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ةبسن يفً اظوحلمً اديازت  ،رقفلا تالدعم تفعاضو صاخشألا فالآ قزر دراوم ىلع تضق يتلاو ةينانبللا ةمزألا نع جتن
 .ةيساسألا ةماعلا تامدخلا ىلع نودمتعي نيذلا ناكسلا

،دراوملا يفً اصقنو فعضلا نمً الاحً الصأ يناعت يتلا ،ةيتحتلا ةينبلاو ةماعلا تاسسؤملا لهاك قهرأ عقاولا اذه
تالاصتالاو هايملاو ءابرهكلا لثم ،ةيويحلا ةماعلا تامدخلا ريفوت يفً الالتخا ثدحأ امك .رايهنالا ةّفاح ىلإ اهلصوأو
.ةقوبسم ريغ ةريتوبو ،اهريغو ةيعامتجالا ةيامحلاو ميلعتلاو ةحصلا ىلإً الوصو

اقاعأ دق ،ةيملاعلا ريياعملا دمتعت ةمزألا ةرادإل ةطخ ّيألّماتلا هبش بايغلاو ةـّماعلا تاسسؤملا ةـّيزهاج فعضّ نإ
تاحالصإلا بايغ لظ يف ةنمزم تابوعصل قيرطلا ادّهمو ،مقافتلا ةعيرسلا ةمزألا هذهل يّدصتلل لامتحا ّيأ ريبك لكشبو
.ةيداصتقالاو ةيسايسلا

تامدخلا ءاقبو اهدوجو دّدهت يتلاو ،حضوأ لكشب ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم اههجاوت يتلا تايدحتلا مهف لجأ نمو
ىلع ةمزألا رثألً اعيرسً امييقت ،فسينويلا ةمظنم عم ةكارشلاب ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ىرجأ ،ةماعلا

تامدخلا ميدقتب رارمتسالا ىلع ةماعلا ةرادإلا ةردقل ةلدألا ىلع مئاق فيصوت ريفوت فدهب ،ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم
يرجي ةباجتسا ةسايس ةـّيأ دفر ىلإ فدهيو ،ةنماكلا رطاخملا ديدحت يفً اضيأ دعاسي صيخشتلا اذه .نينطاوملل ةماعلا
.ةيفاولا تامولعملاب ،اهميمصت ىلع لمعلا

فئاظولا ءادأ ةلصاوم ىلع ةيلاحلا اهتردقو ،ةمزألا لبق ةلودلا تاسسؤم ةيزهاج ىوتسم سايقب حسملا اذه ماق
)4( ,يلاملا غالبإلاو ةبساحملا )3( ,ماعلا ءارشلا )2( ,طيطختلاو ةنزاوملا )1( يهو ،ةراتخملا تسلا ةيرادإلاو ةيلاملا
نأ نكمي يتلا ةوقلا طاقنو ةيروفلا تاءارجإلا ددح امك. تامدخلا ميدقت )6( ,ةيرشبلا دراوملا )5( ,تامولعملا ايجولونكت
رثكأ لولح يف عورشلا ىتحو ،طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةيويحلا تامدخلا ةيرارمتسا نامض يف تاسسؤملا معدت

.ةيعامتجالا تامدخلاو ،ةعارزلاو ،هايملاو ،ةحصلا يه ،تاعاطق ةعبرأ ىلع زيكرتلا ىرجو .ًالومش

.حسملا ةيجهنم نع ةماع ةحمل1 قحلملاو1 مسرلا رّفوي

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت4

صخلملا اذه لوح

حسملا ةيجهنم نع ةماع ةحمل|1 مسرلا

تانايبلا عمج
عمجـل صاـخشأ6 نــم قــيرــف ئشُنأ
تانايبلا
تنرـتـنإلا رـبـع حسمـلا ةـيـلــمــع تــّمــت
)smroF tfosorciM ةصنم مادختساب(
ةيرايتخا تانايبتسالا ىلع ةباجإلا تناك
 ةيصخشلا ءارآلا ىلع حسملا مئاق

حسملا تاودأ
:ةيساسأ فئاظو6 فدهتست تانايبتسا6
طيطختلاو ةنزاوملا دادعإ .1
ماعلا ءارشلا .2
ةيرشبلا دراوملا .3
تامولعملا ايجولونكت .4
يلاملا غالبإلاو ةبساحملا .5
تامدخلا ميدقت .6

n

n

n

n

حسملا تانايبتسا
ةيعون ىرخأو ةّيّمك ةلئسأ حسملا تانايبتسا تنمضت
:نيمسق ىلإ تانايبتسالا تمّسُق
صئاصخ مهف فدهب:ةمزألا لبق ةلاحلا فيصوت .1

للخلا نماكم ديدحتو ةمزألا لبق ام ةلحرم تايدحتو
يوينبلا

ثالثلا تامزألا رثأ صيخشت فدهب:رثألا مييقت .2
ةحئاج رثأو ،)ةيدقنلا/ةيلاملا/ةيداصتـقالا( ةـعـمـتـجـم
توريب أفرم راجفنا رثأو ،91-ديفوك

تارادإ5 يف ةــيبيرجت ةروـصب حـــسملا راـبتخا مـت
ةماع تاسسؤمو

جئاتنلاو تانايبلا ليلحت
ةيزكرملا ةيموكحلا تاهجلا تاباجإ جئاتن عمج مت
نوصتخم ءاربخ ماق .ةفيظولا بسحب اهليلحتو
تالخدم ميدقتبو جئاتنلا ةـعـجارـمـب ةـفـيـظو لـكـب
.تايصوتو
.لصفنم لكشب تايدلبلا تاباجإ يف رظنلا مت
:قّمعم لكشب اهليـلـحـتـل تاـعاـطـق3 راـيـتـخا مــت
،ةقاطلاو هاـيـمـلاو ،ةـيـعاـمـتـجالا ةـياـمـحـلا/ةـحصلا
.ةعارزلاو
نم لك نع نيلثممّ مضت زيكرت تاعومجم ءاشنإ

تايدحتلا ةشقانم حيـتـيس اـمـم ،تاـعاـطـقـلا هذـه
.قّمعم لكشب ةيلبقتسملا تاوطخلاو

n

n

n

n

n

n

n



جئاتنلا
ةيسيئرلا



ةمزألل ةيزهاجلاو ةمزألا لبق ام صيخشت
.9102 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم%2.01 ىلإ لصوً ادعاصتمً ايلامً ازجع دالبلا يناعت
قاوسألا ىلإ لوصولا مادعناو ،2202و1202 يماع يف ةنزاوملا نيناوق بايغ ببسب يلاملا حالصإلا ضيوقت
يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %5.11تغلب اهنأ ىلإ تاريدقتلا ريشت يتلاو ،تاداريإلا يف داحلا ضافخنالاو ةيلاملا

.)1202 ,يلودلا كنبلا(9102 ماعلاب ًةنراقم يلحملا جتانلا يلامجإ نمةيوئم طاقن1.9 ضافخناب ،0202 يف
.ةيلاملا رطاخملل دالبلا ضّرعت ةدايز ىلإ ةرادإلا ءوسو ةنزاوملا يف للخلا ىدأ
،ةنزاوملا لالخ نم ةيسايس فادهأو جمارب ىلإ ةيعاطقلا تاسايسلا ةمجرتب ً،اميدق مئاقلا ينوناقلا راطإلا حمسي مل
.ةيلاعفو ةءافكب تامدخلا ميدقت ىلع ةردقلاً ايئزج ضّوق يلاتلابو
مهتمظنأو مهتاردق جراخ نم تناك ةنزاوملا دادعإ ةيلمع هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نأ نيبيجتسملا مظعم ربتعا
.)2 مسرلا( ةيسسؤملا
لكل قافنإلل يمازلإ فقس صيصخت مدعو ،فوقسلا نأشب ةليئض تاهيجوت عم ً،ايدعاصتً اجهن ةنزاوملا دادعإ عبّتي
نع ةلوؤسملا تاهجلل حاتملا ينمزلا راطإلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةنزاوملا قافنإ نع ةلوؤسملا تاهجلا نم ةهج
.ةيعقاو تاحرتقم ميدقتل تارادإللٍ فاك ريغ نوكي امً ابلاغ ،ةنزاوملا دادعإ يف لخدي قافنإ
ةمظنألا نكت مل نكلو .لقألا ىلع اهنم ءزجب ةننكمم تناك ةنزاوملا طيطخت ةيلمع نأ نيبيجتسملا نم %7.09 دّكأ

.ةنزاوملا ةيريدمب ةصاخلا كلت عم ةجمدم الو ةّدحوم
ةنزاوملا ميمعت رادصإ يف رخأتلاو يسايسلا قزأملا نأ ىلإ نيريشم ،ةينوناقلا لهملاب نيبيجتسملا نم%6.48 مزتلا

.ريخأتلا راركت ءارو نايسيئرلا ناببسلا امه
.ةيئاقو تاءارجإ يأ اوذختي مل يلاتلابو ،ةمزألا اوعقوتي مل نيبيجتسملا نم5.83%

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت6

ةنزاوملا دادعإ ةفيظول ةبسنلاب ةيسيئرلا جئاتنلا
طيطختلاو

؟ةماعلا تامدخلا ميدقت ةقاعإ ىلإ ةنزاوملا دادعإ ليطعت يدؤي فيك
يف صقنلاو ،ةنزاوملا دادعإ يف يوينبلا فعضلاو ،2202و1202 يماع يف ةنزاوملا نوناق بايغ ىّدأ
ةردق فاعضإ ىلإ ،ةيمسالا ةميقلا ةراسخو ةنزاوملا تلاط يتلا تاضيفختلاو ،ةيلاملا ةرازو لبق نم هيجوتلا
نوناقل ةيرشع ينثالا ةدعاقلا ىلإ ًادانتسا متي قافنإلا نأ امبو .ةمزألا عم لماعتلا ىلع ةماعلا تارادإلا

ةلمعلا ةميق ضافخنا عم يزاوتلاب %09 ةبسنب ةيموكحلا تارادإلا تانزاومل ةيلعفلا ةميقلا تعجارت ,0202 ةنزاوم
تاسسؤملا ةيبلاغ تهجاو ،يجراخ ليومت ىلع لوصحلا نم تارادإلا هذه ضعب نّكمت اميفو .ةينطولا
لقرعت امك .اهزاهج ليغشت ليومتل ةمزاللا تادامتعالا يف اميس الو ،ةيونسلا اهتانزاوم يف ًاريبكً اضافخنا
 .دوقعلا قيلعت ببسبو ،عفدلاو ةباقرلا تاءارجإ يف ريخأتلا ببسب ةنزاوملا ذيفنت
ةدحو لكل ةيمازلإ فوقسو ,ةيلام دعاوق لاخدإ لالخ نم ةيلاملا ةرازو رود زيزعت )1( :يلي ام تايصوتلا لمشت
طيطختلا تاردق زيزعت )3( ,اهذيفنتو ةنزاوملا ىلع ةقفاوملا طباوض ديدشت )2( ,ةيلاملا رطاخملاب نايبو ,قافنإ

اميس الو ,ةماعلا ةنزاوملا نع ةلوؤسملا تاسسؤملا معد )4( ,قافنإلا نع ةلوؤسملا ةيرادإلا تادحولا يف
طيطختلاو ةيجمارب تانزاوم عضو وحنً ايجيردت لاقتنالا )5( ,باونلا سلجمو ةبساحملا ناويدو ةيلاملا ةرازو
.طسوتملا ىدملا ىلع
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n
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ءارشلا لاجم يف ةمداقتم تاعيرشت

دادسلا يف رخأتلا مكارت

ةيلاملا ةرازو نم تادامتعالا ليوحت يف تاريخأتلا

ةلماكتم ريغ ةيموكح ةيلام ةرادإ ةمظنأ

ةيونس ةيدقن ةطخ ىلع ينبملا ريغ يدقنلا طيطختلا

عيراشملاو حنملا عيراشم ذيفنت ىلع ةدودحم ةردق

ةيلخادلا ةباقرلا ىلع ةردقلا يف فعض نماكم

7

ةمزألا لبق ةنزاوملا دادعإ ةيلمع يف ةيسيئرلا فعضلا نماكم|2 مسرلا

ةمزألا لبق ةنزاوملا ذيفنت مامأ ةيسيئرلا تايدحتلا|3 مسرلا

75.40%

40.00%

27.70%

24.60%

23.10%

20.00%

13.80%

9.20%

7.70%

7.70%

ةنزاوملا ىلع ةيجهنم تاضيفخت ىلإ ةيلاملا ةرازو ءوجل

مداقتم ينوناق راطإ

لماكتم ةيلام ةرادإ ماظن بايغ

 فادهأ نيب تالص ءاشنإب ةنزاوملا ةينب حمست ال
ةنزاوملا دونبو تاسايسلا

 ىرخألا رئاودلا لبق نم قيسنتلا وأ/و ةكراشملا بايغ
ةنزاوملا طيطخت ةيلمع يف ةرازولا نمض

ةنزاوملا ميمعت يف  حضاولا هيجوتلا بايغ

ةنزاوملا دادعإو طيطخت يف ةينفلا ةربخلا بايغ

ةينوناقلا لهملا زواجت

 ةيسايسلا تالخدتلا

مكتسسؤم ىلع ةيعقاو ريغ ةيلام دعاوق ضرف

53.80%

53.80%

38.50%

24.60%

21.50%

9.20%

6.20%



 قافنإلاب مازتلالا نيب ةديازتم ةينمز قراوف
نيدروملل عفدلاو

تاقفنلا ىلع ةباقرلا تايلمع يف ةديازتم تاريخأت

اهئاغلإ وأ ةاسرملا دوقعلا قيلعتب ببست امم
)دقعلا ذيفنت نودروملا ضفر(

اهيلع قفاوملا تادامتعالا لين يف ةديازتم تاريخأت
ةيلاملا ةرازو نم

طقف يونسلا ةنزاوملا دامتعا نم ءزج لين

ةمزألا رثأ مييقت
ةرازو عم1202 ماعلل ةنزاوملا ةدوسم ىلع ضوافتلا دنع ةنزاوملا يفً اعوطقمً اضيفخت تارادإلا نم %8.35 تهجاو
تاقفنلا ىلع هقيبطت متو %02و01 نيب اهلاط يذلا ضيفختلا حوارت ,حسملا اهلمش يتلا تارادإلا فصن .ةيلاملا
.%02 زواجت دقف ,رخآلا اهفصن امأ .ةيليغشتلا
.ةسسؤملا لمع رارمتسا نامضل ةليدب تازارتحاو تاءارجإ اوقبط مهنإ نيبيجتسملا نم طقف%9.61 برعأ

تاجايتحالا ةيطغتل مهيدل دوجوملا نوزخملا ىلإ نيبيجتسملا نم %2.96أجل ،ليومتلا يف ضافخنالا باعيتسال
تاءارجإ نورخآ لخدأو ؛ةنايصلاو دوقولا ريفوتل تادعملا مادختسا نم ليلقتلا ىلإ مهنم%0.06 دمع اميف .ةيمويلا
.علسلاو قفرملا كالهتسا ىلعً ادويق اوضرف وأ ةيقرولا كلت نم ًالدب ةينورتكلإ

.ةيمسالا تاداريإلا ليصحت يف %03 نع دازً اضافخنا تاداريإ لّصحت يتلا تاهجلا نم%9.53 تدهش
ةلمعلاب تادعاسم طقف اهنم%12 ىقلت ،يجراخ ليومت ىلع لوصحلا نم تنكمت يتلا تاسسؤملا نيب نم
)تالاحلا نم %9.25( ةيريخلا تايعمجلاو صاخلا عاطقلا نم يساسأ لكشب ةليدبلا ليومتلا رداصم تتأ .ةيبنجألا
.ةينانبللا ةريللاب اهمالتساّّمت نكلو )تالاحلا نم%6.07( نيحناملا نمو
ةباقرلاو امك ،)نيبيجتسملا نم%5.85( نيدروملل عفدلاو ةقفنلا ةيفصت نيب ينمزلا قرافلا عاستا ىلإ ةمزألا تّدأ
.)4 مسرلا( )نيبيجتسملا نم%7.74( قافنإلا ىلع

ةشاشهلاو رطاخملا نماكم
تالخدم ىلع طقف زكرت ذإ دونبلا ىلع ةمئاق ةنزاوملل ةيلاحلا ةينبلا.)ًاميدق مئاقلا( مداقتم ةنزاوملل يميظنتلا راطإلا.1

يأ فعضي امك ،تامدخلا ميدقت يف ةيلاعفلاو ةءافكلا فعضي ام ،تاسايسلا فادهأ عم طباور يأ نودب قافنإلا
،ةساردلا اهتلمش يتلا تاونسلا لالخ ىرج كلذك .ريثأتلاو فادهتسالا نيسحت يف دعاسي نأ هنأش نم ءادألل ليلحت
رارقإ نع زجعلا رطاخم نم داز ام ،ةليوط تارتفب اهيلع قيدصتلاو اهرارقإو ةنزاوملا دادعإل ةيروتسدلا لهملا زواجت
.ةلودلل ةيعقاو ةنزاوم

ديازت ىلإ يدؤي نأ هنأش نمو،ةئيسلا تاسرامملا نم ربتعُي تامزألا تاقوأ يف1ةنزاوملا جراخ نم قافنإلا رارمتسا.2
ةلءاسملا عجارت دايدزا يف ةمهاسملاو ،ةباقرلا فاعضإو ،يلاملا زجعلاو )seitilibail tnegnitnoc( ةيلامتحالا تامازتلالا
.ةقثلاو

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت8

؟ةنزاوملا ذيفنت ةيلمع ةمزألا تلقرع فيك|4 مسرلا

n

n

n

n

n

n

58.50%

47.70%

46.20%

27.70%

21.50%

،ةيموكح تايلمع سرامت يتلا ىرخألا تاسسؤملاو ةيموكحلا تاهجلا لكل ةنزاوملا ةيطغت ىلع موقي تانزاوملا يف أدبموه ةيلومشلا وأ ةيطغتلا نإ1
.ةنزاوملا جراخ نم قافنإلاب تاسسؤملا تارشع موقت ،نانبل يف .باونلا سلجم يفّ لكك اهيلع تيوصتلا متيو تايلمعلا هذهل ةيلامجإ ةروص رّفوت يك
.)esiW yllaicnaniF،2202(9102 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %5.51 يواسي ةنزاوملا جراخ قافنإلا نأ رّدقي



ةرازولا جاتحتس.يلاملا طابضنالا نم ةوجرملا ةيلاعفلا نم ّدحي ةيلاملا ةرازو لبق نم تاهيجوتلاو تاداشرإلا صقن.3
.يلعفلا ذيفنتلا يف ةيفافشلاو تارارقلا يف حوضولا ةدايزو قافنإلا ةبقارم نيسحتل يميظنتلا اهرود زيزعت ىلإ

ءافولل ةيرورض ةنيمث دراوم ةلودلا نامرح ىلإ ةماعلا تاسسؤملا نم ةيتأتملا وأ ةلصحملا تاداريإلا ضافخنا يدؤي.4
لماوع مكارت نع جتان عجارتلا اذه .يداصتقالا شاعتنالا معدو ،شيعلا لبس ىلع ةمزألا رثأ نم فيفختلاو ،اهتامازتلاب
تالدعم دوجوً امقافت اهدازو ،يبيرضلا برهتلاو دودحملا يبيرضلا ليصحتلاو يداصتقالا دوكرلا اهنمض نم ةدع

.قوسلا يف ةددعتم فرص

تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
ةمزألا رثأ نم فيفختلا يف ةدعاسملل حسملاب ةلومشملا تاسسؤملا اهتددح يتلا ةيولوألا تاذ ةثالثلا لمعلا تالاجم
:يه طيطختلاو ةنزاوملا دادعإ فئاظو ىلع

)%4.59( يمسرلا فرصلا رعس تيبثت.1
)%2.66( ديدجلا ةنزاوملا نوناق ذيفنتو دادعإ.2
)%3.25( نيحناملا ليومت ىلإ لوصولا.3

:يلي ام ىدملا ةطسوتملا ىلإ ةريصقلا تايصوتلا لمشت
دادعإ ةيلمع زيزعتل ةصرفك3202 ةنزاوم دادعإ مادختسا :تامزألا ةرادإ يف اهرود ليعفت يف ةيلاملا ةرازو معد.1

دعاوقلا لثم ةيوق هيجوت تاودأ دامتعا لالخ نم ةيقادصملا ةداعتساو ،ةباجتسالا ىلع ةردقلا راهظإو ،ةنزاوملا
قافنإلا تايولوأ ديدحتو ،ةيلاملا رطاخملا نايبو ،قافنإ نع ةلوؤسم ةيرادإ ةدحو لكل ةيمازلإلا فوقسلاو ،ةيلاملا
ميظنت اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذافنإو ،خلإ ،ةيسيئرلا ةيويحلا تاعاطقلا يف تامدخلا ميدقت نم ىندألا دحلا نامضل
.اهذيفنتو ةنزاوملا رارقإ ىلع ةباقرلا ديدشتو

،ةنزاوملل يجيتارتسالا طيطختلا لوانتت يتلا ةيمنتلا جمارب كلذ يف امب :طيطختلا ىلع قافنإلا تادحو تاردق زيزعت.2
رامثتسالا ةرادإو ،يدقنلا طيطختلاو ،ةددعتملا فرصلا راعسأ لظ يف اهليلحتو ةفلكتلا ريدقتو ،تاداريإلا صيصختو
ةلماش ططخ دامتعاو ةغايص يف عرسأ ةداعلا يف يه ىوقأ طيطخت تاسسؤمب عتمتت يتلا نادلبلا .خلإ ،ماعلا
.)4102 ،يلودلا دقنلا قودنص( يلاملا حيحصتلل

ءارجإ لالخ نم،باونلا سلجمو ةبساحملا ناويدو ةيلاملا ةرازو اميس الو ،ةنزاوملا نع ةلوؤسملا تاسسؤملا معد.3
ريوطت ىلإ فدهت لمع ططخ ميمصتو ،ةيولوألا تاذ ةيسسؤملا تاحالصإلا ديدحتو ،ةيسسؤملا تاردقلل تامييقت
يف ةيمهألا غلابً ارصنع نالّكشي قيقدتلاو ةبقارملا نيسحت نإ .)5 مسرلا( تاسسؤملا هذه ةمظنأو تاردق زيزعتو
.ةلودلا تاسسؤمب نينطاوملا ةقث ةداعتساو ةلءاسملا نيسحت

ديدج يساسأ نوناق ىلإ ةياهنلا يف لوصولل ،دمألا طسوتملا طيطختلاو ةيجمارب ةنزاوم عضو وحنً ايجيردت يضملا.4
ّبنجت يف ةدعاسملاو ،بثك نع جئاتنلا ةبقارمو ،قافنإلا عم تاسايسلا فادهأ ةمءاوم كلذ نأش نم :ةنزاوملل
دسجتي نأ ،لضفأ لكشب تانزاوملا دادعإو طيطختلا لالخ نم ،ةءافكلا نيسحت نأش نمو .تاقفنلاو جماربلا ةيجاودزا
ةيلاع ةينطو ةيولوأ تاذ ةيبيرجت جمارب لالخ نم ةبراقملا هذهب عورشلا نكمي .تامدخلا ميدقت يفو جئاتنلا يفً انسحت
.)رقفلا نم دحلا وأ ةيعامتجالا ةيامحلا :ًالثم(

9



ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت10

ةيلاملا ةرازو - ةنزاوملا دادعإ يف ةيزكرم ةسسؤم ةفاقثو رود يف رظنلا ةداعإ ىلع لاثما |5 مسرلا

seirtsiniM ecnaniF fo noitazinagrO dna snoitcnuF gnivlovE ehT،5102 ،يلودلا دقنلا قودنص:ردصملا

دعاصلا جذومنلا

جمدلا ىلع ةمئاق ةفاقث
رارقلا ةعانصل يلزانت جهن ،ةيقفأ قيسنت تايلآ

يراشتساو يلصاوتو حوتفم
ةيفافشلاو ةلءاسملا نم ديزملا

ةفاك ىلع قيبطتلل لباق ،ةماعلا ةحلصملا ىخوتي
تارازولا

 ةباقرلل ةيزكرمال ةئيب
ةيلاملا رطاخملاو تاروطتلل ةبقارم
ءادألاو رطاخملا ىلع ةمئاق ةباقر ةمظنأ

عساو يجيتارتسا روظنم
ةماعلا ةيلاملا ىلإ ةيلك ةرظن
تاسايسلا ةعانصل ىدملا طسوتم روظنم

تاسايسلا ىلع مئاق
ةلوؤسملا تاهجلاو تارازولا ىلإ ماهملا نم ددع دانسا
قافنإلا نع

ةيلاملا تامولعملا ةرادإل لماكتم ماظن
مدختستو ،ةيساسألا ةيلاملا تاهجلاو فئاظولل ةيطغت
تامولعملا ايجولونكتل ةيساسأ ريغ ىرخأ ةمظنأ تاهجاو
)ءارشلا ،بتاورلا ةرادإ :ًالثم(

يديلقتلا جذومنلا

ءازجأ ىلإ ميسقتلا ىلع ةمئاق ةفاقث
ةيميظنت ،ةيمره تادحو

)ةنزاوملا ةيرس( يناطبتسا ،قلغم
ةيفافشلاو ةلءاسملا فعض

ةيتاذلا ةحلصملا ىخوتي

 ةباقرلل ةيزكرم ةئيب
دعاوقلا ىلع مئاق ميظنت ،تاقفنلا ىلع ةرشابم ةباقر

قّيض يجيتارتسا روظنم
ةيزكرملا ةموكحلا ىلع يساسألا زيكرتلا

تاسايسلا ةعانصل ىدملا ريصق روظنم

تاءارجإلا ىلع مئاق
ةيلاملا ةرازو نمض فئاظولا ةيزكرم

 ةيلاملا تامولعملا ةرادإل ةجمدم ريغو ةددعتم ةمظنأ
ةليلق تاهجاو عم ،صاخلا اهماظن ةهج/ةفيظو لكل



11

ماعلا ءارشلا ىلإ ةبسنلاب ةيسيئرلا جئاتنلا

ةمزألل دادعتسالاو ةمزألا لبق ام صيخشت
يلامجإلا يلحملا جتانلا نم%5.6و ،ةيزكرملا ةموكحلا تاقفن نم %02 يواست نانبل يف ماعلا ءارشلا تاريدقت تناك
.)6 مسرلا( )0202 ,يداصتقالاو يلاملا ناحيلف ليساب دهعم(0202و0102 يماع نيب

؟تامدخلاو علسلاو لاغشألا ءارش ىلع ةمزألا رثؤت فيك
ببسب تالكشملا كلت تمقافت دقو .تامدخلاو علسلا ءارش ةيلمع يف ةديدش تابارطضا ىلإ ةمزألا تّدأ
،ةلويسلا صقنو ،ةيزهاجلا مدعو طيطختلا ىلع ةدودحملا ةردقلا لثم ةمزألا لبق ًادوجوم ناك يذلا روصقلا
دفنتسملا نوزخملا نم ةبولطملا علسلا ديدجتً انكمم دعي ملو .نوزخملل ةيلاجترالا ةرادإلاو ،دادسلا تارخأتمو
قيلعت وأ تاعاطقنالا وأ تاقورخلا يف ةدايز ىلإً اضيأ ةمزألا تّدأ دقو .ةيولوألا تاذ تاجايتحالا ةيبلتو
لكشب ةماعلا تارادإلا تأجل اميف ،ةيسفانتلا ريغ ءارشلا تاسرامم ةدايزب ببست ام.ةمئاقلا ةيدقعلا تاقافتالا

.)خلإ ،ةيودألا ،ةيبطلا تادعملا( ةئراطلا تايرتشملل ةصاخب ،ةيئاضرلا تايقافتالاو رشابملا دقاعتلا ىلإ ديازتم
ءدبلا )3(و ,نوزخملا درجلا ةرادإ ريياعم ذافنإو ريوطت )2(و ,ًاروف ءارشلا تابلطتم طيسبت )1( تايصوتلا لمشت
.راطإلا تايقافتاو يزكرملا ءارشلا لثم ةديدج تاسرامم دامتعاب

n

)0202-0102( نانبل يف ماعلا ءارشلل رّدقملا يلامجإلا مجحلا|6 مسرلا
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.ل.ل رايلم

نلا
ةيوئملا ةبس

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ماعلا ءارشلا ةبسن

رامعإلاو ءامنإلا سلجم هب ماق يذلاو يجراخ ليومتب ءارشلا طسوتمةيزكرملا ةموكحلا تاقفن نم ماعلا ءارشلا ةبسن

ةيراج تاقفنةيلامسأر تاقفن

0202 ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم :ردصملا



،ايجولونكتلاو تاردقلا يف ةريبك تاوجف هؤلمت ميدق ماظن وه نانبل يف ماعلا ءارشلا ماظن نإف ،همجح نم مغرلا ىلع
.)1202 ،يلودلا كنبلا ؛ةينانبللا ةموكحلا ؛ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا( داسفلا رطاخمو ةءافكلا مدع نم ةعفترم ةبسنو
نأ ىلإ ةفاضإلاب .نينطاوملل ةعرسب اهريفوت ىلع ةردقلاو ةيساسألا تامدخلا ةدوج ىلع تارغثلا هذه ترّثأ دقو
ليلق ددع ىوس نكمتي ملو ،قاطنلا ةعساولاو ةيقيقحلا ةسفانملا نم ةدافتسالا يف تلشف ةيرتشملا تاهجلا
.حاجنب صرفلا لالغتسا نمً ايبسن
%1.32و ،اهب ةصاخلا ةيونسلا ءارشلا ةطخبً ايئزج تمزتلا ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم %3.25 طقف ً،ايلمع
.قالطإلا ىلع ءارش ةطخ ّدعت مل اهنم
ةيرارمتسا نمضت تايمكب ءارشلا وأ ،طقف تايولوألاو ئراوطلاب ءارشلا رصح لثم ةيئاقو ريبادت تذختا طقف8.03%
عطقو ،ةيموكحلا تايفشتسملا يف ئراوطلا فرغل ةيودألاو ،تادلوملل دوقولا لثم( ،ةدودحم ةينمز ةرتفل لمعلا
لثم( نيديفتسملا ىلع علسلا عيزوت ىلع ةباقرلا ديدشت وأ يطايتحالا نوزخملا ةدايزو )ةيساطرقلاو ،تالآلل رايغ
.)ةيودألا
تقرغتساو ً؛ارهش21و رهش نيب ام تحوارت دادس تارخأتم حسملا اهلمش يتلا تارادإلا نم%3.55 نم رثكأ تهجاو
.اهيراشتسمو اهيدروم تاقحتسم عفدل تاونس ثالث ىلإ ةنس نيب ام اهنم 2.6%
تعفترا يتلا تايرتشملا ةمئاق ،ةنايصلا تامدخو تامولعملا ايجولونكت تادعمو دوقولاو ةيساطرقلا تردصت
.)8و7 نامسرلا( يضاملا ماعلا لالخ %056 ىلإ003 ةبسنب اهراعسأ

حسملا اهلمش يتلا تارادإلا نم%3.23 طقف .نوزخملاب ةصاخ ةبوتكم تاسايس عضت مل تارادإلا نم3.25%
.اهب فرتعملا ريياعملاو دعاوقلاب مزتلت ةبوتكم تاسايسلً اقفو اهنوزخمب ظفتحت

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت12

n

n

n

n

n

n

ةمزألا رثأ مييقت
يف ةداح تاضيفخت هالت ،تالاحلا نم%5.18 يف ءارشلا تايلمع ىلعً ايبلسً ارثأ ةلمعلا فرص رعس رايهنا كرت
.)%8.01( ةيلاملا دراوملا يفّ حشو ةنزاوملا
نع ةماعلا تارادإلا نم%7.76 تزجع .ءارشلا نم ربكألا ةصحلا لّكشي هنألً اررضت رثكألا لاجملا وه علسلا ءارش ناك
.)01و9 نامسرلا( لبقتسملا يف ةريبك تابارطضال قيرطلا دهمي ام ،نوزخملا نم بلطلا ةيبلت
.ماعلا عاطقلا عم لمعلا يف نيددرتم نودروملا ناك ،تالاحلا نم%7.66 يف

.لاغشألا ءارش قيرط يف ىربك ةبقع ةيبنجألا تالمعلاب عفدلا نيلواقملا بلط لّكش

n

n

n

n

تامدخلا ءارش|8 مسرلاعلسلا ءارش|7 مسرلا

75.4%

تالآلاو تازيهجتلا
ةيعانصلا

رايغلا عطق

مزاوللا
ةيبطلا

تامدخ
لقنلا

ديربلا تامدخ

ةنايص تامدخ
ةيتحتلا ةينبلا

ةيمقرلا

ةيحصلا تاودألا
فيظنتلا تاودأو

ةيساطرقلا

تالآو تاودأ
ايجولونكت

ةيمقرلا/تامولعملا

ةعابطلا تامدخ تامدخلا
ةيراشتسالا

دوقولا
ةنايص تامدخ

تازيهجتلا
قفارملاو

تامدخ
فيظنتلا

ثاثألا

69.2%61.5%
81.5%

16.9%

35.4%

29.2%

46.2%

12.3%
40.0%

15.4%

6.2%

3.1%

3.1%

18.5%
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اهئارش يف ربكألا ةبوعصلا نودجت يتلا علسلا يه ام|9 مسرلا
؟ةيمويلا تايلمعلا ءارجإل ةيلاحلا فورظلا لظ يف

؟علسلا ءارش يف روصقلا ةيطغتل فاك مكنوزخم له|01 مسرلا

80.00%

67.69%

67.69%

53.85%

35.38%

12.31%

دوقولا

رايغلا عطق

ةيساطرقلا

 ايجولونكت تادعم
تامولعملا

 ميقعتلا داوم
فيظنتلاو

ثاثألا

!"#!$%

&'#(!%

&)#""%

3#08%

ضيوعت نكمي ال ،الك
نوزخملا لالخ نم صقنلا

نوزخملل نكمي ،معن
3 ىلإ رهشلل ةيطغتلا
ةلبقملا رهشأ

نوزخملل نكمي ،معن
رهشأ6 ىلإ3ـلل ةيطغتلا
ةلبقملا

 نوزخملل نكمي ،معن
ةلبقملا ةنسلل ةيطغتلا

نمً الدب( ةلدابتملا تايقافتالاو رشابملا دقاعتلا ىلإ تداع اهنأب ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%5.12 ترقأ
.ةئراطلا تايرتشملا يف )قوسلا ةسفانم يف لوخدلا

عافترالا اذه ريثي .تاصقانملا يلامجإ نم %05و52 نيب ةلدابتملا تاقافتالا ةصح تحوارت ،تالاحلا نم%9.24يف
علسلا لباقم ماعلا لاملا قافنإل ىلضفلا ةميقلا قيقحتو ةءافكلا نأشب فواخم ةيسفانتلا ريغ تاسرامملا يف
.ةارتشملا تامدخلاو
نم%8.24 يف .تارادإلا نم%9.35 يف ةمئاقلا ةيدقاعتلا تايقافتالل قيلعت وأ عاطقنا وأ تاقورخ ىلإ ةمزألا تّدأ
.)11 مسرلا( دوقعلا يلامجإ نم %05 نم رثكأب قلعتت تاقورخلا تناك ،تالاحلا

؟ةمئاقلا دوقعلل قيلعت وأ عاطقنا وأ قرخ ىلإ ةمزألا تّدأ له|11 مسرلا

n

n

n

71.43%

65.71%

34.29%

34.29%

25.71%

22.86%

22.86%

5.71% 75 - 100%

28.6%

50 - 75%

14.3%

25 - 50%

25.7%

0 - 25%

31.4%

53.85%

46.15%

معن

الك

1.71%
 ىلإ تّدأ تالاحلا نم
ءاضقلا ىلإ ءوجللا

؟كلذ اهيف لصح يتلا دوقعلا يلامجإ نم ةيوئملا ةبسنلا ًابيرقت يه ام

؟تاعاطق ةيأ يف

دوقولا ريفوت

ةنايصلا تامدخ

 ايجولونكت ةنايص تامدخ
ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلاو تامولعملا

ءانبلا/لاغشألا

ايجولونكت تادعم ريفوت
تامولعملا

ةيراشتسالا تامدخلا

لقنلا تامدخ

ىرخأ تاعاطق



ةشاشهلاو رطاخملا نماكم
رمتسملا روهدتلا يدؤي نأ عقوتملا نم ً.اساسأ ةدوجوم تناك يتلا ةيوينبلا فعضلا طاقن مقافت ىلإ ةمزألا تّدأ

ىلع تاسسؤملا ةردقل ربكأ ليطعت ىلإةيلودلا قوسلا يف علسلا راعسأ ىلع طوغضلا ديازتو فرصلا رعس يف
.ءارشلا
تايرتشملا يف رطاخملا هذه دتشت .داسفلا رطاخم نم ديزتدعاوقلا تاكاهتناو ةيسفانتلا ريغ تاسرامملا دايدزا
تاقورخو ءاضقلا ىلإ لصت يتلا اياضقلا يف ةدايزلا يدؤت دق ،كلذك .91-ديفوك ةحئاج طسو اميس ال ،ةئراطلا
.ةيلامتحالا تامازتلالا ديازت ىلإ دوقعلا
ىلإ يدؤي يذلا ،درجلا  ةرادإ ءوس نأ امك.ةمالسلاو ءارشلاب قلعتت رطاخمب ببستت نوزخملاو درجلل ةيفرظلا ةرادإلا نإ
يف ةيودألا لثم ةيساسألا علسلا عاطقنا رطاخم مقافتب ببستي ،دفنتسملا نوزخملا ديدجت ىلع ةردقلا مدعو ردهلا
.اهتنايص متت ال يتلا ةماعلا ةيتحتلا ةينبلل عرسأ روهدت ىلإو ،عراوشلا ةرانإو هايملاو ةيموكحلا تايفشتسملا

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت14

تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
يف اهدعاست نأ اهنأش نم يتلاو ةساردلاب ةلومشملا تاسسؤملا اهتددح يتلاةيولوألا تاذ ةثالثلا لمعلا تالاجم نإ
:يه اهب ةصاخلا ءارشلا فئاظو ىلع ةمزألا رثأ نم فيفختلا

)%5.89( يمسرلا فرصلا رعس رارقتسا.1
)%3.16( ءارشلل ةينورتكلإ ةصنم ءاشنإو ءارشلا تاءارجإ ةننكم.2
)%2.94(442/1202 ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق قيبطت.3

:يلي ام ىدملا ةطسوتملا ىلإ ةريصقلا تايصوتلا لمشت
ضورعلا تانامض نم نيدروملا ءافعإ لثم ،يلاحلا يعيرشتلا راطإلا عم ىشامتي امب ،ءارشلا تابلطتم ضعب طيسبت.1

.رطاخملا ةليلقلاو ).ل.ل نويلم005 نود ام( ةميقلا ةضفخنملا تايرتشملل
تافصاوملاو سايقملا ةسسؤم( ”رونبيل“ لثم ،ةصتخملا تاطلسلا عم نوزخملاو درجلا ةرادإ ريياعم ذافنإو ريوطت.2

.)ةينانبللا
لّهست نأ اهنأش نم يتلاو ،راطإلا تايقافتاو ةارتشملا علسلا مظعمل يزكرملا ءارشلا لثم ،ةديدج تاسرامم دامتعا.3

.ماعلا لاملا قافنإل ىلضفلا ةميقلا قيقحتو ةءافكلا نمضتو ءارشلا
تاهج عيمج مزليو ةمهم ةيوينب تارييغت لخدي يذلا442/1202 مقر ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناقل ميلسلا ذيفنتلا معد.4

.دوقعلاو تاصقانملا تانايب رشنو ةيونس ءارش ططخ ميدقتو دادعإب ءارشلا

n

n

n
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ةبساحملا ىلإ ةبسنلاب ةيسيـئرـلا جئاـتـنـلا
يلاملا غالبإلاو

ةمزألل ةيزهاجلاو ةمزألا لبق ام صيخشت
ةيلاملا ريراقتلا رادصإ نع ةماعلا تاهجلا زجع ببسب ،ةفيعض ةنزاوملا ةبقارمو ،ةأزجم يلاملا غالبإلا ةيلمع تناك
.ددحملا تقولا يف ةيونسلا
مظعم تراشأو .2ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبساحملا ريياعم عم ةرورضلاب قفاوتت مل ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملا
ةبساحملا ريياعمل لاثتمالا ىلإ ،)ةبيجتسملا تارازولا ةنيع نم%9.76 لثمتو( ريراقتلا هذه لثم ّدعت يتلا تارازولا
ةيلام ريراقت بلاغلا يف ةماعلا تاسسؤملا ّدعت امنيب ،ةيمومعلا ةبساحملا نوناق تابلطتمو ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا
ةيلاملا ةيلخادلا ةمظنألا ،ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا عبتت .ةينانبللا ةمظنألاو نيناوقلا عم قفتت يدقن ساسأ ىلع
يلاملا غالبإلل ةددحم ريياعم اوعبتي مل مهنأب نيبيجتسملا نم%2.23دافأو .ةيلودلا ةبساحملا ريياعم وأ ،اهب ةصاخلا
.)21 مسرلا(
نم ديدعلا راقتفا ينعي ام ،ةيرادإلا فئاظولاب ةجمدم تناك امً ابلاغ ةيلاملا فئاظولاّ نأ امك ،ةفيعض تاردقلا تناك
.لاّعف لكشب مهفئاظوب مايقلل ةينفلا تاءافكلاو تاراهملا ىلإ نيفظوملا

رـيفوتلً ادـيدـهت يلاـملا غالـبإلاو ةــبساـحملا يف روـصقلا لـكشي فـيك
؟تاـمدخلا
ةمظنأ دوجو مدع ببسب ةدودحم اهتقدو اهتيطغت تناكو ،ةدّحوم ةيبساحملا تاسرامملا نكت مل ،ةمزألا لبق
.لازت الو ةموكحلا تاباسح نع ةبئاغ ةماهلا ةيلاملا ةطشنألا ضعب تناك .ةيلاملا تامولعملا ةرادإل ةلماكتم
ةفيعضلا ةبقارملا تقاعأو ،يلاملا غالبإلا ةلقرع نم تدازو ،رطخلل ةيدقنلا ةرادإلاو ةلويسلا ةمزألا تضّرع
،هنع غلبملا ريغ قافنإلا بّبستو .ةقدب ةموكحلل ةماعلا ةيلاملا تاجايتحالا عقوت ىلع ةيلاملا ةرازو ةردق قافنإلل
ريفوت ةمادتسا اهرودب دّدهت ةريبك ةيلام رطاخمب ،ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا نم يسيئر لكشب ىتأتي يذلاو
.تامدخلا
تانايب ةدوج يف ريبك روهدت ىلإ ريراقتلا دادعإو ةبساحملا تايلمع يف ةدّحوملا ريياعملا بايغ ىدأ دقو
.باونلا سلجمو ةبساحملا ناويد ةباقر فاعضإ ىلإو ،اهيلع لوصحلا ةعرسو ماعلا قافنإلا
قافنإلا تايلمع عيمجل يجيردتلا جمدلاو ريراقتلا دادعإو ةبساحملا تايلمع ريياعم ديحوت )1( تايصوتلا لمشت
)3( ,ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا ىلع ةقبطملا ةمكوَحلا دعاوق زيزعت )2( ,ةنزاوملا نمض ةنزاوملا جراخ نم
يف يلخادلا قيقدتلل فئاظو ءاشنإ )4( ,ةفلتخملا قافنإلا تاهج ىلإ ةيلاملا تامولعملا ةرادإ ةمظنأ لاخدإ
قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت نامضل ةيجراخلا قيقدتلا تايلمع زيزعت )5( ,ةماعلا تاسسؤملاو تارازولا
.ماعلا لاملا

n

n

n

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ماعلا عاطقلا تاهج اهمدختست يتلا ةيبساحملا ريياعملا نم ةعومجم يه )SASPI( ماعلا عاطقلا يف ةيلودلا ةبساحملا ريياعم2
.ةيلاملا تانايبلا دادعإ يف



لوحً ايودي ةّدعم ريراقت ىلع دامتعالاو ،ةّدحوملا ريياعملا بايغ ببسب رطخلل ةيلاملا تامولعملا ةقدو ةدوج تضّرعت
.ةيرود ةيلام ريراقت ّدعت مل اهنأ ةساردلا اهتلمش يتلا تاسسؤملا نم %1.61 تركذو .ةنزاوملا ذيفنت
تضّوق يتلا للخلا نماكم مهأ وه ةلماكتم ةيلامو ةيبساحم ةمظنأ دوجو مدع نأ نيبيجتسملا نم %6.15 ربتعا
.ةيلاملا ةرادإلا

قيقدتلا ىلإ اهنم %4.12 أجلو .اهيف قيقدتلل ةيماتخلا اهتاباسح ةساردلا يف ةلومشملا تارادإلا نم%3.09 تمّدق
.ةبساحملا ناويد ةباقرلً اعوضخ لقألا ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا تناكو .ةيلودو ةيلحم تاكرش لبق نم يجراخلا

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت16

n

n

n

ةمزألا رثأ مييقت
ليطعتو ،ةذفنملا ةماعلا تايرتشملا مجح صيلقت ىلإ ةلمعلا ةميق ضافخنا ىدأ ،تاسسؤملا نم%4.96 ـل ةبسنلاب
دادعإو ةيلاملا تامازتلالا ةيوست يف ريبك ريخأت تالاح ىلإ ىدأ ام ،ةلويسلا يف صقن ثادحإو ،ةبساحملا تايلمع
.اهب ريراقت
تالماعملا يف ريخأت تالاح ىلإ91-ديفوك ءابو اهضرف يتلا دُعب نع لمعلاو دويقلا تّدأ ،اهنم%7.76 ـل ةبسنلاب
.اهب ريراقت دادعإو ةيلاملا تاقحتسملا ةيوست يفو ةيرادإلا

يف تارّيغتلا ىلإ بلاغلا يف كلذ عجريو ،تاونسلا ربع ةيلاملا تانايبلا ةنراقم يف تابوعص تهجاو اهنم%1.73
ىلع ةمزألا رثأ كاردإل ريراقتلا دادعإل ةديدج ريياعم دامتعا ىلإ حسملاب ةلومشملا تارادإلا ترطضاو .فرصلا راعسأ

.ةيلاملا اهدراوم

n

n

n
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؟ةددحم ريياعملً اقفو ةّدعم ةيلاملا ريراقتلا له|21 مسرلا
معن

ةيلودلا ةبساحملا ريياعم
ماعلا عاطقلا يف

الك

ينانبللا ةيمومعلا ةبساحملا نوناق

ةيلاملا ةرازو اهتعضو يتلا ريياعملا
ةيلخاد ةيلام ةمظنأ

ةيلودلا ةبساحملا ريياعم

ىرخأ ريياعم
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ةشاشهلاو رطاخملا تالاجم
ةيلاملا تامازتلالاب ءافولل ةقدب ةبولطملا تادامتعالا ريدقت ىلع ةردقلاةيلاملا تالجسلل مظتنملا ريغ دادعإلا قيعي
.ةلودلل
دقو ،ةجَتنملا ةيلاملا تامولعملا ةدوج ىلع ريثأتلا يف ةبساحملا رئاود لخاد ةينفلا تاراهملا ىلإ راقتفالا رمتسي
تابلطتم ةيبلت وأ ةماعلا ةيلاملا ةرادإلا ماظن حالصإو ةرادإ ىلع ةموكحلا ةردق فاعضإ ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع يدؤي
.جراخلا نم ةلومم ذاقنإ ةطخ يأ يف ةجردملا يلاملا غالبإلا
تاسسؤملاو ةنزاوملا يف ةلومشملا ريغ قيدانصلا هب موقت يذلا ةنزاوملا جراخ قافنإلا نع ةئشانلا رطاخملا تدعاصت
تادامتعا صيصخت نود ةيلاملا ةنسلا ةياهنب ةيلاملا اهرئاسخ ةيطغت ةموكحلا نم بلطلا لامتحا عم ،ةلودلل ةكولمملا
نم ديزملا عفدي نأ تاعوفدملا هذه دادس نع لمتحملا ةموكحلا ّفلخت نأش نمو .ةنزاوملا يف تاقفنلا هذهل
.قفارملا تامدخ مّدقت يتلا كلت اميس ال ،ماتلا رايهنالا وحن ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا

.ةيلاملا ةيفافشلا نيسحتل ةلوذبملا دوهجلا رخؤي ،ةنراقملاو مادختسالل ةلباقلا تانايبلا ةيدودحم
يدؤت ام ةداعو.ريياعملا ةّدحوم تانايب دوجو مدع وه ةفيعض باونلا سلجمو ةبساحملا ناويد ةباقر لعجي ام نإ
.ةلءاسملل ماتلا راقتفالاو ريسفتلا ءوسو ةبساحملا تايلمع ريخأت ىلإ ةّدحوملا ريغ تامولعملا

تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
رثأ نم فيفختلا يف ةدعاسملل ةساردلاب ةلومشملا تاسسؤملا اهتدّدح يتلا ةيولوألا تاذ ةثالثلا لمعلا تالاجم نإ
:يه يلاملا غالبإلاو ةبساحملا فئاظو ىلع ةمزألا

)%6.08( يمسرلا فرصلا رعس تيبثت.1
)%5.65(اهجمدو ةيلاملا تامولعملا ةمظنأ دامتعا.2
)%0.05( تاردقلا ءانبو بيردتلا.3

:ريراقتلا دادعإو ةبساحملا ةيلومشو تيقوت ةقدو ةدوج نيسحتل ةمزاللا ريبادتلا لمشت
ةديدجلا تاءارجإلا قفارتت نأ بجيو.هب لومعملا ماظنلا طيسبتل يلاملا غالبإلاو ةبساحملا جذامنو تابلطتم ديحوت.1

ةيطغت ةدايز ىلإ كلذ يدؤي نأ عقوتملا نمو .تادامتعالا صيصخت عيرستل تاردقلا ءانبل ةفثكمو ةفداه ةيلمع عم
.تامدخلا ميدقت ةفلكت ضيفختو ،اهتدوجو اهتيقوت ةقدو ةيلاملا تانايبلا

،ريوطتللً الباقً امييقت نإ :هنع غّلبملا ريغ ةنزاوملا جراخ قافنإلا مجح يف قيقحتلا لالخ نم ةنزاوملا ةيطغت زيزعت.2
رطاخملل اهمييقت ليدعتو ،تامازتلالا ديحوتل ةيوق ةادأب ةيلاملا ةرازو دّوزي نأ هنأش نم ،ةنزاوملا جراخ نم قافنإلل
يف ةموكحلا دعاسي نأ هنأش نم ةنزاوملل ّدحوم راطإ وحن لمعلا يف رارمتسالا نأ امك .ةنيزخلا ةرادإ نيسحتو ،ةيلاملا

.لضفأ لكشب اهدراوم ةرادإ ةبقارم
ريبادتب عورشلا وأ/و ةيلاملا ةرازو ىلإ اهتاباسح ميدقتب ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا مزلت يتلا ةيلاحلا نيناوقلا ذافنإ.3

ربع اهرشنو ةيلاملا ةرازو ىلإ اهميدقتل ةيونسلاو ةيلصفلاو ةيرهشلا ةيلاملا تانايبلا دادعإ لثم ،تقولا رورمب ةيفاضإ
ليلحت يف لخديل اهتامازتلاو ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملا عيمج لوصأ نع ّدحوم يونس ريرقت دادعإ كلذكو ؛تنرتنإلا
.ةيلاملا رطاخملا

طسوتملا ىدملا ىلع طيطختلاو ،ةدوجوملا تانايبلا نادقف بنجتل ليغشتلا ديق تامولعملا ايجولونكت ماظن ةنايص.4
نيسحت يف ةدعاسملا ةيغبقافنإلا تاهج عيمج ىدل ةيلاملا تامولعملا ةرادإل ةلماكتم ةمظنأ ليعفتل ليوطلا ىلإ
.ةيموكحلا تالماعملا فيلاكت ضيفختو ،ةباقرلا تايلمع طيسبتو ،اهعفر تيقوتو ةنزاوملا ريراقت ةدوج

ةيلاملا تالجسلا ىلع قيدصتلا ىلع هتردقو ةبساحملا ناويد رود زيزعت لالخ نم ةيجراخلا قيقدتلا تايلمع زيزعت.5
.ماعلا لاملا قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت نامضو

ةيلخاد قيقدت ةفيظو ءاشنإو ةيمومعلا ةبساحملا نوناق ثيدحت ،ليوطلا ىدملا ىلعو ،ّدحوم ةنازخ باسح ءاشنإ.6
.ةماعلا تارادإلا لك يف
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اــيجولونكت ىلإ ةـبسنلاب ةـيسيئرلا جــئاتنـلا
تامولعملا

ةمزألل ةيزهاجلاو ةمزألا لبق ام صيخشت
.ةينورتكلإلا ةموكحلا ريوطتل ةدحتملا ممألا رشؤم يف ةلود391 نيب نم721 ةبترملا نانبل لتحا ,0202 ماع يف
تنرتنإلا ربع تامدخلا ميدقت يف ةلودلا ءادأ ناك ،تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ةرهام ةلماع دي دوجو نم مغرلا ىلع

تامدخ ريوطت ةمكَوحلا فعضو ةيتحتلا ةينبلا ةءادر تضّوق دقو .)1202 ،ةيكبشلا ةيزهاجلا رشؤم( رارمتسابً افيعض
.ةينورتكلإلا ةموكحلا

نم %05و ،تامولعملا ايجولونكتل ةصصخم ةرئاد اهيدل نكي مل عالطتسالا اهلمش يتلا ةماعلا تارادإلا نم%05
.اهتاّرقم يف تامولعملا ايجولونكتل نوفظوم اهيدل نكي مل تارادإلا هذه
نم%2.81 يفو ،تاونس سمخ ىلإ ثالث ذنم ةرم رخآل ةزهجألا ثيدحت مت ،ةبيجتسملا تارادإلا نم%6.75 يف
.)31 مسرلا( تاونس6 نم رثكأ ذنم ثيدحت يأ متي مل ،تالاحلا
.)41 مسرلا( ئراط عوقو دنع نايحألا ةيبلاغ يف ىرجت تامولعملا ايجولونكت ةزهجأ ىلع ةنايصلا تاصوحف تناك
رخآ خيرات دوعيف ،تالاحلا مظعم يف امأ .تئافلا ماعلا لالخ تايجمربلا ثيدحت مت ،طقف تارادإلا نم%1.21 يف
.)51 مسرلا( رثكأو تاونس3 ىلإ ثيدحت
.ةءافكب اهلمع زاجنإل ةبسانملا ةيجولونكتلا تاودألا كلتمت ال اهنأ حسملا اهلمش يتلا تاسسؤملا نم%6.31 تركذ
عابتا تحاتأ قرطب كلذو ،)تاباجإلا نم %27( ةبساحملاو )تاباجإلا نم %26( ةنزاوملا امه ةننكم رثكألا ناتفيظولا

ةفشرألا لّكشتو .ءارشلاو ةيرشبلا دراوملاو ةفشرألا يهف ةننكم لقألا فئاظولا امأ .ّمظنمو لهس لمع راسم
.تالجسلاو تانايبلا ظفح ةهجلً اريبكً ايّدحت ةيقرولا

مزتلت اهنأ تركذ اهنم%8.48و ،ًالقتسمً اينورتكلإً اموداخ كلتمت تناك ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%8.48
.ةيلودلاو ةينانبللا ريياعملا عم قفاوتت ،تانايبلا ةيصوصخو نمأب قلعتت تالوكوتوربب

؟يمقرلا ليطعتلاب ناددهم تامدخلا ميدقتو ماعلا عاطقلا له
ًاردانف .ةيموكحلا ةيمقرلا تامدخلاو ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا ثيح نم نادلبلا رئاس ةبكاوم نع ًاديعب نانبل لازي ال
ةيصوصخب قلعتت تالوكوتورب دوجو ناك امً ابلاغو .ةئراط ةنايص لامعأ الإ اهيلع َرجُت ملو ،ةزهجألا ثيدحت مت ام
ىلإ ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزألا تّدأ دقو .لدج لحم ،ةيلودلاو ةينانبللا ريياعملا عم قفاوتت ،تانايبلا نمأو
تادعم مدق رطخل ةماعلا تارادإلا تضّرع امك ،اهتايجمربو تامولعملا ايجولونكت ةزهجأ دافنتسا ةعرس ةدايز
ةداعإ وأ ريوطت ىلع ةينانبللا ةموكحلا دعاست نأ نكمي يتلا ريبادتلا نإ .اهب ةصاخلا تامولعملا ايجولونكت
تاربخلا نم ةدافتسالا )2( ,ةلوقعم ةفلكتب ةيلاحلا ةزهجألا ريوطت )1( لمشت تامدخلا ميدقت ميمصت
ةموكحلا ةكارش ةردابم ىلإ مامضنالا )4( ,يناربيسلا نمألاب ةصاخ ةيجيتارتسا قيبطت )3( ,ةينطولا بهاوملاو
ةيلاعفو تامدخلا ةءافك نيسحتل ةمزألل ةباجتسالا يف ةديدجلا تايجولونكتلا نم ةدافتسالا )5( ,ةحوتفملا
.داسفلا نم دحلاو اهنم ةدافتسالا
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ةمزألا رثأ مييقت
:تناك اهب ةصاخلا تامولعملا ايجولونكت تادعم ثيدحت ىلع تارادإلا تاردق ةدشب تضّوق يتلا ةيسيئرلا لماوعلا

)نيبيجتسملا نم%4.98( ةلمعلا فرص راعسأ تابلقت-
)نيبيجتسملا نم%2.86( ةنزاوملا تاضيفخت-
)نيبيجتسملا نم%5.54( ماعلا عاطقلا عم لمعلا يف نيدروملا دّدرت-
)نيبيجتسملا نم%3.33( ةيرادإلا تاءارجإلا-
)نيبيجتسملا نم%7.61( رايغ عطق رفوت مدع-

مل نيذلا كئلوأ نيب نمو .ةبوعص يأ نودب مهصيخارت تاكارتشا ثيدحت نم اونكمت نيبيجتسملا نم%6.01 طقف
.مهتاكارتشا ءاغلإ ىلإ%8 رطضاو ،ةيلحم تايجمرب نع طقف مهنم%2.01 ثحب ،كلذ نم اونكمتي
لكش ىلع ةنصرق تالواحمو ةينورتكلإ مئارجل تامولعملا ايجولونكت ةمظنأ تضّرعت ،نيبيجتسملا نم%1.21 ىدل

تالواحمو ،تنرتنإلا عقاوم قارتخاو ،نيفظوملل يئاوشعلا ديربلا لئاسرو ،ةيدفلا جماربو ةثيبخلا تايجمربلا تامجه
ةينورتكلإلا مئارجلل تضّرعت يتلا تاسسؤملافصن نأ مامتهالل ريثملا نم .ءالمعلا/نيمدختسملا تانايب دعاوق قارتخا

.نمآ هنأ ىلع تاسسؤملا نم%73 هتفنص امنيب ،طسوتم هنأ ىلع اهيدل تامولعملا ايجولونكت نامأ ىوتسم تّفنص
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تامولعملا ايجولونكت ةزهجألً اثيدحت رخآ متيرجأ ىتم|31 مسرلا
؟مكيدل )تادعملا(

ةنايصلا تاصوحف مكتسسؤم/مكترازو يرجت ةريتو يأب|41 مسرلا
؟تامولعملا ايجولونكت ةزهجأ ىلع
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تاونس5 ىلإ3 ذنم

تاونس8 ىلإ6 ذنم

تاونس8 نم رثكأ ذنم

؟ةرم رخآل تايجمربلا صيخارت ثيدحت مت ىتم|51 مسرلا
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تاونس3 ىلإ ةنس نم

صيخرت يأ مدختسن ال

تاونس6 نم رثكأ

ةنس نم لقأ

تاونس6 ىلإ4 نم

ًادبأ تاصوحف ةـّيأ ِرجت مل

طقف ةلكشم عوقو دنع

ةنس لك ةرم

رهش لك ةرم

رهشأ3 لك ةرم

رهشأ6 لك ةرم

نيتنس لك ةرم
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:نم تارادإلا هذه تعنم تامولعملا ايجولونكت مامأ ةفلتخملا تايدحتلا
)نيبيجتسملا نم%35( تامدخلا ميدقت يف رارمتسالا-
)نيبيجتسملا نم%35( ةيجاتنإلا نم ىصقألا دحلا قيقحت-
)نيبيجتسملا نم%5.84( لزنملا نم لمعلا-
)نيبيجتسملا نم%3.33( يمقرلا نمألا نامض-

ةشاشهلاو رطاخملا نماكم
ىلإ يدؤي اذهو .ةيامحلاو تايجمربلا صيخارت ديدجت متي ال ،دافنتسالل ةدوجوملا ةيتحتلا ةينبلاو ةزهجألا ضّرعت عم
،لماك لكشب اهب ةصاخلا تامولعملا ايجولونكت تادادعإو ةزهجأ ديدجت مدع رطخل نانبل يف ةماعلا تارادإلا ضيرعت
ميدقتبو )خلإ ،بئارضلاو كرامجلاو يراقعلا لجسلا لثم(تاداريإلا ةرادإب ةقلعتملا نينطاوملا تانايب نادقف ىلإو
.)ةيعامتجالا ةدعاسملا تامدخ لثم(تامدخلا
ال يهو.ةمخضلا تانايبلاو يعانطصالا ءاكذلا اهرفوي يتلا تاناكمإلا اهسفن ىلع ةينانبللا ةيمسرلا تارادإلا تّوفت
يف ةبولطم ةديدج تامدخ ميدقتل وأ ،تامدخلا ميدقت ريوطت وأ ميمصت ةداعإل لاّعف لكشب ةحاتملا تانايبلا مدختست
.تايلمعلا ةرادإ يف لّوحت ثادحإل وأ ،)رقفلا ةجلاعمل ةئراطلا يعامتجالا نامألا تاكبش لثم( ةداحلا تامزألا تاقوأ

تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
رثأ نم فيفختلا يف ةدعاسملل حسملاب ةلومشملا تاسسؤملا اهتدّدح يتلاةيولوألا تاذ ةثالثلا لمعلا تالاجم نإ
:يه تامولعملا ايجولونكت فئاظو ىلع ةمزألا

)%9.78( يمسرلا فرصلا رعس تيبثت.1
)%2.56(تاردقلا ءانبو بيردتلا.2
)%5.45( ةيموكح ةينورتكلإ لولح ليعفت.3

:يه ةيمقرلا ايجولونكتلا لاجم يف اهدامتعا نكمي يتلاو رطاخملا نم ّدحت يتلا ريبادتلا
يئاوشعلا لوصولا ةركاذ ةدايزو،DSS ةبلصلا ةلاحلا صارقأ مادختساب ،ةلوقعم ةفلكتب ةدوجوملا تادعملا ريوطت.1

MAR،تاونس ثالث يلاوحل اهتايح ةرود ةلاطإ هنأش نم امب ،خلإ.
ةروشملا ميدقتل ةطسوتملاو ةريغصلا ةينانبللا تاكرشلا ةوعد نكمي:ةينطولا بهاوملاو تاربخلا نم ةدافتسالا.2

ايجولونكت تايدحتل ةيلمع لولح ميمصت يف ةدعاسملاو ،كلذ ةفلكتلا حيتت امدنع تامدخلا ميدقت يّلوتو ،ةينفلا
نم مهتاراهم ىوتسم عفر تاسسؤملاو تارازولا لخاد نيفظوملل نكمي .ةماعلا تارادإلا اههجاوت يتلا تامولعملا
.تاداهش جمارب ميظنت لالخ

.ةحوتفملا ةموكحلا ةكارش ىلإ مامضنالا لالخ نمةحوتفملا ةموكحلا موهفم اهحيتي يتلا تاناكمإلا وحن يعسلا.3
.ماعلا عاطقلاب نينطاوملا ةقث ةداعتسالً ازفاح ةحوتفملا تانايبلا نوكت نأ نكمي

هذه.لمعلل ةمزاللا دراوملاب اهديوزتو ،اهذافنإ نع ةلوؤسم ةسسؤم نييعتو ،يناربيسلا نمألل ةيجيتارتسا رارقإ.4
لالخ نم( يتاسسؤملاو )لمع راطإ عضو( يميظنتلا نييوتسملا ىلع اهيلإ قرطتلا بجي ةيمهألا ةغلابلا اياضقلا
لكشب كراشي نأ ينانبللا صاخلا عاطقلل نكمي .)لاثملا ليبس ىلع هليغشتو ةيناربيسلا ثداوحلل ةباجتسا زكرم ءاشنإ
ةبسانملا تالوكوتوربلاو لولحلا ميمصتل اهلالغتسا نكمي قوسلا يف ةيلحم ةربخ رفاوتت ذإ ،رمألا اذه يف يساسأ
.ينانبللا قايسلل

n

n

n
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ةيلاعفلا نيسحتو ،تامزألل ةباجتسالا يف ةديدجلا تايجولونكتلا اهحيتت يتلا تاناكمإلا مادختسا ةيناكمإ يف رظنلا.5
دحأ ً.احاحلإ رثكألا تاجايتحالا ضعب ةيبلتل ةئشانلا تايجولونكتلا مادختسا نكمي.داسفلا نم دحلاو ،فادهتسالا ةقدو
ينطولا قودنصلا مقر لثم ،فيرعتلا ماقرأ عيمج نيب طبري( ديرف فيرعت مقر دامتعا ذافنإ وه كلذ ىلع ةلثمألا
ةيدرف عجارمو ،مكحت ماقرأو ،ةيكذ ةرّفشم تاقيسنت ىلإً ادانتسا ).خلإ ،يبيرضلا فيرعتلا مقرو يعامتجالا نامضلل
.)RTLS( ةايحلا ىدمل

.رارقتسالا مدع ةلاح طسو دُعب نع لمعلا ليهستل تامولعملا ايجولونكت تادادعإو ةيكذلا تايجولونكتلا يف رامثتسالا.6
ةضفخملا فيلاكتلا ثيح نم دئاوفلا نم ةعومجم مّدقت يتلا3ءادألا ةضفخنملا ةزهجألا ليغشت ةفلكتو ىودج مييقتو
،)موداخلا ءانثتساب ناكم يأ يف اهظفح وأ تانايبلا خسن نكمي ال ثيح( نامألا ةدايزو ،)صيخرتلاب قلعتي ام يف ةصاخب(
فلتخم نيب نواعتلا طيسبت ةهجل مامتهالل ةريثمً الولحً اضيأ تادادعإلا هذه لثم رفوت امك .عسوتلا ةيلباقو
.ةكرتشم تامدخ مدقت يتلا ةماعلا تاسسؤملا

ةضفخنملا ةزهجألا لمعت .يلحم تباث صارقأ كرحم نم ًالدب يزكرم موداخ ىلع ةنّزخم دراوم نم هليغشت متي رتويبمك زاهج وه ءادألا ضفخنملا زاهجلا3
.ةركاذلاو ةساسحلا تانايبلاو تاقيبطتلا مظعم نيزخت متي ثيح موداخلا ىلع ةمئاق ةبسوح ةئيبب دُعب نع لاصتالا قيرط نع ءادألا
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دراوملا ىلإ ةـبسنـلاـب ةـيسيـئرـلا جئاـتـنـلا
ةيرشبلا

ةمزألل ةيزهاجلاو ةمزألا لبق ام صيخشت
.كالسألا ماظن عبّتيو ،3491 ماع ىلإ نانبل يف ةماعلا ةفيظولا جذومن دوعي
،نيفظوملا دادعأ يف بسانت مدعو ،بتاورلا لسالس يف نيابتو ،ءادألا يف فعض ماظنلا ريوطت مدع نع جتن
ةمظنم( تاراهملاو تاردقلا يف ريطخ صقنو ،يميظنتلا هلكيه يف ةيفافش مدعو ،يمرهلا لسلستلا يف دومجو
.)95-85 ص ,0102 ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

.)1202 ،ةينانبللا ةيلاملا ةرازو( اهنع غّلبملا تاقفنلا يلامجإ نم%8.05 ةماعلا ةفيظولا ةفلك  تغلب ،0202 ماع يف
،ةينهملا ةيقرتلاو فيظوتلاو تاراهملا ةرادإل ةيرشب دراوم ةرئاد ىلإ رقتفت ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%6.54

.ةيوينبلا تارّيغتلا رثأ عم لماعتلاو ةيفرظلا تامدصلا عم ّفيكتلل اهيفظوم ريضحتب مقت مل امك
دقو .ةمزألا عم لماعتلا ىلع تارادإلا ةردق ةقاعإ ىلإ نيفظوملا صقن ىدأو امك ،ةّدحوم ريغ فيظوتلا تاسرامم
عم رشابملا دقاعتلا لالخ نم وأ ،ةيندملا ةمدخلا سلجم ربع فيظوتلاب ةبيجتسملا تارادإلا نم%9.08 تماق
.تالاحلا نم%0.05 يف تامدخلا يمدقم

.)71و61 نامسرلا( ةمزألا لبق ىتح نيفظوملا ددع يفً اصقن يناعت ةساردلا يف ةلومشملا تارادإلا نم%4.97

؟ماعلا عاطقلا نم جورخلل نيماعلا نيفظوملا ةمزألا عفدت له
ىلع ،حالصإلا ىلإ ةسام ةجاحبو ةفلكتلا ةظهابو مجحلا ةمخضتم نانبل يف ةماعلا ةفيظولا تناك املاطل
ةدجتسملا ةمزألا تعفد دقو .اهنم ةدافتسالا دالبلا عطتست مل ،ةعونتمو ةباش ةلماع ىوق دوجو نم مغرلا
ةباجتسالا ةيلمعل ةيمامألا طوطخلا ىلإ ،نيزهجملا الو نيدعتسملا ريغ ،نيماعلا نيفظوملاب انوروكلا ءابوو
ريبكلا تالاقتسالا ددع تابو .تايدحتلا ةجيتن ةدودحم دج تناك فّيكتلا ىلع مهتردق نأ اميف ،ةئراطلا ةلاحلل
نم ةاجنلا ىلع ماعلا عاطقلا ةردق نع ةقلقم تارشؤم مويلا لثمت ةيئارشلا ةوقلا نادقفو بّيغتلا دايدزاو
.رارمتسالاو ةمزألا
معدلا ميدقت )1( :ةماعلا تارادإلا لخاد اهيلع ظافحلاو بهاوملا معد ةيفيكب ةقلعتملا تايصوتلا لمشت
تامدخلا لطعت يدافتل تاءارجإو تاسايس عضول اهعم لصاوتلاو ,يساسألا رودلا تاذ ةيموكحلا تاهجلل
)3( ,ةماعلا ةفيظولا ىلع ةباقرلا نع ةلوؤسملا ةيباقرلا تائيهلاو ةلءاسملا ةمظنأ زيزعت )2( ,ةيساسألا ةماعلا
)4( ,ماعلا عاطقلاب ضوهنلل ةيكراشتو ةلماشو ةلدألا ىلع ةمئاق ةيحالصإ ةسايس ميمصت يف عورشلا
نيفظوملا تاراهم لقص ةداعإل هنم ةدافتسالاو بيردتلا دهاعم هيّدؤت يذلا يويحلا رودلا ىلع ظافحلا
.ةرادجلا ىلعً امئاقً اماظن حبصيل ةماعلا ةفيظولل يميظنتلا راطإلا ريوطت )5( ًاريخأو ,نيماعلا

n

n

n

n

n

n
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ةمزألا رثأ مييقت
ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%8.55 تلّجس ،ةمزألا مضخ يفف .هبهاوم دافنتسال ضرعتي ماعلا عاطقلا نإ

تابلط ةبسن تغلب ،نيبيجتسملا نم%12 نيب نمو .ةعوفدم ريغ ةزاجإ لين اهيفظوم نم %52 ىلإ %01 بلط
اهتدم تحوارت)%9.75( ةزاجإلا تابلط فصن نم رثكأ نأ امك .نيفظوملا ددع نم %05-52 رجألا ةعوفدم ريغ ةزاجإلا

.رهشأ ةثالث ىلإ رهش نم
نيريدم نونوكي امً ابلاغو ،ةماعلا ةرادإلا يف ةعبارلاو ةثلاثلا نيتئفلا يفظوم لبق نم تابلطلا مظعم ميدقت مت
،سرادملا يف نيّملعملاو ،تايفشتسملا يف ءابطألا لثم ،ةيعاطقلا/ةينفلا تامدخلا ميدقت نع نيلوؤسم نيطسوتم
.تامولعملا ايجولونكت رئاودو ةماعلا لاغشألا يف نيسدنهملاو
ثحبلاو ،ةرجهلاو ،ةلمعلا ةميق ضافخنا نع جتانلا ةيئارشلا ةوقلا نادقف ماعلا عاطقلا نم لئاهلا حوزنلا ءارو عفادلا ناك
.)81 مسرلا( ةيموكحلا ريغ تامظنملا يف وأ صاخلا عاطقلا يف ءاوس ،نانبل يف لضفأ صرف نع

n

n

n

؟ةمزألا لبق نيفظوملا يفً اصقن نوهجاوت متنك له|61 مسرلا

مهفئاظو كرت ىلع نيماعلا نيفظوملا عفدت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا|81 مسرلا

امدعب ةرغاشلا فئاظولا ةماعلا تارادإلا ألمت فيك|71 مسر
؟8102 يف فيظوتلا ديمجت ةموكحلا تضرف
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طقف%34.31 ركذ نيح يف ،طسوتمو ضفخنم نيب نيفظوملا اضر ىوتسم حوارت ،نيبيجتسملا نم%25 ـل ةبسنلاب
تابارضإلا نأ مهنم %1.97 رّدق ،اضرلا مدع ىوتسم عافترا نم مغرلا ىلع .ماع لكشب نوضار مهيفظوم نأ
.ءادألا نيسحتل مهئاسؤر ىلعً ايفاكً اطغض عنصت نل نيماعلا نيفظوملل ةرمتسملا
نوؤشلا عاطق يف اميس ال ،عجارت نيفظوملل ماعلا ءادألا نأ ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%8.85 تركذ
عاطق يف %7.27 ـب ةنراقم ،نيفظوملا ءادأ يفً اضافخنا تهجاو اهنإ تاسسؤملا نم %08 تدافأ ثيح ،ةيعامتجالا
ةطخب ةينعمو ةيساسأ ةلعاف تاهج يه ةثالثلا تاعاطقلا هذهو ؛هايملاو ةقاطلا عاطق يف%05و ،ةيلاملاو داصتقالا
.نانبل يف يفاعتلا

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت24

54.40%

54.40%

27.90%

26.50%

22.10%

10.30%

8.80%

7.40%

91-ديفوك ءابو نم ةياقولل ةمراص تاءارجإ دامتعا
لمعلا نكامأ لخاد

نرم لمع لودجب حامسلا

تاءارجإ يأ ذاختا مدع

لاعفلا يلخادلا قيسنتلاو لصاوتلا زيزعت
)تادجتسملل ةرادإلا ةعباتم(

ةيسفنلا ةحصلل معدلا ريفوت

تنرتنإلا ربع تاودن/لمع شرو/بيردت جمارب

تآفاكملا/بتاورلا يف ةدايز

لزنملا نم لمعلل ةبولطملا تازيهجتلاو تاودألا مهحنم

مهتيجاتنإ ةدايزو اهيفظوم ءادأ ىلع ظافحلل ةماعلا ةرادإلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا|91 مسرلا

n

n

ةشاشهلاو رطاخملا نماكم
ةقلقم تارشؤم يه تاراهملا ةراسخو ةيئارشلا ةوقلا نادقفو بيغتلا دايدزاو نيماعلا نيفظوملل ريبكلا حوزنلا نإ
ةيلاعلا ةيلهألا يوذ نيفظوملاب ظافتحالا ةيفيكل ةيولوألا ءاليإ بجي.ةمزألا يطختل دومصلا ىلع ماعلا عاطقلا ةردقل
.يفاعتلاو ءانبلا ةداعإ ةرتف ةرادإل ةيرورض ةيسسؤم ةركاذو تاراهمب نوعتمتي نيذلاو
اهنيب نمو،تاراهمو تايافك نم ةيلبقتسملا تاجايتحالل ةقوثوم تاعقوتً اضيأ ةلاعفلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ بلطتت
،راكتبالاو ،ةنورملاو ،ةدايقلا سحو ،تالكشملا ةجلاعمو يدقنلا ريكفتلا ىلع ةردقلاو ،يلاملاو يجيتارتسالا طيطختلا
.طشنلا ملعتلاو ،طغضلا لمحت ىلع ةردقلاو
دامتعاب قلعتت ةديدج رطاخمً اضيأ قلخت نانبلل ذاقنإ ةطخ دامتعا درجمب عيرسلا فيظوتلاو ليهأت ةداعإ ىلإ ةجاحلا نإ
ةفاضإب حمست الةيزاوم تارادإ ءاشنإ ةداعإ وأ ،ىرخأ ىلإ ةرادإ نم فلتخت ماعلا عاطقلا يف ةلكيه ةداعإ تاءارجإ ذيفنتو
.اهيلع ظافحلاو ةماعلا ةرادإلا يف ةرهامو ةديدج ةلماع دي

n

n

n
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تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
نم فيفختلا ىلع مهتسسؤم/مهترازو ةدعاسمل اهيلع لمعلا بجي يتلاونوبيجتسملا اهركذ يتلا ةثالثلا تالاجملا
:يه مهيدل ةيرشبلا دراوملا ةفيظو ىلع ةمزألا رثأ

)%1.79( بتاورلا ةدايز.1
)%8.68( يمسرلا فرصلا رعس تيبثت.2
)%6.07( ةنرم لمع تابيترت ىلع ظافحلا.3

يفرعملا ءاكذلا لثم ،ةمزألا باقعأ يف ةديدج تايافكو تاراهم ىلإ ةجاحلا نع نيبيجتسملا نم%54 برعأ
،تامولعملا ايجولونكتبو ةنمقرلاب ماملإلاو ،يتاذلا زيفحتلاو ةنورملاو ،طغضلا عم لماعتلا ىلع ةردقلاو ،يفطاعلاو
.تامزألا ةرادإ ىلع ةردقلاو ،ةدايقلا سحو

:يلي ام ىدملا ةطسوتملاو ةريصقلا تاءارجإلا لوح تايصوتلا لمشت
ةيامح يف ةدعاسملاو بهاوملا ىلع ظافحلل كلذوةيلاعفلاو يساسألا رودلا تاذ ةيموكحلا تاهجلل معدلا ميدقت.1

.ليطعتلا نم ةماهلا ةماعلا تامدخلا
ةيندملا ةمدخلا سلجم لثم ،ةيندملا ةمدخلا ىلع ةباقرلا نع ةلوؤسملا ةيباقرلا تائيهلاو ةلءاسملا تاططخم زيزعت.2

ةيهيجوتلا ئدابملاو دعاوقلا ذيفنت قايس يف ةيباقرلا ةئيبلا زيزعتل ،اهريغو بيدأتلل ايلعلا ةئيهلاو يزكرملا شيتفتلاو
.داسفلا ةحفاكمو ءادألا نيسحتو

يفاعتلا ةطخ نم ءزجك ،ماعلا عاطقلا ةلكيه ةداعإل يكراشتو يرواشتوّ يلكو ةلدألا ىلع مئاق ميمصت يف طارخنالا.3
هعقوتي امب بلاغلا يف قلعتت لب ،مهروجأ ةفلك وأ نيفظوملا ددعب طقف قلعتت ال تاحالصإ ءارجإل ةيموكحلا
:يلي ام ةنكمملا ريبادتلا لمشتو .ميقلاو ةلاسرلاو رودلا ثيح نم ةلودلا نم نونطاوملا

.يرادإلا حالصإللً اديهمت ماعلا عاطقلا تاسسؤمب قيقدو لماش حسم دادعإ-
تالاجم لاخدإ يفو يميظنتلاو يفيظولا ميمصتلا ةداعإ يف ةدعاسملل تايافكلا يف تاوجفلل ليلحت ءارجإ-

.تامدخلا ميدقت/تايلمعلل ةديدج
باحصأ عيمج نيب ةحضاو تارواشمو لمع ططخو جمارب ىلعً ءانب تادعاسملاو ليومتلا تايولوأ صيصخت-

.يسايسلا لخدتلاو ةيئاوشعلا تارارقلا نم دحلل ،ةحلصملا
تاراهم لقص ةداعإل ةيلمعلا اهتفرعمو اهتاردق نم ةدافتسالاو بيردتلادهاعم هيدؤت يذلا يويحلا رودلا ىلع ظافحلا.4

.ليوطلا ىدملا ىلع تاردقلا ءانبو بيردتلل رطأ عضولو نيماعلا نيفظوملا
وحن يضملاو ةماعلا ةفيظولل ماعلا يميظنتلا راطإلا ثيدحت كلذ يف امب،ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا تاحالصإلا ذيفنت.5

.ةباذجو ةنرم روجأو بتاور ططخ عم ةرادجلا ىلع مئاق ماظن

n

n
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تامدخلا ميدقت ىلإ ةبسنلاب ةيسيئرلا جئاتنلا

ةمزألل ةيزهاجلاو ةمزألا لبق ام صيخشت
ةينبلا يف للخلا نماكم امهفعض نم دازو ،نيتيندتم نانبل يفً اساسأ ةموكحلا ةيلاعفو ةماعلا تامدخلا ةدوج تناك
 .يرشتسملا داسفلاو ةيتحتلا
نمً اريبكً اددع نأو ،رئاود ةدع ربع رمت تناك تامدخلا ةرادإ نأ ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%9.17 تدكأ
ةيلمع نم نوكتت تامدخلا ميدقت ةيلآ تناك ،طقف تالاحلا نم%5.01يف .ةدحاو ةيلمع زاجنإلً ابولطم ناك تاعيقوتلا
.ةدحاو ةطيسب
ةحاتملا تامدخلا عيمج حوضوب تركذ%5.71و ،ةّدحوم تاءارجإ ةساردلا يف ةلومشملا تارادإلا نم%4.04تدمتعا
.نينطاوملل

لاصتا زكرم نينطاوملا فرصتب عضت وأ ينورتكلإلا اهعقوم ىلع ةبولطملا تاوطخلا رشنت طقف تارادإلا نم%5.3
.تامولعملا ىلع لاصحتسالل

ً.امئاد ددحملا تقولا يف تامدخلا ميدقت ةبيجتسملا تارادإلا نم%9.75 تدّكأ ،تامدخلا ميدقت ةعرس ثيح نم
،صخرلاو ،رفسلا تازاوجو ،ةيوهلا تاقاطب رادصإو ،ةيبيرضلا حيراصتلا لثم( ةيرادإ تامدخ مدقت%21 ،اهنيب نمو
نم %8.18 تدّكأو .)خلإ ،ميلعتلاو ةيودألاو ءافشتسالا لثم( ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا مّدقت%5.45و )خلإ
يف%05 ىلإ ةبسنلا هذه ضفخنتو .ةعرسب تامدخلا ميدقتب اهرارمتسا ةحصلا عاطق يف ةبيجتسملا تاسسؤملا

.ةقاطلاو هايملا عاطق يف%92و ،ةيعامتجالا ةيامحلا يف%04و ،نمألا عاطق
ببستوً افيعض تامدخلا ميدقت ضرغل ىرخألا ةيموكحلا تاهجلا عم قيسنتلا ناك ،نيبيجتسملا نم %3.62 بسحب
.)02 مسرلا( تاعاطقنا ثودح يف
ميزلتلً ادوقع اوعقو نيبيجتسملا نم%4.45 :دقاعتلابً اساسأ متي تامدخلا ميدقت ناك ،تاعاطقلا نم ديدعلا يف
عمً اريخأ وأ ،)%5.6( امهيلكل وأ ،)%6.22(ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ )%1.85(صاخلا عاطقلا عم امإ تامدخلا ميدقت
ةقاطلا تاعاطق يف عساو قاطن ىلع ةسرامملا هذه تلجُسو .)%2.3( ةينيدلا تاسسؤملاو ةيلهألا تامظنملا
.ةيعامتجالا نوؤشلاو هايملاو
ةرادإلاب نوقثي نينطاوملا نأ نودقتعي )%36.25( نيبيجتسملا فصن يلاوح ناك ،9102 لوألا نيرشت ةضافتنا لبق
ً.امامت ةدوقفم اهنأ%3.5 اهربتعا اميف ،لبق نم تررضت دق تناك ةقثلا نأ مهنم%8.92 ربتعاو ؛ةماعلا

؟ماتلا عاطقنالا رطخل ضرعم تامدخلا ميدقت له
ةدوجو ةموكحلا ةيلاعف ،نينسلا رم ىلع افعضأ نانبل يف يرشتسملا داسفلاو ةيتحتلا ةينبلا ةشاشه نإ
ةيدودحمو ةيفافشلا ةلقو ةءافكلا مدعو ةيطارقوريبلا لعفب تامدخلا ميدقت لقرعتو .ةماعلا تامدخلا
ريثك يف يلك وأ يئزج ليطعت ىلإ ىدأ امم ،تامدخلا ميدقت ىلع ةردقلا تروهدت ،ةمزألا عوقو عمو .ةنمقرلا

.ماع نم رثكأل تامدخلا ميدقتب رارمتسالا ىلع اهتردق لوح اهقلق نع تارادإلا نم ديدعلا تبرعأ .تالاحلا نم
ةدايزو ةينمأ تاديدهتو ديازتم طابحإ ىلإ اهيلا لوصولا ؤفاكت مدعو ةيساسألا تامدخلا فعض يدؤي دقو
.اهيلع ةيسايسلا ةرطيسلا
ةرفاوتملا ىواكشلاو تامولعملا تايلآ نيسحت )1( :قفألا يف حولت يتلا تايدحتلا ةهجاومل تايصوتلا لمشت
,تامزألا ةرادإل ةصصخم ةيقيسنت تاهج نييعت )2( ,يفاضإلا ليومتلا لالخ نم تارادإلا زيزعتو نينطاوملل
.اهيلإ تامدخلا نم ددع لقن وأ تامدخلا ميدقت يف تايدلبلل ربكأ كارشإ )4( ,ةيمقر ةيموكح تامدخ قالطإ )3(

n

n

n

n

n

n

n

n



ةمزألا رثأ مييقت
،)22و12 نامسرلا( ةماعلا تامدخلا ىلع بلطلا يف ةداح ةدايز ةساردلا اهتلمش يتلا تاسسؤملا نم%3.33 تلـّجس
.دادزا بلطلا نأ )%0.06( تاسسؤم01 لصأ نم6 تدافأ ثيح ،ةحصلا عاطق يف اميس ال

27

n

نينطاوملل تامدخلاو علسلا ريفوتل )ىرخألا تاسسؤملا/تارازولاو مكتسسؤم/مكترازو نيب( ةيموكحلا تاهجلا نيب نواعتلا مييقت|02 مسرلا

ةمزألا لالخ ةماعلا تارادإلا اهرّفوت يتلا تامدخلا ىلع بلطلا رّوطت|12 مسرلا
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تقولا نم ريثكلا قرغتسي هنكلو لهس قيسنتلا

تامدخلا ميدقت يف تاعاطقنا ببستيو فيعض قيسنتلا

ةننكممو ةعيرس ةيلمعلا

قيبطتلل لباق ريغ

هلاح ىلع يقبضفخنا اهريغل ةبسنلاب ضفخناو تامدخلا ضعبل ةبسنلاب دادزادادزا



ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت28

ةحصلا

هايملاو ةقاطلا

ةعارزلا

ةيعامتجالا ةيامحلا

نمألا

ةيلاملاو داصتقالا
ةعانصلاو

ىرخأ تاعاطق

مدعو91-ديفوك ءابو ببسبً اصوصخ( ءافشتسالا

ءافشتسالا ةفلكت ةيطغت ىلع ىضرملا ةردق

)ةصاخلا تايفشتسملا يف

ةيلوألا ةياعرلا

ميعطتلا

ةـقاـطـلا مادـخـتسا لوـح ةـيراشتسالا تاـمدــخــلا

ىرخألا ةليدبلا ةقاطلا رداصمو ةيسمشلا

هايملا ريفوت

نحاطملاو زباخملل توزاملاو نيحطلا ريفوت

بيرهتلا ةبقارم

زبخلاو نيحطلا راعسأ ليدعت

ةعزوملا نيحطلا تايمك ةبقارمو صصح ديدحت

زباخملا ىلع

يضارألا حالصتسا

ةيعارز تاينواعت ءاشنإ تابلط

ةيعامتجالا ةدعاسملا تامدخ

نينسملا ةياعر

،تاقرسلاك حنجلا ةحفاكم( ماعلا ماظنلاو نمألا

كالمأ ىلع تايدعتلا ،تارهاظتلا عم لماعتلاو

)خلإ ،ةلودلا

ةياقولا

راكتحالا عنم ريبادتو تارارق ذافنإ

ةيئاضقلا ةقحالملاو قيقحتلا لامعأ

ةيئاضقلا ةطرشلا

رفسلا تازوج رادصإ

نمألا نامضل ىرخألا تاسسؤملا عم نواعتلا

يئاذغلا

ةيعانصلا حيراصتلا رادصإ

ريدصتلاو داريتسالا حيراصت رادصإ

نيزختلا

ةيراجتلا تامالعلا ليجست

ريعستلا تاسايسو راعسألا ةبقارم

يتلا ينابملاو تآشنملا ليهأت ةداعإ تابلط

توريب أفرم راجفنا ءارج تررضت

عيزوت ةمدخ يف كارتشا لقن لثم يرادإلا لمعلا

وأ ،ةديدج هايم تاكارتشا تابلطو ،هئاغلإ وأ هايملا

هايملا تارايع دادعأ ليدعت

ىواكشلا ةجلاعم

ةيربخم تاصوحف

ةداعإل تاضيوعت ىلع لوصحلل نيرّجهملا تابلط

مهتاكلتمم ءانب ةداعإ وأ ليهأت

لوخدلا تاريشأت

ققحتلل ةيعانصلا تاصوحفلاو ثوحبلا تامدخ ريفوت

ةينانبللا تافصاوملا بسحب تاجتنملا ةدوج نم

بناجألا لامعلل لمعلا صيخارت

ةيحايسلا تاناجرهملاو تاسسؤملل صيخارت

ةيتحتلا ةينبلا/ءامنإلا عيراشم

ةداعإو ةيموكـحـلا يناـبـمـلا ءاـنـبو ،تاـقرـطـلا ةـناـيص

 اهتنايصو اهليهأت

لثم تامدخ ىلع بلطلا ضفخنالثم تامدخ ىلع بلطلا دادزاعاطقلا
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 اهيلع بلطلا ضفخناو دادزا يتلا تامدخلا عاونأ ىلع ةلثمأ|22 مسرلا



ةحصلا

لاغشألاو ةيتحتلا ةينبلا
ةعارزلا

هايملاو ةقاطلا
ةفاقثلا

اهفاقيإ مت يتلا ةمدخلاعاطقلا

دق اوناك مهنم %4.16.نيبيجتسملا نم%2.36 دافأ امك تامدخلا ميدقت ىلع ةيلامجإلا ةردقلا تروهدت ،كلذ مغرب
.تالاحلا نم %1.82 يف ًايئزجو تالاحلا نم%3.33 يف لماكلاب اهذيفنت متو ،ئراوطلل وأ تامزألا ةرادإل ةطخ اوعضو
ىلع مهتردق ىلع ىوقألا رثألا اهل ناك ةيدقنلاو ةيداصتقالا ةمزألا نأ مهنم%9.46 دقتعي ،نيبيجتسملا بسحب
تاءارجإو ةنزاوملا يف تاضيفخت لكش تذختا يتلا ةيلاملا دويقلا اهيلت ،نينطاوملل تامدخلا ميدقتب رارمتسالا
.ةيلاملا ةرازو اهتضرف ةيفشقت
نوؤشلاو ةقاطلا تاعاطق يف اميس ال ،داتعملا نم لوطأ ًاتقو ةمدخلا ميدقت قرغتسا ،تارادإلا نم%7.95 يف
عاطق يف اميس ال ،بسانملا تقولا يف اهميدقتب رارمتسالا نم ًابيرقت تاسسؤملا ثلث نّكمت .نمألاو ةيعامتجالا
.ددحملا تقولا يف مَّدقت لازت ال تامدخلا نأب تاسسؤملا نم%5.45 تدافأ ثيح ةحصلا

حسملا ءارجإ ءانثأ تامدخلا نم لقألا ىلع دحاو عونب لمعلا فقوت ،حسملا اهلمش يتلا تارادإلا نم %6.25 يف
21 ىلإ6 ةدمل%8.51و ،ماع نم رثكأل تامدخلا ميدقتب رارمتسالا ىلع ةرداق اهنأب%04 يلاوح تدافأو .)32 مسرلا(

.)42 مسرلا( كلذ نع لقت ةدمل%1.12و ،رهشأ6 ىلإ3 ةدمل%5.71و ،اًرهش
يعاطق نم نوبيجتسملا رّدق امنيب ،ةيعامتجالا ةيامحلاو ةقاطلاو هايملا :رطخلل ًةضرع رثكألا تناك يتلا تاعاطقلا نم
لظ يف ماع نم رثكأل تامدخلا ميدقتب رارمتسالا ىلع ةردقو ةنورم رثكأ نوكتس مهتاسسؤم نأ ةعارزلاو نمألا
.)52 مسرلا( ةيلاحلا فورظلا

29

ةيبط ماسقأ قالغإ

ةيرشب دراوم ماسقأ قالغإ

ةيبطلا تالآلا ضعب ليغشت نع فقوتلا

ينابملاو تاقرطلل ةيرودلا ةنايصلا

ةيناديملا فوشكلاو بيردتلا

ةيلبجلا تاقرطلاو ،تاريحبلاو ،يضارألا ءامنإ

هايملاو ةقاطلا نيمأت يف تاعاطقنا

ةيفاقث ضراعمو تايلاعف ميظنت معد

n

n

n

n

n

n

n

n

5.26%

21.05%17.54%15.79%

40.35%

اهفاقيإ مت يتلا تامدخلا ىلع ةلثمأ|32 مسرلا

نينطاوملل تامدخلا ميدقت رارمتسا ةلهم|42 مسرلا

ةنس نم رثكأًارهش21 ىلإ6 نمرهشأ6 ىلإ3 نمرهشأ3 ىلإ رهش نمرهش نم لقأ

n

n

n

n



تاعاطق يف اميس ال ،ةمزألا دعب ىواكشلا يف ةظوحلم ةدايز تلـّجس ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%9.17
تارادإلا نم %8.18( ةحصلاو ،)نينطاوملا ىواكش يف ةدايز تهجاو حسملا اهلمش يتلا تارادإلا عيمج( نمألا
,)ةلومشملا تارادإلا نم %3.17( ةقاطلاو هايملاو ,)ةلومشملا تارادإلا نم %06( ةيعامتجالا ةيامحلاو ,)ةلومشملا
.)ةلومشملا تارادإلا نم %08( ةعارزلاو

.)62 مسرلا( تامزألا ةهجاومل ةيفاضإ تامدخ تثدحتسا ةساردلا اهتلمش يتلا تاسسؤملا نم%3.33
وأ ةمدخلا ةدوج ىلع ظافحلل ةسوملم تاءارجإ )%4.45( ةساردلا اهتلمش يتلا تاسسؤملا فصن نم رثكأ ذختا
.ةعارزلاو نمألاو ةحصلا تاعاطق يف اميس ال ،اهعاجرتسا
تارادإلا تحرتقا ،تامدخلا ميدقتب رارمتسالل اهذيفنت نكمملا نم ناك يتلا ةلمتحملا ريبادتلا نع اهلاؤس دنع
ةيتحتلا ةينبلا ءانب ةداعإ وأ ديدجتو ،لقن لدب وأ نيفظوملل دوقولا ريفوتو ،بتاورلا ليدعت حسملا يف ةلومشملا
املك ةينورتكلإلا ةموكحلا وحن لاقتنالاو ،ةيليغشتلا فيلاكتلاو ةنايصلل تادامتعالا نم ديزملا صيصختو ،ةررضتملا
.كلذ نكمأ

ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت30

n

n

n

n

)عاطقلا بسحب( ؟تامدخلا ميدقتب رارمتسالا ىلع ةرداق ةماعلا تارادإلا ىقبتس ىتم ىلإ|52 مسرلا
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رهشأ6 ىلإ3 نمرهش نم لقأ ةنس نم رثكأًارهش21 ىلإ6 نم رهشأ3 ىلإ رهش نم

تاعاطق
ىرخأ

ةيامحلا
ةيعامتجالا

ةحصلا ةيلاملاو داصتقالا
ةعانصلاو

هايملاو ةقاطلانمألا ةعارزلا

ةحصلا

نمألا

ةقاطلاو هايملا

91-ديفوك ءابو ةهجاومل ةديدج ماسقأ ءاشنإ

ةينطو حيقلت تالمحب مايقلا

ةيعوتلا رشن

ىضرملل ةيلاملا تادعاسملا نيمأت يف ةدعاسملا

راعسألاو عيزوتلا طبضل نيزنبلا تاطحم ةمهادم

راعسألاب بعالتلاو تاراكتحالا طبضل ةماعلا تارادإلاو نمألاو ءاضقلا عم قيسنتلا

توريب أفرم راجفنا نم ةررضتملا قطانملا يف ةيسمشلا ةقاطلاب عراوشلا ةرانإل ةمظنأ بيكرت

ةددجتملا ةقاطلا عيراشم ليومتل تايلآ ميمصتل ةيلودلا تاهجلا عم لمعلا

ةقاطلا ةيلاعفو ةددجتملا ةقاطلا عيجشتل نيناوق تاعورشم حارتقا

ةقاطلا ةمظنأ بيكرتل ةماعلا تارادإلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو نينطاوملا عم تاراشتسالا ءارجإ

ةيسمشلا

ةديدجلا تامدخلاعاطقلا
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

ةمزألا ةهجاومل ةماعلا تارادإلا اهمّدقت يتلا ةيفاضإلا تامدخلا ىلع ةلثمأ|62 مسرلا



ةشاشهلاو رطاخملا نماكم
يعامتجالا كسامتلا ىلع ظافحلا ىلع ةلودلا ةردقب قلعتي ام يفً اقلقمً ارشؤم تامدخلا ميدقت يف عاطقنالا ّلثمي
دقو .رطخللً افعض رثكألا تائفلا ةايح ضّرعي ام ،ةيعامتجالا ةيامحلاو ةحصلا لثمةيساسألا تامدخلا ىلإ لوصولاو
بعاصمللً اريذن نوكي دق امك ً.ارقف رثكألا نينطاوملا ىدل اميس ال ،شيعلا لبس ريفوت يف ريبكّ ندت ىلإ كلذ يدؤي
.ةيساسألا تامدخلا ىلإ لوصولا يف توافتلا ةدايزو ةيعامتجالا
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تايصوتلاو ةيلبقتسملا تاوطخلا لوح ءارآ
ميدقت ىلع ةمزألا رثأ نم فيفختلا ىلع ةماعلا تاسسؤملاو تارازولا ةدعاسملةيولوألا تاذ لمعلا تالاجم نإ
:يه تامدخلا

)%2.19( ليومتلا ةدايز.1
 ةيمقرلا ةموكحلا نأ تربتعا تاسسؤملا نم%46.96 ،عقاولا يف .)%6.25( ةينورتكلإلا ةموكحلا وحن لاقتنالا.2

.تالاحلا نم ديدعلا يفً امدق يضمللً اليدب لكشت نأ نكمي
)%9.34( نورهام نوماع نوفظوم.3

.لبقتسملا عّقوت نكمي الو دّقعم نانبل يف عضولا نإف ،نيبيجتسملا نم%4.04 ـل ةبسنلاب

نامض نكمي ،ةمزألا زواجت ىلع دالبلا ةدعاسم ىلإ فدهت ةمراص ةيسايس ريبادت قيبطتل تاسايسلا يعناص راظتنا ءانثأ
:لالخ نم نينطاوملل تامدخلا ميدقت ةيرارمتسا

.ةمزأ لظ يف ةيئانثتسا تاءارجإ وأ ةصاخ فورظ ضرفُت امدنع اميس ال ،نينطاوملل تامولعملا لاصيإو ةحاتإ.1
دادزت .ةيئاوشعلا تارارقلا مادختسا نم دحلل ةيحيحصت ريبادت ضرفو،اهيلإ ءوجللا لهسي ىواكشلل تاءارجإ عضو.2

كلت يفو ةماعلا تامدخلا ميدقت ةدقاعتم ةصاخ تاسسؤم اهيف ىلوتت يتلا تاعاطقلا يف نيتوطخلا نيتاه ةيمهأ
.)7002 ،ريورب( مظنملا وأ بيقرلا رود ةلودلا اهيف بعلت يتلا

نيب قيسنتلا نيسحتو تاءارجإلا طيسبتلةماع ةسسؤمو ةرادإ لك لخاد تامزألا ةرادإل قيرف وأ ةيقيسنت ةهج نييعت.3
.تامدخلا ميدقت نيسحتو ةيموكحلا تاسسؤملا

لين ىلع لمعلاو - ةمظنملاو ةخسارلا كلت اميس ال- تايدلبلا اهالوتتل تامدخلا ضعب ىلع ةيزكرماللا قيبطت.4
ةباجتسالا ىلع ةرداق نوكتل ةيرشبلا اهتاردق ىوتسم عفر اهنم عقوتُيس نكلو .تامدخلا هذه معدل يجراخلا ليومتلا
.يفاضإلا لمعلا ءبع عم لماعتلاو ةحناملا تاهجلا تابلطتمل

صيصخت ةداعإ بناج ىلإةيساسألا تامدخلا ميدقت يف رارمتسالا ىلع ةلودلا ةدعاسمل يجراخلا ليومتلا دشح.5
هبعلت يذلا يويحلا رودلا ىلع ظافحلاب حمسي نأ كلذ نأش نم .قافنإلا ةيلاعف ةدايزل ةيموكحلا ةيلخادلا دراوملا

.ةرداق ةلود ىلع ظافحلا لجأ نم حفاكت يتلا وأ ةمزألا ةهجاوم يف ةبرحلا سأر لّكشت يتلا ةلودلا تاسسؤم
لوصولا ىلع يطارقميدلا عباطلا ءافضإو اهتيلاعفو اهتعرس ةدايزلتاءارجإلا ةننكمو طيسبت وحنً ايجيردت يضملا.6

يف دعاست نأ نكمي يتلا ةلصلا تاذ تانايبلا عمج يف ىوصق ةيمهأ تاذً اضيأ ةننكملا نوكتس .تامدخلا ىلإ
.ءادألا سايق نيسحتو اهميدقتو تامدخلا ميمصت

ةيموكحلا تاهجلا عوضخ كلذ ينعي دق:ليوطلا ىدملا ىلع نطاوملا لوح روحمتت تامدخ ميدقت وحن يضملا.7
تاجايتحالل ةباجتساللو ،لومشلاو فاصنإلا نامضل ً،اددع ربكأو عرسأو لضفأ تامدخ ميدقتب اهل حمست تاحالصإل
.تارييغتلا هذهل نيكمتلاو زيفحتلل نييسيئر نيلماع بيردتلاو ايجولونكتلا نوكتسو .فورظلاب ةطبترملاو ةروطتملا

n

n

n
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ةيساسألا فئاظولاو تامدخلا ميدقت ىلع توريب أفرم راجفنا رثأ|1 عبرملا
 ةماعلا ةيلاملا ةرادإلل

،ةيداملا رارضألا لعفب تالاحلا نم%6.54 يف تامدخلا ميدقت رثأت ،توريب أفرم راجفنا دعب :تامدخلا ميدقت
.قفارملا ىلإ نيفظوملاو نينطاوملا لوصو ةبوعص لعفب تالاحلا نم%8.22 يفو

؟تامدخلا ميدقت ىلع توريب أفرم راجفنا ّرثأ فيك

اهتنزاوم نم اهئانب ةداعإ ليومت نم حسملا اهلمش يتلا تارادإلا نم%6.85تعاطتسا:ةنزاوملا دادعإ ةيلمع
تامظنملا نم وأ صاخلا عاطقلا نم تاعربتلاو حنملا نم ليومتلا اهنم%8.28 تنّمأ .ةينانبللا ةريللاب ةصاخلا
نم%1.32 نكلو.ىرخأ ةيلحم ةيموكح تاهج نم ليومتب تيظح طقف اهنم%3.01 .ةيلودلا ةحناملا تاهجلاو
ببسبو ةينانبللا ةريللاب ةنزاوملا يف لاومألا حش ببسب ءانبلا ةداعإل ليومت يأ لين اوعيطتسي مل نيبيجتسملا
.ةلودلا تاسسؤم عم لمعلا يف نيدروملا ددرت
تماقو .لماك لكشب راجفنالا نع ةجتانلا رارضألا حالصإ تعاطتسا ةبيجتسملا تارادإلا نم%02 :ماعلا ءارشلا

 .رارضألا حالصإل ةيفاكلا لاومألا اهنم%4.51 ىدل نكي ملو ،يئزج لكشب اهزكارم ميمرتب اهنم4.53%
أفرم راجفنا يف ةيلاملا اهتادنتسم تدقف ةبيجتسملا تاسسؤملا نم طقف%1.8:يلاملا غالبإلاو ةبساحملا
.راجفنالا نع ةمجانلا رئاسخلا ةيطغتل ةئراط تاقفن اهنم%4.84 تدبكتو ،توريب
راجفنالا يف تادعم يأ دقفت مل ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%6.75:تانايبلاو تامولعملا ايجولونكت
.تانايب يأ دقفت مل%8.87و
%7.22و ،تاعباط تدقف%8.52و ،رتويبمكلا ةزهجأ اهنم%8.43 تدقف،اهتادعم تررضت يتلا كلت نيب نم
.ةريبك تاشاش تاذ نويزفلت ةزهجأ وأ ضرع ةزهجأ تدقف
تانايبلا عيمج ةداعتسا نم اهنم%3.46 تنّكمت ،)تارادإلا نم%2.12( تانايب ترسخ يتلا تارادإلا نيب نم
 .تنرتنإلاب لصتم ريغ يطايتحا خسن ماظن لالخ نم اهعاجرتسا مت اهنم%3.37 ،ةدوقفملا

n

n

n

n

n

45.60%

33.30%

22.80%

12.30%

8.80%

ةيدام رارضأ

رارضأ ال

بتاكملا ىلإ نينطاوملاو نيفظوملا لوصو ةبوعص دايدزا

 نيفظوم ةافو وأ ةباصإ

ىرخأ راثآ



33

ةيلاملا ةرادإلا فئاظوو تامدخلا ميدقت ىلع91-ديفوك ةحئاج رثأ |2 عبرملا
ةيساسألا ةماعلا

ةردقلا اهراشتنا نم دحلاو91-ديفوك ةحئاج ءاوتحال ةموكحلا اهتضرف يتلا تاءارجإلا تضّوق:تامدخلا ميدقت
تامدخلا ميدقت نأ تارادإلا نم%1.24 تدافأ امنيب ،طقف تالاحلا نم%3.45 يف تامدخلا ميدقت ىلع
.يعيبط لكشب رمتسا
ريبادتو دُعب نع لمعلا ىدأ ،ةبيجتسملا تاسسؤملا نم%05 يلاوحل ةبسنلاب:يلاملا غالبإلاو ةبساحملا
تالماعملا يف ريخأتب ببست امم ،ةيلاملاو ةيبساحملا ريراقتلا مامتإ يف ةريبك تاريخأت ىلإ يلزنملا رجحلا
.)نيبيجتسملا نم%7.76( نأشلا اذهب ةيلاملا ريراقتلا دادعإو نيديفتسملل تاقحتسملا ديدست يفو ةيرادإلا
تاءارجإ مارتحال لزنملا نم لمعللً ايجولونكت اهدادعتسا ىدم نع اهلاؤس دنع :تانايبلاو تامولعملا ايجولونكت
ضرألا ىلع دجاوتلا بلطتت اهيدؤت يتلا ةفيظولا نأب ةساردلا اهتلمش يتلا تارادإلا نم%1.95 تباجأ ،رجحلا
.اهلمشت مل رجحلا تاءارجإ نأو
يتلا تابوعصلا نيب نم .دُعب نع لمعللً ايجولونكت ةزهاج تارادإلا نكت مل ،تالاحلا نم%7.22 يف ،كلذ مغر
تاعاطقناو ،)تالاحلا نم%4.45( تنرتنإلا عاطقنا ىلإ نوبيجتسملا راشأ ،دُعب نع لمعلا قيبطت يف اهتهجاو
)خلإ ،ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ( تامولعملا ايجولونكت تادعم يف صقنلاو ،)تالاحلا نم%5.84( ءابرهكلا
.)تالاحلا نم1.74%(

هذه تلّهس يتلا ةيسيئرلا ريبادتلا نيب نمو .دُعب نع لمعلل ةدعتسم اهنأ تركذ تارادإلا نم %2.81 طقف
:يلي ام ىلإ ةماعلا تارادإلا تراشأ ،ةيلمعلا

ةيصخشلا )NPV( ةصاخلا ةيضارتفالا ةكبشلا ةزهجأ رفاوت••
.)%0.08( لمعلا تادنتسمو تافلمل دعب نع لوصولا رّفوي لماكتم ماظن دوجو••
ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ لثم تادعملا رفوت••
  اهب لاصتالا ىلع ةيفاك ةردقو تنرتنإ ةكبش نيمأت••

n

n

n



ليلحتلا
يعاطقلا



.%05 زواجتي امب ةماعلا ةيحصلا ةياعرلا قفارم ىلإ ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا قفارم نم نيلقتنملا ىضرملا ةبسن ترّدُق
ىلإ نوهجتي ىضرملا نكي ملو .)72 مسرلا( %57 ىلإ05 ةبيجتسملا تاسسؤملا نم %54 يف لاقتنالا لدعم غلبو
عافترا ىلإ يدؤي ناك امم ،ضرملا نم ةمدقتم لحارم ىلإ مهلوصو وأ ةريطخ ضارمأب مهتباصإ دنع الإ ىفشتسملا
.جالعلا ةفلكت

.%5.3 ىلإ %1 نم تايفشتسملا موسرل ةرازولا ةيطغت ةدايز نم مغرلا ىلع ً،ايشماه ةماعلا ةحصلا ةرازو معد لظ
.ةلديصلاو تاربتخملا تامدخل ةيجراخلا تادايعلا نودصقي نيذلا ىضرملا دادعأ يف ةدايزً اضيأ كانه تناك
اوهجوت نمم %05 يلاوح .ةقطنملا بسحب كلذو ,تارم6 ىلإ5 رادقمب بلطلا داز ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم يف
ةديفتسملا تائفلا تايسنج ىلع أرط ريّيغت ىلإ ريشي ام ،ةينانبللا ةيسنجلا نم مه ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم ىلإ

.ةمزألا لبق ام ةرتفب ًةنراقم
اهديروت لقرعت يتلا )خلإ ،نيلانيردألاو نيمابودلا لثم( ةايحلل ةذقنملاو ةيساسألا ةيودألا يفً اريبك صقنلا ناك
ىلإ لصي امم بلُط ,ةبيجتسملا ةماعلا تايفشتسملا نم %06 يف .كيرنجلا امك ةيراجت ةمالع تحت لجسملا اهيعونب
1202 ماع يف ةيموكحلا تايفشتسملا يف مهسفنأل ةيحارجلا تامزلتسملاو ةيودألا نيمأت ىضرملا نم 52%
.)82 مسرلا(

امك .ةايحلل ةذقنملا ةيودألا ءارشل ةلّوطم تاءارجإ اوضرفو ،يكيرمألا رالودلابوً ادقن اوضبقي نأ نيدروملا ضعب بلط
.ةيودألاو ةيبطلا تادعملا نم ةيمازلإ مزح ءارش ةيموكحلا تايفشتسملا ىلع ضرفي ضعبلا ناك
بلطلل ةباجتسالا ىلع ةيموكحلا تايفشتسملا ةردق ىلع ريبك رثأ نيضرمملاو ءابطألل ةيعامجلا تالاقتسالل ناك ً،اريخأ
.)03 مسرلا( ةمزألا ةيادب ذنم اولاقتسا ءابطألا نم %03 نم رثكأ نأ ةبيجتسملا ةيموكحلا تايفشتسملا ثلث رّدق .ديازتملا

35

4ةيحصلا ةياعرلا عاطق ىلع ةمزألا رثأ

n

n

n

n

n

n

n

لاقتنالا نع ةجتانلا ةدايزلل ةيوئملا ةبسنلا يه ام|72 مسرلا
؟ةماعلا ةيحصلا ةياعرلا ىلإ ةصاخلا ةيحصلا ةياعرلا نم

نيمأت مهنم بُلط نيذلا ىضرملل ةيوئملا ةبسنلا|82 مسرلا
1202 ماع يف مهب ةصاخلا ةيحارجلا تامزلتسملاو ةيودألا

9.00%9.00%9.00%

45.00%

27.00%

%57 نم رثكأ%5 نم لقأ%57 نم رثكأ  %05 نم
%57 ىلإ

 %52 نم
%05 ىلإ

 %5 نم
%52 ىلإ

 %5 نم
%52 ىلإ

%5 نم لقأ

20% 60% 20%

ةياعر ةسسؤم81 نمً اكراشم52 تعمج ,2202 يناثلا نوناك يف زيكرت ةعومجم داقعنا لالخ ”قّمعتملا“ مسقلا اذهب ةصاخلا تامولعملا عمج مت4
ةياعرلا زكارمو ،ةيموكحلا تايفشتسملاو ،ةلودلا يفظوم ةينواعتو ،يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاو ،ةماعلا ةحصلا ةرازو اهنيب نم ،ةماع ةيحص

.ةيلوألا ةيحصلا
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اهيّقلت مت يتلا ةيبطلا تادعملا وأ ةيودألا ةصح|92 مسرلا
1202 ماعلا يف تادعاسملا وأ تاعربتلا لالخ نم

ةمدخلا اورداغ نيذلا نيضرمملاو ءابطألا ةبسن|03 مسرلا
ءابطأ

20.00%

50.00%

20.00%

10.00%

%57 نم رثكأ%5 نم لقأ  %01 نم%01 نم لقأ
%52 ىلإ

27.00%

55.00%

6.00%

18.00%

36.00%

27.00%

نوضرممءابطأ

%01 نم لقأ

%03 ىلإ %01 نم

%03 نم رثكأ

تايصوتلا
ةيميظنتلا ريبادتلا

تايفشتسملا عيمج يف ةيزكرم ءارش ةدحو ءاشنإ
ةذقنملا ةيودألاو نيجيسكوألا ءارشل ةصاخ ةماعلا
.ةيبطلا تادعملاو ةايحلل
ىلإ ةبسنلاب ةدمتعملا دعاوقلا قيبطت يف عسوتلا
ةماعلا ةحصلا ةرازو بلطت يتلا ةيعانطصالا فارطألا
)ةدوجلا ةبقارمل( أشنملا ةداهش نيدروملا نم اهبجومب
عيمج لمشتل ،)راعسألا طبضل( حبرلا شماه دّدحتو
.ةدعاسملا تامزلتسملاو ةيبطلا تامزلتسملا
ةدايزو ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا بتاور ليدعت
.مهب ةصاخلا ةيحصلا ةدعاسملا ةيطغت
ةماعلا تايفشتسملا عيمج ةرادإ سلاجم نييعت زاجنإ
.اهتيلالقتساو اهتيلاعف زيزعتل
لثم يعامتجالا نامضلا تاسسؤم ةيطغت نيسحت
ةـيـنواـعـتو يعاـمـتـجالا ناـمضلـل ينــطوــلا قودــنصلا

.ةلودلا يفظوم

تايلمعلا/تاردقلاب ةطبترملا ريبادتلا
نم ةدودحم ةرتفل ،ةماعلا ةحصلا ةرازو معد لقن
نم ىضاقتت يتلا( ةصاخلا تايفشتسملا نم ،تقولا
تايفشتسملا ىلإ )ةيقيقح ةفلكتلاب ريتاوف ىضرملا
.ةيموكحلا
علسلاو تامزلتسملا ءارشل يلاحلا فقسلا ليدعت
.مخضتلا ةهجاومل ماظتناب هثيدحتو ةيبطلا
تايفشتسملا عيمج تاجايتحاب ةمئاق رشنو عيمجت
زيزعتو اهيلإ تاعربتلاو حنملا هيجوتو ءانبل ةيموكحلا
.ةيفافشلا
ةيلاحلا ةيبطلا تادعملا ثيدحتو ةنايصل ةيولوألا ءاطعإ
رارمتسا نيمأتل )ةديدج تادعم ىلع لوصحلا لباقم(
.ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ميدقت
تايفشتسملا يفظوم بتاور عفدل ةيولوألا ءاطعإ
ريخأت يأ يفالتل ةيلاملا ةرازو عم نواعتلاب اهميظنتو
.نيفظوملا تاقحتسم دادس يف

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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نيعرازملا ىلع رثألا
ّمخضت ببسب ,%005 ىلإ001 ةبسنب تعفترا يتلا جاتنإلا ةفلكت عافترا ببسب ةيعارزلا يضارألا نم ديدعلا لمُهأ
.)13 مسرلا( هايملا ىلإ لوصولا عاطقناو ,اهريغو روذبلاو دوقولا راعسأ
نوينانبللا نوعرازملا ىلوأً امومعو ً.ايلحم جتنملا حمقلا ريدصتب حامسلا مت ،مهليصاحم ةرادإ ىلع نيعرازملا ةدعاسمل
.ةيلحملا قوسلا تاجايتحا ةيبلت نمً الدب )ةيبنجألا تالمعلاب تادئاع نعً اثحب( ةيعارزلا مهتاجتنم ريدصتل ةيولوألا
ةدايزلا هذه نم نيعزوملا ةدافتسا نمّلقأ تناك ةيعارزلا تاجتنملا راعسأ يف ةدايزلا نم نيعرازملا ةدافتساّنأ رَّدقي
.)23 مسرلا(
عيزوت وأ ةيلحملا تاجتنملل جيورتلل ةيونس ضراعم ميظنت لثم نيعرازمللً ةداع ةحاتملا تامدخلا نم ددع عجارت وأ عطقنا
.بيردتلاو ةيلاملاو ةينيعلا تادعاسملا
.تاينواعت ءاشنإ تابلط يف ةريبك ةدايز ىلإ ةعارزلا ةرازو يف تاينواعتلل ةماعلا ةيريدملا تراشأ
.ةيعانطصا تاريحبو ةيعارز قرط حتفو يضارألا حالصتسا ىلع بلطلا ظحول

ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ىلع رثألا
ميدقت عطقنا ،ةينانبللا ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبألا ةحلصم لبق نمً اناجم نيعرازملل ةيراشتسالا تامدخلا ميدقت مت اميف
عافترال تامدخلا ضعب بلط نع نوعرازملا فّقوتو ،ةمزاللا تادعملا وأ تايتسجوللا يف صقنلا ببسب ىرخأ تامدخ
فلأ02 نم موسرلا عفر مت( ةمزألا لبق هيلع تناك ام فاعضأ ةرشع غلبتل ةبرتلا صحف ةفلكت تدادزا دقف :اهتفلكت
.)ةينانبل ةريل فلأ002 ىلإ ةينانبل ةريل
ًاضافخنا ةينانبللا ةريللاب ةّرعسملا ةيلحملا ةيعارزلا عيراشملل لامعألا دوقع يف ةيلحملا تاسسؤملا ةكراشم تضفخنا
 .ةيموكحلا تاهجلا يف مهتقث نوعرازملاو يضارألا كالمو نودروملا دقفو ً.اريبك
نيذلاو ,لمع تاعاس6 لك نع ةينانبل ةريل فلأ02 نوضاقتي نيذلا نيموايملا لامعلا يفً اصقن عاطقلا ىناع امك
ايجولونكت يينفو نيسدنهملا لثم ةرهملا نيينهملا يفو ,يعارزلا عاطقلا ةيرارمتساو ءاقبل نييرورض نوربتعُي
ذنم عاطقلا نيينفلاو نيسدنهملا نم %03و01 نيب ام رداغ ,ةبيجتسملا تاسسؤملا نم %83 يف .خلإ ,تامولعملا
.)43 مسرلا( ةمزألا ةيادب

5ةعارزلا عاطق ىلع ةمزألا رثأ
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n

n
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n

n

n

n

n

اهنيب نم ،ةماع تاسسؤم6 نم اًكراشم21 تعمج ,2202 طابش يف زيكرت ةعومجم داقعنا لالخ ”قّمعتملا“ مسقلا اذهب ةصاخلا تامولعملا عمج مت5
.يركسلا ردنمشلاو بوبحلل ةماعلا ةيريدملاو ،ةينانبللا ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبألا ةحلصمو ،رضخألا عورشملاو ،تاينواعتلل ةماعلا ةيريدملاو ،ةعارزلا ةرازو



ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت38

فيلاكت ةدايز ىلع ربكألا رثألا تاذ لماوعلا يه ام|13 مسرلا
؟جاتنإلا

لخد ىلع ةيعارزلا تاجتنملا راعسأ عافترا ّرثأ فيك|23 مسرلا
؟نيعرازملا

شيع لبس نيسحتل تذخُّتا يتلا ريبادتلا يه ام|33 مسرلا
؟نيعرازملا

اورداغ نيذلا نيينفلاو نيسدنهملا ةبسن يه ام|43 مسرلا
؟رجألا ةعوفدم ريغ ةزاجإ اوبلط وأ مكتسسؤم

دوقولا

رايغلا عطقو تالآلا ةنايص

لوتشلاو روذبلا

ةلماعلا ديلا

ىرخأ لماوع

ةيساردلا حنملا

ةشاعإلا ةقاطب

ريبادت يأ ذخّتُت مل

نكلو ،ةليئض ةبسنب مهلخد دادزا
رثكأ اوناك نيعزوملا/راجتلا

 نيديفتسملا

عرازملا لخد عفتري مل

 عم بسانتلاب لخدلا دادزا
راعسألا دايدزا

%01 نم لقأ

%03 ىلإ %01 نم

100.00%

100.00%

71.00%

71.00%

29.00%

63.00%

25.00%

13.00%

50.00%

38.00%

13.00%

62.00%

38.00%

تايصوتلا
ةيميظنتلا ريبادتلا

تاعيرشتلل قوسلا لاثتما نامضو دودحلا ةيامح زيزعت
جاتنإلل لداعلا ريدصتلا يمحي امب ةلصلا تاذ ريياعملاو
.يلحملا
.راعسألا ديحوتو ةيعارزلا تاينواعتلا رود زيزعت
.ةربخلاو تايافكلا ساسأ ىلع ماعلا عاطقلا ةلكيه ةداعإ
ءاربخلاب ظافتحالل نيماعلا نيفظوملا بتاور ليدعت
.ةربخلا يوذ نيينهملاو

تايلمعلا/تاردقلاب ةطبترملا ريبادتلا
جاتنإلاو ةعارزلا نيسحتل ةركتبم تاينقتب نيعرازملا فيرعت
ةدمسألا مادختسا لثم ،فيلاكتلا ليلقت قيرط نع
.مهسفنأ نوعرازملا اهعنصي نأ نكمي يتلا ةيوضعلا
وحن اههيجوتوً اثيدح ةأشنملا تاينواعتلا رود ريوطت
نمألا فواخم ةجلاعم يف دعاست نأ نكمي يتلا لبسلا
.يئاذغلا
ضورعلا جاردتسا تايلمع يف ءارشلا فوقس ةدايز
.نيدرومللً ادقن عفدلاب حامسلاو
.نيموايملا لامعلا بتاور ليدعت
عيرستل ةيلاملا ةرازو يف تايولوألا ديدحتل ةيلآ ذافنإ
ةيطغتل ةيويحلا تاسسؤملا ىلإ تاعوفدملا تاليوحت
 .ةيليغشتلا اهفيلاكت

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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هايملا تامدخ ريفوت ىلع رثألا
تابوعص هايملا تاسسؤم تهجاو ثيح ،ةردقلا نم ىندألا دحلا ىلإ اهصيلقت مت نكلو هايملا تامدخ ريفوت رمتسا

اهتردق مدع تناك1202 يف اهتهجاو يتلا تابقعلا بعصأ نأ تاسسؤملا نم %08 تركذ .رسألل هايملا ريفوت يف
.فرصلا رعس روهدتلً ارظن ةيرورضلا مزاوللاو علسلا ءارش ىلع
تامدخلا ىلع بلطلا يف ريبك عافترا زرب امك .موسرلا ةدايز نع مالك طسو ةديدجلا تاكارتشالا ىلع بلطلا عفترا
يرلا تاكبش يف وأ هايم رتم فصن يف كارتشالا لثم ،لبق نم هايملا تاسسؤم اهمّدقت نكت مل يتلا ةديدجلا
اهنأل تامدخلا هذه ميدقت ىلع ةرداق نكت مل هايملا تاسسؤم نكل .ةيعارزلا ضارغألل يساسأ لكشب ةمدختسملا
.ةلمعلا ةميق ضافخنا عم اهؤارش نكمملا نم سيل ةديدج تادعم بلطتت تناك
.بلطلا يفً اضافخنا تلجس يتلا ةديحولا يه يمسوم ساسأ ىلع ةمدقملا تامدخلا
ميدقت نيسحتو ىواكشلا ةجلاعمل عاقبلاو لامشلاو بونجلا يف هايملا تاسسؤم يف لاصتا زكارم ءاشنإ مت
قالطإ ىرخألا تانيسحتلا تلمشو .مهعاضوأ ةيوست ىلع نينطاوملا نم ديدعلا عيجشت مت اذكهو .تامدخلا
تامدخلا ميدقت نيسحتل ءالمعلل تاباوب ءاشنإو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع لعافتلا زيزعتو ،ةيفتاه تاقيبطت
.ةينورتكلإ تامدخ ميدقتب ءدبلاو
.برشلا هايمب داتعملا دادمإلا نم قطانم ةدع تمرُحو ةجاحلا دنع الإ ةنايصلا تامدخ تضفخنا
.)43 مسرلا( ةنايصلا تامدخ يف ريخأتلا نع يسيئر لكشب ةجتان ىواكشلا يف ةدايز ليجست مت
.)53 مسرلا( عفدلا يف ريخأتلا ببسب ماعلا عاطقلا تاسسؤم عم لمعلل نيدروملا ددرت دادزا

ةيلاملا ةرادإلا ىلع رثألا
،ةمزألا عالدنا ذنم .تاداريإ ققحت تناك اهنأل ةيلاملا ةيلالقتسالاب عتمتت تناك ةماع تاسسؤم يه هايملا تاسسؤم
ًاساسأ نمؤت تناك يتلا نيحناملا تادعاسمو ةنزاوملا يطايتحا نم ةلومملا ةنزاوملا تادامتعا ىلع دمتعت تحبصأ
.ةيلامسأرلاو ةيليغشتلا تاقفنلل رشابملا ليومتلا

ًايساسأً اردصم )امهريغو ةيلودلا ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولاو فسينويلا لثم( ءاكرشلاو ةحناملا تاهجلا نم ةلق تلّكش
.ةمزألا مضخ يف يجراخلا معدلل
نيسدنهملاو نيينفلا ددع غلب ،ةبيجتسملا تاسسؤملا نم %06 يف .نيفظومللً اـّيعامجً احوزنً اضيأ هايملا عاطق ىناع
عضو ىلإ ترطضا اهنم %08 .)83 مسرلا( %03 ىلإ لصي ام رجألا ةعوفدم ريغ تازاجإ اوبلط وأ اولاقتسا نيذلا
.)63 مسرلا( هتيلاعفو لمعلا ريس ةيرارمتسا نامضل بوانتلل ماظن

6هايملا عاطق ىلع ةمزألا رثأ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

اهنيب نم ،ةماع تاسسؤم6 نمً اكراشم11 تعمج ,2202 طابش يف زيكرت ةعومجم داقعنا لالخ ”قّمعتملا“ مسقلا اذهب ةصاخلا تامولعملا عمج مت6
.لورتبلا عاطق ةرادإ ةئيهو ،ةينانبللا ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبألا ةحلصمو ،نانبل ءابرهك ةكرشو ،ةفلتخملا هايملا تاسسؤمو ،هايملاو ةقاطلا ةرازو
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يف اهيطخت مكيلع ناك يتلا تابقعلا بعصأ يه ام|53 مسرلا
؟تامدخلا ميدقت ديعص ىلع1202 ماع

ميدقتب رارمتسالل تعضُو يتلا ةليدبلا ريبادتلا يه ام|63 مسرلا
؟تامدخلا

اولاقتسا نيذلا نيينفلاو نيسدنهملا ةبسن يه ام|83 مسرلا؟ةيداعلا لهملاب ًةنراقم ريخأتلا ةدم تناك ام|73 مسرلا
؟رجألا ةعوفدم ريغ ةزاجإ اوبلط وأ مهتفيظو نم

ءارش ىلع ةردقلا مدع
ةبولطملا مزاوللاو علسلا
فرصلا رعس ّبلقت ببسب

ةكبشلا ةنايص فعض

%01 نم لقأ

%03 ىلإ %01 نم

نامضل تارادإلا نيب بوانتلا
يف ةيلاعفلاو ةيرارمتسالا

يف ةّصاخ ،لمعلا ريس
لمعلا ءبع ةدايز تارتف

ةقلعتملا لهملا ضعب ديدمت
عفد وأ تابلطلا ميدقتب

تاقحتسملا

تايصوتلا
ةيميظنتلا ريبادتلا

ىلإ ةثالثب ةديدجلا ةفرعتلا ريدقت مت( ةفرعتلا ليدعت
نيمأت ىلع ظافحلل )ةيلاحلا ةفرعتلا فاعضأ ةسمخ
نإف ،كلذ عمو .ةديج ةدوجب اهعيزوتو هايملا دادمإ

ةيابجلا دودرم ضافخنا رطخ ىلع يوطني ريبدتلا اذه
.ةيماظن ريغ قرطب هايملا ىلع لوصحلل يعسلا ةدايزو
لاعفلا ليصحتلاو لصاوتملا شيتفتلا دوهج ديحوت
،ةيمسرلا هايملا تاكبش ىلع تايدعتلا ةلازإو ،موسرلل
.ةينقتلا رئاسخلا نم دحلاو
يف تايلمعلا ليهستل ةيراسلا تاعيرشتلا ليدعت
ىلع ينورتكلإلا قيدصتلا ةحاتإو ةينورتكلإلا تاباوبلا
.ةيمسرلا تادنتسملا
لالخ نم ليصحتلا ماظن ىلع نرملا عباطلا ءافضإ
ماظنلا سكعب يرهش ساسأ ىلع عفدلاب حامسلا
نكلوً ايونس ةدحاو ةرم عفدلا بلطتي يذلا يلاحلا
.يونس عبر ساسأ ىلع طيسقتلاب حمسي

تايلمعلا/تاردقلاب ةطبترملا ريبادتلا
ىندألا دحلا مهحنمو نيماعلا نيفظوملل معدلا ريفوت
ىلإ لوصولا ىلع مهتدعاسمل ةيلاملا زفاوحلا نم
.مهلمع زكارم
ىدملا ىلع ةحناملا تاهجلا ةدعاسم ىلع ظافحلا
ةهجل اميس ال ،ةمادتسالا فدهب ،طسوتملاو ريصقلا
.تادعملاو داوملا نم ةينيعلا تاعربتلا
،ةيتحتلا اهتينبو ةيلاحلا ةينورتكلإلا تاباوبلا ثيدحت
ةينورتكلإلا تامدخلا نيسحتل يناربيسلا نمألا زيزعتو
.تاعوفدملاو
نينطاوملا عم لصاوتلا نمٍ لاع ىوتسم ىلع ظافحلا
لئاسوو ةينورتكلإلا عقاوملاو لاصتالا زكارم لالخ نم(
.)يعامتجالا لصاوتلا
ةـهـجـل ةـماـعـلا تاسسؤمـلا تاردــق رــيوــطــتو بيردــت
ةيفافشلا زيزعتل يجراخلا قيقدتلل اهتانزاوم عاضخإ
ليومت تايلآل صرفلا ةحاتإو ،يلاملا غالبإلا ةدوجو
 .صاخلا عاطقلا وأ ةحناملا تاهجلا عم ةديدج
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n

n

n

n

n

n

n

80.00%

20.00%

50.00%

25.00%25.00%

رهشأ4 نم رثكأرهشأ4 ىلإ نيرهش نمنيرهش ىلإ رهش نم

40.00%

60.00%

80.00%

20.00%
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تامدخلا ىلع بلطلا يف تالّوحتلا
ناك تقو يف ،ةيودألا ريفوتو ءابطألل ىضرملا تارايز لثم ،ةيئامنإلا تامدخلا زكارم يف تامدخلا ضعب تفقوت
.اهرارمتساو اهتدايزو تامدخلا هذه معد هيف يغبني

ةمدقملا تامدخلا نعًالضف ،اهمّدقت يتلا ءاويإلا تامدخ ىلع بلطلا يف ةريبك ةدايز نينسملا ةياعر زكارم تدهش
.خلإ ،قطنلا جالعو ،يئايزيفلا جالعلا تامدخو ،نيغلابلاو لافطألا تاضافح لثم نيقوعملل

:ىلع بلطلا يف تادايزً اضيأ ةيئامنإلا تامدخلا زكارم تلـّجس
ءافشتسالاو ةيودألا••
ةيئاذغلا تاقاطبلا ••
ًارقف رثكالا رسألا معد تاقاطب/مئاسق ••
تاراجيإلا معد ••

.ةرسألا ىوتسم ىلإ درفلا ىوتسم نم تاجايتحالا يف يساسأ لّوحت ىلإ اذه ريشي
.ةدعاسملا تابلطو سنجلا ساسأ ىلع فنعلا يف ةريبك ةدايز نعً اضيأ غلُبأ

ةيعامتجالا ةياعرلا تايعمج ىلع رثألا
ةيهيفرتلا ةطشنألا ءاغلإو ،ةيساسألا تاجايتحالا ريفوت ىوتسم ىلإ تايعمجلا لالخ نم تامدخلا ميدقت صيلقت مت
.لافطألل ةيعمتجملاو
ليبس ىلع .ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعف رثكأ تامدخ وحن لافطألل تامدخلا ميدقت ةقيرط ليوحتبً اضيأ تايعمجلا تماق
ىدأو .دُعب نع ملعتلل ةلومحم رتويبمك ةزهجأ وأ ماعط قيدانص مهحنم مت ،لافطألل ىوأملا ريفوت نمً الدب ،لاثملا
.تايعمجلا زكارمو يوآملا ىلإ لوصولا نم ،لافطألا ةصاخبو ،دارفألا عنم ىلإ تالصاوملا ةفلكت عافترا
دُعب نع لمعلاب تلدبُتساو ،لقنلا موسر عافترا ببسب تالئاعلل ةيعوبسألا نييعامتجالا نيدعاسملا تارايز تعجارت
.تنرتنإلا ربع تاعامتجالاو

ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو تايلمع ةردق ىلع رثألا
تامدخلا تابلط ىلع ةقفاوملل ةبولطملا ةيلئاعلا وأ ةيلزنملا تارايزلاب مايقلا نم تامدخلا زكارم وفظوم نكمتي مل
عافترا بناج ىلإ ،ةيساطرقلا ىلإ راقتفالاو ،تنرتنإلا لكاشمو ،ءابرهكلا عاطقنا ىدأ دقف .نينطاوملا نم ةمدقملا
.ةداتعملا مهماهم ءادأ نم نيفظوملا عنم ىلإ ،لقنلا ةفلكت
.زكارملا ىوتسم ىلع ةدوجوملا تالاحلا ةعباتم ىلع ةردقلاو ةديدجلا تالاحلا لوبق ىلع ةيلاملا قئاوعلا ترّثأ
نوؤشلا ةرازو يف ةرغاشلا فئاظولا ةصح نم دازو ،ةعوفدم ريغ تازاجإ ىلع لوصحلا تابلطو تالاقتسالا ددع ديازت
.لمعلا ءبعل يلاحلا عيزوتلا يف نزاوتلا مدع نم دازو )ةمزألا لبقً اساسأ ةعفترم تناك يتلا( ةيعامتجالا
،تاصقانملا تايلمع عيمج تلشف .نيدروملا عم ةقالعلا ليطعت ىلإ ةماعلا تاسسؤملا يف ةقثلا مادعنا ىدأ
.يكيرمألا رالودلاب عفدلا نودروملا بلطو

ةيعامتجالا نوؤشلا تامدخ ىلع ةمزألا رـثأ
7ةياعرلاو

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

.ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم رئاود ءاسؤر4 تعمج ,2202 طابش يف زيكرت ةعومجم داقعنا لالخ ”قّمعتملا“ مسقلا اذهب ةصاخلا تامولعملا عمج مت7



ةينانبللا ةلودلا تاسسؤم ىلع ةمزألا رثأل عيرس مييقت42

تايصوتلا
ةيميظنتلا ريبادتلا

ةداعإو ةيسيئرلا بصانملل ةديدج ةيرادإ تانييعت ءارجإ
.نيفظوملل يلاحلا عيزوتلا ميظنت
ةيعامتجالا ةيامحلل ةديدجلا ةيجيتارتسالا رارقإو زاجنإ
.اهذيفنت ءدبل مزاللا ليومتلا دشحو

تايلمعلا/تاردقلاب ةطبترملا ريبادتلا
بيترت ةداعإ فدهب تاجايتحالا مييقتل تاسارد ءارجإ
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو اهمدقت يتلا تامدخلا تايولوأ
.يلاحلا يلاملا معدلا هيجوت ةداعإو
نـيدـعاسمـلا تاراـيز عـقاوـمو دـيـعاوـم مـيـظـنــت ةداــعإ
.لامعلا لقن موسر معدو نييعامتجالا
ةيودألاو تادعملاب ةيمامألا طوطخلا يف نيلماعلا ديوزت
.تامدخلا ميدقت تايرورض نم اهريغو
.ةحناملا تاهجلا نم ليومتب ةيسمش ةقاط ماظن بيكرت
تامدخلل هميمصت مت يذلا يفتاهلا قيبطتلا ليغشت
.ةيعامتجالا
تارودو لمع شرو ميظنتو تاردقلا ءانبل مييقت ءارجإ
ىلـع ةـيـعاـمـتـجالا نوؤشلا ةرازو يفـظوـمـل ةـيـبـيردـت
.هساسأ

n

n

n

n

n

n

n

n
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 قـــحلم
ةـــماع ةرـظن
ةيجهنملا ىلع
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6 ىلعً ءانب تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاو تارازولا نم ةيمكلاو ةيعونلا تانايبلا عمج ىلإ عيرسلا صيخشتلا ىدأ
:ةيساسأ فئاظو6 تفدهتسا ,ةيتاعوضوم ةيئاصقتسا تانايبتسا

طيطختلاو ةنزاوملا.1
ءارشلا.2
يلاملا غالبإلاو ةبساحملا.3
تامولعملا ايجولونكت.4
ةيرشبلا دراوملا.5
تامدخلا ميدقت.6

.نينطاوملل تامدخلا ميدقت ىلع ةمزألا رثأ ليلحت يّذغت تالخدمك ىلوألا سمخلا فئاظولا ليلحت مت
ىلإ تانايبتسالا ميسقت مت ،ةقدب ةمزألا رثأ مييقتل ساسأ طخك اهمادختسا نكمي يتلا ةلصلا تاذ تانايبلا بايغ يف
:نيمسق

لبق ام ةرتف تايدحتو صئاصخ مهف ىلإ فدهت يتلا ةلئسألا نم ةعومجم ”ةمزألا لبق عضولا“ مسق نمضت.1
.ةيوينبلا للخلا نماكم ديدحتو ةمزألا

ةمزألا يهو ،ةعمتجم تامزأ ثالث رثأ صيخشت ىلإ تفده ةلئسألا نم ةعومجم ىلع”رثألا مييقت“مسق دمتعا.2
.0202 بآ4 يف توريب أفرم راجفناو ,91- ديفوك ءابوو ،ةيدقنلا/ةيلاملا/ةيداصتقالا

،ةماع تاسسؤمو تارادإ سمخ نم ةيلوأ ةنّيع يف اهرابتخا متو ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب حسملا تانايبتسا تّدُعأ
يلاملا ناحيلف لساب دهعمو ،يعماجلا يريرحلا قيفر ىفشتسمو ،ةعارزلا ةرازو يف تاينواعتلل ةماعلا ةيريدملا يهو
.يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوو ،ماعلا نمألل ةماعلا ةيريدملاو ،يداصتقالاو

نيبيجتسملا ةنيع فصوو تانايبلا عمج
ةبسنب يأ ,اهنم نوعبس باجتساو ,تانايبتسالا ءلم ةماع ةسسؤمو ةرادإ )141( نيعبرأو ىدحإو ةئم نمً ايمسر بُلط
صالختساب حمس امم ،تنرتنإلا ربع تاعالطتسالا ءلمب ةيدلب11 تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .%05 غلبت ةباجتسا
.ةيلحملا ةيمنتلا يف ةلعافلا تاهجلا نم ةمهملا طاقنلاو تاهاجتالا
نانبل هايم ةسسؤمو ،طسوألا قرشلا ناريطو ،ينانبللا شيجلا يهو ،صيخشتلا يف ةكراشملا تاسسؤم عبرأ تضفر
.عاقبلا هايم ةسسؤمو ،يلامشلا
ىلإ ةفاضإلاب عاطقلا بسحب اهفينصت ناحضويو ،ةبيجتسملا تاسسؤملا ةنيع نع تامولعم2و1 نالودجلا مدقي
.ةفلتخملا حوسملل ةباجتسالا تالدعم

حسملاو ةساردلا ميمصت تاودأ
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قئاقدلاب تانايبتسالا ءلمل تقولا طسوتم |93 مسرلا

ةسسؤملا عون بسحب ةبيجتسملا ةنيعلا فينصت|1 لودجلا

عاطقلا بسحب ةبيجتسملا ةنيعلا فينصت |2 لودجلا

ايجولونكت
امولعملا

ت

لا
 ءارش

ةنزاوملا

احملا
ةبس

دراوملا
بلا

ةيرش

ميدقت
امدخلا

ت 00:0060:00

33
:0

7
445

28
:0

2

26
:5

3

22
:2

6

19
:4

4

17
:0

0

اهتئبعت تمتً انايبتسا

ةماع ةرادإ
ةماع ةسسؤم
يموكح ىفشتسم

قودنص
سلجم
ةكولمم ةسسؤم
ةلودلل
ةيدلب

ةسسؤملا عون

35

21

11

1

1

1

11

97%

81%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

81%

100%

100%

100%

100%

91%

77%

86%

91%

100%

100%

0%

82%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

91%

94%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

تاسسؤمـلا ددـع
ةبساحملاءارشلاةنزاوملايلامجإلا

ميدقت
تامدخلا

دراوملا
ةيرشبلا

ايجولونكت
تامولعملا

عاطقلا
تاسسؤمـلا ددـع
ةبساحملاءارشلاةنزاوملايلامجإلا

ميدقت
تامدخلا

دراوملا
ةيرشبلا

ايجولونكت
تامولعملا

ةيلاملاو داصتقالا
ةعرازلا
هايملاو ةقاطلا
ةيعامتجالا نوؤشلا
ميلعتلا
ةحصلا
نمألا
يميظنتلا لمعلا
ةيرادإلا نوؤشلا
تالاصتالا
تامولعملا
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6

8

5

3

14

4

5

3

1

2

9

6

8

5

2

12

4

4

3

1

2

10

5

8

5

3

13

4

4

3

1

1

8

6
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5

3

12

4

4

3

1

1

8

5

7

5

3

11

4

2

2

1

1

10

6

8

5

3

14

4

4

3

1

1

8

6

8

5

3

13

4

5

2

1

2

:ـب قلعتملا حسملا تألم يتلا تاسسؤملا ةبسن

:ـب قلعتملا حسملا تألم يتلا تاسسؤملا ددع



قئاوعلا
تانايبلا عمج نأ اميس ال ،قئاوعلا ضعب نم تنرتنإلا ربع حوسملا ولخت ال ،ةرشابملا ةيديلقتلا حسملا ةيجهنم سكع ىلع
.نانبل ءاحنأ عيمج يف تنرتنإلاو يئابرهكلا رايتلل ةريبك تاعاطقنا ةرتف يف يرجأ
نم ةيلاع تايوتسم لجستو ةطلتخم لمع لوادج عبّتت ةماعلا تاسسؤملا هيف تناك تقو يف يرجأ تانايبلا عمج نأ امك
مدع ىلإ ،ةمزألا ببسب زيفحتلاب روعش لك نيماعلا نيفظوملا نادقف ىلإ ةفاضإلاب ،اذه ىدأ دقو .لمعلا نع بيغتلا
.ىلعأ ةباجتسا لدعم قيقحت نم نّكمتلا
نيبيجتسملا ةنيع ِتأت مل ،يعوط ساسأ ىلع تناك حسملل ةباجتسالا نأ ىلإً ارظن :ىرخأ قئاوع ميمصتلا ّببس كلذك
،ةددحم تاعومجملً ادج ةيلاع ليثمت ةبسن نعً اريبعت لاثملا ليبس ىلعو تناك لب .لكك ينانبللا ماعلا عاطقلل ةلثمم
.انتلاح يف يحصلا عاطقلاك

تانايبلا ليلحت
:يلاتلا وحنلا ىلع جئاتنلا عمج مت

ءاربخ لبق نم جئاتنلا ةعجارم تمتو .ةفيظولا بسحب اهليلحتو ةيزكرملا ةموكحلل نيعباتلا نيبيجتسملا لك جئاتن تعمج
.تايصوتلاو ليلحتلا نأشب تالخدم اومدق عيضاوملا يف
مجحلا ىلإ رظنلاب .طقف اهيلإ ةلالدلا ضرغل اهنيمضتو لصفنم لكشب تايدلبلا اهتمدق يتلا تاباجإلا ىلإ رظنلا مت
يهف ،ةحضاو تاجاتنتسا ىلإ يدؤت نأ نكمي ال اهتمدق يتلا تاباجتسالا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،تايدلبلا ةنيعل ريغصلا
.خلإ ،اهلوصأو ،يفارغجلا اهعقومو ،ةيدلبلا مجح ىلع ريبك لكشب دمتعت
.ةيعامتجالا نوؤشلا )4(و ,ةعارزلا )3(و ,هايملا )2(و ,ةحصلا )1( يهو ،قمعتم ليلحتل ةيتاعوضوم تاعاطق ةعبرأ تريتخا
يتلا تايدحتلا لوحً اقمعت رثكأ شاقنب حمس ام ،تاعاطقلا هذه نم لك يلثمم عم زيكرت تاعومجمل تاعامتجا تدقُع
سرادملا ىلع هّعزوت مل امك نايبتسالل يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو بجتست مل .ةيلبقتسملا تاوطخلاو اههجاوت
.ةيولوأ يذ زيكرت لاجم ةباثمب ةيادبلا يف هرايتخا مت يذلا ميلعتلا عاطق ىلع ةمزألا رثأ ليلحت نود لاح ام ،ةيموكحلا
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عاطقلا
تاسسؤمـلا ددـع
ةبساحملاءارشلاةنزاوملايلامجإلا

ميدقت
تامدخلا

دراوملا
ةيرشبلا

ايجولونكت
تامولعملا

ةعانصلا
ةيتحتلا ةينبلا
ةفاقثلا
ةحايسلا
ءاضقلا
ةئيبلا
تايدلبلا
يف امب( عومجملا
)تايدلبلا كلذ
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:ـب قلعتملا حسملا تألم يتلا تاسسؤملا ددع
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