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ذادلبحثذاألول

ذتطورذغظرؼةذاظؼقؿة

أنماغؿوجمأطربمضدرمممؽـمعـماظلؾعمواًدعوتمػقماهلدفماظذيمؼدورمحقظفم

اظـشوطماالضؿصوديمظإلغلون،مبغقيماظقصقلمإظبمعلؿقىمععقشيمعرتػع،موعـمخاللم

اظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمبنيمأصرادماجملؿؿع،مميؽـمهؼقؼمػدفمزؼودةماالغؿوجم

م.وزؼودةمرصوػقيمأصرادماجملؿؿع

وضدماطؿشػماإلغلونمأنماظؿؾودلمػقماًطقةماٌـطؼقيماظؿوظقيمظؾؿكصصم

وتؼلقؿماظعؿؾ،موضودهمذظؽمتؾؼوئقًومإظبماظؾقٌمسـمودقؾيمسؿؾقيمؼؼقممسؾكمأدودفوم

تؾودلماظلؾعمبنيماألصراد،موضدمتقصؾماجملؿؿعماظؾدائلمإظبمررؼؼيماٌؼوؼضيمظؿقؼقؼم

عـاًلمعؼوبؾموحدتنيمعـمم(أ)اظؿؾودل،موذظؽمبلنمؼؾودلماألصرادموحدةمعـماظلؾعيم

م–مؼبماسؿؼودػؿم–تعودلمؼبمضقؿؿفوم(أ)،مإذامطوغًماظقحدةمعـماظلؾعيم(ب)اظلؾعيم

عؼوبؾمم(ب)،موأنمؼؾودلماألصرادموحدهمواحدةمعـماظلؾعيم(ب)وحدتنيمعـماظلؾعيم

تعودلمؼبمضقؿؿفومم(ب)إذامطوغًماظقحدةمعـماظلؾعيم(جــ)ثالثموحداتمعـماظلؾعيم

م.،موػؽذا(جــ)مثالثموحداتمعـماظلؾعيم–مؼبماسؿؼودػؿم–

وظؽـمبؿؼدممايقوةماالضؿصودؼيموتعددمذبوالتماالغؿوجمواظؿؾودمبـدأتمتؿضحم

 سققبماٌؼوؼضيمطقدقؾيمظؾؿؾودل،موأخذماالغلونمؼؾقٌمسـمودقؾيمأصضؾ،موأخريًا

ادؿؼرمسؾكماخؿقورمدؾعيمؼؿقصرمبوظـلؾيمهلومغقعمعـماالعبوعمظؿؼقممبدورم

،مصؿعمتطقرماجملؿؿعوتماظؾشرؼي،مزفرتماظـؼقدمبلذؽوهلوم"ودقطماٌؾودظي"



-6 - 

اٌكؿؾػيطقدقطمؼبمسؿؾقيماظؿؾودلموطؿؼقوسمظؾؼقؿي،مأيمطؿؼقوسمظؿقدؼدمضقؿماظلؾعم

م.واًدعوت

وشبصصمػذاماظػصؾمظؿؼدؼؿمصقرةمزبؿصرةمسـمتطقرمغظرؼيماظؼقؿي،مصـذطرم

م.اٌراحؾماظيتمعرمبفومهؾقؾمعشؽؾيماظؼقؿيمحؿكموصؾمإظبموضعفمايدؼٌ

ذ:غظرؼاتذاظعؿلذوغػؼةذاالغتاج:ذأوال

اظيتمدودتمأصؽورػومخاللم–مرائدماٌدرديماظؽالدقؽقيم–أجوبمآدمممسقٌ

مطقػمؼؿقددممثـماظلؾعيمؼبم–مسؾكمدمالماظؼقؿيم–(1850 – 1776)اظػرتةم

،مصقؼقلمآدمممسقٌمأنم1976اظلقق؟مؼبمطؿوبيمثروةماألعؿ،مواظذيمزفرمؼبمدـيم

طؿقيماظعؿؾماٌؾذولمؼبماغؿوجمدؾعيمعومػقمأغلىمعؼقوسمظؾؼقؿيماظؿؾودظقيمهلذهم

امأدؾقسونمعـماظعؾؿمالمبدمأنمتعودلمضقؿؿفومهاظلؾعي،مصوظلؾعيماظيتمؼؾذلمؼبماغؿوج

ضعػمضقؿيماظلؾعيماظيتمؼؾذلمؼبماغؿوجفومأدؾقعمواحد،موضدمضربمآدمممسقٌم

عـؾفماٌشفقرمسـمذظؽمبوظصقودماظذيمؼصطودمحققاغوتمبرؼي،موضولمإنمايققاغوظذيم

ؼؾذلمؼبمصقدهمؼقممواحدمالمبدمأنمتعودلمضقؿؿفماظلقضقيمضعػمضقؿيمايققانماظذيم

 .ؼؿطؾىمصقدهمغصػمؼقم

وقد كان المفكر االقتصادي ريكاردو من أكثر المؤيدين لنظرية العمل 
اظؼقؿيماظؿؾودظقيمظؾلؾعمإظبمطؿقيماظعؿؾماٌؾذولمؼبمفي تفسير القيمة، فيو ينسب

اغؿوجفو،موضدماسرتفمرؼؽوردومبلػؿقيمرأسماٌولمؼبماالغؿوج،موظؽلمصبعؾماظعؿؾم

علؽقاًلمسـماغؿوجماظلؾعماسؿربمرأسماٌولماٌؿـؾمؼبماآلالتمواألدواتمسؿاًلمعدخرًا،م
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صنذامطونمظرأسماٌولمدورمػوممؼبماغؿوجماظلؾع،مصننماظػضؾمؼبمإغؿوجمرأسماٌولم

م:ؼرجعمظعـصرماظعؿؾ،موسؾقفمصفقمؼرىمأنمغػؼيماالغؿوجمتؿقضػمسؾك

 .طؿقيماظعؿؾماٌؾوذرماٌؾذولمؼبماغؿوجماظلؾعي -1
 .غقعمػذاماظعؿؾ -2
طؿقيماظعؿؾماٌؾذولمؼبمعراحؾمدوبؼيمؼبماغؿوجماٌعداتمواآلالتماٌلؿكدعيم -3

 .(أيماظعؿؾماٌكؿزنمأوماظغريمعؾوذر)حوظقًومؼبماغؿوجماظلؾعيم

وجوءمطورلمعورطسمبعدمرؼؽوردوموادؿكدممغظرؼيماظعؿؾمظؾؼقؿيمؼبماهلفقمم

سؾكماظـظومماظرأمسوظل،موضدماسؿربمعورطسماظعؿؾمعصدرًامظؾؼقؿموطونمعـمرأؼفمأنم

وؼرىم.ماظضرورؼإلغؿوجفو"ماظعؿؾماالجؿؿوسل"اظؼقؿماظـلؾقيمظؾلؾعمتؼوسممبؼدارم

عورطسمأنماظرأمسوظلمؼشرتىمضقةماظعؿؾماالغؿوجقيمبلجرمالمؼزؼدمسـممثـماألذقوءم

وظؽـفمؼلؿكدممػذهماظؼقةم.ماظضرورؼيماظالزعيمٌعقشيماظعوعؾمسـدمحدماظؽػوف

االغؿوجقيمؼبماغؿوجمدؾعمتػققمضقؿؿفوماألجرماٌدصقعمؼبماغؿوجفو،مواظػرقمبنيممثـم

اظلؾعيمومثـماظعؿؾماٌؾذولمؼبماغؿوجفومؼطؾؼمسؾقفمعورطسمصوئضماظؼقؿيماظذيمميـؾم

وؼذػىمػذاماظػوئضمإظبمجقىماظرأمسوظلمؼبمصقرةمأربوحم.مادؿغاللماظرأمسوظقؾؾعؿول

ورؼعموصوئدة،موؼعؿربمعورطلـظومماٌؾؽقيماظػردؼيمعلؽقاًلمسـمزوػرةمصوئضماظؼقؿيم

وادؿغاللماظعؿول،مصوظعوعؾماظذيمالمميؾؽمإالمضقةمسؿؾيمؼضطرمإظبمبقعفومإظبم

اظرأمسوظلماظذيمميؾؽماظؼقةماظشرائقيماظالزعيمظشراءمػذهماظؼقةماٌـؿفيموؼلؿكدعفوم

م.ؼبماغؿوجمدؾعمتػققمؼبمضقؿؿفومضقؿيماٌؾذولمصقفو



-8 - 

أنماٌؿلعؾمؼبمغظرؼيماظعؿؾمظؾؼقؿيمميؽـفمأنمؼقجفمإظقفوماغؿؼوداتمػوعي،م

صؼدمضبدثمعـاًلمأنمؼـػؼمضدرمطؾريم.مصفلمتفؿؾمأثرماظطؾىمؼبمتؼرؼرمضقؿيماظلؾع

عـماظعؿؾمؼبماغؿوجمدؾعيمععقـي،موظؽـمسـدعومتعرضمػذهماظلؾعيمؼبماظلققمالمؼؽقنم

سؾقفومرؾى،موعـمثؿمالمتؽقنمهلومضقؿيمتؾودظقي،مأضػمإظبمػذامأنمغظرؼيماظعؿؾمؼبم

أبلطمصقرػومملمتلخذمؼبماسؿؾورػوماظعـوصرماألخرىماظيتمتلوػؿمؼبمسؿؾقيماالغؿوج،م

م.ورطزتمصؼطمسؾكمسـصرماظعؿؾ

وضدمتطقرتمغظرؼيماظعؿؾمظؾؼقؿيمسؾكمأؼديماالضؿصودؼنيماظذؼـمجوءوامبعدم

م.غظرؼةذغػؼةذاإلغتاجآدمممسقٌمورؼؽوردومأعـولمدقـققرموجقنمدقؿقارتمعقؾمإظبم

وػذهماظـظرؼيمأودعمعدىموأطـرممشقاًلمعـمغظرؼيماظعؿؾمحقٌمتلخذمػذهماظـظرؼيم

م.ؼبماسؿؾوراػومطؾماظعـوصرماظيتمتلوػؿمؼبمسؿؾقيماالغؿوج

أنمتطقرمغظرؼيماظعؿؾمإظبمغػؼيماالغؿوجموأنمطوغًمتعؿربمخطقةمؼبماظطرؼؼم

مؼؾوعمؼبمءاظصققح،مإالمأغفومتعفزمسـمتػلريمزوػرماظؼقؿي،موأنمضقؿيمأيمذل

اظلققمالمهددمصؼطمبـػؼفماغؿوجف،مصفذهماظـظرؼيمترطزمسؾىفوغىماظعرض،م

 .وتؿفوػؾمزروفماظطؾىمسؾكماظلؾعيمؼبماظلقق

ذ:غظرؼةذادلـػعةذاحلدؼة:ذثاغقًا

تفوماٌدرديماظؽالدقؽقيمايدؼـي،مصننمنوصؼًومظـظرؼيماٌـػعي،مواظيتمتى

اظؼقؿيمالمتؿقددمبـػؼيماالغؿوج،موإمنومتؿقضػمسؾكمعـػعيماظلؾعيمظؾؿلؿفؾؽ،مصوظػردم

مؼرؼدمذراؤهمؼـصرفمذػـفمعؾوذرةمإظبمعؼدارماٌـػعيماظيتمءسـدعومؼػؽرمؼبمضقؿيمذل
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مءؼعؿؼدمأغفمدقفمضبصؾمسؾقفومعـمحقوزتفمهلو،موضؾؿومؼػؽرمؼبمربطمضقؿيمػذاماظشل

م.بـػؼوتماغؿوجقي

وتشريمغظرؼيماٌـػعيمايدؼيمإظبمأنماٌـػعيماظيتمضبصؾمسؾقفوماٌلؿفؾؽمعـم

ادؿفالطفموحدةمإضوصقيمعـمدؾعيمعومتؼؾمطؾؿومزادتماظقحداتماٌلؿفؾؽيمعـمػذهم

وأنماٌلؿفؾؽ،مبوسؿؾورهمذكصًومسوضاًلمرذقدًا،مؼفدفمدائؿًومإظبمهؼقؼم.ماظلؾعي

سؾكم"مدخؾفماحملدود"أضصلمضدرمإعبوظلمعـماٌـػعيمميؽـمايصقلمسؾقفمبنغػوضفم

م.ذراءمزبؿؾػماظلؾعمواًدعوت

وعـماػؿماالغؿؼوداتماظيتموجفًمظـظرؼيماٌـػعيمايدؼيمأغفومرطزتمسؾكم

عـػعيماظلؾعيمطؿقددمظؾؼقؿيموأػؿؾًمغػؼيماغؿوجماظلؾعيمأيمرطزتمسؾكمجوغىم

م.اظطؾىموأػؿؾًمجوغىماظعرض

 :اظتحؾقلذاحلدؼثذظؾؼقؿة:ذثاظثًا

ؼرجعمإظبمعورذولماظػضؾمؼبماظؿـلقؼمبنيماآلراءماٌؿعورصيمحقلمتػلريم

صؼدمعبعمعورذولمبنيمآراءمغظرؼيم.ماظؼقؿي،مواًروجمعـفومبػؽرةمعقحدةمعؿؽوعؾي

صريىمعورذولمأنمضقؿيدؾعيمعومتؿقضػمسؾكم"ماٌـػعيمايدؼي"موغظرؼي"مغػؼيماالغؿوج"

غػؼيماغؿوجماظلؾعي،مواٌـػعيماٌؽؿلؾيمعـمػذهماظلؾعي،مأيمأنمتؿقددماظؽؿقيم

اٌعروصيمعـماظلؾعيمبـػؼفماغؿوجفو،موعـمغوحقيمأخرىمتؿقددماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم

وسؾقفـو،متؿقددمضقؿيماظلؾعيمؼبماظلققمبؿػوسؾم.مػذهماظلؾعيممبـػعؿفومظؾؿلؿفؾؽني

م.ضقىماظعرضمواظطؾى
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ذادلبحثذاظثاغي

ذاظطؾب

 :تعرؼفذاظطؾب -1

اظؽؿقوتماظيتمؼؽقنماٌلؿفؾؽقنم"ؼعرفمرؾىماظلققمسؾمدؾعيمعومبلغفم

علؿعدؼـموضودرؼـمسؾكمذراءػومسـدماألمثونماحملؿؿؾيمهلومؼبمصرتةمزعـقيمععقـي،مععم

م"بؼوءماألذقوءماألخرىمسؾكمحوهلو"اصرتاضم

وؼالحظمأنمتعرؼػـومظؾطؾىمؼؿضؿـمعومػقمأطـرمعـمذبردماظرشؾيمؼبماظلؾعي،م

إذمصبىمأنمتؼرتنماظرشؾيمبوظؼقةماظشرائقي،مأيماظؼدرةمسؾكمذراءماظلؾعي،مطؿومؼشريم

اظؿعرؼػماظلوبؼمإظبمأنماظؽؿقوتماٌكؿؾػيماظيتمؼؽقنماٌلؿفؾؽمعلؿعدموضودرمسؾكم

م.ذراءػومؼرتؾطمطالمعـفومبـؿـمععنيموزعـمععني

ذ:ضاغونذاظطؾب -2

مؼبمصرتةمزعـقيم–ؼـصمضوغقنماظطؾىمسؾكمأنماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

متؿزاؼدمبوشبػوضماظلعر،موتؿـوضصمبورتػوعماظلعر،موذظؽمبػرضمبؼوءم–ععقـيم

م.األذقوءماألخرىمسؾكمحوهلو

وؼؿضحمعـمػذاماظؼوغقنمأنماظعالضيمبنيممثـماظلؾعيمواظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم

ػذهماظلؾعيمسالضيمسؽلقي،مطؿوؼؾنيمأنماظلعرمعؿغريمعلؿؼؾ،مواظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم

م.اظلؾعيمعؿغريمتوبع،ممبعينمأنماظـؿـمػقماظذيمؼمثرمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبي
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وميؽـمتصقؼرمػذهماظعالضيمؼبمعومؼلؿكمجدولماظطؾىموذظؽمسؾكماظـققم

م:اظؿوظل

ذ(1)جدولذرضم

ذ(س)رؾبذادلدتفؾكذاظػردذسؾىذاظدؾعةذ

ماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمؼبماظققمممثـماظقحدةمعـماظلؾعيمبوىـقف

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 -

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

م8(س)عـماىدولماظلوبؼمؼؿضحمأغفمإذامطونممثـماظقحدةمعـماظلؾعيم
جـقفوت،مظـمؼؼؾؾماٌلؿفؾؽمسؾكمذراءمػذهماظلؾعيمالرتػوعممثـفو،مصنذاماشبػضم

مجـقفوت،مصننماظؽؿقيماٌطؾقبيمتؽقنموحدهمواحدةمصؼطموػؽذا،م7مثـماظقحدةمإظبم

م.طؾؿوماشبػضماظـؿـمزادتماظؽؿقيماٌطؾقبي

وػذهماظعـــالضيمميؽـمأؼضًومتصقؼرػـــوممبومؼلؿلمعـقينماظطؾىمسؾكماظـققم

م:اظؿوظل
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ذ

ذ(1)ذؽلذرضم

ذ(س)عـحينذرؾبذادلدتفؾكذاظػردسؾىذاظدؾعةذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غؼقسممثـماظلؾعيمسؾكماحملقرماظرأدل،مواظؽؿقيمم(1)ؼبماظشؽؾمرضؿم

اٌـقـكمطمطمميـؾمعـقـكمرؾىماٌلؿفؾؽم.ماٌطؾقبيمعـماظلؾعيسؾكماحملقرماألصؼل

مجـقفمظـم8وؼؿضحمعـماٌـقـكمأغفمإذاطونممثـماظقحدة.م(س)اظػردمسؾكماظلؾعيم

1 2 3 4 5 6 7 8 

 نــــــــثم

السلعــــة 

 (بالجنيه)
 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 الكمية المطلوبة

من السلعـــــــة 

 (بالوحــــــــدة)
 

 ط

 د

 هــ

 ط
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مجـقفمدقطؾىم7ؼؼؾالٌلؿفؾؽمسؾكمذراءمػذهماظلؾعي،موإذاماشبػضماظـؿـماظبم

مجـقفمظؾقحدةمدقطؾىم6اٌلؿفؾؽموحدةمواحدهمعـماظلؾعي،موإذاموصؾماظلعرماظبم

 .وػؽذا...ماٌلؿفؾؽموحدمتنيمعـماظلؾعي

ؼؿضحمأغفمؼـقدرمعـمأسؾكمم(1)وبوظـظرماظبمعـقـكماظطؾىمؼبماظشؽؾمرضؿم

اظبمأدػؾمجفيماظقؿني،مأيمأنمعقؾفمدوظى،موػقمبذظؽمؼقضحماظعالضياظعؽلقيمبنيم

م.مثـماظلؾعيمواظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمػذهماظلؾعي

م:اظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمواظؿغريمؼبماظطؾى -3

معـماظلؾعيماظؿقركمعـمغؼطيمإظبمأخرىمسؾكمغػسمبؿغريماظؽؿقيماٌطؾقبيؼؼصدم

(م1)صػلماظشؽؾمرضؿم.معـقينماظطؾى،محقٌمؼرجعمػذاماظؿقركمإظبمتغريماظلعر

م5موحداتمغؿقفيماشبػوضماظـؿـمعـم4موحداتمإظبم3زادتماظؽؿقيماٌطؾقبمعـم

إظبماظـؼطيمم(د)ؼبمػذهمايوظيماغؿؼؾـومعـماظـؼطيم.ممجـقفمظؾقحدة4جـقفمظؾقحدةمإظبم

م.سؾكمغػسمعـقينماظطؾىم(ػـ)

مصقرتتىمسؾقفماغؿؼولمعـقينماظطؾىمبلطؿؾفمألسؾلمأومألدػؾ،متغريماظطؾىأعوم

 .اٌمثرةمؼبماظطؾىم(خبالصوظـؿـ)غؿقفيمتغريمأيمعـماظعقاعؾماألخرىم

صعـدمدرادؿـومظؼوغقنماظطؾى،ماصرتضـومثؾوتماظعقاعؾماألخرىماٌمثرةمؼبم

مصؿومػلمػذهماظعقاعؾماألخرى؟.ماظطؾى
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دخؾماٌلؿفؾؽ،وذوقم:متؿؿـؾماظعقاعؾماألخرىماٌمثرةمؼبماظطؾىمؼب

مبوإلضوصيمإظبممثـماظلؾعيم–صفذهماظعقاعؾمتمثرم.ماٌلؿفؾؽ،موأدعورماظلؾعماألخرى

واظؿغريمؼبمأيمعـمػذهماظعقاعؾمؼمديمالغؿؼولم.ممؼبماظؽؿقيماظيتمتطؾىمعـفو–

م.عـقينماظطؾىمبلطؿؾف

م.وصقؿومؼؾلمغؼقممبؿقضقحمأثرمػذهماظعقاعؾمسؾكماظؽؿقيماٌطؾقبي

ذ:تغريذدخلذاظػرد (ذأ)

مصننمرؾىم–مععمثؾوتماظعقاعؾماألخرى–إذامزادماظدخؾماظـؼديمظؾػردم

ؼرتػع،موػقمعومؼؿضحمععماىدولم"مس"اظػردمسؾكمدؾعيمعو،موظؿؽـماظلؾعيم

م:اظؿوظل

 (2 )جدولذرضم

 (س)أثرذزؼادةذاظدخلذسؾىذاظؽؿقةذادلطؾوبةذعنذاظدؾعةذ

 ثمن الوحدة بالجنيه
الكمية المطموبة قبل 
 زيادة الدخل بالوحدة

الكمية المطموبة بعد 
 زيادة الدخل
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10 

8 

6 

5 

3 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

16 

17 

19 

صورتػوعمدخؾماٌلؿفؾؽمؼعينمزؼودةمضدرتفمسؾكمذراءماظلؾعي،موبوظؿوظلم

م01(س)صنذامطونممثـماظقحدةمعـماظلؾعيم.مزؼودةماظؽؿقيماٌطؾقبيمسـدمطؾممثـ

وظؽـمإذاماصرتضـومزؼودةم.مموحدات6جـقف،متؽقنماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

وبوٌـؾمبوظـلؾيمظؾؼقيم.مموحدة12اظدخؾ،متزؼدماظؽؿقيماٌطؾقبيمسـدمغػسماظلعرمإظبم

األدعورمحقٌمغؿقضعمانماٌلؿفؾؽمدقشرتيمطؿقوتمأطربمسـدمغػسماألدعورممموم

ؼمديمالغؿؼولمعـقينماظطؾىمبلطؿؾفمجفيماظقؿني،موػقمعومؼعربمسـفمبزؼودةماظطؾىم

م(.2اظشؽؾمرضؿم)

 (2 )ذؽلذرضم
ذذاظطؾبزؼادة

 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 الثمن

 ط
 ¯ط
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م

،موذظؽم/ط/صػلماظشؽؾماظلوبؼماغؿؼؾمعـقينماظطؾىمبلطؿؾفمعـمطمرنظبمط

موحداتمعـم6غؿقفيمزؼودةماظدخؾمصؼؾؾمزؼودةماظدخؾمطونماٌلؿفؾؽمؼلؿفؾؽم

موحدةمسـدم12،مععمزؼودةاظدخؾمأصؾحمؼلؿفؾؽم(اظـؼطيأ)10اظلؾعيمسـدماظلعرم

موحداتمعـم8مطونماٌلؿفؾؽمؼشرتيم8طذظؽمسـدماظلعر.م(/اظـؼطيمأ)غػسماظلعرم

موحدةمسـدمغػسماظلعرم14،موععمزؼودةماظدخؾمأصؾحمؼشرتيم(اظـؼطيب)اظلؾعيم

مواظـؼوطماٌؿوثؾي،مسبصؾمسؾكمعـقينم/بوظـؼطيمب/مبؿقصقؾماظـؼطيمأ.م(/اظـؼطيمب)

م(س)ماظذيمؼعربمسـمعـقينمرؾىماٌلؿفؾؽمسؾكماظلعرم/مط/اظطؾىماىدؼدمط

م.بػرضمزؼودةماظدخؾمععمثؾوتماظعقاعؾماألخرى
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م–ععمثؾوتماظعقاعؾماألخرى–وبـػسماٌـطؼ،مإذاماصرتضـوماشبػوضماظدخؾم

صننمعـقينماظطؾىمؼـؿؼؾمإظبمأدػؾمجفيماظقلورمظقعربمبذظؽمسـماشبػوضماظطؾىم

صؿعماشبػوضمدخؾماٌلؿفؾؽمتؼؾمضقتفماظشرائقي،موبوظؿوظلمتـكػضم.مسؾكماظلؾعي

م:اظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمسمسـدمطؾممثـ،موػقمؼقضحمبوىدولماظؿوظل
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 (3 )جدولذرضم

ذ(س)أثرذاخنػاضذاظدخلذسؾىذاظؽؿقةذادلطؾوبةذعنذاظدؾعةذ

ثمن الوحدة من 
 السمعة بالجنيه

الكمية المطموبة قبل 
انخفاض الدخل 

 بالوحدة

الكمية المطموبة بعد 
 انخفاض الدخل

10 
8 
6 
5 
3 

9 
12 
14 
16 
19 

5 
6 
8 
9 
11 

جـقف،مصنغفمؼطؾىم10موحداتمسـدماظلعرم9صنذامطونماٌلؿفؾؽمؼشرتيم

،م8وػؽذا،مسـدماظلعرم...مموحداتمصؼطمسـدمغػسماظلعرمغؿقفيماشبػوضمدخؾف5

موحداتمصؼطم6وحدة،موععماشبػوضمدخؾفمأصؾحمؼطؾىم12طونماٌلؿفؾؽمؼطؾىم

م.سـدمغػسماظلعر

مؼرتىمسؾقفماغؿؼولم–ععمثؾوتماظعقاعؾماألخرىم-واشبػوضماظدخؾم

 (.3)عـقينماظطؾىمإظبماظقلورمطؿومؼبماظشؽؾمرضؿم

ذ
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 (3 )ذؽلذرضم

ذاخنػاضذاظطؾب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثرماشبػوضماظدخؾمسؾكماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمم(3)ؼقضحماظشؽؾمرضؿم

،م(اظـؼطيأ)موحداتمعـماظلؾعيم9مطونماٌلؿفؾؽمؼطؾىم10صعـدماظلعرم.ماظلؾعي

م(./اظـؼطيمأ)موحداتمصؼطمسـدمغػسماظلعرم5وععماشبػوضماظدخؾمأصؾحمؼطؾىم

 ¯ط

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 أ

 ط

 ط ¯ط الثمن

2018161412108642 

 ¯أ

 ¯ت

 ب

الكمية 

 المطلوبة
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،موععم(اظـؼطيمب)وحدهمعـماظلؾعيم12مطونماٌلؿفؾؽمؼطؾىم8وسـدماظلعرم

اظـؼطيم)موحداتمصؼطمسـدمغػسماظلعرم6اشبػوضمدخؾماٌلؿفؾؽمأصؾحمؼطؾىم

مواظـؼوطماٌؿوثؾي،مسبصؾمسؾكمعـقـكماظطؾىم/بوظـؼطيمب/وبؿقصقؾماظـؼطيمأ.م(/ب

اظذيمؼعربمسـمعـقـكمرؾىماٌلؿفؾؽمسؾكماظلؾعيمسمبػرضم/مط/اىدؼدمط

وواضحمعـماظشؽؾمأنم.ماشبػوضماظدخؾمععمثؾوتماظعقاعؾماالخرىممبومصقفوماظلعر

مؼعربمثمؼؼعمسؾكمؼلورمعـقـكماظطؾىماألصؾلمطمط،محل/ط/معـقـكماظطؾىمطم

م.ذظؽمسـماشبػوضوظطؾى

ذ:تغريذذوقذادلدتفؾك (ذب)

مبػرضمبؼوءماألذقوءماألخرىمسؾكم–مأنمتغريمذوقماٌلؿفؾؽمسبقماظلؾعيم

مؼمدىمظؿغريماظطؾىمسؾكماظلؾعي،وبوظؿوظلماغؿؼولمعـقـكماظطؾىمألسؾكمأوم–حوهلوم

م.ألدػؾ

ععمثؾوتماظعقاعؾم-صنذاماصرتضـومأنمتػضقؾماٌلؿفؾؽمظؾلؾعيمسمزادم

مصونماظؽؿقيماظيتمؼطؾؾفوماٌلؿفؾؽمتزؼدمسـدمغػسم–األخرىممبومصقفومدعرماظلؾعيم

األدعور،موسؾقفمؼـؿؼؾمعـقـكماظطؾىماظبمأسؾكمجفيماظقؿنيمظقعربمذظؽمسـمزؼودةم

م(.2ذؽؾمرضؿم)اظطؾىم

مصونم–أعومإذامضؾمتػضقؾماٌلؿفؾؽمظؾلؾعي،مبػرضمثؾوتماظعقاعؾماألخرىم

اظؽؿقوتماظيتمؼطؾؾفوماٌلؿفؾؽمتؼؾمسـدمغػسماألدعور،موسؾقفمؼـؿؼؾمعـقـكم

م(.3ذؽؾمرضؿم)اظطؾىماظبمأدػؾمجفيماظقلورمظقعربمسـماشبػوضماظطؾىم
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ذ:تغريذأدعارذاظدؾعذاالخرىذ(جـ)

ميؽـمأنممنقزمبنيمثالثمأغقاعمعـماظلؾعمعـمحقٌمتلثريػومسؾكماظلؾعيم

ماظلؾعماظؾدؼؾيمواظلؾعماٌؽؿؾيمواظلؾعماٌلؿؼؾي:ماظيتمؼطؾؾفماٌلؿفؾؽموػل

 :اظدؾعذاظبدؼؾة -
األرزم:ماظلؾعماظؾدؼؾيمػلماظيتمهؾمربؾمبعضفومؼبماالدؿفالك؛معـول

صنذاماشبػضمدعرماٌؽروغيمتـكػضم.مواٌؽروغي،ماظشوؼقاظنب،ماظؾققممواظدواجـ

وسؾقف،مإذام.ماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماألرزمظؼقومماٌلؿفؾؽمبنحاللماٌؽروغيمربؾماألرز

طوغًماظلؾعؿونمس،مصمدؾعؿونمبدؼؾؿون،مصننماشبػوضمدعرمسمؼمديمالشبػوضم

صعؾلماظرشؿمعـمثؾوتمدعرمصمإالمأنم.م(سالضيرردؼي)اظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمصم

دعرػوماظـليبمأصؾحمأسؾلمعؼورغيمبلعرماظلؾعيمس،مممومؼمديمالشبػوضماظؽؿقيم

وسؾقفمؼـؿؼؾمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمصمإظبمأدػؾمجفيماظقلورم.ماٌطؾقبيمعـفو

وبـػسماٌـطؼمإذامارتػعمدعرماظلؾعيمسمتزؼدم.مأيمؼؼؾماظطؾىمسؾكماظلؾعيمص

واظيتم-اظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمص،محقٌمؼؼقمماٌلؿفؾؽؾنحاللماظلؾعيمصم

مربؾماظلؾعيمس،موسؾقفمؼـؿؼؾمعـقينماظطؾىمسؾكم–اشبػضمدعرػومغلؾقًوم

 .اظلؾعيمصمإظبمأسؾلمجفيماظقؿني،أيمؼزؼدماظطؾىمسؾكماظلؾعيمص

ذ:اظدؾعذادلؽؿؾة -

اظلؾعماٌؽؿؾيمػلماظيتمؼؽؿؾمبعضفومؼبماالدؿفالكمعـؾماظشوؼقاظلؽر،م

اظلقورةمواظؾـزؼـ،مأضالممايربموايرب،مصنذامارتػعمدعرماظلؽرمضؾماظطؾىمسؾكم
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،مذظؽمأنمارتػوعمدعرماظلؽرمؼمديمالشبػوضماظؽؿقيماٌطؾقبيم(سالضيسؽلقي)اظشوي

عـف،موبوظؿوظلماشبػوضماظؽؿقوتماٌطؾقبيمعـماظشويمسـدمغػسمعلؿقىماألدعور،أيم

م.ؼؼؾماظطؾىمسؾكماظشوي

أيمأغفمإذامطوغًماظلؾعؿونمس،مصمعؽؿؾؿون،مصننمارتػعمدعرماظلؾعيمسم

ؼمديمالشبػوضماظطؾىم-ممععمثؾوتماظعقاعؾماألخرىممبومصقفومدعرماظلؾعيمص–

م.سؾكماظلؾعيمص،مواغؿؼولمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمصمإظبمأدػؾمجفيماظقلور

مععمثؾوتماظعقاعؾماألخرىم–وبـػسماٌـطؼ،مإذاماشبػضمدعرماظلؾعيمسم

مصننماظطؾىمسؾكماظلؾعيمصمؼزؼدموؼـؿؼؾمعـقينم–مبومصقفومدعرماظلؾعيمصم

 .اظطؾىمسؾكمػذهماظلؾعيمإظبمأسؾلمجفيماظقؿني

ذ:اظدؾعذادلدتؼؾة -

ضدمتؽقنماظعالضيمبنيمدؾعيمعومودؾعيمأخرىمبعقدةمحبقٌمأنمتغريمدعرم

أحدػؿومالمؼمثرمؼبماظطؾىمسؾكماظلؾعماألخرى،معـولمذظؽمدعرماظلؽرمواظطؾىمسؾكم

صنذامتغريمدعرماظلؽرمظـمؼمثرمذظؽمؼبماظطؾىمسؾىوظلقوراتمألنمػوتنيم.ماظلقورات

م.اظلؾعؿنيمعلؿؼؾؿونمسـمبعضفؿوماظؾعض

 م
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ذ:ميؽنذتؾخقصذعاذتؼدم

–ؼؿؿـؾمؼبمهركمسؾكمعـقينمععنيم"أنماظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيم -

اظؿغريمؼبماظطؾىمؼؿؿـؾمؼبماغؿؼولمعـقينماظطؾىمبلطؿؾفمإظبم"مظؾطؾى،مبقـؿو

 .وضعمجدؼد

وأنماظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمؼرجعمإظبماظؿغريمؼبممثـفومدونم -

صريجعمإظبماظؿغريمؼبم"ماظطؾى"أعوماظؿغريمؼبم.مشريهمعـماظعقاعؾماألخرى

 .واحدمأومأطـرمعـماظعقاعؾماألخرىماظلوبؼمذطرػو

سـدمهؾقؾماظعالضيمبنيماظؽؿقيماٌطؾقبيمواحدماظعقاعؾماٌمثرةمصقفو،مصنغـوم -

 .غػرتضمثؾوتمبوضلماظعقاعؾماألخرىماٌمثرةمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبي

ذ:رؾبذاظدوق -4

ؼؼصدمبطؾىماظلققمأوماظطؾىماظؽؾلمسؾكماظلؾعيماظؽؿقوتماٌكؿؾػيماظيتم

مخاللمصرتةمزعـقيم–ؼطؾؾفومطؾماألصرادماٌلؿفؾؽنيمظؾلؾعيمسـدماألدعورماٌكؿؾػيم

م.ععقـي

وػؽذا،مصننمرؾىماظلققمظؾلؾعيمؼعؿؿدمسؾكمطؾماظعـوصرماحملددةمظطؾىم

ويمكن الحصول عمى طمب السوق . السمعةاظػرد،مبوإلضوصيمظعددمعلؿفؾؽل

 .لمسمعة عن طريق  مم منحنيات طمب اافراد عمى السمعة  معا أفقياًا 
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ذ:عثال

اٌلؿفؾؽمأ،م"مس"دـؿعرضمظؾؿؾلقطموجقدمعلؿفؾؽنيمصؼطمظؾلؾعيم

واٌلؿفؾؽمب،موؼقضحماىدولماظؿوظلمرؾىمػذؼـماٌلؿفؾؽنيمسؾكماظلؾعيمسم

م.ورؾىماظلقق

ذ(4)جدولذرضم

ذجداولذرؾبذادلدتفؾؽنيذورؾبذاظدوق

ثمن الوحدة 
 بالجنيه

 الكمية المطموب لكل من
 السوق المستهمك ب المستهمك أ

5 
4 
3 
2 
1 

- 
1 
2 
3 
4 

- 
2 
3 
4 
5 

- 
3 
5 
7 
9 

جـقفوت،م5"مس"ؼقضحماىدولماظلوبؼمأغفمسـدعومطونمدعرماظقحدةمعـماظلؾعيم

علووؼًومظؾصػر،موسؾقفمؼؽقنمرؾىمم(ب)واٌلؿفؾؽمم(أ)طونمرؾىمطؾمعـماٌلؿفؾؽم

مجـقفمظؾقحدة،مأصؾحم4اظلققمأؼضًومعلوويمظؾصػر،موسـدعوماشبػضماظلعرمإظبم

ؼطؾىموحدتنيمعـمم(ب)اٌلؿفؾؽمأمؼطؾىموحدةمواحدةمعـماظلؾعي،واٌلؿفؾؽم
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اٌؽقغنيمظؾلققمم(ب)،مو(أ)اظلؾعي،موجبؿعماظؽؿقوتماظيتمؼطؾؾفوماٌلؿفؾؽنيم

م.موحداتمسـدمغػسماظلعر3ؼؽقنماظطؾىماظؽؾلمأومرؾىماظلققم

ؼطؾىمم(أ)مجـقفمظؾقحدة،مصننماٌلؿفؾؽم3وسـدعوماشبػضماظلعرمإظبم

وحدات،موسؾقفمؼؽقنمرؾىماظلققم3(ب)وحدتني،مؼبمحنيمؼطؾىماٌلؿفؾؽم

وػؽذا،مميؽــومايصقلمسؾكمجدولمرؾىم.مموحداتمسـدمػذاماظلعر5ؼلوويم

.اظلققمسؾكمدؾعيمعومعـمعـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽنيمهلذهماظلؾعي



 

 (4 )ذؽلذرضم

ذعـحـقاتذرؾبذادلدتفؾؽنيذاألصرادذوعـحـىذرؾبذاظدوق

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

1086 4 2 8  64 2 8  64 2 

 الثمن الثمن الثمن

الكمية

  
الكمية الكمية

  

 ط
 بط 

 أط 
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عـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽنيمواألصراد،موعـقينمرؾىمم(4)ؼقضحماظشؽؾمرضؿم

واٌـقينمطمبمػقمعـقينم.م(أ)اظلقق،مصوٌـقينمطمأمػقمعـقينمرؾىماٌلؿفؾؽم

ومرطمػقمعـقينمرؾىماظلقق،محقٌممتماذؿؼوقمػذام.م(ب)رؾىماٌلؿفؾؽم

جـقف،مؼطؾىماٌلؿفؾؽمم(1)صعـدماظلعرم.ماٌـقينمعـمعـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽني

موحدات،موبوظؿوظلمتؽقنماظؽؿقيماظيتمؼطؾؾفوم5(ب)موحداتمواٌلؿفؾؽم4م(أ)

مجـقفؾؾقحدة،مؼطؾىماٌلؿفؾؽم3موحداتمسـدمػذاماظلعرموسـدماظلعرم9اظلققم

م7وحدات،موؼؽقنمرؾىماظلققمعلوويم4م(ب)وحدات،موؼطؾىماٌلؿفؾؽم3(أ)
وػؽذامميؽــوماذؿؼوقمعـقينمرؾىماظلققمعـمخاللم.موحداتمسـدمػذاماظلعر

م.اىؿعماألصؼلمٌـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽنيماألصراد

وبوظـظرمإظبمعـقينمرؾىماظلققمسؾكماظلؾعي،مؼؿضحمأغفمؼؿلؿمبـػسم

خصوئصمعـقينمرؾىماٌلؿفؾؽماظػردمعـمحقٌمأغفمؼـقدرمعـمأسؾكمإظبمأدػؾم

جفيماظقؿنيمظقعربمعـماظعالضيماظعؽلقيمبنيمدعرماظلؾعيمواظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمػذهم

م.اظلؾعي

ذ:عروغةذاظطؾب -5

 :ادلؼصودذبادلروغةذاظدعرؼة .أذ
ؼؼصدمبوٌروغيماظلعرؼيمدرجيمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمظؾؿغريمؼبم

مبؼدارم"مس"صعؾكمدؾقؾماٌـولمإذاماشبػضمدعـــــرماظلؾعي.مدعرمػذهماظلؾعي

،مصوٌػروضموصؼًومظؼوغقنماظطؾى،مأنمتزؼداظؽؿقيماٌطؾقبي،موظؽـماظلمالم(01%)



-29 - 

؟م%8،مأمم%10عـاًل،مأمم%م12ػـو،معومػلمغلؾيمزؼودةماظؽؿقيماٌطؾقبي؟مػؾمػلم
م:ميؽـماظؿؿققزمػـومبنيمثالثمحوالتمظؾؿروغي

ذ:احلاظةذاألوظي

وػـوم.مأنمتزؼدماظؽؿقيماٌطؾقبمعـماظلؾعيمبـلؾيمأطربمعـماظزؼودةمؼبماظلعر

م.وؼؼولمإنماظطؾىمعرن.متؽقنماٌروغيمأطربمعـماظقاحدماظصققح

ذ:احلاظةذاظثاغقة

وػـومتؽقنماٌروغيمأضؾمعـم.مأنمتزؼدماظؽؿقيمبـلؾيمأضؾمعـماظزؼودةمؼبماظلعر

م.اظقاحدماظصققح،موؼؼولمإنماظطؾىمشريمعرن

ذ:احلاظةذاظثاظثة

ؼبماٌـولم%م10)أنمتزؼدماظؽؿقيماٌطؾقبيمبـلؾيمعلووؼيمظؾؿغريمؼبماظلعرم

وػـومتؽقنماٌروغيمعلووؼيمظؾقاحدماظصققح،موؼؼولمإنماظطؾىمعؿؽوصهم.م(اظلوبؼ

م.اٌروغي

وبوإلضوصيمظؾقوالتماظـالثيماظلوبؼي،مضدمتؽقنماٌروغيمعلووؼيمظؾصػرمإذامملم

ععينمذظؽمسدمم.متؿغريماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعي،مسؾكماظرشؿمعـمتغريماظلعر

وؼبمػذهمايوظيم.مادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمظؾؿغريمؼبمدعرمػذػوظلؾعي

م.ؼؼولمإنماظطؾىمسدؼؿماٌروغي



-30 - 

مبعينمأنمأيمتغريمرػقػمؼبماظلعرم.موضدمتؽقنماٌروغيمعلووؼيمعومالمغفوؼي

م.ؼمديمإظبمتغريمالمغفوئلمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبي،موػـومؼؼولمإنماظطؾىمالمغفوئلماٌروغي

 :ضقاسذادلروغة .بذ

تؼوسماٌروغيماظلعرؼيمظؾطؾىمبـلؾيماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم

 .اظلؾعيمإظبماظؿغريماظـليبمؼبمدعرماظلؾعي

م:أيمأن

م=اٌروغيم
ماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبي

ماظؿغريماظـليبمؼبممثـماظلؾعي

م=مم
Δممك

÷م
Δممث

م1ثم1ك
م:حقٌ

:Δ التغير. 
 .الكمية المطموبة :ن
 .الكمية قبل التغير :1ن
 .السعر :س
 .السعر بعد التغير :1س
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وؼالحظمأنمإذورةماٌروغيماظلعرؼيمتؽقنمدوظؾيموذظؽمغظرًامظؾعالضيماظعؽلقيم

بنيماظلعرمواظؽؿقيماٌطؾقبيموػذهماإلذورةماظلوظؾيمالمتمخذمؼبماالسؿؾورمسـدمذطرم

درجيماٌروغي،مصعـدعومغؼقلمإنمعروغيماظطؾىمأطـرمأومأضؾمعـماظقاحدماظصققحمصنغـوم

مصنذامطوغًماٌروغيم.غعينماظؼقؿيماٌطؾؼيمظؾؿروغيمدونماالظؿػوتمإظبمإذورتفوماىربؼي

،مؼبمحنيمطوغًماٌروغيماظلعرؼيمظؾطؾىم3-=ماظلعرؼيمظؾطؾىمسؾكماظلؾعيمسم

،مصننمعروغيماظطؾىمسؾكماظلؾعيمصمأطربمعـمعروغيماظطؾىم4-=مسؾكماظلؾعيمصم

م.سؾكماظلؾعيمس

ذ:عثال

موحدةمسـدماظلعرم100عـم"مس"إذاماشبػضًماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

ضروش،ماحلىماٌروغيماظلعرؼيمظؾطؾىم10موحدةمسـدماظلعرم80ضروش،مإظبم5

م.سؾكمػذهماظلؾعي

ذ:احلل

 =م 
Δن  

 ÷
Δس  

 1س 1ن

= 
-20 

 ÷
5 

100 5 

   0س2- =
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،أيمأضؾمعـماظقاحدم.ر2"م=مس"مؼؼولمإنمعروغيماظطؾىمسؾكماظلؾعيمنإذ

 .شريمعرن"مس"اظصققح،مإذنماظطؾىمسؾكماظلؾعيم

ذ:اظعواعلذاحملددةذدلروغةذاظطؾب

أذرغو،مصقؿومدؾؼمإظبمأنمدرجيماٌروغيمترتاوحمبنيماظصػر،مواٌوالغفوؼي،م

ظؾؿغريمؼبمدعرػومضدمطبؿؾػمسـم"مس"صؿديمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

.مظؾؿغريمؼبمدعرمػذهماظلؾعي"مص"عديمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلعؾيم

شريمعرن،مؼبمحنيمؼؽقنماظطؾىم"مس"وبوظؿوظلمضدمؼؼولمإنماظطؾىمسؾكماظلؾعيم

م.عرغو"مص"سؾكماظلؾعيم

وصقؿومؼؾلمغلؿعرضماظعقاعؾماظيتمهددمعديمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيم

م.ظؾؿغريمؼبماظلعر

ذ:وجودذاظبدائل:ذأواًل

صؿروغيماظطؾىمسؾكماظلؾعيمتؿقضػمسؾكمعديموجقدمبدائؾمضرؼؾيمهلذهم

صؽؾؿومطونمػـوكمبدؼؾمضرؼىمظؾلؾعي،مارتػعًمعروغيماظطؾىمسؾكمػذهم.ماظلؾعي

اظلؾعي،موتػلريمذظؽمأنمأيمارتػوعمؼبمدعرمػذهماظلؾعيمؼدصعماٌلؿفؾؽمإظبم

أعوم.مدبػقضماظؽؿقيماظيتمؼطؾؾفومعـمػذهماظلؾعي،مواحالهلومبليمدؾعيمبدؼؾي

م.اظلؾعماظيتمالمؼؿقصرمهلومبدائؾمضرؼؾي،مؼؽقنماظطؾىمسؾقفومشريمعرن

ذ
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ذ:أػؿقةذاظدؾعة:ذثاغقًا

إذامطوغًماظلؾعيمضرورؼيمظؾؿلؿفؾؽ،موالمميؽـفماالدؿغـوءمسـفو،مصننم

 .اظطؾىمسؾقفومؼؽقنمشريمعرن

صنذامارتػعمدعرماًؾزمظـمتؿلثرماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـفمطـريًامغؿقفيم.معـولمذظؽماًؾز

وسؾقفمؼؽقنماظطؾىمسؾكمػذهماظلؾعيمعـكػضماٌروغي،مؼبمحنيمترتػعم.مػذاماالرتػوع

م.اظطؾىمبوظـلؾيمظؾلؾعماظرتصقي

ذ:غدبةذادلـػقذسؾىذاظدؾعة:ذثاظثًا

إذامطوغًماظـلؾيماٌـػؼيمسؾكماظلؾعيمإظبماظدخؾمصغريةمجدًامصنغـومغؿقضعمأنم

أعومإذامطونم.م(وعـؾمذظؽماٌؾحمواظؽربؼً)عروغيماظطؾىمسؾكماظلؾعيمتؽقنمصغريةم

االغػوقمسؾكماظلؾعيمؼلؿققذمسؾكمغلؾيمطؾريةمعـمدخؾماٌلؿفؾؽ،مصنغفمؼفؿؿم

م.بؿغقريممنطماغػوضفمسـدمتغريمدعرػو،موبذظؽمغؿقضعمأنمؼؽقنماظطؾىمسؾقفومعرغو

ذ:رولذاظػرتةذاظزعـقة:ذرابعًا

عـماحملؿؿؾمأنمؼؿققلماظطؾىمشريماٌرنمسؾكمدؾعيمعو،ممبرورماظقضً،مإظبم

رؾىمعرغومغلؾقًومغؿقفيمالدؿطوسيماٌلؿفؾؽمتعدؼؾممنطمادؿفالطفمواظؿعرفمسؾكم

صؼدمؼؽؿشػمعـاًلمبدائؾمأرخصمغلؾقًومملمؼؽـم.ماظلؾعماٌكؿؾػيماٌؿوحيمؼبماظلقق

م.ؼعرصفومصقرمتغريماظلعر

م
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ذ:أغواعذأخرىذدلروغةذاظطؾب .جذ

ذ:عروغةذاظطؾبذاظداخؾقة:ذأواًل

ؼؼصدممبروغيماظطؾىماظداخؾقيمعدىمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

 .ظؾؿغريمؼبمدخؾماٌلؿفؾؽ

وتؼوسمعروغيماظطؾىماظداخؾقيمبـلؾيماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم

م.اظلؾعيمؼبمصرتةمزعـقيمععقـيمإظبماظؿغريماظـليبمؼبمدخؾماٌلؿفؾؽ

م:أيمأن

م=اٌروغيماظداخؾقيم
ماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبي

ماظؿغريماظـليبمؼبماظدخؾ

م=ىذمم
Δممك

÷م
Δممى

م1ىم1ك
م:حقٌ

م

م

م

م

صنذامطوغًمدرجيماٌروغيم

.ماٌروغيماظداخؾقيم:ىمم

Δ:ماظؿغريم.

م.اظؽؿقيماٌطؾقبيم:ك

م.اظؽؿقيمضؾؾماظؿغريم:1ك

م.اظدخؾم:ى

م.اظدخؾمضؾؾماظؿغريم:1ى
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أطربمعـماظقاحدماظصققحمؼؼولمإنماظطؾىمسؾكماظلؾعيمعرنمبوظـلؾيمظؾدخؾ،مأعومإذام

طونمأضؾمعـماظقاحدماظصققحمؼؼولمإنماظطؾىمسؾكماظلؾعيمشريمعرنمبوظـلؾيم

وضدمتؽقنماٌروغيماظدخؾقيمظؾطؾىمعلووؼيمظؾقاحدماظصققحمإذامطوغًمغلؾيم.مظؾدخؾ

م.اظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعلووؼيمظـلؾيماظؿغريمؼبماظدخؾ

وصقؿومؼؿعؾؼممبروغيماظطؾىماظدخؾقي،مصنغـومغفؿؿمبوإلذورةماىربؼيمظؾؿروغيم

إظبمجوغىماػؿؿوعـومبؼقؿيماٌروغي،محقٌمأنمػذهماإلذورةمهددمغقعماظلؾعيم

صنذامطوغًماإلذورةماىربؼيمعقجؾي،متؽقنماظلؾعيمسودؼي،محقٌمأنم.ماٌلؿفؾؽي

إالمأنم.م(سالضيرردؼي)زؼودةماظدخؾمتمديمإظبمزؼودةماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمػذهماظلؾعم

ػـوكمغقعمعـماظلؾعمؼلؿلماظلؾعماظردؼؽيمأوماظدغقو،موػلمدؾعمذاتمجقدةم

عـكػضي،موسؾقفمإذامزادمدخؾماٌلؿفؾؽ،متزؼدمضقتفماظشرائقيمممومميؽـفمعـماحاللم

ػذهماظلؾعماظردؼؽيمبلؾعمأخرىمأطـرمجقده،موسؾقفمصننمزؼودةماظدخؾمتمديمإظبم

وتؽقنماإلذورةماىربؼيمٌروغيماظطؾىم.ماشبػوضماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعماظردؼؽي

اظدخؾقيمدوظؾيمبوظـلؾيمهلذهماظلؾعمغظرًامظؾعالضيماظعؽلقيمبنيمدخؾماٌلؿفؾؽم

م.واظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمػذهماظلؾع

ذ:ادلروغةذاظتبادظقةذظؾطؾب:ذثاغقًا

وتعرفمبوغفومدرجيمادؿفوبيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمظؾؿغريمؼبمدعرم

م.دؾعيمأخرى
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وتؼوسماٌروغيماظؿؾودظقيمبـلؾيماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيم

م:أؼلن.مإظبماظؿغريماظـليبمؼبمدعرماظلؾعيماألخرى

م=اٌروغيماظؿؾودظقيم
ماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمأ

ماظؿغريماظـليبمؼبمدعرماظلؾعيمب

مم=تمم
مكمأ

÷م
مبثم

م1ثم1ك
م:حقٌ

م.اٌروغيماظؿؾودظقيم:تمم

Δ:م.اظؿغريم

م.اظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظلؾعيمأم:أك

م.اظؽؿقيماٌطؾقبيمضؾؾماظؿغريم:1ك

م.دعرماظلؾعيمبم:بثم

م.اظلعرمضؾؾماظؿغريم:أثم

وتلؿكدمماٌروغيماظؿؾودظقيمظؾطؾىمؼبمهدؼدمغقعماظعالضيماظيتمتربطمبنيم

اظلؾعماٌكؿؾػي،موؼبمػذهمايوظيمصبىماالػؿؿوممبوإلذورةماىربؼيمظؾؿروغي،مإظبم

م.جوغىماالػؿؿوممبؼقؿؿفو

صنذامطوغًماإلذورةماىربؼيمظؾؿروغيماظؿؾودظقيمدوظؾي،مصننمذظؽمؼدلمسؾكمأنم

دريتىمسؾقفومغؼصماظطؾىمسؾكماظلؾعيمم(ب)ارتػوعمدعرمإحدىماظلؾع،موظؿؽـم

صنذامم(اظلؽرواظشوميـاًل)وؼبمػذهمايوظيمتؽقنماظلؾعؿونمعؽؿؾؿنيم.م(أ)األخرىموظؿؽـم

م.ارتػعمدعرماظلؽرمؼـكػضماظطؾىمسؾقف،موبوظؿوظلمؼـكػضماظطؾىمسؾكماظشوي
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أعومإذامطوغًماإلذورةماىربؼيمظؾؿروغيماظؿؾودظقيمعقجؾي،مصننمذظؽمؼدلم

دقرتتىمسؾقفمزؼودةماظطؾىمسؾكمدؾعيمأخرىمم(ب)سؾكمأنمارتػوعمدعرماظلعيم

،موسؾقفمتؽقنماظلؾعؿونمبدؼؾؿون،معـولمذظؽماظنبمواظشوي،صنذامارتػعمدعرم(أ)

اظشويماشبػضماظطؾىمسؾقف،موبوظؿوظلمزادماظطؾىمسؾكماظنبماظذيمأحؾفماٌلؿفؾؽم

م.ربؾماظشوي

وضدمتؽقنماٌروغيماظؿؾودظقيمظؾطؾىمعلووؼيمظؾصػرمممومؼشريمإظبمأنماظلؾعؿنيم

علؿؼؾؿون،معـولمذظؽماظلؽرمواظؾـزؼـمالمسالضيمبقـفؿو،صورتػوعمدعرماظلؽرمظـمؼمثرم

م.ؼبماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـماظؾـزؼـ

ذ:عثال

موحدةم40موحدةمإظبم60عـم"مأم"مإذاماشبػضًماظؽؿقيماٌطؾقبمعـماظلؾعيم

مجـقفمظؾقحدة،ماحلىم8مجـقفمظؾقحدةمإظبم6عـ“بم"سـدمارتػوعمدعرماظلؾعيم

م"بم"م،م“أم"ماٌروغيماظؿؾودظقيمظؾطؾىمعقضقًوماظعالضيمبنيماظلؾعؿنيم

 :احلل

= م ت 
Δ أ ك  ÷

Δ ب ث 
 1ث 1ك

 =
-20 

 ÷
2 

60 6 
 =-20 

 ×
6 

 60 2 
 =-1   
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اٌروغيماظؿؾودظقيمظؾطؾىمتلووىماظقاحدماظصققح،مواظلؾعؿونمأ،مبمعؽؿؾؿون،م.م..

محقٌمأنمارتػوع

ػذهماظعالضيماظعؽلقيم.م“أم"مترتىمسؾقفماشبػوضماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـم“بم"دعرم

ؼلؿدلمسؾقفومعـماإلذورةماىربؼيم"مأم"م،مواظؽؿقيماٌطؾقبمعـم“بم"بنيمدعرم

م.اظلوظؾيمظؾؿروغيماظؿؾودظقي
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ذادلبحثذاظثاظث

ذاظعرض

 :ضوغقنماظعرض .1
مؼبمصرتةمزعـقيم–ؼـصمضوغقنماظعرضمسؾكمأنماظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلؾعيم

متؿزاؼدمبورتػوعماظلعر،موتؿـوضصؾوشبػوضماظلعر،موذظؽمبػرضمبؼوءم–ععقـيم

م.األذقوءماألخرىمسؾكمحوهلو

وعـمػذاماظؼوغقنمؼؿضحمأنماظعالضيمبنيممثـماظلؾعيمواظؽؿقيماٌعروضيمعـم

طؿومؼؿضحمأنماظلعرمعؿغريمعلؿؼؾ،مواظؽؿقيماٌعروضيم.مػذهماظلؾعيمسالضيمرردؼي

م.عـماظلؾعيمعؿغريمتوبع،ممبعـكمأنماظلعرمػقماظذيمؼمثرمؼبماظؽؿقيماٌعروضي

وميؽـمتصقؼرمػذهماظعالضيمبنيمدعرماظلؾعيمواظؽؿقيماٌعروضيمعـمػذهم

م:اظلؾعيمؼبمعومؼلؿكمجدولماظعروض،موذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل

ذ(د)جدولذرضمذ

ذ(س)سرضذادلـتجذاظػردذظؾدؾعةذ

ذ(باظوحدة)اظؽؿقةذادلعروضةذذ(باجلـقه)دعرذاظدؾعةذ

م6
م5
م4
م3
م2

م8000

م6000

م4000

م2000

م-
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مجـقفمدقعرضماٌـؿٍم6م(س)صنذامطونممثـماظقحدةمعـماظلؾعيم

مجـقف،مدقعرضماٌـؿٍم5أعومإذاماشبػضماظلعرمإظبم.موحدة8000

وحدة،وػؽذامطؾؿوماشبػضماظلعرماشبػضًماظؽؿقيماظيتمؼؽقنماٌـؿٍمعلؿعدم6000

م.(سالضيرردؼي)ظعرضفوم

وػذهماظعالضيمميؽـمتصقؼرػومأؼضًومؼبمعومؼلؿلمعـقينماظعرضمسؾكماظـققم

م:اظؿوظل

ذ(5)ذؽلذرضمذ

ذعـحـىذسرضذادلـتجذاظػرد

ذ"سذ"ذظؾدؾعةذ

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

الكمية 

ضة 
المعرو

حدة
 بالو

 

8
0

0
0

  7
0

0
0

  6
0

0
0

  5
0

0
0

  4
0

0
0

  3
0

0
0

  2
0

0
0

  1
0

0
0

 

 

 ع

 د

ه

ــ

ــ

 ـ

ثمن السلعة 

(بالجنيه)  

 ع



-42 - 



-43 - 

غؼقسممثـماظلؾعيمسؾكماحملقرماظرأدل،مواظؽؿقيمم(5)ؼبماظشؽؾمرضؿم

اٌـقينمعمعمميـؾمعـقينمسرضماٌـؿٍم.ماٌعروضيمعـماظلؾعيمسؾكماحملقرماألصؼل

مجـقفمظؾقحدة،متؽقنم2بوظـظرمإظبماٌـقينمؼؿضحمأغفمسـدماظلعرم"ظؾلؾعيمسم

مجـقفمظؾقحدة،مأصؾحماٌـؿٍم3وبورتػوعماظلعرمإظب.ماظؽؿقيماٌعروضيمعلووؼيمظؾصػر

جـقفمظؾقحدة،م4،موسـدعومؼصؾماظلعرمإظبم(اظـؼطيد)موحدةم2000علؿعدمظعرضم

وػؽذامطؾؿومارتػعماظلعرم.م(اظـؼطيػــــ)موحدةم4000تؽقنماظؽؿقيماٌعروضيم

بؿقصقؾماظـؼطيمدمواظـؼطيم.مزادتماظؽؿقيماظيتمؼؽقنماٌـؿٍمسؾكمادؿعدادمظعرضفو

م.ػـ،مواظـؼوطماٌؿوثؾيمسبصؾمسؾكمعـقينماظعرضمعمع

واٌـقينمعمعمؼـقدرمعـمأدػؾمإظىلسؾلمجفيماظقؿني،أيمعقؾفمعقجىم

.موؼرجعمذظؽمإظبماظعالضيماظطردؼيمبنيمدعرماظلؾعيمواظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلعؾي

وؼقضحمعـقينماظعرضماظؽؿقوتماٌكؿؾػيمعـماظلؾعيماظيتمؼؽقنماٌـؿفقنمسؾكم

ادؿعدادمظعرضفومسـدماألمثونماٌكؿؾػي،موذظؽمخاللمصرتةمزعـقيمععقـي،مععم

م.اصرتاضمبؼوءماألذقوءماألخرىمسؾكمحوهلو

ذ:اظتغريذيفذاظؽؿقةذادلعروضةذواظتغريذيفذاظعرض .2

ؼؿـؿؾمؼبماظؿقركمعـمغؼطيمإظبمأخرىمسؾكم"ماظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌعروضيم"مأن

 .غػسمعـقـكماظعرض،محقٌمؼرجعمػذاماظؿقركمإظبمتغريمدعرماظلؾعي
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م4000موحدهماظبم2000زادتماظؽؿقياٌعروضيمعـمم(5)صػلماظشؽؾمرضؿم

ؼبمػذهمايوظيم.مجـقفمظؾقحدة4مجـقفمظؾقحدةماظبم3وحدهمغؿقفيمارتػوعماظـؿـمعـم

مسؾكمغػسمعـقـكماظعرضم"ػـ"اظبماظـؼطيم"مد"اغؿؼؾـومعـماظـؼطيم

،ماغؿؼولمعـقـكماظعرضمبلطؿؾفمجفيماظقؿنيمأومبؿغريماظعرضأعوماٌؼصقدم

خبالفممثـم)جفيماظقلور،مغؿقفيمتغريمأيمعـماظعقاعؾماألخرىم

م.اٌمثرةصقوظعرض(اظلؾعي

ذ:أمثانذاظدؾعاألخرى .أذ

ؼمدىمارتػوعمأمثونماظلؾعماألخرىماظبماالشبػوضماظـلؾقػلمدعرماظلؾعيم

،وبوظؿوظلمؼصؾحم(أيمؼـكػضمدعرػومغلؾفماظبماألدعورماألخرى)اظؿقؾؿمؼؿغريمدعرػوم

اذمعـماٌؿؽـمأنمؼرتتىمسؾكم.ماغؿوجمػذهماظلؾعيمأضؾماشراءامممومطونمسؾقفمعـمضؾؾ

طذظؽمصننماشبػوضلمثونم.مذظؽماشبػوضمرحبقيمإغؿوجفومغلؾقوإظبماظلؾعماألخرى

اظلؾعماألخرىمؼعـكمارتػوعممثـماظلؾعيماظيتمملمؼؿغريمدعرػومحقٌمؼؽقنمػذام

االرتػوعمغلؾقومأؼؾوظـلؾيماظبماظلؾعماألخرى،وبوظؿوظلمؼصؾحماغؿوجفومأطـرماشراءًاسـم

وعـمثؿمصوغفمعـماٌؿقضعمأنمؼـؼصمسرضماظلؾعيمعقضقعماظؾقٌمععمارتػوعم.مذؼؼؾؾ

م.اظلؾعماألخرىموأنمؼزدادمسرضماظلؾعيمععماشبػوضمأمثونماظلؾعماألخرى
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تغريماظعرض،أيماغؿؼولمعـقينماظعرضمبلطؿؾفم"م6"وؼقضحماظشؽؾمرضؿم

م.(غؼصوظعرض)،مأومجفيماظقلورم(زؼودةاظعرض)جفيماظقؿنيم

 (6 )ذؽلذرضم

ذاغتؼالذعـحينذاظعرض

 

 

 

 

 

 

 

صنذامضؾماظعرضمغؿقفيمارتػوعمأدعورماظلؾعماألخرىمؼـؿؼؾمعـقينماظعرضم

،مممومؼعينماشبػوضماظؽؿقوتماٌعروضيمسـدمغػسم⁄مع⁄جفيماظقلورمعـمعمعمإظبمع

م.األدعور

 ع 

ثمن 

 السلعة

 الكمية المعروضة

⁄ع   

⁄ع   

 ع 

⁄⁄ع   

⁄⁄ع   
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أعومإذامزادماظعرضمغؿقفياشبػوضمأدعورماظلؾعماألخرى،مصلنمعـقـكم

،محقٌمزؼودةماظعرضمتعـكمزؼودةم⁄⁄مع⁄⁄اظعرضمؼـؿؼؾمسبقماظقؿنيمعـمعمعمإظبمع

م.اظؽؿقوتماٌعروضيمسـدمغػسماألدعور

ذأمثانذسواعلذاالغتاج .بذ

تمثرمأمثونمسقاعؾماالغؿوجمؼبمغػؼيماغؿوجماظلؾعيماظيتمتدخؾمػذهماظعـوصرم

صنذامارتػعًمأمثونمسقاعؾماالغؿوج،مترتىمسؾكمذظؽمارتػوعمغػؼوتماغؿوجم.مصقوغؿوجفو

وؼعينمذظؽمأغفمؼصؾحمعـمعصؾقيم.ماظلؾعيماظيتمتدخؾمػذهماظعـوصرمؼبماغؿوجفو

ذظؽمأنمارتػوعم.ماٌـؿفنيمغؼصماظؽؿقيماظيتمػؿمسؾكمادؿعدادمظعرضفومسـدمطؾممثـ

غػؼوتماالغؿوجمؼعينماشبػوضوألربوح،مواشبػوضماظؾوسٌمسؾكماالغؿوج،مصقؼؾماظعرضم

م(.⁄مع⁄ؼـؿؼؾمعـقينماظعرضمجفيماظقلورمعـمعمعمإظبمع)

طذظؽمإذاماشبػضًمأمثونمسقاعؾماالغؿوج،ماشبػضًمبوظؿوظلمغػؼيماغؿوجم

اظلؾعي،موبوظؿوظلمؼؽقنمعـمعصؾقيماٌـؿفنيمزؼودةماظؽؿقوتماٌعروضيمسـدمغػسم

إذمأنماشبػوضمغػؼيماالغؿوجمتعينمزؼودةماألربوح،موزؼودةماظؾوسٌمسؾكم.ماألدعور

م⁄⁄اغؿؼولمعـقينماظعرضمجفيماظقؿنيمعـمعمعمإظبمع)وبوظؿوظلمزؼودةماظعرضم.ماإلغؿوج

 (.⁄⁄ع
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ذ:ادلدتويذاظػينذظإلغتاج .جذ

ؼمثرماٌلؿقيماظػينمظإلغؿوجمؼبماظعرمضمسـمررؼؼمتلثريهمؼبمغػؼيماالغؿوج،م

صؿؼدمماٌلؿقيماظػينمظإلغؿوج،موادؿكداممآظيمأطـرمطػوءةمأومإسودةمتـظقؿماظعؿؾقيم

االغؿوجقيممبومؼرتتىمسؾقفمرصعماظؽػوءةماالغؿوجقيمظعقاعؾماالغؿوج،مدقفمؼمديمإظبم

اشبػوضمعؿقدطمغػؼيماغؿوجماظلؾعي،موؼمديمػذامإظبمأنمؼصؾحمؼبمعصؾقيماٌـؿفنيم

إذمؼمديمذظؽمإظبمزؼودةمأربوحفؿ،موسؾقفمؼزؼدم.مزؼودةماظؽؿقيماٌعروضيمسـدمطؾممثـ

م.مؼبماظشؽــؾماظلوبؼ⁄⁄ع⁄⁄اظعرضموؼـؿؼؾمعـقينماظعرضمجفيماظقؿنيمعـمعمسنظىع

واظعؽسمؼبمحوظيماشبػضماٌلؿقيماظػينمظإلغؿوجمحقٌمؼمديمذظؽمالرتػوعم

عؿقدطمغػؼفماغؿوجماظلؾعي،مواشبػوضماظعرض،أيمؼـؿؼؾمعـقينماظعرضمجفيم

م..⁄مع⁄اظقلورمعـمعمسنظبمع

ذ:عدتويذاإلساغاتذواظضرائب .دذ

ؼمثرمعلؿقيماالسوغوتماٌؿـقحيمظؾؿـؿفنيمإلغؿوجمدؾعيمععقـيمؼبمغػؼيم

االغؿوج،موبوظؿوظلمؼبماظؽؿقيماٌعروضي،مصنذامزادتماظدوظيمعـمعلؿقيماالسوغيم

اٌؿـقحيمإلغؿوجمدؾعيمععقـي،مصننمػذامؼعينماشبػوضمؼبمغػؼيماغؿوجفوممبؼدارم

االسوغي،موؼصؾحمبوظؿوظلمعـمعصؾقيماٌـؿفنيمزؼودةماظؽؿقيماٌعروضيمسـدمطؾممثـ،م

وضبدثوظعؽسمؼبمحوظيماشبػوضمعلؿقيماالسوغي،ماذمترتػعمغػؼيماالغؿوجممبؼدارم

م.االشبػوضمؼبماالسوغي
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وسؾقفمزؼودةماالسوغوتمؼرتتىمسؾقفمزؼودةماظعرضمواغؿؼولمعـقينماظعرضم

م.⁄⁄ع⁄⁄عـمعمعمإظبمع

واشبػوضماالسوغوتمؼرتتىمسؾقفماشبػوضماظعرضمواغؿؼولمعـقينماظعرضم

م.⁄مع⁄ععـمعمعمإظبم

طذظؽمؼرتتىمسؾكمضقوممايؽقعيمبػرضمضرؼؾيمسؾكماغؿوجمدؾعيمععقـيمرصعم

غػؼوتماغؿوجفو،ماألعرماظذيمؼمثرمؼبماظؽؿقيماٌعروضي،مصنذامرصعًمايؽقعيمعـم

علؿقيماظضرائىماٌػروضيمسؾكماغؿوجمدؾعيمععقـيمترتػعمبوظؿوظلمغػؼيماغؿوجفو،م

طذظؽمإذامضوعًم.موؼؽقنمعـمعصؾقيماٌـؿفنيمغؼصماظؽؿقيماٌعروضيمسـدمطؾممثـ

ايؽقعيمخبػضمعلؿقيماظضرؼؾيمسؾكماغؿوجمدؾعي،مصننمػذامؼعينماشبػوضمغػؼيم

م.اغؿوجفو،موؼؽقنمعـمعصؾقيماٌـؿفنيمزؼودةماظؽؿقيماٌعروضيمسـدمطؾممثـ

وسؾقف،مصننمصرضمضرؼؾيمسؾكماغؿوجمدؾعيمععقـيمؼرتتىمسؾقفماشبػوضم

م.⁄مع⁄سرضمػذهماظلؾعي،مواغؿؼولمعـقينماظعرضمعـمعمعمإظبمع

ودبػقضمعلؿقيماظضرؼؾيمسؾكماغؿوجماظلؾعيمؼرتتىمسؾقفمزؼودةمسرضفو،م

 .⁄مع⁄عواغؿؼولمعـقينماظعرضمعـمعمعمإظب

ذ:ميؽنذتؾخقصذعاذتؼدم

ؼؿؿـؾمؼبمهركمسؾكمعـقينمععنيم"ماظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌعروضي"أنم -

ؼؿؿـؾمؼبماغؿؼولمعـقينماظعرضمبلطؿؾفم"ماظؿغريمؼبماظعرض"بقـؿوم.مظؾعرض

 .إظبموضعمجدؼد
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عـمدؾعيمؼرجعمإظبماظؿغريمؼبممثـفومدونم"ماظؿغريمؼبماظؽؿقيماٌعروضي"وأنم -

صريجعمإظبمتغريمواحدم"ماظؿغريمؼبماظعرض"أعوم.مشريهمعـماظعقاعؾماألخرى

 .أومأطـرمعـماظعقاعؾماألخرىماظلوبؼمذطرػو

سـدمهؾقؾماظعالضيمبنيماظؽؿقيماٌعروضيمواحدماظعقاعؾماٌمثرةمصقفو،مصنغـوم -

 .غػرتضمثؾوتمبوضلماظعقاعؾماألخرىماٌمثرةمؼبماظؽؿقيماٌعروضي

ذ:سرضذاظدوق .3

ؼؼصدمبعرضماظلققمأوماظعرضماظؽؾلمظؾلؾعي،ماظؽؿقوتماٌكؿؾػيماظيتم

مخاللمصرتةمزعـقيم–ؼعرضفومطؾماألصرادماٌـؿفنيمظؾلؾعيمسـدماألدعورماٌكؿؾػيم

م.ععقـي

وػؽذامصننمسرضماظلققمظؾلؾعيمؼعؿؿدمسؾكمطؾماظعـوصرماحملددةمظعرضم

وميؽـمايصقلمسؾكمسرضم.ماٌـؿٍماظػرد،مبوإلضوصيمظعددمعـؿفلمػذهماظلؾعي

م.اظلققمظؾلؾعيسـمررؼؼمعبعمعـقـقوتمسرضماٌـؿفنيمهلذهماظلؾعيمعبعومأصؼقو

م:عـول

،م(أ)اٌـؿٍم":مس"دـػرتض،مظؾؿؾلقط،مضقوممعـؿفنيمصؼطمبعرضماظلؾعيم

سـدمم(ب)،م(أ)وؼقضحماىدولماظؿوظلماظؽؿقوتماظيتمؼعرضفومطؾمعـم.م(ب)واٌـؿٍم

م.األدعورماٌكؿؾػي،موسرضماظلقق
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 (6)جدولذرضم

ذجداولذسرضذادلـتجنيذوسرضذاظدوق

 ثمن الوحدة بالجنيه
 الكمية المعروضة لكل من

 المنتج ب المنتج أ
 السوق

 (ب+ أ )
1 
2 
3 
4 

- 
2 
3 
4 

- 
1 
2 
3 

- 
3 
5 
7 

أغف،مسـدعومطونمدعرماظقحدةمعـماظلؾعيمجـقفمم(6)ؼقضحماىدولمرضؿم

وسـدعومارتػعم.مواحدمصؼط،مملمؼؼؾؾمأيمعـماٌـؿفنيمأ،مبمسؾلمسرضمأيمطؿقي

وحدةمواحدة،م(ب)موحده،مواٌـؿٍم2م(أ)مجـقف،مسرضماٌـؿٍم2دعرماظقحدةإظب

ذبؿقعمعومؼعرضفماٌـؿٍماألولمواظـوغلمسـدم)موحداتم3وسؾقفمؼؽقنمسرضماظلققم

م.(ػذاماظلعر

وػؽذا،مميؽـماذؿؼوقمجدولمسرضماظلققمعـمجداولمسرضماٌـؿفنيم

م.األصرادماٌؽقغنيمهلذهماظلقق

عـم"مسم"مطقػقيماذؿؼوقمعـقينمسرضماظلققمظؾلؾعيمم(7)وؼقضحماظشؽؾم

م.عـقـقوتمسرضماٌـؿفنيمهلذهماظلؾعي



 

 (7)ذؽلذرضم

ذعـحـقاتذسرضذادلـتجنيذاألصرادذوعـحينذسرضذاظدوق

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 الثمن الثمن الثمن

 الكمية المعروضة
   86  4  2  8 64  2 8 6 42  

 الكمية المعروضة

 منحني عرض السوق (ب)منحني عرض المنتج  (أ)منحني عرض المنتج 

 الكمية المعروضة
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مجـقفمتؽقنماظؽؿقيماٌعروضيم4ؼؿضحمأغفمسـدماظلعرمم(7)عـماظشؽؾمرضؿم

ومتمايصقلمسؾكمػذهماظؽؿقيمسـمررؼؼمعبعماظؽؿقيماظيتم.موحدات7ؼبماظلققم

ععماظؽؿقيماظيتمؼعرضفوماٌـؿٍمم(وحدة4)ؼعرضفوماٌـؿٍماألولمسـدمػذاماظلعرم

حقٌممتمايصقلمسؾكمػذهماظؽؿقوتمعـمعـقـقوتمسرضمم(وحدة3)اظـوغلم

وػؽذامجبؿعم.ماٌـؿفني،مواظيتمتقضحماظؽؿقوتماٌعروضيمسـدماألدعورماٌكؿؾػي

عبعًومأصؼقًومسبصؾمسؾكمعـقينمسرضمم(ب)،م(أ)عـقـقوتمسرضماٌـؿفنيم

م.اظلقق

وبوظـظرمإظبمعـقينمسرضماظلققمظؾلؾعيمؼؿضحمأغفمؼؿلؿمبـػسمخصوئصم

عـقينمسرضماٌـؿٍماظػردمعـمحقٌمأغفمؼـقدرمعـمأدػؾمإظبمأسؾلمجفيماظقؿنيم

م.ظقعربمسـماظعالضيماظطردؼيمبنيمدعرماظلؾعي،مواظؽؿقيماٌعروضيمعـمػذهماظلؾعي

ذ:عروغةذاظعرض .4

 :ادلؼصودذمبروغةذاظعرض .أذ

ؼؼصدممبروغيماظعرضمعديمادؿفوبيماظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلؾعيمظؾؿغريمؼبم

مبؼدارم"مسم"مدعرمػذهماظلؾعي،مصعؾلمدؾقؾماٌـول،مإذاماشبػضمدعرماظلؾعيم

،مصوٌػروضموصؼًومظؼوغقنماظعرضمأنمتـكػضماظؽؿقيماٌعروضيمعـمػذهم(01%)

 وظؽـماظلمالمػـو،معومػلمغلؾيماشبػوضماظؽؿقيماٌعروضي؟.ماظلؾعي
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مععوعؾمن،مؼؽق(%01)إذاطوغًمغلؾيماشبػوضماظؽؿقيماٌعروضيمأطربمعـم

م.اٌروغيمأطربمعـماظقاحدماظصققح،موؼؼولمإنماظعرضؿرن

مغلؾيماشبػوضماظؽؿقيمعلووؼومظـلؾيماشبػوضماظلعر،مؼؽقنمتوإذامطون -

 .ععوعؾماٌروغيمعلووؼومظؾقاحدماظصققح،موؼؼولمإنماظعرضؿؿؽوصؽوٌروغي

أعومإذامضؾًمغلؾيماشبػوضماظؽؿقيمسـمغلؾيماشبػوضماظلعر،مؼؽقنمععوعؾم -

 .اٌروغيمأضؾمعـماظقاحدماظصققح،موؼؼولمإنماظعرضمشريمعرن

وضدمؼؽقنماظعرضمسدؼؿماٌروغيإذامملمتؿغريماظؽؿقيماٌعروضي،مواتلؿًم -

 .بوظـؾوت،موصكمػذهمايوظيمؼؽقنمععوعؾماٌروغيمؼبمايوظيمعلووؼومصػر

وضدمؼؽقنماظعرضمالغفوئلماٌروغيمإذامطونمأيمتغريمرػقػمؼبماظلعرمؼمدىم -

وؼؽقنمععوعؾماٌروغيؼبمػذهمايوظيم.ماظبمتغريمالغفوئقػلماظؽؿقيماٌعروضي

 .علووؼومعومالمغفوؼي

 :ضقاسذعروغةذاظعرض .بذ

تؼوسمعروغيماظعرضمبـلؾيماظؿغريماظـلؾقػلماظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلؾعيماظبم -

 .اظؿغريماظـلؾقػلمدعرماظلؾعي

 م
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م:مأيمأن

م

م=عروغيماظعرضم
مماظؿغريماظـليبمؼبماظؽؿقيماٌعروضي

ماظؿغريماظـليبمؼبماظلعر

ممكΔ= م ع
÷م

Δممث
م1ثم1ك

 :حيث

 .مرونة العرض :عم
:Δ التغير. 
 .الكمية المعروضة :ن
 .الكمية قبل التغير :1ن
 .سعر السمعة :س
 .السعر قبل التغير :1س

ذ:عثال

موحدةمسـدم100موحدةمإظبم80إذامزادتماظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلؾعيمعـم

مجـقفمظؾقحدة،ماحلىمعروغيمسرضمػذهم6مجـقفمظؾقحدةمإظبم4ارتػوعماظـؿـمعـم

م.اظلؾعي

ذ

ذ
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ذ:احلل

 =عم
Δك  

 ÷
Δط  

 1س 1ك
 

م=
م20

÷م
م2

م4م80

م=
م20

÷م
م4

م2م80

م=
ممم1

ممم2

م.اظعرضمشريمعرن.م..

ذ:اظعواعلذادلؤثرةذيفذعروغةذاظعرض .جذ

م:عماظؾقٌضدبؿؾػماظعقاعؾماظيتمتمثرمؼبمعروغيماظعرضمبوخؿالفماٌدةمعق

صػلماٌدةماظؼصريةمجدًا،متؿقضػمعروغيماظعرضمسؾكمضوبؾقيماظلؾعيمظؾؿكزؼـم -

وحفؿماٌكزونمعـفو،مذظؽمأنماٌدةماظؼصريةمجدًامػلمتؾؽماظيتمتؽقنمعـماظؼصرم

حبقٌمالمتلؿحمبلحداثليمتغريمؼبماظؽؿقيماٌعروضيمسـمررؼؼمتغريمحفؿم

االغؿوج،موامنومؼؽقنماظؿغريمؼبمحفؿماٌعروضمسـمررؼؼمحفزمطؿقوتمعـم

اظلؾعيمعـماظلقق،مأومررحمطؿقوتمعـماظلؾعيمؼبماظلقق،موالمؼؿقؼؼمذظؽمإظبم
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صػلمػذهمايوظي،مإذاماشبػضمدعرماظلؾعي،م.مإذامطوغًماظلؾعيمضوبؾيمظؾؿكزؼـ

صلنماظؾوئعنيمضبؿػظقنمبوظلؾعيمؼبماٌكوزنمبداًلمعـمسرضفومؼبماظلققمسـدمػذام

اظلعرماٌـكػضموإذامارتػعمدعرماظلؾعيمؼلقىماٌـؿفقنمطؿقوتمعـماٌكوزنم

وؼبمػذهمايوظيمؼؽقنمسرضماظلؾعيمعرغومألغفمادؿفوبم.موؼعرضقغفومظؾؾقع

 .ظؾؿغريمؼبماظلعر
أعومإذاطوغًمشريمضوبؾيمظؾؿكزؼـ،مؼؽقنماظعرضمؼبمػذهماظػرتةماظؼصريةمجدًامشريم

 .عرن

أعومؼبماٌدةماظؼصريةمواٌدةماظطقؼؾيمصننمعروغيماظعرضمتؿقضػمسؾكمضوبؾقيمسـوصرم -

االغؿوجمظؿـؼؾ،مواٌدةماظؼصريةمػلماظيتمتلؿحمبؿغريمؼبمحفؿماظـوتٍمسـمررؼؼم

،مواٌدةماظطقؼؾيم(طعـصرماظعؿؾ،مواٌقادماألوظقيمعـاًل)تغريمبعضمسـوصرماالغؿوجم

ػلماظيتمتلؿحمبؿغريمؼبمحفؿماظـوتٍمسـمررؼؼمتغقريمطؾمسـوصرماإلغؿوجم

صنذامطوغًمػذهماظعـوصرمضوبؾيمظالغؿؼولمعـم.م(اظعؿؾ،مورأسماٌول،مواألرض)

صرعماغؿوجلمإظبمآخر،مصلنمايمتغريمؼبمدعرماظلؾعيمؼمديمإظبمتغريمؼبماٌعروضم

عـفو،موؼؽقنمسرضماظلؾعيمعرغو،ممبعينمأنمارتػوعمدعرماظلؾعيمدقمديمإظبم

اووهمسـوصرماالغؿوجمسبقمػذهماظلؾعيواظؿققلمسـماغؿوجمشريػو،مصقزؼدمسرضم

واشبػوضمدعرماظلؾعيمؼمديمإظبمهقلمسـوصرماالغؿوجمسـفذهم.ػذهماظلؾعي

م.اظلؾعي،مواالووهمإظبمشريػو،مصقؼؾماٌعروضمعـفو
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اعومإذامطونمعـماٌؿعذرمتـؿؼؾمسـوصرماإلغؿوجمبنيمصرعماغؿوجلموآخر،مصونم

أيمتغريمؼبماظلعرمظـمؼمديمإظبمتغريمؼبماٌعروضمعـماظلؾعي،موسؾقفمؼؽقنماظعرضم

 .شريمعرن
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ذادلبحثذاظرابع

ذاظتـــــوازن

ذ:حتدؼدذدعرذاظتوازن .1

دعرماظؿقازنمػقماظلعرماظذيمتؿلوويمسـدهماظؽؿقيماٌعروضيمعـماظلؾعيمؼبم

صرتةمزعـقيمععقـي،مععماظؽؿقيماٌطؾقبيمؼبمغػسماظػرتةماظزعـقي،موؼؿقددمػذاماظلعرم

عـمخاللمتػوسؾمضقيماظعرضمواظطؾى،موذظؽمبػرضمأنمدققماظلؾعيمػلمدققم

م.عـوصليمطوعؾي

 :وؼقضحماىدولماظؿوظلمطقػمؼؿقددممثـماظؿقازن

 (7 )جدولذرضم

ذ(س)جدولذاظعرضذواظطؾبذسؾىذاظدؾعةذ

ــعر ــــســـ
 التـوازن

ثمن السمعة 
 (بال نيو)

الكمية المطموبة 
 (بالوحدة)

الكمية المعروضة 
 (بالوحدة)

6 
5 
4 
3 
2 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 

8000 
6000 
4000 
2000 
 صفر
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ؼقضحماىقلماظلوبؼماظؽؿقوتماٌطؾقبيمواٌعروضيمعـماظلؾعيمسمسـدم

جـقفمظؾقحدةمظـمؼطؾىم6صنذامطونماظلعرماظلوئدمؼبماظلققمػقم.ماألدعورماٌكؿؾػي

موحدةمالرتػوعمػذاماظلعر،ؼبمحنيمؼعرضماٌـؿفقنم2000اٌلؿفؾؽنيمدقىم

ععـكمذظؽمأنماظؽؿقياٌعروضيمتزؼدمسـماظؽؿقياٌطؾقبيممبؼدارم.مموحده8000

.مموحده6000موحده،موػقعومؼعـربمسـفمبقجقدمصوئضمسرضمؼلووي6000

وغؿقفيمهلذاماظػوئض،ؼؿـوصسماظؾوئعقنمظؿشفقعماٌلؿفؾؽنيمسؾكمزؼودةماظشراء،م

وظؽـم.ممجـقفمظؾقحدة5وؼؽقنمػذاماظؿـوصسمعـمخاللمدبػقضماظلعرمظقصؾماظبم

موحده،مصقؿـوصسماٌـؿفقنمعرهم3000سـدمػذاماظلعرمؼقجدصوئـضمسرضمؼلووى

سـدمػذام.ممجـقفمظؾقحدة4أخرىمظؾقعماظلؾعيمعـمخاللمدبػقضماظلعرمظقصؾماظبم

أيمأنماظؽؿقياظيتمؼؽقنم.اظلعرمتؿلووىماظؽؿقياٌطؾقبيمععماظؽؿقيماٌعروضي

.ماٌلؿفؾؽقنمعلؿعدؼـمظشرائفومتلووىماظؽؿقياظيتمؼؽقنماظؾوئعقنمعلؿعدؼـمظعرضفو

وؼلؿكمػذاماظلعرمبلعرماظؿقازن،مواظؽؿقفمبؽؿقفماظؿقازنموسـدمػذاماظلعرمتؿالضكم

رشؾوتماٌلؿفؾؽنيمورشؾوتماظؾوئعني،وؼلؿؼرماظلققمسـدمػذاماظقضعماظذيمؼلؿكم

م.وضعماظؿقازن

مجـقفمظؾقحدة،صعـدمػذام3صنذاماصرتضـومأنماظلعرماظلوئدمؼبماظلققمػقم

أيمأنم.موحد2000موحده،مواظؽؿقفماٌعروضي5000اظلعرمتؽقنماظؽؿقياٌطؾقبي

وؼمدىماظؿـوصسمبنيماٌلؿفؾؽنيمظشراءم.مموحدة3000ػـوكمصوئضمرؾىممبؼدار

جـقفمظؾقحدة،محقٌمؼؽقنمػذاماظلعرمػقماظلعرم4اظلؾعيماظبمارتػوعماظلعرماظبم

 .اظؿقازغقوظذيمضبؼؼماالدؿؼرارمظؾلقق
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م:وطؿقيماظؿقازنمبوظشؽؾماظؿوظل"ممثـماظؿقازن"وميؽـمتصقؼرم

 (8)ذؽلذرضمذ

ذتوازنذاظدوق
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ذ:اغتؼالذعـحينذاظطؾب .2

ضدمؼـؿؼؾمعـقينماظطؾىمإظبماظقؿنيمأوماظقلورمغؿقفيمتغريمواحدمأومأطـرمعـم

مخبالفماظلعر،مطدخؾماٌلؿفؾؽ،موذوقم–اظعقاعؾماألخرىماٌمثرةمؼبماظطؾىم

وصقؿومؼؾلمغقضحمتلثريماغؿؼولمعـقينماظطؾىم.ماٌلؿفؾؽ،موأدعورماظلؾعماألخرى

م.سؾكموضعماظؿقازن

 (9 )ذؽلذرضم

ذزؼادةذاظطؾبذععذثباتذاظعرض
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فإذا زاد الطمب، ينتقل منحني الطمب اعمي  ية اليمين من ط  
⁄ ط⁄ط إلى ط

 وسعر التوازن منو ث .⁄د وعليه تنتقل نقطة التوازن مند إلى،

، إذن ترتب عمى زيادة الطمب ⁄، وكمية التوازن من و ك إلى و ك⁄ثإلى و
 .ارتفاع كل من سعر التوازن، وكمية التوازن

 .حالة نقص الطمب مم ثبات العرض (10)ويوضح الشكل رقم 

 (10)ذؽلذرضم

ذغؼصذاظطؾبذععذثباتذاظعرض
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لماظلوبؼمأثــــرغؼصماظطــؾــــىمسؾكموضـــــــــــعمــــــؼقضــــحماظشؽ

اذمؼرتتىمسؾكمغؼــــصماظطؾىماغؿؼولمعـقـكماظطؾــــىماظبمأدػؾم.ماظؿـــقازن

موػقمأضؾمعـم/وؼصؾحمدعرماظؿقازنماىدؼدموث.م/مط/جفيماظقلورمعـمطمطماظبمط

مبعدمأنمطوغًم/طؿومتؼؾمطؿقيماظؿقازنمظؿصــــــــؾحمومك.دعرماظؿقازنماألصؾكمومث

م.وك

ارتػوعمطالمعـم-مععمثؾوتماظعرض-اذن،مؼرتتىمسؾكمزؼودةماظطؾىم

اشبػوضمطالم-مععمثؾوتماظعرض-وؼرتتىمسؾكمغؼصماظطؾىم.مدعروطؿقيماظؿقازن

م.عـمدعرموطؿقيماظؿقازن

ذ:اغتؼالذعـحـىذاظعرض .3

ضدمؼـؿؼؾمعـقـكماظعرضمألدػؾمجفيماظقؿنيمأومألسؾكمجفيماظقلورمغؿقفيم

تغريمواحدمأومأطـرمعـماظعقاعؾماٌمثرةؼبماظعرض،مواظلوظػمذطرػو،معـؾمأمثونم

اظلؾعماألخرى،موأمثونمسقاعؾماالغؿوج،مواٌلؿقىماظػـقؾإلغؿوج،وعلؿقىماالسوغوتم

م.واظضرائى

 .أثرمزؼودةماظعرضمععمثؾوتماظطؾىمسؾكموضعماظؿقازنم(11)وؼقضحماظشؽؾمرضؿم
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 (11)ذؽلذرضم

ذزؼادةذاظعرضذععذثباتذاظطؾب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼرتتىمسؾكمزؼودةماظعرضماغؿؼولمعـقينماظعرضمإظبمأدػؾمجفيماظقؿنيمعـم

،محقٌمؼؼؾمدعـــــرماظؿقازنمعـموم/وؼـؿؼؾموضعماظؿقازنمعـمدمإظبمد.م/ع/عمسنظىع

م./ؼبمحنيمتزؼدمطؿقيماظؿقازنمعـمومكمإظبمومك/ثمإظبمومث

⁄د  

 الثمن

⁄ع  ط 

 ط 

⁄ك ك  
 و

 ث

⁄ث  

 الكمية

 ع

⁄ع  

 ع

 د
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م.أثرمغؼصماظعرضمععمثؾوتماظطؾىمسؾكموضعماظؿقازنم(12)وؼقضحماظشؽؾمرضؿم

 (12 )ذؽلذرضم

ذغؼصذاظعرضذععذثباتذاظطؾب

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼرتتىمسؾكمغؼصماظعرضماغؿؼولمعـقينماظعرضمإظبمأسؾكمجفيماظقلورمعـم

،موؼرتصعمدعرماظؿقازنمعـمومثم/وؼـؿؼؾموضعماظؿقازنمعـمدمإظبمد.م/مع/عمعمإظبمع

م./،ؼبمحنيمتـكػضمطؿقيماظؿقازنمعـمومكماظبمومك/إظىقمث

 الثمن

 الكمية

⁄د  

⁄ع  
 ط

 ط 

⁄ك ك  
 و

 ث

⁄ث  

 ع

⁄ع  

 ع

 د
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زؼودةمطؿقيماظؿقازنمععم-مععمثؾوتماظطؾى-ؼرتتىمسؾكمزؼودةماظعرضم.م..

اشبػوضم-مععمثؾوتماظطؾى-اشبػوضماظلعرماظؿقازغققؼرتتىمسؾكمغؼصماظعرضم

 .طؿقيماظؿقازنموارتػوعمدعرماظؿقازن

ذ:اغتؼالذاظعرضذواظطؾب .4

ضدمؼـؿؼؾمطالمعـمعـقـكماظعرضمواظطؾىمسـمعقضعفؿومصقكنمواحد،م

م.وتؿقضػماظـؿقفيمسؾكماظطرؼؼياظيتمؼـؿؼؾمبفومطالمعـماٌـقـني

وصكمػذهمايوظيمتزؼدمطؿقيم.مضدمؼزؼدمطالمعـماظعرضمواظطؾىمصقكنمواحد -

أعومدعرماظؿقازنمصؼدمؼزؼدمأومؼؼؾمأومالمؼؿغري،موؼؿقضػمعومضبدثم.ماظؿقازن

صنذامزادماظطؾىمبـلؾفم.مظؾلعرمسؾكمعدىمزؼودةماظطؾىمبوظـلؾيمظؾعرض

أطربمعـماظعرضمصننمدعرماظؿقازنمؼرتػعمأعومإذامزادماظطؾىمبـلؾفمأضؾمعـم

وإذامطوغًمغلؾيمزؼودةماظطؾىم.زؼودةماظعرض،صنغلعرماظؿقازنمؼـكػض

 .علووؼيمظـلؾيمزؼودةماظعرض،مصننمدعرماظؿقازنمالمؼؿغري

وصكمػذهمايوظيمتؼؾم.موضدمؼـؼصمطالمعـماظعرضمواظطؾىمؼبمأنمواحد -

طؿقيماظؿقازن،مأعومدعرماظؿقازنمصقؿقضػمسؾكمعدىماشبػوضماظطؾىم

مطوغوشبػوضماظطؾىمأطربمعـماشبػوضماظعرض،مصننماصنذ.مبوظـلؾيمظؾعرض

 .اظلعرؼـكػض
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وإذام.موإذامطونماشبػوضماظطؾىمأضؾمعـماشبػوضماظعرضمصلنماظلعرمؼرتػع -

طوغًمغلؾيماشبػوضماظطؾىمعلووؼفمظـلؾيماشبػوضماظعرض،مصونماظلعرم

م.اظؿقازغلمظـمؼؿغري

وؼبم.موضدمؼزؼدماظعرضموؼـؼصماظطؾى،موسؾقفمصونماظؿقازنمدقفمؼـكػض -

ػذهمايوظيمضدمتزؼدمطؿقيماظؿقازنمأومتؼؾمأومتـؾً،موؼؿقضػمعومضبدثم

 .ظؾؽؿقيماظؿقازغقيمسؾكمعديمتغريمطالمعـماظعرضمواظطؾى

وضدمؼـؼصماظعرض،موؼزؼدماظطؾى،موسؾقفمصونمدعرماظؿقازنمدقفمؼرتػع،م -

وأؼضًو،مطؿومؼبمايوظيماظلوبؼي،مؼؿقضػمعومضبدثمظؾؽؿقيماظؿقازغقيمسؾكم

 .عديمتغريمطالمعـماظعرضمواظطؾى
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 انفصم انثاني

 نظريت املنفعت احلديت

 وحتهيم ينحنياث انسواء
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ذادلبحثذاألول

ذغظرؼةذرؾبذادلدتفؾك

ذحتؾقلذادلـػعةذاحلدؼة

 :ادلـػعةذاظؽؾقةذوادلـػعةذاحلدؼة .1

ؼـؾعمرؾىماٌلؿفؾؽمسؾكماظلؾعيمعـماالذؾوعمأوماٌـػعيماظيتمضبصؾمسؾقفوم

عـمادؿفالطفمهلذهماظلؾعيموتػرتضمغظرؼيماٌـػعيمأنمطؿقيماالذؾوعماظيتمضبصؾم

صنذامادؿفؾؽم".موحداتمعـػعي"سؾقفوماٌلؿفؾؽمميؽـمضقودفومبقحداتمتلؿلم

.موحداتمعـػعيم(10)اظػردمبرتؼوظفمواحدة،مصوغفمضبصؾمسؾكماذؾوعمؼلوويمعـاًلم

وػؽذا،م.موحدةمعـػعيم(18)وإذامادؿفالكموحدتنيمعـماظربتؼولمضبصؾمعـاًلمسؾكم

طؾؿومزادتماظقحداتماٌلؿفؾؽيمعـماظلؾعي،مؼزؼدماالذؾوعمأوماٌـػعيماظؽؾقيماظيتم

م.ضبصؾمسؾقفوماٌلؿفؾؽ،موذظؽمحؿكمحدمععني

ماظيتمضبصؾمسؾقفوماظػردمعـمادؿفالطفمظعددمععنيموؼؼصدمبوٌـػعيماظؽؾقي

عـموحداتمدؾعيمعومبلغفومذبؿقعمعومضبصؾمسؾقفماظػردمعـمعـػعيمغؿقفيم

م.ادؿفالطفمهلذاماظعددماٌعنيمعـماظقحدات

وسؾكماظرشؿمعـمتزاؼدماٌـػعيماظؽؾقيماظيتمضبصؾمسؾقفوماٌلؿفؾؽمعـم

ادؿفالطفمظعددمععنيمعـموحداتماظلؾعي،مصونماٌـػعيماظـوعبيمسـمادؿفالكموحدةم

إضوصقيعـماظلؾعيمتؿـوضصمععمتزاؼدماظقحداتماٌلؿفؾؽي،مصنذامادؿفؾؽماظػردم

اظربتؼوظيماظـوظـي،مصوغفمضبصؾمسؾكمعـػعيمأضؾمعـمتؾؽماظيتمضبصؾمسؾقفومعـم
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ادؿفالطفماظربتؼوظيماظـوغقي،موبوٌـؾمإذامادؿفؾؽماظربتؼوظيماظرابعيمصوغفمضبصؾمسؾكم

م.عـػعيمأضؾمعـمعـػعياظربتؼوظيماظـوظـي

واٌـػعيماظيتمضبصؾمسؾقفوماظػردمعـمادؿفالكموحدةمإضوصقيمعـماظلؾعيم

أوممبعينمآخرمػقم.مأيمأغفومعـػعيماظقحدةماألخرية"ادلـػعةذاحلدؼة"تعرفمبودؿم

م.اظؿغريمؼبماٌـػعيماظؽؾقيمغؿقفيمتغريموحداتماظلؾعيماٌلؿفؾؽيمبقحدةمواحدة

وظؼدمذطرغومأنماٌـػعيماظؽؾقيمتؿزاؼدمبؿزاؼدماظقحداتماٌلؿفؾؽيموذظؽمحؿكم

وسـدمػذاماٌلؿقيمتصؾماٌـػعيماظؽؾقيم.محدمععنيمأومعلؿقيمععنيمعـماالدؿفالك

صنذامادؿؿرماظػردمؼبمادؿفالكم.مألضصوػو،موتؽقنماٌـػعيمايدؼيمعلووؼيمظؾصػر

وتصؾحماٌـػعيم.موحداتمأخرىمعـماظلؾعيمصونماٌـػعيماظؽؾقيمتلخذمؼبماظؿـوضص

م.ايدؼيمدوظؾي

ذ:عثال

اظؽؿقوتماٌلؿفؾؽيمعـماظلؾعيمس،مواٌـػعيمم(8)ؼقضحماىدولمرضؿم

 .اظؽؾقي،مواٌـػعيمايدؼيماٌـوزرةمظؾؽؿقوتماٌلؿفؾؽي
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 (8 )جدولذرضم

ذادلـػعةذاظؽؾقةذوادلـػعةذاحلدؼة

ذادلـػعةذاحلدؼةذادلـػعةذاظؽؾقةذاظوحداتذادلدتفؾؽة

م0

م1
م2
م3
م4
م5
م6
م7

م0

م10

م18
م24
م28
م30

م30

م28

م0

م10

م8
م6
م4
م2
م0

م2-
 

وحداتمعـػعيمسـدمم(10)عـماىدولماظلوبؼمؼؿضحمأنماظػردمضبصؾمسؾكم

موحدتنيمعـماظلؾعيمضبصؾمهادؿفالطفمظؾقحدةماألوظلمعـماظلؾعيموسـدمادؿفالك

وػؽذامتلخذماٌـػعيماظؽؾقيمؼبماظؿزاؼدمععمتزاؼدماظقحداتم.موحدةمعـػعيم(18)سؾكم

وحداتمعـماظلؾعي،مم(5)اٌلؿفؾؽيمعـماظلؾعيمحؿكمتصؾمألضصوػومسـدمادؿفالكم

م.،مثؿمتلخذمبعدمذظؽمؼبماظؿـوضص(6)ثؿمتـؾًمسـدمادؿفالكماظقحدةمرضؿم

صوٌـػعيمايدؼي،م.موميؽـماذؿؼوقماٌـػعيمايدؼيمعـمسؿقدماٌـػعيماظؽؾقي

 .طؿومأذرغو،مػلمعـػعياظقحدةماألخرية
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اذنم.مموحداتمعـػعي10صعـدمادؿفالكماظػردمظقحدةمواحدةمحصؾمسؾك

(م10)،موتؽقنماٌـػعيمايدؼيمعلووؼيمأؼضًوم(10)عـػعيمػذػوظقحدةمتلوويم

وحدةمم(18)وسـدمادؿفالكموحدتنيمعـماظلؾعيمحصؾماظػردمسؾكم.موحداتمعـػعي

عـػعيموظؾقصقلمسؾكمعـػعيماظقحدةماألخريةمغطرحماٌـػعيماظؽؾقيماٌؽؿلؾيمعـم

عـماٌـػعيماظؽؾقيماٌؽؿلؾيمعـمادؿفالكمم(موحداتمعـػعي10)ادؿفالكموحدةم

صؿؽقنماٌـػعيمايدؼيمسـدمادؿفالكمم(موحدةمعـػعي18)وحدتنيمعـماظلؾعيم

م.موحداتمعـػعي8تلوويمم(أيمعـػعيماظقحدةماظـوغقي)وحدتنيمعـماظلؾعيم

موحداتمعـماظلؾعيمحصؾمسؾكم3وبوٌـؾ،مسـدمادؿفالكماظػردمظـــــم

موحدةمعـػعيموظؾقصقلمسؾكمعـػعيماظقحدةماظـوظـيمغطرحم24عـػعيمطؾقيمتلوويم

عـماٌـػعيماظؽؾقيماٌؽؿلؾيمعـمم(18)اٌـػعيماظؽؾقيماٌؽؿلؾيمعـمادؿفالكموحدتنيم

وػؽذام.مموحداتمعـػعي6موحدات،أيمعـػعيماظقحدةماظـوظـيموتلوويم3ادؿفالكم

م.ميؽـمايصقلمسؾكمبوضلمأرضوممسؿقدماٌـػعيمايدؼي

صوٌـػعيماظؽؾقيم.مطؿومميؽـماذؿؼوقماٌـػعيماظؽؾقيمعـمسؿقدماٌـػعيمايدؼي

تلوويمذبؿقعماٌـوصعمايدؼيمم(24)اٌؽؿلؾيمعـمادؿفالكماظقحداتمعـماظلؾعيم

 .عـمػذهماظلؾعيم(6م+م8م+م10)ظؾقحداتماألوظلمواظـوغقيمواظـوظـيم
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ذ:توازنذادلدتفؾك .2

اظقحداتم"ؼبماظؿقؾقؾماالضؿصوديمغػرتضمبعضماظػروضمبوظـلؾيمظؿصرصوتم

وتلوسدمػذهماظػروضماحملؾؾماالضؿصوديمؼبماظقصقلمإظبم"ماالضؿصودؼيماٌلؿفؾؽي

م.غؿوئٍمربددةمؼبماٌشؽؾيماالضؿصودؼيماظيتمؼؾقـفو

ؼػرتضماحملؾؾماالضؿصوديمأنماٌلؿفؾؽمذكصمرذقد،موأغفمؼفدفمإظبم

صنذاموزعمدخؾفماحملدودمسؾكم.مممؽـمعـمدخؾفماحملدود"مأضصلماذؾوع"هؼقؼم

اظلؾعماٌكؿؾػيمسؾكمسبقمضبؼؼمظفمأضصلماذؾوع،مأصؾحمؼبمحوظيمتقازنممبعينمأغفم

عيتمحؼؼمػذاماظقضعمظـمؼقجدمعومؼدصعفمإظبمإسودةمتقزؼعمدخؾفمسؾكمسبقمآخر،معوم

م.داممتقزؼعمػذاماظدخؾمسؾكماظـققمايوظلمضدمحؼؼمظفمأضصلماذؾوعمممؽـ

م:وٌعرصيمطقػمؼؿقؼؼمتقازنماٌلؿفؾؽمغػرتض

 .أنماٌلؿفؾؽمؼفدفمإظبمهؼقؼمأضصلماذؾوعمعـمدخؾف .1

 .أنمدخؾماٌلؿفؾؽمربدود .2

 .أنمأدعورماظلؾعماظيتمؼرشىمؼبمادؿفالطفومتعؿربمععطوه .3

 .أنماٌلؿفؾؽمؼـػؼمدخؾفمبوظؽوعؾمسؾكمذراءػذهماظلؾع .4
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صنذاماصرتضـومأنماٌلؿفؾؽمؼـػؼمطؾمدخؾفمسؾكمذراءمدؾعؿنيمصؼطم

م+م(أ)مدعرمxم(أ)سددمعومؼشرتؼفمعـموحداتم=مدخؾماٌلؿفؾؽم:م،مصون(ب)،(أ)

م.(ب)مدعرمx(ب)سددمعومؼشرتؼفمعـموحداتم

م2(أ)مجـقف،مودعرماظقحدةمعـماظلؾعيم100صنذامطونمدخؾماٌلؿفؾؽم

م:مجـقف،مصون4(ب)جـقف،مودعرماظقحدةمعـماظلؾعي

مبسمxبكم+1سxأكم=مى

م30x2+10x4=م

ممجـقف100=م

وؼبمزؾماظػروضماظلوبؼي،مؼؽقنماٌلؿفؾؽمؼبموحوظيمتقازن،مأيمضبصؾم

سؾكمأضصكماذؾوعمعـمدخؾفماحملدود،مإذاموزعمدخؾفمسؾكماظلؾعماٌكؿؾػيمحبقٌم

صنذامطونماٌلؿفؾؽمؼـػؼم.متؿلوويماٌـوصعمايدؼيمظؽؾمجـقفمؼـػؼفمسؾكمأيمدؾعي

صؼط،مصوغفمؼؽقنمؼبمحوظيمتقازنمإذامطوغًمم(ب)،(أ)دخؾفمسؾكمذراءماظلؾعؿنيم

م(أ)اٌـػعيمايدؼيماظيتمضبصؾمسؾقفومعـماغػوضفمجـقفمواحدمعـاًلمسؾكماظلؾعيم

تؿلوويمععماٌـػعيمايدؼيماظيتمضبصؾمسؾقفومعـماغػوضفمجـقفمواحدمسؾكماظلؾعيم

 .(ب)
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م:أيمأن

ممم:ذرطذتوازنذادلدتفؾك

ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمأ
م=

ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمب

مدعرماظقحدةمعـمبمدعرماظقحدةمعـمأ

ممذ:صإذاذاضرتضـاذأن

ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمأ

م<

ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمب

مدعرماظقحدةمعـمبمدعرماظقحدةمعـمأ

ميؽـفمعـمايصقلمسؾكمم(أ)صؿعينمذظؽمأنمأغػوقماظػردمجـقفمسؾكمذراءم

،موذظؽمبدصعماٌلؿفؾؽمإظبم(ب)اذؾوعمأطربمممومظقمأغػؼمػذاماىـقفمسؾكمذراءم

م.(ب)،موغؼصمادؿفالطفمعـم(أ)زؼودةمادؿفالطفمعـم

ؼرتتىمسؾقفوماشبػوضماٌـػعيمم(أ)وزؼودةماظقحداتماٌلؿفؾؽيمعـماظلؾعيم

ايدؼيمهلذهماظلؾعي،موبوظؿوظلماشبػوضمضقؿيماظؽلرماألميـ،مطؿومأنمغؼصماظؽؿقيم

ؼرتتىمسؾقفمزؼودةماٌـػعيمايدؼيمهلذهماظلؾعي،مم(ب)اٌلؿفؾؽيمهلذهماظلؾعيم

وبوظؿوظلمزؼودةمضقؿيماظؽلرماألؼلر،موػؽذامؼلؿؿرماٌلؿفؾؽمؼبمزؼودةمادؿفالطفمعـم

.محؿكمؼؿلووىماظؽلرؼـموؼؿقؼؼمذرطماظؿقازن(ب)وخػضمادؿفالطفمعـم.م(أ)

وسـدئذمؼؿقضػماٌلؿفؾؽمسـمإسودةمتقزؼعماظدخؾمبنيماظلؾعؿني،محقٌمؼصؾمإظبم

م.اظؿقزؼعماألعـؾماظذيمضبؼؼمظفمأضصلماذؾوعمممؽـ
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ذ:عثال

مظؽؾم–مبوظـلؾيمٌلؿفؾؽمععنيم–اٌـوصعمايدؼيمم(9)ؼقضحماىدولمرضؿم

 .(ب)،(أ)عـماظلؾعؿنيم

 (9 )جدولذرضم

اظؽؿقةذادلدتفؾؽةذ

ذ(باظوحدة)

ادلـػعةذاحلدؼةذ

ذ(أ)ظؾدؾعةذ

ادلـػعةذاحلدؼةذ

ذ(ب)ظؾدؾعةذ

م1
م2
م3
م4
م5
م6
م7
م8

م16
م14
م12
م10

م8
م6
م4
م2

م11
م10

م9
م8
م7
م6
م5
م4

،موأنمدعرماظقحدةمعـمأم(ب)،(أ)دـػرتضمأنماظػردمؼلؿفؾؽمدؾعؿنيمصؼطم

مجـقف،م12=ممجـقف،موأنمدخؾماٌلؿفؾؽم1=ممجـقف،مودعرماظقحدةمعـمبم2=م

م.وأنماٌلؿفؾؽمؼـػؼمدخؾفمبوظؽوعؾمسؾكمذراءماظلؾعؿني

واظلمالمػـو،معومػلماظؽؿقيماظيتمؼلؿفؾؽفماظػردمعـمطؾمعـماظلؾعؿنيمأ،م

 ب،واظيتمهؼؼمظفماظؿقازن؟
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ذ:احلل

ذ:ذرطذاظتوازن

م(1)
ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمأ

ذ=
ماٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيمب

مدعرماظقحدةمعـمبمدعرماظقحدةمعـمأ

ممدعرمبxطؿقيمبم+ممدعرمأمxطؿقيمأم=ماظدخؾمممممممم(2)

 تعــــــديل ال دول الســــــــــــــــابق، وذلك مإلي اد توازن المستيــــــــمك، يمز
بقسمة المنـــــافم الحدية لكل سمعة عمى سعر ىذه السمعة، كمــــــــــا في ال دول 

 (.01)رقــــــــم 
 (10 )جدولذرضم

الوحدات 
المستهمكة 

نفعة ــــــــــالم
دية ـــــــــــالح

 (أ)لمسمعة 

نفعة  ـــــــــــالم
 (أ)ـالحدية ل

 (أ)عر ــــــــس

نفعة  ـــــــــــــــــمـال
الحدية لمسمعة 

 (ب)

نفعة  ـــــــــــــالم
 (ب)ـالحدية ل

 (ب)عر ـــــ س
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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م6،و(أ)موحداتمعـماظلؾعيم3ؼؿقؼؼمذرطمتقازنماٌلؿفؾؽمسـدمادؿفالك
م.،محقٌمؼؿقؼؼمذرطماظؿقازنمسـدمادؿفالكمػذهماظؽؿقوت(ب)وحداتمعـماظلؾعيم

م:اظشرطذاألول

م(أ)اٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيم
ذ=

م(ب)اٌـػعيمايدؼيمظؾلؾعيم

م(ب)دعرماظقحدةمعـمم(أ)دعرماظقحدةمعـم

م12
م=

م6
م6م= م1م2

ذ:اظشرطذاظثاغي

م(ب)مدعرمx(ب)طؿقيمم+م(أ)مدعرمx(أ)طؿقيم=ماظدخؾم

م6x1م+م3x2=م

ممجـقف12=م

م(ب)ووحدتنيمعـماظلؾعيم(أ)موحداتمعـماظلؾعيم4وؼالحظمانمادؿفالكم

 :ضبؼؼماظشرطماألول،محقٌ

ماٌـػعيمايدؼيمظـــــمأ
ذ=

ماٌـػعيمايدؼيمظـــــمب
م5ذ=

مدعـــــــــــــرمبمدعــــــــــــرأ

المهؼؼماظشرطماظـوغل،موػقمم(معـمب2معـمأ،وم4)وظؽـمػذهماظؽؿقوتم

م:أغػوقمطؾماظدخؾ،محقٌ
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مدعرمبxطؿقيمبم+مدعرمأمxطؿقيمأم

م4x2+2x1=م

م.مجـقف10=م

أيمأنمذراءمػذهماظؽؿقوتمالمضبؼؼمذرطمأغػوقمطؾماظدخؾ،محقٌماٌـػؼم

م.مجـقف12=ممجـقفمصؼط،مؼبمحنيمأنمدخؾماٌلؿفؾؽم10سؾكمػذهماظؽؿقوتم
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ذادلبحثذاظثاغي

ذغظرؼةذرؾبذادلدتفؾك

ذحتؾقلذعـحـقاتذاظدواء

اصرتضًمغظرؼيماٌـػعيمايدؼيمأنماٌـػعيمميؽـمضقودفومبقحداتمتلؿلم

،موظؽـمزفرتمآراءتشريمإظبمادؿقوظيمضقوسماٌـػعيمبقحداتم"وحداتمعـػعي"

ظذام.مطؿقي،موضقؾمإنمغظرؼيمرؾىماٌلؿفؾؽمترتؽزمسؾكمصرضمبعقدمجدًامسـماظقاضع

زفرتمصؽرةمأخرىمتـوديمبوغفمظقسمعـماظضروريمأنمترتؽزمغظرؼيمرؾىماٌلؿفؾؽم

سؾكماصرتاضمأنماٌـػعيمضوبؾيمظؾؼقوس،موأغفمؼؽػلمأنمغػرتضمأنماٌلؿفؾؽمضودرم

سؾكماالخؿقورمبنيمذبؿقسوتمعـماظلؾعمواًدعوتماظيتمؼلؿفؾؽفومسؾكمأدوسم

م.االذؾوعماظذيمؼلؿؿدهمعـمإحدىمػذهماجملؿقسوتمبوٌؼورغيمععمذبؿقسيأخرى

صوٌلؿفؾؽمؼلؿطقعمترتقىمذبؿقسوتماظلؾعمترتقىمتصوسديماومتـوزظلم

وؼلؿطقعمأنمؼؼقلمإنم.موصؼًومظدرجيماالذؾوعماظيتمضبصؾمسؾقفومعـمطؾمذبؿقسي

اجملؿقسيمأمأصضؾمعـماجملؿقسيمب،مواجملؿقسيمبمأصضؾمعـماجملؿقسيمجـــ،م

وؼؼورنماٌلؿفؾؽمبنيمذبؿقسؿني،م.موبوظؿوظلماجملؿقسيمأمأصضؾمعـماجملؿقسيمجـــ

ماألوظلمأوماظـوغقي،مةصريىمأغفؿومعؿلووؼؿونمؼبمغظره،مصلقاءماخؿورماجملؿقع

م.دققصؾمسؾكمغػسمعلؿقىماالذؾوع
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م:تعرؼػمعـقـقوتماظلقاء .1

ؼقضحمعـقينماظلقاءمذبؿقسوتمزبؿؾػيمعـمدؾعؿنيمهؼؼمظؾؿلؿفؾؽمغػسم

م.اٌـػعيماوماالذؾوع

ذبؿقسوتمزبؿؾػيمعـماظلؾعؿنيمس،مصمم(11)وؼقضحماىدولمرضؿم

م.ؼػرتضمأغفومهؼؼمظؾؿلؿفؾؽمغػسمعلؿقيماالذؾوع

 وحدات ص وحدات س المجموعات

 األولي

 الثانية

 الثالثة

 الرابعة

 الخامسة

1 

2 

3 

4 

5 

12 

8 

5 

3 

2 
 

وحدةمعـمم(12)وحدةمعـمس،موم)ماألوظل،مؼلؿفؾؽماظػردمةووصؼًومظؾؿفؿقع

(م8)وحدةمعـمس،مومم(2)صنذامادؿفؾؽماظػردم.مصمصققصؾمسؾكماذؾوعمععني
صوغفمضبصؾمسؾكمغػسمعلؿقىماالذؾوعماظذيمم(اجملؿقسيماظـوغقي)وحدةمعـمصم

وػؽذامتؿلووىماجملؿقسوتمعـمحقٌم.مضبؼؼفمظفمادؿفالكماجملؿقسيماألوظل

م.صلقونمظؾؿلؿفؾؽمأنمطبؿورمأيمعـماجملؿقسوتماظيتمؼقضقفوماىدول.ماٌـػعي
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م.وؼقضحماظشؽؾماظؿوظلمعـقينماظلقاءماٌؿـؾمظؾؿفؿقسوتماظلوبؼي

 (13)ذؽلذرضم

ذعـحينذاظدواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحداتص

 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 654321 وحداتس
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 ب
 

ج
 ـ
 

 د
 

ه
 ـ
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وحدةمعـمم(12)سؾكمعـقينماظلقاءمتؾنيمأنماٌلؿفؾؽمؼلؿفؾؽمم(أ)اظـؼطيم

وحدةمعـمم(8)اغفمؼلؿفؾؽمم(ب)ص،ووحدةمواحدةمعـمس،مؼبمحنيمتقضحماظـؼطيم

وغشريمإظبمأنمعبقعماظـؼوطمسؾكمعـقينماظلقاءممتـؾم.موحدةمعـمسم(2)ص،وم

م.ذبؿقسوتمعـماظلؾعؿنيمس،مصمهؼؼمظؾؿلؿفؾؽمغػسمعلؿقيماالذؾوع

حقٌمتؿؽقنمم(أ)وؼقضحماظشؽؾماظؿوظلمخرؼطيماظلقاءماًوصيمبوٌلؿفؾؽم

ػذهماًرؼطيمعـمذبؿقسيمعـقـقوتمدقاء،مطؾمعـقينمضبؼؼمظؾؿلؿفؾؽمعلؿقيم

ععنيمعـماالذؾوع،موغشريمإظبمأنمظؽؾمعلؿفؾؽمخرؼطيمدقاءمخوصيمبفمتعؽسم

تػضقؾفمظؾلؾع،محقٌمدبؿؾػمخرؼطيماظلقاءمعـمعلؿفؾؽمآلخرمحلىمدرجيم

تػضقؾمطؾمعلؿفؾؽمظؾلؾع،أيمحلىمعلؿقيماالذؾوعماظذيمضبصؾمسؾقفم

م.اٌلؿفؾؽمعـماجملؿقسوتماٌكؿؾػيمعـماظلؾع
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 (14)ذؽلذرضم

ذخرؼطةذاظدواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.متقضحمخرؼطيماظلقاء،مؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مأربعمعلؿقؼوتمظإلذؾوع

(م2)واٌـقينم.مضبؼؼمظؾؿلؿفؾؽمعلؿقيمععنيمعـماالذؾوعم(1)صؿـقينماظلقاءمرضؿم

وػؽذا،م.م(1)ضبؼؼمظؾؿلؿفؾؽمعلؿقيماذؾوعمأطربمبوٌؼورغيممبـقينماظلقاءمرضؿم

 وحدات

 س

 و

 وحدات

 ص

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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طؾؿومبعدغومسـمغؼطيماألصؾمواوفـومٌـقينمدقاءمأسؾك،مؼزؼدمعلؿقيماالذؾوعم

صؿـماظطؾقعلمأنمؼػضؾماٌلؿفؾؽمذبؿقسوتماظلؾعم.ماظذيمضبصؾمسؾقفماٌلؿفؾؽ

ضبؼؼمم(4)وسؾقفمصوٌـقينمرضؿم.ماظيتمهؿقيمسؾكمطؿقوتمأطربمعـماظلؾعؿني

م(.1)ثؿمم(2)ثؿمم(3)ظؾؿلؿفؾؽمأسؾكمدرجيمعـماالذؾوع،مؼؾقفماٌـقينمرضؿم

ذ:ععدلذاالحاللذاحلدي .2

"مصم"مربؾماظلؾعيم"مسم"ممؼؼصدممبعدلماالحاللمايديمظؾلؾعيم

بقحدةمواحدة،موحبقٌم"مسم"ماظؽؿقيماظقاجىماظؿكؾلمسـفومعـمصمعؼوبؾمزؼودةم

ؼظؾماٌلؿفؾؽمسؾكمغػسمعـقينماظلقاء،مأيمؼظؾمضبؼؼمغػسمعلؿقيماالذؾوعم

ؼؿـوضصمععدلماالحاللمايديمطؿومؼؿضحم"مسم"موععمإضوصيموحداتمعؿلووؼيمعـم

م:عـماىدولماظؿوظل

 (12 )جدولذرضم

ذتـاضصذععدلذاالحاللذاحلدي

ذوحداتذصذوحداتذسذاجملؿوسات
ععدلذاالحاللذ

ذاحلــــــــــدي

ماألوظل

ماظـوغقي

ماظـوظـي

ماظرابعي

ماًوعلي

م1
م2
م3
م4
م5

م12
م8
م5
م3
م2

م-

م4
م3
م2
م1
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،م"س"تقضحماجملؿقسيماألوظلمأنماٌلؿفؾؽمؼلؿفؾؽموحدةمواحدةمعـم

،مصعؾقفم"س"صنذامأرادماٌلؿفؾؽمادؿفالكموحدتنيمعـم".مص"وحدةمعـمم(12)و

حبقٌمضبؼؼمغػسمعلؿقيماالذؾوع،مأيم"مص"وحداتمعـمم(4)أنمؼؿكؾكمسـم

وععينمذظؽمأنمعـػعيماظقحدةماإلضوصقيمعـمسم.مغكماظلقاءحؼؾؼلمسؾكمغػسمعـ

موحداتمعـم3وإذامأرادماٌلؿفؾؽمادؿفالكم".مص"وحداتمعـمم(4)تلوويمعـػعيم

،مأيمسـمطؿقيمأضؾم"ص"وحداتمعـمم(3)،مصعؾقفمأنمؼؿكؾكمػذهماٌرةمسـم"س"

بقحدةمواحدة،م"مس"وػؽذامؼبمطؾمعرةمتزؼدماظقحداتماٌلؿفؾؽيمعـم".مص"عـم

،محقٌمؼظؾمضبؼؼمغػسم"ص"تؼؾماظقحداتماظيتمؼؿكؾكمسـفوماٌلؿفؾؽمعـم

صغريه،ازدادتمضقؿيم"مس"وتػلريمذظؽمأغفمطؾؿومطوغًمطؿقيم.معلؿقيماالذؾوع

،مصننم"صم"مربؾم"مسم"م،موطؾؿومأحؾماٌلؿفؾؽم"صم"معؼقعفمبقحداتمعـ"س"

عؼقعفمبقحداتمعـم"مس"تؼؾ،موسؾقفمتؼؾمضقؿيم"مص"تزؼد،موطؿقيم"س"طؿقيم

،مؼبمحنيمتؼؾمأػؿقيماظقحدةم"ص"أيمتزؼدمأػؿقيماظقحداتماٌؿؾؼقيمعـم"مص"

،موسؾقفمؼؽقنماٌلؿفؾؽمعلؿعدًامظؾؿكؾلمسـموحداتمأضؾمصلضؾم"س"اإلضوصقيمعـم

م".س"عؼوبؾموحدةمواحدةمعـم"مص"عـم



-90 - 

 (15 )ذؽلذرضم

ذتـاضصذععدلذاالحاللذاحلدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عؼوبؾمم(وحدات4)عـمصمم(أمب)ؼبماظشؽؾماظلوبؼمدبؾلماٌلؿفؾؽمسـم

إظبمم(أ)،وبوظؿوظلماغؿؼؾمعـماظـؼطي(وحدةمواحدة)عـمسمم(بمجـ)ايصقلمسؾكم

عـمصمم(جـــــمد)سؾكمغػسمعـقينماظلقاء،مثؿمبعدمذظؽمتـوزلمعـمم(جـ)اظـؼطي

 وحداتص

 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 654321 وحداتس

 أ
 

 جـ
 

 هـ
 

 ن
 

 ط

 ب

 د

 و

 ح
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،مواغؿؼؾم(وحدةمواحدة)عـمسم(مدمػــــ)عؼوبؾمايصقلمسؾكمم(موحدات3)

.مسؾكمغػسمعـقينماظلقاءم(ػـــــ)إظبماظـؼطيم(جــ)اٌلؿفؾؽمػذهماٌرةمعـماظـؼطيم

وػؽذا،مؼبمطؾمعرةمؼؿـوزلماٌلؿفؾؽمسـموحداتمأضؾمصلضؾمعـمصمعؼوبؾموحدةم

م.(أمب>مجـمدم>ػــموم).واحدةمعـمس

ذ:خصائصذعـحـقاتذاظدواء .3

م:تؿلؿمعـقـقوتماظلقاءمبـالثمخصوئصمرئقلقيمػل

ذ:عـحـقاتذاظدواءذتـحدرذعنذأسؾىذإىلذأدػلذجفةذاظقؿني .أذ

أيمأغفومدوظؾيماٌقؾ،مذظؽمأنمزؼودةماظؽؿقيماٌلؿفؾؽيمعـمإحدىماظلؾعؿنيم

حؿكمؼظؾماٌلؿفؾؽم.البدمأنمؼصوحؾفومغؼصماظؽؿقيماٌلؿفؾؽيمعـماظلؾعيماألخرى

وؼؾدومذظؽمعـطؼقًومظؾؿقوصظيمسؾكمغػسمعلؿقيماالذؾوع،م.مسؾكمغػسمعـقينماظلقاء

إذمأنمزؼودةماظؽؿقيماٌلؿفؾؽيمعـمطؾؿوماظلؾعؿنيمؼرتتىمسؾقفومزؼودةمعلؿقيم

م.االذؾوع

ذ:عـحـقاتذاظدواءذحمدبهذجتاهذغؼطةذاألصل .بذ

ػذهماًوصقيمتعؽسمتـوضصمععدلماالحاللمايدي،ممبعينمأغـومإذاماغؿؼؾـوم

سؾكمرقلمعـقينماظلقاءمواحدمعـماظقلورمإظبماظقؿنيمصلغـومغؿكؾكمسـموحداتم

م((.15)اظشؽؾمرضؿم)،(س)عؼوبؾموحدةمواحدةمعـمم(ص)عؿـوضصيمعـم
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م

ذ:عـحـقاتذاظدواءذالذميؽنذأنذتتؼارع .جذ

 (.16)ويمكن إثبات ذلك بالنظر إلى الشكل رقم 

 (16)ذؽلذرضم

 

 

 

 

 

 

 

ععمعـقينمم(1)ؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مغػرتضمتؼورعمعـقينماظلقاءمرضؿم

م:وؼالحظمعومؼؾل.م(2)اظلقاءمرضؿم

اظـؼطيموؼبماالذؾوعمألغفؿومؼؼعونمسؾكمغػسمعـــقينماظلقاءم=ماظـؼطيمدم -

 (.1رضؿم)

 وحدات ص

 وحدات س
 د

 د

 و

هــ

 ـ
(2) 

(1)  
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اظـؼطيمػــػلماالذؾوعمألغفؿومؼؼعونمسؾكمغػسمعـقينماظلقاءم=ماظـؼطيمدم -

 (.2)رضؿم
م.اظـؼطيموؼبماالذؾوع=ماظـؼطيمػـــــم.م..

وظؽـمػذامشريمصققح،محقٌمأنماظـؼطيمػـــــمتؼعمسؾكمعـقينمدقاءم

أيمأنمطؿقوتمس،م.موتعؽسمطؿقوتمعـمس،مصمأطربمبوٌؼورغيمبوظـؼطيمو.مأسؾل

صماظيتممتـؾفوماظـؼطيمػـــــمهؼؼمعلؿقيمإذؾوعمأطربمعـماظؽؿقوتماظيتممتـؾفوم

م.اظـؼطيمو

م.وسؾقفمعـماٌلؿققؾمأنمتؿؼورعمعـقـقوتماظلقاء

ذ:توازنذادلدتفؾك .4

ؼؽقنماٌلؿفؾؽمؼبمحوظيمتقازنمإذامحؼؼمأضصلمإذؾوعمممؽـمؼبمزؾمدخؾفم

مبعينمآخر،مضبؼؼماٌلؿفؾؽماظؿقازنم.ماحملدود،موؼبمزؾماألدعورماظلوئدةمؼبماظلقق

إذامادؿطوعمأنمؼصؾمإظبمأسؾكمعـقينمدقاءمممؽـمؼبمزؾماظؼققدماظلوبؼماإلذورةم

م.(اظدخؾمواألدعور)إظقفوم

وعـمػـومؼؿضحمأغفمحؿكمميؽــومأنمغؿعرفمسؾكمدؾقكماٌلؿفؾؽماظرذقد،م

بقوغقًومبلدؾقبمؼؾنيمم(األدعورمواظدخؾ)صننمسؾقـومأنمغؼقممبؿؿـقؾمػذؼـماٌؿغريؼـم

م.ظـوماٌديماظذيمميؽـمظؾؿلؿفؾؽمأنمؼؿقركمصقفمسؾكمخرؼطيماظلقاء

وحؿكمميؽــومأنمغؾنيماظطرؼؼيماظيتممتـؾمبفومػذؼـماٌؿغريؼـمصنغـومغلققم

م:اٌـولماظؿوظل
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مجـقف،موأغفمؼـػؼمطؾمػذاماظدخؾم100=مدـػرتضمأنمدخؾماٌلؿفؾؽم

مجـقف،مودعرم10=موأنمدعرماظقحدةمعـمسم.مس،مص:مسؾكمذراءمدؾعؿني

م.مجـقف5=ماظقحدةمعـمصم

صنذامضومماٌلؿـــــفؾؽمبنغػوقمطــــــؾمدخؾفمسؾكمذراءماظلؾعيمس،مدونم

موحـــدات،مواظيتم10أنمؼشــــــرتيمذقؽًومعـمص،مصنغفمضبصـــــــؾمسؾكم

تعودلمضقؿي
الدخـــــــــــــــــــــــــــلس

الوحدةثمنمن  
وإذامأغػؼمطؾمدخؾفمسؾكمذراءماظلؾعيمص،م،م

موحــــــــدة،مواظيتم20دونمأنمؼشرتيمذقؽًومعـمسمصنغفمضبصـــــــؾمسؾكم

تعودلمضقؿيمم
الدخـــــــــــــــــــــــــــلص

الوحدةثمنمن  
م.

م:وضدمؼؼقمماٌلؿفؾؽمبؿقزؼعمدخؾفمسؾكمذراءماظلؾعؿني،مطؿومؼبماىدولماظؿوظل

 (13)جدولذرضم

وحدات ص وحدات س 

صفر  10

9 2 

8 4 

7 6 

6 8 

5 10 

4 12 

3 14 
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2 16 

1 18 

 20صفر 

موحداتمعـمسمدونمأنمؼشرتيمعـمص،مأوم10صقلؿطقعماٌلؿفؾؽمذراءم

موحداتمعـم4موحداتمعـمس،8موحداتمعـمس،مووحدتنيمعـمص،مأوم9ذراءم

م.وػؽذا..مص

محقٌمطماظلعروميؽـممتـقؾماىدولماظلوبؼمبقوغقومعـمخاللمعومؼلؿلمبخ

ؼؾنيمػذاماًطماجملؿقسوتماٌكؿؾػيمعـماظلؾعؿنيماظيتمميؽـمظؾؿلؿفؾؽمذراءػومؼبم

م.حدودمدخؾفموؼبمزؾماألدعورماظلوئدةمهلوتنيماظلؾعؿنيمؼبماظلقق

 (17)ذؽلذرضم
ذخطذاظدعر

 

 

 

 

 وحدات ص

 وحدات س
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ؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مغؼقسمسؾكماحملقرماألصؼلماظؽؿقوتماظيتمميؽـمأنم

ؼشرتؼفوماٌلؿفؾؽمعـماظلؾعيمس،موسؾكماحملقرماظرأدلماظؽؿقوتماظيتمميؽـمأنم

وتشريماظـؼطيمأمإظبمأنماٌلؿفؾؽم.ماًطمأمبمميـؾمخطماظدخؾ.مؼشرتؼفومعـمص

ؼبمحنيمتشريماظـؼطيمبمإظبمأغفم.مموحدةمعـمص،موصػرموحدةمعـمس20ؼشرتيم

وتشريماظـؼطيمجـــمإظبمأنم.موصػرموحدةمعـمص.مموحداتمعـمس10ؼشرتيم

م.موحداتمعـمس4موموحدةمعـمص12اٌلؿفؾؽمؼشرتيم

تؾنيموضعًومعـماألوضوعماظيتمؼلؿطقعمم(أمب)وأيمغؼطيمسؾكمخطماظلعرم

.مصقفوماٌلؿفؾؽمأنمؼقزعماغػوضفمسؾكماظلؾعؿنيمحلىمأدعورػؿوماظلوئدةمؼبماظلقق

ذظؽمأنمأيمغؼطيمخورجمػذاماًطم.موالمؼلؿطقعماٌلؿفؾؽمأنمؼؿعدىمخطماظلعر

صفلممتـؾمطؿقوتم.ممتـؾموضعًومالمميؽـمظؾؿلؿفؾؽماظقصقلمإظقفمبدخؾفماحملدود

عـمس،مصمؼؿطؾىمذراؤػومسـدمعلؿقيمعـماظدخؾمأسؾكمعـمذظؽوظذيمميـؾفماًطم

والمميؽـمأؼضًومظؾؿلؿفؾؽمأنمؼؿكذموضعًوممتـؾفمغؼطيمأدػؾمخطماظلعر،مإذم.مأمب

م.ععينمذظؽمأنماٌلؿفؾؽمالمؼـػؼمطؾمدخؾف

وسؾقفمصننمتقازنماٌلؿفؾؽمؼؿقؼؼمسـدمغؼطيمعومسؾكمخطماظلعر،محقٌم

طؿومأنم.معبقعماظـؼوطمسؾكمػذاماًطمؼػرتضمصقفومأنماٌلؿفؾؽمؼـػؼمطؾمدخؾف

ػذهماظـؼوطمتقضحمذبؿقسوتماظلؾعؿقـس،مصماظيتمميؽـمذراءػومؼبمزؾماألدعورم

م.اظلوئدةمهلوتنيماظلؾعؿني
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وإذامطونمتقازنماٌلؿفؾؽمأيمهؼقؼفمألضصلمإذؾوعمممؽـمعـمإغػوقمدخؾفم

احملدودمسؾكماظلؾعؿنيمس،مصمؼؿقؼؼمسـدمغؼطيمعومسؾكمخطماظلعر،مصنغفم

ظؿقدؼدمػذهماظـؼطيمصبىمأنمغضقػمخرؼطيمدقاءمػذاماٌلؿفؾؽمإظبماظشؽؾم

أيمنؿعمبنيمعـقـقوتماظلقاءمٌلؿفؾؽمعو،موبنيمخطماظلعرمهلذام.ماظلوبؼ

م.اٌلؿفؾؽ

صؾقمأخذغومخرؼطيمعـقـقوتماظلقاءمظؾؿلؿفؾؽموأدذبـومؼبمػذهماًرؼطيم

غػلفومخطماظلعرمهلذاماٌلؿفؾؽمظظفرمظـوماظؽؿقوتماظيتمؼشرتؼفوماٌلؿفؾؽمعـمطؾم

م.عـماظلؾعؿني،واظيتمهؼؼمظفمأصضؾمتقزؼعمظدخؾف،موؼؿضحمذظؽمؼبماظشؽؾماظؿوظل

 (18)ذؽلذرضم
ذتوازنذادلدتفؾك
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ؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مؼؿقؼؼمتقازنماٌلؿفؾؽمسـدعومؼؿؿوسمخطماظلعرمععم

أحدمعـقـقوتماظلقاء،محقٌمؼؽقنمػذاماٌـقينمػقمأسؾلمعـقينمدقاءمميؽـم

ظؾؿلؿفؾؽماظقصقلمإظقفمؼبمزؾمدخؾفماحملدود،موأدعورماظلؾعماظلوئدةمؼبماظلقق،م

م.أيمؼبمزؾماظؼققمماٌؿؿـؾيمخبطماظلعر

م10ؼقزعماٌلؿفؾؽمدخؾفمحبقٌمؼشرتيم"مجــــم"موسـدمغؼطيماظؿؿوسم

م.موحدةمعـمس5وحدةمعـمص،

صوظـؼطيم.المضبؼؼماظؿقازنمظؾؿلؿفؾؽ"محـــم"موأيمغؼطيمأخرىمشريماظـؼطيم

واضعفمأسؾكمخطماظلعرموػلممتـؾمطؿقوتمعـماظلؾعؿنيمس،مصمهؼؼم"مدم"م

"مدم"م،محقٌمأنماظـؼطيم"جــــم"مظؾؿلؿفؾؽمعلؿقيماذؾوعمأطربمبوٌؼورغيمبوظـؼطيم

تؼعمسؾكمعـقينمدقاءمأسؾل،موععمذظؽمالمؼلؿطقعماٌلؿفؾؽمذراءمػذهمذبؿقسيم

،محقٌمأغفومتؿطؾىمعلؿقيمدخؾم"دم"معـماظلعؾؿنيمس،مصماٌؿـؾيمبوظـؼطيم

م.أطرب

تؼعمأدػؾمخطماظلعر،موػلممتـؾمعلؿقيمعـكػضمعـم"مزم"مواظـؼطيم

حقٌماغفومتؼعمسؾكمعـقينمدقاءمأدغل،م"مجـــم"ماالذؾوعمبوٌؼورغيمبوظـؼطيم

م.بوإلضوصيمإظبمأنماٌلؿفؾؽمالمؼـػؼمطؾمدخؾفمسـدمػذهماظـؼطي

تؼعونمسؾكمخطماظلعرموععمذظؽمالمهؼؼونماظؿقازنم"موم"م،م"هم"ماظـؼطؿونم

م.ظؾؿلؿفؾؽ،محقٌمأغفؿومتؼعونمسؾكمعـقينمدقاءمأدغلمعـمذظؽماظذيمتؼعمسؾقف
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،موسؾقفومصفؿومميـالنمعلؿقيماذؾوعمأضؾمبوٌؼورغيمبوظـؼطيم"حــم"ماظـؼطيم

م".جـــم"م

ممومتؼدممؼؿضحمأنمغؼطيماظؿؿوسمبنيمخطماظلعرمواحدمعـقـقوتماظلقاءمػلم

وسـدمػذهماظـؼطيمؼؿلووىمعقؾمعـقينم.ماظـؼطيماظيتمؼؿقؼؼمسـدػومتقازنماٌلؿفؾؽ

م.اظلقاءمععمعقؾمخطماظلعر

م:وٌومطون

=معقؾمخطماظلعرمبوظـلؾيمظؾؿققرماألصؼلم
دعرص اظقحدة عـ س

دعر اظقحدة عـ 
ذ

ذ:و

االحاللمايديمظؾلؾعيمسم=معقؾمعـقينماظلقاءمبوظـلؾيمظؾؿققرماألصؼلم

م.ربؾماظلؾعيمص

ذ:صإغهذيفذحاظةذاظتوازن

=مععدلماالحاللمايديمظؾلؾعيمسمربؾماظلؾعيمصم
دعرص اظقحدة عـ س

دعر اظقحدة عـ 
م

ذ:ادتخالصذعـحينذاظطؾبذظدؾعةذعاذبادتخدامذعـحـقاتذاظدواء .5
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ماظؽؿقوتماٌطؾقبيمعـمدؾعيمعومسـدم–مطؿومدردـوم–ؼقضحمعـقينماظطؾىم

وميؽـوذؿؼوقمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمسمعـمخاللماالدؿعوغيم.ماألدعورماٌكؿؾػي

مبػؽرةمتقازنماٌلؿفؾؽ

موحداتمعـمس،موذظؽمبػرضمأنم5مؼشرتيم–مسـدماظؿقازن–صوٌلؿفؾؽم

وسؾكمذظؽ،محصؾـومسؾكمغؼطيمسؾكمعـقينم.مجـقفم(10)دعرماظقحدةمعـمسم

رؾىماٌلؿفؾؽمسؾكمذظؽ،محصؾـومسؾكمغؼطيمسؾكمعـقينمرؾىماٌلؿفؾؽمسؾكم

مجـقف،موطؿقيم10اظلؾعيمس،موػلماظـؼطيماظيتمؼؽقنمسـدػومدعرماظقحدةمعـمسم

م.موحدات5سم

وظؾقصقلمسؾكمبوضلمغؼوطمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمس،مغػرتضمتغريم

دعرماظقحدةمعـمس،مععمثؾوتمدعرمص،موثؾوتمدخؾماٌلؿفؾؽ،مظرتيمتلثريمذظؽم

م.سؾكمتقازنماٌلؿفؾؽموبوظؿوظلمسؾكماظؽؿقيماٌشرتاهمعـماظلؾعيمس

(م20)جـقفمظؾقحدةمإظبمم(10)غػرتضمأنمدعرماظقحدةمعـمسمارتػعمعـم

م.جـقفمظؾقحدة

م.وؼقضحماظشؽؾماظؿوظلمتلثريمذظؽمسؾكمتقازنماٌلؿفؾؽ
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 (19 )ذؽلذرضم
ذسؾىذتوازنذادلدتفؾك"ذسذ"ذأثرذارتػاعذدعرذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثرمارتػوعمدعرمسمسؾكمتقازنماٌلؿفؾؽ،محقٌمم(19)ؼقضحماظشؽؾمرضؿم

ترتىمسؾكمارتػوعمدعرمس،مععمثؾوتمدعرمصماغؿؼولمخطماظلعرمعـمأمبمإظبمأم

وظقمأغػؼم.مموحدة20صنذاأغػؼماٌلؿفؾؽمطؾمدخؾفمسؾكمذراءمصمضبصؾمسؾكم.م/ب

.موضدمؼقزعمدخؾفمسؾكمذراء،مص.مموحدات5طؾمدخؾفمسؾكمذراءمسمضبصؾمسؾكم

م./وػـوكمسدةمذبؿقسوتمعـماظلؾعؿنيمؼقضحمخطماظلعرمأمب
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،محقٌم/مسـدماظـؼطيمجــــ/وؼؿقؼؼمتقازنماٌلؿفؾؽمسؾكمخطماظلعرمأمب

(م/جـــــ)وسـدمغؼطيماظؿقازنماىدؼدةم.مؼؿؿوسمػذاماًطمععمأحدمعـقـقوتماظلقاء

وبذظؽمغؽقنمضدمحصؾـومسؾكمغؼطيمأخرىمسؾكم.موحدةمعـمسم(أ)ؼشرتيماٌلؿفؾؽم

عـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمس،موػلماظـؼطيماظيتمؼؽقنمسـدػومدعرماظقحدةمعـمسم

م.وحدةم(أ)مجـقف،مواظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمسم20

وػؽذا،مبؿغريمدعرمس،مععمثؾوتمدعرمصمودخؾماٌلؿفؾؽ،مميؽـم

وبؿقصقؾمػذهماظـؼطيم.مايصقلمسؾكمسدةمغؼوطمسؾكمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمس

م(.20)سبصؾمسؾكمعـقينماظطؾىمسؾكمػذهماظلؾعيمطؿومػقمعقضحمبوظشؽؾمرضؿم

 (20 )ذؽلذرضم
ذعـحينذاظطؾبذسؾىذاظدؾعةذس

ذ(19)وادلشتقذعنذذؽلذرضمذ
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وؼقضحماظشؽؾماظلوبؼمعـقينماظطؾىمسؾكماظلؾعيمسماٌشؿؼمعـماظشؽؾم

جـقف،مطوغًماظؽؿقيماٌطؾقبي،مم(10)صعـدعومطونمدعرماظقحدةمعـمسم.م(19)رضؿم

عـماظشؽؾمرضؿم(مجــ)ومتمايصقلمسؾكمػذهماظؽؿقيمعـماظـؼطيم.موحداتم(5)

م.واظيتممتـؾمتقازنماٌلؿفؾؽمضؾؾمتغريمدعرماظلؾعيمسم(18)

جـقفمظؾقحدة،متؽقنماظؽؿقيمم(20)وإذامارتػعمدعرماظقحدةمعـمسمظقصؾحم

مؼبماظشؽؾمرضؿم/(جــ)ومتمايصقلمسؾكمػذهماظؽؿقيماٌطؾقبي.موحدةم(2)اٌطؾقبيم

م.واظيتممتـؾموضعمتقازنماٌلؿفؾؽمبعدمارتػوعمدعرماظلؾعيمس.م(19)

وػؽذامميؽــوماذؿؼوقمعـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽنيماألصرادمبودؿكدامم

مطؿوم–وجبؿعمعـقـقوتمرؾىماٌلؿفؾؽنيماألصرادمعبعًومأصؼقًوم.معـقـقوتماظلقاء

م.مسبصؾمسؾكمعـقينمرؾىماظلقق–دردـو
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 انفصم انثانث

 اإلنتـــاج وانتكانيـــف
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ذادلبحثذاألول

ذغظرؼةذاالغتاج

 :داظةذاالغتاج .1

دبؿصمغظرؼيماالغؿوجمبدراديماظعالضيمطؿقوتمسـوصرماالغؿوجماٌلؿكدعيمؼبم

اظعؿؾقيماالغؿوجقي،موطؿقيماظـوتٍماظؽؾلماٌؿقؼؼمعـمػذهماظعؿؾقي،مػذهماظعالضيم

وإذامسربغومعـمػذهماظعالضيمؼبمذؽؾمععودظيمرؼوضقيمصنغـوم".مداظيماالغؿوج"تلؿلم

م:غؽؿؾفومطوظؿوظل

م.(ل،مض،مر،مت)دم=منمكم

 :حقٌ

م.اظـوتٍماحملؾلم:نمك

م.سـصرماظعؿؾم:ل

م.سـصرماألرضم:ض

م.سـصرمرأسماٌولم:ر

م.سـصرماظؿـظقؿم:ت

اٌدخالتمعـمسـوصرمم(أيمؼعؿؿدمسؾك)أيمأنماظـوتٍماظؽؾلمػقمداظيمؼبم

االغؿوجماٌؿؿـؾيمؼبماظعؿؾمواألرضمورأسماٌولمواظؿـظقؿ،محقٌماظـوتٍماظؽؾلمعؿغريم



-109 - 

توبع،موسـوصرماالغؿوجمعؿغرياتمعلؿؼؾي،ممبعينمأنمحفؿماظـوتٍماظؽؾلمؼؿقضػم

م.سؾكماظؽؿقوتماٌلؿكدعيمعـمػذهماظعـوصرماالغؿوجقي

ذظؽمأنماغؿوجمأيمدؾعيمعـماظلؾعمالمبدموأنمؼؿطؾىمتضوصرمأطـرمعـمسـصرم

صـفدمعـاًلمأنماظعؿؾموحدةمالمميؽـمأنمؼـؿٍمدؾعيمعو،م.مواحدمعـمسـوصرماالغؿوج

بؾمؼؿطؾىماألعرماالدؿعوغيممبؼدارمععنيمعـمرأسماٌول،حؿكموظقمطونمسؾكمذؽؾم

طذظؽمندمأنمرأسماٌولمالمميؽـم.مبعضماٌعداتماظؾلقطيماظيتمؼلؿكدعفوماظعوعؾ

وحدةمأنمؼؼقممبوإلغؿوجمعفؿومبؾغًماظعؿؾقيماالغؿوجقيمعـمدرجيمسوظقيمعـماآلظقي،م

إذمأنماألعرمالمبدموأنمؼلؿؾزممضدرًامععقـًومعـماظعؿؾ،مدقاءمإلدارةماآلالتمأوم

م.األذرافمسؾقفو

صنذامغظرغومإظبمسؿؾقيماالغؿوجماظزراسل،مسبدمأنمػذهماظعؿؾقيمهؿوجمإظبم

صالمميؽـماالسؿؿودمسؾكمسـصرم.متضوصرمأطـرمعـمسـصرمواحدمعـمسـوصرماالغؿوج

صنذامأردغوم.األرضموحدة،مبؾمالمبدمسؾكماألضؾمعـمتضوصرمسـصرماظعؿؾمواألرض

وضدم.مزراسيمصدانمضؿح،مصالمميؽـمزراسيمػذاماظػدانمبدونموجقدمسؿولمزراسقني

ضبؿوجماألعرموجقدمبعضماٌعداتمأوماألدواتماظزراسقيماظؾلقطيموػؽذا،مصننمزراسيم

وغشريمإظبمأغفمميؽـم.مػذاماظػدانمتؿطؾىمتضوصرمسـوصرماألرضمواظعؿؾمورأسماٌول

ايصقلمسؾكمغػسمحفؿماالغؿوجمبودؿكداممغلىمعزجمزبؿؾػيمعـعـوصرماالغؿوج،م

حقٌمميؽـمؼبمعـوظـوماظلوبؼمادؿكداممؼبماغؿوجلمطـقػماظعؿؾ،أيمبوالسؿؿودمسؾكم

سددمطؾريمعـماظعؿولماظزراسقنيمععماالدؿعوغيمبؾعضماٌعداتماظرأمسوظقيماظؾلقطي،م
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أومبوالسؿؿودمسؾكمسددضؾقؾمعـماظعؿولماظزراسقني،مععماالسؿؿودماظرئقللمسؾكم

م.(صـماغؿوجلمطـقػمرأسماٌول)اٌقؽـيماظزراسقيم

ذ:ذعاذؼؾيضوسـدذدرادتـاذظداظةذاالغتاجذدـػرت

أيماظعؿؾقيماالغؿوجقيمتؿؿمؼبمخاللمصرتةمععقـيمعـماظزعـ،موعـمثؿمصننم .أذ

طؿقيماظـوتٍماظؽؾلمػلمطؿقيمعؿقؼؼيمخاللمصرتةمععقـيمعـماظزعـ،موسؾقفم

حقـؿومغؿؽؾؿمعـمتغريماظـوتٍمبوظزؼودةمأومبوظـؼصمصنغـومغؼصدمأنمؼؿؿمػذام

 .اظؿغريمؼبمخاللمغػسماظػرتةمعـماظزعـموظقسمؼبمصرتةمأرقلمأومأضصر

،مأيمأنم(اظعؿؾمواألرضمورأسماٌول)مغػرتضمأنمسـوصرماالغؿوجمعؿفوغليم .بذ

وحداتفومعؿؿوثؾيممتومماظؿؿوثؾ،موأنمبوإلعؽونمضقوسماظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـم

وبوظـلؾيمظعـصرماظؿـظقؿمصنغـومغلؼطفمصراحيم.مطؾمسـصرمعـفومضقودًومسددؼًو

 :عـمععودظيمداظيماالغؿوجمؼبماظػرتةمظذامغؽؿىماٌعودظيمطوآلتل

مبوصرتاضمعلؿقيمععنيمعـماٌؼدرةماظؿـظقؿقيمالم،(ل،ذض،ذر)دذ=ذنذكذ

م.ؼؿغريمخاللمصرتةماظعؿؾقيماالغؿوجقي

أعومبوظـلؾيمٌعودظيمداظيماالغؿوجمؼبماظػرتةمرقؼؾيماألجؾ،مصلغـومالمغلؿطقعم

واظػرقمبنيمزروفمداظيماالغؿوجمؼبماظػرتةم.ماظؿكؾلمسـمذطرمسـصرماظؿـظقؿمصراحي

صػلمخاللم.ماظؼصريةماألجؾمواظػرتةماظطقؼؾيماألجؾمػقماظذيمصبعؾـومغؿؾعمػذامايؾ

بقـؿومتؾؼلم.ماظػرتةماظؼصريةماألجؾمتؿغريماظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـماظعـوصرماٌؿغريةمصؼط
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وظذظؽمميؽــومأنمغػرتضم.ماظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـماظعـوصرماالغؿوجقيماظـوبؿيمطؿومػل

أنمسـصرماظؿـظقؿمؼدخؾمضؿـماظعـوصرماظـوبًموشبرجفمعـمععودظيمداظيماالغؿوجم

أعومؼبماظػرتةم.مصراحيمععمادؿؾداظفمبػرضمعلؿقيمععنيمثوبًمعـماٌؼدرةماظؿـظقؿقي

اظطقؼؾيماألجؾمصلنمعبقعماظعـوصرمتؿغريممبومصقفومسـصرماظؿـظقؿ،موظذظؽمالمبدمعـم

ووووزمالمبدمعـماصرتاضم.مزفقرهمؼبمععودظيمداظيماالغؿوجمععمبؼقيماظعـوصرماألخرى

إعؽوغقيمضقودقيمؼبمػذهمايوظي،مععمعالحظيمأنماظـقعمأػؿمبؽـريمعـماظعددمبوظـلؾيم

صؿدؼرمواحدمعـاًلمضدمؼلؿطقعمانوزمأسؿولمتلوويمعومميؽـمًدعيم.مظعـصرماظؿـظقؿ

م.آخرونمأنمؼـفزوهمععًو

غػرتضمأنمعلؿقيماظػـماظؿؽـقظقجلمثوبًمشريمعؿغريمخاللماظػرتةماظزعـقيم .جذ

 .اٌعقـيمظعؿؾقيماالغؿوج

ذظؽمأنمهلـمعلؿقيماظػـماظؿؽـقظقجلمؼمديمدائؿًومإظبمزؼودةماغؿوجقيم

اظعـوصرماٌلؿكدعي،موعـمثؿمزؼودةماظـوتٍماظؽؾلمععمثؾوتماظؽؿقوتماٌلؿكدعيمعـم

وسؾقفمغػرتضمثؾوتمعلؿقيماظػـماظؿؽـقظقجلم.مسـوصرماالغؿوجمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي

حؿكمؼؽقنمأيمتغريمؼبماظـوتٍماظؽؾلمراجعمإظبمتغريماظؽؿقوتماٌلؿكدعيمعـمسـوصرم

م.االغؿوج

م

م
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ذ:داظةذاالغتاجذيفذاظػرتةذضصريةذاألجل .2

مطؿومدؾؼموذطرغومػلماظيتمتؿغريمصقفومسـوصرماالغؿوجم–اظػرتةماظؼصريةم

وتقضحمداظيماالغؿوجم.ماٌؿغريةمصؼطمؼبمحنيمتؾؼلمسـوصرماالغؿوجماظـوبؿيمسؾكمحوهلو

ؼبماظػرتةماظؼصريةمطقػمؼؿغريمحفؿماالغؿوجمإذامتغريتماظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـم

م.سـوصرماالغؿوجماٌؿغريةمصؼط

ودـػرتضموجقدمداظيماغؿوجمعؾلطيموعؽقغفمعـمسـصرؼـماغؿوجقنيمصؼطم

دػرتضمطؿقيمثوبؿيمعـماألرضم.أحدػؿومعؿغريموػقماظعؿؾ،مواآلخرمثوبًموػقماظرض

وظؿؽـمصدانمواحد،موغؾدأمبنضوصيموحداتمعؿؿوظقيمعـماظعؿؾمإلغؿوجمدؾعيمععقـي،م

وععمإضوصيموحداتمعؿؿوظقيمعـماظعؿؾ،مؼلخذماظـوتٍماظؽؾلمؼبماظؿزاؼدم.موظؿؽـماظؼؿح

م:طؿومؼبماىدولماظؿوظل

 (14 )جدولذرضم

وحدات  اارض
 العمل

الناتج 
 الكمي

الناتج 
 المتوسط

الناتج 
 المرحمة الحدي

1 1 2 2 2 
المرحمة 
 ااولي

1 2 6 3 4 
1 3 14 4 2

3  8 
1 4 20 5 6 

المرحمة 
 الثانية

1 5 25 5 5 
1 6 28 4 2

3  3 
 صفر 4 28 7 1
المرحمة  4- 3 24 8 1

 6- 2 18 9 1 الثالثة
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ؼقضحماىدولماظلوبؼمأتـمتشغقؾمسوعؾمواحدمسؾكمعلوحيمصدانمعـم

وععمزؼودةموحداتماظعؿؾم.مأردبمعـماظؼؿحم(2)ظألرضمدقؽقنمعـمغؿقفيماغؿوجم

أردبمعـماظؼؿح،مأيمأطـرمعـمضعػماغؿوجقيمم(6)إظبمسوعؾني،مؼصؾحماظـوتٍماظؽؾلم

اظعوعؾماألول،مممومؼشريمإظبمزؼودةماغؿوجقيمسـصرماظعؿؾمبعدمإضوصيماظعوعؾماظـوغل،م

.محقٌمؼمديمإضوصيمػذاماظعوعؾمإظبماالدؿػودةمعـمعزاؼوماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾ

أردمبـماظؼؿح،مأيمأنماظعوعؾماظـوظٌمم(14)وععمإضوصيماظعوعؾماظـوظٌمؼصؾحماظـوتٍم

أردبمعـماظؼؿحمم(4)أرادبمعـماظؼؿح،مؼبمحنيمأضوفماظعوعؾماظـوغلمم(8)أضوفم

وؼعينمذظؽمأنمتشغقؾماظعوعؾماظـوظٌمأديمإظبمزؼودةماالدؿػودةمعـماظؿكصصم

م.وتؼلقؿماظعؿؾ

وػؽذا،متمديمزؼودةماظعؿولمبقحداتمعؿؿوظقيمإظبمزؼودةمعؿزاؼدةمؼبماظـوتٍم

م.اظؽؾل،مأيمزؼودةماظـوتٍماظؽؾلممبعدلمعؿزاؼد

وظؽـمإظبمحدمععني،مبعدػومؼزؼدماظـوتٍممبعدلمعؿـوضصمثؿمؼصؾماظـوتٍم

ألضصوهموؼـؾً،مثؿمؼلخذمؼبماظؿـوضص،محقٌمتؽقنمصرصماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾم

م.ضدمادؿـػذت

م:وؼالحظمأنماىدولماظلوبؼمؼؿضؿـمثالثيمعؿغرياتموػل

 :اظـاتجذاظؽؾي .أذ

م.وؼؼصدمبفماظؽؿقيماظؽؾقيماٌـؿفيمعـماظلؾعيمخاللمصرتةماظعؿؾقيماالغؿوجقي
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م

ذ:اظـاتجذادلتودط .بذ

م.وػقمميـؾمغصقىماظعوعؾماظقاحدمعـماالغؿوجمؼبماٌؿقدط

م:حقٌ

اظـوووظعؿول اظؽؾل

سدد 
=  اظـوتٍ اٌؿقدط

ذ:اظـاتجذاحلدي .جذ

وميـؾماظزؼودةمؼبماالغؿوجماظؽؾلمغؿقفيمإظلمزؼودةموحداتماظعؿؾمبقحدةم

م.أيمػقمغوتٍماظعوعؾماألخري.مواحدة

م:حقٌ

اظؿغرياٌؿغري ؼب اظـوتٍ اظؽؾل

اظؿغري ؼب وحدات اظعـصر 
=  اظـوتٍ ايدي

وضدمؼؽقنمعـماٌفؿمأنمغؼقممػـومبدراديمخصوئصمطؾمعـمػذهماٌؿغرياتمأوم

م.دراديماظعالضوتماظيتمتربطمبقـفو

ذ:اظعالضةذبنيذاظـاتجذاظؽؾيذواظـاتجذاحلدي .أذ
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م:عـماىدولماظلوبؼ،مؼؿضحمأنماظـوتٍماظؽؾلمميرمبـالثيمعراحؾ

ذ:ادلرحؾةذاألوظي

ؼؿزاؼدمصقفوماظـوتٍماظؽؾلممبعدلمعؿزاؼد،مععمإضوصيموحداتمعؿؿوظقيمعـم

صوظعوعؾماظـوظٌم.مسـصرماظعؿؾ،موتـؿفلمػذهماٌرحؾيمععمإضوصيماظعوعؾماظـوظٌ

ؼضقػمإظبماظـوتٍماظؽؾلمعؼدارًامأطربمممومؼضقػفماظعوعؾماظـوغلماظذيمؼضقػمبدورهم

م.إظبماظـوتٍماظؽؾلمعؼدارًامأطربمممومؼضقػفماظعوعؾماألول

وؼصوحىمػذهماٌرحؾيمتزاؼدمؼبماظـوتٍمايديموػذامعـطؼل،محقٌمأنم

وٌومطونماظـوتٍماظذيمؼضقػفمطؾمسوعؾمؼبم.ماظـوتٍمايديمػقمغوتٍماظعوعؾماألخري

م.صؿعينمذظؽمزؼودةماظـوتٍمايدي.مػذهماٌرحؾيمأطربمعـمغوتٍماظعوعؾماظذيمؼلؾؼف

ذ:ادلرحؾةذاظثاغقة

ؼزؼدمصقفوماظـوتٍماظؽؾل،موظؽـممبعدلمعؿـوضصموتؾدأمػذهماٌرحؾيمععم

حقٌمترتىمسؾكمإضوصيمػذاماظعوعؾمزؼودةماظـوتٍماظؽؾلمعـم.مإضوصيماظعوعؾماظرابع

مأردبم6أيمزؼودةماظـوتٍماظؽؾلممبؼدارم.مأردبمعـماظؼؿحم(20)أردبمإظبمم(14)

مأردبفلمطؿقيماظزؼودةمؼبماظـوتٍماظؽؾلماٌرتتىمسؾكمتشغقؾم8عؼورغيمبــــم)صؼطم

وتلؿؿرماظزؼودةمؼبماظـوتٍماظؽؾلمؼبماظؿـوضصمععمزؼودةمسـصرماظعؿؾم.م(اظعوعؾماظـوظٌ

م28)بقحداتمعؿؿوظقي،موؼؾؾغماظـوتٍماظؽؾلمأضصوهمسـدمتشغقؾماظعوعؾماظلودسم
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م28)،موععمتشغقؾماظعوعؾماظلوبعمؼـؾًماظـوتٍماظؽؾلمسـدمعلؿقيم(أردب
م.،مممومؼشريمإظبمأنماظعوعؾماظلوبعمملمؼضػمذقؽًومظإلغؿوج(أردب

روٌوماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدم.موؼصوحىمػذهماٌرحؾيمتـوضصماظـوتٍمايدي

مبعدلمعؿـوضص،مصؿعينمذظؽمأغوظـوتٍمايدي،موػقماظزؼودةمؼبماظـوتٍماظؽؾلمغؿقفيم

وحقـؿومؼصؾماظـوتٍماظؽؾلمألضصوه،م.مإضوصيمسوعؾمواحد،موالمبدموأنمؼؽقنمعؿـوضص

،مؼؽقنماظـوتٍمايديم(سـدمتشغقؾماظعوعؾماظلوبع)وؼـؾًمسـدمػذاماٌلؿقيم

م.علووؼًومظؾصػر،محقٌمأنمتشغقؾمػذاماظعوعؾمملمؼضػمذقؽًوظإلغؿوج

ذ:ادلرحؾةذاظثاظثة

وتؾدأمػذهماٌرحؾيمععمإضوصيماظعوعؾماظـوعـموصقفومؼؿـوضصماظـوتٍماظؽؾل،م

حقٌمؼرتتىمسؾكمتشغقؾمسوعؾمإضوؼبماشبػوضم.موؼصؾحماظـوتٍمايديمدوظؾًو

م.حفؿماالغؿوجموبوظؿوظلمتؽقنماغؿوجقيمػذاماظعوعؾمدوظؾي

وسودةمعومتلؿؾعدماٌرحؾيماظـوظـيمسـدمدرادؿـومظالضؿصود،مألغـومسودةمغػرتضم

ؼبمأيمعـؿٍمعـماٌـؿفنيمصػيماظرذدماالضؿصودي،ممبعينمأنماٌـؿٍمظـمؼضقػمسوعؾم

م.جدؼدموػقمؼعؾؿمأنمإضوصيمػذاماظعوعؾمؼرتتىمسؾقفو

م:اًالصي

م:ؼبماٌرحؾيماألوظل

م.ؼؿزاؼدماظـوتٍماظؽؾلممبعدلمعؿزاؼد،موؼصوحىمذظؽمتزاؼدماظـوتٍمايدي
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ذ:ويفذادلرحؾةذاظثاغقة

ؼؿزاؼدماظـوتٍماظؽؾلممبعدلمعؿـوضص،موؼصوحىمذظؽمتـوضصماظـوتٍمايديم

م.حؿكمؼصؾمإظبماظصػرمؼبمغفوؼيمػذهماٌرحؾي

ذ:ويفذادلرحؾةذاظثاظثة

ؼؿـوضصماظـوتٍماظؽؾل،موؼصؾحماظـوتٍمايديمدوظؾًومواظـوتٍمايديمبقوغقًو،م

 :طؿومؼبماظشؽؾماظؿوظل
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 (21 )ذؽلذرضم

ذاظعالضةذبنيذاظـاتجذاظؽؾيذواظـاتجذاحلدي
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ؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مغؼقسماالغؿوجمسؾكماحملقرماظرأدل،موسددماظعؿولمسؾكم

م:احملقرماألصؼل،موغالحظمؼبمػذاماظشؽؾمعومؼؾل

أنماظـوتٍمايديمؼؽقنمعؿزاؼدمحؿكمإضوصيماظعوعؾماظـوظٌ،مممومؼشريمإظبم -

 .أنماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدممبعدلمعؿزاؼد

سـدمإضوصيماظعوعؾماظـوظٌ،مؼصؾماظـوتٍمايديمإظبمأسؾكمضقؿيمظف،موبعدػوم -

ؼلخذمؼبماظؿـوضصمحؿكمإضوصيماظعوعؾماظلودس،مممومؼشريمإظبمأنماظـوتٍم

 .اظؽؾلمؼزؼدممبعدلمعؿـوضص

سـدمإضوصيماظعوعؾماظلوبع،مؼصؾحماظـوتٍميديمعلووؼومظؾصػر،موػـومؼصؾم -

 .اظـوتٍماظؽؾلمإظبمأسؾكمضقؿيمظف

ؼعدمإضوصيماظعوعؾماظلوبع،مؼصؾحماظـوتٍمايديمدوظؾو،موػذامععـوهمتـوضصم -

 .اظـوتٍماظؽؾل

ذ"اظعالضةذبنيذاظـاتجذاحلديذواظـاتجذادلتودط .بذ

غالحظمأنمػـوكمسالضيمبنيمعراحؾماظؿغريمؼبماظـوتٍماٌؿقدط،موبنيمعراحؾم

اظؿغريمؼبماظـوتٍماٌؿقدط،موبنيمعراحؾماظؿغريمؼبماظـوتٍمايدي،موذظؽمسؾكماظـققم

م:اظؿوظل
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 .حقـؿومؼؽقنماظـوتٍماٌؿقدطمعؿزاؼد،مؼؽقنماظـوتٍمايديمأطربمعـف .أم

محقـؿومؼؾدأماظـوتٍمايديمؼبماظؿـوضصمؼلؿؿرماظـوتٍماٌؿقدطمؼبماظؿزاؼدمعوم .بم

 .داممايديمأسؾكمعـف

وؼؿقؼؼم).حقـؿومؼصؾماظـوتٍماٌؿقدطمألضصوه،ؼؿلووىمععماظـوتٍمايدي .جم

 .(ذظؽمسـدمإضوصيماظعوعؾماًوعس

 .حقـؿومؼؿـوضصماظـوتٍماٌؿقدط،مؼؽقنماظـوتٍمايديمأضؾمعـف .دم

م.ؼؾنيماظعالضيمبنيمػذؼـماٌؿغريؼـم(22)واظشؽؾمرضؿم
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 (22 )ذؽلذرضم

ذاظعالضةذبنيذاظـاتجذاحلديذواظـاتجذادلتودط
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م:وؼالحظمعـماظشؽؾماظلوبؼمعومؼؾلم

أنمعـقينماظـوتٍمايديمؼؽقنمأسؾكمعـمعـقينماظـوتٍماٌؿقدطمؼبمعرحؾيم -

 .تزاؼدماألخري

أنمعـقينماظـوتٍمايديمؼؽقنمأضؾمعـماظـوتٍماٌؿقدطمعومدامماألخريم -

 .عؿـوضصًو

 .عـقينماظـوتٍمايديمؼؾدأمؼبماظؿـوضصمضؾؾمعـقينماظـوتٍماٌؿقدط -

ؼؼطعمعـقينماظـوتٍمايديمعـقينماظـوتٍماٌؿقدطمسـدمأسؾكمغؼطيمأسؾكم -

غؼطيمظف،مممومؼشريمإظبمتلوويماظـوتٍمايديمععماظـوتٍماٌؿقدطمحقـؿوم

 .(وؼؿقؼؼمذظؽمسـدمإضوصيماظعوعؾماًوعس)ؼصؾماألخريمإظبمأضصوهم

ذ:ضاغونذتـاضصذاظغؾة

رأؼـومصقؿومدؾؼماٌراحؾماظيتمميرمبفومطؾمعـماظـوتٍمايديمأوماظؽؾلمأوم

اٌؿقدطمعومبنيمزؼودةمؼبماظؾداؼيممتمغؼصمؼبماظـفوؼي،موذظؽمععمادؿؿرارمإضوصيم

وظؼدمطونم.موحداتمعؿؿوظقيمعـمسـصرماالغؿوجماٌؿغريمإظبمسـصرماالغؿوجماظـوبً

م.ػقماٌصطؾحماظذيمادبذمظقصػمػذهماظظوػرة"مضوغقنمتـوضصماظغؾي"عصطؾحم
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وؼـصمضوغقنمتـوضصماظغؾيمسؾكمأنمإضوصيموحداتمعؿؿوظقيمعـمأحدمسـوصرم

االغؿوجمإظبمطؿقيمثوبؿيمعـمسـصرمآخر،مؼمديمبعدمحديمععنيمإظبمتزاؼدماظـوتٍم

م.اظؽؾلممبعدلمعؿـوضص،مأيمتـوضصماظـوتٍمايدي

وواضحمعـمصقوشيمػذاماظؼوغقنمأغفمؼرطزمأدودًومسؾكمإحدىمعراحؾماالغؿوجم

اظـالثيماظلوبؼماإلذورةمإظقفوموظؼدمطونماالضؿصودؼقنماظؽالدقؽمػؿمأولمعـماطؿشػم

ورأيمػمالءماالضؿصودؼقنمأنمضوغقنمتـوضصماظغؾيمالمؼـطؾؼمإالم.مزوػرةمتـوضصماظغؾي

.موطونماسؿؼودػؿمػذامعمدلًومسؾكمعشوػدتفؿماظقاضعقي.مؼبمذبولماظـشوطماظزراسلمصؼط

صػلمذبولماظزراسيمالحظقامأنمسـصرماألرضماظزراسقيمثوبًمطؿوموغقسًو،موأنم

علؿقيماٌعرصيماظػـقيمؼؽودمؼؽقنمثوبؿًومالمؼؿغري،مبقـؿومأنمسددماظعؿولماظزراسقنيمؼبم

وظؽـمععمتؼدمماظؿقؾقؾماالضؿصوديمثؾًمأنمحوظيمتـوضصماظغؾيمميؽـم.متزاؼدمعلؿؿر

أنمتؿقؼؼمؼبمأيمغشوطمعـماألغشطيماالضؿصودؼيمزراسلمأومصوغعلماومخدعوت،مروٌوم

واٌؼصقدمبفوم.مهؼؼًماظظروصوٌفقؽيميدوثفو،موػلمزروفمداظيماظـلىماٌؿغرية

تغريماظـلىماظيتمؼؿؿمبفومعزجمسـوصرماالغؿوجمسـمررؼؼمتـؾقًمبعضماظعـوصرم

صنذامزؾمسددماظعؿولماٌلؿكدعقنمؼبمأحدماٌصوغعمؼؿزاؼدمععمثؾوتم.موزؼودةمأحدػو

طؿقيمرأسماٌولمسـماآلالتمواٌؾوغلمواظؿففقزات،وععمثؾوتمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيم

م.واظؿـظقؿقي،مصننماظـوتٍماظؽؾلمدقفمؼزؼدمأواًل،موظؽـمغفوئقًومالمبدمأنمؼؿـوضص

واظقدقؾيماظقحقدةمجملوبفيمتـوضصماظغؾيماٌؿقدطيمسـمزؼودةمسـصرماالغؿوجم

طلمتعقدماظعالضيمبنيمطؿقيماظعـصرماٌؿغريموطؿقيم.م(وػقماألرضمؼبمعـوظـو)اظـوبً
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(م5)اظعـصرماظـوبًمإظبماظـلؾيمإظبمتؿػؼمععمهؼقؼمايدماألضصكمظؾـوتٍمؼلوويم

.مسؾكماظؿقاظلم(4:1)أردبمضؿح،موؼؿقؼؼمسـدعومتؽقنمغلؾيماظعؿولمإظبماألرضم

وسـدعوم.موأنمزؼودةماظعؿولمبعدمذظؽمتمديمإظبمثؾوتماظـوتٍماٌؿقدطمثؿماشبػوضف

.مأردبمضؿحم(3)مسؿول،مطونماظـوتٍماٌؿقدطمؼلوويم8وصؾمسددماظعؿولمإظبم

واظقدقؾيماظقحقدةمؼبمػذهمايوظيمظضؿونمسدمماشبػوضماالغؿوجقيماٌؿقدطيمعـمأسؾكم

دونماظؾفقءمإظبمدبػقضمسددماظعؿولماظـؿوغقيمم(مأردبمضؿح5)علؿقىموصؾًمإظقفم

بنيمسـصريماالغؿوجموذظؽمسـمررؼؼماالغؿوجمم(4:1)ػلمادؿعودةماظـلؾيماٌـؾلم

أيمتصؾحماٌلوحيم.موذظؽمسـمررؼؼمزؼودةمعلوحيماألرضممبؼدارمصدانمآخر

اإلعبوظقيمظألرضماظيتمؼعؿؾمسؾقفوماظعؿولماظـؿوغقيمصداغنيماثـني،موبذظؽمتصؾحم

وػلماظـلؾيماظيتمتؿػؼمععمهؼقؼمايدمم(4:1)أيم(8:2)غلؾيماظعؿؾمإظبماألرضم

م.األضصكمظؾـوتٍماٌؿقدط

وتـوضصماظغؾيمػقمؼبماظقاضعمأحدموجفنيميؼقؼيماضؿصودؼيمواحدة،موجففوم

ػذهمايؼقؼيمػلمأنمتـوضصماظغؾيمؼظفرمغؿقفيمألنم".متزاؼدماظؿؽؾػي"اآلخرمؼلؿلم

وػذامصبعؾـومؼبمأحقونمطـريةمشريمضودرؼـم.مبعضماٌقاردمأطـرمغدرهمعـماظؾعضماآلخر

سؾكمزؼودةمطؿقوتماظعـوصرماألطـرمغدرهمظؽلمسبؿػظمبؿؾؽماظـلؾيمبنيمسقاعؾماالغؿوجم

وطؿومأوضقـومدوبؼًو،متعينم.ماظيتممتؽــومعـماالدؿؿرارمؼبمزؼودةطؿقيماظـوتٍماٌؿقدط

تـوضصماظغؾيمأنمطؾموحدةمإضوصقيمعـمسـصرماالغؿوجماٌؿغريمتلتلمبـوتٍمأضؾمعـم
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وواضحمأنمػذامؼعينمأؼضًومأنماظقحدةماظقاحدةم.مغوتٍماظقحدةماظقاحدةماظلوبؼيمهلو

م.اٌـؿفيمتؿؽؾػمغػؼوتمعؿزاؼدةمؼبمذؽؾمادؿكداممضدرمأطربمعـمسـصرماالغؿوج

اظػرقمإذنمبنيمايوظؿنيمػقمأغـومحنيمغؿقدثمسـمتـوضصماظغؾيمؼؽقنم

وظؽـمحقـؿوم.محبــومعـصؾًومسؾكموجفمععنيمايؼقؼيماظقاحدة،مػقمداظيماالغؿوج

ودـقضحمػذهماظعالضيمسـدمدرادؿـومظؾؿؽوظقػمؼبم.مغؿقدثمسـمتزاؼدماظؿؽوظقػ

م.اٌؾقٌماظؿوظل

ذ

ذ:داظةذاالغتاجذيفذاألجلذاظطوؼل

ذ(ضواغنيذاظغؾةذباظـدبةذظؾحجم)

اظػرتةماظطقؼؾيماألجؾمػلماظػرتةماظيتمتلؿحمظؾؿشروعمبؿغقريماظؽؿقوتم

وسـدعومؼؿغريمبوظػعؾمعومظديماٌشروعم.ماٌلؿكدعيمعـمطوصيماالغؿوجماظـوبؿيمواٌؿغرية

عـمسـوصرمثوبؿيمظإلغؿوجمعـؾماٌؾوغلمواآلالتمواظؿففقزاتماألخرى،موؼؿغريمععفوم

م.اٌلؿكدممعـمسـوصرماغؿوجقيمعؿغرية،مصنغـومغؼقلمإنمحفؿماٌشروعمضدمتغري

وسـدمهؾقؾـومظداظيماالغؿوجمؼبماألجؾماظطقؼؾمدـعرتضمثؾوتمغلىمعزجم

سـوصرماالغؿوجممبعينمأنمطؾمسـصرمؼزدادمبـػسماظـلؾيماظيتمتزدادمبفوماظعـوصرم

م.األخرى
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م:وععودظيمداظيماالغؿوجمطؿومدؾؼمبقوغفو

م.(ل،مض،مر،مت)دم=منمكم

،م%10صنذاماصرتضـومأنمعبقعمسـوصرماالغؿوجمزادتمبـلؾيمععقـيموظؿؽـم

مصؿومأثرمذظؽمسؾكمحفؿماظـوتٍماظؽؾل؟

م:ػـوكمثالثمحوالتمربؿؿؾيمايدوثمؼبماظػرتةماظطقؼؾيماألجؾ

.مأنماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدمبـلؾيمأطربمعـماظـلؾيماظيتمتزؼدمبفومسـوصرماالغؿوج .أم

مصنذامزادتمسـوصرماالغؿوجمبـلؾيم"تزاؼدمشؾيمايفؿ"وتلؿلمػذهمحبوظيم

 %(.15)صننماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدمعـاًلمبـلؾيمم(10%)

صنذامزادتمسـوصرم.ممأنماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدمبـػلمغلؾيمزؼودةمسـوصرماالغؿوج .بم

وؼؼولمؼبمػذهمايوظيمأنم.مؼزؼدماظـوتٍمبـػسماظـلؾي%م10االغؿوجمبـلؾيم

 ".ثؾوتمشؾيمايفؿ"زروفماالغؿوجمدبضعمظؼوغقنم

وؼؼولمؼبمػذهم.مأنماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدمبـلؾيمأضؾمعـمزؼودةمسـوصرماالغؿوج .جم

صنذامزادتم".متـوضصمشؾيمايفؿ"ايوظيمأنمزروفماالغؿوجمدبضعمظؼوغقنم

 .عـاًل%م8،مصننماظـوتٍماظؽؾلمؼزؼدمبـلؾيم%10سـوصرماالغؿوجمبـلؾيم

وضدمصلرمبعضماالضؿصودؼنيمضوغقنمتزاؼدماظغؾيمبوظـلؾيمظؾقفؿمبؽػوءةم

أعوماظؾعضماآلخرمصقعؿؼدم.ماآلالتمواٌعداتماظؽؾريةمواظيتمتؽقنمشريمضوبؾيمظالغؼلوم
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تـؿٍمسـمإعؽوغقيماظؿكصصموتؼلقؿمم(حفؿماٌشروع)أنمتزاؼدماظغؾيمععمطربمايفؿم

م.اظعؿؾمأصضؾمممومؼؿؿمؼبماظقحداتماظصغرية

أعومتـوضصماظغؾيمبوظـلؾيمظؾقفؿمصقعؿؼدمأغفمغؿقفيمظؽربمحفؿماظقحدةم

االغؿوجقيمؼصعىمإدارتفومبطرؼؼيمطػء،موؼـؼطعماالتصولماظشكصلمبقـوظعؿولم

واإلدارة،موالمؼؽقنمػـوكمغبوسمظرصعماالغؿوجقيمبذاتماظدرجيماظيتممتؽقنمضوئؿيم

م.ؼبماظقحداتماألصغرمعـمذظؽمحفؿًو
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ذادلبحثذاظثاغي

ذاظتؽاظقف

ؼرتؾطمبعؿؾقيماالغؿوجمهؿؾماٌـؿٍمتؽوظقػمػذهماظعؿؾقيماالغؿوجقي،مصوٌـؿٍم

المؼؼدممسؾكماغؿوجمدؾعيمعومإالمبعدمدراديمعومدقؿقؿؾفمعـمتؽوظقػموعومضبؿؿؾمأنم

ظذظؽمدقفمغفؿؿمؼبمػذاماظػصؾمبدراديمتؽوظقػماالغؿوجم.مضبصؾمسؾقفومعـمإؼراد

م.ؼبمطؾمعـماألجؾماظؼصريمواألجؾماظطقؼؾ

م:تؽوظقػماالغؿوجمؼبماألجؾماظؼصري .1

ؼبماألجؾماظؼصري،مؼؽقنمػـوكمبعضمسـوصرماالغؿوجماظـوبؿيمواظؾعضماآلخرم

م–صفذهماظػرتةمتؽقنمعـماظؼصرمحبقٌمالمتلؿحمظؾؿشروعمأنمؼغريم.مميؽـمتغقريه

مبعضمسـوصرماالغؿوجماظـوبؿي،مطوألرضمواٌؾوغلمواٌعداتم–بوظزؼودةمأومبوظـؼصم

مبعينمآخر،مالمؼلؿطقعماٌشروعمؼبمػذهم.مواآلالتماٌلؿكدعيمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي

اظػرتةماظزعـقيماٌـؿٍمععمذظؽ،مأنمؼغريمحفؿماالغؿوجمعـمخاللمزؼودةمأومغؼصم

اٌلؿكدممعـمبعضماظعـوصر،مواظيتمؼطؾؼمسؾقفوماظعـوصرماٌؿغرية،معـؾماظعؿؾم

م.واٌقادماالوظقي

ممومدؾؼمميؽـماظؼقلمإنماظػرتةماظؼصريةمػلمتؾؽماظػرتةماظزعـقيماظيتمالم

ؼلؿطقعمصقفوماٌشروعمتغقريمروضؿفماالغؿوجقيمحفؿماٌشروع،موظؽـفمؼلؿطقعمتغقريم
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حفؿماغؿوجقيمسـمررؼؼمزؼودةموغؼصونمسـوصرماالغؿوجماٌؿغريةمصؼطمدونماظعـوصرم

م.اظـوبؿي

وٌومطونمػـوكمسـوصرماغؿوجمثوبؿيموأخرىمعؿغريةمؼبماألجؾماظؼصرية،مصننم

بعضماظؿؽوظقػماظيتمؼؿقؿؾفوماٌـؿٍمؼبماألجؾماظؼصريمتؽقنمتؽوظقػمثوبؿفموػلم

تؽؾػيمادؿكداممسـوصرماالغؿوجماظـوبؿي،مواظؾعضماآلخرمؼؽقنمتؽوظقػمعؿغرية،موػلم

م.تؽؾػيمادؿكداممسـوصرماالغؿوجماٌؿغرية

م:وصقؿومؼؾقـؼقممبعرضمأغقاعماظؿؽوظقػمؼبماألجؾماظؼصري

م:اظؿؽوظقػماظؽؾقي:مأواًل

م:إعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقي .أم

وتشؿؾمإعبوظلمعومؼؿقؿؾفماٌـؿٍمعـمتؽوظقػموػلمتلوويماظؽؾقيماظـوبؿيم

م:عضوصًومإظقفوماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية،مأيمأن

اظؿؽوظقػماظؽؾقيم+ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيم=مماظؽؾقيمفإعبوظلماظؿؽوظل

م.اٌؿغرية

م:اظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي .بم

وػلماظيتمالمتؿغريمععمتغريمحفؿماالغؿوج،موالمؼؿقضػمحفؿفومسؾكمحفؿم

وعـمأعـؾيماظؿؽوظقػمعومؼدصعفماٌـؿٍمعـماصبوراتماألرضمواٌؾوغل،موصقائدم.ماالغؿوج
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سؾكماظؼروض،موغػؼوتماظصقوغي،موأضلوطماظؿلعني،مواظضرائىمسؾكماظعؼوراتم

اظـوبؿي،موأجقرماظعؿولماٌلؿدميني،مإظبمآخرمذظؽمعـمغػؼوتمؼؽقنماٌـؿٍمذبربًام

صفقمؼؿقؿؾفمحؿكمظقمتقضػمسـماالغؿوجم.مسؾكمدصعفومبغضماظـظرمسـمحفؿماالغؿوج

م.وأصؾقًماظؽؿقيماٌـؿفيمعلووؼفمظؾصػر،معومداممعرتؾطًومبوٌشروعموملمؼؼؿمبؿصػقؿف

م:اظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية .جم

وػلمتؽؾػيمادؿكداممسـوصرماالغؿوجماٌؿغرية،موػذهماظؿؽوظقػمترتؾطمحبفؿم

صنذامتقضػماٌـؿٍمسـماالغؿوج،متؽقنمػذهم.ماالغؿوجمصؿزؼدمبزؼودتف،موتـؼصمبـؼصوغف

وعـمأعـؾيمػذهماظؿؽوظقػمأجقرمسؿولماظققعقي،مومثـماٌقادم.ماظؿؽوظقػمعلووؼفمظؾصػر

اًوم،موتؽؾػيماظقضقدمواظؼقيماحملرطي،مإظبمآخرمذظؽمعـمسـوصرمتدخؾمبصقرهم

م.عؾوذرةمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي

م:اظؿؽوظقػماٌؿقدطي:مثوغقًو

اظؿؽوظقػماٌؿقدطي،مأومعؿقدطماظؿؽوظقػمػلمغصقىماظقحدةماٌـؿفيمعـم

وغشريمػـومإظبمثالثيمأغقاعمعـماظؿؽوظقػماٌؿقدطي،موػلماظؿؽوظقػم.ماظؿؽوظقػماظؽؾقي

اٌؿقدطيماظؽؾقيمأومعؿقدطماظؿؽوظقػماظؽؾقي،مواظؿؽوظقػماٌؿقدطيماظـوبؿي،واظؿؽوظقػم

م.اٌؿقدطيماٌؿغرية

م
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ذ:عتودطذاظتؽاظقفذاظؽؾقة .أذ

وػقمغصقىماظقحدةماٌـؿفيمعـمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظيتمدقؿقؿؾفوم

م.اٌشروع،موػلمتلوويمخورجمضلؿيمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمسؾكمحفؿماالغؿوج

إعبوظقوٌـؿفي اظؿؽوظقػ اظؽؾقي

سدد اظقحدات 
=  عؿقدط اظؿؽوظقػ اظؽؾقي

م:وحقٌمأن

م.اظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية+اظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي=إعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقي

م:صنن

اظؿؽوظقػ اظؽؾقي اٌؿغريه + اظؿؽوظقػوٌـؿفي اظؽؾقي اظـوبؿي

سدد اظقحدات 
=  عؿقدط اظؿؽوظقػ اظؽؾقي

م:عؿقدطماظؿؽوظقػماظـوبؿي .بم

وؼلوويمخورجم.موػقمغصقىماظقحدةماٌـؿفيمعـماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي

م.ضلؿيماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيمسؾكمحفؿماالغؿوج

م:أيمأن

اظؿؽوظقػوٌـؿفف اظؽؾقف اظـوبؿف

سدد اظقحدات 
=  عؿقدط اظؿؽوظقػ اظـوبؿف
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م:عؿقدطماظؿؽوظقػماٌؿغرية .جم

وؼلوويمخورجم.موػقمغصقىماظقحدةماٌـؿفيمعـماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية

م.ضلؿيماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمسؾكمحفؿماالغؿوج

م:أيمأن

اظؿؽوظقػوٌـؿفف اظؽؾقف اٌؿغريه

سدد اظقحدات 
=  عؿقدط اظؿؽوظقػ اٌؿغريه

وودرماإلذورةمإظبمأنمعؿقدطماظؿؽوظقػماظؽؾقيمػقمحوعؾمعبعمعؿقدطم

م:وميؽـمإثؾوتمذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل.ماظؿؽوظقػماظـوبؿيموعؿقدطماظؿؽوظقػماٌؿغرية

م.اظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية+ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيم=إعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

م.بؼلؿيمررؼبماٌعودظيمسؾكمحفؿماالغؿوج

اظؿؽوظقػوٌـؿفف اظؽؾقف اٌؿغريه

سدد اظقحدات 
+
اظؿؽوظقػوٌـؿفف اظؽؾقف اظـوبؿف

سدد اظقحدات 
=
اعبوظقوٌـؿفف اظؿؽوظقػ اظؽؾقف

سدد اظقحدات 
 

م:أيمأن

متوسط التكاليف + متوسط التكاليف الثابتو =متوسط التكاليف الكميو 
 المتغيره
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م

م:اظؿؽؾػيمايدؼي:مثوظـو

م.ػلماظؿغريمؼبماظؿؽوظقػماظؽؾقيمغؿقفيمتغريماالغؿوجمبقحدةمواحدة

م:عـول

جقـف،م100=مإذامطوغًماظؿؽوظقػماظؽؾقيمإلغؿوجموحدتنيمعـمدؾعيمعوم

مجـقف،مصؿؽقنماظؿؽؾػيم120=مواظؿؽوظقػماظؽؾقيمإلغؿوجمثالثموحداتمعـماظلؾعيم

مجـقف،محقٌمترتىمسؾكمزؼودةماالغؿوجمبقحدةمواحدة،مزؼودةم20ايدؼيمعلووؼفم

مجـقف،مصوظؿؽؾػيمايدؼيمػلم20مجـقف،مأيممبؼدارم120مإظب100اظؿؽوظقػمعـم

م.تؽؾػيماظقحدةماألخرية

اظؿغرياإلغؿوج ؼب اظؿؽؾػف اظؽؾقف

 اظؿغري ؼب حفؿ 
=  واظؿؽؾػف ايدؼف

اظعالضيماظيتمتربطمبنيمػذهماألغقاعماٌكؿؾػيمعـمم(15)وؼقضحماىدولمرضؿم

م.اظؿؽوظقػ
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 (15)جدولذرضم

ذتؽاظقفذاالغتاجذيفذاألجلذاظؼصري

حجمذ

ذاالغتاج

تؽاظقفذ

طؾقةذ

ذثابتة

تؽاظقفذ

طؾقةذ

ذعتغرية

إمجاظيذ

اظتؽاظقفذ

ذاظؽؾقة

عتودطذ

اظتؽاظقفذ

ذاظثابتة

عتودطذ

اظتؽاظقفذ

ذادلتغرية

عتودطذ

اظتؽاظقفذ

ذاظؽؾقة

اظتؽاظقفذ

ذاحلدؼة

م-م-م-م-م100م-م10مصػر

م160م260م160م100,0م260م160م100م1

م80م147م113م33,3م440م340م100م3

م60م125م100م25,0م500م400م100م4

م60م112م92م20,0م560م460م100م5

م90م108م92م16,6م650م550م100م6

م90م108م94م14,3م758م658م100م7

م130م111م99م12,5م890م790م100م8

م200م122م110م11,1م1090م990م100م9

م250م134م124م10,0م1340م1240م100م10

م:وؼالحظمعـماىدولماظلوبؼمعومؼؾل

جـقف،موػلمثوبؿيمالمتؿغريمم(100)أنماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيمتلوويم .أم

 .علؿقؼوتماالغؿوج

وػلمتؿزاؼدمؼبم.ممأنماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمتؿزاؼدمععمتزاؼدمحفؿماإلغؿوج .بم

ػذهماٌراحؾم.ماظؾداؼيممبعدلمعؿـوضصمثؿممبعدلمثوبً،مثؿممبعدلمعؿزاؼد
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اظيتممترمبفوماظؿؽؾػيماظؽؾقيماٌؿغريةمػلماغعؽوسمعؾوذرمٌراحؾمتزاؼدم

م.وثؾوتموتـوضصماظغؾيماًوصيمبوظعـصرماٌؿغري

.مأنمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمؼلخذمغػسمعلورماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية .جم

.مصقزؼدمؼبماظؾداؼيممبعدلمعؿـوضص،مثؿممبعدلمثوبً،مثؿمؼزؼدممبعدلمعؿزاؼد

اىزءماألولم:موتػلريمذظؽمأنمإعبوظلماظؿؽؾػيماظؽؾقيمؼؿؽقنمعـمجزئقني

ػقماظؿؽؾػيماظـوبؿي،مواىزءماظـوغلمصفلمثوبؿيمالمتؿغريمععمتغريمحفؿم

وسؾقفمصننماظزؼودةمؼبمإعبوظلماظؿؽوظقػماٌؿغريةمؼرجعمإظبماظزؼودةم.ماالغؿوج

ؼبماىزءماظـوغلموػقماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية،محقٌمؼزؼدمإعبوظلم

 .اظؿؽوظقػماظؽؾقيمبـػسمععدلمزؼودةماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية

أنمعؿقدطماظؿؽوظقػماظـوبؿيمؼؿـوضصمبودؿؿرارمععمتزاؼدمحفؿماالغؿوج،م .دم

 :وػذامبدؼفلمحقٌمأن

اظؿؽوظقػوٌـؿفف اظؽؾقف اظـوبؿف

سدد اظقحدات 
=  عؿقدط اظؿؽوظقػ اظـوبؿف

وروًٌومأنمضقؿيماظؾلطمثوبؿيموضقؿيماٌؼوممعؿزاؼدة،مصننمضقؿيماظؽلرمالمبدمأنم

م.تؿـوضصمبودؿؿرارمععمزؼودةمسددماظقحداتماٌـؿفي
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صفقم.مأنمعؿقدطماظؿؽوظقػ،مدقاءماظؽؾقيمأوماٌؿغرية،مميرمبـالثيمعراحؾ .هم

ؼؿـوضصمؼبماظؾداؼيمععمزؼودةمحفؿماالغؿوج،مثؿمؼصؾمإظبمأدغوهموؼـؾً،مثؿم

وػذهماٌراحؾماظـالثيمتـوزرمعراحؾماظـوتٍماٌؿقدطمحقٌم.مؼلخذمؼبماظؿزاؼد

ؼؿزاؼدماظـوتٍماٌؿقدطمحقٌمؼصؾمإظبمأضصلمضقؿيمظفمثؿمؼـؾًمثؿمؼلخذمبعدم

وؼالحظؿـماىدولماظلوبؼمأنمعؿقدطماظؿؽوظقػماٌؿغريةم.مذظؽمؼبماظؿـوضص

وتـؾًمسـدمم(موحدات5)تصؾمإظبمأدغلمضقؿيمهلومسـدمعلؿقيماغؿوجم

ؼبمحنيمؼؽقنمعؿقدطماظؿؽوظقػماظؽؾقيمعلؿؿرًامم(موحدات6)علؿقيماغؿوجم

ععينمذظؽمأنمعرحؾيماظؿـوضصم.ؼبماظؿـوضصمسـدمػذهماٌلؿقؼوتمعـماالغؿوج

ؼبمعؿقدطماظؿؽوظقػماظؽؾقيمأطربمعـمعرحؾيماظؿـوضصمؼبمعؿقدطماظؿؽوظقػم

 .اٌؿغرية

أنماظؿؽؾػيمايدؼيمتؽقنمعؿـوضصيمسـدماٌلؿقؼوتماألوظلمعـماالغؿوج،مثؿم .وم

 .ؼلخذمبعدمذظؽمؼبماظؿزاؼدمسـدعومؼؾدأمضوغقنمتـوضصماظغؾيمؼبماظلرؼون

وؼؿضحمعـماىدولماظلوبؼماظعالضوتماظيتمتربطمبنيماألغقاعماٌكؿؾػيمعـم

م:اظؿؽوظقػ،موػل

م:اظعالضيمبنيماظؿؽوظقػماظؽؾقيمواظؿؽوظقػمايدؼي -

أذرغومإظبمأنماظؿؽوظقػماظؽؾقيمتؿزاؼدمؼبماظؾداؼيممبعدلمعؿـوضصمثؿممبعدلم

وٌومطوغًماظؿؽؾػيمايدؼيمػلماظزؼودةمصقوظؿؽوظقػم.مثوبً،مثؿمتؿزاؼدممبعدلمعؿزاؼد



-138 - 

اظؽؾقيمغؿقفيماغؿوجموحدةمإضوصقي،مصؿعينمذظؽمأنماظؿؽوظقػمايدؼيمتؿـوضصمسـدم

صؿـماىدولماظلوبؼمتلخذم.ماٌلؿقؼوتماألوظلمعـماالغؿوج،مثؿمتـؾقًمثؿمتؿزاؼد

اظؿؽؾػيمايدؼيمؼبماظؿـوضصمععمزؼودةماالغؿوج،مثؿمتـؾًمسـدماظقحدةماًوعليم

م.جـقف،مثؿمتلخذمبعدمذظؽمؼبماظؿزاؼدماٌلؿؿرم(60)حقٌمتؾؾغم

وٌومطوغًماظزؼودةمؼبماظؿؽؾػيماظؽؾقيمغؿقفيماغؿوجموحدةمإضوصقيمترجعمإظبم

اظزؼودةمؼبماظؿؽؾػيماٌؿغرية،مصننماظؿؽؾػيمايدؼـيمتلوويمأؼضًوماظزؼودةمؼبماظؿؽؾػيم

م.اٌؿغريةمغؿقفيماغؿوجموحدةمإضوصقي

صؿـاًل،ماظؿؽؾػيمايدؼيمإلغؿوجماظقحدةماظـوغقيمسبصؾمسؾقفومبنحدىم

م:ررؼؼؿني

اظؿؽؾػيماظؽؾقيمإلغؿوجموحدتنيمعطروحًومعـفوماظؿؽؾػيماظؽؾقيمإلغؿوجموحدةم .أم

 .واحدة

م.مجـقف100م=م260–م360=ماظؿؽؾػيمايدؼيم.م..

اظؿؽؾػيماظؽؾقيماٌؿغريةمإلغؿوجموحدتنيمعطروحًومعـفوماظؿؽؾػيماظؽؾقيماٌؿغريةم .بم

م.إلغؿوجموحدةمواحدة

 .مجـقف100م=م160–م260=ماظؿؽؾػيمايدؼيم.م..
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م:اظعالضيمبنيماظؿؽؾػيمايدؼيمواظؿؽؾػيماٌؿقدطي -

 .تلؿؿرماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماظؿـوضصمعومداعًماظؿؽؾػيمايدؼيمأضؾمعـفو .أم

 .متلؿؿرماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماظؿزاؼدمعومداعًماظؿؽؾػيمايدؼيمأسؾكمعـفو .بم

متلوويماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمععماظؿؽؾػيمايدؼيمسـدعومتصؾماظؿؽؾػيماٌؿقدطيم .جم

وؼؿقؼؼمذظؽمسـدماظقحدةماظلوبعي،محقٌماظؿؽؾػيم)إظبمأديمضقؿيمهلوم

 .(مجـقف108=ماظؿؽؾػيمايدؼيم=ماٌؿقدطيم

وميؽـمتقضقحماظعالضوتماظلوبؼيماظيتمتربطمبنيماألغقاعماٌكؿؾػيمعـم

م(.24)واظشؽؾمرضؿمم(23)اظؿؽوظقػمبقوغقًومسؾكماظـققماظذيمؼقضقفماظشؽؾمرضؿم
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 (23 )ذؽلذرضم

ذاظتؽاظقفذاظؽؾقةذيفذاألجلذاظؼصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكاليف االنتاج 

 الكلية

 إجمالي التكاليف الكلية

 أ

 التكاليف الكلية المتغيرة

 التكاليف الكلية الثابتة

 ب الكمية المنتجة

100 

 ن
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ؼبماظشؽؾماظلوبؼ،مغؼقسمتؽوظقػماالغؿوجمسؾكماحملقرماظرأدل،وحفؿم

م:االغؿوجمسؾكماحملقرماألصؼلموغالحظمعـمػذاماظشؽؾمعومؼؾل

أنمعـقينماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيمؼلخذمذؽؾمخطمعلؿؼقؿمعقازؼؾؾؿققرم -

جـقف،محقٌمأنمم(100)األصؼل،موؼؼطعماحملقرماظرأدلمسـدمعلؿقيم

جـقفمسـدمأيمعلؿقيمعـمم(100)اظؿؽوظقػماظـوبؿيمالمتؿغري،موتلوويم

 .علؿقؼوتماالغؿوج

صعـدعومؼؽقنم.مأنمعـقـقوظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمؼؾدأمعـمغؼطيماألصؾ -

حفؿماالغؿوجمعلووؼًومظؾصػر،متؽقنماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمأؼضًومعلووؼيم

 .وععمزؼودةماالغؿوجمتزؼدماظؿؽوظقػماٌؿغرية.مظؾصػر

وؼالحظمأنمعـقينماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمؼؽقنمؼبماظؾداؼيمربدبًومإظبم

أيمؼؿزاؼدم)،مثؿمؼؿققلمظقؽقنمربدبًومإظبمأدػؾم(أيمؼؿزاؼدممبعدلمعؿـوضص)أسؾك

م.(مبعدلمعؿزاؼد

أنمعـقينمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمالمؼؾدأمعـمغؼطيماألصؾ،موؼرجعمذظؽمإظبمأغفم

مسـدمعلؿقيماغؿوجمؼلوويمصػر،مؼؽقنمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي=م

 .مجـقف100=م
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م:حقٌ

ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغرية+ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيم=مإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

مصػر+م100م=

م.مجـقف100م=م

وؼالحظمأنمعـقينمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمؼقازيمعـقينماظؿؽوظقػم

اظؽؾقيماٌؿغرية،موذظؽمألنماٌلوصيماظعؿقدؼيماظيتمتػصؾمبقـفؿومثوبؿي،موػذهماٌلوضيم

صوظػرقمبنيمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمواظؿؽوظقػم.متلوويماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي

م.اظؽؾقيماٌؿغريةمثوبًمؼلوويماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿي

م:حقٌ

اظؿؽوظقػماظؽؾقيم+ماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيم=مإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

ماٌؿغرية

.
.

. 

اظؿؽوظقػماظؽؾقيم=مماظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةم–إعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

ماظـوبؿي

 .مجـقف100=م

صعـدمعلؿقيماغؿوجمومب،مؼؽقنمإعبوظلماظؿؽوظقػماظؽؾقيمؼلوويمأمب،م

وسؾقفمتؽقنماظؿؽوظقػماظؽؾقيماظـوبؿيم.مواظؿؽوظقػماظؽؾقيماٌؿغريةمتلوويمنمب

م.مجـقف100=مأمنمم=م(منمب–أمبم)تلوويم
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م.وؼقضحماظشؽؾماظؿوظلماظعالضيمبنيماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمواظؿؽؾػيمايدؼي

ذ

 (24)ذؽلذرضم

ذاظتؽاظقفذادلتودطةذواظتؽاظقفذاحلدؼةذيفذاألجلذاظؼصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة

منحني التكلفة 

 الحدية
منحني التكلفة 

 المتوسطة

 و حجم االنتاج جـ ب
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م:ؼالحظمعـماظشؽؾماظلوبؼمعومؼؾل

أنماظؿؽؾػيمايدؼيمتؽقنمأضؾمعـماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمروٌومأنماظؿؽؾػيماٌؿقدطيم -

 .(ومحـــــ)عؿـوضصي،مأيمحؿكمعلؿقيماالغؿوجم

أنماظؿؽؾػيمايدؼيمتلوويماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمسـدعومتصؾماظؿؽؾػيماٌؿقدطيم -

حقٌم.م(ومجـــ)وؼؿقؼؼمذظؽمسـدمعلؿقيماالغؿوجم.مإظبمأدغلمضقؿيمهلو

ؼؼطعمعـقينماظؿؽؾػيمايدؼيمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمسـدمػذاماٌلؿقيم

 .عـماالغؿوج

أنماظؿؽؾػيمايدؼيمتؽقنمأطربمعـماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمروٌومأنماألخريةم -

صعـدمعلؿقؼوتماالغؿوجماظيتمتزؼدمعـمومجــــمتؽقنماظؿؽؾػيم.معؿزاؼدة

اٌؿقدطيمعؿزاؼدة،موؼؼعمعـقينماظؿؽؾػيمايدؼيمأسؾلمعـقينماظؿؽؾػيم

 .اٌؿقدطي

صؿصؾماظؿؽؾػيم.مأنماظؿؽؾػيمايدؼيمتؾدأمؼبماظؿزاؼدمضؾؾماظؿؽؾػيماٌؿقدطي -

.مثؿمبعدػومتلخذمؼبماظؿزاؼدم(ومب)ايدؼيمإظبمأدغوػومسـدمعلؿقيماالغؿوجم

م(ومجـــ)أعوماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمصؿصؾمإظبمأدغوػومسـدمعلؿقيماغؿوجمأطربمػقم

 .ثؿمتلخذمبعدػومؼبماظؿزاؼد

اظذيمؼؾنيمم(22)وؼالحظمأنماظشؽؾماظلوبؼمػقماغعؽوسمظؾشؽؾمرضؿم

اظعالضيمبنيماظـوتٍمايديمواظـوتٍماٌؿقدط،محقٌمأنمتزاؼدماظـوتٍماٌؿقدطمامنوم
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ؼعينمؼبمايؼقؼيتـوضصومؼبماظؿؽؾػيماٌؿقدطي،مطؿومأنمتـوضصماظـوتٍماٌؿقدطمامنوم

مؼـطؾؼمبنيماظـوتٍمايديمواظؿؽؾػيمءؼعينمتزاؼدامؼبماظؿؽؾػيماٌؿقدطي،موغػسماظشل

م.ايدؼي

م:وميؽـمتقضقحمػذاماظؿؽوصممبنيماظؿؽؾػيمواالغؿوجقيمؼبماظشؽؾماظؿوظل

 (25)ذؽلذرضم

ذعـحـقاتذاظـاتجذواظتؽؾػةذادلتودطةذواحلدؼةذيفذاألجلذاظؼصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناتج والتكلفة 

المتوسطة 

 والحدية

 و أ ب حجم االنتاج

التكلفة 

 المتوسطة

 

الناتج 

 المتوسط

 

الناتج 

 الحدي

 

التكلفة 

 الحدية
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م:ؼالحظمعـماظشؽؾماظلوبؼمعومؼؾل

 .حقـؿومؼؽقنماظـوتٍماٌؿقدطمعؿزاؼدمتؽقنماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمعؿـوضصي -

،م(ومب)حقـؿومؼصؾماظـوتٍماٌؿقدطمإظبمأضصلمضقؿيمظفمسـدمعلؿقيماالغؿوجم -

 .تصؾماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمإظبمأدغلمضقؿيمهلو

 .حقـؿومؼؽقنماظـوتٍماٌؿقدطمعؿـوضصًومتؽقنماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمعؿزاؼدة -

.موبوٌـؾمبوظـلؾيمظؾؿؽؾػيمايدؼيمواظـوتٍمايديمصعـدعومؼؽقنماظـووويدي

وسـدعومؼصؾم.مصعـدعومؼؽقنماظـوتٍمايديمعؿزاؼد،متؽقنماظؿؽؾػيمايدؼيمعؿـوضصي

وحقـؿومؼؽقنماظـوتٍم.ماظـوتٍمايديمإظبمأضصوهمتصؾماظؿؽؾػيمايدؼيمإظبمأدغوػو

م.ايديمعؿـوضصو،متؽقنماظؿؽؾػيمايدؼيمعؿزاؼدة

وؼالحظمأنمعـقينماظـوتٍمايديمؼؼطعمعـقينماظـوتٍماٌؿقدطمسـدعومؼصؾم

وبوٌـؾمؼؼطعمعـقينم.م(ومب)أيمسـدمعلؿقيماالغؿوجم.ماظـوتٍماٌؿقدطمإظبمأضصوه

اظؿؽؾػيمايدؼيمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمسـدعومتصؾماألخريةمإظبمأدغوػو،مأيمسـدم

م.أؼضًوم(ومب)علؿقيماالغؿوجم

وحؼقؼيماألعرمأنمطالمعـماظـوتٍمواظؿؽؾػيمؼعربانمسـموجفنيميؼقؼيم

صنذامدردـوماظعؿؾقيماالغؿوجقيمسـمررؼؼماظؿؽؾػيمصنغـومغؿقصؾمظـػسم.مواحدة

اظـؿوئفوظيتمسبصؾمسؾقفومسـمررؼؼماالغؿوجقيمصؿومهؾقؾماالغؿوجقيمإالماٌؼوبؾم

م.ظؿقؾقؾماظؿؽؾػي
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ذ:تؽاظقفذاالغتاجذيفذاألجلذاظطوؼل .2

ؼبماألجؾماظطقؼؾمتؽقنمطؾمسـوصرماالغؿوجمعؿغريةصفذػوظػرتةمعـماظطقلم

أيمأغفمؼلؿطقعمظقسمصؼطمتغقريم.محبقٌمؼلؿطقعماٌـؿٍمتغقريمطؾمسـوصرماالغؿوج

م.(حفؿماٌشروع)حفؿماالغؿوج،موإمنومأؼضًومتغقريمحفؿماظطوضيماالغؿوجقي

وٌومطوغًمطؾمسـوصرماالغؿوجمعؿغريةمؼبماألجؾماظطقؼؾ،مصننمتؽؾقػماالغؿوجم

أؼضًومتؽقنمطؾفومعؿغريةموسؾقفمإذامطونمحفؿماالغؿوجمؼلوويمصػر،متؽقنماظؿؽوظقػم

م.اظؽؾقيمأؼضًومتلوويمصػر

م.اظؿؽوظقػماٌؿغرية=ماظؿؽوظقػماظؽؾقيم

صالمؼقجدمتؽوظقػمثوبؿيمؼبماألجؾماظطقؼؾ،موإمنومطؾمتؽوظقػماالغؿوجم

م.عؿغرية

ذ:اظتؽاظقفذاظؽؾقة .أذ

 .ؼقضحماظشؽؾماظؿوظلمعـقينماظؿؽوظقػماظؽؾقيمؼبماألجؾماظطقؼؾ
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 (26 )ذؽلذرضم

ذعـحينذاظتؽاظقفذاظؽؾقةذيفذاألجلذاظطوؼل

 

 

 

 

 

 

 

التكاليف 

 الكلية

التكاليف 

 الكلية

 ب حجم االنتاج

 و
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ؼالحظمعـماظشؽؾماظلوبؼمأنمعـقينماظؿؽوظقػماظؽؾقيمؼبماألجؾماظطقؼؾم

صنذامطونمحفؿماالغؿوجمؼلوويمصػرمصننماظؿؽوظقػماظؽؾقيم.مؼؾدأمعـمغؼطيماألصؾ

طؿومؼالحظمأنمعقؾمػذاماٌـقينمعقجى،مممومؼعؽسمتزاؼدم.مأؼضًومتلوويمصػر

م.اظؿؽوظقػماظؽؾقيمععمتزاؼدمحفؿماالغؿوج

وؼعؽسمهدبمعـقينماظؿؽوظقػماظؽؾقيمألسؾلمتـوضصماظؿؽؾػيماٌؿقدطيم

وؼظفرمهدبمػذاماٌـقينمألدػؾمبعدم.مسـدمعلؿقؼوتماالغؿوجماظيتمتؼؾمسـمومب

م.متزاؼدماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمظؾػرتةماظطقؼؾي–اظـؼطيمبم

ذ:اظتؽاظقفذادلتودطة .بذ

ؼؼصدمبوظؿؽوظقػماٌؿقدطيمؼبماألجؾماظطقؼؾمغصقىماظقحدةماٌـؿفيمعـم

وظؼدمأذرغومإظبمأغفمؼبماألجؾماظطقؼؾمالمتقجدمتؽوظقػمثوبؿيم.متؽوظقػماالغؿوجماظؽؾقي

وأخرىمعؿغرية،موبوظؿوظلمالمتقجدمتؽوظقػمعؿقدطيمثوبؿيموتؽوظقػمعؿقدطيم

واظيتم"اظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماألجؾماظطقؼؾم"بؾمؼقجدمغقعمواحدمػقم.معؿغرية

 .ؼقضقفوماظشؽؾماظؿوظل
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 (27 )ذؽلذرضم

ذاظتؽؾػةذادلتودطةذيفذاألجلذاظطوؼل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكلفة 

 المتوسطة

التكلفة 

المتوسطة 

 الطويلة

/ك  ك حجم االنتاج  
 و

 ب

 أ

1ق   

2ق   
3ق   

4ق   

5ق   
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ؼبماظشؽؾماظلوبؼمغؼقسماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمسؾكماحملقرماظرأدلموحفؿم

االغؿوجمسؾكماحملقرماألصؼل،مؼالحظمعـمػذاماظشؽؾمأنمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبم

األجؾماظطقؼؾمؼـقدرمإظبمأدػؾمحؿكمعلؿقيماالغؿوجمومك،محقٌمتصؾماظؿؽؾػيم

.ماٌؿقدطيمإظبمأدغوػومسـدمػذاماٌلؿقيمعـماالغؿوج،مثؿمبعدمذظؽمؼـقدرمإظبمأسؾك

ععينمذظؽمأنماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمتؿـوضصقؿكمتصؾمإظبمأدغلمضقؿيمهلومسـدمعلؿقيم

م.االغؿوجمومك،مثؿمتلخذمبعدمذظؽمؼبماظؿزاؼد

وؼعؽسمذؽؾمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماألجؾماظطقؼؾمضقاغنيمشؾيم

صوشبػوضماظؿؽوظقػماٌؿقدطيمسـدماٌلؿقؼوتماألوظلمعـماالغؿوجمؼرجعمإظبم.مايفؿ

وتزاؼدم.موصقراتمايفؿماظؽؾريماظيتمتػلرمبوغطؾوقمضوغقنمتزاؼدمشؾيمايفؿ

اظؿؽوظقػماٌؿقدطيمبعدمذظؽمؼرجعمإظبمأضرارمايفؿماظؽؾريمواظيتمتػلرمبؼوغقنم

م.تـوضصماظغؾيمععمايفؿ

وظؼدمأذرغومعـمضؾؾمأنماٌـؿٍمؼلؿطقعمأنمؼغريمحفؿماٌشروعمؼبماألجؾم

صنذامضررماٌـؿٍماغؿوجمعلؿقيمععنيمعـماظـوتٍم.ماظطقؼؾموؼـؿؼؾمعـمحفؿمإظبمآخر

.مصنغفمطبؿورمحفؿماٌشروعماظذيمميؽـفمعـماغؿوجمػذاماٌلؿقيمبلضؾمتؽؾػيمممؽـي

صنذام.موالمذؽمأنمظؽؾمحفؿمعـماألحفوممعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيماًوصمبف

،مصنغفمدقكؿورمايفؿماظذيمميؽـفمعـم/اصرتضـومأنماٌـؿٍمؼرؼدماغؿوجماظؽؿقيمومك

صفقمؼلؿطقعمأنمؼؾينماظقحدةماالغؿوجقيمرضؿم.ماغؿوجمػذهماظؽؿقيمبلضؾمتؽؾػيمممؽـي

وؼبمػذهمايوظيمتؽقنم.م(1)أوماظؿؽؾػيماٌؿقدطيماظؼصريةمم(1قم)واظيتممتـؾفوم(1)
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طؿومأغفمؼلؿطقعمبـوءمحفؿم.م/اظؿؽؾػيماٌؿقدطيماظيتمؼؿقؿؾفوماٌـؿٍمتلوويمأمكم

،موؼبمػذهمايوظيمتؽقنم(2قم)واظيتممتـؾفوم.م(2)أطربموظقؽـوظقحدةماالغؿوجقيمرضؿم

م./موػلمأضؾمعـمأمكم،/متلوويمبمكم/اظؿؽؾػيماٌؿقدطياظؽؿقيمومك

،محقٌمميؽـفمػذام(2اظقحدةمرضؿ)وسؾقفمدقفمطبؿورماٌـؿٍمايفؿماألطربم

م.ايفؿمعـماظؿؿؿعمبقصقراتمايفؿماظؽؾري

وعـماظشؽؾمؼؿضحمأنمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماألجؾماظطقؼؾمػقم

اظغالفماظذيمميسمطؾمعـقينمعـمعـقـقوتماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمظؾػرتةماظؼصرية،م

حقٌمؼػرتضموجقدمسددمالمغفوئلمعـمعـقـقوتماظؿؽؾػيماٌؿقدطيماظؼصرية،موأنم

،م1قم)طـوماصرتضـومظؾؿؾلقطموجقدمػبسمعـقـقوتمظؾؿؽؾػيماٌؿقدطيماظؼصريةم

م(.5،مق4،مق3،مقم2ق

مػقمايفؿماألعـؾمظؾؿشروعمأوم3وغشريمإظبمأنمحفؿماٌشروعماظذيمميـؾفمقم

ػقمايفؿماظذيم.مايفؿماألطـرمطػوءةماظذيمؼلؿطقعماٌـؿٍماضوعؿفمؼبماألجؾماظطقؼؾ

ؼـوزرمعلؿقيماالغؿوكمومك،مواظذيمتـطؾؼمسـدهمأدغلمغؼطيمسؾكمعـقينماظؿؽؾػيم

اٌؿقدطيمؼبماٌدةماظؼصريةمسؾكمأدغلمغؼطيمسؾكمعـقينماظؿؽؾػيماٌؿقدطيمؼبماألجؾم

اظطقؼؾموسـدمػذاماٌلؿقيمعـماالغؿوجمتصؾماظؿؽؾػيماٌؿقدطيماظطقؼؾمإظبمأدغلمحدم

 .هلو
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 اجلـــــسء انثانـــــــي

 االقتصـــــــاد انكهـــــــــــي
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 انفصم األول

 نظريت انتوزيع

 بني

 االقتصاد املغهق

 واالقتصاد املفتوح
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ذادلبحثذاألول

ذغظـــــــــــــــــــــــــرؼةذاظتوزؼـــــــــــــــــــــع

ذ:أواًلذاظدخلذاظػرديذواظدخلذاظؼوعي

ظؽؾمصردمعـوموزقػيمؼبماجملؿؿعمؼؼقممبفوموؼلؿقؼمسؾقفومسوئدًامأومدخؾ،م

دقاءمطوغًمػذهماظقزقػيمعؿؿـؾيمؼبمسؿؾمؼؾذظفمؼبماالغؿوج،موعومؼؿضؿـمػذاماظعؿؾم

أومطوغًمػذهماظقزقػيم.معـمجفدموعشؼيمؼؿقؿؾفوماظعوعؾموؼلؿقؼمسؾقفومأجر

عؿؿـؾيمؼبمرأمسولمميؿؾؽفموؼؿـوزلمسـمحؼمادؿكداعفمظؾغريمأومصبؿدهمؼبمذؽؾم

ععداتماغؿوجقي،موعومؼؿضؿـمػذاماظعؿؾمعـمتضققيممبومظدؼفمعـمغؼقدمدوئؾيمطونم

وبوظؿوظلمصفقمؼلؿقؼمصوئدةم.معـماٌؿؽـمأنمتؽقنمهًمرؾؾفموتصرصفمإذامأرادػو

أومطوغًمػذهم.معؼوبؾمتـوزظفمسـمحؼمادؿكداعفمظرأمسوظفموحؾلفمظػرتةمعـماظزعـ

اظقزقػيمعؿؿـؾيمؼبمسؿؾمرائدمؼؼقممبفمدونمشريهمعؿقؿاًلمعومضدمؼـطقيمسؾقفمػذام

أومطوغًمػذهم.ماظعؿؾمعـمزبوررة،موبوظؿوظلمؼلؿقؼمربعمعؼوبؾمهؿؾفمظؾؿكوررة

اظقزقػيمعؿؿـؾيمؼبماعؿالطفمأرضومأومعقاردمرؾقعقًومؼشوركمبفمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي،م

 .وبوظؿوظلمؼلؿقؼمربعمعؼوبؾمغدرةمػذاماٌقرد
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والمؼعينمذظؽمأنمطؾمصردمعـمأصرادماجملؿؿعمضبصؾمسؾكمغقعمواحدمصؼطم

عـمػذهماظعقائد،مبؾمميؽـمظؾػردماظقاحدمأنمصبؿعمبنيمأطـرمعـمغقعمعـمػذهم

صشكصمعومضدمؼؽقنم.ماألغقاعمغؿقفيمظؼقوعفمبلطـرمعـموزقػيمعـماظقزوئػماالغؿوجقي

صوٌزارعماظذيمميؿؾؽم.مسوعاًلموصوحىمرأمسولموصوحىمأرضموعـظؿمؼبمغػسماظقضً

ضطعيماألرضمؼزرسفومبـػلفمعلؿعقـًومبؾعضمأدواتماالغؿوجماظيتمميؿؾؽفومطؿومؼؿقظبم

عـؾمػذاماٌزارعمإمنومؼؼقممبوظقزوئػماألربعيماظلوبؼمذطرػو،م.مبـػلفمبقعمربصقل

وبوظؿوظلمصننمجزءمعـماظداخؾماظذيمضبصؾمسؾقفمؼؽقنمسؾكمذؽؾمربع،موػذام

اىزءمؼعودلمؼبمضقؿؿفمعومطونمميؽـمأنمضبصؾمسؾقفمظقمضوممبؿلجريماألرض،مأومعوم

طؿومؼؽقنمجزءمعـم.مطونمصبىمسؾقفمأنمؼدصعفمظقمأغفمادؿلجرماألرضمعـماظغري

وػذاماىزءمؼعودلمؼبمضقؿؿفمعومطونمميؽـمأنمضبصؾمسؾقفم.مدخؾفمسؾكمذؽؾمصوئدة

ظقمضوممبنؼداعمضقؿيمرأسماٌولماٌلؿكدممؼبمأحدماٌصورف،مأومعومطونمصبىمسؾقفمأنم

وؼؽقنمجزءمعـم.مؼدصعفمظؾغريمظقمأغفمضوممبوضرتاضمرأسماٌولماظالزممظفمعـماظغري

دخؾمسؾكمذؽؾمأجر،موػذاماىزءمؼعودلمؼبمضقؿؿفماألجرماظذيمعـماٌؿؽـمأنم

ضبصؾمسؾقفمظقمضوممبوظعؿؾميلوبماظغري،مأومعومطونمصبىمسؾقفمأنمؼدصعفمظؾغريم

إذامطونمضدمادؿلجرمسؿولمظؾؼقوممبوظزراسي،موعومؼزؼدمسـمذبؿقعمػذهماٌؾوظغمطؾفوم

م.ؼعؿربمرحبًومضبصؾمسؾقفموبصػؿفمعـظؿًومظؾؿشروعموعؿقؿاًلمٌكورره
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وػؽذامندمأنمطؾمصردمعشرتكمؼبمسؿؾقيماغؿوجقيمضبصؾمسؾكمدخؾمعؼوبؾم

وػذاماظدخؾمؼبمايؼقؼيمؼعؿربمجزءمعـمتؽؾػيماغؿوجماظلؾعيم.ماذرتاطفمؼبماالغؿوج

اظيتمؼلوػؿمؼبماغؿوجفو،موبوظؿوظلمتؽقنمعبؾيمدخقلماألصرادماٌشرتطنيمؼبماغؿوجم

دؾعيمععقـي،معلووؼيممتوعًومظؿؽوظقػماغؿوجمػذهماظلؾعي،موظؿقضقحمذظؽمغلققماٌـؾم

م:اظؿوظل

وإذامتصقرغومأغفمؼبم.إذامتصقرغومعـؿفًومؼؼقممبنغؿوجمطؿقيمععقـيمعـمدؾعيمعو

م400دؾقؾماغؿوجمػذهماظؽؿقيمؼؼقممبدصعمأجقرماظعؿولماظذؼـمؼلؿلجرػؿمضدرػوم

مجـقف،م300جـقف،موؼدصعمرؼعًومظألرضمأوماٌقاردماظطؾقعقيماظيتمؼلؿكدعفومضدرهم

مجـقف،موضبؿلىمظـػلفم300وؼؼقممبدصعمصوئدةمظرأسماٌولماظذيمؼلؿعؿؾفمضدرػوم

ؼبمػذهمايوظيمتؽقنمتؽؾػيماغؿوجماظؽؿقيم.ممجـقف100أومضبصؾمسؾكمأربوحمضدرػوم

مجـقف،موؼبمغػسماظقضًمتؽقنم1000اظيتمؼـؿففومػذاماٌـؿٍمعـمػذهماظلؾعيمػلم

مجـقفموػؽذام1000عبؾيماظدخقلماظيتمضبصؾمسؾقفوماٌشرتطقنمؼبماغؿوجفومأؼضًوم

ندمؼبمعـوظـومػذامأنمضقؿيماظلؾعيماٌـؿفيمتؿلوويممتوعًومععمضقؿيمعومضبصؾمسؾقفم

م.األصرادماٌشرتطنيمؼبماغؿوجفو

وعومؼـطؾؼمسؾكمدؾعيمعـماظلؾعمؼـطؾؼمأؼضًومسؾكمعبقعماظلؾعماظيتم

ؼـؿففوماجملؿؿعمطؾف،محبقٌمميؽــوماظؼقلمإنمضقؿيماغؿوجمعبقعماظلؾعمواًدعوتم

اظيتمؼـؿففومذبؿؿعمعو،مؼبمصرتةمزعـقيمععقـي،موظؿؽـمدـيمعـال،متلوويممتوعًوم

م.عبؾيمعومضبصؾمسؾقفمأصرادماجملؿؿعمعـمدخقل
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وعبؾيماظدخقلماظيتمضبصؾمسؾقفومعبقعمأصرادماجملؿؿعمعؼوبؾماذرتاطفؿم

ؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيموػقمعومؼلؿلمبوظدخؾماظؼقعل،موعبؾيمعومؼـؿففمذبؿؿعمعـم

م.اجملؿؿعوتمعـمدؾعموخدعوتمػقمعومؼلؿلمبوظـوتٍماظؼقعل

وػـومؼـورمدمالمسؾكمجوغىمطؾريمعـماألػؿقيموػق،مطقػمؼقزعماالغؿوجمسؾكم

اٌشرتطنيمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي؟موؼـورمػذاماظلمالمغؿقفيمالخؿالصؿومؼلفؿمبفمطؾم

.مصردمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي،موبوظؿوظلماخؿالفمعومضبصؾمسؾقفمطؾمصردمعـمسوئد

صوألصرادمؼؿػووتقنمصقؿومؼؼدعقغفمعـمذبفقد،مدقاءمطونمسضؾقومأومذػـقو،مطؿوم

ؼؿؾوؼـقنمصقؿومبقـفؿمعـمحقٌمغقسقيماجملفقدماظذيمؼؼدعقغف،مصوجملفقدماظذيم

وبوظؿوظلمعـمحقٌمأثرهمسـم.مؼؾذظفماظعوعؾماٌوػرمطبؿؾػمعـمحقٌمغقسقؿف

اجملفقدماظذيمؼؼدعفماظعوعؾمشريماٌوػر،موعـمصننماألولمصبىمأنمضبصؾمسؾكم

م.غصقىمعـماالغؿوجمأسؾكمممومضبصؾمسؾقفماظـوغل

والمؼؿقضػماألعرمسؾكماالخؿالفمؼبماجملفقدماٌؾذولمصقلى،موظؽـمضدم

ؼؽقنماألػؿمعـمذظؽمػقماظؽقػقيماظيتمؼقزعمبفوماظـوتٍمسؾكمسـوصرماالغؿوجماٌكؿؾػي،م

صنذامطونمصوحىماألرضمضبصؾمسؾكمغصقىمعلوومأومعغوؼرمظذظؽماظذيمضبصؾم

سؾقفمصوحىمرأسماٌولمأومذظؽماظذيمؼؼدمماىفدماظؾشرى،مصعؾقـومأنمغؿعرفمسؾكم

م.اظعقاعؾماظيتمهددمغصقىمطؾمعـمػذهماظعـوصرمعـماظـوتٍماظؼقعل



-162 - 

ذ:اظتوزؼعذاظشخصيذواظتوزؼعذاظوزقػي:ذثاغقًا

ضدمؼؽقنمعـماٌـودىمضؾؾمأنمغؿعرضمظـظرؼيماظؿقزؼع،مأومسؾكموجفم

اظؿقدؼدمضؾؾمأنمغؿعرفمسؾكماظعقاعؾماظيتمهددمعومضبصؾمسؾقفمطؾمصردمعـم

اظـقعماألولموػقمعومؼعرفم.مدخؾ،مصبىمسؾقـومأنمغػرقمبنيمغقسنيمعـماظؿقزؼع

بودؿماظؿقزؼعماظشكصل،موػقماظذيمؼؾنيمغصقىمطؾمصردمعـماظدخؾمبغضماظـظرم

سـمعصدرمػذاماظدخؾ،مإذمأغـومندمؼبمطؾمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمضدرًامعـم

اظؿػووتمضدمؼؽربمؼبمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمضدرًامعـماظؿػووتمؼبمدخقلماألصرادم

اٌكؿؾػني،موػذاماظؿػووتمضدمؼؽربمؼبمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمظؾدرجيماظيتمؼؼلؿم

صقفوماجملؿؿعمإظبمذبؿقسيمعـماظطؾؼوتماظداخؾقي،موضدمؼؼؾمؼبمذبؿؿعمأخرمظؾدرجيم

وظؽـمبصػيم.ماظيتمؼشؾعمصقفومضدرمعـماٌلوواةمأوماظؿؼوربمبنيمعلؿقؼوتماظدخقل

سوعيمندمأغفمؼبمطؾماجملؿؿعوتمؼقجدمضدرمعـماظؿػووتمؼبمتقزؼعماظدخقل،م

صؿقصؾمصؽيمعـماظـوسمسؾكمدخقلمعرتػعي،مؼبمحنيمهصؾمصؽيمأخرىمسؾكم

دخقلمعـكػضي،موسـدمتعرضـومٌـؾمػذاماظـقعمعـماظؿػووتمؼبماظدخقلمصنغـومسودةمالم

غعطلموزغومطؾريامظطؾقعيماظعقائدماظيتمتؿؽقنمعـفومػذهماظدخقل،مدقاءمطوغًمسؾكم

واظـقعماظـوغلموػقمعومؼعرفمبودؿماظؿقزؼعم.مذؽؾمأجقرمأومربعمأومصوئدةمأومأربوح

اظقزقػل،موػقماظذيمؼفؿؿمبؿقزؼعماظدخؾماظؼقعلمبنيمسـوصرماالغؿوجماٌكؿؾػيم

ماظعؿؾمعـمأجر،موغصقىماألرضمعـمرؼعموغصقىمرأسماٌولمعـم8صققددمغصقى

صوئدة،موغصقىماظؿـظقؿمعـلربوحموبوظؿوظلمصنغفمالمؼفؿؿمبوألذكوص،موظؽـفمؼفؿؿممبوم

م.ؼؼدعقغفمعـمسـوصرماالغؿوجماظيتمتشوركمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي
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وسـدمطالعـومسـماظؿقزؼعمػـو،مصنغـومغؼصدمبفمدائؿًوماظؿقزؼعماظقزقػلموظقسم

اظؿقزؼعماظشكصل،موالمؼعينمذظؽمبطؾقعيمايولمأنماظؿقزؼعماظشكصلمالمؼفؿـوم

طوضؿصودؼني،مإذمأنمعقضقعماظعداظيمؼبمتقزؼعماظدخؾمؼعؿربمعـماٌقضقسوتماظيتم

تشغؾمرجولماالضؿصودمطؿومتشغؾمرجولماظػؽرمواظلقودي،موظؽـمعـؾمػذااٌقضقعمظفم

طؿوم.مأبعودهماًوصيموظفمأدواتفمودقودوتفماظيتمتفؿؿمدائؿًومبويدمعـماظؿػووتمصقف

أغفمالمميؽــومإغؽورمأغفمتقجدمسالضيمعومتربطمبنيماظؿقماظشكصلمواظؿقزؼعماظقزقػل،م

ؼرجعماظلؾىمؼبمػذهماظعالضيمإظبمأنمطؾمصردمؼبماجملؿؿعمسودةعومؼغؾىمسؾقفمغقعم

ععنيمعـمأغقاعماألغشطيمؼشؽؾماىزءماألطربمعـمدخؾفموبـوءمسؾكمذظؽمإذامعوممتؿعم

ػذاماظـشوطمبعوئدمعرتػعمصننماظدخؾماظشكصلمهلذاماظػردمؼؽقنمعرتػعًو،موإذامطونم

م.ػذاماظـشوطمؼعطلمسوئدًامعـكػضًو،مصننماظدخؾماظشكصلمظفمدقؽقنمعـكػض

ذسوائدذسواعلذاالغتاج:ذثاظثًا

دؾؼمأنمبقـومأغؽؾمسـصرمعـمسـوصرماالغؿوجمضبصؾمسؾكمسوئدمعؼوبؾم

وػذاماظعوئدمؼعؿربممثـًومأومدفرًامهلذاماظعـصر،مأوم.ماذرتاطفمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي

صعـدمضقظـومإنمدعرم.مبؿعؾريمأدقممثـًومًدعيمػذاماظعـصرموظقسممثـًوظؾعـصرمغػلف

اظعؿؾمجـقفونمؼقعقًومصالمغعينمبذظؽمأنماظعوعؾمؼؾقعمغػلفمعؼوبؾمػذاماٌؾؾغ،م

م.وظؽـفمؼؾقعمخدعوتفماظيتمتؿؿـؾمؼبمذبفقدمععنيمأومخربةمععقـيمعؼوبؾمػذاماألجر

طذظؽمندمأنمصوحىمرأسماٌولمضبصؾمسؾكمسوئدمعؼوبؾماذرتاكمرأمسوظفم

مميؽـمءغػسماظشل.مؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي،موػذاماظعوئدمالمؼعؿربممثـًومظرأسماٌولمصؼط
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أنمغؼقظفمبوظـلؾيمظعـصريماظؿـظقؿمواألرض،مصصوحىماألرضمضبصؾمسؾكمرؼعمأوم

إصبورمعؼوبؾماًدعوتماظيتمتمدؼفوماألرضمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيموظقسممثـًومظألرضم

م.غػلفو

عـمذظؽمغريمأنمسقائدمسقاعؾماالغؿوجمعومػلمإالمأدعورمًدعوتمػذهم

ودقفمغفؿؿمػـوممبقووظيماظؿعرفمسؾكماظطرؼؼيمأوماظؽقػقيماظيتمتؿقددم.ماظعقاعؾ

م.بفومػذهماألدعور

ميؽــوماظؼقلمإنمأدعورمخدعوتمسـوصرماالغؿوجمتؿقددمطؿومتؿقددمأدعورم

صنذامطونماظطؾىم.مأيمدؾعيمأومأيمخدعيمأخرىموذظؽمسـمررؼؼماظعرضمواظطؾى

،موطونمسرضمػذاماظعـصرم(1)ؼبمذؽؾم"مطم"مسؾكمخدعيمسـصرمععنيمؼؾقـفماًطم

وم"مؼبمغػسماظشؽؾ،مظؿقددمدعرمخدعيمػذاماظعـصرمبوٌؼدارم"مضم"مميـؾفماًطم

عـف،م"مومكم"موسـدمػذامظلعرمؼؽقنماٌـؿفنيمسؾكمادؿعدادمالدؿكدامماظؽؿقيم.م“ع

وبوظؿوظل،م.م(ومك)وؼؽقنمأصقوبمػذاماظعـصرمسؾكمادؿعدادمظؾقعمخدعيماٌؼدارم

ؼؽقنمعبؾيمعومضبصؾمسؾقفمأصقوبمػذاماظعـصرمميـؾفمعلوحيماٌلؿطقؾم

،موؼؽقنمعومهصؾمسؾقفماظقحدةماظقاحدةمعـموحداتماظعـصرم"ػـــــــــمكمومع"

م.ؼبماٌؿقدط"معم"ػقماٌؼدارموم

صنذامزادماظطؾىمسؾكمػذاماظطؾىمسؾكمػذاماظعـصرمعـمجوغىماٌـؿفنيم

،مصننمدعرماظعـصرمدقفمم"1طم"مإظبم"مطم"محبقٌماغؿؼؾمعـقينماظطؾىمعـم
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وؼؽقنمغصقىمػذام"م1ومك"م،موتزدادماظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـفمإظب"1ومع"ؼرتػعمإظبم

م"1مع1مػــــــــــم1ومكم"ماظعـصرمعـماظدخؾمػقمعومميـؾفمعلوحيماٌلؿطقؾم

وإذاماشبػضماظطؾىمسؾكمػذاماظعـصرمعـمجوغىماٌـؿفنيمحبقٌماغؿؼؾم

،م"2وع"صننمدعرماظعـصرمدقفمؼـكػضمإظبم"م2طم"مإظبم"مطم"معـقينماظطؾىمعـم

،موؼؽقنمغصقىمػذاماظعـصرمعـماظدخؾمم"2ومك"موتؼالظؽؿقيماٌلؿكدعيمعـفمإظبم

م"2مع2مػــــ2ومكم"ػقمعومميـؾماٌلؿطقؾم

 (1)ذؽلذرضم

 

 
 

 2ك  ك 1ك  
 و

 1ع 
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 2ع 

 ض
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مميؽـمأنمغؼقظفمبوظـلؾيمظؾؿغريمؼبماٌعروضمعـماظعـصر،مءوغػسماظشل

م.صزؼودةماظعرضمتمديمإظبمغؼصماظلعر،موغؼصماظعرضمؼمديمإظبمزؼودةماظلعر

عـمذظؽمغريمأنمدعرمأيمسـصرمعـمسـوصرماالغؿوجمؼؿقددمسـمررؼؼم

صنذام.ماظعرضمواظطؾى،مذلغفمؼبمذظؽمذلنمأيمدؾعيمأخرىمأومأيمخدعيمأخرى

مشبصصمدراديماٌوذ:مطونماألعرمطذظؽ،مصننماظلمالماظذيمؼؿؾودرمإظىوظذػـمػق

عـػصؾيمألدعورمخدعوتمسـوصرماالغؿوج؟موٌوذامغؽؿػلممبومأوردتفمغظرؼيماظؼقؿيمؼبم

مػذاماجملول؟

ظعؾماإلجوبيمسؾكمعـؾمػذاماظؿلوؤلمإمنومتؿؿـؾمؼبمأغفمسؾكماظرشؿمعـمأنم

أدعورمخدعوتمسـوصرماالغؿوجمتؿقددمبـػسماظطرؼؼيماظيتمؼؿقددمبفومدعرمأيم

إالمأنمعػفقمماظعرضموعػفقمماظطؾىم.مدؾعيمأخرى،أيمسـمررؼؼماظعرضمواظطؾى

صـفدمعـالمأنم.مؼبمػذهمايوظيمطبؿؾػمسـفمبوظـلؾيمظؾلؾعمواًدعوتماالدؿفالطقي

اظطؾىمسؾكمسـصرماظعؿؾمالمهددهماٌـػعي،مأيمضدرةماظعؿؾمسؾكمإذؾوعمايوجوتم

طؿومندمأنمسرضماظعؿؾمالم.ماظؾشرؼيمبلدؾقبمعؾوذر،موظؽـمهددهماالغؿوجقي

هددهمتؽؾػيماالغؿوج،موظؽـمهددهمسقاعؾمأخرىمبعضفوماضؿصودؼيموبعضفومشريم

اضؿصودؼيمظذظؽمصننماألعرمؼؼؿضلمعـومأنمغؼقممبدراديمعؿكصصيموعـػصؾيمظؾعقاعؾم

م.اظيتمهددمأدعورمسـوصرماالغؿوجموسقائدػو

م
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ذاظطؾبذسؾىذخدعاتذسـاصرذاالغتاج:ذرابعًا

اٌؼصقدمبوظطؾىمسؾكمخدعوتمسـصرماغؿوجلمععني،متؾؽماظعالضيماظيتمتربطم

بنيماٌلؿقؼوتماٌكؿؾػيمعـمأدعورمػذاماظعـصرموبنيماظؽؿقوتماظيتمؼؽقنمعبقعم

م.اٌـؿفنيمسؾكمادؿعدادمالدؿكداعفومسـدمطؾمعلؿقىمعـمعلؿقؼوتماظلعر

واظعالضيمبنيماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـمسـصرموبنيمدعرمػذاماظعـصرمسالضيم

سؽلقي،ممبعينمأغفمطؾؿومطونمدعرماظعـصرمعرتػعًومطؾؿومطوغًماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـفم

م.صغرية،موطؾؿومطونمدعرماظعـصرمعـكػضًومطؾؿومطوغًماظؽؿقيماٌطؾقبيمعـفمطؾرية

وميؽـممتـقؾماظعالضيمبنيماظؽؿقيماٌطؾقبيموبنيماظلعرمسـمررؼؼمجدولمأوم

م.عـقينمأومععودظيمرؼوضقيمذلغفمذلنماظطؾىماظعوديمسؾكمأيمدؾعيمعـماظلؾع

وإذامعومحووظـومأنمغؿعرفمسؾكمرؾقعيماظعالضيماظيتمتربطمبنيماظؽؿقيم

اٌطؾقبيمعـمسـصرماغؿوجلموبنيمدعرمػذاماظعـصر،مصننمسؾقـو،مبودئمذيمبدء،مأنم

صعـوصرماالغؿوجمتطؾىمٌوم.مغؿعرفمسؾكماظلؾىماظذيمعـمأجؾفمتطؾىمػذهماظعـوصر

هلومعـمضدرةمسؾكماغؿوجماظلؾعمواًدعوتماٌكؿؾػي،مأيمأغفومتطؾىمعـمأجؾم

اغؿوجقؿفومعـمذظؽمغريمأنماظطؾىمسؾكمسـوصرماالغؿوجمرؾىمعشؿؼمعـماظطؾىمسؾكم

صوألرضماظزراسقيمُتطؾىمٌومهلومعـمضدرةمسؾكماغؿوجم.ماظلؾعمواًدعوتماظيتمتـؿففو

احملوصقؾماٌكؿؾػي،موأرضماظؾـوءمتطؾىمظصالحقؿفومإلضوعيماٌلوطـمأوماٌصوغعمأوم

اٌدارس،مواظعؿؾمؼطؾىمٌومظفمعـمضدرةمسؾكماغؿوجمطوصيمأغقاعماظلؾعمواًدعوت،م

م.ورأسماٌولمؼطؾىمٌومظفمعـمضدرةمسؾكمتلفقؾماظعؿؾقيماالغؿوجقي
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إذامطونماألعرمصننمسؾقـومأنمغؿعرفمسؾكمعـماظذيمؼطؾىمسـوصرماالغؿوجم

وٌوذامؼطؾؾفو؟مواإلجوبيمسؾكمعـؾمػذؼـماظلماظنيمواضقي،مصعـوصرماالغؿوجمتطؾىم

عـمجوغىماٌـؿفني،مواٌـؿفنيمؼطؾؾقغفومظؾقصقلمسؾكماالغؿوجماظذيمميؽـفؿمعـم

صنذامتصقرغومعـؿفًومعـماٌـؿفنيمؼؼقممبنغؿوجمدؾعيم.مهؼقؼمأضصلمأربوحمممؽـي

ععقـيمؼبمزؾمدققماٌـوصليماظؽوعؾي،موإذاماصرتضـومجملردماظؿؾلقطمأغفمميؿؾؽمطؿقيم

ثوبؿيمعـماألرضمظقسمهلوممثـ،موؼؼقممبؿشغقؾموحداتمعؿؿوظقيمعـماظعؿؾمسؾكمػذهم

األرض،مصنغـومغعرفمعـمدرادؿـوماظلوبؼيمظؼوغقنمتـوضصماظغؾيمأنمإضوصيموحداتم

عؿؿوظقيمعـماظعؿؾمدقفمؼمديمإظبمزؼودةماالغؿوجممبعدلمعؿـوضص،مأيمزؼودةماالغؿوجم

صنذامأخذغوماىدولماظؿوظلمسؾكمأغفمميـؾماظعالضيمبنيماالغؿوجم.ممبؼودؼرمعؿـوضصي

وبنيموحداتماظعؿؾماٌلؿكدعيموإذاماصرتضـومأنمدعرماظقحدةماٌـؿفيمعـماظلؾعيمؼبم

م:اظلققمثوبًمصنغـومشبرجمبوظـؿوئٍماآلتقي
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 (1 -17)جدول

وحداتذ

ذاظعؿل

ذضقؿةذاظعـصرذضقؿةذاالغتاج

ذاألرباح
ذاحلديذادلتودطذاظؽؾي

األجرذ

ذادلتودط

األجورذ

ذاظؽؾقة

مصػرم180م180م180م180م180م1

م10-مم380م190م190م185م370م2

م30-مم600م200م200م190م570م3

م60-م840م210م210م195م780م4

م20-مم1000م200م200م196م980م5

م30+مم1140م190م190م195م1170م6

م90+مم1260م180م180م193م1350م7

م160+مم1360م170م170م190م1520م8

 

ضؾؾمانمغؾدأماظؿعؾقؼمسؾكمػذاماىدولمصبىمأنمغلخذمؼبماالسؿؾورمأنم

اظؼوسدةماظعوعيمػلمأنماٌـؿٍمظـمؼلؿكدممسوعاًلمجدؼدًامإالمإذامطونمضقؿيمعومؼـؿففم

ػذاماظعوعؾمعـماالرتػوعمحبقٌمؼغطلمعومضبصؾمسؾقفمعـمأجر،مأومبؿعؾريمآخر،إذم

م.طونمضقؿيماظـوتٍمايديمعلووؼيمظألجر

م190بـوءمسؾكمذظؽ،مووصؼًومٌـوظـومػذا،مإذامطونماألجرمؼبمدققماظعؿؾم

أ ور إ مالية قدرىا جـقف،مصننماٌـؿٍمدقفمؼلؿكدممدؿيمسؿولمصؼطموؼدصعمهلؿم
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، ومن ثم تكون 1170  نيو، ويحصل منيم عمى انتاج كمي قمتو 1140
 .  نيو30أرباحو اإل مالية 

والمنتج لن يستخدم العامل السابم إال إذا انخفض مستوي اا ر 
وبالتالي تكون .   نيو، وىو قيمة الناتج الحدي ليذا العامل180ليصبح 

، 1350  نيو، ويكون قيمة االنتاج الكمي 1260 ممة اا ور المدفوعة 
 .  نيو90ومن ثم ترتفم أرباحو إلى 

، 170ولن يستخدم العامل الثامن إال إذا انخفض مستوي اا ر إلى 
ولن يستخدم العامل التاسم إال إذا انخفض اا ر إلى مستوي قيمة انتا و 

 .وفي كل مرة ن د أن أرباحو تتزايد بصفة مستمرة. الحدي

ورب سائل يتساءل عن السبب في زيادة أرباح المنتج عمى الرغم من 
أنو يعطي العامل أ راًا مساوياًا تماماًا لقيمة ما ينت و، والسبب في ذلك إنما 

 :ير م إلى عاممين أساسيين

ىو أن اإلنتاج عادة ما يخضم لقانون تناقص الغمة، بمعني : األول
أن انتاج عامممعين يكون أقل من انتاج العامل السابق لو وبالتالي إلنتاج 

 .العمال السابقين لو

مػقمأغفمسـدعومؼلؿكدمماٌـؿٍمسوعاًلمععقـًوموؼعطلمظفمأجرمعلوويم:واظثاغي

ظؼقؿيماغؿوجفويدي،مصنغفمؼعطلمغػسماألجرمىؿقعماظعؿؾ،مسؾؿًومبلنماغؿوجفؿم

وذبؿقعماظػروقمبنيمضقؿيماغؿوجماظعؿولم.مؼؽقنمأسؾلمعـمضقؿيماغؿوجماظعوعؾمايدي
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اٌكؿؾػنيموبنيمضقؿيماغؿوجماظعوعؾمايديمػقماظذيمميـؾماظربحماظذيمضبصؾمسؾقفم

م.اٌـؿٍ

م:عـمذظؽمشبرجمبـؿقفؿني

مأنمضقؿيماظـوتٍمايديمظؽؾمسددمعـماظعؿولمضبددمظـومعلؿقيم:األوظي

وبوظؿوظلمصننم.ماألجرماظذيمميؽـمانمؼدصعفماٌـؿٍمالدؿكداممػذاماظعددمعـماظعؿول

عـقينمضقؿيماظـوتٍمايديمأليمسـصرماغؿوجمؼؾنيمظـومعـقينماظطؾىمسؾكمػذام

م.اظعـصر

مأنماٌـؿٍمؼبمحوظيمإسطوءمأحرمعلوومظؼقؿيماظـوتٍمايديمالم:واظثاغقة

ضبصؾمسؾكمأربوحمإالمؼبمزؾماغطؾوقمضوغقنمتـوضصماظغؾيموبوظؿوظلمصننماظـؿقفيم

األوظلمالمتـطؾؼمؼبمحوظيمدرؼونمضوغقنمتزاؼدماظغؾي،مأومؼبمعرحؾيماظؿزاؼدماظيتمتؽقنم

سودةمدورؼيمسـدماٌلؿقؼوتماظدغقومعـماالغؿوج،موبوظؿوظلمصنغـومغالحظمعـمواضعم

،موػقمضقؿيماظـوتٍمايديمظؾعوعؾماظـوغلم190اىدولماظلوبؼمأغفمسـدماألجرم

حقٌمأغفمسـدماظعوعؾم.م2مسؿولموالمؼلؿكدمم6واظعوعؾماظلودس،مؼلؿكدمماٌـؿٍم

اظـوغلمغؽقنمالمزظـومؼبمعرحؾيماظغؾيماٌؿزاؼدة،موعـمثؿمصننمادؿكداممػذاماظعددم

م.دققؿؾماٌـؿٍمخلوئر

عـمذظؽمميؽــومأنمغؾكصمعومدؾؼمأنمضؾـوهمأغفمإذامطونمظدؼـومعـقينمظؼقؿيم

،موعـقينمبؼقؿيم(2)ؼبمذؽؾم"منمم"ماظـوتٍماٌؿقدطمظعـصرماغؿوجلمطوٌـقينم
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ؼبمغػسماظشؽؾ،مصننمعـقينماظطؾىم"منمح"اظـوتٍمايديمهلذاماظعـصرمطوٌـقينم

سؾكمػذاماظعـصرمدقؽقنمػقمذظؽماىزءمعـمعـقينمضقؿيماظـوتٍمايديماظذيمؼؼعم

م.أدػؾمعـقينمضقؿيماظـوتٍماٌؿقدط

 (3)ذؽلذرضم

 

 

 

 

  
 

"موأ"وؼبمػذاماظشؽؾمندمأغفمظقمطونممثـماظعـصرمؼبماظلققمميـؾماظلعرم

م.عـمػذاماظعـصر"مومبم"صننماٌـؿٍمدقفمؼلؿكدمماٌؼدارم

 السعر

 د

 ج

 ن ح

 ب
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وؼؽقنمعبؾيماٌدصقعمظفمػقمسؾورةمسـمحوصرمضربماظلعرمؼبماظؽؿقي،مأيم

،موؼؽقنمعؿقدطمعومضبصؾمسؾقفماٌـؿٍمعـمإؼرادمعـم"أمومبمجم"معلوحيماٌلؿطقؾم

وبوظؿوظلمتؽقنمعبؾيم"مومػــــــــ"طؾموحدةمعـموحداتماظعـصرمػقماٌؼدارم

م"ػــــــــمأمجمدم"ماإلؼراداتماظيتمضبصؾمسؾقفوماٌـؿٍمميـؾفومعلوحيماٌلؿطقؾم

ذ:سرضذخدعاتذسـاصرذاالغتاج:ذخاعدًا

اٌؼصقدمبعرضمخدعوتمسـصرماغؿوجلمععنيمتؾؽماظعالضيماظيتمتربطمبنيم

أدعورماصرتاضقيمزبؿؾػيموبنيماظؽؿقوتماظيتمؼؽقنمأصقوبمأومعوظؽلمػذاماظعـصرم

م.سؾكمادؿعدادمظعرضفومسـدمطؾمدعرمعـماألدعور

واظعالضيمبنيماظلعرموبنيماظؽؿقيماٌعروضيمعـمخدعوتمسـوصرماالغؿوجمتؽقنم

سودةمرردؼي،ممبعينمأغفمسـدماٌلؿقؼوتماٌرتػعيمعـماظلعرمتؽقنماظؽؿقيماٌعروضيم

م.طؾرية،موسـدماٌلؿقؼوتماٌـكػضيمعـماظلعرمتؽقنماظؽؿقيماٌعروضيمضؾقؾي

وظؽـمطـومضدمتلوءظـومعـمضؾؾمسؿـمؼطؾىمسـوصرماالغؿوجموٌوذامؼطؾؾفو،مصننم

غػسماظلمالمؼـورمػـو،مإذمصبىمسؾقـومأنمغعرفمعـماظذيمؼؼقممبعرضمسـوصرم

 .االغؿوجموٌوذامؼعرضفو

صعـوصرماالغؿوجمعـمسؿؾمورأمسولموعقاردمرؾقعقيمميؿؾؽفوماظؼطوعماظعوئؾل،م

وؼعرضمخدعوتفومظؾقصقلمسؾكمدخقلمغؼدؼيممتؽـفمعـماذؾوعمأطربمضدرمممؽـمعـم

م.ايوجوت
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وحقٌمأنماٌقاردماظيتمميؿؾؽفومأيمصردمعـماألصراد،مدقاءمطوغًمعقاردم

بشرؼيمأومرؾقعقيمأومرأمسوظقي،متعؿربمربدودةمؼبمطؿقؿفو،موبوظؿوظلمصننمعقاردمأيم

ذبؿؿعمبدورػومتؽقنمربددة،مظذظؽمندمأنمػـوكمحدمأضصلمظؾؽؿقيماظيتمميؽـم

أنمتعرضمعـليمسـصرمعـمسـوصرماالغؿوج،محبقٌمندمأنماظعالضيماظطردؼيمبنيم

اظلعرمبنيماظؽؿقيماٌعروضيمؼقجدمهلومبعضماالدؿــوءاتموبصػيمخوصيمسـدم

اٌلؿقؼوتماٌرتػعيمعـماظلعر،مإذمأنمارتػوعمدعرمسـصرمععني،موعومؼعـقفمذظؽمعـم

ارتػوعمدخقلمأصقوبمػذاماظعـصر،معـمذوغفمأنمصبعؾفؿمضبفؿقنمسـمزؼودةم

اظؽؿقيماٌعروضيمعـف،موؼؿؿـؾمذظؽمبصقرةمواضقيمبوظـلؾيمظعـصرماظعؿؾ،مإذمندم

أنمارتػوعمأجقرماظعؿولمارتػوسًومطؾري،موبوظؿوظلمزؼودةمدخقهلؿ،مصبعؾفؿمالمؼزؼدونم

عـمدوسوتمسؿؾفؿ،مبؾمضدمؼؼؾؾقنمعـمػذهماظلوسوتمحؿكمؼؽقنمظدؼفؿمصلقيمعـم

مجـقف،موطونم2صنذامطونمأجرماظلوسيظعوعؾمععني.ماظقضًمظالدؿؿؿوعمبوظدخؾماٌرتػع

مجـقف،م16ػذاماظعوعؾمؼعؿؾممثونمدوسوتمؼقعقًو،ممبعينمأنمدخؾفماظققعلمؼؽقنم

مجـقفمضدمالمضبػزماظعوعؾمسؾكمزؼودةمدوسوتمسؿؾف،م3صننمزؼودةمأجرماظلوسيمإظبم

بؾمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمضدمصبدمػذاماظعوعؾمأغفمعـماألصضؾمظفمأنمؼعؿؾمدؾعم

مجـقف،موبذظؽمؼؽقنمضدمحصؾم21دوسوتمصؼط،موضبصؾمسؾكمدخؾمؼقعلمضدرهم

وظذظؽمصنغفمادؿــوءمعـماظؼوسدةم.مسؾكمدخؾمأسؾكموادؿؿؿعمبلوسوتمصراغمأطـر

اظعوعي،مندمأنمعـقينماظعرضمبوظـلؾيمظؾعضمسـوصرماإلغؿوجمضدمؼلخذمذؽاًلم

م.زبوظػًومظؾؿلظقف
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ذادلبحثذاظثاغي

ذاظدخلذاظؼوعيذبنيذاالضتصادذادلغؾقذواالضتصادذادلػتوح

ذ:اظدخلذاظؼوعي:ذأواًل

ؼعرفماظدخؾماظؼقعلمجملؿؿعمعومخاللمصرتةمزعـقيمععقـيمبلغفمذبؿقعم

اظدخقلماظيتمضبصؾمسـفومعبقعمأصرادمػذاماجملؿؿعمخاللمتؾؽماظػرتةماظزعـقيم

وظؼدماتػؼماالضؿصودؼقنمواالحصوئققنمسؾكم.معؼوبؾماذرتاطفؿمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي

حلوبماظدخؾماظؼقعلمظػرتةمرقهلومدـيمطوعؾي،مدقاءمطوغًمػذهماظلـيمعقالدؼيمأوم

م.دـيمعوظقي

وعـماىدؼرمبوٌالحظيمػـومأغـومضصرغومعومؼدخؾمضؿـماظدخؾماظؼقعلم

سؾىؿومضبصؾمسؾقفماألصرادمعؼوبؾماذرتاطفؿمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيموععينمذظؽمأغـوم

غلؿؾعدمعـمحلوبـوماظدخؾماظؼقعلمتؾؽماظدخقلماظيتمضبصؾمسؾقفوماألصرادمأوم

صؿـاًلم.ماىؿوسوتمسؾكمذؽؾمػؾوتمأومعـح،موػلمعومتلؿلمبوٌدصقسوتماحملقظي

إذامطونمذكصمعومضبصؾمسؾكمدخؾمضدرهمػبلقنمجـقفًو،مؼدصعمإسوغيمضدرػوم

ػبليمجـقفوتمألحدمأضربوئف،موؼدصعمألصرادمأدرتفمسشرةمجـقفوتمطؿصروصوتم

ذكصقيمهلؿ،مصػلمػذهمايوظيمؼؽقنمعـماًطلمسـدمحلوبماظدخؾماظؼقعلمأنم

نؿعمعـؾمػذهماٌدصقسوتماحملقظي،مألغفمالمؼؼوبؾفومدؾعمأومخدعوتمأغؿفًم

خالالظػرتة،مبؾمأنمطؾمعومحدثمػقمأنمػذاماظشكصمضدمتـوزلمسـمجزءمعـم

دخؾف،مأوماظؼقةماظشرائقيماظيتمحصؾمسؾقفومأومسـمجزءمعـمحؼفمؼبمذراءماالغؿوجم
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ايؼقؼلماٌؿؿـؾمؼبماظلؾعمواًدعوت،تـوزلمسـفمألصرادمأخرؼـ،موبوظؿوظلمصننمعبعم

م.ػذهماٌؾوظغمطؾفومدقفمؼعينمأغـومسبلىمغػسماٌؾؾغمعرتني

ذ:اظـاتجذاظؼوعي:ذثاغقًا

ؼعرفماظـوتٍماظؼقعلمبلغفمعبؾيمعومؼـؿففماجملؿؿعمعـمدؾعموخدعوتم

خاللمصرتةمزعـقيمععقـي،مسودةمعومتؽقنمدـي،موتؿلوويمأنمضقؿيماظـوتٍماظؼقعلمؼبم

وظؽـمػـومضدمؼـورمدمالمسؾكمدرجيم.ماجملؿؿعمععماظدخؾماظؼقعلمهلذاماجملؿؿع

أيمضقؿيمظؾـوتٍماظؼقعلمػلماظيتمتؿلوويمععماظدخؾم:مطؾريةمعـماألػؿقيموػق

اظؼقعل؟موؼرجعماظلؾىمؼبمػذاماظلمالمإظبمأنمضقؿيماظلؾعمواًدعوتمؼبماظلققمضدم

دبؿؾػمسؿومؼدصعفماٌـؿٍمظعقاعؾماالغؿوجمغؿقفيمملمضدمهؿؾفمايؽقعيمإؼوهمعـم

ضرائىمأومعومتدصعفمظفمعـمإسالغوت،مطؿومضدمدبؿؾػمأؼضًومألنماٌـؿفنيمضبؿؾقنم

ضقؿيماظلؾعماٌـؿفيمبذظؽماىزءماظذيمؼلؿفؾؽمعـمرأسماٌولمخاللماظعؿؾقيم

م.االغؿوجقي

وحؿكمميؽــومأنمغؿعرفمسؾكمرؾقعيماظعالضيمبنيماظدخؾماظؼقعلمعـمغوحقيم

واظـوتٍماظؼقعلمعـمغوحقيمأخرى،مصنغفمضدمؼؽقنمعـماٌـودؾلنمغؾدأممبـولمعؾلطم

غؿؿؾعمصقفمسؿؾقيماغؿوجقيمععقـي،موغؿوبعماظؿغرياتماظيتمتطرأمسؾكمضقؿيماالغؿوجم

اظـوذهمسـمػذهماظعؿؾقيماالغؿوجقي،موجملردماظؿؾلقطمودفقظيماظؿلؾلؾ،مصنغـوم

دقفمغضعمذبؿقسيمعـماالصرتاضوتمثؿمغلؼطمػذهماالصرتاضوتمواحدةمبعدم

م:األخرى،موػذهماظػروضمػل
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غػرتضمأغـومؼبمزؾماضؿصودمعغؾؼ،ممبعينمأغفمالمتقجدمسالضوتموورؼيمبقـفم .أم

وبنيماظعوملماًورجل،مأومأنمعبؾيمعومؼصدرهماجملؿؿعمظؾكورجمؼلوويممتوعًوم

 .عبؾيمعومؼلؿقردهمعـف

غػرتضمأنمايؽقعيمربوؼدة،ممبعينمأغفومالمتؿدخؾمؼبماظـشوطماالضؿصودي،م .ب 

وإنمتدخؾًمصنغفمتلؾؽمغػسمدؾقكماظقحداتماظؿفورؼيماألخرى،مأومبؿعؾريم

آخرمأطـرمهدؼدًا،مغػرتضمأنمايؽقعيمالمتؼقممبػرضمأيمضرائىمشريمعؾوذرةم

أوممتـحمإسوغوتمشريمعؾوذرةمحقٌمتلؿلماظضرائىماظيتمتػرضمسؾكماظدخؾم

بوظضرائىماٌؾوذرة،ألغفومتلؿقؼمسؾكماألصرادممبفردمحصقهلؿمسؾكماظدخؾ،م

ؼبمحقٌمتلؿلماظضرائىماظيتمتػرضمسؾكماظلؾعمواًدعوتمبوظضرائىمشريم

اٌؾوذر،مألغفومالمتلؿقؼمسؾكماظدخؾمعؾوذرةممبفردمحصقلماألصرادمسؾقف،م

وظؽـمهؿؾمسؾقفمصؼطمسـدمضقومماألصرادمبنغػوقمدخقهلؿمسؾكماظلؾعمواًدعوتم

مميؽـمضقظفمظؾؿؿققزمبنيماإلسوغوتمءاظيتمصرضًمسؾقفوماظضرائى،موغػسماظشل

اٌؾوذرةماظيتممتـحمظألصرادمعؾوذرةمواإلسوغوتمشريماٌؾوذرةماظيتممتـحمظؾلؾعم

 .واًدعوت

غػرتضمأنمسـوصرماالغؿوج،موبصػيمخوصيمرأسماٌول،متؾؼلمطؿومػل،موالم .جم

ضبدثمهلومأيمتغريمؼبمضقؿؿفو،موالمؼلؿفؾؽمأومؼفؾؽمجزءمعـفومغؿقفيمظؾعؿؾقيم

 .االغؿوجقي



-180 - 

،مإذامعومتصقرغومأنمذبؿؿعًومعومؼؼقممبــنغؿوجمتؼبمزؾمػذهماالصرتاضو

وأنمعبؾيماالجقرمواظرؼعمواظػقائدمواألربوحماظيتمحصؾم".مب"وم"مأ"دؾعؿنيموظؿؽـم

معؾققنمجـقفم1000سؾقفوماٌشرتطقنمؼبماغؿوجمػوتنيماظلؾعؿنيمؼبمخاللماظلـيمػلم

م.ظؽؾمعـفؿو

ؼبمػذهمايوظيمدقفمتؽقنمعبؾيمدخقلماألصرادمؼبماجملؿؿع،مأيماظدخؾم

معؾققنمجـقف،موؼبمغػسماظقضًمدقفمتؽقنمضقؿيماظلؾعماظيتم2000اظؼقعل،مػل

م:معؾققنمجـقف،مأيمأن2000أغؿففوماجملؿؿع،مأيماظـوتٍماظؼقعل،مػلم

م.اظـوتٍماظؼقعل=ماظدخؾماظؼقعلم

ذ:اظـاتجذاظؼوعيذاظصايفذواظـاتجذاظؼوعيذاإلمجاظي-ذ1

واآلنمإذامعومأدؼطـوماظػرضماظـوظٌ،موػقمأبعدماالصرتاضوتماظـالثيمسـم

اظقاضعقي،موتصقرغومأنمرأسماٌوالٌلؿكدممؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيمضدمادؿفؾؽمجزءمعـفم

خاللماالغؿوجموأنمػذاماىزءمؼؼدرممبوئؿقؿؾققنمجـقفمظؽؾمدؾعي،مؼبمػذهمايوظيم

معؾققنم2000معؾققنمجـقفمعـفو2400تؽقنماظؿؽؾػيماظػعؾقيمظؾلؾعؿنيماٌـؿفنيمػلم

معؾققنمجـقفمتؿؿـؾمؼبمذظؽماىزءمعـمرأسماٌولم400جقـفمدصعؿؾعـوصرماالغؿوجموم

اظذيمادؿـػذمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقي،موعـماٌالحظمأنمػذاماٌؾؾغمالمميـؾماغؿوجًوم

جورؼًوموظؽـفمميـؾمجزءمعـماغؿوجمدـقاتمدوبؼي،موبـوءمسؾكمذظؽمتؽقنمضقؿيماظلؾعم

معؾققنمجـقفموتلؿلمبوظـوتٍماظؼقعلماإلعبوظل،موتؽقنمضقؿيماظلؾعم2400اٌـؿفيم
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معؾققنمجـقفموتلؿلمبوظـوتٍماظؼقعلم2000اظيتممتماغؿوجفومؼبمذظؽماظعوممصؼطمػلم

اظصوؼب،موػذاماألخريمػقماظذيمؼؿلووىمععماظدخؾماظؼقعل،مأيمأنماظدخؾماظؼقعلم

م.مادؿفالكمرأسماٌول–اظـوتٍماظؼقعلماإلعبوظلم=ماظـوتٍماظؼقعلماظصوؼبم=م

ذ:اظـاتجذبدعرذاظدوقذوبأدعارذسواعلذاالغتاج-ذ2

ؼبماٌـولماظلوبؼمإذاماصرتضـومأنمايؽقعيمضوعًمبػرضمضرائىمشريمعؾوذرةم

معؾققنمجـقفمؼبمػذهمايوظيمدقفمؼؼقممعـؿفلم400ضدرػوم"مأ"سؾكماغؿوجماظلؾعيم

ػذهماظلؾعيمبؿقؿقؾماظضرؼؾيمسؾكماظـؿـماظذيمؼؾقعقنمبفماظلؾعي،موبذظؽمتصؾحم

اظؼقؿيماظيتمتعرضمبفوماظلؾعيمؼبماظلققمأسؾكمعـمتؽؾػؿفوماظػعؾقيممبؼدارماظضرؼؾي،م

وؼلؿلمضقؿيماالغؿوجمضؾؾمصرضماظضرؼؾيمبوظـوتٍماظؼقعلمبؿؽؾػيمسـوصرماالغؿوجم

وؼلؿلمضقؿيماالغؿوجمبعدمصرضماظضرؼؾيمبوظـوتٍماظؼقعلمبلدعورماظلققموؼؽـمإزفورم

 :سـوصرماظدخؾمطوآلتل

ذاجملؿوعذ(ب)اظدؾعةذذ(أ)اظدؾعةذم

م2000م1000م1000ذادلدصوعذظعـاصرذاالغتاج

م200م100م100ذضقؿةذادتفالكذاآلالت

م400م-م400ذضقؿةذاظضرائبذشريذ

م2600م1100م1500ذضقؿةذاإلغتاجذبدعرذاظدوق
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معؾققنم2600وبذظؽمتؽقنمضقؿيماظـوتٍماظؼقعلماإلعبوظلمبلعرماظلققم

معؾققنمحقـفمصنغـوم400معـفمضقؿيماظضرائىمشريماٌؾوذرةموػلممجقـف،مصنذامعومخص

معؾققنم2200سبصؾمسؾكماظـوتٍماظؼقعلماإلعبوظلمبلدعورمسقاعؾماإلغؿوجموػقم

معؾققنمجـقف،مصنغـوم200جـقف،موإذامعومخصؿمعـفمضقؿيمادؿفالكمرأسماٌولموػقم

معؾققنمجقـف،م2000سبصؾمسؾكماظـوتٍماظؼقعلماظصوؼبمبلدعورمسـوصرماالغؿوجموػقم

م.وػذاماألخريمػقماظذيمؼؿلووىمععماظدخؾماظؼقعل

م300إسوغيمضدرػوم"بم"مأعومإذامعومضوعًمايؽقعيممبـحمعـؿفلماظلؾعيم

عؾققنمجقـفًوحؿكمؼؿؿؽـقامعـمسرضماظلؾعيمؼبماظلققمبلعرمأضؾ،مؼبمػذهمايوظيم

دقفمؼؼقممعـؿفلمػذهماظلؾعيمخبصؿمضقؿيماإلسوغيمعـمتؽوظقػماالغؿوجمحبقٌم

تعرضماظلؾعيمبؼقؿيمأضؾمعـمتؽؾػؿفوممبؼدارمػذهماإلسوغي،موتصؾحماظؼقؿيماظيتم

م:تعرضمبفوماظلؾعيمؼبماظلققمػل

ذاجملؿوعذ(ب)اظدؾعةذذ(أ)اظدؾعةذم

م2000م1000م1000ذادلدصوعذظعـاصرذاالغتاج

م200م100م100ذضقؿةذادتفالكذاآلالت

م400م-م400ذضقؿةذاظضرائبذشريذ

م300م300م-ذضقؿةذاإلساغةذشريذادلباذرة

م2600م1100م1500ذضقؿةذاإلغتاجذبدعرذاظدوق
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معؾققنم2300وبذظؽمؼؽقنمضقؿيماظـوتٍماظؼقعلماإلعبوظلمبلعرماظلققم

عؾققنمجـقف،مم(400)جقـف،مصنذامعومخصؿمعـفمضقؿفماظضرائىمشريماٌؾوذرةم

صنغـومسبصؾمسؾكماظـوتٍماظؼقعلمم(300)وأضقػمإظقفمضقؿيماإلسوغوتمشريماٌؾوذرةم

وإذامعومخصؿمعـفمضقؿيمادؿفالكم.م(2200)اإلعبوظلمبلدعورمتؽؾػيمسقاعؾماالغؿوجم

صنغـومسبصؾمسؾكماظـوتٍماظؼقعلماظصوؼبمبلدعورماظؿؽؾػيموػقماظذيمم(200)رأسماٌولم

م.ؼؿلووىمععماظدخؾماظؼقعل

ذ:أثرذاظتبادلذاظدوظي:ذثاظثًا

ؼالحظمأغفمؼبمعبقعمايوالتماظلوبؼيمطـومغػرتضمأنماجملؿؿعماظذيمغؼقمم

بدرادؿفمذبؿؿعمعغؾؼ،ممبعينمأغفمالمتقجدمسالضوتماضؿصودؼيمبقـفموبنيمشريهمعـم

اجملؿؿعوتماألخرى،مأومسؾكماألضؾمأنمضقؿيماظصودراتماظيتمؼؼقممػذاماجملؿؿعم

بؿصدؼرػومإظبماظعوملماًورجلمتؿلوويممتوعًومععمضقؿيماظقارداتماظيتمؼؼقمم

وعـم.موعـماظقاضحمأنمعـؾمػذاماالصرتاضماظيتمضقممبودؿريادػومعـف.مبودؿريادػومعـف

اظقاضحمأنمعـؾمػذاماالصرتاضمبعقدمطؾماظؾعدمسـمواضعمايقوةماظعؿؾقي،مإذمأغفمالم

ؼقجدمذبؿؿعمؼلؿطقعمأنمؼعقشممبعزلمسـمشريهمعـماجملؿؿعوت،مأومتؿلوويم

ضقؿيموارداتفمععمضقؿيمصودراتفمتلووؼًومتوعًومإذامالمبدموأنمتؽقنمػـوكمبعضماظػروقم

م.عـمدـيمإظبمأخرى

وظؽـمإذاماخذغومؼبماالسؿؾورمذبؿؿعًومشريمعغؾؼ،مؼقجدمتؾودلماضؿصوديمبقـفم

وبنيماظدولماألخرى،محبقٌمميؽـمأنمؼـشلمسـمػذاماظؿؾودلمزؼودةمأومغؼصمصقؿوم
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ؼصدرهمسؿومؼلؿقردهمصػلمػذهمايوظيمميؽـمأنمؼؽقنمظذظؽمتلثريهمسؾكماظدخؾم

م.اظؼقعلمبوظزؼودةمأوماظـؼصون

وحؿكمميؽــومأنمغقجدمضقؿيماظدخؾماظؼقعلمؼبمػذهمايوظي،مسؾقـومأنمغطرحم

عـمعبؾيماظـوتٍماحملؾلمعبؾيمعومؼدصعفماجملؿؿعمظؾكورج،مدقاءمطونمسؾكمذؽؾم

صقائدمأومأربوحمأومػؾوت،مطؿومصبىمأنمغضقػمإظبمضقؿيماظـوتٍماحملؾلمطؾمعوم

م.تؿلؾؿفماظدوظيمعـماًورجمعـمعـؾمػذهماٌدصقسوت

وػـومضدمسبؿوجمإظبموضػيمضصريةمسبددمصقفومسؾكموجفماظؿقدؼدماظؿعؾرياتم

م.اظيتموردمذطرػومؼبمػذاماىزءمعـمغوحقي،موسبددماظعالضيمبقـفومعـمغوحقيمأخرى

م.صوظدخؾماظؼقعلمؼلوويمضقؿيماظـوتٍماظؼقعلماظصوؼبمبؿؽؾػيمسقاعؾماالغؿوج

وتعؾريماظـوتٍماظؼقعلمإمنومؼدلمسؾكمذبؿقعماظـوتٍماحملؾلمظؾؿفؿؿعم

وربصؾيمظؾؼطوعماًورجل،موسؾكموجفماظؿقدؼدمصنغفمميؽـماظؼقلمإنماظـوتٍماظؼقعلم

م.ماظقاردات–اظصودراتم+مماظـوتٍماحملؾلماظصوؼبمبؿؽؾػيمسقاعؾماالغؿوجم–

وعرةمأخرىمصننماظـوتٍماحملؾلماظصوؼبمبؿؽؾػيمسقاعؾماالغؿوجمػقمسؾورةمسـم

ضقؿيماظـوتٍماحملؾلمبدونماألخذمؼبماالسؿؾورماٌدصقسوتماٌكؿؾػيمعـمضؾؾمايؽقعيم

وسؾكم.مواظيتمتؿؿـؾمبصػيمأدودقيمؼبماإلسوغوتمشريماٌؾوذرةمواظضرائىمشريماٌؾوذرة

م:وجفماظؿقدؼدميؽـماظؼقلمأن
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+ماظـوتٍماحملؾلمبلعرماظلققم=ماظـوتٍماحملؾلمبؿؽؾػيمسقاعؾماالغؿوجم

م.ماظضرائىمشريماٌؾوذرة–اإلسالغوتمشريماٌؾوذرةم

أعومسـمتعؾرييماإلعبوظلمواظصوؼبمصنغفؿومؼدالنمسـمأثرمادؿفالكمرأسم

اٌول،مصوظـوتٍماحملؾلماإلعبوظلمإمنومؼعينماظـوتٍماحملؾلمضؾؾمادؿؾعودمذظؽماىزءم

اٌكصصمٌؼوبؾيمادؿفالكمرأسماٌولمؼبمحنيمأنماظـوتٍماحملؾلماظصوؼبمميـؾماظـوتٍم

م.احملؾلمبعدمادؿؾعودمادؿفالكمرأسماٌول

ذ:ررقذضقاسذاظدخلذاظؼوعي:ذرابعًا

ػـوكمثالثمررقمرئقلقيمظؼقوسماظدخؾماظؼقعلمؼبمأيمذبؿؿعمعـم

م:اجملؿؿعوتموػذهماظطرقمػل

 .حلوبمعبؾيماظدخقلماظيتمضبصؾمسؾقفو .1

 .حلوبمضقؿيمصوؼبماالغؿوج .2

 .حلوبمعبؾيماظؼقؿيماٌضوصي .3

وتؾدأمأيمررؼؼيمعـمػذهماظطرقماظـالثيمسودةمبؿؼلقؿماالضؿصودماظؼقعلمإظبم

ذبؿقسيمعـماظؼطوسوتماٌكؿؾػي،مطؼطوعماظزراسيموضطوعماظصـوسيماظؿققؼؾقيموضطوعم

اظصـوسوتماالدؿكراجقيموضطوعماظـؼؾموضطوعماإلدؽونمإظبمأخره،مثؿمؼؼلؿمطؾؼطوعم

عـمػذهماظؼطوسوتمإظبمأغشطيمأومصـوسوتمزبؿؾػي،مصؿـاًلمميؽـمأنمؼؼلؿم
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ضطوسوظصـوسوتماظؿققؼؾقيمإظبماظصـوسوتماظؽقؿووؼيمواظصـوسوتماهلـددقيموػؽذا،م

ثؿم.مطؿومميؽـمتؼلقؿمطؾمعـمػذهماظصـوسوتمبدورػومإظبموحداتماغؿوجقيمزبؿؾػي

م.ضبلىمبعدمذظؽماظدخؾماٌؿقظدمسـمطؾموحدةمعـمػذهماظقحداتماالغؿوجقي

 .ودقفمغلؿعرضمػـومطؾمعـمػذهماظطرقماظـالثيمؼبمحلوبماظدخؾ

 :ررؼؼةذاظدخول .1

وتعؿؿدمػذهماظطرؼؼيمبصػيمأدودقيمسؾكمحلوبمعبؾيماٌدصقعمظعقاعؾم

االغؿوجماٌكؿؾػيمعـمأجقرموصوئدةمورؼعموأربوح،مصققلىمؼبمطؾمضطوعمعـماظؼطوسوتم

عبؾيمعومؼدصعمطلجقرمظؾعوعؾني،موعبؾيمعومؼدصعمطػقائدمألصقوبمرأسماٌولم

اٌلؿكدم،موعبؾيمعومضبصؾمسؾقفمأصقوبماألرضمعـمرؼع،موعبؾيمعومضبؼؼفمػذام

م.اظؼطوعمعـمصوئضمأومأربوحمضبصؾمسؾقفوماٌـظؿقن

وؼراسلمسـدمادؿكداممػذهماظطرؼؼي،مأنمتلؿؾعدمعبقعماٌدصقسوتماحملقظيم

طوٌـحمواهلؾوتمواإلسوغوتماظيتمتؿؿمصقؿومبنيماألصرادمأوماظيتمتدصعفومايؽقعيم

م.ظألصراد،موذظؽمحؿكمالمؼؽقنمػـوكمازدواجمؼبمايلوب

وؼعوبمسؾكمػذهماظطرؼؼيمأغفومالمتؽقنمدضقؼي،موؼصعىمتؼدؼرمدخقلم

األصرادمووؿقعفو،مطؿومأغفومتؿطؾىمضرورةموجقدمإحصوءاتمسؾكمعلؿقيمعرتػعم

عـماظدضيمواظؿػصقؾ،موعـؾمػذهماإلحصوءاتمالمتؿقاصرمإالمؼبماظؼؾقؾمعـماظدولم

م.اٌؿؼدعي
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م

ذررؼؼةذحدابذضقؿةذاالغتاج .2

وتعؿؿدمػذهماظطرؼؼيمسؾكمضقوسمتقورماظلؾعمواًدعوتماظذيمتؼقممسقاعؾم

وتؼدؼرمضقؿيمغؼدؼيمجملؿقعمػذاماظؿقورماٌؿؾوؼـمعـم.ماالغؿوجمخبؾؼفمخاللماظلـي

وحقٌمأنمجزءمطؾريامعـمػذاماالغؿوجماىوريمالمصبدمررؼؼيم.ماظلؾعماٌكؿؾػي

عؾوذرةمإظبماٌلؿفؾؽني،موظؽـفمؼدخؾمؼبماغؿوجمدؾعمأخري،مظذظؽمصننماألعرمؼؼؿضلم

ادؿؾعودمػذاماىزءمعـمحلوبـومحؿكمالمؼؽقنمػـوكمازدواجمؼبمايلوب،مصؿـاًلمإذام

م5طونماٌـؿٍمعـمدؾعيمطوظلؽرمؼؼدرمبعشرؼـمعؾققنمجقـف،مؼذػىمعـفومعومضقؿؿفم
عالؼنيمإظبمعصوغعمايؾقى،موإذامطونماٌـؿٍمعـمايؾقىمؼؼدرمبعشرةمعالؼنيمعـم

اىـقفوت،مصػلمػذهمايوظيمؼؽقنمعـماًطلمأنمغؼقلمبلنمضقؿيماالغؿوجمعـماظلؽرم

معؾققنمجـقفمعـم5معؾققنمجقـف،موذظؽمألنم30م=م20م+م10وايؾقىمععًومػقم

اغؿوجماظلؽرمضدمذػىمإلغؿوجويؾقى،موبوظؿوظلمصننمعبعمضقؿيماالغؿوجمبوظطرؼؼيم

اظلوبؼيمؼؿضؿـمازدواجًومؼبمايلوبموتؽقنماظطرؼؼيماظصقققيمظؾفؿعمػلمأنم

م25م=م10م+م15نؿعمضقؿيمعومؼذػىمإظبماٌلؿفؾؽماظـفوئلمعـويؾقىمأيم
م.عؾققنمجقـف

وبـوءمسؾكمػذهماظطرؼؼي،مصننماظؾـقدماظيتموؿعميلوبمضقؿيماظـوتٍم

اظؼقعلماظصوؼب،مػلمصؼطمعومؼذػىمظؾؿلؿفؾؽماظـفوئلمعـماالغؿوجماىوري،مسؾكمأنم

وؼبم.مؼضوفمإظقفمضقؿيمعومؼقجفمظالدؿـؿور،مأيمعومؼذػىمظؾـوءمرأمسولمجدؼد
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عبقعمػذهماألحقالمصنغـومغؼقممبطرحمعؼوبؾمٌومؼلؿفؾؽمعـمرأسماٌولماظؼوئؿمؼبم

م.اظعؿؾقيماالغؿوجقي

م
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ذ:ررؼؼةذاظؼقؿةذادلضاصة .3

وتعؿربمػذهماظطرؼؼيمعـمأصضؾماظطرقماظيتمتلؿكدممؼبمععظؿماظدول،موذظؽم

م.ظلفقظؿفومعـمغوحقي،موظدضؿفومعـمغوحقيمأخرى

وتعؿؿدمػذهماظطرؼؼيمسؾكماصبودمضقؿيمذظؽماىزءماظذيمتعؿربماظقحدةم

االغؿوجقيمعلؽقظيمسـماغؿوجفمصؼط،مأوممبعينمأخر،مضقؿيمعومتضقػفمػذهماظقحدةمإظبم

معؾققنم50االغؿوجماىوري،مصؿـاًلمإذامطونمعصـعمظؾلقوراتمؼؼقممبنغؿوجمعومضقؿؿفم

جقـفمدـقؼًومعـماظلقورات،مصؾقسمععينمذظؽمأنمػذاماٌصـعمعلؽقلمسـمخؾؼمطؾم

ػذهماظؼقؿي،مإذمأغفمادؿكدممإلغؿوجفومدؾعمعـماغؿوجمعصوغعمأخرى،مطودؿكداعفم

ظؾصؾىماظذيمؼعؿربمجزءمعـماالغؿوجماظذيمضوعًمعصوغعماظصؾىمخبؾؼفمواظيتم

احؿلؾًمضقؿيمؼبمػذهماظصـوسي،موطودؿكداعفمظؾزجوجماظذيمؼعؿربمجزءمعـماغؿوجم

عصوغعماظزجوج،موطودؿكداعفمظإلروراتماظيتمتعؿربمجزءمعـماغؿوجمعصوغعماظزجوج،م

وطودؿكداعفمظإلروراتماظيتمتعؿربمجزءمعـماغؿوجمعصوغعماالرورات،موػؽذامندمأنم

عصـعماظلقوراتمضوممبشراءمدؾعمأغؿفؿفومعصوغعمأخرىموضوممبؿفؿقعفوموأضوفم

معؾققنمجقـف،م50إظقفومضقؿيمعـمسـدهمظؿصؾحمضقؿيماظلقوراتماظيتمؼـؿففوم

مصؼطمسـمخؾؼمذظؽماظػرقمبنيمضقؿيمعومأغؿفؿفملوبوظؿوظلمؼؽقنمػذاماٌصـعمعلؽق

م.وضقؿيمعومادؿكدعفمعـمعـؿفوتمأخرى،موؼلؿلمػذاماظػرقمبوظؼقؿيماٌضوصي

مضقؿيمعلؿؾزعوتماالغؿوج،م–ضقؿيماالغؿوجم=موتعرفماظؼقؿيماٌضوصيمبلغفوم

حقٌمعلؿؾزعوتماالغؿوجمػلمسؾورةمسـمعبقعمعومضومماٌصـعؾودؿكداعفمعـماغؿوجم
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اظغري،مدقاءمطونمسؾكمذؽؾمذققممأومضقيمربرطيمأومخوعوتمأومعـؿفوتمتوعيم

م.اٌصـعمأومغصػمعصـقسي

وسؾكمذظؽمصنغـومإذامعومضؿـومبؿفؿقعماظؼقؿماٌضوصيماظيتمهؼؼفومطؾم

اظقحداتماالغؿوجقيماٌقجقدةمؼبماجملؿؿعميصؾـومسؾكمتؼدؼرمظؾدخؾماظؼقعلمهلذام

م.اجملؿؿع،مؼبمغػسماظقضًماظذيمغضؿـمصقفمسدمموجقدمازدواجمؼبمايلوبوت

مإذاماصرتضـومأنمظدؼـومعصوغعمظصـعماألمسدة،مؼلؿكدممؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيم:عثال

معؾققنمجقـفمؼبماظلـيموؼـؿٍمأمسدةمتؼدرم5عقادمعلؿقردةمعـماًورجمضقؿؿفوم

معؾققنمجقـف،مصػلمػذهمايوظيمؼؽقنماٌصـعمضدمخؾؼمضقؿيمعضوصيم25ضقؿؿفوممبؾغم

م.معؾققنمجقـف،مأؼوظػرقمبنيمضقؿيماغؿوجفموضقؿيمعلؿؾزعوتمػذاماالغؿوج20ضدرػوم

صنذامعومضوممعزارسلماظؼطـمبشراءمعبقعمعومؼـؿففمػذاماٌصـعمعـمأمسدة،م

معؾققنمجقـف،م10وادؿكدعقامبوإلضوصيمإظقفمتؼوويمعـماغؿوجماظعومماظلوبؼمضدرػوم

معؾققنمجقـف،موضوعقام15وادؿكدعقامأؼضًومدؾعمأخرىمعلؿقردةمعـماًورجمضدرػوم

م200=مصؿعينمذظؽمأنمضقؿيماالغؿوجم.ممعؾققنمجقـف200بنغؿوجمضطـ،متؾؾغمضقؿؿفم

م.عؾققنمجقـف

معؾققنمجقـفموبذظؽم50م=م15م+م10م+م25=موضقؿيمعلؿؾزعوتماالغؿوجم

معؾققنم150م=م50–م200=متؽقنماظؼقؿيماٌضوصيماٌؿقؼؼيمعـموزارسيماظؼطـم

م.جقـف
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وإذاعومضوعًمعصوغعماظغزلمواظـلقٍمبشراءمعومأغؿففماظؼطوعماظزراسلمعـم

اظؼطـ،موأضوصًمإظقفمعقادمطقؿووؼيمووضقدموطفربوءموععداتماغؿوجقيمادؿفؾؽًم

معؾققنمجقـف،موضوعًمػذهماٌصوغعمبنغؿوجم50خاللماظلـيمتؼدرمضقؿؿفوممبؾؾغم

ممعؾققنمجقـف300أضؿشيمضقؿؿفوم

م:صؿعينمذظؽمأن

ممعؾققنمجقـف300=مضقؿيماغؿوجماألضؿشي

م.معؾققنمجقـف250م=م50م+م200=موضقؿيمعلؿؾزعوتماالغؿوجم

موتؽقنماظؼقؿيماٌضوصيماٌؿقؼؼيمعـمصـوسيماظغزلمواظـلقٍ

م.معؾققنمجقـف50م=م250–م300=م

م20وإذامعومضوممضطوعماظـؼؾمبؿقصقؾمػذهماألضؿشيمإظبماظؿفور،موحصؾمسؾكم

عؾققنمجقـفمعؼوبؾمخدعوتف،مؼبمحنيمأنمػذاماظؼطوعمضدمادؿفؾؽموضقدمودقوراتم

معؾققنمجقـف،مصؾذظؽمتؽقنماظؼقؿيماٌضوصيماظيتمحؼؼفوم10وععداتمأخرىمضقؿؿفوم

م.معؾققنمجقـف10م=م10–م20=مضطوعماظـؼؾم

م320وعرةمأخرى،مإذاماصرتضـومأنموورماألضؿشيماظذؼـماذرتوػوممبؾؾغم

معؾققنمجقـف،م350ضدمبوسقػوممبؾؾغمم(مثـماألضؿشيموتؽؾػيماظـؼؾ)عؾققنمجقـفم

معؾققنمإظبمعصوغعماٌالبس،موأنمضطوعم100معؾققنمظؾؼطوعماظعوئؾلموم250عـفوم



-192 - 

معؾققنقـفمخاللماظلـي،مصؿؽقنمضقؿيم5اظؿفورمضدمادؿكدممععداتمضدرػوم

اًدعوتماظيتماغؿففومػذاماظؼطوعمتؼدرمبـالثنيمعؾققنمجقـف،موأنمضقؿيمعلؿؾزعوتم

م:االغؿوجمتؼدرمخبؿليمعالؼنيموبوظؿوظلمتؽقن

معؾققنم25م=م5–م30=ماظؼقؿيماٌضوصيماظيتمحؼؼفوماظؼطوعماظؿفوريم

م.جقـف

وأخريًا،ماصرتضـومأنمعصوغعماٌالبسماىوػزةمضدمأضوصًمإظبمعوماذرتتفمعـم

معؾققنمجقـفموأغفومبوسًمعوماغؿفؿفمعـم10أضؿشيمععداتموأدواتمتؼدرممبؾؾغم

م.معؾققنمجقـف،مصؾذظؽمتؽقنمعومحؼؼؿفمعـمضقؿيمعضوصي150عالبسممبؾؾغم

م.معؾققنمجـقف40م=م110–م150=م

وػؽذامإذامعومضؿـومحبلوبماظؼقؿيماٌضوصيمظؽؾموحدةماغؿوجقيموضؿـوم

جبؿعفومسؾكمعلؿقيماالضؿصودماظؼقعل،مصنغـومبذظؽمسبصؾمسؾكمضقؿيمصوؼبم

االغؿوجلماظذيمحؼؼفماجملؿؿعمطؾفمخاللماظعوم،موغؽقنمبذظؽممبلعـمعـماظقضقعمؼبم

أخطوءماالزدواجمايلوبل،مصػلمعـوظـومػذا،مإذامعوماصرتضـومأنماألغشطيماظلوبؼيم

ػلمعبقعماألغشطيماظيتمؼؿضؿـفوماجملؿؿع،مصننماظدخؾماظؼقعلمظؾؿفؿؿعمؼؽقنم

م:طؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظل

مم
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ذضقؿةذاالغتاجماظؼطوع
ضقؿةذعدتؾزعاتذ

ذاالغتاج
ذاظؼقؿةذادلضاصة

م20م5م25مصـوسيماألمسدة

م150م50م200مزراسيماظؼطـ

م50م250م300مصـوسيماظغزلمواظـلقٍ

م10م10م20مضطوعماظـؼؾ

م25م5م30مضطوعماظؿفورة

م40م110م150مصـوسيماٌالبس

م295م430م725ماىؿؾــــــــــــــــــــــــي

بعدمأنمتعرصـومسؾكماألدؾقبماظذيمؼؿؿمبفمحلوبماظؼقؿيماٌضوصيمظؾؿفؿؿع،م

م.سؾقـومأنمغؾقٌمسـمإجوبيمظلماظنيمػوعني

ممعـماظذيمؼؼقممخبؾؼماظؼقؿيماٌضوصي؟:األول

ممعـماظذيمضبصؾمسؾكماظؼقؿيماٌضوصي؟:واظثاغي

واإلجوبيمسؾكماظلمالماألولمدفؾيموواضقي،مإذامأنماظقحداتماالغؿوجقيم

والمغؼصدمبوظقحدةماالغؿوجقيمػـومذبردماآلالتم.مػلماظيتمتؼقممخبؾؼماظؼقؿيماٌضوصي

أوماٌـشكتمأومحؿكمأصقوبفو،موظؽـمغؼصدمبفومعبقعماظعـوصرماٌشرتطيمؼبماظعؿؾقيم

م.االغؿوجقيموأصقوبمرؤوسمأعقالموعـظؿني
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وإذامطـومسرصـوماظذؼـمؼؼقعقنمخبؾؼماظؼقؿيماٌضوصيمؼلفؾمسؾقـومععرصيماظذؼـم

ضبصؾقنمسؾقفو،مإذمأنماظؼقؿيماٌضوصيمتقزعمسؾكماٌشرتطنيمؼبماالغؿوج،مصققصؾم

اظعؿولمسؾكمجزءمعـفومسؾكمذؽؾمأجقر،موضبصؾمأصقوبمرؤودوألعقالمسؾكمجزءم

أخرمسؾكمذؽؾمصوئدة،موضبصؾمأصقوبمرؤوسماألعقالمسؾكمجزءمأخرمسؾكمذؽؾم

صوئدة،موضبصؾمسؾكمأصقوبماألرضمسؾكمجزءمثوظٌمسؾكمذؽؾمرؼع،موعومؼؿؾؼكم

م.بعدمذظؽمضبصؾمسؾقفماٌـظؿقنموؼعؿربمأربوح

عـمذظؽمغريمأنماظؼقؿيماٌضوصيماظيتمهؼؼفوموحدةماغؿوجقيمتلوويممتوعًوم

عبؾيماظدخقلماظيتمضبصؾمسؾقفومسـوصرماالغؿوجمغظريماذرتاطفؿمؼبمػذهماظقحدةم

االغؿوجقي،موأنماظؼقؿيماٌضوصيماظيتمضبؼؼفوماجملؿؿعمطؾفمتلوويممتوعًومعبؾيم

وػذامؼعينمأنمحلوبم.ماظدخقلماظيتمهصؾمسؾقفومسـوصرماالغؿوجمؼبماجملؿؿع

م.اظدخؾماظؼقعلمالمطبؿؾػمبودؿكداممأيمررؼؼيمعـماظطرقماظـالثيماٌذطقرة
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ذادلبحثذاظثاظث

ذحمدداتذاظدخلذاظؼوعي

ؼؿقظدماظدخؾماظؼقعلمؼبمأيمذبؿؿعمسـمررؼؼماألغشطيماالغؿوجقيماٌكؿؾػيم

اظيتممتوردفوماظقحداتماالغؿوجقيمؼبمػذاماجملؿؿع،موؼؿقضػماظدخؾ،مبصػيم

أدودقيمسؾكمتقورماالغػوقماالدؿفالطلمواالدؿـؿوريمداخؾماجملؿؿع،مطؿومؼؿقضػم

سؾكمتقورماظلؾعمواًدعوتماٌؿدصؼيمسربمحدودماظدوظيمداخؾيمإظقفمسؾكمذؽؾم

وارداتمأومخورجيمعـفومسؾكمذؽؾمصودرات،موعـمذظؽمغريمأنمذبؿقعماظؼراراتم

اظيتمؼؿكذػوماألصرادمأوماهلقؽوت،مدقاءمطوغًمضراراتمخوصيمبوالدؿفالكماوم

ضراراتمخوصيمبوالدؿـؿور،مدقاءمطوغًمسؾكماٌلؿقيماحملؾلمأوماٌلؿقيماظدوظلم

م.ػذهماظؼراراتمػلماظيتمهددمؼبماظـفوؼيمحفؿماظدخؾماظؼقعل

مندماوحقٌمأنمضراراتماألصرادمواهلقؽوتمتؿلؿمبوظؿغريماظدائؿ،مظذظؽمصنغـ

أنماظدخؾماظؼقعلمأليمذبؿؿعمؼؿغريمدائؿًوموبصػيمعلؿؿرة،مواظدخؾمؼبمتغريهمسودةم

عومؼلخذمذؽؾماووهمسوممسبقماظؿصوسد،مطؿومؼلخذمذؽؾمتغرياتمدورؼيمتؽودمتؽقنم

عـؿظؿي،محبٌمؼزدادمؼبمصرتاتموؼؼؾمؼبمصرتاتمأخري،موحؿكمميؽــومانمغؿػفؿم

اظعقاعؾماحملددةمظؾدخؾماظؼقعل،مواظطرؼؼيماظيتمؼؿقددمبفومصنغفمعـماٌـودىمأنم

غؾدأمأوالًممبؿقدؼدماظعالضيمبنيماالدؿفالكمواالدؿـؿورمعـمغوحقي،موبنيماظدخؾمعـم

غوحقيمأخرى،مطؿومتؼقممبؿقدؼدماظعالضيمبنيماالدؿفالكمواالدخورمعـمغوحقيموبنيم

م.اظدخؾمعـمغوحقيمأخرى
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عـماٌعروفمأنمعومؼـػؼفمذكصمعو،مدقاءمسؾكمذراءمدؾعموخدعوتم

ؼعؿربمدخاًلمظشكصمأخرمصؿوم.مادؿفالطقي،مأومسؾكمذراءمدؾعموخدعوتماغؿوجقي

وحقٌمأنمطؾم.مؼدصعفماٌرؼضمظؾطؾقىمؼعؿربمإغػوضًومعـمجوغىماٌرؼضمبـوءماظؾقً

صردمؼبماجملؿؿعمظفمسؿؾمضبصؾمعـفمسؾكمدخؾ،موأنمطؾمصردمؼؼقممبنغػوقمدخؾفم

سؾكمعومؼـؿففماآلخرون،مصنغفمميؽــوماظؼقلمبلنمعومؼـػؼفماجملؿؿعمطؾفمحاللمصرتةم

ععقـي،مدقاءمطونمػذاماالغػوقمادؿفالطقومأومادؿـؿورؼًو،مؼعؿربمدخاًلمظؾؿفؿؿعمخاللم

عـمذظؽمغلؿـؿٍمأنماظدخؾماظؼقعلمأليمذبؿؿعمإمنومؼؿقددمحبفؿم.مػذهماظػرتة

م.االدؿفالكموحفؿماالدؿـؿورمؼبمػذاماجملؿؿع،مأيمان

ذ(1)االدتثؿارذ+ذاالدتفالكذ=ذاظدخلذاظؼوعيذ

م800صنذامطونمعبؾيمعومؼـػؼفمذبؿؿعمعومسؾكماالدؿفالكمؼبمصرتةمععقـيمػقم

معؾققنمجقـف،مصنغفم200عؾققنمجقـف،موعومؼـػؼفمسؾكماالدؿـؿورمؼبمغػسماظػرتةمػق

م.بـوءمسؾكماٌعودظيماظلوبؼيمؼؿقددماظدخؾماظؼقعلمؼبمػذهماظػرتةمبوٌؼدار

م.معؾققنمجقـف1000م=م200م+م80

وظؽـمحنيمضبصؾمأصرادماجملؿؿعمسؾكمػذاماظدخؾ،مصنغفؿمؼؿصرصقنمصقفم

سؾكموجفنيمعـمأوجفماظؿصرف،موػؿوماالدؿفالكمواالدخور،مصليمصردمؼبماجملؿؿعم

ؼقجفمجزءمعـمدخؾفمظإلغػوقمسؾكمعومضبؿوجفمعـمدؾعموخدعوت،مؼبمحنيمؼدخرم

اظؾوضل،مإعومسؾكمذؽؾمأرصدةمغؼدؼيمربؿفزةمظدؼف،موإعومسؾكمذؽؾمحلوبوتمأوم

م:ودائعمؼبماظؾـقك،موإعوسؾكمذؽؾمأصقلمرأمسوظقيمميؿؾؽفو،مأيمأن
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ذ(2)االدخارذ+ذاالدتفالكذ=ذاظدخلذاظؼوعيذ

ميؽــومأنمغلؿـؿٍماظشرطماظقاجىمتقاصرهمحؿكمم(2)،م(1)عـماٌعودظؿنيم

ؼؽقنماظدخؾماظؼقعلمثوبؿًو،مإذامأغفمحؿكمؼؽقنماظطرفماألميـمؼبماٌعودظيماألوظلم

علووؼًومظؾطرفماألميـمؼبماٌعودظيماظـوغقيمصبىمأنمؼؽقنماظطرفماألؼلرمصقفؿوم

م:عؿلووؼني،مأيمأنمؼؽقن

م.االدخور+ماالدؿفالكم=ماالدؿـؿورم+ماالدؿفالكم

م.االدخور=موعـفومؼؽقنماالدؿـؿورم

صؿـاًلمإذامطونماظدخؾماظذيمحصؾمسؾقفماجملؿؿع،مواظذيمؼؼدرممبؾؾغم

معؾققنمجقـفمسؾكماالدؿفالك،وادخروام800معؾققنمجقـف،مضدمأغػؼقامعـفم1000

وإذاماصرتضـومأنماٌؾؾغماٌدخرمضدموجفمطؾفمإظبماالدؿـؿورمصننم.ممعؾققن200عؾؾغم

م:ػقم(1)اظدخؾماظؼقعلمؼبماظػرتةماظـوغقيمدقؽقنمبـوءمسؾكماٌعودظيم

م.معؾققنمجقـف1000م=م200م+م800=ماظدخؾماظؼقعلمؼبماظػرتةماظـوغقيم

مبعينمأنماظدخؾماظؼقعلمؼبماظػرتةماظـوغقيمؼلوويماظدخؾماظؼقعلمؼبماظػرتةم

األوظل،موؼرجعماظلؾىمؼبمػذاماظؿلووي،مطؿومدؾؼمأنمبقـو،مإظبمتلوويماالدخورم

ععماالدؿـؿور،مأيمؼرجعمإظبمأنمطؾماٌدخراتماظيتمأدخرػوماجملؿؿعمملمهؿفزم

 .سـماظؿداول،مبؾموجفًمعرةمأخريمإظبمتقورماالغػوقمسـمررؼؼماالدؿـؿور
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أعومإذامطونماالدؿـؿورمأضؾمعـماالدخور،مصننمذظؽمؼعينمانمجزءمعـماظدخؾم

اظؼقعلمضدمأطؿـزمأومحفىمسـمتقورماالغػوقماظؼقعل،ودقفمميـؾمذظؽمسـصرًام

اغؽؿوذقًومؼمديمإظبماشبػوضماظدخؾماظؼقعل،مؼبماظػرتةماظـوغقي،مصؿـاًلمإذاماصرتضـوم

أنماجملؿؿعمملمؼؼؿمؼبماظػرتةماظـوغقيمبودؿـؿورمطؾمعدخراتف،موظؽـفمأطؿـزمعـفوم

معؾققنمجقـف،مصننماظدخؾماظؼقعلمدقفمؼؿقددمؼبمػذهم100معؾققن،موادؿـؿر100

م.بوٌؼدارم(1)اظػرتة،مبـوءمسؾكماٌعودظيم

ذذعؾقونذجقـه900ذ=ذ100ذ+ذ800=ذاظدخلذاظؼوعيذيفذاظػرتةذاظثاغقةذ

اعومؼبمايوظيماظيتمؼؽقنمصقفوماالدؿـؿورمأطربمعـماالدخور،مصننمععينمذظؽم

أنماظؼقةماظؿقدعقيماظيتمتدصعمبوظدخؾماظؼقعلمإظبمأسؾلمدؿؽقنمأطربمعـماظؼقةم

االغؽؿوذقيماظيتمتدصعمبفمإظبمأدغل،موبوظؿوظلمدقفمؼزدادماظدخؾماظؼقعلمسؿومطونم

حقٌمميؽـمأنمؼزدادماالدؿـؿورمسـماالدخور،موذظؽمإذامعومضومماألصرادم.مسؾقفمدوبؼًو

بودؿـؿورمجزءمعـمعدخراتفؿماٌؿقؼؼيمؼبماظػرتاتماظلوبؼي،مأومإذامضوعًماظؾـقكم

مبـحمضروضمظألصرادممتؽـفؿمعـماظؼقوممبودؿـؿوراتمأطـرمعـمعدخراتفؿمايوظقي،م

صؿـاًلمإذاماصرتضـومأنم.مسؾكمأنمتلددمػذهماظؼروضمعـماٌدخراتمؼبماظػرتاتماظؼودعي

معؾققنمجقـفمسؾكماالدؿـؿور،م300اجملؿؿعمضدمضوممؼبماظػرتةماظـوغقيبلغػوقمعؾؾغم

م:صلقفمؼؿقددماظدخؾماظؼقعلمؼبمػذهماظػرتة،مبـوءمسؾكماٌعودظيماألوظل،ممبؼدار



-201 - 

م.معؾققنمجقـف1100م=م300م+م800=ماظدخؾماظؼقعلمؼبماظػرتةماظـوغقيم

عـمذظؽمغريمأنمثؾوتماظدخؾماظؼقعلمأومتغريهمدقاءمبوظزؼودةمأوماظـؼصونم

م.إمنومؼؿقضػمسؾكماظعالضيمبنيمحفؿماالدخورموحفؿماالدؿـؿور

وإذامطونم.مصنذامطونماالدؿـؿورمؼلوويماالدخورمصننماظدخؾماظؼقعلمؼظؾمثوبؿًو

االدؿـؿورمأضؾمعـماالدخور،مصننماظدخؾماظؼقعلمؼؼؾمإذامطونماالدؿـؿورمأطربمعـم

م.االدخور،مصنغفماالدخورماظؼقعلمؼزداد

وسؾكمذظؽمصنذاعومأردانمأنمغؿعرفمسؾكماظعقاعؾماظيتمهددماظدخؾماظؼقعلم

م.صننمسؾقـومأنمغدرسماظعقاعؾماظيتمهددمطؾمعـماالدخورمواالدؿـؿور

ذ:اظعواعلذاظيتذحتددذاالدخار:ذأواًل

ذ:عتودطذدخلذاظػرد .1

ؼؿقضػمحفؿماالدخورمؼبمأيمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمسؾكمذبؿقسيمعـم

صنذامعومبدأغومعـوضشؿـومبدراديم.ماظعقاعؾمأػؿفومعؿقدطمدخؾماظػردمؼبمػذاماجملؿؿع

االدخورمسؾكماٌلؿقيماظػرديمظقجدغومأنمضدرةمأيمصردمسؾكماالدخورمتؿقضػمبصػيم

أدودقيمسؾكمحفؿماظدخؾماٌؿوحمظفمصؾوظـلؾيمظذويماظدخقلماٌـكػضيمتؽقنم

ضدرتفؿمسؾكماالدخورمربدودة،موسؾكماظعؽسمعـمذظؽمندمأنمذويماظدخقلم

م.اٌرتػعيمؼقجفقنمجزءطؾريامعـمدخقهلؿمظالدخور
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عـمجفيمم(أوماالدؿفالك)وميؽـمتقضقحماظعالضيماظيتمتربطمبنيماالدخورم

م:وبنيماظدخؾماظػرديمعـمجفيمأخريمبوٌـولماظؿوظل

مجقـف،موطوغًمػذهماىـقفوتم20مإذامطونمدخؾمصردمعومػقم:عثالذتوضقحي

اظعشرونمتؽػلمبوظؽودمٌؼوبؾيماحؿقوجوتفماظضرورؼي،مصالمغؿقضعمعـمعـؾمػذام

وظؽـمإذامزادمدخؾفم.مكاظشكصمأنمؼدخرمذقؽًو،مبؾمدققجفمطؾمدخؾفمظالدؿفال

،مصنغفمظـمؼقجفماظزؼودةمطؾفومإظبماالدؿفالكمبؾم40مجـقفًومظقصؾحم20مبؼدارم

دققؿػظمجبزءمعـفومسؾكمذؽؾمعدخرات،محبقٌمميؽـمأنمغؿصقرمأغفمدقفمؼـػؼم

صنذامزادمدخؾفمعرةم.ممجـقفًومسؾكماالدؿفالكموؼقجفمجـقفومواحدًامظالدخور39

،مصنغفمدققجفمغلؾيمأطربمعـماظزؼودةم60مجـقفًومألخرىمظقصؾحم20ثوغقيممبؼدارم

ؼبماظدخؾمإظبماالدخورموظؿؽـمجـقفون،محبقٌمؼصؾحمذبؿقعمعومؼـػؼفمسؾكم

مجـقفوتموػؽذامايولمبوظـلؾيم3مجـقفًوموذبؿقعمعومؼدخرهمػقم57االدؿفالكم

ظؾزؼوداتماٌؿؿوظقيمؼبماظدخؾ،محقٌمتقجفمغلىمعؿـوضصيمعـفومإظبماالدؿفالك،م

 :وتقجفمغلىمعؿزاؼدةمظالدخورمطؿومػقمعقضحمؼبماىدولماآلتل
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ماالدخورماالدؿفالكماظدخؾ
اظزؼودةمؼبم

ماظدخؾ

اظزؼودةمؼبم

ماالدؿفالك

اظزؼودةمؼبم

ماالدخور

مممم0م20م20

م1م19م20م1م39م40
م2م18م20م3م57م60
م3م17م20م6م74م80
م4م16م20م10م90م100
م5م15م20م15م105م120
م6م14م20م21م119م140
م7م13م20م28م132م160
م8م12م20م36م144م180
م9م11م20م45م155م200

م:وؼالحظمعـمػذاماىدولمأنماظعالضيمبنيماظدخؾموبنيماالدخورمهؽؿفومضوسدتني

م.مأنماظعالضيمبنيماظدخؾموبنيماالدخورمسالضيمرردؼي:األوظي

م.طؿومأنماظعالضيمبنيماظدخؾموبنيماالدؿفالكمسالضيمرردؼيمأؼضًو

مأنماالدخورمؼؿزاؼدممبعدلمعؿزاؼدمععمزؼودةماظدخؾمؼبمحنيمأنماالدؿفالكم:اظثاغقة

م.ؼؿزاؼدممبعدلمعؿـوضص

وأنماٌقؾم.موميؽـمأنمغعربمسـمػذهماظعالضيمبؼقظـومإنماٌقؾمايديمظالدخورمعؿزاؼد

م.ايديمظالدؿفالكمعؿـوضص
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وبـػسماظطرؼؼيماظيتمؼؿقددمبفوماالدخورماظػردي،مؼؿقددماالدخورماظؼقعل،م

صـفدمأنماجملؿؿعوتماظػؼريةمتؽقنمضدرتفومسؾكماالدخورمأضؾمعـمضدرةماجملؿؿعوتم

اظغـقي،مصقؽقنماٌقؾمظالدؿفالكمعرتػعمبوظـلؾيمظألوظل،موعـكػضمبوظـلؾيم

م.ظؾـوغقي،موبوظؿوظلمؼؽقنماٌقؾمظالدخورمعـكػضمؼبماألوظل،موعرتػعمؼبماظـوغقي

وؼؼوسماالدخورمؼبمأيمذبؿؿعمبوظػرقمبنيماظـوتٍماظؼقعلموبنيماالدؿفالكم

اظؼقعلمخاللمصرتةمععقـي،موسدةمعومتؽقنمدـي،مسؾكمأنمؼطرحمعـماظػرق،مذظؽم

اىزءمعـماالغؿوجماظذيمؼلؿكدممظؿعقؼضمعومادؿفؾؽمعـمآالتموععداتمخاللم

م.اظلـيمظؿقظقدماظـوتٍماظؼقعل

م1000صؿـاًلمإذامطونمرصقدماظلؾعماالغؿوجقيمؼبمبداؼيماظعوممؼؼدرممبؾؾغم

معؾققن،مذػىم2000عؾققنمجقـف،موطونمضقؿيماظـوتٍماإلعبوظلمخاللماظلـيمػقم

معؾققنمإظبماالدؿفالك،مصنذامسؿؾـومأنماظلؾعماالغؿوجقيماٌلؿكدعيمؼبم1600عـفوم

معؾققنمجقـف،م100خاللماظلـيمأيمحبقاظلم%م10االغؿوجمضدمادؿفؾؽًمبـلؾيم

مصنغفمبـوءمسؾكمذظؽمؼؽقنمحفؿماالدخورم

م:اظصوؼبمػق

م.مضقؿيمادؿفالكمرأسماٌول–مضقؿيماالدؿفالكم–ضقؿيماالغؿوجم=م

 .معؾققنمجقـف300م=م100–م1600–م2000=م
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وظؽـمعـماىدؼرمبوظذطرمػـومأنماالدخورماظؼقعلمؼؿقددمبوإلضوصيمإظبمايوصزم

م(واظذيمؼؿؿـؾمؼبمرشؾيماألصرادمؼبماالحؿػوزممبدخراتمغؼدؼيماخؿقورًا)اظشكصلم

بعـصرمأخرمجربي،مؼؿؿـؾمصقؿومتؿكذهمايؽقعيمعـمإجراءاتمأومعـمضقاغنيمؼؽقنم

وظؼدم.معـمغؿقفؿفومأنمؼلؿفؾؽموعـؾمػذاماظـقعمػقمعومؼلؿلمبوالدخورماالجؾوري

أصؾحماالدخورماالجؾوريمؼؾعىمدورًامعؾققزًومؼبماظقضًمايوضرموخصقصًومبعدمأنم

خرجًمايؽقعوتمسـمدورػوماظؿؼؾقديمؼبماالطؿػوءمبوحملوصظيمسؾكماألعـمواظـظومم

ؼبماظداخؾ،مواظدصوعمسـماجملؿؿعمممومؼفددهمعـماًورج،موأصؾقًمايؽقعيم

حوظقًومتؿدخؾمؼبماظـشوطماالضؿصوديمعؾوذرة،مظؿقؼقؼمأػدافمععقـيمطوظعؿؾ،مأوم

ظدصعمسفؾيماظؿؼدممواظـؿقماالضؿصوديمظألعوم،موظؼدمأصؾحماالدخورماالجؾوريمأحدم

اظقدوئؾماظيتمتلؿكدعوهمايؽقعوتمظؾقصقلمإظبمعلؿقيماالدخورماظؽوؼبمظؿقؼقؼم

االدؿـؿوراتماظالزعي،موخصقصًومإذامسفزتماظقدوئؾماظؿؼؾقدؼيمسـمدصعماألصرادم

م.ظزؼودةمعدخراتفؿمرقاسقيمواخؿقورًا

ذ:وأػمذاظصورذاظيتذؼأخذػاذاالدخارذاالجباريذػي

ادؿؼطوعمغلؾيمععقـيمعـماألجقرمواٌرتؾوتمطؿدخراتمأومتلعقـوتمأوم .1

 .ععوذوتمالمتدصعمإالمبعدماغؿفوءماًدعيمأوماإلحوظيمإظبماٌعوش

وؼالحظمأنمعـؾمػذاماألدؾقب،موإنمطونمؼفدفمبصػيمأدودقيمإظبمهؼقؼماظؿلعنيم

االجؿؿوسلمظؾعوعؾني،مإالمأغفمضبؼؼمؼبمغػسماظقضًمغقسًومعـماالدخورماالجؾوريم
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اٌرشقبمصقف،محقٌمأغفمؼمتلمأثرهمسـمررؼؼماظؿلثريمسؾكمعلؿقيماظدخؾماظـؼديم

م.اٌؿوحمظألصرادموظقسمسؾكمعلؿقيماألدعور

إجؾورماٌمدلوتماالضؿصودؼيمسؾكماالحؿػوزمبـلؾيمععقـيمعـمأربوحفو،م .2

.موإسودةمتقجقففومإظبماالدؿـؿور،مأوماالحؿػوزمبفومسؾكمذؽؾمأرصدةمغؼدؼي

إظبماحملوصظيمسؾكمم(بوإلضوصيمإظبمزؼودةماٌدخرات)وعـؾمػذاماإلجراءمؼفدفم

 .اٌرطزماالضؿصوديمواٌوظلمٌـؾمػذهماٌمدلوتموتلعنيمسؿؾقوتفو

أعومأػؿمصقرماالدخورماالجؾوري،مصفلمتؾؽماظيتمتؿكذمذؽؾمدقوديم .3

تضكؿقيمتؼقممبفومايؽقعوتمظؿؿقؼؾماٌشروسوتماٌكؿؾػيموذظؽمسـمررؼؼم

وؼؿؿماالدخورمؼبمػذهمايوظيمسـمررؼؼماظؿلثريمسؾكم.مزؼودةمإصدارماظـؼقد

اظدخؾمايؼقؼلموظقسماظدخؾماظـؼدي،محبقٌمالمتؿغريماظدخقلماظـؼدؼيم

ظألصراد،مؼبمحنيمترتػعماألدعور،مممومؼـؿٍمسـفمغؼصماظؽؿقيماظيتمميؽـم

 .ظألصرادمذرائفومعـماظلؾعمواًدعوت

معؾققنموحدةمعـمدؾعيعو،موأنمدخقلم1000مإذامتصقرغومأنمذبؿؿعًومؼـؿٍم:عثال

معؾققنمجـقفمؼـػؼفومبوظؽوعؾمسؾكماالدؿفالكم2000األصرادمؼبمػذاماجملؿؿعمػلم

.ممجـقف2ظشراءماظؽؿقيماٌـؿفيمعـماظلؾعيمصلقؽقنمدعراظقحدةمؼبمػذهمايوظيمػقم

.ممعؾققنمجقـف500صنذامعومأرادتمايؽقعيمأنمتؼقممبعؿؾمعشروعمضبؿوجمإظبم

وبوظؿوظلمؼؿطؾىمادخورمعـؾمػذاماٌؾؾغمعـماالغؿوجماىوري،مصػلمػذهمايوظيم

تلؿطقعمايؽقعيمأنمتؼقممبنصدارمغؼقدمجدؼدةمظؿغطقيمتؽوظقػمػذاماٌشروع،م
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معؾققنمجقـفمممومؼمديمإظبم2500مإظبم2000حبقٌمؼزدادماإلغػوقماظـؼديمعـم

جـقف،موػـومندمأغفمسؾكماظرشؿمعـمأنم2,5ارتػوعمدعرماظقحدةمعـماظلؾعيمإظبم

اظدخقلماظـؼدؼيمظألصرادمملمتؿغري،مإالمأغفؿمدقفمؼشرتونمبفومطؿقيمأضؾمعـم

معؾققنموحدةمعـماظلؾعي،موبذظؽمتؽقنمايؽقعيمضدمحؼؼًم800اظلؾعي،موػلم

معؾققنموحدةمعـماظلؾعيموػذامعومؼلؿلمبوالدخورماىربيم200ادخورًامسقـقًومضدرةم

م.سـمررؼؼماظؿضكقؿ

وأخريًاموضؾؾمأنمغرتكماظؽالممسـماالدخور،مودرماإلذورةمإظبمأغفمسؾكم

اظرشؿمعـمأنمعؿقدطماظدخؾمؼعؿربمػقماظعـصرماألدودلماظذيمضبددماالدخور،مإالم

أنمػـوكمسقاعؾمأخرىمالمميؽـمإػؿوهلومطوظعوداتمواظؿؼوظقدماالجؿؿوسقيموعديمتقصرم

م.اٌمدلوتماالدخورؼيموطػوءتفو

ذ:اظعاداتذواظتؼاظقدذاالجتؿاسقة .2

مإظبماالحؿػوزمجبزءممندمأنماألصرادمؼبمبعضماجملؿؿعوتمميقؾقنمبطؾقعؿف

عـمدخؾفؿمسؾكمذؽؾمعدخرات،موالمؼرجعمذظؽمإظبمارتػوعماوماشبػوضمعلؿقيم

اظدخؾماٌؿوحمهلؿ،موإمنومؼرجعمإظبمسوداتموتؼوظقدمتلصؾًمؼبمغػقدفؿمسربماظؿورؼخم

ؼبمحنيمندمأنمأصرادم.مغؿقفيمظطؾقعيماظؾقؽيماظؿققعقشقنمصقفوموغقسقيمثؼوصؿفؿ

م.ذبؿؿعوتمأخرىمضدمتعقدتمسؾكماظؾذخمواإلدرافمغؿقفيمظؿؼوظقدمأومسوداتمععقـي

م
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م

ذ:ادلؤدداتذاالدخارؼة .3

طؿومؼؿقضػمحفؿماالدؿفالكمأومحفؿماالدخورمسؾكمعديموجقدموتطقرم

اٌمدلوتماٌكؿؾػيماظيتمتلوسدمسؾكمتؽقؼـماالدخورممبومتؼقممبفمعـماعؿصوصمىزءم

عـماظدخؾماظؼقعل،مدقاءمطوغًمسؾكمذؽؾمودائعمؼبماظؾـقكمأومأدفؿمأومدـداتمأوم

تلعقـوت،موطؿـولمسؾكمعـؾمػذهماٌمدلوتمذرطوتماظؿلعنيموبـقكماالدخورموأدقاقم

األوراقماٌوظقي،مطؿومتؿؿـؾمؼبموجقدمػقؽوتماظؿلعقـوتماالجؿؿوسقي،موعـؾمػذهم

اٌمدلوتمعـمذلغفومأنمتشفعماألصرادمسؾكماالدخور،مإعوماخؿقورًامبوظـلؾيمظؾعضفوم

م.وإعومإجؾورًامظؾؾعضماألخر

ذ:اظعواعالظيتذحتددذاالدتثؿار:ذثاغقًا

إذامعومأخذغومؼبماالسؿؾورمأنماهلدفماظذيمؼلعلمإظقفمأيمعلؿـؿرمعـم

اٌلؿـؿرؼـمػقمهؼقؼمأطربمربحمممؽـ،موإذامعومأخذغومؼبماالسؿؾورمأنمايدماألدغكم

ظؾربحماظذيمؼرضلمبفماٌلؿـؿرمعـمضقوعفمبعؿؾمععنيمػقمذظؽماظربحماظذيمميؽـمأنم

ضبؼؼفمؼبمأطـرماجملوالتماالدؿـؿورؼيمضؿوغًو،التضحمظـومأنمأيمعـؿٍمعـماٌـؿفنيم

المبدمضؾؾمضقوعفمبعؿؾمععنيمأنمؼؼقممبدراديمجملوالتماالدؿـؿورماٌكؿؾػيمحؿكم

ؼؿعرفمسؾكمأطـرػومضؿوغًومؼبمايوضرمعـمغوحقي،موأسالػومشؾيمؼبماٌلؿؼؾؾمعـم

غوحقيأخرى،موبصػيمسوعيمميؽــوماظؼقلمإنمػـوكمسـصرانمأدودقونمضبددانمحفؿم

م:االدؿـؿورمؼبماجملؿؿع،موػذانماظعـصرانمػؿو
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دعرماظػوئدةماظلوئدمؼبماجملؿؿع،مواظذيمميؽـمأنمضبصؾمسؾقفماٌلؿـؿرمإذام .1

عومأودعمعوظفمؼبموسوءمعـمأوسقيماالدخورماٌضؿقغي،مأوماظلعرماظذيمميؽـم

 .ؼدصعفمإذامعوماضرتضمعومضبؿٍمإظقفمعـمعولماظغري

رؤؼيماٌلؿـؿرؼـمظؾقوظيماالضؿصودؼيماظراػـيموتقضعوتفؿمبوظـلؾيمظؾؿلؿؼؾؾم .2

اظيتمميؽـمأنمترتجؿمسؾكمذؽؾمسوئدمعوظلمضبصؾقنمسؾقفمؼبماٌؿقدطمرقالم

ودقفمغـوضشمػـومبوخؿصورمذدؼدم.ماظػرتةماظيتمؼظؾمصقفوماالدؿـؿورمضوئؿًو

 :طؾمعـمػذؼـماظعـصرؼـ

ذ:دعرذاظػائدة .1

تعؿربماظػوئدةمػلماظـؿـماظذيمؼدصعفماٌـؿفقنمعؼوبؾمادؿكداعفؿمظرأسم

اٌول،موعـمثؿمصننمرؾؾفؿمسؾكمرأسماٌولمؼؿقضػ،مضؿـمسقاعؾمأخرى،مسؾكمدعرم

اظػوئدةماظلوئدمؼبماجملؿؿع،موعـمثؿمصؽؾؿومطونمدعرماظػوئدةمعـكػضًومطؾؿومأسرىم

ذظؽماٌـؿفنيمسؾكماالضرتاضموإضوعيماٌشروسوتماىدؼدةمأوماظؿقدعمؼبماٌشروسوتم

اظؼوئؿيمؼبمحنيمأغفمطؾؿومطونمدعرماظػوئدةمعرتػعًومطؾؿًومأديمذظؽمإظبمأحفوممبعضم

 .اٌـؿفنيمسـماظؼقوممبودؿـؿوراتمجدؼدةمأوماظؿقدعمؼبماٌشروسوتماظؼوئؿي
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ذ:توضعاتذادلـتجنيذباظـدبةذظؾؿدتؼبل .2

أنمؼؽقنمدعرماظػوئدةمعرتػعًوماومعـكػضًومإمنومؼؿقضػمبصػيمأدودقيمسؾكم

ضدرةماٌشروسوتمسؾكمهؼقؼماإلؼراداتمؼبماٌلؿؼؾؾ،مصنذامطوغًمتقضعوتماٌـؿفنيم

بوظـلؾيمظؾؿلؿؼؾؾمؼلقدػوماظؿػوؤل،ممبعينمأغفؿمؼؿقضعقنمأنمتؽقنمضقؿيمعومضبؼؼفم

ادؿـؿورمععنيمعـمإؼراداتمرقلمصرتةمبؼوئفمطوفمظؿغطقيمتؽؾػيماالدؿـؿور،ممبومؼبم

أعوم.مذظؽماظػوئدةماٌدصقسيمظرأسماٌول،مصنغفؿمؼؼدعقنمسؾكمإضوعيمعـؾمػذاماالدؿـؿور

مبعينمأغعـمالمؼؿقضعقنمأنم.مإذامطوغًمغظرةماٌـؿفنيمإظبماٌلؿؼؾؾمؼشقبفوماظؿشوؤم

مسـمػذاماالدؿـؿورمطوصقيمظؿلدؼدمضقؿيمرأسماٌولماٌغرقمةتؽقنماإلؼراداتماٌؿقؼؼ

صقف،موتغطقيمعومؼدصعمسـفمعـمصماد،مصنغفؿمدقفمضبفؿقنمسـماظؼقوممبفذام

م.االدؿـؿور

صوٌـؿٍمضؾؾمأنمؼؼقممبنشراقمرأسمعولمغؼديموحؾلفمؼبمعشروعمعـم

اٌشروسوت،مصنغفمسودةمعومؼؼقممبؿؼدؼرماظعقائدماظيتمضبصؾمسؾقفومعـمػذاماٌشروعم

ثؿمؼؼقممحبلوبماٌعدلماظذيمإذامخصؿًمبفمطؾماظعقائدماٌؿقضعيم.مرقلمصرتةمبؼوئف

وػذاماٌعدلمػقمعومؼطؾؼمسؾقفم.مؼبماٌلؿؼؾؾمؼعطلماظؼقؿيمايوظقيمظرأسماٌولماظـؼدي

ثؿمؼؼورنمبعدمذظؽمبنيماظؽػوؼيمايدؼيمظرأسماٌولم.مادؿماظؽػوؼيمايدؼيمظرأسماٌول

وبنيمدعرماظػوئدةماظلوئدة،موػقمؼؼقممبوالدؿـؿوراتمإذامطوغًماظؽػوؼيمايدؼيمظرأسم

اٌولمأطربمعـمدعرماظػوئدة،موػقمميؿـعمسـماالدؿـؿورمإذامطوغًماظؽػوؼيمايدؼيم

م.ظرأسماٌولمأضؾمعـمدعرماظػوئدة
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ذادلبحثذاظرابع

ذتوازنذاظدخلذاظؼوعي

اظدخؾماظؼقعل،مطؿومدؾؼمأنمبقـو،مػقمذبؿقعمسقائدمسقاعؾماالغؿوجمؼبم

اجملؿؿع،مأومبؿعؾريمآخرمػقماحملصؾيماظصوصقيمواظـفوئقيمجملؿقسيماألغشطيم

االغؿوجقيماظيتمتؼقممبفومعقاردماجملؿؿعمخاللمصرتةمععقـي،مدقاءمطوغًمػذهماٌقاردم

م.رؾقعقيمأومرأمسوظقيمأومبشرؼي

والمؼؿقظدماظدخؾماظؼقعلمجملردمتقاجدماٌقاردمصقلىمصقزؼدمبقصرتفوموؼؼؾم

ظـدرتفو،مظؽـفمؼؿقظدمغؿقفيمالذرتاطفومؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيموعومؼـشلمسـمذظؽمعـم

وطؾؿوم.مخؾؼمظؿقورماظلؾعمواًدعوت،مصؽؾؿومزادمادؿغاللماٌقاردمزادماظدخؾماظؼقعل

م.ضؾمادؿغاللماٌقاردمضؾماظدخؾماظؼقعل

عـمذظؽمغريمأنمحفؿماظدخؾماظؼقعلمؼبمأيمذبؿؿعمإمنومؼؿقضػمسؾكم

سـصرؼـمأدودقني،ماألولمػقمحفؿماٌقاردماٌؿوحيمواظؿـودىمبنيمػذهماٌقارد،م

واظـوغلمػقمعلؿقيماظؿشغقؾمهلذهماٌقارد،موبـوءمسؾكمذظؽمصنغفمسـدمثؾوتمأحدم

ػذؼـماظعـصرؼـمؼصؾحماظعـصرماظـوغلمػقماحملددماألدودلمظؾدخؾماظؼقعل،موسؾكم

ذظؽمصنغفمسـدمحفؿمثوبًمعـماٌقاردمؼؿقددمعلؿقيماظدخؾممبلؿقيمتشغقؾم

اٌقارد،موػذهماألخريةتؿقددمسـمررؼؼمعومؼلؿلمبوظطؾىماظػعؾل،مأيمرؾىم

أيمعومغؿففمعـمدؾعم.ماجملؿؿعمسؾكمػذهماٌقاردموسؾكمخدعوتمػذهماٌقارد

وبؿعؾريمأدقمميؽــوماظؼقلمبونماظطؾىماظػعؾلمأليمذبؿؿعمػقمذبؿقعمعوم.موخدعوت
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ؼقجفمعـمإغػوقمسؾكماظلؾعقاًدعوتماالدؿفالطقيموعومؼقجفمعـمإغػوقمسؾكماظلؾعم

م.واًدعوتماالدؿـؿورؼي

عـمطؾمعومدؾؼمؼؿضحمظـومأغفمظؽلمغعرفمطقػمؼؿقددماظدخؾماظؼقعلمؼبم

أيمذبؿؿعمصننماألعرمؼؿطؾىمعـومأنمغؼقممبدراديماظعالضوتماٌؿؾودظيمبنيم

االدؿفالكمواالدؿـؿورمعـمغوحقيموبنيماظدخؾمعـمغوحقيمأخرىمأيمأنمغؼقمم

بدراديمعومؼعرفمؼبماالضؿصودمبدراديمداظيماالدؿفالكموداظيماالدؿـؿورموسالضيمطؾم

م.عـمػوتنيماظداظؿنيمبوظدخؾماظؼقعل

ذ:داظةذاالدتفالك:ذأواًل

ؼعؿربماالدؿفالكمداظيمؼبماظدخؾ،ممبعينمأنماظدخؾمػقماٌؿغريماألدودلم

اظذيمؼمثرمسؾكماالدؿفالك،موميؽــومأنمغعربمسـمػذهماظداظيمبؿقدؼدمأطـرمبؼقظـو،م

أنماالدؿفالكمؼعؿربمداظيمعؿزاؼدةممبعدلمعؿـوضص،ممبعينمأنماظزؼوداتماٌؿلووؼيمؼبم

اظدخؾمتمديمإظبمزؼوداتمعؿـوضصيمؼبماالدؿفالكموظؽـمطونمعـؾمػذاماظقضعمالم

ؼؿقؼؼمسودةمإالمؼبماألجؾماظطقؼؾ،مإالمأغفمميؽــوماظؼقلمإغفمؼبماألجؾماظؼصريم

وظعؾفمميؽــوم.متمديماظزؼودةمؼبماظدخؾممبؼدارمععنيمإظبمزؼودةماالدؿفالكممبؼدارمأضؾ

أنمغعربمسـمػذهماظداظيمؼبماألجؾماظؼصريمبقوغقًومخبطمعلؿؼقؿمؼؼطعماحملقرماظرأدلم

م:سـدماىزءماٌقجى،موؼؽقنمعقؾفمأضؾمعـمواحدمصققحموميؽــومتػلرمذظؽمطوآلتل

م
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 (3)ذؽلذرضم

 

 

 

 

 

 

 

 

إذامعومعـؾـوماظدخؾمسؾكماحملقرماألصؼلمواالدؿفالكمسؾكماحملقرماظرأدلم

مدرجيم45،مصننماًطماظذيمؼؾدأمعـمغؼطيماألصؾموؼصـعمزاوؼيم(3)طؿومؼبمذؽؾم

ععماحملقرماألصؼل،مأوماظرأدل،مأيمأنمؼؽقنمعقؾفمؼلوويماظقاحدماظصققح،مػذام

اًطمؼعربمسـماظـؼوطماظيتمؼؽقنمصقفواالدؿفالكمعلووؼًوماظدخؾ،موػقمؼبمعـوظـومػذام

وم"ؼؽقنماظدخؾم"مطم"موسؾكمػذاماًطمغالحظمأغفمسـدماظـؼطيم".مومأ"ؼؾقـفماًطم

ؼؽقنماظدخؾم"مكم"موسـدماظـؼطيم.معلووؼًوماظدخؾ"مطمدم"م،موؼؽقنماالدؿفالكم"ط

وػؽذامايولمسـدطؾمغؼطيم.معلووؼًوماظدخؾ"مكمحم"م،موؼؽقنماالدؿفالكم"ومحم"م
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حقٌمؼؽقنماالدؿفالكمعلووؼًوماظدخؾ،م"موأم"معـماظـؼوطماٌقجقدةمسؾكمػذاماًطم

وػذامععـوهمأنماًطمؼعربمسـمحوظيمؼـعدممصقفوماالدخورممتوعًومسـدمطؾمعلؿقيمعـم

علؿقؼوتماظدخقل،موواضحمأنمعـؾمػذهمايوظيمضؾؿومتؿقاجدمؼبمواضعمايقوة،م

خطمغظريمالموجقدمظفمؼبمايقوةماظعؿؾقيموظؽـمايوظيماظيتم"موأ"موبوظؿوظلمصننماًط

تؿؿشلمععمواضعمايقوةمػلمأنمؼؽقنمػـوكمعلؿقيمواحدامعـماظدخؾمؼؿلووىم

ؼبمذؽؾم"مومرم"سـدهماظدخؾمواالدؿفالكموؼـعدمماالدخور،موظقؽـمػذاماٌلؿقيمػقم

صنذامعومزادماظدخؾمسـمػذاماٌلؿقيم.مسؾكماًط"مى"مواظذيممتـؾفماظـؼطلمم(3)

وإذامضؾماظدخؾمسـمػذام.مصننماألصرادمؼـػؼقنمسؾكماالدؿفالكمأضؾمعـمدخؾفؿ

.ماٌلؿقيمصننماألصرادمؼـػؼقنمسؾكماالدؿفالكمسؾكماالدؿفالكمأطـرمعـمدخؾفؿ

وػذام.م(3)ؼبمذؽؾم"مبمجـــــــ"موعـؾمػذهمايوظيمميؽـممتـقؾفومبقوغقًومبوًطم

اًطمؼؽقنمعقؾفمأضؾمعـمواحدمصققح،موؼؼطعماحملقرماظرأدلمؼبماىزءماٌقجىم

،مؼؽقنم"ىمرم=مورم"وغالحظمسؾكمػذاماًطمأغفمسـدمعلؿقيماظدخؾم.مظف

وم"معلووؼًومظؾدخؾ،مصنذامزادماظدخؾمسـمػذاماٌلؿقيموظقؽـم"مىمرم"ماالدؿفالكم

صؼطم"محملم"م،مصننماألصرادمؼقجفقنمإظبماإلغػوقماالدؿفالطلماٌؼدارم"كمحم=محم

واًطم"موأم"موػلماٌلوصيماظرأدقياظقاضعيمبنيماًطم"ملمكم"موؼدخرونماٌؼدارم

وؼالحظمأنماٌلوصيمبنيمػذؼـماًطنيمتؿزاؼدمععمتزاؼدماظدخؾممموم"مبمجـــــــ"

ومرم"مؼدلمسؾكمأنماالدخورمؼزدادمبزؼودةماظدخؾ،مأعومإذامضؾماظدخؾمسـماٌلؿقيم

"م،مصننماألصرادمؼقجفقنمإظبماإلغػوقماالدؿفالطلماٌؼدارم"دمطم=مومدم"م،موظقؽـم"

ػـــــــم"موػقمأسؾكمعـماظدخؾ،موػذامععـوهمأنماظػرق،موميـؾفماٌلوصيم"مػــــمدم
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،مؼعربمسـمادخورمدوظىممبعينمأنماجملؿؿعمؼلؿفؾؽمجزءًامعـمرأمسوظف،معـم"ط

.مؼعربمسـماظدخؾ،موبوظؿوظلمميؽـمتلؿقؿفمخبطماظدخؾ"موأ"مذظؽمغريمأنماًطم

ؼعربمسـماإلغػوقماالدؿفالطلماٌـوزرمهلذاماظدخؾ،موبوظؿوظلمميؽـم"مبمجــ"واًطم

تلؿقؿفمخبطماإلغػوقماالدؿفالطل،مواظػرقمبنيمػذؼـماًطنيمؼعربمسـمحفؿم

االدخورماٌـوزرمظؽؾمعلؿقيمعـمعلؿقؼوتماظدخؾمدقاءمطونمػذاماالدخورمعقجؾًو،م

إذامطونمخطماإلغػوقماالدؿفالطلمأضؾمعـمخطماظدخؾ،مأومطونمػذاماالدخورمدوظؾًوم

 .إذامطونمخطماظدخؾمأضؾمعـمخطماإلغػوقماالدؿفالطل

ذ:داظةذاالدتثؿار:ذثاغقًا

ظؽـمطونماالدؿفالكمؼؿقددمبـوءمسؾكماظدخؾماٌؿوحمألصرادماجملؿؿع،مأيم

.مأغفمداظيمؼبماظدخؾ،مصننماالدؿـؿورمؼؿقددمبعقاعؾمدبؿؾػمسـمذظؽممتوعًو

صوٌلؿـؿرمسـدمضقوعفمبشراءمأصؾمعـماألصقلمأومإضوعؿفمٌشروعمعـماٌشروسوتمصنغف،م

طؿومدؾؼمأنمذطرغو،مؼؼورنمبنيمدعرماظػوئدةماظذيمؼدصعفموبنيماظؽػوؼيمايدؼيم

وبـوءمسؾكم.مظرأسماٌول،أيمعومؼؿقضعمأغقغؾفمػذاماألصؾمأومػذاماٌشروعمعـمسوئد

ذظؽموإذامعومادؿكدعـومظغيماظرؼوضيمصنغفمميؽــومأنمغعؿربمأنماالدؿـؿورمعؿغريم

خورجلمؼؿقددمخورجماظـؿقذجموظقسمظفمأيمسالضيمبوظدخؾ،موبوظؿوظلمؼعؿربمعـم

م.اٌعطقوتموؼعوعؾمطـوبً

م:وإذامعومأردغومأنمغعربمسـماالدؿـؿورمبقوغقًومصنغفمميؽــومذظؽمطوآلتل

م
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ذ

 (4)ذؽلذرضم

 

  

م

م

م

م

م

،موإذاماصرتضـومأنماٌلؿـؿرؼـمؼبماجملؿؿعمضدمضروا،مظلؾىمأوم(4)ؼبمذؽؾم

،مصننمػذاماالدؿـؿورمدقؽقنمعلؿؼاًلمسـماظدخؾ،م"ومأم"مآلخر،مادؿـؿورماٌؼدارم

وؼعربمسـفمخبطمأصؼلمعقازيمحملقرماظدخؾموػذامؼعينمأنماالدؿـؿورمدقؽقنمثوبؿًوم

م.وعلؿؼاًلمسـماظدخؾمعفؿومطونمعلؿقاه

 أ
 

 و
 

 الدخــــــــــــل

 خط اإلنفاق االستثماري

ق
ــا

ـــ
فــ

إلن
 ا

 خط اإلنفاق االستهالكي

 

 خط الدخل
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بـوءمسؾكمذظؽمإذامعومسرصـوماإلغػوقماظؽؾلمبلغفمذبؿقعماإلغػوقماالدؿفالطلم

واإلغػوقماالدؿـؿور،مصنغفمميؽــوماظؿعؾريمسـفمبقوغقًومخبطمعقازيمًطماإلغػوقم

م(5)االدؿفالطلموؼرتػعمسـفممبؼدارماإلغػوقماالدؿـؿوريمطؿومػقمعؾنيمبشؽؾم

 (5)ذؽلذرضم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمبم"مصـفدمؼبمػذاماظشؽؾمأغفمظقمأخذغومعلؿقيمععنيمعـماظدخؾ،موظقؽـم

دمبم"مصنغفمسـدمػذاماٌلؿقيمؼؽقنمحفؿماإلغػوقماالدؿفالطلمؼبماجملؿؿعمػقم"م

جـــــمدمظالدؿـؿور،م"م،موعـمػذاماالدخورمؼذػىماٌؼدارم"دمأم"م،مواالدخورمػقم"

 ك و ح ب

 ى

 هـــ

 أ

 جـــ

 د

 ر

 ط

 الدخــــــــــل

ق
ــا

ـــ
ـــ

نف
إل
 ا

 خط اإلنفاق االستهالكي

 

 خط اإلنفاق الكلي
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ؼعربمسـماالطؿـوز،موػلماألعقالماٌدخرةماظيتمالم"مأمجـــــــ"مواظؾوضلموػقماٌؼدارم

م.ودمدؾقؾفومسبقماالدؿـؿورموإمنومضبؿػزمبفوماألصرادمسؾكمذؽؾمأعقالمغؼدؼيمدوئؾي

وؼالحظمعـمػذاماظشؽؾمأغفمسـدمطؾمعلؿقيمعـمعلؿقؼوتماظدخؾمؼؽقنم

حفؿماالدؿـؿورمثوبؿًو،موبوظؿوظلمصننماظؿعؾريمؼبماالدخورمؼـصىمصؼطمسؾكماظؿغريمؼبم

االطؿـوزمواظذيمميـؾفمبقوغقًوماظػرقماظرأدلمبنيمخطماظدخؾموبنيمخطماإلغػوقماظؽؾل،م

وعـماىدؼرمبوظذطرمػـومأنمضقظـومبلنمحفؿماالدؿـؿورمثوبًمالمؼعينمأغفمالمؼؿغريم

عـمزعـمآلخر،موإمنومؼعينمأنمتغريهمالمؼؿقضػمسؾكماظدخؾ،موظؽـمؼؿقضػمسؾكم

م.سقاعؾمأخرى

ذ:توازنذاظدخلذاظؼوعي:ذثاظثًا

ؼؿقؼؼماظؿقازنمؼبماظدخؾماظؼقعل؛موبوظؿوظلمؼبمعلؿقيماظؿشغقؾمؼبماجملؿؿعم

سـدماظـؼطيماظيتمؼؿلووىمصقفوماظدخؾماظؼقعلمععماإلغػوقماظؽؾلمبشؼقفماالدؿفالطلم

واالدؿـؿوري،مأومسـدعومؼؿلووىماالدخورمععماالدؿـؿور،موػقمؼبمعـوظـومػذامسـدم

م.،وأيمغؼطيمأخرىمشريمػذهماظـؼطيمالمهؼؼماظؿقازن(5)ؼبمذؽؾم"مىم"ماظـؼطيم

،مصنغـومغالحظمأغفمسـدمػذهم"أ"صنذامأخذغومغؼطيمأخرىموظؿؽـماظـؼطيم

،موسـدمػذاماٌلؿقيمعـم"أمب"ماظـؼطيمؼؽقنمعلؿقيماظدخؾماظؼقعلمػقماٌؼدار

،موؼؿقددمعلؿقيماالدخورمبوٌؼدارم"دمبم"ماظدخؾمؼؿقدماالدؿفالكمسـدماٌلؿقيم

،موػقمأضؾمعـم"جـــــــمدم"مصنذامعومضررماٌلؿـؿرونمادؿـؿورماٌؼدارم".مأمدم"

وحقٌم.م،موػقمأضؾمعـماظدخؾ"جـــــــــمب"ماالدخور،مصننماإلغػوقماظؽؾلمؼؽقنم
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أنماإلغػوقماظؽؾلمػقماظذيمضبددماظدخؾماظؼقعل،مظذظؽمصنغفمعـماٌؿقضعمأنمؼـكػضم

،موؼرجعماشبػوضم"ػـــــــــمحم=مجـــــــمبم"ماظدخؾماظؼقعلمإظبماٌلؿقيم

اظدخؾماظؼقعلمإظبموجقدمصفقةماغؽؿوذقيمترجعمإظبمغؼصماالدؿـؿورمسـماالدخورم

م".أمجـــــــ"مبوٌؼدارم

ػــــــــــــــــــمحم"صنذامعومهددماظدخالظؼقعلمؼبماظػرتةماىدؼدةمبوٌؼدارم

،موؼرجعماالشبػوضمؼبم"زمحم"م،مصننماإلغػوقماظؽؾلمدقفمؼـكػضمإظبماٌلؿقيم"

اإلغؼوقماظؽؾلمأدودًومإظبمغؼصماالدؿفالكمصقلى،موعرةماخرىمغالحظمأنماإلغػوقم

اظؽؾلمؼؽقنمأضؾمعـماظدخؾماظؼقعلم؛موبوظؿوظلمتقجدمصفقةماغؽؿوذقيممتـؾفوم

،موػذامدقفمؼمديمبدورهمإظبماشبػوضماظدخؾماظؼقعلم"ػــــــــــــــــمرم"ماٌلوصيم

،موسـدم"ىم"معرةمأخرى،موؼلؿؿرمايولمسؾكمػذاماٌـقالممحؿكمغصؾمإظبماظـؼطيم

،موؼؽقنم"طمكم"م،موؼؽقنماٌلؿفؾؽم"كمىم"مػذهماظـؼطيمؼؽقنماظدخؾماظؼقعلم

م:،موؼالحظمأغفمسـدمػذهماظـؼطيمؼؽقن"طمىم"مواالدخورم"مطمىم"ماالدؿـؿورم

ذ.االدتثؿار+ذاالدتفالكذ=ذاظدخلذاظؼوعيذ

ذ.االدخار+ذاالدتفالكذ=ذاظدخلذاظؼوعيذ

ذأيذأن

ذاالدتثؿار=ذاالدخارذ

م.وسؾكمذظؽمؼؿقؼؼماظؿقازن
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،مصقالحظمأنم"ىم"مأعومإذامأخذغومأيمغؼطيمأخرىمسؾكمؼلورماظـؼطيم

اإلغػوقماظؽؾلمبشؼقفمؼؽقنمأطربمعـماظدخؾماظؼقعل،ممبعينمأنماالدؿـؿورمؼؽقنمأطربم

عـماالدخور،مواظػرقمبقـفؿومميـؾمضقةمتقدعقيمتدصعمبوظدخؾماظؼقعلمإظبماظزؼودة،م

،موسـدػومؼؿقؼؼم"ىم"موتلؿؿرماظزؼودةمؼبماظدخؾماظؼقعلمحؿكمغصؾمإظبماظـؼطيم

م.اظؿقازن

ذ:عضاسفذاالدتثؿار:ذرابعًا

دؾؼمأنمذطرغومأنماالدؿـؿورمؼعؿربمعؿغريًامخورجًو،موؼؿقدمبعقاعؾمأخرىم

طؿومبقـومؼبمصصقلمدوبؼيمأنمعومؼـػؼفم.مشريماظدخؾ،موبوظؿوظلمؼعوعؾمطؿومظقمطونمثوبًو

ذكصمسؾكماالدؿـؿورمؼعؿربمدخاًلمظشكصمآخرمأومألذكوصمآخرؼـ،موعـمثؿمإذام

عومأغػؼماجملؿؿعمعؾؾغًومععقـًومسؾكماالدؿـؿورمصنغفمالمبدموأنمؼؿقظدمػذاماإلغػوقم

وظؽـمعوذامضبدثمظقمأنماٌلؿـؿرؼـمضرروامزؼودةم.مدخقلمعلووؼيمظفممتوعًو

معؾققنمجقـفمعـاًل؟ماإلجوبيماظلرؼعيم100ادؿـؿوراتفؿممبؼدارمعقعـ،موظقؽـم

وظؽـم.مواٌؾوذرةمسؾكمعـؾمػذاماظلمالمػلمأنمدخقلماألصرادمدقفمتزادمبفذاماٌؼدار

معؾققنم100األعرمظـمؼـؿفلمسـدمػذامايد،مإذمأنمزؼودةمدخقلماألصرادممبؼدارم

جقـفمالمبدموأنمؼؽقنمهلومردمصعؾمسؾكمدؾقطفؿ،مصوظزؼودةمؼبماظدخؾمسودةم

ؼلؿؿؾعفومزؼودةمؼبماإلغػوقماالدؿفالطلممبؼدارمأضؾ،موؼؿقضػمذظؽمبطقعيمايولم

صنذاماصرتضـومأنماٌقؾمايديم.مسؾكماٌقؾمايديمظالدؿفالكمهلذاماجملؿؿع

معؾققنمجـقفم100معـاًلمصؿعينمذظؽمأنمزؼودةماظدخؾممبؼدارم0‚8ظالدؿفالكم
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وػذهماظزؼودةم.ممعؾققنمجـقف80دؿمديمإظبمزؼودةمؼبماإلغػوقماالدؿفالطلممبؼدارم

صقزدادم.ماىدؼدةمؼبماإلغػوقمالمبدموأنمؼؿقظدمسـفومزؼودةمؼبماظدخؾمعلووؼيمهلوممتوعًو

وػذهماظزؼودةمؼبماظدخؾمدؿمديم.ممعؾققنمجـقف80اظدخؾماظؼقعلمعرةمثوغقيممبؼدارم

إظبمزؼودةماإلغػوقماالدؿفالطلمنموحقٌمأغـوماصرتضـومأنماٌقاليدىمظالدؿفالكم

معؾققنمجقـفمؼلؿؿؾعفومزؼودةمؼبماإلغػوقم80مصننمزؼودةماظدخؾماظؼقعلممبؼدارم0‚8

معؾققنمجقـف،موػذهماظزؼودةمايدؼيمؼؼوبؾفومزؼودةم64االدؿفالطلممبؼدارم

عؾققنمجقـف،موػؽذامايول،متمديمطؾمزؼودةمؼبماإلغػوقم51‚2االدؿفالكممبؼدارم

االدؿفالطلمإظبمزؼودةممموثؾيمؼبماظدخؾ،موتمديمطؾمزؼودةمؼبماظدخؾمإظبمزؼودةمؼبم

م.االدؿفالكممبؼدارمأضؾ

شبرجمعـمذظؽمإظبمأنماظزؼودةماٌؾدئقيماظيتمحدثًمؼبماالدؿـؿورمدؿشقعمؼبم

اجملؿؿعمعقجوتمتقدعقيمتمديمإظبمخؾؼمدؾلؾيمعلؿؿرةمعـماظزؼوداتمؼبماظدخؾم

واظعالضيمبنيم.ماظؼقعل،محبقٌمؼؽقنماألثرماظـفوئلمهلومأسؾكمبؽـريمعـماألثرماٌؾدئل

األثرماظـفوئلمواألثرماٌؾدئلمػقمعومؼعرفمبودؿمعضوسػماالدؿـؿور،موسؾكموجفم

اظؿقدؼدمميؽــومأنمغعرفمعضوسػماالدؿـؿورمبلغفمسددماٌراتماظيتمؼؿضوسػمبفوم

اظدخؾماظؼقعلمغؿقفيمظزؼودةمعؾدئقيمؼبماإلغػوقماالدؿـؿوري،مصنذامطونماٌضوسػم

ؼلوويمأربعيمعـاًلمصننمععينمذظؽمأنمزؼودةماالدؿـؿورممبؼدارمععنيمدؿمديمإظبم

زؼودةمغفوئقيمؼبماظدخؾمتؼدرمبلربعيمأعـولمػذهماظزؼودةمؼبماالدؿـؿور،مأوممبعينمآخرم

أنمزؼودةماالدؿـؿورممبؼدارمجقـفمواحدمدؿمديمؼبماظـفوؼيمإظبمزؼودةمؼبماظدخؾمضدرػوم

م:وعـمذظؽمميؽــوماظؼقلمبلن.مأربعيمجـقفوت
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م

∆د

∆ت
=  مضاعف االستثمار

محقٌ،

م.متـؾماظزؼودةمؼبماظدخؾ:ممد△

 .متـؾماظزؼودةمؼبماالدؿـؿور:ممث△وم

م:وإذامعومرجعـومعرةمأخرىمإظبماٌـولماظلوبؼ،مصنغـومغالحظمعومؼلتل

معؾققنمجقـفمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾممبؼدارم100زؼودةماالدؿـؿورممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف100

معؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماالدؿفالكممبؼدارم100زؼودةماظدخؾممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف80

معؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾممبؼدارم80زؼودةماالدؿفالكممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف80

معؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماالدؿفالكممبؼدارم80زؼودةماظدخؾممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف64

معؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾممبؼدارم64زؼودةماالدؿفالكممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف64
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معؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماالدؿفالكممبؼدارم64زؼودةماظدخؾممبؼدارم -

 .عؾققنمجـقف51‚2

عؾققنمجـقفمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾممبؼدارم51‚2زؼودةماالدؿفالكممبؼدارم -

 .معؾققنمجـقف51‚2

 :وػؽذامإذامعومتؿؾعـوماظزؼوداتماٌؿؿوظقيمؼبماظدخؾمصنغـومندػومطوآلتل
 

100 =  =100 
80 = 100( 8‚0)  =100( 8‚0)2 
64 = 80( 8‚0)  =100( 8‚0)3 
3‚51 = 64( 8‚0)  =100( 8‚0)4 

// //  =100( 8‚0)5 
// // // 
// // // 
// // // 
// // // 

موإذامعومحووظـوموؿقعمػذهماٌؼودؼرمصننمذبؿقسفوؼؽقن

مم+....3(0‚8م)100م+م2(0‚8م)100(م+م0‚8م)100م+م100

م
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م100وػذهمسؾورةمسـمذبؿقعمعؿقاظقيمػـددقيمالمغفوئقيمحدػوماألولم

م:موبوظؿوظلمؼؽقنمذبؿقسفومسؾورةمسـ0‚8وأدودفوم

م100م100مايدماألول
م500=م

م0‚2-م1م0‚8-م1ماألدوس-م1

معؾققنمتمديمإظبمزؼودةم100أيمأنماظزؼودةماٌؾدئقيمؼبماالدؿـؿورممبؼدارم

ممعؾققنمجـقف،موبوظؿوظلمؼؽقنمعضوسػماالدؿـؿورمػق500غفوئقيمؼبماظدخؾمضدرػوم

م500
م500=م م100

وؼالحظمأغفمؼبماٌعودظيماظلوبؼيمؼؽقنمأدوسماٌؿقاظقيماهلـددقيمػقمسؾورةم

سـماٌقؾمايديمظالدؿفالك،موعـمثؿمصنغفمميؽــومأنمسبلىمضقؿيماٌضوسػم

م:بوظؼوغقنماآلتل

1

اٌقؾ ايدي ظالدؿفالك − 1
=  عضوسػ االدؿـؿور

1

اٌقؾ ايدي ظالدخور − 1
= 

وػذامععـوهمأنمػـوكمسالضيمرردؼيمبنيماٌقؾمايديمظالدؿفالكموبنيم

عضوسػماالدؿـؿور،ممبعينمأغفمؼبماجملؿؿعوتماظيتمؼؽقنمصقفوماٌقؾمايديم
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ظالدؿفالكمعرتػعًومؼؽقنمعضوسػماالدؿـؿورمعرتػعمحبقٌمتمديمزؼودةماإلغػوقم

االدؿـؿورممبؼدارمصغريمإظبمزؼودةمطؾريةمجدًامؼبماظدخؾ،مؼبمحنيمأغفمؼبماجملؿؿعوتم

معـكػضًومؼؽقنمعضوسػماالدؿـؿورمكاظيتمؼؽقنمصقفوماٌقؾمايديمظالدؿفال

عـكػضمحبقٌمالمتمديمزؼودةماالدؿـؿورممبؼدارمععنيمإالمإظبمزؼودةمربدودةمؼبم

اظدخؾ،موذظؽمألنماٌقؾمايديمظالدخورمؼبمعـؾمػذهماجملؿؿعوتمؼؽقنمعرتػعًوم

م.وبوظؿوظلمصننمغلؾيمطؾريةمعـماظدخؾمهؿفزمسـمتقورماإلغػوق

ذ:ادلضاسفذيفذاظدولذاظـاعقة:ذخاعدًا

ظعؾفمعـماٌـودىمػـوماإلذورةمإظبمأنماظعالضيماظطردؼيمبنيماٌقؾمايديموبنيم

عضوفماالدؿـؿورمتـصىمأدوسمسؾكماظدولماٌؿؼدعي،مأومبؿعؾريمآخرمسؾكماظدولم

اظيتمظدؼفومجفوزًامإغؿوجقًومعرغًو،مإذمأغفمؼبمعـؾمػذهماظدولمندمأنماظزؼودةمؼبم

اإلغػوقماالدؿفالكمتؼوبؾمبزؼودةمؼبماالغؿوجموبوظؿوظلمصننماظدخؾمايؼقؼلمظؾؿفؿؿعم

ؼبمحنيمأغفمؼبماظدولماظـوعقيمسؾكماظرشؿمعـمأنماٌقؾمايديمظالدؿفالكم.مؼرتػع

ؼؽقنمعرتػعًو،مإالمأنمعضوسػماالدؿـؿورمؼؽقنمصقفومعـكػضًو،موؼرجعمذظؽمبصػيم

أدودقيمإظبمأنمعـؾمػذهماظدولمسودةمعومتؿلؿمجبؿقدمؼبمجفوزػوماالغؿوجل،محبقٌم

المتمديماظزؼودةمؼبماإلغػوقماالدؿفالطلمإظبمأنمزؼودةماالغؿوج،مأومسؾكماألضؾمالم

تمديمإظبمزبودةماالغؿوجمبـػسماظـلؾي،موعـمثؿمصننمزؼودةماظطؾىماالدؿفالطلمالمبدم

وأنمتعؽسمأثرػومسؾكمأحدمأعرؼـ،مأومطالػؿو،ماألولمأنمترتػعماألدعورمؼبم

اجملؿؿع،مواظـوغلمأنمتزدادموارداتمػذهماظدولمعـماظلؾعماألجـؾقي،موؼؿقضػماألعرم
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ؼبماظـفوؼيمسؾكمعديماسؿؿودماظدولمسؾكماظؼطوعماًورجلمظلدماحؿقوجوتفومعـم

اظلؾعمواًدعوت،أيمتؿقضػمسؾكمتؾؽماظـلؾيمعـماظدخؾماظذيمتقجفمظشراءم

وػقمعومميؽـمتلؿقؿفمبوٌقؾمايديمظالدؿريادمحقٌمؼعرفم.ماٌـؿفوتماألجـؾقي

اٌقؾمايديمظالدؿريادمبوغفمعؼدارماظزؼودةمؼبماالدؿريادمغؿقفيمظزؼودةماظدخؾممبؼدارم

صؽؾؿومطونماٌقؾمايديمظالدؿريادمعـكػضًومطؾؿومطونماٌضوسػمأطرب،م.موحدةمواحدة

 .وطؾؿومطونماٌقؾمايديمظالدؿريادمعرتػعًومطؾؿومطونماٌضوسػمأضؾ
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 انفصــم انثانــي

 املــــــوارد وانسكـــــــاٌ
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ذادلبحثذاألول

ذسواعلذاالغتاج

ظؽـمطـومغعؿربمأنماٌقاردمػلماٌـؾعماظرئقلقوظذيمؼػقضمعـفمتقورماظلؾعم

معـمتؾؼوءمغػلف،مبؾمهؿوجماظلؾعماظبمضواًدعوت،ماالمأنمػذاماظؿقورمالمؼػل

دؾلؾيمعـماظعؿؾقوتماٌؿصؾيمواٌؿؽوعؾيمحؿكمؼؿلـكمهلومأغؿلؿؼرمصقلؼديمراشؾقفوم

مظـوماظلؾعمسطوء،موظؽـماإلغلونمؼلخذػومىصوٌقاردمالمتعط.مواظؼودرؼـمسؾكماضؿـوغفو

عـفومأخذامبومأوتلمعـمعفوراتمزبؿؾػي،مومبومؼزودمبفمغػلفمعـمععداتموأدواتم

متؽـفمعـمايصقلمسؾكمعومضبؿوجماظقفمعـمدؾعموخدعوتمبوظصقرةماظيتمؼرضوػو،م

م.وصكماٌؽونمواظزعونماظذيمؼرؼده

واالغؿوجمػقمودقؾيماالغلونمظؾقصقلمسؾكمػذهماظلؾعمواًدعوت،مصقوم

إلغؿوجمغلؿطقعمأنمسبقلماٌوءمواظرتبمواهلقاءماظبمعزروسوت،وبوإلغؿوجمغلؿطقعمأنم

سبقلمػذهماٌزروسوتماظبمعلطؾموعؾؾسموعلؽـموعوماظبمذظؽمعـمودوئؾمتشقعمبفوم

م.حوجوتـوموضدمؼؽقنمعـماٌـودىمػـومأنمأوالمبؿعرؼػمعومغؼصدهممتوعومبؽؾؿيماالغؿوج

ظؼدمسرفماالضؿصودؼوإلنؾقزيمأدمممسقٌماظعؿؾماٌـؿٍمبلغفمسؿؾمؼؽقنمعـم

واذرتطممسقٌم.مغؿقفؿفمأغؿوجمأيمدؾعيمجدؼدة،مأواضوصيمجدؼدةمإظبماظلؾعماظؼوئؿي

ظؽلمؼؽقنماظعؿؾمعـؿفًومأنمؼؽقنمظفمآثورمرقؼؾي،محبقٌمتؾؼلماإلضوصيماظيتم

م.ؼضقػفومصرتةمرقؼؾيمعـماظزعـمبعدماغؿفوءماظعؿؾموالمتػينممبفردماغؿفوئفو
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وؼالحظمسؾكمػذاماظؿعرؼػمأغفمضدمادؿؾعدماظؽـريمعـماًدعوتماظيتم

غعؿربػومؼبموضؿـومايوضرمهلومضقةمسؾكماذؾوعمايوجوتماظؾشرؼيمذلغفومؼبمذظؽمذونم

اظلؾعماٌودؼي،مإذمأنمػـوكماظؽـريمعـماألغشطيماظيتمالمؼـؿٍمسـفومدؾعمعودؼي،م

وظؽـفومتؽؿػلمبؿؼدؼؿمخدعوتمععقـيمإظبمأصرادماجملؿؿع،موتشؾعمحوجوتمؼبم

غػقدفؿ،موؼؽقغقنمسؾكمادؿعدادمظدصعممثـمظؾقصقلمسؾقفو،مواألعـؾيمسؾكمعـؾمػذهم

م.اًدعوتمطـرية

صكدعيماظطؾقىماظؾشريمالمذؽمتشؾعمحوجيماغلوغقيمصؾوإلضوصيمإظبمأغفم

تشؾعمحوجيمعؾوذرةمإظبماظراحيمواظؿكؾصمعـمآالمماٌرض،صلغفومأؼضًومتشؾعماظعدؼدم

عـمايوجوتماظؾشرؼيماألخرىمبلدؾقبمشريمعؾوذر،مصؿعوىيماظطؾقىمٌرضوهمامنوم

تمديمإظبمزؼودةماإلغؿوجقي،مأيمزؼودةمضدرتفومسؾكماظعؿؾ،موػذامؼمديمبدورهمإظبم

زؼودةماالغؿوجمعـمعبقعماظلؾعمواًدعوتماألخرى،مواظطؾقىماظؾقطريمأؼضًومؼشؾعم

حوجيماالغلونمبطرؼيمشريمعؾوذرمسـمررؼؼمربوصظؿفمسؾكماظـروةمايققاغقيم

م.اٌقجقدةمؼبماجملؿؿعموتـؿقؿفو

واٌفـدسمواحملوعلمورجؾماظؾقظقسمواٌغين،مطؾمػمالءمامنومؼؼقعقنمبنذؾوعم

حوجوتماغلوغقيممبومؼؼدعقغفمعـمخدعوتمؼرشىماألصرادمؼبمايصقلمسؾقفومذلغفوم

م.ؼبمذظؽمذلنماظلؾعماٌودؼي

عـمذظؽمغريمأنمأيمتعرؼػمعـودىمظؾـشوطماالغؿوجلمصبىمأالمؼؼؿصرم

سؾكماظـشوطماظذيمؼـؿٍمسـفوظلؾعماٌودؼيمصقلى،موظؽـفمعـوظضروريمأنمميؿدم
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ظقشؿؾمأيمغشوطمؼـؿٍمسـفمعومؼلدمحوجيماالغلونموصبعؾفمأحلـمحواًل،مدقاءمطونم

سـمررؼؼماغؿوجماظلؾعمأومأداءماًدعوت،موػذامؼعينمأنماالغؿوجمؼرتؾطمأدودًومخبؾؼم

م.اٌـػعيمأطـرمممومؼرتؾطمخبؾؼماظلؾعماٌودؼي

أيمغشوطمؼمديمإظبمخؾؼم"معـمذظؽمميؽــومأنمغعرفماإلغؿوجمسؾكمأغفم

وؼؽقنمذظؽمسـم".معـػعيمجدؼدةمحقٌمملمؼؽـمهلوموجقد،مأومزؼودةمػذهماٌـػعي

 :ررؼؼمأحدماظقدوئؾماآلتقي

تغقريمذؽؾماظلؾعيمعـمذؽؾمإظبمآخرمأطـرمعـػعي،مطؿققؼؾماظؼطـمإظبم .1

شزل،مأومهقؼؾماظغزلمإظبمأضؿشي،مأومهقؼؾماألضؿشيمإظبمعالبس،مصليم

عـمػذهماألسؿولمؼعؿربمؼبمحدمذاتفمغشورًوماغؿوجقًو،مإذمأغفمؼضػلمسؾكم

 .اظلؾعيمعـػعيمجدؼدة،موصبعؾفومأطـرمضدرةمسؾكماذؾوعمايوجوتماظؾشرؼي

غؼؾماظلؾعيمعـمعؽونمتؽقنمصقفمعـػعؿفومعـكػضيمإظبمعؽونمآخرمتؽقنمصقفم .2

عـػعؿفومعرتػعي،مأيمغؼؾماظلؾعمعـماألعوطـماظيتمتؽقنمصقفومعؿقصرةمغلؾقًوم

شؾكماألعوطـماظيتمتؽقنمصقفومغودرةمغلؾقًومنمصـؼؾماًضرواتمواظػوطفيمعـم

اظرؼػمإظبماٌدن،مأومغؼؾمخوممايدؼدمعـماٌـوجؿمإظبمعصوغعمايدؼدم

واظصؾى،مأومغؼؾماظرعولمعـماظصقراءمإظبمعقاضعماظؾـوء،مطؾمػذهمتعؿربم

أغشطيماغؿوجقي،محقٌمأغفومتزؼدمعـمعـػعيماظلؾعيمبقضعفومؼبماٌؽونم

 .اٌـودىماظذيمتؽقنمصقفمأطـرمضدرةمسؾكماذؾوعمايوجوت
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غؼؾماظلؾعيمغؼاًلمزعـقًو،معـموضًمتؿقاصرمصقفموتؼؾمايوجيمإظقفومغلؾقًو،م .3

صوظشكصماظذيم.مإظبموضًمأخرمتؼؾمصقفماظلؾعيموتزدادمايوجيمإظقفومغلؾقًو

ؼؼقممبؿكزؼـماألرزماوماظؼؿحمؼبموضًمظؾقصودمظقعقدمسرضفمؼبماألدقاقمسؾكم

معدارماظلـيمامنومؼؼقممبـشوطماغؿوجل

اتوحيماظلؾع،مظؾراشؾنيمؼبمايصقلمسؾقفو،مبلدؾقبمؼؿـودىمععم .4

حوجوتفؿ،مصوظؿوجرماظذيمؼؼقممبؿفؿقعماظعدؼدمعـماظلؾع،مبلذؽوهلوم

اٌكؿؾػي،مزبؿؾػماٌـؿفني،مألتوحؿفومآلالفماٌلؿفؾؽني،مسؾكماخؿالفم

أذواضفؿموعققهلؿ،مظقـؿؼقامعـفومعومؼشوءون،مػذاماظؿوجرمؼؼقممبعؿؾماغؿوجلم

 .المؼؼؾمأػؿقيمسـماظصوغعماظذيمؼؼقممبصـعفو

بعدمتعرؼػـومظإلغؿوجمسؾكمأغفمأيمغشوطمؼمديمإظبمخؾؼماٌـػعيمأومزؼودتفوم

،مواظعؿؾملسؾقـومأنمغؿلوءلماآلنمسؿـمؼؼقممبوإلغؿوج،مصربمرأيمؼؼقلمبلنماظعؿ

وحدهمػقماظذيمؼؼقممبوإلغؿوج،موظؽـمإذامأجؾـوماظـظرمصقؿومحقظـومظقجدغومأنماظعؿؾم

اجملردمالمؼلؿطقعمأنمؼؼقممإالمبـشوطمإغؿوجلمربدود،مصوٌزارعمظـمؼلؿطقعمأنم

ؼزرعمإالماذامتقاصرتماألرضماًصؾيمواٌوءمواهلقاءمودرجوتمايرارةمواظررقبيم

اٌـودؾيمظزراسؿفمواظصوغعمظـمؼلؿطقعمأنمؼزرعمإالمإذامتقاصرتماألرضماًصؾيم

واٌوءمواهلقاءمودرجوتمايرارةمواظررقبيماٌـودؾيمظزراسؿفمواظصوغعمظـمؼلؿطقعمأنم

وػؽذامغريمأنماظعؿؾ،م.مؼصـعمذقؽًومإالمإذامأعدتفماظطؾقعيمبوًوعوتماظالزعيمظف
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عفؿومتقاصرمطؿوموغقسًو،مظـمؼلؿطقعمأنمؼـؿٍمإالمإذاموػؾؿفماظطؾقعيمعـمعقاردػومعوم

 .ميؽـمادؿغالظف

صوظؿضوصرمبنيماظعؿؾمواٌقاردماظطؾقعقيمػقماظذيمميؽــومعـماالغؿوج،م

واظؿـودىمبنيمػوتنيماظؼقتنيمػقماظذيمؼعطقـوماالغؿوجماظقصري،مصوهلـدمعـالممتؿؾؽم

ضقةمسؿؾمضكؿي،موظؽـمػذهماظؼقةمشريمعلؿغؾيمادؿغاللمطوعاًلمظعدممتقاصرماٌقاردم

اظطؾقعقيماظؽوصقي،مأومبعينمأدقمظعدمماظؿـودىمبنيمضقتلماظعؿؾمواظطؾقعي،م

واظربازؼؾممتؿؾؽمعـماٌقاردماظطؾقعقيمعومؼػقضمسـمحوجؿفو،موظؽـمظقسمظدؼفومعـم

م.ضقةماظعؿؾمعومؼؽػلمالدؿغاللمػذهماٌقاردموهقؼؾفومإظبمدؾعمتػلمحبوجوتفو

بوإلضوصيمإظبماظعؿؾمواظطؾقعي،مػـوكمسـصرًاماغؿوجقًومػوعًومالمشينمسـفمؼبم

اظعؿؾقيماالغؿوجقي،مصوظصوغعمؼبمعصـعفمضبؿوجمإظبمآالتموأدواتممتؽـفمعـماظؼقومم

واظطؾقىم.مبعؿؾف،مواظػالحمؼبمحؼؾفمضبؿوجمإظبمصوسموربراثمظقؼقممبزراسيماألرض

م.ؼبمأدائفمًدعوتفمضبؿوجمإظبمبعضماٌعداتماظيتمؼؽؿشػمبفومسؾكمعرضوه

وػؽذامندمأغفمبوإلضوصيمإظبماظعؿؾمواظطؾقعي،مسرفماالغلونمعـذمضدؼؿم

اظزعونمأػؿقيمادؿكدامماٌعداتمأوماألدواتمدقاءمطوغًمبلقطيمأومععؼدةمظؿلفؾم

سؾقفماظعؿؾقيماالغؿوجقي،مإنمملمتؽـمالزعيمظؾؼقوممبفو،موعـؾمػذهماٌعداتمػلمعوم

م.تلؿلمبرأسماٌول

طذظؽمؼريمبعضماالضؿصودؼنيمأنمػـوكمسـصرًاماغؿوجقًومػوعًومزفرتمأػؿقؿفم

ؼبماظعصرمايدؼٌ،موخصقصًومؼبماظدولماظيتمتلخذممبؾدأمايرؼيماالضؿصودؼي،مأومعوم
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صػلماظقضًم.مؼطؾؼمسؾقفومأحقوغًومادؿماضؿصودؼوتماظلقق،موػذاماظعـصرمػقماظؿـظقؿ

ايوضر،محقٌمندمأنماغؿوجمأيمدؾعيمعـماظلؾع،مأوماظؼقوممبليمغشوطماغؿوجلم

ؼؿطؾىمأنمؼؼقممصردمأومذبؿقسيمعـماألصرادمبدراديماظلققماًوصيمبفذهماظلؾعي،م

وهدؼدماألدؾقبماظذيمميورسمبفمػذاماظـشوطماالغؿوجل،مووؿقعماظعؿؾماظالزم،م

دقاءمعـمحقٌماظؽؿقيمأوماظـقسقيمووؿقعمرأسماٌول،موعزجمسقاعؾماالغؿوجم

م.اٌكؿؾػيمبـلىمععقـي

م.واخريًامهؿؾمغؿقفيمػذاماظعؿؾمدقاءمطونمبوظربحمأوماًلورة

ػذهماظعقاعؾماألربعيمعـمسؿؾموعقاردمرؾقعقيمورأسمعولموتـظقؿ،ػلم

اظعقاعؾماألدودقيماظيتمؼؼقممسؾقفوماالغؿوج،موظؽـمطونمػـوكمبعضماالخؿالصوتمبنيم

االضؿصودؼنيمخبصقصمػذاماظؿؼلقؿماظربوسلمظعـوصرماالغؿوج،مإالمأغـومغلجؾمعـوضشيم

م..ػذهماالخؿالصوتمإظبمعومبعدمدراديمطؾمسـصرمسؾكمحدهمبوظؿػصقؾ

ذاظعؿل

اٌؼصقدمبوظعؿؾمأيمجفدماغلوغل،مدقاءمطونمسضؾقومأومسؼؾقًومنمؼؾذلمؼبم

اظعؿؾقيماالغؿوجقي،معؼوباليصقلمسؾكمأجرمععنيموضصرماظعؿؾمسؾكماجملفقدم

االغلوغل،مامنومؼعينمادؿؾعودمأيمجفدمآخرمالمؼؽقنمعصدرػوالغلونمصوجملفقدم

اظذيمتؾذظفماظدوابمؼبمحرثماألرضمأومجرماظعربوت،موإنمطونمجفدًامإغؿوجقًو،مإالم

م.أغفمالمؼدخؾمضؿـمسـصرماظعؿؾ
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واىؿعمبنيماىفدماظعضؾلمواظعؼؾل،مامنومؼمطدمأنماظعؿؾمؼؼصدمبفم

اىفداظؾشريمأيمطونمعصدره،مدقاءمطونمسؿؾماظعوعؾماظزراسلمأوماظصـوسلمأوم

خدعوتماظطؾقىمأوماٌفـدسمأوماٌدرس،مطؿومؼمطدمعـمغوحقيمأخرى،مأنمطؿقيم

اظعؿؾمالمؼؼصدمبفومأؼضًومعومؼـؿٍمسـمػذهماٌشؼيمعـمعـػعي،مصوظعوعؾماظذيم

ؼلؿكدمماظؽـريمعـمجفدهماظعضؾل،مواظؼؾقؾمعـمجفدهماظعؼؾقإلغؿوجمطؿقيمععقـيمعـم

دؾعيمنمامنومؼؼدممغػسمطؿقيماظعؿؾماظيتمؼؼدعفومذظؽماظذيمؼـؿٍمغػسماظؽؿقيمعـم

اظلؾعيمبودؿكداممذبفقدمسضؾلمأضؾموذبفقدمصؽريماطـر،وضصرماظعؿؾمسؾكم

اجملفقدماظذيمؼؾذلمؼبماظعؿؾقيماإلغؿوجقيمامنومؼعينمادؿؾعودمأيمذبفقدمؼؾذظقالم

م.ؼـؿٍمسـفمخؾؼمٌـػعيمأومزؼودةمهلو

وؼريمبعضماالضؿصودؼنيمأنمععقورمايؽؿمسؾكماظعؿؾماٌـؿٍمػقموجقدممثـم

ظـوتٍمػذاماظعؿؾمصوظشكصماظذيمؼؼقممبؿـلقؼمحدؼؼيمعـزظفماًوصيمالمؼعؿربم

عـؿفًو،مؼبمحنيمأنماظشكصماظذيمؼؼقممبـػسماظعؿؾمظؾغريمعؼوبؾمأجرمؼعؿربم

عـؿفًو،مواظشكصماظذيمؼردؿمظقحيمصـقيمظقشؾعمػقاؼؿفمظؾردؿمالمؼعؿربمسؿؾفم

عـؿفًو،مؼبمحنيمأغفمظقمردؿمػذهماظؾقحيمبغرضماظؾقع،موطونمػـوكمعـمػقمسؾكم

م.ادؿعدادمظدصعممثـمععنيمظؾقصقلمسؾقفو،مصونمػذاماظعؿؾمؼعؿربمعـؿفًو

وعـماىدؼرمبوٌالحظيمػـو،مأنماظعؿؾمطبؿؾػمسـمطؾمسـصرمآخرمعـم

سـوصرماالغؿوجمؼبمأغفمصبؿعمبنيمصػؿني،مصػؿفمطلداةمظإلغؿوجموصػؿفماالغلوغقي،م
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وعـمثؿمصفقمودقؾيموػقمؼبماظقضًمغػلفمؼعؿربماظغوؼيماظـفوئقيمعـمطؾمتـظقؿم

 .اضؿصودي

وظعؾفمعـماٌـودىمػـومأنمغذطرمأنمحفؿماظعؿؾمؼبمأيمذبؿؿعمعـم

اظعـصرماألولمػقمسددماظعؿولمأومسددم:ماجملؿؿعوتمامنومؼؿقددمبعـصرؼـمأدودقني

األصرادماظؼودرؼـمسؾكماظعؿؾمؼبمػذاماجملؿؿعمواظعـصرماظـوغلمػقماظؽػوءةماالغؿوجقيم

ظؾعؿولموعومؼؿزودونمبفمعـمعفوراتموضدراتمصـقيمواٌـوخماالغؿوجلماٌؿوحمؼبم

م.اجملؿؿع

ندمأنمسددماظؼودرؼـمسؾكماظعؿؾمامنومهددهم:مصؾوظـلؾيمظؾعـصرماألول

دقاءمطوغًمعؿؿـؾيمؼبمحفؿماظلؽونمأومم(دؽوغقي)بوظدرجيماألوظلمسقاعؾمدميقجراصقي

تقزؼعفؿمحلىمصؽوتماظعؿرمأومتقزؼعفؿمحلىماظـقع،مػذامبوإلضوصيمإظبمسقاعؾم

بقؽقي،مطعوداتماجملؿؿعموتؼوظقدهمعـمحقٌمأضدامماٌرأةمسؾكماظعؿؾمأوماحفوعفوم

سـفموعـمحقٌماظؿشرؼعوتماظؼوئؿيماًوصيمبوذؿغولمصغورماظلـ،موعـمحقٌمغظرةم

صؼقةماظعؿؾمؼبمأيمذبؿؿعمامنومؼؿؿـؾم.ماجملؿؿعموتؼققؿفمظألغقاعماٌكؿؾػيمعـماظعؿؾ

م.ؼبمعبقعماألذكوصماظؼودرؼـمسؾكماظعؿؾمواظراشؾنيمصقف

صـفدمأنماظؽػوءةماالغؿوجقيمظؾعؿولمامنوم:مأعومبوظـلؾيمظؾعـصرماظـوغل

تؿقدد،مبوإلضوصيمإظبمعومؼؿزودونمبفمعـمععداتمرأمسوظقيمبوظعدؼدمعـماظعقاعؾم

اٌكؿؾػيمضدمؼؽقنمعـمأػؿفومصرصماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾماٌؿوحيمهلؿ،مواٌلؿقيم
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اظـؼوؼب،موصرصماظؿدرؼىماٌفينماٌؿوحي،موعلؿقيماظػـماالغؿوجلموػذامعومدقفم

 .غـوضشفمؼبمصصقلمضودعي

ذاظطبقعة

ؼؼصدمبوظطؾقعيمأوماٌقاردماظطؾقعقيمأومعومؼطؾؼمسؾقفومأحقوغًومادؿماألرض،م

عبقعماٌقاردماٌؿوحيمظؾؿفؿؿع،مواظيتمتعؿربمػؾيمخوصيمعـمػؾوتماهللموظقسم

ظإلغلونمدخؾمؼبموجقدػومعـؾماألراضلماظزراسقيمواظغوبوتمواألغفور،موعومهؿقؼفم

وؼريمبعضماالضؿصودؼنيمأنم.ماألرضمؼبمبورـفومعـمععودنموعومتظفرهمعـمأحفور

عػفقمماألرضقؿؿدمظقشؿؾمطؾمعومميؽـمأنمؼشؾعمحوجيمبشرؼيمأومطؾمعومعـمذلغفم

أنمؼلفؿمؼبماالغؿوج،موبـوءمسؾكمذظؽمصونمدرجوتمايرارةمواظررقبيمودؼقطماألعطورم

واظـؾقج،مواغؾلوطماظلطحموادؿقائف،متعؿربمعـماٌقاردماظطؾقعقي،مصدرجوتمايرارةم

اٌـكػضيمواظـؾقجماٌقجقدةمؼبمدوظيمطلقؼلرامتعؿربمعقردًامؼدرمسؾقفومدخاًلمممـم

ؼلتقنمإظقفومبغرضماظلقوحي،مودرجوتمايرارةماٌعؿدظيمغلؾقًومؼبمجـقبماؼطوظقوم

وصرغلوموادؿقاءمذقارؽفوموػقائفومتعؿربمعقردًامرؾقعقًومؼدرمدخاًلموظؽـمبعضم

االضؿصودؼنيمؼعرتضمسؾكمعـؾمػذهماظعقاعؾ،موؼشرتطمضرورةماتلومماألرضمبوظـدرةم

م.اظـلؾقيموبوظؿوظلموجقدممثـمهلوموإالمخرجًمعـمذبولماظؾقٌماالضؿصودي

وترجعمأػؿقيماألرضمطعـصرمعـمسـوصرماالغؿوجمإظبمأغفومتعؿربماٌـؾعمظؽؾم

اظلؾعماظيتمؼـؿففوماالغلون،مودبؿؾػماألرضمسـمبؼقيمسـوصرماالغؿوجممبفؿقسيم

م:عـماظصػوتماظيتممتقزػو،موأػؿمػذهماظصػوتموػل
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مصوألرضمػؾيمعـمػؾوتماهللمملمؼؾذلمجفدمبشرىم:سدمذوجودذغػؼةذاغتاج .1

والمؼعينمذظؽمبطؾقعيمايولم.مؼبموجقدػو،موعـمثؿمصؾقسمهلومغػؼيماغؿوج

سدمموجقدممثـمهلو،مبؾمؼؽقنمهلوممثـمعلؿؿدمعـمغدرتفوموعـماضؾولم

اظـوسمسؾكمخدعوتفو،موزؼودةمرؾؾفؿمسؾقفو،مورشؾؿفؿمؼبماعؿالطفوموؼؽقنم

 .ػذاماظـؿـمسوئدًامصوصقًومٌوظؽلماألرض

وعـمأػؿماآلثورماٌرتتؾيمسؾكمسدمموجقدمغػؼيماغؿوجمظألرضمسدمموجقدمحدم

أدغلمظـؿـفو،موػذامعـمذلغفمأنمؼعطلمعروغيمأطربمبوظـلؾيمظؾلؾعماظيتممتـؾم

طؿومأنمذظؽمعـمذوغفمأؼضًومأنمؼعطلمعقزةمغلؾقيم.ماألرضمغلؾيمطؾريةمؼبماغؿوجفو

م.ظؾؿفؿؿعوتماظيتممتؿؾؽماظؽـريمعـماٌقاردماظطؾقعقي

متؿلؿماألرضمبـؾوتمغليب،مصؾلمؼبماالدؿطوسيمزؼودتفومأوم:ثباتذاألرض .2

والمؼعينمثؾوتماألرضمأغـومضدموصؾـوم.متغقريمرؾقعؿفومإالمؼبمأضقؼمايدود

صعاًلمإظبمايدماألضصكمعـماالدؿػودةمعـفومأومادؿـػوذمصرصماظزؼودةمصقؿوم

صوجملولمالمؼزالمعؿلعًومظؾؿزؼدمعـم.مميؽـمأنمسبصؾمسؾقفمعـمخدعوتفو

االطؿشوصوت،مواظعؾؿمالمزالمؼلعلمٌعرصيماٌزؼدمعـمأدرارماظؽقنماظذيم

غعقشمصقفمدقاءمطونمؼبمبورـماألرضمأومزوػرػومأومصقؿومضبقطمبـومعـم

وظؽــومغالحظمأنمعـؾمػذهماالطؿشوصوتمتؿطؾىمضدرًامععقـًومعـم.مطقاطى

م(رأسماٌول)،موضدرًامععقـًومعـماألدواتمواٌعداتم(اظعؿؾ)اجملفقدماظؾشري

وبوظؿوظلمصونمأيماطؿشوفمجدؼدمظـمؼؽقنمؼبماظقاضعمأرضًومخوظصي،محقٌم
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أنمعلؽقظقيماالغلونمسـموجقدهمدقػؼدهماظصػيماظيتممتقزماألرضمسـمبؼقيم

 .مسـوصرماالغؿوجموػلمطقغفومػؾيمخوظصيمعـمػؾوتماهلل

وعـمأػؿماآلثورماٌرتتؾيمسؾكمثؾوتماألرضمأنماظزؼوداتماٌؿؿوظقيمؼبماظلؽونم

عـمذلغفومأنمتزؼدماالغؿوجماظؽؾلممبؼودؼرمعؿـوضصي،مممومؼرتتىمسؾقفمأنمؼؿـوضصم

عؿقدطمغصقىماظػردمعـماالغؿوج،موظؿػوديمعـؾمػذهماظظوػرةمصونماألعرمؼؿطؾىم

ادؿكداممطؿقوتمعؿزاؼدةمعـمرأسماٌولمؼبمصقرتفماظعقـقي،مطؿومؼؿطؾىمادؿؿرارم

م.اظؿؼدممؼبمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيممبعدلمعؿزاؼد

صـالحظمأنماألرضم:متػووتماظؼدرةماالغؿوجقيمظؾقحداتماٌكؿؾػيمعـماألرض .3

اظزراسقيمعـاًلمتؿػووتمصقؿومبقـفومممـمحقٌماًصقبي،مصؾعضمعـفومؼعطلم

شؾيمعرتػعي،موبعضمعـفومالمؼعطلمدقيماظؼؾقؾ،موؼعضمآخرمملمؼلؿغؾم

بعد،مسؾؿًومبلنمهلومضدرةمسؾكماالغؿوج،موضدمؼرجعماظلؾىمؼبمذظؽمإظبمأنم

اظطؾىمسؾكمعـؿفوتفومضدمالمؼؽقنمبوظدرجيماظيتمتؽػلمألنمتغريماألصرادم

م.سؾكمادؿغالهلو

صنذامتصقرغومعـاًلمأنمػـوكمأربعمضطعمعـماألراضل،موإذاماصرتضـومأنم

عؿقدطمعومميؽـمأنمتـؿففمعـمشؾيمععقـيموظؿؽـماظؼؿحمػقمسؾكماظرتتقىم

معـماألردب،موطوغًمضطعيماألرضمهؿوجمإظبمسؿؾمورأمسولمؼؼدرم4،3،2،1

صػلمايوظيمدقفمتلؿغؾمضطعيماألرضماألوظلمصؼط،مألنم.مبوثـيتمسشرمجـقفوت

.ماغؿوجفومدقفمؼؽقنمطوصقومظؿغطقيمغػؼيماالغؿوجمؼبمزؾماظلعرماظلوئدمؼبماظلقق
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مجـقفوت،مصػلمػذهمايوظيمدؿؽقنم4وظؽـمإذامارتػعمدعرماألردبمعـماظؼؿحمإظبم

مجـقف،موػـوم12مجـقفموضقؿيماغؿوجماظؼطعيماظـوغقي16ضقؿيماغؿوجماظؼطعيماألوظلم

دقفمتلؿغؾماظؼطعيماظـوغقيمعـماألرضمأؼضًو،مألنمإؼرادػومؼبمزؾماظلعرماىدؼدم

دقفمؼؽقنمطوصقًومظؿغطقيمتؽوظقػماغؿوجفو،موتلؿلمػذهماظؼطعيمبوألرضمايدؼي،م

وػقاظػرقمبنيمغػؼيم)تؼبمحنيمأنماظؼطعيماألوظلمدؿقؼؼمصوئضًومضدرهمأربعيمجـقفو

مةوػؽذامندمأغفمإذامارتػعمدعرماألردبمعر.موؼلؿلمػذاماظػوئضمبوظربعم(االغؿوج

مجـقفوت،مصننمضقؿيماغؿوجماظؼطعماظـالثيمدؿؽقنمسؾكماظؿقاظلم6أخريمإظبم

م12مجـقفوتمإظبم4،موػـومؼزدادمرؼعمصوحىماظؼطعيماألوظلمعـم24،18،12

مجـقفوت،مؼبمحنيمتصؾحم6بقـؿومضبصؾمصوحىماظؼطعيماظـوغقيمسؾكمرؼعمضدرهم

م.اظؼطعيماظـوظـيمػلماألرضمايدؼيموالمضبصؾمصوحؾفومسؾكمرؼع

والمؼؼؿصرمػذاماألعرمسؾكماألراضلماظزراسقيمصؼط،موظؽـفمؼـطؾؼمأؼضًومسؾكم

طؾمأغقاعماٌقاردماظطؾقعقيماظيتمتؿلؿمبوظـدرةماظـلؾقي،مصـفدمعـاًلمأنمػـوكماظؽـريم

عـماٌـوجؿمذاتماظؼدرةاٌؿػووتيمسؾكماالغؿوج،موظؽـمالمؼلؿغؾمعـفومدقيمتؾؽماظيتم

تغطلمغػؼيماغؿوجفومؼبمزؾماألدعورماظلوئدة،موظؽـمإذامزادمدعرمعومتـؿففمعـم

ععودنمغؿقفيمظزؼودةماظطؾىمسؾقفو،مصلقفمؼمديمذظؽمإظبمادؿغاللماٌـوجؿماألضؾم

طػوءة،موضبصؾمأصقوبماٌـوجؿمصققمايدؼيمسؾكمرؼعمؼعودلمضقؿيماظػرقمبنيمعوم

م.تـؿففماٌـوجؿمايدؼيموػؽذامايولمبوظـلؾيمظؾؼقيماٌقارداظطؾقعقي

ذرأسذادلال
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اٌؼصقدمبرأسماٌولمبصقرتفماظعقـقي،معبقعماآلالتمواٌعداتمواٌـشكتم

واظرتتقؾوتماظيتممتؽـماألصرادمعـماظؼقوممبوظعؿؾقيماالغؿوجقيمأومتلعؾمهلؿماظؼقومم

بفو،موبذظؽمالمؼؽقنمرأسماٌولمضوصرًامسؾكماآلالتماظضكؿيمأوماٌعداتماٌعؼدةمأوم

اٌصوغعماظؽؾرية،موظؽـفمؼشؿؾمأؼضًومطؾماألدواتماظؾلقطيماظيتمؼلؿعؿؾفوم

األذكوصمسـدمضقوعفؿمبوإلغؿوج،مصشؾؽيماظصقدمبوظـلؾيمظؾصقودمتعؿربمرأمسول،م

واظػلسمبوظـلؾيمظؾػالحمؼعؿربمرأمسول،مواظطرقمواظؽؾوريمواٌطوراتمواٌقاغهمطؾفوم

م.تعؿربمرأمسول

وميؽـمتعرؼػمرأسماٌولمسؾكمأغفمأيمدؾعيمتلؿكدممإلذؾوعمايوجوتم

اظؾشرؼيمبطرؼؼيمشريمعؾوذرةمسـمررؼؼمادؿكداعفومإلغؿوجمدؾعمأخرىمدقاءمطوغًم

م.ادؿفالطقيمأوماغؿوجقي

وؼؼقممرأسماٌولمؼبماظقضًمايوضرمبدورمالمميؽـماالدؿغـوءمسـفمؼبمايقوةم

وغظرةمإظبمطؾمعومغؼقممبودؿفالطف،مدقاءمعـمدؾعمأومخدعوت،متؾنيم.ماالضؿصودؼي

ظـومسؾكماظػقرمأنمظرأسماٌولمدخؾمؼبموجقدهمصوظـقوبماظيتمغرتدؼفومادؿكدممرأسم

م.اٌولمؼبماغؿوجفو،مواظطعومماظذيمغلطؾفمادؿكدممرأسماٌولمؼبماغؿوجفموغؼؾفموتغؾقػف

وخدعوتمأدؿوذماىوععيمالمتمديمسؾكماظقجفماألطؿؾماالمبقجقدمضوسيم

ظؾؿقوضراتمودؾقرةمورؾوذري،موخدعوتماظطؾقىمواٌفـدسمواٌغينمالمميؽـمأنم

م.تمديماالمبقجقدمذؽؾمعومعـمأذؽولمرأسماٌول
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وػؽذامغريمأنمرأسماٌولمسـصرمعـمسـوصرماالغؿوجمالمشينمسـف،مخصقصًوم

ؼبموضؿـومايوضر،محقٌمتـؿٍماظلؾعمبؽؿقوتمطؾريةمسـمررؼؼمأصرادمععقـنيموؼؼقمم

م.بودؿفالطفومطؾماألصراد،متـؿٍمؼبمأعوطـمععقـيمظؿلؿفؾؽمؼبمطؾماألعوطـ

وظؼدمسرفماالغلونمأػؿقيمرأسماٌولمعـذمضدؼؿماظزعون،مسرصفمؼبماظقضًم

اظذيمبدأمؼلؿعنيمبؾعضماألدواتماظؾلقطيماظيتمتقصرمظفماظؽـريمعـماىفدمواظؽـريم

عـماظقضً،موبذظؽماطؿشػماالغلونمأنمعـؾمػذهماألدواتمميؽـمأنمتؽقنمبدؼاًلمسـم

م.اظعؿؾماظؾشري،مصققؾفومربؾفمإذامعومضصرموضؿفمأومجفدهمسـماظؼقوممبعؿؾمععني

وميؽــومأنمغؿصقرمؼبماظقضًمايوضرمأػؿقيماظدورماظذيمؼؼقممبفمرأسماٌولم

طؾدؼؾمظؾعؿؾمإذامعومغظرغومإظبماظلؾعماظيتمؼلوػؿمرأسماٌولمؼبماغؿوجفومأوماٌشورؼعم

صنذامغظرغومإظبمدؾعيمبلقطيمطوظغزلمعـالمظقجدانمأنمعوم.ماظيتمؼلوػؿمؼبماضوعؿفو

تـؿففمآظيماظغزلمؼبماظلوسيماظقاحدةمضدمؼؿطؾىمعؽوتمعـمدوسوتماظعؿؾماظؾشريم

وإذامعومغظرغومإظبمعشروعمطوظلدماظعوظلمظقجدغومأنمبـوءهمطونمعـماٌؿؽـمأنم.مإلغؿوجف

ؼؿطؾىمبالؼنيماظؾالؼنيمعـمدوسوتماظعؿؾماظؾشرؼي،مطؿومؼؿطؾىمسشراتماظلـني،م

أنمملمؼؽـمعؽوتف،مظؿـػقذهمإذامملمؼلؿكدممرأسماٌولمؼبمبـوئف،مبؾمأغفمعـماٌمطدمانم

م.بعضمأجزاءماظلدمؼلؿققؾمبـوؤػومبدونمادؿكداعرأسماٌول

والمؼػفؿمعـمذظؽمبطؾقعيمايولمأنمرأسماٌولمؼعؿربمعـوصلًومظؾعؿؾ،محبقٌم

تمديمزؼودةمادؿكداعفمإظبمتعطقؾماٌزؼدمعـماظعؿولمبؾمسؾكماظعؽسمعـمذظؽمندم

م:أنمزؼودةماألظقيمؼبماالغؿوجمؼػؿحمصرصومأطربمأعومماظعؿؾمظؾؿقزقػموذظؽمظلؾؾني



-243 - 

مأنماآلالتمبطؾقعؿفومهؿوجمٌـمؼشغؾفومعفؿومبؾغًمعـمآظقيماإلدارةم:األول

م.وعفؿومتؼدعًماظؿؽـقظقجقو

مأنمادؿكدامماآلالتمؼبماغؿوجمدؾعيمععقـي،موإنمطونمؼمديمإظبم:واظثاغي

تقصريماظعؿولماٌشؿغؾقـؾنغؿوجمػذهماظلؾعي،مإالمأغفمؼػؿحماجملولمالذؿغولماظعؿولمؼبم

م.اغؿوجماآلالت

وؼبمطؾؿومايوظؿنيمصلنماألعرمؼؿطؾىمعلؿقيمأسؾلمعـماظؽػوءةمبوظـلؾيم

ظؾعؿول،موعـمثؿمضبصؾقنمسؾكمعلؿقيمأسؾلمعـماألجرموعـمثؿمؼرتػعمعلؿقيم

م.ععقشؿفؿموتزدادمأػؿقؿفؿ

وبوإلضوصيمإظبمأنمرأسماٌولمؼعؿربمبدؼاًلمظؾعؿؾ،مصفقمؼعؿربمأؼضًومبدؼاًلم

ظألرض،مصؾؽـمخبؾًماظطؾقعيمسؾقـومبؽؾمعومسبؿوجمإظقفمعـمعقارد،مصونمرأسماٌولم

ميؽـمأنمميدغومبوٌزؼدمعـماٌقارد،مصنذامطوغًماألغفورماظيتموػؾؿفوماظطؾقعيمظـومشريم

طوصقيمٌؼوبؾيماحؿقوجوتـومعـماٌقوه،مصوغفمميؽـمبودؿكداممرأسماٌولمأنمغشؼماظرتعم

وظؽـمطوغًماألراضلم.مواظؼـقاتموغؼقؿماظلدودمواظؼـوررمظؾقصقلمسؾكماٌزؼدمعـف

اظزراسقيمربدودةمؼبمطؿقؿفو،مصوغفمميؽـمبودؿكداممرأسماٌول،مادؿصالحمأراضلم

جدؼدةموإضوصؿفومإظبمعومػقمعقجقدمصعاًل،مطؿومأغفمميؽـمبودؿكدامماألمسدةم

زؼودةماظطوضيماالغؿوجقيمم(وػلمتعؿربمصقرةمعـمصقرمرأسماٌول)واٌكصؾوتماٌكؿؾػيم

م.هلو،موحصقظـومسؾكماٌزؼدمعـمخدعوتفو
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وػؽذامغريمأنمرأسماٌولمؼعؿربمسـصرًامالزعًومظإلغؿوج،مميؽـلنمضبؾمربؾم

وبصػيمسوعيمميؽـماظؼقلمإنمرأسماٌولم.ماظعـوصرماألخرىمإذامعومضصرتمطؿقوتفو

م.ؼعؿربمعؽؿاًلمظؾعؿؾمواألرض،موبدؼاًلمهلؿومؼبمغػسماظقضً

ذ:اظتؽوؼنذاظرأمساظي

ؼعؿربمرأسماٌولمدؾعي،مذوغفمؼبمذظؽمذلنمأيمدؾعيمأخري،مؼـؿففوم

األصرادموالمؼؼقعقنمبودؿفالطفومعؾوذرة،مبؾمضبؿػظقنمبفومالدؿكداعفومعرةمأخرىم

وعـمذظؽمغريمأنمبـوءمرأسماٌولمؼعينمؼبمجقػرهماالعؿـوعم.مإلغؿوجوٌزؼدمعـماظلؾع

م.سـمادؿفالكمجزءمعـماالغؿوجماىوريموهقؼؾفمإظبمأصقلمرأمسوظقي

واالعؿـوعمسـماالدؿفالكموؼلؿلماالدخورمامنومؼعينماظؿضققيمجبزءمعـم

االذؾوعماظذيمطونمعـماٌؿؽـمظألصرادمبلنمضبصؾقامسؾقفمؼبمايوضر،موتلجؾقفم

م.اٌلؿؼؾؾ،موعومؼؿضؿـفمذظؽمعـمذعقرمبويرعون

وضدمؼؽقنمعـماٌـودىمػـومأنمغعطلمتقضققًومٌػفقمماظؿؽقؼـماظرأمسوظل،م

صوظؿؽقؼـماظرأمسوظلممبعـوهمايؼقؼلمامنومؼعينماالدؿـؿورمواالدؿـؿورمؼعينمهقؼؾم

اٌدخراتماظـؼدؼيمإظبمأصقلمرأمسوظقي،مأيمهقؼؾفومإظبمسددموآالتموعؾونموعومذوبفم

وػـومسؾقـومأنمغػرقمبنيمعػفقمماالدؿـؿورمعـموجفيمغظرماظػرد،موبنيمعػفقعفم.مذظؽ

عـموجفيمغظرماجملؿؿعمصوظشكصماظذيمؼؼقممبشراءمعـزلمضوئؿمصعاًل،مالمؼـظرمإظبم

سؿؾفمػذامسؾكماغفمادؿـؿورمعـموجفيمغظراجملؿؿع،مإذامأنمطؾمعومحدثمػقماغؿؼولم

اٌدخراتماظـؼدؼيمعـمذكصمإظبمآخرمواغؿؼولمعؾؽقيماٌـزلمؼبماالووهماٌضود،مؼبم
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وسؾكماظعؽسمعـمذظؽم.محنيمملمضبدثمأيمتغريمؼبماألصقلماظرأمسوظقيمظؾؿفؿؿع

صونماظشكصماظذيمؼؼقممبؾـوءمعـزلمصونمسؿؾفمػذامؼعؿربمادؿـؿورمحؼقؼًومدقاءمعـم

م.وجفيمغظرهمأومعـموجفيمغظرماجملؿؿع

عـمذظؽمغريمأنماالدؿـؿورممبعـوهمايؼقؼلمامنومؼعينمبـوءمرأمسولمجدؼدمملم

ؼؽـمظفموجقدمعـمضؾؾ،مأومزؼودةمرصقدماجملؿؿعمعـمرأسماٌول،مأومزؼودةمضدرتفم

م.سؾكماالغؿوج

ذ:أغواعذرأسذادلال

تطؾؼمطؾؿيمرأسماٌولمسؾكماظعدؼدمعـماألذقوءماٌؿؾوؼـيمؼبمأذؽوهلوم

ظذظؽماسؿودماالضؿصودؼقنمسؾكمتؼلقؿم.موأحفوعفومووزوئػفو،مبؾموؼبمعػوػقؿفومأؼضًو

رأسماٌولمإظبمتؼلقؿوتمزبؿؾػيمدقاءمحلىمذؽؾفمأومحلىموزقػؿفمأومحلىم

م:وعـمأػؿمػذهماظؿؼلقؿوتمعومؼؾل.مغقعماٌؾؽقيماظيتمطبضعمهلو

 .تؼلقؿمرأسماٌولمإظبمغؼديموسقين -

 .تؼلقؿمرأسماٌولمإظبمثوبًمودائر -

 .تؼلقؿمرأسماٌولمإظبمخوصموعبوسل -

ودوفذغتعرضذػـاذبـوعذعنذاظتػصقلذإىلذطلذتؼدقمذعنذػذهذاظتؼدقؿاتذ

ذ.سؾىذحدة
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ماألصؾمؼبمطؾؿيمرأسماٌولم:أواًلذرأسذادلالذاظـؼديذورأسذادلالذاظعقين

أغفومتطؾؼمسؾكماظلؾعماظيتمتلؿكدممؼبماغؿوجمدؾعمأخرىموذظؽمؼبمصقرتفوماٌودؼيم

م.أومايؼقؼقي،مصوآلالتمجبؿقعمأذؽوهلو

وأحفوعفومتدخؾمهًمػذهماظؿلؿقي،مواٌعداتمدقاءمطوغًمطؾريةمطوظؾقاتؼماظيتم

تلؿكدممؼبمصفرماظصؾى،مأوماظصغريةمطشؾوكماظصقدمأوماألبرةماظيتمؼلؿكدعفوم

اًقوطممتـؾمرأمسول،مطؿومتشؿؾمأؼضًوماًوعوتمواظقضقدموزؼقتماظؿشققؿ،مبؾمأنم

اٌكزونمعـماظلؾعماظؿوعيماظصـعمواٌعدةمظؾؾقعمظؾؿلؿفؾؽنيمؼدخؾمأؼضًومضؿـمرأسم

م.وػذاماظشؽؾمايؼقؼلمظرأسماٌولمػقمعومؼطؾؼمسؾقفمادؿمرأسماٌولماظعقين.ماٌول

وسـدمحلوبـومظرصقدمرأسماٌولمؼبمأيموضًمعـماألوضوتمدقاءمبوظـلؾيمظػردم

واحدمأومعمدليمأومبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعمطؽؾ،مصنغفمتـشلمعشؽؾيمحلوبقيموػلمأنم

ذظؽماًؾقطمشريماٌؿفوغسمعـماألذقوءمؼؽقنمشريمضوبؾمظؾفؿعمؼبمصقرتفماظعقـقي،م

وعـمثؿمصوغفمصبىماصبودمصقرةمعقحدةمظفممتؽــومعـمعبعمذظؽماظشؿوتماٌؿػرقمعـم

األذقوءموظعؾماظشؽؾماظـؼديمظرأسماٌولمػقمأغلىمػذهماظصقر،مإذمميؽــومأنمغعربم

سـمأيمأصؾمعـماألصقلماظرأمسوظقيمبؼقؿؿفماظـؼدؼي،موعـمثؿمميؽــومؼبمػذهمايوظيم

م.أنمنؿعماألصقلماٌكؿؾػيمعفؿوماخؿؾػًمأذؽوهلو

صعـدمحلوبمرأمسولمعمدليمعـماٌمدلوت،مميؽــومأنمغؼقؿمعومتؿضؿـفم

وميؽــومأغـقلىمعوم.ماٌمدليمعـمعؾونموآالتموخوعوتمووضقدموزبزونمدؾعل

ظؾؿمدليمظديماألخرؼـمعـمدائـقيموعومسؾقفومضؾؾماألخرؼـمعـمعدؼقغقيمبؾمأغفم
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ميؽــومأؼضًومانمغعطلمضقؿيمغؼدؼيمظؾعضماظعـوصرماٌعـقؼيمشريماٌؾؿقديمواظيتمظقسم

هلووجقدمعوديمطودؿماٌمدليمعـاًلمأومذفرتفوموظؽـمضدمؼلؿعوضمسـمػذهماظطرؼؼيم

مبفردماحؿلوبمضقؿيمأدفؿمػذهماظشرطيمأوماٌمدليمحقٌمأنمػذهماألدفؿمامنوم

م.تعربمسـموجقدمضقؿيمحؼقؼقيمعؼوبؾيمهلو

وسـدمحلوبمرأمسولمصردمعـماألصراد،مميؽــومأنمسبلىمضقؿيمعومميؾؽفم

عـمعؾونموأرضموأدفؿمودـداتموغؼقدمدوئؾيموأرصدةمؼبماظؾـقك،محقٌمأنمعوم

ميؿؾؽفؿـمأدفؿمودـداتمامنومؼعربمسـمعؾؽقؿفمظؼدرمععنيمعـمرأمسولمحؼقؼلم

طؿومأنمعومميؿؾؽفم.معقجقدمؼبماظشرطوتمأوماٌمدلوتماظيتمأصدرتمػذهماظلـدات

عـمغؼقدموأرصدةمؼبماظؾـقكمامنومؼعربمسـموجقدمعؼوبؾمعوديمهلومدقاءمؼبماحملالتم

م.اظؿفورؼيمأومؼبمزبوزنماظشرطوت

عـمذظؽمغريمأنماألدفؿمواظلـداتمواظـؼقدماظلوئؾيمواألرصدةماٌصرصقي،معوم

ػلماالمصقرمغؼدؼيمألصقلمحؼقؼقيمعقجقدةمؼبماجملؿؿع،موػذهمػلمعومؼطؾؼمسؾقفوم

م.ادؿمرأسماٌولماظـؼدي

وظؽـمعـماظضروريمأنمغلخذمؼبماالسؿؾورمأغفمسـدمحلوبمرصقدمرأسماٌولم

ؼبمأيمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمأالمغؼقممحبلوبمرأسماٌولماظـؼديمورأسماٌولم

معرتنيمعرةمؼبمءاظعقينموعبعفؿومععًومألنمذظؽمؼعينمأغـومغؼقممحبلوبمغػسماظشل

صقرتفماظعقـقي،موعرةمؼبمصقرتفماظـؼدؼي،مممومؼعطلمضقؿيمعؾوظغمصقفومظرأسمعولم

 .اجملؿؿع
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مؼؼصدمبرأسماٌولماظـوبًمتؾؽم:ذرأسذادلالذاظثابتذورأسذادلالذاظدائر–ثاغقًاذ

اظلؾعماظيتمالمتلؿكدممؼبماالغؿوجمعرةمواحدةمصقلى،موظؽـمتعطلمخدعوتفوم

ؼبم.موتلوػؿمؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيمظػرتةمرقؼؾيمعـماظزعـ،موعـؾفوماٌؾوغلمواآلالت

حنيمأنمرأسماٌولماظدائر،مؼؼصدمبفمتؾؽماظلؾعماظيتمتلؿكدممؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيم

م.عرةمواحدةمصؼطمطوًوعوتمواظقضقد

.موإذامعومادؿكدعـوماٌعقورماظـؼديمظؾؿػرضيمبنيمػذؼـماظـقسنيمعـمرأسماٌول

ألعؽــوماظؼقلمبلنمرأسماٌولماظـوبًمػقمتؾؽماألعقالمأوماألرصدةماظـؼدؼيماظيتمتغرقم

ؼبمذراءماٌعداتمواٌؾوغل،مواظيتمالمميؽـمادرتدادػومإالمبعدمعضلمصرتةمرقؼؾيمعـم

اظزعـمبعدمأنمتؽقنمػذهماٌعداتمضدمادؿفؾؽً،مؼبمحنيمأنمرأسماٌولماظدائرمػقم

تؾؽماألعقالماظيتمدبصصمظشراءماًوعوتمأومظدصعمأجقرماظعؿول،موبوظؿوظلمميؽـم

م.ادرتدادػومؼبموضًمضصريمؼعودلماظقضًماظالزممظؾؼقوممبنغؿوجماظلؾعيموبقعفو

وترجعذأػؿقةذاظتػرضةذبنيذػذؼنذاظـوسنيذعنذرأسذادلالذإىلذجمؿوسةذعنذ

ذ:األدبابذأػؿفا

رأسماٌولماظـوبًمضبؿوجمسودةمإظبمطؿقيمطؾريةمعـماظـؼقدموؿدمؼبمصقرةمعؾينم .1

أومآظي،موالمميؽـمادرتدادػومإالمبعدمصرتةمرقؼؾيمضدمتصؾمإظبمسشراتماظلـني،م

وعـمثؿمصونمأيمضرارمؼؿكذمبشلغفمؼؿطؾىمدراديمواصقيمودضقؼيمسـماحؿؿوالتم

وحقٌمأنم.ماٌلؿؼؾؾمواظؿـؾمممبومميؽـمأنمتؽقنمسؾقفماألدقاقمخاللمصرتةمبؼوئف

اٌلؿؼؾؾمؼؽقنمدائؿًومعشقبًومبوظغؿقضموسدمماظؿلطد،معفؿومطوغؿقدوئؾماظؿـؾمم

اٌؿوحي،مظذظؽمصونمعـمؼؼقممبشراءمرأمسولمثوبًمالمبدموأنمؼطؾىمسوئدًامعرتػعًوم
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عؼوبؾمسدممتلطده،مؼبمحنيمأنماألعقالماظيتمتلؿكدممظشراءمرأسماٌولماظدائرم

ؼلعؾمادرتدادػومخاللمصرتةمضصريةمعـماظزعـ،موعـمثؿمصونمسـصرماٌكوررةم

وسؾكمذظؽػلغـومندمأنماظصـوسوتماظيتمتلؿكدممغلؾيم.موسدمماظؿلطدمؼؽقنمأضؾ

طؾريةمعـمرأسماٌولماظـوبًمسودةمعومؼؽقنمععدلماظربحمصقفومعرتػع،موسؾكم

م.سؽسمتؾؽماظيتمتلؿكدممغلؾيمطؾريةمعـمرأسماٌولماظدائر

سـدمحلوبمغػؼيماالغؿوجمبوظـلؾيمأليمدؾعيمعـماظلؾع،مؼؽقنمعـماظلفؾم .2

حلوبمعومؼدخؾمؼبماغؿوجماظقحدةماظقاحدةمعـماظلؾعيمعـمرأمسولمدائر،مؼبم

حنيمؼؽقنمعـماظصعىمحلوبمعومطبصمػذهماظقحدةمعـمرأمسولمثوبً،مصؿـاًلم

عـماظلفؾمسؾقـومانمسبددمطؿقيمعومؼدخؾمؼبمصـوسيمعرتماظؼؿوشمعـمأضطونم

ووضقدموأصؾوغ،موظؽـمعـماظصعىمأنمسبددمعؼدارمعومؼلؿفؾؽفمػذاماٌرتمعـم

 .اظؼؿوشمعـمآظيماظـلقٍمأومعـمآظيماظغزل

ممتـؾمغػؼيمثوبؿيمؼؿقؿؾفوماٌـؿٍمدقاءمعورسمغشورفم:تؽؾػةذرأسذادلالذاظثابت .3

أومتقضػمسـماالغؿوج،مظذظؽػلغـومندمأغفمؼبمبعضمايوالتماظيتمؼؿقؿؾمصقفوم

اٌـؿٍمخلوئر،مؼؽقنمعـمعصؾقؿفماالدؿؿرارمؼبماالغؿوجمعؿقؿاًلمػذهماًلوئرمعوم

 .داعًمأضؾمعـماظـػؼيماظـوبؿي

ػـوكمبعضماظلؾعماالغؿوجقيماظيتم:ذرأسذادلالذاجلؿاسيذورأسذادلالذاخلاص:ذثاظثًا

وػلمعوم.مبوظؿوظلمؼلؿطقعماألصرادمأوماظشرطوتماعؿالطفو.متؽقنمعقضعًومٌؾؽقيمخوصي

متلؿلمبرأسماٌولماًوص،مؼبمحنيمأن
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اظؾعضماآلخرمالمؼؽقنمعقضعًومٌـؾمػذهماٌؾؽقي،مبؾمؼؽقنمممؾقطًومظؾؿفؿؿعمطؾفم

م.ممـاًلمؼبمحؽقعؿف

ذ:وتـشأذادلؾؽقةذاجلؿاسقةذظرأسذادلالذيفذاألحوالذاآلتقة

ؼبمحوظيماٌشروسوتماظؽؾريةماظيتمتؿطؾىمأعقااًلمضكؿيمضدمؼعفزماألصرادمسـم .1

مواعؿالطفوموادارتفو،مدقاءمطؾقًومأومجزئقًو،ماصؿدخؾمايؽقعيمألضوعؿف.موؿقعفو

 .طؿشروسوتماظلؽؽمايدؼدؼيموذرطوتماظـؼؾماىقيمواظؾقري

ؼبمحوظيماٌشروسوتماظيتمتمديمخدعوتمسوعي،مواظيتمتؿطؾىمعـؿٍمربؿؽرمعـم .2

غوحقي،مواظيتمترشىمايؽقعيمؼبمتقصريمخدعوتفومأومعـؿفوتفومألصرادماجملؿؿعم

 .بلعرمععؿدلمعـمغوحقيمأخرى،مطؿشروسوتماظؽفربوءموعقوهماظشرب

ؼبمحوظيماٌشروسوتماظيتمؼصعىمهدؼدماٌلؿػقدؼـمعـمخدعوتفو،مطوظطرقم .3

 .واظؽؾوريمواظلدودمواظؼـورر

ؼبمحوظيماٌشروسوتماظيتمهؼؼمأربوحًومشريمغوذؽيمسـمعفورةمتـظقؿقيموظؽـم .4

غوذؽيمسـممتؿعفوممبرطزماحؿؽوريمأومسـمارتػوعمعومهؼؼفمعـمرؼعمطكبورم

 .اظؾرتولمواٌـوجؿ

ؼبمحوظيماسؿـوقماظدوظيمظؾؿذػىماالذرتاطل،موادبوذػومعـماظؿدخؾمؼبماظـشوطم .5

االضؿصوديمدقوديمدائؿي،مظؿقؼقؼمزؼودةمؼبماالغؿوجموسداظيمؼبماظؿقزؼعموؼبمعـؾم
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ػذهمايوظيمتؽقنماٌؾؽقيماىؿوسقيمظقدوئؾماالغؿوجمػلماظؼوسدةماظعوعي،موتصؾحم

 .اٌؾؽقيماًوصيمهلومػلماالدؿــوء

ذ:آثارذرأسذادلال

دؾؼماظؼقلمبلنمرأسماٌولمؼعؿربمبدؼاًلمظؾعؿؾموبدؼاًلمظألرضموػذامؼعينمأغفم

ميؽـمظؾؿفؿؿعوتماظيتمتعوغلمعـماخؿاللماظعالضيمبنيمطؿقيماٌقاردماظطؾقعقيماٌؿوحيم

هلوموبنيماألؼديماظعوعؾيمأنمتؿكذمعـمرأسماٌولمودقؾيمظؿصققحمعـؾمػذام

صوظدوظيماظيتمتعوغلمعـمغؼصماألؼدماظعوعؾي،مواظيتمتؿؿؿعممبقاردمرؾقعقيم.ماالخؿالل

وصرية،ميؽـفومبودؿكدامماٌزؼدمعـماآلالتمواٌعداتمأنمتقصرمجزءًامطؾريامعـماألؼديم

م.اظعوعؾيمبؿشغقؾفمؼبمتؾؽماجملوالتماظيتمهؿوجمإظبماظعؿؾماظؾشري

طؿومأنماظدوظيماظيتمتعوغلمعـمغؼصماٌقاردماظطؾقعقيموزؼودةمؼبماظلؽونم

م.ميؽـفومأنمتعقضمجزءمعـماظـؼصمؼبماٌقاردماظطؾقعقيمبودؿكداممرأسماٌول

بؾمندمأنمادؿكداممرأسماٌولم.موالمؼؼؿصرماألعرمسؾكمايوظؿنيماظلوبؼؿني

ؼبماظعؿؾقيماالغؿوجقيمعـمذلغفمانمؼمديمبصػيمسوعيمإظبمذبؿقسيمعـماآلثورماهلوعيم

م:ميؽـمإعبوهلومصقؿومؼؾل

وصرةماالغؿوج،مصودؿكداممرأسماٌولمعـمذلغفمأنمؼعطلماغؿوجًومأطربمبؽـريممموم .1

ظقمطونماالغؿوجمؼؼقممسؾكماظؿػوسؾماٌؾوذرمبنيماظعؿؾموبنيماٌقاردماظطؾقعقي،موعـم

ثؿمصونمادؿؼطوعمجزءمعـماالغؿوجماىوريمؼبمصرتةمعوموتقجقففمظؾـوءمععداتم
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اغؿوجقي،مدقفمؼمديمإظلمزؼودةماالغؿوجمؼبماظػرتاتماظؿوظقيممبؼدارمأطربمعـم

 .ذظؽماظذيمادؿكدممؼبمبـوئف

دضيماالغؿوجموتـقسف،مصوظؼدرةماظؾشرؼيمربدودة،موعفؿومبؾغماظعوعؾمعـمعفورةم .2

بؾمأنم.مصـقيمظـمؼلؿطقعمأنمؼـؿٍموحداتمزبؿؾػيمعـلؾعيمهلومغػسماٌقاصػوت

ػـوكمبعضماظلؾعمهؿوجمإظبمعقاصػوتمتعفزماظؼدرةماظؾشرؼيمسـمهؼقؼفو،م

وعـمثؿمصونمادؿكدامماآلالتمعـمذلغفمأنمؼمديمإظبمتـؿقطماالغؿوجموايصقلم

سؾكمعقاصػوتمأصضؾ،مواغؿوجمدؾعمجدؼدةمملمؼؽـمؼبماالعؽونماغؿوجفومبدونم

م.ادؿكداممرأسماٌول

زؼودةماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمصودؿكدامماآلالتمؼؿطؾىمتؼلقؿماظعؿؾقيم .3

االغؿوجقيمإظبمأجزاءمصغرية،متؼقممطؾمآظيمبنغؿوجمجزءمضؽقؾمعـفوموظؼدمأديم

تـؿقطماالغؿوجمإظبماصبودمغقعمعـماظؿكصصماظدوظلماظدضقؼ،مؼؼقممسؾكمأدوسمأنم

تؿقظلمطؾمدوظيمعـماظدوظؾنغؿوجمجزءمصغريمعـمدؾعيمععقـي،مسؾكمأنمؼؿؿمتؾودلم

ػذهماألجزاءمبنيماظدولموبعضفوماظؾعضموؼؿؿموؿقعفومؼبمطؾمعـفو،مصؿـاًلم

ميؽـمأنمؼؿؿماتػوقمبنيمذبؿقسيمعـماظدولمسؾكماغؿوجمدؾعيمععقـيمتعفزم

االعؽوغقوتماحملؾقيمظؽؾمعـومسؾكمحدهمأنمتـؿففو،مطوظلقوراتمعـاًل،مصؿؼقمم

أحداػوبنغؿوجمربركماظلقورة،وتؼقمماألخرىؾنغؿوجمػقؽؾفوموتؼقممثوظـيمبنغؿوجم

االروراتموػؽذا،مثؿمتؾودلمطؾمدوظيمععماظدولماألخرىمعومهؿوجمإظقفممبوم

تؿفف،موعـؾمػذاماظـقعمعـماظؿكصصماظدوظلمسودةمعومؼلفؾمسؿؾقيماظؿصـقعمؼبم
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اظدولماظـوعقي،محبقٌمتلؿطقعمأيمدوظيمغوعقيمأنمتؼقممؼبماٌراحؾماألوظلمعـم

سؿؾقيماظؿـؿقيبؿصـقعمجزءمضؽقؾمعـمبعضماظلؾعماظيتمتـودىماضؿصودػو،مسؾكم

 .أنمتلؿؽؿؾمتصـقعمبؼقيماألجزاءمؼبمعراحؾمتوظقي

ادؿؼرارماالغؿوج،موتؾدومػذهماظظوػرةمبقضقحمؼبماجملولماظزراسلمحقٌمميؽـم .4

اظؿقؽؿمؼبماغؿوجقيماألرضمبدرجيمطؾريةمبودؿكدامماٌكصؾوتمأومبودؿكدامم

م.اٌؾقداتمايشرؼيمأوبؿقلنيمودوئؾماظصرف

طؿومميؽـمأؼضًوماظؿقؽؿمؼبمطؿقيماٌقوهموعقاسقدماظريمسـمررؼؼمبـوءم

 .اًزاغوتمواظؼـقاتمواظؼـورر

ذاظتـظقم

ذظؽماظشكصماظذيمؼؼقممبدراديمعشروعمعـماٌشروسوتم.مؼؼصدمبوٌـظؿ

صوظؼقوممبـشوطماغؿوجلمععنيمؼؿطؾىمأنمؼؽقنم.موتـػقذهموتلقريهموهؿؾمغؿوئفف

ػـوكمذكصمعو،مأومذبؿقسيمعـماألذكوص،متؼقممبدراديمواصقيمالحؿؿوالتم

نوحفمأومصشؾف،موذظؽمبعؿؾمدراديمظألدقاق،مواظؿعرفمسؾكماظطؾىمسؾكمعوم

ؼـؿففمػذاماٌشروع،مدقاءمؼبمايوضرمأومؼبماٌلؿؼؾؾ،مطؿومتؿعرفمسؾكمغػؼيم

االغؿوج،ماظـوبؿيمعـفومواٌؿغرية،موذظؽممبعرصيمأدعورمسقاعؾماالغؿوجمؼبموضًماغشوءم

م.اٌشروعموعومميؽـمأنمؼطرأمسؾقفومعـمتغريمؼبماٌلؿؼؾؾ

طؿومؼؿطؾىمإغشوءمعشروعمععنيمأنمؼؼقممذكصمعومبدراديمظألدؾقبماظذيم

ؼؿؾعمؼبماإلغؿوج،موهدؼدمأصضؾماظـلىماظيتممتزجمبفومسـوصرماالغؿوجماٌكؿؾػيم
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اظالزعيمهلذاماٌشروع،مواخؿقورماٌقضعماظذيمؼؼوممصقف،مووؿقعمرأسماٌولماظالزمم

وظقسماألعرمضوصرًامسؾكمذبردماغشوءم.مووؿقدهمسؾكمذؽؾمعؾونموآالتموخوعوت

اٌشروعمأومتـػقذهمبؾمأغفمحؿكمبعدماطؿؿولماالغشوءمالمبدمأليمعشروعمعـمعؼوبؾيم

اظؽـريمعـماٌشوطؾماًوصيمبوظؿؿقؼؾمواالغؿوجمواظؿلقؼؼ،موضبؿوجمإظبمرضوبيمصعوظيم

سؾكماظـشوطماالغؿوجل،موضبؿوجمإظبمعـمؼؿكذماظؼراراتماًوصيمبزؼودةماالغؿوجمإذام

وأخريًام.معومزادماظطؾىمسؾكماظلؾع،مأومإغؼوصماالغؿوجمإذامعومضؾماظطؾىمسؾقفو

وظقسمآخرًا،مصوغفمالمبدمعـموجقدمذكصمأومذبؿقسيمعـماألذكوصمتؿقؿؾم

غؿقفيمطؾمػذهماألسؿول،مأوممبعينمآخرمتلخذمسؾكمسوتؼفوماٌكوررةماظـوذؽيمسـم

م.وعـؾمػذاماظشكصمأوماألذكوصمػقمعومؼلؿلمبوٌـظؿ.مطؾمػذهماظؼرارات

وعـماىدؼرمبوظذطرمػـو،مأنمادبوذماٌـظؿمظؽؾمػذهماظؼراراتمالمؼعينمأغفم

ؼؼقمممبػردهمبؽؾمػذهماألسؿولماٌكؿؾػي،موظؽـفمسودةمعومؼلؿعنيمبذويماًربةمعـم

اظػـقنيمواالدارؼنيماظذؼـمؼؼقعقنمبوظدراديموابداءماظرأي،موظؽـفؿمؼرتطقنماظؼرارم

م.مظؾؿـظؿمظقؿكذهموؼؿقؿؾمغؿوئففموحدهياظـفوئ

والمغؼصدمبوٌـظؿنيمػـومعدؼريماظشرطوتمأوماٌمدلوتماالضؿصودؼيمأومطؾورم

عقزػقفو،مإذامأنمػمالءمامنومؼؼقعقنمبعؿؾمععنيمعؼوبؾمأجرمضبصؾقنمسؾقف،مدقاءم

وظؽـمغؼصدمبوٌـظؿمذظؽماظشكصمأوم.محؼؼماٌشروعمأربوحًومأومهؿؾمخلوئر

األذكوصماظذؼـمتعقدمإظقفؿماألربوحمؼبمحوظيمنوحماٌشروع،مأومتعقدمسؾقفؿم

اًلوئرمؼبمحوظيمصشؾف،صؾوظـلؾيمظؾشرطوتماٌلوػؿيمعـاًل،مندمأنماٌـظؿمظقسمػقم
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عدؼرماظشرطي،مبؾمػؿمعبقعمحوعؾلماألدفؿ،موأيمضرارمؼؿكذمعـمجوغىماٌدؼرمأوم

م.سضقمذبؾسماإلدارة،مامنومؼؿكذمبـوءمسؾكمتػقؼضمعـمجوغىماٌلوػؿني

وػـوكمرأيمؼؼقلمبلنماظؿـظقؿ،مطعـصرمعـمسـوصرماالغؿوجمؼؽقنمضوصرًامسؾكم

ألغفمالمؼقجدمؼبمعـؾم.ماجملؿؿعوتماظرأمسوظقي،مأومعومتلؿلمبوضؿصودؼوتماظلقق

ػذهماجملؿؿعوتمػقؽيمععقـيمهددمأغقاعماٌشروسوتماظالزعيموتؼررمتـػقذػو،موعـم

ثؿمصونماٌـظؿمضبؾمربؾمػذهماهلقؽيموؼؼقممبدورػو،موظؽـمػـوكمرأيمأخرمؼؼقلم

بلنماجملؿؿعوتوالذرتاطقي،مأوماالضؿصودؼوتماٌقجفي،مؼقجدمبفومأسضوءمسـصرم

م.اظؿـظقؿموأنماخؿؾػًموزوئػمورؾقعؿفمواألػدافماظيتمؼلعلمإظبمهؼقؼفو

صوٌـظؿمؼبماجملؿؿعماالذرتاطلمظقسمصردًامععقـًو،مطؿومػقمايولمؼبماظـظومم

اظرأمسوظل،موظؽـفمؼؿؽقنمعـمعبقعمأصرادماجملؿؿعمممـؾنيمؼبمػقؽيمعـماهلقؽوتم

اٌرطزؼيماظيتمتؿقظلمادبوذماظؼراراتماالضؿصودؼيمغقوبيمسـماجملؿؿعموػذهماهلقؽيم

م.تؽقنمعلؽقظيمأعومماجملؿؿعمسـمغؿوئٍمعومتؿكذهمعـمضرارات

طؿومؼالحظمأؼضًومأغفمؼبمحنيمأنماجملؿؿعوتماظرأمسوظقيمضبصؾماٌـظؿمصقفوم

سؾكمعبقعماظػقائدماظـوذؽيمسـمادبوذمضرارمععنيمإذامطونماظؼرارمصقققًو،مطؿوم

صوغفمؼبماجملؿؿعم.مؼؿقؿؾموحدهمعبقعماآلثورماظلقؽيمسـمادبوذمضرارمخوره

االذرتاطلمؼؿقؿؾماجملؿؿعمطؾفماآلثورماظـوذؽيمسـمضرارمخوره،مطؿومتعقدمسؾقفم

م.عبقعماظػقائدماٌرتتؾيمسؾكمضرارمعصقى
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أعومعـمحقٌمأػدافماظؿـظقؿمؼبماظـظوعنيمصقالحظمأغفمؼقجدماخؿالفم

واضحمبنيمػدفماٌـظؿماظرأمسوظلموػدصفمؼبماظـظومماالذرتاطل،مصػلماألولمؼؽقنم

اهلدفماألدودلمعـمادبوذمأيمضرارمػقمهؼقؼمأضصلمربحمظؾؿـظؿ،مؼبمحنيمأغفمؼبم

زؾماظـظومماالذرتاطلمؼؽقنماهلدفماظرئقللمػقمهؼقؼمأطربماغؿوجمممؽـ،م

بوإلضوصيمإظبمذبؿقسيمأخرىمعـماألػدافمذاتماظطوبعماالجؿؿوسلمأوماألخالضلم

طؿقصريماظلؾعماظضرورؼيمبلدعورمعـودؾي،مأومصؿحمصرصماظؿشغقؾمأعومماألؼديم

م.اظعوعؾي،مأومهؼقؼمسداظيمؼبمتقزؼعماظدخقل

وسؾكمطؾمحول،مصونماٌـظؿمبصػوتفماظيتمحددػوماالضؿصودؼقن،معـمهؿؾفم

وحدهمظؾؿكوررماٌودؼي،موطقغفماٌرجعماألخريؼبمادبوذماظؼرارات،موحبـفماظدائؿمسـم

اظربحمطقوصزمأدودلمىؿقعمضراراتف،معـؾمػذاماٌـظؿمسـصرًامعـمسـوصرماالغؿوجمؼبم

اظـظومماالذرتاطلمؼبمحنيمؼؼقممبدورمأدودلمؼبماظـظومماظرأمسوظلموؼعؿربمأحدم

م.أسؿدتف

ذاظتػرضةذبنيذسواعلذاالغتاج

ظؼدمأثورمتؼلقؿمسقاعؾماالغؿوجمإظبمأربعي،ماخؿالصوتمبنيماالضؿصودؼني،م

صرييمبعضماالضؿصودؼنيم.مدقاءمسؾكمعرماظعصقرمأومبوظـلؾيمظالضؿصودؼنيماٌعوصرؼـ

أنمػـوكمصروضًومواضقيمبنيمطؾمسـصرمعـمسـوصرماالغؿوجماألربعيمتلؿدسلمضرورةم

اظؿػرضيمبقـفو،موؼريمػذاماظػرؼؼمأنمػذهماظػروقمجقػرؼيمظؾدرجيماظيتمتؿطؾىم



-257 - 

وضدمطوغًمأػؿمايفٍماظيتماسؿؿدمسؾقفومػذاماظػرؼؼم.محبٌمطؾمعـفومسؾكمحدة

م:ػل

ذ:تؼومذاظتػرضةذبنيذرأسذادلالذواألرضذسؾىذأداسذأن:ذأواًل

األرضمػؾيمعـمػؾوتماظطؾقعي،موظقسمظإلغلونمدخؾمؼبموجقدػومؼبمحنيم .1

 .أنمرأسماٌولمؼعؿربمعـمصـعماإلغلون

األرضمربدودةمؼبمطؿقؿفو،موالمميؽـؾإلغلونمأنمؼغريػومإالمؼبمأضقؼم .2

ايدودمأنمرأسماٌولمشريمربدودة،موؼبمادؿطوسؿفماإلغلونمأنمؼزؼدهمأوم

 .ؼـؼصف

ذ:غؼومذاظتػرضةذبنيذاظعؿلذواظتـظقمذسؾىذأداسذأن:ذثاغقًا

اظؿـظقؿمضبؿوجمإظبمصػوتمذػـقيمخوصي،موػقمسودةمعومؼلؿكدعفمطػوءتفم .1

اظػؽرؼيمأطـرمممومؼلؿكدممطػوءتفماظعضؾقيمؼبمحنيمأنماظعؿؾمضبؿوجمإظبم

 .جفدمسضؾلمأطـرمممومضبؿوجمإظبمجفدمصؽري
اٌـظؿمؼؿقؿؾمعومضدمؼـطقيمسؾقفماٌشروعمعـمزبوررموعومؼلتلمبفمعـمغؿوئٍم .2

دقاءمبوظربحمأوماًلورةمؼبمحنيمأنماظعوعؾمسودةمعومؼؾذلمجفدهمعؼوبؾم

أجرمثوبًمدقاءمحؼؼماٌشروعمأربوحًومأومملمضبؼؼموبوظؿوظلمصوغفمالمؼؿعرضم

 .ٌـؾمػذهماٌكوررة
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ؼريمػذاماظػرؼؼمعـماالضؿصودؼنيمأنمتؼلقؿمسقاعؾماالغؿوجمإظبمأربعيمؼؿػؼمععم:مثوظـًو

رؾقعيمتؼلقؿماظدخقلمأؼضًومإظبمأربعي،مصوألجرمسوئدماظعؿؾ،مواظربحمسوئدماظؿـظقؿ،م

 .واظػوئدةمسوئدمرأسماٌول،مواظربحمسوئدماألرض
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ذادلبحثذاظثاغي

ذاظدؽان

ترجعمأػؿقيماٌللظيماظلؽوغقيمإظبمأغوظلؽونمميؽـماظـظرمإظقفؿمعـم

صؿـمغوحقيمؼعؿربماظلؽونمضقةمادؿفالطقيممتـؾمضغطًومسؾكماٌقاردم:مغوحقؿني

وعـمغوحقيمأخرىمؼعؿربماظلؽونمضقةماغؿوجقيممتـؾمودقؾيمالدؿغاللم.ماٌؿوحي

م.اٌقارد،مأومسـصرمعـمسـوصرماالغؿوجماظيتمتلوػؿمؼبمخؾؼمتقورماظلؾعمواًدعوت

واظؼقةماالدؿفالطقيمظؾػردمتلؿؿدمبصػيمأدودقيمعـمذبردموجقده،مصوظػردم

ضقةمادؿفالطقيمعـذاظؾقظيماظيتمطبرجمصقفومإظبمايقوةمإظبماظؾقظيماظيتمؼؾػظمصقفوم

م.أغػودفماألخرية

ؼبمحنيمأنماظؼقةماالغؿوجقيمظؾػردمتعؿؿدمسؾكمذبؿقسيمعـماظعقاعؾ،مأػؿفوم

اظظروفماٌودؼيمواظػـقيماحملقطيمبف،مواٌؿؿـؾيمؼبمطؿقيماٌقاردموطؿقيمرأسماٌولم

م.وعلؿقيماٌعرصيماظػـقي،موععظؿمػذهماظعقاعؾمتعؿربمعؽؿلؾيمأطـرمعـفومذاتقي

وبـوءمسؾكمذظؽمصونماٌللظيماظلؽوغقيمعومػلمؼبمايؼقؼيمدقيمسالضيمتربطم

بنيمسددماظلؽونموصػوتفؿمعـمغوحقي،موبنيمحفؿماٌقاردماظطؾقعقيمواظرأمسوظقيم

م.واٌعرصيماظػـقيمعـمغوحقيمأخرى

وظؼدمدرجمععظؿماالضؿصودؼنيمسؾكمإرالقمتعؾريمعشؽؾيماظلؽونمسؾكمػذهم

وادؿكداممظػظمعشؽؾيمامنومؼرجعمإظىلنماظـلؾيماٌـؾلمبنيمعؽقغوتماٌللظيم.ماظعالضي

صعددماظلؽونمؼبمععظؿماجملؿؿعوتمأنمملمؼؽـمطؾفومأعومأنم.ماظلؽوغقيمضؾؿومتؿقاجد
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ؼؽقنمأطربمممومتؿقؿؾفماٌقارد،موأعومأنمؼؽقنمأضؾمعـمأنمؼلؿغؾماٌقاردمادؿغالاًلم

وظؼدمرطزمععظؿماالضؿصودؼنيمورجولمسؾؿماالجؿؿوعمسؾكمايوظيماألوظل،مسؾكم.مطوعاًل

اسؿؾورمأغفومأطـرمخطقرة،مدقاءمعـمحقٌمآثورػومأومعـمحقٌمودوئؾمسالجفومأوم

م.عـمحقٌمودوئؾمسالجفومأومعـمحقٌمدرجيمذققسفو

وظؼدمطونماالضؿصودماالنؾقزيمتقعوسمعوظؿسمعـمأوائؾماظذؼـمغؾفقامإظبم

خطقرةماآلثورماٌرتتؾيمسؾكماظؿزاؼدماٌلؿؿرمؼبماظلؽون،موذظؽمؼبمردوظؿفمسـماظلؽونم

موترطًمضوئؿًومسـدماظؽـريمعـماالضؿصودؼنيموسؾؿوءم1798واظيتمغشرتمؼبمدـيم

االجؿؿوسقؿكمؼقعـومػذاموظذظؽمصؼدمؼؽقنمعـماألصضؾمضؾؾمدراديماٌشؽؾيماظلؽوغقيم

م.أنمغؿعرفمسؾكمعضؿقنمغظرؼؿف

غؼقممغظرؼيمعوظؿسمظؾلؽونمسؾكمثالثمغؼوطمرئقلقيمميؽـماصبوزػومؼبم

م:اآلتل

مػلمأنمسددماظلؽونمؼبمأيمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمامنوم:اظـؼطةذاألوظي

ؼؽقنمربدودامبؽؿقيمودوئؾماالسوذي،مأيماٌقاردماظغذائقي،ممبعينمأنمسددماظلؽونم

المميؽـمأنمؼزؼدمسـمذظؽماظعددماظذيمتؽػلماٌقاردماظغذائقيمظإلبؼوءمسؾقف،موإذام

حووظـومأنمغـوضشمػذهماظـؼطيمظقجدانمأغفوممتـؾمصرضومبدؼفقًو،مإذامظقمتصقرغومأنم

معؾققنمغلؿيم10طؿقيماظغذاءماٌقجقدمؼبمذبؿؿعمعومتؽػلمجملردماالبؼوءمسؾكمحقوةم

سـدمحدماظؽػوفمصالمميؽـمأنمغؿصقرمأنمسددماظلؽوغػلمػذاماجملؿؿعمدقفمؼزؼدم

م.معؾققنمغلؿي10سـم
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ماظيتمتضؿـؿفومغظرؼيمعوظؿسمؼبماظلؽونمػلمأنمايوصزم:واظـؼطةذاظثاغقة

ظؾؿزاؼدماظلؽوغلمعقجقدمدائؿًوموؼبمعبقعمايوالت،موأنماظلؽونمميقؾقنمإظبم

مدـي،مأيمؼؿزاؼدونمسؾكمذؽؾمعؿقاظقيمػـددقي،مؼبمحنيمأنم25اظؿضوسػمطؾم

ودوئؾماالسوذيمالمؼؿزاؼدمبـػسماٌعدل،مبؾمتزؼدمسؾكمذؽؾمعؿقاظقيمحلوبقي،م

م:وظؿقضقحمذظؽمغلققماٌـولماظؿوظل

معؾققنمغلؿي،موأنم10غؿصقرمأنمسددماظلؽونمؼبمذبؿؿعمعومؼبموضًمعومػقم

معؾققنموحدةموبذظؽمؼؽقنمغصقىماظػردم100طؿقيماٌقادماظغذائقيماٌؿوحيمهلؿم

صنذامعومحوولماألصرادمأنم.مموحدة100اظقاحدمؼبماٌؿقدطمعـماٌقادماظغذائقيمػقم

ضبدوامعـمتزاؼدػؿمعـمتؾؼوءمأغػلفؿ،مصنغفمبـوءمسؾكمغظرؼيمعوظؿس،مدقفمؼؽقنم

سددماظلؽونموطؿقيماٌقادماظغذائقيموغصقىماظػردمعـفومبعدمصرتاتمزعـقيمرقلمطؾم

 (.1-م4)مدـيمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولم25عـفوم

 (1–4)جدول

ذاخلاعدةذاظرابعةذاظثاظثةذاظثاغقةذاألوظيذاظػرتة

م160م80م40م20م10مسددماظلؽون

م5000م4000م3000م2000م1000مطؿقيماٌقادماظغذائقي

م31م50م75م100م100معؿقدطمغصقىماظػرد
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موحدةمعـم50صنذامعومتصقرغومأنمحدماظؽػوفمؼؿؿـؾمؼبمحصقلماظػردمسؾكم

م(بـوءمسؾكماظعرضماألول)اٌقادماظغذائقي،مصؿعنيمذظؽمأنمسددماظلؽونمدقفمؼؿقددم

م.معؾققنمغلؿي80بوظعددم

واظـؼطيماظـوظـيمؼبمغظرؼيمعوظؿسمأغفمإذامملمؼؼؿماظلؽونمعـمتؾؼوءمأغػلفؿم

بقضعمعقاغعمواضقيمظؾقدمعـماظؿزاؼدماٌلؿؿرمسـمررؼؼمإغؼوصمسددماٌقاظقد،مصونم

إلصبودماظؿقازنمبنيمسددماظلؽونموطؿقوتميضقيماظطؾقعقيمدقفمتؼقممبدورمإصبوب

اظغذاءمسـمررؼؼماٌقاغعماالصبوبقيماظيتمهدمعـمتزاؼدماظلؽون،موػذهماٌقاغعم

االصبوبقيمتؿؿـؾمصقؿومميؽـمأنمصبؿوحماظعوملمعـمذبوسوتموأوبؽيموحروبمتمديمإظبم

زؼودةمععدالتماظقصقوت،محبقٌمؼـؼصمسددماظلؽونمإظبمايدماظذيمؼؿـودىمععم

م.اٌقادماٌؿوحي

طوغًمػذهمػلماظـؼطيماألدودقيماظيتماحؿقتفوماظـظرؼيماظيتمسرضفومعوظؿسم

ظؾلؽون،مواظيتموجدتماػؿؿوعًومطؾريًامحنيمزفقرػوموظؼدمطونمعوظؿسمعؿشوئؿًومشوؼيم

اظؿشوؤممعـمعلؿؼؾؾماظؾشرؼي،مإذمطونمؼريمأنماظعوملمدقفمؼلقدهماظؾمسمواظشؼوءم

م.واظشرور،موطونمؼـظرمإظبمسوملماٌلؿؼؾؾمغظرةمدقداءمعؾمػوماظؿشوؤم

وإذامعومحووظـومأنمغؾؿؿسمايؾقلمٌـؾمػذهماٌشؽؾيمظقجدغومأنمعوظؿسمملم

ؼؼدممظـومأيمحؾمٌشؽؾيماظؿزاؼدمؼبماظلؽونمدقيمعومأمسوهمبوٌقاغعماظقاضعقيمواظيتم

م.تؿؿـؾمؼبمضؾطماظـػسموتلجقؾماظزواج
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وإذامعومحووظـومأنمغؼقؿمػذهماظـظرؼيمظؾؿعرفمسؾكمعديمعـطؼقؿفومعـم

غوحقي،موعديمعطوبؼؿفومظؾقاضعمعـمغوحقيمأخرى،مظقجدغومأغفومطوغًمسرضفم

مةوضدمؼؽقنمعـمأػؿماالغؿؼوداتماظيتمتعرضًمهلومػذهماظـظري.مظؾؽـريمعـماالغؿؼودات

م:ػل

ملمؼلخذمعوظؿسمؼبماالسؿؾورماآلثورماظيتمضدمتـشلمسـوظؿغريمؼبماٌلؿقيماظػين،م .1

إذمغالحظمأنماالطؿشوصوتماظعؾؿقيمايدؼـيماظيتمزفرتمؼبماظؼرنماظؿودعم

سشرمواظؼرنماظعشرؼـمضدمصؿقًمآصوضًومجدؼدةمظإلغؿوجمظؽلمؼزدادممبعدالتم

أطربمبؽـريمممومتقضعفومعوظؿسموبوظؿوظلمصونماظـؾقءةماظيتمتـؾلمبفومملم

م.تؿقؼؼ

أديماغؿشورماٌعرصيماظػـقيمواظقسلماظـؼوؼبمؼبمعبقعماسبوءماظعوملمإظبم .2

اشبػوضمععدالتماٌقاظقد،مظقسمغؿقفيمظؾؿلجقؾماظزواجمصؼط،موظؽـمأؼضًوم

غؿقفيمالدؿكدامماظقدوئؾماظعؿؾقيماظيتمتعؿؾمسؾكمتـظقؿماألدرة،موبوظؿوظلم

وؼالحظمحوظقًومأنمععدالتماٌقاظقدمضدماشبػضًم.مايدمعـماظؿزاؼدماظلؽوغقي

ؼبمبعضمبؾدانمأوربوماظغربقيمظدرجيمجعؾًمحفؿماظلؽونمصقفومؼؽودمؼؽقنم

 .ثوبؿًو

دوبؼًومغريمأنمعومادسوهمعوظؿسمعـمأنمععدلماظزؼودةمؼبماظلؽونم1،2عـم .3

ؼػققمععدلماظزؼودةمؼبماٌقادماظغذائقيمالمؼـطؾؼمسؾكماظعوملماظذؼـمغعقشمصقفم
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اآلن،محقٌمندمأمنعدالتماظزؼودةمؼبماالغؿوجمؼػققمععدالتماظزؼودةم

 .اظلؽوغقيمؼبمشوظؾقيماظدول

وظؽـمإظبمجوغىماالغؿؼوداتماظيتمميؽـمأنمتقجفمظـظرؼيمعوظؿسمصبىمأنم

غلخذمؼبماالسؿؾورمأنمػذهماظـظرؼيمتعؿربمدؾقؿيمؼبمجقػرػو،ممبعينمأغفمإذامتقاصرتم

اظػروضماظيتمصوغمعوظؿسمؼبمزؾفومغظرؼؿف،معـمحقٌمثؾوتمعلؿقيماٌعرصيماظػـقي،م

وزؼودةماظلؽونممبعدلمأسؾكمعـمععدلماظزؼودةمؼبماالغؿوج،مصونمعبقعماظشروطماظيتم

تقضعومدقفمتؿقؼؼ،موػذامعومضبدقمصعاًلمعـماظقضًمايوضرمؼبماظؽـريمعـماظدولم

م.األصرؼؼقيمواألدققؼي،مممومؼعقدمإظبماالذػونمعومذطرهمعوظؿسمؼبمػذاماجملول

وبوإلضوصيمإظبمذظؽ،مندمأنمغظرؼيمعوظؿسمالمتعربمصقويؼقؼيمدقىمسـم

وجفمواحدمصؼطمعـموجفلماٌشؽؾيماظلؽوغقيموػقماظذيمؼطؾؼمسؾقفمادؿماطؿظوزم

صونم.مأعوماظقجفماآلخرمعـماٌشؽؾيمواظيتمتلؿلممبشؽؾيمخػيماظلؽون.ماظلؽون

أوممبعينمآخرمملمؼعؿربمأغفومعشؽؾيمسؾكماالرالقمتلؿدسلم.معوظؿسمملمؼؿعرضمهلو

ادبوذمإجراءمععنيميؾفو،موظعؾمػذامؼؿؿشكمععمرؾقعيمغظرؼؿف،محقٌمأغفمؼريم

وأغفمؼؽػلمأنمؼرتكم.مأنمايوصزمظؾؿزاؼدماظلؽوغلمعقجقدمدائؿًوموؼبمعبقعماظظروف

م.األصرادموذوغفؿمحؿكمؼؿزاؼدونمتؾؼوئقًو

وظؽــومؼبمايؼقؼيمغعؿربمأنماظـؼصماظشدؼدمؼبماظلؽونمبوظؼقوسمظؾؿقاردم

اٌؿوحي،معشؽؾيمهلومآثورػوماظلقؽيمسؾكماظدخؾموعلؿقيماٌعقشي،مصـفدمعـاًلمأنم

اظؽـريمعـماظدولمذاتماٌقاردماظطؾقعقيماظؽؾريةمعـؾمبعضمدولمأعرؼؽوماىـقبقيم
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وأصرؼؼقو،متعوغلمعـماشبػوضمذدؼدمؼبمعلؿقيمععقشؿفومودخؾفو،موػذاماالشبػوضم

صقوظدخؾمالمؼرجعمبطؾقعيمايولمإظبماصؿؼورػومإظبماٌقارد،موظؽـفمؼرجعمبصػيم

أدودقيمإظبماصؿؼورػومإظبماألؼديماظعوعؾيماظالزعيمالدؿغاللمػذهماٌقاردموإظبمسدممضدرةم

م.أدقاضفوماحملدودةمسؾكماضوعيماٌشورؼعمواٌمدلوتماالغؿوجقيمبوظؽػوءةماٌـودؾي

عـمذظؽمغريمأنماٌشؽؾيماظلؽوغقيمالمتؿؿـؾمؼبمزؼودةماظلؽونمبوظـلؾيم

ظؾؿقاردمصقلى،موظؽـفومضدمتؿؿـؾمأؼضًومؼبمزؼودةماٌقاردماظطؾقعقيمبوظـلؾيمظؾلؽون،م

وبصػيمسوعيمميؽــوماظؼقلمإنماٌشؽؾيماظلؽوغقيمػلمسؾورةمسـماخؿاللماظؿـودىمبنيم

وحؿكمميؽــومأنمغؿػفؿمذظؽمسؾقـومأنمغؼقممبدراديماظعالضوتم.ماظلؽونمواٌقارد

م.اظعوعيماظيتمتربطمبنيماظلؽونمعـمغوحقيموبنيماٌقاردمعـمغوحقيمأخرى

ذاظعالضةذبنيذاظدؽانذوادلوارد

إذامتصقرغومذبؿؿعـومظدؼيمعلوحوتمذودعيمعـماألراضلموميؿؾؽمطؿقوتمعـم

اٌقاردماظطؾقعقي،موطونمػذاماجملؿؿعمؼؿؽقنمعـمسددمربدودمعـماظلؽون،موظقؽـم

عؾققنمغلؿي،مصونمػذاماظعددمعـماظلؽونمإعومأنمؼرتطزمؼبمعـطؼيمربدودة،علؿغاًلم

اؼوػو،متورطومعومسداػومبدونمادؿغالل،موأعومأنمؼـؿشرمسؾكمػذهماٌلوحيماظشودعيم

عـماألراضلمعؽقغًومضرىموعدغًومصغريةمعؿـوثرة،متؿؾوسدماٌلوصوتمبقـفومتؾوسدًام

عـؾمػذاماجملؿؿعم.مواضقًومميؽـمأنمؼعققمحرطيماظؿـؼالت،مدقاءمظؾلؾعمأوماألصراد

ظـمؼؽقنمؼبمادؿطوسؿفمأنمؼـشلمخطقرًومحدؼدؼيمأومررضًومبرؼيمأومحبرؼيمحدؼـيم

ظؾـؼؾمألنمسددماألصرادماظذؼـمدقفمؼلؿكدعقنمػذهماًطقطمظـمؼؽقنمعـماظؽربم
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حبقٌمؼغطلمتؽؾػؿفوماٌرتػعي،موسؾكمذظؽمصوغفمدقفمؼعؿؿدماسؿؿودًامأدودقًومسؾكم

م.اظقدوئؾماظؾدائقيمظؾـؼؾ

طؿومظـمؼؽقنمؼبمادؿطوسيمػذاماجملؿؿعماضوعيماٌقاغهمواٌطوراتماظيتمتلفؾم

حرطيماظؿؾودلماظؿفوريمبقـفموبنيماظدولماألخرى،موبذظؽمؼظؾمتصدؼرمعومؼؼدم

ؼػقضمسـمحوجؿفمعـماغؿوجمؼبمغطوقمضقؼ،مطؿومأنمتؽؾػيمادؿريادماظلؾعمعـم

م.اًورجمدؿؽقنمعرتػعي

طذظؽمظـمؼؽقنمؼبمادؿطوسؿفماضوعيماٌشروسوتماظصـوسقيماظؽؾريةمذاتم

اظقصقراتمؼبماالغؿوج،مألنماظلققماحملؾقيمظـمتؽقنمضودرةمسؾكمادؿقعوبمعـؾمػذهم

اٌشروسوت،موعـمثؿمصوغفمدقفمؼعؿؿدمسؾكماظـشوطمايرؼبمظؾقصقلمسؾكم

م.احؿقوجوتفمعـماظلؾعمواًدعوتمعلؿكدعًوماألدوظقىماظؾدائقيمؼبماالغؿوج

وػؽذامندمأنمعـؾمػذاماجملؿؿع،مضؾقؾماظلؽون،مدقفمؼعوغلمعـماظؽـريم

عـماٌشوطؾماالضؿصودؼيماظيتمتؾؼلمسؾكمدبؾػفمواشبػوضمعلؿقيماٌعقشيمصقف،م

م.وعـؾمػذهمايوظيمػلمعومتلؿلممبشؽؾيمخػيماظلؽونمطؿومدؾؼمأنمذطرغو

معؾققنم2أعومإذامتصقرغومأنمسددماظلؽونمؼبمػذاماجملؿؿعمضدمارتػعمإظبم

غلؿيمدقاءمغؿقفيمزؼودةمرؾقعقيمظؾلؽونمأومغؿقفيمزؼودةماهلفرةماظدوظقيمإظقف،مصونم

ػذهماظزؼودةمؼبماظلؽونمعـمذلغفومأنممتدماجملؿؿعمبوٌزؼدمعـماألؼديماظعوعؾيماظؼودرةم

وػذاماظعددمعـماظلؽونمضدمؼلؿحمبلغشوءم.مسؾكمادؿغاللماٌقاردمادؿغاللمأصضؾ

خطقطمعقاصالتمأصضؾموأرخص،موضدمؼلؿحمبنضوعيمعقاغلموعطوراتمأحلـممموم
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ؼرتتىمسؾقفمزؼودةمحرطيماغؿؼولماٌـؿفوتمواألصرادمدقاءمداخؾماظدوظيمأومبقـفوم

وبنيماظدولماألخرى،مطؿومدقؽقنمؼبماالعؽونماضوعيمعشروسوتماغؿوجقيمملمؼؽـمؼبم

االدؿطوسيماضوعؿفومعـمضؾؾ،مأومتقدقعمحفؿماٌشروسوتماالغؿوجقيماظؼوئؿيمممومؼزؼدم

م.عـمطػوءتفو

وبصػيمسوعيمميؽــوماظؼقلمإنمزؼودةمسددماظلؽونمعـمعؾققنمإظبمعؾققغنيمؼبم

عـؾمػذاماجملؿؿع،معـمذلغفومأنمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾماظؼقعلمإظبمأطـرمعـم

اظضعػ،محبقٌمؼزدادمعؿقدطمغصقىماظػردمعـماظدخؾ،مممومؼعينمارتػوعمعلؿقيم

م.ععقشيماألصراد

ؼبمزؾمتقاصرماٌقاردم.موػؽذامندمأنماظزؼوداتماٌؿؿوظقيمؼبماظلؽون

اظطؾقعقي،معـمذلغفومأنمتمدؼنظبمتزاؼدمؼبماظدخؾماظؼقعلمبـلؾيمأطرب،موبوظؿوظلم

تزاؼدمؼبماظدخؾماٌؿقدط،مسـمررؼؼمعومغؿقفيمعـمصرصمأطربمظؾؿكصصموتؼلقؿم

اظعؿؾمبنيماألصراد،موعـماضوعيموحداتماغؿوجقيمبلحفوممعـودؾيوظؽـمػـوكمحدم

ععني،موإنمطوغًماظزؼودةمؼبماظلؽونمتمديمبعدهمإظبمزؼودةماالغؿوجماظؽؾل،ماالمأنم

ػذهماظزؼودةمؼبماالغؿوجمدؿؽقنمبـلؾيمأضؾمعـمغلؾيماظزؼودةمؼبماظلؽون،محبقٌم

ؼؽقنمغصقىماظػردمعـماظـوتٍماظؼقعلمؼبماٌؿقدطمأضؾمعـمذيمضؾؾ،موػـومتؾدأم

اظزؼودةماٌلؿؿرةمؼبماظلؽونمؼبمممورديمضغطمعؿزاؼدمسؾكماٌقارد،موؼؾدأمعلؿقيم

اٌعقشيمؼبماالشبػوض،موتؼؾمضدرةماجملؿؿعمسؾكماالدخورموتؽقؼـمرؤوسماألعقال،م
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.موبوظؿوظلمتؼؾمضدرتفمسؾكماضوعيماٌشروسوتماىدؼدةمأومصقوغيماٌشروسوتماظؼوئؿي

م.وعـؾمػذهماٌشؽؾيمػلماظيتمدؾؼؿلؿقؿفوممبشؽؾيماطؿظوزماظلؽون

وػؽذامندمأنماظعالضيمبنيماظلؽونمعـمغوحقيموبنيمعؿقدطمدخؾماظػردمعـم

مسـدمعلؿقيمثوبًمعـماٌقاردماٌؿوحيمواٌعرصيماظػـقيمأوماظؿؽـقظقجقوم–غوحقيمأخرى

متؽقنمسالضيمرردؼيمؼبماظؾداؼيمثؿمتصؾحمسالضيمسؽلقيمبعدمذظؽم–اٌلؿكدعيم

م.ؼؾنيمظـومعـواًلمسددؼًومٌـؾمػذهماظعالضيم(2–4)واىدولم

 (2–4)جدول

 عدد السكان 
 (بالمميون نسمة)

 الدخل القومي 
 (بماليين ال نييات)

 متوسط دخل الفرد
 (بال نييات)

1 500 500 
2 1400 700 
3 2550 850 
4 3800 950 
5 5000 1000 
6 5700 950 
7 5950 850 
8 6000 750 

معؾققنمغلؿي،مأيم2وعـمػذاماىدولمندمأنمزؼودةماظلؽونمعـمعؾققنمإظب

معؾققنمجـقف،مأيم1400معؾققنمإظبم500زؼودةماظدخؾماظؼقعلمعـم%م100بـلؾيم

وحقٌمأنمععدلماظزؼودةمؼبماظدخؾماظؼقعلمأطربمعـمععدلماظزؼودةمؼبم%م180بـلؾيم
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مإظبم500وػقمؼبمعـوظـومػذامؼرتػعمعـم.ماظلؽونمصونماظدخؾماٌؿقدطمدقفمؼرتػع

معؾققنم3مإظبم2طذظؽمتمديماظزؼودةمؼبماظلؽونمعـم%م40مجـقفمأيمبـلؾيم700

م2550معؾققنمإظبم1400إظبمزؼودةماظدخؾماظؼقعلمعـم%م50غلؿي،مأيمبـلؾيم

مإظبم700،موعرةمأخرىمؼزدادماظدخؾماٌؿقدطمعـم%82عؾققنمجـقف،مأيمبـلؾيم

مجـقف،موػؽذامايولمبوظـلؾيمظؾزؼوداتماٌؿؿوظقي،صلغـومندمأنماظزؼودةمؼبم850

اظلؽونمبـلؾيمععقـيمتمديمإظبمزؼودةماظدخؾماظؼقعلمبـلؾيمأطرب،مممومؼعينمأنم

اظدخؾماٌؿقدطمدقفمؼرتػع،موؼبمػذامايوظيمؼؽقنماجملؿؿعمصقؿومؼلؿلممبرحؾيم

م.خػيماظلؽون

حؿكمتؽقنم(ؼبمعـوظـوػذا)معؾققنمغلؿيم5وظؽـمعومأنمؼصؾمسددماظلؽونمإظب

وعـمثؿم.مؼبمزؾمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيماظلوئدةمضدمادـؿـــػذ:مصرصمادؿغاللماٌقارد

،متمديمإظبمزؼودةم%20معؾققن،مأيمبـلؾيم6معؾققنمإظب5صونمزؼودةماظلؽونمعـم

تؼرؼؾًو،موػـوم%م14معؾققنمجـقف،مأيمبـلؾيم5700مإظبم5000اظدخؾماظؼقعلمعـم

ندمأنماظزؼودةمؼبمسددماظلؽونموإنمطوغًمتمديمإظلمزؼودةماظدخؾماظؼقعل،مإالمأنم

حبقٌمؼؽقنمعـمغؿقفؿفوماشبػوضماظدخؾماٌؿقدطم.مػذهماألخريةمتؽقنممبعدلمأضؾ

مجـقف،موؼبمػذهمايوظيمؼؽقنماجملؿؿعمضدمدخؾمؼبمعرحؾيم950مإظبم1000عـم

وميؽـممتـقؾماظعالضيماظلوبؼيمبقوغقًوممبـقلمطوٌؾنيمؼبماظشؽــؾم.ماطؿظوزماظلؽون

م(.1-م4)

م
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م

م

 (1 -4)ذؽل

 

 

 

 

 

 

 

 

م5وؼالحظمعـمػذاماظشؽؾمأغفمسـدعومؼؽقنمسددماظلؽونمؼبمػذاماجملؿؿعم
عؾققنمغلؿي،مصونماظدخؾماٌؿقدطمؼؽقنمأسؾكمعومميؽـماظقصقلمإظقفموؼلؿلمػذام

اظعددمؼبمعـوظـومػذامبويفؿماألعـؾمظؾلؽونموؼلؿلمبفذاماالدؿمألنمأيمحفؿمآخرم

م.دقفمضبؼؼمعلؿقيمأدغلمعـماٌعقشيم(دقاءمأضؾمأومأطرب)شريهم

متوسط 

 الدخل بالجنيه

 

 

100 

80 

60 

40 

20 

         9    8     7    6     5     4     3    2       1 

 عدد السكان بالماليين
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ذ

ذ

ذ:احلجمذاألعثلذظؾدؽان

ؼعرفمايفؿماألعـؾمظؾلؽونمبلغفمذظؽماظعددماظذيمؼلؿطقعمؼبمزؾمعلؿقيم

اٌعرصيماظػـقيماظؼوئؿي،مأنمؼلؿغؾماٌقاردمأحلـمادؿغالل،محبقٌمضبصؾمعـفوم

م.سؾكمأسؾكمغوتٍمؼبماٌؿقدط

وؼالحظمعـمتعرؼػـومػذامظؾقفؿماألعـؾمظؾلؽون،مأغـوماصرتضـومعلؿقيمععنيم

عـماٌعرصيماظػـقي،موؼرجعماظلؾىمؼبمذظؽماظؿقػظمإظبمأنمأيمتغريمؼبماظػـم

االغؿوجل،مدقاءمطونمعؿؿـاًلمؼبمزؼودةماظقسلماظـؼوؼبمبنيماألصرادمأومزؼودةماظؿدرؼىم

اٌفينمأومزفقرماخرتاسوتمجدؼدةمإظبمآخره،مدقفمؼمديمبوظضرورةمإظبمادؿغاللم

أصضؾمظؾؿقاردماظؼوئؿي،محبقٌمتؿغريماظعالضيمبنيماظلؽونموبنيماظدخؾمممومصبعؾم

عؿقدطمغصقىماظػردمعـماظدخؾماظؼقعلمسـدمأيمعلؿقيمعـمعلؿقؼوتماظلؽونمأسؾكم

م.ممومطونمسؾقفمضؾؾماظؿغري

صنذامعومأخذغوماٌـولماظلوبؼ،مواصرتضـومأغفمضدمحدثمتغريمؼبمودوئؾماالغؿوجم

طودؿكدامماٌزؼدمعـماٌكصؾوتمؼبماظزراسيمأومادؿكداممأغقاعمجدؼدةمعـمػذهم

اٌكصؾوت،موطودؿؾدالماالغؿوجماظصـوسلماظقدويمبنغؿوجمآظل،مأومطودؿكداممودوئؾم

األولمػقمارتػوعمعؿقدطماظدخؾم:مأصضؾؾؾؿقاصالت،مصونمذظؽمدقفمؼؽقنمظفمأثران
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مجـقفمبداًلم550اٌؼوبؾمظؽؾمحفؿمعـمأحفومماظلؽونمصقصؾحمعؿقدطمدخؾماظػردم

مسـدمسددم700مجقـفمبداًلمعـم800مسـدمسددماظلؽونمعؾققن،موؼصؾحم500عـم

م.معؾققنموػؽذا2اظلؽونم

م6معؾققنمغلؿيمإظبم5واألثرماظـوغلمػقماغؿؼولمايفؿماألعـؾمظؾلؽونمعـم

ؼؾنيمعؿقدطوتماظدخؾمسـدمعلؿقؼوتمثالثيمم(3–4)واىدولم.معؾققنمغلؿيمعـاًل

عـماٌعرصيماظػـقيموسـدمعلؿقؼوتمزبؿؾػيمعـماظلؽون،موميؽـممتـقؾماىدولمبقوغقًوم

وؼبماظشؽؾمغؼقسمسددم.م(2–4)مبفؿقعمعـماٌـقـقوتمطؿؾؽماٌؾقـيمؼبمذؽؾم

م1اظلؽونمسؾكماحملقرماألصؼل،موعؿقدطماظدخؾمسؾكماحملقرماظرأدلمواٌـقينمس

م2ميـالظعالضيمبنيمسددماظلؽونموعؿقدطماظدخؾمسـدمعلؿقيماٌعرصيماألول،مس

مسـدماٌلؿقيماظـوظٌ،م2ميـؾمػذهماظعالضيمسـدمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيماظـوغققس

م.وػؽذا

 (3–4)جدول

ذسددذاظدؽان
ذعدتويذاظدخلذسـدذعدتوؼاتذادلعرصةذاظػـقةذادلختؾػة

ذادلدتويذاظثاظثذادلدتويذاظثاغيذادلدتويذاألول

م600م550م500م1

م900م800م700م2

م1150م1000م850م3

م1350م1150م950م4

م1500م1250م1000م5

م1600م1300م950م6
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م1650م1250م850م7

م1600م1200م750م8

 

ذ

 (2- 4)ذؽلذرضم

 

 

 

 

 

 

 

 

وؼالحظمعـمػذاماظشؽؾ،مأغفمععمطؾمارتػوعمؼبمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيمصونم

اٌـقينماظذيمميـؾماظعالضيمبنيمعؿقدطماظدخؾموبنيمسددماظلؽونمؼـؿؼؾمإظبمأسؾكم

مأسدادمبوغوحقيماظقؿنيمممومؼؾنيمأنماجملؿؿعمضدمأصؾحمأطـرمضدرةمسؾكمادؿقعو

 160 
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 متوسط الدخل بالجنيه

 عدد السكان بالماليين
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م5أخريمعـماظلؽونموبذظؽمؼؿغريمايفؿماألعـؾمظؾلؽون،مصـفدمأغفمؼـؿؼؾمعـم

معؾققنمغلؿيمععماغؿؼولماٌعرصيماظػـقيمعـماٌلؿقيماألولمإظبماٌلؿقيم6عؾققنمإظبم

معؾققنمععماغؿؼولمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيمععم7معؾققنمإظبم6اظـوغل،موؼـؿؼؾمعـم

م.اٌلؿقيماظـوغلمإظبماظـوظٌ

وظؽـمضبدثم.موالمؼؼؿصرماألعرمسؾكماظؿغريمؼبمعلؿقيماٌعرصيماظػـقيمصقلى

مإذامعومحدثمتغريمؼبماٌقاردماٌؿوحيمظؾؿفؿؿعمبوطؿشوفمعقاردمجدؼدةمءغػسماظشل

م.طوظؾرتولمأوماٌعودنمأومادؿصالحماٌزؼدمعـماألراضلمأومإضوعيماظلدود

وعـمذظؽمغريمأنمايفؿماألعـؾمظؾلؽونمظقسمعؼدارمثوبؿًو،موظؽـفمؼؿغريم

بؿغريماظظروفماٌودؼيمواظػـقيماحملقطيمبوجملؿؿع،موميؽـماظقصقلمإظبمػذامايفؿم

م:أعو

سـمررؼؼمزؼودةماظلؽونمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماظيتمتشؽقمعـمخػيماظلؽونم .1

سـمررؼؼماظزؼودةماظطؾقعقيمؼبماظلؽون،مأومسـمررؼؼمتشفقعماهلفرةم

 .اظدوظقي

واعومزؼودةماٌقاردمواظؿؼدمماظػينمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتماظيتمتشؽقمععماطؿظوزم .2

اظلؽونمحؿكمتصؾحمػذهماجملؿؿعوتمأطـرمضدرةمسؾكمادؿقعوبماٌزؼدمعـم

 .اظلؽون
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ذادلبحثذاظثاظث

ذاظتخصصذوتؼدقمذاظعؿل

ظؼدمطونماالغلونماظؾدائلمضبوولمأنمؼشؾعمطؾمحوجوتفمبـػلفمصؽونمؼـؿٍم

عبقعماظلؾعماظيتمضبؿوجمإظقفو،مصقصطودمعـمايققاغوتمعومؼدهمبوظؾققممظؽلوئف،م

وؼؼطػماألذفورمعومضبؿوجمإظقفمعـماظـؿور،موؼؼطعمعـمأخشوبفومعومؼصـعمعـفم

م.بعضمأثوثفموأدواتفماظؾلقطي

وععمعضلماظزعون،مسرفماالغلونمععينماالدؿؼرارمواطؿشػمضرورةماظؿعوونم

ععمشريهمعـماألصراد،مصؾدأتمتؿؽقنماىؿوسوتمواظؼؾوئؾماظيتمادبذتمعـماظقدؼونم

وذقارهماألغفورمعلؿؼرًامهلومعؽقغيمغشوطمععني،مؼؾذلمصقفمطؾمجفده،متورطومعوم

م.سداهمعـماألغشطيمظغريهمعـماألصرادمظقؿكصصقامصقف

وظؼدماضؿضلماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمبنيماألصرادموجقدمغظوممظؾؿؾودظيم

ؼلؿطقعمطؾمصردمؼبمزؾفمأنمؼؾودلمعومؼػقضمسـمحوجؿفمعـماظلؾعيماظيتمؼؿكصصم

م.ؼبماغؿوجفومأذكوصمآخرون

وظؼدمطونمأولمغظوممظؾؿؾودلمسرصفماالغلونمػقمغظومماٌؼوؼضي،موؼبمزؾمػذام

اظـظوممؼؼقمماظػردممبؾودظيمدؾعيمبلؾعيمبلدؾقبمعؾوذرمدونموجقدمأيمودقطموظؽـم

غظومماٌؼوؼضيمػذامطونمؼشقبفماظؽـريمعـماظعققبماظيتمذؽؾًمصعقبيمؼبمسؿؾقوتم

اظؿؾودل،مواظيتماغعؽسمأثرػومؼبماالبؼوءمسؾكمعلؿقيمععنيمعـماظؿكصصموتؼلقؿم
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صالمميؽـمأنمغؿصقرمؼبمزؾمػذاماظـظوممأنمؼؼقممصردعومبوظؿكصصمؼبماغؿوجم.ماظعؿؾ

دؾعيمواحدةمصؼطمأومجزءمعـمػذهماظلؾعيمحقٌمأغفمصبدماظؽـريمعـماظصعقبوتمسـدم

م.عؾودظؿفوممبومضبؿوجفمعـمدؾعموخدعوتمأخرى

وظؼدمأدىمععرصيماالغلونمظؾـؼقدموادؿكداعفمهلومؼبماظؿؾودلمإظبماظؼضوءمسؾكم

سققبمغظومماٌؼوؼضي،موعـمثؿمأتوحماظػرصيمٌزؼدمعـماظؿكصصماظدضقؼمبنيماألصراد،م

م.ودوسدمسؾكمذظؽمأؼضًوموؿعماألصرادموزفقرماٌدنماظؽؾرية

وػؽذامندمأغفمععمتطقرماظؾشرؼي،مععمزؼودةموؿعماألصرادمواتلوعماٌدن،م

وععمذققعمادؿكدامماظـؼقدموتطقرمأذؽوهلو،موععماظؿقلـماٌلؿؿرمؼبمودوئؾم

اٌقاصالت،مازدادماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمبنيماألصراد،موبدأـمؼلخذمصقرًامزبؿؾػيم

م.سؿومطونمسؾقف

صػلماظقضًمايوضرمندمأنماظػردمالمؼؿكصصمؼبماغؿوجمدؾعيمواحدةم

وضدمدوسدمسؾكم.مصقلى،موظؽـمؼؿكصصمؼبماغؿوجمجزءمضؽقؾمعـمػذهماظلؾعي

صنغؿوجمدؾعيمبلقطيمطوظدبوبقسم.ذظؽمتؼلقؿماظعؿؾقيماالغؿوجقيمإظبمأجزاءمصغريةمجدًا

وبوٌؼورغيمميؽــومأنمغؿصقرمأنم.معـالمميؽـموزئؿفمإظبممثوغقيمسشرمسؿؾقيمعـػصؾي

اغؿوجمدؾعيمأخرىمأطـرمتعؼقدًامطوظلقوراتمأوماظـالجوتمأومايودؾوتماالظؽرتوغقيم

م.ميؽـمأنمتـؼلؿمإظبمآالفماظعؿؾقوتماٌكؿؾػي

م
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ذ:عزاؼاذاظتخصص

ؼمديمدبصصماظعؿولمإظبمذبؿقسيمعـماٌزاؼوماظيتمترصعمعـؽػوءتفؿموتزؼدم

م:عـماغؿوجفؿ،موميؽــومتؾكقصمأػؿمػذهماٌزاؼومؼبماآلتل

اتوحيماظػرصيمأعوممطؾمصردمألنمؼؿكصصمؼبمذظؽماظػرعمعـماظـشوطماظذيم .1

ؼؿػؼمععمعقاػؾفموعققظفماظطؾقعقي،مإذمعـماٌعروفمأنمػـوكماخؿالفمبنيم

صؾعضماألصرادمميقؾقنمظؾؼقوممبوألسؿولم.معققلماألصرادموادؿعدادػؿماظطؾقعل

اظقدوؼي،مواظؾعضماآلخرمؼػضؾقنماألسؿولماآلظقيمواظؾعضمهلؿماظؼدرةمسؾكم

ودبصصمطؾمصردمؼبماٌفـيماظيتمتؿػؼمععمعققظفم.ماظؼقوممبوألسؿولماظؿـظقؿقي

م1،2صؾقماصرتضـومعـالمأنمظدؼـومذكصنيم.موادؿعدادهماظػطريمعـماألغشطي
ؼؼقعونمبنغؿوجمدؾعؿنيمأ،مب،موأنماظشكصماألولمظدؼفمادؿعدادمرؾقعلم

إلغؿوجماظلؾعيمأ،مواظشكصماظـوغلمظدؼفمادؿعدادمرؾقعلمإلغؿوجماظلؾعيمب،م

 :وطوغًماظلوسوتماظالزعيمإلغؿوجموحدةمواحدةمعـمطؾمعـماظلؾعؿنيمطوآلتل

ذ(ب)اظدؾعةذذ(أ)اظدؾعةذذ

ذ3ذ2ذاظشخصذاألول
ذ2ذ3ذاظشخصذاظثاغي

 

مدوسيمؼبماألدؾقعمؼؼلؿفومبوظؿلوويم60وظقماصرتضـومأنمطؾمعـفؿومؼعؿؾم

م:بنيماغؿوجماظلؾعؿني،مؼبمػذهمايوظيمؼؽقنماغؿوجمطؾمعـفؿومطؿومؼؾل
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 مموحداتمعـماظلؾعيمب10موحدةمعـماظلؾعيمأمو15اظػردماألولم

 موحدةمعـماظلؾعيمب15موحداتمعـماظلؾعيمأمو10اظػردماظـوغلم

موحدةمعـم25موحدةمعـماظلؾعيمأمو25وؼؽقنمعبؾيمعومؼـؿففماالثـونمععًوم

م.اظلؾعيمب

وظؽـمإذامعومضررماظشكصونمتؼلقؿماظعؿؾمصقؿومبقـفؿومحبقٌمؼؿكصصم

األولمؼبماغؿوجماظلؾعيمأموؼؿكصصماظـوغلمؼبماغؿوجماظلؾعيمب،مصوغفمؼبمػذهمايوظيم

م:دقؽقن

 م.معـمبءمعـمأمالمذل30اغؿوجماألولمػقم

 م.معـمب30معـمأ،ءواغؿوجماظـوغلمػقمالمذل

م30معـمأمو30وؼؽقنمعبؾيماغؿوجفؿومعـماظلؾعؿنيمبعدمتؼلقؿماظعؿؾمػقم

معـمطؾمعـماظلؾعؿني،موػذػوظزؼودةمؼبماالغؿوجمالمترجعم5أيمبزؼودةمضدرػوم.معـمب

وظؽـمجملردمضقوممطؾمصردمبوظعؿؾماظذيمؼؿـودىمععم.مإظبمعفوراتمجدؼدةماطؿلؾً

م.ضدراتفماظطؾقعقي،مأومعومميؽـمأنمغلؿقفمبقضعماظرجؾماٌـودىمؼبماٌؽونماٌـودى

ؼمدؼؿكصصماألصرادمؼبمجزءمبلقطمعـمسؿؾقيماغؿوجقيمبذاتفو،موضضوءمطؾم .2

وضؿفؿمؼبممموردؿفومإظبماطؿلوبماٌزؼدمعـماًربةمواٌفورةمحبقٌمؼمديمإظبم

تعرصفؿمسؾكمأدرارػومودضوئؼفوموػذامبدورهمميؽـفؿمعـماالبؿؽورمواظؿعرفم
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صػلمعـوظـوماظلوبؼ،مإذامطرسمطؾمذكصمطؾم.مسؾكمأصضؾماظطرقمظإلغؿوج

صونماٌرانمدقفم.مجفدهمإلغؿوجمدؾعيمواحدةمصؼطماومجزءمعـمػذهماظلؾعي

حبقٌمميؽــومأنمغؿصقرمأغفمبعدمعضلمبعضم.مؼؽلؾفمخريةمؼبماغؿوجفو

اظقضًمدقـكػضماظقضًماظالزعإلغؿوجموحدةمواحدةمعـماظلؾعيمحبقٌم

 .ؼمديمذظؽمبدورهمإظبمزؼودةمأخرىمؼبماالغؿوج

ؼمديماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمبنيماألصرادمإظبمإعؽوغقيادخولماآلظقيمؼبم .3

إذامأغفمالمميؽـمأنمغؿصقرموجقدمآظيمتلؿطقعمأنمتـؿٍمدقورةم.ماالغؿوج

بلطؿؾفومأومجفوزمرادؼقمبلطؿؾف،موظؽـمإذامضؿـومبؿؼلقؿماغؿوجماظلقورةمأوم

حبقٌمدبؿصم.ماظرادؼقمإظبمذبؿقسيمطؾريةمعـماظعؾؿقوتماالغؿوجقيماظصغرية

طؾمسؿؾقيمبنغؿوجمجزءمضؽقؾمعـفومصؼط،مصوغفمميؽــومؼبمػذهمايوظيمادخولم

سؾكمأنمؼؿؿم.ماآلظقي،محبقٌمؼؽقنمػـوكمآالتمظصـعمطؾمجزءمسؾكمحدة

وؿقعفومصقؿومبعد،مأعومسـمررؼؼمآظيمآخريمأومسـمررؼؼمعومؼلؿلم

م.خبطقطماظؿفؿقع

ذ:عضارذاظتخصص

سؾكماظرشؿمممومدؾؼمذطرهمعـمعزاؼوماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾ،ماالماغفمتقجدم

بعضماٌضورماظيتمتـشلمغؿقفيمظزؼودةماالععونمؼبماظؿكصصمأومعومؼلؿلمأحقوغًوم

م:بوظؿكصصماظدضقؼ،موظعؾمعـمأػؿمػذهماٌضورمػل
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إذمأنمممورديماظػردمظعؿؾمععني،موتؽرارهمهلذاماظعؿؾمرقلم:ماظللممواٌؾؾ .1

اظقضً،معـمذلغفمأنمؼلؾىمظفماظؽـريمعـماٌؾؾمحبقٌمؼؽقنمظفمأثورمدؾؾقيم

وضدمتـؾفمطـريمعـمرجولمسؾؿماظـػسماظصـوسلمإظبمػذهم.مسؾكماالغؿوج

ايؼقؼي،مصعؿؾقامسؾكمإصبودماظقدوئؾماٌكؿؾػيماظيتمتؾعدماظللممسـمغػقسم

اظعؿول،مدقاءمبنجراءمتغرياتمدورؼيمؼبماألعوطـماظيتمؼشؿغؾقنمبفومداخؾم

اٌصـع،مأومتؼلقؿمصرتاتمظؾراحي،مأومبنذاسيمعؼطقسوتمعقدقؼقيمعـودؾيمؼبم

أثـوءمعزاوظيماظعؿؾ،مإظبمآخرمعـؾمػذهماظقدوئؾماظيتمميؽـمأنمؼؽقنمهلوم

 .تلثريمؼبمتـشقطماظعوعؾموأبعودماٌؾؾمسـف

ضدمؼؿعرضماظشكصماظذيمؼؿكصصمؼبمسؿؾقيمصغريةمإظبماظؾطوظيمإذامعومضؾم .2

اظطؾىمسؾكماظػرعماظذيمؼؿكصصمصقف،مإذمدقؽقمنـماظصعىمسؾقفمأنم

.مميورسمسؿاًلمآخرمإالمبعدمعضلموضًمرقؼؾمؼؿؿرنمصقفمسؾكماظعؿؾماىدؼد

وظؽـمؼردمسؾكمػذاماظرأيمبلنمزؼودةماظؿكصصماظدضقؼموتؼلقؿماظعؿؾقيم

االغؿوجقيمإظبمأجزاءمصغريةمجدًامسودةمعومؼمديمإظبمإصبودمسؿؾقوتمعشرتطيم

اظذيمؼلؿكدممؼبمم(اظرتغزدؿقر)صؿـاًلمندمأنم.مبنيماألغشطيماٌكؿؾػي

صـوسيماظرادؼقمميؽـمادؿكداعفمؼبمصـوسيماظؿؾػزؼقنموأجفزةماظؿلفقؾم

وعؽرباتماظصقتموايودؾوتماالظؽرتوغقيموأجفزةمتؼقؼيماظلؿعموطـريمعـم

األجفزةماظطؾقي،موػذامؼعينمأغفمإذامحدثمغؼصمؼبماظطؾىمسؾكمعـؿفوتم

صلقؽقنمؼبمادؿطوسيماظعوعؾنيمبفمأنمؼؿققظقامإظبمغشوطم.مأحدمػذهماألغشطي

م.آخرمؼؼقعقنمصقفمبـػسماظعؿؾماظذيمطوغقامؼزاوظقغفمؼبماظـشوطماظلوبؼ
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ذ

ذ:حدودذاظتخصصذوتؼدقمذاظعؿل

ؼؿقددماظؼدرماظذيمميؽـمأليمذبؿؿعمعـماجملؿؿعوتمأنمؼصؾمإظقفمؼبم

اظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمبعـصرمأدودلموػقماتلوعماظلققمصػلمذبؿؿعماظؼرؼيم

حقٌمسددماظلؽونمضؾقؾ،معـماظصعىمسؾقـومأنمندمأيمغقعمعـماظؿكصصوتم

صطؾقىم.ماظدضقؼي،مصوظؿكصصوتماظيتمميؽـمأنمتؿقاجدمتؽقنمسودةمدبصصوتمسوعي

وؼؼولم.مؼؽقنممموردًومسوعًومؼؼقممبدورماظطؾقىمواىراحمواٌقظدم(انموجد)اظؼرؼيم

اظؼرؼيمميؽـمأنمؼؾقعمجبوغىمأغقاعماظؾؼوظيماٌكؿؾػيمبعضمأغقاعمايؾلماظرخقصيم

وبعضمأغقاعماٌالبس،مؼبمحنيمأغفمؼبماٌدؼـي،محقٌمؼؽقنماظلققمأطـرم

اتلوسًو،صلغـومندمدبصصوتمأطـرمدضي،محقٌمؼقجدمرؾقىمعؿكصصمظؽؾمغقعم

عـمأغقاعماألعراضموؼقجدمربالتمعؿكصصيمظؾقعمأغقاعمععقـيمعـماٌـؿفوتم

أعومإذامعوماغؿؼؾـومإظبماٌلؿقيماظؼقعلمصلغـومندمأنماظؿكصصوتمتزدادمدضيم.موػؽذا

حلىمحفؿماظلققماظؼقعقي،مظقسمؼبمذبولماظؿفورةمصقلىموظؽـمؼبم

م.عبقعؿفوالتماالغؿوج

أغفومتعينمسددماظلؽونمصقلى،موظؽـمم(اتلوعماظلقق)وضدمؼػفؿمعـمطؾؿيم

اظقاضعمأنمسددماظلؽونمعومػقماالمسـصرامواحدًامعـمسـصريماظلقق،مأعوماظعـصرم

اظـوغلمصفقمعؿقدطمدخؾماظػرد،موعـمثؿمصلغـومغعؿربمأنماظلققماالنؾقزيمعـاًلمأطـرم
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اتلوسًومعـماظلققماهلـديمسؾكماظرشؿمعـمأنمسددماظلؽونمؼبماألولمأضؾمبؽـريمعـم

م.سددماظلؽونمؼبماظـوغل

وممومالمذؽمصقفمأنماظؿكصصمؼعؿؿدمإظبمحدمطؾريمسؾكمعومؼلؿلمبوإلغؿوجم

مأظػمدقورةمدـقؼًومدقؿقحمصرصمأطربم60اظؽؾري،صلغشوءمعصـعمروضؿفماالغؿوجقيم

.مظؾؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمسـمعـؾفماظذيمتؾؾغمروضؿفماالغؿوجقيمػبليمآالفمصؼط

وظؽـماغشوءماألولمؼبمغػسماظقضًمضبؿوجمإظبموجقدمضقةمذرائقيمظديماألصرادمتلؿطقعم

م.أنمتلؿقسىمعـؾمػذامايفؿمعـماالغؿوج

وأخريًاموضؾؾمأنمغرتكمػذاماىزءمودرماالذورةمإظبمأنماظؿكصصمظقسم

ضوصرًامسؾكماظعؿؾمصقلى،مبؾمميؽـمأنمؼـطؾؼمسؾكمعبقعمسـوصرماالغؿوجم

صؾوظـلؾيمإظبمرأسماٌولمندمأنموجقدمآظيمعؿكصصيمؼبماغؿوجمععنيمعـم.ماألخرى

اظغزلمعـاًل،متؽقنماغؿوجقؿفومأسؾكمبؽـريمممومظقمطوغًمػذهماآلظيمعصؿؿيمسؾكم

طؿوماغفمبوظـلؾيمظألراضقػلغـومندمأنم.مأدوسماغؿوجماألغقاعماٌكؿؾػيمعـماظغزل

دبصصمعقردمرؾقعلمععنيمؼبمسؿؾقيماغؿوجقيمععقـيمعـمذلغفمأنمؼزؼدمعـم

طذظؽمايولمبوظـلؾيمظؾؿـظؿماظذيمؼؼصرمطؾمجفدهموصؽرهمسؾكمغشوطم.ماغؿوجقؿفو

م.اغؿوجلمواحد،مصوغفمؼـؿٍمأطـرمممومظقمذؿًمجفدهمبقـعؿؾقوتماغؿوجقيمزبؿؾػي

ذ:اظتورن

المؼؼؿصرماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾمسؾكمسقاعؾماالغؿوجمصقلى،موظؽـم

صـفدمأنمعـؼطيمععقـيمضدم.مػـوكمغقعمآخرمعـماظؿكصصمؼؼقممسؾكمأدوسمجغراؼب
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تؿكصصمؼبمغقعمععنيمعـماألغشطيماالغؿوجقي،محبقٌمؼؽقنمػذاماظـشوطمشوظؾًوم

سؾقفو،ممتوردفمبصقرةمعرطزةمأطـرمعـمشريهمعـماألغشطي،مصؿـطؼيمذرباماًقؿيم

واحملؾيماظؽربىمعـالمعؿكصصيمؼبماغؿوجماظغزلمواظـلقٍ،موؼرتطزمصقفومسددمطؾريم

وعـطؼيمحؾقانمعؿكصصيمؼبمصـوسيمايدؼدمواظصؾىم.معـمعصوغعماظغزلمواظـلقٍ

وعـؾم.مواظصـوسوتماٌعدغقيموؼرتطزمصقفومسددمطؾريمعـماٌصوغعماٌشؿغؾيمبفذاماظـشوط

م.ػذاماظـقعمعـماظؿكصصمػقمعومؼلؿلمبؿقرـماظصـوسي

وتقرـماظصـوسي،مذلغفمذلنمدبصصمسقاعؾماالغؿوج،مظفمعزاؼوهموظفم

عضوره،مصؿـمعزاؼوماظؿقرـمأنماظصـوسيمترتطزمؼبمتؾؽماٌـورؼماظيتمهلومصػوتم

رؾقعقيمعـودؾيمهلذهماظصـوسي،مطؼربفومعـماألدقاق،مأومعصودرمسقاعؾماالغؿوجم

وعومأنمتؿقرـمصـوسيمععقـيمؼبمعـطؼيمعـماٌـورؼم.ماظالزعيمهلو،مأومعـماٌقاصالت

طؿقاجدمذبؿقسيمعـماظصـوسوتماظيتمتؿؽوعؾمععم.محؿكمتـشلمبعضماٌزاؼوماٌؽؿلؾي

بعضفومدقاءمطونمػذاماظؿؽوعؾمرأدقًومأومأصؼقًو،مأوموجقدمذبؿقسيمعـماٌمدلوتم

.ماظيتمدبدممػذهماظصـوسي،مدقاءمطوغًمعمدلوتؿؿقؼؾقيمأومتلقؼؼقيمأومعراطزمحبقث

ػذامبوإلضوصيمإظبمأنمترطزماظصـوسيمؼبمعـطؼيمواحدةمصبعؾمعـفومعـطؼيمجذبم

م.ظعقاعؾماالغؿوجماٌؿكصصيمبفو

وطؿومأنمظؾؿقرـمعزاؼو،مصونمظفمأؼضًومعضورة،مواظيتمتؿؿـؾمصقؿومميؽـمأنم

ؼصقىماٌـطؼيمطؾفومعـماظؽلودمإذمعومضؾماظطؾىمسؾكماظلؾعيمأوماظلؾعماظيتم

تـؿففوماٌـطؼيمػذامبوإلضوصيمإظبمأنمتركماظصـوسيمؼبمعـطؼيمععقـيمؼعؿربمعـمأػؿم
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أدؾوبمتؾقثماظؾقؽي،مصوألدخـيماٌؿصوسدةمعـماٌصوغعمواظـػوؼوتماٌكؿؾػيمسـفوم

ميؽـمأنمتلؾىمبعضماألعراض،مظقسمصؼطمظؾعوعؾنيمؼبمػذهماٌصوغعمصقلىموظؽـم

م.ظؽؾمدؽونماٌـطؼي،موضدممتؿدمأثورػومإظبمعومػقمأبعدمعـمذظؽ

بوإلضوصيمإظبماألغقاعماظلوبؼيمعـماظؿكصصوت،مػـوكمغقعمأخرمعـم

اظؿكصصمميؽـمأنمؼؼقممسؾكمأدوسمجغراؼب،مأومبؿعؾريمأدقمسؾكمأدوسماضؾقؿل،م

وعـؾمػذاماظـقعمػقمعومؼعرفمبودؿماظؿكصصماظدوظل،مواظذيمؼعؿؿدمبصػيمأدودقيم

سؾكموجقدمبعضماٌزاؼوماظـلؾقيمؼبماظؾؾدانماٌكؿؾػي،محبقٌمصبعؾفومتؿكصصمؼبم

اغؿوجمدؾعيمأومذبؿقسيمعـماظلؾعمدونمشريػو،مأومبؽؿقوتمأطـرمعـمشريػو،مسؾكم

وبؼقمماظؿكصصماظدوظلمسؾكمأدوسموجقدم.مأنمتؼقممبؿؾودهلومععماظدولماألخرى

صدوظيمعومضدم.ماخؿالصوتمؼبماظقصرةمأوماظـدرةماظـلؾقيمظعقاعؾماالغؿوجمصقؿومبنيماظؾؾدان

ؼؽقنمظدؼفوموصرةمؼبماظعؿؾموغدرةمؼبمرأسماٌولمحبقٌمصبعؾفومأطـرمضدرةمسؾكماغؿوجم

تؾؽماظلؾعماظيتمتؿطؾىمطؿقيمعـماظعؿؾمأطـرمممومتؿطؾىمعـمرأمسول،مسؾكمسؽسم

دوظيمأخرىمضدمؼؽقنمظدؼفوموصرةمؼبمرأسماٌولموغدرةمؼبماظعؿؾ،موػذهمتؽقنمأطـرم

م.ضدرةمسؾكماغؿوجمعومؼعرفمبودؿماظلؾعمطـقػيمرأسماٌول

وظعؾماخؿالفماظقصرةمأوماظـدرةماظـلؾقيمظعقاعؾماإلغؿوجمؼعؽسمأثرهمبصقرةم

عؾوذرةمسؾكمتؽوظقػماالغؿوجمصقفعؾماغؿوجمدؾعيمعومؼبمدوظيمعومأضؾمعـمأومأطـرمعـم

شريػومعـماظؾؾدان،محبقٌمؼمديمػذاماالخؿالفمؼبمتؽوظقػماالغؿوجمإظبمدبصصم
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طؾمدوظيمعـماظدولمؼبماظلؾعيمأوماظلؾعماظيتمتـؿففومبؿؽؾػيمغلؾقيمأصؾمعـمشريػو،م

م.سؾكمأنمتؿؾودلمػذهماظلؾعمععمشريػومعـماظدول،موعـمػـومتـشلماظؿفورةماظدوظقي

 

 

 

 

 تطبيقـــــــاث
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: ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية

 

 

 (1)السؤال 

. ٌّىٓ رؼشٌف ػٍُ االلزظبد ثبٔٗ ػٍُ دساعخ ٔذسح اٌّٛاسد اٌّزبؽخ فً أي ِغزّغ

 
 (2)السؤال 

: ٌّىٓ اٌمٛي ئْ ٕ٘بن صالس ػٕبطش ئٔزبط فمؾ الصِخ ألي ػٍٍّخ ئٔزبعٍخ ُٚ٘

. اٌؼًّ، األسع، ٚسأط اٌّبي

 
 (3)السؤال 

ٌّىٓ رؼشٌف اٌطٍت ػًٍ أٔٗ اٌىٍّبد اٌزً ٌىْٛ اٌّغزٍٙىْٛ لبدسٌٓ ػًٍ ششاؤ٘ب 

ثمبء األشٍبء األخشي "ػٕذ األصّبْ اٌّؾزٍّخ فً فزشح صٍِٕخ ِؼٍٕخ، ِغ أفزشاع 

". ػًٍ ؽبٌٙب

 
 (4)السؤال 

ِٓ أُ٘ ِٛػٛػبد ػٍُ االلزظبد اٌغضئً دساعخ األعٛاق اٌّؾٍٍخ، ثٍّٕب ِٓ أُ٘ 

.  األعٛاق اٌذٌٍٚخاٌىًٍ دساعخِٛػٛػبد ػٍُ االلزظبد 

 
 (5)السؤال 

فً ظً داٌخ اٌطٍت، فأْ اٌغؼش ٘ٛ اٌّزغٍش اٌّغزمً ٚاٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ ً٘ اٌّزغٍش 

. اٌزبثغ

 
 (6)السؤال 

ٌمظذ ثبٌزغٍش فً اٌطٍت ػًٍ عٍؼخ ِب اٌزؾشن ِٓ ٔمطخ ئًٌ أخشي ػًٍ ٔفظ 

". ثمبء األشٍبء األخشي ػًٍ ؽبٌٙب"ِٕؾًٕ اٌطٍت، ٚرٌه ثبفزشاع 

 
 

 

 

 

 



-288 - 

 (7)السؤال 

فً ؽبٌخ ٚعٛد عٍؼخ ػبدٌخ، فأْ أسرفبع اٌذخً إٌمذي ٌٍّغزٍٙه، ِغ صجبد اٌؼٛاًِ 

. األخشي، ٌإدي ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ رٍه اٌغٍؼخ

 
 (8)السؤال 

أْ اسرفبع عؼش اٌجٓ ٌإدي ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌشبي ػٕذ وً ِغزٛي 

ِٓ ِغزٌٛبد االعؼبس اٌمذٌّخ ٌّٕؾًٕ ؽٍت اٌشبي، ٚرٌه ثبفزشاع صجبد اٌؼٛاًِ 

. األخشي

 
 (9)السؤال 

ٌإدي صٌبدح ػشع اٌغىش ِغ أفزشاع صجبد اٌطٍت ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ اٌزٛاصٍٔخ 

. ٚاٌغؼش اٌزٛاصًٔ ٌٍغىش

 
 (10)السؤال 

ثّمذاس " ط"ٌمبي أْ ِشٚٔخ اٌطٍت اٌغؼشٌخ ِزىبفئخ، ئرا أخفغ عؼش اٌغٍؼخ 

 .ٚرشرت ػٍٍٙب أٔخفبع اٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ ِٕٙب ثٕفظ إٌغجخ% 10

 
 (11)السؤال 

ٕ٘بن ػاللخ ؽشدٌخ ثٍٓ دسعخ اعزغبثخ اٌزغٍش إٌغجً فً دخً اٌّغزٍٙه ٚاٌزغٍش 

 .إٌغجً فً اٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌغٍؼخ اٌؼبدٌخ

 
 (12)السؤال 

ٌزشرت ػٍٍأخفبع وال ِٓ اٌؼشع ٚاٌطٍت، ثّمذاس ِزغبٚي، أٔخفبع وٍّخ 

 .اٌزٛاصْ ِغ ػذَ رغٍش اٌغؼش اٌزٛاصًٔ

 
 

 (13)السؤال 

ئرا صاد اٌطٍت ػًٍ عٍؼخ ِب، ِغ أفزشاع صجبد اٌؼشع، ٌإدي رٌه ئًٌ صٌبدح 

 .اٌىٍّخ اٌزٛاصٍٔخ ٚٔمض اٌغؼش اٌزٛاصًٔ ٌٍغٍؼخ
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 (14)السؤال 

 

ٌزشرت ػًٍ صٌبدح اٌؼشع ٚٔمض اٌطٍت أٔخفبع اٌغؼش اٌزٛاصًٔ ٚصٌبدح اٌىٍّخ 

 .اٌزٛاصٍٔخ

 
 (15)السؤال 

 .وٍّب رٛافشد ثذائً ٌٍغٍؼخ، وٍّب صادد دسعخ اٌّشٚٔخ

 
 (16)السؤال 

 .وٍّب صادد أٍّ٘خ اٌغٍؼخ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزٍٙه، وٍّب لٍذ دسعخ اٌّشٚٔخ

 (17)السؤال 

 .ٌؼزجش اٌٍّؼ ِشْ، إلْ ٔغجخ إٌّفك ػٍٍٗ ِٓ اٌذخً ِٕخفؼخ

 
 (18)السؤال 

 .وٍّب ؽبٌذ اٌفزشح اٌضٍِٕخ، وٍّب صادد دسعخ اٌّشٚٔخ

 
 (19)السؤال 

فً اٌّذي اٌمظٍش عذا، وٍّب وبٔذ اٌغٍؼخ غٍش لبثٍخ ٌٍزخضٌٓ، رضداد ِشٚٔخ 

 .اٌؼشع

 
 

 (20)السؤال 

فً اٌّذي اٌطًٌٛ، ٌّىٓ رغٍش ؽغُ اإلٔزبط ػٓ ؽشٌك رغٍٍشفمطجؼغ ػٕبطش 

 .اإلٔزبط دْٚ غٍش٘ب

 
 (21)السؤال 

ٌإدي أٔمبي ِٕؾًٕ اٌؼشع عٙخ آٌٍٍّ ِغ صجبد اٌطٍت ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ اٌزٛاصٍٔخ 

 .ٚأخفبع اٌغؼش اٌزٛاصًٔ
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 (22)السؤال 

ٌإدي صٌبدح دخً اٌّغزٍٙه ثبفزشاع صجبد اٌؼشع ئًٌ صٌبدح اٌغؼش اٌزٛاصًٔ 

 .ٚأخفبع اٌىٍّخ اٌزٛاصٍٔخ

 
 (23)السؤال 

ٌإدي أخفبع أعؼبس ػٕبطش اإلٔزبط ثبفزشاع صجبد اٌطٍت ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ 

 .اٌزٛاصٍٔخ ٚأخفبع اٌغؼش اٌزٛاصًٔ

 
 (24)السؤال 

ٌإدي أخفبع أعؼبس ػٕبطش اإلٔزبط ٚصٌبدح دخً اٌّغزٍٙه ئًٌ صٌبدح اٌىٍّخ 

 .اٌزٛاصٍٔخ أِب عؼش اٌزٛاصْ فٍزٛلف ػًٍ ِذي رغٍش اٌطٍت ثبٌٕغجخ ٌزغٍش اٌؼشع

 (25)السؤال 

 ٚؽذاد 5، ٚوبٔذ إٌّفؼخ اٌؾذٌخ ِٓ اعزٙالن 4= ، س ص 8= ئرا وبٔذ س ط 

 ٚؽذاد ِٓ اٌغٍؼخ 10، ٚإٌّفؼخ اٌؾذٌخ ِٓ اعزٙالن 64" = ط"ِٓ اٌغٍؼخ 

" ط" ٚؽذاد ِٓ اٌغٍؼخ 5، فٍزؾمك رٛاصْ اٌّغزٍٙه ػٕذ اعزٙالن 32" = ص"

 .90= ٚرٌه ثافزشاع أْ دخً اٌّغزٍٙه " ص" ٚؽذاد ِٓ اٌغٍؼخ 10ٚ

 
 

 (26)السؤال 

رزٍّض ِٕؾٍٕبد اٌغٛاء ثأٙب عبٌجٗ اًٌٍّ، ؽٍش رٕؾذس ِٓ أػًٍ ئًٌ أعفً عٙخ 

 .آٌٍٍّ

 
 (27)السؤال 

 

رىْٛ ِٕؾٍٕبد اٌغٛاء ِمؼشح رغبٖ ٔمطخ األطً ٚرؼىظ ٘زٖ اٌخبطٍخ رضاٌذ ِؼذي 

 .االؽالي اٌؾذي
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 (28)السؤال 

خشٌطخ عٛاء خبطخ ثٗ رزؼّٓ ئعزٙالن وٍّبد " أ"ثأفزشاع أْ ٌٍّغزٍٙه 

، فإٔب ٔغذ أْ صٌبدح اٌىٍّخ اٌّغزٍٙىخ ِٓ وٍزب "ص"ٚ " ط"ِخزٍفخ ِٓ اٌغٍؼزٍٓ 

. اٌغٍؼزٍٓ ٌزشرت ػٍٍٙب ئٔزمبي ِٕؾًٕ اٌغٛاء ئًٌ أػًٍ

 
 (29)السؤال 

ٌؾمك اٌّغزٍٙه اٌزٛاصْ ئرا اعزطبع أْ ٌظً ئًٌ أػًٍ ِٕؾًٕ عٛاء ِّىٓ فً ظً 

ٌّٚىٓ اٌزؼجٍش ػٓ رٌه ثٍبٍٔب . دخٍٗ اٌّؾذٚد ٚفً ظً األعؼبس اٌغبئذح فً اٌغٛق

 .ػٓ ؽشٌك ٔمطخ رّبط خؾ اٌغؼش ٚأؽذ ِٕؾٍٕبد اٌغٛاء

 
 (30)السؤال 

أوجش ِٓ إٌّفؼخ " أ"ئرا وبٔذ إٌّفؼخ اٌؾذٌخ ٌىً عٍٕٗ ٌٕفمٗ اٌّغزٍٙه ػًٍ اٌغٍؼخ 

، فٍّىٓ ٌٍّغزٍٙه ٔمض اٌٛؽذاد "ة"اٌؾذٌخ ٌىً عٍٕٗ ٌٕفمٗ اٌّغزٍٙه ػًٍ اٌغٍؼخ 

ؽزً ٌزؾمك " ة"ٚصٌبدح اٌٛؽذاد اٌّغزٍٙىخ ِٓ اٌغٍؼخ " أ"اٌّغزٍٙىٗ ِٓ اٌغٍؼخ 

 .ششؽ رٛاصْ اٌّغزٍٙه

 
 (31)السؤال 

ٌىْٛ ػشع اٌغٍؼخ ِشٔب فً اٌّذي اٌطًٌٛ، ؽٍش ٌىْٛ ِٓ اٌّزؼزس ئٔزمبي 

 .ػٕبطش اإلٔزبط ثٍٓ فشٚع اإلٔزبط اٌّخزٍفخ

 
 

 (32)السؤال 

ٌىْٛ ِؼبًِ ِشٚٔخ اٌؼشع ألً ِٓ اٌٛاؽذ اٌظؾٍؼ، ئرا لٍذ ٔغجخ أخفبع اٌىٍّخ 

 .اٌّؼشٚػخ ػٓ ٔغجخ ئٔخفبع اٌغؼش

 
 (33)السؤال 

ثأفزشاع صجبد ؽٍت اٌغٍؼخ، ٌإدي ئٔخفبع اٌّغزٛي اٌفًٕ ٌإلٔزبط ئًٌ ٔمض 

 .اٌىٍّخ ٚاٌغؼش اٌزٛاصًٔ ٌٍغٍؼخ
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 (34)السؤال 

ٌزشرت ػًٍ ئِىبٍٔخ رؼذًٌ اٌّغزٍٙه ٌّٕؾ اعزٙالوٗ ٚاٌزؼشف ػًٍ عٍغ عذٌذح 

ِزبؽخ فً اٌغٛق ئًٌ أْ ٌزؾٛي اٌطٍت غٍش اٌّشْ ػًٍ عٍؼخ ِب، ثّشٚس اٌٛلذ، 

 .ئًٌ ؽٍت ِشٔب ٔغجٍب

 
 (35)السؤال 

ئرا وبٔذ اإلشبسح اٌغجشٌخ ٌّشٚٔخ اٌطٍت اٌزجبدٌٍخ عبٌجخ، فاْ رٌه ٌذي ػًٍ أْ 

 .اٌغٍؼزبْ ِىٍّزبْ

 
 (36)السؤال 

رىْٛ اٌّشٚٔخ اٌزجبدٌٍخ ٌٍطٍت ػًٍ اٌغىش ٚاٌجٕضٌٓ أوجش ِٓ اٌٛاؽذ اٌظؾٍؼ 

ٚثاشبسح عبٌجخ، ؽٍش أْ أسرفبع عؼش اٌغىش ٌإدي ئًٌ ئٔخفبع اٌىٍّخ اٌّطٍٛثخ 

 .ِٓ اٌجٕضٌٓ ثٕغجخ أوجش ِٓ ٔغجخ أسرفبع عؼش اٌغىش

 
 (37)السؤال 

ٚفً ٔفظ اٌٛلذ، لبِذ ". أ"ئرا ئٔخفغ اٌذخً إٌمذي ٌٍفشد اٌّغزٍٙه ٌٍغٍؼخ 

، ٌإدي رٌه ئًٌ ٔمض اٌىٍّٗ "أ"اٌذٌٚخ ثزخفٍغ ِغزٛي األػبٔخ إٌّّٛؽخ ٌٍغٍؼخ 

 ".أ"اٌزٛاصٍٔخ ِٓ اٌغٍؼخ 

 
 (38)السؤال 

فً اٌّشؽٍخ األًٌٚ ِٓ داٌخ إٌبرظ اٌىًٍ، ٌضٌذ فٍٙب إٌبرظ اٌىًٍ ثّؼذي ِزضاٌذ 

 .ٌٚظبؽت ٘زٖ اٌّشؽٍخ رٕبلض فً إٌبرظ اٌؾذي

 
 (39)السؤال 

ًٚ٘ رزضاٌذ فً اٌجذاٌٗ ثّؼذي . رزضاٌذ اٌزىبٌٍف اٌىٍٍٙبٌّزغٍشٖ ِغ رضاٌذ ؽغُ اإلٔزبط

 .ِزٕبلض صُ ثّؼذي صبثذ، صُ ثّؼذي ِزضاٌذ

 
 (40)السؤال 

 .رزضاٌذ ِزٛعؾ اٌزىبٌٍف اٌضبثزخ فً اٌجذاٌخ، صُ رزٕبلض ِغ رضاٌذ ؽغُ اإلٔزبط
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 (41)السؤال 

أْ ِزٛعؾ اٌزىبٌٍف، عٛاء اٌىٍٍٗ أٚ اٌّزغٍشٖ، رزٕبلض فً اٌجذاٌخ ِغ صٌبدح ؽغُ 

 .اإلٔزبط ٚرغزّش اٌزىٍفٗ اٌّزٛعطخ فً اٌزٕبلض ِبداِذ اٌزىٍفٗ اٌؾذٌخ أػًٍ ِٕٙب

 
 (42)السؤال 

 .رىْٛ اٌزىٍفخ اٌؾذٌٗ أوجش ِٓ اٌزىٍفخ اٌّزٛعطٗ ؽبٌّب أْ اٌزىٍفخ اٌّزٛعطّٙزضاٌذٖ

 
 (43)السؤال 

ثبفزشاع ٚعٛد ألزظبد ِغٍك ٚؽٍبد اٌؾىِٛخ ٚػذَ ٚعٛد أ٘الن ٌشأط اٌّبي، فارا 

 ٍٍِْٛ عٍٕٗ، فزىْٛ 2000ِب رٛسطٕب أْ عٍّخ دخٛي األفشاد فً اٌّغزّغ رغبٚي 

. ٍٍِْٛ ع2000ٍٕٗلٍّخ اٌغٍغ اٌزً أٔزغٙب اٌّغزّغ رغبٚي 

 
 (43)السؤال 

فً ظً ٚعٛد أ٘الن ٌشأط اٌّبي، ٌىْٛ اٌذخً اٌمًِٛ ِغبٌٚب ٌٍٕبرظ اٌمًِٛ 

 .اإلعّبًٌ ِؼبفب ئٌٍٗ أعزٙالن سأط اٌّبي

 
 (44)السؤال 

فً ظً ٚعٛد رذخً ٌٍؾىِٛخ، فاْ اٌذخً اٌمًِٛ ٌغبٚي إٌبرظ اٌمًِٛ اٌظبفً 

 .ثأعؼبس رىٍفخ ػٛاًِ اإلٔزبط

 
 (45)السؤال 

فً ظً أفزشاع ِغزّغ غٍش ِغٍك، فاْ إٌبرظ اٌمًِٛ ٌغبٚي إٌبرظ اٌّؾًٍ 

 .اٌظبفً ثزىٍفخ ػٛاًِ اإلٔزبط ِؼبفب ئٌٍٗ اٌظبدساد ِٚطشٚؽب ِٕٗ اٌٛاسداد

 
 (46)السؤال 

رؼزّذ ؽشٌمخ ؽغبة لٍّخ اإلٔزبط ٌمٍبط اٌذخً اٌمًِٛ ػًٍ ؽغبة عٍّخ 

 .اٌّذفٛػبد ٌؼٛاًِ اإلٔزبط اٌّخزٍفخ ِٓ أعٛس ٚفبئذح ٚسٌغ ٚأسثبػ
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 (47)السؤال 

ٌشاػً فً ؽغبة اٌذخً اٌمًِٛ ثبعزخذاَ ؽشٌمخ اٌذخٛي أػبفخ عٍّغ اٌّذفٛػبد 

اٌّؾٌٛخ وبٌّٕؼ ٚاٌٙجبد ٚاإلػبٔبد اٌزً رزُ فٍّب ثٍٓ األفشاد أٚ اٌزً رذفؼٙب 

 .اٌؾىِٛخ ٌألفشاد

 
 (48)السؤال 

 ٍٍِْٛ عٍٕٗ 100ئرا افزشػٕب أْ ِظبٔغ اٌّالثظ اٌغب٘ضح لذ أشزشد ِب لٍّزٗ 

لّبػ ِٓ رغبس األلّشخ ٚأػبفذ ئًٌ ِب أشزشرٗ ِٓ ألّشخ ِؼذاد ٚأدٚاد رمذس 

 ٍٍِْٛ عٍٕٗ، 150 ٍٍِْٛ عٍٕٗ، ٚأٔٙب ثبػذ ِب أٔزغزٗ ِٓ ِالثظ ثّجٍغ 10ثّجٍغ 

 . ٍٍِْٛ ع40ٍٕٗفجزٌه رىْٛ ِب ؽممزٗ ِٓ لٍّخ ِؼبفخ ٌغبٚي 

 
 (49)السؤال 

ٌّىٓ ؽغبة إٌبرظ اٌّؾًٍ ثغؼش اٌغٛق ػٓ ؽشٌك ؽشػ اإلػبٔبد غٍش اٌّجبششح 

 . إٌبرظ اٌّؾًٍ ثزىٍفخ ػٛاًِ اإلٔزبطاٌّجبششح ئٌىٚئػبفخ اٌؼشائت غٍش 

 
 (50)السؤال 

ٌزٍّض اٌذخً اٌمًِٛ ثبٌزغٍش اٌذائُ ٚاٌّغزّش، ؽٍش ٌأخز شىً رغٍشاد دٚسٌخ، 

 .ثؾٍش ٌضداد فً فزشاد ٌٚمً فً فزشاد أخشي

 
 (51)السؤال 

ئرا وبْ االعزضّبس أوجش ِٓ األدخبس، فاْ ٘زا ٌؼًٕ أٔٗ ٕ٘بن لٛح ئٔىّبشٍخ رذفغ 

 .ثبٌذخً اٌمًِٛ ئٌٍبإلٔخفبع

 
 (52)السؤال 

ٌّىٓ أْ ٌىْٛ األعزضّبس ألً ِٓ األدخبس فً ؽبٌخ ِب ئرا رُ أوزٕبص عضء ِٓ اٌذخً 

 .اٌمًِٛ

 
 (53)السؤال 
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ٌّىٓ اٌمٛي أٔبألدخبس اٌمًِٛ اٌظبفً ٌغبٚي إٌبرظ اٌمًِٛ ِطشٚؽب ِٕٗ 

 .االعزٙالن اٌمًِٛ

 
 (54)السؤال 

ئرا وبْ االعزضّبس ٌغبٚي األدخبس، فاْ اٌذخً اٌمًِٛ ٌظً صبثزب، ثٍّٕب ئرا وبْ 

 .االعزضّبس أوجش ِٓ األدخبس، فاْ اٌذخً اٌمًِٛ ٌزضاٌذ

 
 (55)السؤال 

ٔغذ أْ اٌضٌبداد اٌّززبٌٍخ فً اٌذخً، رٛعٗ ٔغت ِزضاٌذح ِٕٙب ئًٌ االعزٙالن، 

 .ٚرٛعٗ ٔغت ِزٕبلظخ ِٕٙب ٌألدخبس

 
 (56)السؤال 

ٌزضاٌذ االدخبس ثّؼذي ِزضاٌذ ِغ صٌبدح اٌذخً، أي أْ اًٌٍّ اٌؾذي ٌألدخبس ٌىْٛ 

ِزضاٌذ، ثٍّٕب ٌزضاٌذ االعزٙالن ثّؼذي ِزٕبلض ِغ صٌبدح اٌذخً، أي أْ اًٌٍّ 

 .اٌؾذي ٌألعزٙالن ٌىْٛ ِزٕبلض

 
 (57)السؤال 

ٌّىٓ اٌمٛي ثظفخ ػبِخ أْ اٌّغزّؼبد اٌغٍٕخ رىْٛ لذسرٙب ػًٍ االدخبس ِشرفؼخ، 

 .ؽٍش ٌىْٛ اًٌٍّ اٌؾذي ٌألعزٙالوٛاألدخبس ِشرفؼبْ

 
 (58)السؤال 

ٌؼزجش اعزمطبع ٔغجخ ِؼٍٕخ ِٓ األعٛس ٚاٌّشرجبد ِضً اٌزإٍِٔبد اإلعزّبػٍخ أؽذ 

أُ٘ اٌٛعبئً اٌزً رغزخذِٙب اٌؾىِٛبد ٌٍٛطٛي ئًٌ ِغزٛي األدخبس اٌىبفً 

 .ٌزؾمٍك االعزضّبساد اٌالصِخ

 
 (59)السؤال 

ِٓ أُ٘ طٛس األدخبس االخزٍبسي صٌبدح ئطذاس إٌمٛد اٌزً رغزخذِٙب اٌؾىِٛبد 

 .ٌزًٌّٛ اٌّششٚػبد اٌّخزٍفخ

 
 (60)السؤال 
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ٌزٛلف ؽغُ األدخبسػًٍ ِذي رطٛس ثؼغ اٌّإعغغبد االلزظبدٌخ فً اٌّغزّغ، 

 .ٍ٘ئبد اٌزإٍِٔبد األعزّبػٍخ: ِضً

 
 

 (61)السؤال 

ٌّىٓ أْ ٔؼشف اٌؼٍٍّخ االٔزبعٍخ ػًٍ أٔٙب أي ٔشبؽ ٌإدي ئًٌ خٍك ِٕفؼخ عذٌذح ٌُ 

 .ٌىٓ ٌٙب ٚعٛد، أٚ صٌبدح ِٕفؼخ لبئّخ

 
 (62)السؤال 

ٌؼزجش ٔمً اٌغٍؼخ ِٓ ِىبْ رىْٛ فٍٗ ِٕفؼزٙب ِٕخفؼخ ئًٌ ِىبْ أخش رىْٛ فٍٗ 

 .ِٕفؼزٙب ِشرفؼخ أؽذ أٔشطخ اٌؼٍٍّخ اإلٔزبعٍخ

 
 (63)السؤال 

ٌّىٓ رؼشٌف اٌؼًّ إٌّزظ ػًٍ أٔٗ أي عٙذ ئٔغبًٔ، عٛاء وبْ ػؼٍٍب أٚ ػمٍٍب، 

 .ٌزشرت ػٍٍٗ ئٔزبط عٍؼخ أٚ خذِخ

 
 (64)السؤال 

رُؼجش اٌطجٍؼخ ػٓ عٍّغ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٌٍغزّغ ٚاٌزً رؼزجش ٘جخ ِٓ ٘جبد هللا 

 .ٌٍٚظ ٌإلٔغبْ دخً فً ٚعٛد٘ب، ٚثبٌزبًٌ ال ٌىْٛ ٌٙب صّٕب

 
 (65)السؤال 

ِٓ أُ٘ اَصبس اٌّزشرجخ ػًٍ صجبد األسع ٘ٛ أْ اٌضٌبداد اٌّززبٌٍخ فً اٌغىبْ 

 .ٌزشرت ػٍٍٙب صٌبدح اإلٔزبط اٌىًٍ ثّمبدٌش صبثزٗ

 
 (66)السؤال 

 .ٌزٍّض ػٕظش اٌطجٍؼخ ثضجبد اٌمذسح اإلٔزبعٍخ ٌٍٛؽذاد اٌّخزٍفخ ِٕٙب

 
 (67)السؤال 

ٌّىٓ رؼشٌف سأط اٌّبي اٌضبثذ ػًٍ أٔٗ سأط اٌّبي اٌزي ٌغزخذَ فً اٌؼٍٍّخ 

اإلٔزبعٍخ ِشح ٚاؽذح فمؾ، ثٍّٕب ٌُؼشف سأط اٌّبي اٌذائش ػًٍ أٔٗ سأط اٌّبي اٌزي 

 .ٌغبُ٘ فً اٌؼٍٍّخ اإلٔزبعٍخ ٌفزشح ؽٌٍٛخ ِٓ اٌضِٓ
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 (68)السؤال 

اٌّششٚػبد راد اٌزًٌّٛ اٌؼخُ : ِٓ أُ٘ أشىبي سأط اٌّبي اٌخبص

 .ٚاٌّششٚػبد اٌزً ٌظؼت رؾذٌذ اٌّغزفٍذ ِٓ خذِبرٙب

 
 (69)السؤال 

ٌّىٓ رؼشٌف ػٕظش اٌؼًّ ثأٔٗ رٌه اٌشخض اٌزي ٌمَٛ ثذساعخ ِششٚع ِٓ 

اٌّششٚػبد ٚرٕفٍزٖ ٚرغٍٍشٖ ٚرؾًّ ٔزبئغٗ ٌٚىْٛ اٌشثؼ ٘ٛ اٌؾبفض األعبعً 

 .ٌغٍّغ لشاسارٗ

 
 (70)السؤال 

رزٍّض األسع ثأٔٙب ِؾذٚدح فً وٍّزٙب، ٚال ٌّىٓ ٌإلٔغبْ أْ ٌغٍش٘ب ئال فً أػٍك 

اٌؾذٚد، فً ؽٍٓ أْ سأط اٌّبي غٍش ِؾذٚد، ٚفً اعزطبػخ اإلٔغبْ أْ ٌضٌذٖ أٚ 

 .ٌٕمظٗ

 
 (71)السؤال 

ٌزٍّض ػٕظش اٌؼًّ ثأٔٗ ٌؾزبط ئًٌ طفبد رٍٕ٘خ خبطخ ٚ٘ٛ ػبدح ِب ٌغزخذَ 

 .وفبءرٗ اٌفىشٌخ أوضش ِّب ٌغزخذَ وفبءرٗ اٌؼؼٍٍخ فً اٌؼٍٍّخ اإلٔزبعٍخ

 
 (72)السؤال 

ٚفمب ٌٕظشٌخ ِبٌزظ، ئرا ٌُ ٌمُ اٌغىبْ ثٛػغ ِٛأغ ئٌغبثٍخ ٌٍؾذ ِٓ اٌزضاٌذ 

اٌغىبًٔ ػٓ ؽشٌك ئٔمبص ػذد اٌّٛاٌٍذ، فاْ لٛح اٌطجٍؼخ عٛف رؾذس رٛاصْ ثٍٓ 

ػذد اٌغىبْ ٚوٍّبد اٌغزاء ػٓ ؽشٌك ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛأغ اٌٛالٍخ ٚاٌزً ِٓ 

 .اٌّغبػبد ٚاالٚثئخ ٚاٌؾشٚة: أِضٍزٙب

 
 (73)السؤال 

ٌّىٓ اٌمٛي أْ اٌؼاللخ ثٍٓ اٌغىبْ ِٚزٛعؾ دخً اٌفشد فً اٌّغزّغ رىْٛ ػاللخ 

 .ؽشدٌخ فً اٌجذاٌخ صُ رظجؼ ػىغٍخ ثؼذ رٌه



-298 - 

 
 

 

 

 

 (74)السؤال 

ٌؼشف اٌؾغُ األِضً ٌٍغىبْ ثأٔٗ رٌه اٌؼذد اٌزي ٌغزطٍغ، فً ظً ِغزٛي اٌّؼشفخ 

اٌفٍٕخ اٌمبئّخ، أْ ٌغزغً اٌّٛاسد أؽغٓ اعزغالي، ثؾٍش ٌؾظً ِٕٙب ػًٍ أػًٍ 

 .ٔبرظ فً اٌّزٛعؾ

 
 (75)السؤال 

ٌزشرت ػًٍ اوزشبف ِٛاسد عذٌذح وبٌجزشٚي أٚ اٌّؼبدْ فً ِغزّغ ِب صٌبدح اٌؾغُ 

 .األِضً ٌٍغىبْ

 
 (76)السؤال 

ئٔشبء ِظٕغ ؽبلزٗ اإلٔزبعٍخ خّغخ آالف عٍبسح عٌٕٛب عٍزٍؼ فشص أوجش 

 أٌف عٍبسح ٔزٍغخ 60ٌٍزخظض ٚرمغٍُ اٌؼًّ ػٓ ِضٍٗ اٌزي رجٍغ ؽبلزٗ اإلٔزبعٍخ 

 .ٌّؼبس اإلٔزبط اٌىجٍش

 
 (77)السؤال 

رخظض دٚي اٌخٍٍظ فً ئٔزبط اٌجزشٚي، رخظض : ِٓ أُ٘ أشىبي رٛؽٓ اٌظٕبػخ

 .اٌجشاصًٌ فً ئٔزبط اٌجٓ، ٚرخظض إٌٙذ فً ِغبي اٌجشِغخ

 
 (78)السؤال 

ٌشي إٌظبَ األشزشاوً ػشٚسح رىبرف عٍّغ أفشاد اٌّغزّغ ٌزٛفٍش اٌغٍغ 

فً . اٌؼشٚسٌخ ٌٍّغزّغ وىً، ػًٍ أْ ٌمَٛ فً ِشؽٍخ ربٌٍخ ثأزبط اٌغٍغ اٌىّبٌٍخ

ؽٍٓ ٌشي إٌظبَ اٌشأعّبًٌ، ػشٚسح ئٔزبط أي عٍؼخ ِٓ اٌغٍغ ِبداَ ٕ٘بن 

ِغّٛػخ ِٓ األفشاد اٌشاغجٍٓ فً اٌؾظٛي ػٍٍٙب ٚاٌمبدسٌٓ ػًٍ دفغ صّٕٙب، ؽزً 

ٌٛ ألزؼً األِش ؽشِبْ فئبد ِٓ اٌّغزّغ ِٓ اٌؾظٛي ػًٍ ثؼغ اٌغٍغ 

 .اٌؼشٚسٌخ

 
 (79)السؤال 
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ٌّىٓ رؼشٌف اٌغٍغ االلزظبدٌخ ثأٙب رٍه اٌغٍغ اٌزً رٛعذ فً اٌطجٍؼخ ثىٍّبد 

 .ٚفٍشح رىفً ٌّمبثٍخ وً اإلؽزٍبعبد ئٌٍٙب

 
 

 

 

 (80)السؤال 

ٌّىٓ رؼشٌف اٌغٍغ اإلٔزبعٍخ ثأٙب رٍه اٌغٍغ اٌزً رشجغ اٌؾبعبد اٌجششٌخ ثطشٌمخ 

ِجبششح ٌٚؼزجش رٛفٍش٘ب ٘ٛ اٌٙذف إٌٙبئً ِٓ أي ٔشبؽ الزظبدي، ِضبي اٌغزاء 

 .ٚاٌّالثظ ٚاٌغٍبساد

 
 (81)السؤال 

فً إٌظبَ اٌشأعّبًٌ، فأْ إٌظٍت اٌزي ٌؾظً ػٍٍٗ ػٕظش اإلٔزبط ٌزٛلف ػًٍ 

فً ؽٍٓ أٔٗ فً إٌظبَ األشزشاوً، فاْ . ٔذسرٗ ِٚب ٌزّزغ ثٗ ِٓ لٛح أؽزىبسٌخ

إٌظٍت اٌزي ٌؾظً ػٍٍٗ ػٕظش اإلٔزبط ال ٌزٛلف ػًٍ ٔذسرٗ أٚ ِب ٌزّزغ ثٗ ِٓ 

 .لٛح أؽزىبسٌخ
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