك سٙ فطٕٛ رَٛٛوْب سٙ قُبح ا٢رٖبل انًُبٍت، ٔاما اؽٍَ ر

 ركبيم عًهٛخ انوقبثخ ٔركبيم انً هٕيبد  ٚٚب. ئنٗثٕٕٙػ، ٍٕف ٚإك٘ ْنا 

 



 حماس بة التاكليف

 

 

 212 | صفحة 

 

انوقبثخ عهٗ انزكه خ ا٢كاهٚخ ٔانزًٕٚهٛخ، ابنجب يب رٕعّ ا٢كاهح اْزًبيٓب نهوقبثخ عهٗ ركه خ  -هاث ب:

زكه خ انُْبٛ ا٢كاه٘، ثبعزجبه اٌ ْنِ انزكه خ ا٢َزبط ٔركه خ انزَٕٚ ، ٔرغٓم ا٢ْزًبو انًطهٕة ث

ر جو عٍ َْبٛ ا٢كاهح مارٓب، انزٙ ر ٕو ث ًهٛخ انوقبثخ.  س هّٛ اهٖ ٙؤهح رٕعّٛ انًيٚل يٍ 

ا٢ٍزقلايبد  انوقبثخ انٗ عُبٕو ثُٕك انزكه خ ا٢كاهٚخ، ٔانزٙ ؽلكْب انُظبو عُل رٕىٚ  عُبٕو

هٛخ(، ٢ٔ ًٍٛب اٌ ْنِ انزكبنٛف سٙ رياٚل ٕٚيب ث ل ٕٚو )انقليبد ا٢كاهٚخ ٔانزًٕٚ 8عهٗ يوري/

سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ.  ٔيٍ انًًكٍ اٌ رؾٖو ْنِ انزكبنٛف ٍُٕٚب، رًٓٛلا نزٕىٚ ٓب عهٗ 

اعزجبهْب ثْكم يجبّو عجئب  انًواري ا٢َزبعٛخ عهٗ اٍبً انزكبنٛف انًجبّوح نكم يوري ركه خ.  أ

لح ا٢قزٖبكٚخ.  ٔا٢فٛوح ْٙ َظوح قبٕوح نٓنا انجُل انٓبو يٍ عهٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو نهٕؽ

ٚزورت عهّٛ يٍ ؽَبة اٛو ٔاق ٙ ٍٞ به انًُزٕعبد.  ؽٛش اٌ ا٢ٍبً انًُط ٙ  انزكه خ، ٔيب

نهزَ ٛو، ْٕ رقٖٛٔ ٔرٕىٚ  عًٛ  ثُٕك انزكبنٛف عهٗ ٔؽلح انًُزظ انُٓبئٙ، نهٕٕٕل انٗ 

ٙ ؽَبة َزٛغخ انزْ ٛم يٍ هثؼ أ فَبهح عهٗ ؽ ٛ زّ انزكه خ انؾ ٛ ٛخ، ٔيٍ صى اظٓبه ٕبس

 اٚٚب.

 

اٚٚب ان ٖم ثٍٛ انزكبنٛف ا٢كاهٚخ ٔانزًٕٚهٛخ.  يٍ َبؽٛخ ٚغت اٌ رقٚ  انزكه خ  ٘انٚؤهٔيٍ 

ٔانوقبثٛخ عهٗ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔنزكٍ  ا٠ّواسٛخا٢كاهٚخ نهوقبثخ عُل انًُج  يٍ قجم انغٓبد 

اَّ يٍ عبَت افو، ٚغت اٌ ٚزى رؾهٛم انزكه خ انزًٕٚهٛخ )ان ٕائل عهٗ  انًإٍَخ أ ان طب .  رًب

انوقبثخ عهٗ إَا  ان ؤٗ.  اٌ  نزًكٍان ؤٗ ٔانَُلاد ٔنهجُٕك( انٗ ثُٕكْب انًقزه خ، ٔمنك 

سٙ انلنٛم  2انزكه خ انزًٕٚهٛخ رُزظ يٍ ث ٘ ان ُبٕو انًنرٕهح سٙ انقٖٕو ا٘ انزٙ رؾًم هقى /

٢ٔ ر زجو يٍ انُبؽٛخ انُظوٚخ يٍ عُبٕو انزكه خ.  ٔنننك اهٖ يٍ انٚؤه٘  انًؾبٍجٙ نهُظبو،

رٕعّٛ ييٚل يٍ ا٢ْزًبو انٗ رؾهٛم ان ٣قخ ثٍٛ ْنِ ان ُبٕو سٙ انقٖٕو أ ا٢نزيايبد، 

ٔرؾًٛهٓب رؾذ هقى / ٕ و )ركبنٛف ا٢َْطخ ا٢فوٖ/ا٢ٍزضًبهٚخ ٔانًبنٛخ(، انً زوػ سٙ ان  وح 

اَ ب، رؾذ عُٕاٌ سٙ يغبل قٛبً انزكه خ، ٔيب ٚظٓو ثُزٛغخ نٓب سٙ ْنا انًوري، انضبَٛخ انًنرٕهح 

، ٔاعزجبهْب ثْكم يجبّو عجئب عهٗ ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو نهٕؽلح 8ثل٢ يٍ يوري/

ا٢قزٖبكٚخ، ؽزٗ ًٚكٍ روّٛل ٍٛبٍبد ا٢قزواٗ ٔانوقبثخ عهٛٓب، ٔاقزوػ ثبٌ ٚكٌٕ يُبٍجب نَلاك 

 ب أ اثواو ع ل قؤٗ علٚلح...انـ.ْنِ ان ؤٗ أ رغلٚلْ

 

انزكبنٛف انٕاهكح سٙ  انٗ يواري 9اقزوػ اٙبسخ يوري يواقجخ ركبنٛف انْواء رؾذ هقى/ -فبيَب:

انُظبو، ٔمنك ثٓلف انوقبثخ عهٗ ْنِ انزكبنٛف يٍ انًُج ، ٔرٕىٚ ٓب عهٗ قًٛخ انًٕاك ٔانجٚبئ  

ٕٕٕل انٗ انزكه خ انؾ ٛ ٛخ.  ٔيب كاو يٕعٕك ٔا٢يٕال انزٙ رْزوٚٓب انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔمنك نه

ث ُٕاٌ انقليبد انزَٕٚ ٛخ، امٌ نًبما نى ٚكٍ ُْبك يوري نًواقجخ  7سٙ انُظبو يوري رؾذ هقى/

ركبنٛف انْواء؟!  اٌ ْنِ ا٢ٙبسخ رإك٘ انٗ ر ٛٛو سٙ ٛجٛ خ انلنٛم انًؾبٍجٙ نهُظبو، ٔرؾٕٚهّ 

اٌ ْنا ٢ ٚإصو عهٗ عْٕو انًٕٕٙ ، ث له يب يٍ كنٛم اٛو ٕ و٘ انٗ كنٛم ٕ و٘.  ٔثو ٚٙ 

 ٚإصو عهٗ عًهٛخ اٍزقلاو انُظبو انًنرٕه سٙ انجويغخ ا٢نكزؤَٛخ.

 

انٗ انوقبثخ عهٗ  ثب٠ٙبسخٙؤهح ا٢ْزًبو ثبنوقبثخ عهٗ يَزٕٖ انغٕكح نهًُزٕعبد  -ٍبكٍب:

انًُبٍت يٍ  ٕة أيَزٕٖ انزكه خ، ٔمنك نهزأرل يٍ ثهٕغ انغٕكح انًطهٕثخ عُل انًَزٕٖ انًطه

انزكه خ.  ْٔنا انُٕ  يٍ انوقبثخ رًٍٚ ا٢عٓيح انزقطٛطٛخ، ثأٌ يَزٕٖ انزكه خ انن٘ ٚؾلس، 

ٚزؾ   ي ّ يَزٕٖ يُبٍت ٔي جٕل يٍ عٕكح ا٢َزبط ؽٛش قل ٚكٌٕ رق ٛ٘ انزكه خ عهٗ ؽَبة 

ربٌ عهّٛ  انغٕكح، أ اٌ انزكه خ ركٌٕ عُل َ ٌ انًَزٕٖ، ٔنكٍ يَزٕٖ انغٕكح قل اَق ٘ عًب

 يٍ قجم.
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ٔرزى انوقبثخ عهٗ يَزٕٖ انغٕكح عٍ ٛوٚ  رطجٛ  يب ًَٚٗ ثًؾبٍجخ ركبنٛف انُٕعٛخ.  ٔمنك يٍ 

ف٣ل رقطٜٛ انزكبنٛف ان٣ىيخ ن ًهٛخ انوقبثخ انُٕعٛخ سٙ يواؽهٓب انًقزه خ، ا٘ )يوؽهخ ّواء 

ا٢َزبط(، ٔيزبث زٓب ثًب  انًٕاك ٔانقبيبد ٔانجٚبئ ، يوؽهخ ا٢َزبط، ٔرننك يوؽهخ رَٕٚ  ٔرٕىٚ 

ٚؾلس يٍ انزكبنٛف ان  هٛخ، ثؾٛش رَزطٛ  انٕؽلح انُٖبعٛخ رًٍٚٛ يَزٕٖ عٛل نهغٕكح سٙ رم 

 يوؽهخ يٍ ْنِ انًواؽم.

 

ٔا٢ٙبسبد انً زوؽخ رًُٕمط )يٕكٚم(،  اكَبِ انوٍى انزقطٛطٙ ثبنُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انؾبنٙ،

 .3قطٜ هقى ٔانًإّوح ثبنهٍَٕٛ ا٢ىه  ٔا٢ؽًو، انً
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 سٙ يغبل ارقبم ان واهاد: -3

 

اّبه انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ثبنُٔ انٗ يغًٕعخ يٍ انز بهٚو، ر ٕو انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ 

ٔانوقبثٛخ انًقزه خ.  ابنجب يب ٚزى اعلاك ْنِ انز بهٚو  ا٠ّواسٛخٔر لًٚٓب انٗ انغٓبد  ثاعلاكْب

خ، ٔٚوٙٙ انغٓبد ا٠ّواسٛخ يٍ َبؽٛخ افوٖ.  ثْكم ٚوٙٙ اكاهح انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ يٍ َبؽٛ

ُْٔٚب ْنا يٍ علو ٔعٕك قٕاعل أ اٛبه رؾكى اعلاك ْنِ انز بهٚو، ٔفبٕخ سٙ رٛ ٛخ رُٖٛف 

انز بهٚو سٙ يغبل يؾبٍجخ انزكبنٛف، ٔعلو رُٖٛف انلٔاس  ٔان واهاد انزٙ رُزظ أ رٓلف يٍ 

ُزغٓب انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل، ٣ٚؽع سٙ اعهٓب ْنِ انز بهٚو.  اٌ انز بهٚو ا٢ٍبٍٛخ انزٙ ٚ

ا٢كاهح ان  بنخ سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ا٢َزبعٛخ،  ٞاواٗانزطجٛ  ان ًهٙ قهخ سٕائل ْنِ انز بهٚو 

نكَٕٓب رؾزٕ٘ عهٗ ي هٕيبد ربهٚقٛخ يزأفوح.  اعزًبك يجل  انزكبنٛف انزبهٚقٛخ )ركه خ انْواء أ 

انًجل  ٚ و ثزَغٛم يكَٕبد انًٛياَٛخ عهٗ اٍبً ركه خ ا٢قزُبء  ركه خ ا٢قزُبء(، ٔانً ؤف ثبٌ ْنا

أ ا٢َزبط، ي  اسزواٗ صجبد قٕح انْواء نٕؽلح انُ ل انًَزقلو سٙ ان ٛبً انًؾبٍجٙ.  س هّٛ اٌ 

ْنا انًجل ، ٢ ٚ طٙ ٕٕهح ؽ ٛ ٛخ عهٗ ؽبنخ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ، ٔثبنزبنٙ ركٌٕ عًهٛخ ارقبم 

٢عزًبكْب عهٗ ا٢ٍ به انزبهٚقٛخ، سبن لٚل يٍ عُبٕو ان ٕائى انًبنٛخ  ان واهاد اٛو ع ٣َٛخ،

 ُٚج ٙ اعبكح ر ًٛٓب ثطوٚ خ رزًبّٗ ي  ا٢قزٖبك انزٚقًٙ، انن٘ ٢ ٚيال عبنٛب سٙ ان وا .

 

ننا اهٖ اٌ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ث ل رؾلٚضّ نٛكٌٕ َظبيب يزكبي٣ نهًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ 

بٍجخ انًَإٔنٛخ، ٚغت اٌ ُٚزظ إَاعب يٍ انً هٕيبد ٔانز بهٚو، ر ٛل سٙ يقزهف انزكبنٛف ٔانًؾ

 ان واهاد.

 

 ٚهٙ: ، انٗ يب٠َزبعٓبًٚكٍ رُٖٛف انً هٕيبد انزٙ ٚ ل انُظبو 
 
ْٔنِ  . ي هٕيبد ر ٛل سٙ ارقبم ان واهاد انلافهٛخ، ا٘ عهٗ يَزٕٖ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ. 1

ثٖ خ كٔهٚخ ٔسٕهٚخ، نزَٓٛم عًهٛخ ارقبم ان واهاد ان٣ىيخ عهٗ انجٛبَبد ٚغت اٌ ُٚزغٓب انُظبو 

 يَزٕٖ انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

 

. ي هٕيبد ر ٛل سٙ ارقبم ان واهاد عهٗ يَزٕٖ ان طب  ا٘ يب ًَٚٗ ثبنً هٕيبد انقبهعٛخ.  2

نهزَُٛ  ثٍٛ يقزهف  ا٠ّواسٛخْٔنِ ًٚكٍ اٌ ُٚزغٓب انُظبو، ٔٚ ليٓب سٙ ر بهٚو انٗ انغٓبد 

ٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انزٙ ْٚوف عهٛٓب ان طب ، ٔي وسخ ا٘ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ ًٚكٍ اٌ ٚ طٙ ان

عبئلا ن٣ٍزضًبه.  ٔٚغت اٌ ر ل ْنِ انً هٕيبد ٔانز بهٚو ٛج ب ن ٕاعل ٔاٌٍ يٕؽلح ُٚٔ عهٛٓب 

سٙ اٛبه انُظبو، ؽزٗ ركٌٕ انًإّواد ماد ي ُٗ، ٔؽزٗ ًٚكٍ اعواء انً بهَخ ثٍٛ يقزهف 

 ا٢قزٖبكٚخ، َٔٚٓم ا٢يو عهٗ قٛبً اكائٓب. انٕؽلاد

 

. ي هٕيبد عهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ. ٔريكاك اًْٛخ ْنِ انً هٕيبد سٙ ظم ا٢قزٖبك انًٕعّ أ 3

انًقطٜ.  ًٔٚكٍ اٌ ُٚزغٓب انُظبو انًؾبٍجٙ كافم انٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ ٔٚوس ٓب انٗ ان طب  

ً هٕيبد انٗ يقزهف انٕؽلاد انزبث خ نّ، سٙ انًْوف عهٛٓب، صى ٚ ٕو ان طب  ثلٔهِ، ثوس  ْنِ ان

يؾبٔنخ نهزَُٛ  ثٍٛ يقزهف ان طبعبد عهٗ انًَزٕٖ ان ٕيٙ، ؽزٗ ًٚكٍ روّٛل انَٛبٍبد ان بيخ 

ا٢عزًبعٛخ انًز ه خ ثزقطٜٛ ا٢َزبط، ٔا٢َ ب  ان ٕيٙ، ٔانَٛبٍبد انٚوٚجٛخ، ٔرَ ٛو انًُزٕعبد 

ُبٕو ا٢َزبط ٔانطبقخ ا٢َزبعٛخ، ٍٔٛبٍبد انًقزه خ نه وٗ انًؾهٙ ٔانزٖلٚو، ٔكهاٍخ ع

انزًٕٚم، ٔان ؤٗ ٔا٢ٍزضًبهاد ٍٕاء انلافهٛخ أ انقبهعٛخ، عًهٛخ اؽزَبة انلفم ان ٕيٙ، 
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رًب ، (input-outputٔانُبرظ ان ٕيٙ ا٢عًبنٙ ٔانٖبسٙ، ٔاعلاك علأل انزْبثك انُٖبعٙ )

 عٛخ نهًغزً ، ٔاٛو منك.ا٢عزًب –ٚلٔنٕعٛخ ا٢قزٖبكٚخ ئَٓب ر جو عٍ ٕٔٙػ اٜ

 

 ٔاقزوػ نزؾ ٛ  ْنِ ا٢ْلاف يب ٚهٙ:

 

ٙؤهح ٔٙ  كنٛم نًواري ارقبم ان واهاد، ٔرُٖٛف ْنِ ان واهاد ؽَت اًْٛزٓب،  ــ 

 ٔؽَت انًَزٕٖ ا٢كاه٘ انزبث  نّ.  ٔرَٓم ْنِ انقطٕح رؾلٚل انًَإٔنٛخ. 

خ ان٣ىيخ ٢رقبم ان واهاد، ٔٙ  اٛبه نطوٚ خ اعلاك انً هٕيبد ٔانجٛبَبد انًؾبٍجٛ ــ 

ٔا٢ٌٍ انزٙ ًٚكٍ ا٢ٍزُبك انٛٓب عُل اعلاكْب، ٔعوٙٓب ثأّكبل يقزه خ )انغلأل، 

ٔانوٍٕو انجٛبَٛخ( نهغٓبد انً ُٛخ، ؽزٗ ٢ رقٚ  سٙ عبَت رجٛو يُٓب نهز لٚو ٔا٢عزٓبك.  

ّواد ًٔٚكٍ سٙ ْنا انًغبل ا٢ٍز بكح يٍ انزؾهٛم انًبنٙ، ٔانَُت انًبنٛخ ٔانًإ

ا٢قزٖبكٚخ ٔانً بهَبد، ٔا٢ٍز بكح يٍ ي بْٛى انزكه خ انًقزه خ، يضم، ان وٓ انٚبئ خ، 

 ٔركه خ انجلائم، ٔانزكبنٛف انز بٙهٛخ، ٔانزكه خ انًز ٛوح... انـ .

ٚغت ارجب  قٕاعل ٍٔٛبٍبد يؾبٍجٛخ، ٔاٍزقلاو انً وسخ انًُٓٛخ نهً بٚٛو انًؾبٍجٛخ  ــ 

ٛم انًبنٙ، ٔانزٙ رَبعل عهٗ ا٢سٖبػ عٍ ْنِ انً هٕيبد ٔانًواع خ ٔانزؾه انلٔنٛخ

ٔانجٛبَبد عهٗ اٌٍ عٕكح انُٕعٛخ ثل٢ عٍ انكًٛخ، ٔر جو عٍ انؾ بئ  ٔان ٣قبد 

 اٍٞبٍٛخ انزٙ رز ه  ثبنٕؽلح ا٢قزٖبكٚخ.

ئٌ عًهٛخ اعلاك ان ٕائى انًبنٛخ رزطهت انْ بسٛخ، ؽزٗ ركٌٕ انز بهٚو انًبنٛخ قبثهخ نه ٓى،  ــ 

رننك ُٚج ٙ اٌ ٚإفن ثُظو ا٢عزجبه انقٖبئٔ انُٕعٛخ نهً هٕيبد انًؾبٍجٛخ عُل اعلاك 

 ان ٕائى انًبنٛخ ٔانزكبنٛف.

 

اكَبِ انوٍى انزقطٛطٙ ثبنُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل انؾبنٙ، ٔا٢ٙبسبد انً زوؽخ رًُٕمط )يٕكٚم(، 

 .4ٔانًإّوح ثبنهٍَٕٛ ا٢ىه  ٔا٢ؽًو، انًقطٜ هقى 
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 واث : انق٣ٕخ ٔا٢ٍزُزبعبد:انًؾٕه ان

 

اٌ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل عُلَب، نٌٛ يٕؽلا ثبنً ُٗ انلقٛ  ]ٔانًكزًم[ نهكهًخ.  نننك ُْبك 

ؽبعخ يبٍخ نزؾلٚضّ ٔاعواء ا٣ٕ٢ؽبد انٚؤهٚخ ٔان٣ىيخ سٙ رورٛجّ، نٛوثٜ ْنِ ا٢َْطخ 

سٙ َظبو يؾبٍجٙ ٔاؽل، ثؾٛش ٚ بنظ انزٙ ريأنٓب عبكح رم انٕؽلاد ا٢َزبعٛخ انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح 

رَغ٣ٛد ْنِ ا٢َْطخ، ٔيٍ صى رٕؽٛلْب ثْكم َٚٓم عًهٛخ رطجٛ ّ سٙ ربسخ سؤ  ا٢قزٖبك 

انُٕٛٙ، ؽزٗ َٚزطٛ  انُظبو اَزبط انً هٕيبد ا٢قزٖبكٚخ ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد عهٗ 

ٍ، انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔيؾبٍجخ ربسخ انًَزٕٚبد ا٢كاهٚخ انًقزه خ.  ٚزٖف ْنا انُظبو ث ًَٛ

انزكبنٛف.  اٌ انُظبو يًكٍ اٌ ٚزكٌٕ س ٜ يٍ انًؾبٍجخ انًبنٛخ، يٍ كٌٔ انزكبنٛف، ٔفبٕخ 

نهٕؽلاد ا٢َزبعٛخ انٖ ٛوح، انزٙ ٢ رؾزبط انٗ اٍزقلاو يؾبٍجخ انزكبنٛف ثبنْكم انزؾهٛهٙ، ٔرًب 

بنً هٕيبد انًؾبٍجٛخ ا٢عًبنٛخ ًٚكٍ عٍ ٛوٚ  انًؾبٍجخ انًبنٛخ، رئٚل انغٓبد انًَإٔنخ ث

 انٚؤهٚخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ، رًب ْٕ يطج  ؽبنٛب ثٓنا انْكم. 

 

رننك ٢ ًٚكٍ اٌ ركٌٕ ُْبك يؾبٍجخ انزكبنٛف يٍ كٌٔ انًؾبٍجخ انًبنٛخ ٔفبٕخ سٙ انٕؽلاد 

ٚخ انزؾهٛهٛخ نهًَزٕٚبد انُٖبعٛخ انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح، ٔانزٙ رؾزبط انٗ اَزبط انً هٕيبد ا٢قزٖبك

ا٢كاهٚخ ربسخ.  ٔيٍ سٕائل ْنا انز َٛى اٚٚب، اَّ ٕٚٙؼ ان ٣قخ انًزُٛخ انزٙ روثٜ يؾبٍجخ انًبنٛخ 

ي بهَخ ٔيطبث خ انزَغ٣ٛد ا٢عًبنٛخ انزٙ ٚزى رَغٛهٓب سٙ انًؾبٍجخ  ثًؾبٍجخ انزكبنٛف، يٍ ف٣ل

ٛف ٔانًٕاهك، ٔٚزى رَغٛهٓب سٙ يؾبٍجخ انًبنٛخ، ٔرهك انزَغ٣ٛد انزؾهٛهٛخ انزٙ رقٔ انزكبن

انزكبنٛف عٍ ٛوٚ  انًَزُلاد انقبٕخ ثننك.  ٔٚغو٘ انز َٛى ا٢ٔنٙ نجُٕك انزكبنٛف عهٗ ٔس  

يواري انًَإٔنٛخ، ٔٚزى رَغٛهٓب سٙ كسبرو ٍٔغ٣د يؾبٍجخ انزكبنٛف ثْكم اؽٖبئٙ، ام ًٚكٍ 
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انٕؽلاد انُٖبعٛخ انًزٍٕطخ اٍزقلاو ان ٕٛك اٚٚب سٙ رَغ٣ٛد ْنِ انجُٕك، ٔفبٕخ سٙ 

 ٔانكجٛوح.

 

نى ٚزطو  انُظبو انًنرٕه انٗ رٛ ٛخ رُٖٛف انز بهٚو سٙ يغبل يؾبٍجخ انزكبنٛف.  اٌ انٕؽلاد 

يبنٛخ رُزغٓب انًؾبٍجخ انًبنٛخ انٗ انغٓبد انًَإٔنخ سٙ أقبرٓب  انُٖبعٛخ يهييخ ثز لٚى ر بهٚو

 بهٚو ا٢ٍبٍٛخ انزٙ ؽلكْب انُظبو ْٙ:انوقبثخ ٔانٚوٚجخ.  ٔاْى انز  ٞاواٗانًؾلكح 

 

 انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ -

 ؽَبثبد انُزٛغخ )ان ًهٛبد انغبهٚخ( -

 انؾبنخ انًبنٛخ -

 

سٙ انزطجٛ  ان ًهٙ، ٣ٚؽع قهخ سٕائل ْنِ انز بهٚو انًبنٛخ ٞاواٗ ا٢كاهح ان  بنخ.  ٢ٔ رَبعل 

ٔظبئ ٓى ا٢كاهٚخ ثبنْكم انًوؤٍٍٔٛ سٙ انٕؽلاد انُٖبعٛخ انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح، ثأٌ ٚإكٔا 

ا٢يضم، نكَٕٓب رؾزٕ٘ عهٗ ي هٕيبد ربهٚقٛخ ٔيزأفوح.  ننا ٚغت اٌ ٚزَ  ي ٕٓو انُظبو نُٛزظ 

انً هٕيبد ان٣ىيخ ٢رقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ عهٗ ٕ ٛل انٕؽلح، ان طب ، ٔعهٗ يَزٕٖ 

 ا٢قزٖبك انكهٙ.

 

كه خ عُل رطجٛ  انُظبو انًؾبٍجٙ ن ُبٕو انز اؽلرجٕٚت ٔ يٍيٍ انٚؤه٘ اٍزقلاو ارضو 

نهزكبنٛف.  سًض٣ سٙ انٕؽلاد ا٢قزٖبكٚخ انٖ ٛوح انزٙ رزًٛي  َْطزٓب ثبنًؾلٔكٚخ، ٢ٔ رؾزبط 

ٛجٛ خ عًهٓب انٗ اَزبط رًٛخ رجٛوح يٍ انً هٕيبد ا٢كاهٚخ، ًٚكٍ ا٢رز بء ثُٕعٍٛ يٍ انزجٕٚجبد 

ؽلاد انًزٍٕطخ ٔانكجٛوح، ٚ ٚم ارجب  عهٗ اٌ ٚكٌٕ يٍ ًُّٙ انزجٕٚت انُٕعٙ.  ايب سٙ انٕ

ارضو يٍ رجٕٚجٍٛ سٙ اٌ ٔاؽل، ثم سٙ ث ٘ ا٢ؽٛبٌ )اما رٕسود انًَزهييبد ان٣ىيخ ثننك(، 

ارجب  رم ْنِ ا٢َٕا  يٍ انزجٕٚجبد انًنرٕهح، ٔاعلاك ر بهٚو انكه خ عهٗ ٔس  رم َٕ  يُٓب، رًب 

 .5هقى يٕٙؼ ُْب سٙ انًقطٜ 
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ٌ ارجب  ارضو يٍ رجٕٚت ن ُبٕو انكه خ رْكم ٕ ٕثخ رجٛوح سٙ انؾٛبح ٔيٍ عٓخ افوٖ َغل ا

ان ًهٛخ، يٍ ؽٛش ر لك انزَغ٣ٛد ٔانَغ٣د ٔانيٚبكح سٙ انًٕظ ٍٛ، ٢ٔ ًٍٛب اما ربٌ رطجٛ  

انُظبو ٚ ٕو عهٗ ا٢كاء انٛلٔ٘.  ًٔٚكٍ ان ٚبء عهٗ ْنِ انٖ ٕثبد ثبٍزقلاو انجوايظ 

ً هٕيبد، يًب َٚٓم عًهٛخ رطجٛ  ارضو يٍ رجٕٚت ٔاؽل ن ُبٕو ا٢نكزؤَٛخ سٙ عًهٛخ اَزبط ان

انكه خ عجو يواؽهٓب انًقزه خ، ٔيٍ صى اعلاك انز بهٚو ان ٕهٚخ ٔرٕعٛٓٓب سٙ قُبح ا٢رٖبل انٗ 

انًَزٕٖ ا٢كاه٘ انًُبٍت.  ٔاما اؽٍَ رًٖٛى اَظًخ انز بهٚو، ٔؽلك سٙ انقطٕٛ رَٛٛوْب 

 .عًهٛخ انوقبثخ ٔاَزبط انً هٕيبد ثٕٕٙػ، سَٕف ٚإك٘ انٗ انزكبيم سٙ

 

سٙ انًُٕمط )انًٕكٚم( نزًٖٛى َظبو يٕؽل نهزكبنٛف عهٗ اٌٍ  خاٌ ا٢عواءاد انًطؤؽخ يغزً 

 عهًٛخ، ٍزؾ   ثبنزأرٛل اْلاف يز لكح، يُٓب: 

 

 ثُبء قبعلح انً هٕيبد ٔانجٛبَبد نهزكبنٛف ان٣ىيخ ن ًهٛخ ارقبم ان واهاد ا٢قزٖبكٚخ  .1

انزكبنٛف، هس  انك بءح ا٢َزبعٛخ، ان ُبٚخ ثبنغٕكح ٔانُٕعٛخ، ٔر ٛٛى انك بءح رق ٛ٘  .2

 ا٢كاهٚخ

 رهجٛخ اؽزٛبعبد انًَزضًوٍٚ ٔانًًٕنٍٛ .3

 رأْٛم ان ٕٖ انجْوٚخ انًُٓٛخ ٔانًلهثخ سٙ يغبل يؾبٍجخ انزكبنٛف .4

ى ايٕهْب يٖبكه اٚغبك يجل  انزٕاس  ثٍٛ ا٢َظًخ انًؾبٍجٛخ ٔانز بهٚو انًبنٛخ انزٙ رُظ .5

يقزه خ، ربن بٌَٕ انزغبه٘، انٚوٚجٙ، إٕل يٛياَٛخ انلٔنخ، قبٌَٕ إٕل يؾبٍجخ 
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انْوربد انزغبهٚخ ٔانُٖبعٛخ )سٙ ان وا  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل(، ٔانغً ٛبد 

 ٔاٛوْب، ًٍٙ َظبو يؾبٍجٙ عواقٙ يٕؽل.

 .ان بنًٙانقؤط ثبنً بٚٛو ان ٛبٍٛخ، ثؾٛش ركٌٕ ي جٕنخ عهٗ انٖ ٛل  .6

ر  ٛم ٔرُْٜٛ كٔه رم يٍ نغُخ انزُظٛى انًؾبٍجٙ ٔيغهٌ انً بٚٛو انًؾبٍجٛخ ٔانوقبثخ  .7

سٙ عًٕٓهٚخ ان وا ، رٙ رأفن عهٗ عبر ٓب يًٓخ ئ٣ٕػ ٔرطٕٚو انُظبو انًؾبٍجٙ، 

ثٓلف رٕؽٛلِ، ٔانزؾ ٛي عهٗ يجل  انزَُٛ  ٔانزٕاس  ٔانزٕؽٛل ي  ي بٚٛو انًؾبٍجخ 

 نًغبل. انلٔنٛخ سٙ ْنا ا

 
 لبئّخ  رمش٠ش وٍفخ ا ٔزبط ٌٍفزشح ِٓ.......... اٌٝ ......... 1                  يهؾ 

 اٌّجٍغ ا عّبٌٟ اٌّجٍغ  اٌج١بْ
   1ره خ انًٕاك انًَزقليخ.

  xx يٕاك أل يلح
  xx + يْزوٚبد انًٕاك

  xx يغًٕ  انًٕاك
  xx -يٕاك افو يلح

 xxx  ا٢َزبطانًٕاك انًَزقليخ س ٣ سٙ = 
 xx  2ا٢عٕه. 

 xx  3ركبنٛف افوٖ. 
 xxx  4( ره خ ا٢َزبط.   3+2+4 ) 

 xx  5هًلح + .ل انا٢َزبط اٛو ربو أ
 xx  6.  -ا٢َزبط اٛو ربو افو انًلح

 xxx  (6ـ -5+4) 7ره خ ُٕ  انجٚبعخ . 
 

 
 ا سثبػ ٚاٌخغبئش -لبئّخ رمش٠ش ؽغبة إٌز١غخ             2يهؾ  

 اٌّجٍخ ا عّبٌٟ اٌّجٍغ اٌج١بْ                                     
 xxx  1ٕبسٙ انًجٛ بد. 

   -ره خ انجٚبعخ انًُزغخ
  xx ثٚبعخ ربيخ أل يلح
  xx +  ،يٍ ر وٚو انَبث 7ره خ ُٕ  انجٚبعخ

  xx قًٛخ انجٚبعخ انً لح نهجٛ = 
  xx ــ ثٚبعخ ربيخ افو يلح

 xxx  2خ انًجبعخ.ره خ انجٚبع= 

 xx  (3=2-ـ1) اعًبنٙ انوثؼ أ انقَبهح
ركبنٛف انجٛ  )انزَٕٚ ٛخ( ٔا٢كاهٚخ، يًكٍ اظٓبهْب 

 4 . ثْكم رؾهٛهٙ
 xx 

 xxx  ( 5=  4-ـ3ٕبسٙ انوثؼ أ انقَبهح ) 
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 رًضم ؽَبة انًزبعوح 3ــ1

 رًضم ؽَبة ا٢هثبػ ٔانقَبئو 5ــ4

 

 ……………………ـ انًٛياَٛخ ان ًٕيٛخ ثزبهٚ 3يهؾ  

    (ا٢ٕٕل )انًٕعٕكاد   انقٖٕو )انًطهٕثبد(
    انًٕعٕكاد انضبثزخ   هاً انًبل ٔؽ  انًهكٛخ 

  xx  ا٢هاٙٙ  xx هاً انًبل
   xx َٙنًجبا  xx انوثؼ أ انقَبهح - +
  xx xx اَلصبه انًجبَٙ - xx xxx نًَؾٕثبد -ـ

   xx ًكزجٛخا٢د ٔانً لاد ان  xx انزقٖٖٛبد ٔا٢ؽزٛبٛٛبد
 يٖؤسبد يَزؾ خ اٛو

 يلسٕعخ
xx  - اَلصبه ا٢د ٔانً لاد xx xx  

   xx ٍٔبئم انُ م   xx اٚواكاد ي جٕظخ ي ليب
  xx xx اَلصبه ٍٔبئم انُ م -  xx أها  انلس 

   xx انًكبئٍ ٔانً لاد ا٢َزبعٛخ  xx قؤٗ ٕٛٚهخ ا٢عم
 xx xx Xxx د ا٢َزبعٛخاَلصبه انًكبئٍ ٔانً لا -  xx ثُٕك كائُخ

    انًٕعٕكاد انًزلأنخ  xx كائٌُٕ
   xx يقئٌ ثبَٕاعٓب انًقزه خ xx xxx ؽَبثبد كائُخ يقزه خ

   xx خٙاٚواكاد يَزؾ خ اٛو ي جٕ   
   xx يٖؤسبد يلسٕعخ ي ليب   
   xx أها  ان ج٘   
   xx اٍزضًبهاد يبنٛخ   
  xx xx عمقؤٗ يلُٚخ، ٕٛٚهخ ٔقٖٛوح ا٢   
   xx يلٌُٕٚ   
  xx xx لٌٕٚ انً لٔيخاناؽزٛبٛٙ  -   
  xx xx ؽَبثبد يلُٚخ افوٖ   
    انُ لٚخ ثبنُٖلٔ  ٔانجُٕك   

   xx سٙ انُٖلٔ    
 xx xx Xxx سٙ انجُك   
  xxx    Xxx 

 

و انًؾبٍجٙ ْنِ انًٛياَٛخ يَزقليخ قجم ظٕٓه انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل، ْٔٙ عهٗ ٔس  انُظب

 ا٢َكهٛي٘، ا٘ انًٕعٕكاد ٔانًطهٕثبد انضبثزخ ا٢ٔ، صى انًٕعٕكاد ٔانًزطهجبد انًزلأنخ.

 

انزًٛٛي ثٍٛ انزكبنٛف ا٢َزبعٛخ ٔاٛو ا٢َزبعٛخ عهٗ ٕ ٛل ا٢قزٖبك انُٕٛٙ نٓب اًْٛزٓب سٙ * 

ان ٕيٙ  ي ٕٓو اؽزَبة انلفم ان ٕيٙ.  س ٙ ا٢قزٖبك ا٢ّزوارٙ، ٚلفم سٙ اؽزَبة انلفم

ان طبعبد ا٢َزبعٛخ س ٜ، كٌٔ انقليٛخ، ٔا٢فٛوح نٓب ؽٖزٓب يٍ عًهٛخ رٕىٚ  انلفم ان ٕيٙ عٍ 

ٛوٚ  انًٛياَٛخ ان بيخ نهلٔنخ.  عهٗ عكٌ يب ْٕ يزج  سٙ انلٔل انو ًٍبنٛخ، ؽٛش ٚغو٘ 

 اؽزَبة انلفم ان ٕيٙ عهٗ اٍبً ان طبعبد ا٢َزبعٛخ ٔانقليٛخ ي ب.
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 .2015انٖبكه سٙ اماه/يبهً  372ان لك  اٌغذ٠ذح اٌضمبفخه رً بل سٙ يغهخ يٕعي انجؾش يُْٕ **

 

 25/4/2015ثزبهٚـ  شجىخ ا لزصبد١٠ٓ اٌ شال١١ٓانجؾش يُْٕه اٚٚب ثْكم ربيم عهٗ 

 

 :ساعع اٌّصبدس ا ر١خ
 

 سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽلا٢ٔ: 
 

ّزوارٙ )انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل(، كاه اؽًل هٕٙاٌ عجل انجبٍٜ: انًؾبٍجخ سٙ يُْآد ان طب  ا٢  (1)

 .1977انكزت نهطجبعخ ٔانُْو، عبي خ انًٕٕم، 

ؽبسع عجل انهطٛف، ٔاٍٛهٙ يٕهٌٚ ،ان ْو٘ سإاك: انُظوٚخ ٔانزطجٛ  سٙ انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل،   (2)

 . 1976انطج خ انضبنضخ، كاه ان كو ان وثٙ، ان بْوح، 

ًؾبٍجٙ انًٕؽل نقليخ انٕؽلاد ٔا٢اواٗ ان ٕيٛخ، كاه انييبٌ، انًَزٕسٙ ٕبؽت ؽًٛل: انُظبو ان  (3)

 ، انطج خ ا٢ٔنٗ.1974ث لاك، 

انًَزٕسٙ ٕبؽت ؽًٛل، انؾٛبنٙ عجلانوىا  فبنل: انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل ٔانً بنغخ انلسزوٚخ   (4)

 ، انطج خ ا٢ٔنٗ.1972ث لاك  -نهؾَبثبد، كاه انييبٌ

ان طب  انُٖبعٙ انؾكٕيٙ سٙ ان وا : ٔىاهح انُٖبعخ، انًلٚوٚخ ان بيخ  انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ  (5)

 .1972نهزقطٜٛ ٔانوقبثخ انًبنٛخ، انًإٍَخ ان بيخ نه يل ٔانَُٛظ، 

يؾًٕك يؾًٕك انْغبعٙ" انُظبو انًؾبٍجٙ انًٕؽل سٙ ٕٙء انً بٚٛو انًؾبٍجٛخ"، انًكزجخ ان ٖوٚخ،   (6)

 .2006انًُٖٕهح، 
 

 خ انؾكٕيٛخصبَٛب: سٙ انًؾبٍج

 

 .1971هىٔقٙ، ٕبئغ ؽُب: انًؾبٍجخ انؾكٕيٛخ، انطج خ انضبنضخ، كاه انييبٌ، ث لاك  (4)
)يٕكٚم( انًؾبٍجخ انؾكٕيٛخ سٙ ان وا ، هٍبنخ كرزٕهاِ، عبي خ نٕكى، ثٕنُلا،  ٕبنؼ يبْو: ًَٕمط (2)

 ، )ثبنه خ انجٕنُلٚخ(.1980
ٚوٚخ انًؾبٍجبد ان بيخ، عوٚلح انؾوٚخ، ، يجبكب انًؾبٍجخ، ٔىاهح انًبنٛخ، يل1940نَُخ  28قبٌَٕ  (3)

 .1976ث لاك 
 

 صبنضب: سٙ يؾبٍجخ انزكبنٛف ٔانًبنٛخ ٔا٢كاهٚخ
 
 .1980اؽًل ٚبٍٍٛ ؽبىو: َظبو انزكبنٛف سٙ انًْؤعبد انُٖبعٛخ، كاه انُٓٚخ ان وثٛخ، ان بْوح،  (4)

ٍكُلهٚخ، اٞنغبي ٛخ، يوعٙ عجل انؾٙ: يؾبٍجخ انزكبنٛف ٞاواٗ انزقطٜٛ ٔانوقبثخ، كاه انًطجٕعبد ا (2)

1980. 
يوعٙ عجل انؾٙ، ًٍٛو انٖجبٌ دمحم: انزطٕه انًؾبٍجٙ ٔانًْبرم انًؾبٍجٛخ انً بٕوح، كاه انُٓٚخ  (3)

 .1988ان وثٛخ نهطجبعخ ٔانُْو، ثٛؤد، 
 .1969عجل انوؽًٍ عهٙ: انًٕاىَخ انزقطٛطٛخ، يكزجخ ان غبنخ، ان بْوح  (4)
ان وا ، هٍبنخ  كرزٕهاِ، اٛو  -ان طب  انُٖبعٙ انؾكٕيٙقلٔه٘، ٕجبػ: رؾلٚش يؾبٍجخ انزكبنٛف سٙ  (5)

 ، )ثبنه خ انجٕنُلٚخ(.4985يُْٕهح، عبي خ نٕكى، ثٕنُلا، 
 يلفم اكاه٘، انغيء ا٢ٔل، كاه انًوٚـ نهُْو ٔا٠َزبط ان ُٙ، -َْٕغوك رْبهني: يؾبٍجخ انزكبنٛف  (6)

 .1986انوٚبٗ 
 .1985، ان بْوح، رٕسٛ  ثهٛ  دمحم: يؾبٍجخ انزكبنٛف، يطج خ انْجبة (7)
  1976ٍكُلهٚخ،ٞاؽًل فهٛم دمحم، ؽٍَُٛ عًو: يؾبٍجخ انزكبنٛف انُٖبعٛخ، يإٍَخ ّجبة انغبي خ، ا (8)
 .1975انَٛل انغياه دمحم: يؾبٍجخ انزكبنٛف قٛبً ٔهقبثخ ارقبم ان واهاد، يكزجخ عٍٛ ًٌّ، ان بْوح،  (9)
ل ربعٛغٙ ٔافؤٌ، كاه انًوٚـ ّؤٚله هْٚبهك ٔافؤٌ: َظوٚخ انًؾبٍجخ، ر وٚت فبنل عهٗ اؽً (42)

 .2006نهُْو انَ ٕكٚخ، 
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 هاث ب: سٙ ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ

 
، انطج خ ان بٙٙ ؽٍَٛ، ؽًلاٌ يأيٌٕ: انًؾبٍجخ انلٔنٛخ ٔي بٚٛوْب، كاه انض بسخ نهُْو ٔانزٕىٚ  ( 1)

 .2008ا٢ٔنٗ، عًبٌ 
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انًَز جم(، اكٔاه انًؾبٍجٍٛ -انؾٖبك-)انغنٔه يٖط ٗ ٣ْنٙ ؽٍَٛ: انً بٚٛو انًؾبٍجٛخ انلٔنٛخ ( 2)

ٔرًُٛخ انًٕاهك، انًُظًخ ان وثٛخ نهزًُٛخ ا٢كاهٚخ، ان بْوح،  كاهحٔيواقت انؾَبثبد سٙ قواهاد ا٠

 .2006انْبهقخ 

لاك ٔعوٗ ان ٕائى انًبنٛخ سٙ ٕٙء ي بٚٛو انًؾبٍجخ، كاه انغبي ٛخ، يٖو انَٛل اؽًل نط ٙ  يٍٛ: اع ( 3)

2008. 

ُْٛٙ سبٌ عوَُٕٚظ: ي بٚٛو انز بهٚو انًبنٛخ انلٔنٛخ، كنٛم انزطجٛ ، روعًخ ٛبه  ؽًبك، انلاه انلٔنٛخ  (4)

 .2006ن٣ٍزضًبهاد انض بسٛخ، ان بْوح

عٕنًخ  غٛخ رٕسٛ  انً بٚٛو انُٕٛٛخ ٔان وثٛخ ي ّوٚف رٕسٛ  دمحم، عهٗ دمحم ٍٕٚهى ؽٍَ: اٍزوارٛ (5)

 .2005انً بٚٛو انلٔنٛخ نهًؾبٍجخ ـ انيقبىٚ ، يٖو 

انًإرًو  ئنٕٗجبػ: اًْٛخ رجُٙ ي بٚٛو انًؾبٍجخ انلٔنٛخ سٙ ا٢قزٖبك ان واقٙ، ثؾش ي لو  قلٔه٘، ( 6)

/ 5/ 17-16ًُ  ل ثزبهٚـ ان هًٙ انضبَٙ عْو )انزًُٛخ  انًَزلايخ يٍ اعم اقزٖبك عواقٙ يزطٕه(، ان

، انًغهل انضبَٙ، انٖبكهح عٍ رهٛخ 2012نَُخ 93ٔا٢قزٖبك، ان لك  كاهحٔانًُْٕه سٙ يغهخ ا٠ 2012
 ٔا٢قزٖبك سٙ عبي خ انًَزُٖوٚخ. كاهحا٠

 


