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 نطاوـملا  ةـياعر ةرورـضب ،ــه1438 /12 /19 خيراـتو11138 مـقر رارقلا يف ريزولا يلاعم رارقل اقفو
 ىـلإ ةـيمارلا ةـموكحلا ةـسايس عـم ًاماجسناو ،كلذ يف لبسلا ليهستو ،هب ةلماكلا ةيانعلاو
 ،تاءارــجإلا طيــسبت لالــخ نــم اهنيــسحتو نطاوــملل ةــمدقملا ةــيموكحلا تامدــخلا ريوــطت
 اـهنوك ؛نطاوـملل ةمدقملا تامدخلا ىوتسمب ءاقترالا ىلع ميلعتلا ةرازو صرح نم ًاقالطناو
 يـفو ،ةدوـجلاو ةءاـفكلاب زيمتت تامدخ ميدقتل اهنم ًايعسو ،ىربكلا ةيمدخلا تارازولا ىدحإ

 ،ءادألا نيـسحتو ،لـمعلا ريوـطت وـحن ةرازوـلل )2030( ةيؤر هتنمضت امو ،ةديدجلا تاهجوتلا ءوض
.نيديفتسملاب ةيانعلاو ةمدخلا موهفم ىلع أرط يذلا ريبكلا روطتلل ًارظنو

 ريوـطت ىـلع لـمعلاو ،م2015 ماع نيديفتسملا ةياعر زكرم سيسأت ىلع ةرازولا تصرح اذهل
.نييضاملا نيماعلا لالخ هلمع

 ميـمعت ىـلإ ةـجاحلا ترـهظ ،ةرازوـلا يـف نيديفتـسملا ةـياعر زكرم ءاشنإ ةبرجت حاجن دعبو
 فارـشإلاو ــــ ميلعتلا تارادإو ،تاعماجلاو ـــ ةرازولا تاعاطق عيمج يف ةبرجتلا لقنو ،ةركفلا
 نيديفتـسملا ةياعر زكارم ءاشنإ لالخ نم ةرازولا يف نيديفتسملا ةياعر زكرم لبق نم اهيلع
 لاـجم يـف ةـصصختم ةـيرادإ لـكايه سيـسأت ىلع موقت ،ةرازولل ةعباتلا تاهجلا عيمج يف
 تارادإو ،تاــعماجلا يــف ةرازوــلا تاــعاطق نــم ةديفتــسملا عــمتجملا حئارــش عــيمج ةــمدخ
.ميلعتلا

 ةـياعر زـكارم يفظوـم يـف اـهرفوت بـجاولا تاراـهملاو ماـهملل صيـخلت ليلدـلا اذـه يفو
 اـهب موـقت يتلا ماهملل ليصفتو ،ةيرادإلا تادحولا يف لمعلا ماهمل صيخلتو ،نيديفتسملا
 لخادـت نـمو ،ةـمدخلا ةـيجاودزا نـم دـحلل ؛تايلوؤـسملا ديدحتو ،ةدح ىلع ةيرادإ ةدحو لك
 لـمعوـحن ًايعس ةرمتسملا ةعباتملا ليعفتو ،زكارملا هذه نيب لمعلا طمنل ًاديحوتو ،ماهملا
 ميدـقت نمـضي امب ،ةدوجلا نم ٍلاع ىوتسمب اهذيفنتو لامعألا ءادأ رارقتسا نمضي يسسؤم
.ديفتسملا اضر وهو ىمسألا فدهلا قيقحتل ؛ٍضرم لكشب تامدخلا عيمج

لالخ نم مهلامعأ ءادأ ىلع زكارملا يبوسنم عيمج ةدعاسم ىلإ فدهي يداشرإلا ليلدلاف
.نيرخآلا ةدعاسمو يعادبإلا لمعلل بحم فظوم  لكل عادبإلاب هيف حمسُي ماع راطإ
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 ةرازوـلا تاـعاطق عـيمج عـم نواـعتلابو نيديفتـسملا ةـياعر زكرم لالخ نم ةرازولا ىعست

 ةراتخم ةبخن باطقتساو نيديفتسملل ةياعر زكارم ءاشنإ ىلع ميلعتلا تارادإو تاعماجلاو

 لــجأ نــم ةــلاعف تاماهــسا ميدــقت يــف ةــبغرلا مهيدــل نــمم ؛نيزــيمتملا نيفظوــملا نــم

.عمتجملا ةمدخ تالاجم ةفاك يف رمتسملا ريوطتلاو نيسحتلا

 صاخـشأ لبق نم مدقي يلاصتاو يرادإ طاشن نيديفتسملا ةمدخ نأ عيمجلا ملعي امكو

 ميقلاــب مازــتلالا عــم ةحــضاولا تاءارــجإلاو جمارــبلا لالــخ نــم ةرادإ يأ ةعمــس ءاــنبل نيــينهم

 ىـــلع ًاـــيلك اـــهلمع يـــف نيعجارـــملا ةـــمدخ دـــمتعت ثـــيح .اهفادـــهأ قـــيقحتل قالـــخألاو

 عـميزاوتلاـب عـمتجملا حلاـصمب ماـمتهالا ىلع لمعت اهلعجي اذهو ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

.ةرادإلا حلاصم
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. ديفتسملل ةمدقملا تامدخلا ريوطت

.تارادإلاو دارفالا ءادأ نيسحت

. نيديفتسملا ةمدخ تائارجا يف ةلءاسملاو ةباقرلا زيزعت

.ةينعملا تارادإلا عم نيديفتسملا روهمج لاصتا ةيلمع ليهستو ميظنت

.ةزيجو ةينمز ةرتف نمض مهتابلطل نيديفتسملا زاجنإ نامض

 ةـئيهتو ،ةرازوـلا وأ تاـعماجلا وأ ميـلعتلا تارادإ يـف نيديفتـسملا روضح و ةرايز نم دحلا

. نيديفتسملل ةصصخملا نكامألا

. ديفتسملل هرشابم تامدخلا مدقت تاهج داجيا لالخ نم2030 ةكلمملا ةيؤر ةبكاوم

 ميدــقتو ،مهتاــبلط لابقتــسا وــه نيديفتــسملا ةــياعر زــكرم ءاــشنإ نــم ضرــغلاو فدــهلا

 لــحل يعــسلاو ،مهتاراــسفتسا ىــلع درــلاو ،ةرازوــلا تاــعاطق عــيمج يــف مــهل تامدــخلا

لـمعلا ةـعيبطو ةيساسح بساني امب اهعم لماعتلاو ، مهاوكش ىلع فوقولاو ،مهتابلط

 هذـه مـهأ نـمو ،يسيئرلا فدهلا نع ةيمهأ لقت ال ىرخأ افادهأ ققحن نأ انيلع امازل ناك و

:يلي ام فادهألا
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 ةروص نسحأ يف ديفتسملا ةمدخ ىلع زكرت ةروطتمو ةثيدح ةيرادإ ميهافم قيبطت

. عاطقلا يف نيديفتسملا اضر قيقحتل ،

.  زكرملا يف تابوعصلاو تابقعلا ليلذت

.مهنم ةبولطملا تاءارجإلا حيضوتو ،ةحيحصلا تامولعملاب ددجلا نيفظوملا ديوزت

 ةـــيريوطتلا راـــكفألاو تاـــحرتقملا لاـــصيإ و ،ةرادإلا يفظوـــم نيـــب عادـــبإلا حور زـــيزعت

 .نيلوؤسملل

 ىـلع اهعجـشتو ىرـخألا ةيموكحلا رئاودلا زفحت ةزيمتم لمع ةئيب ريفوت ىلع صرحلا

.اهنيب اميف لاعف لعافت داجيإ

 تاـهاجتا لقنو ،ةرادإلا لمع نع يجراخلاو يلخادلا ماعلا يأرلا تاهاجتا ىلع فرعتلا

.ايلعلا ةرادإلل ماعلا يأرلا

 .نيديفتسملا ىدل عاطقلا نع ةينهذلا ةروصلا نيسحت

 و هـتاظحالمب ذـخألل عاـطقلا يـف ةـمدقملا تامدـخلا نع ديفتسملا اضر ىدم سايق

. هتاحرتقم ينبت

 ةــمدقملا تامدــخلا يــف ةدوــجلا نــم ٍلاــع ىوتــسم ىــلإ لوــصولل ةــمدخلا ريوــطت

. نيديفتسملل
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تاـعماجلاو ميـلعتلا تارادإ و ةرازوـلا يف نيديفتسملا ةياعر زكارم ماهم صخلتت

 :يتآلا يف

 لجـس يـف مهتاـنايب دـييقت عـم هـجو لـمكأ ىـلع ةـهجلا يدـصاقل ةـمدخلا ميدقت

.نيرئازلا

 اـمبو هتلكـشم وأ هراـسفتسا ةـعيبط عـم بـسانتي اـمب ديفتـسملا عـم ديجلا لماعتلا

. يعماجلاو ماعلا اهيعاطقب ةرازولا ةناكمب قيلي

.اهلحل عاطقلا لوؤسم وأ ريزولا يلاعم نم ةلاحملا ركاذتلا ةعباتم

.لصاوت ةمدخ ربع اهعفرو نيديفتسملا نم ةدراولا تاراسفتسالا عيمج لابقتسا

.لصاوت ةمدخ ربع اهعفرو نيديفتسملا نم ةدراولا ىواكشلا عيمج لابقتسا

.هعم لماعتلا ةعرس نامضو ئراط غالب يأل ةرشابملا ةعباتملا

 ةــمدقملا ةــمدخلا ىوتــسم ةدوــج ةــقيثو بــسح ةدراوــلا ركاذــتلا لــح ىــلع فارــشإلا

.ديفتسملل

 يــف ءاردــملا و ءاــسؤرلا وأ بــئانلا يلاــعم وأ ريزوــلا يلاــعم ةــلباقم تاــسلج ميــظنت

يعماجلاو ماعلا نيعاطقلا

.لامعأ نم هزاجنإ مت ام نايبل ةبولطملا ريراقتلا دادعإ

. اهلح ةعباتمو ةصتخملا ةهجلل اهب عفرلاو ةينقتلا وأ ةينفلا تالكشملا رصح
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 نــهذ يــف لوألا عاــبطنالا ســكعي نيديفتــسملا ةــياعر زــكرم فــظوم نأ يــعن نأ دــب ال
 ةيرـشبلا تاءاـفكلا راـيتخا نم دب ال زكرملا حاجنلو ،زكرملل ىلوألا ةهجاولا هنأل ،ديفتسملا
 مهيدـل رفوـتت نـمم لـمكألا هـجولا ىـلع ديفتسملا ةمدخ يف نيبغارلا ؛نيفظوملا نم
 نـم يـتلاو ،نيديفتـسملا ةـياعر زـكارم يفظوم يف اهرفوت بجاولا تاراهملا و تاردقلا
.هئالو و ديفتسملا ةقث زكرملا دقفي دق اهريغ

 ةيرشبلا رداوكلا :الوأ

 عـيمج نيـب ةـيلماكتلا ةـقالعلا ةـيوقتو ءاـنب ىلع دعاست يتلا زكارملا لمع ةيلآ ذيفنتل
أدـبم ىـلع ةـمئاقلا ؛ةـلعافلا تارادإلاو ،ةـحجانلا تاداـيقلا رفوت نم دب ال ةرازولا تاعاطق
 ةـيرادإ ةـفاقث ىـلإ موـهفملا اذـه لـيوحتو ،رارـقلا ذاـختا يف ةءارجلاو ،يأرلا يف ةيرحلا

 يـف ساـسألا ربتعت يتلا ةقثلا خيسرتو ،يأرلا ءادبإو ،ةكراشملا نم عيمجلا نكمُت ةدئاس
 لـمعلا تاودأ رفوـتو ،لمعلا حاجنل ةبسانملا ةئيبلا داجيإ نع ًالضف ،لمعلا تاقالع حاجن
.ةينقتلل ةبكاوملاو ةثيدحلا

 روـطتللةجيتن نيديفتسملا ناهذأ يف نيديفتسملا ةمدخ زكارمل عيرسلا ومنلا عمف
 هذـهىلع ًامازل حبصأ ــ ةديازتملا ماعلا يأرلا ةوقو ،ةثيدحلا لاصتالا لئاسو يف عيرسلا
 روطتلا اذه بكاوت ةيبتكم ةزهجأو ،ةيرشب رداوك نم اهحاجن تاموقم رفوت نأ زكارملا
.عمتجملا يف عيرسلا

 ىدـل ةدـيجلا ةـينهذلا ةروـصلا مـسري نأ زـكرملا عاطتـسا تاموقملا هذه ترفوت اذإف
.ةلماك ةموظنملل حاجن كلذ يف هحاجنف ،ديفتسملا
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:  لمعلل ةمظنملا تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةفرعملا

 ىـلعو هـيلاع ةدوـج تاذ ةـمدخ ميدـقت ةيناكمأل لمعلا ةمظنا و حئاول ةفاكب ماملإلا
.عاطقلا تاسايس عم ضراعتت ال يتلاو ةبسانملا لولحلا ةفرعمل هجو لمكأ

: نـــــيدـــيفتسملل ءاــــــغصإلا

 ، لاــعفنالا ةــلاح يــف ىــتح ةلكــشملا مــهفل ةــعطاقم نود ديفتــسملل عامتــسالا
.  نيديفتسملا ىدل ةمظنملل ةينهذلا ةروصلا نسحي ديفتسملا ىلإ تاصنإلاف

: نيديفتسملا تالكشمب مامتهالا ءادبإ

 تامدـخلا ةـفاك ميدقت و اهلحل هعم نواعتلاو هتلكشمب و ديفتسملاب مامتهالا ءادبإ
.  ةحاتملا

:نيديفتسملا عم قدصلا

 نـم ًاـقثاو نـكي ملاـم اًدـعو يـطعي الـف ،  نيديفتـسملا عـم قدصلاو مازتلالاو صرحلا
.هب ءافولا ىلع هتردق

: لمعلا تاطوغض لمحتو ،ربصلاب يلحتلا

نيديفتــسملا عــم تالماــعتلا ةــفاك يــف ربــصلاب يــلحتلاو ،لــمعلا تاطوغــض لــمحت
.  ةماعلا لمعلا تاءارجإو

 :ةحضاولا لصاوتلا تاراهم

 هتلكـشم عـم بـسانتي اـمب رـشابمو حـضاو لكشب ديفتسملل لولحلاو ةمدخلا ميدقت
.نيمختلل اًلاجم كرتي وا ىنعم نم رثكا لمحي الو حضاو مدقملا لحلا نوكي نا ىلع
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: تقولا ةرادإ تاراهم

دـي يـف كـلذ كرـتي الـف ، نيديفتـسملا ةـياعر زكرم فظومل تقولا ةرادا ةيمهأ
 ةـمدخلا ميدـقت ةـيناكمإل ثيدحلا يف لاسرتسالاو باهسإلا يدافتل ديفتسملا
.  زكرملا نيعجارمو نيديفتسملا ةفاكل

: ةيباجيإ ةغللا مادختسا ىلع ةردقلا

 ةـمدخلا نـع مهاـضر قـيقحتل نيديفتـسملا عـم ةـيباجيإلا تارابعلاو لصاوتلا ةيمهأ
:يــــــه كــــــلذ ىــــــلع ةدعاــــــسملا تاراــــــبعلا نــــــمو ماــــــع لكــــــشب اهمدــــــقمو
 كلـضف نـم تاـظحل«- »... وـه هـلمع يـننكمي اـم نـكلو ال«- »كفقوم مهفتأو رّدقأ«

 نيـع يـف ذخؤتـس كـتظحالمل اًركـش ،كـحارتقال اركـش«- »كتمدـخ نـم نـكمتأ ىتح
. »؟ميركلا يذاتسأ ىرخأ تامدخ«- »ميركلا يذاتسأ كنم رذتعأ«- »رابتعالا

:  ةثيدحلا ةينقتلا ةزهجألا مادختسا ىلع ةردقلا

تاذ ةــمظنم ةعيرــس ةــمدخ ميدــقتل ،اــهجماربو ةــثيدحلا ةــينقتلا بــناوجلاب ماــملألا
.  ةيلاع ةدوج

  اــــهب يـــلحتلا نيديفتـسملا ةياعر زكرم فظوم ىلع بجي يتلا تاراهملا ضعب هذه

 لـمعي يذـلا عاـطقلل ةآرـم ـــ اـهلمجم يف ــ ةنسحلا قالخألاب يلحتلا نإف ــ كش البو ـــ

.نيديفتسملا ةياعر زكارم يفظوم ةصاخ ؛فظوملا هيف

@
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 تاـمولعملاو تاـنايبلا مالتـسا ىلع رصتقت رضاحلا انتقو يف بتكملا ةفيظو دعت مل

 تاـمولعم ةـمدخ ميدـقتل ًاماه ًازكرم بتكملا حبصأ لب ،طقف اهظفحو اهليجستو

 .عاطقلا لامعأل ميلسلا طيطختلاو تارارقلا ذاختا ةعرس نمضي امب عيمجلل ةديج

 لــصاوتلا ةعرــس عــم قــفاوتلا نــم دــبال نيديفتــسملا ةــياعر زــكارم فادــهأ قــيقحتلو

نـم عيطتـسن يـتلا ةـمزاللا ةـينورتكلإلا ةزـهجألا عـيمج ريفوـت لالـخ نـم يعمتجملا

.ةثدحملا تاقيبطتلاو جماربلا ليعفت اهلالخ

: ةينقتلل ةبكاوملا ةيبتكملا ةزهجألا :ايناث

 :نيديفتسملا ةياعر زكرم يف اهرفاوت بجي يتلاو ةثيدحلا ةينقتلا تاودأ مهأ

مادختسالازاهجلا

ةيديربلا تالسارملاو ةمظنألل لوخدللةروطتم ةيبوساح ةزهجأ

عقاوملا و ةمظنألا ىلع لمعلل تنرتنإ ةكبش

قئاثولا ةعابطلتاعباط

قئاثولا ظفح)رناكس(يئوضلا حسملا ةزهجأ

 نيديفتسملا ىلع درلاو ثحبلا تايلمع ليهستل )ةصصختم( ةيبوساح ةمظنأ

 نيديفتسملا عم لصاوتللفتاوه ةزهجأ

قئاثولا ريوصتل ريوصت تالآ
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 مدـخي اـمب ؛عاـطقلا يـف نيديفتـسملا ةياعر زكارم لمعل بسانملا ناكملا ريفوتب كلذو
 :يتآلا ريفوت بجي كلذ قيقحتلو ،نيديفتسملا نم ددع ربكأ

: ةبسانملا لمعلا ةئيب ريفوت :اثلاث

ةمهملا /  فدهلاةيناكملا ةحاسملا

 نيديفتسملا لابقتسا رقم

 ةمدقم يف احضاوو ارهاظ نوكي نأ طرتشيو
ةأشنملا
 لثميلوألا زرفلا ءارجا و نيديفتسملا لابقتسال
 ءاقل ةمدخ وأ /حرتقم /ىوكش/بلط ةعباتم(
 )عاطقلا لوؤسم

نيديفتسملا ةمدخ ةدحو
 ةفاضإ وأ /ديفتسملل ةركذتلا ميدقتك
.كلذ بغري نمل هتركذت ىلع تاقفرم

نيديفتسملا ةمدخ ةلاص فرشم بتكم

 عم يفتاهلا لصاوتلاو ،تابلطلا قيسنت-
 .ءاقل ةمدخ يف نيمدقملا نيديفتسملا

 عم مهتلباقم بيترتو ،نيديفتسملا لابقتسا-
 .عاطقلا لوؤسم

نيديفتسملا راظتناةفايضلاو نيديفتسملا راظتنا ةقطنم

ءادألا ةعباتم لوؤسم بتكم
 ذاختا و ةلجعتسملاو ةرخأتملا تابلطلا ةعباتم
. اهنأشب مزاللا ءارجالا

.دودرلاو تاءارجإلا ةدوجو ،ءادألا ةعجارمةدوجلا لوؤسم بتكم

دصرلاو ةعباتملا لوؤسم بتكم
 تاهجلا ىدل لوؤسملا تاهيجوت ذيفنت ةعباتم
 .ةدعصملاو ةلاحملا تابلطلا دصرو ،ىرخألا
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 ذـيفنت ةدوـج نـم دـكأتلا و ماـهملا عيزوت•

. ماهملا

 تامدخلا ةفاك ذيفنت و لماكت نم دكأتلا•

.ميلعتلا ةرادإ يف

 عــسوتلا و تامدــخلا  لــيعفت و صيــصخت•

.اهيف

 ومهماملإ نم دكأتلا و نيقسنملا بيردت•

. ةمظنألا عم لماعتلاب  مهتفرعم

 .ةهجلا يف ةمدخلل يرودلا ءادألا ةعباتم•

 ةـــــمدقملا تاداـــــفإلا ةدوـــــج ةـــــعباتم•

.ديفتسملل

نيديفتـسملا ةـياعر زـكارم ماـهم ليعفت•

 نــكمت يــتلا تاوــنقلا دــيحوت لالــخ نــم

.ةدافإلا نم ديفتسملا

 نيديفتـــسملا ةـــياعر زـــكرم ءادأ ةـــعباتم•

ةهجلاب

راوزلا لجس ليعفت•

يــتلا ةــمظنألا ةيحالــص ريفوــت نــم دــكأتلا•

)ريفس-نيع-لسار(فظوملا اهجاتحي

12



يـف ضراـعتت ال ةـيلماكت زـكارملا هذـه نيـب ةـقالعلا نأ دجن يرادإلا لكيهلا ىلإ رظنلاب

 عـم لـصاوتلا تالاـجم زـيزعت أدـبم ىـلع موـقت ،اهفادـهأ يـف ضراـعتت الو ،اـهلمع ةيلآ

 فدـهلا قـيقحت ىـلإ ًايعـس ،نيديفتـسملا ةـمدخ ريوـطتو ،دوـهجلا ديحوتو ،عمتجملا

.)ديفتسملا اضر قيقحت( وهو ،اهئاشنإ نم ىمسألا

 ةــياعر زــكارم لــمع ليهــستل نيديفتــسملا ةــياعرل يــسيئرلا زــكرملا ىعــسي كلذــل

فـتاوهلاو جماربلاـب اـهطبر لالخ نم ةدحاو ةموظنم يف تاعاطقلا يف نيديفتسملا

.اهنع ثحبلاو ركاذتلا لح يف ةيجاودزالا عقت ال ىتح ةدحوملا

 زـكرملا ءادأ ةـعباتم ) ميـلعت ريدـم / ةـعماجلا ريدـم( عاـطق لـك يف  لوؤسملا ىلعو

 نـمةـمدقملا تامدـخلل ةدوجلا ىوتسم ةمالس نمضي امب نيلماعلل معدلا ميدقتو

 .ناديملل دصر وأ تايئاصحإو ريراقت نم زكرملا ىلع فرشملا همدقي ام لالخ
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 ةـياعر زـكرمب ةـيرادإلا تادـحولا نيـب ةـيميظنتلا تاـقالعلا لـمع ةاوـن ليلدـلا اذـه ربتعي

 دعاـسي اـمم .تايلوؤسملاو اهنيب تاقالعلاو ةيميظنتلا تاطابترالا ددحيو نيديفتسملا

 زـكرملا يبوـسنم فّرـعيو ،ةـفلتخملا ةـيميظنتلا رـصانعلا ماـهمو فادهألا حاضيإ ىلع

 يرادإلا لوؤـسملا نـّكمي ّرـسيمو حـضاو لكشب اهذيفنت تايلآو مهب ةطونملا لامعألاب

.ءادألا ةبقارمو ةعباتملا نم

 لالـخ نـم زـكرملا فادـهأ قـيقحت ىـلع يلماـكت لكشب ةيرادإلا تادحولا هذه موقتو

لمــشتل ،دّدــحُم جهنــم قــفو لــثمألا لالغتــسالا اهلالغتــساو ةــحاتملا دراوــملا لــيعفت

 ًايعـس لـمعلا لـحارم لـكل دـيوجتلاو ةـباقرلاو قيـسنتلاو ميظنتلاو طيطختلا تايلمع

 ةـمظنملا حاـجنإل ةـيداملا فيلاـكتلا لـقأو قرـطلا رـصقأب جئاـتنلا لـضفأ ىلع لوصحلل

موـقت رغـصأ ةـيرادإ تادحو ىلإ ةرادإلا ميسقت انه مت دقو ، اهيسفانم ىلع اهقوفتو

 هذـهو .عـيمجلل يئاـهنلا فدـهلا قـقحت ةيعرف فادهأ قيقحتو ةلقتسم لامعأ زاجنإب

 :يه تادحولا

vعاطقلا يف نيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا.

vاهماهم نمو ةينورتكلالا تامدخلا ةدحو : 

vمسقم اهلمعو نيديفتسملا تامدخ ةدحو :

 .نيقسنملاو نيفرشملا ءادأ دصرو ةعباتم

 .تاحرتقملاو ،تاغالبلاو ،ىوكش ،ركاذتلا ريس ةعباتم

 .ةدوجلا ةدحو

.ةيلخادلا تارادإلا يلثمم ةدحو           تالاحإلا ةعباتم ةدحو             ءاقل ةمدخ ةدحو
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 عـيمج ىـلع فارـشإلا تاـعاطقلا يـف نيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا ىلوتي

مظنـت يـتلا ةـيرادإلا تاـهجلا عـم قيـسنتلاو ،نيفظوـملا لـمع معدـت يـتلا لامعألا

 ـــ اـهيلإ ةراـشإلا قبـس ـــ تاـبلطتم نـم زـكرملا هـيلإ جاـتحي اـم ريفوتو ،يمويلا لمعلا

زـكرملا لـمع لهـسي اـم لـكو ،ةيبتكملا ةزهجألاو ، ةيرشبلا رداوكلا نم تاءافكلاك

. ةرازولا تارارقو ةمظنأ قفو ،ةيلاعفو ةءافكب

vعاطقلا لوؤسم: يرادإلا عجرملا 

vهل ةعباتلا ةيرادإلا تادحولا :

نيديفتسملا نوؤش ةدحو                                  .ةينورتكلإلا تامدخلا ةدحو

vنيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا ماهم :

.هل ةعباتلا ةفلتخملا ةيرادإلا تادحولا ىلع فارشإلا

 )ةيرهشلا ــ ةيعوبسألا( ةبولطملا ةيرودلا ريراقتلا دادعإ

.ةيرادإلا تادحولا ةيقب عم قيسنتلاب مهتاجايتحا ةيبلتو ،نيديفتسملا ركاذتب ةيانعلا

.يرود لكشب تايئاصحإلاو تامولعملا ةفاكب ةرازولاب نيديفتسملا ةياعر زكرم ديوزت

.ديفتسملا مهي ام لكو ،ةطشنألاو تايلاعفلا ةفاكب )19996( دحوملا لاصتالا زكرم ديوزت

.نيقسنملاو نيفرشملا تاباجإو دودر قيقدتو ةعجارم

.لاصتالا زكرم نم ةدراولا لاجعتسالا تابلط ةعباتم

.اهميوقت ىلع لمعلاو ،ةدوجلا ريراقت ىلع عالطالا

.هريوطتو زكرملا لمع يقر ىلع لمعلا

عاطقلا يف نيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا :الوأ
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 يرادإ عاـطق لـك نـم نيبـسانملا نيقـسنملا رايتخاب ةينورتكلإلا تامدخلا ةدحو متهت

مهئادأ ةعباتمو ،لصاوت ماظن ىلع لوخدلا تايحالصو ،مدختسملا مقرب مهديوزتو

 دـصر لالـخ نـم لـمعلا تاـقوعم رـصحو ةرـم نـم رـثكأ ةـلاحملا وأ ةرخأـتملا ركاذتلاو

 :ةـثالثلا رواـحملا لالخ نم ةمدخلا ميدقتب ةقلعتملا تاقوعملا ةجلاعمو تاظحالملا

.قسنم لك  ءادأ ةعباتم ىلا ةفاضإلاب نيفرشملاو نيقسنملا ،ماظنلا ،ديفتسملا

vنيفرشملا ةعباتم ةدحو فيرعت: 

.نيديفتسملا ةياعر زكرمب ةينورتكلإلا تامدخلا ىلع فرشملا

vةينورتكلإلا تامدخلا ىلع فرشملا : 
 مهمعدل يعسلاو ،ةيرادإلا تادحولا عيمج يف نيفرشملا عيمج لامعأ ىلع فارشإلا

.ةمدخلا حاجن معدي امب مهتاجايتحا ريفوتو

vةدحولا فادهأ:

.عاطقلا تارادإ لك يف بسانملا قسنملا رايتخا

.مهل معدلا ميدقتو ،نيقسنملا بيردت

.قسنملا ءادأ ةعباتم

.قسنملا ءادأ ةدوج ةعباتم

.ةمدخلا تاقوعم ليلذت ىلع لمعلاو ،تاظوحلملا دصر

.اهاوتسم عفر ىلع لمعلاو ،ءادألا تارشؤم ةعباتم

 "  " ةينورتكلإلا تامدخلا ةدحو ً:ايناث

vيرادإلا عجرملا :
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 ،نيديفتــسملا نــم ةدراوــلا )ىوكــش(ركاذتل ةــمئادلا ةــعباتملا ةدــحولا هذــه ىلوــتت

 لــح يــف ةــصتخم ةــهجك ؛عاــطقلا يــف ةــعباتملل ةــماعلا ةرادإلا ىــلإ اــههيجوتو

            .نيديفتسملا ىواكش

 نـع اـضرلا مدـع وأ ،  ركاذتلا لح يف رخأتلا تاظوحلم ليجستو دصر ىلوتت كلذك

 لـصاوتلاو ،نيقـسنملا عـم اـهلح يف لاجعتسالا ةعباتمو ،ديفتسملل مدقملا لحلا

.مامتهالا لحم يف اهنأو ،هتلماعم ريس ىلع هعالطال ديفتسملا عم

vىوكش ةمدخ ةعباتم ةدحو فيرعت:

) ةدافإلل تلسرا ىوكش /هيلع ضرتعم /رخأتم/ديدج( ىوكش ركاذت ةجلاعم

.مهتاراسفتسا نع ةباجإلاو ،ىرخألا تاهجلا لبق نم ةدافإلا بلط

.مهل معدلا ميدقتو نيقسنملا بيردت

.نيقسنملا ءادأ ةعباتم

.نيقسنملا ءادأ ةدوج ةعباتم

.ةمدخلا تاقوعم ليلذت ىلع لمعلاو ،تاظوحلملا دصر

.اهاوتسم عفر ىلع لمعلاو ،ءادألا تارشؤم ةعباتم

:تادحولا نم ةعومجم "لصاوت" ةينورتكلإلا تامدخلا ةدحو تحت جردنتو

.نيديفتسملا ةياعر زكرمب ةينورتكلإلا تامدخلا ىلع فرشملا

vيرادإلا عجرملا :

vةدحولا فادهأ:
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)رخأتم/ديدج( غالب ركاذت ةجلاعم

.مهل معدلا ميدقتو نيقسنملا بيردت

.نيقسنملا ءادأ ةعباتم

.نيقسنملا ءادأ ةدوج ةعباتم

.ةمدخلا تاقوعم ليلذت ىلع لمعلاو ،تاظوحلملا دصر

.اهاوتسم عفر ىلع لمعلاو ،ءادألا تارشؤم ةعباتم

vغالب ةمدخ ةعباتم ةدحو فيرعت :

 نامـضو ،نيديفتـسملا نـم ةدراولا )غالب( ركاذتل ةمئادلا ةعباتملا ةدحولا هذه ىلوتت

بـسح نيديفتـسملا ةمالـس نمـضي يـسايق يـنمز تقو يف اهعم لماعتلا ةعرس

 ال امب ةئراطلا تاغالبلا عم لماعتلاب كلذو ديفتسملل ةمدقملا ةمدخلا ةدوج ةقيثو

.نيتعاس نع ديزي

 ةـــعباتمو ،تاـــغالبلا لـــح يـــف رخأـــتلا تاـــظوحلم ليجـــستو دـــصر ىلوـــتت كلذـــك

.نيقسنملا عم اهتجلاعم يف لاجعتسالا

.نيديفتسملا ةياعر زكرمب ةينورتكلإلا تامدخلا ىلع فرشملا

vيرادإلا عجرملا :

vةدحولا فادهأ:
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 بلطتيو ،عاطقلا لوؤسم اهيلع ريشي يتلا تالماعملا ةعباتمب صتخت ةدحولا هذه

.)هتداعس /هيلاعم( ةدافإ ةعرس هيجوتلا

 ريس ةعباتمو ،)ةداعس /يلاعم( عاطقلا لوؤسم تاهيجوتل ةعيرسلا ةباجتسالا

.زاجنإلاو ةدافإلا ةعرس ىلع ثحلاو ،اهيلإ لاحملا ةهجلا عم ركاذتلا

 درلا ةعرسل  ءالمزلا ثح ىلع لمعلل ،ةركذتلا اهيلإ هجوملا ةهجلا لوؤسم ةبطاخم

..عاطقلا لوؤسم ىلع

 هذاختا مت ءارجإ رخأ ىلع هعلطت يتلا ريراقتلاو تامولعملاب عاطقلاب لوؤسملا ديوزت

.بسانملا رارقلا ذاختال ، ةركذتلا لايح

 .ةرشابم اهنع عاطقلا لوؤسم ةدافإل ركاذتلا ريس طخ ثيدحت

vدصرلاو ةعباتملا ةدحو فيرعت :

. عاطقلا يف نيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا

vيرادإلا عجرملا :

vةدحولا فادهأ:

19



 اـنه نـمو ،تاـجتنم وأ تامدـخ نـم مدقُي اميف رمتسملا نيسحتلا ينعي ةدوجلا موهفم

 نـم وـه مدـقُي اـم ةدوـج ىلع صرحلاو ،لمعلا لحارم عيمج يف ةدوجلاب مامتهالا ناك

 اـضر قـيقحت( وـهو يئاـهنلا فدـهلا ىـلإ لوصولل ًايعس ؛نيديفتسملا ةياعر زكرم تايولوأ

.)ديفتسملا

.ةرازولل ةينهذلا ةروصلا نيسحت يف ةكراشملا

.ةمدخلا ىلع نيلماعلا نيقسنملاو نيفرشملا ءادأ نسحتو ،ةمدقملا تامدخلا نيسحت

 ةصرف ةدايز  ..فظوملاو ديفتسملل )فيلاكتلا / دهجلا / تقولا( دراوملا يف ردهلا ليلقت

.ديفتسملا اضر قيقحت يف زكرملا

.ءادألا نيسحتل ةقيقد ريياعم قفوو ،يملع ساسأ ىلع ةدوجلا لمع ةطخ دادعإ

.نيفرشملا تاباطخ دادعإو ،ةدوجلا ريراقت دادعإ

 .ةمدخلا لوح مهئارآ مييقتو نيديفتسملاب لاصتالا

 نيقسنملاو نيفرشملا تاباجإو دودر قيقدتو ةعجارم

.ةمدخلا ىلع نيلماعلا نيب ةدوجلا ةفاقث رشن

vماهملا ذيفنت تايلآ :

.ةدوجلا ةدحو لمع ةطخ ذيفنت                                     .ةدوجلا لمع ةطخ دادعإ

.لمعلا لحارم عيمج ىلع ةدوجلا ميمعت

vةدوــــــــجلا ةدحو فيرعت :

vةدحولا فادهأ:

vةدحولا  ماهم:
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 نيديفتــسملا نيــب لــصولا ةــقلحو ،ىــلوألا ةــباوبلا نيديفتــسملا ةــمدخ ةدــحو رــبتعُت

 ريفوـت ىـلإ نيديفتـسملا ةـمدخ ةدـحو فدهتو ،عاطقلا يف ةيرادإلا تاهجلا عيمجو

ةدحو لك يف صتخملا فظوملل ركاذتلا هيجوت لالخ نم نيديفتسملا تقوو دهج

 ةدوـجو لاـعف لكـشب ـــ ماـظنلا قـفو  مهركاذـت لـح ىـلع لـمعلل ؛عاطقلاب ةيرادإ

 نود هـبلط لـحل ــــ ءاـقل ةـمدخ لالـخ نم ـــ عاطقلا لوؤسم ةلباقم ليهستو ،ةيلاع

.ةرازولا ىلإ عوجرلا

vنيديفتسملا ةمدخ فيرعت :

.مهتمدخ يف ةردابملاو نيديفتسملا لابقتسا

.نيديفتسملا عم يفتاهلا لصاوتلا

.اينورتكلإ عاطقلا لوؤسم ءاقلل تابلطلا ةلضافمو زرف

.نيديفتسملا تابلط زاجنإ نمضي امب تاسلجلا ةرادإ

. مهروضح دنع نيديفتسملا لابقتسا نسح•
.لماكو حيحص لكشب تاراسفتسالا ىلع درلا•
.ماظنلا ىلع )يلخاد بلط( ةنوقيأ لالخ نم نيديفتسملل تابلطلا ميدقت•
 ةرادإلا يف رشابملا لوؤسملا ىلإ ههيجوتك ،ةلباقملل ةليدبلا لولحلا حرط•

 .ًالثم فيظوتلا مسقك ؛بلطلاب ةصتخملا ةهجلا ىلإ ههيجوت وأ ،هبلطب ةصاخلا
 يعوبسألا ريرقتلا نمض هقافرإ متيل ،صاخ لجس يف راوزلا تانايب ليجست•

.فظوملا نم مدقملا
.٪١٠٠ ةينورتكلإ ةمدخ نوكت ثيحب ةمدخلا ريوطت ىلإ يعسلا•

: نيديفتسملا ةمدخ ةدحو :ًاثلاث

. عاطقلا يف نيديفتسملا ةياعر زكرم ىلع فرشملا

vيرادإلا عجرملا :

vةدحولا  ماهم:

vماهملا ذيفنت تايلآ :
:مهتمدخ يف ةردابملاو نيديفتسملا لابقتسا•
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 لوــصودــيكأتل هــب لاــصتالا متــي يــنورتكلإلا هــبلطل ديفتــسملا ميدــقت دــعب•

 .عاطقلا لوؤسم عم ةلباقملا دعوم ديدحتلو ،هبلط

 .هيلع تاظوحلم دوجو وأ ،بلطلا لامتكا مدع دنع•

 .عاطقلا لوؤسم ةلباقم دعوم ديكأت دنع•

:ةيتآلاتالاحلا يف ديفتسملاب لاصتالا متي

:ديفتسملل بلطلا عون ديدحتو ءاقللا تابلط ةلضافمو زرف

.بلطلا ةيمهأ بسحب ةسلجلل اهميدقتو ،ةديدجلا ةينورتكلإلا تابلطلا زرف متي

 نمضي امب ؛نيديفتسملاب عاطقلا لوؤسم تاسلج ةرادإ
:ةسلجلا ةرادإ نسح

 ةددـحمو ةـتباث تاـقوأ ديدحتل عاطقلا يف لوؤسملا عم قيسنتلا لالخ نم كلذو

 دادـعإو ،مهروـضح دـيكأتو نيديفتـسملا عـم لـصاوتلا مـث ،نيديفتسملا ةلباقمل

:ةيلاتلا تانايبلا ىلع يوتحي تاسلجلل نايب

 صــــــخلم /لاوــــــجلا مقر/ةــــــيوهلا مقر/بــــــلطلا مقر/ديفتــــــسملا مــــــسا(

)بلطلاب ةصتخملا ةهجلا/عوضوملا

: نيديفتسملا عم يفتاهلا لصاوتلا•
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