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 بأمان الثاوىيت املرحلت مدارس يف اإللكرتوويت اإلدارة تطبيق متطلباث تىافر درجت
 رساملدا مدراء وظر وجهت مه تطىيرها وسبل صىعاء العاصمت

6 

 املًدص

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ االيهرت١ْٝٚ يف           

ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ َساضؽ املطس١ً ايجا١ْٜٛ بأَإ ايعاص١ُ صٓعا٤ ٚغبٌ تطٜٛطٖا َٔ 

املساضؽ ٚأثط َتػريات اؾٓؼ, ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ, ٚغٓٛات اـس١َ, ٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ 

اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ملال٤َت٘ ملٛضٛع ايسضاغ١, ٚقاّ ايباسح بتصُِٝ 

( فاالت, ٚنصيو غؤاٍ َفتٛح يف ْٗاٜتٗا 6( فكط٠, َٛظع١ ع٢ً )63اغتبا١ْ تهْٛت َٔ )

ٍٛ غبٌ تطٜٛط ٖصٙ املتطًبات, ٚمت ايتأنس َٔ صسم االزا٠ بططٜكتني : صسم احملهُني س

ٚصسم االتػام ايساخًٞ, نُا مت ايتأنس َٔ ثباتٗا بططٜكتني: ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ ٚططٜك١ 

( َسًٜطا َٚسٜط٠, بٓػب١ 81ْبار, ٚمت تٛظٜع االغتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ ) -ايفا نط

( َسًٜطا َٚسٜط٠, َٚٔ خالٍ ؼًٌٝ 103اغ١ ايبايؼ عسزِٖ )%( َٔ فتُع ايسض68.6)

اغتذابات أفطاز ايع١ٓٝ, اظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إ زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ 

ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط افطاز ايع١ٓٝ  ١االيهرت١ْٝٚ يف َساضؽ املطس١ً ايجا١ْٜٛ بأَاْ

%(, يف سني 40ع٢ً االغتبا١ْ بؿهٌ عاّ)بصف٘ عا١َ ق١ًًٝ سٝح بًػت ْػب١ االغتذاب١ 

ناْت تكسٜطات افطاز ايع١ٓٝ يسضد١ تٛافط َتطًبات اإلزاض٠ ايعًٝا َتٛغط١ ٚبٓػب١ اداب١ 

%(, 28.8(, ٚتكسٜطاتِٗ يسضد١ تٛافط املتطًبات املاي١ٝ ق١ًًٝ دسًا ٚبٓػب١ اداب١ )% 59.59)

د١ ق١ًًٝ. نُا اؾاض٠ ايٓتا٥ر اْ٘ ٚناْت تكسٜطاتِٗ ملتطًبات بك١ٝ اجملاالت اْٗا َتٛفط٠ بسض

 بني َتٛغطات املػتذٝبني املتعًك١ ظُٝع فاالت زالي١ إسصا١ٝ٥ ال تٛدس فطٚم شات

ٚنإ أِٖ  تعع٣ إىل َتػريات اؾٓؼ , ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ, ٚغٓٛات اـس١َ. االغتبا١ْ

ُجٌ يف: َكرتسات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ يػبٌ تطٜٛط َتطًبا تطبٝل اإلزاض٠ االيهرت١ْٝٚ تت

قٝاّ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ باعتُاز َٝعا١ْٝ ناف١ٝ يتبين َؿطٚع تطبٝل اإلزاض٠ االيهرت١ْٝٚ, 

ٚايكٝاّ بعكس ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسضغ١, ٚتعٜٚس املساضؽ بأعساز ناف١ٝ َٔ ادٗع٠ 

 اؿاغٛب, ٚٚضع خط١ اغرتاتٝذ١ٝ يطبط املساضؽ بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.

 

 ز/ قُس محٛز عًٞ ايٓعُإ    

 داَع١ صٓعا٤ -ضسب (  أن١ًٝ ايرتب١ٝ  ) –غتاش َػاعس أ 

alnoaman2080@hotmail.com 
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Abstract 

The study aimed to identify the degree of availability of the application of 

electronic management safely in secondary school in capital Sana’a and ways of 

developing them from the viewpoint of school principals and the impact of 

variables of gender, educational qualification, and years of service. To achieve the 

goals of the study, the researcher used descriptive analytical method for relevance 

to the subject of the study. The researcher design questionnaire consisted of (63) 

items, spread over (6) areas, as well as an open question at the end about the ways 

to develop these requirements and the veracity of the tool has been confirmed in 

two ways: sincerity of arbitrators and sincerity of internal consistency, and 

stability has been confirmed in two ways: retail midterm and Alpha Kronbach 

way. The population of the study was (103) principals. The questionnaire was 

distributed to a sample of 81 principals (males and females) (68.6%) of the study's 

population.  

The result of the study showed that the degree of availability of the application of 

electronic management safely in secondary school in capital Sana’a and ways of 

developing them from the viewpoint of the sample is generally a few. The 

response to the questionnaire was in general (40%), while the sample estimates of 

the degree of availability of senior management requirements was medium 

(59.59%), and their estimates of the degree of availability financial requirements 

was very few (28.8%) and the requirements of their estimates for the rest of the 

areas was available to a low degree. The results also showed that there are no 

statistically significant differences between the mean respondents on all areas of 

resolution due to the variables of gender, educational qualifications, and years of 

service. The most important proposals study sample for ways to develop the 

application of electronic management requirements are the Ministry of Education 

has to adopt adequate budget to the application of electronic management project, 

and make training courses for all staff in school, and provide schools with 

sufficient numbers of computers, and to develop a strategic plan to provide 

schools with internet network. 
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 :املكس١َ

اإلْػا١ْٝ, ٚنإ يًتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ املتػاضع١  ؾٗس ايعصط اؿسٜح تػٝريات يف كتًف دٛاْب اؿٝا٠

يف ٖصٙ ايتطٛضات, فعٗٛض ؾبه١ اإلْرتْت ٚايتٛغع اهلا٥ٌ ًاباضظ  ًاٚتكسّ ٚغا٥ٌ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات زٚض

يف اغتدساّ ايؿبهات اإليهرت١ْٝٚ يف مجٝع اجملاالت, أز٣ شيو إىل ايتشٍٛ َٔ األغايٝب ايتكًٝس١ٜ يف إلاظ 

اٍ إىل األغايٝب اإليهرت١ْٝٚ .األعُ

ْٚتٝذ١ هلصٙ ايتطٛضات ايػطٜع١ ٚاملتالسك١ ٚاالْفذاض املعطيف, تٛاد٘ اجملتُعات فُٛع١ َٔ ايتشسٜات مما     

وتِ عًٝٗا َٛادٗتٗا, يتتُهٔ َٔ ايًشام بعصط املعًَٛات ٚاالغتفاز٠ ايكص٣ٛ َٔ ايجٛض٠ ايتك١ٝٓ ظُٝع 

عاصط٠ تٛاد٘ يف اؿاضط ٚاملػتكبٌ ؼسٜات ٚضػٛطات َتعاٜس٠ َٚعكس٠ مل فاالتٗا. سٝح إٔ املٓعُات امل

ٜػبل هلا َجٌٝ, ٚتؤثط بؿهٌ نبري ع٢ً أزا٥ٗا, يصا ٜٓبػٞ إزضاى ٖصٙ ايتشسٜات ٚتفُٗٗا دٝسا َٚعاؾتٗا 

 (.32, ص  2006بٓذاح ٚفاع١ًٝ )سطِٜ : 

اإلزاض١ٜ َٛانب١ يًتطٛضات ايتك١ٝٓ, ٚيف ض٤ٛ شيو البس يًُٓعُات َٔ تبين ٚاغتدساّ أسسخ األغايٝب    

ٚايتفاعٌ َع عصط ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ, َٚٔ بني تًو األغايٝب أغًٛب اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ايصٟ ظٗط يف اآل١ْٚ 

 األخري٠ نُصطًح َعاصط ْتٝذ١ يتعاٜس اغتدساّ اؿاغب اآليٞ ٚؾبهات٘ ٚايجٛض٠ املعًَٛات١ٝ بؿهٌ عاّ.

ض٠ اإليهرت١ْٝٚ متجٌ ؼٛال ؾاَال يف املفاِٖٝ ٚايٓعطٜات, ٚاألغايٝب, ٜٚؿري اؿُازٟ إىل إٔ اإلزا    

ٚاإلدطا٤ات, ٚاهلٝانٌ, ٚايتؿطٜعات اييت تكّٛ عًٝٗا اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ, ٖٚٞ يٝػت ٚصف١ داٖع٠, أٚ خرب٠ 

ًَٛات١ٝ, َػتٛضز٠ ميهٔ ْكًٗا ٚتطبٝكٗا فكط; بٌ إْٗا ع١ًُٝ َعكس٠, ْٚعاّ َتهاٌَ َٔ املهْٛات ايتك١ٝٓ, ٚاملع

ٚاملاي١ٝ, ٚايتؿطٜع١ٝ, ٚايب١ٝ٦ٝ, ٚايبؿط١ٜ, ٚغريٖا, ٚبايتايٞ فالبس َٔ تٛافط َتطًبات عسٜس٠ َٚتها١ًَ يتطبٝل 

 (.١٢ ص ٙ,٢٢١١َفّٗٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚإخطاد٘ إىل سٝع ايٛاقع )اؿُازٟ , 

يالضتكا٤ باألزا٤ يف اإلزاض٠, سٝح  ,ع٠َٔ ٖٓا بسأ االٖتُاّ بأ١ُٖٝ تطبٝكات اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ نفطص١ َتُٝ    

تعس ٚغ١ًٝ يطفع نفا٤تٗا, ٚؼػني أزا٥ٗا ٚتطٜٛطٙ, ٚؽفٝف األعبا٤ اإلزاض١ٜ عٓٗا. ٜٚؿري غِٓٝ  إىل إٔ اإلزاض٠ 

اإليهرت١ْٝٚ تعٌُ ع٢ً ؼػني دٛز٠ أزا٤ ايعٌُ باملٓعُات عٔ ططٜل اغتدساّ أغايٝب إيهرت١ْٝٚ سسٜج١ تتػِ 

١, ٚايػطع١, باإلضاف١ إىل قسضتٗا ع٢ً َٛاد١ٗ نٌ َؿهالت اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ ٚايكطا٤ بايهفا٠٤, ٚايفعايٝ

 (. ٢٢ ص ّ,١٠٠٢عًٝٗا)غِٓٝ, 
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ع٢ً فهط إزاضٟ َتطٛض ٚقٝازات إزاض١ٜ ٚاع١ٝ, تػتٗسف ايتطٜٛط ٚتػاْسٙ ٚتسعُ٘  ٚتعتُس اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ    

ػتفٝسٜٔ ٚؼكٝل ضغباتِٗ, َع االيتعاّ بأع٢ً َػتٜٛات خس١َ امل بهٌ ق٠ٛ; يتشكٝل َػؤٚيٝتٗا ايط٥ٝػ١ٝ, ٖٚٞ

 (. ٣٥ ص ّ, ١٠٠٤اؾٛز٠ ٚاإلتكإ يف ايعٌُ )ايػاملٞ, 

ٚمبا إٔ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ َٔ أِٖ فاالت اإلزاض٠ بػبب تٛيٝٗا ١َُٗ بٓا٤ ٚضعا١ٜ ايبصٚض األٚي١ٝ ٚاألغاغ١ٝ       

١ٝ ايتكًٝس١ٜ اييت تعتُس ع٢ً ايطٚتني ٚاملعاَالت ايٛضق١ٝ يًُذتُعات, يصا نإ البس َٔ ؼٌٜٛ اإلزاض٠ املسضغ

إىل إزاض٠ إيهرت١ْٝٚ تعتُس ع٢ً تك١ٝٓ املعًَٛات ٚتػدطٖا يف تػٌٗٝ ٚتبػٝط إدطا٤اتٗا ٚتساٍٚ ٚأضؾف١ 

(. نُا أْ٘ ٚغ١ًٝ يتطٜٛط ايعٌُ 71: 2008َعاَالتٗا ٚاالغتدساّ األَجٌ يًُٛاضز املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ) ايعطٜػٞ:

ٚؼػني دٛزت٘ ٚؽفٝف أعبا٥٘, مما ٜٓعهؼ ع٢ً نًف١ ٚغطع١ ٚزق١ اإللاظ, األَط ايصٟ ٜؤنس  اإلزاضٟ

ضطٚض٠ ايٛقٛف ع٢ً ٚاقع تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف تًو املؤغػات, اضاف١ إىل ايتعطف ع٢ً زضد١ تٛافط 

ًٝا َع ٖصا االٖتُاّ مبٛضٛع اإلزاض٠ اإليهرتٚ َتطًبات اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ١ْٝ فإٕ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ تبشح ٚمتؿ

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤, ٚغبٌ يف زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 

 .ٜٛطٖاتط

 : ايتايٞ تتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايػؤاٍ ايط٥ٝؼ َؿه١ً ايسضاغ١ :

غبٌ تطٜٛطٖا ساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٚا زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف امل

 ؟ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ 

 : اآلت١ٝ ايفطع١ٝ األغ١ً٦ ايط٥ٝؼ ايػؤاٍ َٔ ٜٚٓبجل

َا زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ  .1

ْعط َسضا٤ املساضؽ ؟

( بني َتٛغط تكسٜط ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٠٠٠٣ αشات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )ٌٖ تٛدس فطٚم  .2

يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػريات 

, املؤٌٖ ايعًُٞ,(؟ رب٠)اؾٓؼ, َس٠  اـ

 ايعاص١ُ بأَا١ْ ايجا١ْٜٛ املساضؽ يف اإليهرت١ْٝٚ زاض٠اإل تطبٝل َتطًبات يتطٜٛط املكرتس١ ايػبٌَا  .3

املساضؽ؟ َسضا٤ ْعط ٚد١ٗ َٔ صٓعا٤

 فطٚض ايسضاغ١:
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 يسضد١ ايسضاغ١ ع١ٓٝ أفطاز تكسٜطات يف( ٠٠٠٣= α) ايسالي١ َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥ زالي١ شات فطٚم تٛدس-1

 اؾٓؼ ملتػري تعع٣ صٓعا٤ ايعاص١ُ َا١ْبأ ايجا١ْٜٛ املساضؽ يف اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ تطبٝل َتطًبات تٛافط

(.أْج٢ شنط,)

( يف تكسٜطات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٠٠٠٣=  αال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ ) -1

يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري 

ًّٛ, يٝػاْؼ/بهايٛضٜٛؽ, َادػتري َٚا فٛم(.املؤٌٖ ايعًُٞ )زب

( يف تكسٜطات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٠٠٠٣= αايسالي١ ) ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ -2

يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري 

رب٠غٓٛات اـ

 اٖساف ايسضاغ١:

زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤  ايتعطف ع٢ً .1

 َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ .

ايهؿف عٔ زالي١ ايفطٚم يف اغتذابات أفطاز ايع١ٓٝ يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف  .2

٠, املؤٌٖ ربعا٤ اييت تعع٣ يًُتػريات ايتاي١ٝ:)اؾٓؼ, َس٠ اـاملساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓ

 ايعًُٞ(

تكسِٜ بعض املكرتسات يتطٜٛط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ  .3

صٓعا٤.

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ فُٝا ًٜٞ : ا١ُٖٝ ايسضاغ١:

 :١ُٖٝ ايٓعط١ٜألا اٚاًل:

 ٛع ايسضاغ١ ٚأُٖٝت٘, سٝح ٜتصس٣ ملٛضٛع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملتطًبات ايالظّ تٛافطٖاس١ٜٛٝ َٛض .1

يتطبٝكٗا يف اإلزاض٠ املسضغ١ٝ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ. 

تػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل املػا١ُٖ يف إثطا٤ املهتب١ ايعطب١ٝ, الغُٝا اي١ُٝٓٝ, مباز٠ تتٓاٍٚ َفّٗٛ اإلزاض٠  .2

ًٝا, ٜٚأٌَ ايباسح يف إٔ تػاِٖ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف تٛدٝ٘ االٖتُاّ مٛ اإليهرت١ْٝٚ اييت تعترب سس ٜج١ ْػب

تصيٌٝ َعٛقاتٗا. ٚغبٌاإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ, ٚإٜطاح َتطًبات تطبٝكٗا يف اإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ, 
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اعتباضٖا إضاف١ يًشكٌ اإلزاضٟ ايرتبٟٛ ٜػتفٝس َٓٗا ايباسجٕٛ ٚايساضغٕٛ املتدصصٕٛ يف اإلزاض٠  .3

 تُٕٛ يف ٖصا اجملاٍ.ٚاملٗ

 ايتطبٝك١ٝ :١ُٖٝ ألاثاْٝا :  

ٜأٌَ ايباسح إٔ تفٝس ْتا٥ر ايسضاغ١ املدططني يف فاٍ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ بأ١ُٖٝ زٚض اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف  .1

 ؼػني أزا٤ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ, ٚتكسِٜ املعٜس َٔ زعِ االٖتُاّ بتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

َػاعس٠ اإلزاض٠ ايتع١ًُٝٝ ٚاملسضغ١ٝ ع٢ً تطٜٛط ْعِ ايعٌُ بٗا, ٚتكسِٜ خسَاتٗا ع٢ً َػت٣ٛ عاٍ  .2

تػتدسّ ٚغا٥ٌ االتصاالت  َػت٣ٛ اإلزاض٠ اؿسٜج١ اييت ٜتٛانب َع ايٓعِ اؿسٜج١, ٚايٛصٍٛ بٗا إىل

ٚؾبهات املعًَٛات.

 االزاضات املسضغ١ٝ يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ بطي١ٜ ؾا١ًَ غٛف تعٚز ايسضاغ١ اؿاي١ٝ املػؤٚيني يف .3

 ضغِٗ.اعٔ املتطًبات اييت هب تٛافطٖا يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف َس

 :تعطٜف املصطًشات

تعطف اإلزاض٠ املسضغ١ٝ بأْٗا:" اؾٗٛز املٓػك١ اييت ٜكّٛ بٗا فطٜل َٔ ايعاًَني يف اؿكٌ  اإلزاض٠ املسضغ١ٝ:

ًٝكا ٜتُؿ٢ َع َا ايت عًُٝٞ )املسضغ١( َٔ إزاضٜني ٚفٓٝني; بػ١ٝ ؼكٝل األٖساف ايرتب١ٜٛ زاخٌ املسضغ١ ؼك

 (. ١١ ص ّ,٢٥٩١تٗسف إيٝ٘ ايسٚي١ َٔ تطب١ٝ أبٓا٥ٗا تطب١ٝ صشٝش١, ٚع٢ً أغؼ غ١ًُٝ )عطفات, 

عِ املعًَٛات, ٚٚغا٥ٌ االتصاٍ, تعطفٗا ايعٛا١ًَ بأْٗا:" اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا, ْٚ  اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ:

َٔ أدٌ ضفع َػت٣ٛ اؾٛز٠ ٚايفعاي١ٝ ايه١ًٝ يًُؤغػ١, ٚشيو َٔ  ,ٚاملعطف١ ايع١ًُٝ, ٚايتطبٝك١ٝ املتعًك١ ب٘

 ّ, ١٠٠١خالٍ تهاٌَ أدعا٤ ايتٓعِٝ ٚتٛسٝسٖا, نٓعاّ َرتابط َٔ خالٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات" )ايعٛا١ًَ, 

 (. ١٢٥ ص

اإليهرت١ْٝٚ إدطا٥ٝا َٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ بأْٗا: تًو اإلزاض٠ اييت تٛظف اؿاغب ٜٚعطف ايباسح اإلزاض٠ 

ًٝفا فعاال, يف َععِ ٚظا٥فٗا َٔ  اآليٞ ٚتطبٝكات٘ املدتًف١ عرب ٚغا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ املدتًف١ تٛظ

 ؽطٝط, ٚتٓعِٝ, ٚتٓػٝل, َٚتابع١, ٚتكِٜٛ; يتٓفٝص ناف١ األعُاٍ فٝٗا إيهرتْٚٝا.
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غ١: تكتصط ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً َعطف١ زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف َساضؽ سسٚز ايسضا

ايعاص١ُ صٓعا٤ ٚغبٌ تطٜٛطٖا َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ. ٚقس مت تطبٝل ٖصٙ  ١املطس١ً ايجا١ْٜٛ بأَاْ

 2014/2015ّايسضاغ١ خالٍ ايفصٌ ايسضاغٞ األٍٚ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ 

 بٟٛزب ايرتألا

ٜؿتٌُ ٖصا اؾع٤ َٔ ايسضاغ١ ع٢ً عطض ألِٖ اؾٛاْب ايٓعط١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚاملتُج١ً يف    

ٖساف, ٚٚظا٥ف, ٚممٝعات, ٚخطٛات تطبٝل اإلزاض٠ أ, ٚاملفَٗٛني ايتكًٝسٟ ٚاإليهرتْٚٞ يإلزاض٠ عكس َكاض١ْ بني

 اإليهرت١ْٝٚ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 : ملفَٗٛني ايتكًٝسٟ ٚاإليهرتْٚٞ يإلزاض٠املكاض١ْ بني ا

ّ( فُٛع١ َٔ األغؼ اييت ؼسز أٚد٘ االختالفات اؾٖٛط١ٜ بني املفَٗٛني ٖٚٞ  2004وسز غِٓٝ ) 

 نايتايٞ:

ططاف: فاإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ تعتُس ع٢ً ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ ألطبٝع١ ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ عٓس ايتعاٌَ بني ا -1

بُٝٓا اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ تتِ االتصاالت فٝٗا باغتدساّ   أططاف ايتعاٌَ املدتًف١,إلدطا٤ االتصاالت بني

 ايؿبهات اإليهرت١ْٝٚ.

اإلزاض٠ يف ظٌ املفّٗٛ ايتكًٝسٟ تهٕٛ عالقاتٗا بني أططاف ايتعاٌَ فطبٝع١ ايعالق١ بني أططاف ايتعاٌَ:  -2

ايعالق١ املباؾط٠ بني أططاف ايتعاٌَ ,سٝح تٛدس َباؾط٠ ,بُٝٓا اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ تؿري إىل اْتفا٤ ٚدٛز 

ًٚيف ْفؼ ايٛقت ع٢ً ؾبهات االتصاالت اإليهرت١ْٝٚ .  أططاف ايتعاٌَ َعا 

طبٝع١ ايتفاعٌ بني اططاف ايتعاٌَ: تؤنس مماضغات املفّٗٛ ايتكًٝسٟ يإلزاض٠ إٔ ايتفاعٌ بني أططاف  -3

نُا وكل ايتفاعٌ اؾُعٞ اٚ املتٛاظٟ  هرت١ْٝٚ بايػطع١,ايتعاٌَ ٜتػِ بايبط٤ ايٓػيب, بُٝٓا يف اإلزاض٠ اإلي

 بني فطز َا ٚفُٛع١ َا َٔ خالٍ اغتدساّ ؾبهات االتصاالت اإليهرت١ْٝٚ .

ْٛع١ٝ ايٛثا٥ل املػتدس١َ يف تٓفٝص األعُاٍ ٚاملعاَالت: تعتُس اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً  -4

 ض٠ اإليهرت١ْٝٚ زٕٚ اغتدساّ أ١ٜ ٚثا٥ل ضمس١ٝ .ايٛثا٥ل ايٛضق١ٝ ,بُٝٓا تتِ مماضغات اإلزا

َس٣ إَها١ْٝ تٓفٝص نٌ َهْٛات ايع١ًُٝ: تٛدس صعٛب١ يف ظٌ مماضغات َفّٗٛ اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ يف  -5

اغتدساّ أٟ َٔ ٚغا٥ٌ االتصاالت ايتكًٝس١ٜ يتٓفٝص نٌ َهْٛات ايع١ًُٝ, بُٝٓا ميهٔ ؼكٝل شيو يف ظٌ 

 هرت١ْٝٚ.مماضغات َفّٗٛ اإلزاض٠ اإلي
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ْطام خس١َ ايعُال٤: تٛافط مماضغات املفّٗٛ ايتكًٝسٟ يإلزاض٠ ٚدٛز خسَات يألفطاز ملس٠ مخػ١ أٜاّ يف  -6

االغبٛع ٚشيو ٚفكا ملٛاعٝس عٌُ املٓعُات, بُٝٓا ٜػتُط ايعٌُ ملس٠ غبع١ أٜاّ يف االغبٛع ٚملس٠ اضبع ٚعؿطٜٔ 

 غاع١ َٜٛٝا يف اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ .

تُاز ع٢ً اإلَهاْٝات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ: تعتُس مماضغات املفّٗٛ ايتكًٝسٟ يإلزاض٠ ع٢ً ٚدٛز َس٣ االع -7

اغتػالٍ اإلَهاْٝات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ املتاس١ أسػٔ اغتػالٍ ممهٔ, بُٝٓا تعتُس مماضغات َفّٗٛ اإلزاض٠ 

 (.40-36ّ, ص  2004اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايٛاقع االفرتاضٞ )غِٓٝ : 

 ّ( بني اإلزاض٠ مبفَٗٛٗا ايتكًٝسٟ ٚاإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف عس٠ أَٛض: 2004ٜٚكاضٕ لِ ) 

مبفَٗٛٗا ايتكًٝسٟ قا١ُ٥ ع٢ً اهلط١َٝ ٚايتكػِٝ ايكا٥ِ ع٢ً ايتدطٝط ٚاٚاَط يف األع٢ً  إٔ اإلزاض٠ .1

َكابٌ تٓفٝص يًدطط ٚاألٚاَط يف األغفٌ.

اضٟ ٜكّٛ ع٢ً منط َسٜط ٜطتبط ب٘ ٚفل ْطام اإلؾطاف اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ اضتهعت ع٢ً تطاخ إز  .2

اآلخطٜٔ, بُٝٓا تعتُس اإلزاض٠ فُٛع١ نبري٠ أٚ صػري٠ َٔ املطيٚغني, ناْت تكّٛ ع٢ً إزاض٠ 

ايصات. اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً إزاض٠

تطتهع اإلزاض٠ مبفَٗٛٗا ايتكًٝسٟ ع٢ً ٖط١َٝ املعًَٛات )َسٜط يسٜ٘ َعًَٛات أنجط نجاف١ ٚغع١  .3

كابٌ عاًَني ال ميتًهٕٛ إال ايكسض ايٝػري َٓٗا ع٢ً قسض َا ٜػُح ب٘ تكػِٝ ايعٌُ بُٝٓا ٚثطا٤ َ

 (.123-122ّ, ص  2004اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ تطتهع ع٢ً االْرتْت ٚؾبهات األعُاٍ )لِ : 

٠ ّ( إٔ اإلزاض٠ ايتكًٝس١ٜ تعتُس ع٢ً اهلط١َٝ ٚايػط١ٜ أغًٛبا َٚٓٗذا بُٝٓا اإلزاض2005ٜٚط٣ ايعالم )

 (.17اإليهرت١ْٝٚ ايطق١ُٝ ٖٞ إزاض٠ االْفتاح ٚايؿفاف١ٝ ٚايتشايفات االغرتاتٝذ١ٝ )ص 

ٚيكس صٓفٗا ايُٓط ؼكٝكٗاإىلاإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚتػع٢نجري٠أٖسافٖٓاىاإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚأٖساف

 ( إىل  ايتايٞ:١٠٠٤ّ)  ٚآخطٕٚ 

 جٌ :أٖساف َباؾط٠ ميهٔ تطمجتٗا إىل َهاغب َاز١ٜ َ -أ

الاظ غطٜع يإلعُاٍ ٚاختصاض ظَٔ ايتٓفٝص يف كتًف اإلدطا٤ات. .1

تكًٌٝ غاعات ايعٌُ زاخٌ املٓعُات اؿه١َٝٛ. .2

اؿس َٔ اغتدساّ األٚضام يف األعُاٍ اإلزاض١ٜ. .3

 إَهإ أزا٤ األعُاٍ عٔ بعس. .4
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 أٖساف عا١َ غري َباؾط٠ ٜصعب تطمجتٗا إىل َهاغب َاز١ٜ ًَُٛغ١ َجٌ: -ب

ألخطا٤ املطتبط١ بايعاٌَ اإلْػاْٞ.ايتكًٌٝ َٔ ا .1

ايتٛافل َع بك١ٝ زٍٚ ايعامل خصًٛصا املتكس١َ. .2

(. ٢١٢, ص ّ ١٠٠٤ظٜاز٠ ٚتععٜع ايكسض٠ ايتٓافػ١ٝ يًُٓعُات )ايُٓط ٚآخطٕٚ :  .3

 ٚايػًٝط٢ أٖسافا اخط٣ أُٖٗاايػاملٜٞٚطٝف

سفعٗأَبسالاملًفاتإزاض٠ .1

ايكطا٠٤َٔبسالاحملتٜٛاتاغتعطاض .2

ٚايٛاضز ايصازضَٔبسالاإليهرتْٚٞايربٜس .3

االدتُاعاتقاضطَٔبسالايتٓفٝص١ٜإلدطا٤اتا .4

املتابع١َٔبساللاظاتإلا .5

املتابع١َٔبسالاملؿهالتانتؿاف .6

(.40 _39ص ,2008ّ:ٚايػًٝط٢ايػاملٞ)يالدتُاعات ايٓادحايتذٗٝع  .7

تطٛض اهلا٥ٌ يف ايعصط اؿايٞ عصط ايجط٠ٚ ايتك١ٝٓ إىل سسٚخ تػريات يكس أز٣ اي ٚظا٥ف اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ:

ٚاضش١ يف ايٛظا٥ف ايتكًٝس١ٜ يإلزاض٠ ؼٛيت إىل ٚظا٥ف إيهرت١ْٝٚ ; َٔ أدٌ االغتدساّ األَجٌ يًٛقت ٚاملاٍ 

ع١ًُٝ ّ( إٔ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املعاصط٠ غاُٖت يف إسساخ تػري يف اي2005:إزضٜؼ)ٚاؾٗس ٚايطاقات ٜٚصنط 

اإلزاض١ٜ ايتكًٝس١ٜ ,ٚأصبشت اإلزاض٠ اؿسٜج١ تعتُس ع٢ً ْعِ املعًَٛات يف ايتدطٝط ٚيف تصُِٝ اهلٝانٌ 

 (.207ّ, ص 2005ٚؼكٝل ايتٓػٝل ٚايطقاب١ عٔ بعس )إزضٜؼ:  ايتٓع١ُٝٝ , ٚإزاض٠ فطم ايعٌُ اؾُاعٞ,

ٝع بصف١ أغاغ١ٝ ع٢ً اغتدساّ ٜعتُس ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ ع٢ً ايرتن اٚال ً: ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ:

ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚايػعٞ مٛ ؼكٝل األٖساف االغرتاتٝذ١ٝ, سٝح تتِ ايكطاضات اييت تػتدسّ ايٓعِ 

اإليهرت١ْٝٚ يف ؽطٝط أعُاهلا بايؿُٛي١ٝ ـس١َ كتًف أقػاّ املٓع١ُ ٚإزاضتٗا ,ٜٚعتُس ايتدطٝط 

اغتدساّ ْعِ دسٜس٠ يًُعطف١ نٓعِ زعِ ايكطاض, ٚايٓعِ اإليهرتْٚٞ أٜطا يف ظٌ ايجط٠ٚ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً 

اـبري٠ , ْٚعِ ايؿبهات ايعصب١ٝ االصطٓاع١ٝ ,نُا ٜعتُس أٜطا ع٢ً تبػٝط ْعِ ٚإدطا٤ات ايعٌُ )غِٓٝ 

 (.59-57ّ, ص  2004:
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ّ( إىل إٔ 2004ٚبطبٝع١ اؿاٍ ىتًف ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ متاَا عٔ ايتدطٝط ايتكًٝسٟ, سٝح أؾاض لِ )

 ٖٓاى اختالفات أغاغ١ٝ بني ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ ٚايتدطٝط ايتكًٝسٟ ٖٚٞ نايتايٞ :

ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ ع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ يف اػاٙ األٖساف ايٛاغع١ ٚاملط١ْ ٚاآل١ْٝ ٚقصري٠ األَس  .1

ٚقاب١ً يًتطٜٛط املػتُط, بعهؼ ايتدطٝط ايتكًٝسٟ ايصٟ وسز األٖساف َٔ أدٌ تٓفٝصٖا يف 

از١َ ٚعاز٠ َا ٜهٕٛ تػري األٖساف ٜؤثط غًبا ع٢ً نفا٠٤ ايتدطٝط .ايػ١ٓ ايك

إٔ املعًَٛات ايطق١ُٝ زا١ُ٥ ايتسفل تطفٞ اغتُطاض١ٜ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ يف ايؿطن١ مبا فٝٗا   .2

ايتدطٝط مما وٛي٘ َٔ ايتدطٝط ايعَين املٓكطع إىل ايتدطٝط املػتُط.

بؿهٌ بني اإلزاض٠ ٚايعاًَني ,بُٝٓا ايتدطٝط اإليهرتْٚٞ ٖٛ ؽطٝط أفكٞ يف إطاضٙ ايعاّ   .3

أغفٌ سٝح إٔ فهط٠ تكػِٝ ايعٌُ اإلزاضٟ –ايتدطٝط ايتكًٝسٟ نإ يف دٖٛطٙ ؽطٝط أع٢ً 

 (.237 -236ّ , ص  2004ايتكًٝس١ٜ بني إزاض٠ ؽطٝط ٚعُاٍ اـط األَاَٞ ٜٓفصٕٚ )لِ: 

يًػًط١ ٚاملٗاّ ٚايعالقات  أنربيتٛظٜع  عايٛاغٜعس ايتٓعِٝ اإليهرتْٚٞ اإلطاض  ايتٓعِٝ اإليهرتْٚٞ: اً:ثاْٝ

األفك١ٝ اييت وكل ايتٓػٝل اآلْٞ ٚنٌ َهإ َٔ أدٌ إلاظ اهلسف املؿرتى ألططاف ايتٓعِٝ,  -ايؿبه١ٝ

فُع االْرتْت ٜتِ ايتشٍٛ َٔ َٓع١ُ ايرتنٝع ع٢ً اهلٝانٌ ٚاـصا٥ص ايتٓع١ُٝٝ ايطمس١ٝ إىل َٓع١ُ 

 (.251 -250ّ, ص  2004)لِ: ايرتنٝع ع٢ً اهلسف ايٛاسس املتكاغِ 

ّ( إٔ ايتٓعِٝ اإليهرتْٚٞ يًُٓعُات املعاصط٠ ٜعتُس ع٢ً إدطا٤ تػريات يف َػتٜٛات 2004ٜٚصنط غِٓٝ )

ٚؾهٌ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ, فٝتِ ؼًٜٛٗا َٔ ايؿهٌ ايطٌٜٛ إىل ايؿهٌ املفططح ,نُا ٜتطًب أٜطا إسساخ 

نٌ َؿهالت ايتٓعُٝات اإلزاض١ٜ ايتكًٝس١ٜ ٚايكطا٤ عًٝٗا, تػريات يف اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ْفػٗا, ملٛاد١ٗ 

أٚ اغتبعاز بعض ايٛسسات اإلزاض١ٜ َٔ  ٜٚتِ شيو َٔ خالٍ ػُٝع ايٛظا٥ف, أٚ إعاز٠ تٛظٜع االختصاصات,

ٚاغتشساخ بعض ايٛسسات ايتٓع١ُٝٝ اؾسٜس٠, نُا ٜتطًب ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًُٓعُات املعاصط٠  ايتٓعِٝ,

 َٔ ايٛسسات اإلزاض١ٜ اؾسٜس٠ , ٚاييت ٜتُجٌ أُٖٗا بصف١ أغاغ١ٝ يف ايٛسسات ايتاي١ٝ : إٔ ٜتطُٔ ايعسٜس

 (إزاض٠ قٛاعس ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملعطف١ إيهرتْٚٝا .1

 (إزاض٠ ايسعِ ايتكين يًُػتفٝس .2

 (.61-60ّ, ص 2004(إزاض٠ عالقات ايعُال٤ إيهرتْٚٝا )غِٓٝ: 3
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ات تتٛافل َع اعاز٠ ايتٓعِٝ يًُٓعُات ٚاملؤغػات يف ظٌ ايؿبه١ ّ( بإٔ ٖٓاى تػري2004ٜٚطٝف لِ )

 ايعامل١ٝ )اإلْرتْت( ٚثٛض٠ االتصاالت ٚاملعًَٛات, ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

ايتٓعِٝ ايؿبهٞ َكابٌ اؾهاٍ ايتٓعِٝ ايتكًٝسٟ: سٝح ٜتػِ ايتٓعِٝ ايؿبهٞ بهْٛ٘ تٓعُٝا َطْا   .1

يالتصاٍ ٚايتعإٚ بني األفطاز.

ؿبٝو ايفا٥ل ٚايٛاغع بني مجٝع ايعاًَني عٔ ططٜل ايؿبه١ ايساخ١ًٝ .ؼكل االْرتْت ايت .2

َع ؾبهات االعُاٍ ٚاالْرتْت اصبح باإلَهإ ؼكٝل منط دسٜس َٔ ايؿطنات ٢ٖٚ ايؿطنات  .3

ّ, ص  2004االفرتاض١ٝ اييت قاَت ع٢ً تٛظٝف َعاٜا االْرتْت يف تبازٍ ايبٝاْات اإليهرت١ْٝٚ.)لِ: 

251.) 

ٜعتُس ايتٛدٝ٘ اإليهرتْٚٞ باملٓعُات املعاصط٠ ع٢ً ٚدٛز ايكٝازات اإليهرت١ْٝٚ  اإليهرتْٚٞ : ًا: ايتٛدٝ٘ثايج

ٚاييت تػع٢ إىل تفعٌٝ زٚض األٖساف ايسٜٓاَٝه١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا, نُا ٜعتُس أٜطا ٚدٛز قٝازات قازض٠ 

فٝعِٖ ٚتعاِْٚٗ, إللاظ األعُاٍ ع٢ً ايتعاٌَ ايفعاٍ بططٜك١ إيهرت١ْٝٚ َع األفطاز اآلخطٜٔ, ٚايكسض٠ ع٢ً ؼ

املطًٛب١ نُا ٜعتُس ايتطبٝل ايهف٤ يًتٛدٝ٘ اإليهرتْٚٞ ع٢ً اغتدساّ ؾبهات االتصاالت اإليهرت١ْٝٚ 

ّ, ص  2004املتكس١َ نؿبه١ اإلْرتْت عٝح ٜتِ إلاظ ٚتٓفٝص نٌ عًُٝات ايتٛدٝ٘ َٔ خالهلا )غِٓٝ: 

71-73.) 

ٞ األنجط بطٚظا يف اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ, فايكا٥س اإليهرتْٚٞ َطًٛب َٓ٘ ّ( إٔ قٝاز٠ ايصات 2004ٖٜٚؤنس لِ )

إٔ ٜتدص قطاضات غطٜع١ ٚفٛض١ٜ, مما هعً٘ عاد١ إىل تطٜٛط اػاٖات ٚقٛاعس خاص١ يًشاالت املدتًف١ اييت 

 ا :ٗتػاعسٙ ع٢ً غطع١ االغتذاب١. ٚهلصا فإٕ قاز٠ ايصات ٜتػُٕٛ بعس٠ خصا٥ص َٓ

ْفػِٗ ٚإبكا٤ ايرتنٝع ع٢ً الاظ املٗاّ.ايكسض٠ ع٢ً ؼفٝع أ .1

فِٗ املٓع١ُ َٚػاُٖاتٗا َٔ أدٌ سٌ املؿهالت. .2

ايطغب١ يف املبازض٠ َٔ أدٌ سٌ املؿهالت. .3

ايرباع١ ,املٗاض٠, ٚاملط١ْٚ يف ايتهٝف يًب١٦ٝ املتػري٠.  .4

 (.268-267ّ, ص  2004املػ٦ٛي١ٝ عٔ َػاضاتِٗ امل١ٝٓٗ ٚأْؿطتِٗ ٚتطٛضِٖ )لِ:  .5

 ّ( بعض املٗاضات األغاغ١ٝ اييت هب إٔ تتٛافط يف ايكٝاز٠ اإليهرت2004:١ْٝٚز غِٓٝ )نُا أٚض
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َٗاضات املعاضف اإليهرت١ْٝٚ :َجٌ تك١ٝٓ املعًَٛات يف اؿاغبات اآلي١ٝ ٚؾبهات االتصاالت اإليهرت١ْٝٚ  .1

ٚايربفٝات اـاص١ بٗا ٚايتعاٌَ اؾٝس َعٗا.

ح ٜتطًب ٖصا األَط ضطٚض٠ تأغٝؼ عالقات عٌُ دسٜس٠ َٗاضات االتصاٍ ايفعاٍ َع االخطٜٔ : سٝ .2

َٔ خالٍ اغتدساّ مجٝع أْٛاع االتصاالت غٛا٤ ناْت َهتٛب١ أٚ ؾف١ٝٗ.

ٖٚٞ تتطُٔ َٗاضات ؼفٝع األفطاز اآلخطٜٔ باملٓع١ُ مٛ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚايتعإٚ,  َٗاضات إزاض١ٜ: .3

 (.١73 )ص باإلضاف١ إىل َٗاضات ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ ٚاملتابع١ ٚايطقاب

يف ٖصا ايعصط َتابع١ نٌ دسٜس يف سكٌ ايتكٓٝات  ضا٤و, ٜتأنس ع٢ً ايكٝازٜني ٚاملسعال٠ٚ ع٢ً شي

يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ  ,اإليهرت١ْٝٚ ٚإٔ ٜتشًٛا بجكاف١ اإلبساع ٚاالْفتاح ٚاملط١ْٚ ٚاييت تعس َٔ ضطٚضٜات ٖصا ايعصط

الغتفاز٠ َٔ إَهاْات٘ يتطٜٛط أزا٤ املٓعُات ايتدطٝط ايػًِٝ ٚاؾٝس يًسخٍٛ إىل عصط ايجٛض٠ ايطق١ُٝ ٚا

 ٚضفع نفا٤تٗا اإلْتاد١ٝ .

تعس ايطقاب١ اإليهرت١ْٝٚ أنجط قطبا َٔ ايطقاب١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايجك١ بسال َٔ ايطقاب١  ضابعًا : ايطقاب١ اإليهرت١ْٝٚ :

ٛ ايتأنٝس ع٢ً ايجك١ ايتكًٝس١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعالقات ٚاملػا٤ي١ ايطمس١ٝ, ٖٚصا ٜفػط االػاٙ املتعاٜس م

اإليهرت١ْٝٚ ٚايٛال٤ اإليهرتْٚٞ بني ايعاًَني ٚاإلزاض٠, ٖٚصا َا وٍٛ ايطقاب١ نطصٝس إىل ايطقاب١ نع١ًُٝ 

 ٚتسفل َػتُط, ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ املعاٜا يًطقاب١ اإليهرت١ْٝٚ َٓٗا:

أْٗا ؼكل ايطقاب١ املػتُط٠ بسال َٔ ايطقاب١ ايسٚض١ٜ. .1

اآلٕ اؿكٝكٞ بسال َٔ ايطقاب١ ايكا١ُ٥ ع٢ً املاضٞ, فٗٞ  اؿكٝكٞ ٚيف ؼكٝل ايطقاب١ بايٛقت  .2

ؼكل ايطقاب١ بايٓكطات بسال َٔ ايطقاب١ بايتكاضٜط.

فالؾ٢ ٜتفاقِ زاخٌ املٓع١ُ زٕٚ َعطفت٘ اٚال ٖٚصا  اؿس االز٢ْ َٔ املفادآت ايساخ١ًٝ يف ايطقاب١: .3

مما ٜكًص إىل اؿس االز٢ْ املفادآت ايساخ١ًٝ.

بٌ ٚؼفع ايعالقات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايجك١, ٖٚصا مما ٜكًٌ َٔ اؾٗس  طقاب١ اإليهرت١ْٝٚ تتطًبإٕ اي .4

اإلزاضٟ املطًٛب يف ايطقاب١.

إٕ ايطقاب١ اإليهرت١ْٝٚ تكًص َع ايٛقت َٔ ا١ُٖٝ ايطقاب١ ايكا١ُ٥ عٌ املسخالت اٚ ايعًُٝات اٚ  .5

ب إىل ايطقاب١ بايٓتا٥ر.االْؿط١ يصاحل ايتأنٝس املتعاٜس ع٢ً ايٓتا٥ر ,فٗٞ إشٕ أقط
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إٔ ايطقاب١ اإليهرت١ْٝٚ تػاعس ع٢ً انطاط اؾُٝع يف َعطف١ َاشا ٜٛدس يف املٓع١ُ إىل سس نبري,  .6

ّ, ص 2004َٔ ادٌ ؼكٝل َػتًعَات ايطقاب١ ٚاؿس َٔ املفادآت ٚألظَات يف املٓع١ُ.) لِ: 

247-277.)

١ْٝ ٜط٣ ايباسح ٖصٙ ايٛظا٥ف تػاعس إزاض٠ املٓعُات يف َٚٔ خالٍ ايعطض ايػابل يٛظا٥ف االزاض٠ االيهرتٚ    

ازا٤ َٗاَٗا بؿهٌ غًِٝ َٚتهاٌَ َٚٓعِ, ٚبايتايٞ فإ اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ باملساضؽ ايجا١ْٜٛ غٛف 

 ٜػِٗ يف تطٜٛط ٚؼػني ٚتػٌٗٝ ازا٤ املسضغ١ ملٗاَٗا

 ١ْٝ ايطق١ُٝ َٓٗا :ٖٓاى ممٝعات يإلزاض٠ اإليهرتٚ ممٝعات اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ:

تتُٝع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ بأْٗا األغًٛب األنجط فعاي١ٝ ٚنفا٠٤ يتػٝري ايعٌُ االفرتاضٞ َٔ سٝح  .1

ايتدطٝط ٚايتٓفٝص ٚايطقاب١.

تتُٝع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ غاص١ٝ ايكسض٠ ع٢ً ؼػني ايفعاي١ٝ ايتؿػ١ًٝٝ َٔ خالٍ االغتجُاض  .2

يعكٍٛ ايطق١ُٝ املسضب١ ٚاـبري٠.األَجٌ ألضق٢ ايتكٓٝات املتاس١ ٚا

ايكسض٠ ع٢ً ؼكٝل أع٢ً زضدات ايػطع١ ٚضؾاق١ اؿطن١ ٚاملط١ْٚ ايعاي١ٝ اييت تتذػس بتٛفري أٟ  .3

ؾ٤ٞ ٚيف أٟ ٚقت َٚهإ ٚبأٟ ططٜك١.

متتًو اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ثكاف١ ضاغد١ تكّٛ ع٢ً ؾفاف١ٝ املعًَٛات ٚايٓس١ٜ ٚايتٓافػ١ٝ بني  .4

ايعاًَني.

ٜطا بكسضتٗا ع٢ً تكًٝص ايتهايٝف ٚتععٜع األزا٤ ٚؼػني َػتٜٛات دٛز٠ اـسَات املكس١َ تتُٝع أ .5

(. 21-20ّ, ص 2005)ايعالم: 

ٖٚٓاى خطٛات يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املٓعُات, ٚضشٗا ايػاملٞ  خطٛات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ :

 ّ( ٖٚٞ نايتايٞ :2008ٚايػًٝطٞ )

ٚي١ٝ: ٚإلعساز ٖصٙ ايسضاغ١ البس َٔ تؿهٌٝ فطٜل عٌُ ٜطِ بعطٜٛت٘ َتدصصني إعساز ايسضاغ١ األ .1

يف اإلزاض٠ ٚاملعًَٛات١ٝ; يػطض َعطف١ ٚاقع ساٍ اإلزاض٠ َٔ تكٓٝات املعًَٛات ٚؼسٜس ايبسا٥ٌ 

املدتًف١, ٚدعٌ اإلزاض٠ ايعًٝا ع٢ً بٝٓ٘ َٔ نٌ ايٓٛاسٞ املاي١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايبؿطٟ.

إقطاض تٛص١ٝ ايفطٜل َٔ قبٌ اإلزاض٠ ايعًٝا يف تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ٚضع خط١ ايتٓفٝص: عٓس  .2

املؤغػ١, البس َٔ إعساز خط١ َتها١ًَ َٚفص١ً يهٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتٓفٝص.
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ؼسٜس املصازض: اييت تسعِ اـط١ بؿهٌ قسز ٚٚاضح, َٚٔ ٖصٙ املصازض ايهٛازض ايبؿط١ٜ اييت  .3

ٚاألدٗع٠ ٚاملعسات, ٚايربفٝات املطًٛب١, ٜٚع٢ٓ ٖصا ؼسٜس ايب١ٝٓ ؼتادٗا اـط١ يػطض ايتٓفٝص, 

ايتشت١ٝ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ٖصٙ اإلزاض٠ أٚ املؤغػ١.

ؼسٜس املػؤٚي١ٝ: عٓس تٓفٝص اـط١, البس َٔ ؼسٜس اؾٗات اييت غٛف تكّٛ بتٓفٝصٖا ٚمتًٜٛٗا  .4

.هلاملطصٛز٠ بؿهٌ ٚاضح ضُٔ ايٛقت احملسز يف اـط١ ٚايهًف ا

َتابع١ ايتكسّ ايتكين: ْعطا يًتطٛض ايػطٜع يف فاٍ تكٓٝات املعًَٛات اإلزاض١ٜ, يصيو البس َٔ  .5

َتابع١ نٌ َا ٜػتذس يف اجملاٍ ايتكين َٔ اتصاالت ٚأدٗع٠ ٚبطفٝات ٚغريٖا َٔ ايعٓاصط اييت 

(.65 -64ّ, ص 2008هلا عالق١ بٗصا اجملاٍ )ايػاملٞ ٚايػًٝطٞ: 

 :ايػابك١ايسضاغات 

اطًع ايباسح ع٢ً عسٍز َٔ ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ شات ايعالق١ باغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف اإلزاض٠      

 عطض يبعض ٖصٙ ايسضاغات: ٜتِ  ايرتب١ٜٛ ٚاملسضغ١ٝ, ٚفُٝا ًٜٞ

ٚايتك١ٝٓ, ٚاملاز١ٜ, ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ تٛافط املتطًبات )اإلزاض١ٜ,  :(١٠٠١ّ)ايعُريٟ زضاغ١

ٚاملاي١ٝ, ٚايبؿط١ٜ(اييت تؿذع ع٢ً اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف اؾاَع١. ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل عس٠ ْتا٥ر 

ق١ً اـربا٤ يف , ٕٚ االغتعا١ْ غربا٤ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف اؾاَعات ناْت بسضد١ َتٛغط١أَٔ اُٖٗا: 

زضد١ ٚدٛز َسضبني َؤًٖني يتسضٜب ايعاًَني ع٢ً ٚ ,َعاتتصُِٝ ٚتطٜٛط ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ يف اؾا

زضد١ تٛافط اـطط املط١ْ ٚايهاف١ٝ الغتٝعاب أٟ تػريات , ٚاغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ناْت َتٛغط١

زضد١ تٛافط ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات ايهف١ًٝ بتطبٝل , ٚيتفعٌٝ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف اؾاَع١  ناْت َتٛغط١

زضد١ اضتباط َطافل اؾاَع١ عٔ ططٜل ؾبهات اؿاغب االيٞ , ٚهرت١ْٝٚ يف اؾاَع١ ناْت ق١ًًٝاإلزاض٠ اإلي

زضد١ تٛافط اؿافع املازٟ يسفع ايعاًَني يًتشٍٛ مٛ اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف اؾاَع١ , ٚناْت ق١ًًٝ

محا١ٜ املعًَٛات َٔ قبٌ  زضد١, ٚزضد١ تٛافط َٓافص خطٛط االتصاالت اـاص١ باألْرتْت ق١ًًٝ, ٚق١ًًٝ

َسٜطٟ خس١َ االْرتْت يف اؾاَع١ ق١ًًٝ.

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايهؿف عٔ زضد١ تٛافط َتطًبات تٓفٝص االتصاٍ اإلزاضٟ  :ّ(١٠٠١ )زضاغ١ ايفطا

اإليهرتْٚٞ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ مبشافع١ غع٠ َٚعٛقات ٚغبٌ تطٜٛطٙ يف ض٤ٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. ٚناْت اِٖ 

زضد١ تٛافط َتطًبات تٓفٝص االتصاٍ اإلزاضٟ اإليهرتْٚٞ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ مبشافع١  ايسضاغ١ االتٞ: ْتا٥ر
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زضد١ تٛافط االَهاْٝات اإلزاض١ٜ يتٓفٝص االتصاٍ اإلزاضٟ اإليهرتْٚٞ يف املساضؽ , ٚغع٠ بصف٘ عا١َ ضعٝف١

زضد١ تٛافط االَهاْٝات , ٚنصيو ١زضد١ تٛافط االَهاْٝات ايبؿط١ٜ ناْت ضعٝف, ٚايجا١ْٜٛ ناْت َتٛغط١

بني (  0.05) س َػت٣ٛ ايسالي١ٓسصا١ٝ٥ عإال تٛدس فطٚم شات زالي١ ضعٝف١ أٜطا, ٚأْ٘ ايف١ٝٓ ناْت 

َتٛغطات تكسٜطات َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ مبشافع١ غع٠ يسضد١ تٛافط َتطًبات تٓفٝص االتصاٍ اإلزاضٟ 

ُٞ, َٚس٠ اـس١َ. اإليهرتْٚٞ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ, ٚاملؤٌٖ ايعً

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً املتطًبات ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ يتتطبل اإلزاض٠  :ّ(١٠٠١) املػعٛزٟ زضاغ١

اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسٜطٟ املساضؽ ٚٚنال٥ٗا مبشافع١ ايطؽ. ٚقس اظٗطت ْتا٥ر 

اض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ ضطٚض٠ تٛافط اهل١٦ٝ ٕ َٔ اِٖ املتطًبات ايالظ١َ يتطبٝل اإلزأايسضاغ١ 

اؿاد١ إىل تٛادس املربفني , ٚ اإلزاض١ٜ املسضغ١ٝ املؤ١ًٖ فًٓٝا ٚايكازض٠ ع٢ً اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات اإلزاض١ٜ

ب١ٝ ايكازضٜٔ ع٢ً تصُِٝ ايفٓٝني املٗط٠ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً َٛاد١ٗ األعطاٍ اييت ؼسخ يف االدٗع٠ اؿاغٛ

ا١ُٖٝ تٛافط املسضبني املؤًٖني بإزاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يتسضٜب اهل١٦ٝ اإلزاض١ٜ , ًَٚٚشكاتٗا ٚؾبه١ االتصاالت

ضطٚض٠ تٛافط ايعٓصط ايبؿطٟ ايفاعٌ يف املسضغ١ ايصٟ ٜكّٛ , ٚاملسضغ١ٝ ع٢ً اغتدساّ تك١ٝٓ املعًَٛات اإلزاض١ٜ

ايطبط اإليهرتْٚٞ بني ازاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاملساضؽ  اؿاد١ إىل ؼكٝل, ٚع٢ً ازخاٍ ٚاخطاز بٝاْاتٗا

اؿاد١ ٚ ايتابع١ هلا, َع ٚدٛز َٛقع ايهرتْٚٞ يًُسضغ١ ع٢ً ؾبه١ االْرتْت يًتٛاصٌ َع احملٝط اـاضدٞ.

ٚخط  إىل تاَني ادٗع٠ سٛاغٝب آي١ٝ سسٜج١ ًَٚشكاتٗا ألعطا٤ اهل١٦ٝ اإلزاض١ٜ املسضغ١ٝ , ٚؾبهات االتصاٍ ,

َع تاَني ايرباَر اؿاغٛب١ٝ يتطبٝل اإلزاض٠ املسضغ١ٝ , ٚاْع١ُ اؿُا١ٜ االي١ٝ  ,شٟ غطع١ عاي١ٝ ٖاتف

 املتطٛض٠ ؿُا١ٜ بٝاْات املسضغ١ 

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايهؿف عٔ ايصعٛبات اإلزاض١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚايتك١ٝٓ ٚايربف١ٝ  :(ّ ١٠٠١زضاغ١ محسٟ ) 

اإليهرت١ْٝٚ يف إزاض٠ املساضؽ ايجا١ْٜٛ مبٓطك١ َه١ املهط١َ َٔ ٚد١ٗ ْعط  ٚاملاي١ٝ اييت ؼس َٔ اغتدساّ اإلزاض٠

َسٜطٟ ٚٚنال٤ تًو املساضؽ ٚايتعطف ع٢ً ايعٛا٥ل ٚؼسٜس ايفطٚم شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني ٚدٗات ْعط 

  ايتايٞ املسٜطٜٔ ٚايٛنال٤. ٚتٛصًت ايسضاغ١ يٓتا٥ر أُٖٗا : نؿفت ايسضاغ١ عٔ

: ساد١ املساضؽ إىل َٛظف كتص يف تؿػٌٝ ٚصٝا١ْ تكٓٝات اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ , ْسض٠ ٚدٛز صعٛبات إزاض١ٜ

ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ , غٝاب يٛا٥ح تٓعِٝ ططم تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ , االفتكاض إىل خطط الغتدساّ اإلزاض٠ 

 . اإليهرت١ْٝٚ , ايب٢ٓ ايتشت١ٝ يًُساضؽ غري َٗٝأ٠ الغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ
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ٚصعٛبات بؿط١ٜ: صعٛب١ ايتعاٌَ َع ايربفٝات اإليهرت١ْٝٚ املعتُس٠ ع٢ً ايًػ١ االلًٝع١ٜ, ضعف ايتأٌٖٝ 

 ايٛنال٤(, صعٛب١ إهاز ايٛقت ايهايف يًتعاٌَ َع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.  ايتكين ٍ)املسٜطٜٔ,

طعٝف١, قسّ األدٗع٠ يف ٚصعٛبات تك١ٝٓ :قسٚز١ٜ خطٛط اهلاتف, ايتأخط يف ايسعِ ايفين, ايصٝا١ْ اي

املساضؽ. ٚصعٛبات بطف١ٝ: سٝح إ ايربفٝات املتٛافط٠ ال تطق٢ ملػت٣ٛ ايتطبٝكات ايعامل١ٝ املتكس١َ, ْسض٠ 

ايع١ٝٓٝ(  –َصُُٞ ايرباَر اإلزاض١ٜ املسضغ١ٝ. ٚصعٛبات َاي١ٝ :اْعساّ زٚض ايكطاع اـاص يف املػا١ُٖ )املاي١ٝ 

عسّ تكسِٜ زعِ َايٞ ؼفٝعٟ يًُساضؽ, افتكاض املساضؽ إىل َٝعا١ْٝ خاص١  , ضآي١ َٛاضز املسضغ١ املاي١ٝ,

بايتسضٜب. ٚاظٗطت ايسضاغ١ ٚدٛز فطٚم زاي١ إسصا١ٝ٥ بني ٚدٗات ْعط املسٜطٜٔ ٚايٛنال٤ تعع٣ ملتػري 

 ايٛظٝف١ يصاحل ايٛنال٤.

٠ يف إزاض٠ املساضؽ ايجا١ْٜٛ ٢ ايتكٓٝات اؿسٜج١ املتٛافطعًايتعطف اىل ٖسفت ايسضاغ١  :ّ(2007زضاغ١ ضز١ْ )

اؿه١َٝٛ, ٚاأل١ًٖٝ يًبٓني يف َس١ٜٓ دس٠, ٚأ١ُٖٝ اغتدساَٗا, ٚزضد١ اغتدساَٗا, ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ 

َسٜطٟ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ, ٚاييت ؼس َٔ اغتدساَِٗ ايفعاٍ يًتكٓٝات اؿسٜج١ باإلضاف١ 

ضؽ ايجا١ْٜٛ بايٓػب١ الغتدساّ ايتك١ٝٓ اؿسٜج١. ٚنإ َٔ أِٖ ْتا٥ذٗا إىل تعطف أبطظ استٝادات إزاض٠ املسا

َا ًٜٞ: ٖٓاى اتفام ع٢ً تٛافط ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ ايجا١ْٜٛ, ٚاأل١ًٖٝ يًبٓني يف دس٠, َجٌ: 

تكٓٝات اؿسٜج١ آي١ ايتصٜٛط, ٚاؿاغب اآليٞ, ٚخس١َ اإلْرتْت, ٚايربٜس اإليهرتْٚٞ, ٖٚٓاى اتفام ع٢ً إٔ اي

ًٜا, َٚٔ أِٖ َعٛقات اغتدساّ ايتكٓٝات  تػِٗ يف إلاظ ايعٌُ املسضغٞ بططٜك١ أفطٌ َٔ الاظٖا ٜسٚ

ًٝا الغتدساَٗا ٚق١ً خرب٠ ايعاًَني يف فاٍ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ بططم  اؿسٜج١, ْكص ايهٛازض ايبؿط١ٜ املؤ١ًٖ فٓ

 اغتدساَٗا.

ايتعطف ع٢ً َس٣ أ١ُٖٝ ٚإَها١ْٝ تٛافط َتطًبات تطبٝل إىل ٖسفت ايسضاغ١  :(١٠٠٤ّزضاغ١ ايٝشٟٝٛ )

اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ, ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ يتطبٝكٗا يف ايٛظاض٠ ٚإىل ايتعطف ع٢ً ايعالق١ بني َس٣  ٚإَها١ْٝ تٛافط 

املتطًبات. ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١: ٜط٣ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ أ١ُٖٝ تٛافط َتطًبات تطبٝل اؿه١َٛ 

يهرت١ْٝٚ يف ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بسضد١ عاي١ٝ, ٜٚط٣ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ إَها١ْٝ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإل

اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بسضد١ عاي١ٝ, ٚتٛدس عالق١ اضتباطٝ٘ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس 

اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛظاض٠ َٚس٣ إَها١ْٝ ايتطبٝل  بني َس٣ أ١ُٖٝ تٛافط َتطًبات تطبٝل اؿه١َٛ( ٠.٠٣)َػت٣ٛ

 سػب آضا٤ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١.
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تصٛضات َسٜطٟ َٚسٜطات املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ  ع٢ًٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف  :ّ(2006زضاغ١ ايعبٝسٟ )

 إ ٖٓاى يف قافع١ إضبس يسضد١ إَها١ْٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف َساضغِٗ. ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل

إَها١ْٝ بسضد١ تكسٜط َتٛغط يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف قافع١ إضبس, ٚعسّ ٚدٛز 

فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف تصٛضات أفطاز ايع١ٓٝ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ, غ٣ٛ فاٍ تٛافط قٛاْني ٚتؿطٜعات 

ّ ٚدٛز فطٚم تعع٣ إىل َتػري املؤٌٖ ايعًُٞ غ٣ٛ يف اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ, ٚدا٤ت ايفطٚم يصاحل ايصنٛض. ٚعس

فاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ, ٚدا٤ت يصاحل املادػتري. ٚعسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف تصٛضات أفطاز ايع١ٓٝ 

 تعع٣ ملتػري املسٜط١ٜ.

عًِٝ, َٔ ٖسفت ايسضاغ١ إىل تٛضٝح َفّٗٛ اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ايت :ّ(١٠٠٢زضاغ١ عبساؿُٝس ٚايػٝس)

سٝح: األٖساف ٚاملتطًبات ٚايصعٛبات اييت تهتٓف ايتطبٝل. ٚتٛصٌ ايباسح إىل ْتا٥ر نإ َٔ أُٖٗا: 

أظٗطت ايسضاغ١ غُٛض َفّٗٛ اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ ٚفًػفتٗا ٚأٖسافٗا عٓس مجٗٛض نبري َٔ ايعاًَني يف 

ه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ايتعًِٝ ٖٛ تٛافط فاٍ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ, ٚإٕ َٔ أِٖ ايفٛا٥س اييت وككٗا تطبٝل اؿ

املعًَٛات اؿسٜج١ سٍٛ املؤغػ١ ايتع١ًُٝٝ َٚعطف١ َا ٜططأ عًٝٗا َٔ تػٝريات يف ايػٝاغ١ ٚاألٖساف ٚايرباَر 

ٚايًٛا٥ح, ٚتػٌٗٝ ٚصٍٛ املعًَٛات يًطاغبني يف َعطفتٗا. ٚأظٗطت ايسضاغ١ إٔ أع٢ً ْػب١ ملتطًبات تطبٝل 

ايتعًِٝ أعطٞ يتطٜٛط ايهفاٜات ايبؿط١ٜ يف املؤغػ١ ايتع١ًُٝٝ. ٚإٕ َٔ أِٖ ايعكبات  اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف

يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٖٛ ضعف اإلَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚق١ً املعًَٛات يف املساضؽ بؿهٌ زقٝل يًٛقٛف 

 ع٢ً َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚاغتجُاضٖا َٚٛاطٔ ايطعف ملعاؾتٗا.

ٖسفت ايسضاغ١  إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ تأثري  :(٢٥٥٢ّ) زضاغ١  بٛظَإ ٚغتٝفٔ

إزضاى املسٜطٜٔ أل١ُٖٝ تطبٝل اغتدساّ تك١ٝٓ اؿاغب اآليٞ يف اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايٛالٜات املتشس٠, ٚأثط 

عسز َٔ اغتدساَ٘ ع٢ً ْعِ املعًَٛات يف املسضغ١. ٚاغتدسّ املٓٗر ايٛصفٞ ايٛثا٥كٞ. ٚتٛصًت ايسضاغ١ إيٞ 

ايٓتا٥ر, َٓٗا: إٕ اغتدساّ املسٜطٜٔ يًشاغب اآليٞ يف فاٍ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٜعتُس ع٢ً َػت٣ٛ إزضانِٗ 

أل١ُٖٝ ٚفِٗ عًُٝات اغتدساَ٘, ٚإٕ فاالت تطبٝكات اؿاغب يف اإلزاض٠ املسضغ١ٝ تتُجٌ يف ػٗٝع املٝعا١ْٝ, 

طابات ٚايطغا٥ٌ, ٚغذالت ايطالب, ٚضصس ٚايػذٌ ايعاّ, ٚطباع١ نٌ َا ٜتعًل بأعُاٍ املسضغ١ ٚاـ

ايسضدات, االختباضات, ٚايربٜس اإليهرتْٚٞ, ٚتكِٜٛ األزا٤, ٚإٕ اغتدساّ اؿاغب اآليٞ ٜؤزٟ إىل تٛفري ْعاّ 
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َعًَٛات فعاٍ ٜعٌُ ع٢ً ضفع دٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ املسضغ١ٝ يهٌ طايب, ٚإلاظات٘, َٚٗاضات٘, ٚتكاضٜط األزا٤ 

 ايػٟٓٛ. 

ٖسفت إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ تطبٝل ايسٍٚ ايٓا١َٝ يًشه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ,  :(١٠٠٢ّ) باظٚ   زضاغ١

َٚكاض١ْ شيو َع ايسٍٚ املتكس١َ, ٚايتعطف ع٢ً ايعٛاٌَ اييت قس تعٝل تطبٝل اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ايسٍٚ 

ت ايعالق١ مبٛضٛع ايسضاغ١, ايٓا١َٝ اغتدسّ املٓٗر ايٛصفٞ ايٛثا٥كٞ, باالعتُاز ع٢ً ايهتب ٚايسضاغات شا

ٚاملٓٗر املكاضٕ. ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر, َٓٗا: إٔ َععِ ايسٍٚ ايعطب١ٝ مل ؼكل َطس١ً ايتهاٌَ 

يف فاٍ تطبٝل اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ, فٗٞ إَا يف َطس١ً ايعٗٛض أٚ ايٓؿ٤ٛ أٚ االْتؿاض, ٚإٔ َٔ األغباب اييت 

يف تطبٝل اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ االفتكاض إىل ايتعإٚ ايسٚيٞ, ٚإٔ ايسٍٚ املتكس١َ  أزت إىل تأخط ايسٍٚ ايٓا١َٝ

َجٌ أٚضبا اإليهرت١ْٝٚ قس أظٗطت تطبٝكا فعاال يًشه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ ْتٝذ١ يًتعٗس ايػٝاغٞ يكاز٠ أٚضبا 

اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ. نُا بٝٓت ايسضاغ١ إٔ َٔ ايعٛاٌَ اييت تعٛم تطبٝل  يتععٜع تطبٝل اؿه١َٛ

اإليهرت١ْٝٚ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ: ايسعِ غري ايهايف َٔ ايكٝاز٠ ايعًٝا, ٚضعف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛات 

ٚاالتصاالت, ٚعسّ تأٌٖٝ ايهٛازض ايبؿط١ٜ يًتعاٌَ َع َتطًبات ايعٌُ يف ظٌ اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ, ٚضعف 

ت ٚاالتصاالت ٚايتهايٝف املطتبط١ بٗا, ٚقسٚز١ٜ االغتعساز ٚاملكسض٠ ع٢ً اإلْفام ع٢ً تك١ٝٓ املعًَٛا

ايربفٝات, ٚعسّ ٚدٛز اغتعساز تؿطٜعٞ ٚقاْْٛٞ ؿُا١ٜ أَٔ املعًَٛات املٓتذ١ ٚاملدع١ْ ٚاملٓكٛي١, ٚنُا 

 أٚضشت ايسضاغ١ إٔ االتصاالت اإليهرت١ْٝٚ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ عطض١ يًٗذّٛ ع٢ً ايػط١ٜ ٚاـصٛص١ٝ.

 :ا٤اتٗاٚإدط ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ

َال١َ٤املٓاٖراغتدسّ ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ نْٛ٘ أنجط َٓٗر ايسضاغ١:

 ايسضاغ١.ٖصٙيتٓفٝص

فتُع ايسضاغ١: ٜتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ مجٝع َسٜطٟ َٚسٜطات املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ, ٚايبايؼ 

  ّ. 2015/ 2014ا٤ خالٍ ايعاّ ايسضاغٞ( َسًٜطا َٚسٜط٠, بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓع103عسزِٖ )

( َسًٜطا َٚسٜط٠ َٔ َسٜطٟ َٚسٜطات املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ 81ع١ٓٝ ايسضاغ١: تتهٕٛ ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ)

%( َٔ أفطاز اجملتُع األصًٞ, ٚاؾسٍٚ 78.6ّ, بٓػب١ ) 2015/ 2014بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ يًعاّ ايسضاغٞ

 ١ٓ سػب َتػريات ايسضاغ١.ايتايٞ ٜبني تٛظٜع أفطاز ايعٝ
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 أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سػب َتػريات ايسضاغ١ تٛظٜع( : 1دسٍٚ )

 امل١ٜٛ٦ % ايٓػب١ ايعسز ايتصٓٝف املتػري

 اؾٓؼ

 %32.1 26 شنط

 %67.9 55 أْج٢

 %100 81 اجملُٛع

 ايعًُٞاملؤٌٖ

 0 0 زبًّٛ َعًُني

 %86.4 70 بهايٛضٜٛؽ/ يٝػاْؼ

 %11.1 9 َادػتري

 .%2.5 2 نتٛضاٙز

 %100 81 اجملُٛع 

 اـرب٠

 %9.9 8 غٓٛات 5أقٌ َٔ

 %59.2 48 غٓٛات 10غٓٛات اٍ 5َٔ 

 %30.9 25 غٓٛات 10أنجط َٔ 

 %100 81 اجملُٛع

مبساضؽ املطس١ً زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ أزا٠ ايسضاغ١ : قاّ ايباسح ببٓا٤ أزا٠ يكٝاؽ 

َا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤, ٚشيو باالغتعا١ْ باألزب ايرتبٟٛ ٚايسضاغات ايػابك١ يف ٖصا اجملاٍ, ايجا١ْٜٛ بأ

( فكط٠ َٛظع١ ع٢ً غت١ فاالت, ٚمت تكٓني األزا٠ ع٢ً ايٓشٛ 80ٚاؾتًُت االغتبا١ْ يف صٛضتٗا األٚي١ٝ ع٢ً )

 :يتايٞا

 أٚاًل: ايصسم: 

ألغاتص٠ املتدصصني يف ؽصصات اع٢ً فُٛع١ َٔ مت عطض االغتبا١ْ يف صٛضتٗا األٚي١ٝ   صسم احملهُني:

ايرتب١ٝ ظاَع١ صٓعا٤, ٚن١ًٝ ايرتب١ٝ )أضسب(, َٚطنع ايبشٛخ ٚايتطٜٛط  يف ن١ًَٝتعسز٠ ممٔ ٜعًُٕٛ 

ايرتبٟٛ ايتابع يٛظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ, سٝح قاَٛا بإبسا٤ آضا٥ِٗ َٚالسعاتِٗ سٍٛ َٓاغب١ فكطات االغتبا١ْ, 

, ٚنصيو ٚضٛح صٝاغتٗا ايًػ١ٜٛ, ٚيف يالغتبا١ْت إىل نٌ فاٍ َٔ اجملاالت ايػت١ َٚس٣ اْتُا٤ ايفكطا

ض٤ٛ تًو اآلضا٤ مت اغتبعاز بعض ايفكطات ٚتعسٌٜ بعطٗا اآلخط يٝصبح عسز ايفكطات يف ايصٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ 

 ( فكط63.٠يالغتبٝإ )
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تطبٝل االغتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ ب يالغتبا١ْدط٣ ايتشكل َٔ صسم االتػام ايساخًٞ  صسم االتػام ايساخًٞ:

( َسٜطًا َٚسٜط٠ َٔ خاضز أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١, ٚمت سػاب َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ بني 20اغتطالع١ٝ َه١ْٛ َٔ)

١ْ .ٚتبني إ َعاٌَ االضتباط جملاالت ازضدات نٌ فاٍ َٔ فاالت االغتبا١ْ ٚايسضد١ ايه١ًٝ يالغتب

( مما دعٌ ايباسح ع٢ً ثك١ بصسم ١ْ0.904 بؿهٌ عاّ )اغتب( ٚيال0.832-0.811االغتبا١ْ تطاٚح َا بني ) 

 .االتػام ايساخًٞ يألزا٠

مت ايتأنس َٔ ثبات االغتبا١ْ َٔ خالٍ تطبٝكٗا ع٢ً أفطاز ايع١ٓٝ االغتطالع١ٝ,  ثاًْٝا: ثبات االغتبا١ْ:

 نطْٚبار -ٚشيو باغتدساّ ططٜكيت ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ, َٚعاٌَ أيفا 

: مت اغتدساّ زضدات ايع١ٓٝ االغتطالع١ٝ ؿػاب ثبات االغتبا١ْ بططٜك١ ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ .1

ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ سٝح استػبت زضد١ ايٓصف األٍٚ يهٌ فاٍ َٔ فاالت االغتبا١ْ ٚنصيو 

بني ايٓصفني, ثِ دط٣ تعسٌٜ  االضتباطزضد١ ايٓصف ايجاْٞ َٔ ايسضدات, ٚشيو عػاب َعاٌَ 

بطإٚ. ٚتبني إٔ َعاَالت ايجبات بططٜك١ ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ بعس  ايطٍٛ باغتدساّ َعازي١ غبريَإ

 (,0.912( ٚإٔ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ  )0.901- 0.845ايتعسٌٜ يًُذاالت مجٝعٗا تطاٚست َا بني) 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ االغتبا١ْ تتُتع بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات.

ب ايجبات, ٚشيو إلهاز نطْٚبار: اغتدسّ ايباسح ططٜك١ أخط٣ َٔ ططم سػا-ططٜك١ أيفا  .2

َعاٌَ ثبات االغتبا١ْ, سٝح سصًت ع٢ً ق١ُٝ َعاٌَ أيفا يهٌ فاٍ َٔ فاالت االغتبا١ْ 

( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ االغتبا١ْ 0.95( ٚإٔ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ )0.903ٚناْت مجٝعٗا أع٢ً َٔ)

 تتُتع بسضد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات ٜط٦ُٔ ايباسح إىل تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١.

األغايٝب اإلسصا١ٝ٥ املػتدس١َ يف ايسضاغ١:  اغتدسّ ايباسح املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚ 

سػاب َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ إلهاز صسم االتػام  اغتدسّٚ ,ايٓػب١ٝ الغتذابات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١

ع١٥ ايٓصف١ٝ )َعاٌَ اضتباط ططٜك١ ايتذيالغتبا١ْ, ٚيًتشكل َٔ ثبات االغتبا١ْ مت اغتدساّ ايساخًٞ 

ٚشيو يًتعطف ع٢ً َس٣ اختباضنُا مت اغتدسّ  ·نطْٚبار-غبريَإ بطإٚ (, ٚططٜك١ أيفا

أغًٛب ؼًٌٝ ايتبأٜ ٚمت اغتدساّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥. تعع٣ إىل َتػري اؾٓؼ. )شنط, أْج٢ (.

م شات زالي١ إسصا١ٝ٥ تعع٣ إىل َتػري عسز يًتعطف ع٢ً َس٣ ٚدٛز فطٚ )األسازٟ 

 املؤٌٖ ايرتبٟٛ.   غٓٛات اـس١َ َٚتػري
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 :َٚٓاقؿتٗاْتا٥ر ايسضاغ١

ٜؿتٌُ ٖصا اؾع٤ َٔ ايسضاغ١ ع٢ً عطض َٚٓاقؿ١ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١ ٚشيو باغتدساّ        

 ح شيو اؾسٍٚ ايتايٞ:نُا ٜٛض االغتبا١ْيًشهِ ع٢ً فكطات )َكٝاؽ يٝهرت اـُاغٞ (  

 ( ايٓػب امل١ٜٛ٦ املعتُس٠ يتفػري ايٓتا٥ر عػب َكٝاؽ يٝهطت اـُاغ2ٞدسٍٚ ) 

 ايتٛافط زضد١ املتٛغط املطدح اي١ٜٛ٦ % ايٓػب١ٝ

 عاي١ٝ دسًا 5إىل       4.20َٔ     %100إىل      84َٔ 

 عاي١ٝ 4.19إىل       3.40َٔ     %83.9إىل      68َٔ 

 َتٛغط١ 3.39إىل       2.60َٔ     %67.9    إىل  52َٔ 

 ق١ًًٝ 2.59إىل       1.80َٔ     %51.9إىل      36َٔ 

 ق١ًًٝ دسًا 1.79إىل           1َٔ     % 36أقٌ َٔ          

 ٚفُٝا ًٜٞ عطضًا يٓتا٥ر ايسضاغ١ َٚٓاقؿتٗا ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

ٜٓص ايػؤاٍ األٍٚ َٔ ايسضاغ١ ع٢ً: َا زضد١ تٛافط َتطًبات ٓاقؿتٗا: ٚاًل: ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ األٍٚ َٚ

 تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ ؟

زضد١ تٛافط ٚب ٝترتٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚاي

طًبات يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ املت

 شيو .( 3االزا٠ بؿهٌ خاص ٜٚعٗط اؾسٍٚ ضقِ ) فاالتَٔ  فاٍ بؿهٌ عاّ ٚيهٌ 

ب, جملاالت َتطًبات ٝايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرتت ١ُٖٝألا(: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚ 3دسٍٚ )

 تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

اجملاٍضقِ
املتٛغط 

اؿػابٞ

االمطاف 

املعٝاضٟ

 اال١ُٖٝ

ايٓػب١ٝ

زضد١ 

ايتٛافط
ايرتتٝب

40.2 2.011.202املتطًبات املاز١ٜ. .1 4ق١ًًٝ 

3ق2.341.24546.8١ًًٝ املتطًبات ايبؿط١ٜ ٚايف١ٝٓ. .2

1ق١ًًًٝ 2.981.20159.69 املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا. .3
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2ق١ًًٝ 2.561.24951.2 املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ املسضغ١ٝ. .4

 املتطًبات املاي١ٝ. .5

 

6ق١ًًٝ دسًا1.441.02528.8

 ١ًٝ5ق1.501.05030ً َتطًبات ايػال١َ ٚاالَٔ. .6

555555
ق2.0021.20040١ًًٝ مجٝع اجملاالت

 ( َا ًٜٞ:3ٜتطح َٔ اؾسٍٚ )

زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠  سٍٛ بًػت تكسٜطات أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً َػت٣ٛ االزا٠ بؿهٌ نًٞ .1

١ٓٝ  َٔ ادابات افطاز ايع %(40) االيهرت١ْٝٚ يف َساضؽ املطس١ً ايجا١ْٜٛ بأَإ ايعاص١ُ صٓعا٤ ْػب١

(.ق١ًًٝ  )زضد١بصف٘ عا١َٚمتجٌ 

ٚاملتعًل باملتطًبات اإلزاض١ٜ يإلزاض٠ ايعًٝا املطتب١ األٚىل بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت  (3) استٌ اجملاٍ ضقِ .2

ٕ تٛافط املتطًبات املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا أ%( ٖٚٞ ْػب ق١ًًٝ. ٖٚصا َؤؾط دٝس ٜسٍ ع٢ً 59.69)

ٖٓاى تٛدٗات داز٠ مٛ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يس٣ اؾٗات  ٕأنجط املتطًبات تٛافطًا مما ٜعين أ

ْٗا اؾٗات اييت تطع ايػٝاغات ٚاـطط ٚايرباَر إلزخاٍ أايعًٝا باإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ يف ايُٝٔ سٝح 

أٟ َؿطٚع دسٜس يًٓٗٛض بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

املطتب١ ايجا١ْٝ بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت  ٚاملتعًل باملتطًبات اإلزاض١ٜ يإلزاض٠ املسضغ١ٝ (4) استٌ اجملاٍ ضقِ .3

زضاى اإلزاض٠ املسضغ١ٝ أل١ُٖٝ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ , ٚتٛنس إٖٚصا ٜسٍ ع٢ً  ,%( ٖٚٞ ْػب ق51.2١ًًٝ)

 .اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ مٛتشٍٛ ًي اغتعسازإ يس٣ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ أٖصٙ ايٓتٝذ١ 

نجط املتطًبات أاإلزاض٠ ايعًٝا ٚاإلزاض٠ املسضغ١ٝ تعس َٔ  احملٛض ايجايح ٚايطابع إٔ َتطًباتٜٚتطح َٔ ْتا٥ر   

ٚاـطط, ٚنصيو اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ  ٚضع ايػٝاغاتعٔ ٕ اؾٗات ايعًٝا املػؤٚي١ أتٛافطًا مما ٜسٍ ع٢ً 

.تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛاقع ايعًُٞ اىل تتطًع

١ٝ املطتب١ ايجايج١ بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت ٚاملتعًل باملتطًبات ايبؿط١ٜ ٚايفٓ (2) ضقِ استٌ اجملاٍ .4

 ٖٚٞ ْػب ق١ًًٝ. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل ق١ً ٚدٛز املربفني ٚايفٓٝني ٚاملسضبني املؤًٖني %(59.69)

باملسضغ١, ٚق١ً َكسض٠ املسضغ١ ع٢ً ايكٝاّ بعكس ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ملٓتػبٝٗا يف فاٍ اإلزاض٠ 

. اإليهرت١ْٝٚ
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ٖٚٞ ْػب١  %(40.2بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت ) املاز١ٜ املطتب١ ايطابع١ عًل باملتطًباتٚاملت (1اجملاٍ ضقِ) استٌ .5

ق١ًًٝ. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل افتكاض املساضؽ إىل ايتذٗٝعات املاز١ٜ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ 

شيو  دعدٗع٠ اؿاغٛب اؿسٜج١ ٚايؿبهات, ٚايرباَر ايتطبٝك١ٝ املدتًف١, ٜٚطأ ااإليهرت١ْٝٚ َٚٓٗ

ٚضاع االقتصاز١ٜ يف ايبالز.َهاْٝات املاي١ٝ ايٓاتر عٔ تسٖٛض األش١ اإلإىل ؾ

 %(30ٚاملتعًل مبتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ املطتب١ اـاَػ١ بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت ) (6) استٌ اجملاٍ ضقِ .6

ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل إٔ ٖصٙ املتطًبات غري َتٛافط٠ الٕ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ال 

عاٍ غري َطبك١ بؿهٌ فعاٍ  يف ٚاقع اإلزاض٠ املسضغ١ٝ مبطس١ً ايتعًِٝ ايجاْٟٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ.ت

األخري٠ بأ١ُٖٝ ْػب١ٝ بًػت ٚٚاملتعًل باملتطًبات املاي١ٝ املطتب١ ايػازغ١  (5) استٌ اجملاٍ ضقِ .7

ضغ١ ٚضعف دسا. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل ضعف االعتُازات املاي١ٝ يًُس ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ %(28.8)

دطا٤ ايصٝا١ْ ايسٚض١ٜ إدٗع٠ ٚؾبهاتٗا ٚٚاضتفاع ايتهايٝف املاي١ٝ ايالظ١َ يؿطا٤ األ بٔ داَْٛاضزٖا َ

ايالظ١َ هلا.

 اغتعطاض ايٓتا٥ر املتعًك١ بإدابات َٔ خالٍ فُٝهٔ اغتعطاض ْتا٥ذٗا َٚٓاقؿتٗا يفكطات االزا٠اَا بايٓػب١ 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٚشيو يػؤاٍ األٍٚ ا ١ َٔاملٓبجك االغ١ً٦ ايفطع١ٝ أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً

زضد١ تٛافط املتطًبات املاز١ٜ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف (  ايٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ األٍٚ:  1) 

 املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ ؟

ب, يهٌ فكط٠ َٔ ٝايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرتت اال١ُٖٝات املعٝاض١ٜ ٚ (: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطاف4دسٍٚ )

فكطات اجملاٍ األٍٚ.)زضد١ تٛافط املتطًبات املاز١ٜ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ 

 ايعاص١ُ صٓعا٤(

ايفكط٠ضقِ

ط 
غ

تٛ
امل

ٞ
اب

ػ
ؿ

ا
 

ف 
طا

م
ال

ا

ٟ
اض

عٝ
امل

 

 ١
ُٝ

ٖ
ال

ا
 ١ٝ

ػب
يٓ

ا

فط
ٛا

يت
١ ا

د
زض

اي
ب

تٝ
رت

1. 
تتٛافط يف املسضغ١ أدٗع٠ ساغٛب َال١ُ٥ يتطبٝل اإلزاض٠ 

 اإليهرت١ْٝٚ.

6ق36.4١ًًٝ 1.159 1.82

2. 
تتٛافط يس٣ املسضغ١ خس١َ االْرتْت يتفعٌٝ تطبٝل اإلزاض٠ 

اإليهرت١ْٝٚ.

1.50 1.050 30
 ق١ًًٝ

دسًا

12

 ق37.2١ًًٝ 1.168 1.86متتًو املسضغ١ َٛقعُا ايهرتًْٚٝا ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. .3

دسًا

4
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 ق1.16036.6١ًًٝ 1.83ٜٛدس يف املسضغ١ َٓافص يالتصاٍ بايؿبهات يف أنجط َٔ َهإ. .4

دسًا

5

 ق32١ًًٝ 1.088 1.60متتًو املسضغ١ ؾبه١ زاخ١ًٝ تطبط اإلزاض٠ بايعاًَني فٝٗا. .5

دسًا

9

 ق32.4١ًًٝ 1.095 1.62تطتبط املسضغ١ مبسٜط١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتابع١ هلا إيهرتًْٚٝا. .6

دسًا

8

 ق26١ًًٝ 0.962 1.30ٜتشكل االتصاٍ اإليهرتْٚٞ بني املسضغ١ ٚأٚيٝا٤ أَٛض ايطًب١. .7

دسًا

10

8. 
يس٣ املسضغ١ ايعسز ايهايف َٔ اـطٛط اهلاتف١ٝ اييت تػتدسّ 

إلزاض١ٜ.يف الاظ األعُاٍ ا
4.22 0.658 84.4

عاي١ٝ 

دسًا
1

9. 
يس٣ املسضغ١ دٗاظ ْاغٛر )تًٝفانؼ( ٜػٌٗ إلاظ االعُاٍ 

اإلزاض١ٜ.
1.70 1.122 34

 ق١ًًٝ

دسًا
7

10. 
متتًو املسضغ١ طابع١ مبٛاصفات َٓاغب١ إللاظ االعُاٍ 

اإلزاض١ٜ بهفا٠٤ عاي١ٝ .
2عاي79.6١ٝ 0.819 3.98

َتٛغط55.4 1.235 2.77.طغا٥ٌ ايكصري٠)تؿرتى املسضغ١ يف خس١َ اي .11

٠

3

 ق30.6١ًًٝ 1.062 1.53( شٚ غطع١ عاي١ٝ.تؿرتى املسضغ١ غط ٖاتف )  .12

دسًا

11

 ق28.8١ًًٝ 1.046 1.49يس٣ املسضغ١ بطاَر داٖع٠ خاص١ بتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .13

دسًا

13

 ق26١ًًٝ 0.962 1.30يطق١ُٝ .ٜٛدس باملسضغ١ ايعسز ايهايف َٔ ايهاَريات ا .14

دسًا

14

 ق١ًًٝ 23.8 0.907 1.19ٜتٛافط ايطبط اإليهرتْٚٞ بني املسضغ١ ٚ املساضؽ األخط٣. .15

دسًا

15

40.2 2.011.201 اجملُٛع  ق١ًًٝ 

تسْٞ  %( ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ مما ٜسٍ ع٢ً 40.2( إٔ زضد١ تٛافط املتطًبات املاز١ٜ بًػت )4ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

تٛافط املتطًبات املاز١ٜ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛاقع املٝساْٞ مبساضؽ املطس١ً ايجاْٟٛ بأَا١ْ 

 زايبال اايعاص١ُ صٓعا٤. ٜٚفػط ايباسح شيو بػبب األٚضاع االقتصاز١ٜ اييت متط بٗ

ايٓػب١ٝ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ  ١االُٖٝ ( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملاٍ  سػب4ٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

( ٖٚٞ) يس٣ املسضغ١ ايعسز ايهايف َٔ اـطٛط اهلاتف١ٝ اييت تػتدسّ يف إلاظ األعُاٍ اإلزاض١ٜ( 8ايفكط٠ ضقِ )

%( ٖٚٞ ْػب١ عاي١ٝ دسًا. ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اٖتُاّ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  84.4سٝح سصًت ع٢ً ْػب١ ١ٜٛ٦َ  )

١ يًُساضؽ مبا ٜػٌٗ إلزاض٠ املسضغ١ إلاظ َٗاَٗا ايع١ًُٝ. ٚألٕ تهايٝف اهلاتف بتٛفري خطٛط ٖاتف نافٝ

 َٓدفط١ َكاض١ْ بٛغا٥ٌ االتصاٍ األخط٣.

ايٓػب١ٝ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ  اال١ُٖٜٝٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل أٜطًا إ أز٢ْ فكطيف ٖصا اجملاٍ سػب 

ٖٚٞ  %(23.8ٚسصًت ع٢ً ْػب١ ) ملسضغ١ ٚ املساضؽ األخط٣()ٜتٛافط ايطبط اإليهرتْٚٞ بني ا ( 15ٖٞٚايفكط٠ )
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ْػب١ ق١ًًٝ دسًا. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل ضعف عًُٝات ايتٛاصٌ بني املساضؽ املدتًف١ ٚاْؿػاٍ نٌ َسضغ١ 

تطبط املساضؽ ببعطٗا ايبعض  ٚافتكاض املساضؽ إىل اتصاٍ بؿؤْٗا َٚؿهالتٗا, ٚنصيو ْسض٠ تٛافط ؾبهات 

 ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. َٛاقع ايهرت١ْٝٚ

 : (  ايٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ ايجاْٞ 2)

زضد١ تٛافط املتطًبات ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ 

 َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ؟

ب, يهٌ فكط٠ َٔ ٝايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرتت اال١١ُٖٝ ٚ (: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض5ٜدسٍٚ )

فكطات اجملاٍ ايجاْٞ )زضد١ تٛافط املتطًبات ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ 

 (بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

ايفكط٠ضقِ
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16. 
تػع٢ إزاض٠ املسضغ١ يًتشٍٛ إىل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ 

ايتذسٜس يف أغايٝبٗا.
8َتٛغط52.24١ 1.248 2.61

17. 
ػٝس إزاض٠ املسضغ١ َٗاضات اغتدساّ ايبٝاْات َٚعاؾتٗا 

ٚتبٜٛبٗا ٚتساٚهلا  ايهرتًْٚٝا.

1عاي83.2١ٝ 0.698 4.16

9َتٛغط52١ 1.238 ١2.60 ايعٓهبٛت١ٝ.ػٝس إزاض٠ املسضغ١ ايتعاٌَ َع ايؿبه .18

يف إلاظ   تػتدسّ إزاض٠ املسضغ١ ايربٜس اإليهرتْٚٞ ) .19

 نجريًا َٔ اعُاهلا.

 

 

 

 

 

 

 

2َتٛغط1.17662.20١ 3.11

3ط١َتٛغ65.20 1.144 3.26.تػتدسّ إزاض٠ املسضغ١ ْاغذ األقطاص املسف١  .20

6َتٛغط56١ 1.232 2.80ػٝس إزاض٠ املسضغ١ اغتدساّ قطنات ايبشح اإليهرتْٚٞ. .21

12دسًا ق34.2١ًًٝ 1.125 1.71تػتدسّ إزاض٠ املسضغ١ ايهاَريات ايطق١ُٝ. .22

5َتٛغط57١ 1.226 2.85ٜٛظف تهٓٛيٛدٝا ايٓاغذ )ايتًٝفانؼ( يف املسضغ١. .23

4َتٛغط59.02١ 1.209 2.95 اؿاغٛب.ميتًو املعًُٕٛ َٗاض٠ اغتدساّ  .24

10ق42١ًًٝ 1.218 2.10 مجٝع ايعاًَني يف اإلزاض٠ املسضغ١ٝ يسِٜٗ بطٜس ايهرتْٚٞ. .25
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تفعٌ إزاض٠ املسضغ١ ؾبهات االتصاٍ ايساخ١ًٝ يف تٓفٝص  .26

اإلؾطاف ايَٝٛٞ ع٢ً ايعٌُ املسضغٞ.

11ق38.8١ًًٝ 1.187 1.94

ٕ ع٢ً صٝا١ْ األدٗع٠ ٜٛدس يف املسضغ١ فٕٓٝٛ قازضٚ .27

اإليهرت١ْٝٚ.

13ق25١ًًٝ 1.125 1.25

28. 
ٜتِ تٓفٝص زٚضات تسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسضغ١ ع٢ً اغتدساّ 

ايتكٓٝات ايطق١ُٝ.
15دسًا ق22.4١ًًٝ 0.869 1.12

ٜتٛافط يف املسضغ١ َربفني يتصُِٝ ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ  .29

يألعُاٍ اإلزاض١ٜ.

14ق22.6١ًًٝ 0.874 1.13

 –تؿذع اإلزاض٠ املسضغ١ٝ َٓػٛبٝٗا ع٢ً ت١ُٝٓ )قسضاتِٗ  .30

َٗاضاتِٗ ( ايتك١ٝٓ.

7َتٛغط55١ 1.238 2.75

 ق١ًًٝ 46.8 2.341.245 اجملُٛع

 

%( ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ مما ٜسٍ 46.8) ايف١ٝٓ بًػت ( إ زضد١ تٛافط املتطًبات ايبؿط١ٜ 5ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛاقع املٝساْٞ مبساضؽ  ع٢ً تسْٞ تٛافط املتطًبات

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤. ٜٚفػط ايباسح شيو بػبب ْسض٠ ايهٛازض ايبؿط١ٜ املتدصص١ ايالظ١َ  ١املطس١ً ايجاْٜٛ

إلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ, ٚضعف يتػط١ٝ االعساز ايهبري٠ َٔ املساضؽ ايجا١ْٜٛ, ٚإىل ق١ً ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف فاٍ ا

يٛدٝا ٚاالتصاالت ٛايسعِ ايفين يًُساضؽ, ٚعسّ قسض٠ املساضؽ ع٢ً َالسك١ ايتطٛضات املتػاضع١ يف فاٍ ايتهٓ

 ٚفاٍ اؿاغب االيٞ.

( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملاٍ سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ 5ٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

يهرتًْٚٝا.( إ( ٖٚٞ)ػٝس إزاض٠ املسضغ١ َٗاضات اغتدساّ ايبٝاْات َٚعاؾتٗا ٚتبٜٛبٗا ٚتساٚهلا  17ايفكط٠ ضقِ )

إىل إٔ َسٜطٟ  املطتفع١ %( ٖٚٞ زضد١ عاي١ٝ , ٜٚععٟ ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ 83.2سٝح بًػت أُٖٝتا ايٓػب١ٝ )

اض١ٜ باملسضغ١ املتُج١ً يف تبٜٛب ١ُٖٝ ٚفا٥س٠ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف تػٌٗٝ ايعًُٝات اإلزأاملساضؽ ٜسضنٕٛ 

 ايبٝاْات, ٚتٓعُٝٗا, ٚسفعٗا, ٚاغرتداعٗا. 

ٜٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٜطًا إٔ أز٢ْ فكط٠ يف ٖصا اجملاٍ سػب  ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ 

ٚسصًت ع٢ً  ١ُٝ(( ٖٚٞ)ٜتِ تٓفٝص زٚضات تسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسضغ١ ع٢ً اغتدساّ ايتكٓٝات ايطق28ايفكط٠ )

قا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ إٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ دسًا. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل عسّ قسض٠ املسضغ١ ع٢ً  %(22.4ْػب١ )
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ع٢ً َٗاضات اإلزاض٠  ايتسضٜببطاَر َهاْٝات املاي١ٝ يسٜٗا, ٚيعسّ تبين يؿش١ تٛافط اإل ًايًعاًَني فٝٗا ْعط

 .ا ٚتعُُٝٗا ع٢ً َساضؽ املطس١ً ايجا١ْٜٛٝقبٌ اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ ايعً َٔ اإليهرت١ْٝٚ

: زضد١ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا (  ايٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ ايجايح3) 

 يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ؟

ب, يهٌ فكط٠ َٔ ٝايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرتت اال١ُٖٝغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚ (: املت6ٛدسٍٚ )

يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف  فكطات اجملاٍ ايجايح )زضد١ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا

 (املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

ايفكط٠ضقِ 
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 2عاي0.93875١ٝ 3.75تسعِ اإلزاض٠ ايعًٝا غٝاغ١ ايتشٍٛ مٛ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .31

 1عاي77١ٝ 0.886 3.85ؽطط اإلزاض٠ ايعًٝا ال زخاٍ َؿطٚع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ. .32

 8َتٛغط54.2١ 1.241 2.71يتع١ًُٝٝ تطٜٛط اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املسضغ١.تسعِ إزاض٠ املٓاطل ا .33

 3عاي١ٝ 73 0.986 3.65تعس اإلزاض٠ ايعًٝا ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .34

تعٚز اإلزاض٠ ايعًٝا املساضؽ بتؿطٜعات ٚيٛا٥ح يتػٌٗٝ ايعٌُ اإليهرتْٚٞ  .35

.فٝٗا

 7َتٛغط56.4١ 1.229 2.82

 6َتٛغط57.2١ 1.224 2.86تعٚز اإلزاض٠ ايعًٝا املسضاؽ بسيٌٝ ادطا٥ٞ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .36

 4عاي١ٝ 71.2 1.025 3.56ٚدٛز االدطا٤ات ايطٚت١ٝٓٝ تؤخط ع١ًُٝ ايتشٍٛ مٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .37

املسضغ١ يًؿطٚع يف تطبٝل ٜٛدس تٓػٝل بني إزاض٠ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ ٚإزاض٠  .38

اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.

 5َتٛغط58.2١ 1.216 2.91

 َتٛغط١ 59.6 2.981.203 اجملُٛع

ٕ زضد١ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ أ( 6ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

َٔ إدابات أفطاز  %(59.6ُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ )أٓعا٤ بًػت اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ ص

١ُٖٝ أايع١ٓٝ ٖٚٞ متجٌ زضد١ َتٛغط١. ٜٚععٟ ايباسح ٖصٙ ايٓػب١ إىل إٔ اإلزاض٠ ايعًٝا تسضى بؿهٌ نبري 

عاّ, ٚع٢ً َػت٣ٛ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ بؿهٌ خاص,  تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً َػت٣ٛ اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ بؿهٌ

 ايػٝاغات اهلازف١ إىل ؼكٝل شيو.  اـطط ٚ إىل ٚضع يصيو تػع٢
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ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ  سػب ( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملا6ٍٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

ا ُٖٗٝتأ( ٖٚٞ)ؽطط اإلزاض٠ ايعًٝا إلزخاٍ َؿطٚع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ(سٝح بًػت 32ايفكط٠ ضقِ)

%( ٖٚٞ زضد١ عاي١ٝ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى تٛد٘ عاّ يس٣ اإلزاض٠ ايعًٝا يالٖتُاّ بايتطبٝل 77)ايٓػب١ٝ 

 ايفعًٞ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف  ٚاقع اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ.

ٕ أز٢ْ فكطيف ٖصا اجملاٍ سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ أٜطًا أٜٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل 

ٚسصًت ع٢ً ْػب١  تسعِ إزاض٠ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ تطٜٛط اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املسضغ١() ٖٚٞ (33) ايفكط٠

ٖٚٞ زضد١ َتٛغط١. ٜٚفػط ايباسح شيو بإٔ اإلزاض٠ ايرتب١ٜٛ ايعًٝا ع٢ً َػت٣ٛ املٓاطل ايتع١ًُٝٝ  %(54.2)

كسِٜ ايسعِ ايهايف إلزاضات ال متًو اإلَهاْٝات املاي١ٝ ٚاملاز١ٜ ٚايف١ٝٓ ٚايبؿط١ٜ اييت تػتطٝع َٔ خالهلا ت

املساضؽ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.

: زضد١ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ بإزاض٠ املسضغ١ ايالظ١َ ايطابعايٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ (  4) 

 سضا٤ املساضؽ؟يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َ

ب, يفكطات اجملاٍ ٝايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرتت اال١ُٖٝ(: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚ 7دسٍٚ)

ايطابع )زضد١ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ بإزاض٠ املسضغ١ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ 

 بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤(
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2عاي١ٝ 70.2 1.045 3.51تسضى إزاض٠ املسضغ١ َفّٗٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .39

1عاي١ٝ 83 0.705 4.15تعٞ إزاض٠ املسضغ١ أ١ُٖٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .40

كب١ًٝ ٚاضش١ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف تتٛافط يس٣  إزاض٠ املسضغ١ ضي١ٜ َػت .41

املسضغ١.

6ق48.4١ًًٝ 1.248 2.42

3َتٛغط1.17562.2١ 3.11تكّٛ إزاض٠ املسضغ١ بتٛع١ٝ َٓػٛبٞ اإلزاض٠ ملفّٗٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .42

13ق39.2١ًًٝ 1.191 1.96اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ اؿايٞ يًُسضغ١ ٜتٛافل َع تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .43

متتًو إزاض٠ املسضغ١ خط١ ؾا١ًَ إلزخاٍ َؿطٚع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ إىل  .44

املسضغ١.

11ق42.4١ًًٝ 1.221 2.12

متتًو إزاض٠ املسضغ١ خط١ اغرتاتٝذ١ٝ يتكسِٜ خسَاتٗا عٔ ططٜل ايؿبه١  .45

ايعٓهبٛت١ٝ.

5ق49.2١ًًٝ 1.249 2.46

9ق44١ًًٝ 1.232 2.20يت ؼهِ ايتعاَالت اإليهرت١ْٝٚ.تًِ إزاض٠ املسضغ١ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح اي .46
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ؼسز إزاض٠ املسضغ١ االستٝادات ايتسضٜب١ٝ املطًٛب١ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ  .47

.يف املسضغ١

12ق40.4١ًًٝ 1.204 2.02

4ق50١ًًٝ 1.250 2.50تكّٛ إزاض٠ املسضغ١ بايتسضٜب املػبل يًعاًَني ع٢ً اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .48

7ق48١ًًٝ 1.248 2.40متتًو إزاض٠ املسضغ١ َٗاض٠ إزاض٠ ايٛقت اييت ؼتاز ايٝٗا اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .49

10ق43١ًًٝ 2.151.225تتٛافط يف املسضغ١ ب١٦ٝ عٌُ )َٓار تٓعُٝٞ( َٓاغب يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .50

فاٍ اغتدساّ تكٓٝات اإلزاض٠  تػتفٝس إزاض٠ املسضغ١ َٔ املساضؽ األخط٣ يف .51

اإليهرت١ْٝٚ.

2.30 

 

8ق46١ًًٝ 1.242

 ق١ًًٝ 51.2 2.561.249 اجملُٛع

اإلزاض١ٜ املتعًك١ باإلزاض٠ املسضغ١ٝ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠  ٕ زضد١ تٛافط املتطًباتأ( 7ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

%( ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ, مما 51.2ُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ )أبًػت  اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

ٜسٍ ع٢ً تسْٞ تٛافط املتطًبات اإلزاض١ٜ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛاقع املٝساْٞ مبساضؽ املطس١ً 

ايصعب١ اييت متط ب٘ ايبالز  االقتصاز١ٜٚضاع ايجاْٟٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤. ٜٚفػط ايباسح شيو بػبب األ

 تٗا ع٢ً تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.سضييت اْعهػت بسٚضٖا ع٢ً اإلزاض٠ املسضغ١ٝ ٚقٚا

( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملاٍ سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ 7ٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

ع٢ً ْػب١ ١ٜٛ٦َ   )تعٞ إزاض٠ املسضغ١ أ١ُٖٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ( سٝح سصًت ( 40ٖٞٚايفكط٠ ضقِ )

بازضاى إزاض٠ املسضغ١ أ١ُٖٝ ٚفا٥س٠ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ  ٜٚفػط ايباسح شيو .ْػب١ عاي١ٝ دسًا %( 83ٖٞٚ)

 يف ايعٌُ االزاضٟ زاخٌ املسضغ١.

سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ  ٜٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٜطًا إ أز٢ْ فكطيف ٖصا اجملاٍ

سٝح بًػت  )اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ اؿايٞ يًُسضغ١ ٜتٛافل َع تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ( ( 43ٖٞٚ)ايفكط٠ 

إزضاى َسضا٤ املساضؽ إٔ ايب١ٝٓ  ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل  .%(ٖٚٞ ْػب١ ق١ًًٝ دسًا39.2ا ايٓػب١ٝ )ٗاُٖٝت

 ١ٝ.ايتٓع١ُٝٝ يإلزاض٠ املسضغ١ٝ اؿاي١ٝ ال تتٓاغب َع َتطًبات اإلزاض٠ اإليهرتْٚ

زضد١ تٛافط املتطًبات املاي١ٝ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف (  ايٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ اـاَؼ: 5)

 املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ؟

ب, يفكطات اجملاٍ ٝايرتتايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚ اال١ُٖٝ(: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ ٚ 8دسٍٚ )

 اـاَؼ )زضد١ تٛافط املتطًبات املاي١ٝ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ 
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 –هايف يتٛفري ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ )أدٗع٠ ٜتٛافط يس٣ إزاض٠ املسضغ١ ايسعِ املايٞ اي .52

ؾبهات( يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.

7دسًا ق20.6١ًًٝ 0.817 1.03

متتًو إزاض٠ املسضغ١ َٝعا١ْٝ ناف١ٝ يصٝا١ْ ادٗعت اؿاغبات األي١ٝ  .53

ٚايؿبهات باغتُطاض.

1دسًا ق34١ًًٝ 1.122 1.70

يتشسٜح األدٗع٠ ٚايرباَر ٜٛدس يس٣ إزاض٠ املسضغ١ ايسعِ املايٞ ايهايف  .54

اإليهرت١ْٝٚ. 

5دسًا ق28.8١ًًٝ 1.025 1.44

3دسًا ق1.08832١ًًٝ 1.60متتًو إزاض٠ املسضغ١ االَٛاٍ ايالظ١َ يتصُِٝ ٚتطٜٛط ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ. .55

4دسًا ق30.6١ًًٝ 1.061 1.53نفا١ٜ املٝعا١ْٝ املدصص١ يؿطا٤ اْع١ُ محا١ٜ. .56

ٚاملٛظفني ( يف  –ات املاي١ٝ ايالظ١َ يتسضٜب )َسٜطٟ املساضؽ تتٛافط املدصص .57

فاٍ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.

2دسًا ق33.2١ًًٝ 1.108 1.66

6دسًا ق22.4١ًًٝ 0.858 1.10تٛدس سٛافع َاي١ٝ يًُتُٝعٜٔ يف فاٍ ايعٌُ اإليهرتْٚٞ.  .58

دسًا ق١ًًٝ 28.8 1.441.025 اجملُٛع

ُٖٝتٗا إٔ زضد١ تٛافط املتطًبات املاي١ٝ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ بًػت أ( 8ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

%( ٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ دسًا, ٜٚععٟ ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل ضعف املٛاضز املاي١ٝ يًُسضغ١, ٚق١ً 28.8ايٓػب١ٝ )

نٌ شيو  احملًٞ يف ٖصا اؾاْب.املٝعاْٝات املعتُس٠ َٔ قبٌ ايٛظاض٠ يإلزاض٠ املسضغ١ٝ, ٚضعف َػا١ُٖ اجملتُع 

دٗع٠ ٚؼسٜجٗا, ٚعسّ متهٓٗا دٗع٠ اؿاغٛب, َٚس ايؿبهات ٚصٝا١ْ األأهعٌ املسضغ١ غري قازض٠ ع٢ً ؾطا٤ 

 اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. تطبٝلملٓتػبٝٗا يتسضٜبِٗ ع٢ً  تسضٜب١ٝ َٔ عكس زٚضات

يٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ سػب ا ( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملا8ٍٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

اؿاغبات األي١ٝ ٚايؿبهات  يصٝا١ْ ادٗعت ناف١ٝ )متتًو إزاض٠ املسضغ١ َٝعا١ْٝ ٖٚٞ (53ايفكط٠ ضقِ )

صٝا١ْ أدٗع٠ ٕ أٜٚععٟ ايباسح شيو إىل  .%( ٖٚٞ ق١ًًٝ دسًا34ا ايٓػب١ٝ )ُٖٗٝتأباغتُطاض(سٝح بًػت 

ْعطًا حملسٚز١ٜ أدٗع٠ اؿاغٛب زاخٌ املسضغ١. ٚيكسض٠  َبايؼ نبري٠, اؿاغٛب املٛدٛز٠ باملسضغ١ ال تهًف

 عُاٍ ايصٝا١ْ َٔ خالٍ اٜطازاتٗا. أاملسضغ١ ع٢ً َٛاد١ٗ 
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ٜٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٜطًا إ أز٢ْ فكطيف ٖصا اجملاٍ سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ 

ؾبهات(  –ايسعِ املايٞ ايهايف يتٛفري ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ )أدٗع٠ )ٜتٛافط يس٣ إزاض٠ املسضغ١  ( 52ٖٞٚايفكط٠ )

ٕ أٖٚٞ زضد١ ق١ًًٝ دسًا  ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل  %(20.6ٚسصًت ع٢ً ْػب١ ) يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ(

 ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالظ١َ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ؼتاز إىل َبايؼ َاي١ٝ نبري٠ تعذع املسضغ١ عٔ تٛفريٖا.

اإلزاض٠  يٓتا٥ر املتعًك١ برتتٝب فكطات اجملاٍ ايػازؽ: زضد١ تٛافط َتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ يتطبٝل(  ا6)

 اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعط َسضا٤ املساضؽ؟

ب, يفكطات اجملاٍ ٝتايٓػب١ٝ ٚايسضد١ ٚايرت اال١ُٖٝ (: املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ 9ٚدسٍٚ )

ايػازؽ )زضد١ تٛافط َتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ 

 ايعاص١ُ صٓعا٤(

ايفكط٠ضقِ
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اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف تتٛافط تؿطٜعات تعاقب اخرتام قٛاعس بٝاْات  .59

اإلزاض٠ املسضغ١ٝ.

2دسًا ق30.6١ًًٝ 1.061 1.53

60. 
ٜٛدس يس٣ املسضغ١ تعًُٝات ٚاضش١ َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا تتعًل بايتعسٜات 

ع٢ً أَ ٚغال١َ املعًَٛات.

3دسًا ق28.4١ًًٝ 1.017 1.42

5دسا ق25.2١ًًٝ 0.942 1.26تتٛافط اْع١ُ محا١ٜ اي١ٝ َتطٛض٠ ؿُا١ٜ بٝاْات املسضغ١. .61

ٜٛدس َعاٜري ٚضٛابط الختٝاض ايعاًَني بإزاض٠ غال١َ  ٚأَ املعًَٛات  .62

يف املسضغ١.

1دسًا ق1.10533١ًًٝ 1.65

تٛدس ططم كتًف١ الغتعاز٠ ايبٝاْات يف ساي١ تًفٗا اٚ تعطٌ  .63

اؿاغبات.

4دسًا ق26.8١ًًٝ 0.980 1.34

دسًا ق١ًًٝ 30 1.501.050 اجملُٛع

ايػال١َ ٚاألَإ ايالظ١َ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف  ٕ زضد١ تٛافط َتطًباتأ( 9ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

. ٜٚفػط ايباسح شيو بإٔ اإلزاض٠ دسًا %( ٖٚٞ زضد١ ق30١ًًٝ) بًػت ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ املساضؽ

املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ ٖٚصا ض١ٜ باإليهرت١ْٝٚ التعاٍ قسٚز٠ ايتطبٝل يف ٚاقع ايع١ًُٝ اإلزا
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ٜٓعهؼ بسٚضٙ ع٢ً االَٛض املتعًك١ مبتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ . يصيو دا٤ت زضد١ تٛافطٖا ق١ًًٝ دسًا ؾُٝع 

 فكطات ٖصا اجملاٍ.

ع١ٓٝ ٖٞ ( إٔ أع٢ً فكط٠ يف ٖصا اجملاٍ  سػب ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز اي9ٜٚبني اؾسٍٚ ايػابل ضقِ )

سٝح  )ٜٛدس َعاٜري ٚضٛابط الختٝاض ايعاًَني بإزاض٠ غال١َ ٚأَ املعًَٛات يف املسضغ١( ٖٚٞ (62ايفكط٠ ضقِ )

. ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل إٔ إزاض٠ املسضغ١ تتشط٣ ايسق١  يف دسًا %( ٖٚٞ زضد١ ق33١ًًُٖٝٝتا ايٓػب١ٝ )أبًػت 

بٝاْات املسضغ١ َٚعًَٛاتٗا, ٚنصيو ْتا٥ر  ١إًَٛ َع نافِْٗ غٛف ٜتعاختٝاض ايعاًَني بٗصا اجملاٍ ْعطا أل

 اختباضات ايطالب ٚغري شيو. 

يف ٖصا اجملاٍ سػب ايٓػب١ٝ امل١ٜٛ٦ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ ٖٞ ٠ ٕ أز٢ْ فكطأٜٚتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل اٜطًا 

ٖٚٞ  %(25.2ع٢ً ْػب١ ) ٚسصًت )تتٛافط اْع١ُ محا١ٜ اي١ٝ َتطٛض٠ ؿُا١ٜ بٝاْات املسضغ١( ( 61ٖٞٚايفكط٠ )

 مما ٜؤزٟ إىل ق١ً اٖتُاّ ٜٚععٟ ايباسح شيو إىل ضعف تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٛاقع  ْػب١ ق١ًًٝ دسًا.

 بشح عٔ أسسخ أْع١ُ اؿُا١ٜ اإليهرت١ْٝٚ.بايإزاض٠ املسضغ١ 

يسضاغ١ ع٢ً: ٌٖ تٛدس فطٚم شات ٜٚٓص ايػؤاٍ ايجاْٞ َٔ ا ثاًْٝا : ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ ايجاْٞ َٚٓاقؿتٗا:

( بني َتٛغط تكسٜط ع١ٓٝ ايسضاغ١ يسضد١ تٛافط َتطًبات ٠٠٠٣ αزالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )

, رب٠تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػريات )اؾٓؼ , َس٠ اـ

؟ (املؤٌٖ ايعًُٞ

 يػؤاٍ مت صٝاغ١ ثالخ فطضٝات, ٚمت ايتشكل َٓٗا , ٚناْت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ا

( يف ٠٠٠٣= αال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ) :ٚتٓص ع٢ً أْ٘ ايفطض١ٝ األٚىل: (1)

 َتٛغطات تكسٜطات أفطاز ايع١ٓٝ يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ )شنط, أْج٢(. ٚيًتشكل َٔ صش١ ايفطض١ٝ فكس اغتدسّ 

 (:11ايباسح اختباض )ت( يعٝٓتني َػتكًتني, ٚقس ناْت ايٓتا٥ر نُا يف اؾسٍٚ ايتايٞ ضقِ )

د١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ ( ْتا٥ر اختباض )ت(يًهؿف عٔ زالي١ ايفطٚم بني َتٛغط تكسٜط ع١ٓٝ ايسضاغ١  يسض10دسٍٚ ضقِ )

 اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ )شنٛض, إْاخ(
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اؾٓؼاجملاٍضقِ

 ايعسز 

املتٛغط
االمطاف 

املعٝاضٟ

ق١ُٝ)ت

) 

 َػت٣ٛ

 ايسالي١

غري زاي١ 262.9080.9061.4820.521شنطاملتطًبات املاز١ٜ .1

552.4561.221ْج٢أ

غري زاي١ 262.3811.1210.7030.452شنط املتطًبات ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ .2

552.3080.916أْج٢

املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١  .3

باإلزاض٠ ايعًٝا

غري زاي261.5920.7320.8320.406١شنط

551.6120.734أْج٢

 املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١ .4

بإزاض٠ املسضغ١

غري زاي١ 262.2070.9221.0540.5373شنط

552.0230.947أْج٢

غري زاي١ 262.0191.0251.0160.410شنطاملتطًبات املايٞ .5

552.0801.212أْج٢

غري زاي١ 261.4890.7241.0110.480شنط َتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ .6

551.7110.736أْج٢

غري زاي262.2101.0011.6620.089١شنط اإلمجايٞ

552.3481.201أْج٢

 (2.00( تػاٟٚ )٠٠٠٣( ٚ َػت٣ٛ زالي١  )79اؾسٚي١ٝ عٓس زضديت سط١ٜ ) ق١ُٝ 

(  إٔ ق١ُٝ "ت" احملػٛب١ أقٌ َٔ ق١ُٝ "ت" اؾسٚي١ٝ  يف مجٝع اجملاالت, نُا 10ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل)

(, ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز فطٚم 0.05ٕ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايسالي١ يهٌ فاٍ َٔ اجملاالت أنرب َٔ ق١ُٝ) ٜتبني ا

شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف إدابات أفطاز ايع١ٓٝ يف نٌ تًو اجملاالت تعع٣ ملتػري اؾٓؼ, نُا ٜتبني إٔ ايك١ُٝ 

َٔ ق١ُٝ "ت" اؾسٚي١ٝ ٚاييت ٖٚٞ أقٌ  (,1.662)  املطًك١ "ت" احملػٛب١ ؾُٝع اجملاالت فتُع١ تػاٟٚ

(  مما 0.05ٖٚٞ أنرب َٔ ق١ُٝ ) (0.089(, نُا إ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايسالي١ ؾُٝع اجملاالت تػاٟٚ )2.00تػاٟٚ)
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ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني إدابات أفطاز ايع١ٓٝ سٍٛ زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل 

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري اؾٓؼ, مما ٜعين قبٍٛ ايفطض  اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ

إزاض١ٜ َتكاضب١ مما  ًاٜٚععٚ ايباسح شيو إىل إٔ مجٝع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛادٕٗٛ سادات ٚظطٚف. ايصفطٟ

 تعع٣ ملتػري اؾٓؼ. اغتذاباتِٗيف  زالي١ إسصا١ٝ٥هعٌ تكسٜطاتِٗ َتكاضب١, ٚيصيو مل تعٗط فطٚم شات 

( يف َتٛغطات ٠٠٠٣= αض١ٝ ايجا١ْٝ ٚتٓص ع٢ً: ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ )ايفط (2)

دٌ أتكسٜطات أفطاز ايع١ٓٝ تعع٣ ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ)يٝػاْؼ/بهايٛضٜٛؽ, َادػتري فأع٢ً(. َٚٔ 

ْتا٥ر فشص صش١ ايفطض١ٝ املتعًك١ مبتػري املؤٌٖ ايعًُٞ اغتدسّ ايباسح ؼًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ ٚ

 اؾسٍٚ اآلتٞ تٛضح شيو:

( يكٝاؽ ايفطٚم يف آضا٤ أفطز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ )زضد١ تٛافط (  ؼًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ )11دسٍٚ ضقِ )

 َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ املؤٌٖ ايعًُٞ

َصسض ايتبأٜاجملاٍضقِ

غري زاي١ 0.460 2.8141.4072.820 2 بني اجملُٛعاتاملتطًبات املاز١ٜ .1

 0.499 38.126 78زاخٌ اجملُٛع١

 40.940 80اجملُٛع

2.  

 املتطًبات ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ

غري زاي١ 0.881 2.2021.1011.171 2بني اجملُٛعات

 37.3000.930 78زاخٌ اجملُٛع١

 39.502 80اجملُٛع

املتطًبات اإلزاض١ٜ املتعًك١  .3

 باإلزاض٠ ايعًٝا

غري زاي١ 0.121 2.549 2.5601.280 2بني اجملُٛعات

 39.1840.502 78زاخٌ اجملُٛع١

 41.744 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.424 2.660 2.2241.112 2بني اجملُٛعاتاملتعًك١ املتطًبات اإلزاض١ٜ  .4
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 32.6010.418 78زاخٌ اجملُٛع١ املسضغ١ٝ. بإزاض٠

 34.825 80اجملُٛع

غري زاي١ 1.152 2.833 2.4821.241 2بني اجملُٛعات املتطًبات املاي١ٝ .5

 0.438 34.200 78زاخٌ اجملُٛع١

36.682 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.262 2.432 2.2521.126 2بني اجملُٛعات َتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ .6

 36.1000.463 78زاخٌ اجملُٛع١

38.352 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.141 2.431 2.5141.257 2بني اجملُٛعات اإلمجايٞ

 40.3010.517 78زاخٌ اجملُٛع١

42.815 80اجملُٛع

 (3.15( تػاٟٚ ) ٠٠٠٣( ٚ َػت٣ٛ زالي١  ) 78,  2اؾسٚي١ٝ عٓس زضديت سط١ٜ )  ق١ُٝ 

( إٔ ق١ُٝ "ف" احملػٛب١ أقٌ َٔ ق١ُٝ "ف" اؾسٚي١ٝ  يف مجٝع اجملاالت, 11) ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل ضقِ

( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز 0.05نُا ٜتبني إ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايسالي١ يهٌ فاٍ َٔ اجملاالت أنرب َٔ ق١ُٝ )

نُا ٜتبني  ,فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف إدابات املبشٛثني يف نٌ تًو اجملاالت تعع٣ ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ 

( ٖٚٞ أقٌ َٔ ق١ُٝ "ف" اؾسٚي١ٝ 2.431) إٔ ايك١ُٝ املطًك١ "ف" احملػٛب١ ؾُٝع اجملاالت فتُع١ تػاٟٚ

)  ٖٚٞ أنرب َٔ ق١ُٝ ( 0.141) َػت٣ٛ ايسالي١ ؾُٝع اجملاالت تػاٟٚ(, نُا إٕ ق١ُٝ 3.15) ٚاييت تػاٟٚ

( مما ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني إدابات أفطاز ايع١ٓٝ سٍٛ زضد١ تٛافط َتطًبات 0.05

ا ٜعين تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ, مم

ٜٚععٚ ايباسح شيو إىل إٔ مجٝع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛادٕٗٛ سادات ٚظطٚف إزاض١ٜ . قبٍٛ ايفطض ايصفطٟ

مما هعٌ  َتكاضب١ نُا إٔ يسِٜٗ ضي١ٜ َتؿاب١ٗ يف تكسٜط زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

 تكسٜطاتِٗ َتكاضب١ بايطغِ َٔ اختالف َؤٖالتِٗ. 

( يف َتٛغطات ٠٠٠٣= αال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ) يج١ ٚتٓص ع٢ً:ايفطض١ٝ ايجا (3)

. رب٠تكسٜطات أفطاز ايع١ٓٝ تعع٣ ملتػري غٓٛات اـ
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اغتدسّ ايباسح ؼًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ رب٠ َٚٔ أدٌ فشص صش١ ايفطض١ٝ املتعًك١ مبتػري غٓٛات اـ

 ْٚتا٥ر اؾسٍٚ اآلتٞ تٛضح شيو:

( يكٝاؽ ايفطٚم يف آضا٤ أفطز ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٍٛ )زضد١ تٛافط ؼًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ )  (12دسٍٚ ضقِ )

 رب٠َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري غٓٛات اـ

َصسض ايتبأٜاجملاٍضقِ
زضد١ 

اؿط١ٜ

فُٛع 

املطبعات

َتٛغط 

بعاتاملط
ق١ُٝ 

 َػت٣ٛ

 ايسالي١

غري زاي١ 1.2240.548 0.808 1.615 2بني اجملُٛعات املتطًبات املاز١ٜ .1

 0.660 51.493 78زاخٌ اجملُٛع١

 53.108 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.859 2.731 2.7581.379 2بني اجملُٛعات  املتطًبات ايبؿط١ٜ ايف١ٝٓ .2

 39.4100.505 78زاخٌ اجملُٛع١

42.168 80اجملُٛع

املتطًبات اإلزاض١ٜ  .3

 املتعًك١ باإلزاض٠ ايعًٝا

غري زاي١ 0.771 2.423 2.3161.158 2بني اجملُٛعات 

37.3120.478 78زاخٌ اجملُٛع١

39.628 80اجملُٛع

اإلزاض١ٜ  املتطًبات .4

 املسضغ١ٝ املتعًك١ بإزاض٠

غري زاي١ 242. 2.4181.2092.805 2ٛعات بني اجملُ

33.6450.431 78زاخٌ اجملُٛع١

36.063 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.646 2.535 2.8641.432 2بني اجملُٛعات  املتطًبات املاي١ٝ .5
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 43.9920.535 78زاخٌ اجملُٛع١

46.856 80اجملُٛع

َتطًبات ايػال١َ  .6

 ٕٚاألَا

غري زاي١ 0.786 1.981 1.8980.949 2بني اجملُٛعات 

37.4220.479 78زاخٌ اجملُٛع١

39.320 80اجملُٛع

غري زاي١ 0.843 2.738 2.4421.221 2بني اجملُٛعات  اإلمجايٞ

 34.8120.446 78زاخٌ اجملُٛع١

37.254 80اجملُٛع

٠

( إٔ ق١ُٝ "ف" احملػٛب١ أقٌ َٔ ق١ُٝ "ف" اؾسٚي١ٝ  يف مجٝع اجملاالت, 12)ضقِ  ٜتطح َٔ اؾسٍٚ ايػابل

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز  ( 0.05نُا ٜتبني إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايسالي١ يهٌ فاٍ َٔ اجملاالت أنرب َٔ ق١ُٝ) 

, نُا  رب٠شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف إدابات أفطاز ايع١ٓٝ يف نٌ تًو اجملاالت تعع٣ ملتػري غٓٛات اـ ًافطٚق

( ٖٚٞ أقٌ َٔ ق١ُٝ "ف" 2.738) ٜتبني إٔ ايك١ُٝ املطًك١ "ف" احملػٛب١ ؾُٝع اجملاالت فتُع١ تػاٟٚ

( ٖٚٞ أنرب َٔ 0.843) تػاٟٚ(, نُا إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايسالي١ ؾُٝع اجملاالت 3.07) اؾسٚي١ٝ ٚاييت تػاٟٚ

سٍٛ زضد١ تٛافط  أفطاز ايع١ٓٝ( مما ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني إدابات 0.05ق١ُٝ) 

, مما ٜعين رب٠َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ تعع٣ ملتػري اـ

شيو إىل إٔ مجٝع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛادٕٗٛ سادات ٚظطٚف إزاض١ٜ ٜٚععٚ ايباسح  قبٍٛ ايفطض ايصفطٟ

مما هعٌ  َتكاضب١ نُا إٔ يسِٜٗ ضي١ٜ َتؿاب١ٗ يف تكسٜط زضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

.ربتِٗخفرتات غٓٛات تكسٜطاتِٗ َتكاضب١ بايطغِ َٔ اختالف 
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ٜٚٓص ايػؤاٍ ايجايح َٔ ايسضاغ١ ع٢ً: َا ايػبٌ   َٓاقؿتٗا:ثاًْٝا : ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ ايجايح ٚ

اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ  املكرتس١ يتطٜٛط َتطًبات تطبٝل

 ْعط َسضا٤ املساضؽ؟ 

املساضؽ ايجا١ْٜٛ  ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ مت تٛدٝ٘ غؤاٍ َفتٛح ْٗا١ٜ االغتبا١ْ يع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ َسٜطٟ

بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤, ٚبتفشص إدابات أفطاز ايع١ٓٝ مت ايتعطف ع٢ً آضا٥ِٗ َٚكرتساتِٗ يػبٌ تطٜٛط 

َتطًبات تطٜٛط اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ نُا ٖٛ َٛضح يف اؾسٍٚ 

 (.13ضقِ )

سٍٛ غبٌ تطٜٛط َتطًبات  املفتٛحايػؤاٍعٔأدابٛاايصٜٔاغ١ايسضع١ٓٝأفطازاقرتاسات ( 13دسٍٚ ضقِ )

 تطٜٛط اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤

 

 ْػب١ ايتهطاض ايبٓس  اجملاٍ

١ٝ
اي

امل
ت 

با
طً

ملت
ا

 

 %91 74تٛفري االَٛاٍ ألْؿا٤ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .1

 %54 44ظ١َ يصٝا١ْ االدٗع٠ ٚايؿبه١ .تٛيف االَٛاٍ ايال .2

 %78 63 .تٛفري ايسعِ املايٞ يتعٜٚس ازاض٠ املسضغ١ بأدٗع٠ اؿاغٛب اؿسٜج١ .3

 %46 37تٛفري ايسعِ ايالظّ يتشسٜح بطاَر اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ باملسضغ١.  .4

 %75 61ؽصٝص املاٍ ايهايف إلقا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسضغ١. .5

 %36 29تٛفري املاٍ ايالظّ يتكسِٜ اؿٛافع يًُبسعني يف اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. .6

١ٜ
از

امل
ت 

با
طً

ملت
ا

 
 %95 77 تعٜٚس املساضؽ بأعساز ناف١ٝ َٔ ادٗع٠ اؿاغٛب.  .7

 %74 60 تعٜٚس ازاض٠ املسضغ١ ظٗاظ ْاغذ يتػٌٗٝ َٗاَ٘ اإلزاض١ٜ.  .8

 %76 62 يعٓهبٛت١ٝ.اْؿا٤ َٛاقع يًُساضؽ ع٢ً ايؿبه١ ا  .9

 %38 31 ضبط مجٝع املساضؽ بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.  .10

 %49 40 تٛفري بطاَر خاص١ بتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.  .11

١ٝ
فٓ

اي
ٚ 

١ٜ
ؿط

يب
ت ا

با
طً

ملت
ا

 

 %70 57 تٛع١ٝ ايعاًَني بأ١ُٖٝ ٚفا٥س٠ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.  .12

 %62 50 زاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.اؿام ايعاًَني باملسضغ١ برباَر تسضٜب يف فاٍ اإل  .13

 %67 54 تٛفري ايهٛازض ايبؿط١ٜ ايكازض٠ ع٢ً تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املسضغ١.  .14

 %48 39 تٛفري فٕٓٝٛ قازضٕٚ ع٢ً صٝا١ْ األدٗع٠ ٚايؿبهات زاخٌ املسضغ١.  .15

 %46 35 تٛفري َربفٕٛ يًكٝاّ بصُِٝ ايرباَر اإليهرت١ْٝٚ اـاص١ باملسضغ١.  .16

 %36 29 ذٝع ايعاًَني باملسضغ١ ع٢ً اْؿا٤ بطٜس ايهرتْٚٞ خاص بهٌ ٚاسس.تؿ  .17



 

111 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - الرابعةلسنة ا       جامعت الناصرمجلت 

 

     النعمان علي حمود محمد.د         الثانويت المرحلت مدارس في اإللكترونيت اإلدارة تطبيق متطلباث توافر درجت

ٝا
عً

اي
 ٠

اض
إلز

ت ا
با

طً
َت

 

 %67 54 ايتدطٝط ايػًِٝ يع١ًُٝ ايتشٍٛ مٛ اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ .  .18

 %58 47 ٚضع ايتؿطٜعات ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚتعٜٚس املساضؽ بٗا.  .19

 %51 41 ري زيٌٝ ادطا٥ٞ يتٛضٝح اي١ٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ . تٛف  .20

 %33 27 ايكٝاّ باـطٛات ايتٓفٝص١ٜ إلزخاٍ َؿطٚع اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ باملطغ١.  .21

 %32 26 ايعًٝا٤ ٚازاض٠ املساضؽ يتشكٝل اٖساف اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. ايتٓػٝل بني اإلزاض٠  .22

 ٠
اض

إلز
 ا

ت
با

طً
َت

١ٝ
غ

سض
امل

 

 %58 47 سٜس االستٝادات ايتسضٜب١ٝ املطًٛب١ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.ؼ  .23

 %88 71 تطنٝع ازاض٠ املسضغ١ ع٢ً تٛفري ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالظّ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.   .24

 %48 39 اٖتُاّ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ بتٛع١ٝ َٓتػبٝٗا بأ١ُٖٝ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.  .25

 %27 22 اضب املساضؽ االخط٣ اييت غبكتٗا يف تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.اغتفاز٠ املسضغ١ َٔ ػ  .26

ت
با

طً
َت

 
 ١

الَ
ػ

اي

إ
ألَ

ٚا
 

 %58 47 تطبٝل ايعاًَني يًتعًُٝات اـاص١ مبتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ ملعًَٛات ٚبٝاْات املسضغ١.  .27

 %41 33 تٛفري اْع١ُ فعاي١ َتطٛض٠ ؿُا١ٜ بٝٓات املسضغ١.  .28

 %31 25 ٠ املسضغ١ٝ بايٓؿطات ٚايتعًُٝات اـاص١ مبتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ.تعٜٚس اإلزاض  .29

 %32 26 .انػاب ايعاًَني باإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ططم اغتعاز٠ املًفات يف ساي١ تعطٌ اؿاغب  .30

 غبٌ تطٜٛط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤:

ا٥ر اييت تٛصًت ايٝ٘ ايسضاغ١, ٚيف ض٤ٛ َكرتسات ع١ٓٝ ايسضاغ١ تتُجٌ أِٖ غبٌ  تطٜٛط يف ض٤ٛ ايٓت

 َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ يف ايتايٞ:

يف فاٍ املتطًبات املاي١ٝ: .1

 .تٛفري األَٛاٍ ألْؿا٤ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

 يسعِ املايٞ يتعٜٚس إزاض٠ املسضغ١ بأدٗع٠ اؿاغٛب اؿسٜج١.تٛفري ا

 .ؽصٝص املاٍ ايهايف إلقا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يًعاًَني باملسضغ١

يف فاٍ املتطًبات املاز١ٜ: .2

 .تعٜٚس املساضؽ بأعساز ناف١ٝ َٔ أدٗع٠ اؿاغٛب

 .تعٜٚس إزاض٠ املسضغ١ ظٗاظ ْاغذ يتػٌٗٝ َٗاَ٘ اإلزاض١ٜ

 ع يًُساضؽ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.اْؿا٤ َٛاق

يف فاٍ املتطًبات ايبؿط١ٜ ٚايف١ٝٓ: .3

 .تٛع١ٝ ايعاًَني بأ١ُٖٝ ٚفا٥س٠ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

 .تٛفري ايهٛازض ايبؿط١ٜ ايكازض٠ ع٢ً تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املسضغ١
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 .اؿام ايعاًَني باملسضغ١ برباَر تسضٜب يف فاٍ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

يف فاٍ املتطًبات اإلزاض٠ ايعًٝا: .4

 .ايتدطٝط ايػًِٝ يع١ًُٝ ايتشٍٛ مٛ اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

 ٚضع ايتؿطٜعات ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚتعٜٚس املساضؽ بٗا.

يف فاٍ املتطًبات اإلزاض٠ املسضغ١ٝ: .5

 يالظّ يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ.تطنٝع إزاض٠ املسضغ١ ع٢ً تٛفري ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ا

 .ؼسٜس االستٝادات ايتسضٜب١ٝ املطًٛب١ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ

يف فاٍ املتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ: .6

 .تطبٝل ايعاًَني يًتعًُٝات اـاص١ مبتطًبات ايػال١َ ٚاألَإ ملعًَٛات ٚبٝاْات املسضغ١

 .تٛفري أْع١ُ فعاي١ َتطٛض٠ ؿُا١ٜ بٝٓات املسضغ١ 

 :ايتٛصٝات 

أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ١ إىل إٔ ٖٓاى ٚاقًعا َٓدفطا يسضد١ تٛافط َتطًبات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ 

 اؿه١َٝٛ ايجا١ْٜٛ يف أَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤, َٔ ٚد١ٗ ْعط املسٜطٜٔ ٚاملسٜطات, يصا ٜٛصٞ ايباسح مبا ًٜٞ:

ع ايتعاَالت اإليهرت١ْٝٚ اييت تفطضٗا اإلزاض٠ تطٜٛط ايتؿطٜعات ٚاألْع١ُ اإلزاض١ٜ يتتٛانب َ .1

اإليهرت١ْٝٚ.

إعساز زيٌٝ خاص مبفّٗٛ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚأٖسافٗا, ٚفاالتٗا, ٚممٝعاتٗا, ٚاـسَات املكس١َ َٔ  .2

خالهلا ٚنٝف١ٝ اؿصٍٛ عًٝٗا يف ايعٌُ املسضغٞ, ٚإهاز األزي١ اإلضؾاز١ٜ املٛضش١ آليٝات تطبٝل اإلزاض٠ 

١ْٝٚ, ملا ٜػاِٖ شيو يف ْؿط ثكاف١ أنرب يإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ..اإليهرت

 املاز١ٜ اإلَهاْات ناف١ تٛفري خالٍ َٔ اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ يتطبٝكات املال١ُ٥ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ ٚتٛفري .3

 اإلزاض١ٜ األعُاٍ ناف١ يف اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ تطبٝكات اغتدساّ يسعِ ايالظ١َ ٚايف١ٝٓ ٚايبؿط١ٜ

 ٚخاضد١ٝ زاخ١ًٝ متٌٜٛ َصازض عٔ ٚايبشح. ايعاص١ُ بأَا١ْ ايجا١ْٜٛ املساضؽ تكسَٗا اييت ٚاـسَات

.ايب١ٝٓ ٖصٙ يتٛفري ايالظ١َ األَٛاٍ يتٛفري

 ايعباض٠ مٛ ايتشٍٛ ع١ًُٝ تؤخط اييت ايطٚت١ٝٓٝ اإلدطا٤ات ع٢ً ايكطا٤ أٚ ؽفٝف ع٢ً ايعٌُ .4

 .اإليهرت١ْٝٚ
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 ع٢ً , ٚاملعًُني باملسضغ١ ايعاًَني ٚاإلزاضٜني, املسضغ١ ٚٚنال٤ املسٜطٜٔ, تسضٜب ع٢ً ايتأنٝس ضطٚض٠ .5

 .ٚايفين اإلزاضٟ املسضغٞ ايعٌُ يف اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ اغتدساّ

 ايٛظاض٠, أٚ ٚاملسٜط١ٜ املسضغ١ بني املعًَٛات تساٍٚ ٜػٌٗ ملا اإلْرتْت, بؿبه١ املساضؽ اؾرتاى ضطٚض٠ .6

 .غ١املسض يف زاخ١ًٝ ؾبه١ تأغٝؼ ع٢ً ٚايعٌُ

 عب٤ َٔ شيو ىفف ملا اؾسز, املسٜطٜٔ تعٝني ؾطٚط َٔ ؾطًطا ايتهٓٛيٛدٝا اغتدساّ اعتُاز .7

 .اإلزاض١ٜ أعُاهلا إلاظ د١ٗ َٔ املسضغ١ ع٢ً َػتكبًٞ

اغتكطاب ايهفا٤ات ايبؿط١ٜ املتُٝع٠ يف فاٍ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ َٔ َسضبني ٚاغتؿاضٜني ٚخربا٤ يف  .8

تفاز٠ َِٓٗ يف بسا١ٜ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ غٛا٤ يف تسضٜب ايعاًَني أٚ تصُِٝ ٚتطٜٛط ايرباَر يالغ

سٌ املؿهالت اييت تعرتض تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ, ٚاالغتفاز٠ َٔ األْع١ُ اإليهرت١ْٝٚ املتاس١ 

ٚاملعٍُٛ بٗا يف بعض املٓعُات اييت غبل ٚإٔ ؼٛيت إىل ايعٌُ اإليهرتْٚٞ. 

تدساّ تطبٝكات اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ َٚٓح املتُٝعٜٔ يف اغتدساَٗا اؿٛافع تؿذٝع ايعاًَني ع٢ً اغ .9

املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تؿذعِٗ ع٢ً إتكإ اغتدساَٗا.

ٚضع قٛاعس بٝاْات زقٝك١ َٚتها١ًَ يًُسضغ١ . .10

ل ايؿطٚع يف تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً عسز َٔ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اييت تتٛافط فٝٗا َتطًبات تطبٝ .11

اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚبؿهٌ تسضهٞ يهٞ ٜتِ االغتفاز٠ َٔ ػطبتٗا عٓس تعُِٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرتْٚٞ 

 ع٢ً املساضؽ بؿهٌ عاّ.

 :قا١ُ٥ املطادع 

 ,٢ ط ايتكًٝسٟ, اإلزاضٟ ايعٌُ ع٢ً ثٛض٠: اإليهرت١ْٝٚ ,اؿه١َٛ(١٠٠٢ّٞ قُس)ٝأبٛ َػاٜض, و .1

.ايعبٝهإ َهتب١ ايطٜاض,

 اإلغهٓسض١ٜ, املعاصط٠, املٓعُات يف اإلزاض١ٜ املعًَٛات ْعِ ,(١٠٠٣ّابت عبس ايطمحٔ, ) إزضٜؼ, ث .2

ايساض اؾاَع١ٝ.

( "َعٛقات تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف إزاضا ت داَع١ أّ ايكط٣ مبس١ٜٓ َه١ ّ 2009ايبؿطٟ, ٢َٓ )  .3

َادػتري غري َٓؿٛض٠,  ١ياملهط١َ َٔ ٚد١ٗ ْعط اإلزاضٜات ٚعطٛات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١". ضغا

َه١ املهط١َ, داَع١ أّ ايكط٣.
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َُّاّ, عبس اهلل. )  .4 (. اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ نُسخٌ يًتطٜٛط اإلزاضٟ " زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً  2007ّايت

ايهًٝات ايتك١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايتسضٜب١ٝ. ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠, 

ايكط٣.َه١ املهط١َ, داَع١ أّ 

باملطس١ً ايجا١ْٜٛ,  اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ يتطبٝل َػتكب١ًٝ ضي١ٜ ,(ٙ ٢٢١٤ايسعًٝر, فٛظ١ٜ عبس ايععٜع)  .5

ضغاي١ َادػتري ,َه١ املهط١َ, داَع١ أّ ايكط٣.

(. َس٣ إَها١ْٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ظاَع١ املًو فٝصٌ َٔ ٚد١ٗ  2007ّايسٚغطٟ, عبس اهلل )  .6

بايّسَاّ. ضغاي١  اتع٢ً نًٝيت اآلزاب ٚايعًّٛ يًبٓيتسضٜؼ, زضاغ١ َٝسا١ْٝ ْعط أعطا٤ ١٦ٖٝ ا

َادػتري غري َٓؿٛض٠. داَع١ املًو فٝصٌ, املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.

(. اػاٖات َسٜطٟ َٚسٜطات املساضؽ اؿه١َٝٛ بسٚي١ ايهٜٛت مٛ  2008ّايطؾٝسٟ, عاٜؿ١ )  .7

زاضٟ. ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠. اؾاَع١ األضز١ْٝ, األضزٕ, اغتدساّ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف ايعٌُ اإل

 عُإ.

(. تصٛضات َسٜطٟ َٚسٜطات املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ يف قافع١  2006ّايعبٝسٟ, غشاب سػٔ )  .8

اضبس إلَها١ْٝ تطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف َساضغِٗ. ضغاي١ َادػتري, داَع١ ايريَٛى, األضزٕ, إضبس

ّ( اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ. عُإ : زاض ٚا٥ٌ. ٤2008 عبسايعام , ٚايػًٝطٞ ,خايس ايرباِٖٝ ) ايػاملٞ ,عال .9

 َطنع ظيب, أبٛ ,٢ ط ٚايتطبٝكات, اجملاالت: ايطق١ُٝ اإلزاض٠ ,(ّ ١٠٠٣ايعالم, بؿري عباؽ)  .10

.االغرتاتٝذ١ٝ ٚايبشٛخ يًسضاغات اإلَاضات

اض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف اؾاَعات ايػعٛز١ٜ". ضغاي١ ( "َتطًبات اغتدساّ اإلز 2008ّايعُريٟ, محٛز )  .11

َادػتري غري َٓؿٛض٠, َه١ املهط١َ, داَع١ أّ ايكط٣.

ّ( . ْٛع١ٝ اإلزاض٠ ٚاؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ يف ايعامل ايطقُٞ زضاغ١  2003ايعٛا١ًَ , ْا٥ٌ عبس اؿافغ )  .12

249, ص  15و غعٛز , َر ًاغتطالع١ٝ . ف١ً امل

( "املتطًبات ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ يتطبٝل اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ ّ 2008املػعٛز, خًٝف١ )  .13

َٔ ٚد١ٗ ْعط َسٜطٟ املساضؽ ٚٚنال٥ٗا مبشافع١ ايطؽ". ضغاي١ َادػتري  غري َٓؿٛض٠, َه١ 

املهط١َ, داَع١ أّ ايكط٣.

(  6ايٛظا٥ف )طّ( اإلزاض٠ ايعا١َ : االغؼ ٚ 2006ايُٓط ,غعٛز قُس, خاؾكذٞ , ٖاْٞ ٜٛغف )  .14

ايطٜاض :َهتب١ ايؿكطٟ .

(, اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ يف نًٝات ايرتب١ٝ يًبٓات باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 2007ّغـ, فٛظ١ٜ سبٝب )  .15

يف ض٤ٛ ايتشٛالت املعاصط٠, ضغاي١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ ايرتب١ٝ, داَع١ أّ ايكط٣, َه١ املهط١َ.
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١ْٝٚ ايكاز١َ : اؿه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ ف١ً اإلزاضٟ , ؽ ّ( املٛد٘ اإليهرت 2002درب ,قُس صساّ )  .16

 167,ص ص  91,ع  209 -24

املٓع١ُ  ٚظا٥ف - اإلزاض١ٜايعًُٝات  –ّ( َبازئ اإلزاض٠ اؿسٜج١ : ايٓعطٜات  2006سطِٜ , سػني )  .17

( . عُإ : زاض اؿاَس.1)ط 

 املساضؽ إزاض٠ يف ١ْٝٚاإليهرت اإلزاض٠ اغتدساّ تٛاد٘ اييت ايصعٛبات( ّ ١٠٠١محسٟ , َٛغ٢)  .18

ايرتب١ٝ , داَع١ أّ ايكط٣. ن١ًٝ املهط١َ, ,َه١ َادػتري ,ضغاي١ املهط١َ َه١ مبس١ٜٓ ايجا١ْٜٛ

(. اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف إزاض٠ املساضؽ ايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ  2007ّضز١ْ, ٚيٝس بٔ فؤاز )  .19

ادػتري غري َٓؿٛض٠. داَع١ أّ ايكط٣, َه١ ايٛاقع ٚاملأٍَٛ. ضغاي١ َ –ٚاأل١ًٖٝ يًبٓني يف َس١ٜٓ دس٠ 

 املهط١َ, ايػعٛز١ٜ.

ّ(. اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ مناشز َعاصط٠. ايكاٖط٠: زاض ايػشاب يًٓؿط. 2007عاَط, طاضم عبسايطيٚف)  .20

ّ( اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ : افام اؿاضط ٚتطًعات املػتكبٌ .املٓصٛض٠ .املهتب١  2004غِٓٝ, أمحس قُس )  .21

 ايعصط١ٜ.

شس٠, اجمل١ً املت ايعطب١ٝ اإلَاضات اإلزاض٠, ْٗا١ٜ َٚكٛي١ اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ ,(ّ ١٠٠٢ِ, عبٛز لِ) ل .22

.اإلزاض١ٜ يًعًّٛ ايسٚيٞ املعٗس ,٢ ايعسز ,٥ايسٚي١ٝ يًعًّٛ اإلزاض١ٜ, ّ دًس

 إلزاض٠ا َعٗس ايطٜاض, ايعطب١ٝ, تطبٝكاتٗا ٚآفام اإليهرت١ْٝٚ اإلزاض٠ ,(ّ ١٠٠٣ٜاغني, غعس غايب)  .23
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