
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةساردل يذيفنتلا صخلملا

  يموكحلا ريغ عاطقلا ماهسإ ىدم
 ةيبرعلا لودلا يف يلاعلا ميلعتلا ةدوج قيقحت يف

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 :ةمدقم
 ،ةريخألا دوقعلا لالخ اًعراستم اJيعونو اJيمك اًعسوت ةيثحبلاو ةيميداكألا هتاسسؤمب يلاعلا ميلعتلا عاطق دهش

  .ءاوس ٍّدح ىلع ةيمانلاو ةمدقتملا لودلا تايداصتقا ىلع رشابملا هريثأتو ىربكلا هتيمهأ نم اًقالطنا
 امم ،اهتاذ ةلودلا َلخاد كلذكو ،لودلا نيب اJيسفانت اًناديم يلاعلا ميلعتلا ىحضأ دقف قبس ام ىلع اًسيسأتو 

  .ةدايرلاو ِزُّيمتلا قيقحت يف اهسفانت ىلإ كلذ ىَّدعتو لب ،ةيميلعتلا تاسسؤملا ةدوجب مامتهالا ةدايز يف مهسأ
 ءانب يف يدايرلا هرود يلاعلا ميلعتلا حنم ىلع ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا تصرح دقف ،يبرعلا ديعصلا ىلعو

 تاعماجلاب قاحتلالا ىلع لابقإلا ديازت عم كلذ نمازت ،جتنم يفرعم جهنم قفو ،داصتقالا ريوطتو ةفرعملا عمتجم
 .لمعلا قوسل ةسيئر ةباوب لودلا كلت مظعم يف ربتعت يتلا

 صرف ريفوت يف عمتجملا جايتحا ِّدسب اهدحو تاموكحلا مايق ةبوعص يف لثمتملا ديدجلا عقاولا ضرف دقل
 ِغوزبو ،يلاعلا ميلعتلا يف رامثتسالل يوقلا دوعصلا ىلإ ،ماعلا ميلعتلا يجيرخ نم ةديازتملا دادعألل يلاعلا ميلعتلا

 نم ةفلتخم حئارش نم يلهألا يلاعلا ميلعتلاب ٍدُدُج نيمتهم روهظو ،لهؤملا يرشبلا لامسأرلل ةيملاع قوس
 ةدوج ىلع باعيتسالا يف عسوتلا رثؤي َّالأ يف لثمتت ةبعصلا ةلداعملا تناكو ،لامعألاو لاملا لاجرك ؛عمتجملا
  ةمدقملا ةيميداكألا جماربلا

  تناك  يلاعلا ميلعتلا ةدوج يف -تدجو نإ- اهتاماهسإ نايبو  يلهألا عاطقلا تاسسؤم رود ءالجتسالو
 َسّسُأ يذلاو( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا اهمعدو اهحرتقا يتلا ،ةساردلا هذه
 ةيبرعلا ةكلمملا نيب ةيقافتا بجومب )وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةياعر تحت
 قيقحت يف هتاماهسإ نايبو )يموكحلا ريغ( يلهألا ِعاطقلا ِرود  ِءالجتسال كلذو  ،)وكسنويلا ةمظنمو ،ةيدوعسلا

 ،ةيندرألا ةكلمملا :نم ٍّلك يف تلثمت ،لودلا هذه نم  ةراتخم ةنيع لالخ نم ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج
 تالخدم ةدع ىلع ةساردلا تدمتعاو ،نادوسلا ةيروهمجو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 لكشب يلاعلا ميلعتلا ةدوج عفر يف اهرودو ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمل يلاحلا عضولا ةنراقمو صيخشتل

 تاسرامملا نم رفوتي ام قفو اهزيزعت يف )يموكحلا ريغ( يلهألا عاطقلا تاماهسإ  نيسحتل حرتقم عضوو ،ماع
 :يلي ام ىلع ةساردلا ةلئسأ تزكر دقو .يملاعلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةزيمتملا

 ؟ةساردلا ةنيع ةيبرعلا لودلا يف ةيموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ءادأ ةدوج ىوتسم ام •
 ؟ةساردلا ةنيع ةيبرعلا لودلا يف ةيموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤمب تاجرخملا ةدوج ىوتسم ام •
 تاجرخملاو ءادألا ةدوج يف ةيعجرملا ةنراقملا ةنيع لودلاب يملاعلا ىوتسملا ىلع ةزيمتملا براجتلا ام •

 ؟ةيموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب
 :ةساردلا ةيجهنم
 ،ةيناديملا   ةساردلا ةعيبطل هتمءالمل ؛يحسملاو يقئاثولا هْيَّقشب يفصولا جهنملا ىلع ُةساردلا هذه تدمتعا   
 .جهنملا اذه لالخ نم ةادأ نم رثكأ مادختسا ناكمإ ىلإ ةفاضإلاب

 :ةساردلا ةنيعو عمتجم
 :ةساردلا عمتجم -1
  .ةيبرعلا لودلاب يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم ةساردلا عمتجم نمضت  



 
 
 
 
 
 

 

 ،نادوسلا ةيروهمج ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( :ةيتآلا لودلا نم ةساردلا ةنيع تريتخُا
 ،يلاعلا ميلعتلاو ةدوجلا لاجم يف نيصتخملاو ءاربخلا :ةيتآلا تائفلا تنمضت دقو ؛)ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا

 .نيجيرخلا ،فيظوتلا تاهج
 
 :ةساردلا ةَنِّيع - 2
 :يأرلا تاعالطتسال ةساردلا ةَنِّيع -أ

 تاهج نم )407(و يلاعلا يلهألا ميلعتلا يجيرخ نم اًجيرخ )652( يأرلا تاعالطتسال ةساردلا ةنيع تنمضت
  .)نادوسلا ،رصم ،ةيدوعسلا( ةيلاتلا لودلا يف ةيئاوشع ةقيرطب فيظوتلا

 :زيكرتلا تاعومجمل ةساردلا ةنيع -ب
 ،نادوسلاو ،رصمو ،ةيدوعسلا( ةيلاتلا لودلا يف ةيدمعلا ةقيرطلاب زيكرتلا تاعومجمل ةساردلا ةنيع تريتخا

 ةئيه ءاضعأو ،يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نوؤش يف نيصتخملا ءاربخلا نم اًكراشم )61( تنمضت دقو ؛)ندرألاو
 تاهجلاو فيظوتلا تاهج نم نيلوؤسم ىلإ ةفاضإلاب يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمب نيلوؤسمو ،سيردتلا
 .)ةيندملا ةمدخلا ةرازو ،ميلعتلا ةرازو( ةيموكحلا
 :ةساردلا تاودأ

  :يعجرملا حسملا - 1
 ؛)تنرتنإلا( تامولعملل ةيلودلا ةكبشلاو ،ةقالعلا تاذ ريراقتلاو ،عجارملاو ،تاساردلل يعجرم حسم يرجُأ

 ميمصتو ةساردلل يرظنلا راطإلا زيهجت كلذكو ،هقيبطت ةيفيكو ثوحبلا نم عونلا اذهل ماعلا لكشلا ديدحت فدهب
 .ةنابتسالا يَجذومن

 :ةيعجرملا ةنراقملا - 2
 ،نابايلاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يهو ؛ةساردلا ةنيع نم ةيعجرملا ةنراقملا لودل يعجرم حسم يرجأ امك

 يف ةيرث ةبرجت دوجو :اهمهأ نم ؛بابسأ ةدعل لودلا هذه ىلع رايتخالا عقو دقو .ةيبونجلا ايروكو ،ايقيرفأ بونجو
 .اJيعامتجاو اJيفارغج لودلا كلت زيامتل ةفاضإ ،اهيدل يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا

 :زيكرتلا تاعومجم - 3
 ةساردلا ةنيع لودلا يف لمع شرو )4( ذيفنت :ةساردلا هذه ضارغأ قيقحتل ؛اهب لمُع يتلا تاودألا نمو

 يبوسنم ضعبو ،ةدوجلاو يلاعلا ميلعتلا ءاربخ نم )61( اهيف كراش )ندرألاو ،نادوسلاو ،رصمو ،ةيدوعسلا(
  .فيظوتلا تاهج نم ٌددعو ،ةيموكحلا تاسسؤملاو دامتعالا تائيهو ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم
 :)تانابتسالا( يأرلا تاعالطتسا - 4

 يلهألا ميلعتلا يجيرخل ىرخألاو ،فيظوتلا تاهج ءارآ عالطتسال امهادحإ ؛ناتنابتسا تممُص دقف اًريخأو
 لوح ةساردلا ةنيع ءارآ ىلع فرعتلا فدهب ،)نادوسلاو ،رصمو ،ةيدوعسلا( ةساردلا ةنيع لود يف اَتَقِّبُطو ،يلاعلا
 ةمكوح ،ميلعتلا ةدوج يف يلاعلا يلهألا ميلعتلا رثأ ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاجرخم ةدوج :ةيلاتلا رصانعلا

 ةيداملا دراوملا ةدوج ،يناديملا بيردتلاو ةيساردلا ططخلاو ميلعتلا ةدوج ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم
 .يلاعلا يلهألا ميلعتلاب عمتجملا ةمدخو يملعلا ثحبلا ةدوج ،ةيرشبلاو
 :ةساردلا جئاتن



 
 
 
 
 
 

 

 زيمت ىدم يف اهنيب اميف نيابتت ةيعجرملا ةنراقملا لود نأ ىلإ ريشت ،جئاتن نم ةساردلا هيلإ تلَّصوت ام زربأ
 نامض يف عاطقلا رودل ةدرطم ةدعاق دجوت الو ،يموكحلا يلاعلا ميلعتلاب ًةنراقم ،يلهألا ميلعتلا تاجرخم
 .ةدوجلا

  :ةيعجرملا ةنراقملا جئاتن – 1
 ملعتلا تاجرخم سايق يف اهيلع فراعتملا تارشؤملا ىلع َدِمُتْعا ةساردلا هذهل ةيعجرملا ةنراقملا ةيلمع يف

 :يلي ام جئاتنلا زربأ تناكو ،ةيلودلا تافينصتلا كلذكو ،ريراقتلاو تاساردلا ثحب لالخ نم
 ميلعتلا تاسسؤم يف ملعتلا تاجرخم نم لضفأ يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم ىدل ملعتلا تاجرخم نأ -
 ةيميلعتلا تاسسؤملا يجيرخ فيظوت يف ؤفاكت كانهو .ةدحتملا تايالولاو نابايلا :نم ٍّلك يف يموكحلا يلاعلا
 يموكحلا عاطقلا يف ىلعأ نوكت امنيب ،ةيبونجلا ايروك يف اهيجيرخ فيظوت ةبسن ثيح نم ،ةيموكحلاو ةيلهألا
 .ايقيرفأ بونجب
 بالطلا نم رثكأ ةلاطبلا نوهجاوي - ةدحتملا تايالولا يف ةصاخ - نيتنسلا تاذ ةيحبرلا تاسسؤملا يجيرخ نأ -
 ريغ تاسسؤملا يف مهئارظن نم ريثكب لقأ لخد ىلع نولصحي ،ةيحبر ريغ تاسسؤم نم اوجرخت نيذلا ،نيلهؤملا
 تاسسؤملا نم نيلهؤملا نيجيرخلا نيب ريبك فالتخا دجوي الف سويرولاكبلا ةجرد ىلع نولصاحلا امأ .ةيحبرلا
 .ةيحبرلا وأ ةيحبرلا ريغ ةيموكحلا
 مهسأ امك ،يلاعلا ميلعتلا ىلع ديازتملا بلطلا باعيتسا يف ،ةنراقملا لود يف يلاعلا يلهألا ميلعتلا مهسأ -
 .يموكحلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب قاحتلالا اهل حتي مل يتلا تائفلل ميلعتلا ريفوت يف
 ةعباتملاو فارشإلا نم ٌعون كانهو ،ربكأ تايحالص ةنراقملا لود ةيبلاغ يف يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم ىدل -

  .اهل يزكرملا ميظنتلا نم اًضعب اهيف نأ امك ،تاسسؤملا كلت ءادأل
 كلت ىلع فارشإلاو فارتعالا تايلمع يف دامتعالا تائيه كلذكو ةلقتسملا ميلعتلا سلاجم مهست  -
 .تاسسؤملا
 .ةفلكتلا ةضفخنم تاصصختلا كلذكو سيردتلا ىلع يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم زكرت -
 يف اهجمدو ،مولعلا يف ةعراستملا تارييغتلا عم ةعرسب فيكتلاو ةفلكتلا ضفخل ينورتكلإلا ميلعتلا مادختسا -
 .جهانملا
 ىلع عمتجملا ةمدخ يف اهدوهج مظعم زكرتتو ،ةيموكحلا اهتاريظن نم ُّلقأ يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم -
  .اهتروص نيسحتب ةقالع هل ام
 :يأرلا تاعالطتسا جئاتن -2
 :يلهألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ءادألا ةدوج روحم - أ
 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ نيجيرخلا ءارآ عالطتسا لصوت

 3.85 يرايعملا طسوتملا غلب دقف ؛هيف اوسرد يذلا جمانربلا يف ءادألا ةدوج نع ماعلا اضرلا ةبسن عافترا  •
 ءادألل ةمزاللا تايافكلا قيقحتب جمانربلا مامتها رهظ ىوتسم مييقت رصانع عومجمل ةبسنلاب كلذكو ،5 نم
 .)5 نم 3.88( يفيظولا
 .)3.90 يرايعم طسوتم( كراشملا اهيف جرخت يتلا ةيلكلاب ةساردلا نع ماعلا اضرلا ىوتسم عافترا •
 .)3.81( اهب ةيصوتلاو ةيلكلا ةئيب ةيبذاج مييقت طسوتم عافترا  •
  .)3.95و 3.73( نيب يرايعملا طسوتملا حوارتو ،عفترم مييقت ىوتسمب تيظح ءادألا ةدوج روحم رصانع عيمج •



 
 
 
 
 
 

 

 لك عم ةنراقم ،نادوسلا ةيروهمج حلاصل لاعف يرادإ ماظنو ةديج ةدايق دوجو نع اضرلا لوح قورف كانه •
 رفوت ىدم لوح نيجيرخلا ءارآ يف قورف دجوت امك ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم
 ةنراقم ،نادوسلا ةيروهمج حلاصل اهب اوسرد يتلا ةيلكلا وأ ةعماجلاب ةيلاع ةءافك يوذ سيردت ةئيه ءاضعأ

  .ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :نم ٍّلك عم
 يتلاو ،ةثدحملا )خلإ .....تانايبلا دعاوق ،ةبتكملا( ملعتلا رداصم رفاوت لوح نيجيرخلا ءارآ يف قورف دجوت امك •

  .كلذك نادوسلا ةيروهمج حلاصل اًمئاد نيجيرخلا تاجايتحا يبلت
 :ةيتآلا رصانعلا ىلع لمعلا شرو يف نوكراشملا ءاربخلا عمجأ امك

 نمضتت ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمل صيخارتلا حنمل ؛ةساردلا ةنيع لودلا عيمج يف ةلعفم ةيلآ دجوت  •
 .تاءارجإلاو طورشلا نم اًددع

 يلهألا ميلعتلا تاسسؤمل تاجرخملاو ءادألا ةدوج ةعباتمو فارشإلا ةيلمعل )تاسرامم /تايلآ( دجوت  •
 .ةساردلا ةنيع لودلاب دامتعالا تائيهو ميلعتلا ةرازو لالخ نم ،يلاعلا
 يف مهست   يتلا تايحالصلا ةحاتإو ةنورملاب مستت ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمب ةيميظنتلا لكايهلا •

 .ةيموكحلا تاعماجلا نم لضفأ ةروصب اهترادإ
  .ميلعتلا سلجم وأ ءانمألا سلاجم لالخ نم يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمب تادايقلا نييعتل ةيلآ دجوت  •
 .يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤمل صيخارتلا حنمل ؛ةبسانملا ةيداملا دراوملا رفاوت نم دب ال •
 تاسسؤمل ةيداملا دراوملا ةءافكو ةيافك ىدم ةعباتمل ةساردلا ةنيع لودلاب ةددعتم تاسرامم دجوت  •

  .يلاعلا يلهألا ميلعتلا
 ةَّيِّفَّصلا ريغ ةطشنألاو يميلعتلا لاجملا يف قفارملاو ةيداملا دراوملا ةدوج ىوتسم يف زيمت دجوي  •

 .يموكحلاب ةنراقم ،يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم مظعمب بالطلل
 .ةيموكحلا تاسسؤملا نم لضفأ ةروصب يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم يف ةيلاملا دراوملا رفوتت •
 يتلا ةيلاملا تازيمملل ةجيتن ؛سيردتلا ةئيه ءاضعأل بذج رصنع يلاعلا يلهألا ميلعتلا تاسسؤم ُربتعُت  •

  .اهب رفوتت
 ،)حنملا لالخ نم( نيزيمتملا بالطلا :نم ٍّلكل ةبذاج ةيميلعت ةئيب ُربتعُت يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤم •

 .ءايرثألاو
 

 :يلهألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف تاجرخملا ةدوج روحم - ب
  :يتآلا ىلإ نيجيرخلا ءارآ عالطتسا جئاتن تلصوت

  .)5 نم 3.88( يفيظولا ءادألل ةمزاللا تايافكلاو فراعملا قيقحت ىدمل نيجيرخلا مييقت ىوتسم غلب •
 طسوتملا حوارت دقف ؛نيجيرخلا رظن ةهجو نم عفترم مييقتب تيظح ،تاجرخملا ةدوجب ةصاخلا رصانعلا عيمج •

 ةساردلا ماهسإ وه روحملا اذه يف اًزيمت رصانعلا رثكأ نأ نيبتو ،)3.98و 3.77( نيب دونبلا عيمجل يرايعملا
 غلب دقف ؛صصختلا لاجم يف ةينهملاو ةيقالخألا تايلوؤسملل نيجيرخلا مهف يف )ةيلكلا /ةعماجلا(ـب
 ةسرامم يف )ةيلكلا /ةعماجلا(ـب ةساردلا ماهسإ وه اًزيمت رصانعلا لقأ امنيب ،)3.98( يرايعملا طسوتملا

 .)3.77( هل يرايعملا طسوتملا غلب ذإ ؛نيجيرخلا لمع ةعيبطل ةبسانملا ةيصصختلاو ةينهملا تاراهملا ناقتإو



 
 
 
 
 
 

 

 ريكفتلاو عادبإلا( :لثم ؛ةماعلا ةيصخشلا تافصلا روطت رصنع لوح ةيئاصحإ ةلاد تاذ قورف دوجو رهظ  •
 ةيروهمج يف نيجيرخلا قوفت رهظ دقف ،)خلإ ......يتاذلا ملعتلا ،راوحلاو ثدحتلا ،لاعفلا لصاوتلا ،يراكتبالا

 نم ٍّلك عم ةنراقم مهلمع ةعيبطل ةمئالملا ةثيدحلا ةينقتلا مادختسا تاراهم باستكا يف ةيبرعلا رصم
 .نادوسلا ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 نيب تحوارت يعوطتلا لمعلاو ،عمتجملا ةمدخ ةطشنأ يف ةكراشملا ىدم لوح نيجيرخلا ءارآ طسوتم •

 اذ اًعافترا كانه نأ امك .)3.54( عفترم ىوتسم وذ اهعومجم طسوتمو ،ثالثلا لودلا يف )3.53 ،3.24(
 حلاصل ،يعوطتلا لمعلاو ،عمتجملا ةمدخ ةطشنأ يف ةكراشملا ىدم لوح نيجيرخلا ءارآ يف ةيئاصحإ ةلالد
 ةكلمملا حلاصلو .نادوسلا ةيروهمجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ٍّلك عم ًةنراقم ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 .نادوسلا ةيروهمجب ةنراقم ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةيفيظولا مهتاراهمو مهتاردق نأ ،ةيموكحلا ريغ تايلكلا يف ةفلتخملا جماربلا يجيرخ نم %45.6 دقتعي •

 نأ نيجيرخلا نم %10.1 نظي امنيب ،ةيموكحلا جماربلاو تايلكلا يف مهئارظن تاراهمو تاردق نم ىلعأ
 اذ اًفالتخا ةساردلا ُرهظُت ملو ،ةيموكحلا تاسسؤملا يف مهئارظن نم لقأ ةيفيظولا مهتاردقو مهتاراهم
 .)0.157 ةلالدلا ىوتسم( ثالثلا لودلا نيب عوضوملا اذه يف ةيئاصحإ ةلالد

 ىلع يموكحلا ميلعتلا يجيرخ ىلإ رظنت فيظوتلا تاهج نأ ،يموكحلا ريغ ميلعتلا يجيرخ نم %36.0 ىري •
  .كلذ سكع اًبيرقت ددعلا سفن دقتعيو ،ةيموكحلا ريغ تاهجلا يجيرخ نم لضفأ مهنأ

 
 :نأ ىلإ فيظوتلا تاهج ءارآ عالطتسا جئاتن تلصوت امك

 قفاوو ،)5 نم 4.13( عفترم يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا يجيرخ ىوتسمل فيظوتلا تاهج مييقت طسوتم •
 ىوتسمب نولحتي ،يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا يجيرخ نأ ىلع فيظوتلا تاهج نم نيكراشملا نم 82.11%

 .تاراهملاو تايافكلا نم ديج
 حلاصل ،رصمو نادوسلا يتيروهمجو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :نم ٍّلك نيب اًيئاصحإ ةلاد تاذ قورف دجوت  •

  .يلاعلا يلهألا ميلعتلاب نيجيرخلا ةدوج روحم يف رصمو نادوسلا يتيروهمج
 ،هتابلطتمو يفيظولا ءادألا تايافك بلغأب نولحتي نيجيرخلا مظعم نأب فيظوتلا تاهج ىدل داقتعا دجوي  •

 دقف  ؛فيظوتلا تاهج رظن ةهجو نم عفترم مييقتب تيظح دق  تاجرخملا ةدوجب ةصاخلا رصانعلا عيمج نأو
 روحملا اذه يف اًزيمت رصانعلا رثكأ نأ نيبت  دقو  ؛)4.35 و 3.95( نيب دونبلا عيمجل يرايعملا طسوتملا حوارت

 غلب دقف ؛لمعلا ةعيبطل ةمئالملاو ةثيدحلا ةينقتلا مادختسال ةبسانملا تاراهملا جيرخلا كالتما :وه
 ةعيبطل ةبسانملا ةيرادإلا تاراهملا جيرخلا كالتما :وه اًزيمت رصانعلا لقأ امنيب ،)4.35( يرايعملا طسوتملا
 .)ت4( لودج ،)3.95( هل يرايعملا طسوتملا غلب ذإ ؛لمعلا
 ،نادوسلاو ةيبرعلا رصم يتيروهمج حلاصل ،نيجيرخلا ةدوج رصانع عيمج لوح اJيئاصحإ ةلاد تاذ قورف دجوت  •

 نيجيرخلا نكمت رصنع يف اJيئاصحإ ةلاد تاذ قورف دوجو ىلإ ةفاضإلاب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عم ةنراقم
 .ةيبرعلا رصم ةيروهمجب ةنراقم ،نادوسلا ةيروهمج حلاصل تاقيبطتلاو تايرظنلاب ةديجلا ةفرعملا نم

 %51.4 ركذ امنيبف ،يموكحلا ريغو يموكحلا ميلعتلا يجيرخل فيظوتلا تاهج ليضفت يف توافت كانه •
 ميلعتلا يجيرخ نولضفي مهنأ مهنم %27.0 ركذ ؛نيجيرخلا نيب ليضفت دجوي ال هنأ فيظوتلا تاهج نم



 
 
 
 
 
 

 

 قورف دجوت الو  .يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا يجيرخ مهنم %21.6 لضفي لباقملا يفو ،يموكحلا يلاعلا
 .ثالثلا لودلا يف فيظوتلا تاهج ءارآ نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ

 ةبسن تناك امنيب ،)%80.0( اJيميداكأ ةدمتعملا ةيميلعتلا تاسسؤملا يجيرخل فيظوتلا تاهج ليضفت ةبسن  •
 تاهج ليضفت نيب ،ةيئاصحإ ةلالد اذ سيل توافت رهظو ،)%20.0( ةدمتعملا ريغ تاسسؤملا يجيرخ ليضفت
 ةيروهمج ،)%78.4( نادوسلا ةيروهمج ،)%85.6( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ثالثلا لودلا يف فيظوتلا

 .)%77.7( ةيبرعلا رصم
 

 :ةيتآلا رصانعلا ىلع لمعلا شرو يف نوكراشملا ءاربخلا عمجأ امك
 نوفوتسي نمم ربكأ دادعأ باعيتساو بالطلل ةيفاضإ لوبق صرف ةحاتإ يف يموكحلا ريغ ميلعتلا مهسأ   •

 .ةيموكحلا ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةرغاش نكامأ مهل نودجي الو ،لوبقلا طورش
 ةساردلا ةنيع لودلا ضعبل ،ةيفرطلا قطانملا ضعب يف ةينطولا ةيمنتلا يف ةيباجيإلا راثآلا ضعب دجوت   •

 .قطانملا هذه داصتقا شاعتناو ،ةرجهلا ليلقتو ،فئاظولا نيطوت يف كلذ رهظ ،نادوسلا ةيروهمج لثم
 تاسسؤملا عم تاكارشلا ضعب دقع لالخ نم ،ميلعتلا ةدوج ريوطت يف يموكحلا ريغ ميلعتلا مهسي  •

 قوس يف اهيلع لابقإلاو جماربلا هذه تاجرخم ةدوج ةدايز يف يباجيإ لكشب مهسأ امم .ةيلودلا جماربلاو
  .لمعلا
 ريوطت ىلع ام ٍّدح ىلإ زكرت ،ةيموكحلا ريغ تايلكلاو تاعماجلا ضعب يف اهميدقت متي يتلا ةيميداكألا جماربلا •

 ةثيدحلا ةينقتلا مادختساو ،يلآلا بساحلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللاو ،لصاوتلا تاراهمو ،ةيصخشلا تاراهملا
 .ةيموكحلا ريغ دهاعملاو ةيموكحلا تاعماجلا نم لضفأ ةروصب لمعلا قوس تابلطتم ققحي امب اهيجيرخل
 يليصحتلا ىوتسملا يف لقأ ،نيلوبقملا بالطلا نم ةماع ةروصب يموكحلا ريغ ميلعتلا تالخدم ىوتسم •

 تاجرخم ةدوج ىلع رشابم ريغ لكشب رثأ امم ،ةيموكحلا تاعماجلاب اهسفن تاصصختلا يف مهئارظن نم
 .يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤم مظعم

 طورشلاو حئاوللاو ،تاعيرشتلا دوجو ىلإ ىزعُي ةَنِّيعلا لود ضعب يف يموكحلا ريغ ميلعتلا تاجرخم زُّيمت •
 قفارملاو ةيلاملا تاناكمإلا رفوتو ،رارقلا ذاختا يف ةنورملا ىلإو ،اهئادأ ةعباتمو جماربلا ءاشنإب ةصاخلا

 .ةثيدحلا تازيهجتلاو
 ينطولا ىوتسملا ىلع ،يموكحلا ريغ ميلعتلا جماربل ملعتلا تاجرخم ةدوج سايقل ةفلتخم تاسرامم دجوت •

 .ةساردلا ةنيع لودلا يف
 ؛بابسأ ةدعل كلذو ،هل ةيولوأ دجوت ال امك ،يموكحلا ريغ ميلعتلاب يملعلا ثحبلا يف ظوحلم فعض دجوي •

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم يفاكلا ددعلا رفوت مدعل ؛تاصصختلا مظعم يف ايلعلا تاساردلا جمارب ةلق :اهنم
 تاسسؤم مظعم ىدل ةيثحب تايولوأ دوجو مدعو ،ةيربتخملاو ةيثحبلا لماعملا ةلقو ،تاعماجلا هذهب
 .يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا

 
 :ةساردلا تايصوت

 وأ ةننقم تارابتخا لالخ نم اهليعفتو ملعتلا تاجرخم ةدوج سايقل ينطولا ىوتسملا ىلع ةيلأ عضو  •
 .اهنيسحت ىلع لمعلاو ،تاصصختلا ةفاك يف ةينهم تارابتخا



 
 
 
 
 
 

 

  .بالطلا نم هتالخدم ةدوج نامضل ؛يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤمب لوبقلا طورش نيسحتل تايلآ داجيإ •
 ريوطتلا فدهب ؛مهئادأ ةدوج سايقو نيجيرخلا ةعباتمل ؛ةلاعف تايلآل يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤم ينبت •

  .جماربلل رمتسملا
 لدابت فدهب ؛ةيلودلا ةيميداكألا جماربلاو ةيموكحلا تاعماجلا عم يموكحلا ريغ ميلعتلا تاكارش ةدايز •

 .ةكرتشملا تاساردلا ءارجإو ،ةيعجرملا ةنراقملا تانايب لدابتو ،براجتلا لقنو ،ةيساردلا ططخلاو بالطلا
 ءادأ تارشؤم لالخ نم ساقت ،ةحضاوو ةددحم تايجيتارتسا لالخ نم ةيموكحلا ريغ تاسسؤملا رادت نأ •

 .يرود لكشب ُمّيقُت
 .يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤم ةفاك يف بسانملا يناديملا بيردتلا ليعفت نم دكأتلل ةيلآ عضو •
 ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةيرشبلا رداوكلل يفيظولا رارقتسالا ىلع لمعلا •

 .لماك ماودب سيردتلا ةئيه ءاضعأ دادعأ نم ىندألا دحلا قيقحتب مازتلالاو ،يموكحلا
 .يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ،سيردتلا ةئيه ءاضعأل ينهملا ريوطتلا ةطشنأب مامتهالا •
 .اهل يلاملا رارقتسالا نمضي امب ،يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل لخدلا رداصم عيونت ىلع لمعلا •
 .يموكحلا ريغ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب يملعلا ثحبلا ةطشنأل بسانملا يداملا معدلا ريفوت •
 ميلعتلا تاسسؤم رارغ ىلع يموكحلا ريغ ميلعتلا تاسسؤم يف ةيميظنتلا لكايهلاب ةيرادإ تانايك ءاشنإ •

  .يموكحلا
 .عمتجملا ةمدخو يملعلا ثحبلا يلاجم يف ةيموكحلاو ةيموكحلا ريغ تاعماجلا نيب لماكتو ةمأوت دقع  •
 .ةيصصخت تايعمج ءاشنإ ةركف معدو ،ةيلودلاو ةيلحملا تارمتؤملا يف ةكراشملا معد •
 .ةيونعمو ةيدام تآفاكمب ةيلود تالجم يف ثاحبألا رشنل سيردتلا ةئيه ءاضعأ زيفحت •
 تامدخ ميدقتو يموكحلا ريغ ميلعتلل ةيديلقت ريغ معد رداصم داجيإل ؛ةيريخلا تاسسؤملا عم ةكارشلا •

 .ةيعمتجم


