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انًٖةبه  رًضهذ يْكهخ انلهاٍةخ فةٙ ٔعةٕك  عٕايةم يةإصوح عهةٗ فبعهٛةخ ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةخ فةٙ : اٌّغتخٍض

انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ رٚعف كٔهْب فٙ انؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ ٔٛوؽذ يٍ فالل انزَبؤالد انزبنٛةخ: ْةم 

رةإصو انًكبَةخ انزُمًٛٛةخ ركاهح انًواععةخ انلافهٛةخ فةٙ انؾةل يةٍ يقةبٛو انزْةغٛم انًٖةوفٙ عال ْةم ُْةب  عال ةخ ثةٍٛ 

ل يٍ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ عال ْٔم ٚإصو رُٕع رقٖٖةبد رأْٛم ٔرلهٚت يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔانؾ

يةةٕظفٙ ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ عهةةٗ يقةةبٛو انزْةةغٛم انًٖةةوفٙ عال ْٔةةلفذ انلهاٍةةخ ئنةةٗ انزعةةو  عهةةٗ انعٕايةةم 

انًإصوح عهٗ فعبنٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ كًزغٛو يَةزلم عهةٗ انؾةل يةٍ يقةبٛو انزْةغٛم انًٖةوفٙ نًعوفةخ يةلٖ 

خ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخال ٔأُصجزذ ٕؾخ انفوٙٛبد ؽٛةش رةى انزٕٕةم ئنةٗ اٍزلالنٛ

ب عهةةٗ انزةةياو انًٖةةو  ثب ٍةةٌ  أٌ رجعٛةةخ ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ فةةٙ انًٖةةبه  انَةةٕكاَٛخ نهًةةلٚو انعةةبو أصةةو ٍةةهجب

ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ أٙةةعف فعبنٛةةخ رلوٚةةو  ٔانهةةٕا ؼ انًٖةةوفٛخال ٔأٌ ٙةةعف االْزًةةبو ثبنزأْٛةةم انعهًةةٙ نًةةٕظفٙ

 .انًواععخ انلافهٛخال ٔرُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٍبعل عهٗ رفبك٘ انًقبٛو انًٖوفٛخ
 

 .انًواععخ انلافهٛخال يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ اٌىٍّبد اٌّفتبح١خ:
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Abstract: This research problem is represented in the attempt to know the factors 

affecting the management of internal audit effectiveness to reduce the operational risk in 

banks. The research problem is put forward in the following research questions: Does 

the organizational position of internal audit management affect operational risk in 

banks? Do the qualification and training of the internal audit management's individuals 

contribute to reduce the operational risk in banks? Does the variety of specialties of the 

individuals of internal audit management affect the operational risk in banks? The 

research, on the other hand, aimed to identify the factors affecting the management of 

internal audit effectiveness as an independent variable to reduce the operational risk in 

banks in order to know the extent to which the management of internal audit in the 

Sudanese commercial banks is independent. The research also aimed to know the extent 

to which the variety of specialties of the internal audit management's individuals helps 

evade operational risk in banks. The research has proved the validity of research 

hypotheses and reached a number of research findings the most important of which are 

the following: Affiliation of management of internal auditor the general manager has 

negatively affected the commitment to the banking principles and regulations. Paying 

less attention to the scientific qualification of the individuals of management of internal 

audit has undermined the effectiveness of the internal audit report. The variety of the 

specialties of individuals of the management of internal audit has helped evade 

operational risk in banks. 
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 اٌّحٛس األٚي

 اإلطبس اٌؼبَ ٌٍذساعخ

 ِمذِخ:

ب فٙ انلطبع انًٖوفٙ ؽٛةش رلةٕو ثًةل    اركاهح انعهٛةب رهعت ٔظٛفخ انًواععخ انلافهٛخ كٔهاب يًٓب

ثبنًعهٕيبد انٚةؤهٚخ انزةٙ رَةبعل فةٙ ارقةبم انلةواهاد انالىيةخ ٔرعكةٌ يةلٖ كفةبرح َمةبو انو بثةخ 

انلافهٛخ  َٓب رَعٗ ئنٗ انزؾلق يةٍ ٕةؾخ انًعهٕيةبد انًبنٛةخ ٔانعًهٛةبد انًُفةنح ثبنًُمًةخال ٔؽًبٚةخ 

يةٍ ئرجةبع عًٛةل انعةبيهٍٛ  ا ٕٕل انًًهٕكخ نٓب ٔيَبعلح انَهطخ انًَئٕنخ عٍ انًُمًةخ فةٙ انزؾلةق

ثاكاهح انًُمًخ نهلٕاٍَٛ ٔانهٕا ؼ انًُمًخ نهعًةم ثٓةبال كًةب الثةل أٌ رٓةزى ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةخ فةٙ 

انًٖبه  انزغبهٚخ ثبنًقبٛو ٔكهاٍزٓب ٔرؾهٛهٓةب ٔانزةٙ رعزجةو يقةبٛو انزْةغٛم ٔاؽةلح يُٓةب رعكةٌ 

انلافهٛةخال ٔانعُٖةو انجْةو٘ال ٔا َمًةخ  رؾًم انقَب و انزٙ رُةزظ عةٍ عةلو َغةبػ أٔ فْةم انعهًٛةبد

انًَةةزقليخال ٔ ةةل َٚةةٓى ْةةنا االْزًةةبو فةةٙ انؾةةل يةةٍ يقةةبٛو انزْةةغٛم انًٖةةوفٙ انزةةٙ رزعةةوٗ نٓةةب 

انًٖةةبه   انَةةٕكاَٛخ ْٔةةنِ انلهاٍةةخ رٓةةزى ثزؾهٛةةم انعال ةةخ ثةةٍٛ انعٕايةةم انًةةإصوح عهةةٗ فعبنٛةةخ ئكاهح 

 .قبٛو انزْغٛم انًٖوفٙانًواععخ انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ ٔي

 

 ِشىٍخ اٌذساعخ: 

ثبٍزلوار علك يٍ انلهاٍبد فٙ يغبل انلهاٍخ ٔانزٙ ٛوؽذ علٚل يٍ انًْةكالد ماد انعال ةخ       

و(:2002ثًزغٛةةواد انلهاٍةةخ يُٓةةب: كهاٍةةخال ) دمحم: 
 

رًضهةةذ يْةةكهزٓب فةةٙ ٔعةةٕك كضٛةةو يةةٍ انًقبنفةةبد 

ٔانزالعت ٔانزئٚو فٙ ؽَبثبد انعًالر ٔغٛوْةبال ٍٔةجت ْةنِ انًْةبكم َةبرظ عةٍ افةزالل فةٙ َمةبو 

انو بثةةخ ٔانزةةل ٛق انقةةبٓ ثبنغٓةةبى انًٖةةوفٙال ٔأٌ ئكاهاد انًٖةةبه  ال رعطةةٙ انزةةل ٛق ا ًْٛةةخ 

انزةٙ (  Race, &Lindow (2002هاٍةخال انالىيخ يٍ ؽٛش كعًّ ثةبنكٕاكه انًإْهةخ ٔانقجٛةوحال ٔك

هكةةيد عهةةٙ فؾةةٔ َمةةبو انًؾبٍةةجخ انًبنٛةةخ ٔانزؾلةةق يةةٍ يةةل٘ االنزةةياو ثبنَٛبٍةةبد ٔارعةةواراد  

ٔانًلفم انًعبٕو ٔانن٘ ٚوكي عهٙ فليخ انعًٛم فٙ عًٛل انًغبالد انزٙ ٚطهجٓب يل انزوكٛةي عهةٙ 

فةٙ رٍٕةل انزلُٛةبد انؾلٚضةخ ٔانًعلةلح  و(: رًضهةذ يْةكهزٓب2007ٔكهاٍةخال )عجةل  ال  .ئكاهح انًقبٛو

ٔانزٙ الثل أٌ رهؾق ثُمى انو بثخ ٔانًواععخ انلافهٛخال ٔرٕٕهذ ئنٗ أٌ انٓٛبكم انزُمًٛٛخ رإصو عهةٗ 

رًٖٛى َمبو انو بثخ ثًب ٚزُبٍت يل ٛجٛعخ عًم انًُْأح ٔؽغةى َْةبٛٓبال
 

 2007كهاٍةخال )انجٖةو٘ال 

د االفزالً ٔانزئٚةو فةٙ انغٓةبى انًٖةوفٙال يًةب و(: رًضهذ يْكهزٓب فٙ ظبْوح رفْٙ ٔرياٚل ؽبال

كةبٌ نةّ ا صةو انَةهجٙ عهةٗ صلةخ انغًٓةٕه فةٙ انُمةبو انًٖةوفٙال ا يةو انةن٘ أكٖ ئنةٗ رةلَٙ أهٕةلح 

انٕكا ةةل ثبنًٖةةبه ال ثبرٙةةبفخ ئنةةٗ انيٚةةبكح فةةٙ انًقبنفةةبد انًٖةةوفٛخال ٔ رْةةٛو كهاٍةةخ )انوؽًٛةةخال 

لٛةق أْةةلافٓبال ٔمنةةم نعةلو ٔعةةٕك أَمًةةخ يواععةةخ و(: ئنةٗ أٌ كضٛةةواب يةةٍ انًُْةلد رفْةةم فةةٙ رؾ2008

كافهٛخ نننم ٍعذ  انلهاٍخ ئنٗ ارعبثخ عهةٗ ْةنِ ا ٍةئهخ: يةب ْةٙ أٍةجبة ٔعةٕك أفطةبر ٔغةِ فةٙ 

انجٛبَبد انًبنٛخ نًُمًبد ا عًبلع ْٔم علو ٔعٕك َمبو نهًواععخ انلافهٛخ ٍجت فةٙ منةمع ٔيةب ْةٕ 

ٖ فٙ انًعهٕيةبد انًبنٛةخع أٔنةٌٛ عةلو انضلةخ ٚكهةف ٍجت علو صلخ انًال  ٔا ٛوا  انقبهعٛخ ا فو

اركاهح كضٛو يٍ ا عجبر انزٙ كبٌ ثبريكبٌ رغُجٓب فٙ ظم ٔعٕك أَمًةخ نهًواععةخ انلافهٛةخعال ٔرٓةزى 

و(: ثب كار انًةبنٙ نهًإٍَةبد انَةٕكاَٛخ انةن٘ ٚؾزةبط ئنةٗ يوا جةخ ؽٛةش ٙةجٜ 2010كهاٍخ )ثبثكوال 

ب نزطةةةٕٚو ا كار انًةةةبنٙ نهًإٍَةةةبد ٔروّةةةٛل ارَفةةةبت ٔاالٍةةةزغالل ا يضةةةم  نهًةةةٕاهك انًزبؽةةةخ كفعةةةب

(: أصةةو رٚةةًٍٛ انًةةواععٍٛ De Zwaan and others,2011انَةةٕكاَٛخالال ٔرفؾةةٔ كهاٍةةخ )

انلافهٍٛٛ فٙ ئكاهح انًقبٛو عهٗ يَزٕٖ انًُمًخ عهٗ رٖٕهارٓى ثقٖٕٓ االٍزعلاك نهزلوٚو عٍ 

كبَذ عال زٓى  ٕٚخ يةل نغُةخ انًواععةخ رةإصو ؽلٔس أ٘ آَٛبه أٔ ٙعف فٙ ئكاهح انًقبٛو ٔيب ئما 

رًضهذ يْكهزٓب فةٙ ئٚغةبك ئٛةبه يلزةوػ نلٛةبً و(: 2011ٕجبػال عهٗ يضم ْنا االٍزعلاكال ٔكهاٍخ ) 

اصو ئكاهح انًقبٛو عهٗ كهعخ ا يبٌ انًٖوفٙ فٙ انغٓبى انًٖوفٙ انفهَطُٛٙ يٍ فالل انٕ ةٕ  

انًٖوفٙ نهًٖبه  انزغبهٚخ انعبيهخ فٙ فهَطٍٛال  عهٗ كٔه انزؾهٛم انًبنٙ فٙ انزُجإ ثلهعخ ا يبٌ

و(: ئنٗ انزعو  عهٗ آنٛبد ٔظٛفخ انًواععخ انلافهٛةخ ٔيجةوهاد ٔكٔه 2012ْٔلفذ كهاٍخ ) وٚتال
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كم يُٓب فٙ رعمٛى  ًٛةخ انًُْةلدال ٔكةننم انًقةبٛو انًزورجةخ عهةٗ ئٍةُبك أَْةطخ انًواععةخ انلافهٛةخ 

عهٗ اَكًبُ ٍةٕت اال زًةبٌ انًٖةوفٙ فةٙ  و(:2010ئنٗ يٖله فبهعٙال ٔهكيد كهاٍخ )ّبٍْٛال

 طبع غيح ٔيةب ٕةبؽجّ يةٍ اهرفةبع ؽغةى انًقةبٛوح انزةٙ روافةق رهةم انعًهٛةبد  ةل إٔةجؾذ انؾبعةخ 

يهؾخ نزوّٛل انلواه اال زًبَٙ يٍ فالل رطجٛق أٍبنٛت عًهٛخ نلٛبً يإّةواد انًقةبٛو انًوافلةخ نةّ 

انًةإصوح فٛةّ ثٓةل  روّةٛل انلةواه اال زًةبَٙ  ًٍٙ ئٛةبه يلزةوػ ٚأفةن فةٙ االعزجةبه كبفةخ انًزغٛةواد

ٔاٍةةزلواه ا ٔٙةةبع انًٖةةوفٛخ فةةٙ فهَةةطٍٛ ٔانًؾبفمةةخ عهةةٗ انٕكا ةةلال ٔاَؾٖةةود يْةةكهخ كهاٍةةخ 

و(: فةةٙ انزَةةبؤالد انزبنٛةةخال ْةةم انلٛةةبً انةةل ٛق ٔانو بثةةخ ٔانٚةةجٜ انفعةةبل نًقةةبٛو 2012)ؽطةةبةال 

ٔ ٛةبً رةأصٛو انزطجٛةق انفعةبل نؾٕكًةخ انزْغٛم َٚبعل فٙ انٕٕٕل ئنٗ يٕٕٙعٛخ عًهٛخ انًواععخال 

و(: ؽبعةخ 2014انْوكبد عهٗ كفبرح ٔيٕٕٙعٛخ عًهٛبد انًواععخال ٔرطةوػ كهاٍةخ )انةٕ هكاَةٙال 

ٔظٛفخ انًواععخ انلافهٛخ فٙ ثٛئخ انعًم انًٖوٚخ ئنٗ رؾٕٚم روكٛيْب يٍ انًواععخ انزلهٛلٚةخ انلب ًةخ 

ب نهًقةةبٛو نًٕاكجةةخ انزطةةٕهاد انزةةٙ  عهةةٗ أٍةةبً انو بثةةخ ئنةةٗ انزوكٛةةي عهةةٗ ا َْةةطخ ا كضةةو رعوٙةةب

 نؾلذ ثٕظٛفخ انًواععخ انلافهٛخ فٙ انجٛئبد انعبنًٛخ. 

ٚالؽع انجبؽش أٌ أغهجٛةخ انلهاٍةبد هكةيد عهةٗ انًقةبٛو ثٖةٕهح عبيةخ أيةب انلهاٍةخ انؾبنٛةخ       

روكةةةي عهةةةٗ يقةةةبٛو انزْةةةغٛم انًٖةةةوفٙ انزةةةٙ رةةةورجٜ ثجٛئةةةخ انعًةةةم انلافهٛةةةخ ْٔةةةٙ أكضةةةو عوٙةةةخ 

ٕٛبد اركاهح انزُفٛنٚخ كًب  ل رزأصو ثجع٘ انعٕايم انلافهٛخ ٔثننم ًُٚكٍ رؾلٚل يْةكهخ انلهاٍةخ نٚغ

يةةٍ فةةالل ٔعةةٕك ثعةة٘ انعٕايةةم انزةةٙ رةةإصو عهةةٗ عًةةم ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ فةةٙ انًٖةةبه  

 انزغبهٚةةخ انَةةٕكاَٛخ يضةةم انًٕ ةةل انزُمًٛةةٙ ركاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ ؽٛةةش ٚفزةةوٗ أٌ رُزًةةٙ ئكاهح

انًواععخ انلافهٛخ ئنٗ اركاهح انعهٛب نكٍ ْنا االَزًبر ّةكهٙ ٔرةزؾكى اركاهح انزُفٛنٚةخ فةٙ عًةم ئكاهح 

انًواععةةخ انلافهٛةةخ ال ئٙةةبفخ ٙةةعف االْزًةةبو ثزأْٛةةم يةةٕظفٙ ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ ٔرةةلهٚجٓى 

ٔه انو ةبثٙ  ثٖٕهح يَزًوح نًٕاكجةخ انزطةٕهاد انزلُٛةخ ٔرُٕٚةل رقٖٖةبرٓى(ال يًةب ُٚٚةعف منةم انةل

 رغبِ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ الالال عهّٛ ًٚكٍ ٕٛبغخ يْكهخ انلهاٍخ فٙ  انزَبؤالد انزبنٛخ: 

ْم رإصو انًكبَخ انزُمًٛٛخ ركاهح انًواععخ انلافهٛخ فٙ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚةخ  .1

 .ع انَٕكاَٛخ

كٛةةةف ٚةةةإصو رُةةةٕع رقٖٖةةةبد يةةةٕظفٙ ئكاهح انًواععةةةخ انلافهٛةةةخ عهةةةٗ يقةةةبٛو انزْةةةغٛم فةةةٙ  .2

 .عانًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ 

ْةةم َٚةةبْى رأْٛةةم ٔرةةلهٚت يةةٕظفٙ ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ فةةٙ انؾةةل يةةٍ يقةةبٛو انزْةةغٛم فةةٙ  .3

 .عانًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ 

 

 رُجل أًْٛخ انلهاٍخ يٍ اٜرٙ:أ١ّ٘خ اٌذساعخ، 

ٍةةل انةُلٔ فةٙ انلهاٍةةبد انَةبثلخ ثبنًَةةبًْخ فةٙ نفةذ اَزجةةبِ ا كةبكًٍٚٛٛ ٔيواكةةي  األ١ّ٘ةخ اٌؼ١ٍّةخ:

ا ثؾبس نًْكهخ رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخال ٔئصوار انًكزجبد انعهًٛخ ثجؾٕس عهًٛخ روثٜ انغبَةت 

 انُمو٘ ثبنغبَت انزطجٛلٙ.

نٛةةّ انلهاٍةةخ يةةٍ َزةةب ظ رطجٛلٛةةخ رإكةةل ٙةةؤهح رلةةلٚى يُفعةةخ عًهٛةةخ ثًةةب ٍززٕٕةةم ئ األ١ّ٘ةةخ اٌؼ١ٍّةةخ:

اَزًةةبر ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ  عهةةٗ يَةةزٕٖ ئكاه٘ فةةٙ انًُْةةأح ؽزةةٗ رزًزةةل ثبنؾٛةةبك ٔاالٍةةزلاللال 

  ٔيعوفخ كٛفٛخ هفل كفبرح ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔرفعٛم كٔهْب فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.

 

ؾهٛةةم انعٕايةم انًةإصوح عهةٗ فعبنٛةخ ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةةخ رٓةل  انلهاٍةخ ئنةٗ ر أ٘ةذاف اٌذساعةخ:

كًزغٛةةو يَةةزلم عهةةٗ انؾةةل يةةٍ يقةةبٛو انزْةةغٛم انًٖةةوفٙ نًعوفةةخ يةةلٖ اٍةةزلالنٛخ ئكاهح انًواععةةخ 

انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ ٔيعوفخ يَزٕ٘ انكفةبرح انًُٓٛةخ نًةٕظفٙ ئكاهح انًواععةخ 

 انَٕكاَٛخ.خ انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚ

 



 

 0226 (02) 7ال عوثٛخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕعٛبان يوٚكٛخا  كبكًٚٛخا  يغهخ -أِبساثبن 108

اٍزقلو انجبؽش انًُٓظ انٕٕفٙ انزؾهٛهٙ نٕظف انمبْوح ٔرؾهٛةم ثٛبَةبد انلهاٍةخ  ِٕٙد١خ اٌذساعخ:

انزغبهٚةةةخ  فةةةٙ انًٖةةةبه يةةةٍ فةةةالل رٕىٚةةةل اٍةةةزجبَّ عهةةةٗ ئكاهاد انًواععةةةخ انلافهٛةةةخ ٔانًقةةةبٛو 

 .SPSSانَٕكاَٛخ ٔرؾهٛهٓب ثبٍزقلاو ا ٍبنٛت ارؽٖب ٛخ ٔانجوَبيظ ارؽٖب ٙ 

 

 رقزجو انلهاٍخ انفوٙٛبد انزبنٛخ:فشض١بد اٌذساعخ: 

رٕعل عال خ ماد كالنخ ئؽٖةب ٛخ ثةٍٛ انًَةزٕٖ انزُمًٛةٙ انةن٘ رزجةل نةّ ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةخ  .1

 انَٕكاَٛخ.ٔانؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ 

نلافهٛةخ ٔانؾةل رٕعل عال خ ماد كالنةخ ئؽٖةب ٛخ ثةٍٛ رُةٕع رقٖٖةبد يةٕظفٙ ئكاهح انًواععةخ ا .2

 يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.

رٕعل عال خ ماد كالنخ ئؽٖب ٛخ ثٍٛ رأْٛم ٔرلهٚت يةٕظفٙ ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةخ ٔانؾةل يةٍ  .3

 يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.

ٔاد عًةةل انجٛبَةةبد ؽمةةخال ٔأكأكٔاد عًةةل انجٛبَةةبد ا ٔنٛةةخال االٍةةزجبَخ ٔانًالأدٚاد خّةةغ اٌج١بٔةةبد: 

 .ٔارَزوَذانضبَٕٚخ: انكزت ٔانلٔهٚبد انعهًٛخ ٔانوٍب م انغبيعٛخ 

رغطةٙ انلهاٍةخ انؾةلٔك انزبنٛةخ: ؽةل يكةبَٙال عُٛةخ يقزةبهح يةٍ انًٖةبه  انزغبهٚةةخ حةذٚد اٌذساعةخ: 

 )يٖو  انًياهع انزغةبه٘ال انجُةم انَةٕكاَٙ انفوََةٙال انجُةم انَةعٕك٘ انَةٕكاَٙال ٔثُةم ايةلهيبٌ

 و.2014انُٕٛٙ(ال ٔؽل ىيبَٙ 

 

 ( ّٔٛرج اٌذساعخ1شىً سلُ )

 اٌّتغ١ش اٌتبثغ                                                           اٌّتغ١شاد اٌّغتمٍخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

انًؾٕه ا ٔل ارٛبه انعبو نهلهاٍخال ؽٛش ٚزُبٔل يؾبٔه  أهثعخ ًَُذ انلهاٍخ ئنٗ  تٕظ١ُ اٌذساعخ:

 انُزب ظانواثل انًٛلاَٛخال ٔانًؾٕه  انلهاٍخ انضبنشانًؾٕه ارٛبه انُمو٘ نهلهاٍخال انًؾٕه انضبَٙ 

 ٔانزٕٕٛبد.

 

 اٌّحٛس اٌثبٟٔ

 اإلطبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ

 :اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخأٚالً، 

عو  يعٓل انًواععٍٛ انلافهٍٛٛ ا يوٚكٙ انًواععخ انلافهٛخ عبو  اٌذاخ١ٍخ:ِفَٙٛ اٌّشاخؼخ 

و ثأَٓب َْبٛ رلًٛٛٙ يَزلم كافم انًُْأح نًواععخ انعًهٛبد انًبنٛخ ٔانًؾبٍجٛخ ٔغٛوْب 1947

نزللٚى فليبد ٔ ب ٛخ ٔثُبرح نإلكاهحال ٔثبنزبنٙ فٓٙ َٕع يٍ إَٔاع انو بثخ رًبهً ٔظٛفزٓب كأٍبً 

عٍ ٛوٚق  ٛبً ٔرلٛٛى فبعهٛخ انو بثخ انلافهٛخ رٓزى ثبنغٕاَت انًبنٛخ ٔانًؾبٍجٛخ 

( كًب عُوفذ َْبٛ َٕعٙ ٔاٍزْبه٘ ٔيٕٕٙعٙ يَزلم كافم انًُْأح 118نهعًهٛبد)انٕهكاَٙ: ٓ

رؾٍَٛ ئَغبى ْنِ ا ْلا  يٍ فالل انزؾلق يٍ ئرجبع انَٛبٍبد ٔانقطٜ يًٖى نًوا جخ ٔ

ٔارعواراد انًٕٕٙعخ ٔا زواػ انزؾَُٛبد انالىو ئكفبنٓب ؽزٗ رٖم ئنٗ كهعخ انكفبٚخ ارَزبعٛخ 

(ال ٔرطٕهد انًواععخ انلافهٛخ ٔافزهف انزطٕه يٍ يُْأح ئنٗ أفوٖ I I A,1994: P3انلٖٕٖ)

 انًواععخ انلافهٛخرُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح 

 انلافهٛخ  ئكاهح انًواععخ رأْٛم يٕظفٙ

خماطر التشغيل 

 املصريف

 

 انًٕ ل انزُمًٛٙ ركاهح انًواععخ انلافهٛخ
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 فخ ثعل علٚل ْٕٔ رلُٛٛى أكار انعًهٛبد نهٕ ٕ  عهٗ يلٖ كفبرح ا كارٔأكٖ ْنا انزطٕه ئنٗ ئٙب

 (. 213و: 2001ٓ)انٖؾٍال

 أ١ّ٘خ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:

 (:382و: 2011ٓعهٙال)اٜرٙ رزًضم أًْٛخ انًواععخ انلافهٛخ فٙ     

فالل  أَٓب رَبعل يغهٌ اركاهح ٔاركاهح انزُفٛنٚخ ٔنغبٌ انًواععخ فٙ انلٛبو ثًَئٕنٛبرٓى يٍ .1

رئٚلْى ثبنًعهٕيبد انزفٖٛهٛخ انزٙ ٚؾزبعٌٕ ئنٛٓب يٍ ٔا ل انزلوٚو انن٘ رعلِ ٔانُٖؼ ٔانًْٕهح 

 انزٙ رلليٓب ئنٛٓى.

أَٓب رَبعل اركاهح انزُفٛنٚخ فٙ رطجٛق انؾٕكًخ يٍ فالل رأكٛلْب عهٗ ارنزياو ثبنزْوٚعبد  .2

 ٔانزُمًٛبد ٔانلٕاٍَٛ.

نهٕؽلح اال زٖبكٚخال ٔهفل كفبرح انزْغٛم ٔانزؾلق يٍ  أَٓب رَبعل فٙ كعى انٓٛكم انو بثٙ  .3

ارنزياو ثبنَٛبٍبد ٔارعواراد انًؾبٍجٛخ ٔاركاهٚخ يٍ عبَت اركاهح انزُفٛنٚخ ٔانزؾلق يٍ رٕافق 

 عهٗ فبعهٛزّ ٔرطجٛلّ. ٔانزأكٛلانُزب ظ يل ا ْلا  ٔرلٛٛى َمبو انو بثخ انلافهٛخ 

هح ٔئثلار ها٘ فُٙ يؾبٚل عٍ علانخ انلٕا ى انًبنٛخ عهٗ ٚعزًل انًواعل انقبهعٙ فٙ انلٛبو ثلٔ .4

 كفبرح انًواععخ انلافهٛخ.

 

 أ٘ذاف اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:

 ثفعبنٛخ يَإٔنٛبرٓى نزأكٚخ انًُْأح أعٚبر ْٕ يَبعلح انلافهٛخ انًواععخ يٍ انو ٌٛ انٓل  ئٌ    

(ال ُٔٚجغٙ أٌ رزطبثق أْلا  انًواععخ انلافهٛخ يل أْلا  انًُْأح 112و: 2006ٓ)انلجبَٙال

َؾٕ اَغبى انَٛبٍبد ٔا ْلا  انًوٍٕيخال ٔثبنزبنٙ  اركاهحٔأغواٙٓبال ٔأٌ رجلٔ رلعًٛب نًَبعٙ 

نًواععخ فبَّ يًٓب افزهفذ آهار انكزبة فٙ يفٕٓو انًواععخ انلافهٛخ ْٔلفٓب ئال أَٓى ٚزفلٌٕ فٙ أٌ ا

 (: 145و: 1993ٓانٖؾٍال)ْٙ انلافهٛخ رقلو اركاهح ثزللٚى صالصخ إَٔاع يٍ انقليبد 

فليخ ٔ ب ٛخ:  َٓب رؾًٙ يًزهكبد انًْؤع ٙل االفزالً ٔانَو خ أٔ ارًْبلال ٔكننم انقطٜ  .1

 ٔانَٛبٍبد ٙل االَؾوا .

ٔارعواراد ٔرؾلٚل أ٘ فليخ رلًّٛٛٛ: عٍ ٛوٚق رْقٛٔ أَمًخ انو بثخ ٔانَٛبٍبد ٔانقطٜ  .2

 َلبٛ ٙعف فٛٓبال صى رلٛٛى ا كار انفعهٙ ٔيلبهَزّ ثبنًقطٜ.

فليخ عالعٛخ )ئَْب ٛخ(: ئٌ ٔعٕك يواععخ كافهٛخ فعبنخ ٚجش انطًأَُٛخ ٔانضلخ نل٘ ئكاهح  .3

انًْؤع كًب أٌ انًواععخ انلافهٛخ رلٕو ثزللٚى انزٕٕٛبد ٔا زواػ انزعلٚالد ٔانزؾَُٛبد انزٙ رو٘ 

ئكفبنٓب نزلٕٚخ َلبٛ انٚعف ٔئىانخ أٔعّ انلٖٕه فٙ أكار انًْؤع كًب أَٓب رلٕو ثزللٚى  ٙؤهح

 فٙ أَمًخ انو بثخ ثبنًْؤع. افزالالديلزوؽبد نًعبنغخ أ٘ 

 

 ٔطبق اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:

ٚزًٍٚ َطبت انًواععخ انلافهٛخ فؾٔ ٔرلٛٛى كفبٚخ ٔفعبنٛخ ا كار ْٔٚزًم عهٗ ا رٙ)عهٙ     

(:496و: 2006ٓ ّٔؾبرخال
 
 

يواععخ ئيكبَٛخ االعزًبك عهٗ انًعهٕيبد انًبنٛخ ٔانزْغٛهٛخال ٔكننم انٍٕب م انًَزقليخ نزؾلٚل  .1

 ٔ ٛبً ٔرُٖٛف انزلوٚو عٍ رهم انًعهٕيبد.

يواععخ انُمى انًٕٕٙعخ نهزأكل يٍ االنزياو ثبنَٛبٍبد ٔانقطٜ ٔارعواراد ٔانلٕاٍَٛ ٔانهٕا ؼ  .2

 عْٕو٘ عهٗ انعًهٛبد ٔانزلبهٚو.انزٙ ٚكٌٕ نٓب رأصٛو 

ب. .3  يواععخ ٍٔب م انؾفبظ عهٗ ا ٕٕل ٔانزؾلق يٍ ٔعٕك رهم ا ٕٕل كهًب كبٌ منم يًكُب

 انًٕاهك انًَزقليخ. اٍزقلاورلٛٛى كفبرح  .4

يوا جخ انعًهٛبد أٔ انجوايظ نهزأكل يٍ أٌ انُزب ظ رزًْٙ يل ا ْلا  انًٕٕٙعخ ٔيب ئما كبَذ  .5

 رُفن كًب ْٕ يقطٜ نٓب.انعًهٛبد أٔ انجوايظ 
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َٚزُزظ انجبؽش يًب رللو أٌ َطبت انًواععخ انلافهٛخ ُٚطٕ٘ عهٗ ثعلٍٚ أٍبٍٍٛٛ ا ٔل يبما     

 ٚغت عهٗ انًواعل انلافهٙ عًهّال انضبَٙ أٍٚ ٚإك٘ منم انعًم.

 

 اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:

 يُٓب:ٙ انًٖبه  انَٕكاَٛخ ُْب  عٕايم رإصو عهٗ عًم أكاهح انًواععخ انلافهٛخ ف

رإصو رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ئنٗ اركاهح انعهٛب اٌّىبٔخ اٌتٕظ١ّ١خ إلداسح ٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:  .1

ثٖٕهح عٛلح  َٓب رعزجو عٓخ ه بثٛخ عهٗ اركاهح  ثلٔهْب انو بثٙفٙ  ٛبو ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ 

 .ربيخثبٍزلالنٛخ انزُفٛنٚخ نننم الثل أٌ رزًزل 

عُليب رٖجؼ يٍ ٕالؽٛبد اركاهح انعهٛب فبٌ  عٍطخ تؼ١١ٓ أٚ ػضي ِذ٠ش اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ: .2

منم ٍٕ  ًُٚؼ يٕظفٙ اركاهح انضلخال كًب ٚو٘ يغًل انًواععٍٛ انلافهٍٛٛ ثأٌ اٍزلالنٛخ  َى 

انًواععخ انلافهٛخ رزعيى ثٖٕهح أفٚم عُليب ٚكٌٕ ٕالؽٛخ رعٍٛٛ أٔ عيل يلٚو انلَى يٍ 

 ؽٛخ نغُخ انًواععخ أٔ اركاهح انعهٛبٕال

ؽٛش ٚغت أٌ ٚكٌٕ انًواععٍٛ انلافهٍٛٛ  اٌتأ١ً٘ اٌؼٍّٟ ٌّٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ: .3

ب  كار انًًٓخ انًَُلح ئنٛٓى. ب ٔعًهٛب  يإْهٍٛ عهًٛب

ثًعُٗ أٌ ٚٚى فوٚق انًواععخ انلافهٛخ  تٕٛع تخظظبد ِٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ: .4

 انًُْأح.قزهفٙ انزقٖٖبد ؽَت ٛجٛعخ عًم أّقبٓ ي

 

 اٌششٚط اٌٛاخت تٛافش٘ب ٌٛخٛد ٔظبَ فؼبي ٌٍّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ:

 (:107و: 2007ٓعجل انفبرؼال)اٜرٙ رزًضم فٙ  

 انزأْٛم انعهًٙ ٔانعًهٙ انًُبٍت نًٕظفٙ انًواععخ انلافهٛخ. .1

ٔاٍزًواهٚخ فالل انعبو ثبنزَُٛق يل انزقطٜٛ ٔانزُفٛن نجوايظ انًواععخ انلافهٛخ ثكفبرح ٔفبعهٛخ  .2

 كٔهح َْبٛ انًُْأح ؽزٗ ال رإك٘ ئنٗ رعطٛم أعًبل انًُْأح.

رلبهٚو انًواععٍٛ انلافهٍٛٛ ٚغت أٌ ركٌٕ ٔاٙؾخ ٔؽبًٍخ ٔاالَزلبكاد ٔانًالؽمبد انزٙ  .3

 رؾزٕ٘ عهٛٓب ْنِ انزلبهٚو ُٚجغٙ أٌ ٚعلجٓب ارقبم ارعواراد انالىيخ يٍ عبَت اركاهح نزٖؾٛؼ

 ا ٔٙبع.

رلبهٚو انًواععٍٛ انلافهٍٛٛ ٚغت أٌ روفل ئنٗ اركاهح انعهٛب )نغُخ انًواععخ( ٔٚغت أٌ رؾمٙ  .4

ب ثزأٚٛل اركاهح.  ْنِ انزلبهٚو عًٕيب

يل انًعبٚٛو انًُٓٛخ ٔ ٕاعل انَهٕ  انًُٓٙ  ّٗبٚزًأٌ ٚإك٘ انًواعل انلافهٙ يَئٕنٛزّ ثًب  .5

عهٗ  االعزًبكفاٌ انًواعل انقبهعٙ َٚزطٛل عُل ن فلٜ انًزعبه  عهٛٓب فاما رٕافود ْنِ انْؤٛ 

 َمبو انًواععخ انلافهٛخ فٙ رلهٛم َطبت انفؾٔ انن٘ ٚلٕو ثّ.

 

 ِخبطش اٌتشغ١ً اٌّظشفٟثب١ٔبً، 

 ًٚكٍ اٍزعواٗ يفٕٓو انًقبٛو يٍ فالل اٜرٙ:ِفَٙٛ اٌّخبطش، 

انًقبٛو فٙ انهغخ يْزلخ يٍ ؿ ٛ هال ْٔنِ انؾؤ  إٔالٌ نًعٍُٛٛال  اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ ٌٍّخبطش: .1

(ال ٔٚمٓو منم 199و: 1979ٓاثٍ فبهًال)انؾوكخ أؽلًْب: انللُه ٔانًكبَخال ٔانضبَٙ اٙطواة 

يٍ فالل انًعبَٙ انزٙ اٍزعًهذ فٛٓبال يُٓب اهرفبع انلله ٔانًكبَخ ٔانْو  ٔانًُينخال ٚلبل هعم 

(137و: 1993ٓاثٍ يُمٕه ارفوٚلٙال)هفٛل ال أ٘ فطٛوال أ٘ نّ  لهال ٔأيو فطٛو
ال 

ٔيُّ  ٕنّ 

اثٍ يبعّ انلي ُٔٚٙال )نّ ملسو هيلع هللا ىلص فٙ انؾلٚش: )أال يًْو نهغُخع فاٌ انغُخ ال فطو نٓب( أ٘ ال يضم 

 (694و: 1998ٓ

ئٌ اٍزقلاو انفلٓبر نًفٕٓو انًقبٛوح ٚكبك ال ٚقوط عٍ انًعبَٙ انهغٕٚخ  اٌّؼٕٟ اٌفمٟٙ ٌٍّخبطش: .2

نهًقبٛوال ؽٛش اٍزقلو انفلٓبر انًقبٛوح عهٗ علح يعبَٙال يُٓب انًواُْخال ٔكم يب ٚعزًل عهٗ انؾع 

 (.88و: 2003ٓانجوكزٙال )فّٛ كٌٔ أٌ ٚكٌٕ نإلََبٌ رلثٛو 



 

 111 عًو انَو دمحمكهاٍخ رؾهٛهٛخ نهعٕايم انًإصوح عهٗ فبعهٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ.... 

 

ال زٖبك٘ علح يعبَٙال ٔيٍ انزعوٚفبد انزٙ نهًقبٛوح فٙ انًغبل ا اٌّؼٕٝ االلتظبدٞ ٌٍّخبطش: .3

ٔ ف عهٛٓب انجبؽش انًقبٛو فٙ رعوٚف أؽل انكزبة ْٙ )انؾبنخ انزٙ رزًٍٚ اؽزًبل االَؾوا  عٍ 

 ,Emmett. and Vaughan الVaughan)يأيٕنخ انطوٚق انن٘ ٕٕٚم ئنٗ َزٛغخ يزٕ عخ أٔ 

1999: p7ٕ(. 36و: 2004ٓ ل )آل ّجٛتال( انًقبٛوح ْٙ اؽزًبل انفْم فٙ رؾلٛق انعب ل انًز

كًب رعو  ثأَٓب اؽزًبنٛخ يَزلجهٛخ  ل رعوٗ انجُم ئنٗ فَب و غٛو يزٕ عخ ٔغٛو يقطٜ نٓب ثًب  ل 

ٚإصو عهٗ رؾلٛق أْلا  انجُم ٔعهٗ رُفٛنْب ثُغبػال ٔ ل رإك٘ فٙ ؽبل علو انزًكٍ يٍ انَٛطوح 

 (1ك.د: ٓانلهٔثٙال )ٔئفالٍّ عهٛٓب ٔعهٗ آصبهْب ئنٗ انلٚبر عهٗ انجُم 

ٚو٘ انجبؽش ئٌ انًقبٛوح فٙ انًغبل اال زٖبك٘ رلٔه ؽٕل االؽزًبنٛخ ٔعلو انزأكل يٍ ؽٖٕل       

 عهٗ انعب ل انًقطٜ نّ ٔكهًخ )اؽزًبل( ُْب يًٓخ  َٓب رٚل ٕفخ يَزلجهٛخ نهقَبهح.

ُْب  علح إَٔاع يٍ انًقبٛو رٕاعّ انًٖبه  رزطهت ٔعٕك آنٛخ يُبٍجخ نهزعبيم أٔٛاع اٌّخبطش، 

 فٙ:يعٓب رزًضم 

رُعو  ثأَٓب ْٙ انًقبٛو انؾبنٛخ أٔ انًَزلجهٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ رزأصو ثٓب ئٚواكاد  ِخبطش االئتّبْ: .1

انًُبٍت ذ انجُم ٔهأًٍبنّ ٔانُبعًخ عٍ علو  ٛبً انعًٛم ثبنٕفبر ثبنزيايبرّ رغبِ انجُم ثبنٕ 

 (.37و: 2006ٓانكواٍُخال )

: ْٙ انًقبٛو انًزعهلخ ثاٚواكاد انجُم ٔهأًٍبنّ َزٛغخ انزغٛواد أٍعبه انفب لح ِخبطش اٌغٛق .2

ٔانزلهجبد فٙ أٍعبه انٖو  ٔأٍعبه ا ٔهات انًبنٛخ ٔأٍعبه انَهل. ْٔنا انُٕع يٍ انًقبٛو رى 

و ثؾٛش ٚزٕعت عهٗ انًٖبه  1999 ئٙبفزّ ئنٗ يزطهجبد يعٛبه كفبٚخ هأً انًبل فٙ انعبو

االؽزفبظ ثوأًٍبل نًٕاعٓخ يقبٛو انَٕت ثإَٔاعٓب انًقزهفخ ٔانزٙ رًْم يقبٛو أٍعبه انفب لحال 

 Basel Committee on)ٔانَهل يقبٛو أٍعبه انٖو ال ٔيقبٛو أٍعبه ا ٔهات انًبنٛخ 

Banking Supervision , 1996: p23).) 

ٙ رإك٘ ئنٗ رؾلٛق فَب و َزٛغخ علو يللهح انجُم عهٗ انٕفبر ْٙ انًقبٛو انزِخبطش اٌغ١ٌٛخ:  .3

ثبنزيايبرّ فٙ ربهٚـ االٍزؾلبت ثَجت علو  لهح انجُم عهٗ رٕفٛو انزًٕٚم انالىو أٔ ا ٕٕل انَب هخ 

 (.41و: 2005ٓغٛو كبفٛخ يلبثم ْنِ االنزيايبد )ّؾبرخال

ًُم فَب و رُزظ عاٌّخبطش اٌتشغ١ٍ١خ:   .4 ٍ علو َغبػ أٔ فْم انعًهٛبد عُوفذ ثأَٓب يقبٛو رؾ

انلافهٛخال ٔانعُٖو انجْو٘ال ٔا َمًخ ٔا ؽلاس انقبهعٛخ. ًْٔٚم انزعوٚف انًقبٛو انلبََٕٛخ 

ٔيقبٛو انًَعخ ٔانًقبٛو انزُمًٛٛخال ٔال ٚعزجو االؽزفبظ  االٍزوارٛغٛخٔنكُّ َٚزضُٗ انًقبٛو 

ْٕ عير  ثم 2هاب فٙ ئٛبه ثبىلثوأًٍبل نًٕاعٓخ انقَب و انُبّئخ عٍ انًقبٛو انزْغٛهٛخ فٛب

 عْٕو٘.

ٚوكي انجبؽش عهٗ يقبٛو انزْغٛم ثبعزجبهْب انًزغٛو انًزبثل فٙ انلهاٍخ ٔفًٛب ٚهٙ إَٔاع   

انًقبٛو انزْغٛهٛخ ٔرفَٛو نكم َٕع يُٓب ؽَجًب أٔهكرٓب ٔه خ انًًبهٍبد انَهًٛخ ٔانًعلح يٍ  جم 

 (:121نغُخ ثبىل كًب فٙ انغلٔل انزبنٙ )ّؾبرخال ٓ

ب نجبىل 1علٔل ه ى )  2(: إَٔاع انًقبٛو انزْغٛهٛخ ٔفلب
 أيضهخ رعوٚف انًَجت

انعًهٛبد 

 انلافهٛخ

انقَب و انُبعًخ عٍ انًعبنغبد انقبٛئخ نهعًهٛبد 

ٔؽَبة انعًالر ٔعًهٛبد انًٖو  انٕٛيٛخ 

 ٔانٚعف فٙ أَمًخ انو بثخ ٔانزل ٛق انلافهٙ 

 أفطبر فٙ ئكفبل انجٛبَبد. -

 نٓى.انلفٕل ئنٗ ثٛبَبد نغٛو انًٖوػ  -

 انقالفبد انزغبهٚخ. -

 فَب و ثَجت ارًْبل أٔ ئرال  إٕٔل  -

انعُٖو 

 انجْو٘

انقَب و انزٙ ٚزَجت ثٓب انًٕظفٍٛ أٔ رزعهق 

أٔ غٛو  ٖل(ال ٔانقَب و انُبّئخ  )ثلٖلثبنًٕظفٍٛ 

عٍ انعال خ يل انعًالرال انًَبًٍْٛال انغٓبد انو بثٛخ 

 أٔ أ٘ ٛو  صبنش

 عًهٛبد االؽزٛبل يٍ  جم انًٕظفٍٛ -

 عًهٛبد انزلأل كٌٔ رقٕٚم -

 انًعبنغبد انقبٛئخ. -

 انغوايبد ٔانعلٕثبد ثَجت أفطبر انًٕظفٍٛ -

ًم أٔ فْم ا َمًخ انقَب و انُبّئخ عٍ رعطٛم انع ا َمًخ

ثَجت انجُٛخ انزؾزٛخال ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبدال أٔ علو 

 رٕفو ا َمًخ

 آَٛبه أَمًخ انكًجٕٛرو -

 ا عطبل فٙ أَمًخ االرٖبالد  -

 أفطبر انجويغخ فٛؤٍبد انؾبٍٕة -
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انؾٕاكس 

انًزعهلخ 

ثبنجٛئخ 

 انقبهعٛخ

انقَب و انُبّئخ عٍ أعًبل ٛو  صبنشال ثًب ًْٚم 

أٔ أ٘ أٙواه رٖٛت انًًزهكبد االؽزٛبلال 

ٔا ٕٕلال فَب و َزٛغخ رغٛٛو انلٕاٍَٛ ثًب ٚإصو عهٗ 

  لهح انًٖو  فٙ يٕإهخ انعًم

 انكٕاهس انطجٛعٛخ. -

 ارهْبة ٔاالثزياى -

 االؽزٛبل عجو ثطب بد اال زًبٌ -

 االؽزٛبل عجو ّجكبد انكًجٕٛرو -

 

 رزًضم فٙ اٜرٙ:يٍ انغلٔل أعالِ ٚزٚؼ نهجبؽش أٌ يقبٛو انزْغٛم 

انًقبٛو انُبعًخ عٍ أفطبر انًعبنغخ انٛلٔٚخ نهجٛبَبد ٔيب ٚزورت عهٛٓب يٍ يقبٛو أعطبل  .1

أَمًخ انكًجٕٛرو ٔانزٙ رعٕك ثْكم أٍبٍٙ ئنٗ ٙعف يللهح انجُم فٙ انزؾكى فٙ انزلُٛبد اٜنٛخ 

ًخ اٜنٛخ ٔانزللو انًزطٕهح انًَزقليخ فٙ انعًم انًٖوفٙ فبٕخ فٙ ظم رياٚل االعزًبك عهٗ ا َم

 انزكُٕنٕعٙ فٙ رُفٛن انعهًٛبد انًٖوفٛخ.

 يقبٛو عًهٛبد االؽزٛبل انقبهعٛخ ٔافزوات أَمًخ انكًجٕٛرو فٙ ظم رُبيٙ انزغبهح ارنكزؤَٛخ  .2

ثٍٛ انًإٍَبد انًٖوفٛخ انكجوٖ ٔاؽزًبنٛخ ئعبكح انُمو  االَليبطانًقبٛو انُبعًخ عٍ عًهٛبد  .3

 فٛٓب ا يو انن٘ ْٚكم افزجبهاب نللهح ا َمًخ انغلٚلح عهٗ االٍزًواه.

االٍزقلاو انًزياٚل نهقليبد انًَبَلح انًلليخ يٍ  جم أٛوا  فبهعٛخ ٔانًْبهكخ فٙ أَمًخ  .4

َمى عبنٛخ انغٕكح نهو بثخ انًلبٕخ ٔانزَٕٚبد ٚفوٗ عهٗ انًٖبه  ٙؤهح انًؾبفمخ عهٗ 

 االؽزٛبٛٙ.انلافهٛخ ٔأَمًخ انؾفع 

يًب رللو َٚزُزظ انجبؽش أٌ انًقبٛو انزْغٛهٛخ عجبهح عٍ يقبٛو َبرغخ عٍ انًًبهٍبد انًٖوفٛخ  

انقبٛئخ ٔٙعف كٔه ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔٚوعل منم ئنٗ انعٕايم انًإصوح عهٗ فبعهٛخ ئكاهح 

 ثق مكوْب.انًواععخ انلافهٛخ انَب

 ثبٌثاٌّحٛس اٌ

 اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ

ٚزكٌٕ يغزًل انلهاٍخ يٍ انًٕظفٍٛ اننٍٚ ٚعًهٌٕ ثاكاهاد انًقبٛو   ِدتّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ:

ٔانًواععخ انلافهٛخ ثجُم أيلهيبٌ انُٕٛٙال ٔانجُم انَٕكاَٙ انفوََٙال ٔيٖو  انًياهع انزغبه٘ 

( فوكال أيب عُٛخ 100هاٍخ ٔ  له علكْى )ٔثع٘ مٔ٘ االفزٖبٓ اننٍٚ نٓى عال خ ثًٕٕٙع انل

( 60( فوكاب رى رٕىٚل )60انلهاٍخ فلل رى افزٛبهْب ثطوٚلخ  ٖلّٚ يٍ يغزًل انلهاٍخ ؽٛش ثهغذ )

% يٍ االٍزًبهاد 87( اٍزًبهح رًضم االٍزًبهاد انًَزوكح ََجّ 52اٍزًبهح ٔرى اٍزوكاك )

طلٛخ رًُكٍ يٍ  جٕل َزب ظ انلهاٍخ ٔرعًًٛٓب انًٕىعخال ٔيٍ انُبؽٛخ ارؽٖب ٛخ رعزجو ْنِ انعُٛخ يُ

ب نهقٖب ٔ انُٕعٛخ  فواك عُٛخ انلهاٍخ:عهٗ يغزًل انلهاٍخال   ٔفًٛب ٚهٙ ٕٔفب

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌتخظض اٌؼٍّٟ:  .1

 (: انزٕىٚل انزكواه٘ ٔانَُجٙ نقٖب ٔ عُٛخ انلهاٍخ2علٔل ه ى )
 %  انعلك انًإْم انعهًٙ

 0.39 20 ثكبنٕهًٕٚ

 0.15 8 عبل  كثهٕو 

 0.35 18 يبعَزٛو

 0.12 6 ككزٕهاِ

 100 52 انًغًٕع

 %  انعلك انزقٖٔ انعهًٙ

 0.46 24 يؾبٍجخ

 0.23 12 ئكاهح أعًبل

 0.08 4 ا زٖبك 

 0.23 12 كهاٍبد يٖوفٛخ

 100 52 انًغًٕع

 %  انعلك انٕظٛفخ

 0.46 24 يٕظف



 

 113 عًو انَو دمحمكهاٍخ رؾهٛهٛخ نهعٕايم انًإصوح عهٗ فبعهٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ.... 

 

 0.35 18 ه ٌٛ  َى

 0.12 6 يواعل كافهٙ

 0.08 4 ئكاهحيلٚو 

 100 52 انًغًٕع

 ٍُٕاد انقجوح

 
  

 0.23 12 ٍُخ 5أ م يٍ 

 0.39 20 ٍُخ 5-10

 0.31 16 ٍُخ 15- 10

 0.08 4 ٍُخ فأكضو  15

 100 52 انًغًٕع

    

( 2ٚزٚؼ يٍ َزب ظ انزكواهاد ٔانَُت انًئٕٚخ نقٖب ٔ عُٛخ انلهاٍخ يٍ انغلٔل ه ى )  

 انزبنٛخ:انُزب ظ 

 ثكبنٕهًٕٚ ثهغٕٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ ثأٌ انًٕظفٍٛ اننٍٚ يإْهٓى  :اٌؼٍّٟاٌّؤً٘  .1

 ٔاننٍٚ يإْهٓى%ال 34.6( فوك ثَُجخ 18%ال ٔاننٍٚ يإْهٓى يبعَزٛو )38.5( فوك ثَُجخ 20)

%ال أ٘ أٌ ََجخ 11.5( أفواك ثَُجخ 6%ال ٔؽًهخ انلكزٕهاِ )15.4( أفواك ثَُجخ 8كثهٕو عبِل )

ؽًهخ ّٓبكاد فٕت انجكبنٕهًٕٚ ٔٚعُٙ منم أَٓى يإْهٍٛ عهًٛبب  ُٛخ انلهاٍخع% يٍ أفواك 62.5

 .يٕٕٙع انلهاٍخيًب ٚإك٘ ئنٗ انؾٖٕل عهٗ أهار يٕٕٙعٛخ ؽٕل  ثًٕٕٙع انلهاٍخٔنٓى ئنًبو 

: ٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ ثأٌ يزقٖٖٙ انًؾبٍجخ ٚجهغ علكْى اٌتخظض اٌؼٍّٟ .2

%ال ٔاننٍٚ 23.1( فوك ثَُجخ 12ٖٓى ئكاهح أعًبل علكْى )%ال ٔاننٍٚ رق46.2ٖ( فوك ثَُجخ 24)

علكْى %ال ٔاننٍٚ رقٖٖٓى ا زٖبك 23.1( فوك ثَُجخ 12يٖوفٛخ علكْى ) رقٖٖٓى كهاٍبد

% 46.2ََجخ  أكجوانًؾبٍجخ ْٙ انزقٖٔ انن٘ ؽٖم عهٗ  أ٘ أٌ%ال 7.7ثَُجخ  ( أفواك4)

 يٕٕٙع انلهاٍخٔٚإك٘ منم ئنٗ انؾٖٕل عهٗ َزب ظ عٛلح ٔمنم الهرجبٛ 

% يٍ أفواك انعُٛخ 46.2( فوك ثَُجخ 24ثأٌ )ٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ اٌٛظ١فخ:  .3

 يواععٍٛ كافهٍٛٛ% 11.5ثَُجخ ( أفواك 6% هؤٍبر أ َبوال ٔ)34.6( فوك ثَُجخ 18يٕظفٍٛال ٔ)

خ % يلٚو٘ ئكاهحال أ٘ أٌ غبنجٛخ انًجؾٕصٍٛ نٓى عال خ ثًزغٛواد انلها7.7ٍ أفواك ثَُجخ( 4ٔ)

ب عهٗ   ئعبثبرٓى.ُٔٚعكٌ منم ئٚغبثب

% فجورٓى 23.1( فوك ثَُجخ 12ثأٌ )ٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ  اٌخجشح:عٕٛاد  .4

 10ٍُخ ٔأ م يٍ  5% فجورٓى انعًهٛخ يٍ 38.5( فوك ثَُجخ 20) ٍُخ ُْٔب  5انعهًٛخ أ م يٍ 

( أفواك 4ٍُخال ُْٔب  ) 15ٍُخ ٔأ م يٍ  10% فجورٓى يٍ 30.8ثَُجخ ( فوك 16ٍُخال ُْٔب  )

ٍُٕاد ًٚضهٌٕ ََجخ  5ٍُخال أ٘ أٌ اننٍٚ ريٚل فجورٓى عٍ  15% فجورٓى أكضو يٍ 7.7ثَُجخ

ب عهٗ ئعبثبرٓى عهٗ 76.9 ب نًب ٚزًزعٌٕ ثّ يٍ فجوح  عجبهاد انلهاٍخ%ال ُٔٚعكٌ منم ئٚغبثب ٔفلب

 عًهٛخ عٛلِ.

 

 ذا١ٔخ:تح١ًٍ ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّ

( عجبهحال ُٛهت يٍ أفواك عُٛخ انلهاٍخ أٌ ٚؾلكٔا 15ٚؾزٕ٘ ْنا انلَى عهٗ علك )ٚطف اٌج١بٔبد: 

انقًبٍٙ انًزلهط انن٘ ٚزكٌٕ يٍ فًٌ  اٍزغبثزٓى عٍ يب رٖفّ كم عجبهح ٔفق يلٛبً نٛكود

يَزٕٚبد )يٕافق ثْلحال أٔافقال يؾبٚلال ال أٔافقال ال أٔافق ثْلح(ال ٔ ل رى رٕىٚل ْنِ انعجبهاد عهٗ 

 فوٙٛخ.( عجبهادال نكم 5( فوٙٛبد ٔثٕا ل )3فوٙٛبد انلهاٍخ انجبنغخ )

الؽٛخ عجبهارّ يٍ نهزأكل يٍ انٖلت انمبْو٘ الٍزجٛبٌ انلهاٍخ ٕٔاٌثجبد ٚاٌظذق اٌظب٘شٞ: 

ؽٛش انٖٛبغخ ٔانٕٕٙػ رى عوٗ االٍزجبَخ عهٗ علك يٍ انًؾكًٍٛ انًزقٍٖٖٛ ثًغبل انلهاٍخ 

 ٔرى ئعوار انزعلٚالد انزٙ ا زوؽذ عهٛٓب. 
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ٚلٖل ثضجبد االفزجبه أٌ ٚعطٙ انًلٛبً َفٌ انُزب ظ ئما يب اٍزقلو أكضو اٌثجبد ٚاٌظذق اإلحظبئٟ: 

خال أيب انٖلت فٕٓ يلٛبً َٚزقلو نًعوفخ كهعخ ٕلت انًجؾٕصٍٛ يٍ يوح ٔاؽلح رؾذ ظؤ  يًبصه

يٍ فالل ئعبثبرٓى عهٗ يلٛبً يعٍٛال ٔ بو انجبؽش ثاٚغبك انٖلت اننارٙ ٔؽَبة يعبيم صجبد 

ٔكبَذ  أفواك( 10انًلٛبً انًَزقلو فٙ االٍزجٛبٌ ثطوٚلخ انزغي خ انُٖفٛخ نعُٛخ اٍزطالعٛخ ثهغذ )

 انُزب ظ كًب ٚهٙ: 

 انعُٛخ االٍزطالعٛخ –(: يإّواد صجبد أنفب كؤَجبؿ نًؾبٔه أكاح انجؾش 4)علٔل ه ى 
 كؤَجبؿ   انًؾٕه

 0.71 ا ٔل

 0.86 انضبَٙ

 0.80 انضبنش

 0.82 االٍزجٛبٌ كبيم

 

نًؾبٔه أكاح انجؾش أَٓب رزوأػ  ( نًإّواد صجبد كؤَجبؿ  4ٚزٚؼ يٍ َزب ظ انغلٔل ه ى )

( ْٔٙ عًٛعٓب يإّواد رإكل عهٗ أٌ أكاح 0.82( ٔ كاح انجؾش ككم ثهغذ)0.86ئنٗ 0.71ثٍٛ)

ب ) <  (ال ٔثُبرب عهٗ منم 2009ال عٕكح يؾفٕظ  0.60انجؾش رزًزل ثًإّواد صجبد كانخ ئؽٖب ٛب

ٕؾخ َزب ظ يب ٔٙعذ ٚكٌٕ انجبؽش  ل رأكل يٍ أٌ أكاح انجؾش رزًزل ثًإّواد صجبد رًٍٚ 

 نلٛبٍّ.  

ثعل انزأكل يٍ صجبد ٕٔلت االٍزجبَّ رى رٕىٚعٓب عهٗ عُٛخ انلهاٍخ انًلوهح  تطج١ك أداح اٌذساعخ:

( فوكابال ٔ ل رى رفوٚغ انجٛبَبد فٙ انغلأل انزٙ أعلْب انجبؽش نٓنا انغوٗال 52ٔانزٙ ثهغ علكْب)

قال يؾبٚلال ال أٔافقال ال أٔافق ثْلح( ئنٗ ؽٛش رى رؾٕٚم انًزغٛواد االًٍٛخ )أٔافق ثْلحال أٔاف

 (ال ٔرى رفوٚغ انجٛبَبد ٔفق انزٕىٚل انزكواه٘ فٙ انغلأل اٜرٛخ:1ال 2ال 3ال 4ال 5يزغٛواد كًٛخ )

رٕعل عال خ ماد كالنخ ئؽٖب ٛخ ثٍٛ انًَزٕٖ انزُمًٛٙ انن٘ رزجل نّ ئكاهح اٌفشض١خ األٌٚٝ: 

 انَٕكاَٛخ.انًٖبه  انزغبهٚخ  انًواععخ انلافهٛخ ٔانؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ

 (5علٔل ه ى)

 انًزٍٕٜ انؾَبثٙ ٔانٕىٌ انًئٕ٘ نًلٛبً أكاح انلهاٍخ

 اٌّّبسعخ اٌّتٛعط ِٓ         إٌٝ ألً ِٓ اٌفئبد

 يٕافلخ ثْلح 5 4.20 ا ٔنٗ

 يٕافق 4.20 3.40 انضبَٛخ

 يؾبٚل 3.40 2.60 انضبنضخ

 غٛو يٕافق 2.60 1.80 انواثعخ

 غٛو يٕافق ثْلح 1.80 1 انقبيَخ

 

عال خ ماد كالنخ ئؽٖب ٛخ ثٍٛ انًَزٕٖ  رٕعل“أَّ َزب ظ انفوٙٛخ ا ٔنٗ: ٔانزٙ رُٔ عهٗ 

انزُمًٛٙ انن٘ رزجل نّ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔانؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ 

( نعُٛخ ٔاؽلح Tنغأ انجبؽش ئنٗ اٍزقلاو افزجبه) ْنِ انفوٙٛخ" ٔنهزؾلق يٍ ٕؾخ  انَٕكاَٛخ

 (:5ٔانُزب ظ ٚجُٛٓب انغلٔل)

 (5خذٚي سلُ )

 ( ٌؼ١ٕخ ٚاحذح ٌٕتبئح اٌفشض١خ األTٌٝٚاٌّؤششاد اإلحظبئ١خ الختجبس)

 انًزٍٕٜ يًٌٕٚ انفلوح
االَؾوا  

 انًعٛبه٘
 انُزٛغخ يَزٕٖ انلالنخ  ًٛخ د

انعبو أٙعف كٔهْب رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نهًلٚو 

 انو بثٙ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.
 كانخ 0.000 9.92 0.96 4.33

 كانخ 0.000 12.49 0.76 4.31رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نهًلٚو انعبو أٙعف 
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 االنزياو ثب ٌٍ ٔانهٕا ؼ انًٖوفٛخ.

ٙعف اْزًبو يغهٌ اركاهح ثبنًواععخ انلافهٛخ ٍبْى 

 انًٖوفٛخ.فٙ رأفو يعبنغخ انًقبنفبد 
 كانخ 0.000 9.73 0.93 4.25

ٙعف آنٛخ االرٖبل ثٍٛ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔيغهٌ 

 اركاهح أٙعف فعبنٛخ انًواععخ انلافهٛخ.
 كانخ 0.000 11.40 0.86 4.37

يغبنٌ ئكاهاد انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ رَبْى فٙ 

 علو رفعٛم نغبٌ انًواععخ انلافهٛخ 
 كانخ 0.000 9.04 1.01 4.27

 كانخ 0.000 10.52 0.90 4.31 اٌّتٛعط اٌؼبَ

 

( أٌ انًزٍٕةةطبد انؾَةةبثٛخ نٕعٓةةخ َمةةو عُٛةةةخ 5ٚزٚةةؼ يةةٍ انًإّةةواد ارؽٖةةب ٛخ نهغةةةلٔل) .1

( يةل اَؾوافةبد يعٛبهٚةخ روأؽةذ 4.37ئنٗ  4.25ا ٔنٗ رزوأػ ثٍٛ)انلهاٍخ ؽٕل ثُٕك انفوٙٛخ 

( 0.90( يةل اَؾةوا  يعٛةبه٘ عةبو)5يٍ  4.31(ال كًب أٌ انًزٍٕٜ انعبو ثهغ)1.01ئنٗ  0.76) ثٍٛ

( ٔانزةٙ رإكةل عهةٗ أٌ عُٛةخ انجؾةةش 5ئنةٗ  4.20ْٔةٙ عًٛعٓةب يةٍ يإّةواد فئةخ انًزٍٕةٜ ا ٔنةٗ)

انًواععةةخ انلافهٛةةخ نهًةةلٚو انعةةبو أٙةةعف كٔهْةةب انو ةةبثٙ فةةٙ  رٕافةةق ثْةةلح عهةةٗ أٌ " رجعٛةةخ ئكاهح

انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ ال رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نهًلٚو انعبو أٙعف االنزياو ثب ٍةٌ 

ٔانهةةٕا ؼ انًٖةةوفٛخ ال ٙةةعف اْزًةةبو يغهةةٌ اركاهح ثبنًواععةةخ انلافهٛةةخ ٍةةبْى فةةٙ رةةأفو يعبنغةةخ 

نٛةخ االرٖةبل ثةٍٛ ئكاهح انًواععةخ انلافهٛةخ ٔيغهةٌ اركاهح أٙةعف انًقبنفبد انًٖوفٛخ ال ٙعف آ

فعبنٛخ انًواععخ انلافهٛخ ال يغبنٌ ئكاهاد انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ رَبْى فٙ علو رفعٛم نغبٌ 

 انًواععخ انلافهٛخ" .

ب  ثُةبرب 51( نلهعخ ؽوٚخ)12.49ئنٗ  9.04ئٌ عًٛل  ٛى )د( ٔانزٙ رزوأػ ثٍٛ) .2 ( كانخ ئؽٖةب ٛب

( يًب ٚإكل عهٗ يٕافلخ عُٛخ انجؾش ثْلح عهٗ يًٌٕٚ ثُةٕك 0.05>  0.000) عهٗ يَزٕٖ انلالنخ

 انفوٙٛخ ا ٔنٗ.

( ْٔةٙ كانةةخ ثُةةبرب عهةةٗ أٌ 10.52( ٔأٌ  ًٛةةخ)د( رَةةبٔ٘)4.31ثًةب أٌ انًزٍٕةةٜ انعةةبو َٚةبٔ٘) .3

ب ٛخ (ال فةاٌ انجبؽةش ٚقهةٔ ئنةٗ " ٔعةٕك عال ةخ ماد كالنةخ ئؽٖة0.05> 0.000يَزٕٖ انًعُٕٚةخ )

ثةةٍٛ انًَةةزٕٖ انزُمًٛةةٙ انةةن٘ رزجةةل نةةّ ئكاهح انًواععةةخ انلافهٛةةخ ٔانؾةةل يةةٍ يقةةبٛو انزْةةغٛم فةةٙ 

انًٖةةبه  انزغبهٚةةخ انَةةٕكاَٛخ". ٔثُةةبرب عهةةٗ منةةم فةةاٌ انجبؽةةش ٚقهةةٔ ئنةةٗ  جةةٕل َةةٔ انفوٙةةٛخ 

 ا ٔنٗ. 

 

تٛخذ ػاللخ راد دالٌخ إحظبئ١خ ث١ٓ تٕٛع تخظظبد اٌفشض١خ اٌثب١ٔخ: ٚاٌتٟ تٕض ػٍٝ أٔٗ " 

ِٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ ِخبطش اٌتشغ١ً فٟ اٌّظبسف اٌتدبس٠خ اٌغٛدا١ٔخ" 

( نعُٛخ ٔاؽلح ٔانُزب ظ Tثبنًضم نغأ انجبؽش ئنٗ اٍزقلاو افزجبه) ْنِ انفوٙٛخٔنهزؾلق يٍ ٕؾخ 

 :(6ٚجُٛٓب انغلٔل)

 (6علٔل ه ى )

 ( نعُٛخ ٔاؽلح نُزب ظ انفوٙٛخ انضبَٛخTارؽٖب ٛخ الفزجبه) انًإّواد

 انًزٍٕٜ يًٌٕٚ انفلوح
االَؾوا  

 انًعٛبه٘
 انُزٛغخ يَزٕٖ انلالنخ  ًٛخ د

رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ ٚإك٘ ئنٗ 

 ٍٕٓنخ اكزْب  انًقبنفبد انًٖوفٛخ.
4.37 0.86 

11.40 
 كانخ 0.000

رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ ٚإك٘ ئنٗ  

 ٍٕٓنخ يعبنغخ انًقبنفبد انًٖوفٛخ.
4.27 1.01 

9.04 
 كانخ 0.000

رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ًُٚٙ 

 انعًم ثؤػ انفوٚق فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ.
4.17 0.94 

8.96 
 كانخ 0.000
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انلافهٛخ ٚإك٘ رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ 

 ئنٗ رفعٛم َمبو انو بثخ انلافهٛخ.
4.13 0.91 

9.01 
 كانخ 0.000

رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ َٚبعل  

 عهٗ رفبك٘ انًقبٛو انًٖوفٛخ.
4.40 0.72 

14.04 
 كانخ 0.000

 كانخ 0.000 10.49 0.89 4.27 اٌّتٛعط اٌؼبَ

 

( أٌ انًزٍٕطبد انؾَبثٛخ نٕعٓخ َمو 6) نهغلٔلثبنًضم ٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ  .1

( يل اَؾوافبد يعٛبهٚخ 4.40ئنٗ  4.13عُٛخ انلهاٍخ ؽٕل ثُٕك انفوٙٛخ انضبَٛخ رزوأػ ثٍٛ)

( يل اَؾوا  يعٛبه٘ 5يٍ  4.27(ال كًب أٌ انًزٍٕٜ انعبو ثهغ)1.01ئنٗ  0.72روأؽذ ثٍٛ)

( ٔانزٙ رإكل عهٗ أٌ عُٛخ 5ئنٗ  4.20)( ْٔٙ عًٛعٓب يٍ يإّواد فئخ انًزٍٕٜ ا ٔن0.90ٗعبو)

انجؾش رٕافق ثْلح عهٗ أٌ " رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ ٚإك٘ ئنٗ ٍٕٓنخ اكزْب  

انًقبنفبد انًٖوفٛخال رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ ٚإك٘ ئنٗ ٍٕٓنخ يعبنغخ انًقبنفبد 

ًٙ انعًم ثؤػ انفوٚق فٙ انًٖوفٛخال رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ُٚ

انًٖبه  انزغبهٚخال رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٚإك٘ ئنٗ رفعٛم َمبو 

انو بثخ انلافهٛخ ال رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ َٚبعل عهٗ رفبك٘ انًقبٛو 

 انًٖوفٛخ ". 

ب  ثُبرب 51ؽوٚخ) ( نلهعخ14.04ئنٗ  8.96ئٌ عًٛل  ٛى )د( ٔانزٙ رزوأػ ثٍٛ) .2 ( كانخ ئؽٖب ٛب

( يًب ٚإكل عهٗ يٕافلخ عُٛخ انجؾش ثْلح عهٗ يًٌٕٚ ثُٕك 0.05>  0.000عهٗ يَزٕٖ انلالنخ)

 انفوٙٛخ انضبَٛخ.

ب كانخ ثُبرب عهٗ 10.49)د( رَبٔ٘) ( ٔأٌ  ًٛخ4.27ثًب أٌ انًزٍٕٜ انعبو َٚبٔ٘) .3 ( ْٔٙ أٚٚب

عال خ ماد كالنخ ئؽٖب ٛخ (ال فاٌ انجبؽش ٚقهٔ ئنٗ " ٔعٕك 0.05 >0.000) أٌ يَزٕٖ انًعُٕٚخ

ثٍٛ رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔانؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  

 ". ٔثُبرب عهٗ منم فاٌ انجبؽش ٚقهٔ ئنٗ  جٕل َٔ انفوٙٛخ انضبَٛخ. انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ" 

تٛخذ ػاللخ راد دالٌخ إحظبئ١خ ث١ٓ تأ١ً٘ ٚتذس٠ت ٗ " اٌفشض١خ اٌثبٌثخ: ٚاٌتٟ تٕض ػٍٝ أٔ

 ،“ ِٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ ِخبطش اٌتشغ١ً فٟ اٌّظبسف اٌتدبس٠خ اٌغٛدا١ٔخ

( نعُٛخ ٔاؽلح ٔانُزب ظ Tثبنًضم نغأ انجبؽش ئنٗ اٍزقلاو افزجبه) ْنِ انفوٙٛخٔنهزؾلق يٍ ٕؾخ 

 :(7) ٚجُٛٓب انغلٔل

 (7علٔل ه ى )

 ( نعُٛخ ٔاؽلح نُزب ظ انفوٙٛخ انضبنضخTانًإّواد ارؽٖب ٛخ الفزجبه)

 انًزٍٕٜ يًٌٕٚ انفلوح
االَؾوا  

 انًعٛبه٘
 انُزٛغخ يَزٕٖ انلالنخ  ًٛخ د

ٙعف االْزًبو ثبنزأْٛم انعهًٙ نًٕظفٙ ئكاهح انًواععخ 

 انلافهٛخ.انلافهٛخ أٙعف فعبنٛخ رلوٚو انًواععخ 
 كانخ 0.000 12.37 0.87 4.50

ٙعف االْزًبو ثزلهٚت يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ  

 ثٜر اكزْب  انًقبنفبد انًٖوفٛخ. ئنٗأك٘ 
 كانخ 0.000 10.77 0.79 4.17

ٙعف رأْٛم يٕظفٙ انًواععخ انلافهٛخ ٍبْى فٙ ٙعف 

 االنزياو ثب ٌٍ ٔانلٕاٍَٛ انًٖوفٛخ.
 كانخ 0.000 11.27 0.83 4.29

انلٔهاٌ انٕظٛفٙ نًٕظفٙ انًواععخ انلافهٛخ ٚإك٘ ئنٙ 

 انًٖوفٛخ.ٍٕٓنخ اكزْب  انًقبنفبد 
 كانخ 0.000 10.12 0.88 4.23

عًم يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ثأ َبو انًٖو  

 انًقزهفخ َٚبعل عهٗ انؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ.
 كانخ 0.000 7.95 1.03 4.13

 كانخ 0.000 10.50 0.88 4.26 اٌّتٛعط اٌؼبَ
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( أٌ انًزٍٕطبد انؾَبثٛخ نٕعٓخ َمو 7) ثبنًضم ٚزٚؼ يٍ انًإّواد ارؽٖب ٛخ نهغلٔل .1

( يل اَؾوافبد يعٛبهٚخ 4.50ئنٗ  4.13عُٛخ انلهاٍخ ؽٕل ثُٕك انفوٙٛخ انضبنضخ رزوأػ ثٍٛ)

( يل اَؾوا  يعٛبه٘ 5يٍ  4.26(ال كًب أٌ انًزٍٕٜ انعبو ثهغ)1.03ئنٗ  0.79روأؽذ ثٍٛ)

( ٔانزٙ رإكل عهٗ أٌ عُٛخ 5نٗ ئ 4.20( ْٔٙ عًٛعٓب يٍ يإّواد فئخ انًزٍٕٜ ا ٔنٗ)0.88عبو)

انجؾش رٕافق ثْلح عهٗ أٌ " ٙعف االْزًبو ثبنزأْٛم انعهًٙ نًٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ 

أٙعف فعبنٛخ رلوٚو انًواععخ انلافهٛخال ال ٙعف االْزًبو ثزلهٚت يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ 

ظفٙ انًواععخ انلافهٛخ ٍبْى فٙ أك٘ ئنٙ ثٜر اكزْب  انًقبنفبد انًٖوفٛخ ال ٙعف رأْٛم يٕ

ٙعف االنزياو ثب ٌٍ ٔانلٕاٍَٛ انًٖوفٛخال انلٔهاٌ انٕظٛفٙ نًٕظفٙ انًواععخ انلافهٛخ ٚإك٘ 

ئنٙ ٍٕٓنخ اكزْب  انًقبنفبد انًٖوفٛخ ال عًم يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ثأ َبو انًٖو  

 انًقزهفخ َٚبعل عهٗ انؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ". 

ب ثُبرب ( كانخ 51( نلهعخ ؽوٚخ)12.37ئنٗ  7.95) عًٛل  ٛى )د( ٔانزٙ رزوأػ ثٍٛ ئٌ .2  ئؽٖب ٛب

( يًب ٚإكل عهٗ يٕافلخ عُٛخ انجؾش ثْلح عهٗ يًٌٕٚ ثُٕك 0.05>  0.000)انلالنخ عهٗ يَزٕٖ 

 انفوٙٛخ انضبنضخ.

ب كانخ10.50( ٔأٌ  ًٛخ)د( رَبٔ٘)4.26ثًب أٌ انًزٍٕٜ انعبو َٚبٔ٘) .3 ثُبرب عهٗ  ( ْٔٙ أٚٚب

عال خ ماد كالنخ ئؽٖب ٛخ ثٍٛ (ال فاٌ انجبؽش ٚقهٔ ئنٗ " 0.05> 0.000) أٌ يَزٕٖ انًعُٕٚخ

رأْٛم ٔرلهٚت يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔانؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ 

 ٔثُبرب عهٗ منم فاٌ انجبؽش ٚقهٔ ئنٗ  جٕل َٔ انفوٙٛخ انضبنضخ.  ال“ انَٕكاَٛخ

 

 شاثغاٌّحٛس اٌ

 إٌتبئح ٚاٌتٛط١بد

 

 رٕٕم انجبؽش ئنٗ انُزب ظ انزبنٛخ: ٔانلهاٍخ انًٛلاَٛخيٍ فالل ارٛبه انُمو٘ أٚالً، إٌتبئح، 

 ٔتبئح ػبِخ:

انلٔه انو بثٙ ركاهح انًواععخ انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ ٙعٛف ََجخب  .1

رعٍٛٛ َٔلم يٕظفٍٛ انًواععخ انلافهٛخ رؾذ ٕالؽٛخ نَٛطوح اركاهح انزُفٛنٚخ عهٛٓب كًبٌ ٍهطخ 

 اركاهح انزُفٛنٚخ.

 ٚزى يواعبح رُٕع رقٖٖبد فوٚق انًواععخ انلافهٛخ عُل انلٛبو انًواععخ انلافهٛخ فٙ  .2

ب عهٗ انؾل يٍ انًقبٛو انًٖوفٛخ فجع٘ انًقبنفبد  انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ فبصو منم ٍهجب

 .ثعل انزطٕه انزلُٙ ٔظٕٓه انغوا ى االنكزؤَٛخرطهت رقٖٖبد يقزهفخ فبٕخ 

 

 ٔتبئح خبطخ:

رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نإلكاهح انزُفٛنٚخ أٙعف كٔهْب انو بثٙ ٔأٙعف االنزياو  .1

 ثب ٌٍ ٔانهٕا ؼ انًٖوفٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.

أٙعف فعبنٛخ انًواععخ ٙعف آنٛخ االرٖبل ثٍٛ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔيغهٌ اركاهح  .2

 انلافهٛخ فٙ انًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ.

تٛخذ ػاللخ راد دالٌخ إحظبئ١خ  رإكل ٕؾخ انفوٙٛخ ا ٔنٙ انزٙ رُٔ عهٗ أَّ 2-1انُزب ظ يٍ 

ث١ٓ اٌّغتٜٛ اٌتٕظ١ّٟ اٌزٞ تتجغ ٌٗ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ ِخبطش اٌتشغ١ً فٟ 

أ٘ رجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نإلكاهح انعهٛب  ل َٚٓى فٙ رفعٛم  اٌّظبسف اٌتدبس٠خ اٌغٛدا١ٔخ

 كٔهْب انو بثٙ.

رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ ٚإك٘ ئنٗ ٍٕٓنخ اكزْب  انًقبنفبد انًٖوفٛخ  .3

 ٍٕٔٓنخ يعبنغزٓب.
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رُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ َٚبعل عهٗ رفبك٘ انًقبٛو انًٖوفٛخ يٍ  .4

 ٕافو فجواد يزُٕعخ فٙ فوٚق عًم انًواععخ.فالل ر

تٛخذ ػاللخ راد دالٌخ إحظبئ١خ  رإكل ٕؾخ انفوٙٛخ انضبَٛخ انزٙ رُٔ عهٗ أَّ 4-3انُزب ظ يٍ 

ث١ٓ تٕٛع تخظظبد ِٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ ِخبطش اٌتشغ١ً فٟ اٌّظبسف 

ح انًواععخ انلافهٛخ ٍبْى منم فٙ انؾل أ٘ كهًب رُٕعذ رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهاٌتدبس٠خ اٌغٛدا١ٔخ 

 يٍ انًقبٛو انزْغٛهٛخ.

ٙعف االْزًبو ثبنزأْٛم انعهًٙ نًٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ أٙعف فعبنٛخ رلوٚو  .5

 يغل٘.انًواععخ انلافهٛخ ٔععم انزلوٚو غٛو 

عًم يٕظفٙ انًواععخ انلافهٛخ ثأ َبو انًٖو  انًقزهفخ َٚبعل عهٗ ٍٕٓنخ اكزْب   .6

 بنفبد انًٖوفٛخ يًب ٚإك٘ ئنٗ انؾل يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙانًق

تٛخذ ػاللخ راد دالٌخ إحظبئ١خ  رإكل ٕؾخ انفوٙٛخ انضبنضخ انزٙ رُٔ عهٗ أَّ 6-5انُزب ظ يٍ 

ث١ٓ تأ١ً٘ ٚتذس٠ت ِٛظفٟ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌحذ ِٓ ِخبطش اٌتشغ١ً فٟ اٌّظبسف 

ركاهح انعهٛب ثزلهٚت يٕظفٙ انًواععخ ٔرطٕٚو يعوفزٓى ثعًم أ٘ كهًب اْزًذ ااٌتدبس٠خ اٌغٛدا١ٔخ 

 كم أ َبو انًٖو  ٍبْى منم فٙ انؾل يٍ انًقبٛو انزْغٛهٛخ.

 

 :ثبٜرٕٕٙٚٙ انجبؽش ثب١ٔبً، اٌتٛط١بد، 

ٙؤهح ٔعٕك ه بثٛخ عهٛب ثبنًٖبه  رٓزى ثزجعٛخ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نإلكاهح انعهٛب نزفعٛم  .1

 كٔهْب انو بثٙ.

رفعٛم آنٛخ االرٖبل ثٍٛ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔاركاهح انعهٛب ثبنًٖبه  انزغبهٚخ انَٕكاَٛخ  .2

 نهؾل يٍ يقبٛو انزْغٛم انًٖوفٙ.

االْزًبو ثزُٕع رقٖٖبد يٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ نزفبك٘ انًقبٛو انًٖوفٛخ يٍ  .3

 فالل رٕافو فجواد يزُٕعخ فٙ فوٚق عًم انًواععخ.

ْزًبو ثبنزأْٛم انعهًٙ نًٕظفٙ ئكاهح انًواععخ انلافهٛخ ٔانزلهٚت انعًهٙ ثكم أ َبو ٙؤهح اال .4

 انًٖبه  انزغبهٚخ نزفبك٘ انًقبٛو انًٖوفٛخ ٔانؾل يٍ انًقبنفبد ٔيُل انغِ.
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 لبئّخ اٌّظبدس ٚاٌّشاخغ:

 ال كاه انفكوال ثٛؤد.2طال ِؼدُ ِمب١٠ظ اٌٍغخو(ال 1979-ْـ 1399)أؽًل اثٍ فبهًال أثٕ انؾٍَال  -

ال 5ال ط1ْةـ( 1418ٛ)ال ( اٌض٘ةذ33وتةبة ) عةٕٓ اثةٓ ِبخةٗاثٍ يبعخ انلي ُٔٚٙال أثٕ عجل  ال /ؽًةل ثةٍ ٚيٚةلال  -

 ال ثٛؤد.4332ٕفخ انغُخال ؽلٚش ه ى  (39)ثبة 

ال 4ال ط3ال ٌٛغةةبْ اٌؼةةشة، و(1993-ْةةـ1413اثةةٍ يُمةةٕه ارفوٚلةةٙال أثةةٕ انفٚةةمال عًةةب انةةلٍٚ دمحم ثةةٍ يكةةوو) -

 انعوثٙال ثٛؤد . انزبهٚـ

 كاه انًُبْظال عًبٌ.ال ِجبدئ اإلداسح اٌؼبِخو( 2004آل ّجٛتال كهٚل كبيمال ) -

يبعَزٛو فٙ انًؾبٍجخ  الدٚس اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ األداء اٌّبٌٟ(ال 2010ثبثكوال دمحم ئثواْٛى دمحم ) -

 ٛخ انلهاٍبد انعهٛبال انَٕكاٌ.ٔانزًٕٚم غٛو يُْٕهحال عبيعخ انَٕكاٌ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕعٛبال كه

 و ( .2003: كاه انكزت انعهًٛخال )ثٛؤد 1ٛال اٌتؼش٠فبد اٌفم١ٙخانجوكزٙال دمحم عًٛى ارؽَبٌال  -

ال كهاٍةخ ٔظبَ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌؼًّ اٌّظةشفٟو( 2007انجٖو٘ال ٕلٚق ربط ا ٕفٛبر ؽٍَ ) -

 رٍاليٛخال كهٛخ انلهاٍبد انعهٛبال انَٕكاٌ.يبعَزٛو فٙ انًؾبٍجخال غٛو يُْٕهال عبيعخ أو كهيبٌ ا

ال اٌّظبسف تأث١ش ل١بط ٚضجط ِخبطش اٌتشغ١ً ػٍٝ خٛدح اٌّشاخؼخ فٟو(ال 2012عًبل ٍعٛل أؽًل ) فطبةال -

 انًغهخ انعهًٛخ نهجؾٕس ٔانلهاٍبدال انلبْوح: كهٛخ انزغبهح ٔئكاهح ا عًبلال عبيعخ ؽهٕاٌال انعلك انضبنش .

ال دمحم ٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓٛمال ئكاهح انًقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبٛو فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٙ انًٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبه  ارٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليٛخال ) انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلهٔثٙ -

(http://lsegs.com/forum/showtherad.php?-2715&page-3), . 

ٍخ يبعَةزٛو ال كهادٚس اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ فٟ ششوبد اٌمطبع اٌخبصو(ال 2008انوؽًٛخال ٚؾٙ انفبٙم ؽبيل ) -

 انلهاٍبد انعهٛبال انَٕكاٌ. ٔانزكُٕنٕعٛب كهٛخيؾبٍجخ ٔرًٕٚم غٛو يُْٕهال عبيعخ انَٕكاٌ نهعهٕو 

ال ِذخً ػٍّٟ ٌم١بط ِخةبطش االئتّةبْ اٌّظةشفٟ فةٟ اٌجٕةٛن اٌتدبس٠ةخو(ال 2010ّبٍْٛال عهٗ عجل   أؽًل ) -

 ال انعلك انضبَٙ. 2انًغهليغهخ انلهاٍبد ٔانجؾٕس انزغبهٚخال يٖو: كهٛخ انزغبهح عبيعخ ثُٓبال 

ال انغةةير انضةةةبَٙال ارؾةةةبك 2د١ٌٍةةه إٌةةةٝ إداسح اٌّخةةةبطش اٌّظةةشف١خ، ِٛعةةةٛػخ ثةةةبصي و(ال 2005ّةةؾبكال َجٛةةةمال ) -

 انًٖبه  انعوثٛخال ثٛؤد .

ال داسح اٌّخةبطش ػٍةٝ دسخةخ األِةبْ فةٟ اٌدٙةبص اٌّظةشفٟ اٌفٍغةط١ٕٟإ أثةش (الو2011ٕجبػال ثٓٛخ يٖةجبػال ) -

 ال فهَطٍٛ.انزغبهح غيِكهاٍخ يبعَزٛو يؾبٍجخ غٛو يُْٕهالال انغبيعخ ارٍاليٛخال كهٛخ 

يإٍَةةخ ّةةجبة انغبيعةةخال  ِجةةبدئ ٚأعةةظ اٌّشاخؼةةخ اٌذاخ١ٍةةخ ػٍّةةبً ٚػّةةالً،و(ال 1993انٖةةؾٍال عجةةل انفزةةبػ ) -

 ارٍكُلهٚخ.

نغبيعٛةخ انغلٚةةلح نهُْةةوال انةةلاه ا الاٌشلبثةةخ ٚاٌّشاخؼةخ اٌذاخ١ٍةةخو(ال 2001انٖةؾٍال عجةةل انفزةةبػ ٍٔةًٛوال كبيةةم ) -

 ارٍكُلهٚخ.

االتدب٘ةبد اٌحذ٠ثةخ فةٟ اٌشلبثةخ ٚاٌّشاخؼةخ اٌذاخ١ٍةخ فةٟ شةشوبد و(ال 2007عجل  ال رٓبَٙ أثةٕ انلبٍةى اؽًةل ) -

 كهاٍخ يبعَزٛو يؾبٍجخ غٛو يُْٕهحال عبيعخ ايلهيبٌ ارٍاليٛخال كهٛخ انلهاٍبد انعهٛبال انَٕكاٌ. الاٌّغبّ٘خ

ِةذخً ػٍّةٟ ٌّٛاخٙةخ أصِةخ دثةٟ  –اٌذاخ١ٍخ ٚإداسح اٌّخةبطش  اٌّشاخؼخ (الو2011عهٙال عجل انْٕبة َٖو ) -

 انلاه انغبيعٛخ انغلٚلح نهُْوال ارٍكُلهٚخ.، فٟ ضٛء تدبسة اٌذٚي األخشٜ

اٌشلبثةةخ ٚاٌّشاخؼةةخ اٌذاخ١ٍةةخ اٌحذ٠ثةةخ فةةٟ ث١ئةةخ (ال 2006عجةةل انْٕةةبة َٖةةوال ّةةؾبرخال ّةةؾبرخ انَةةٛل )عهةةٙال  -

 انلاه انغبيعٛخال ارٍكُلهٚخ الأعٛاق اٌّبيتىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚػٌّٛخ 

ال يغهةةخ الآ١ٌةةبد أداء ٚظ١فةةخ اٌّشاخؼةةخ اٌذاخ١ٍةةخ ٚدٚس٘ةةب فةةٟ تؼظةة١ُ اٌم١ّةةخو(ال 2012غوٚةتال عةةبكل يًةةلٔػ ) -

 ال انعلك ا ٔل.53اركاهح انعبيخال انوٚبٗ: يعٓل اركاهح انعبيخالال انًغهل 

 ال ارٍكُلهٚخ.انغبيعٛخ انلاه الاإلٌىتشٟٚٔ ١ًاٌتشغ ظً فٟ اٌذاخ١ٍخ اٌّشاخؼخ و(2006) عهٙ انلجبَٙال صُبر -

ال ٕةُلٔت أطش أعبع١خ ِٚؼبطشح فٟ اٌٛلب٠ةخ ػٍةٝ اٌّظةبسف ٚإداسح اٌّخةبطشو(ال 2006ئثواْٛى )انكواٍُخال  -

 انُلل انعوثٙال يعٓل انَٛبٍبد اال زٖبكٚخال أثٕ ظجٙ.

انلةةةبْوح: يغهةةةخ انكفبٚةةةخ ارَزبعٛةةةخال ٔىاهح  ٚالةةةغ اٌّشاخؼةةةخ اٌذاخ١ٍةةةخ،ال و(2007ال)دمحم عجةةةل انفزةةةبػ ئثةةةواْٛىال  -

 ٍ.انُٖبعخال انعلك انضبَٙ ٔانعْوٚ

اٌتذل١ك ٚاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌّظبسف ٚدٚس٘ب فٟ اوتشبف ٚتظةح١   و(ال2002) انعيٚيالدمحمال يؾبٍٍ عجل  -

نزكُٕنٕعٛةبال ال كهاٍخ يبعَزٛو فٙ انًؾبٍجخ ٔانزًٕٚم غٛو يُْٕهال عبيعخ انَةٕكاٌ نهعهةٕو ٔاالاألخطبء ٚاٌّخبٌفبد

 كهٛخ انلهاٍبد انعهٛبال انَٕكاٌ.

http://lsegs.com/forum/showtherad.php?-2715&page-3
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اٌّشاخؼخ ػٍةٝ أعةبط اٌّخةبطش فةٟ تحغة١ٓ خةٛدح اٌّشاخؼةخ  (ال كٔهو2014)يؾًٕكال ٚبٍو ٍعٛل ال انٕهكاَٙ -

 ال كهاٍخ يبعَزٛو فٙ انًؾبٍجخال غٛو يُْٕهال عبيعخ عٍٛ انًٌْال كهٛخ انزغبهحال يٖو.اٌذاخ١ٍخ

 نهُْةو كاه ٔا ةم عًةبٌ: ال2، طSPSSثبعةتخذاَ  األعبعةٟ اإلحظةبئٟ اٌتح١ٍةًو(ال 2009ال )يؾفةٕظ عةٕكحال -

 ٔانزٕىٚل.
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