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 ةيجيتارتسإ صخلم

 ةمركملا ةكم ةقطنم ريوطت
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لصيفلا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص  

 

 

 

دوعس لآ دمحم نب هللادبع نب لصيف ريمألا ومس  

رغألا ةعومجم سيئر  

 

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع  لنيز هللادبع :ذاتسألا يلاعم

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع يمحتملا دوعس :روتكدلا يلاعم

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   ندال نب يحي :ذاتسألا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   بلاغ لا دلاخ :ذاتسألا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   رازج زيزعلادبع :روتكدلا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   نابص دمحم :روتكدلا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   رقص زيزعلادبع :روتكدلا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع   يبصقلا دجام :روتكدلا

 ةيهيجوتلا ةنجللا وضع  يرصملا هللادبع :روتكدلا

 عورـــــــــــشملا رـــــــــيدــــــم  رادقش فسوي ميهاربإ :روتكدلا

 

 

 

 ةكم ةقطنم ريوطت ةيجيتارتسإ عورشمل ةيهيجوتلا ةنجللا

ةمركملا   
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ً

 

 ةيجيتارتسالل ماعلا هجوتلا
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 ةيجيتارتسالل ماعلا هجوتلا

 

 : عقاولاو لومأملاو ضورفملا )أ

تو هراوز و مارــــــــــــحلا هللا تيبل تامدـــــــــخلا ىقرأ ةمركملا ةكم ةقطنم َمِدقت نأ :ضورفملا .١
ُ

 نِّسَح

ت فورــــظ
َ
ن
َ

ق
ُ

ل
ْ

 .  مهتماــــــقإو مــــه

اجذومن ةمركملا ةكم ةــــــــــــقطنم حبصت نأ :لومأملا .٢
ً

اقرشم 
ً

لُمو 
ْ

امِه
ً

 ملاعللو قطاــــــــــــنملا ةيقبل 

ايملاع لوألا يمالسإلا عجرملاو ،يمالسإلا
ً

 . 

 . لومأــــملا الو ضورفملا قيقحت نم اهنِكَمُي ال اهينطاقو ةقطنملل يلاحلا عضولا : عقاولا .٣

 : ةيجيتارتسإلا ءانب سسأ  )ب

 . ةمركملا ةكم لوح يلاتلابو هلوح رودي طيطختو طاشن لكو ةقطنملا روحم وه مارحلا تيبلا -١

 ةقطنملا هجتتل " ْنيمألا ُيوقلا" عـــمتجم ىلا لوحتلل هتئيبو ةقطنملا ناسنإ ريوطت فادهتسإ -٢

 ، ةيومنت رواحم ةعبرأ ىلع لمعلا لالخ نم كلذ متيو .لومأملا مث ضورفملا قيقحت وحن

 : يه

 . صاــــــخلاو يموكحلا نيعاطقلا ةيمنت ، ةيتحتلا ةينبلا ةيمنت ، ناسنإلا ةيمنت 

 : نيتلحرم ىلع لمعلا -٣

 . ةمرــــكملا ةـــكم ةــــــــقطنمل ةلماشلا ةيــــجيتارتسالا ةلــــظملا عضو : ىلوالا

 ةقطنملل ةلماـــــشلا ةيجيتارتسالا نم ةقثبنم - ةصاخ ةيجيتارتسإ عضو : ةيناثلا

 . ةرشع ىدحإلا ةــقطنملا تاــظفاــحم نم ةظفاـــــحم ٍّلكبو ةمركملا ةكم ةنيدمب
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 : "نيمألا يوقلا" فصوب دارملا )ج

 : لثم ) اهب فصويف ناسنإلا اهبستكي يتلا ةيفرعملاو ةيئايزيفلا تاردقلا ( ْىوقلا

ايملع َّنكَمُملا - فقثملا - ملعتملا 
ً

اديج بردــتملا  - لمعي ام لك يف 
ً

اينف رهاملا - 
ً

 - 

اـيندب قئاللا – يفاعتملا
ً

 . ناـــقتإب ةـمهملا ءادأ ىـلع رداقـلا ـ 

 

 : لثم ) هتامس نم حبصتف ناسنإلا اهيلع ىبرتي يتلا عابطلاو تايكولسلا ( ْنيمألا

 – ةيلوئــــسملا لمحتم - مهفتملا - يباجيإلا - نواعتملا - ينافتملا - نومأملا - قداــــصلا - يقتلا -نقتملا

اينهذ حتفتملا - حوـــــمطلا – يعاــــمتجالا – ردابملا - ْيِطَسَولا
ً

 . 

 :  ةيجيتارتسإلا ءانب فده )د

 ةــــــــــــقطنمب ضوــــــــهنلا هــــــــيدي ىلع ققــــــــــــــحتيف ؛نيــــــــــــمألا ىوــــــــــقلا فصو غــــــــــــــلبيل ةقــطنملا ناــــــــسنإب ءاــــــقترالا

 . اهـــــب قــــــئاللا ىوتـــــسملا ىلإ ةــــمركملا ةـــــــكم

 : ةقطنملا ناسنإل ةيلبقتسملا ايؤرلا )ـه

 ىضرلاب مــــــــــــعني ، ناكملا ةيسدقو مءالتي امب هتايكولسب ٍقترُم ةيلوئسملل لمحتم ردابم عدــــــــبم جتنم ناسنإ 

 . بوــلقلل ةلــــبق يه امك لوـــــــقعلل ةلــــــبق ةقــــطنملا حبـــــصتل ةمارـــــكلاو ةيرــــحلاب عـــــتمتيو ءامتنالاو

 ةقطنملا ناسنإ اهب مزتلي يتلا ئدابملاو ميقلا )و

 . نمــــــــحرلا فويــــض عم لماــــعتلاب ءاقترالاو مارحلا تيبلا ةيسدـــق مارتحا .١

 . نيرخآلا لبـــق تاذلا ىلع نوناــــــقلا قيبطتو ماعلا قحلاو ريغلا قوقح مارتحا .٢

لـــعتلا ىلإ ةردابــــملا .٣
ّ

 . روغثلا دـــــــس يــف عادـــــبإلاو ناــــقتإلاو بردــــتلاو م

 . مـــــهروـــــمأ ريــــــسيتو مهــــــجئاوـــــح ءاــــــــــضقو ساـــــنلا ةمدـــــــخ .٤

 . ةــــطساولاو ةوــــــــشرلاو داـــــسفلا ةبراحمو ةيعامتجالا ةيلوئسملا لـــمحت .٥

 . لـــمعلا تايكولس ىقرأب كــــــسمتلاو جاتنإلا ةدايزب مامتهالاو ءادألا ةيفارتحا .٦

 . يعاـمجلا لمعلا مازتلاو ةفلاــــخملا ءارآلا مارتحإو نيرخآلا عم لماعتلا نسح .٧

 . اهل ْدــــشَرُملاو لثمألا مادـــختسالاو ةماــعلا قفارــــملاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملا .٨

 . اهعيوـــــطتو ةينقتلل لوؤسملا مادختسالاو ةرصاعملاو ةلاـــصألا نيب ةنزاوملا .٩

 . تاغللا مـــلعتو ) ةيملاعو ةيمالسإ ( بوـــــعشلا تافاــــقث ىلع حاــــتفنالا .١٠
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ايناث
ً

 

 ريوطتل ةلماشلا ةلاسرلا

 ةمركملا ةكم ةقطنم
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 ةمركملا ةكم ةقطنم ريوطتل ةلماشلا ةلاسرلا

 : ةيجيتارتسإلا عم نيلماعتملا لكل يساسألا عجرملا )أ

ناــــسنا، ةمركملا ةكم ةقطنمب قالطنإلل ةيفافــــشو فارتحإو ةيلعافب لمعنــــس
ً
ناكمو ا

ً
 ,اهب ةقئاللا ةناكملا وحن ا

لُملاو اـهتاـهجوتو اـهلاـمعأ عيمجب ةـيجذومنلا ةـقطنملا حبـــــــصتف , مارحلا هـللا تـيب مـــــــضت اـهنوك
ْ

 ةـيقبل ةـمِه

ايملاع لوألا يمالـــسإلا عجرملاو ، ةمأللو قطانملا
ً
 عمتجملا دارفأ ةفاك دعاوـــسو ةثيدحلا مولعلاب نيحلـــستم ،

 ىلع انزيكرت نوكيـسو .انتوقو انزع ردـصمو ريبكلا انتيب ةكلمملل ةيـسفانتلا ةيداـصتقإلا عاـضوألا نم نيديفتـسمو

  ، "ْنيمألا ُيوقلا" ــــــــب فـصتي عمتجم ءانب ىلا يدؤي امب هل ةيـساـسألا تاجايتحإلا نيمأتو ةقطنملا ناـسنإ ةيمنت

 . ةعبرألا ةيسيئرلا ةيمنتلا رواحم ىلع زيكرتلا يف لثمتت ةيليصفتلا انتلاسر نإف كلذل

 : ةلاسرلل معادلا ينيكمتلا لمعلا تالاجم )ب

 يلاــــــــــــــــــملا مـــــــــــــــعدلا ريــــــــــــفوتو  ةءاـــــــــــــــفكلاو يعاــــــــــــمجلا لمعلا قيــــــــــــقحتب مزتلن اـــــــــنتلاسر ذيفنت ليبس يف

  : قيرـــــــــط نع مزالــــــــلا ينوناــــــــقلاو

 هماهمو هتايلوؤــسم نم،ةمركملا ةكم ةقطنم ريوطتب صاخ ىلعأ سلجم نيوكت  ١ / ب

: 
 ةعباــــــــــتمو اهفادــــــــهأ قــــــيقحت نم دكأــــــــتلاو ةــــــــقطنملل ةيجيتارتــــــــسإلا ةــــــــــــــطخلا ىلع فارــــــشإلا .١

 . اــــــهذيــــــفنت

 . داــــمتعالل اهعفرو ةيجيتارتسإلا هذهل لاعفلا قيبطتلاب ةلـــيفكلا حئاوللاو ماظنلا عضو .٢

 تاهجلا ديدحتو ، دودرملا ةعيرــــــــسلا تارداــــــــبملاو ةيذيــــــــــفنتلا تاءارجإلاو تاوــــــطخلا تايولوأ ديدــــــحت .٣

         . عوــــضوملا ططخملا بسح لــــمعلا ريـــس نم دكأتلاو ،اــــهل ديجلا ذيفنتلا ىلع ةرداــــقلا

 يتلا تابــــــقعلا ةلازإ ىــــــــلع لمعلاو ةيذيفنتلا  تاءارــــــــجإلاو ةــــــمظنألا ليهــــــــستل ةيلمعلا لولحلا داجيإ .٤

  .خــلا.. ةينوناــــــــــقلاو ةيرـــــــــــشبلاو ةيلاـــــــــــملا دراوــــملا ريـــفوت لــــثم، ذيــــفنتلا هــــجاوت

امدق هب ريسلا نمضي امب ةمزاللا تاليدعتلا حارتقاو عورشملل ماعلا ءادألا ميوـــــقت .٥
ً

 . 

 نوــــــــــــكتل اــــــــــــهيلع فارشإلاو ، ينيكمت يمدخ وأ يروحم لاجم لكب ةصصختم لمع تاعومجم نيوكت .٦

 . اهــلاجم يف حيـــحصلا هاـــجتالا يف ريوـــــطتلا ةــلجع عــــفد هنأــــش نم ام لكل ساـــسألا خبطملا يه

 ةـقطنملا ريمأـب ةـطبترم نوكت ) صاـخ بـتكمك ( فارـــــــشإو ةـعباـتم ةدـحو ءاــــــــشنإ  ٢ / ب

تو ةرشابم
ُ

تو ، اهتايلوؤسم ددح
ُ

 : يلي امب مايقلل ةمزاللا تايحالصلا ىطع

 .رواـــــحملا لك فادـــــــهأ قيــــقحتل ةفلتخملا تاـــــهجلا نيب قيــسنتلا -١

 تاهــــــــــــجلا فلتــــــــخم عــــــــــم ةــــمرــــــكملا ةــــــــــكم ةقــــــــــطنم ريوــــــــــــطت ةيجيتارتسإل قيوــــــــستلا -٢

 . ةيــــــــــنـــــعملا

 . ةيجيتارتسإلا ذيـــــــفنت ةــــــعباتم -٣

 . ءادألا ةرادإو ساـــــــــــــــــــــــيــــــــــق -٤
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اثلاث
ً

 

 ةيمنتلل ةيساسألا رواحملا

 
 . ناـــــــــــــسنإلا ةيمنت روحم   .١

 . ةيتـــــحتلا ةينبلا ةيمنت روحم   .٢

 . يموكحلا عاطقلا ةيمنت روحم  .٣

 . صاــخلا عاطقلا ةيمنت روحم  .٤
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 ناسنإلا ةيمنت روحم

الوأ
ً

  : روحملا ةلاسر : 

 ،رغـــصلا نم أدبتو  - هروـــصو هعاونأ عيمجب - عادبإلا يرثت ةنزاوتمو ةلماكتم ةيميلعتو ةيوبرت ةموظنم قيقحت

ايحص ةنمآ ةئيب رفوتو  ،ةكسامتم ةيعاو ةرسأ يمنتو
ً

ايداصتقاو 
ً

ايـعامتجاو 
ً

.  

ايناث
ً

   )فادهأ ٥( :روحملل ةيجيتارتسإلا فادهألا :

 . ميلعتلا ةءافك عفر : لوالا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 لالخ أدبت ..ةيلحملا تاجايتحإلا مئالت ةيملاعلا ريياعملا قفو )تانبو نينب ( ةيجذومن ةميلعت قفارم ءاـــــشنإ •

 .)٪٢٠ ( ةيونس ةدايز ةبسنب ،اهيلت يتلا ماوـــــعألا ةسمخلا ةدمل رمتستو نيماع

 كلذو  ملعملا ةءافك عفرو جهانملاو ةيميلعتلا تاـــــســـــسؤملا ريوطت يف صاخلا عاطقلا ةكراـــــشم زيفحت •

 ىلا ةفاـــضإ ، )ماوعأ ٣ - ٢( رثكألا ىلع نيماع لالخ ةريبكلا تاظفاحملا يف ةيليهأتو ةيبيردت زكارم ءاـــشنإب

 عاــــــــــــــــــــــــــــــطقلا نم ةلاعف ةكراشمب رادتو زهجت ؛ىرخألا تاظفاحملا نم لك يف – لقألا ىلع - دحاو زكرم

 عمــــــــــــــــتجملا تابــــــــــــــلطتم عم اوــلعافــــــــــــتــيل نيــــــــملعملا ريوــــــــــــطتو ةثيدحلا جهانملا عــــــــضو يف كلذــــكو صاــــــــخلا

 . ةــــــلودلا تاــــــــــجاــيتحاو لـــــــــمعلا قوسو

 لاــــــــــــفطألا تاــــــــــــــضورب ةــــــــــــقطنملا لافطأ نم ٪٩٠ قاــــــحلإ ..لاــــــــــــــــــفطألا ضاير نم ًءادتبإ ميــــــــــلعتلا ةــــــــــــيمازلإ •

 . تاوــــــــنس ٤ نس نم ًءادــــــــــــــتبإ

 .ماوـــــعأ ٥ لالــــــخ اهلداـــــعي ام وأ ةماـــعلا ةيوناــــــثلا ىتح ا©يمازلإ ميلعتلا لــــعج •

 .ماوعأ ٩ لالخ ةقطنملا ناكس ددع نم ٪٧ يلاوح ىلإ % ١٦ نم ةيمألا ةبسن ضيفخت •
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 ةرمعلاو جحلا لاجم يف نيلماعلا ءادأ ىوتسم عفر : يناثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 ىف نيلماعلا عيمج قاحلإو ،)ةيجاتنإلاو ةدوجلاو ناقتالا ىلعزكرت ( ةـــصـــصختم بيردتو ليهأت جمارب دادعإ •

طرــــــش اهب قاحتلالا لعجو ،اهب نيرمتعملاو جيجحلا ةمدخ
ً
 ةيونــــــس ةدايز ةبــــــسنب لاجملا كلذ يف لمعلل ا

 .  ماوعأ ٥ لالخ لمتكت  )٪٢٠(

 هـتيمنتو ةـقطنملا ناــــــــسنإ ىدـل ةـيباـجيا تاـهاـجتاو ميهاـفم ءاـنب : ثـلاـثلا فدـهلا

 . ايعامتجا

 : هقيقحت لئاسو

 عــــــــــــــمتجملا ءانب يف ةرــــــــــــسألارودو ةــــــــــــــــفاقثب ءاــــــــــــــقترالل يندملا عمتجملا تاــــــــــــــسسؤم معدو ءاشنإ •

 : لالــــــخ نم رصاــــــــعملا ملــــسملا

 نم دمتعملاو ةيعامتجالا نوؤــــــشلا ةرازو ماظن نم ةلماكلا ةدافتــــــسالاب ( ةينواعت تايعمج ءاــــــشنإ §

ارخؤم ةـلودـلا
ً

 اـهتيوـــــــضع يف نيكراــــــــشملل تاـمدـخلاو كالهتـــــــسالاو جاـتنإلا تالاـجم يف لـمعتل ) 

 ةدحاو ةيعمجو ،فئاطلاو ةدجو ةكم نم ٍلك يف اًيونـس نيتيعمج لدعمب . مهب طيحملا عمتجملاو

 . ماوعأ ٣ لالخ ،ةدـــــحاو ةيعمج لدعمب ىرقلل لصت نأ ىلع رغصألا تاظفاــحملا يف

 لالــــــــــــخ تاــــــــــــــــظفاحملا عــــــــــيمج يف اهل عورــــــــــف رشنو ، ماــــــــــــع لالــــــــــخ ةقطنملاب ةرــــــــــــسألا ةئيه ليــــــــعفت §

  . ماوــــعأ ةثالــــث

 اميف ةيلماكتو ةيــصــصخت ســسأ ىلع لمعتل ماع لالخ ةمئاقلا ةيريخلا تايعمجلا تارادإ ةءافك عفر §

 . ماوــــــــعأ ةثالــــث لالخ ،تاـــظفاحملا عيــــــمج يف اــــهل عورف رـــــــشنو ،اهـــــنيب
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 . ةيضايرلاو ةيهيفرتلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تامدخلا ريفوت : عبارلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 يحلا ينكاـــــــسل ءاـقتلا ةـطقن نوكتل ؛اـهئادأ ةـعباـتمو ةـيجذومنلا ءاـيحألا زكارم نم ٍفاـك ددـع ءاـــــــشنإو معد •

 ءاـيحأ زكارم ةرـــــــشع( مهل ةـيـــــــضاـيرلاو ةـيهيفرتلاو ةـيعاـمتجالاو ةـيفاـقثلا تاـمدـخلا ميدـقت يف مهاـــــــستو

 ةـيجذومن ءاـيحأ زكارم ةـعبرأو ،فئاـطلاو ةدـجو ةـكم نم لـك يف ،) ةـفـــــــصاـنملاـب ةـيئاـــــــسنو ةـيلاـجر ةـيجذومن

 جاـيتحالا يطغت نأ ىلع . ةـيرق لـك ىفو ،)ب ةـئفلا( تاـظفاـحم يف نازكرمو ،)أ ةـئفلا( تاـظفاـحم ةـيقب يف

ايونس )% ٢٥ ( ةبــــسنب ديازتتو ،ىرـــــــقلاو تاظفاــــحملا لك يف تاونس عبرأ لالخ
ً

 . 
 نيب ةيسفانت تارود قلخو اهبابــــــــــــــــــش ددعو ةــــــــــــــــــقطنملا مجح عم بسانـــــــــــــــتت  ةيضايرو ةيفاقث زكارم داجيإ •

 ةيــــــــــــضايرلاو ةيـــــــــــــــفاــــــقثلا ةــــــــــــــــــيدنألا تايناـــكمإ نم ةداــــــــــــفتسإلا نكميو , ماوعأ )٣-٢( لالخ تاظفاــــــــــــحملا

 . قالــــــطنإ ةطــقنك ةقــــطنملاب

 نيكمتو ءانبو دادعإو ،ةيلوئــسملا لمحتل بابــشلل ديجلا دادعإلا : سماخلا فدهلا

 . صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا يف لمعلل ةباش تادايق

 : هقيقحت لئاسو

 ٪١٠  لدـــــــــــــــعمب ةقطنملا يف ةلاطبلا ةبسن ضيفختو لمعلا قوس تاجايتحإل ةيبلت بابشلا ليهأتو بيردت •

 . ةيلاحلا ةبــــسنلاب ةنراــــــــقم ايونـــس

 ةبسن نوكت ثيحب ةقــــــــــطنملا يف ةيداــــــــــــيقلا ةيموــــــــــــــكحلا بصاــــــــنملا يف ةباــــــــــشلا تاقاــــــــــــطلا نم ةدافتسالا •

 ةيدــــــــلبلا ســــــلاجملاو ةقطنملا سلجم نم ءادتبا )٪١٥( ةبسنب  ا©يونس ةدعاصتم بصانملا كلت يف بابشلا

ايونـــــس )% ٢٠( ةبسنب تاـظفاحملل
ً
 . جئاتنلا ىلع مهتبساـــــحمو كرــحتلا ةــــيرح نم مهــــنيكمتو ،

  



 
 

 13 

 ةماعلا تامدخلاو ةيتحتلا ةينبلا ريوطت روحم

الوأ
ً

  :روحملا ةلاسر :

 ةـيداـــــــصتقا ةـفلكو ةءاـفكو ةدوجب رئازلاو نكاـــــــسلا ةـجاـحب يفت ةـلماـكتم ةـيتحت ةـينب ةـناـيـــــــصو ريوطتو ريفوت

  .اضرلا هل ققحتو ةئيبلا ىلع ظفاحت ةبسانم

ايناث 
ً

   )فادهأ ٦( :روحملل ةيجيتارتسإلا فادهألا :

  : لوالا فدهلا

 . كلهتسملل اهلاصيإو اهردهو اهبرست ةجلاعمو ةيقنو ةيفاك هايم رداصم ريفوت

 : هقيقحت لئاسو

 .ماــع لالخ ،اهلاـصيإو برــــشلا هايـــــم رداــصم ريفوتب ةصاخلا تاساردلا نم ءاهتنالا •

 نمــــــــــــــــــــــــــــــض يقاـــــــــــــــــــــــــــبلاو ةددحملا ةدملا يف ماوعأ ثالث لالخ )% ٣٠( برشلا هايم عيزوتو جاتنإ صيصخت •

 . % ٧٠-٦٠ ىـــــلإ لــــــصتل ةيـــــقبتملا ةدـــــملا

  .ماوعأ ثالث لالخ ،اهيلإ ةلصاولا ريغ لزانملا نم )٪٥٠( ىلإ ةايملا لاصيإ •

 

 . ةقطنملاب ةيحصلا تامدخلا ةءافك عفر : ىناثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 تاـعاـطقلل زيفحتلاو قيـــــــسنتلاـب ةـمئاـقلا اـياـــــــضقلا عم لـماـعتلا لالخ نم ةـقطنملل ةـنمآ ةـيحـــــــص ةـئيب ريفوت •

 مازتلإلاو ةيذيفنت ةطخ ىلا لوــــــصولل صاخلا عاطقلا يــــــصــــــصختمو نييميداكألا ةكراــــــشمبو ةلوئــــــسملا

 قفتملا ةـينمزلا جماربلا نمـــــــض اـهرود ءادأـب مزتلت ال يتلا ةـينعملا تارادإلاو تاـهجلا ةـبـــــــساـحمو اـهذـيفنتب

  . )ماع لالخ( قيبطتلاب ءدبلا يف اهيلع

الثامم هلعجو نيميقملاو نينطاوملل يحــــــصلا نيمأتلا ميمعت •
ً

ايملاع ةمدقملا تامدخلا ىقرأو نــــــسحأل 
ً
، 

ايونس )% ١٥(ةبسنب
ً
 .ماوعأ)٧-٦( لالخ لمتكتل )% ٣٠-٢٥( ىلإ عفتري ىلوألا ماوعألا ةثالثلا لالخ ،

 تاطحمو تاكبــــش ءانب لالخ نم كلذو يئيبلا ثولتلا ىلع ءاــــضقلاب درفلل ةبــــسانملا ةيحــــصلا ةئيبلا نيمأت •

 بوـــــسنم ضيفختو ةقطنملا يف ةريبكلا ندملاو تاظفاحملا يف ةيثالثلا ةجلاعملا تاذ يحـــــصلا فرـــــصلا

 .) ماوعأ ٧ ( لالخ اهب ةيفوجلا هايملا
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 . ةيتحتلا ةينبلل ةلماكتم ةموظنم ريوطت : ثلاثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 ماــعلا لــقنلاو قرطلا ىلع تالـــــــصاوملا لاــجم يف ءاــيحألل ةــلماــكتمو ةــلماــــــــش تاــمدــخو قفارم داــجيإ   •

 ةئيــــــــبلل ةقــــــــيدصو ةروــــــــطــــتم لئاــــــــــسو مادختساب يحصلاو فرصلاو هايملاو ءابرهكلاو تنرتنإلاو تالاصتالاو

 .ماوعأ ٦-٥ لالـــــــخ ...

 يحــــــصلا فرــــــصلا ةحلــــــصمو ةيلحتلاو تايدلبلا اهنمو ،ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاعاطقلا ةدناــــــسمو معد •

 يف ةموـــسرملا تاجايتحالا ةيبلتل ةبولطملا تاينازيملا ىلع لوـــصحلا يف ،ةئيبلا ةئيهو ءابرهكلا ةكرـــشو

  .ماع لالخ ةيرشعلا ةطخلا

 ءدبو اهذيفنت ءاــــــــنثأ قساــــــــــــــــنتتو لماــــــــــــكتت يتلا عيراــــــــــــــــشملل ديجلاو عراستملا ذيفنتلا ليهستو ةعباتم •

 .ماوعأ )٨-٦( زواــــجتي ال دعاـــصتب ةلـــماك اهلـيغشت

 . تالصاوملاو ةماعلا ةكرحلا قفارم ريوطت  : عبارلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 ةمدخ ميدقتو ،ةيمــــسوملا ةكرحلا ةيــــصوــــصخو نيرفاــــسملا ةيعون عم ةبــــسانتملا رفــــسلا قفارم ريفوت •

ارحبو اوج ةقطنملا ىلإ نيمداقلاو نيرفاسملل ةزيمتم
ً

 : قيرط نع ،ا©ربو 

 ،ءادألا ةـيروحم اـهلعجو ،ئناوملاو تاراـطملل ةـيباـعيتـــــــسالا ةـقاـطلا ةداـيزل ةـلماـكتم ةـطخ عـــــــضو §

 لالخ .. )اًرحبو اًوج( ريدـــصتلا ةداعإب ةـــصاخلا دويقلا عفر عم نفـــسلاو تارئاطلا عاونأ عيمج لابقتـــسال

 .ماع

 ليغــــشتلا ىلإ ايجيردت هليوحتو )م٢٠١١( ةياهنب زيزعلا دبع كلملا راطم عورــــشم ذيفنت نم ءاهتنالا  §

 .رفاسم نويلم )٣٠( ةيباعيتسا ةقاطب يروحملا

 . ماوعأ)٥(لالخ ةرمعلاو جحلا ءانثأ زهاجلا فيدرلا نوكيل فئاطلا راطم ةعسوت §

 . ماوعأ )٧-٥( ةذفنقلا يف راطم ءاشنإ §

 تامدخلا مدقتو ةءافكب لمعت ةثيدح تاطحم لالخ نم نيرفاـسملل ةمدقملا تامدخلا رـشنو نيـسحت §

 .ماوعأ )٣( لالخ ةيسفانت راعسأب ةقئاللاو ةلماكتملا

 ةكم ىلع زيكرتلا عم ةقطنملاب ةيــــسيئرلا ندملا نيب طبرلل ةيديدحلا ككــــسلاو تاراطقلا رــــشنو ءانب §

 . )ماوعأ ٨-٦(رعاشملاو

 ةنيدملا( ةيـــسيئرلا ندملا ةفاكب ةقطنملا طبرت ةيمانتمو ةعيرـــس ةيـــسيئر ديدح ةكـــس ةكبـــش ءاـــشنإ §

 تاظفاحملاو ندملاو رعاشملا طبرت ةيلخاد طوطخب ةموعدم )... ةيبونجلا قطانملا ،ضايرلا ،ةرونملا

 ىلع ةقطنملا يف ةيــــسيئرلا تاعدوتــــسملاو ةيعانــــصلا ندملاو ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا ئناوملاب
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 ) ٨-٧ ( نع ديزي ال امب ماعلا ططخملا بـــــسح ذيفنتلاو ،لوألا ماعلا لالخ ماعلا ططخملا .. ءاوـــــس ٍدح

 . ماوعأ

 . ةيجذومن ءايحأ ىلإ اهليوحتو ةيئاوشعلا ءايحألا ةجلاعم : سماخلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 . نيماع لالـــخ فئاـــطلاو ةدجو ةــــــكم يف ةيئاوشع ءايحأ)٣( ةجلاعم يف ءدــبلا •

 . ) ماوعأ ٧( لالــــــخ  ةفدـــــهتسملا ءايــــحألا نم )٪٧٠( ةجلاــــعم نم ءاهتنالا •

  . ) ماوعأ ١٠( لالـــــــــــخ ةيئاوـــــــــشعلا قطانــــــــملا نم )% ٥٠ (ريوـــــــــطت •

 

 ةدافتـــــسالاو ةلودلل ةماعلا يـــــضارألا ريوطتو قيثوتو ةيامح : سداـــــسلا فدهلا

 . اهنم

 : هقيقحت لئاسو

اـمعد اـهميدـقتو ،ةـلودـلا مـــــــساـب اـهليجـــــــستو ةـيجيتارتـــــــسإو ةـيزكرم ٍضارأ ءارـــــــشو نيمأـت •
ً

 ةـماـعلا تاـمدـخلل 

 تاـــــــســـــــسؤملاو ةـيريخلا تاـيعمجلاو ءاـيحألا زكارمو ميلعتلاو ةـحـــــــصلا قفارم لـثم ،داـــــــصتقالاو عمتجملل

 ىلع  ) ماوعأ ٣( لالخ ةطـــــسوتملاو ةريغـــــصلا عيراـــــشملا ومنل ةزفحملاو ةيجاتنإلاو ةيعانـــــصلاو ،ةيندملا

ايونس ٪٣٥ساسأ
ً

 . 
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 يموكحلا عاطقلا ءادأ ريوطت روحم

الوأ
ً

  :روحملا ةلاسر :

 ،عومجملاو درفلازاجنإ ىوتسمو يموكحلا لمعلا ةئيب ريوطت

  .)ْنيمألا ُيوقلا( ايؤرلا عم قفاوتيل 

ايناث
ً

    )فادهأ ٣( :روحملل ةيجيتارتسإلا فادهألا :

 . اهرودب مايقلل ةيلحملا سلاجملاو  ةقطنملا سلجم ليعفتو نيكمت : لوألا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 . نيماع لالخ , ةمزاللا تايحالصلاو تانزاوملاب ةقطنملا سلجمب ًءدب سلاجملا كلت معدو ميظنت •

 

 . يموكحلا ءادألاب ءاقترالا : ىناثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 تاءاـفكلا باـطقتـــــــساو ةـيداـيقلا تاءاـفكلا ثـيدـحتو نيفظوملا بـيردـتو ةزِّفحم ةـيباـجيإ لـمع ةـئيب ريوطت •

ايونـــــــس % ٢٠ ةبــــسنب ماوعأ ٥ لالخ لمتكت ةزيـــــمتملا
ً

 . 

 لالــــــــــــــخ ءاــــــــهتنالاو اًروــــــــــــف كلذ يف ءدبلا عم ،يرادإلاو يلاــــــــــملا داسفلاو ةيبــــــــــلسلا ةيطارقوريبلا هبراــــــحم •

 . دـــــــح ىــــصقأب نيـــــــماــع

 متي نأ ىلعو رــــــــــــهشأ ٦ لالخ يذيفنت جــــــمانرب عضو ةيذيفنتلا حئاوللا طيسبتو نيناوقلاو ةمظنألا ثيدحت •

الــــــماك هذـــــيفنت
ً

 .) ماوعأ ٣( لالــــــخ 

  . نيماع لالخ لماعتلا ةيفاـفشو تاءارجإلا ةــسالسو حوضوو يفيظولا فيصوتلا ديدـحت •

 . نيـــــــــماع لالـــخ  ةيـــــنورتكلإلا ةــــــموــــــــكحلا ميـــــمعت •

 )٪٢٠( ةبسنب ماوعأ )٣( لالــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ،ةبساحملاو ةبقارملاو ةعباتملا تاءارجإ نينقتو ءادألل ريياعم عضو •

 .ثلاثلا ماـــــــــعلل )٪٥٠( يناثلا ماــــــــعلل )٪٣٠( و لوألا ماــــــــعلل
 . ماوعأ )٥-٣( لالـخ قبس ام قيقحتل ةربخلا تويبو صاـــــخلا عاطقلاب ةناعتسالا •
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 . ةيداصتقالا ةطشنألا يف تاظفاحملا راودأل ةيلماكت ةطيرخ عضو  : ثلاثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 عم ىشاـــــــــمتي امبو ةيـــــــــسفانتلا ةزيملا ىلع ًءانب ةـــــــــظفاحم لكل يراـــــــــــــــــــــمثتسالا خانملا ميظنتو نيسحت •

 ةيراــــــــــــــــــــــــمثتسإلا تالاــــــــــــــــــجملا ديدحتو اهلوحو اهب ةيناكــــــسلا ةفاثكلاو اهتيفارغجو اهــــــــــــــــــعمتجم ةعيبط

  . ماــــع لالـخ ةظفاـــــــحم لكب ةيــــــسيئرلا

 بـــــــسح تاـظفاـحملا ىلع ةـعزوم ةـقطنملا يف ةـعاـنـــــــصلاـب ضوهنلل ةـيفاـك ةـيعاـنـــــــص ٍضارأ ريفوتو دـيدـحت •

 . رثكألا ىلع نيماع لالخ اهب بذجلا لماوع ريفوتو ،اهتفاثك

 نيقاـطنلا ىلع ةـــــــسفاـنملا نم اـهنكمي اـمب ،اـهيلإ ةـيتحتلا ةـينبلاو تاـمدـخلا ةـفاـك لـيهـــــــستو لوـــــــصو معد •

 ، ماوــــــــــــــــــــعأ ةثالث لالخ )٪٤٠( ةيناثلا ،نيماع لالخ )٪٢٠( ىلوألا : لــــــــــــــــحارم ثالث ىلع ،يملاعلاو يلحملا

 . ماوـــــعأ ةثالث )٪٤٠( ةثلاثلا ةلــحرملا اهعبتت

ايونس )٪٢٠( ةبسنب ةفــــلتخملا تاظفاـــحملاب صاخلا عاـــــطقلل ةديدج ةيرامثتسا صرف قلخ •
ً

 . 
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 صاخلا عاطقلا ةيمنت روحم

الوأ
ً

  :روحملا ةلاسر :

 تاعاطقلا يفو ،عدبملا يرـــشبلا رـــصنعلا يف رامثتـــسالا لالخ نم ةمادتـــسملا ةيمنتلا معد يف ةمهاـــسملا

 ةئيهتو ةيموكحلاو ةـصاخلا تاعاطقلا ةكراـشم ليعفتب ،ةيبـسنلاو ةيداـصتقالا ايازملاو بـسانتت يتلا ةيويحلا

 . ةيرامثتسالا ةئيبلا

 

ايناث
ً

  )فادهأ ٦( :روحملل ةيجيتارتسإلا فادهألا :

 . صاخلا عاطقلا تاسسؤم ىدل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةفاقث ليعفتورشن  :لوألا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 . ماـع لالــــخ ،اـهل قسنمك ةيراـــجتلا فرـــغلا ةكراشمب اهنع نالـــــعإلاو اهيلع سفانتلا زيفحت •

 

 .بيردتلاو ميلعتلا عاطق ةيمنت يف صاخلا عاطقلارود ليعفت : ىناثلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 ،ميلعتلا ريوطت ىف )خلا .. كونبلاو لامعألا تويبو ةمهاـسملا تاكرـشلا ةـصاخو ( عاطقلا ةمهاـسم طيـشنت •

 ، قالخالا مراـكم ىلع ةزكترم ةـيملع ةـيوبرت ةـيجهنمب ،يلاـعلا ميلعتلا ةـلحرم ىلإ لاـفطألا ضاـير نم اًءدـب

ايونس )٪٢٥(لدعمب ماوعأ )٤( لالخ
ً

 .  

 تاراــــــــــــهملاو تايكولسلا نيب ةنِزاوُملا بيردتلاو ليهأتلا جمارب ريوطت يف صاخلا عاطقلا ةمهاسم طيشنت •

 . نيـــــــماع لالخ ،ةينـــــفلاو ةـــــيرادإلا
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 نع لقت ال ةبــــسنب ةيومنتلا ةقطنملا عيراــــشم يف صاخلا عاطقلا ةكراــــشم : ثلاثلا فدهلا

)٤٠٪( . 

 : هقيقحت لئاسو

 ءانبلا ،ةفلكتلا ىلع ةبـــسن لثم يملاعلا ماظنلا يف ةثدحتـــسملا ةيدقاعتلاو ةيرامثتـــسالا تاودألا لالخ نم •

 عــــــم يشاــــــــــــمتلابو ،)BOT, BOO, COST PLUS( ةلودلل ةيكلملا ةداــــــــــــعإو ةرادإلاو ءانبلا وأ ،كلمتلاو ةرادإلاو

 . ماوــــــعأ )٧ (و ،ريوـــــطتلل ماوــــــــعأ )٣ -٢ ( لالـــــخ ةــــــلودلا تاــــهجوت

 

 . ةريغصلاو ةطسوتملا عيراشملا روطتو ءاشنإ زيفحت  : عبارلا فدهلا

 : هقيقحت لئاسو

 ةدايقب كلذل ةزفحملا ةئيبلا ريفوتو ةطـسوتملاو ةريغـصلا عيراـشملا معدل لماكتم ماظن ليعفتو عـضو •

 . نيماع لالخ ،ةقطنملاب ةيسيئرلا ةيراجتلا فرغلا قيسنتو

 

ةمالع ةمركملا ةكمل جيورتلا : سماخلا فدهلا
ً

 . ةيملاع ةيقيوست 

 : هقيقحت لئاسو

 يف رامثتسالا ةقطنملاب لامعألا باحصأو تويبل ةيساسأ ةكراشمبو ،زيـــــــــــــــفحتو عفدل ةلماكتم ةطخ عضو •

 جحلاو ةكمب طابترا تاذ تاــــــــــجتنمل ) اهنيب ةيلماكت قرطب ةقــــــــطنملا تاظفاــحم لخاد ( يلــــــــحملا عينصتلا

 لالخ ةيملاعلاو ةيمالسإلا قاوسألل اهريدــــــــــــصتلو -رئازلاو رمتعملاو جاــــــــــحلا ىلع - ايلــــــــــحم اهعيبل  ةرمعلاو

 . نيماع

 ءدبو ،ماع لالخ ،اهل ةيجيورتلاو ةيـــــــــــــــعينصتلا ةطخلا عضوو ،ةمهاسم ةيرامثتسا ةكرش / تاعمجت نيوكت •

ايونس نيعنصم لدــــــــــعمب ،نيماع لالخ ،تاظفاحملا يف راشتنالاو ذيفنتلا
ً

 ،لاوــــــــــــنملا اذه ىلع رارمتسالاو 

 .ةــــمداق ماوعأ ةرـــشع لالــــــخ
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 رايتخالا يه نوكتل ةمركملا ةكم ةقطنمب يرامثتـــــسالا خانملا نيـــــسحت : سداـــــسلا فدهلا 

 .رامثتسالل لوالا

 : هقيقحت لئاسو

 ةعاـــــــــــــــنصلاو ةراجتلا ةرازو نم مـــــــــــــــعدو ةيعانصلاو ةـــــــــــــــيراجتلا فرغلا نيب نواعتو قيسنتب تابقعلا ليلذت  •

 . نيــــماع لالـــــخ تالاــــجملا باحصأو ةــــــصصختملا تاــــهجلا ةـــــكراشمو

 :ةيلاتلا تالاجملا يف ازيمتم ازكرم ةقطنملا نوكت ىتح ةقالعلا تاذ ةمظنألا ةنورم ىلع لمعلا •

 وناــــــــــــــنلا ،ةينيدلا ةحاــــــــيسلا ،هاــــــــــيملا ةيلحت ةيــــــــــــنقت  ،ينواــــــــــــعتلا نيمأتلا ،ةيــــــــــمالسالا ةفريــــــصلا

 .  يجولونكت وياــــــبلا ،يجولونكت

 ةيراــــــــجت تافالتئإ ةدع دوجو ىلا يدؤي امب لاجم لك يف قيسنتلل ةيذيفنت تاعومجمو ماع ططخم عضو •

 . نييلوألا نيماـــــعلا لالــخ ،ةيعون

 تاـعاـنـــــــصلا يف لوألا يعاـنـــــــصلا زكرملا نيوكتل - اـهنيب لـماـكتب - غبارو ةدـج يتنيدـم لـيوحت ىلع لـمعلا •

 ةسفانملا اهنكمي يتلا ةيداــــــــــصتقالا ماــــــــــجحألاو ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذو ةزيمملاو ةــــــــــــــصصختملا

اـــــــــمومع طسوألا قرشلا ةقــــــــــــــــــطنم ىوتسم ىلع امنإو طقف يجيلخلا ىوتسملا ىلع سيل
ً
 كلذ متيو ،

 ةيراجتلا فرغلا نم قيسنتب ةيــــــــــــــــــــــــملاعلا تاكرشلاو لامعألا تويب نيب ةيجيتارتــــــــــــــــسإلا تاكارشلا لالخ نم

 . ماوـــــعأ ٣ لالـــــخ ،ةعاـــنصلاو ةراجتلا ةرازوو ةــــــقطنملا ةرامأ نم معدو ةكرابمبو ةيعانصلا

 ،ةعانـصلا لاجم يف لمعلل )تانبو نينب( بابـشلا ليهأتو بيردت يف ةـصـصختم تايميداكأ ءاـشنإل ةطخ عـضو •

 تاــــــــبلطتم نيب غارفلا دــــــــسل كلذو ةيعانــــــصلا اهقطانم نم برقلاب تاظفاحملا يف عورف اهل نوكت نأ ىلع

  . ماع لالـــخ هيف مدــــقتلا وأ لــــمعلا يف نيبغارلا ىدل ةيـــــكولسلاو ةيراــــهملا ةردقملاو نييعاــــنصلا

 ندملل ةــــــــــــــــــــــــماعلا ةئيهلاو ليهأتلاو بيردتلل ةماــــــــــــــــــــعلا ةئيهلاو كونبلاو نييعانصلا نيب ةكارش دــــــــــــــــقع •

 لالــــخ ، ةقــــــــــطنملا ةرامأ ةــــــــلظم تحتو ةيراجتلا فرــــــــــــغلا نم قيــــــــــسنتب ةصاخلا ةيبيردتلا دهاعملاو ةيعانصلا

 . نيماــــع
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  دودرملا ةعيرس تاردابملا
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 )تاردابم  ٧ ( دودرملا ةعيرس تاردابملا
 

 ] ناسنإلا ةيمنت روحم [ : ىلوألا ةردابملا

 . ةرمـــــعلاو جحلا تاـــمدخ لاجم يف نيلماعلا ليهأتو بيردتل لاعف جمانرب ذيفنتو عضو  :ةرمعلاو جحلا 

 

 ] ناسنإلا ةيمنت روحم [: ةيناثلا ةردابملا

 عــــــــــــــــــفرو ةقطنملا ناــــــــــــــــــسنإ تايكولسب ءاقترإلا ىلا فدهت جمارب ةدع ذيفنتو عضو :ماظنلا ءاقدصأ ةيعمج

  ىلا يدؤتو ؛ ةماــــــــعلا تامدخلاو ةمالسلاو ةئــــــــيبلاو عــــــــــمتجملاو نيرــــــــــــــخآلاب مامتهإلل هــــــــيدل يعولا ةــــــــجرد

 ىلع ظافحلل ةءاــــــــــــنبلا تايكولسلا رشن ىلع ثـــــــــــــــحلاو عيجشتلاب ينعت ةيعامتجإ / ةينواعت ةيـــــــــــــــعمج ءاشنإ

 . عمتجملاو ةئيبلا يف ةليضفلاو ماظنلا قيبطت

 

 ] ةيتحتلا ةينبلا ةيمنت + ناسنإلا ةيمنت روحم [ : ةثلاثلا ةردابملا

ايعامتجإ( ةيئاوــــــــــــشعلا قطانــــــملا يف عاضوألا نيسحت ىلا يدؤت جمارب ذيفنتو عضو :ةيئاوشعلا قطانملا
ً

 ، 

ايئيب
ً

ايــــــحص ، 
ً

ايداصتقإ ، 
ً

 ءدــــــــــبلاو ةدــــــــــج يف يناثلاو ةكم يف امهدــــــــحأ نيجذومن رايتخإ لالخ نم كلذو  ) .... 

 .تاــــــظفاحملا ةيـــــقب يف ىرــــــخالا ةيئاوــــشعلا ءاـــــــيحألا نم ديدـــــعـلا ىلع قيبــــطتلا فدـــــــهب امهنم

 

 ] ةيتحتلا ةينبلا ةيمنت روحم [ : ةعبارلا ةردابملا

 ةـحلاـــــــصلا هاـيملل رربم ريغلا ردـهلاو يلاـعلا كالهتـــــــسإلا ضيفختل لاـعف جماـنرب ذـيفنتو عـــــــضو  : هاـيملا ريفوت

 ةءافك عفر لالخ نم ةمركملا ةكم ةقطنم يف يراجتلاو يعانــــــصلا عاطقلا يف ) %  ٢٥ - ١٥ ةبــــــسنب( برــــــشلل

 نم رفوتملل يلمعلا قيبطتلاب كلذو )عاطقلا بــسح( هايملل ربكألا كالهتــسإلا تاذ تائــشنملا يف مادختــسإلا

 اذـه يف لـمعلل ةـلهؤم ةـينطو تاءاـفك قلخ تـقولا سفن يفو ةـيداــــــــصتقإلا ىودـجلا تاذ ةـلاـعفلا لولحلا

 .لاجملا
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 ] صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا + ناسنإلا ةيمنت روحم [ : ةسماخلا ةردابملا

 ةلماعلا ىوقلل ةيزكرم تانايب دعاوق و ةكبــش سيــسأتل لاعف جمانرب ذيفنتو عــضو  : ينورتكلإلا لمعلا قوــس

 ةيموكحلا تاهجلا لكب اهطبرو داصتقالا يف يلكلا لمعلا بلطو ضرع يرصح لكشبو مضت ةدفاولاو ةينطولا

 لمعلا قوــــس(  ةمركملا ةكم ةقطنم يف ةــــصاخلا تاكرــــشلاو تائــــشنملل اهتحاتإ ىلا ةفاــــضإ صاــــصتخالا تاذ

 . ) ينورتكلالا

 ] يموكحلا عاطقلا ةيمنت روحم [ : ةسداسلا ةردابملا

 ءادأ يف ظوــــــــحلم نيــــــــسحت ىلا يدؤــــــــــــي دودرــــــــملا عيرــــــــــــس يريوــــــــــطت جماــــــــنرب ذيــفنت :ماعلا عاطقلا ءادأ

 .روهــــــــمــجلابو ىرــــــــــــــخألا تاـــــــــــهجلاب ةقالـــعلا تاذ ةيموـــــــكحلا تاعاــــــطقلا يفو ةراــــــمألاب نيــــلماـــــعلا

 

 ] ةيجيتارتسإلا فادهألا ذيفنتو ةنايص [ : ةعباسلا ةردابملا

 ريمأل رمتـــــسملا معدلا ميدقت ىلع لمعي يذيفنت / يفارـــــشإ زاهج ءاـــــشنإ :ةيجيتارتــــــسإلا ذيفنت ىلع فارــــــشإلا

 .عقاولا ضرأ ىلع دودرملا ةعيرس تاردابملاو ةيجيتارتسإلا فادهألا قيبطت عفد يف ةيلعافب مهاسيو ةقطنملا

 

 

 

 

 

 

 " قفرملا  قحلملا  رظـنأ  عيراشم ىلإ تاردابملا ليوحتل "
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