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 قواعد النشر في المجمة
 

مجمة مدينة العمم عممية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتين العربية واالنكميزية التي تتوافر 
تكون البحوث متناسبة مع فييا شروط البحث من حيث األصالة وأسموب البحث العممي وخطواتو، وان 

ىندسة ة منيا )ىندسة تقنيات الحاسبات ،تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريب
( ويشترط في البحوث ، الفيزياء الطبية ، اليندسة المدنية ، المحاسبة البرامجيات، عموم الحياة، القانون

لمنشر في مجمة أخرى، ويرجى من الباحثين المقدمة أن ال تكون قد سبق نشرىا وغير مقدمة او مقبولة 
 مراعاة الشروط اآلتية:

 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة عمى ورق  .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
البحث،النتائج والمناقشة، الخالصة بالمغة  يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرق .3

 الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكال والجداول إن وجدت. 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
 كممة بالمغتين العربية واالنكميزية. 250يرفق مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عن  .5
نفصمة بمعدل جدول واحد أو شكل واحد لكل تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية عمى أوراق م .6

 صفحة.
تشترط المجمة عمى الباحث أن يراعي األصول العممية المنيجية في كتابة البحوث مع مراعاة كتابة  .7

 المصادر والمراجع في نياية البحث وترقم حسب ورودىا في المتن.
ة متقدمة وقد يطمب من يتم تقويم البحوث من قبل مقومين عمميين باختصاص البحث وبدرجات عممي .8

 الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أم لم تقبل. .9

. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب من أمانة المجمة لقاء ثمن تحدده 10
 ىيئة التحرير.         

 5000ويستوفى لمبحث الواحد الف دينار 100بـ مويل الذاتي وتحدد أجور النشر .تعتمد المجمة مبدأ الت11
 دينار عن كل صفحة اضافية.
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ثزشاكٛض  Probiotics رأثٛش اػبفخ يضٚج انفٛزبيُٛبد ٔانًؼبدٌ يغ انًؼضص انحٕٛ٘ انًحهٙ 

 ( .CyprinuscarpioLانكبسة انؼبد٘ )-1يخزهفخ فٙ االداءاالَزبجٙ نجؼغ إَاع االعًبن 

 
 ُٓٞحٕ حٌُؼز٢    ٤ِٓٔخٕ ىحٝى ٓلٔي     أكٔي ؿخْٓ كٔخى١   ػ٢ِ ػزخّ كخَٟ  ػزي حُٔخىس ٣َٕٓٞ ٤ٍٛؾ ى. ٣ًَْ

 ُٝحٍس حُؼِّٞ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ / ىحثَس حُزلٞع حٍُِحػ٤ش / ًَِٓ حُؼَٝس حُل٤ٞح٤ٗش ٝح٤ٌُٔٔش

E.mail:Kareem.mozan@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ص مالمستخ
 4/2اضافة المعزز الحيوي مع مزيج الفيتامينات والمعادن في االداء االنتاجي لالسماك لممدة من اجريت تجربة مختبرية لمعرفة تأثير

.تم استخدام تراكيز مختمفة من المغزز الحيوي المحمي ومزيج الفيتامينات والمعادن كاضافات غذائية في عالئق /2013 7/2الى  
غم( وقد استخدمت تراكيز من المعزز الحيوي والمزيج  (0.35±13بمعدل وزن  .CyprinuscarpioLاسماك الكارب العادي

والمعاممة الثالثة  T2(Prem+prob%1)المعاممة الثانية  T1(Prem+prob%0.5)وكالتالي : المعاممة االولى 
(Prem+prob%1.5)T3  المعاممة الرابعة(Prem+prob%2)T4  اما المعاممة الخامسةT5 سيطرة معاممة فقد استخدمت ك

Control  خالية من المعزز والمزيج . اظيرت النتائج ان المعاممةT1  والمعاممةT2  تفوقنا معنويًا عمى بقية المعامالت
(P˂0.05)  في حين جاءت المعاممةT4   التي تفوقت معنويًا عمى المعاممتينT3   والسيطرةT5  وتفوقتT3  عمى السيطرةT5 

النتائج تفوق جميع معامالت االضافات الغذائية عمى معاممة السيطرة وىذا يثبت التأثير االيجابي الواضح ليذه المعامالت في 
تفوقت عمى معاممة السيطرة في الغذائية المؤشرات الحيوية لالسماك .واظيرت فحوصات الدم ان جميع معامالت االضافات 

. واستنتج من التجربة الحالية ان اضافة المعزز الحيوي ومزيج الفيتامينات  Hbو  PCVو  WBCsو  RBCsالمؤشرات الدموية 
)معدالت األوزان  ، كفاءة التحويل الغذائي  والمعادن يحسن من نوعية العميقة بشكل كبير ويساعد في رفع االداء االنتاجي لالسماك

 وزنية عالية. وتقميل كمفة التغذية والحصول عمى زيادات ،معدل النمو النسبي (
 المعزز الحيوي ، مزيج الفيتامينات والمعادن، الكارب العادي، االداء االنتاجيالكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT: 

 Several concentration of local probiotic with premix(mixed of vitamins & minerals)as 

a dietary supplementation in fish rations T1 (0.5%)T2(1% )T3(1.5%)T3( 2%) besides T5 

(as control).Results showed that there were a significant differences between treatments 

(P˂0.05) T1 and T2 appeared the best performance in biological parameters (weight gain, 

weight rate)food conversion efficiency, blood characteristics. Results also appeared that 

(all probiotic and premix treatments) affected positively in fish productive performance 

compared with control treatment in all of parameters. As a conclusion, using of premix 

with probiotics improved the fish rations besides the rising of fish productive performance 

which due to decreasing the costs of project with gaining high fish weights. 

 

Key words: Probiotics, Premix,common carp productive performance. 
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 انًمذيخ:

٣ؼيحُٔؼُِحُل١ٞ٤ ٖٓ ح٩ٟخكخص حُـٌحث٤ش ح٤ٌَُٔٝر٤ش حُظ٢ 

حٌُخثٖ حُل٢ ًُٝي رظ٘ظ٤ْ حُظٞحُٕ  طئػَ ا٣ـخرخ ك٢ كِٔـش

حُـٌحث٢ ٝح٤ٌَُٔٝر٢ ك٢ حُو٘خس حُٔؼ٣ٞش ٝطل٤ٖٔ حُز٤جش 

 (.     1حُٔل٤طش رٚ  )

ط٘خُٝض حُؼي٣ي ٖٓ حُزلٞع حُؼخ٤ُٔش ٝحُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ٝرٌَ٘ 

ٝحٓغ طؤػ٤َ ح٫ٟخكخص حُـٌحث٤ش ٝحُٔؼُِحص حُل٣ٞ٤ش ٝرظَح٤ًِ 

ظخؿ٢ ٬ُٓٔخى ٓوظِلش ك٢ ػ٬ثن ح٫ٓٔخى ك٢ ح٫ىحء ح٫ٗ

ٝح١ٌُ طٔؼِٚ حُٔئَٗحص حُل٣ٞ٤ش ٬ُٓٔخى ٓؼَ ح٣ُِخىس ح٤ُُٗٞش 

٣ُٝخىس ًلخءس حُظل٣َٞ حُـٌحث٢ ٝٓؼيٍ حُ٘ٔٞ ػ٬ٝس ػ٠ِ  

طل٤ٖٔ حُلخُش حُٜل٤ش  ٣ُٝخىس حُو٤ٔش حُـٌحث٤ش ُِلّٞ ح٫ٓٔخى 

ٝهٜٞٛخً ٗٞػ٤ش حُزَٝط٤ٖ ٝح٫كٔخٝ حُي٤٘ٛش ؿ٤َ حُٔ٘زؼش 

ش ح٠ُ طؼ٣ِِ ح٫ٓظـخرش حُٔ٘خػ٤ش حٟخك 3-ٝهٜٞٛخً ح٤ٓٝ٫ـخ 

 (.3ٝ  ( 2 ٟي حُٔٔززخص ح٤َُٟٔش

ططَهض ىٍحٓخص ػخ٤ُٔش ػي٣يس ا٠ُ حُظؤػ٤َ 

 ح٣٩ـخرِِٔؼُِحُل١ٞ٤

ك٢ طل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش ح٤ُٔخًُٛٞي رظو٤َِ طَح٤ًِ  حُ٘ظَٝؿ٤ٖ 

حُٔخٓش ك٬٠ً ػٖ طؤػ٤َٙ ح٣٫ـخر٢ ك٢ حُلخُش حُٜل٤ش 

٠خىحص ٝح٤ُٔطَس ح٫َٓحٝ حٝ حٓظويٓٚ ًزي٣َ ُِٔ

( ك٢ ك٤ٖ حٗخٍص ىٍحٓخص ح٠ُ طؤػ٤َ  12ٝ(5حُل١ٞ٤

( premixح٫ٓظويحٓخص حُٔل٤يس٣ُِٔؾ حُل٤ظؤ٤ٓ٘خص ٝحُٔؼخىٕ)

ك٢ ٣ُخىس حٌُظِش حُل٤ش ًٝلخءس ح٩ٓظلخىس ٖٓ حُزَٝط٤ٖ ٝحُطخهش 

 ٣ُٝ4خىس ٗٔزش حُزوخء ٝحُـٌحء حُٔظ٘خٍٝ ٬ُٓٔخًخُزل٣َش )

ٝ5ٝ12.) 

ٍ٘ٞس ػٖ حٓظويحّ ٝٗظَحً ُؼيّ ٝؿٞى ىٍحٓش ٓل٤ِش ٓ٘

حُٔؼُِ حُل١ٞ٤ ٓغ ٣ِٓؾ حُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝحُٔؼخىٕ ًؤٟخكخص 

ؿٌحث٤ش ك٢ ػ٬ثن ح٫ٓٔخى ٌُُي ٣ٜيف حُزلغ ح٠ُ حٓظويحّ 

١َحثن ػخ٤ُش حٌُلخءس ك٢ طل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش حُؼ٬ثن رخٓظويحّ 

ح٫ٟخكخص حُـٌحث٤ش ٜٝٓ٘خ حُٔؼُِحص حُل٣ٞ٤ش حُٔل٤ِش رظَح٤ًِ 

 .ئَٗحص حُل٣ٞ٤ش ٬ُٓٔخىٓوظِلش ُٔؼَكش طؤػ٤َٛخ ك٢ حُٔ

 انًٕاد ٔؽشائك انؼًم

أؿ٣َض ٌٛٙ حُيٍحٓش ك٢ ٓوظزَ حُظـ٣ٌش ك٢ هْٔ ح٧ٓٔخى 

 ُِلظَس ٖٓ

ٌٓٔش ًخٍد  80أٓظويٓض ك٤ٜخ   2013/7/2ُـخ٣ش 4/2

 ػخى١

 5( ؿْ ُٝػض ػ٘ٞحث٤خ ػ٠ِ  13 ±0.35رٔؼيٍ ُٕٝ )

 ٓؼخ٬ٓص 

 (ٝرٞحهغ ٣ٌٍَٖٓ ٌَُ ٓؼخِٓش ًٝخُظخ3٢ُ)ؿيٍٝ 

T1   ( 0.25  + ُِ0.25% ٓؼ ) ٣ِٓؾ % 

T2(0.5 + ُِ0.5% ٓؼ ) ٣ِٓؾ % 

T3( % 0.75 + ُِٓؼo.75) ٣ِٓؾ % 

T4 (1 + ُِ1% ٓؼ ) ٣ِٓؾ % 

T5)٤ٓطَس ) هخ٤ُش ٖٓ حُٔؼُِٝح٣ُِٔؾ 

طْ ه٤خّ حُٔئَٗحص حُل٣ٞ٤ش ) ح٣ُِخىس ح٤ُُٗٞش ٝ ٓؼيٍ حُ٘ٔٞ 

أؿ٣َض حُللٞٛخص حُي٤ٓش حُ٘ٔز٢ ٝٗٔزش حُظل٣َٞ حُـٌحث٢ (. 

٬ُٓٔخى ك٢ ٓوظزَ حُلِٔـش ك٢ ًَِٓ حُؼَٝس حُل٤ٞح٤ٗش 

ٝح٤ٌُٔٔش ٝ ِٗٔض كٔخد ػيى ه٣٬خ حُيّ 

( ٝكـْ WBCs(ٝه٣٬خ حُيّ حُز٠٤خء)RBCsحُلَٔحء)

( Hb(٤ًِٛٝٔٞٞر٤ٖ حُيّ)PCVأهَحٙ حُيّ حَُٔٛٞٛش)

 SAS.حٓظويّ حُزَٗخٓؾ ح٫كٜخث٢ حُـخِٛ 6)اػظٔخىح ػ٠ِ)

حُلَٝهخص حُٔؼ٣ٞ٘ش ر٤ٖ ( ٝهٍٞٗض ( 7ك٢ طل٤َِ حُز٤خٗخص

حُٔظٞٓطخص رؤٓظويحّ أهظزخٍ ىٌٖٗ    رٔٔظٟٞ   

 ( .8)0,05اكظٔخ٤ُش

 انُزبئج ٔانًُبلشخ

أظَٜص حُ٘ظخثؾ ٝؿٞى كَٝهخص ٓؼ٣ٞ٘ش ر٤ٖ حُٔؼخ٬ٓص 

 T1 حُؤٔش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔئَٗحص حُل٣ٞ٤ش اً طلٞهض حُٔؼخِٓش

ػ٠ِ رخه٢ حُٔؼخ٬ٓص ك٢ ٓؼي٫ص ح٧ُٝحٕ ٝٓؼيٍ حُ٘ٔٞ 

ك٢ T4 ٝT2ٝٗٔزش حُظل٣َٞ حُـٌحث٢,طِظٜخحُٔؼخِٓظخٕ حُ٘ٔز٢

ػ٠ِ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس ك٢ حُٔئَٗحص T3ك٤ٖ طلٞهض حُٔؼخِٓش 

 ( . 1, 2حًٌٍُٔٞس )حُـي٤ُٖٝ 

إ ط٣ِٝي حُؼ٤ِوش رخُٔؼُِ ٝح٣ُِٔؾ أىٟ ا٠ُ ٣ُخىس ٗ٘خ١ 

أ٣ِٗٔخص ح٠ُْٜ ٩طخكش ٝهض ًخف ٩ٓظٜخٙ أػِذ 

ا٠ُ طلٞم  حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ك٢ حُؼ٤ِوش ٓٔخ أىٟ

ػ٠ِ رخه٢ حُٔؼخ٬ٓص كوي ٣ؼٞى ًُي ا٠ُ T2ٝT4حُٔؼخِٓش

حُ٘ٔذ حُٔٔظويٓش ٝحُٔ٘خٓزش ك٢ حُؼ٤ِوش ٝحُظ٢ أىص ا٠ُ ٣ُخىس 

آظلخىس ح٧ٓٔخى ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُـٌحث٤ش ٝطؼ٣ِِ ه٤ْ ح٣ُِخىحص 

( اٟخكش ا٠ُ 10ٝ 9ٝ 4ك٢ حُٔئَٗحص حُل٣ٞ٤ش حُٔٔظٜيكش)

خ٧ٓٔخى ٗظ٤ـش ٓٔخٛٔظٜٔخك٢ طل٤ٖٔ حُز٤جش حُٔل٤طش ر

حُظوِٚ ٖٓ ًَٓزخص حُ٘ظَؿ٤ٖ حُٔخٓش  ٣ُٝخىس ٗ٘خ١ 

ح٣ِٗ٧ٔخص ح٤ٔ٠ُٜش ٝطل٤ٖٔ حُز٤جش حُيحه٤ِش ُِو٘خسح٤ٔ٠ُٜش 

 ٣ُٝ2ٝ3خىس ح٧ٓظـخرشحُٔ٘خػ٤ش ٝح٤ُٔطَس ػ٠ِ ح٧َٓحٝ ) 

ٝ11) 

 T3ٝT4أٗخٍص ٗظخثؾ كلٞٛخص حُيّ ا٠ُ طلٞم حُٔؼخِٓظ٤ٖ

 ػ٠ِ رخه٢ حُٔؼخ٬ٓص ك٢ أهظزخٍحص

RBC,WBC,PCV,Hb  ك٢ ك٤ٖ طلٞهض حُٔؼخِٓشT1 ػ٠ِ

( ٌٝٛٙ حُ٘ظ٤ـش طظلؤغ ٓخ  4ٝح٤ُٔطَس )ؿيٍٝ T2حُٔؼخِٓظ٤ٖ 

(  ٝح٣ٌُٖ ًًَٝح رؤٕ حُٔؼُِ 16ٝ  4ٝ15طَٞٛ ح٤ُٚ)
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ٝح٣ُِٔؾ ٣ِؼزخٕ ىٍٝح ٜٓٔخ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ٬ٓٓش أؿ٤٘ش 

حُو٣٬خ ٓٔخ ٣ٔخْٛ ك٢ طل٤ٖٔ حُلخُش حُٜل٤ش ٨ُٓٔخى ػٖ 

٣َ١ن ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔش ح٣٧ٞ ىحهَ حُو٤ِش. إ ُٞؿٞى ك٤ظخ٤ٓ٘خص 

أػَ ا٣ـخرخ ك٢ ًلخءس حُ٘ٔٞ  Eك٢ ح٣ُِٔؾ ٝهٜٞٛخ ك٤ظخ٤ٖٓ 

٠خء ػ٠ِ ٝح٧ٓظـخرش حُٔ٘خػ٤ش ٧ٓٔخى حُزِط٢ ٖٓ ه٬ٍ حُو

 (.16ٝ 3ٝ  1حُزٌظ٣َخ ح٠ُخٍس ٌٝٛح ٓخ أٗخٍ ح٤ُٚ       )

أٓظ٘ظؾ ٖٓ ٗظخثؾ حُيٍحٓش حُلخ٤ُش إٔ أٟخكش حُٔؼُِ حُل١ٞ٤ ٝ 

% ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ك٢ ٣ِٓ0.25ؾ حُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝحُٔؼخىٕ رظ٤ًَِ 

حُؼ٤ِوش ٣لٖٔ ٖٓ ٗٞػ٤ش حُؼ٤ِوش رٌَ٘ ًز٤َ ٣ٝٔخػي ك٢ ٍكغ 

٨ٓٔخى ك٬٠ ػٖ طو٤َِ ح٧ىحء ح٧ٗظخؿ٢ ٝحُلخُش حُٜل٤ش ُ

ًِلش حُظـ٣ٌش ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ ٣ُخىحص ٤ُٗٝش ػخ٤ُش ٓوخٍٗش 

 رؼ٤ِوش ح٤ُٔطَس .

 
 خالل أشٓشانزجشثخفٙ انًؼبيالد  ( يؼذالد أٔصاٌ األعًبن 1جذٔل )

 
 ( انًؤششاد انحٕٛٚخ نألعًبن خالل يذح انزجشثخ2جذٔل )

 
 x100الوزن اإلبتدائي/الوزن اإلبتدائي  –معدل النمو النسبي= الوزن النيائي *

 نسبة التحويل الغذائي = كمية العمف الكمية المستيمكة )غم( / الزيادة الوزنية الكمية)غم(**
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 (انًكَٕبد انؼهفٛخ نهؼالئك انًغزخذيخ فٙ انزجشثخ3جذٔل )
 

 control T1 T2 T3 T4 المكونات العلفٌة
 %10 %10 %10 %10 %10 مركزبروتٌن حٌوانً

 %25 %25 %25 %25 %25 كسبة فول الصوٌا

 %15 %15 %15 %15 %15 ذرة صفراء

 %22 %22 %22 %22 %22 شعٌر محلً

 %26 %26.5 %27 %27.5 %28 نخالة

 %1 %0.75 %0.5 %0.25 - المعزز الحٌوي
 %1 %0.75 %0.5 %0.25 - مزٌج الفٌتؤمٌنات والمعادن

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 (انفحٕطبد ا نذيٛخ نالعًبن فٙ يؼبيالد انزجشثخ4جذٔل )

 

RBC s  cell/(mm) انًؼبيهخ
6 WBC s 

Cell/(mm)
3 PCV% Hb 

Cont. 10
6
 ×1.02±0.01 c  10

3
×20±0.06  c 25±1 bc 8.1±0.2 d 

T1 10
6
 ×1.60±0.36 b 10

3
×23.2±0.12 b 27±2 b   8.6 ±0.8 c 

T2 10
6
 ×1.03±0.01 c 10

3
×20.1±0.15 c 24±0.5 c 8.1 ±0.1 d 

T3 10
6
×2.3±0.2  a 10

3
×25.01±0.06 a 38±0.1 a 11.05±0.09 b 

T4 10
6
 ×2.3±0.35 a 10

3
×25.01±0.06 a 38±0.1 a 12.5±0.01 a 
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انزٓبة ػالج انًغزخذيخ فٙ ٔانظُٕثش  ٔ انؼبلٕلانًجبيٛغ انفؼبنخ  فٙ َجبربد ثؼغ رشخٛض 

 انًفبطم ٔانغؼبل ٔانضكبو

 

 , حَٓ ٗخؿ٢ ٝحى١ , ٣ُ٘ذ ٓلٔٞى ػزيهللا ٛخى١ ٣ًَْ ىكخّ

 ُٝحٍس حُؼِّٞ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ / ٓي٣َ٣ش حُٔوظزَحص ح٣ًَُِٔش  
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 انخالطخ 

طْ ك٢ ٌٛح حُزلغ حٓتظو٬ٙ ٝط٘تو٤ٚ حًَُٔزتخص ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝتش ) حُٔتٞحى حُلؼخُتش ( حُٔٞؿتٞىس كت٢ ٗزتخص حُؼتخهٍٞ ٝٗزتخص     

ْ ٝطتت.ك٤غ طتتْ حٓتتظو٬ٙ ٛتتٌٙ حًَُٔزتتخص ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝتتش رخٓتتظويحّ ٓتت٣ٌزخص ًل٤ُٞتتش , كتت٢ ح١تتَحف ٓلخكظتتش رـتتيحى حُٜتت٘ٞرَ

ط٘تتو٤ٚ ٛتتٌٙ حُٔـتتخ٤ٓغ حُلؼخُتتش حُٔٞؿتتٞىس كتت٢ ٛتتٌٙ حُ٘زخطتتخص رخٓتتظويحّ أؿٜتتِس حُظل٤ِتتَ ح٤ٔ٤ٌُخث٤تتش ٝحُط٤ل٤تتش ٝحُظ٘و٤ٜتت٤ش 

 . ٝحُطَم ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش

ط٤خك٤تتتش ح٧ٗتتتؼش كتتتٞم حُز٘لٔتتتـ٤ش , ًَٝٓخطٞؿَحك٤تتتخ حُـتتتخُ  حٌُِٔتتتخص حُٔلظخك٤تتتش : ٓط٤خك٤تتتش ح٧ٗتتتؼش طلتتتض حُلٔتتتَحء , ٓ

 ,ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُٔخثَ ػخ٢ُ ح٧ىحء .

 

Abstract 

    In this research extraction and Identification of chemical compounds (active substances) 

in the plant Alhagi and plant pine. Where the chemical extraction of these compounds 

using alcoholic solvents, then the diagnosis of these aggregates are effective in these plants 

using the equipment of chemical and spectral analysis, diagnostic and classical chemical 

methods. 

Key Word : infrared spectroscopy FT-IR, ultra violate spectroscopy UV, gas 

chromatography ,High Performance Liquid Chromatography . 
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  انًمــــــــــــــذيخ

  

ٛٞ ٗزخص ػ٘ز٢ ٢ًٞٗ ٓؼَٔ ىحثْ حُو٠َس  حُؼخهٍٞ     

٣ٔظخُ ربُٛخٍ  ٣Alhagi Graecorumؼَف ػ٤ِٔخً رخْٓ 

ٛـ٤َس كَٔحء ه٣َِٓش طوَؽ ٖٓ ؿٞحٗذ ح٧ٗٞحى, حُؼَٔس 

ه٤َٗش ىحً٘ش حُِٕٞ أٓل٘ـ٤ش ٣ظَٜ ػ٤ِٜخ طوَٜحص ر٤ٖ ٓٞحهغ 

حُزٌٍٝ ٝٛٞ حكي حُ٘زخطخص حُٔٔظ١ٞ٘ش ك٢ حُٔؼٞى٣ش ٝحُؼَحم ٝ 

١ٞ ػ٠ِ ٤ًًِٓٞٞيحص ٝك٬ك٤ٗٞيحص ؿ٤ٔغ أؿِحثٚ.٣لظ

ٝحٗؼَح٤ٗٞ٘٤ًش ٝٓٞحى ػل٤ٜش ٍٝحط٘ـ٤ش ٤ٓٝظ٫َٝص ؿ٤َ 

ٓ٘زؼش ٝٓٞحى ٛخر٤ٗٞش ٝٓٞحى ًَر٤ٛٞيٍحط٤ش. ٌَٝٓ ٓوظٍِ 

٣ُٝض ٤١خٍ ٫ٝ طلظ١ٞ حُـٌٍٝ ػ٠ِ أ١ ٗٔزش ٖٓ ح٣ُِض 

حُط٤خٍ
(1,10)
. 

 َُِٝٓخط٤ِّ ًؼ٬ؽ حُ٘ؼز٢ حُطذ حٓظؼٔخ٫ص ك٢  ُٚ      

 آ٫ّ ٟي ٗ٘ٞم ػَٔ ك٢ ٣ٔظؼَٔ ًٔخ.٠ٌُِح ك٠ٜ ٝكخ٫ص

 حُ٘زخص ٓـ٢ِ طزو٤َ ػٖ ٣٘ظؾ ح١ٌُ ٝحُٔٔظوِٚ. حُ٘و٤وش

 أٓخ ح١٧لخٍ, ػ٘ي ٝرخ٧هٚ ُِلٌش ِٓطق أٝ ًٌٖٔٔ ٣ٔظؼَٔ

 طؤػ٤َ كِٜخ حُ٘زخص أٍٝحم ٖٓ طوَؽ حُظ٢ ح٩كَح٣ُش حُٔخىس

 ٝٓيٍس ِٜٓٔش ٢ٛٝ ك٣ٞ٤ش حُـْٔ ٝطٌٔذ ُِـْ٘ ٢٘٘ٓ

 حُٖٔ إٔ حُزؼٞ ٣ؼظوي ُِيّ,ًٔخ ٝٓ٘و٤ش ُِزٍٞ ٝٓيٍس ُِٜلَحء

 ك٢ حُوَإٓ ك٢ ًًَ ح١ٌُ حُٖٔ ٛٞ حُؼخهٍٞ ٗزخص ٣لَُٙ ح١ٌُ

 ٖٓ ر٘و٢ ٝح٧كَع ح٧ٍٝحم طـط٠ ح٤ُٜق ٝك٢. حُزوَس ٍٓٞس

 ح٠ُ حُظلٍٞ ك٢ حُٔخثَ ٌٛح ك٤غ ٣ؤهٌ حُؼَٔ, هٞحّ ك٢ ٓخثَ

 ٌٛٙ طوطغ حُٖٔ ٌٛح ؿٔغ أؿَ ٖٝٓ حُِِٝؿش, ٗي٣يس ٓخىس

 ٍٓخى إٔ ًٔخ كظظٔخه٢, هٔخٕ هطؼش ػ٠ِ ٝط٠َد ح٧ؿِحء

 ٣ٝٔظؼَٔ  حُـَٝف, طـل٤ق ك٢ ٣ٔظويّ كَهٚ رؼي حُ٘زخص

 ٫٥ّ ٌٖٝٓٔ َٜٝٓٔ ٬٤ُِٕٔ ٝٓٞهق ٫٦ُّ ًٌٖٔٔ

 ك٢ ًز٤َس كخثيس َٗرٚ أكخى حُ٘زخص ؿ٢ِ أًح ٝٓطَٜ, حُزِٜخ٤ٍٓخ

 ٝٓطَٜ َٜٓٔ ٝٛٞ حُزٍٞ ٝاىٍحٍ حُز٢ُٞ حُلخٓٞ اُحُش

 ػ٬ؽ ك٢ ح٧ى٣ٝش أٗـق ٖٓ ٛزـظٚ إٔ ًٔخ ح٢ٔ٠ُٜ, ُِـٜخُ

 ح٧ٍٝحم ٖٓ حُٔٔظوِٚ ح٣ُِض إٔ ًٔخ. حُٔلخَٛ ٍّٝ

 ػ٬ؽ ك٢ ح٧ُٛخٍ طٔظويّ ًٔخ حَُٝٓخطِّ ػ٬ؽ ك٢ ٣ٔظويّ

 هٞس ٣ُخىس ػ٠ِ ٣ؼَٔ آً ك٣ٞ٤ش طؤػ٤َحص ُٚ حُ٘زخص إٔ.ح٣ُِ٘ق

 ٣ئػَ ٫ ٌُٝ٘ٚ حُظ٘لْ َٓػش ٣ِ٣ٝي ٢٘٘ٓٝ حُوِذ حٗوزخٝ

 حُـْٔ كَحٍس ىٍؿش ػ٠ِ
(2,11)
. 

أٓخ ٖٓ أٗـخٍ حُٜ٘ٞرَ ك٤ظْ حٓظوَحؽ ) ٣ُض حُظَر٤ٖ (       

ح١ٌُ ٣ٔظؼَٔ ١ز٤خ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حهَ ك٢ ٛ٘خػش حَُٔحْٛ 

ُٚ حٓظؼٔخ٫ص ١ز٤ش ٓظؼيىس  ,ٝحُٔخىس ح٬ُٛوش ك٢ حُز٬ٓظَ.

ك٢ حُطذ حُز١َ٘ ك٤غ ٣ٔظؼَٔ ًٔؼوْ , ٝر٤ط٣َخ ٣ٔظؼَٔ 

ُِو٤ٍٞ ٝحُوطؼخٕ ػٖ ٣َ١ن ط٘خُٝٚ ىحه٤ِخ ٠ًٔخى ُِي٣يحٕ 

,ٝهخٍؿ٤خ ًٌٔخكق ٨ٍُٝحّ حَُٝٓخط٤ِٓ٤ش ٝٓؼخُؾ ٬ُُظٞحء 

ٝحٌُيٓخص  ٝٛٞ ٣وظَ حُطل٤ِ٤خص ٣ٝؼخُؾ أَٓحٝ حُٜيٍ ٝػ٘ي 

طوط٤َ ٛٔؾ حُٜ٘ٞرَ ٣ؼط٢ ح٣ُِض ٝٓؼٚ ٓخىس ط٠ٔٔ 

Rosin  ٝحُوطَحٕ ٝٛٞ ٗٞع ؿ٤َ ٗو٢ ٖٓ ٣ُض 

Turpentine  ١ٞٓ٘ٚ آ٤ٓخ ,أٍٝرخ , أ٣ٌَٓخ .٣ٝٔظؼَٔ ك٢

ٛ٘خػش حَُٔحْٛ حُوخٛش رخُظي٤ُي ,ٝٓيٍ ُِزٍٞ ٣لظض حُل٠ٜ 

ك٢ ح٤ٌُِش ٣ٝوَؽ حََُٓ ٣ٝٔظؼَٔ ك٢ ٓؼخُـش ح٧َٓحٝ 

حُؼٜز٤ش ,ٝٛٞ ٓو٘غ ١ٝخٍى ُِزِـْ ٝك٢ كخ٫ص حُظٜخرخص 

ظؼَٔ هخٍؿ٤خ ك٢ ٓؼخُـش حُلٔخ٤ٓش حُوٜزخص حُٜٞحث٤ش ,٣ٝٔ

ٝحُٜيك٤ش
(3)
.  ح٤ُٜـش حُظ٤ًَز٤ش ُِٔخىس حُلؼخُش حُٔٞؿٞىس  ك٢  

 C10H20O2- H2Oٗزخص حُٜ٘ٞرَ ٢ٛ ٤ٛيٍحص حُظَر٤ٖ  

ٝح٫ْٓ حُؼ٢ِٔ ٛٞ  172.27.ًحص ُٕٝ ؿ٣ِج٢ 

dipenteneglycol
(4)

.٣ٝظْ حٓظو٬ٙ ٓخىس ٤ٛيٍحص  

ىٍٝ ْٜٓ ك٢ ػ٬ؽ حُظَر٤ٖ ٖٓ ٗزخص حُٜ٘ٞرَ  ٣ٌٕٝٞ ُٜخ 

رؼٞ ح٧َٓحٝ حُطز٤ش ًٔؼخُـش حُٔؼخٍ ٝحًُِخّ
(5)

  . 

 ٖٓ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حًَُٔزخص حٓظو٬ٙ طْ ك٢ ٌٛح حُزلغ     

 ح٤ٔ٤ٌُخث٢ حُلَٜ ػ٤ِٔخص ٝأؿَحء حُطز٤ش ٝح٩ػ٘خد حُ٘زخطخص

 ػ٤ِٜخ حُللٞٛخص ٝأؿَحء ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حًَُٔزخص ُٔـخ٤ٓغ

ٝحُٔؼخٍ  حُٔلخَٛ حُظٜخد  ػ٬ؽ ك٢ حُلؼخُش حًَُٔزخص ُظلي٣ي

 ٝحُظ٤ًَز٤ش ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُٔـخ٤ٓغ رظ٘و٤ٚ ًُٝي ٝحًُِخّ

 ٝحُط٤ل٤ش . ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُظ٘و٤ٜ٤ش حُظل٤ِ٤ِش رخُطَم

  انجضء انؼًهٙ       

حُٔٞحى ١َٝحثن حُؼَٔ       
(6)

 

طْ حهٌ ٤ًٔش ٖٓ ؿٌٍٝ ٗزخص حُؼخهٍٞ  ٝ حُٜ٘ٞرَ  -1

حُطز٤ؼ٢ )ػَحه٢ ( ٝط٘ظ٤لٚ ٖٓ حُ٘ٞحثذ ٝح٧طَرش 

ٝطـل٤لٚ ٝرؼيٛخ طْ طوط٤ؼٚ ا٠ُ أؿِحء ٛـ٤َس ٖٝٓ ػْ 

 . ١Nationalل٘ٚ رٞحٓطش ٓطل٘ش ًَٜرخث٤ش 

ؿْ ٖٓ  50ؿْ ٖٓ ٗزخص حُؼخهٍٞ ٝ 50أهٌ ُٕٝ ٓويحٍٙ  -2

ـــــــــخ ك٢ ٗزخص حُٜ٘ٞرَ ًَ ػ٠ِ كيس ٠ٗٝؼٜـــــ

( هخٙ رـٜخُ  Thample tubeأٗزٞد ط٤َٗق ) 

 (. Soxilet ح٫ٓظو٬ٙ )

 fluka  %99.86َٓ ٖٓ ًلٍٞ ح٫ػ٢ِ٤ ) 250أهٌ  -3

(٠ٗٝؼٚ ك٢ ىٍٝم ىحث١َ ٣ٝظْ رؼيٛخ ط٤ًَذ ؿٜخُ 

( حُٔظٌٕٞ ٖٓ ٓٔوٖ ٤ٔٗـ٢ Soxiletح٫ٓظو٬ٙ )

(Heat mantel  ٝىٍٝم ُؿخؿ٢ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٣ٌٓذ)

( ٌٝٓؼق  Soxilet حٓظو٬ٙ )ًل٢ُٞ ٝؿٜخُ 

ًٝٔخ ٟٓٞق ك٢ حٍُٜٞس  Condencer )  ُؿخؿ٢ )

 حىٗخٙ.

حؿ٣َض ػ٤ِٔش ح٫ٓظو٬ٙ ًُٝي رَكغ ىٍؿش كَحٍس  -4

ٓخػخص ا٠ُ إٔ  8ّ ُٝٔيس   ̊ 80 حُٔٔوٖ ح٤ُٔ٘ـ٢ ح٠ُ

 ٣ظْ حٓظو٬ٙ ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُلؼخُش ك٢ حُ٘زخطخص أػ٬ٙ.

ٝحُٔٞحى  أهٌ حُيٍٝم حُيحث١َ ح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ح٣ٌُٔذ -5

حُٔٔظوِٜش ٝط٤َٗق حُٔ٘ظٞؽ ٖٓ حُ٘ٞحثذ حُؼخُوش 

رخٓظويحّ ٍٝم ط٤َٗق
 
 . 

أهٌ حَُحٗق ٝٗـ١َ ػ٤ِٔش حُظزو٤َ رخٓظويحّ حُٔزوَ  -6

 IKA Werke Rv06 – ML  evaporater حُيٝحٍ
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rotary  ٖح٠ُ كي حُـلخف ك٤غ ٣ظْ ك٤ٚ كَٜ ح٣ٌُٔذ ػ

 حُٔٞحى حُظ٢ طْ حٓظو٬ٜٛخ.

أؿ٣َض ػ٤ِٔخص حُللٚ ػ٠ِ حًُ٘ٔٞؽ حُٔٔظوِٚ  -7

 )FT-IRرخ٧ؿِٜس حُٔظٞكَس ك٢ حُُٞحٍس ٢ٛٝ 

Spectro lab MB3000)  ٝ UV-VIS Spectro 

Photometer 1650PC Shimadzu    ٝ

Shimadzu2010  GC . 

 حٌُ٘ق ح٤ٌُٔخ١ٝ ُزؼٞ حٌُٔٞٗخص حُلؼخُش ك٢ حُ٘زخص 

ٞ طْ اؿَحء حٌُ٘ٞكخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٌُِ٘ق ػٖ رؼ

  -حٌُٔٞٗخص حُلؼخُش ك٢ ؿٌٍٝ ٗزخص حُؼخهٍٞ ٢ٛٝ :

 حٌُ٘ق ػٖ ح٤ٌٓٞ٣٬ٌُيحص :. -1

(ٖٓ حُٔٔظوِٚ حُ٘زخط٢ ُـٌٍٝ حُؼخهٍٞ ك٢   1mlٟٝغ )    

(ٖٓ ًخٗق ر٘يًض ]  ml 2أٗزٞرش ح٫هظزخٍ ٝأ٤ٟق ُٚ )

ٓظَحص حُٜٞى٣ّٞ  ٣gm ( 137ظٌٕٞ ٖٓ اًحرش )

(ٝ(100gm ٢800 ) ٖٓ ًخٍرٞٗخص حُٜٞى٣ّٞ حُٔخث٤ش كml 

رخٓظؼٔخٍ  ( ml 1000)( ٓخء ٓوطَ ػْ أًَٔ حُلـْ ا٠ُ 

 5حُٔخء حُٔوطَ[ ٝطْ طٔو٤٘ٚ رخٓظويحّ كٔخّ ٓخث٢ ُٔيس )

min ِٚإٔ ظٍٜٞ حُِٕٞ ح٧كَٔ ٣يٍ ػ٠ِ حكظٞحء حُٔٔظو .)

حُٔوظُِشػ٠ِ ح٤ٌٓٞ٣٬ٌُيحص 
(7)

. 

 : حُٜخر٤ٗٞخص ػٖ حٌُ٘ق - 2       

 ك٢ ُـٌٍٝ حُؼخهٍٞ حُ٘زخط٢ حُٔٔظوِٚ ٖٓ( 5ml) حهٌ طْ    

 ظٍٜٞ ٝػ٘ي ىه٤وش ٜٗق ُٔيس ر٘يس ٍٝؿٚ حهظزخٍ أٗزٞرش

 طظَحٝف ٓيس ٍَٓٝ رؼي حهظلخثٜخ ىٕٝ ح٧ٗزٞرش ك٢ ًؼ٤لش ٍؿٞس

ٖٓ (5-3min ) ٍك٤ٜخ  حُٜخر٤ٗٞش حُٔٞحى ٝؿٞى ػ٠ِ ى               . 

 : حُل٬ك٤ٗٞيحص ػٖ ً٘ق -3         

% ( 50) رظ٤ًَِ ح٣٫ؼخٍٗٞ ٖٓ ٓظٔخ٣ٝش كـّٞ رِٔؽ ٣ظْ    

 ٓظٔخ٣ٝش كـّٞ ِٓؽ ػْ% (  50) ٤ٛٝي٤ًٍٔٝي حُزٞطخ٤ّٓٞ 

ُـٌٍٝحُؼخهٍٞ .حٕ  حُ٘زخط٢ ٝحُٔٔظوِٚ حُٔلٍِٞ ٌٛح ٖٓ

حُل٬ك٤ٗٞيحص ٝؿٞى ػ٠ِ ٣يٍ ح٧ٛلَ ظٍٜٞحُِٕٞ
(8)
. 

  : حُل٤ُٞ٘٤ش حًَُٔزخص ػٖ حٌُ٘ق- 4         

 100ml) ك٢ حُلي٣ي٣ي ٣ًٍِٞي ٖٓ(1gm) ربًحرش ًُٝي    

حُ٘زخط٢  حُٔٔظوِٚ ٖٓ( 3ml) ٗؤهٌ,ٓوطَ ٓخء(

ظٍٜٞ  ٝػ٘ي حٌُخٗق ٖٓ( 2ml) ُٚ ٤٠ٗٝق ُـٌٍٝحُؼخهٍٞ

حُل٫ٞ٘٤ص  ٝؿٞى ػ٠ِ ٣يٍ حٍُِٔم ح٧ٛلَ حُِٕٞ
(9)
. 

 

 

 

 انًُبلشخ ٔاالعزُزبج

حؿ١َ كلٚ ٓٔلش ٖٓ ٓٔظوِٚ ؿٌٍٝ حُؼخهٍٞ     

  FT-IRحٌُل٢ُٞ ٝػ٘زش حُٜ٘ٞرَ حٌُل٢ُٞ ػ٠ِ طو٤٘ش 

 -ًٝخٗض حُ٘ظخثؾ ًخ٧ط٢ :

cm 3409أظَٜص ح٫ٓظٜخٛخص     
-1

(   1ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ )  

 ,cm
-1

( ػخثيس ا٠ُ ًَٓزخص  2ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ ) 2926     

 ح٫ٍٝٓخط٢ . – OH  -   ٝCHك٤ُٞ٘٤ش حٍٝٓخط٤ش كِو٤ش 

cmأٓخ ح٫ٓظٜخٛخص ك٢ حُٔ٘خ١ن     
-1

ًٔخ ك٢  1738 

cm 1742(   ,ٝ 1حٌَُ٘ )
-1

( ػخثيس  2ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ )    

٢ٛٝ  C=Oا٠ُ ًَٓزخص طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓـخ٤ٓغ ًخٍر٤َٗٞ 

ًَٓزخص حُي٣ٜخ٣ي٣ش آٝ ٤ًظ٤ٗٞش , أٓخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ               

cm 1634حٓظٜخ٤ٛش 
-1

ك٢ ٓٔظوِٚ حُؼخهٍٞ حٌُل٢ُٞ  

(    1ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ ) C=O – Nػخثيس ا٠ُ ٓـٔٞػش حٓخ٣ي  

. 

حُؼخهٍٞ حٌُل٢ُٞ ػ٠ِ  ؿَٟ كلٚ ٓٔظوِٚ ؿٌٍٝ     

ًخٗض ح٫ٓظٜخ٤ٛش   UVؿٜخُ ح٫ٓظٜخ٤ٛش كٞم حُز٘لٔـ٤ش 

(.طيٍ ( wave length 280 nmػ٘ي حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ 

حُ٘ظخثؾ ػ٠ِ ٝؿٞى ًَٓزخص حٍٝٓخط٤ش ك٤ُٞ٘٤ش ٣ليع ك٤ٜـــخ 

(. أٓخ ُٔٔظوِٚ  3ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ )  π-πحٗظوخ٫ص ٓظزخىُش ٭

لْ حُظو٤٘ش ًخٗض ػ٘زش حُٜ٘ٞرَ ػ٘ي أؿَحء حُللٚ ػ٠ِ ٗ

(ًٔخ ك٢ حٌَُ٘  nm 273ح٫ٓظٜخ٤ٛش ػ٘ي حُطٍٞ حُٔٞؿ٢) 

(4  .) 

طْ أؿَحء حُللٚ ُٔٔظوِٚ ؿٌٍٝ حُؼخهٍٞ ػ٠ِ ؿٜخُ     

( ك٤غ ًخٕ حٌُخٗق حُٔٔظويّ  GC (ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ 

(FID )flam Ionization Detector   ٖٓ َٜػٔٞى حُل

 C ˚70ٝحُلَحٍس حُزيحث٤ش    DP5. 25.050حُ٘ٞع حُ٘ؼ١َ 

 ºC 270ٝكَحٍس حُلخهٖ  C ˚250ٝحُلَحٍس حُٜ٘خث٤ش 

ػ٠ِ حُظٞح٢ُ  min , 15 min  1ٝحُٞهض حُزيحث٢ ٝحُٜ٘خث٢

ٝكـْ حُٔخىس  C / min ˚8ٝٓؼيٍ حٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس 

ٝٓؼيٍ ؿ٣َخٕ حُـخُ حُ٘خهَ  N2. ٝحُـخُ حُ٘خهَ  μ 1حُٔلوٞٗش 

60.2 ml / min س هْٔ ٓلُٜٞش ٝٝحٟلش . ك٤غ ظَٜص ػي

ى٫ُش ػ٠ِ ٝؿٞى ٓـخ٤ٓغ كؼخُش ك٢ ٌٛح حُٔٔظوِــــٚ ػ٘ي 

 ,  11.14 ,  9.6   , 7.6)  أُٓخٕ حكظــــــــــــخُ ٓوظِلش

11.81)  min   ٌَُ٘5ًٔخ ك٢ ح) . ) 

ُٝؼيّ طٞكَ حُٔٞحى حُو٤خ٤ٓش ُِٔٞحى حُلؼخُش حُٔٞؿٞىس ك٢    

ٌٛٙ حُٔٞحى حُلؼخُش  حُٔٔظوِٜخص ُِ٘زخطخص حػ٬ٙ طْ حٌُ٘ق ػٖ

٤ٔ٤ًخ٣ٝخ ًُٝي رخُطَم ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش  ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش رخٓظويحّ 

 ًٞحٗق ػيس  ًٔخ ًًَ ك٢ ١َحثن حُؼَٔ أػ٬ٙ .

ػ٘ي حَُؿٞع ح٠ُ ح٫ىر٤خص حُؼخ٤ُٔش ُلٔخد ٗٔزش     

حٓظو٬ٙ حُظَر٤٘خص ٖٓ ٤ٓوخٕ ٗـَس حُٜ٘ٞرَ طز٤ٖ حٕ 
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٤ٔ٤ش ُِٔٔظوِٚ ٛٞ ػزخٍس ػٖ حكٔخٝ حٌُٔٞٗخص حَُث

ٝٗٔزش حُظَر٤٘خص طظَحٝف ر٘ٔزش  %50ٍحط٘ـ٤ش ر٘ٔزش طظَحٝف 

ٌٝٛح ٣ظلن ٓغ ظٍٜٞ هٔظ٤ٖ ٝحٟلظ٤ٖ ك٢ طل٤َِ  40%

(HPLC)  ُ٣يٍ ًُي ػ٠ِ حٕ حُؤش ح٠ُٝ٫ ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخ

2.8min  ُٖٓ طؼٞى ح٠ُ ٓخىس حُظَر٤ٖ ٝحُؤش حُؼخ٤ٗش ػ٘ي

طؼٞى ح٠ُ ح٫كٔخٝ حَُحط٘ـ٤ش حُٔٞؿٞىس 3.2min حكظـخُ 

( . 6ك٢ حُٔٔظوِٚ ًٔخىس ٍث٤ٔ٤ش ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ ) 

 

 

 

 ؿٜخُ ح٫ٓظو٬ٙ
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 ( ٤١ق ح٫ٗؼش طلض حُلَٔحء ُٔٔظوِٚ حُؼخهٍٞ 1ٌَٗ ) 

 

 ( ٤١ق ح٫ٗؼش طلض حُلَٔحء ُٔٔظوِٚ ٗزخص حُٜ٘ٞر2ٌََٗ )
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 ٤١ق ح٫ٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ُٔٔظوِٚ حُؼخهٍٞ   ) 3ٌَٗ ) 

 

 

 

 ( ٤١ق ح٫ٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ُٔٔظوِٚ ٗزخص حُٜ٘ٞر4ٌََٗ )
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 ( ًَٝٓخطٞؿَحّ ُٔٔظوِٚ ؿٌٍٝ حُؼخهٍٞ 5ٌَٗ ) 

 

 

 حُٜ٘ٞرَ ٗزخص ُٔٔظوِٚ ًَٝٓخطٞؿَحّ( 6) ٌَٗ
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, دار الرضوان  9002 ,سورٌا , المرٌض خدمة فً الشعبً الطب من ونباتات أعشابونخبة من المإلفٌن , الحسنً اٌمن-د – 1
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, دار الحكاٌات للطباعة  9002,بٌروت لبنان ,الفٌتامٌنات ,األعشاب والمعادن والمكمالت الدلٌل الكامل ,د.ونٌفر ؼرٌفٌت  -2
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4-Merck &co. ,Inc. white house station.NJ.USA.1999. 

5-British pharmacopoeia vol. 1 & vol. 11 ,2005. 

 .47ٙ  , 2008,حُؼَحم , حُطز٤ش حُ٘زخطخص ٤ٔ٤ًخء  , ٓلْ ؿ٤َٔ ٜٓ٘ي.ى.ح -6

( الكٌمٌاء الحٌاتٌة.الجزء العملً .كلٌة  1993فلاير حسن عبد الجلٌل وحسن فٌاض العزاوي ) ,محمد عبد الستار,ح٤ُ٘و٢ِ 7-

 العلوم , الجامعة المستنصرٌة . 

8- Jaffer ,H.J., Mahmoud,M,J. ,Jawad,A.M. ,Naji,A.& Al-naib,A. (1983).Phyto chemical & 

biological screening of some Iraqi plant.Fitoterapia,LIX:299 . 

9- Harborne  J.B.(1973) Phytochemical methods, AGuide to Modern Techniques of plant Analysis 

.Chapman and Hall,Lond. 

 

 10- C. Schulz
 
, P. Knopf, Th. Stützel, Identification key to the  Cypress family  

(Cupressaceae), Feddes Repertorium, Vol.116, No. 1-2, Pages 96 –146  (2005) . 

11-African Journal of Biotechnology Vol. 7 (13), pp. 2147-2155, 4 July, 2008 

Available online at http://www.academicjournals.org/AJB 

ISSN 1684–5315 . (2008) Academic Journals. 

12- Satyajit D. Sarker and Lutfun Nahar, John Wiley , Chemistry for Pharmacy Students , John 

Wiley & Sons, Ltd , pp.283 – 290, ( 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/60500205/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/110492892/issue


 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

19 
 

 
 

 
ػهٗ ثكزشٚب   Camellia sinensisنُجبد انشب٘ االخؼش ربثٛش انًغزخهض انًبئٙ

Staphylococcus spp. 
 

 
 أ٣ٞد َٓط٠٠ ح٤ُ٘ن كو١َ** -حٓخٓش رخْٓ حُٜلخٍ*

*osamaalsaffar@gmail.com **ayoobov@gmail.com  

 رـيحى, حُؼَحم  -٤ًِش ٓي٣٘ش حُؼِْ حُـخٓؼش  -هْٔ ػِّٞ حُل٤خس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
منبات في نمو المائي ل مستخمصالفعالية   لمعرفة Camellia sinensis الشاي االخضرأجريت الدراسة عمى نبات 

 S. epidermidisو   S. aureusجيدة ضد البكتريا أظير المستخمص فعالية  . .Staphylococcus sppالبكتريا 
يفرق معنويًا عن قطر التثبيت  مممم والذي ل 23,00و 21.00ممغم/مل بمغ  20حيث سجمت اعمى تثبيط عند تركيز 

في  طريقة األنتشارباستخدام وعمى التوالي.  S.epidermidisو   S.aureus لمنوعينممغم/مل  10عند تركيز 
  : مع تأثير بعض المضادات الحيوية المعروفة مثلىذه النتائج قورنت   (Agar well diffusion method)الحفر

Ceftriaxone و Amoxicillin  و Gentamicin  لبكتريا  ممم 10.00و 4.00و 7.00. اعطت اقطار تثبيط بمغت
S. aureus 9.00 يالمبكتر  ممم 13.00و 5.00و S. epidermidis.  ان قيم  نتائجالبينتMIC لممضادات الثالثة  

Ceftriaxone ، و Amoxicillin  و Gentamicin  10.00و  6.00و   غم/ملمم 5.00و  16.00و 8.00كانت 
 بالتعاقب. S. epidermidis و S. aureusا لبكتري غم/ملمم 3.00و 

mailto:*osamaalsaffar@gmail.com
mailto:*osamaalsaffar@gmail.com
mailto:**ayoobov@gmail.com
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Abstract  

This study was conducted on green tea Camellia sinensis to determine the 

inhibition activity of plant aqueous extract against bacteria Staphylococcus spp.; The 

extract showed good inhibitory activity against S. aureus and S. epidermidis with 21.00 

and 23.00 mm at 20 mg/mL, respectively with no significant differences with that of 10 

mg/mL. The results compared to that of Ceftriaxone , Amoxicillin and Gentamicin 

antibiotics using agar well diffusion technique. The inhibition zone S.aureus was 10.00, 

4.00, 7.00 mm for antibiotics Ceftriaxone , Amoxicillin and Gentamicin while 

S.epidermidis was 13.00, 5.00, 9.00 mm. The MIC results showed for the antibiotics 

ceftriaxone , Amoxicillin and Gentamicin which 8.00, 16.00, 5.00 and 6.00, 10.00, 3.00 

mg/mL for S.aureus , S.epidermidis respectively.   

Key words: green tea (Camellia sinensis), aqueous extract, Bacteria 
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 انًمذيخ 

حُ٘خ١ ح٫ه٠َ ٗزخص ىحثْ حُو٠َس, ٣٘ٔذ ا٠ُ 

, حٕ ١ٖٞٓ حُ٘زخص ٢ِٛ٧ Theaceae ك٤ِٜش حٌُخ٤ِ٤ٓش 

أٓظخٍ, ٌُٝ٘ٚ ك٢  9َٗه٢ آ٤ٓخ, ٣٘ٔٞ ك٢ ١ٞٓ٘ٚ ا٠ُ حٍطلخع 

. (1ْٓ ) 150 -90حُِٔحٍع ٣وِْ ٗـ٤َحص ٛـ٤َس ١ُٜٞخ 

حٌَُ٘ ه٠َحء ىحً٘ش, ٝح٧ُٛخٍ ػطَس  أٍٝحهٚ ٍٓل٤ش

 (.2ر٠٤خءٜٓلَس )

 هزَ ٗلٞ هٔٔش آ٫ف ٓ٘ش ح٤٘٤ُٜٕٞ حُ٘خ١ ح٫ه٠َ أًظ٘لٚ.

 Camellia(. أٍٝحهٚ ٖٓ ٗلْ أٍٝحم ٗزخص حُ٘خ١ ح٧ٓٞى 3)

sinensis   ٕٝح٫هظ٬ف ك٢ ٣َ١وش حُظ٤ٜ٘غ كو٢. ك٤غ أ

حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ٣ـلق ٣َٓؼخ رخُزوخٍ ر٤٘ٔخ حُ٘خ١ ح٧ٓٞى 

طلَّ ح٧ٍٝحم ٝطؼـٖ ٝطظؤَ ػْ طـلق ٌُٜٝح طلظ١ٞ ػ٠ِ 

 .(2,3ٗٔزش ػخ٤ُش ٖٓ ٓخىس حُظخ٤٘٣ٖ )

أٍٝحم حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ؿ٤َ حُٔؤَس طظَ ٓٞحىٛخ ًٔخ ٢ٛ, 

حع حُٜ٘ل٢ ُٝٚ رؼٞ ٣ٝٔظويّ حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ًؼ٬ؽ ُِٜي

٣ٔخػي ػ٢ِ (. ح١ٌُ 4) حُلٍِٞح٣ي حُلٞحثي ٨ُٓ٘خٕ ُٞؿٞى ٓخىس 

 حكظَحم حُيٕٛٞ رخُـْٔ ٣ٝ٘ظْ ٌَٓ حُيّ ٝٓؼيٍ

٘خ١ ٝرؼٞ حُ٘خّ ٠٣غ أ٤ًخّ حُ (.5)ح٤ُٞٔٗ٩ٖ َٕٛٓٞ

ح٧ه٠َ رؼي ؿ٤ِٜخ ػ٠ِ حُـ٤ٞد طلض حُؼ٤ٖ ك٤غ ٣ٌٖٔ إٔ 

طؼخُؾ ح٫ٗظلخم, ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٔظويّ ًلٔخّ ٣َٕ كٞم حُـِي 

أٝ طِطق ُيؿخص حُ٘خّٓٞ  حُْ٘ٔ ٤ُِطلٚ ٖٓ كَٝم

 . (6)ٝحُلَ٘حص

  Chemical constituentsانًكَٕبد انكًٛٛبئٛخ 

 ٣ظ٤ِٔ رٌٔٞٗخص ػيس ٢ٛٝ :

طؼِٟ حُوٞحٙ حُٜل٤ش حُٔل٤يس  :Phenolsانفُٕٛالد 

ُِ٘خ١ ح٧ه٠َ, ٝريٍؿش أهَ ؿخُزخً ُِ٘خ١ ح٧ٓٞى, ٣ٝؼظزَ 

, حُظ٢ ٣ِ٣ي Antioxidant Polyphenols ٠ٓخى ح٧ًٔيس

طؤػ٤َٛخ ًؼ٤َحً ػٖ طؤػ٤َ كٔٞ ح٧ٌٍٓٞر٤ي أٝ ك٤ظخ٤ٖٓ 

 Vitamin C  ( َُٔ٢ٛٝ1 حُظ٢ طؼط٢ حُ٘خ١ ١ؼٔٚ ح.) 

س ك٢ أٗٞحع حُ٘خ١ رؤٜٗخ طٜ٘ق ٓظؼيىحص حُل٫ٞ٘٤ص حُٔٞؿٞى

Catechins.  ٍأٗخGramza and Korczak( ,2005 )

 إٔ حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ًَٓزخص أ٤ُٝش حٜٛٔخ:

-  Gallocatechin 

-  Epicatechin 

-  Epigallocatechin 

-  Epicatechin Gallate 

-  Epigallocatechyn Gallate 

 Alkaloidsحٝ أٌُخُٞث٤يحص   ٣لظ١ٞ حُ٘خ١ أ٠٣خً أُوخ٣ُٞيحص

ٝح٠٣خً   Caffeineٓؼَ حٌُخكج٤ٖ 

ًٌُٝـــي  Theobromine حُؼ٤ٞر٤َٖٓٝ

. طؼط٢ ٌٛٙ ح٧ٌُخ٣ُٞيحص حُ٘خ١ Theophylline ٤ِٖٝحُؼ٤ٞك٤

 (.7هٞحٛٚ حُٔ٘زٜش )

-L ٣ٝلظ١ٞ حُ٘خ١ ح٧ه٠َ أ٠٣خً حُلخٓٞ ح٢٘٤ٓ٧

Theanine (.8) ح١ٌُ ٣ؼط٤ٚ طؤػ٤َٙ حُٜٔية ُِـٜخُ حُؼٜز٢ 

ًٌُي ػ٠ِ كٔٞ ٣لظ١ٞ حُ٘خ١ 

, ٝٓؼخىٕ ٓوظِلش ٓؼَ  Ascorbic Acid ح٧ٌٍٓٞر٤ي

 (.9حٌَُّٝ ٝحُٔ٘ـ٤ِ٘ ٝح٤٘٤ِ٤ُّٔٞ ٝحُِٗي)

حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ٛٞ ٠ٓخى أًٔيس أهٟٞ ٖٓ حُ٘خ١ 

ح٧ٓٞى. ٌُٖ حُ٘خ١ ح٧ٓٞى ٣ل١ٞ ٓٞحى ٫ طٞؿي ك٢ حُ٘خ١ 

 Theaflavin (10.) ح٧ه٠َ ٓؼَ

 -رٓذف انذساعخ انٗ :

حُٔٔتتظوِٚ حُٔتتخث٢ ُِ٘تتخ١ ح٧ه٠تتَ ىٍحٓتتش طتتؤػ٤َ  -1

 .  S. aureus   ٝS. epidermidesٟي رٌظ٣َخ

اؿَحء حهظزخٍ كٔخ٤ٓش حُزٌظ٣َتخ ٠ُِٔتخىحص حُل٣ٞ٤تش  -2

ُٔؼَكتتش ٓوخٝٓظٜتتخ ٠ُِٔتتخىحص حُٔٔتتظؼِٔش ٝٓوخٍٗظٜتتخ 

 رخُٔٔظوِٚ حُ٘زخط٢ حُٔخث٢.

 انًٕاد ٔؽشائك انؼًم

 Camellia sinensisجًعغ ػُٛعبد َجعبد انشععب٘ االخؼعش 
  ٔرشخٛظّ

ؿٔؼتتض حُؼ٤٘تتخص حُ٘زخط٤تتش ٓتتٖ ٓلتت٬ص ر٤تتغ ح٧ػ٘تتخد كتت٢  

ح٫ٓٞحم حُؼَحه٤ش. ٝٗوِض ا٠ُ حُٔوظزَ ١ٝلٖ حُ٘زخص ٝكلظض 

ك٢ ػزٞحص ُؿخؿ٤ش ٓؼظٔش ٓلٌٔش حُـِن. طتْ ط٘تو٤ٚ حُ٘زتخص 

 ك٢ ٓؼ٘ذ ٤ًِش حُؼِّٞ , ؿخٓؼش رـيحى.

 ػضالد انجكزشٚب

أؿ٣َتتتتتتتتتض ٛتتتتتتتتتٌٙ حُيٍحٓتتتتتتتتتش ػِتتتتتتتتت٠ ػتتتتتتتتت٫ِص رٌظ٣َتتتتتتتتتخ 

Staphylococcus spp.  ٖحُظتتت٢ طتتتْ حُلٜتتتٍٞ ػ٤ِٜتتتخ ٓتتت

ُٝحٍس حُٜتلش, ٝٛت٢ ٓ٘وٜتش  -ٓوظزَحص حُٜلش ح٣ًَُِٔش

 (.1ٖٓ هزَ حًَُِٔ حُزلؼ٢ )ؿيٍٝ 

 حغبة انؼذد انزمشٚجٙ نهجكزشٚب

طتتْ كٔتتخد حُؼتتيى حُظو٣َزتت٢ ُِؼتت٫ِص ه٤تتي ح٧هظزتتخٍ, 

ر٘وتتتَ ٤ًٔتتتش ٓ٘خٓتتتزش ٓتتتٖ حُٔٔتتتظؼَٔحص ٓتتتٖ حُٔتتتِحٍع حُ٘و٤تتتش 

١ اُتت٠ أٗخر٤تتذ كخ٣ٝتتش ػِتت٠ ٓلِتتٍٞ حُٔ٘٘تتطش ٌُِتتخثٖ حُٔـٜتتَ

حُِٔتتق حُلٔتت٤ُٞٞؿ٢ رل٤تتغ طٜتتزق حُؼٌتتٍٞس ٓٔتتخ٣ٝش ُؼٌتتٍٞس 

(. ُِٝيهتتش طوتتخّ حٌُؼخكتتش ح٠ُتتٞث٤ش 11ٓلِتتٍٞ ػخرتتض حُؼٌتتٍٞس )

 ٌُتَ ٓتٖ حُؼتخُن ٝٓلِتٍٞ ػخرتض حُؼٌتٍٞس ػ٘تي ١تٍٞ ٓتٞؿ٢ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
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nm650   ٖٝطوخٍٕ ُـَٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ػيى طو٣َزت٢ ٌُِتخث

1.5010حُٔـ١َٜ ٝرظ٤ًَِ )
8

 ه٤ِش/َٓ .( 

 Maintenance of isolatesحفظ ٔإدايخ انؼضالد 

 Slantر٘تٌَ  Brain heart infusionأٓتظؼَٔ ٝٓت٢  

ّ, ٣ٝظْ طـي٣ي حُٔتِحٍع (°4ُللع حُؼ٫ِص ك٢ ىٍؿش كَحٍس )

 أٓخر٤غ.  3-4ًَ 

 انًؼبداد انحٕٛٚخ انًغزؼًهخ فٙ انذساعخ

ك٠َص حُظَح٤ًِ حُٔطِٞرش ربًحرش ح٠ُٔخىحص حُل٣ٞ٤ش ك٢  

حُٔتت٣ٌذ حُوتتخٙ ٌُتتَ ٠ٓتتخى, ػتتْ ػؤتتض رخُظَٗتت٤ق ربٓتتظويحّ 

( Millipore membrane filterحُٔـــتـَٗلخص حُـ٘تخث٤ش )

( ٓتتتتخ٤ٌَٓٝ٣ظَ, ٝحُٔز٤٘تتتتش أٗٞحػٜتتتتخ 0.22هطـــتتتتـَ كظلخطٜتتتتخ )

 (.12) 2ٝطَح٤ًِٛخ رخُٔخ٣ٌَٝؿَحّ/َٓ ٍِٝٓٛخ ك٢ حُـيٍٝ 

 رحؼٛش انًغزخهض انًبئٙ انُجبرٙ

ط٢ كٔتتتذ ٣َ١وتتتش طتتتْ طل٠تتت٤َ حُٔٔتتتظوِٚ حُ٘زتتتخ

Gramza, (2004)  ٌؿتتتَحّ ٓتتتٖ أٍٝحم  100ًُٝتتتي رخهتتت

 15َٓ ٓخء ٓـ٢ِ ُٝٔتيس  1000حُ٘خ١ ح٧ه٠َ ٟٝٝؼٜخ ك٢ 

ىه٤وتتش , ٝٓتتٖ ػتتْ ٗوِٜتتتخ حٍ ؿٜتتخُ حُطتتَى حًَُٔتت١ِ رٔتتتَػش 

ىه٤وتتتتتش. رؼتتتتتي ًُتتتتتي ٣َٗتتتتتق   15ىٍٝس/ىه٤وتتتتتش ُٔتتتتتيس  4000

 ٣ٝـلق طلض ٟـ٢.   Filtrationرٞحٓطش

( ٓتتتٖ Stock solution) ك٠تتتَ ٓلِتتتٍٞ هتتت٣ِٖ         

ؿتتتْ ٓتتتٖ حُٔٔتتتظوِٚ  1حُٔٔتتتظوِٚ حُ٘زتتتخط٢ ًُٝتتتي ربًحرتتتش 

َٓ ٓتـٖ حُٔتخء, ٝػوتْ هت٬ٍ ٍٝهتش حُظَٗت٤ق  10حُٔــلق ك٢ 

 5,  1,  0.5,  0.1ٓخ٤ٌَٓٝ٣ظَ , ٝك٠َص حُظَحًـ٤ِ  0.22

ِٓـْ/ٓتتَ ًُٝتتي رٔتتِؽ كـتتْ ٓؼتت٤ٖ ٓتتٖ ٓلِتتٍٞ  20,  10, 

 حُٔطِٞرش.حُو٣ِٖ ٓغ حُٔخء ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظَح٤ًِ 

 

رععأثٛش انزشاكٛععض انًخزهفععخ نًغععزخهض انُجععبد انًععبئٙ فععٙ ًَععٕ 

 انجكزشٚب

 The agar-wellؽشٚمـعععـخ األَزشعععبس فـعععـٙ انحفعععش  -1

diffusion method 

أؿ٣َض ىٍحٓش طؤػ٤َ ٓٔظوِٚ حُ٘زخص ػ٠ِ حُزٌظ٣َخ رؤٓتظويحّ 

٣َ١وش ح٧ٗظ٘خٍ ك٢ حُللَ , ٝكتيىص ٓتيس حُوتَحءس ُِ٘ظتخثؾ رؼتي 

ٞٓتتتتتخ١ش ه٤ـتتتتتـخّ أهطتتتتتخٍ ٓ٘تتتتتخ١ن حُظؼزتتتتت٢٤ ٓتتتتتخػش ر (24)

(Inhibition Zones)  أطزؼتتض ٣َ١وتتشPerez et al. 

ٌُِ٘تتق ػتتٖ كؼخ٤ُتتش حُظَح٤ًتتِ حُٔوظِلتتش ُِٔٔتتظوِٚ  (1990)

 حُٔخث٢ ٝح٠ُٔخىحص حُل٤خط٤ش ًٝٔخ ٢ِ٣:

َٓ رٞٓتخ١ش ٗخٗتَٓؼوْ  0.1ُوق ٢ٓٝ ح٧ًخٍ حُٔـ١ٌ رَ٘٘ -1

(Sterile spreader) ١ٝ ػِتت٠ ٓتتٖ ٓتتٍِٝع حُزٌظ٣َتتخ حُلتتخ

1.50 10
8
ه٤ِتتتش/َٓ, رٔوخٍٗظتتتٚ ٓتتتغ ٓلِتتتٍٞ ػخرتتتض حُؼٌتتتٍٞس  

 حُو٤خ٢ٓ, ػْ طًَض ح١٧زخم ُظـق ك٢ كَحٍس حُـَكش .

ِْٓ كـــــــــ٢ حُــــتـ٢ٓٞ حُٔتٍِٝع  10ػِٔض كلَ روطَ   -2

   (Sterile cork borer)رٞٓخ١ش ػخهذ ك٢٘٤ِ ٓؼوْ 

َٓ ٖٓ حُظَح٤ًتِ حُٔظيٍؿتش حُٔل٠تَس  0.2أ٤ٟق ٓويحٍ   -3

ُِٔٔتتظوِٚ حُ٘زخط٤تتش ربٓتتظؼٔخٍ ٓخٛتتش ىه٤وتتش ٓؼؤتتش ٝػِٔتتض 

 رؤٟخكش حُٔخء. كلَس ح٤ُٔطَس حُٔظٔؼِش

ػِٔض ػ٬ع ٌٍَٓحص ٌَُ ١زن , رؼيٛخ ك٠٘ض ح١٧زتخم  -4

 ٓخػش ك٢ حُلخٟ٘ش . 24ّ ُٔيس °37ريٍؿش كَحٍس 

كتتيىص كؼخ٤ُتتش ًتتَ ط٤ًَتتِ ٓتتٖ حُٔٔتتظوِٚ حُ٘زتتخط٢ رو٤تتخّ  -5

 (.Inhibition zone)هطـــــــــــَ ٓ٘طوشحُظؼز٢٤ 

( نهًغععزخهض MICرحــــععـذٚذ انزشكٛععض انًاععجؾ األدَععٗ ) -2

 انُجبرٙ انًبئٙ ٔ انًؼبداد

ك٠تتتَص ِٓٔتتتِش ٓتتتٖ حُظوتتتخك٤ق حُٔظيٍؿتتتش ُِٔٔتتتظوِٚ  -1

طَحٝكتض   Nutrient brothحُ٘زتخط٢ حُٔتخث٢ رؤٓتظويحّ ٝٓت٢ 

 ِٓـْ/َٓ . 20ٝ  10,  5,  1,  0.5,  0.1ه٤ٜٔخ 

َٓ ٖٓ ٍِٓػش حُزٌظ٣َش رؼٔتَ  0.1رٔويحٍ ُولض ح٧ٗخر٤ذ  -2

1.5010ٓتتتخػش كخ٣ٝتتتش ػِتتت٠  24
8
ه٤ِتتتش/َٓ, ػتتتْ ك٠تتت٘ض  

 ٓخػش . 24ّ ُٔيس °37ح٧ٗخر٤ذ ريٍؿش كَحٍس 

حُٔظٔؼِش رٞٓت٢  2ٝ  1هٍٞٗض حُ٘ظخثؾ ٓغ ٓؼخ٢ِٓ ح٤ُٔطَس  -3

ٍُػتتت٢ ِٓوتتتق رخُزٌظ٣َتتتخ ٝحُٞٓتتت٢ حٍُِػتتت٢ ٓتتتغ حُٔٔتتتظوِٚ 

 حُ٘زخط٢ كو٢. 

( رؤٜٗتتخ أهتتَ MICحُٔؼتتز٢ ح٧ىٗتت٠ ) كتتيىص ه٤ٔتتش حُظ٤ًَتتِ -4

ط٤ًَتتِ ٓتتٖ حُٔٔتتظوِٚ حُتت١ٌ ٣ٔ٘تتغ كتتيٝع ػٌتتٍٞس ٝحٟتتلش 

 (2002) ُِؼ٤ٖ حُٔـَىس ك٢ ح٢ُٓٞ حٍُِػ٢ كٔذ ٓخؿخء ك٢

NCCLS. 

 ُظل٤َِ حُ٘ظخثؾ. SPSSأٓظويّ حُزَٗـخٓؾ ح٧كٜخثـــ٢ 

 انُزبئج ٔانًُبلشخ 

   إخزجبس فحض انحغبعٛخ نهًؼبداد انحٕٛٚخ

أٗخٍص حُ٘ظخثؾ ح٠ُ ٓوخٝٓش ٗٔز٤ش ُٔؼظتْ ػت٫ِص حُزٌظ٣َتخ 

ه٤تتي حُيٍحٓتتش ٧ؿِتتذ ح٠ُٔتتخىحص حُل٣ٞ٤تتش حُٔٔتتظؼِٔش. ك٤تتغ 

حهطتتخٍ طؼزتت٢٤  Staphylococcus aureusحػطتتض رٌظ٣َتتخ 

 Staphylococcusرٌظ٣َتتتخ ِٓتتتْ ٝ 10.00ٝ 4.00ٝ 7.00

epidermidis  ِٓتتْ ٌُتتَ ٓتتٖ  13.00ٝ  5.00ٝ 9.00ًخٗتتض

Ceftriaxone  ٝAmoxicillin ٝGentamicin   ػِتتت٠

حُظتتٞح٢ُ. ٝٛتتٌٙ حُ٘ظ٤ـتتش ٓتتٖ حُٔلظٔتتَ حٕ طٌتتٕٞ رٔتتزذ ًؼتتَس 

ح٧ٓتتتظويحّ ٠ُِٔتتتخىحص حُل٣ٞ٤تتتش, ك٠تتت٬ً ػتتتٖ ططتتتٍٞ ٗتتتٞع 

حُٔوخٝٓتتش حُظتت٢ طٔظٌِٜتتخ ٛتتٌٙ حُؼتت٫ِص ٟتتي أؿِتتذ ح٠ُٔتتخىحص 

 .  (13)حُٔٔظؼِٔش 

, Ceftriaxone Gentamicinحظَٜص ح٠ُٔخىحص     

Amoxicillin  (.3ٗٔز٤خ حطـخٙ حُزٌظ٣َخ )ؿيٍٝ كؼخ٤ُش 

( ُِٔٔتظوِٚ حُٔتخث٢ ٝح٠ُٔتخىحص. حٕ MICر٤٘ض ٗظتخثؾ )

ٓتخ٣ٌَٝؿَحّ  1.25,  2.00حُٔٔظوِٚ حُٔخث٢ هي حػط٠ هت٤ْ 

 MICٌَُ َٓ ٢ٛٝ ه٤ْ ًحص كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش حًح ٓخهٍٞٗتض ٓتٖ 

 ٠ُِٔ5.00,16.00,8.00تتتتخىحص حُٔٔتتتتظؼِٔش ٝحُظتتتت٢ ًخٗتتتتض 

 S.aureus   ٝ3.00,10.00,6.00ٓخ٣ٌَٝؿَحّ/ٓتَ ُزٌظ٣َتخ
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ٝػِت٠ حُظتٞح٢ُ   S. epidermidisٓخ٣ٌَٝؿَحّ/ٓتَ ُزٌظ٣َتخ 

 .5,  4ًٝٔخ ٓز٤ٖ ك٢ حُـيحٍٝ 

رععأثٛش انًغععزخهض انًععبئٙ نُجععبد انشععب٘ االخؼععش فععٙ ًَععٕ 

 انجكزشٚب

حظَٜص حُٔٔظوِٜخص حُٔخث٤ش كؼخ٤ُش طـــتـخٙ حُزٌظ٣َتخ هــتـي 

طؼِٟ ٧كظٞحء ٌٛح حُٔٔظوِٚ ػِـ٠ أؿِذ حًَُٔزـخص حُلؼخُتش 

ٓــتتـؼَ حُل٤٘تت٫ٞص ٝحُـتتـظَر٤٘خص ح٠ُٔتتخىس ٨ُك٤تتخء حُٔـ٣َٜتتش 

ٝح٣ُِتتٞص حُط٤تتخٍس ٝحُؼ٤تتٞر٤َٖٓٝ ٝحُؼ٤تتٞك٤ِ٤ٖ ٝح٧ٌُخُٞث٤تتيحص  

٫كٔتتتتتتتخٝ ٝحٌُتتتتتتتخ٣ظ٤ٖ ٝحٌُتتتتتتتخك٤٤ٖ ٝحُٔؼتتتتتتتخىٕ ٝرؼتتتتتتتٞ ح

 .( 14,15ح٤٘٤ٓ٫ش)

أًـــتتتتتـؼَ كٔخٓتتتتت٤ش  S.epidermidisحظٜتتتتتَص رٌظ٣َتتتتتخ 

ك٤تتغ ًخٗتتض   S.aureusُِٔٔتتظوِٚ حُٔتتخث٢ ٓــتتـٖ رٌظ٣َتتخ 

ِٓتتْ ػِتت٠ حُظتتٞح٢ُ ػ٘تتي  21.00 , 23.00ٓ٘ـــتتـخ١ن حُظؼزتت٢٤ 

 (. 5( ِٓـْ / َٓ )ؿيٍٝ 20حُظ٤ًَِ )

هي ٣ؼتِٟ حُظتؤػ٤َ حُؼتخ٢ُ ُِٔٔتظوِٚ حُت٠ ٝؿتٞى ًَٓزتخص 

( ٣ٝؼتتٞى 16حُل٤٘تتٍٞ, ٝٝؿتتٞى ًَٓزتتخص ح٣ٌُِٞ٫تتي, ٝحٌُتتخ٣ظ٤ٖ )

ُويٍس ٌٛٙ حًَُٔزخص ػ٠ِ طل٤َِ ؿتيحٍ حُو٤ِتش ًٔتخ ٣تئى١ حُت٠ 

أٟتتؼخف حُلؼخ٤ُتتخص حُل٣ٞ٤تتش ىحهتتَ حُو٤ِتتش ًُٝتتي ػتتٖ ٣َ١تتن 

حُظيحهَ ٓغ ٝظ٤لش حُـ٘تخء حُٔتخ٣ظٞر٢ُٓ٬ ٓظٔؼِتش رؼ٤ِٔتش ر٘تخء 

( 8,17) حُزتتتَٝط٤ٖ ٝٓتتتٖ ػتتتْ طؼزتتت٢٤ ٝأ٣وتتتخف ٛـتتتـٌٙ حُؼ٤ِٔتتتش

ٝح٣ُِٞص حُط٤خٍس حُوخىٍس ػ٠ِ طؼز٢٤ ٗٔٞ حُزٌظ١َ٤, رخػخهـــــش 

ػ٤ِٔش حُ٘وتَ حُلؼتخٍ ٣٨ُٞٗتخص ٝح٧ٓــتـ٬ف ػزتَ ٛــتـٌح حُـ٘تخء 

(18.) 

  االعزُزبجبد

حظَٜ حُٔٔظوِٚ حُٔخث٢ ُ٘زخص حُ٘خ١ ح٧ه٠َ كؼخ٤ُش ؿ٤يس 

ًخٗض رٌظ٣َخ  S. aureus ٝ S. epidermidisٟي 

S.epidermidis   ح٧ًؼَ طؤػَحً ٓـٖ حُزٌظ٣َخS.aureus 

رخُٔٔظوِٚ حُٔخث٢ ُِ٘زخص. ًٔخ أظَٜ حُٔٔظوِٚ حُٔخث٢ 

كؼخ٤ُش ؿ٤يس أك٠َ ٖٓ كؼخ٤ُش ح٠ُِٔيحص حُل٣ٞ٤ش.

 

 

 ومصدرها لبكتريا( عزالت ا1جدول )

 مكان جمعها مصدر األصابة أسم العزلة

Staphylococcus 

aureus  
 مختبرات الصحة المركزية  ، تقرحات الجمدالمجاري البوليةإلتياب 

Staphylococcus 

epidermidis   
 مختبرات الصحة المركزية  تقرحات الجمد

 

 

 والمخففة ( المضادات الحيوية وتراكيزها والمذيب الخاص لها2جدول )

 المادة المخففة  المذيب التركيز الرمز المضاد الحيوي
Ceftriaxone CRO 30µg فوسفيت بفرpH:6   فوسفيت بفرpH:6  
Amoxicillin  AMC 30µg  فوسفيت بفرpH:6  فوسفيت بفرpH:6 

Gentamicin GN 10µg  مــاء مــاء 
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 البكترياالخطأ القياسي( في نوعين من ± ( تأثير المضادات الحيوية بوساطة قياس أقطار التثبيط )المعدل3جدول )

 

 المضاد
 لمبكترياأقطار التثبيط )ممم( 

S.aureus S.epidermidis 

Ceftriaxone 10.00±0.2 13.00±0.2 
Amoxicillin  4.00±0.2 5.00±0.1 

Gentamicin 7.00±0.2 9.00±0.1 
 

 

 

  .Staphylococcus Sppالنباتي في البكتريا المائي  لممستخمص MIC( قيم 4جدول )

 

 مايكروغرام / مل    MICتركيز  البكتريا
  ممستخمص المائيل

 S.aureus 9000 
S.epidermidis  5091 

 

 

 

  .Staphylococcus Sppالبكتريا  لممضادات المستخدمة ضد MIC( قيم 5جدول )

 

 البكتريا
 مايكروغرام / مل     MICتركيز 
Ceftriaxone Amoxicillin Gentamicin 

S.aureus 0000 50000 1000 
S.epidermidis 0000 50000 0000 
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 البكترياالتثبيط في  )ممميتر( بوساطة قياس أقطار الشاي االخضرنبات ل المائي (  تأثير مستخمص6جدول )

 S.aureus S.epidermidis (انزشكٛض)يهغى/يم

0.1 
0.0±0.0  

a,B 

0.0±0.0 a 

a,B 

0.5 
10.00±0.48  

b,A  

12.00±0.36b 

b,B 

1 
12.00±0.57 

c,A 

15.00±0.52c 

c,B 

5 
16.00±0.57 

d,A 

19.00±0.28d 

d,B 

10 
18.00±0.37 

e,A  

22.00±0.31e 

e,B 

20 
21.00±0.28 

f,A 

23.00±0.38e 

e,B 

                   

 كانت صفر البكتريا  كالمعاممة السيطرة في  -    
  P<0.05ٌعنً عدم وجود فرق معنوي بٌن األعمدة )التراكٌز( عند مستوى معنوٌة  فً نفس العمود الحروؾ المتشابهة الصؽٌرة

 P<0.05( عند مستوى معنوٌة البكترٌاٌعنً عدم وجود فرق معنوي بٌن الصفوؾ ) فً نفس العمود الحروؾ المتشابهة الكبٌرة
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 دساعخ رشخٛظٛخ نزؼٍٛٛ ثؼغ انًٕاد انفؼبنخ فٙ يغزخهض َجبد انجشدلٕػ

 

 , ٛخى١ ٣ًَْ ىكخّ ػزي هللاحَٓ ٗخؿ٢ ٝحى١ , ٣ُ٘ذ ٓلٔٞى 

 ُٝحٍس حُؼِّٞ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ  /  ٓي٣َ٣ش حُٔوظزَحص ح٣ًَُِٔش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حُو٬ٛش 

˚ (. ّ 65ُ٘زخص حُزَىهٕٞ )ىٍؿش كَحٍس ح٫ٓظو٬ٙ  50/  50ًل٢ُٞ  /ط٠ٖٔ حُزلغ طل٤٠َ ٓٔظوِٚ ٓخث٢       

, ٝطو٤٘ش   UVٝٓط٤خك٤ش ح٧ٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش  FT-IRٝطْ كلٚ حُٔٔظوِٚ حُ٘زخط٢ رٔط٤خك٤ش ح٧ٗؼش طلض حُلَٔحء 

ُظ٘و٤ٚ رؼٞ حُٔٞحى حُظ٢ طْ حٓظو٬ٜٛخ رٞحٓطش ؿٜخُ  GC- Massٓط٤خك٤ش حٌُظِش   –ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ 

 ٝ Nitrosomethane ٝ Hydroxypropanoic acidٝdi-tert-Butyl dicarbonateح٤ٌُِٔٔض ٓؼَ ًَٓزخص 

Phthalic acid  ٝ ًََٓزخص ٤ٛيًٍٝخٍر٤ٗٞش ٓؼTrimethyldecane .حُل٬ك٤ٗٞيحص ٝ 

ٓط٤خك٤ش ح٫ٗؼش كٞم حُز٘لٔـ٤ش ,ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ ٓط٤خك٤ش حٌُظِش :ٓط٤خك٤ش ح٫ٗؼش طلض حُلَٔحء , انكهًبد انًفزبحٛخ

   . ؿٜخُ ح٤ٌُِٔٔض  ,
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Abstract 

   The research contained preparation of Marjoram plant extract in aqueous / alcoholic 50 / 

50 (extraction temperature at 65 
˚
C). and examination of plant extract by  infrared 

spectroscopy FT-IR and  ultra violate spectroscopy UV. The technique of gas 

chromatography - mass spectrometry GC-Mass for the identification of some of the 

ingredients of extraction by soxilet, Such as Nitrosomethane  , Hydroxypropanoic acid, di-

tert-Butyl dicarbonate, Phthalic acid,  Trimethyldecane compounds  and flavonoids  

Key Words: infrared spectroscopy FT-IR, ultra violate spectroscopy UV, gas 

chromatography - mass spectrometry GC-Mass, soxilet . 
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 حُٔويٓش

حٓظؼَٔ ح٫ٗٔخٕ حُ٘زخص ؿٌحء ُٚ ٝحٓظؼَٔ رؼ٠ٚ ُظيػ٤ْ ٌٜٗش 

حؿ٣ٌظٚ ًٔخ حٓظؼَٔ رؼ٠ٜخ ح٫هَ ك٢ ح١خُش ٓيس كلع حُـٌحء 

,ٝطٞٛق حُ٘زخطخص ًٜٞٗخ ٜٓيٍح ٜٓٔخ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ 

ًَٓزخص كؼخُش طٔظؼَٔ ٠ًٔخكخص ؿٌحث٤ش ١ز٤ؼ٤ش ري٫ ػٖ 

ح٠ُٔخص ح٤ٔ٤ٌُخ٣ٝش حُٜ٘خػ٤ش . حً طٔظؼَٔ ح٫ػ٘خد 

طخص ٫ؿَحٝ ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حُظـ٣ٌٝش ٝحُطز٤ش ٜٝٓ٘خ ٝحُ٘زخ

ٓخ٣ٔظؼَٔ ُـَٝ حػطخء حٌُٜ٘ش ٝك٢ ٛ٘خػش حَُٔ٘ٝرخص 

ٝحُِٔٞٗخص ٝحُٔٞحى حُلخكظش ٝحُٔٞحى حُطخٍىس ُِلَ٘حص ٜٝٓ٘خ 

ٓخ ٣ٔظؼَٔ ك٢ ٓٔخك٤ن حُظـ٤َٔ ٝحُؼي٣ي ٖٓ ح٫ٓظؼٔخ٫ص 

 .  1] [حُٜ٘خػ٤ش ح٫هَٟ 

حُزَىهٕٞ ػزخٍس ػٖ  ٗزخص ػ٘ز٢ ٓؼَٔ, ٣٘ٔٞ ك٢      

حُٔ٘خ١ن حُزخٍىس, ٝ ك٢ ٓٞحكَ حُزلَ ح٧ر٤ٞ حُٔظ٢ٓٞ, 

ُٚ أٓٔخء ػي٣يس ٜٓ٘خ: حُُٞحد,  ٝٗزٚ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش

,  Marjoram    ٝحُيٝٗٞ, حَُٔىهٕٞ, ٣ٝؼَف ػ٤ِٔخً رخْٓ

٣ٔظؼَٔ حُ٘زخص رـ٤ٔغ أؿِحثٚ , ٣ؼظزَ حُزَىهٕٞ ٖٓ ك٤ِٜش 

خطخص حُ٘ل٣ٞش, ٣ٝلظ١ٞ حُ٘زخص ػ٠ِ ٣ُض ٤١خٍ, ٝأْٛ حُ٘ز

ًَٓذ ك٤ٚ ٛٞ حُؼ٤ٍٔٞ ٝحٌُخكخًٍَٝ, ٣ٝلظ١ٞ حُ٘زخص أ٠٣خً 

ػ٠ِ حى٣ٍٝـخ٤ٖٗ, ٝٓٞحى ػل٤ٜش ٝكٔٞ حَُُٝٓخ٤٘٣ٍي, 

 [3,2].ٝٓٞحى ٍحط٘ـ٤ش, ٝك٬ك٤ٗٞيحص, ٝرٚ ٓخىس ًخك٣ٍٞش 

٣ٔظويّ حُزَىهٕٞ ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ ك٢ ػ٬ؽ حَٓحٝ 

حُ٘خطـش ػٖ حُزَى ٝٛٞ ٠ٓخى ُِظ٘٘ؾ ٝ ٓ٘زٚ  حُيٓخؽ ٝحَُأّ

ؿ٤ي ٝ ٣ٔظؼَٔ ُِـٜخُ حُؼٜز٢, ٣ٝـذ ػيّ حٓظويحٓٚ أػ٘خء 

أػزظض حُيٍحٓخص حُظ٢ أؿ٣َض ُز٤خٕ حُظؤػ٤َ حُؼ٬ؿ٢  .حُلَٔ

ُٔٔظوِٚ ٗزخص "حُزَىهٕٞ"إٔ ُٚ طؤػ٤َح ٝحه٤خ ٣ٔ٘غ طي٤َٓ 

ًٌُي ٣ٔظؼَٔ ٠ًْٜٔ  ٔيسح٧ً ًٌُٝي طؤػ٤َح ٟي حٌُزي ه٣٬خ

ٝ ح٣ُِض حُ٘خطؾ ٖٓ  ٝ ٓيٍ ُِزٍٞ , ٝ ٓولٞ ٠ُـ٢ حُيّ.

طوط٤َ حُزَىهٕٞ رخُزوخٍ ٣ٔظؼَٔ ك٠ ػ٬ؽ حُٔلخَٛ ٝ 

ٝطْ طوي٣َ حًَُٔزخص ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش .  [4]حٍٝحّ حَُٝٓخطِّ 

حٌُٔٞٗش ٣ُِِض حُؼطَٟ ُِزَىهٕٞ ربٓظويحّ ؿٜخُ 

,  ك٤غ طْ  (GC/MS)حك٤خ حُـخُ ٓط٤خف حٌُظِش ًَٝٓخطٞؿَ

ًَٓذ ٜٓ٘خ  حًَُٔزخص ح٤ُٜيًٍَٝر٤ٗٞش  38حُظؼَف ػ٠ِ 

%, ر٤٘ٔخ طٔؼَ حًَُٔزخص ح٤ًٔ٧ـ٤٘٤ش 61.48كٞح٠ُ 

35.34 %  [6,5].

 

 

 

رظو٤٘ش حُٜيف ٖٓ حُيٍحٓش : ط٘و٤ٚ رؼٞ حًَُٔزخص حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ٓٔظوِٚ ٗزخص حُزَىهٕٞ ٝطلي٣ي حُظَٝف حُٔؼ٠ِ ُلِٜٜخ 

 ٓط٤خك٤ش حٌُظِش .  - ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ

 

 

 

 

 

 

10 
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 انًٕاد ٔؽشائك انؼًم    

       ( ُٕٝ25gmٕٞػ٘زش حُزَىه ٖٓ ) (Egypt) 

%  99.98) ٍٞ ٓل٠َ ٖٓ ًلٍٞ حػ٢ِ٤ــــــٝاٟخكش ٓلِ

Hayman )ــــــٝٓخء ٓوط( 50 :50َ ر٘ٔزشml  ّحُٔٔظوي )

٣ًٌٔذ ُِؼ٘زش ك٢ ىٍٝم ىحث١َ ٝحُظٜؼ٤ي ك٢ ٓ٘ظٞٓش 

Soxilet   65 ك٢ ىٍؿـــش كَحٍسºC   ٓخػش , ػْ  16ُٝٔيس

٣َٗق حُٔٔظوِٚ ٖٓ حُ٘ٞحثذ حُٔٞؿٞىس ك٤ٚ رٞحٓطش ٍٝم 

 Rotary)ط٤َٗق ٝرؼيٛخ ٣زوَ رٞحٓطش حُٔزوَ حُيٝحٍ 

Evaporator (IKA Werke Rv06  ح٠ُ كي حُـلخف

 ٝرؼيٛخ ٣ـلق ك٢ حُلَٕ حٌَُٜرخث٢  40ºCحٍس  ٝريٍؿش كَ

(Binder)  ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٔظوِٚ ؿخف. طْ اًحرش ٤ًٔش

ه٤ِِش ٖٓ حُٔٔظوِٚ رخٌُلٍٞ ح٫ػ٢ِ٤ ٝكو٘ٚ رـٜخُ 

ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ ُظلي٣ي حُظَٝف حُٔؼ٠ِ ُؼ٤ِٔش حُلَٜ 

 )) ٓط٤خك٤ش حٌُظِش-ٖٝٓ ػْ كو٘ٚ رـٜخُ ًَٝٓخطٞؿَحك٤خ حُـخُ

Shimazu 2010 ٗك٤غ حٕ ض حُظَٝف حُٔؼ٠ِ ُِظ٘ـ٤َ ًٝخ

ٝحُؼٔٞى حُ٘ؼ١َ حُٔٔظويّ   FIDحٌُخٗق حُٔٔظؼَٔ ٛٞ 

DP5. 25.050   َٝحُـخُ حُ٘خهN2  ٖ300ٝكَحٍس حُلخه ºC 

 C ˚280ٝحُلَحٍس حُٜ٘خث٤ش  C ˚100ٝحُلَحٍس حُزيحث٤ش 

ػ٠ِ حُظٞح٢ُ  min , 10 min  1ٝحُٞهض حُزيحث٢ ٝحُٜ٘خث٢

ٝكـْ حُٔخىس  C / min ˚8ٝٓؼيٍ حٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس 

 ml / min 81.4.ٝٓؼيٍ ؿ٣َخٕ حُـخُ حُ٘خهَ  μ 1حُٔلوٞٗش 

. 

 انُزبئج ٔانًُبلشخ

ػ٠ِ ؿٜخُ  طْ كلٚ ٓٔظوِٚ ٗزخص حُزَىهٕٞ     

ًخٗض ح٫ٓظٜخ٤ٛش ػ٘ي  UV ح٫ٓظٜخ٤ٛش كٞم حُز٘لٔـ٤ش 

طيٍ ػ٠ِ  Wave length (268  )nmحُطٍٞ حُٔٞؿ٢ 

 π- π Conjegted٭يع ك٤ٜخ حٗظوخ٫ص ــــٝؿٞى ًَٓزخص طل

 .(1ًٔخ ك٢ حٌَُ٘) 

ًٝخٗض  FT.IRطْ كلٚ ٓٔظوِٚ حُزَىهٕٞ ػ٠ِ طو٤٘ش      

 حُ٘ظخثؾ ظٍٜٞػيى ٖٓ حُؤْ ٜٓ٘خ هٔش ح٫ٓظٜخٙ ػ٘ي حُٔ٘طوش

1460 cm
-1

.  N=Oطؼٞى ح٠ُ ًَٓزخص طلظ١ٞ ػ٠ِ حَٛس  

cmحُؤش   حٓخ ظٍٜٞ ح٫ٓظٜخٙ ػ٘ي
-1

ك٤يٍ ػ٠ِ  1688 

. حٓخ ظٍٜٞ ح٫ٓظٜخٙ ػ٘ي حُؤش  C=Oٝؿٞى حَٛس 

2926cm
-1

كٌُي ٣يٍ ػ٠ِ ٝؿٞى ًَٓزخص طلظ١ٞ ٓـخ٤ٓغ  

H-C=O  حُٔٞؿٞىس ك٢ ح٫ُي٣ٜخ٣يحص .حٓخ ح٫ٓظٜخٙ ػ٘ي

3425cmحُؤش  
-1

حُٔٞؿٞىس ك٢  O-Hٝٛٞ ى٤َُ ػَ ٝؿٞى  

حًَُٔزخص حٌُل٤ُٞش ٝحُل٤ُٞ٘٤ش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔٔظوِٚ 

 (. 2حٌُل٢ُٞ ًٔـــــخ ك٢ حٌَُ٘ )

ػ٘ي ظَٝف حُلَٜ  ٗزخص حُزَىهٕٞٓٔظوِٚ  طل٤َِ طْ       

َحك٤خ حُـخُ ؿرـٜخُ ًَٝٓخطٞ  أٗلخحُٔؼ٠ِ حًٌٍُٔٞس 

 ,8] 7 [ شــــــحٌُظِ خك٤شــــٓط٤ –َحك٤خ حُـخُؿًَٝٝٓخطٞ

 ٌَــــــــخ ك٢ حُ٘ـــــحُ٘ظخثؾ ًٍٟ ػي٣يس ٝٝحٟلش ًٔ ظَٜصح

(4,3  . ) 

( ُٜخ ٤١ق  (min 3.092حٕ حٌٍُٝس ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخُ     

( ٤٘٣َ ح٠ُ  (M / Z =45ًظِش ػ٘ي ًٍٝس حٓخّ 

Nitrosomethane  ٝHydroxypropanoic acid 2- 

 (. 5ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ )

(  (min 6.775حٓخ حٌٍُٝس ح٤ُِٔٔس ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخُ     

( ٗوٜض  M / Z = 57ُٜخ ٤١ق ًظِش ًحص ًٍٝس حٓخّ ) 

ًٔخ ك٢ حٌَُ٘  di-tert-Butyl dicarbonateًٜٞٗخ ًَٓذ 

(6. ) 

(  (min 7.795حٕ حٌٍُٝس حُظخَٛس ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخُ      

( ٣ؼٞى ح٠ُ  (M / Z= 164ُٜخ ٤١ق ًظِش ًحص ًٍٝس حٓخّ 

-Hexanamide,N-hexanoyl- N- (3,4ًَٓذ 

dimethoxyphenethyl) ( ٌَُ٘7ًٔخ ك٢ ح . ) 

 13.064ًٔخ حٕ حٌٍُٝس حُظخَٛس ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخُ )     

min  ( ُّٜخ ٤١ق ًظِش ًٝ ًٍٝس حٓخ )M / Z= 149  )

 ٣Phthalic acid,ethyl 2-pentyl esterؼٞى ح٠ُ ًَٓذ 

 ( . (8ًٝٔخ ك٢ حٌَُ٘ 

 (min 16.117ٌٍٝس ػ٘ي ُٖٓ ح٫كظـخُ ًٌُي حظَٜص حُ   

( ٣ؼٞى ح٠ُ  M / Z = 57( ُٜخ ٤١ق ًظِش ًٝ ًٍٝس حٓخّ )

(. 9ًٔخ ك٢ حٌَُ٘ )  Decane, 2,5,9-trimethylحًَُٔذ 
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انزحش٘ ػٍ اَزبج ثؼغ ػٕايم انغبٚذسٔفٕساد ٔاراثخ انفٕعفبد انالػؼٕٚخ يٍ لجم ػضالد 

 انًزأنمخ Pseudomonasيحهٛخ نجكزشٚب 

 

ٛلخء ػزي حَُك٤ْ ٓلٔٞى, هِٞى ػزي ح٫ُٚ ٓلٔي 
 

 ػزي هللا ٤ْٓلٔي ػزي حَُك, ػٔخٍ ٓلٔي ؿٞحى , 

 حُـٌحث٤ش ٝح٫ك٤خث٤ش/  ىحثَس حُزلٞع حٍُِحػ٤ش / ُٝحٍس حُؼِّٞ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خهْٔ ح٫ك٤خء حُٔـ٣َٜش حُظطز٤و٤ش/ ًَِٓ حُظوخٗخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:

تهدؾ الدراسة الحالٌة الى التحري عن انتاج صبؽات الباٌروفدٌن وتشخٌص الساٌدروفورات المنتجة من قبل عزالت 

المتؤلقة والمعزولة من جذور الذرة البٌضاء وقابلٌة هذه العزالت على اذابة الفوسفات  Pseudomonasلبكترٌا محلٌة 

الالعضوٌة وتحدٌد العزلة االكفؤ فً االذابة وتكوٌن االؼشٌة الحٌوٌة من قبلها. اشارت النتائج ان العزالت البكتٌرٌة 

السائل مقارنة مع كمٌات ضئٌلة  KingBسط تقوم بانتاج الباٌروفدٌن وانواع مختلفة اخرى من الساٌدروفورات على و

على اوساط السٌدوموناس والمرق المؽذي المدعم ببٌاض البٌض ووسط السكسنٌت. شخصت انواع الساٌدروفورات 

 4nfباستخدام المطٌاؾ الضوئً لتكون العزالت االربع منتجة لنوع الهٌدروكسمٌت ساٌدروفور بٌنما انتجت العزلتٌن 

ساٌدروفورات شخص بانه كاتٌكول ساٌدروفور. استطاعت العزالت جمٌعها من اذابة الفوسفات نوعا اخر من ال 6nfو

اذ  6nfجزء بالملٌون فسفور ذائب مقارنة مع العزلة  5921تركٌز 2nf الالعضوي وبكفاءة متفاوتة لتعطً العزلة 

شٌة الحٌوٌة والتحول من الشكل جزء بالملٌون فوسفات ذائب. عملت تلك العزالت البكتٌرٌة فً تكوٌن االؼ 02اعطت 

المتحرك الطافً فً الوسط السائل الى الشكل الملتصق على جدار انبوب التنمٌة, كما ادى استخدام صبؽة الكونؽو 

االحمر الى ظهور راسب اسود على اجزاء من النمو البكتٌري فً الوسط الصلب وظهور راسب اسود فً قعر انبوب 

 التنمٌة للوسط السائل.

 : السٌدوموناس المتؤلقة, تشخٌص الساٌدروفور, وسط كنك ب السائلات المفتاحٌةالكلم
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Abstract: 

The aim of this study was to detect pyrovidene production and siderophore 

characterization from local isolates of fluorescent Pseudomonas which were isolated 

from rhizospheric region of sorghum. The isolates were tested for inorganic phosphate 

solubilization and biofilm formation. All isolates produced pyrovidene and other 

siderophores on King B broth comparing with pseudomonas broth, nutrient broth 

enriched with 10% egg white and succinate broth. Characterization of siderophores 

indicated the presence of hydroxymate siderophores from all isolates while only two 

isolates produced catechole siderophore. All isolates showed an ability of solubilized 

inorganic phosphate with release of 1795 ppm by 2nf isolate as comparing with minimum 

release 89 ppm by 6nf isolate. Biofilm could be detected on broth when bacterial biofilm 

adhering to the glass tube, black color formed at top of bacterial growth with Congo red 

stain on solid medium and on the bottom of  liquid medium.  

Key words: fluorescent Pseudomonas, siderophore characterization, king B broth. 
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 المقدمة:

ٌعتبر التفاعل الواسع بٌن االحٌاء المجهرٌة المختلفة والنبات 

فً المنطقة الجذرٌة للنبات احد المقومات االساسٌة فً 

تؽذٌة ونشاط النبات حٌث اشٌر الى مثل تلك االحٌاء 

المجهرٌة ذات القدرة فً زٌادة النمو النباتً بصورة مباشرة 

مو النبات او ؼٌر مباشرة بالبكترٌا الجذرٌة المنشطة لن

Plant growth promoting rhizobacteria  اذ كان

تؤثٌرها اٌجابً فً نمو وحاصل النبات من خالل انتاجها 

للهرمونات النباتٌة المختلفة مثل االندول اسٌتك اسٌد 

واالندول بٌوترٌك اسٌد والجبرلٌن, وزٌادة جاهزٌة الحدٌد 

الذائب من خالل انتاجها لمركبات مخلبٌة  تسمى 

ل الساٌدروفورات, زٌادة جاهزٌة الفسفور والزنك من خال

اذابة امالح الفوسفات والزنك ؼٌر الذائب, توفٌر النتروجٌن 

(. الفسفور له اهمٌة 5من خالل تثبٌت النتروجٌن الجوي )

من حٌث كونه من المؽذٌات الرئٌسٌة والتً تإثر على نمو 

وتطور النبات اذ ٌدخل فً تركٌب مركبات الطاقة وتكون 

تٌة ؼٌر التربة ؼنٌة بمواد الفوسفات العضوٌة والفوسفا

الذائبة ولكنها وبصورة عامة تفتقر الى الفسفور الذائب 

وٌتم تزوٌد التربة بالمخصبات Pi) والجاهز للنبات )

الفوسفاتٌة حٌث توجد فً التربة العدٌد من االحٌاء المجهرٌة 

ذات القدرة على اذابة الفوسفات العضوٌة او المعدنٌة 

 (. 2و 0و9وتحوٌلها الى فوسفات ذائبة وجاهزة للنبات )

كما ٌكون عنصر الحدٌد من رابع المعادن وفرة فً االرض 

ولكنه ٌكون مقٌدا بشكل اوكسٌدات الحدٌد او متصل مع 

ببتٌدات مختلفة الطول خصوصا فً الترب ذات التهوٌة 

الجٌدة واالرقام الهٌدروجٌنٌة المعتدلة او القاعدٌة لٌصبح 

لك تقوم معظم ؼٌر جاهزللنبات  والحٌاء التربة المجهرٌة لذ

تلك االحٌاء المجهرٌة بانتاج الساٌدروفورات والذي ٌقوم 

باذابته وادخاله الى داخل الخالٌا البكتٌرٌة والوصول الى 

تراكٌز مناسبة منه حٌث انه ٌدخل كعامل مساعد فً العدٌد 

(. ان البكترٌا 0و 1من انزٌمات البكترٌا والبروتٌنات )

لقدرة فً انتاجها للهرمونات المكونة للصبؽات المتؤلقة لها ا

النباتٌة وقدرتها على اذابة الفوسفات وانتاجها الكبٌر لعوامل 

(, والتً تعرؾ بانها جزٌئات ذات 9الساٌدروفورات )

دالتون والتً تساهم  5000 -100اوزان جزٌئٌة صؽٌرة 

بخلب الحدٌد وتحوٌله الى معقدات حدٌدٌة جاهزة اذ تدخل 

الٌا النبات من خالل الٌات النقل الى خالٌا البكترٌا او خ

, وقد اتسعت (8)  الفعال المعتمد على مركبات الطاقة 

اهمٌة الساٌدروفورات لتؤخذ اهمٌة فً تطبٌقات التقنٌة 

الحٌوٌة والمجال الطبً وقد استعملت بكفاءة فً مجال 

السٌطرة الحٌوٌة ضد الممرضات النباتٌة ذات منشؤ التربة  

الى انواع متعددة منها وتصنؾ الساٌدروفورات 

هٌدروكسمٌت ساٌدروفور والكاتٌكول ساٌدروفور 

والكربوكسٌلٌة وتعطً العدٌد من الساٌدروفورات الوان 

والذي ٌنتج  pyoverdinمختلفة ومن اهمها هو الباٌوفردٌن 

 Pseudomonas بصورة رئٌسٌة من قبل بكترٌا

aeruginosa   والذي ٌعطٌها اللون االصفر المخضر

 .Pلق وٌنتج الباٌروفدٌن من انواع اخرى منها المتؤ

fluorescens  وانواع من الجنسLegionella  وبكترٌا

Marinobacter وRhizobium (2 .) 

تقوم البكترٌا بانتاجها لمركبات الساٌدروفور عند قلة وجود 

الحدٌد بصورة رئٌسٌة كما ان لمكونات الوسط الزرعً من 

ٌنً تؤثٌراً على انتاجها امالح ومواد مؽذٌة ورقم هٌدروج

( وتمٌل العدٌد من احٌاء التربة المجهرٌة الى 55و 50)

تكوٌن اؼشٌة حٌوٌة تكون مالذا امنا لها من الظروؾ البٌئٌة 

المختلفة وان هذه االؼشٌة الحٌوٌة لها تطبٌقات واسعة فً 

مجال المعالجات البٌئٌة لمشاكل التلوث والتطبقات الزراعٌة 

هذه الدراسة الى تحدٌد قابلٌة عزالت  ( . لذا هدفت59)

والمعزولة من  المتؤلقة Pseudomonasبكتٌرٌة محلٌة 

جذور الذرة البٌضاء على انتاجها لمركبات الساٌدروفورات 

بؤستعمال اوساط زرعٌة مختلفة فضال عن التحري عن 

قابلٌة تلك العزالت البكتٌرٌة فً اذابة الفوسفات الالعضوٌة 

 االؼشٌة الحٌوٌة. وقابلٌتها لتكوٌن

 المواد وطرائق العمل:

 تنمٌة البكترٌا المستخدمة:

استخدمت اربع عزالت بكتٌرٌة شخصت بانها 

Pseudomonas   المتؤلقة والمعزولة من جذور الذرة

( وتمت زراعتها على وسط  50البٌضاء وفقا للخفاجً )

السٌدوموناس لفحص تكوٌنها للصبؽات المتؤلقة كما نمٌت 

م للتؤكد من التشخٌص ونمٌت ̊ 25م و̊ 2بدرجة العزالت 

م ولمدة ̊ 00على وسط المرق المؽذي السائل بدرجة حرارة 

 ساعة واستعمل كلقاح بكتٌري ابتدائً. 50

 التحري عن انتاج الباٌوفردٌن:

% من اللقاح البكتٌري االبتدائً فً تلقٌح عدد 5تم استخدام 

من االوساط الزرعٌة السائلة لؽرض انتاج الباٌوفردٌن حٌث 

ووسط  Pseudomonasووسط King B استعمل وسط 

( 14% بٌاض البٌض )50المرق المؽذي المدعم بتركٌز 

 0و  K2HPO4ؼم من 0ووسط السكسنٌت )وزن كل من  

ؼم من 5و MgSO4ؼم من  009و  KH2PO4ؼم من 

(NH4)SO4 ؼم من حامض السكسنٌك فً لترمن الماء  2و

( وحضنت 15( )9المقطر وضبط الرقم الهٌدروجٌنً الى 

دورة  590المزارع السائلة فً الحاضنة الهزازة بسرعة 

ساعة. قٌست الكثافة  99م ولمدة ̊ 00/دقٌقة وبدرجة حرارة 
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نانومتر  100الموجً  الضوئٌة للمزارع السائلة عند الطول

دورة/  1000ونبذت المزارع البكتٌرٌة مركزٌا بسرعة 

دقٌقة وقٌست االمتصاصٌة الضوئٌة لراشح  51دقٌقة ولمدة 

نانومتر وتم  200المزارع البكتٌرٌة عند الطول الموجً 

وبٌن  200حساب النسبة بٌن االمتصاص الضوئً 

كفؤ فً نانومتر لتحدٌد العزلة اال 100االمتصاص الضوئً 

انتاج الباٌوفردٌن وتقٌٌم كفاءة االوساط المستعملة فً االنتاج 

(50.) 

 تشخٌص الساٌدروفورات الناتجة:

تم تشخٌص بعض انواع الساٌدروفورات للعزالت البكتٌرٌة 

المتؤلقة فً االوساط المختلفة باضافة كلورٌد الحدٌدٌك 

% الى راشح المزارع البكتٌرٌة ثم تم قٌاس 9المائً بتركٌز 

 100- 200االمتصاص الضوئً عند االطوال الموجٌة 

 -290نانومٌتر حٌث ٌعد ظهور قمة عند الطول الموجً 

لٌال على وجود الساٌدروفور نوع الهٌدروكسمٌت د 210

 neiland spectrophotometric assayاعتمادا على 

 221عند الطول الموجً  peakبٌنما ٌعد ظهور القمة 

نانومتر دلٌال على وجود الساٌدروفور نوع الكاتٌكول وكما 

 (.51جاء فً )

 اذابة الفوسفات الالعضوٌة:

  AYGقٌد العمل على وسط تمت زراعة العزالت البكتٌرٌة 

ؼم من  90)وزن  000السائل ذي الرقم الهٌدروجٌنً 

 .MgSO4ؼم من  001و 2SO4(NH4)ؼم من  5الكلوكوز و

7H2O من مستخلص الخمٌرة والقلٌل من  009وFeCl3 

 Ca3(PO4)2ؼم من  1و MnSO4. 7H2Oو

( وحضنت 59فً لتر من الماء المقطر( وكما جاء فً ) 

دورة/ دقٌقة  590الدوارق فً الحاضنة الهزازة بسرعة 

ساعة, تم استخدام الراشح  99م ولمدة ̊ 00وبدرجة حرارة 

فً تقدٌر الفسفور الذائب لونٌا باستعمال مولبٌدات االمونٌوم 

نانومتر  000وحامض االسكوربٌك وعند طول موجً 

ال المطٌاؾ الضوئً وٌتم تحدٌد تركٌز الفسفور باستعم

بالجزء بالملٌون واعتمادا على المنحنى القٌاسً المحضر 

 (.50وفقا )  K2HPO4مسبقا باستخدام تراكٌز متسلسلة من 

 تكوٌن االغشٌة الحٌوٌة:

تم التحري عن تكوٌن االؼشٌة الحٌوٌة نوعٌا بطرٌقتٌن 

ى سطح انبوب اعتمدت االولى على التصاق البكترٌا عل

التنمٌة الحاوي على وسط نقٌع القلب والدماغ ذي تركٌز 

% سكروز, حٌث نمٌت العزالت البكتٌرٌة على الوسط 5

م وباستخدام ̊ 00ساعة وبدرجة حرارة  99السائل ولمدة 

الحاضنة, سكب المزروع البكتٌري بهدوء وتم التحري عن 

ع تكون والتصاق ؼشاء البكترٌا على اسطح انبوب الزر

لتقٌم النتٌجة بؽشاء كثٌؾ ومتوسط وقلٌل او معدوم اما 

الطرٌقة الثانٌة فقد اعتمدت على استخدام صبؽة الكونؽو 

% 5االحمر فً وسط نقٌع القلب والدماغ المدعم بتركٌز

سكروز وباستخدام اوساط سائلة وصلبة وتم التحري عن 

تكون راسب اسود على سطح النمو البكتٌري او ظهور 

ون احمر ؼامق فً حالة استعمال الوسط الصلب النمو بل

وتكون راسب اسود فً قعر انبوب التنمٌة للوسط السائل 

(52.) 

 النتائج والمناقشة:

اظهرت النتائج ان العزالت البكتٌرٌة عصوٌة الشكل سالبة 

لصبؽة كرام موجبة لفحص االوكسٌدٌز والكاتالٌز لها القدرة 

م ̊ 25م وال تنمو بدرجة حرارة ̊ 2على النمو فً درجة 

منتجة للبروتٌز والالٌبٌز وؼٌر منتجة النزٌم االمٌلٌز وقد 

وقد تبٌن انتاج  Pseudomonasتعود النواع متؤلقة للجنس 

العزالت لصبؽات متؤلقة على وسط السٌدوموناس وعند 

فحصها باالشعة فوق البنفسجٌة واعطت صبؽات ذات لون 

ر عند زراعتها على وسط المرق المؽذي والذي قد ٌعد اخض

(.5دلٌال على انتاج الباٌوفردٌن )شكل 

 

 

المتالقة والمعزولة من جذور الذرة  Pseudomonas 1nf (: انتاج صبؽات متؤلقة فً وسط السٌدوموناس من قبل العزلة 5شكل)

 البٌضاء
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اعطت نتائج دراسة تؤثٌر االوساط الزرعٌة المختلفة فً نمو 

العزالت البكتٌرٌة على وجود اختالفات واضحة بٌن 

االوساط الزرعٌة فً نمو تلك العزالت حٌث تبٌن ان الوسط 

KingB  هو االكثر فعالٌة وكفاءة مقارنة باالوساط االخرى

للعزلة  902بدلٌل ارتفاع االمتصاص الضوئً لٌصل الى 

تبعه الوسط الزرعً سٌدوموناس حٌث تصل  1nfالبكتٌرٌة 

بٌنما لوحظ ان هناك  2nfللعزلة  50200االمتصاصٌة الى 

اختالفا فً قابلٌة وسط السكسنٌت االدنى على دعم نمو 

بٌنما  6nfو 2nfالعزالت حٌث لوحظ دعمه لنمو العزلتٌن 

اثر سلبا على نمو العزلتٌن االخرتٌن. وقد تبٌن التؤثٌر 

لسلبً لوسط المرق المؽذي المدعم ببٌاض البٌض على نمو ا

 00912العزالت االربع حٌث وصلت االمتصاصٌة الى 

وقد ٌكون سبب ذلك الى احتواء بٌاض البٌض  6nfللعزلة 

على العدٌد من المواد المضادة لنمو البكترٌا ومنها 

الذي ٌعمل على تحلٌل الجدران  lysozymeالالٌسوزاٌم 

ترٌا. وقد تبٌن من قراءات االمتصاص الضوئً الخلوٌة للبك

انتاج   KingBنانومتر دعم وسط 200عند الطول الموجً 

تنتج كمٌة اكبر من الباٌوفردٌن   4nfالباٌوفردٌن وان العزلة

مقارنة مع العزالت االخرى بٌنما وجدت تراكٌز ضئٌلة او 

شبه معدومة من الباٌوفردٌن فً االوساط االخرى ولجمٌع 

 (.5ت وكما هو واضح فً جدول )العزال

قد تعزى اختالفات قابلٌة االوساط المختلفة فً نمو العزالت 

البكتٌرٌة الى اختالؾ تركٌبها الكٌمٌائً ومصادر الطاقة 

فٌها وهذه المكونات كافٌة لدعم نمو انواع الجنس 

Pseudomonas  وقد تكون لخصوصٌة العزالت المحلٌة

والبٌئة التً عزلت منها تؤثٌرا على نمو هذه العزالت فً 

تلك االوساط الزرعٌة, كما ان انتاج تلك البكترٌا 

للساٌدروفورات ٌعتمد وبشكل كبٌر على عدم وجود الحدٌد 

فً الوسط الزرعً وذلك ٌتوافق مع ما اشار الٌه العدٌد من 

ؼٌر محتوٌة على ذلك العنصر ٌنشط   ان استخدام اوساطا

البكترٌا المتؤلقة على انتاجها للصبؽات المختلفة وانواع 

( ان لمصادر 55) Sreedevi( وبٌن 90الساٌدروفورات ) 

الكربون باالضافة الى الحدٌد ٌلعب دورا كبٌرا فً انتاج 

( التً اشارت 95) Silvaالساٌدروفور كما ٌتوافق اٌضا مع 

فات بٌن االوساط المستخدمة فً انتاج الى وجود اختال

 .Pالصبؽات الصفراء المخضرة من قبل بكترٌا

fluorescens   حٌث وجدت ان لوسطKingB  تؤثٌرا

اٌجابٌا فً انتاج الصبؽات مقارنة مع اوساط اخرى كما 

اشارت الى تؤثٌر كبرٌتات المؽنٌسٌوم وفوسفات البوتاسٌوم 

 فً انتاج تلك الصبؽات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

40 
 

 المتؤلقة وباستخدام اوساط مختلفة Pseudomonas( التحري عن انتاج الباٌروفدٌن من عزالت محلٌة لبكترٌا2جدول)

 

 الوسط المستخدم

 انؼضالد انجكزٛشٚخ

االمتصاص 

الضوئً عند 

طول موجً 

نانومتر 560  

االمتصاص 

الضوئً عند 

طول موجً 

نانومتر 000  

النسبة بٌن 

قٌمة 

االمتصاصٌة 

000 /560  

 - Pseudomonas 1nf 50919 0 وسط السٌدوموناس

Pseudomonas 2nf 50200 0 - 

Pseudomonas 4nf  50020 0 - 

Pseudomonas 6nf 50259 0 - 

 Pseudomonas 1nf 9020 00110 00990 وسط كنك ب

Pseudomonas 2nf  90021 00200 00520 

Pseudomonas 4nf 90551 50509 00105 

Pseudomonas 6nf 90519 00595 00010 

وسط المرق 

% بٌاض 50المؽذي+

 البٌض

Pseudomonas 1nf 00202 0 - 

Pseudomonas 2nf  00001 0 - 

Pseudomonas 4nf  00190 0 - 

Pseudomonas 6nf 00912 0 - 

 - Pseudomonas 1nf 00012 0 وسط السكسنٌت

Pseudomonas 2nf 5002 0 - 

Pseudomonas 4nf 00125 00050  

Pseudomonas 6nf  50000 0 - 

 

وقد اوضح تشخٌص الساٌدروفورات المنتجة من خالل 

تحدٌد مواقع القمم الناتجة لمستخلص العزالت البكتٌرٌة فً 

ظهور قمة واضحة عند الطول الموجً  KingBوسط 

للعزالت االربعة جمٌعها داللة على تكون امالح  200-210

الهٌدروكسمٌت بٌنما انفصلت قمة اخرى عند الطول  -حدٌد

لتكون امالح  6nfو 4nfلمستخلص العزالت  221الموجً 

(, تعد زٌادة 9كاتٌكول وكما هو واضح فً شكل ) -الحدٌد

 210 -200االمتصاص الضوئً عند الطول الموجً بٌن 

نانومتر بعد اضافة ملح كلورٌد الحدٌدٌك الى تفاعل حاصل 

بٌن مجموعة الهٌدروكسمٌت الموجودة فً الساٌدروفورات 

إدي تفاعل مجموعة الكاتٌكول فً وبٌن الحدٌد بٌنما ٌ

الساٌدروفورات مع الحدٌد الى ارتفاع قٌمة االمتصاص 

نانومتر وهذا ٌتفق مع ما  221الضوئً عند الطول الموجً 

( نتٌجة استعماله لالمتصاص الضوئً فً  50حصل علٌه )
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تشخٌص انواع الساٌدروفورات المنتجة من قبل 

( الى  95)  Silvaكما اوضحت   Pseudomonasبكترٌا

تؤثٌر امالح الحدٌد المستخدمة  على نتائج االمتصاص 

الضوئً الختالؾ قابلٌة الساٌدروفورات فً خلب الحدٌد 

من امالحه المختلفة.

 

 

المتؤلقة المعزولة من جذور الذرة   Pseudomonas(: تحلٌل االمتصاص الضوئً لمستخلصات العزالت البكتٌرٌة لبكترٌا9شكل)

 البٌضاء

العزلة  , د=Pseudomonas 4nf , ج= العزلةPseudomonas 2nf, ب= العزلة 1nf   Pseudomonasالعزلةا= 

Pseudomonas 6nf  

أظهرت العزالت البكتٌرٌة االربعة قٌد الدراسة قابلٌة 

متفاوتة فً اذابة الفوسفات الالعضوٌة وباستخدام وسط 

AYG نمو العزالت الى انخفاض فً  السائل حٌث ادى

االرقام الهٌدروجٌنٌة مع زٌادة تحرر الفسفور, وقد وجد ان 

افضل العزالت البكتٌرٌة اذابة للفوسفات الالعضوٌة هً 

جزء  5921مع تحرر  4nfتؤتً بعدها العزلة  2nfالعزلة 

جزء بالملٌون على التوالً بٌنما لوحظ  5215بالملٌون و

على اذابة الفوسفات لٌصل  6nfة انخفاض فً قابلٌة العزل

(. قد 9جزء بالملٌون فقط )جدول 02الفسفور المتحرر الى 

ٌإثر انتاج الساٌدروفورات اضافة النخفاض االرقام 

الهٌدروجٌنٌة من قبل العزالت البكتٌرٌة على عملٌة اذابة 

الفوسفات الالعضوٌة من قبل العزالت حٌث لوحظ ان 

لباٌروفدٌن والساٌدروفورات المنتجة ل 2nfو  2nfالعزلتٌن

االخرى هً مذٌبة للفوسفور الالعضوي بصورة اكبر من 

وقد تتؤثر قابلٌة اذابة الفوسفات  6nfو 1nfالعزلتٌن 

الالعضوي على العدٌد من العوامل منها النوع البكتٌري 

وانتاج للعدٌد من الحوامض العضوٌة من خالل استهالكها 

( الى ان انتاج 99) Nahasللسكرٌات المختلفة وقد اشار 

االحماض العضوٌة احد االلٌات المهمة المتبعة من قبل 

( الى 90) Sadafالبكترٌا فً اذابة الفوسفات كما اشار 

انتاج بعض المركبات المخلبٌة مثل الساٌدروفورات او انتاج 

بعض مواد االٌض االخرى والتً قد تساهم فً اذابة 

Gulati (92 )و  Vyasالفوسفور الالعضوي كما درس 

انتاج وتشخٌص االحماض العضوٌة من قبل عزالت النواع 

وتؤثٌرها فً اذابة   Pseudomonasمتؤلقة لبكترٌا

الفوسفور الالعضوي واشار كذلك الى انتاج تلك العزالت 

لبعض الهرمونات نباتٌة مما تزٌد من نمو وحاصل النبات 

 .P( من عزل بكترٌا 90) Farshadواستطاع 

fluorescens  من ترب مختلفة وتقٌٌم كفاءتها فً اذابة

الفوسفات الالعضوي وانتاجها النواع من الساٌدروفورات 

% من 90ومنظمات النمو وان نسبة عالٌة تصل الى 

العزالت المذٌبة للفوسفات تكون منتجة للساٌدروفور كما 

( الى امكانٌة استخدام عزالت البكترٌا 99) Paraniبٌن 

ذات االنتاجٌة المتعددة من منظمات النمو وذات  المتؤلقة

القدرة على اذابة الفوسفات والمنتجة للساٌدروفور فً 

 تصنٌع واستعمال سماد حٌوي قلٌل الكلفة وذي كفاءة جٌدة.
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(: تركٌز الفسفور الذائب المتحرر بفعل العزالت البكتٌرٌة 9جدول) Pseudomonas لمتؤلقة والمعزولة من جذور الذرة البٌضاءا   

 محتوى الفسفور الذائب )جزء بالملٌون(  pHالرقم الهٌدروجٌنً العزلة البكتٌرٌة

Pseudomonas 1nf  209 5001 

Pseudomonas2nf 002 5921 

Pseudomonas 4nf 002 5215 

Pseudomonas 6nf 000 02 

 

قبل العزالت البكتٌرٌة المتؤلقة قٌد العمل قابلٌة تلك العزالت فً تكوٌن اؼشٌة حٌوٌة ابرزت نتائج تكوٌن االؼشٌة الحٌوٌة من 

والتحول من الشكل المتحرك الطافً فً الوسط السائل الى الشكل الملتصق على جدران االنبوب الزرعً, كما ادى استخدام 

فً الوسط الصلب وظهور راسب اسود فً قعر صبؽة الكونؽو االحمر الى ظهور راسب اسود على اجزاء من النمو البكتٌري 

( وٌعد ذلك داللة على تحول البكترٌا من شكلها العادي ذي االسواط المتحركة الى شكل اكثر كثافة 0االنبوب الزرعً )شكل 

 محتوي على االهداب التً تمٌل فً ترسٌب صبؽة الكونؽو االحمر بعد تجمٌعها على اسطح االهداب مإدٌة الى ظهور الراسب

 االسود.

 

 المتؤلقة Pseudomonasعزالت تكوٌن االؼشٌة الحٌوٌة من قبل  (:0شكل)

تلجؤ البكترٌا فً بٌئاتها المختلفة الى االلتصاق بالسطوح الصلبة من خالل انتاجها لمتعدد السكرٌد وبروتٌنات سطحٌة وتكون  

ت لتكوٌن اؼشٌة حٌوٌة تختلؾ من حٌث التجمعات والطبقات تجمعات شبٌهة بالكائنات متعددة الخالٌا والتً تتداخل مع انسجة النبا

والكبر, وتتؤثر االؼشٌة الحٌوٌة بعدد من العوامل منها انسجة النبات التً تلتصق علٌها وتوفر المواد المؽذٌة والماء وطبٌعة تلك 

لبٌئٌة المختلفة من حرارة او نقص مؽذٌات البكترٌا. توفر تلك الطبقات المتعددة الثابتة للبكترٌا القدرة على التؽلب على ظروفها ا

( الى تلك العالقات التعاٌشٌة 92) Fuquaو  Danhorn( و90واخرون ) Ramey   او وجود مضادات حٌوٌة وقد اشار كل من 

والمعزولة من  Pseudomonasبٌن النبات واحٌاء التربة المجهرٌة. ٌتضح مما تقدم تمكن العزالت البكتٌرٌة المتؤلقة للجنس 

جذور الذرة البٌضاء على انتاج مواد تنظم نمو النبات حٌث انها تنتج الباٌوفردٌن والعدٌد من الساٌدروفورات االخرى واذابتها 

للفوسفات الالعضوي وبكفاءة عالٌة وتكوٌنها لالؼشٌة الحٌوٌة مما ٌزٌد من فرصة بقائها فً بٌئة النبات واظهار فعالٌاتها الحٌوٌة 

 ٌدة للنبات.المف
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 تأثير التداخل بين اجهاد الجفاف والبرولين في نمو وحاصل نبات الماش
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 انًهخض

أؿ٣َض طـَرش كو٤ِش ك٢ حُلي٣وش حُ٘زخط٤ش حُظخرؼش ُؤْ ػِّٞ حُل٤خس/ ٤ًِش حُظَر٤ش ُِؼِّٞ حَُٜكش/ ؿخٓؼش رـيحى  

رٜيف ىٍحٓش طؤػ٤َ حُظيحهَ ر٤ٖ حؿٜخى حُـلخف ٝحُز٤َُٖٝ ك٢ ٗٔٞ ٝكخَٛ ٗزخص حُٔخٕ  2013ُِْٝٔٞٓ ح٤ُٜل٢ 

VignaradiataL. ّٞح٤ُٔطَس(, ١ٍ ًَ ٤ٓٞ٣ٖ, ١ٍ ًَ أٍرؼش أ٣خّ. , ًٝخٗض ٓؼخ٬ٓص حؿٜخى حُـلخف ٢ٛ ١ٍ ًَ ٣(

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ. أٟٝلض حُ٘ظخثؾ حٕ طؤػ٤َ حؿٜخى حُـلخف رظزخػي كظَحص ح١َُ  30, 20, 10, 0حٓخ طَح٤ًِ حُز٤َُٖٝ ك٢ٜ 

ٖٓ ١ٍ ًَ ٣ّٞ ح٠ُ ١ٍ ًَ أٍرؼش أ٣خّ أىٟ ح٠ُ حٗولخٝ ٓؼ١ٞ٘ ك٢ حؿِذ حُٜلخص حُٔيٍٝٓش, كوي حٗولٞ حٍطلخع 

%, ٗٔزش 16.60%, حُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ 34.35%, حُُٕٞ حُـخف 26.36%, حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش 19.39ش حُ٘زخص ر٘ٔز

%, ػيى 21.72%, حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِزَٝط٤ٖ 23.44%, حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ 29.49حٌُخٍر٤ٛٞيٍحص حٌُحثزش 

 %.8.29ٜخى % ٝى٤َُ حُل23.63%, كخَٛ حُزٌٍٝ 16.83%, حُلخَٛ حُزخ٣ُٞٞؿ٢ 33.42حُوَٗخص 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ كوي  20حٓخ ػ٘ي ٍٕ حُز٤َُٖٝ كوي حُىحىص ٓؼ٣ٞ٘خً حؿِذ حُٜلخص حُٔيٍٝٓش ٫ ٤ٓٔخ ػ٘ي حُظ٤ًَِ  

%, حُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ 96.50%, حُُٕٞ حُـخف 60.07%, حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش 69.98حُىحى حٍطلخع حُ٘زخص 

%, حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِزَٝط٤ٖ 62.50ٔج٣ٞش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ %, حُ٘ٔزش ح53.78ُ%, ٗٔزش حٌُخٍر٤ٛٞيٍحص حٌُحثزش 63.67

% ٝى٤َُ حُلٜخى 85.07%, كخَٛ حُزٌٍٝ 58.57%, حُلخَٛ حُزخ٣ُٞٞؿ٢ 72.22%, ػيى حُوَٗخص 120.13

 % ٓوخٍٗش ٓغ ح٤ُٔطَس.17.07

 

 ٗزخص حُٔخٕ, حُز٤َُٖٝ, حؿٜخى حُـلخف.انكهًبد انًفزبحٛخ: 
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Abstract 

 The experiment was conducted in botanical garden of the Department of Biology, 

College of Education for Pure Sciences, University of Baghdad during the Summergrowth 

season of 2013.  

 The experiment aimed to study the effect of the interaction of drought stress and 

proline on growth and yield of Vignaradiata L. The treatment of drought stress were 

irrigation every day (control), irrigation every two days, irrigation every four days. While 

concentration of proline were 0, 10, 20, 30 ppm. The results showed that effect of drought 

stress irrigation divergence from every days to irrigation every four days led to significant 

decrease in the averages of most studied characteristic at which decreased in plant height 

by 19.39%, leaf area by 26.36%, dry weight by 34.35%, chlorophyll content by 16.60%, 

soluble carbohydrates percentage by 29.49%, nitrogen percentage by 23.44%, protein 

percentage by 21.72%, pods number by 33.42% biological yield by 16.83% seeds yield by 

23.63% and harvest index by 8.27%.Proline sparing showed a significant increase in most 

of average of studied characteristics especially concentration 20 ppm the plant height by 

69.89%, leaf area by 60.07%, dry weight 96.50%, chlorophyll content by 63.67%, soluble 

carbohydrate percentage by 53.78%, nitrogen percentage 62.50% protein percentage by 

120.13%, pods number by 72.22%, biological yield by 58.57%, seeds yield by 85.07% and 

harvest index by 17.07% compared with control. 

 

Key words: Vignaradiata L., Proline, Drought stress 
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 يمذيخ

ح٠ُ حُؼخثِش حُزو٤ُٞش .٣VignaradiataLؼٞى ٗزخص حُٔخٕ 

Fabaceae  َٜٗزخص ػ٘ز٢ هخثْ أٝ ٗزٚ هخثْ ٣ٔظخُ رو ٞٛٝ

( ٣ّٞ ٝحٕ كزٞرٚ أٓطٞح٤ٗش ٛـ٤َس ًحص 90-70ىٍٝس ك٤خطٚ )

[ ٣ٍِع ك٢ حُؼَحم ك٢ أؿِذ حُٔلخكظخص 2, 1ُٕٞ أه٠َ ]

[, طٔظويّ 3( حُق ٌٛظخٍ ٣ٞ٘ٓخً ]92-88ٝرٔٔخكش طويٍ رـ )

ُِزَٝط٤ٖ ٝطظَحٝف ٗٔزظٚ ك٢ حُزٌٍٝ  رٌٍٝٙ ًٜٔيٍ ٍه٤ٚ

(% ٝحُزَٝط٤ٖ ؿ٢٘ رخُلخٓٞ ح٢٘٤ٓ٫ 19-29)

Lysine ؿ٢٘ رخٌُخٍر٤ٛٞيٍحص ٝحُل٤ظخ٤ٓ٘خص ٝحُلي٣ي ٞٛٝ

 Isoflavoindesٝحُِٗي ٝحٌُخ٤ُّٔٞ ٣ٝل١ٞ ػ٠ِ ًَٓزخص 

ح٠ُٔخىس ٬ًُٔيس٬َُٝٓحٟخ١َُٔخ٤ٗش 

ْ ًٔخ ٓخٛ Cؿ٤٘ش رل٤ظخ٤ٖٓ  Sporutsٝحُٔخ٣ٌَٝر٤شٝرخىٍحطٚ

ك٢ ح٤ٓخ ر٘ٔزش  Anemiaحُٔخٕ ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ كوَ حُيّ 

%, ٣ٔظويّ ١ل٤ٖ رٌٍٝٙ ك٢ ٛ٘خػش حُوزِ ٝحُل٣ِٞخص 66

ٝطٔظويّ روخ٣خ حُ٘زخص ًؼِق ُِل٤ٞحٕ ك٬٠ً ػٖ ًٞٗٚ ٓٔخى 

ُِظَرش ٝهيٍطٚ ك٢ طؼز٤ض حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٝٛٞ ه٤َِ ح٫كظ٤خؿخص 

 [. ٣ؼخ٢ٗ حُؼَحم5, 4حُٔخث٤ش ُٝٚ َٓىٝى حهظٜخى١ ؿ٤ي ]

ٝح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٖٓ حُـلخف ٝٗوٚ ك٢ حُٔٞحٍى ح٤ُٔخٙ حُؼٌرش 

ٗظ٤ـش حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ًظخَٛس ح٫كظزخّ حُلَح١ٍ 

ٝحُظٜلَ ٝحٗلٔخٍ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش رٔزذ طي٤َٓ حُـخرخص 

[. 6ٝطؼ٣َش حُظَرش ٝكويحٕ ح٧ٍح٢ٟ حٍُِحػ٤ش ُوٜٞرظٜخ ]

ٔخء ٣ؼَف حؿٜخى حُـلخف رخٗٚ حُلخُش حُظ٢ ك٤ٜخ ؿخ٣ِٛش حُ

طَٜ ح٠ُ ٗوطش ٫ ٣ٔظط٤غ ػ٘يٛخ حُ٘زخص ك٢ حٓظٜخٙ حُٔخء 

رَٔػش ًخك٤ش ٤ُؼخىٍ ٓظطِزخص حُظزوَ/ٗظق ٝطٔخػي حُؼٞحَٓ 

حُـ٣ٞش ًؤٍطلخع ىٍؿخص حُلَحٍس ٝحٗولخٝ ح١َُٞرش حُ٘ٔز٤ش 

٣ُٝخىس َٓػش ح٣َُخف ٝٗيس ٓطٞع حٗؼش حُْ٘ٔ ك٢ ح٠ٍَُ 

[. ٣ٝٞؿي ٗٞػ٤ٖ ٖٓ 7حُ٘خؿْ ػٖ حؿٜخى حُـلخف ]

ؿٜخى,حؿٜخى رخ٣ُٞٞؿ٢ ػ٢ٌٔ ٢ٛٝ حُظـ٤٤َحص ك٢ ٝظخثق ح٫

حُ٘زخص حُظ٢ طَؿغ ح٠ُ حُلخُش حُطز٤ؼ٤ش ػ٘ي ُٝحٍ ح٫ؿٜخى 

ٝح٧هَ حؿٜخى ؿ٤َ ػ٢ٌٔ ٢ٛٝ حُلخُش حُظ٢ ٫ ٣َؿغ ك٤ٜخ 

ٗ٘خ١ حُ٘زخص ٝٝظخثق حؿِحثٚ ح٠ُ حُلخُش حُطز٤ؼ٤ش ػ٘ي ُٝحٍ 

[. ٣ئى١ ح٫ؿٜخى ح٠ُ هلٞ حُ٘ٔٞ حُو١َ٠ 8ح٫ؿٜخى ]

ٝحُظٌخػ١َ ٝطؼز٢٤ ػ٤ِٔخص حُز٘خء ح٠ُٞث٢ ٝطٔؼ٤َ حٌُخٍرٕٞ 

ٝهَِ ك٢ ح٣ٞ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٣ُٝخىس ك٢ حٗظخؽ ٓـٔٞػش 

 ReactiveOxygenSpecies (ROS)ح٫ًٝٔـ٤ٖ حُلؼخُش 

 [.9ٝحُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ٛيّ حُزَٝط٤٘خص ٝح٫ؿ٤٘ش حُو٣ِٞش ]

٣ؼي كخٓٞ حُز٤َُٖٝ ٖٓ ح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش حُلَس  

Glutamic acid [10 ]حٌُِٞطخ٤ٓي ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ كخٓٞ

٣ٝظَحًْ ك٢ حُـٌٍٝ ٝح٤ُٔوخٕ ٝح٧ٍٝحم ٣ٌٝؼَ ك٢ أٍٝحم 

حُ٘زخص ٝحٕ طَحًٔٚ ك٢ حُ٘زخص ٤ِٓٝش ُظـ٤ٔغ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٖٓ 

ًَٓزخص ٗظَٝؿ٤٘٤ش ٗخطـش ٖٓ طلَِ حُزَٝط٤ٖ ك٤غ حٕ طؼز٢٤ 

ر٘خء حُزَٝط٤ٖ حػ٘خء طؼَٝ حُ٘زخص ُ٪ؿٜخى ُٝظَٝف حُ٘ي 

ًَٓزخص ٓخٓش ٓؼَ ح٣ٞٗخص ح٤ٗٞٓ٫ّٞ ح١ٌُ ح١ُُٞٓ٫ طظَحًْ 

٣ؼي ٟخٍحً ُِ٘زخص ٣ٝلُٜٞخ ر٤ٌٔخ٤ٌ٤ٗش هخٛش ح٠ُ ًَٓزخص 

[. حٕ 11ًحثزش ًخ٧كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ٝحٜٛٔخ حُز٤َُٖٝ ]

حُز٤َُٖٝ ٣ؼَٔ ًلخكع ح٢ٔ٣ِٗ ؿ٤َ ٓئػَ ك٢ حُلؼخ٤ُخص 

ح٤ٔ٣ِٗ٫ش ٣ٝٔخػي ػ٠ِ كٔخ٣ش ح٣ِٗ٫ٔخص ٖٓ حُظلَِ ٣ٝوّٞ 

 [.12ًَُٔزخص حُو٣ِٞش ٝح٫ؿ٤٘ش حُ٘زخط٤ش ]رخُٔلخكظش ػ٠ِ ح

طٜيف حُيٍحٓش حُلخ٤ُش ح٠ُ ٓؼَكش طؤػ٤َ حؿٜخى حُـلخف  

ك٢ ٗٔٞ ٝكخَٛ ٗزخص حُٔخٕ ٝطؤػ٤َ حُز٤َُٖٝ ك٢ طلَٔ 

 حُ٘زخص ُِـلخف ٝطل٤ٖٔ ٛلخطٚ حٍُٔٞكُٞٞؿ٤شٝحُلِٔـ٤ش.

 

 

 انًٕاد ٔؽشائك انؼًم:

ؤْ ػِّٞ أؿ٣َض حُظـَرش ك٢ حُلي٣وش حُ٘زخط٤ش حُظخرؼش ُ 

ٍػض ح٫ٛٚ  ُُ حُل٤خس ك٢ ٤ًِش حُظَر٤ش ُِؼِّٞ حَُٜكش. 

ػْ هللض  ٤ً7/7/2013ِٞؿَحّ رؼَ٘س رٌٍٝ رظخ٣ٍن  7رُٕٞ 

ُٓو٤ض حُزخىٍحص ٤ٓٞ٣خً رخُٔخء  ح٠ُ ٓظش رخىٍحص رؼي ح٫ٗزخص, 

ؿْ ٖٓ  1ٝرٔويحٍ ُظَ ٍٝرغ ٝطْ اٟخكش 

NPK ٝحُٔٞرَكٞٓلخص ػ٘ي حٍُِحػش رٌَ ح٤ٛٚ ٝرؼي

أٍٝحم طْ ٓؼخِٓش حُ٘زخطخص  6-4حص ح٠ُ َٓكِش ٍٝٛٞ حُزخىٍ

 رخُٔؼخ٬ٓص ح٫ط٤ش:

, 2حؿٜخى حُـلخف حٝ كظَس حُظؼط٤ٖ رلظَحص )ٛلَ,  .1

4.ّٞ٣ ) 

, 10ٍٕ حُ٘زخطخص رلخٓٞ حُز٤َُٖٝ رٞحهغ )ٛلَ,  .2

( ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ كظَط٤ٖ حُلظَس ح٠ُٝ٧ 30, 20

ٝحُلظَس حُؼخ٤ٗش رظخ٣ٍن  11/8/2013رظخ٣ٍن 

حٓظويحّ حُظ٤ْٜٔ حُؼ٘ٞحث٢  . ط24/8/2013ْ

ٝر٣ٌٍَٖٔ ٌَُ ٓؼخِٓش كٌخٗض  (CRD)حٌُخَٓ 

ٝكيس طـ٣َز٤ش, طٔض ػ٤ِٔش حُلٜخى  24=2×3×4

 .22/10/2013رٍٜٞس ًخِٓش 

 6/9/2013رظخ٣ٍن  D1طْ حهٌ حُل٘ش أٝ حُلظَس ح٠ُٝ٧ 

 ٝىٍحٓش حُٜلخص حُظخ٤ُش ُؼ٬ػش ٗزخطخص ٖٓ ًَ ٓؼخِٓش:

حُ٘زخص ٖٓ هخػيطٚ كظ٠ آهَ حٍطلخع حُ٘زخص ْٓ: طْ ه٤خّ -1

 ػويس رخُٔٔطَس.

حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش ْٓ-2
2

: كٔزض حٓظ٘خىحً ح٠ُ ٣َ١وش 

ح٧هَحٙ. ك٤غ أهٌ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٧هَحٙ ٝطْ طـل٤لٜخ 

ٝأهٌص ح٧ٍٝحم حُـخكش ُظِي ح٧هَحٙ ػْ ُكٔزض حُٔٔخكش 

 حُٔطل٤ش كٔذ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش:

انًغبحخ انٕسلٛخ عى
2

يغبحخ ×  نألٔساقانٕصٌ انجبف = 

 األلشاص انًؼهٕيخ انًغبحخ

 انٕصٌ انجبف ناللشاص                      

[......13] 

حُُٕٞ حُـخف ؿْ: طْ ه٤خّ حُُٕٞ حُـخف ُ٘زخص رؼي طـل٤لٚ -3

 ّ كظ٠ ػزخص حُُٕٞ.°80ريٍؿش كَحٍس 

: طْ كٔخد Spadحُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ ٨ٍُٝحم -4

 Chlorophyllٜخُ حُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ ٨ٍُٝحم رـ

meter  َٓٞى٣Spad  حُٔـِٜ ٖٓ ًَٗشMinolta  ح٤ُخرخ٤ٗش

حُٔليٝىس, أهٌ ٓؼيٍ ػ٬ع هَحءحص ُؼ٬ع أٍٝحم ُؼ٬ػش 

ٗزخطخص أهظ٤َص ػ٘ٞحث٤خً ٖٓ ٢ٓٝ حُ٘زخص ٖٓ ًَ ٓؼخِٓش 

ًُٝي رٟٞغ أػَٝ ؿِء ٖٓ حٍُٞهش طلض ًٍحع حُـٜخُ 

 ٝح٠ُـ٢ ػ٤ِٚ ك٤غ طظَٜ حُوَحءس ػ٠ِ ٗخٗش حُـٜخُ.

طوي٣َ ٗٔزش حٌُخٍر٤ٛٞيٍحص حٌُحثزش ك٢ ح٧ٍٝحم: حٓظويٓض -5

ٝحهَٕٝ  Herbertكخٓٞ حٌُز٣َظ٤ي ٣َ١وش -٣َ١وش حُل٤ٍ٘ٞ

[ رخٓظويحّ ؿٜخُ حُٔط٤خف ح٠ُٞث٢ ػ٘ي حُطٍٞ حُٔٞؿ٢ 14]

ٗخ٤ٓٞٗظَ ٝهي هٍُٞٗض حُ٘ظخثؾ ُِٔؼخ٬ٓص حُٔوظِلش ٓغ  488

٤٠َٙ حُٔ٘ل٠٘ حُو٤خ٢ٓ ٣ٌَُِٔخص ح٧كخى٣ش ٝح١ٌُ طْ طل

 ُظوي٣َ ٗٔزش حٌُخٍر٤ٛٞيٍحص حٌُحثزش.

طوي٣َ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ: طْ طوي٣َ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ك٢ -6

 Chapman  ٝPratt[15.]حُـِء حُو١َ٠ كٔذ ٣َ١وش 

طوي٣َ ٗٔزش حُزَٝط٤ٖ ك٢ ح٧ٍٝحم: طْ طوي٣َ ٗٔزش حُزَٝط٤ٖ -7

 ك٢ ح٧ٍٝحم كٔذ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش: 
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 [16......... ] 6.25× حُ٘ظَٝؿ٤ٖ ٗٔزش حُزَٝط٤ٖ= ٗٔزش 

طوي٣َ حُٔلظٟٞ حُ٘ظَٝؿ٢٘٤ ك٢ ح٧ٍٝحم: طْ طوي٣َٙ ٖٓ -8

 [:17حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش ]

حُُٕٞ × حُٔلظٟٞ حُ٘ظَٝؿ٢٘٤= حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ 

 10× حُـخف ُِ٘زخص 

ٝىٍحٓش حُٜلخص  22/10/2013طْ حُلٜخى ُِ٘زخص رظخ٣ٍن 

 ؼخِٓش:حُظخ٤ُش ُؼ٬ػش ٗزخطخص ٖٓ ًَ ٓ

 ػيى حُوَٗخص ٌَُ ٗزخص.-1

 ػيى حُزٌٍٝ ٌَُ هَٗش.-2

 حُلخَٛ حُزخ٣ُٞٞؿ٢ ؿْ ٌَُ ٗزخص.-3

 كخَٛ ٗزخص حُٔخٕ )ؿْ(.-4

 ١ٍٞ حُوَٗش )ْٓ(.-5

 ُٕٝ حُزٌٍٝ ك٢ حُوَٗش )ؿْ(.-6

 [:18ى٤َُ حُلٜخى %: طْ كٔخرٚ ٖٓ حُٔؼخىُش حُظخ٤ُش ]-7

 زٔس(   انحبطم االلزظبد٘ )حبطم انج      دنٛم انحظبد= 

 ×100 

 انحبطم انجبٕٚنٕجٙ )ٔصٌ انُجبد ككم يغ انجزٔس(

 انزحهٛم االحظبئٙ

طْ طل٤َِ حُ٘ظخثؾ حكٜخث٤خً كٔذ حُزَٗخٓؾ ح٫كٜخث٢  

SAS (2012) [19 ٝطْ ٓوخٍٗش حُٔظ٢ٓٞ رؤهَ كَم ٓؼ١ٞ٘ ]

LSD  ٍ0.05ػ٘ي ٓٔظٟٞ حكظٔخ. 

 انُزبئج ٔانًُبلشخ

ٓؼ١ٞ٘ ٫ؿٜخى ( ح٠ُ ٝؿٞى طؤػ٤َ 1ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ ) 

حُـلخف ك٢ حٍطلخع ٗزخص حُٔخٕ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ٖٓ 

% ٝػ٘ي ٍٕ ٤ٓٞ٣19.39ٖ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ر٘ٔزش حٗولخٝ 

( ؿِء 30, 20, 10حُز٤َُٝ٘خُىحى حٍطلخع حُ٘زخص رخُظَح٤ًِ )

% 69.98% ٝ 23.03رخ٤ُِٕٔٞ ٖٓ حُز٤َُٖٝ ر٘ٔزش 

حٓخ  % ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس,21.12ٝ

% ُِظ٤ًَِ 42.40حُظيحهَ كوي ًخٕ ٓؼ٣ٞ٘خً ٝحػ٠ِ ه٤ٔش ًخٗض 

ؿِء ٖٓ ح٤ُِٕٔٞ طلض ظَٝف ح١َُ ًَ ٤ٓٞ٣ٖ أٓخ أهَ  20

ْٓ ًخٗض ُِظ٤ًَِ ٛلَ ك٢ كظَس ؿلخف أٍرؼش  19.40ه٤ٔش 

( حٗولخٟخً ٓؼ٣ٞ٘خً ك٢ حُٔٔخكش 2أ٣خّ, ٝطٟٞق ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ر٘ٔزش  حٍُٞه٤ش ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ

%, حٓخ ػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص رخَُٕ رخُز٤َُٖٝ كوي 26.36

أُىحىص حُٔٔخكش حٍُٞه٤ش ُِظَح٤ًِ حُؼ٬ػش ٖٓ حُز٤َُٖٝ ر٘ٔزش 

% ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش 12.37% 60.07ٝ% ٝ ٣ُ30.48خىس 

ْٓ 13.95ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٕ حهَ ه٤ٔش 
2
 

ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝػ٘ي حُظ٤ًَِ ٛلَ. حٓخ 

ْٓ 30.93أًزَ ه٤ٔش ك٢ٜ 
2
ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ  

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ. 20ٝرخُظ٤ًَِ 

( ح٠ُ ٝؿٞى حٗولخٝ ك٢ حُُٕٞ 3ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ ) 

حُـخف ُ٘زخص حُٔخٕ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ٖٓ ًَ ٣ّٞ ح٠ُ 

% حٓخ 34.35ٞ رٍٜٞس ٓؼ٣ٞ٘ش ٗٔزش أٍرؼش أ٣خّ كوي حٗول

ػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص رخُز٤َُٖٝ كوي حُىحى حُُٕٞ حُـخف ر٘ٔزش 

% ػ٘ي 96.50ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٝ 10% ػ٘ي حُظ٤ًَِ 31.74

ؿِء  30% ػ٘ي حُظ٤ًَِ 12.69ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٝ 20حُظ٤ًَِ 

ؿْ  2.40رخ٤ُِٕٔٞ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, حٓخ أهَ ه٤ٔش 

ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ,  ػ٘ي حُظ٤ًَِ ٛلَ

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ  20ؿْ ػ٘ي حُظ٤ًَِ  7.42ٝطٌٕٞ أػ٠ِ ه٤ٔش 

 ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ.

( ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ 4طز٤ٖ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

حُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ ٨ٍُٝحم ك٢ ٗزخص حُٔخٕ كوي حٗولٞ 

٣خّ ر٘ٔزش رٍٜٞس ٓؼ٣ٞ٘ش ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ

% ٝهي حُىحى حُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ رٍٜٞس ٓؼ٣ٞ٘ش 16.60

% 63.97% 38.10ٝػ٘ي حَُٕ رخُز٤َُٖٝ ر٘ٔذ 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ  30ٝ 20ٝ 10% ُِظَح٤ًِ 23.08ٝ

حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ح٤ُٔطَس.حٓخ حهَ ه٤ٔش كٌخٗض ػ٘ي طزخػي 

ٝك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ  Spad 6.15كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ 

ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ  Spad 12.75ه٤ٔش ًخٗض ٝحػ٠ِ 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ. ٤ٓٞ٣20ٖ ٝرخُظ٤ًَِ 

( ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ 5ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ٗٔزش حٌُخٍر٤ٛٞيٍحص حٌُحثزش % ك٢ ح٧ٍٝحم كوي حٗول٠ض 

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝهي 29.49ر٘ٔزش 

% 31.39ر٘ٔزش ٣ُخىس حُىحىص ػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص رخُز٤َُٖٝ 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ  30ٝ 20ٝ 10% ُِظَح٤ًِ %6.71 53.78ٝٝ

ػ٠ِ طظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض 

ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ  1.99حهَ ه٤ٔش 

ؿِء  20ػ٘ي حُظ٤ًَِ  4.90أٍرؼش أ٣خّ ٝأًؼَ ه٤ٔش ٢ٛ 

 ٤ٖٓٞ.رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػي ح١َُ ح٠ُ ٣

( ح٠ُ ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 6طٟٞق ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ك٢ حُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش ُِ٘ظَٝؿ٤ٖ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش 

% ٝػ٘ي ٍٕ حُز٘خص رخُز٤َُٖٝ 23.44أ٣خّ ٝر٘ٔزش حٗولخٝ 

% ك٢ 10.48% 62.50ٝ% 38.64ٝحُىحىص حُ٘ٔزش رٔويحٍ 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ 30ٝ 20ٝ 10حُظَح٤ًِ 

ػ٘ي  2.15ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ ًخٗض حهَ ه٤ٔش ٢ٛ 

طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ حٓخ حػ٠ِ 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي  20ك٢ حُظ٤ًَِ  4.71ه٤ٔش كوي ًخٗض 

 طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ. 

( ح٠ُ ٝؿٞى كَم ٓؼ١ٞ٘ ك٢ 7طز٤ٖ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

% 50.47م كوي حٗول٠ض ر٘ٔزش حُٔلظٟٞ حُ٘ظَٝؿ٢٘٤ ٨ٍُٝح

ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص 

رخُز٤َُٖٝ حُىحى حُٔلظٟٞ حُ٘ظَٝؿ٢٘٤ رٍٜٞس ٓؼ٣ٞ٘ش ٝر٘ٔذ 

% ُِظ٤ًَِ 199.41ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٝ 10% ُِظ٤ًَِ 67.93

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ  30% ُِظ٤ًَِ 19.15ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٝ 20

حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض حهَ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, 

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ك٢ 51.59ه٤ٔش 

ػ٘ي طزخػي كظَس  349.85حُظ٤ًَِ ٛلَ ٝحػ٠ِ ه٤ٔش ًخٗض 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٖٓ حُز٤َُٖٝ. 20ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ ٝرخُظ٤ًَِ 

( ح٠ُ ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ 8ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ٍٝحم ٗزخص حُٔخٕ كوي حٗولٞ حُ٘ٔزش حُٔج٣ٞش ُِزَٝط٤ٖ ٧

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝهي 21.92ر٘ٔزش 

% 96.03حُىحى ٓؼ٣ٞ٘خً ػ٘ي ٍٕ حُ٘زخص رخُز٤َُٖٝ ٝر٘ٔزش 

ؿِء  30ٝ 20ٝ 10% ُِظَح٤ًِ %66.79 120.13ٝٝ

رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس. حٓخ رخُ٘ٔزش 

ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي  8.15 ُِظيحهَ كوي ًخٗض أهَ ه٤ٔش

ػ٘ي  26.09طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝحػ٠ِ ه٤ٔش 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ. 20طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ ك٢ حُظ٤ًَِ 

( ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ 9طٟٞق ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ػيى حُوَٗخص ُ٘زخص حُٔخٕ كوي حٗول٠ض ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ 

هي أُىحى ػيى حُوَٗخص %, 33.42ٝح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ر٘ٔزش 

ؿِء  10% ك٢ حُظ٤ًَِ 42.55رٍٜٞس ٓؼ٣ٞ٘ش ر٘ٔزش 
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ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ  20% ُِظ٤ًَِ 72.22رخ٤ُِٕٔٞ ٝحُىحى ر٘ٔزش 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٓوخٍٗش ٓغ  30% ُِظ٤ًَِ 20.33ٝر٘ٔزش 

ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض أهَ ه٤ٔش 

١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي كظَس ح 6.50

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػي  20ك٢ حُظ٤ًَِ  19.50ٝحػ٠ِ ه٤ٔش 

كظَس ح١َُ ٤ٓٞ٤ُٖ. حٓخ رخُ٘ٔزش ُؼيى حُزٌٍٝ ك٢ حُوَٗش كؤٕ 

( ٣ٟٞق حٕ ٛ٘خى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ر٤ٖ حُٔؼخ٬ٓص 10حُـيٍٝ )

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ 22.58ٝهي حٗول٠ض حُ٘ٔزش رٔويحٍ 

ٕ حُز٤َُٖٝ كوي حُىحى ػيى حُزٌٍٝ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ حٓخ ػ٘ي ٍ

% 24.22% 100.20ٝ% 44.92ٝك٢ حُوَٗش ر٘ٔزش 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش  30ٝ 20ٝ 10ُِظَح٤ًِ 

 3.50ح٤ُٔطَس, حٓخ حُظيحهَ كوي ًخٕ ٓؼ٣ٞ٘خً ٝحهَ ه٤ٔش ًخٗض 

ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ٝحػ٠ِ 

زخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ ٝرظ٤ًَِ ػ٘ي ط 11.00ه٤ٔش ًخٗض 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٖٓ حُز٤َُٖٝ. 20

( ح٠ُ ٝؿٞى كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش 11ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ك٢ حُلخَٛ حُزخ٣ُٞٞؿ٢ ُ٘زخص حُٔخٕ كوي حٗولٞ ر٘ٔزش 

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝهي حُىحى 16.83

 10ِ حُلخَٛ حُزخ٣ُٞٞؿ٢ ػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص رخُز٤َُٖٝ رظ٤ًَ

% 23.63ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ر٘ٔزش ٣ُخىس ٓويحٍٛخ  30ٝ 20ٝ

% ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش %8.48 58.57ٝ

ؿْ  14.17ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض حهَ ه٤ٔش 

ك٢ ط٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝأػ٠ِ 

ي ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػ 20ؿْ ػ٘ي حُظ٤ًَِ  29.57ه٤ٔش 

 كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ.

( كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ كخَٛ 12طز٤ٖ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

% ٝهي حُىحى حُلخَٛ 23.63ٗزخص حُٔخٕ كوي حٗولٞ ر٘ٔزش 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ  30ٝ 20ٝ 10ػ٘ي ٓؼخِٓش حُ٘زخص رخُظَح٤ًِ 

% ػ٠ِ حُظظخرغ 20.56% 85.07ٝ% 32.95ٝر٘ٔزش ٣ُخىس 

ُِظيحهَ كوي ًخٕ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش 

ؿْ ُِظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي  2.89ٓؼ٣ٞ٘خً ًخٗض حهَ ه٤ٔش 

ؿْ رخُظ٤ًَِ  7.91حُلظَس ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝحػ٠ِ ه٤ٔش ًخٗض 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػي كظَس حُـلخف ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ. 20

( كَٝم ٓؼ٣ٞ٘ش ك٢ ١ٍٞ 13طٟٞق ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

ي طزخػي % ػ18.42٘حُوَٗش ُ٘زخص حُٔخٕ ٝهي حٗولٞ ر٘ٔزش 

كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝهي حُىحى ػ٘ي ٍٕ حُ٘زخص 

% ك٢ 9.35% 49.03ٝ% 25.69ٝرخُز٤َُٖٝ ر٘ٔذ 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ  30ٝ 20ٝ 10حُظَح٤ًِ 

ْٓ  6ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض أهَ ه٤ٔش 

أ٣خّ ٝأػ٠ِ ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش 

 20ْٓ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ ك٢ حُظ٤ًَِ  12ه٤ٔش 

 ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ.

( ح٠ُ كٍٜٞ حٗولخٝ ك٢ 14ط٤َ٘ ٗظخثؾ ؿيٍٝ )

% ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ 23.80ُٕٝ حُزٌٍٝ ك٢ حُوَٗش ر٘ٔزش 

ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ حٓخ ػ٘ي ٍٕ حُ٘زخص رخُز٤َُٖٝ كوي حُىحى ُٕٝ 

% ُِظَح٤ًِ 16.04% 95.06ٝ% 25.92ٝحُزٌٍٝ ر٘ٔزش 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش  30ٝ 20ٝ 10

ؿْ  0.72ح٤ُٔطَس حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كويًخٗض أهَ ه٤ٔش 

رخُظ٤ًَِ ٛلَ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ٝحػ٠ِ 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػي  20ؿْ ُِظ٤ًَِ  1.99ه٤ٔش ًخٗض 

( حٗولخٝ 15ٗظخثؾ ؿيٍٝ ) كظَس ح١َُ ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ.طز٤ٖ

ٓؼ١ٞ٘ ك٢ ى٤َُ حُلٜخى % ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش 

% حٓخ ػ٘ي ٍٕ حُز٤َُٖٝ كوي حٍطلؼض ر٘ٔزش 8.29أ٣خّ ر٘ٔزش 

 30ٝ 20ٝ 10% ُِظَح٤ًِ %10.50 %17.07ٝ 8.29ٝ

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٠ِ حُظظخرغ ٓوخٍٗش ٓغ ٓؼخِٓش ح٤ُٔطَس, حٓخ 

ػ٘ي طزخػي ح١َُ  20.38ه٤ٔش  رخُ٘ٔزش ُِظيحهَ كوي ًخٗض حهَ

ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ ك٢ حُظ٤ًَِ ٛلَ ٖٓ حُز٤َُٖٝ ٝحػ٠ِ ه٤ٔش 

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ػ٘ي طزخػي كظَس ح١َُ  20ك٢ حُظ٤ًَِ  26.76

 ح٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ.

حٕ حُـلخف ٣للِ ح٣ِٗٔخص طلَِ حُزَٝط٤٘خص 

ح١ٌُ ٣لَِ Arginaseٝح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ٓؼَ ح٣ِْٗ 

ػْ Orinthineُٞٚ ح٠ُ ٣ٝل Arginineحُلخٓٞ ح٢٘٤ٓ٫ 

-Pyrroline-2كخٓٞ حُز٤َُٖٝ رٞٓخ١ش ح٣ِْٗ 

Carboxylase Reductase [20 ًٔخ حٕ حؿٜخى حُـلخف .]

[, حٕ ٗوٚ ٣21للِ حٍُٔٞػخص حُٔٔئُٝش ػٖ ر٘خء حُز٤َُٖٝ ]

حُٔخء ٣ئى١ ح٠ُ حٟطَحد ك٢ ط٣ُٞغ حُٔخء ٝحُظ٘خكْ ر٤ٖ 

ح٠ُٞث٢  أػ٠خء حُ٘زخص ػ٠ِ حُٔخء ٝحُٔـ٣ٌخص ٝٗٞحطؾ حُز٘خء

ٝطَحًْ كخٓٞ  NPKٝٗوٚ ك٢ حُؼ٘خَٛ ٓؼَ 

[. ًٔخ ٣وَ ػيى ح٫كَع ٝػيى ح٧ٍٝحم 22] ABAح٫ر٤ٔٔي

ٝحُظؤػ٤َ ك٢ طلٍٞ حَُٔٓظ٤ٔخص حُو٣َ٠ش ح٠ُ ٣َُٛش 

ٝحٗولخٝ ك٢ ط٤ًَِ حُـز٤َُٖ ح١ٌُ ُٚ ىٍٝ ك٢ ط٣ٌٖٞ 

 [. 23حُلٍِٞؿ٤ٖ ]

حٕ حُـلخف ٣ٔزذ ؿلخف ٓظٞى ح٫ُٛخٍ ٝػيّ 

ح٠ُ حؿٜخٟٜخ ٝػيّ ط٣ٌٖٞ حُوَٗخص حٝ  ػويٛخ ٓٔخ ٣ئى١

طٔخهطٜخ ُؼيّ ٍٝٛٞ حُٔـ٣ٌخص ٖٓ حُٜٔيٍ ح٠ُ حُٜٔذ 

ٝطِىحى ح٫ًٔيس ٝطلَِ ح٫ؿ٤٘ش حُو٣ِٞش ٝٛيّ حُزَٝط٤ٖ 

[. ٝطـــظــلن ٗــظـــخثـــؾ ٣ٝ24ئى١ ح٠ُ طٔخه٢ حُوـــَٗــــخص ]

[ 25ػ٠ِ ٗزخص حُزخه٬ء ] Al-Subaibaniحُــيٍحٓـــش ٓــــغ 

[, ُٞكع حٕ ٛ٘خى ٢ٔ26 ٝحُٔ٘ظلـ٢ ػ٠ِ ٗزخص حُٔخٕ ]ٝحُو٤

حٗولخٟخً ك٢ ٗٔٞ هطَ حُٔخم رظؤػ٤َ حؿٜخى حُـلخف ًٌُٝي 

حٍطلخع حُ٘زخص ٝػيى ح٧ٍٝحم ٝحُُٕٞ حُـخف ٝٓؼيٍ حُ٘ٔٞ 

[ ًُٝي ٫ٕ 27حُٔطِن ٝحُٔلظٟٞ حٌٍُِٞٝك٢ِ٤ ٨ٍُٝحم ]

حُٔخء ٣ٔخػي ك٢ ػ٤ِٔش ح٠ُـ٢ ح٫ٗظلخه٢ ك٢ ح٧ٍٝحم حٓخ 

لخف ك٤ؼَٔ ػ٠ِ حُظلخف ح٧ٍٝحم ٤ٗٝوٞهظٜخ ٝطٔخهطٜخ حُـ

[28.] 

حٕ حُز٤َُٖٝ ٣٘ظؾ ك٢ ح٫ٗٔـش حُ٘زخط٤ش ُؼيّ هيٍطٜخ 

ػ٠ِ ر٘خء حُزَٝط٤ٖ ك٬٠ً ػٖ ح٤ٌُٔخص حُ٘خطـش ٖٓ ٛيّ 

حُزَٝط٤ٖ ٣ٌٕٝٞ طـٔؼٚ ك٢ ح٧ٍٝحم رَٔػش أًزَ ٖٓ رو٤ش 

ى أؿِحء حُ٘زخص ٝطظ٘خٓذ ٤ًٔظٚ ٓغ ٗيس ٝكيس حُظؼَٝ ُ٪ؿٜخ

٣ٝظَحًْ ُظـ٤٤َ أ٣ُُٞٓش ح٧ٍٝحم ٫ٗٚ ٣ؼي ٓ٘ظْ ح١ُُٞٓ 

[, ٣ؼي حُز٤َُٖٝ ٓوظ٘ٚ ُِـٌٍٝ حُلَس ٣ٝوِٚ حُو٣٬خ 29]

ٖٓ حُظؤػ٤َحص حُٔيَٓس ُٜخ ك٤غ ٣ُٞي حُـٜي ح١ُُٞٓ٫ ح١ٌُ 

 ٣Super Oxidaseئى١ ح٠ُ حٗولخٝ كؼخ٤ُش ح٣ِْٗ 

Dismutase (SOD) ٓٔخ ٣لخكع ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُز٘خء ح٠ُٞث٢

غ حًٔيس حُيٕٛٞ ك٢ حُـ٘خء حُو١ِٞ حٝ ٣ُخىس طلَِ ٣ٝٔ٘

 [. 30حُزَٝط٤ٖ ]

٣ؼَٔ حُز٤َُٖٝ ٤ًِٓٞش ىكخػ٤ش ك٤غ ٣ـٔغ أٗٞحع 

 Asparatic acidح٫كٔخٝ ح٤٘٤ٓ٫ش ح٠ُخٍس ٓؼَ 

ٝGlutamic acid ُٚ ًٌُٝي ٠ٓخىحً ٧ًٔيس ح٣ِٗ٫ٔخص, ًٔخ

٢ حُويٍس ػ٠ِ هِٕ حُ٘ظَٝؿ٤ٖ حُِحثي ٣ٝوّٞ رظ٣ِٝي حُو٣٬خ حُظ

طلظخؽ ر٘خء حُزَٝط٤ٖ رٔـخ٤ٓغ ح٤ٓ٧ٖ ٩ٗظخؽ حُطخهش ه٬ٍ ٓيس 

حُـلخف ك٤غ حٕ حًٔيس ًَ ؿ٣ِجش ٝحكيس ٖٓ كخٓٞ 



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

50 
 

[. ٣ٝؼي طَحًْ حُز٤َُٖٝ 31] ATP 30حُز٤َُٖٝ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ 

ى٬٤ًُ ُٔيٟ ٣ُخىس طَح٤ًِ ٠ٓخىحص ح٫ًٔيس ح٠ُٔخىس ُِـٌٍٝ 

ؿٞى [, ٣ؼظوي ر9ٞحُلَس ٖٓ ٓـٔٞػش ح٫ًٝٔـ٤ٖ حُلؼخٍ ]

طَحر٢ ر٤ٖ كخٓٞ حُٔخ٤ٌُِٔٞحُز٤َُٖٝ ٣ٌَٝٔ أكيٛٔخ ح٫هَ 

ػ٘ي كيٝع ح٫ؿٜخى حُز٤ج٢ ٫ ٤ٓٔخ ػ٘ي كيٝع حؿٜخى حُـلخف 

ك٤غ ٣وّٞ حُز٤َُٖٝ رٞظخثق طؼي٣َ ح٣ُُٞٓش ح٧ٍٝحم 

ٝحُللخظ ػ٠ِ ط٤ٔئ حُو٣٬خ ٝاٗظخؽ حُطخهش ه٬ٍ كظَس حُـلخف 

ح٫ًٔيس حٓخ كخٓٞ حُٔخ٤ُِٔي كبٗٚ ٣٘ـغ طٌٕٞ ح٣ِٗٔخص 

[.ٝطظلن حُ٘ظخثؾ ٓغ حُٔ٘ظلـ٢ 32ٝاُحُش طؤػ٤َ حُـٌٍٝ حُلَس ]

[ ًُٝي ر٣ِخىس ط٤ًَِ حُز٤َُٖٝ ػ٘ي 27ػ٠ِ ٗزخص حُٔخٕ ]

ٍٕ حُ٘زخطخص حُٔؼَٟش ٬ُؿٜخى ٝحُـلخف رلخٓٞ حُٔخ٤ُِٔي 

ح١ٌُ ٣ؼخٕٝ حُز٤َُٖٝ ك٢ ػِٔٚ. حٕ حُز٤َُٖٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حُلي 

ص حُٔظ٣َٜش ٖٓ طؤػ٤َ حُِٔٞكش ٝطل٤ٖٔ رؼٞ حُٜلخ

ٝحُلِٔـ٤ش ٌٝٓٞٗخص حُلخَٛ ُ٘زخص حُل٘طش ٫ٝ ٤ٓٔخ ك٢ 

[, ًٔخ حٕ حُز٤َُٖٝ 33ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ] 30ٝ 20حُظ٣ِ٤ًَٖ 

ػَٔ ػ٠ِ حُظو٤َِ ٖٓ أَٟحٍ حُِٔٞكش ك٢ ٗزخص حُطٔخ١ْ 

ِٓـْ/ ُظَ  15ٝرؤٓظويحّ طو٤٘ش حٍُِحػش حُٔخث٤ش ٝرخُظَح٤ًِ 

٤ش ُ٘زخص ٝطل٤ٖٔ أؿِذ حُٜلخص حٍُٔٞكُٞٞؿ٤شٝحُلِٔـ

 [.  34حُطٔخ١ْ ]

ٗٔظ٘ظؾ ٓٔخ ٓزن حٕ حؿٜخى حُـلخف أػَ ٓؼ٣ٞ٘خً ك٢ حٗولخٝ 

أؿِذ حُٜلخص حُٔيٍٝٓش ُ٘زخص حُٔخٕ ٫ ٤ٓٔخ ػ٘ي طزخػي 

كظَس ح١َُ ح٠ُ أٍرؼش أ٣خّ, حٓخ ػ٘ي ٍٕ حُز٤َُٖٝ كوي حُىحىص 

 20٘ي حُظ٤ًَِ ٓؼ٣ٞ٘خً أؿِذ حُٜلخص حُٔيٍٝٓش ٫ ٤ٓٔخ ػ

ؿِء رخ٤ُِٕٔٞ ٓٔخ ٣ئًي ػ٠ِ هيٍس حُز٤َُٖٝ ػ٠ِ طل٤ٖٔ 

حُٜلخص حٍُٔٞكُٞٞؿ٤ش ٝحُل٤ُٔٞٞؿ٤ش ُِ٘زخطخص حُٔؼَٟش 

٩ؿٜخى حُـلخف.

 

 الجداول:
 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ اسرفبع َجبد انًبػ )عى(1انجذٔل )

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 )ٕٚو(اجٓبد انجفبف 
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 20.60 25.75 19.40 21.92 

10 26.25 30.70 23.95 26.97 

20 35.90 42.50 33.40 37.26 

30 24.00 27.75 27.90 26.55 

 ----- 26.16 31.67 26.69 انًؼذل

 5.683 ، نهزذاخم      2.48 ،الجٓبد انجفبف 3.28 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انًغبحخ انٕسلٛخ نُجبد انًبػ )عى(: رأثٛش 2انجذٔل )
2
) 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 17.38 18.86 13.95 16.73 

10 21.43 26.86 17.22 21.83 

20 25.65 30.93 23.78 26.78 

30 19.93 20.14 16.34 18.80 

 ----- 17.82 24.20 21.09 انًؼذل

 1.058 ، نهزذاخم        0.529 ،الجٓبد انجفبف      0.611 نهزشكٛض LSDلًٛخ 
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 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انٕصٌ انجبف نُجبد انًبػ )غى(3انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 3.20 3.87 2.40 3.12 

10 4.10 4.89 3.47 4.15 

20 5.85 7.42 5.30 6.19 

30 3.51 4.63 2.51 3.55 

 ----- 3.42 5.21 4.16 انًؼذل

   0.203 ، نهزذاخم        0.102 ،الجٓبد انجفبف    0.117 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

انًحزٕٖ انكهٕسٔفٛهٛالٔساق َجبد انًبػ (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ 4انجذٔل )

(Spad) 

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 7.28 8.15 6.15 7.19 

10 9.87 10.70 9.23 9.93 

20 11.77 12.75 10.85 11.79 

30 8.83 9.62 8.11 8.85 

 ----- 8.59 10.30 9.44 انًؼذل

 0.167 ، نهزذاخم     0.083 جٓبد انجفبف،ال    0.096 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

(: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ َغجخ انكبسثْٕٛذساد انزائجخ% فٙ أساق َجبد 5انجذٔل )

 انًبػ

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 2.42 2.75 1.99 2.38 

10 3.20 3.64 2.59 3.14 

20 4.13 4.90 3.21 4.08 

30 2.52 2.96 2.24 2.57 

 ----- 2.51 3.56 3.07 انًؼذل

 0.093 ، نهزذاخم       0.046 ،الجٓبد انجفبف     0.053 نهزشكٛض LSDلًٛخ 
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أٔساق َجبد (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نهُزشٔجٍٛ% فٙ 6انجذٔل )

 انًبػ

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 2.47 2.82 2.12 2.48 

10 3.13 3.74 2.85 3.24 

20 4.17 4.71 3.20 4.03 

30 2.69 2.90 2.65 2.74 

 ----- 2.71 3.54 3.12 انًؼذل

 0.084 ، نهزذاخم     0.043،الجٓبد انجفبف      0.049 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انًحزٕٖ انُزشٔجُٛٙ )غى( فٙ أساق َجبد انًبػ7انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 79.01 113.70 51.59 81.43 

10 128.11 183.13 99.04 136.75 

20 211.87 349.85 169.71 243.81 

30 90.16 134.42 66.51 97.03 

 ------ 96.71 195.27 127.29 انًؼذل

 5.677 ، نهزذاخم      2.838،الجٓبد انجفبف    3.27 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 انًبػ(: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نهجشٔرٍٛ فٙ أساق َجبد 8انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 10.41 12.44 8.15 10.33 

10 19.53 23.41 17.81 20.25 

20 22.13 26.09 20.00 22.74 

30 17.00 18.12 16.57 17.23 

 ----- 15.63 20.02 17.27 انًؼذل

 0.662 ، نهزذاخم     0.331،الجٓبد انجفبف      0.382 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 

 

 



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

53 
 

 

 َجبد انًبػ بف ٔانجشٔنٍٛ فٙ ػذد انمشَبد فٙ(: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجف9انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 9.00 11.50 6.50 9.00 

10 12.00 15.50 11.00 12.83 

20 14.50 19.50 12.50 15.50 

30 10.50 12.50 9.50 10.83 

 ----- 9.87 14.75 11.50 انًؼذل

 1.603 ، نهزذاخم       0.802 ،الجٓبد انجفبف    0.925 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ ػذد انجزٔس فٙ لشَخ َجبد انًبػ10انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 انجفبف )ٕٚو(اجٓبد 
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 5.00 6.00 3.50 4.83 

10 7.00 7.50 6.50 7.00 

20 9.50 11.00 8.50 9.67 

30 6.00 6.50 5.50 6.00 

 ----- 6.00 7.75 6.87 انًؼذل

 1.722 ، نهزذاخم      0.861،الجٓبد انجفبف      0.994 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ انحبطم انجبٕٚنٕجٙ )غى( نُجبد انًبػ(: رأثٛش 11انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 16.75 16.83 14.17 15.91 

10 20.13 21.22 17.66 19.67 

20 23.73 29.57 22.39 25.23 

30 16.95 17.91 16.91 17.26 

 ----- 17.78 21.38 19.39 انًؼذل

 0.125 ، نهزذاخم        0.062 ،الجٓبد انجفبف   0.072 نهزشكٛض LSDلًٛخ 
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 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ حبطم َجبد انًبػ )غى(12انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 3.61 4.16 2.89 3.55 

10 4.64 5.20 4.34 4.72 

20 6.18 7.91 5.63 6.57 

30 4.17 4.75 3.92 4.28 

 ------ 4.20 5.50 4.65 انًؼذل

 0.061 ، نهزذاخم     0.030 ،الجٓبد انجفبف      0.035 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 َجبد انًبػ(: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ ؽٕل لشَخ )عى( 13انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 7.50 8.00 6.00 7.16 

10 9.00 9.50 8.50 9.00 

20 10.50 12.00 9.50 10.67 

30 8.00 8.50 7.00 7.83 

 ----- 7.75 9.50 8.75 انًؼذل

 1.664 نهزذاخم،      0.832،الجٓبد انجفبف      0.960 نهزشكٛض LSDلًٛخ 

 

 

 

 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ ٔصٌ انجزٔس )غى( فٙ لشَخ َجبد انًبػ14انجذٔل )

 

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 0.82 0.87 0.72 0.81 

10 0.99 1.13 0.93 1.02 

20 1.41 1.99 1.34 1.58 

30 0.89 1.07 0.85 0.94 

 ----- 0.96 1.26 1.03 انًؼذل

   0.045 ، نهزذاخم     0.223،الجٓبد انجفبف     0.026 نهزشكٛض LSDلًٛخ 
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 (: رأثٛش انزذاخم ثٍٛ اجٓبد انجفبف ٔانجشٔنٍٛ فٙ دنٛم انحظبد % نُجبد انًبػ15انجذٔل )

 

 رشكٛض انجشٔنٍٛ

(ppm) 

 اجٓبد انجفبف )ٕٚو(
 انًؼذل

 4 2 انغٛطشح

0 21.52 24.68 20.38 22.19 

10 23.05 24.49 24.57 24.03 

20 26.02 26.76 25.16 25.98 

30 24.59 25.79 23.17 24.52 

 ----- 23.32 25.43 23.79 انًؼذل

   0.596 ، نهزذاخم       0.298 ،الجٓبد انجفبف    0.344 نهزشكٛض LSDلًٛخ 
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من العائلة  .EuphorbiaLدراسة حبوب اللقاح لمراتب من الجنس 

 Euphorbiaceaeالسوسبٌة

 

 عذٌة ناهً سلمان المشهدانًأ.د 

 ازهار طاهر صلٌبً 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة )ابن الهٌثم ( ,جامعة بؽداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة 

من  .Euphorbia Lعائدة للجنس Taxaتناول البحث الحالً دراسة حبوب اللقاح لثالث وعشرون مرتبة تصنٌفٌة 

حبوب اللقاح وأشكالها فً المنظرٌن القطبً واالستوائً .وتضمنت الدراسة قٌاس أبعاد Euphorbiaceaeالعائلة 

الدراسة تؽاٌرات فً صفات حبوب لقاح مراتب  أظهرتوقٌاس سمك جدار الحبة وكذلك دراسة الزخرفة السطحٌة.وقد

 الجنس تحت الدراسة مما جعلها ذات صفات تصنٌفٌة مهمة.

 .Euphorbiaعلم حبوب اللقاح , العائلة السوسبٌة , الجنس  -: الكلمات المفتاحٌة
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Abstract 

The current research included palynologicalstudy for towentythree taxa of the genus 

EuphorbiaL. From thefamily Euphorbiaceae. The study included measurement the 

dimensions of pollen grains and their shapesin polar and equatorial views and measuring 

the thickness of the pollen wall and sculpturing.The study showed that there are 

variations in pollen grains characters for the studied taxa.which have an important 

taxonomic value. 

Key words : Palynology , Euphorbiaceae ,Euphorbia.  
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 المقدمة :

التً ٌنتمً الٌها  Euphorbiaceaeتعد العائلة السوسبٌة

الجنس موضوع الدراسة واحدة من العائالت الكبٌرة فً 

النباتات الزهرٌة . وذات انتشار واسع فً انحاء الكرة 

وتعتبرمنالعائالت المهمة اقتصادٌآوطبٌآ فً [1].االرضٌة 

جنس ونحو 283العالم .وقد ورد ان هذه العائلة الكبٌرة منها 

تحتوي هذه العائلة على العدٌد  .نوع عالمٌة االنتشار7300

فمن منتجاتها المطاط الطبٌعً ,من االنواع المهمة اقتصادٌا 

ي ومواد ؼذائٌة وعقاقٌر طبٌة منها زٌت الخروع . وٌحتو

عدد منها على عصٌر حلٌبً ٌولد اعراض التسمم اذا ما 

دخل الى الجهاز الهضمً واخر ٌسبب العمى اذا المس 

 8910جنس و 322ولعل اعلى عدد ذكر لها كان [2]العٌن 

.وٌعتبر [4]نوع  51اجناس و 7.ولها فً العراق [3]نوع 

اكبر اجناس العائلة عددا فً  .Euphorbia Lالجنس 

حد اكبر المجامٌع النباتٌة تعقٌدا او تنوعا وهو ا األنواع

ضمن النباتات الزهرٌة على وجه االرض. ٌحتوي على 

وٌضم  الجنس  [5]نوع عالمٌة االنتشار 2000ماال ٌقل عن 

نوعفً العراق وٌضم نباتات عشبٌة وشجٌرات واشجار 44 

ونباتات عصارٌة تشبه الصبٌرات مشوكة وؼٌر مشوكة 

رات باحتواء كل االنواع التابعة ٌمكن تمٌٌزها عن الصبٌ

الجنس  أنواع.بعض Milky latexللجنس على الحلٌبالمطاط

و شوكة  E.Pulcherrimaمثل بنت القنصل تستخدم للزٌنة

إن  E.cyathophora[4]وبنت السفٌرE.milliالمسٌح 

حبوب اللقاح بعلم التصنٌؾ عالقة وثٌقة حٌث علم عالقة 

التصنٌفٌة التً مكنت من  قدم هذا العلم الكثٌر من األدلة

عزل وتشخٌص األنواع واألجناس وبهذا فقد ساهم فً حل 

الكثٌر من المشاكل التصنٌفٌة المعقدة والعالقات الؽامضة 

وقد تناول العدٌد من الباحثٌن  [6]بٌن المراتب التصنٌفٌة 

دراسات تصنٌفٌة ألجناس مختلفة من العائلة واردٌن ضمن 

ح ,ومن بٌن هذه الدراسات دراستهم صفات حبوب اللقا

الذي درس صفات حبوب لقاح اربعة اجناس  [7]دراسة 

أوضح فٌها , فً مصرEuphorbiaceaeتعود للعائلة 

أو تكون   2-10إنحبوب اللقاح تحوي أخادٌد عددها من  

أو حاوٌة على Colporateحاوٌة على ثقوب وأخادٌد 

 Inaperturateخالٌة من الثقوبأوفقط  Porateثقوب

  بحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً .* 

فً كورٌا الذي تناول فٌها دراسة صفات حبوب  [8]ودراسة

وأثبت فٌها إن  .Euphorbia Lنوع تنتمً للجنس 17لقاح 

ثالثٌةاألخادٌد Tricolporateحبوب اللقاح من نوع 

للقاح ومن خالل أماالزخرفة السطحٌة لحبوب ا,المثقبة

 Scanning Electronالمجهر االلكترونً الماسح 

Microscope(SEM) منقرهأثبت بؤنهاFoveolate  أو

أو شبكٌة دقٌقه Reticulateشبكٌة 

Microreticulateفً باكستان تناولت دراسة [9].ودراسة

صفات حبوب لقاح لستةاجناس عائدة للعائلة 

Euphorbiaceae نس نوع عائدة للج 29ضمنها

.EuphorbiaL.
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 النامٌة فً العراق وهً: L.Euphorbiaالتابعة للجنس  األنواعتناول البحث الحالً دراسة صفات حبوب لقاح بعض 

1 E.aleppicaL.  13 E. hypericifolia L. 

2 E.altissimaBoiss.  14 E. macrocladaBoiss.  

3 E.cheiradeniaBoiss.  15 E.maculataL. 

4 E.condylocarpaM.Bieb.  16 E.milli Des. Moulins 

5 E.craspediaBoiss.  17 E.peplus L. 

6 E.cyathophoraMurr.  18 E.phymatospermaBoiss. 

7 E.cyparissiasL.  19 E.prostrataAit. 

8 E.denticulata Lam.  20 E.pulcherrimaWilld.  

9 E.falcataL.  21 E.retusaForssk 

10 E.garanulataForssk 22 E.serpensKunth 

11 E.helioscopiaL. 23 E.tircalliL.  

12 E.hirta L.  

 

 المواد وطرائق العمل :

ثبتت اإلزهار حدٌثة التفتح أو البراعم الزهرٌة الناضجة بعد 

 3جمعها مباشرة خالل السفرات الحقلٌة بمحلول كارنوي )

حجم حامض ألخلٌك الثلجً (  1حجوم كحول اثٌلً مطلق : 

% وحفظت 70ساعة ثم ؼسلت بكحول اثٌلً  24لمدة

بتركٌز الكحول نفسه فً الثالجة لحٌن استعمالها وبحسب 

الناضج ووضع فً   ألمتكوفٌها نزع [11]و[10]طرٌقة 

زجاجه ساعة وأضٌفت إلٌه قطرات من صبؽةالسفرانٌن ـ 

ح ألمتك بواسطة ابرة تشرٌح كلٌسٌرٌن , حٌث فت

دقٌقةألستخراج حبوب اللقاح ثم نقلت حبوب اللقاح بواسطة 

ووضعت أؼطٌة  Slidesقطاره خاصة إلى شرائح زجاجٌه 

وفحصت تحت المجهر الضوئً  ,Cover slidesالشرائح 

 (20-30)ودرست لكل نوع حوالً  (Novel)المركب نوع 

سات للمنظر وصورت حبوب اللقاح وأخذت قٌا ,حبة لقاح

 Equatorialوالمنظر االستوائً  Polar viewالقطبً  

view  لحبة اللقاح وكذلك قٌس سمك جدار ألحبه خالل آلة

مركبة على  المجهر MDCE-5Cتصوٌر من نوع 

علمآ أن الكامٌرا 4OX)الضوئٌالمركب تحت العدسة )

مجهزة بمسطرة رقمٌة لقٌاس أحجام حبوب اللقاح وسمك 

وصؾ شكل حبة اللقاح للمنظرٌن القطبً  كما تم ,الجدار

واالستوائً مع مالحظة الزخارؾ الموجودة على سطوح 

 حبوب اللقاح .

 النتائج والمناقشة :

( 1البٌانات الخاصة بحبوب اللقاح موضحة فً الجدول )

 (.7( و )6( و )5( و )4( و )3( و)2( و )1واللوحات )

اح فً أنواع اتضح من خالل الدراسة الحالٌة إن حبوب اللق

,  isopolarالجنس قٌد الدراسة جمٌعها متماثلة األقطاب 

وانها من simple aperturesوفتحاتها من النوع البسٌط  

عدا النوعٌن  Tricolporateنوع  ثالثٌة الثقوب واألخادٌد 

E.granulata وE.serpens  كانت من نوع

zonocolporate حٌث تترتب الثقوب على خط االستواء

وتظهر بصورة شعاعٌة فً المنظر القطبً وعددها فقط 

تقع حبوب لقاح األنواع . [8]وهذا ٌتفق مع ما جاء فً ,ستة

قٌد الدراسة ضمن الفئة الصؽٌرة عندما ال تتجاوز اقطار 

المحاور فٌها على اقطار المحور القٌاسً 
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وألمتوسطة عندما ٌتراوح القطر ,ماٌكرومٌتر25والبالػ

والكبٌرة عندما  ,ماٌكرومٌتر25-50 القٌاسً للمحور بٌن

-100 ٌتراوح القطر القٌاسً للمحور بٌن 

 .[6]ماٌكرومٌتر50

قٌد الدراسة تباٌنات فٌما بٌنها فً ابعاد  األنواعهرتظوا

 حبوب لقاحها المقاسة من خالل المنظرٌن  االستوائً

Equatorial view  ًوالقطبPolar view   حٌث بلػ

فً حده االدنى  معدل طول المحور االستوائً

ماٌكرومٌتر كحد 56و E.hirtaماٌكرومٌترفً النوع 13

وفٌما ٌخص المحور E.craspedia.اقصى فً النوع 

 ادنًماٌكرومٌتر كحد 12القطبً فتراوح معدل طوله بٌن 

ماٌكرومٌتر كحد اقصى فً النوع 55 إلىE.hirtaفً النوع

E.craspedia  الجنس قٌد الدراسة بٌن  أنواعوتدرجت بقٌة

طول  إلىهذٌن الحدٌن.وكانت نسبة طول المحور االستوائٌ

المحور القطبً مختلفة بؤختالؾ المراتب قٌد الدراسة فبلؽت 

النسبة فً حدها االدنى 

ماٌكرومٌتر كحد 1.33وE.retusaالنوعماٌكرومٌترف0.78ٌ

وتدرجت بقٌة المراتب قٌد  E.serpensقصى فً النوع ا

الجنس  أنواعبٌن هذٌن الحدٌن.وتباٌنت حبوب لقاح الدراسة 

 0.2قٌد الدراسة فً معدل سمك جدارها الخارجً حٌث بلػ 

و E.falcataفً النوعٌن   ادنًماٌكرومٌتر كحد 

E.serpensماٌكرومٌتر كحد اقصى فً النوع  2.7و

E.pulcherrima  الجنس قٌد الدراسة  أنواعوتدرجت بقٌة

 بٌن هذٌن الحدٌن.

سة  فً المنظر حبوبلقاح أنواع الجنس قٌد الدراأختلؾ 

وأمكن تقسٌم أشكالها فً المنظر القطبً واالستوائً , 

 حسب الترتٌبات االتٌه: Polar viewالقطبً 

-Spheroidalـ حبوب اللقاح كروٌه إلى شبه كروٌة1

subspheroidalؤألنواعوشملتtirucalli.E 

 E.craspediaو E.prostrataو

 E.helioscopiaو E.peplusو E.hirtaوE.granulataو

 E.retusaو Ealeppicaو

 E.altissimaو E.condybcarpaوE.falcataو

 E.serpensوE.maculataو

إلى بٌضٌة عرٌضة  Ovoidـ حبوب لقاح بٌضٌة 3

Wideovoid  وكما فً األنواعE.cyparissiasو 

E.hypericifoliaوE.cheiradenia .E.denticulata 

 .E.pulcherrimaو

إلى كروٌة  Oblateـ حبوب لقاح مفلطحة4

Spheroidal كما فً النوع

E.phymatospermaوE.cyathophora  

 .E.macroclada.وE.milliو

 إما من حٌث إشكال حبوب اللقاح فً المنظر االستوائً

Equatorialview مجامٌع خمسفؤمكن تقسٌمها على: 

:حبوب لقاح ذات شكل  المجموعة األولى

 E.aleppicaEكما فً االنواع Oblateمفلطح

.serpensو.E.altissimaذات شكل شبه و

و E.hypericifoliaاالنواعفً  Suboblateمفلطح

E.cyathophora  وE.cyparissias. 

كما  Spheroidal :حبوب لقاح كروٌة  ألمجموعهالثانٌة

وذات  E.phymatospermaو  E.craspediaفً النوعٌن

فً ا كمSubspheroidalشكل شبه كروي 

 E.condylocarpa.النوع

: ذات حبوب لقاح  شبه متطاولة  المجموعة الثالثة

Subprolate كما فً النوعE.cheiradenia. 

كروٌة  إلى:ـذات حبوب لقاحمتطاولة  ألمجموعهالرابعة

Prolate-Spheroidal  ًاألنواعكما فE.denticulata 

 E.maculataوE.hirtaو E.granulataو E.falcataو

 .E.peplusوE.retusaوE.prostrataو
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كروٌة  إلىذات حبوب لقاح مفلطحة -: المجموعة الخامسة

Oblate-Spheroidal الجنس قٌد  أنواعكما فً بقٌة

 الدراسة.

 Ornomentationوكانت زخارؾ السطح الخارجً

لحبوب اللقاح متباٌنة األشكالوبهذا كانت لها أهمٌة تصنٌفٌة 

مجامٌع  اربعع قٌد الدراسة على جٌدةحٌث أمكن تقسٌم أألنوا

 اعتمادآ على الزخارؾ السطحٌة لكل نوع من األنواع:

 Reticulate:ـؤلزخارفؤلسطحٌة شبكٌة ألمجموعهاألولى 

 E.tirucalliو E.cyathophoraوE.hirtaاألنواعكما فً 

 .E.pulcherrimaو E.craspediaو

صؽٌره  نقر:ـ الزخارؾ السطحٌة ذات ألمجموعهالثانٌة 

Foveolate   كما فً األنواعE.granulata 

 E.maculataوE.prostrataوE.denticulataو

وE.milliوE.cheiradeniaوE.phymataspermaو

E.retusa. 

:ذات زخرفة سطحٌة شبكٌة دقٌقه ألمجموعهالثالثة 

Micro-Reticulate كما فً األنواعE.serpens 

 E.altissimaو

وE.falcataوEaleppicaوE.peplusوE.macrocladaو

E.condybcarpaوE.cyparissias وE.helioscopia 

 .[9]و[8].وهذا ٌتفق مع ما جاء فً E.hypericifoliaو

 فً أهمٌةلحبوب اللقاح  إنتبٌن من نتائج البحث الحالً 

فقد اختلفت حبوب تشخٌص وتصنٌؾ المراتب التصنٌفٌة , 

اسة من حٌث الحجم والشكل والزخرفة قٌد الدر األنواعلقاح 

ذات حبوب  أنواعفمن حٌث الحجم كانت هناك ,  السطحٌة 

صؽٌرة  أخرىو E.craspediaنوع اللقاح كبٌرة كما فً 

على  األنواعتقسٌم  أمكنوكذلك فقد , E.hirtaكما فً النوع 

مجامٌع مختلفة حسب شكل حبوب اللقاح وكذلك تبعا 

من كل ما تقدم من ,وب للزخرفة السطحٌة لتلك الحب

عن بعضها البعض  األنواعتؽاٌرات فقد تم تشخٌص وتمٌٌز 

واضحة لحبوب اللقاح فً تصنٌؾ  أهمٌةوهذا ما اعطى 

قٌد الدراسة .  Euphorbiaالجنس أنواع
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 المنظر القطبً واالستوائً .فً Euphorbiaالتغاٌرات فً ابعاد واشكال حبوب لقاح انواع من الجنس(1اللوحة )
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 فً المنظر القطبً واالستوائً.Euphorbiaالتغاٌرات فً ابعاد واشكال حبوب لقاح انواع من الجنس (2اللوحة )
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 فً المنظر القطبً واالستوائً .Euphorbiaالتغاٌرات فً ابعاد واشكال حبوب لقاح انواع من الجنس (3اللوحة )
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 فً المنظر القطبً واالستوائً .Euphorbiaالتغاٌرات فً ابعاد واشكال حبوب لقاح انواع من الجنس (4اللوحة )

 

 



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

69 
 

 

 

 

 

 فً المنظر القطبً واالستوائً .Euphorbiaالتغاٌرات فً ابعاد واشكال حبوب لقاح انواع من الجنس (5اللوحة )
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 فً المنظر القطبً واالستوائً.Euphorbiaحبوب لقاح انواع من الجنسالتغاٌرات فً ابعاد واشكال (6اللوحة )
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 Euphorbia (1000X)( زخارٌف السطح الخارجً لحبوب لقاح انواع من الجنس7اللوحة )

 AوB.زخارٌؾ سطحٌة ذات ثقوب صؽٌرة 

 CوD.زخارٌؾ سطحٌة شبكٌة 

 EوF.زخارٌؾ سطحٌة شبكٌة دقٌقة 
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 الخالصة

أصبحت شائعة االستعمال فً حل المشاكل اإلدارٌة للتوصل إلى القرارات الصحٌحة  االحصائٌة  ان األسالٌب و الطرائق العلمٌة

للمشاكل اإلدارٌةة التةً تواجةه اإلدارة بمسةتوٌات مختلفةة . ان عملٌةة السةٌطرة علةى الخةزٌن تسةتهدؾ  ىٌجاد الحلول المثلهدؾ إب

وبشةكل ٌةإمن تحقٌةق هةذه  نوعةاً و المسةتلزمات كمةاو والمخزنٌة للمواد  (SCLI)العامة للصناعات الجلدٌة ة تحدٌد احتٌاجات الشرك

رصةٌد األمةان  ىمسةتوعلةى هذا البحث بعض األدوات اإلحصائٌة و كٌفٌة استخدامها للسةٌطرة  وٌتضمن األهداؾ بالشكل األمثل

(Safety Stock) ذلك تجنباو لحالتٌن , االول عةدم تكةدس المةواد فةً المخةازن باعتبةاره  للمواد التً تجهز من األسواق المحلٌة و

وان فتةرة  اً متؽٌةرفعلً الذي ٌكون الطلب الوباالعتماد على  رأس مال مستثمر و الثانً تجنباو لحالة العجز التً قد تصٌب الشركة

 ثابتة تكون االنتظار 

رصٌد  ىمستو ,    (ROL)خالل فترة االنتظار مستوى إعادة الطلب ,  (SES)طرٌقة التمهٌد اآلسً المنفرد  : الكلمات المفتاحٌة

 (SS) األمان

 

Abstract 

The methods of statistical and scientific  have become common use in solving 

administrative problems to reach the correct decisions in order to find optimal solutions to 

administrative problems facing the administration at different levels. The process of 

controlling inventories aimed at identifying the needs of the State Company For Leather 

Industries (SCLI) materials inventory and supplies the quality and quantity so as to ensure 

the achievement of these goals optimally This includes research pointing to some of the 

statistical tools and how to use them to control the level of the Safety Stock of the material 

processed from the local markets and so to avoid the two cases, the first non-accumulation 

of material in the stores as a capital investor and second to avoid a shortage situation that 

may affect the company depending on the actual demand that is variable  and Lead time is 

fixed   

                                             

Keywords: Single Exponential Smoothing Method (SES) , Reorder level  during   lead time 

(ROL) , Safety Stock Level (SS) 
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 انجبَت انُظش٘ -1

 Introductionحُٔويٓش  1-1

طظَٜ ٌِٓ٘ش ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُو٣ِٖ ػ٘يٓخ 

طٌٕٞ ٛ٘خى  كخؿش ٓخٓٚ ا٠ُ حُظو٣ِٖ حُٔخى١ ُِِٔغ ٝ 

حُٔ٘ظـخص ٧ؿَحٝ ح٫ًظلخء رخُطِذ ػ٠ِ ٓيحٍ ٢ُ٘ٓ ٓليى , 

ٝ ٣لظخؽ أ١ َٓ٘ٝع  ا٠ُ ح٫كظلخظ رخُو٣ِٖ ٠ُٔخٕ 

 Project)ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ حُؼَٔ. ًٔخ طلظخؽ اىحٍس حُٔ٘خ٣ٍغ  

Management)  ا٠ُ حطوخً ػيس هَحٍحص  ك٤ٔخ ٣وٚ حُلظَس

ح٤ُِ٘ٓش ُِطِذ ًٌُٝي ح٤ٌُٔخص حُٔطِٞرش ٖٓ حُو٣ِٖ. ٣ٌٝٔ٘٘خ 

حُوٍٞ حٕ حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ٖٓ ٝؿٞى ٗظخّ حُو٣ِٖ ٛٞ طلو٤ن 

ٓٔظٟٞ ؿ٤ي  ٝؿ٤َ ٌِٓق ٖٓ حُو٣ِٖ ُٔٞحؿٜش ح٫كظ٤خؿخص 

حُٔٔظوز٤ِش .٣ٌٖٝٔ َٗحء  حُو٣ِٖ ًِٚ ربٛيحٍ ١ِز٤ٚ ٝحكيس 

ء رخُطِذ ػ٠ِ ٓيحٍ حُٔيٟ ح٢ُِ٘ٓ رؤًِٔٚ , أٝ َٗحء ُِٞكخ

حُو٣ِٖ رؤًؼَ ٖٓ ١ِز٤ٚ ػ٠ِ كظَحص ٤ُ٘ٓش ٓظـوطؼـش ُِـٞكخء 

رخُطِـذ ػِـ٠ حُٔـيٟ ح٢ُِ٘ٓ رؤًـِٔٚ أ٠٣خُ.ٝطظوـخرَ ٛـخطخٕ 

)ك٤ٔخ  (Over Stock) حُلخُظخٕ ٓـغ كـخُش ٣ُـخىس حُوـ٣ِٖ 

ولخٝ حُو٣ِٖ ٣ظؼِن رخُلظَس ح٤ُِ٘ٓش ىحهَ حُٔيٟ( ٝكخُش حٗ

(Under Stock)  .)ّك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔيٟ ح٢ُِ٘ٓ رٌَ٘ ػخ(

ٝطظطِذ كخُش ٣ُخىس حُو٣ِٖ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ حَُأٓٔخ٢ُ ُِلظَس 

ح٤ُِ٘ٓش حُٔؼ٤٘ش ٓوخرَ حٗولخٝ ٓظ٢ٓٞ طٌَحٍ اٛيحٍ 

حُطِز٤خص ٝحٗولخٝ هطَ حُؼـِ ك٢ حُو٣ِٖ. ٝحٕ حُلٌٔش 

ٟ حُو٣ِٖ, طوظ٢٠ طـ٘ذ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ حُٔظطَكظ٤ٖ ُٔٔظٞ

رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ هَحٍحص ٓؼ٠ِ طظؼِن ر٤ٌٔخص حَُ٘حء حُظ٢ طْٜٔ 

ك٢  طو٤َِ ىحُش حُظٌِلش ح٤ٌُِش حُظ٢ طٞحُٕ ر٤ٖ ًِلش ٣ُخىس 

 حُو٣ِٖ ًِٝلش ػـِ حُو٣ِٖ.

  Forecastingحُظ٘زئ  1-2

ٛٞ طوي٣َ ه٤ْ حُٔظـ٤َحص ُلخ٫ص ٫ طوغ ك٢ ٟٖٔ  

ي طو٤ٔ٘تخ أٝ كيٓتخ ٝ حُٞكيحص حُٔ٘خٛيس حُٔظخكش. ٝ حُظ٘زئ ٫ ٣ؼ

اٗٔخ ٢ٛ حُٔؼخُـتش ح٩كٜتخث٤ش ُِز٤خٗتخص حُٔخٟت٤ش ٫ ػطتخء أ١ 

طوي٣َ ُلخُش حُٔظـ٤َحص كت٢ حُٔٔتظوزَ , ٝ طؼظٔتي ٛتٌٙ حُٔؼخُـتش 

ح٩كٜتتتخث٤ش ػِتتت٢ ىٍحٓتتتش ػ٤ِٔتتتش طوتتتّٞ ػِتتت٠ أٓتتتْ ٝهٞحػتتتي 

 ٓظؼخٍف ػ٤ِٜخ.

كوتتي طتتيٍ حُيٍحٓتتش حُظ٘زئ٣تتش ٓتتؼ٬ ػتتٖ حٍطلتتخع ًز٤تتَ ٓظٞهتتغ كتت٢ 

ؼ٘تتت٢ حكظٔتتتخٍ ٣ُتتتخىس كـتتتْ حُوتتت٣ِٖ ٝ ٓتتتٖ ػتتتْ حُطِتتتذ ٓٔتتتخ ٣

ٍَٟٝس ٣ُخىس حُٔؼش حُٔو٤ِٗش ُٔٞحؿٜش ح٣ُِخىس حُٔ٘ظظٔتش كت٢ 

حُطِذ ٝ ًتٌُي  هتي طتيٍ حُيٍحٓتش حُظ٘زئ٣تش ػتٖ حكظٔتخٍ ٝهتٞع 

أُٓتتتش حهظٜتتتخى٣ش ك٤ِتتتِّ ح٧ٓتتتَ حطوتتتخً ح٩ؿتتتَحءحص ٝ حطزتتتخع 

ح٤ُٔخٓخص ح٬ُُٓتش ُظـ٘تذ ٝهتٞع ح٧ُٓتش ٝ ىٍء هطَٛتخ.ٝإ 

 ُظ٘زئ ك٢ ٤ٓخٓش حُظو٣ِٖ ٣َؿغ ا٠ُ :ح٫ٛظٔخّ رخ

طـ٤َ ح٫كظ٤خؿخص)٤ًٔتش حُطِتذ( حُظت٢ ٫ ٣تيٍٝ   .1

ٓظٞٓطٜخ حُٔظـ٤َ كٍٞ ٓظ٢ٓٞ ػخرض أٓتخ اًح طٌرتٌرض 

ح٫كظ٤خؿتتتخص كتتتٍٞ ٓظٞٓتتت٢ ػخرتتتض كتتت٤ٌٖٔ كٔتتتخد 

 ح٫كظ٤خ٢١ ُٔٞحؿٜش ٌٛح حُظٌرٌد.

١ٍٞ كظَس ح٫ٗظظخٍ أ١ حُلظَس ح٬ُُٓش   .2

ٍُٞٛٞ حُطِز٤خص ٝ ٖٓ ػْ رخ٩ٌٓخٕ طلو٤ن طٞحُٕ 

ر٤ٖ ح٩ٗظخؽ ٝحُطِذ ا٫ اًح ًخٗض ٛ٘خى ط٘زئحص ١ِذ 

ٓظٞهؼش ه٬ٍ كظَس ٓوزِش. كل٢ ه٬ٍ حُٔيس ح٤ُِ٘ٓش 

حُط٣ِٞش ٍُٞٛٞ حُطِذ هي ططَأ طـ٤َحص ػ٠ِ كخُش 

ط٘زئحص ػٖ  حُطِذ ٝ ٓؼ٠٘ ًُي حٗٚ اًح ُْ طٌٖ ٛ٘خى

حُطِذ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔيس كِٖ ٣ظلون حُظٞحُٕ ر٤ٖ 

 ح٩ٗظخؽ ٝ حُطِذ.

ٛ٘خى ػخَٓ أهَ ٣يػٞ اُت٠ ٟتٍَٝس ح٫ُظـتخء   .3

اُت٠ حُظ٘زتئ, ٝٛتٌح حُؼخٓتتَ ٛتٞ حُظـ٤تَحص حُلـخث٤تش كتت٢ 

كـْ حُطِذ حُظت٢ ٣َؿتغ ٓؼظٜٔتخ اُت٠ ظتَٝف ؿ٤تَ 

حػظ٤خى٣تتتش حُظتتت٢ ٫ طٔتتتٔق ١ز٤ؼظٜتتتخ رظوتتتي٣َٛخ ر٘تتتٌَ 

لخؿجش ك٢ حُيهَ أٝ حُٔٔخٛٔش روتيٍ ٠ٓز١ٞ ٣ًِخىس ٓ

 حًزَ ك٢ طوي٣َ حُويٓش.

  Exponential Smoothingحُظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥  1-3

طؼي ٣َ١وش حُظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ ٖٓ أًؼَ أٗٞحع حُطَحثن 

ح٩كٜخث٤ش حُٔٔظؼِٔش ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُو٣ِٖ ٝ ًُي 

 ٧ٜٗخ طظٔظغ ر٤ِٔٔحص , ٢ٛٝ ًآ٫ط٢:

 ٣َ١وش كٔخرٜخ ِٜٓش. .1

 طٌٕٞ كٔخٓش ُِظـ٤َحص ك٢ أ١ ٝهض.  .2

٫ طلظتتتتخؽ اُتتتت٠ هتتتتِٕ ٤ًٔتتتتخص ًز٤تتتتَس ٓتتتتٖ   .3

 حُٔؼِٞٓخص.

ٝ ٓتت٘لخٍٝ كتت٢ ٓتتخ ٣تتؤط٢ طٟٞتت٤ق ٓلٜتتّٞ حُظ٤ٜٔتتي ح٥ٓتت٢ 

 Single Exponential Smoothingحُلتتتَى١ 

(SES) حٕ حُٔزيأ ح٩كٜخث٢ ُِظ٘زئ ُٔظـ٤َ ٓتخ ٣ٔتظ٘ي حُت٠ ,

ٓ٘تظظْ إٔ ٗٔطخً ٓظـ٤َحً ٓظٌٕٞ ٓتٖ ؿتِأ٣ٖ , ح٧ٍٝ كظٔت٢ 

ٍٍ ٖٓ حٌُرتٌرخص ٝ ٣ٌٔتٖ حُظؼز٤تَ ػ٘تٚ رٔؼخىُتش ٝ حُـتِء  هخ

حُؼخ٢ٗ ٓظـ٤َ ػ٘تٞحث٢ حكظٔتخ٢ُ ُتٚ ط٣ُٞتغ ٓؼت٤ٖ رٔظٞٓت٢ 

ٓؼتت٤ٖ , كتتبًح  ٛتتل١َ ٝ حٗلتتَحف ٓؼ٤تتخ١ٍ ٓوتتيحٍٙ 

  t ٝ حُـتِء حُؼتخ٢ٗ رتـ  t ٍِٓٗتخ ُِـتِء ح٧ٍٝ  رتـ

  ٝػ٤ِٚ كخٕ ح٧ًٗٔٞؽ ٣ٜزق رخٌَُ٘ ح٧ط٢ 

                                                                                        

 Single Exponentialحُظ٤ٜٔي ح٥ٓت٢ حُلتَى١  1-3-1

Smoothing(SES) 

٣ٌٔتٖ طٔؼ٤ِٜتخ رٔؼخىُتش كتبًح   Utًٔخ هِ٘خ ٓخروخ كتخٕ 

ٝ ٛتتٌح ٣ؼ٘تت٢ حٕ  (tطؼزتَ ػتتٖ ٤ًٔتتش ػخرظتتش  (tًخٗتض 

 ه٤ٔش حُٔظـ٤َ طظٌٕٞ ٖٓ ػخرض ٠ٓخف ا٤ُٚ ٓظـ٤َ ػ٘ٞحث٢ 

                                                

      

طٞحكَ ِِٓٔش ٖٓ ه٤ْ حُٔظـ٤َحص ك٤ٌتٕٞ ٝ ك٢ كخُش 

ٝ  ٌُٜٙ حُِٔٔتِش ٓظٞٓت٢ ػخرتض طظوِتذ ٛتٌٙ حُوت٤ْ كُٞتٚ ٛتؼٞىحً 

٫ًِٝٗ ٝ ُـَٝ حُظ٘زئ رو٤ٔش حُظ٤ٜٔتي ح٥ٓت٢ حُلَى١,كخُٔؼخىُتش 

 ح٤ِٛ٧ش ُِظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ ٢ٛ:

1)-.......(11,2,3,....t........,εμX ttt 

1)-.(2....................εaX tt 
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 اً حٕ :

Ft+1 .ه٤ٔش حُٔ٘خٛيس حُٔظ٘زؤ رٜخ ُلظَس هخىٓش : 

Xt .ه٤ٔش حُٔ٘خٛيس ُِلظَس حُلخ٤ُش : 

Ft .ه٤ٔش حُٔ٘خٛيس حُٔظ٘زؤ رٜخ ُِلظَس حُلخ٤ُش : 

 : ػخرض حُظ٤ٜٔي  ٝطظَحٝف ه٤ٔظٚ ر٤ٖ حُٜلَ ٝ حُٞحكي.    

رتتؤٕ حُظ٘زتتئ  ( ٣ٌٔ٘٘تتخ حٕ ٬ٗكتتع أ٠٣تتخ1-3ٝٓتتٖ حُٔؼخىُتتش )

 ٓو٤ي رٔخ ٢ِ٣ :    F t+1حُـي٣ي 

  حُٔ٘خٛيس ُِلظَس حُلخ٤ُش رُٕٞ    .1

-1)حُٔ٘خٛيس حُٔظ٘زؤ رٜتخ ُِلظتَس حُلخ٤ُتش رتُٕٞ   .2

 . 

ح٫رظيحث٤ش ٫ٕ ًٝٔخ   (Ft)ٝطزو٠ حٌُِٔ٘ش ك٢ كٔخد ه٤ٔش 

٣ؼظٔي ك٢ كٔخرٚ ػ٠ِ   Ft+1( كخٕ 1-3ك٢ حُٔؼخىُش ٍهْ )

ٝحُظتت٢ طٔؼتتَ ٓظٞٓتت٢  F1حُو٤ٔتتش ح٫رظيحث٤تتش ُٔؼخىُتتش حُظ٘زتتئ 

ٓتتتتتٖ حُٔ٘تتتتتخٛيحص (Semi-Average)حُٜ٘تتتتتق ح٧ٍٝ 

, ٣ٝٔتتتظويّ ٛتتٌح ح٧ٓتتِٞد ُِيٍحٓتتتخص ٝ  X1حُلو٤وتتش ُتتـ 

حُزلتتتتٞع حُٔٔتتتتظوز٤ِش أ١ ُِيٍحٓتتتتخص رؼ٤تتتتيس حُٔتتتتيٟ
(3)
 .

 ًٝخ٧ط٢ 

 

                   

 اً إٔ 

            INT : Integer of (n/2)  

  Smoothing ػخرض حُظ٤ٜٔي   1-3-2

حٕ حهظ٤خٍ ه٤ٔش ػخرض حُظ٤ٜٔي ُتٚ أػتَ كؼتخٍ ٩ٗـتخف 

حًٗٔٞؽ حُظ٘زئ. ٝ حٕ حهظ٤خٍ ه٤ٔش حُؼخرض طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ حُٜلَ 

ػِتت٠ ٓوتتيحٍ حُظتتَؿ٤ق حُتت١ٌ ٗتتٞى  ٝ حُٞحكتتي كظؼظٔتتي ٛتتٌٙ حُو٤ٔتتش

حػطخءٙ ُِظـَرش حُـي٣ي كخُو٤ٔتش حُؼخ٤ُتش ٛت٢ طؼظت٤ْ ُِظتَؿ٤ق , 

كٜتٌح ٣ؼ٘ت٢  (1-3)ٝ رخَُؿٞع ا٠ُ حُٔؼخىُش  كبًح ًخٗض

حٗ٘تتخ ٣َٗتتي حػطتتخء ًتتَ حُظتتَؿ٤ق ُِو٤ٔتتش ح٫ه٤تتَس , ر٤٘ٔتتخ ٜٗٔتتَ 

كٜتٌح ٣ؼطت٢ ٓئٗتَأ  حُٔظ٢ٓٞ حُوي٣ْ . أٓخ اًح ًخٗض 

ض أ٤ٔٛتش ًز٤تتَس ػِتت٠ حُطِتذ حُلو٤وتت٢ ح٫ه٤َ.أٓتتخ اًح رؤٗتٚ ػِوتت

كٜتتتٌح ٣ؼ٘تتت٠ اٛٔتتتخٍ حُو٤ٔتتتش ح٫ه٤تتتَس, رؼزتتتخٍس  ًخٗتتتض 

حهتتَٟ ٣ٌٔتتٖ حُوتتٍٞ حٕ ػخرتتض حُظ٤ٜٔتتي حُؼتتخ٢ُ ٣تتئى١ اُتت٠ ًتتٕٞ 

حٗٔتتًٞؽ حُظ٘زتتئ ٓتت٣َغ ح٫ٓتتتظـخرش ٝ ٌُتتٖ ػتتي٣ْ ح٫ٓتتتظوَحٍ ٝ 

 رؼٌٔٚ كخٕ ػخرض حُظ٤ٜٔي حُٞح١ت ٣ئى١ ا٠ُ ر٢ء ك٢ ح٫ٓظـخرش

ٓتتغ حٓتتظوَحٍ ح٧ٗٔتتًٞؽ , ُٝظلي٣تتي ه٤ٔتتش ػخرتتض حُظ٤ٜٔتتي ٣ٌٔتتٖ 

حٓظويحّ هطتؤ حُظ٘زتئ ًٔو٤تخّ ٫هظزتخٍ ػخرتض حُظ٤ٜٔتي. حٕ هطتؤ 

 (   eحُظ٘زئ ُٚ ٓظ٢ٓٞ ٛل١َ ٝحٗلَحف ٓؼ٤خ١ٍ ٓويحٍٙ ) 

               

                                                                   

    

ٝ رٔتتخ حٕ هطتتؤ حُظ٘زتتئ ٣ٌٔتتٖ حٕ ٣ٌتتٕٞ ٓتتخُزخً أٝ ٓٞؿزتتخً كتت٤ٌٖٔ 

حُظـِتتذ ػِتت٠ ًُتتي ٝ ٓؼخُـظتتٚ رط٣َوتتش ٣ٍخٟتت٤ش ٓتت٤ِٔش ًُٝتتي 

رظَر٤ؼٚ, ٝ ُـتَٝ حُلٜتٍٞ ػِت٠ ه٤تخّ ٓٞكتي ٓتغ حُز٤خٗتخص 

ح٫هتتَٟ كتتخٕ ًُتتي ٣ظطِتتذ كٔتتخد ٓظٞٓتت٢ ٓـٔتتٞع َٓرؼتتخص 

ٕ ٝكتتيس ٛتتٌح حُو٤تتخّ ٛتت٢ َٓرؼتتخص ٝكتتيحص حُوطتتؤ , ١ٝخُٔتتخ ح

حُو٤ْ ح٤ِٛ٫ش , كخٗٚ رخ٩ٌٓخٕ كٔخد ٓو٤تخّ ؿي٣تي ًُٝتي ػتٖ 

٣َ١ن ح٣ـخى حُـٌٍ حُظَر٤ؼ٢ ُٔظ٢ٓٞ َٓرؼخص حُوطتؤ ٣َٝٓتِ 

 ُٚ(MSE)  Mean Square Error      

                                                      

ٔٚفؼم أٌ ٚكٌٕ ثبثذ انزعشجٛ  اٜععٙ انعز٘ ٚجؼعم يزٕععؾ 

فععٙ أدَععٗ حععذأ نععّ ٔأٌ ركععٌٕ لًٛزععّ  (MSE)يشثععغ األخطععبء 

ثٍٛ 
(5)

   

 

 Mean absoluteٓظٞٓتت٢ ٓتتـطِن ح٫ٗتتـلَحكخص  1-3-3

deviation  

رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُط٣َوش حُظ٢ طٔظويّ ٍُِٞٛٞ 

ُِلظَس أٝ حُلظَحص حُوخىٓش كخٕ حُو٤ْ   ( Xt )ا٠ُ حُظ٘زئ رو٤ٔش 

حُلو٤وش ٓظزو٢ ٓوظِلش ػٖ حُو٤ْ حُٔظ٘زؤ رٜخ رؼٞ ح٢ُ٘ء , أٓخ 

رخ٣ُِخىس أٝ رخُ٘وٜخٕ ٢ٌُٝ ٗظَٞٛ ا٠ُ طوي٣َ ٛـٌح حُوطـؤ 

ٝٛـٞ ػزـخٍس ػـٖ  ٗٔظويّ حُٔؼ٤ـخٍ ح٫كٜخثـ٢ هطـؤ حُظ٘زـئ

  ( Ft )ـشٝ حُو٤ٔش حُظ٘زئ٣  (Xt )حُـلـَم ر٤ٖ حُو٤ٔـش حُلو٤وـش 

  ٝٗٔظـوــيّ حُؼـــ٬هش (.1-5ًٝـٔـخ كــ٢ حُٔؼـخىُــش )

 Mean حُٔــٞؿـٞىس ر٤ـٖ ٓظ٢ٓٞ ٓـطِن ح٫ٗـلَحكخص 

absolute deviation (MAD) ٝح٫ٗلَحف

 ُظوي٣َ ه٤ٔش   Stander deviationحُٔؼ٤خ١ٍ

                                                          

 

 ٝحٕ ٓظ٢ٓٞ ٓطِن ح٫ٗلَحكخص ٣لٔذ ٝكن ح٤ُٜـش ح٫ط٤ش

1)-3.........(α)F(1αXF tt1t 

1)(5..........FXe ttt 

1)-(6e
n

1
MSE ……… 

2

i

1).....(8..........tt1t α)MAD(1eαMAD 

1)-(4X
)(n/

1
F ..………

2

INT(n/2)

1i
i1 



1)-.(7…………MAD1.25 ttσ 
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ٗظزتغ ٗلتْ   MADأٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ  ا٣ـخى حُو٤ٔش ح٫رظيحث٤تش ُتـ  

ًٔتخ ٟٓٞتق كت٢   ( F1 )ح٧ٓتِٞد حُت١ٌ حطزؼ٘تخٙ ٣٩ـتخى ه٤ٔتش 

طٔؼتتتَ ٓظٞٓتتت٢ حُٜ٘تتتق ح٧ٍٝ ٌُٝتتتٖ ( 1-3-1ٜٗخ٣تتتش حُلوتتتَس )

 ُٔظ٢ٓٞ ٓطِن ح٧هطخء.

٣ٌتٕٞ حُطِتذ ٓظـ٤تَ طلي٣ي ٓٔظٟٞ اػخىس حُطِذ ػ٘تيٓخ  1-4 

 ٝ كظَس حٗظظخٍ ػخرظش

.Reorder Level required when demand is  

time is fixed-variable and Lead 

طظٔؼتتَ ٛتتٌٙ حُلخُتتش كتت٢ حٕ حُطِتتذ كتت٢ ٝكتتيس حُتتِٖٓ ٣ظزتتغ       

ط٣ُٞؼتتتخً حكظٔخ٤ُتتتخً ٓؼِٞٓتتتخً ًٝ ٓظٞٓتتت٢ ٝ حٗلتتتَحف ٓؼ٤تتتخ١ٍ 

ٕٞ رخُظؼخهذ ٝحٕ ١ٍٞ كظَس ح٫ٗظظخٍ طٌت 

ٝحٕ ٓٔظٟٞ اػخىس حُطِذ ٣ٔتخ١ٝ  ػخرظش     

حُلي ح٧ه٠ٜ ُِطِتذ حُٔظٞهتغ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخٍ, ٝحٕ ٛتٌح 

حُلي ٣ظٌٕٞ ٓتٖ ٓوتيح٣ٍٖ , ٓوتيحٍ اٟتخك٢ ٣لتيع كوت٢ ػ٘تيٓخ 

٣ٌٕٞ حُطِذ ه٬ٍ كظَس ح٫ٗظظخٍ أًؼَ ٖٓ حُٔظٞهتغ , إ  ٛتٌح 

ٟ اػخىس حُٔويحٍ ح٩ٟخك٢ ٖٓ حُو٣ِٖ )٣٘يٓؾ ًـِء ٖٓ ٓٔظٞ

حُطِذ ( ٟٝغ ُٔ٘غ كيٝع  ٗلخً ك٢ حُوت٣ِٖ كت٢ كخُتش ٣ُتخىس 

حُطِتتتتتتذ ػتتتتتتٖ ٓظٞٓتتتتتتطٚ , ٝٛتتتتتتٞ ٓتتتتتتخ ٣ؼتتتتتتَف رتتتتتتخُو٣ِٖ 

 ح٫كظ٤خ٢١.ٝػ٤ِٚ كخٕ

ٓٔظٟٞ اػخىس حُطِذ = ٓظ٢ٓٞ حُطِذ ه٬ٍ كظَس ح٫ٗظظخٍ 

 + حُو٣ِٖ ح٫كظ٤خ٢١.

كلتت٢ كخُتتش ًتتٕٞ حُطِتتذ كتت٢ ٝكتتيس حُتتِٖٓ ٣ظزتتغ حُظ٣ُٞتتغ 

حُطز٤ؼتت٢ ػ٘تتي ٓٔتتظٟٞ اػتتخىس حُطِتتذ ٣ٌٔتتٖ حُظؼز٤تتَ ػ٘تتٚ 

 ٣ٍخ٤ٟخً ًآ٫ط٢ :           

ROL ٓٔظٟٞ اػخىس حُطِذ :Reorder Level 

L  ٍٓظٞٓت٢ حُطِتذ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخ : Demand 

during lead-time 

L ٍح٫ٗلتَحف حُٔؼ٤تخ١ٍ ُِطِتذ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخ : 

Stander deviation during lead-time  

L  ٍكظَس ح٫ٗظظخ : Lead time  

  .Safety factorٓؼخَٓ ح٫ٓخٕ 

حً حٕ  ٓؼخٓتتَ ح٫ٓتتخٕ ٣ٔؼتتَ  حُو٤ٔتتش حُٔؼ٤خ٣ٍتتش ُِطِتتذ حُٔظٞهتتغ 

٢ حُظت٢ طلتيى ٓٔتظٟٞ اػتخىس ه٬ٍ كظَس ح٫ٗظظخٍ , ٝ ه٤ٔظٜخ ٛ

حُلٔخ٣تتش , حً ٣ٌٔتتٖ حُلٜتتٍٞ ػِتتت٠ ٣ُتتخىس  كتت٢ ح٫كظٔتتتخ٫ص 

حُٔوظَٗش ُ٘لخً حُو٣ِٖ , أٝ ٓٔظٟٞ اػتخىس حُلٔخ٣تش ٓتٖ ؿتيحٍٝ 

 حُظ٣ُٞغ حُطز٤ؼ٢.

طلي٣ي ٤ٍٛي ح٧ٓخٕ ػ٘يٓخ طٌتٕٞ كظتَس ح٫ٗظظتخٍ ػخرظتش ٝ  1-5

 حُطِذ ٓظـ٤َحً 

      is Safety Stock required when demand 

variable and Lead time is fixed 

طظٔؼتتتَ ٛتتتٌٙ حُلخُتتتش كتتت٢ حٕ حُطِتتتذ ٣ظزتتتغ ط٣ُٞؼتتتخ 

حكظٔخ٤ُتتتتتتتتخً ٓؼِٞٓتتتتتتتتخً ًٝ ٓظٞٓتتتتتتتت٢ ٝحٗلتتتتتتتتَحف ٓؼ٤تتتتتتتتخ١ٍ 

رخُظؼخهتتذ ٝحٕ ١تتٍٞ كظتتَس ح٫ٗظظتتخٍ طٌتتٕٞ  

ػخرظتتش , ٝ ٌُتت٢ ٗتتظٌٖٔ ٓتتٖ طلي٣تتي ٍٛتت٤ي ح٧ٓتتخٕ ٫رتتي ٓتتٖ حٕ 

٣ٌٕٞ حكظٔخٍ ٗلتخً حُوت٣ِٖ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخٍ ٫ ٣ِ٣تي ػتٖ 

. كلت٢ كخُتش ًتٕٞ حُطِتذ كت٢ ٓويحٍ حكظٔتخ٢ُ ٓلتيى ٓوتيحٍٙ 

ٝكيس حُِٖٓ ٣ظزغ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظو٣َتذ حُظ٣ُٞتغ حُطز٤ؼت٢ ػ٘يثتٌ 

 ح٧ٓخٕ ٣ٌٖٔ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ ٣ٍخ٤ٟخً ًخ٧ط٢: كخٕ ٤ٍٛي

                                                                             

(1-10 )…………  ..) LLLX     

                                                              (1-11  )

……… . .}<= K L>= SS+SSL{XrP 

 حً حٕ 

XL  ٍحُطِذ ه٬ٍ كظَس ح٫ٗظظخ :Demand during lead 

time. 

L  ٍٓظٞٓت٢ حُطِتذ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتتخ :Average of 

Demand during lead-time  

L  ٍح٫ٗلتَحف حُٔؼ٤تخ١ٍ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخ :Stander 

deviation of Demand during lead-time 

SS  ٕ٤ٍٛي ح٧ٓخ : Safety Stock 

( طؼ٢٘ ٓويحٍ حُطِذ ػ٠ِ حُٔخىس ك٤ٔخ اًح طـخُٝص ٓٔتظٟٞ اػتخىس حُطِتذ هت٬ٍ كظتَس ح٫ٗظظتخٍ , كلت٢ ٛتٌٙ حُؼ٤ِٔتش 1-11حٕ حُٔؼخىُش )

 (1ٝ ًٔخ ٟٓٞق ك٢ حٌَُ٘ ) K ٣ـذ حٕ ٣ٌٕٞ حكظٔخٍ كُٜٜٞخ ػ٠ِ أهَ ٓويحٍ ٓليى ٝ ٛٞ
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 كاآلتي: حسابوفيمكن   SSوعميو فان ،الطبيعي القياسي  من جدول التوزيع تؤخذ ( K ) قيمة  أن إذ

 

 الجانب التطبٌقً: -2

 المقدمة 2-1

قةةةةً البداٌةةةةة تةةةةم جمةةةةع البٌانةةةةات واخةةةةذ عٌنةةةةة 
متكونةةةة مةةةةن خمسةةةة مةةةةواد سةةةرٌعة الحركةةةةة و لمةةةةدة ) 

( سةةةةنوات مةةةةن مخةةةةازن الشةةةةركة العامةةةةة للصةةةةناعات 3
الجلدٌةةةةة و مةةةةن خةةةةالل التةةةةدقٌق بالملفةةةةات و الدراسةةةةات 
السةةةةابقة لةةةةدى الشةةةةركة اظهةةةةرت بةةةةان فتةةةةرة االنتظةةةةار 

( اشةةةهر فقةةةط و ذلةةةك مةةةن خةةةالل تجهٌةةةز  4تسةةةتؽرق ) 
 ة بالمواد من األسواق المحلٌة الشرك

   ( SES )طرٌقة التمهٌد األسى الفردي  2-2

تسةةةةتخدم هةةةةذه الطرٌقةةةةة فةةةةً التنبةةةةإ عنةةةةدما تكةةةةون تذبةةةةذب 

الطلةةةب ) الطلةةةب ( الشةةةهري للمةةةواد مسةةةتقرة حةةةول وسةةةط 

معةةةٌن , بعبةةةارة أخةةةرى ان كمٌةةةة الطلةةةب الشةةةهري ترتفةةةع 

فةةةً اشةةةهر و تةةةنخفض فةةةً اشةةةهر اخةةةرى حةةةول متوسةةةط 

مةةةدار السةةةنة . و مةةةن المعلةةةوم ان هنةةةاك عةةةدة معةةةٌن علةةةى 

طرائةةةق للتنبةةةإ باالعتمةةةاد علةةةى نوعٌةةةة و تذبةةةذب البٌانةةةات 

كةةةةةؤن تكةةةةةون هةةةةةذه البٌانةةةةةات دورٌةةةةةة او موسةةةةةمٌة او ذات 

 (4), الشةةةةةةكل (3)الشةةةةةةكل,  (2)اتجةةةةةةاه معةةةةةةٌن والشةةةةةةكل

ٌبةةةٌن اسةةةتقرارٌة الطلةةةب  للمةةةواد  (6)والشةةةكل (5),الشةةةكل

 الخمسة.
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9-9-1  متوسط الطلب خالل فترة االنتظارDemand during Lead Time 

  ( SES )بالرجوع إلى معادلة التمهٌد اآلسً الفردي   

 

( و يستخدم ىذا  1-3-1بأخذ متوسط النصف األول لمبيانات الطمب  وكما موضح في  الفقرة )  ( F1  )تم احتساب قيمة  إذ  
وذلك لمتنبؤ  ( SES )األسموب في حالة اخذ الدراسة كحالة مستقبمية. إذ باإلمكان وبسيولة تطبيق معادلة التمييد اآلسي الفردي 

 وكاالتي  (L)  ب خالل فترة االنتظارفترات قادمة وان مجموع ىذه الفترات تعد متوسط الطم ربعأل

2)(1.............n1,2,......t,
3i

1i

LtL Fμ 




 

 

 

 

1)-3.........(α)F(1αXF tt1t 
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  االنحراف المعياري خالل فترة االنتظار 2-9-9

) الفرق بين القيمة  الذي يمثلالستخراج االنحراف المعياري خالل فترة االنتظار البد أن نحسب أوال خطأ التنبؤ 
  ( MAD ) الحقيقية والمتنبأ بيا ( و من ثم إيجاد متوسط االنحرافات المطمقة 

 

 

 ما يخصفي ماأ   بمقدارىو نفس ثابت التمييد التي تم اختياره في معادلة التمييد اآلسي الفردي ان قيمة 
 توسطأي اخذ م MAD1يتم إيجاد قيمة   ( F1 )و بنفس األسموب الذي تم إيجاد قيمة   MADايجاد القيمة االبتدائية لـ 

مضروب في متوسط   ( 1.25 )تقريباً اوي ـاالنحراف المعياري يسفان عميو األخطاء ، و لمت،وسط مطمق  النصف األول
 وكما مبين في المعادلة ادناه  االنحرافات المطمقة و لكل فترة

 
 

فان االنحراؾ المعٌاري خالل فترة االنتظار هو مجموع   ( L=4 )اشهر  أربعةو بما ان فترة االنتظار ثابتة و تساوي 

 وكما مبٌن ادناه  فترات القادمة.ربع االنحرافات المعٌارٌة لتلك األ

 و ٌمكن التعبٌر عنه بالمعادلة اآلتٌة:

2)..(2..........n........,1,2,3,....t,1.25MADσσ
4i

1i

4i

1i

ttL  








 

 ٣ز٤ٖ حىٗخٙ ٣ز٤ٖ حٓظوَحؽ ٓظ٢ٓٞ حُطِذ ٝح٫ٗلَحف حُٔؼ٤خ١ٍ ُِطِذ ُِٔخىس ح٠ُٝ٫  (1)ٝحُـيٍٝ ٍهْ 

t=1.25*MAD t+1MAD t+1 /et/ et Ft+1 Xt t 

83.92 67.14 114.44 -114.44 234.44 120 1 

89.83 71.87 93.00 -93.00 223.00 130 2 

92.47 73.98 73.70 -73.70 213.70 140 3 

92.44 73.95 56.33 -56.33 206.33 150 4 

90.24 72.19 100.70 -100.70 200.70 100 5 

93.80 75.04 29.37 29.37 190.63 220 6 

88.09 70.47 6.44 6.44 193.56 200 7 

80.09 64.07 105.79 105.79 194.21 300 8 

85.30 68.24 85.21 85.21 204.79 290 9 

87.42 69.94 66.69 66.69 213.31 280 10 

87.02 69.61 9.98 -9.98 219.98 210 11 

1).....(8..........tt1t α)MAD(1eαMAD 

1)-.(7…………MAD1.25 1ttσ 
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79.56 63.65 31.02 31.02 218.98 250 12 

75.48 60.39 77.92 77.92 222.08 300 13 

77.68 62.14 170.13 170.13 229.87 400 14 

91.17 72.94 103.11 103.11 246.89 350 15 

94.95 75.96 42.80 42.80 257.20 300 16 

90.80 72.64 11.48 -11.48 261.48 250 17 

83.16 66.52 30.33 -30.33 260.33 230 18 

78.63 62.91 72.70 72.70 257.30 330 19 

79.86 63.89 5.43 5.43 264.57 270 20 

72.55 58.04 224.89 224.89 265.11 490 21 

93.41 74.72 47.60 -47.60 287.60 240 22 

90.02 72.01 17.16 17.16 282.84 300 23 

83.16 66.53 215.44 215.44 284.56 500 24 

101.77 81.42 73.90 73.90 306.10 380 25 

100.83 80.67 246.51 246.51 313.49 560 26 

121.56 97.25 31.86 31.86 338.14 370 27 

113.39 90.71 61.33 -61.33 341.33 280 28 

109.72 87.77 43.19 -43.19 335.19 292 29 

104.14 83.32 231.13 231.13 330.87 562 30 

122.62 98.10 77.99 -77.99 353.99 276 31 

120.11 96.09 126.81 126.81 346.19 473 32 

123.95 99.16 114.13 114.13 358.87 473 33 

125.82 100.66 240.72 240.72 370.28 611 34 

143.33 114.66 50.65 50.65 394.35 445 35 

135.32 108.26 243.58 243.58 399.42 643 36 

152.24 121.79 
  

423.78 
 

t+1 

152.24    423.78  t+2 
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152.24    423.78  t+3 

152.24    423.78  t+4 

 األولى ى المادةلع(SES)   تطبٌق طرٌقةٌبٌن  جدول 

 

بها  ؤهو مجموع الفترات المتنب Lواالنحراؾ المعٌاري خالل فترة االنتظار     Lالطلب خالل فترة االنتظار توسطعلٌه فان م

حٌث   ىاالخرالخمسة على المواد  (2-2) و (2-1)معادلتٌن وبتطبٌق ال  , كالً على انفراد  ( t+1,t+2,t+3, t+4 )بدأً من

 .ادناه (2)فً الجدول  كما مبٌنو االنحراؾ معٌاري للطلب خالل فترة االنتظار الطلب نحصل على متوسط 

 

 تسمسل المواد 
خالل فترة  (L)متوسط الطمب 

 االنتظار
خالل  (Lاالنحراف المعياري لمطمب 
 فترة االنتظار

1 4126.71 3387.26 

2 1346.75 827.74 

3 16684.93 6266.66 

4 2365.45 1011.55 

5 1695.11 608.96 

        

  SES ةالمعٌاري للطلب خالل فترة االنتظار باستخدام طرٌق( ٌبٌن المتوسط واالنحراؾ جدول )

 

 حساب مستوى إعادة الطمب ورصيد األمان: 9-0

  مستوى إعادة الطمب 9-0-5

 بما ان فترة االنتظار تكون ثابتة و طوليا اربعة اشير و ان كمية الطمب تكون متغيرة  ومستقرة حول وسطيا . 
وباستخدام طريقة التمييد اآلسي الفردي نستطيع إيجاد المتوسط و االنحراف المعياري لمطمب خالل فترة االنتظار و بتطبيق 

  ((1-9المعادلة

 

 

 

 

 

 

L
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لممادتين لممواد الخمسة عند مستوى ( يبين مستوى إعادة الطمب 3يمكننا بسيولة الوصول إلى مستوى إعادة الطمب و الجدول )
 %.90% و 95خدمة 

 بالوحدات عند مستوى خدمة   (ROL)مستوى إعادة الطلبتقٌٌم 

 المـــادة تسلسل
21% 20% 

8467.66 9698.26 1 

2407.54 2708.26 2 

24715.98 26992.67 3 

3661.80 4029.30 4 

2475.52 2696.76 5 

 الطلبمستوى إعادة ٌبٌن ( دول )ج

 :Safety Stock  ( SS ) رصيد األمان  9-0-9

( ٌمكننا إٌجاد 1-13, و بتطبٌق المعادلة)يتبع توزيعا احتماليًا معمومًا ذو متوسط وانحراف معياري  بما ان الطمب

  (4الجدول ) كما موضح في% 95% و 90لممواد الخمسة كذلك عند مستوى خدمة  رصٌد األمان
 

 بالوحدات عند مستوى خدمة (SS=L*K)رصٌد األمان تقٌٌم 
 المـــادة نسلسل

21% 20% 

4340.95 5571.55 1 

1060.79 1361.51 2 

8031.05 10307.75 3 

1296.36 1663.86 4 

780.41 1001.65 5 

 ( ٌبٌن مستوى رصٌد االمان للمواد الخمسة.2الجدول )           
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 ح٫ٓظ٘ظخؿخص -3

حُيٍحٓش ٝ حُظل٤َِ حط٠ق حٕ ٤ًٔش حُطِذ ُـ٤ٔغ حُٔٞحى  طؤهٌ ٢ٔٗ ح٫ٓظوَح٣ٍش كٍٞ ٝٓطٜخ  ػ٤ِٚ كخٕ ٖٓ ه٬ٍ  .1

حك٠َ أِٓٞد ُِظ٘زئ ك٢ ٓؼَ ٌٌٛح كخُش ٢ٛ ٣َ١وش حُظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ حُلَى١ ٝحٕ ٗظخثؾ حُظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ حُلَى١ ػ٠ِ 

 حُطِذ ُِٔٞحى حُؤٔش ٣ٌٖٔ ح٫ػظٔخى ػ٤ِٜخ ًؤٓخّ ُِظ٘زئ ,

أَٜٗ ٖٓ ه٬ٍ   4كظَس ح٫ٗظظخٍ ػخرظش ٖٓ طخ٣ٍن حٛيحٍ أَٓ حَُ٘حء ح٠ُ طخ٣ٍن حُظِْٔ  ًٝخٕ  ٓويحٍٛخ  طْ حكظٔخد .2

 طـ٤ِٜ حُٔٞحى ٖٓ ح٧ٓٞحم حُٔل٤ِش

أ٤ٔٛش ٝىهش حهظ٤خٍ ػخرض حُظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ ح١ٌُ طظَحٝف ه٤ٔظٚ ر٤ٖ حُٜلَ ٝحُٞحكي ُز٤خٕ ٓيٟ طؤػ٤َٙ ػ٠ِ طٌرٌد  .3

 ه٣ِٖ ُِظَٝف حُلـخث٤ش ٝػيّ كيٝع ٗلٚ حٝ ػـِ حُطِذ ٠ُٔخٕ ٝؿٞى ٤ٍٛي حٓخٕ ٖٓ

ػ٘يٓخ طٌٕٞ كظَس ح٫ٗظظخٍ ػخرظش ٝ حُطِذ ٓظـ٤َ ٫ ٗلظخؽ ا٠ُ ٓؼَكش ط٣ُٞغ حُطِذ ه٬ٍ كظَس ح٫ٗظظخٍ, ٝػ٤ِٚ  .4

 كخٕ حُٔظ٢ٓٞ ٝح٫ٗلَحف حُٔؼ٤خ١ٍ ُِطِذ ٝكوخً ُِظ٤ٜٔي ح٢ٓ٥ حُلَى١ ٣ظُٞع ط٣ُٞؼخ ١ز٤ؼ٤خَ.
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  حُِٔوٚ

طز٤ٖ ُ٘خ رؤٕ حُٔوخ٫ٝص ٗ٘ؤص رخ٧َٛ ك٢ أك٠خٕ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ , ٌُٖٝ ٗظَحً ُظطٍٞ حُظَٝف ح٫هظٜخى٣ش 

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش كوي أ٤ٟق ٌُٜٙ حُٔوخ٫ٝص ١َٝٗ ؿ٤َ ٓؤُٞكش ك٢ حُؼوٞى حُٔي٤ٗش ًُٝي ٟٔخٗخً ُِٜخُق حُؼخّ رخػظزخٍ 

, ٌُٜح ٟٝؼض ك٢ حُٔوخُٝش ١َٝٗ حُظؤ٤ٓ٘خص ٝحُـَحٓخص ٟٓٞٞع حُٔوخُٝش ٛٞ اكيٟ ٓ٘خ٣ٍغ أٝ ر٘خ٣خص حُيٝحثَ حُل٤ٌٓٞش 

 ٝٓلذ حُٔوخُٝش ٖٓ ١َف ٝحكي ٛٞ حُلٌٞٓش اٟخكش ا٠ُ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝأِٓٞد حُٔ٘خهٜخص . 

٤ٜٓزش ك٢ أًؼَٛخ ٜٓ٘خ ٝط٘ـغ رَ  2014( ُٔ٘ش 1كخُ٘ٔزش ٧ٓخ٤ُذ حُٔ٘خهٜخص ُْ طٌٖ حُظؼ٤ِٔخص حُل٤ٌٓٞش ٍهْ )

٩ىح١ٍ رخػظزخٍٛخ طل٠َ ىحثٔخً حهظ٤خٍ حُٔوخٍٝ حُٔ٘لٌ رلٔذ ٤٘ٓجش حُيحثَس . أٓخ حُظؤ٤ٓ٘خص ٝطَ٘ػٖ ُِلٔخى حُٔخ٢ُ ٝح

% ٖٓ  70ٝحُـَحٓخص كز٤٘خ أٜٗخ ه٤ِِش ٝؿ٤َ ٍحىػش ُِٔوخٍٝ ٝه٤َ ٜٓ٘خ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ٛٞ ح١َُ٘ حُـِحث٢ ح١ٌُ ٣َٜ ا٠ُ 

 ٓزِؾ حُٔوخُٝش .

ٌُخكش حُلٔخى حُٔخ٢ُ ٝح٩ىح١ٍ رؼ٘ٞحٕ ٖٓ أ٣ٖ  1958ُٔ٘ش  15ْ ًٌُي حهظَك٘خ طلؼ٤َ هخٕٗٞ حٌُٔذ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ٍه

 ُي ٌٛح ؟ اٟخكش ا٠ُ اػطخء ِٓق ًَ ٓوخُٝش ا٠ُ ُـ٘ش ح٧ٖٓ ٝحُِ٘حٛش ُٔظخرؼش حُٔلٔي٣ٖ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝا٠ُ حُٜ٘خ٣ش . 

حُٔي٣َ حُؼخّ ح١ٌُ رخص ٓؼط٬ً ٝاػطخء  1956ُٔ٘ش  56ر٤٘خ أ٠٣خً ُِّٝ طلؼ٤َ هخٕٗٞ طل٤َٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش ٍهْ 

ٌَُ ىحثَس ٬ٛك٤ش حُٔ٘لٌ حُؼخّ ٢ٌُ طلَٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش رؤ٣َٔ حُطَم ٝأِٜٜٓخ ري٫ً ٖٓ حُٔلخًْ حُظ٢ طٔظـَم ٝهظخً 

. ً٬٣ٞ١ 

ًٌُي ر٤٘خ ُِّٝ اكخُش حُِ٘حع ا٠ُ حُظل٤ٌْ أ٫ًٝ كخُٔلخًْ ػخ٤ٗخً ٝػيّ طًَٚ َُؿزش حُٔوخٍٝ إٔ ٗخء ك٠َ حُٔلخًْ أ٫ًٝ 

 .٫كوخً ٧ٕ ك٢ ًُي طؼط٤َ َُِٔكن حُؼخّ ُِيُٝشٝحُظل٤ٌْ 

 الكلمات المفتاحٌة: الضمانات، العقود، القانون المدنً
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Abstract: 

Show us that the Contracting arose originally in the arms of the civil law, but due to the 

development of economic and social conditions have added to the Contracting Terms 

unusual in civil contract and a guarantee to the public interest as the subject of 

entrepreneurship is one of the projects or buildings of government departments, for this 

and put in the contract terms of insurance, fines and pull contract from one party is the 

government in addition to insurance, execution and style tenders . 

The ratios of the methods of the tenders were not government regulations no. (1) For the 

year 2014 its share in most of them and encourage and even legitimize the financial and 

administrative corruption as always prefer to choose the contractor, according to the will 

of the circle. The insurance and fines conclusion they are few and is a deterrent to the 

contractor and the best of them for the public benefit is a penalty clause which up to 70% 

of the contract amount . 

Also suggested activating the law of graft No. 15 for the year 1958 for all financial and 

administrative corruption titled where did you get this? Add file to give each contractor to 

the Commission on Security and integrity to follow the spoilers from the beginning and to 

the end . 

Pena also unnecessary to activate the law of government debt collection No. 56 of 1956 

which has become disabled and give the Director-General of the Department of the 

validity of the port each year in order to get government debt, the most convenient and 

easiest way instead of the courts, which is time consuming . 

Pena also unnecessary to refer the dispute to arbitration courts first second and not left to 

the desire of the contractor willing to preferred arbitration courts first and later because 

the disruption of the public facility to the state. 
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  -: انًمذيخ

حُٔوتتتخ٫ٝص ٛتتت٢ حُؼوتتتٞى كتتت٢ ُـتتتش حُوتتتخٕٗٞ حُٔتتتي٢ٗ ٝٛتتت٢ 

ح٫طلخه٤خص ك٢ حُوخٕٗٞ حُتي٢ُٝ , رتَ ٝٛت٢ حُؼوتٞى ح٩ىح٣ٍتش كت٢ 

ح٧ػٔتخٍ حُل٤ٌٓٞتش أٝ حَُٔحكتن حُؼخٓتتش ُِٜتخُق حُؼتخّ 
(1)

ٝٓتتغ  

ٌٛح ٠٣َ حُؼوي حُٔي٢ٗ ٛتٞ ح٧ٛتَ ٝٓ٘تٚ طلَػتض ٛتٌٙ حُؼوتٞى 

طٍٞ حُل٤خس ٝطـِززض رَىحثٚ ٝٗخٓض ك٢ كَحٗٚ , ٌُٖٝ ٗظَحً ُظ

ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش كوي ظَٜص ٓتغ حُؼوتٞى حُٔي٤ٗتش ػوتٞى 

أهتتتَٟ اُِح٤ٓتتتش ٜٓ٘تتتخ ٝهخ٤ٗٞٗتتتش ٝػوتتتٞى اًػتتتخٕ رتتتَ ٝػوتتتٞى 

حُٔ٘خهٜتتخص حُظتت٢ ٫ طوتتق ػ٘تتي كتتي حَُٟتتخث٤ش كتت٢ ح٣٩ـتتخد 

ٝحُوزتتٍٞ ٝاٗٔتتخ أٟتت٤لض ُٜتتخ ٗتت١َٝ ؿ٤تتَ ٓؤُٞكتتش كتت٢ حُؼوتتٞى 

حُؼٔتتتَ ً٘تت١َٝ حُظؤ٤ٓ٘تتتخص ٝح٠ُتتٔخٗخص ٝحُـَحٓتتتخص ٝا٣وتتخف 

ٝٓتتتلزٚ ٓتتتٖ ؿخٗتتتذ ٝحكتتتي ٝحُظتتت٢ طٔتتت٠ٔ رؼوتتتٞى حُٔوتتتخ٫ٝص 

حُل٤ٌٓٞش 
(2 )

ٓـخٍ رلؼ٘خ ح٥ٕ , ٌُٜح رخص ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ أهتٌ 

ٌٛٙ ح٠ُٔخٗخص ٝح١َُٝ٘ حُـي٣يس ك٢ ػوٞى حُٔوخ٫ٝص ُظٜتخؽ 

ر٘تتٌَ ٠٣تتٖٔ كتتن حُو٣ِ٘تتش ٝحُٜٔتتِلش حُؼخٓتتش ُلتت٤ٖ اٛتتيحٍ 

خف هخٕٗٞ هخٙ رخُٔوتخ٫ٝص حُل٤ٌٓٞتش , ٌُٝت٢ ٣ِٗتي كت٢ ا٠٣ت

ٓؼ٠٘ ٌٛٙ حُؼوٞى ٝر٤خٕ هٜخثٜٜخ ٝأكٌخٜٓخ ٗؤْ ح٬ٌُّ اُت٠ 

ٓزلؼ٤ٖ , ح٧ٍٝ ك٢ ح٠ُٔخٗخص ك٢ حُؼوٞى حُٔي٤ٗتش ٝحُؼتخ٢ٗ كت٢ 

 ح٠ُٔخٗخص ك٢ ػوٞى حُٔوخ٫ٝص حُل٤ٌٓٞش . 

 انًجحث األٔل 

 انؼًبَبد فٙ ػمٕد انًمبٔالد انًذَٛخ 

طوتتتّٞ ٛتتتٌٙ حُؼوتتتٞى ػِتتت٠ ٓزتتتيأ١ ٓتتتِطخٕ ح٩ٍحىس ٝك٣َتتتش 

حُظؼخهي , ٝاًح ٗلٌ حُؼوي أٛزق ٫ُٓخً ٫ٝ ٣ـُٞ حَُؿٞع ك٤ٚ ا٫ 

رخ٫طلخم أٝ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ , ٣ٝـتذ إٔ طٌتٕٞ ٛتٌٙ حُؼوتٞى أٝ 

حُٔوتتخ٫ٝص حُٔي٤ٗتتش رتت٤ٖ ح٧كتتَحى هخ٤ُتتش ٓتتٖ ػ٤تتٞد حَُٟتتخ , 

ٍ , ٝإٔ ٣ٌتٕٞ ًخ٩ًَحٙ ٝحُـ٢ِ ٝحُظـ٣ََ ٓغ حُـزٖ ٝح٫ٓتظـ٬

حُٔلتتَ ٓٞؿتتٞىحً أٝ ٌٓٔتتٖ حُٞؿتتٞى كتت٢ حُٔٔتتظوزَ اًح ٝٛتتق 

ٝٛلخً ىه٤وخً ٝأىهِض ك٤ٚ ًخكش ح١َُٝ٘ حُـ٣َٛٞتش ُِؼوتي , ٝإٔ 

٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘خً طؼ٤٤٘خً ٗخك٤خً ُِـٜخُش حُلخك٘تش ٝٓٔتٖ ٣ـتُٞ حُظؼخٓتَ 

ك٤تتٚ , ٝإٔ ٣ٌتتٕٞ حُٔتتزذ ٓٞؿتتٞىحً ٝؿ٤تتَ ٓوتتخُق ُِ٘ظتتخّ حُؼتتخّ 

ٝح٥ىحد 
(3)

 . 

ػ٠ِ أػ٬ٙ ٣وّٞ حُٔوخٍٝ رظ٘ل٤ٌ حُٔوخُٝتش آتخ رخُؼٔتَ ٝر٘خءحً 

كو٢ أٝ رخُؼَٔ ٝحُٔٞحى , ٝاًح هخُق ًُي ػي ٓوطجتخً كت٢ ط٘ل٤تٌ 

حُٔوخُٝتتش ٫ٝ ٣ؼل٤تتٚ ٓتتٖ حُٔٔتتئ٤ُٝش حُؼوي٣تتش ا٫ ربػزتتخص حُٔتتزذ 

 ح٧ؿ٘ز٢ . 

ٝٓتتٖ ؿخٗتتذ أؿتتَ ٣ِظتتِّ ٍد حُؼٔتتَ رظٔتتي٣ي أؿتتَ حُٔوتتخٍٝ 

ٓزِتتؾ ٣لتتيى ػِتت٠  ربكتتيٟ ١تت٣َوظ٤ٖ , آتتخ ؿِحكتت٢ أ١ رٔٞؿتتذ

أٓخّ ط٤ْٜٔ ٓخرن ٓظلن ػ٤ِٚ ٓويٓخً ٢ٌُ ٣ؼَف حُٔزِتؾ حُت١ٌ 

٣يكؼٚ , ٝك٢ ٌٛح ٓيػخس ١٬ُٔج٘خٕ ٝح٫ٓتظوَحٍ , ٌُٝتٖ ٣ئهتٌ 

ػِتت٠ ٛتتٌٙ حُط٣َوتتش إٔ حُٔوتتخٍٝ ٣وظٜتتي كتت٢ طٌتتخ٤ُق ح٧ػٔتتخٍ 

٤ٌُٖ ٍرلٚ أًزَ ٣ٌٕٝٞ ًُي ػِت٠ كٔتخد ٍد حُؼٔتَ هخٛتش 

ِٔوتتتخٍٝ أ٠٣تتتخً حُظؼزتتتض اًح ًخٗتتتض حُٔوخُٝتتتش ػٔتتتَ ٝر٘تتتخء رتتتَ ُٝ

ر٘ظ٣َتتش حُظتتَٝف حُطخٍثتتش إ ٝؿتتيص ٩ُحُتتش ح٩ٍٛتتخم كتت٢ 

ح٫ُظِحٓتتخص اُتت٠ حُلتتي حُٔؼوتتٍٞ ٝاػتتخىس حُظتتٞحُٕ ح٫هظٜتتخى١ 

ُِؼوي 
(4)

 . 

حُط٣َوش حُؼخ٤ٗش إٔ ٣لتيى ح٧ؿتَ ػِت٠ أٓتخّ ٓتؼَ حُٞكتيس 

ٝؿيٍٝ ح٤ٌُٔخص , ك٤ًٌَ كت٢ حُـتيٍٝ ًتٌح ٓظتَ ر٘تخء ٌُتَ ٓظتَ 

طـتخٍٙ أٝ كتيحىٙ أٝ ُتزن أٝ ر٤تخٝ أٝ ٓؼَ ٓؼت٤ٖ , ًٝتٌح ٓظتَ 

 ُ٘وَ ح٧طَرش أٝ ٓؼَ ٨ُػٔخٍ حُٜل٤ش ٝؿ٤َٛخ .

٣ِٓٝتتش ٛتتٌٙ حُط٣َوتتش أٗتتٚ ٣ٌٔتتٖ ٣ُتتخىس ٛتتٌٙ ح٤ٌُٔتتخص أٝ 

اٗوخٜٛخ رٔٞؿذ أٓتَ ؿ٤تخٍ ٝرخُظتخ٢ُ ٫ ٣ـتزٖ حُطتَك٤ٖ ) ٍد 

حُؼَٔ ٝحُٔوخٍٝ( ٌُٝتٖ ٣ئهتٌ ػ٤ِٜتخ إٔ ٓوتيحٍ ح٧ؿتَ حُٜ٘تخث٢ 

أًخٍ ؿ٤ٔغ ح٧ػٔخٍ ٝطـ١َ ًٍػتش  ُِٔوخٍٝ ٫ ٣ليى ا٫ ك٤ٖ

٨ُػٔتتتخٍ حُٔ٘ـتتتِس رٜتتتٍٞس ٜٗخث٤تتتش ػ٘تتتيٛخ ٣ٜتتتَف حُٔزِتتتؾ 

حُلو٤و٢ حُٔ٘لٌ ُِٔوخٍٝ
 (5)

  . 

٣ِٓٝتتش ٛتتٌٙ حُط٣َوتتش ُتتَد حُؼٔتتَ أٜٗتتخ ٫ طظتتؤػَ ر٘ظ٣َتتش 

حُظَٝف حُطخٍثش ٧ٕ أٓؼخٍ حُٞكيحص ٓؼَٝكتش ٓتِلخً ُِٔوتخٍٝ 

٣ٝٔتتتظط٤غ هتتتِٕ حُٔتتتٞحى ٝح٫كظلتتتخظ رٜتتتخ ٓوتتتيٓخً ٝرخُظتتتخ٢ُ ٫ 

طظؼَٝ أٓتؼخٍٛخ ٣ُِِتخىس أٝ حُ٘وٜتخٕ ٜٓٔتخ طزتيُض حُظتَٝف 

٧ٕ حُؼوتتي ٣وتتَؽ ٓتتٖ ٓلٜتتّٞ ػوتتٞى حُٔتتيس 
(6)

ٍ حُظتت٢ ٛتت٢ ٓتتيح 

رلغ ٗظ٣َش حُظَٝف حُطخٍثش , ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣ٔتظط٤غ حُٔوتخٍٝ 

حُظٌٍع رٌٜٙ حُ٘ظ٣َش ػ٘ي حهظ٬ٍ طٞحُٕ ح٫ُظِحٓخص ٝح٫ُظتِحّ 

 حَُٔٛن ٝؿ٤َٛٔخ . 

ٝط٘ظٜتت٢ حُٔوخُٝتتش حُٔي٤ٗتتش رظ٘ل٤تتٌٛخ ٝٛتتٞ حُط٣َتتن حُطز٤ؼتت٢ 

٩ٜٗتتخء ح٫ُظِحٓتتخص رتت٤ٖ ٍد حُؼٔتتَ   ٝحُٔوتتخٍٝ , ٝهتتي ط٘ظٜتت٢ 

اًح ًخٗتتتض ٓئ٬ٛطتتتٚ حُ٘وٜتتت٤ش ٓلتتتَ ًتتتٌُي رٔتتتٞص حُٔوتتتخٍٝ 

حػظزتتخٍ كتت٢ حُظؼخهتتي ٝطؼظزتتَ ًتتٌُي اًح ًتتخٕ حُظؼخهتتي ٓتتغ ٜٓ٘تتيّ 

ٓتتتي٢ٗ , كتتتبًح ُتتتْ طٌتتتٖ  888ٓؼٔتتتخ١ٍ ٓؼتتتَٝف أٝ ك٘تتتخٕ ّ/

ٗو٤ٜش حُٔوخٍٝ ٓلَ حػظزخٍ كَِد حُؼٔتَ كٔتن حُٔوخُٝتش ٓتغ 

طؼ٣ٞٞ ٍٝػش حُٔوخٍٝ ؿ٤ٔغ ٓخ أٗلوٚ ٍٓٞػْٜ ٓتٖ ٜٓتَٝكخص 

٣ٔتتظط٤غ ًٔتتزٚ ُتتٞ أٗتتٚ أطتتْ حُؼٔتتَ ٝٓتتخ أٗـتتِٙ ٓتتٖ أػٔتتخٍ ٝٓتتخ 

 ٓي٢ٗ .  885ّ/

ٝهتتي ط٘ظٜتت٢ حُٔوخُٝتتش رتتبك٬ّ ٍد حُؼٔتتَ ٝكتت٢ ٛتتٌٙ حُلخُتتش 

٣لن ُِٔوخٍٝ أٝ ٤ًَٝ حُظل٤ِٔش إٔ ٣لٔن حُؼوتي ٣ٝولتخٕ ػٔتخ طتْ 

حٗـخُٙ ٧ٕ ػوي حُٔوخُٝش ٖٓ ػوتٞى حُٔتيس ٝإٔ حُلٔتن رٔٞؿزٜتخ 

ٕٞ ٣ظوٍَ ٖٓ طخ٣ٍن هَحٍ حُلٌْ ٤ُْٝ رؤػَ ٍؿؼ٢ ىٕٝ إٔ ٣ٌ

١٧ ٜٓ٘ٔتتخ حُٔطخُزتتش رظؼتت٣ٞٞ ػتتٖ حُلٔتتن رخُ٘ٔتتزش ٨ُػٔتتخٍ 

 ٓي٢ٗ . 890ح٧هَٟ ّ/

ٝهتتي ط٘ظٜتت٢ حُٔوخُٝتتش أ٠٣تتخً رخُٔتتزذ ح٧ؿ٘زتت٢ حُتت١ٌ ٣ـؼتتَ 

ط٘ل٤تتتٌ ح٫ُظتتتِحّ ٓٔتتتظل٬٤ً ًتتتخُوٞس حُوتتتخَٛس ٝحُلتتتخىع حُلـتتتخث٢ 

ًخ٫ٍُُِ ٝحُزَح٤ًٖ ٝأٓؼخُٜتخ ك٤٘و٠ت٢ حُظتِحّ حُطتَف ح٧هتَ 

ظِحٓخص ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔؼَٝف ك٢ ٗظ٣َتش حٓظ٘خىحً ا٠ُ طوخرَ ح٫ُ

ٓتتي٢ٗ  282ٓتتي٢ٗ أٝ حُتتيكغ رؼتتيّ حُظ٘ل٤تتٌ ٓتتخىس  132حُٔتتزذ ّ/

ٓتتي٢ٗ , ٌُٝتتٖ  ٣ٝ211ظلٔتتَ حُٔتتي٣ٖ طزؼتتش حُلتتخىع حُلـتتخث٢ ّ/

حُٔ٘تتَع هتتَؽ ػِتت٠ ططز٤تتن ٛتتٌٙ حُوٞحػتتي حُؼخٓتتش كتت٢ حُٔتتزذ 

ح٧ؿ٘ز٢ ٝحػظزَٙ رٔؼخرش حُظَف حُطخٍة حُت١ٌ طوتٍَ طؼت٣ٞٞ 

١ٌُ حٗظلغ رٚ ٍد حُؼٔتَ ٝٛتٞ ه٤ٔتش ٓتخ طتْ ٓتٖ حُٔوخٍٝ رخُويٍ ح

ح٧ػٔخٍ ٝٓتخ حٗلتن ُظ٘ل٤تٌ ٓتخ ُتْ ٣تظْ , أٓتخ اًح ًخٗتض ح٫ٓتظلخُش 

روطتتؤ حُٔوتتخٍٝ كؤٗتتٚ ٣َؿتتغ رتتخُظؼ٣ٞٞ حُٔظوتتيّ ٓتتغ اٗوتتخٙ ٓتتخ 

٣وخرَ  ٓٔتئ٤ُٝظٚ , أٓتخ اًح ًخٗتض ح٫ٓتظلخُش رٔتزذ ٍد حُؼٔتَ 
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كِِٔلٌٔتتش إٔ طولتتٞ حُظؼتت٣ٞٞ حُٔٔتتظلن ػٔتتخ كتتخص حُٔوتتخٍٝ 

 ٓي٢ٗ . 886ٖ ًٔذ ّ/ٓ

ٝأه٤تتَحً هتتي ط٘ظٜتت٢ حُٔوخُٝتتش رب٣وتتخف حُؼٔتتَ ٓتتٖ هزتتَ ٍد 

حُؼَٔ ك٢ أ١ ٝهض هزتَ اطٔخٓتٚ ػِت٠ إٔ ٣ؼتٞٝ حُٔوتخٍٝ ػتٖ 

ؿ٤ٔغ ٓخ أٗلوٚ ٖٓ حُٜٔتَٝكخص ٝٓتخ أٗـتِٙ ٓتٖ ح٧ػٔتخٍ ٝٓتخ 

ٓتتي٢ٗ , ٣ٝزتتٍَ  885ًتتخٕ ٣ٔتتظط٤غ ًٔتتزٚ ُتتٞ حٗتتٚ أطتتْ حُؼٔتتَ ّ/

ق حُٔوخُٝتتش ٓتتٖ حَُٔكتتّٞ حُٔتت١ٍٜٞ٘ كتتن ٍد حُؼٔتتَ كتت٢ ٝهتت

ؿخٗذ ٝحكي ٛٞ ظَٝكٚ حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ اك٬ٓٚ أٝ ػيّ ؿتيٟٝ 

ح٫ٓظَٔحٍ رخُؼَٔ ٬ُٓظؼٔخٍ , أٝ ٛيٍٝ هٞح٤ٖٗ طلي ٖٓ ًُتي 

, أٝ ظٍٜٞ كٔخى ٓتخ٢ُ ٝاىح١ٍ كت٢ حُٔ٘تَٝع ح٫ٓتظؼٔخ١ٍ أٝ 

ؿ٤تتتَ ًُتتتتي ٝرخُظتتتتخ٢ُ ٣ٞحكتتتتن حُٔوتتتتخٍٝ ٧ٗتتتتٚ ٫ ٜٓتتتتِلش ُتتتتٚ 

لٔٚ رخ٫ٓظَٔحٍ رؼَٔ ٫ ٣َ٣يٙ ٍد حُؼَٔ ٗ
(7 )

 . 

أٓتتخ رخُ٘ٔتتزش ُٔٔتتئ٤ُٝش حُٔوتتخٍٝ ٝحُٜٔ٘تتيّ حُٔؼٔتتخ١ٍ كوتتي 

حُٔؼيُتتش ٓتتٖ حُوتتخٕٗٞ حُٔتتي٢ٗ ٝٛتت٢  870ٜٗتتض ػ٤ِٜتتخ حُٔتتخىس 

ٓٔئ٤ُٝظٜٔخ ػتٖ ًتَ ٓتخ ٣لتيع ٓتٖ طٜتيّ ًِت٢ أٝ ؿِثت٢ ك٤ٔتخ 

٤ٗيٝٙ ٖٓ ٓزخ٢ٗ ٝأهخٓٞٙ ٖٓ ٓ٘٘آص كظ٠ ُٞ ًخٕ حُظٜيّ ٗخٗجخً 

حػظزتخٍحً ٓتٖ ػٖ ػ٤تذ كت٢ ح٧ٍٝ ًُٝتي ُٔتيس ػ٘تَ ٓت٘ٞحص 

ٝهض طٔخّ حُؼَٔ ٝط٤ِٔٔٚ . ٝحُٔيس ٛ٘خ ٓيس طوخىّ ٫ ٓتيس ٓتو١ٞ 

٣ٌٖٔ إٔ طظٞهق رخُؼٌٍ حَُ٘ػ٢ أٝ ط٘وطغ ػ٘ي اهخٓتش حُتيػٟٞ 

 ٓي٢ٗ ٝٓخ رؼيٛخ .  435ّ/

ٝرخُظخ٢ُ ٣ٔؤٍ حُٔوخٍٝ كظ٠ ُٞ كَٜ حُظٜيّ ػٖ ػ٤ذ ك٢ 

ح٧ٍٝ ًٖٔ ٣ز٘ت٢ ػِت٠ ر٘تخء ٓتخرن أٝ كتٞم أٓتخّ ٓؼ٤تذ أٝ 

ٜٗتتتَ ٝحُٔتتت٤ٍٞ ٗتتت١َ إٔ ٣ٌتتتٕٞ ٛتتتٌح حُؼ٤تتتذ ٓتتتٖ ٓلتتتخ١ً ٨ُ

حٌُٖٔٔ ً٘لٚ رخُٞٓخثَ حُل٤٘ش ٝرو٬كٚ ٣ؼظزتَ ٓتٖ هز٤تَ حُٔتزذ 

 ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ ٣ؼل٢ حُٔوخٍٝ ٝحُٜٔ٘يّ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش .

ًٌُي ٣ٔؤٍ حُٔوخٍٝ ػٖ حُظٜيّ حٌُِت٢ أٝ حُـِثت٢ كظت٠ ُتٞ 

ًتتتتخٕ ٓتتتتززٚ ٝؿتتتتٞى ػ٤تتتتذ كتتتت٢ حُظٜتتتت٤ْٔ أٝ ٍىحءس حُٔتتتتٞحى 

َحُٔٔظويٓش ك٢ حُؼٔ
(8)

 . 

٣ٝٔتتؤٍ حُٔوتتخٍٝ أ٠٣تتخً ػتتٖ حُز٘تتخء حُٔ٘تت٤ي ه٬كتتخً ُِظٜتت٤ْٔ 

ح٧ٓخ٢ٓ ُِٔيٕ ٝكوٞم ح٫ٍطلخم ١َٝٗٝ حُظَه٤ٚ ٣ٝظَطتذ 

ػ٤ِٚ اُحُش حُز٘خء 
(9)

 . 

ٝٓتتتغ ٛتتتٌح حٗتتتظ١َ حُتتت٘ٚ ُٜتتتٌح ح٠ُتتتٔخٕ اهخٓتتتش حُتتتيػٟٞ 

رخ٠ٍَُ ه٬ٍ ٓ٘ش ٖٓ ٝهض حُظٜيّ , ٝحػظزخٍ ٛتٌٙ حُٔت٘ش ٓتيس 

٤٘ش حُظ٢ ٣و٤ٜٔخ حُٔوخٍٝ , ٝٛت٢ ٓتيس حهظزخٍ ٬ُٜرش ٝٓظخٗش ح٧ر

ٓو١ٞ ٫ ٓيس طوخىّ
(10)

 . 

٣ٝ٘تتظ١َ ُظلوتتن ٓٔتتئ٤ُٝش حُٔوتتخٍٝ ٝحُٜٔ٘يٓتت٤ٖ إٔ ٣ٌتتٕٞ 

ح٠ٍَُ ٓزخَٗحً ٝٓلووتخً ٝٓظٞهؼتخً, ٝرخُظتخ٢ُ ٫ ٣لٌتْ رخ٠ُتٍَ 

حُٔزخٗتتَ ؿ٤تتَ حُٔظٞهتتغ ا٫ اًح ٗتتظؾ ػتتٖ ؿتتٖ أٝ هطتتؤ ؿٔتت٤ْ 

ٓي٢ٗ  232ّ/ٓ٘ش  15كٌٕ٘ٞ أٓخّ ٓٔئ٤ُٝش طو٣َ٤ٜش طظوخىّ رـ 

 ٝحُـٖ ٣زطَ ًَ حُظَٜكخص . 

 

 انًجحث انابَٙ 

 انؼًبَبد فٙ ػمٕد انًمبٔالد انحكٕيٛخ 

ر٤٘خ أٗتٚ ٫ طٞؿتي ٟتٔخٗخص حٓتظؼ٘خث٤ش كت٢ ػوتٞى حُٔوتخ٫ٝص 

حُٔي٤ٗش ر٤ٖ ح٧كَحى ا٫ ٓتخ ًًتَ كت٢ حُوتخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ / حُٔوخُٝتش 

ٝٓتتخ رؼتتيٛخ , أٓتتخ ٛ٘تتخ كوتتي طتتيهَ حُلوتتٚ ٝحُو٠تتخء رتتَ  864ّ/

ُظؼ٤ِٔتتخص حُل٤ٌٓٞتتش ٝٗتت١َٝ حُٔوتتخ٫ٝص حُٔي٤ٗتتش حُٜ٘يٓتت٤ش ٝح

حُٜتتتخىٍس ٓتتتٖ ُٝحٍس حُظوطتتت٢٤ كتتت٢ اٟتتتلخء ٟتتتٔخٗخص ؿ٤تتتَ 

ٓؤُٞكش ك٢ حُؼوٞى حُٔي٤ٗتش ًُٝتي رٜتيف حُٜتخُق حُؼتخّ رخػظزتخٍ 

حُٔظؼخهي ٛٞ ؿٜش ك٤ٌٓٞش ٟٝٓٞتٞع حُؼوتي ٛتٞ أػٔتخٍ ٝاىحٍس 

 حَُٔحكتتن حُؼخٓتتش ُِيُٝتتش ٝحُـتتَٝ ٜٓ٘تتخ طلو٤تتن ٓ٘لؼتتش ُِـ٤ٔتتغ

كلتتن ػِتت٠ حُيُٝتتش إٔ طَػخٛتتخ ٝطل١ٜٞتتخ رخٓظ٤تتخُحص حٓتتظؼ٘خث٤ش 

٩ٗـخُ حَُٔ٘ٝع رُٜٔٞش ٣ٝٔتَ
(11)

ُٜتٌح ٓتٞف ِٗوت٢ ح٠ُتٞء  

ػِتت٠ ٛتتٌٙ ح٠ُتتٔخٗخص ًتتَ كتت٢ ٓطِتتذ ٓٔتتظوَ رتتيءحً ٓتتٖ اٗ٘تتخء 

حُٔوخُٝتتتش حُل٤ٌٓٞتتتش رخُٔ٘خهٜتتتش اُتتت٠ حُظؤ٤ٓ٘تتتخص ٝحُـَحٓتتتخص 

 ٝٓلذ حُؼَٔ ٝحُظل٤ٌْ ٝؿ٤َٛخ .

 انًطهت األٔل 

 نًمبٔنخ انحكٕيٛخ إَشبء ا

( ُٔتت٘ش 1أُِٓتتض طؼ٤ِٔتتخص ط٘ل٤تتٌ حُؼوتتٞى حُل٤ٌٓٞتتش ٍهتتْ )

حُتتتيٝحثَ حُل٤ٌٓٞتتتش رخٓتتتظٌٔخٍ ًخكتتتش حُٔظطِزتتتخص هزتتتَ  2014

ح٩ػتتتت٬ٕ ػتتتتٖ حُٔ٘خهٜتتتتش ٝػِتتتت٠ ٍأٓتتتتٜخ ىٍحٓتتتتش حُـتتتتيٟٝ 

ح٫هظٜتتخى٣ش ٝحُل٤٘تتش ٝحُٔ٘لؼتتش ُِٔوخُٝتتش رتتَ ٝاػتتيحى حُظٜتتخ٤ْٓ 

ش رؼي ٓ٘خه٘تظٜخ ػ٘تي حُٜ٘ي٤ٓش ٝؿيٍٝ ح٤ٌُٔخص ٝحٌُِلش حُظوي٣َ٣

أٍٝ ٤ِٓح٤ٗش ٝحٓظلٜخٍ ٓٞحكوش ُٝحٍس حُظوط٢٤ , اٟخكش ا٠ُ 

ط٤ٜجش ٓٞهغ حُٔ٘تَٝع ٝاُحُتش ًخكتش حُؼوزتخص حُوخ٤ٗٞٗتش ٝحُٔخ٤ُتش 

إ ٝؿيص ك٢ ٓٞهغ حُؼَٔ , ٝكت٢ ٛتٌح حُٔؼ٘ت٠ ه٠تض ٓلٌٔتش 

حُظ٤٤ِٔ رؤٕ ٍد حُؼَٔ ٣ؼظزتَ ٓوٜتَحً اًح كتيى ٓتيس ُزتيء ط٘ل٤تٌ 

ٝرخُظتتخ٢ُ ٣لتتن ُِٔوتتخٍٝ كٔتتن حُٔوخُٝتتش حُؼٔتتَ ُٝتتْ ٣وتتْ رتتٌُي 

ٝٓطخُزظٚ رلَم ٓؼَ حُٔٞحى ٝأؿَ حُٔؼَ ٝؿ٤َٛٔخ 
(12)

 . 

ٝٓغ ٌٛح كخ٩ىحٍس ٤ُٔض كَس ك٢ حهظ٤تخٍ حُٔظؼخهتي٣ٖ ٝاٗٔتخ 

ػٖ ٣َ١تن اػت٬ٕ ٓ٘خهٜتش رخُٜتلق حُٔل٤ِتش ُظلو٤تن حُؼتيٍ 

ٝحُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُٔ٘خهٜت٤ٖ أ٫ًٝ ُٝظلو٤تن حُٜتخُق حُؼتخّ ػخ٤ٗتخً , 

ّ ػَٔ ٣ؼٞى ُ٘وٚ ٓتٖ أٗتوخٙ حُوتخٕٗٞ حُؼتخّ ٛت٢ ٧ٗ٘خ أٓخ

حُتُٞحٍحص ٝٓـتخُْ حُٔلخكظتخص ٝح٤ُٜجتخص حُٔل٤ِتش ح٣ًَُِٔتتش 

ٝح٣ًَِٓ٬ُش 
(13)

 . 

ٝرخُظتتخ٢ُ حٓتتظوَ حُو٠تتخء ػِتت٠ إٔ حُؼوتتي حُتت١ٌ طزَٓتتٚ ٛتتٌٙ 

ح٩ىحٍس ٣ؼي ػويحً اىح٣ٍخً اًح ًخٕ ٟٓٞٞػٚ ٣ظٜتَ رَٔكتن ػتخّ 

ػوتتتٞى حُوتتتخٕٗٞ  ُِٝٔ٘لؼتتتش حُؼخٓتتتش ٝرو٬كتتتٚ ٣ٜتتتزق ػوتتتيحً ٓتتتٖ

حُوخٙ ُٝٞ ًخٕ أكي ١َك٤ٚ ٗوٜخً ٓؼ٣ٞ٘خً ػخٓخً 
(14)

 . 

ٝٓتتخ ىحّ ح٧ٓتتَ ًتتٌُي ٣ـتتذ ػِتت٠ ًخكتتش حُتتيٝحثَ )ٟتتٔخٗخً 

ُِٜخُق حُؼخّ( إٔ طوظخٍ حُٔوخ٤ُٖٝ ػٖ ٣َ١ن حُٔ٘خهٜخص ٝا٫ 

طتتظْٜ رتتخُظٞح١ئ ٝحُلٔتتخى حُٔتتخ٢ُ ٝح٩ىح١ٍ , ٝٛتتٌٙ حُٔ٘خهٜتتخص 

ٝح٤ٔٛ٧تتتش ٝطٔتتت٠ٔ ٓوظِلتتتش ٝٓظؼتتتيىس رلٔتتتذ حٌُتتتْ ٝحُ٘تتتٞع 

رؤٓخ٤ُذ حُظؼخهي ًٝٔخ ٢ِ٣
(15)

 :- 

ٌٝٛٙ طظْ رٔٞؿذ ىػٞس ػخٓش ا٠ُ  -خ :أٔالأ / يُبلظخ ػبي

ؿ٤ٔغ حَُحؿز٤ٖ كت٢ حُٔ٘تخًٍش رظ٘ل٤تٌ حُؼوتٞى رٔوظِتق أٗٞحػٜتخ 

ٓٔتتتٖ طظتتتٞكَ كتتت٤ْٜ ٗتتت١َٝ حُٔ٘خهٜتتتش , ٝطظٔتتتْ ح٩ؿتتتَحءحص 

رخُؼ٤ٓٞٔتتش ٝحُظ٘خكٔتت٤ش ٝحُؼيحُتتش ٝحُؼ٤ِ٘تتش ٝحُٟٞتتٞف َٝٓحػتتخس 

حُٔوٞف حُٔخ٤ُش حُٔوَس ك٢ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُٔٞحُٗتش ح٫طلخى٣تش , 
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ٞد ٣ٔتتظـَم ٓؼظتتْ حُٔ٘خهٜتتخص ٝٓتتٖ ٣ل٤تتي ػ٘تتٚ ٝٛتتٌح ح٧ٓتتِ

٣ظلٔتتَ حُٔٔتتئ٤ُٝش ٣ٝتتظْٜ رخُظوٜتت٤َ أٝ ػتتيّ حُلٜتتْ رخػظزتتخٍٙ 

 أكٖٔ ح٧ٓخ٤ُذ ٝأًؼَٛخ ٤ٗٞػخً ُٝ٘خ ػٞى ػ٠ِ  حُٟٔٞٞع  .

ٝٛتتتٌٙ طوتتتٚ حُٔتتتِغ أٝ  -:ثبَٛعععبأ / انًُبلظعععخ انًحعععذٔدح 

حُوتتيٓخص ح٫ٓظ٘تتتخ٣ٍش أٝ حُٔوتتتخ٫ٝص حُٔٞؿتتٞىس ُتتتيٟ ؿٜتتتخص 

ح٫هظٜتخٙ ُـتَٝ طوتي٣ْ ػطخءحطٜتخ ٝكتن  ٓليٝىس ٖٓ ك٤غ

  -ح٩ؿَحء٣ٖ حُظخ٤٤ُٖ :

٣ظ٠تتتتٖٔ طٔتتتتِْ حُٞػتتتتخثن حُوخٛتتتتش  -اإلجععععشاء األٔل : .أ 

رخُظؤ٤َٛ حُوخ٢ٗٞٗ ٝحُل٢٘ ٝحُٔخ٢ُ ُِٔ٘تظ٤ًَٖ رخُٔ٘خهٜتش 

ًُٝتتي ُظو٤٤ٜٔتتخ ٓتتٖ ُـ٘تتش هخٛتتش ُِظٞٛتتَ اُتت٠ حهظ٤تتخٍ 

 ػ٬ع ٓئ٤ِٖٛ ْٜٓ٘ ٬ُٗظَحى ك٢ ح٩ؿَحء حُظخ٢ُ .

ه٤تتتخّ ؿٜتتتش حُظؼخهتتتي رتتتيػٞس ؿ٤ٔتتتغ  -َٙ :اإلجعععشاء اناعععب .ة 

حُٔتتتئ٤ِٖٛ كتتت٢ ح٩ؿتتتَحء ح٧ٍٝ ُظوتتتي٣ْ ػطتتتخءحطْٜ حُل٤٘تتتش 

 ٝحُظـخ٣ٍش ُـَٝ حُيٍحٓش ٝحُظو٤٤ْ ٝحُظ٤َٓش .

ٝػ٤تتتتذ ٛتتتتٌح ح٧ٓتتتتِٞد أٗتتتتٚ ٣وظتتتتخٍ ٓوتتتتخ٤ُٖٝ ٣ٝتتتتئِْٜٛ 

٬ُٗتتظَحى رخُٔ٘خهٜتتش , أ١ كٌتتَحً ُٜتتْ ٣ٝلتتَّ ٜٓ٘تتخ حُؼٔتتّٞ 

٠ُتتتز٢ طتتتؤ٤ِْٜٛ ٝطلظتتتخؽ اُتتت٠ ط٘تتت٣َؼخص ٝطؼ٤ِٔتتتخص اٟتتتخك٤ش 

ٝحهظ٤تخٍْٛ ٩كوتتخم حُلتتن ٝحُٔٔتتخٝحس ر٤تْٜ٘ ٝرو٬كتتٚ كتتؤٕ ٛتتٌٙ 

حُٔ٘خهٜخص ٓتٞف طؼطت٠ ٧ٗتوخٙ ٓلتيى٣ٖ طَٗتلْٜ حٌُظتَ 

 ٝح٧كِحد .

٣ٝظْ ٌٛح  -: ثبنابأ / انًُبلظخ انؼبيخ ثطشٚمخ انزأْٛم انفُٙ

ح٧ٓتتِٞد رتتخ٩ػ٬ٕ ػتتٖ حُٔ٘خهٜتتش اُتت٠ ؿ٤ٔتتغ حُتتَحؿز٤ٖ كتت٢ 

حُل٤٘ش ٝحُظـخ٣ٍش رظَك٤ٖ ٓ٘ل٤ِٜٖ  ح٫ٗظَحى رظوي٣ْ ػطخءحطْٜ

  -ُوخء ػٖٔ ٓغ َٓحػخس ٓخ ٢ِ٣ :

كتتتتظق حُؼطتتتتخءحص حُل٤٘تتتتش ٓتتتتٖ ُـتتتتخٕ حُظل٤ِتتتتَ ُز٤تتتتخٕ  .أ 

 حُٔ٘خه٤ٜٖ حُٔئ٤ِٖٛ .

كتتظق حُؼطتتخءحص حُظـخ٣ٍتتش ُِٔتتئ٤ِٖٛ رٔتتخ ٫ ٣وتتَ ػتتٖ  .ة 

 ػ٬ػش ٫هظ٤خٍ حُؼطخء ح٧ك٠َ .

اػتتخىس ظتتَٝف حُؼطتتخءحص حُظـخ٣ٍتتش ُِٔ٘خهٜتت٤ٖ ؿ٤تتَ  .ج 

 خً ا٠ُ ٓوي٤ٜٓخ .حُٔئ٤ِٖٛ ك٤٘

ٝٛتتتٌح ح٧ٓتتتِٞد ٛتتتٞ ح٧هتتتَ ٣ظ٠تتتٖٔ ٓ٘ظٜتتت٠ حُـٔتتتٞٝ 

٣ٝٔتتتتتظؼَٔ ػزتتتتتخٍحص ك٤٘تتتتتش ٝطـخ٣ٍتتتتتش ٝطؤ٤ٛتتتتتَ ُِٔ٘تتتتتظ٤ًَٖ 

رخُٔ٘خهٜش .. ٫ٝ ٣لَٜ ك٢ ٟٓٞٞع حُظؤ٤َٛ ٖٝٓ حُت١ٌ ٣وتّٞ 

رٚ ٌُٜح هخٛش ٝأٗٚ ٣ؼ٤تي ظتَٝف حُؼطتخءحص ُِٔ٘خهٜت٤ٖ ؿ٤تَ 

خءحص حُٔتتئ٤ِٖٛ ك٤٘تتخً اُتت٠ ٓوتتي٤ٜٓخ ٝرخُظتتخ٢ُ طو٠تتغ ٛتتٌٙ حُؼطتت

ُِظلٌْ ٝحُظلَى كت٤ٖٔ ٣ٌتٕٞ ٓتئ٬ًٛ أٝ ؿ٤تَ ٓئٛتَ ُٜتٌح ٣ٌتٕٞ 

ٛتتٌح ح٧ٓتتِٞد ٓوتتَحً رخ٫هظ٤تتخٍ حُ٘وٜتت٢ ُِٔوتتخ٤ُٖٝ ٣ٝوتتغ كتت٢ 

ٓطذ حُلٔخى حُٔخ٢ُ ٝح٩ىح١ٍ , ٝرخُظتخ٢ُ ٫ ٗٔتظط٤غ إٔ ٗٔتزؾ 

ػِتتت٠ ح٧ٓتتتِٞر٤ٖ حُؼتتتخ٢ٗ ٝحُؼخُتتتغ رخُٔ٘خهٜتتتش حُؼخٓتتتش ٝاٗٔتتتخ 

 ١ٍ ا٠ُ ٗلن ٓظِْ .رخ٫هظ٤خٍ ح١ٌُ ٣وٞى حَُٔ٘ٝع ح٫ٓظؼٔخ

ٝٛتتٌح ح٧ٓتتِٞد ٣وتتظٚ  -: ساثؼععبأ / انًُبلظععخ ثًععشحهزٍٛ

رخُؼوٞى حُظ٢ ٣ٜتؼذ اػتيحى ٓٞحٛتلخطٜخ حُل٤٘تش أٝ طٜتخ٤ٜٓٔخ , 

أٝ ًحص حُٔٔتتتظٟٞ حُظٌُ٘ٞتتتٞؿ٢ حُٔؼوتتتي ٝحُؼوتتتٞى حُظوٜٜتتت٤ش 

ًحص حُطز٤ؼش حُؼ٤ِٔش حُٔظطٍٞس ٣ٝـتُٞ إٔ ٣ٔتزن ًُتي حُظؤ٤ٛتَ 

 -حُٔٔزن حرظيحًء :

طتظْ رتيػٞس ػخٓتش ُـ٤ٔتغ حُتَحؿز٤ٖ  -نٗ :انًشحهخ األٔ .أ 

٤ُوتتيٓٞح ػطتتخءحطْٜ ٝرلٔتتذ ٓؼِٞٓتتخطْٜ كتت٢ حُظٜتتخ٤ْٓ 

ح٤ُٝ٧تتش ُظتتيٍّ ٓتتتٖ ؿٜتتش ك٤٘تتتش ٓظوٜٜتتش ُـتتتَٝ 

حهظ٤تتتخٍ حُٔ٘خٓتتتزش ٜٓ٘تتتخ ٝكوتتتخً ُٔؼتتتخ٤٣َ حُظؤ٤ٛتتتَ حُل٘تتت٢ 

ٝحُٔخ٢ُ ٝحُوخ٢ٗٞٗ ٝح٧ػٔخٍ حُٔٔخػِش , ُٝـٜتش حُظؼخهتي 

لتخٝٝ حُل٘ت٢ حُظيهَ ك٢ طؼي٣َ ٛتٌٙ حُؼطتخءحص رؼتي حُظ

 ٓؼْٜ ٝطؼ٤٤ٖ حٌُِلش .

ٌٝٛٙ طظْ ٓتٖ هت٬ٍ طٞؿ٤تٚ ىػتٟٞ  -انًشحهخ انابَٛخ : .ة 

ٓزخٗتتتتَس َُِٔٗتتتتل٤ٖ كتتتت٢ حَُٔكِتتتتش ح٧ُٝتتتت٠ ُظوتتتتي٣ْ 

 ػطخءحطْٜ .

٣ٝئهتتتٌ ػِتتت٠ ٛتتتٌح ح٧ٓتتتِٞد أٗتتتٚ ٣وتتتٍٞ حُتتتيحثَس حهظ٤تتتخٍ 

حُٔ٘خٓتتتز٤ٖ حُٔتتتئ٤ِٖٛ ٓتتتٖ رتتت٤ٖ حُؼطتتتخءحص ٝطٞؿ٤تتتٚ حُتتتيػٞس 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌتٕٞ أٓتِٞرخً طل٤ٌٔتخً  حُٔزخَٗس ا٤ُْٜ ُظوي٣ْ ػطخءحطْٜ

ُِيحثَس ٝريٕٝ حػظَحٝ أٝ ٟٞحر٢ ٫هظ٤خٍ أك٠َ حُؼطخءحص 

ٝٛتٞ أٓتتِٞد هتتي٣ْ ٓطزتتن كتت٢ حُتتيٍٝ حُٔظوِلتتش ٝٓتتيػخس ُِلٔتتخى 

حُٔخ٢ُ ٝح٩ىح١ٍ ك٢ حهظ٤تخٍ حَُٔٗتل٤ٖ ٣ٝطـت٢ ػ٤ِتٚ حُطتخرغ 

حُؼ٘خث١َ ٝحُوز٢ِ , رَ ٝطل٤َٜ حُٔ٘خهٜتش ػِت٠ ُزتّٞ أٗتخّ 

 ٓليى٣ٖ .

ٌٝٛٙ طظْ رظٞؿ٤ٚ ىػتٞٙ اُت٠  -: / انذػٕح انًجبششحخبيغبأ 

( ٓتتتٖ حُٔوتتتخ٤ُٖٝ حُٔؼظٔتتتي٣ٖ َُٛتتتخٗظْٜ 3ٓتتتخ ٫ ٣وتتتَ ػتتتٖ )

ٝهيٍطْٜ ًٝلخءطْٜ حُل٤٘تش ٝحُٔخ٤ُتش اًح ٝؿتي ٝحكتي أٝ أًؼتَ ٓتٖ 

أ( حُٔتت٣َش كتت٢ حُظؼخهتتي . د( إٔ ٣ٌتتٕٞ  -حُٔزتتٍَحص     حُظخ٤ُتتش :

 ٛ٘تتتخى ٛتتتخؿْ أٓ٘تتت٢ . ؽ( كتتتخ٫ص حٌُتتتٞحٍع ٝحُطتتتٞحٍة. ى(

طـ٤ٜتتتتِ ح٧ى٣ٝتتتتش . ٛتتتتـ( ػتتتتِٝف ٓ٘خهٜتتتت٢ ح٧ٓتتتتِٞد ح٧ٍٝ 

)حُٔ٘خهٜتتتتش حُؼخٓتتتتش( . ٝ( حُؼوتتتتٞى حُظوٜٜتتتت٤ش كتتتت٢ ٓـِتتتتْ 

حُتتٍُٞحء . ُ( حُٔ٘تتخ٣ٍغ حُٔتتظَحط٤ـ٤ش حُظتت٢ طظطِتتذ ٗتتًَخص 

( ٓت٘ٞحص ٝأػٔتخٍ ٓٔخػِتش ػتيى 5ػخ٤ُٔش ُٜخ هزَس طو٤ٜٜش )

(  ٣ٝئهتتٌ ػِتت٠ ٛتتٌح ح٧ٓتتِٞد أٗتتٚ ٣ٔتتظوطذ ًتتَ حُلتتخ٫ص 3)

ظُِٜخ ك٢ حُيػٞس حُٔزخَٗس ٓغ ٓتخ ك٤ٜتخ ٓتٖ كتخ٫ص حُٔخروش ٣ٝو

طلَى ٝطلٌْ كت٢ حهظ٤تخٍ حُٔ٘خهٜت٤ٖ ٝك٤ٜتخ ٗتٞع ٓتٖ حُٔـخُكتش 

 رَ ٣ٝلظق رخرخً ُِٞٓطخء ٝحُٔٔخَٓس ك٢ حهظ٤خٍ حَُٔٗل٤ٖ .

ٝٛتتٌح ٣تتظْ  -: عبدعععبأ / انؼطععبء انٕاحععذ )انؼععشع انٕحٛععذ(

ش رظٞؿ٤تتٚ ىػتتٞٙ اُتت٠ ٓوتتخٍٝ ٝحكتتي ُظ٘ل٤تتٌ حُؼوتتي ٝرٔٞحكوتتش حُِـ٘تت

  -ح٣ًَُِٔش ػ٘ي طٞكَ اكيٟ حُلخُظ٤ٖ :

 ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ٟٓٞٞع حُؼوي ًح ١ز٤ؼش حكظٌخ٣ٍش. . أ

اًح ًخٗض ٓوخُٝش ٛت٤خٗش , ٣ٝئهتٌ ػِت٠ ٛتٌٙ حُط٣َوتش  . ة

هطٍٞطٜتتخ كتت٢ حهظ٤تتخٍ حَُٔٗتتق حُٞحكتتي ٝٓتتٖ حُتت١ٌ 

٣وظتتخٍٙ ٣ٝوتتٍَ أٗتتٚ حُٔوتتخٍٝ حُٞك٤تتي حُٔلظٌتتَ ٌُٜتتٌح 

ربػٔتخٍ ٗٞع ٖٓ حُٔوخ٫ٝص , أٝ ٛٞ حُٔوظٚ حُٞك٤ي 

ح٤ُٜخٗش ٢ً طٔ٘ي ا٤ُٚ حُٔوخُٝش رٍٜٞس ٓ٘لتَىس أُت٤ْ 

 ك٢ ًُي طلَى ٝحهظ٤خٍ ٝٗزٜش .

ٝٛتتٌح ح٧ٓتتِٞد ٣تتظْ رخُظؼخهتتي  -: عععبثؼبأ / انزؼبلععذ انًجبشععش

حُٔزخَٗ ٓغ ؿٜش ٝحكيس رٔٞحكوش حُِـ٘ش حُوطخػ٤ش حُٔوظٜش ك٢ 

ٓـِتتْ حُتتٍُٞحء ٝرظٞٛتت٤ش ٓتتٖ حُِـ٘تتش ح٣ًَُِٔتتش رخُ٘تت١َٝ 

  -حُظخ٤ُش :

 طٌٕٞ حُؼوٞى ٓظؼِوش رؤٖٓ ٤ٓٝخىس حُيُٝش .إٔ  .أ 
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إٔ طظْٔ طِي حُؼوٞى رٔٞحٛتلخص ك٤٘تش ًحص طو٤٘تش  .ة 

 ػخ٤ُش ٓظطٍٞس .

إٔ طٌتتتتٕٞ حُـٜتتتتش حُٔ٘لتتتتٌس ٍٛتتتت٤٘ش ٝٓؼظٔتتتتيس  .ج 

 ٜٝٓ٘ؼش ُِٔٞحى .

ٝؿتتٞى طو٣َتتَ ك٘تت٢ رخ٫كظ٤خؿتتخص ٝحُٔٞحٛتتلخص  .د 

 حُٔطِٞرش .

 ٝؿٞى ؿٜش كخكٜش ٤ٍٛ٘ش . .ِ 

( 14طٜتتيٍ حُِـ٘تتش حُوطخػ٤تتش هَحٍٛتتخ هتت٬ٍ ) .ٔ 

 ٣ٞٓخً ٖٓ طخ٣ٍن طٔـ٤َ حُطِذ .

ٌٝٛح ح٧ِٓٞد ٣وظٚ رخ٧ػٔتخٍ حَُثخٓت٤ش أٝ ًحص حُطتخرغ 

ح٢٘ٓ٧ ٝٛٞ أ٠٣خً ٣ؼظٔي ػ٠ِ ح٫هظ٤خٍ أًؼَ ٖٓ حُظ٘خكْ حُلتَ 

حُؼخىٍ ٝرخُظخ٢ُ ٣و٠٘ ػ٤ِٚ ٖٓ حُوَحٍحص ؿ٤َ حُٔيٍٝٓش ك٤٘تخً 

أٝ حُٞٓتتتطخء أٝ حُٔتتتئػَحص ح٧هتتتَٟ حُظتتت٢ طظتتتٌٍع رخُٜ٘تتت٤لش 

 هي طلخر٠ ٌٛح حُطَف أٝ ًى ُـخ٣ش ك٢ ٗلْ ٣ؼوٞد . ح٤٘ٓ٧ش ٝ

رؼتتي ٛتتٌٙ ح٫هظ٤تتخٍ رٔٞؿتتذ ح٧ٓتتخ٤ُذ ٓتتخٍس حُتتًٌَ طلِتتَ 

حُؼطخءحص ٖٓ هزَ ُـ٘تش طل٤ِتَ حُؼطتخءحص ػتْ طلتخٍ اُت٠ ُـ٘تش 

ح٫هظ٤تخٍ ػتتْ اُتت٠ حُِـ٘تتش ح٣ًَُِٔتتش ٝطٔتت٠ٔ )حُِـ٘تتش ح٣ًَُِٔتتش 

َُِٔحؿؼش ٝحُٜٔخىهش ػ٠ِ ح٩كخُش ( 
(16)

 . 

خ إٔ حُظؼ٤ِٔتتخص حُـي٣تتيس ُٝتتٞ أٜٗتتخ حطزؼتتض ٌٝٛتتٌح ٣وِتتٚ ُ٘تت

أٓتتِٞد حُٔ٘خهٜتتش حُؼخٓتتش كتت٢ ح٧ٓتتِٞد ح٧ٍٝ ر٘تتٌَ ٓلٜتتَ 

ٝٓظؼتيى حُـٞحٗتذ ُٝتْ طؼظٔتي ػِت٠ حُٜٔ٘تيّ حُٔوت٤ْ ًٔتخ كؼِتتض 

ا٫ أٜٗتخ ُتْ طٌتٖ رخُٔٔتظٟٞ  2008ٝ  2007حُظؼ٤ِٔخص حُٔخروش 

حُٔطِٞد ًٝخٗض ٓلزطش ٝٓو٤زش ٦ُٓخٍ ٣ٝطـ٢ ػ٤ِٜتخ ؿخٗتذ 

ُلجتتتت١ٞ أٝ حُظلٌٔتتتت٢ ٝٛتتتت٢ ٓ٘تتتتَػ٘ش ٧ٗتتتتوخٙ ح٫هظ٤تتتتخٍ ح

ٓلتتتيى٣ٖ رخ٫هظ٤تتتخٍ ُٝتتت٤ْ رخُتتتيػٞس حُـٔخػ٤تتتش اُتتت٠ ػٔتتتّٞ 

حُٔوتتخ٤ُٖٝ , ٣ٝتتخ كزتتٌح ُتتٞ ٛتتيٍص ٛتتٌٙ حُظؼ٤ِٔتتخص ٓتتٖ أٗتتخّ 

ٓظو٤ٜٜٖ ك٢ حُٔوخ٫ٝص ٝحُوخٕٗٞ ٌُت٢ ٣وطتغ حُط٣َتن أٓتخّ 

ًتتَ حُٔظ٬ػزتت٤ٖ كتت٢ هتتٞص حُ٘تتؼذ , ُٜتتٌح ٗتتَٟ ح٩روتتخء ػِتت٠ 

ٞد حُٔ٘خهٜتتش حُؼخٓتتش ٝٓتتٖ ٍٝحثتتٚ ح٧ٓتتِٞد ح٧ٍٝ ٝٛتتٞ أٓتتِ

ُـ٘ظتتتت٢ طل٤ِتتتتَ حُؼطتتتتخءحص ٝح٩كخُتتتتش ػتتتتْ حُِـ٘تتتتش ح٣ًَُِٔتتتتش 

ُِٜٔخىهش ٝكٌف ًخكش ح٧ٓخ٤ُذ ح٧هَٟ ك٢ حُٔ٘خهٜخص ك٢ٜ 

٫ طل٤تتيٗخ ر٘تت٢ء ٝطوتتخُق ٝحهؼ٘تتخ حُتت١ٌ ٣ظٔتتْ رخُلٔتتخى حُٔتتخ٢ُ 

ٝح٩ىح١ٍ , ؿ٤َ إٔ ٌٛح ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ح٫ٓظؼخٗش رؤِٓٞد حُظؼخهتي 

حٟتتطَح٣ٍش طوظ٠تت٤ٜخ حُٜٔتتِلش حُؼخٓتتش ٓتتٖ  حُٔزخٗتتَ ٧ٓتتزخد

ه٬ٍ ٣َ١وش حُ٘وخ١ ٝاػطخء ُِوزَس حُٔخروش ٝح٧ػٔخٍ حُٔٔخػِش 

ٗوطتتش  20ٗوطتتش ٝرو٤تتش ح٧ػٔتتخٍ  30ٗوطتتش ٓتتؼ٬ً ٨ُٝؿتتٍٞ  50

ٝاؿَحء حُٔ٘خهٜش حُؼخٓش رٔٞؿزٜتخ رتي٫ً ٓتٖ ػزتخٍس إٔ حُتيحثَس 

ؿ٤تتَ ِِٓٓتتش رؤهتتَ حُؼطتتخءحص , ٛتتٌح اٟتتخكش اُتت٠ ط٘تت٤ٌَ ُـ٘تتش 

٣ش طتتَطز٢ رتتخ٣َُُٞ ٓزخٗتتَس طوزتتَٙ ر٘تتٌَ ى١ٍٝ ػتتٖ ًتتَ ٓتتَ

ٓوخُٝتتش ُٝلتت٤ٖ حٗظٜخثٜتتخ حرظتتيحًء ٓتتٖ اػطتتخء كٌتتَس ػتتٖ حُٔوتتخٍٝ 

٤ًٝتتق ٝٛتتِض ا٤ُتتٚ ٝٓتتٖ ٛتتْ ح٧ٗتتوخٙ أٝ حُٔتتٞظل٤ٖ حُتت٣ٌٖ 

حٓظؼخٕ رْٜ ٖٝٓ ٢ٛ حُـٜخص حُظ٢ ٓخػيطٚ ٝطيهِض ٓتٖ أؿِتٚ 

ُٝٔخًح ٣ظٞهتق حُؼٔتَ ٝٓتخ ٛت٢ ح٧ٓتزخد حُلو٤و٤تش ٍٝحء ًُتي , 

َٛ إٔ حُٜٔ٘يّ حُٔو٤ْ ٓوِٚ كت٢ ػِٔتٚ ٫ٝ ٣وزتَ حَُٗتخ أٝ ٝ

ه٤خٗتتتش ح٧ٓخٗتتتش , ٝرخُظتتتخ٢ُ ٣لتتتن ُ٘تتتخ ح٫ٓتتتظؼخٗش رٜتتتٌح حُـتتت٤ٖ 

حُـتتَحٍ ٓتتٖ ٤ٛجتتش حُِ٘حٛتتش ٝح٤٘ٓ٧تت٤ٖ ٝحُٔلظ٘تت٤ٖ ك٘ٔتت٤َ ػِتت٠ 

هخػيس حُٞهخ٣ش ه٤تَ ٓتٖ حُؼت٬ؽ ػِت٠ ح٧هتَ كت٢ حُلظتَس حُلخ٤ُتش 

ى٣ش ٝحُٔخ٤ُتتش حُظتت٢ ٣ؼ٤٘تتٜخ حُؼتتَحم ح٥ٕ ٓتتٖ حُلٟٞتت٠ ح٫هظٜتتخ

ٝحُوخ٤ٗٞٗش , رَ َٝٗكغ ٗؼخٍ ٖٓ أ٣ٖ ُتي ٛتٌح ؟ ٝطلؼ٤تَ هتخٕٗٞ 

حُتت١ٌ ٫ ٣تتِحٍ  1958ُٔتت٘ش  15حٌُٔتتذ ؿ٤تتَ حُٔ٘تتَٝع ٍهتتْ 

ٗخكٌحً ٌُٖٝ ٫ ط٣َيٙ حُل٤ظخٕ حٌُز٤َس حُٔظٔتِطش ػِت٠ ًتَ ٗت٢ء 

ٌٍ ٣ظٞؿتتٚ حُـ٤ٔتتغ ٗلتتٞ اػٔتتخٍ ٝكخثتتيس حُؼتتَحم رتتي٫ً ٓتتٖ  ٝػ٘يثتت

ػِت٠ حُيُٝتش ٝطلتَٝ ٓٔؼ٤ِٜتخ أػٔخٍ حٌُظَ ٝح٧كِحد ُظظوٟٞ 

ٝٓٞظل٤ٜتتتخ ٝٓوخ٤ُٜٝتتتخ ػِتتت٠ حُلٌٞٓتتتش رتتتَ ٝحُتتتيكخع ػتتتْٜ٘ اًح 

ٝهؼٞح ك٢ ح٫هظ٬ّ أٝ اًح طٌِتؤ حُٔ٘تَٝع حُلٌت٢ٓٞ , كٔت٤خىس 

حُوخٕٗٞ ٛٞ حُٜيف ح١ٌُ طظٞؿٚ ا٤ُٚ ًَ ح٧ٗظخٍ ري٫ً ٓتٖ ٗتزق 

حٌُظتتتَ حُظتتت٢ طـؼتتتٞ ػِتتت٠ ٛتتتيٍٝ حُؼتتتَحه٤٤ٖ ُٝتتتي٣ْٜ حُٔتتتخٍ 

ٝح٬ُٔف ٠٤ُؼٞح ًَ ٖٓ ٣وتخُلْٜ كت٢  ٝح٩ًحػخص ٝحُل٠خث٤خص

ٛ٘يٝم ح٤ُٔخٍس أٝ ٠ٜ٘٣ ر٬ٔف ًتخطْ , حٓتؤُْٞٛ ٓتٖ أ٣تٖ ٌُتْ 

ٛتتٌح حُٔتتخٍ حُتتٞك٤َ ٓتتٖ ٛتتٞ حُتت١ٌ ًٔتتَ ٓ٘ـِتتٚ أٝ ٓٔتتلخطٚ كتت٢ 

حٍُِحػتتتش أٝ حُظـتتتخٍس كظتتت٠ أٛتتتزلض ُي٣تتتٚ ٛتتتٌٙ ح٤ُِٔتتتخٍحص , 

ٌٍ ٣ظٔتتخٟٝ حُـ٤ٔتتغ أٓتتخّ حُوتتخٕٗٞ َٝٗطوتت٢ اُتت٠ ٜٓتتخف  ٝػ٘يثتت

٢ ٫ طِٔتي ٓؼتَ ٤ِٓح٤ٗتش حُؼتَحم ٓت٣ٞ٘خً رتَ حُيٍٝ حُٔظويٓش ٝٛت

ٝٗلٖ ح١ٌُ ٗـؼتٞ ػِت٠ رلتخٍ ٓتٖ ٗلت٢ ُٝت٤ْ ػِت٠ رلتخٍ ٓتٖ 

 حُيّ.

  

 انًطهت انابَٙ 

 انزأيُٛبد ٔػًبٌ حغٍ األداء 

ٝهي ٜٗض ػ٠ِ ٌٛٙ حُظؤ٤ٓ٘تخص ح٤ُٝ٧تش ٝح٠ُتٔخٗخص حُٔتخىس 

 2014( ُٔت٘ش 1( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش ٍهتْ )9)

% ٖٓ حٌُِلش حُظو٤٘٤ٔش ٩ؿتَحٝ 3 -% 1ٝكيىطٜخ ر٘ٔزش ٖٓ 

ح٩كخُتتش ٫ٝ طوزتتَ ا٫ ػِتت٠ ٗتتٌَ هطتتخد ٟتتٔخٕ ٛتتخىٍ ٓتتٖ 

ٜٓتتَف أٝ ٛتتي ٜٓتتيم أٝ ٓتتلظـش ٣ٝظ٠تتٖٔ ح٩ٗتتخٍس اُتت٠ 

ْ حُٔ٘خهٜش , اٟخكش اُت٠ هطتخد ٟتٔخٕ آهتَ ر٘ٔتزش أْٓ ٍٝه

% ٖٓ ٓزِؾ حُؼوي رؼي حُظزِؾ رٌظخد ح٩كخُش ٝه٤َ طٞه٤غ حُؼوتي 5

ًُٝي ٠ًٔخٕ ُلٖٔ ط٘ل٤ٌ حُؼوي , ٫ٝ ططِن حُظؤ٤ٓ٘خص ح٤ُٝ٧تش 

ا٫ رؼي ٛيٍٝ ٜٗخىس حُوزٍٞ حُٜ٘خث٢ ٝطٜل٤ش حُلٔخرخص 
(17)

  ,

رطِتتذ ٛتتلش  ٝػِتت٠ ؿٜتتش حُظؼخهتتي حُظؤًتتي ٓتتٖ ٛتتٌٙ حُظؤ٤ٓ٘تتخص

حُٜتتتيٍٝ ٓتتتغ حُو٤تتتخّ رظلي٣تتتي أٝ طـ٤٤تتتَ حُٔزِتتتؾ ػ٘تتتي كتتتيٝع 

 ٓظـ٤َحص ػ٠ِ ١َٝٗ حُؼوي .

% 3ٝطٜخىٍ ٌٛٙ حُظؤ٤ٓ٘خص ح٤ُٝ٧ش حُظ٢ ٢ٛ ٫ ط٣ِتي ػتٖ 

ك٢ كخُش ٌٍٗٞ حَُٔٗق ح٧ٍٝ ٝطلخٍ حُٔ٘خهٜش اُت٠ حُٔ٘تخهٚ 

حُؼتتخ٢ٗ ٝطٜتتخىٍ طؤ٤ٓ٘خطتتٚ اًح ٍكتتٞ , ٌٝٛتتٌح ٣ظٌتتٍَ حُلتتخٍ 

ؼخُتتغ ك٤تتغ ٣ؼِتتٖ ػتتٖ حُٔ٘خهٜتتش ٓتتٖ ؿي٣تتي رخُ٘ٔتتزش َُِٔٗتتق حُ

٣ٝظلَٔ حُٔ٘خهٜٕٞ حُ٘خًِٕٞ حُؼ٬ػش كتَم حُزتي٤ُٖ ًتَ رلٔتذ 

ٓؼَٙ حُٔوتيّ ٓتغ ٜٓتخىٍس حُظؤ٤ٓ٘تخص ح٤ُٝ٧تش ُٜتْ , ُٝ٘تخ ػِت٠ 

  -ٌٛٙ حُظؤ٤ٓ٘خص ح٬ُٔكظخص  حُظخ٤ُش :

إٔ ًًَ ػزخٍس حُٜي حُٜٔيم أٝ حُٔلظـش ٠ًتٔخٕ /  أٔالأ 

ٜٗٔتخ ٣ظوخىٓتخٕ رٞهتض هٜت٤َ ػت٬ع ُِٔوخُٝش ٫ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٜٔتخ ٧

( ٖٓ هتخٕٗٞ حُظـتخٍس ٫ٝ ٣تَى ػ٤ِ٘تخ رؤٜٗتخ 132ٓ٘ٞحص حُٔخىس )

٫ ططِن ا٫ رؼي ٛيٍٝ ٜٗخىس حُوزتٍٞ حُٜ٘تخث٢ كٜتٌح ٗتٚ ٍٝى 

رظؼ٤ِٔخص ٫ٝ ٣و٤ي حُوخٕٗٞ ٝٓغ ٌٛح كٜت٢ ه٤ِِتش ٝطؼتخىٍ كتٞح٢ُ 

( ٤ِٕٓٞ ٌَُ ٤ِٓخٍ ى٣٘تخٍ ٓتٖ ٓزِتؾ حُٔ٘خهٜتش ٝرخُظتخ٢ُ ٫ 30)

رٜخ حُٔوتخٍٝ اًح ٓتخ أٍحى حٌُ٘تٍٞ , ٝرٌت٬ّ آهتَ أٜٗتخ ؿ٤تَ  ٣ٜظْ

كؼخُش ُٖٔ ٣َى حٌٍُ٘ٞ , ٝٓغ ٛتٌح ٣ـتذ إٔ ٣ؼزتض كت٢ حُؼوتي إٔ 

ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ؿِء ٫ ٣ظـِأ ٓتٖ حُٔوخُٝتش ًت٢ ٣ظٔت٠٘ ُِتيحثَس 
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ٜٓخىٍطٜخ حٓظ٘خىحً اُت٠ حُوتٞس حُظ٘ل٣ٌ٤تش ُِؼوتي حُٔظلتن ػ٤ِتٚ رت٤ٖ 

ػخص أٓخّ حُو٠تخء ٝهتي حُطَك٤ٖ ٝرو٬كٚ طٜق ػَٟٚ ُِٔ٘خُ

 ٫ ٣لٌْ رٜخ .

إٔ ٛتتتتٌٙ حُظؼ٤ِٔتتتتخص حُٔطِٞرتتتتش ُتتتتْ طظطتتتتَم اُتتتت٠  / ثبَٛععععبأ 

ٟٓٞتتٞع حُتتؼٖٔ ٝػتتٖ ٤ًل٤تتش طلي٣تتيٙ ٝطٔتتي٣يٙ ًُٝتتي ُٔٔتتخػيس 

حُتيٝحثَ ٝحُتُٞحٍحص ٝٓتخ ٛت٢ ٗت١َٝٚ ٝأكٌخٓتٚ , ٝاًح ػِٔ٘تخ 

إٔ طلي٣تتتي ٓزِتتتؾ حُٔوخُٝتتتش ٣تتتظْ رخُٔ٘خهٜتتتش ٝطٔتتتؼ٤َس ؿتتتيٍٝ 

ُٔ٘تتٌِش طظٜتتَ ػ٘تتي حُظٔتتي٣ي كٜتتَ ح٤ٌُٔتتخص ٫ٝ ٟتت٤َ ٌُٝتتٖ ح

٣ٔيى َٓس ٝحكيس أٝ أهٔخ١ أٝ ػ٠ِ ٗتٌَ ىكؼتخص ر٘ٔتزش أٗـتخُ 

ٝطويّ حُؼَٔ , ٌُٜح ٗتَٟ إٔ طؼتيٍ ٛتٌٙ حُظؼ٤ِٔتخص ػِت٠ حُ٘لتٞ 

  -حُظخ٢ُ ك٢ طٔي٣ي ٓزِؾ حُٔوخُٝش :

% ٓتتٖ حُؼٔتتَ حُٔ٘ـتتِ ػ٘تتي حٗـتتخُ ٜٗتتق ٣30تتيكغ  (1

حُٔتٞحى حُؼَٔ اًح ًخٕ حُٔوخٍٝ ٣ؼَٔ كو٢ رخُؼٔتَ ىٕٝ 

. 

% ٓتتٖ حُؼٔتتَ حُٔ٘ـتتِ ػ٘تتي حٗـتتخُ ٜٗتتق ٣50تتيكغ  (2

 حُٔوخُٝش ُِٔوخٍٝ ح١ٌُ ٣ؼَٔ رظوي٣ْ حُؼَٔ ٝحُٔٞحى .

٣طِتتتن ٜٗتتتق حُزتتتخه٢ رؼتتتي حٌٍُػتتتش حُٜ٘خث٤تتتش ٣ٝتتتيكغ  (3

 12حُٜ٘ق حُٔظزو٢ رؼي حٗظٜخء ٓيس ح٤ُٜخٗش حُظ٢ ٢ٛ 

 َٜٗحً رؼي ح٫ٓظ٬ّ حُٜ٘خث٢ . 

ٗخص كٜت٢ ٝٓغ ٛتٌح ٗتَٟ ػتيّ أ٤ٔٛتش أٝ ؿتيٟ ٛتٌٙ ح٠ُتٔخ

طؼتخى ُِٔوتخٍٝ طِوخث٤تتخً رتيٕٝ ٗو٤ٜتتٚ ػ٘تي حُوزتتٍٞ حُٜ٘تخث٢ ُِؼٔتتَ 

٫ٝ طل٤يٗخ ر٢٘ء ا٫ رخُ٘ٔزش ُِٔ٘خهٜت٤ٖ حُ٘تخ٤ًِٖ , أٓتخ رخُ٘ٔتزش 

ُٔزِؾ كٖٔ ح٧ىحء كٜٞ ح٥هتَ ٣تَى طِوخث٤تخً رؼتي حٓتظ٬ّ حُؼٔتَ , 

كبًح أ٣ٍي كـِٙ ٝح٩ىػخء رٚ كؤٗتٚ ٣ـتذ إٔ ٣ٌتٕٞ ػتٖ ٣َ١تن 

رتتٚ ٧ٕ كـتتِٙ ٣ٔؼتتَ طؼٔتتلخً رخٓتتظؼٔخٍ  حُو٠تتخء ٝهتتي ٫ ٣لٌتتْ

حُلتتن ٓتتخ ُتتْ طؼزتتض حُتتيحثَس هتت٬ف ًُتتي ٝرخُظتتخ٢ُ ٣ـتتذ اػٔتتخٍ 

 170ح١َُ٘ حُـِحث٢ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ كت٢ حُوتخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ ّ/

% ٓتٖ 50ًٞٗٚ ٬ٓكخً ٓو٤لخً ٍٝحىػخً ُِٔوتخ٤ُٖٝ ٣ٝت٘ٚ ػِت٠ 

ٓزِتتؾ حُٔوخُٝتتش أٝ أًؼتتَ ُٔتتٖ ٣وتتَ رخُظِحٓتتٚ ٌُٝتتٖ ٣زوتت٠ ٓـتتَى 

٧ٕ حُٔلتتخًْ ٫ طلٌتتْ رتتٚ ا٫ رؼزتتٞص ٓٔتتئ٤ُٝش ٓتت٬ف طٜي٣تتي١ 

حُٔوتتخٍٝ ٓتتٖ هطتتؤ ٟٝتتٍَ ٝػ٬هتتش ٓتتزز٤ٚ ٝإٔ ٣ٔتتزوٚ اٗتتٌحٍ 

 ٣ٝلٌْ رٔويحٍ ح٠ٍَُ حُلو٤و٢ ػ٘ي ػزٞطٚ ٖٓ هزَ حُيحثَس . 

 

 

 انًطهت انابنث  

 انغشايبد انزأخٛشٚخ 

ٝٛتتتٌٙ حُـَحٓتتتش ٜٗتتتض ػ٤ِٜتتتخ ٗتتت١َٝ حُٜ٘يٓتتتش حُٔي٤ٗتتتش 

حُل٤ٌٓٞتتتشٝطؼ٤ِٔتتتخص ط٘ل٤تتتٌ حُؼوتتتٞى 
 (18)

ٝطٔؼتتتَ ٓظٜتتتَحً ٓتتتٖ  

ٓظخَٛ حُِٔطش حُؼخٓتش ر٤تي حُتُٞحٍس أٝ حُـٜتش حُٔظؼخهتيس ًُٝتي 

٫ٗـخُ حُٔوخُٝش حُظ٢ ٢ٛ ٓوٜٜش ُِ٘لغ حُؼخّ رو٬ف حُؼوتٞى 

حُٔي٤ٗتتتش حُوخٛتتتش رتتت٤ٖ ح٧كتتتَحى حُظتتت٢ ٫ طظ٠تتتٖٔ ٓؼتتتَ ٛتتتٌٙ 

حُـَحٓخص رخػظزخٍٛخ ٖٓ ح١َُٝ٘ ؿ٤َ حُٔؤُٞكش حُظ٢ ط٘لَى رٜتخ 

ىح٣ٍش ُظ٘ل٤ٌ حَُٔحكن حُؼخٓش ُِيُٝش , ٝطظَحٝف ٗٔزظٜخ حُؼوٞى ح٩

% ٓتتٖ ٓزِتتؾ حُؼوتتي , 25-%10كتت٢ حُظؼ٤ِٔتتخص حُل٤ٌٓٞتتش ٓتتٖ 

٣ٝـذ طؼز٤ظٜخ ك٢ حُؼوي ٌُت٢ طٔتظٔي هٞطٜتخ حُظ٘ل٣ٌ٤تش ٓ٘تٚ ُٝت٤ْ 

ٖٓ حُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ هتي طؤهتٌ رٜتخ حُٔلتخًْ أٝ ٫ طؤهتٌ اًح ًخٗتض 

ي ا٫ رت٘ٚ ٛت٣َق ٓٔظوِش ٫ٝ طؼظزَ ؿتِءحً ٫ ٣ظـتِأ ٓتٖ حُؼوت

ك٢ حُٔوخُٝش ك٤غ ٫ ٣ٌٖٔ ح٧هٌ رٜتخ طِوخث٤تخً , ٛتٌح اٟتخكش اُت٠ 

إٔ حُظؼ٤ِٔخص ٤ُٔض هخٗٞٗخً كظ٠ طلَٝ ػِت٠ حُـ٤ٔتغ ٝطلٔتذ 

  -ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

ٓزِؾ حُؼوي ٓغ ح٩ٟخكش

ٓيس حُؼوي ٓغ ح٩ٟخكش
% ٖٓ ه٤ٔش حُؼوي = 25 – 10×   

 حُـَحٓش ٤ُِّٞ حُٞحكي  

وتتخ٫ٝص حُٜ٘يٓتت٤ش كؤه٠تت٠ ٓتتخ طٜتتِٚ أٓتتخ كتت٢ ٗتت١َٝ حُٔ 

% ٓتتٖ ه٤ٔتتش حُؼوتتي رؼتتيٛخ ٣ٜتتخٍ اُتت٠ ١ِتتذ كٔتتن 10حُـَحٓتتش 

حُؼوتتي , ٝحُلٔتتن ٛ٘تتخ ٫ ٣ظَطتتذ رتتؤػَ ٍؿؼتت٢ ٝاٗٔتتخ ٓتتٖ طتتخ٣ٍن 

ٛيٍٝ حُلٌْ رخػظزخٍ حُٔوخُٝش ٓتٖ ػوتٞى حُٔتيس 
(19)

ٝطٔتظوطغ  

حُـَحٓتتش أٓتتخ ػ٘تتي حٗظٜتتخء ٓتتيس حُؼوتتي ح٧ٛتت٤ِش أٝ رؼتتي حٗظٜتتخء 

َٓكِش ٓؼ٤٘ش ك٢ حُز٘خء ح١ٌُ ٣ظْ رَٔحكَ َُٝث٤ْ حُـٜش طٔي٣ي 

ٓتتيس حُؼوتتي ٝطؤؿ٤تتَ حٓتتظ٤لخء ٛتتٌٙ حُـَحٓتتخص ُٝٔتتَط٤ٖ كوتت٢ , 

ٝحُـَحٓتتخص ٛتتٌٙ ٓتت٬ف كؼتتخٍ ر٤تتي حُتتيحثَس ٗٔتتظط٤غ رٜتتخ طٜي٣تتي 

حُٔوخُٝتش رؼتيٛخ ٣ٜتخٍ اُت٠ حُٔوخٍٝ ك٤غ طؤط٢ ػ٠ِ ٍرغ ٓزِتؾ 

كٔن حُؼوي أٝ ٓتلزٚ رلٔتذ حُوٞحػتي حُؼخٓتش كت٢ حُؼوتٞى 
(20)

  ,

 ُٝٞ ُْ ٣َى ٓؼَ ٌٛح حُ٘ٚ ك٢ حُظؼ٤ِٔخص . 

ٝٛ٘خ ٣ؼخٍ ٓئحٍ ػٖ طؤػَ ٌٛٙ حُـَحٓخص رتخُوٞس حُوتخَٛس أٝ 

 ر٘ظ٣َش حُظَٝف حُطخٍثش ؟ 

حُٞحهتتغ أٜٗتتخ ٫ طلتتَٝ رخُ٘ٔتتزش ُِلتتخىع ح٧ؿ٘زتت٢ أٝ حُوتتٞس 

س ٧ٕ ح٧ه٤تتَس أٓتتَ ؿ٤تتَ ٓظٞهتتغ ٣ٝٔتتظل٤َ ىكؼ٤تتش ٝهتتي حُوتتخَٛ

أهتتتتٌص رتتتتٚ حُظؼ٤ِٔتتتتخص ٝهُٞتتتتض ُٝحٍس حُظوطتتتت٢٤ اٛتتتتيحٍ 

ٓتتتٖ حُظؼ٤ِٔتتتخص , أٓتتتخ رخُ٘ٔتتتزش ُظطزتتتن  9/5ح٠ُتتتٞحر٢ ُتتتٌُي ّ

ٗظ٣َش حُظَٝف حُطخٍثش ػِت٠ ٛتٌٙ حُـَحٓتخص كت٬ ٣ـتُٞ ٧ٕ 

ٌٛٙ حُـَحٓخص طظَٜ ػ٘ي طٞهق حُؼٔتَ رٔتزذ اهت٬ٍ حُٔوتخٍٝ 

ُؼوي٣تتش حُوخٛتتش رتتخَُٔكن حُؼتتخّ أٝ حُظتتؤهَ ك٤تتٚ ٫ٝ رخُظِحٓخطتتٚ ح

طظؼِتتتن رخ٫ُظِحٓتتتخص حَُٔٛوتتتش ُِٔتتتي٣ٖ أٝ ح٩هتتت٬ٍ رتتتخُظٞحُٕ 

ح٫هظٜخى١ ُِؼوي كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُِٔلٌٔش حُظتيهَ ٝاػتخىس طتٞحُٕ 

حُؼوي , ٝهي ػخٍ ؿيٍ ر٘ؤٕ حُـَحٓخص حُظؤه٣َ٤ش ك٢ حُٔوتخ٫ٝص 

ٝ ؿَحٓتخص حُل٤ٌٓٞش ٝٓخ اًح طؼظزَ ٖٓ هز٤َ ح١َُ٘ حُـِحثت٢ أ

طٜي٣ي٣ش , ٝحُلو٤وش إٔ ٛتٌٙ حُـَحٓتخص ٫ طؼظزتَ ٗت١َخً ؿِحث٤تخً 

هٞحٓٚ طٞكَ أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش ٖٓ هطؤ ٍَٟٝ ٝػ٬هش ٓتزز٤ش 

ٓي٢ٗ , ٢ٛٝ أ٠٣خً ٫ طؼظزَ ٣ٝ170ٔزوٜخ ُِّ اٌٗحٍ حُٔوخٍٝ ّ/

ٓتتٖ هز٤تتَ حُـَحٓتتخص حُظٜي٣ي٣تتش طوتتٍٞ حُوخٟتت٢ كَٟتتٜخ ر٘تتٌَ 

اُِحٓتتٚ رخ٫ٓظؼتتخٍ ٧ٓتتَ ؿِحكتت٢ ػِتت٠ حُٔتتي٣ٖ حُٔٔخ١تتَ روٜتتي 

حُٔلٌٔتتش رظ٘ل٤تتٌ حُؼوتتي ٝرخُظتتخ٢ُ ٫ طؼظزتتَ كوتتخً ُِتتيحثٖ ٫ٝ ى٣٘تتخً 

ػِتت٠ حُٔتتي٣ٖ 
(21)

, اٗٔتتخ حُـَحٓتتخص حُظؤه٣َ٤تتش َٓىٛتتخ ١ز٤ؼتتش  

حُؼوي ح٩ىح١ٍ ح١ٌُ طـ٣َٚ حُيحثَس رٜيف حُ٘لغ حُؼخّ ٌُٜح ٣ـذ 

اكخ١ظٚ ر١َٝ٘ ؿ٤َ ٓؤُٞكش كت٢ حُؼوتٞى حُٔي٤ٗتش ٜٝٓ٘تخ كتَٝ 

ٖٓ أؿَ ػيّ طؤه٤َ حُؼَٔ ٝكت٢ ٛتٌح حُٔؼ٘ت٠ ه٠تض  حُـَحٓخص

ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ رؤٕ ) حُؼوي ح١ٌُ طؼويٙ ح٩ىحٍس ٓغ حُٔوتخٍٝ ٓتٖ 

أؿتتَ اٗ٘تتخء َٓكتتن ػتتخّ ٣ٝـتت١َ ػِتت٠ أٓتتِٞد حُوتتخٕٗٞ حُؼتتخّ 

٣ٝظ٠ٖٔ ١َٝٗخً ؿ٤َ ٓؤُٞكش ٖٓ اؿتَحء حُٔ٘خهٜتش ٝحٗتظَح١ 

طؤ٤ٓ٘خص ٝؿَحٓخص طؤه٣َ٤ش ٛٞ ػوتي اىح١ٍ ٣ظ٤ٔتِ ػتٖ حُؼوتٞى 

ُٔي٤ٗتتش رٔتتخ ٣ٔتتظٜيكٚ ٓتتٖ طلو٤تتن ٜٓتتخُق ًزتتَٟ طؼِتتٞ ػِتت٠ ح

حُٜٔخُق حُوخٛش
 (22)

( ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣لن ُِٔوخٍٝ إٔ ٣ٔخٗغ ك٢  

 ًُي . 
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ٝر٘خًء ػ٠ِ ًُي ٣ـذ ػِت٠ حُٜٔ٘تيّ حُٔوت٤ْ ح٩هزتخٍ كتٍٞحً 

ػتتتٖ حُظتتتؤهَ كتتت٢ حُؼٔتتتَ ٤ُظٔتتت٠٘ ُِتتتيحثَس اٛتتتيحٍ أٓتتتَ رٜتتتٌٙ 

ُـَحٓتخص كت٢ حُـَحٓخص ٝرؼٌٔٚ ٣ظلَٔ حُٔٔتئ٤ُٝش , ًُتي إٔ ح

% ٓتٖ ه٤ٔتش حُؼوتي 25حُظؼ٤ِٔخص حُـي٣تيس أٛتزلض طٜتَ اُت٠ 

% ًٔخ ًخٗتض كت٢ حُ٘ت١َٝ حُؼخٓتش ٝرخُظتخ٢ُ طٌتٕٞ 10ري٫ً ٖٓ 

 ه٤َ ٍحىع ُِٔوخٍٝ . 

 انًطهت انشاثغ 

 عحت انؼًم ٔإٚمبفّ 

ُْ طوق ٓظخَٛ حُِٔطش حُؼخٓش ك٢ اٗ٘تخء حُؼوتٞى حُل٤ٌٓٞتش 

ٝ ىكتتغ ح٠ُتتٔخٗخص ػ٘تتي كتتيى حُظتتيهَ كتت٢ حهظ٤تتخٍ حُٔ٘خهٜتت٤ٖ أ

ٝحُـَحٓخص ٝاٗٔخ حٓظيص اُت٠ ٛت٬ك٤ش حُٔظؼخهتي٣ٖ حُلٌت٤٤ٖٓٞ 

كتت٢ ٓتتلذ حُؼٔتتَ أٝ ا٣وخكتتٚ ٓتتٖ ؿخٗتتذ ٝحكتتي ٧ٓتتزخد ٣َٜٝٗتتخ 

ُِٜٔتتِلش حُؼخٓتتش . أٝ أٓتتزخد ك٤٘تتش أٝ ٗظ٤ـتتش ططتتٍٞحص ؿ٤تتَ 

ٓظٞهؼتتش , ك٤تتغ طتتَٟ حُتتُٞحٍس إٔ حُؼٔتتَ ؿ٤تتَ ٓـتتي ُؼٔتتخٍس 

حكتتن ٓتتٖ طِتتي ٓتت٤ٌ٘ش كتت٢ كتت٤ٖ ٛ٘تتخى ٓ٘تتخ٣ٍغ ُٜتتخ أك٠تت٤ِش ٝ

حُؼٔتتتخٍس حُٔتتت٤ٌ٘ش أٝ حُل٤ٌٓٞتتتش أٝ إٔ حٌُِلتتتش حٍطلؼتتتض ر٘تتتٌَ 

ِٓلٞظ ؿ٤َ ٓوط٢ ُٚ كت٢ ح٤ُِٔح٤ٗتش أٝ أٓتزخد أهتَٟ , ُٜتٌح 

٣لتن ُِتيحثَس إٔ طٔتتلذ حُؼٔتَ ٓتٖ حُٔوتتخٍٝ ٤ًِتخً أٝ ؿِث٤تتخً أٝ 

 كو٢ كن ١ِذ حُظؼ٣ٞٞ .  –أ١ حُٔوخٍٝ  –ا٣وخكٚ ُٝٚ 

ُٔوتتخٍٝ رتتيٕٝ حُ٘تت١َٝ حُؼخٓتتش أ٣تتيص ٓتتلذ حُٔوخُٝتتش ٓتتٖ ح

حَُؿٞع ا٠ُ حُٔلٌٔش ٌُٖٝ ك٢ كخ٫ص اٜٗخٍ اك٬ّ حُٔوتخٍٝ 

أٝ ٟٝغ حُلـِ ػ٠ِ أٓٞحُٚ أٝ ط٘خُُٚ ا٠ُ حُـ٤َ ريٕٝ ٓٞحكوتش 

( ٣ٞٓخً , )ٝػزتخٍس ىٕٝ 14حُيحثَس ًُٝي رؼي اٌٗحٍٙ ك٢ ه٬ٍ )

حَُؿتتتٞع اُتتت٠ حُٔلٌٔتتتش( ٫ طِتتتِّ حُٔوتتتخٍٝ ا٫ اًح أىٍؽ ًُتتتي 

ٌٍ ٣ٌتٕٞ ِِٓٓتخً حُٔلذ كت٢ حُٔوخُٝتش ٝٝهتغ ػِ ٤تٚ حُٔوتخٍٝ ػ٘يثت

ُِٔوتخٍٝ رٔٞؿتتذ حُٔوخُٝتش ُٝتت٤ْ رٔٞؿتذ حُظؼ٤ِٔتتخص , ٣ٝـ٘تت٢ 

ػٖ ًُي إٔ ٣تيٍؽ كت٢ حُٔوخُٝتش ٗت١َ ٣وتٍٞ إٔ ؿ٤ٔتغ ٗت١َٝ 

 حُٜ٘ي٤ٓش حُٔي٤ٗش ؿًِء ٫ ٣ظـِأ ٖٓ ١َٝٗ حُٔوخُٝش . 

ًٌُي ٣ؼظزتَ ػـتِ حُٔوتخٍٝ ػتٖ ح٫ٓتظَٔحٍ رخُٔ٘تَٝع أٝ 

ّ ه٤خٓتٚ رظ٘ل٤تٌ حُٔوخُٝتش طؼٔتيحً أٝ اهلخهٚ ك٢ ٍكغ حُٔتٞحى أٝ ػتي

اٛٔخ٫ً ٓزٍَحً ُٟٞغ ح٤ُي ػ٠ِ حُؼَٔ ٓتٖ هزتَ حُتيحثَس ٝٓتلذ 

حُؼَٔ ٖٓ حُٔوخٍٝ ٫ٝ ٣ؼظزَ كٔوخً ُِٔوخُٝتش أٝ اػلتخء حُٔوتخٍٝ 

ٖٓ أ١ ٓتٖ حُظِحٓخطتٚ أٝ ٓٔتئ٤ُٝظٚ رٔٞؿتذ حُٔوخُٝتش ُِٝتيحثَس 

أًتتتخٍ حُؼٔتتتَ ر٘لٔتتتٜخ أٝ حٓتتتظويحّ أ١ ٓوتتتخٍٝ آهتتتَ ٩ًٔتتتخٍ 

ػٔتتخٍ حُتت١ٌ ٣لتتن ُتتٚ حٓتتظؼٔخٍ ٝحٓتتظويحّ ح٧ىٝحص ٝحُٔتتٞحى ح٧

ٓتتٖ  56ٝح٫٥ص حُؼخثتتيس ُِٔوتتخٍٝ حُٔتتخرن ُوتتخء ٓزِتتؾ ٓلتتيى ّ/

 ح١َُٝ٘ حُؼخٓش حُٜ٘ي٤ٓش .

ٌُٖٝ اًح ٟٝتؼض حُتيحثَس ٣تيٛخ ػِت٠ أػٔتخٍ حُٔوتخٍٝ كتؤٕ 

ٓزخَٗطٜخ ربًٔخٍ حُؼَٔ ١ٞ٘ٓ رظوي٣ْ طو٣َتَ ٓتٖ هزتَ حُٜٔ٘تيّ 

ٞحكوش حُٔلٌٔش ك٢ كخُش ٍكٞ حُٔوخٍٝ رخ٧ػٔخٍ حُٔظزو٤ش أٝ رٔ

ٓلذ حُٔوخُٝتش .. ٫ٝ ٣تيكغ ُِٔوتخٍٝ ٗت٢ء ا٫ رؼتي حٗظٜتخء ٓتيس 

ح٤ُٜخٗش ٝط٣ٞٔش حُلٔخد ٝأًخٍ ح٩ػٔخٍ ٝحُـَحٓخص ٝؿ٤ٔتغ 

حَُٜٔٝكخص حُظ٢ طٌزيطٜخ حُيحثَس ػْ طؼ٤ي ُِٔوخٍٝ ٓخ طزوت٠ ٓتٖ 

ًُتي أٓتتخ اًح ظٜتتَ حُؼٌتْ ٝأٛتتزق حُٔوتتخٍٝ ٓتي٣٘خً ُٝتت٤ْ ىحث٘تتخً 

كظٔتتظَؿغ ٓ٘تتٚ ؿ٤ٔتتغ ٛتتٌٙ حُلَٝهتتخص رٔٞؿتتذ هتتخٕٗٞ طلٜتت٤َ 

حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش 
(23)

 . 

أٓخ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش كوي حطزؼض أٓتِٞرخً آهتَحً 

ك٢ ٓلذ حُؼَٔ ٛٞ أهَد ُِؼوي ٓ٘ٚ ا٠ُ ح٩ؿَحء ح٩ىح١ٍ كوي 

( ٓتٖ ٛتٌٙ حُظؼ٤ِٔتخص رظٞؿ٤تٚ 10ٜٗض حُلوَس ػخ٤ٗخً ٖٓ حُٔخىس )

اٗتتٌحٍ ُِٔوتتخٍٝ ربًٔتتخٍ حُؼٔتتَ كٔتتذ ٓتتٜ٘ؾ طوتتيّ حُؼٔتتَ , كتتبًح 

ِتيحثَس ٜٓتخىٍس حُظؤ٤ٓ٘تخص حٗظٜض حُٔيس ُْٝ ٣ٔظـذ حُٔوتخٍٝ كِ

% ٓتٖ ٓزِتؾ حُٔوخُٝتش ػتْ ط٘تٌَ ُـ٘تش آتَحع ُظ٘ل٤تٌ  3ح٤ُٝ٧ش 

ح٧ػٔخٍ حُٔظزو٤ش ػ٠ِ كٔخد حُٔوخٍٝ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓٔتؼ٬ً ك٤ٜتخ 

اًح ًخٕ حُؼَٔ ك٢ ٜٗخ٣ظٚ كتؤٕ ُتْ ٣ٌتٖ ًتٌُي طلتخٍ اُت٠ ٓوتخٍٝ 

آهَ ٝكن اؿَحءحص حُٔ٘خهٜش ٓخٍس حًٌَُ , اٟخكش ا٠ُ طل٤َٔ 

% ٓتٖ ًِلتش 20وخُق حُظل٬٤ٔص ح٩ىح٣ٍش ٝهيٍٛخ حُٔوخٍٝ حُٔ

ح٧ػٔخٍ حُٔوَ رٜخ ك٢ ػوي حُٔوخُٝش , ٣ٝـذ إٔ ٣ؼزض ًُي ك٢ 

حُؼوي ٧ػٔخُٚ ٓغ اىٍحؿْٜ حُٔوخٍٝ أٝ حًَُ٘ش حُٔوِش رخ٫ُظِحّ 

ٓتٖ حُظؼ٤ِٔتخص  11ك٢ حُوخثٔش حُٔتٞىحء ٝػتيّ حُظؼخٓتَ ٓؼٜتخ ّ/

خ٫ٝص كتت٢ ٝٛ٘تتخ طوظِتتق حُظؼ٤ِٔتتخص ػتتٖ حُ٘تت١َٝ حُؼخٓتتش ُِٔوتت

   -ٓؼخُـش اه٬ٍ حُٔوخٍٝ رخُظِحٓخطٚ ًٝٔخ ٢ِ٣ :

إٔ ح١َُٝ٘ حُؼخٓش ُِٔوخ٫ٝص كتيىص ٓتلذ حُٔوخُٝتش  (1

كوتت٢ أ١  65رخُلتتخ٫ص حُظتت٢ ٜٗتتض ػ٤ِٜتتخ كتت٢ حُٔتتخىس 

حُوخٛتتش ربك٬ٓتتٚ أٝ كـتتِ أٓٞحُتتٚ أٝ ط٘خُُتتٚ ُِـ٤تتَ 

ر٤٘ٔتتخ ؿتتخءص حُظؼ٤ِٔتتخص رتت٘ٚ ػتتخّ ٓطِتتن ٝٛتتٞ كتت٢ 

رخُظِحٓتتخص حُظؼخهي٣تتش ٜٓٔتتخ ًتتخٕ كخُتش اهتت٬ٍ حُٔوتتخٍٝ 

 حُٔزذ .

حُ٘تتتت١َٝ حُؼخٓتتتتش ُِٔوتتتتخ٫ٝص طٌتتتتٕٞ ٓـللتتتتش رلتتتتن  (2

حُٔوخٍٝ ك٤غ طٔظ٢ُٞ ػ٠ِ ًخكش ٓٞحى ٝأىٝحص حُؼٔتَ 

حُؼخثيس ُِٔوخٍٝ حُٔوتَ ٝطوتّٞ رـتَى حُٔظزوت٢ ٓتٖ هزتَ 

حُٜٔ٘تتتتيّ أٝ حُٔلٌٔتتتتش ُظوتتتتي٣َ ٗٔتتتتزش أه٤تتتتخّ حُٔتتتتٞحى 

حُٔظويٓتتش , كتت٢ كتت٤ٖ طتت٘ٚ حُظؼ٤ِٔتتخص ػِتت٠ اكتت٬ٍ 

ٓوتتخٍٝ آهتتَ ٓلتتَ حُٔوتتخٍٝ حُٔتتخرن ػِتت٠ كٔتتخرٚ ُٝتتْ 

طًٌَ حُٔلٌٔش ٌٝٛح أك٠َ ٧ٕ اؿَحءحص حُو٠تخء هتي 

ططٍٞ رؼٞ ح٢ُ٘ء ٠٣َٝ ًُي رؼٔتَ حُٔوخُٝتش ٝٓتغ 

ٛتتتٌح ٣زوتتت٠ ُِٔوتتتخٍٝ كوتتت٢ كتتتن ح٫ىػتتتخء رخُظؼٔتتتتق 

رخٓتتظؼٔخٍ حُلتتن ٓتتٖ هزتتَ حُتتيحثَس اًح ٓتتلزض حُؼٔتتَ 

 ريٕٝ ٓزٍَ .

ىٍس حُظؤ٤ٓ٘تخص أٝ ح١َُٝ٘ حُؼخٓش ٫ طظطَم ا٠ُ ٜٓتخ (3

اٟتتتتخكش حُظلٔتتتت٬٤ص ح٩ىح٣ٍتتتتش كٜتتتت٢ أٟتتتتؼق ٓتتتتٖ 

حُظؼ٤ِٔتتخص كتت٢ ٛتتٌٙ حُـِث٤تتش , ك٤تتغ طٌتتٕٞ ح٧ه٤تتَس 

 كخٓٔش رخُ٘ٔزش ُِٔوخٍٝ حَُٜٔٔ .

حُٔلَٝٝ رخُيحثَس إٔ طؼزض ك٢ حُؼوي ح٧هٌ رخ١َُٝ٘  (4

حُؼخٓتتتش أٝ حُظؼ٤ِٔتتتخص كتتت٢ ٛتتتٌٙ حُلخُتتتش ػ٘تتتي اهتتت٬ٍ 

ظلت٢ رتخُ٘ٚ حُؼتخّ حُٔوخٍٝ رخُظِحٓخطتٚ حُظؼخهي٣تش ٫ٝ طٌ

 حُٞحٍى ك٢ حُؼوي . 

أٓخ حُظٞهق ػٖ حُؼَٔ ٖٓ ؿخٗذ ح٩ىحٍس كٜٞ ح٧هَ ٓظَٜ 

ٓتتتٖ ٓظتتتخَٛ حُٔتتتِطش حُؼخٓتتتش ٝهتتتي ٜٗتتتض حُ٘تتت١َٝ حُؼخٓتتتش 

ُِٔوتتخ٫ٝص
(24)

ر٘تتٞػ٤ٖ ٓتتٖ حُظٞهتتق , ٓئهتتض ٝطظلٔتتَ حُتتيحثَس  

حُ٘لوخص ح٩ٟخك٤ش ٓخ ُْ ٣ٞؿي ُٚ ٗٚ ك٢ حُؼوي ٝطٞهتق حٓتظَٔ 

ِِٔوتتخٍٝ ُِٝتتيحثَس إٔ ٣ـظٔؼتتخ ٣ٝظلوتتخ ػِتت٠ ( ٣ٞٓتتخً ك90ُٔتتيس )

ط٣ٞٔش حُٟٔٞٞع ٝطؼ٣ٞٞ حُٔوخٍٝ ٓخ ُْ ٣ٌتٖ حُظٞهتق رٔتزذ 

ح٧ػٔتتتخٍ حُلَر٤تتتش أٝ أػٔتتتخٍ حُـتتتِٝ أٝ حُؼتتتيٝحٕ ح٧ؿ٘زتتت٢ أٝ 

حُظَٔى أٝ حُؼ٤ٜخٕ أٝ حُؼتٍٞس أٝ حُلتَد ح٤ِٛ٧تش ك٤تغ ٣ٌتٕٞ 

ٓتٖ حُ٘ت١َٝ  67حُٔوخٍٝ ؿ٤َ ٓٔتئٍٝ ػتٖ أٟتَحٍ حُؼٔتَ ّ/

إٔ حُٔوتتتخٍٝ ٣ٔتتتظط٤غ حُٔطخُزتتتش رتتتخُظؼ٣ٞٞ ػتتتٖ حُؼخٓتتتش . رتتتَ 
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طو٣َتتذ أ١ ٓتتٖ ٓتتٞحى حُؼٔتتَ ًِٝلتتش أٛتت٬كٚ 
(25)

, كتتؤٕ ُتتْ 

 طٟٔٞ ح٧ٍٓٞ ٝى٣خً ٓغ حُيحثَس كؤٕ ح٧َٓ ٣لخٍ ُِظل٤ٌْ . 

أٓتتخ رخُ٘ٔتتزش ُظؼ٤ِٔتتخص ط٘ل٤تتٌ حُؼوتتٞى حُل٤ٌٓٞتتش كخػظزَطٜتتخ 

ٟتتٖٔ ِٗحػتتخص حُؼٔتتَ حُظتت٢ طلتتخٍ اُتت٠ ُـ٘تتش ٓ٘تتظًَش رتت٤ٖ 

خٍٝ ٩ٛيحٍ هَحٍ رخُظ٤ٛٞش ٝكن حُوخٕٗٞ ٝحُؼوتي حُيحثَس ٝحُٔو

٣ٜتتخىم ػ٤ِتتٚ ٍثتت٤ْ ؿٜتتش حُظؼخهتتي كتتؤٕ ُتتْ ٣ظٞٛتت٬ اُتت٠ كتتَ 

حُِ٘حع كخُٟٔٞٞع ٣لخٍ آخ ا٠ُ حُظل٤ٌْ أٝ حُو٠تخء ُتٌح طٌتٕٞ 

ح١َُٝ٘ حُؼخٓش أك٠َ ُِيحثَس ٖٓ حُظؼ٤ِٔتخص كت٢ ٛتٌٙ حُـِث٤تش 

 ٌٝٛح ؿ٤َ ٛل٤ق . 

 انًطهت انخبيظ

 ششٔع انزأيٍٛ ػهٗ أخطبس انً

ٜٗض ح١َُٝ٘ حُؼخٓش ُِٜ٘يٓش حُٔي٤ٗش ػ٠ِ اُتِحّ حُٔوتخٍٝ 

رخُظتتؤ٤ٖٓ ػِتت٠ ٗتتٞػ٤ٖ ٓتتٖ أهطتتخٍ حُٔوخُٝتتش ٛٔتتخ حُظتتؤ٤ٖٓ ػِتت٠ 

حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حُـ٤َ, ٝطؤ٤ٖٓ حُلتٞحىع ٝاٛتخرخص حُؼٔتَ 
(26 )

, ٝحُظتؤ٤ٖٓ ٓتتٖ حُ٘تتٞع ح٧ٍٝ ٛتتٞ ح٧ٟتتَحٍ حُٔخى٣تتش ٝحُـٔتت٤ٔش 

ُٔوخُٝش , ًٔخ ُٞ حُظ٢ ط٤ٜذ أٗوخٙ آه٣َٖ ٖٓ ؿَحء ط٘ل٤ٌ ح

ط٠تتٍَص حُتتيٍٝ حُٔتت٤ٌ٘ش حُٔـتتخٍٝس ُِلل٣َتتخص حُظتت٢ ٣وتتّٞ رٜتتخ 

 239حُٔوخٍٝ ك٤َؿؼتٕٞ رتخُظؼ٣ٞٞ ػِت٠ حُتيحثَس ١زوتخً حُٔتخىس 

ٝٓتتخ رؼتتيٛخ ٓتتٖ حُوتتخٕٗٞ حُٔتتي٢ٗ ٝهتتي طلٌتتْ حُٔلٌٔتتش رتتؤٓٞحٍ 

ًز٤تتتَس ُٜتتتخُق ٛتتتئ٫ء حُٔظ٠تتت٣ٍَٖ , أٓتتتخ رخُ٘ٔتتتزش ُظتتتؤ٤ٖٓ 

ُٔظ٣ٍَ٠ٖ ؿ٤ٔٔخً ٖٓ حُلٞحىع ٝاٛخرخص حُؼَٔ كٌٜح ٣وٚ ح

ؿتتَحء ط٘ل٤تتٌ ح٧ػٔتتخٍ حُظتت٢ ٣وتتّٞ رٜتتخ حُٔوتتخٍٝ , ُٜتتٌح أُِٓتتض 

حُ٘تتت١َٝ حُؼخٓتتتش حُٔوتتتخٍٝ إٔ ٣وتتتيّ ٝػ٤وظتتت٢ طتتتؤ٤ٖٓ ٟتتتي ٛتتتٌٙ 

ح٧هطخٍ
(27)

ٛت٢  –٤ُْٝ حُتيحثَس  –٢ٌُ طٌٕٞ ًَٗش حُظؤ٤ٖٓ  

حُٔٔئُٝش ػٖ طؼ٣ٞٞ حُٔظ٣ٍَ٠ٖ حٓظ٘خىحً ا٠ُ هٞحػي حُظؤ٤ٖٓ 

ٝح٫ٗظَح١ ُِٜٔلش حُـ٤تَ
(28)

ٝر٘تخًء ػِت٠ ًُتي ػِت٠ حُٔوتخٍٝ  

ٝهزتتَ حُٔزخٗتتَس رظ٘ل٤تتٌ ح٧ػٔتتخٍ إٔ ٣تتئٖٓ ٟتتي أ١ ٟتتٍَ أٝ 

هٔخٍس هي ٣ِلن ح٧ًٟ رخ٥ه٣َٖ أٝ رٔٞظل٢ حُيحثَس ٝأٓٞحُٜتخ 

أٝ أ١ ٗوٚ آهَ ٓٔظويّ ُيٟ حُٔوتخٍٝ ح٧ٛت٢ِ أٝ حُؼتخ١ٞٗ 

رٌتتتتَ حُظؼ٠٣ٞتتتتخص حُٔخى٣تتتتش ٝحُـٔتتتت٤ٔش ٝٗلوتتتتخص حُظوخٟتتتت٢ 

َٛتتتتخ ىٕٝ اهتتتت٬ٍ رخ٫ُظِحٓتتتتخص ٝحُظٌتتتتخ٤ُق ٝحُـَحٓتتتتخص ٝؿ٤

ح٧هتتتَٟ حُٜٔ٘تتتٞٙ ػ٤ِٜتتتخ كتتت٢ هتتتٞح٤ٖٗ حُؼٔتتتَ ٝح٠ُتتتٔخٕ 

 ح٫ؿظٔخػ٢ ُِؼٔخٍ . 

كتتبًح أهلتتن حُٔوتتخٍٝ أٝ أٛٔتتَ أؿتتَحء ٓؼتتَ ٛتتٌح حُ٘تتٞع ٓتتٖ 

حُظؤ٤ٖٓ كؤٕ ػِت٠ حُتيحثَس حُو٤تخّ رتٌُي ٝىكتغ أهٔتخ١ حُظتؤ٤ٖٓ ػتْ 

حٓظوطخع ٌٛٙ حُٔزتخُؾ ٓتٖ كٔتخد حُٔوتخٍٝ , ٝكت٢ ٛتٌح حُٔؼ٘ت٠ 

ه٠ض ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ رؤٗٚ ) اًح ط٠ٔ٘ض حُٔوخُٝش ٝؿتٞد ه٤تخّ 

ٍؿتْ اٗتٌحٍٙ  حُٔوخٍٝ رخُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُؼَٔ ٝهي طوِق ػتٖ ًُتي

كؤٕ ٍد حُؼَٔ ٣ٔظلن ٓزِتؾ حُظتؤ٤ٖٓ حُت١ٌ ىكؼتٚ ػتٖ حُٔوتخٍٝ 

رخػظزتتخٍ حُظتتؤ٤ٖٓ ٓتتٖ ح٧ٓتتٍٞ حُٔٔتتظؼـِش حُظتت٢ ٣لتتن ُِتتيحثٖ إٔ 

٣٘لٌٛخ ػ٠ِ ٗلوش ٓي٤ٗش ر٬ إًٔ حُٔلٌٔش 
(29)

 . 

كِتْ طت٘ٚ  2014أٓخ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش ُٔت٘ش 

ُٔؼٔخ٣ٍش ٝحُٜ٘ي٤ٓش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ ٍؿْ أٜٗخ طَ٘ٔ ًخكش حُؼوٞى ح

ٝح٫ٓظ٘خ٣ٍش كت٢ ًخكتش أٗلتخء حُؼتَحم , كٌتخٕ ح٧ُٝت٠ إٔ ط٘تَ 

ا٤ُٚ رخػظزخٍ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُؼَحم ٓتٖ حُ٘تًَخص حُؼخٓتش ح٤٘١ُٞتش 

ٝإٔ ح٧هٌ رٚ ُْ ٣ؼي ط٘ـ٤ؼخً ُوطخع حُظؤ٤ٖٓ ٝكٔذ ٝاٗٔخ أٓتَحً 

ك٠تتخ٣ٍخً كتت٢ ًخكتتش ىٍٝ حُؼتتخُْ ًٞٗتتٚ ٣ؼ٤تتي حُلتتخٍ اُتت٠ ٓتتخ ًتتخٕ 

أ١ هطَ ك٢ حُل٣َن أٝ حُٔتَهش أٝ حُؼٞحٛتق  ػ٤ِٚ اًح طلون

ٝح٧ػخٛتتتت٤َ ٝحُتتتت٫ٍُِ ٝحُٜتتتتِحص ح٧ٍٟتتتت٤ش ٝحُٜتتتتٞحػن 

ٝح٫ٗـٔخى ٝطلًَخص حُظَرش ٝٛز١ٜٞتخ , اٟتخكش اُت٠ ح٧هطتخٍ 

حُل٤٘ش ٝحُظ٤ْٜٔ ٝحُٜ٘ذ ٝح٩ٗ٘تخء ٝحُظ٘تـ٤َ ٝٛ٘تخى حُٞػتخثن 

حُٔظيحُٝش ك٢ ًَٗش حُظؤ٤ٖٓ ٝٛت٢ ٝػتخثن حُظتؤ٤ٖٓ ػِت٠ أهطتخٍ 

٣ٍغ ٝٝػخثن حُطَم ٝحُـٔتٍٞ ٝحُؼٔتخٍحص حُٔت٤ٌ٘ش ط٘ل٤ٌ حُٔ٘خ

ٝح٧ٗلتتتخم ٝح٧ر٤٘تتتش رٌخكتتتش أٜٗتتتخ ٝٓلطتتتخص حُٞهتتتٞى ٝحُظٜتتتل٤ش 

ٝأػٔخٍ حُٔـخ١ٍ
(30)

  . 

ٝط٘ٚ ٝػخثن حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ كٔخ٣ش حُٖٔٞٓ ُٚ )حُيحثَس( ٓتٖ 

ًخكتتتش حُؤتتتخثَ ٝحُظؼ٠٣ٞتتتخص حُظتتت٢ طلٜتتتَ كتتت٢ حُٔ٘تتتخ٣ٍغ 

ٗظتَى ح٧ٓتَ اُت٠ ح٠ُؤش حُٜ٘ي٤ٓش ٝحُٔؼٔخ٣ٍش كٔخًح ٗلؼَ ؟ أ

حُِ٘حػتتخص حُيحه٤ِتتش ر٤٘٘تتخ ُظلِتتٚ ُٝحٍس حُؼ٘تتخثَ أّ َٗؿتتغ اُتت٠ 

حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ٝٝػخثن حُظتؤ٤ٖٓ ٗتؤٗ٘خ ٗتؤٕ حُتيٍٝ حُٔظويٓتش 

حُظ٢ ٫ طظَى ٛـ٤َس ٫ٝ ًز٤َس ا٫ رخُظؤ٤ٖٓ ػ٤ِٜخ كلخظخً ػ٠ِ 

حُٔتتخٍ حُؼتتخّ ٓتتٖ ح٠ُتت٤خع , ٝرتتخَُؿْ ٓتتٖ ُتتِّٝ حُظتتؤ٤ٖٓ كتت٢ 

٤ٖ ح٤٘١ُٞش ٝحُؼَحه٤ش ا٫ أٜٗٔتخ ًٍ٘ظتخ ػِت٠ هخ٢ٗٞٗ ًَٗش حُظؤٓ

حَُكتتٞف ُؼتتيّ ٝؿتتٞى ٝػتت٢ طتتؤ٢٘٤ٓ كتت٢ حُؼتتَحم , ُتتٌح ٣ٌتتٕٞ 

اٛيحٍ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش ٓ٘خٓتزش كٔت٘ٚ ٩ظٜتخٍ 

حُظتتؤ٤ٖٓ ٝاُِح٤ٓتتش ح٧هتتٌ رتتٚ ٓتتٖ هزتتَ حُٔتتٞظل٤ٖ حُؼتتخ٤ِٖٓ كتت٢ 

حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش ك٢ حُُٞحٍحص ًخكش ٝك٢ حُٔلخكظخص ٝح٩هِت٤ْ 

ؿ٤َٛخ ًُٝي ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ كخثيس ُِيحثَس ك٤غ ٫ طيكغ ٤ٗجخً ػ٘تي ٝ

ٝهٞع حُلخىع ٝاٗٔخ ٗتًَش حُظتؤ٤ٖٓ ٛت٢ حُظت٢ طتيكغ ُوتخء هٔت٢ 

رٔت٢٤ ٝٛتت٢ حُظت٢ طَؿتتغ ػِت٠ حُٔوٜتتَ ٌُت٢ ٫ ٣ٌتتٕٞ حُظتتؤ٤ٖٓ 

ٓتي٢ٗ ,  ُتٌح ٣ٌٔتٖ  1007ٓززخً ٩كت٬ص حُـتخ٢ٗ ٓتٖ حُؼوتخد ّ/

ح٩ٗخٍس اُت٠ ُتِّٝ ٬ٓكخس ًُي رظؼي٣َ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص رٔخ ٣ئٖٓ 

حُظتتؤ٤ٖٓ ٝػتتيّ هٜتتَٙ ػِتت٠ حُ٘تت١َٝ حُؼخٓتتش ُِٔوتتخ٫ٝص حُظتت٢ 

 ٠٠ٓ ػ٤ِٜخ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش . 

 

 انًطهت انغبدط 

 شًٕل انًمبٔالد ثمبٌَٕ رحظٛم انذٌٕٚ انحكٕيٛخ 

ط٘لَى ػوٞى حُٔوتخ٫ٝص حُل٤ٌٓٞتش ىٕٝ ؿ٤َٛتخ ٓتٖ حُؼوتٞى 

َ حُتتي٣ٕٞ حُٔي٤ٗتتش رخٓظ٤تتخُ حٓتتظ٤لخء ى٣ٜٞٗتتخ ٝكتتن هتتخٕٗٞ طلٜتت٤

حُٔؼيٍ ًٞٗٚ ٣ظ٠ٖٔ  1977ُٔ٘ش  56حُل٤ٌٓٞش ٍهْ 
(31 )

:-  

طزٔتت٢٤ اؿتتَحءحص حُظ٘ل٤تتٌ ٝططتت٣َٞ أٓتتخ٤ُزٚ رٔتتخ ٣تتئٖٓ  (1

حُو٠تتخء ػِتت٠ ظتتخَٛس طؼط٤تتَ ٝطتتؤه٤َ ط٘ل٤تتٌ ح٧كٌتتخّ 

 ٝحُٔلٍَحص حُظ٘ل٣ٌ٤ش .

حػظزخٍ ى٣ٕٞ حُيُٝش ى٣ٞٗخً ٓٔظخُس ٖٓ حُيٍؿتش ح٧ُٝت٠  (2

ٔظتخُحً أٝ ٓٞػوتخً ٝطٔظٞك٠ هزَ أ١ ى٣ٖ آهَ ُٝٞ ًخٕ ٓ

رَٖٛ
(32)

  . 

٣ـتتُٞ حُلـتتِ ػِتت٠ ٍحطتتذ حُٔٞظتتق أٝ أؿتتَ حُؼخٓتتَ  (3

 % .20ر٘ٔزش 

٣طزن هخٕٗٞ طلٜت٤َ حُتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتش ػِت٠ حُٔزتخُؾ  (4

  -حُظخ٤ُش :

أ( ح٠ُتتَحثذ ٝحَُٓتتّٞ . د( ٝحٍىحص حُيُٝتتش . ؽ( 

ٓزخُؾ حُِٔق . ى( حُٔزخُؾ حُٔٔظلوش ػٖ ر٤غ ٝا٣ـتخٍ 

أٝ ط٤ِٔي أٓٞحٍ حُلٌٞٓش . ٛـ( حُٔزخُؾ حُٔلٌّٞ رٜتخ 
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ٝهتتتَحٍ حُظ٠تتت٤ٖٔ . ٝ( رتتتي٫ص حُلٌتتتَ ٝح٩ؿتتتخٍس 

حُط٣ِٞش ٝح٫ٗظلخع رخُ٘تٞح١ت . ُ( حُٔزتخُؾ حُٔظلووتش 

ٓؼٜتتْ كتت٢ ػوتتٞىْٛ  ُِتتيٝحثَ ٓتتٖ اهتت٬ٍ حُٔظؼخهتتي٣ٖ

ػ٘ي حُ٘ٚ ك٢ حُؼوي ػ٠ِ حٓظلٜتخُٜخ رٔٞؿتذ ٛتٌح 

 حُوخٕٗٞ .

ٝٗوتتق ػ٘تتي حُلخُتتش ح٧ه٤تتَس رخػظزخٍٛتتخ ٓتتيحٍ رلؼ٘تتخ ح٥ٕ 

 -ٝك٤ٜخ ١َٝٗ :

إٔ ٣٘ٚ ك٢ حُؼوي رتؤٕ ٣طزتن هتخٕٗٞ طلٜت٤َ حُتي٣ٕٞ  (1

حُل٤ٌٓٞتتتش ٬ُٓتتتظلخىس ٓتتتٖ ح٫ٓظ٤تتتخُحص حُتتتٞحٍىس ك٤تتتٚ 

رو٬كتٚ ٣ؼظزتَ ٝػ٠ِ حُيٝحثَ حُوخ٤ٗٞٗتش َٓحػتخس ًُتي ٝ

حُٔٞظق ٬ًٜٔٓ أٝ ػيّ ىٍح٣ظتٚ ٝهزَطتٚ كت٢ حُوتٞح٤ٖٗ 

 ًحص حُلخثيس ُِلٌٞٓش .

٣َ٘ٔ ٌٛح حُوخٕٗٞ هَحٍحص ح٧كٌخّ ًٔخ ك٢ )ٛتـ( آٗلتخً  (2

ُحثتتيحً حُٔزتتخُؾ حُٔظَطزتتش ػِتت٠ حُٔوتتخ٤ُٖٝ ػ٘تتي ح٩هتت٬ٍ 

رخ٫ُظِحٓتتخص حُ٘خٗتتجش ٓتتٖ ػوتتي حُٔوخُٝتتش كظتت٠ ُتتٞ ُتتْ 

ُظؤ٤ٓ٘خص ٝحُـَحٓتخص ٣ٜيٍ رٜخ هَحٍ ٌٓظذ حُزظخص ًخ

ٝؿ٤َٛخ , رَ ٝكظت٠ ٓزتخُؾ أًتخٍ حُؼٔتَ ػ٘تي ٓتلذ 

حُٔوخُٝتتش أٝ طٞهلٜتتتخ , ٝػِتتت٠ حُٔتتي٣ٖ إٔ ٣َحؿتتتغ ٛتتتٞ 

)٤ُْٝ حُيحثَس( اهخٓش حُتيػٟٞ ٝٗلت٢ حُٔٔتئ٤ُٝش ػتٖ 

ٗلٔتتٚ ٣ٝوتتغ ػ٤ِتتٚ ػتتذء ح٩ػزتتخص ُتتٌح ٣ظٞؿتتذ ػِتت٠ 

 حُيحثَس حُوخ٤ٗٞٗش َٓحػخس ًُي .

ُٔ٘لتٌ حُؼتيٍ ٣٘لٌ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ ٣ٝوتٍٞ ٛت٬ك٤ش ح (3
(33  )

: ٖٓ ًَ-  

 حٍُُٞحء ٬ًٝٝثْٜ .  .أ 

 أ٤ٖٓ حُؼخٛٔش ٝٓي٣َٝ حُزِي٣خص . .د 

 حُٔلخكظٕٞ . .ؽ 

 حُٔيٍحء حُؼخٕٓٞ ك٢ ًخكش حُيٝحثَ . .ى 

أ١ ٓٞظق ٫ طوَ ىٍؿظٚ ػٖ حُيٍؿش حَُحرؼتش  .ٙ 

 ك٢ هخٕٗٞ حُويٓش حُٔي٤ٗش .

 ٓيٍحء حُ٘ٞحك٢ رخُ٘ٔزش ُظٞؿ٤ٚ ح٩ٌٗحٍ كو٢.  .ٝ 

 ح٫ٓظ٤خُ ك٢ حُوخٕٗٞ

ٛتـ ٛت٬ك٤ش  -1أٗٚ هتٍٞ حُٔتٞظل٤ٖ كت٢ حُلوتَحص ٓتٖ ٛٞ 

حُٔ٘لٌ حُؼيٍ ُظل٤َٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش ري٫ً ٓتٖ هتخٕٗٞ حُظ٘ل٤تٌ 

( ٓتتٖ حُوتتخٕٗٞ رتتؤٕ ) ُِٔوتتٍٞ ططز٤تتن 9, ك٤تتغ ٜٗتتض حُٔتتخىس )

ٌٛح حُوخٕٗٞ ِٓطخص حُٔ٘لتٌ حُؼتيٍ ٝحُٔٞظتق حٌُِٔتق رتخُلـِ 

ىٝحثتَ ِٓطخص حُٔؼخٕٝ حُو٠خث٢ ٝطؼظزَ حُتيٝحثَ ًحص حُؼ٬هتش 

ط٘ل٤ٌ رخُ٘ٔزش ُظطز٤تن أكٌتخّ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ ك٤ٔتخ ٣ظؼِتن رتخ٧ٓٞحٍ 

 حُٔ٘وُٞش( .

ٝر٘خًء ػِت٠ أػت٬ٙ اًح طتؤهَ حُٔتي٣ٖ ػتٖ ىكتغ ى٣تٕٞ حُيُٝتش 

ك٤ٌٍ٘ ٖٓ هزَ حُٔٞظق حُٔوظٚ ُِل٠ٍٞ ٝىكتغ حُتي٣ٖ هت٬ٍ 

ػَ٘س أ٣خّ ٣ٝـ١َ حُظز٤ِؾ ٖٓ هزَ حُٔٞظتق حُٔوتٍٞ ًٔؼتخٕٝ 

َُٔحكؼخص ٓٞحء ًتخٕ ك٠ت٣ٍٞخً ه٠خث٢ ٝكن اؿَحءحص هخٕٗٞ ح

أٝ ؿ٤خر٤تتتخً . كتتتبًح حٗظٜتتتض حُٔتتتيس حُٔتتتًٌٍٞس ٣ٜتتتيٍ حُٔٞظتتتق 

حُٔوٍٞ أَٓحً رلـِ أٓٞحُٚ حُٔ٘وُٞش كو٢ رٔخ ٣ٌل٢ حُي٣ٖ , ٣ٝظْ 

حُلـِ ٖٓ هزَ ٓٞظل٤ٖ ٓتٖ حُتيحثَس 
(34 )

ُِٝٔتي٣ٖ ح٫ػظتَحٝ 

ه٬ٍ ٓتظش أ٣تخّ ٓتٖ طتخ٣ٍن حُلـتِ ٣ٝ٘ظتَ ١ِزتٚ هت٬ٍ أٍرؼتش 

ٕ ُتْ ٣ـتخد ٣ؼظزتَ ٍك٠تخً ُِٝٔتي٣ٖ ػٔخ٤ٗتش أ٣تخّ أ٣خّ رؼي ًُي كتؤ

% ٖٓ ه٤ٔتش ٬ُ30ػظَحٝ ُيٟ ٓلٌٔش حُزيحءس ػ٠ِ إٔ ٣ٞىع 

حُٔزِتتؾ حُتت١ٌ ٣تتظْ حُلـتتِ ٓتتٖ أٛتتِٚ ٝٓتتغ ٛتتٌح ٣ـتتُٞ كـتتِ 

ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش هزَ طز٤ِتؾ حُٔتي٣ٖ كت٢ كخُتش حكظٔتخٍ اهلتخء أٝ 

ط٣َٜذ أٓٞحُٚ
(35 )

  . 

ػ٤ِتٚ ٝر٤ؼتٚ ك٤تظْ أٓخ اًح ًتخٕ ُِٔتي٣ٖ ػوتخٍحً ٣ٌٔتٖ حُلـتِ 

ًُي ٖٓ ه٬ٍ هخ٢ٟ ٓوظٚ ١زوخً ٧كٌتخّ هتخٕٗٞ حُظ٘ل٤تٌ ٍهتْ 

حُٔؼيٍ ًٌُٝي حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُِٔي٣ٖ حُٔٔخ١َ  1980ُٔ٘ش  45

إٔ ٣تتظْ كزٔتتٚ ٓتتٖ هزتتَ حُوخٟتت٢ حُٔوتتظٚ ُٝتت٤ْ حُٔٞظتتق 

حُٔوٍٞ
 (36)

 . 

ٌٝٛتتٌح ٣تتظْ حُلـتتِ ٝر٤تتغ ح٧ٓتتٞحٍ حُٔ٘وُٞتتش ُِٔتتي٣ٖ ر٘تتٌَ 

ٓٔتتتظؼـَ ٝرخ٫ٓتتتظؼخٗش رخُو٠تتتخء حُٔٔتتتظؼـَ ٌُتتت٢ ٣تتتظْ ط٘ل٤تتتٌ 

هتتَحٍحص حُز٤تتغ رٜتتٍٞس ٓتت٣َؼش ٝطلٜتت٤َ حُتتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتتش 

رٔٞؿذ هَحٍحص اىح٣ٍش ُٝت٤ْ هتَحٍحص ه٠تخث٤ش كٜت٢ أٟتٖٔ 

ُٜخُق حُلٌٞٓش ٝأَٓع , ٝطلٜت٤َ ًُتي إٔ حُوتَحٍ حُو٠تخث٢ 

رلـتِ ح٧ٓتٞحٍ أٝ ر٤ؼٜتخ أٝ ٓ٘تغ ح٧ٗتوخٙ ٓتٖ  حُت١ٌ ٣ٜتيٍ

حُٔلَ أٝ ١ِذ كزٔتْٜ ٣ٌتٕٞ أٟتٖٔ ُٜتخُق ح٧كتَحى ٝطلو٤تن 

حُؼيحُش رخُ٘ٔزش ُٜتْ ًٞٗتٚ ٣ٔتَ كت٢ ػتيس َٓحكتَ ١ؼتٖ ًخُزتيحء 

ٝح٫ٓتتظج٘خف ٝحُظ٤٤ٔتتِ ٝطٜتتل٤ق حُوتتَحٍ ٌُتت٢ ٣ٌظٔتتذ ىٍؿتتش 

حُؼزتخص , ٝٛتٌح ٣ظطِتتذ ٝهظتخً ُتت٤ْ رخُو٤ِتَ . ُٜتتٌح حُٔتزذ ٛتتيٍ 

ل٤َٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش هخٕٗٞ ط
(37 )

ٌُت٢ ٣وطتغ حُط٣َتن أٓتخّ 

ٛتتٌٙ ح٩ؿتتَحءحص حُٔطُٞتتش ٣ٝٔتتظؼ٤ٞ ػٜ٘تتخ روتتَحٍحص اىح٣ٍتتش 

أَٜٓ ٝأٓتَع ُظلٜت٤َ حُتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتش , اٟتخكش اُت٠ ػتيّ 

 % ٖٓ حُٔزِؾ حُٔطِٞد .  30هزٍٞ ح٫ػظَحٝ ا٫ ريكغ 

 1977ُٜتتٌح ٝرتتخَُؿْ ٓتتٖ ٛتتيٍٝ ٛتتٌح حُوتتخٕٗٞ ٓ٘تتٌ ٓتت٘ش 

أٗتٚ ُٝتي ٤ٓظتخً ُٝتْ ٣٘لتٌ ًٔتخ ٣ـتذ ٫ ٧ٗتٚ ٣لوتن ُٝلي ح٥ٕ ا٫ 

ِٜٓلش حُو٣ِ٘ش كت٢ طلٜت٤َ حُتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتش رؤ٣ٔتَ حُٔتزَ 

ٝأَٓػٜخ ٓٞحء ك٢ طز٤ِؾ حُوّٜٞ ٝك٠تٍْٞٛ ٝحُلـتِ ػِت٠ 

ح٧ٓتتتٞحٍ حُٔ٘وُٞتتتش ٝطوتتتي٣ْ حُتتتيكٞع أٝ ٓتتتِٞى ١تتتَم حُطؼتتتٖ 

ح٩ىح٣ٍش ٌُٖٝ ٧ٕ حُٔٞظل٤ٖ ٫ ٣َؿزٕٞ رظؤٚ ِٓطش حُٔ٘لٌ 

ظؼٔخٍ حُِٔطش حُو٠خث٤ش ٝٛتْ ٫ ٣ٌِٔتٕٞ ىٍح٣تش ك٤ٜتخ حُؼيٍ ٝحٓ

رخػظزخٍٛتتخ ٓتتٖ حهظٜتتخٙ حُو٠تتخء أٛتت٬ً ُٜتتٌح ُتتْ طٌتتٖ ُتتيٟ 

حُيٝحثَ حُل٤ٌٓٞش ٫ٝ حُٔٞظل٤ٖ حَُؿزتش أٝ ح٫ٗتيكخع كت٢ ط٘ل٤تٌ 

كت٢  25/4734ٓؼَ ٛتٌح حُوتخٕٗٞ , ُٜتٌح ٛتيٍ حُوتَحٍ حُٔتَهْ 

ٓتتتٖ ٓـِتتتْ ه٤تتتخىس حُؼتتتٍٞس حُٔ٘لتتتَ رظوٜتتت٤ٚ  25/9/1970

كتت٢ ٍثخٓتتش ط٘ل٤تتٌ رـتتيحى )حُ٘ظتتخ٢ٓ( طتتٞىع ا٤ُٜتتخ ًخكتتش ٗتتؼزش 

حُٔؼتتتخ٬ٓص حُظ٘ل٣ٌ٤تتتش حُٔظؼِوتتتش رخ٧كٌتتتخّ حُٜتتتخىٍس ُٜٔتتتِلش 

حُو٣ِ٘تتش , ٝهتتي حٓتتظَٔص ٛتتٌٙ حُ٘تتؼزش ٍىكتتخً ٓتتٖ حُتتِٖٓ كظتت٠ 

أُـ٤تتض ٛتت٢ ح٧هتتَٟ ٝػتتخىص ٓٞكتتيس ًخكتتش ح٧كٌتتخّ حُل٤ٌٓٞتتش 

 ا٠ُ ٍثخٓش حُظ٘ل٤ٌ حُؼخى١ حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤َ حُل٤ٌٓٞتش ًُٝتي إٔ

حُظزي٣َ ح١ٌُ كَٜ ك٢ ط٘ل٤تٌ حُتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتش ٛتٞ طزتي٣َ كت٢ 

حٌَُ٘ ٫ ك٢ حُٟٔٞٞع , ٝإٔ اٗ٘خء ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ؼزش ٫ ٣ؼ٘ت٢ 

أٜٗخ أٛزلض ؿِءحً ٖٓ حُِٔطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش أٝ ىحثَس ٖٓ ىٝحثَٛتخ 

طِظِّ رؤٝحَٓٛخ ٝٗٞح٤ٜٛتخ ٝح٧ك٠تَ إٔ طزوت٠ كت٢ ا١تخٍ حُظ٘ل٤تٌ 

حٍحص ٓٞحء حُظت٢ ٛتيٍص حُؼخّ حُو٠خث٢ ح١ٌُ ٣َ٘ٔ ًخكش حُوَ

٨ُكتَحى أٝ ُِتيحثَ حُل٤ٌٓٞتش , ٝٛتٌح ؿ٤تَ ٛتل٤ق ٣ٝتيهَ كت٢ 

ا١خٍ طٞؿٚ حُيُٝتش كت٢ ػتيّ ٍؿزظٜتخ رتـخحُو٠خء ح٩ىح١ٍ كظت٠ 

 أٜٗخ أُـض حُٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش رخُظؼ٠٣ٞخص ٌٛٙ ح٣٧خّ  . 
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 انًطهت انغبثغ 

 انزحكٛى 

ٓتتتٖ حُ٘تتت١َٝ حُؼخٓتتتش  69ٜٗتتتض ػِتتت٠ حُظلٌتتت٤ْ حُٔتتتخىس 

ُِٔوخ٫ٝص رؤٗٚ اًح ٗ٘ؤ ٗتِحع أٝ هت٬ف ػِت٠ أ١ ٓتٖ ٓلتَىحص 

حُٔوخُٝش ك٤لخٍ أ٫ًٝ ا٠ُ حُٜٔ٘تيّ حُٔوت٤ْ ُظٔت٣ٞظٚ ٓتغ حُٔوتخٍٝ 

هتت٬ٍ ػ٬ػتت٤ٖ ٣ٞٓتتخً ٝرو٬كتتٚ ٣لتتخٍ ح٧ٓتتَ اُتت٠ حُظلٌتت٤ْ ١زوتتخً 

ي ُ٪ؿتتَحءحص حُٜٔ٘تتٞٙ ػ٤ِٜتتخ كتت٢ هتتخٕٗٞ حَُٔحكؼتتخص ًُٝتت

ىٍءحً ُِظ٣ٞٔق ٝحُظؤه٤َ ٝا١خُش حُٞهتض ػ٘تي اكخُظتٚ ُِو٠تخء , 

ٝهتتي ٣ٌتتٕٞ حُـتتَٝ ٓتتٖ ًُتتي ٛتتٞ ػتتَٝ حُٟٔٞتتٞع ػِتت٠ 

أٗوخٙ ١ًٝ هزَٙ ك٤٘ش هخٛش , أٝ ا٠ُ أٗوخٙ ٓلَ ػوش , 

 ٝهي ٣ٌٕٞ حَُؿزش أ٠٣خً ك٢ ػيّ ؿؼَ حُٟٔٞٞع ػ٤ِ٘خً . 

كوتي ٜٗتض ػِت٠  2014أٓخ ك٢ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى ُٔت٘ش 

ُـ٘ش ٓ٘ظًَش ر٤ٖ حُٔوخٍٝ ٝحُيحثَس كؤٕ ُْ طظَٞٛ اُت٠ ط٤ٌَ٘ 

كَ حُ٘تِحع كؤٗتٚ ٣تظْ حُِـتٞء اُت٠ أكتي ح٧ٓتزخد حُظت٢ ٣ـتذ إٔ 

ٝٛت٢ حُتتظلٌْ أٝ حُو٠تخء ٝرخُ٘ٔتتزش  ٣8ت٘ٚ ػ٤ِٜتتخ كت٢ حُؼوتتي ّ/

  -ُِظل٤ٌْ ٝكوخً ُٔخ ٣ؤط٢ :

٣ٌتتٕٞ ٝكوتتخً ُ٘تت١َٝ حُٔ٘خهٜتتش أٝ  -انزحكععٛى انععٕؽُٙ : (1

 ُوخٕٗٞ حَُٔحكؼخص . 

ٝٛتتٌح ٣لٜتتَ ػ٘تتيٓخ ٣ٌتتٕٞ حُٔظؼخهتتي  -ٛى انععذٔنٙ :انزحكعع (2

أؿ٘ز٤تتخً ػِتت٠ إٔ ٣تتظْ حهظ٤تتخٍ اكتتيٟ ح٤ُٜجتتخص حُظل٤ٔ٤ٌتتش 

حُي٤ُٝتتش ٝطلي٣تتي حٌُٔتتخٕ ُٝـتتش حُظلٌتت٤ْ ٝحػظٔتتخى حُوتتخٕٗٞ 

حُؼَحهتت٢ ًوتتخٕٗٞ ٝحؿتتذ حُظطز٤تتن ٝحُظلٌتت٤ْ حُتتي٢ُٝ ٛ٘تتخ 

هطتتٞس كٔتت٘ش ٣ٝٔؼتتَ ١لتتَس ؿ٤تتيس كتت٢ حُؼوتتٞى حُل٤ٌٓٞتتش 

حَُٔحكؼتتتخص حُؼَحهتتت٢ ٫ ٣تتتَٝم ٌُٝتتتٖ طو٤٤تتتيٛخ روتتتخٕٗٞ 

ًَُِ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش هخٛش ٝإٔ ٛتٌح حُظلٌت٤ْ ٣ٔتخٍّ كت٢ 

اكتتيٟ ٤ٛجتتخص حُظلٌتت٤ْ حُي٤ُٝتتش , ٝإٔ هتتَحٍ حُٔلٌٔتتش ٫ 

٣٘لٌ رخُؼَحم ا٫ رظٜي٣وٚ ٖٓ هزَ حُٔلتخًْ حُؼَحه٤تش 
(38 )

 1928ُٔت٘ش  30ٝكوخً ُوخٕٗٞ ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ ح٧ؿ٘ز٤ش ٍهتْ 
(39 )

خ٤ِٖٓ ك٢ حُتيحثَس حُٔظؼخهتيس . ١َٗ إٔ طظٞكَ ُيٟ حُؼ

 حُٔئ٬ٛص حُٔطِٞرش ُظ٣ٞٔش حُِ٘حع .

 إحبنخ انُضاع إنٗ انًحكًخ نحغًّ . (3

٣ٝزيٝ إٔ حُ٘ت١َٝ حُؼخٓتش ُِٔوتخ٫ٝص أك٠تَ ُِتيحثَس ٧ٜٗتخ 

طزوتت٢ ػِتت٠ حُظلٌتت٤ْ أ٫ًٝ ػتتْ حُو٠تتخء ػخ٤ٗتتخً ٝرخُظتتخ٢ُ اًح ٍكؼتتض 

ٛتٌٙ  حُيػٟٞ حرظيحًء ٖٓ حُٔوخٍٝ ك٤ٔظط٤غ ٓٔؼتَ حُتيحثَس طتؤه٤َ

حُتتيػٟٞ اُتت٠ ٗظ٤ـتتش حُظلٌتت٤ْ ٝطٔتتظـ٤ذ حُٔلٌٔتتش ُتتٚ أٓتتخ كتت٢ 

/ػخ٤ٗخً أٗٚ كت٢ كخُتش ػتيّ حُظٞٛتَ 8حُظؼ٤ِٔخص كوي ٜٗض حُٔخىس 

)أ(  -اُتت٠ حطلتتخم ٝى١ ٣تتظْ حُِـتتٞء اُتت٠ أكتتي ح٧ٓتتخ٤ُذ ٝٛتت٢ :

حُظلٌتتت٤ْ )د( حُو٠تتتخء كتتتبًح حطلوتتتخ ػِتتت٠ حُٔلٌٔتتتش أ٫ًٝ كؼِتتت٠ 

َُٔحكؼخص ٓغ ٓتخ ك٤ٜتخ حُٔظ٠ٍَ إٔ ٣و٤ْ حُيػٟٞ ١زوخً ُوخٕٗٞ ح

ٖٓ ا١خُتش كت٢ حُٞهتض ُلت٤ٖ حًظٔتخد حُيٍؿتش حُوطؼ٤تش , رتيحءس 

ٝحٓتظج٘خكخً ٝط٤٤ٔتتِحً , أٓتخ اًح حهظتتخٍح حُظلٌت٤ْ أ٫ًٝ كؼِتت٠ حُٔتتي٣ٖ 

حُٔتت٤َ كتت٢ حُظلٌتت٤ْ ١زوتتخً ُ٪ؿتتَحءحص حُٜٔ٘تتٞٙ ػ٤ِٜتتخ كتت٢ 

هتتتخٕٗٞ حَُٔحكؼتتتخص ًُٝتتتي ىٍءحً حُظٔتتت٣ٞق ٝحُظتتتؤه٤َ ٝا١خُتتتش 

ٟٞتتٞع اُتت٠ حُٔلتتخًْ ٝٓتتخ طٔتتَ رتتٚ ٛتتٌٙ حُٞهتتض ػ٘تتي أكخُتتش حُٔ

ٓتٖ  261حُيػٟٞ ٖٓ ١َم ١ؼٖ ٓظؼيىس , ٌُٜح ٜٗض حُٔتخىس 

هخٕٗٞ حَُٔحكؼتخص رؤٗتٚ ٣ـتذ إٔ طٔتظؤهَ حُتيػٟٞ ُلت٤ٖ حُزتض 

كتت٢ حُظلٌتت٤ْ , ٝحُتت١ٌ ٣لٜتتَ ػتتخىس إٔ ٣َٗتتق حُٔوتتخ٫ًٝ كٌٔتتخً 

ٝحُيحثَس كٌٔتخً ٝػخُتغ ٓتٖ هزتَ حُطتَك٤ٖ ٝأ١ طٌِتئ أٝ طٔخ١تَ 

ُِطَف ح٧هتَ َٓحؿؼتش حُٔلٌٔتش ُظؼ٤ت٤ٖ ٖٓ أ١ ١َف ك٤لن 

حُٔل٤ٌٖٔ , ٤ُٜتيٍ حُوتَحٍ كت٢ ٓتيس ٫ ط٣ِتي ػِت٠ ٓتظش أٗتَٜ 

٫ٝ ٣ٌتتٕٞ هتتخر٬ً ُِظ٘ل٤تتٌ ا٫ رظٜتتي٣ن ٓلٌٔتتش حُزتتيحءس ػ٤ِتتٚ , 

٣ٝظزتغ كت٢ اٛتيحٍ هتَحٍ حُظلٌت٤ْ ٗلتْ اؿتَحءحص حُٔلتخًْ كت٢ 

طز٤ِؾ حُٔيػ٤ٖ ٝحُٜ٘ٞى ٝٓٔخع اكخىحطْٜ ٝح٫ػظَحٝ ٝؿ٤َٛتخ 

ػِت٠ هت٬ف ٛتٌح ح٩ؿتَحء كت٢ ػوتي حُٔوخُٝتش ١زوتخً  ٓخ ُْ ٣٘ٚ

َٓحكؼتخص , ٝحُؼزتخٍس ح٧ه٤تَس  265ُِلوَس ح٧ه٤َس ٓتٖ حُٔتخىس 

طوتتٍٞ حُتتيحثَس كتت٢ حٗتتظَح١ ٓتتخ ط٘تتخء ٓتتٖ ٗتت١َٝ اؿَحث٤تتش كتت٢ 

حُٔوخُٝتتش طولتتق ػٔتتَ حُتتيحثَس ٝطو٤تتيٛخ كتت٢ كٔتتْ حُٟٔٞتتٞع 

رٔتتتتُٜٞش ًخ٫ٗتتتتظَح١ كتتتت٢ حُٔوخُٝتتتتش ػتتتتيّ حُظ٤٤ٔتتتتِ أٝ ػتتتتيّ 

ػِتت٠ حُلٌتتْ حُـ٤تتخر٢ رؼتتي حُظزِتتؾ أٝ حُى٣تتخى ٜٗتتخد ح٫ػظتَحٝ 

حُ٘تتٜٞى أٝ ػتتيّ اىهتتتخٍ ٗتتوٚ ػخُتتغ أٝ ػتتتيّ ط٤٤ٔتتِ هتتتَحٍ 

ح٩رطخٍ ُؼيّ حُل٠ٍٞ أٝ ؿ٤َٛخ , ٌٝٛح ؿ٤ي ٣ٝـذ َٓحػخطتٚ 

رٔتخ ٣تئٖٓ حُِـتٞء اُت٠  2014َٟٝٗ أٗٚ ٣ـذ طؼي٣َ طؼ٤ِٔخص 

حُظل٤ٌْ أ٫ًٝ ػْ حُو٠خء ػخ٤ٗخً ٣ٝ٘ٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ ػوي حُٔوخُٝش 

حُٔٞهغ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ كظ٠ ٣ٔظٔي َٗػ٤ظٚ ٖٓ حُؼوي ُٝت٤ْ ٓتٖ 

 حُظؼ٤ِٔخص ًُٝي ىٍءحً ُِظؤه٤َ ك٢ كْٔ حُٟٔٞٞع . 

ٝٛ٘خ ٣ؼخٍ ٓئحٍ , ُٔخًح حُظل٤ٌْ أ٫ًٝ رتي٫ً ٓتٖ حُِـتٞء اُت٠ 

حُو٠تتخء , حُٞحهتتغ إٔ هتتَحٍحص ح٧كٌتتخّ طظٔتتْ رخ١٩خُتتش ًٝؼتتَس 

حُل٤تتخى حُطؼتتٕٞ حُوخ٤ٗٞٗتتش ٣ٝـتتذ ػِتت٠ حُوخٟتت٢ حُظتتِحّ ؿخٗتتذ 

ٝا٫ ٣لٌتتْ رؼِٔتتٚ حُ٘وٜتت٢ رتتَ ٣ِٝظتتِّ روتتخٕٗٞ ح٩ػزتتخص ٍهتتْ 

حُٔؼتيٍ ٝٛت٢ كٔتذ طِٔٔتِٜخ ح٫ُظتِحّ أ٫ًٝ  1979ُٔ٘ش  107

رخُتتتي٤َُ حَُٓتتت٢ٔ حٌُظتتتخر٢ ػتتتْ حٌُظخرتتتش حُؼخى٣تتتش , كتتتخ٩هَحٍ , 

 كخُٜ٘خىس , كخ٤ٔ٤ُٖ , كخُوَحثٖ .

أٓخ حُٔلٌٕٔٞ كْٜ ٣ؼظزَٕٝ ٬ًٝء حُطَك٤ٖ ٣ٝـذ ػ٠ِ ًَ 

يكخع ػٖ ًِٓٞٚ ٓخ ٣ٔظط٤غ ُٝٞ إٔ ٓٔئ٤ُٝظٚ ٢ٛ رٌٍ ٝحكي حُ

ػ٘خ٣ش ٤ُْٝ طلو٤ن ؿخ٣ش , ٝٓغ ٌٛح ٣ٞؿي كٌْ ػخُغ ٝحُوَحٍ 

٣ٜيٍ رخ٧ًؼ٣َش ٝرخُظخ٢ُ ٣وظَٜ ًؼ٤َحً ٖٓ ح٩ؿَحءحص 

ٝحُطؼٕٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٣ٜٝزق ٓوز٫ًٞ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػ٘ي حُظ٘ل٤ٌ 

ٝط٤٤ِٔحً ري٫ً ٖٓ ِٓٞى ١َم حُطؼٖ حُو٠خث٢ ريحءس ٝحٓظج٘خكخً 

 ٓغ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ا١خُش حُٞهض هي ٠٣َ رِٜٔلش حُطَك٤ٖ .

 

 

 

 

 



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

96 
 

 

 

 

 حُٜٔخىٍ 

, ٝأٗظتَ ى.  92, ٙ 1969ٜٓتَ , ١  أٗظَ ى. ٤ِٓٔخٕ حُطٔخ١ٝ , ح٧ْٓ حُؼخٓش ُِؼوٞى ح٩ىح٣ٍش , ىحٍ حُـٔخ٤َٛ ُِطزخػتش ,  .1

 163, ٙ ٣ٍ1975خٝ ح١َ٤ُِٛ , ك٢ ٓظخَٛ حُِٔطش حُؼخٓش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓوخ٫ٝص ح٧ٗـخٍ حُؼخٓش , ٓطزؼتش حُؼَرت٢ , حُ٘ـتق , 

  . 

 . 230, ٙ 7, ؽ 1964أٗظَ ح١ٍُٜٞ٘ٔ ك٢ )ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ( , حُوخَٛس ,  .2

, ٝأٗظتَ أ٠٣تخً , ى. ػتيٗخٕ  45, ٙ 2007ّ , حُؼخطتي ُٜت٘خػش حٌُظتخد , حُوتخَٛس , أٗظَ ى. كٖٔ ػ٢ِ ًٗتٕٞ , أكٌتخّ ح٫ُظتِح .3

ارَح٤ْٛ حَُٔكخٕ ٝحُيًظٍٞ ١ٍٞٗ كٔي هخَٛ , ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ , ح٫ُظِحٓتخص , ػٔتخٕ , ىحٍ حُؼوخكتش ُِ٘٘تَ ٝحُظ٣ُٞتغ 

ّ ح٫ُظتِحّ , ٗتًَش حُطزتغ ٝحُ٘٘تَ ح٤ِٛ٧تش , , ٝأٗظَ ى. ػزيحُٔـ٤ي حُل٤ٌْ , َٗف حُوتخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ , أكٌتخ 274,    ٙ 2009,

 .  50, ٙ 1972,  2رـيحى , ؽ

, ٝأٗظَ ُِٔئُق  245, ٙ 1945, ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش , حُوخَٛس ,  7أٗظَ ح١ٍُٜٞ٘ٔ , ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ, ؽ .4

 . 185, ٓطزؼش حُؼ٤٣ٌَٖٔ , ٙ 2, ١ 2012, حُٔوظَٜ ك٢ ٜٓخىٍ ٝأكٌخّ ح٫ُظِحّ , رـيحى , 

, ٝأٗظتتَ رتت٘لْ حُٔؼ٘تت٠ , ٗـتتيص ٛتتز١َ ػوتتَح١ٝ كتت٢ , ط٘ل٤تتٌ حُ٘تتًَخص  450, َٓؿتتغ ٓتتخرن , ٙ 7أٗظتتَ حُٔتت١ٍٜٞ٘ , ؽ .5

 .  85, ٙ 1986ح٧ؿ٘ز٤ش ُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُؼَحم , رـيحى , ىحٍ حُوخى٤ٓش , 

خُٝتش , رلتغ ٓ٘٘تٍٞ كت٢ ٓـِتش ح٤ٜٗخٍ حُظتٞحُٕ ح٫هظٜتخى١ ُؼوتي حُٔو –أٗظَ ه٬ف ٌٛح حَُأ١ ى. ػٜٔض ػزيحُٔـ٤ي رٌَ , ك٢  .6

 .  74,  ٙ 2014( , 2( حُؼيى )6حُظ٣َ٘غ ٝحُو٠خء حُٔ٘ش )

 .  139كوَس  245, حُوخَٛس , ٙ 7أٗظَ , ح١ٍُٜٞ٘ٔ , ح٢٤ُٓٞ ك٢ َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ , ؽ .7

 . 157ٙ ( ,5( حُٔ٘ش )1حَُ٘٘س حُو٠خث٤ش ػيى ) ٤ٛ16/1/1974جش ػخٓش أ٠ُٝ ك٢  169/7أٗظَ هَحٍ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ ٍهْ  .8

,  2009أٗظَ حُوخ٢ٟ ٛخُق ػزخّ ٛخُق , ٓٔئ٤ُٝش حُٔوخٍٝ ػٖ ح٫ٜٗيحّ ح٢ٌُِ أٝ حُـِث٢ ُِز٘خء رؼي حٗـخُ حُؼٔتَ , رـتيحى ,  .9

ٙ33 . 

أٗظَ حُيًظٍٞ ٜٓطل٠ ٍؿتذ , ح٠ُتٔخٕ حُؼ٘ت١َ ُٜٔ٘يٓت٢ ٝٓوتخ٢ُٝ حُز٘تخء ٝحُٔ٘٘تآص حُؼخرظتش ح٧هتَٟ , حُظـَرتش حُلَٗٔت٤ش  .10

 .  78, ٙ 1988( , 2( ٝ)1( ػيى )7حُؼَحه٢ , رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٓـِي )حُـي٣يس ٝحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 

 . 316, ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘, ػٔخٕ , ٙ 1977( , 1أٗظَ ى. هخُي ه٤َِ حُطخَٛ , ك٢ حُوخٕٗٞ ح٩ىح١ٍ , حٌُظخد حُؼخ٢ٗ , ١) .11

 .90( , 6ٙ( حُٔ٘ش )1كٌخّ حُؼي٤ُش حُؼيى )ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش ح٧ 5/6/1975ك٢  373/763هَحٍ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حَُٔهْ  .12

( ىحٍ حُٔٔت٤َس ُِ٘٘تَ ٝحُظ٣ُٞتغ ٝحُطزخػتش 11أٗظَ ى. هخُي ه٤َِ حُظخَٛ , حُوخٕٗٞ ح٩ىح١ٍ ىٍحٓش ٓوخٍٗش , حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ١) .13

ٌٓظزتش  , 2008, حُيًظٍٞ ػ٢ِ ك١ُٞ ارَح٤ْٛ ح١ُٞٓٞٔ , حُؼوٞى حُظـخ٣ٍش ُِطخهش حٌَُٜرخث٤تش , رـتيحى,244, ٙ 1977ػٔخٕ 

ٝهتي ٗتِٔض ٓٔؼ٤ِتش ٍثخٓتش  2014( ُٔت٘ش 1( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش ٍهْ )1, ٝأٗظَ حُٔخىس ) 37ح١ٍُٜٞ٘ٔ,   ٙ

حُـ٣ٍٜٞٔش ٝٓـِْ حٍُُٞحء ٝٓـِْ حُ٘ٞحد ٝٓـِْ حُو٠خء ح٧ػ٠ِ ٝح٧ٓخٗش حُؼخٓش ُٔـِْ حُتٍُٞحء ٝحُتُٞحٍحص ٝحُـٜتخص 

 ظخص ؿ٤َ حُٔ٘ظظٔش ك٢ اه٤ِْ . ؿ٤َ حَُٔطزطش رُٞحٍس ٝح٧ه٤ِْ ٝحُٔلخك

, 1982أٗظتَ ى. ػتخَٓ ٓلٔتي ػِت٢ أرتٞ ٗخ٣ِتٚ , ٓتِطش ح٩ىحٍس كت٢ ط٘ل٤تٌ حُٔ٘تخ٣ٍغ حٌُزتَٟ , ىحٍ حُوخىٓت٤ش ُِطزخػتش , رـتيحى ,  .14

 .   125ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ , ٙ

 رلوَحطٜخ حُظٔؼش ٝٛللخطٜخ حُؤٔش .  2014( ُٔ٘ش 1( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش حَُٔهٔش )3أٗظَ حُٔخىس ) .15

كت٢  4325ٓ٘٘تٍٞس كت٢ حُٞهتخثغ حُؼَحه٤تش حُؼتيى  2014( ُٔت٘ش 1( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌحً حُؼوتٞى حُل٤ٌٓٞتش ٍهتْ )15أٗظَ حُٔخىس ) .16

16/6/2014. 

ٝٓخ رؼيٛخ ٝٛٞ ٣َٟ إٔ طَ٘ٔ هطخرخص ح٠ُٔخٕ ٓزخُؾ ٗوي٣تش أٝ ٓت٘يحص هتَٝ   85أٗظَ ٗـيص ػوَح١ٝ , َٓؿغ ٓخرن , ٙ .17

 1978, أٗظَ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ ٤ٔٗزٚ ارَح٤ْٛ كٔٞ , هطخرخص ح٠ُٔخٕ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ , ؿخٓؼش رـتيحى , ٍٓتخُش ٓخؿٔتظ٤َ , 

,  6, 2,3ّ, 1ك٢ ٓـِش حُو٠خء حُؼتيى  25/7/1981ك٢  81ٛـ ع ّ / /296, ٝأٗظَ هَحٍ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حَُٔهْ  21,  ٙ

 . 522, ٙ 1981رـيحى , 

 ( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُؼوٞى حُل٤ٌٓٞش . 9( ٖٓ ح١َُٝ٘ حُٜ٘ي٤ٓش حُٔي٤ٗش ٝحُٔخىس )48أٗظَ حُٔخىس ) .18
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ٝأٗظتَ أ٠٣تخً ى. ًٔتخٍ هخٓتْ ,  42, ٙ 1970أٗظَ ك٤ٔي ٣ْٞٗ )ػوٞى حُٔوخ٫ٝص حُظت٢ طٌتٕٞ حُيُٝتش ١َكتخً ك٤ٜتخ( , رـتيحى ,  .19

, ٝأٗظتَ ٓلٔتي ًخٓتَ 70, ٓطزؼش حٝكٔت٤ض حُٞٓتخّ , ٙ 1980,  2ٝ  1( ؽ1ػَٝص , حُٞؿ٤ِ ك٢ َٗف أكٌخّ حُٔوخُٝش , ١)

 .  150, حُوخَٛس , ٙ ٢َٓٓ1953 , َٗف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ , ػوي١ حُٔوخُٝش ٝحُؼَٔ ,  

 

 

 .285يح٣ٌَُْ حُ٘خ٢ٗء , ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ, ٝحٗظَ ػز 221أٗظَ ى. ٣ٍخٝ ح١َ٤ُِٛ , َٓؿغ ٓخرن , ٙ .20

,  194, ٙ 1964أٗظَ ح١ٍُٜٞ٘ٔ , حُٞٓت٢٤ كت٢ ٗتَف حُوتخٕٗٞ حُٔتي٢ٗ , حُـتِء ح٧ٍٝ , ىحٍ ح٠ُٜ٘تش   حُؼَر٤تش , ر٤تَٝص  .21

ٝأٗظَ أ٠٣خً ى. ػزيحُٔـ٤ي حُل٤ٌْ ٝحُيًظٍٞ ػزيحُزخه٢ حُز١ٌَ ٝح٧ٓظخً ٓلٔي ١ٚ حُز٘ت٤َ كت٢ , حُتٞؿ٤ِ كت٢ ٗظ٣َتش ح٫ُظتِحّ , 

 .  92َٝص , ٓطزؼش ح١ٍُٜٞ٘ٔ , ٙر٤

, ٝأٗظتَ ى. 5, 1966ٙ,  21, ّ 52كت٢ ٓـِتش حُو٠تخء ػتيى  1965/ف/654/ 54ٝ 42أٗظَ هَحٍ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ حَُٔهْ  .22

, ٝأٗظَ أ٠٣خً ى. ٗخد  ٣ٍ100خٝ ح١َ٤ُِٛ ك٢ ٓظخَٛ ِٓطش ح٩ىحٍس ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓوخ٫ٝص ح٧ٗـخٍ حُؼخٓش ٜٓيٍ ٓخرن , ٙ

, ٝأٗظتتَ ى. ٓتتؼي حُؼِتتٕٞ كتت٢ , ٗظ٣َتتش  229, ٙ 1980ح٩ىح١ٍ , حٌُظتتخد حُؼتتخ٢ٗ , رـتتيحى , طٞٓتتخ ٜٓ٘تتٍٞ كتت٢ حُوتتخٕٗٞ 

 .  150, ٙ 1968حُٔئٓٔخص حُؼخٓش ٝططز٤وٜخ ك٢ حُظ٣َ٘غ حُؼَحه٢ , ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش , حُوخَٛس , 

ٔ٘تخ٣ٍغ ح٩ٗ٘تتخث٤ش , ٝأٗظتَ ػزتيح٣ٌَُْ حُ٘خٗت٢ء , أٓتِٞد ط٘ل٤تٌ ح٧ػٔتخٍ ٝحُ 281أٗظتَ ٗـتيص ٛتز١َ , َٓؿتغ ٓتخرن , ٙ .23

, ٝأٗظتتَ ٣ٍتتخٝ ح٤ُِٛتت١َ , ٓظتتخَٛ ٓتتِطش ح٩ىحٍس كتت٢ ط٘ل٤تتٌ ٓوتتخ٫ٝص ح٧ٗتتـخٍ  72, ٙ 1980رط٣َتتن حُظؼخهتتي , رـتتيحى , 

 .160, ٙ 1975حُؼخٓش , ٓطزؼش حُؼَر٢ , حُ٘ـق , 

 . ٜٓ٘خ حُٔظؼِوش رٞهق حُؼَٔ 41ٖٓ ح١َُٝ٘ حُؼخٓش ُٔوخ٫ٝص حُٜ٘يٓش حُٔي٤ٗش ٝحُٔٞحى  42أٗظَ حُٔخىس  .24

ى. ٓؼيٕٝ حُو٘ط٢٘٤ , ىٍحٓتش كت٢ حُ٘ت١َٝ حُؼخٓتش ُِٔوتخ٫ٝص حُٜ٘يٓت٤ش حُٔي٤ٗتش ًؼوتي ٗٔتًٞؿ٢ , ٓطزؼتش حُٔؼتخٍف , رـتيحى ,  .25

1975ٙ ,45. 

 ٖٓ ح١َُٝ٘ حُؼخٓش ُٔوخ٫ٝص أػٔخٍ حُٜ٘يٓش حُٔي٤ٗش .  24ٝ  23أٗظَ حُٔخىط٤ٖ  .26

, ٝأٗظتَ ٓت٣ٍْٞ ٜٓ٘تٍٞ , حُظتؤ٤ٖٓ ح٩ُِحٓت٢  50, ٙ 1972,  1أٗظَ ري٣غ أكٔي ٤ٗل٢ , حُظؤ٤ٖٓ ػِٔخً ٝػ٬ًٔ , رـيحى , ١ .27

, ٝأٗظَ أ٠٣خً ى. ٓؼي ٝحٛتق كت٢ حُظتؤ٤ٖٓ  95, ٙ 1967ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص , ٓطزؼش  ح٧َُٛ , رـيحى , 

 . 60, ٙ 1958ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش , ىٍحٓش ك٢ ػوي حُ٘وَ حُز١َ , ٍٓخُش ىًظٍٞحٙ , حُوخَٛس , 

,  30, ٙ 1955حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٝحُظو٣َ٤ٜش , ٍٓخُش ىًظتٍٞحٙ , ٓطزؼتش حُلتيحى , حُزٜتَس ,أٗظَ كٖٔ حُوط٤ذ , ٗطخم  .28

 . 80, ٙ 1954ٝأٗظَ أ٠٣خً ى. كٖٔ ػ٢ِ حٌُٕٗٞ ح٫ٗظَح١ ُِٜٔلش حُـ٤َ , رـيحى , ًَٗش حَُحرطش ُِطزخػش , 

, ٝأٗظتَ  97( , 5ٙ( حُٔت٘ش)4ى)ٍٓ٘٘ٞ ك٢ حَُ٘٘س حُو٠تخث٤ش ػتي 6/11/74ك٢  132ّ/1/74أٗظَ ٍهْ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ ٍهْ  .29

, ٓطزؼتش حُلتٞحىص ,  1975أ٠٣خً ُِٔئُق , حُظؤ٤ٖٓ ح٩ُِح٢ٓ ػ٠ِ حُٔٔٞإ٤ُش حُٔي٤ٗش حُ٘خٗجش ػٖ كٞحىع ح٤ُٔخٍحص , رـيحى , 

ٙ230 . 

, ٝأٗظتَ ى. ٓتخ٢ٓ حُٜ٘تَح١ٝ  130, ٙ 1960رٜخء ر٤ٜؾ ١ٌَٗ , حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ , رـيحى , ٓطزؼش حُٔؼخٍف , ١ , .30

ٟٔخٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ػٖ كؼَ حُـ٤َ , رلغ ك٢ ٓـِتش حُوتخٕٗٞ ٝح٫هظٜتخى , ؿخٓؼتش حُزٜتَس , ىحٍ حُطزخػتش حُلي٣ؼتش ,  ك٢

, ٝأٗظَ ى. ٓؼيٕٝ حُو٘ط٢٘٤ ك٢ , ٓلخَٟحص ك٢ ػوي١ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔئ٤ُٝش , ٓلخٟتَحص أُوخٛتخ ػِت٠  212( , 5ٙحُؼيى)

ُق ك٢ ٓؼٜي حَُٛخكش , حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٝحُظؤ٤ٖٓ حُٜ٘ي٢ٓ , رـيحى , ٝأٗظَ ُِٔئ ١1971/1972ِزش حُٔخؿٔظ٤َ , رـيحى 

 . 220, ٙ 1980, ١زغ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ , 

 حُٔؼيٍ .  1980ُٔ٘ش  45ٖٓ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ ٍهْ  108أٗظَ حُٔخىس  .31

 . 1988ُٔ٘ش  83أٗظَ هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس حُٔ٘لَ ٍهْ  .32

ٓلتَ ػزتخٍس ٍثت٤ْ  –حُٔ٘لتٌ حُؼتيٍ  –ٝهتي ٜٗتض رتؤٕ )طلتَ ػزتخٍس  1980ُٔت٘ش  45هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ ٍهْ  ٖٓ 127أٗظَ حُٔخىس  .33

حُظ٘ل٤ٌ ٝػزخٍس )ٓؼخٕٝ ه٠خث٢( ٓلتَ ػزتخٍس ٓتؤٍٓٞ حُظ٘ل٤تٌ أ٣٘ٔتخ ًًتَ أ١ ٜٓ٘تخ كت٢ حُوتٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔتش ٝأٗظتَ رت٘لْ حُٔؼ٘ت٠ 

 ( ٖٓ هخٕٗٞ طل٤َٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش.   9حُٔخىس)

, ٝأٗظتتَ  26( ٓتتٖ هتتخٕٗٞ طلٜتت٤َ حُتتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتتش , ٝأٗظتتَ حُتتيًظٍٞ ٓتتؼ٤ي ٓزتتخٍى , َٓؿتتغ ٓتتخرن , 8ٙأٗظتتَ حُٔتتخىس ) .34

 . 119, ٙ 1984حُيًظٍٞ حىحّ حُ٘يح١ٝ , أكٌخّ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ , رـيحى , 

 22, ٙ 2012حُٔؼيٍ , رـيحى , ٌٓظزش حُٔت١ٍٜٞ٘ ,  1980ُٔ٘ش  45ٝأٗظَ ه٬ف ًُي ى. ٓؼ٤ي ٓزخٍى ك٢ أكٌخّ ط٘ل٤ٌ ٍهْ  .35

, ٝٛٞ ٣َٟ رؤٕ ٣ـ١َ حُظز٤ِؾ ٝكن هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص ك٢ ك٤ٖ ٣ٞؿي ٗٚ ك٢ هخٕٗٞ طل٤َٜ حُتي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞتش رتبؿَحء حُظز٤ِتؾ 

 . 6رٔٞؿزٚ ٤ُْٝ رٔٞؿذ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص ّ/

 13ٝ  10, ٝأٗظتَ أ٠٣تخً حُٔتخىط٤ٖ  120, 1960ٙأٗظَ ١ٍِٓ ٤ٓق , هٞحػي ط٘ل٤ٌ ح٧كٌتخّ ٝحُؼوتٞى حَُٓت٤ٔش , حُوتخَٛس ,  .36

 ٖٓ هخٕٗٞ طل٤َٜ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش . 
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أٗظَ ُِٔئُق , ٓظخَٛ حُِٔطش حُؼخٓش ك٢ ط٘ل٤ٌ حُي٣ٕٞ حُل٤ٌٓٞش , رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ ٓـِش حُٔخ٤ُش حُؼيى حُؼخُتغ , ط٘ت٣َٖ ح٧ٍٝ  .37

 17( , 2ٙ, ١) 1966, ٝأٗظَ ى. ٤ِٓٔخٕ حُطٔخ١ٝ , ٗظ٣َش حُظؼٔق ك٢ حٓظؼٔخٍ حُِٔطش , حُوخَٛس ,  168, ٙ 1976, 

. 

أٗظَ ك٤ٔي ٣ْٞٗ ك٢ ١َٗ حُظل٤ٌْ ٝٓيٟ ٍهخرش حُٔلٌٔش ػ٠ِ حُٔل٤ٌٖٔ ك٢ حُظ٘ت٣َغ حُؼَحهت٢ , رـتيحى , ٓـِتش حُو٠تخء ػتيى  .38

, ٝأٗظَ ى. كٔتٖ حُٜتيح١ٝ , ط٘تخُع حُوتٞح٤ٖٗ ٝأكٌخٓتٚ كت٢ حُوتخٕٗٞ حُتي٢ُٝ حُوتخٙ , رـتيحى ,  29, ٙ 1968( , رـيحى , 2)

1972 ٙ  ,298  . 

لٌتت٤ْ كتت٢ ٓ٘خُػتتخص ط٘ل٤تتٌ حُوطتتش ح٫هظٜتتخى٣ش , ٓ٘٘تتٍٞحص ُٝحٍس حُؼوخكتتش ٝح٩ػتت٬ّ , رـتتيحى , أٗظتتَ ٓتتؼ٤ذ أكٔتتي ٓتتِٔخٕ , حُظ .39

 . 298, ٝأٗظَ أ٠٣خً ٗـيص ٛز١َ   ػوَح١ٝ , َٓؿغ ٓخرن , ٙ 25, ٙ 1980
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 يغزخهض

تترتب على األحكام الشرعٌة وتناولُت تطبٌقات المقاصد الشرعٌة هً جملة ما أراد الشارع من مصالح 

المقاصد الشرعٌة فً تفسٌر القرطبً واستشهدت على ذلك بالمقاصد العامة التً تالحظ فً جمٌع أو اؼلب أبواب 

الشرٌعة ومجاالتها بحٌث ال تختص مالحظاتها فً نوع خاص من أحكام الشرٌعة وؼاٌاتها الكبرى ومن التطبٌقات 

بحث فً المقاصد العامة فً جلب المصالح واالبتالء وإتباع ما أنزل إلٌه, واإلحسان إلى الوالدٌن التً تناولها ال

واإلصالح بٌن الناس ومن التطبٌقات التً تناولها البحث أٌضا المقاصد العامة فً درء المفاسد, والنهً  عن إتباع 

, واإلحسان إلى الٌتامى, واألمر بإصالح خطوات الشٌطان, والنهً عن االستهزاء بالدٌن, وفً المقاصد الخاصة

 الذات, والتفكر بآٌات هللا, وهللا ولً التوفٌق.
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Abstract 

Legitimate objectives are, inter alia, wanted the street from the interests of 

the consequences of legal provisions dealt with the legitimate purposes of 

applications in the interpretation of the verse cited by the General purposes 

observed in all or most of the doors of the law and areas so that did not concern 

her remarks in a special type of Sharia major objectives and applications that 

addressed Search general purposes in bringing the interests and trials and follow 

what was revealed to him, and kindness to parents and reform among the people 

and applications that addressed research also general purposes in warding off 

evil, and is forbidden to follow the steps of Satan, and forbidding the ridicule of 

religion, and in special purposes, and charity to orphans, It is self-reform, and 

thinking about the revelations of Allah, and Allah Crown success                                                             
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الحمةةةد ق حةةةق حمةةةده , والصةةةالة والسةةةالم علةةةى 

 خٌر خلقه سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه .

,  اإلسةةةةةالمٌة الشةةةةةرعٌة المقاصةةةةةدفةةةةةإن العناٌةةةةةة ب

تزاٌةةةد مةةةع تطةةةور العلةةةوم وحٌةةةاة اإلنسةةةان , وبسةةةبب هةةةذا 

 واالسةةةتنباط االجتهةةةاد صةةةعٌد علةةةى الماسةةةة إلٌةةةه , الحاجةةةة

 وتعقلةةةةه التكلٌةةةةؾ فهةةةةم صةةةةعٌد وعلةةةةى والقضةةةةاء, واإلفتةةةةاء

 خطةةةةةةاب تحمةةةةةةل صةةةةةةعٌد وعلةةةةةةى وتطبٌقةةةةةةه, واسةةةةةةتٌعابه

 واجةةةةةةب وإقامةةةةةةة االسةةةةةةتخالؾ, رسةةةةةةالة وأداء التكةةةةةةالٌؾ

 .األرض فً واإلرشاد والتوجٌه اإلصالح

هةةةذا العلةةةم  لةةةذلك حةةةرص العلمةةةاء علةةةى توظٌةةةؾ

 علةةةةةى وجةةةةةب ولةةةةةذلك والفسةةةةةاد, والمنكةةةةةر الشةةةةةر لجلةةةةةب

 , ومعرفةةةةةةة العلةةةةةةم بهةةةةةةذا اإلحاطةةةةةةة والمتعلمةةةةةةٌن العلمةةةةةاء

 وآلٌاتةةةةةةةةةه أدواتةةةةةةةةةه وامةةةةةةةةةتالك ومضةةةةةةةةةامٌنه, محتوٌتةةةةةةةةةه

 الشةةةرعٌة, المصةةةالح مةةةن أجةةةل جلةةةب وتطبٌقةةةه وضةةةوابطه,

علةةةةى  ومةةةةن ذلةةةةك تقعٌةةةةد علةةةةم االجتهةةةةاد , المفاسةةةةد ودرأ

صةةةحٌح ٌبعةةةد التفسةةةٌر  أصةةةول علمٌةةةة مبنٌةةةة علةةةى اسةةةتنباط

 المقاصد والنواٌا. فً واإلساءة والتؤوٌل, عن التعسؾ

ومةةةةةن هةةةةةذا المنطلةةةةةق وألهمٌةةةةةة القةةةةةرآن الكةةةةةرٌم 

وعلومةةةةةه وتفسةةةةةٌره فةةةةةً تثبٌةةةةةت دعةةةةةائم علةةةةةم المقاصةةةةةد 

الشةةرعٌة , ارتؤٌةةت دراسةةة أحةةد أهةةم كتةةب التفسةةٌر الفقهةةً 

هللا  أبةةةً عبةةةد, وهةةةو كتةةةاب الجةةةامع ألحكةةةام القةةةرآن ل مةةةام 

شةةةمس الةةةدٌن محمةةةد بةةةن أحمةةةد بةةةن أبةةةً بكةةةر بةةةن فةةةرح 

وتسةةةةلٌط  ـ(,هةةةة095األنصةةةةاري الخزرجةةةةً القرطبةةةةً, )ت

بعٌةةةداً عةةةن الضةةةوء علةةةى علةةةم المقاصةةةد الشةةةرعٌة فٌةةةه , 

النصةةةةوص ,  مةةةةع الحرفةةةةً والتعامةةةةل الظةةةةاهري, التفسةةةةٌر

تةةةةدبر  دون والصةةةةور, والظةةةةواهر والنظةةةةر إلةةةةى المبةةةةانً

 .العظٌمة والمقاصد الشرعٌة المعانً

 ٌقةةةةةوم األصةةةةةٌل المقاصةةةةةدي وذلةةةةةك ألن النظةةةةةر

 مبنةةةاه نوبةةٌ ومقصةةةوده, الةةنص ظةةاهر بةةةٌن الموازنةةة علةةى

 االجتهةةةةاد ومعٌةةةةار الشةةةةرع, فةةةةً ضةةةةوء مٌةةةةزان ومعنةةةةاه,

 . اإلسالم وضوابطه بما ٌتوافق مع وسطٌة الصحٌح

وبةةةةةةالنظر لتنةةةةةةوع أقسةةةةةةاما لمقاصةةةةةةد الشةةةةةةرعٌة 

اختةةرت أحةةد أنواعةةه فةةً هةةذا البحةةث لتسةةلٌط الضةةوء علةةى 

المقاصةةةد الشةةةرعٌة فةةةً تفسةةةٌر القرطبةةةً , وهةةةو تقسةةةٌمها 

 وخصوصها. األمة من حٌث عموم

 د اشتمل هذا البحث على ثالثة مباحث :وق

المبحةةةةةةةةث األول : تعرٌةةةةةةةةؾ مةةةةةةةةوجز باإلمةةةةةةةةام 

 لقرطبً وبتفسٌره وبعلم المقاصد الشرعٌة .

 المبحث الثانً : المقاصد العامة.

 المبحث الثالث : المقاصد الخاصة .

وختمةةةت البحةةةث بخاتمةةةة بٌنةةةت فٌهةةةا أهةةةم النتةةةائج 

. 

 وهللا من وراء القصد.

 

 األول المطلب 

 التعرٌف باإلمام القرطبً 

ةةد بةةن أحمةةد بةةن أبةةً بكةةر هةةو : مه س  اـ  2 مَّ ُمحو

 1) بةةةن فةةةرح أبةةةو عبةةةد هللا األنصةةةاري الخزرجةةةً األندلسةةةً

) .  

المةةةةةةدة فةةةةةةً القرطبةةةةةةً : ولةةةةةةد والدت      ه  ـ 9

 . ( 2) هـ 051ـ 009بٌن سنة ما المنحصرة 

نشةةةؤ القرطبةةةً فةةةً أسةةةرة بسةةةٌطة :  ـ نش   ؤته 3
العتةةةةداء اإلفةةةةرنج كةةةةان أبةةةةوه مةةةةن رعةةةةة , تعرضةةةةت امز

(  ه000وبعةةةد سةةةقوط قرطبةةةة سةةةنة ),  ( 3) جملةةةة مةةةن قتةةةل
ؼةةةادر إلةةةى مصةةةر فةةةدخل اإلسةةةكندرٌة فةةةً النصةةةؾ األول  

ةةةةةن سةةةةةنة  وبعةةةةةد أن تتلمةةةةةذ علةةةةةى شةةةةةٌوخها ,  هةةةةةـ(002)م 
ارتحةةل إلةةى القةةاهرة وتتلمةةذ علةةى مشةةاٌل ُكثةةر  فةةً القةةاهرة 

لخصةةةٌب أٌضةةةاً , ثةةةم ارتحةةةل إلةةةى الصةةةعٌد فةةةً منٌةةةة بنةةةً ا
 . ( 4) , وكرس حٌاته لطلب العلم  ه020سنة 

تركةةةت الحٌةةةةاة القاسةةةٌة آثارهةةةةا  : ـ أوص    افه 0
علةةةى القرطبةةةً فاتصةةةؾ بالتواضةةةع , وقةةةد أثنةةةى علٌةةةه مةةةن 
تةةرجم لةةه , فقٌةةل فةةً وصةةؾ تواضةةعه وزهةةده   كةةان مةةن 
عبةةةةةةاد هللا الصةةةةةةالحٌن , والعلمةةةةةةاء العةةةةةةارفٌن الةةةةةةورعٌن 

ٌعنةةةةٌهم مةةةةن أمةةةةور  الزاهةةةةدٌن فةةةةً الةةةةدنٌا المشةةةةؽولٌن بمةةةةا
اآلخةةةةةرة , أوقاتةةةةةه معمةةةةةورة مةةةةةا بةةةةةٌن توجٌةةةةةه , وعبةةةةةادة 

كةةةان طارحةةةاً للتكلةةةؾ , ٌمشةةةً بثةةةوب واحةةةد  …وتصةةةنٌؾ 
  .(  5) على رأسه طاقٌة  

القرطبةةً فةةً صةةعٌد مصةةر سةةتقر ا: وفات  ه ـ  5

حتةةى وفاتةةه  ( 6) وانقطةةع لتةةدرٌس العلةةم ونشةةره بةةٌن النةةاس

ةةةُه هللاُ ـ فةةةً لٌلةةةة االثنةةةٌن الت حمو اسةةةع مةةةن شةةةوال سةةةنة ـةةة رو

ودفةةةةن فةةةةً منٌةةةةة أبةةةةً خصةةةةٌب فةةةةً الصةةةةعٌد ( هةةةةـ095)

 . ( 7) المصري

: لمقرطبـــــي مؤلفـــــات كثيـــــرة ،  ـ مؤلفاتـــــه 6
 سأكتفي بذكر المطبوع منها ، وهي 

الجـــامع ألحكـــام القـــرآن والمبـــين لمـــا تضـــمنه مـــن  - أ
 ي القرآن وهو موضع هذا البحث .آالسنة و  

خـــرة . وهـــو آلمـــور اأالتـــذكرة فـــي أحـــوال المـــوتى و  - ب
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 كتاب مطبوع متداول .

اإلعـــــالم بمـــــا فـــــي ديـــــن النصـــــارى مـــــن األوهـــــام  - ت
ظهار محاسن دين اإلسالم.  وا 

ــــد التمهيــــد لمــــا فــــي الموطــــأ مــــن المعــــاني  - ث تجري
 . واألسانيد 

 
 الثانً المطلب

 التعرٌف بتفسٌر القرطبً 

تفسةةةٌر القرطبةةةً ) الجمةةةاع ألحكةةةام القةةةرآن( مةةةن 

, فقةةد وصةةؾ التفاسةةٌر المعتبةةرة التةةً أثنةةى علٌهةةا العلمةةاء 

ابةةةةةن فرحةةةةةون هةةةةةذا التفسةةةةةٌر بقولةةةةةه :   هةةةةةو مةةةةةن أجةةةةةل 

التفاسةةةةةةةٌر وأعظمهةةةةةةةا نفعةةةةةةةاً , أسةةةةةةةقط منةةةةةةةه القصةةةةةةةص 

والتةةةةوارٌل , وأثبةةةةت عوضةةةةها أحكةةةةام القةةةةرآن واسةةةةتنباط 

ناسةةةل والمنسةةةو  األدلةةةة , وذكةةةر القةةةراءات واألعةةةراب وال

 . ( 9) ووصؾ أٌضاً بؤنه تفسٌر جامع ومانع,  ( 8)  

ذكر القرطبً سبب تؤلٌؾ للكتاب بقوله :   فلما كان و

كتاب هللا هو الكفٌل بجمع علوم الشرع , الذي استقل به 

السنة والفرض , ونزل به أمٌن السماء إلى أمٌن 

األرض , رأٌت أن أشتؽل به مدى عمري واستفرغ فٌه 

تً , بؤن أكتب فٌه تعلٌقاً وجٌزاً ٌتضمن نكتاً من ٌمن

التفسٌر واللؽات واإلعراب والقراءات , والرد على أهل 

الزٌػ والضالالت , وأحادٌث كثٌرة شاهدة لما نذكره من 

األحكام ونزول اآلٌات جامعاً بٌن معانٌهما , ومبٌناً ما 

أشكل منهما بؤقاوٌل السلؾ , ومن تبعهم من الخلؾ , 

لته تذكرة لنفسً وذخٌرة لٌوم رمسً , وعمال وعم

 . ( 10) صالحاً بعد موتً  

وبةةةةٌن شةةةةروطه للعمةةةةل بهةةةةذا التفسةةةةٌر قةةةةائالً :   

وشةةةرطً فةةةً هةةةذا الكتةةةاب إضةةةافة األقةةةوال إلةةةى قائلٌهةةةا , 

واألحادٌةةةث إلةةةى مصةةةنفٌها , فإنةةةه ٌقةةةال : مةةةن بركةةةة العلةةةم 

أن ٌضةةةاؾ القةةةول إلةةةى قائلةةةه , وكثٌةةةراً مةةةا ٌجةةةًء الحةةةدٌث 

كتةةةب الفقةةةه والتفسةةةٌر مبهمةةةاً ال ٌعةةةرؾ مةةةن أخرجةةةه ,  فةةةً

إال مةةةن ٌتحقةةةق علةةةى كتةةةب الحةةةدٌث , فبقةةةً مةةةن ال خبةةةرة 

لةةه بةةذلك حةةائراً ال ٌعةةرؾ الصةةحٌح مةةن السةةقٌم , ومعرفةةة 

ذلةةةةك علةةةةم جسةةةةٌم , فةةةةال ٌقبةةةةل منةةةةه االحتجةةةةاج بةةةةه , وال 

االسةةةةتدالل حتةةةةى ٌضةةةةٌفه إلةةةةى مةةةةن خرجةةةةه مةةةةن األئمةةةةة 

مةةةةةن علمةةةةةاء اإلسةةةةةالم , األعةةةةةالم , والثقةةةةةات المشةةةةةاهٌر 

ونحةةةن نشةةةٌر إلةةةى جمةةةل مةةةن ذلةةةك فةةةً هةةةذا الكتةةةاب وهللا 

 . ( 11) الموفق للصواب  

وبةةةةٌن موقفةةةةه مةةةةن القصةةةةص التةةةةً دأب بعةةةةةض 

المفسةةةةرٌن علةةةةى إدراجهةةةةا فةةةةً تفاسةةةةٌرهم دون تمحةةةةٌص 

كاإلسةةةرائٌلٌات فقةةةال :   وأضةةةرب عةةةن كثٌةةةر مةةةن قصةةةص 

 المفسةةةةرٌن , وأخبةةةةار المةةةةإرخٌن إال مةةةةا ال بةةةةد  منةةةةه , وال

ؼنةةةةةى عنةةةةةه للتبٌةةةةةٌن , واعتضةةةةةت مةةةةةن ذلةةةةةك تبٌةةةةةٌن آي 

األحكةةةام بمسةةةائل تسةةةفر عةةةن معناهةةةا وترشةةةد للطالةةةب إلةةةى 

 . ( 12) مقتضاها  

وبةةةةٌن أسةةةةلوبه فةةةةً التفسةةةةٌر بقولةةةةه :   فضةةةةمنت 

كةةةل آٌةةةة لتضةةةمن حكمةةةاً أو حكمةةةٌن , فمةةةا زاد مسةةةائل نبةةةٌن 

فٌهةةةةا مةةةةا تحتةةةةوي علٌةةةةه مةةةةن أسةةةةباب النةةةةزول والتفسةةةةٌر , 

. فةةةةإن لةةةةم لتضةةةةمن حكمةةةةاً ذكةةةةرت مةةةةا  الؽرٌةةةةب , والحكةةةةم

فٌهةةةا مةةةن التفسةةةٌر والتؤوٌةةةل , هكةةةذا إلةةةى آخةةةر الكتةةةاب , 

وسةةةمٌته بةةةـ) الجةةةامع ألحكةةةام القةةةرآن والمبةةةٌن لمةةةا تضةةةمنه 

مةةةن السةةةنة وآي الفرقةةةان ( جعلةةةه هللا خالصةةةاً لوجهةةةه وأن 

ٌنفعنةةةً بةةةه ووالةةةدي ومةةةن أراده بمنةةةه إنةةةه سةةةمٌع الةةةدعاء 

  ( 13) قرٌب مجٌب آمٌن  

ةةُه هللاُ ـ التةةزم والةةذي  حمو ٌالحةةظ أن القرطبةةً ـ رو

بالخطةةةةة التةةةةً وضةةةةعها فةةةةً تفسةةةةٌره , وفةةةةً هةةةةذا ٌقةةةةول 

ةةد حسةةٌن الةةذهبً ـ رحمةةه هللا ـ :   والةةذي  مَّ الةةدكتور ُمحو

ٌقةةرأ فةةً هةةذا التفسةةٌر ٌجةةد أن القرطبةةً ـ رحمةةه هللا ـ قةةد 

وفةةةةى بمةةةةا شةةةةرط علةةةةى نفسةةةةه فةةةةً هةةةةذا التفسةةةةٌر , فهةةةةو 

والقةةةراءات , واإلعةةةراب ٌعةةةرض لةةةذكر أسةةةباب النةةةزول , 

, وٌبةةةٌن الؽرٌةةةب مةةةن ألفةةةاظ القةةةرآن , وٌحةةةتكم كثٌةةةراً إلةةةى 

اللؽةةةةة , وٌكثةةةةر مةةةةن االستشةةةةهاد بؤشةةةةعار العةةةةرب , وٌةةةةرد 

علةةةةى المعتزلةةةةة , والقدرٌةةةةة , والةةةةروافض , والفالسةةةةفة , 

 . ( 14) وؼالة المتصوفة  

 

 المطب الثالث 

 : ـ تعرٌف المقاصد 1

: والمقصةةةةةةةد مقصةةةةةةةد, جمةةةةةةةع: المقاصةةةةةةةد لؽةةةةةةةة 

 قصةةةةد: فٌقةةةةال قصةةةةد  الفعةةةةل مةةةةن مشةةةةتق مٌمةةةةً مصةةةةدر

 كثٌةةرة لؽوٌةةة معةةان لةةه المقصةةد فةةإن وعلٌةةه قصةةًدا, ٌقصةةد

 الطرٌةةةةق , والتوسةةةةط واسةةةةتقامة والتوجةةةةه االعتمةةةةاد :منهةةةةا

 . ( 15) والتفرٌط اإلفراط وعدم

ٌتضةةةةةح المعنةةةةةى  أمةةةةةا المقاصةةةةةد اصةةةةةطالحاً لةةةةةم

 المتقةةةةدمٌن , وإنمةةةةاالةةةةدقٌق لعلةةةةم المقاصةةةةد الشةةةةرعٌة عنةةةةد 

أو الضةةةةةةرورات  الخمةةةةةةس المقاصةةةةةةدٌة الكلٌةةةةةةات ذكةةةةةةروا

 أو والنسةةةةةةل والعقةةةةةةل والةةةةةةنفس الةةةةةةدٌن حفةةةةةةظ الخمةةةةةةس : 

 والحاجٌةةةة الضةةةرورٌة المصةةةالح وذكةةةروا  والمةةةال النسةةةب
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ةةةةم بعةةةةض وذكةةةةروا والتحسةةةةٌنٌة, كو  والعلةةةةل واألسةةةةرار الح 

 عةةةةةن عبةةةةةرا أنهةةةةةم وأدلتهةةةةةا , كمةةةةةا بؤحكامهةةةةةا المتصةةةةةلة

الموضةةةوع منهةةةا :  علةةةى دلةةةت كثٌةةةرة تبتعبٌةةةرا المقاصةةةد

 والمفسةةةةةةةةةدة والمنفعةةةةةةةةةة العلٌةةةةةةةةةة والحكمةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةلحة

 واألسةةةةرار والمرامةةةةً واألهةةةةداؾ والؽاٌةةةةات واألؼةةةةراض

 . ( 16) ذلك وؼٌر واألذى والضرر والمراد والمعانً

 : ـ تعرٌف الشرٌعة 2

 ومنبعةةةه المةةةاء : فهةةةً مةةةورد لؽةةةة أمةةةا الشةةةرٌعة

 والطرٌقةةةةةة والملةةةةةة الةةةةةدٌن علةةةةةى ُتطلةةةةةق كمةةةةةا ومصةةةةةدره,

ة والشةةةرع والسةةةنة, والشةةةرٌعة والمنهةةةاج ع   بمعنةةةى والشةةةرة

 .( 17) واحد

 األحكةةةام علةةةى تطلةةةق فإنهةةةا االصةةةطالح فةةةً أمةةةا

مةةةا شةةةرع هللا تعةةةالى لعبةةةاده . وقٌةةةل , أو  العملٌةةةة التكلٌفٌةةةة

: االئتمةةةةار بةةةةالتزام العبودٌةةةةة . وقٌةةةةل : هةةةةً الطرٌةةةةق فةةةةً 

 .  ( 18) الدٌن

 الشرعٌة :ـ تعرٌف المقاصد  3

أمةةةةةا تعرٌةةةةةؾ علةةةةةم المقاصةةةةةد الشةةةةةرعٌة , فقةةةةةد 

, والسةةةةٌما مةةةةن علمةةةةاء المالكٌةةةةة  نهةةةةض بةةةةه المعاصةةةةرون

 فً المؽرب العربً , ومن أهم هذه التعرٌفات: 

   المبةةةانً: عاشةةةور  بةةةن الطةةةاهر تعرٌةةةؾ محمةةةد

ةةةم كو  أو التشةةةرٌع أحةةةوال جمٌةةةع فةةةً للشةةةارع الملحوظةةةة والح 

 نةةةوع فةةةً بةةةالكون مالحظتهةةةا تخةةةتص ال بحٌةةةث معظمهةةةا 

 أوصةةةةاؾ هةةةذا فةةةً فٌةةةدخل الشةةةرٌعة, أحكةةةام مةةةن خةةةاص

 ٌخلةةةةةةو ال التةةةةةةً والمعةةةةةةانً العامةةةةةةة وؼاٌاتهةةةةةةا الشةةةةةةرٌعة

 مةةةن معةةةان هةةةذا فةةةً وٌةةةدخل...  مالحظتهةةةا عةةةن التشةةةرٌع

 ولكنهةةةا األحكةةةام  أنةةةواع سةةةائر فةةةً ملحوظةةةة لٌسةةةت الحكةةةم

 . ( 19) منها  كثٌرة أنواع فً ملحوظة

 التةةةةً ونحوهةةةةا والحكةةةةم المعةةةةانً   هةةةةً: وقٌةةةةل 

 مةةةةن وخصوًصةةةةا عمومةةةةا التشةةةةرٌع فةةةةً الشةةةةارع راعاهةةةةا

 . ( 20) العباد   مصالح تحقٌق أجل

 األحكةةةام فةةةً الملحوظةةةة المعةةةانً وقٌةةةل :   هةةةً

 المعةةةانً تلةةةك أكانةةةت سةةةواء علٌهةةةا  والمترتبةةةة الشةةةرعٌة,

 وهةةةةً إجمالٌةةةةة, سةةةةمت أم كلٌةةةةة مصةةةةالح أم جزئٌةةةةة حكمةةةةا

 هللا عبودٌةةةةةة تقرٌةةةةةر هةةةةةو واحةةةةةد, هةةةةةدؾ ضةةةةةمن تتجمةةةةةع

 . ( 21) الدارٌن   فً اإلنسان ومصلحة

 مةةةا جملةةةة هةةةً الشةةةرعٌة مةةةن هةةةذا فعلةةةم المقاصةةةد

 األحكةةةام علةةةى تترتةةةب مصةةةالح مةةةن الحكةةةٌم الشةةةارع أراده

 التقةةةةوى, بلةةةةوغ هةةةً والتةةةةً الصةةةوم كمصةةةةلحة الشةةةرعٌة,

 عةةةةن والةةةةذب العةةةةدوان در هةةةةً التةةةةً الجهةةةةاد ومصةةةةلحة

 البصةةةةةر ؼةةةةةض هةةةةةً والتةةةةةً الةةةةةزواج ومصةةةةةلحة األمةةةةةة,

 .الكون وإعمار الذرٌة وإنجاء الفرج وتحصٌن

 : المقاصد أنواعـ  4

 

 
وكمةةةةةةا   مختلفةةةةةةة باعتبةةةةةةارات المقاصةةةةةةد تتنةةةةةةوع

 :ٌلً

 علةةةى , تنقسةةةم ص   دورها أوالً ـ م   ن حٌ   ث مح   ل

 :قسمٌن

 التةةةةً المقاصةةةةد وهةةةةً : الشةةةةارع مقاصةةةةدـ   أ

 إجمةةةاال تتمثةةةل وهةةةً الشةةةرٌعة, بوضةةةعه الشةةةارع قصةةةدها

 .الدارٌن فً المفاسد ودرء المصالح جلب فً

 التةةةةً المقاصةةةةد وهةةةةً: المكلةةةةؾ مقاصةةةةدـ   ب

 وقةةةةوال اعتقةةةةادا تصةةةةرفاته, سةةةةائر فةةةةً المكلةةةةؾ ٌقصةةةةدها

 مةةا وبةةٌن وفسةةاده, الفعةةل صةةحة بةةٌن تفةةرق والتةةً وعمةةال,

 قضةةاء, هةةو ومةةا دٌانةةة هةةو ومةةا معاملةةة, هةةو ومةةا تعبةةد هةةو

 . لها مخالؾ هو وما للمقاصد موافق هو وما

 تنقسةةةم إلٌه   ا الحاج   ة م   دىثانٌ   اً ـ م   ن حٌ   ث 

 : أقسام ثالثة على

 البةةةةد التةةةةً وهةةةةً:  الضةةةةرورٌة المقاصةةةةدـ   أ

: الخمةةةس الكلٌةةةات وهةةةً الةةةدارٌن, مصةةةالح قٌةةةام فةةةً منهةةةا

 ثبتةةت والتةةً والمةةال, والنسةةل والعقةةل والةةنفس الةةدٌن حفةةظ

 كةةةةل وفةةةةً وملةةةةة, أمةةةةة كةةةةل فةةةةً والتنصةةةةٌص باالسةةةةتقراء

 .ومكان زمان

 ٌحتةةةةاج التةةةةً وهةةةةً: الحاجٌةةةةة المقاصةةةةدـ   ب

: ومثالهةةةا والمشةةةقة, والحةةةرج الضةةةٌق ورفةةةع للتوسةةةعة إلٌهةةةا

 المعةةةامالت فةةةً والتوسةةةع الطٌبةةةات, تنةةةاول فةةةً التةةةرخص

 . وؼٌرها والمساقاة السلم نحو على المشروعة

 تلٌةةةةق التةةةةً وهةةةةً: التحسةةةةٌنٌة المقاصةةةةدـ   ج

 ٌةةةةإدي ال والتةةةةً األخةةةةالق, ومكةةةةارم العةةةةادات, بمحاسةةةةن

 الطهةةةةارة ومثالهةةةةا والمشةةةةقة, الضةةةةٌق إلةةةةى ؼالبةةةةا تركهةةةةا

 . ذلك وؼٌر وسننه األكل وآداب العورة وستر
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 , وخصوص   ها األم   ة ثالث   اً ـ  م   ن حٌ   ث عم   وم

  أقسام ثالثة على تنقسم

 فةةةً تالحةةةظ التةةةً وهةةةً:  العامةةةة المقاصةةةدـ   أ

 ال بحٌةةةةث ومجاالتهةةةةا, الشةةةةرٌعة أبةةةةواب أؼلةةةةب أو جمٌةةةةع

 الشةةةرٌعة, أحكةةةام مةةةن خةةةاص نةةةوع فةةةً مالحظتهةةةا تخةةةتص

 . الكبرى وؼاٌاتها الشرٌعة أوصاؾ هذا فً فٌدخل

 تتعلةةةةق التةةةةً وهةةةةً: الخاصةةةةة المقاصةةةةدـ   ب

 وقةةةد المعةةامالت, أبةةواب مةةن معٌنةةةة أبةةواب أو معةةٌن ببةةاب

 خاصةةةة مقاصةةةد: هةةةً المقاصةةةد هةةةذه أن عاشةةةور ابةةةن ذكةةةر

 المنعقةةةةةدة بالمعةةةةةامالت.. المالٌةةةةةة بالتصةةةةةرفات.. بالعائلةةةةةة

.. والشةةةةةهادة بالقضةةةةاء.. والعمةةةةال كالعمةةةةةل األبةةةةدان علةةةةى

 . بالعقوبات.. بالتبرعات

 األحكةةةةام علةةةةل وهةةةةً: الجزئٌةةةة المقاصةةةةدـ   ج

 . وأسرارها وحكمها

 علةةى , تنقسةةم والظ  ن رابع  اً ـ م  ن حٌ  ث القط   

 : قسمٌن

 تةةةةواترت التةةةةً وهةةةةً:  القطعٌةةةةة المقاصةةةةدـ   أ

 والنصةةةةوص, األدلةةةةة مةةةةن عظمةةةةى طائفةةةةة إثباتهةةةةا علةةةةى

 وصةةةٌانة األعةةةراض, وحفةةةظ واألمةةةن, التٌسةةةٌر,: ومثالهةةةا

 . العدل وإقرار األموال,

 دون تقةةةةع التةةةةً وهةةةةً: الظنٌةةةةة ـةةةة المقاصةةةةد ب

 األنظةةةةار حٌالهةةةةا اختلفةةةةت والتةةةةً والٌقةةةةٌن, القطةةةةع مرتبةةةةة

 العقةةةةةل, إفسةةةةةاد ذرٌعةةةةةة سةةةةةد مقصةةةةةد: ومثالهةةةةةا واآلراء,

 النبٌةةذ وتحةةرٌم الخمةةر, مةةن القلٌةةل تحةةرٌم منةةه نؤخةةذ والةةذي

 الداللةةة تلةةك فتكةةون اإلسةةكار, إلةةى إفضةةاإه ٌؽلةةب ال الةةذي

 مةةن الزوجةةة تطلٌةةق مصةةلحة: أٌضةةا ومثالهةةا.. خفٌةةة ظنٌةةة

 بالسةةةةةرقة المةةةةةتهم ضةةةةةرب ومصةةةةةلحة , المفقةةةةةود زوجهةةةةةا

 .  لالستنطاق

 ٌتخٌةةةةل التةةةةً وهةةةةً:  الوهمٌةةةةة ج ـ المقاصةةةةد

 ؼٌةةةر علةةةى أنهةةةا إال ومنفعةةةة, وخٌةةةر صةةةالح أنهةةةا وٌتةةةوهم

 . وباطل مردود النوع هذا أن شك وال..  ذلك

 

 بعم    وم تعلقه    ا باعتب    ار خامس    اً ـ المقاص    د

 : على قسمٌن تنقسم ,وأفرادها األمة

 علةةةى تعةةةود التةةةً وهةةةً: الكلٌةةةة المقاصةةةدـ   أ

 القةةةةرآن حماٌةةةةة ومثالهةةةةا أؼلبهةةةةا, أو كافةةةةة األمةةةةة عمةةةةوم

 وتنظةةةٌم النظةةةام, وحفةةةظ والتؽٌٌةةةر, التحرٌةةةؾ مةةةن والسةةةنة

 وتقرٌةةةةةةر والتسةةةةةةامح, التعةةةةةةاون روح وبةةةةةةث المعةةةةةةامالت,

 ...واألخالق القٌم

 علةةةى العائةةةدة وهةةةً: البعضةةةٌة المقاصةةةدـ   ب

 واألنةةةةةس بةةةةةالمبٌع, االنتفةةةةةاع: ومثالهةةةةةا األفةةةةةراد, بعةةةةةض

 ... ذلك وؼٌر بالذرٌة,

 المكل     ف ح     ظ باعتب     ار سادس     اً ـ المقاص     د

 :قسمٌن على تنقسم ,وعدمه

 حةةةظ فٌهةةةا لةةةٌس وهةةةً: األصةةةلٌة المقاصةةةدـ   أ

 .ؼالبا واالمتثال التعبد أمور: ومثالها للمكلؾ, ظاهر

 حةةةظ فٌهةةةا التةةةً وهةةةً: التابعةةةة المقاصةةةدـ   ب

 . ( 22) والبٌع الزواج: ومثالها للمكلؾ, ظاهر

 

 المبحث الثانً 

 المقاصد العامة

هةةةذا المبحةةةث مكةةةرس السةةةتنباط المقاصةةةد العامةةةة 

فةةةةً تفسةةةةٌر القرطبةةةةً , وال ٌتسةةةةع البحةةةةث لبٌةةةةان جمٌةةةةع 

 أبرزها باختصار .الدالالت , لذلك سؤقتصر على 

 : أوالً ـ جلب المصالح

 : االبتالء ـ 1

 بَِكلِم   ات   َربُّ   ه   إِْب   راِهٌمَ  اْبَتل   ى َوإِذِ  ﴿قةةةال تعةةةالى : 

تِ   ً َوِم  نْ  ق   الَ  إِمام  اً  لِلُن   اسِ  جاِعل    َ  إِنِّ   ً ق  الَ  َف  ؤََتُمه نُ  ٌُ رِّ  ذ 

نال   ال قالَ   . ( 23 )﴾الُظالِِمٌنَ  َعْهِدي ٌَ

المقصةةةةد : إن االبةةةةتالء سةةةةنة داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى 

مةةةن سةةةنن هللا تعةةةالى فةةةً خلقةةةه , وأنةةةه مقصةةةد مةةةن مقاصةةةد 

 الشرٌعة .

 والقبلةةةة الكعبةةةة ذكةةةر جةةةرى لمةةةا قةةةال القرطبةةةً   

 الةةذي وأنةةه السةةالم ـ , ـةة علٌةةه إبةةراهٌم بةةذكر ذلةةك اتصةةل

 نسةةةل مةةةن وهةةةم الٌهةةةود ـ حةةةق مةةةن فكةةةان البٌةةةت, بنةةةى

 االمتحةةةةان: واالبةةةتالء. دٌنةةةه عةةةن ٌرؼبةةةةوا أال إبةةةراهٌم ـ

 . ( 24 )وتعبد  أمر ومعناه واالختبار,

 ط   ال وت   َفَص   لَ  َفلَُم   ا ﴿وقةةةال فةةةً قولةةةه تعةةةالى : 

ن ودِ  مْ  ّللُاَ  إِنُ  ق     الَ  بِ     اْلج  ْبَتلِ     ٌك   ِمْن     ه   َش     ِربَ  َفَم     نْ  بَِنَه     ر   م 

سَ  ٌْ ْطَعْم   ه   لَ   مْ  َوَم   نْ  ِمنِّ   ً َفلَ     اْغَت   َرفَ  َم   نِ  إاِلُ  ِمنِّ   ً َفإُِن   ه   ٌَ

ْرَف  ةً  ٌَ  ِد ِ  غ   ه   وَ  ج  اَوَز    َفلَُم  ا ِم  ْنه مْ  َقلِ  ٌالً  إاِلُ  ِمْن  ه   َفَش  ِرب وا بِ

ٌَ    ْومَ  لََن    ا طاَق    ةَ  ال ق    ال وا َمَع    ه   آَمن     وا َوالُ    ِذٌنَ   بِج    ال وتَ  اْل
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ن   وِد ِ  نُّ  ونَ  الُ  ِذٌنَ  ق  الَ  َوج  ظ   فَِئ  ة   ِم  نْ  َك  مْ  ّللُاِ  م الق   وا أَُنه   مْ  ٌَ

 )﴾الُص   ابِِرٌنَ  َم    َ  َوّللُا   ّللُاِ  بِ   إِْذنِ  َكثٌِ   َر ً  فَِئ   ةً  َغلََب   تْ  َقلٌِلَ   ة  

 ظهةةرت فمةةن لهةةم, اختبةةار أنةةه االبةةتالء هةةذا   ومعنةةى ( 25

 ذلةةةك, عةةةدا فٌمةةةا مطٌةةةع أنةةةه علةةةم المةةةاء تةةةرك فةةةً طاعتةةةه

 فةةةً فهةةةو األمةةةر وعصةةةى المةةةاء فةةةً شةةةهوته ؼلبتةةةه ومةةةن

 االبةةةتالء هةةةذا وقةةةع أحةةةرى... وإنمةةةا الشةةةدائد فةةةً العصةةةٌان

 . ( 26 )الكاذب  من الصادق لٌتمٌز

 : اتباع الرسول:  ـ 2

مْ  َوَك     ذلِ َ  ﴿قةةةةةال تعةةةةةالى :   َوَس     طاً  أ ُم     ةً  َجَعْلن     اك 

ون     وا ك     ونَ  الُن    اسِ  َعلَ    ى ش     َهداءَ  لَِتك  ٌَ مْ  الُرس     ول   َو ك  ٌْ  َعلَ    

ْن   تَ  الُتِ  ً اْلقِْبلَ  ةَ  َجَعْلَن   ا َوم  ا َش  ِهٌداً  ه  ا ك  ٌْ  َم   نْ  لِ  َنْعلَمَ  إاِلُ  َعلَ

ُتبِ         ْنَقلِ     ب   ِمُم     نْ  الُرس      ولَ  ٌَ ٌْ     هِ  َعل     ى ٌَ  كاَن     تْ  َوإِنْ  َعقَِب

ٌ ِض    ٌ َ  ّللُا   ك    انَ  َوم    ا ّللُا   َه    َدى الُ    ِذٌنَ  َعلَ    ى إاِلُ  لََكبٌِ    َر ً   لِ

مْ  ف   بِالُناسِ  ّللُاَ  إِنُ  إٌِماَنك   . ( 27 )﴾َرِحٌم   لََرإ 

داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : إن ابتةةةاع الرسةةةل ـ 

السةةةالم ـ مةةةن مقاصةةةد الشةةةرٌعة العظٌمةةةة , وإنمةةةا  علةةةٌهم

هلةةةةك مةةةةن هلةةةةك مةةةةن األمةةةةم السةةةةابقة لعصةةةةٌانهم الرسةةةةل , 

ورفضةةهم دعةةةوة الحةةةق التةةةً جةةةاءوا بهةةةا , أو امتنعةةةوا عةةةن 

 العمل بما جاءوا به من شرائع .

 فةةةةً لقةةةةرٌ  جةةةةواب ٌقةةةةول القرطبةةةةً : واآلٌةةةةة

 تةةةةةةؤلؾ قةةةةةةرٌ  اسةةةةةةتنكارهم تحوٌةةةةةةل القبلةةةةةةة ,   وكانةةةةةةت

 ألفةةةوه مةةةا بؽٌةةةر ٌمتحةةةنهم أن وجةةةل عةةةز هللا ادفةةةؤر الكعبةةةة,

 . ( 28 )ٌتبعه   ال ممن الرسول ٌتبع من لٌظهر

 لَه     م   قٌِ    لَ  َوإِذاوفةةةةً قولةةةةه سةةةةبحانه وتعةةةةالى : ﴿ 

ن  ا َم  ا َنُتبِ      َب  لْ  ق  ال وا ّللُا   أَْن  َزلَ  َم  ا اُتبِع   وا ٌْ ٌْ  هِ  أَْلَف  آباَءن  ا َعلَ

مْ  ك   انَ  أََولَ   وْ  ه  ْعقِل    ونَ  ال آب   اإ  ئاً  ٌَ ٌْ ونَ  َوال َش    ْهَت   د  ٌَ ﴾( 29 )  ,

 اتبةةةاع وتةةةركهم آبةةةاءهم بتقلٌةةةدهم فةةةذمهم قةةةال القرطبةةةً :   

 كبةةةةراءهم تقلٌةةةةدهم فةةةةً األهةةةةواء أهةةةةل كصةةةةنٌع الرسةةةةل,

 دٌنةةةةه, فةةةةً وسةةةةلم علٌةةةةه هللا صةةةةلى محمةةةةد اتبةةةةاع وتةةةةركهم

 والقطةةع التوحٌةةد أمةةر تعلةةم مكلةةؾ كةةل علةةى فةةرض وألنةةه

 ( 30 )والسةةةنة   الكتةةةاب جهةةةة مةةةن إال ٌحصةةةل ال وذلةةةك بةةةه,

  . 

 : اتباع ما أنزل ّللا ـ 3

 أَْن   َزلَ  َم   ا اُتبِع    وا لَه    م   قٌِ   لَ  َوإَِذا ﴿قةةةال تعةةةالى : 

َن    ا َم    ا َنُتبِ        َب    لْ  َق    ال وا ّللُا   ٌْ ٌْ    هِ  أَْلَف  َك    انَ  أََولَ    وْ  آَباَءَن    ا َعلَ

مْ  ه  ْعقِل ونَ  ال آَباإ  ًئا ٌَ ٌْ ونَ  َواَل  َش ْهَتد  ٌَ﴾( 31 ) . 

اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد : األمةةةةر باتبةةةةاع مةةةةا داللةةةةة 

أنةةزل هللا تعةةالى , وذم مةةن اتبةةع ؼٌةةره مةةن اآلبةةاء ونحةةوهم 

 , ٌدل على أن اتابع هللا تعالى مقصود شرعً .

 عةةةةةن أخبةةةةةر سةةةةةبحانه هللا إن قةةةةةال قرطبةةةةةً :   

 فةةةةً السةةةةفٌهة بآرائهةةةةا فٌةةةةه تحكمةةةةت فٌمةةةةا العةةةةرب جهالةةةةة

 وجةةةدوا أمةةةر بؤنةةةه فةةةاحتجوا , والوصةةةٌلة والسةةةائبة البحٌةةةرة

 هللا أنةةةةزل مةةةا وتركةةةةوا ذلةةةك, فةةةً فةةةةاتبعوهم آبةةةاءهم علٌةةةه

 اآلٌةةة بهةةذه قةةوم دٌنةةه ... تعلةةق فةةً بةةه وأمةةر رسةةوله علةةى

 فةةةً آلبةةةائهم باتبةةةاعهم الكفةةةار تعةةةالى هللا لةةةذم التقلٌةةةد ذم فةةةً

 فةةةً وهةةةذا. والمعصةةةٌة الكفةةةر فةةةً بهةةةم واقتةةةدائهم الباطةةةل,

 أصةةول مةةن فؤصةةل الحةةق فةةً التقلٌةةد أمةةا صةةحٌح, الباطةةل

 الجاهةةةل إلٌهةةةا ٌلجةةةؤ المسةةةلمٌن عصةةةم مةةةن وعصةةةمة الةةةدٌن,

 . ( 32 )النظر   درك عن المقصر

 : اإلحسان إلى الوالدٌن ـ 4

 ِمٌَث    اقَ  أََخ    ْذَنا َوإِذْ  ﴿قةةةةال هللا سةةةةبحانه وتعةةةةالى : 

ونَ  ال إِْس      َرائٌِلَ  َبنِ      ً نِ  ّللُاَ  إاِلُ  َتْعب       د  ٌْ  إِْحَس      اًنا َوبِاْلَوالِ      َد

َت      اَمى اْلق ْرَب      ى َوِذي ٌَ  لِلُن      اسِ  َوق ول       وا َواْلَمَس      اِكٌنِ  َواْل

ْس   ًنا ت مْ  ث    مُ  الُزَك   ا َ  َوآت    وا الُص   ال َ  َوأَقٌِم    وا ح  ٌْ  إاِلُ َقلِ   ٌال َت   َولُ

مْ  ونَ  َوأَْنت مْ  ِمْنك  ْعِرض   . ( 33 )﴾م 

داللةةةةةة اآلٌةةةةةة علةةةةةى المقصةةةةةد : مةةةةةن المقاصةةةةةد 

الشةةةرعٌة المهمةةةة التةةةً علٌةةةه مةةةدار صةةةالح األسةةةرة فةةةً 

اإلسةةةالم ـ التةةةً هةةةً أصةةةؽر وحةةةدة اجتماعٌةةةة فٌةةةه ـ 

 اإلحسان إلى الوالدٌن .

 وفةةةً هةةةذا ٌقةةةول القرطبةةةً عنةةةد تفسةةةٌر اآلٌةةةة :  

 فةةةً وجةةةل عةةةز هللا وقةةةرن. إحسةةةاناً  بالوالةةةدٌن وأمرنةةةاهم أي

 مةةن األولةةى النشةةؤة ألن بالتوحٌةةد, الوالةةدٌن حةةق اآلٌةةة هةةذه

 جهةةةةةة مةةةةةن -التربٌةةةةةة وهةةةةةو -الثةةةةةانً والةةةةةن ء هللا, عنةةةةةد

 ﴿ :فقةةةال بشةةةكره لهمةةةا الشةةةكر تعةةةالى قةةةرن ولهةةةذا الوالةةةدٌن,

رْ  أَنِ  ٌْ َ  لِ       ً اْش       ك   إلةةةةةةةى واإلحسةةةةةةةان.  ( 34 )﴾ َولِوالِ       َد

 لهمةةةةةةا, والتواضةةةةةةع بةةةةةةالمعروؾ, معاشةةةةةةرتهما: الوالةةةةةةدٌن

 وصةةةلة مماتهمةةةا, بعةةةد بةةةالمؽفرة والةةةدعاء أمرهمةةةا, وامتثةةةال

 . ( 35 )ودهما   أهل

 :اإلصالح بٌن الناس  ـ 5

ْرَض         ةً  ّللُاَ  َتْجَعل          وا َوال ﴿قةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةالى :   ع 

مْ  َم    انِك  ٌْ وا أَنْ  ألَ وا َوَتُتق     وا َتَب    رُّ نَ  َوت ْص    لِح  ٌْ  َوّللُا   الُن    اسِ  َب    

 . ( 36 )﴾ َعلٌِم   َسِمٌ   
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داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : إن فةةةً اآلٌةةةة حةةةث 

علةةى اإلصةةالح بةةٌن النةةاس , ممةةا ٌبةةٌن أنةةه مقصةةد شةةرعً 

. 

 مةةةةةةن شةةةةةً عةةةةةن تمتنعةةةةةوا قةةةةةال القرطبةةةةةً   ال

 الرجةةةل كةةةذا ... وهةةةو نفعةةةل أال حلفنةةةا بؤنةةةا تعلةةةالً  المكةةةارم

 فٌقةةةال النةةةاس, بةةةٌن ٌصةةةلح وال ٌصةةةل وال ٌبةةةر أال ٌحلةةةؾ

 . ( 37 )بر : له

 :ثانٌاً ـ درء المفاسد 

 : وتقلٌدهم النهً عن اتباع المضلٌن ـ 1

ِهمْ  أَْنَعْم    تَ  الُ    ِذٌنَ  ِص    َراطَ  ﴿قةةةةال تعةةةةالى :  ٌْ  َعلَ    

رِ  ٌْ وبِ  َغ ِهمْ  اْلَمْغض  ٌْ نَ  َوالَ  َعلَ  . ( 38 )﴾الُضالٌِّ

داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : نهةةةى هللا تعةةةالى عةةةن 

ابتةةاع الضةةةالٌن المنحةةرفٌن عةةةن جةةادة الصةةةواب وإن كةةةانوا 

مةةةةةةن اتبةةةةةةاع الةةةةةةدٌات األخةةةةةةرى , وكةةةةةةذلك النهةةةةةةً عةةةةةةن 

الممارسةةةةات الباطلةةةةة التةةةةً كةةةةانوا علٌهةةةةا , وأن ال ٌقتةةةةدى 

 مقصد شرعً مهم . بهم فً هذا األمر , وهذا

 أن وفةةةةةً هةةةةةذا ٌقةةةةةول القرطبةةةةةً :   فةةةةةالجمهور

 وجةةةاء النصةةةارى , والضةةةالٌن الٌهةةةود, علةةةٌهم المؽضةةةوب

              علٌةةةةةةةةه هللا ـةةةةةةةة صةةةةةةةةلى النبةةةةةةةةً عةةةةةةةةن مفسةةةةةةةةراً  ذلةةةةةةةةك

  علةةةةٌهم المؽضةةةةوب:  . وقةةةةال :   وقٌةةةةل ( 39 )ـةةةة   وسةةةةلم

 وهةةذا: قلةةت. الهةةدى سةةنن عةةن  الضةةالٌن  و البةةدع, باتبةةاع

 ـةةة أولةةةى وسةةةلم علٌةةةه هللا ـةةة صةةةلى النبةةةً روتفسةةةٌ حسةةةن,

 . ( 40 )وأحسن   وأعلى

 لَه     م   قٌِ    لَ  َوإَِذا ﴿وفةةةةً قولةةةةه سةةةةبحانه وتعةةةةالى : 

َن  ا َم  ا َنُتبِ      َب  لْ  َق  ال وا ّللُا   أَْن  َزلَ  َم  ا اُتبِع   وا ٌْ ٌْ  هِ  أَْلَف  آَباَءَن  ا َعلَ

مْ  َك   انَ  أََولَ   وْ  ه  ْعقِل    ونَ  ال آَب    اإ  ًئا ٌَ ٌْ ونَ  َوال َش    ْهَت    د  ٌَ﴾( 41 )  ,

 أن االلتةةةةةزام فةةةةةً الفسةةةةةاد ؼاٌةةةةةة قةةةةةال القرطبةةةةةً :   ألن

 علةةةى فقةةةرروا ٌعقلةةةون, ال كةةةانوا ولةةةو آباءنةةةا نتبةةةع: ٌقولةةةوا

 هةةةذه ألفةةةاظ ... وقةةةوة آبةةةائهم حةةةال هةةةً إذ هةةةذا, التةةةزامهم

 لَه    مْ  قٌِ   لَ  َوإِذا﴿  :ونظٌرهةةةا  التقلٌةةةد, إبطةةةال تعطةةةً اآلٌةةةة

 َم   ا َحْس   ب نا ق   ال وا الُرس    ولِ  َوإِلَ   ى ّللُا   أَْن   َزلَ  َم   ا إِل   ى َتع   الَْوا

ٌْ   هِ  َوَج   ْدنا  أخبةةةر سةةةبحانه هللا اآلٌةةةة ... إن ( 42 )﴾آباَءن   ا َعلَ

 فةةً السةةفٌهة بآرائهةةا فٌةةه تحكمةةت فٌمةةا العةةرب جهالةةة عةةن

 وجةةةدوا أمةةةر   بؤنةةةه , فةةةاحتجوا والوصةةةٌلة والسةةةائبة البحٌةةةرة

 هللا أنةةةةزل مةةةا وتركةةةةوا ذلةةةك, فةةةً فةةةةاتبعوهم آبةةةاءهم علٌةةةه

 اآلٌةةة بهةةذه قةةوم دٌنةةه ... تعلةةق فةةً بةةه وأمةةر رسةةوله علةةى

 فةةةً آلبةةةائهم باتبةةةاعهم الكفةةةار تعةةةالى هللا لةةةذم التقلٌةةةد ذم فةةةً

 فةةةً وهةةةذا. والمعصةةةٌة الكفةةةر فةةةً بهةةةم واقتةةةدائهم الباطةةةل,

 أصةةول مةةن فؤصةةل الحةةق فةةً التقلٌةةد أمةةا صةةحٌح, الباطةةل

 الجاهةةةل إلٌهةةةا ٌلجةةةؤ المسةةةلمٌن عصةةةم مةةةن وعصةةةمة الةةةدٌن,

 .(43)النظر  درك عن المقصر

 : النهً عن اتباع خطوات الشٌطان ـ 2

َه   ا ٌَ   ا ﴿قةةةال تعةةةالى :  ٌُّ ل    وا الُن   اس   أَ  فِ   ً ِمُم   ا ك 

ًب    ا َح    الاًل  األَْرِض  ٌِّ ط     َواتِ  َتُتبِع     وا َوال َط َطانِ  خ  ٌْ  إُِن    ه   الُش    

مْ  و   لَك  بٌِن   َعد   . ( 44 )﴾ م 

داللةةةةةة اآلٌةةةةةةة علةةةةةةى المقصةةةةةد : وهةةةةةةذا مقصةةةةةةد 

شةةةةرعً خطٌةةةةر , التهةةةةاون فٌةةةةه وراء ضةةةةالل كثٌةةةةر مةةةةن 

 الناس واألقوام .

 الشةةةٌطان أثةةةر تقفةةةوا قةةةال القرطبةةةً : أي :   وال

 إلةةةةى منسةةةةوب فهةةةةو الشةةةةرع بةةةةه ٌةةةةرد لةةةةم ومةةةةا وعملةةةةه,

. أعمالةةه  الشةةٌطان خطةةوات:  عبةةاس ابةةن قةةال. الشةةٌطان 

 النةةذور هةةً: مجلةةز أبةةو. طاعتةةه: السةةدي. خطاٌةةاه: مجاهةةد

 كةةةل فةةةً عةةةام اللفةةةظ أن والصةةةحٌح: المعاصةةةً , قلةةةت فةةةً

 . ( 45 )والمعاصً   البدع من والشرائع السنن عدا ما

 : النهً عن االستهزاء بالدٌن ـ 3

وا َوال ﴿قةةةةةال تعةةةةةالى :  ٌَ     اتِ  َتُتِخ     ذ  ًوا ّللُاِ  آ  )﴾ه      ز 

46 ) . 

داللةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : فةةً اآلٌةةةة نهةةةً عةةةن 

 الهةةةةةةزء والسةةةةةةخرٌة بجمٌةةةةةةع آٌةةةةةةات هللا تعةةةةةةالى مةةةةةةن دون

 استثناء كما دلت علٌه اآلٌة .

 تؤخةةةةذوا : ال وفةةةً هةةةذا ٌقةةةةول القرطبةةةً   معنةةةاه

 فمةةةن كلهةةةا, جةةةد فإنهةةةا الهةةةزو طرٌةةةق فةةةً تعةةةالى هللا أحكةةةام

 ٌطلةةةق الرجةةةل كةةةان: الةةةدرداء أبةةةو قةةةال. لزمتةةةه فٌهةةةا هةةةزل

 وكةةةةان العةةةةب, وأنةةةةا طلقةةةةت إنمةةةةا: وٌقةةةةول الجاهلٌةةةةة فةةةةً

اآلٌةةةة ....  هةةةذه فنزلةةةت العبةةةاً, كنةةةت: وٌقةةةول وٌةةةنكح ٌعتةةةق

 ألنةةه اآلٌةةة, معنةةى فةةً داخلةةة كلهةةا واألقةةوال: علماإنةةا قةةال

 ذلةةك وٌقةةال. هةةزوا اتخةةذها: هللا آٌةةات مةةن سةةخر لمةةن ٌقةةال

 بهةةةا ٌؤخةةةذ ولةةةم طرحهةةةا لمةةةن ذلةةةك وٌقةةةال بهةةةا, كفةةةر لمةةةن

. اآلٌةةة فةةً األقةةوال هةةذه تةةدخل هةةذا فعلةةى بؽٌرهةةا, وعمةةل

 . ( 47 )ونهٌه   وأمره دالئله: هللا وآٌات

 : تنزٌه ّللا تعالى عن اتخاذ الولد ـ 4

 س     ْبَحاَنه   َولَ    ًدا ّللُا   اُتَخ    ذَ  َوَق    ال وا ﴿قةةةةال تعةةةةالى : 

ل   َواألَْرِض  الُسَمَواتِ  فًِ َما لَه   َبلْ   . ( 48 )﴾َقانِت ونَ  لَه   ك 

داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد : فةةةةً اآلٌةةةةة إنكةةةةار 

ك وذم الدعةةةةاء اتخةةةةاذ هللا تعةةةةالى للولةةةةد سةةةةبحانه , وأن تةةةةر



 1025السنة         2العدد          7مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد 
 

107 
 

هةةذه القالةةة مقصةةد شةةرعً , وأن مةةن خالفهةةا وقةةال بهةةا فقةةد 

 وقع فً محظور شرعً عظٌم .

 فةةةً النصةةةارى عةةةن إخبةةةار قةةةال القرطبةةةً : هةةةذا

: قةةةةولهم فةةةةً الٌهةةةود عةةةةن وقٌةةةةل. هللا ابةةةن المسةةةةٌح: قةةةولهم

: قةةةةولهم فةةةةً العةةةةرب كفةةةةرة عةةةةن وقٌةةةةل. هللا ابةةةةن عزٌةةةةر

 عةةةةن األخبةةةةار هةةةةذه مثةةةةل جةةةةاء وقةةةةد. هللا بنةةةةات المالئكةةةةة

 التبرئةةةةةة , ومعنةةةةةاه واألنبٌةةةةةاء مةةةةةرٌم فةةةةةً الكفةةةةةار الجهلةةةةةة

 هةةةو بةةةل ولةةةداً, هللا اتخةةةذ: قةةةولهم مةةةن والمحاشةةةاة, والتنزٌةةةه

 فٌحتةةاج ٌلةةد لةةم صةةفاته, فةةً أحةةد ذاتةةه, فةةً واحةةد تعةةالى هللا

 الظةةةةةةالمون ٌقةةةةةةول عمةةةةةةا وتعةةةةةةالى صةةةةةةاحبة جةةةةةةل إلةةةةةةى

 داخةةةل ولةةةداً  اتخةةةذ بؤنةةةه كبٌةةةراً , والقائةةةل علةةةواً  والجاحةةةدون

 مةةةن إال الولةةةد ٌكةةةون واألرض , وال السةةةموات جملةةةة فةةةً

 ولةةةداً  ٌتخةةةذ أن سةةةبحانه للحةةةق ٌكةةةون فكٌةةةؾ الوالةةةد, جةةةنس

 تقتضةةةً ... فالولدٌةةةة شةةةً ٌشةةةبهه ال وهةةةو مخلوقاتةةةه مةةةن

 والثبةةةوت, الوحدانٌةةةة ٌقتضةةةً والقةةةدم والحةةةدوث, الجنسةةةٌة

 الصةةمد, الفةةرد األحةةد, الواحةةد األزلةةً القةةدٌم سةةبحانه فهةةو

 البنةةوة إن ثةةم. أحةةد كفةةواً  لةةه ٌكةةن ولةةم ٌولةةد ولةةم ٌلةةد لةةم الةةذي

 هةةةةذا عبةةةةداً  ولةةةةد ٌكةةةةون والعبودٌةةةةة , فكٌةةةةؾ الةةةةرق تنةةةةافً

 . ( 49 )محال المحال إلى أدى وإن ما محال,

 : النهً عن العدوان ـ 5

 الُ    ِذٌنَ  ّللُاِ  َس    بٌِلِ  فِ    ً َوَق    اتِل وا ﴿قةةةةال تعةةةةالى : 

مْ  وا َوال ٌ َقاتِل وَنك  ْعَتِدٌنَ  ٌ ِحبُّ  ال ّللُاَ  إِنُ  َتْعَتد   . ( 50 )﴾اْلم 

داللةةة اآلٌةةة علةةى المقصةةد : هةةذا أصةةل مهةةم مةةن 

أصةةول الشةةرٌعة , ومقصةةد ٌنةةتظم تحتةةه عةةدد مةةن الفةةروع 

, التةةةةةً تشةةةةةمل كةةةةةل أنةةةةةواع العةةةةةدوان واالعتةةةةةداء البةةةةةدنً 

 والمعنوي , الدٌنً والدنٌوي , الشخصً والجماعً .

 النسةةةاء قتةةةل فةةةً تعتةةةدوا ٌقةةةول القرطبةةةً :   وال

 فلةةةٌس المرتةةةدون وشةةةبههم.... , فؤمةةةا والرهبةةةان بٌانوالصةةة

 لةةةٌس والضةةةالل الزٌةةةػ أهةةةل وكةةةذلك التوبةةةة, أو القتةةةل إال

 ثةةةةم بالباطةةةةل االعتقةةةةاد أسةةةةر ومةةةةن. التوبةةةةة أو السةةةةٌؾ إال

 وأمةةةةةا. ٌسةةةةةتتاب وال ٌقتةةةةةل كالزنةةةةةدٌق فهةةةةةو علٌةةةةةه ظهةةةةةر

 ٌرجعةةةوا حتةةةى قتةةةالهم فٌجةةةب العةةةدل أئمةةةة علةةةى الخةةةوارج

 لؽٌةةر القتةةال فةةً تعتةةدوا ال المعنةةى: قةةوم وقةةال. الحةةق إلةةى

 سةةةبٌل فةةةً قةةةاتلوا بةةةل الةةةذكر, وكسةةةب كالحمٌةةةة هللا, وجةةةه

 .  ( 51 )للكلمة   وإظهاراً  دٌنا ٌعنً ٌقاتلونكم, الذٌن هللا

ومةةةةةةةن المعلةةةةةةةوم أن العبةةةةةةةرة بعمةةةةةةةوم اللفةةةةةةةظ ال 

 ﴿بخصةةوص السةةبب , لةةذلك قةةال فةةً تفسةةٌر قولةةه تعةةالى : 

   العةةةةةدوان   ( 52 )﴾َواْلع      ْدوانِ  اإلِْث     مِ  َعلَ     ى َتع     اَون وا َوال

  ( 53 )الناس  ظلم وهو

 

 المبحث الثالث 

 المقاصد الخاصة

 :إهال  األمم  ـ 1

ْن   ت مْ  َوإِنْ  ﴿قةةةال تعةةةالى :  ٌْ   ب   فِ   ً ك   َنُزْلَن   ا ِمُم   ا َر

مْ  َواْدع    وا ِمْثلِ   هِ  ِم   نْ  بِس    وَر    َف   ؤْت وا َعْب   ِدَنا َعلَ   ى  ش    َهَداَءك 

ونِ  ِمنْ  ْنت مْ  إِنْ  ّللُاِ  د   . ( 54 )﴾َصاِدقٌِنَ  ك 

داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : بةةةٌن القةةةرآن الكةةةرٌم 

أن مةةةةن هلةةةةك مةةةةن األمةةةةم السةةةةابقة , إنمةةةةا كةةةةان بتكةةةةذٌبهم 

لرسةةةةلهم , وإنكةةةةار اصةةةةطفائهم بةةةةالنبوة , أو تكةةةةذٌبهم بمةةةةا 

جةةةاءوا بةةةه مةةةن عنةةةد هللا تعةةةالى , وهةةةذا ٌعنةةةً أن تصةةةدٌق 

هللا علٌةةةةه الرسةةةةل عامةةةةة , وتصةةةةدٌق الرسةةةةول ـ صةةةةلَّى 

 وسلم ـ خاصة من مقاصد الشرع العظٌمة .

 قةةةةال القرطبةةةةً عةةةةن المةةةةراد باآلٌةةةةة :   والمةةةةراد

: قةةالوا القةةرآن سةةمعوا لمةةا فةةإنهم تحةةدوا, الةةذٌن المشةةركون

. اآلٌةةة فنزلةةت منةةه, شةةك لفةةً هللا , وإنةةا كةةالم هةةذا ٌشةةبه مةةا

 فةةةةً ذكةةةر لمةةةةا سةةةبحانه هللا أن قبلهةةةةا بمةةةا اتصةةةةالها ووجةةةه

 بعةةةدها ذكةةةر وقدرتةةةه وحدانٌتةةةه علةةةى الداللةةةة األولةةةى اآلٌةةةة

 مةةن مفتةةرى لةةٌس بةةه جةةاء مةةا وأن نبٌةةه, نبةةوة علةةى الداللةةة

 . ( 55 )عنده  

ب و َ  َوإِنْ وقةةةال تعةةةالى : ﴿   َق   ْبلَه مْ  َك   ُذَبتْ  َفَق   دْ  ٌ َك   ذِّ

, وفةةً هةةذا ٌقةةول القرطبةةً  ( 56 )﴾َوَثم   ود   َوَع  اد   ن   وح   َق  ْوم  

 ـةةة وتعزٌةةةة, وسةةةلم علٌةةةه هللا ـةةة صةةةلى للنبةةةً تسةةةلٌة :   هةةةذا

 هللا أهلةةةةك أن إلةةةةى فصةةةةبروا كةةةةذبوا أنبٌةةةةاء قبلةةةةك كةةةةان أي

 . ( 57 )واصبر   بهم فاقتد المكذبٌن,

 : اإلحسان إلى الٌتامى  ـ 2

ْس     ؤَل وَن َ  ﴿قةةةةةال تعةةةةةالى :  ٌَ َت     اَمى َع     نِ  َو ٌَ  ق      لْ  اْل

ٌْ    ر   لَه     مْ  إِْص    اَلح   مْ  َوإِنْ  َخ وه  مْ  ت َخ    الِط  ْعلَ    م   َوّللُا   َف    إِْخَوان ك  ٌَ 

ْفِس     دَ  ْص     لِحِ  ِم     نَ  اْلم  مْ  ّللُا   َش     اءَ  َولَ     وْ  اْلم   ّللُاَ  إِنُ  أَلَْعَن     َتك 

 . ( 58 )﴾َحِكٌم   َعِزٌز  

داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد : وصةةةةؾ هللا تعةةةةالى 

إصةةةةةةالح الٌتةةةةةةامى بةةةةةةالخٌر,  وحةةةةةةث علةةةةةةى مخةةةةةةالطتهم 

بالحسةةةةةنى , ممةةةةةا ٌةةةةةدل علةةةةةى أن إصةةةةةالحهم ومخةةةةةالطتهم 

 شرعً .بالبر والمعروؾ مقصد 

 الٌتةةةامى علةةةى القةةةوام ٌقةةةول القرطبةةةً :   ٌسةةةؤلك

 الكافةةةةل عةةةةٌن منةةةةه ٌعلةةةةم ال مجمةةةةل وذلةةةةك لهةةةةم, الكةةةةافلون
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 هللا األوصةةةةةةاؾ ... أذن مةةةةةةن فٌةةةةةةه ٌشةةةةةةترط ومةةةةةةا والقةةةةةةٌم

 فةةةةً الحاضةةةةنٌن ووكةةةةل المخالطةةةةة, صةةةةورة فةةةةً سةةةةبحانه

 . ( 59 )  أمانتهم  إلى ذلك

 :  األمر بصالح الذات ـ 3

ونَ  ﴿قةةةال تعةةةالى :   َوَتْنَس   ْونَ  بِ   اْلبِرِّ  الُن   اسَ  أََت   ؤْم ر 

مْ   . ( 60 )﴾َتْعقِل ونَ  أََفال اْلِكَتابَ  َتْتل ونَ  َوأَْنت مْ  أَْنف َسك 

داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد : كثٌةةةرون ٌنصةةةحون 

النةةةةاس , وٌةةةةؤمرونهم بةةةةؤنواع البةةةةر   ولكةةةةن عنةةةةدما ٌتعلةةةةق 

األمةةةر بهةةةم ٌقعةةةون فٌمةةةا نهةةةوا اآلخةةةرٌن عنةةةه , ممةةةا ٌحقةةةق 

تناقضةةةةةاً بٌنةةةةةاً بةةةةةٌن الطةةةةةرح والتطبٌةةةةةق , أو بةةةةةٌن المبةةةةةدأ 

والسةةةلوك , لةةةذلك نهةةةى هللا تعةةةالى عةةةن هةةةذا افعةةةل فةةةً هةةةذه 

 اآلٌة , مما ٌإكد أن هذا مقصد شرعً .

 اسةةةةةتفهام وعةةةةةن هةةةةةذا ٌقةةةةةول القرطبةةةةةً :   هةةةةةذا

 فعةةةل تةةةرك بسةةةبب اآلٌةةةة فةةةً التةةةوبٌل ... أن التةةةوبٌل معنةةةاه

 فةةةةً تعةةةةالى هللا ذم , ولهةةةةذا بةةةةالبر األمةةةةر بسةةةةبب , ال البةةةةر

 بهةةةا ٌعملةةةون وال البةةةر بؤعمةةةال ٌةةةؤمرون كةةةانوا قومةةةا كتابةةةه

 ٌةةةةوم إلةةةةى الةةةةدهر طةةةةول علةةةةى ٌتلةةةةى توبٌخةةةةا بةةةةه وبخهةةةةم

 . ( 61 )القٌامة 

 : التفكر بآٌات ّللا  ـ 4

 َواألَْرِض  الُس   َمَواتِ  َخْل   قِ  فِ   ً إِنُ ﴿قةةةال تعةةةالى : 

ٌْ   لِ  َواْخ   تاِلفِ   اْلَبْح   رِ  فِ   ً َتْج   ِري الُتِ   ً َواْلف ْل    ِ  َوالُنَه   ارِ  اللُ

ْنَف       بَِم   ا  َم   اء   ِم   نْ  الُس   َماءِ  ِم   نَ  ّللُا   أَْن   َزلَ  َوَم   ا الُن   اسَ  ٌَ

ٌَ   ا  َداُب   ة   ك    لِّ  ِم   نْ  فٌَِه   ا َوَب   ثُ  َمْوتَِه   ا َبْع   دَ  األَْرضَ  بِ   هِ  َفؤَْح

ٌَ     احِ  َوَتْص     ِرٌفِ  َس     ُخرِ  َوالُس     َحابِ  الرِّ نَ  اْلم  ٌْ  الُس     َماءِ  َب     

ٌَات   َواألَْرِض  ْعقِل ونَ  لَِقْوم   آل ٌَ ﴾( 62 ) . 

داللةةةة اآلٌةةةة علةةةى المقصةةةد :  لةةةٌس التفكةةةر بآٌةةةات 

هللا تعةةةةالى نشةةةةاط فكةةةةري ٌملٌةةةةه الفةةةةراغ , أو ضةةةةرب مةةةةن 

ضةةةةروب التةةةةرؾ الفكةةةةري , بةةةةل هةةةةو أمةةةةر  أمةةةةر بةةةةه هللا 

سةةةبحانه وتعةةةالى , فهةةةو مقصةةةد شةةةرعً , لةةةذلك مةةةدح هللا 

فةةةةً مواضةةةةع تعةةةةالى مةةةةن ٌتفكةةةةر فةةةةً آٌةةةةات هللا المختلفةةةةة 

 كثرة من كتابه الكرٌم .

 فةةةً ٌنظةةةروا لةةةم وفةةةً هةةةذا ٌقةةةول القرطبةةةً :   أو

 محةةةةالً  بكونهةةةةا ٌسةةةةتدلوا حتةةةةى وتةةةةدبر تفكةةةةر نظةةةةر ذلةةةةك

 المحةةةدث وأن محةةةدثات, أنهةةةا علةةةى والتؽٌٌةةةرات للحةةةوادث

 حكةةةٌم الصةةةانع ذلةةةك وأن ٌصةةةنعه, صةةةانع عةةةن ٌسةةةتؽنً ال

 ٌكةةةن لةةةم لةةةو ألنةةةه مةةةتكلم, بصةةةٌر سةةةمٌع مرٌةةةد قةةةدٌر عةةةالم

محةةةال ...  وذلةةةك منةةةه أكمةةةل اإلنسةةةان لكةةةان الصةةةفات بهةةةذه

 فةةً العقةةل مةةن لةةه جعةةل بمةةا التنبٌةةه بهةةذا تفكةةر إذا فاإلنسةةان

 كةةةةان. مصةةةةرفة شةةةةتى أحةةةةوال وعلةةةةى مةةةةدبرة رآهةةةةا نفسةةةةه

 لةةم أنةةه فةةٌعلم وعظمةةاً, لحمةةاً  ثةةم مضةةؽة ثةةم علقةةة ثةةم نطفةةة

 ال ألنةةةه الكمةةةال, حةةةال إلةةةى الةةةنقص حةةةال مةةةن نفسةةةه ٌنقةةةل

 هةةً التةةً األفضةةل الحةةال فةةً لنفسةةه ٌحةةدث أن علةةى ٌقةةدر

 وال األعضةةةةاء, مةةةةن عضةةةةواً  أشةةةةده وبلةةةةوغ عقلةةةةه كمةةةةال

 علةةةى ذلةةةك فٌدلةةةه جارحةةةة, جوارحةةةه فةةةً ٌزٌةةةد أن ٌمكنةةةه

. أعجةةز ذلةةك فعةةل عةةن ضةةعفه وأوان نقصةةه حةةال فةةً أنةةه

 نفسةةه ٌنقةةل لةةم وهةةو شةةٌخاً  ثةةم كهةةالً  ثةةم شةةابا نفسةةه ٌةةرى وقةةد

 والهةةةرم, الشةةةٌخوخة حةةةال إلةةةى والقةةةوة الشةةةباب حةةةال مةةةن

 المشةةةٌب حةةةال ٌزاٌةةةل أن وسةةةعه فةةةً وال لنفسةةةه اختةةةاره وال

 فعةةل الةةذي هةةو لةةٌس أنةةه بةةذلك فةةٌعلم الشةةباب, قةةوة وٌراجةةع

 نقلةةةه ونةةةاقالً  صةةةنعه صةةةانعاً  لةةةه وأن بنفسةةةه, األفعةةةال تلةةةك

 ناقةةل بةةال أحوالةةه تتبةةدل لةةم ذلةةك ولةةوال حةةال, إلةةى حةةال مةةن

 . ( 63 )مدبر  وال

 إِنُ وقةةةال القرطبةةةً عنةةةد تفسةةةٌر قولةةةه تعةةةالى : ﴿ 

ٌْ    لِ  َواْخ    تاِلفِ  َواألَْرِض  الُس    َمَواتِ  َخْل    قِ  فِ    ً  َوالُنَه    ارِ  اللُ

ٌَ        ات    بةةةةةةةةالنظر األمةةةةةةةةر ,    ( 64 )﴾األَْلَب        ابِ  أل ولِ        ً آل

 قٌةةةةوم حةةةةً عةةةةن إال تصةةةةدر ال إذ آٌاتةةةةه, فةةةةً واالسةةةةتدالل

 ٌكةةةةون حتةةةةى العةةةةالمٌن, عةةةةن ؼنةةةةً سةةةةالم قةةةةدوس قةةةةدٌر

ٌَ   ات  ﴿ التقلٌةةةد إلةةةى ال الٌقةةةٌن إلةةةى مسةةةتنداً  إٌمةةةانهم  أل ولِ   ً آل

            تؤمةةةةةةةةل فةةةةةةةةً عقةةةةةةةةولهم ٌسةةةةةةةةتعملون الةةةةةةةةذٌن ﴾ األَْلَب        ابِ 

 .  ( 65 )الدالئل  

 : ضرب األمثال  ـ 5

 َفَس   الَتْ  َم   اءً  الُس   َماءِ  ِم   نَ  أَْن   َزلَ  ﴿قةةةال تعةةةالى : 

ٌَ   ة   ل   َفاْحَتَم   لَ  بَِق   َدِرَها أَْوِد ٌْ ًٌ   ا َزَب   ًدا الُس    ونَ  َوِمُم   ا َرابِ  ٌ وقِ   د 

ٌْ   هِ  ٌَ   ة   اْبتَِغ   اءَ  الُن   ارِ  فِ   ً َعلَ  َك   َذلِ َ  ِمْثل    ه   َزَب   د   َمَت   اع   أَوْ  ِحْل

ْض    ِرب   ٌَ    ْذَهب   الُزَب    د   َفؤَُم    ا َواْلَباِط    لَ  اْلَح    قُ  ّللُا   ٌَ َف    اءً  َف  ج 

ْنَف       َم   ا َوأَُم   ا ْمك    ث   الُن   اسَ  ٌَ ٌَ ْض   ِرب   َك   َذلِ َ  األَْرِض  فِ   ً َف ٌَ 

 . ( 66 )﴾ األَْمَثالَ  ّللُا  

داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد :  لقةةةةد ضةةةةرب هللا 

تعةةةالى األمثةةةال فةةةً كتةةةاب المجٌةةةد فةةةً مواضةةةع كثٌةةةرة , 

 مما ٌدل على أن ضرب المثل مقصد شرعً.

 هةةةةةةذه لكةةةةةةم بةةةةةةٌن كمةةةةةةا قةةةةةةال القرطبةةةةةةً :    أي

 . ( 67 ) بٌنات   ٌضربها فكذلك األمثال

 اَل  ّللُاَ  إِنُ  ﴿وذكةةةةر عنةةةةةد تفسةةةةٌر  قولةةةةةه تعةةةةةالى : 

ْس    َتْحًٌِ ْض    ِربَ  أَنْ  ٌَ  أن المنةةةةافقٌن قةةةةالوا : هللا ( 68 )﴾َم    َثال ٌَ

 هةةةةذه هللا فةةةةؤنزل األمثةةةةال, ٌضةةةةرب أن مةةةةن وأعلةةةةى أجةةةةل

 رداً علٌهم وتكذٌباً لهم.  ( 69 )اآلٌة

 : الحكمة من إرسال الرسل  ـ 6
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 َفَبَع   ثَ  َواِح   َد ً  أ ُم   ةً  الُن   اس   َك   انَ  ﴿قةةةال تعةةةالى : 

ٌِّ     ٌنَ  ّللُا   َبشِّ     ِرٌنَ  الُنبِ ْن     ِذِرٌنَ  م   اْلِكَت     ابَ  َمَعه      م   َوأَْن     َزلَ  َوم 

مَ  بِ  اْلَحقِّ  ْحك  ٌَ نَ  لِ   ٌْ  اْخَتلَ  فَ  َوَم  ا فٌِ  هِ  اْخَتلَف   وا فٌَِم  ا الُن  اسِ  َب  

َن    َج   اَءْته م   َم   ا َبْع   دِ  ِم   نْ  أ وت    و    إاِلُ الُ   ِذٌنَ  فٌِ   هِ  ٌِّ ًٌ   ا ات  اْلَب  َبْغ

ٌْ  َنه مْ   اْلَح  قِّ  ِم  نَ  فٌِ  هِ  اْخَتلَف   وا لَِم  ا آَمن   وا الُ  ِذٌنَ  ّللُا   َفَه  َدى َب

ْه   ِدي َوّللُا   بِإِْذنِ   هِ  َش   اء   َم   نْ  ٌَ ْس   َتقٌِم   ِص   َراط   إِلَ   ى ٌَ  ( 70 )﴾ م 

. 

داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد :  ذكةةةةر هللا تعةةةةالى 

عةةدد مةةن الحكمةة مةةن إرسةةال الرسةةل ـ علةٌهم السةةالم ـ فةةً 

المواضةةةةةع فةةةةةً القةةةةةرآن الكةةةةةرٌم , وان منهةةةةةا : البشةةةةةارة 

 والنذراة  .

 مبشةةةةرٌن النبٌةةةةٌن, هللا قةةةةال القرطبةةةةً :   فبعةةةةث

 كفةةارا قةةدرهم مةةن وكةةل. عصةةى مةةن ومنةةذرٌن أطةةاع مةةن

 كةةةةان( تكةةةةون ) أن وٌحتمةةةةل. إلةةةةٌهم  النبٌةةةةٌن بعثةةةةة كانةةةةت

 الجةةةنس هةةةم الةةةذٌن النةةةاس عةةةن اإلخبةةةار والمةةةراد للثبةةةوت,

 وجهلهةةةم الشةةةرائع, عةةةن خلةةةوهم فةةةً واحةةةدة أمةةةة أنهةةةم كلةةةه

إلةةةٌهم ,  بالرسةةةل وتفضةةةله علةةةٌهم, هللا مةةةن لةةةوال بالحقةةةائق,

 )فقةةةط  بالمضةةةً التؤوٌةةةل هةةةذا علةةةى كةةةان ( ٌخةةةتص ) فةةةال

71 ) . 

َه     ا ٌَ     ا ﴿وكةةةةةذلك قولةةةةةه تعةةةةةالى :  ٌُّ ًُّ  أَ  إُِن     ا الُنبِ     

َبشِّ   ًرا َش   اِهًدا أَْرَس   ْلَنا َ  ًٌ   ا( 45) َوَن   ِذًٌرا َوم   ّللُاِ  إِلَ   ى َوَداِع

نٌِ    ًرا َوِس    َراًجا بِإِْذنِ    هِ  , ففهنةةةةا مقصةةةةد آخةةةةر هةةةةو  ( 72 )﴾ م 

( مبشةةةرا) و الةةةدعوة إلةةةى هللا تعةةةالى , ٌقةةةول القرطبةةةً :   

 معنةةةةةاه( نةةةةةذٌرا) و وبالجنةةةةةة هللا برحمةةةةةة للمةةةةةإمنٌن معنةةةةةاه

 إلةةى وداعٌةةا. )الخلةةد وعةةذاب النةةار مةةن والمكةةذبٌن للعصةةاة

 بةةةةةه, واألخةةةةةذ التوحٌةةةةةد تبلٌةةةةةػ هةةةةةو هللا إلةةةةةى الةةةةةدعاء( هللا

 إٌةةةةاك, بةةةةؤمره: معنةةةةاه هنةةةةا( بإذنةةةةه) و. الكفةةةةرة ومكافحةةةةة

 هنةةةةا( منٌةةةةرا سةةةةراجا)و وأوانةةةةه وقتةةةةه فةةةةً ذلةةةةك وتقةةةةدٌره

  ( 73 )شرعه   ٌتضمنه الذي للنور استعارة

 

 

 : تحرٌف كالم ّللا  ـ 7

 َوَق   دْ  لَك    مْ  ٌ ْإِمن    وا أَنْ  أََفَتْطَمع    ونَ  ﴿قةةةال تعةةةالى : 

ونَ  ِم   ْنه مْ  َفِرٌ   ق   َك   انَ  ْس   َمع  ف وَن   ه   ث    مُ  ّللُاِ  َك   اَلمَ  ٌَ  ِم   نْ  ٌ َحرِّ

مْ  َعَقل و    َما َبْعدِ  ْعلَم ونَ  َوه  ٌَ﴾( 74 ) . 

داللةةةةةة اآلٌةةةةةة علةةةةةى المقصةةةةةد : قطعةةةةةت اآلٌةةةةةة 

الطمةةةع فةةةً إٌمةةةان أهةةةل الكتةةةاب بسةةةبب تحةةةرٌفهم لكةةةالم هللا 

, فةةةةدل هةةةةذا أن تحرٌةةةةؾ كةةةةالم هللا مقصةةةةد شةةةةرعً , وأن 

 كل تحرٌؾ فً الشرٌعة اإلسالمٌة. الواجب هو تجنب

 , الةةةةذٌن الٌهةةةةود علمةةةةاء هةةةةم قةةةةال القرطبةةةةً :  

 , والحةةةةةالل حةةةةةالالً  الحةةةةةرام فٌجعلةةةةةون التةةةةةوراة ٌحرفةةةةةون

 : إن أي لهةةةةم, تةةةةوبٌل ألهةةةةوائهم ... وهةةةةذا اتباعةةةةاً  حرامةةةةاً 

 وعنةةةةاد, سةةةةوء أفاعٌةةةةل آلبةةةةائهم سةةةةلفت قةةةةد الٌهةةةةود هةةةةإالء

 )إٌمةةانهم   فةةً تطمعةةون فكٌةةؾ السةةنن, ذلةةك علةةى فهةةإالء

75 ) . 

 :ـ  تعلٌم السحر  8

اِطٌن   َتْتل      و َم     ا َواُتَبع      وا ﴿قةةةةةال تعةةةةةالى :  ٌَ  الُش     

ْل    ِ  َعلَ   ى َمانَ  م  ٌْ َمان   َكَف   رَ  َوَم   ا س    لَ ٌْ اِطٌنَ  َولَِك   نُ  س    لَ ٌَ  الُش   

وا نِ  َعلَ   ى أ ْن   ِزلَ  َوَم   ا السِّ   ْحرَ  الُن   اسَ  ٌ َعلِّم    ونَ  َكَف   ر  ٌْ  اْلَملََك   

وتَ  بَِبابِ  لَ  وتَ  َه  ار  ق   واَل  َحُت  ى أََح  د   ِم  نْ  ٌ َعلَِّم  انِ  َوَم  ا َوَم  ار  ٌَ 

َتَعلُم    ونَ  َتْكف    رْ  َف   اَل  فِْتَن   ة   َنْح   ن   إُِنَم   ا ٌَ ق    ونَ  َم   ا ِمْنه َم   ا َف  ٌ َفرِّ

نَ  بِ  هِ  ٌْ ٌنَ  ه   مْ  َوَم  ا َوَزْوِج  هِ  اْلَم  ْرءِ  َب    إاُِل  أََح  د   ِم  نْ  بِ  هِ  بَِض  ارِّ

َتَعلُم    ونَ  ّللُاِ  بِ   إِْذنِ  ٌَ مْ  َم   ا َو ه  ه مْ  َواَل  ٌَض    رُّ  َعلِم    وا َولََق   دْ  ٌَ   ْنَفع 

 َم   ا َولَبِ   ْئسَ  َخ   اَلق   ِم   نْ  اآْلِخ   َر ِ  فِ   ً لَ   ه   َم   ا اْش   َتَرا    لََم   نِ 

ْعلَم ونَ  َكان وا لَوْ  أَْنف َسه مْ  بِهِ  َشَرْوا ٌَ﴾( 76 ) . 

داللةةةةة اآلٌةةةةة علةةةةى المقصةةةةد :  دلةةةةت اآلٌةةةةة فةةةةً 

مةةن اتبةةاع الشةةٌطان فةةً تعلةةٌم السةةحر تحةةذٌر بنةةً إسةةرائٌل 

علةةةى أن تةةةرك السةةةحر مقصةةةود شةةةرعً, قةةةال القرطبةةةً : 

 نبةةةةذوا الةةةةذٌن الطائفةةةةة عةةةةن تعةةةةالى هللا مةةةةن إخبةةةةار   هةةةةذا

 .....الٌهةةةةود وهةةةةم أٌضةةةةا, السةةةةحر اتبعةةةةوا بةةةةؤنهم الكتةةةةاب

. ( 77 )السةةةةةةةةةةةةةةةةحر  بتعلةةةةةةةةةةةةةةةةٌم كفةةةةةةةةةةةةةةةةرهم فؤثبةةةةةةةةةةةةةةةةت
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 المراج 

 

                                                           

 (
1
: حُي٣زخؽ حٌُٔٛذ ك٢ ٓؼَكتش أػ٤تخٕ ػِٔتخء حُٔتٌٛذ , ُزَٛتخٕ حُتي٣ٖ ارتَح٤ْٛ رتٖ ػِت٢ رتٖ ٓلٔتي رتٖ  ٣٘ظَ (   

؛ ١زوتتتخص  059ىحٍ حٌُظتتتذ حُؼ٤ِٔتتتش , ر٤تتتَٝص , )ى. ص.( : ٛتتتـ( , 922كَكتتتٕٞ حُٔتتتخ٢ٌُ ح٤ُؼٔتتت١َ , )ص

طلو٤تن: ػِت٢ ٓلٔتي ػٔتَ  ٛتـ( ,255حُٔل٣َٖٔ , ُـ٬ٍ حُتي٣ٖ ػزتي حُتَكٖٔ رتٖ أرت٢ رٌتَ حُٔت٢١ٞ٤ , )ص

رتٖ ح؛ ٌٍٗحص حٌُٛذ ك٢ أهزخٍ ٖٓ ًٛذ , ٧رت٢ حُلت٬ف ػزتي حُلت٢  90:  ٛ 5020ٌٓظزش ٝٛزش , حُوخَٛس , 

؛ ح٧ػتت٬ّ .  1/091ٛتتـ( , ىحٍ حٌُظتتذ حُؼ٤ِٔتتش , ر٤تتَٝص , )ى. ص.( : 5002حُؼٔتتخى حُل٘زِتت٢ حُيٓ٘تتو٢ , )ص

هتتخّٓٞ طتتَحؿْ ٧ٗتتَٜ حَُؿتتخٍ ٝحُ٘ٔتتخء ٓتتٖ حُؼتتَد ٝحُٔٔتتظؼَر٤ٖ ٝحُٔٔظ٘تتَه٤ٖ , ُو٤تتَ حُتتي٣ٖ حًٍُِِتت٢ 

 . 1/099ّ : 5292,  ١1ٛـ( , ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ , ر٤َٝص , 5250حُيٓ٘و٢ , )ص

 (2  ) أحمةد عٌسةى ٌوسةؾ  مةن ) ةمقدمةقرطبً من خالل تفسٌره , رسةالة دكتةوراه اآلراء األصولٌة ل مام ال 

.  9:  م9009ـ هـ 5290جامعة بؽداد فً (  الفقه وأصوله ( فً كلٌة ) العٌسى  

 (
3
حُـتتخٓغ ٧كٌتتخّ حُوتتَإٓ , ٧رتت٢ ػزتتي هللا ٗتتْٔ حُتتي٣ٖ ٓلٔتتي رتتٖ أكٔتتي رتتٖ أرتت٢ رٌتتَ رتتٖ كتتَف ح٧ٜٗتتخ١ٍ  (   

, طلو٤ن : أكٔي ػزتي حُؼِت٤ْ حُزَىٝٗت٢ , حُطزؼتش حُؼخ٤ٗتش , ىحٍ حُ٘تؼذ , ٛـ(  095حُوٍِؿ٢ حُو١َز٢ , )ص

 . 2/999:  ٛ 5099حُوخَٛس , 

 (
4
ٓلٔتتي رتٖ أكٔتتي رتتٖ ح٣تتخّ , ٧رت٢ حُزًَتتخص (  رتتيحثغ حُِٛتتٍٞ كت٢ ٝهتتخثغ حُتتيٍٛٞ )طتؤ٣ٍن حرتتٖ ا٣تتخ٣ّ٘ظتَ :  (   

١زوتتتخص  .5/00)ى. ص.( : حُوتتتخَٛس , ,  ح٣َ٤ٓ٧تتتش, حُٔطزؼتتتش حُطزؼتتتش ح٫ُٝتتت٠ ٛتتتـ( ,  200, )صحُل٘لتتت٢ 

ُ ُؼُِتّٞ ٝحُلٌتْ . حُٔي٣٘تش  ي ح٧ى١َٝٗ , طلو٤ن ٤ِٓٔخٕ رٖ ٛخُق حُو١ِ , ٌٓظزش ح َّٔ َل ُٓ ي رٖ  َٔ حُٔل٣َٖٔ , ٧َك 

 . 9/01:  5229ّحٍُٔ٘ٞس , 
 (

5
 . ٨9/01ى١َٝٗ: ١ُزوخص حُٔل٣َٖٔ  (   
 (

6
 . ٣0٘ظَ : ح٥ٍحء ح٤ُٞٛ٧ش ُ٪ٓخّ حُو١َز٢ :  (   
 (

7
؛ ح٧ػت٬ّ :  1/091؛ ٗتٌٍحص حُتٌٛذ :  90: ُِٔت٢١ٞ٤ ؛ ١زوخص حُٔلٔت٣َٖ  059ي٣زخؽ حٌُٔٛذ : ٣٘ظَ حُ (   

1/099 . 

 (
8
 . 059حُي٣زخؽ حٌُٔٛذ :  (   

 (
9
حُظلٔتت٤َ ٝحُٔلٔتتَٕٝ كتت٢ ػٞرتتٚ حُو٘تت٤ذ , ُٔلٔتتي ٛتتخى١ ٓؼَكتتش , ط٘وتت٤ق هخٓتتْ حُ٘تت١ٍٞ , حُطزؼتتش ح٧ُٝتت٠ ,  (   

 . 7/ 4:  ٛـ4141حٕ , حُـخٓؼش ح٣َُٟٞش ُِؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش , ا٣َ
 (

10
 . 0ـ  9/ 5حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

11
 . 0/ 5حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

12
 . 0/  5حُٜٔيٍ ٗلٔٚ :  (   
 (

13
 . 0/  5حُٜٔيٍ ٗلٔٚ :  (   

( 14 )
حُظلٔتت٤َ ٝحُٔلٔتتَٕٝ , ) رلتتغ طلٜتت٢ِ٤ ػتتٖ ٗ٘تتؤس حُظلٔتت٤َ ٝططتتٍٞٙ , ٝأُٞحٗتتٚ ٌٝٓحٛزتتٚ , ػتتَٝ ٗتتخَٓ   

حُٔل٣َٖٔ , ٝطل٤َِ ًخَٓ ٧ٛتْ ًظتذ حُظلٔت٤َ ٓتٖ ػٜتَ حُ٘زت٢ ٛت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝٓتِْ اُت٠ ػٜتَٗخ ٧َٜٗ 

 .0/591ّ : 5200ّ ( . ىحٍ حٌُظذ حُلي٣ؼش رخُوخَٛس , 5291حُلخَٟ ( ٓلٔي ك٤ٖٔ حٌُٛز٢ )ص
( 15 )

, ٧رتت٢ حُل٠تتَ ؿٔتتخٍ حُتتي٣ٖ ٓلٔتتي رتتٖ ٌٓتتَّ رتتٖ ٓ٘ظتتٍٞ ح٧ك٣َوتت٢ حُٜٔتت١َ,  ُٔتتخٕ حُؼتتَد٣٘ظتتَ :   

 . 3/353: ٓخىس ) هٜي (  5200ّ, 5ٛـ(, ىحٍ ٛخىٍ, ر٤َٝص, ُز٘خٕ, 955١)ص
( 16 )

حُٔٞحكوخص ك٢ أٍٛٞ حُلوٚ, ٧ر٢ آلخم ارَح٤ْٛ رتٖ ٓٞٓت٠ رتٖ ٓلٔتي حُِؤت٢ حُـَٗتخ٢١ حُٔتخ٢ٌُ ٣٘ظَ :   

 2/3:  5222ّّ(, ىحٍ حُٔؼَكتش, ر٤تَٝص, 5210ٛتـ(, طلو٤تن ٓلٔتي ػزتيهللا ىٍحُ, )ص920حُ٘خ١ز٢, )ص
 ػ٠ِ حٌُظخد . طؼ٤ِوخص ىٍحُ

( 17 )
 . 175/ 8: ٓخىس ) َٗع(  حُؼَد ُٔخ٣ٕ٘ظَ :   

( 18 )
, ٧رتت٢ حُلٔتتٖ ػِتت٢ رتتٖ ٓلٔتتي رتتٖ ػِتت٢ حُـَؿتتخ٢ٗ حُٔؼتتَٝف رخ٤ُٔتتـي حُ٘تتـ٣َق,  حُظؼ٣َلتتخص٣٘ظتتَ :   

 . 509: ّ 5200ٛـ ـ 5200ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش , ر٤َٝص , ُز٘خٕ, ٛـ(, 050)ص
( 19 )

 ٛتـ5000ٛـ(, ٌٓظزش ح٫ٓظوخٓش, طْٞٗ, ٣5020ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش, ُٔلٔي حُطخَٛ رٖ ػخٍٗٞ,  )صٓوخٛي حَُ٘  

 :15 . 
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( 20 )

ٓوخٛي ح٣َُ٘ؼش ٝػ٬هظٜتخ رخ٧ىُتش حُ٘تَػ٤ش, ٓلٔتي ٓتؼ٤ي ح٤ُتٞر٢, ىحٍ حُٜـتَس ُِ٘٘تَ ٝحُظ٣ُٞتغ, ح٣َُتخٝ   

١5  ,5220ّ  :09 . 
( 21 )

ُٝحٍس ح٧ٝهتتتخف ٝحُ٘تتتئٕٝ  حُوتتتخى٢ٓ, حُتتتي٣ٖ ٗتتتٍٞ. ى ٓـخ٫طتتتٚ ٟتتتٞحرطٚ, كـ٤ظتتتٚ, حُٔوخٛتتتي١ ٫ؿظٜتتتخىح  

 . 53ـ  52/ 1ٛـ : 1419ح٤ٓ٬ٓ٩ش , هطَ , 
( 22 )

 ٓتِطخٕ آىّ كلظٜتخ , أرتٞ ١ٝتَم ٤ًِخطٜتخ َٝٓحطزٜتخ ح٣َُ٘ؼش, ٓوخٛي؛  37ـ  35/ 1حُٔوخٛي١ :  ٫ؿظٜخىح  

ّ : 9050ـت  ٛ 5205ح٩ٓت٤ٓ٬ش, رـتيحى ,  ـت حُـخٓؼتش ح٣َُ٘ؼش ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞس , ٤ًِش ىًظٍٞحٙ ك٤ٔي, أ١َٝكش

 . 51ـ  50
 (

23
 . 529ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

24
 . 9/20حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

25
 . 922ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

26
 . 0/915حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

27
 . 520ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

28
 . 9/519حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

29
 . 520حُزوَس : ح٣٥ش ٍٓٞس  (   
 (

30
 . 9/959حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

31
 . 590ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

32
 . 9/955حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

33
 . 00ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

34
 . 52ٍٓٞس ُؤخٕ : ح٣٥ش  (   
 (

35
 . 9/50حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

36
 . 992 ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش (   
 (

37
 . 0/29حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

38
 . 9ٍٓٞس حُلخطلش : ح٣٥ش  (   
 (

39
 . 5/522حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

40
 . 5/510حُٜٔيٍ ٗلٔٚ :  (   
 (

41
 . 590ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

42
 . 502ٍٓٞس حُٔخثيس : ح٣٥ش  (   
 (

43
 . 9/955حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

44
 . 500ٍٞس حُزوَس : ح٣٥ش ٓ (   
 (

45
 . 902ـ  9/900حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

46
 . 905ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

47
 . 519ـ  0/510حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

48
 . 550ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

49
 . 9/01حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

50
 . 520ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

51
 . 022ـ  9/020حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

52
 . 9ٍٓٞس حُٔخثيس : ح٣٥ش  (   
 (

53
 . 0/29حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

54
 . 90ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

55
 . 5/909حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

56
 . 29ٍٓٞس حُلؾ : ح٣٥ش  (   
 (

57
 . 59/90حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

58
 . 990حُزوَس : ح٣٥ش ٍٓٞس  (   
 (

59
 . 01ـ  0/02حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

60
 . 22ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

61
 . 000ـ  5/001حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
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 (
62
 . 502ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

63
 . 9/909حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

64
 . 520ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ : ح٣٥ش  (   
 (

65
 . 2/050ٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ : حُـخ (   
 (

66
 . 59ٍٓٞس حَُػي : ح٣٥ش  (   
 (

67
 . 2/000حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

68
 . 90ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

69
 . 5/929حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

70
 . 950ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

71
 . 0/05حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

72
 .  20ـ  21ٍٓٞس ح٧كِحد : ح٣٥ظخٕ  (   
 (

73
 . 52/900حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

74
 . 91ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

75
 . 9/0حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   
 (

76
 . 509ٍٓٞس حُزوَس : ح٣٥ش  (   
 (

77
 . 20ـ  9/25حُـخٓغ ٧كٌخّ حُوَإٓ :  (   


