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 : املكد١َ

طٛزاد جهٓٛيٛش١ٝ ٚطفرساد لًُٝر١ َحقظكر١ جمر٢ ارتٍ ا،جؿرتٍ        غٗدد ايطٓٛاد األخري٠ ج

إيهرتْٚٝر١ ٚاظرد٠     ايرر٣ كنرد كٕ ايملرتص كؾرةي قسٜر١      ألقُتز ايؿٓتل١ٝ جمر٢ ايةرز املةتغرس   ٚاضحخداّ ا

 .(1)  ٜٚس٣ بملك٘ ايةملض ل٢ً َداز ايًٌٝ ٚايٓٗتزٜطُع بملك٘ ايةملض

 ٛظر١ ٚاألقُرتز ايؿرٓتل١ٝ بملردا     ٚكقتجمخ ايفكت٥ٝتد ٚايةرز املةتغرس لرث كذرري ايطرُتٚاد املفح     

يإللقّ املٛش٘   ختؾ١ كٕ ٖرٙ ايفكت٥ٝتد اضحطتلخ اشحٝتش ظدٚد ايصَرتٕ ٚاملهرتٕ نُرت نرتٕ      شدٜدا 

 .(2)حيدس َع اإلذالتد املٛش١ٗ لث ايسادٜٛ

َٚع جملدد قٓرٛاد ايحًٝفصٜرٕٛ ايردٚت ٚجطرٛز اضرحخداّ ا،جؿرت،د ايفكرت١ٝ٥ جصاٜرد ايرٛل٢          

 .(3)جم٢ كٚقتد األشَتد ٚاألظداس ايطتز١٥ تز١ٜ يًحًفصٜٕٛ ٚخؿٛؾت بأ١ُٖٝ ايٛظٝف١ اإلخة

يكد كد٣ ايحطٛز ايحك٢ٓ ايطرسٜع يًحًٝفصٜرٕٛ إت جطرٛز اةدَر١ اإلخةتزٜر١ ٚجملكرد جكٓٝتجٗرت        

يًخدَر١ اإلخةتزٜر١ ٚإت إلرتد٠ نحتبر١      شدٜردا   نُت كقتف ايةز املةتغرس لرث األقُرتز ايؿرٓتل١ٝ بملردا      

ُٜ ٚجملسٜف " اةث " ْفط٘ َٔ  .(4)ػتٖد ٖٚٛ ٜكعغ٤ٞ ظدس إت غ٤ٞ حيدس جم٢ ْفظ ايًعظ١ كٚ ظدس 

ٚجملددد املٛاقف ايملسب١ٝ جم٢ ْظسجٗت يًكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ لث األقُتز ايؿٓتل١ٝ جمكد قةًحٗرت  

  (5)بملررض ايرردٍٚ ٚاألخررس٣ قٓٓررخ طررسم اضررحكةتلت ٚبملررض ايرردٍٚ األخررس٣ كْػررأد قٓررٛاد ختؾرر١ بٗررت

اإلخةتزٜرر١ املحخؿؿرر١ ايحرر٢ جةررز إزضررتلت لًرر٢ َررداز ايٝررّٛ      بتإلقررتجم١ إت ظٗررٛز َفٗررّٛ ايكٓررٛاد   

World of 24 Hours News  يكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥ ايملسبٝر١ بػرهٌ َرت     ل٢ً ا ممت ٜػهٌ قغطت  

 .(6)ٜٚصٜد َٔ جةملحٗت يًٛنت،د األشٓة١ٝ مل٤ٌ ضتلتد إزضتلت

ٕ جطرٛزاد  طحعل ايدزاض١ ظٝرز ك ججم٢ اآل١ْٚ األخري٠  ًَعٛظت  ٚغٗدد ؾٓتل١ األخةتز جطٛزا 

  بتإلقرتجم١ إت جصاٜرد كلرداد    ظر١ َرٔ َٛاقرع األظرداس إت ارُٗرٛز     األظداس كؾةعخ جٓكٌ حلظ١ بًع

ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ايملسب١ٝ الت١َ ايحر٢ جكردّ خدَر١ إخةتزٜر١ قرُٔ بسااٗرت َرٔ ْتظٝر١ ٚايكٓرٛاد          

ً     إلخةتز١ٜ املحخؿؿر١ َرٔ ْتظٝر١ كخرس٣    ايفكت١ٝ٥ ا فر١ لًر٢     ٖٚرٛ ٚقرع ير٘ جةملتجر٘ ٚجأذرياجر٘ املخح

ايفسٚم اململسجم١ٝ ايح٢ ميهٔ كٕ ٜهحطةٗت ارُٗٛز املؿس٣ ٚايملسبر٢ ظرٍٛ األظرداس ارتزٜر١ ٚايككرتٜت      

 الت١َ ايح٢ جحفصس بٗت املٓطك١ ٚايملتص كمجع.
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خرحقف شٓطرٝتجِٗ يًعؿرٍٛ لًٝٗرت     اَتد٠ كضتض١ٝ جطمل٢ ارُتٖري ل٢ً  ٚيكد كؾةعخ األخةتز

إلخةتزٜر١ ايدٚيٝر١ يًعؿرٍٛ لًر٢ ايطرةل بأضرس  ٚقرخ        ختؾ١ َرع ايحٓرتجمظ برل ايػرةهتد ٚايكٓرٛاد ا     

 .(7)ٚبملٓتؾس اإلبٗتز ايقش١َ يحعكٝل مسمل١ طٝة١ يد٣ ارُتٖري

جمتيكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ايملسب١ٝ جطحٗدف ايٛؾٍٛ إت كنث لردد ممهرٔ َرٔ املػرتٖدٜٔ ٚذيرو َرٔ       

 خقٍ لدد َٔ ايملٓتؾس  ٚاييت َٔ كُٖٗت:

ضتضررٝت    ك ذ كُٖٝرر١ ٚضررسل١ ْكرٌ اةررث َملٝررتزا  األخرر بأضررتيٝت ايحكرردّ ايحهٓٛيرٛشٞ  ٚا ررت  

اململتررر١  ٚنررريو ايطررسل١   ْكررٌ اةررث  ٚايطررملٞ ذمررٛ ككٝررل كنررث قرردز ممهررٔ َررٔ املٛقررٛل١ٝ         

Objectivity بملٝدا  لٔ ايحعٝص Bias  بتيكدز ايرٟ ٜحفل َع ايطٝتض١ اإللق١َٝ اييت  كع لت

 .ايكٓت٠

ٞ املكررتَل ذاد كرردّ لررث ايكٓررٛاد ايفكررت١ٝ٥ ٖررَٚرٔ ْتظٝرر١ كخررس٣ جمررإ كٖررِ املكررتَل ايرريت ج 

ٚيكررد كذةحررخ األدبٝررتد اإللقَٝرر١ كٕ ايررثاَض اإلخةتزٜرر١ لررت دٚز نررةري   إَررداد   ايطررتبع اإلخةررتزٟ  

 .(8)ارُتٖري بتململًَٛتد ذاد ايؿ١ً بتألظداس ارتز١ٜ

اإلخةتزٜر١  ممت ضةل جسنص ايدزاض١ احلتي١ٝ ل٢ً َملتر١ ايثاَض املكد١َ بتيكٓٛاد ايفكرت١ٝ٥  

بةملض   ٚقع األطس اإللق١َٝ اةتؾ١ بٗر٠ األظداس ارتز١ٜريايملسب١ٝ يألظداس ارتز١ٜ  َٚد٣ جأذ

املحغرياد ايٛضٝط١ ٚذيو بتيحطةٝل ل٢ً ذقس قٓٛاد إخةتز١ٜ جتبمل١ ألْظ١ُ ضٝتض١ٝ ٚإلق١َٝ ٖٚرٙ 

 .ايكٓٛاد ٖٞ: قٓت٠ ارصٜس٠ ايكطس١ٜ  ٚقٓت٠ ايملسب١ٝ  ٚقٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز

 َػه١ً ايدزاض١ :

   يٛظظ كٕ ٖٓتى ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ َٔ خقٍ املحتبمل١ يًثاَض ايح٢ جكدَٗت ايكٓٛاد

ٕ   َٔ ْتظ١ٝ ضٛا٤ نتٕ ثاَضجغري بتيغ األ١ُٖٝ جم٢ ٖرٙ اي  زغةرتد  جًةر٢  جمٛشرد كْٗرت    ايػرهٌ كٚ املكرُٛ

 ٚا،قحؿرتد١ٜ  ايطٝتضر١  إلظداسي املةتغس٠ ٚايحغط١ٝ اململًَٛتد ل٢ً احلؿٍٛ جم٢ املػتٖد ٚاظحٝتشتد

ٍ  كٚ،  األظرداس  جطرٛز  َرع  َحملرتٜؼ  ارُٗرٛز  جمٝٗت ٜؿةي بدزش١ ٚغريٖت ٚايملطهس١ٜ ٌ  ٚذيرو  برأٚ  بفكر

  ظٝز كٕ األخةرتز ٚايرثاَض اإلخةتزٜر١    ايكٓٛاد ٖرٙ َرٌ جم٢ املٛشٛد٠ الت١ً٥ ايحهٓٛيٛش١ٝ ايحكٓٝتد

ْٗرت لرت كُٖٝحٗرت    ْةت٤ ٚاململًَٛتد نُت كت املػتٖد   ظؿٛي٘ ل٢ً األُٗد لًٝجهحطت ك١ُٖٝ ختؾ١ ٜملح

ملسض ارُٗٛز ملخحًف ٚضرت٥ٌ  جملد َطًةت  ز٥ٝطٝت    جٚ يدلت١ٝ٥ حمًٝت  ٚدٚيٝت    األْػط١ ااةتؾ١ 

اإللقّ  ظٝز كٕ ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ قد كؾةعخ ٖٞ َؿدز اضحكت٤ ارُٗٛز يألخةتز كنرس َرٔ ايكٓرٛاد   
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ك١ ذاد ايؿر١ً وٛقرٛ  ايدزاضر١. ٚ  ظرٌ ايحكردّ ايرحك        احمل١ًٝ  ٚذيو نُت جؤند األدبٝتد ايطرتب 

ايهةري ايرٟ كؾةعٓت ْملٝػ١   لؿسْت ٖرا كؾةعخ ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ جحةتز٣ ررث ارُتٖري إيٝٗت 

بػح٢ ايطسم َع حمتٚير١ احلفرتظ لًر٢ ايٓظرتّ اإللقَرٞ ٚايطٝتضر١ اإللقَٝر١ ايحتبملر١ لرت ايدٚير١           

أد٣ جمر   ْكٌ اةرث األَرس ايررٟ كد٣ إت ظٗرٛز إغرهتي١ٝ املٛقرٛ        املتيه١  َٚٛانة١ ايملؿس َٔ ضسل١  

كل٢ً بسْتال ظؿق ل٢ً جهسازاد يد٣ اارُٗٛز ل١ٓٝ  زتخحتجم إت لٌُ دزاض١ اضحطقل١ٝ بتيةتظز

ايٓٝرٌ يألخةرتز( ٖر٢     –ايملسبٝر١   –ايدزاض١ ا،ضحطقل١ٝ بتيكٓٛاد ايرقس لٝٓر١ ايدزاضر١ )ارصٜرس٠    

 نتيحتت :

 )  ايملُل   بق ظدٚد(.  قٓت٠ ارصٜس٠

 .)ْكط١ ْظتّ   ْٗت١ٜ األضةٛ (  قٓت٠ ايملسب١ٝ

 )َٔ ايكتٖس٠   املػٗد(.   قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز

 املكدَر١ بررتيكٓٛاد ايرثاَض  نُرت ديرخ املقظظر١ ايملًُٝر١ ٚكًٝرٌ املكرُٕٛ املةرد٢٥ يملٝٓر١ َرٔ           

ايطرتبك١   قرتجم١ يًدزاضرتد    بتإل()ارصٜس٠   ايملسب١ٝ   ايٌٓٝ يألخةرتز  ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥

ِٗ يًُملسجمر١ بتألظرداس   تجحًةٝر١ اظحٝتشر  ي   ٚلًر٢ َرد٣ قردز٠ ٖررٙ ايكٓرٛاد     ايح٢ كطًع لًٝٗت ايةتظز

 ٚايككتٜت الت١َ.

اإلخةتز١ٜ جم٢ جغط١ٝ نٌ كظداس  ايفكت١ٝ٥ تيكٓٛادب املكد١َايثاَض  أل١ُٖٝ َكُٕٛ ْٚظسا 

 جكدِٜ زؤ١ٜ غت١ًَ يًصُتٖري لٔ ٖرٙ األظداس.ايّٝٛ ل٢ً املطح٣ٛ احمل٢ً ٚايملسب٢ ٚايملتمل٢ ٚ

طةٝملر١  ل٢ً ذيو جسنصد املػه١ً ايةعر١ٝ جمر٢ اإلشتبر١ لًر٢ ايحطرتؤٍ اآلجر٢: َرت        ٚجأضٝطت 

 ظداس ارتز١ٜ  يأل ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ تيكٓٛادب املكد١ََملتر١ ايثاَض 

 :كٖداف ايدزاض١

 اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ تيكٓٛادبرر املكدَرر١ثاَض طةٝملرر١ َملتررر١ ايرر لًرر٢ ايحملررسفجطررمل٢ ايدزاضرر١ إت  

 ظداس ارتز١ٜ َٔ خقٍ:ايملسب١ٝ يأل

 جمرر٢ ايررثاَض املكدَرر١ َررٔ خررقٍ ايكٓررٛاد لًرر٢ املٛقررٛلتد ٚايككررتٜت ايرريت ٜررحِ َملترحٗررتايحملررسف  .1

 ايرقس ل١ٓٝ ايدزاض١ .  ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥
 ايفكرت١ٝ٥  ايثاَض املكد١َ َٔ خقٍ ايكٓٛادارتز١ٜ ٚايككتٜت املرتز٠ داخٌ  األظداس ظتي١ٝزؾد  .2

 .بتألظداس ارتز١َٜد٣ ازجةتطٗت جٛقٝي ٚ ل١ٓٝ ايدزاض١ ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ
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لٝٓرر١  ايملسبٝرر١ اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ ايحرر٢ جملحُررد لًٝٗررت ايكٓررٛاد  ايهػررف لررٔ ايكٛايررت ايفٓٝرر١  .3

 .  ايثاَض كد١َز١ٜ املايدزاض١ جم٢ َملترحٗت يألظداس ارت
ٛ  ٖرررٙ ْٚررلٝٓرر١ ايدزاضرر١   ايملسبٝرر١ اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ ايكٓررٛاد زن١ ارُٗررٛز  كًٝررٌ َػررت  .4

 املكد١َ. ايثاَضداخٌ  املػتزن١
يًككرتٜت   ايملسبٝر١  اإلخةتزٜر١  ايفكرت١ٝ٥  ايثاَض املكد١َ َرٔ خرقٍ ايكٓرٛاد   َملتر١ كدٜد اجتتٙ  .5

 .ٚاألظداس املرتز٠
 .ايملسب١ٝ ا،خةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ ٓٛادكًٌٝ طسم ايملسض املطحخد١َ   جكدِٜ ايثاَض   ايك .6

 : جطتؤ،د ايدزاض١

 ظتٚيخ ايدزاض١ اإلشتب١ بػهٌ لًُٞ ل٢ً ايحطتؤ،د األج١ٝ:

 ايفكت١ٝ٥ املٛقٛلتد ٚايككتٜت اييت ٜحِ َملترحٗت جم٢ ايثاَض املكد١َ َٔ خقٍ ايكٓٛاد َت كِٖ .1

 ١ ايرقس ل١ٓٝ ايدزاض ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ
 ايفكرت١ٝ٥  ٚايككتٜت املرتز٠ داخٌ ايثاَض املكد١َ َٔ خرقٍ ايكٓرٛاد   ظتي١ٝ األظداس ارتز١َٜت  .2

  ل١ٓٝ ايدزاض١ َٚد٣ ازجةتطٗت بتألظداس ارتز١ٜ ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ
لٝٓر١ ايدزاضر١ جمر٢     ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ ايكٛايت ايف١ٝٓ ايح٢ جملحُد لًٝٗت ايكٓٛاد َت .3

   َملترحٗت يألظداس ارتز١ٜ املرتز٠   ايثاَض
لٝٓرر١ ايدزاضرر١ ْٚررٛ  ٖرررٙ    ايملسبٝرر١ اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ ارُٗررٛز   ايكٓررٛاد  ػررتزىٜ نٝررف .4

  املػتزن١ داخٌ ايثاَض املكد١َ
يًككررتٜت  ايملسبٝرر١ اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ اجتررتٙ َملتررر١ ايررثاَض املكدَرر١ َررٔ خررقٍ ايكٓررٛاد َررت  .5

  ٚاألظداس املرتز٠
 خةتزٜررر١اإل ايفكرررت١ٝ٥   ايكٓرررٛاد كدَررر١امل طرررسم ايملرررسض املطرررحخد١َ   جكررردِٜ ايرررثاَض َرررت .6

  ايملسب١ٝ

 :ايدزاضتد ايطتبك١

 Jown Prak (2015)(9)دزاض١ 

 بملٓٛإ:" جةتٜٔ ايحغط١ٝ اإلخةتز١ٜ ايحًٝفص١ْٜٝٛ األَسٜه١ٝ يهٛزٜت ٚايٝتبتٕ".
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ٖدجمخ ايدزاض١ ايحملسف ل٢ً األطس املطحخد١َ   ايحغط١ٝ اإلخةتز١ٜ ايحًٝفص١ْٜٝٛ األَسٜه١ٝ يهٛزٜت 

جةز َرٔ خرقٍ ايرثاَض اإلخةتزٜر١ ايملتملٝر١         َٛقٛ  إخةتزٟ 223ٝتبتٕ  ٚذيو لٔ طسٜل كًٌٝ ٚاي

  ظٝز قتَخ ايدزاضر١   ABC, CNN, NBC, CBSكزبع غةهتد َٔ ايحًٝفصٜٕٛ األَسٜهٞ ِٖ 

َٛقررٛلتد ز٥ٝطرر١ٝ ٖٚررٞ: ايملققررتد ايدٚيٝرر١ َررع   ذقذرر١األطررس املطررحخد١َ    اُٛلرر١ َررٔ بحعًٝررٌ

د٠ األَسٜه١ٝ  ا،قحؿتد  ٚاملظتٖساد ٚا،ظحصتشتد.ٚجٛؾرًخ ايدزاضر١ إت اُٛلر١    ايٛ،ٜتد املحع

 َٔ ايٓحت٥ض كُٖٗت:

كذةحخ ايدزاض١ كٕ األظداس ايملتمل١ٝ املخحًف١ اييت جهٕٛ   دٚي١ َت  جؤذس لًٞ إَهت١ْٝ جغطٝر١   -1

 كخةتزٖت. 

يٝتبرتٕ ٚايٛ،ٜرتد   اٖحُخ غةهتد ايحًٝفصٜٕٛ األزبملر١ بتيملققرتد ايدٚيٝر١ برل نرٌ َرٔ نٛزٜرت ٚا        -2

   املكتّ األٍٚ ٚاضحخدَخ   جغطٝحٗت إطتز ايحملتٕٚ ٖٚٛ إطتز اجيتبٞ. املحعد٠ األَسٜه١ٝ

شرررت٤د املظرررتٖساد ٚا،ظحصتشرررتد   ايرتجٝرررت ايررررتْٞ ٚقرررد اضرررحخدَخ   جغطٝحٗرررت إطرررتز       -3

 ايدميكساط١ٝ   ٚؾف جًو املظتٖساد ٖٚٛ إطتز اجيتبٞ.

املٛقٛلتد اإلقحؿتد١ٜ اييت جؿرف ا،قحؿرتد ايٝتبرتْٞ     زؾدد ايػةهتد ايحًٝفص١ْٜٝٛ كًٌٝ -4

َطحخد١َ إطتز ايحٓتجمظ ٖٚٛ إطتز ضًيب  ٚإطتز ايحملتٕٚ   ٚؾف ا،قحؿتد ايهٛزٟ ٖٚٛ إطتز 

 اجيتبٞ.

 (10)(2012) دايٝت لرُتٕ إبساِٖٝدزاض١ 

  ".ايملسب١ٝ اململتر١ اإلخةتز١ٜ يًككتٜت ايطٝتض١ٝ ايملسب١ٝ   ايكٓٛاد املٛش١ٗ بتيًغ١بملٓٛإ : " 

احلررس٠ )دجمخ ايدزاضرر١ ايحملررسف لًرر٢ اململتررر١ اإلخةتزٜرر١ يًككررتٜت ايطٝتضرر١ٝ ايملسبٝرر١   قٓررٛاد    ٖرر

ٚذيرو َرٔ خرقٍ اضرحخداّ َرٓٗض املطري اإللقَرٞ  ٚقرد          ( 24ٚجمسْطرت   ٚايملتص اإلٜساْٝر١   األَسٜه١ٝ

ايككررتٜت  نُررت ٖحُررتّ ايكٓررٛاد ايرقذرر١ بررتيحٛاشٕ   لررسض ًخ إت ايملدٜررد َررٔ ايٓحررت٥ض كُٖٗررت اجٛؾرر

كٚقعخ ْحت٥ض ايحعًٌٝ ايهٝفٞ اةتف بتيكك١ٝ ايطٛز١ٜ جأذري ضٝتضتد احله١َٛ اييت جكرّٛ بتيةرز   

ايةتظر١   قٓت٠ ايملرتص اإلٜساْٝر١ جردلِ ايٓظرتّ ايطرٛزٟ لًر٢        ل٢ً اململتر١ اإلخةتز١ٜ ظٝز ٚشدد

اجطررُخ احلررس٠   ٚبتيٓطررة١ يًككرر١ٝ ايفًطررط١ٝٓٝ  24لهررظ قٓررتجٞ احلررس٠ األَسٜهٝرر١ ٚقٓررت٠ جمسْطررت   

حمتٜد٠ إت ظد َت  بُٝٓت  24ا،َسٜه١ٝ بتيحعٝص يًصتْت األضسا٥ًٝٞ بُٝٓت نتْخ َملتر١ قٓت٠ جمسْطت 

نررتٕ يكٓررت٠ ايملررتص اإلٜساْٝرر١ جٛشرر٘ اجيررتبٞ ٚدالررِ يًككرر١ٝ ايفًطررط١ٝٓٝ ٚايملرردا٤ ايهتَررٌ يًصتْررت    
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١ٝ يًعسن١ ايػملة١ٝ لًرٞ  اإلضسا٥ًٝٞ ٚاألَسٜهٞ  ٚبتيٓطة١ يًكك١ٝ ايطٛدا١ْٝ كٝصد احلس٠ األَسٜه

 ظطتث ظه١َٛ ايػُتٍ ل٢ً لهظ قٓت٠ ايملتص اإلٜسا١ْٝ.

 (11)(2011) جمتط١ُ غملةتٕ ؾتحلدزاض١ 

 " : ٕ دزاض١ َكتز١ْ بل احلس٠  -اململتر١ اإلخةتز١ٜ يككتٜت ايػسم األٚضط ايطٝتض١ٝ ٚاأل١َٝٓبملٓٛا

  ".ت ل٢ً ارُٗٛز املؿسٟاألَسٜه١ٝ ٚايملتص اإلٜسا١ْٝ ٚايٌٓٝ يألخةتز املؿس١ٜ ٚاْملهتضٗ

ٖرردجمخ ايدزاضرر١ يطررسن َكتزْرر١ بررل ايطٝتضرر١ اإللقَٝرر١ األَسٜهٝرر١ ٚاإلٜساْٝرر١ ٚاملؿررس١ٜ جتررتٙ دٍٚ   

اإلخةتزٜر١ يككرتٜت   اإلٜسا١ْٝ ٚايٌٓٝ قٓرت٠ َؿرس    ايػسم األٚضط   ايكٓٛاد احلس٠ األَسٜه١ٝ ٚايملتص

ملترر١ ٚشعرِ اإلخرحقف برل نرٌ َرٔ       ايػسم األٚضط ايطٝتض١ٝ ٚاألَٓٝر١  يًٛقرٛف لًر٢ َقَري ٖررٙ امل     

األدا٤ األَسٜهررٞ ٚاإلٜساْررٞ ٚاملؿررسٟ ٚذيررو َررٔ خررقٍ كًٝررٌ األطررس اةثٜرر١ ايرريت جٛظفٗررت جًررو          

ايفكرررت٥ٝتد   جٓتٚلرررت يًككرررتٜت ايةرررتزش٠   ايػرررسم األٚضرررط ٚنٝفٝررر١ اْملهتضرررٗت لًررر٢ ايطٝتضررر١   

َملٝٓر١ ٚنرريو    ٍ جمررت٠ شَٓٝر١  ايحعسٜس١ٜ اةتؾ١ بهٌ قٓت٠ ل٢ً َملترحٗرت اإلخةتزٜر١ ٚجٓتٚلرت خرق    

ٚضط ٚزؾرد  ٘ يككتٜت ايػسم األإدزان يًصُٗٛز املؿسٟ ٚاْملهتضٗت ل٢ً ايحملسف ل٢ً اية١٦ٝ ا،جؿتي١ٝ

  ٍ كًٝررٌ املكررُٕٛ اإلخةررتزٟ ٚايدزاضرر١   جؿررٛزاجِٗ ٚكطررسِٖ اةتؾرر١ بٗرررٙ ايككررتٜت ٚذيررو َررٔ خررق

 د َٔ ايٓحت٥ض َٔ كُٖٗت:املٝدا١ْٝ ل٢ً ل١ٓٝ َٔ ارُٗٛز املؿسٟ ٚجٛؾًخ ايدزاض١ إت ايملدٜ

كظٗررسد ايٓحررت٥ض ٚشررٛد اخحقجمررتد ٚاقررع١ بررل ايكٓررٛاد اإلخةتزٜرر١ ايرقذرر١ ظطررت َملترحٗررت        -1

يألخةتز  ٚقد نتْخ قٓت٠ ايملتص األنرس اضحخداَت  يألخةتز ايةطرٝط١   لرسض األخةرتز املحملًكر١     

ألنررس اضرحخداَت    بتيككتٜت َٛقع ايدزاضر١  بُٝٓرت نتْرخ نرق  َرٔ قٓرت٠ احلرس٠ ٚايٓٝرٌ يألخةرتز ا         

إت اضرحخداّ األخةرتز اململتررر١    ١يألخةرتز املسنةر١ نُرت يررٛظظ اجترتٙ ايكٓرٛاد اإلخةتزٜر١ ايرقذرر      

 َكتبٌ اضحخداّ األخةتز اجملسد٠ ظٝز مت َملتر١ كغًت ايككتٜت َٛقع ايدزاض١.

ٖت ٚشٛد اخحقجمتد ٚاقع١ بل ايكٓٛاد ايرقذ١ ل١ٓٝ ايدزاض١   كضتيٝت إبساشكظٗسد ايٓحت٥ض   -2

يألخةتز املحملًك١ بأخةتز ايػسم األٚضط ايطٝتض١ٝ ٚاأل١َٝٓ ٚيهٔ ظٗس اٖحُتّ َحكرتزث   إبرساش   

%( 39.5%( َرٔ كخةرتز ايػرإٔ ايملساقرٞ  ٚ)    39.3األخةتز املحملًك١ بٗر٠ ايككتٜت ظٝز مت إبرساش) 

 .%( َٔ األخةتز املحملًك١ بتيؿسا  ايفًططٝ  اإلضسا35ًٞٝ٥َٔ كخةتز إٜسإ بُٝٓت مت إبساش)
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 (12)(2010) ضتيٞ كمحد شتددزاض١  -3

-ايدلت١ٜ ايطٝتض١ٝ   ايكٓت٠ ايفكت١ٝ٥ اإلضسا١ًٝٝ٥ املٛش١ٗ بتيًغ١ ايملسب١ٝبملٓٛإ : " كضتيٝت 

  ".دزاض١ َطع١ٝ
ٖرردجمخ ايدزاضرر١ إت كًٝررٌ كضررتيٝت ايدلتٜرر١ ايطٝتضرر١ٝ   ايكٓررت٠ ايفكررت١ٝ٥ اإلضررسا١ًٝٝ٥  

ايدلٝر١ املطرحخد١َ   ٖررا اجملرتٍ  ٚايٛقرٛف لًر٢ كٖرِ        املٛش١ٗ بتيًغر١ ايملسبٝر١ َٚملسجمر١ جهحٝهرتد     

ا،طسٚظررتد ايطٝتضرر١ٝ ايرريت جكرردَٗت ٖرررٙ ايكٓررت٠ ٚؾررٛ،  إت كدٜررد خطرر١ لًُٝرر١ ملٛاشٗرر١ ٖرررٙ         

ايدلت١ٜ  ٚقد الحُدد ايدزاض١ ل٢ً َٓٗض املطي بأضًٛث ايمل١ٓٝ ل٢ً اُٛل١ َٔ ايثاَض اإلخةتزٜر١  

. ٚجٛؾررًخ ايدزاضرر١ يًملدٜررد َررٔ ايٓحررت٥ض َررٔ  يًُكررَُٕٛررٔ خررقٍ َطررحٜٛل ايحعًٝررٌ ايهُررٞ ٚايهٝفررٞ  

نتْخ األخةتز ايطٝتضر١ٝ ٚايملطرهس١ٜ جحؿردز قت٥ُر١ األخةرتز ايريت مت اإللحُرتد لًٝٗرت            -كُٖٗت

 %(.25.3%( ٚايملطهس١ٜ)46.7ايثاَض اإلخةتز١ٜ  ظٝز بًغخ ْطة١ األخةتز ايطٝتض١ٝ)

 (13)2008دزاض١ طتزم بٔ ْتؾس ايػدٚخٞ 

جكدِٜ ايثاَض احلٛاز١ٜ ٚلققحٗت بحملصٜص املػتٖد٠  دزاض١ ل٢ً ل١ٓٝ َٔ برساَض   "كضتيٝتبملٓٛإ: 

 .ايكٓٛاد ايحًفتش١ٜ ايفكت١ٝ٥ ٚارُٗٛز ايطملٛدٟ"

اضررحٗدجمخ ايدزاضرر١ ايحملررسف لًرر٢ كضررتيٝت جكرردِٜ ايررثاَض احلٛازٜرر١ ٚلققحٗررت بحملصٜررص          

حعًًٝٞ ٚاملٝداْٞ  ٚاضرحخدَخ  املػتٖد٠  ٚاضحخدَخ ايدزاض١ َٓٗض املطي اإللقَٞ بتيمل١ٓٝ بػكٝ٘ اي

( بسْررتَض ظررٛازٟ  ٚاضررحخدَخ ايدزاضرر١  35ايدزاضرر١ اضررحُتز٠ كًٝررٌ َكررُٕٛ لٝٓرر١ جكرردز عررٛايٞ )  

( َفرسد٠ َرٔ كجمرساد اجملحُرع ايطرملٛدٟ  ٚقرد جٛؾرًخ ايدزاضر١ إت         700اضحُتز٠ اضحةٝتٕ يملٝٓر١ بًغرخ )  

 اُٛل١ َٔ ايٓحت٥ض َٓٗت:

كضرًٛبت   جكردِٜ ايرثاَض احلٛازٜر١ كبسشٖرت: املحردزط        ( 13َكدَٛ ايرثاَض احلٛازٜر١ اضرحخدَٛا )    -

 ٚايملتطفٞ  ٚالتدئ  ٚايملًُٞ  ٚاحلُتضٞ  ٚاملٛاش١ٗ  ٚاإلضٗتث  .... ٚغريٖت.
 (14)(2006) إبساِٖٝ َؿطف٢ ؾتحلدزاض١  -

-  " : ٕ ٞ اإلضسا٥ًٝٞبملٓٛا دزاض١ جطةٝك١ٝ ل٢ً قٓٛاد  -اململتر١ اإلخةتز١ٜ يككتٜت ايؿسا  ايملسب

 ."   ٚايكٓت٠ ايرت١ْٝ اإلضسا١ٝB.B.C١ًٝٝ٥  ايٌٓٝ ايدٚي
ٖررردجمخ ايدزاضررر١   ايحملرررسف لًررر٢ نٝفٝررر١ ايحغطٝررر١ اإلخةتزٜررر١ يككررر١ٝ ايؿرررسا  ايملسبرررٞ   

١ اإلذالرر١ ايثٜطتْٝرر١  دٚيٝرر١  ٚاةدَرر١ ايحًٝفصْٜٛٝرر١ ل٦ٝرر اإلضررسا٥ًٝٞ   نررٌ َررٔ قٓررت٠ ايٓٝررٌ اي  
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اإلخةتزٜر١ ايريت جكردَٗت جًًرو ايكٓرٛاد       ٚايكٓت٠ اإلضسا١ًٝٝ٥ ايرت١ْٝ ٚذيو َٔ خقٍ ل١ٓٝ َٔ ايثاَض

ل٢ً َرداز دٚز٠ جًٝفصْٜٛٝر١ نتًَر١ ٚكذرس ذيرو لًر٢ لٝٓر١ َرٔ ايٓخةر١ اإللقَٝر١ ٚايطٝتضر١ٝ املؿرس١ٜ             

لق٠ٚ ل٢ً دزاض١ َكرتظتجِٗ يهٝف١ٝ ايحطٜٛس املطرحكةًٞ ألدا٤ اةطرتث اإلخةرتزٟ املؿرسٟ َحُررق         

١ٝ املؿررس١ٜ ايٛظٝررد٠ ايرريت  تطررت اآلخررس بتيًغررتد قٓررت٠ ايٓٝررٌ ايدٚيٝرر١ بالحةتزٖررت ايكٓررت٠ ايفكررت٥

فسْطرر١ٝ ٚايملثٜرر١  ٚالحُرردد ايدزاضرر١ لًرر٢ ْظسٜرر١ كًٝررٌ األطررس اإللقَٝرر١  نُررت      ياإلدمًٝصٜرر١ ٚا

    ٞ َرٔ    ٚجٛؾرًخ ايدزاضر١ إت ايملدٜرد َرٔ ايٓحرت٥ض      ازجهصد ل٢ً َٓٗض املطري بػركٝ٘ ايحعًًٝرٞ ٚاملٝرداْ

١ٜ حلتي١ ايكملف ايملسبٞ   َٛاش١ٗ ايحٗدٜداد ايدٚيٝر١  كُٖٗت: كٕ قٓت٠ ايٌٓٝ ايدٚي١ٝ كلطخ األٚيٛ

ٚلدّ جٛظٝرد ايؿرف ايملسبرٞ  ٚيهرٔ شرت٤ جكردِٜ كٟ ؾرٛز٠ جًٝفصْٜٛٝر١ َرٔ قًرت األظرداس َرٔ داخرٌ              

ا،زاقٞ ايفًطط١ٝٓٝ احملح١ً ممت شملٌ جًو املٛقٛلتد اسد كجمهتز شردٜس٠ بتإلٖحُرتّ دٕٚ كٕ لحًرو    

ز٠ لًر٢ ايٓفرتذ داخرٌ اجملحُرع ايردٚيٞ كٚ كٕ جؿرةي َؿردزا         كٟ َكَٛتد ايٓصتن اييت جطُي لرت بتيكرد  

 يألخةتز كٚ َٓثا  يطسن ٚش١ٗ ايٓظس ايملسب١ٝ.

 (15)(2005دزاض١ حمُٛد كمحد َصٜد )

 بملٓٛإ : " الحُتد املساٖكل ل٢ً ايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ جم٢ َحتبمل١ األظداس ٚايككتٜت ايطٝتض١ٝ " .

ل ل٢ً ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ اإلخةتز١ٜ جم٢ َحتبمل١ ٖدجمخ ايدزاض١ ايحملسف ل٢ً الحُتد املساٖك

( َفسد٠ َرٔ املرساٖكل   350األظداس ٚايككتٜت ايطٝتض١ٝ   طةكخ ايدزاض١ ل٢ً ل١ٓٝ لُد١ٜ قٛاَٗت )

 ايرٜٔ يدِٜٗ كطةتم اضحكةتٍ ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ٜٚحملسقٕٛ يًكٓٛاد اإلخةتز١ٜ.

 ٚجٛؾًخ ايدزاض١ إت لد٠ ْحت٥ض َٔ كُٖٗت:

 خةتز١ٜ ايح٢ ٜػتٖدٖت املساٖكٕٛ ل١ٓٝ ايدزاض١ ٢ٖ : قٓت٠ ارصٜس٠   قٓت٠ ايٌٓٝ كِٖ ايكٓٛاد اإل

 .BBCيألخةتز   قٓت٠ ايملسب١ٝ   قٓت٠ ارصٜس٠ َةتغس   قٓت٠ 
 (16)(2005) دزاض١ : ١ًْٗ َظفس كبٛ زغٝد

  بملٓٛإ " اململتر١ اإلخةتز١ٜ يككتٜت ايدٍٚ ايٓت١َٝ جم٢ ايفكت٥ٝتد ايملسب١ٝ" .
إت كدٜد األطس اةث١ٜ ايح٢ جٛظفٗت ايفكت٥ٝتد ايسمسٝر١ ايملسبٝر١ جمر٢    ٖدجمخ ايدزاض١ 

جٓتٚلررت يًككررتٜت ايةررتزش٠ جمرر٢ ايرردٍٚ ايٓتَٝرر١ ٚدزاضرر١ نٝفٝرر١ اْملهتضررٗت لًرر٢ ك ررت  ايطٝتضرر١ٝ           

ايحعسٜس١ٜ. ٚإبساش َقَي ٖرٙ ايطٝتض١ ايحعسٜس١ٜ َٔ خقٍ زبطٗرت برتألطس اةثٜر١ املطرحخد١َ جمر٢      

٠ ش١َٝٓ َمل١ٓٝ ٚذيو َٔ خقٍ دزاض١ ْػساد األخةتز ٚايثاَض ايطٝتض١ٝ جم٢ جٓتٍٚ نٌ قك١ٝ خقٍ جمرت
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ٚالحُدد ايةتظر١ جم٢ دزاضحٗت ل٢ً َرٓٗض ايةعرز ٚجمر٢ إطرتز ٖررا       ايفكت٥ٝتد ايملسب١ٝ حمٌ ايدزاض١.

املررٓٗض الحُرردد لًرر٢ كضررًٛث املطرري ايحعًًٝررر٢ ٚجٓفٝررر ايحعًٝررٌ ايهُرر٢ ٚايهٝفرر٢ يًُررتد٠ اةثٜررر١           

 حمٌ ايدزاض١. بتيفكت٥ٝتد ايملسب١ٝ
 

 :َٚٔ كِٖ ْحت٥ض ايدزاض١

           جؿدزد األخةتز ايطٝتض١ٝ قت٥ُر١ كْرٛا  كخةرتز ايردٍٚ ايٓتَٝر١ جمر٢ ْػرساد ايفكرت٥ٝتد ايملسبٝر١– 

جًٝٗرررت األخةرررتز ايدبًَٛتضررر١ٝ   جمتألخةرررتز ايملطرررهس١ٜ بُٝٓرررت اظحًرررخ األخةرررتز       –حمرررٌ ايدزاضررر١  

تْْٛٝر١ املساجرت اةُرظ األخرري٠ بٓطرت      ا،شحُتل١ٝ ٚايركتجم١ٝ ٚاإللق١َٝ ٚايدٜٓٝر١ ٚايملًُٝر١ ٚايك  

 ق١ًٝ٦.
 (17)(2004دزاض١ شٝقٕ حمُٛد لةد ايساشم )

بملٓٛإ : " كضتيٝت جغط١ٝ ايككرتٜت جمر٢ برساَض ايرسك٣ املرالر١ لًر٢ الرٛا٤ جمر٢ ايكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥           

  املؿس١ٜ".

ٖردجمخ ايدزاضرر١ إت ايحملررسف لًرر٢ كضررتيٝت جغطٝرر١ ايككرتٜت جمرر٢ بررساَض ايررسك٣ املرالرر١ لًرر٢   

ٚقتَررخ ايةتظررر١ بحعًٝررٌ حمحرر٣ٛ بررساَض ايررسك٣ جمرر٢ بملررض      ٛا٤ جمرر٢ ايكٓررٛاد ايفكررت١ٝ٥ ايملسبٝرر١ الرر

 MBC  ٚLBCايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ايملسب١ٝ كًرٝق نُٝرت   ٖٚر٢ قٓرت٠ كبرٛ ظةر٢ ٚايٓٝرٌ يألخةرتز ٚ         

 ٚقٓت٠ ارصٜس٠.

 ٚجٛؾًخ ايدزاض١ يملدد َٔ ايٓحت٥ض نتٕ كُٖٗت:

 ( َررٔ 56بًغررخ ْطررة١ ايككررتٜت ايطٝتضرر١ٝ )%  بررساَض ايررسك٣ بررتيكٓٛاد لٝٓرر١ ايدزاضرر١ بُٝٓررت بًغررخ

 %(.22ايككتٜت ا،شحُتل١ٝ )
 جطحٓد ٖر٠ ايدزاض١ إت ْظس١ٜ كًٌٝ األطس اإللق١َٝ. اإلطتز ايٓظسٟ يًدزاض١:

ُجملد ْظس١ٜ األطس َٔ ايسٚاجمد ايٓظس١ٜ احلدٜر١   دزاضتد ا،جؿتٍ ٚاييت ظظٝرخ باٖحُرتّ   

تد ايسكٟ ايملتّ ٚا،جؿتٍ ٚايدزاضتد اةتؾر١ بتملكرُٕٛ اإلخةرتزٟ    َحصاٜد َٔ قةٌ ايةتظرل   دزاض

 بٛضت٥ٌ اإللقّ ٜٚسشع ذيو إت:

كٕ ايٓظس١ٜ لرٌ إقتجم١ ْظس١ٜ يًرتانِ ايملًُٞ يةعرٛس ا،جؿرتٍ ٚذيرو ألْٗرت جحرٝي يًةتظرز       

  ايحغط١ٝ اإللق١َٝ بٛضت٥ٌ اإللقّ يًككتٜت املرتز٠   Laten Contentقٝتع احملح٣ٛ ايؿسٜي 

 خقٍ جمرت٠ ش١َٝٓ َمل١ٓٝ.
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نُت جكدّ جفطريا  ْظسٜت  يدٚز ٚضت٥ٌ اإللقّ   جػهٌٝ َملتزف ايسكٟ ايملرتّ ٚاجتتٖتجر٘ ذمرٛ    

ٚذيو َٔ خرقٍ دزاضر١ ٚكًٝرٌ     How to think about the issue?"  (18) "ايككتٜت املرتز٠

قرر١ ذيررو بتضررحصتبتد كطررس اململتررر١ اإلخةتزٜرر١ يألظررداس ٚايككررتٜت املرررتز٠   ٚضررت٥ٌ اإللررقّ  ٚلق

 .ارُٗٛز اململسجم١ٝ ٚايٛشدا١ْٝ ذمٛايككتٜت ذاجٗت خقٍ جمرت٠ ش١َٝٓ َمل١ٓٝ

ُٜملد َفّٗٛ اإلطتز َفَٗٛرت  كضتضرٝت    جمٗرِ دٚز ٚضرت٥ٌ اإللرقّ  نُرت ٜػرري إت ٚضر١ًٝ         َفّٗٛ اإلطتز  :

         ٔ خرقٍ   يٛؾف ق٠ٛ ايٓـ ا،جؿتيٞ ظٝز ًٜكرٞ ايكر٤ٛ لًر٢ نٝفٝر١ ايحرأذري لًر٢ ايرٛلٞ اإلْطرتْٞ َر

 .(19)ا،جؿتٍ

:ٖٛ كدا٠ ضٝهٛيٛش١ٝ جطسن زؤ١ٜ كٚ َٓظٛز بملٝٓ٘ يًُٛقٛ  ٚجٛظف ايثٚش يًحأذري جمتإلطتز اإللقَٞ

 .(20)  األظهتّ ايقظك١

إت كٕ األطس اإلخةتز١ٜ ٜحِ جػهًٝٗت َٔ خقٍ ايهًُتد  1991لتّ  Entmanٜٚػري "إْحُتٕ" 

ٚايسَررٛش  Conceptsٚاملفررتِٖٝ   Metaphorsٚايٛؾررف اجملررتشٟ  Key wordsايس٥ٝطرر١ٝ 

Symbols  ٚايؿٛز املس١ٝ٥Visual images ظٝرز  (21)اييت ٜحِ ايرتنٝص لًٝٗت   ضسد األخةتز .

   Sharingاملػررتزن١  -كضتضرر١ٝ ٜكررّٛ لًٝٗررت اإلطررتز اإلخةررتزٟ ٖٚررٞ:  ظرردد زٜطررٞ ضررح١ لٓتؾررس 

  Symbolicَص١ٜ   ٚايسPersistent  ٚا،ضحُساز كٚايرةتد ايٓطيب Organizingٚايحٓظِٝ 

: جمٝكرّٛ اإلطرتزبحٓظِٝ اململًَٛرتد    Structure  ٚبٓت٤ اإلطتز Principlesٚاملةتد٤٣ كٚ ايكٛالد 

لًٝٗررت َررٔ قةررٌ ارُٗررٛز ٖٚررر٠ ا، ررت  جحٓررٛ    َررد٣      ٚاألجمهررتز لررٔ طسٜررل ك ررت  ٜررحِ ايحملررسف   

دد٠ جٓظِ اإلطتز بٓت٤ اإلطتز َٔ ايٛضت٥ٌ ايسَص١ٜ اييت جملٌُ ل٢ً إظتد ب١ٝٓ حم ؾملٛبحٗت. ٜٚحهٕٛ

 .(22)َٔ خقٍ جكُل بملض ا،جمهتز ٚاضحةملتد كجمهتز كخس٣ ٖت١َ

لًٝر٘  كضةتث اخحٝتز ايٓظس١ٜ يًدزاض١: ٜملٛد اخحٝتز ايهتجت لرٙ ايٓظس١ٜ ناطتز ْظرسٟ جسجهرص   

 ضةتث ٖٚٞ:ايدزاض١ احلتي١ٝ يملدد َٔ األ

حرٛاشٕ كٚ ايحعٝرص     جطتلد   قٝتع احملح٣ٛ ايكرُ  يٛضرت٥ٌ اإللرقّ ممرت ٜفٝرد   قٝرتع اي       -1

 اململتر١ اإلخةتز١ٜ يألظداس ٚايككتٜت.

جطتلد ٖرٙ ايٓظسٜر١   جكردِٜ جفطرريا  ْظسٜرت  َٓحظُرت  يردٚز ٚضرت٥ٌ اإللرقّ   ٚقرع األطرس            -2

 ٗت ارُٗٛز   جكُِٝٝٗ يألظداس.املسشمل١ٝ اييت ٜطحٓد إيٝ
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يًسضتي١ اإللق١َٝ َٔ  جطسن ٖرٙ ايٓظس١ٜ ظق  ْظسٜت  َٚٓٗصٝت  يسؾد ٚكًٌٝ احملح٣ٛ ايكُ  -3

 خقٍ ايطٝتم ايصٟ ٜٓدزط كح٘ املكُٕٛ اإلخةتزٟ.

ميهٔ كٕ كدد األطرس املسشملٝر١ ايريت ٜطرحٓد إيٝٗرت ايكرت٥ُٕٛ بت،جؿرتٍ   جٓرتٚلِ يألظرداس           -4

 ٚايككتٜت

 :َؿطًعتد ايدزاض١

 :News Channelsايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ 

قُرتز ايؿرٓتل١ٝ   ٖٚر٢ قٓرٛاد َفحٛظر١      ٜٓكًٗت ايةز املةتغس لرث األ  ٢ٖ جًو ايكٓٛاد ايح٢

غري َػفس٠ ٚجكدّ إت مجٝع كذمت٤ ايملتص   ٚجكردّ طرٍٛ َرد٠ برٗرت ٚلًر٢ َرداز ايٝرّٛ َرتد٠ إخةتزٜر١          

)ْػررساد ٚبررساَض( ٚجكرردّ بًغرر١ ارٗرر١ ايحرر٢ جحٛشرر٘ َٓٗررت كٚ بًغررتد َحملرردد٠. ٖٚرررٙ ايكٓررٛاد لٝٓرر١      

 ايٌٓٝ يألخةتز(. –ايملسب١ٝ  –ايدزاض١ ٢ٖ )ارصٜس٠ 

ٚ دزاضرر١ احلتيٝرر١ اضررحٝفت٤ جفتؾررٌٝ األْةررت٤ كٖررداف ايملتَرر١ يًٚجمكررت  يأل د بٗرررا اإلؾررطًقنٜٚكؿرر -

 (23) َحتبمل١ خث ٚقع بتيفملٌ يحصٜٚد احملط١ بحفتؾٌٝ ٚنٌ َت ٜأجٞ لًٝ٘ َٔ شدٜد.
اةث ايملسبٞ: ٖٚٛذيو اةث ايصٟ ٜكع   بًد َت لسبٞ اٚ ٜدٚز ظٍٛ ظدس لسبٞ ٖٚٞ جٓكطِ إت  -

ٚجحؿرررد٣ ايدزاضررر١  00000إقحؿرررتد١ٜ  ٚلطرررهس١ٜ  ٚزٜتقررر١ٝ  ٚإشحُتلٝررر١ كخةرررتز ضٝتضررر١ٝ  ٚ

 احلتي١ٝ يألظداس ارتز١ٜ َٔ ٖرٙ األخةتز.
 :The Current Eventsاألظداس ارتز١ٜ 

٢ٖ املٛقٛلتد ٚايككتٜت الت١َ ٚايةتزش٠ ضٛا٤ ل٢ً ايٓطتم احمل٢ً كٚ ايدٚت ٚايح٢ كظ٢ 

لت١َ ٚايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ بؿف١ ختؾ١. ٚذيو َٔ خقٍ بحغط١ٝ َهرف١ َٔ قةٌ ٚضت٥ٌ اإللقّ بؿف١ 

 لدد َساد ايملسض ٚايصَٔ اير٣ خؿـ يحغط١ٝ ٖرٙ األظداس ٚايككتٜت بتيكٓت٠.

جٓحُٞ ٖرٙ ايدزاض١ إت ايٓرٛ  ايٛؾرفٞ; ظٝرز جكرّٛ بسؾرد األظرداس ارتزٜر١         :ٓٗض ايدزاض١َْٛ  ٚ

ايرثاَض  َملترر١  بٗردف  بتيملٝٓر١  طري  اييت جكدّ   ايكٓرٛاد اإلخةتزٜر١  ٚقرد الحُردد لًر٢ َرٓٗض امل      

 .احلٛاز١ٜ يألظداس ارتز١ٜ   ايكٓٛاد ا،خةتز١ٜ
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 احُع ايدزاض١ ٚلٝٓحٗت:

  ٖٚرر٢ قٓررٛاد َحخؿؿرر١ جمرر٢ املكررُٕٛ  ايملسبٝرر١ اإلخةتزٜرر١ ايفكررت١ٝ٥ ٜٚحُرررٌ جمرر٢ ايكٓررٛاد

 –سبٝر١  ايمل –انحفرخ ايدزاضر١ برتيكٓٛاد اإلخةتزٜر١ )ارصٜرس٠      اإلخةتز٣ َٚفحٛظ١ ٚغري َػرفس٠ ٚقرد   

 َػتٖد٠. ايٌٓٝ يألخةتز( ْظسا  يٓحت٥ض ايدزاض١ ا،ضحطقل١ٝ جم٢ نْٛٗت كنرس ايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ

" ايحر٢ جملرسض َةتغرس٠  برتيكٓٛاد      اضر١ لًر٢ كًٝرٌ " ايرثاَض     ايةتظرز جمر٢ ٖررٙ ايدز    ٚالحُد

ايةتظرررز كلًررر٢ بسْرررتال ظؿرررق لًررر٢ جهرررسازاد بتيملٝٓررر١    لٝٓررر١ ايدزاضررر١  ظٝرررز اخحرررتز  ايررررقس 

( جمرر٢ ايكٓررٛاد 2015/  2/  15( إت )2015/ 1/2طقل١ٝ ايحرر٢ قررتّ بٗررت ايةتظررز جمرر٢ ايفرررت٠ َررٔ ) ا،ضررح

 ايرقذ١ ل١ٓٝ ايدزاض١ ٚنتْخ ٖرٙ ايثاَض ٢ٖ:

 )  ايملُل   بق ظدٚد(.  قٓت٠ ارصٜس٠

 )ْكط١ ْظتّ   ْٗت١ٜ األضةٛ (  قٓت٠ ايملسب١ٝ

 )َٔ ايكتٖس٠   املػٗد(.  قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز

 30/6/2015إت  1/4/2015ًٗت   ايفرت٠ َٔ ٚمت كًٝ

 :يًحعًٌٝ كضةتث اخحٝتز ايةتظز لر٠ ايفرت٠

  ٖر٠ ايفرت٠ غهًخ ايكٓٛاد ايرقس َتد٠ خؿة١ يألخةتز اييت جحملًرل بتألظرداس ارتزٜر١ خرقٍ      -1

 جمرت٠ ايدزاض١  ٚقدَخ قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز  ٚارصٜس٠  ٚايملسب١ٝ ْكق  ظٝت  ملٛاقع األظداس.
ٚشملًٗت جحٛاشرد  ظداس َٔ قةٌ ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ اإلخةتز١ٜ ا،ٖحُتّ بٓكٌ جفتؾٌٝ األت  ازجف -2

دا٥ُت    قًت كظداس ايؿسا  ايطٝتضرٞ ٚايملطرهسٟ ٚشملًرٗت َرتد٠ خؿرة١ ألظٗرتز جفرٛم ايكٓرٛاد         

 اإلخةتز١ٜ بةملكٗت ايةملض.
َهرف طرٛاٍ  ٗسد بػهٌ ض١ٝ اييت ظبسٚش لدد نةري َٔ املٛقٛلتد املخحًف١ نتملٛقٛلتد ايطٝت -3

ٚاملٛقٛلتد اييت جحملًرل بتيؿرسالتد ايملطرهس١ٜ ٚايفٓٝر١ ٚايركتجمٝر١      ٚايحعًٌٝ  جمرت٠ ايحطصٌٝ 

 ٚايمل١ًُٝ ٚا،شحُتل١ٝ ٚغريٖت.
 :مجع ايةٝتْتد كدا٠

 اإلخةتز١ٜ. ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١َاضحُتز٠ كًٌٝ َكُٕٛ ايثاَض 

ًٌٝ بٝتْتد ايدزاض١ بتلحةتزٖرت  يحع ًثاَضيكًٌٝ َكُٕٛ  قتّ ايةتظز بتضحخداّ اضحُتز٠

 كدا٠ َٓظ١ُ جحطِ بتملٛقٛل١ٝ جم٢ كًٌٝ املٛاد اإللق١َٝ املخحًف١ املكس٠٤ٚ ٚاملطُٛل١ ٚاملس١ٝ٥.
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 الدف َٔ كًٌٝ املكُٕٛ: - ك

اإلخةتزٜر١   ايفكرت١ٝ٥  برتيكٓٛاد  املكدَر١  كدا٠ كًٌٝ املكُٕٛ يمل١ٓٝ َرٔ ايرثاَض   ايةتظز اضحخدّ

كٓٛاد لٝٓر١  تياملكدَر١ بر   األظداس ارتزٜر١ يألخةتز( بٗدف ايحملسف ل٢ً  )ارصٜس٠   ايملسب١ٝ   ايٌٓٝ

ايدزاض١. ٚنريو ايحملسف ل٢ً كضًٛث لسض َٚملتر١ األظداس ارتزٜر١ ٚايككرتٜت املررتز٠ داخرٌ ٖررٙ      

ايٌٓٝ يألخةتز( جم٢  –ايملسب١ٝ  –ٚزؾد ايفسٚم األضتض١ٝ بل قٓٛاد ل١ٓٝ ايدزاض١ )ارصٜس٠  ايثاَض

 .ايدزاض١ س ٚايككتٜت الت١َ خقٍ جمرت٠َملترحٗت يألظدا

 خطٛاد إلداد ؾعٝف١ كًٌٝ املكُٕٛ:-ث
 :كدٜد ايةٝتْتد املطًٛب١ 

  ٚمشًررخ ٖرررٙ ايةٝتْررتد قرر٤ٛ كٖررداف ايدزاضرر١ ٚجطررتؤ،جٗت مت كدٜررد ايةٝتْررتد املطًٛبرر١ جمرر٢

 رٙ املتد٠.اجتتٙ املتد٠ اإللق١َٝ املكد١َ ْٚٛ  املكُٕٛ املكدّ بتإلقتجم١ إت ايكٛايت ايف١ٝٓ ل

 بررتإلطق  لًرر٢ اُٛلرر١ َررٔ ايهحررت ٚايدزاضررتد املحخؿؿرر١ جمرر٢ كًٝررٌ املكررُٕٛ   ذررِ قررتّ ايةتظررز

جمتد٠ يحهٜٛٔ َملسجم١ ْظس١ٜ كضتض١ٝ ٚجفؿ١ًٝٝ وٓٗص١ٝ ايةعز ايمل٢ًُ ٚكًٌٝ املكُٕٛ ختؾ١ بتإل

 كًٌٝ املكُٕٛ يًدزاض١ احلتي١ٝ. َٓٗت جم٢ جؿُِٝ ٚؾٝتغ١ ؾعٝف١

  جمر٢ ارتٍ ايدزاضر١   ٚقرتّ ايةتظرز      َٔ اةرثا٤ ٚاحملهُرل املحخؿؿرل   لسض ا،ضحُتز٠ ل٢ً لدد 

كًٌٝ املكرُٕٛ جمر٢ ايؿرٛز٠ ايٓٗت٥ٝر١      اجفكٛا لًٝٗت ٚبٗت كؾةعخ اضحُتز٠باشسا٤ ايحملدٜقد ايح٢ 

 نُت طةكخ ل٢ً ل١ٓٝ ايدزاض١ ايحع١ًًٝٝ.

 كدٜد جم٦تد كًٌٝ املكُٕٛ: -شر

 ل١ٓٝ ايدزاض١. احلٛاز١ٜ ضًثاَيجم٦تد املكُٕٛ اةتؾ١ بحعًٌٝ املكُٕٛ 

 .)ٌٝجم٦تد املكُٕٛ )َتذا ق 

كَٓر٢   –لطرهس٣   –  ظٝز قطِ املٛقٛ  إت )ضٝتضر٢  جدٚز َتد٠ ايدزاض١ تجم١٦ املٛقٛ : ك٣ لقَ (1

  –كدب٢  –زٜتق٢  –احُمل٢  –ظكتز٣  –ذكتجم٢  –ل٢ًُ  –د٢ٜٓ  –اقحؿتد٣  –
ٓتقػر١ بتيثْرتَض بتألظرداس    جم١٦ ازجةت  ايثْتَض بتألظداس: ٚجٛقي َد٣ ازجةت  ايككر١ٝ امل  (2

ٜرسجةط نًٝرت( ٜٚكرتف إيٝٗرت اضرِ احلردس اررتز٣ ايرر٣          –ٜسجةط شص٥ٝرت   –ارتز١ٜ )، ٜسجةط 

 جسجةط ب٘ جم٢ ظتي١ ا،زجةت .
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خةتزٜر١ ٚقطرُخ )اجيرتبٞ    ايثاَض املكد١َ يألظرداس ارتزٜر١   ايكٓرٛاد اإل   جم١٦ اجتتٙ َملتر١  (3

 َملحدٍ( -ضًيب  -
 –ضرتبك١   –جٛقٝرخ طرسن ايككر١ٝ يًُٓتقػر١ ٚجكطرِ إت )ظتيٝر١        جم١٦ ظتيٝر١ ايككر١ٝ: ٚجٛقري    (4

 َحتبمل١ يألظداس(. –َحٛقمل١ 

 :)ٌٝجم٦تد ايػهٌ )نٝف ق 

جكسٜس  –ككٝل  –َٓتظس٠  –ظدٜز َةتغس  –جم١٦ غهٌ ايثْتَض: ٚايػهٌ املطحخدّ ٖٛ إَت )ظٛاز  (1

 ْد٠ٚ كٚ َٓتقػ١ مجتل١ٝ(. –اضحفحت٤  –ضؤاٍ ٚشٛاث  –
،  –خةتزٜر١ ٚقطرُخ )ٜػرتزى    ايفكرت١ٝ٥ اإل    ايكٓرٛاد  املكدَر١  تيثاَضجم١٦ َػرتزن١ ارُٗرٛز بر    (2

 ٜػتزى(
طسن اضر١ً٦  خةتز١ٜ ٚقطُخ )ايفكت١ٝ٥ اإل   ايكٓٛاد املكد١َجم١٦ ْٛ  َػتزن١ ارُٗٛز بتيثاَض  (3

 (إبدا٤ زكٟ –جكدِٜ َملًَٛتد  –
 طسم ايملسض املطحخد١َ جم٢ جكدِٜ ايثْتَض. (4
 ٌاألضحٛدٜٛ. ظٛاز َع ايكٝف َع جؿٜٛس َٔ داخ 
 كضحٛدٜٛ كخس. ٜٛسظٛاز َع ايكٝف َع جؿ َٔ 
 .ظٛاز َع ايكٝف لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد ٚؾٛز٠ َحعسن١ 
  ذتبح١ظٛاز َع ايكٝف لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد ٚؾٛز٠. 
 .ٕٛظٛاز َع ايكٝف لٔ طسٜل ايحًٝف 
 .ظٛاز َع ايكٝف َع لسض زضّٛ ٚؾٛز جٛقٝع١ٝ 
 رت٥ٝتد.ظٛاز َع ايكٝف َع لسض بٝرتْرتد ٚإظؿ 
 يكطتد َٔ األزغٝف. ظٛاز َع ايكٝف َع لسض 
 جكتزٜس َطص١ً َؿٛز٠. ظٛاز َع ايكٝف َع لسض 

ٜمل٢ٓ ذةتد ايحعًٌٝ كْ٘ نًُت جهسز جطةٝل األدا٠ ل٢ً ْفظ ٚظداد ايحعًٝرٌ ْٚفرظ املكرُٕٛ     :ايرةتد

خحةرتز    ٚمت إشرسا٤ ا يرر٣ ٜكرّٛ بحطةٝرل األدا٠   ضٛف ْؿٌ إت ْفظ ايٓحت٥ض بغض ايٓظس لرٔ ايةتظرز ا  

( 8%( َرٔ احُرع ايدزاضر١ بٛاقرع )    10ٖت )ل٢ً لٝٓر١ قردز   ايحعًٌٝ بت،غرتاى َع ذقس بتظرلذةتد 

كًٝررٌ  ( ٚذيررو يحعدٜررد ْطررة١ ذةررتد اضررحُتز٠ %2,92  ٚبًررغ قُٝرر١ َملتَررٌ ايرةررتد ) إخةتزٜرر١بررساَض 
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ٖ اإلخةتزٜرر١ايررثاَض   ِ  ظٝررز غررسن ايةتظررز ا،ضررحُتز٠ ٚايف٦ررتد اةتؾرر١ بٗررت يًةررتظرل ٚمت جرٜٚررد

%( 2,92بٓطخ َٔ اضحُتزاد ايحعًٌٝ ٚايحملسٜفتد اإلشسا١ٝ٥. ٖٚر٢ ْطرة١ َٓتضرة١ ظٝرز جملرد ْطرة٘ )      

ْطة١ َكةٛي١ جم٢ َكتزْر١ ايف٦رتد املحػرتب١ٗ ،ضرحخساط قُٝر١ ذةرتد ايحعًٝرٌ ظٝرز ٜملرث ايرةرتد لرٔ            

كدا٠  ْطة١ ا،جطتم بل كنرس َٔ بتظز جم٢ كًٌٝ املكُٕٛ يمل١ٓٝ َرٔ املرٛاد اإللقَٝر١ بتضرحخداّ ْفرظ     

 ايحعًٌٝ.

باشسا٤ ايحعًٌٝ اإلظؿت٥ٞ يةٝتْتد ٖرٙ قتّ ايةتظز األضتيٝت اإلظؿت١ٝ٥ املطحخد١َ   ايدزاض١: 

 ٚاململسٚف اخحؿتزا  "عص١َ ايثاَض ا،ظؿت١ٝ٥ يًملًّٛ ا،شحُتل١ٝ" Spss بتضحخداّ بسْتَضايدزاض١ 

ٛ  تبٚقد مت اضحخداّ ارداٍٚ ايةطٝط١  ررداٍٚ   2اخحةرتز نرت   -ٜر١ يحهسازاد ايةطرٝط١ ٚايٓطرت امل٦

   ٚكدٜد دزش١ احلس١ٜ  َٚطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ.ايحٛاجمل يدزاض١ ايد،ي١ ا،ظؿت١ٝ٥ يًملقق١ بل َحغرئٜ
 

 ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١َ ْحت٥ض ايدزاض١ ايحع١ًًٝٝ يًثاَض

 )ارصٜس٠   ايملسب١ٝ   ايٌٓٝ يألخةتز(.

 بررتيكٓٛاد املكدَرر٢١ قررتّ بٗررت ايةتظررز كٕ كٖررِ ايررثاَض كٚقررعخ ايدزاضرر١ ا،ضررحطقل١ٝ ايحرر

ايحر٢ ٜملحُرد لًٝٗرت ارُٗرٛز جمر٢ انحطرتث اململسجمر١ ٚاململًَٛرتد املحملًكر١           ايملسبٝر١  اإلخةتزٜر١  ايفكت١ٝ٥

 بتألظداس ارتز١ٜ نتْخ نتيحتت:

 بتيدزاض١ ا،ضحطقل١ٝ: ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١َ( جسجٝت ايثاَض 1)

 (1ٍٚ زقِ )شد

ل١ٓٝ ايدزاض١ َٔ خقٍ ْطة١  ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١َجسجٝت ايثاَض 

املػتٖد٠ األضةٛل١ٝ نُت كظٗسجٗت ْحت٥ض ايدزاض١ ا،ضحطقل١ٝ ايح٢ قتّ بٗت ايةتظز خقٍ ايفرت٠ َٔ 

 (15/2/2015إت  1/2/2015)

 ايحهساز
 بساَض ايكٓٛاد

 ايٓطة١ امل١ٜٛ٦ ايحهساز

 قٓت٠ ارصٜس٠
 63 63   ايملُل

 52 52 بق ظدٚد

١  قٓت٠ ايملسٝب
ظتّ  50 50 ْكط١ْ 

 51 51 ْٗت١ٜ األضةٛ 

ٌ يألخةتز ٝ  قٓت٠ آي
ٔ ايكتٖس٠ َ 41 41 

 32 32 املػٗد

ٛا  ٔ ض٦ً  100 مج١ًَ 
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( َفرسد٠ ظرٍٛ كٖرِ    100ظٝز قتّ ايةتظز برتجٝت ايحهسازاد يًثاَض ايح٢ ذنسٖت املةعرٛذل )  

ايٓٝررٌ  –ايملسبٝرر١  –ثاَض ايحرر٢ ٜحتبملْٛٗررت جمرر٢ نررٌ قٓررت٠ َررٔ لٝٓرر١ ايدزاضرر١ ايحعًًٝٝرر١ )ارصٜررس٠  ايرر

يألخةتز( ٚبملد مجع ايحهسازاد ايح٢ ظؿٌ لًٝٗت نٌ بسْتَض   قتّ ايةتظز بتخحٝرتز كلًر٢ بسْرتال    

َملًَٛتد  جم٢ نٌ قٓت٠   َٚٔ ذِ كشسٜخ لًٝٗت ايدزاض١ ايحع١ًًٝٝ يًثاَض يًحأند َٔ كٕ َكُْٛٗت ٜكدّ

 لٔ األظداس ارتز١ٜ يًُػتٖدٜٔ.

ٚٚجمكت  يٓحرت٥ض ايدزاضر١ ا،ضرحطقل١ٝ ٚنرريو بٓرت٤ لًر٢ َقظظر١ ايةتظرز يًرثاَض املكدَر١           

 كٕ ٖررٙ ايرثاَض ٖر٢ برساَض جكردّ لًر٢       –لٝٓر١ ايدزاضر١    – ايملسبٝر١  اإلخةتزٜر١  ايفكرت١ٝ٥  بتيكٓٛاد

ٜغط٢ كٜتّ األضةٛ  َٚٔ ذِ ٜس٣ ايةتظز كْٗت    نُت كٕ جٛشٜع إذالحٗتالٛا٤ َةتغس٠  ٚلت َساد إلتد٠

 قتدز٠ ل٢ً جغط١ٝ األظداس ارتز١ٜ خقٍ األضةٛ .

 30/6/2015إت  1/4/2015ٚمت ضعت ايمل١ٓٝ   ايفرت٠ َٔ 

 ( جٛؾٝف بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١:2) 

 (2شدٍٚ زقِ )

 ايدزاض١ ل١ٓٝ جٛؾٝف بساَض

 لدد احلًكتد ايكٓت٠ اضِ ايثْتَض

 13 ٠ارصٜس   ايملُل

 13 ارصٜس٠ بق ظدٚد

ظتّ  13 ايملسب١ٝ ْكط١ْ 

 12 ايملسب١ٝ ْٗت١ٜ األضةٛ 

ٔ ايكتٖس٠ ٌ يألخةتز َ  13 ايٓٝ

ٌ يألخةتز املػٗد  13 ايٓٝ

 اإلخةتزٜر١  ايفكرت١ٝ٥  برتيكٓٛاد  املكدَر١ ( جٛشٜع ْٛ  املٛقٛلتد ٚايككتٜت ايح٢ جملترٗت ايرثاَض  3)

 ل١ٓٝ ايدزاض١: ايملسب١ٝ
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 (3شدٍٚ  زقِ )

 ايملسب١ٝ املكد١َ بتيكٓٛاد اإلخةتز١ِٜ َملترحٗت داخٌ ايثاَض ْٛ  املٛقٛلتد ٚايككتٜت ايح٢ ٜح

 ل١ٓٝ ايدزاض١

 ايثْتَض
 املٛقٛ  ْٛ 

ْكط١  بق ظدٚد   ايملُل

 ْظتّ
ْٗت١ٜ 

 األضةٛ 

 َٔ

 ايكتٖس٠
 اإلمجتت املػٗد

 جسجٝت

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 1 79,23 49 63,29 8 48,26 9 20,12 5 3,45 11 44,19 7 0,20 9 ضٝتض٢

 8 85,4 10 70,3 1 94,2 1 88,4 2 33,8 2 56,5 2 44,4 2 لطهس٣

 3 65,11 24 41,7 2 76,11 4 32,7 3 67,16 4 11,11 4 56,15 7 ك٢َٓ

 2 14,12 25 81,14 4 66,17 6 75,9 4 67,16 4 11,11 4 67,6 3 اقحؿتد٣

- 11,11 4 89,8 4 اشحُتل٢ - - - 2 89,4 3 82,8 3 11,11 16 77,7 6 

 4 19,10 21 11,11 3 82,8 3 32,7 3 17,4 1 67,16 6 11,11 5 د٢ٜٓ

- 56,5 2 44,4 2 ل٢ًُ - - - 3 32,7 2 88,5 1 70,3 10 85,4 8 

- 44,4 2 ذكتجم٢ - - - - - - - 3 32,7 2 88,5 - - - - 7 40,3 9 

- 56,5 2 89,8 4 ظكتز٣ - - - 6 63,14 2 88,5 - - - - 14 80,6 7 

- 11,11 4 89,8 4 ؾع٢ - - - 3 32,7 2 88,5 5 52,18 18 74,8 5 

- 44,4 2 إلق٢َ - - - 2 33,8 3 32,7 - - - - - - - 7 40,3 9 

- 78,2 1 23,2 1 جم٢ٓ - - - 3 32,7 - - - - - - - 5 42,2 10 

  100 206 100 27 100 34 100 40 100 24 100 36 100 45 اإلمجتت

 (0.05غري داي١ لٓد        (   0.491َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )  (  55زش١ ظس١ٜ  )د (    54.67)2نت)

( جسجٝت املٛقٛلتد ٚايككتٜت ٚاألظداس اإلخةتزٜر١ ايحر٢ ٚزدد قرُٔ    3ٜٛقي اردٍٚ ايطتبل زقِ )

ٚجمكرت  يٓرٛ  املٛقرٛ  طرٛاٍ َرد٠ ايدزاضر١ نتْرخ         ١ٝ اإلخةتز١ٜ ايثاا١ٝ يًثاَض ل١ٓٝ ايدزاضر١ ايحغط

 نتيحتت:

%( َررٔ 79,23( ْٚطرة١ ) 49د املٛقرٛلتد " ايطٝتضر١ٝ " جمر٢ ايرتجٝررت األٍٚ بحهرساز قردز٠ )     شرت٤ 

إمجررتت املٛقررٛلتد ايررٛازد٠ قررُٔ جغطٝرر١ بررساَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١ طررٛاٍ َررد٠ ايدزاضرر١   ٚشررت٤د           

%( َررٔ إمجررتت 14,12( ْٚطررة١ )25املٛقررٛلتد " ا،قحؿررتد١ٜ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرررت٢ْ بحهررساز قرردز٠ )  

د٠ قرُٔ ايحغطٝر١ ايثااٝر١ يرثاَض لٝٓر١ ايدزاضر١ طرٛاٍ َرد٠ ايدزاضر١   ٚشررت٤د          املٛقرٛلتد ايرٛاز  

%( َررٔ 65,11( ْٚطررة١ )24املٛقررٛلتد ذاد ايطررتبع " األَٓرر٢ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرتيررز بحهررساز قرردز٠ )     

إمجتت املٛقٛلتد ايٛازد٠ قرُٔ جغطٝر١ برساَض ايملٝٓر١ طرٛاٍ َرد٠ ايدزاضر١   ٚشرت٤د املٛقرٛلتد  "          
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%( َرٔ إمجرتت املٛقرٛلتد ايرٛازد٠     19,10( ْٚطرة١ ) 21رتجٝرت ايسابرع بحهرساز قردز٠ )    ايد١ٜٝٓ " جمر٢ اي 

قُٔ جغط١ٝ بساَض ايمل١ٓٝ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايؿع١ٝ " جمر٢ ايرتجٝرت اةرتَظ    

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايٛازد٠ قُٔ جغط١ٝ بساَض ايمل١ٓٝ طرٛاٍ  84,8( ْٚطة١ )18بحهساز قدز٠ )

( ْٚطرة١  16ض١   ٚشت٤د املٛقرٛلتد " ا،شحُتلٝر١ " جمر٢ ايرتجٝرت ايطرتدع بحهرساز قردز٠ )       َد٠ ايدزا

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايٛازد٠ قُٔ ايحغط١ٝ ايثاا١ٝ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشرت٤د ذاد  77,7)

%( َرٔ إمجرتت املٛقرٛلتد    81,6( ْٚطرة١ ) 14ايطتبع " احلكتز٣ " جم٢ ايرتجٝت ايطتبع بحهساز قدز٠ )

زد٠ قُٔ جغط١ٝ بساَض ايمل١ٓٝ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايملطهس١ٜ " جم٢ ايرتجٝرت  ايٛا

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايٛازد٠ قرُٔ جغطٝر١ برساَض لٝٓر١     85,4( ْٚطة١ )10ايرتَٔ بحهساز قدز٠ )

ز قردز٠  ايدزاض١ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايمل١ًُٝ " جمر٢ ايرتجٝرت ايررتَٔ َهرسز بحهرسا     

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايٛازد٠ قُٔ جغطٝر١ برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ طرٛاٍ َرد٠       85,4( ْٚطة١ )10)

%( َرٔ  40,3( ْٚطرة١ ) 7ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايركتجم١ٝ " جم٢ ايرتجٝت ايحتضع بحهساز قدز٠ )

         ٚ شررت٤د إمجررتت املٛقررٛلتد ايررٛازد٠ قررُٔ جغطٝرر١ بررساَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١ طررٛاٍ َررد٠ ايدزاضرر١   

%( َررٔ إمجررتت 40,3( ْٚطررة١ )7املٛقررٛلتد " اإللقَٝرر١ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايحتضررع َهررسز بحهررساز قرردز٠ )

املٛقٛلتد ايرٛازد٠ قرُٔ جغطٝر١ برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ طرٛاٍ َرد٠ ايدزاضر١   ٚشرت٤د املٛقرٛلتد "            

ٛ   42,2( ْٚطة١ )5ايف١ٝٓ " جم٢ ايرتجٝت ايملتغس بحهساز قدز٠ ) ازد٠ قرُٔ  %( َٔ إمجرتت املٛقرٛلتد اير

ٖٚهرررا ٜحكرري كٕ كٖررِ اررظ كْررٛا  قكررتٜت       جغطٝرر١ بررساَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١ طررٛاٍ َررد٠ ايدزاضرر١.      

َٚٛقٛلتد ْتيخ اٖحُتّ يد٣ ايثاَض ايطخ ل١ٓٝ ايدزاض١ خقٍ جمرت٠ ايدزاض١ نتْرخ نتيحرتت برٓفظ    

املٛقررٛلتد  –املٛقررٛلتد األَٓٝرر١  –املٛقررٛلتد ا،قحؿررتد١ٜ   –ايرتجٝررت )املٛقررٛلتد ايطٝتضرر١ٝ  

 املٛقٛلتد ايؿع١ٝ(.إ، كٕ جسجٝت اٖحُتّ نٌ بسْتَض ل٢ً ظدا نتٕ نتيحتت: –ايد١ٜٝٓ 

 بساَض قٓت٠ ارصٜس٠:

 كٚ، : بسْتَض   ايملُل:

نتٕ جسجٝت اٖحُتّ بسْتَض   ايملُل بتملٛقٛلتد ٚايككتٜت ايح٢ ٜحِ َملترحٗت بتيثْرتَض  

 خقٍ جمرت٠ ايدزاض١ نتْخ نتيحتت:

%( َررٔ 0,20( ْٚطررة١ )9ٝتضرر١ٝ " جمرر٢ ايرتجٝررت األٍٚ بحهررساز قرردز٠ )    شررت٤د املٛقررٛلتد " ايط 

إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ مت َٓتقػحٗت بتيثْتَض   ٚشت٤د املٛقٛلتد " األ١َٝٓ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ 
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%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض   ٚشت٤د 56,15( ْٚطة١ )7بحهساز قدز٠ )

( يهررٌ ْررٛ  4ا،شحُتلٝرر١ ٚ احلكررتز١ٜ ٚايؿررع١ٝ " جمر٢ ايرتجٝررت ايسابررع بحهررساز ) نرق َررٔ املٛقررٛلتد "  

%( يهٌ ْٛ  َٔ ٖرٙ األْٛا    ٚشت٤د املٛقٛلتد " ا،قحؿتد١ٜ " جمر٢ ايرتجٝرت اةرتَظ    89,8ْٚطة١ )

%( َررٔ إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ َٓتقػررحٗت بتيثْررتَض   ٚشررت٤د    67,6( ْٚطررة١ )3بحهررساز )

( ْٚطررة١ ١ٜ2 ٚايملًُٝرر١ ٚايركتجمٝر١ ٚاإللقَٝرر١ " جمر٢ ايرتجٝرت ايطررتدع بحهرساز )    املٛقرٛلتد " ايملطرهس  

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْرتَض   ٚشرت٤د املٛقرٛلتد " ايفٓٝر١ " جمر٢      44,4)

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػرحٗت بتيثْرتَض   23,2( ْٚطة١ )1ايرتجٝت ايطتبع بحهساز )

َٚٔ خقٍ لسض ٖررٙ ايٓحرت٥ض ٜحكري ا،ٖحُرتّ ايرر٣ ٜٛيٝر٘ بسْرتَض "   ايملُرل "          ايدزاض١.خقٍ جمرت٠ 

 بتملٛقٛلتد ايطٝتض١ٝ ٚاأل١َٝٓ   ايد١ٜٝٓ ل٢ً ْفظ ايرتجٝت طٛاٍ َد٠ ايدزاض١.

 ذتْٝت : بسْتَض بق ظدٚد:

شت٤ جسجٝت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػرحٗت بتيثْرتَض خرقٍ َرد٠ ايدزاضر١ نتيحرتت: شرت٤د        

%( َرررٔ إمجرررتت  44,19( ْٚطرررة١ )18املٛقرررٛلتد " ايطٝتضررر١ٝ " جمررر٢ ايرتجٝرررت األٍٚ بحهرررساز قررردز٠ )  

املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاضر١   ٚشرت٤د املٛقرٛلتد " ايدٜٓٝر١ " جمر٢      

%( َرٔ إمجرتت املٛقرٛلتد ايحر٢ لرخ َٓتقػرحٗت       67,16( ْٚطرة١ ) 6ايرتجٝت ايرت٢ْ بحهساز قدز٠ )

تيثْتَض خقٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد " األَٓٝر١ ٚا،قحؿرتد١ٜ ٚا،شحُتلٝر١ ٚايؿرع١ٝ "     ب

%( يهررٌ ْررٛ  َررٔ إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ       11,11( ْٚطررة١ )4جمرر٢ ايرتجٝررت ايرتيررز بحهررساز )   

٢ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١  ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايملطرهس١ٜ ٚايملًُٝر١ ٚاحلكرتز١ٜ " جمر    

%( يهٌ ْرٛ  َرٔ إمجرتت املٛقرٛلتد ايحر٢ لرخ َٓتقػرحٗت        56,5( ْٚطة١ )2ايرتجٝت ايسابع بحهساز )

( ْٚطرة١  1بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١  ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايف١ٝٓ " جم٢ ايرتجٝت اةتَظ بحهساز )

ٔ خرقٍ  َٚر  %( َٔ إمجرتت املٛقرٛلتد ايحر٢ لرخ َٓتقػرحٗت خرقٍ جمررت٠ ايدزاضر١ بتيثْرتَض.         78,2)

 لرررررسض ٖررررررٙ ايٓحرررررت٥ض ٜحكررررري ا،ٖحُرررررتّ ايرررررر٣ ٜٛيٝررررر٘ بسْرررررتَض برررررق ظررررردٚد بتملٛقرررررٛلتد        

 " ايطٝتض١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚايؿع١ٝ " ل٢ً ْفظ ايرتجٝت طٛاٍ َد٠ ايدزاض١.
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 بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 كٚ، : ْكط١ ْظتّ:

 -شت٤ جسجٝت املٛقٛلتد ايح٢ لرخ َٓتقػرحٗت بتيثْرتَض خرقٍ َرد٠ ايدزاضر١ نتيحرتت:       

%( َرٔ إمجرتت   30,45( ْٚطرة١ ) 11شت٤د املٛقٛلتد " ايطٝتضر١ٝ " جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز قردز٠ )     

املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ َٓتقػررحٗت بتيثْررتَض خررقٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١   ٚشررت٤د املٛقررٛلتد " األَٓٝرر١       

 %( يهرٌ ْرٛ  َرٔ إمجرتت املٛقرٛلتد     67,16( ْٚطرة١ ) 4ٚا،قحؿتد١ٜ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ بحهرساز ) 

ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض جمرت٠ ايدزاض١ ٚشت٤د املٛقٛلتد " ايملطهس١ٜ ٚاإللق١َٝ " جم٢ ايرتجٝت 

%( يهٌ ْٛ  َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت خقٍ 33,8( ْٚطة١ )2ايرتيز بحهساز قدز٠ )

( ْٚطررة١ 1ز )َررد٠ ايدزاضرر١ بتيثْررتَض   ٚشررت٤د املٛقررٛلتد " ايدٜٓٝرر١ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايسابررع بحهررسا    

ٖٚررا ٜٛقري    %( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايحر٢ لرخ َٓتقػرحٗت خرقٍ َرد٠ ايدزاضر١ بتيثْرتَض.       17,4)

اٖحُتّ بسْتَض ْكط١ ْظتّ بتملٛقٛلتد ايطٝتض١ٝ بؿف١ كضتض١ٝ إت شتْت املٛقٛلتد األخس٣ ايح٢ 

 ل٢ً زكضٗت املٛقٛلتد األ١َٝٓ ٚا،قحؿتد١ٜ.

 ذتْٝت : بسْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ :

٤ جسجٝررت املٛقررٛلتد ايحرر٢ اٖررحِ بٗررت ايثْررتَض طررٛاٍ َررد٠ ايدزاضرر١ نتيحررتت: شررت٤د    شررت

%( َرررٔ إمجرررتت 63,14( ْٚطرررة١ )6املٛقرررٛلتد )احلكرررتز١ٜ( جمررر٢ ايرتجٝرررت األٍٚ بحهرررساز قررردز٠ )  

املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ َد٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقٛلتد )ايطٝتضر١ٝ( جمر٢   

%( َررٔ إمجرتت املٛقررٛلتد ايحر٢ لررخ َٓتقػررحٗت   20,12( ْٚطرة١ ) 5ساز قرردز٠ )ايرتجٝرت ايرررت٢ْ بحهر  

خقٍ جمرت٠ ايدزاض١ بتيثْتَض   ٚشت٤د املٛقٛلتد )ا،قحؿتد١ٜ( جم٢ ايرتجٝت ايرتيرز بحهرساز قردز٠    

%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايحر٢ لرخ َٓتقػرحٗت خرقٍ جمررت٠ ايدزاضر١ بتيثْرتَض          75,9( ْٚطة١ )4)

)األ١َٝٓ ٚ ايد١ٜٝٓ ٚايمل١ًُٝ ٚايركتجم١ٝ ٚ ايؿع١ٝ ٚاإللق١َٝ ٚايفٓٝر١( نرق  َٓٗرت     ٚشت٤د املٛقٛلتد

%( يهررٌ ْررٛ  َررٔ إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ  32,7( ْٚطررة١ )3بتيرتجٝررت ايسابررع بحهررساز قرردز٠ ) 

َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١   ٚشت٤د نق َٔ  املٛقٛلتد )ايملطهس١ٜ ٚا،شحُتلٝر١( جمر٢   

%( َررٔ إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ     89,4( يهررٌ َٛقررٛ  ْٚطررة١ )  2ت اةررتَظ بحهررساز ) ايرتجٝرر

 َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١.
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ٖٚهرررا ٜحكرري َررد٣ ا،ٖحُررتّ ايررر٣ ٜٛيٝرر٘ بسْررتَض ْٗتٜرر١ األضررةٛ  بتملٛقررٛلتد )احلكررتز١ٜ    

 ٚايطٝتض١ٝ ٚا،قحؿتد١ٜ بٓفظ ايرتجٝت خقٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 ٌٝ يألخةتز:بساَض قٓت٠ ايٓ

 كٚ، : بسْتَض َٔ ايكتٖس٠:

شررت٤ جسجٝررت املٛقررٛلتد ٚايككررتٜت ايحرر٢ مت َٓتقػررحٗت خررقٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١ بتيثْررتَض       

%( َٔ إمجرتت  48,26( ْٚطة١ )9نتيحتت: شت٤د املٛقٛلتد "ايطٝتض١ٝ" جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز )

ٚشت٤د املٛقٛلتد "ا،قحؿرتد١ٜ" جمر٢   املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١ 

%( َرررٔ إمجرررتت املٛقررٛلتد ايحررر٢ لرررخ َٓتقػرررحٗت  66,17( ْٚطررة١ ) 6ايرتجٝررت ايررررت٢ْ بحهرررساز ) 

( 4بتيثْتَض خقٍ جمرت٠ ايدزاض١   ٚشت٤د املٛقرٛلتد "األَٓٝر١" جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز بحهرساز قردز٠ )       

يثْررتَض خررقٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١    %( َررٔ إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ َٓتقػررحٗت بت 76,11ْٚطررة١ )

( ْٚطررة١ 3ٚشررت٤د نررق  َررٔ املٛقررٛلتد "ا،شحُتلٝرر١ ٚايدٜٓٝرر١" جمرر٢ ايرتجٝررت ايسابررع بحهررساز قرردز٠ )   

%( يهٌ َٛقٛ  َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػرحٗت بتيثْرتَض خرقٍ جمررت٠ ايدزاضر١        82,8)

ؿرع١ٝ" جمر٢ ايرتجٝرت اةرتَظ بحهرساز      ٚشت٤د نق  َٔ املٛقرٛلتد "ايملًُٝر١ ٚايركتجمٝر١ ٚاحلكرتز١ٜ ٚاي    

%( يهٌ َٛقٛ  َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خرقٍ  88,5( ْٚطة١ )2قدز٠ )

( ْٚطررة١ 1جمرررت٠ ايدزاضرر١   ٚشررت٤د املٛقررٛلتد "ايملطررهس١ٜ" جمرر٢ ايرتجٝررت ايطررتدع بحهررساز قرردز٠ )       

ٖٚهررا ٜحكري    قٍ جمررت٠ ايدزاضر١.  %( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خر 94,2)

اٖحُتّ بسْتَض َٔ ايكتٖس٠ بتملٛقٛلتد ايطٝتض١ٝ ٚا،قحؿتد١ٜ ٚاأل١َٝٓ ل٢ً ايرتجٝت جم٢ َملترحٗت 

 يًككتٜت ايح٢ لخ َٓتقػحٗت خقٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 ذتْٝت : بسْتَض املػٗد:

زاضرر١ شررت٤ جسجٝررت ا،ٖحُررتّ بتملٛقررٛلتد ٚايككررتٜت ايحرر٢ مت َٓتقػررحٗت خررقٍ جمرررت٠ ايد     

 بتيثْتَض نتيحتت:

%( َرٔ  63,29( ْٚطرة١ ) 8شت٤د املٛقٛلتد " ايطٝتض١ٝ " جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قردز٠ ) 

إمجررتت املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ َٓتقػررحٗت بتيثْررتَض خررقٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١   ٚشررت٤د املٛقررٛلتد "       

تد ايحرر٢ لررخ  %( َررٔ إمجررتت املٛقررٛل 52,18( ْٚطررة١ )5ايؿررع١ٝ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرررت٢ْ بحهررساز )   

َٓتقػحٗت بتيثْرتَض خرقٍ َرد٠ ايدزاضر١   ٚشرت٤د املٛقرٛلتد " ا،قحؿرتد١ٜ " جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز           
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%( َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ َرد٠  81,14( ْٚطة١ )4بحهساز قدز٠ )

( 3يسابرع بحهرساز قردز٠ )   ايدزاض١   ٚشت٤د نق َٔ املٛقٛلتد " ا،شحُتل١ٝ ٚايد١ٜٝٓ " جمر٢ ايرتجٝرت ا  

  ػحٗت بتيثْتَض خقٍ َد٠ ايدزاض١%( يهٌ ْٛ  َٔ إمجتت املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتق11,11ْٚطة١ )

%( َرٔ إمجرتت   41,7( ْٚطرة١ ) 2ٚشت٤د املٛقٛلتد " األَٓٝر١ " جمر٢ ايرتجٝرت اةرتَظ بحهرساز قردز٠ )      

ت٤د نررق  َررٔ املٛقررٛلتد "   املٛقررٛلتد ايحرر٢ لررخ َٓتقػررحٗت بتيثْررتَض خررقٍ ْررد٠ ايدزاضرر١   ٚشرر      

%( يهرٌ ْرٛ  َرٔ إمجرتت     70,3( ْٚطرة١ ) 1ايملطهس١ٜ ٚايمل١ًُٝ " جم٢ ايرتجٝرت ايطرتدع بحهرساز قردز٠ )    

 املٛقٛلتد ايح٢ لخ َٓتقػحٗت بتيثْتَض خقٍ َد٠ ايدزاض١.

ٖٚهرررا ٜحكرري اٖحُررتّ بسْررتَض املػررٗد بتملٛقررٛلتد ايطٝتضرر١ٝ ٚايؿررع١ٝ ٚا،قحؿررتد١ٜ         

 ايدزاض١ جم٢ َملترحٗت يًككتٜت ايٛازد٠ بتيثْتَض. بتيرتجٝت خقٍ جمرت٠

ٟ ٜٓـ ل٢ً" ككل ايفسض ايؿفسٟ اير 2ٕ ق١ُٝ نت( ك3جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

بل ايرثاَض لٝٓر١ ايدزاضر١ ْٚرٛ  املٛقرٛلتد كٚ ايككرتٜت املررتز٠ جمٝٗرت ظٝرز نتْرخ            لدّ ٚشٛد لقق١

ُٝر١ غرري داير١    ( ٖٚرٞ ق 0.491( َٚطرح٣ٛ َملٜٓٛر١)  55( لٓد دزش١ ظس١ٜ)54.67 ( جطتٟٚ ) 2ق١ُٝ)نت

 .(0.05اظؿت٥ٝت  لٓد )

َٔ خقٍ ٖرا ايملرسض ازجفملرخ املٛقرٛلتد ذاد ايطرتبع ايطٝتضرٞ برتيكٓٛاد ايررقس ٜٚسشرع         

بررسٚش َٛقررٛلتد ضٝتضرر١ٝ ايطررتبع خررقٍ جمرررت٠ ايحطررصٌٝ  ظٝررز كٕ ا،ٖحُررتّ بتملٛقررٛلتد       إتذيررو 

طةٝملٞ ْظسا  ألٕ ٖرٙ ايكٓٛاد ٖٞ قٓٛاد إخةتز١ٜ َٚٔ كِٖ  ايطٝتض١ٝ َٔ قةٌ ايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ كَس

كٖرداجمٗت إَررداد ارُٗررٛز ايملسبررٞ بتململًَٛررتد لررٔ األظرداس ايطٝتضرر١ٝ بتيملررتص ايملسبررٞ ٚايملررتملٞ لًرر٢   

ايطٛا٤  َٚٔ ذِ جمٗٞ جطتِٖ   جػهٌٝ ٚجهٜٛٔ ايسكٟ ايملتّ ايملسبٞ جتتٙ األظداس ٚكدد كِٖ دٚاجمرع  

ٙ  إلخةتز١ٜ بؿف١ لت١َايحملسض يًكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ا ورت حيحرتط إيٝر٘ َرٔ َٛقرٛلتد ٖتَر١          إَرداد

ايدزاض١ َع ْحت٥ض بملض ايدزاضتد ايح٢ كغتزد إت كٕ ْطرة١   ٖرٙ ٚجحفل ْحت٥ض ٚل٢ً زكضٗت ايطٝتض١ٝ

ايككتٜت ايطٝتض١ٝ شت٤د جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ ذرِ ايككرتٜت ا،قحؿرتد١ٜ ذرِ ا،شحُتلٝر١ جمر٢ جسجٝرت          

( 2004دزاض١ شٝقٕ حمُٛد لةرد ايرساشم )  َٓٗت .ٗت بثاَض ايمل١ٓٝ ايحع١ًًٝٝايككتٜت ايح٢ ٜحِ َٓتقػح

جؿرردزد قت٥ُرر١ ايككررتٜت املرالرر١ لًرر٢ الررٛا٤ بررتيكٓٛاد    ايحرر٢ جػررري كٕ ْطررة١ ايككررتٜت ايطٝتضرر١ٝ 

( اييت كغتزد إيٞ جؿردز األخةرتز   2010ٚدزاض١ ضتيٞ كمحد شتد).%(56) ايفكت١ٝ٥ اإلخةتز١ٜ بٓطة١

دايٝرت  %(. ٚدزاضر١  46.7ةرتز ايريت مت إذالحٗرت   ايكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥ بٓطرة١)      ايطٝتض١ٝ قت٥ُر١ األخ 

( ظٝز جٛؾًخ إت كٕ األخةرتز ايطٝتضر١ٝ جؿردزد    2005(  ٚدزاض١ ١ًْٗ َظفس كبٛ زغٝد)2012لرُتٕ)

 قت١ُ٥ كْٛا  كخةتز ايدٍٚ ايٓت١َٝ   ايفكت٥ٝتد ايملسب١ٝ.
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 ١ ايدزاض١:( ظتي١ٝ املٛقٛلتد ٚايككتٜت اململتر١ بتيثاَض ل4ٓٝ)

 (4شدٍٚ  زقِ )

 ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١ََد٣ ظتي١ٝ املٛقٛلتد ٚايككتٜت ايح٢ ٜحِ َملترحٗت داخٌ ايثاَض 

 ل١ٓٝ ايدزاض١ ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ

 ايثْتَض
 

 ظتي١ٝ املٛقٛلتد

 اإلمجتت املػٗد َٔ ايكتٖس٠ ْٗت١ٜ األضةٛ  ْكط١ ْظتّ بق ظدٚد   ايملُل

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 23.38 18 23.08 3 7.69 1 16.67 2 53.65 7 15.38 2 23.08 3 ظتي١ٝ

 38.96 30 23.08 3 23.08 3 41.67 5 15.38 2 61.54 8 69.23 9 َحتبمل١ يألظداس

 24.67 19 30.76 4 69.23 9 33.33 4 - - 7.69 1 7.69 1 َحٛقمل١

 12.99 10 23.08 3 - - 8.33 1 30.78 4 15.38 2 - - ضتبك١

 100 77 100 13 100 13 100 12 100 13 100 13 100 13 اإلمجتت

 (0.01داي١ لٓد     (  0.000َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )        (  15دزش١ ظس١ٜ  )  (    40.522)2نت)

 ( َد٣ ظتي١ٝ ايككرتٜت املٓتقػر١ داخرٌ برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ برتيكٓٛاد       4ٜٛقي اردٍٚ زقِ )

 ايٌٓٝ يألخةتز(. –ايملسب١ٝ  –ايرقس )ارصٜس٠  ١ٝايملسب اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥

ٜٚحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ازجفت  َملد،د ايككتٜت " املحتبمل١ يألظرداس " ظٝرز جهرٕٛ األظرداس     

كٚ ايككتٜت َٛشٛد٠ بتيفملٌ ل٢ً املطتظ١ اإلخةتز١ٜ ٚقخ جطصٌٝ ظًك١ ايثْتَض ظٝز شت٤د " َحتبملر١  

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد برساَض     38.96( ظًكر١ ْٚطرة١ )  30ٙ )يألظداس " جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قدز

ل١ٓٝ ايدزاض١ بتيكٓٛاد ايرقس طٛاٍ َد٠ ايدزاض١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ايككرتٜت املحٛقملر١ "       

٢ٖٚ ايككتٜت ايح٢ ص جظٗس بملد بػهٌ ٚاقري لًر٢ ايطرتظ١ اإلخةتزٜر١ ٚاحلٝتجٝر١ برتجملحُع بحهرساز        

تت ظًكتد بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ %( َٔ إمج24.67( ظًك١ ْٚطة١ )19)

ايرتجٝت ايرتيز " ايككتٜت احلتي١ٝ " ٢ٖٚ ايككتٜت املٛشٛد٠ بتيفملٌ بتجملحُع جم٢ ايٛقخ احلرتت ٚيهرٔ   

%( َٔ إمجتت ظًكتد 23.38( ْٚطة١ )18يٝظ ٖٓتى كظداس ٚقكتٜت جفصس ٚشٛدٖت " ٚذيو بحهساز )

جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايسابع " ايككتٜت ايطرتبك١ " ٖٚر٢ قكرتٜت     بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ خقٍ

%( َرٔ  12.99( ْٚطرة١ ) 10نتْخ َٛشٛد٠ بتجملحُع َٓر جمرت٠ " ٚذيو جم٢ ايرتجٝت ايسابع بحهساز قردزٙ ) 

 إمجتت ظًكتد بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١.

 زش١ ظتيٝحٗت جمهتْخ نتيحتت :كَت بتيٓطة١ يرتجٝت جٓتٍٚ نٌ بسْتَض يًككتٜت ظطت د
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 كٚ، : بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ :

 بسْتَض   ايملُل:

%( َرٔ  69.23( ْٚطرة١ ) 9شت٤د ايككتٜت " املحتبمل١ يألظرداس " جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز )    

إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ َد٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ايككرتٜت احلتيٝر١ " بحهرساز       

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤د " ايككرتٜت          ١23.08 )( ْٚطرة 3قدزٙ )

%( َٔ إمجتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ    7.69( ْٚطة١ )1املحٛقمل١ " جم٢ ايرتجٝت ايرتيز بحهساز قدزٙ )

 َد٠ ايدزاض١ ٖٚرا ٚص ٜكدّ ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١ ك٣ قك١ٝ " ضتبك١ كٚ َتق١ٝ".

ايثْتَض وٓتقػ١ قكتٜت جحؿف وحتبملحٗت َٚد٣ ظتيٝحٗت ظح٢ جهٕٛ  ٖٚرا ٜحكي اٖحُتّ

ل٢ً دزش١ لتي١ٝ َٔ اٖحُتَرتد ارُٗرٛز ٜٚهرٕٛ يًثْرتَض ايطرةل جمر٢ َملترحٗرت َٚٓتقػرحٗت َٚملسجمر١          

 كضةتبٗت ٚكطساجمٗت.

 بسْتَض بق ظدٚد:

%( 61.54( ْٚطرة١ ) 8شت٤د ايككتٜت " املحتبمل١ يألظداس " جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قردزٙ ) 

َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض َرع طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤د ايككرتٜت " احلتيٝر١ "   " ايطرتبك١ " جمر٢          

%( َررٔ 15.38( ظًكرر١ نررٌ ْررٛ  بٓطررة١ ) 2ايرتجٝررت ايرررت٢ْ ٚايرررت٢ْ َهررسز ظٝررز ظؿررًخ لًرر٢ جهررساز )  

ايرتيز بحهساز  إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د ايككتٜت " املحٛقمل١ " جم٢ ايرتجٝت

%( َٔ إمجتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٖٚهررا ٜحكري        7.69( ظًك١ ٚاظد٠ ْٚطة١ )1)

َد٣ ا،ٖحُتّ اير٣ ٜٛيٝ٘ بسْتَض بق ظدٚد َٚٓتقػ١ قكتٜت َحتبمل١ يألظداس ظح٢ جٓرتٍ اٖحُتَرتد   

 ارُٗٛز.

 ذتْٝت : بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 بسْتَض ْكط١ ْظتّ:

ظتي١ٝ ايككتٜت املٓتقػ١ عًكتجٗت نتيحرتت : شرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ "     شت٤د جسجٝت َد٣ 

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١.     53.65( ْٚطة١ )7ايككتٜت احلتي١ٝ " بحهساز )

%( َررٔ إمجررتت ظًكررتد 30.78( ْٚطررة١ )4ٚشررت٤ جمرر٢ ايرتجٝررت ايرررت٢ْ " ايككررتٜت ايطررتبك١ " بحهررساز ) 

( 2ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز " ايككتٜت َحتبمل١ يألظداس " بحهساز قدزٙ )ايثْتَض طٛاٍ َد٠ 
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%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْرتَض طرٛاٍ َرد٠ ايدزاضر١. ٚص ٜكردّ ايثْرتَض طرٛاٍ َرد٠         15.38ْٚطة١ )

 ايدزاض١ ك٣ ظًكتد يككتٜت َحٛقمل١ ٚنتٕ اٖحُتَ٘ ٜرتنص ل٢ً َت ٖٛ َٛشٛد بتيفملٌ ل٢ً ايطتظ١ .

 ١ٜ األضةٛ : بسْتَض ْٗت

شت٤ جسجٝت َرد٣ ظتيٝر١ ايككرتٜت املٓتقػر١ عًكتجٗرت نتيحرتت: شرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ "          

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض     41.67( ْٚطرة١ ) 5ايككتٜت املحتبمل١ يألظداس " ٚذيو بحهساز قدزٙ )

( ْٚطرة١  4زٙ )طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ايككرتٜت املحٛقملر١ " ٚذيرو بحهرساز قرد       

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١ . ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز " ايككرتٜت         33.33)

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١ 16.67( ْٚطة١ )2احلتي١ٝ " ٚذيو بحهساز قدزٙ )

%( َٔ إمجتت ظًكتد 8.33)( ْٚطة١ 1. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايسابع " ايككتٜت ايطتبك١ " ٚذيو بحهساز )

ٜٚحكي َد٣ اٖحُتّ بسْتَض ْٗت١ٜ األضرةٛ  َٓتقػر١ ايككرتٜت املحتبملر١      ايثْتَض طٛاٍ َد٠ ايدزاض١.

يألظداس ٚنريو َٓتقػ١ قكتٜت َحٛقمل١ يحعكري ارُٗٛز لرت َٚملسجمر١ كزا٥ٗرِ ٚجٛقملرتجِٗ جتتٖٗرت      

 قةٌ كٕ كدس.

 ذتيرت : بساَض قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز:

 كتٖس٠ :بسْتَض َٔ اي

( ظًكرررتد ْٚطرررة١ 9شرررت٤ جمررر٢ ايرتجٝرررت األٍٚ " ايككرررتٜت املحٛقملررر١ " ٚذيرررو بحهرررساز قررردزٙ ) 

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ايككرتٜت          69.23)

٠ %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمررت 23.08( ْٚطة١ )3املحتبمل١ يألظداس" ٚذيو بحهساز قدزٙ )

%( َرٔ  7.69( ْٚطة١ )1ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز " ايككتٜت احلتي١ٝ " ٚذيو بحهساز قدزٙ )

جمرر٢ ظررل ص ٜكرردّ ايثْررتَض طررٛاٍ َررد٠ ايدزاضرر١ ك٣   إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. 

ّ ايثْتَض وٓتقػ١ ايككتٜت ايح٢ ص كدس بملد ٚلٌُ زؤ١ٜ غت١ًَ  قكتٜت " ضتبك١ " ٖٚرا ٜؤند اٖحُت

 لٓٗت قةٌ كٕ كدس.

 بسْتَض املػٗد:

شت٤ جسجٝت َد٣ ظتي١ٝ ايككتٜت ايح٢ جٓتقؼ داخٌ ايثْرتَض نتيحرتت: شرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت      

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ َد٠ 30.76( ْٚطة١ )4كتٜت املحٛقمل١ " بحهساز قدزٙ )األٍٚ " ايك

ايدزاض١. ٚشرت٤ نرق َرٔ ايككرتٜت " احلتيٝر١ "   املحتبملر١ يألظرداس "   " ايطرتبك١ " جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ            



                       وائل مخيمر مخيمرد.                       .....معالجة البرامج المقدمة بالقنوات الفضائية 
531 

زاضر١  %( َٔ إمجتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ َرد٠ ايد    23.08( ظًك١ يهٌ ْٛ  ْٚطة١ )3بحهساز قدزٙ )

 يهٌ ْٛ .

ٖٚهرا ْرصد كٕ بسْتَض " ْكط١ ْظتّ " نتٕ كنرس ايثاَض َملتر١ يككتٜت " ظتي١ٝ " طٛاٍ َد٠ 

ايدزاضرر١. ٚبسْررتَض   ايملُررل نررتٕ كنرررس ايررثاَض َملتررر١ يككررتٜت " َحتبملرر١ يألظررداس " ٚبسْررتَض " َررٔ  

س ايرثاَض  ض ْكط١ ْظرتّ كنرر  ايكتٖس٠ " نتٕ كنرس ايثاَض َملتر١ يككتٜت " َحٛقمل١ " جم٢ ظل نتٕ بسْتَ

 ".َملتر١ يككتٜت " ضتبك١

ككل ايفسض ايةدٌٜ ايررٟ ٜرٓـ لًر٢"     2( كٕ ق١ُٝ نت4جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

(  2ٚشٛد لقق١ بل ايثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ َٚد٣ ظتي١ٝ املٛقٛلتد املرتز٠ جمٝٗت ظٝز نتْرخ قُٝر١)نت  

( ٖٚررٞ قُٝرر١ دايرر١ اظؿررت٥ٝت  لٓررد ٣0.000 َملٜٓٛر١) ( َٚطررح15ٛ( لٓررد دزشرر١ ظسٜرر١)40.522جطرتٟٚ )  

(0.01) . 

َررٔ خررقٍ لررسض ٖرررٙ ايٓحررت٥ض جررةل ازجفررت  َملررد،د قُٝرر١ اررتزاد األظررداس َٚحتبملحٗررت      

يًككررتٜت التَرر١ داخررٌ اجملحُررع  ظٝررز دمررد كٕ قٓررت٠ ارصٜررس٠ ٖررٞ َررٔ ايكٓررٛاد األلًرر٢   َحتبملرر١     

ٛ شدٜررد دقٝكرر١ بدقٝكرر١  نُررت كْٗررت جٓكررٌ األظررداس ٚايككررتٜت التَرر١ ٚنتْررخ جطررمل٢ يٓكررٌ نررٌ َررت ٖرر

األخةررتز التَرر١ ايرريت جػررغٌ اٖحُتَررتد ارُررتٖري ٚجٗررحِ بٓكررٌ كخةررتز ايؿررسالتد ٚاملٓتجمطرر١ نُررتد٠  

. ٚجحفل ٖررٙ  َػٛق١ ٜردخس بٗت اجملحُع ايملسبٞ  ًٜٚٝٗت   ذيو قٓت٠ ايملسب١ٝ  ٚقٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز

( ظٝز جٛؾًخ إت كٕ كِٖ ايكٓٛاد 2005كمحد َصٜد)ايٓحٝص١ َع نرري َٔ ايدزاضتد َٓٗت دزاض١ حمُٛد 

اإلخةتز١ٜ اييت ٜػتٖدٖت ارُٗٛز ٖٞ قٓرت٠ ارصٜرس٠  ذرِ ايٓٝرٌ يألخةتز ٚقٓرت٠ ايملسبٝر١ ْظرسا  ألٕ        

 ٖرٙ ايكٓٛاد جٓكٌ األخةتز اييت جػغٌ اٖحُتَتد ارُتٖري  َٚحتبملحٗت يألظداس بػهٌ شٝد.

 ايدزاض١ بتألظداس ارتز١ٜ:( ازجةت  ايككتٜت املرتز٠ بثاَض ل١ٓٝ 5) 

 (5شدٍٚ  زقِ )

 ايملسب١ٝاإلخةتز١ٜ  ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١ََد٣ ازجةت  ايككتٜت املرتز٠ داخٌ ايثاَض 

 ل١ٓٝ ايدزاض١ بتألظداس ارتز١ٜ

 ايثْتَض
 ا،زجةت 

 بتألظداس

 اإلمجتت املػٗد َٔ ايكتٖس٠ ْٗت١ٜ األضةٛ  ْكط١ ْظتّ بق ظدٚد   ايملُل

 تايرتجٝ
 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 1 51.95 40 38.47 5 53.84 7 41.67 5 15.38 2 84.62 11 76.92 10 ٜسجةط نًٝت

 2 28.57 22 46.15 6 23.08 3 41.67 5 30.78 4 7.69 1 23.08 3 ٜسجةط شص٥ٝت

 3 19.48 15 15.38 2 23.08 3 16.66 2 53.84 7 7.69 1 - - ، ٜرسجةط

  100 77 100 13 100 13 100 12 100 13 100 13 100 13 اإلمجتت

 (0.01داي١ لٓد                       (  0.007َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )  (  10دزش١ ظس١ٜ  )  (   24.281)2نت)
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 بررتيكٓٛاد املكدَرر١( َررد٣ ازجةررت  ايككررتٜت املرررتز٠ داخررٌ ظًكررتد ايررثاَض      5ٜٛقرري اررردٍٚ زقررِ )  

 بتألظداس ارتز١ٜ. ١ٓ ايدزاض١لٝايملسب١ٝ  اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥

  يح٢ جسجةط نًٝت بتألظداس ارتزٜر١ ٜٚحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ازجفت  َملد،د ايككتٜت ا

ك٣ كٕ ايثاَض جٓتقؼ قكتٜت َطسٚظ١ لًر٢ ايطرتظ١ اإلخةتزٜر١ ٚجرسجةط بػرهٌ نتَرٌ َرع َرت حيردس          

ٌ احلدس ٚجػسن جفتؾًٝ٘   جمححملسض ٚجفطس ٚكًٚاحمل٢ً ل٢ً ايطٛا٤ داخٌ اجملحُع ايملتمل٢ ٚايملسب٢

ٚكتٍٚ كٕ جحملسف َع ارُٗٛز ل٢ً كطساف ايؿسا  جمٝ٘ ٚآخس ايحطٛزاد ٚاملطحصداد ايح٢ طسكد ل٢ً 

 احلدس ظح٢ ٜهٕٛ ارُٗٛز ل٢ً دزا١ٜ نت١ًَ بتحلدس.

ٚشت٤د َٓتقػ١ " ايككتٜت ايح٢ جسجةط نًٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهرساز  

%( َرٔ إمجررتت ظًكرتد بررساَض لٝٓر١ ايدزاضرر١ طرٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضر١ ٖٚرررٙ      51.95( ْٚطررة١ )40قردزٙ ) 

ايٓطة١ ايملتي١ٝ يقزجةت  ايه٢ً ديٌٝ ق٣ٛ ل٢ً اٖحُتّ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ بتألظرداس ارتزٜر١ َٚرت    

حيدس داخٌ اجملحُع احمل٢ً ٚايملسب٢ ٚايملتمل٢ ل٢ً ايطٛا٤. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايررت٢ْ " ايككرتٜت ايحر٢    

%( َرٔ إمجرتت   28.57( ظًكر١ ْٚطرة١ )  22ٝت بتألظرداس ارتزٜر١ " ٚذيرو بحهرساز قردزٙ )     جسجةط شص٥

ظًكتد بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز ٚاألخري " ايككتٜت ايح٢ ، 

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد برساَض     19.48( ْٚطرة١ ) 15جسجةط بتألظداس ارتزٜر١ " ٚذيرو بحهرساز قردزٙ )    

 يدزاض١ طٛاٍ َد٠ ايدزاض١.ل١ٓٝ ا

ٖٚرٙ ايٓحٝص١ جؤند ايدٚز اير٣ جًملة٘ بساَض ل١ٓٝ ايدزاضر١ جمر٢ إَرداد ارُٗرٛز بتألظرداس      

 ارتز١ٜ ٚجٛؾٌٝ اململًَٛتد ايهتجم١ٝ لٓٗت ظح٢ ٜهٕٛ َطح٣ٛ َملسجم١ شٝد لٔ احلدس.

إ، كٕ نٌ بسْتَض َٔ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ خيحًف لرٔ اآلخرس جمر٢ دزشر١ اٖحُتَر٘ وٓتقػر١       

 قكتٜت جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ .

 كٚ، : بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ :

 بسْتَض   ايملُل:

شت٤د دزش١ اٖحُتّ ايثْتَض وٓتقػر١ قكرتٜت جرسجةط بتألظرداس ارتزٜر١ بٓطرة١ جملرتدٍ        

( جٓررتقؼ قكررتٜت جررسجةط بتألظررداس ارتزٜرر١ املرررتز٠ لًرر٢ ايطررتظ١      13%( ظٝررز كٕ ظًكتجرر٘ ) 100)

ٚايملررتمل٢. ٚشررت٤د َٓتقػرر١ " ايككررتٜت ايحرر٢ جررسجةط نًٝررت بتألظررداس      اإلخةتزٜرر١ بررتجملحُع ايملسبرر٢ 

( ظًكتد لًُت بإٔ نٌ ظًك١ جٓتقؼ قك١ٝ ٚاظد٠ طٛاٍ 10ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قدزٙ )
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%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د َٓتقػ١ " 67.92َد٠ احلًك١   ٚبٓطة١ )

( ظًكتد ْٚطة١ 3ص٥ٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ بحهساز قدزٙ )ايككتٜت ايح٢ جسجةط ش

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚص ٜكدّ ايثْتَض طٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١   23.08)

 ك٣ قكتٜت ، جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ.

 بسْتَض بق ظدٚد:

تزٜر١ ٚقكرتٜت جرسجةط بٗرت وملرد،د      شت٤د دزش١ اٖحُتّ ايثْرتَض وٓتقػر١ األظرداس ار   

َسجفمل١ شدا ظٝز شت٤د َٓتقػ١ " ايككتٜت ايح٢ جسجةط نًٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝرت األٍٚ  

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشرت٤د  84.62( ظًك١ ْٚطة١ )11بحهساز قدزٙ )

( ١1 " جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ بحهرساز قردزٙ )     َٓتقػ١ " ايككتٜت ايحر٢ جرسجةط شص٥ٝرت بتألظرداس ارتزٜر     

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١ . ٚشرت٤د َٓتقػر١ "     7.69قك١ٝ ٚاظد٠ ْٚطة١ )

( قك١ٝ ٚاظد٠ 1ايككتٜت ايح٢ ، جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ َهسز بحهساز قدزٙ )

 ٍ جمرت٠ ايدزاض١.%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛا7.69ْٚطة١ )

َٚٔ خقٍ لسض ْحت٥ض بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ "   ايملُرل "   " برق ظردٚد " ْررصد كٕ ايثْرتال      

نتْخ دزش١ اٖحُتَٗت وٓتقػ١ قكتٜت جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ ضٛا٤ نًٝت كٚ شص٥ٝت جملتدٍ ٚجكرتث 

إَداد ارُٗٛز بتململًَٛتد  % َٔ إمجتت احلًكتد يًثْتال. ٖٚرا ٜؤند ايدٚز اير٣ جًملة٘ جم100٢َٔ 

 ٚايحفتؾٌٝ لٔ األظداس ارتز١ٜ.

 ذتْٝت : بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 بسْتَض ْكط١ ْظتّ:

شرت٤د دزشرر١ اٖحُررتّ ايثْررتَض وٓتقػرر١ قكررتٜت َرررتز٠ لًرر٢ ايطررتظ١ اإلخةتزٜرر١ ٚجررسجةط  

قرد  بتألظداس ارتز١ٜ َحٛضط١  ظٝز كٕ ايثْتَض لةرتز٠ لرٔ ظرٛادس َرع غخؿرٝتد ٖتَر١ برتجملحُع        

ٜهٕٛ لت كظداس شتز١ٜ جسجةط بٗت كٚ،. جمكد شت٤د َٓتقػ١ " قكتٜت ، جسجةط بتألظداس ارتزٜر١ "  

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ 53.84( ظًكتد ْٚطة١ )7جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قدزٙ )

ت٢ْ بحهرساز  ايدزاض١. ٚشت٤د َٓتقػ١ " قكتٜت جرسجةط شص٥ٝرت بتألظرداس ارتزٜر١ " جمر٢ ايرتجٝرت ايرر       

%( َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. ٚشررت٤د     30.78( ظًكررتد ْٚطررة١ ) 4قرردزٙ )
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( ظًكحرتٕ  2َٓتقػ١ " قكرتٜت جرسجةط نًٝرت بتألظرداس ارتزٜر١ " جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز بحهرساز قردزٙ )          

 %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض15.38.١ْٚطة١ )

 َ ض نتْرخ دزشر١ اٖحُتَر٘ قرملٝف١ َكتزْر١ بةرتق٢ ايرثاَض جمر٢ َٓتقػر١          ٖٚرا ٜؤند كٕ ايثْرت

 قكتٜت جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ.

 بسْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ : 

شت٤د دزش١ اٖحُتّ ايثْتَض وٓتقػ١ " قكرتٜت جرسجةط بتألظرداس ارتزٜر١ " لتيٝر١ ظٝرز       

( ْٚطرة١  5ساز قردزٙ ) شت٤د َٓتقػ١ "قكتٜت جسجةط نًٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهر  

%( َٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤د َٓتقػر١ " قكرتٜت ، جرسجةط           41.67)

%( َررٔ إمجررتت 16.66( ظًكرر١ ْٚطررة١ )2بتألظررداس ارتزٜرر١ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرتيررز بحهررساز قرردزٙ ) 

 ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. 

ي١ٝ ايح٢ ٜٛيٝٗت ايثْتَض ملٓتقػر١ قكرتٜت جرسجةط    ٖٚرٙ ايٓحت٥ض جؤند دزش١ ا،ٖحُتّ ايملت

 بتألظداس ارتز١ٜ ضٛا٤ ازجةت  نًٝت كٚ شص٥ٝت.

 ذتيرت : بساَض قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز:

 بسْتَض َٔ ايكتٖس٠ :

شت٤د َٓتقػ١ " قكتٜت جسجةط نًٝت بتألظرداس ارتزٜر١ " جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز قردزٙ       

 ظًكتد ايثْتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤د َٓتقػر١ "      %( َٔ إمجتت53.84)0( ظًكتد ْٚطة١ 7)

%( 23.08( ْٚطرة١ ) 3قكتٜت جسجةط شص٥ٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ بحهرساز قردزٙ )    

َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. ٚشررت٤د َٓتقػرر١ " قكررتٜت ، جررسجةط بتألظررداس  

%( َٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض    23.08( ْٚطة١ )3ساز قدزٙ )ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ َهسز بحه

 طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 بسْتَض املػٗد:

شت٤د َٓتقػ١ " قكتٜت جسجةط نًٝت بتألظرداس ارتزٜر١ " جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز قردزٙ       

 %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض46.15.١( ْٚطة١ )6)

نًٝت بتألظداس ارتز١ٜ " جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ بحهساز قردزٙ  ٚشت٤د َٓتقػ١ " قكتٜت جسجةط 

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د َٓتقػر١ " قكرتٜت ،   38.47( ْٚطة١ )5)
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%( َررٔ إمجررتت 15.38( ْٚطررة١ )2جررسجةط بتألظررداس ارتزٜرر١ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرتيررز بحهررساز قرردزٙ )

 ١.ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض

ككل ايفسض ايةدٌٜ ايررٟ ٜرٓـ لًر٢"     2( كٕ ق١ُٝ نت5جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

ٚشررٛد لققرر١ بررل ايررثاَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١ َٚررد٣ ازجةتطٗررت بتألظررداس املرررتز٠ جمٝٗررت ظٝررز نتْررخ             

( ٖٚررٞ قُٝرر١ دايرر١  0.007( َٚطررح٣ٛ َملٜٓٛرر١) 10( لٓررد دزشرر١ ظسٜرر١) 24.281( جطررتٟٚ )2قُٝرر١)نت

 (0.01اظؿت٥ٝت  لٓد )

ْٗت١ٜ  –بق ظدٚد  –َٚٔ خقٍ لسض ٖرٙ ايٓحت٥ض ٜحكي كٕ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ "   ايملُل 

ْكط١ ْظتّ " بتيرتجٝت نتْخ جٗحِ وٓتقػر١ قكرتٜت َٚٛقرٛلتد     –َٔ ايكتٖس٠  –املػٗد  –األضةٛ  

ْطرت   جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ املرتز٠ داخٌ اجملحُع ٖٚرا جم٢ زك٣ ايةتظز ٖٛ َت ضتلد لًر٢ ازجفرت   

ا،ضحطقل١ٝ  جمٓصد   ايكٓٛاد ايرقس ل١ٓٝ ايدزاض١  ١ض َٔ قةٌ ل١ٓٝ ايدزاضاملػتٖد٠ لرٙ ايثاَ

كٕ جم٦رر١ ا،زجةررت  بتألظررداس ٚاقررع١ داخررٌ ايررثاَض ممررت ٜطررتلد املػررتٖد   احلؿررٍٛ لًرر٢ َملًَٛررتد 

ملسجمرر١ َحتبملرر١ األظررداس ارتزٜرر١ َررٔ خقلررت مل  ارُٗررٛز. ظٝررز حيررتٍٚ ٚاقررع١ َٚفؿرر١ً لررٔ احلرردس 

ٚ حًف ٖرٙ ايٓحٝصر١ َرع دزاضر١ جمطُر١      خس املطحصداد بٗت.آؾٌٝ األظداس ٚكبملتدٖت ٚكطساجمٗت ٚجفت

( اييت جٛؾًخ إت ٚشٛد اخحقجمتد ٚاقع١ بل ايكٓٛاد ايرقذ١ ل١ٓٝ ايدزاض١   2011غملةتٕ ؾتحل )

 ١ٝ ٚاأل١َٝٓ.املحملًك١ بأخةتز ايػسم األٚضط ايطٝتضٚازجةتطت بتألظداس  كضتيٝت إبساشٖت يألخةتز

 ( ايكٛايت ايف١ٝٓ املطحخد١َ جم٢ جكدِٜ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١:6) 

 (6شدٍٚ  زقِ )

 ل١ٓٝ ايدزاض١ ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١َايكٛايت ايف١ٝٓ املطحخد١َ جم٢ ايثاَض 
 ايثْتَض

 
 ايكٛايت املطحخد١َ

بق    ايملُل

 اإلمجتت املػٗد ٖس٠َٔ ايكت ْٗت١ٜ األضةٛ  ْكط١ ْظتّ ظدٚد
 ايرتجٝت

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 3 20.68 30 - - - - 41.46 17 100 13 - - - - ظررررٛاز

 1 26.90 39 100 13 50 13 - - - - 50 13 - - َٓتقػ١ مجتل١ٝ

 5 8.97 13 - - - - - - - - - - 50 13 َٓتظس٠

 2 26.21 38 - - - - 29.27 12 - - 50 13 50 13 اضحفحت٤ 

 4 17.24 25 - - 50 13 29.27 12 - - - - - - جكسٜس

  100 145 100 13 100 26 100 41 100 13 100 26 100 26 اإلمجتت

 (0.01داي١ لٓد                     (   0.000َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )             (  20دزش١ ظس١ٜ  )      (    242.147)2نت)
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 برتيكٓٛاد  ملكد١َاملطحخد١َ داخٌ ايثاَض ا سجٝت ايكٛايت ايف١ٝٓ( ج6ٜٛقي اردٍٚ زقِ )

 ل١ٓٝ ايدزاض١. ايملسب١ٝ اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥

ٜحكي َٔ بٝتْتد ارردٍٚ ايطرتبل كٕ كنررس ايكٛايرت ايفٓٝر١ املطرحخد١َ داخرٌ برساَض لٝٓر١          

%( َرٔ  26.90( ْطرة١ ) 39ايدزاض١ ٢ٖ " املٓتقػ١ ارُتل١ٝ " ظٝز شت٤د جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهرساز ) 

إمجتت ايكٛايت ايف١ٝٓ املطحخد١َ داخٌ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت 

%( َٔ إمجتت ايكٛايت ايف١ٝٓ املطحخد١َ داخٌ 26.21( ْٚطة١ )38ايرت٢ْ " اضحفحت٤ " بحهساز قدزٙ )

( 30احلرٛاز " بحهرساز قردزٙ )   بساَض ل١ٓٝ ايدزاضر١ طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز "         

%( َررررٔ إمجررررتت ايكٛايررررت ايفٓٝرررر١ املطررررحخد١َ بررررتيثاَض احلٛازٜرررر١ بررررتيكٓٛاد     20.68ْٚطررررة١ )

( 25اإلخةتز١ٜلٝٓرر١ ايدزاضرر١ طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١ . ٚشررت٤ جمرر٢ ايرتجٝررت ايسابررع " ايحكسٜررس " بحهررساز ) 

زٜرررر١ بررررتيكٓٛاد  %( َررررٔ إمجررررتت ايكٛايررررت ايفٓٝرررر١ املطررررحخد١َ بررررتيثاَض احلٛا    17.24ْٚطررررة١ )

اإلخةتز١ٜل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت اةرتَظ " املٓرتظس٠ " بحهرساز قردزٙ        

%( َرررٔ إمجرررتت ايكٛايرررت ايفٓٝررر١ املطرررحخد١َ برررتيثاَض احلٛازٜررر١ برررتيكٓٛاد     8.97( ْٚطرررة١ )13)

 اإلخةتز١ٜل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

دزاضرر١ جطرحخدّ قٛايررت َحملرردد٠ جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ  ٖٚهررا ٜحكرري كٕ كغًررت بررساَض لٝٓرر١ اي 

 ايثْتَض.

 كٚ، : بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ :

 بسْتَض   ايملُل:

اضررحخداّ ايثْررتَض غررهًل َررٔ ايكٛايررت ايفٓٝرر١ جمرر٢ جكرردِٜ ايثْررتَض ايػررهٌ ايس٥ٝطرر٢ ٖررٛ "  

َ   50( ظًكرر١ ْٚطررة١ ) 13املٓررتظس٠ " بحهررساز )  ض. %( َررٔ إمجررتت ايكٛايررت ايفٓٝرر١ املطررحخد١َ بتيثْررت

ٚاضحخداّ ايثْتَض قتيت كخس ٖٛ " ا،ضحفحت٤ " ظٝز ٜكدّ ايثْتَض اضحفحت٤ مجرتٖري٣ ظرٍٛ ايككر١ٝ    

ايحرر٢ ٜررحِ َٓتقػررحٗت بتحلًكرر١ ٜٚحًكرر٢ إشتبررتد ٚآزا٤ ارُررتٖري َررٔ خررقٍ " ايحًٝفررٕٛ كٚ اإلميٝررٌ " كٚ    

ٜٛر١ ضرٛا٤   ايفتنظ ٜٚؿٌ جم٢ ْٗت١ٜ نرٌ ظًكر١ بٓحٝصر١ ا،ضرحفحت٤ ٜٚطسظٗرت لًر٢ ارُرتٖري بٓطرت ٦َ        

ايكتيررت ايس٥ٝطرر٢ ٖررٛ املٓررتظس٠ بررل طررسجمل     يًكةررٍٛ كٚ زجمررض اجتررتٙ َملررل حلررٌ ايككرر١ٝ املرررتز٠. إذا    

)غخؿٝحل( َسجةطل بتيكك١ٝ املرتز٠ بتحلًك١ يهٌ طسف ٜطسن آزا٤ٙ ٚظصص٘ ٚكضتْٝدٙ ٜٚداجمع لٔ 



                       وائل مخيمر مخيمرد.                       .....معالجة البرامج المقدمة بالقنوات الفضائية 
537 

األضرةٛ    ٚش١ٗ ْظرسٙ ٜٚظٗرس ايملٝرٛث جمر٢ ايطرسف األخرس . ٖٚهررا إت شتْرت ذيرو ٜهرٕٛ ٖٓرتى ْٗتٜر١            

 يًصُتٖري ظطت زؤٜحِٗ ٚدزش١ اقحٓتلِٗ بأظد ايطسجمل.

 بسْتَض بق ظدٚد:

ٜطحخدّ ايثْتَض كٜكت قتيةل جم٢ لسض احلًك١ ايكتيت ايس٥ٝط٢ ٖٛ " املٓتقػ١ ارُتل١ٝ " 

ظٝز ٜكدّ ايثْتَض َٔ خقٍ لسض ايكك١ٝ املرتز٠ بتحلًك١ ل٢ً كطرساف ايؿرسا  بٗرت ٖٚرِ غخؿرٝتد      

َرٔ خررقٍ املٓتقػر١ ايحر٢ جرردٚز بٝرِٓٗ ايٛؾرٍٛ إت ْحٝصرر١ ٚظرٌ يًككر١ٝ املطسٚظرر١        َحملردد٠ ٚحيرتٍٚ   

 يًٓكتؽ.

إت شتْت ٖرا ايكتيرت ٖٓرتى قتيرت ا،ضرحفحت٤ ارُرتٖري٣ َرٔ خرقٍ " اإلميٝرٌ ٚايحًٝفرٕٛ "          

حيتٍٚ َكدّ ايثْتَض َملسجم١ كزا٤ ارُتٖري جم٢ ايكك١ٝ املرتز٠ بتحلًك١ ٚحيؿٌ جم٢ ْٗت١ٜ احلًكر١ إت  

لةتز٠ لٔ ْطت ١ٜٛ٦َ بتيكةٍٛ كٚ ايسجمض ،جتتٙ َملرل َرٔ ا،جتتٖرتد املطسٚظر١ بتحلًكر١ َرٔ       ْحٝص١ 

 خقٍ قٝٛجمٗت.

 ذتْٝت : بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 بسْتَض ْكط١ ْظتّ:

ٖررا ايثْرتَض ٜكردّ َرٔ خرقٍ قتيرت جمٓر٢ ٚاظرد ٖرٛ " احلرٛاز " ظٝرز جكردّ َكدَر١ ايثْررتَض              

كٕ جملسف َٔ خقٍ احلٛاز ل٢ً كزا٥ٗت َٚملًَٛتجٗت ٚدٚزٖت ظٛازاد َٔ غخؿٝتد ٖت١َ بتجملحُع ٚكتٍٚ 

( ظًكرر١ ظررٛاز 2( ظًكررتد ظررٛاز زك٣  )5ٚقرردّ ايثْررتَض ) جمرر٢ كسٜررو ايككررتٜت ٚاألظررداس بررتجملحُع.

( ظًكتد ظرٛاز َملًَٛرتد َرع غخؿرٝتد ٖتَر١ َحملردد٠ ايحخؿؿرتد ٖٚرٛ كقرٌ برساَض           6غخؿ١ٝ  لدد )

 احلًكتد.ل١ٓٝ ايدزاض١ اضحخداَت يكٛايت َحملدد٠ يغسض 

 بسْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ : 

ٖٛ كنرس بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ اضحخداَت يًكٛايت ايف١ٝٓ املطحخد١َ جم٢ لسض احلًكتد ظٝز 

( ظرررٛاز َرررع غخؿرررٝتد ٚقرررٝٛف َٚحخؿؿرررل حيرررتٚيٕٛ َملسجمررر١ ارتْرررت ايملًُررر٢ 17قررردّ ايثْرررتَض )

يس٥ٝطر٢ ٚايكتيرت ايفٓر٢    ٚاألنتدمي٢ جم٢ ايكك١ٝ املرتز٠ يًٓكتؽ ٚاحلٛاز ٖٛ ظرٛاز َملًَٛرتد ٚايػرهٌ ا   

ايس٥ٝط٢ املطحخدّ يملسض ايثْتَض ٖرٛ " ا،ضرحفحت٤ " ظٝرز ٜملرسض ايثْرتَض اضرحفحت٤ مجرتٖري٣ ظرٍٛ         

ايكك١ٝ املرتز٠ ململسجم١ كزا٤ ارُتٖري جمر٢ ايملرتص كمجرع ظرٍٛ ايككر١ٝ املررتز٠ ٜٚملطر٢ لرت ْطرت ٦َٜٛر١           

ايرتيز املطرحخدّ ٖرٛ " ايحكسٜرس "     ٚجملسض نٓحٝص١ يًعًك١ جم٢ خحتّ احلًك١. ٚايػهٌ ايرتيز كٚ ايكتيت
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ظٝررز جكررّٛ جمهررس٠ ايثْررتَض لًرر٢ لررسض ايككرر١ٝ ٚاضررحفحت٤ ارُررتٖري لًٝٗررت ٚلُررٌ جكررتزٜس َؿررٛز٠      

يًصُتٖري ايح٢ لطٗت ايكك١ٝ املرتز٠ َطرت٤ َةتغرسا ٚلُرٌ ظرٛازاد َرع ارُرتٖري جمر٢ ايػرتز  ٚيهٓٗرت          

 جهٕٛ َطص١ً َٔ قةٌ.

ثاَض اضحخداَت ايكٛايت َحملدد٠ جمر٢ لرسض ايككر١ٝ    ٖٚهرا ْرصد كٕ ٖرا ايثْتَض ٖٛ كنرس اي

 ايح٢ ٜٓتقػٗت قُٔ احلًك١.

 ذتيرت : بساَض قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز:

 بسْتَض َٔ ايكتٖس٠ :

جكّٛ ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ يًثْتَض ل٢ً لسض ايكك١ٝ املرتز٠ جم٢ احلًك١ يًٓكتؽ ارُتل٢ َٔ 

   ِ ظرٍٛ ايككر١ٝ. إت شتْرت ٖررا ايػرهٌ       قةٌ قٝٛف احلًك١ ٚحمتٚي١ ايحملسض لًر٢ كزا٥ٗرِ َٚملًَٛرتجٗ

ايس٥ٝط٢ ٜكّٛ ايثْرتَض بملُرٌ جكرتزٜس َؿرٛز٠ َطرص١ً يًػرتز  ٚارُرتٖري حملتٚير١ ايحملرسف لًر٢ كزا٤           

 ارُتٖري جم٢ ايػتز  ظٍٛ ايكك١ٝ ٚاجتتٖتجِٗ ذمٖٛت.

 بسْتَض املػٗد:

قرٝٛف  جكّٛ جمهس٠ ايثْتَض ل٢ً لسض ايكك١ٝ املرتز٠ جم٢ احلًك١ يًٓكتؽ ارُتل٢ َٔ قةٌ 

احلًك١ ٚحمتٚي١ ايحملسف ل٢ً كزا٤ َٚملًَٛتد ايكٝٛف ظٍٛ ايكك١ٝ. إ، كٕ ايثْرتَض ، ٜطرحخدّ ضر٣ٛ    

 ٖرا ايكتيت " املٓتقػ١ ارُتل١ٝ " جم٢ لسض ايكك١ٝ املرتز٠.

ٖٚهرا ْرصد كٕ جسجٝت ايثاَض َٔ ظٝز اضحخداَٗت يكٛايت جم١ٝٓ َحملدد٠ جمر٢ لرسض ايككر١ٝ    

 ً  بسْررررتَض ْٗتٜرررر١ األضررررةٛ  " ٜطررررحخدّ ذقذرررر١ قٛايررررت ٖرررر٢   " ٓكررررتؽ نتيحررررتت  ايحرررر٢ جطسظٗررررت  ي

 (  ا،ضرحفحت٤ املٓتظس٠)بسْتَض "   ايملُل " ٜطحخدّ قرتيةل ُٖرت    ٚ( احلٛاز   ايحكتزٜسا،ضحفحت٤)

بُٝٓرت ٜطرحخدّ نرق َرٔ      ( ايحكرتزٜس  املٓتقػر١ ارُتلٝر١   )بسْتَض " بق ظدٚد " ٜطحخدّ قرتيةل ُٖرت  

 بتيرتجٝت. (  املٓتقػ١ ارُتل١ٝاحلٛاز)ٌ ٚاظداملػٗد  غه  بسْتَض " ْكط١ ْظتّ

ككل ايفسض ايةدٌٜ ايرٟ ٜٓـ لًر٢"   2( كٕ ق١ُٝ نت6جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

( 2ٚشٛد لقق١ برل ايرثاَض لٝٓر١ ايدزاضر١ ٚايكٛايرت ايفٓٝر١ املطرحخد١َ جمٝٗرت ظٝرز نتْرخ قُٝر١)نت           

( ٖٚرٞ قُٝر١ داير١ اظؿرت٥ٝت  لٓرد      0.000( َٚطرح٣ٛ َملٜٓٛر١)  20( لٓد دزشر١ ظسٜر١)  242.147جطتٟٚ )

(0.01). 

 ( َد٣ َػتزن١ ارُٗٛز بتيثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١:7)
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 (7شدٍٚ  زقِ )

 ل١ٓٝ ايدزاض١ايملسب١ٝ  اإلخةتز١ٜ ايفكت١ٝ٥ بتيكٓٛاد املكد١ََد٣ َػتزن١ ارُٗٛز جم٢ ايثاَض 

 ايثْتَض
 ْٛ 

 املػتزن١

ْٗت١ٜ  ْكط١ ْظتّ بق ظدٚد   ايملُل

 األضةٛ 
 اإلمجتت املػٗد ايكتٖس٠َٔ 

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 83.12 64 100 13 100 13 100 12 - - 100 13 100 13 ٜػتزى

 16.88 13 - - - - - - 100 13 - - - - ، ٜػتزى

 100 77 100 13 100 13 100 12 100 13 100 13 100 13 اإلمجتت

برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ ٜٚحكري َرٔ بٝتْرتد        ( َرد٣ َػرتزن١ ارُٗرٛز جمر٢    7ٜٛقي اردٍٚ زقِ )

اردٍٚ ايطتبل ازجفت  َملد،د َػتزن١ ارُٗٛز داخٌ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ ظٝز ظؿرًخ " املػرتزن١ "   

َٚررٔ خررقٍ  %( َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايررثاَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١. 83.12( ظًكرر١ ْٚطررة١ )64لًرر٢ جهررساز )

     ٔ   بسْرتَض ْٗتٜر١ األضررةٛ     ْرتَض برق ظردٚد   بس  بسْرتَض   ايملُرل   )بٝتْرتد ارردٍٚ ٜحكري كٕ نرق َر

 %( َرٔ لردد ظًكتجٗرت.   100نتْرخ ْطرت َػرتزن١ ارُٗرٛز بٗرت )      (بسْرتَض املػرٗد    بسْتَض َٔ ايكتٖس٠

ّ )بُٝٓت بسْتَض  جمٗرٛ ايثْرتَض ايٛظٝرد َرٔ برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ ، ٜحًكر٢ َػرتزن١ َرٔ           (  ْكط١ ْظرت

 ارُتٖري جم٢ نٌ ظًكتد ايثْتَض.

 ١ ارُتٖري١ٜ بثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١:( ْٛ  املػتزن8) 

 (8شدٍٚ  زقِ )

 ل١ٓٝ ايدزاض١   ايثاَض املكد١َ بتيكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ اإلخةتز١ٜ ايملسب١ٝكْٛا  َػتزن١ ارُٗٛز 

 ايثْتَض
 املػتزن١ ْٛ 

ْٗت١ٜ  بق ظدٚد   ايملُل

 األضةٛ 

 َٔ

 ايكتٖس٠
 اإلمجتت املػٗد

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 29.21 26 - - 100 13 - - - - 50 13 طسن كض١ً٦

 13.48 12 - - - - 50 12 - - - - جكدِٜ َملًَٛتد

 57.31 51 100 13 - - 50 12 100 13 50 13 إبدا٤ زك٣

 100 89 100 13 100 13 100 24 100 13 100 26 اإلمجتت

 (0.01اي١ لٓد د          (   0.000َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )     ( 8دزش١ ظس١ٜ  )  (    89.436)2نت)
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( كْٛا  املػرتزن١ ارُتٖريٜر١ برتيثاَض لٝٓر١ ايدزاضر١   ٜٚحكري َرٔ        8ٜٛقي اردٍٚ زقِ )

( ظًكرر١ ْٚطررة١ 51بٝتْررتد اررردٍٚ كٕ " املػررتزن١ إلبرردا٤ ايررسك٣ " شررت٤د جمرر٢ ايرتجٝررت األٍٚ بحهررساز )   

زن١ لرٔ طسٜرل   %( َٔ إمجتت ظًكتد بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايررت٢ْ " املػرت  57.31)

%( َٔ إمجتت ظًكرتد برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١. ٚشرت٤      29.21( ظًك١ ْٚطة١ )26طسن كض١ً٦ " بحهساز )

%( َرٔ  13.48( ْٚطرة١ ) 12جم٢ ايرتجٝت ايرتيز " املػتزن١ لٔ طسٜل جكدِٜ َملًَٛرتد " بحهرساز قردزٙ )   

 إمجتت ظًكتد بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١.

 املػتزن١ بتيثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ :

ض   ايملُررل: شررت٤د املػررتزن١ ارُتٖريٜرر١ جمرر٢ ايثْررتَض لررٔ طسٜررل " طررسن األضرر١ً٦ "   " إبرردا٤ بسْررتَ

 ايسك٣ " جم٢ نٌ ظًكتد ايثْتَض.

 بسْتَض بق ظدٚد: اذمؿسد املػتزن١ ارُتٖري١ٜ جم٢ ايثْتَض جم٢ " إبدا٤ زك٣ " جمكط .

سٜرل " جكردِٜ َملًَٛرتد       بسْتَض ْٗتٜر١ األضرةٛ  : شرت٤د املػرتزن١ ارُتٖريٜر١ جمر٢ ايثْرتَض لرٔ ط        

 إبدا٤ زك٣ " جم٢ نٌ ظًكتد ايثْتَض.

بسْتَض َٔ ايكتٖس٠: اذمؿسد املػرتزن١ ارُتٖريٜر١ جمر٢ طرسن كضر١ً٦ ظرٍٛ ايككر١ٝ املررتز٠ يًٓكرتؽ          

 بتيثْتَض.

بسْررتَض املػررٗد: اذمؿررسد املػررتزن١ ارُتٖريٜرر١ جمرر٢ " إبرردا٤ ايررسك٣ " ظررٍٛ ايككرر١ٝ املرررتز٠ يًٓكررتؽ    

 بتيثْتَض.

 ض ْكط١ ْظتّ: يٝظ ب٘ َػتزن١ مجتٖري١ٜ.بسْتَ

ككل ايفسض ايةدٌٜ ايرٟ ٜرٓـ لًر٢"    2( كٕ ق١ُٝ نت8جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

( لٓد 89.436( جطتٟٚ )2ٚشٛد لقق١ بل ايثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ ْٚٛ  املػتزن١ ظٝز نتْخ ق١ُٝ)نت

 .(0.01ٝت  لٓد )( ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ اظؿت0.000٥( َٚطح٣ٛ َمل١ٜٛٓ)8دزش١ ظس١ٜ)

 ( اجتتٙ اململتر١ يًككتٜت ٚاألظداس املرتز٠ بثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١:9) 
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 (9شدٍٚ  زقِ )

 اجتتٙ اململتر١ يًككتٜت ٚاألظداس ارتز١ٜ املرتز٠ بثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١

 ايثْتَض
 اجتتٙ

 اململتر١

 تتاإلمج املػٗد َٔ ايكتٖس٠ ْٗت١ٜ األضةٛ  ْكط١ ْظتّ بق ظدٚد   ايملُل

 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 19.48 15 15.38 2 15.38 2 41.67 5 38.46 5 7.69 1 - - إجيتب٢

 55.84 43 61.54 8 53.85 7 25.0 3 38.46 5 69.23 9 84.62 11 ضًةر٢

 24.68 19 23.08 3 30.77 4 33.33 4 23.08 3 23.08 3 15.38 2 َملحدٍ

 100 77 100 13 100 13 100 12 100 13 100 13 100 13 اإلمجتت

 (0.05غري داي١ لٓد   (  0.120َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )  (  10دزش١ ظس١ٜ  ) (    15.352)2نت)

( اجتررتٙ اململتررر١ يًُٛقررٛلتد ٚايككررتٜت ٚاألظررداس املرررتز٠ داخررٌ   9ٜٛقرري اررردٍٚ زقررِ )

 بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١.

" ايطرًة٢ " برل برساَض لٝٓر١     جٛقي بٝتْرتد ارردٍٚ ازجفرت  َملرد،د ايحغطٝر١ ذاد ايطرتبع       

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد برساَض     55.84( ظًك١ ْٚطرة١ ) 43ايدزاض١ ظٝز اظحًخ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز )

( ظًكر١  19ل١ٓٝ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " اململترر١ غرري حمردد٠ ا،جترتٙ " ٚذيرو بحهرساز )        

ت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز " اململترر١     %( َٔ إمجرتت ظًكرتد برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ . ٚشر      24.68ْٚطة١ )

%( َررٔ إمجررتت ظًكررتد بررساَض لٝٓرر١  19.48( ظًكرر١ ْٚطررة١ )15اإلجيتبٝرر١ ا،جتررتٙ " ٚذيررو بحهررساز ) 

ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١ َٚرٔ ٖررٙ ايرثاَض ظًكرتد لرٔ " اإلؾرتب١ برأْفًْٛصا ايطٝرٛز   ايملًُٝرتد          

١ٜ اإلضرسا١ًٝٝ٥ بفًطرطل   ْحرت٥ض نتزذر١     ا،ْحعتز١ٜ بتيملسام ٚيةٓتٕ ٚجمًططل   ايحعسنرتد ايملطرهس  

ٚغريٖت َٔ كظداس ٚقكتٜت كٌُ جم٢ جغطٝحٗت ارتْرت ايطرًة٢ ٚيهٓٗرت َرتد٠      98غسم ايملةتز٠ ايطقّ 

 شٝد٠ إخةتزٜت ٚبسااٝت.

 ٚشت٤د اجتتٖتد اململتر١ يًُٛقٛلتد ٚايككتٜت ٚاألظداس املرتز٠ داخٌ بساَض نٌ قٓت٠ نتيحتت:    

 ارصٜس٠ :كٚ، : بساَض قٓت٠ 

 بسْتَض   ايملُل:

جٛقي بٝتْتد اردٍٚ ازجفت  َملد،د ايحغط١ٝ ذاد ايطتبع " ايطًة٢ " بل ظًكتد ايثْرتَض  

%( َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض. 84.62( ظًكرر١   ْٚطررة١ )11ظٝررز اظحًررخ ايرتجٝررت األٍٚ بحهررساز )

%( 15.38( ظًكر١ ْٚطرة١ )  2ساز )ٚشت٤د اململتر١ ذاد ا،جتتٙ " غري احملدد " جم٢ ايرتجٝت ايررت٢ْ بحهر  
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َٔ إمجتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚقرد خرق ايثْرتَض َرٔ َملترر١ ك٣ قكرتٜت كُرٌ             

 ا،جتتٙ اإلجيتب٢ جم٢ ايحغط١ٝ.

 بسْتَض بق ظدٚد:

جٛقي بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل ازجفت  َملد،د ايحغط١ٝ ذاد ا،جتتٙ " ايطرًة٢ " برل ظًكرتد    

%( َٔ إمجتت 69.23( ظًكتد ْٚطة١ )9ز شت٤د جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قدزٙ )ايثْتَض كٜكت ظٝ

ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د ايحغط١ٝ ذاد ا،جتتٙ " غري احملدد " جم٢ ايرتجٝت ايررت٢ْ  

%( َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. ٚشررت٤د  23.08( ظًكررتد ْٚطررة١ )3بحهررساز )

%( َرٔ  7.69( ظًك١ ٚاظرد٠ ْٚطرة١ )  1د ا،جتتٙ " اإلجيتب٢ " جم٢ ايرتجٝت ايرتيز بحهساز )ايحغط١ٝ ذا

إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٖٚرا ٜٛقري اٖحُرتّ قٓرت٠ ارصٜرس٠ وملترر١ ايككرتٜت       

 ذاد ا،جتتٙ ايطًة٢ جم٢ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ ل٢ً ايطٛا٤.

 ذتْٝت : بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 كط١ ْظتّ:بسْتَض ْ

ٜحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل جطت٣ٚ لدد ظًكتد ايثْتَض ذاد " ا،جتتٙ اإلجيتب٢ " ٚ " 

%( َرٔ  38.46( ظًكتد يهٌ اجتتٙ بٓطرة١ ) 5ذاد ا،جتتٙ ايطًة٢ " ظٝز اظحًخ ايرتجٝت األٍٚ بٛاقع )

" ايككرتٜت ذاد   إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاضر١ يهرٌ اجترتٙ . ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ       

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض     23.08( ظًكرتد ْٚطرة١ )  3ا،جتتٙ غري احملدد" ٚذيو بحهساز قدزٙ )

ٖٚرٙ ايٓحت٥ض جٛقي اٖحُتّ بسْتَض " ْكط١ ْظتّ " وملتر١ ايككتٜت اإلجيتب١ٝ  طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 بٓفظ ايدزش١ ايح٢ ٜٗحِ بٗت وملتر١ ايككتٜت ذاد ا،جتتٙ ايطًة٢.

 سْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ : ب

ٜحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ازجفرت  َملرد،د ايحغطٝر١ ايثااٝر١ ذاد " اجترتٙ إجيرتب٢ " ظٝرز        

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض     41.67( ظًكرتد ْٚطرة١ )  5شت٤د جم٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز قردزٙ )   

د " جم٢ ايرتجٝت ايررت٢ْ  طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د اململتر١ ايثاا١ٝ يًككتٜت ذاد " اجتتٙ غري حمد

%( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د 33.33( ظًكتد ْٚطة١ )4بحهساز قدزٙ )

( ظًكرتد ْٚطرة١   3اململتر١ ايثاا١ٝ يككتٜت ذاد " اجتتٙ ضًة٢ " جم٢ ايرتجٝت ايرتيرز بحهرساز قردزٙ )   

خررقٍ لررسض ْحررت٥ض بررساَض قٓررت٠  َٚررٔ  %( َررٔ إمجررتت ظًكررتد ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. 25.0)
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ايملسبٝرر١ ٜحكرري كٕ بررساَض ايكٓررت٠ " ْكطرر١ ْظررتّ "   " ْٗتٜرر١ األضررةٛ  "  جٗررحِ وملتررر١ ايككررتٜت ذاد      

 ايطتبع اإلجيتب٢ كنرس َٔ ايككتٜت ذاد ا،جتتٙ ايطًة٢ كٚ ايغري حمدد بثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١.

 ذتيرت : بساَض قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز:

 بسْتَض َٔ ايكتٖس٠ :

ٝرر١ يككررتٜت ذاد ا،جتررتٙ "   حكرري َررٔ بٝتْررتد اررردٍٚ ازجفررت  َملررد،د ايحغطٝرر١ ايثاا     ٜ

%( َٔ إمجتت ظًكتد 53.85( ظًكتد ْٚطة١ )7" ظٝز شت٤د جم٢ ايرتجٝت األٍٚ بحهساز قدزٙ )ايطًة٢

ايثْتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤د اململترر١ ايثااٝر١ يككرتٜت ذاد " ا،جترتٙ ايغرري حمردد " جمر٢            

%( َٔ إمجتت ظًكرتد ايثْرتَض طرٛاٍ جمررت٠     30.77( ظًكتد ْٚطة١ )4ٝت ايرت٢ْ بحهساز قدزٙ )ايرتج

ايدزاض١. ٚشت٤د اململتر١ ايثااٝر١ يككرتٜت ذاد " ا،جترتٙ اإلجيرتب٢ " جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز بحهرساز         

 %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض15.38.١( ظًك١ ْٚطة١ )2قدزٙ )

 ػٗد:بسْتَض امل

ٜحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ازجفت  َملد،د ايحغط١ٝ ايثااٝر١ ذاد ا،جترتٙ " ايطرًة٢ " ظٝرز     

%( َرٔ إمجرتت ظًكرتد ايثْرتَض     61.54( ظًكرتد ْٚطرة١ )  8شت٤د جم٢ ايرتجٝرت األٍٚ بحهرساز قردزٙ )   

يررت٢ْ  طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤د اململتر١ ايثاا١ٝ يككتٜت ذاد " اجتتٙ غري حمدد " جمر٢ ايرتجٝرت ا  

ٚشت٤د  %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض23.08.١( ظًكتد ْٚطة١ )3بحهساز قدزٙ )

( ظًكرر١ 2اململترر١ ايثااٝرر١ يككررتٜت ذاد " ا،جتررتٙ اإلجيررتب٢ " جمرر٢ ايرتجٝررت ايرتيررز بحهررساز قرردزٙ ) 

ْ َٚرٔ خرق   %( َٔ إمجتت ظًكتد ايثْتَض طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١.   15.38ْٚطة١ ) حرت٥ض برساَض   ٍ لرسض 

خةررتز ٜحكرري كٕ بررساَض ايكٓررت٠ " َررٔ ايكررتٖس٠ ٚاملػررٗد " جٗررحِ بدزشرر١ نررةري٠ وملتررر١    قٓررت٠ ايٓٝررٌ يأل

ايككتٜت ذاد ايطتبع ايطًة٢ كنرس َٔ ايككتٜت ذاد ايطتبع غري احملدد كٚ اإلجيتب٢. ٖٚهررا ٜحكري كٕ   

دزاضرر١ جمرر٢ اٖحُتَٗررت  بررساَض قٓررت٠ ارصٜررس٠ شررت٤د جمرر٢ ايرتجٝررت األٍٚ بررل بررساَض ايكٓررٛاد لٝٓرر١ اي    

وملترر١ قكرتٜت ذاد اجتررتٙ ضرًة٢ ٚشرت٤ جمرر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ بررساَض قٓرت٠ ايٓٝرٌ يألخةررتز ٚشرت٤ جمرر٢          

  ايٌٓٝ يإلخةتز جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ   ٚشت٤د بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ ايرتجٝت ايرتيز بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ.

ري حمدد  بُٝٓت شت٤د برساَض  بٓفظ ايحهسازاد َٔ ظٝز دزش١ اٖحُتَٗت وملتر١ قكتٜت ذاد اجتتٙ غ

قٓرت٠ ارصٜرس٠ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ ٚشرت٤د برساَض قٓرت٠ ايملسبٝر١ جمر٢ ايرتجٝرت األٍٚ َرٔ ظٝرز دزشرر١              
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اٖحُتَٗت وملتر١ قكتٜت ذاد اجتتٙ إجيتب٢ " بُٝٓت شت٤د قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةرتز جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ     

 ١ٓ ايدزاض١.ٚشت٤د بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز بل بساَض لٝ

ككل ايفسض ايؿفسٟ ايرٟ ٜٓـ ل٢ً"  2( كٕ ق١ُٝ نت9جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

( 2لدّ ٚشٛد لقق١ بل ايثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ ٚاجترتٙ اململترر١ داخرٌ ايرثاَض ظٝرز نتْرخ قُٝر١)نت       

ٝ 0.120( َٚطح٣ٛ َمل١ٜٛٓ)10( لٓد دزش١ ظس١ٜ)15.352جطتٟٚ ) ت  لٓرد  ( ٖٚٞ ق١ُٝ غري داي١ اظؿرت٥

جحفررل ٖرررٙ ايٓحٝصرر١ َررع نرررري َررٔ ايدزاضررتد ايرريت جحملًررل بتملكررُٕٛ اإلخةررتزٟ   ايكٓررٛاد       .(0.05)

ايفكررت١ٝ٥ اإلخةتزٜرر١ ٚايرريت اْحٗررخ إت كٕ ايحغطٝرر١ اإلخةتزٜرر١   ايكٓررٛاد بؿررف١ لتَرر١ لٝررٌ         

يطرًة١ٝ  جغطٝحٗت يألظداس ٚاملٛقٛلتد ٚايككتٜت اييت كحٟٛ ل٢ً ؾسا  ٚكش١َ  ٚجحفرٛم ايحغطٝر١ ا  

لًرر٢ ايحغطٝرر١ اإلجيتبٝرر١ ٚاململحديرر١ يألخةررتز بٗررت َٚررٔ ٖرررٙ ايدزاضررتد دزاضرر١ شررٝقٕ حمُررٛد لةررد        

%(  51.7ظٝز شرت٤د ْطرة١ األخةرتز ايطرًة١ٝ)     ( ٚاييت اْحٗخ إت ْفظ ايٓحٝص١ جكسٜةت 2004ايساشم)

 .%(22.6%(  ٚاألخةتز اإلجيتب١ٝ)25.7ٚاألخةتز اململحدي١)

 جم٢ جكدِٜ ايثاَض ل١ٓٝ ايدازض١: ( طسم ايملسض املطحخد10١َ)  

 (10شدٍٚ  زقِ )

 طسم ايملسض املطحخد١َ جم٢ جكدِٜ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١

 ايثْتَض 

 

 ايملسض طسم 

 اإلمجتت املػٗد َٔ ايكتٖس٠ ْٗت١ٜ األضةٛ  ْكط١ ْظتّ بق ظدٚد   ايملُل

 ايرتجٝت
 % ى % ى % ى % ى % ى % ى % ى

 1 30.95 65 100 13 39.39 13 2.94 2 84.62 11 38.24 13 26.53 13 ألضحٛدٜٛظٛاز َع قٝف َع جؿٜٛس َٔ داخٌ ا

 7 5.71 12 - - - - 17.65 12 - - - - - - ظٛاز َع قٝف َع جؿٜٛس َٔ كضحٛدٜٛ كخس

ظٛاز َع ايكٝف لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َع 

 ؾٛز٠ َحعسن١
6 12.25 4 11.76 2 15.38 4 5.88 - - - - 16 7.62 5 

ايكٝف لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ظٛاز َع 

 ؾٛز٠ ذتبح١
2 4.08 1 2.94 - - 3 4.41 - - - - 6 2.86 8 

 9 2.38 5 - - - - 7.35 5 - - - - - - ظٛاز َع ايكٝف لٔ طسٜل ايحًٝفٕٛ

 6 6.14 15 - - 21.22 7 8.82 6 - - - - 4.08 2 ظٛاز َع قٝف َع لسض يكطتد َٔ األزغٝف

 4 11.90 25 - - 39.39 13 17.65 12 - - - - - - كتزٜس َطص١ً َؿٛز٠ظٛاز َع ايكٝف َع لسض ج

 3 13.33 28 - - - - 17.65 12 - - 8.82 3 26.53 13 ظٛاز َع قٝف َع لسض زضّٛ ٚؾٛز جٛقٝع١ٝ

ظٛاز َع ايكٝف َع لسض بٝتْتد ٚإظؿت٤اد 

 يًٓحت٥ض جم٢ خحتّ احلًك١
13 26.53 13 38.24 - - 12 17.65 - - - - 38 18.10 2 

  100 210 100 13 100 33 100 68 100 13 100 34 100 49 اإلمجتت

 (0.01(   داي١ لٓد 0.000(  َطح٣ٛ اململ١ٜٛٓ )40(    دزش١ ظس١ٜ  )182.089)2نت

( طررسم ايملررسض املطررحخد١َ جمرر٢ بررساَض لٝٓرر١ ايدزاضرر١ طررٛاٍ جمرررت٠       10ٛقرري اررردٍٚ زقررِ )  ٜ

 ايدزاض١.
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سٜك١ ايملسض لٔ طسٜل " ظٛاز َرع قرٝف َرع جؿرٜٛس     ٜحكي َٔ بٝتْتد اردٍٚ ازجفت  َملدٍ ط

%( 30.95( ْٚطة١ )65َٔ داخٌ األضحٛدٜٛ " ظٝز شت٤د جم٢ ايرتجٝت األٍٚ ٚظؿًخ ل٢ً جهساز قدزٙ )

َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ بثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ "    

يٓحرت٥ض جمر٢ ْٗتٜر١ احلًكر١ " ظٝرز ظؿرًخ لًر٢ جهرساز          ظٛاز َع ايكٝف َع لسض يةٝتْرتد ٚإظؿرت٤اد  

%( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ برساَض لٝٓر١ ايدزاضر١    18.10( ْٚطة١ )38قدزٙ )

طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع لرسض زضرّٛ ٚؾرٛز جٛقرٝع١ٝ "         

َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ  %(13.33( ْٚطة١ 28ظٝز ظؿًخ ل٢ً جهساز قدزٙ )

بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايسابرع " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع جكردِٜ             

%( َرٔ إمجررتت ايطررسم  11.90( ْٚطررة١ )25جكرتزٜس َطررص١ً َؿررٛز٠ " ظٝرز ظؿررًخ لًرر٢ جهرساز قرردزٙ )   

جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝرت اةرتَظ "   املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ 

ظٛاز َع ايكٝف َع جؿٜٛس لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ؾٛز٠ َحعسن١" ظٝز ظؿٌ ل٢ً جهساز قردزٙ  

%( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ بساَض ل١ٓٝ ايدزاضر١ طرٛاٍ   7.62( ْٚطة١ )16)

ٝف َرع لرسض يكطرتد َرٔ األزغرٝف " ظٝرز       جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝرت ايطرتدع " ظرٛاز َرع ايكر     

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم املطررحخد١َ جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ 6.14( ْٚطررة١ )15ظؿررًخ لًرر٢ جهررساز قرردزٙ )

بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايطتبع " ظٛاز َع ايكٝف َع جؿرٜٛس َرٔ   

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم  5.17) ( ْٚطررة12١كضررحٛدٜٛ كخررس يًكٓررت٠ " ظٝررز ظؿررًخ لًرر٢ جهررساز قرردزٙ )     

املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ طٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررتَٔ "       

ظٛاز َع ايكٝف َع جؿٜٛس لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ؾٛز٠ ذتبح١ " ظٝز ظؿًخ ل٢ً جهساز قردزٙ  

ساَض لٝٓر١ ايدزاضر١ طرٛاٍ    %( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكردِٜ بر  2.86( ْٚطة١ )6)

جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايحتضرع " ظرٛاز َرع ايكرٝف لرٔ طسٜرل ايحًٝفرٕٛ " ظٝرز ظؿرًخ لًر٢           

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم املطررحخد١َ جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ بررساَض لٝٓرر١  2.38( ْٚطررة١ )5جهررساز قرردزٙ )

 ايدزاض١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

جسجٝت ختف بر٘ جمر٢ ايطرسم ايحر٢ ٜطرحخدَٗت       َٚٔ خقٍ بٝتْتد اردٍٚ ٜحكي كٕ يهٌ بسْتَض

 جم٢ لسض ٚجكدِٜ احلًك١ ٢ٖٚ نتيحتت:
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 كٚ، : بساَض قٓت٠ ارصٜس٠ :

 بسْتَض   ايملُل:

كرٝٛف  ظرٛاز َرع اي  )شت٤د طسم لسض ايثْتَض نتيحتت : شت٤ جم٢ ايرتجٝت األٍٚ نق َٔ ايطسم

 ٛ ظررٛاز َررع لُررٌ بٝتْررتد     ظررٛاز َررع لررسض زضررّٛ ٚؾررٛز جٛقررٝع١ٝ   َررع جؿررٜٛس َررٔ داخررٌ األضررحٛدٜ

%( َرٔ  26.53( ظًكر١ ٚبٓطرة١ )  13ظٝز ظؿًخ نٌ طسٜك١ لًر٢ جهرساز قردزٙ )   ( ظؿت٥ٝتد يًٓحت٥ضاٚ

 إمجتت ايطسم ايح٢ ٜطحخدَٗت ايثْتَض جم٢ لسض ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

َٚٔ خقٍ ٖرٙ ايةٝتْتد ْرصد كٕ ايثْتَض ٜطحخدّ طسٜك١ ايحؿٜٛس َٔ داخٌ األضحٛدٜٛ ٜٚكّٛ 

سض زضّٛ ٚؾٛز جٛقرٝع١ٝ ٚلُرٌ بٝتْرتد ٚإظؿرت٥ٝتد إلظٗرتز ْحرت٥ض ا،ضرحفحت٤ ارُرتٖري٣ لرٔ          بمل

َٛقٛ  احلًك١ جم٢ نٌ ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٖٚرا كضًٛث ذتبخ جم٢ ايثْتَض جم٢ لسض 

ٚجكدِٜ ايكك١ٝ. ٚشت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ظرٛاز َرع ايكرٝف لرث ايكُرس ايؿرٓتل٢ ؾرٛد ٚؾرٛز٠ "            

%( َرٔ إمجرتت ايطرسم ايحر٢ ٜطرحخدَٗت ايثْرتَض جمر٢ لرسض         12.25( ْٚطرة١ ) 6بحهساز قدزٙ )ٚذيو 

ٚجكدِٜ ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز نق َٔ " ظرٛاز َرع ايكرٝف لرث ايكُرس      

ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ؾٛز٠ ذتبح١ "   " ظٛاز َع ايكٝٛف َرع لرسض يكطرتد َرٔ األزغرٝف " ٚذيرو بحهرساز        

%( َٔ إمجتت ايطسم ايح٢ ٜطحخدَٗت ايثْرتَض جمر٢ لرسض ٚجكردِٜ ظًكتجر٘      4.08( ْٚطة١ )2)قدزٙ 

َٚٔ خقٍ بٝتْتد اردٍٚ ٜحكي كٕ بسْتَض   ايملُل نتْخ نرٌ ظًكتجر٘ جؿرٜٛس     طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

َٔ داخٌ األضحٛدٜٛ َع لسض بٝتْتد ٚإظؿت٥ٝتد يٓحت٥ض ا،ضحفحت٤ َع لسض ؾٛز ٚزضرّٛ جٛقرٝع١ٝ   

( قٝٛف لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ؾٛز٠ َحعسن١   اضحكتجم١ لد 6د ٚمت اضحكتجم١ لدد )يًةٝتْت

( ظًكر١ يكطرتد َرٔ األزغرٝف كذٓرت٤      2( قٝفتٕ لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛز٠ َع ذتبح١   ٚمت لسض )2)

 لسض احلًكتد طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 بسْتَض بق ظدٚد:

 ٚجكدِٜ ظًكتد نتيحتت: شت٤ جسجٝت ايطسم ايح٢ اضحخدَخ جم٢ ايثْتَض جم٢ لسض

شت٤ جم٢ ايرتجٝت األٍٚ نق َٔ " ظٛاز َرع ايكرٝف َرع جؿرٜٛس َرٔ داخرٌ األضرحٛدٜٛ "   " ظرٛاز َرع          

( طسٜكر١  013ايكٝف َع لسض بٝتْتد ٚإظؿت٥ٝتد يًٓحرت٥ض جمر٢ خحرتّ احلًكر١ " ٚذيرو بحهرساز قردزٙ        

٢ لررسض ٚجكرردِٜ %( يهررٌ طسٜكرر١ َررٔ إمجررتت ايطررسم ايحرر٢ ٜطررحخدَٗت ايثْررتَض جمرر  38.24ْٚطررة١ )

( ظًك١ طسٜك١ ايحؿٜٛس َرٔ  13ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ك٣ كٕ ايثْتَض اضحخدّ جم٢ نٌ ظًكتج٘ )

داخٌ األضحٛدٜٛ َع لسض بٝتْتد ٚإظؿت٥ٝتد يٓحت٥ض جم٢ خحتّ احلًك١ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشت٤ جم٢ 

  ٛ ز٠ " ظٝرز ظؿرًخ لًر٢    ايرتجٝت ايرت٢ْ " ظٛاز َع ايكٝف َع جؿٜٛس لث ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد َرع ؾر

%( َرٔ إمجرتت ايطرسم ايحر٢ ٜطرحخدَٗت ايثْرتَض جمر٢ لرسض         11.76( طرسم ٚبٓطرة١ )  4جهساز قدزٙ )
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ٚجكدِٜ ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚشرت٤ جمر٢ ايرتجٝرت ايرتيرز " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع لرسض زضرّٛ           

ايطرسم  %( َرٔ إمجرتت   8.82طسٜكر١ ْٚطرة١ )   39ٚؾٛز جٛقٝع١ٝ " ظٝرز ظؿرًخ لًر٢ جهرساز قردزٙ )     

ايح٢ ٜطحخدَٗت ايثْتَض جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتج٘ طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١.ٖٚهرا ٜحكري كٕ بسْرتَض "      

( ظًك١ ٚاضحخدّ طسٜك١ 13بق ظدٚد " اضحخدّ ايحؿٜٛس َٔ داخٌ األضحٛدٜٛ جم٢ نٌ ظًكتد ايثْتَض )

ٝ 4لسض بٝتْتد ٚإظؿت٥ٝتد يٓحت٥ض ا،ضحفحت٤ جمر٢ ْٗتٜر١ احلًكر١ ٚمت اضحكرتجم١ لردد )      ٛف لرث  ( قر

ايكُس ايؿٓتل٢ ؾٛد ٚؾٛز٠ َحعسن١   َع لسض جم٢ ذقس ظًكرتد ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع لرسض زضرّٛ        

ٚؾٛز جٛقٝع١ٝ. ٚظًك١ ٚاظد٠ مت جمٝٗت اضحكتجم١ قٝف ٚاظد لرث ايكُرس ايؿرٓتل٢ ؾرٛد َرع ؾرٛز٠       

 ذتبح١.

 ذتْٝت : بساَض قٓت٠ ايملسب١ٝ:

 بسْتَض ْكط١ ْظتّ:

 تَض جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتج٘ نتيحتت:شت٤ جسجٝت ايطسم ايح٢ اضحخدَٗت ايثْ

شت٤ جم٢ ايرتجٝت األٍٚ " ظٛاز َع ايكٝف َع جؿٜٛس َٔ داخٌ األضحٛدٜٛ " ظٝز ظؿٌ ل٢ً جهساز 

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم املطررحخد١َ جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ ظًكررتد      84.62( ظًكرر١ ٚبٓطررة١ ) 11قرردزٙ )

يكررٝف َررع جؿررٜٛس لررث ايكُررس ايثْررتَض طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١.ٚشت٤ جمرر٢ ايرتجٝررت ايرررت٢ْ " ظررٛاز َررع ا

ايؿٓتل٢ ؾٛد َع ؾٛز٠ َحعسن١ " ظٝز ٜحِ اضحكتجم١ " قٝفتٕ " جم٢ ظًكحتٕ َٔ ظًكتد ايثْرتَض لرٔ   

( ظًكر١ ْٚطرة١   2طسٜل ايحؿرٜٛس لرث ايكُرس ايؿرٓتل٢ ؾرٛد ٚؾرٛز٠ َحعسنر١ ٚذيرو بحهرساز قردزٙ )          

ٚص ;اٍ جمرت٠ ايدزاض١%( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتد ايثْتَض ط15.38ٛ)

 ٜطحخدّ ايثْتَض ضٛا٤ ٖرٜٔ ايطسٜكحل طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 بسْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ : 

 شت٤ جسجٝت ايطسم ايح٢ اضحخدَخ جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتد ايثْتَض نتيحتت:

شت٤ جم٢ ايرتجٝت األٍٚ نق َرٔ " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع جؿرٜٛس َرٔ كضرحٛدٜٛ كخرس٣ "   " ظرٛاز  َرع            

ف َع لسض جكتزٜس َطرص١ً َؿرٛز٠ "   " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع لرسض زضرّٛ ٚؾرٛز جٛقرٝع١ٝ "   "           ايكٝ

ظٛاز َع ايكٝف َع لسض بٝتْتد ٚإظؿت٥ٝتد يًٓحت٥ض جم٢ خحتّ احلًك١. ظٝز ظؿًخ نٌ طسٜك١ ل٢ً 

%( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكردِٜ احلًكرتد ايحر٢    17.65( ْٚطة١ )12جهساز قدزٙ )

ْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.ك٣ كٕ ايثْرتَض نرتٕ ٜطحكرٝف قرٝف َرٔ كضرحٛدٜٛ آخرس طرٛاٍ         لسقٗت ايث

( ظًك١ ٚنتٕ ٜكدّ جم٢ نٌ ظًك١ جكتزٜس َؿرٛز٠ ٚزضرّٛ جٛقرٝع١ٝ ٚبٝتْرتد     12لدد ظًكتد ايثْتَض )

ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝرت ايررت٢ْ " ظرٛاز َرع ايكرٝف َرع        ٚإظؿت٥ٝتد يٓحت٥ض ا،ضحفحت٤ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.
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%( َرٔ إمجرتت   8.82( ظًكرتد ْٚطرة١ )  6َٔ األزغٝف " ظٝز ظؿًخ ل٢ً جهساز قدزٙ ) لسض يكطتد

ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرتيز "  ايطسم املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

%( َرٔ  7.35( قٝٛف ْٚطرة١ ) 5ظٛاز َع ايكٝٛف لٔ طسٜل ايحًٝفٕٛ " ظٝز ظؿًخ ل٢ً جهساز قدزٙ )

ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت  م املطحخد١َ جم٢ لسض ٚجكدِٜ ظًكتد ايثْتَض طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.إمجتت ايطس

ايسابع " ظٛاز َع ايكٝف َع جؿرٜٛس لرث ايكُرس ايؿرٓتل٢ ؾرٛد ٚؾرٛز٠ َحعسنر١ " ظٝرز ظؿرًخ لًر٢           

%( َٔ إمجتت ايطسم املطحخد١َ جم٢ لرسض ٚجكردِٜ ظًكرتد ايثْرتَض     5.88( ْٚطة١ )4جهساز قدزٙ )

 اض١.طٛاٍ جمرت٠ ايدز

ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت اةتَظ " ظٛاز َع ايكٝف َرع جؿرٜٛس لرث ايكُرس ايؿرٓتل٢ ؾرٛد َرع ؾرٛز٠         

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم ايحرر٢ ٜطررحخدَٗت  4.41( ْٚطررة١ )3ذتبحرر١ " ظٝررز ظؿررًخ لًرر٢ جهررساز قرردزٙ )  

ٚشررت٤ جمرر٢ ايرتجٝررت ايطررتدع " ظررٛاز َررع   ايثْررتَض جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ ظًكتجرر٘ طررٛاٍ جمرررت٠ ايدزاضرر١. 

%( َررٔ 2.94( ْٚطررة١ )2ٜٛس َررٔ داخررٌ األضررحٛدٜٛ " ظٝررز ظؿررًخ لًرر٢ جهررساز قرردزٙ ) ايكررٝف َررع جؿرر

ٖٚهررا   إمجتت ايطسم ايحر٢ ٜطرحخدَٗت ايثْرتَض جمر٢ لرسض ٚجكردِٜ ظًكتجر٘ طرٛاٍ جمررت٠ ايدزاضر١.          

ٜحكي َٔ خقٍ ايةٝتْتد ايطتبك١ كٕ بسْتَض ْٗت١ٜ األضةٛ  نتٕ كنرس بساَض ايمل١ٓٝ اضرحخداَت يطرسم   

 جكدِٜ ظًكتد ايثْتَض ٚجم٢ اضحكتجم١ قٝٛجم٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.خمحًف١ جم٢ لسض ٚ

 ذتيرت : بساَض قٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز:

 بسْتَض َٔ ايكتٖس٠ :

 شت٤ جسجٝت طسم ايملسض ٚايحكدِٜ املطحخد١َ جم٢ ايثْتَض نتيحتت:

َرع  شت٤ جم٢ ايرتجٝت األٍٚ نق َٔ " ظٛاز َرع ايكرٝف َرع جؿرٜٛس َرٔ داخرٌ األضرحٛدٜٛ "   " ظرٛاز         

ايكٝف َع جكدِٜ ٚلسض جكتزٜس َطص١ً َؿرٛز٠ " ظٝرز ظؿرًخ نرٌ طسٜكر١ َُٓٗرت لًر٢ جهرساز قردزٙ          

%( َررٔ إمجررتت ايطررسم ايحرر٢ اضررحخدَٗت ايثْررتَض جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ ظًكتجرر٘  39.39( ْٚطررة١ )13)

ٚشت٤ جم٢ ايرتجٝت ايرت٢ْ " ظٛاز َع ايكٝف َع لسض يكطتد َٔ األزغرٝف" ظٝرز    طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

%( َٔ إمجتت ايطسم ايح٢ اضحخدَٗت ايثْتَض جم٢ لسض 21.22( ْٚطة١ )٢ً7 جهساز قدزٙ )ظؿًخ ل

 ٚجكدِٜ ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.

 بسْتَض املػٗد:

 شت٤ جسجٝت طسم ايملسض ٚايحكدِٜ املطحخد١َ جم٢ ايثْتَض نتيحتت:

حٛدٜٛ " بحهرساز  ص ٜطحخدّ ايثْتَض ض٣ٛ طسٜك١ " احلٛاز َع ايكٝٛف َع جؿٜٛس َٔ داخرٌ األضر  

َررٔ إمجررتت ايطررسم ايحر٢ اضررحخدَٗت ايثْررتَض جمرر٢ لررسض ٚجكرردِٜ   9%100( ظًكرر١ ْٚطررة١ )13قردزٙ ) 

ٖٚهرا ٜحكي كٕ بسْتَض املػٗد نتٕ كقٌ بساَض ل١ٓٝ ايدزاض١ اضحخداَت  ظًكتج٘ طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١.
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بحملدد طسم ايملسض  يطسم لسض ٚجكدِٜ احلًكتد طٛاٍ جمرت٠ ايدزاض١. ٚإٕ ل٢ً بساَض ايمل١ٓٝ اٖحُتّ

 –ْكطر١ ْظرتّ    –َرٔ ايكرتٖس٠    –برق ظردٚد    –  ايملُرل   –نتْخ بتيرتجٝت نتيحتت: )ْٗت١ٜ األضرةٛ   

 املػٗد(.

ككرل ايفرسض ايةردٌٜ ايررٟ ٜرٓـ لًر٢"        2( كٕ ق١ُٝ نرت 10جػري بٝتْتد اردٍٚ ايطتبل زقِ )

( 2ظٝز نتْخ ق١ُٝ)نت ٗتٚطسم ايملسض املطحخد١َ   جكدميٚشٛد لقق١ بل ايثاَض ل١ٓٝ ايدزاض١ 

( ٖٚرٞ قُٝر١ داير١ اظؿرت٥ٝت  لٓرد      0.000( َٚطرح٣ٛ َملٜٓٛر١)  40( لٓد دزش١ ظسٜر١) 182.089جطتٟٚ )

(0.01) 

 :اةتل١

ايرثاَض املكدَر١   ايكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥ اإلخةتزٜر١ ايملسبٝر١        دزاضر١  لًر٢  اقحؿس ايةعز ٖرا

ٍ  جمر٢  ػرتٖد امل ٚاظحٝتشرتد  زغةررتد جًةر٢  ايحر٢  َٚملترحٗرت يألظرداس ارتزٜر١     اململًَٛررتد لًر٢  احلؿرٛ

 ارُٗرٛز  جمٝٗرت  ٜؿرةي  بدزش١ ٚغريٖت ٚايملطهس١ٜ ٚا،قحؿتد١ٜ ايطٝتض١ يإلظداس املةتغس٠ ٚايحغط١ٝ

جمتزجفملخ املٛقٛلتد ذاد ايطرتبع ايطٝتضرٞ برتيكٓٛاد ايررقس       بأٍٚ كٚ،  األظداس جطٛز َع َحملتٜؼ

ايحطصٌٝ  ظٝز كٕ ا،ٖحُتّ بتملٛقٛلتد ٜٚسشع ذيو إت بسٚش َٛقٛلتد ضٝتض١ٝ ايطتبع خقٍ جمرت٠ 

ايطٝتض١ٝ َٔ قةٌ ايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ كَس طةٝملٞ ْظسا  ألٕ ٖرٙ ايكٓٛاد ٖٞ قٓٛاد إخةتز١ٜ َٚٔ كِٖ 

كٖرداجمٗت إَررداد ارُٗررٛز ايملسبررٞ بتململًَٛررتد لررٔ األظرداس ايطٝتضرر١ٝ بتيملررتص ايملسبررٞ ٚايملررتملٞ لًرر٢   

ايسكٟ ايملتّ ايملسبٞ جتتٙ األظداس ٚكدد كِٖ دٚاجمرع  ايطٛا٤  َٚٔ ذِ جمٗٞ جطتِٖ   جػهٌٝ ٚجهٜٛٔ 

ايحملسض يًكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ اإلخةتز١ٜ بؿف١ لت١َ   إَردادٙ ورت حيحرتط إيٝر٘ َرٔ َٛقرٛلتد ٖتَر١        

ايدزاض١ َع ْحت٥ض بملض ايدزاضتد ايح٢ كغتزد إت كٕ ْطرة١   ٖرٙ ٚجحفل ْحت٥ضٚل٢ً زكضٗت ايطٝتض١ٝ 

ألٍٚ ذرِ ايككرتٜت ا،قحؿرتد١ٜ ذرِ ا،شحُتلٝر١ جمر٢ جسجٝرت        ايككتٜت ايطٝتض١ٝ شت٤د جمر٢ ايرتجٝرت ا  

دزاضرر١ شررٝقٕ حمُررٛد لةررد ايررساشم   َٓٗت  ٚايككررتٜت ايحرر٢ ٜررحِ َٓتقػررحٗت بررثاَض ايملٝٓرر١ ايحعًًٝٝرر١  

(  ٚدزاضرر١ ًْٗرر١ َظفررس كبررٛ  2012(  ٚدزاضرر١ دايٝررت لرُررتٕ) 2010 ٚدزاضرر١ ضررتيٞ كمحررد شررتد) (2004)

ايطٝتض١ٝ قت١ُ٥ األخةرتز ايريت مت إذالحٗرت   ايكٓرٛاد     ( اييت كغتزد إيٞ جؿدز األخةتز 2005زغٝد)

 ايفكت١ٝ٥.

ٚازجفملخ َملد،د ق١ُٝ اتزاد األظداس َٚحتبملحٗت يًككرتٜت التَر١ داخرٌ اجملحُرع  ظٝرز      

دمد كٕ قٓت٠ ارصٜس٠ ٖٞ َرٔ ايكٓرٛاد األلًر٢   َحتبملر١ األظرداس ٚايككرتٜت التَر١ ٚنتْرخ جطرمل٢          

نُت كْٗت جٓكٌ األخةتز الت١َ اييت جػغٌ اٖحُتَتد ارُتٖري  يٓكٌ نٌ َت ٖٛ شدٜد دقٝك١ بدقٝك١ 
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دخرس بٗرت اجملحُرع ايملسبرٞ  ًٜٚٝٗرت   ذيرو       ٜصٚجٗحِ بٓكٌ كخةتز ايؿسالتد ٚاملٓتجمط١ نُتد٠ َػٛق١ 

قٓت٠ ايملسب١ٝ  ٚقٓت٠ ايٌٓٝ يألخةتز. ٚجحفل ٖرٙ ايٓحٝص١ َع نرري َرٔ ايدزاضرتد َٓٗرت دزاضر١ حمُرٛد      

جٛؾرًخ إت كٕ كٖرِ ايكٓرٛاد اإلخةتزٜر١ ايريت ٜػرتٖدٖت ارُٗرٛز ٖرٞ قٓرت٠          ( ظٝرز  2005كمحد َصٜرد) 

ارصٜررس٠  ذررِ ايٓٝررٌ يألخةتز ٚقٓررت٠ ايملسبٝرر١ ْظررسا  ألٕ ٖرررٙ ايكٓررٛاد جٓكررٌ األخةررتز ايرريت جػررغٌ       

ٜحكي كٕ برساَض   كٜكت  َٚٔ خقٍ لسض ايٓحت٥ض اٖحُتَتد ارُتٖري  َٚحتبملحٗت يألظداس بػهٌ شٝد.

ْكطرر١ ْظررتّ "  –َررٔ ايكررتٖس٠  –املػررٗد  –ْٗتٜرر١ األضررةٛ   –بررق ظرردٚد  –يملُررل لٝٓرر١ ايدزاضرر١ "   ا

بتيرتجٝت نتْخ جٗحِ وٓتقػ١ قكتٜت َٚٛقٛلتد جسجةط بتألظداس ارتز١ٜ املررتز٠ داخرٌ اجملحُرع    

  جمٓصد   ايكٓٛاد ايرقس زك٣ ايةتظز ٖٛ َت ضتلد ل٢ً ازجفت  ْطت املػتٖد٠ لرٙ ايثاَض   ٖٚرا 

ض١ كٕ جم١٦ ا،زجةت  بتألظداس ٚاقع١ داخٌ ايثاَض ممت ٜطتلد املػتٖد   احلؿٍٛ ل٢ً ل١ٓٝ ايدزا

َحتبملر١ األظرداس ارتزٜر١ َرٔ خقلرت       ارُٗرٛز . ظٝرز حيرتٍٚ   َملًَٛتد ٚاقرع١ َٚفؿر١ً لرٔ احلردس    

  خس املطحصداد بٗت.آململسجم١ جفتؾٌٝ األظداس ٚكبملتدٖت ٚكطساجمٗت ٚ

جحملًرل بتملكرُٕٛ اإلخةرتزٟ   ايكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥      ايريت   احلتيٝر١  ٚجٛؾًخ ْحرت٥ض ايدزاضر١  

إت كٕ ايحغطٝررر١ اإلخةتزٜررر١   ايكٓرررٛاد ايفكرررت١ٝ٥ لٝرررٌ   جغطٝحٗرررت يألظرررداس  كٜكرررت  اإلخةتزٜررر١

ٚاملٛقررٛلتد ٚايككررتٜت ايرريت كحررٟٛ لًرر٢ ؾررسا  ٚكشَرر١  ٚجحفررٛم ايحغطٝرر١ ايطررًة١ٝ لًرر٢ ايحغطٝرر١   

  .اإلجيتب١ٝ ٚاململحدي١ يألخةتز بٗت
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 ايدزاض١ َساشع

ٔ اإلذالرر٢ ٚايحًٝفصٜرر٢ْٛ ٚايفكررت٢٥ )ايكررتٖس٠: لررتص ايهحررت   ( َررتش٢ احلًررٛا٢ْ: َرردخٌ إت ايفرر1)

 . 87ف    (2002

      (2004داز ايٓٗكر١ ايملسبٝر١   ضر١ٓ    ( ضت٢َ ايػسٜف: ايفكت٥ٝتد ايملسب١ٝ زؤ١ٜ ْكد١ٜ )ايكرتٖس٠ :  2)

 . 281ف 

ٛضررف: اململتررر١ اإلخةتزٜرر١ يًككررتٜت ( 3) ش   CNNايملسبٝرر١ جمرر٢ غررةهح٢   ظٓررتٕٜ  ٝرٛر زْٚ  األَسٜهٝرر١ ٚايٝرٛر

Euro News         ز٠ )شتَملر١ ايكررتٖس٠: نًٝر١ اإللرقّ  قطرِر زاٙ غرري َٓػٛر األٚزٚبٝر١   زضرتي١ دنحرٛر

 .241( ف 2001اإلذال١ ٚايحًٝفصٜٕٛ  

( ضت٢َ ايػسٜف: ايكٓرٛاد ايفكرت١ٝ٥ املحخؿؿر١. زؤٜر١ ْكدٜر١   اجملًر١ املؿرس١ٜ يةعرٛس اإللرقّ          4)

 . 155( ف 1999تٖس٠: ن١ًٝ اإللقّ   ايملدد اةتَظ   ٜٓتٜس / إبسٌٜ   )شتَمل١ ايك

 .35( ف 1985( محد٣ قٓدٌٜ : اجؿت،د ايفكت٤ )ايكتٖس٠ : ال١٦ٝ املؿس١ٜ ايملت١َ يًهحتث   5)

(6) Gregor, MaC. Live, Direct and Biased? Making Television 

News in the satellite Age. In European of Communication, 

Vol(14), No )2(, 1999. PP. 256–258. 

( حمُرد لةررد ايٖٛررتث ايفكٝرر٘ نرتجم٢: ايملققرر١ بررل ا،لحُررتد لًر٢ ايكٓررٛاد ايفكررت١ٝ٥ َٚطررحٜٛتد    7)

اململسجمرر١ بتملٛقررٛلتد اإلخةتزٜرر١ جمرر٢ اجملحُررع ايُٝٓرر٢. زضررتي١ دنحررٛزاٙ غررري َٓػررٛز٠ )شتَملرر١       

 .13( ف 2002ٜٕٛ   ايكتٖس٠: ن١ًٝ اإللقّ  قطِ اإلذال١ ٚايحًٝفص

  ضًطر١ً عرٛس ٚدزاضرتد جًٝفصْٜٛٝرر١     "ايملرسث ٚكقُرتز ايةرز ايحًٝفصٜرْٛٞ املةتغرس     "( ضرملد يةٝرت:   8)

 57ف  (1990 )ايسٜتضايملدد ايسابع  ا١ً جًٝفصٜٕٛ اةًٝض

(9)  Jown Prak.Contrasts in the coverage of korea and japan by 

U.S television news networks, gazette international for 

communication studies, vol (67), NO (4) April 2015. 

دايٝررت لرُررتٕ إبررساِٖٝ: اململتررر١ اإلخةتزٜرر١ يًككررتٜت ايطٝتضرر١ٝ ايملسبٝرر١   ايكٓررٛاد املٛشٗرر١  ( 10)

 -ايملرتص اإلٜساْٝر١   -دزاضر١ جطةٝكٝر١ لًر٢ ايكٓرٛاد) احلرس٠ األَسٜهٝر١       -بتيًغ١ ايملسب١ٝ

 (.2012تشطحري غري َٓػٛز٠)شتَمل١ ايكتٖس٠: ن١ًٝ اإللقّ (  زضتي١ 24َجمسْطت

دزاض١  -جمتط١ُ غملةتٕ ؾتحل: اململتر١ اإلخةتز١ٜ يككتٜت ايػسم األٚضط ايطٝتض١ٝ ٚاأل١َٝٓ (11)

َكتزْرر١ بررل احلررس٠ األَسٜهٝرر١  ٚايملررتص اإلٜساْٝرر١  ٚايٓٝررٌ يألخةررتز املؿررس١ٜ ٚاْملهتضررٗت لًرر٢    
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 َٓػرٛز٠) شتَملر١ ايكرتٖس٠: نًٝر١ اإللرقّ  قطرِ اإلذالر١        ارُٗٛز املؿسٟ  زضرتي١ دنحرٛزاٙ غرري   

 (.2011ٚايحًٝفصٜٕٛ 

محد شتد: كضتيٝت ايدلت١ٜ ايطٝتض١ٝ   ايكٓت٠ ايفكت١ٝ٥ اإلضرسا١ًٝٝ٥ املٛشٗر١ بتيًغر١    كضتيٞ  (12)

دزاض١ َطع١ٝ  زضتي١ َتشطحري غري َٓػٛز٠) شتَمل١ ايكتٖس٠: ن١ًٝ اإللرقّ  قطرِ    -ايملسب١ٝ

 (.2010صٜٕٛ  اإلذال١ ٚايحًٝف

( طررتزم بررٔ ْتؾررس ايػرردٚخٞ. "كضررتيٝت جكرردِٜ ايررثاَض احلٛازٜرر١ ٚلققحٗررت بحملصٜررص املػررتٖد٠   13)

دزاض١ ل٢ً ل١ٓٝ َٔ بساَض ايكٓٛاد ايحًفتش١ٜ ايفكت١ٝ٥ ٚارُٗٛز ايطرملٛدٟ"  زضرتي١ َتشطرحري    

 (2008شتَمل١ اإلَتّ حمُد بٔ ضملٛد  ن١ًٝ ايدل٠ٛ ٚاإللقّ  ) غري َٓػٛز٠

دزاضرر١  -اِٖٝ َؿررطف٢ ؾررتحل: اململتررر١ اإلخةتزٜرر١ يككررتٜت ايؿررسا  ايملسبررٞ اإلضررسا٥ًٝٞإبررس (14)

ٚايكٓرت٠ ايرتْٝر١ اإلضرسا١ًٝٝ٥  زضرتي١ دنحرٛزاٙ       B.B.Cجطةٝك١ٝ ل٢ً قٓٛاد ايٌٓٝ ايدٚيٝر١   

 (.2006)شتَمل١ ايكتٖس٠: ن١ًٝ اإللقّ  قطِ اإلذال١ ٚايحًٝفصٜٕٛ  غري َٓػٛز٠

ُتد املساٖكل ل٢ً ايكٓٛاد اإلخةتز١ٜ جمر٢ َحتبملر١ األظرداس ٚايككرتٜت     كمحد َصٜد : الح ٛد( حم15ُ) 
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)شتَمل١ ايكتٖس٠: ن١ًٝ اإللقّ  قطِ  زضتي١ َتشطحري غري َٓػٛز٠. ايكٓٛاد ايفكت١ٝ٥ ايملسب١ٝ
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(19) Entman Robert, Framing towards clarification of fractured 
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)ايكرتٖس٠: ايرداز   1ظطٔ لُتد َهتٟٚ  ٚيًٝر٢ ظطرل ايطرٝد: ا،جؿرتٍ ْٚظسٜتجر٘ اململتؾرس٠        ( 20)

 .305( ف1998 املؿس١ٜ ايًةٓت١ْٝ

(21) Entman Robert M.Framing US coverage of international 

news, 1993.p8 

(22) Stephen Reese, Framing puplic life : A bridging model for 

media study, Paper presented to the inaugural conference for 

the center for mass communication research, The university 
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 (.1989اإللق١َٝ)ايكتٖس٠:داز ايػسٚم  ( نسّ غًيب: َملصِ املؿطًعتد23)

 كمست٤ ايطتد٠ احملهُل: (24)

-        ٍ  –َملٗرد  ايدزاضرتد ايملًٝرت يًطفٛير١      –ك.د. الحُتد خًرف َملةرد. كضرحتذ اإللرقّ ٚذكتجمر١ األطفرت

 شتَمل١ لل مشظ.
 ك.د. كَل ضملٝد لةد ايغ٢ٓ كضحتذ اإلذال١ ٚايحًٝفصٜٕٛ ٚز٥ٝظ قطِ اإلذال١ بترتَمل١ احلدٜر١. -
 شتَمل١ ايكتٖس٠. –ن١ًٝ اإللقّ  –ض٣ًٛ إَتّ . كضحتذ اإلذال١  ك.د. -
َملٗررد ايدزاضررتد ايملًٝررت  –إللررقّ ٚذكتجمرر١ األطفررتٍاك.د. حمُررٛد إمستلٝررٌ . كضررحتذ ٚز٥ررٝظ قطررِ   -

 شتَمل١ لل مشظ. –يًطفٛي١ 
 شتَمل١ املٓؿٛز٠. –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛل١ٝ  –ك.ّ.د. كضت١َ لةد ايسظِٝ . اضحتذ ايؿعتجم١ املطتلد  -
 شتَمل١ املٓؿٛز٠. –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛل١ٝ  –. آَتٍ ضملد املحٛيرر٢ . َدزع اإللقّ ايرتب٣ٛ د -
 شتَمل١ املٓؿٛز٠. –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛل١ٝ  –د. لتٜررررررد٠ املررررس . َدزع اإللقّ ايرتب٣ٛ  -

Abstract 

Treatment programs offered satellite Arab news of current events 

A comparative analysis 
 

 

Targeted research to identify the treatment of satellite news 

channels of current events, The topics and issues that are handled 

within the program, and the direction of such treatment to the 

issues raised, And monitor current ongoing events within the 

study sample programs, and to identify the similarities and 

differences between the study sample three channels (Al Jazeera - 
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Arabic - Nile News) processed in the news of current events set 

for the duration of the study.  

  

This study belongs to the descriptive studies, Where the researcher 

used survey method Media, as used in the form of data collection 

analysis of the content of the programs broadcast by satellite news 

channels of the study sample (Al Jazeera - Arabic - Nile News) 

during the period (01/04/2015) until (30/06/2015). 

 

One of the most important results of this study: 

- Political issues topped the list of the news that was broadcast in 

the satellite news channels 

- Al Jazeera is one of the top channels in the follow-up to 

important events and issues and was seeking to transfer all that 

is new. 

- Link the category of events and clear within the software, which 

helps the viewer to get a clear and detailed information about 

the event. 

- Outweigh the negative coverage on the positive and moderate 

news coverage in the study sample programs. 

 

Key words: 

- Satellite news channels 

- Current events 

 


