أسس تسوية مطالبات التأمني البحري دراسة حالة :سوق التأمني
السوداني (للفرتة  5002 - 5002م)

د:حممد احلاج عبد اهلل موسي عمي (استاذ مشارك الشودان جامعة الرباط الوطين)
د :برعي عثمان الشريف عبد العزيز ( استاذ مشاعد متعاون الشودان جامعة الرباط الوطين)
طخرَخ حلظقدَم;3128/23/7
طخرَخ حلقزىل;3128/3/24

ادلستخهص

َظظؿزض هذح حلزلغ أطض طظىَش حلمطخلزخص ؾند وقىؼ حلخظخثز حلزلزَش وحلظٍ طشتظم ؾىتً طظتىَش
حلمطخلزخص فٍ كخلش حلخظخثز حلزلزَش حلمشتظزةش حلؿىحرَتش حلؿخ)تشب رخلنظتزش لىز تخثؽ وأؿظتخن حلظتذلك وةتذل
طظىَش حلمطخلزخص ؾل حْضزحر حلظٍ طلدع ْؿظخن حلظذل ؾند طؿزضهخ لىمخخطز حلزلزَش ووقىؼ خظخثز أػنتخ
حلزكىتتش حلزلزَتتش أو أػنتتخ ؾمىهتتخ يحخ ت حلمُنتتخ أوؾنتتد قطتتز حلظتتذُنش أو ؾنتتد حلظشتتُُد وحلزنتتخ هتتذح حلزلتتغ
طظتتظخدن حلمتتنهؾ حلىوتتذٍ وحلظلىُىتتٍ وحلظتتخرَخٍ و)ـظمتتؽ حلدرحطتتا َظنتتى )تتل حلؿتتخ)ىُل فتتٍ تتزةخص حلظتتخ)ُل
حلظىيحنزا وقد وسؾض حٖطظزخنا ؾىٍ ة ؾُنش حلدرحطا خىص حلزلغ حلٍ )ـمشؾا )تل حلنظتخثؾ حهمهتخ ضتؿ
حلىؾٍ حلظؤ)ُنٍ لتدٌ حلمتئ)ل لهتم وؾتدن فهمهتم لشتزوث واطتظؼنخ حص وػتخثي حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ و تزوث )ؿهتد
)نظظزٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ أبك دب و ؽبك )ل أطزخد حلنشحؼ حلذٌ َنشتؤ رتُل حلمتئ)ل لهتم و تزةش حلظتؤ)ُل ؾنتد
طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ و حلظظىَخص حلىيَتش لمطخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ َـنتذ تزةخص حلظتخ)ُل حلنتشحؼ
وحلمشخة )ؽ حلمئ)ل لهم
ادلصطهحات انرئيسية نهثحث /حلؿىحرَا حلؿخ)ا كحلظخ)ُل حلزلزٌ كحؾخيس حلظخ)ُل
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لىظؤ)ُل أهمُش ةزُزس فٍ حلظـخرس حلدولُش رمخ لا )ل ؾٗقش قىَش رؤطتخلُذ حلنقت حلزلتزٌ وحلـتىٌ يحخت
حلدولش وخخرؿهخ ك و أ حْخطتخر حلزلزَتش هتٍ أخطتخر طظؿتزض لهتخ أطتزحط حلمختخطزس حلزلزَتش حلظتذُنش أو
حلز خثؽ أو أؿزس حلشلل ب أػنخ طىحؿدهخ فٍ حلزلز )ؼت حلرتزو وحلظدتخين حلزلتزٌ وحلـنتىف وحلشتلىث ك أو
طننشتتؤ ؾتتل أطتتزخد أختتزٌ )ؼ ت حللزَتتي ك حٖنذـتتخر ك حلظتتزقش ك حلظى ت ك حلزى ت ك حلنظتتز ك حلقزوتتنش حلزلزَتتش ك
حْطز أو حلمدخيرس حلرزض حلزثُظٍ )ل حلظخ)ُل حلزلزٌ هى طؿىَض حلمئ)ل لتا ؾتل حْضتزحر حلظتٍ طظؿتزض
لهخ حْ ُخ حلمئ)ل ؾىُهخ حلز خؾش أو ؿظم حلظذُنش ب رظتزذ حلمختخطز حلزلزَتش وكلت وفقتخش لىشتزوث حلمظذتي
ؾىُهتتخ فتتٍ ؾقتتد حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلمزتتزن رتتُل تتزةش حلظتتخ)ُل وحلمتتئ)ل لتتا لتتذح َىـتتؤ أوتتلخد حلظتتذل وأوتتلخد
حلز خثؽ وأؿزس حلشلل حلٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ للمخَش طذنهم ور خثؿهم وأؿزس حلنق حلمظظلقش لهم ضتد حلمختخطز
حلزلزَتتش ك وقتتد طنشتتؤ أػنتتخ طؿتتزض حلزطتتخلش حلزلزَتتش لتتزؿض حلمختتخطز ووقتتىؼ حلخظتتخثز لؿتتدس )شتتخة فتتٍ ةُذُتتش
طظىَش حلخظخثز وطلمُ ة طزط )ل أطزحط حلمخخطزس حلزلزَش ندتُزش )تل حلخظتخرس و)تل ػتم يفتؽ حلظؿتىَض
)ل قز حلمئ)ل َظظؿزض هذح حلزلغ أطض طظىَش حلمطخلزخص ؾند وقىؼ حلخظخثز حلزلزَش وحلظٍ طشظم ؾىً
طظىَش حلمطخلزخص فٍ كخلش حلخظتخثز حلزلزَتش حلمشتظزةش حلؿىحرَتش حلؿخ)تشب رخلنظتزش لىز تخثؽ وأؿظتخن حلظتذلك
وةتتذل طظتتىَش حلمطخلزتتخص ؾتتل حْضتتزحر حلظتتٍ طلتتدع ْؿظتتخن حلظتتذل ؾنتتد طؿزضتتهخ لىمختتخطز حلزلزَتتش ووقتتىؼ
خظتتخثز أػنتتخ حلزكىتتش حلزلزَتتش أو أػنتتخ ؾمىهتتخ يحخ ت حلمُنتتخ أوؾنتتد قطتتز حلظتتذُنش أو ؾنتتد حلظشتتُُد وحلزنتتخ ك
وأهمُش اؾخيس حلظخ)ُل فٍ حلمظخهمش فٍ حلظؿىَ خص حلظتٍ ةتخ َمنتل أ َظلمىهتخ حلمتئ)ل حلمزخ تز ورخلظتخلٍ )متخ
َئيٌ حلٍ طقىُ )ؿدٖص حلخظخثز لدَا

اوال  :مشكهة انثحث :

طظمؼ )شنىش حلزلغ فٍ )لخولش حٔؿخرش ؾىٍ حِطٍ ;
) -2خ طؤػُز ؾدن فهم حلمئ)ل لهم لشزوث واطظؼنخ حص وػخثي حلظؤ)ُل حلزلتزٌ و تزوث )ؿهتد )نظظزتٍ حلظتخ)ُل
حلزلزٌ أب ك دب و ؽب رىند لظرطُش حلخظخثز حلزلزَش فٍ طقىُ حلنتشحؼ رتُل حلمتئ)ل لهتم و تزةخص حلظتؤ)ُل
فٍ كخلش وقىؼ حلخظخثز وحلظقدن رخلمطخلزخص
) -3خ حلقدر حلذٌ طشنىا حلظظىَخص حلىيَش لمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ فٍ طـنُذ زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز ةؼُز )تل
حلمشخة )ؽ حلمئ)ل لهم ؾند طظىَظهخ ؾل طزَي حلملخةم
 -4ه ت طظتتىَش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش رتتُل أطتتزحط حلمختتخطزس حلزلزَتتش وفق تخش لقىحؾتتد َتتىرن حنظتتىَزد أةؼتتز ؾدحلتتش )تتل
طظىَظهخ وفقخش لقخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
) -5خ أػز خززس وةذخ س )ىغذٍ حلمطخلزخص فٍ طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ ؾىً كذع كقىو حلمئ)ل لهم
)ل حل ُخؼ ؾند حلمطخلزش رخلظؿىَض
) -6خهى أػز )ظخهمش اؾخيس حلظؤ)ُل فٍ اؿمخلٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ فٍ طقىُ )ؿتدٖص حلخظتخرس رخلنظتزش
لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز

ثانيا :أهذاف انثحث :

َهدط حلزلغ حلظؿزط ؾىٍ حِطٍ;
 2حلمطخلزخص فٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ وةُذُش طظىَظهخ
 3أنىحؼ حلظؿخقد وحلظرطُخص فٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ
 4حلخظخثز حلزلزَش حلمشظزةش حلؿىحرَش حلؿخ)ش ب وةُذُش طظىَظهخ
) 5ظخهمش ا ؾخيس حلظتؤ)ُل فتٍ اؿمتخلٍ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ وأػزهتخ ؾىتً طقىُت )ؿتدٖص حلخظتخرس رخلنظتزش
لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز
ثانثا فرضيات انثحث ْ :غزحض حلزلغ طىط َقىن حلزخكغ ربخظزخر حلذزضُخص حلظخلُش ;
 2هنخن قدىر فهم حلمتئ)ل لهتم لشتزوث واطتظؼنخ حص وػتخثي حلظتخ)ُل حلزلتزٌ و تزوث )ؿهتد )نظظزتٍ حلظتؤ)ُل
حلزلزٌ رىند أب و دب و ؽب )مخ َئيٌ حلٍ كدوع حلنشحؼ رتُل حلمتئ)ل لهتم و تزةخص حلظتؤ)ُل ؾنتد طظتىَش
حلمطخلزخص
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حلشزوث أب هٍ طرطً ؿمُؽ حْضزحر وحلخظخثز وحلظٍ )ل حلملظم أ طدتُذ حلز تخثؽ أػنتخ نقىهتخ )تل )ختش
حلمددر فٍ رىد حلمنشؤ الً )خش حلمظظىري وهى َشم حلظزقش وحلظىذ وؾدن حلظظىُم وحلتنقص حلنىتٍ وحلـشثتٍ
وحلظىتتىع وحلنظتتز وحلطؿتتؾ وحلظتتُٗ وحلزى ت رخلمُتتخم حللىتتىس وحْ)طتتخر و)تتخ حلزلتتز وضتتزد حلشتتنخة وطمتتخص
حلز خؾش رز خؾش أخزي وةذل حلخظخثز وحْضزحر حلزلزَش حلؿخ)ش وحلخخوش وحللزَي وحلرزو أو طدتخين حلظتذل
حلنخؿم ؾل حلخطؤ حلمشظزن ؾدح )خ هى )ظظؼنً وزحكش فٍ حلشزوث حلؿخ)ش وحلخخوش حلمتذةىرس فتٍ ؾقتد حلتيظؤ)ُل
)ؽ اضخفش رؿض حلشزوث حلخخوش حلظٍ ط تخط كنمتشخ التً حطتظؼنخ حص ؾقتد حلظتخ)ُل كظتذ أنتىحؼ حلز تخثؽب .ح)تخ
حلشزوث دب طرطً حلخظخثز وحْضزحر آلظٍ طدُذ حلشٍ )ىضؽ حلظخ)ُل وهً طرطُش )لتديس حْخطتخر وَىؿتد
رهخ رؿض حٖطظؼنخ حص اضخفش الً حْخطخر حلمشمىلش فٍ زوث ؽ ب َ تمل هتذح حلظتؤ)ُل حْضتزحر حلنخؿمتش
ؾل حلزى رخلمُخم حللىىس وحلمخللش حلذقدح حلنىٍ لىطزي )ل ؾىً )ظل حلظذُنش أو أػنخ حلظلمُ و حلظنشَ
حْضتتزحر حلنخؿمتتش ؾتتل حلدتتىحؾي وحلتتشٖسل وحلزتتزحةُل ح)تتخ حلشتتزوث ؽب طظ تتمل حلخظتتخثز وحْضتتزحر حلظتتٍ
طدُذ حلشٍ حلمتئ)ل ؾىُتا وحلظتٍ َؿتد طتززهخ ردتىرس )ؿقىلتش التً حللزَتي أو حٖنذـتخر وؿنتىف أو طشتلُ أو
غزو أو حنقٗد حلظذُنش أو حلمزةذ وحلظ لُش فٍ حلخظخثز حلؿخ)ش و حلز)ٍ
 3حلظظىَخص حلىيَش لمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ طـنذ زةخص حلظؤ)ُل ةؼُز )تل حلمشتخة وحلنشحؾتخص )تؽ حلمتئ)ل
لهم
هنخن قدىر فٍ فهم )ىغذٍ حلمطخلزتخص رشتزةخص حلظتؤ)ُل ْطتض طظتىَش )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ )متخ َتئيٌ
حلٍ ضُخؼ كقىو حلمئ)ل لهم
طظتتىَش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش رتتُل أطتتزحط حلمختتخطزس حلزلزَتتش حلظتتذُنش ك حلز تتخؾش ك حلنىلتتى ب وفق تخش لقىحؾتتد َتتىرن
حنظىَزد أةؼز ؾدحلش )ل طظىَظهخ وفقخش لقخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
 4حلظظىَخص حلىيَش لمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ طـنذ زةخص حلظؤ)ُل ةؼُز )تل حلمشتخة وحلنشحؾتخص )تؽ حلمتئ)ل
لهم
 5طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)تش رتُل أطتزحط حلمختخطزس حلزلز َتش حلظتذُنش ك حلز تخؾش ك حلنىلتى ب وفقتشخ لقىحؾتد َتىرن
حنظىَزد أةؼز ؾدحلش )ل طظىَظهخ وفقخش لقخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
 6هنخن قدىر فٍ فهم )ىغذٍ حلمطخلزخص رشزةخص حلظؤ)ُل ْطض طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلتزٌ )متخ َتئيٌ
حلٍ ضُخؼ كقىو حلمئ)ل لهم
) 7ظخهمش )ؿُدٌ حلظؤ)ُل فٍ طؿىَ خص حلظؤ)ُل حلزلزٌ طئيٌ حلٍ طقىُت )ؿتدٖص حلخظتخثز رخلنظتزش لشتزةخص
حلظخ)ُل حلمزخ ز
راتعااا :ني ااة انثحااث و لترااة انذرا ااة َ :ظنتتى )تتل تتزةخص حلظتتؤ)ُل حلؿخ)ىتتش رظتتىو حلظتتؤ)ُل
حلظىيحنٍ وحلظٍ طزىغ ػٗػش ؾشز زةش

خامسا  :احلذود ادلكانية نهثحث :

زةخص حلظؤ)ُل فٍ طىو حلظخ)ُل حلظىيحنٍ حلظٍ رثخطخطهخ طقؽ فٍ وَٖش حلخزطىن
حللدوي حلش)خنُش لىزلغ ; حلذظزس )ل ؾخن  311:- 3116ن

اد ا :م هج انثحث :

اطزتتؽ حلزخكؼتتخ فتتٍ هتتذم حلدرحطتتش )تتنهؾ حلدرحطتتش حلمظتتلُش لشتتزةخص حلظتتؤ)ُل وفزوؾهتتخ يحخت وَٖتتش حلخزطتتىن
حلمشظقش )ل حلمنهؾ حلىوذٍ حلظلىُىٍ لىذظزس )ل  311: -3116ن

اتعا :هيكم انثحث :

َظنى هذح حلزلتغ )تل حررؿتا )زخكتغ هتٍ حلمزلتغ حْول حلدرحطتخص حلظتخرقا و)تنهؾ حلزلتغ أ)تخ حلمزلتغ
حلؼتتخنٍ هتتى حلخىذُتتا حلنػزَتتا وطنتتخول حلمزلتتغ حلؼخلتتغ يرحطتتش حلـخنتتذ حلمُتتدحنٍ ك أ)تتخ حلمزلتتغ حلزحرتتؽ حلنظتتخثؾ
وحلظىوُخص
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ادلثحث االول  /انذرا ات انساتمه :

َٗكع أ هنخن قىتش )تل حلزلتىع أو طنتخي تزا )ؿدو)تش حو ٖؾٗقتش لهتخ ةزُتزم )تؽ هتذح حلزلتغ وحلظتٍ طظنتخول
)ىضىؼ حلزلغ ;
 2يرحطتتش )لمتتد كظتتُل ؾؼمتتخ )لمتتد  -ؾنىحنهتتخ خظتتخثز حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ يتتي ر تخثؽ ب وأطتتض طظتتىَظهخ
يرحطش كخلش )ُنخ رىرطظىيح ب رطخلش )خؿظظُز ك ؿخ)ؿش حلنُىُل  3118ن
طنخولتتض حلدرحطتتش حلخظتتخثز حلظتتٍ طظؿتتزض لهتتخ حلز تتخثؽ طتتىحل حلزكىتتش حلزلزَتتش وحلخظتتخثز حلظتتٍ طلتتدع
لىز خثؽ فٍ )ُنخ رىرطظىيح وأػنخ نقىهخ رزشح وطىوىض حلدرحطش حلٍ ح ؾدي حْروذش فٍ )ُنخ رىرطظتىيح
َٖظنخطذ )ؽ حلشَخيس فُمخ َزي حلٍ حلمُنخ )ل طذل ور خثؽ )مخ َئيٌ حلٍ سَخيس ؾدي أَخن انظػخر حلظذل رخلمُنتخ
و حلظزةُش ؾىُا َئيٌ حلٍ غخهزس طندص حلظذل رخلمُنخ و حلؿمخلش رمُنتخ رىرطظتىيح غُتز )دررتش )متخ َتئيٌ
حلٍ كدوع خظخثز وطىذُخص لىز خ ثؽ و )ؿػم حلظذل حلظتٍ طتزي حلتٍ )ُنتخ رىرطظتىيح قدَمتش وغُتز )ئهىتش لىُتخن
ردورهخ فٍ ؾمىُش حلشلل وحلظذزَغ و هنخن )شخة رُل زةخص حلظؤ)ُل وحلمئ)ل لهم كىل )قتدحر حلظؿتىَض وح
طلدَد طؿز حلظؤ)ُل حلزلزٌ ر خثؽ ب فٍ حلظىو حلظىيحنٍ ؾل طزَتي حلخزتزس حلظتخرقش وٖطىؿتد أطتؿخر )لتديس
)تتل قزتت هُجتتش حلزقخرتتش ؾىتتٍ حلظتتؤ)ُل وٖ َىؿتتد )نظتتذ لظقىُتت حلخظتتخثز رشتتزةخص حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنُش رمُنتتتخ
رىرطظىيح حلؿىحرَش حلؿخ)ش
 3يرحطش )لمد ؾزد حلؿشَش حلدخفٍ ك أػز اؾخيس حلظؤ)ُل ؾىً أيح تزةخص حلظتؤ)ُل حلظتىيحنُش رتخلظطزُي ؾىتً
فتتتزؼ حلظتتتؤ)ُل حلزلتتتزٌ ر تتتخثؽ ك لىذظتتتزس )تتتل  3124 -3118رطتتتخلش )خؿظتتتظُز ك ؿخ)ؿتتتش حلظتتتىيح لىؿىتتتىن
وحلظننىلىؿُخك
طمؼىض )شنىش حلدحرطش فتٍ سَتخيس أقظتخث اؾتخيس حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ فتٍ تزةخص حلظتؤ)ُل حلظتىيحنُشك أٌ أ
زةخص حلظؤ)ُل حلملىُش طذقد ؿش حش ةزُزح )ل كـم أقظخث حلظؤ)ُل حلمزخ تزك ولهتذح أػتز طتخلذ ؾىتً أيح تزةخص
حلظؤ)ُل وقد هدفض حلد ح رطش لىىقىط ؾىتً )تدي حلقتدرس حلذنُتش لىنتىحير حلؿخ)ىتش فتٍ تزةخص حلظتؤ)ُلك ويحرطتش
أطتتزخد سَتتخيس أقظتتخث حٔؾتتخيس وأػزهتتخ ؾىتتً أيح تتزةخص حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنُش خىدتتض حلدرحطتتا التتً أ ضتتؿ
طُخطتتش ايحرس حْخطتتخر حلزلزَتتش فتتٍ تتزةخص حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنُش أيي لشَتتخيس أقظتتخث اؾتتخيس حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌك ةمتتخ
أػزظض حلد ح رطتش أَ تشخ أ ضتؿ حلمتٗ س حلمخلُتش لشتزةخص حلظتؤ)ُل حلظتىيحنُش أيي لشَتخيس نظتزش اؾتخيس حلظتؤ)ُلك
ورخلظخلً أ ػز فٍ أيح زةخص حلظؤ)ُل حلظىيحنُش أووتض حلدرحطتا ر تزورس حٖهظمتخن رشَتخيس حلتدوحرص حلظدرَزُتش
لىؿتتخ)ىُل فتتٍ حْقظتتخن حلذنُتتشك وخخوتتش أقظتتخن اؾتتخيس حلظتتؤ)ُلك وحٖهظمتتخن رظقىَتتش )زحةشهتتخ حلمخلُتتش رشَتتخيس كتتدوي
حٖكظذخظ فٍ فتزؼ حلظتؤ)ُل حلزلتزٌك هتذم حلدرحطتا طنتخوحص حػتز حؾتخيس حلظتخ)ُل ؾىتٍ تزةخص حلظتخ)ُل حلظتىيحنُا
حلمزخ زس فٍ حلظخ)ُل حلزلزٌ ر تخثؽ فقت ح)تخ هتذح حلزلتغ َظنتخول حطتض طظتىَش ةت حلمطخلزتخص حلزلزَتا يرحطتش
)ظؿتذ رتل ؾخَتتد حلؿنتشٌ ؾتتخن  ١٢٤١/ ١٢٤١م ك حللتىحيع حلزلزَتش وحلخظتتخرحص حلمشتظزةش فتتٍ حلذقتا وحلنػتتخن
رطخلش يةظىرحم فٍ حلمؿهد حلؿتخلٍ لىق تخ هتذح حلزلتغ )ظؿىتي رتخللىحيع حلزلزَتش وحلخظتخرحص حلمشتظزةشك )تل
نخكُا فقهُا )قخرنا رُل حلذقا حٖطٗ)ٍ وحلقخنى حلزلزٌ
 4يرحطتش; )ـظزتً هخ تم ر) تخ ك  3121ن أػتز اؾتخيس حلظتؤ)ُل ؾىتً حٖقظدتخي حلقتى)ٍك رطتخلش يةظتىرحس غُتز
)نشىرسك ؿخ)ؿش حلنىُلك
كُغ طمؼىض )شتنىش حلدرحطتش فتٍ أ وؿتىي تزةخص اؾتخيس حلظتؤ)ُل حلىطنُتش َظتخهم فتٍ حللتد )تل طظتزد
ؾمىُتتخص اؾتتخيس حلظتتؤ)ُل التتً حلختتخرؽك ولنتتل يور تتزةخص اؾتتخيس حلظتتؤ)ُل )تتزطز أَ تشخ رخلطخقتتش حٖطتتظُؿخرُش لهتتذم
حلشزةخص وحلظً رمىؿزهخ َظم طلدَد )قدحر حلنظذ حلمؿخي طؤ)ُنهتخ التً حلختخرؽ ك حٖ)تز حلتذٌ َظتظدؾٍ حلؿمت ؾىتً
حَـتتخي خط ت )ظتتظقزىُش لشَتتخيس حلطخقتتش حٖطتتظُؿخرُش لشتتزةخص حلظتتؤ)ُل حلملىُتتش لظظنخطتتذ )تتؽ حلنمتتى حلمىمتتىص فتتٍ
حٖقظدخي حلىطنٍ وؾىً ضتى )خطتزي طتظىخص )شتنىش حلدرحطتش فتٍ حلظتئحل حلزثُظتٍ حلظتخلً )تخ هتى حػتز اؾتخيس
حلظؤ)ُل ؾىً حٖقظدخي حلقى)ٍ؟ ولىىقىط ؾىً كل وضؽ حلزخكغ ؾدس فزضُخص طظمؼت فتٍ طتدنٍ حلتىؾٍ حلظتؤ)ُنٍ
لدٌ حلذجخص حلمظظهدفش رؿمىُش حلظؤ)ُل طزذ فٍ ضؿ حلقىس حٖطظُؿخرُش لظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ كتدوي حكظذتخظ
زةخص حلظؤ)ُل )ل حلؿمىُخص حلمنظظزش رظُ )قخرنش )ؽ حٖ)نخنُخص حلمخيَش وحلذنُتش لهتذم حلشتزةخصك طقىتُص ؾتدي
تتزةخص حلظتتؤ)ُل حلؿخ)ىتتش فتتٍ حلظتتىو َشَتتد ؾتتل كـتتم حطتتظُؿخد طتتىو حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ )تتل حلؿمىُتتخص حلمنظظزتتش
هدفض حلدرحطتش لىظؿتزط ؾىتً حل قتىس حٖطتظُؿخرُش لظتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍك و)تدي طنخطتذ ؾتدي تزةخص حلظتؤ)ُل
حلؿخ)ىش فٍ طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ )ؽ حللخؿش لىظؤ)ُل
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وقتد طىوتىض حلدرحطتتش التً ؾتدس نظتتخثؾ حهمهتخ; أ كـتم حٖكظذتتخظ فتٍ )ؿػتم تتزةخص حلظتؤ)ُل حلظتتىيحنُش
ضؿُ ؿدحش وٖ َظنخطذ )ؽ حٖ)نخنُخص حلمخيَش لهذم حلشزةخص ؾدي زةخص حلظؤ)ُل فتٍ طتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ
ٖ َظنخطتتذ )تتؽ كخؿتتش حلظتتىو )تتل حلخد)تتش حلظؤ)ُنُتتش ك رخلنظتتزش لىظىوتتُخص فقتتد أووتتض حلدرحطتتش رىضتتؽ ضتتىحر
و)ؿتتخَُز طىتتشن تتزةخص حلظتتؤ)ُل رشَتتخيس كـتتم حٖكظذتتخظ لدَهخكوضتتزورس حلتتظخىص )تتل )شتتنىش سَتتخيس ؾتتدي تتزةخص
حلظؤ)ُل ؾل حللخؿش حلمطىىرش )ل حلخد)ش حلظخ)ُنُش ؾل طزَي حلىـئ الً ي)ؾ حلشزةخص كحص حلمظخهمش حل ؿُذش

ادلثحث انثاني اخلهفيه ان ظريه :

اوال  :تعريف انعىارية انعرىمية  :هتٍ حلخظتخرس حلظتٍ َنتى طتززهخ أو طنشتؤ )زخ تزس ؾقتذ اؿتزح
َقىن را ررخ حلظذُنش رقدد حلظٗ)ش حلؿخ)ش وطشم أَش )دزوفخص أنذقض أو أٌ ط لُش رتذلض لهتذح حلرتزض
وحٔؿتتزح حلمقدتتىي هتتى حلظ تتلُش حلرُتتز اؾظُخيَتتش حلظتتٍ طزتتذل أوحلمدتتزوفخص حلرُتتز اؾظُخيَتتش حلظتتٍ طنذتتي
اخظُخرَ تشخ رطزَقتتش )ؿقىلتتش ؾنتتد وؿتتىي خطتتز َهتتدي حلظتتٗ)ش حلؿخ)تتش ررتتزض حلملخفػتتش ؾىتتٍ )ـمىؾتتش ؾنخوتتز
حلزطخلش حلزلزَش وَدخ ضمل ح لؿىحرَتش حلؿخ)تش ةت طىت أو فقتد أو )دتزوط اكح ةتخ نظُـتش )زخ تزس لٕؿتزح
حلذٌ أيي حلٍ حلخظخرس حلؿمى)ُش أ)خ حلظىت حلتذٌ َىلتي رخلظتذُنش أو حلز تخؾش رظتزذ حلظتؤخُز طتىح ةتخ هتذح
حلظؤخُز طتم ختٗل حلزكىتش أو رؿتد كلت أو أٌ خظتخرس غُتز )زخ تزس )همتخ ةخنتض )ؼت هزتىث أطتؿخر حلظتىو لتنذض
حلدن )ل حلز خؾش فب هذم حلخظخثز ٖطدخ فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش 1ب

ثانيا  :األركان األ ا ية نهعىارية انعامة :

 = 2حلظ تتلُش أو حلنذقتتخص حلؿخ)تتش َـتتذ أ طنتتى اطتتظؼنخثُش ; حلنذقتتخص حلظتتٍ طدتتزط ؾتتخيس لظنذُتتذ الظتتشحن حلنخق ت
رمقظ ٍ ؾقد حلنق ٖطؿد ؾىحرَش ؾخ)ش كظٍ ولى أؾىنض حلؿىحرَش حلؿخ)ش فُمخ رؿدك و)ؼخل لت حلمدتزوفخص حلظتٍ
طنذي ؾند)خ طزطت حلظذُنش رظزذ طئ حْكىحل حلـىَشك و)ل أؿت حللذتخظ ؾىتٍ طتزؾظهخ كظتٍ طدت فتٍ حلمُؿتخي
حلمللد لىوىلهخ طشَد ةمُش حلىقىي حلمظظهى أو َطىذ )ل طخقم حلظتذُنش حلؿمت فتٍ أوقتخص رحكتظهم )قخرت أؿتز
اضخفٍ
َ - 3ـذ أ َنى حللخيع ططىؾٍ واخظُخرٌ ولُض كظمُشخ كظٍ َؿد ؾىحرَش ؾخ)ش وٖرتد )تل طتىحفز ؾندتز
حٔخظُخرك أٌ أ حلخظخرس َـذ ح طنـم ارحيَشخ ررزض انقخك حلظذُنش وكمىلظهخ 2ب ولذل فبنا اكح طم طشتلُ
حلظذُنش Groundingب كظمُخش فب آػخرم ٖطلظظذ ضمل حلؿىحرَش حلؿخ)شك أ)خ اؾخيس طؿىَم حلظتذُنش فهتٍ
ارحيَش ررتزض انقتخك حلظتذُنش وحلز تخثؽ حلملمىتش ؾىتٍ غهزهتخ فتب أٌ خظتخثز طلتدع أو أٌ )دتخرَ طنذتي
طلظظذ ضمل حلؿىحرَش حلؿخ)ش
أ)خ اكح اكح افظزضنخ أ حلشلىث ةخ ارحيَتشخ أٌ )قدتىيشح ررتزض انقتخك حلظتذُنش )تل خطتز )لتدو رهتخ وخطتزحش
كقُقُخش ٖوهمُخش فب حلشلىث هنخ َؿظزز كدػشخ  actب ولُض كخيػشخ accidentب )ل ػم َنتدرؽ ضتمل حلؿىحرَتش
حلؿخ)ش ورطزُؿش حللخل ا اؾخيس حلظؿىَم طندرؽ ضمل حلؿىحرَش حلؿخ)ش
َ - 4ـذ أ طنتى حلظتذُنش وكمىلظهتخ )ؿزضتش لخطتز فؿىتٍ وؿتىهزٌ ; وَٖشتظزث أ َنتى حلخطتز و تُ
حلىقتتىؼ وانمتتخ فؿىتتٍ وؿتتىهزٌ ولتتُض وهمُ تشخ و)ؼتتخل لتتذل طتتذُنش فتتٍ ؾتتزض حلزلتتز طؿزضتتض آٖطهتتخ لىؿط ت
وأوتتتزلض طلتتتض ركمتتتش حلػتتتزوط حلـىَتتتش رتتتدو قتتتىٌ )لزةتتتش فتتتب )دتتتزوفخص اوتتتٗف آٖص حلظتتتذُنش أو
)دزوفخص قطزهخ أو طلزهخ ْقزد )ُنخ لـئ لٕ وٗف طؿظزز ؾىحرَش ؾخ)ش ِ حلظتذُنش طـخرتا خطتزحش كظتٍ
لىةخ حلطقض هخيثخش فٍ هذح حلىقض وَٖىؿد خطز و ُ حلىقىؼ
 -5حللدع أو حلذؿ ب َـذ أ َنى لمدىلش ةخفش أطزحط حلمخخطزس حلزلزَش فبكح أطختذ أٌ اؿتزح ررتزض
كمخَش طزط وحكد )ل أ طزحط حلمختخطزس حلزلزَتش ةلمخَتش حلظتذُنش فقت أو كمخَتش حلز تخثؽ فقت َٖنتدرؽ هتذح
حٔؿزح ةؿىحرَش ؾخ)ش
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ثانثا  :تسىية انعىارية انعامة :

ح -حطىىد حلظؿىَض حلدولٍ وفقخ لقخؾدس َىرن حنظىَزد –  York- intwerpب
وطم وضؽ قخؾدس ؿدَدس هٍ حلقخؾدس حللخةمش  Rule Paramountب وحلظٍ طنص ؾىً ؾدن حيخخل أٌ
طدزط أو )دزوط رخلؿىحرَش حلؿخ)ش اٖ اكح ةخ قد طم رشن )ؿقىل وهنذح طم اي)تخؽ حلقخؾتدس "د" رخلقخؾتدس "
أ" وحيخخل قخؾدس " د " ؿدَدس خخوش رؿمىُخص حلقطز حلزلزٌ لٓنشطش حلظـخرَش ولُض ررزض حٔنقتخك وؾنتد
طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)ش وفقخش لقىحؾد َىرن ي حنظىرد 2:85ن َظم حكظظخد رنظزش قُمش حلؿىحرَش حلؿخ)ش حلٍ قُمش
حْ ُخ حلظٍ طنى ؾنخوز حلزطخلش حلزلزَش حلظذُنشك حلز خثؽك حلنىلى ب وطنى حلمظخهمش ةخِطٍ ;
211 x
نظزش حلمظخهمش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش = قُمش حلؿىحرَش حلؿخ)ش
قُمش أطزحط حلزطخلش حلزلزَش فٍ )ُنخ حلىوىل .
وٖطدخ أؿزس طذز حلزةخد ك أؿتز حلزلتخرسك رطتىن حلمتىحنٍ ضتمل قُمتش حلنىلتى حلزلتزٌ ولتذل ؾنتد كظتخد
قُمش حلظذُنش أو قُمش حلنىلى نؤختذ فتٍ حٔؾظزتخر وتخفٍ قُمتش حلظتذُنش وطظتخوٌ وتخفٍ قُمتش حلظتذُنش نخقدتشخ
)دخرَ حٔوٗف وحٔ نقخك ا وؿدص وخفٍ قُمتش حلنىلتى وطظتخوٌ قُمتش حلنىلتى نخقدتشخ حلمدتخرَ حلظتٍ
حنذقض لىلدىل ؾىٍ حلنىلى ك وَظلدي ندُذ ة طزط )ل أطزحط حلؿىحرَش حلؿخ)ش ةخِطٍ ;
* ندُذ حلظذُنش = قُمش حلظذُنش ؾند )ُنخ حلىوىل ب × نظزش حلمظخهمش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
* ندتُذ حلز تتخثؽ )تل حلؿىحرَتتش = قُمتتش حلز تخثؽ ؾنتتد )ُنتخ حلىوتتىل ب × نظتتزش حلمظتخهمش فتتٍ حلؿىحرَتتش
حلؿخ)ش
* ندُذ حؿزس حلشلل = قُمش حلنىلى ؾند )ُنخ حلىوىل ب × نظزش حلمظخهش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
د -حطىىد حلظؿىَض حلمدزٌ وفقخش لىقخنى حلزلزٌ حلمدزٌ ب ;
طنص حلمخيس 348ب )ل حلقخنى حلزلزٌ حلمدزٌ ؾىٍ أ حلخظخرحص حلؿمى)ُش طظىٌ ؾىٍ ةخ)ت قُمتش حلز تخثؽ
كظٍ حلمىقخس فٍ حلزلز ب وؾىٍ ند قُمش حلظذُنش وند قُمش أؿزس حلشلل 2ب ووفقخش ْطتىىد حلظؿتىَض
حلمدزٌ طنى حلمظخهمش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش ةخِطٍ ;
ةخ) قُمش حلز خؾش وند قُمش حلظذُنش وند قُمش أؿزس حلشلل
ندُذ وخكذ حلظذُنش )ل حلؿىحرَش حلؿخ)ش = ند قُمش حلظذُنش فٍ )ُنتخ حلىوتىل  xنظتزش حلمظتخهمش فتٍ
حلؿىحرَش حلؿخ)ش
ندُذ حلز خثؽ )ل حلؿىحرَش = قُمش حلز خثؽ ؾند )ُنخ حلىوىلب  xنظزش حلمظخهمش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
ندُذ حلنىلى )ل حلؿىحرَش = ند قُمش حلنىلى ؾند )ُنخ حلىوىلب  xنظزش حلمظخهش فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
ح طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)ش وفقشخ لقىحؾد َىرن وحنظزود َتظم طىسَتؽ حلخظتخثز رخلظظتخوٌ رتُل أطتزحط حلمختخطزس
حلزلزَتتش حلظتتذُنش ك حلز تتخؾشك حلنىلتتى ب أٌ َظلم ت ة ت طتتزط ندتتُزا فتتٍ حلخظتتخرس رنظتتزش )ظتتخهمظا فتتٍ
حلؿىحرَش حلؿخ)تش أ)تخ طظتىَش حلؿىحرَتش حلؿخ)تش وفقتشخ لقتخنى حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ حلمدتزٌ فُتظم طىسَتؽ حلخظتخثز أٌ
ندُذ ة طزط )ل أطزحط حلمخخطزس حلزلزَش فٍ حلخظخرس رؤخذ ند قُمش حلظذُنش وند قُمتش حلنىلتى أن
حلز خؾش فُنى ندُزهخ فٍ حلخظخرس رنخ) قُمظهخ )مخ َـؿىهخ طل ٌم رندُذ أةزز فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
فخلؿىحرَش حلؿخ)ش هٍ )زدأ أطخطا حلؿدحلش رُل ؿمُؽ حْطزحط حلمشخرةش فتٍ حلمختخطزس حلزلزَتشك رلُتغ َقتىن
رخلظؿىَض ؾل حلخظتخثز حلزلزَتش حلظتٍ وقؿتض رشتن ارحيٌ أو ططتىؾٍ Voluntaryب لمدتىلش حلمختخطزس
حلمشتظزةشك حْ)تز حلتذٌ َـؿت طظتىَش حلؿىحرَتش حلؿخ)تش وفقتشخ لقىحؾتد َتىرن وحنظتزود  2:85ن أةؼتز ؾدحلتش ش )تتل
2ب
طظىَظهخ وفقخش لقخنى لظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
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راتعا  :حساب انتعىيض ادلستحك مبىجة وثيمة انتأمني انثحري (تضائة)

رؿد يرحطش حلمطخلزش وحلمظظندحص حلمزفقش رهخ َظم كظخد حلظؿىَض وفقشخ لشتزوث وػُقتش حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
وَلظتذ حلظؿتتىَض حلمظتتظلي ؾىتتٍ أطتتخص حلقُمتتش حلظؤ)ُنُتتش وحْؿتتشح حلمذقتتىيس )تتل حلزطتتخلش ررتتزض أ )زىتتغ
حلظؤ)ُل غُز )زخلغ فُا وطظظخدن حلمؿخيلش حِطُش فٍ كظتخد قُمتش حلظؿتىَض حلمظتظلي لىمتئ)ل رمىؿتذ وػُقتش
حلظؤ)ُل حلزلزٌ ;
حلظؿىَض حلمظظلي = قُمش حلظخل أو حلمذقىي )ل وحقؽ فخطىرس حلشزح  +حلمدخرَ حلظٍ طخص كل حلـش ) xزىغ حلظؤ)ُل
قُمش حلزطخلش رخلنخ)  +قُمش حلمدخرَ

رخلنخ) طزقخش لمخ هى )دو رخلذخطىرس

َٗ كتتع حنتتا ةىمتتخ ةخنتتض )دتتخرَ حلظؿزجتتش وحللتتشن )ىسؾتتش رخلظظتتخوٌ ؾىتتٍ حلنمُتتش رخلنخ) ت فبنتتا َمنتتل اهمتتخل
)دخرَ حلظؿزجش وحللتشن وةتذل طخلمتخ أ حلز تخؾش طمؼت وكتدحص )ظمخػىتش و)ظـخنظتش فبنتا أَ تخ َمنتل اهمتخل
طؿز حلىكدس )نهخ رمؿنٍ أنا َمنل حللدىل ؾىٍ حلظؿىَض حلمظظلي ربطظخدحن حلمؿخيلش حلظخلُش ;
)زىغ حلظؤ)ُل
×
حلظؿىَض حلمظظلي = )ؿدل حلظى
قُمش حلظخل ) +دخرَ حلظخل
كُغ )ؿدل حلظى =
قُمش حلذخطزس  +حلمدخرَ رخلنخ)
أ)خ فٍ كخلش ؾتدن طىسَتؽ )دتخرَ حلظؿزجتش وحللتشن رخلظظت خوٌ ؾىتٍ حلنمُتش رخلنخ)ت وؾتدن طمخػت حلىكتدحص فتٍ
حلقُمش فُنى حلظؿىَض حلمظظلي وفقخش لىمؿخيلش حٖطُش
قُمش حلظخل يو حلمدخرَ
حلظؿىَض حلمظظلي =
قُمش حلذخطىرس يو حلمدخرَ
وَمنتل أ طظتتظخدن هتتذم حلمؿخيلتش فتتٍ كخلتتش طىسَتتؽ )دتخرَ حلظؿزجتتش وحللتتشن رخلظظتخوٌ ؾىتتٍ حلنمُتتش رخلنخ)ت
وطمخػ حلىكدحص فٍ حلقُمش
أ)خ فٍ كخلش طىسَؽ )دخرَ حلظؿزجش وحللشن رخلظظخوٌ ؾىٍ حلنمُش رخلنخ) وطمخػت حلىكتدحص فتٍ حلقُمتش َنتى
حلظؿىَض حلمظظلي َظخوٌ
وس حلظخل
حلظؿىَض حلمظظلي =
حلىس حلنىٍ

خامسا  :انتعىيض مبىجة وثيمة انتأمني انثحري أجساو انسفن :

ؾند وقىؼ حللخيع َـذ ؾىٍ حلمئ)ل لا أ َزىغ زةش حلظؤ)ُل فىرحشك ح)خ اكح وقؽ حللتخيع ختخرؽ حلتزٗي
حلظٍ ودرص فُهخ وػُقش حلظخ)ُل فؿىُا اخطخر أقزد وةُ لىىَدس ٔنظدحد خزُز لمؿخَنش حللخيع واؾتدحي حلقزَتز
حلٗسن ؾنا وؾىٍ زةش حلظؤ)ُل أ طظلم )دخرَ حلمؿخَنش وطىط َقىن حلخزُز ربرطتخل طقزَتزم حلتٍ تزةش
حلظؤ)ُل وهٍ ردورهخ طقىن رخرطخل وىرس )نا لىمئ)ل لاك وَقىن حلمئ)ل لتا رخوتٗف حْضتزحر حلنخ تجش ؾتل
حللخيع وحرطخل قىحثم حٔوٗف )ؽ طقزَز خزُز حلمؿخَنش حلٍ خزُز حلظظىَا )ؽ وىرس )تل وػُقتش حلظتؤ)ُل وكلت
2ب
ٔؾدحي حلظظىَش حلنهخثُش لىمطخلزش ؾىٍ ضى زوث وػُقش حلظؤ)ُل

اد ا :انتسىية ان هائية نهرطانثات انتأمني انثحري:

َقىن قظم حلمطخلزخص رشزةش حلظؤ)ُل ورنخ حش ؾىٍ طقزَز حلمؿخَل و)ظىٌ حلخظخثزك ورؿد أةظمخل حلمظتظندحص
حلمظؿىقتتش رخلمطخلزتتش و رؿتتد خدتتم حلظتتمخكخص وحلظلم ت فتتٍ يفتتؽ قُمتتش حلمطخلزتتش وهتتى )زىتتغ حلظتتؤ)ُل فتتٍ كخلتتش
حلخظ ت خرس حلنىُتتشك أو قُمتتش حلدتتُخنش أو حلظدتتىُق فتتٍ كخلتتش حلخظتتخرس حلـشثُتتش أو ندتتُذ حلشتتزةش )تتل حلؿىحرَتتش
حلؿخ)ش وفٍ كخلش وؿىي ؿهش أو خص آخز )ظظزذ فٍ حللخيع طلخل حلمظتظندحص لتٕيحرس حلقخنىنُتش لىزؿتىؼ
3ب
لىمظظزذ فٍ حللخيع اؾمخ شٖ رمزدأ حللىىل فٍ حللقىو
3117
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ادلثحث انثانث  /حتهيم اجلانة ادليذاني :

اوال  :حتهيم ىق انتامني انثحري انسىداني :

)ظخهمش حلظؤ)ُل حلزلزٌ فٍ طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ فٍ حلذظزس )ل 311:-3116ن
)قخرنتتش وتتخفٍ أقظتتخث حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ التتً وتتخفٍ حْقظتتخث لظتتىو حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ لىذظتتزس -3116
 311:ب أ نظتزش وتتخفٍ أقظتخث حلظتتؤ)ُل حلزلتزٌ حلتتٍ وتتخفٍ حْقظتخث لظتتىو حلظتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ )ظؤرؿلتتش
سَخيس ونقدخنخش فقد ةخنض فٍ حلؿخن 3116ن هٍ نظزش  % 8 9فخسيحيص فٍ حلؿخن  3117ن حلٍ  % 8 9طم نقدتض
حلٍ  % 5 3فٍ حلؿخن  3118ن و  % 5 6فٍ حلؿخن  3119ن ػم ارطذؿض فٍ حلؿتخن  311:ن حلتٍ نظتزش % 6 9
أ)خ )ظىط نظزش )ظخهمش وخفٍ أقظخث حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلٍ وخفٍ حْقظخث رظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ فقد ةخنض
 %6 9وَزٌ حلزخكغ أنهخ نظزش ضؿُذش حلمددر ; حؾدحي حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظتؤ)ُل -3116
 311:ب
)قخرنتتش )ؿتتدل حٔكظذتتخظ )تتل أقظتتخث حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حل تٍ اؿمتتخلٍ حْقظتتخطذٍ طتتىو حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ لىذظتتزس
311: -3116ن ب
حلمزىغ رخٖط حلـنُهخص
حٔكظذخظ ;
هى كل حلـش )ل حلخطز حلذٌ طلظذع را زةخص حلظؤ)ُل يو اطنخيس ٔطذخقُخص اؾخيس حلظؤ)ُل
أ كد حٔكظذتخظ )ظؤرؿلتشخ رتُل نظتزش %49و ) %61تل اؿمتخلٍ أقظتخث حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ فقتد ةتخ فتٍ
حلؿتخن  3116ن هتتى نظتتزش  %51 5ػتتم نقتتص فتتٍ حلؿتتخن 3117ن حلتتٍ  % 53 3وفتتٍ حلؿتتخن  3118ن حلتتٍ %51
وفٍ حلؿخن  3119ن حلٍ  % 49 2ػم حسيحي فتٍ حلؿتخن 311:ن حلتٍ  %61أ)تخ )ظىطت )ؿتدل حٔكظذتخظ لىخمتض
طنىحص هتى نظتزش  % 53 4وهتذح َؿنتٍ أ تزةخص حلظتؤ)ُل طظتند نظتزش ) % 68 8تل اؿمتخلٍ أقظتخطهخ حلتٍ
)ؿُدٌ حلظؤ)ُل وهذح َؿىي حلتٍ ضتؿ حلمقتدرحص حلمخلُتش لشتزةخص حلظتؤ)ُل وقىتش خززطهتخ فتٍ حلظؿخ)ت )تؽ أخطتخر
حلظؤ)ُل حلزلزٌ وَزٌ حلزخكغ أ ؾىٍ زةخص حلظتؤ)ُل حلؿمت ؾىتٍ سَتخيس اكظذخغهتخ )تل أقظتخث حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
وأ طقىن رخلؿم ؾىٍ طقىَش )زحةش هتخ حلمخلُتش وطتدرَذ ةىحيرهتخ ٔةظظتخد حلخزتزس فتٍ )ـتخل حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
حلمددر ; حؾدحي حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُل  311: -3116ب
)قخرنش وخفٍ )طخلزخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ حلتٍ وتخفٍ حلمطخلزتخص لظتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ لىذظتزس )تل 3116يتي
 311:نب
حلمزىغ رآٖط حلـنُهخص
نٗكتتع طذرتتذد )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ سَتتخيس ونقدتتخنشخ كُتتغ ةخنتتض فتتٍ حلؿتتخن  3116ن هتتٍ )زىتتغ
 3 645 361ػتتم حسيحيص فتتٍ حلؿتتخن 3117ن حلتتٍ  6 18: 4:ػتتم نقدتتض فتتٍ حلؿتتخن  3118رنظتتزش ةزُتتزس حلتتٍ
 2 :59 :36ػم سحيص فٍ حلؿخن  3119ن حلٍ  6 287 594ػم نقدض فٍ حلؿخن  311:ن حلٍ :84 658 176
ؿنُا أ)خ )ظخهمش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلٍ وخفٍ حلمطخلزخص لظىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ فقتد طؤرؿلتض أَ تخش
رتتُل حلشَتتخيس وحلندتتخ فقتتد ةخنتتض فتتٍ حلؿتتخن 3116ن نظتتزش  % 3 2ػتتم سحيص فتتٍ حلؿتتخن 3117ن حلتتٍ  %4ػتتم
انخذ ض حلٍ  %2فٍ حلؿخن  3118ن ػم سحيص حلٍ  %3 4فٍ حلؿخن 3119ن ػم أنخذ ض حلٍ  % 2 4فتٍ حلؿتخن
 311:ن أ)خ )ظىط )ظخهمش وخفٍ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ حلتٍ وتخفٍ حلمطخلزتخص هتٍ نظتزش % 2 9ك وهتذح
َشُز حلٍ أ أغىذ حْةظظتخد فتٍ )ـتخل حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ َتظم اطتنخيس ٔؾتخيس حلظتؤ)ُل حلمدتدر ; حؾتدحي حلزخكؼتخ ك
طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُل  311: -3116نب
)قخرنش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدفىؾش حلٍ وتخفٍ حلمطخلزتخص حلمدفىؾتش لظتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ لىذظتزس
)ل 3116يي  311:نب
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نٗكع أ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدفىؾش ةخنض ةزُزس فٍ حلؿتخن 3116ن وةخنتض )زىتغ 21 916 481
ػم اسيحيص فٍ حلؿتخن 3117ن حلتٍ  25 649 341ػتم حنخذ تض فتٍ 3118ن حلتٍ  7 172 291أٌ رنظتزش %53ك
ػتتم حسيحيص سَتتخيس طذُذتتش فتتٍ حلؿتتخن  3119ن حلتتٍ )زىتتغ  8 641 148أٌ رنظتتزش  %5فق ت أ)تتخ نظتتزش )طخلزتتخص
حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدفىؾش حلٍ اؿمخلٍ حلمطخلزض حلمدفىؾش لظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ فقد ةخنض  % 8 3فتٍ حلؿتخن
3116ن ػتم رتتدأص فتتٍ حلظنتخقص حلتتٍ  %8فتتٍ حلؿتتخن 3117ن ػتم حلتتٍ  % 3 5فتتٍ حلؿتخن 3118ن ػتتم حلتتٍ  3 4فتتٍ
حلؿتتخ)ُل 3119ن وحلؿتتخن 311:ن أ)تتخ )ظىطت نظتتزش )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلمدفىؾتتش حلتتٍ وتتخفٍ حلمطخلزتتخص
حلمدفىؾش لظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ هٍ نظزش %4 8ك وهذم نظزش ضجُىش ؿدحش )قخرنش )ؽ فزوؼ حلظؤ)ُل حْخزٌ
وهذح َشُز حلٍ أػز اؾخيس حلظؤ)ُل فٍ أ زةخص حلظؤ)ُل طقىن رخٔكظذخظ رخْخطخر حلـُتدس وطقتىن ربطتنخي حْخطتخر
كحص حلخطىرس حلؿخلُش حلٍ )ؿُد حلظؤ)ُل حلمددر ; حؾدحي حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرتش ؾىتٍ حلظتؤ)ُل -3116
 311:نب
)قخرنتتش )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طلتتض حلظظتتىَش حلتتٍ وتتخفٍ حلمطخلزتتخص طلتتض حلظظىَشلظتتىو حلظتتؤ)ُل
حلظتىيحنٍ لىذظتزس )تل 3116يتي  311:نب نٗكتع أ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ طلتض حلظظتىَش طؤرؿلتض سَتخيس
ونقدخنخش فٍ حلذظزس )ل حلؿخن 3116ي 311:ن ب كُغ ةخنض فتٍ حلؿتخن 3116ن )زىتغ  7 458 811ػتم نقدتض فتٍ
حلؿتتخن 3117ن حلتتٍ  5 186 1:6ػتتم حنخذ تتض فتتٍ 3118ن حلتتٍ  4 962 433ػتتم حسيحيص سَتتخيس ةزُتتزس فتتٍ حلؿتتخن
 3119ن حلٍ )زىغ  9 677 185أٌ رنظزش  %66ػم نقدض فتٍ حلؿتخن 311:ن حلتٍ  5 471 967أٌ رنظتزش
 % 5: 2أ)تتخ نظتتزش )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طلتتض حلظظتتىَش حلتتٍ اؿمتتخلٍ حلمطخلزتتخص طلتتض حلظظتتىَش لظتتىو
حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ فقد ةخنتض  % 28 6فتٍ حلؿتخن 3116ن ػتم رتدأص فتٍ حلظنتخقص حلتً  %:فتٍ حلؿتخن 3117ن ػتم
حسيحيص فٍ حلؿخن 3118ن حلٍ  % 21ػم نقدتض حلؿتخن 3119ن حلتٍ نظتزش  % 8 4ػتم حلتٍ نظتزش  % 8 7فتٍ
حلؿخن 311:ن أ)خ )ظىط نظزش )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ طلتض حلظظتىَش حلتٍ وتخفٍ حلمطخلزتخص طلتض حلظظتىَش
لظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ هتٍ نظتزش  % : 4حلمدتدر ; حؾتدحي حلزخكؼتخ ك طقتخرَز هُجتش حلزقخرتش ؾىتٍ حلظتؤ)ُل
 311: -3116ب
)قخرنتتش اؿمتتخلٍ )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلتتٍ اؿمتتخلٍ حلمطخلزتتخص لظتتىو حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ لىذظتتزس
 311: -3116ب حلمزىغ رخٖط حلـنُهخص
نٗكع أ حؿمخلٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ ةخنض )ظؤرؿلش سَخيس ونقدخنخش كُتغ ةخنتض فتٍ حلؿتخن 3116ن
هتتتٍ )زىتتتغ  28 264 181ػتتتم اسيحيص فتتتٍ حلؿتتتخن 3117ن حلتتتٍ  29 6:6 436ػتتتم حنخذ تتتض فتتتٍ 3118ن حلتتتٍ
 : :23 613أٌ رنظتتتزش %58ك ػتتتم حسيحيص سَتتتخيس فتتتٍ حلؿتتتخن  3119ن حلتتتٍ )زىتتتغ  26 917 612أٌ رنظتتتزش
 %48 4ػم نقدض فٍ حلؿخن  311:ن حلٍ 22 9:1 9:4أ)خ نظتزش )ظىطت حؿمتخلٍ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
حلٍ اؿمخلٍ حلمطخلزخص لظىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ فقد ةخنض  % 8 3فتٍ حلؿتخن 3116ن ػتم رتدأص فتٍ حلظنتخقص حلتٍ
 %8فٍ حلؿخن 3117ن ػم حلٍ  % 3 5فتٍ حلؿتخن 3118ن ػتم حلتٍ  3 4فتٍ حلؿتخ)ُل 3119ن وحلؿتخن 311:ن أ)تخ
نظزش حؿمخلٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلٍ حؿمخلٍ حلمطخلزخص فقد ةخنتض فتٍ حؾىتٍ )ظتظىَخطهخ فتٍ حلؿتخن 3116ن
كُغ رىرض  % : 3ػتم رتدأص فتٍ حٔنخذتخض كُتغ رىرتض فتٍ حلؿتخن 3117ن نظتزش  % 8 3ػتم فتٍ حلؿتخن 3118ن
نظتتزش  %4 6وفتتٍ حلؿتتخن 3119ن نظتتزش  %4 7وفتتٍ حلؿتتخن 311:ن نظتتزش  %4 2أ)تتخ )ظىط ت نظتتزش حؿمتتخلٍ
)طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلتتٍ حؿمتتخلٍ حلمطخلزتتخص لظتتىو حلظتتؤ)ُل حلظتتىيحنٍ هتتٍ نظتتزش % 5 8ك وهتتذم نظتتزش
ضجُىش ؿدشح )قخرنش )ؽ فتزوؼ حلظتؤ)ُل حْختزٌ وهتذح َشتُز حلتٍ أػتز اؾتخيس حلظتؤ)ُل فتٍ أ تزةخص حلظتؤ)ُل طقتىن
رخٔكظذتتخظ رخْخطتتخر حلـُتتدس وطقتتىن ربطتتنخي حْخطتتخر كحص حلخطتتىرس حلؿخلُتتش حلتتٍ )ؿُتتد حلظتتؤ)ُل حلمدتتدر ; حؾتتدحي
حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُل  311: -3116ب
)ظخهمش )ؿُدٌ حلظؤ)ُل فٍ اؿمخلٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ لظتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ لىذظتزس -3116
 311:ب حلمزىغ رخٖط حلـنُهخص نٗكع أ )ظخهمش )ؿُدٌ حلظؤ)ُل فٍ اؿمتخلٍ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ ةزُتزس
ؿدحش كُغ ةخنض فٍ حلؿخن 3116ن نظزش  %96وفٍ حلؿخن 3117ن نظزش  %84وفٍ حلؿخن  3118ن نظزش %91
وفٍ حلؿخن 3119ن نظزش  %78وفٍ حلؿخن 311:ن نظزش  %84أ)خ )ظىط نظزش )ظخهمش )ؿُدٌ حلظؤ)ُل فتٍ
اؿمتتخلٍ )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ رخلنظتتزش لٓؾتتىحن )ل ت حلدرحطتتش 3116ي ت311:ن ب فقتتد ةخنتتض  %87وهتتٍ
)ظخهمش ةزُزس فٍ اؿمخلٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ )مخ َشُز حلٍ أهمُش اؾخيس حلظؤ)ُل حلزلتزٌ فتٍ طقىُت )ؿتدل
حلظؿىَ خص حلظٍ طدفؿهخ زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس حلمددر ; حؾدحي حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظتؤ)ُل
 311: -3116ب
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نظخثؾ وتخفٍ حٔةظظتخد لذتزؼ حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ لظتىو حلظتؤ)ُل حلظتىيحنٍ لىذظتزس  311: -3116ب حلمزىتغ
رخٖط حلـنُهخص
نٗكع أ )ؿتدل حلخظتخرس لىظتؤ)ُل حلزلتزٌ )ظتخرؿق سَتخيسش ونقدتخنشخ كُتغ رىتغ فتٍ حلؿتخن 3116ن نظتزش %24 3
وفٍ حلؿخن  3117نظزش  %33أ)خ فٍ حلؿخن 3118ن فقد ةخنض نظزش  %42 5وهٍ حؾىتٍ )ؿتدل لىخمتض طتنىحص
)ل حلدرحطش ػم نقدض حلٍ  %25فٍ حلؿخن 311:ن أ)خ )ظىط )ؿ حلخظخرس لىخمض طنىحص )ل حلدرحطتش
فقد ةخنض نظزش  %2:وهذح َشُز حلٍ قىش نظزش وخفٍ حلمطخلزخص )قخرنش حلٍ وخفٍ أقظتخث حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
)مخ َشتُز التً خزتزس وةذتخ س )تىغذٍ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ فتٍ ايحرس حلمطخلزتخص )تل ختٗل حلظلىُت وحلظنزتئ
وطقدَز حكظمخل وقىؼ حلخظخثز )ظظقزٗش وحلظٍ ؾىً ضى هخ طقىن زةخص حلظؤ)ُل رظلدَد كـم حكظذخغهخ حلمددر
; حؾدحي حلزخكؼخ ك طقخرَز هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُل  311: -3116ب

ثانيا  :هيكم اال تثانه :

)ل خٗل حٖطظزخنا نظظنظؾ حٖطٍ;
 2ح نظزش ) % 68ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش )ل حلذةىر رُنمخ طمؼ نظزش حٔنخع  % 54وَمنل طززَز حلذزو
رُل نظزش حلذةىر ونظزش حٔنخع حلٍ حللخلش حٔؿظمخؾُش ٔنخع وحلظٍ طلتىل رتُل رُنهتخ ورتُل أيح ؾمىهتخ رخلدتىرس
حلمطىىرتتش وخخوتتش حلمزحةتتش حٔيحرَتتش حلؿىُتتخ ةمتتدَزة حٔيحرحص وحْقظتتخن وحلذتتزوؼ وحلمنخطتتذ وحلظتتٍ طمؼ ت حلؿُنتتش
حلؿشىحثُش لهذم حلدرحطش
 3أ نظزش ) % 21ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش طق أؾمخرهم ؾل  41طنش رُنمخ طمؼ نظزش )تل طظتزحوف أؾمتخرهم
)خ رُل 4:-41ب نظتزش  % 41وقتد رىرتض نظتزش )تل طظتزحوف أؾمتخرهم رتُل 51يت  5:ب طتنش نظتزش  % 42أ)تخ
حلتتذَل طشَتتد أؾمتتخرهم ؾتتل  61طتتنش فقتتد ةخنتتض نظتتزظهم  % 51وأ نظتتزش ) % :1تتل أفتتزحي حلؿُنتتش حلمزلىػتتش
أؾمخرهم )خ رُل حل 41ي61ب طنش وهٍ حلظل حلظٍ طـمؽ رُل حلنشخث وحلخززسك حْ)تز حلتذٌ َشتُز حلتٍ أ نظتزش
ةزُتتزس )تتل )تتدَزة حٔيحرحص وحْقظتتخن وحلذتتزوؼ وحلمنخطتتذ هتتم )متتل حةظظتتزىح حلخزتتزس حلظتتٍ طمنتتنهم )تتل حلقُتتخن
رىحؿزخطهم طـخم زةخص حلظؤ)ُل رخلدىرس حْ)ؼ وح أغىزهم )مل َمىنى طدحي حلزأٌ وحلخززس
 4ح نظتتزش ) % 5تتل حلؿُنتتش حلمزلىػتتش )متتل َلمىتتى تتهخيحص ػخنىَتتش رُنمتتخ ) % 8تتنهم )تتل كتتخ)ىٍ حلتتدرىىن
حلىطتتُ ك أ)تتخ )تتل طلدتتىىح ؾىتتٍ يرؿتتش حلزنتتخٖرَىص فهتتم نظتتزش  % 77رُنمتتخ رىرتتض نظتتزش )تتل َلمىتتى يرؿتتش
حلدرىىن حلؿخلٍ فهم  %4و)ل نخلىح يرؿش حلمخؿظظُز فقد رىرض نظزظهم  %29فُمتخ رىرتض نظتزش حللخوتىُل ؾىتٍ
يرؿش حلدةظىرحم  %3ؾىُا نـد أ نظزش ) % :7تل أفتزحي حلؿُنتش حلمزلىػتش )تل أوتلخد حلشتهخيحص حلـخ)ؿُتش
)مخ َدل ؾىٍ اهظمخن زةخص لظؤ)ُل رظؿُُل حلنخير حلمئه لىقُخن رخلمهخن حلمئةىش لدَا ؾىٍ حلىؿا حلمطىىد
 5ح نظزش ) % 37ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش )ل حلمظخددُل فٍ )ـخل حلظؤ)ُل وهٍ نظزش رخلزغم )ل ضتؿذهخ
)قخرنتش رخلنظتزش حلنىُتتش اٖ أنهتخ طؿظزتز ؿُتتدس )قخرنتش رنظتزش حلمظختتزؿُل فتٍ )ـتخل حلظتتؤ)ُل )تؽ حلمظخددتُل فتتٍ
حلمـخٖص حْخزٌ رُنمخ طمؼ نظزش حلمظخددُل فٍ )ـخل حٔقظدخي  %41وحلمظخددُل فٍ )ـتخل حٔكدتخ
فهم نظزش  % 4أ)خ حلمظخددُل فتٍ حلملخطتزش فهتم نظتزش  %27وايحرس حْؾمتخل  %26وأ حلتذَل لتم َلتديوح
طخددتتخطهم هتتم  % 5وأ)تتخ حلمظخددتتُل فتتٍ )ـتتخٖص أختتزٌ ةخللخطتتىد وغُزهتتخ )تتل حلظخددتتخص نظتتزظهم
%7
 6وةتتذل ح نظتتزش ) % 67تتل أفتتزحي حلؿُنتتش حلمزلىػتتش )تتل حلدحرطتتُل لىظتتؤ)ُل أػنتتخ حلذظتتزس حلـخ)ؿُتتش أو فتتىو
حلـخ)ؿُش رُنمخ نظتزش ) % 55تنهم لتم طتظق لهتم حلذزوتش لدرحطتش حلظتؤ)ُل فتٍ طىت حلمزحكت اٖ أ أغىتزهم )تل
كخ)ىٍ هخيحص حلظدرَذ فٍ )ـتخل حلظتؤ)ُل طتىح كلت ؾزتز يرحطتظهم حلـخ)ؿُتش أو ؾتل طزَتي حلظلتخقهم رتزؿض
حلدورحص حلظدرَزُش فٍ هذح حلمـخل
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ح)تخ رخلنظتتزا لىخزتزحص ح ) % 27تتل حلمزلتتىػُل طقت خزتتزطهم ؾتل  6طتتنىحص رُنمتتخ رىرتض )تتل طزحوكتتض
خززطهم )خرُل 6ي 21ب طنىحص نظتزظهم % 37ك أ)تخ )تل رىرتض خزتزطهم )تخرُل 26 -21ب طتنش نظتزظهم % 35
ةمخ نـد أ نظزش  % 45طمؼ )ل طشيحي خززطهم ؾل حلخمظش ؾشز طنش
ورنخ ح ؾىٍ كل َمنل حلظقزَز أ نظزش ) % 69ل حلمزلىػُل )ل أولخد حلخززحص حلطىَىش كُغ طشيحي
خززطهم ؾل حلؿشزس طنىحص )مخ َؿنٍ أ أولخد حلمزحةش حٔيحرَش )ل حلمظمزطُل فٍ أؾمخل حلظؤ)ُل حْ)ز حلتذٌ
َتتنؿنض ؾىتتً أيحثهتتم و)قتتدرطهم فتتٍ أيح )هتتخ)هم رخلنظتتزا لىظتتدرَذ حط تتق أ نظتتزش ) %99تتل أفتتزحي حلؿُنتتش
حلمزلىػش قد طىقىح يورحص طدرَزُتش فتٍ )ـتخل حلظتؤ)ُل رُنمتخ  %23لتم طتظق لهتم فزوتش حلتدخىل فتٍ أٌ يورحص
طدرَزُش وهذح َدل ؾىً حهظمخن زةخص حلظؤ)ُل رخلدورحص حلظدرَزُش وحلظٍ َنظظذ )ل خٗلهخ حلؿتخ)ىُل رشتزةخص
حلظتتؤ)ُل )تتخ َمنتتنهم )تتل وتتق )تتىحهزهم خخوتتش وا حلتتدورحص حلظدرَزُتتش يحثم تشخ )تتخطـمؽ رتتُل حلـخنتتذ حلنػتتزٌ
وحلظطزُقٍ وةذل نـد أ ) %37ل أفزحي ؾُنش حلدرحطش طىقىح أقت )تل خمظتش يورحص طدرَزُتش رُنمتخ % 71
)نهم طىقىح أةؼز )ل خمض يورحص طدرَزُشك ةمخ نٗكع أ  %23لم َشتُزوح حلتٍ أنهتم طىقتىح يورحص طدرَزُتش أ)تخ
) % 3نهم طىقىح خمظش يورحص طدرَزُش فق فٍ )ـخل حلظؤ)ُل وهذح َئةد )دٌ اهظمخن تزةخص حلظتؤ)ُل رظتىفُز
حلظدرَذ لىؿخ)ىُل لدَهخ كُغ نـد أ نظزش ) %71ل حلمزلىػُل قد طىقً رؿ هم يورحص طدرَزُش خخرؽ حلظتىيح
)مخ َؿنٍ اةظظخد خززحص ؿدَدس )ل يول أخزٌ فٍ )ـخل حلظؤ)ُل
 7رخلنظتتزا لىمطخلزتتخص أ نظتتزش  % :1أؿمؿتتىح ؾىتتٍ أ رؿتتض حلمطخلزتتخص طتتزفض )تتل قزت تتزةخص حلظتتؤ)ُلك
حْ)ز حلذٌ َشُز حلٍ وؿىي رؿض حلنشحؾخص رُل حلمئ)ل لهم و زةخص حلظؤ)ُل ؾند طظتىَش حلمطخلزتخص أ نظتزش
) % 94ل حلؿُنش حلمزلىػش أكمؿىح ؾىٍ أ طزذ رفض )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ )ل قز زةخص حلظؤ)ُل َؿشٌ
حلٍ ؿه حلمئ)ل لهم لشزوث واطظؼنخ حص وػخثي حلظؤ)ُل حلزلزٌ و تزوث )ؿهتد )نظظزتٍ حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ رىنتد
أبك دبك ؽب )مخ َدل ؾىً ؾدن )ؿزفش حلمئ)ل لهم رؤهمُش حلظؤ)ُل فتٍ حللدتىل ؾىتً حلظؿتىَض ؾنتد كتدوع
حلخظخثز
 8ح نظزش ) % 94ل حلمزلىػُل َزو أ أغىذ حلمئ)ل لهم َٖهظمى رخلقزح س وحلظدقُي فٍ وػخثي حلظؤ)ُل
حلزلتتزٌ ك حْ)تتز حلتتذٌ َشتتُز حلتتٍ أهمُتتش طزدتتُز حلمتتئ)ل لهتتم رشتتزوث واطتتظؼنخ حص وػتتخثي حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ ؾنتتد
اودحر حلىػخثي
 9أ نظزش ) % 54ل حلؿُنش حلمزلىػش أؿمؿىح ؾىٍ أ طىذ طرطُخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ )تل قزت طتخلزٍ حلظتؤ)ُل
َنى فق ْغزحض طنمىش حلمظظندحص حلمدزفُا حلمطىىرش لذظق حٔؾظمخي )مخ َشُز حلٍ ؾتدن اهظمتخن حلمتئ)ل لهتم
رخللدىل ؾىٍ حلظؿىَض ؾند كدوع حلخظخثز رقدر اهظمخ)هم رظنمىش حلمظظندحص حلمظؿىقش رقظق حٔؾظمخي رخلزن
 :ح نظتزش ) % :4تتل حلمزلتتىػُل أةتتدوح ؾىتتٍ أ ضتتؿ حلتتىؾٍ حلظتتؤ)ُنٍ ؾنتتد حلمتتئ)ل لهتتم )تتل أهتتم أطتتزخد
حلنشحؼ رُتنهم و تزةخص حلظتؤ)ُل ؾنتد طظتىَش )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ حْ)تز حلتذٌ َشتُز حلتٍ أهمُتش يور هُجتش
حلزقخرشؾىً حلظؤ)ُل و زةخص حلظؤ)ُل واطلخي زةخص حلظؤ)ُل فٍ نشز حلىؾٍ حلظؤ)ُنٍ رُل حلنخص
 21ح نظزش ) % 89ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش أ خروح حلٍ وؿتىي )طخلزتخص ؾىحرَتش ؾخ)تش فتٍ طتىو حلظتؤ)ُل
حلظىيحنٍ )مخ َدل ؾىٍ )ؿزفش )ىغذٍ زةخص حلظؤ)ُل رمطخلزخص حلؿىحرَش حلؿخ)ش حلظٍ كدػض فتٍ طتىو حلظتؤ)ُل
حلظىيحنٍ ح نظزش ) % 94تل حلمزلتىػُل َتزو أ ٔكظظتخد حلخظتخرس ةؿىحرَتش ؾخ)تش ِرتد أ طنتى نخطـتش
ؾل طدزط طىؾٍ واخظُخرٌ )ل ررخ حلظذُنش وررزض حلظٗ)ش حلؿخ)ش ْطزحط حلمخخطزس حلزلزَشك حْ)ز حلذٌ
َشُز حلٍ أ )ىغذٍ حلمطخلزخص ؾىٍ يرحَتش رنُذُتش حؾتٗ حلؿىحرَتش حلؿخ)تش وكلت )تل ختٗل حلتدورحص حلظدرَزُتش
حلظٍ طىقىنهخ يحخ وخخرؽ حلظىيح
 22ح نظتزش ) % 98تل حلمزلتتىػُل َئةتدو أ )دتتخرَ حٔنقتخك طتدخ ضتتمل نذقتخص حلؿىحرَتتش حلؿخ)تش ؾنتتد
طظىَش حلخظتخثز حلزلزَتش حلمشتظز ةش ك حْ)تز حلتذٌ َشتُز حلتٍ أ )تىغذٍ حلمطخلزتخص ؾىتٍ يرحَتش رطتزو حكظظتخد
حلظؿتتىَض فتتٍ كخلتتش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش وؾىتتً يرحَتتش و)ؿزفتتش رؤهمُتتش حكظظتتخد )دتتخرَ حٔنقتتخك ضتتمل حلخظتتخثز
حلزلزَش حلمشظزةش وكل )ل خٗل حلدورحص حلظدرَزُش حلظٍ طىقىنهخ يحخ وخخرؽ حلظىيح
 23ح نظزش ) %75ل حلمزلىػُل أؿمؿىح ؾىٍ أنا طىؿد أةؼز )ل طزَقش وحكدس لظظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)شك )مخ
َشُز حلٍ أ طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)ش طنى وفقخش لقىحنُل حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلخخوش رن يولش
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 24ح نظتتزش ) % 68تتل حلمزلتتىػُل أؿمؿتتىح ؾىتتٍ أ طظتتىَش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش ؾمىُتتش )ؿقتتدس وغخلزتتخ )تتخطنى
وتتؿزش حلذهتتم ؾىتتٍ )تتىغذٍ )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلزٌك)متتخ َتتدل ؾىتتٍ أ حلظرُتتزحص فتتٍ قتتىحنُل حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ
و)ظطىزتتخص حلظـتتخرس حلدولُتتش ؾزتتز حلزلتتخر َظتتظىؿذ )ظطىزتتخص ؿدَتتدس ؾنتتد طظتتىَش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش حْ)تتز حلتتذٌ
َظىؿتتذ ؾىتتٍ تتزةخص حلظتتؤ)ُل سَتتخيس حلـزؾتتخص حلظدرَزُتتش لمتتىغذٍ )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ لمؿزفتتش ةت )تتخهى
)ظظلدع فٍ طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)ش ح نظزش ) % 28ل أفتزحي حلؿُنتش حلمزلىػتش أرتدوح )تىحفقظهم رشتدس رُنمتخ
نظزش  % 56أفخيوح رمىحفقظهم فق ك أ نظزش ) % 73ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػتش أفتخيوح رتؤ طظتىَش حلؿىحرَتش
حلؿخ)ش وفقخش لقىحؾد َىرن حنظزود أةؼز ؾدحلش رخلنظزش ْطزحط حلمخخطزس حلزلزَش حلظذُنشك حلز تخؾشك حلنىلتى ب
)تتل طظتتىَظهخ وفقتخش لقتتخنى حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلمدتتزٌك حْ)تتز حلتتذٌ َشتتُز حلتتٍ أ رمىؿتتذ قىحؾتتد َتتىرن حنظتتزد
َ 2:85ظم طىسَتؽ حلخظتخثز رتُل أطتزحط حلمختخطزس حلزلزَتش رخلظظتىٌ ختٗط قتخنى حلظتخ)ُل حلزلتزٌ حلمدتزٌ
حلذٌ َؤخذ ةخ) قُمش حلز خؾش وند قُمش حلظذُنش وند قُمش حلنىلى
 25ح نظزش ) % 93ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أنا أكُخنشخ َظم حلىـئ حلٍ حلملخةم لظظىَش حلنشحؾخص كتىل
حلمطخلزخص رُل حلمئ)ل لهم و زةخص حلظؤ)ُلك)مخ َئةد أ طظىَش حلنشحؾخص كىل )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ ؾتل
طزَي حلملخةم لُظض حلطزَقش حلمؼىٍ رخلنظزش لىمئ)ل لهم و زةخص حلظؤ)ُل
 26ح نظزش ) % :2ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػتش َتزو أ أغىتذ )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ َتظم طظتىَظهخ ويَتخشك
)متتخ َتتدل ؾىتتً أ حلظظتتىَخص حلىيَتتش لمطخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طـنتتذ ةؼُتتز )تتل حلنذقتتخص وطتتىفز حلتتش)ل وطمنتتل
حلمئ)ل لا )ل )ؿخويس نشخطا رظزؾش أةؼز )ل كخلش كدىلا ؾىً حلظؿىَض ؾل طزَي حلملخةم
 27أ نظزش ) % :9ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ ك نشحؾخص حلظؤ)ُل ؾل طزَي حلملخةم َقى )ل رغزش
حلمتئ)ل لهتتم فتتٍ حلظؿخ)ت )تؽ حلشتتزةش )ظتتظقزٗشك)مخ َشتتُز حلتٍ رغزتتش حلمتتئ)ل لهتتم فتٍ حللدتتىل ؾىتتٍ حلظؿتتىَض
حلمطىىد رظزؾش ويو طؿقُدحص
وح نظزش ) % 99ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ حلظظىَخص حلىيَش لمطخلزخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ غخلزتخش )خطنتخل
رضخ حلؿمُ ك )مخ َدل ؾىٍ رغزش حلمئ)ل لهم فٍ حللدىل ؾىٍ حلظؿىَض يو طؿقُدحص أو نذقخص اضخفُش وحلظٍ
طنى خدمخش ؾىٍ قُمش حلظؿىَض حلمظظلي
 28نٗكع أ نظزش ) % :3ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػتش أفتخيوح رتؤ حلظظتىَخص حلىيَتش لمطخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
طئيٌ حلٍ طزؾش طدحي حلمطخلزخص رخلنظزش لىمئ)ل لهم )مخ َشُز أ ؾىٍ زةخص حلظؤ)ُل حلؿم ؾىٍ ةظتذ ػقتش
ؾمٗثهخ رظزؾش طدحيهخ لمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ
زةخص حلظؤ)ُل طهظم رظدرَذ )ىغُذُهخ ؾىتٍ طظتىَش
 29أ نظزش ) % 59ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ
حلمطخلزخص ؾخ)ش و)طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ ردذش خخوش )مخ َدل رغزتش حلمتىغذُل فتٍ سَتخيس حلتدورحص حلظدرَزُتش
فٍ أطض طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ
 2:نٗكع )ل حٖطظزُخ ح نظزش ) % 6:ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َتزو حلتدورحص حلظدرَزُتش حلظتٍ طقتىن رهتخ
تتزةخص حلظتتؤ)ُل لظتتدرَذ )ىغذُهتتخ ؾىتتٍ أطتتض طظتتىَش )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ غُتتز ةخفُتتش لٕلمتتخن حلنخ) ت
وحلمؿزفش حلـُدس رمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ وأطض طظىَظهخك حْ)ز حلذٌ َشُز حلٍ أهمُش حلظدرَذ وتق )هتخرحص
ويؾم قدرحص )ىغذٍ حلمطخلزخص وسَخيس )ؿزفهظم رن )خهى )ظظلدع ؾند طؿخ)ىهم )ؽ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ
) 31ل حٖطظزُخ َظ ق أ نظزش ) % 66ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ أغىذ )ىغذُل حلمطخلزتخص لتدَهم
حلخززس حلنخفُش رؤطض طظىَش )طخ لزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌك)مخ َشُز حلتٍ طظتىَش )طخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ طتظم رنت
طهىلش وَظز فٍ زةخص حلظؤ)ُل
 32أ نظزش ) % 63ل حلمزلىػُل َزو أ أغىتذ )تىغذٍ حلمطخلزتخص لتدَهم حلخزتزس حلنخفُتش رؤطتض طظتىَش
حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتشك )متتخ َتتدل ؾىتتً أ نظتتزش )قتتدرس )تتل )تتىغذٍ حلمطخلزتتخص ؾى تً يرحَتتش و)ؿزفتتش رؤطتتض طظتتىَش
حلؿىحرَش حلؿخ)ش وكل )ل خٗل حلدورحص حلظدرَزُش حلظٍ طىقىهخ يحخ وخخرؽ حلظىيح
 33و)ل حٖطظزُخ نـد أ نظزش ) % 74ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ حلنشحؼ حلذٌ َنشؤ رُل حلمئ)ل لهم
و تزةخص حلظتتؤ)ُل كتتىل حلظؿتتىَض حلمظتتظلي ؾتتل حلمطخلزتتخص ٖؾٗقتش لتتا رقىتتش خزتتزس )تتىغذٍ حلمطخلزتتخص رخشطتتض
طظىَش )طخلزخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌك )متخ َشتُز ؾىتٍ أ حلنشحؾتخص كتىل )طخلزتخص حلظتؤ)ُل قتد طنتى نظُـتش أطتزخد
أخزي )ؼ ضؿ حلىؾٍ حلظؤ)ُنٍ أو ؾدن )ؿزفش حلمئ)ل رشزوث وأطتظؼنخ حص وػتخثي حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ وغُزهتخ
)ل حْطزخد
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) 34ل حٖطظزُخ َظ ق أ نظزش ) % 37ل أفتزحي حلؿُنتش حلمزلىػتش أرتدوح )تىحفقظهم رشتدس فُمتخ ) %78تنهم
أفتتخيوح رمتتىحفقظهم فقتت ك أ)تتخ )تتل أ تتخروح رؿتتدن )تتىحفقظهم فنـتتد أ نظتتزش َ ٖ %2ىحفقتتى رشتتدس فُمتتخ %4
َٖىحفقتى فقت ك ةمتخ نـتد أ نظتزش  % 4أفتخيوح رؿتدن )ؿتزفظهم رخٔؿخرتش وهنتخ َظ تق أ أ نظتزش ) % :4تل
أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش َزو أ اطنخي أخطخر حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلٍ )ؿُدٌ حلظؤ)ُل َؿم ؾىٍ نقت ؾتذ حلخظتخثز
)ل زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس حلٍ )ؿُدٌ حلظؤ)ُلك حْ)ز حلذٌ َتدل ؾىتٍ أهمُتش اؾتخيس حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ فتٍ طقىُت
)ؿٗص حلخظخرس رخلنظزش لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس
َ 35شتتُز حٖطتتظزُخ رخدتتىب حٖؿخرتتا ؾتتل طتتئحل ; أ اطتتنخي أخطتتخر حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ حلتتٍ )ؿُتتدٌ حلظتتؤ)ُل
َئيٌ حلٍ سَخيس حلطخقش حٔطظُؿخرُش لشزةش حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس ح نظتزش ) % 35تل حلمزلتىػُل أرتدوح )تىحفقظهم
رشدس فُمخ  % 81أفخيوح رمىحفقظهم فق ك أ)خ )تل أ تخروح رؿتدن )تىحفقظهم فقت فهتم نظتزش  %3وأ)تخ حلتذَل لتم
َنل لدَهم ؾىم رخٔؿخرش فهم نظزش  %5و)ل أؾٗم َظ ق أ نظزش ) % :5تل حلمزلتىػُل أفتخيوح رتؤ اطتنخي
أخطخر حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلٍ )ؿُدٌ حلظؤ)ُل َئيٌ حلٍ سَخيس حلطخقش حٔطتظُؿخرُش لشتزةش حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس حْ)تز
حلذٌ َشـؽ زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس ؾىٍ قزىل أخطخر خخرؽ طخقظهخ حٔطظُؿخرُش
 36رخدىب حٖؿخرا ؾل طئحل حٔطنخي حٔخظُخرٌ ْخطتخر حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ َظتمق لشتزةش حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس
رخٔكظذخظ رخْخطخر حلـُدس واطنخي حْخطخر كحص حلخطىرس حلؿخلُش حلٍ )ؿُتدٌ حلظتؤ)ُل ح نظتزش ) % 32تل أفتزحي
حلؿُنش حلمزلىػش أ خروح حلٍ )ىحفقظهم رشدس فُمتخ  % 72أ تخروح حلتٍ )تىحفقظهم فقت ك أ)تخ )تل أ تخروح حلتٍ ؾتدن
)ىحفقظهم رشدس فهم نظزش  %3وحلذَل أردوح )ىحفقظهم فق هم نظزش %23ك أ)خ )ل أ تخروح حلتٍ ؾتدن )ؿتزفظهم
رخٖؿخرا فهم نظزش  % 5وهذح َؿنٍ أ نظزش ) 93ل حلمزلىػُل َزو أ حٔطنخي حٔخظُتخرٌ ْخطتخر حلظتؤ)ُل
حلزلزٌ َظمق لشزةش حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس رخٔكظذتخظ رخْخطتخر حلـُتدس واطتنخي حْخطتخر كحص حلخطتىرس حلؿخلُتش حلتٍ
)ؿُدٌ حلظؤ)ُلك حْ)ز حلذٌ َشُز حلٍ كتزب تزةخص حلظتؤ)ُل ؾىتً ؾتدن حٔكظذتخظ رخْخطتخر حلظتٍ قتد طتئػز ؾىتٍ
حلمزةش حلمخلٍ لىشزةش فٍ كخلش كدوع خظخثز
َ 37شُز حٖطظزُخ رخدىب حٖؿخرا ؾل طئحل ; ح حلظؿىَ خص حلمظظزيس )ل )ؿُدٌ حلظؤ)ُل )قخر ندُزهم
فٍ قُمش خظخثز حلظؤ)ُل حلزلزٌ طئيٌ حلتٍ طقىُت )ؿتدٖص حلخظتخرس رخلنظتزش رخلنظتزش لشتزةخص حلظتؤ)ُل حلمزخ تز
حلتتٍ أ نظتتزش ) % 82تتل أفتتزحي حلؿُنتتش حلمزلىػتتش أ تتخروح حلتتٍ )تتىحفقظهم فق ت فُمتتخ ) %28تتنهم ح تتخروح حلتتٍ
)ىحفقظهم رشدسك ةمخ نـد أ نظتزش  % 6أرتدوح ؾتدن )تىحفقظهم فقت كأ)تخ حلتذَل أفتخيوح رؿتدن ؾىمهتم رخٔؿخرتش فهتم
نظتزش  %:و)تتل أؾتتٗم َظ تق أ نظتتزش ) % 99تتل حلمزلتىػُل َتتزو أ حلظؿىَ تتخص حلمظتظزيس )تتل )ؿُتتدٌ
حلظتؤ)ُل )قخرت ندتتُزهم فتتٍ قُمتتش خظتخثز حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ َتتئيٌ حلتتٍ طقىُت )ؿتتدٖص حلخظتتخرس رخلنظتتزش رخلنظتتزش
لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زك )متخ َتدل ؾىتٍ أ حلظؿىَ تخص حلمدفىؾتش )تل حلمؿُتدَل ةتخ َمنتل أ طتدفؿهخ تزةخص
حلظؤ)ُل حلمزخ زس لى ٖ اؾخيس حلظؤ)ُل حْ)ز حلذٌ َشَد )ؿدٖص حلخظخرس لدَهخ
 38حؿخرتتش حلمزلتتىػُل ؾ تل حلظتتئحل ;ه ت ح اؾتتخيس حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طظتتخهم فتتٍ طقىُ ت خظتتخثز تتزةخص حلظتتؤ)ُل
حلمزخ تتزس رظتتزذ طتتزحةم حلخظتتخرس حلنخطـتتش ؾتتل كتتخيع وحكتتد حوضتتق حٖطتتظزُخ أ نظتتزش ) % 38تتل حلمزلتتىػُل
َىحفقى رشدس فُمخ نظزش  %46أردوح )ىحفقظهم فق ك ةمخ نـد أ نظزش  % 6أ خرو ح حلٍ ؾتدن )تىحفقظهم رشتدس
رُنمخ نظزش  % 7أردوح ؾدن )ىحفقظهمك ةمتخ نـتد أ نظتزش  % 38لتم طنتل لتدَهم )ؿزفتش رخٔؿخرتش وح نظتزش
) % 73تل حفتزحي حلؿُنتش حلمزلىػتش َتزو أ اؾتخيس حلظتتؤ)ُل حلزلتزٌ طظتخهم فتٍ طقىُت خظتخثز تزةخص حلظتتؤ)ُل
حلمزخ تتزس رظتتزذ طتتزحةم حلخظتتخرس حلنخطـتتش ؾتتل كتتخيع وحكتتدك حْ)تتز حلتتذٌ َـنتتذ تتزةخص حلظتتخ)ُل حلمزخ تتزس خطتتز
حٔنهُخر فٍ كخلش حلخظخثز حلنخرػُش )ؼ حلخظخثز حلظٍ طلدع ؾند وقىؼ حلشٖسل
 39حؿخرش حلمزلىػُل كىل طتئحل حٖطتظزُخ ; أ طتؤخز طتدحي )ؿُتدٌ حلظتؤ)ُل ْندتزظهم فتٍ طؿىَ تخص حلظتؤ)ُل
حلزلزٌ َئيٌ حلٍ ؾدن طمنل زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز لظدحي حلمطخلزخص لىمئ)ل لهم )ل حٖطتظزُخ أ نظتزش 31
) %ل حلمزلىػُل أةدوح )ىحفقظهم رشدس فُمخ  %69أةدوح )تىحفقظهم فقت ك ةمتخ نـتد أ نظتزش  %9أرتدوح ؾتدن
)تتىحفقظهم فق ت رُنمتتخ نظتتزش  %5أرتتدوح ؾتتدن )تتىحفقظهم رشتتدسك ةمتتخ نـتتد أَ تخش أ  %21لتتم طنتتل لتتدَهم )ؿزفتتش
رخٔؿخرتتش و)تتل أؾتتٗم نـ تد أ نظتتزش ) % 89تتل أفتتزحي حلؿُنتتش حلمزلىػتتش أةتتدوح أ طتتؤخز طتتدحي )ؿُتتدٌ حلظتتؤ)ُل
ْندزظهم فٍ طؿىَ خص حلظؤ)ُل حلزلزٌ َئيٌ حلٍ ؾدن طمنل زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز لظدحي حلمطخلزخص لىمتئ)ل
لهمك )مخ َشُز حلٍ أهمُش حلظشحن )ؿُدة حلظؤ)ُل رظتدحي ندتُزهم )تل حلمطخلزتخص فتىرحش ويو طتؤخُز حلتٍ حلشتزةخص
حلمظندس
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 3:حؿخرش حلمزلتىػُل كتىل طتئحل حٖطتظزُخ أ ؾمتىٖص اؾتخيس حلظتؤ)ُل حلظتٍ َتدفؿهخ )ؿُتدو حلظتؤ)ُل لشتزةخص
حلظؤ)ُل حلمزخ زطمؼ أَزحيشح اضتخفُشخ لشتزةخص حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس َشتُز حٖطتظزُخ حلتٍ ح نظتزش ) %25تل أفتزحي
حلؿُنش حلمزلىػش أفخيوح رمىحفقظهم رشدس فُمخ نظزش  % 81أفخيوح رمىحفقظهم فق ك ةمخ نـد أ نظزش  %25أفخيوح
رؿدن )ىحفقظهم رشدس أ)خ حلذَل أفخيوح رؿدن )ىحفقظهم فقت فهتم نظتزش %6ك فُمتخ نـتد أ حلتذَل لتُض لتدَهم حلمتخن
رخٔؿخرش فهم نظزش %22
حوضق حٖطظزُخ حلٍ أ نظزش ) % 95ل أفزحي حلؿُنش حلمزلىػش أةدوح أ ؾمتىٖص اؾتخيس حلظتؤ)ُل حلظتٍ
َدفؿهخ )ؿُدو حلظؤ)ُل لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ ز طمؼ أَزحيحش اضخفُخش لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس )متخ َتدل ؾىتٍ أ
حلؿمىٖص حلظتٍ طلدت ؾىُهتخ تزةخص حلظتؤ)ُل حلمزخ تزس طتىح ةخنتض ؾمتىٖص حطتنخي أو ؾمتىٖص أررتخف )قخرت
)دزوفخص كدىلهخ ؾىٍ أؾمخل حلظؤ)ُل وحلؿمىٖص حلظٍ طدفؿهخ لىىةٗ وحلمنظـُل طمؼ اَتزحيحش اضتخفُخش لشتزةخص
حلظؤ)ُل حلمزخ ز

ثانثا  :اختثار انفرضيات :

انفرضية األويل :
نص حلذزضُش َىؿد قدىر فٍ فهم حلمئ)ل لهم لشتزوث واطتظؼنخ حص وػتخثي حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ و تزث
)ـمؽ )نظظزٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ لظؤ)ُل حلز خثؽ رىند أب و دب و ؽ ب )مخ َئيٌ حلٍ كدوع حلنشحؼ رُل حلمتئ)ل
لهم و زةخص ؾند طظىَش حلمطخلزخص
ؿدول رقم  2ب
Crosstab
Count

Total
2
4
2
59
33
100

ظعف اٌىعً اٌتإٍُِٔ ٌذي اٌ ّؤِٓ ٌهُ ِٓ أضثاب إٌساع تُٓ اٌ ّؤِٓ ٌهُ
وشروح اٌتأُِٓ عٕذ تطىَح ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحري
الأوافك تشذج
ال أوافك
أوافك
أوافك تشذج
الأوافك تشذج ضثة اٌرفط غاٌثا ِاَىىْ عذَ فهُ
0
0
2
0
ال أوافك اٌ ّؤِٓ ٌهُ ٌشروط وإضتثٕاءاخ وثائك
0
4
0
0
ِحاَذ اٌتأُِٓ اٌثحري وشروط ِ عهذ ِ ىتتثً
0
0
0
2
اٌتأُِٓ (أ) و(ب) و(ج) ٌتغطُاخ
أوافك
0
1
42
16
اٌتأُِٓ اٌثحري
أوافك تشذج
1
1
9
22
Total
1
6
53
40

ؿدول رقم  3ب
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.000
.000

12
12

.000

1

df

Value
87.815
49.896
16.053
100
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ؿدول رقم  4ب
Test Statistics
df

Asy mp. Sig.
.000

3

.000

4

.000

4

.006

4

.000

4

.000

3

Chi-Square
تعط اٌ ّطاٌثاخ ترفط ِ ٓ لثً شرو اخ اٌتأُِٓ
130.320
ضثة اٌرفط غاٌثا ِ اَىىْ عذَ فهُ اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ ٌشروط وإضتثٕاءاخ
وثائك اٌتأُِٓ اٌثحري وشروط ِ عهذ ِ ىتتثً اٌتأُِٓ (أ) و(ب) و(ج)
129.700
ٌتغطُاخ اٌتأُِٓ اٌثحري
أغٍة اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ ال َهتّىْ تاٌمراءج واٌتذلُك فٍ شروط وإضتثٕاءاخ
109.300
وثائك اٌتأُِٓ اٌثحرٌ
ِ ىظفً اإلو تتاب تشرو اخ اٌتأُِٓ الَمىِ ىْ تتىظُح شروط
14.300
وإضتثٕاءاخ وثائك اٌتأُِٓ اٌثحري اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ
َتُ طٍة تغطُاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ ِ ٓ لثً اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ و ّىً فمط
46.900
ٌٍّطتٕذاخ اٌتٍ َطٍثها اٌثٕه ٌفتح اإلعتّاد
ظعف اٌىعً اٌتإٍُِٔ ٌذي اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ ِ ٓ أضثاب إٌساع تُٓ اٌ ّؤِ ٓ ٌ هُ
77.840
وشروح اٌتأُِٓ عٕذ تطىَح ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحري

لمؿزفش أػز ضؿ حلىؾٍ حلظؤ)ُنٍ لدي حلمئ)ل لهم وأطزخد حلنشحؼ رُل حلمئ)ل لهم و زةخص حلظؤ)ُل
ؾند طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ وطزذ حلزفض لؿدن فهم حلمتئ)ل لهتم لشتزوث واطتظؼنخ حص وػتخثي حلظتؤ)ُل
حلزلزٌ و زوث )ؿهد )نظظزٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ ر خثؽ ب رىند حب و دب و ؽب نٗكع )تل حلـتدول حلظقتخطؿٍ
رقم  5/3/48ب وحلذٌ طم أخذم ةنمتىكؽ لهتذم حلذزضتُش أ أةؼتز حلمزلتىػُل )ىحفقتى أو )ىحفقتى رشتدس ؾىتٍ
حلؿزتتخرطُلك ولظؤةُتتد كلت طتتم حطتتظخدحن حخظزتتخر )زرتتؽ ةتتخٌ وحلـتتدول رقتتم  5/3/49ب رىضتتؽ قُمتتش )زرتتؽ ةتتخٌ
رىضتتؽ قُمتتش )زرتتؽ ةتتخٌ حلزخلرتتش 98 926ب ردرؿتتش كزَتتش  23و)ظتتظىٌ يٖلتتش ب ونٗكتتع أ قُمتتش )ظتتظىي
حلدٖلتتش أق ت )تتل قُمتتش )ظتتظىي حلمؿنىَتتش ) Sig = 0.000ب 1 1116ب وهتتذح َؿنتتٍ وؿتتىي فتتزوو كحص يٖلتتش
اكدخثُشك ةمخ نٗكع أ حلؿزخرحص حلظض فٍ حلـدول رقم  5/3/4:ب حلظٍ طظلدع كىل حلذزضتُش أ ؿمُتؽ قتُم
)زرتتؽ ةتتخٌ ةزُتتزس وطظتتزحوف رتتُل  241 431ي 25 4ب رتتدرؿخص كزَتتش 5ي ت 4ب و)ظتتظىَخص يٖلتتش 1 111ب
ورذل نظظخىص )ل حلـدحول حْولٍ لىنظذ وحلـدول حلظقخطؿٍ وؿتدول )زرتؽ ةتخٌ أ حلؿزتخرحص ضتؿ حلتىؾٍ
حلظتؤ)ُنٍ لتدي حلمتتئ)ل لهتم وحلقدتتىر فتٍ فهمهتتم لشتزوث واطتظؼنخ حص وػتتخثي حلظتؤ)ُل حلزلتتزٌ و تزوث )ؿهتتد
)نظظزٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ ر خثؽ ب رىند حب و دب و ؽب )ل أطزخد حلنشحؼ رُل حلمئ)ل لهتم و تزةخص حلظتؤ)ُل
ؾند طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ وهذح )خ َؼزض ولش حلذزضُش
حلذزضُش حلؼخنُش;
نص حلذزضُش ; طظىَش حلؿىحرَش حلؿخ)تش وفقتخش لقىحؾتد َتىرن حنظتىَزد  2:85أةؼتز ؾدحلتشش )تل طظتىَظهخ وفتي
قخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ ب
ؿدول رقم  5ب
Crosstab
Count

Total
2
54
44
100

تطىَح اٌ عىارَح اٌ عاِح تُٓ أطرافاٌّخاطرج اٌثحرَح وفما ٌمىاعذ َىرن وأٔتروب أوثر عذاٌح ِٓ
تطىَتها وفما ٌمأىْ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ اٌ ّصرٌ
الأوافك تشذج
ال أوافك
ِحاَذ
أوافك
أوافك تشذج
ِحاَذ حً ٔساعاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ عٓ طرَك
0
0
2
0
0
أوافك اٌ ّحاوُ َمًٍ ِٓ رغثح اٌ ّؤِٓ ٌهُ فٍ
1
4
16
23
10
اٌتعاِ ً ِع اٌشروح ِطتمثال
أوافك تشذج
0
2
13
22
7
Total
1
6
31
45
17
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ؿدول رقم  6ب
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.636
.571

8
8

.359

1

df

Value
6.098
6.685
.840
100

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

ؿدول رقم  7ب
Test Statistics
df

Asy mp. Sig.
.000

2

.000

4

.000
.000

4
3

.000

4

.000

4

Chi-Square
تىخذ ِطاٌثاخ عىارَح عاِح فٍ ضىق اٌتأُِٓ اٌطىدأٍ
80.420
ٌ ىٍ تىىْ اٌخطارج عىارَح عاِح التذ أْ َىىْ اٌحادث ٔاتح عٓ تصرف طىعٍ
104.300
وإختُارٌ ِ ٓ رتاْ اٌطفُٕح وت غرض اٌطالِح اٌ عاِح
ِصارَف اإلٔمار تذخً ظّٓ ِصروفاخ اٌ عىارَح اٌ عاِح
129.600
تىخذ أوثر ِ ٓ طرَمح واحذج ٌتطىَح اٌ عىارَح اٌ عاِح
18.720
تطىَح اٌ عىارَح اٌ عاِح عادج ِاتىىْ ِ عمذج وصعثح اٌفهُ عٍٍ ِ ىظفٍ اٌ ّاٌثاخ
78.400
تشرواخ اٌتأُِٓ
تطىَح اٌ عىارَح اٌ عاِح تُٓ أطرافاٌ ّخاطرج اٌثحرَح وفما ٌمىاعذ َىرن وأٔتروب
65.600
أوثر عذاٌح ِ ٓ تطىَتها وفما ٌمأىْ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ اٌ ّصرٌ

لمؿزفش حلؿٗقش رُل طظتىَش حلؿىحرَتش حلؿخ)تش وفتي قىحؾتد َتىرن وحنظتزود  2:85وطظتىطهخ وفتي قتخنى
حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ نٗكتع )تل حلـتدول حلظقتخطؿٍ رقتم  5ب وحلتذٌ طتم أختذم ةنمتىكؽ لهتذم حلذزضتُش أ
أةؼتتز حلمزلتتىػُل )ىحفقتتى أو )ىحفقتتى رشتتدس ؾىتتٍ حلؿزتتخرطُلك ولظؤةُتتد كل ت طتتم حطتتظخدحن حخظزتتخر )زرتتؽ ةتتخٌ
وحلـدول رقم  6ب رىضؽ قُمش )زرؽ ةخٌ حلزخلرش 7 1:9ب ردرؿش كزَش  9و)ظظىٌ يٖلش
ونٗكع أ قُمش )ظظىي حلدٖلتش أقت )تل قُمتش )ظتظىي حلمؿنىَتش 747 Sig = 0.111ب 1 1116ب
وهذح َؿنتٍ وؿتىي فتزوو كحص يٖلتش اكدتخثُشك ة متخ نٗكتع أ أ ؿمُتؽ قتُم )زرتؽ ةتخٌ ةزُتزس وطظتزحوف رتُل
 251 411ي 29 831ب رتتدرؿخص كزَتتش 5ي ت 4ب و)ظتتظىَخص يٖلتتش 1 111ب ورتتذل نظتتظخىص أ طظتتىَش
حلؿىحرَش حلؿخ)ش وفقخش لقىحؾد َىرن حنظزود أةؼز ؾدحلش )ل طظىَظهخ وفقخش لقخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدتزٌ رتُل
أطزحط حلمخخطزس حلزلزَش حلظذُنش حلز خؾش وحلنىلى ب وهذح )خ َؼزض ولش حلذزضُش
حلذزضُش حلؼخلؼش;
نتتص حلذزضتتُش; حلظظتتىَخص حلىيَتتش لمطخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طـنتتذ تتزةخص حلظتتؤ)ُل ةؼُتتز )تتل حلمشتتخة
وحلنشحؾخص )ؽ حلمئ)ل لهم ؾند طظىَش حلمطخلزخص ب
ؿدول رقم  8ب
Crosstab
Count
Total
2
54
44
100

أغٍة ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ َتُ تطىَتها ودَا
ِحاَذ
أوافك
أوافك تشذج
0
2
0
0
2
3
36
13
2
0
20
22
4
5
56
35
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ال أوافك
ِحاَذ حً ٔساعاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ عٓ طرَك
أوافك اٌ ّحاوُ َمًٍ ِٓ رغثح اٌ ّؤِٓ ٌهُ فٍ
اٌتعاِ ً ِع اٌشروح ِطتمثال
أوافك تشذج
Total

499

5002 5002
ؿدول رقم  9ب
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.000
.001

6
6

.005

1

df

Value
46.919
22.991
7.900
100

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

ؿدول رقم  :ب
Test Statistics
اٌتطىَاخ اٌىدَح
ٌّطاٌثاخ اٌتأُِٓ
اٌثحرٌ َؤدٌ اٌٍ
ضرعح ضذاد اٌ ّطاٌثاخ
145.300
4
.000

حً ٔساعاخ اٌتأُِٓ
اٌثحرٌ عٓ طرَك
اٌتطىَاخ اٌىدَح
ٌّطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌ ّحاوُ َمًٍ ِٓ رغثح
اٌثحرٌ غاٌثا ِاتٕاي اٌ ّؤِٓ ٌهُ فٍ اٌتعاِ ً
ِع اٌشروح ِطتمثال
رظا اٌ عًُّ
45.680
60.720
2
3
.000
.000

أغٍة ِطاٌثاخ
اٌتأُِٓ اٌثحرٌ
َتُ تطىَتها ودَا
76.080
3
.000

إٌساع حىي تطىَح
اٌ ّطاٌثاخ تُٓ اٌ ّؤِٓ
ٌه وشروح اٌتأُِٓ
أحُأا َتُ حٍه عٓ
طرَك اٌ ّحاوُ
Chi-Square
98.500
df
4
Asy mp. Sig.
.000

لمؿزفش حلؿٗقش رُل حلظظىَخص حلىيَش لمطخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ و)دٌ رضخ حلؿمُ ؾنهخ رؿدن رغزظش فتٍ
طظىَظهخ ؾل طزٌ قخلملخةم ك نٗكع )ل حلـدول حلظقخطؿٍ رقم  8ب وحلذٌ طم أخذم ةنمىكؽ لهتذم حلذزضتُش أ
أةؼتتز حلمزلتتىػُل )ىحفقتتى أو )ىحفقتتى رشتتدس ؾىتتٍ حلؿزتتخرطُلك ولظؤةُتتد كل ت طتتم حطتتظخدحن حخظزتتخر )زرتتؽ ةتتخٌ
وحلـدول رقم  9ب رىضؽ قُمش )زرؽ ةخٌ حلزخلرش 57 :5:ب ردرؿتش كزَتش  5و)ظتظىٌ يٖلتش ونٗكتع أ
قُمش )ظظىي حلدٖلش أق )ل قُمش )ظظىي حلمؿنىَش 747 ) Sig = 0.ب 1 16ب وهتذح َؿنتٍ وؿتىي فتزوو كحص
يٖلش اكدخثُشك ةمخ نٗكع أ حلؿزخرحص حلظض فٍ حلـدول رقم  :ب حلظتٍ طظلتدع كتىل حلذزضتُش أ ؿمُتؽ قتُم
)زرتتؽ ةتتخٌ ةزُتتزس وطظتتزحوف رتتُل  256 411ي 56 791ب رتتدرؿخص كزَتتش 5ي ت 3ب و)ظتتظىَخص يٖلتتش ورتتذل
نظظخىص )ل حلـدحول حْولٍ لىنظذ وحلـدول حلظقخطؿٍ وؿتدول )زرتؽ ةتخٌ أ حلؿزتخرحص أ حلظظتىَخص حلىيَتش
لمطخلزخص حلظخ)ُل حلزلزٌ طـنذ زةخص حلظؤ)ُل ةؼُز )ل حلنشحؾخص وحلمشخة )ؽ حلمئ)ل لهم اكح طمض طظتىَظهخ
ؾل طزَي حلملخةم وهذح )خ َؼزض ولش حلذزضُش
حلذزضُش حلزحرؿش;
نص حلذزضُش ; حلقدىر فٍ خززس وةذخ س )ىغذٍ حلمطخلزخص رؤطض وأطخلُذ طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلتزٌ
َئيٌ حلٍ ضُخؼ كقىو حلمئ)ل لهم ب
ؿدول رقم  21ب
Crosstab
Count
غاٌثا ِا َٕشأ إٌساع ِع اٌ ّؤِٓ ٌهُ تطثة لٍح خثرج ِ ىظفً ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحري تأضص تطىَح
اٌ ّطاٌثاخ
الأوافك تشذج
ال أوافك
ِحاَذ
أوافك
أوافك تشذج
Total
الأوافك تشذج أغٍة ِ ىظفً ِطاٌثاخ
1
4
0
0
1
6
ال أوافك اٌتأُِٓ اٌثحرٌ تٕمصهُ
12
19
0
18
0
49
اٌخثرج اٌ ىافُح تأضص
ِحاَذ
4
4
5
0
2
15
تطىَح اٌ ّطاٌثاخ
أوافك
2
15
0
2
8
27
أوافك تشذج
1
1
0
0
1
3
Total
20
43
5
20
12
100
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ؿدول رقم  22ب
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided

df

Value

.000

16

62.516

.000

16

61.248

.161

1

1.968
100

Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

ؿدول رقم  23ب
Test Statistics
df

Asy mp. Sig.
.000
.000

4
4

.000

4

.000

4

.000

4

Chi-Square
تهتُ شرواخ اٌتأُِٓ تتذرَة اٌ ّىظفُٓ عٍٍ أضاش تطىَح اٌ ّطاٌثاخ
33.100
تعتثر اٌذوراخ اٌتذرَثُح وافُح ٌإلٌ ّاَ تطرق تطىَح اٌ ّطاٌثاخ
30.700
أغٍة ِ ىظفً ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ تٕمصهُ اٌخثرج اٌ ىافُح تأضص
70.000
تطىَح اٌ ّطاٌثاخ
أغٍة ِ ىظفً ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ تٕمصهُ اٌخثرج اٌ ىافُح تأضص
52.700
تطىَح اٌ عىارَح اٌ عاِح
غاٌثا ِا َٕشأ إٌساع ِ ع اٌ ّؤِٓ ٌ هُ تطثة لٍح خثرج ِ ىظفً ِطاٌثاخ
40.900
اٌتأُِٓ اٌثحري تأضص تطىَح اٌ ّطاٌثاخ

لمؿزفتتش أػتتز حلقدتتىر فتتٍ خزتتزس وةذتتخ س )تتىغذٍ حلمطخلزتتخص رؤطتتض وأطتتخلُذ طظتتىَش )طخلزتتخص حلظتتؤ)ُل
حلزلزٌ وض ُخؼ كقىو حلمئ)ل لهم ؾند طظىَش حلمطخلزخص نٗكع )تل حلـتدول حلظقتخطؿٍ رقتم  21ب وحلتذٌ
طتتم أختتذم ةنمتتىكؽ لهتتذم حلذزضتتُش أ أةؼتتز حلمزلتتىػُل غُتتز )تتىحفقُل أو غُتتز )تتىحفقُل رشتتدس ؾىتتٍ حلؿزتتخرطُلك
ولظؤةُتتد كلت طتتم حطتتظخدحن حخظزتتخر )زرتتؽ ةتتخٌ رمؿخ)ت رُزطتتى وحلـتتدول رقتتم  22ب رىضتتؽ قُمتتش )زرتتؽ ةتتخٌ
حلزخلرش 73 627ب ردرؿش كزَش  27و)ظظىٌ يٖلش ونٗكع أ قُمش )ظتظىي حلدٖلتش أقت )تل قُمتش )ظتظىي
حلمؿنىَش 1 16 111Sig = 0.ب وهذح َؿنٍ وؿىي فزوو كحص يٖلش اكدخثُشك ةمخ نٗكتع أ حلؿزتخرحص حلظتض
فتتٍ حلـتتدول 5/3/59ب حلظتتٍ طظلتتدع كتتىل حلذزضتتُش أ ؿمُتتؽ قتتُم )زرتتؽ ةتتخٌ ةزُتتزس وطظتتزحوف رتتُل  81 11ي
41 811ب رتدرؿخص كزَتش 5يت 5ب و)ظتظىَخص يٖلتتش 1 111ب ورتذل نظتتظخىص )تل حلـتتدحول حْولتٍ لىنظتتذ
وحلـدول حلظقخطؿٍ وؿدول )زرؽ ةخٌ أ كدوع حلنشحؼ رُل حلمئ)ل لهم و زةخص حلظؤ)ُل ؾند طظتىَش )طخلزتخص
حلظؤ)ُل حلزلزٌ لُظض لا ؾٗقش رقىش خززس )ىغذٍ حلمطخلزخص رخطض وأطخلُذ طظىَش )طخلزخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ
)مخ َـؿ حلذزضُش طظـا حلً ؾدن حلمىحفقش أو )مخ َشُز حلٍ ؾدن ولظهخ
ؿدول رقم  24ب
Crosstab
Count
إعادج اٌتأُِٓ اٌثحرٌ تطاهُ فٍ تمًٍُ خطائر شرواخ اٌتأُِٓ اٌ ّثاشرج تطثة تراوُ اٌخطائر إٌاتدح
عٓ حادث واحذ
الأوافك تشذج
ال أوافك
ِحاَذ
أوافك
أوافك تشذج
Total
ال أوافك
2
0
0
0
1
3
ِحاَذ
0
0
5
3
1
9
أوافك
0
2
6
56
7
71
أوافك تشذج
0
2
1
8
6
17
2
4
12
67
15
100
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ٔصُة ِ عُذٌ اٌتأُِٓ فٍ
إخّاٌٍ ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ
اٌثحرٌ َؤدٌ اٌٍ تمًٍُ
ِ عذي اٌخطارج
Total
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ؿدول رقم  25ب
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.000
.000

12
12

.001

1

df

Value
96.538
40.451
10.104
100

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

ؿدول رقم  26ب
Test Statistics
df

Asy mp. Sig.
.000

4

.000

3

.000

4

.000

3

.000

4

.000

4

.000

3

Chi-Square
إضٕاد أخطار اٌتأُِٓ اٌثحرٌ اٌٍ ِ عُذٌ اٌتأُِٓ َعًّ عٍٍ ٔمً عةء
159.200
اٌخطائر ِٓ شروح اٌتأُِٓ اٌٍ ِ عُذٌ اٌتأُِٓ
إضٕاد أخطار اٌتأُِٓ اٌثحرٌ اٌٍ ِ عُذٌ اٌتأُِٓ َؤدٌ اٌٍ زَادج اٌطالح
119.840
اإلضتُعاتُح ٌشروح اٌتأُِٓ اٌ ّثاشرج
اإلضٕاد اإلختُارٌ ألخطار اٌتأُِٓ اٌثحرٌ َتُح ٌشروح اٌتأُِٓ اإلحتفاظ
116.300
تاألخطار اٌدُذج وإضٕاد األخطار راخ اٌخطىرج اٌ عاٌُح ٌّعُذ اٌتأُِٓ
ٔصُة ِ عُذٌ اٌتأُِٓ فٍ إخ ّاٌٍ ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ َؤدٌ اٌٍ تمًٍُ
116.800
ِ عذي اٌخطارج
إعادج اٌتأُِٓ اٌثحرٌ تطاهُ فٍ تمًٍُ خطائر شرواخ اٌتأُِٓ اٌ ّثاشرج تطثة
143.900
تراوُ اٌخطائر إٌاتدح عٓ حادث واحذ
تأخر ضذاد ِ عُذٌ اٌتأُِٓ ٌٕصُثهُ فٍ ِطاٌثاخ اٌتأُِٓ اٌثحرٌ َؤدٌ اٌٍ
97.200
تأخر ضذاد اٌ ّطاٌثاخ ٌٍّؤِٓ ٌهُ
عّىالخ إعادج اٌتأُِٓ اٌصادر تّثً إَرادا إظافُا ٌشروح اٌتأُِٓ ِ ّا َمًٍ
109.680
ِٓ ِ عذي اٌخطارج ٌٍشروح

لمؿزفتتش أػتتز اؾتتخيس أخطتتخر حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ فتتٍ طقىُ ت )ؿتتدٖص حلخظتتخرس لشتتزةخص حلظتتؤ)ُل حلمزخ تتزس
نٗكع )ل حلـدول حلظقخطؿٍ رقم  23ب وحلذٌ طم أخذم ةنمىكؽ لهذم حلذزضُش أ أةؼز حلمزلتىػُل )تىحفقُل أو
)ىحفقُل رشدس ؾىٍ حلؿزتخرطُلك ولظؤةُتد كلت طتم حطتظخدحن حخظزتخر )زرتؽ ةتخٌ رمؿخ)ت رُزطتى وحلـتدول رقتم
 24ب رىضؽ قُمش )زرؽ ةخٌ حلزخلرش :7 649ب ردرؿش كزَش  23و)ظظىٌ يٖلش  1 111ب ونٗكع أ قُمش
)ظظىي حلدٖلش أقت )تل قُمتش )ظتظىي حلمؿنىَتش = 1 16 Sig 0.000ب وهتذح َؿنتٍ وؿتىي فتزوو كحص يٖلتش
اكدخثُشك ةمخ نٗكتع أ حلؿزتخرحص حلظتزؿش فتٍ حلـتدول رقتم  25ب حلظتٍ طظلتدع كتىل حلذزضتُش أ ؿمُتؽ قتُم
)زرتؽ ةتخٌ ةزُتزس وطظتزحوف رتُل  26: 311ي :8 311ب رتدرؿخص كزَتش 5يت 5ب و)ظتظىَخص يٖلتش 1 111ب
ورذل نظظخىص )ل حلـتدحول حْولتٍ لىنظتذ وحلـتدول حلظقتخطؿٍ وؿتدول )زرتؽ ةتخٌ أ ٔؾتخيس أخطتخر حلظتؤ)ُل
حلزلزٌ أػز وحضق فٍ طقىُ )ؿدٖص حلخظخرس رخلنظزش لشزةخص حلظؤ)ُل حلمزخثزسك )مخ َؼزض ولش حلذزضُش

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )301اجمللد ( )53لسهة 5032

4:2

5002 5002

اوال  :ان تائج

ادلثحث انراتة  /ان تائج وانتىصيات :

 -2ضتتؿ حلتتىؾٍ حلظتتؤ)ُنٍ لتتدٌ حلمتتئ)ل لهتتم وؾتتدن فهمهتتم لشتتزوث واطتتظؼنخ حص وػتتخثي حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ
و زوث )ؿهد )نظظزٍ حلظؤ)ُل حلزلزٌ أبك دب و ؽبك )ل أطزخد حلنشحؼ حلذٌ َنشؤ رتُل حلمتئ)ل لهتم و تزةش
حلظؤ)ُل ؾند طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ
 -3طظتىَش حلؿىحرَتتش حلؿخ)تتش وفقتخش لقىحؾتد َتتىرن حنظتتزود  2:85ن رتتُل أطتزحط حلمختتخطزس حلزلزَتتش – حلظتتذُنشك
حلز خؾشك أؿزس حلشلل  -أةؼز ؾدحلش )ل طظىَظهخ وفقخش لقخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
 -4ك حلنشحؾخص كىل طظىَش )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ ؾل طزَي حلملخةم َئػز طىزشخ ؾىتٍ ػقتش حلمتئ)ل لهتم
فٍ )ددحقُش حلشزةش رخلىفخ ربلظشح)هخ فٍ يفؽ حلظؿىَض ؾند اطظلقخقا
 -5حلظظتتىَخص حلىيَتتش لمطخلزتتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتتزٌ طتتئيٌ حلتتٍ طتتزؾش طتتدحي حلمطخلزتتخص فتتٍ حلىقتتض حلتتذٌ َنتتى
حلمئ)ل لا فٍ أ تد حللخؿتا لىلدتىل ؾىتٍ حلظؿتىَ ض كظتٍ َظ تزر )تل طىقت أؾمخلتا وفقتدح أررخكتش نظُـتش
حلظؤخُز
) -6ظخهمش )ؿُدٌ حلظؤ)ُل فٍ )طخلزخص حلظؤ)ُل حلزلزٌ طقى )ل )خخطز حللىحيع حلنزُزس وحلظٍ قد ٖطظتظطُؽ
زةش حلظؤ)ُل )ل )ىحؿهظهخ رمذزيهخ )مخ َقى )ل قُمش حلمطخلزخص حلظٍ ةخ )ل حلممنل أ طدفؿهخ حلشزةش ةمتخ
أ حلؿىحثد حلنخطـش ؾل ؾمىٖص اؾخيس حلظتؤ)ُل طتىح ةخنتض ؾمتىٖص أررتخف أو ؾمتىٖص اطتنخي طتئيٌ حلتٍ سَتخيس
حَزحيحص حلشزةش حْ)ز حلذٌ َئيٌ فٍ حلنهخَش حلٍ طقىُ )ؿدٖص حلخظخثز لدٌ زةخص حلظؤ)ُل حلمزخ زس
 -7حلظدحي حلذىري )تل )ؿُتدٌ حلظتؤ)ُل لمطخلزتخص حلظتؤ)ُل حلزلتزٌ َقىت )تل طتؤػُز طتزحةم حلخظتخثز حلنخطـتش ؾتل
كخيع وحكد

ثانيا  :انتىصيات:

 -2حلؿمت ؾىتتٍ نشتز حلتتىؾٍ حلظتؤ)ُنٍ رتتُل فجتتخص حلمـظمتؽ حلمخظىذتتش ؾزتز وطتتخث حٔؾتٗن حلزطتتمُش وحلخخوتتش
وةتتذل ؾزتتز حلدتتل وحلنشتتزحص وحلتتدورَخص وحلؿم ت ؾىتتٍ ؾقتتد حلظتتمنخرحص وورع حلؿم ت حلظتتٍ طزتتُل أهمُتتش
حلظؤ)ُل رخلنظزش لىدولش وحلمـظمؽ ردذش ؾخ)ش وحلظؤ)ُل حلزلزٌ ردذش خخوش )ؽ طىضُق أهمُظتا فتٍ طشتـُؽ
أوتتلخد روإص حْ)تتىحل وحلمظتتظؼمزَل ؾىتتٍ حلتتدخىل )ـتتخل حلظـتتخرس حلزلزَتتش ردتتذقخص ةزُتتزس )طمجنتتُل حلتتٍ
حل مخنخص حلظٍ َقد)هخ لهم حلظؤ)ُل حلزلزٌ
 -3ؾىٍ زةخ ص حلظؤ)ُل اخظُتخر )تىغذٍ حلمطخلزتخص )متل طظتىفز فتُهم حلنشحهتش وطتؿش حلدتدر وحلخزتزس حلنخفُتش
وحلمؿزفش حلظخ)ش رقىحؾد حلظؤ)ُل و زوطا وطظىَش )طخلزخطتا واخظُتخر حلمتىغذُل )متل َلظتنى حلمؿخ)ىتش )تؽ
حلشرتخثل وؾىتً )تتىغذٍ )طخلزتخص حلظتتؤ)ُل حلزلتزٌ ؾتتدن رفتض حلمطخلزتخص )تتل حلىهىتش حْولتتٍ أو حلمزتخيرس رؿتتدن
أكقُش وخكذ حلمطخلزش فٍ حلظؿىَض
 -4ؾىتتٍ تتزةخص حلظتتؤ)ُل يفتتؽ قُمتتش حلمطخلزتتخص ةخ)ىتتش ؾنتتد اطتتظلقخقهخ يو يفتتؽ حلمتتئ)ل لتتا حلتتٍ حلىـتتئ حلتتٍ
حلملخةم لىلدىل ؾىٍ حلظؿىَض حْ)ز حلتذٌ َنىذتش ةؼُتز )تل حلىقتض وحلمتخل وحلتذ ٌ َنتى خدتمشخ ؾىتٍ قُمتش
حلظؿىَ ض حلىحؿذ حللدىل ؾىُا وررمخ َنتى أ)تض حللخؿتش الُتا وكظتٍ ٖ ط تزر )دتخللش فُ تطز )زغمتشخ
رخلقزىل رتخلظؿىَض حلتذٌ طقتزرم تزةش حلظتؤ)ُل حْ)تز حلتذٌ َـؿىتا َشتن فتٍ أهتم حلمزتخية حلظتٍ َقتىن ؾىُهتخ
حلظؤ)ُل وحلزوف حلظٍ َظظند ؾىُهخ وهى )زدأ حلظؿخو وحلظنخف وؿزز حل زر ؾند وقىؼ حلنىحرع
 -5سَتتخيس حلتتدورحص حلظدرَزتتش وطؤهُ ت حلؿتتخ)ىُل رشتتزةخص حلظتتخ)ُل ٔهظمتتخن رخلظتتدرَذ وططتتىَز )هتتخرحص طتتخقم
وؾمخل حلظذل حلزلزَش ؾىٍ ةُذُش حلظؿخ) حلمهنٍ وحلؿىمتٍ )تؽ حْخطتخر حلزلزَتش وحلظتٍ طتئيٌ رتدورهخ حلتٍ
خظخثز طئيٌ حلٍ اؾٗ حلؿىحرَش حلؿخ)تش ك وأ َنتى حلظتدرَذ ؾىتٍ طتزو اؾتٗ حلؿىحرَتش حلؿخ)تش و)ظتٍ طؿىتل
رىحططش ررخ حلظذُنش وةُ َظدزط حلزرخ رؿد اؾٗ حلؿىحرَش حلؿخ)ش
 -6ؾىً زةخص حلظؤ)ُل أ طقىن ربخظُخر حلمؿُدَل حلـُدَل )ل كوٌ حلظمؿش حللظتنش وحلظدتنُ حلؿتخلٍ وكوٌ
حلمّس حلمخلُش حلـُدس وحلتذَل َتدفؿى ندتُزهم )تل حلمطخلزتخص فتىرشح كظتٍ طتظمنل حلشتزةش )تل طتدحي حلمطخلزتخص
لؿمٗثهخ فىرشح ويو طخخُز ولنٍ ٖ طظؤػز حلشزةش طىزخش )ل طؤخز طدحي حلمؿُدَل لندُزهم )ل حلمطخلزخص
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 2حللظُل حلظز حللظل ; ورقش )قد)ش فٍ يورس طدرَزُشكهُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُلك 3117ن
 3كظنٍ )شزطك ةمخل )لمد ؾىٍك )لخضزحص فٍ طؤ)ُل حلنق ك )ؿهد )دز لىظؤ)ُلك حلقخهزس ;  311:ن
) 4ـظزً هخ م ر) خ ك  3121نب أػز اؾخيس حلظؤ)ُل ؾىً حٖقظدخي حلقى)ٍك رطخلش يةظىرحس غُز )نشىرس
ك ؿخ)ؿش حلنىُلك
) 5لمد )لمد )لمد ؾطخك  3115نب طقُُم طُخطخص اؾخيس حلظؤ)ُل حلخخرؿٍ لظىو حلظؤ)ُل حلمدزٌ
 6رخلظطزُي ؾىً طؤ)ُل حللزَيك )ـىش حلزلىع حلظـخرَش حلمؿخوزس ك ةىُش حلظـخرس ك ؿخ)ؿش ؿنىد حلىحيٌ ك
خظخثز حلظؤ)ُل حلزلزٌ يي ر خثؽ وأطض طظىَظهخ يرحطتش كخلتش )ُنتخ
) 7لمد كظُل ؾؼمخ )لمد -
رىرطظىيح ب رطخلش )خؿظظُز ك ؿخ)ؿش حلنُىُل  3118ن
) 8لمد ؾزتد حلؿشَتش حلدتخفٍ ك أػتز اؾتخيس حلظتؤ)ُل ؾىتً أيح تزةخص حلظتؤ)ُل حلظتىيحنُش رتخلظطزُي ؾىتً فتزؼ
حلظؤ)ُل حلزلزٌ ر خثؽ ك لىذظزس )ل  3124 -3118رطخلش )خؿظظُز ك ؿخ)ؿش حلظىيح لىؿىىن وحلظننىلىؿُخ
) 9ظؿذ رتل ؾخَتد حلؿنتشٌ ك حللتىحيع حلزلزَتش وحلخظتخرحص حلمشتظزةش فتٍ حلذقتا وحلنػتخن رطتخلش يةظتىرحم فتٍ
حلمؿهد حلؿخلٍ لىق خ ؾخن  ١٢٤١/ ١٢٤١م
 :ؾزد حلزكُم رىا ؾزد حلقخيرك يورس طدرَزُشك هُجش حلزقخرش ؾىٍ حلظؤ)ُلك حلخزطىن  3117ن
 21ؾدتتخن حلتتدَل رح تتدك حلمطخلزتتخص وحلؿطتتخ حص فتتٍ طتتخ)ُل حلىكتتدحص حلزلزَتتشك )لخضتتزحص حٔطلتتخي حلمدتتزٌ
لىظخ)ُلك حلقخهزس ردو طخرَخ
 22ؾؼمخ همشزٌك )لخضزحص فٍ حلؿىحرَش حلؿخ)شك زةش حلُخنش لىظؤ)ُلك حلقخهزس
) 23ـىش حلزحثد حلؿزرٍك حلؿدي حلمجش وأررؿشك حلزرؽ حْولك ي)شي ;  3121ن
ثانيا  :انمىانني وانتشريعات :
حوٖ; قخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حٔنـىُشٌك  2:17ن
ػخنُخ; قخنى حلظؤ)ُل حلزلزٌ حلمدزٌ
قىحؾد َىرن حنظزودك  2:85ن
ػخلؼخ ; حلظقخرَز ;
حلظقزَز حلظنىٌ ْيح طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ 3116ن
حلظقزَز حلظنىٌ ْيح طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ 3117ن
حلظقزَز حلظنىٌ ْيح طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ 3118ن
حلظقزَز حلظنىٌ ْيح طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ 3119ن
حلظقزَز حلظنىٌ ْيح طىو حلظؤ)ُل حلظىيحنٍ 311:ن
رحرؿخ ; حلمقخرٗص حلشخدُش ;
) 2قخرىش خدُش )ؽ حْطظخك  /ؾزد حلزكُم رىش ؾزتد حلقتخير – )تدَز ؾتخن تزةش حلنُىتُل لىظتؤ)ُل وأطتظخك حلظتؤ)ُل
رخلـخ)ؿخص حلظىيحنُش
خخ)ظخ ; حلشزنش حلدولُش لىمؿىى)خص حْنظزنض ب ;
www.blog.saeeed.com/tag -1
www.mesrmotrs.org -3
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Basis of settlement of marine insurance claims case study Sudanese insurance
market(2005- 2009)
Abstract
This research reviews the basis for the settlement of claims when marine losses
occur, including the settlement of claims in the case of joint maritime losses for
goods and ship objects, as well as the settlement of claims for damage to vessel
objects when they are at sea risk and loss during the sea voyage. Construction
The Research used descriptive, analytical and historical methods in preparing
the research; the society of study composed of the employee in the insurance
companies working in Sudan, the questionnaire was distributed for all study
samples. The study concluded some important results of which it is , there is a
weak of awareness, and lack of understanding by the Insured of the conditions
and exceptions of the Marine Insurance Documents and the conditions of the
Institute of Marine Insurance Subscribers in London (a), (b) and (c), leading to
the occurrence of the dispute between the Insured and the Insurance Companies
when settling claims and friendly settlements for marine insurance claims avoid
insurers many problems and disputes with the insured. The most important
recommendations were resolving disputes over the settlement of marine
insurance claims through the courts adversely affects the trust of the insured in
the credibility of the company to fulfill its obligation to pay compensation and
friendly settlements of marine insurance claims lead to rapid payment of claims
at a time when the insured is most in need of compensation until he is affected by
the interruption of his business and loss due to delay.

Keywords: General Average, Marine Insurance, Reinsurance.
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