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 عاضوألا لوح ةماع ةرظن
  

 ءاـــــــحنأ عـــــــيمج يـــــــف لويـــــــسلاو ةرـــــــيزغلا راـــــــطمألا تدأ ،لـــــــيربأ رهـــــــش فـــــــصتنم يـــــــف

 يـــــفً ارارـــــضأ تـــــقحلأو اياحـــــض طوقـــــس ىـــــلإ ،برأـــــم اـــــهيف اـــــمب ،ةيلامـــــشلا تاـــــظفاحملا

 يــــــــف تايريدــــــــملاو ءاعنــــــــص ةــــــــنيدم ترثأــــــــتو .نيحزاــــــــنلا عــــــــقاوم يــــــــفو تاــــــــكلتمملا

 بإ اـــــهنم ىرـــــخأ تاـــــظفاحمً اـــــضيأ فـــــصاوعلا تبرـــــضو ،ةدـــــشب ءاعنـــــص ةـــــظفاحم

 دــــيزملا لوــــطه ءاعنــــص يــــف ةــــيوجلا داــــصرألل ينطوــــلا زــــكرملا عــــقوتو .برأــــمو ةــــجحو

 يـــــــف ةـــــــيدعرلا فـــــــصاوعلاو ةديدـــــــشلا حاـــــــيرلا نـــــــم دـــــــيزملاو ةرـــــــيزغلا راـــــــطمألا نـــــــم

 نينطاوــــملا حــــصنو ،لويــــسلا نــــم دــــيزملا قفدــــت ةــــيلامتحا عــــم ،ةيلامــــشلا قطاــــنملا

 ءاــــــــــنثأ ةــــــــــلاقنلا فــــــــــتاوهلا مادختــــــــــساو لويــــــــــسلل ةــــــــــضرعملا قطاــــــــــنملا بــــــــــنجتب

 تاــــــــــقرطلا ررــــــــــضتب راــــــــــطمألا ببــــــــــستت نأ رــــــــــطخ كاــــــــــنهو .ةــــــــــيدعرلا فــــــــــصاوعلا

 نييندـــــــملا ةـــــــكرح ىـــــــلع رثؤـــــــتو ةيناـــــــسنإلا ةطـــــــشنألا لـــــــقرعتو ةـــــــيعارزلا يـــــــضارألاو

 ،هاـــــيملا رـــــبع ةـــــلوقنملا ضارـــــمألا راـــــشتنال دـــــيازتم رـــــطخً اـــــضيأ كاـــــنهو .تادادـــــمإلاو

  .ايرالملاو اريلوكلا اهيف امب

 ةنيدم قرش ةعقاولا نادعب ةيريدم يف ةريزغلا راطمألا تببست ،بإ ةظفاحم يفو

 نع غالبإلا ءاعنص ةظفاحم يف متو .ةطيحملا نايدولا يف لويسب ليربأ 12 يف بإ

 ،ءاعنص ةنيدم يف ريراقتلا تدافو .ليربأ 13 يف ناحنس ةيريدم يف ةريزغ راطمأ

 عراشو ةليمشو يجفخلاو ءادرجلاو ةيسداقلا اهيف امب ،ةفلتخم قطانم يف ىرخأ لزانم تررضت امنيب ،ةميدقلا ءاعنص يف لزنم راهناو .نيعبسلا ةيريدم يف نيصخش تفرج لويسلا نأ ،ةمصاعلا ةنامأ

 يف ةرسأ 650 حوزن نع يلودلا نواعتلاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا غلبأو .فيرصتلا تاكبش دادسنإب نيطلا ببستو .حبسلا بابو ناطلسلا ناتسبو بهذلاو ملس رادو نالوخ

 ةمصاعلا ةنامأ يف ةماعلا لاغشألا بتكم ةمصاعلا نيمأ هجوو .ثراحلا ينبو لازأو نيعمو ةدحولا تايريدم كلذ لاثم ةفلتخم قطانم يف رسألا ضعب عزوت عم ،نيعبسلا ةيريدم يف نافلقلا ةقطنم

 امم ،ليربأ 15 يف برأم ةظفاحم ةديدش حاير تبرضو ةريزغ راطمأ تلطهو .لويسلا نع ةمجانلا رارضألا مييقتو تاكلتمملا ىلع ظافحلاو ،تادعاسملاو ىوأملا ميدقتو ،نينطاوملا ءالجإو ذاقنإل

 ءارج -نيلفطو ءاسن 5 -صاخشأ 7 ةافو ىلإ ةيلوألا تامولعملا تراشأو .نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحوللً اقفو ،ةظفاحملا ءاحنأ عيمج يف نيحزانللً اعقوم 16و برأم ةنيدم نم ءازجأ ىلعً ارارضأ قحلأ

 يف ،ةديدحلا يف ةيناسنإلا تايلمعلا زكرم ةقطنم ىلعً ارارضأً اضيأ ةريزغلا راطمألا تقحلأو .ىفشتسملا يف مهدوقر تعدتسا ةريطخ حورجب اوبيصأ صاخشأ 7 مهنيب نم ،نيرخآ 85 ةباصإو لويسلا

  .سبع ةيريدم يف نيحزانلا عقاوم يف ةيئاويإلا نكاسملا ىلعً ارارضأ ليربأ 14 يف لويسلاو ةريزغلا راطمألا تقحلأ ثيح ،ةيساسأ ةروصب ةجح ةظفاحم

           ةيناسنإلا تاجايتحالا

 يفو .صخش 22 دوجو نم ققحتو ،ليربأ 13 يف مصتعملا ةسردم ىلإ لويسلاو راطمألا ءارج صخش 62 حوزنب تدافأ يتلا ريراقتلا نييلحملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ عبات ،ءاعنص ةنيدم يف

 ملو ،تالئاع ىدل نكسلل رسألا ةيقب ترطضا امنيب ،تادعاسملل ةسام ةجاح يف ،ةحزان ةرسأ 500 وحنب ردقي ام نيب نم ،رسأ 3 نأ يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ دجو ،ءاعنص ةنيدم يف يجفخلا ةقطنم

 تلقتنا يتلاو ىرخأ ةفيعض ةرسأ 21 نم ينميلا رمحألا لالهلا ققحتو .تادعاسملا ىلإ مهتجاح نعً اقبسم غالبإلا مت ثيح ،ةنيدملا نم ةيفاصلا ةقطنم يف ةرسأ 17 عقوم ديدحت كيرشلا عطتسي

 يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم ىدل يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ ىرجأو .ةيئاذغلا ريغ داوملا ىلإ ةسام ةجاحب مهو ءاعنص ةنيدم يف يليثحلا ةقطنم يف ديؤملاو بلع ءارمح يتسردم ىلإ

 نيينطولا ءاكرشلا نم ةثالث ىرجأ ،ليربأ 17 يفو .مييقتلا جئاتن راظتنا يف ،ءاعنص ةنيدم يف لويسلا اهترمغ يتلا قطانملا يف ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايمللً امييقت يلحملا ىوتسملا ىلع ةفاظنلاو

 ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تالخدتو ةيئاذغلا تادعاسملل ةيرورضلا ةيروفلا تاجايتحالاو ةرسأ 460 ديدحت متو ةليمشو نافلقلاو يجفخلا قطانم يفً اكرتشمً ايلوأً امييقت يناسنإلا لمعلا يف

 .ةلماشلا

 ىوأملا تادعاسمل ةحلم تاجايتحا كانه نأ مييقتلا ددحو .ناحنس ةيريدم يف لويسلا ءارج ةدشب تررضت يتلا قطانملا يف تاعاطقلا ددعتم عيرس تاجايتحا مييقت ءارجإ مت ،ءاعنص ةظفاحم يفو

 ددحو .نكسلا جايتحا ةيبلت لجأ نم راجيإلل ةيدقنلا تادعاسملا ىلإ رسألا ضعب جاتحتو ،ةيريدملا يف ةيرق 11 يف ةرسأ 220 طاسوأ نيب ةيئاذغلا تادعاسملاو ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو

 امنيب ً؛الزنم 61 حالصإ ىلإ ةجاح كانهو ؛ةيئاذغلا تادعاسملاو ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ىوأملا ىلإ ةلجاع ةروصب نافلقلا ةيرق يف رسأ 108 جايتحا رخآ مييقت

 يف ناحنس ةيريدم يف مييقتب مايقلل ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا حيرصت ىلع لوصحلا ىلإ يناسنإلا لمعلا ءاكرش ىعس ،ليربأ 18 يفو .ةيدقنلا تادعاسملا ىلإ ةرسأ 59 جاتحت

  .نالوخ ةيريدم يف تاجايتحاللً امييقت ىلوتتسو ءاعنص ةظفاحم

 ةظفاحم ءاحنأ عيمج يف نيحزانلا عقاوم يفو .ليربأ 15 يف تأدب يتلا لويسلاو ةريزغلا راطمألا ءارج ةرسأ 6,290 وحن ررضت نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تردق ،برأم ةظفاحم ءاحنأ عيمج يف ،ليربأ 18 لولحبو

 ءاحنأ عيمج يفو برأم ةنيدم يف اهنم 1,256 ررضتو ةيئاويإلا نكاسملا نم 2,932 فلت نع نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأو .لويسلا ءارج ةيئاذغلا ريغ داوملاو تادادمإلا تفرُجو مايخلا فالآ تفلُتأ ،برأم

 نم ةئاملا يف 10و 5 نيب ام نأ ردقُيو ً.اديدحت برأم ةنيدم طيحم يف ،نيحزانلا عقاوم جراخ وأ لزانم يف امإ ميقت تناك يتلاو ةحزانلا رسألا نم نيررضتملا ءالؤه ةيبلغأ ربتعيو .لغدمو يداولاو حاورص تايريدم

 ةيلامشلا تاظفاحملا يف لويسلا :نميلا
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 ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب تأدب دقو .لويسلا اهتببس يتلا رارضألاو ةررضتملا رسألا تاجايتحا مييقت يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتسيو .ةيلحملا ةفيضتسملا تاعمتجملا نم مه نيررضتملا ءالؤه

 .)هاندأ ليصافتلا نم ديزملا ىلإ رظنأ( برأم ةنيدم قدانف يف ةرسأ 500 نع ديزي ام ءاويإ متو ةيئاذغلا تادعاسملا كلذ يف امب ،ةئراطلا تادعاسملا ميدقتب

 مييقت نم ليربأ 16 لولح عم ىهتنإو عيرسلا تاجايتحالا مييقت ءارجإب يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ أدب ،ةجح ةظفاحم يف سبع ةيريدم يف نيحزانلا عقاوم يف ليربأ 14 يف لويسلل ةباجتساللو

  .ليصافتلا نم ديزملا راظتنإ يفو -برجلا يف ةرسأ 55و ةعزقلا يف ةرسأ 130و يوقلا لحم يف ةرسأ 295-ةرسأ 480ـب ةصاخلا تاجايتحالا

 ةظفاحملا بسحب لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا
 

 
 

           ةيناسنإلا ةباجتسالا

 .ةفلتخملا عقاوملا يف اهديدحت مت يتلا تاجايتحالل مهتباجتسا قاطن نم يناسنإلا لمعلا ءاكرش عسوي ،تامييقتلا ءارجإ بناج ىلإ

           ةيعاطقلا تاعومجملا ةباجتسا
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لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا ددع

 

 ةيعاطقلا ةعومجملا ىدل يناسنإلا لمعلا ءاكرش بلطو دراوملا دشح ىلع ةعارزلاو يئاذغلا نمألا عاطق ةعومجم لمعت :ةعارزلاو يئاذغلا نمألا عاطق ةعومجم •

 ريغ ةمظنم نأ ةيعاطقلا ةعومجملا تغلبأ ،ليربأ 18 يفو .ةباجتسالا يف ءدبلل كلذو ءاعنص ةظفاحم يف ناحنس ةيريدم يف لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا ةمئاق

 نم لوألا عوبسألا لالخ كلذو ءاعنص ةظفاحم يف لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ 200 ىلع ةدحاو ةرمل ةيئاذغلا تادعاسملا عيزوت ىلع لمعتس ةينطو ةيموكح

 يناسنإ لمع كيرش مدقو .ليربأ 16 ذنم ةررضتم ةرسأ 1,000 ىلإً ايموي لكألل ةزهاج نيتبجو نييلحملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ مدق ،برأم ةظفاحم يفو .ناضمر

 .نيحزانلل ءاديوسلا عقوم يف ةرسأ 300و برأم ةنيدم يف ةضورلا ةقطنم يف ةرسأ 100 ىلإ ةيئاذغلا لالسلا رخآ

 

 يف ةفاظنلا داوم مقطأ دوجو نع ةيعاطقلا ةعومجملا ىدل يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ غلبأ ،ليربأ 16 يف :ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم •

 ةرادإل ىلعألا سلجملا عم كيرشلا تاذ قسنيو .تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا ءارش ةيلمع نم ءاهتنإلا مت امنيب ءاعنص ةنيدم يف ةرشابم اهفرص نكمي يتلاو اهنزاخم

 لامعأ يناسنإلا لمعلا ءاكرش يرجيس ،ةمصاعلا ةنامأ يف نيعبسلا ةيريدم يفو .حيراصتلا ريسيت ىلع اهفرط نم تقفاو يتلا ءاعنص يف ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو

  .بلع ءارمح ةسردمو ديؤملا ةسردم يف ةحزانلا رسألا ىلإ ةفاظنلا داوم مقطأ نم 60 ميدقت متيسو ةدكارلا هايملا طفش

 

 ىلإ ةيئاذغلا ريغ داوملا ليربأ 15 يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ مدق ،ءاعنص ةنيدم يف :ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا/تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم •

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ىلعألا سلجملا  غلبأ .يليثحلا ةقطنم يف ديؤملا ةسردمو بلع ءارمح ةسردم امهو ةيموكحلا سرادملا نم ناتنثا يف ةحزان ةرسأ 21

 شرف 18 عيزوت مت امك ،نيعبسلا ةيريدم نم ةلفقلا ةقطنم يف رسألا ىلع ةبجو 65و شرف 115و ةيناطب 200 عيزوتب اوماق نييلحملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش نأ

 ةرسأ 206 ىلع تايناطبلاو شرفلا عيزوت نع يلحملا ىوتسملا ىلع ىوأملا عاطق ةعومجم تغلبأ ،ليربأ 19 يفو .ةدحولا ةيريدم يف مصتعملا ةسردم يف ةيناطبو

 تاطلسلا لبق نم فيلاكتلا ةيطغت متو ،ةنيدملا قدانف يف ةررضتم ةرسأ 520 ءاويإ مت ،برأم يفو .ءاعنص ةظفاحم يف ناحنس ةيريدم يف لويسلا ءارج ةررضتم

 .برأم ةظفاحم يف نيحزانلل ريخلا عقوم يف رسألا ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 217 عيزوت ىلع يلحم يناسنإ لمع كيرش لمعو .ةيريخلا تامظنملاو ةيلحملا

 

 معدل كلذو ةيبط قرف عست هيجوت ةداعإ ىلع ،يناسنإلا لمعلا ءاكرش نم معدبو ،ةحصلا ةرازو تلمع ،برأم ةظفاحم ءاحنأ عيمج يف :ةحصلا عاطق ةعومجم •

 .نيحزانلا

ةجح  

بإ  

برأم  

 ةرهملا

ءاعنص  


