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 ةدافتسالا ىلإ كُليلد
 ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع

 ةدافتسالا ىلإ كُليلد
 ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع

؟ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض جردنَت تاطاشنب موقت له

؟ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب موقت له

؟ةئيبلل ةديفُملا علسلا دروتسَت له

يبوروألا داحتإلا



 ةدافتسالا ىلإ كُليلد
 ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع
01مقر ليلدلا - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس



ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس يف رشاعلا وه ليلدلا اذه
ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم نع ةرداصلا
 .ةيلاملا
يلع ذاتسألا ةيلاملا ريزو يلاعم نم تاهيجوتب هدادعإ ّمت
،بيطخلا قراط ذاتسألا ةئيبلا ريزو يلاعمو ،ليلخ نسح
ىلإ نينطاوملا لوصو ليهست يف ةمهاسملا فدهب
.مهتابجاوو مهقوقح ىلإ مهتيعوتو تامولعملا

يف ةئيبلا ةرازو نيب كرتشم نواعت ةرمث وه ليلدلا اذه
هرادصإ ّمت .يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمو نانبل
بتكمِل لوصوم ركشلا .يبوروألا داحتالا نم ليومتو معدب
ىلع ةئيبلا ةرازو يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
.ليلدلا ةعجارمو ريوطت يف ةدناسملا

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد2

:فارشإلاو فيلكتلا
ةينانبللا ةئيبلا ةرازو

 :ليومتلا
يبوروألا داحتإلا



ناحيلف لساب دهعم
يداصتقالاو يلاملا

3

ةماع ةسسؤم يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
ةينانبّللا ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعت ًايرادإو ًايلام ةلقتسم
ريوطت ىلع لمعي زُّيمت زكرم وه .ةبساحملا ناويد ةباقرو
نم ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا
امّيس ال ةلودلا يف نيلماعلا بيردت ًالوأ :ثالث ماهم لالخ

ثاحبأو تاروشنم رادصإ ًايناث ،نيّيلاملانيلوؤسملا ةكبش
،تامولعملا ىلإ نينطاوملا لوصو ليهستو ةصّصختم
ةيبرعلا تاسسؤملا عم نواعتلا زيزعتو تاكارشلا ءانب ًاثلاثو
.ةدّيجلا براجتلاو تاربخلا لدابتل ةيلودلاو ةيميلقإلاو
ًايميلقإ ًارود دهعملا بعلي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
ةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألازكرم هنوك
ecnanrevoG) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
ANEM-TFIG gniniarT rof muroF setutitsnI).
ريزو ةياصو تحت لمعت ةلقتسم ةماع ةسسؤم دهعملا
.ةينانبللا ةيلاملا



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد4

ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلل ليلدلا اذه ضُرعَي؟ليلدلا اذه اذامل
يف اهنع صوصنملا ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلاو تازيهجتلا
،٩2/٧0/2002 خيرات444 مقر ةئيبلا ةيامح نوناق نم02 ةداملا
.ةديفتسملا تائفلا نمض نم جردنت يتلاتاطاشنلا دّدعُيو
نم ةدافتسالل فّلكُملا اهب ّرمي يتلا لحارملا دّنفُي امك
.ةدَمتعُملا ريياعملاو طورشلل ًاضراع تاضيفختلا
دراوملا مادختسا ىلع نينطاوملا ّثح ىلإ ليلدلا فدهي
باحصأو لامعألا لاجر زيفحتو مادتسم لكشبةيعيبطلا
ىلعو ةئيبلا ىلع ظفاحت تاطاشنب مايقلا ىلع تاسسؤملا
ىلع يضقت وأ صّلقُت يتلا ةثيدحلاتايجولونكتلا مادختسا
.اهعينصت ةداعإو تايافنلا ةجلاعمو امك ثّولتلا لاكشأ عيمج

:تاضيفخت يه؟تاضيفختلا يه ام
ظفاحت يتلا تاطاشنلا ىلع ةبّجوتُملا لخدلا ةبيرض ىلع
؛ىصقأ دحك ةئملا يف05 ىتح اهتبسن لصت ،ةئيبلا ىلع
تازيهجتلا داريتسا ىلع ةبجوتملا ةيكرمجلا موسرلا ىلع
05 ىتح اهتبسن لصت ،ةئيبلل ةديفملا تايجولونكتلاو
.ىصقأ دحك ةئملا يف

✓

✓

:صاخلا عاطقلا نم يونعم وأ يعيبط صخش لك؟اهنم ديفتسي نم
ليصافتلا نم ديزملل) ةّيئيبلا ةعانصلا تاطاشنب موقي
؛(٧ ةحفص لّوألا مسقلا عجار
اهيلع ةظفاحملاو ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب موقي
مسقلا عجار ليصافتلا نم ديزملل) مادتسم لكشب
؛(٩١ ةحفص يناثلا
حمست مادختسالل مزاول وأ تاّدعم وأ تازيهجت دروتسي
لاكشأ نم لكش يأ ىلع ءاضقلاب وأ صيلقتب وأ يدافتب
ثلاـثـلا مسقـلا عـجار لـيصاـفـتـلا نـم دـيزـمـلـل) ثّوـلـتــلا

.(١٣ ةحفص

✓

✓

✓

ةظحالم
 .هسفن طاشنلا ىلع دحاو يبيرض ضيفخت نم رثكأ نم ةدافتسالا فّلكملل قحي ال



ةمجرتُملا تاحلطصملا ةمئاق

؟ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض ةجردنُملا تاطاشنلا ديفتست فيك .١

؟ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب مايقلا دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ديفتست فيك .٢

؟ةدروتسُملا علسلا ىلع ةيكرمجلا تاضيفختلا نم ديفتست فيك .٣

ةيئيبلا ةعانصلا نع ةيقيبطت ةلثمأ .٤

قحالملا
ةبوجأو ةلئسأ :١ مقر قحلملا
ىطاعتت يتلا تاكرشلاو تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب جذومن :2 مقر قحلملا
ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن
ضيفختلا بلط :٣ مقر قحلملا
ةدافتسالا بلط ميدقتب ةيلاملا ةرازو ىلإ مالعإ جذومن :4 مقر قحلملا
ةئيبلا ةرازو نم فّلكملا هيلع لصحي يذلا ضفرلا وأ ةقفاوملا جذومن :5 مقر قحلملا
ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نايب جذومن :6 مقر قحلملا
 ًاديفم كرامجلا ةيريدم ىلإ هّجوملا ةئيبلا ةرازو باتك جذومن :٧ مقر قحلملا
سردلا ديق ضيفختلا بلط نأ
 لوبقب ةماعلا كرامجلا ةيريدم ىلإ ةئيبلا ةرازو باتك جذومن :8 مقر قحلملا
ضيفختلا بلط ضفر وأ
ميسارملاو ةينوناقلا عجارملاب ةحئال :٩ مقر قحلملا
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ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد٦

ةبلصلا تايافنلا ةرادإ نم اياقب
ةئيبلل ةيامح رثكألا علسلا جاتنإ

ةقاطلا ةيلاعف
يئيبلا قيقدتلا

ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن
يروفحألا دوقولا

ةيرارح ويجلا ةقاطلا
ةلذتبملا هايملا
”ديللا“ حيباصم

يّحصلا فرصلا هايم
لحولا

ةرشابملا ةيلاعفلا تاذ تاطاشنلا
نويوناثلا نودهعتملا

مادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا
ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا

مادتسم لكشب اهيلع ةظفاحملاو
يبيرضلا ضيفختلا لّدعم

Byproducts of solid waste management

Cleaner production

Energy efficiency

Environmental audits

Environment industry activities

Fossil fuel-based

Geothermal power

Gray water

Led bulbs

Sewage

Sludge

Straight forward activities

Subcontractor

Sustainable consumption and production

Sustainable environmental protection 
expenditures

Tax credit rate

ةمجرتُملا تاحلطصملا ةمئاق



تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
لصفلا اذه ةداوز؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةجردنُملا تاطاشنلا ىلإ فّرعت
ةيئيبلا ةعانصلا نمض

 تادنتسُملا عيمج ّمض نم دّكأت
ضيفختلا بلط ميدقت دنع
 ريخأتلا لاح يف تامارغلا ىلإ هبتنإ
حيرصتلا ليدعت نع

✓

✓

✓

1



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد8

يعيبط صخش يأ اهب موقي يتلا ةينهملاو ةيعانصلا تاطاشنلاب ةيئيبلا ةعانصلا فّرعُت
:ةيلاتلا ريياعملاو طورشلا يفوتست يتلاو ،ةئيبلا ةيامح فدهب يونعم وأ

؛حابرأ وأ تاداريإ جاتنإل ةمَّمصُم نوكت نأ
ضورق بجومب وأ ،ماع قودنص نم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةلَّومُم نوكت ال نأ
ىلع طرشلا اذه قبطني .ةيبنجأ تاموكح وأ ةيلود تاسسؤم نم ةحونمم تابه وأ
؛نييوناثلا نيدّهعتُملا
.ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض جردنت نأ

؟ةيئيبلا ةعانصلا فّرعٌت فيك

✓

✓

✓

؛اهلامعتسا ةداعإ وأ اهريركت وأ ةلذتبملا هايملا عيمجت
؛لحولا ريركت وأ اهريركت وأ يّحصلا فرصلا هايم عيمجت
تايافنلا ةرادإ نم اياقب ةجلاعم وأ اهب فّرصتلا وأ اهتجلاعم وأ ةبلصلا تايافنلا عيمجت
؛ةبلصلا

؛تايافنلا زرف
اهريودت ةداعإ وأ (اهاوس وأ ةيجاجزلا وأ ةيكيتسالبلا داوملاك) ةكلهتسملا داوملا دادرتسإ
؛ًايلود وأ ًايلحم اهريودت ةداعإ جتاون عيب وأ
ةقاطلا وأ ،حايرلا اهدّلوت يتلا ةقاطلا وأ ،ةيسمشلا ةقاطلا ةطساوب ءابرهكلا جاتنإ
ةجلاعم نع جتانلا دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلا وأ ةيرارح ويجلا ةقاطلا وأ ،ةيئامورهكلا
؛تايافنلا
؛ةيعيبطلا ةئيبلا يف ثّولتلا راثآ ةلازإ
نكمي ال يتلا تاّدعملاو تالآلا عيب وأ ةنايص وأ/و حالصإ وأ/و بيكرت وأ/و عينصت
،ثّولتلا ةحفاكم تاّدعم وأ ريودتلا ةداعإ تاّدعمك ،ةئيبلا ةيامح ضارغأل ّالإ اهمادختسا
اهدّلوت يتلا ةقاطلا وأ ةيسمشلا ةقاطلا ةطساوب ءابرهكلا جاتنإب ةقّلعتملا تاّدعملاو
دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلا وأ ةيرارح ويجلا ةقاطلا وأ ةيئامورهكلا ةقاطلا وأ حايرلا
؛تايافنلا ةجلاعم نع جتانلا
:(رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةدّدعُم يهو) ةينهملا تاطاشنلا

،ةطشنألا فلتخمل ةيئيبلا راثآلا مييقت

؟ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض جردنت يتلا تاطاشنلا يه ام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•



،يئيبلا قيقدتلا
،ةقاطلا هعوضوم نوكي قيقدت يأ
،رخآ يئيب دصر يأ وأ تاثاعبنالا دصر
،يئيبلا دصرلاب لصّتملا تاربتخملا لمع
جاتنإ كلذ يف امب مادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاب قلعتي ام يف ريوطتلاو ثاحبألا
،ثّولتلا بسن ةرادإو ،ةددجتملا ةقاطلاو ،ةقاطلا ةيلاعفو ،ةئيبلل ةيامح رثكألا علسلا
،ئراوطلا ةرادإل ططخ ريوطت وأ عضو
ةّيبلسلا ةيئيبلا راثآلا نم دحلا ىلع نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ةدعاسم
.رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةقاطلا كالهتسا نم دحلا كلذ يف امب مهتطشنأل

٩ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

اهدّلوت يتلا ةقاطلا وأ ةيسمشلا ةقاطلا ءانثتساب) تناك ةليسو يأب ءابرهكلا جاتنإ
دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلا وأ ةيرارح ويجلا ةقاطلا وأ ةيئامورهكلا ةقاطلا وأ حايرلا
؛(تايافنلا ةجلاعم نع جتانلا
يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا ناك لاح يف الإ) اهريودت داعملا داوملا مادختسإ
؛(اهمدختسي ّمث نمو داوملا هذه ريودت ةداعإب موقي
لمشأ ةاعارمب ّمتي هنأ ّالإ ،ةئيبلا ةيامح ىلإ هتاذب فدهي ال يذلا يداصتقالا طاشنلا
ليبس ىلع طاشنلا اذه لمشي .اهيلع يباجيإ ريثأت هل نوكي وأ ةئيبلا ةيامح ريياعمل
؛ءانبلا لامعأو ةينبألا ميمصت ،لقنلا ،ةعارزلاو ةعانصلا :رصحلا ال لاثملا
.ريدصتلل تاّدعم عيب وأ/و عينصت

؟ةيئيبلا ةعانصلا ةئف نمض جردنت ال يتلا تاطاشنلا يه ام

✓

✓

✓

✓

•

•

•

•

•

•

•

؟يبيرضلا ضيفختلا بسن يه ام .١
نوـكـيو ةـيـئيـبـلا ةـعاـنصلا تاـطاشنـب موـقـي يوـنـعـم وأ يعـيـبـط صخش ّلـك دــيــفــتسي
لخدلا ةبيرض ىلع تاضيفخت نم ،ًاقباس ةروكذملا ريياعملاو طورشلا عيمجل ًايفوتسم
:ةيلاتلا بسنلل ًاقفو تاطاشنلا هذه نم ةيتأتملا حابرألا ىلع ةبّجوتملا

ةعانصلا تاطاشن هنم ديفتست يذلايبـيرضلا ضيفختلا بسن يه ام
؟ةيئيبلا



يقيقحلا حبرلا ساسأ ىلع ةفّلكُملا تاكرشلل ةبسنلاب .أ

١ مقرلا لودجلا
لخدلا ةبيرض ىلع تاضيفختلا بسن

ةسرامم اهلالخ ّمتي يتلا ةنسلا يف هب لومعملا يبيرضلا ضيفختلا لّدعم قّبطُي
.طاشنلا

؟لاومألا تاكرشل ةبسنلاب يبيرضلا ضيفختلا بستحُي فيك .٢
.ةئملا يف٧١ اهردقو ةيبسن ةبيرضب ةمهاسملا تاكرشلا فّلكُت

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد١٠

٠٥%

٠4%
٠3%
٠2%
٠١%

عيمج ذافن يلت يتلا ةسماخلا ةيلاملا ةنسلا ةياغل ىلوألا ةيلاملا ةنسلا نم

٧١/20/٧١02 خيرات٧6١ مقر موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةسداسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعباسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةنماثلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعساتلا ةيلاملا ةنسلا

يفاصلا حبرلا=فيلاكتلا يلامجإ-تاداريإلا يلامجإ

x

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق=(ةئملا يف7١) ةبيرضلا ةبسنيفاصلا حبرلا

ةبيرضلا باستحإ

x يبيرضلا ضيفختلا ةميق=(لودجلا بسحب) ضيفختلا ةبسنةبيرضلا ةميق

يبيرضلا ضيفختلا باستحإ



حابرألا يلامجإ

نهملاو تاسسؤملل ةبسنلاب يبيرضلا ضيفختلا بستحُي فيك .٣
؟صاخشألا تاكرشو
يفو .روطشلا بسحب ةيدعاصت ةبيرضب صاخشألا تاكرشو نهملاو تاسّسؤملا فّلكُت
ىلع ةضورفملا ةبيرضلا نيب لصفلا بعصلا نم نوكي ،طاشن نم رثكأ ةلوازم لاح
ةيبيرضلا ةرادإلا موقت كلذل .ىرخألا تاطاشنلا ىلع ةضورفملا كلتو ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا
.(بسنلا بسحب عيزوتلا يأ)”اتارورب”ـلا أدبم ىلع دامتعالاب ىدح ىلع ةلاح لك مييقتب

يزاوت ةبيرضلا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفمُلا تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةبسن نأ ضرتفُي
.حابرألا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن

.يبيرضلا ضيفختلل ةميقلا هذه عضخت
.ضيفختلا باستحا لبق ةيبيرضلا ةرادإلا ةعجارم نيينعملا ىلع

١١ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

عوطقملا حبرلا ساسأ ىلع نيفّلكُملل ةبسنلاب .ب

xتاداريإلا يلامجإ
يتلا عوطقملا حبرلا ةبسن
يفاصلا حبرلا=ةيلاملا ةرازو اهدّدحت

x

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق=(ةئملا يف7١) ةبيرضلا ةبسنيفاصلا حبرلا

ةبيرضلا باستحإ

x يبيرضلا ضيفختلا ةميق=(لودجلا بسحب) ضيفختلا ةبسنةبيرضلا ةميق

يبيرضلا ضيفختلا باستحإ

نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا=ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةميق
=ةئيبلل ةديفُملا

ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن
ةبيرضلا ةميق يلامجإx ةئيبلل



ةلهملا نمض كلذو ،ةئيبلا ةرازو ىلإ
ةنسلللخدلا ةبيرض نع حيرصتلل ةينوناقلا
.ضيفختلا اهلاطي يتلا ةيلاملا

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد١2

مّدقُي ثيح ةئيبلا ةرازو يف أدبت تاوطخ ةّدعب مايقلا ضيفختلا نم ةدافتسالا يعدتسي
نع حيرصتلاو بلطلا ميدقتب ةيلاملا ةرازو غالبإ اهيلي ،ضيفختلا نم ةدافتسالا بلط
وأ ةيئزجلا وأ ةّيلكلا ةقفاوملاب ةئيبلا ةرازو رارقب ةيلاملا ةرازو غالبإ ّمث نمو ،لخدلا ةبيرض
.اهمدع

نم ةدافتسالا بلط ىلع ةئيبلا ةرازو نم لوصحلا :ىلوألا ةوطخلا .١
امهميدقتو مالعإلا جذومنو ضيفختلا

اهميدقتو جذامنلا ىلع لوصحلا ةيلآ .أ

؟يبـيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالل اهب مايقلا بجي يتلا تاوطخلا يه ام

ةينكسلا ةئيبلا ةيامح ةرئاد - ةئيبلا ةرازو نم لصحا

مالتساب ةدافإ ىلع ةرازولا نم لصحإ
 .بلطلا

ضيفختلا بلط مالتساب ةدافإلا ،مالعإلابقفرا
ىلإ ةمّدقُملا تادنتسملا عيمج نع ًاخسنو
يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإهمدقو ةئيبلا ةرازو
نمض كلذو ،اهل عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم
.لخدلا ةبيرض نع حيرصتلل ةينوناقلا ةلهملا

بلطلا ألما

نأ نكمي يتلاو فّلكملا اهب موقي يتلا تاطاشنلا عيمج دّدح
،ضيفختلا نم ديفتست

،طاشن لك لالخ نم ةذّفنُملا لامعألا فِص
لخدت اهيلإ راشُملا تاطاشنلا نأ تبثت يتلا تادنتسملا قفرا

،(3١ ةحفص2 مقر لودج) ةيئيبلا ةعانصلا طاشن موهفم نمض
.(4١ ةحفص3 مقر لودج) ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا قفرا

”ضيفختلا بلط” ىلع
.(74 ةحفص3 مقر قحلملا عجار)

بلط ميدقتب ةيلاملا ةرازو ىلإ مالعإ“ ىلع
 .(٩4 ةحفص4 مقر قحلملا عجار)”ةدافتسالا

•

•
•

•

بلطلا مّدق



ةقفرُملا تادنتسملا .ب

١3 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةظحالم
ةلهم لالخ يبيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالا بلطب ّتبت نأ ةئيبلا ةرازو ىلع
.هميدقت خيرات نم ًاموي05١ اهاصقأ

2 مقرلا لودجلا
موهفم ن-مض ل-خد-ت ا-ه-ي-لإ راش-ُم-لا تا-طاشن-لا نأ تب-ث-ت يت-لا تاد-ن-تسم-لا
ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن

وأ نئابزلا ةحئال زاربإ نكمي :ةلثامم تاطاشنب تمق نأ كل قبسي مل لاح يف
ديدحت وأ ،لمعلا ةطخ ،تاطاشنلا كلت نم اوديفتسي نأ نكمي نيذلا صاخشألا
 فدهتسملا قوسلا
صاخشأ عم ةمربُم دوقع زاربإ نكمي :ةلثامم تاطاشنب تمق نأ قبس لاح يف وأ

نييونعم وأ نييعيبط
وأ ،ةصاخ ةيلام تاسسؤم نم ةحونمم ضورق وأ ،ةيفرصم تادامتعا وأ تاباسح
صاخ لاومأ ردصم
ةيسدنهلا تادنتسملا لثم طاشنلا فصت تادنتسم
ضرغلاو فصولا نايب عم طاشنلل ةمزاللا تاّدعملا وأ تالآلا ءارش دوقع
 ةينهملا تامدخلا لاح يف هذيفنت يونملا لمعلاب ةقّلعتُملا دوقعلا

ةداعإ طاشن نّيبت يتلا ةيسدنهلا قئاثولاو ةجتنملا تاّدعملا وأ تالآلا تافصاوم
ريودتلا ةداعإ لاح يف كلذو عينصتلا
ثيح نم ينقتلا فصولاو هنع ةدافتسالا بولطملا طاشنلا ةعيبط نع ريرقت
ةيجاتنإلا عيراشملل يئاهنلا جتنُملاو ةيلوألا داوملاو ةمدختسُملا ةزهجألا وأ تاّدعملا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا :ةيناثلا ةوطخلا.٢

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد١4

3 مقر لودجلا
ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا

ةيراجت ةعاذإ
هدوجو لاح يف ةيلاملا ةرازول حيرصت رخآ نع ةخسن

ةيلاملا ةرازو ىدل ليجست ةداهش
ةيعانصلا ةصخرلا

✓

✓

✓

✓

١
2

3

4

.لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا جذومن ألمإ
:كنكمي لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا جذومن ءلم دنع

لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا جاردإ امإ
ضيفختلا نم ةدافتسالا يلاتلابو ،ةصاخلا تاءافعإلا ةناخ نمض
 ،ةئيبلا ةرازو رارق ةفرعم لبق
لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا جاردإ مدع وأ

ةرازو رارق رودص راظتنا يلاتلابو ،ةصاخلا تاءافعإلا ةناخ نمض
.ضيفختلا نم ةدافتسالا لبق ةئيبلا

.(7١ ةحفص ةرقفلا عجار) ًاقحال حيرصتلا ليدعت كنكمي نيتلاحلا يف
تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب“ صاخلا جذومنلا ىلع لصحإ
ةبيرض رئاود نم”ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن ىطاعتت يتلا تاكرشلاو
عجار) قطانملا يف تايلاملا نم وأ توريب يف ةيلاملا ةرازو يف لخدلا
وأ ةيلاملا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا نم وأ (54 ةحفص2 مقر قحلملا
ديدستلاو حيرصتلا تامدخل ةيلاملا ةرازو نم ةدمتعُملا تاسسؤملا
.حيرصتلاب هقِفرأو هألمإ ،يبيرضلا

ةينوناقلا ةلهملا نمض تاقفرُملا عيمج عم لخدلا ةبيرض حيرصت مدق
.حيرصتلل

•

•



١٥ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةئيبلا ةرازو رارق ةيلاملا ةرازو غالبإ :ةثلاثلا ةوطخلا .٣

ضيفختلا بلط ىلع ًاّيلك ةئيبلا ةرازو ةقفاوم لاح يف .أ

ةينوناقلا لهملاو حيرصتلا جذامن :ةظحالم
ةينوناقلا ةعيبطلا بسحب لخدلا ةبيرضل ةينوناقلا لهملاو حيرصتلا جذامن فلتخت
.فّلكملا هلّثمي يذلا يونعملا وأ يعيبطلاصخشلل

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.ضيفختلا اذه نم ًالصأ تدفتسا دق نوكت

ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ةقفاوملا جذومن

ةقفاوملا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهمنمض كلذو ،اهل

ةقفاوملا زِربأ



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد١٦

ضيفختلا بلط ىلع ًايئزج ةئيبلا ةرازو ةقفاوم لاح يف .ب

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

قرف عفداو ،لخدلا ةبيرض حيرصت ليدعت مّدق
تامارغلا ىلإ ةفاضإلاب بّجوتملا ةبيرضلا
.اهبّجوت لاح يف حيرصتلا ليدعت نع ةجتانلا

ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ةقفاوملا جذومن

ةيئزجلا ةقفاوملا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلُا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهم نمض كلذو ،اهل

ةقفاوملا زِربأ

ضيفختلا بلط ىلع ةئيبلا ةرازو ةقفاوم مدع لاح يف .ج

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.عفدلا وأ حيرصتلا ليدعت كيلع بّجوتي ال

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

قرف عفداو ،لخدلا ةبيرض حيرصت ليدعت مّدق
تامارغلا ىلإ ةفاضإلاب بّجوتملا ةبيرضلا
.اهبّجوت لاح يف حيرصتلا ليدعت نع ةجتانلا

جذومن ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ضفرلا وأ ةقفاوملا

ةئيبلا ةرازو نم ّدرلا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلُا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهم نمض كلذو ،اهل

هنع ةروصو درلا زِربأ



،ةروكذملا ةلهملا ءاهتنا دعب ةئيبلا ةرازو عجار
مدعب ةئيبلا ةرازو نم ةقّدصُم ةدافإ ىلع لصحاو
كبلطب تبلا

.ًانمض ًالوبقم كبلط ربتعُي

١7 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ًاموي٠٥١ ةلهم نمض ةئيبلا ةرازو رارق رودص مدع لاح يف .د

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.ضيفختلا اذه نم ًالصأ تدفتسا دق نوكت

،اهل عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.ةدافإلا قيدصت خيرات نم ًاموي٥١ةلهم نمض كلذو

ةدافإلا زِربأ

ةئيبلا ةرازو رارق ةيلاملا ةرازو غيلبت نع ّفلكُملا رّخأت لاح يف :ةظحالم
ةدافإلاب وأ ةئيبلا ةرازو رارقب ةيلاملا ةرازو غالبإل ًاموي5١ ـلا ةلهم فّلكُملا زواجت لاح يف
ءاج لاح يف ةعبتملا اهتاذ تاءارجإلا هقحب قّبطُت ،رارقلا رودص مدع لاح يف ةقّدصُملا

.ًايلك بلطلا ضفرب ةئيبلا ةرازو رارق

ضيفختلا رارق ليدعتب ةيلاملا ةرازو ةيحالص :ةظحالم
لبق نم هيلع قفاوُملا ضيفختلا ةميق ليدعت ةيلاملا ةرازول نكمي لاوحألا عيمج يف
.كلذل ةبجوم بابسأ دوجو لاح يف ةئيبلا ةرازو



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد١8

ّمتو لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنُك لاح يف
.ةيئزج ةقفاوم ىلع تلصح ىتح وأ ةئيبلا ةرازو لبق نم كبلط ضفر

تامارغلا ىلإ هبتنإ

حيرصتلا ليدعت ميدقت لاح يف
خيرات نم ًاموي٠3 ةلهم نمض

ملو ،ةيساسألا ةلهملا ءاهتنا
ةيفاضإ ةبيرض ليدعتلا نع جتني
ةبيرض يلامجإ نم %٠١ قوفت
فّلكملا ىلع بّجوتي ال ،لصفلا
 .قّقحت ةمارغ يأ

ّم-ت د-ق ل-يد-ع-ت-لا نا-ك اذإ ا-ّمأ
ًاموي٠3 ةلهم دعب هميدقت
ةيفاضإ ةبيرض هنع تجتن وأ/و
ةبيرضلا يلامجإ نم %٠١ قوفت
ةلا-ح-لا هذ-ه يف-ف ،ة-ي-ل-ع-ف-لا
:ضرفُت

قّقحت ةمارغ
قرفلا ةميق نم ةئملا يف02 اهردق ةمارغ ضرفُت
ةيفاصلا ةبيرضلاو ةبّجوتملا ةيفاصلا ةبيرضلا نيب
:نع ةمارغلا لقت ال نأ ىلع ،اهنع حّرصملا

ةمهاسملا تاكرشلل .ل.ل000,05٧
تاكرشلاو صاخشألا تاكرشل .ل.ل000,005
نم ةانثتسملا تاسسؤملاو ةيلوؤسملا ةدودحملا
ةبيرضلا
.نيفّلكملا يقابو دارفألل000,00١و

ليصحت ةمارغ
بّجوتملا يلامجإ ىلع ةئملا يف١ لّدعمب ضرفُت
نم ًاءدب ريخأت رهش لك نع (قّقحت ةمارغ + ةبيرض)
رهشلا رسك ّدعُيو حيرصتلل ةينوناقلا ةلهملا ءاهتنا

.ًالماك ًارهش

•

•

•



نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
لصفلا اذه ةداوزةئيبلا ةيامح ىلإ

ةديفتسملا تاقفنلا ىلإ فّرعت
ضيفختلا نم
لهملا نمض حيرصتلا ىلإ هبتنإ
تادنتسملا عيمج قافرإو ةينوناقلا
 ريخأتلا لاح يف تامارغلا ىلإ هبتنإ
حيرصتلا ليدعت نع

✓

✓

✓

2



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد2٠

وأ يعيبط صخش يأ اهقفنُي يتلا غلابملاب ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا فّرعُي
طورشلا يفوتست يتلاو ةمادتسُم ةروصب اهيلع ةظفاحملاو ةئيبلا ةيامح فدهب يونعم
:ةيلاتلا ريياعملاو

 ؛حابرألا وأ تاداريإلا جاتنإ فدهب ةمّمصُم نوكت ال نأ
ضورق بجومب وأ ،ماع قودنص نم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةلَّومُم نوكت ال نأ
ىلع طرشلا اذه قبطني .ةيبنجأ تاموكح وأ ةيلود تاسسؤم نم ةحونمم تابه وأ
؛نييوناثلا نيدّهعتُملا
.ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا ةئف نمض جردنت نأ

؟ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا فّرعُي فيك

✓

✓

،ةئيبلا ةيامح ضارغأل اهمادختسا ّمتي تاّدعمو تالآ نم ةتباثلا لوصألا كالهتسإ
؛ةيئيبلا ةيعونلا وأ ،يئيبلا رثألاو ،تاثاعبنالا ةبقارمل ةّدعملا تازيهجتلا كلذ يف امب
وأ ،حايرلا اهدّلوت يتلا ةقاطلا وأ ةيسمشلا ةقاطلا جاتنإل ةدئاعلا تازيهجتلا كالهتسإ
نع جتانلا دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلا وأ ةيرارح ويجلا ةقاطلا وأ ،ةيئامورهكلا ةقاطلا

ضيفخت فدهب اهبيـكرـت ىرـج دـق تازـيـهـجـتـلا هذـه نوـكـت اـمدـنـع ،تاـياـفـنـلا ةـجـلاـعـم
؛يروفحألا دوقولا ىلع ةدِمتعُملا ةقاطلا مادختسا

؛ةئيبلا ةيامح تاءارجإ يف مدختسُت لوصأ كّلمتل ًارصح ةصّصخملا ضورقلا دئاوف
داوملاو رايغلا عطق لادبتسا وأ حيلصت وأ ةنايصلل ريغلا عم ةمربُملا دوقعلا تاقفن
؛ًاقباس ةروكذملا ريياعملا يفوتست يتلا تاّدعملاو تازيهجتلل
:ةيلاتلا تامدخلا ميدقتل ريغلا عم ةمربُملا دوقعلا تاقفن

،ةيئيبلا راثآلا عاونأ عيمج مييقت
،يئيبلا فشكلاب مايقلا
،ةقاطلا هعوضوم نوكي يذلا فشكلاب مايقلا
،رخآ يئيب دصر يأ وأ تاثاعبنالا دصر
،يئيبلا دصرلاب ةلصلا تاذ تاربتخملا لمعب مايقلا
،ةئيبلل ةيامح رثكألا علسلا جاتنإ ةيلمعب قلعتي ام يف ريوطتلاو ثاحبألاب مايقلا
،ثّولتلا ةبسن ةرادإو ،ةدّدجتملا ةقاطلاو ،ةقاطلا ةيلاعفو

؟ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا ةئف نمض جردنت يتلا تاقفنلا يه ام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

•

•

•

•

•

•



نم ّدحلا كلذ يف امب ةطشنألل ةيبلسلا ةيئيبلا راثآلا نم ّدحلا ىلع ةدعاسملا
،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةقاطلا كالهتسا
،ئراوطلا ةرادإل ططخ ريوطت وأ عضو
.ةيئيبلا ةعانصلا طاشن فيرعت تحت جردنت ةمدخ يأب مايقلا

2١ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

•

•

•

؟ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا ةئف نمض جردنت ال يتلا تاقفنلا يه ام

؛ةقاطلا كالهتسا نم دحلا نع جتان يلام رفو اهنع جتني يتلا تاقفنلا
.ةيئيبلا ثداوحلا راثآ ةجلاعمل تذّفن ةئراط ةطشنأ نع ةجتانلا تاقفنلا
✓

✓

؟يبيرضلا ضيفختلا بسن يه ام .١
نوكيو ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب موقي يونعم وأ يعيبط صخش ّلك ديفتسي
.لخدلا ةبيرض ىلع تاضيفخت نم ،ًاقباس ةروكذملا ريياعملاو طورشلا عيمجل ًايفوتسم

:ةيلاتلا قرطلل ًاقفو ضيفختلا بستحُي
قافنإلا يلامجإ نم ةئملا يف5١ ةميقب لخدلا ةبيرض ىلع ضيفخت :ىلوألا ةقيرطلا
 ؛ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا

١ مقر لودجلا يف ةدراولا بسنلا بسحب لخدلا ةبيرض ىلع ضيفخت :ةيناثلا ةقيرطلا
.22 ةحفص

ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلاب صاخلايبـيرضلا ضيفختلا بسن يه ام
؟ةئيبلا



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد22

١ مقرلا لودجلا
لخدلا ةبيرض ىلع تاضيفختلا بسن

يقيقحلا حبرلا ساسأ ىلع ةفلكملا تاكرشلل ةبسنلاب .أ

.ىندألا ةميقلا بستحت يتلا ةقيرطلا قّبطُت

؟لاومألا تاكرشل ةبسنلاب يبيرضلا ضيفختلا بستحُي فيك .٢
(ةيناثلا باستحالا ةقيرطل ًاقفو)
.ةئملا يف٧١ اهردقو ةيبسن ةبيرضب ةمهاسملا تاكرشلا فّلكُت

يفاصلا حبرلا=فيلاكتلا يلامجإ-تاداريإلا يلامجإ

x

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق=(ةئملا يف7١) ةبيرضلا ةبسنيفاصلا حبرلا

ةبيرضلا باستحإ

x يبيرضلا ضيفختلا ةميق=(لودجلا بسحب) ضيفختلا ةبسنةبيرضلا ةميق

يبيرضلا ضيفختلا باستحإ

٠٥%

٠4%
٠3%
٠2%
٠١%

عيمج ذافن يلت يتلا ةسماخلا ةيلاملا ةنسلا ةياغل ىلوألا ةيلاملا ةنسلا نم

٧١/20/٧١02 خيرات٧6١ مقر موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةسداسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعباسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةنماثلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعساتلا ةيلاملا ةنسلا



23 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

عوطقملا حبرلا ساسأ ىلع نيفّلكُملل ةبسنلاب .ب

xتاداريإلا يلامجإ
يتلا عوطقملا حبرلا ةبسن
يفاصلا حبرلا=ةيلاملا ةرازو اهدّدحت

x

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق=(ةئملا يف7١) ةبيرضلا ةبسنيفاصلا حبرلا

ةبيرضلا باستحإ

x يبيرضلا ضيفختلا ةميق=(لودجلا بسحب) ضيفختلا ةبسنةبيرضلا ةميق

يبيرضلا ضيفختلا باستحإ

حابرألا يلامجإ

نهملاو تاسسؤملل ةبسنلاب يبيرضلا ضيفختلا بستحُي فيك .٣
(ةيناثلا باستحالا ةقيرطل ًاقفو)؟صاخشألا تاكرشو
يفو .روطشلا بسحب ةيدعاصت ةبيرضب صاخشألا تاكرشو نهملاو تاسّسؤملا فّلكُت
تاطاشنلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا نيب لصفلا بعصلا نم نوكي ،طاشن نم رثكأ ةلوازم لاح
ةيبيرضلا ةرادإلا موقت كلذل .ىرخألا تاطاشنلا ىلع ةضورفملا كلتو ةئيبلل ةديفُملا
.(بسنلا بسحب عيزوتلا يأ)”اتارورب”ـلا أدبم ىلع دامتعالاب ىدح ىلع ةلاح لك مييقتب

يزاوت ةبيرضلا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةبسن نأ ضرتفُي
.حابرألا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن

.يبيرضلا ضيفختلل ةميقلا هذه عضخت
.ضيفختلا باستحا لبق ةيبيرضلا ةرادإلا ةعجارم نيينعملا ىلع

نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا=ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةميق
=ةئيبلل ةديفُملا

ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيّتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن
ةبيرضلا ةميق يلامجإx ةئيبلل



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد24

ةلهملا نمض كلذو ،ةئيبلا ةرازو ىلإ
ةنسلللخدلا ةبيرض نع حيرصتلل ةينوناقلا
.ضيفختلا اهلاطي يتلا ةيلاملا

مّدقُي ثيح ةئيبلا ةرازو يف أدبت تاوطخ ةّدعب مايقلا ضيفختلا نم ةدافتسالا يعدتسي
نع حيرصتلاو بلطلا ميدقتب ةيلاملا ةرازو غالبإ اهيلي ،ضيفختلا نم ةدافتسالا بلط
وأ ةيئزجلا وأ ةّيلكلا ةقفاوملاب ةئيبلا ةرازو رارقب ةيلاملا ةرازو غالبإ ّمث نمو ،لخدلا ةبيرض
.اهمدع

نم ةدافتسالا بلط ىلع ةئيبلا ةرازو نم لوصحلا :ىلوألا ةوطخلا .١
امهميدقتو مالعإلا جذومنو ضيفختلا

اهميدقتو جذامنلا ىلع لوصحلا ةيلآ .أ

؟يبـيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالل اهب مايقلا بجي يتلا تاوطخلا يه ام

ةينكسلا ةئيبلا ةيامح ةرئاد - ةئيبلا ةرازو نم لصحا

مالتساب ةدافإ ىلع ةرازولا نم لصحإ
 .بلطلا

ضيفختلا بلط مالتساب ةدافإلا ،مالعإلابقفرا
ىلإ ةمّدقُملا تادنتسملا عيمج نع ًاخسنو
يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإهمدقو ةئيبلا ةرازو
نمض كلذو ،اهل عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم
.لخدلا ةبيرض نع حيرصتلل ةينوناقلا ةلهملا

بلطلا ألما

نأ نكمي يتلاو اهتدّبكت يتلا تاقفنلا عيمج ةميقو ةعيبط دّدح
،يبيرضلا ضيفختلا نم اهنع ديفتسي
،اهيلإ راشُملا تاقفنلا وأ قافنإلا نأ تبثت يتلا تادنتسملا قفرا
ةظفاحملاو ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا ةئف نمض لخدت
،(٥2 ةحفص2 مقر لودج) ةمادتسم ةروصب اهيلع
.(٦2 ةحفص3 مقر لودج) ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا قفرا

”ضيفختلا بلط” ىلع
.(74 ةحفص3 مقر قحلملا عجار)

بلط ميدقتب ةيلاملا ةرازو ىلإ مالعإ“ ىلع
 .(٩4 ةحفص4 مقر قحلملا عجار)”ةدافتسالا

•

•
•

•

بلطلا مّدق



2٥ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةقفرُملا تادنتسملا .ب

ةظحالم
ةلهم لالخ يبيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالا بلطب ّتبت نأ ةئيبلا ةرازو ىلع
.هميدقت خيرات نم ًاموي05١ اهاصقُأ

2 مقرلا لودجلا
ةفداهلا تاقفنلا نمض لخدت اهيلإ راشُملا تاقفنلا نأ تبثت يتلا تادنتسملا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

اهقافنإ ةهجوو اهتميقو ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نع ريرقت
تاقفنلل ةتبثملا دوقعلاو ريتاوفلا
تاقفنلا هذه وأ قافنإلا اذه نّيبت يتلا ةكرشلا تاباسح
نم وأ عّنصملا نم ةرداصلا تاثاعبنالل ةيلاحلا تايوتسملاب ةقّلعتملا تانايبلا
اهضيفخت لجأ نم لاومألا قافنإ ّمت يتلاو ،هل ةعباتلا تآشنملا

نأ عّقوتملا نم ناك اذإ ،تاقفنلا هذه عفد دعب ةعّقوتملا تاثاعبنالا تايوتسم
تايوتسملا هذه لّدبتت
تآشنملا وأ عنصملا نم ةرداصلا تاثاعبنالا عيمج ىلع تانايبلا هذه قّبطت)
ةعضاخلا تاقفنلا لالخ نم ضّفخُتس يتلا كلتب ةروصحم تسيل يهو ،هل ةعباتلا
(يبيرضلا ضيفختلل

✓

✓

✓

✓

✓



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد2٦

لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا :ةيناثلا ةوطخلا .٢

3 مقر لودجلا
ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا

ةيراجت ةعاذإ
هدوجو لاح يف ةيلاملا ةرازول حيرصت رخآ نع ةخسن

ةيلاملا ةرازو ىدل ليجست ةداهش
ةيعانصلا ةصخرلا

✓

✓

✓

✓

١
2

3

4

.لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا جذومن ألمإ
:كنكمي لخدلا ةبيرض نع حيرصتلا جذومن ءلم دنع

لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا جاردإ امإ
ضيفختلا نم ةدافتسالا يلاتلابو ،ةصاخلا تاءافعإلا ةناخ نمض
 ،ةئيبلا ةرازو رارق ةفرعم لبق
لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا جاردإ مدع وأ

ةئيبلا ةرازو رارق رودص راظتنا يلاتلابو ،ةصاخلا تاءافعإلا ةناخنمض
.ضيفختلا نم ةدافتسالا لبق

.(٩2 ةحفص ةرقفلا عجار) ًاقحال حيرصتلا ليدعت كنكمي نيتلاحلا يف
”ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نايب“ صاخلا جذومنلا ىلع لصحإ

يف تايلاملا نم وأ توريب يف ةيلاملا ةرازو يف لخدلا ةبيرض رئاود نم
ينورتكلإلا عقوملا نم وأ (١5 ةحفص6 مقر قحلملا عجار) قطانملا
حيرصتلا تامدخل ةيلاملا ةرازو نم ةدمتعُملا تاسسؤملا وأ ةيلاملا ةرازول
.حيرصتلاب هقفرأو هألمإ ،يبيرضلا ديدستلاو
ةينوناقلا ةلهملا نمض تاقفرُملا عيمج عم لخدلا ةبيرض حيرصت مدق
.حيرصتلل

•

•



27 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةئيبلا ةرازو رارق ةيلاملا ةرازو غالبإ :ةثلاثلا ةوطخلا .٣

ضيفختلا بلط ىلع ًاّيلك ةئيبلا ةرازو ةقفاوم لاح يف .أ

ةينوناقلا لهملاو حيرصتلا جذامن :ةظحالم
ةينوناقلا ةعيبطلا بسحب لخدلا ةبيرضل ةينوناقلا لهملاو حيرصتلا جذامن فلتخت
.فّلكملا هلّثمي يذلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلل

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.ضيفختلا اذه نم ًالصأ تدفتسا دق نوكت

ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ةقفاوملا جذومن

ةقفاوملا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهم نمض كلذو ،اهل

ةقفاوملا زِربأ



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد28

ضيفختلا بلط ىلع ًايئزج ةئيبلا ةرازو ةقفاوم لاح يف .ب

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

قرف عفداو ،لخدلا ةبيرض حيرصت ليدعت مّدق
تامارغلا ىلإ ةفاضإلاب بّجوتملا ةبيرضلا
.اهبّجوت لاح يف حيرصتلا ليدعت نع ةجتانلا

ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ةقفاوملا جذومن

ةيئزجلا ةقفاوملا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهم نمض كلذو ،اهل

ةقفاوملا زِربأ

ضيفختلا بلط ىلع ةئيبلا ةرازو ةقفاوم مدع لاح يف .ج

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.عفدلا وأ حيرصتلا ليدعت كيلع بّجوتي ال

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

قرف عفداو ،لخدلا ةبيرض حيرصت ليدعت مّدق
تامارغلا ىلإ ةفاضإلاب بّجوتملا ةبيرضلا
.اهبّجوت لاح يف حيرصتلا ليدعت نع ةجتانلا

جذومن ىلع عالطالل٠٥ ةحفص٥ مقر قحلملا عجار)
.(ةرازولا نم هيلع لصحت يذلا ضفرلا وأ ةقفاوملا

ةئيبلا ةرازو نم ّدرلا ىلع لصحا

عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.رارقلُا كغّلبت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهم نمضكلذو ،اهل

هنع ةروصو درلا زِربأ



2٩ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

،ةروكذملا ةلهملا ءاهتنا دعب ةئيبلا ةرازو عجار
مدعب ةئيبلا ةرازو نم ةقّدصم ةدافإ ىلع لصحاو
كبلطب تبلا

.ًانمض ًالوبقم كبلط ربتعُي

ًاموي٠٥١ ةلهم نمض ةئيبلا ةرازو رارق رودص مدع لاح يف .د

يبيرضلا ضيفختلا جردُت مل لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

ةميق دادرتسا بلطو حيرصتلل ًاليدعت مّدق
؛هيلع قفاوُملا ضيفختلا
.تاونس4 يه دادرتسالل ةحاتُملا ةلهملا

يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
لخدلا ةبيرض نع كحيرصت يف بولطملا

.ضيفختلا اذه نم الصأ تدفتسا دق نوكت

،اهل عبتت يتلا فيلكتلا ةقطنم يف ةيلاملا ةحلصملا ىلإ
.ةدافإلا قيدصت خيرات نم ًاموي٥١ ةلهمنمض كلذو

ةدافإلا زِربأ

ةئيبلا ةرازو رارق ةيلاملا ةرازو غيلبت نع ّفلكُملا رّخأت لاح يف :ةظحالم
وأ ةئيبلا ةرازو رارقب ةيلاملا ةرازو غالبإل ًاموي5١ ـلا ةلهم فلكملا زواجت لاح يف
ةعبتملا اهتاذ تاءارجإلا هقحب قّبطُت ،رارقلا رودص مدع لاح يف ةقّدصُملا ةدافإلاب
.ًايلك بلطلا ضفرب ةئيبلا ةرازو رارق ءاج لاح يف

ضيفختلا رارق ليدعتب ةيلاملا ةرازو ةيحالص :ةظحالم
لبق نم هيلع قفاوُملا ضيفختلا ةميق ليدعت ةيلاملا ةرازول نكمي لاوحألا عيمج يف
.كلذل ةبجوم بابسأ دوجو لاح يف ةئيبلا ةرازو



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد3٠

ّمتو لخدلا ةبيرض حيرصت يف بولطملا يبيرضلا ضيفختلا تجردأ دق تنك لاح يف
.ةيئزج ةقفاوم ىلع تلصح ىتح وأ ةئيبلا ةرازو لبق نم كبلط ضفر

تامارغلا ىلإ هبتنإ

حيرصتلا ليدعت ميدقت لاح يف
خيرات نم ًاموي٠3 ةلهم نمض

ملو ،ةيساسألا ةلهملا ءاهتنا
ةيفاضإ ةبيرض ليدعتلا نع جتني
ةبيرض يلامجإ نم %٠١ قوفت
فّلكملا ىلع بّجوتي ال ،لصفلا
 .قّقحت ةمارغ يأ

ّم-ت د-ق ل-يد-ع-ت-لا نا-ك اذإ ا-ّمأ
ًاموي٠3 ةلهم دعب هميدقت
ةيفاضإ ةبيرض هنع تجتن وأ/و
ةبيرضلا يلامجإ نم %٠١ قوفت
ةلا-ح-لا هذ-ه يف-ف ،ة-ي-ل-ع-ف-لا
:ضرفُت

قّقحت ةمارغ
قرفلا ةميق نم ةئملا يف02 اهردق ةمارغ ضرفُت
ةيفاصلا ةبيرضلاو ةبّجوتملا ةيفاصلا ةبيرضلا نيب
:نع ةمارغلا لقت ال نأ ىلع ،اهنع حّرصملا

ةمهاسملا تاكرشلل .ل.ل000,05٧
تاكرشلاو صاخشألا تاكرشل .ل.ل000,005
ةانثتسملا تاسسؤمـلاو ةـيـلوؤسمـلا ةدودـحـمـلا

ةبيرضلا نم
.نيفّلكملا يقابو دارفألل000,00١و

ليصحت ةمارغ
بّجوتملا يلامجإ ىلع ةئملا يف١ لّدعمب ضرفُت
نم ًاءدب ريخأت رهش لك نع (قّقحت ةمارغ + ةبيرض)
رهشلا رسك ّدعُيو حيرصتلل ةينوناقلا ةلهملا ءاهتنا

.ًالماك ًارهش

•

•

•



نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

علسلا ىلع
لصفلا اذه ةداوز؟ةدروتسُملا

 نم ةديفتسُملا علسلا ىلإ فّرعت
يكرمجلا ضيفختلا
 ضي-ف-خ-ت-لا بسن ى-لإ فّر-ع--ت
ةدروتسُملا علسلا ىلع يكرمجلا
ضيفختلا بلط ة-ئب-ع-ت-ل ه-ب-ت-نإ

لهملا نمض هميدقتو

✓

✓

✓

٣



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد32

دروتسُت يتلا ايجولونكتلاو مزاوللاو تاّدعملاو تازيهجتلا عيمج ةئيبلل ةديفم ًاعلس ربتعُت
:فدهب مدختسُتو

 ؛ثّولتلا لاكشأ نم لكش يأ ىلع ءاضقلا وأ صيلقت وأ يدافت
.اهلامعتساو اهعينصت ةداعإو تايافنلا ةجلاعم

:ةيلاتلا ريياعملاو طورشلل اهئافيتسا لاح يف يكرمجلا ضيفختلا نم علسلا هذه ديفتست
وأ ضورق بجومب وأ ،ماع قودنص نم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ةلّومُم نوكت الأ

ىلع طرشلا اذه قبطني .ةيبنجأ تاموكح وأ ةيلود تاسسؤم نم ةحونمم تابه
؛نييوناثلا نيدّهعتُملا
.ةئيبلل ةديفُملا علسلا ةئف نمض جردنت نأ

؟ةئيبلل ةديفُملا علسلا فَّرعُت فيك

✓

✓

؛ةئيبلا ةيعون وأ يئيبلا رثألا وأ تاثاعبنالا دصرل ةّدعملا تازيهجتلا
اهدّلوت يتلا ةقاطلا وأ ةيسمشلا ةقاطلا ةطساوب ءابرهكلا جاتنإل ةّدعملا تازيهجتلا
جتانلا دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلا وأ ةيرارح ويجلا ةقاطلا وأ ةيئامورهكلا ةقاطلا وأ حايرلا
رمثتسملا مادختسا نم ّدحلل تازيهجتلا هذه بيكرت ّمتي امدنع ،تايافنلا ةجلاعم نع
؛يروفحألا دوقولا اهدّلوي يتلا ةقاطلل
لاح يف ،ةئيبلا ةيامح ضارغأل طقف اهلامعتسا نكمي تالآ عينصتل ةّدعملا تازيهجتلا
؛ةينانبللا يضارألا لخاد اهمادختسال تالآلا هذه عيب ّمت
صّلختلا وأ ،ريركت وأ ،زرف وأ ،عيمجت قيرط نع ءاوس ،تايافنلا ةجلاعمل ةّدعملا تازيهجتلا

تايافنلا وأ لحولا وأ يّحصلا فرصلا هايم وأ ،ةلذتبملا هايملا لامعتسا ةداعإ وأ ،نم
؛ةبلصلا تايافنلا ةرادإ نم اياقب وأ ،ةبلصلا
.تايافنلا لامعتسا ةداعإ وأ ريودت ةداعإل ةّدعملا تازيهجتلا

؟ةئيبلل ةديفُملا علسلا ةئف نمض جردنت يتلا علسلا يه ام

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



33 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

؟ةئيبلل ةديفُملا علسلا ةئف نمض جردنت ال يتلا علسلا يه ام

وأ ةرشابم ةروصب ةلّومُملا ،علسلا نم اهاوس وأ مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلا
ةيلود تاسسؤم نم ةحونمم تابهو ضورق بجومب وأ ،ماع قودنص نم ةرشابم ريغ
؛نييوناثلا نيدهعتملا ىلع طرشلا اذه قبطني .ةيبنجأ تاموكح وأ
،اهريودت داعملا ،اهاوس وأ مزاول وأ تاّدعم وأ تازيهجت نم ةدروتسملا علسلا عيمج
.(2٣ ةحفصلا عجار) ،ىلوألا ةرقفلا يف ةدّدحملا ريياعملا اهئافيتسا مدع لاح يف

✓

✓

يتلا مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلا ةيكرمجلا موسرلا ىلع تاضيفختلا نم ديفتست
:هاندأ لودجلل ًاقفو كلذو ةيقيبطتلا تارارقلا ذافن خيرات دعب اهنحش ّمت

؟ةئيبلل ةديفُملا علسلا ىلع يكرمجلا ضيفختلا بسن يه ام

١ مقرلا لودجلا
يكرمجلا مسرلا ىلع تاضيفختلا بسن

٠٥%

٠4%
٠3%
٠2%
٠١%

عيمج ذافن يلت يتلا ةسماخلا ةيلاملا ةنسلا ةياغل ىلوألا ةيلاملا ةنسلا نم

٧١/20/٧١02 خيرات٧6١ مقر موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةسداسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعباسلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةنماثلا ةيلاملا ةنسلا

موسرملاب ةقّلعتملا ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا ةعساتلا ةيلاملا ةنسلا



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد34

ةدتمُملا ةرتفلا يف كلذو ،ةئيبلا ةرازو ىلإ
ىلإ اهلوصو خيراتوعلسلا ءارش خيرات نيب
.ةينانبللا كرامجلا ةرادإ

نم ةدافتسالا بلط ىلع ةئيبلا ةرازو نم لوصحلا :ىلوألا ةوطخلا .١
هميدقتو ضيفختلا

هميدقتو بلطلا ىلع لوصحلا ةيلآ .أ

؟يكرمجلا ضيفختلا نم ةدافتسالل اهب مايقلا بجي يتلا تاوطخلا يه ام

ةينكسلا ةئيبلا ةيامح ةرئاد - ةئيبلا ةرازو نم لصحا

مالتساب ةدافإ ىلع ةرازولا نم لصحإ
 .بلطلا

بلطلا ألما

يكرمجلا ضيفختلا بولطملاو ةئيبلل ةديفُملا علسلا ةحئال دّدح
،اهنع
ضيفختلا بولطملاو ةئيبلل ةديفملا علسلاب ةقّلعتملا دوقعلا
وأ تازيهجتلا ةفلكو فصو نّمضتت يتلاو اهنع يكرمجلا
،ةدروتسملا مزاوللا وأ تادعملا
.(٥3 ةحفص2 مقر لودج) ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا قفرا

”ضيفختلا بلط” ىلع
.(74 ةحفص3 مقر قحلملا عجار)

ديقبلطلا نأ هبجومبةرازولا ديفت باتك ىلع
ميدقت خيرات نم عوبسأ ةلهم لالخكلذو سردلا
.(2٥ ةحفص7 مقر قحلملا عجار) ،بلطلا

•

•

•

بلطلا مّدق

ةظحالم
05١ اهاصقأ ةلهم لالخ ضيفختلا نم ةدافتسالا بلطب ّتبت نأ ةئيبلا ةرازو ىلع
.هميدقت خيرات نم ًاموي



3٥ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةقفرُملا تادنتسملا .ب

2 مقر لودجلا
ةبولطملا ةيمسرلا تادنتسملا

ةيراجت ةعاذإ
يعانص صيخرت
هدوجو لاح يف ةيلاملا ةرازول حيرصت رخآ نع ةخسن

ةيلاملا ةرازو ىدل ليجست ةداهش

✓

✓

✓

✓

موسرلا قرف ةداعإ بلط يف قحلا طوقس :ةظحالم
ةنسلا نم لوألا نوناك١٣ لبق موسرلا قرف ةداعإ بلطب ةقالعلا بحاص مدقتي مل اذإ
.قرفلا ةداعتساب هقح طقسي ،ةيكرمجلا موسرلا لماك عفد اهيف ىرج يتلا ةنسلا دعب ةعبارلا

كرامجلا ةرادإ يف ضيفختلا ىلع لوصحلا :ةيناثلا ةوطخلا .٢
:ةينانبللا كرامجلا ةرادإ ىلإ مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلا لوصو دنع

صيلختلا تالماعم ءارجإ خيراتب ةئيبلا ةرازو نع تردص دق ةقفاوملا تناك اذإ:ىلوألا ةلاحلا
ديدستو (٣5 ةحفص8 مقر قحلملا عجار) اهنع ةروصو ةقفاوملا زاربإب موقت ،يكرمجلا
.داريتسالا اهلالخ ّمت يتلا ةيلاملا ةنسلا بسحب ةضّفخملا ةيكرمجلا موسرلا

هذه يف موقت ،ةئيبلا ةرازو ىدل سردلا ديق لازي ال ةقفاوملا بلط ناك اذإ :ةيناثلا ةلاحلا
ةيكرمجلا موسرلا ديدستبو ،سردلا ديق بلطلا نأ ديفي يذلا ةئيبلا ةرازو باتك زاربإب ةلاحلا
،ًاقحال ةقفاوملا ىلع لوصحلا لاح يف .(ةقفاوملا رارق رودص نيحل نيمأت وهو)ةلماك
كرامجلا ةرادإ نم”ةنّمؤملا ةيكرمجلا موسرلا ّدر بلط باتك“ مّدقو ةقفاوملا زربأ

.عفدلا خيرات نم تاونس4 ةلهم نمض كلذو موسرلا قرفةداعتسال





ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا نع

٤



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد38

دصرلا ةمدخ لاخدإو اهطاشن عيسوت ةيربخملا تاصوحفلل هدالوأو ّوض ودبع ةكرش تررق
.اهمّدقت يتلا تامدخلا نمض يئيبلا

؟تامدخلا ءادأ ةفلك يه ام .أ

ةيلوؤسملا ةدودحم ةكرشل ةيبسن لخد ةبيرضب فيلكت ةلاح-١ يقيبطت لاثم

 تامدخلا ءادأ ةفلك
ةئيبلل ةديفملا

 تامدخلا ءادأ ةفلك
ةئيبلل ةديفملا ريغ

١
.ل.ل000,000,0٣
.ل.ل000,00١
.ل.ل000,00٧
.ل.ل000,004
.ل.ل0
.ل.ل000,005
.ل.ل000,00١,١
.ل.ل٠٠٠,٠٠8,23

2
.ل.ل000,000,2٧
.ل.ل000,004
.ل.ل٣4,000,004
.ل.ل000,00٧
.ل.ل000,005
.ل.ل000,00١
.ل.ل١,000,006
.ل.ل٠٠٠,٠٠7,8١١

نيصّصختم لامع ددع
اهتاقحلمو روجأو بتاور
ءابرهكلا كالهتسإ
داوم ةفلك
ةزهجأ كالهتسا ةفلك
ةنايص ةفلك
لقنت ةفلك
ةقّرفتم ىرخأ فيلاكت
عومجملا

؟تامدخلا تاعيبم ةميق يه ام .ب

ةئيبلل ةديفملا تامدخلا نم ةيداعلا تامدخلا نم
.ل.ل١5,000,005 .ل.ل000,005,56١ عومجملا



3٩ قحالملا
 ةيقيبطت ةلثمأ

ةيئيبلا ةعانصلا نع

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

؟ةئيبلل ةديفُملا ريغ تامدخلل ةبيرضلا ةميق يه ام .ج

تاداريإلا يلامجإ
-.ل.ل٠٠٠,٠٠٥,٥٦١

فيلاكتلا يلامجإ
.ل.ل٠٠٠,٠٠7,8١١

يفاصلا حبرلا
.ل.ل٦4,٠٠٠,٠٠8 =

يفاصلا حبرلا
x.ل.ل٦4,٠٠٠,٠٠8

 ةبيرضلا ةبسن
=ةئملا يف7١

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا باستحإ

؟ةئيبلل ةديفُملا تامدخلل ةبيرضلا ةميق يه ام .د

تاداريإلا يلامجإ
-.ل.ل٠٠٠,٠٠٥,١٥

فيلاكتلا يلامجإ
.ل.ل٠٠٠,٠٠8,23

يفاصلا حبرلا
.ل.ل٠٠٠,٠٠7,8١ =

يفاصلا حبرلا
x.ل.ل٠٠٠,٠٠7,8١

 ةبيرضلا ةبسن
.ل.ل ةئملا يف7١

ةبيرضلا ةميق
.ل.ل3,٠٠٠,٩7١ =

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق
x.ل.ل3,٠٠٠,٩7١

ضيفختلا ةبسن
ةئملا يف٠٥

يبيرضلا ضيفختلا ةميق
.ل.ل٠٠٥,٩8٥,١ =

يبيرضلا ضيفختلا باستحإ

ةبيرضلا ةميق
-.ل.ل3,٠٠٠,٩7١

يبيرضلا ضيفختلا ةميق
.ل.ل٠٠٥,٩8٥,١

ةبّجوتُملا ةبيرضلا ةميق
ضيفختلا دعب
.ل.ل٠٠٥,٩8٥,١ =

ضيفختلا دعب ةبّجوتُملا ةبيرضلا ةميق باستحإ

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةميق
ةئيبلل ةديفُملا ريغ
.ل.ل7,٠٠٠,٦٥٩

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةميق
ةئيبلل ةديفُملا ريغ
+.ل.ل7,٠٠٠,٦٥٩

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةميق
ضيفختلا دعب ةئيبلل ةديفُملا

.ل.ل٠٠٥,٩8٥,١

ةميق يلامجإ
ةبّجوتُملا ةبيرضلا

.ل.ل٠٠٥,٥4٥,٩ =

ةبّجوتُملا ةبيرضلا ةميق يلامجإ



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد4٠

.ةروكلا ةقطنم يف تايجاجزلا عينصتل ًاعنصم كلمت ىضرلا ةمسب ةديسلا
ةمسب ةديسلا ترّرق ،ةئيبلا ىلع ةظفاحملل ةديدجلا ةسسؤملا ةسايس راطإ يف
ةكرش نم اهيرتشت يتلا ةكلهتسملا تايجاجزلا ريودت ةداعإل ديدج جاتنإ طخ ثادحتسا
.هدادلا الور ةديسلا اهكلتمت يتلا تايافنلا عمج

؟ديدجلا رامثتسالا ةفلك يه ام .أ
ةئملا يف5٣ لاوحب ّلقأ ةقاط كلهتسيو .ل.ل000,000,5١ ديدجلا جاتنإلا طخ ةفلك
.ىرخألا جاتنإلا طوطخب ًةنراقم

؟جاتنإلا ةفلك يه ام .ب

حبرلا ساسأ ىلع ةيدعاصت لخد ةبيرضب فيلكت ةلاح -٢ يقيبطت لاثم
ةسسؤمل يقيقحلا

صاخلا ديدجلا جاتنإلا طخ
ريودتلا ةداعإب جاتنإ طوطخ ةثالث
2
.ل.ل000,000,02
.ل.ل١,000,002
.ل.ل٧2,000,005
.ل.ل000,05٧
.ل.ل000,00٣
.ل.ل000,00١
.ل.ل٩4,000,058

6
.ل.ل٧٩,000,002
.ل.ل٣,000,006
.ل.ل000,000,45
.ل.ل١,000,5٧5
.ل.ل000,05٧
.ل.ل000,006
.ل.ل000,52٧,٧5١

لامعلا ددع
اهتاقحلمو روجأو بتاور
ءابرهكلا كالهتسإ
ةيلوأ داوم ءارش ةفلك
 طوطخ كالهتسا ةفلك
جاتنإلا طوطخ ةنايص ةفلك
ةقّرفتم ىرخأ فيلاكت
عومجملا

؟تاعيبملا ةميق يه ام .ج

ةئيبلل ديفملا جاتنإلا نم يداعلا جاتنإلا نم
.ل.ل000,05٧,٣5 .ل.ل000,005,5١2 عومجملا



4١ قحالملا
 ةيقيبطت ةلثمأ

ةيئيبلا ةعانصلا نع

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

؟لخدلا ةبيرض ةميق يه ام .ج

.ل.ل٠٠٠,83٠,٥ وه ضيفختلا لبق ةبيرضلا ةميق يلامجإ نإ

تاداريإلا يلامجإ
-.ل.ل٩٦2,٠٠٠,٠٥2

فيلاكتلا يلامجإ
.ل.ل7٠2,٠٠٠,٥7٥

يفاصلا حبرلا
.ل.ل٠٠٠,٥7٦,١٦ =

يفاصلا حبرلا
-.ل.ل٠٠٠,٥7٦,١٦

فّلكملا نع ليزنتلا
.ل.ل7,٠٠٠,٠٠٥

ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا حبرلا
.ل.ل4٥,٠٠٠,٥7١ =

يفاصلا حبرلا باستحإ

ةبيرضلل عضاخلا يفاصلا حبرلا باستحإ
ل.ل٠٠٠,٠٠٥,7 هردق يلئاع ليزنت نم ديفتست يلاتلاب ،ةلّهأتم ريغ ةمسب

ةبيرضلا رادقم
ةيمكارتلا

ةبيرضلا ةبسن
بسحب
رطشلا

لخدلا روطش
(ل.ل يونسلا غلبملا)

000,06٣
000,0١4,١

000,0١0,5

000,8٣0,5

٠٠٠,83٠,٥

ةبيرضلا رادقم
روطش بسحب
(.ل.ل) تاداريإلا

000,06٣
000,050,١

000,006,٣

000,82

عضاخلا غلبملا
غلبملا) ةبيرضلل
(.ل.ل يونسلا

000,000,٩
000,000,5١

000,000,0٣

000,5٧١

٠٠٠,٥7١,4٥

%4
%٧

%2١

%6١

٠٠٠،٠٠٠،٩ ىلإ١ نم
١٠٠،٠٠٠،٩ نم
٠٠٠،٠٠٠،42 ىلإ

٠٠٠،٠٠٠،42 نم
٠٠٠،٠٠٠،4٥ ىلإ

٠٠٠،٠٠٠،4٥ نم
٠٠٠,٠٠٠,4٠١ ىلإ
عومجملا

عضاخلا يفاصلا حبرلا لمجم ىلع روطشلا بسحب ةبيرضلا باستحإ .١
ةبيرضلل



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع يبيرضلا ضيفختلا باستحإ .٢

ةديفُملا تاطاشنلا ىلع يبيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالا نيفّلكملل نوناقلا زيجي
،(تاسسؤملاو دارفألل ةبسنلاب) ةيدعاصت لخدلا ةبيرض تناك لاح يف ؛طقف ةئيبلل
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا نيب لصفلا بعصلا نم يلاتلابو
دامتعالاب يبيرضلا ضيفختلا باستحا نكمي ،ىرخألا تاطاشنلا ىلع ةضورفملا كلتو
 .(بسنلا بسحب عيزوتلا يأ)”اتارورب”ـلا أدبم ىلع
ةبيرضلا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةبسن نأ فّلكملا ضرتفي
.حابرألا يلامجإ نم ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا نم ةيتأتُملا ةيفاصلا حابرألا ةبسن يزاوت

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد42

نم تاداريإلا يلامجإ
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

-.ل.ل٠٠٠,٠٥7,3٥

ىلع فيلاكتلا يلامجإ
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

.ل.ل٩4,٠٠٠,٠٥8

ىلع يفاصلا حبرلا
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

.ل.ل3,٠٠٠,٠٠٩ =

ةبيرضلا يلامجإ
xل.ل83٠,٥,٠٠٠

ىلع ةبيرضلا ةبسن
 ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

ةئملا يف٦.3

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا
4٩3,7١3 ةئيبلل ةديفُملا
.ل.ل٠٠٠,8١3 يأ =

ىلع يفاصلا حبرلا
ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا

/ل.ل3,٠٠٠,٠٠٩

حبرلا يلامجإ
يفاصلا

ل.ل٠٠٠,٥7٦,١٦

طاشنلا نم يتأتملا حبرلا ةبسن
حبرلا يلامجإ نم ةئيبلل ديفُملا
ةئملا يف3.٦ يفاصلا =

ةئملا يف3.٦ يه ةئيبلل ةديفملا تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا ةبسن نأ ًاذإ فّلكملا ربتعي

ةبيرضلا ةميق يلامجإ
ضيفختلا لبق
-.ل.ل83٠,٥,٠٠٠

يبيرضلا ضيفختلا ةميق
.ل.ل٠٠٠,٩٥١

ةبّجوتُملا ةبيرضلا ةميق
ضيفختلا دعب
.ل.ل٠٠٠,٩78,4 =

ضيفختلا دعب ةبّجوتُملا ةبيرضلا ةميق باستحإ

تاطاشنلا ىلع ةبيرضلا
4٩3,7١3ةئيبلل ةديفُملا
xل.ل٠٠٠,8١3 يأ

يبيرضلا ضيفختلا ةبسن
ةئملا يف٠٥

يبيرضلا ضيفختلا
.ل.ل٠٠٠,٩٥١ =

ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةئملا يف٠٥ ةبسنب يبيرض ضيفخت نم ةمسب ديفتست
:نم ديفتست ًاذإ ،موسرملا رودص دعب ىلوألا ةنسلا يف ةئيبلل



ةبوجأو ةلئسأقحالملا
 تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب جذومن
ةعانصلا تاطاشن ىطاعتت يتلا تاكرشلاو
ةيئيبلا

ضيفختلا بلط
 ميدقتب ةيلاملا ةرازو ىلإ مالعإ جذومن

ةدافتسالا بلط
 لصحي يذلا ضفرلا وأ ةقفاوملا جذومن
ةئيبلا ةرازو نم فّلكملا هيلع
 ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نايب جذومن
ةئيبلا ةيامح
ىلإ ه-ّجو-م-لا ة-ئي-ب-لا ةرازو با-ت-ك جذو-م-ن
ضيفختلا بلط نأ ًاديفم كرامجلا ةيريدم
سردلا ديق
 كرامجلا ةيريدم ىلإ ةئيبلا ةرازو باتك جذومن
صيخرتلا بلط ضفر وأ لوبقب ةماعلا

ميسارملاو ةينوناقلا عجارملاب ةحئال

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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٠2 ةداملاب صاخلا7١/2٠/7١٠2 خيرات7٦١ مقر يقيبطتلا موسرملل يعجر لوعفم كانه له .١
؟٩2/7٠/2٠٠2 خيرات444 مقر ةئيبلا ةيامح نوناق نم
.موسرملا اذهل يعجر لوعفم ال ،ّالك

مهعيراشم زيهجتل ةيلود ضورق وأ تابه نم اودافتسا نيذلا عيراشملا باحصأل نكمي له .٢
؟تازيهجتلا هذه ليغشتو ةنايصل موسرملا اذه نم ةدافتسالا
ةدافتسالا مهعيراشم زيهجتل ةيلود ضورق وأ تابه نم اودافتسا نيذلا عيراشملا باحصأل نكمي
ليغشتلاو ةنايصلا فيلاكت نوكت ال نأ طرش تازيهجتلا هذه ليغشتو ةنايصل موسرملا اذه نم
.ةروكذملا رداصملا نم ةلّومم

تاءافعإلا نم ديفتست نأ ةيقيبطتلا تارارقلا رودص لبق اهذيفنت ّمت عيراشمل نكمي له .٣
؟ليغشتلاو ةنايصلل
نوكتو .ةيقيبطتلا تارارقلا ذافن دعب ،هنأشب دقاعتلا وأ مازتلالا ّمتو ًالصاح قافنإلا نوكي نأ بجي
ةيلاملا ةنسلا بسح ةيراجتلا ريغو ةيراجتلاو ةيعانصلا نهملا حابرأ ىلع لخدلا ةبيرض نم ةبسنلا
.هالعأ راشملا دقاعتلا وأ مازتلالا اهلالخ ّمت يتلاو ةيقيبطتلا تارارقلا عيمج ذافن يلت يتلا

نانبل فرصم لبق نم دئاوفلل معد ىلع اولصح نيذلا عيراشملا باحصأل نكمي له .٤
؟موسرملا اذه نم ةدافتسالا
ةدافتسالا نانبل فرصم لبق نم دئاوفلل معد ىلع اولصح نيذلا عيراشملا باحصأل نكمي ،معن
.موسرملا اذه نم

وأ دوقولا ىلع ّامإ لمعت ةيئابرهك تاصاب وأ تارايس اورتشا نيذلا صاخشألل نكمي له .٥
،يداصتقا طاشن راطإ يف مادختسالل وأ يصخشلا لامعتسالا فدهب ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلع
؟ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا
فدهي ال هتاذ ّدحب طاشنلا ّنأل ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا مهنكمي ال ،الك
.ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاقاطلا لامعتساب قّلعتت وأ ةيلاعف رثكأ ةقاطلا لامعتسا لعج ىلإ فدهت ريبادت لاخدإ لاح يف.٦
؟ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا نكمي له ،يعانص طاشن راطإ يف ةليدبلا
عجار) ةئيبلا ةعانصلا ديدحتب ةقّلعتملا طورش عيمج تَيفوتسا لاح يف ةنكمم ةدافتسالا نإ ،معن
.(٧ ةحفص ةئيبلا ةعانصلا لصف

نم ةدافتسالا نكمي له ،ةدّدجتملا ةقاطلا ىلع لمعي عنصم رامثتساو ءاشنإ لاح يف.7
؟ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا
نم ةدافتسالل هتاذ ّدحب يفكي ال ةدّدجتملا ةقاطلا ىلع لمعي عنصم رامثتساو ءاشنإ ّنإ
ًاقباس ةدّدحم يه امك ةيئيبلا ةعانصلا موهفمب ةقّلعتملا طورشلا ءافيتسا بجي لب ،تاضيفختلا
.(٧ ةحفص ةئيبلا ةعانصلا لصف عجار)

ةبوجأو ةلئسأ :١ مقر قحلملا



4٥ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

.(2/2 ص02 ش) فلكملا لبق نم ةدمتعملا ةتباثلا لوصالا تاكالهتسإ تاصصخم ةناخلا هذه يف نودي*
.ةيئيب ةعانص طاشنك فنصم طاشن لكل دوماع فاضي**
.ةيبيرضلا ةجيتنلا ىلإ ةيبساحملا ةجيتنلا نم لاقتنإلا نايبل ًاقفو ًايبيرض ةلوبقملا غلابملا دمتعت***

تاكرشلاو تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب جذومن :٢ مقر قحلملا
ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن ىطاعتت يتلا

ةينانبللا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم
لخدلا ةبيرض - تادراولا ةيردم

ىطاعتت يتلا تاكرشلاو تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب
٧١/٢٠/٧١٠٢ خيرات٧٦١ مقر موسرملل ًاقفو ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن
:فّلكملا مسا
:ةيلاملا ةرازو ىدل ليجستلا مقر

:لامعألا ةنس
:لامعألا ةنس يف ةدمتعملا ىوصقلا يبيرضلا ضيفختلا ةبسن

١/٢ ةحفص

مقر
رطسلا

 *فّلكملا اهسرامي يتلا تاطاشنلا
** باسحلا فصو

ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشنضيفختلا نم ديفتست ال يتلا تاطاشنلا
(٢) مقر طاشن(١) مقر طاشن

عومجملا

٠٠٢
٠١٢
٠٢٢
٠٣٢
٠٤٢
٠٥٢
٠٦٢
٠٧٢
٠8٢
٠٩٢
٠٠٣
٠١٣

٠٢٣
٠٣٣
٠٤٣
٠٥٣
٠٦٣
٠٧٣
٠8٣
٠٩٣
٠٠٤
٠١٤
٥١٤
٠٢٤
٠٣٤

٠٤٤
٠٥٤
٠٦٤
٠٧٤
٠8٤
٠٩٤
٠٠٥
٠١٥
٠٢٥

٠٣٥
٣٣٥
٠٤٥
٠٥٥
٠٦٥

٠٧٥
٠8٥
٠٩٥

٠٠٦

ةعاضبلا تاعيبم
جاتنإلا تاعيبم
لاغشألا تاعيبم
تامدخلا تاعيبم
لامعألا مقر
ةعابملا ةعاضبلا ةفلك
ةعابملا جاتنإلا ةفلك
لاغشألا ةفلك
تامدخلا ءادا ةفلك
ةفلكلا يلامجإ
مئاقلا حبرلا
ةيكالهتسإلا مزاولا ةفلك
ةيجراخلا تامدخلا
ىواتأ

تاحيلصتو ةنايص
نالعإو ةياعد
تايلقن
تاراجيإ

ليثمت فيراصم
تافيرشت فيراصم
رفسلا فيراصم
ءاربخو نيراشتسم ءابعأ
نيمأت
ةعوفدم تالومع
ىرخأ ةيجراخ تامدخ
ةيجراخلا تامدخلا عومجم
نيمدختسملا ءابعأ
روجأو بتاور
تالومع

يعامتجإ نامض
تالقنت
نيمدختسملا ماعطإ

بيردتلا فيراصم
نيمدختسملا تانيمأت
ىرخأ فيراصم
نيمدختسملا ءابعأ عومجم

ةلثامم تاعوفدمو موسرو بئارض
ةلثامم تاعوفدمو موسرو بئارض
٧٩٤/٣٠٠٢ مقر نوناقلا نم١٥ ةداملا ةبيرض
تامارغ
ىرخأ ةيرادإ ءابعأ

ةلثامملا تاعوفدملاو موسرلاو بئارضلا عومجم
رامثتسإلل تانوؤملاو تاكالهتسإلا تاصصخم
***تاكالهتسإلا تاصصخم
تانؤؤملا تاصصخم
تانوؤملاو تاكالهتسإلا تاصصخم عومجم
رامثتسإلل

ءابعألا عومجم
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ةينانبللا ةيروهمجلا
ةيلاملا ةرازو
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم
لخدلا ةبيرض - تادراولا ةيردم

ىطاعتت يتلا تاكرشلاو تاسسؤملل يفاضإلا ةجيتنلا نايب
٢/٢ ةحفص٧١/٢٠/٧١٠٢ خيرات٧٦١ مقر موسرملل ًاقفو ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن

مقر
رطسلا

 *فّلكملا اهسرامي يتلا تاطاشنلا
** باسحلا فصو

ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشنضيفختلا نم ديفتست ال يتلا تاطاشنلا
(٢) مقر طاشن(١) مقر طاشن

عومجملا

ةيلاملا ريغ تانوؤملا نم تادادرتسإ
ةتباثلا لوصالا عباط اهل تاجتنم
ىرخأ تاداريإ
ةيلاملا ريغ رامثتسالا تاداريإ يلامجإ
رامثتسالا نع ةجتان ةراسخ وأ حبر
ةكرتشملا تايلمعلا حابرأ صصح
فيظوتلاو ةكراشملا تادنس تاداريإ
فيظوتلا تادنس نع غرفتلا تايلمع نم ةيفاص حابرأ
ىرخألا ةلوقنملا ميقلا تاداريإ

ةهباشم تاداريإو دئاوف
ةيباجيإ فرص تاقورف
ةيلاملا تانوؤملا نم تادادرتسإ
ىرخأ ةيلام تاداريإ
ةيلاملا تاداريإلا يلامجإ
ةكرتشم تايلمع ىلع رئاسخلا نم ةسسؤملا ةصح
ةيبلس فرص تاقورف
فيظوت تادنس نع غرفتلا تايلمع ىلع ةيفاص ءابعأ

ةيلاملا تانوؤملاو تاكالهسإلا تاصصخم
ةيلام تاسسؤم دئاوف
ةيلام تاسسؤم فيراصم
ىرخأ دئاوف
ةيلاملا ءابعالا يلامجإ

ةيلاملا ءابعالاو تاداريالا يفاص
ةتباث لوصأ نع غرفتلا نع ةجتان رئاسخ
ايادهو تاعربتو تابه
ىرخأ ءابعأ
ىرخألا ءابعألا يلامجإ
ةتباث لوصأ نع غرفتلا حابرأ
ىرخأ تاداريإ
ةيلاملا تاداريإلا يلامجإ
ةيئانثتسإ ثادحأ تاداريإ
ةيئانثتسإ ثادحأ رئاسخ
ةيبساحملا تاسايسلا رييغت ةجيتن تاقورف
حابرألا ىلع ةبيرضلا لبق ةجيتنلا
ضيفختلا لبق حابرألا ىلع ةبيرضلا
ىصقألا ّدحلا نمض لوبقملا ضيفختلا
نايبضيفختلا دعب حابرألا ىلع ةبيرضلا

٠١٦
٠٢٦
٠٣٦
٠٤٦
٠٥٦
٠٦٦
٠٧٦
٠8٦
٠٩٦
٠٠٧
٠١٧
٠٢٧
٠٣٧
٠٤٧
٠٥٧
٠٦٧
٠٧٧
٠8٧
٠٩٧
٠٠8
٠١8
٠٢8
٠٣8
٠٤8
٠٥8
٠٦8
٠٧8
٠88
٠٩8
٠٠٩
٠١٩
٠٢٩
٠٣٩
٠٤٩
٠٥٩
٠٦٩
٠٧٩



47 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةينانبللا ةيروهمجلا
ةئيبلا ةرازو
ةينكسلا ةئيبلا ةيامح ةرئاد ةيريدم

٢٠٠٢-٤٤٤ مقر نوناقلا نم٠٢ ةداملل ًاقفو ضيفخت بلط

:فّلكملا مسا .١
:ناونعلا .2
:سكافلا مقر                               :فتاهلا مقر .٣
:ينورتكلالا ديربلا ناونع .4
:يعانص صيخرت .5
:ةيلاملا ةرازو ىدل ليجستلا مقر .6
:*بولطملا يبيرضلا ضيفختلا عون .٧

ةيئيبلا ةعانصلا طاشن

ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا

ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت

دّدح ؟2002-444 نوناق نم02 ةداملل ًاقفو قباس ضيفخت بلط ميدقت ّمت له .8
 الك    معن ؟قباسلا بلطلا لوبق ّمت له .٩

  :بلطلا مقر ،باجيإلا لاح يف
:اهنع يكرمجلا/يبيرضلا ضيفختلا بولطملا ةئيبلل ةديفملا علسلا/تاقفنلا /تاطاشنلا ةحئال .0١
-
-
-
:بلطلاب اهقافرإ بولطملا تادنتسملا .١١

.ةيراجت ةعاذإ -
.هدوجو لاح يف ةيلاملا ةرازول حيرصت رخآ نع ةخسن -
.ةيلاملا ةرازو ىدل ليجست ةداهش -

ضيفختلا بلط :٣ مقر قحلملا



 وأ تاّدعملا ثيح نم ينقتلا فصولاو هنع ةدافتسالا بولطملا طاشنلا ةعيبط نع ريرقت -
.ةيجاتنإلا عيراشملل يئاهنلا جتنملاو ةيلوألا داوملاو ةمدختسملا ةزهجألا
.اهقافنإ ةهجوو اهتميقو ةئيبلا ةيامحل فدهت يتلا تاقفنلا نع ريرقت -
.تاقفنلل ةتبثملا دوقعلاو ريتاوفلا -
 يتلاو اهنع يكرمجلا ضيفختلا بولطملا ةئيبلل ةديفملا علسلاب ةقلعتملا دوقعلا/دقعلا -

.اهتفلكب نايبو ةدروتسملا مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلل ًافصو نمضتت
.ةيعانصلا ةصخرلا -

(... عيقوتلاب ضوفم - ليكو - ةقالعلا بحاص) ةفصلا :مسالا

:عيقوتلا

:خيراتلا

.بولطم يبيرض ضيفخت عون لكل ًالقتسم ًابلط مدق*

ةرادإلاب صاخ

ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد48

----/--/--  : ةئيبلا ةرازو ىلإ بلطلا ميدقت خيرات

 (----/--/-- ىلإ ----/--/-- نم) :ضيفختلا بلطب ةعجارملا خيرات
.بلطلا ميدقت خيرات نم نيتسلا مويلا ىلإ نيثالثلاو دحاولا مويلا نم

----/--/-- :(بلطلا ميدقت خيرات ذنم ًاموي٠٥١) ضيفختلا بلطب تبلل ىصقألا ةلهملا

:مسالا

:عيقوتلا

:متخلا----/--/-- : يلعفلا ةعجارملا خيرات

:متخلا----/--/-- :بلطلا لامكتسال ىصقألا خيراتلا

 ىوصقلا ةلهملا ءاهتنا دعب يلعفلا ةعجارملا خيرات
:متخلا----/--/-- :ضيفختلا بلطب تبلل

:متخلا :ضيفختلا بلط عضو



4٩ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

 ةمرتحملا ةيلاملا ةرازو بناج
 لخدلا ةبيرض - تادراولا ةيريدم ،ةماعلا ةيلاملا ةيريدم

،دعبو ةيحت
نأ مكديفنو ،يبيرض ضيفخت بلطب مّدقت دق ،هاندأ همسا ىلإ راشملا فّلكملا نأ ًاملع مكطيحن
.سردلا ديق بلطلا اذه

:فّلكملا مسا .١

:ناونعلا .2

:يعانص صيخرت .3

:ةيلاملا ةرازو ىدل ليجستلا مقر .4

:بولطملا يبيرضلا ضيفختلا عون .٥

ةيئيبلا ةعانصلا طاشن

ةئيبلا ةيامح ىلإ فداهلا قافنإلا

----/--/-- : ةئيبلا ةرازو ىلإ يبيرضلا ضيفختلا بلط ميدقت خيرات .٦

----/--/-- :(بلطلا ميدقت خيرات ذنم ًاموي٠٥١) ضيفختلا بلطب تبلل ىوصقلا ةلهملا

:مسالا

:عيقوتلا

 :متخلا

ةدافتسالا بلط ميدقتب ةيلاملا ةرازو ىلإ مالعإ جذومن :٤ مقر قحلملا



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد٥٠

٢٠٠٢-٤٤٤ مقر نوناقلا نم٠٢ ةداملل ًاقفو ضيفخت بلط ىلع در

:فّلكملا مسإ

:ناونعلا

:سكافلا مقر                                :فتاهلا مقر

:ينورتكلالا ديربلا ناونع

:يعانص صيخرت

 ----/--/-- خيراتب انيدل مدقملا2002-444 مقر نوناقلا نم02 ةداملل ًاقفو ضيفختلا بلط ىلع ًاّدر
:ةيلاتلا تارارقلا ذاختا ّمت------------ مقرلا تحت لجسملاو

بلطلا ّدر لاح يف
 :قافنإلا/طاشنلا

.بلطلاب اهقافرإ بولطملا تادنتسملا يف ناصقن ---
.ةينوناقلا ةلهملا جراخ مدقم بلط ---
 تابهو ضورق بجومب وأ ،ماع قودنص نم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب ًالّومم قافنإلا /طاشنلا ---

 .ةيبنجأ تاموكح وأ ةيلود تاسسؤم نم ةحونمم
 ةيامح ىلإ فدهي يذلا قافنإلاو ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن فيرعت نمض لخدي ال قافنإلا /طاشنلا ---

.ةمادتسم ةروصب اهيلع ةظفاحملاو ةئيبلا
.ةيقيبطتلا تارارقلا ذافن لبق /قافنإلا /طاشنلاب قلعتملا دقعلا عيقوت ّمت ---

:ةيفاضإلا بابسألا

:عيقوتلا:مسالا

 :متخلا:خيراتلا

فّلكملا هيلع لصحي يذلا ضفرلا وأ ةقفاوملا جذومن :5 مقر قحلملا
ةئيبلا ةرازو نم

ةضوفرملا
بولطملا تاقفنلا/تاطاشنلا
ةلوبقملااهنع يبيرضلا ضيفختلا



٥١ قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نايب جذومن :6 مقر قحلملا

ةينانبللا ةيروهمجلا

ةماعلا ةيلاملا ةيريدم
لخدلا ةبيرض - تادراولا ةيردم

ةئيبلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاقفنلا نايب
٧١/٢٠/٧١٠٢ خيرات٧٦١ مقر مقر موسرملل ًاقفو
:فّلكملا مسا
:ةيلاملا ةرازو ىدل ليجستلا مقر

:لامعألا ةنس
:لامعألا ةنس يف ةدمتعملا ىوصقلا يبيرضلا ضيفختلا ةبسن

xxxxx ش

*ةئيبلا ةرازو نم اهيلع قفاوملا ةميقلا ةقفنلا نمضتي يذلا باسحلا

عومجملا

:(١ مقر ةناخ) %٥١ لّدعمل ًاقفو بستحملا يبيرضلا ضيفختلا

:لامعألا ةنس يف ةدمتعملا ىوصقلا يبيرضلا ضيفختلا ةبسن
:ضيفختلا لبق ةبيرضلا
:(2 مقر ةناخ) ىصقألا دحلا نمض لوبقملا ضيفختلا

 :(لقأ امهيأ2 مقر ةناخلا وأ١ مقر ةناخلا لقنت) لوبقملا ضيفختلا

.ةئيبلا ةرازو نع ةرداصلا ةقفاوملا نايبلا اذهب قفري *

ةيلامجإلا ةقفنلا ةميق



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد٥2

ةمرتحملا ةيلاملا ةرازو بناج
ةماعلا كرامجلا ةيريدم

،دعبو ةيحت
راشملاو ةدروتسملا علسلا رابتعا ىلع ةقفاوملا ىلع لوصحلل بلط ميدقت ّمت هنأ ًاملع مكطيحن
،يكرمجلا ضيفختلا نم ديفتست يتلا مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلا نمض نم هاندأ اهيلإ
.سردلا ديق بلطلا اذه نأ مكديفنو

:فّلكملا مسا .١

:ناونعلا .2

:يعانص صيخرت .3

:ةيلاملا ةرازو ىدل ليجستلا مقر .4

:اهنع يكرمجلا/يبيرضلا ضيفختلا بولطملا ةئيبلل ةديفملا علسلا ةحئال .٥

-

-

-

----/--/-- : ةئيبلا ةرازو ىلإ يكرمجلا ضيفختلا بلط ميدقت خيرات .٦

----/--/-- :(بلطلا ميدقت خيرات ذنم ًاموي٠٥١) ضيفختلا بلطب تبلل ىوصقلا ةلهملا .7

:مسالا

:عيقوتلا

 :متخلا

كرامجلا ةيريدم ىلإ هّجوملا ةئيبلا ةرازو باتك جذومن :7 مقر قحلملا
سردلا ديق ضيفختلا بلط نأً اديفم



٥3 قحالملا
نع ةيقيبطت ةلثمأ
ةيئيبلا ةعانصلا

نم ديفتست فيك
ةيكرمجلا تاضيفختلا

ةدروتسُملا علسلا ىلع

نم ديفتست فيك
دنع ةيبيرضلا تاضيفختلا
فداهلا قافنإلاب مايقلا
ةئيبلا ةيامح ىلإ

تاطاشنلا ديفتست فيك
ةئف نمض ةجردنُملا
نم ةيئيبلا ةعانصلا
؟ةيبيرضلا تاضيفختلا

ةمرتحملا ةيلاملا ةرازو بناج
ةماعلا كرامجلا ةيريدم

:فّلكملا مسإ

:ناونعلا

:يعانص صيخرت

خيراتب انيدل مدقملا2002-444 مقر نوناقلا نم02 ةداملل ًاقفو ضيفختلا بلط ىلع ًاّدر
--/--/---- 

:ةيلاتلا تارارقلا ذاختا ّمت------------مقرلا تحت لجسملاو

مزاوللا وأ تاّدعملا وأ تازيهجتلا نمض لخدت ةدروتسملا علسلا رابتعا ىلع ةقفاوملا بلط ّدر لاح يف
 :ةيكرمجلا موسرلا ضيفخت نم ديفتست يتلا

.بلطلاب اهقافرإ بولطملا تادنتسملا يف ناصقن ---
.ةينوناقلا ةلهملا جراخ مدقم بلط ---
   ةيامح ىلإ فدهي يذلا قافنإلاو ةيئيبلا ةعانصلا تاطاشن فيرعت نمض لخدي ال قافنإلا /طاشنلا ---

.ةمادتسم ةروصب اهيلع ةظفاحملاو ةئيبلا
 تارارقلا ذافن لبق ةئيبلل ةديفملا ةدروتسملا علسلا /قافنإلا /طاشنلاب قلعتملا دقعلا عيقوت ّمت ---

.ةيقيبطتلا

:ةيفاضإلا بابسألا

:عيقوتلا:مسالا

 :متخلا:خيراتلا

ةماعلا كرامجلا ةيريدم ىلإ ةئيبلا ةرازو باتك جذومن :8 مقر قحلملا
ضيفختلا بلط ضفر وأ لوبقب

ةضوفرملا
ديفتست يتلا ةئيبلل ةديفملا علسلا

ةلوبقملاةيكرمجلا موسرلا ضيفخت نم



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد٥4

٩2/٧0/2002 خيرات444 مقر ةئيبلا ةيامح نوناق
02 ةداملا قيبطت قئاقد ديدحت لوح٧١/20/٧١02 خيرات٧6١ مقر يقيبطتلا موسرملا

٩2/٧/2002 خيرات444 مقر ةئيبلا ةيامح نوناق نم
١١/١١/8002 خيرات44 مقر ةيبيرضلا تاءارجإلا نوناق
٣0/٧0/٩002 خيرات8842 مقر يقيبطتلا موسرملا

ةدافتسالا ةيلآ ديدحت لوح62/2١/٧١02 خيراتب ةئيبلا ريزو نع رداص١82١/١ مقر رارق
ةئيبلا ىلع ظفاحت تاطاشنب نوموقي نيذلا صاخشألل يبيرضلا ضيفختلا نم
صاخشألل يبيرضلا ضيفختلا نم ةدافتسالا ةيلآ ديدحت لوح ةيلاملا ريزو نع رداص رارق
*ةئيبلا ىلع ظفاحت تاطاشنب نوموقي نيذلا

ةيبيرضلا تاءارجإلا نوناق قيبطت قئاقد ديدحت لوح22/4/٩002 خيرات٣54/١ مقر رارق
١١/١١/8002 خيرات44 مقر

ميسارملاو ةينوناقلا عجارملاب ةحئال :9 مقر قحلملا

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

.هرودص خيراتو همقر ركذ رّذعت يلاتلابو رارقلا رودص خيرات لبق ليلدلا اذه ةعابط تّمت *



٥٥

يذلا لمعلا قيرف
ليلدلا اذه ّدعأ

ءايمل ةديسلا فارشإب ،يناتسبلا ردنكسإ ذاتسألا ليلدلا اذه غاص
.يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر طاسب ضيبملا

ريغ بئارضلا ةرئاد سيئر يدهم ماّسب ذاتسألل صاخ ركش
ىّلوتو ليلدلا نومضم عجار يذلا ةيلاملا ةرازو يف ةرشابملا
.نطاوملل ةيرورضلا تامولعملا ةفاكل هلومش نم دكأتلا

ذاتسألا ماعلا ةيلاملا ريدم ةداسلا ًاضيأ ركشي دهعملا قيرف
نيذلا ،ةداحش جاحلا يؤل ذاتسألا تادراولا ريدمو ،ينافيب نالآ
.ةيئاهنلا هتغيصب ليلدلا رادصإ يف لضفلا ّلك امهل ناك



ةئيبلل ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كُليلد٥٦

ليلدلا اذه رشني
ةلسلس نمض
ةيلاملا ةيعوتلا“
”ةيبيرضلاو

،يصخشلا مادختسالل هـتاـيوـتـحـم ةـعاـبـط وأ لـيـمـحـت وأ خسن مـكـنـكـمـي
ةيـمـيدـقـتـلا ضورـعـلاو تادـنـتسمـلا يف هـنـم تاـفـطـتـقـم نـيـمضتو
:يلاتلا لكشلا ىلع تامولعملل عجرمك ركذُي نأ طرش ةينورتكلإلا عقاوملاو
تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نمةدافتسالا ىلإ كُليلد“
ةئيبلا ةرازو ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم،”ةئيبلل ةديفملا
.8١02 - ةينانبللا
دـيرـبـلا ىـلـع دـهـعـمـلا ةـلسارـم بجـي ،يراـجـتـلا وأ ماـعـلا مادــخــتسالــل
ىلع ةينانبللا ةئيبلا ةرازو وأbl.vog.ecnanfi@etutitsni ينورتكلإلا
٧6١eerced@bl.vog.eom :ينورتكلالا ديربلا

:ىلع ًًاّرفوتم ليلدلا اذه
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www :يلاملا دهعملا عقوم
bl.vog.ecnanfi.www :ةيلاملا ةرازو عقوم
bl.vog.eom.www//:ptth :ةئيبلا ةرازو عقوم

ءالخإ نايب
ةيلوؤسملا

حصنُي .نطاوملا ىلع تاءارجإلا ليهست فدهب ليلدلا اذه ةغايص تّمت
وأ ورشان لّمحتي ال .تامولعملا نم ديزملل ةيبيرضلا ةرادإلا ةعجارُم
تاءارـجإب ماـيـقـلا دـنـع لصحـي أطـخ يأ ةـيـلوؤسم لـيــلدــلا اذــه وّدــعــُم
اذه ىوتحم مادختسا نكمي ال امك ،مسرلا وأ ةبيرضلا ديدستو حيرصتلا
ىـقـبـت لـب ،ةـيـئاضقـلا تاـعازـنـلا يف ينوـناـق جرـمــك هــبسنو لــيــلدــلا
.ساسألا عجرملا ةيقيبطتلا تارارقلاو ميسارملاو ةينوناقلا صوصنلا

لكش يأب سكعي ال تاريسفت نم هنّمضتي امو ليلدلا اذه ىوتحم نإ
.يبوروألا داحتالا يأر لاكشألا نم
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