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 يعامتجالا نامألا راسم

 يعامتجالا نامألا راسم
 
 اهتابجاو ةسرامم يف ةبقاعتملا تاموكحلا سعاقت ،دقنلاو ةيلاملاو داصتقإلل ةرادالا ءوس نم دوقع

 رارقلا ضيوفت نم دوقع ،مادتسم داصتقال ةنيتم سسا ءاسراو عضوب ةيسايسلاو ةينوناقلاو ةيروتسدلا
 نم دوقع ،ةبختنم ريغ ةيطارقوريب ةطلس هنأ مغر يزكرملا فرصملا ةطلسل يداصتقالاو يلاملا
 .فيلستلاو دقنلا نوناق اميس ال نيناوقلل ةحيرصلا ةفلاخملا
 رثأتلا ةغلاب رصانع اهلك ،ةحايسلاو ةيجراخلا تاليوحتلا ،ةنادتسالا ،تامدخلاو عيرلا ىلعً ارصح مئاق داصتقا
 ةيبلس راثأ اهل ناك ةموظنملا ناكرأ تاعارص نإف كلذل .ةطيحملاو ةيلخادلا ةينمألاو ةيسايسلا عاضوألاب

 .داصتقا اذكه ةمادتساو رارقتسا ىلع

 جورخ ربع 2019 ماع لالخ يلج لكشب هراثآ ترهظ ةيلاملاو ةيداصتقالا ةرادإلا يف لشفلا يف مكارتلا اذه
 ،يمسرلا رعسلا نم ىلعا راعساب فرصلل ءادوس قوس ءوشنو ،ةيفرصملا عئادولا نم ةليلق ريغ غلابم

 ةيسايس ةرادإ ءوس ،يحايسلا مسوملا برض ىلإ تدأ ةموظنملا ناكرأ نيب ةيومدو ةيسايس تاعارص
 فيضت يتلا ةيفاضإلا بئارضلا نم ريثكلا ىلع دمتعت يتلا 2019 ةينازيم رارقإ ،لبجلا قئارحل اميس ال ةيناديمو
 .تالاصتالا ىلع ةيفاضإ ةبيرض رارقإ ةظحل ىلا ًالوصو ،ةريقفلاو ةطسوتملا تاقبطلا ىلع ةلداع ريغ ءابعأ

 نيرشت 17 موي ةروثلا راجفنا ىلإ تدأ ،سانلا نيب ناقتحالاو بضغلا نم ديزت تناك يتلا لماوعلا هذه لك
 .2019 لوأ

 ًالوأ سانلا ةقث ةداعتسا ىلع ةرداق ةيرذج تاءارجا نم دب ال اهفارطأو ةموظنملا هذه مئارج ةهجاوم يف
 دوقعلا ىدم ىلع هب نيببستملل رايهنإلا ءبع ليمحت مث ،رايهنالا فقول ةحيحصلا تاءارجإلاب أدبت ثيح

 .فلتخم يداصتقا جذومن ءانبل سسألا عضو ىلإ ًالوصو ،ةيضاملا
 راسملا فقول اهب مايقلا نكمي يتلا ةعيرسلا ةيلوألا تاءارجإلاو تاوطخلا يه :رايهنالا فقو .1

ً اصوصخوً امومع سانلا ةيامحل فدهت يروفلا رثألا تاذ تارارق لمشت ،ةمزألل يرادحنالا
 تادوجومل لماش حسمً اعيرس قلطني .ةمزألابً ارثأتوً ارقف رثكألا حئارشلاو تائفلاو تاقبطلا
 يف يدجملا ريغ قافنإلاو ردهلا بيرازم فقوب .تاناكمإلاو ةيساسألا تاردقلا ديدحتل ةلودلا
 يبيرضلا بّرهتلاو ةيفيظولا تاعيفنتلا لاومأو ةماعلا كالمألا ةداعتسا .ةماعلا تانزاوملا

 .يكرمجلاو
 .يئاذغلا نمألاو رارقتسالا نيمأتل ،ةيساسألا ةيشيعملا داوملا داريتسابً ارصح ةموكحلا موقتو
 ،ةيفرصملا ةيرسلا نوناق ءاغلإ نم ةينوناقلا تاءارجإلاو تاعيرشتلا نم ةلسلس قلطنت امك
 ةهجاومل ينطولا قودنصلا سيسأتو يئانجلا يلاملا قيقدتلاب ةرشابملا .ليماسرلا بيرهت عنمو
 .رايهنالا

 رايهنالا ةفلكو ةيلوؤسم ليمحت ىلإ رايهنالا ةهجاومل ينطولا قودنصلا فدهي :رايهنإلا ءبع .2
 قارغإ ربع حّبرتلاو تاورثلا ةمكارمل ةقباسلا دوقعلا ىدم ىلع اودافتسا نيذلاو ،اهب نيببستملل
 دئاوفلا نم عاطتقاو ،ةيلاملا تاسدنهلا لاومأ ةداعتسا نم قودنصلا اذه ليومت .نويدلاب دلبلا
 ،ةيرحبلا كالمألاو ةرغاشلا ةريبكلا كالمالا ىلع بئارض ،)haircut( ةريبكلا عئادولا ىلع ةمكارتملا
 يحصلا نامضلا نيمأتل لاومألا هذه مادختسا متي .خلا ،دلبلا نم تَبرُه يتلا ليماسرلا ةداعتسا

 ةرتفلا لالخ فراصملا تاءارجإ ءارج نم سانلا رئاسخ ضيوعتو ،ةيساسألا داوملا داريتساو
 .ةيعامتجإلا ةياعرلا تاءارجإ ليومتو ،ةقباسلا

 عفدتو هتيلاعف نم ديزتو ءاضقلا ةيلالقتسا ززعت يتلا نيناوقلا نم ددع عضو عم قفارتي امك
 رغاوشلا ءلمو يزكرملا فرصملاو يزكرملا شيتفتلاو ىروشلا سلجم يف تانييعتلا لامكتسإل
 .ةماعلا تارادإلاو ءاضقلا يف
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 ضعب ربع مئاقلا جذومنلا ليمجت سيلو ،هوجولا رييغت بولطملا سيل :لبقتسملل سيسأتلا .3
 ةيلالقتسالا زيزعتب موقي ،فلتخم يلامو يداصتقا جذومنل سيسأتلا امنإ ،ةفيفطلا تاحالصإلا
 ةيتامدخلاو ةيجاتنالا تاينواعتلا هماوق ،مادتسمو جتنم داصتقاو ،ةيلاملاو ةيداصتقالا

 ةقاطلا تاعاطق يف رامثتسالاب قلطني ،ةيوركيملاو ةريغصلاو ةطسوتملا تاسسؤملاو
 .يعانصلا عاطقلا ريوطتل ةيتحتلا ةينبلا رّوطيو ،ةيئيبلاو تالاصتالاو يفرعملا داصتقالاو ةعارزلاو
 نمألا زيزعتل ًالوزن تاورثلا هيجوت متي ثيح ةلادع رثكأ هاجتاب يبيرضلا ماظنلا رييغت بجي امك
 ماظن ربع كلذو ،ةمكحتم ةريغص ةلق ديب تاورثلا سيدكت لدب ،سانلل يعامتجالاو يداصتقالا

 .ةيهافرلاو كالهتسالاو ليخادملاو حابرألاو ةورثلا ىلع يدعاصت يبيرض
 ةداعإ ربع ،دلبلل ةيداصتقالاو ةيلاملا ةرادإلا يف مكارتملا للخلا حيحصت نم دب ال ،ماعلا داصتقالا يفو

 يتلا ةيلايخلا حابرألا ةداعتسإبً اءدب .يلاملا عاطقلاو فراصملا ةلكيه ةداعإ هعمو ،ماعلا نيدلا ةلكيه
 لوصأ ضيوعت فراصملا مازلإو ،عاديإلا تادنسو ةنيزخلا تادنس نم نيعدوملا رابكو فراصملا اهتققح

 ةجيتن ترخبت يتلا يعامتجالا نامضلا قودنصو تاباقنلل ةيدضاعتلاو ةيراخدالا قيدانصلاو نيعدوملا
 عئادولا لوصأ ةداعإو ،ةجتنم ةيداصتقا تاعاطق يف رامثتسالا ضوع ماعلا نيدلا يف طرفملا اهرامثتسا

 حابرألاو ةموعدملا ضورقلا ةفاك ةداعتسإ ،ةيملاعلا تالدعملا عم بسانتت حابرأ ةبسن ىلإ ةفاضإ طقف
 نم ءاهتنالا دنع .اهيقحتسم ريغل ىواشرو اياده لكش ىلع يزكرملا فرصملا اهعزو يتلا اهنم ةققحملا
 ةلودج ىلع ضوافتلا اهنيح نكمي ،هعاطتقا بجي ام عاطتقا دعبو ،يئانجلا قيقدتلا نمو لماشلا حسملا
 .نييلودلاو نييلحملا نينئادلل ةيقبتملا نويدلا

 
 

 رايهنالا فقو
 ءدبلا بجي - رقفالا حئارشلاو تاقبطلا ىلع - سانلا ىلع ةيبلسلا هراثآ ضفخو رايهنالا فقو فدهب
 تادوجوملا ديدحتل ،يزكرملا فرصملاو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلاو تارازولا تاباسحل عيرس حسمب

 اذه ىلع ًءانب .اهتيحاحلإو اهترورض ىدمو تامازتلإلا مجح ديدحت كلذك ،ةيبنجألا تالمعلاب تاطايتحالاو
 تاءارجإلا هذه فدهت .اهذاختا نكمي يتلا ةيروفلا تاءارجإلاو تاوطخلا نم ةلسلس ديدحت نكمي حسملا

 ةقثلا ءانبب ءدبلا ىلع ةرداقو ،ظوحلمو يدج لكشب ءابعألا نم ففختو ةمزألا ةدح فقو ىلإ تاوطخلاو
 .يلودلا عمتجملا ةقث ةداعتسا مث نمو – ني/تابرتغملاو ني/تاميقملا – ًالوأ سانلا ىدل

 :ةماعلا ةنزاوملا يف ةيروف تاءارجإ
 حئارّشلا لاطت يتّلا ةريخألا تاونسلا تانزاوم نمض تّرقأ يتّلا ةّيبيرّضلا تادايّزلا ّلك نع عجارّتلا ●

 ؛اًرقف رثكألا
 اهلادبتساو ،ّيداصتقالا شامكنالا نم ديزت يتّلا ةرشابملا ريغ بئارّضلاو موسّرلل ّيروفلا فقولا ●

 - عطقلا تاّيلمع نم فراصملا حابرأ امّيس الو – حابرألاو لخّدلا ىلع بئارضب
 اهيف امب( ةرشابملا ةّيدعاصّتلا بئارّضلاو موسّرلا دامتعا كلذ يف امب .ةّيهافّرلا/كالهتسالاو
 ؛)هريغو نيزنبلاو هايملاو ءابرهكلا
 ،تارمتؤم ،رفس( ةيدجملا ريغ ةنزاوملا دونب نم ٍددع ربع فرّصلل ّيروفلا فقولا وأ/و ضفخ ●

 .)...خلإ ،ةيساطرق ،سبالم ،ةيامح
 اًرطخ لّكشت يتّلاو ةموعزملا اهتياغ يّدؤت ال يتّلا ةعفترملا ةفلكلا تاذ عيراشملل ّيروفلا فقولا ●

 ؛قراحملاو رماطملا ،دودّسلا لثم – ةّماعلا ةمالّسلاو ةئيبلا ىلع
 لاملل ٍةراسخ نم ًالاكشأ لّكشتو ةموظنملا ناكرأ حلاصل ةرجؤملا ةماعلا كالمألا ةفاك ةداعتسإ ●

 ؛).خلا ،فلوغلا يدان ،ةيرحب كالمأ( ّماعلا
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 ةّماعلا كالمألا نم ةدافإلاو ،ًةلئاط ًالومأ ةنيزخلا فّلكت يتّلا بتاكملاو ينابملا راجيإ دوقع خسف ●
 ؛اهنع ًاليدب
 ايونس ًةّيفاضإ رالود يرايلم ةلوّدلا ىلإ لخدت يتّلا ةيكرمجلاو ةّيبيرّضلا تاداريإلا ليصحت ديدشت ●

 ؛ٍموسرو بئارض ةّيأ ةدايز نود
 .ةلازإلاو ميرغتلل ةيحبرو ةيرامثتسا تاياغل ةلصاحلا تاءادتعالا عاضخإو ،ةماعلا كالمألا دادرتسا ●

 )ةلماش ةينكس ةطخ عضوب نكسلا تاياغل ةلصاحلا تافلاخملا ةلازإ طبر(
 .راجيإلا تالدب ليدعت وأ ،ةلودلا ةنيزخل لداع دودرمب دوعت ال يتلا ةيريجأتلا دوقعلا خسف ●
  .علاقملاو تاراسكلا صيخارتب رظنلا ةداعإو نيناوقلا قيبطت ●
 ىلوألا ةئفلا يفظوم ةفاكو باونلاو ءارزولاو ءاسؤرلا تاصصخمو بتاور ةفاكل يروف ضفخ ●

 روجألل ىندألا دحلا فاعضأ ةرشع فقس تحت ام ىلا
 طابضلا رابكو ىلوالا ةئفلا يفظومو ءارزولاو باونلاو ءاسؤرلا تاصصخمو بتاور ةفاك فقو ●

 .نيدعاقتملاو نيقباسلا
 .ةينيدلا مكاحملاو تارادإلاو تاسسؤملا تانزاوم ةفاك ريفصت ●
 كالملا جراخ نم نينّيعملل تاصصخمو بتاور لدب ةنيزخلا اهتدبكت يتلا غلابملا لماك ةداعتسا ●

 ).خلا ،ةيراتركس ،نيراشتسم ،نيماع ءاردم( تارازولاو تارادإلا يف يمسرلا

 نم لكو ءاسؤرلاو ءارزولاو باونلل تحِنُم يتلا ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاءافعإلا ةفاك ةداعتسا ●
 .ماعلا نأشلا ىطاعت

 

 ةيشيعملا ءابعألا ضفخ
 :ءارقفلل ةّينكّسلاو ةّيصخّشلا نويّدلل ٍةلكيه ةداعإ ●

o ؛ةّينانبّللا ةريّللا ىلإ فراصملا نم ةحونمملا ةّينكّسلاو ةّيصخّشلا ضورقلا ةّفاك ليوحت 
o ؛هلخد ثلث قوفت هنويد ةميق تحبصأ نمو ءارقفلل ةّينكّسلاو ةّيصخّشلا نويّدلا بطش 

 ؛يكيرمألا رالودلا وأ ةينانبللا ةريللاب روجألا نيطوت تاباسح ىلع دويق يأ ءاغلإ ●
   ؛رالود فلأ 20 نع لقت يتلا عئادولا ىلع دويق يأ ءاغلإ ●
 ؛نانبل يف نه/مهرسأ ىلإ جراخلاب تالماعلاو نيلماعلا تاليوحت ىلع دويق يأ ءاغلإ ●
 ؛ةّيرورّضلا ريغ علّسلاو تاّيلامكلا داريتسا ىلع ةّيكرمجلا تافيرعّتلا ةدايز ●
 .)زاغلاو طفّنلا ،ءاوّدلا ،حمقلا( ةلوّدلا ديب شيعلل ةيساسألا داوملا داريتسا رصح ●
 .ةيلحملا تاجتنملل ةلثامملا ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملاو داوملا داريتسال يروفلا فقولا ●

 ةيرادإو ةينوناق تاءارجإ
 ةيفرصملا تايلمعلاو تاباسحلا ةفاك نع ةيرسلا عفرو ةيفرصملا ةيرسلا نوناقب لمعلا ءاغلإ ●

 .مويلا ىتحو 1990 نم
 ديدج مقاط نييعتو ،هباونو يزكرملا فرصملا مكاح ةلاقإ ●
 فراصملا ىلع ةباقرلا ةئيهل ددج ءاضعأ نييعت ●
 ءارزولاو ءاسؤرلا كالمأ ةفاك لييست وأ لقن وأ ،لاومألا بيرهتل تالواحم يأ عنمل تاءارجإ ذاختأ ●

 .مهؤاكرشو مهتالئاعو ،نيقباسلاو نييلاحلا نييفرصملاو باونلاو
 :لاومألا ليوحت ىلع طباوض ضرفت ٍتاءارجإو نيناوق رارقإ ●

o اهتميق بسحب نانبل جراخ ىلإ لاومألا سوؤر تاليوحت ىلع ٍطورشو طباوض ضرف 
 ؛ةريبكلا لاومألا سوؤر بيرهت عنمل ،اهلمعتسا ةهجوو
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o تاونسلا يف دالبلا نم تجرُخأ يتّلا لاومألا سوؤر ةداعتسإل ٍةّينوناق ٍتاءارجإ ذاخّتا 
 .ةريخألا

 نمألا ددهت يتلا ةيداصتقالا تاسايسلاو تاسرامملا مّرجت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا عضو ●
 سانلل يعامتجالاو يداصتقالا
 قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا" تابلطتمو دونب قيبطتو مازتلالا ديكأتل تاءارجإب ةرشابملا ●

 ةفيظولا يف ةيردنجلا ةلادعلاو ،لمعلاب قحلا ميق سركي يذلا "ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .يباقنلا ميظنتلاب قحلاو ،ميلعتلا ةيمازلإو ،لمعلاو
 فرصملاو ةلودلا تادوجومو تايلمعو تاباسح ةفاك لمشي يلاملا قيقدتلاو قيقحتلاب ةرشابملا ●

 نييلاحلا باونو ءارزوو ءاسؤر نم ماعلا نأشلا يف نيلماعلا ةفاكو ةصاخلا فراصملاو يزكرملا
 .مهؤاكرشو مهتالئاعو ،نيقباسلاو
 لييستو .تاعِدوملاو نيعدوملا راغص قوقح ةيامح نمضي امب يفرصملا عاطقلا ةلكيه ةداعإ ●

 .سانلا عئادو ريرحتل رابكلا نيمهاسملا وأ\و فراصملا كالمأ
 .ةرازولا نع ةباينلا لصف نوناق رارقإ ●
 ،رايهنإلا نم دلبلا جارخإ هتمهم ،تقؤم ةمزأ قودنصك رايهنالا ةهجاومل ينطولا قودنصلا رارقإ ●

 .ةيلاملاو ةيعامتجإلاو ةيداصتقالا ةمزألا نم سانلا ذاقنإو
 

 رايهنإلا ءبع
 ةيداصتقالا ةلادعلا مادعناو لالغتسالا ةمظنأ لاكشأ عشبأ دحأ لكشي ينانبللا يداصتقإلا جذومنلا

 نم ةريغص ةحيرش ديب سيدكتلا وحن ،ىلعألا وحن ،دحاو هاجتاب ةورثلا هّجوي جذومن .ةيطارقميدلا بايغو
 ةورثلا نم ليئض ءزج هيجوت ةداعإ متيو .نيعفتنملاو نيلواقملا نم مهؤاكرشو بورح ءارمأو نييفرصملا
 بولسأب نكلو ).خلا ،ميلعت ،ةبابط ،يئاذغ معد( ةيساسألا تامدخلا ضعبو روجأو بتاور لكش ىلع ًالوزن
 نم ىندألا دحلا ىلع تقبأ ةيلامسأرلا ةمظنألا ىتعأ ىتحف .ةيعامتجا "ةوشر" لكشب يزازتباو ينئابز
 ًىوتسم اهبوعشل تنّمأو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقإلا ءابعألا عيزوت يف هلقأ وأ ،ةورثلا عيزوت يف فاصنإلا

 هنع تزجع ام ،ينمألاو يسايسلاو يداصتقإلاو يلاملا رارقتسالاو ةيساسألا تامدخلا نم ًالوبقم
 .ةمكاحلا ةموظنملا

 تاسايس تسرأ – نييفرصملا نم مهّلج - نييلامسأرو بورح ءارمأ نم ةنّوكملا ةموظنملا ،ديزمللو
 نيينانبللا لمعو تارخّدمو لاومأل ةحيرص ةقرس ربع مهتاورث ةمكارم مهل حيتت حلاصم ةكبشو نيناوقو
 يجهنم برضب موقتو ةينئابزلا يذغت ةموظنملا تناك تاونس ىدم ىلع .بارتغإلاو لخادلا يف تاينانبللاو
 يزكرملا فرصملا موقي .فيظوت ةلاكو ىلإ ةلودلا تاسسؤم ليوحت ربع ةيجاتنإلا تاعاطقلا ةفاكل
 ةيراجتلا فراصملا ىدل نيعدوملا لاومأ باطقتسا لالخ نم جهنلاو ةسايسلا هذه ليومتب

 لاومأ نم نيمهاسملاو فراصملا باحصأ حلاصل ةلئاهلا حابرألا عيزوت لباقم يف ،اهكالهتساو
 تاونسل ترمتسا فراصملاو نييسايسلا يزكرملا فرصملا نيب ةقفصلا هذه .مهسفنأ نيعدوملا

 .يلودلا يسايسلا لاملل رمتسملا قفدتلا ناك عقاولا فاشكناو راجفنالا عنمي ناك امو ،ةليوط
 ىلإ دلبلا تلصوأ دوقع ةثالث ذنم ةرمتسملا تاسايسلا اذهو ،لالقتسالا ذنم رمتسملا جذومنلا اذه

 لمع ةقرسب ِفتكي مل هتاسايسو هتموظنمو جذومنلا اذه .ةمزألا قمع يف سانلا تعضوو رايهنإلا
 تاورثلا هتمكارمب ةقحاللا لايجألا لاومأو بعتو لمعً اقبسم قرس امنإ ،ةيلاحلا لايجألا لاومأو بعتو
 تاونس دعب رايهنالا نم جورخلا ءبع لمحتت نأ سانلل نكمي ال .ماعلا نيدلا ميخضت ربع ةيصخشلا

 ةقرسلا هذهب لوبقلاب رمتست نأ سانلل نكمي ال ،ةريغص ةحيرش ديب تاورثلا مكارت ليومت نم ةليوط
 امنإ ً،افرت سيل ً،ادوعص ةورثلا هيجوتب رارمتسالا نكمي ال .اهلبقتسمو اهنامأو اهتارخّدمو اهلامو اهلمعل

 .اهب نيببستملا ىلع عقت نأ بجي ةمزألا نم جورخلا ءبع ليومت نإ ؛ًةجاح



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 رايهنالا ةهجاومل ينطولا قودنصلا
 مامتإو هلمعل ةيميظنتلاو ةينوناقلا سسألا عضوو رايهنالا ةهجاومل ينطولا قودنصلا ءاشنإ بجي
 عيزوت ةلادعب قلعتي اميف ةئيرجلا تاوطخلا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإ لماشلا يلاملا قيقدتلاو تاقيقحتلا
 .ةمزألا ءابعأ

 :قودنصلل ةيساسألا ماهملا نإ

 تا/نيّينانبّللا تا/نينطاوملا عيمجل يناّجمو ٍلماش ٍساسأ يّحص ٍنامض نيمأت ●
 ؛تايفشتسملا نع ةديعبلا تادلبلا يف ٍتافصوتسمو ئراوط زكارم زيهجت ●
 .)زاغلاو طفّنلا ،ءاوّدلا ،حمقلا( اهنم يلحملا جاتنإلا معدو شيعلل ةيساسألا داوملا داريتسا ●
 ريرحتو مرصنملا ماعلا لالخ فراصملا تاءارجإ اهب تببست يتلا سانلا رئاسخ ضيوعتو ليومت ●

 ةفاك ةريغصلا عئادولا
 .يلحملا داصتقالا سيسأت ةداعإ ليومت ●

 :يأدبم نم قلطني قودنصلا ليومت امأ

 ،ًالوزن ةمكارتملا تاورثلا هيجوت ةداعإ ●
 ،اهب نيببستملل ةمزألا نم جورخلا ءبع ليمحتو ●

 :اهدامتعا نكمي تاءارجإ ةلسلس كلذل

 ةميق يزاوت ٍةدحاو ٍةّرمل ٍةّيئانثتسا ٍةبيرض رارقإ ربع ةّيلاملا تاسدنهلا لاومأ لماك ةداعتسا ●
 .ٍفرصم ّلكل ةّيلاملا تاسدنهلا نم حابرألا
 ٍءزج عاجرتسا فدهب ةريبكلا عئادولا ىلع )Haircut( ٍةدحاو ٍةّرمل ةيدعاصت ٍةّيئانثتسا ٍةبيرض ضرف ●

 ؛ّيملاعلا ةدئافلا لّدعم قوفت يتّلا ةمكارتملا دئاوفلا نم
 ةرغاّشلا تاراقعلا يكلام رابك ىلعو ،ةريبكلا تاورّثلا ىلع ةدحاو ةرمل ٍةّيدعاصت ٍةبيرض ضرف ●

 لدب تاراقعو يضارأ كالمتسا نكميو .نوناقلل ةفلاخم ربتعت ال يتلا ةلّغشملا ةّيرحبلا كالمألاو
  .ةماع تاحاسمو ةيبعش نكاسم ىلإ اهليوحتو ،بئارضلا هذه

 ٍةينوناق ٍتاءارجإ ذاختا ربع كلذو 2017 ماعلا ذنم دالبلا نم تجرُخأ يتلا لاومألا سوؤر ةداعتسا ●
 اهيلع ةيدعاصت ةبيرض ضرفو
 ةيلودلا تادعاسملاو ً،ادج ةضفخنم دئاوفب دمألا ةليوطلاو ةطورشملا ريغ ةيلودلا ضورقلا ●

 .اهريغو ماعلا لقنلاو ءابرهكلاب اميسال ةينقتلا تاربخلاك ةينيعلا

 

 

 :ربع اهتّيلالقتسا سيركتو ةّيئاضقلا ةطلّسلا حالصإ

 ىلإ ّيسايّسلا نييعّتلا نم ةّيئاضقلا تاليكشّتلاو ىلعألا ءاضقلا سلجم ءاضعأ ءاقتنا ةّيلآ ليدعت ●
 ؛باختنالا
 ؛ةّيئاضقلا ةطلّسلا يف ةّيفئاّطلا ةصصاحملا ءاغلإ ●
 ؛ةّيئاضقلا ةطلّسلا نع لدعلا ةرازو دي عفر ●
 ،ةيرادإ زكارمب ةاضق بادتنا وا ،تارازولل نيراشتسمك ةاضق لاسرا سّركت يتلا داوملا ليدعت ●

 ؛تاطلسلا نيب ام لصفلا أدبملً امارتحا

 :يلاّتلا لوح روحمتيو ّيلخاّدلا هماظن دّدحي ،ىلعألا ءاضقلا سلجم لّعفي ٍنوناق رارقإ ●



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 ةقّلعتملا تاعيرشّتلا ّلك يف رظّنلا ةّيحالص هئاطعإو ،هلمع تاّيلآو سلجملا رود ديدحت ○
 ؛ءاضقلاب
 ؛ىلعألا ءاضقلا سلجم ءاضعأ رايتخا يف ةّيفئاّطلا ةصصاحملا ءاغلإ ○
 سلجملا ءاضعأ ّلك باختناو ،ةّيذيفنّتلا ةطلّسلا لبق نم ءاضعأ ةينامث نييعت دنب ءاغلإ ○

 ؛ةاضقلا لبق نم
 ؛سلجملل ٍةنزاوم صيصخت ○

 يف مهنع نيلّثمم باختنا يف اقح ةيادبلاو فانئتسالا يتجرد يف نيلماعلا ةاضقلا ءاطعإ ○
 ؛سلجملا
 ؛ّيئاسّنلا ليثمّتلل اتوك ءاشنإ ○
 ؛ةروجأملا فئاظولاو سلجملا ةّيوضع نيب عمجلا نم سلجملا ءاضعأ عنم ○
 مهتالئاع تاكلتمم نع فشكلا مهمازلإو ،سلجملا ءاضعأ نع ةّيفرصملا ةّيّرّسلا عفر ○

 ؛ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا

 وأ ٍضاق ةّيلالقتساب ٍةقّلعتم ىوكش ةّيأل ةّيروفلا ةجلاعملا ةّيلوؤسم سلجملا ءاطعإ ○
 ؛ٍةّيئاضق ٍةئيه

 لودجو هتارارق رشنو ،نانبل يف ءاضقلا عضوو هلمع نع ايونس اًريرقت سلجملا رشن ○
 .ّينورتكلالا عقوملا ىلع هلامعأ

 هتيلالقتسا زيزعتو ةلودلا ىروش سلجمل ددج ءاضعأ نييعت ●

 اهتيلالقتسا زيزعتو يزكرملا شيتفتلا ةئيهل ددج ءاضعأ نييعت ●

 :ربع ّماعلا عاطقلا نم داسفلا لاصئتسا
 ؛ةّصتخملا تاسّسؤملا عم نواعتلاب ةّينورتكلالا ةموكحلا نوناقل ٍةّيقيبطت ٍةّيلآ عضو ●
 كلذو ةّماعلا تاسّسؤملا فئاظو ّلك يف اهنم ةّيفئاّطلا ةّصاخو تاصصاحملا عاونأ عيمج ءاغلإ ●

 فئاظو يف امّيس ال ةيفيظولا تاجردلاو تائفلا فلتخم يف فيظوتلل ةحضاو تايلآ دامتعإ ربع
 ؛ ىلوألا ةئفلا

 ؛عورشملا ريغ ءارثإلا ميرجتو حلاصملاو ةيلاملا ةّمذلا نوناق قيبطت ●
 عم ةّيسايّسلاو ةّماعلا تاسّسؤملا يف اًبصنم ىّلوتي نم ّلك نع ةّيفرصملا ةّيّرّسلا ءاغلإ ●

 ؛ٍةّماع ٍلاومأ فرص تاّيحالص
 ؛داسفلا يفشاك ةيامح نوناق رارقإ ●
 ؛ةّماعلا تاسّسؤملا يف تامولعملا ىلإ لوصولا يف ّقحلا نوناق قيبطت ىلع ديدشّتلا ●
 ؛اهيلإ ٍةجاح نود ًءابعأ ةلوّدلا فّلكت يتّلا قيدانّصلاو سلاجملا ءاغلإ ●

 ًةحاتم نوكت ،اهتّينازيمل ٍةقّقدم ريراقت رادصإ ىلع نانبل فرصمو ةّماعلا تاسّسؤملا رابجإ ●
 ؛مومعلل
 ؛داسفلا ةحفاكمل ةّينطولا ةئيهلا ءاشنإل طغضلا ●
 .ماعلا عاطقلا يف ةّيباقرلا تائيهلا تاّيحالصو عضو ةسارد ●

 



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 ةّيعامتجالا ةياعّرلا
 تاورّثلا عيزوت ةداعإ لالخ نم ّالإ لصحي ال كلذو ؛ّيعامتجالا نماضتلاو ةياعّرلا عمتجم ىلإ لوصولل لمعل
 :يلي امب مايقلا بجوتي ،اذل .ةّيتحّتلا ةينبلاو ناكسإلاو ميلعّتلاو ةّحّصلا تاعاطق يف رامثتسالا فدهب

 لضفأ ٍطيطخت لجأ نم ،ةّينانبّللا يضارألا ىلع تانطاقلاو نينطاقلا ّلكل ماع ٍءاصحإب مايقلا ●
  .هتاجاحو عمتجملا عقاو ىلع ينبم ةّيعامتجالاو ةّيومنّتلا تاسايّسلل

 اهرود ذيفنتل ةماعلا ةنزاوملا نم اهتصح ةدايزو مادختسالل ةينطولا ةسسؤملا رود ليعفت ●
 ؛تالطعملاو نيلطعملا ىلع اهراثآ نم دحلل جمارب عضوو ةلاطبلا نم فيفختلاب

 قبسملا صيخرتلا ضرفتو تاباقنلا لمع ىلع فارشإلا ضرفت يتلاو ،104 ىلا 83 داوملا ليدعت ●
  ،تاباقنلا ءاشنإل

 .مخضتلا عم يزاوتلاب روجألل يونس حيحصتب قّلعتملا ينانبللا لمعلا نوناق نم 46 ةداملا ليعفت ●

 معد قودنصو دعاقتلا بتار( ةيعامتجالا ةيامحلا نوناق رارقإ ربع ةّيعامتجالا ةيامحلا ةسايس رارقإ ●
 )لمعلا نع تا/نيلطعَلا

 زيمت يتلا نيناوقلا ءاغلإو .يسفنلاو يداصتقالا فينعتلاو يجوزلا باصتغالا ميرجت نيناوق رارقإ ●
 دالوألا ىلع ةياصولاو ةناضحلاو جاوزلا يف ءاسنلا دض

 ةمزاللا تاوطخلا ذاختاو ،قئاللا نكسلاب قحلا ىلإ سانلا لوصو نمضت ةيناكسلا ةسايس عضو ●
 ةلداع نيناوق ىلإ لوصولا فدهب ةياغلا هذهل ةمزاللا نيناوقلا رارقإ لالخ نم اميسال اهليعفتل
 يأل يعامتجالا رارقتسالاو نمألا ديدهت نود - ىمادقلا ةصاخ – نيكلاملاو نيرجأتسملا قح ظفحت

 ىلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإ ىلإ ةفاضإلاب .ةرغاشلا ققشلا ىلع بئارض ضرفو ،نيقيرفلا نم
 صاخلا يفرصملا عاطقلا نع هرود لصفو ناكسإلل ةماعلا ةسسؤملا نوناق

 ةداعإ عورشم نمض صاخ ٍكلم ىلإ اهليوحت ّمت يتّلا ةّماعلا يضارألا نم ٍءزجل ةلوّدلا ةداعتسا ●
 ؛ساّنلل ٍةحوتفم ٍةّماع ٍتاحاسم ىلإ اهليوحتو ،رامعإلا

 ٍةّيلام ٍتادعاسم مادقتسا ىلع لمعلاو نيئجاللا قوقحل ةنماضلا ةيلودلا تادهاعملا عيقوت ●
 ءازإ هتّيلوؤسم لّمحت ّيلوّدلا عمتجملا ىلعف ؛ةّيعامتجالا نوؤّشلا ةرازول ٍةّيروف ٍةّينيعو
 :ةموكحلا موقت ثيح ،نانبل يف تا/نيّيروّسلا تا/نيئجّاللا

o ةمزّاللا ةّيتحّتلا ىنبلاب تا/نيئجّاللا تامّيخم زيهجت، 
o يّحص ٍنامض نيمأتبو تا/نيئجّالل ٍلماش. 

 ،ةلماكلا ةّيندملا ّنه/مهقوقح ةّينانبّللا يضارألا ىلع تا/نيميقملا تا/نيّينيطسلفلا ءاطعإ ●
  .ةّيعامتجالا تانيمأّتلاو كّلمّتلاو لمعلاب ّقحلاك

 

  ةلماّشلا ةّيّحّصلا ةياعّرلا
 يف هنم قلطنن يذّلا أدبملا اذهو ،نانبل يف عيمجلا ىدل هيلع ةمواسم ال ّيساسأ ّقح ةّيّحّصلا ةياعّرلا ّنإ
 عضولا نع رظّنلا ّضغب ،عمتجملا حئارش ّلكل هتيطغتو هتدوج نامضو ّيّحّصلا عاطقلا حالصإ ىلإ ةيؤّرلا
 ةّصاخلا تاسّسؤملا رشتنت امنيب هلامهإو ّماعلا ّيّحّصلا عاطقلا ةصخصخ ضفرن .ّيفيظولا وأ ّيلاملا
 طبري ةّيّحّصلا ةياعّرلل ٍلماش ٍماظن لجأ نم لمعلا مزتلنو ،ٍةقّيض َحلاصم تاذ ٍةّيفئاط ٍتاهجل ةعباّتلا
 :ةيلاّتلا تاوطخلا قفو لمعلا أدبي .ٍةطاسو ةّيأ نود ةلوّدلاب ة/نطاوملا
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 رظّنلا ّضغبو رامعألا ّلك نم اًرقف رثكألا تائفلل ةيطغّتلا نّمؤي لماش ةّيّحص ةيطغت نوناق رارقإ ●
 ؛ّيفيظولا عضولا نع

 اًضيأ لمشي ،تا/نيّينانبّللا تا/نينطاوملا عيمجل يناّجمو ٍلماش ٍساسأ يّحص ٍنامض نيمأت ●
 ؛ةّيلقعلا ضارمألاو ةّيسفّنلا ةّحّصلا
 ماسقأ ريوطتو معدو ،تافصوتسملا ّلك يف ًةحاتم اهلعجو ةّيسفّنلا ةّحّصلا تاسلج معد ●

 ؛تايفشتسملا يف ةّيسفّنلا ةّحّصلاو ةّيلقعلا ضارمألا

 تاّيعمجلاو ةيبرّتلاو ةّحّصلا ةرازو نيب نواعّتلاب ةّيسفّنلا ةّحّصلا ةّيّمهأ ىلع نينطاوملا ةيعوت ●
 ؛ةّصتخملا
 ىلع زيكرّتلاو ةّيّحّصلا ةقاطبلا عورشم معد عم ةّماعلا ةنزاوملا نم ّيّحّصلا عاطقلا ةّصح ةدايز ●

 ؛ءاسّنلل ةّيّحّصلا تاّيولوألا
 ؛ةّيرهّشلا ةروّدلا تامزلتسم ةّيناجم  ●
 ؛اًرقف رثكألا حئارّشلا يمحت ٍتاليدعت عم ةخوخيّشلا نامض نوناق رارقإ ●

 تايفشتسملا ريوطتو ليعفتو ،ةّيفيّرلا قطانملا يف ٍةديدج ٍةّيموكح ٍتايفشتسم ءاشنإ ●
 ؛اهتّيلاعفو اهتمدخ ةدوج نامضل ةيفاكلا ةّينقّتلاو ةّيرشبلا دراوملاب اهزيهجت ربع ةدوجوملا
 يدودحمل نمّثلا ةظهابلا ةيودألا ميدقتو ةيودألا ةفلك ضفخل ةمزّاللا تاعيرشّتلا ىلع لمعلا ●

 .ةجلاعملا ةيودألا اهيف امب ،لخّدلا
 :ّيعامتجالا نامّضلا قودنص حالصإ ٍنوناق رارقإ ●

 ؛نيدعاقتملاو لمعلا نع نيلطاعلا يّطغيل هعيسوت ○

 ؛ةأرملاو لجّرلا نيب زييمّتلا ءاغلا ○

 عيمج عمجي دحوم دحاو قودنص نامضلل نوكي لكشب يعامتجالا نامضلا ليكشت ةداعإ ○
 ،ةخوخيشلا :مهلاطت يتلا رطاخملا عيمج ةيطغت لمشيو ،مهتايوتسم فلتخم ىلع سانلا
 .لمعلا نع لطعتلاو ةلئاعلا ،ضرملا

 يثلث :يلاتلا لكشلا ىلع نوكم حبصيل يعامتجالا نامضلا ةرادا سلجم ةلكيه ةداعإ ○
 ىلا نيمضنملا سانلا نم رشابم لكشب مهباختنا متي ءارجألاو لامعلا نولثمي هئاضعا
 باحصا تاباقنو لمعلا بابرا لثميف رخآلا ثلثلا اما مهتاكرتشا نوعفدي نيذلاو نامضلا
 .ةرحلا نهملا

 سلجمو لمعلا ريزو ةياصو ةطلس ليزتو يعامتجالا نامضلا نوناق لاطت تاليدعت ○
 .ًالعف ًالقتسم حبصيل نامضلا ىلع ءارزولا

 ًالماش حبصيل اهليدعتو يعامتجالا نامضلا نوناق يف ةثلاثلاو ةيناثلا لحارملا لامكتسا ○
 .زييمت يأ نود نانبل يف نيميقملا سانلا لكل

 تاكرشل ةجاح كانه نوكي الف ٪١٠٠ نامض ضرفي يلاتلابو ،ةيعامتجالا ةياعرلا عيلست عنم ○
 ً.اعلس تسيل سانلا ةلاطبو تالئاعو ةخوخيشو ةحفص .نيمأتلا
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 ةيلاعلا ةدوجلا يذ ميلعّتلا
 ،نانبل يف ٍناسنإ ّلكل يساسأ قح وه ةيلاعلا ةدوجلا اذ ميلعّتلا ّنأو ،ًةعلس سيلو ماع ٌقح ةفرعملا

 ٍتالواحم ةّيأل يّدصّتلاو ،اهجهانم ريوطتو اهمعدو ةّماعلا ةّيميلعّتلا تاسّسؤملا ءايحإ ىلع لمعنس
 سانلا نيب ةّينئابّزلا تاقالعلاو ةّيفئاّطلا تاماسقنالا ةدايزب وأ حابرألا عفادب ناكأ ،ميلعّتلا ةصخصخل

 :ةيلاّتلا تاعيرشّتلا لوح انلمع روحمتيس .ةطلّسلا تانّوكمو
 نم لاقتنالا لالخ نم دّيجلا ميلعّتلاب بّالّطلا ّقح نّمؤي امب ةّيمسّرلا ةّيميلعّتلا جهانملا ثيدحت ●

 نم ّينانبّللا بابّشلا نيب راوحلا  زّزعي امبو ،ةّيرابتخالاو ةّيقيبطّتلا جهانملا ىلإ ةّينيقلّتلا جهانملا
 ؛ةّيعامجلا ةركاّذلا ديدجتو روسجلا ءانبل تاءامتنالاو قطانملا ةّفاك

 ةّيميلعّتلا بيلاسألاو رداوكلا ريوطتل ّماعلا ّيميلعّتلا عاطقلا ىلع ةّماعلا ةنزاوملا يف قافنإلا ةدايز ●
 ؛ةّينانبّللا ةعماجلاو ةّيمسّرلا دهاعملاو سرادملا يف

 ؛لمعلا قوس تاجاح عم ىشامتي امب  هتاصاصتخا عيسوتو همعدو ّينهملا ميلعّتلا نيسحت ●
 ؛ّيمازلإلا ميلعّتلا ضرف ●
 لالخ نم نيدقاعتملا نيمّلعملا فيظوتو ،ةّماعلا ةّيميلعّتلا تاسّسؤملا يف دقاعّتلا ءاهنإ ●

 ،رايتخالل يساسأ ٌرايعم ةّيعماجلا ةداهّشلا ّنأ ىلع ،ةّيندملا ةمدخلا سلجم يف ٍةروصحم ٍتايرابم
 ؛ةرشابملا لبق بيردّتلا نم ٍةرتفل ةذتاسألا عضخي نأو

 ةيامحل ّيميلعّتلا عاطقلا يف ةمزّاللا تاحالصإلا رارقإ ىلإ فداهلا نوناقلل ٍةّيقيبطت َميسارم رارقإ ●
 ؛نيقّوعملا صاخشألا
 ؛مّخضّتلا بسنو ّيشيعملا ىوتسملاب ةّصاخلا تاعماجلا طاسقأ طبري ٍنوناق رارقإ ●
 نييصاصتخاو تا/نيّيسفن تا/نيدشرم فيظوتب ةّيمسّرلاو ةّصاخلا سرادملا مزلي ٍنوناق رارقإ ●

 ىلع ةيعوّتلل ةّيعوبسأ ةّصح صيصختو بّالّطلل ةّيسفّنلا ةّحّصلا ةعباتم ىلع نولمعي نييعامتجا
 ؛ةّيسفّنلا ةّحّصلا

 ؛18لا رمع ىتح يناّجم يمسرلا ميلعتلا لعجي نوناق رارقإ ىلع لمعلا ●
 يطعيو مّخضّتلا بسن عم ًةكّرحتم اهلعجي ،تامّلعملا/نيمّلعملا روجأ ميظنتل ٍديدج ٍنوناق رارقإ ●

 ؛ّنه/مهقوقح تامّلعملا/نيمّلعملا ّلك
 ؛ةّصاخلا سرادملا يف تامّلعملل/نيمّلعملل ةعوفدملا روجألا ةبقارم ىلع ديدشّتلا ●
 ؛يلاهألا ناجل عم نواعّتلاب ةّصاخلا سرادملا طاسقأ مّظنت يتّلا نيناوقلا قيبطت ىلع ديدشّتلا ●
 تاباختنالا ءايحإ ديعي ٍنوناق رارقإو ،اهتّيلالقتسا ىلع ظافحلاو تاعماجلا نع ةّيسايّسلا ديلا عفر ●

 ؛تاعماجلا ّلك يف ةّيبّالّطلا
 اهيف ةّيملعلا ثاحبألا زكارم دوجو زيزعتو ،ايلعلا تاسارّدلا لحارم يف ًةّصاخ ،ةّينانبّللا ةعماجلا معد ●

 ؛بّالّطلا ةرجه نم ّدحي ام
 طاسقألا رييغت نم مهتيامحل بّالطلاو ةصاخلا تاعماجلا ةرادإ نيب يبّالطلا دقعلا نوناق رارقإ ●

 تاعماجلا هذه ىدل ةيولوأ ةّيملعلا بَالطلا ةحلصم لعجي امم ةيقطنمو ةبجوم بابسأ نود
 ؛حابرألا مكارت لّوألا اهفده نوكي نأ نود

 ةلداع ةّطخ عضوو ،ةيبرّتلا ةّيّلك بّالط ريغ نمو ةّيندملا ةمدخلا سلجم جراخ نم فيظوّتلا فقو ●
 ةداعإو ،ّيمسّرلا ميلعّتلا لاجم يف ةقباّسلا تادقاعّتلاو تافيظوّتلا عم لماعّتلل ةفاّفشو ةّيرذج
 ميلعّتلا يف ةذتاسألا ددعو عّزوتل ةّيليصفت ةساردب مايقلا دعب تا/نيسّردملل ٍةلماش ٍةلكيه

  ؛بّالّطلا ددع ىلإ ةبسّنلاب ةذتاسألا ددع يف مّخضّتلا عنم فدهب ّيعماجلاو ّينهملاو ّيميداكألا
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 نانبل تاجاح بسانت ةصّصختم دهاعمو ةّيمسر تاعماج ءاشنإل مزّاللا عيرشّتلا ىلع لمعلا ●
 ؛ةّيلبقتسملا ةّيداصتقالا
 ؛ٍلداع ٍلكشب تاعماجلاو سرادملا راشتناو عيزوت ةسارد ىلع لمعي نوناق رارقإ ●
 ؛ثيدحلا نانبل خيراتل ٍدّحوم ٍباتك ةغايص ةرشابمب ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا مزلي ٍنوناق رارقإ ●
 ؛ةينيدلا تاسسؤملل ةعباتلا اميس ةّيناّجملا هبش وأ ةيناجملا ةّصاخلا سرادملل معد يأ فقو ●
 .اهب ٍةّصاخ ٍةّينازيم نيمأتو ايّدام ةضوّرلا ةلحرم معد ●

 

 قئّاللا لمعلا
 ىلإ ةجتنملا تاعاطقلا روهدتو ،نانبل يف ةيضاملا ةثالّثلا دوقعلا يف ،ةّيداصتقالا تاسايّسلا تّدأ دقل

 ةكراشملا نم ًةريبك ًةحيرش مرحيو ،ًةءافك نطولا بابش مظعم ىدل ةّيداصتقالا ةرجهلا ضرفي ٍعضو
 .ةميركلا ةايحلل ًةليسو نّمؤتو تاحومّطلا يقالت يتّلا لمعلا صرف ةردن ببسب ةلماعلا ىوقلا يف
 يتّلاو "ٍلداعو ٍجتنم ٍداصتقاب ّقحلا" نمض اهيلإ راشملا ّيداصتقالا ضوهّنلا ةّيجيتارتسا ىلإ ةفاضإلاب

 :لالخ نم عيمجلل ٍةقئال ٍلمع فورظ نيمأت ىلع لمعنس ،ةجتنملا تاعاطقلا يف ٍلمع صرف قلختس
 زواجتي ال فقس عضو رارقإو ،راعسألا مّخضت مجح عم اًكّرحتم هلعجو ،روجألل ىندألا ّدحلا عفر ●

 ؛باونلاو ءارزولاو ءاسؤرلا هيف امب يموكح فظوم يأل روجألل ىندالا دحلا فاعضأ ةرشع

 ربع كالملا يف نيدقاعتملا فيظوتو ،ةّيمسّرلا تاسّسؤملا يف ّينئابّزلا دقاعّتلا جهن ءاهنإ ●
 ؛ٍةروصحم ٍتايرابم

 ؛ّصاخلا عاطقلا يف لمعلا نوناق قيبطت ىلع ديدشّتلا ●
 ؛لمعلا نع نيلطاعلا معدل ٍقودنص ءاشنإ ●
 اهرود ذيفنتل ةّماعلا ةنزاوملا نم اهتّصح ةدايزو مادختسالل ةّينطولا ةسّسؤملا رود ليعفت ●

 ؛تالّطعملاو نيلّطعملا ىلع اهرثأ نم ّدحلل جمارب عضوو ةلاطبلا نم فيفخّتلاب

 قبسملا صيخرّتلا ضرفتو تاباقّنلا لمع ىلع فارشإلا ضرفت يتّلاو ،104 ىلإ 83 داوملا ليدعت ●
 ؛تاباقّنلا ءاشنإل

 ؛ٍتاباقن ليكشتب ةلوّدلا يفّظومل حامّسلل نوناقلا ليدعت ●
 ؛ّيباقّنلا لمعلا يف ّصاخلا عاطقلا يف لاّمعلا ّقح هجاوت ةّينوناق ليقارع ّيأ ءاغلإ ●
 نوناق يف اهيلع صوصنملا قوقحلا ةّيلزنملا ةمدخلا يف تالماعلا ءاطعإو ،ةلافكلا ماظن ءاغلإ ●

 ؛تاباقّنلا ليكشت ّقح اهنمو ،لمعلا

 :ربع ةلماعلا ةأرملا قوقح سيركت ●
o نم ّنهنيكمتو تاهّمألا فاتكأ نع ءبعلا عفرل ةّماعلا تاناضحلا نم ٍةكبش ءاشنإ 

 ؛ةّماعلا ةايحلا يف ةكراشملا
o لجأ نم لمعلا نوناق ليدعت: 

 ؛ةوبألا ةزاجإ رارقإو ،ة/لفّطلاو ّمألا ةجاح عم بسانتي ام ىلإ ةمومألا ةزاجإ ديدمت ▪

 ؛ةيقرّتلاو روجألا يف زييمّتلا ميرجت ▪

 .ّيعارّزلا عاطقلاو ةّيلزنملا ةمدخلا يف تالماعلا ىلع لمعلا نوناق قيبطت ▪
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 قئّاللا نكّسلاب ّقحلا
 هنمو ،هيلع ةمواسملا نكمي ال يساسأ قح نكّسلاب ّقحلاو ،ٍةّيعامتجا ٍةجاح ةيبلتل ًةليسو ةّيكلملا ربتعن
 ،كلذل .ناكسإلا تاسايسو تاراجيإلا نيناوق اهيف امب ،نكّسلاب ةقّلعتملا تاعيرشّتلا ّلك قلطنت نأ بجي
 ىلع لمعلاو ،2014 ناسين 1 يف رداّصلا تاراجيإلا نوناق يف لمعلا فيقوتب ةبِلاطملا تالمحلا معدن

 :ةيلاّتلا ئدابملا دمتعتو ،ةّيعامتجالا ةلادعلا ريياعم ىلع ٍةّينبم ٍةلماش ٍةّينكس ٍةسايس
 ؛ٍزييمت نود عيمجلل نكّسلاب ّقحلا سيركت ●
 ؛ةّيراقعلا تابراضملا نم نكّسلا ةيامحو ةّيراقعلا موسّرلا ةلكيه ةداعإ ،ّيراقعلا عاطقلا ميظنت ●
 ؛اهل ّيبسن ىصقأ دح عضوو ةّيراقعلا حابرألا ىلع ةبيرض ضرف ●

 ميسقّتلا عنمل ٍةّينكس ٍةقطنم ّلك يف ةروسيملا نكاسملا نم ًةنّيعم ًةبسن ضرفت اتوك عضو ●
 ؛ندملا يف ّيقبّطلا
 ؛نكّسلاب ىمادقلا نيرجأتسملا ّقح ةيامح ●
 ؛ٍةلداع ٍراجيإ تالدبب رغّصلا كّالملا ّقح ةيامح ●
 اهديدحتو ناكسإلل ةّماعلا ةسّسؤملاب نكّسلا ضورق رصحو ،ةّيراجّتلا فراصملل معّدلا فاقيإ ●

 ؛طّسوتملا وأ دودحملا لخّدلا باحصأ ىلإ ةهّجوملا ضورقلاب

  .ةرغاّشلا ققّشلا ىلع بئارض ضرف ●
 لمعنس كلذل ؛دوقع ذنم يناّكس ءاصحإ ىلع لمعلا متي مل هنأ نكسلا عوضوم يف ركذلاب ريدجلا نم **

 يضارألا ىلع نيميقملا عيمج دادعتل تاونس 10 لك ةّرم ماعلا يناّكسلا ءاصحإلا ءارجإ نوناق رارقإ ىلع
 اذه قفري نأ نود مهب ةقلعتملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا تانايبلا عمج وً ايمسر ةينانبللا
 ريغ لكشب نيميقملا درط و ةقحالمل تامولعملا هذه مادختسإك( ىرخأ ةيسايس ضارغأ يأب نوناقلا

 ليومتب ةيسايسلا تارارقلا و ،طيطختلاو ثوحبلا ضارغأل ناكسلا دادعت تايطعم مدختسُت .)ينوناق
 يف يليثمتلا عيزوتلا ديدحتل و ،ةقطنم لك يف نيميقملا ددع بسح ةمادتسملا ةيومنتلا عيراشملا
 مّرجت و ةّيرس دارفألا نع تامولعملا ىقبت .ةفئاطلا رايعم ىلع سيلو نيميقملا ددع رايعم ىلع ناملربلا
 .يسايسلا عقوملا بسح ةّيدعاصت ةقيرطب اهيلع عالطإلل ةلواحم يأ
 اهظفحو اهعمج متي يتلا ةيدرفلا تامولعملل لوصولا ةيناكمإ نود طقف ءاصحإلا ةصالخ رشن متي 
 .دارفألا ةيوه ةّيرس نمضي لكشب

 

 

 لبقتسملل سيسأتلا
 مهؤاكرشو ةموظنملا ناكرأ تالواحم لك مغر ،دودسم قيرط ىلإ لصو ينانبللا يداصتقالا جذومنلا

 مهِفكي مل هنأكو .سانلل ةلماك اهليمحتو ،مهيلع ةفلكتو رئاسخ لقأب ةمزألا هذه نم مهسفنأ جارخإ نم
 نيينانبللا ديب تاورث نم يقب ام ةرداصمل مويلا نودهجي لب ،ماعلا نيدلا ةمكارم ربع تاورث نم هومكار ام

 .هكالمتساو هترداصم نم مهنكمي امو ةيرحبلا ةهجاولاو تالاصتالا عاطق اميس
 هوجولا ضعب لادبتسا درجم وأ ،ماظنلا اذه ليمجت وه لوأ نيرشت 17 موي انرث امدنع انفده نكي مل
 حومط نإ .نييجولويبلا مهئافلخب ةزوجعلا ةيديلقتلا تاماعزلا لادبتسا وأ ً،اداسف لقأ ىرخأب ةدسافلا

 ن/مهلامو ن/مهبعتو ن/مهلمع لغتسي يذلا ماظنلا طاقسإو ةهجاومل لازت الو تناك سانلا ةروثو



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 ةرقتسم ةايحب ملحلا ديكأتل لازت الو تناك سانلا ةروثو حومط نإ .هسفن جهنلا رارمتساو راركت عنملو
 .ةيركسعلاو ةينمألاو ةيلاملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامزألا ّرتجي ماظن لظب سيلو ةنمآو
 ةلادعلا نمؤي ،سانلل زاحنم ينواعت-يجاتنا داصتقا ،ديدج يداصتقا جذومن ءانب وه انفدهو انتيلوؤسم نإ
 ققحيو .ةقّالخو ةجتنمو ةميرك ةايح ءانب فدهب عيمجلل ةيواستم صرف قلخ ىلإ فدهت يتّلا ةّيداصتقالا
 ةرفولا نمؤيو ةّيهافرو ةّيساسأ تاجاح نم تا/نيرّرضتملا قوقح نمؤيو ةورّثلا عيزوت يف ةلادعلا

 نوكت ثيحب ةّیداصتقالا ةّیطارقمیّدلا ققحي ديدج جهن .سانلا نيب يعامتجالا-يداصتقالا نماضتلا زفحيو
 تاسّسؤملاو ةّيداصتقالا تائيهلا يف تا/نيمهاسملا نم ةركتحم ريغ ةّيداصتقالا تارارقلا يف ةطلّسلا

 لاّمعلا لثم تارارقلا هذهب تارّثأتملاو نيرّثأتملا عيمج ديب نوكت امّنإ ،لمعلا باحصأ نمو تاكرّشلاو
 معدتو زّزعت يتّلا ةّيداصتقالا ةّيزكرمّاللا ىلع زكتري و ؛ًةّماع ساّنلاو تا/نيكلهتسملاو تا/نيفّظوملاو
 ةّیلاّمعلا تاّینواعّتلاو ةطّسوتملاو ةریغّصلاو ةّیوركیملا تاسّسؤملاو ةّيّلحملا ةّيداصتقالا تاردابملا
 .ةمخّضلا ةّیداصتقالا تائیهلاو ةّیراكتحالا تالیتراكلا داصتقا نم ًالدب ،ةيتامدخلاو ةّیكالهتسالاو ةيجاتنإلا
 ةّحص ددهي الو ّيتاّذلا ءافتكالاو ةّيعيبّطلا دراوملا ةمادتساو لادتعالا ميق يعاري يجاتنإ داصتقا ينبي جهن
 ينقتلاو ينهملا ليهأتلاو بيردتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةلماش ةيؤر نم قلطنيو ّنه/مهنمأو ساّنلا
 .يجاتنالا

 ةريللا ىلع طغضلا ضفخ
 1507( تانيعستلا ذنم هلدعم ىلع فرصلل يمسرلا رعسلا رمتسا ،ىلوألا ةروثلا رهشألو ةروثلا ةيشع
 مايالا كلت ذنم .ةريل 2000ـلا لدعم يف ناك قوسلا يف يقيقحلا فرصلا رعس نأ نيح يف )رالودلل ةريل

 ةلسلس عم ةصاخ ،ةريل 30،000ـلا دودح ةديدع مايأ يف سماليل فرصلا نونج ةلفح ِهتنت مل مويلا ىتح
 رعسلا -1 :فرصلل راعسأ ةدع تقلخو ةمزألا تمقاف يزكرملا فرصملا نم ةيطابتعا ميماعتو تارارق

 رعس -3 ،ةيجراخلا تاليوحتلا تاكرشو فراصملا ىدل رعس -2 ،)ةريل 1500( يزكرملا فرصملا ىدل يمسرلا
 دقنلا قودنصل مّدقت ةديدج راعسأ عيراشمو راعسأ اهيلإ فاضي مويلاو ،ءادوسلا قوسلاو -4 ،نيفارصلا
 تارخّدم بحس ىلإ تفده راعسألاب ةمّظنملا ىضوفلا هذه .فراصملا رئاسخ بيوذت جراخم دحأك يلودلا
 فيفخت ىلإ تفده امك ،ةصاخلا فراصملا نم هئاكرشو يزكرملا فرصملا ديب اهتمكارمل ةلئاسلا سانلا
 بحسل نيعدوملا عيجشت ربع ةطسوتملاو ةريغصلا عئادولا بيوذتو ةيراجتلا فراصملا تامازتلاو ءابعأ
 هتيلوؤسم لمحتت يذلا نونجلا اذه .قوسلا رعس نم لقأ فرص رعس ىلعو ةينانبللا ةريللاب مهلاومأ
 نم دازو ،سانلا دنع ةيعامتجالا ةمزألا ةمقافم ىلإ ىدأ ةيلاملاو ةيسايسلا تاطلسلا رشابم لكشب

 ً.امومع يعامتجالاو يئاذغلا نمألاً ايلاح ددهيو ليخادملا ةميق صّلقو رقفلا تالدعم

 تيبثت ةسايس دلبلا يف ةيلاملاو ةيسايسلا تاطلسلا تدمتعا دقف ،ةريخألا رهشألا تاروطت نع لزعمب
 نمو ةعوفدملا بئارضلا نم تارالودلا تارايلم سانلا فّلك ام ،تاينيعستلا طساوأ ذنم فرصلا ةميق

 ريخألا دقعلا لالخف ،ةيئارشلا ةردقلا يفً اتابث سكعني مل فرصلا رعس تيبثت نأ امك .تارخّدملاو عئادولا
 اهتميق ثلث ةيلعفلا سانلا تارخّدمو ليخادم ترسخ :رخآ مالكب ،ثلثلا يلاوح راعسألا رشؤم عفترا هدحو
 تالمعلاو رالودلل هتجاح داز ام هتاجايتحإ ةفاكً ابيرقت داريتسا ىلع نانبل دامتعا عقاو مامأو .ةيئارشلا
 نع ثحبلا نم دب ال ،فزنلا اذهب رارمتسالا ىلع جتنم ريغو فيعض داصتقا يأ ةردق قوفي لكشب ةيبنجألا

 نم ديزملا سانلا ديبكت نود نم ،فرصلا رعس ةميق تّلفت ءارج نم سانلا رئاسخ ضيوعتل ىرخأ لبس
 .ةيقيقحو ةتباث تالدعم ىلإ فرصلا ةميق ةداعتسال – ةرفوتملا ريغ – تارايلملا

 نم ةدروتسملا ةيتامدخلاو ةيكالهتسالا تاجتنملا ةصح صيلقتل تاوطخ ةلسلس ذاختا بلطتي اذه
 ةيودألاو ةيليوحتلا ةعانصلاو ةعانصلاو ةعارزلل يلحملا جاتنإلا ةدايزب يأ ،ةيلامجإلا ةيكالهتسالا ةلسلا

 علسلا راعسألا ررحتتو رالودلاو ةيبنجألا تالمعلل ةجاحلا ضفخنت يلحملا جاتنإلا ةدايزب ،تامدخلاو
 نعً اضوع اذل .يلحملا قوسلا يف رالودلا ىلع ديازتملا بلطلا لقي امك ،فرصلا راعسأ ءالغ نم تامدخلاو
 ةداعإ فدهلا نوكي ،فلكمو عنطصم لكشبً اقباس هيلع ناك ام ىلإ فرصلا رعس ةداعإ ىلإ يعسلا



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 .2019 ـلا لبق هيلع تناك ام ىلإ – ةينانبللا ةريللاب اميس – عئادولاو تارخدملاو ليخادملل ةيئارشلا ةميقلا
 ..تاءارجإ ةلسلس نم قلطنن فدهلا اذه قيقحتل

 ؛)رالوّدلا نم داصتقالا ريرحت هاجتاب( ّيّلحملا قوّسلا يف اًرصح ةّينانبّللا ةريّللا دامتعا ●
 ؛رالوّدلا ىلع بلّطلا فيفختلو ،ّينانبّللا جاتنإلا فيرصت نامضل ٍةضياقم تاقافّتا ةلوّدلا دقع ●
 .ةسفانملا ةّيبنجألا تاجتنملا نع ةّيكرمجلا تافيرعّتلا عفر لالخ نم ّيّلحملا جاتنإلا عيجشت ●
 ةّينكّسلا تاّينواعّتلا اًصوصخو تاّينواعّتلا ءاشنإل ٍةّيزيفحت ٍتاّيلآو ٍتاسايس عضوو تاءارجإلا ذاخّتا ●

 ؛ةّينواعّتلا تاّيعمجلا نوناق يف رظّنلا ةداعإو ،ةّيلاّمعلاو
 ةيئاذغلاو ةيعارزلا داوملا( يلحملا جاتنإلل معدلا ةدايز لباقم داريتسالا نع يموكحلا معدلا فقو ●

 )ةقاطلاو ةيبطلاو
 ّيلخاّدلا داصتقالا كيرحتل ،ةعارزلاو ةقاطلا يعاطق يف اميس الو ةيداصتقالا ةيمنتلا زيزعت ●

 ضعب ىلع زيكرّتلا ربع ،رالوّدلا ّحشو ةّيلاملا تامزألا ةّدح نم فيفخّتلا يلاّتلابو ،داريتسالا ضفخو
 اهلو ةرّفوتملاو ةمئاقلا اهتامّوقمو ةّيتحّتلا اهتينب اهلو ٍةريبك ٍتارامثتسا بّلطتت ال يتّلا تاعاطقلا

 .ايبسن ٍةريصق ٍةّينمز ٍةرتف لالخ داصتقالاو سانلا ىلع ٌدودرم
 بالطلا عيراشم معد ،تاعماجلا عم جمارب ،تانضاحلا سيسأت :ربع يفرعملا داصتقالا زيزعت ●

 نأً املع .تاسسؤملا هذه لمعو ليكشت ليهستل ةبسانملا تاعيرشتلا عضو ،حنِملا ميدقتو
 .تالاصتإلاو ةقاطلا يعاطقل يلاحلا عقاولا رييغت بلطتي عاطقلا اذه حاجن

 

 ةقاّطلا عاطق
 عاطق ميظنت ةئيه« ليكشتو ةيابجلاو تاكبّشلاو لماعملا ريوطتو ءابرهكلا عاطق حالصإ ●

  ؛ءابرهكلا ةمزأ ةجلاعمل دمألا ةليوط ٍتاّيجيتارتسا عضول اًقباس ةّرقملا »ءابرهكلا

 ماظن ربع كلذو ،ةّيلاملا ءابعألا نم ديزملا ساّنلا ديبكت نود ءابرهكلا ةلكشم ةجلاعم نكمي ●
 ءابرهكلا جاتنإل ٍلمعم ءانب امك .ةبولطملا ةقاّطلا ديلوتل تاّيدلبو تاّينواعت ربع وأ net meteringـلا
 /ءاوه /سمش( ةدّدجتملا رداصملا نم ةقاّطلا ديلوت عيراشم عيسوتو ،ّيعيبّطلا زاغلا ىلع لمعي

 ،طفّنلا داريتسا صيلقتو ّيلاحلا زجعلا نم صّلخّتلا نكمي ،كلذب .)خلا /تايافن ةجلاعم /هايم
 ةّيكلم ىلع ةظفاحملا عم ،ساّنلاو ةلوّدلا حلاصل حابرأ ىلإ عاطقلا اذه يف رئاسخلا ليوحت يلاّتلابو
 ؛ةّيتحّتلا ىنبلاو ةّيساسألا لماعملاو ةكبّشلل ةلوّدلا

 ٍتالّهؤم/نيلّهؤم ٍتاّباشو ٍبابش فيظوت ربع ءابرهكلا ةكرش يف ةّيرشبلا دراوملا ءايحإ ةداعإ ●
 ىلع لمعلاو ،نانبل ءابرهك ةكرش ءادأ نيسحتل ٍةيلاع ٍةّيرادإو ٍةّيّنف ٍتاراهم تابحاص/باحصأو
 ؛اهحالصإ

 ؛ءابرهكلا ةكرش يف ةّيلخاّدلا تاّيلمعلا ةننكم ●

 سلجم يف ٍةروصحم ٍتايرابم لالخ نم مهنم ٍددع ربكأ فيظوت ربع نيموايملا ةلأسم ّلح ●
 ؛ٍةّيولوأك ةكرّشلا تاجاحو مهلمع ةروريس عضو عم ،ةّيندملا ةمدخلا

 

 ةعارزلا عاطق
 
 ،ةلماعلا ديلاو هايملاو يضارألا ةرفو اميس ال – ٌةرّفوتم ةّيتحّتلا هتينب ّنإف ،عاطقلا اذه كلذك :ةعارّزلا

 :ةّيلّوألا ّداوملاو تاّدعملا داريتسا وأ ةريبكلا تارامثتسالا بّلطتي ال هريوطتو



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 .ينطولا جاتنإلل ةسفانم عئاضب ةّيأ داريتسا عنمت يتّلا ةّيئامحلا نيناوقلا عضوو يضارألا حالصتسا ●
 امنيب نانبل ةحاسم نم %20 مويلا زواجتت ال اهنأً املع ً،ايلاح ةعورزملا تاحاسملا ةفعضم فدهب

 .ةعارزلل ةحلاص يضارألا نم 60%
 ؛ةّيعارّزلا تاّينواعّتلاو نيعرازملل ٍةّيلام ٍتاليهستو ٍضورق ميدقت ●
 ؛ٍةديدج ٍتاّينقت دامتعاو ،ٍةديدج ٍتاجتنم ةعارز ىلع نيعرازملا بيردت ●
 ؛حمقلا لثم ،تاعارّزلا ضعب ءايحإ ةداعإ ●
 ؛شيشحلا ةعارز ميظنتو عيرشت ●
 ؛ةّيميلقإلا قاوسألاو ّيّلحملا قوّسلا يف ٍبلط نم هيلع امل يشاوملا ةيبرت عاطق ريوطت ●
 تاعاشملا رامثتساب تاّينواعّتلا هذهل حامّسلاو ،عرازملا ةّيكلمل "ةّينواعّتلا تاعمتجملا" دامتعا ●

 ؛ٍةضفخنم ٍراعسأب ةّماعلا
 تاءافعإو ةرسيم ضورق ميدقت ربع ةيئاذغلا تاعانصلل ةيجاتنا تاينواعت ةماقا معدو ليعفت ●

 قطانملاو فايرألا ءامناو لمعلا صرف نم ديزملا قلخ يف ةمهاسملل ،ةيكرمج ةيامحو ةيبيرض
 .ةيفرطلا

 

 طفّنلا عاطق
 لايجألل ةّيطفّنلا تادئاعلا ىلع ظافحلل طفّنلا تادئاعل ّيدايّسلا قودنّصلا نوناق رارقإ ●

 ؛ةّيلاحلا ةمزألا يف اهيلع ناهّرلا نم ًالدب ،ةّيلبقتسملا
 .ىلضُفلا تاسرامملا ريياعم دامتعا ربع ،زاغلاو طفّنلل ةّينطولا ةكرّشلا ءاشنإ نوناق رارقإ ●

 

 هايملا عاطق
 ّلك راودأ ميسارملا هذه حّضوت ثيحب ،221 ّيلاحلا هايملا نوناقل ٍةّيذيفنت َميسارم ىلع لمعلا ●

 ؛اهبراضتو تاّيحالّصلا لخادتل ادح عضتو اهتاّيلوؤسمو هايملا تاسّسؤم نم ٍةسّسؤم
 ىلع اًظافح ةحيحّصلا ةّيّحّصلا ريياعملل ٍةقباطم ٍةّيعونب ةّينانبّللا يضارألا ةّفاكل ةّفّشلا هايم نيمأت ●

 ؛ءاتّشلا هايم نم ةدافتسالاو ةّفّشلا هايم ةمظنأ عيسوتو ليهأت ةداعإ ربع كلذو ،ةّماعلا ةّحّصلا

 ٍرارمتساب هايملا نيمأت لجأ نم ةّيلاملاو ةّيّنفلا ةّيلعافلا ةهج نم هايملا حلاصم عاضوأ نيسحت ●
 ؛ٍةنكمم ٍةفلك ّلقأبو

 نم هايملا جارختسا ةّيلمع ةبقارم ،ةّيفوجلا هايملل ٍةّيجولويجورديهو ٍةّيجولويج َطئارخ عضو ●
 ؛ةّماعلا ةحلصملل اهنم ةدافتسالاو اهيلع ةظفاحملل ٍططخ عضوو اهتاناّزخ

 سلجم ىلإ ًةّيرود َريراقت اهميدقتو ،هايملا عاطق يف داسفلا ةحفاكمو ةبقارمل ٍةنجل ليكشت ●
 ؛باّوّنلا

 ناّكس لبق نم هيلع ٍقفاوم ريغ ٍعورشم ّيأ رارقإ مدعو ،دودّسلا عيراشم يف رظّنلا ةداعإ ●
 .ةرّرضتملا قطانملا

 

 تالاصّتالا عاطق 
 ؛ةسفانملل ٍةديدج ٍتاكرشل لاجملا حتفو ،ةّيولخلا تالاصّتالا عاطقل ّيئانّثلا راكتحالا ءاهنإ ●



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 ةّيرصبلا فايلألا ةكبش مادختسا ليعفتو ،تنرتنإلا ةكبشل ةّيتحّتلا ىنبلا ةكبش عضو نيسحت ●
Fiber Optics ٍراعسأب اهنم ةدافتسالا ةّيناكمإ ىلع صرحلاو ،ةّينانبّللا يضارألا لماك ىلع 

 ؛ٍةضفخنم
 مدع نم ّلقألا ىلع ٍرهشأ ةتس دعب ّالإ بحست ال يكل ةّيولخلا طوطخلا ةّيحالص ةّدم ةلاطإ ●

 ؛مادختسالا
 ؛ةّيفتاهلا تاملاكملا دعب ديصّرلا مصخ ةّيلمع يف ةقيقّدلا نم ًالدب ةيناّثلا باستحا ●

 مقر نوناقلا بجومب 2007 ماع ةأشنملا "تالاصّتالل ةمّظنملا ةئيهلا" ءادأ ةبقارمو لمع ليعفت ●
 :اهّمهأو اهماهمب مايقلل 431
 ؛تالاصّتالا لاجم يف ةسفانملا عيجشت ○
 ؛ةّيسفانّتلا ريغ تافّرصّتلا عنمو تافّرعّتلا دصر ،قاوسألا ةّيفافش نامض ○
 ؛اهبحس وأ اهقيلعت وأ اهليدعت وأ صيخارّتلا رادصإو ،تازايتمالا ميظنت ○
 ةياعّرلا تاسّسؤم ىلإ ةبسّنلاب تالاصّتالا مادختسا ليهستو ،كلهتسملا ةيامح ○

 .نيقّوعملا صاخشألاو ةّيّحّصلاو ةّيميلعّتلا
 

 ةئيبلا عاطق
 يف رامثتسالاو ،يساسأ ٌبجاوو ىوصق ٌةّيولوأ ةينوبركلا تاثاعبنالا ضفخو ةّماعلا ةّحّصلاو ةئيبلا ةيامح
 لثم ىدملا ةديعب دئاوف هلو ،ةحايسلا نيسحت ربع ةيروف ةيداصتقا دئاوع هل نوكي نأ نكمي عاطقلا اذه
 :ةيفوجلا هايملا نوزخم ةدايزو ةيحصلا ةروتافلا ضفخ

 ام ليوحتو ريودّتلاو ردصملا نم زرفلاو تايافّنلا جاتنإ ضفخ ىلإ فدهت ٍةّيئيب ٍةّيجيتارتسا رارقإ ●
 ءاغلإو تايافن رفص ىلا لوصولل ةجلاعملاو زرفلل زكارم ثادحتساو ريوطتو ربع ٍةقاط ىلإ نكمي
 اهيلع لوصحلا نكمي يتّلا ةّيلّوألا ّداوملا ىلع بئارّضلاو موسّرلا عفرو ، قراحملاب يروفلا لمعلا

 ؛)نداعملا ضعب ،جاجز ،نوترك ،كيتسالب( تايافّنلا ريودتو زرف لالخ نم

 تايافّنلا ةجلاعمل ٍةمادتسم ٍةلماش ٍةّيجيتارتسا عيرشتو ،ةّيزكرملا قراحملاو رمّطلا ةسايس ضفر ●
 ؛ةجلاعملاو زرفلا يف ةّيزكرمّاللاب مازتلالاو "ّيملاعلا مرهلا" ئدابم دامتعا لالخ نم ةبلّصلا
 حتفو ٍةّيلبقتسم ٍتايّدعت ةّيأ عنمو ،ةّماعلا ةّيرحبلا كالمألا ىلع تايّدعّتلا ةلازإ مزلي ٍنوناق رارقإ ●

 ؛مومعلل ئطاّشلا
 ؛ةّيميلعّتلا جهانملا يف ةّيئيبلا ةفاقّثلا رشن ●

 ةصخصخ عنمو ةقاّطلاب ّقحلا سيركت عم ةدّدجتملا ةقاّطلا رداصم يف رامثتسالا وحن هّجوّتلا ●
 ؛ةّيعيبّطلا دراوملا
 ّماعلا لقّنلا ليعفت ةداعإ قفارت ،ةبرّتلاو هايملاو ءاوهلا ثّولت نم ّدحلل ٍةّينطو ٍةّيجيتارتسا عضو ●

 ؛)ةريخألا ةرقفلا يف هيلإ راشملا(
 ؛ًةّصاخ ًةّينازيم ةلوّدلا هل تعضو يذّلا يناطيّللا فيظنت عورشم ذيفنتل طغّضلا ●
 عم ،هلمع ميظنتو ةئيبلل ّينطولا سلجملا ءاشنإب يضاقلا 8157 مقر موسرملا قيبطتل طغّضلا ●

 ؛ةّيسايّسلا ةصصاحملا نم سلجملا ةيامح ةّيولوأ



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 دعت ّيأ ايقابتسا عنمو لماكلاب اهبجاوب موقت يك ةّيئيبلا ةطرّشلا ربع ةّيئيبلا ةّماعلا ةبايّنلا نيكمت ●
 تاراّسكلا اهيف امب ،ةئيبلا ةيامحل 444 نوناقلا نم 58 ةّداملل تافلاخم ّيأ عمقو ةعيبّطلا ىلع
 ؛ةّيئاوشعلا علاقملاو

  : لالخ نم كلذو ىربك ةّيمهأ ّيرارحلا سابتحالاو ّيخانملا رّيغّتلا ةيضق ءاليإ ●

 ؛نانبلل ةيدوجو ةمزأ لكشت ّيرارحلا سابتحالا ةمزأ نأب رارقإلا ○

 ؛ةمزألا نع يعولا رشن ىلع لمعلا ○

 ؛ةمزألا تايعادت ةجلاعمل ةماعلا ةئبعتلا ءدبو ةيخانم ئراوط ةلاح نالعإ ○

 . ةديدجلا ةيئيبلا ةقفصلا لثم ةلكشملا مجحب رقي يعيرشت راطإ عضو ○

 لقّنلا عاطق
 نم ففخي امبً ايزكرمال يداصتقالا طاشنلاو تامدخلا عيزوت ةداعإو ،كرتشملا لقنلا ماعلا لقنلا زيزعت نإ

 حلاصمو تازايتمال ةهجاوموً ارشابمً ايدحت لكشي ةيسيئرلا ندملا هاجتاب وأ قطانملا نيب لاقتنالا تاعاس
 ،دروَتسملا لورتبلا نمً ايونس رالود رايلملا قوفي ام لقنلا عاطق كلهتسي ثيح .نانبل يف طفنلا ليتراك
 ضفخو لورتبلا داريتسا ضفخ ً:اجودزمً ابسكم كرتشملاو ماعلا لقنلا ريوطتو ميظنت نم لعجي ام

 :اذهل ،ةينوبركلا تاثاعبنالا
 عم نواعّتلاب تاراطقلا ةكبش ءايحإ ةداعإ نّمضتت ّيّربلا لقّنلا عاطقل ٍةلماش ٍةسايس رارقإ ●

 ؛لاجملا يف ةطشاّنلا تاّيعمجلا
 ةّينعملا ةزهجألاو تارازولا نيب قيسنّتلل 1966 ماع أشنملا "ّيّربلا لقّنلل ىلعألا سلجملا" ليعفت ●

 ؛تاّيحالّصلا كباشتو تاّيلوؤسملا تّتشت نم ّدحلل لقّنلا نوؤشب
 ؛دوقولا كالهتسا ثيح نم ٍةلاّعفو ٍةنيجه ٍتاراّيس ءارشل ةبسانملا ةّيلاملا زفاوحلا قلخ ●

 قطانملا لخاد ةّماعلا تاصابلا ةكبش ءايحإ ةداعإ ىلع لمعلاو ،ةّصاخلا تاصابلل ماع ٍماظن عضو ●
 ؛اهنيبو

 .تاقرّطلا ةمالس عوضوم نامضل ٍةّيجيتارتسا ٍةّطخ عضوو ،ةاشملل ةّيتحّتلا ةينبلا نيسحت ●
 

 يلاملا جذومنلا رييغت
 ةيمنتل اهتمهم نم تاموكحلا تبحسناو ماعلا ةيلاملاب ماعلا داصتقالا راصتخا مت تانيعستلا يف

 تفتكاو ،ةليوط برح دعب ًةصاخ يرامثتسا قافنإ يأ نع تعنتماو ةيجاتنإلا ةيداصتقالا تاعاطقلا
 ةيلاملا رارقتسا ربع داصتقالا رارقتساب ةيرهاظ ةروص زيزعتل ةريللا فرصلا رعس تيبثت يف "رامثتسالاب"
 ىلوألا ةجردلاب يفرصملا عاطقلا حلاصل يقيقحلا داصتقالا برض ىلإ ىدأ جهنلا اذه رارمتساو .ةماعلا
 ً.ايلاثمً اكيرش يراقعلا ريوطتلا عاطق يف دجو يذلا

 ال يطارقوريب فظوم ،يزكرملا فرصملا مكاحل ةيئانثتسا تايحالص تيطعأ ،ةثالثلا دوقعلا ىدم ىلع
 دلبلا ريصم مسر ةردق يزكرملا مكاح كلتما ةيلاملا مدقتو داصتقالا عجارت عم ،هل ةيطارقميد ةيعجرم
 .ميسارملاو نيناوقلا ريثأتو ةوق تارارقو ميماعت نم هردصي امل تابوً ايداصتقاوً ايلام
 يداصتقالا طاشنلا بايغب نكل ،يفرصملا عاطقلا ةناتمو قوفت مهوو ةروطسأ زيزعت مت تانيسمخلا ذنم
 تناك اميف هنأ نيبتيل ،يفرصملا عاطقلا ومن ومن ىلع ةرورضلاب دنتست ينطولا جتانلا ومن ماقرا مخضت ناك
 .ماعلا نيدلا يف رامثتسالا ربع رخبتت ةقيقح عئادولا تناك ديازتت عئادولا ماقرأ



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 فراصملا تابولطمو عئادولل امك ،ماعلا نيدلل ةيلعفلا ةميقلا مييقت ديعت تاءارجإ ةلسلس نم دب ال اذهل
 .اهتاورثو اهتادوجومو

 بطشو ،تاقاقحتسالا ةلودج ةداعإو ،دئاوفلا ضفخ نمضتت ،ماعلا نيدلل ةلماش ةلكيه ةداعإ ●
 ةجيتن ةقّقحملا فراصملل ةيفاّصلا حابرألا يزاوي امب ةّينانبّللا ةريّللاب امّيس ال ،ةّماعلا نويّدلا نم ٍءزج

 ؛ّيزكرملا ىدل عئادولاو ةموكحلا ضارقإو ةنيزخلا تادنس
 وأ رفّصلا ىلإ ةنيزخلا تادنسو ّيزكرملا فرصملا ىدل ةّيراجّتلا فراصملا عئادو ىلع دئاوفلا ضفخ ●

 ؛)ايلاح ٪٢ يلاوح( ايملاع )Libor( روبيل ةدئافلا لّدعم يزاوتل ىندألا ّدحلاب وأ ،بلاّسلا
 ةرورّضلا دنع ،ةّيرامثتسالا عيراشملاب اهرصحو ةلوّدلل ةّيليغشّتلا فيراصملل ةنادتسالا فقو ●

 ؛فيلستلاو دقنلا نوناقلً اقيبطت ،ىوصقلا
 ىلع ةمئاقلا ةبسّنلا نم ىلعأ ىلإ هيف بسّنلا لصت ،ايلعف يدعاصت ىلإ ّيبيرّضلا ماظّنلا ليوحت ●

 :)%25( ّيلاحلا نوناقلا يف ٍرطش ىلعأ
o يتّلا ليخادملا نيب زييمّتلل تاكرّشلا حابرأو دارفألا ليخادم ىلع بئارّضلا يف ٍروطش ةدايز 

 ّمضو ،اًمجح ربكألا ليخادملاو )ايونس ٍةريل نويلم 225لا قوف( ايلاح ٍرطش ىلعأ يف يه
 ؛ةدوجوملا ةعوطقملا ةبيرّضلا دامتعا نم ًالدب هتاذ ّيبيرّضلا مّلّسلا ىلإ ةّيلاملا تاكرّشلا
o تابراضملا ،ةّيفرصملا عئادولا نم دئاوف( ةّيعيّرلا لخّدلا رداصم ىلع ىلعأ بئارض ضرف 

 ؛)خلإ ،ةّيراقعلا
o ةلّغشملا ةّيرحبلا كالمألاو ةرغاّشلا تاراقعلا ىلعو ،ةورّثلا ىلع ٍةّيدعاصت ٍةبيرض ضرف 

 نوناقلا عم ضراعتي ال ٍلكشب

 ينواعتلا داصتقالا
 ثيح حابرألا ينجب داصتقالا ىنعم رصحو اندييقت ىلع ةريخألا نيسمخلا تاونسلا يف ةيلامسأرلا تلمع

 ةركتحمو ةرطيسم نيمهاسملا نم ليلق ددع اهيلع رطيسي يتلا ةيطارقميدلا ريغ تاسسؤملا تحبصأ
 .قاوسألا بلغأل
 ةيمنتلا هلالخ نم ققحن ميدتسم يداصتقا ماظن وهو ينواعتلا وأ يكراشتلا داصتقالا ةركف نم ّدب ال ناكف

 تاينواعتلا مهاست .يعامتجالا جامدنالا زيزعتو رقفلا ىلع ءاضقلا يف اميس ال ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 يف يناعت يتلا ةريغصلا ةيجاتنإلا تادحولا يف ةصاخ لداعو لاعف لكشب كالهتسالاو عيزوتلاو جاتنإلاب

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةلادعلا طورش نامض يف حلفي مل يذلاو ايلاح رطيسملا يلامسأرلا ماظنلا لظ
 .ةاواسماللا مقاف امنإ
 ايعامج نوكلتمي .ةيفافشلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهتاجاح ةيبلتل تاينواعت يف ايرايتخا سانلا دحتي

 ىرخألا لامعألا لاكشأ نع تاينواعتلا فلتخت .ةكرشلا اهجتنت يتلا تامدخلا وأ تاجتنملاو جاتنإلا لئاسو
 ةيطارقميدلا ئدابم اهيف رفاوتتو نيرمثتسملل حابرألا بسك نم ًالدب ،ءاضعألا حلاصل رثكأ لمعت اهنأل

 .ةريبك ةكرش مجحب وأ ةريغص ةينواعتلا لامعألا نوكت نأ نكمي .ةباقرلاو ةرادإلا يف ةيقيقحلا
 ةيواستم تيوصت قوقحب نوعتمتي نيذلا اهتاوضعو اهئاضعأ عيمجل فاصنإلاو ةاواسملا ةينواعتلا ززعت
   .اهتامدخو ةينواعتلا تاجتنملا عيمج ىلع لوصحلا ىلإ ةفاضإلاب
 صرف عيسوت ،فيلاكتلا ضفخ ،ةمواسملا ىلع ةردقلا نيسحتو ،ةسفانملا ريفوتل تاينواعتلا ميظنت متي
 ريغ تامدخلا وأ تاجتنملا ىلع لوصحلاو ، ةمدخلا وأ جتنملا ةدوج نيسحت ،ةديدج قاوسأ ىلا لوخدلا
 .)ةحبرم ريغ مهرظنب اهنأل حبرلل ةعوفدملا تاكرشلا اهمدقت ال يتلا تامدخلا وأ تاجتنملا( ةحاتملا

 ةيكالهتسالاو ةيجاتنإلا تاينواعتلا ءاشنإ ىلع عجشتو حمست ميسارمو نيناوق ةلسلس رارقإ بجوتي
 :ةيلاملاو ةيتامدخلاو



 
 يعامتجالا نامألا راسم

 ةعارزلا عاطق يف(ً ايعاطق وأً ايفارغج اهرصح نود تاينواعتلا لاكشأ فلتخم ءاشنإب حامسلا ●
 ؛مويلا لصاح وه امك ً)اديدحت
 عيسوتو ةلقتسم ةيريدم ىلا اهليوحتو ةعارزلا ةرازو ةياصو نع تاينواعتلا ةيريدم لصف ●

 ً؛ايعاطق اهطاشن
 جذومن نع ليدبك ،ةينامتئالا تاداحتالا لثم ،ةيلاملا تاينواعتلا ءاشنإب حمست نيناوق عضو ●

 ً؛ايلاح مئاقلا ةيراجتلا فراصملا
 

 توريب أفرم رامعإ ةداعإ
 جتان دمعتم ريجفت امنإ ً،اردق الو ًءاضق نكي مل ريجفت ،خيراتلا يف ربكألا نم وه ريجفت اندلب زه نيتنس ذنم
 ناك" ةيروهمج سيئر ىلإ ًالوصو ةزهجأو ءارزو لبق نم ؤطاوتلاو ةقرسلاو داسفلاو لامهإلا مكارت نع
 ةرشابم تايلوؤسم نم تاقيقحتلا هرهظت دق امع رظنلا ضغب .ةتوقوم لماش رامد ةلبنق دوجوب "ملعي

 اهتزهجأو اهتاسسؤمو ةلودلا ىلع ربكألا ةيلوؤسملا ىقبت امنإ ،هسفن ريجفتلا بابسأ نع ةرشابم ريغو
 .اهيف نيلوؤسملاو
 :تباوث نم قلطنن ،ةحورطملا أفرملا رامعإ ةداعإ عيراشم مامأ

 ةلادعلا قيقحتو تاقيقحتلا نم ءاهتنإلا لبق لاكشألا نم لكش  يأب ةميرجلا حرسمب سملا مدع ●
  .ّن/مهتالئاعو اياحضلل
 يف ،اهيبكترمو رصعلا ةميرج ىلع دهشي ايخيرات املعم اهكرت بوجو لب ،تاءارهإلا مده ضفر ●

 امب ،ةفلتخم عقاومو ئفارم ةدع ىلع عزوتت ةديدج نزاخم وأ تاءارها ءانب متي نأ ىلع .نيح لك
 .لبقتسملا يف اهفادهتسا رطاخم نم سانلا يمحي
 ةداعإب قلعتي شاقن يأب أفرملاب ةطيحملا قطانملا ناكس صخألابو عمتجملا كارشإ ةرورض ●

  .ينلع شاقنلا نوكي نأو .رامعإلا
 ؛ةيفافشلا نمضي لاعفو يرصع يكرمج ماظنو .أفرملل ةديدج ةيرادا ةيلكيه ●
 ؛نيلغشملاو نيرمثتسملا رايتخال ةينلعو ةفافش تاصقانم راسم ●
 قطانملا صخألابو ةرواجملا ةينكسلا قطانملا باسح ىلع يتأي ال أفرملا عيسوتل ةلواحم يأ ●

 :ةريقفلا
 ؛ريديلوس ةقطنملً ادادتما لكشت ةمخف ةينكس ةقطنم ىلا أفرملا ليوحت تاحارتقا ضفر ●
 أفرم عقوم ديدحت يف رظنلا ةداعإ مضت ةلماكتم ةطخ قايس يف يتأي نأ بجي أفرملا رامعإ ةداعإ ●

 ،اديص ،سلبارط( ىرخالا ئفارملا يف تارامثتسالاو راودألا نيب هتنزاومو همجح ديدحتو توريب
 صرفلا نم ديفتستو ايداصتقا ارمم ةلودلا حبصت يكل ىرخألا ةيتسجوللا ةيتحتلا ىنبلاو )روص

 ؛ةيلبقتسملا
 .أفرملا ليغشتل ةفيظن/ةددجتم ةقاط نيمأت ىلع لمعلا ●

 


