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 مقـدمـة
 

يكتسبببببوع الببببباأعميةيخبببببظرع ل يبببببمعيظسبببببمعخذبببببدمعيكاخببببب عمي  يبببببظ عم ا عميببببب  عي ببببب  ع  بببببمع
ختببببظي ع  ع سببببسع اع دمسببببم عيةخبببب عت يببببييع  ع دمسببببمعيابببب  عات يببببييعميةيخببببمعيبببب  معكظخببببرعميةيخببببمع يببببدع
سببببب ي معيكببببب ع بببببظعياخبببببضع وي بببببظع بببببةعختبببببظي عيبببببدي  عام  معكظخبببببرعميةيخبببببمعسببببب ي معي بببببد عت يبببببييع

عيد ع مي دمسمع ةعمي امخوعم 
لببببب معاظ لبببببظيمعميبببببضعكببببباةعتسببببب ييعميةيخبببببمعميةظ ببببب عميدييسببببب عميببببب  عي ببببب  عكو بببببمعمي سبببببس ع
 يبببب عمةعميتسبببب ييعي بببب  ع  ببببيعميةيخببببمعاتالية ببببظعيبببب معيببببظةع تيبببب عمي ببببدمدعيبببب ع ادعلببببظيعيبببب ع اببببا ع
 اعديببببب عتسببببب ييع ةبببببية عاميتيبببببظدعمياببببب ي عم خسبببببوع بببببةعابببببيةعتسبببببظ ييعميةيخبببببظرعميتببببب عتةبببببد ع

سبببب يي عاميا ببببرعمي تببببظحع  ببببدمجعمي سببببس عامسببببتيدم عميختببببظي  ع ويبببب ع سببببوعتكببببظيي عتخ يبببب عكبببب عت
ا سبببببببتا عمي  بببببببمعمي  واابببببببم عاظ لبببببببظيمعميبببببببضع  بببببببيعم  كظخيبببببببظرعمي خيبببببببمعمي تبببببببايد عيببببببب  ع  بببببببظلع

عم  سظجع اعمي  معميت عستخ  عمي سس 
اخذبببببدمعيخببببب د ع ببببب  عمي يتسبببببيةعيببببب علببببب معمي  بببببظ عي ببببب عي ببببب عك يبببببدع بببببةع سببببب   عميةيخبببببظرع

معاسبببببي معي كببببببةعميتةظ ببببب ع ة بببببظعاسببببب ايم عماعمسبببببتي ميعتسببببببظ ييعميبببببضعمسبببببتي ميع سبببببظييوع ةظيخببببب
 يخببببمع ببببظلل عكخ ببببظ   عايبببب ع ببببظخرعك يببببد عي ببببايعاةبببب عميياببببدمجعات ايبببب عخ بببب عميتسبببب ييعيةبببب  ع
 سبببباحع وببببضعميببببد يع بببببةعا ببببا عيساسببببيمعيكببببب ع سببببس عايبببب لوعميبببباة عميبببببضع اةبببب ع ببببةع يببببب ع

 ع ا ع يببببببد ع يبببببب عي ببببببايعاتخ يبببببب عخ بببببب عميتسبببببب ييعميبببببب  ع  ببببببد عيبببببب ع ايببببببمع ةيخببببببمعيتخ يبببببب  عيبببببب
عتيتو ع ةع ي عمييسظيصعمي تةو معاظي دمسمعميت عستخ   

  ببببظعت ببببب يعيظخبببب ع بببببةعمي خظسببببوعمةعيكببببباةعيببببب  ع سبببب ظوعمي بببببدمدعيبببب عم   بببببل عم  سبببببظييمع
 ةوا بببببظرع خظسبببببامع بببببا ع الببببباأعميةيخبببببظر عا يببببب ع بببببةعم ببببب عمتيبببببظ عمي بببببدمدعمي خظسبببببوعاظيتيبببببظدع

 يعميةيخبببببم عاديببببب ع  يببببب عمياببببب مي عمياببببب ي عم   ببببب ع بببببةعابببببيةعمياببببب مي عميتببببب عت ببببب يع بببببةع اببببب ع سببببب
عميت عتتةظد ع  عميشدا عميت عي وع ةعتتايدعي عميتس ييع

ع

ع يلمرعا    مرعمستي ميع سواوعمي ةظيخمع-1
مةعمسببببتي ميع سببببواوعمي ةظيخببببمعيبببب ع يببببلمرع  يبببب   عا بببب عاببببظي عاةبببب عميكتببببظوعيبببب ع دلبببب ظع

يسبببببببتي يعييببببببب عاتةببببببب م لظ عاي كبببببببةعمي بببببببا عابببببببظةعلخبببببببظ ع  بببببببظ عخسبببببببتي ميعميةيخبببببببمعخعي كبببببببةعمةع
مي سبببببسعميشبببببظ   عااظي  ظاببببب علخبببببظ عمية يببببب ع بببببةعمي  بببببظخرعميتببببب عتسبببببت   عم بببببدمجع سبببببسعشبببببظ   ع
  ببببظع بببببةع لبببببيع بببببظعي يبببببلعميةيخبببببمع بببببةعمي سبببببسعميشبببببظ  عي ببببباعميتببببباييدعيببببب عميا بببببرعامي  ببببب عامي بببببظ ع
اليبببببببظ  عمي  بببببببمع بببببببةع ديببببببب عت ويببببببب ع ي بببببببظجع يبببببببدعمي ةظيخبببببببم عاظي  ظاببببببب عيبببببببظةعمسبببببببتي ميع سبببببببواوع

شبببببدا ع خ بببببظعا بببببا ع شبببببيظصع ببببب دايةعتببببب دياظع يببببب م عايببببب ي يعيابببببد عيببببب ععمي ةظيخبببببمعيت وبببببوع ببببب  
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ميتةظ بببببب ع بببببب عميةيخببببببظرعماتبببببب مجع ببببببةعتسبببببب ييعميةيخببببببمعاسبببببب ا ظعامخت ببببببظجعاظيت بببببب يدعا ةظي ببببببمع بببببب يع
مخسبببببت ظامعامي بببببييعميشبببببظ  عا يدلبببببظ عك بببببظع ةعمي سبببببسعاظيةيخبببببمعيت وبببببوع  بببببمع تخظليبببببمع خببببب ع  ببببب ع

لببببةظ ع خببببب عديببببب عجتكايبببببد عميختبببببظي  علببببب معميايظخببببظرعا ةظي ت بببببظعخةع  عي بببببظعيتلبببببظ  ع ببببب  ع 
اظ لبببببظيمعميبببببضعكببببباةعميةيخبببببمعييسبببببرعاببببب يبع بببببةعميةببببب عميشبببببظ  عي ببببب ع ظيبببببمعميد ابببببمعيببببب عتببببباييدع

عم ظدع ةيةعيبعي كةعتاييد عاظستي ميع سواوعمي ةظيخم 
ع

عاة عم  ادعميت عتؤي عاظخ تاظدع خ عتس ييعميةيخم:ع-2
ع

مي  ويبببببمعمي تبببببايد عامي ببببب د ع وبببببضعمسبببببتي ميعم  كظخيبببببظرعمي خيبببببمعمي تظ بببببم:عاتشببببب  عمييابببببدمرعع  1
مياد  يببببظرعميتبببب عتةببببظي ع لببببظيظعميةيخببببظرعاتيتسببببدعيبببب عميا ببببرعامي  بببب  عي بببب ع ظيببببمعتببببايدع
يابببببدمرع يببببب  عي كبببببةع  ببببب عتسبببببظ ييع ة ببببب  عتة ببببب ع  بببببمع ظييبببببم عايكبببببةعيببببب ع ظيبببببمع ببببب يع
ا بببببببا عيابببببببدمرعكظييبببببببمعيظخببببببب عياسببببببب عابببببببظيو اجعميبببببببضعميتسبببببببظ ييعمياسبببببببي معميتببببببب عيسبببببببت ي ع

م   ببببببببل عم  سببببببببظييمعميتةظ بببببببب ع ة ببببببببظ عكبببببببب ي عمي ببببببببظ عاظيخسببببببببامعيتبببببببباييدعميةببببببببظ واةعيبببببببب ع
مياد  يببببظرعاميتةظ ببببب ع ة ببببظعيببببب  معكظخببببرع تبببببايد عاية بببب عمي سبببببتي  اةعا ببببظعاك بببببظج عيبببببي كةع
مسبببببببتي ميع سبببببببظييوع ةظيخبببببببمعمك بببببببدعيةظييبببببببمعاعتة يببببببب  ع  بببببببظعيببببببب ع ظيبببببببمع ببببببب يعا بببببببا علببببببب  ع

 ببببةعمية ويببببظرعمي سببببظايمعم  كظخيببببظرعيظخبببب عيسببببتي يعميتسببببظ ييعميتبببب عت تببببظ عم بببب ع ببببظعي كببببةع
عخستيدم عميختظي عا سظوعي  عمي ةظيخم 

ع

م  كظخيبببببببظرعمي ظ يبببببببمعمي تبببببببايد :عاتةتابببببببدع ظ ببببببب ع  ببببببب  عي  بببببببيعميةيخبببببببمعا سبببببببواوعمية ببببببب عع  2
 يبببب عمخبببب عخعي ببببالعتسبببب ييع يخببببمعي تببببظ عتخ يبببب لظعمك ببببدع  ببببظعلبببباع تببببايدع ببببةع  ببببام عماع

يتسبببببب ييعمي  تببببببدحعي تببببببظ عسببببببيظدمرعمك ببببببدع  ببببببظعلبببببباع تببببببظح عيبببببب ي عي ببببببوعمي املخببببببمعاببببببيةعم
عام  كظخيظرعمي تايد ع 

 

 سببببتايظرعميخشبببببد:عتؤيببببب عاظخ تاببببظدع سبببببتايظرعميخشبببببدعي بببب بعم معكبببببظةع  وببببباوعمسبببببتيدم عع  3
ميختبببببظي ع وبببببضع سبببببتا عمي  بببببدعييتوببببب ع بببببةعتسببببب ييعميةيخبببببمعم معكببببببظةع  وببببباوعمسببببببتيدم ع

عميختظي ع وضع ستا عم  وييع اعمي  ظيذم 
 

وعمةعيكبببببببباةعتسبببببببب ييعميةيخببببببببمعي  بببببببب علبببببببب  عميا ببببببببرعمي تببببببببظحعخسببببببببتيدم عميختببببببببظي :عي ببببببببع  4
مي دمسببببمعا يبببب عتسبببببتيد عميختببببظي ع سبببببوعميا ببببرعمي  ببببب  عا يبببب عخةعمي ةوا بببببمعي ببببظع ل يبببببمع
يبببب عا ببببرع ةببببية عات  بببب ع ي ت ببببظعا ل يت ببببظعيبببب ع ظيببببمعتبببب يدعسبببب ادلظع ببببةعميا ببببرعمي  بببب  ع

عي ي  
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 سببببتا عمي  ببببمعمي  وبببباو:عمةع ك ببببدعميتسببببظ ييعيظ ويببببمعلبببباعميبببب  عية بببب ع  وببببضع  ببببمعا  بببب عع  5
كو بببببمع  كخبببببم عايةت ببببب ع  بببببيعميةيخبببببمع وبببببضع سبببببتا عمي  بببببمعمي  وببببباوعملبببببظيمعميبببببضعتسببببب ييع

عميةيخمعمي ستي ي عاكو ظعلم ع  يعميةيخمعتلي عمي  معيخ  عميتس يي 
 

 لببببب م عمي سبببببسعماعمي دمسبببببمع:ع بببببةعمي ب بببببذع ةعتسببببب ييع يخبببببمعي سبببببسعيببببب علببببب  عام ببببب عع  6
عييتو ع ةعتس ييع يخمعي سسع تة  عم  دم  

 

معمي تا ةبببببم:عي بببب ع ظيببببمعتا ببببب ع بببب ا عخسببببامع ظييبببببمع ببببةع بببب يعمخسبببببت ظامع بببب يعمخسببببت ظاع  7
يبببببظةع يببببب عيت وبببببوعمسبببببتي ميعتسببببب ييعييببببب ع داخبببببمعكظييببببب عاا  بببببيعيسببببب سعابببببظيتةاي ع بببببةع
 بببب يعمخسببببت ظام عايبببب ع ظيببببمعا ببببا عمسببببت ظامع دت ةببببمعي كببببةعميا بببب ع ببببةعميتسبببب ييعميبببب  ع

عية  ع  وضع  معا   عكو م 
 

سعسببببخايظع اعيبببب عكبببب عيسبببب عاكببببظةعم  ببببدعيت وببببوع اديببببمعمي سببببس:عي بببب ع ظيببببمعتخ يبببب عمي سببببع  8
م ببببدمجع  ظدخببببمعاببببيةعميسببببخامرعماعمي سببببا عيببببظةعتسبببب ييعميةيخببببمعييتوبببب ع ببببةعمي دمسببببمعميتبببب ع

عت د عي د عام   عي  
 

ع ت واظرعم دمجع سسعاظيةيخم:
ع

ك بببببظعمشبببببيدعسبببببظا ظعيبببببظةعم بببببدمجعمي سبببببسعاظيةيخبببببمعي تبببببظ عميبببببضع شبببببيظصع بببببؤلوية عك بببببظعمةعم بببببدمجع
يبببببمعيظي بببببمع  خبببببظجعميتخ يببببب عاميتي بببببي عيو سبببببسعاظ لبببببظيمعي بببببظعت ببببب يعيببببببظةعمي سبببببسعي تبببببظ عميببببب ع خظ

عتس ييعميةيخمعي تظ عميض:ع
تبببببببايدعم بببببببظدع ببببببب ي عاشبببببببظ  عي  يببببببب عا ببببببب مرعمي ةظيخبببببببمعيببببببب عمي  ت ببببببب ع اةع ببببببب  عماع  1

عتكدمدعايتل ةعميايظخظرعم سظسيمعميت عي تظ  ظعتس ييعميةيخم 
مي ببببببب كاد عيببببببب عمياخببببببب عالببببببباحع لببببببب م عمي سبببببببسعا سبببببببتايظرعميخشبببببببدعا يدلبببببببظع بببببببةعم  بببببببادع  2

عمي ظخ  
 

ع يلمرعميتس ييعمي ّةظ :
ع

مةعميتيببببببظدعتسبببببب ييعمي ةظيخببببببمعمي خظسببببببوعيةتاببببببدع ببببببةع لببببببيعا سببببببةوعم   ببببببظ عميتبببببب عي ببببببايعا ببببببظع
 سبببب يعميةيخببببم ع يبببب عمةع يلبببب عميتسببببظ ييعلبببباعميتسبببب ييعميبببب  عية بببب ع  وببببضع  ببببمعا  بببب عكو ببببمع

ي ظاويبببببمعيوت ايبببب  عاظ لبببببظيمع  كخببببم علبببب معاظ لبببببظيمعميببببضع يببببل عميتسببببب ييعاظيسبببب ايمعامياسببببظ معام
ميببببضعمي داخببببمعام  كظخيببببمعم ببببدمجعتةبببب يبرع وببببضعميتسبببب يي ع اعسبببب وع يخببببظرع لييببببمع ببببةعميةيخببببمع

عميدييسيم عك ظعمةعميتس ييعيت يلعا  كظخيمعميت وي عيسوسومعل خيم 
ع



 4 

عمي سبباحعميبلدم يبم
ع

ع:اي كةعت سي  ظعميضع ب مع خش معدييسيم
ع

عمي ساحعميخاظتيم:ع  1
يدعايظخبببببببظرع بببببببةعمي سبببببببظ ظرعمي لدا بببببببمعا يتوببببببب عمي  ظسبببببببي عميلدم يبببببببمعت ببببببب  عميبببببببضعتببببببباي

ام ختبببببببظ عام ختظ يبببببببمعا ببببببب يبرعم ختبببببببظ عيتوببببببب عمي  ظسبببببببي  عات بببببببايعميببببببب ميد عاببببببب  دمجعسوسبببببببومع
 سبببببببباحعيت  يبببببببب علبببببببب  عم لبببببببب م عالبببببببب ع سببببببببسعمي سببببببببظ ظرعمي لدا ببببببببمعا يتوبببببببب عمي  ظسببببببببي ع

 بببببببةعم  بببببببامدعامي خبببببببظ  عميلدم يبببببببمعام شببببببب ظدعمي   بببببببد عيوةبببببببدا عميسبببببببي يمعاميشبببببببتايمعيببببببب عكببببببب ع
مي دت ةبببببم عك بببببظعت بببببايعاببببب  دمجع سبببببسعي ةديبببببمعمختظ يبببببمعميببببب اخيعميام ببببب ع بببببةع يتوببببب عمي  ظسبببببي ع
ميلدم يبببببم عاظ لبببببظيمعميبببببضعم بببببدمجع سبببببسعي سبببببتول ظرعم ختبببببظ عميلدم ببببب  عيببببب علببببب  عمياد بببببمعسبببببيتيع

عميتةد ع وضعميةيخمعميدييسيمعمي ستي  معيو سسعميخاظت  
ع

عم  ظد:
ع

لدم بببببب عايظخببببببظرعت سببببببيويمع ببببببةع  يبببببب عمي يببببببظلمرعميلدم يببببببمعمي ا ببببببا  عيبببببب عي بببببب عايببببببدعميتةبببببب م عمي
م د ةع وبببببضع سبببببتا عمي يبببببظل عاميت  ببببب  عاتّلببببب ةعم  بببببظدعمييسبببببظيصعم سظسبببببيمعيكببببب ع يبببببظل ع

عايك ع لجع ةع  لمجعمي يظل  
ع

عتس ييعميةيخم
ع

ع اخ:عمي خظ  عمي دت ةم
ع  عمي يظلمرعمي دايم:

ت تبببببببا ع وببببببضع دملبببببب ع دايبببببببمعميببببببضعييببببببظرع سبببببببوععت سببببببييعمي يبببببببظلمرعميخاظتيببببببمعميتبببببب عي بببببب عتببببببيع
ع 1مي سظ معمي دايمعك ظعلاع السعي ع  ا عج

ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 عمي سببببببظ معمي دايببببببمعا بببببب  عمي يببببببظلمرع ال ببببببمع سببببببوعييببببببظرعمي سببببببظ معمي دايببببببمعيبببببب ع1 بببببب ا عج
عمي  وكمعجاظست خظجعميا  مرعميلدم يمعمي خذ م :

ع

ع ب  عمي يظلمرعمي سبظ معمي بدايبمعييمعمي سظ معج اخيع 
ع%عميةبب  ع%ع اخبي

ع18.83ع3263ع0.70ع3850.2ع2ع-1
ع28.73ع4978ع2.52ع13881.4ع5ع-2
ع14.22ع2463ع2.87ع15790.2ع10ع-5

ع17.58ع3046ع6.86ع37742.8ع20ع-10
ع6.88ع1192ع4.85ع26694.5ع30ع-20
ع2.96ع512ع2.99ع16437.9ع40ع-30
ع1.89ع328ع2.49ع13705.9ع50ع-40
ع4.18ع725ع8.26ع45432.2ع100ع-50

ع2.34ع406ع9.34ع51394.5ع200ع-100
ع1.66ع287ع14.56ع80138.6ع500ع-200
ع0.44ع77ع8.70ع47856.0ع1000ع-500

ع0.20ع35ع7.54ع41498.0ع2000ع-1000
ع0.09ع15ع28.32ع155800.0عي ك دع2000

ع
 عيب بببببذع ةعمي يبببببظرعم داببببب عميكابببببد عجميتببببب عتليببببب ع سبببببظ ت ظع1اابببببظيخذدعميبببببضعمي ببببب ا عد بببببيعج

%ع بببببببةعم  بببببببظي عمي سبببببببظ معمي دايبببببببمع60 اخبببببببي عتشبببببببك ع بببببببظعخسبببببببات عع200 اعتسبببببببظا ععمي دايبببببببم
%ع ببببةعم  ببببظي ع بببب  ع2.44 يببببظل  ع يبببب عيشببببك ع ببببظعخسببببات عع414ا بببب  ع يظلت ببببظع ويبببب عخسببببايظعج

مي يبببببظلمرعمي دايبببببم عيببببب ي عيبببببظةعم بببببدمجع سبببببسعشبببببظ  عي بببببظعيةتابببببدع  ببببب عاسبببببي ع  ظدخبببببمعابببببظي  يع
ع%ع ةعمي سظ معمي دايم 60مي  عت  و عالاع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 اخببببببببيعاعمي يببببببببظلمرعع200مي يببببببببظلمرعميتبببببببب عت تببببببببا ع وببببببببضع سببببببببظ مع دايببببببببمعم بببببببب ع ببببببببةع -ع 
عمياةويم:

ع

 اخببببيع ببببدا ع اعيبببب ك دع ببببةعم ببببظدعميتةبببب م عع200ي بببب عتببببيعمسببببتاةظ عمي يببببظلمرعميتبببب عت تببببا ع وببببضع
ع ع ي ع س رعمي يظلمرعميضعييظرع سوعمي سظ معميكويمعيو يظل :2اتيعم  م ع  ا عج

ع

ظتيبببببببمع سبببببببوعييبببببببظرعمي سبببببببظ معميكويبببببببمعيو يبببببببظل عيببببببب عم د ةع عتاليببببببب عمي يبببببببظلمرعميخا2 ببببببب ا عج
ع اخيع اعي ك دع دا  :ع200جاظست خظجعمي يظلمرعميت عت تا ع

ع

ع ب  عمي يظلمرعمي سبظ معميكويبمعييمعمي سظ معج اخيع 
ع%عميةبب  ع%ع اخبي

ع9.71ع10874ع0.54ع12854.8ع2ع-1
ع22.43ع25126ع3.09ع73437.0ع5ع-2
ع19.02ع21306ع5.80ع137933.6ع10ع-5

ع21.77ع24383ع12.94ع307600.6ع20ع-10
ع9.53ع10672ع9.96ع2365862ع30ع-20
ع4.69ع5258ع7.04ع167365.0ع40ع-30
ع2.85ع3190ع5.57ع132478.2ع50ع-40
ع6.09ع6824ع17.70ع420611.3ع100ع-50

ع2.70ع3019ع15.13ع359594.0ع200ع-100
ع0.96ع1077ع11.86ع281832.2ع500ع-200
ع0.18ع203ع5.20ع123550.0ع1000ع-500

ع0.06ع63ع2.95ع70088.0ع2000ع-1000
ع0.01ع16ع2.21ع52602.0عي ك دع2000

ع

%ع بببببببةع10.36 ع ةعمي يبببببببظرعميببببببب ب عم ييبببببببد عتشبببببببك ع بببببببظعخسبببببببات ع2يب بببببببذع بببببببةعمي ببببببب ا عج
%ع بببببببةعم  بببببببظي ع0.25 ع يبببببببظل عتشبببببببك ع بببببببظعخسبببببببات ع282مي سبببببببظ معميكويبببببببمعا ببببببب  ع يظلمت بببببببظعج

مجع سبببببسعشبببببظ  عي ببببب  عمي يظلمر   بببببظعت ببببب يعيظخببببب عت بببببددعم بببببدمجع سبببببسعمي يبببببظلمر عيببببب معي تبببببدحعم بببببدع
%ع ببببةع سببببظ معم دملبببب عمي دايببببمعا ك ببببدع60 يببببظل  عتشببببك ع ك ببببدع ببببةعع700شببببظ  عي ببببامي عج

%ع بببببةعمي سبببببظ معميكويبببببمع ببببب عميةوبببببيع ةعميتخببببباأعيببببب عميلدم بببببظرعاا بببببا علدم بببببظرع ك  بببببمع10 ببببةع
عاعمختظ ع دت  عيتدكلعي عمي يظلمرعمي دايم 
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ع

عخمعاة عمستاةظ عمي يظلمرعميكايد : ع د عميةي- 
ع

اةببببب عمسبببببتاةظ عمي يبببببظلمرعميكايبببببد ع ع ببببب عم بببببظدعي  يببببب عميت  ةبببببظرعيببببب عمي  وكبببببمعاميببببب  ع   عميبببببضع
ت ويبببببب عميتاببببببظيةعيبببببب عمي سببببببظ معاببببببيةعميت  ةببببببظرعميسببببببكظخيم عاخذببببببدمعيا ببببببا عتاببببببظيةعيبببببب عمختظ يببببببمع

لمرعمي دايبببببمعمي  ظسبببببي عميلدم يبببببمع بببببةع خ  بببببمعميبببببضع يبببببد  عا ي بببببظ عت  يببببب ع يببببب عيا يبببببمعمي يبببببظ
عي ةعم سواوعمي  تدحعيتس ييعميةيخمعلاع:

ع ا معجك ع ا معت   ع  ظيذم  ع12ت سييعمي  وكمعميضع  1
تدتيببببوعميت  ةببببظرعميسببببكظخيمعيكبببب ع  ظيذببببمعتسببببظ  يظع سببببوعميببببد يعمي تسوسبببب عيوببببامجعا يبببب ع  2

عيل ظةعمختشظدعميةيخمع وضع يتو ع يايمعمي  ظيذم 
تسببببببظ  يظع سببببببوعمي سببببببظ معمي دايببببببمعيكبببببب عتدتيببببببوعميت  ةببببببظرعميسببببببكظخيمع ميبببببب عكبببببب عيببببببامجع  3

عت    عا ي عيل ظةعت  ي ع ي عيألدمل عمي دايمعجتاييدع يخمع ا يمعل خيم  
سبببب وع يخببببمعت  ةببببظرعج ببببد عا بببب ة ع ببببةعكبببب ع  ظيذببببمعا سببببواوعمي ةظيخببببمعمي تخظسببببامع بببب ع  4

%ع ببببببةعت  ةببببببظرع10  ببببببيعمي سببببببظ معميكويببببببمعامي سبببببب اامعاظختذببببببظيعاا  ببببببيع يخببببببمع بببببب دلظع
عخعي  ع   لظع ةع ب عت  ةظرعي عمي  ظيذمعميام    ك ع  ظيذمعاشد ع ةع

ي تببببببدحعم ببببببدمجع سببببببسعشببببببظ  عي  يبببببب عمي يببببببظلمرعميتبببببب عت بببببب علبببببب ةعميت  ةببببببظرعمي سبببببب اامع  5
ع 1997اظيةيخمعاظستي ميعم ظدعمي يظلمرعمي  عايد عميتة م عميلدم  عيةظيع

ع
ع: ةع  يلمرعل  عميةيخمع  ظدخمعاظيةيخظرعميسظا م

ع

 بببب عتغ يببببمعشببببظ ومع  ببببظعيلبببب ةعشبببب ا عمي  ظسببببي عميلدم يببببمعتغ بببب عمي يببببظلمرعميتبببب عي ببببظع   1
عا دي مع يل  

ع%  ع.C.Vيي  ع ةظ  عمخيتب عج  2
 ع ا ببببمعيبببب عميةيخببببمعميسببببظا مع  ببببظع19 ع ا ببببمعابببب خع ببببةعج12يي بببب ع بببب  عمي ا ببببظرعميببببضعج  3

عيؤ  عميضعتي ي ع  يعميةيخمعم   ظي  
د عمي دايببببمعام يايببببمعتاليبببب عميةيخببببمعامختشببببظدلظعاشببببك ع يلبببب ع بببب عم يبببب عاةببببيةعمخ تاببببظدعمي بببب  4

عاظ تاظدلظع ا ظرعل خيمعي عل معميتس يي 
م  ببببببظجعكبببببب عت  بببببب عالةعيسببببببتي يعيبببببب عميت بببببب يدمرعمي سببببببت اويمعاخببببببظجمع وببببببضعايظخببببببظرع  ي ببببببمع  5

عل عايظخظرعميتة م عميلدم   
ي كببببببةعمسببببببتي ميع سببببببواوعميت بببببب يدعميخسببببببا عاميبببببب  عي سببببببةع ببببببةعختببببببظي عمي سبببببباحعيبببببب ع ظيببببببمع  6

عيوس معمي  داسمعايخ  عميةيخمععا ا عمدتاظ عايةعمي سسعاميتة م 
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ع
ع ظخيظ:ع خظ  عم  امد:

ع

تت يبببببلع خبببببظ  عم  بببببامدعا خ بببببظع  سببببب معميبببببضع  بببببام عاكببببب ع بببببا عي تبببببا ع وبببببضع ببببب  ع بببببةع
ميا ببببب مرعميلدم يبببببمع  ببببب ا  عا ت ظدابببببمعيببببب عمي سبببببظ م عايسببببب  عمياسبببببا عميي بببببظع سبببببوعميبببببد ي ع

د ةعيبببب ي ع ببببةعميسبببب  عك ببببظعمةعميا بببب مرعميلدم يببببمعتببببلا عا يببببظ عميببببد ع ببببةع ابببب عسببببو معام  عم 
ع   عايظخظرع ةعل  عمي خ  م 

ع
عتس ييعميةيخم:

ع

 سببببب رع خبببببظ  عم  بببببامدعميبببببضع داببببب ع ا بببببظر عكببببب ع ا بببببمعت  ببببب عيبببببامجعج خ  بببببمعم مديبببببم  عا ببببب ع
سببببب ارع يخبببببمع بببببةعميا ببببب مرعميلدم يبببببمعيببببب عكببببب ع ا بببببمعاظسبببببتي ميع سبببببواوعمي ةظيخبببببمعمي ختذ بببببمع

ميببببببب  عا يببببببب عيلببببببب ظةعمختشبببببببظدعا يببببببب عاةببببببب عتدتيبببببببوعميا ببببببب مرعميلدم يبببببببمع سبببببببوعمي ا ببببببب عمي غدع
ميةيخبببببببمعيببببببب ع  يببببببب عمي خبببببببظ  عمي غدمييبببببببم عا ببببببب عسببببببب ارع يخبببببببمع ختذ بببببببمعتتكببببببباةع بببببببةع بببببببب ع

%ع ببببةعمي  ت بببب عابببب ي عيكبببباةع  ببببيعميةيخببببمع5 كببببددمرعج ب ببببمع د ببببظيعا ميببببم عكبببب ع كببببدد عتشببببك ع
ع% 15م   ظي علاع

ع
عتس ييع يخمعم سظجمرعمي دا عمي يامخيم

ع

يلبببببظةعامي بببببظ لع وبببببضع سبببببتا عمي  ظيذبببببمعاظ لبببببظيمعت ببببب  علببببب  عميةيخبببببمعميبببببضعت ببببب يدع  ببببب م عم
ميببببضعت بببب يدع  بببب م عم ا ببببظدعيو  ببببظأع يببببدعمي ببببخذي عا بببب عايببببدرعايظخببببظرعميتةبببب م عميلدم بببب عميبببب  ع

م ببببببببظدمع يببببببب معيو ببببببببظيليةعميببببببببلدم ييةع سبببببببوع خببببببببامةعمي ببببببببظيلجميت   عميبببببببب  عع1997خ ببببببب ع ببببببببظيع
 ةظيخبببببمعيةبببببظ عيسببببكةعييببببب عمي بببببظيل  عا ببببب عتببببيعمسبببببتي ميعم بببببظدعميتةببببب م عيو سببببا ع وبببببضعتسببببب ييع

%ع وبببببضع سبببببتا عمي  وكبببببم ع يببببب ع ببببب دع  بببببيعميةيخبببببمعميتببببب ع2ااي ببببب ع ةيبببببظد عخسبببببا ع بببببامي ع
%ع بببببةعم  بببببظي ع يبببببظلمرع10 ع يبببببظل ع  ع بببببظعخسبببببات ع3200ي تبببببدحعسببببب ا ظعي ببببب  عمي دمسبببببمعاببببببعج

عمي دا عمي يامخيمعي عمي  وكم 
ع
ع
ع

ظرع  بببب م عمي بببب ا عميتببببظي عياببببيةع  بببب م عمي ببببظيليةعاع  بببب م عميلبببب ةعامي ببببظ لع ال ببببمع سببببوعييبببب
عميل ةعامي ظ ل:

ععع

ع%عيو ظيليةع   عمي ظيليةع%عيول ةعامي ظ ل   عم  خظيععمي يببم
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عجميل ةعامي ظ ل 
ع37.42ع12081ع3.66ع104949ع20م  ع ةع

ع10.77ع3478ع2.74ع78425ع29ع-20
ع7.05ع2277ع2.58ع73839ع39ع-30
ع5.11ع1649ع2.44ع69879ع49ع-40
ع20.43ع6596ع15.82ع452699ع99ع-50

ع-100
ع199

ع10.37ع3348ع14.52ع415431

ع-200
ع499

ع5.67ع1830ع18.43ع527370

ع-500
ع2.24ع723ع21.11ع604221ع1999
ع2000
ع0.94ع304ع18.69ع534890عيظك د

ع

%ع بببببةعم  ببببظي ع بببب  عميلببببب ةع39.8يب ببببذعمةعمي يتببببيةعمي ظ خببببمعاميتظسبببببةمعتشببببكبةع ببببظعخسببببات ع
%ع ببببببةعم  ببببببظي ع ببببببظيل ع3.18ةعيشببببببك عامي ببببببظ لعيبببببب عمي  وكببببببمعاخسببببببامع ببببببظيل علببببببظتيةعمي يتببببببي

ميلببببب ةعامي بببببظ لعيببببب عمي  وكبببببمعااتاليببببب علببببب  عميةيخبببببمع وبببببضع يتوببببب عمي يبببببظرعا سبببببواوعميتاليببببب ع
مي تخظسببببوعيببببظةع  ببببيعميةيخببببمعيو يتببببيةعمي ظ خببببمعاميتظسببببةمع كاببببدع ببببةع بببب  ع ببببظيل علببببظتيةعمي يتببببية ع

عي ي عي د ع سسعشظ  عي ظتيةعمي يتيةعك ظعلاع السعي عمي ةظ يمعميتظييم:
n8+9    = nw8+9 

     =0.398× 3200 = 1274 

ع   عميةيخظرعيو يتيةعمي ظ خمعاميتظسةم عn8+9 ي ع
w8+9 عالةعمي يتيةعمي ظ خمعاميتظسةم ع

nع يظل   ع3200   عا  مرعمي ةظيخمعي  ي عمي ا ظرعجعع
ع

اةبببب عت  يبببب عمي يببببظرعميتبببب عي ببببد عي ببببظع سببببسعشببببظ  عا بببب ع سببببا رعمي ببببد ع ك ببببدعت ظخسببببظ عاةبببب ع
يبببببوع بببببد عكببببب ع  ظيذبببببمعتسبببببظ  يظع سبببببوع  ببببب م عميلببببب ةعامي بببببظ ل ع بببببيعسببببب ارع يببببب عتبببببيعتدت

%ع ببببةع ببببد عكبببب ع  ظيذببببمعا سببببواوعمي ةظيخببببمعمي تخظسببببامع بببب ع7 يخببببمع ببببةعلبببب  عمي ببببد ع    ببببظع
مي  ببببيعمي سبببب اامعاظختذببببظي عاي ببببد ع سببببسعشببببظ  عي ببببد عميةيخببببمعا يبببب عيسببببغدع  ببببيعمخسببببت ظد ع

عيظل  اسد معتغيدعمي ظيليةعا   م عمي يامخظرع وضع ستا عمي 
ع
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اتشببببببب  ع ببببببب  ع خشببببببب مع خ بببببببظعمخسبببببببةظدعميلدم يبببببببمعاميتكبببببببايةعميد سببببببب ظي عام د بببببببظيعمي يظسبببببببيمع
 سبببببةظدعمي خت بببببيةعا يدلبببببظ عيببببب علببببب  عمياد بببببمعسبببببيتيعميتةبببببد ع وبببببضعتسببببب ييعميةيخبببببمعمي سبببببتي يع

عيألسةظدعميلدم يمعااشك ع يتسد 
مي لد بببببمعيو ختا بببببظرعميلدم يبببببمععي ببببب  ع سبببببسعمخسبببببةظدعميلدم يبببببمعميببببب ع سبببببظوعسبببببةدعابببببظو

اميكوببببب عميتسببببباي يمعاتالية بببببظعي يتوببببب عمي  ظسبببببي عميلدم يبببببم عك بببببظعت ببببب  عميبببببضع سبببببظوعسبببببةدع
 سبببببببتول ظرعم ختبببببببظ عميلدم ببببببب  عملبببببببظيمعميبببببببضع سبببببببظوعم د بببببببظيعمي يظسبببببببيمع سبببببببةظدعمي ختا بببببببظرع

عميلدم يم 
ع

عتس ييعميةيخمعمي ستي ي
ع

مي خببببظ  عمي دت ةبببببمعيكبببب ع بببببةعمي بببببد ععمسببببتي يعي ببببب معمي سببببسع سبببببواوعمي ةظيخببببمعميةخ ا يبببببمعيببببب 
مي دايبببببمعاعمياةويبببببم ع يببببب ع سببببب رعمي بببببد عمي دايبببببمع ببببب بعميبببببضع خظ يببببب عكببببب ع خ بببببا عيتكببببباةع بببببةع
 ببببب ع ببببد ع دايببببم عاةبببب ع يبببب ع ببببد عسبببب وع يخببببمعتتكبببباةع ببببةع خ ببببا يةعيبببب عكبببب ع  ظيذببببمع ببببةع
مي  ظيذبببببظرعميتببببب عيا ببببب عيي بببببظع بببببد ع دايبببببم عاةببببب ع يببببب ع بببببد عم ببببب م عم بببببظدعيو يبببببظلمرعميلدم يبببببمع

 ا بببببا  عيببببب عكببببب ع خ بببببا ع يببببب عشببببب  عم  بببببظدعمي سبببببظ معمي لدا بببببمعاكببببب ع  سبببببا ع ا بببببا عمي
 ع يبببببظل ع بببببةعكببببب ع خ بببببا عا يببببب ع20يببببب عمي يبببببظل ع بببببةعمي يبببببظلمرعميلدم يبببببم عاةببببب ع يببببب عسببببب ارعج

تغ بببب ع  يبببب عمي  ظسببببي عميدييسببببيمعمي ا ببببا  عيببببب عمي خ  ببببم عاي ببببد عليببببظد عمي يببببظلمرعميلدم يبببببمع
ضع ببببب مدع بببببظيعلدم ببببب عكظ ببببب عيو خبببببظ  عمي دايبببببم عمي سببببب اامعيببببب عميةيخبببببمعكببببب ع سببببباا يةع بببببد ع وببببب

  بببببببظعاظيخسبببببببامعيو خبببببببظ  عمياةويبببببببمعيي بببببببد عليظدت بببببببظع  خبببببببظجع اسبببببببيعم ختبببببببظ  عااظيخسبببببببامعي خبببببببظ  ع
م  ببببببببامدعييسببببببببتي يع سببببببببواوعمي ةظيخببببببببمعمي ا يببببببببمعمي ختذ ببببببببمعاميبببببببب  عسببببببببا ع كببببببببد عيبببببببب ع يخبببببببببمع

عم  سظجمرعميخاظتيم 
ع


