
 

 
 

a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ةلسلس

 نـييلحملا نــيجتنملا فيرعت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب

 ةـيراـجتلا تاـجلاـعملاب

 

 ىوكش ءافيتسا ليلد

 مــــعدلا ةـحفاكم

 دادعإ

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 ) م 2020 / ـه 1442(

4 

 
 

 



 
   

 
 

1 
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو
 

 

 

 

 

 

 يدوعسلا جِتنملا يزيزع

 ،،، دعبو ةبيط ةيحت
 

 ميدـقت ىلإ فدـهي يذـلا يداــــــــشرتــــــــسالا لـيلدـلا اذـه ميدـقتب ةـيجراـخلا ةراـجتلل ةـماـعلا ةـئيهلا فرــــــــشتت

 معدلا ةحفاكم ىوكــــــش دادعإ ةيفيك لوح ةيدوعــــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملل ةينفلا ةدعاــــــسملا

 نأ نوملعتو ،ىوكــــــشلا جذومن اهنمــــــضتت نأ بجي يتلا ةيــــــساــــــسألا تانايبلاو تامولعملا حيــــــضوتو

 مهأ نم ربتعت ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنمب ةـيلودـلا تاـقاـفتالاـب اـهيلع صوــــــــصنملا ةـيراـجتلا تاـجلاـعملا

 ةيدام رارــضأ نوهجاوي دق نيذلا ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملل نوعلا ميدقتل ةيلودلا لئاــسولا

 يف ةريبكلا ةدايزلا وأ ةموعدملا وأ ةقرغملا تادراولاب مهرثأت ةجيتن مهتعانــــــــص ىلع رثؤت ةميــــــــسج وأ

 ةيرورــــــض صوــــــصنو تابلطتم ىلع يوتحت تايلآلا هذه نأ ًاــــــضيأ ملعن امك ،ةلثامم تاجتنمل تادراولا

 هذه مادختـــــسا يف دعب ةربخلا مهيدل نوكتت مل نيذلا ةلثامم تاجتنمل نييدوعـــــسلا نيجتنملا  مهفل

 ةببـــسملا تادراولا دـــض  معد ةحفاكم موـــسر قيبطتل قيقحت حتف بلطو ىواكـــشلاب مدقتلل تايلآلا

 .ةعانصلاب يداملا ررضلل

 حــــــــضوت اـمك معد ةـلاـحل ضرعتلا ةـلاـح يف ىوكــــــــشب مدـقتلا تاءارجإ حرــــــــشل لـيلدـلا اذـه ءاـج دـقو

        ىوكشلا ميدقت يف دعاسي امم ،ىوكشلا جذومن اهميدقت بولطملا ةيساسألا تانايبلاو تامولعملا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 تاقيقحتلا هذه لثم اهبلطتت يتلا ةحيحـــــصلا ةينوناقلاو ةينفلا عوفدلاو ججحلا حـــــضوت يتلا ةقيرطلاب

 .ةدقعملا

 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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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةــــمدـــــــقـمـلا

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

 جذومنب اهميدقت بولطملا ةيـــساـــسألا تانايبلاو تامولعملا حيـــضوتو معدلا ةحفاكم ىوكـــش دادعإ

 .ىوكشلا

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

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

 ةقد ىدم ةـساردب ةينفلا ةنامألا بتكم موقيو ,ىوكـشلا لوبقل يلاتلا لمعلا موي خيرات نم لمع موي

 ءدـبلا رربت ةـيفاـكو ةـقثوم ةـيئدـبم ةـلدأ كاـنه ناـك اذإ اـم دـيدـحتل ىوكــــــــشلاـب ةـمدـقملا ةـلدألا ةـياـفكو

 ةداـيزل ةـجيتن ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا هـنم يناـعت يذـلا ررــــــــضلاو معدـلا ةـلاـح دوجو ىلع لدـت و قيقحتلاـب

 ءدبب اهتايــــــــصوت نمــــــــضتي ةـمئادلا ةـنجللا ىلإ هـعفرت يئدـبم ريرقت دادعإب موقت مث ،ةموعدـملا تادراولا

 نم مايأ ةعبـــــس لالخ ةمئادلا ةنجللا رارقب يكاـــــشلا ةينفلا ةنامألا رطختو ىوكـــــشلا ضفر وأ قيقحتلا

 .هرودص خيرات

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

 ةــــــــصاـخلا ةـلئــــــــسألا مئاوق ىلع درلا كـلذ يف اـمب ةـيجيلخلا ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا نولثمي نيذـلا نيجتنملا

 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

 :تانايبلا ةيرس

 ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكمل دحوملا )ماظنلا( نوناقلاو ةيــضيوعتلا ريبادتلاو معدلا ةحفاكم قافتا لفكي

 هذــه ةــيرــــــــس ىلع ظاــفحلا ةــيلآ ةــيبرعلا جيلخلا لودــل نواــعتلا سلجم لودــل ةــيئاــقولاو ةــيــــــــضيوعتلا

 ماـظنلا رظحي ثـيح ،ةـينعملا فارطألا وأ نيكاــــــــشلا /يكاــــــــشلا لـبق نم اـهميدـقت متي يتلا تاـمولعملا

 نم قبـــسم يباتك حيرـــصت نودب تامولعملا هذه ءاـــشفإ قيقحتلاب ةقالع هل صخـــش وأ ةهج لك ىلع

 تاـمولعملا هذـه ءاــــــــشفإ ةـيذـيفنتلا هـتحئالو )ماـظنلا( نوناـقلا مرجي اـمك .ةـيرــــــــسلا تاـمولعملا مدـقم

 ام وأ )يدوعــس لاير فلأ ةئامــسمخ( 500.000 اهردق ةيلام ةمارغ ىلإ لــصت ةديدــش تابوقع ددحيو

 .ءاضعألا لودلا تالمع نم اهلداعي

 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

 عيمجل حاتم ماعلا فلملا نوكيو ،ةينفلا ةنامألا يف ماعلا فلملاب ةيرـسلا ريغ ةخـسنلاب ظافتحالا متيو

 ةـــــــصرفلا حاتت قيقحتلا ةرتف لالخ يئاهن رارق ىلإ لـــــــصوتلا متي ىتحو ،هيلع عالطالل ةينعملا فارطألا

 .اهحلاصم نع عافدلل ةينعملا فارطألا لك مامأ

 :معدلا

 

 

 

 

 يأ نم وأ أشنملا ةلود ةموكح نم ةمدقم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ،ةيلام ةمهاسم يأ وه معدلا
 نم ةعومجم وأ اردصم وأ اجتنم ناك ءاوس معدلا يقلتمل ةدئاف قيقحت اهنع جتنيو اهب ةماع ةئيه
 ةلود ةموكح اهذفنت وأ اهمدقت تاسرامم ةيأ وأ ططخ وأ جمارب لالخ نم نيردصملا وأ نيجتنملا
 .ةدروتسملا لودلا / ةلودلا ةعانصل ايدام اررض ثودحب ددهي وا ببسي امم أشنملا وأ ريدصتلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :صصخملا معدلا

 وا ةنيعم تاـــســـسؤم يف هيلع لوـــصحلا معدلل ةحناملا ةطلـــسلا رـــصحت امدنع اـــصـــصخم معدلا نوكي

 تاـــــــســـــــسؤمل حنمي معدلا غلبم نم ريبك ءزج نوكي نا وا ،ةنيعم ةيفارغج ةقطنم وا ،ةنيعم ةعانـــــــص

 ةقحتــسملا تاعانــصلا ةفاكل ةيئاقلت ةقيرطبو اقيقد اقيبطت معدلا حنم طورــش قيبطت مدع وأ ،ةنيعم

 .معدلل

  :ءارجا ذاختال لباقلا معدلا

 ًاررــض ببــسيو ،صــصخملا معدلا طورــش ةفاك هيف رفاوتت يتلاو ةروظحملا جماربلا ريغ جمانرب يأ وهو

 حتفب معدلا نم عونلا اذه هجاويو ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ءاـــــضعأ نم رخآ وـــــضعل ةيلحملا ةعانـــــصلاب

 مدقي صـصخم معد جمانرب دوجو تبثتل )ةيجيلخلا( ةيلحملا ةعانـصلا مدقت دنع ةيـضيوعت ريبادت قيقحت

 تببــستو تديازت يجيلخلا قوــسلل ةعانــصلا هذه نم تادراولا نأو ةددحم تاعانــص وأ ةعانــصل ةعفنم

  .قارغإلا يف ررضلاب صاخلا ءزجلا يف حضوم وه امك يدام ررض ثودح يف

  :روظحملا معدلا

 يأ يف هقيبطت درجمبف هتعيبطب صـصخم وهو هميدقت نع ءاـضعألا عنتمي نأ بجي يذلا معدلا وهو

 معدو ،ريدـــصتلا معد :لمـــشيو ةفلتخم تاءارجإب ةرـــشابم هتهجاوم ىرخألا ءاـــضعألا لودلل حيتي ةلود

 .ةدروتسملا ةعلسلا لحم ةيلحملا ةعلسلا لالحإ

 ةـيوــــــــست ىلإ ءوجللاـب فارطألا ددـعتم راــــــــسملا ةـيلآ قيرط نع هـتهجاوم نكمي معدـلا نم عونلا اذـهف

 ررـــــــض دوجو تابثإل ةجاحلا نودو ةيـــــــضيوعتلا ريبادتلا قيقحتب مايقلل ةجاحلا نود ةرـــــــشابم تاعزانملا

 معدلا ءاهنإ وأ فقوب معدلا مدقت يتلا ةموكحلا نم ةمظنملا وـــــضع بلطي ثيح ةيلحملا ةعانـــــصلاب

 .اروف روظحملا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةقالعو يدام ررـــــضو معد( هقيبطت طورـــــش رفوت ةلاح يف ةيـــــضيوعت ريبادت قيقحت حتف ًاـــــضيأ نكميو

  .)ةيجيلخلا( ةيلحملا ةعانصلا نم ىوكش ىلع ًءانب ةيضيوعت ريبادت ضرف هنع جتنيو )امهنيب ةيببس

 :ررضلا

 

 يف لثمتت يتلاو ةيكاـــشلا ةيلحملا ةعانـــصلا يف ةرثؤملا لماوعلا ةـــسارد لالخ نم ررـــضلا ديدحت متيو

 ثدح دق ررــــضلا نوكي نأ بجي امك ،ةيلحملا راعــــسالا يف رثؤت لماوعو ةعانــــصلا ةلاح يف رثؤت لماوع

 ةـينفلا ةـناـمألا بـتكم موقيــــــــسو ،اـهيلع معدـلا ةـحفاـكم موــــــــسر ضرف متيل ةـموعدـملا تادراولا ةـجيتن

 تادراولا نأ حـــــــضوت يتلا اهيلا راـــــــشملا لماوعلا كلتو تادراولل ةيبـــــــسنلاو ةقلطملا ةدايزلا ةـــــــسرادب

 .اهب ًاررض تقحلأو ةيلحملا ةعانصلا ىلع ابلس ترثأ ةموعدملا

 :قيقحتلا ةطلس

 ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكم ىلإ اهميدقت متي يئاهنلا اهلكــــشب ىوكــــشلا ءافيتــــسا نم ءاهتنالا دعب

 مدقت فوــــــــسو .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودب ةيلودلا ةراجتلا يف ةراــــــــضلا تاــــــــسرامملا

 نم دـكأـتلاـب ةـكراــــــــشملاو ةـيدوعــــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملاـب نيجتنملل ةدـعاــــــــسملا ةـئيهلاـب ةـينعملا ةرادإلا

 .ةينفلا ةنامألا بتكمل اهميدقت لبق ىوكشلا تانايب ءافيتسا

 ةماع تاظحالم

 

 

 

 

 

 .ةيلحم ةعانص ءاشنإ ةقاعإ وأ ررضلاب ديدهتلا وأ يداملا ررضلا ،ررضلا موهفم ينعي

 ةيكاشلا ةكرشلل ةمدختسملا ةيمسرلا قاروألا ىلع ىوكشلا ميدقت متي•

 .ةينفلا ةنامألا بتكم نم دعملا جذومنلل ًاقفو

 .ىوكشلا ماسقأ عيمجب ةجردملا تانايبلا ءافيتسإ متي•

 .تادنتسم نم اهديؤي امب ىوكشلا تانايب معد متي•
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ىوكشلا تايوتحم

 

 ،هباــشملا جتنملاو ،)ينعملا جتنملا( دروتــسملا جتنملاو ،ىوكــشلا مدقم نع ةماع تامولعم نمــضتي 

 نييجيلخلا نيجتنملاو ،نيفورعملا نييجيلخلا نيدروتـسملاو ،نيفورعملا بناجألا نيردـصملاو نيجتنملاو

 .ةعانصلا ليثمت ةبسنو

 

 لودـلا / ةـلودـلا     يف بـناـجألا نيردــــــــصملا / نيجتنملل ةـحونمملا معدـلا جمارب نع تاـناـيب نمــــــــضتي 

 .معدلا شماه ديدحتو ،قيقحتلاب ةينعملا

 

 ،ةيرعـسلا راثآلاو ،ةيقوـسلا ةـصحلاو ،يجيلخلا قوـسلا يلامجإو تادراولا مجح روطت نع تانايب نمـضتي 

 .هباشملا جتنملل ةيداصتقالا ةيلحملا ةعانصلا تارشؤمل ليلحت صخلمو

 

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

 .ررضلل ىرخألا لماوعلا

 

 .ةيببسلا ةقالعلاو ررضلاو معدلا نع ىوكشلاب ةمدقملا ةلدألا ثحب ةجيتن نمضتي

 

 

 .تاقفرملاب ةمئاق نمضتي

 لوألا مسقلا

 يناثلا مسقلا

 ثلاثلا مسقلا

 عبارلا مسقلا

 سماخلا مسقلا

 سداسلا 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 مـــسأ :ةيلاتلا تانايبلا ءافيتـــساب ةيكاـــشلا ةكرـــشلا موقت .1

 ،فتاهلا مقر ،ةكرـــشلا لام سأر ،جاتنإلا ناكم ،جاتنإلا ةيادب خيرات ،ةكرـــشلا ءاـــشنإ خيرات ،يراجتلا

  .ينورتكلإلا عقوملا ،ينورتكلإلا ديربلا ،سكافلا

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

 دقع نم ةخـــــــسن قافرإ عم ،ينورتكلإلا عقوملا ،ينورتكلإلا 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

 :هباشملا يجيلخلا جتنملاو ىوكشلا لحم دروتسملا جتنملا 1-2

 

 

 

 ينعملا جتنملل هباـــشملا ةيكاـــشلا ةيلحملا ةعانـــصلا هجتنت يذلا جتنملا وه :هباـــشملا يجيلخلا جتنملا

 هبايغ ةلاح يف هباــشملا جتنملا لحم ينعملا جتنملا لحي نأ نكمي ثيحب يحاونلا ةفاك يف دروتــسملا

 .ينعملا جتنملاب هبشلا ةبيرق صئاصخ دوجول ةجيتن

 ببستملاو يجيلخلا قوسلا ىلإ دروتسملا جتنملا وه :ىوكشلا لحم دروتسملا جتنملا
 .ةيلحملا ةعانصلل ررضلا يف
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 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 نيجتنملا هباشت وأ قباطت ىدم نم

 .)ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ددحم وه امك( ةيبرعلا ةغللاب جتنملا مسأ •
 .)ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ددحم وه امك( ةيزيلجنالا ةغللاب جتنملا مسأ •
 .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 •

 

 ثالثلا تاونـــــسلا لالخ ىوكـــــشلا لحم جتنملا داريتـــــساب يكاـــــشلا مايق نع تانايب

 :ةريخالا

 ةيمكلا ،أــشنملا ةلود :ةيلاتلا تانايبلا يفوتــست ىوكــشلا لحم جتنملا داريتــساب يكاــشلا ماق لاح يف 

 .تادراولا مييقتل ةمدختسملا ةلمعلاو ةدحولا ديدحت عم ةميقلاو

 :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

 

 :ةعانصلا ليثمت ةبسن

 ةـعاـنــــــــصلا " ريبعتب دــــــــصقي هـنإـف ةـيــــــــضيوعتلا ريبادـتلاو معدـلا قاـفتا نم 1 – 16 ةداـملا ماـكحأل ًاـقبط

 نم ةريبك ةبــــسن تاجتنملا كلت نم مهجاتنإ مجح لكــــشي نيذلا ةهباــــشملا تاجتنملا وجتنم " ةيلحملا

 .يلحملا جاتنإلا عومجم

 قاــــفرإ عم نييجيلخلا نييلحملا نيجتنملا ةــــفاــــكل هــــتميقو يلعفلا جاــــتنالا مجح جاردا متي نأ دــــبال

 يجيلخلا قوــــسلا جاتنا يلامجإ ىلإ ةكرــــش لك جاتنا ةبــــسن جاردا اــــضياو ،كلذ ىلع ةلادلا تادنتــــسملا

 ديدحت عم ةيلحملا ةعانــــــصلل مهليثمت ىدم تابثإل ةيكاــــــشلا تاكرــــــشلا جاتنا ةبــــــسن ديدحتو لماكلاب

 تانايب ءافيتـسا عم ،تدجو نا ةـضراعملا وا ،دييأتلا تاباطخ قافرا عم ،ىوكـشلا نم ةكرـش لك فقوم

 .ينورتكلالا ديربلاو سكافلاو فتاهلاو نيوانعلا

 " ةيلحملا ةعانصلا ليثمت ةبسن باسح ةيفيك حضوي )1( لاثم "

 ةبسنلا جاتنإلا 

 % 55 8000 ةيكاشلا ةكرشلا

 % 31 4500 أ ةجتنم ىرخأ ةكرش

 %10 1400 ب ةجتنم ىرخأ ةكرش

 % 4 650 ج ةجتنم ىرخأ ةكرش

 % 100 14550 يلامجإلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

55%

4%
10%

31%

تمثيل الصناعة

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاجتنملا جاتنإب موقت اهرابتعاب ةيلحملا ةعانــــــصلا لثمت ةيكاــــــشلا ةكرــــــشلا نأ قباــــــسلا لاثملا حــــــضوي

 .تاجتنملا كلت نم يلحملا جاتنإلا عومجم نم ةريبك ةبسنب ةهباشملا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 معدلا تابثإ تانايب :يناثلا مـسقلا

 :معدلا

 يأ نم وأ أـــــشنملا ةلود ةموكح نم ةمدقم ةرـــــشابم ريغ وأ ةرـــــشابم ،ةيلام ةمهاـــــسم يأ وه معدلا

 نم ةعومجم وأ اردــــــصم وأ اجتنم ناك ءاوــــــس معدلا يقلتمل ةدئاف قيقحت اهنع جتنيو اهب ةماع ةئيه

 ةـلود ةـموكح اـهذـفنت وأ اـهمدـقت تاــــــــسراـمم ةـيأ وأ ططخ وأ جمارب لالخ نم نيردــــــــصملا وأ نيجتنملا

 .ةدروتسملا لودلا / ةلودلا ةعانصل ايدام اررض ثودحب ددهي وا ببسي امم أشنملا وأ ريدصتلا

 :معدلا جمارب

 طباوــضلا عــضول اهنــست تاعيرــشتو نيناوقل اقفوو ةددحم جمارب ىلع ًءانب اهيجتنم معدب لودلا موقت

 نع ةلوئــــسملا ةهجلاو حونمملا معدلا ةدمو معدلا رادقمو معدلل نيقحتــــسملا ددحت يتلا ريياعملاو

 نكلو اــهيجتنمل هــحنمت لودــلا قوقح نم قح وهو عونمم سيل هــتاذ دــح يف معدــلاو ،معدــلا حنم

 .ًاروظحم وا ًاصصخم معدلا اذه نوكي ال ثيح اقباس اهيلإ ةراشإلا مت تالاح كانه

 ةردـــــصملا وأ/و ةجتنملا ةلودلا اهمدقت يتلا معدلا جمارب نع تامولعم جاردا يكاـــــشلا ىلع بجي اذل

 نا جماربلا كـلتب ةــــــــصاـخلا ةـلدألا قاـفرا بـجي اـمك ،هدـح ىلع معد جماـنرب لـكل ىوكــــــــشلا لـحم جتنملل

 .نكمأ

 :يلي امك معدلا جمانرب نع ةحاتملا تامولعملا ةفاك ركذ بجي امك

 .جمانربلا ةدم •
 نيناوقلا هذه نم ةروص قافرا بجيو ،معدلا اذه حنم متي اهاضتقمب يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا •

  .قفرمك ةيزيلجنإلا ةغللاب ةمجرت ميدقت عم ىرخأ رداصم يأو
  .)ةصاخ وأ ةيموكح ةهج تناك ءاوس( معدلا جمانرب ةرادإ نع ةلوئسملا ةهجلا  •
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 
 
 بناجألا نيردصملا/نيجتنملا ىلإ معدلا ميدقتب ةموكحلا اهيلإ دهعت ىرخأ ةسسؤم وأ ةهج يأ •

  .معدلا يقلتم
 وأ ندملا ىوتسم وأ ةيزكرملا ةموكحلا ىوتسم( معدلل ةحناملا تاهجلل يموكحلا ىوتسملا •

  .)تاظفاحملا وأ قطانملا
 ىتح ،هيلع معدلا يقلتم لوـصحل معدلا جمانرب وا نوناقلا اهددحي يتلا طباوـضلاو ريياعملا حرـش بجي

   .ال ما صصخم معدلا جمانرب ناك اذإ ام تابثإب يكاشلا موقي

 ةددحم تاكرــش وأ ةكرــش ىلع ارــصاق جمانربلا ناك اذإ ام يكاــشلا حــضوي نأ بجي لاثملا ليبــس ىلعف

 يف ددحم يفارغج ميلقإ يف تاكرـشلل صـصخم وأ ريدـصتلل صـصخم وأ ةنيعم تاعانـص وأ ةعانـص وأ

 .خلا ....معدلا مدقت يتلا ةلودلا

 :ثيح نم معدلا جمانرب فصو بجي

 ناك ام اذإ لاثملا ليبس ىلع قيقحتلا لحم ردصملا وأ جتنملل مدقملا معدلا جمانرب فدهو ةعيبط •
 تاعانص عيجشت ،ليثم دروتسم جتنم لحم يلحم جتنم لالحإ وأ ،تارداصلا مجح ةدايز هنم فدهلا

  .خلا .... ةنيعم ةيفارغج ةقطنم يف ومنلا ةدايز وأ ،ةنيعم
 وا )خلإ ....ضورق تانامض ،ضورق ،ةموكحلا بناج نم ةمدقم حنم( رشابم :حونمملا معدلا عون •

 .)خلا ... ضورق دئاوف تاءافعإ ،موسر نم تاءافعإ ،ةيبيرض تاءافعإ( رشابم ريغ
   .حونمملا معدلا رادقم ديدحت •

 
 لالخ ىنعملا جتنملل حونمم جماـنرب لـكب صاـخلا معدـلا رادـقم باـــــــسح متي نكمأ نإ

  .قيقحتلا ةرتف
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :معدلا رادقم

 قيقحتلا ةـطلــــــــس موقتو .معدـلا يقلتم ىلع دوعت يتلا ةدـئاـفلا لـثمي يذـلا غلبملا وه معدـلا رادـقم

 :ةيتآلا دعاوقلل ًاقبط معدلا رادقم باسحب

  .قيقحتلا ةرتف لالخ قيقحتلل ةعضاخلا تاجتنملل مدقملا معدلا غلبم يلامجإ ديدحت •
 .هيلع لوصحلا لجأ نم اهعفد متي تافورصم يأ معدلا غلبم نم مصخي  •
  .معدلا نم قيقحتلل ةعضاخلا تاجتنملا نم ةدحو لك بيصن ساسأ ىلع معدلا غلبم ديدحت متي   •
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ررضلا تابثإ تانايب :ثلاثلا مسقلا

 
 
 

 

 اذإف ،طقف هباـــشملا جتنملا يف ةيكاـــشلا ةكرـــشلل يداـــصتقالا ءادألا روطتب مـــسقلا اذه تانايب قلعتت

 تاجتنمب ةقلعتم تانايب يأ داعبتــسا متي هباــشملا جتنملا ريغ ىرخأ تاجتنم جاتنإب موقت ةكرــشلا تناك

 اهريغو ،ةيدقنلا تاقفدتلاو ،رامثتـسالا ىلع دئاعلا :لثم اهلـصف نكمي ال يتلا تانايبلا ادع اميف ،ىرخأ

 ضعب يف الإ ةيريدقتلا تـسيلو ةيلعفلا تانايبلا ميدقت متي امك ،لكك ةكرـشلاب ةـصاخلا تارـشؤملا نم

 .ررضلاب ديدهتلا تالاحب ةصاخلا تالاحلا

 :ةيلحملا ةعانصلا

 لـثمي نيذـلاو دروتــــــــسملا جتنملل ةـهباـــــــــشملا تاـجتنملل نويلحملا نوجتنملا ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا ينعت

 لودل يلحملا قوـــــسلا لخاد جتنملا اذه نم يلحملا جاتنإلا يلامجإ نم ةريبك ةبـــــسن مهجاتنإ عومجم

 .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم

 :يلحملا قوسلا

 لودل يلحملا قوـــــــسلا نأ ىلإ ةراـــــــشإلا ًامئاد متيو لكك نواعتلا سلجم لودل يلحملا قوـــــــسلا وه

 .دحاو قوس وه نواعتلا سلجم

 

 ةخسنلا يوتحت نا ىلع طقف ةيرسلا ىوكشلا ةخسنب أبعت ةيرس تانايب ربتعت ررضلا تابثا تانايب

 .ةيرسلا تانايبلا سكعت تارشؤم ىلع ىوكشلا نم ةيرسلا ريغ
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ررضلا مييقت ةرتف

 جتنملا نع ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلل ةـيداــــــــصتقالا تارــــــــشؤملاو ةـيلاـملا تاـناـيبلا ميدـقت متي يتلا ةرتفلا يه

 نيب ام نوكت ام ةداع( ةموعدملا تادراولا ةجيتن ةيلحملا ةعانــصلا ىلع عقاولا ررــضلا حيــضوتل هباــشملا

 .ةنكمم ةرتف برقأل اهريدقت نكميو ،)تاونس سمخو ثالث

 جذومنب ةحـــــــضوملاك ةلـــــــصفنم لوادج لكـــــــش ىلع اهجاردإ متي مـــــــسقلا اذهب ةدراولا تانايبلا عيمج

 :يلاتلا وحنلا ىلع لوادجلا هذه نم ةيرس ريغ ةخسن لمعو اهيلع قيلعتلا مث ىوكشلا

 )ةيرسلا ةخسنلا( جاتنإلا ةفلكت لودج

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا 
 عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف( 
 جاتنإلا ةفلكت

 545 502 485 435 لايرلاب

 

 )ةيرسلا ريغ ةخسنلا( جاتنإلا ةفلكت لودج

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا 
 عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف( 
 %125 %115 %111 %100 جاتنالا ةفلكت

 

 :ىوكشلا لحم جتنملا نم تادراولا مجح روطت

 ةرتف لالخ ًاــيدــنتــــــــسم ةدــيؤم ينعملا جتنملا نم تادراولا ةــيمك روطت نع تاــناــيب ميدــقت متي ثــيح

 ةيموكحلا تاهجلا نم يمـسر ردـصم نوكي نأ دبال يذلا تانايبلا ردـصم حيـضوت عم ررـضلا يف قيقحتلا

  مث )كرامجلا ةحلصم وأ تامولعملاو ءاصحإلل ةماعلا ةحلصملا( لثم تادراولا تانايب ءاصحإب ةصتخملا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

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

 .ررضلا

  ةموعدملا تادراولل ةيبسنلاو ةقلطملا ةدايزلا

 :ةقلطملا ةدايزلا

 ردــــــصم حيــــــضوت عم ررــــــضلا مييقت ةرتف لالخ )ةموعدملا( ةينعملا لودلا نم تادراولا مجح جاردإ متي

  تانايبلا ءاصحإب ةصتخملا ةموكحلا تاهجلا نم يمسر ردصم نوكي نأ دب ال يذلا تانايبلا

 ةنراقم ءارجإو تادراولا روطت ثحب مث )كرامجلاو ةبيرــضلاو ةاكزلا ةئيه وأ ءاــصحإلل ةماعلا ةئيهلا( لثم

 .ررضلا يف قيقحتلا ةرتفب ةفلتخملا تاونسلا لالخ )ةيمك( تادراولا مجح نيب

 نم ةنراقملا دقع يكاشلل نكميو ررضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ تادراولا ةدايز ىلع قيلعتلا جاردا متي

 .ساسأ ةنس وأ ىرخأ ىلإ ةنس
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةيبسنلا ةدايزلا

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

 :يلاتلا لودجلاب حضوم وه امك عافترالاو ضافخنالا ثيح نم ةبسنلا كلت روطت ىلع قيلعتلاو ررضلا

 نايب
 ماعلا
 لوألا

 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 عبارلا ماعلا
 )قيقحتلا ةرتف( 

 8000 4200 4000 3000 أ ةلود
 8700 6000 5500 5000 ب ةلود

 16700 10200 9500 8000 ةموعدملا تادراولا يلامجا
 ريغلا ىرخالا تادراولا

 ةموعدم
900 1000 950 1300 

 18000 11150 10500 8900 تادراولا يلامجا
 لحم تادراولا يف ةدايزلا

 )%( ىوكشلا
100% 119% 128% 209% 

 جتنملا نم يجيلخلا جاتنإلا
 هباشملا

17230 18100 17500 14000 

 ىلإ تادراولل ةيبسنلا ةدايزلا
 جاتنإلا

46% 52% 58% 119% 

 %257 %126 %113 %100 رشؤملا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ماـعلا نم ةـحاـتم ةرتف برقأ ىتح تادراولا ناـيب ميدـقت متي لـمتكم ريغ عبارلا ماـعلا نوكي نأ ةـلاـح يفو

 لامكتــــسا متي نأ ىلع ةنراقم ةرتفك قباــــسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن تانايب ميدقت ىلإ ةفاــــضإلاب عبارلا

 :يلاتلا لودجلاب حضوم وه امك قيقحتلا لالخ ةنسلا يقاب

 نايب
 ماعلا
 لوألا

 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 رهشأ 9
 ماعلا نم
 ثلاثلا

 ماعلا
 عبارلا
 ةرتف( 

 )قيقحتلا
 8000 4000 4200 4000 3000 أ ةلود
 8700 5500 6000 5500 5000 ب ةلود

 تادراولا يلامجا
  ةموعدملا

8000 9500 10200 9500 16700 

 ريغلا ىرخالا تادراولا
 ةموعدم

900 1000 950 700 1300 

 18000 10200 11150 10500 8900 تادراولا يلامجا
 تادراولا يف ةدايزلا

 )%( ةموعدملا
100% 118% 125% 100% 176% 

 نم يجيلخلا جاتنإلا
 هباشملا جتنملا

17230 18100 17500 15000 9230 

 ةيبسنلا ةدايزلا
 جاتنإلا ىلإ تادراولل

46% 52% 58% 63% 181% 

 %286 %100 %126 %113 %100 رشؤملا
 

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

 .)ثلاثلا ماعلا( قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفنب ةنراقملاب % 176 ةبسنب
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم 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 ةفاــضإلاب ةيكاــشلا ةعانــصلل ةيلحملا تاعيبملا نواعتلا سلجم لودل يلحملا قوــسلا لثميو

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

 ىرخألا ةيلحملا تاعيبملا + ةيكاــشلا ةعانــصلل ةيلحملا تاعيبملا( = يرهاظلا يجيلخلا قوـسلا مجح

 .)رداصملا ةفاك نم تادراولا لامجا + سلجملا لود لخاد

 ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ اـــهيلع قيلعتلاو ةـــيلحملا تاـــعيبملا ةـــيمك ىلع يوتحي لودـــج جاردإ 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
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 نايب
 ماعلا
 لوألا

 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 ماعلا
 عبارلا
 ةرتف( 

 )قيقحتلا
 9340 14800 14200 13500  يكاشلل ةيجيلخلا تاعيبملا مجح

 نيرخالا نييجيلخلا نيجتنملا تاعيبم مجح 
  )ةردقم(

1230 1820 1100 950 

 16700 10200 9500 8000 ةموعدملا تادراولا مجح

 1300 950 1000 900 ةموعدملا ريغ ىرخالا تادراولا مجح

 28290 27050 26520 23630 يرهاظلا يجيلخلا قوسلا يلامجا
 % 35 % 57 % 56 % 59 )%( يكاشلا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا

 نيجتنملا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا
 )%( نيرخالا

5 % 7 % 4 % 4 % 

 % 62 % 39 % 37 % 35 )%( ةموعدملا تادراولل ةيقوسلا ةصحلا

 ريغ ىرخالا تادراولل ةيقوسلا ةصحلا
 ةموعدملا

100 % 132 % 78 % 65 % 

 

 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
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

الحصة السوقية

الحصة السوقية

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

حجم الواردات المدعومة حجم المبيعات الخليجية للشاكي

حجم المبيعات الخليجية للشاكي

5000

8750

12500

16250

20000
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةموعدملا تادراولا راعسأ راثآ

 :ةيلاتلا رصانعلا يف ةموعدملا تادراولا راعسأ رثأ حضتي

 :يرعسلا قرفلا .1

 عيب رعـــــس نع لقي رعـــــسب يجيلخلا يلحملا قوـــــسلا لخاد موعدملا جتنملا عيب وه :يرعــــسلا قرفلا

 باب( يراجتلا ىوتــــــسملا سفن ىلع ةيجيلخلا ةيلحملا ةعانــــــصلا هجتنت يذلا هباــــــشملا يلحملا جتنملا

 .)دروتسملا نزاخم باب = عنصملا

 كلذو ةيلحملا تاعيبملا راعــسأ ىلإ يرعــسلا قرفلا ةبــسنب هنع ريبعتلا مث يرعــسلا قرفلا باــسح متيو

 .تانايبلا ةيرس ىلع ًاظفح

 جتنملا ناك اذإ ام حيـــضوت عم يرعـــس قرف دوجو ىلع ليلد اومدقي نأ ىوكـــشلا يمدقم ىلع نيعتي

  لبق نم عابملا هباشملا جتنملا راعسأ نع لقت راعسأب يلحملا قوسلاب هعيب مت دق ينعملا دروتسملا

 ،راعــسألا ضورعو ،راعــسألا مئاوقو ،داريتــسالا تانايب مادختــسا نكمي ضرغلا اذهل .ىوكــشلا يمدقم

 .يرعس قرف دوجو ريربت لجأ نم ةقثوم ةلدأ نم هريغ وأ ،ريتاوفلاو

 عنــــصملا باب الثم يراجتلا ىوتــــسملا ديحوتل يرعــــسلا قرفلاب ةــــصاخ تاباــــسحو تايوــــست لمع متي

 تادنتــــــسملا كلذكو راعــــــسألا ىلع تايوــــــستلا ركذ نم دبال اذل ،دروتــــــسملا نزاخمو يلحملا جتنملل

 .اهل ةديؤملا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 يرعسلا قرفلا باسح ةقيرط

 

 

 

 

 

 :ةيلحملا راعسألل يرعسلا ضفخلا .1

 تاذ ةموعدملا تادراولا ةدايزل ةجيتن ةيلحملا عيبلا راعـــــسأ ضيفخت ىلإ ةيلحملا ةعانـــــصلا رطـــــضت دق

 متيو ةيلحملا عيبلا راعــسأل حجرملا طــسوتملا باــسح متي كلذل يلحملا قوــسلاب ةــضفخنملا راعــسألا

 قيلعتلاو ررـــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةيلحملا ةعانـــصلا راعـــسأل حجرملا طـــسوتملا نيب ةنراقم دقع

 .راعسألا ضافخنا وأ ةدايز ىدم حيضوتل اهيلع

 :)يرعسلا تبكلا( ةدايزلا نم ةيلحملا راعسألا عنم .2

 تعنم دقف يلاتلابو ةفلكتلا ةدايز عم بـــــسانتت ال اهنكلو ةيلحملا راعـــــسألا يف ةدايز كانه نوكت دق

 ةفلكتلا ةبـسن لمع متي كلذل ،ةبـسانم ةروـصب اهراعـسأ ةدايز نم ةيلحملا ةعانـصلا ةموعدملا تادراولا

 ىلع كلذ لدي ةبـسنلا هذه يف ةدايز كانه نأ نيبت اذإو ررـضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ عيبلا رعـس ىلإ

 .ةدايزلا نم ةيلحملا راعسألا عنم

 

 

 )يبنجالا جتنملا رعس طسوتم – هباشملا يجيلخلا جتنملا عيب رعس طسوتم(

 100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هباشملا يجيلخلا جتنملا عيب رعس طسوتم
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :اهيلا ةراشالا قباسلا تانايبلا يلاتلا لودجلا حضويو

 نايب
 ماعلا
 لوألا

 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 ماعلا
 عبارلا
 ةرتف( 

 )قيقحتلا
 112 117 123 120 ةموعدملا تادراولا راعسأ طسوتم
 يجيلخلا جتنملل عيبلا راعسأ طسوتم

 125 123 120 117 هباشملا

 %10 %5 %3- %3- % يرعسلا قرفلا
 جتنملل جاتنإلا ةفلكت طسوتم

 140 129 115 110 يجيلخلا

 راعسأ طسوتم نم ةبسنك ةفلكتلا
 %112 %105 %96 %94 )%( عيبلا

 

 :ةيجيلخلا ةعانصلا تارشؤم ىلع ةيداصتقالا راثالا

 .يجيلخلا قوسلاب ةيقوسلا اهتصحو ةيلحملا ةعانصلا تاعيبم •
 .ةيلحملا ةعانصلاب صاخلا ةقاطلا لالغتساو ،ةيجاتنإلا ةقاطلاو ،جاتنإلا •
 .ةيجيلخلا ةعانصلل ماتلا جاتنإلل ةدملا رخا نوزخم •
 .ةيجيلخلا ةعانصلل روجألاو ةيجاتنإلاو ةلامعلا روطت •
 ةعانصلل لاملا سأر ةدايز ىلع ةردقلاو يدقنلا قفدتلاو رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعمو ةيحبرلا •

 .ةيجيلخلا
 

 ضعبلا اهـضعب تارـشؤملا نيب اذكو ةعمتجم تارـشؤملا كلت ىلع ةموعدملا تادراولا رثأ ةـسارد متيو

 .يدام ررض دوجو تبثتل ةيبلس ةيداصتقالا تارشؤملا هذه ةفاك نوكت نأ مزلي الو
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةطلـــس نأ ثيح تانايبلا ميدقت لئاـــسو لـــضفأ نم دعي لوادج لكـــش ىلع ررـــضلا تارـــشؤم ميدقت نإ

 ةلـصلا تاذ تانايبلا ميدقت لـضفيو ،يونـس ساـسأ ىلع ررـضلا تارـشؤم ةيبلغأ ةـساردب موقت قيقحتلا

 .ساسألا سفن ىلع

 ةيقوسلا ةصحلاو ةيلحملا تاعيبملا .1

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

 ةـكرــــــــشلل ةـيلحملا تاـعيبملا نم لـكل ةـيقوــــــــسلا ةــــــــصحلا ىلع قيلعت جاردإ متي ،ةـموعدـملا تادراولا

 ىدم حيــضوتل ررــضلا مييقت ةرتف لالخ اهمعدب ىعدملا تادراولل ةيقوــسلا ةــصحلاب اهتنراقمو ةيكاــشلا

 .ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت

 

 ةلغتسملا ةقاطلاو جاتنإلا .2

 ةدايز ريثأت ىدم حيــــضوتو اهروطت ىلع قيلعتلاو ررــــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ جاتنإلا مجح جاردإ متي

 يلاتلا وحنلا ىلع ةقاطلا لالغتــــــسا لدعم باــــــسح متي امك ،يلحملا جاتنإلا ىلع ةموعدملا تادراولا

 ىلع قيلعتلا مث ررـــــــضلا يف قيقحتلا ةرتفل )ةحاتملا ةيجاتنإلا ةقاطلا ىلع ةموـــــــسقم يلعفلا جاتنإلا(

 :هنأب ملعلا عم ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل لدعملا روطت

 رشؤملا مسا
 ماعلا
 لوألا

 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 ماعلا
 عبارلا
 ةرتف( 

 )قيقحتلا
 9340 14800 14200 13500 )ةيمك( يكاشلل ةيجيلخلا تاعيبملا

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

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

64%
80%
91%
86%

الطاقة المستغلة

الربح / الخسارة

 

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

 14000 17500 18100 17230  ةيجيلخلا ةعانصلل جاتنإلا
 ىوصقلا ةيجاتنإلا ةقاطلا
 )مجح(

20000 20000 22000 22000 

 %64 %80 %91 %86 )%( ةلغتسملا ةقاطلا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

مخزون تام اخر المدة

اإلنتاجية (طن/عامل)

 

 نوزخملا .3

 هروطت ىلع قيلعتلاو ررــــضلا مييقت ةرتف لالخ هباــــشملا جتنملا نم ةدملا ةياهن نوزخم مجح جاردإ متي

 .طقف ماتلا جاتنإلا نوزخم كانه نوزخملاب دوصقملاو ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

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

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

مخزون تام اخر المدة

اإلنتاجية (طن/عامل)

 

 روجألا ،ةيجاتنإلا ،ةلامعلا .4

 ةرتف لالخ هباـــــــشملا جتنملا يف لمعت يتلا طقف ةرـــــــشابملا ةلامعلا ددع روطت ىلع قيلعت جاردإ متي

 .ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا مييقت

 مييقت ةرتف لالخ هباــــشملا جتنملا يف ةلماعلا صخت يتلا ةرــــشابملا روجألا روطت ىلع قيلعت جاردإ متي

 .ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا

 تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيــــــضوتل ررــــــضلا مييقت ةرتف لالخ لامعلا ةيجاتنإ روطت ىلع قيلعت جاردإ متي

 .ةموعدملا

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

 320 480 500 500 )ددع( ةلامعلا
 690 741 718 715 )ةلمع( روجألا
 /نط( ةيجاتنإلا

 )لماع
34 36 36 29 
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

64%
80%
91%
86%

الطاقة المستغلة

الربح / الخسارة

 

 هذـه ىلع قيلعتلا متيو نيلماـعلا ددـع ىلع ةـنــــــــس لـكل جاـتنإلا ةـمــــــــسق قيرط نع ةـيجاـتنإلا بــــــــسحت

 .ررضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةبسنلا

 ةراسخلا / حبرلا .5

 ررــــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةيفاــــصلا وأ ةيلامجإلا ءاوــــس ةدحولا ةيحبرو ةيلامجإلا ةيحبرلا جاردإ متي

 .ةكرشلا ةيحبر ىلع ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ةساردو اهروطت ىلع قيلعتلا مث

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

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

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 العائد على االستثمار

56%
126%
120%
100%

النمو

 

 رامثتسالا ىلع دئاعلا .6

 لدعملا باــسحل ةمدختــسملا ةلداعملا حيــضوت عم رامثتــسالا ىلع دئاعلا لدعم ىلع قيلعت جاردإ متي

 .ةموعدملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا مييقت ةرتف لالخ

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ررــــــــضلا مييقت ةرتف نع )لـخدـلا ةـمئاـقو يلاـملا زكرملا ةـمئاـق( ةـيلاـملا مئاوقلا نم ةـخــــــــسن ميدـقت متي

 .لماكلاب

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

 16008.96 19002.59 20165.69 20258.96 رامثتسالا يلامجإ

 %2- %3 %5 %6 )%( رامثتسالا ىلع دئاعلا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 العائد على االستثمار

56%
126%
120%
100%

النمو

 

 ومنلا .7

 طبتريو ،ةددحملا ةينمزلا ةرتفلا لالخ ومنلا ىلإ ريـــــــشي يذلا رـــــــشؤملا اذه ىلع قيلعتلاو ليلحتلا متي

 .ةيقوسلا هتصحو يكاشلا تاعيبم دئاوعب ضافخنالا وا ةدايزلاب رشؤملا اذه

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلاحلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 700569 1582313 1505962 1258930 تاعيبملا داريإ 

 %56 %126 %120 %100 )%( ومنلا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

التدفق النقدي

متوسط أسعار البيع

692156
925632
958685
1025682

93

106

107

75

 

 ةيدقنلا تاقفدتلا .8

 ريثأت ىدم حيــضوتل ررــضلا مييقت ةرتف لالخ يراجلا طاــشنلا نع ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع قيلعت جاردإ متي

 .ةموعدملا تادراولا ةدايز

 

 )ىوكشلا دادعا دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لماكلاب ررضلا مييقت ةرتف نع ةكرشلل ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق نم ةخسن ميدقت متي

 عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
 )قيقحتلا ةرتف( 

 692156 9256325 958685 1025682 يدقنلا قفدتلا
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيببسلا ةقالعلا :عبارلا مسقلا

 اهيلع عقاولا يداملا ررــضلاو ةموعدملا تادراولا نيب ةيببــسلا ةقالعلا حيــضوتب ةيكاــشلا ةكرــشلا موقت

 تادراولا فالخب ىرخألا لــماوعلا ثــحبو ةــموعدــملا تادراولا رثأ حيــــــــضوت كــلذ لــيبــــــــس يف اــهلو

 نم يتلا ىرخالا لماوعلا ضعب يلي اميفو ةيببـــــــسلا ةقالعلا نأـــــــشب ةجيتن ىلإ لوـــــــصولاو ةموعدملا

 .ةيجيلخلا ةعانصلل اررض ببست نا نكمملا

   ةموعدملا ريغ تادراولا روطت

 ةيقوــسلا اهتــصح روطت كلذكو اهمعدب ىعدملا تادراولا ةدايز ىلع قيلعتلاب ةيكاــشلا ةعانــصلا موقت

 قوـــــــسلا لخاد تادراولا كلت راعـــــــسأ ىلع قيلعتلاب موقت امك سلجملا لودل يلحملا قوـــــــسلا لخاد

 .يلحملا

 :ةيجيلخلا قوسلا يف يلحملا كالهتسالا روطت

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

 عقاولا ررـــضلاب كلذ ةقالع ىدمو جتنملا اذه كالهتـــسا طامنأ يف تاريغت كانه نأ وأ رـــشابم لكـــشب

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

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ىرخألا لماوعلا

 ةعانـــصلل ًايدام ًاررـــض تببـــس دق ينعملا جتنملا نم ةموعدملا تادراولا فالخب ىرخأ لماوع دجوت دق

 نأ طرتـــشي ال هنأ ثيح ةكرـــشلا جئاتنو ءادأ ىلع ىرخألا لماوعلا ريثأت ىلع قيلعتلا نيعتي اذهل ةيلحملا

 بابــــــسأ دوجو نكمملا نم لب ررــــــضلا ثودحل ديحولا ببــــــسلا يه ينعملا جتنملا نم تادراولا نوكت

 تادراولا دـض ةيئاقو موـسر ضرف نم قيقحتلا ةطلـس عنمي ال ررـضلل ىرخأ بابـسأ دوجوو ،ررـضلل ىرخأ

 :لاثملا ليبس ىلع لماوعلا هذه نمو ةينعملا

 .نييجيلخلا نيجتنملاو بناجألا نيجتنملا نيب ةسفانملاو ةراجتلل ةديقملا تاسرامملا •
 .)ةيجولونكتلا( ةينقتلا تاروطتلا •
 .ةيجيلخلا ةعانصلل يريدصتلا ءادألا •
 .ةيجيلخلا ةعانصلا ةيجاتنإ •
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةجيتنلا :سماخلا مسقلا

 :يلي امك نوكيو ةيببسلا ةقالعلا حيضوتل قيلعت جاردإ متي

 ال يذلاو انتكرـــش هنم يناعت يذلا ررـــضلا حـــضوت يتلا اناوكـــش يف اهيلإ ةراـــشإلا قباـــسلا ةلدألل ًارظنو

 ةرـــشابم ةيببـــس ةقالع دوجو حـــضتي هنإف ،ةموعدملا تادراولا فالخب ىرخأ بابـــسأ ىلإ هعاجرإ نكمي

 لالخ هنم يناعن يذلا يداملا ررـــــــضلاو )لودلا/ةلودلا ركذا( نم ةدروتـــــــسملا ةموعدملا تادراولا نيب

  .ررضلا ليلحت ةرتف
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو
 

 تاقفرملاب ةمئاق :سداسلا مسقلا

 :ةيلاتلا تاقفرملا دوجو نم ققحتلا ىجري

 مقر

 قفرملا
 قفرملا مسا

 مقر

 ةحفصلا

 ىوكشلاب

 3 هتاليدعتو ةكرشلا سيسأت دقع نم ةخسن 1

 3 طاشنلا/ةنهملا ةلوازم ةصخر نم ةخسن 2

 4 جتنملل ةيحيضوتلا روصلاو تارشنلا 3

 6 ةيجيلخلا ةعانصلا ةيليثمت ىلع ةلادلا تادنتسملا 4

 6 معدلا جمارب تانايبل ةديؤملا تادنتسملا 5

 7 ريدصتلا رعس تانايبل ةديؤملا تادنتسملا 6

 8 تادراولا مجح نايبل ةديؤملا تادنتسملا 7

 9 اهب ةقلعتملا تاباسحلاو ةيرعسلا راثآلاب ةصاخلا تادنتسملا 8

 10 ةريخألا عبرألا تاونسلل ةدمتعملا ةيلاملا مئاوقلا نم ةخسن 9
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 4  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 معدلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةــــمـتاــخ

 تلوانت يتلا تارادــــــصإلا ىلع ةديدج ةفاــــــضإ ليلدلا اذه نوكي نأ ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا لمأت

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ءاضعألا لودلا نم ريبكو غلاب مامتهاب ىظحت يتلا تاعوضوملا هذه

 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

 


