
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ةــمدقملا
 يف ديدش صقنو يكيرمألا نامتئالا قوس يف ةمزأب تأدب ةجرح ةرتف يملاعلا داصتقالا شيعي

 ةيكيرمألا ةموكحلا لخدتو ،هيف ةيلاملا تاسسؤملا رابك ضعب رايهنا ىلا ىدأ امم ةلويسلا

 ترمتسا ةمزألا نأ الإ .اهيف يلاملا ماظنلا ذاقنال ةلواحم يف ةقوبسم ريغ دوهجب ةيبروألاو

 ةيمانلا لودلا نم ديدعلا اضيأو ىرخألا ةيعانصلا لودلا يف يلاملا ماظنلا بيصتل تلقتناو

 ةيمتح ةيملاعلا قاوسألا يف علهلا راشتنا ىلا كلذ لك ىدأو .ةئشانلا لودلا كلذكو ةيسيئرلا

 قاوسأ يف ريبك روهدت هئارج نم سكعناو , هادم لوطي دق يملاع يداصتقا دوكر ثودح

 ةيسيئرلا علسلا راعسأ يف ديدش ضافخناو ،يدوعسلا قوسلا كلذ يف امب ةيملاعلا مهسألا

 ىودع لاقتناو ثدحي امب رثأتت نأ ةيجيلخلا لودلا ةيقبو ةكلمملل دبال ناكو .لورتبلا اهيف امب

 وأ ةعدوملا ةصاخلاو ةيموكحلا عئادولارثأت ىدم لوح تالؤاستلا نم ديدعلا روهظو ،اهيلا علهلا

 الإ ،ايبسن ةفصاعلا ءوده نم مغرلابو .ةيعانصلا لودلا يف ةيلاملا تاسسؤملا يف ةرمثتسملا

 ةيبلسلا اهراثآ مجحو اهئاهتنا دعومب ءوبنتلا عيطتسي دحأالو اهتايادب يف لازتال ةمزألا هذه نأ

 ذاقنالا ةيلمع يف ةيلودلا دوهجلا ةفاثكو ةيدج نم مغرلاب ،يملاعلا داصتقالاومن ىوتسم ىلع

 رهش فصتنم نطنشو يف ،ةكلمملا مضت يتلاو "نيرشعلا لودلا" ةمق دقعب جوتتس يتلاو

 لخدت دودحو ديدجلا يملاعلا يلاملا ماظنلا ةعيبطل قيرط ةطراخ مسرل يلاحلا ربمفون

 كنبلاو يلودلا دقنلا قودنص لثم ةيملاعلا ةيلاملا تاسسؤملا رودو تاحالصا ةعيبطو تاموكحلا

  ةمداقلا ةرتفلا يف يلودلا

 تايصوتب ماهسإلا ةلواحمو ماعلا نأشلاب يجيتارتسالا ركفلل رغألا ةعومجم مامتها راطإ يفو

 تعد دقف ،ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا تايدحت نم ةكلمملا ههجاوت نأ نكمي ام نم دحلل

 نطولا اذه يميداكأو لامعأ لاجرو يلوئسمو يركفم نم ةبخن مضت لمع ةشرو دقع ىلا

 ،يدوعسلا داصتقالا ىلع اهتاساكعناو ةيلاملا ةمزالل ةفلتخملا بابسألا ةشقانمل يلاغلا

 هلحارم يف ةكلمملا داصتقا ىلع اهتايعادت فيفختل تايصوتلا نم ةعومجم صالختسا فدهب

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا
 

 :شاقنلا رواحم     
 

ارظن
ً

 : يلاتلا لمشتل شاقنلاو ةساردلا رواحم ديدحت مت دقف عوضوملا ةيلومشل 

  يكيرمألا داصتقالاب اهتقالعو ةيلاملا ةمزألا تاببسم ىلع فرعتلا *

 طسوألا قرشلا ،ايسأ ،يبوروألا داحتإلا لود ىلع ةيلاملا ةمزألا راثآ *

 .صوصخلا هجو ىلع طفنلاو علسلا قاوسأ ىلع ةيلاملا ةمزألا تاساكعنا *

                           : لمشيل يدوعسلا داصتقالا *
 ىلع يموكحلا قافنالا لدعم رمتسي لهو ،زجعلا وأ ضئافلا ةرادإ / طفنلا دئاوع -

 ةمداقلا ةرتفلل لورتبلا دئاوع ضافخنا عم ةريتولا سفنب ةيتحتلا ةينبلا عيراشم

 جراخلا يف ةيموكحلا تارامثتسالا -



  ةقالمعلا عيراشملا ىلع يموكحلا قافنإلا -

 عيراشملل يبنجألاو يلحملا صاخلا عاطقلا ليومت -

 رالودلاب لايرلا طبر -

 عئادولاو ةيدوعسلا كونبلا عاضوأ -

   "لوادت" يدوعسلا مهسألا قوس لاح -

 جراخلا يف نييدوعسلا تارامثتسا -

 ةيلاملا ةمزألا اهتزرفأ يتلا ةيلودلا ةيرامثتسالا صرفلا -
 

 : ةيسيئر ماسقأ ثالث يف ءاقللا جئاتن تصخلت ، راطإلا اذه يف هتشقانمو هضرع مت ام ءوض يفو
 

الوأ
ً

 .اكيرمأب نامتئالا قوس ةعاقف "راجفنا" يسيئرلا اهببس ناك يتلاو ،ةمزألا بابسأ مهأل دصرو حرش :

 
ايناث

ً
  يدوعسلا داصتقالا ىلع اهراثآو ةمزألا ىلع ةبترتملا تايباجيإلاو تايبلسلا :

 

 :تايبلسلا
 ٪٥٠ نم رثكأب لورتبلا رعس ضافخنا -

 ٪٤٠ نم رثكأب ةيلحملا مهسألا راعسأ ضافخنا -

 عيراشملا ليومت يف ةمهاسملا ىلع نييجراخلا نيلومملاو تاكرشلا ةردقو ةبغر عجارت -

 .ةكلمملاب ةيداصتقالا ندملاو ةقالمعلا

 ةيلحملا كونبلا نيب ضارتقالا ةفلكت عافترا -

 .ةفلكتلا عافتراو ةكلمملاب دارفألاو تاكرشلل ةيلحملا كونبلا ضارقإ رفوت يف داحلا صقنلا -

  ةيدوعسلا لاملا قوس يف دارفألا تارامثتسا ) نادقف وأ ( ةميق ضفخنا -

 ةيكيرمألا ةنازخلا تادنس يف ةريبكلا ةيموكحلا تارامثتسالا دئاوع يندت -

 اهبيصن نم رثكأب ةمهاسملل ةكلمملا رج ةيناكماو ةكلمملل ةيلورتبلا ضئاوفلا روهدت ةيناكمإ -

 كلذ يف رذحلا مدع ةلاح يف ةمزألا لحل لداعلا

 :تايباجيإلا
اررضت لقألا ةكلمملا داصتقا نإ -

ً
 دق امم ,ةئشانلاو ةيعانصلا لودلاب اتنراقم رضاحلا تقولا ىلإ 

 ةيلودلا تاكرشلا ىربكل ةبذاج ةيرامثتسا ةئيب اهلعجي

 ضفخ يف مهاسي فوس البقتسم )عقوتملاو( ايلاح ةيسيئرلا علسلل ةيملاعلا راعسألا عجارت نإ -

 ةكلمملا يف ةيبذاج رثكأ اهلعجي دقو ،ةقالمعلا عيراشملا ضعب ذيفنت كلذكو ةشيعملا ةفلكت

 ةلبقملا ةرتفلا يف ىرخأ قطانم عم ةنراقم

 



اثلاث
ً

 عضولا نع ةجتانلا صرفلا نم ةدافتسالا ةلواحمو ةكلمملاب ةمزألا ءاوتحال ةحرتقملا تايصوتلا :

 يملاعلا داصتقالل نهارلا
 

 ةـيملاعلا ةيلاملا ةمزألل يبلسلا ريثأتلا نم دحلل تايصوتلاو تاحارتقالا نم ةعومجم حرط مت

 :نيمسق ىلإ ةمسقم

 ةكلمملا ىلع ةمزألا تايعادت فيفختل دودرملا ةعيرس تاءارجإ -

 يف ةهباشم ىرخأ تامزأ ثودح بنجتل ىدملا ةديعب ةيجيتارتسا تاءارجإ -

 لبقتسملا
 

الوأ
ً

 ةكلمملا ىلع ةمزألا تايعادت فيفختل دودرملا ةعيرس تاءارجإ :

 ناـمـــــــضلا ةدـم دـيدـحتو ةـيلحملا كونبلا ىدـل عئادولا عيمج ناـمـــــــضب ءارزولا سلجم  نالعإ •

 يلاــملا عاــطقلا ةــناــتم دــيكأــتلو ةــكلمملاــب نيعدوملا ةــنأــمطل كــلذو ، )الثم تاونـــــــس ثالث(

 . يدوعسلا

 ،ةـيلاـحلا ةـيمنتلا ةـطخ لالخ ةـيمنتلا عيراـــــــشم لـيومتل ةـموكحلا معدـب ةـيلاـملا ةرازو نالعإ •

 .يداصتقالا ومنلل ارارمتسا كلذكو يدوعسلا داصتقالا يف ةقثلا زيزعتل

 كونبلا عئادو ىلع )اماـــس( دقنلا ةـــســـسؤم ىدل هعاديإ بجاولا يطايتحالا ةبـــسن ضيفخت •

 .ةشيعملا ءالغ يف عافترالا لبق هيلع تناك امك )٪١٠ يلاحلا نم( ٪٧ ىلإ

 يف عـــسوتلا ىلع كونبلا عيجـــشتل نكمم دــــــــــح لقأ ىلإ "اماـــس" نم ةدئافلا رعـــس ضفخ •

 .يداصتقالا ومنلا ةلجع رارمتسا يلاتلابو اهئالمعل ضارقإلا

 ةلويـــــسلا ريفوتو لماكتلا ىلع كونبلا عيجـــــشتل ،كونبلا نيب ضورقلل "اماـــــــــــــــــس" نامـــــض •

 .دارفألاو يدوعسلا صاخلا عاطقلا عيراشمل

 قوـسلا ةئيه فارـشإ تحت اهمهـسأ ءارـشب قوـسلاب ةجردملا ةمهاـسملا تاكرـشلل حامـسلا •

 .ةيلاملا

 يتلا كـلت تاذـلاـبو ، ةـيلودـلا صرفلا ضعب يف ظفاـحملا ةـلودـلا راـمثتـــــــسا ىودـج ةـــــــسارد •

 ةـيميلعتلا تاذـلاـبو ةـيمنتلا تاـعاـطق يف ةـكلمملل يجيتارتـــــــسا دـئاـع اـهل نوكي نأ نكمي

 .ةيحصلاو
 

ايناث
ً

 يف ةهباشم ىرخأ تامزأ ثودح بنجتل ىدملا ةديعب ىلإ ةطسوتم ةيجيتارتسا تاءارجإ :

 :لبقتسملا
 

 : قيرط نع ايلخاد لاومألا خضب ةكلمملا مايق •
 

 عيراشملل مهليومت فقوت نيذلا ةيلودلا كونبلا باحسنا ضيوعتل ةلودلا قيدانص ليومت ) أ

 عيراشملا كلت ذيفنت ةيرارمتسا نامضل كلذو ، صقن ببسب ةكلمملاب ةيلخادلا



 ةلويسلا تايوتسم عفرل كونبلا هاجت ةيموكحلا تادنسلا يف ةلودلا ةينويدم ضفخ )ب

  صاخلا عاطقلل ليومتلا ريفوت يف عسوتلا نم يفرصملا عاطقلا نيكمتو

 

 ةيلخادلا ةيرامثتسالا عيراشملا ىلع ةيلبقتسملا ةيطفنلا ضئاوفلا نم ةديازتم ءازجأ قافنإ •

  .يبنجألا رمثتسملل عجشم و نمآ خانم داجيإ كلذكو يلخادلا رمثتسملا ةقث ةدايزل

 تاكرشو ةيراجتلا كونبلا : ةعبرألا هماسقأب يلاملا عاطقلا ىلع ةيفارشإلا ةزهجألا ةلكيه ةداعإ •

 ماعلا فارشإلا ديحوتل ، يراقعلا نهرلا تاكرشو نيمأتلا تاكرشو ةيرامثتسالا تامدخلا

 ةيفارشإلا تاهجلا ددعت ةجيتن أشنت دق يتلا ةيلاملا رطاخملا ةرادإو فيرعتل يمازلإلا قيسنتلاو

 ميظنتلا فعضو يمازلإلا قيسنتلا مدعو ةيفارشإلا تاهجلا ددعت نأ ثيح ، لاملا تاعاطق ىلع

 يلاملا ماظنلا ىلع اهلالظب تقلأ يتلا اكيرمأب ةيلاملا ةمزألل يسيئرلا ببسلا ناك طابضنالاو

 .يملاعلا

 تالاجملا يف ةفرعملا نيطوتو ةرهاملا ةيرشبلا ةوقلا ءانب يف رامثتسالا ىلع زيكرتلا ةرورض •

 ليوطلا ىدملا ىلع دالبلا ةيمنت ساسأ هنأل ةفلتخملا ةيملعلا

 لئادبك ةيدوعسلا تاكرشلل ةفلتخملا كوكصلاو تادنسلا رادصإل يلحم ماظن دامتعاو داجيإ  •

 .ةيلحم رامثتسا

  ةكلمملاب كونبلا يف يمالسإلا يفرصملا ماظنلا يف عسوتلا ةيناكمإ يف رظنلا •

 قيدانص و ةماعلا تارامثتسالا قودنص معدل ةلودلا ىدل ةيلاملا ضئاوفلا نم ءزج صيصخت •

 .ةيلحملا ةيمنتلا معدل ىرخأ ةهباشم قيدانص داجيإو ىرخألا ةيمنتلا

 . ةرورضلا تضتقا ام ىتم -ةيداصتقالا ندملل ةلودلا ليومت معدل ةيجيتارتسإ عضو •

 قيدانص لالخ نم راعسألا رايهنا نود لوحلل رشابملا لخدتلاو مهسألا قوس معدل ةيلآ عضو •

 .ةلودلا

 رامثتسالا ةدايزب كلذو ،يدوعسلا داصتقالا عيونت ةلجع عيرست نمضت ةيجيتارتسا عضو •

 عاضوألاب ةنوهرملا ةيلاملا قاروألاو تادنسلا دئاوع ىلع دامتعالا ليلقتو يلامسأرلا

 ىرخألا لودلل ةيداصتقالا



 ليلقتلل لئاسولا دحأك كونبلا يف يمالسإلا يفرصملا ماظنلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ يف رظنلا •

 ةكلمملا يف ةهباشم ةمزأ ثودح راطخأ نم

 دئاوع قافنإ هجوأو ةيلبقتسملا ةلودلا ططخب نينطاوملا ةيعوتل ةيلحملا مالعإلا لئاسو ليعفت •

 نطاوملا مهفت ىلع دعاسي يذلا ةيفافشلا ىوتسم عفرل ةفلتخملا تاصصخملا ىلع لورتبلا

 ىوقأ لكشب تامزألا ةهجاوم يف مهاسي هرودب يذلاو ةكلمملل يقيقحلا يداصتقالا عضولل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،،، قيفوتلا يلو هللاو
 

 

 

 

 

 

 



 


