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 ٤    ةمدقم

  ٥   لامعألا ديهعت :لوألا مسقلا

o زفحت يتلا بابسالا و ,ةكلمملا يف لامعألا ديهعت ةعانصل يلاحلا عضولا :لوألا ءزجلا 

 ٥      لامعألا ديهعت تامدخ يمدقمب  ةناعتسألا ىلع

o 10   لامعألا ديهعت تامدخ ميدقت يف ةيمومعلا و صصختلا :يناثلا ءزجلا   

o 13        يفارغجلا قاطنلا ريثأت  :ثلاثلا ءزجلا 

o يتلا ةساردلا بسح ةكلمملاب لامعألا ديهعت ةعانص ىلع ةرثؤملا لماوعلا  :عبارلا ءزجلا 

 13         فئاظولا ديلوت ةئيه اهب تماق

o بسح ةكلمملا يف لامعالا ديهعت ةعانصب مايقلا هجاوت يتلا تايدحتلا :سماخلا ءزجلا 

 16      فئاظولا ديلوت ةئيه اهب تماق يتلا ةساردلا

 

 19   اهنيسحت ةيفيكو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل ةيسفانتلا ايازملا :يناثلا مسقلا

o 19         ةيسفانتلا ايازملا :لوألا ءزجلا 

o 20  ةكلمملا جراخ تاكرشل اهيديهعت مت يتلا ةطشنألا باطقتسا :يناثلا ءزجلا 

o ديهعت ةعانص عيجشتو ةيامحل اهقيبطت نكمي يتلا ةمظنألاو نيناوقلا :ثلاثلا ءزجلا 

o 21          ةكلمملا يف لامعالا 

 

 22    تايدحتلاو تازيمملاو ةفرعملاو تامولعملا ديهعت :ثلاثلا مسقلا

o 23    اهب مايقلا ةكلملل نكمي يتلا تامدخلا / تاجتنملا :لوألا ءزجلا 

o 27  ةفرعملا و تامولعملا ديهعت لاجم يف ةكلملل ةيلاحلا ةردقلا :يناثلا ءزجلا 

o 28    ةفرعملا و تامولعملا و لامعالا ديهعت زكرم :ثلاثلا ءزجلا 

  ٢٩        رغألا ةعومجم لبق نم ةمدقملا تاحارتقالا
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 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةفرعملا و تامولعملا و لامعألا ديهعت ةعانص

 ةيدوعسلا

 ةمدقملا

 فئاظولا ديلوت فلمل سيئرلا كرحملا نوكتل ةلاطبلا ةحفاكمو فئاظولا ديلوت ةئيه سيسأت مت

اقالطناو .ةقالعلا تاذ تاهجلا راودأو دوهج لماكت نع لوؤسملاو
ً

 ديلوت ةئيه ةيؤر نم 

 ةمءالم رثكأ ةميقلا ةيلاع ةمادتسم فئاظو قلخ ىلا فدهت يتلاو ةلاطبلا ةحفاكمو فئاظولا

 لامعألا تايلمع ديهعت عاطق ةساردب مايقلاب ةئيهلا تماق ،عونتم داصتقا يف نينطاوملل

 .فئاظو قلخل ةددعتم تايناكمإو صرف دوجوب دافأ يذلاو

 ةيحبر ريغ ةيركف ةيواح يهو رغألا ةعومجم ةكرش عم نواعتلاب ةئيهلا تماق ،كلذ ىلع ءانبو

 ةفرعملا ىلع ينبملا عمتجملاو داصتقالا ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لوحت يف مهاست

 باحصأو ءاربخلا نم ٤١ ددعل ينهذ فصع تاقلح لالخ نم يملعلا ثحبلا تاجرخم ةعجارمل

 تاقلح تفده امك .ضايرلاو ةدج يتنيدم يف ةفلتخم تاعاطق ةتس نم تاكرش يف رارقلا

 ديهعتب ةصاخ ةطشنأ لوح رودت تاعانص ءاشنإ صخت تاحرتقمب جورخلا ىلاإ ينهذلا فصعلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةفرعملا و تامولعملا

 :ينهذلا فصعلا تاسلج فادهأ

 نيمأتلا – ةيلاملا( ةفلتخملا تاعاطقلا يف ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا جايتحا ىدم مهف •

 .)ةعانصلا – كونبلا – يمقرلا ىوتحملا ريوطت –زاغلاو لورتبلا –

 اهب ةناعتسالا نكمي يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيسفانتلا ايازملا نع ثحبلا •

 .لاجملا اذه يف ايملاع ةسفانملل

 ) ةفرعملاو تامولعملا ديهعت لاجم يف ةيدوعس تامدخو تاجتنم ةشقانم •

Knowledge Process Outsourcing ). 

 knowledge Processةفرعملاو تامولعملا ديهعت لاجم يف ةيلاحلا ةردقلا مييقت •

Outsourcing) ). 

 .ايملاع ةسفانملل تابلطتملا ديدحت •

 لامعألاو لامعألا تايلمع ديهعت ةنيدم موهفم لوح ةفلتخملا ءارآلا ىلع لوصحلا •

 .ةفرعملاو
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 تاحرتقاألا و اهدقع مت يتلا ينهذلا فصعلا تاسلج جئاتن و تاجرخم ريرقتلا اذه عضوي و

 هذه يف ةيمومعلا نم ريرقتلا ءدبي و .ةعانصلا هذهب ضوهنلل رغألا  ةعومجم نم ةمدقملا

 ضوهنلا حرتقملا تاعانصلا و تاجتنملا حرطب يهتني و ةكلمملا يف يلاحلا اهعضو و ةعانصلا

  .اهب

 لامعألا ديهعت :لوألا مسقلا

 ديج معادك و اهتاذب ةمئاق ةعانصك لامعألا ديهعت ةيمهأ ىلع نوكراشملا قفتأ ,ةماع ةفصب

 اهيلع موقتس يتلا سسألا ىلع ظفحتلا ضعبب مستي مهقافتأ ناك نإ و .ةيلاحلا مهلامعأل

 ةينوناقلا رطألا عضو ةيمهأ ىلع ديكأت كانه ناك و .ةيداملا اهتفلكت و اهتدوج ىدم و ةعانصلا

 .اهيلا لامعألا ديهعت متي يتلا ةهجلا و ةمظنملا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا مكحت يتلا ةحيحصلا

 ىلع زفحت يتلا بابسالا و ,ةكلمملا يف لامعألا ديهعت ةعانصل يلاحلا عضولا :لوألا ءزجلا

 لامعألا ديهعت تامدخ يمدقمب  ةناعتسألا

 ديهعت ةعانص يف تامدخلا يمدقم دحأب ةناعتسألا ىلع مهزفحت بابسأ ةدع نوكراشملا حرط

 صخلتت و , رخالا نع عاطق اهب فلتخي ملو بابسألا ىلع ماع هبش قافتا كانه ناك و ، لامعألا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف بابسألا هذه

 تاصصختلا ضعبل مئادلا فيظوتلل تاكرشلا مظعم ىدل ةيلاملا ةردقلا ةيدودحم )١

 ءبعلا نم كلذ ففخيس ةيجراخ تاهجل اهديهعت ةيناكمإ ترفوت نا يتلاو ةيعرفلا

 .ليغشتلا فيلاكت ليلقتو ةكرشلا ىلع يلاملا

 يتلا ةيساسألا لامعألاب مايقلا ىلع اهتدعاسمو ةكرشلل ةيجاتنألا ةردقلا ةدايز )٢

 .ةكرشلا طاشن اهيلع موقي

 ةيجراخ تاهجل اهديهعت دنع ربكأ ةعرسو ةدوجب ةيعرفلا لامعالا مامتإ ةيناكمإ ةدايز )٣

 ةدوجو عرسا تقو يف ةيفارتحاب لامعالا كلت زاجنإل ةمكارتملا ةربخلا اهيدل ةصصختم

 تاراهملا نم ىوتسملا سفن فيظوتب ةكرشلا مايق دنع ةنراقم لقا ةفلكتو ىلعا

 كلتب مايقلل  -يدوعسلا لمعلا قوس يف اهدوجو ردانلا- ةصصختملا ةيدوعسلا

 .ةكرشلا ىدل ايلخاد لامعألا
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 نا نكمي و .ةمدخلل ةمدقملا تاكرشلل اهديهعت نوكراشملا حرتقي يتلا ةطشنألا تددعت امك

 ناكم يف دجاوتلا مزلتست ىرخأو دعب نع اهديهعت نكمي لامعا ىلإ ةطشنألا هذه مسقت

 لمعلا

 : دعب نع اهديهعت نكمي يتلا لامعالا •

o ينقتلا معدلا زكارمو تامولعملا ةينقتو ةجمربلا 

o تاحفصلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع تاكرشلاب فيرعتلاو قيوستلا 

  ةينورتكلالا

o قيوستلا و يفرصملا فتاهلا لاثم ةفلتخملا تاجتنملل يفتاهلا قيوستلا 

  يراقعلا

o ليلحتلاو ةيعيرشتلاو ةينوناقلا تاراشتسالا لاثم ةصصختملا ةيفرعملا تالاجملا 

 ينورتكلالا قيثوتلاو يبساحملا قيقدتلاو رامثتسالاو يلاملا

o قوسلا ثوحبو ةيبتكملا ثوحبلا 

o ةفاكو تاساردلاو ضورعلاو تافلملا ميمصتو جارخا لاثم جارخإلاو ميمصتلا 

 ةفلتخملا هلاكشأب ميمصتلا عادبا ىلإ جاتحت يتلا ةيمقرلا تايوتحملا

o ىوتحملا ريوطتو قيقدتلاو ةمجرتلا  

o تامولعملا مييقت تاطاشن ضعب  

o يطايتحالا خسنلا - تامولعملا دعاوق – ةينورتكلإلا ةفشرالا - تانايبلا نيزخت 

 تانايبلل

o تالاصتالا زكارم  

o فيظوتلا 

o يحصلا نيمأتلا 

o هيراتركسلا لامعأ. 
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  :لمعلا ناكم يف اهيلإ دهعملا ةكرشلا دجاوت مزلتست يتلا لامعالا •

o ليصحتلا تامدخ  

o يريوصتلا جارخإلا 

o صصختملا بيردتلا 

o ةيموكحلا تاقالعلا  

o تابسانملا ةرادإو – ةفاظنلاو – ةنايصلاو – نمالا لمشتو ةيتسجوللا تامدخلا 

 تايلاعفلاو

o ةيرشبلا دراوملا ةرادإ  

o ةشاعإلاو لقنلا تامدخ 

 ىلع( اهديهعت نكمي ال يتلا لامعالا نم ةعومجم اوددح تاسلجلا يف نيكراشملا نأ ىلع 

 :لمشت و ,)يلاحلا تقولا يف لقألا

 اهتايصوصخ و ةكرشلا ةيرسب طبترت يتلا لامعألا •

 لمعلل قرغتسملا تقولا ةرتف ديزت دق يتلا لامعألا •

 تامدخلا فيلاكت ديزت دق يتلا لامعألا •

 ةدوجلا ىلع رثؤي دق كلذ و ،ةكرشلل ةسيئر ةعانص ّدعت يتلا لامعألا •

  ةيودألا عينصت •

 هتالاجم عيمج يف لمعلاو لورتبلاو بيقنتلا •

 رارقلا رايتخاو ةمدخلا ةدوج ةرادإ   - رارقلا يذختم •

 ةيذيفنتلا ةرادإلا •

 ديهعت تاكرش عم دقاعتلا دنع مههجاوت دق يتلاو ةيلاتلا تايدحتلا نيكراشملا اوركذ امك

 .اهجراخ و ةكلمملا لخاد ةعانصلا هذه عم نواعتلا  رارق ىلع ريثأتلا اهنأش نم يتلاو لامعألا

 ةمدخلا يدوزم نم تاهج ةدع ةعباتم ىلإ ةكرشلا رارطضاو ةدوجلا ةبقارم ئبع عوقو •

 ةقالعلا مظنت ةحضاو ةمظنأو طباوض دوجو مدعل تامولعملا ةيرسب ةرطاخملا •

 ظافحلل ةيباقرلا تاهجلا دوجو ىلإ راقتفالا و ,قوقحلا ظفحو نيفرطلا نيب ةيدقاعتلا

 تامولعملا ةيرسو ةدوجلا ىلع
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 بيرست ىلإ كلذ يدؤي دق ىرخأ ةهج نمو ةهج نم مهلامعأل نيفظوملا ضعب نادقف •

 حتفب مايقلا وأ ةسفانم بتاورب لامعالا ديهعت زكارم ىلإ مامضنالل ءافكالا نيفظوملا

 مهب صاخ طاشن

 طيطختلا بايغ لظ يف ةصاخ ةحضاو ريغ ةديدجلا ةطشنألل ةعرشملا نيناوقلاو ةمظنألا •

 رارقلا ذاختا ةلسلس لوطو يجيتارتسالا

  تاكرشلا ىلع ئبع لثمت دقنلا ةسسؤمو لمعلا بتكم نيناوق •

 مألا ةكرشلل سيلو ،نيفلتخملا نيدهعتملا ىلع اعزوم وأ امسقم نوكيس ءالولا •

 ةيجراخ تاهج ىلع دامتعالا ىلإ ةجيتن اهيدل ةدوجوملا ةدوعسلا ةبسن تاكرشلا ةراسخ •

 يتلاو ةبساحملاو ةيرشبلا دراوملا فئاظو يف ةصاخ ، ةطشنألاو ماهملا كلت ءادأل

  %١٠٠ ةبسنب اهتدوعس ةكرشلا نم بلطتي

 ةفرعملا لقن ببسب ةيلحملا ةصاخو ةيجراخ تاهجل لامعالا ديهعت يف ةقثلا مدع •

  ةسيئرلا ةعانصلا ىلع ارطخ لكشي كلذ و ،جراخلل

 يف جراخلل تايلمعلا ديهعت رارق ىلع رثؤي دق يذلا تاكرشلا يف ايلعلا ةرادإلا هجوت •

 لمعلا طاشن ةيرس بجوتست يتلا ةطشنألا ضعب

  ةيجراخلا تاهجلل ةدنسملا لامعألا يف  ةأشنملا لبق نم ءادألا ةراهم دقف •

 لامعألا ديهعت يف ةيصخشلا حلاصملا لخدت •

 اوناك اذا امو مهتاكرش يف لامعالا ديهعتل يلاحلا عضولا نع نيكراشملا لاؤس دنعو

 نمو نكلو ، معنب ربكألا ةبسنلا ةباجإ تناك ,لامعألا ضعب ءادأل ةيجراخ تاهجب نونيعتسي

 :يلاتلاك مهبابسا تناك الب ةباجإلاب اوماق

 ةيلمع ةبرجت وأ ةسارد يأ دوجو وا ةفلكتلا ليلقت ةلأسم مسحت ملو دعب ةقثلا دلوتت مل •

 يلحم يجراخ فرطل ديهعتلا مت اذإ كلذ تبثت

 ةمدخ ةدوج ىلع ةظفاحملا كونبلاو نيمأتلا عاطق يف ةصاخ تاكرشلا مظعم لواحت •

 مهتامولعم ةيرسو ءالمعلا

 مايقل تاكرشلا لالغتسا ىلإ يدؤي امم تاكرشلا ضعب ىدل يفيظو مخضت دوجو •

 لثمألا ةفلكتلاو تقولا يف ةمهم نم رثكا ىلإ نيفظوملا
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 ،ةكلمملا جراخ وا لخاد ةيجراخ تاهجل مهيدل لامعألا ديهعت نيكراشملا ليضفتل ةبسنلاب امأ

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو ةكلمملا لخاد تاكرشل لامعألا ديهعت ليضفت متي هنا ىلع عامجالا ناك

  ةعباتملاو ةباقرلاو لصاوتلا ةلوهس •

 لماعتلا ةلوهسو بولطملا مهف يف كلذ ليهستو ةفاقثلا رفوت •

 ةفاقثلاو نيناوقلاو ةمظنألاب - ةصصختملا تالاجملا يف ةصاخ- ةيلحملا تاهجلا ماملإ •

 لثما لكشب لمعلا ءادأب مهتردقب نانئمطالا ديزي امم ةيلحملا

 تامدخ لثم ايلحم اهنم رفوتت ال يتلا تامدخلا يف طقف ةكلمملا جراخ ديهعتلا متي •

 يف قمعو ةربخ جاتحت يتلا ةينفلا تاصصختلا وأ ةيلاع ةءافكب ةيضارتفالا هيراتركسلا

 ىلإ امئاد تاكرشلا ليمت كلذ نود نكل ، يدوعسلا قوسلا يف رفوتم ريغ ةفرعملا

  ةدوجلاو ةربخلا اهب ترفوت املاط نييلحملا ةمدخلا يدوزمب ةناعتسالا

 .لامعالا ضعب ديهعتل ةيجراخ تاكرشب ةناعتسالا عنم ةكلمملا يف نيناوقلا ضعب ضرفت •

  مت مهتاكرش يف لامعالا ديهعت ةعانصب ةناعتسالا يف ةصاخلا نيكراشملا ةبرجت ىلع ءانبو

 ديهعت ةعانص ريوطت دنع رابتعالا يف اهذخا نكمي يتلاو ةيلاتلا تاقيلعتلاو تاحارتقالا ركذ

 : ةكلمملا يف لامعالا تايلمع

 ماظن عضو عم مهيلإ لوصولا ليهستل ةمدخلا يدوزم نع ثحبلل ةصنم دوجو ةرورض •

 ميدقت يف سفانتلا ديزت اهنأش نم يتلاو حيشرتلاو رايتخالا ةيلمع لهسي مهل مييقت

 ةمدخلا يدوزم نيب ةيلاع ةدوجب تامدخلا

 ركذو ةركفلل قيوستلاو تامدخلا يدوزم نع ةماعلا ةفاقثلا نيسحت ىلع لمعلا بجي •

 زكرملا / ةصنملا ءاشنا لبق مهب ةناعتسالل ةفاضملا ةميقلاو تازيمملا

 ةيملاعلا ةدوجلا ىلإ رقتفت تلازام اهنكلو ةديج تناك لامعالا ديهعت يف تاكرشلا ةبرجت •

 ةيسفانتلا

 يمدقم نيب تاقالعلا مظنت طباوض عضوب اهب ةقثلا ةدايزو ةعانصلا نيسحت نكمي •

 نيناوقلا ضرف نإف ، ةيرسلا ظفحو تامولعملا قوقح يف ةصاخ اهيمدختسمو ةمدخلا

 هذه يف لوخدلا نم تاكرشلا نم ريثكلا نكمتس ةحضاو فادهأو تايقافتا دوجوو

 مهيلإ لامعالا ديهعت يف ةيلحملا تاكرشلا ةقث ةدايزو ةعانصلا
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 بجي كلذل ةفلكتلا ليلقت عفادب ناك لامعألا ديهعت ةيلمع يف يسيئرلا كرحملا نإ •

 ةرادإو عيبلاو عيزوتلاو لقنلا ةصاخ تامدخلا ضعب ريعستل طباوض عضو ىلع صرحلا

  سفانم قوس ئشنن يلاتلابو ةباقرلاو عيزوتلا تاونق

 ةمدخلا ةدوزم تاكرشل اهلامعأ ديهعتب موقت يتلا تاكرشلل تازيمم ءاطعإ نكمي •

 ايلحم تامدخلا يدوزمب ةناعتسالا ىلع تاكرشلا عيجشتل ةطسوتملاو ةريغصلا

 لحلا وه يبطلا ليغشتلاب ةصصختم تاكرش دوجو حارتقإ مت ,نيمأتلا عاطق صخي اميف •

 عاطقلا اذهب ضوهنلل ةريغصلا تآشنملا ةدعاسمل ديحولا

 رغص ىلع لمعلا لبقتل بابشلا موهفم رييغتو ةيدوعسلا تاءافكلا ريوطت نم دب ال •

 ةيدوعسلا يديالا ريفوتل ءادألا يف ةقدلاو لمعلاب مازتلالا ةفاقث سرغو همجح

  ةعانصلا هذه لثم ءاشنا اهجاتحيس يتلا رداوكلاو

 

 لامعألا ديهعت تامدخ ميدقت يف ةيمومعلا و صصختلا :يناثلا ءزجلا

 ةمدخلا ميدقت يف صصختلا وا ةيمومعلا ىلإ ءارآلا هجوت بابسأ ةيلاتلا لوادجلا حضوت

   تاعاطقلا  فلتخم يف ءارآلا اهيلع تعمتجا يتلا بابسألاو

 :ةمدخلا ميدقت يف صصختلا ىلإ ليملاو هجوتلا يف ةيسيئرلا بابسألا : الوأ

   هب ءالمعلا ةقث ةدايزو ةصصختملا ةعيبطلا تاذ تالاجملل هجاحلا دسل •

 ةيفرعملا تاصاصتخالاف ،يدايرو يراكتباو يفرعم عمتجم نوكن نا ىلإ هجوتلا •

 هديدج لمع قاوسأو صرف قلخ يف مهاست اهددعتو اهمدقتو

 دسو ةريبكلا تاكرشلا ةمدخ نم ةمدخلا يدوزم نكمت ةريبك ةفاضم ةميق هل صصختلا •

 اهتاجايتحا

 دسل هيدل ةفرعملا ءانبو قيمعتل ماهملا ءادأ يف ةدوجلا نامضو عفر نم ديزي صصختلا •

 ةيلحملا رداوكلا ءادأ ةدوج يف روصقلا ةوجف
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 تاصاصتخاو تالاجم يف روطتلاو  يفرعم داصتقا ءانبل ةفرعم تاذ ةلماع ةوق ءانب •

 داصتقالاو لمعلا قوسل ةفاضملا ةميقلا ةدايزو راكتبالاو  زيمتلا  نم نكمي امم ةددحم

  يفرعملا

 تامدخلا ةمءاومو اهتفلكت ليلقتو تامدخلا ىوتسم عفرل ،تاربخلا مكارت نم ةدافتسالا •

 ميدقت يف يقفألا عسوتلا ةيناكمإ عم ، ايملاع اهقيوست يلاتلابو ،يملاعلا بلطلل

 تامدخلا

  ةدوجلا ىوتسم عفرو ،ةربخلا نيطوت •

 ةرطيسلا ةيناكمإو ،ةددحم تالاجم يف رداوكلل دادعإلاو بيردتلاو رداوكلا ريفوت ةيناكمإ •

 ةفلكتلا ىلع

 مدقت يتلا ةكرشلا الثم ،صصختلا نم دعت ةدحاو ةيفيظو ةلئاعب قلعتت يتلا لامعالا نإ •

 دعت لامعألا نأل ؛ةصصختم دعت ةينمألا تاسارحلاو ليغشتلاو ةفاظنلاو ةنايصلا تامدخ

 ةينامتئالا تاقاطبلا تاعيبم :لثم تامدخ مدقت يتلا تاكرشلا كلذك .ةدحاو ةئف نم

 ميدقت يف عونت يطعي كلذو ،ةدحاو ةيفيظو ةئف يه يفرصملا  فتاهلاو ليصحتلاو

  ءالمعلل ربكأ ةحيرش بسكل تامدخلا

 ,تامدخلا ميدقت يف صصختلا ىلإ هجوتلاب قلعتت تاظفحت كانه ناك ,تقولا سفن يف نكل و

 :اهنم و

 عافترا ىلإ يدؤي دق امم تاجايتحالا بسح ةهج نم رثكأ عم لماعتلا ىلإ ليمعلا رارطضإ •

 ةيليغشتلاو ةيرادإلا فيراصملا ببسب لامعالا ديهعت ةفلكت

 هذهب يعولاو  ,ةفيعض بلاغلا يف تاعيرشتلاو , طابضنالاو لمعلا ةفاقث فعض •

  عمتجملا ضعبل قلقمو فيعض تاعيرشتلا

 ةعانصلا هذهب مايقلل ريبك لام سار ىلا ةجاحلا •

 تاهج عم ضوافتلا يف ضوخلا ىلإ ليمعلاب  يدؤي ةكرش نم رثكأ عم تادقاعتلا ددعت •

  ةددعتم

 دهعتملل ةبسنلاب ءالمعلا يف ةيدودحم كانه نوكي دق •

  دهعتملا ىلع هيراجت صرف تاوف هيلامتحا •
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 نادقفو هريغو ةمدخلا دوزم نيب لماعتلا يف بولسألا فالتخاو لصاوتلا قرط فالتخا •

 تامولعملا ةيرسو ةيصوصخلا

 صصختلل ةبسانم ريغ ةيلاحلا ةيدوعسلا ةئيبلا •

  تاكرشلا ضعب لبق نم راكتحالا ىلإ يدؤي •

 

ايناث
ً

 ميدقت يف ةيمومعلا ىلإ ليملاو هجوتلا يف ةيسيئرلا بابسألا نيكراشملا ركذ :

 :يه ,ةمدخلا

  لصاوتلا ةلوهسو لامعأ ةدع يف ةدحاو ةهج عم لماعتلاو ةفلكتلا ليلقت •

  فئاظولا نيطوت يف دعاست •

 ةيصصخت تاراسم ىلا دعب اميف يدؤت •

   ةدودحملا تاردقلا يوذ دراوم نم ةدافتسالا عم ةيساسألا تامدخلا ريفوت •

  ءالمعلا نم ربكأ ةحيرش •

 ةديفتسملا تاكرشلا ىلع ةفلكتلا نم للقي امم ايسفانت نوكي ةمدخلا رعس •

 يف ةينفلا ليصافتلاب ماملالاو يليغشتلا قوفتلا ديزي عمتجم لكشب لامعالا ديهعت •

   ريوطتلاو ومنلا ةلوهس ىلع دعاسي امم ةكرشلا لخاد ةفلتخملا بناوجلا

  :لمشت يهف ,ةيمومعلا ىلإ هجوتلا تايدحت ةيحان نم امأ 

 اهيلا ةجاحلاو ةفرعملا ىلع ةينبمو ةصاخ تسيلو ةماع ةمدخلا نأ •

 ةفلكتلا ىوس ةفاضم ةميق دجوت ال •

 فئاظو نم اهيف امب ةنراقم اهب نيلماعلا روطت مدع •

  لقأ ةدوجلا نوكت دق •

 ةفرتحم ريغ وأ ةزيمم ريغ ةمدخلا نوكت نايحألا ضعب •

 ةدعاقل ةلمتحملا ةراسخلا ىلا يدؤي امم ددحم لاجمب ةصصختم ةربخ دوجو مدع •

 صصختلا بلطت يتلا ءالمعلا
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 يفارغجلا قاطنلا ريثأت :ثلاثلا ءزجلا

 ىلع زيكرتلا متي نأ يعيبطلا نم هناب ىري نم نيب تاعاطقلا فلتخم نم نيكراشملا ءارآ تنيابت

 ةفلتخملا ندملا ىلع لامعألا ديهعت زكارمو طاشنلا عيزوت ةيمهأب ىرخأو ىربكلا ندملا

 ةددحم تاعانصل ندملا ضعب صيصختب ةلودلل يجيتارتسا هجوت كانه ناك اذإو ةصاخ ةكلمملل

 ةيفيظولا صرفلا ةحاتإو ةكلمملا قطانم ةفاك ىلع ماع لكشب داصتقالا ضوهن ىلع لمعلل

 ندم صيصخت متي الثمف . ىربكلا ندملا ىلإ ةرجهلا عنمل ةيئانلا قطانملا يف ةلماعلا ىوقلل

 ىرخأو لقنلاو ريدصتلاو داريتسالا تامدخل ةيلحاسلا ندملاو اهب ةقلعتملا تامدخلاو ةعارزلل

 .  كلذل ةيتحتلا ةينبلا ةئيهت مت ناو ةصاخ ىربكلا ندملا ىلا ةرجهلا ليلقتل ةيعانص

 يف ةعانصلا ءاشنا نكمي ةحاتملا هتمتألا مظنو يجولونكتلا روطتلا عم ناب نوكراشملا ىريو

 ةفلتخملا تاراهملا ريوطت يف ةمهاسملل ىرغصلا ندملا يف اهخاسنتساو ىربكلا ندملا

 ةشيعملا ةفلكت ضافخنا نم ةدافتسالاو قطانملا كلت يف بابشلل ةفرعملا لقنو بيردتو

 نيكمتل ةديفتسملا تاكرشلل تامدخلا ميدقت ةفلكت ضيفخت نم كانه ةلماعلا يديألاو

 .ديعصلا اذه ىلع ةسفانملا نم ةكلمملا

 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع لمعلا بجي كلذ قيقحت نم ةكلمملا نكمتت ىتحو

  اهل ةفاضملا ةميقلاو ةيدجلا فئاظولا ةيمهأب ةيعمتجملا ةفاقثلاو يعولا ةدايز •

  ةعانصلا اهيلإ جاتحت يتلا رداوكلا ريفوتل ةريغصلا ندملا يف بابشلا ليهاتو بيردت •

 نع اهديوزتو لامعألا ديهعت تامدخ ءاشنا نم تاكرشلا نكمت يتلا ةيتحتلا ةينبلا ةئيهت •

  دعب

 اهل تاليهستلا ميدقتو قطانملا كلت يف ةديدجلا تاكرشلل يموكحلا معدلا ريفوت •

 تماق يتلا ةساردلا بسح ةكلمملاب لامعألا ديهعت ةعانص ىلع ةرثؤملا لماوعلا  :عبارلا ءزجلا

 فئاظولا ديلوت ةئيه اهب

 ديلوت ةئيه ةسارد يف تدرو يتلا لماوعلل نيكراشملا بيترت راركت يلاتلا لودجلا حضوي

 ةبسنلاب اهفذح / اهتفاضا نيكراشملا ىري يتلا لماوعلاو ,٨ ىلإ ١ نم ةيمهألا بسح فئاظولا

 .ضايرلا مثو ةدج ةنيدم يف الوأ اهباطقتسا مت يتلا تاعاطقلا نم لكل
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 ةدج ةنيدم يف تاعاطقلا :الوأ

 ءارآلا
تجم

لل ةعم
م

يكراش
ف ن

 ي
جم

اعوم
ف زيكرتلا ت

ةدج ي  

 لماوعلا

 راركت بيترتلا راركت

 فذح

 ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ لماعلا

 ةفرعم و ليمعلا نم برقلا

 لمعلا تاداع و قرط و بيلاسأ

 ةيلحملا

4 2 1 3 2 2 2   

   7 2 3 1  2 1 ةيبرعلا ةغللا مادختسا

 1 1 1 5 3  3 1 1 ءالمعلا ىلع ةظفاحملا

    2 2 3 2 6 1 ةكلمملا يف ةيتحتلا ةينبلا

 يداصتقالاو يسايسلا رارقتسالا

 ةكلمملا يف
3 1 6 1 4    1 

 جمارب صخي اميف يموكحلا معدلا

 ةدوعسلا
2 2 2 2 1 1 4 1 1 

    2  6 2 2 4 قوسلا يف ةحاتملا صرفلا

    1      ةلهؤملا ةيرشبلا تاقاطلا رفوت

 ةلباقلا ةلماعلا يديألا ةرفو

 لمعلل
    1     

 

 لمعلا تاداع و قرط و بيلاسأ ةفرعم و ليمعلا نم برقلا نأ ,هالعأ لودجلا نم صلختسن و

 نم و .نيكراشملا لبق نم ةيلاع ةيمهأ امهئاطعأ مت قوسلا يف ةحتملا صرفلا و ةيلحملا

 ىدؤت ىتح مهم لماعك ليمعلا نم برقلا مهرايتخأل نيكراشملا اهعضو يتلا بابسألا

 ةبنسلاب امأ .تاكرشلا جايتحإ نومهفتي ةمدخ يمدقم عم لماعتلا و ةيلاع ةدوجب تامدخلا

 .)ةحاتملا صرفلا دوجو( ةعانصلا حاجن يف ساساألا يه اهنأ نيكراشملا ىريق ’ةحاتملا صرفلل
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 ضايرلا ةنيدم يف تاعاطقلا : ايناث

 ءارآلا
تجم

لل ةعم
م

يكراش
ف ن

 ي
جم

اعوم
زيكرتلا ت  

ف
ايرلا ي

 ض

 لماوعلا

 راركت بيترتلا راركت

 فذح

 ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ لماعلا

 و ليمعلا نم برقلا

 قرط و بيلاسأ ةفرعم

 ةيلحملا لمعلا تاداع و

٤ ٢ ٣ ٥ ٣ ١ ٤   

   ٦ ٤ ١ ٣ ٢ ٢ ٣ ةيبرعلا ةغللا مادختسا

 ١  ١ ٦ ٣ ٣ ٦ ١  ءالمعلا ىلع ةظفاحملا

 يف ةيتحتلا ةينبلا

 ةكلمملا
١   ٣ ٢ ١ ٥ ٧ ٣ 

 يسايسلا رارقتسالا

 يف يداصتقالاو

 ةكلمملا

٢  ٢ ١ ٣ ١ ١ ٢ ١٠ 

 اميف يموكحلا معدلا

 ةدوعسلا جمارب صخي
١   ٣ ٤ ٢ ٣ ٦ ١ 

 يف ةحاتملا صرفلا

 قوسلا
٤ ١ ٣ ٦ ٣ ٣ ١   

      ١   ٢ تاعيرشتلا و تاسايسلا

         ١ ةءافكلا

        ١  ةيصصختلا

       ١   ةيرارمتسالا
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 و ليمعلا نم برقلا نأ ,ةدج ةنيدم نم نيكراشلا عم ضايرلا ةنيدم نم نوكراشملا قفتي و

 قوسلا نأ ببسب كلذ و لماوعلا مهأ نم ربتعي ةيلحملا لمعلا تاداع و قرط و بيلاسأ ةفرعم

 رثكأك ةكلمملا يف يداصتقالاو يسايسلا رارقتسالا رايتخأ مت و ,ةيصوصخ هل يدوعسلا

 رارقتسألا ىوتسم ىلع يداصتقالاو يسايسلا رارقتسالا ساكعنأل كلذ و ةيمهأ لماوعلا

  .اهتيرارمتسإ واهبذج و تارامثتساألا معد و يفيظولا نارودلا نم دحلا و يفيظولا

 بسح ةكلمملا يف لامعالا ديهعت ةعانصب مايقلا هجاوت يتلا تايدحتلا :سماخلا ءزجلا

 فئاظولا ديلوت ةئيه اهب تماق يتلا ةساردلا

 بيترت رايتخا راركت حضوي يلاتلا لودجلاو ،ةيمهألا بسح تايدحتلا بيترتب نيكراشملا ماق

 ةبسنلاب اهتفاضا اوري يتلا تايدحتلاو فئاظولا ديلوت ةئيه ةسارد يف تدرو يتلا تايدحتلا

 .ضايرلا و ةدج يتنيدم يف اهباطقتسا مت يتلاو ةعمتجم تاعاطقلا لكل

لا ءارآ
م

يكرتش
ف ن

 ي
جم

اعوم
علا ت

ص
ذلا ف

نه
 ي

تجم
  ةعم

ايرلاو ةدج(
)ض  

 تايدحتلا
 بيترتلا راركت

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 لاصتالا لئاسو ديدحتلاب و ،ةيتحتلا ةينبلا

 تنرتنإلاو ةيفتاهلا
١ ٤ ٤ ٤ ٧ ٣ 

 يدحتلا اذه لمشي و .يرشبلا رصنعلا

 :يلاتلا

 ةيلحملا تاربخلا رفوت-

 ةلامعلا( يرشبلا رصنعلا ةفلكت-

 )ةيدوعسلا

 يفيظولا برستلا-

 تاديسلا فيظوت ىلع ةردقلا-

٢ ٨ ١٠ ٢   

 :لمشتو ،ةيموكحلا ةيميظنتلا رومألا

 رومألاب ديقتلل ةبحاصملا ةيرادإلا ءابعألا

 ةيميظنتلا

 ةيميظنتلا رومألا حوضوو ةيفافش

٣ ١ ٢ ١٦   
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 ريغ ةلامعلل تاريشأتلا ىلع لوصحلا

 ةيدوعسلا

 ايدام ناك ًءاوس ،يموكح معد دوجو مدع

 هريغ وأ

  ةلوهسو ةعانصلا هذهب ةماتلا ةفرعملا

 اهب مايقلا
 ٤ ١١ ٣ ٤  

 تامولعملا ةيرس اصوصخ ،ءالمعلا

 ةلوادتملا
١٠ ٦ ٥  ١  

    ١   يموكحلا هيجوتلا مادعنا

 

 ربكأ نم ربتعت ةيموكحلا ةيميظنتلا رومألا نأ اوري نيكراشملا نأ ,هالعأ لودجلا نم جنتسن و

 ىلإ يدؤي امم ةعرشملا تاهجلا نيب براضت كانه وةمغانتم ريغ تاميظنتلا نأ ببسب تايدحتلا

اضيإ يرشبلا رصنعلا نأ ام .قيبطتلا يف روصقلا
ً

 مايق هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأ نم ربتعي 

 مدع لاح يف و ,ديهعتلا ةعانص اهيلع موقت نأ ضرتفي يتلا ةيساسألا ةزيكرلا هنأل ةعانصلا

  .ةعانصلا حجنت نل ةفلكتلا عافترأ و ةربخلا رفوت

 

 ةئيهتل ةيلاتلا لولحلا نيكراشملا حرتقأ قباسلا لودجلا يف ةروكذملا تايدحتلا ةهجاومل

 : لامعألا ديهعت ةعانص مايقل ةكلمملا يف بسانملا خانملا

 اهل يموكحلا معدلا صيصختو ةكلمملا ةيؤر فادهأ قيقحتب ةعانصلا طبر بوجو •

 لمعلل بابشلا ىدل لمعلا ةفاقث عفرو ةعانصلا هذهل ةيساسألا تاراهملا ىلع بيردتلا •

 ايملاع هسفانم تايوتسم ىلع

 ةربخلا انيدل رفوتت يتلا تاصصختلاب ئدبلا متيف لحارم ىلع ةعانصلا ءانب يف ءدبلا •

 يبلت يتلا ةيتحتلا ةينبلا ءانب متي نا ىلإ ىرخألا تاصصختلا ةلحرمو اهب ةيصصختلا

 ةعانصلا ءدب ليطعت متي ال ىتح ةقحال لحارمل اهل ةمزاللا رداوكلا بيردتو اهتاجايتحا



 

 

 18 

 نيناوقلاو تاعيرشتلا عضول اهب مامتهالاو مهؤارآ ذخاو صاخلا عاطقلا ىلإ عامتسالا •

 جراخ نم تارامثتسا بذج اهنأش نم يتلاو ةعانصلا هذه عيجشتو ميظنتل ةمزاللا

 جراخلل اهريدصت مت يتلا ةطشنألا باطقتساو ةكلمملا

 ميدقت قيرط نع لامعألا ديهعت زكارم تامدخب ةناعتسالل تاكرشلل يموكحلا عيجشتلا •

 ةدوعسلا تاليهستو تازايتمالا

 زيزعتل مهل ماهملا دانسإ قيرط نع لامعالا ديهعت تاكرش تامدخل ةموكحلا معدلا •

 مهب ىرخألا تاكرشلا ةقث
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 ةيفيك و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل ةيسفانتلا ايازملا :يناثلا مسقلا

 .اهنيسحت
 

 ةيسفانتلا ايازملا :لوألا ءزجلا

 رصحنت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيسفانتلا ايازملا نأ ىري سانلا نم ريثكلا نأ نم مغرلاب

 ةفاضإلاب ,تاراق ةدع نيب ةيفارغجلا اهتناكم و ،يمالسإلا ملاعلل زكرمك ةينيدلا اهتناكم يف

 ةقيرطلاب لغتست مل ىرخأ ايازم كانه نأ نوري نيكراشملا نأ الإ ,لورتبلا ةعانص يف اهتيزم ىلا

  .نألا ىلا ةبسانملا

 ةيبرعلا ةكلملل ةيناكسلا ةيبيكرتلا تناك نيكراشملا نم ةفاضملا تازيمملا مهأ  نمو

ابيرقت غلبت يتلا و اهيف بابشلا ةبسن و ةيدوعسلا
ً

 يف ناكسلا دادعت يلامجإ نم ٪٥٠ 

 ثيح .ةكلمملا ءانبأ نم ةيئزجلا هذه زيمت صئاصخ ةدع اهبحصت ةيسفانتلا ةزيملا هذه .ةكلمملا

 ةديدجلا راكفألا ىلع حاتفنالا وحن اههجوت و ريوطتلا و رييغتلل اهتيلباقب ةئفلا هذه مستت

اصوصخ
ً

 بصخ و ئشان قوس كانه نأ ينعي اذه و .تامولعملا ةينقت وحن هجوتلا صخي اميف 

 .ةديدجلا تاردابملا بعوتسي

 سأر دوجو ىلإ ىدأ ,ةكلمملا يف ةيملاعلا تاكرشلا نم ريثكلا دجاوت نأف ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب

الهؤم هلعجي امم ,تاكرشلا هذه يف هلمع لالخ نم ةديج تاربخ بستكا لهؤم يرشب لام
ً

 

اليهأت
ً

ايلمع 
ً

ايميداكأ و 
ً

 لامعألا ةداير ىلإ اههجوتب زيمتت ناكسلا نم ةئفلا هذه نأ امك .

 .تاردابم ةدعل ةديدج قوس قلخ ىلع دعاسي امم ةفلتخملا اهلاكشأب

 ثيح نم ةريبك ةيداصتقا ةوق لكشت ةكلمملا نأ نوكراشملا ىري ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم و

اسايق و يلحملا قوسلا مجح
ً

 ةيدوعسلا لعجي امم ,لود ةدع عم يراجتلا لدابتلا مجحب 

 نيبغارلا نيرمثتسملا نم ددع كانه نوكي دق هنأ ينعي اذه و .ةقطنملا يف يساسألا كرحملا

 .ةيسفانتلا ةزيملا هذه نم ةدافتسالا و ةكلمملا يف رامثتسالا يف

 نأف ,ةيلورتبلا و ةيفارغجلا ,ةينيدلا :ريرقتلا ةيادب يف اهركذ مت يتلا ايازملا ىلإ ةدوع و

 ةيسفانتلا ةكلمملا ةناكم زيزعتل حيحصلا لكشلاب لغتست مل ايازملا هذه نأ نوري نيكراشملا
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 نوكي نأ بجي ةيمالسإلا تاعانصلا نم ريثكلا كانه نأ نيكراشملا ىري ,ةينيدلا ةيحانلا نمف .اهب

 .يمالسإلا نيمأتلا و  ةيمالسإلا ةيفرصملا ةعانص اهنم و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهردصم

 قراوف عم بسانتي ,نيتفلتخم نيتراق نيب اهدوجو و يفارغجلا ةكلمملا عقوم كلذ دعب يتأي و

 ىلع درلا زكارمك تالاجم يف لامعألا ديهعت يف ةكلمملا ةناكم ززعي امهنيب  تيقوتلا

اصوصخ و ينفلا ينقتلا معدلا و تاملاكملا
ً

 يذلا ةيبرعلا ةغللا لماع كلذ ىلإ انفضا اذإ 

 يف ةيسفانتلا اهتصرف ززعي ةكلملل يفارغجلا عقوملا نأ امك .ةكلمملا ناكس عيمج اهب ثدحتي

 .اهبرغ و ةكلمملا قرش نيب ةعقاولا لودلل )ةنفاسملا تامدخ( تاجتنملل زرف ةقطنم اهلعج

 اهتبستكا يتلا ةليوطلا ةربخلا نأ نودقتعي نيكراشملا ناف ,لورتبلا ةعانص صخي اميف امأ

 ةكلمملا لهأت هريركت و هجارختسا و طفنلا نع بيقنتلا لاجم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ايملاع لاجملا اذه يف ةدئار نوكت نأل
ً

اصوصخ 
ً

 فيلاكتب طفنلا جارختسا ةعانص زيزعت يف 

 ةعانص يف ةكلمملا اهتبستكا يتلا ةيملاعلا تاربخلا نأ امك .ةيسايق و ةضفخنم

 .ديهعتلا ثيح نم ةعانصلا هذه ينبت ىلع ةكلمملا دعاسي جراخلل اهريدصت و تايئايميكورتبلا

اريخأ و
ً

 دوجو ىلع نادعاسي ,ةكلمملا امهب مستت يذلا يعامتجالا و يسايسلا رارقتسالا ناف ,

 .ةيسفانتلا ايازملا هذه ززعت ةمادتسم ةئيب

 ةكلمملا جراخ تاكرشل اهيديهعت مت يتلا ةطشنألا باطقتسا :يناثلا ءزجلا

 ديهعت لاجم يف لوخدلا ىلا ىعست نأ بجي ال ةكلمملا نأ ,ةماع ةفصب نوكراشملا ىري

 ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذ تالاجملا ىلع زيكرتلا بجي هنأ و تالاجملا عيمج يف لامعالا

 ىرخأ ةرم هباطقتسا داري ام و جراخلل هريدصت مت ام نيب ةنراقم لمع كلذ بجوتسي و .طقف

 هنأ امك .جراخلا ىلا اهريدصت ىلا تدأ يتلا بابسألا ةجلاعم و ةراتخملا تالاجملا ديدحتل لخادلل

ايملاع فورعملا ىلع سفانت ال و اهديهعت نكمي ةديدج ةطشنأ ءاشنإ يف رظنلا بجي
ً

 بجي و .

اضيا
ً

 دراوملا ةيزهاج نم دكأتلا و ,ةعانصك عاطقلا اذه ءاشنإل ةكلمملا ليهأتل جمارب داجيا 

 هذه زيفحت ىلع دعاست يتلا ةيموكحلا ةمظنألا و ةيتحتلا ةينبلا و ةيلامعلا ةوقلاك ةيلحملا

 .اهبذج و ةعانصلا

 زييمتلا و ةكلمملا يف رفوتملا يرشبلا لاملا سأر ىلع ًءانب و ةيلامعلا ةوقلا ةيحان نمف

 مث نم و عاطق لك جايتحا ةسارد متي نأ نيكراشملا حرتقي ,ةيلحملا تاعماجلا يف يملعلا
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 دكأتلا كلذ بلطتي و .عاطقلا اذهل لامعألا ديهعت يف لمعلا ىلع بابشلا ليهأت ةداعإ وا ليهأت

  .عاطقلا اذهل ةيلعفلا تاجايتحالل ةيميلعتلا تاجرخملا ةمئاوم نم

 نم متي يموكح يلحم يعار دوجو ةيمهأل ديكأت كانه ناكف ,ةيموكحلا ةمظنألا ةيحان نم اما

 ماظن كانه نوكي نأ و ,ةعانصلا هذه صخي اميف ةفلتخملا ةيموكحلا تاهجلا عم قيسنتلا هلالخ

 نأ ىلع .ةددحم ةرتفل و ةددحم ةبسنب اهلامعا نم ءزج ديهعت ةريبكلا تاكرشلا ىلع ضرفي

 نوناق دوجو و ديهعتلا ةعانص تاجرخم ةدوج ىلع دكؤت ةبحاصم ةمظنأ لالخ متي نأ بجي اذه

 ةمظنأ دوجو عم ىرخأ تاكرشل اهلامعا ديهعتب موقت يتلا تاكرشلا نيمطتل ةلظم و ةيامح

  .حيحصلا لكشلاب اهمايق و لخادلا ىلا ةعانصلا هذه بذج ىلع دعاست ةزفحم ةيموكح

 ىلع لامعألا ديهعت ةعانص يف ةزيمتملا ةيجراخلا تاكرشلا بذج متي نأ نيكراشملا حرتقا امك

 اهلقن و تامدخلا هذه لثم ةرادإ ةيفيكب ةفرعملا باستكا متي ىتح ةكلمملا لخاد نم لمعلا

ايلخاد ةيعوت ةلمح كلذ بحاصي نأ و  .يدوعسلا لمعلا ىلا
ً

 بابشلا نيب يعولا ىوتسم عفرل( 

ايداصتقا اهتيمهأ و لامعالا ديهعت ةعانص نع ةماع ةفصب عمتجملا و ةصاخ ةفصب
ً

ايجراخ و )
ً

 

  .)لامعالا ديهعت ةعانص يف اهتيمهأ و ةيسفانتلا ةكلمملا تازيمم نع يعولا عفرل(

 لامعالا ديهعت ةعانص عيجشتو ةيامحل اهقيبطت نكمي يتلا ةمظنألاو نيناوقلا :ثلاثلا ءزجلا

 .ةكلمملا يف

 و زيفحتلا ىلع ىنبت نأ بحي اهثادحتسا متي ةمظنأ وأ نيناوق يأ نا عيمجلا دكا ةماع ةفصب

  .تابوقعلا سيل

 ,ةديدج ةعانص اهنأل ةعانصلا هذه ءاشنإل حضاو يموكح معد كانه نوكي نأ نيكراشملا ىري

 و ةيماظن ةقيرطب اهئاشنإ نكمي ىتح ةعانصلا هذهل صيخارت ثادحتساب ةموكحلا ءدبت نا و

 ةمظنألا يف براضت مدع و ةيفافش و تابث و حوضو كانه نوكي نأ نيكراشملا لمأي و .ةحيحص

 ام و هلام ةفرعم نم يجراخلا وأ يلخادلا ًءاوس رمثتسملا نكمتي ثيحب اهثادحتسا متيس يتلا

  .هيلع

 ةعانص يف رامثتسالا ىلع عجشت يتلا زفاوحلا نم ةمزح كانه نوكي نأ نيكراشملا حرتقأ امك

 ,يبيرضلا ءافعالا :زفاوحلا هذه نم و .ةيجراخلا وأ ةيلحملا تاكرشلل ًءاوس لامعالا ديهعت
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 ةفلتخم ةقيرطب يدوعسلا فظوملا معد يف رارمتسالا ,ةريغصلا تاءاشنملا ءاشنإ ليهست

 متي يتلا ةطشنألا ةلماش ةدوعسلا ةبسن باستحا,١اهبستكي يتلا ةربخلا عم يزاوتلاب يشمت

 .٢اهديهعت

 ىري ثيح ,ةيصوصخلا ةيامح نوناق وه نيكراشملا اهشقان يتلا نيناوقلا مهأ نم هنأ ىلع

 ةيصوصخ يمحت نيناوق دوجو مدع وه ةيجراخ تاهجل لامعالا ديهعت قئاوع دحا نأ ريثكلا

  .ةيجراخ تاهجل اهلامعأب دهعت يتلا تاكرشلا ىلع رثؤت ال ةقيرطب ةلوادتملا تامولعملا

اريخأ و
ً

 ةددحم ةبسنب وأ ةيلحم تاكرشل ةنيعم ةطشنأ ديهعت ىلع تاكرشلا مزلي نوناق دوجو ,

 يف ةبغارلا تاكرشلا ققحت نأ طرتشت يتلا ةيموكحلا عيراشملا يف هب لومعملا وه امك

 .ةيلحم تاكرش نم عورشملا تاجايتحا نم ءزج ءارش متي نأ و ةددحم ةدوعس ةبسن لوخدلا

 .اهتفلكتو ةمدقملا تامدخلا ةدوج باسح ىلع نوكي ال نا بجي مازلإلا اذه نأ ىلع

 تايدحتلا و تازيمملاو ةفرعملاو تامولعملا ديهعت :ثلاثلا مسقلا

 رذحلا نم ريثكلا اورهظا نيكراشملا نا الا ,اهتيمومعب لامعالا ديهعت ةركف لبقت نم مغرلاب

 له و كلذ نم فدهلا ديدحت ةيمهأ مهنم ضعبلا ىري ثيح .ةكلمملا يف اهقيبطت ةيفيك يف

 امم ,تامدخلا نم ةيعونلا هذه يف ةيلاع ةءافك ميدقتب وأ ةريثك فئاظو قلخب فدهلا قلعتي

  .ةفرعملا و تامولعملا ديهعت ةعانص ةيهام نع نطاوملا دنع ةينهذلا ةروصلا رييغت بجوتس

 نيب  تانايبلاو تامولعملا ةيرس يه نيكراشملا ةيبلاغ اهركذ يتلا تافوختلا مهأ نم لعلو

 رثؤي وا ددهي دق ةيجراخ فارطأ ىدل تامولعملا دوجو نأ ضعبلا ىري و .ةكراشملا فارطألا

اصوصخ( ةيلاحلا ةمظنألا نأ نيكراشملا نم رخأ ءزج ىري امك ،ةيسفانتلا اهتزيم ىلع
ً

 يف 

 عم لماعتلا نأ دكا عيمجلا نأ امك .كلذب حمست ال )نيمأتلا تاكرش كلذ يف امب يلاملا عاطقلا

 لعل و   .اهديهعت متي يتلا تاطاشنلا / ةعانصلاب تاكرشلا هذه ةفرعم همكحي ةيجراخ تاكرش

 لامعألا ديهعت متي يتلا ةكرشلا لبق نم ةمدخلا ميدقت يف صصختلاب قلعتي ريخألا فوختلا

 .اهيلا

                                                             
 .ةيلحملا ةلماعلا يديألا ةفلكت ضيفخت طقف سيل و يدوعسلا نطاوملا ىلا تاربخلا لقن يف ةدعاسملا وه معدلا نم فدهلا نوكي نأ بجي ١
ايلاح متي ٢

ً
 سفنل ديهعتلا تاكرش يف نولمعي نيذلا نييدوعسلا باستحا متي نأ نوكراشملا حرتقي كلذل ,ةدوعسلا ةبسن نمض مادقتسالا تاكرش لالخ نم ةمظنملا يف نولمعي نيذلا بناجألا باستحا 

 .ةقيرطلا
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 ةعانصلا هذه نأ ىلع اوعمجأ نيكراشملا نإف ,ةفرعملا و تامولعملا ديهعت تازيممل ةبسنلاب

 فئاظو راكتبا( ةديدج ةيفيظو صرف قلخ ةهج نم ةكلمملا داصتقاب ضوهنلا ىلع دعاستس

 ةدهعملا ةمظنملا زكرتس( لامعألا ةءافك ةدايز تقولا سفن يف و ةيسفانتلا ةدايز و )ةديدج

 هذه نأ امك .)ةيرشبلا اهدراومل لثمألا لالغتسالا ىلع لمعت و مهم وه ام ىلع لامعألاب

 ءادأل ةفرعملا نم ديزيس امم ةهج نم رثكأ عم لماعتلا ةربخ ةمدخلا مدقمل رفوتس ةعانصلا

 .ةيلاع ةعرس و ةدوجب لمعلا

 ,ةكلمملا يف ةفرعملا و تامولعملا ديهعت ةعانص اههجاوت دق يتلا تايدحتلا ةيحان نم انا

 ىدل تاءافكلا و تاراهملا ةيمنت و تاربخلا ءانب ةيفيك :يه و رواحم ةثالث يف صخلتتف

 ,ةدوجلا ىلع رثؤي دق امم تامدخلا ميدقت يف ةيفارتحالا ,تامولعملا ةيرس ,ةمدخلا يمدقم

اريخأ و
ً

الثم( اهيقلتم و ةمدخلا مدقم اهعم لماعتي يتلا ةمظنألا و نيناوقلا 
ً

 و نيناوقلا 

 ةسسؤم لثم تاهج ةدع نم ردصت اهلاكشا عيمجب ةيلاملا تاسسؤملا مكحت يتلا ةمظنألا

 يعولا يلاحلا تقولا يف دجوي ال هنأ نيكراشملا راشأ امك .)لمعلا ةرازو و لاملا قوس ,دقنلا

 اهتأشن ىلع رثؤي دق امم ةماع ةفصب ديهعتلا ةعانص ةيهام و ةيمهأل تاكرشلا ىدل يفاكلا

 .اهومن و

 .اهب مايقلا ةكلملل نكمي يتلا تامدخلا / تاجتنملا :لوألا ءزجلا

 نالمشي  نييئزج ىدحإ ىلإ لمعلا شرو يف نوكراشملا اهحرتقا يتلا تاجتنملا ميسقت نكمي

اعاطق رشع ىدحأ
ً

 :يلاتلاك مه و ,

 .هتاربخ و هليهأت ىدم و يرشبلا رصنعلا ىلع ةماع ةفصب دمتعت تاعاطق .أ

 موسرلا ريوطت عاطقلا اذه لمشي و :ىوتحملا ريوطت و تامولعملا ةينقت عاطق -

 ةينقت ,يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىوتحم ريوطت ,ةينورتكلإلا تامدخلا ,ةكرحتملا

 .يعامتجالا لصاوتلا لاجم يف قيوستلا و ,ةينورتكلالا ةيامحلا ,تامولعملا

o نكمي و هوحن بابشلا نم ريبك هجوت كانه و هلالغتسا نكمي ديدج عاطق :بابسألا 

 ةيدوعسلا كونبلا نم ريثكلا نأ امك .يلاع هيف لخدلا نا ىلا ةفاضإلاب ,هفارتحا

اريثك تمدقت
ً

 ىلا ةفاضإلاب و .ةيبرعلا ةغللاب ةصاخ و ةماع ةفصب لاجملا اذه يف 
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 ىلعأ نم يدوعسلا بعشلا فنصي و ,يدوعسلا قوسلا يف بهاوملا رفوت

 .يعامتجالا لصاوتلا عقاومل نيمدختسملا

o تاكرش و رامثتسالا تاكرش و كونبلا لمشي و  طسوتم :ةلمتحملا قوسلا مجح 

 يف ةرمثتسملا ةيلودلا تاكرشلا و ,نيمأتلا تاكرش و تالاصتالا تاكرش و تامدخلا

 .يدوعسلا قوسلا

o ايلخاد :صرفلا
ً

 و"رشبا" لثم ةيموكحلا تاهجلا يف روطتلا بكاوتل ةرفط ثودح 

 و بيردتلاو ةلماعلا ىوقلا يف رامثتسالا ىلا ةفاضإلاب ,ملع ةكرش تاطاشن

 .ةكلمملاب بابشلا ةئف ربك عم ةينقتلا لاجم يف تاعماجلا يجيرخ نم ددع دوجو

ايجراخ
ً

ايملاع تايداصتقالا لوحت 
ً

ايملاع ةكلمملا مييقت و ةينورتكلالا قاوسألا وحن 
ً

 

 .ةينورتكلالا قاوسألا ىلا

o ةيلأ و جتنملا يف ةقثلا و ,لاجملا اذه يف تاعيرشتلا فعض لمشت :تايدحتلا 

 يف بلطلا فعض و ةينقتلا ةبكاوم تايدحتلا نم و .ةيادبلا ةطقن و قيبطتلا

 .يلحملا قوسلا

 ,تاكرشلا ةمكوح ,ةينوناقلا و ةيلاملا تاراشتسالا حارتقا مت اهيف و :تاراشتسالا -

 .ةيطفنلا تاراشتسالا و رامثتسالا تاراشتسا ,قيوستلا ثوحب و ةدوجلا تامدخ

o هذه ديهعتب موقي ام ةداع يذلا و ةكلمملا يف كونبلا عاطق دوجو :بابسألا 

 نم ةريبكلا دادعالا دوجو نا امك .ةيجراخ تاكرش ىلا تاراشتسالا نم ةيعونلا

 امك .تاكرشلا ةمكوحل ديج ةمدخل جايتحا قلخ تاكرشلا و ةمهاسملا تاكرشلا

 تاهجل جايتحا دجوي دق ةدوجلا ةيمهأب تاهجلا نم ريثكلا ىدل يعولا عافترا

اريخأ و .)ةيلاملا ةعجارملا تاكرشك( ةدوجلا ةبقارمل ةيجراخ
ً

 ةريبكلا ةربخلا ناف 

 ىلا ةربخلا هذه ريدصتب مايقلل اهلهؤت طفنلا ةعانص يف ةكلمملا اهتبستكا يتلا

 .جراخلا

o ايملاع :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

ايلخاد و 
ً

.  

o قوسلا ةجاح و رداوكلا رفوت :صرفلا. 

o تاكرشلل ةحضاو ريياعم دوجو عم قوسلا ميظنت و نيناوقلا و ةمظنألا :تايدحتلا 

 نم تامدخلا هذهب يعولا ,)ةكلمملا جراخ ةمظنألا فالتخا رابتعالا يف ذخالا عم(
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 نأ امك .تاعاطقلا هذه يف نيلماعلل يفيظولا راشملا ديدحت ,تاكرشلا لبق

 .تايدحتلا نم ربتعي قوسلا يف ةيملاع ةريبك ءامسأ دوجو

 .يمالسإلا يلاملا عاطقلا يف ةيعرشلا تاراشتسالا كلذ يف امب :ةيمالسإلا ةيفرصملا -

o هذهب ضوهنلل اهنالهؤي ةيعرشلا تاربخلا دوجو و ةكلملل ةينيدلا ةدايرلا :بابسألا 

 .ةعانصلا

o ايملاع :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

  

o دوجو ىلا ةفاضإلاب ,ةيمالسإلا ةيفرصملا تاجتنملا ىلع بلطلا ةدايز :صرفلا 

 . ةيمالسإلا ةيلاملا رومألاب نوصصختم

o مدع و ةكلمملا يف ةيمالسإلا ةيفرصملل يقيبطت جذومن دوجو مدع :تايدحتلا 

 .يعيرشتلا معدلا دوجو

 ةدناسم تاكرش( نيمأتلا تامدخ عم قيسنتلل ةصصختم تاكرش :نيمأتلا و ةحصلا  -

 .)نيمأتلا تامدخ ةرادإل ةيحصلا زكارملا و تايفشتسملل

o ديدج عاطق :بابسألا. 

o يتلا تاعاطقلا عيمج و تايفشتسملا و نيمأتلا تاكرش :ةلمتحملا قوسلا مجح 

 .نيمأتلا عاطقب ةقالع اهل

o لاجملا اذه يف ةزيمتملا ةربخلا تاذ ةينطو تاءافك دوجو :صرفلا. 

o صيصختلا دعب ةيموكحلا و ةصاخلا تايفشتسملا ىلع اهقيبطت ةيناكمإ :تايدحتلا 

 .ءادألا ةدوج ىلع ةظفاحملا و

 ةيلاملا و ةبساحملا تامدخ -

o قوسلا جايتحا ىدم و ةيلحملا نيناوقلاب ملت ةلماع ىوق رفوت :بابسألا. 

o ايلخاد :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

. 

o نييدوعس ريغ نيفظوم وا ةيبنجأ تاكرش هيلع رطيست ماع لكشب قوسلا :صرفلا. 

o يلاملا لاجملا يف نيلهؤملا ددع صقن :تايدحتلا. 

اصوصخ :ميلعتلا -
ً

 يعرشلا و يبرعلا ميلعتلا 

o لاجملا اذه يف ةكلملل ةعساولا و ةريبكلا ةربخلا :بابسألا. 

o ايملاع و ةيبرعلا لودلا :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

. 
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o رفوت ىلا ةفاضإلاب ,نيملسملا ددع ةدايز و ةكلمملا ةناكم لالغتسا :صرفلا 

 .ةيبرعلا ةغللاب ةقطانلا رداوكلا

o مالسإلا نع ةيطمنلا ةروصلا و تاءافكلا نم يفاكلا ددعلا دوجو مدع :تايدحتلا.  

 .ةيرشبلا دراوملا و بيردتلا -

o تاربخلا و ةلماعلا ىوقلا رفوت :بابسألا 

o ايلخاد :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

 

o صاخلا عاطقلا تاهج معدت ةثدحتسملا ةمظنألا و يلحملا داصتقالا مجح :صرفلا 

 .نيطوتلا تارارق و ةيلامعلا تاعيرشتلا ىلا ةفاضإلاب

o ةصصختملا رداوكلا صقن و اهباعيتسا ةبوعص و تاعيرشتلا رييغت ةعرس :تايدحتلا 

 .يلحملا جتنملاب ةقثلا مدع ىلا ةفاضإلاب ,ماع لكشب

 .ةينيدلا ةحايسلا -

o بابسأ ركذت مل :بابسألا 

o ايلخاد :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

. 

 يرامعملا ميمصتلا -

o و بهاوملا رفوت و ميماصتلاب ةصاخلا فيلاكتلا عافترا و لمعلا مجح :بابسألا 

 .يمالسإلا و يبرعلا عباطلاب اهزيمت

o ايجراخ و ايلخاد :ةلمتحملا قوسلا مجح
ً

 .جيلخلا لود 

o يسدنهلا ميمصتلا و تاجتنملا ميمصت و لمعلا تالاجم و قوسلا مجح :صرفلا 

 .صصختملا ميمصتلا و روكيدلا ميمصت و

o فالتخإ و ةيلحملا تاربخلا ةلق و فيلاكتلا عافترا و نيسفانملا ةرثك :تايدحتلا 

 .لودلا نيب ميماصتلا

 .يرشبلا لماعلا ىلا ةفاضإلاب يلام رامثتسا بلطتت تاعاطق .ب

 .طفنلا نماكم يف لمعلا لمشي و :ةيطفنلا تاعانصلا -

o نأل اهلهؤي لاجملا اذه يف ةكلمملا اهتبستكا يتلا ةليوطلا ةربخلا :بابسألا 

 .هيف داورلا دحا نوكت

o ةماع ةفصب ايقيرفا :ةلمتحملا قوسلا مجح. 



 

 

 27 

o ةربخ ىلع تينب يتلا و تاربخلا هذه لثم ىلا ةجاحب ةديدج قاوسأ لوخد :صرفلا 

 .هجارختسا و طفنلا فاشتكا يف وكمارأ ةكرش

o ةيطارقوريبلا تاءارجإلا و ليومتلا و ةيملاعلا تاكرشلا عم سفانتلا :تايدحتلا. 

 تالواقملا -

o نم مغرلاب ,ةكلمملاب تلمع يتلا ةيبنجألا تاكرشلا نم ةمكارتملا تاربخلا :بابسألا 

ايلخاد ةعانصلا قلخت مل اهنا
ً

. 

o ديدج قوس هنكل و فيعض :ةلمتحملا قوسلا مجح. 

o ندال نب لثم ةريبك تاكرش دوجو :صرفلا. 

o ةلماعلا يديالا ةرفو :تايدحتلا. 

 .ةدناسملاو ةيتسجوللا تامدخلا -

o ايلخاد ةعانصلا هذهل ريبك جايتحا دجوي :بابسألا
ً

 تاكرش مايق كلذ ىلع ليلدلاو 

 .ةمدخلا ىلع لوصحلل اهب ةصاخ ةيتسجول تامدخ تاكرش ءاشنأب ةيلحم

o دعاو هنكل فيعض :ةلمتحملا قوسلا مجح. 

o ةيمالسإلا لودلا نيب  اهتناكمو ةكلملل يفارغجلا عقوملا :صرفلا. 

o ةديدجلا تاجتنملا ضعبل ةئيهم ريغ ةكلمملا يف ةيتحتلا ةينبلا :تايدحتلا. 

 ةفرعملا و تامولعملا ديهعت لاجم يف ةكلملل ةيلاحلا ةردقلا :يناثلا ءزجلا

 و تامولعملا ديهعت لاجم يف ةكلمملل ةيلاحلاةردقلا زيميام مها نأ ىلع نوكراشملا زكر

ايملع ةأيهملا )يرشبلا لاملا سأر( ةيرشبلا ةقاطلا دوجو وه ةفرعملا
ً

 ةقاطلا هذه تناك نأ و ,

 يمالساألا ملاعلل زكرم اهنوك و ةكلمملل يفارغجلا عقوملا نأ امك .ليكشت ةداعأ ىلإ جاتحت

 .ةيقيقح ةيسفانت ةزيم دعي

 طفنلا نماكم ةرادإ( طفنلا ةعانصك تالاجملا ضعب يف ةبستكملا تاربخلا نأف كلذ ىلإ ةفاضألاب

الثم
ً

 تامولعملا ةينقت ةعانص وه رخأ لاثم و ,لاجملا اذه يف ةكلمملل ةيلاحلا ةردقلا نم ديزت )

اصوصخ و ةينورتكلالا ةموكحلا ىوتسم ىلع هقيقحت مت امم نيديفتسم
ً

 يدوعسلا بابشلا نا 

 .ملعتلل ةيزهاجلا و دادعتسألا كلمي
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 يموكح يجيتارتسإ هجوت دوجو نأ ىلع نيكراشملا عمجأ ,تايناكمألا هذه زيزعت نكمي ىتح و

 نأ بجي ةكلمملا تاردق زيزعت يف زيكرتلا نأ امك .تاجتنملا هذه ةعانص ةيرارمتسإ نمضيس

 تاعيرشتلا و حئاوللا ليهست و قيوستلا مث نم و يساسأ لماعك ميلعتلا و بيردتلا ىلع نوكي

 .)ةفلتخملا ةيموكحلا تاهجلا نيبام قيسنتلا كلذ يف امب(

  ةفرعملا و تامولعملا و لامعالا ديهعت زكرم :ثلاثلا ءزجلا

 ةعانصب مايقلا يف مهم رمأ وه زكارملا نم عونلا اذه دوجو نأ يف نيكراشملا مظعم قفتي

 ةيعون يف صصختلاب زكارملا هذه مستت نأ بجي نكل و ,ةفرعملا و تامولعملا ديهعت

 هنأ ىلع نيكراشملا عمجأ امك .ةمكارتم تاربخ قلخ نم ةكلمملا نكمتت ىتح ةمدقملاةمدخلا

ايباجيأ رثؤيس كلذ نأل ,تاجتنملا هذه نم نيعم لاجم يف ةهجو ةكلمملا نوكت نأ ديجلا نم
ً

 

 ةبذاج نوكت و عيراشملا هذه ةيرارمتسإ يف مهاست و لمع ةئيب قلخي و ةلودلا داصتقأ ىلع

 ةصصختملا تاعماجلا و زكارملا هذه نيب طبرلا متي نأ نوكراشملا حرتقأ امك .يملاعلا قوسلل

 .تاعانصلا هذه معدل ةفرعملا و تامولعملا تاعانص دحأ يف

 ةيلاع ةدوجب تمستأ ام ىتم تافلاحتلا هذه لثم يف ةكراشملل ةيلاع ةبغر نيكراشملا ىدبا و

 دعاسيس كلذ نأل ,اهتامدخ نم ةدافتساألا ةيلأ نع ةحضاو رييعم تنبت و تاجرخملا يف

 .ةيساساألا اهلامعأ يف زيكرتلا ىلع تاكرشلا

الوأ نواعتلا ىنبي نأ نيكاشملا ىري ,نواعتلا اذه زيزعت و نيسحتل و
ً

 نأ و يراجت ساسا ىلع 

 .اهديهعت و اهئانب ةيفيك و ةحرتقملا ةعانصلا لاجم يف ةربخ تاذ تاهج عم نواعتلاب نوكي

  .تافلاحتلا هذه لثمل معدلا و ليومتلا رفوت نأ ىلإ ةجاح كانه نأ امك

 عاطقلل ةينيتورلا اهتايلمع نم ءازجأ ديهعتب ةموكحلا موقت نأ نوكراشملا حرتقأ :ةظحالم

 .ةعانصلا هذه ءانب يف دعاست ىتح ةددحم تالاجم يف صاخلا
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  رغألا ةعومجم لبق نم ةمدقملا تاحارتقالا :عبارلا مسقلا

 مت يتلا ينهذلا فصعلا تاقلح نم ةصخلتسملا و اهركذ قباسلا تايطعملا عيمج ىلع ًءانب

 ىلإ انه هيبنتلا بجي و .نيكراشملا اهركذ ةعانص لكب ةصاخلا تاحرتقألا ضرع انه متيس ,اهدقع

 ,ةعانصلا لخاد اهديهعت نكمم يتلا ةطشنالا يهام ىلإ يليصفت لكشب قرطتت ال تاحرتقألا نا

 ةفرعمل ةيداصتقإ ىودج ةسارد لمع مث نم و ةعانصلا هذه نع ةليلحت ةسارد بلطتي اذه نأل

 .ةعانصلا هذهب ضوهنلا نم يداصتقالا دودرملا مجح

 يداصتقالا حسملا نم ةاقتسم ءزجلا اذه يف ةروكذملا تايئاصحألا نأب هبنن نأ دون اننأ امك 

 ةكلمملاب ءاصحألل ةماعلا ةئيهلا ةطساوب م٢٠١٥  ماع يف مت يذلا تاسسؤملل يونسلا

 ال يتلاو ماعلاو صاخلا عاطقلا يف ةلماعلا تآشنملا حسملا لمشي و ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نأ بجي و .يجراخلاو يموكحلا عاطقلا يف ةلماعلا تآشنملا لمشي ال و حبرلا ىلإ فدهت

 .ةلماعلا تاكرشلا لخاد يف صرفلا مجح سكعت ال اهنأل طقف ةلالدلل تايئاصحألا هذه مدختست

 ريوطت و تامولعملا ةينقت ةعانص قلخ يف ةكلملل ةديج ةصرف كانه نأ حضاولا نم ودبي

 ريوطت ,ةينورتكلإلا تامدخلا ,ةكرحتملا موسرلا ريوطت :ةيلاتلا ةطشنألا لمشي و ( ىوتحملا

 يف قيوستلا و ,ةينورتكلالا ةيامحلا ,تامولعملا ةينقت ,يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىوتحم

 و تامولعملا ديهعت تاعانص نم ةدحاوك ) ةفلخملا اهلاكشأب.يعامتجالا لصاوتلا لاجم

 ىلع اهلوبق و اهفغش و ةريغصلا رامعألاب ةمستملا ةيناكسلا ةيبيكرتلا نا ثيح .ةفرعملا

 ةميقلا ىلا ةفاضإلاب اذه اهيلع ءانبلل ةبصخ ةيضرأ كانه لعجي ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا

ايلخاد اهئانب مت ام ىتم ةعانصلا هذه و .اهل ةيلاعلا ةفاضملا
ً

 نكمي ,ةلاعف و ةيوق ةروصب 

ايجراخ اهريدصت
ً

 ةلجع عفدو داصتقالا ةيمنت يف تامولعملا ةينقت ةعانص دعاست ,ةماع ةفصب و .

 ادنلف ةبرجت ىلا عوجرلا نكمي و بابشلل ةيفيظولا صرفلا نم ريبك ددع ريفوت لالخ نم ةيمنتلا

 .امهيدل ةيعيبط رداصم يا دوجو مدع نم مغرلاب تامولعملا ةعانص ءانب مت فيك و ادنلريا و

 يتلا ةيتسجوللا تايدحتلا و ةأرملا لمع ةيلاكشإ لح يف دعاست دق ةعانصلا هذه نا امك

الثم تالصوملا و ةلئاعلاب مامتهالا( اههجاوت
ً

 دمتعت اهضعب يف ةعانصلا هذه ةعيبط نأ ثيح ,)

  .لمعلا ناكم يف مظتنم لكشب و يمويلا دجاوتلا نم رثكأ ميماصتلا و راكتبالا و ةيجاتنإلا ىلع
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 نم اهركذ مت يتلا تايدحتلا ىلا ةفاضإ هنأب دجن ,ةعانصلا هذهب ضوهنلل ةيزهاجلا ةيحان نم

 بولطملا فيكلا و مكلاب ةلماعلا ىوقلا ليهأت ةيفيك يف ريبك يدحت دجوي ,نيكراشملا لبق

 ةيئزج و ىوتحملا ريوطت ةيئزج كانهف .ةعانصلا هذه يف عونتلا رابتعالا يف ذخالا عم

 رمالا بلطتي دق و .ةقباسلا ءازجألا اهيلع ىنبتس يتلا ةينقتلا مث نم و ةماع ةفصب تايجمربلا

 كلمت ةيملاع تاكرش عم تاكارش يف لوخدلا ,يميداكالا ليهأتلا ىلا ةفاضإلاب ةيادبلا يف

 .ةكلمملا لخاد ةعانصلا هذه نيطوت ىلع اهعم لمعلا و تاربخلا هذه

لا
ن

اش
ا ط

قال
ت

اص
د

 ي

 ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا

 طاشنلاو ةأشنملا مجح

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 فالآب

 تالايرلا

 يدوعس ( نيلغتشملا ددع

 طاشنلا بسح ) يدوعس ريغو

 ٢٠١٥ يداصتقالا

  

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

٢٠ 

 لغتشم

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  

Emp. 

(5-19)  

Emp. 

20+  

Emp. 

Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

نأ
ش

ةط
لا 

رب
جم

ا ة
حل

ا
وس

يب
 ة

لاو
بخ

ةر
 

الا
تس

اش
ير

 ة
و

 ام
تي

ص
ب ل

اه
 

248,916 867,199 2,872,334 3,988,449 2,707 4,853 7,560 36% 

نأ
ش

ةط
خ 

د
ام

 ت

لا
عم

ول
ام

ت  57,944 123,536 259,627 441,107 1,015 1,619 2,634 39% 

 
306,860 990,735 3,131,961 4,429,556 3,722 6,472 10,194 %٣٧ 
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ابيرقت ٪٣٧  عاطقلا اذه يف ةدوعسلا ةبسن يلامجأ نأ هالعأ لودجلا نم حضتي و
ً

 ريشي امم 

 نم ٪٢٩ نأ امك .عاطقلا اذه يف لمعلاب نيمتهم نييدوعسلا نم ةديج ةبسن كانه نأ ىلا

 .ريغص مجح تاذ تاءاشنم نم يتأت عاطقلا اذه تادريأ

 باستكا مت يتلا تايئزجلا ىلا رظنلا متي نأ بجيف ,ةفلتخملا اهلاكشأب تاراشتسالا ةيحان نم امأ

 جراخ اهب مايقلا ًءاوس( جراخلا ىلا اهريدصت نكمي و ةيفاك ةقيرطب اهيف ةيلحملا ةربخلا

 ثاحبأ كلذ لاثم ةيدوعسلا قوسلا ىلع ةكلمملا جراخ تاهجل اهب مايقلا وا و ةكلمملا

 ةعانصلا ءانب نيب و ةراشتسالا لاجم يف فئاظولا نيطوت نيب انه زييمتلا بجي امك .)قيوستلا

 ةعانص ريدصت نا فارتعالا انيلع بجي كلذ قوف و .ةفلتخم دوهجب مايقلا بلطتي امهالك و

 اهيلا ةعانصلا ريدصت متيس يتلا دالبلا تايداصتقاب ةفرعم و ملع بلطتي جراخلا ىلا تاراشتسالا

ايلخاد ةعانصلا هذهب ضوهنلا حرتقي اذل .يلاحلا تقولا يف رفوتم نوكي ال دق امهالك و
ً

 طقف 

 يف ةلماعلا ةيملاعلا و ةيلحملا تاكرشلا فدهتست نا و )يلاحلا تقولا يف لقألا ىلع(

 .ةكلمملا

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 فالآب

 تالايرلا

 ) يدوعس ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلا بسح

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 لغتشم ٢٠

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  

Emp. 

(5-19)  

Emp. 

20+   Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 ةدعاسملا ةطشنألا

 ةيلاملا تامدخلا ةطشنأل

 نيمأتلا ةطشنأو

59,034 416,929 424,821 900,784 2,389 2,082 4,471 53% 

 ةينوناقلا ةطشنألا

 ةبساحملا ةطشنأو

351,010 915,935 629,355 1,896,300 5,548 4,997 10,545 53% 

 ةيسيئرلا بتاكملا ةطشنأ

 يف ةيراشتسالا ةطشنالأو ،

 ةرادإلا لاجم

110,871 831,659 3,140,823 4,083,353 3,703 4,645 8,348 44% 

 %30 21,943 15,434 6,509 8,061,126 3,063,204 3,636,944 1,360,978 قوسلاو نالعإلا ثاحبأ

 بتاكملل ةيرادإلا ةطشنألا

 بتاكملل معدلا ةطشنأو ،

1,231,865 1,521,979 1,337,784 4,091,628 5,528 8,128 13,656 40% 

 
3,113,758 7,323,446 8,595,987 19,033,191 23,677 35,286 58,963 %٤٠ 
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 وه و ٪٤٠ ىلإ لصت عاطقلا اذه يف ةدوعسلا ةبسن نا هالعأ روكذملا لودجلا نم حضتي و

 .يدوعس رايلم ١٩ ىلا لصي تادريالا مجحو ,نييدوعسلل ةباذج ةعانصلا نا ىلع لدي مقر

 مدع نم عون كانه نوكي دق ,اهركذ مت يتلا تايطعملا و ةيمالسإلا ةيفرصملا ىلا رظنلاب و

 سفن اهلك لمحت بناوج ةدع لمشت ةعانصلا هذهف .اهيف ةسفانملا ةيفيكل لماكلا كاردالا

 يف ةريبك ةربخ بلطتي اذهو( يمالسإلا يفرصملا جتنملا ريوطت و ةعانص كانهف .ةيمهألا

 ةيحانلا نم هيف ققدت يتلا ةيعرشلا تائيهلا و ناجللا رود يتأي مث  )ةيلاملا تاجتنملا ةعانص

 و( قاوسألا يف جتنملا ذه لوادت مكحت يتلا نيناوقلا و ةمظنألا رود يتأي مث نم و ةيعرشلا

 بسانملا يميداكالا ليهأتلا ةكلمملا يف نأ دقتعن ال و .)ىرخأل هلود نم فلتخي ديكأتلاب اذه

 ناك نأ و يمالسإلا يفرصملا جتنملا ريوطت و ةعانص صخي اميف رضاحلا تقولا يف يفاكلا و

ايعرش نيصصختملا ددع نأ امك .ليهأتلا نم عونلا اذهب مايقلل قئاع يأ كانه سيل
ً

 مايقلل 

ادودحم ربتعي ةعانصلا هذهب
ً

 هذه عنمي ال نكل و ةيسفانت ةزيم يلاحلا تقولا يف لكشي ال و 

اضيأ
ً

 يف اهذخا بجي ةيلاع ةفاضم ةميق تاذ ةعانصلا ربتعت و .نطولا ءانبأ نم ديزملا ليهأت 

 .جراخلا ىلا اهريدصت ,ايلخاد اهئازجأ عبمجب اهئانب مت ام ىتم نكمي و ,رابتعالا نيع
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 ةيحصلا زكارملا و تايفشتسملل ةدناسم تاكرش ءاشنإ و ,نيمأتلا و ةحصلا عاطق صخي اميف اما

ايجراخ ةسفانملل ةعانصلا لهؤت ةفاضم ةميق اذ ربتعي ال اذهف ,نيمأتلا تامدخ ةرادإل
ً

 نأ تيح ,

 نم عونلا اذه نأ امك , ةيبنجألا تاربخلا ىلع ريبكلا دامتعالا ةلحرم يف الز ام ناعاطقلا الك

 ةعانص ىلع كلذ قبطني و .ةفرعملا و تامولعملل ديهعت سيل و لامعألل ديهعت ربتعي ديهعتلا

 نيطوت يه امهالكل ىلوألا ةوطخلا نوكت نا بجي اذل .ةكلمملا يف ةيلاملا و ةبساحملا

ايلحم ةعانصلا قلخ مث نم و تاعانصلا هذه يف فئاظولا
ً

 ..طقف 

 

 عم و ىرن اننأف ,ةعيرشلا و ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةعانص مايقب نيكراشملا حارتقا ىلا رظنلاب و

 ةميق يأ اهل نوكي نل و ايداصتقا ىودجلا ةميدع اهيف ةسفانملا نأ ةعانصلل مارتحالا لماك

 عم نواعتلا نم عونك ةموكحلا اهب موقت ةيماس ةلاسرك  اهيلا رظنلا نكمي و ,ايداصتقا ةفاضم

 .ىرخألا لودلا

 اننا الا ,ريبك لكشب فئاظولا هذه ةدوعس نم مغرلاب و ةيرشبلا دراوملا و بيردتلا ةيحان نم

ايلحم ةعانصلا هذهب مايقلا يف ىتح ةديعب ةفاسم ىلع انلزام
ً

 ريوطت نيب زييمتلا بجي انه و .

 ,)نيفظوملا نوؤش ىمسي وأ( ةيرشبلا دراوملا تايلمع نيب و ةيرشبلا دراوملا ةيمنت و

 يف لمعلا يف ةزاتمم ةربخ نوكلمي نيذلا نييدوعسلا نم ريبك ددعب العف زيمتت ةكلمملاف

 ديهعتلا ةعانص مايق نكمي هيلع و اهب ةيافك ةيارد و ملع ىلع و ةيرشبلا دراوملا تايلمع لاجم

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 فالآب

 تالايرلا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع

 يداصتقالا طاشنلا بسح ) يدوعس

٢٠١٥ 

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

٢٠ 

 لغتشم

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  

Emp. 

(5-19)  

Emp. 

20+   

Emp. 

Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 ةطشنألا

 ةطشنأل ةدعاسملا

 ةيلاملا تامدخلا

 نيمأتلا ةطشنأو

59,034 416,929 424,821 900,784 2,389 2,082 4,471 53% 
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 ةيرشبلا دراوملا ةيمنت و ريوطت وه و رخالا ءزجلا ىلا انرظن ام ىتم نكل و .ةيئزجلا هذه ىلع

 ةثيدح تلازام ةيرشبلا دراوملا لاجم يف ةيعماجلا تاصصختلا( يميداكأ ليهأت بلطتي يذلا و

اذخأ ءانبلا روط يف انلزام اننأ دجن ,ةديج ةربخ و )ةكلمملا يف دهع
ً

 ريثكلا كانه نا رابتعالا يف 

 نأف كلذ عم و .اهتايولوأ نم سيل ةيرشبلا دراوملا ةيمنت و ريوطت نأ ىرت لازت ال تاكرشلا نم

ايلخاد اهب ضوهنلا  نكمي ,اهيقشب ةعانصلا هذه
ً

 هنا دقتعن ال نكل و بسانملا ليهأتلا دوجوب 

ايجراخ اهب ةسفانملا نكمي
ً

. 

 

 

اقباس ركذ امك .ةسدقملا نكامألا ةرايز
ً

 و نيملسملا ةلبق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نوك نأف 

ايونس ةكلمملا ىلا نوهجتي نيذلا نيملسملا نم يلاحلا ددعلا و ةيمالسالا ةمألا زكرم
ً

 و 

 نأ بجي ,ةينيدلا ةحايسلاب ضوهنلل ةكلمملا ةيؤر ىلع ًءانب هيلا لوصولا حمطن يذلا ددعلا

 يكل نكل .ةماع ةفصب ةحايسلا و ةصاخ ةفصب دوشحلا ةرادإ يف ةكلملل ةيسفانت ةزيم لكشي

 ةبستكملا تاربخلا ىلع ًءانب و ةيلحم يدايإب ةعانصلا هذهب ضهنن نأ بجي ,كلذ نم نكمتن

ايلحم
ً

 ءانب نوكي نأ بجي انه فدهلا .)ةيجراخلا ةلامعلا سيل و( ةيجراخلا تاربخلاب ةناعتسالا و 

ايجراخ اهريدصت نم نكمتنل ةعانصلا هذه
ً

.  

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع تالايرلا فالآب

 طاشنلا بسح ) يدوعس

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 لغتشم ٢٠

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  Emp. (5-19)  

Emp. 

20+  Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 بتاكملا ةطشنأ

 ةطشنالأو ، ةيسيئرلا

 لاجم يف ةيراشتسالا

 ةرادإلا

110,871 831,659 3,140,823 4,083,353 3,703 4,645 8,348 44% 
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 ريبك لكشب يجراخ وا و يلخاد بلط كانه نا دقتعن الف ,يرامعملا ميمصتلل ةبسنلاب اما

 هنا امك ,يلاعلا يداصتقالا دودرملا وذ ديهعتلا عاونأ نم عونك ةعانصلا هذهب مايقلا يعدتسي

 .ةبسانملا ةصرفلا نطولا ءانبأ ءاطعإل ةعانصلا هذه يف فئاظولا نيطوت ىلا الوأ رظنلا بجي

 

 زواجتت مل ,يدوعس رايلم ٣٩ زواجتت يتلا ةعانصلا هذه مجح نم مغرلاب هنا ةظحالم بجي و

 هذهل نييدوعسلا باذجنا مدع تاببسم نع ثحبلا يعدتسي اذه و ٪١٤ ةدوعسلا ةبسن

 .ةعانصلا

 رصنعلا ىلا ةفاضإلاب مخض يلام رامثتسا بلطتت يتلا ديهعتلا تاعانص ىلا انه لقتنن و

 ةعانص يه ةكلمملا يف طفنلا ةعانص نأ عيمجلا  ملعيو .ةيطفنلا تاعانصلاب ئدبن و ،يرشبلا

 جارختسا ةفلكت تحبصأ ىتح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهيف تمدقت و ةكلمملا مدقب ميدق

اريثك لقت ةكلمملا يف طفنلا ليمرب
ً

 و .ةيسفانت ةزيم ربتعت هذه و ىرخأ لود يف هتفلكت نع 

 نأ ىرن و  .يذيفنتلا قشلا و يراشتسالا قشلا :ناقش نم ةعانصلا هذه ىلا رظنلا اننكمي

 ةيراشتسا تاكرش ءاشنإ قيرط نع جراخلا ىلا يراشتسالا ءزجلا ريدصت اهل نكمي ةكلمملا

 ,ذيفنتلا ةيحان نم اما .ىرخألا لودلل تاراشتسالا ميدقتب موقت ةيدوعس يديأ ىلع ةصصختم

 ةربخلا نأب مزجلا عيطتسن ال و دلب لك يف يطفنلا نوزخملا ةعيبط صخت ةينف تايطعم كانهف

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع تالايرلا فالآب

 طاشنلا بسح ) يدوعس

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 لغتشم ٢٠

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  Emp. (5-19)  

Emp. 

20+   Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 %12 174,728 154,453 20,275 28,918,957 28,271,816 569,178 77,963 ةيندملا ةسدنهلا

 ةيرامعملا ةطشنا

 تارابتخالاو ، ةيسدنهلاو

  ليلحتلاو ةينفلا

699,259 3,417,451 6,239,922 10,356,632 9,836 32,666 42,502 23% 

  777,222 3,986,629 34,511,738 39,275,589 30,111 187,119 217,230 %١٤ 
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 ةعانص يه ةعانصلا هذه نأف لاوحألا عيمج يف و .كلذ يف دعاست دق ةكلمملا يف ةبستكملا

 .ةيراجت ةيحان نم و ةيدايس ةيحان نم كلذ يف رارقلا ذاختإ بجي و ةيدايس

 

 الا ,ةيلاعلا ةدوعسلا ةبسن و )لوألا يداصتقالا معادلا( ريبكلا ةعانصلا هذه مجح نم مغرلاب

 ةعانص داجيأل نكل و , نييدوعسلل فئاظو داجيأل ةصرفك  ةعانصلا هذه ىلا رظنلا بجي ال هنا

 .ةبستكملا ةربخلل جاتنك جراخلل اهريدصت نكمي

 تلمع يتلا ةيبنجألا تاكرشلا نم ةبستكملا تاربخلا مغرب و تالواقملا ةعانص صخي اميف اما

 ةكلمملا لعجي امم ةيبنجأ يديأب و ةيبنجأ تاربخب لازتام و تماق ةعانصلا نأف ,ةكلمملا يف

 صاخشأل لماكلاب ةكولمم تاكرشلا هذه نم ضعبلا ناك نا و ىتح طقف ةمدخلل يقلتم دلب

 .نييدوعس

 

 

 

 

 

 

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع تالايرلا فالآب

 طاشنلا بسح ) يدوعس

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 لغتشم ٢٠

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  Emp. (5-19)  

Emp. 

20+   Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 ماخلا طفنلا جارختسا

 يعيبطلا زاغلاو

58,441 378,843 747,231,261 747,668,545 50,817 10,163 60,980 83% 
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 ةبسن زواجتت مل ,يدوعس رايلم ٢٣٥ زواجتت يتلا ةعانصلا هذه مجح نم مغرلاب و اضيا انه

 .ةعانصلا هذهل نييدوعسلا باذجنا مدع تاببسم نع ثحبلا يعدتسي اذه و ٪١٤ ةدوعسلا

 

 

 

 

 

 طاشنلا

 يداصتقالا

 ةأشنملا مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو

 فالآب

 تالايرلا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع

 طاشنلا بسح ) يدوعس

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 ريغ يدوعس ةلمجلا رثكأف لغتشم ٢٠

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  

Emp. 

(5-19)  

Emp. 

20+   Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 دييشت

 ينابملا

3,840,588 9,714,283 110,773,039 124,327,910 90,753 575,852 666,605 14% 

 ةسدنهلا

 ةيندملا

77,963 569,178 28,271,816 28,918,957 20,275 154,453 174,728 12% 

 ةطشنأ

 دييشتلا

 ةصصختملا

2,018,678 6,740,186 62,803,682 71,562,546 24,788 162,194 186,982 13% 

 ةطشنا

 ةيرامعملا

 ةيسدنهلاو

، 

 تارابتخالاو

 ةينفلا

 ليلحتلاو

699,259 3,417,451 6,239,922 10,356,632 9,836 32,666 42,502 23% 

 
6,636,488 20,441,098 208,088,459 235,166,045 145,652 925,165 1,070,817 %١٤ 
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اريخأ و
ً

 عقاومب زيمتن اننأف يفارغجلا ةكلمملا عقوم ةيحان نم .ةيتسجوللا تامدخلا ةعانص 

ادج بسانم
ً

 و ةيرحبلا ئناوملا ةيحان نم ةكلمملل ةيتحتلا ةينبلا نأ امك ,ةعانصلا هذهب مايقلل 

اضيا دعاست ةيربلا قرطلا
ً

 اذأ ةعانصلا هذه نأف ةيمهألا سفنب و ,ةعانصلا هذهب مايقلا ىلع 

 نكل و .يلاع يداصتقا دودرم و ةيلاع ةفاضم ميق تاذ نوكتس ةحيحصلا ةقيرطلاب تماق

 ةعانصلا هذه يف لمعلا يف ةبغارلا ةيدوعسلا ةلماعلا ىوقلا ريفوت يف ريبك يدحت هجاونس

 .اهل ةبسانملا تاعيرشتلا و تاميظنتلا داجيإ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجح ةئف بسح ةيليغشتلا تاداريإلا يداصتقالا طاشنلا

 ٢٠١٥ يداصتقالا طاشنلاو ةأشنملا

 ريغو يدوعس ( نيلغتشملا ددع تالايرلا فالآب

 طاشنلا بسح ) يدوعس

 ٢٠١٥ يداصتقالا

 

 ٥ نم لقأ

 نيلغتشم

١٩ - ٥ 

 لغتشم

 لغتشم ٢٠

 رثكأف

 ريغ يدوعس ةلمجلا

 يدوعس

 ةبسن يلامجالا

 ةدوعسلا

Less 5  Emp. (5-19)  

Emp. 

20+   Emp. Total Saudi Non-

Saudi 

Total 

 لقنلا و يربلا لقنلا

 بيبانألا ربع

523,466 2,086,477 26,904,198 29,514,141 28,161 67,936 96,097 29% 

 %26 9,060 6,688 2,372 6,014,600 5,724,760 254,804 35,036 يئاملا لقنلا

 ةطشنأو نيزختلا

 لقنلل معدلا

4,748,471 8,956,670 15,277,701 28,982,842 25,333 77,298 102,631 25% 

 
5,306,973 11,297,951 47,906,659 64,511,583 55,866 151,922 207,788 %٢٧ 
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