
 ممخص البحث
ظهػػػػنتعةػػػػأمينعالتػػػػي افعالترػػػػمة  عال  مةػػػػنع  ا ػػػػنع

ل ترم لع افعخ  متعال أوؾعاإلسػم  نعك ط بعنئ وع
و أتجمتعالتي اف،عبميتبمنهعال  العاأل ثلعالذيعاتغ بع
ي ػػػػػػاعنتػػػػػػـعاإلأتةػػػػػػم اتعال وجهػػػػػػنعل تػػػػػػي افعالتجػػػػػػمنيع
التة اػػػ ي،عولػػػذاعلتػػػتـعالب ػػػثع توتػػػ  ع مت ػػػنعالتػػػي افع
الترػػمة  عوسػػ متخعالخمةػػنعونتػػـعالينو ػػمتع اأػػخعو ػػافع

سمسػػ نعلةػػأمينعالتػػي افعالتجػػمني،عونتػػـعالػػ يم متعاأل
ع التػػػػػي افعالترػػػػػمة  ،عبمتتػػػػػمةنعللػػػػػاعتوتػػػػػ  ع يهػػػػػـو
اليػػمئاعالتػػي اأ عونتػػـعا)ل ػػمتعاالطػػنؽمعال  سػػتخ  نع
ةػػػ عتوه  ػػػخعي ػػػػاع  قػػػتنك عةػػػػأ وؽعالترمةػػػل،عونثػػػػنع
توه  ػػػخعةػػػػ عت ةاػػػاع ها ػػػػمعتأمةسػػػ نعلقػػػػنكمتعالتػػػػي افع
الترػػمة  ،عوذلػػؾعخػػمؿع ب ثاػػافعتأػػموؿعنوله ػػمع مت ػػنع

و ةمنأتػػػػخعبملتػػػػي افعالتجػػػػمنيعونتػػػػتـعالتػػػػي افعالترػػػػمة  ع
ال ب ػػػثعالثػػػمأ ع  ناسػػػنعتط  ة ػػػنعل  ةمنأػػػنع ػػػافعأتػػػمئ ع
قػػػنكتافعل ػػػ ات معت ػػػمنوعالتػػػي افعالترػػػمة  عاعقػػػنكنع
ال ةػػػن نعل تػػػي افعالترػػػمة  معونخػػػنمعت ػػػمنوعالتػػػي افع
التجػػمنيعاقػػنكنعلسػػكمفعل تػػي افمعبمسػػتخ اـعاألسػػملابع

عاإل ةمئ ن.
الترػػػػػػمة  ع ةمنأػػػػػػنعالتػػػػػػي افععالكمماااااافت الم: فح اااااا  

عبملتي افعالتجمنيع
ع
 

 

Abstract 
The current takaful insurance indu-

stry has emerged as a major requireem-

ent for the integration of Islamic banking 

and insurance products as the ideal alter-

native to overcoming the most important 

criticisms of traditional commercial in-

surance, Therefore, the research is intere-

sted in clarifying the nature of Takaful 

insurance and its special characteristics 

and the most important differences betw-

een it and the traditional commercial ins-

urance, the basic pillars of the Takaful in-

surance industry, in addition to clarifyi-

ng the concept of surplus insurance and 

the most important methods used in its 

distrib-ution to Takaful Fund subscribers, 

and the impact of its distribution in achi-

eving competitive advantages for Takaf-

ul insurance companies, 

Through two sections, the first section 

explains what is the Takaful insurance 

and compare it with the traditional com-

mercial insurance, the second section ex-

plains an applied study to compare resul-

ts of two companies, one of which for the 

Takaful Insurance (Elmasreya com-pany 

for the Takaful Insurance) and the other is 

practicing commercial insurance (Iskan 

company for Insurance) using statistical 

methods. 

Keywords: Takaful insurance com-

pared to commercial insurance. 
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 مقدم  
ظهػػنتعةػػأمينعالتػػي افعالترػػمة  عةػػ عأهم ػػنعيةػػ ع

ػػػػالسػػػػب أا متع ػػػػفعالةػػػػنفعال  ع ،عكي ػػػػ عنتػػػػـع ػػػػ ائلعأة  ـن
التػػػي افعب ػػػمععمت  أت جػػػالتػػػي افعالتجػػػمني،عوالتػػػ عت ةػػػ ـع

يةاػػػػ ةععااتيػػػػاع ػػػػاع بػػػػم سعالقػػػػن  نعاإلسػػػػم  ن،عو ػػػػ
ونا لوج ػػنعال سػػتي فعال ةػػنيعوال ن ػػ ،عخمةػػنعب ػػػ ع

ػػػاعاليةػػػخعاإلسػػػم  عالتػػػمباعلنابطػػػنععةػػػ ون ةتػػػومع  ج  
كن ػػػنعال  ععأ ةػػػ ةعب كػػػن عال ػػػملـعاإلسػػػم  عةػػػ ع ونتػػػخعال  ع

تػػػي افعل نوؿعقػػػنكنععتيسػػػ وـ،ع اػػػثعتػػػـع?<@8يػػػمـع
ـعبمسػػػػػـعقػػػػػنكنع@<@8ترػػػػػمة  عةػػػػػ عالسػػػػػو افعسػػػػػأنعال

ك ناةػػػػاعل أػػػػؾعة ةػػػػلعالتػػػػي افعاإلسػػػػم  نعالسػػػػو اأ نع
ال  م نعالتي اأ نعتػ عاألخطػمنعاإلسم  ع ه ؼعتوةانع
ال أػػػؾ،عب ػػػ تمعتػػػـعتيسػػػ وعالقػػػنكنععالتػػػ عات ػػػناعلهػػػم

ال ن  نعاإلسم  نعل تػي افع م ػمنةع   ػ عةػ عأهم ػنعأيػوع
ال ػػػمـ،عوتػػػ عتمب ػػػنعل أػػػؾع   ػػػ عاإلسػػػم  عبمإل ػػػمناتع

ـعتػػـعتيسػػ وعنوؿع;?@8ال ن  ػػنعال ت ػػ ة،عوةػػ عيػػمـع
 تػػي افعالترػػمة  عب ملاه ػمعت تهػػمعال   رػػنعال ن  ػػنعقػنكنعل

تيسػػ وعالقػػنكنعالوطأ ػػنعل تػػي افعالت ػػموأ ع السػػ و  نع
ب ػػ عذلػػؾععا،عثػػـعتػػوالـم@900اةػػمل ،ععـ>?@8سػػأنع
قنكمتعل تي افعالترمة  عة عال  ا ع فعالػ وؿععتيس و

وقمععاسػتخ ا خعب ػ عع،نال ن  نعواإلسم  نعبقكلعك ا
عيػػػػمـعالأػػػػ وةعالتػػػػ ع   ػػػػتعاسػػػػ خعوع ي ةػػػػ تعبػػػػملخنطـو

وظهػػػنتعقػػػنكمتعل تػػػي افعالترػػػمة  عب ةػػػنعع.ـ>@@8
،ع اػػػػثعتػػػػـعةػػػػ عالأةػػػػنعاألوؿع ػػػػفعال ةػػػػ عال  ع أةػػػػـن
 اػػتععقػنكنعتػ وعتيسػ وعنوؿعقػنكنعل تػي افعالترػمة  ع

كػػػيولاععع–ـ9009سػػػأنععيالسػػػ و عيعالتػػػي افعال ةػػػنع
ت  ػلعوةةػمعأل كػمـعع- عب ةػنقنكمتعالتي افعالترػمة 

قػػػػػػناؼعتائػػػػػػنعل ن م ػػػػػػػػػػنعلالقػػػػػػن  نعاإلسػػػػػػم  نعت ػػػػػػتع
قنكػػػػػػػػػػنع سػػػػمت نع ةػػػػن نعخمتػػػػ نعع القػػػػني ن،عوتػػػػ

والةػمأوفعن ػـععـ8?@8لسػأنعع@>8أل كمـعالةمأوفعن ـع
لسػػػػػػأنعع?88ـعوال  ػػػػػػ ؿعبملةػػػػػػمأوفع8?@8لسأػػػػػػػػنعع80

-https://www.tg)عوتئ تػػػػػػػػػػخعالتأياذ ػػػػػػػػػػنعع?900
rba.com/exp/Egyptian_Saudi_Insuranc

e_House)ال  ا ع ػفعالقػنكمتعتيس وععا،عثـعتوالع
ع،التػػػػػ عتػػػػػهاوؿعالتػػػػػي افعالترػػػػػمة  عبملسػػػػػوؽعال ةػػػػػن ن

عب ػػػػم.ع بملسػػػػوؽعال ةػػػػنيعوال ػػػػمل تمعوتهااػػػػ تعنيػػػػ ا 
خمةػنع ػاعع تهااػ ا عخػمؿعالسػأواتعاألخاػنةعا ع ةاعأ وع

ةػػأمينععالسػػ  عالػػ ائـعل واجهػػنعال ةبػػمتعالتػػ عتواجػػخ
 ػػههعت ػػؾعالةػػأمينعوأجم هػػم،عب ػػمع  ععالتػػي افعالترػػمة   

نتػػػػػـعالػػػػػذيعاتغ ػػػػػبعي ػػػػػاعع ثػػػػػلتػػػػػمعال ػػػػػ العاألبميتبمنع
 اتأتةم اتعال وجهنعل تي افعالتجمني.ع

 مشكم  البحث 
بملنغـع فعجواهالتي افعالترمة  عةةه م ،عواتيم خع ػاع -

يةاػػػػػ ةعونا لوج ػػػػػنعال سػػػػػتي فعال ةػػػػػنيعبميتبػػػػػمنهع
ال ػػػػػ العاأل ثػػػػػلعل تػػػػػي افعالتجػػػػػمني،علتعنفعسػػػػػوؽع

التػػي افععالتػػي افعال ةػػن نع مهالػػتعبكػػنا عولػػـع يخػػذ
الترمة  ع أهمعال كمأنعال ي ولن،ع اػثع ػمهاؿعيػ  ع
ع@قنكمتعالتػي افعالترػمة  عةػ عالسػوؽعال ةػن نع

قػػػػنكمت،عبمتتػػػػمةنعللػػػػاعقػػػػنكنعوا ػػػػ ةعإليػػػػم ةع
التػػػي افعوتػػػ عاألةن ة ػػػنعإليػػػم ةعالتػػػي افعالترػػػمة  ع

قػنكن،عبمتتػمةنعللػاعع>: أمطاع ػنة،ع ػفع ػافع
مة  ع ػفعقػنكمتعترػع>ج   نعالتي افعالت موأ ،عا

قػػػنكنعلتي اأػػػمتعال  ت رػػػمتعوال سػػػئول نعع99 ػػػافع
قػػػػػػػػػػنكنعع;8قػػػػػػػػػنكمتع ػػػػػػػػػػفع ػػػػػػػػػػافعع;،ع%م99ا

%م،ع?9لتي اأػػػػمتعاألقػػػػخم عوترػػػػو فعاأل ػػػػواؿع
نيعنفعيػػػ  عقػػػنكمتعالتػػػي افعالترػػػمة  عتاتجػػػموهع

%ع ػػػػفعيػػػػػ  عالقػػػػنكمتعبملسػػػػػوؽعال ةػػػػػن ن،ع=9
وتػػػػذهعأسػػػػبنع أخيتػػػػنعتعتت مقػػػػ ع ػػػػاعال ػػػػي وؿع

 بملسوؽعال ةن ن.علةأمينعالتي افعالترمة  
ولإلقمنةعلل عتي اأمتعاألقخم عوترو فعاأل واؿع -

ـعنفع<908/=908ات ػػػافع ػػػفعل ةػػػمئ متعيػػػمـع
ال ةػػػػػػنعالسػػػػػػو  نعلر سػػػػػػم عال بمقػػػػػػنةعلقػػػػػػنكمتع
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تعع-نقػخم عوترػو فعاأل ػواؿع-التي افعالترػمة  
 %.ع>تتجموهع

ال ةػػػػػنعالسػػػػػو  نعلر سػػػػػم عال بمقػػػػػنةعلتي اأػػػػػمتع -
 %ع فع> :8جموهال  ت رمتعوال سئول نعتعتت

األ سػػػم عال بمقػػػنةعبملسػػػوؽ،عخػػػمؿعالسػػػأواتع ػػػفع
ـ،عوتػػذاع ػػمع<908/=908ـعللػػاع9089/ع9088

عع   كفعتوت  خعبملج وؿعالتمل 
 طاااااور األاساااااف  المبفشااااارة لشاااااركفت ال اااااأمين 

 بفلسوق المصري . -مم مكفت –ال كففمي

 الة  نعبمألؼعجأ خ                     (  1جدول  رام )                               
 

 بيان

 

 

 انسىت

األقساط 

انمباشرة 

نشركاث 

انتأميه 

 انتكافهي

األقساط 

انمباشرة 

 نهسوق

انحصت 

انسوقيت 

نشركاث 

انتأميه 

 انتكافهي  %

معدل تطور 

انحصت 

 انسوقيت %

معدل تطور 

األقساط 

انمباشرة 

 نهتكافهي  %

تطور 

األقساط 

انمباشرة 

 بانسوق %

ع-ع-ع-ع9 80ع?@???0=ع:;9@8=ع9088/9089
ع9 ;8ع? >9ع? @ع9 88ع>9>:>@=ع;=9@<<ع:9089/908
ع> ?ع;عم9 ;اع;< 80ع80<=;><ع?=?80?ع;908/:908
ع= <ع< :9ع> ;8ع: 89ع0?@<88?ع@;800:9ع>908/;908
ع88ع=عم8 ;اع? 88ع8@:@00@ع>;>:=80ع=908/>908
ع? =:ع: 9;ع; ;8ع> :8ع99=?89:9ع>?8:8>8ع<908/=908

 

الهائػنعال م ػنعل ن مبػنعال مل ػنع،علسػأواتععالسأويعيػفعأقػم عالتػي اف،عاإل ةمئ عالرتمبعال ة ن:عاي ا عالبم ثعاستأم ا عللا
ع.ـ<9089/908 =9088/908

 ي بين من الجدول السفبق مف يمي 
لقػػػػػنكمتععاإلأخيػػػػػماعالأسػػػػػ  عل  ةػػػػػنعالسػػػػػو  ن -

بملسػػوؽعال ةػػػن نعع-  ت رػػػمتع-التػػي افعالترػػمة  
%ع ػػفعاأل سػػم عال بمقػػنةع> :8 اػػثعلػػـعتتجػػموهع

 بملسوؽ.
تذ ذبعال ةنعالسو  نعلقنكمتعالتػي افعالترػمة  ع -

بمتتػػػػمةنعللػػػػاعالتذ ػػػػذبعالواتػػػػ عةػػػػ ع  ػػػػ تتع
 تطونتم.

 أهم   البحث
تأػػػػموؿعالأةػػػػم عالنئ سػػػػنعالتػػػػ عاأيػػػػن ع هػػػػمعالتػػػػي افع -

،عو ػػ مع مئ تهػػػمعالتػػي افعالتجػػػمنيعالترػػمة  عيػػػفع
إلا لوج نعويةا ةعال ستي فعال ةني،ع  مع سػمتـع

ةػػػ عل ػػػناهعاألت  ػػػنعالأسػػػ  نعل تػػػي افعالترػػػمة  عةػػػ ع
 .السوؽعال ةن ن

ا ػػػػناهعاألت  ػػػػنعالأسػػػػ  نعلتوه ػػػػاعاليػػػػمئاعالتػػػػي اأ ع -
لقػػنكمتعالتػػي افععو ونهعةػػ عت ةاػػاع ها ػػمعتأمةسػػ ن

 .الترمة  
خ  نعةػػػػػػ عتوه ػػػػػػاعسػػػػػػتتوتػػػػػػ  عنتػػػػػػـعالطػػػػػػنؽعال  ع -

 نت هم.هعاليمئاعالتي اأ عوا  نا
الة ػػمـع  ناسػػنع ةمنأػػنع ػػافعل ػػ معقػػنكمتعالتػػي افع -

الترػػػمة  عونخػػػنمعل تػػػي افعالتجػػػمنيعل و ػػػوؼعي ػػػاع
 ػػػ معأتػػػمئ عالقػػػنكتاف،عك ناسػػػنع ةمنأػػػنعتط  ة ػػػنع
  افعالتي افعالترمة  عوالتجمنيعبملسوؽعال ةني.
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 ف البحثاهدأ
ل تػي افعالترػمة  عبمل ةمنأػنع ناسنعاألت  نعالأسػ  نع -

 بملتي افعالتجمنيعة عالسوؽعال ةن ن.
 ناسػػػنعال م ػػػنع ػػػػافعاليػػػمئاعالتػػػي اأ عوال ةػػػػنع -

 السو  ن.
 ناسػػػػنعنوجػػػػخعاتخػػػػتمؼع ػػػػافعالتػػػػي افعالترػػػػمة  ع -

 ععوالتي افعالتجمني.
 ناسػػػػػنعنتػػػػػـعاألسػػػػػملابعالتػػػػػ ع  كػػػػػفع هػػػػػمعتوه ػػػػػاع -

اليػػمئاعالتػػي اأ عي ػػاع   ػػنعالوثػػمئاعال قػػتنكافع
 خ.ة 

 ةمنأػػػػنعأتػػػػمئ عقػػػػنكنعتػػػػي افعترػػػػمة  ع ػػػػاعنخػػػػنمع -
 ل تي افعالتجمنيعو ةمنأته مع اعأتمئ عالسوؽ.

 فروض البحث 
وجو عيم نع  أو ػنع ػافعتوه ػاعاليػمئاعالتػي اأ ع -

 وال ةنعالسو  نعل سأنعالتمل ن.
وجػػػو عةػػػنوؽع  أو ػػػنع ػػػافعأتػػػمئ عالقػػػنكتافع  ػػػلع -

عال ناسن.
عمج مع البحث

ال ةػػػػن نعل تػػػػي افعتةتةػػػنعال ناسػػػػنعي ػػػػاعقػػػػنكنع -
الترػػػػمة  ع  ت رػػػػمت،عبميتبمنتػػػػمعا ػػػػ معالقػػػػنكمتع
التػػػػ عتػػػػهاوؿعالتػػػػي افعالترػػػػمة  ،عوقػػػػنكنعلسػػػػػكمفع
ل تػػػػػػي افعا  ت رػػػػػػمتم،عكم ػػػػػػ معالقػػػػػػنكمتعالتػػػػػػ ع

عت منوعالتي افعالتجمني.
 حدود البحث

م 9080/@900تػػتـعال ناسػػنعخػػمؿعالسػػأواتع ػػفع -
عـ.<908/=908عإلى

 منهج   البحث
 ا ػػػػ ع ػػػػفعخػػػػمؿعال ناسػػػػنعال ػػػػأه عالوةػػػػي عالت  -

ال كت  ػنعلػػب اعالب ػػوثعوال ناسػمتعالتػػ عتأمولػػتع

التػػي افعالترػػمة  عو مت ػػنعاليػػمئاعالتػػم اأ ،عة  ػػمع
 اخت عب وتوععالب ث.ع

ال ػػػػػػأه عاإلسػػػػػػتةنائ ع ػػػػػػفعخػػػػػػمؿعاألسػػػػػػملابع -
اإل ةػػمئ نعةػػ عت  اػػلعال  مأػػمتعالتػػ عتخػػ ع

 القنكتافع  لعال ناسن.
ال ػػػػػػػأه عال  ةػػػػػػػمنفعإل ػػػػػػػناهعنتػػػػػػػـعنوجػػػػػػػخعالتقػػػػػػػمبخع -

واإلخػػػػػػػتمؼع ػػػػػػػافعالتػػػػػػػي افعالترػػػػػػػمة  عوالتػػػػػػػي افع
التجػػػػػمني.عبمتتػػػػػمةنعللػػػػػاعال ةمنأػػػػػنع ػػػػػافعأتػػػػػمئ ع
القػنكتافع  ػػلعال ناسػػنعوسػػوؽعالتػػي افعال ةػػن نع

ع وجخعيمـ.ع
 خط  البحث

 :ع مت نعالتي افعالترمة  عو ةمنأتخعالمبحث األول -
 التجمني.بملتي افع

:عالت  العاإل ةمئ علأتمئ عقػنكنعالثفنيالمبحث  -
عال ةن نعوقنكنعلسكمف.

 

 المبحث األول
 مفه اااااا  ال ااااااأمين ال كااااااففمي ومقفرن اااااا  

 ال جفري  بفل أمين
 أواًل  مفه   ال أمين ال كففمي

 ُلغ ً ال أمين ال كففمي   -1
التػػي افع  قػػتاع ػػفعك  ػػنعن ػػفعون أػػم عون مأػػم عون مأػػخع

نيعنفعالقػػػخ ععط ئأػػػمفعل ػػػأيووالرػػػلعاػػػ ؿعي ػػػاعاإل
.عـم9088ـمعاالسػ  ،ع?900اقػ متخ،ععآ فعو ط ئف

ةػػمؿعالتػػ مفعو  عوعن ػػمعالترمةػػلعلغػػن ع ػػيخوذع ػػفعالريملػػنعن
و  ترمةػلعنيععريَّلعونري ػخعل ػمهعلذاعتػ أخلعالنجلعوت عي عك ع

يالعنيعتم فعاا فع أظونم ع.عع  تتم فعوك 
ع
ع
ع
ع

ع
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 ال أمين ال كففمي اصطالحفً   -2
الم:اافه م الخفصاا  بفل ااأمين هنفلااك اليديااد ماان 

 بيضهف، ف مف يمي   مكن ذكرال ي ال كففمي و 
ـمعبيأػػػػػػخع لتيػػػػػػمؽع ػػػػػػافع:908اعخينةتػػػػػػخع .ةػػػػػػي 

نقػػػخم ع   نتػػػافعألخطػػػمنع تقػػػم هنعي ػػػاعتمةػػػ ع
األتػنانعالأمقػئنعيػفعت ػؾعاألخطػمن،ع ػ ةاعاقػتنارمتع

لتػػػػػهاـعبػػػػػػملت نع،عو ترػػػػػوفع ػػػػػفعذلػػػػػػؾعي ػػػػػاعنسػػػػػموعات
سػػػػػتة ن،عاػػػػػتـع أػػػػػخعةػػػػػأ وؽعتػػػػػي افعلػػػػػخعذ ػػػػػنع مل ػػػػػنع 
ل قتنكافعأتاجػنعبمالت و اعيفعاألتنانعالت عت  اع

فعي اهم،عو تػولاعل انةعالةػأ وؽعتائػنع َّعاألخطمنعال ؤ ع
 ختػػػمنةع ػػػفع   ػػػنعالوثػػػمئاعنوعقػػػنكنع سػػػتة نعتتػػػولاع
 سئول نعاإل انةعوتيخذعنجنا عنوع ةنع فعاألن ػمحعةػ ع
 ةم ػػػػلعاسػػػػتث منتمعأل ػػػػواؿعالةػػػػأ وؽعبةػػػػيتهمعوكػػػػ م ع

عوع تمن م .عبيجنعن
ـمعبيأػػػخعيةػػػ ع9088ا وسػػا،ععوةػػ عت ن ػػػنعآخػػػن

ات ػػػػػػنععب وجبػػػػػػخع ج ويػػػػػػنع ػػػػػػفعاألقػػػػػػخم عاتائػػػػػػنع
ال قػػػػػتنكافمعلب تػػػػػهـعالػػػػػب اعب   ػػػػػ ع ػػػػػمل عا سػػػػػ ع
التػػػي افمعةػػػ عسػػػ العالت ػػػموفعلج ػػػنعاألتػػػنانعوتيتاػػػتع

قػػػػػتناؾعةػػػػػ عت ػػػػػو اعاألخطػػػػػمنعال   اأػػػػػنعبمل ةػػػػػ ،عوات
األتػػػػػػنانعالي   ػػػػػػنعالتػػػػػػ عتةػػػػػػابعن ػػػػػػ عال قػػػػػػتنكافع

ػػػػ فع أػػػػخ،عوتتػػػػولاع َّعؤ عوالأمج ػػػػنعيػػػػفعو ػػػػوععالخطػػػػنعال  
قنكمتعالتي افعل انةعي   متعالتػي افعاكوكاػلعبػيجنمع
واستث منعن واؿعال قػتنكافع ةم ػلع ةػنع   و ػنع ػفع

عيمئ عاتستث منعلهذهعاأل واؿع .
ـمعبيأخ عاتيػمؽعنقػخم ع9089وينةخعالخو   يعا

ات نتػػػػػوفعألخطػػػػػمنع  اأػػػػػنعي ػػػػػاعتمةػػػػػ عاألتػػػػػنانع
قػػتنارمتعنعيػػفعت ػػؾعاألخطػػمن،عوذلػػؾع ػػ ةاعاتالأمقػػئ

ي ػػػػػاعنسػػػػػموعاتلتػػػػػهاـعبػػػػػػملت نع،عو ترػػػػػوفع ػػػػػفعذلػػػػػػؾع
ةػػػأ وؽعتػػػػي افعلػػػػخعالقخةػػػػ نعاتيتبمن ػػػػنعولػػػػخعذ ػػػػنع
 مل ػػنع سػػتة نعاػػتـع أػػخعالت ػػو اعيػػفعاألتػػنانعالتػػ ع

ػػػ فع َّعؤ عت  ػػػاعن ػػػ عال قػػػتنكافع ػػػفعو ػػػوععاألخطػػػمنعال  

لةػػأ وؽع أهػػم،عطبةػػم عل ػػوائ عوالوثػػمئا،عو تػػولاعل انةعا
تائنع ختمنةع فع   نعالوثمئا،عنوعقنكنعبيجنع ةم ػلع

عل انةعني مؿعالتي افعواستث منعن واؿعالةأ وؽ.
معبيأػػػػػػػخع ت ػػػػػػػموفعـ9080وةػػػػػػ عت ن ػػػػػػػنع اغػػػػػػ عا

 ج ويػػػػػػػنع ػػػػػػػفعاألقػػػػػػػخم عي ػػػػػػػاعت  ػػػػػػػلعالخطػػػػػػػنع
عأقػػػػػػم ع سػػػػػػمبا ػػػػػػفعخػػػػػػمؿعع،واألتػػػػػػنانعال  ت  ػػػػػػن

اةػػأ وؽمعغاػػنعتػػم ؼعل ػػن  علػػخعذ ػػنع مل ػػنع سػػتة ن،ع
ػػػػػػػاػػػػػػػنا اتعوال ةػػػػػػػنوةمت،عوت عاإلع قػػػػػػػ ل نؼع أػػػػػػػخعة 

ست ةم متع فعت و تػمتعو ةػنوةمت،عو ػمعاتبةػاعاإل
تػػوعاليػػمئا،عوذلػػؾعوةػػاعأظػػمـعال سػػمبعالػػذيعترػػوفع
ة ػػخعقػػنكنع تخةةػػنعوكا ػػخعةػػ عل انتػػخعواسػػتث مناتخع

عوةاعن كمـعالقن  نعاإلسم  ن.
وينةػػػػػػػخعآخػػػػػػػنعبيأػػػػػػػخع عت ػػػػػػػموفع ج ويػػػػػػػنع ػػػػػػػفعع

 عآثػػػػػػمنعةػػػػػػاألقػػػػػػخم ،عتائػػػػػػنعال قػػػػػػتنكاف،عةػػػػػػ عتآ
يػػفععـاألخطػػمنعالتػػ عات ػػناعلهػػمعب تػػهـ،ع ت و تػػه
عتهاـعكػػل عملالتػػننعالأػػمت ع ػػفعتػػذهعاألخطػػمن،عوذلػػؾعبػػ

 أهـع  ةاع    ع  افعي اعس العالت نع،ع  س اع سػ ع
ئت ػػػػػمفعنويةػػػػ عاتقػػػػػتناؾ،ع ػػػػػ  هعوث ةػػػػنعاتنواقػػػػتناؾعت ع

سػتث منعن والػخعا عوتتولاعالقنكنعل انةعي   متعالتي افعوع
اف،عةػػ ع ةم ػػلع ةػػنع   و ػػنع ػػفعأ مبػػنعيػػفعال قػػتنك

تػػػمن م ،عنوعسػػػتث منعتػػػذهعاأل ػػػواؿ،عبميتبمنتػػػمع  عليمئػػػ ع
   غػػػػػػم ع   و ػػػػػػم عبميتبمنتػػػػػػمعوكػػػػػػ م عنوعكمت ػػػػػػمع  ػػػػػػم  ع

عـم.;900ا سمف،ع
ـمعبيأػػػػػػػػخع يةػػػػػػػػ عتػػػػػػػػي افع>900وينةػػػػػػػػخع   ػػػػػػػػـعا

عب وجبػػخعكػػلع قػػتنؾع ػػ ةاع   ػػ ع  ػػافع ج ػػمي ،عا تػػـه
نن فع ػػفعال ػػمؿعي ػػاعسػػ العالت ػػنع،علت ػػو اعال تتػػ

 ػػػػأهـعي ػػػػاعنسػػػػموعالترمةػػػػلعوالتتػػػػم ف،عيأػػػػ عت ةػػػػاع
ػػػ فع أػػػخ،عو ػػػتـعل انةعني ػػػمؿعالتػػػي افع ػػػفع َّعؤ عالخطػػػنعال  

  ػػػػػػػػلعقػػػػػػػػنكنع تخةةػػػػػػػػنعي ػػػػػػػػاعنسػػػػػػػػموعالوكملػػػػػػػػنع
. عبيجن   ـو

و  عينةتػخعتائػنعال  مسػبنعوال ناج ػنعل  ؤسسػمتع
ال مل نعاإلسم  نعبيأػخع تةػ  ـعال  م ػنعبطن ةػنعت موأ ػنع
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يسػػػػػػػ عل  ةػػػػػػػو عوالن ػػػػػػػمعالغننال  عع قػػػػػػػنوينعخمل ػػػػػػػنع ػػػػػػػف
فعاقػػػتنارمتعسػػػتي   عوسػػمئنال  ظونات،عوذلػػػؾع تةػػ  ـعال  ع

 ةاع ت نيػم ع هػمعك  ػم عنوجهئ ػم علترػو فع  يظػنعتي اأ ػنعت ػ
ػػع  أهػػمعالت و تػػمتعيأػػ فعتػػ ه،ع َّعؤ عو ػػوععالتػػننعال  

و ػػمعات ةػػاع ػػفعةػػمئاعب ػػ عالت و تػػمتعوال ةػػمن نع
ال سػتي أافعا   ػنع تطمععاإل ت مط مت،عاػوهععي ػاعاوع

عالوثمئام.
وينةتػػػػػخعتائػػػػػنعكبػػػػػمنعال   ػػػػػم عبمل   رػػػػػنعال ن  ػػػػػنع
السػػػػ و  نعبيأػػػػخع  ػػػػفعيةػػػػو عالت ػػػػنععالتػػػػ ع  ةةػػػػ ع هػػػػمع

قػػتناؾعةػػ عي ػػاعتيتاػػتعاألخطػػمنعواتعنةػػملنعالت ػػموفع
ت  ػػػػلعال سػػػػئول نعيأػػػػ عأػػػػهوؿعالرػػػػوانث،عوذلػػػػؾعيػػػػفع

خةػػػػػػ عسػػػػػػهمـعنقػػػػػػخم عب بػػػػػػمل عأة  ػػػػػػنعت عاطن ػػػػػػاع
ن،عةهػػـعتعاهػػ ةوفعتجػػمنة علت ػػو اع ػػفع ةػػابخعالتػػنع

أ ػػػػمعاهػػػػ ةوفعللػػػػاعتوه ػػػػاعاألخطػػػػمنع اػػػػأهـع وتن  ػػػػم ،عوا 
،ع اعخ وع  م متهـع فعني اعت  لعالتنععوالت موفع

الن ػػػػمع أوي ػػػػخ،عة  سػػػػتعيةػػػػو عال سػػػػمت افعن و ػػػػػنعوتع
ع سػػػتغ وفع ػػػمعج  ػػػاع ػػػفعن سػػػم عةػػػ ع  ػػػم متعن و ػػػن

ع.ـم9080ايه  ،ع
عـمعنأػػػػػػػخع @900وينةتػػػػػػػخعالهائػػػػػػػنعات تةػػػػػػػم  نعا

تائػػػػػػػنععع  سػػػػػػػ وفععاألقػػػػػػػخم ع ػػػػػػػفع ج ويػػػػػػػنعت ػػػػػػػموفع
  اأػػنععنخطػػمنعنوعوا ػ علخطػنعات نتػوفععال قػتنكاف

لهػػػػػػمععات ػػػػػػناعالػػػػػػت عاألخطػػػػػػمنعآثػػػػػػمنعتػػػػػػآة عي ػػػػػػا
عتػػػذهعو ػػػوععيػػػفعالتػننالأػػػمت عيػػػفع ت و تػػػخعن ػػػ تـ،
ع  ػػػافع   ػػػ ع ػػػ ةاع ػػػأهـعكػػػلعوذلػػػؾع ػػػملتهاـعاألخطػػػمن

عت ػػ  هعنواتقػػتناؾعالةسػػ عع سػػ اعالتػػ نععسػػ العي ػا
ع عنويةػ عاتقتناؾعالتػي افعوث ةػن

ممف سبق  مكن اس خالص أهام سامفت ال اأمين 
ماف ف خ الف عن ال أمين ال جافري ج  اإلو ال كففمي وأ

 يمي 
 
 
 

 

عسمفت ال أمين ال كففمي  -1
فعوال ػػػػػؤ َّفعلػػػػػخعةػػػػػ عاجت ػػػػػمععةػػػػػيت عال ػػػػػؤ   ع -

بةػػػػػػػأ وؽعقخةػػػػػػػ نعكػػػػػػػلعيتػػػػػػػوع قػػػػػػػتنؾع
 الترمةل.

  سئول نعاأليتم عتتم أ ن. -
تاه ؼعل ن  ،عةمعوجػو عل أةػنعالػن  عيأػ ع -

ال تػػػػػػوعقػػػػػػتناؾعال ط ػػػػػػوبع ػػػػػػفع سػػػػػػمبعات
 .بةأ وؽعالترمةل

 قتناؾع تغانم.التهاـعال توع تغاناعات -
  معا ة خعال توعت نععل ةأ وؽ. -
وجػػػو عاسػػػتةمل نعتم ػػػنع ػػػافعاأل ػػػواؿعال وجهػػػنع -

واأل ػػػػواؿعال وجهػػػػنععل ترمةػػػػلعا ها ػػػػمعالتػػػػي افم
 لمستث من.

ةػػػ ـعال  م ػػػنعالتي اأ ػػػنعب ػػػمعاتيػػػاع ػػػاعيةاػػػ ةع  ع -
 ونا لوج نعال ستي فعال ةنيعوال ن  .

توه ػػػػػػاعاليػػػػػػمئاعالتػػػػػػي اأ عي ػػػػػػاعاأليتػػػػػػم ع -
ال قػػػػػتنكافعةػػػػػ عةػػػػػأ وؽعالترمةػػػػػلعوت   هػػػػػـع
بػػػمل جهعالتػػػػي اأ عوتػػػػذاع  ثػػػػلعنتػػػػـعالينو ػػػػمتع

 الجوتن نعيفعالتي افعالتجمني.
 افعن واؿعال سمت افعون واؿعوجو عةةلعتمـع -

    نعالوثمئاعاال قتنكافعبةأ وؽعالترمةلم.
وجو عتائنعقني نعل قنكنعل تير ع فعنفعكمةنع -

ي   ػػػػػػػمتعالقػػػػػػػنكنعتتيػػػػػػػاعون كػػػػػػػمـعالقػػػػػػػن  نع
 اإلسم  ن.

بااااين ال ااااأمين ال كااااففمي خاااا الف اإل -9
 ال أمين ال جفري.و 

ل تػػػػي افعالترػػػػمة  عأيػػػػوعالوظػػػػمئنعالتػػػػ ع   ةةهػػػػمع
التػػػػػػي افعالتجػػػػػػمني،عو  م ه ػػػػػػمعي ػػػػػػاعن سػػػػػػوعي   ػػػػػػنع
اايت م ت معي اعاألسملابعالن مت نعواإل ةػمئ نعةػ ع
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تة انعالتها متعكلعطنؼعتجػمهعا)خػنم،عولرػفعتأملػؾع
خػػػػػػتمؼعةػػػػػػ عاإلسػػػػػػ وبعال   ػػػػػػ علتةػػػػػػ  ـعالخػػػػػػ  متعا

عم،ـ:908عةػػػػػػػػي خ،.التي اأ ػػػػػػػػنعوا  انتهػػػػػػػػمعو أهػػػػػػػػم:عا 
عم.ـ@900االخ  ي ،ع

وجػػو ع نج  ػػنع اأ ػػنعلن مبػػنعكمةػػنعني ػػمؿعالقػػنكنع -
 ةأ وؽعالترمةل.لستث منعنوعل انةعل فع

ال ةػػػػػػ عةػػػػػػ عالتػػػػػػي افعالترػػػػػػمة  ع ػػػػػػافعال قػػػػػػتنكافع -
ب تهـعالب اعيةػ عت ػنععتعاهػ ؼعل ػن  ،عو ػافع
 ال قتنكافعوال سمت افعية عوكملنعنوع تمن ن.

سػػتث منالخم عبةػػأ وؽعال قػػتنكافع  و يمئػػ عاإل -
للػػاعةػػأ وؽعالترمةػػل،عب ػػ عخةػػـع ةػػنعالقػػنكنع

 كالعيفعال قتنكافعبملةأ وؽ.وعك تمنبعنوع
أ ػػػػػمعاػػػػػتـع - تاوجػػػػػ عالتػػػػػهاـعت م ػػػػػ يعبػػػػػملت و ا،عوا 

ػػػ فع أػػػخع ػػػفع َّعؤ عالت ػػػو اع ملػػػنعت ةػػػاعالخطػػػنعال  
فعات قػػتنارمتعال وجػػو ةعبةػػأ وؽعال قػػتنكاف،عوا 

قػتنارمتعايتػم عكمأتعغانعكمة نع  ط ػبع ػفعاأل
 تمة ن.ا

قتناؾعالذيعا ة خعال قتنؾعبةأ وؽعالترمةػلعاتع -
قػػتناؾع  ػػػ ئ ع  ةػػمنفعبملأتػػػمئ عالي   ػػنعةػػػ عأهم ػػػنعا

 .ال مـ
سػػػػتةمل نعتم ػػػػنعل   يظػػػػنعالتي اأ ػػػػنعيػػػػفعلوجػػػػو ع -

ن ػػػواؿعالقػػػنكن،عةهػػػ ع  ػػػؾعل  قػػػتنكافعبةػػػأ وؽع
 الترمةل.

اليةػػػػلعالتػػػػمـع ػػػػافع سػػػػمبمتعال سػػػػمت افعا   ػػػػنع -
 و سمبمتعال قتنكافعا   نعالوثمئامع.األسهـمع

سػػػتث منعةػػػ ع أػػػواتعقػػػني نعآ أػػػنعلةػػػمل عاػػػتـعاإل -
أسػػػػػػػػػػبنع ةم ػػػػػػػػػػلعل انةعع سػػػػػػػػػػمت افالةػػػػػػػػػػأ وؽعول 

 ستث منات.اإل
قػػػناؼع ػػػه وج،ع ػػػفعتائػػػنعالن مبػػػنعال مل ػػػنعلوجػػػو ع -

 ػػفعتائػػنعالن مبػػنععقػػني عقػػناؼاقػناؼعةأػػ م،عوعاا
 القني ن.

ةػػل،ع ها ػػمعالتػػي افعت ػػ ةاع ػػفعن ػػواؿعةػػأ وؽعالترم -
 ةه ع سئول نعال قتنكافعتجمهعب تهـعالب ا.

ة ع ملنعوجو عيجهعة عةأ وؽعالترمةلعات   خع -
 ت مط ػػمتعنوعالةػػناعال قػػتنكوفعيػػفعطن ػػاعاإل

فعنوعال طملبنعب س   تمة ن.اقتنارمتعمال  
أهاام المباافدت ال ااي  قااوم عميهااف ال ااأمين 

 (.م2113ص:  ،  .ال كففمي ) د
خ   ػػػػػػػػنعقػػػػػػػػنكمتعالتػػػػػػػػي افعالترػػػػػػػػمة  عقػػػػػػػػنكمتع -

ت ػػػ اني   متعالتػػػي افعوتسػػػتث نعن والػػػخعأ مبػػػنعيػػػفع
ال قػػػػتنكاف،ع ةم ػػػػلعأسػػػػبنع ػػػػفعاأل سػػػػم عنويمئػػػػ ع

 ستث من.اإل
ختوععج  اعني مؿعالقنكنعلن مبنعقني نعل أظنع -

 القن  نعاإلسم  ن.ع بم سة ع  معتواةةهمع اع
ا تيػػػػػػمكعالقػػػػػػنكنعب سػػػػػػم افع سػػػػػػتة اف،عن ػػػػػػ ت مع -

الخػػم عخػػم عبمل قػػتنكافع ػػاعةةػػلعال سػػمبع
سػػتث من،علت ةاػػاعال  الػػنعبملتػػي افعيػػفع سػػمبعاإل

فعلهػػػػػػـ،عوال سػػػػػػمبعا)خػػػػػػنعخػػػػػػم ع ػػػػػػافعال ػػػػػػؤ َّع
ػػؤس عسػػتث منعننسػػ مؿع  عم   عالقػػنكن،ع تػػاع كػػوفعس 

تأملػػػػػػػؾعأويػػػػػػػم ع ػػػػػػػفعال  الػػػػػػػنع ػػػػػػػافعال سػػػػػػػمت افع
 وال قتنكافعبةأ وؽعالترمةل.

  ػػو عاليػػمئاعي ػػاع ج ػػوععال ػػؤ فعلهػػـ،عوتيخػػذع -
وكا ػػػػػػػخعبػػػػػػػيجنععالقػػػػػػػنكنعأسػػػػػػػبنع أػػػػػػػخعبميتبمنتػػػػػػػم

و تػػػػػػمن م ،عو  ػػػػػػهوعاليػػػػػػمئاعللػػػػػػاعاليػػػػػػنؽع ػػػػػػافعن
 ةػػػػ نعلةػػػػأ وؽعالترمةػػػػلعو ػػػػافعقػػػػتنارمتعال  عات

لتػػػػػػػػػهاـعا ت مط ػػػػػػػػػمت،عو ةم  ػػػػػػػػػخعالت و تػػػػػػػػػمتعواإل
تػػػػمة نع تغط ػػػػنعال جػػػػهعاقػػػػتنارمتعمال قػػػػتنكافعب

 لس ا عال طملبمت.
عالأظػػمـعي ػػػاعنسػػموع  ػػػ نعالت ػػموفعوالترمةػػػلع -  ةػػـو

  افعال قتنكاف.
واؿعةػػ ع أػػواتع قػػنوينعتخ ػػوع ػػفعسػػتث منعاأل ػػل -

 ن نعقنيم .  عالن معنوال  م متعال  ع
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 ( مف يمي م2112و ضيف صبفغ ) 
فعلهػـعت ةااع   نعالترمةلع ػافعال سػمت افعوال ػؤ َّع -

ا   ػػػػػػنعالوثػػػػػػمئام،ع ػػػػػػفعخػػػػػػمؿعتبػػػػػػم ؿعالةػػػػػػناع
ػػػػػال  ع عل سػػػػػمبعس  ف،ع تةػػػػػ  ـعالػػػػػ يـعال ػػػػػمل عالػػػػػمـه

ةػػػأ وؽعالترمةػػػلع ػػػفعن ػػػواؿعال سػػػمت افعبةػػػينع
  ناع سفعلتغط نعال جه.

ت ةاػػػػػاع  ػػػػػ نعالتتػػػػػم فع ػػػػػافعقػػػػػنكمتعالتػػػػػػي افع -
 اإلسم  نع اخ  م عوخمنج م .

ال  مةظػػػنعي ػػػػاع  ػػػػ نعن مأػػػػنعال سػػػػئول نعوقػػػػيمة نع -
ال م نع اعقػنكمتعليػم ةعالتػي افعل أػم عالثةػنعةػ ع

 الت م لع اأهمعو افعقنكمتعالتي افعاإلسم  ن.
 أهم   ال أمين ال كففمي

الترػػمة  عكمةػػنعال ها ػػمعالتػػ ع  ةةهػػمع  ةػػاعالتػػي افع
التػػػي افعالتجػػػمني،عوالتػػػ عن نهتػػػمعالرثاػػػنع ػػػفعالرتػػػمبع

، بفإلضافف  إلاى والبم ثافعوال هت افعبةأمينعالتػي اف
  -ضفف   أخرى ومنهف   اأن   حقق مزا ف 

تيم ػػخع ػػاع - لتيػػمؽعكمةػػنعا)نا عاليةه ػػنعي ػػاعجػػواههعوا 
 بػػػػػػم سعاأل  ػػػػػػمفعالسػػػػػػ مو ن،عوتػػػػػػذاع  ةػػػػػػاع اػػػػػػهةع

و أػػػخعجػػػذبع،عمتعالتػػػي افعالترػػػمة  مةسػػػ نعلقػػػنكتأ
ػػػنتة افعال ػػػمهةافع  طػػػمععيػػػن اع ػػػفعال  ػػػم عال  
يفعالتي افعالتجمني،ع  معاػؤ يعللػاعه ػم ةعالةػ نةع
التأمةسػػػػػػػ نعلقػػػػػػػنكمتعالتػػػػػػػي افعالترػػػػػػػمة  ،عونواجع

 .ةأمينعالتي افعالترمة  ع وجخعيمـ
توه ػػػػػػػاعاليػػػػػػػمئاعالتػػػػػػػي اأ عي ػػػػػػػاعال قػػػػػػػتنكاف،ع -

  مع  أػ عنأهػـع  ةػ وفعي ػاعوت   هـعبمل جه،ع
وب ػػػػمع  ةػػػػاععال  م ػػػػنعالتي اأ ػػػػنعبملتر يػػػػنعالي   ػػػػن،

 ةتػ عي ػاعالرثاػنع اػأهـعوعع   نعالترمةلعوالت موفع
 ال ملةنعبملتي افعالتجمني.عالقني نع فعالق همت

يم لعجذبعك انعل  م عال أوؾععالتي افعالترمة   -
اإلسػػػػػػػػم  ن،عوتةػػػػػػػػ  ـع أتجػػػػػػػػمتعتي اأ ػػػػػػػػنعت   ػػػػػػػػ ع

عه ػػػػػم ةع،ع  ػػػػػمع سػػػػػمتـعةػػػػػ هـونغبػػػػػمتعهـمجػػػػػمتت  ا
 .ال  يظنعالتي اأ نعل قنكنع

اؤكػػ عي ػػاعجػػوتنعةػػأمينعالتػػي اف،علة م ػػخعي ػػاع -
ع،نوحعالت ػموفعوالترمةػلع ػافعاأليتػم عال قػتنكاف

عوتوعاله ؼعالنئ وعل تي افعالترمة  .
وح ااي ُ حقااق ال ااأمين ال كااففمي أهدافاا  ومزا ااف   

  يمزم  وافر دعفمفت أسفس   لنجفح  ومنهف
وجو عتائنعن مبنعقني ن،عكجهنعاستقمن نعقني نع -

لتػػهاـعالقػػنكنعبي كػػمـعالقػػن  نعا ػػفع ػػ مععل ت ةػػا
اإلسػػم  نعةػػ عكمةػػنعت م متهػػمعوا  انتهػػمعلةػػأ وؽع

،عوب ػػمع  تػػي عالثةػػنعالقػػني نعسػػتث منالترمةػػلعواإل
 .ةاهم

يػػػػػػم ةعالتػػػػػػي افعي ػػػػػػاعنسػػػػػػموعإلوجػػػػػػو عقػػػػػػنكمتع -
 ترمة  .

ترػػػمة  ،ع ػػػػفعي ػػػاعأقػػػنعثةمةػػػػنعالتػػػي افعالعال  ػػػل -
خػػمؿعيةػػ عالأػػ واتعوالػػ وناتعالت ن   ػػنعوالتثة ي ػػنع
وال وا اعاإللرتنوأ نعله م ةعالػوي عب مت ػنعالتػي افع

 الترمة  .ع
وجػػػو عكيػػػم اتعبقػػػن نعاتػػػواةنعلهػػػمعالخ ػػػنةعاليأ ػػػنع -

وال  نةػػػنعالقػػػني ن،عل  سػػػمت نعةػػػ عتةػػػ  ـعنةتػػػلع
خ  ػػػػنعتي اأ ػػػػنعوب ػػػػمعاتيػػػػاع ػػػػاعن كػػػػمـعو بػػػػم سع

  ن.القن  نعاإلسم 
وجػػػو ع ائػػػنعتقػػػن   نعتهػػػ ؼعللػػػاعتأظػػػ ـعوتطػػػو نع -

 ةأمينعالتي افعالترمة  .
 تنونةعوجو عات م علقنكمتعالتي افعالترمة  . -
لتػػهاـعبمل بػػم سعاألسمسػػ نعالتيراػػ عي ػػاعتػػنونةعاإل -

ل تػػػػػي افعالترػػػػػمة  ،عوال ت ث ػػػػػنعةػػػػػ عنوحعالت ػػػػػموفع
 والترمةلع افعال قتنكافعوالتيرا عي اعأ نعالت نع.

ع
ع
ع
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 ال أمين ال كففميصور 
 هنفلك صور فن لم أمين ال كففمي وهمف 

وة ػػػػخعاتيػػػػاعع:ال ااااأمين ال كااااففمي البساااا  عع-8
 نتػػػػػػػوفع ج ويػػػػػػػنعك اػػػػػػػنةع ػػػػػػػفعاألقػػػػػػػخم ،ع  ع

ألخطػػػػػمنع تقػػػػػمبخ،عةػػػػػ عترػػػػػو فعج   ػػػػػنعنوتائػػػػػنع
اج   ػػػػػنعت موأ ػػػػػنمع هػػػػػ ؼعت ػػػػػموفعب تػػػػػهـع ػػػػػاع
ب ػػػػػاعةػػػػػ عتوه ػػػػػاعالخسػػػػػمئنعال مل ػػػػػنعالتػػػػػ عتةػػػػػاع

تيػػمؽ،عوةػػ عأهم ػػنعال ػػ ةعلب تػػهـ،عخػػمؿع ػػ ةعات
اػػػػػتـعتةػػػػػ انعاألخطمناالخسػػػػػمئنمعوتوه  هػػػػػمعي ػػػػػاع
ال قػػػػػػتنكافعج ػػػػػػ  هـ،عب سػػػػػػبعالأسػػػػػػبعال تيػػػػػػاع

عي اهم.
م( أن ال ااااااااأمين 2111وأظهاااااااار ع:فناااااااا  )

 ال كففمي بصور   البس ط  ي سم بمف يمي  
 تعاه ؼعللاعت ةااعن  . -
اتتيمؽعي اعتوه اعالخسػمئنعال مل ػنعالتػ عت ةػابع -

نةع  اأػػنعي ػػاعكمةػػنعاأليتػػم عب تػػهـعخػػمؿعةتػػ
 ال قتنكاف.

 ػػػ عاػػػتـعت ةػػػالعاتقػػػتنارمتعب ػػػ عت ةػػػاعالخطػػػنع -
و  نةػػنعأةػػابعكػػػلع  قػػتنؾع ػػػفع   ػػنعالخسػػػمئنع

 الي   ن.ع
ػػؤ  َّفعلػػخعةػػ عقػػخ ع - ػػؤ    فعوال   اجت ػػمععةػػيت عال  

عال قتنؾعبةأ وؽعالترمةل.
اااااال اااااأمين ال كاااااففمي المُ عع-9 وتػػػػػذاعجػػػػػم ععب رك 

ل واربػػػػػػنعالتطػػػػػػونعةػػػػػػ ع أػػػػػػم  عال  ػػػػػػمةعوتيػػػػػػم يع
نعالتػػي افعالترػػمة  عال قػػكمتعال    ػػنعالتػػ عواجهػػ

وت مقػ م ع ػاعالوا ػاعال   ػ عع،ة عةػونتخعالبسػ طن
عقػػػػػنكنع تخةةػػػػػنع تةػػػػػ  ـع الػػػػػناتف،عوة ػػػػػخعتةػػػػػـو
التي افعي اعنسموعترمة  ،ع اعاليةلعالتمـع ػافع

عةػػػػػػػػػأ وؽعالترمةػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػمبعال قػػػػػػػػػتنكافعةػػػػػػػػػ ع
سػػوعوتةػػ ـعالقػػنكنعالتػػي افعوةةػػم علر ع،عت افوال سػػم

عي اهمعةأمينعالتي افع وال بم سعال    نعالت عتةـو
عالترمة  .

وي سم ال أمين ال كففمي في صور   الحديثا  
عااااان الصاااااورة البسااااا ط  بماااااف يماااااي )حيااااادر، 

 م( 2119
 اتـعت ةالعاتقتنارمتع ة  م . -
 ي لع سمبع ستةلعب سبعأوععالتي اف. -
اليػػػػػمئاعنوعال جػػػػػهعةػػػػػ ع قػػػػػمنكنعال تػػػػػوعةػػػػػ ع -

 ةأ وؽعالترمةل.
الةػػمئـعب    ػػنعل انةعةػػأ وؽعالترمةػػلع كػػوفع ػػؤتم ع -

عةأ م عة عل انةعالتي افعواإلستث من.
 ثفن ًف  مفه   ال:فئض ال أميني

اليمئاعالتي اأ ع  ثػلعنتػـعال بػم سعالنئ سػنعالتػ ع
  ػػهوعللاهػػمعةػػ عالت ااػػه افعالتػػي افعالترػػمة  عوالتػػي افع

ةػػػػ ععتأمةسػػػػ نالعال ها ػػػػمالتجػػػػمني،عوتوه  ػػػػخع  ثػػػػلعنتػػػػـع
،عوتػػػػػذاعلقػػػػػنكنعالتػػػػػي افعالترػػػػػمة  عمسػػػػػنعالتسػػػػػو  ن الس

 م ػػذمعلل ػػخعاليكػػنعالتػػي اأ عبملػػ وؿعغاػػنعاإلسػػم  ن،ع
ميػػػػلعلتوه ػػػػاعاليػػػػمئاعالتػػػػي اأ عةػػػػ عل  مأػػػػم عبػػػػمألثنعالي

التػػػنو  عوت ةاػػػاع ها ػػػػمعتأمةسػػػ نعأسػػػػ  نعيػػػفعالتػػػػي افع
و ف مف يمي يوضح البفحث مفه   ال:افئض .عجمنيعالت

 ال أميني 
 ة ن فعة ا،ع  ةمؿعةماعال م عوال  اعع غ ً لُ  -1

نع تػاعسػمؿعي ػاعتػينعالػوا ي،عوةمتػتعنيعكث ػ
ياأػػػػخعتيػػػػ اعة تػػػػم علذاعسػػػػملت،عو ػػػػيت عاليػػػػمئاع

و أػػػػخع يػػػػ اعةوتػػػػم عوةاوتػػػػنعع، ت ػػػػ ب  أػػػػاعال  ع
عم.ا فع أظونوةاوتم عوة متمأم عا

ينةػػتعتائػػنعال  مسػػبنعوال ناج ػػنعع:اصااطالحفً  -2
بيأػخع تو ػمععاليػمئاعل  ؤسسمتعال مل نعاإلسم  ن

اتبةػػػػاع ػػػػفعن سػػػػم عال قػػػػتنكافعا   ػػػػنعالوثػػػػمئامع
 ت مط ػػػػػػمتعويوائػػػػػػ ت معب ػػػػػػ عخةػػػػػػـعج  ػػػػػػاعواإل

ال ةػػػػػػنوةمتعوالت و تػػػػػػمتعال  ةويػػػػػػن،عنوالتػػػػػػ ع
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أ ػمع  سػ اعست ع  ةاعخمؿعالسأن،عةهذاعل وعن  ػم عوا 
عةمئا 

معبيأخع يبمنةعيفعالنةػا عـ9089وينةخعةبَّمغعا
ال مل عال تبة عة ع سمبعال قتنكافعا   نعالوثمئامع
عال خة عل توه اع فع ج ػوععاأل سػم عالتػ ع ػ  وتم

سػػػػػتث مناتهم،عب ػػػػػ عخةػػػػػـعجػػػػػه ا علإل ت مط ػػػػػمتعل ػػػػػاع
عوالأيةمتعوج  اعال ةنوةمت .

وينةػػػػخعآخػػػػنعبيأػػػػخع عيبػػػػمنةعيػػػػفعال بػػػػمل عال مل ػػػػنع
الأمتجػػنع ػػفعاليػػنؽع ػػافعالت و تػػمتعون سػػم عالتػػي اف،ع
ب ػػػػػػػ عخةػػػػػػػـعجػػػػػػػه ا عل  خةةػػػػػػػمتعواإل ت مط ػػػػػػػػمتع

تػػػػػمةنع ػػػػػمعات  ػػػػػاعاوي   ػػػػمتعليػػػػػم ةعالتػػػػػي اف،عوب ػػػػ ع
فعنن ػػػػػمحعاتسػػػػػتث منعا قػػػػػ ل،عبملويػػػػػم عالتػػػػػي اأ ع ػػػػػ

عم.ـ9088
 ممف سبق ي بين أن  

اليمئاعالتي اأ ع اعل   ػنعالوثػمئاعو ػتـعتوه  ػخع -
وةةػػػم عل ػػػمعاػػػناهع ج ػػػوعاإل انةع ػػػفعال  ػػػماانعالتػػػ ع

القػنكنعو   ػنعالوثػمئاعووةػاع ػمععت  ةاع ةػ  نع
ن  ػػػػػنعبملأظػػػػػمـعاألسمسػػػػػ عل قػػػػػنكنعونؤ ػػػػػنعالن مبػػػػػنع

 القني ن.ع
توه ػػػػػاعاليػػػػػمئاع  ةػػػػػاع ها ػػػػػمعتأمةسػػػػػ نعل قػػػػػنكن،ع -

 .عج   و سمتـعة عجذبعي م ع
ا تجػػػػمهعجػػػػه ع ػػػػفعاليػػػػمئاع سػػػػمتـعةػػػػ عتػػػػ ي ـع -

ال نكهعال مل عل قنكنعوتةو نعثةنعال  م ع همعة ع
 ملػػنعوجػػو عيجػػهع   ت ػػلعةػػ عةػػأ وؽعالترمةػػل،ع
 اػػثعنوتػػ تعاليةػػنةعالثم أػػنع ػػفعال ػػم ةعال مقػػنةع

بملتػػػػػػػػػي افعع،عالخػػػػػػػػػم =9 ػػػػػػػػػفعال   ػػػػػػػػػمنعن ػػػػػػػػػـع
اإلسم  ،عنأخعة ع ملنعوجو عيجهعة عةأ وؽع
الترمةلعلس ا عالت و تمتعال ط وبن،عويػ ـعكيم ػنع
ت و تػػػػمتعقػػػػنكمتعليػػػػم ةعالتػػػػي افعةمأػػػػخعاجػػػػوهع
ل قػػػػنكنعتغط ػػػػنعال جػػػػهع ػػػػفعت و ػػػػلع قػػػػنوععنوع

ػػ ػناع  ع ف،عي ػاع سػػمبعالترمةػل،عو ػػتـعتغط ػػنعس 
لتها ػػػػػػمتعالأمقػػػػػػئنعيػػػػػػفعال جػػػػػػهع ػػػػػػفعةػػػػػػمئاعاإل

تمل ػػػػػن،عك ػػػػػمعاجػػػػػوهعل قػػػػػنكنع طملبػػػػػنعالسػػػػػأواتعال
ال قػػػػػتنكافعا   ػػػػػنعالوثػػػػػمئامعبسػػػػػ ا عال جػػػػػهعلذاع

 الته واع ذلؾعة عوث ةنعالتي اف.ع
ومناا  ف:ااي حفلاا  وجااود عجااز فااي صااندوق 
ال ااااأمين فيناااا   مكاااان  غطي اااا  بيحاااادى الطاااارق 

 ال فل   
 . تغطاتخع فعا ت مط ع   نعالوثمئا،علفعوج 
 ػػػفع ػػػفعال سػػػمت اف،عنوغاػػػ س  نتـعثػػػـعاإل تػػػنااعال  

 س ا هع فعةمئاعالسأواتعالتمل ن.
 طملبػػػػػػنعال قػػػػػػتنكافعا   ػػػػػػػنعالوثػػػػػػمئامع ت  ػػػػػػػلع 

 ال جه،عكلعب سبعأسبنعاقتنارخ.
 قػػػتناؾعال ط ػػػوبع ػػػفعال قػػػتنكافعل يتػػػنةعه ػػػم ةعات

 الم ةن،عب سبعأسبنعاقتنارخ.
طبةػػػػػم عل يةػػػػػنةعالناب ػػػػػنع ػػػػػفعال ػػػػػم ةعالخم سػػػػػنع ػػػػػفع -

م عنأػػػػػخع عاجػػػػػوهعت ة ةػػػػػع=9ال   ػػػػػمنعاليةهػػػػػ عن ػػػػػـع
ل ةػػػػػ  نع   ػػػػػنعالوثػػػػػمئاعنفع  ةتطػػػػػاعجػػػػػه ا ع ػػػػػفع

 ت مط ػػػػػػػػػمتعن ػػػػػػػػػوالهـ،عنوعنن ػػػػػػػػػم هـعو وجػػػػػػػػػخعلإل
نوال خةةػػمتعال ت  ةػػنعبةػػأ وؽعالترمةػػلعي ػػػاع
نتتػػؤوؿعللػػاعال سػػمت اف،عو ػػمعاتػػنارـعةػػ ع سػػمبع
التػػػػي افع  ةػػػػنؼعةػػػػ عوجػػػػوهعالخانيأػػػػ عالتةػػػػي ن،ع
و أػػػػخعةػػػػمفعال   ػػػػمنعنيطػػػػاعل قػػػػنكنعال ن ػػػػنعةػػػػ ع

 ـعتوه  ػػخعنوعجػػه ا ع أػػخ،ع  ػػمعتوه ػػاعاليػػمئاعنويػػ
قػػػػنيم ع هػػػػ ؼععا ع  كػػػػفع  ػػػػخعالةػػػػوؿعنفعذلػػػػؾعجػػػػمئهع

 ت ةااعال ة  نعال م نعل  قتنكاف.
ي واااف ال:اافئض ال اافميني عمااى اليديااد ماان  -

 اليوامل أهمهف  
 ة نعل سمبعةأ وؽعالترمةل.ع  عقتنارمتعال  عات 
 يمئ عاتستث من.ععععععععععععععععععععع 
 .ي  عال قتنكاف 
 ال ست ةن.عتمت الت وع 
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 ال ةػػػنوةمتعال  و  ػػػنعواإل ان ػػػنعالخمةػػػنع ػػػم انةع
 ستث مناتخ.ا عةأ وؽعالترمةلعوع

 .أمت عي   متعليم ةعالتي اف 
 ت مط متعاليأ نعوال خةةمت.عاإل  
 الخ ػػػنةعاليأ ػػػػنعوال هػػػػمناتعال    ػػػػنعل ةػػػػمئ افعي ػػػػاع

 ستث مناتخ.ا عل انةعةأ وؽعالترمةلعوع
 نوحعالترمةػػػػػػػػلعوالسػػػػػػػػ وك متعالين  ػػػػػػػػنعل قػػػػػػػػتنك ع

 ةأ وؽعالترمةل.
 وؽعالترمةل. ستث منعأل واؿعةأيمئ عاإل 
 اػنا اتعت ةػلعي اهػمعالقػنكنع ػفعالأقػم عاليأػػ عل

 االتةي نعاواإللغم م.عل تي اف
 ػػػمع  كػػػفعال ةػػػوؿعي  ػػػخع ػػػفع خ يػػػمتعاألقػػػ م ع 

 الت عتـعت و تهم.
 ػػمعاػػتـعت ةػػا خع ػػفعال تسػػ بعةػػ عالخطػػن،عطبةػػم ع 

 ل   نعال  وؿ.
 أهم صور ال:فئض ال أميني

اج ػػػمل عاليػػػمئاعالتػػػي اأ عوتػػػوعالأػػػمت عاإلاجػػػم  ع -
  افعاانا اتعالأقم عالتي اأ عوأيةمتخ.

ةمة عاليمئاعالتي اأ عوتوالةم ػلعل توه ػاعو  ثػلع -
وجػػػخعللػػػاعاليػػػمئاعاإلج ػػػمل ع طنو ػػػم ع أػػػخع ػػػمعا ع

ع ت مط متعوال خةةمتعالت عتخ عال مـ.اإل
أهاااام الطاااارق المساااا خدم  فااااي حساااافب 

 ال:فئض ال أميني
 طريق فن لحسفب ال:فئض ال أميني هنفلك 

 (.م2111) البراوي،  
وةاهمعاػتـعايتبػمنعن ػواؿعال قػتنكافععالطريق  األولى 

ا ػػػ ة،عتقػػػ لعج  ػػػاعةػػػنوععوعةػػػ ع  يظػػػنعتي اأ ػػػنع
التػػػػػي افعالتػػػػػ ععتةػػػػػ  همعالقػػػػػنكن،ع اػػػػػثع قػػػػػ لع

عاليمئاعج  اعةنوععالتي افعبةأ وؽعالترمةل.
وةاهمعاتـع سمبعاليمئاعلرػلعةػنعععالطريق  الثفن   

 ػػػفعةػػػنوععالتػػػي افعبملةػػػأ وؽعي ػػػاع ػػػ م،عةيػػػ ع

 ملػنعوجػػو عةػمئاعبي ػػ عاليػنوععاػػتـعتوه  ػخعي ػػاع
 قتنك عذلؾعالينععةةػ ،عوةػ ع ملػنعوجػو عيجػهع
تػػػػػػي اأ عةمأػػػػػػخعاػػػػػػتـعسػػػػػػ ا هع ػػػػػػفعةػػػػػػمئاعاليػػػػػػنوعع

قػػػتنك عاألخػػػنم،عوتعاػػػتـعتوه ػػػاعاليػػػمئاعي ػػػاع  ع
عالينععالذيع ةاعيجها .ع

حساافب نصاايب المشاا رك ماان ال:اافئض وياا م 
 طبقًف لمميفدل  ال فل                 

 ن سم  ال قتنؾ=ععأةابعال قتنؾ
لج مل  ن سم  ال قتنكاف
اليمئاععxع

ال ػػػ ةعالخمةػػػنععال  خةػػػ عل توه ػػػاعا ػػػاع نايػػػمة
علرلع قتنؾم.

 ُأسس  وزيع ال:فئض ال أميني
 هنفلك رأ فن ل وزيع ال:فئض ال أميني وهمف 

اليػػػػػمئاعي ػػػػػاعال قػػػػػتنكافعةةػػػػػ عا   ػػػػػنعتوه ػػػػػاعع-8
عالوثمئام.

عتوه اعاليمئاع افعال قتنكافعوال سمت اف.ع-9
  نفول  البفحث ف مف يمي يوهو مف س

أواًل   وزيااااع ال:اااافئض عمااااى المشاااا ركين 
 فق .

اوجػػػ عال  اػػػ ع ػػػفعالطػػػنؽعال سػػػتخ  نعةػػػ عتوه ػػػاع
اليػػمئاعالتػػي اأ عي ػػاعال قػػتنكافعوتػػوع ػػمعنوتػػ تخع

وال ناج ػػنعل  ؤسسػػمتعاإلسػػم  نعةػػ عتائػػنعال  مسػػبنع
اليةنةعالثمأ نعيقنةع ػفعال ػم ةعالثمأ ػنعع=9ال   منعن ـع

ع،الخػػػػػم ع توه ػػػػػاعاليػػػػػمئاعالتػػػػػي اأ عنوعجػػػػػه ا ع أػػػػػخ
عو أهم:

توه ػػػػاعاليػػػػػمئاعي ػػػػػاعج  ػػػػاعال قػػػػػتنكافعسػػػػػوا  عع-8
 ةػػػػ واعي ػػػػاعت ػػػػو اعنـعلػػػػـع  ةػػػػ و،عو ػػػػوهعع

قػػتنارمتهـ،عوتػػذهعالطن ةػػنعت نايػػ علعب سػػبعأسػػبع
عوتؤك عنوحعالت موفعوالترمةلع افعال قتنكاف.

توه اعاليمئاعي اعال قتنكافعالػذافعلػـع  ةػ وعع-9
ي ػاعت و تػمتعخػمؿعالسػأنعال مل ػن،ع  ػمع  ةػاع
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،عنيعتاتسػػػػمومع ػػػػفع ةػػػػلعي ػػػػاعهـال  الػػػػنع اػػػػأ
عت و اع اع فعلـع  ةلعي اعق  .ع

وته ؼعتذهعالطن ةنعللاع  مولنعت ياهعال قػتنؾع
ال  طػػػػنع ػػػػفعو ػػػػوععالخطػػػػن،عي ػػػػاعه ػػػػم ةعال ػػػػن عوع

و  مولنعت ةااعال  النعوال سمواةع افعال قتنكاف،عةػمع
عاتسمومع فع ةلعو فعلـع  ةلعي اعت و ا.

نفعذلػػؾعتعاتيػػاع ػػاعجوتنةػػأمينععو ػػنمعالبم ػػث
التػػي افعوالتػػي افعالترػػمة  عبقػػكلعخػػم ،عاسػػتأم ا عللػػاع

قػػتنارمتعبميتبػػمنهعه ػػم ةعةػػ ع   ػػنعاتع، ة ةػػنعاليػػمئا
 ت  ػػنع ػػاع ةػػا همعل ةم  ػػنعالت و تػػمتعال  عالتػػ عتػػـعت

قػػتنارمت،عو أػخعةهػػ عسػػتث منعلهػذهعاتتػمةنعيمئػ عاإلا
 اعل  قتنؾعبغاعالأظنيفعت ةاعالخطنعا ةولخع
ي اعت و امعنوي ـعت ةةخ،عو أخعة فع اعال قتنؾع

ع.التي اأ ع ةولخعي اعأةابخع فعاليمئا
توه ػػػػػاعاليػػػػػمئاعي ػػػػػاع ػػػػػفعلػػػػػـع  ةػػػػػ وعي ػػػػػاععع-:

 ة واعي اعت و اعن لع ػفععت و اعوي اع ف
األ سػػػم عالتػػػ ع ػػػمـع ػػػ ة هم،عو ػػػتـعالتوه ػػػاع أسػػػبنع
لج مل عاأل سم عالت عقمنؾع همعكػلع قػتنؾعللػاع

وتذهعع،لج مل عاأل سم عال كتتبنعبةأ وؽعالترمةل
تنايػػ ع ػػفعاسػػتيم ع ػػفعالت و تػػمتعي ػػاع ػػفعلػػـع

ع  ةلعي اعق  .
معنفعـ9089وةػػػػػػ عتػػػػػػذاعالقػػػػػػيفعاػػػػػػنمعالجػػػػػػنؼعا

عي ػػػاعأةػػػابخع ػػػفعاليػػػمئاعسػػػوا  ع ةػػػوؿعال قػػػتنؾع
ةػػػ ععخ ةػػػلعي ػػػاعت ػػػو اعنوعلػػػـع  ةػػػلعتعاج  ػػػ

وتػػػػاعنةتػػػػلع  ػػػػمعكػػػػمفعي  ػػػػخع  ػػػػلع ةػػػػولخعي ػػػػاع
لػػػاعنفعال  تبةػػػ ع ػػػفعالثػػػنوةعب ػػػ علالت ػػػو ا،عاسػػػتأم ا ع

و وععالخطنع+عالت و اع=عالثنوةع  لعو وععالخطن،ع
ك ػػػمعنفعالتين ػػػنع ػػػافعال قػػػتنكافعةػػػ ع ةػػػولهـعي ػػػاع

ع فع تةم  م عاعب تهـعنةتلاليمئاعاؤ يعللاعج لع
،عبميتبػػمنعال سػػمواةع ػػافعالطػػنةافع ػػفع اػػثعع فا)خػػنع

،عتوه اعاليمئاعاج  هـعةػ عأيػوعالوتػاعات تةػم ي
ع.لهذاعالننيعو  العالبم ث

التوه ػػػػػاعوةةػػػػػم عل ػػػػػمعتػػػػػناهعتائػػػػػنعالن مبػػػػػنعالقػػػػػني نعع-;
ععل قنكن.

قػػػػتناؾعال ط ػػػػوبع ػػػػفعال قػػػػتنؾع ػػػػفعخةػػػػـعاتع->
عأةابخع فعاليمئا،عي لع ةمةنع  مس  ن.ع

استخ اـعاليمئاعة عتس ا عالةناعال سفعالػذيعع-=
تػػػػـعاسػػػػتخ ا خعلتغط ػػػػنعيجػػػػهعةػػػػأ وؽعالترمةػػػػلع

عسمبةم .
 ػػاعال قػػتنكافعو جػػهعيتوه ػػاعجػػه ع ػػفعاليػػمئاعع-<

 ت مط ػػػمتعلتةو ػػػنعال نكػػػهعال ػػػمل عجػػػه ا عآخػػػنعلإل
عل قنكن.

مع ػػػفع0</تػػػػمع ػػػفعال ػػػم ةعا9ونوتػػػ تعاليةػػػنةعا
الآئ ػػػػػنعالتأياذ ػػػػػنعلس مسػػػػػنعتوه ػػػػػاعةػػػػػمئاعي   ػػػػػمتع
التػػػي افعةػػػ عسػػػوؽعالتػػػي افعالسػػػ و يعنأػػػخعاػػػتـعتوه ػػػاع

%ع ػػػفعةػػػمة عةػػػمئاعي   ػػػمتعالتػػػي افعل  ػػػؤ َّفع80
لهػػـع بمقػػنةعنوعتخيػػ اعن سػػمطهـعةػػ عالسػػأنعالتمل ػػن.ع

ئ نعو جبعنفع  ةا ع    عاليمئاعبقكلع أيةلعة ع م
 خلعي   متعالتػي اف،عو  أػ عتػذاعنتعاختػاعلتوه ػاع
اليػػمئاعلتعاأل سػػم عال قػػمنكنعةػػ عاليػػمئا.عو جػػبع
نفع كػػوفعنسػػموع سػػمبعتوه ػػاعاليػػمئاعتػػوعلج ػػمل ع
األ سػػػم عال كتسػػػبنعب ػػػ عخةػػػـع سػػػ عليػػػم ةعالتػػػػي افع

عالوان .عع
نفعتوه ػػػاعاليػػػمئاعالتػػػي اأ عي ػػػاععو ػػػنمعالبم ػػػث

لتػػػػي افعالترػػػػػمة  ،عال قػػػػتنكافعاؤكػػػػ عت اػػػػهعةػػػػأمينعا
 ةػػػاع ها ػػػػمعتأمةسػػػػ نعيػػػػفعالقػػػػنكمتعاألخػػػػنمعالتػػػػ ع وع

فعال اػػػػػػهةعنعاتػػػػػػهاوؿعالتػػػػػػي افعالتجػػػػػػمني.عاسػػػػػػتأم ا عللػػػػػػ
مجػمتعت  ا عب معا    عأت عالتأمةس نعت ت  عي اعتة  ـعال  ع

وتػػوععوبملتر يػػنعالي   ػػنعلػػخ،ع،ال نتةػػبعغبػػمتعال  اػػلونع
عةػػػ عظػػػلعسػػػوؽعتأمةسػػػ ن،ع ػػػمع  ةةػػػخعالتػػػي افعالترػػػمة  

ةػػنعاتيػػمؽعكمةػػنعا)نا عاليةه ػػنعي ػػاعجػػواهه،عو هػػذاعخم
ةهػػػػوع ةػػػػ ـعال  م ػػػػنعالتي اأ ػػػػنعب ػػػػمعاتيػػػػاع ػػػػاعيةاػػػػ ةع
ونا لوج نعال ستي ف،عالػذيعانغػبعةػ عال ةػوؿعي ػاع
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تياع اع بم سعون كػمـعالقػن  نعتال  م نعالتي اأ نعب مع
 اإلسم  ن.ع

 و  أثر المنففس  بفليديد من اليوامل أهمهف  
التػػػػػػ عتػػػػػػهاوؿعةػػػػػػأمينعالتػػػػػػي افعيػػػػػ  عالقػػػػػػنكمتع -

بملسػػػوؽعونسػػػػ وبع هاولتهػػػػمعةػػػػ عتةػػػػ  ـعال أتجػػػػمتع
 التي اأ ن.

ال ائػػػنعالتقػػػن   نععوالةمأوأ ػػػنعالتػػػ عتسػػػ  ع ػػػ خوؿع -
 نوخنوجعالقنكمتعسوؽعالتي اف.

ال أتجػػػػػػػمتعالتي اأ ػػػػػػػنعالتػػػػػػػػ عتةػػػػػػػ  همعالقػػػػػػػػنكمتع -
 ال أمةسنعبملسوؽ.

نسػػػ منعوثػػػمئاعالتػػػي افععتر يػػػنعال  م ػػػنعالتي اأ ػػػنعا -
 القنكمتعال أمةسنم.ععمتة  هعالت 

وبفل فلي فين  وزيع ال:فئض ال أميني ُ حقاق 
مزا ااااااف  نففساااااا   لشااااااركفت ال ااااااأمين ال كااااااففمي 

 -ومنهف 
ت سػػافعال نكػػهعالتأمةسػػ عل قػػنكنعوه ػػم ةعال ةػػنع -

 السو  نعلهم.
ال سمت نعة عتوسػ اع ميػ ةعال  ػم ،عبميتبػمنعنفع -

ال اػػػػهةعالتأمةسػػػػ نعت أػػػػ ع ػػػػ نةعالقػػػػنكنعي ػػػػاع  ػػػػاع
 أتجمتهػػػػمععةػػػػ عاألسػػػػواؽعال يتو ػػػػن،ع  ػػػػمع  ةػػػػاع
عي  ػػػخعةػػػأمينع  ػػػمأوفعاأليػػػ ا عالر اػػػنةعالػػػذيعتةػػػـو

 التي افعبقكلعنئ و.
 مجػػػػمتعع  ػػػػ تطػػػػو نعال أتجػػػػمتعالتي اأ ػػػػنعب ػػػػمعا ع -

ونغبػػػػػمتعال  ػػػػػم عال ػػػػػملاافعوال ػػػػػنتة افعبيةتػػػػػلع
 .  كأخعطن ةن

 عأػػػػت عبعل   عةػػػػم  عتةػػػػ  ـعنةتػػػػلع سػػػػتومع  كػػػػفع  ع -
ةػػ عت ةاػػاعنةتػػلع سػػتومعب ػػمع سػػمتـعع،التػػي اأ 

 نتمئ ع  كفعل   العا   نعالوثمئام.
ال سػػػمت نعةػػػ عت ةاػػػاعاألتػػػ اؼعالنئ سػػػنعل قػػػنكنع -

 ةتلعكيم ةع  كأن.يب

تةػػػػػػ  ـعال  م ػػػػػػنعالتي اأ ػػػػػػنعع ترػػػػػػمنة التج اػػػػػػ عوات -
ل  قػػػػتنكافعب ػػػػمع  ةػػػػاعت   ػػػػنع مجػػػػمتعونغبػػػػمتع

 ال  م عال ملاافعوال نتة اف.ع
اػػػؤ سعللػػػاعه ػػػم ةعه ػػػم ةعلسػػػتث مناتعالقػػػنكنع  ػػػمع -

عالن   نعل   نعالوثمئاعوال سمت اف.
و  ػػػمعسػػػ اعات ػػػافع ػػػ معنت  ػػػنعالتػػػي افعالترػػػمة  ع
وت ت ػػخعب ها ػػمعتأمةسػػ خععت اػػههعيػػفعالتػػي افعالتجػػمني،ع
ولػػػذاع  كػػػفعالةػػػوؿع  ػػػخعنأػػػخعبػػػمتع ػػػفعاأل ػػػونعالهم ػػػنع
ل ػػناهعال ها ػػمعالتأمةسػػ نعالتػػ عات تػػاع هػػمعبقػػكلعنرثػػن،ع

الةػػػأمينعوتوسػػ اعأطم هػػمعةػػػ ع تػػاع  كػػفعت ه هت ػػؾع
عالسوؽعال ةن ن.

 المبحث الثفني
ال حميااااااال اإلحصااااااافئي لن ااااااافئ  شااااااارك  

 المصري  وشرك  إسكفن 
ال ةػػن نعل تػػي افععقػػنكنعتط اػػاعالب ػػثعي ػػاعتـاػػ

القػػػنكمتعنوائػػلعبميتبمنتػػػمع ػػفعع-  ت رػػمتع-الترػػم   
الت عتهاوؿعةأمينعالتي افعالترمة  عة عسوؽعالتػي افع

ـعكقػػػنكنع=900تيس سػػػهمعيػػػمـعال ةػػػن ن،ع اػػػثعتػػػـع
 ػػػنمعال أػػػوؾعوال ؤسسػػػمتعات تةػػػم  نع سػػػمت نع ػػػفعك ع

والرو ػػػػػػػت،عو ػػػػػػػ نتع هاولػػػػػػػنعأقػػػػػػػمطهمع ػػػػػػػفعنعب ةػػػػػػػ
ـ،عي ػػػػاعنفعتػػػػهاوؿعتي اأػػػػمتعال  ت رػػػػمتع?900/</8

وال سػػػئول نعوةةػػػم عأل كػػػمـعالقػػػن  نعاإلسػػػم  ن،عت ػػػتع
لقػػػناؼعتائػػػنعن مبػػػنعقػػػني ن،ع هػػػ ؼع نا بػػػنعو ناج ػػػنع

رتتػػػػمبعوالتغط ػػػػمتعنوعثعاتكمةػػػػنعاألأقػػػػطنع ػػػػفع اػػػػ
جمهتهمعقنيم ع  لعالتأياذ.اإل عستث مناتعوا 

و ػػػػأ عالأظػػػػػمـعاألسمسػػػػػ عل قػػػػػنكنعي ػػػػػاعتوه ػػػػػاع
ةػػػػػػػػمئاعالأقػػػػػػػػم عالتػػػػػػػػي اأ عي ػػػػػػػػاع   ػػػػػػػػنعالوثػػػػػػػػمئاع

،عوتيخػػذعالقػػنكنعةػػونةعيةػػ ع;:=وال سػػمت افع أسػػبنع
ال تػػمن نعكيسػػموعل  م ػػنع اأهػػمعو ػػافع   ػػنعالوثػػمئاع

سػػػػتث منعاأل ػػػػواؿ،عو ػػػػتـعايػػػػ ا عا عةػػػػ عأقػػػػم عالتػػػػي افعوع
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ع ع فع   نعالوثػمئاعوال سػمت افعكػل  الةوائـعال مل نعلرل 
ع.ععمي اع  

و فعجهنعنخنمع  كفعال ةمنأنع اعقػنكنعلسػكمفع
القنكمتعالت عتػهاوؿعالتػي افعالتجػمنيععكم  مل تي افع

وتػ ع ن بػػنعال هػ عبملقػػنكنعال ةػن نعل تػػم افعالترػػمة  ع
 علطػػمنعالةػػمأوفعن ػػـع  ت رػػمت،عوالقػػنكتمفعت  ػػمفعةػػ

لسػػػػأنعع?88ـعوال  ػػػػ ؿعبملةػػػمأوفعن ػػػػـع8?@8لسػػػأن80
عـعوتئ تخعالتأياذ ن.?900

و ساااا خدم البفحااااث بيضااااًف ماااان األساااافليب 
اإلحصااافئ   ال اااي منهاااف  مكااان  حقياااق أهاااداف 

 البحث ومنهف  
اإلأ ػػػػ انعالخطػػػػ عالبسػػػػ  عل ناسػػػػنعال م ػػػػنع ػػػػافعع-8

 التمل ن.اليمئاعالتي اأ عوال ةنعالسو  نعل سأنع
عالر  ػػػػػػنعالأ ػػػػػػمذجعلت  اػػػػػػ عاإل ةػػػػػػمئ عالت  اػػػػػػلع-9

بػػػػمل تغاناتعالتػػػػ عاػػػػتـععالتأ ػػػػؤعإل كمأ ػػػػنعال مئ ػػػػن
عاإل ةػػػػػػمئ عالت  اػػػػػػلعلجػػػػػػنا عتػػػػػػـعو ػػػػػػ عتأمولهػػػػػػم،
عاإل ةػػػػػػػػػػػمئ عال نأػػػػػػػػػػػم  عبمسػػػػػػػػػػػتخ اـعل   مأػػػػػػػػػػػمت
عللػػاعالوةػػوؿع هػػ ؼع (+SPSS/PC)الجػػمته
عاتيت ػم ع  كػفعوالػذيعاألأسػبعالن مت عالأ وذج
عال سػتة ل،عةػ عال تغاػنعبمتجمتػمتعالتأ ؤعة عي  خ

والػػػػذيع  سػػػػ اعبػػػػملأ وذجعاألريػػػػيعو كػػػػوفعلخت ػػػػمنهع
 عاستأم ا عللاعاأل سوعالتمل ن:

 وتػػػ عة مل ػػػػنعوتوعع ( R2ميفمااال ال حدياااد ) -ا
وتػوعع،0عR2 ≤ 1 ≥ الأ ػوذجعككػلعو يخػذعالةػ ـع

ا ػػافعالأسػػػبنعالتػػػ ع  كػػػفعتيسػػػانتمعل  تغاػػػنعالتػػػمباع
،عنيع ػػػ نةعاالػػػه فمعيػػػفعطن ػػػاعال تغاػػػنعال سػػػتةل

  ػػلعال ناسػػن.عوك  ػػمعع تغاػػنتيسػػانعالعةػػ الػػه فع
 تن تعالة  نع فعالوا  عالة   عك  معكمفعذلػؾعا

 ؤقػػػنا عي ػػػاعكيػػػم ةعوةمي  ػػػنعالأ ػػػوذجعةػػػ عالتأ ػػػؤع
ن ػػػتعالة  ػػػنع تا،عوك  ػػػمع تغاػػػنبػػػملة ـعال سػػػتة   نعل 

ػػ  نعالأ ػػوذجع ػػفعالةػػينعكمأػػتع ؤقػػنا عي ػػاعت 

ت  ػخعل وا ػ عوي ـعةمي اتػخعةػ عالتأ ػؤ،عوالأسػبنعال  ع
الةػػ   عتنجػػػاعل وا ػػػلعنخػػػنمعغاػػػنعالػػػه فع ثػػػلع

غاػػناتعنخػػنمعس مسػػ نعتالخطػػيعال قػػوائ عنوعن ػػنع 
عنوا تةم  ن......ع.

ع ػػػػوةعاوتػػػػ عوتػػػػوع:(R) اإلر بااااف  ميفماااال -ب
تجػػػػػػػمه معXاعالػػػػػػػه فعال تغاػػػػػػػن ف،ع ػػػػػػػافعال م ػػػػػػػنعوا 
عك تغاػػنعوال تغاػػنع  ػػلععال ناسػػنع سػػتةلعك تغاػػن
 تمبا

ع.R ≤ 1 ≥1- عالة ـعو يخذمععyاع   
ع:اإلنحاااااادار ميفدلاااااا  مينو اااااا  اخ باااااافر -ج

Model  fitting of dataع   ػنعكمأتعوك  مععFع
عجػ ا ععةةػغانعع .Sigعال  أو ػنع سػتومععو   نعك انة
ع سػتةلعك تغاػنعالػه فع ػ نةعي اع ؤقنا ععذلؾعكمف
ع.ال ناسنع  لعالتمباعال تغانعبة ـعالتأ ؤعة 

عةػػػػ عاله أ ػػػػنعالسمسػػػػلعت  اػػػػلعنسػػػػ وبعاسػػػػتخ اـع-ع
عال ناسػػػػػػػنع  ػػػػػػػلعل  تغاػػػػػػػنعاإل ةػػػػػػػمئ عالت  اػػػػػػػل
عي ػػػػػػاعالجػػػػػػمتهةعاإل ةػػػػػػمئ نعال ػػػػػػنا  عبمسػػػػػػتخ اـ
عللػػػػػاعل وةػػػػػوؿمعSPSS/PCاعا)لػػػػػ عال مسػػػػػب
عالتأ ػػػػػؤعب ةتتػػػػػمتمع  كػػػػػفعالتػػػػػ عالر  ػػػػػنعالأ ػػػػػمذج
ع.ل  تغانعال مـعبمتتجمه

ساي م اساخدامهف  ال اي الكم ا  النمفذج يمي وف مف -
Burcel, 1997) ،) وعمااااال مقفرنااااافت بينهاااااف

 النموذج األك:أ  لموصول إلى
     )   (Linear       functionالخط    الدال  -(1)

 y = b0 + b1 x 

 Logarithmic   function) (الموغفري م   الدال  -( 2)

y = b0 + b1 log x 

 ( Inverse     function) اليكس   الدال  -( 3)

  
  

 
 + y = b0 

  Quadratic function) (عال رب ي   الدال  -( 4)

y = b0 + b1 x + b2 x
2
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(    Cubic function )  ال كييب    الدال   -( 5)

y = b0 + b1 x + b2 x
2
 +  b3 x

3
 

   (Compound function) الُمرّكب  الدال   -( 6)

y = b0 b1x                    

Log y = Log b0 + x Log b 

                                         )  Power    function (دال  القوى   -( 7)
 

1

0

b
xby  

                      Log y = Log b0 + b1 Log x  

ععععععععععععععععععععععععععععععععع      ع(Curve function)ععالمنحنى دال   -( 8)

x

b
b

ey
1

0

ع

لسػػػػػػػػتخ اـعلختبػػػػػػػػمنعت  اػػػػػػػػلعالتبػػػػػػػػمافعاأل  ػػػػػػػػم يعع-:
ANOVAهػػػ ؼع ناسػػػنع ػػػ معتسػػػمويع  ػػػ تتعع 

األ ا عل قػػػنكتافع  ػػػلعال ناسػػػن.عنيع ػػػ معوجػػػو ع
عنوي ـعوجو عةنوؽع  أو نع افعن ا عالقنكتاف.

 وهذا مف س م  نفول  ف مف يمي  
بشااارك   طورهاااف  توميااادالاألاساااف  المبفشااارة   أوالً 

المصري  وشرك  إساكفن والساوق كماف بفلجادول 
 ال فلي.

ع ةنيععالة  نعبمألؼعجأ خع                  ( 2جدول رام )                                                   
ع

 ب فن
 

ع ن الس

 السوق  سكفن لم أمينإ ال كففميالمصري  لم فمين 
اسف  ألا

 المبفشرة
ميدل 
 ال طور %

اسف  األ
 المبفشرة

 ميدل 
 ال طور %

اسف  األ
 المبفشرة

ميدل 
 % ال طور

 ػػػػػػػػػػ 5173824 ػػػػػػػػػػع35230عػػػػػػػػػػ 145741 2009/2010
2010/2011 174523 19.8 46458 31.87 5655426 9.3 
2011/2012 220497 26.34 62414 34.34 6088898 7.7 
2012/2013 273434 24 77438 24.07 6953525 14.2 
2013/2014 318555 16.5 101322 30.84 7546710 8.5 
2014/2015 355560 11.62 116172 14.65 8117980 7.6 
2015/2016 302350 (15) 117207 0.89 9009391 11 
2016/2017 424164 40.3 151598 29.34 12328622 36.8 

 13.5857 7609297 23.71428 88479.87 17.65142 276853 الحسفبي الوس 
 اإلنحراف
 10.4939 2298625.6 12.00751 39899.26 17.01562 93452.77 المي فري 

 0.77238 0.302081 0.506340 0.45094 0.96398 0.33755 االخ الف ميفمل
ـ:ع9080/@900سػػػأواتع،عالرتػػػمبعات ةػػػمئ عالسػػػأوي،عالهائػػػنعال م ػػػنعل ن مبػػػنعال مل ػػػنعللػػػاال ةػػػ ن:عايػػػ ا عالبم ػػػثعاسػػػتأم ا ععع

عـ.<908/=908
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 ي بين من الجدول السفبق مف يمي  
  ػػػ ع توسػػػ عاأل سػػػم عال بمقػػػنةعلقػػػنكنعال ةػػػن نع -

نلػػػػػػػػػػػنعجأ ػػػػػػػػػػػخعبػػػػػػػػػػػمأ ناؼع   ػػػػػػػػػػػمنيعع276853
نلػػػػنعجأ ػػػػخع اأ ػػػػمعتػػػػوعةػػػػ عقػػػػنكنعع93452.77

 نلنعجأ خعبمأ ناؼعع88479.87لسكمفعل تي افع
نلػػػػنعجأ ػػػػخ،عخػػػػمؿعةتػػػػنةعع39899.26   ػػػػمنيع

ال ناسػػػن،عوتػػػذاعاوتػػػ عبقػػػكلعك اػػػنعنفع توسػػػ ع
األ سم عال بمقػنةعبقػنكنعال ةػن نعنر ػنع أػخعةػ ع
قنكنعلسكمف،ع  معا ؿعي اع  ػوؿعأقػم عالقػنكنع

بقػػػػػكلعةػػػػػ عالسػػػػػوؽعال ةػػػػػن نعوتوسػػػػػاعأقػػػػػمطهمع
 نرثن فع ثا تهمع

  ػػ ع  م ػػلعاتخػػتمؼعلر سػػم عال بمقػػنةعلقػػنكنع -
 اأ ػػػػػػػمعع%33.75ال ةػػػػػػػن نعل تػػػػػػػي افعالترػػػػػػػمة  ع

ةػػػ عقػػػنكنعلسػػػكمف،عوتػػػذاع  أػػػ عنفعع% 45تػػػو
األ سم عال بقنةعة عقنكنعال ةن نعنرثنعتجمأسم ع
  ػػػمعةػػػ عقػػػنكنعلسػػػكمف،ع  ػػػمع  سػػػت ؿع أػػػخعي ػػػاع

ب  ػ تتععاستةنانعوتهاا عاأل سم عالسأو نعل قػنكن
 تةمن ػػػػػػن،ع  ػػػػػػمع سػػػػػػػمتـعةػػػػػػ عاسػػػػػػتةنانعأقػػػػػػػمطهمع
والتػػ ةةمتعالأة  ػػنع هػػم،عو ػػفعال م ػػهعا تػػم عنأػػخع
ن ػػنبعل  م ػػلعاتخػػتمؼعةػػ عالسػػوؽع وجػػخعيػػمـ،ع

  ػػػػػمع  أػػػػػ عنفعتطوناأل سػػػػػم عبقػػػػػنكنعال ةػػػػػن نع
  وجخعيمـ.عم %30ن نبعلتطونن سم عالسوؽعا

   ع توس عاله م ةعالسأو نعلر سػم عال بمقػنةعةػ ع -
 اأ ػػمعتػػوعةػػ عقػػنكنعع%17.65قػػنكنعال ةػػن نع

  ػػػػػمعع%13.58وةػػػػػ عالسػػػػػوؽعع%23.7لسػػػػػكمفع
ب  ػ تتعنر ػنع  قانعللاعتهااػ عاأل سػم عال بمقػنة

ة عقنكنعلسكمفع  معة عقنكنعال ةن ن،عونر ػنع
  ػػمعةػػ عالسػػوؽعال ةػػن نع وجػػخعيػػمـ،ع ػػاع نايػػمةع

األ سػػػػم عال بمقػػػػنةعةػػػػ عقػػػػنكنععنفع   ػػػػنع توسػػػػ 
عال ةن نعنر نع  معة عقنكنعلسكمف.

و  كفعلجنا عت  العل أ مذجعاإل ةمئ نعل وةوؿع
الػػاعالأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذيع أػػخع  كػػفعالتأ ػػؤعبمأل سػػم ع
ال بمقػػػػنةعالسػػػػأو نعلقػػػػنكنعال ةػػػػن نعوقػػػػنكنعلسػػػػكمفع

عوالسوؽعك معا  :ع
–شاارك  المصااري  لم ااأمين ال كااففمي  - أ

  -مم مكفت
البرنفم  اإلحصافئي لقاساف  المبفشارة   شغيل ن فئ 
 المصري . بشرك 

 (3م )اااااااااادول رااااااااج

 
عSPSS.ال ة ن:عأتمئ عتقغالع نأم  ع

ع
ع
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ات افع فعالج وؿعالسم اعنفعالأ وذجععاألريػيعةػ ع
التأ ػػػػؤعبمأل سػػػػػم عال بمقػػػػػنةعخػػػػمؿعالسػػػػػأواتعالتمل ػػػػػن،ع
اسػػتأم ا عللػػاع ػػػمعتػػـعتوتػػ  خعسػػػ يم عتخت ػػمنعالأ ػػػوذجع
األريػػػػي،عتػػػػوعأ ػػػػوذجع الػػػػنعالةػػػػومع اػػػػثع هػػػػمع  م ػػػػلع

و نجػػػػػنعع80.03عتسػػػػػمويعععFو   ػػػػػنعع%93الت  اػػػػػ ع
  وتيخذعالةونةع%1ال  أو نعن لع فع

y = 13538 x0.498          عع

ثػػػـعأ ػػػوذجعال الػػػنعال نكبػػػنع اػػػثعبػػػخع  م ػػػلعالت  اػػػ ع
و سػتومعال  أو ػنعنةػلععF =52.8 عو   ػنع89.9%

 ; y= 139209 (1.15x )  و يخذعالةػونةع%1 ف

                                                                            
 

 اػثعبػخع  م ػلععالتن    ػنا  ػخعأ ػوذجعال الػنع - 
و نجػػنعع23.45عتسػمويعععFو   ػػنع%90.4 الت  اػ ع

ع يخذعالةونة:عععع.ععوع%1ال  أو نعن لع فع
y =ع  48059.429+ع94268.036

x-1320.881x2 

عxت ثػػػػػلعاأل سػػػػػم عال بمقػػػػػنةعونفععyبميتبػػػػػمنعنفعع
عت  نعيفعالسأوات.

 ب شرك  إسكفن لم فمين.
لقاسااااف  البرناااافم  اإلحصاااافئي  ن اااافئ   شااااغيل

 المبفشرة بشرك  إسكفن.
 

 (4م )ااااااادول راااااااااج
 

ع

ع
ع.عSPSSعع نأم  عتقغالعأتمئ :عال ة نععع
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 أن  السفبق الجدول من ي بين
عالتأ ػػؤعةػػ عاسػػتخ ا خع  كػػفعالأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذي -

عتػػػػوعالتمل ػػػػنعالسػػػػأواتعال بمقػػػػنةعخػػػػمؿعبمأل سػػػػم 
ع اػػثعاألولػػاعال نجػػنع ػػفعالخط ػػنعال الػػنعأ ػػوذج
عتسػػمويعععFعو   ػػنعع%97.7الت  اػػ عع  م ػػلع هػػم

  ال  أو نعو نجنعوت عنر نع   نع273.21
ع  كػػػػػػفعو أػػػػػػخع%1.ع ػػػػػػفعوتػػػػػػ عن ػػػػػػلع0.000)اعععع

لسػكمفععلقنكنعبمأل سم عل تأ ؤعالخط نعال النعاستخ اـ
عوتيخذعالةونة:عععل تي اف

Y = 15972+ 16112.845 x 

ع  م ػػلع هػػمع اػػثعالتر ا  ػػنعال الػػنعأ ػػوذج ا  ػػخ -
ع63.725 عتسػػػمويعععFعو   ػػػنع%98عالت  اػػػ 
ع%1ع ػػػفعن ػػػلعمعوتػػػ 0.000ال  أو ػػػنعاعو نجػػػن
ع.التمل نع الةونةعال م نعوتيخذ

y= 18104.286 + 15542.182 x -
189.430 x2 + 32.508 x3ع

ألاسااااف  سااااوق اخ باااافرات النماااافذج  -ج
 ال أمين المصري  بوج  عفم.

البرناااافم  اإلحصاااافئي لقاسااااف   ن اااافئ   شااااغيل
 المبفشرة لسوق ال أمين.

ع

 (5م )ااااادول رااااااااج
ع

ع
ع.عSPSSعع نأم  عتقغالعأتمئ :عال ة ن
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 أن  السفبق الجدول من ي بين
عالتأ ػػؤعةػػ عاسػػتخ ا خع  كػػفعالأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذي -

عالتمل ػنعالسػأواتعخػمؿعال بمقػنةعل سػوؽع بمأل سػم 
ع  م ػػػػلعبػػػػخع اػػػػثعالتر ا  ػػػػنعال الػػػػنعأ ػػػػوذجعتػػػػو

ع63.09 عتسػػػمويعععFعو   ػػػنع%97.9عالت  اػػػ 
عال م ػػػػنعوتيخػػػػذع%1ع ػػػػفعن ػػػػلعال  أو ػػػػنعو نجػػػػن
ع.التمل نع الةونة

y = 3473309.5+ 1947467.647x - 
459506.702 x2 + 43764.222 x3   

ك ػػمع  كػػفعاسػػتخ اـعأ ػػوذجعال الػػنعال  نكبػػنع اػػثع -
 F     و   نع%94.6بخع  م لعالت  ا ع سمويع

  (0.000) و نجنعال  أو نع105.9تسمويع
 .%1 وت عن لع فع    
ع
ع
ع
ع
 

اسااا خدام  حميااال ال بااافين األحااافدي  -ب 
لدراسااا  اليالاااا  باااين م وسااا  األاساااف  

بشرك  المصري  وشرك  إساكفن المبفشرة 
 أم ال بينهمف وهل هنفلك فروق مينو  

ت  ػنعيػفع توسػ عاأل سػم عع 1µو أػخعأيػناعافع
عال بمقنةعلقنكنعال ةن نعل تي افعالترمة  .

ت  ػػػنعيػػػفع توسػػػ عاأل سػػػم عال بمقػػػنةععµ 2ونفع
وبهذا  مكن ص فغ  ال:روض لقنكنعلسكمفعل تي اف.ع

 كمف يمي  
وتػػػوعيػػػ ـعوجػػػو عةػػػنوؽع  أو ػػػنع ػػػافععال:ااارض اليااادم

 2µ  =1µ    H0 توسطمتعن سم عالقنكتافعنيع
وتػػػػػوعوجػػػػػو عةػػػػػنوؽع  أو ػػػػػنع ػػػػػافععال:ااااارض الباااااديل

عµ ≠ 1µ    H1  2  توسطمتعن سم عالقنكتافعني
وأظهاااارت ن اااافئ   شااااغيل البرناااافم  اإلحصاااافئي 

 الجدول ال فلي  
 ANOVA) حميل ال بفين ) جدول

 

Dependent variable Premiums                                           ( 6جدول رام)  
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sing 

Between Groups 

 

Within Groups 

 

Total 

141937736889.063 

 

72277609508.875 

 

214215346397.938 

1

 

14

 

15 

141937736889.063 

 

5162686393.491 

27.493 .000 

 .SPSSال ة نعأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ع
 ي بين من الجدول السفبق مفيمي 

 ونفع نجنعال  أويعت عع27.493تسمويعع F   ن -
وبملتػػمل ع أػػم  عي ػػاعةػػ مغنعع%1ن ػػلع ػػفعع0.000

الينواعةمأأمعأة لعاليػناعال ػ العوأػنةاعاليػناع
ال ػػ ـعنيعنأػػخعتوجػػ عةػػنوؽع  أو ػػنع ػػافع توسػػطمتع

 األ سم عال بمقنةعل قنكتافع

مع8م.عوتػذاعاؤكػ ع ػمعسػ اعذكػنهعةػ عجػ وؿعا1µع≠عµ 2ا
نفع توسػػ عاأل سػػم عال بمقػػنةعةػػ عقػػنكنعال ةػػن نعنر ػػنع

ع  معة عقنكنعلسكمفع.
وة عتذهعال ملنع  كأأػمعلسػخ اـعاختبػمنعتجػمأوعالتبػمافعع

(Test of     Homogeneity of  Variance)وكمأتععع
عاتختبمنعك معا اأهمعالج وؿعالتمل :ععع أتاجن
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  اخ بفر جفنس ال بفين

 Test of Homogeneity of Variances (  7جدول رام )                             

 .SPSSال ة نعأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ع
 ي بين من الجدول السفبق أن  

ونفع ستومعع Levene Statistic  4.411    ن -
ع%5وتػػػػػػػذاعنر ػػػػػػػنعبة اػػػػػػػلع ػػػػػػػفعع054.عال  أو ػػػػػػػن

فعكػػمفعتأػػمؾعتجػػمأوعةػػ ع وبملتػػمل عةهػػذاع  أػػ عوا 
ال  مأػػػمتعةهػػػوعتجػػػمأوعتػػػ انعوتعانتةػػػ عل ةػػػوؿع
 وجػػو عتجػػمأوعبمل  مأػػمتع  ػػمعاؤكػػ عالةػػوؿع وجػػو ع

ةػػنوؽع  أو ػػنع ػػافع توسػػطمتعاأل سػػم عال بمقػػنةع
 ل قنكتاف.

ال يو ضاااافت المبفشاااارة ومياااادالت عثفن ااااًف 
  طورهف.

شاارك  ال يو ضاافت المبفشاارة ومياادالت  طورهااف فااي 
 المصري  وشرك  إسكفن والسوق.

   ةنيععالة  نعبمألؼعجأ خ             (8جدول رام )                              
 ب فن
 
عالسن 

 الساااااااااوق  اسكفن لم أمين المصري  لم أمين
ال يو ضفت 
 المبفشرة

ميدل 
 ال غير%

ال يو ضفت 
 المبفشرة

ميدل 
 ال غير%

ال يو ضفت 
 المبفشرة

ميدل 
 ال غير%

عػػػػػػػػػػػػ 3104798عػػػػػػػػػػػػ 4924عػػػػػػػػػػػػ 27133 2009/2010
2010/2011 57313 111 18649 278.7 3083800 (0.7) 
2011/2012 69835 21.85 32067 71.9 4533730 47 
2012/2013 89232 27.8 29592 (7.7) 3352825 (26) 
2013/2014 98980 10.9 35049 18.44 3209793 (4.3) 
2014/2015 149797 51.3 43774 24.9 4025981 25.4 
2015/2016 162305 8.4 56865 29.9 4847504 20.4 
2016/2017 128043 (21.6) 52982 (6.8) 5090447 5 

  3906109.75  34237.75  97829.75 الحسفبي الوس 
 اإلنحراف
  828633.0419  17252.48535  46704.36 المي فري 

  0.212137675  0.503902428  0.477404 فميفمل االخ ال
ـع=908/@900سػػػػأواتع،عال ةػػػػ ن:عايػػػػ ا عالبم ػػػػثعاسػػػػتأم ا عي ػػػػاعالرتػػػػمبعات ةػػػػمئ عالسػػػػأوي،عالهائػػػػنعال م ػػػػنعل ن مبػػػػنعال مل ػػػػنع
عـ.<9080/908 
ع
ع

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.411 1 14 .054 
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ع

الواتػػ عةػػ ع  ػػ تتعالتغاػػنعةػػ عات ػػافعالتذ ػػذبع
الت و تػػمتعال بمقػػػنةعخػػمؿعةتػػػنةعال ناسػػنع  ػػػمع  أػػػ ع
يػػػ ـعاسػػػتةنانعالت و تػػػمتعال بمقػػػنةعبملقػػػنكتاف عو ػػػ ع
انجػػاعذلػػؾعللػػاعالسػػأواتعاألولػػاعل قػػنكتاف عةػػ ع  ا ػػنع

عأقمطه م.
ـع9080/9088اسػػػػػػتب م ع  مأػػػػػػمتعسػػػػػػأنعو  كػػػػػفع

 اػػثععمخػػتمؼال  نةػػنع ػػ معتيثانتػػمعي ػػاع  م ػػلعاإل
أهػػمعآخػػذهع   ػػنعك اػػنهع خت يػػنعيػػفع ػػ ـعنال م ػػهعع ػػف

ععع:تروفعال  مأمتعك معا  و أخعالسأواتعالتمل نعلهم.ع
 لم أمين ال كففمي شرك  المصري  -1
نلػػنعع107929.3الت و تػػمتعال بمقػػنةع توسػػ ع -

نلػػػنعجأ ػػػخعع39910.4بػػػمأ ناؼع   ػػػمنيعجأ ػػػخع
  .36%و  م لعاختمؼع

 سكفن لم أمينإشرك   -2
 نلنعع38425.43الت و تمتعال بمقنةع توس ع -
 
 

نلػػػنعجأ ػػػخعع13549.2بػػػمأ ناؼع   ػػػمنيعجأ ػػػخع
 .ع%35عو  م لعاختمؼ

 ػػفعال م ػػهعنفعتػػػيثانعتػػذهعالسػػػأنعي ػػاع  م ػػػلع
اتخػػػػػتمؼعلقػػػػػنكنعلسػػػػػػكمفعنر ػػػػػنع أػػػػػػخعةػػػػػ عقػػػػػػنكنع

و وتػػػػػػ عتةػػػػػػمنبع  م ػػػػػػلعاتخػػػػػػتمؼعةػػػػػػ عال ةن ن،
 الت و تمتعل قنكتاف.

  م ػػػػػػلععو  ػػػػػػمعسػػػػػػ اع  كػػػػػػفعالةػػػػػػوؿعنفعتةػػػػػػمنب
اتختمؼعل ت و تمتعال بمقنةع ػاعوجػو عةػمنؽعك اػنع
ة ع  م لعاتختمؼعلر سم عال بمقنةع افعالقنكتافع
الةػػػػمل عقػػػػنكنعال ةػػػػن نمعاػػػػ ؿعذلػػػػؾعي ػػػػاعتجػػػػمأوع
عال  مأمتعنرثنعل معقنكنعال ةن نعل تي افعالترمة  .

و  كػػػفعلسػػػتخ اـعاختبمنالأ ػػػمذجعالر  ػػػنعل وةػػػوؿع
 كػػفعلسػػتخ ا خعةػػ عالتأ ػػؤعللػػاعالأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذيع 

 بملت و تمتعل سأواتعالتمل نعك معا  :ع
 شرك  المصري  لم أمين ال كففمي - أ

ن اافئ   شااغيل البرناافم  اإلحصاافئي لم يو ضاافت 
 المبفشرة لشرك  المصري .

ع(9جدول رام )

 
عع.عSPSSعع نأم  عتقغالعأتمئ :عال ة نعع
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  أن ي بين من الجدول السفبق
الأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذيع  كػػفعاسػػتخ ا خعةػػ عالتأ ػػؤع -

بملت و تػػمتعال بمقػػنةعخػػمؿعالسػػأواتعالتمل ػػنعتػػوع
عع %95أ وذجع النعالةومع اثعبخع  م لعالت  ا 

ع 0.000و سػتومعال  أو ػن114.9 =عFو   ػنع
 :و يخذعالةونةع

y = 29127.89عx0.817 

و أػػػخع  كػػػفعالتأ ػػػؤعبملت و تػػػمتعال بمقػػػنهعخػػػمؿع
السػأواتعالتمل ػػنعةػػ عقػنكنعال ةػػن نعل تػػي افعالترػػمة  ع

الػػػػػػػػاعy بمسػػػػػػػػتخ اـعأ ػػػػػػػػوذجع الػػػػػػػػنعالةػػػػػػػػوم.عاعتقػػػػػػػػان
 تقانعللاعاله فم.ع xالت و تمتعال بمقنةعال تو  نع،

 شرك  إسكفن لم أمين - ب
اإلحصاافئي لم يو ضاافت ن اافئ   شااغيل البرناافم  

 المبفشرة لشرك  إسكفن.
 

 (11جدول رام )
 

 

 
 

 .عSPSSعع نأم  عتقغالعأتمئ :عال ة ن
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 ي بين من الجدول السفبق
الأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذيع  كػػفعاسػػتخ ا خعةػػ عالتأ ػػؤع -

خمؿعالسأواتعالتمل ػنعتػوععال بمقنةع بملت و تمت
 اػػػػػػػػثعبػػػػػػػػخع  م ػػػػػػػػلععع أ أػػػػػػػػاأ ػػػػػػػػوذجع الػػػػػػػػنعال

و سػػتومع235.8 عFو   ػػنععع %97.5الت  اػػ 
 :و يخذعالةونةعع 0.000ال  أو ن

xey

655.2
15.11




  
عمع2.71061تسمويعال ة انعالثم تععe اثعع(

ال النعال وغمنت  نع اثعبخع  م لعالت  ا ععا  خعأ وذج
 و سػتومعال  أو ػنع75.7 =ععFو   ػنعع ع92.7%

 وتيخذعالةونةع:عع0.00
y = 2940.8 + 23610.1 Log xع

ثفلثًف  الحص  السوا   لقاساف  المبفشارة 
علشرك  المصري  وشرك  إسكفن.
لشاااارك   األاسااااف  المبفشاااارة والحصاااا  السااااوا  

 المصري  وشرك  إسكفن.
ع
ع

 الة  نعبمألؼعجأ خ               (11جدول رام )                            
 ب فن  

 
عالسن 

 السوق  اسكفن لم أمين المصري  لم فمين ال كففمي
االاسف  
 المبفشرة

الحص  
 السوا    %

االاسف  
 المبفشرة

الحص  
 السوا    %

االاسف  
 المبفشرة

2009/2010 145741 2.81 35230 0.68 5173824 

2010/2011 174523 3.1 46458 0.82 5655426 

2011/2012 220497 3.62 62414 1.02 6088898 

2012/2013 273434 3.93 77438 1.11 6953525 

2013/2014 318555 4.22 101322 1.34 7546710 

2014/2015 355560 4.38 116172 1.43 8117980 

2015/2016 302350 3.36 117207 1.3 9009391 

2016/2017 424164 3.44 151598 1.23 12328622 

انوسط 

 انحسابي
276853 3.6075 88479.875 1.11625 7609297 

اإلوحراف 

 انمعياري
93452.77 0.542342801 39899.264 0.262566318 2298625.6 

معامم 

 االختالف 
0.3375537 0.150337575 0.45094166 0.235221786 0.302081 

سػػػػػػأواتع،عال ةػػػػػ ن:عايػػػػػػ ا عالبم ػػػػػثعاسػػػػػػتأم ا عي ػػػػػػاعالرتػػػػػمبعات ةػػػػػػمئ عالسػػػػػأوي،عالهائػػػػػػنعال م ػػػػػػنعل ن مبػػػػػنعال مل ػػػػػػن
عـ.ععععع<9080/908م  =908/@900

  ي باااااين مااااان الجااااادول السااااافبق ماااااف يماااااي     
 توسػػ ع  ػػ تتعتطػػونعال ةػػنعالسػػو  نعلقػػنكنع -

قنكنعلسػكمفعنر نع  معة ع( %3.61ال ةن نعا
،ع  ػػمعاػػ ؿعي ػػاعنفعقػػنكنعال ةػػن نع(%1.12ا

ل تي افعالترمة  عتست وذعي اع ةنعسو  نعنر نع
  فعقنكنعلسكمف.

  ػػ ع  م ػػلعاتخػػتمؼعل  ػػ تتعتطػػونعال ةػػنع -
 اأ ػػػػػػمعتػػػػػػوعع%15السػػػػػػو  نعلقػػػػػػنكنعال ةػػػػػػن نع

ةػػػ عقػػػنكنعلسػػػكمفع  ػػػمعاػػػ ؿعي ػػػاعنفعع23.5%
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عال ةنعالسو  نعلقنكنعال ةن نعتتهاا عب   تت
 تةمن ػػن،ع تجمأسػػن،عي ػػمعتػػوعةػػ عقػػنكنعلسػػكمف،ع
وتػػػػػذاعاػػػػػ ؿعي ػػػػػاعاسػػػػػتةنانعأقػػػػػم عالقػػػػػنكنعونفع
   تتعالتطونع همع ستةنةعوتعاوج ع همعطيناتع
نوتهاتعيأ ينعة ع ةتهمعالسػو  نع ػفعاأل سػم ع

ال بمقنة،ع  مع كوفع ؤقػنا عااجم  ػم عي ػاعاسػتةنانع
 القنكنعة عأقمطهمعوس مستهمعالتي اأ ن.

 فئض/عجز النشف  ال أمينيرابيًف  ف
لشااااارك  عجاااااز النشاااااف  ال اااااأميني /فااااافئض 

 ولمسوق. المصري  وشرك  إسكفن
 

 الة  نعبمألؼعجأ خ                (12جدول رام )                           
 

 بيان

 

 السنة

 انســـــــــوق إسكان نهتأميه انمصريت نهتأميه انتكافهي

 فائض / عجز

انىشاط 

 انتأميىي

معدل 

 انتطور %

فائض / 

عجز انىشاط 

 انتأميىي

معدل 

 انتطور %

فائض / عجز 

 انىشاط انتأميىي

معدل 

 انتطور %

 ــــــــــ 474773 ــــــــــ (3575) ــــــــــ 956 2010/2011

2011/2012 10543 102.8 1838 51 857727 80.7 

2012/2013 16603 57.5 4761 159 598984 (30.2) 

2013/2014 23703 42.8 9290 95 1073562 79.2 

2014/2015 26568 12.1 5679 (38) 1271427 18.4 

2015/2016 45147 69.9 15542 173.7 1413466 11.2 

2016/2017 55897 23.8 19568 25.9 3112325 120.2 

انوسط 

 انحسابي
25631 51.48333 7586.1428 25.9 1257466.286 46.58333 

اإلوحراف 

 انمعياري
19233.2538 32.868186 7947.689 77.76667 885517.89 55.83756 

معامم 

 االختالف
0.750390 0.6384238 1.0476587 81.126531 0.704208 1.1986597 

م =9080/908سػػأواتع،عل ن مبػػنعال مل ػػنال ةػػ ن:عايػػ ا عالبم ػػثعاسػػتأم ا عي ػػاعالرتػػمبعات ةػػمئ عالسػػأوي،عالهائػػنعال م ػػنع
عـ.<9088/908 
ع
ع
ع
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  2011 /2010بفساا بيفد ب فناافت ساان 
  كون المقفي س كفل فلي  

قنكنعال ةن نعل تي افعالترمة  ع توس عاليمئاعل -
بػػػػػػػػػمأ ناؼع   ػػػػػػػػػمنيععععنلػػػػػػػػػنعجأ ػػػػػػػػػخع29743.5

  و  م ػػلعاخػػتمؼععنلػػنعجأ ػػخع17373.41
58.4% 

سػػػػػػػػػكمفعل تػػػػػػػػػي افعلقػػػػػػػػػنكنع توسػػػػػػػػ عاليػػػػػػػػػمئاعلع -
بػػػػػػػػمأ ناؼع   ػػػػػػػػمنيععنلػػػػػػػػنعجأ ػػػػػػػػخع9446.333
و  م ػػػػػػػػلعاخػػػػػػػػتمؼععنلػػػػػػػػنعجأ ػػػػػػػػخع6836.104

وتػػذاعاوتػػ ع ػػ معتػػيثانع  مأػػمتعالسػػأنعع72.4%
فعالقػػػنكتافعنلػػاعلؾعلػػو ػػ ع  ػػػهوعذع،ي ػػاعالأتػػمئ 

،عوتػػػذاعبػػػملطباعلػػخعنثػػػنهعي ػػػاعةػػ ع  ا ػػػنعأقػػمطه م
كمأػػػػتعالأتػػػػمئ عةعةػػػػمئا/يجهعالأقػػػػم عالتػػػػي اأ ،

ع ػػػم.عغاػػػنع   ػػػمعات ػػػافع أػػػخعنفعع سػػػتةنةعالػػػاع ػػػ  
 توسػػػ عاليػػػمئاعالتػػػي اأ علػػػ معقػػػنكنعال ةػػػن نع

سػػكمف،عوب  م ػػلعاخػػتمؼعنر ػػنع  ػػمعةػػ عقػػنكنعل
ن ػػػػلع ػػػػفع ثا ػػػػخعةػػػػ عقػػػػنكنعلسػػػػكمفع  ػػػػمع  أػػػػ ع
 استةنانعأقم عقنكنعال ةن نعل تي افعالترمة  .

نلنع1387915 سوؽع توس عاليمئاعالتي اأ عل -
عنلػػنعجأ ػػخع893324.3بػػمأ ناؼع   ػػمنيععجأ ػػخ

وتػػػػذهعالسػػػػأنعلهػػػػمععع%64.3و  م ػػػػلعاخػػػػتمؼعع
السػػػوؽعالتػػػي اأ ع وجػػػخععاتػػػيثانعواتػػػ ع تػػػاعي ػػػ

 ـ.يم

 ي بين من الجدول السفبق أن 
  م ػػػلعاتخػػػتمؼعل يػػػمئاعالتػػػي اأ عةػػػ عقػػػنكنع -

 اأ ػػػمعتػػػوعةػػػ عع%75ال ةػػػن نعل تػػػي افعالترػػػمة  ع
،عونأػػخعةػػ عالسػػوؽع%104قػػنكنعلسػػكمفعل تػػي افع

  ػػػػػػمع  أػػػػػػ عوبقػػػػػػكلعك اػػػػػػنعنفعاليػػػػػػمئاعع70%

التػػػي اأ علػػػ معقػػػنكنعال ةػػػن نعل تػػػي افعالترػػػمة  ع
لسػػػكمف،ع  ػػػمعاػػػ ؿعنرثػػػنعتجمأسػػػم ع  ػػػمعةػػػ عقػػػنكنع

أتةم تػػػمع ي ػػػاعاسػػػتةنانعالس مسػػػنعاإلرتتم  ػػػنع هػػػمعوا 
لرخطػػمن،عنو ػػ ع  سػػت  عذلػػؾع ػػفعط   ػػنعالتػػػي افع
الترػػػػمة  عو قػػػػتنك عةػػػػأ وؽعالترمةػػػػل،عنو  كػػػػفع
الةوؿعبيأخع  عا أتيػاعالخطػنعال  أػويعنوعاػأخياع
  نجنعك انةعة عالتي افعالترمة  عيأخعة عالتػي افع

 التجمني.
ةػ عقػنكنعال ةػن نع ن ػبع  ػمع  م لعاتختمؼع -

 ة عالسوؽعالتي اأ ع وجخعيمـ.
أجػ عا تػم عنفععـع 2011 /2010بمسػتب م عسػأن -

  م ػػلعاتخػػتمؼعلػػ معقػػنكنعال ةػػن نعل تػػي افع
،ع اأ ػمعتػػوعةػ عقػػنكنعلسػػكمفع%58الترػمة  ع  ػػ ع

،ع  ػػػػػمعاؤكػػػػػ عا تػػػػػم عنفعاليػػػػػمئاع%72ل تػػػػػي افع
التػػػي اأ عةػػػ عقػػػنكنعال ةػػػن نعنرثػػػنعتجمأسػػػم ع ػػػفع

خعة عقنكنعلسكمف،عوا تػم عنرثػنعتجمأسػم ع ػفع ثا 
السػػػػوؽع اػػػػثع  ػػػػػ ع  م ػػػػلعاإلخػػػػتمؼعل يػػػػػمئاع

 .%64التي اأ عة عالسوؽع
والحصاا  اليالاا  بااين ال:اافئض ال ااأميني ع

 السوا   لمسن  ال فل  
وتختبػػمنعال م ػػنع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ عوال ةػػنع
السو  نعل قنكنعل سأنعالتمل نعا اثعنفعةمئاع/يجػهع

ـعاػػػػػؤثنعةػػػػػ ع2010/2011الأقػػػػػم عالتػػػػػي اأ علسػػػػػأنع
 مكاااااان ـعمع2011/2012ال ةػػػػػػنعالسػػػػػػو  نعلسػػػػػػأنع

  نفول  ف مف يمي  
ال:اااافئض ال ااااأميني والحصاااا  السااااوا   لشاااارك  

 المصري  وشرك  إسكفن

ع

ع
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ع

 (13جدول رام )
ع

 ب فن
 

 السن  

 اسكفن لم أمين المصري  لم أمين
ففئض / 
 عجز

الحص  
 % السوا  

ففئض / 
 عجز

 الحص  السوا  
% 

2010/2011 956 3.62 (3575) 1.02 
2011/2012 10543 3.93 1838 1.11 
2012/2013 16603 4.22 4761 1.34 
2013/2014 23703 4.38 9290 1.43 
2014/2015 26568 3.36 5679 1.3 
2015/2016 45147 3.44 15542 1.23 
2016/2017 55897 - 19568 - 

سػػػػػػأواتعالرتػػػػػػمبعات ةػػػػػػمئ عالسػػػػػػأوي،عالهائػػػػػػنعال م ػػػػػػنعل ن مبػػػػػػنعال مل ػػػػػػن،ععللػػػػػػاال ةػػػػػػ ن:عايػػػػػػ ا عالبم ػػػػػػثعاسػػػػػػتأم ا ععععععع
عـ.<9088/908 =9080/908

ع
سػػػػتخ اـعت  اػػػػلعاإلأ ػػػػ انالخط عالبسػػػػ  عل  كػػػػفع

ل  نةنع  معتػيثانعاليػمئاعالتػي اأ ،عك تغاػنع سػتةلع
عم،عي اعال ةنعالسػو  نعل سػأنعالتمل ػن،عك تغانتػمباxا
م،عبميتبػػػػػػػػػػػػػػمنعنفعاليػػػػػػػػػػػػػػمئاعالتػػػػػػػػػػػػػػي اأ علسػػػػػػػػػػػػػػأنعyا

عـعاؤثنعة عال ةنعالسو  نعلسأنع9080/9088
ع

ع

ع

ومناااا   أخااااذ ميفدلاااا  اإلنحاااادار ـ،ع،ع9088/9089
 الصورة ال فل   

Y = a + b x ± Syx 
 شرك  المصري  لم أمين ال كففمي -أ

 حميااال اإلنحدارلميالاااا  باااين ال:ااافئض ال اااأميني 
 والحص  السوا   بشرك  المصري 

 

 Model Summary                                                                                                                (14)جدول رام                                   
Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 
R

2
 R Model 

.44984 -.148 .082 .286 1 
ع.عععSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ عععععع

ع

ع

ع
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  حميل اإلنحدارلميالا  بين ال:فئض ال أميني والحص  السوا   بشرك  المصري 
 

(15جدول رام )  

ع.عSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ عععععع ععععع
ع
ع

 ي بين من الجدولين السفبقين مف يمي 
ال م ػػػنعالخط ػػػنع ػػػافعاليػػػمئاعالتػػػي اأ عك تغاػػػنعع -

معyمعوال ةػػػنعالسػػػو  نعك تغاػػػنعتػػػمباعا(x سػػػتةلع
عتيخذعالةونة:

Y = 3.988 - 7.917006 x 

وجػػو عيم ػػنعتػػ  ينعجػػ ا ع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ ع -
وال ةػػػنعالسػػػو  نعل سػػػأنعالتمل ػػػن،ع اػػػثعنفع   ػػػنع

معوتػػ ع7.917006-  م ػػلعاليػػمئاعالتػػي اأ عا
غاػػػػػػػػػنع  أو ػػػػػػػػػنع اػػػػػػػػػثعنفع سػػػػػػػػػتومعال  أو ػػػػػػػػػنع

.عوتذاعاتير ع فع  م ػلع%5معنر نع فع0.583ا
وتػػػ ع   ػػػنعع%8.2الت  اػػػ ع اػػػثع   تػػػخعتسػػػمويع
التغاػػػنعةػػػ عال ةػػػنعةػػػغانةعجػػػ ا ع  ػػػمع  أػػػ عنفع

السػػو  نعانجػػػاعللػػاعيوا ػػػلعنخػػنمعغاػػػنعاليػػػمئاع
التػػي اأ ،عك ػػمعاتيرػػ ع ػػػفع  م ػػلعاإلنتبػػم ع اػػػثع

  ػػػػػػػمع  أػػػػػػػ عنفعال م ػػػػػػػنع ػػػػػػػافعع%28.6   تػػػػػػػخع
اليػػمئاعالتػػي اأ عوال ةػػنعالسػػو  نعل سػػأنعالتمل ػػنع

 .يم نعت  ينعج ا ع
 فعخػمؿععbتختبمنع    نعال الععtو فعاختبمنع -

 الينواعالتمل ن:ع
        H0: b = 0  ال:رض اليدم  
        H1: b ≠ 0   ال:رض البديل 

ات ػػػػافع ػػػػفعالجػػػػ وؿعالسػػػػم اعنفع   ػػػػنعاإل ت ػػػػمؿع
ع%5وتػ عنر ػنع ػفعع0.583تسمويععbل    نعال الع
تاوج عتيثان ويعل يمئاعالتي اأ عي ػاع وتذاعاؤك عنأخ

ال ةنعالسو  نعل سأنعالتمل نعبقنكنعال ةن نعل تي افع
عالترمة  .

و  كػػفعل بم ػػثعنفعاأػػوهعةػػ عتػػذاعالقػػيفعنفعيػػ ـع
تػػيثانعاليػػمئاعالتػػي اأ عل سػػػأنعال مل ػػنعي ػػاعال ةػػػنع
السػػػػو  نعل سػػػػأنعالتمل ػػػػػنع ػػػػ عانجػػػػاعللػػػػػاعيػػػػ ـعتوه ػػػػػاع
اليػمئاعالتػػي اأ عبقػػكلعنةتػػلع  ػمعتػػوعكػػمئف،ع اػػثع
نفعقنكنعال ةن نعتػوهععاليػمئاع ػافعال قػتنكافعةػ ع

و ػػػػػنمع،ع;:=ةػػػػػأ وؽعالترمةػػػػػلعوال سػػػػػمت افع أسػػػػػبنع
البم ػػػثعنفعتػػػذهعالأسػػػبنعغانااجم  ػػػنعةػػػ عت ةاػػػاعنثػػػنع
   ػػووعلتوه ػػاعاليػػمئاعي ػػاعال ةػػنعالسػػو  نعل سػػأنع
عالة   عل يمئاعالتػي اأ ع التمل ن،عخمةنعنفعال يهـو
 ػػمعتػػوعلتعه ػػم ةعةػػ عاإلقػػتنارمتعالتػػ عتخػػ عالسػػأنع
اوالتػػػػػػػ عتػػػػػػػـع ة هػػػػػػػمع ػػػػػػػفع قػػػػػػػتنك عالترمةػػػػػػػلمعيػػػػػػػفع

تعالواجػػبع جهتػػمعالت و تػػمتعالت  ا  ػػنعواإل ت مط ػػم
وكمةػػػػػػنعال ةػػػػػػنوةمتعال تنتبػػػػػػنعي ػػػػػػاعل انةعةػػػػػػأ وؽع
الترمةػػػل،عوتػػػوع هػػػذاع ػػػاعل قػػػتنك عةػػػأوؽعالترمةػػػل،ع
و أػػخعاػػنمعالبم ػػثعه ػػم ةعالأسػػبنعالتػػ ع  كػػفعتوه  هػػمع
 فعاليمئاعي اعال قػتنكاف،ع تػاعتتػنؾعنثػنا عااجم  ػم ع
ي ػػػػاعال قػػػػتنكافعووتئهػػػػـعنرثػػػػنعل قػػػػنكن،ع ػػػػلع  كػػػػفع

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 

Surplus 

3.988 
-7.917006 

.329 

.000 
 

-.286 
12.121 
-.597 

.000 

.583 
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فعااجػػػم ااف،عوتػػػذاعاػػػؤثنعااجم  ػػػم عت ػػػو  هـعللػػػاع  سػػػو ا
ي ػػػػاعال ةػػػػنعالسػػػػو  نعل قػػػػنكن،عو تيػػػػاع ػػػػاعجػػػػوتنع

 وط   نعالتي افعالترمة  .ع

عشرك  إسكفن لم أمينع-ب
 حميااال اإلنحدارلميالاااا  باااين ال:ااافئض ال اااأميني 

 والحص  السوا   بشرك  إسكفن.
 

 Model Summary     ع                                                       ععع(16جدول رام )                                

Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 
R

2
 R Model 

.14386 .101 .281 .530 1 

ع.عSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ععععععع
ع

 ال:فئض ال أميني والحص  السوا   بشرك  إسكفن. حميل اإلنحدارلميالا  بين 
 

 (17جدول رام )
 

ع .عععSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ عع
 ي بين من الجدولين السفبقين  

ال م ػػنعالخط ػػػنع ػػافعاليػػػمئاعالتػػي اأ عك تغاػػػنعع -
معوال ةػػػػػػنعالسػػػػػػو  نعل سػػػػػػأنعالتمل ػػػػػػنع(x سػػػػػػتةلع

قػنكنعلسػكمفعل تػي افعتيخػذعععة  معyك تغانعتمباعا
عالةونةعالتمل ن:ععععععععععععععععععععع

Y = 1.150 + 1.436005 x 

وجػػو عيم ػػنعتػػ  ينعجػػ ا ع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ ع -
وال ةػػػنعالسػػػو  نعل سػػػأنعالتمل ػػػن،ع اػػػثعنفع   ػػػنع

معوتػػػػ ع1.436005  م ػػػػلعاليػػػػمئاعالتػػػػي اأ عا
مع0.28غانع  أو نع اثعنفع ستومعال  أو ػنععا

.عوتذاع معاتير ع فع  م لعالت  اػ ع%5نر نع فع
وتػػ ع   ػػنعةػػغانةعع%28.1 اػػثع   تػػخعتسػػمويع

  ػػمع  أػػ عنفعالتغاػػنعةػػ عال ةػػنعالسػػو  نعانجػػاع
 للاعيوا لعنخنمعغانعاليمئاعالتي اأ .

الخ بفر ميمما   tو مكن اس خدام اخ بفر  -
 من خالل ال:روض ال فل     bالميل 

 H0: b = 0ال:رض اليدم 
  H1: b ≠ 0ال:رض البديل 

ات ػػػػافع ػػػػفعالجػػػػ وؿعالسػػػػم اعنفع   ػػػػنعات ت ػػػػمؿع
ع%5وتػ عنر ػنع ػفعع0.280تسمويععbل    نعال الع

وتػػػذاعاؤكػػػ عنأػػػخعتعاوجػػػ عتػػػيثان ويعل يػػػمئاعالتػػػي اأ ع
ي ػػػاعال ةػػػنعالسػػػو  نعل سػػػأنعالتمل ػػػنعبقػػػنكنعلسػػػكمفع

عل تي اف.
و  ػػػػػمعسػػػػػ اعاتػػػػػ فعنفعاليػػػػػمئاعالتػػػػػي اأ عل سػػػػػأنع

السػو  نعل سػأنعالتمل ػنعةػ عال مل ػنعتاػؤثنعةػ عال ةػنع
القػػنكتافعوتػػذاع  أػػ عنفعالتغاػػنعةػػ عال ةػػنعالسػػو  نع

عانجاعللاعيوا لعنخنمعغانعاليمئاعالتي اأ .
و ػػػنمعالبم ػػػثعنفعتػػػذاع كػػػوفعن ػػػنا عط    ػػػم عةػػػ عع

التػػػػي افعالتجػػػػمني،ع اػػػػثع ػػػػفعط   تػػػػخعتاػػػػتـعتوه ػػػػاع

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1(Constant) 

Surplus 
1.150 

1.436005 

.092 

.000 

 

.530 

12.466 

1.249 

.000 

.280 



 رجب أبومحد أمني                          األمهية النسبية للتأمني التكافلي مقارنة ابلتأمني التجاري ابلتطبيق على السوق املصريةد/ 

 29   
 

اليػمئاعالتػي اأ عي ػاع   ػنعالوثػمئا،علػذاع ػ عا ػ و فع
ت كػػػوفعتأملػػػؾعيم ػػػنعااجم  ػػػنع   وسػػػنعالط   ػػػ عنفع

 ػػػافعاليػػػمئاعالتػػػي اأ عو ػػػافعال ةػػػنعالسػػػو  نعل سػػػأنع
التمل ػػنعةػػ عقػػنكمتعالتػػي افعالتجػػمني،عاسػػتأم ا عللػػاعنفع
   ػػػػنعالوثػػػػمئاعت  ةػػػػ وفعي ػػػػاعقػػػػ ع ػػػػفعاليػػػػمئاع
التي اأ ،عوبملتمل عت كوفعتذاعال تغانعلػخعنثػنعواتػ ع

التمل ن،ععي اعتطونعال ةنعالسو  نعل قنكنعة عالسأن
أ مع فعغانعالط   ػ عنفعتعاػؤثنعاليػمئاعالتػي اأ ع وا 
ي ػػاعال ةػػنعالسػػو  نعلقػػنكنعالتػػي افعالترػػمة  ،عألفع
 ػػػفعنتػػػـعالسػػػ متعالتػػػ عت اػػػهعالتػػػي افعالترػػػمة  عيػػػفع
التجػػػمنيعنأػػػخعاػػػتـعتوه ػػػاعة  ػػػ ع ػػػفعاليػػػمئاعالتػػػي اأ ع
ي ػػػاعاأليتػػػم عال قػػػتنكافعبةػػػأ وؽعالترمةػػػل،عولػػػذاع

نفع كػوفعتأملػؾعنثػنع   ػووععة فعالط    عنأػخعاجػب
ل يػػػػػػمئاعالتػػػػػػي اأ عي ػػػػػػاعال ةػػػػػػنعالسػػػػػػو  نعلقػػػػػػنكنع

ال ةػػػن نعل تػػػي افعالترػػػمة  ،عو ػػػ ع  سػػػتخ  ع أػػػخعنفع
ع توه  همعقنكنعال ةن نعغاػنعكمة ػنع الأسبنعالت عتةـو
إل ػػػ اثعنثػػػنع   ػػػووعي ػػػاعال ةػػػنعالسػػػو  ن،عولػػػذاع
  كػػػفعل بم ػػػثعنفعاأػػػوهعللػػػاعنأػػػخعاجػػػبعه ػػػم ةعالأسػػػبنع

ه  همعي اعاأليتم عال قػتنكافعبةػأ وؽعالت عاتـعتوع
الترمةػػل،عيػػفعالأسػػبنعال مل ػػن،عخمةػػنع ػػاعوتػػوحعنفع
اليػػػػمئاعالتػػػػي اأ ،عب يهو ػػػػخعالةػػػػ   ،ع ػػػػاعكم ػػػػلع

عل قتنك عةأ وؽعالترمةل.
خفمسااااااًف   مياااااادالت الخساااااافئر بشاااااارك  

 المصري  وشرك  إسكفن والسوق.
شاااارك  المصااااري  وشاااارك  مياااادالت الخساااافئر ل

 ولمسوق. إسكفن

 

 (18جدول رام )
 

 بيان  

 

 انسىت

انمصريت نهتأميه 

 انتكافهي
 انســـــــــوق إسكان نهتأميه

معدل 

 انخسارة

% 

معدل 

انتغير 

% 

معدل 

 انخسارة

% 

معدل 

انتغير 

% 

 معدل انخسارة

% 

معدل 

انتغير 

% 

 ــــــــــ 94.6 ــــــــــ 92 ــــــــــ 72.7 2009/2010

2010/2011 74.4 2.3 85.9 (6.6) 82.5 (12.8) 

2011/2012 79.9 7.4 76.1 (11.4) 70 (15.2) 

2012/2013 32.8 (58.9) 63.7 (16.3) 70.9 1.2 

2013/2014 61.9 88.7 50.2 (21.2) 56.7 (20) 

2014/2015 47.5 (23.3) 57 13.5 56.2 (0.9) 

2015/2016 44.1 (7.2) 63.8 11.2 47.5 (15.5) 

2016/2017 50.3 14.1 42.9 (32.7) 45.9 (3.4) 

  65.5375  %66.45  % 57.95 انوسط انحسابي

  % 17.14356  %17.0996  %16.8083 اإلوحراف انمعياري

  0.261583165  0.2573306  0.29048 معامم االختالف

م =908/@900سػػػػأواتع،عالهائػػػػنعال م ػػػػنعل ن مبػػػػنعال مل ػػػػنعال ةػػػػ ن:عايػػػػ ا عالبم ػػػػثعاسػػػػتأم ا عي ػػػػاعالرتػػػػمبعات ةػػػػمئ عالسػػػػأوي،
 ـ.<9080/908 

 
ع
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 ي بين من الجدول السفبق مف يمي  
   ع توس ع   تتعالخسمئنعة عقنكنعال ةن نع -

ةػػػػػػ عع%66.45تػػػػػػوع  اأ ػػػػػػمع%57.95ل تػػػػػػي افع
  مع،  %65.5قنكنعلسكمفعل تي افعوة عالسوؽع

  أػػػ عنفع توسػػػ ع  ػػػ تتعالخسػػػمئنعةػػػ عقػػػنكنع
ال ةن نعن لع  معة عقػنكنعلسػكمفعل تػي افعوتػوع
ا تم عن لع  معةػ عسػوؽعالتػي افع وجػخعيػمـ.ع  ػمع
 ػػػ ع  قػػػانعللػػػاعنفعالس مسػػػنعاإلرتتم  ػػػنعةػػػ عقػػػنكنع
 ال ةن نعنةتلع أهمعة عقنكنعلسكمفعل تي اف.ع

  ػػػػػػػػ ع  م ػػػػػػػػػلعاإلخػػػػػػػػػتمؼعل توسػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػ تتع -
 اأ ػػػػػػػػػػمعع%29الخسػػػػػػػػػػمئنة عقػػػػػػػػػػنكنعال ةػػػػػػػػػػن نع

  ػػمع  أػػ عع%26.15وةػػ عالسػػوؽعع %25.7تػػو
الخسػػمئنعةػػػ عقػػػنكنعلسػػػكمفعنرثػػػنع نفع  ػػ تت

تجمأسم ع  معة عقػنكنعال ةػن نعل تػي افعو تةػمنبع
 فع  م لعاإلخػتمؼعل توسػ ع  ػ تتعالخسػمئنع
بملسػػػوؽع وجػػػخعيػػػمـ،عوتػػػذاع ػػػ عانجػػػاعلإلأخيػػػماع

ال   ػػػوكعةػػػ ع  ػػػ ؿعالخسػػػمئنعلقػػػنكنعال ةػػػن نع
فعكمأػتعالينو ػمتع اػػأهـع:9089/908لسػأن ـ،عوا 

  ػ تتعالخسػمئنع تةمن ن،ع اع نايمةعنفع توس ع
لقػػػنكنعال ةػػػن نعل تػػػي افعالترػػػمة  عن ػػػلع  ػػػمعةػػػ ع
قػػػنكنعلسػػػكمفعل تػػػي اف،عك ػػػمعنفعاأخيػػػماع  ػػػ ؿع

تػػوعاأخيػػػماعةػػػ عع2012/2013الخسػػمنةعلسػػػأنع
 .عةمل عقنكنعال ةن نعل تي افعالترمة  

و  كػفعاختبػمنعالأ ػمذجعاإل ةػمئ نعل وةػوؿعللػػاع
الأ ػػػػوذجعاألريػػػػيعالػػػػذيع أػػػػخع  كػػػػفعالتأ ػػػػؤعب  ػػػػ تتع

وهااذا مااف سااي م  وضاا ح  لخسػػمئنعل سػػأواتعالتمل ػػن،عا
 ف مف يمي  

لشااااارك   ال نباااااد بميااااادالت الخسااااافئر - أ
 المصري  لم أمين ال كففمي.

ن اااافئ   شااااغيل البرناااافم  اإلحصاااافئي لمياااادالت 
 الخسفئر بشرك  المصري  
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Parameter Estimates Model Summary Equation 
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79.074 

3.824 
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.202 

.372 
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.114 

.159 

.133 

.133 
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6 
 

6 

5 

4 
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6 

6 
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1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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4.461 

4.616 
 

3.074 

2.240 

1.371 
 
 

3.012 
 

3.427 

2.583 

3.012 
 

3.012 
 

3.012 

 

 
 

.426 
 

 

.435 
 

.339 

.473 

.507 

.334 
 

.364 

.301 
 

 

.334 
 

.334 
 

 

.334 

 

Linear 

Logarithmic 
 

Inverse 

Quadratic 

Cubic 

Compound 

Power 

S 

Growth 

Logistic 

 .عععSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ع
 

ع
ع
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ات افع فعالج وؿعالسػم اعنأػخعتعتوجػ ع الػنعت  ػنع
يػفعال م ػنع ػافعالػه فعو  ػ تتعالخسػمنةعةػ عقػػنكنع

ع ػػػػافعال م ػػػػنعنفع اػػػػثال ةػػػػن نعل تػػػػي افعالترػػػػمة  ،ع
  أو ػػػنعاةػػػ عالػػػ واؿععغاػػػنعالخسػػػمنةعو  ػػػ تتعالػػػه ف

ع  ػػػػػػ تتعنفع أػػػػػخعات ػػػػػافعالظػػػػػمتنةعبملجػػػػػ وؿم،ع  ػػػػػم
الخسػػػػػػمئنعةػػػػػػ عقػػػػػػنكنعال ةػػػػػػن نعل تػػػػػػي افعالترػػػػػػمة  ع

مع اػػثع:8غان سػػتةنةعوتػػوع ػػمعت ػػافعةػػ عجػػ وؿعن ػػـعا
 ذبعة ع   تتعالخسمئن،عونفع  م لوجو عتذ 

 

ع.قنكنعلسكمفعل تي افعاتختمؼع همعار نع أخعة   
عل  ػػػػػػ تتعاإل ةػػػػػػمئ عالت  اػػػػػػلعو  كػػػػػػفعلجػػػػػػنا 

عكيػػم ةعلنةػػاعال الػػنعثم ػػتعيػػفعاإلسػػتغأم ع ػػاعالخسػػمئن
عالتأ ػػػػػؤع أػػػػخع  كػػػػػفعأ ػػػػوذجعللػػػػػاعل وةػػػػوؿعالأ ػػػػمذج،
  وضا ح   مكان ماف وهاذاعل قػنكن،عالخسمئنعب   تت

  ال فلي في الجدول
ن اااافئ   شااااغيل البرناااافم  اإلحصاااافئي لمياااادالت 

 المصري  مع اس بيفد ثفبت الدال  بشرك الخسفئر 
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Parameter Estimates Model Summary Equation 

b3 b2 b1 Sig. Df2 df1 F R
2
  

 

 

1.333 

 

 

 

 

-3.353 

-18.317 

 

 

 

9.304 

31.960 

116.286 

30.608 

68.370 

2.002 

2.381 

7.381 

.694 

.694 

.013 

.012 

.004 

.006 

.002 

.002 

.002 

.010 

.002 

.002 

7 

7 

7 

6 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

11.052 

11.444 

17.656 

13.874 

24.487 

21.806 

22.694 

12.463 

21.806 

21.806 

.612 

.620 

.716 

.822 

.936 

.757 

.764 

.640 

.757 

.757 

Linear 

Logarithmic 

Inverse 

Quadratic 

Cubic 

Compound 

Power 

S 

Growth 

Logistic 

 .عSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ع
 

 
 

ات افع فعالج وؿعالسػم اعب ػ ع ػذؼعثم ػتعال الػنع
نفعالأ ػػوذجعاألريػػيعتػػوعأ ػػوذجعال الػػنعالتر ا  ػػنعو أػػخع

لقػػػػنكنع معyةمأػػػػخع  كػػػػفعالتأ ػػػػؤعب  ػػػػ تتعالخسػػػػمنةعاع
عال ةن نعل تي افعالترمة  عبمل  م لن:ع

y = 68.37x – 18.317x
2
 + 1.33x

3
 

 
 

لشااارك   ال نباااد بميااادالت الخسااافئر –ب 
 إسكفن لم أمين. 

ن اااافئ   شااااغيل البرناااافم  اإلحصاااافئي لمياااادالت 
 إسكفن الخسفئر بشرك 
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(21جدول رام )

 
ع.عSPSSال ة ن:عأتمئ عتقغالعال نأم  عاإل ةمئ ع

 

ات ػػػػػافع ػػػػػفعالجػػػػػ وؿعالسػػػػػم اعنفعأ ػػػػػوذجعال الػػػػػنع
ال وغمنت  ػػػػػنعتػػػػػوعالأ ػػػػػوذجعاألريػػػػػيعل تأ ػػػػػؤعب  ػػػػػ تتع
الخسمئنعلقنكنعلسكمفعل تي اف،عبملنغـع فعنفع  م لع

وتػػػوعن ػػػلعأسػػػ  م ع أػػػخعةػػػ عأ ػػػوذجعع%83الت  اػػػ عبػػػخع
ال الػػػػػنعالتر ا  ػػػػػنعنوأ ػػػػػوذجعال الػػػػػنعالتن    ػػػػػن،علتعنفع

نر ػػػنعو نجػػػنععFأ ػػػوذجعال الػػػنعال وغمنت  ػػػنعة ػػػخع   ػػػنع
وتػذاع ؤقػنع،ع%1ال  أو نعن ػلعوتػ عبػملطباعن ػلع ػف

عبةػػ ـعالتأ ػؤعةػػ ع سػتةلعك تغاػػنعالػه فع ػػ نةعجاػ عي ػا
.عولػػػػذاععالتػػػػمباعا  ػػػػ تتعالخسػػػػمنةعل قػػػػنكنمعال تغاػػػػن

  يتػػلعاسػػتخ اـعأ ػػوذجعال الػػنعال وغمنت  ػػنعةػػ عالتأ ػػؤع
عمعل قنكن،عو يخذعالةونةعالتمل ن.yب   تتعالخسمنةعا

Y = 95.899 – 22.216 Log x 

و  ػػػمعسػػػ اعات ػػػافعنفع  ػػػ تتعاأل ا ع وجػػػخعيػػػمـع
ةػػػػ عةػػػػمل عقػػػػنكنعال ةػػػػن نعل تػػػػي افعالترػػػػمة  عيأػػػػخع

 بملأسبنعلقنكنعلسكمفعل تي اف.
 
ع

 وال وص فتالن فئ  
 أواًل  الن فئ  

 من أهم ن فئ  الدراس  مف يمي 
بػػملنغـع ػػفعتهااػػ عنيػػ ا عقػػنكمتعالتػػي افعالترػػمة  ع -

لأخيػماعأسػ  عل ػ  عو جػـعلتعنأخع ػمهاؿعتأملػؾع
قػػػػػنكمتعالتػػػػػي افعالترػػػػػمة  عةػػػػػ عسػػػػػوؽعالتػػػػػي افع
ال ةػػػػن نع ةمنأػػػػنعب ػػػػ  عو جػػػػـعقػػػػنكمتعالتػػػػي افع

 التجمني.
ت تاعالتي افعالترمة  عب ها معتأمةس نعيفعالتػي افعع -

التجػػػػػمني،عإلتيػػػػػػمؽعا)نا عاليةه ػػػػػنعي ػػػػػػاعجػػػػػػواهه،ع
وبملتػػػمل علتيم ػػػخع ػػػاعيةاػػػ ةعونا لوج ػػػنعال سػػػتي فع

 ال ةني.ع
 ةوؿع   ػنعالوثػمئاعةػ عالتػي افعالترػمة  عي ػاع -

 الخ  متعالتي اأ نعبملتر ينعالي   نعلهم.
  ػػػ ع توسػػػ عاأل سػػػم عال بمقػػػنةعبقػػػنكنعال ةػػػن نع -

 نلنعجأ خع اأ معتوع276853ل تي افعالترمة  ع
-  
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نلنعجأ خ،عنيعنفعع88479ة عقنكنعلسكمفعل تي افع
 توسػػػ عاأل سػػػم عال بمقػػػنةعبقػػػنكنعال ةػػػن نعل تػػػي افع
الترػػمة  عنر ػػنع  ػػمعةػػ عقػػنكنعلسػػكمفعل تػػي اف،عخػػمؿع

 ةتنةعال ناسن.ع
  ػػػػػ ع توسػػػػػ عاله ػػػػػم ةعالسػػػػػأو نعلر سػػػػػم عال بمقػػػػػنةع -

 اأ ػػمعتػػوعةػػ عقػػنكنعاسػػكمفعع%17بقػػنكنعال ةػػن نع
،ع  ػػػػمع  أػػػػ عنفع توسػػػػ ع%13وةػػػػ عالسػػػػوؽعع23%

و نعلر سػػم عال بمقػػنةعةػػ عقػػنكنعلسػػكمفعاله ػػم ةعالسػػأ
نر نع  معة عقنكنعال ةن ن،عو نجاعذلػؾعإلأخيػماع
األ سػػػػػػػػم عال بمقػػػػػػػػنةعلقػػػػػػػػنكنعال ةػػػػػػػػن نعةػػػػػػػػ عسػػػػػػػػأنع

 اثعكمفع   ؿعتطػونعاأل سػم علهػذاعع2015/2016
 م.%15-ال مـعا

األ سػػم عال بمقػػنةعبقػػنكنعال ةػػن نعنرثػػنعتجمأسػػم ع -
 أهػػػػػػمعةػػػػػػ عقػػػػػػنكنعلسػػػػػػكمفع اػػػػػػثع  ػػػػػػ ع  م ػػػػػػلع

  اأ معتػوعةػ عقػنكنعلسػكمفع%33.3اإلختمؼع
و تةػػػػمنبع ػػػػاع  م ػػػػلعاإلخػػػػتمؼعلر سػػػػم ع45%

ال بمقػػػػنةعلسػػػػوؽعالتػػػػي افع وجػػػػخعيػػػػمـع اػػػػثع  ػػػػ ع
  م ػػػػػػػػػػػػػػلعاإلخػػػػػػػػػػػػػػتمؼعلر سػػػػػػػػػػػػػػم عال بمقػػػػػػػػػػػػػػنةع

 .ع%30بملسوؽع
ل تأ ؤبمأل سػػػػم عال بمقػػػػنةعلقػػػػنكنعالأ ػػػػوذجعاألريػػػػيع -

ال ةن نعتوعأ وذجع النعالةومعا  خعأ وذجعال النع
التن    ػػن،ع اأ ػػمعالأ ػػػوذجعاألريػػيعل تأ ػػؤعبمأل سػػػم ع
ال بمقنةعبقنكنعلسكمفعأ وذجعال الػنعالخط ػنع ػفع
ال نجػػػػػنعاألولػػػػػاعا  ػػػػػخعأ ػػػػػوذجعال الػػػػػنعالتر ا  ػػػػػن،ع
ول تأ ػػؤعبمأل سػػػم عال بمقػػػنةعل سػػػوؽعأ ػػػوذجعال الػػػنع

 التر ا  نعوأ وذجعال النعال نكبن.
اوجػػػ عةػػػػنوؽع  أو ػػػػنع ػػػافع توسػػػػطمتعاأل سػػػػم عع -

ال بمقنةعةػ عقػنكنعال ةػن نعوقػنكنعلسػكمف،عنيع
 ي ـعتسمويع توسطمتعاأل سم ع افعالقنكتاف.ع

  ػػػ ع توسػػػ عال ةػػػنعالسػػػو  نعلر سػػػم عال بمقػػػنةع -
ةػػػ عع%1.1 اأ ػػػمعتػػػوعع%3.6بقػػػنكنعال ةػػػن نع

كنعال ةػػػػن نعقػػػػنكنعلسػػػػكمف،ع  ػػػػمع  أػػػػ عنفعقػػػػنع

ل تػػػي افعالترػػػػمة  عتأ ػػػػوعبقػػػكلعنر ػػػػنع ػػػػفعقػػػػنكنع
 لسكمفعل تي اف.

  ػػػػػػ ع  م ػػػػػػلعاإلخػػػػػػتمؼعةػػػػػػ عتطػػػػػػونعال ةػػػػػػنعع -
ع%23 اأ ػػمعتػػوعع %15عالسػػو  نعلقػػنكنعال ةػػن ن

ةػػ عقػػنكنعلسػػكمف،ع  ػػمع  أػػ عنفعتطػػونعال ةػػنع
السػػو  نعبقػػنكنعال ةػػن نعنرثػػنعتجمأسػػم ع  ػػمعةػػ ع
قػػنكنعلسػػكمف،عو ػػ ع قػػانتذاعللػػاعوجػػو عأويػػم ع ػػفع
اتسػػػتةنانعةػػػ عأ ػػػوعال ةػػػنعالسػػػو  نعةػػػ عقػػػنكنع

 ال ةن نعبقكلعنةتلع  معة عقنكنعلسكمف.
  ػػ ع  م ػػلعاتخػػتمؼعل ت و تػػمتعال بمقػػنةعةػػ عع -

 اأ ػػػػػمعتػػػػػوعةػػػػػ عقػػػػػنكنعع%47قػػػػػنكنعال ةػػػػػن نع
،ع  ػػػمع  أػػػ ع%21.2وةػػػ عالسػػػوؽعع%50اسػػػكمفع

نفعالت و تػػػمتعال بمقػػػنةعبقػػػنكنعال ةػػػن نعنرثػػػنع
تجمأسم ع  معةػ عقػنكنعلسػكمف،عوتػذاع ؤقػنا عي ػاع
اسػػتةنانعأتػػمئ عقػػنكنعال ةػػن نعبقػػكلعنرثػػنع أهػػمع

 عة عقنكنعلسكمف.
الأ ػػوذجعاألريػػيعالػػذيع  كػػفعاسػػتخ ا خعةػػ عالتأ ػػؤع -

قػػػػنةعلقػػػػنكنعال ةػػػػن نعخػػػػمؿعبملت و تػػػػمتعال بم
السػػػأواتعالتمل ػػػنعتوأ ػػػوذجع الػػػنعالةػػػومع اػػػثعبػػػخع

 = 114.9 عFو   ػنععع %95  م ػلعالت  اػ 
 و ستومعال  أو نعةين.

الأ وذجعاألرييعالػذيع  كػفعاسػتخ ا خعةػ عالتأ ػؤعع -
لقػػػػػػنكنعلسػػػػػػكمفعخػػػػػػمؿععال بمقػػػػػػنةعبملت و تػػػػػػمت

 اػػثعع أ أػػاالسػػأواتعالتمل ػػنعتػػوعأ ػػوذجع الػػنعال
عFو   ػػػػػػػػػػػنععع %97.5بػػػػػػػػػػػخع  م ػػػػػػػػػػػلعالت  اػػػػػػػػػػػ 

 . و ستومعال  أو نعةين235.8
   ع  م لعاتختمؼعل توسػ عاليػمئاعالتػي اأ عع -

ع%72.4 اأ ػػػمعتػػػوعع%58ةػػػ عقػػػنكنعال ةػػػن نع
  ػػمع  أػػ عع%64ةػػ عقػػنكنعلسػػكمفعوةػػ عالسػػوؽع

نفعقػػنكنعال ةػػن نعت ةػػاعةمئتػػم عتي اأ ػػم ،عخػػمؿع
ةتنةعال ناسػن،عبقػكلعنرثػنعتجمأسػم ع  ػمعةػ عقػنكنع
لسػػكمفعوةػػ عالسػػوؽع وجػػخعيػػمـ،ع  ػػمع  سػػت ؿع أػػخع
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ي اعاستةنانعالس مسنعاترتتم  نعلقػنكنعال ةػن نع
ل تي افعالترمة  عيأهػمعةػ عقػنكنعلسػكمفعل تػي اف،ع

 أػػػػػويعةػػػػػ عنوع ػػػػػ ع  ػػػػػهوعتأخيػػػػػماعالخطػػػػػنعال 
 عالتي افعالترمة  عيأخعة عالتي افعالتجمني.

وجػػو عتػػيثانعتػػ انعجػػ ا ع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ ع -
وال ةػػػػػػنعالسػػػػػػو  نعل سػػػػػػأنعالتمل ػػػػػػن،عوذلػػػػػػؾعةػػػػػػ ع
القػػنكتاف،ع اػػثع  ػػ ع  م ػػلعالت  اػػ عةػػ عقػػنكنع

وتػػػػ ع   ػػػػنعةػػػػغانةعجػػػػ ا ،ع  ػػػػمععع%8ال ةػػػػن نع
  أػػ عنفعاليػػمئاعالتػػي اأ ع ػػ عتع كػػوفعلػػخعتػػيثانع
ا ػذكنعةػ عال ةػنعالسػػو  نعل قػنكنعل سػأنعالتمل ػػن،ع
 اػػثعنفعال م ػػنع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ عوال ةػػنع
السو  نعغانع  أو ن،عوتذاع  ست ؿع أخعنفعالتغاػنع
ةػػػ عال ةػػػنعالسػػػو  نعانجػػػاعل وا ػػػلعنخػػػنمعغاػػػنع

 ،ع اأ مع  م لعالت  ا عة عقػنكنعاليمئاعالتي اأ
وتػػذهع   ػػنعتػػ  ينعلتيسػػانعالتغاػػنعع%28لسػػكمفع

ةػػ عال ةػػنعالسػػو  نعل قػػنكنعيػػفعطن ػػاعالتغاػػنع
ةػػػػ عاليػػػػمئاعالتػػػػي اأ عل سػػػػأنعالسػػػػمبةن،عك ػػػػمعنفع
ال م ػػنع ػػافعاليػػمئاعالتػػي اأ عوال ةػػنعالسػػو  نع
ل سأنعالتمل نعة عقنكنعلسػكمفعغاػنع  أو ػخ،ع  ػمع

ال ةػػػػنعالسػػػػو  نعلقػػػػػنكنع  أػػػػ عنفعالتغاػػػػنعةػػػػػ ع
لسػػػكمفعانجػػػاعللػػػاعيوا ػػػلعنخػػػنيعغاػػػنعاليػػػمئاع

  التي اأ .
 سػػمتـعةػػ عتنسػػا عةكػػنعتوه ػػاعاليػػمئاعالتػػي اأ ع -

 .واإل بمؿعي اع أتجمتخ التي افعالترمة  
  ػػػػػػ ع توسػػػػػػ ع  ػػػػػػ تتعالخسػػػػػػمئنعةػػػػػػ عقػػػػػػنكنعع -

 اأ ػػػمعتػػػوعع%57.95ال ةػػن نعل تػػػي افعالترػػمة  ع
ةػػػػ عقػػػػنكنعلسػػػػكمفعل تػػػػي افعوةػػػػ عالسػػػػوؽعع66%

،ع  ػػػػػػػػػمع  أػػػػػػػػػ عنفع توسػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػ تتع65.5%
الخسػػػمئنعبقػػػنكنعال ةػػػن نعن ػػػلع  ػػػمعةػػػ عقػػػنكنع
لسػػػكمفعو ػػػفعالسػػػوؽع وجػػػخعيػػػمـ،عوتػػػذاع  أػػػ عنفع
قػػػنكنعال ةػػػن نعت  ةػػػاعأتػػػمئ عنةتػػػلع ػػػفعقػػػنكنع

 ع.لسكمف،عو فعالسوؽع وجخعيمـ

   ع  م لعاتخػتمؼعل توسػ ع  ػ تتعالخسػمئنع -
 اأ ػػمعتػػوعةػػ عقػػنكنعع%29ال ةػػن نععةػػ عقػػنكن
،عوتػػػػػػذاعع%26وةػػػػػػ عالسػػػػػػوؽعع%25.7لسػػػػػػكمفع

 قػػػانعللػػػاعنفع  ػػػ تتعالخسػػػمئنعبقػػػنكنعاسػػػكمفع
ل تػػي افعنرثػػنعتجمأسػػم ع أهػػمعةػػ عقػػنكنعال ةػػن ن،ع
وتػػػػذاعانجػػػػاعتأخيػػػػماع  ػػػػ ؿعالخسػػػػمئنعلقػػػػنكنع

ع2012/2013ال ةن نعبقػكلع   ػوكعةػ عسػأنع
ع%32.8ـع اثع   ع   ؿعالخسمئنعلهذهعالسأنعع

ةةػػػػػػ عةػػػػػػ ع ػػػػػػافعنفعال توسػػػػػػ عال ػػػػػػمـعل  ػػػػػػ تتع
،ع%57.9الخسػػػمئنعل قػػػنكنعخػػػمؿعةتػػػنةعال ناسػػػنع

وتذاعة عةمل عالقنكن،ع  معاتير ع  خعنفعقنكنع
ال ةن نعل تي افعالترمة  عت  ةاعأتمئ عنةتلع فع
قػػػػػػنكنعلسػػػػػػكمفعل تػػػػػػي اف،عو ػػػػػػ ع  سػػػػػػت ؿع أػػػػػػخعنفع

 ع.س مستهمعاإلرتتم  نعنةتل
التر ا  نع  وفعثم ػتعع  كفعاستخ اـعأ وذجعال الن -

ل تأ ػػػػؤعب  ػػػػ تتعالخسػػػػمئنعةػػػػ عقػػػػنكنعال ةػػػػن نع
ل تػػػي افعالترػػػمة  ،ع اأ ػػػمع  كػػػفعاسػػػتخ اـعأ ػػػوذجع
ال الػػنعال وغمنت  ػػنعل تأ ػػؤعب  ػػ تتعالخسػػمئنعةػػػ ع

 قنكنعلسكمفعل تي اف.
 ثفن ًف  ال وص فت

  ػػػػمـعقػػػػنكنعال ةػػػػن نعل تػػػػي افعالترػػػػمة  ع توه ػػػػاع -
ال قػػػػػتنكافعاليػػػػػمئاعالتػػػػػي اأ عي ػػػػػاعاأليتػػػػػم ع

بةػػأ وؽعالترمةػػلع أسػػبنعنر ػػن فعالأسػػبنعال مل ػػن،ع
ةػػنعي ػػاعال ع تػػاع كػػوفعلػػخعتػػيثانعااجػػم  عنر ػػن

 ع.السو  نعل قنكنعل سأنعالتمل ن
تػنونةعوجػػو عن طػنعتقػػن   نعةػ ع ػػمأوفعاإلقػػناؼع -

والن مبػػػػنعخػػػػم عبملتػػػػي افعالترػػػػمة  عب ػػػػمع  كػػػػػوع
ط   نعوجوتنعالتػي افعالترػمة  ،عوب ػمع  ظهػنعنتػـع

 ػػػػمتعاألسمسػػػػ نعلػػػػخعيػػػػفعالتػػػػي افعالتجػػػػمني،عالينوع
خمةػػػػػنعةػػػػػػ عتوه ػػػػػػاعاليػػػػػمئاعالتػػػػػػي اأ عوأسػػػػػػبع
و أواتعاإلستث منعالت ع  كفعاإلسػتث منعةاهػمعب ػمع

 اتياع اعط   نعالتي افعالترمة  .
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اإلتت ػػمـعبةػػأمينعالتػػي افعالترػػمة  عوالتػػنو  علػػخعع -
 بقكلعنرثن  معتوعكمئف.

قػػكلعال  ػػلعي ػػاعأقػػنعثةمةػػنعالتػػي افعالترػػمة  عبع -
عنرثنعةػ عوسػمئلعاإليػمـعال خت يػن،عوالتػنو  علػخ،

ال  اػػػػلعال نتةػػػب،عوال سػػػمت نعةػػػػ ع هػػػ ؼعل أػػػمعع
  .أ وهعبملسوؽعال ةن ن

  مولػػػػػػػػنعايطػػػػػػػػم عتسػػػػػػػػه متعتقػػػػػػػػن   نعأسػػػػػػػػ  نع -
 ل  سمت نعة عترو فعقنكمتعتي افعترمة  .ع

التقج اعي ػاعالب ػوثعوال ناسػمتعاألرم    ػنعةػ ع -
لترػمة  عوالسػ متعتأموؿعوتوتػ  ع مت ػنعالتػي افعا

الخمةػػػنعبػػػخ،عوالتػػػ عت تػػػي عي  ػػػخع ها ػػػمعتأمةسػػػ نع
 يفعالتي افعالتجمني.

 وجهػػػنعللػػػاعالقػػػنائ عع أتجػػػمتعتي اأ ػػػنتةػػػ  ـعع -
اأتقػػػمنع  ػػػمع سػػػمتـعةػػػ عذاتعالػػػ خلعال ػػػأخيا،ع

 ،عوب ػػػػػمعاػػػػػأ كوعبقػػػػػكلعالترػػػػػمة عالتػػػػػي افعثةمةػػػػػن
عالتػػػي افعقػػػنكمتلعااجػػػم  عي ػػػاعال ةػػػنعالسػػػو  ن

 مئ عااجم  ن.ع ،عوت ةااعأتالترمة 
اأقم عقنكمتعليم ةعالتي افعي اعنسػموعترػمة  ،ع -

عال ػػػؤثنةعال أمةػػنعن ػػ عالتػػم افعألفعي   ػػنعليػػم ة
 ععالتي اأ .عاليمئاعة 

 اليرب  مراجع الاواًل   
 ػػػفععا ػػػفع أظػػػون،عا ػػػ عاليتػػػلعج ػػػمؿعالػػػ افعد -1

،علسمفعال نب،عال ج  عالسمبا،ع انعةػم ن،ع  كـن
 .عع989:980ـ،ع ع0<@8 انوت،عل أمف،ع

م،عليػػػػػػم ةعالتػػػػػػي افعـ>900ن  ػػػػػػ عسػػػػػػملـع   ػػػػػػـعا -2
وتط  ةمتهػػػمعةػػػ عقػػػنكمتعالتػػػي افعاإلسػػػم  ،ع انع

 الثةمةنعل أقنعوالتوه ا،عي مف،عالطب نعاألولا.
م،عالتػػػػي افعالت ػػػػموأ عـ9089ن  ػػػػ عدعةػػػػبمغعا -3

لتػػػػواب عالقػػػػني ن،عب ػػػػثع ةػػػػ ـعللػػػػاعاأل كػػػػمـعوا
الػػػ ونةعال قػػػن فعل ػػػؤت نع ج ػػػاعاليةػػػخعاإلسػػػم  ع

 ال ول ،عالجهائن.

م،عنسػػػػوعالترمةػػػػلعـ;900 سػػػػمفع سػػػػفع م ػػػػ عا -4
الت ػػموأ عةػػػ عتػػػو عالقػػن  نعاإلسػػػم  ن،ع ػػػؤت نع

 ات تةم عاإلسم  ،ع    .
،عاألسػػػ وبعـم??@8اعالسػػػا عي ػػػ عال ط ػػػبعي ػػػ ه -5

لتػػػي افعاإلسػػػم  ،عاإلسػػػم  عل هاولػػػنعالتػػػم افعنوا
عالةمتنة.ع، انعالرتمبعالجم   

والت و ػػػػػلععلم تةػػػػػم عال    ػػػػػنعاإلسػػػػػم  نعالهائػػػػػن -6
ع ػػػوؿعال ول ػػػنعال    ػػػنعالأػػػ وةعتػػػ فعـم،@900ا

 الن ماعالس و  ن.عالت موأ ،عالتي اف
م،عاليػػمئاعالتػػي اأ عةػػ عـ9080قػػ بمفعال ػػناويعا -7

قنكمتعالترمةلعويم نعةأ وؽعالترمةلعبمإل انة،ع
الهائػػػػػػػػمتعالقػػػػػػػػني نعلهائػػػػػػػػنعال  مسػػػػػػػػبنعع ػػػػػػػػؤت ن

-90وال ناج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعل  ؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتعال مل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن،
  ماو،ال أم ن،عالب ن ف.<9

ـم عالتػػػم افعالترػػػمة  ع@900ةػػػمل عن  ػػػ ع ػػػ انعا -8
اإلسػػػػم  ،عون ػػػػنع ة  ػػػػنعتػػػػ فعالأػػػػ وةعال    ػػػػنع
ال ول نع وؿعالتي افعالت ػموأ ،عالن ػما،عال   رػنع

 .9ـ،ع @900/ع8/ع99ال ن  نعالس و  ن،ع
م،عالتػي افعالترػمة  عـ:908  ػ عن ػوبكنعاةي خعن -9

نؤ ػػػػنع سػػػػتة   ن،عال ػػػػؤت نعال   ػػػػ عالثػػػػمأ ع ػػػػوؿع
التي افعاإلسم  عغانعالن   عة عت ةااعالتأ  نع

 ػػػػػػػػػػماو،ع خ ػػػػػػػػػػنعالتأ  ػػػػػػػػػػنع98-90ال سػػػػػػػػػػت ا ن،ع
ات تةػػػم  نعوالبقػػػن نعةػػػ عالجهائػػػن،عجم  ػػػنعسػػػ  ع

    بعبمل  ا ة،عالجهائن.
وععم،ع قػػػػػػنعـ9089ي ػػػػػػ عالسػػػػػػتمنعالخو  ػػػػػػ يعا -11

 ػػػمأوفعأ ػػػوذج عةػػػ عالتػػػي افعالترػػػمة  ،عالػػػ ونةع
ال قػػػػػػنوفعل ػػػػػػؤت نع ج ػػػػػػاعاليةػػػػػػخعاإلسػػػػػػم  ع

 ال ول ،عالجهائن.
م،عتجمنبعالتةػنؼعـ9088ي  البمنيع ق لعا -11

بمليمئاعالتم اأ ع،ع ؤسسػمتعالتػي افعالترػمة  ع
والتي افعالتة ا يع افعاألسوعالأظن ػنعوالتجن ػنع
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عات تةػػػم  نعوع التجمن ػػػنعالتط  ة ػػػن،عك  ػػػنعال  ػػػـو
عالت سان،عسطان،عالجهائن.  وي ـو

عالتػػي افع يهػػـوع،ع اغػ عالةػنهعالػ افع  ػ عي ػ  -12
عع ناسػنعو  و متػخ،عوتػوابطخع متاتػخع-الت ػػموأ 
ع ػػػؤت نعتػػػ فع ة  ػػػنعون ػػػنعا تةػػػم  ن،عةةهاػػػن

عو و ػػػػػػنعوآةم ػػػػػػخعنب ػػػػػػم هع-التػػػػػػػي افعالت ػػػػػػموأ 
ـ،ع9080/;/:8-88ع أػخ،عاإلسػم  نعالقن  ن
 األن ف.ع-األن أ نعالجم  ن

معالتػػػػػػػػػػػػػي افعـ9089دعسػػػػػػػػػػػػػ  وعالجػػػػػػػػػػػػػنؼعاع -13
ع–األ كػػػػػػمـعوالتػػػػػػواب عالقػػػػػػني نعع–الت ػػػػػػموأ ع

اإلسم  عال ول ع،عال ونةع1 ؤت نع ج اعاليةخع
 ال قنوف،عالجهائن.

م،ع ة ةػػػػػنعـ9088 وسػػػػاع ةػػػػػطياعالةتػػػػمةعا -14
التػػػػػي افعالترػػػػػمة  ،عب ػػػػػثع  ةػػػػػ ـعللػػػػػاعال   تةػػػػػاع

الترػػػمة  عوالتػػػي افعالػػػ ول ع ع ؤسسػػػمتعالتػػػي افع
التة اػػػػػػػػ يع ػػػػػػػػافعاألسػػػػػػػػوعالأظن ػػػػػػػػنعوالتجن ػػػػػػػػنع

 التط  ة ن عسطان،
تائػػػػػػػػػػػنعال  مسػػػػػػػػػػػبنعوال ناج ػػػػػػػػػػػنعل  ؤسسػػػػػػػػػػػمتع -15

م،ع  ػػػػػػػػػماانعال  مسػػػػػػػػػبنعـ;900اإلسػػػػػػػػػم  نعاع
وال ناج ػػػػػػػػنعوالتػػػػػػػػواب عل  ؤسسػػػػػػػػمتعال مل ػػػػػػػػنع

 اإلسم  ن،عال أم خ،عالب ن ف.
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