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 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 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

 قارغإلا ةحفاكم ىوكــــش دادعإ ةيفيك لوح ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملل ةينفلا ةدعاــــسملا

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

 مهأ نم ربتعت ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنمب ةـيلودـلا تاـقاـفتإلاـب 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 مادختـــــسإ يف دعب ةربخلا مهيدل نوكتت مل نيذلا ةلثامم تاجتنمل نييدوعـــــسلا نيجتنملا  مهفل

 ةببـسملا تادراولا دـض  قارغإلا ةحفاكم موـسر قيبطتل قيقحت حتف بلطو ىواكـشلاب مدقتلل تايلآلا

 .ةعانصلاب يداملا ررضلل

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

 ميدـقت يف دـعاــــــــسي اـمم ،ىوكــــــــشلا جذومنب اـهميدـقت بولطملا ةـيــــــــساــــــــسألا تاـناـيبلاو تاـمولعملا

 هذه لثم اهبلطتت يتلا ةحيحــــــصلا ةينوناقلاو ةينفلا عوفدلاو ججحلا حــــــضوت يتلا ةقيرطلاب ىوكــــــشلا

 .ةدقعملا تاقيقحتلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 نوعلا ميدقتو ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملا ةدعاــــسمل اهدادعتــــسإ نع ةئيهلا برعت ،ًاريخأو

 قارغإلا ةحفاكمل دحوملا نوناقلا تابلطتم عم قفاوتت ىوكـــش ميدقت ءافيتـــسإل ةروـــشملاو معدلاو

 ةمظنملا ةيلودلا تاقافتإلاو 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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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا 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 ةيــساــسألا تانايبلاو تامولعملا حيــضوتو قارغإلا ةحفاكم ىوكــش دادعإ

 .ىوكشلا

 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

 ةدايزل ةجيتن ةيلحملا ةعانــــصلا هنم يناعت يذلا ررــــضلاو قارغإلا ةلاح دوجو ىلع لدت و قيقحتلاب ءدبلا

 ءدـبب اـهتاـيــــــــصوت نمــــــــضتي ةـمئادـلا ةـنجللا ىلإ هـعفرت يئدـبم ريرقت دادـعإـب موقت مث ،ةـقرغملا 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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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيساسأ ميهافم

 :تانايبلا ةيرس

 ةــيــــــــضيوعتلا ريبادــتلاو قارغإلا ةــحفاــكمل دــحوملا )ماــظنلا( نوناــقلاو قارغإلا ةــحفاــكم قاــفتا لــفكي

 متي يتلا تامولعملا هذه ةيرس ىلع ظافحلا ةيلآ ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل ةيئاقولاو

 صخــش وأ ةهج لك ىلع ماظنلا رظحي ثيح ،ةينعملا فارطألا وأ نيكاــشلا /يكاــشلا لبق نم اهميدقت

 .ةيرـسلا تامولعملا مدقم نم قبـسم يباتك حيرـصت نودب تامولعملا هذه ءاـشفإ قيقحتلاب ةقالع هل

 لــــصت ةديدــــش تابوقع ددحيو تامولعملا هذه ءاــــشفإ ةيذيفنتلا هتحئالو )ماظنلا( نوناقلا مرجي امك

 لودـلا تالمع نم اـهلداـعي اـم وأ )يدوعــــــــس لاـير فلأ ةـئاـمــــــــسمخ( 500.000 اـهردـق ةـيلاـم ةـمارغ ىلإ

 .ءاضعألا

 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 ظافتحإلا متيو

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

 .اهحلاصم نع عافدلل ةينعملا فارطألا لك مامأ

 : قارغإلا

 

 

 

 نواعتلا سلجم لود قاوــــــسأ ىلإ هداريتــــــسإ متي امدنع اقرغم جتنملا دعيو ،ام جتنم ريعــــــست يف زييمت وه قارغإلا

 .ردصملا دلبلا يف هعيب رعس نع لقي رعسب
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :قارغإلا ةسرامم ببس

 :اهنم بابسأ ةدعل قارغإلا ةسراممل ةيبنجألا لودلاب نيردصملا / نيجتنملا ضعب أجلي

 .نوزخم نم صلختلا .1

 .جتنملا ةيمسوم .2

 .ةقاطلا وأ ماخلا داوملا يف معدب وأ ةرفوب ردصملا دلبلا يف يلحملا جتنملا عتمت .3

 .ةيلاع حابرأ قيقحت نم هنكمت هقوسل ةيامح دوجو ةجيتن ردصملا دلبلا يف يلحملا جتنملا عتمت .4

 .ةتباثلا هتفلكت نم للقي امم ريبكلا جاتنإلا تايداصتقا ةزيمب يلحملا جتنملا عتمت .5

 .ةصيخر ةلامعب يلحملا جتنملا عتمت .6

 .هب مكحتلاو دروتسملا قوس يف نيسفانملا نم صلختلا .7

 :ررضلا

 

 ،حابرألا :لثم ةيكاــــشلا ةيلحملا ةعانــــصلل ةيداــــصتقإلا تارــــشؤملا ةــــسارد لالخ نم ررــــضلا ديدحت متيو

 ،ومنلاو ،يدقنلا قفدتلاو ،رامثتــــسإلا ىلع دئاعلاو ،ةيقوــــسلا ةــــصحلاو ،ةلامعلاو ،تاعيبملاو جاتنإلاو

 نوكي نأ بجي امك ،ةيلحملا ةعانـصلل يداـصتقإلا عـضولا سكعت يتلاو ،ىرخألا ةيعوـضوملا لماوعلاو

 ةينفلا ةنامألا بتكم موقيسو ،اهيلع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف متيل ةقرغملا تادراولا ةجيتن ررضلا

 نادقفو ةيلحملا ةعانـصلا راعـسأو ةيقوـسلا اهتـصح ةدايزو تادراولل ةيبـسنلاو ةقلطملا ةدايزلا ةـسرادب

 ةيلحملا ةعانـــصلا ىلع ًابلـــس ترثأ ةقرغملا تادراولا نأ ىلإ ريـــشت يتلا لماوعلا نم اهريغ وأ تاعيبملا

 .اهب ًاررض تقحلأو

 

 .ةيلحم ةعانص ءاشنإ ةقاعإ وأ ررضلاب ديدهتلا وأ يداملا ررضلا ،ررضلا موهفم ينعي
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :قيقحتلا ةطلس

 ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكم ىلإ اهميدقت متي يئاهنلا اهلكـــــــشب ىوكـــــــشلا عـــــــضو نم ءاهتنالا دعب

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

 دكأتلاب ةكراــــشملاو ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نيجتنملا ةدعاــــسمو ةنوعملا ةئيهلاب ةينعملا ةرادإلا

 .ةينفلا ةنامألا بتكمل اهميدقت لبق ىوكشلا تانايب ءافيتسا نم

 :ةماع تاظحالم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعملا جذومنلل اقفو ةيكاشلا ةكرشلل ةمدختسملا ةيمسرلا قاروألا ىلع ىوكشلا ميدقت متي•

 .ةينفلا ةنامألا بتكم نم

 .ىوكشلا ماسقأ عيمجب ةجردملا تانايبلا ءافيتسإ متي•

 .تادنتسم نم اهديؤي امب ىوكشلا تانايب معد متي•
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 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ىوكشلا تايوتحم

 

 

 ،هباـــشملا جتنملاو ،)ينعملا جتنملا( دروتـــسملا جتنملاو ،ىوكـــشلا مدقم نع ةماع تامولعم نمـــضتي

 نييجيلخلا نيجتنملاو ،نيفورعملا نييجيلخلا نيدروتـسملاو ،نيفورعملا بناجألا نيردـصملاو نيجتنملاو

 .ةعانصلا ليثمت ةبسنو

 

 

 .قارغإلا شماهو ةيرعسلا ةنراقملاو ريدصتلا رعسو ةيداعلا ةميقلا باسحو قارغإلا نع تانايب لمشي

 

 

 ةقاطلاو ،جاتنإلا لثم )ةيلحملا ةعانــــصلا( نيكاــــشلا /يكاــــشلا تارــــشؤمل ليلحت ًانمــــضتم ررــــضلا مييقت

 نوزخملاو ةيقوـــــــسلا ةـــــــصحلاو تاعيبملاو ةيلحملا ةعانـــــــصلاب ةـــــــصاخلا ةقاطلا لالغتـــــــساو ةيجاتنإلا

 ىلع ةردـقلاو يدـقنلا قفدـتلاو راـمثتــــــــسالا ىلع دـئاـعلا لدـعمو ةـيحبرلاو روجألاو ةـيجاـتنإلاو ةـلاـمعلاو

 .ومنلا ىلع ةردقلاو لاملا سأر ةدايز

 

 

 .ةيلحملا ةعانصلا ىلع عقاولا ررضلاو ةقرغملا تادراولا نيب ةيببسلا ةقالعلا ثحب لمشي

 لوألا مسقلا

 يناثلا مسقلا

 ثلاثلا مسقلا

 عبارلا مسقلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيساسأ تانايب :لوألا مسقلا

 :ىوكشلا مدقم ةيصخش 1-1

 لجـــــسلا مقر ،ينوناقلا نايكلا ،ةكرـــــشلا مـــــسأ :ةيلاتلا تانايبلا ءافيتـــــسإب ةيكاـــــشلا ةكرـــــشلا موقت .1

 ،فتاهلا مقر ةكرـــــــشلا لامـــــــسأر ،جاتنإلا ناكم ،جاتنإلا ةيادب خيرات ،ةكرـــــــشلا ءاـــــــشنإ خيرات ،يراجتلا

  .ينورتكلإلا عقوملا ،ينورتكلإلا ديربلا ،سكافلا

 ،طاـشنلا ةعيبط ،ةيكلملا بـسن ،مهنيوانع ،نيمهاـسملا ءامـسأ :ةكرـشلاب ةيكلملا صـصح نع تانايب .2

 سيــــــــسأــت دــقع نم ةــخــــــــسن قاــفرإ عم ،ينورتكلإلا عقوملا ،ينورتكلإلا دــيربلا ،سكاــفلا ،فتاــهلا

 .ةكرشلا

 موقت يتلا ةيوناثلا ةطــشنألاو ةكرــشلا اهجتنت يتلا ةيــسيئرلا تاجتنملا :ةكرــشلا ةطــشنأ نع تانايب .3

  .طاشنلا ةلوازم ةصخر نم ةخسن قافرا عم ةكرشلا اهب

 ،سكافلا ،فتاهلا ،مــــسألا :قيقحتلا لالخ قيقحتلا ةطلــــس عم لماعتلل ةعباتملا يلوئــــسم تانايب .4

 .ينورتكلإلا ديربلا

 يجيلخلا جتنملاو ىوكشلا لحم )ينعملا جتنملا( دروتسملا جتنملا 1-2
 :هباشملا

 

 

 

 جتنملل هباـــــشملا ةيكاـــــشلا ةيلحملا ةعانـــــصلا هجتنت يذلا جتنملا وه  :هباــــشملا يجيلخلا جتنملا

  متيو ،ينعملا جتنملاب هبشلا ةبيرق صئاصخ دوجول يحاونلا يحاونلا ةفاك يف دروتسملا ينعملا

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

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 دكأتلل ينعملا جتنملاو هباــشملا جتنملا نيب ةنراقم دقع ةيناكمإل هباــشملا جتنملل ًاقيقد ًافــصو ميدقت

 .نيجتنملا هباشت وأ قباطت ىدم نم

 دعاــسي امم ،ةديج ةروــصب ينعملا جتنملا ديدحت ىلإ يدؤي ةيانعب جتنملا فــصو نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ىنعملا جتنملاو هـباــــــــشملا جتنملا نيب ةـنراـقم دـقعو قيقحتلا قاـطن دـيدـحت يف ةـينفلا ةـناـمألا بـتكم

 :ةيلاتلا رصانعلا ةنراقملا لمشتو نيجتنملا هباشت وأ قباطت ىدم نم دكأتلل

 .)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 •

 

 ،عاونألا ةفاك لمــــــــشي قيقحتلا ناك اذإ ام ديدحت ىجري ينعملا جتنملل ةفلتخم عاونأ دوجو ةلاح يفو

 .دحاو جتنم اهنأ ىلع ةفلتخملا عاونألا ةلماعم متي فيك ديدحت يرجي امك

 :هباشملا جتنملاو ينعملا جتنملا ةنراقم

 هداريتـــسإ متي يذلاو هقارغإب ىعدملا ينعملا جتنملا نيب ةنراقملا لالخ نم يكاـــشلا لـــصوتي نأ دب ال

 .ناجتنملا هباشت وأ قباطت ىلإ هباشملا يلحملا جتنملاو نواعتلا سلجم لود ىلإ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

  :ةينعملا لودلا

 نيردصملاو نيجتنملا ءامسأ ديدحتو ةقرغم راعسأب ىنعملا جتنملل ةردصملا ةينعملا لودلا ديدحت متي

 .نادلبلا كلت لخاد سكافلاو فتاهلاو نيوانعلا ديدحت نكمأ نإو

 :نواعتلا سلجم لود لخاد نيدروتسملا 

 فتاــهلاو نيواــنعلا دــيدــحت نكمأ نإو نواــعتلا سلجم لود لــخاد نيدروتــــــــسملا ءاــمــــــــسأ دــيدــحت متي

 .سكافلاو

 :ةيجيلخلا ةعانصلا ليثمت ةبسن

 وجتنم " ةيلحملا ةعانــــصلا " ريبعتب دــــصقي هنإف قارغإلا ةحفاكم قافتإ نم 1 – 4 ةداملا ماكحأل ًاقبط

 جاتنإلا عومجم نم ةريبك ةبــــــسن تاجتنملا كلت نم مهجاتنا مجح لكــــــشي نيذلا ةهباــــــشملا تاجتنملا

 .يلحملا

 قاــــفرإ عم نييجيلخلا نييلحملا نيجتنملا ةــــفاــــكل هــــتميقو يلعفلا جاــــتنإلا مجح جاردإ متي نأ دــــبال

 يجيلخلا قوــــسلا جاتنإ يلامجإ ىلإ ةكرــــش لك جاتنإ ةبــــسن جاردإ ًاــــضيأو ،كلذ ىلع ةلادلا تادنتــــسملا

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

 تانايب ءافيتـسإ عم ،تدجو نإ ةـضراعملا وأ ،دييأتلا تاباطخ قافرإ عم ،ىوكـشلا نم ةكرـش لك فقوم

 .ينورتكلإلا ديربلاو سكافلاو فتاهلاو نيوانعلا

 

 

 



 
   

 
 

12 
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

55%

4%
10%

31%

تمثيل الصناعة

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج

 

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

 

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

  

 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

 

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

 .تاجتنملا كلت نم يلحملا جاتنإلا عومجم نم ةريبك ةبسنب ةهباشملا

 لود لخاد هباـــشملا جتنملل ةجتنملا تاكرـــشلا عيمجل ريخألا ماعلا نع يلعفلا جاتنإلا نايب ميدقت متيو

 ةمدقم ىوكشلا ربتعتو ،ةكرش لك جاتنإ ةبسن ديدحت عم ) ةيكاشلا ةكرشلا اهيف امب ( نواعتلا سلجم

 لـثمي يذـلاو يجيلخلا قوــــــــسلاـب نييلحملا نيجتنملا نم ةدـيؤم تـناـك اذإ ،اـهنع ةـباـين وأ ةـعاـنــــــــصلا نم

 نأ نيعتيو ،ىوكـشلل نيـضراعملاو نيديؤملا نييلحملا نيجتنملا عومجم نم % 50 نم رثكأ مهعومجم

 يجيلخلا جاـتنإلا يلاـمجإ نم لـقألا ىلع % 25 ةـبــــــــسن ىوكــــــــشلل نيدـيؤملا نييلحملا نيجتنملا لـثمي

 .ةيلحملا ةعانصلا نمض ربتعت ال دق ةيلاتلا تائفلا نأب ملعلا عم ،جتنملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ينعملا جتنملا يدروتسمب ةلصلا يوذ نوجتنملا•

 .يبنجألا ردصملاب ةلصلا يوذ نوجتنملا•

 .قيقحتلا ةرتف لالخ ينعملا جتنملا داريتساب اوماق نيذلا نوجتنملا•
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 قارـغإلا تابثإ تانايب :يناثلا مـسقلا

 :قارغإلا فيرعت

 ةيداعلا ةراجتلا ىرجم يف هعيب رعس نم لقأ رخآ وضع دلب ىلإ هريدصت رعس ناك اذإ ًاقرغم جتنملا دعي

 نيب ام قرفلا باـــسح متي همدع نم قارغإ دوجو ديدحتلو ،جتنملا / ردـــصملا دبل يلحملا قوـــسلا يف

 دجو اذإف ،ةدروتــــسملا ةلودلا ىلإ ريدــــصتلا رعــــسو ،ريدــــصتلا دلبل يلحملا قوــــسلا يف ةيداعلا ةميقلا

 دوجو ىلع يباجيإ ليلد كانه نوكي ريدـــصتلا رعـــسب ةنراقم % 2 نع ديزي ةيداعلا ةميقلا حلاـــصل قراف

 .قارغإ

  :ةيداعلا ةميقلا

 ام ًابلاغو ،جتنملا وأ ردـصملا دلبل يلحملا قوـسلا لخاد دروتـسملا جتنملا عيب رعـس يه ةيداعلا ةميقلا

 ،ةئزجتلا وأ ةلمجلا عيب رعس لثم رخآ يراجت ىوتسم ديدحت متي دق هنأ الإ ،عنصملا باب دنع هباسح متي

 رعــــــسو ةيداعلا ةميقلا نيب ةنراقملا هــــــساــــــسأ ىلع متيــــــس يذلا يراجتلا ىوتــــــسملل ًاقفو كلذ متيو

 .عيبلا فورظو طورش نع تانايبلاو تامولعملا ميدقت متيو ،ريدصتلا

 :ةماه تاظحالم

 ردــصملا موقي امدنع ةيداعلا ةميقلا باــسحل ريدــصتلا ةلود يف يلحملا عيبلا رعــس ىلع دامتعالا متي

 رعــسبو ةلداع ةنراقمب حمــست ةبــسانم تايمكب ريدــصتلا دلبل يلحملا قوــسلا لخاد ىنعملا جتنملا عيبب

 .هجاتنإ ةفلكت يطغي

 ىوتسم ىلإ هب لوصولل رعسلل ةمزاللا تايوستلا لمع متي مث رعسلل يراجتلا ىوتسملا ديدحت متي
 :لاثملا ليبس ىلع عنصملا باب
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 
 .تاعيبملا ةبيرض ،ةفاضملا ةميقلا •
 .ةئزجتلا رجاتل حبرلا شماه •
 .ىرخأ ةيلحم بئارض يأ •
 .ةئزجتلا رجاتو ةلمجلا رجات نيب نحشلا •
 .ةئزجتلا رجات فيراصم •
 .ةلمجلا رجاتل حبرلا شماه •
 .ةلمجلا رجات فيراصم •
 .ةلمجلا رجاتو عزوملا نيب نحشلا •
 .عزوملا فيراصم •
 .هب صاخلا حبرلا شماه •
 .عزوملاو جتنملا نيب نحشلا •
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةيداعلا ةميقلا باسحل لاثم

 ةميقلا ىلع موـسر وأ ةبيرـض عفد متيو رالود 450 ينعملا دلبلا لخاد ةئزجتلا عيب رعـس نأ انـضرتفا اذإ

 حبر شماهو %15 ىرخألا تافورــصملا ىلإ ةفاــضإلاب ةئزجتلا رجات حبر شماهو %10 ةبــسنب ةفاــضملا

 باب عيبلا رعـــــــس( ةيداعلا ةميقلا باـــــــسح متي %15 نيمأتلاو لقنلا ةفلكت ىلإ ةفاـــــــضإلاب ةلمجلا رجات

 :يلاتلا وحنلا ىلع )عنصملا

 ةيداعلا ةميقلا لودج

 

 لـيدوملا ناــيـبلا

 450.00 ةئزجتلا رعس

 %10 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

 409.09 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لبق رعسلا

 %15 )ىرخأ تافورصم( ةئزجتلا شماه

 355.73 ةلمجلا عيب رعس

 %15 )نيمأتلا + لقنلا( ةلمجلا رجات حبر

 309.33 عنصملا باب عيبلا رعس
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ريدصتلا رعس

 عوجرلا متيو ،داريتــسالا ةروتافب حــضوملا رعــسلا وهو ردــصملاو دروتــسملا نيب هيلع قفتملا رعــسلا وه

 .كلذل ةمزاللا ةيباسحلا تايوستلا لمعو ردصملا عنصملا باب ىلإ ريدصتلا رعسب

 امك ،عنـــصم باب ىوتـــسم ىلإ هب لوـــصولل ريدـــصتلا رعـــس ىلع ةمزاللا ةيباـــسحلا تايوـــستلا لمع متي

 عم ًايدنتـسم كلذ معدي ام ميدقتو تايوـستلا دادعإ يف ةمدختـسملا دونبلا عيمج ردـصم حاـضيإ بجي

 ةلاح يفو ،تامولعملا ردـــصمو ،)CIF، C&F، FOB( لاثملا ليبـــس ىلع ( عيبلا فورظو طورـــش ديدحت

 .نكمأ نإ فانصألا وأ عاونألا لك نع تامولعملا ركذ بجيف فنص وأ عون نم رثكأ دوجو

 :ةلداعلا ةنراقملا

 ًايلحم عابملا ىنعملا جتنملا نيب عيبلا فورظو طورـــشو ةيداملا صئاـــصخلا يف تافالتخإلا ديدحت متي

 رعــــــــسو ةـيداـعلا ةـميقلا نيب ةـلداـع ةـنراـقم ءارجإ لـجأ نم ردــــــــصملا ىنعملا جتنملاو ريدــــــــصتلا دـلب يف

 :يلي ام ةاعارم بجي فالتخإ دوجو ةسارد دنعو ،ريدصتلا

 .يراجتلا ىوتسملا سفن ىلعو جتنملا عاونأ سفنل راعسألا نيب ةنراقملا متت نأ •
 تاعيبملاو ريدصتلا تاعيبم راعسأ نيب ةنراقملا ىلع رثؤت يتلا ةفلكتلا قورف ةفاك ريدقت •

 .ةيلحملا
 ينعملا جتنملا نيب ةيداملا صئاصخلا يف ةريبك قورف دوجو ضارتفإ ةلاح يف •

 هذه ريدقت لضفألا نمف ،ةردصملا ةلودلا يدل يلحملا قوسلا يف ةعابملا تاجتنملاو
 .ةفلكتلا يف قورف اهنأ ىلع قورفلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :قارغإلا شماه

 باب ىوتـــسم دنع ةداع يلحملا رعـــسلاو ريدـــصتلا رعـــس ةنراقم لالخ نم قارغإلا شماه باـــسح متي

 باب ىوتــــسم ىلإ اهب لوــــصولل راعــــسألا ىلع ةمزاللا ةيباــــسحلا تايوــــستلا عيمج لمع دعب ،عنــــصملا

 .عنصملا

 قارــغإلا شماـه

 

 باــــــــسح متي ام ةلود يف نيفلتخم نيردــــــــصم نيجتنم نم ةقرغملا تادراولا رداــــــــصم ددعت ةلاح يف

 يكل ةـلود لـكل دـحوم شماـه لـمع متي مث هدـح ىلع نواـعتم ردــــــــصم جتنم لـكل درفنم قارغإ شماـه

 .ةنواعتملا ريغ تاكرشلا يقاب ىلع ضرفي

 جتنيل قارغإلا شماوهل حجرم طـــــسوتم باـــــسح متي ىنعملا جتنملل ةددعتم فانـــــصأ دوجو ةلاح يف

 ىلإ تمت يتلا تاباـــسحلا عيمج ميدقت ةظحالم عم جتنملا فانـــصأ لك ىلع دحاو قارغإ شماه اهنع

 .شماهلا اذهل لوصولا

 

 

 ةكرشلا ةلودلا
 ةميقلا
 ةيداعلا

 CIF ةميقلا قارغإلا رادقم ريدصتلا رعس
 ةبسنك قارغإلا شماه

 CIF ةميقلا نم

  xxxxxx  xxxxxx 100   85  15 90   17% 
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا 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

 عومجم لثمي نيذلاو دروتــسملا جتنملل هباــشملا تاجتنملل نويلحملا نوجتنملا ةيلحملا ةعانــصلا ىنعت

 سلجم لودل يلحملا قوــــــسلا لخاد جتنملا اذه نم يلحملا جاتنإلا يلامجإ نم ةريبك ةبــــــسن مهجاتنإ

 .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 :يلحملا قوسلا

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

 .دحاو قوس وه نواعتلا سلجم

 

 

 ةخسنلا يوتحت نأ ىلع طقف ةيرسلا ىوكشلا ةخسنب أبعت ةيرس تانايب ربتعت ررضلا تابثإ تانايب
  .ةيرسلا تانايبلا سكعت تارشؤم ىلع ىوكشلا نم ةيرسلا ريغ
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا 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( ةقرغملا تادراولا ةجيتن ةيلحملا ةعانـــصلا ىلع عقاولا ررـــضلا حيـــضوتل هباـــشملا

 .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(

 545 502 485 435 )لايرلاب( جاتنإلا ةفلكت
 )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

 ةـــينعملا لودـــلا نم ينعملا جتنملا نم تادراولا )ةـــيمك( مجح روطت نع تاـــناـــيب ميدـــقت متي ثـــيح

 نأ دب ال يذلا تانايبلا ردــــصم حيــــضوت عم ررــــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ايدنتــــسم ةديؤم )ةقرغملا(

  مث )ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا( لثم تانايبلا ءاصحإب ةصتخملا ةموكحلا تاهجلا نم يمسر ردصم نوكي

 ةرتفب ةـفلتخملا تاونــــــــسلا لالخ )ةـيمك( تادراولا مجح نيب ةـنراـقم دـقعو تادراولا مجح روطت ثـحب

 .ررضلا يف قيقحتلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةقرغملا تادراولل ةيبسنلاو ةقلطملا ةدايزلا

 :ةقلطملا ةدايزلا :الوأ

 جاردإ متيو ،ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ )ةــقرغملا( ةــينعملا لودــلا نم )ةــيمك( تادراولا مجح جاردإ متي

 ىلإ ةنـس نم ةنراقملا دقع يكاـشلل نكميو ررـضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ تادراولا ةدايز ىلع قيلعتلا

 .ساسأ ةنس وأ ىرخأ

 :ةيبسنلا ةدايزلا :ايناث

 مجح جاردإو ،ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ )ةـقرغملا( ةـينعملا لودـلا نم )ةـيمك( تادراولا مجح جاردإ متي

 جتنملا نم ةيلحملا ةعانـــــصلا جاتنإ ىلإ تادراولا ةبـــــسن باـــــسح متي مث ،ةيلحملا ةعانـــــصلا جاتنإ )ةيمك(

 عافترالاو ضافخنالا ثيح نم ةبـسنلا كلت روطت ىلع قيلعتلاو ،ررـضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ هباـشملا

 :يلاتلا لودجلاب حضوم وه امك

 )قيقحتلا ةرتف( عبارلا ماعلا ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا نايب

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

 لحم( ةقرغملا تادراولا يلامجا
 )ىوكشلا

8000 9500 10200 16700 

 1300 950 1000 900 ةقرغملا ريغ ىرخالا تادراولا

 18000 11150 10500 8900 تادراولا يلامجا

 %209 %128 %119 %100 )%( ىوكشلا لحم تادراولا يف ةدايزلا

 14000 17500 18100 17230 هباشملا جتنملا نم يجيلخلا جاتنإلا

 %119 %58 %52 %46 جاتنإلا ىلإ تادراولل ةيبسنلا ةدايزلا

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

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

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

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

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

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

 :يلاتلا لودجلاب حضوم وه امك قيقحتلا لالخ ةنسلا يقاب

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا نايب
 نم رهشأ 9
 ثلاثلا ماعلا

 عبارلا ماعلا
 )قيقحتلا ةرتف(

 8000 4000 4200 4000 3000 أ ةلود

 8700 5500 6000 5500 5000 ب ةلود

 تادراولا يلامجا
 لحم( ةقرغملا

  )ىوكشلا
8000 9500 10200 9500 16700 

 ريغ ىرخالا تادراولا
 ةقرغملا

900 1000 950 700 1300 

 18000 10200 11150 10500 8900 تادراولا يلامجا

 تادراولا يف ةدايزلا
 )%( ةقرغملا

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
 

 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 % 176 ةبسنب
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :يجيلخلا قوسلا لخاد ةيقوسلا ةصحلاو يجيلخلا قوسلا يلامجإ

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

 ةيـــــــضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكمل دحوملا ماظنلل ًاقفو دحاو قوـــــــسك يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةــيلحملا تاــعيبملا نواــعتلا سلجم لودــل يلحملا قوــــــــسلا لــثميو نواــعتلا سلجم لودــل ةــيئاــقولاو

 تادراولا عيمج امهيلإ ًافاــضم ىرخألا ةيلحملا ةعانــصلا تاعيبم يقاب ىلإ ةفاــضإلاب ةيكاــشلا ةعانــصلل

 .رداصملا ةفاك نم

 تاعيبملا + ةيكاــــــشلا ةعانــــــصلل ةيلحملا تاعيبملا( = يرهاظلا يجيلخلا قوــــسلا مجح

 .)رداصملا ةفاك نم تادراولا لامجا + سلجملا لود لخاد ىرخألا ةيلحملا

 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

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا نايب
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 9340 14800 14200 13500  يكاشلل ةيجيلخلا تاعيبملا مجح
 950 1100 1820 1270  )ةردقم( نيرخآلا نييجيلخلا نيجتنملا تاعيبم مجح 

 16700 10200 9500 8000 ةقرغملا تادراولا مجح
 1300 950 1000 900 ةقرغملا ريغ ىرخالا تادراولا مجح
 28290 27050 26520 23670 يرهاظلا يجيلخلا قوسلا يلامجا

 %33 %55 %54 %57 )%( يكاشلا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا
 %3 %4 %7 %5 )%(نيرخالا نيجتنملا تاعيبمل ةيقوسلا ةصحلا

 %59 %38 %36 %34 )%( ةقرغملا تادراولل ةيقوسلا ةصحلا
 %5 %4 %4 %4 )%( ةقرغملا ريغ ىرخالا تادراولل ةيقوسلا ةصحلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

حجم الواردات المغرقة حجم المبيعات الخليجية للشاكي

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 دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيرعسلا راثآلا

 :يرعسلا قرفلا .1

 عيب رعــــس نع لقي رعــــسب يجيلخلا يلحملا قوــــسلا لخاد قرغملا جتنملا عيب يرعــــسلا قرفلاب دــــصقي

 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 ناـك اذإ اـم ًاـحــــــــضوم يرعــــــــس قرف دوجو ىلع لـيلد مدـقي نأ ىوكــــــــشلا مدـقم ىلع نيعتي

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

الحصة السوقية

الحصة السوقية
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ،راعـــسألا ضورعو ،راعـــسألا مئاوقو ،داريتـــسالا تانايب مادختـــسإ نكمي ضرغلا اذهل .ىوكـــشلا مدقم

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

 يرعسلا قرفلا باسح ةقيرط

 

 

 

 

 :لاثم

 120 يلحملا عيبلا رعس ،100 دروتسملا جتنملا عيبلا رعس

 ًابيرقت % 17 = 100 ×120÷ )100 -120(  = يرعسلا قرفلا ةبسن

 

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

 كلذكو راعـسألا ىلع تايوـستلا ركذ نم دب ال اذل ،دروتـسملا جتنملل دروتـسملا نزاخمو يلحملا جتنملل

 .اهل ةديؤملا تادنتسملا

 :ةيلحملا راعسألل يرعسلا ضفخلا .2

 تاذ ةقرغملا تادراولا ةدايزل ةجيتن ةيلحملا عيبلا راعــــــــسأ ضيفخت ىلإ ةيلحملا ةعانــــــــصلا رطــــــــضت دق

  متيو ةيلحملا عيبلا راعسأل حجرملا طسوتملا باسح متي كلذل يلحملا قوسلاب ةضفخنملا راعسألا

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

 100 ×       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هباشملا يجيلخلا جتنملا عيب رعس طسوتم

 ظ



 
   

 
 

28 

 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 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 .3

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

 ةفلكتلا ةبـــسن لمع متي كلذل ،ةبـــسانم ةروـــصب اهراعـــسأ ةدايز نم ةيلحملا ةعانـــصلا ةقرغملا تادراولا

 ىلع كلذ لد ةبــسنلا هذه يف ةدايز كانه نأ نيبت اذإو ررــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ عيبلا رعــس ىلإ

 :اهيلا ةراشإلا قباسلا تانايبلا يلاتلا لودجلا حضويو .ةدايزلا نم ةيلحملا راعسألا عنم

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا نايب
  عبارلا ماعلا

 ةرتف(
 )قيقحتلا

 112 117 123 120 ةقرغملا تادراولا راعسأ طسوتم
 125 123 120 117 هباشملا يجيلخلا جتنملل عيبلا راعسأ طسوتم

 %10 %5 %3- %3- % يرعسلا قرفلا
 132 129 115 110 يجيلخلا جتنملل جاتنإلا ةفلكت طسوتم

 %106 %105 %96 %94 )%( عيبلا راعسأ طسوتم نم ةبسنك ةفلكتلا

 

 :ةيلحملا ةعانصلل ةيداصتقالا تارشؤملا

 ،ةيقوـــــــسلا ةـــــــصحلاو ،جاتنإلاو ،حابرألاو ،تاعيبملا :لثم ةعانـــــــصلا ةلاحب قلعتت تارـــــــشؤمو لماوع .أ
 .ةلغتسملا ةقاطلا ،رامثتسالا ىلع دئاعلاو ةيجاتنإلاو

 ةلامعلاو نوزخملاو ،يدقنلا قفدتلا ،قارغإلا شماه مجح :لثم ةيلحملا راعـسألا ىلع رثؤت لماوع .ب
 .تارامثتسالاو ،لاملا سأر ةدايز ىلع ةردقلاو ،ومنلاو ،روجألاو

 ،ضعبلا اهــضعب تارــشؤملا نيب اذكو ،ةعمتجم تارــشؤملا كلت ىلع ةقرغملا تادراولا رثأ ةــسارد متيو

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

 قارـغإلا 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

 :ةعانصلا ةلاحب قلعتت تارشؤمو لماوع :الوأ

 ةيقوسلا ةصحلاو ةيلحملا تاعيبملا .1

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

 ةيكاــشلا ةكرــشلل ةيلحملا تاعيبملا نم لكل ةيقوــسلا ةــصحلا ىلع قيلعت جاردإ متي ،ةقرغملا تادراولا

 ريثأت ىدم حيـــــضوتل ررـــــضلا مييقت ةرتف لالخ اهقارغإب ىعدملا تادراولل ةيقوـــــسلا ةـــــصحلاب اهتنراقمو

 .ةقرغملا تادراولا ةدايز

 

 ريثأت ىدم حيـــــضوتو ررـــــضلا مييقت ةرتف لالخ اهيلع قيلعتلاو ةيلحملا تاعيبملا ةميقو ةيمك جاردإ متي

 ةكرــــــشلل ةيلحملا تاعيبملا نم لكل ةيقوــــــسلا ةــــــصحلا ىلع قيلعت جاردإ متي ،ةقرغملا تادراولا ةدايز

 ىدم حيـضوتل ررـضلا مييقت ةرتف لالخ اهقارغإب ىعدملا تادراولل ةيقوـسلا ةـصحلاب اهتنراقمو ةيكاـشلا

 .ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت

 

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

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

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

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :ةيحبرلا .2

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

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

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

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

 

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

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

64%
80%
91%
86%

الطاقة المستغلة

الربح / الخسارة

 

 :ةلغتسملا ةقاطلاو جاتنإلا .3

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

 يلاـتلا وحنلا ىلع ةـقاـطلا لالغتــــــــسا لدـعم باــــــــسح متي اـمك ،يلحملا جاـتنإلا ىلع ةـقرغملا تادراولا

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

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

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

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

 

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 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
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 العائد على االستثمار

56%
126%
120%
100%

النمو

 

 :رامثتسالا ىلع دئاعلا .4

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

 .ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا مييقت ةرتف لالخ

 

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 .لماكلاب

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 16008.96 19002.59 20165.69 20258.96 رامثتسالا يلامجإ

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

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

التدفق النقدي

متوسط أسعار البيع

692156
925632
958685
1025682

93

106

107

75

 

 :ةيلحملا راعسألا ىلع رثؤت لماوع :ايناث

 :قارغإلا شماه مجح .1

 قارغإلا شماـه جاردإ متي ثـيح ةـينعملا لودـلا نم تادراولل قارغإلا شماـه مجح ريثأـت قيلعت جاردإ متي

 ةعانــــصلل ةيداــــصتقالا تارــــشؤملا ىلع قارغإلا ريثأت ىدم حيــــضوتو قارغإلا مــــسقب هباــــسح مت يذلا

 .ةيلحملا

 :ةيدقنلا تاقفدتلا .2

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

  .ةقرغملا تادراولا ةدايز

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر( 

 

 

 

 

 

 

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

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

)قيقحتلا ةرتف(  
 692156 925632 958685 1025682 يدقنلا قفدتلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :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 ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 
 
 
 
 
 
 

 

مخزون تام اخر المدة

اإلنتاجية (طن/عامل)

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

)قيقحتلا ةرتف(  
 1400 510 540 560 ةدملا رخآ مات نوزخم
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا 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

 .ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا مييقت

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

 .ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيضوتل ررضلا

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

 .ةقرغملا

 )ىوكشلا دادعإ 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

 29 36 36 34  ةيجاتنإلا



 
   

 
 

36 

 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 العائد على االستثمار

56%
126%
120%
100%

النمو

 

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

 .ررضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةبسنلا

 :ومنلا ىلع ةردقلا .5

 لالخ )ومنلا ىلع ةردـقلا مدـع وأ( ومنلا ىلإ ريــــــــشت يتلا تارــــــــشؤملا هذـه ىلع قيلعتلاو لـيلحتلا متي

 تاــيمك عم ثدــحي ناــك اــم ىلع قيلعتلاو لــيلحتلا متي لاــثملا لــيبــــــــس ىلع ،ةددــحملا ةــينمزلا ةرتفلا

 .خلا ،ءالمعلل كنادقف لاح يف ةيقوسلا كتصحو تاعيبملا دئاوعو تاعيبملا

 

 )ىوكشلا دادعإ دنع ًايمازلإ سيل يحيضوت مسر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلاثلا ماعلا يناثلا ماعلا لوألا ماعلا رشؤملا مسا
  عبارلا ماعلا

)قيقحتلا ةرتف(  
 700569 1582313 1505962 1258930 تاعيبملا داريإ 
 %56 %126 %120 %100 )%( ومنلا
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :تارامثتسالا وأ لاملا سأر ةدايز ىلع ةردقلا .6

 ررــــــــضلا مييقت ةرتف لالخ تارامثتــــــــسالا وأ لاملا سأر ةدايز ىلع ةكرــــــــشلا ةردق ىلع قيلعت جاردإ متي

 ةمدختـــــــسملا ةيلاملا تالدعملا حيـــــــضوت متي امك اهيلع ةقرغملا تادراولا ةدايز ريثأت ىدم حيـــــــضوتو

 .لاملا سأر ةدايز ىلع ةكرشلا ةردق سايقل
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم ىوــكش ءافـيتسا ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةيببسلا ةقالعلا :عبارلا مسقلا

 عقاولا يداملا ررـــــضلاو ةقرغملا تادراولا نيب ةيببـــــسلا ةقالعلا حيـــــضوتب يكاـــــشلا موقي

 فالخب ىرخألا لماوعلا ثحبو ،ةقرغملا تادراولا رثأ حيــــــضوت كلذ ليبــــــس يف هلو ،هيلع

 .ةيببسلا ةقالعلا نأشب ةجيتن ىلإ لوصولاو ،ةقرغملا تادراولا

  :ةقرغملا تادراولا رثأ :الوأ

 لخاد ةيقوـــــسلا هتـــــصح روطت كلذكو ،اهقارغإب ىعدملا تادراولا ةدايز ىلع قيلعتلاب يكاـــــشلا موقي

 .يلحملا قوسلا لخاد تادراولا كلت راعسأ ىلع قيلعتلاب موقي امك ،سلجملا لودل يلحملا قوسلا

 :ررضلل ىرخألا لماوعلا رثأ :ايناث

 دجوت دقف ،ررـــضلا ثودحل ديحولا ببـــسلا يه اهقارغإب يعدملا تادراولا نوكت نأ يرورـــضلا نم سيل

 ريثأـت ىلع قيلعتلا نيعتي اذـل ،ةـيلحملا ةـعاـنــــــــصلا هـنم يناـعت يذـلا ررــــــــضلا ىلإ تدأ دـق ىرخأ لـماوع

 ،ةيدييقتلا ةراجتلا ةـــسراممو ،كالهتـــسالا طامنأ يف تاريغتلاو ،بلطلا شامكنا :لثم ىرخألا لماوعلا

 نم اــهريغو ،ةــيجاــتنإلاو ،ريدـــــــــصتلا تاــعيبمو ،ىرخألا لودــلا نم تادراولاو ،اــيجولونكتلا يف روطتلاو

 .ررضلل ىرخألا بابسألا

 :ةيببسلا ةقالعلا ةجيتن :اثلاث

 نواعتلا سلجم لودل يلحملا قوــسلا لخاد اهراعــسأو ةقرغملا تادراولا ىلع لماــش قيلعت جاردإ متي

 ةيداــصتقالا تارــشؤملا ىلع اهريثأت ىدمو ررــضلا يف قيقحتلا ةرتف لالخ ةيقوــسلا اهتــصحو يجيلخلا

  .ةيببسلا ةقالعلا حيضوتل يلاحلا ماعلا لالخ ةيلحملا ةعانصلل
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 2  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 قارـغإلا ةحفاـكم 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

 ةمظنمب ءاضعألا لودلا نم ريبكو غلاب مامتهاب ىظحت يتلا تاعوضوملا هذه تلوانت يتلا تارادصإلل

 .ةيملاعلا ةراجتلا

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

 .)WTO( ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تاقافتال ً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


