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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 

 

 

 يدوعسلا جِتنملا يزيزع

 ،،، دعبو ةبيط ةيحت
 

 ميدقت ىلإ فدهي يذلا يداـــــــشرتـــــــسالا ليلدلا اذه ميدقتب ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا فرـــــــشتت 

 حيـــــضوتو ةياقو ىوكـــــش دادعإ ةيفيك لوح ةيدوعـــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملل ةينفلا ةدعاـــــسملا

 تاجلاعملا نأ نوملعتو ،ىوكـــــشلا جذومن اهنمـــــضتي نأ بجي يتلا ةيـــــساـــــسألا تانايبلاو تامولعملا

 ةيلودلا لئاـسولا مهأ نم ربتعت ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةيلودلا تايقافتالاب اهيلع صوـصنملا ةيراجتلا

 رثؤت ةميـــــسج وأ ةيدام رارـــــضأ نوهجاوي دق يتلا ةيدوعـــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملل نوعلا ميدقتل

 اـمك ، تادراولا يف ةريبكلا ةداـيزلا وأ ةـموعدـملا وأ ةـقرغملا تادراولاـب مهرثأـت ةـجيتن مهتعاـنــــــــص ىلع

 نييدوعـــــــسلا نيجتنملا مهفل ةيرورـــــــض صوـــــــصنو تابلطتم ىلع يوتحت تايلآلا هذه نأ ًاـــــــضيأ ملعن

 بلطو ىواكــــــشلاب مدقتلل تايلآلا هذه مادختــــــسا يف دعب ةربخلا مهيدل نوكتي مل ةلثامم تاجتنمل

 .ةعانصلاب يداملا ررضلل ةببسملا تادراولا دض ةياقو موسر قيبطتل قيقحت حتف

 امك تادراولا يف ةدايز ةلاحل ضرعتلا ةلاح يف ىوكـــــــشب مدقتلا تاءارجإ حرـــــــشل ليلدلا اذه ءاج دقو

 يف دعاــــسي امم ،ىوكــــشلا جذومن يف اهميدقت بولطملا ةيــــساــــسألا تانايبلاو تامولعملا حــــضوت

 لثم اهبلطتت يتلا ةحيحــــصلا ةينوناقلاو ةينفلا عوفدلاو ججحلا حــــضوت يتلا ةقيرطلاب ىوكــــشلا ميدقت

 .ةدقعملا تاقيقحتلا هذه
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 نوعلا ميدقتو ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملا ةدعاــــسمب اهدادعتــــسا نع ةئيهلا برعت ،ًاريخأو

 معدلا ةحفاكمل دحوملا نوناقلا تابلطتم عم قفاوتت ىوكـــــش ميدقت ءافيتـــــسال ةروـــــشملاو معدلاو

 ةمظنملا ةيلودلا تاقافتالاو ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل ةيئاقولاو ةيضيوعتلا ريبادتلاو

 ةهجاوم يف اهتدعاـسمو ةيدوعـسلا ةعانـصلا ةمادتـسا يف ةئيهلا نم ةبغر كلذو ،تاعوـضوملا هذهل

 ماع لكــشب يدوعــسلا داــصتقالا ىلع ةدئافلاب دوعي امم ةيلودلا ةراجتلاب ةراــضلا ةيراجتلا تاــسرامملا

 .هللا ءاش نإ

 ،،،قيفوتلا يلو هللاو

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا ظفاحم

 يبرحلا دمحأ نب نمحرلادبع 
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 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةــــمدـــــــقـمـلا

 ةـيفيك لوح ةـيدوعــــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملاـب نيجتنملل ةـينفلا ةدـعاــــــــسملا ميدـقت ىلإ لـيلدـلا اذـه فدـهي

 .ىوكشلا جذومنب اهميدقت بولطملا ةيساسألا تانايبلاو تامولعملا حيضوتو ةياقولا ىوكش دادعإ

 ةراجتلاب ةراــــضلا تاــــسرامملا ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا نم اهلوبقو يئاهن لكــــشب ىوكــــشلا ميدقت دنع

 زواـجتت ال ةدـم لالخ اـهيلع لـمعلا ةـناـمألا ىلوتت ةـيبرعلا جيلخلا لودـل نواـعتلا سلجم لودـل ةـيلودـلا

 ةــــــــساردب ةينفلا ةنامألا بتكم موقيو ،ىوكــــــــشلا لوبقل يلاتلا لمعلا موي خيرات نم لمع موي نوثالث

 رربت ةيفاكو ةقثوم ةيئدبم ةلدأ كانه ناك اذإ ام ديدحتل ىوكــشلاب ةمدقملا ةلدألا ةيافكو ةقد ىدم

 ةعانـــصلا هنم يناعت يذلا ميـــسجلا ررـــضلاو تادراولا يف ةريبك ةدايز دوجو ىلع لدت و قيقحتلاب ءدبلا

 نمــــــــضتي ةــمئادــلا ةــنجللا ىلإ هــعفرت يئدــبم ريرقت دادــعإــب موقت مث ،تادراولا ةداــيزل ةــجيتن ةــيلحملا

 لالخ ةمئادلا ةنجللا رارقب يكاــــــشلا ةينفلا ةنامألا رطختو ىوكــــــشلا ضفر وأ قيقحتلا ءدبب اهتايــــــصوت

 .هرودص خيرات نم مايأ ةعبس

 بـناـج نم ةـحيحــــــــصلا تاـناـيبلا ميدـقتو ةـيباـجيإلا ةـكراــــــــشملا بـلطتي قيقحتلا نأ ىلإ ةراــــــــشإلا ردـجتو

 ةــــــــصاخلا ةلئــــــــسألا مئاوق ىلع درلا كلذ يف امب ةيجيلخلا ةيلحملا ةعانــــــــصلا نولثمي نيذلا نوجتنملا

 ةـمئاـقو ىوكــــــــشلاـب ةدراولا تاـناـيبلا نم ققحتلل ةـينادـيملا ققحتلا ةراـيز لوبقو ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلاـب

 .قيقحتلاب ةددحملا ةرتفلا نع ةلئسألا

 جذومنب ةدراولا تاـناـيبلا عيمجل ةـيداـملا ةـلدألا ميدـقت ةـيكاـــــــــشلا ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا ىلع بـجي اـمك

 ةلدألاب ةمعدم مهيدل ةحاتملا تامولعملا لــــضفأ ميدقت نيكاــــشلا /يكاــــشلا ىلع نيعتيو ىوكــــشلا

 .تانايبلا دييأتل ةيفاكلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيساسأ ميهافم

 :ةياقولا قافتإ

 ررــــــــضلا نم ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا ةـياـمحل ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنم ةـيقاـفتإ اـهتلفك ةـيلآ وه ةـياـقولا قاـفتإ

 وأ ةقلطم ةروــــصب تادراولا ةدايز ىلإ تدأ ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو ببــــسب هب ديدهتلا وأ ميــــسجلا

 ماما اهتامازتلإ قيلعت قيرط نع ررـضلا اذه نم دحت نأ ءاـضعألا لودلل قافتإلا اذه لفكي ثيح ،ةيبـسن

 موقت نأ نيحل ةددـحم ةـينمز ةرتفل نيعم جتنم تادراو مجح ضفخب ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنم ءاــــــــضعأ

 تادراولا ةدايزل تدأ يتلاو ةعقوتملا ريغ فورظلا كلت ةهجاومل اهعاــــــــضوأ بيترتب ةيلحملا ةعانــــــــصلا

 .اهتعانصب رارضإلاو

 :ةيئاقولا ريبادتلا

 جتنم نم تادراولا نأ تبث ىتم ءاـضعألا لودلل ةدروتـسملا علـسلا ىلع نوكي ةيئاقولا ريبادتلا ضرف نإ

 وأ ةقلطم ةدايزلا كلت تناك ًءاوـس ةرربم ريغو ةديازتم ةروـصب ةيجيلخلا قاوـسألا ىلإ اهداريتـسا متي ام

 وأ ةلثامم علــــس جتنت يتلا ةيجيلخلا ةعانــــصلاب ًاميــــسج ًاررــــض تقحلأ دقو يجيلخلا جاتنإلا ىلإ ةبــــسنلاب

 .ررضلا اذه لثم قاحلإب ددهت وأ رشابم لكشب ةسفانم

 :تانايبلا ةيرس

 لودل ةياقولاو ةيــــــــضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكمل دحوملا )ماظنلا( نوناقلاو ةياقولا قافتإ لفكي

 نم اـهميدـقت متي يتلا تاـمولعملا هذـه ةـيرــــــــس ىلع ظاـفحلا ةـيلآ ةـيبرعلا جيلخلا لودـل نواـعتلا سلجم

 قيقحتلاب ةقالع هل صخــــش وأ ةهج لك ىلع رظحي ثيح ،ةينعملا فارطألا وأ ةيكاــــشلا ةعانــــصلا لبق

  نوناقلا مرجي امك ،ةيرسلا تامولعملا مدقم نم قبسم يباتك حيرصت نودب تامولعملا هذه ءاشفإ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ىلإ لـــــصت ةديدـــــش تابوقع ددحيو تامولعملا هذه ءاـــــشفإ ةيذيفنتلا هتحئالو هيلإ راـــــشملا )ماظنلا(

 .ءاضعألا لودلا تالمع نم اهلداعي ام وأ )يدوعس لاير فلأ ةئامسمخ( 500.000اهردق ةيلام ةمارغ

 تانايبلل صخلم ىلع يوتحت ةيرـــــس ريغ ىرخأو ةيرـــــس ةخـــــسن نيتخـــــسن نم ىوكـــــشلا ميدقت نيعتيو

 .ةيرسلا تانايبلا نع حاصفإلا نود ةمدقملا ةيرسلا تامولعملا رهوج مهفل اهليصافت يفكت ةيرسلا

 حاتم ماعلا فلملا نوكيو ،ةينفلا ةنامألا بتكم يف ماعلا فلملاب ةيرـسلا ريغ ةخـسنلاب ظافتحإلا متيو

 حاـتت قيقحتلا ةرتف لالخ يئاـهن رارق ىلإ لـــــــــصوتلا متي ىتح و ،هـيلع عالطإلل ةـينعملا فارطألا عيمجل

 .اهحلاصم نع عافدلل ةينعملا فارطألا لك مامأ ةصرفلا

 :ميسجلا ررضلا

 ريبكلا يلكلا فاعـضإلا " ميـسجلا ررـضلا " ريبعتب دـصقي هنإف ةياقولا قافتإ نم 1 – 4 ةداملا صنل ًاقبط

 تالاح يف قبطني يذلا يداملا ررــضلا نم ةدح رثكأ ميــسجلا ررــضلا ربتعيو ،ام ةيلحم ةعانــص زكرم يف

 .ةيضيوعتلا ريبادتلا وأ قارغإلا ةحفاكم

 :ميسجلا ررضلاب ديدهتلا

 زكرمل ريبكلا يلكلا فاعــــــضإلا ىلإ يدؤي يذلا عوقولا كيــــــشو ررــــــضلا وه ميــــــسجلا ررــــــضلاب ديدهتلا

 نهكت وأ ءاعدإ درجم سيلو عئاقولا ىلإ ًادانتـسإ ميـسجلا ررـضلاب ديدهتلا ديدحت متيو ،ةيلحملا ةعانـصلا

 .ثودحلا ةديعب تالامتحا وأ

 :ةيببسلا ةقالعلا

 جتنملا نم تادراولا يف ةداـيزلا نيب ةـيببــــــــس ةـقالع دوجو نم دـبال هـنإـف ةـياـقولا قاـفتإ ماـكحإل ًاـقبط

 تادراولا يف ةدايزلا ريغ ىرخأ لماوع ببـــست ةلاح يفو ،هعوقوب ديدهتلا وأ ميـــسجلا ررـــضلاو ينعملا

 .تادراولا ةدايز ىلإ ىزعي ال قحاللا ررضلا نإف ،تقولا تاذ يف ةيلحملا ةعانصلاب ررضلا قاحلإب
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :قيقحتلا ةطلس

 ةـطلــــــــس( ةـينفلا ةـناـمألا بـتكم ىلإ اـهميدـقت متي يئاـهنلا اـهلكــــــــشب ىوكــــــــشلا دادـعإ نم ءاـهتنإلا دـعب

 ةيدوعـــسلا تاعانـــصلل ةدعاـــسملاو ةنوعملا ةـــصتخملا ةرادإلاب ةلثمم ةئيهلا مدقت فوـــسو ،)قيقحتلا

 .قيقحتلا ةطلسل اهميدقت لبق ىوكشلا تانايب ءافيتسإ نم دكأتلا يف ةكراشملاو

 :ميسجلا ررضلا مييقت ةرتف

 عقاو نم اهلالخ ميــسجلا ررــضلا مييقت متي يتلا ةرتفلا يهو )تاونــس سمخ ىلا ثالث نوكت ام ةداع(

 ميــــسجلا ررــــضلا حيــــضوتل كلذو هباــــشملا جتنملاب ةقلعتملا ةيداــــصتقالاو ةيلاملا اهتارــــشؤمو اهتانايب

 .تادراولا يف ةدايزلا ةجيتن ةيلحملا ةعانصلا ىلع عقاولا

 :ةماع تاظحالم

 نم دعملا جذومنلل ًاقفو ةيكاشلا ةكرشلل ةمدختسملا ةيمسرلا قاروألا ىلع ىوكشلا ميدقت متي •
 .قيقحتلا ةطلس

 .ىوكشلا ماسقأ عيمجب ةجردملا تانايبلا ءافيتسا متي •
 .تادنتسم نم اهديؤي امب ىوكشلا تانايب ميعدت متي •
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 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ىوكشلا تايوتحم

 

 

 ،هباـشملا جتنملاو ،)ينعملا جتنملا( دروتـسملا جتنملاو ،ةيكاـشلا ةعانـصلا نع ةماع تامولعم نمـضتي 

 نييجيلخلا نيجتنملاو ،نيفورعملا نييجيلخلا نيدروتـسملاو ،نيفورعملا بناجألا نيردـصملاو نيجتنملاو

 .ةعانصلا ليثمت ةبسنو

 

 

 ريغ فورظلاو ةيقوــــــسلا ةــــــصحلاو يجيلخلا قوــــــسلا مجح نع تانايب ،تادراولا مجح روطت نمــــــضتي 

 .ةعقوتملا

 

 

 نيب يرعــسلا قرفلاو ،هباــشملا جتنملل ةيداــصتقالا ةيلحملا ةعانــصلا تارــشؤمل ليلحت صخلم نمــضتي 

 .يجيلخلا هباشملا جتنملاو ىوكشلا لحم جتنملا

 

 

 ةيلحملا ةعانــصلا ىلع عقاولا ميــسجلا ررــضلاو تادراولا يف ةدايزلا نيب ةيببــسلا ةقالعلا ثحب نمــضتي

 .ررضلل ىرخألا لماوعلا ةساردو

 لوألا مسقلا

 يناثلا مسقلا

 ثلاثلا مسقلا

 عبارلا مسقلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 

 

 .هثودحب ديدهتلا وا ميسجلا ررضلا ثودح رهاظمو تادراولا روطت ثحب ةجيتن نمضتي

 

 

  .ريبادتلا ضرف عم نمازتلاب ةعانصلا ريوطتل ةحرتقملا جماربلا نمضتي

 

 

 .سلجملا لود لخاد يعانصلا مدختسملا ،كلهتسملا نم لك ىلع ةحرتقم ريبادت ةيا رثأ ثحب نمضتي

 

 

 .اهريدقتو ةحرتقملا ريبادتلا عونب حارتقا نمضتي

 

 

 

 

 سماخلا مسقلا

 سداسلا مسقلا

 عباسلا مسقلا

 نماثلا مسقلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيساسأ تانايب :لوألا مسقلا

 :ىوكشلا مدقم ةيصخش 1-1

 لجـــسلا مقر ،ينوناقلا نايكلا ،ةكرـــشلا مـــسا :ةيلاتلا تانايبلا ءافيتـــساب ةيكاـــشلا ةكرـــشلا موقت .1

 ،فتاهلا مقر ةكرــــشلا لامــــسأر ،جاتنالا ناكم ،جاتنالا ةيادب خيرات ،ةكرــــشلا ءاــــشنا خيرات ،يراجتلا

  .ينورتكلالا عقوملا ،ينورتكلالا ديربلا ،سكافلا

 ةعيبط ،ةيكلملا بــــسن ،مهنيوانع ،نيمهاــــسملا ءامــــسا :ةكرــــشلاب ةيكلملا صــــصح نع تانايب .2

 دقع نم ةخـــــــسن قافرا عم ،ينورتكلالا عقوملا ،ينورتكلالا ديربلا ،سكافلا ،فتاهلا ،طاـــــــشنلا

 .ةكرشلا سيسأت

 يتلا ةيوناثلا ةطــــشنألاو ةكرــــشلا اهجتنت يتلا ةيــــسيئرلا تاجتنملا :ةكرــــشلا ةطــــشنأ نع تانايب .3

  .طاشنلا ةلوازم ةصخر نم ةخسن قافرإ عم ةكرشلا اهب موقت

 ،فتاـهلا ،مــــــــسالا :قيقحتلا لالخ قيقحتلا ةـطلــــــــس عم لـماـعتلل ةـعباـتملا يلوئــــــــسم تاـناـيب .4

 .ينورتكلإلا ديربلا ،سكافلا

 هل سفانملا وأ هباشملا يجيلخلا جتنملاو ىوكشلا لحم دروتسملا جتنملا 1-2
 :رشابم لكشب

 

 

 

 ةيلحملا ةعانــــصلا هجتنت يذلا جتنملا وه :رـــشابم لكـــشب هل سفانملا وأ هباـــشملا يجيلخلا جتنملا

  ينعملا جتنملا لحي نأ نكمي ثيحب يحاونلا ةفاك يف دروتسملا ينعملا جتنملل هباشملا ةيكاشلا

 يف ببستملاو يجيلخلا قوسلا ىلإ دروتسملا جتنملا وه :ىوكشلا لحم دروتسملا جتنملا

 .ةيلحملا ةعانصلل ميسجلا ررضلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 جتنملاو ،ينعملا جتنملاب هبـــــــشلا ةبيرق صئاـــــــصخ دوجول ةجيتن هبايغ ةلاح يف هباـــــــشملا جتنملا لحم

 دروتــــسملا جتنملا نع ةــــضاعتــــسالاو ةيلدابتلا ةفــــص هيدل يذّلا جتنملا وه ةرــــشابم ةروــــصب سفانملا

 .نيجتنملا قباطت نع رظنلا ضغب قوسلا لخاد كلهتسملا تاجايتحا عابشإل

 دعاــسي امم ،ةديج ةروــصب ىوكــشلا لحم دروتــسملا جتنملا ديدحت ىلإ يدؤي ةيانعب جتنملا فــصو نإ

 دكأتلل دروتسملا جتنملاو هباشملا جتنملا نيب ةنراقم دقعو قيقحتلا قاطن ديدحت يف قيقحتلا ةطلس

 :ةيلاتلا رصانعلا ةنراقملا لمشتو ةرشابم ةروصب امهنيب سفانتلا وأ نيجتنملا هباشت وأ قباطت ىدم نم

 .)ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ددحم وه امك( ةيبرعلا ةغللاب جتنملا مسا •
 )ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ددحم وه امك( ةيزيلجنالا ةغللاب جتنملا مسا •
 ةينفلا صئاصخلا •
 ةيئاهنلا تامادختسالا •
 ريدصتلا دنع (HS) قسنملا ماظنلا زمر •
 ةمدختسملا ماخلا داوملاو جاتنإلا ةيلمع لحارم نع صخلم •
 عيزوتلا تاونق •
 عيبلاو جاتنإلا ةيلمع اهيف طشنت يتلا ةيونسلا ةينمزلا تاتيقوتلا •
 جتنملا سايق ةدحو •
 ىرخأ •

  :ةريخالا ثالثلا تاونسلا لالخ ىوكشلا لحم جتنملا داريتساب يكاشلا مايق نع تانايب

 ،أــشنملا ةلود :ةيلاتلا تانايبلا ىفوتــست نأ بجي ىوكــشلا لحم جتنملا داريتــساب يكاــشلا ماق لاح يف

 .تادراولا مييقتل ةمدختسملا ةلمعلاو ةدحولا ديدحت عم ةميقلاو ةيمكلا

 :نواعتلا سلجم لود لخاد نودروتسملاو بناجألا نوردصملا / نوجتنملا

 نواعتلا سلجم لود لخاد نيدروتـــسملاو بناجألا نيردـــصملا وأ/ بناجألا نيجتنملا ءامـــسأ ديدحت متي

 .ينورتكلإلا ديربلاو سكافلاو فتاهلاو نيوانعلا ديدحت كلذكو
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةيلحملا ةعانصلا

 " ريبعتب دــصقي ،هب ديدهتلا وأ ررــضلا ديدحت دنع هنإف ةياقولا قافتا نم ج – 1 – 4 ةداملا ماكحأل ًاقبط

 ام وــــضع يــــضارأ يف نولماعلا ةرــــشابم ةــــسفانملا وأ ةهباــــشملا تاجتنملا وجتنم " ةيلحملا ةعانــــصلا

 ةبـــــسن ًةرـــــشابم ةـــــسفانملا وأ ةهباـــــشملا تاجتنملا نم يعامجلا مهجاتنإ لثمي نيذلا كئلوأ وأ ،لكك

 .تاجتنملا كلت نم يلحملا جاتنإلا عومجم نم ةريبك

 قاــفرإ عم نييجيلخلا نييلحملا نيجتنملا ةــفاــكل هــتميقو يلعفلا جاــتنالا مجح جاردا متي نأ دــبال اــمك

   .كلذ ىلع ةلادلا تادنتسملا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 تادراولا يف ةدايزلا تابثا تانايب :يناثلا مـسقلا

 ريبادـتلاو قارغإلا ةـحفاـكمل دـحوملا )ماـظنلا( نوناـقلل ةـيذـيفنتلا ةـحئاللا نم )85( ةداـملا ماـكحإل ًاـقبط

 ررــــــــضلا قيقحتلا ةـنجل ددـحت " هـنإـف ةـيبرعلا جيلخلا لودـل نواـعتلا سلجم لودـل ةـيئاـقولاو ةـيــــــــضيوعتلا

 نيب ةيببـس ةقالع دوجوو ةيعوـضوم نيهاربو ةلدأ ىلإ ًادانتـسا ةيجيلخلا ةعانـصلا ىلع عقاولا ميـسجلا

 :يتآلا نم ققحتت نأ كلذ ليبس يف اهلو هعوقوب ديدهتلا وأ ميسجلا ررضلا نيبو تادراولا يف ةدايزلا

 جاتنإلل ةبــسنلاب وأ قلطم لكــشب ًءاوــس قيقحتلل ةعــضاخلا علــسلا نم تادراولا يف ديازت دوجو .1

 .ءاضعألا لودلا يف

 جاتنإلاو تاعيبملا ىوتسم كلذ يف امب ةيلحملا ةيجيلخلا ةعانصلا عضو ىلع تادراولا ديازت رثأ .2

 ." ةيقوسلا ةصحلاو ةلامعلاو رئاسخلاو حابرألاو تاقاطلا لالغتساو ةيجاتنإلاو

 :ىوكشلا لحم جتنملا نم تادراولا روطت  2-1

 ةرتف لالخ ًاـيدـنتــــــــسم ةدـيؤم ينعملا جتنملا نم تادراولا ةـميقو ةـيمك نع تاـناـيب ميدـقت متي ثـيح

 تاهجلا نم يمــسر ردــصم نوكي نأ دبال يذلا تانايبلا ردــصم حيــضوت عم ميــسجلا ررــضلا يف قيقحتلا

 مث )كرامجلا ةماعلا ةئيهلا وأ ءاـصحإلل ةماعلا ةئيهلا( لثم تادراولا تانايب ءاـصحإب ةـصتخملا ةيموكحلا

 يف قيقحتلا ةرتفب ةــفلتخملا تاونــــــــسلا لالخ تادراولا مجح نيب ةـنراــقم دــقعو تادراولا روطت ثــحب

 .ميسجلا ررضلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو
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 :ةيبسنلاو ةقلطملا ةدايزلا .1

 يف قيقحتلا ةرتف لالخ هباـــــشملا جتنملا نم ةيلحملا ةعانـــــصلا جاتنإ ىلإ تادراولا ةبـــــسن باـــــسح متي

 لاثملاب حــضوم وه امك عافترالاو ضافخنالا ثيح نم ةبــسنلا كلت روطت ىلع قيلعتلاو ميــسجلا ررــضلا

 :يلاتلا

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا نايب
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 20000 10200 9500 8000 ىوكشلا لحم جتنملا نم تادراولا مجح 

 2240000 1193400 1168500 960000 ىوكشلا لحم جتنملا نم تادراولا ةميق 

 9230 17500 18100 17230 يجيلخلا جاتنإلا

 %181 %58 %52 %46 جاتنإلا ىلإ تادراولا ةبسن

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(
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20000
( )

8000 9500 10200 20000

الزيادة المطلقة في الواردات

181%
58%
52%
46%

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماعلا نم ةحاتم ةرتف برقأ ىتح تادراولا نايب ميدقت متي لمتكم ريغ يلاحلا ماعلا نوكي نأ ةلاح يفو

 لامكتــسا متي نأ ىلع ةنراقم ةرتفك قباــسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن تانايب ميدقت ىلإ ةفاــضإلاب يلاحلا

 :يلاتلا لاثملاب حضوم وه امك قيقحتلا لالخ ةنسلا يقاب

 نايب
 ماعلا

 لوألا

 ماعلا

 يناثلا

 ماعلا

 ثلاثلا

 ةنسلا نم رهشأ 9

 ةثلاثلا

  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 15600 7800 9800 9500 8000 تادراولا

 6500 9200 11300 12400 12500 جاتنإلا

 % 240 % 85 % 87 % 71 % 64 جاتنإلا ىلإ تادراولا ةبسن

 % 283 % 100 9 % 136 % 111 % 100 رشؤملا

 يلاحلا ماعلا نم ىلوألا رهشأ )9(ـــلا لالخ جاتنإلا ىلإ تادراولا ةبسن رشؤم ةدايز قباسلا لاثملا حضوي

 .)ثلاثلا ماعلا( قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفنب ةنراقملاب % 183 ةبسنب
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيقوسلا ةصحلاو يجيلخلا قوسلا يلامجا 2-2

 :يجيلخلا قوسلا لخاد ةيقوسلا ةصحلاو ةيلحملا تاعيبملا

 لودل يلحملا قوــــــــسلا ىلع قيلعتلا ًامئاد متيو يجيلخلا نواعتلا سلجم لودل يلحملا قوــــــــسلا وه

 نواعتلا سلجم لودل قارغإلا ةحفاكمل دحوملا ماظنلل ًاقفو دحاو قوــــــسك يجيلخلا نواعتلا سلجم

 يقاب ىلإ ةفاـــضإلاب ةيكاـــشلا ةعانـــصلل ةيلحملا تاعيبملا نواعتلا سلجم لودل يلحملا قوـــسلا لثمو

 .رداصملا ةفاك نم تادراولا عيمج امهيلإ ًافاضم ىرخألا ةيلحملا ةعانصلا تاعيبم

 ىرخألا ةيلحملا تاعيبملا + ةيكاـشلا ةعانـصلل ةيلحملا تاعيبملا( = يلامجإلا يلحملا قوـسلا مجح

 .)رداصملا ةفاك نم تادراولا لامجا + سلجملا لود لخاد

 ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ اـــهيلع قيلعتلاو ةـــيلحملا تاـــعيبملا ةـــيمك ىلع يوتحي لودـــج جاردا متيو

 ةـعاـنــــــــصلا تاـعيبم ةــــــــصح روطت ىلع قيلعت جاردإ متي اـمك ،اـهيلع تادراولا ةداـيز ريثأـت ىدـم حيــــــــضوتو

 نم تادراولا ةــــــــصح روطتب اـهتنراـقمو يجيلخلا نواـعتلا سلجم لودـل يلحملا قوــــــــسلا لـخاد ةـيلحملا

 .يلحملا قوسلا لخاد رداصملا ةفاك

 نايب
 ماعلا

 لوألا

 ماعلا

 يناثلا

 ماعلا

 ثلاثلا

  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 9340 14800 14200 13500 ةيجيلخلا قوسلا يف يكاشلا تاعيبم مجح

 ةيجيلخلا قوسلا يف نيرخالا نييجيلخلا نيجتنملا تاعيبم مجح 
  )ةردقم وا ةيلعف(

1260 1820 1100 950 

 20000 10200 9500 8000 ةيجيلخلا قوسلل ملاعلا لود ةفاك نم تادراولا مجح

 30290 26100 25520 22760 يجيلخلا قوسلا يلامجا

 %31 %57 %56 %59 ةيجيلخلا قوسلا يف يكاشلا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا
 قوسلا يف نيرخالا نييجيلخلا نيجتنملا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا

 ةيجيلخلا
6% 7% 4% 3% 

 %66 %39 %37 %35 ةيجيلخلا قوسلل ملاعلا لود ةفاك نم تادراولا ةيقوسلا ةصحلا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

حجم الواردات من كافة حجم المبيعات الخليجية للشاكي
دول العالم للسوق الخليجية 

حجم المبيعات الخليجية للشاكي

5000

8750

12500

16250

20000

 

 لودل يلحملا قوـــسلا لخاد ةيقوـــسلا اهتـــصحو تاعيبملا ةيمك روطتو لودجلا ىلع قيلعتلا مث نمو

 صـصحلا ركذ مدع عم يلحملا قوـسلا لخاد ةيقوـسلا اهتـصح روطتو تادراولا ةيمك كلذكو سلجملا

 .صصحلا كلت تارشؤم يف ريغتلاب اهنع ريبعتلاو ةيرسلا تانايبلا ىلع ظافحلل قوسلا رصانعل ةيقوسلا

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوسلا لخاد تادراولل ةيقوسلا ةصحلا روطتو ةيكاشلا ةكرشلل ةيقوسلا ةصحلا ةبسن ىلع عقاولا ميسجلا ررضلا حضوت ةينايب تاموسر*
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

الحصة السوقية

 الحصة السوقية للواردات االخرى غير المغرقة

 الحصة السوقية للواردات المغرقة

الحصة السوقية لمبيعات المنتجين االخرين

%3الحصة السوقية لمبيعات الشاكي

5%

59%

33%

الحصة السوقية

 

  )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ةعقوتملا ريغ تاروطتلا 2-3

 ىلع ًاـيمازلإ دـعي هـنإـف 1994 تاـج ةراـجتلاو تاـفيرعتلل ةـماـعلا ةـيقاـفتالا نم 19 ةداـملا تاـبلطتمل ًاـقبط

 تادراولا مجح ةدايز ىلإ تدأ يتلا بابـسألا وأ ببـسلا نأ حـضوت ةلدأو ًاحرـش مدقي نأ ىوكـشلا مدقم

 هذه تطبترا ءاوـــس ةتقؤم ةعيبط تاذو ةئجافم ةروـــصب تثدح ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو ىلإ عجري

 جتنملا تادراو مجح ةداـيز ىلع ًارــــــــشاـبم ًاريثأـت اـهل ناـك يتلاو يلحملا وأ يملاـعلا قوــــــــسلاـب تاروطتلا

  .ةئجافمو ةداح ةروصب ينعملا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ميسجلا ررضلا تابثإ تانايب :ثلاثلا مسقلا

 لالخ نم ةيعوـضوم نيهاربو ةلدأ ىلإ ًادانتـسا ةيجيلخلا ةعانـصلا ىلع عقاولا ميـسجلا ررـضلا ديدحت متي

 :ةيلاتلا رصانعلا تارشؤم ليلحتو ةسارد

 ةيقوسلا ةصحلاو ةيلحملا تاعيبملا  .1

 ةداـيز ريثأـت ىدـم حيــــــــضوتو ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ اـهيلع قيلعتلاو ةـيلحملا تاـعيبملا ةـيمك جاردإ متي

 مييقت ةرتف لالخ ةيكاــشلا ةكرــشلل ةيلحملا تاعيبملل ةيقوــسلا ةــصحلا ىلع قيلعت جاردإ متي ،تادراولا

 .تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ميسجلا ررضلا

 :ةّلغتسملا ةقاطلاو جاتنإلا .2

 ةدايز ريثأت ىدم حيـــضوتو اهروطت ىلع قيلعتلاو ررـــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ جاتنإلا ةيمك جاردإ متي

 ىلع يلعفلا جاتنإلا ةمــــسقب ةقاطلا لالغتــــسا لدعم باــــسح متي امك ،يلحملا جاتنإلا ىلع تادراولا

 حيــــــضوتل لدعملا روطت ىلع قيلعتلا مث ميــــــسجلا ررــــــضلا يف قيقحتلا ةرتفل ةحاتملا ةيجاتنإلا ةقاطلا

 :هنأب ملعلا عم تادراولا ةدايز ريثأت ىدم

 ميقلاب ريدصتلا وأ أشنملا ةلود جاردا متي ينعملا جتنملا داريتساب ةيكاشلا ةكرشلا مايق ةلاح يف •
 .داريتسالا بابسأو ةميقلاو ةيمكلا ركذ عم تايمكلاو

 ةيمك جاردا متي سلجملا لودب رخآ ردصم نم ينعملا جتنملا ءارشب ةيكاشلا ةكرشلا مايق ةلاح يف •
 .ءارشلا بابسأ ركذ عم تايرتشملا كلت ةميقو

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 9340 14800 14200 13500 )مجح(ةيجيلخلا قوسلاب يكاشلا تاعيبم

 %33 %55 %54 %57 % يكاشلا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 
 

 
 :يلاتك ىلوألا ةنسلا ةقاطلا لالغتسا لدعم باسح مت

 لالغتــــــــسا لدــعم ىلع قيلعتلا كــلذــكو قيقحتلا ةرتف لالخ جاــتنإلا روطت ىلع قيلعت جاردا متي مث

 ركذ مدع ةاعارم عم ،تادراولا ةدايزب اهتقالعو بــسنلا كلت عافترا وأ ضافخنا بابــسأ ركذ عم ةقاطلا

 ةقاطلا لالغتـــسا ةبـــسن رـــشؤم مادختـــساب اهنع ريبعتلاو ةيرـــس ريغلا ةخـــسنلاب ةقاطلا لالغتـــسا ةبـــسن

 .جاتنإلا تانايب ةيرس ىلع ظافحلل

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

64%
80%
91%
86%

الطاقة المستغلة

الربح / الخسارة

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(
 14000 17500 18100 17230  ةيجيلخلا ةعانصلل جاتنإلا
 22000 22000 20000 20000 )مجح( ىوصقلا ةيجاتنإلا ةقاطلا
 %64 %80 %91 %86 )%( ةلغتسملا ةقاطلا

17230 
 % x  1000 = 86  ــــــــــــــــــــــــ

20000 
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

مخزون تام اخر المدة

اإلنتاجية (طن/عامل)

 

 :نوزخملا .3

 ىلع قيلعتلاو ررـــضلا مييقت ةرتف لالخ هباـــشملا جتنملا نم ةدملا ةياهن نوزخم ةميقو ةيمك جاردإ متي

 .طقف ماتلا جاتنإلا نوزخم انه نوزخملاب دوصقملاو تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل هروطت

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 1400 510 540 560 ةدملا رخا مات نوزخم
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةيجاتنإلا ،ةلامعلا .4

 قيقحتلا ةرتف لالخ ةيجاتنإلا حيــضوتل اهيلع فراعتملا ةيبــساحملا بيلاــسألا دحأب ةيجاتنإلا باــسح متي

 ددع ىلع ةنـــــــس لكل جاتنإلا ميـــــــسقت قيرط نع )لمعلا ةيجاتنإ( ةيجاتنإلا باـــــــسح قرط ىدحإل لاثم

 .ررضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةبسنلا هذه ىلع قيلعتلا متيو نيلماعلا

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

مخزون تام اخر المدة

اإلنتاجية (طن/عامل)

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 320 480 500 500 )ددع( ةلامعلا

 29 36 36 34  ةيجاتنإلا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

64%
80%
91%
86%

الطاقة المستغلة

الربح / الخسارة

 

 :رئاسخلاو حابرألا .5

 قيلعتلا مث ررضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةيفاصلا وأ ةيلامجالا ءاوس جتنملل رئاسخلاو حابرألا جاردإ متي

 .حابرألا ىلع تادراولا ةدايز ريثأت ةساردو اهروطت ىلع

  

  

  

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـققحملا حاـبرألا تـلوحت تادراولا ةداـيز ةرتف لالخ هـنأ ىلإ ةراــــــــشإلا نم دـبال تالاـحلا هذـه لـثم يفف

 ةريبك ةروـصب تادراولا يف تداز يتلا ةرتفلا لالخ رئاـسخ ىلإ قيقحتلا نم ىلوألا تاونـس ثالثلا لالخ

  .ةئجافمو

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 400- 1300 1250 1200 )ةلمع( ةراسخلا /حبرلا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 هباشملا يجيلخلا جتنملا راعسأ .6

 ىدم نايبل قيلعتلا عم ريبك لكــــــشب هل سفانملا وأ هباــــــشملا يجيلخلا جتنملل عيبلا راعــــــسأ جاردإ متي

 .راعسالا كلت ىلع تادراولا رثإ نايبو راعسالا روطت

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

التدفق النقدي

متوسط أسعار البيع

692156
925632
958685
1025682

93

106

107

75

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 75 107 106 93 عيبلا راعسأ طسوتم
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةنس رخآ لالخ يرعسلا قرفلا .7

 جاردإو ،يلاحلا ماعلا لالخ يجيلخلا قوـــــــسلا لخاد يجيلخلا جتنملل عيبلا راعـــــــسا طـــــــسوتم جاردا متي

 سفن دـنع يجيلخلا قوــــــــسلا لـخاد ىوكــــــــشلا لـحم جتنملا نم ةـيبنجألا تادراولا راـعــــــــسأ طــــــــسوتم

 :يلاتلا لودجلاب امك امهنيب ةنراقملا متيو يراجتلا ىوتسملا

 نايبلا
 عيبلا رعس طسوتم

 يجيلخلا
 )يراجتلا يوتسملا ددح( 

 جتنملا رعس طسوتم
 دروتسملا

 )يراجتلا يوتسملا ددح( 
 % ةبسنلا يرعسلا قرفلا

 %10 13 112 125 يرعسلا قرفلا

   ةنراقملا ةجيتن حضوي قيلعت جاردا متي

 يرعسلا قرفلا باسح ةقيرط

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )يبنجالا جتنملا رعس طسوتم – ھباشملا يجیلخلا جتنملا عیب رعس طسوتم(
 100 ×       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھباشملا يجیلخلا جتنملا عیب رعس طسوتم



 
   

 
 

26 

 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيببسلا ةقالعلا :عبارلا مسقلا

 عقاولا ميـسجلا ررـضلاو تادراولا نيب ةيببـسلا ةقالعلا حيـضوتب مـسقلا اذه يف ةيكاـشلا ةكرـشلا موقت

 لـــصوتلا مث نمو تادراولا ةدايزب قيقحتلا ةرتف لالخ ميـــسجلا ررـــضلا ةـــسارد جئاتن طبر لالخ نم اهيلع

 دق يتلا تادراولا ةدايز فالخب ىرخألا لماوعلا حيـــــــضوت كلذكو همدع نم ةيببـــــــس ةقالع دوجو ىلإ

 كلذكو تادراولا ةدايز ىلع قيلعتلاب ةيكاـــــــشلا ةعانـــــــصلا موقت ثيح , ةعانـــــــصلا ءادأ ىلع ترثأ نوكت

 كلت راعــــــسأ ىلع قيلعتلاب موقت امك سلجملا لودل يلحملا قوــــــسلا لخاد ةيقوــــــسلا اهتــــــصح روطت

 لـخاد تادراولا كـلت راـعــــــــسأ ىلع قيلعتلاـب موقت اـمك سلجملا لودـل يلحملا قوــــــــسلا لـخاد تادراولا

 ةعانــــصلل ةيداــــصتقالا تارــــشؤملا ىلع اهريثأت ىدمو ررــــضلل ىرخألا لاوعلا رثأ نايبو يلحملا قوــــسلا

 رثأتو ميــسجلا ررــضلا تانايبب داــشرتــسالا متي امك ةيببــسلا ةقالعلا حيــضوتل يلاحلا ماعلا لالخ ةيلحملا

 حيـــــضوتو يلحملا قوـــــسلا لخاد تاعيبملا كلتل ةيقوـــــسلا ةـــــصحلاو ةيلحملا تاعيبملا ىلع تادراولا

 لالغتــــــــسا تايوتــــــــسمو جاتنإلا مجح ضافخنا عم ينعملا جتنملا نم تادراولا مجح يف ةدايزلا نمازت

 ريثأـتلا يلاـتلاـبو مهتيجاـتناو مهروجأو نيلماـعلا ددـع ىلع تادراولا ةداـيز رثأ حيــــــــضوت متي اـمك ةـقاـطلا

 ميــــسج هرابتعاب ةيلحملا ةعانــــصلا هنم يناعت يذلا ررــــضلا كلذ نع ريبعتلا متيو , حابرألا ىلع يبلــــسلا

 . ةعانصلا فقومل ريبك ىلك فاعضإ هثادحإل ةجيتن

 :ةيجيلخلا قوسلا يف يلحملا كالهتسالا روطت

 سفاـنملا وأ هـباـــــــــشملا يجيلخلا جتنملا ىلع بـلطلا يف شاـمكنا كاـنه ناـك اذإ اـم لوح قيلعت جردـي

 ميـسجلا ررـضلاب كلذ ةقالع ىدمو جتنملا اذه كالهتـسا طامنأ يف تاريغت كانه نأ وأ رـشابم لكـشب

 .ةيجيلخلا ةعانصلا ىلع عقاولا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ىرخألا لماوعلا

 ةيلحملا ةعانصلل ًاميسج ًاررض تبس دق ينعملا جتنملا نم تادراولا ةدايز فالخب ىرخأ لماوع دجوت دق
 نوكت نأ طرشتي ال هنأ ثيح ةكرشلا جئاتنو ءادأ ىلع ىرخألا لماوعلا ريثأت ىلع قيلعتلا نيعتي اذهل
 بابسأ دوجو نكمملا نم لب ميسجلا ررضلا ثودحل ديحولا ببسلا يه ينعملا جتنملا نم تادراولا
 دض ةيئاقو موسر ضرف نم قيقحتلا ةطلس ررضلل ىرخأ بابسأ دوجو عنمي الو ميسجلا ررضلل ىرخأ
  .ةينعملا تادراولا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ضرف ةرتف لالخ اهعاضوأ فييكتل ةيجيلخلا ةعانصلا ةطخ :سماخلا مسقلا

 ةيئاقولا موسرلا

 ىتح ةيئاقولا موـــــــسرلا ضرف ةرورـــــــض تابثإل يلكيهلا ليدعتلل ةطخ ىلع ىوكـــــــشلا يوتحت نأ بجي

 ةيئاقولا موـسرلا ضرف ةرتف لالخ هيلع عقاولا ميـسجلا ررـضلا ةلازإو اهعاـضوأ حيحـصت ةكرـشلا عيطتـست

 ردــقلاــب ةدودــحم ةــينمز ةرتفل ةــيئاــقولا تاءارجإلا قيبطت متي هــنإــف ةــياــقولا قاــفتال ًاــقبط هــنأ ثــيح

 .يلكيهلا ليدعتلا ةعانصلا يرجت نأ لجأ نمو ريطخلا ررضلا ةجلاعم وأ عنمل يرورضلا

 

 ةطخ ديدحت دنع ةيلاتلا رـــصانعلا ةـــسارد رـــصحلا سيلو لاثملا ليبـــس ىلع ةيلحملا ةعانـــصلل نكمي امك

  : ةيئاقولا ريبادتلل يجيردتلا ريرحتلا عم نمازتم نوكي نا ىلع يلكيهلا ليدعتلا

 .ةلامعلا بيردت •
 . ةثيدحلا ةينقتلا مادختسا •
 . جاتنا طوطخ و تارامثسا خض ، ةينقت بيلاسأ مادختسا •
 .يلكيهلا ليدعتلا ةطخ يف دعاست ىرخا لئاسو يأ •
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةماعلا ةحلصملا :سداسلا مسقلا

 اهراثآ يه امو ةماعلا ةحلــــصملا مدخت فوــــس اهنا فيكو ةحرتقملا ريبادتلا نع يليــــصفت حرــــش ميدقت

  .ىوكشلا لحم جتنملل نيكلهتسملا اصوصخو يجيلخلا قوسلا ىلع ةيباجيالاو ةيبلسلا
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

  ةجيتنلا :عباسلا مسقلا

 جتنملا مــــــسا( جتنمل ةيجيلخلا ةعانــــــصلا هنم يناعت يذلا ميــــــسجلا ررــــــضلا نأ ةقباــــــسلا ةلدألا حــــــضوت

 نكمي ال )تاكرـــشلا ءامـــسأ( اهل ةديؤملا تاكرـــشلاو )ةيكاـــشلا ةكرـــشلا مـــسا( اهلثمت يتلاو )هباـــشملا

 ببــــسلا ربتعت ةدايزلا كلت نأو تادراولا يف ةئجافملاو ةريبكلا ةدايزلا فالخب ىرخأ بابــــسأ ىلإ هعاجرإ

 نيب ةرـشابم ةيببـس ةقالع دوجو حـضتي هنإف ،ةيجيلخلا ةعانـصلا هنم يناعت يذلا ميـسجلا ررـضلل رـشابملا

 .ررضلا ليلحت ةرتف لالخ ةيجيلخلا ةعانصلا هنم يناعت يذلا ميسجلا ررضلاو تادراولا يف ةدايزلا
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 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيئاقولا ريبادتلا :نماثلا مسقلا

 وأ اميـسج ًاررـض تقحلأ دق ايبـسن وأ قلطملا يف ىوكـشلا لحم جتنملا تادراو يف ةدايزلا ّنأ نيبت اذإ

 ريبادت ذاختا رخأت ام اذإ اهحالــــصإ بعــــصي وأ اهكرادت نكمي ال ةروــــصب ةيجيلخلا ةعانــــصلل هقاحلإب ددهت

 ةـياـمحل ةـتقؤم موــــــــسر قيبطت زوجي ،دـحوملا يجيلخلا نوناـقلا بــــــــسح ةـيرازولا ةـنجللا لـبق نم ةـيئاـهن

 قارغالا ةـحفاـكمل دـحوملا يجيلخلا نوناـقلل اـقفو ةـمئادـلا ةـنجللا نم رارق بـجومب ةـيجيلخلا ةـعاـنــــــــصلا

 ىلع هقيبطت حرتقملا تقؤملا يئاقولا مـــسرلا لوح ريدقت ميدقت متيو ،ةيئاقولاو ةيـــضيوعتلا ريبادتلاو

 .تارربملا حيضوت عم جتنم لك تادراو

 اهقيبطت ةدمو موعزملا ميــــــسجلا ررــــــضلا ةلازإل ةمزاللا ةيئاهنلا ةيئاقولا ريبادتلا عون ديدحت نيعتي امك

  .تارربملا حيضوت عم
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 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 : ةيرس ريغ ةخسن دادعإ ةيفيك

 ةرامتـــــساب ةحـــــضوملاك ةلـــــصفنم لوادج لكـــــش ىلع اهجاردا متي مـــــسقلا اذهب ةدراولا تانايبلا عيمج

 :يلاتلا لاثملاب حضوم وه امك لوادجلا هذه نم ةيرس ريغ ةخسن لمعو اهيلع قيلعتلا مث ىوكشلا

 )ةيرسلا ةخسنلا( جاتنإلا لودج

 عبارلا ماعلا ةثلاثلا ةنسلا ةيناثلا ةنسلا ىلوألا ةنسلا 
 )قيقحتلا ةرتف( 

 5450 5020 4850 4350 )نطلاب( جاتنإلا

 

 )ةيرسلا ريغ ةخسنلا( جاتنإلا لودج

 عبارلا ماعلا ةثلاثلا ةنسلا ةيناثلا ةنسلا ىلوألا ةنسلا 
 )قيقحتلا ةرتف( 

 % 125 % 115 % 111 % 100 رشؤملا

 

 تايمكلا نع حاــــصفإلا مدع عم اهروطت حــــضوت بــــسنب اهنع ريبعتلاو ةيرــــسلا ماقرألا فذح متي ثيح

 تايمك ةمـــــــسقب تانايبلل رـــــــشؤم باـــــــسح قيرط نع كلذ متيو تانايبلا ةيرـــــــس ىلع ظافحلل ةيلعفلا

 ةبوـــسنم ةيلاتلا تاونـــسلاو % 100 ىلوألا ةنـــسلا حبـــستل ىلوألا ةنـــسلا ةيمك ىلع ماع لكل ةيلعفلا

 قيلعتلاو ىرخأ ىلإ ةنس نم ريغتلا باسحب ةيكاشلا ةكرشلا موقت نأ رشؤملا مادختسا عنمي الو , اهيلإ

 نوكت ةياقولا تالاح يف تادراولا ةدايز نأو ةــــصاخ ميــــسجلا ررــــضلا رــــصانع نم لودج لك تحت اهيلع

 ةداــيزلا ةرتف لالخ تادراولا ةداــيز ريثأــت راــهظإ نم دــبال يلاــتلاــبو ريخألا ماــعلا لالخ ةــئجاــفمو ةريبك

 . قباسلا ماعلاب ةنراقملاب
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 3  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةياقولا ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 ةــــمـتاــخ

 ةديدج ةفاـــــــضإ ليلدلا اذه نوكي نأ ةيدوعـــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا لمأت

 ءاـــــضعألا لودلا نم ريبكو غلاب مامتهاب ىظحت يتلا تاعوـــــضوملا هذه تلوانت يتلا تارادـــــصإلا ىلع

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب

 ةيراجتلا تاجلاعملا اياضق ئدابمو دعاوقو سسأ مهفل نييجيلخلاو نييدوعسلا نيجتنملل ًانوع نوكيو

 .)WTO( ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تايقافتال ًاقفو

 :ىلإ هجوي نأ ليلدلا اذه لوح راسفتسا يأ دوجو ةلاح يف ةئيهلا لمأت امك

 

 

 

 

 

 

 قيفوتلا يلو هللاو

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 business_support@gaft.gov.sa :ينورتكلإ ديرب

 


