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 يدوعسلا جِتنملا يزيزع

 ،،، دعبو ةبيط ةيحت

 

 دـعملا لـيلدـلا اذـه ميدـقتب ةـيراـجتلا تاـجلاـعملا ةـلاـكوب ةـلثمم ةـيجراـخلا ةراـجتلل ةـماـعلا ةـئيهلا فرــــــــشتت

 ةحفاكم ,قارغالا ةحفاكم ( ةيراجتلا تاجلاعملا ىواكــــــش ميدقت يف  نيجتنملا ةدعاــــــسمل ًاــــــصيــــــصخ

 ةـمظنمب ةـيلودـلا تاـيقاـفتالاـب اـهيلع صوــــــــصنملا ةـيراـجتلا تاـجلاـعملا نأ ملعن ثـيح ،)ةـياـقولا ,معدـلا

 هجاوت دق يتلا ةيدوعـــــــسلا ةعانـــــــصلل نوعلا ميدقتل ةيلودلا لئاـــــــسولا مهأ نم ربتعت ةيملاعلا ةراجتلا

 ةروــــصبو ريبك لكــــشب تادراولا ةدايز وأ ةموعدملا وأ ةقرغملا تادراولاب اهرثأت ةجيتن ةيداــــصتقا ًارارــــضأ

 ةبــسنلاب ةدقعم نوكت دق صوــصنو تابلطتم ىلع يوتحت تايلآلا هذه نأ ًاــضيأ ملعن ثيحو ,ةئجافم

 مدــقتلل تاــيلآلا هذــه مادــختــــــــسا يف دــعب ةربخلا مهيدــل نوكتي مل نيذــلاو نييدوعــــــــسلا نيجتنملل

 . ةعانصلاب رارضألل ةببسملا تادراولا دض ةيراجتلا تاجلاعملا ريبادت دحأ قيبطت بلطل ىواكشلاب

 قارغإلا ةحفاكم يهو ،ةفلتخملا ةيراجتلا تاجلاعملا حيـــضوتو حرـــشل ليلدلا اذه دادعا مت دقف هيلعو

 ًاـــضيأو ،تايلآلا هذه نيب قرفلاو ةيلآ لك موهفم كيدل حـــضتيل ةيئاقولاو ةيـــضيوعتلا ريبادتلاو معدلاو

 تالاحلا نم يأ يف ىوكـشب مدقتلا دنع كنم ةبولطملا تامولعملاو تانايبلا نع ماع حرـشو حيـضوت

 .قيقحتلا ءارجإ ءانثأ وأ ىوكشلا ميدقت ءانثأ ةيلبقتسملا تابلطلاو تاءارجإلا نيبي امم ثالثلا
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 ىوكــش ميدقت نمــضت يتلا لبــسلا ةفاكب ةيدوعــسلا ةعانــصلا ةدناــسمل اهدادعتــسا نع ةئيهلا برعتو

 لودل ةيئاقولاو ةيــــضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكمل دحوملا )ماظنلا( نوناقلا تابلطتم عم قفاوتت

 ةعانــــصلا رارقتــــسا يف ةئيهلا نم ةبغر كلذو ةيلودلا تاقافتالاو ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم

 دوعي امم ةراـــــــضلاو ةلداعلا ريغ ةيلودلا ةيراجتلا تاـــــــسرامملا ةهجاوم يف اهتدعاـــــــسمو ةيدوعـــــــسلا

 . ماع لكشب يدوعسلا داصتقالا ىلع ةدئافلاب

 ،،، قيفوتلا يلو هللاو

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا ظفاحم

 يبرحلا دمحأ نب نمحرلادبع 
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 " لوألا لصفلا "

 - ةماع تاداشرإو ةمدقم-

 نم ضعبلا اهـضعب نع فلتخت ةيلودلا ةيراجتلا تاجلاعملل تايلآ ثالث كانه نأ ةيادبلا يف ديكأتلا دون

 :يهو اهيف ةبولطملا ةلدألاو طورشلاو ماكحألا ثيح

 .قارغإلا ةحفاكم ةيلآ •

 .ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا ةحفاكم ةيلآ •

 .ةياقولا ةيلآ •

 تمظن 1994 تاجلا نم ةــــسداــــسلا ةداملاف ،ةيلحمو ةيلود ةينوناق ماكحأ ىلإ تايلآلا هذه دنتــــست

 تمظن 1994 تاجلا نم رشع ةعساتلا ةداملاو ،معدلا ةحفاكمو قارغإلا ةحفاكم ماكحأ ماع لكشب

 تاـقاـفتا نمــــــــض ةـيلود تاـقاـفتا ةـثالث دـجوي كـلذ ىلإ ةـفاـــــــــضإلاـب ،تادراولا يف ةداـيزلا ةـهجاوم ةـيلآ

 ةحفاكم قافتاــــــــــب ةفورعملاو لــصفنم لكــشب ةيلآ لك يليــصفت لكــشب مظنت ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

 .ةياقولا قافتاو ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا قافتاو ،قارغإلا

 نوناـق يف تاـيلآ ثالثلا مظني )ماـظن( نوناـق م2004 ماـع نواـعتلا سلجم ىنبت يلحملا بـناـجلا ىلعو

 ةزهجألا ةيذيفنتلا هتحئالو )ماظنلا( نوناقلا اذه مظنيو ،هماكحأ قبطت ةحئال هل ردـــــصأو دحاو )ماظن(

 قلعتت يتلا هماكحأ ردــصم ىقتــسا دقو ،)ماظنلا( نوناقلا اذه قيبطت نع ةلوئــسملا ةيجيلخلا ةيرادإلا

 .هالعأ اهيلإ راشملا ةثالثلا ةيلودلا تاقافتالا نم ةيئارجالاو ةينفلا يحاونلاب
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 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 هجاوت هتعانـص نأ فرعي فيكو ىوكـشلاب مدقتي نأ يدوعـسلا جِتنملل نكمي ىتم :وه لاؤـسلاو

 ؟تالاحلا هذه نم يأ

 هب دــصقيو ،هجتنمب صاخلا يلحملا قوــسلا جِتنملا بقاري نأ بجي لاؤــسلا اذه ىلع ةباجإلا متت يكلو

 ،دحاو قوــس يجيلخلا قوــسلا ربتعا يجيلخلا دحوملا )ماظنلا( نوناقلا نأل كلذو يجيلخلا قوــسلا انه

 ىوكشلل هميدقت معدتو رربت ةلدأ مدقي نأو ،يلحملا جتنملل هباشملا جتنملا نم تادراولا بقاري ثيح

 :ةيلاتلا طاقنلا ىلإ ًايئدبم لصوتلا كلذ ليبس يف هنكميو ،تادراولا هذه نم هررضت ةلاح يف

 ؟ىوكشلا بلطل ةجاح دوجول ةيلوألا تارشؤملا يهام .1

 تادراولا نع ةجتان نوكت نأ ةرورــــضلاب سيل ةيدوعــــسلا ةعانــــصلاب رارــــضأ دوجو ةلاح نأ حــــضون نأ دون

 دوكر دوجو( ًالثم ةعانـــصلاب ررـــضلا ىلإ تدأ دق تادراولا بناجب ىرخأ بابـــسأ كانه نوكت دقف ،طقف

 دحأ نوكت دق تادراولا نأ الإ )خلإ  . . . ،جاتنإلا ةفلكت ةدايز وأ ،ةديدــــش ةيلحم ةــــسفانم دوجو وأ ،ماع

 .ام جتنم هنم يناعي يذلا ررضلا ثودح ىلإ تدأ يتلا بابسألا

 كلت ببــــسب ررــــض دوجو حــــضوت دق يتلا تارــــشؤملا مهأ نم تادراولا مجح روطت ةــــسارد نإف هيلعو

 دقف اهل ةقباــــسلا تاونــــسلاب ةنراقم ديازتم لكــــشب يتأت تادراو كانه نأ نم دكأتلا مت اذإف ،تادراولا

 هذه بابــــــــسأ يف ثحبلل ةجاح كانه نأ ىلإ يكاــــــــشلا/جِتنملا هبنت يتلا تارــــــــشؤملا دحأ كلذ نوكي

 .ةيلحملا ةعانصلا ىلع اهريثأت ىدمو ةدايزلا

 جِتنملا راعــسأ ضافخنا يهو اهتــسارد نيعتي يتلا تارــشؤملا مهأ نم راعــسألا روطت ةــسارد ًاــضيأ دعيو

 .ةديازتم ةيقوس ةصح ىلع هذاوحتساو يلحملا قوسلا يف ينعملا يبنجألا

 ةيلحملا ةعانـصلل يلعفلا ءادألا تارـشؤم ضافخنا دوجو يدوعـسلا جِتنملا ظحالي نأ ًاـضيأ مهملا نمو

  تارشؤملا هذه نأ دجو اذإف ،ةيداصتقالا هتارشؤم ةبقارم جتنملا ىلع بجيف ،يلحملا قوسلا لخاد
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 وأ هجتني يذلا جَتنملا سفن جتنت يتلا ةيجيلخلا ةعانـــــصلا نم ريثك ىدلو هيدل ضفخني اهـــــضعب وأ اهلك

 يف ةدايز دوجو عم كلذ نمازت ول ًةــــــصاخ ررــــــض دوجو ىلع ًايوق ًارــــــشؤم ًاــــــضيأ كلذ دعيف ههباــــــشي

 يف ةداــيز وأ ةــيلحملا تاــعيبملا رــــــــشؤم يف ضاــفخنا كاــنه نأ( ًالثم دــجي نأــك , ةــيبنجألا تادراولا

 ةنراقم ةدايزلل ةيلباقلا مدع وأ ضافخنالا نم يناعت راعــــــسألا نأو ةيحبرلا رــــــشؤم ضافخنا وأ نوزخملا

 هنأو ،ىرخألا ةيداــــصتقالا تارــــشؤملا نم كلذ ريغ ىلإ )ةيجاتنإلاو جاتنإلا رــــشؤم ضافخنا وأ ةفلكتلاب

 . ةيقوسلا اهتصح ديزتو ةيبنجألا تادراولا ديازتت تقولا سفن يف

 ؟ةيراجتلا تاجلاعملل ةفلتخملا تايلآلا نيب قرفي نأ جتنملل نكمي فيك

 اهئوـــــض ىلع ررقي دق يتلا ســـــسألا يئدبم لكـــــشب تمدق يتلاو ةقباـــــسلا تارـــــشؤملا ىلإ ةفاـــــضإ

 ةيعيبط ايئدبم ددحي نأ هيلع ،ىوكش ميدقت ةيناكمإو هتعانص ررضت بابسأ يف ثحبلا يكاشلا/جتنملا

 ةدايز اهنأ مأ معد ةـــسرامم مأ قارغإ ةـــسرامم تناك ءاوـــس ةجلاعم ىلإ جاتحت يتلا ةيراجتلا ةـــسرامملا

 .تادراولا يف

 ميدقت متيــــس ثيح لــــصفم لكــــشب مهنيب زييمتلا ةيفيك نع صخلمو ماع لكــــشب ضرعلا انه متيــــسو

 هباـــــشملا جتنملل تادراولا يف ةدايز دوجو نم مغرلابف ،ةيلاتلا لوـــــصفلا يف ماكحألل يليـــــصفت حرـــــش

 ةلاح لك يف ةبولطملا تانايبلاو ةلدألا نأ الإ ةيجيلخلا ةعانــــصلاب ًاررــــض تادراولا هذه ببــــست يبنجألا

 .ىرخألا نع فلتخت

 :قارغإلا .ًالوأ

 ىلإ دروتـــسملا يبنجألا جتنملا عيب راعـــسأ نأ جِتنملا تبثي نأ بجي قارغإلا ةـــسرامم دوجو ةهبـــش يف

 ىلع نيرعـسلا ةنراقمب موقي ثيح ،ةردـصملا ةلودلا قوـس لخاد اهعيب راعـسأ نم لقأ يجيلخلا قوـسلا

  جَتنملل ةيلحملا عيبلا ريتاوف ضعب ىلع لوصحلا جتنملا ىلع بجي هيلعو ،يراجتلا ىوتسملا سفن
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 جتنملا عيب ريتاوف ًاـــــــضيأو ،ىوكـــــــشلاب همدقت داعيم نع قباـــــــس ماع برقأ يف ةردـــــــصملا ةلودلا يف

 نيرعــــسلا ةنراقمب موقي مث يجيلخلا قوــــسلل ةرتفلا سفن يفو ةلودلا سفن نم هباــــشملا دروتــــسملا

 ةـــــصتخملا ةرادإلا ةدعاـــــسم كلذ يف بلطي نأ ةعلـــــسلا جتنمل نكميو ،ةمزاللا تايوـــــستلا ءارجإ دعب

 .راعسألا ىلع لوصحلا هيلع رذعت اذإ )ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو( ةئيهلاب

 وأ جتنم/ردــــصم دــــض قارغإلا ةحفاكم ىوكــــش ميدقت متي قارغإلا ةــــسرامم دوجو ةهبــــش ةلاح يفو

 تانايب ىلع لوــــــــصحلا متي نأ بجي هيلعو اهنيعب لود ةدع وأ ةردــــــــصم ةلود يف نيجتنم/نيردــــــــصم

 .ىوكشلاب مدقتلا متيل اهيردصم راعسأو اهقح يف وكشملا لودلا تادراو ةيمكب

 :ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا .ًايناث

 جمارب مدقت ةينعملا ةردــصملا ةلودلا نأ تبثي نأ جِتنملا ىلع بجيف , معدلا ةــسرامم ىلإ ةبــسنلاب امأ

 ةلودلا ةموكح نأ تبثي ثيح ) معدلاب صاخلا لـصفلا يف ًاقحال فّرَعُتـس امك ( ءارجإ ذاختال ةلباق معد

 ريغ وأ ةرـــــــشابم ةيلام تامهاـــــــسم مدقت وأ ريدـــــــصت معد جمانرب مدقت اهيف ةماع ةئيه وأ ةردـــــــصملا

 بجي كلذ ىلع ءانبو , هنم وكشملا هباشملا جتنملا جتنت يتلا ةعانصلا لمشت ةنيعم تاعانصل ةرشابم

 ةــعفنم ققحي معدــلا اذــه نأو معدــلا حنم ةــيلآ مظنت حئاول وأ نيناوق كاــنه نأ تــبثي نأ جتنملا ىلع

 ةرادإلل نكميو ، ةيــضيوعت ريبادتو معد ىوكــش ميدقتل كلذو ةردــصملا ةلودلا يف ردــصملل وأ جتنملل

 يف يكاـــشلا ةدعاـــسم و ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ءاـــضعألا لودلا تاراطخا ريفوت ةئيهلا يف ةينعملا

 . ىوكشلا ءافيتسا

 :ةياقولا .ًاثلاث

 ةدايزب قلعتت يهف ةــــــسرامم ربتعت ال )ةياقولا( تادراولا ةدايز نإف معدلاو قارغإلا يتــــــسرامم فالخب

  ردصم ىلإ رظنلا نود ةعقوتم ريغ تاروطت ببسب تادراولا مجح يف ةئجافمو ،ةريبكو ،ةداحو ،ةثيدح



 
   

 
 

8 

 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 نم ةـــــــــسراـمم نع جتنت ال اـهنأ ثـيح تالاـحلا يقاـب نع ةـياـقولا ةـعيبط فلتخت هـيلعو ،تادراولا هذـه

  لكشب تادراولا ديازت ىلإ تدأ قوسلاب تثدح ةعقوتم ريغ تاروطت ثودح لب اهنيعب لود وأ تاكرش

 ةيرارمتـــسا ددهي فاعـــضالا اذه نأو )ةيجيلخلا ةعانـــصلا( ةعانـــصلاب ريبك فاعـــضإ ىلإ ىدأ امم ئجافم

 ةداعإل ةيلحملا ةعانـــصلل ةتقؤم ةـــصرف ميدقتل ًايئانثتـــسا ةيئاقولا ريبادتلا ذختتو ،ةعانـــصلا هذه دوجو

 دوجو ةياقولا تاقيقحت يف تارــشؤملا مهأ نمف كلذ ىلعو ،ديدج نم ةــسفانملا عيطتــستل اهليهأت

 تادراولا هذــه يف ةريبك ةداــيزل تدأ يلحملا وأ يملاــعلا قوــــــــسلا يف تــثدــح ةــعقوتم ريغ تاروطت

 .ىوكشلا ميدقتل قباسلا ريخألا ماعلا يف ةصاخ

 هذه دحأ دوجول ةيلوألا تارـــــشؤملا ديدحتل يكاـــــشلا /جِتنملا لـــــصوت ةلاح يفف قبـــــس ام ىلع ًءانبو

 عم لـــــصاوتلا هنكمي تالاحلا هذه ىدحإ ةجيتن ةيجيلخلا/ةيدوعـــــسلا ةعانـــــصلاب ررـــــض دوجوو تالاحلا

 ميدقتب ةلاكولا موقتـــسو ىوكـــشلاب مدقتلا ةيناكمإ يف اهتـــشقانمل ةئيهلاب ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 ةنامألا بتكمل هب مدقتلا مث نمو ،ىوكـــــــشلا جذومن لامكتـــــــسا نم نكمتي ىتح جتنملل ةدعاـــــــسملا

 ةـيبرعلا جيلخلا لودـل نواـعتلا سلجم لودـل ةـيلودـلا ةراـجتلا يف ةراــــــــضلا تاــــــــسراـمملا ةـحفاـكمل ةـينفلا

 .قيقحتلا يف ءدبلا بلطل ةيمسر ىوكش ميدقتل

 بجي يتلا تانايبلا لك ىلع يوتحي الو صخلم حرــــش وه قباــــسلا طــــسبملا حرــــشلا نأ ةراــــشإلا دونو

 ةينفلا ةنامألا بتكم لبق نم دعملا ىوكــــــشلا جذومن حــــــضوي ثيح ،ةلماك ىوكــــــش ميدقتل اهرفاوت

 ىلإ فدهي طـــــــسبملا حرـــــــشلا اذه نأ الإ ،ةلاح لكل ةبولطملا تانايبلا ةفاك يجيلخلا نواعتلا سلجمب

 ةــــــضورعملا ةلاحلا ةيدج ريرقتل يلمع ساــــــسأ رفوت دق يتلا تارــــــشؤملاو تانايبلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا

 .تانايبلا يقاب عمج يف رارمتسالاو
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 " يناثلا لصفلا "

  هتاقيبطتو قارغإلا ةحفاكم موهفمل حرش

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب قارغإلا ةحفاكم ةيقافتال ًاقفو

 ةــيملاــعلا ةراــجتلا ةــمظنمو 94 تاــجلا ةــيقاــفتال ًاــقفو قارغإلا ةــحفاــكم ماــكحأ موهفمل ضرعتلا لــبق

 .هثودح ببسو قارغإلا ىنعم حيضوت ًالوأ بجي

 :قارغإلا ىنعم نع ةمدقم .ًالوأ

 ال هتاذ دح يف يرعــسلا زييمتلاف ،ةيقيوــستلا هططخل ًاقفو ام جتنم هــسرامي يرعــس زييمت وه قارغإلا

 جتنملا اـهيلإ أـجلي دـق ةـيلمع ةـقيرط يه لـب ةـينوناـق ريغ ةـــــــــسراـمم ناـيحألا لـك يفو ةرورــــــــضلاـب ربتعي

 .ىرخأل ةلود نم وأ ىرخأل ةقطنم نم قاوسألا ةعيبط فالتخال ًارظن كلذو ام ةعلس قيوستل

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

 .)يضرع قارغإ( دكار نوزخم نم صلختلا .1

 .)يضرع قارغإ( ةينورتكلإلا ةزهجألا ضعبو ةيسردملا تاودألاو سبالملا لثم جتنملا ةيمسوم .2

 .)ةيبسن ةزيم( ةقاطلا وأ ماخلا داوملا يف معدب وأ ةرفوب ردصملا دلبلا يف يلحملا جتنملا عتمت .3

 ةيلاع حابرأ قيقحت نم هنكمت هقوــــــسل ةيامح دوجو ةجيتن ردــــــصملا دلبلا يف يلحملا جتنملا عتمت .4

 .)هباشملا يبنجألا جتنملا سفن ىلع ةيلاع ةيكرمج ةفرعتب يلحملا جتنملا عتمت(

 .)ةيبسن ةزيم( ةتباثلا هتفلكت نم للقي امم ريبكلا جاتنإلا تايداصتقا ةزيمب يلحملا جتنملا عتمت .5

 .)ةيبسن ةزيم( ةصيخر ةلامعب يلحملا جتنملا عتمت .6

 .)سرش قارغإ( هب مكحتلاو دروتسملا قوس يف نيسفانملا نم صلختلا .7
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 وأ ةـيراـجت تاـجلاـعم موــــــــسر ضرف بـبــــــــسب( ةدروتــــــــسملا تاـجتنملا ماـمأ قاوــــــــسألا ضعب قالغإ .8

 .رخأ قوس يأل اههيجوت ىلإ نيردصملا مغري امم )قاوسألل ذافنلا عنمت تاءارجإ ثادحتسا

 :)1( لاثم

 ببــــسبو ،ريبك جاورب زيمتت هتعلــــس نأ ام ةلود يف )أ( ةنيدملا يف ام جتنمل قيوــــستلا ططخم دجي دق

 ببـسبو ،ًايبـسن ةعفترملا راعـسألا تاذ تاجتنملا لـضفي ام ًابلاغ )أ( ةنيدملا يف كلهتـسملا نأ هتفرعم

 هذه قوـــس يف هجتنم حرط ررقي دقو ،نيرخآ نيجتنم نم قوـــسلا اذه يف ةيوق ةـــسفانم دوجو مدع

 يف )ب( ةنيدملا يف قوـسلا نأ ًاـضيأ ملعي هنأ الإ ،ريبك حبر شماه هل ققحي امم عفترم رعـسب ةنيدملا

 هتاعيبم ةدايز يف هتبغرلو ،كانه نيرخآ نيجتنم نم ةـسفانملا هيف رثكتو ام ًاعون فلتخم ةلودلا سفن

 ررقي هنإف ةـــــضفخنملا راعـــــسألاو ةديدـــــشلا ةـــــسفانملا وذ )ب( ةنيدملا يف قوـــــسلا لوخد هتلواحمو

 دعيو ،ةرـساخ راعـسأب عاب وأ ًادج ليئـض حبر شماه ىلع لـصح ول ىتح قوـسلا اذه يف هراعـسأ ضفخ

 وأ ليئــــــض حبر شماه لمحت ىلع هتردقو  )ب( ةنيدملا قوــــــس يف هراعــــــسأ ضفخ نم هنكمت ببــــــس

 امم ةعفترملا حبرلا شماوه تاذ )أ( ةنيدملاب هتاعيبم نم اهيلع لــــصح يتلا ةزيملا وه رئاــــسخلا لمحت

 . )ب( ةنيدملا يف هراعسأ ضفخل ةردقو ةيسفانت ةزيم هاطعأ

 :)2( لاثم

 دوجو مدع ببـسب يلحملا هقوـس يف ةيلاع ةيـسفانت ةزيم هيدل نأ )ج( ةلودلا يف رخأ جتنم دجي دقف

 شماوه قيقحتو ةيلحملا هراعــسأ عفر نم هنكمي امم يلحملا هقوــس يف نيرخآلا نيجتنملا فعــض وأ

 ةـيلاـعلا حبرلا شماوه تاذ ةـيلحملا هراـعــــــــسأ سفنب هـجتنم ريدــــــــصت نم نكمتي نل هـنأ الإ ،ةـعفترم حبر

  ةدشل
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ىلع هلوـــصح ببـــسبو يلاتلابو ،)د( ةلودلل فدهتـــسملا قوـــسلل وأ ةيملاعلا قاوـــسألا يف ةـــسفانملا

 ةيريدـــــصتلا هراعـــــسأ ضفخ نم جتنملا اذه نكمتي )ج( ةلودلاب يلحملا هقوـــــس يف ةيلاع حبر شماوه

 ةليئـــض حبر شماوه ىلع لوـــصحلا كلذ يف هيفكيو )د( ةلودلاك ىرخألا قاوـــسألل ذافنلا نم نكمتيل

 .قوسلا اذهل ذافنلا ليبس يف رئاسخ دبكت ىتح وأ قاوسألا هذه يف عيبلا نم نكمتيل ًادج

 47 تاــجلا قاــفتا( ةــيلودــلا ةراــجتلا نيناوق ىلع ضواــفتلا تالوج ءاــنثأ لودــلا يلثمم اذــه كردأ دــقو

 ةـــــسرامم( يرعـــــسلا زييمتلا اوربتعي ملف ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتاو )1994 تاجلاب ًايلاح ةفرعملا

 ةعانــــصلاب رارــــضإلا ىلإ يرعــــسلا  زييمتلا ذه ىدأ اذإ الإ ةعورــــشم ريغ ةــــسرامم هتاذ دح يف )قارغإلا

 قيقحت ءارجإ قيرط نع وــــــضع ةلود تعاطتــــــسا اذإف ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب وــــــضع ةلودل ةيلحملا

 كيــــشو ررــــض ثودحب ددهت وأ ررــــضب تببــــست دق قارغإلا ةــــسرامم نأ ىلإ هيف تلــــصوتو يعوــــضوم

 نم دحت نأ اهنأــــش نم ريبادت ضرف ةلودلا هذه عيطتــــست ،ةعانــــص ءاــــشنإ تقاعأ وأ ةيلحملا ةعانــــصلاب

 نأ 1994 تاجلا وأ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا ربتعي ملو ،ررضلا اذه ةلازإ وأ فقول ةسرامملا هذه

 وأ ةـيلاـح راـثآ دوجوب كـلذ تـنرق لـب هـتاذ دـح  يف ًاـيلود ةـينوناـق ريغ ةــــــــسراـمم وه قارغإلا دوجو درجم

 . قارغإلاب فدهتسملا وضعلا ىدل ةينطولا ةعانصلا ىلع ةكيشو
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :قارغإلا ةحفاكمل طسبم ليلد .ًايناث

 ؟قارغإلا وه ام 

 دــنع اــم جتنمل يرعــــــــس زييمت وه قارغإلا 

 جتنملا دعيو ،ةفلتخم قاوـــــــسأ يف هعيب

 لود ىلإ هداريتــــــــسا متي اــمدــنع ًاــقرغم

 )ريدـصتلا رعـس( يجيلخلا نواعتلا سلجم

 دلب قوـــس يف هعيب رعـــس نع لقي رعـــسب

 .)ةيداعلا ةميقلا( ريدصتلا

 يكيرمأ رالود 80 ةكلمملا ىلإ ام جتنم رعــــــس ناك اذإف

 )ةيداعلا ةميقلا( هعيب رعـس غلبي امنيب )عنـصملا باب ىوتـسم ىلإ لوـصولل ةمزاللا تايوـستلا لمع دعب(

 ىوتـسم ىلإ لوـصولل ةمزاللا تايوـستلا لمع دعب( يكيرمأ رالود 85 يزاوي ام ردـصملا دلب قوـس يف

 .)عنصملا باب

 %6.25 هتبـسن قارغإ شماه لداعي امب ةدحو/جتنم لكل رالود 5 هرادقم قارغإ دوجو ينعي كلذ نإف

 .ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا قفو ريدصتلا رعس نم

 .ريدصتلا رعس – ةيداعلا ةميقلا = قارغإلا رادقم

 .رالود 5 = 80 – 85 = قارغإلا رادقم

 

 

 رادقم
قارغإلا

 رعس
ريدصتلا

 ةميق
ةيداع

 قارغإلا ردقم
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

  .X 100 )ريدصتلا رعس ÷ قارغإلا رادقم( = قارغإلا شماه

 .هنع يضاغتلا متي يذلا )%2( ىندألا دحلا نم > % X 100 = 6.25 )80 ÷ 5( = قارغإلا شماه

 )كرامجلا يف قبطي يذلا( قارغإلا شماه

 )CIF ريدصتلا رعس ÷ قارغإلا رادقم( =

  = 5 ÷ 90 = 5.55% 

 ؟عورشم ريغ قارغإلا له

 ررــــض ثدحي مل املاط قارغإلا ةحفاكم قافتا موهفمل ًاقفو هتاذ دح يف عورــــشم ريغ قارغإلا دعي ال

 ةحفاكم موــسر ضرف متي ررــضلا اذه لثم ثودح ةلاح يفو يجيلخلا قوــسلا لخاد ةيلحملا ةعانــصلاب

 .امهنيب ةيببسلا ةقالعلاو ررضلاو قارغإلا دوجو تبثي يمسر يعوضوم قيقحت ءارجإ دعب قارغإلا

 ؟يداملا ررضلا وه ام

 :ةيلاتلا طاقنلا دوجو نم قيقحتلا ةطلس دكأتت امدنع يداملا ررضلا ققحتي

 .كالهتسالل وأ جاتنإلل ةبسنلاب وأ ةقلطم ةروصب ًءاوس ةقرغملا تادراولا يف ةريبك ةدايز .1

 ةقرغملا تادراولا رعس يف ريبك ضيفخت ثدح اذإ امو ةيلحملا راعسألا ىلع ةقرغملا تادراولا ريثأت .2

 نم راعـسألا عنم وأ راعـسألا ضافخنا ىلإ ةقرغملا تادراولا تدأ وأ يلحملا جتنملا رعـسب ةنراقملاب

 .ةدايزلا

 .ةيلحملا ةعانصلل ةيداصتقالا تارشؤملا ىلع ةقرغملا تادراولا رثأ .3

 

 قارغإلا شماه

 شماه
قارغإلا

 رعس
ريدصتلا

 رادقم
 100قارغالا



 
   

 
 

14 

 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو
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الزيادة المطلقة في الواردات المغرقة

119%
58%
52%
46%

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج

 

 :تادراولل ةيبسنلاو ةقلطملا ةدايزلا .1

 ثحبل يلاحلا ماعلا ىلإ ةفاـضإلاب ةريخألا تاونـس ثالثلا ةرتف لالخ ةقرغملا تادراولا روطت ةـسارد متت

 .تادراولل ةقلطم ةدايز دوجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امك ةقرغملا تادراولل ةيبــسنلا ةدايزلا ثحبل جاتنإلا مجح روطتب ةنراقم تادراولا روطت ةــسارد متت امك

 ةـبــــــــسن دادزت و جاـتنإلا مجح ضفخنا و ةـقرغملا تادراولا تداز اـملكف ،يلاـتلا لـكــــــــشلاـب حــــــــضوم وه

  .جاتنإلا ىلإ ةقرغملا تادراولا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 :ةيلحملا راعسألا ىلع ةقرغملا تادراولا ريثأت

 :يرعسلا قرفلا

 جتنملا عيب رعـــــس نع لقي رعـــــسب يجيلخلا قوـــــسلا لخاد قرغملا جتنملا عيب يرعـــــسلا قرفلاب دـــــصقي

 .يراجتلا ىوتسملا سفن ىلع ةيجيلخلا ةعانصلا هجتنت يذلا هباشملا يلحملا

 :ةدايزلا نم اهعنم وأ ةيلحملا راعسألا ضافخنا

 تاذ ةقرغملا تادراولا ةدايزل ًةجيتن ةيلحملا اهعيب راعــــــسأ ضيفخت ىلإ ةيجيلخلا ةعانــــــصلا رطــــــضت دق

 بـسانتت ال اهنكلو ةيلحملا راعـسألا يف ةدايز كانه نوكت دق وأ ،يجيلخلا قوـسلاب ةـضفخنملا راعـسألا

 لكــشلاب اهراعــسأ ةدايز نم ةيجيلخلا ةعانــصلا ةقرغملا تادراولا تعنم دقف يلاتلابو ةفلكتلا ةدايز عم

 .بسانملا

55%

4%
10%

31%

تمثيل الصناعة

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

55%

4%
10%

31%

تمثيل الصناعة

الزيادة النسبية للواردات إلى اإلنتاج

 

 :ةيجيلخلا ةعانصلل ةيداصتقالا تارشؤملا ىلع ةقرغملا تادراولا ريثأت

 :ةيداصتقا رصانع ىلع ةقرغملا تادراولا ريثأت ىدم نع قيقحتلا ةطلس ثحبت

 دئاعلا- ةيجاتنإلا- ةيقوــسلا ةــصحلا- جاتنإلا- حابرالا-تاعيبملا :لثم ةيلحملا ةعانــصلا ةلاح سكعت  .1

 ،ةقاطلا لالغتسا- رامثتسالا ىلع

 – نوزخملا-يدــقنلا قفدــتلا – قارغإلا شماــه مجح :لــثم ةــيلحملا راــعــــــــسألا ىلع رثؤت لــماوعو .2

  .تارامثتسالا وأ لاملا سأر ةدايز ىلع ةردقلاو- ومنلا – روجألا – ةلامعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ةيببسلا ةقالعلا يهام •
 لجأ نم يداملا ررـــــــضلاو ةقرغملا تادراولا نيب ةيببـــــــس ةقالع دوجو ىلع ةلدأ كانه نوكي نأ يغبني

 ثـحبلو ،ةـيباـجيإ جئاـتن ىلإ لـــــــــصوتلا لاـح قارغإلا ةـحفاـكم موــــــــسر ضرف مث نمو قيقحتلا يف ءدـبلا

 فالخب ةيجيلخلا ةعانــصلا ىلع ترثأ نوكت دق يتلا ىرخألا لماوعلا ضعب ةــسارد متت ةيببــسلا ةقالعلا

 :لثم ةقرغملا تادراولا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 .قوسلا شامكنا •
 .كالهتسالا طمن يف ريغتلا •
 .ريدصتلا تاعيبم •
 .ةقرغملا ريغ تادراولا •
 .يجولونكتلا روطتلا •
 .ةيديلقتلا ةراجتلا بيلاسأ ريغت •
 .نيجتنملا نيب ةسفانملا •
 .ةيلحملا ةعانصلا ةيجاتنا •
 .ررضلل ىرخألا بابسألا نم اهريغو •

 
 ؟هرارمتسا وأ قيقحتلا يف ءدبلا عنمت بابسأ كانه له •
 يف هرارمتـسا وأ قيقحتلا يف ءدبلا نكمي ال ثيح ،هؤاهنإ وأ قيقحتلا ءدب عنمت بابـسأ ةدع دجوي معن

 :ةيلاتلا تالاحلا

 .ةيجيلخلا ةعانصلا هجتنت هباشم جتنم دوجو مدع •
 .ةيجيلخلا ةعانصلا يكاشلا لثمي ال •
 ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكم( قيقحتلا ةطلسل ًايدنتسم ةقثومو ةبوتكم ىوكش ميدقت مدع •

 .)ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجمب ةيلودلا ةراجتلا يف ةراضلا تاسرامملا
 .قارغإلا دوجو ىلع ةيفاك ةلدأ دوجو مدع •
 .ةقرغملا تادراولا ةجيتن ةيجيلخلا ةعانصلاب يداملا ررضلا دوجو ىلع ةيفاك ةلدأ دوجو مدع •
 .)% 2 نع لقي( ةياغلل ليئض قارغإ شماه •
 .)% 3 نع لقي( نأشلا ليلق تادراولا مجح •

 
 ؟ةيرسلا تانايبلا لوادت ةيفيك •
 نيجتنملاب قلعتتو ةيجيلخلا ةعانـــــــصلاب قلعتت ةيرـــــــس تانايب ميدقت قارغإلا ةحفاكم تاقيقحت بلطتت

 قارغإلا ةـحفاـكمل دـحوملا )ماـظنلا( نوناـقلاو قارغإلا ةـحفاـكم ةـيقاـفتا نأ الإ ،بـناـجألا نيردـــــــــصملاو

 ةيرــس ىلع ظافحلا ةيلآ لفك ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودل ةيئاقولاو ةيــضيوعتلا ريبادتلاو

  ىلع رظحي ثيح ،ةينعملا فارطألا وأ ةيكاشلا ةعانصلا لبق نم اهميدقت متي يتلا تامولعملا هذه
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 مدقم نم قبـسم يباتك حيرـصت نودب تامولعملا هذه ءاـشفإ قيقحتلاب ةقالع هل صخـش وأ ةهج لك

 .ةيرسلا تامولعملا

 تاـبوقع ددـحيو تاـمولعملا هذـه ءاــــــــشفإ ةـيذـيفنتلا هـتحئالو هـيلإ راــــــــشملا )ماـظنلا( نوناـقلا مرجي اـمك

 نم اهلداعي ام وأ يدوعــــــس لاير فلأ ةئامــــــسمخ )500.000( اهردق ةيلام ةمارغ ىلإ لــــــصت ةديدــــــش

 .ءاضعألا لودلا تالمع

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

 .يرسلا نايبلا نع حاصفإلا نود ةمدقملا ةيرسلا تامولعملا رهوج مهفل هليصافت يفكت ةيرسلا

 :لاثم

 قيقحتلا ةرتف لالخ ةفلكتلا ةدايز ىدم حيــــضوتل جاتنإلا ةفلكت نايب ةيكاــــشلا ةكرــــشلا مدقت امدنع

 :ةيلاتلا ةروصلا ىلع تانايبلا ميدقت متي ةيرسلا ماقرألا نع حاصفإلا نود % 25 ةبسنب

 )ةيرسلا ةخسنلا( جاتنإلا ةفلكت لودج

 لوألا ماعلا نايب
 ماعلا
 يناثلا

 ماعلا
 ثلاثلا

 عبارلا ماعلا
 )قيقحتلا ةرتف(

 جاتنإلا ةفلكت
 لايرلاب

435 485 502 545 

 

 )ةيرس ريغلا ةخسنلا( جاتنإلا ةفلكت لودج

 لوألا ماعلا نايب
 ماعلا

 يناثلا

 ماعلا

 ثلاثلا
 عبارلا ماعلا

 )قيقحتلا ةرتف(

 % 125 % 115 % 111 % 100 جاتنإلا ةفلكت
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ؟قيقحتلا ءدبل بلط ميدقت كنكمي فيك •
 ةدـيؤملا تاـناـيبلا عيمجل يفوتــــــــسم قارغإلا ىوكــــــــش جذومن هـب ًاـقفرم قيقحتلا ءدـبب ًاـبلط ميدـقت متي

 ةلاكو موقت كلذ ليبــس يفو ،يجيلخلا نواعتلا سلجمب ةينفلا ةنامألا بتكم ىلإ اهميدقتو ًايدنتــسم

 ةلاح يف ةيدوعسلا ةعانصلل ةينفلا ةنوعملا ميدقتب ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلاب ةيراجتلا تاجلاعملا

 تانايبلا ريـــــسفتو حرـــــشو تادراولا يف ةئجافم ةريبك ةدايز وأ ةموعدم وأ ةقرغم تادراو نم اهررـــــضت

  ةراضلا تاسرامملا ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكمل ةلماكتم ىوكش ميدقت يف دعاسي امم ةبولطملا

 ءارجإو ىوكــــــــشلا مالتــــــــساــب موقي يذــلا ةــيبرعلا جيلخلا لودــل نواــعتلا سلجمب ةــيلودــلا ةراــجتلا يف

 .قيقحتلا

 ؟قيقحتلا تاءارجإ ءدب دعب ثدحي اذام •
 قيقحتلا ءدـب نالعإ لاـــــــــسرإ ىلع لـمتــــــــشتو قيقحتلا ءدـب نالعإـب ةـينعملا فارطألا راـطخإ ةـلحرم .1

 يف ةراــضلا تاــسرامملا ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكمل ةمدقملا ىوكــشلا نم يرــسلا ريغ صنلاو

 .ةيلودلا ةراجتلا

 .قبسم بلط ىلع ءانب ةينعملا فارطألا ةفاكل عالطالل هتحاتإو ماعلا فلملا حتف .2

 ثحبلاو ءاــــــــصقتــــــــسالا مئاوق لاــــــــسرإ لمــــــــشتو اهنم ققحتلاو اهليلحتو تانايبلا عمج ةلحرم ءدب .3

 .ةمدقملا ىوكشلاب ةروكذملا تاءاعدالا ةحص ىدم ةفرعمل يرحتلاو

 امهنيب ةيببـــــــسلا ةقالعلاو ررـــــــضلاو قارغإلا دوجوب ةيلوألا تاديدحتلاب يلوألا ريرقتلا دادعإ ةلحرم .4

 .)قيقحتلا ءدب نم موي180( ةددحملا ةينمزلا تاتيقوتلا ءاضقنا لبق ةمئادلا ةنجللا ىلع ضرعيو

 .ضرفلا طورش ترفاوت اذإ )ةتقؤم موسر( ةتقؤم ريبادت ضرف ىلع ةمئادلا ةنجللا ةقفاوم .5

 .بناجألا نيجتنملا /نيردصملا نم ةيعوط ةيرعس تادهعت لوبق .6

 .)اهبلط ةلاح يف( عامتسا تاسلج دقع .7
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةـيببــــــــسلا ةـقالعلاو ررــــــــضلاو قارغإلا دوجوب ةـيئاـهنلا تادـيدـحتلا نع يئاـهنلا ريرقتلا دادـعإ ةـلحرم .8

 .)يلوألا ريرقتلا نم موي 180( امهنيب

 ال دـعوم يف جئاـتنلا كـلت ذـيفنتل ةـيرازولا ةـنجللا داـمتعاو قيقحتلا جئاـتن ىلع ةـمئادـلا ةـنجللا ةـقفاوم .9

 .قيقحتلا ءدب نالعإ نم ًارهش 12 زواجتي

 ةنجللا لبق نم هدامتعا مت يذلا رارقلل سلجملا لود نم ةلود لك يف كرامجلا ذفانم قيبطت .10

 .ةيرازولا

 تاـــسرامملا ةحفاكمل ةينفلا ةنامألا بتكم ىلإ ةلـــصحملا موـــسرلاب يرود ريرقت كرامجلا مدقت .11

 .لوأب لوأ اهلحو ضرفلا لكاشم ةعباتمو ،موسرلا ليصحت ةعباتمل ةيلودلا ةراجتلا يف ةراضلا

 ؟اهرود وه امو ةمئادلا ةنجللا نوكتت مم •
 نوكتو ،مهمكح يف نم وأ ءاــــــــضعألا لودـلاـب ةـينعملا تاـهجلا تارازو ءالكو نم ةـمئادـلا ةـنجللا نوكتت

 ةنجللا يف ةيدوعـسلا ةيبرعلا ةكلمملا لثميو ،سلجملا يف ةـسائرلا ماظن بـسح ةمئادلا ةنجللا ةـسائر

 ةنجللا تاــــصاــــصتخا مهأو ،ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلاب ةيراجتلا تاجلاعملل ظفاحملا ليكو ةداعــــس

 :يه ةمئادلا

 .ةيرعسلا تادهعتلا لوبقو ةتقؤملا ريبادتلا ضرف .1

 ريبادـتلاو معدـلا ةـحفاـكمل ةـيئاـهنلا ةـيــــــــضيوعتلا ريبادـتلاو قارغإلا ةـحفاـكمل ةـيئاـهنلا ريبادـتلا حارتقا .2

 .ةيرازولا ةنجللا ىلإ اهعفرو تادراولا يف ةدايزلا دض ةيئاهنلا ةيئاقولا

 ةيرادإلا تادحولا ءاـــشنإو لمعلا ماظنو ةيلخادلا ةحئاللاو ةيذيفنتلا ةحئاللاو نوناقلا ليدعت حارتقا .3

 .ةينفلا ةنامألا بتكمل ةصصختملا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 ؟اهرود وه امو ةيرازولا ةنجللا نوكتت مم •
 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لودب ةعانــــــصلا ءارزو نم ةلكــــــشملا يعانــــــصلا نواعتلا ةنجل يه

 :ـب صتختو

 تادراولا يف ةدايزلاو صــــصخملا معدلاو قارغإلا ةحفاكمب ةقلعتملا ةيئاهنلا ريبادتلا ضرف دامتعا .1

 ريبادــتلاو قارغإلا ةــحفاــكم ريبادــت ضفخ وأ ةداــيزلا وأ اــهئاــهنإ وأ ريبادــتلا هذــه فقو وأ دــيدــمت وأ

 .ةيضيوعتلا

 يف سلجملا لود نيب أــــــشنت يتلا تاعزانملا ةيوــــــستو ،)ماظنلا( نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا رادــــــصإ .2

 تادــيدــحتلاو تارارقلاــب ةــقلعتملا تاــملظتلا يف رظنلاو ،)ماــظنلا(نوناــقلا اذــه ذــيفنت وأ ريــــــــسفت

 .)ماظنلا( نوناقلا اذه ماكحأل اذيفنت ةرداصلا ةيئاهنلا

 ؟اهضرف رمتسي ىتم ىلإو موسرلا رادقم وه ام •
 متيو ،ةيكرمجلا موــــــــسرلا ةلماعم لماعتو ةيكرمجلا موــــــــسرلا يف ةدايز ةروــــــــص يف موــــــــسرلا قبطت

 .ةراض تاسرامم موسر مسا تحت اهليصحت

 تاونــس 5 ةدم ىــصقأ دحب اهــضرف رمتــسي ،معدلاب ةقلعتملا ةيــضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ىلإ ةبــسنلاب

 يـــضم دعب موـــسرلا ضرف ةعجارم ةينعملا فارطألا دحأ بلطي نأ زوجيو ،ضرفلا رارق رودـــص خيرات نم

 حتف لالخ نم متيو قيقحتلا ةطلــس هب عنتقتو ،كلذ رربي ام دوجو طرــشب اهــضرف نم لقألا ىلع ةنــس

 ةدـمل اـهيف قيقحتلا رمتــــــــسيو معد قيقحت وأ قارغإلا ةـحفاـكمل ةـيئاـهن موــــــــسر ضرف ةـعجارم قيقحت

 .ةنس

 مـسرلل يجيردتلا ريرحتلا عم تاونـس 4 ةدم ىـصقأ دحب ضرفتف )ةيئاقولا ريبادتلا( ةياقولل ةبـسنلاب امأ 

  دعب ةعجارم ءارجإ طرشب اضيأو ةلكيهلا ةداعإ ةطخ ذيفنت عم قيبطتلا ةرتف لالخ ةمظتنم تارتف ىلع
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 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 ةعبرألا( ةتقؤملا ريبادتلا ديدمت زوجيو ،مــسرلا دوجو ةرورــض مييقتل )ناتنــس( قيبطتلا ةدم فــصن رورم

 .طقف ةدحاو ةرم )تاونس

 

 " قارغإلا ةحفاكم ىوكش يف ةبولطملا تاقفرملاب ةمئاق "

 هتاليدعتو ةكرشلا سيسأت دقع نم ةخسن

 طاشنلا /ةنهملا ةلوازم ةصخر نم ةخسن

 جتنملل ةيحيضوتلا روصلاو تارشنلا

 ةيجيلخلا ةعانصلا ةيليثمت ىلع ةلادلا تادنتسملا

 ةيداعلا ةميقلا تانايبل ةديؤملا تادنتسملا

 ريدصتلا رعس تانايبل ةديؤملا تادنتسملا

 تادراولا مجح نايبل ةديؤملا تادنتسملا

 اهب ةقلعتملا تاباسحلاو ةيرعسلا راثآلاب ةصاخلا تادنتسملا

 ةريخألا عبرألا تاونسلل ةيلاملا مئاوقلا نم ةخسن

 ىوكشلاب تانايبلا ةحصب رارقإ
 

 ةحفاكم ةيقافتاو 1994 تاجلا ةيقافتال ًاقفو قارغإلا ةحفاكم ماكحأل حرـــــش .ًاثلاث

 :قارغإلا

 نأ بجي يتلا ةيـساـسألا ناكرألاو قارغإلا نع ةماع ماكحأ ةـسداـسلا ةداملا يف تاجلا ةيقافتا تلوانت

 مجانلا ررــــضلا نم ةينطولا اهتعانــــص ةيامحل قارغإلا ةحفاكم ةيلآ مدختــــست يك ام وــــضع ةلودل رفاوتت
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 ءارجإب ةـصاخلا ةيعوـضوملاو ةيئارجإلا ليـصافتلا ىلإ قرطتت مل ةداملا هذه نأ الإ ،قارغإلا ةـسرامم نع

  دقع لالخ اهلامكتسا نم تاجلا ةيقافتاب ءاضعألا لودلا يضوافم عفد امم ةلصفم ةروصب قيقحتلا

 

 ةمظنم اهرثأ ىلع تئشنأ يتلاو ياوجوروأ ةلوج ىلإ ًالوصو نينس ةدع رادم ىلع ةيضوافتلا تالوجلا

 قارغإلا ةحفاكم قافتا اهمهأ نم ناك تاعوـــــضوم ةدع ةـــــشقانمل كلذو 1994 ماع ةيملاعلا ةراجتلا

 ماكحأ ىلع قارغإلا ةحفاكم قافتا لمتشا دقو ،1994 تاجلا ةيقافتا نم ةسداسلا ةداملل ةقبطملا

  فارطألا تابجاوو قوقحو قيقحتلا ءارجإ ةيفيك ددحتل ةيعوضوم ىرخأو ةيئارجإ ماكحأ اهنم ةيليصفت

 ىلإ لـــصوتلاب ةمايق دنع يدايح فرطك قيقحتلا ةطلـــس ةيعوـــضوم نامـــض اذكو ققحتلا يف ةينعملا

 باــسح ةيفيكو ،ةيجيلخلا ةعانــصلاو قارغإلا فيرعت ىلع قافتالا اذه ًاــضيأ لمتــشاو ،تاقيقحتلا جئاتن

 .امهنيب ةيببسلا ةقالعلاو ررضلا ديدحت ةيفيكو قارغإلا شماه

 وـضعلا ةلودلا عيطتـست تققحت اذإ يتلا ةيـساـسألا ناكرألا قارغإلا ةحفاكم قافتا ددح ةماع ةروـصبو

 :يلاتلاك يهو ةقرغملا تادراولا ةهجاوم يف قارغإ ةحفاكم ريبادت ضرف

 .قارغإ دوجو ققحت .1

 .ةئشان ةعانص ةقاعإ وأ يدام ررضب ديدهت وأ يدام ررض دوجو ققحت .2

 .ررضلاو قارغإلا نيب ةيببس ةقالع دوجو ققحت .3

 :هدح ىلع نكر لك ىلع ءوضلا يقلن يلي اميفو

 :قارغإلا دوجو ديدحت .1

 ،جتنملا وأ ردــــــصملا دلبل يلحملا قوــــــسلا لخاد دروتــــــسملا جتنملا عيب رعــــــس ةيداعلا ةميقلاب دــــــصقي

 امهيلإ قرطتلا بجو دقو جتنملا اذهل ًانمث هعفد بجاولا وأ عوفدملا رعـــسلا ريدـــصتلا رعـــسب دـــصقيو

 .هسفن قارغإلا فيرعت نم اءزج امهنأ ثيح الوأ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 

 :قارغإلا فيرعت

 هعيب رعـس نم لقأ رخآ وـضع دلب ىلإ هريدـصت رعـس ناك اذإ قرغم جتنملا دعي قافتالا اذه موهفم يف

 همدع نم قارغإ دوجو ديدحتلو ،جتنملا / ردـصملا دلبل يلحملا قوـسلا يف ةيداعلا ةراجتلا ىرجم يف

 ةلودلا ىلإ ريدـصتلا رعـسو ،ريدـصتلا دلبل يلحملا قوـسلا يف ةيداعلا ةميقلا نيب ام قرفلا باـستحا متي

 شماه ىلإ لـــــصي ةيداعلا ةميقلا حلاـــــصل قراف دجو اذإف ،يراجتلا ىوتـــــسملا سفن ىلع ةدروتـــــسملا

 .قارغإ كانه نوكي % 2 نع ديزي قارغإ

 :لاثم

 يف قارغإلا رادقم دعيو ،ًاقارغإ كلذ دعي ،رالود 10 ريدـصتلا رعـسو رالود 15 ةيداعلا ةميقلا تناك اذإ

 ىلع قارغإلا رادقم ةمـسقب قارغإلا شماه باـسح متي قرافلا اذه ساـسأ ىلعو ،رالود 5 لاثملا اذه

 ةمـسقب كرامجلاب قبطي يذلا قارغإلا شماه باـسح متيو )عنـصملا باب ىوتـسم ةداع( ريدـصتلا رعـس

 ىلع ةـميق وأ ةـبــــــــسنك ةـلداـعلا هذـه جتاـن ضرف متي ثـيح ،)CIF( ريدــــــــصتلا رعــــــــس ىلع قارغإلا رادـقم

 .لماوعلا يقاب رفاوت ةلاح قيقحتلا لحم ةدروتسملا تاجتنملا

 :ةيداعلا ةميقلا فيرعت

 وأ ردـــصملا دلبل يلحملا قوـــسلا لخاد دروتـــسملا جتنملا عيب رعـــس يه-انفلـــسأ امك – ةيداعلا ةميقلا

 رخآ يراجت ىوتـــــسم ديدحت متي دق هنأ الإ ،عنـــــصملا باب ىوتـــــسم دنع اهديدحت متي ام ًابلاغو ،جتنملا

 ةنراقملا هـساـسأ ىلع متيـس يذلا يراجتلا ىوتـسملل ًاقفو كلذ متيو ،ةئزجتلا وأ ةلمجلا عيب رعـس لثم

 .ريدصتلا رعسو ةيداعلا ةميقلا نيب
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 دلبل يلحملا قوـــــسلا يف ينعملا جتنملا عيب راعـــــسأل ًاقفو اهباـــــسح متي ةيداعلا ةميقلا نأ لـــــصألاو

 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف رعسلا اذهب ذخؤي ال دق نكلو ،جتنملا /ردصملا

 .ةردصملا ةلودلا يف قالطإلا ىلع هباشملا جتنملل ةيلحم تاعيبم دوجو مدع .1

 

 نأـك( ،جتنملا /ردــــــــصملا دـلبل يلحملا قوــــــــسلا يف ةـيداـعلا ةراـجتلا ىرجم يف تاـعيبم دوجو مدـع .2

 اـمم ،ةرــــــــساـخ تاـعيبم نوكت نأ وأ – يلحملا قوــــــــسلا يف ةـطبترم فارطأ نيب اـم تاـعيبملا نوكت

 .)يلحملا قوسلا يف جتنملا عيب رعسل ةقيقح ةميق رفاوت هعم رذعتي

 ثراوك وأ داح مخــــــضت ىلإ هــــــضرعت لثم( جتنملا /ردــــــصملا دلبل يلحملا قوــــــسلل صاخلا عــــــضولا .3

 .)ةعيبط

 يلامجا نم % 5 نع ةردصملا ةلودلل يلحملا قوسلا يف جتنملا / ردـصملا تاعيبم مجح ضافخنا .4

 .)قيقحتلا حتف يذلا دلبلا يأ( دروتسملا دلبلل جتنملا اذه نم هتارداص

 ةيداعلا ةميقلا ريدقت ةدروتـــسملا ةلودلا قح نم نوكي اهنم يأ وأ ةقباـــسلا تالاحلا ققحت ةلاح يفو

 :نيتيلاتلا نيتقيرطلا ىدحإب

 ةميقلا وه رعـــسلا اذه نأ ةدروتـــسملا ةلودلا ربتعت ثيح( ثلاث دلبل هريدـــصت دنع جتنملا عيب رعـــس .1

 .)ةمزاللا تايوستلا لمع دعب ةردصملا ةلودلل يلحملا قوسلا يف ةيداعلا

 ةماعلا فيراـصملا + جتنملا / ردـصملا دلب يف جاتنإلا ةفلكت( ةردقم ةيداع ةميق باـسح قيرط نع .2

 .)بسانم حبر شماه + ةيرادإلاو ةيعيبلاو

 :ريدصتلا رعس فيرعت

 نود دروتــــسملا لبق نم جتنملا اذهل ًانمث هعفد بجاولا وأ عوفدملا رعــــسلا ريدــــصتلا رعــــسب دــــصقيو

 ةلود يف يلحملا كالهتـــسالل عيبلا دنع هلمحتي ام ىلع ديزت تاقفن وأ موـــسر وأ فيلاكت ةيأب هليمحت

 ةلاح يفو ،كرامجلا نم ةقثوملا ريتاوفلاب نيبملا رعــسلا ساــسأ ىلع هباــسح متيو ،ريدــصتلا وأ أــشنملا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 ردــصملا نيب طابترا ةقالع دوجول ًارظن هب قثوي ال نكلو ريدــصت رعــس دوجو وأ ريدــصت رعــس دوجو مدع

 :قيرط نع ريدصتلا طابنتسا زوجي دروتسملاو

 .لقتسم يرتشم لوأل عيبلا رعس .1

 

 دروتـسملا جتنملا لوخد ةلاح يف وأ لقتـسم يرتـشم دوجو مدع ةلاح يف رخآ لوقعم بولـسأ يأ .2

 .قيقحتلا عوضوم جتنملل فلاخم جتنم اهنع جتن عينصت ةداعإ ةيلمع يف

 :ررضلا دوجو ديدحت .2

 هب ديدهتلا وأ ررــــض دوجو يف تببــــست دق ةقرغملا تادراولا تناك اذإ ام ثحبب قيقحتلا ةطلــــس مزتلت

 ةطلــــس دنتــــست نأ بجيو ،ةديدج ةعانــــص ءاــــشنإ ةقاعإ وأ هباــــشملا جتنملل ةجتنملا ةيجيلخلا ةعانــــصلل

 ةداـيز هـيف ضرعتــــــــست يعوــــــــضوم قيقحتب ماـيقلا نم نكمتت يكل ةـيباـجيإ ةـلدأ ىلإ كـلذ يف قيقحتلا

 يف كالهتسالا وأ جاتنإلل ةبسنلاب وأ قلطملا اهمجح يف ًءاوس قيقحتلا ةرتف لالخ ةقرغملا تادراولا

 رثأو ةهباــشملا تاجتنملل يلحملا قوــسلا يف راعــسألا ىلع ةقرغملا تادراولا رثأو ،ةدروتــسملا ةلودلا

 مازتلالا بجي ررـــــــضلا دوجو ديدحتلو نييلحملا نيجتنملل ةيداـــــــصتقالا تارـــــــشؤملا ىلع تادراولا هذه

 : ةيتآلا تاءارجإلاب

 .هباشملا جتنملا ديدحت .1

 .ةيجيلخلا ةعانصلا ديدحت .2

 .ةيلحم ةعانص ةقاعإ وأ ةيلحملا ةعانصلا ىلع هب ديدهتلا وأ يداملا ررضلا ثحب .3

 :هباشملا جتنملا ديدحت .1

 ،دــحوملا )ماــظنلا( نوناــقلل ةــيذــيفنتلا ةــحئاللا نم ىلوألا ةداــملل ًاــقبط هــباـــــــــشملا جتنملا فيرعت دــعي

 ةــقرغملا علــــــــسلا ةــعيبطو قيقحتلا قاــطن دــيدــحتل ةــيمهألا نم ةريبك ةــجرد ىلع يلودــلا قاــفتالاو

 .ةيلحملا ةعانصلا اهنم يناعت يتلاو ةدروتسملا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 

 :هنأ ىلع دحوملا )ماظنلا( نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ىلوألا ةداملا صنت ثيح

 ،يحاونلا لك يف قيقحتلا لحم جتنملا لثامت وأ قباطت يتلا ةيجيلخلا تاجتنملا :ةهباــــشملا تاجتنملا"

 وأ تافــــصاومب هبــــشلا ةقيثو اهتافــــصاوم نوكت ىرخأ تاجتنم يأب ذخؤي جتنملا اذه بايغ ةلاح يف وأ

 ".قيقحتلا لحم جتنملا صئاصخ

 :هنأ ىلع قارغإلا ةحفاكم قافتا نم 2/6 ةداملا صنتو 

 جتنملل يحاونلا لــك يف لــثاــمم يأ قباــطم جتنم هــباـــــــــشملا جتنملا ريبعت ينعي ةــيقاــفتالا هذــه يف"

 لـك يف لـثاـمم نكي مل نإو رخآ جتنم – جتنملا اذـهل لـيثم دوجو مدـع ةـلاـح يف – وأ ،رظنلا عــــــــضوم

 ".رظنلا عضوم جتنملا تافصاومب هبشلا ةقيثو هتافصاوم نأ الإ يحاونلا

 صئاصخلا مييقت متيف رخآ جتنم تافصاومب هبشلا ةقيثو ام جتنم تافصاوم تناك اذإ اميف رظنلا دنعو

 ةهباــشملا علــسلا صحف دنع ةلــص تاذ ىرخأ لماوع ةيأو جتنملا مادختــساو عينــصتلا قرطو ةيئايزيفلا

 :رابتعالا يف ةيتآلا لماوعلا ذخأتو

 . ).... يئايميكلا بيكرتلا – عنصلا ةدام – لكشلا( ةيئايزيفلا صئاصخلا .1

 .ةيجاتنإلا ةيلمعلا يف ةمدختسملا ايجولونكتلاو عينصتلا قرط .2

 .تامادختسالاو فئاظولا .3

 .ةعلسلا تافصاوم .4

 .قيوستلاو عيزوتلا تاونقو ريعستلا .5
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 .يكرمجلا فينصتلا .6

 .نيكلهتسملا قوذأ .7

 
 :ةيجيلخلا ةعانصلا ديدحت .2

 مهجاتنا عومجم لثمي نيذلاو دروتــــــسملا جتنملل ةهباــــــشملا ةيعانــــــصلا تاجتنملل نويلحملا نوجتنملا

 .جتنملا اذه نم يلحملا جاتنإلا يلامجا نم ةريبك ةبسن

 ةعانــــصلا ريبعت ريــــشي قارغإلا ةحفاكم ةيقافتا نم 4/1 ةداملا ماكحأل ًاقبط :ةيلحملا ةعانــــصلا فيرعت

  مهجاتنا عومجم لكشي نيذلا وأ مهعومجم يف ةهباشملا تاجتنملل نييلحملا نيجتنملا ىلإ ةيلحملا

 

 وأ نيردــــــــصملاـب نيطبترم نوجتنملا ناـك اذإو يجيلخلا جاـتنإلا يلاـمجا نم ةريبك ةـبــــــــسن تاـجتنملا نم

 ةعانـــــصلا ريبعت نإف قرغم جتنم هنأ ىعدملا جتنملل نيدروتـــــسم مهـــــسفنأ مه اوناك وأ نيدروتـــــسملا

 .نيجتنملا ةيقب ىلإ ريشي دق ةيجيلخلا

 5/4 ةداملا ماكحأو ،دحوملا )ماظنلا( نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ةــــسداــــسلا ةداملا ماكحأل ًاقبطو

 ساـــــسأ ىلع تاطلـــــسلا ددحت مل ام قارغإلا ةحفاكم قيقحت أدبي ال هنا قارغإلا ةحفاكم قافتالا نم

 ةـعاـنــــــــصلا نم مدـق دـق بـلطلا نأو ،بـلطلل هـباــــــــشملا جتنملا يجتنم ةــــــــضراـعم وأ دـييأـت ةـجرد ثـحب

 :نييلاتلا نيطرشلا ءافيتسا دعب ةيجيلخلا ةعانصلا نم ةمدقم ىوكشلا نوكتو ،اهمساب وأ ةيجيلخلا

 ىلع ضارتعا وأ دييأت اودبأ نيذلا نيجتنملا يلامجا نم % 50 ىوكـــــشلا يمدقم ةبـــــسن ىدعتت نأ .1

 .ىوكشلا ميدقت

 .هباشملا جتنملل نييلحملا نيجتنملا لك نم % 25 نع ىوكشلا يديؤم ةبسن لقت الأ .2

 ءالؤه لثمي داحتا وأ مهنم ددع وأ ،ةنيعم ةعانــــص يف نيجتنملا دحأ ىوكــــشلاب مدقتي نأ نكميو .3

 .ةعانصلا نع ةباينلاب ،ةينعملا ةيعانصلا ةفرغلا وأ ،نيجتنملا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 

 ةئشان ةعانص ةقاعإ وأ يداملا ررضلاب ديدهت وأ يدام ررض دوجو .3

 :يدام ررض دوجو :ىلوألا ةلاحلا

 4-3 ،3-3 ،2-3ةداـم داوملا ماـكحأو ،دـحوملا )ماـظنلا( نوناـقلل ةـيذـيفنتلا ةـحئاللا نم 31 ةداـملل اـقفو

 :يداملا ررضلا دوجو ديدحتل ةيلاتلا لماوعلا ثحب بجي قارغإلا ةحفاكم قافتا نم

 وأ قيقحتلا ةرتف لالخ ةقلطم ةروــــــــصب ًءاوــــــــس ةقرغملا تادراولا ديازت يهو :تادراولا مجح روطت .4

 .يلحملا كالهتسالا وأ جاتنإلا ىلإ ةبسن

 :ةيلاتلا روصلا دحأ يف لثمتتو ةيرعس راثآ دوجو .5

 عيب رعس نع يلحملا قوسلا يف دروتسملا جتنملا عيب رعس ضافخنا هب دصقيو :يرعسلا قرفلا •
 Price( ىمسيو يراجتلا ىوتسملا سفن ىلع ةيلحملا ةعانصلا هجتنت يذلا هباشملا جتنملا

Undercutting(. 
 راعسأب اهرثأت ةجيتن ضيفختلل يلحملا جتنملا عيب راعسأ رابجا نع رابع وهو :راعسألا ضيفخت •

 .)Price Depression( ىمسيو ةقرغملا تادراولل ةهباشملا تاجتنملا
 جتنملا عيب راعسأ يف ةيعيبطلا ةدايزلا ثودح مدع هب دصقيو :ةدايزلا نم ةيلحملا راعسألا عنم •

 Price( ىمسيو ةقرغملا تادراولا دوجو الول ثدحت نأ نكمملا نم ناك يتلاو يلحملا
Suppression(. 

 ةعانصلا تارشؤم ىلع ةقرغملا تادراولا رثأ ثحب لمشيو :ةيداصتقالا راثآلا .1

  :يتآلا مييقت اهلالخ نم متيو ،ةينعملا ةيلحملا

o ضافخنالا :يهو ،ةعانصلا ةلاح ىلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا تارشؤملاو لماوعلا 
 ،ةيقوسلا ةصحلاو ،جاتنإلاو ،حابرألاو ،تاعيبملا يف لمتحملاو يلعفلا

 .ةلغتسملا ةقاطلاو رامثتسالا ىلع دئاعلاو ،ةيجاتنإلاو
o راثالاو قارغإلا شماه مجح :يهو ةيلحملا راعسألا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا 

 ،ةلامعلاو ،نوزخملاو ،يدقنلا قفدتلا ىلع ةلمتحملا وأ ةيلعفلا ةيبلسلا
 .رامثتسالاو لاملا سأر ةدايز ىلع ةردقلاو ،ومنلاو ،روجألاو

 .ةلص تاذ نوكت دق ىرخأ لماوع ةيأ دوجو عنمي ال اذهو
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 :يداملا ررضلاب ديدهتلا :ةيناثلا ةلاحلا

 نم 7-3 ةداــملا ماــكحأو ،دــحوملا )ماــظنلا( نوناــقلل ةــيذــيفنتلا ةــحئاللا نم 32 ةداــملا ماــكحأل اــقفو

 وأ معازم درجم ىلع سيلو عئاقو ىلع يدام ررـض دوجوب ديدهتلا ثحب دنتـسي قارغإلا ةحفاكم قافتا

 قارغإلا هيف ببـــــسي ًاعـــــضو قلخت دق يتلا فورظلا ثحب نوكي نأ يغبنيو ،ةديعب ةيناكمإ وأ تانهكت

 :لثم لماوع نع ثحبت نأ يدام رطخ دوجو ديدحت دنع تاطلسلا ىلعو ،ًاكيشو ًاعقوتم ًاررض

o نع فشكي امم يلحملا قوسلا ىلإ ةقرغملا تادراولا يف ةريبك ةدايز لدعم 
 .داريتسالا يف ةريبك ةدايز ثودح لامتحا
o فشكي امم ردصملا ةردق يف ةكيشو ةدايز وأ ةرفاوتم ةريبك تايمك دوجو 

 .ةقرغملا تارداصلا يف ةريبك ةدايز ثودح لامتحا نع
 

o ةيفاضإلا تارداصلا باعيتسال ريدصت قاوسأ رفاوت ىدم. 
 

o ةيلحملا راعسألا ىلع يبلس رثأ اهل نوكيس راعسأب لخدت تادراولا تناك اذإ ام 
 .تادراولا نم ديزم ىلع بلطلا ديزت نأ اهنأش نمو
o هنأشب قيقحتلا يرجي يذلا جتنملا نوزخم. 

 :ةيداملا ةقاعإلا :ةثلاثلا ةلاحلا

 ةقاعإلا رــــسفتو ،ةعانــــص ءاــــشنإل ةيداملا ةقاعإلل قارغإلا ةحفاكم ةيقافتا يف ددحم فيرعت دجوي ال

 ةلودلا يف ةديدج ةعانــــــــص ءاــــــــشنإ وأ مايق ةقرغملا تادراولا اهيف عنمت يتلا ةلاحلا اهنأ ىلع ةيداملا

 .ةلاحلا هذه تابثإ ةيفيك ليصافت ةيقافتالا يف ًاضيأ دجوي الو ،ةدروتسملا

 هذـه لـثم ءاـــــــــشنإل ةـيباـجيإ تاوطخ كاـنه نأ نم دـكأـتلا دـبالف ةـقاـعإلا ةـلاـح دوجو تاـبثإلو هـنأ الإ

 وأ ،جاتنإلا طوطخ ىلع دقاعتلا وأ ،عورــــشملا ءاــــشنإ ةيدج حــــضوت ىودج ةــــسارد دوجو لثم ةعانــــصلا

 .خلإ...ةمزاللا تادعملاو ضرألا ءارش وأ ،عنصملا ءاشنإ ةيادب
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 

 :ثداحلا ررضلاو قارغإلا نيب ةيببسلا ةقالعلا دوجو ديدحت .4

 قارغإلا ةحفاكم ةيلآ مادختــسا نم نكمتت يكل قيقحتلا ةطلــسل مهألاو ريخألا لماعلا وه اذه دعيو

 نوناـقلل ةـيذـيفنتلا ةـحئاللا نم 33 ةداـملا ماـكحأل اـقفوو ،ةـقرغملا تادراولا ةـهجاوم يف ريبادـت ضرفل

 نيب ةــقالع كاــنه نأ تاــبثإ بــجي قارغإلا ةــحفاــكم قاــفتا نم 5-3 ةداــملا ماــكحأو ،دــحوملا )ماــظنلا(

 .ةيلحملا ةعانصلا ىلع عقاولا ررضلاو ةقرغملا تادراولا

 تادراولا فالخب ررـضلا يف ببـس نوكت دق يتلا ىرخألا لماوعلا مييقتو ثحبب قيقحتلا ةطلـس مزتلتو

 نأ بجيف ةيجيلخلا ةعانـــصلا ىلع عقاولا ررـــضلا يف تكراـــش دق ىرخأ لماوع كانه ناك اذإف ةقرغملا

 لماوع دوجو يفني الو ،ةقرغملا تادراولا ىلإ رارــــضألا هذه بــــسني الو لماوعلا هذه قيقحتلا سردي

  قارغإلا قافتا طرتشي الف ،ررضلا يف ببس ًاضيأ يه تناك ىرخألا تادراولا نأ ررضلا يف تببست ىرخأ

 ةمهملا بابــــــسألا دحأ نوكت نأ يفكي لب ررــــــضلا يف ديحولا ببــــــسلا يه ةقرغملا تادراولا نوكت نأ

  ةقرغملا تادراولا فالخب ةفورعم ىرخأ لماوع يأ تاطلسلا ثحبت كلذ ليبس يفو ،ةرثؤملاو

 لماوعلا هذه نع ةمجانلا رارـــضألا بـــسنت الأ بجيو ةيلحملا ةعانـــصلل ًاررـــض هـــسفن تقولا يف ببـــست

 :نأشلا اذه يف ةلص تاذ نوكت دق يتلا لماوعلا كلت لمشتو ،ةقرغملا تادراولل ىرخألا

 .قارغإلا راعسأب عابت ال يتلا تادراولا راعسأو مجح •
 .بلطلا شامكنا •
 .كالهتسالا طامنأ يف تاريغتلا •
 .ةيدييقتلا ةراجتلا بيلاسأو •
 .نييلحملاو بناجألا نيجتنملا نيب ةسفانملا •
 .)ينقتلا( يجولونكتلا روطتلا •
 .ةعانصلل يريدصتلا ءادألا •
 .ةيلحملا ةعانصلا ةيجاتنإ •
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 
 

 

 نم اهـــضرع قباـــسلا ةيـــساـــسألا زئاكر ثالثلا ديدحتب اهمايق ةجيتن قيقحتلا ةطلـــس تدجو اذإف ،ًاريخأو

 شماه نع ديزي ال امب قارغا ةحفاكم ريبادت ضرف اهنكميف امهنيب ةيببــــس ةقالعو ررــــضو قارغا دوجو

 .ةقرغملا لودلا تادراو دض بوسحملا قارغإلا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 " ثلاثلا لصفلا "

 هتاقيبطتو ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا موهفمل حرش

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا قافتال ًاقفو

 :ةمدقم :ًالوأ

 حضوي ثيح نييئزج ىلع لمتشي قافتالا نإ

 ءاـــــــــضعألا لودـلا حنم ماـظن لوألا ءزجلا

 حــــــــضوي اـمنيب مهتاـعاـنــــــــصل معد جماربل

 نــكــمــي يــتــلا تاءارــجإلا يــناــــثــلا ءزــجــلا

 ابلــــــس رثؤي يذلا معدلا ةهجاومل اهذاختا

 امم وـــــضع ةلود يأل ةيلحملا ةعانـــــصلا ىلع

 اـقفو هـتاذ دـح يف اروظحم سيل معدـلا حنم نأ ينعي

 طورـش رفاوت دنع هدـض ءارجإ ذاختال لباق امنإو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم هاجت ءاـضعألا لودلا تامازتلال

  .ةنيعم

 معدلا ةهجاومل قافتالا تاراسم

 وــــضع ةلود يأل ةيلحملا ةعانــــصلا ىلع ابلــــس رثؤي يذلا معدلا ةهجاومل نيتيلآ هل قافتالا نأ ظحاليو

 وـضع ةلود يأل ةمظنملا دعاوق حمـست ثيح فارطألا ددعتم راـسملا ىلع ىلوألا ةيلآلا بـصنت ثيح

 اـمأ ،تاـعزاـنملا ةـيوــــــــست ماـظن مادـختــــــــساـب ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنم يف ةرــــــــشاـبم معدـلا اذـه ةـهجاوم

 يدرفلا وأ ينطولا راــسملا مادختــساب ةررــضتملا ةمظنملاب وــضعلا ةلودلا موقتف ةيناثلا ةيلآلل ةبــسنلاب

 ققحت دنع قيقحتلا لحم جتنملا ىلع ةيــــــضيوعت موــــــسر ضرفو معد ةحفاكم قيقحت حتف قيرط نع

 .ضرفلا طورش
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :معدلا فيرعت

 :وه معدلا نأ ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا قافتا فرع

 ،ةيلام ةمهاسم يأ .أ

 ،اهب ةماع ةئيه يأ نم وأ أشنملا ةلود ةموكح نم ةمدقم .ب

 

 ،معدلا يقلتمل ةدئاف قيقحت اهنع جتنيو .ت

 .ًاصصخم نوكي نأو .ث

 :اهتجلاعم قرط فلتختو اهتعيبط يف فلتخت صصخملا معدلا عاونأ نم نيعون كانهو

 وهو هميدقت نع ءاضعألا لودلا عنتمي نأ بجي يذلا معدلا وهو :روظحملا معدلا :لوألا عونلا
 ةرشابم هتهجاوم ىرخألا ءاضعألا لودلل حيتي ةلود يأ يف هقيبطت درجمبف هتعيبطب صصخم
 .ةدروتسملا ةعلسلا لحم ةيلحملا ةعلسلا لالحإ معدو ،ريدصتلا معد :لمشيو ةفلتخم تاءارجإب

 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

 دوجوو ،ررـــــض دوجو ،معد دوجو( هقيبطت طورـــــش رفوت ةلاح يدرفلا راـــــسملا مادختـــــسا ًاـــــضيأ نكميو

 نم ىوكــــــــش ىلع ًءاـــنب ةـــيــــــــضيوعت ريبادـــت ضرف هـــنع جتنيو )ررــــــــضلاو معدـــلا نيب ةـــيببــــــــس ةـــقالع

 ةـــــــصاخلا تابلطتملا عم ىوكـــــــشلا ميدقتل تابلطتملا هذه هباـــــــشتتو ،ةيجيلخلا ةعانـــــــصلا/يكاـــــــشلا

  .قارغإلا قافتاب ماكحالا عم ةيببسلا ةقالعلاو ررضلا تابثا تابلطتم قباطتت ًاضيأو قارغإلاب
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 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةـفاـك هـيف رفاوتت يتلاو ةروظحملا جماربلا ريغ جماـنرب يأ وهو :ءارجا ذاـختال لـباـقلا معدـلا :يناـثلا عونلا

 ةراجتلا ةمظنم ءاـــــضعأ نم رخآ وـــــضعل ةيجيلخلا ةعانـــــصلاب ًاررـــــض ببـــــسيو ،صـــــصخملا معدلا طورـــــش

 دنع ةيــضيوعت ريبادت قيقحت حتفب يأ يدرفلا راــسملا مادختــساب معدلا نم عونلا اذه هجاويو ،ةيملاعلا

 تاعانــص وأ ةعانــصل ةعفنم مدقي صــصخم معد جمانرب دوجو تبثتل ةيجيلخلا ةعانــصلا/يكاــشلا مدقت

 امك يدام ررــض ثودح يف تببــستو تديازت يجيلخلا قوــسلل ةعانــصلا هذه نم تادراولا نأو ةددحم

 .لوألا لصفلا يف ررضلاب صاخلا ءزجلا يف حضوم وه

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب تاعزانملا ةيوــــست ةيلآ قيرط نع معدلا نم عونلا اذه ةهجاوم ًاــــضيأ نكميو

 .معدلا اذه نم تررضت دق اهتعانص نأ ةدروتسملا ةلودلا تبثت نأ كلذ بلطتي نكلو

 معد جمارب دوجو ةينوناق

 نأ نكمي وأ )عورــــــــشم ريغ( ينوناـق ريغ هـتاذ دـح يف اـم ةـلود يف يموكح معد جماـنرب دوجو دـعي ال

 ببــسو يقلتملل ةدئاف هيلع تبترتو ًاــصــصخم يموكحلا معدلا اذه ناك اذإ الإ ةيــضيوعت ريبادتب هجاوي

 ،)ةيجيلخلا( ةيلحملا ةعانصلاب ايدام اررض

 معدلا جماربب ةيرود ةفـــصب ةمظنملاب معدلا ةنجل راطخإب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ءاـــضعأ مزتلي كلذلو

 اههيجوت متي ةلئــــسأ ةيأ ىلع ةباجإلاو جماربلا كلت ةــــشقانم متي معدلا ةنجل تاعامتجا لالخو ،مهيدل

 .جماربلا كلت ليصافت نأشب

 صصخم ريغ معد جماربل ةلثمأ

 وأ نوناقلاب ةحارــص ةروكذم طورــشل عــضخت يتلا معدلا جمارب صــصخملا معدلا ةلئاط تحت جردنت الو

  تاذو ،)ةدياحم( ةيعوضوملاب مستتو ،اهنم ققحتلل ةلباق ةيمسر تادنتسم يأ وأ ةيذيفنتلا هتحئال
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 وأ ،رامثتــسالل يندأ دح طرتــشا لثم وــضعلا ةلودلا لخاد تاعانــصلا ةفاك ىلع قبطتو يداــصتقا عباط

  )لاثملا ليبس ىلع( ةئيبلل ةقيدص ةمدقتم جاتنإ ايجولونكت مادختسا وأ ،ةلامعلل ىندأ دح

 ةيضيوعتلا ريبادتلا 

 نأل صصخملا معدلا حنم نع جتانلا يداملا ررضلا ةهجاوم وه ةيضيوعتلا ريبادتلا ضرف نم فدهلا نإ

 ةهجاوم يف ةلداع ريغ ةيــــــــسفانت ةزيم )اهتارداــــــــصل وأ( ةنيعم ةعانــــــــصل رفوي صــــــــصخم معد ميدقت

 ريغ ةيرعــــــس ةــــــسرامم هنع جتني لثامم معد ىلع لــــــصحت ال يتلاو ىرخأ لود يف نييلحملا نيجتنملا

  ةينوناق ريغ ةروصب اهراعسأ ضفخ ىلع ةردقلاب معدلا نم ةديفتسملا عناصملا عتمتت ثيح ،ةلداع

 باـــــسح ىلع ةدروتـــــسملا لودلا يف ةيقوـــــسلا صـــــصحلا ىلع ذاوحتـــــسالا يف ةردقلا اهل رفوي امم

 .لودلا هذه يف نييلحملا نيجتنملا

 ةيقافتاو 94 تاجلا ةيقافتال ًاقفو ةيــــــضيوعتلا ريبادتلاو معدلا ماكحأل حرــــــش .ًايناث

 :ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا

 دق هنأ الإ ةماع ةروـصب ةيـضيوعتلا موـسرلاو معدلا ماكحأ 94 تاجلا نم ةـسداـسلا ةداملا ًاـضيأ تلوانت

 هـلاـكــــــــشأو معدـلا فيرعت دـيدـحتل ةـيــــــــضيوعتلا ريبادـتلاو معدـلا ةـيقاـفتا يف ماـكحألا هذـه لـيــــــــصفت مت

 .ةراضلا هراثآ ةهجاوم ةيفيكو
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :معدلل ةيساسألا ناكرألا

 :هءازجأ ىلإ ليصفتلاب قرطتن فوسف معدلا ناكرأ مهفلو

 – ضورقلا تانامـض( ةرـشابم ريغ وأ )علـسلا ميدقت – ضورقلا – حنملا( ةرـشابم :ةيلام ةمهاـسم يأ .أ

-علــــسلا ءارــــش – ةماعلا ةيتحتلا ةينبلا ريغ تامدخ وأ علــــس ميدقت – ةقحتــــسم بئارــــض نم ءافعإ

 تققح اذإ راعــــسألا معد وأ لخدلا معد لاكــــشأ نم لكــــش يأو-ليومت ةيلآل ةيموكح تاعوفدم

 ،)ةدئاف

 ميلقإ ىوتــــــسم وأ ةلودلا ىوتــــــسم ىلع نوكت نأ نكمي ثيح أــــــشنملا ةلود ةموكح نم ةمدقم .ب

 لمـــشو ،ةلودلا تاـــسايـــس ذفني نكلو ماع نايك يهو ةماعلا ةئيهلا ىلإ ةبـــسنلاب امأ ،ةلودلا لخاد

   .ةموكحلا تاهيجوتل اقفو معدل هميدقت لاح يف صاخلا عاطقلا عوضخ قافتالا

 يف دـئاـــــــــسلا نيب قرفلا نع ةراـبع سكعت اـنه ةدـئاـفلاو معدـلا يقلتمل ةدـئاـف قيقحت اـهنع جتنيو .ت

 قوــسلا يف دئاــسلا ةدئافلا رعــس نيب قرفلا :لثم معدلا جمانرب نم هيلع لوــصحلا مت امو قوــسلا

  فورظو طورشو قوسلا يف ةدئاسلا عيبلا فورظو طورش ،معدلا جمانربب زيمملا ةدئافلا رعسو

 ةيرامثتــــسالا طورــــشلاو قوــــسلا يف ةدئاــــسلا ةيرامثتــــسالا طورــــشلا ،معدلا جمانربب ةزيمملا عيبلا

 .خلإ ،معدلا جمانربب ةزيمملا

 .نيددحملا نيردــصملا وأ نيجتنملا نم ةعومجم وأ ًاردــصم وأ ًاجتنم ناك ًءاوــس ًاــصــصخم نوكي نأو .ث

 وأ ميلقإ ،ةنيعم تاعانــص وأ ةعانــص ،ةنيعم تاعورــشم وأ عورــشم :ثالث صيــصختلا عاونأ لمــشتو

 .ةنيعم ميلاقأ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 معدلا ةميق ساــسأ ىلع ةيــضيوعتلا ريبادتلا باــسح متي صــصخملا معدلا دوجو توبث لاح يف هيلعو

 .هباشملا جتنملا نم ةدحو لكل مدقملا

 ام لك يف لـــــــصفلا اذه يف قارغإلاب صاخلا يناثلا لـــــــصفلا يف ةروكذملا ميهافملا سفن يرـــــــستو

 اذكو ةيببسلا ةقالعلاو هب ديدهتلا وأ يداملا ررضلا ديدحتو هباشملا جتنملاو ةيجيلخلا ةعانصلاب قلعتي

 ءاـنثاو قيقحتلا ءدـب لـبق ةـينعملا تاـموكحلا عم تارواـــــــــشملا دـقع بـلط ادـع اـميف قيقحتلا تاءارجإ

 تاـموكحلا نيب تارواــــــــشم دوجو ةـيناـكمإـب ةـيــــــــضيوعتلا ريبادـتلاو معدـلا تاـقيقحت زيمتت ثـيح قيقحتلا

 .قيقحتلا لالخ وأ قيقحتلا ءدب لبق ءاوس فارطألا ةفاك يضري لحل لوصولا ةلواحمل

 

 

 

1

معدلا فيرعت
 ةـمدقم ةرـشابم رـيغ وأ ةرـشابم ،ةيلام ةمهاسم يأ

اـهب ةـماع ةـئيه يأ نـم وأ أـشنملا ةـلود ةموكح نم

 معدلا ىقلتمل ةدئاف قيقحتاهنع جتنيو

ةعلسلا لحم ةيلحملا ةعلسلا لالحإ معد•
.ةدروتسملا
.ريدصتلا معد•

معد دوجو تابثاروظحملا معدلا
ةيموكحلاةيلاملاةمهاسملادوجو•

)ةرشابملاريغواةرشابملا(
.اهيقلتملةدئافققحتيتلا•

.اصصخممعدلانوكينا•

معدلا يف صيصختلا فيرعت

اًصصخم ربتعي ةنيعم ميلاقأ وأ ميلقإ•
اًصصخم ربتعي ةنيعم تاعانص وأ ةعانص•
 اًصصخم ربتعي ةنيعم تاعورشم وأ عورشم•

معدلا ةحفاكم ىوكش ناكرأ

صصخم يموكح معد دوجو•
ةثودحب ديدهتلا وأ ررضلا دوجو•
ةيببسلا ةقالعلا دوجو•



 
   

 
 

39 

 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 " عبارلا لصفلا "

 1994 تاجلا ةيقافتال ًاقفو ةيئاقولا ريبادتلا موهفمل حرش

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةياقولا ةيقافتاو 

 :ةمدقم .ًالوأ

 ريطخلا ررـضلا نم ةيلحملا ةعانـصلا ةيامحل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا اهلفك ةيلآ يه ةياقولا قافتا

 ،ةيبـــــسن وأ ةقلطم ةروـــــصب تادراولا ةدايز ىلإ تدأ ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو ببـــــسب هب ديدهتلا وأ

 ةيقافتا يف اهتامازتلا قيلعت قيرط نع ررـــضلا اذه نم دحت نأ ءاـــضعألا لودلل قافتالا اذه لفكي ثيح

 ةعانــــــصلا موقت نأ نيحل ةددحم ةينمز ةرتفل نيعم جتنم تادراو مجح ضفخب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

 رارـــــــضإلاو تادراولا ةدايزل تدأ يتلاو ةعقوتملا ريغ فورظلا كلت ةهجاومل اهعاـــــــضوأ بيترتب ةيلحملا

 وه ةيلآلا هذه ىلع صنلا ىلإ ةـــضوافتملا لودلا تعد يتلا ةيـــسيئرلا بابـــسألا نم نكلو ،اهتعانـــصب

 ةراـجتلا ريرحتب ةــــــــصاـخلا ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنم تاـمازتلا ىلع ةـقفاوملل ءاــــــــضعألا نم ددـع عيجــــــــشت

 ماــيق نيحل ًاــتقؤم تاــمازتلالا كــلت فقو نم ةــيلآلا هذــه مهنكمت ثــيح ةــيكرمجلا تاــفيرعتلا ضفخو

 .اهعاضوأ ليدعتب ةعانصلا

 تاـفيرعتلل ةـماـعلا ةـيقاـفتالا نم 19 ةداـملا يف ةـيئاـقو تاءارجإ ذاـختا ةـيناـكمإ ىلع صنلا درو دـقلو

 ليــــــصفتب ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا ةيلآ لوانت مت دق هنأ الإ ،ليــــــصفت نود نكلو )1994 تاجلا( ةراجتلاو

 ةراـجتلا ةـمظنم ةـيقاـفتا تأــــــــشنأ يتلا شكارم ةـيقاـفتا نم لوألا قحلملا يف ةـياـقولا ةـيقاـفتا يف رثكأ

  .ةيملاعلا

 نم دعت يتلاو قاوـــــــسألل ذافنلاو ةراجتلا ةيرح ةدعاق ىلع ءانثتـــــــسا ربتعي قافتالا اذه نأ نم مغرلابو

  وضع ةلود يأ ضرعت لاح يف نامأ مامص لثمت اهنأ الإ ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ةيقافتا ئدابم مهأ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ريبادـــت وأ ةـــيمك دويق ضرف نم اـــهنكمي ثـــيح نيعم جتنم نم تادراولا يف ةـــئجاـــفمو ةريبك ةداـــيزل

 مجح ضفخل ملاعلا لود لك نم اهيــضارأ ىلإ هداريتــساب موقت ةددحم ةدمل ددحم جتنم ىلع ةيفيرعت

 .فقوتلاو رايهنالاب ةددهملا ةيلحملا اهتعانص ىلع ظافحلاو تادراولا كلت

 :ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت يقابو ةياقولا قيقحت نيب فالتخالا :ايناث

 يف ةيضيوعتلا ريبادتلاو معدلا قافتاو ،قارغإلا ةحفاكم قافتا نع هماكحأ يف ةياقولا قافتا فلتخيو

 :اهنم ةديدع هجوأ

 تادراولا مجح يف ةداحو ةريبك ةدايز نم ةيلحملا ةعانصلا ذاقنإ ىلع ةياقولا قيقحت بصني .8
 ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم يقيقحت قلعتي امنيب ،ةعقوتم ريغ تاروطت ببسب ئجافم لكشب
 .تاكرش ةعومجم وأ ةكرش نم يرعس زييمت ةسراممب ةيضيوعتلا

 قلعتي امنيب ،قيقحتلا لحم جتنملل سفانم وأ هباشم جتنم دوجوب ةياقولا قيقحت قلعتي .9
  .قيقحتلا لحم جتنملل هباشم جتنم دوجوب ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم يقيقحت
 طرتشي امنيب ةيلحملا ةعانصلا نم ةريبك ةبسن يكاشلا لثمي نأب ةياقولا قيقحت بلطتي .10

  .كلذ نم لقأ ىندأ دح ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم يقيقحت
 ةددهملا ةيلحملا ةعانصلا ذاقنإل ءانثتسا نود ملاعلا لود لك ةيئاقولا ريبادتلا فدهتست .11

 وأ ةقرغملا تادراولا ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم ريبادت فدهتست امنيب ،رايهنالاب
 .قارغإلل اهتسرامم تبثي تاموكح وأ /تاكرش وأ )ردصم وأ جتنم( ةكرش نم ةموعدملا
 امنيب ،اهحالصإ بعصي ةراسخل يدؤت ةجرح فورظ دوجو ةتقؤم ةيئاقو ريبادت ضرف بلطتي .12

 .احوضو رثكأ ىرخأ طورش ةيضيوعتلا ريبادتلاو ،قارغإلا ةحفاكم يقيقحت بلطتي
 ةعانصلاب ةريبك ةروصب رارضالا ىلإ ىدأ امم ريطخلا ررضلا عوقو ةياقولا قيقحت ثحبي .13

 ررضلا ققحت ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا يقافتا ثحبي امنيب ،ةدروتسملا ةلودلل ةيلحملا
 تابلطتم نم ىلعأ ريطخلا ررضلا تابثإ تابلطتم دعتو ،ةيلحملا ةعانصلا ىلع عقاولا يداملا
 .يداملا ررضلا تابثإ
 لمجم لكشب تادراولل ةثيدحو ،ةداحو ،ةئجافم ،ةريبك ةدايز دوجو ةياقولا قيقحت بلطتي .14

  قارغإلا ةحفاكم يقيقحت يف تادراولا روطت ثحب نمضتي امنيب ،ميسجلا ررضلا دوجو تابثإل
 ررضلا تابثإل قيقحتلا لحم لودلل قيقحتلا ةرتف لالخ ةريبك ةدايز دوجو ةيضيوعتلا ريبادتلاو .15

  .يداملا
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 يقيقحت ثحبي امنيب ،ةيلحملا راعسألا ىلع رثؤت لماوع ىلإ ةياقولا قيقحت قرطتي ال .16
 قيقحتلا تاطلس ضعب موقت نكلو ،لماوعلا هذه ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم
  .ةياقولا شماه باسحل اهتساردب
 ةحفاكم يقيقحت ثحبي امنيب طقف تارشؤم ةتس ىلع ةياقولا قيقحت يف ثحبلا رصتقي .17

 .رشؤم 14 ددعل ةيلحملا ةعانصلا عضو ىلع تادراولا رثأ ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا
 نم يأ ركذ نودب ىرخأ رصانع دوجو مدع نم دكأتلا ىلع ةياقولا قافتا يف ثحبلا رصتقي .18

 ةقرغملا تادراولا ريغ ىرخألا لماوعلا رثأ قارغإلا ةحفاكم قافتا ثحبي امنيب ،رصانعلا كلت
  .رصانع 8 ددعل ةيلحملا ةعانصلا عضو ىلع

 لودلا مزتلي امنيب ،ةياقولا تاقيقحتل ةبسنلاب اروف اهراطخإب ةمظنملاب ءاضعألا لودلا مزتلي .19
 تاقيقحت تاروطتب )يونس فصن( رهشأ ةتس لك يرود لكشب ةمظنملا راطخإب ءاضعألا

  .ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم
 قرغتست امنيب ،ةياقولا تاقيقحت تاءارجإ ةرتف ددحي ةياقولا قافتا يف حيرص صن دجوي ال .20

 ،رهش 18 ىلإ اهدم زوجيو ماع ةدم ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم قيقحت تاءارجإ
 ال ةرتف يف قيقحتلل ةيئاهن جئاتن ىلإ لصوتلا بجي ةتقؤم ةيئاقو ريبادت ضرف دنع نكلو
  .ةتقؤملا ةيئاقولا ريبادتلا ضرف خيرات نم موي 200 زواجت
 مييقتل ةدملا فصن يضم دعب ةعجارم ءارجإ طرشب تاونس 4 ةدمل ةيئاقولا ريبادتلا ضرفت .21

 زواجت ال ةدمل قارغإلا ةحفاكم موسر رمتست امنيب ،همدع نم ضرفلا رارمتسا ىودج ىدم
 .تاونس 5

 ،قيبطتلا ةدم لالخ ةمظتنم تارتف ىلع يجيردتلا ريرحتلا عم ةيئاقولا ريبادتلا ضرف متي .22
 قارغإلا شماه زواجي ال امب ةيضيوعتلا ريبادتلا وأ قارغإلا ةحفاكم موسر ضرف متي امنيب
 موسرلل ةعجارم قيقحت لالخ نم الإ مسرلا ةرتف ءانثا اهضيفخت متي الو بوسحملا
 .ةضورفملا
 ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم موسر فالخب طقف ةدحاو ةرم ةيئاقولا ريبادتلا ديدمت زوجي .23

  ةيضيوعتلا
 يجيردتلا ريرحتلا ةقيرط وأ هقيبطت متي يذلا شماهلا باسح ةيفيك ةياقولا قافتا يوتحي ال .24

 ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم يقافتا ضرعتي امنيب ،قيبطتلا ةرتف لالخ ةمظتنم تارتف ىلع
 .هقيبطت متي يذلا شماهلا باسح ليصافت ىلإ ةيضيوعتلا
 ةطخ ميدقت ةيكاشلا ةعانصلا ىلع ضرفيو ةماعلا ةحلصملا ةسراد ةياقولا قيقحت بلطتي .25

 نم ًايأ ةيضيوعتلا ريبادتلاو قارغإلا ةحفاكم يقيقحت بلطتي ال امنيب ،ةيلكيه ةداعإ
 .نيئارجإلا
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 1  ةيراجتلا تاجلاعملاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب نييلحملا نيجتنملا فيرعت ةلسلس

 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت ليلد

 

 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةحلصملا تاذ فارطألا عم تارواشم ءارجإ ةيضيوعتلا ريبادتلاو ةياقولا يقيقحت بلطتي .26
 .تارواشملا كلت ءارجإ قارغإلا ةحفاكم قيقحت ضرفي ال امنيب )تاموكحلا(

 :ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت طورش :اثلاث

 :ةيئاقو ريبادت ضرف نم وضعلا نكمتي يك ةيتآلا طورشلا رفاوت طرتشي

 .ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو .1
 .يلحملا جاتنإلاب ةنراقم يبسن وأ قلطم لكشب تادراولا يف ةئجافمو ةريبك ةدايز ىلإ تدأ .2
 وأ ةهباشم تاجتنم جتنت يتلا ةيلحملا ةعانصلاب هب ديدهتلا وأ ريطخ ررض قاحلإ ىلإ تدأ .3

 .ريبك لكشب دروتسملا جتنملل ةسفانم
 وأ ريطخلا ررضلا دوجوو تادراولل ةئجافملاو ةريبكلا ةدايزلا نيب ةيببسلا ةقالعلا تابثإ .4

 .هب ديدهتلا

 ىلإ اهرودب تدأ ةعقوتم ريغ تاروطت كانه نأ ةيادبلا يف تبثت نأ قيقحتلا ةطلــــــــس ىلع بجي ثيح

 مزلي لب طقف تادراولا يف ةئجافم ةدايز كانه نأ قيقحتلا ةطلــــس تبثت نأ يفكي الف ،تادراولا ةدايز

 .ةدايزلا هذهل تدأ ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو اضيأ تبثت نأ اهيلع

 هيلإ ةراـــــشإلا متت ملو 94 تاجلا ةيقافتا يف هيلإ ةراـــــشإلا تمت دق مازتلالا اذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 ًاـمزلم لازي ال مازتلالا اذـه نأ الإ ،ةـيملاـعلا ةراـجتلا ةـمظنم ةـيقاـفتا هـتنمــــــــضت يذـلا ةـياـقولا ةـيقاـفتا يف

 .ءاضعألا لودلا تاموكحل

 قيقحتلا ةطلــس ىلع بجي يتلا طورــشلا مهأو بعــصأ نم ةعقوتملا ريغ تاروطتلا دوجو تابثإ دعيو

 كرت دقف كلذبو ،ةعقوتملا ريغ تاروطتلل ددحم فيرعت نمـــــضتي مل ةياقولا قافتا نأو ًةـــــصاخ اهتابثإ

 دوجو دـنع تاـعزاـنملا ةـيوــــــــست زاـهج ةـعجارمل عــــــــضخيو ،قيقحتلا ةـطلــــــــس ريدـقتل ًاـقفو موهفملا اذـه

 بجيف نأشلا اذه يف تاريسفتلا ضعب ةءارقل ًاقفوو هنأ الإ ،نأشلا اذه يف لودلا ىدحإ نم ىوكش

  ةراجتلا ةمظنم تامازتلال هماربإ تقو ةعقوتم نكت مل فورظ كانه نأ وضعلا تبثي نأ
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 ةعانـصلل ميـسجلا ررـضلاب ىدأ امم جتنملا كلذ نم تادراولا ةدايز ىلإ اهرودب تدأو تأرط دق ةيملاعلا

 .ةيلحملا

 ررـضلا اذه قاحلإب ديدهتلا وأ ريطخ ررـض دوجو تابثإب قيقحتلا ةطلـس مزتلتف ثلاثلا طرـشلل ةبـسنلاب اّمأ

 دصقيو ،قيقحتلل عضاخلا جتنمل رشابم لكشب سفانم وأ هباشم جتنم جتنت يتلا ةيلحملا ةعانصلا ىلع

 ريبكلا يلكلا فاعـضالا هنأ ةيئاقولا ريبادتلا ةيقافتا نم أ-1-4 ةداملا يف هفيرعت ءاج امك ريطخلا ررـضلاب

 نوكي نأ بجي لب ةعانــصلا يف للخلا ضعب دوجو تابثإ ًايفاك دعي ال هنأ ينعي امم ،ةعانــصلا زكرم يف

 .اهرارمتساو ةعانصلا دوجو ىلع رثؤمو يلك ةعانصلا يف فعضلا

 )ماظنلا( نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم 72 ةداملا يف هفيرعت ءاج امك ريطخلا ررــضلاب ديدهتلاب دــصقيو

 نأ يأ ،عوقولا كيــــــشولا ريطخلا ررــــــضلا هنأ ةيئاقولا ريبادتلا ةيقافتا نم ب-1-4 ةداملا يفو ،دحوملا

 .ًاروف اهتهجاوم متي ملو تادراولا ترمتسا ول ةلاحم ال ققحتيس ررضلا

 مايق يف ةيــساــسأ ةزيكر هب ديدهتلا وأ ريطخلا ررــضلا دوجوو تادراولا ديازت نيب ةيببــسلا ةقالعلا دعتو

 ىرخأ بابــسأل أــشن دق ريطخلا ررــضلاب ديدهتلا وأ ررــضلا نوكي دقف ، ةيئاقو ريبدت ضرفب وــضعلا ةلودلا

 نوكت دق يتلا ىرخألا بابــــــسألا ليلحتو ديدحتب قيقحتلا ةطلــــــس مزتلت كلذبو  ،تادراولا ديازت فالخ

 اـهتاليلحتل ةـجيتنكو قيقحتلا ةـطلــــــــس تدـجو اذإـف ،هـب دـيدـهتلا وأ ريطخلا ررــــــــضلا دوجو باـبــــــــسأ نم

 ةطلــس نإف تادراولا ةدايز اهنم ةعمتجم بابــسأ ةدعل ناك هب ديدهتلا وأ ريطخلا ررــضلا نأ اهتاقيقحتو

 ةداـيز ىلإ رارــــــــضالا كـلت وزعت ال نأو ررــــــــضلا يف ىرخألا باـبــــــــسألا رثأ بـينجتو مييقتب مزتلت قيقحتلا

 نأ نود ىرخأ بابـــــسأل أـــــشن هب ديدهتلا وأ ريطخلا ررـــــضلا نأ قيقحتلا ةطلـــــس تدجو اذإ امأ ،تادراولا

 نع عنتمت نأ قيقحتلا ةـطلــــــــس ىلعف هـب دـيدـهتلا وأ ررــــــــضلا اذـه يف رثؤم لـماـع تادراولا ةداـيز نوكت

 ديدهتلا وأ ررضلا ثودحو تادراولا ةدايز نيب ةيببسلا ةقالعلا لماع بايغ ببسب ةيئاقولا ريبادتلا ضرف

 . ةيلحملا ةعانصلا يف هب
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 :اهلاكشأو ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت ةرتف .اعبار

 نأو ةيلحملا ةعانــــصلاب ةجرح فورظ دوجو تابثا روف ةتقؤم ةيئاقو ريبادت ضرف وــــضعلا ةلودلل نكمي

 ةيئاقولا ريبادتلا قبطت نأ بجيو اهحالـــصإ نكمي ال رارـــضأ ىلإ يدؤي فوـــس ريبادتلا ضرف يف ريخأت يأ

 قيقحتلا ءارجا نم ءاـهتنالا اـهلالخ متي موي 200 زواـجتت ال ةدـمل ةـيفيرعت تاداـيز لـكــــــــش يف ةـتقؤملا

 امأ ،اهيعفاد ىلإ موـسرلا هذه در بجي ةيبلـس جئاتن ىلإ لـصوتلا ةلاح يفو ،ةيئاهن جئاتن ىلإ لوـصولاو

 هذه يفف ،ةيلحملا ةعانـــــصلاب ريطخلا ررـــــضلا يف تادراولا ببـــــستب ةيباجيإ ةجيتن ىلإ لـــــصوتلا مت اذإ

 ةيمانلا لودللو تاونــس ينامث ىلإ دتمت دق تاونــس عبرأ ةرتفل ةيئاهن ريبادت ضرف وــضعلل نكمي ةلاحلا

 ةيمك دويق وأ ةيفيرعت تادايز لكش ةيئاهنلا ريبادتلا ذخأت دقو ,نييفاضإ نيماع ىلإ ةرتفلا هذه دمت نأ

 اهتادراو طـسوتم ساـسأ ىلع ةردـصم ةلود لك صـصح باـسح متي نأ بجي ةيمكلا دويقلا ةلاح يفف ,

 ةردــــصملا لودلا عم رواــــشتلا ىلإ كلذ يف ءوجللا زوجيو قيقحتلا ىلع ةقباــــسلا ثالثلا ماوعألا لالخ

 . ةحلصملا تاذ

1

 )ةياقو( ريطخلا ررضلا تابثا
يفةثيدحوةئجافموةداحوةريبكةدايزدوجو

.تادراولا

ةعقوتملاريغتاروطتلا
 ىلإ تدأ اهب ؤبنتلا ناكمإلاب نكي مل ةئراط فورظ
.ينعملا جتنملا تادراو ةدايز

 تادراولا يف ةدايزلا
 )ةياقو(

ةيقافتااهتلفكةيلآيهةيئاقولاريبادتلاةيقافتا

نمةيلحملاةعانصلاةيامحلةيملاعلاةراجتلاةمظنم

ريغتاروطتدوجوببسبهبديدهتلاوأميسجلاررضلا

.ةريبكةروصبتادراولاةدايزىلإتدأةعقوتم

تادراولا يف ةدايزلا ىوكش ناكرأ
)ةياقولا(
تادراولا يف ةريبكلا ةدايزلا•
ةعقوتم ريغ تاروطت دوجو•
ةثودحب ديدهتلا وأ ميسجلا ررضلا دوجو•
ةيببسلا ةقالعلا دوجو•

ةياقولا



 
   

 
 

45 
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 ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا

 ةيراجتلا تاجلاعملا ةلاكو

 

 نع ماـع لـك ريبادـتلا هذـه ريرحتب وــــــــضعلا موقي نأ بـجي ةـيئاـقولا ريبادـتلا ضرف لالخ هـنأ ركذـلاـب ريدـجو

 اهنأو اهعاـــــــضوأ قيفوتل ةطخ قيبطتب موقت هيدل ةيلحملا ةعانـــــــصلا نأ نم دكأتي نأو قباـــــــسلا ماعلا

 .ريبادتلا قيبطت ةرتف رورم عم اهب ةمزتلم

 أجلي نأ هل قحي رخآ وـــضع نم ةيئاقو ريبادت هجاوي يذلا ردـــصملا وـــضعلا نأ ًاـــضيأ ةراـــشإلا مهملا نمو

 ضرفي يذلا وــضعلا دــض ةداــضم ريبادت قيبطت ىلإ ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت نم تاونــس ثالث رورم دعب

 ريبادـتلا ضرفل ًةـجيتن اـهدـبكتي يتلا ةـيراـجتلا رئاـــــــــسخلا عم بـــــــــساـنتي يراـجت ضيوعتك ةـيئاـقولا ريبادـتلا

 ةمظنمب علـــــــسلل ةراجتلا سلجم راطخإب مزتلي ضيوعتلا اذهب مايقلا هريرقت دنعو ،هتادراو ىلع ةيئاقولا

  .ةمظنملاب ةياقولا ةنجل قيرط نع ةيملاعلا ةراجتلا
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 ةيراجتلا تاجلاعملا تاقيقحت 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

 


