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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 نیعمجأ ھبحصو ھلآ  ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،/ دمحلا

 ،مP�l\ا باونلا سلجم سOئر ديسلا

 ،ن<مP�l\ا باونلا ةداسلاو تاديسلا

  ةئطوت

 ةلئسألا هذV حرطب م4لضفت LMع نJمFGHIا باونلا ةداسلاو تاديسلا ركشأ نأ ةيادبلا :9 دوأ

 انوروك سوl<ف ءاiو راشhنال ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيbPلا تايعادتلا" عوضوم :9

 ةرقوملا ةيعhرشfلا ةسسؤملا لعافت راطإ :9 ي`أت ^[لاو ،"ةحئا$#ا هذr ة*جاومل ةذختملا تاءارجإلاو

 انورو{ سوJIف ءا}و ^yzفت بwسv ملاعلا لود :tاب رارغ LMع اندالب ا4شpع` ^[لا ةصاmnا ةيفرظلا عم

 ةمو�ح ،اعيمج انم بلطتت ،اينطوو ايميلق�و ايلود ةقوبسم JIغو ةيئان�تسا ةيفرظ :�و ،"19-ديفو{"

 ،ادارفأو ايندم اعمتجم ،نJفقثمو امالعإ ،ةين4م تاميظنتو تاباقن ،ةضراعمو ةيبلغأ ،اناملر}و

 لولح داجيإلو عادبإلاو دا��جالا نم اذكو ،نواعتلاو نماضتلاو ،ما�Hلالاو ةينطولا نم ايلاع ىوتسم

 .ھتايعادت ة4جاومو سوJIفلا LMع بلغتلل

 لمحتت ،هللا ھظفح كلملا ةلال$|ل ةديشرلا ةدايقلا تحت ةدنجم ةموكP#ا نأ مكل دكؤأو

   .تاءارج�و تارارقو l<بادت نم مزلي امب مايقلل ،دحاو ق,رفك ،ةلما�لا ا��يلوؤسم

 ةبعص افورظ ،اينطوو ايميلق�و ايلود ،ةقوبسم JIغ افورظ شpع� اننإف ،ارس مكيفخأ الو

 l<غ ،ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةي�P تاسا�عXاiو ،دجتسملا سوl<فلا ة4جاوم :9 ةيساقو

 نود لازت ال ��لا ةلئسألا نم l<ثكلا ءاعمج ةيناس�إلا LMعو بعشكو دلبك انيلع حرطي امك .ةقوبسم

 اميف I¡كأ ل�ش و ،هراشhنا ةيفيكو ،سوl<فلا ةعيبط لثم نم ،ةيملعلا ھقئاقح صوصخب ةiوجأ

 عم ،عضاوتلا نم l<ثكب ��حتلا نم دب الف ،ةدعصألا فلتخم LMع البقتسمو الاح ھتايعادت صخي

 .تافاشhكالاو تاروطتلل بثك نع عبhتلا عمو تاصصختلا ما�lحا

 ىI¡كلا تايدحتلاو تا*جاولا ددع¢ طغض تحت اضيأ نكل ،نمزلا طغض تحت دجون اننإ

 نع فقوتلل اورطضا نيذلا كئلوأ ةصاخو ،نJنطاوملاو تانطاوملا نم ةح¥رش دد�¤ ^[لا ،ةنما�Hملاو

 انfينا�Jمو ^¨طولا انداصتقا اضيأو ،ةينطولا انتالواقم نم اددعو ،م�¤وق ردصم كلذب عطقناف لمعلا

 .ةماعلا



	

	

 تاذ :9 ةيقابfسالاو ،ةيلا¬»تسالا تاءارجإلا نم ةعومجم ذاختا اندلب نم M©دتسا ام وVو

 ةلمج ذاختا M¯إ ةقابسلا لودلا نJب نم اندالب تنا{ ثيح ،ھترصاحمو ءا}ولا ^yzفت فقول ،تقولا

 دقو .^¨طولا باHIلا ءاحنأ ةفا{ :9 ةي³Gلا ئراوطلا ةلاح ضرفو ،ة¥زاHIحالاو ةيئاقولا تاءارجإلا نم

 هذV ذاختا تلمأ ^[لا ة¥ولوألا ،هللا ھظفح كلملا ةلالج نم تا�´جوتب ،تطعأو اندالب تلضف

 ةش4لا تائفلا معد تابلطتم لافغإ نود ،نJنطاوملاو تانطاوملا ةمالسو ةG¶ وV تاءارجإلا

 ةيداصتقالا ةيعضولا LMع ةيبلسلا ا�¤ايعادت نم دmGا LMع لمعلا اذكو ،ةحئا¬mا هذV نم ةررضتملاو

 ثدmGا ىوتسم :9 نو�ي نأو اقلأت اندلبل يطع` نأ تعاطتسا JIبادتلا هذV ل{ ،· دمmGاو .دالبلل

   .ةظ¹Gلاو

 هللا ھظفح كلملا ةلالج ةدايقب �£طو محالت

 ھظفح سداسلا دمحم كلملا ةلال$#  نافرعلاو ركشلاب ھجوتلا نم دب ال قايسلا اذV :9و

 ديعصلا LMع هراشfنا ةيادب ذنم ،ءاiولا اذr تاروطتل ةرمتسملا ھتع�اتمو رشابملا ھفارشإل ،هللا

 عيمج ذاختاب ةيماسلا ھتاميلع` ردصأ ثيح ،اندالب :M 9¯وألا تالاmGا رو4ظ لبق º[حو ،يملاعلا

 ةيلمع ميظنت LMع صرحو ،البقتسم هراثآ نمو ءا}ولا اذV نم اندلب ةياقول ة¥رورضلا تاءارجإلا

 راثآ ة4جاومل صاخ قودنص ثادحإب ھتلالج رمأ امك ،ةينpصلا ناrوو ةنيدم نم ةiراغملا ةدوع

Vا هذm¬ف نابأ ةبسانم تل�ش ��لا ةيكلملا ةردابملا �©و ،ةحئاªنع ،ىرخأ ةرم ،ي»رغملا بعشلا ا� 

 فلتخم ندل نم ،قودنصلا اذV :9 ةمVاسملا LMع ي½اقلتلاو JIبكلا لابقإلا لالخ نم ليصألا ھندعم

 تايلاعفلا نم ددعو نJيداصتقالا نJلعافلاو ،ةيباقنلاو ةي}زmGاو ةيمو�mGاو ةيمسرلا تاسسؤملا

 :9 ي اجيإ لوعفم ھل نو�يس امم ،ءاوس دح LMع نJنطاوملا مومعو ة¥وعم¬mاو ةيمالعإلاو ةيندملا

 ^¨طولا دوF¬4ا اذV :9 ةمVاسملا :9 رارمتسالا M¯إ عيم¬mا ةبسانملا هذ�À وعدأو ،ءا}ولا راثآ نم ليلقتلا

 .^¨ماضتلا

 ىوقلا ةفا�ل �£طولا عامجإلا ®�ع l<بعتلل ةبسانم ةيئانتسالا ةيفرظلا هذr تل�ش دقل

 قلعتي امدنع ةصاخو ،امئاد كلذ LMع تبأد امك ،± ھظفح كلملا ةلالج ءارو ا*فافتلاو ةمألل ةيP#ا

 .نJنطاوملاو نطولل ة¥ويmGا ايلعلا mÂاصملاب رمألا

 بعشلل ىI¡كلا ة¥راضmGا ةقيمعلا ميقلا نع JIبعتلل اضيأ ةصرف فورظلا هذV تنا{ دقو

 يذلا محالتلا وVو ،ةبعصلا فورظلا هذV لثم :9 رزآتلاو لفا�تلاو نماضتلا :9 ةلثمتملا ي رغملا

 حورلا هذr عم ةازاوملاiو .:¯ودلا ديعصلا LMع ةيمالعإلا ربانملا نم ديدعلا ھ¥ونتو ةداشإب رثأتسا

 ،طابضنالاو �́ولا نم لاع ىوتسم نع ن<نطاوملاو تانطاوملا ةيبلغأ تنابأ دقف ،ةينماضتلا

 مغر طارخنالا نم د,زملل مrوعدأو مrركشأل ةصرفلا هذr لغتساو  .تاسسؤملا �¶ ةقثلا نمو

   .ما�¹لاو l¸ص نم طارخنالا اذr مزلتس· ام



	

	

 نْ<َّصاخو نْ<َّماع ركشو ھ,ونت

 ئراوطلا ةلاح ما�حأب اوم�Hلا نيذلا نJنطاوملاو تانطاوملا ^Æحأ ^¨نإف ،ةبسانملا هذ�Àو

 تاداشرإلاب ما�Hلالاو ،تاطلسلا عم نواعتلاو ،تابثلاو I¡صلا نم د¥زملا M¯إ مVوعدأو ،ةي³Gلا

 .هراشfنا نم دmGاو ءا}ولا اذLM Vع بلغتلا نم ھتوقو هللا لوحب نكمتن º[ح ،ةماعلاو ةيدرفلا ةيئاقولا

 عاطقلاب كلذكو ،يمومعلا عاطقلاب ةbPلا ^Æن4مو رطأ ةفا{ يديأ LMع دشأ نأ انV دوأو

 نوÇGي نيذلاو ،ة4جاوملل ةيمامألا فوفصلا :9 نودجوي نيذلا ،نJ¥ركسعو نJيندم ،صاmnا

 ريدقتلا ل{ نوقحتسÈ نيذلاو ،ءا}ولا اذV رش نم م�´نطاومو مVدلب ةيامmG م��مالس و م��حارب

 .ءا}ولا اذV ةحفا�م لجأ نم ايموي ا�À نوموقي ^[لا دوm¬4ا LMع نافرعلاو

 ةياقولاو ةيكلملا ة¹Gسملا تاوقلاو ا4عاونأ فلتخمب ةينمألا ةز4جألا M¯إ ةصاخ ةيحت ھجوأ امك

 ر¬mÊا قيبطتو ماظنلا ظفح LMع ،ھعقوم نم ل{ ،ن¥رVاسلا ،نJبختنملاو ةيلFGا تاطلسلاو ةيندملا

 ءالؤV ل{و ،نJنطاوملاو تانطاوملا عم رمتسملا رشابملا لصاوتلاو ،ي�اديملا ىوتسملا LMع :Ëصلا

 نJب مئاقلا نواعتلاب ھ¥ونتلل ةصرفلا منتغأو .رادتقاو ةين4م ل�ب م�¤ايلوؤسمب نوعلطضي نJلخدتملا

 دوm¬4ا قيسÍت نم د¥زملا M¯إ وعدأو .ىرخألا ةيباHIلا تاعام¬mاو تاm¬4ا سلاجمو ةيلFGا تاطلسلا

  .ا4فثا�تو ما4ملاو راودألا لما�تو

 نوموقي نيذلا ةفاظنلا لامعو ةيعام$#ا ةيbPلا ¼#اصملل ريدقت ةيحت ھجوأ امك

 تايفشfسملاو ةيمومعلا قفارملا ميقع̀و 4JIطتل للم وأ لل{ نود نولغتشhو ةرابج تادو4جمب

 .ةماعلا تاحاسلاو ةقزألاو عراوشلاو

 حاجنإ :9 تمVاس ^[لا ة,رادإلاو ة,وب�lلاو ةيميلعتلا رطألا ةفا�ب ھ¥ونتلل اضيأ ةبسانم :�و

 اذكو ،م4عم لصاوتلا نادقف مدعو م��بظاوم نامض LMع ر4س̀و دعv نع م4سورد ذيمالتلا يقلت

 نJين4ملا ةفا{و تالواقملاو ةيباHIلا تاعام¬mاو ةيمومعلا تارادإلا :9 نJمدختسملاو نJفظوملا عيمجب

 ة¥رورضلا تامدmnا رارمتسا نامض LMع نور4سhو ،نJنطاوملا هاجت م�Îجاوب نوموقي نيذلا

 .نطاوملا ا4جاتحي ^[لا ةيساسألاو

 ،ةياقولا داومو تامزلتسم نم ددع l<فوتل تأبع¢ ��لا تالواقملل اضيأ لوصوم ركشلاو

 ةركتبم تاردابم اومدق نيذلا ،اندالب :9 ةدعاولا تاقاطلا نم مJIVغو نJعدبملا نJسدن4ملل اذكو

 تاصنملاو تامدmnا ضعJI vفوتل اذكو ،ةيبطلا تامزلتسملاو ةز4جألا ضعv :9 صاصmnا ة4جاومل

  .ةيميلعتلاو ةيلصاوتلا

 دودح :9 ةيئاضقلا ةطلسلا ھب موقت يذلا JIبكلا لمعلاب ھ¥ونتلل كلذك ةصرفلا منتغأو

 ھتفلاخم تfبث نم ل{ دي LMع برضلاو ءا}ولا اذV نم دmGا :9 ةمVاسملل ،ة¥روتسدلا ا�¤اصاصتخا

 .ةلصلا تاذ ةينوناقلا تايضتقملل



	

	

 LMع يXدملا عمت$\ا تائيrو ةيباقنلا تا,زكرملاو ةيسايسلا بازحألل ن<صاخ ركشو ةيحت

 ^[لا تارارقلا فلتخم عم ي اجيإلا م4لعافتو ،ةحئا¬mا هذV ة4جاوم ةكرعم :9 يوقلا م4طارخنا

 لبق نم ءالؤV دو4جم سpخبت مو4فملا JIغ نمو ،هللا ھظفح كلملا ةلالج ةدايقب اندالب ا�¤ذختا

   .ضعبلا

 لاجم :JI 9بكلا اVرودل ،ةينطولا هربانملو مالعإلا ةرسأل اضيأ ركشلاب ھجوتأ نأ ^¨توفي الو

 :9 ما4سإلا M¯إ ا�¤وعد عم ،:©وضوملا اVدقنب º[حو لب ،ا4لعافتب بيحHIلا عم ةمولعملا رش�و ةيعوتلا

 .ةطولغملاو ةفئازلا رابخألا ة}راحم

 ةقوبسم l<غو ةل$¾تسم ةيئاقوو ة,زا�lحا l<بادت

 ،ةيماس ةيكلم تا�´جوت}و ،ءا}ولا اذV رو4ظ ةيادب ذنمف ،ركذلا تفلسأ امكو ،نوملع` امك

 لجأ نم ،�£طولا فصلا ديحوتو ةئبع¢ مورت ةيكراش¢ ةiراقم دامتعا ®�ع ةموكP#ا تلمع

 .ةحئا$#ا هذr ة*جاوم �¶ �£طو طارخنا l<فوت نامض

 تاعمجتلا ءاغل�و ،ن¥رفاسملا مامأ ي رغملا يرحبلاو يو¬mا لا¬Fا قالغإ مت ،راطإلا اذV :9و

 تقؤملا قالغإلاو ،تاعما¬mاو سرادملاب ةساردلا فيقوتو ،ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيضا¥رلا تارVاظتلاو

 ترداب ^[لا تاءارجإلا نم ةعومجم M¯إ ةفاضإ ،ةكلمملا مكاحم فلتخمب تاسل¬mا قيلع̀و ،دجاسملل

 .ة¥رورضلا JIغ ةيمومعلا تالFGا قالغ�و ،يمومعلا لقنلا تالاجم :9 ةصتFnا تاطلسلا اVذاختاب

 1441 بجر نم 28 :9 رداص 2.20.292 مقر نوناقب موسرم رادصإ LMع ةمو�mGا تلمع امك

 ئراوطلا ةلاحب ةصاخ ما�حأ نسv قلعتي )روتسدلا نم 81 لصفلا راطإ :9( )2020 سرام 23(

 تاطلسلا مزلي يذلا روتسدلا نم 21 لصفلا LMع ادانfسا ،ا�Ôع نالعإلا تاءارج�و ةي³Gلا

 قوقmGاو تا¥رmGا ماHIحا راطإ :9 ،^¨طولا باHIلا ةمالسو ،نا�سلا ةمالس نامضب ةيمومعلا

 .عيم¬¹ل ةلوفكملا ةيساسألا

 عومجمب ةيbPلا ئراوطلا ةلاح نالعإل يXوناقلا ساسألا نوناقب موسرملا اذV ل�ش دقو

 سرام 24( 1441 بجر نم 29 :9 رداصلا 2.20.293 مقر موسرملا ةطساوب ^¨طولا باHIلا ءاجرأ

 .انورو{ سوJIف ^yzفت ة4جاومل ^¨طولا باHIلا ءاجرأ رئاسv ةي³Gلا ئراوطلا ةلاح نالعإب )2020

 لالخ نم ةرقوملا ةيع¿رشhلا ةسسؤملا ھنع تl¸ع يذلا ي»اجيإلا لعافتلاب ةداشإلا نم دب ال انVو

 موسرملا جارخإ نم نكم امم ،ن,راشhسملا سلجمو باونلا سلجم نم ل�ب ةصتÀ\ا نا$|لا

 .ةبكاوملا ةيعhرشfلا JIبادتلا نم هJIغو ،بسانملا تقولا :9 رو{ذملا نوناقب



	

	

 ةمزألا l<بدت ةما�P# لما�تم ماظن

 ةيئاقتلالا قيقحت موري ةما�ح ماظن ءاسرإ مت ،ةمزألل عجانو لاعف JIبدت نامض لجأ نمو

 تاعاطقلاو ةيمومعلا تاطلسلا فلتخم تالخدت لما�تو ن<لعافلا ةفاÃ لمع �¶ ما$XÂإلاو

 .ةينعملا

 JIبادتلا ذاختاو ةيئاiولا ةيعضولا عبhتل ةدايق ةن$# ليكش` ،راطإلا اذV :9 مت دقو

 ي�لملا كردلاو ةيلخادلاو ة³Gلا ي̀رازو نم ،صوصmnا LMع ،نو�تت ،ة¥رورضلا تاءارجإلاو

  .ةيندملا ةياقولاو يركسعلا بطلا mÂاصمو

 ةيملع ةن¬m :�و ،ةbPلا ةرازو ىدل ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا ةن$|لا ثادحإ مت امك

 ^Ùلعلاو ^Øطلا دنسلا كلذب ةرفوم ،ءا}ولا اذ�À ةقلعتملا ةيملعلاو ةيبطلا بناو¬mا عبfتل ةصصختم

 ةديفتسمو ،ةيئا}ولا ةلاmGا ا4فرع` ^[لا ةعراسfملا تاروطتلا ةبكاوملو ةمو�mGا تارارقل ،صصختملا

 .يملاعلا ىوتسملا LMع ةيملعلا فراعملا ھيلإ لصت امب اضيأ كلذ :9

 نع انلعأ ^[لا ،ةيداصتقالا ةظقيلا ةن$# ليكش¢ مت :©امتجالاو يداصتقالا قشلا عبfتلو

 برغملا تالواقمل ماعلا داحتالاو ةموكP#ا ن<ب عمج يذلا ءاقللا �¶ ،ةيقابhسا ةق,رطب ،ا�Äادحإ

Ã دقو ،2020 سرام 6 ةعم$#ا موي
َ

ل
َّ

ف
ْ

ت
ُ

 ةرادإلا حالص�و ةيلاملاو داصتقالا ر,زو ديسلا ا�Çيح 

 :Lثمم بناج M¯إ ،ةيمو�mGا تاعاطقلا نم اددع ةن¬¹لا مضتو .ا*سؤرتو ةيلآلا هذr ليكشhب

 ثيح ،م�Úواع̀و م4طارخنا LMع اعيمج مVركشأ نيذلاو ،صاmnا عاطقلا اذكو :¯املاو ي�نبلا عاطقلا

 ةحورطملا تافلملا فلتخم LMع بابكنالاو ،ماظتناب ا�¤اعامتجا دقع :9 ةينقتلا ا��ن¬mو ةن¬¹لا تأدب

 .ا�Úأشv لولح حاHIقاو

 ة,وق ةيموكح ةئبع¢

 ةحئا¬mا هذV تايعادت عبfت لجأ نم ة¥رازولا تاعاطقلا فلتخمب ةظقيلل ايالخ ءاسرإ مت امك

 .ا��¬mاعمل ةمزاللا JIبادتلا ذاختاو ،تا¥وتسملا فلتخم LMع

rا صرحتو اذ#Pتلا ®�ع ةموكhسل$\ ةددعتم تاعامتجا دقع لالخ نم رمتسملا عب 

 ليÊ¹ت ةبكاومو ،تارارقلا نم مزلي ام ذاختاو ،ةيئاiولا ةيعضولا روطت ®�ع فوقولل ةموكP#ا

 .ةحئا$#ا هذr راثآ ة*جاومل ةذختملا تاءارجإلا فلتخم

 انن�و ،ةقوبسم l<غ ةiوجأ انم مزلتس¢ ،اعيمج ا*شOعX ��لا ةقوبسملا l<غ ةيفرظلا هذV نإ

 نإ اننكميس ،اعيمج انكرحي يذلا ^¨طولا سmGاو سفنلاب عيم¬mا تادو4جم رفاظت نأب نونقوم

 تانطاوملا نم ةح¥رش LMع رثؤت ^[لا ،ةنما�Hملاو ىI¡كلا تايدحتلا فلتخم ة4جاوم نم هللا ءاش

  .ةيمومعلا انfيلامو ^¨طولا انداصتقا LMع اضيأو ،ةينطولا انتالواقم نم ددع LMعو ،نJنطاوملاو



	

	

 تاطلسلا ندل نم ةذختملا تاءارجإلاو JIبادتلا فلتFn باو¬mا نم ىقبت اميف قرطتأسو

 ضرعأس كلذ لبقو ،ةحئا¬mا هذ4ل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةي³Gلا راثآلا ة4جاومل ةيمومعلا

FGاندالبب ةيئا}ولا ةيعضولا نع ةزكرم ة. 

 اندالبب ةيئاiولا ةيعضولا

 ةلاح لوأ رو4ظ نم اموي نJع رأ دع و ،ةي³Gلا ئراوطلا ةلاmG عvارلا عوبسألا ةيادب :9 نحنو

 ةباصإ M 1746¯إ ،احابص ةرشاعلا ةعاسلا LMع ل¥ربأ 13 نJنثإلا ھموي ةيئا}ولا ةلاmGا JIش` ،اندالبب

 I¡صلا م�àوذل هللا لأس�و م�´لع محHIلا ددجن ةبسانملا هذ�Àو ،120 تايفولا ددع غلب نJح :9 ،ةدكؤم

 ءافشلا هللا لأس� امك ،ھيلع M¯اع̀ هللا دمحن ام وVو ،نJباصملا نم 196 ءافشلل لثامت اميف ،ناولسلاو

 تÍيب امدعv ةلاح 7206 داعبfسا مت دقف ،اندالبب ةيئا}ولا ةلاmGاب ةقالعو .نJباصملا :tابل لجاعلا

   .مات ل�شv سوJIفلا نم اVولخ ةيFn¡Iا ليلاحتلا

 :9 اندالب ا�Ìذختا ��لا ة,زا�lحالاو ةيقابhسالا l<بادتلا ةيباوص نآلا دP# ةل$Âملا ماقرألا دكؤتو

 ءا}ولا ا�´ف رشfنا ىرخأ لود براجت M¯إ رظنلاب ذإ ،ىودعلا ةرئاد عاس`ا نم ليلقتلل بسانملا تقولا

 ،ىودعلا ةرئاد عاس`ا ةدحو ةعرس LMع JIبك JIثأت ھل :Ëصلا ر¬mÊا دامتعا تيقوت نإف ،اندالب لبق

 ندل نم لوؤسملاو مراصلا قيبطتلا رارمتسا عم ،لمأنو .هللا ردق ال تايفولا ددع LMع :¯اتلا}و

  .هللا ءاش نإ اب¥رق هراثآ ^¨جن نأ ،:Ëصلا ر¬mÊا طباوضو ءارجإ تايضتقمل عيم¬mا

نأ مولعمو
ّ

 كلذو ةيناثلا ةلحرملا �¶ انلزام اننأ امك ،مويلا �Îح اطسوتم لازام تالاP#ا روطت 

ايئاiو الوحت ةl<خألا ة�lفلا :9 تفرع اندالب نأ JIغ ،عيم¬mا فرط نم ةلوذبملا دوm¬4ا لضفب
ً

 

 نم JIثكلا نأ امك ،ةيلFGا تالاmGا نم % âI 82كأ M¯ا ةدفاولا تالاmGا نم لقتنا ثيح ،سوl<فلل

 لثم ة¥رسألا تابسانملا ضعv بwسv اميس الو ،يرسأو :Lئاع عvاط تاذ :� ا4فاشfكا مت ^[لا رؤبلا

 .ة¥زاHIحالاو ةيئاقولا تاءارجإلل طبضنت مل ^[لا زئان¬mاو حارفألا

 ةيفافشلاو مظتنملا لصاوتلا

 اذكو ،ا�À ةقلعتملا تايطعملاو اندالبب ةيئا}ولا ةلاmGا روطت لوح يمو�mGا لصاوتلا صوصخ}و

 ةيفافشلا ÐÑنب ةموكP#ا ما�¹لا ®�ع ديكأتلا ددجأ �£نإف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ا�¤ايعادتب

 لصاوتلاب نوم�¹لم نحنو ،انقانعأ �¶ ةنامأ هذ*ف .ن<نطاوملاو تانطاوملا هاجت ةحارصلاو

 ،صوصÀ#ا اذ�Ò كلملا ةلالج تاميلع¢و ،ن<نطاوملا هاجت انhيلوؤسم كلذ �¶ انقوطت ،ةيفافشلاو

 ةHIفلا هذV زايتجا :åÂ 9نن نلو .ھعاعش�و برغملا ةيقادصم LMع انصرحو ةيلودلا انتاما�¹لا اذكو

 تاءارجإلاو تايطعملا صوصخب ،نJنطاوملا تانطاوملا عم حوضولاو ةحارصلاب الإ ،ةبpصعلا

 .داقتنا وأ JIصقت وأ ة}وعص نم بولسألا اذV بحاصي دق امم مغرلاب ،تارارقلاو



	

	

Vنطاوملاو تانطاوملا عم رمتسملا لصاوتلا مت¥و اذJطولا ي½ا}ولا عضولا تادجتسم لوح ن¨^ 

 مت امك .ةينوHIكلإلا دئار¬mاو ةعومسملاو ةيئرملا تاونقلا I¡ع تاباوجتساو ةيفG¶ تاغالب I¡ع

 ميظنت عم ،ةذختملا تاءارجإلا اذكو ةيئا}ولا ةلاmGا عبfت نم نJنطاوملا نكيمتل ةيمسر تاباوب ثادحإ

 .^¨طولا مالعإلاو نJيفا³Gلا ةدئافل ةيئا}ولا ةيعضولا لوح ةيموي ةيمالعإ ةطاحإ

 �Ôصلا ر$Ó#ا تايضتقم ما�lحا

 ،نونواعتمو ھتايضتقمب نوم�¹لم ةiراغملا ةيبلاغف ،ةنامأللو ،:Ëصلا ر¬mÊاب قلعتي اميف امأ

 م��¹Gصم :9 اJIخأو الوأ و4ف ،:Ëصلا ر¬mÊا دصاقم}و عضولا ةروطخب عيم¬mا :©و LMع نVارنو

 نإف ،لاmGا ةعيبط}و .ةماع ةفصب نطولا ة¹Gصم :9و ،م4طيحمو م�¤الئاعو مVرسأ ة¹Gصمو

 ،ھتايضتقم ماHIحا نامض LMع ةرداق ،ةرو�شم هذيفنت LMع ةرVاسلا ةز4جألا فلتخمو تاطلسلا

 ا4عم لعافتلاو نواعتلا نJنطاوملا نم بولطملاو ،كلذ لجأ نم اJIثك :Ëضتو ةرابج تادو4جم لذبتو

vي اجيإ ل�ش.  

 تايضتقملا قفو ا*عم لماعتلا الإ عس· ال ھنإف ،طباوضلا ةفلاخم ا�ªف متت ��لا تالاP#ا �¶و

 M¯إ تافلاFnا ةليصح نع ^¨طولا نمألل ةماعلا ة¥ريدملا تنلعأ دقف ،صوصmnا اذ�Àو .ةينوناقلا

 ^[لا ئراوطلا تاءارجإ ماHIحا مدعو قرخب نJسwلتم اصæn 28701 فيقوت ،سمأ موي دودح

 ةصتFnا ةماعلا تاباينلا امامأ م*ميدقت مت اصÀ× 15545 م�Ôيب نم ،ةيمومعلا تاطلسلا ا�¤ددح

vبدتل م4عاضخإ دعJI اmGسرام 24 ذنم ھنأ ،ةماعلا ةباينلا تنلعأ دقف ،ا��4ج نم .ة¥رظنلا ةسار، 

 2 دودح M¯إ اصæn 4835 تعvات ةماعلا تاباينلا نأ ل¥ربأ 2 دودح M¯إ ئراوطلا ةلاح لوخد خ¥رات

 .لاقتعا ةلاح :9 ةمكFGا LMع اوليحأ 334 م�Ôيب نم ،ئراوطلا ةلاح قرخب اوماق 2020 ل¥ربأ

 نكل ،لصحت الأ دونو ،انOضرت الو انحرفت ال ،تامكاP\او تالاقتعالاو تافلاÀ\ا هذr نإ

 ر$Ó#ا حاجنإ ®�ع نومزاع نحنو ،نوناقلا ما�lحا مدع عم لrاسhلل ارl¸م نوكي نأ نكمي ال كلذ

 .ن<نطاوملاو نطولل ةيامح ،ھتايضتقم قيبطتو �Ôصلا

  ءاiولا راشhنا نم دP|ل ةيbPلا l<بادتلا-الوأ

 ةيادب ردجيف ،:Ëصلا ىوتسملا LMع ةيئا}ولا ةلاmGا ة4جاومل ةذختملا JIبادتلا صوصخب

 هرارق ®�ع ةيكلملا ةP|سملا تاوقلل ®�عألا دئاقلا ،هللا ھظفح كلملا ةلال$# ركشلاب ھجوتلا

 ،ةي³Gلا ئراوطلا ةلاح ة4جاوم :9 يXدملا بطلل ادنسو افيدر يركسعلا بطلا لعجب �Ø,راتلا

 اظافح ي�دملا بطلاو يركسعلا بطلا نم ل{ ا�´لع رفوتي ^[لا تاينا�مإلا رفاظتو ةئبع̀ نم نكم امم

 اندلب تاسسؤم نأ ،اعيمج انل دكؤت ،ىرخأ ةبسانم هذVو .نJنطاوملاو تانطاوملا ةG¶و ةمالس LMع

 ة¹Gصمل ،بنج M¯إ ابنج لمعلاو ،ضعبلا ا4ضعv دانسإل ةزVاجو ،دادعتسالاو بVأتلا ةمئاد ،بpبmGا



	

	

 ،نJنمؤملا JIمأ ،هللا ھظفح سداسلا دمحم كلملا ةلال¬m ةديشرلا ةدايقلا تحت ،نJنطاوملاو نطولا

  .ة¹Gسملا تاوقلل LMعألا دئاقلاو

 LMع وأ ةظقيلاو دصرلا ىوتسم LMع نإ ،JIبادتلا نم ةلمج ذاختا مت دقف ،:Ëصلا لا¬Fا :9و

 ةباصملا تالاmGاب لفكتلا ىوتسم LMع وأ ةينطولا ةي³Gلا ةموظنملا تاردق نم عفرلا ىوتسم

 :سوJIفلاب

I. ولا ةظقيلاو دصرلاiةيئا 

 نم يÚاiولا دصرلل ةموظنم ®�ع l 2019¸نhش ذنم رفوتت اندالب نأ M¯إ ةيادب ةراشإلا ردجت

 مت ��لا ةموظنملا �©و ،ةماعلا ة³Gلا لاجم :9 ئراوطلا تايلمعل ة¥و4ج زكارمو ^¨طو زكرم لالخ

 لاجم :9 برغملا تاردق ز¥زع` فد�À "2025 ةbPلل �£طولا ططÀ\ا" ليعفت راطإ �¶ ا�Äادحإ

 ة³Gلا لاجم :9 ئراوطلا تالاmG لاعفو عhرس ل�شv ةباجتسالاو ،دادعتسالاو ،ركبملا دصرلا

 .ةماعلا

 ة*جاومل دادعتسالاو ركبملا راذنإلاو ةيbPلا ةظقيلا ما*مب رارمتساب ةموظنملا هذV موقتو

 ،ةا{احم ن¥رامت زاجنإ عم ،اVردصم نا{ ام4م ةماعلا ةbPلا ئراوط تالاحو ةلمتP\ا ةئiوألا

 ،ةيدعملا ضارمألاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ىرخألا ةماعلا ة³Gلا ئراوط تالاحو ةئ}وألا JIبدتو

 .ةيئان�تسالا تالاmGاو ثراو�لا نع ةجتانلا ةماعلا ة³Gلا تاديد��ل ةعhرسلا ةباجتسالاو JIضحتلاو

 انورو{ سوJIفب ةقلعتملا تاراعشإلا عيمج عبfتو دصر :9 الاعف ةموظنملا هذV لمع نا{ دقو

 .يملاعلا ىوتسملا LMع هرو4ظ ةيادب ذنم

 :نم برغملا عاطتسا دقف لما�تملا ةيدصرلا ةموظنملا هذV لضف}و

 نالعإلا ذنم ةماعلا ة³Gلا ئراوط تايلمعل ^¨طولا زكرملا ديعص LMع ةظقيلا ىوتسم عفر §

 ؛ھب ةلماعلا رطألا ددع ةدا¥زو ،نJصلاب M¯وألا تالاmGا نع

 ؛ھل يدصتلاو دجتسملا انورو{ ءاiو دصرل ةينطولا ةطÀ#ا رشXو عضو §

 دصرلا ةموظنم فرط نم لصاوتم ل�شv سوJIفلل ةيلودلا ةيئا}ولا ةلاmGا عبfتو ةبقارم §

 ؛ةيئا}ولا ةبقارملاو

 ؛سوJIفلل يدصتلا تاءارجإل مظتنملا ثيدحتلا عم رطÀ|ل يموي مييقت §

 ؛ةداmGا ةيسفنتلا ضارمألل ةيئا}ولا ةبقارملل ^¨طولا ماظنلا ز¥زع` §

 نع غيلبتلل ةماع نJنطاوملاو ةي³Gلا رطألا عم لصاوتلاب صاmnا لاصتالا زكارم ليعفت §

 ؛ةلمتFGا تالاmGا



	

	

 .ميلاقألاو تاm¬4ا ىوتسم LMع ةي³Gلا رطألا ن¥و�تل جمانرب عضو §

II. لا ةموظنملا تاردق نم عفرلاbPةينطولا ةي 
 ةينطولا ةي³Gلا ةموظنملا تاردق نم عفرلاب ةقلعتملا ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل اذيفنت

 سوl<ف ةحئاج l<بدتب صاÀ#ا قودنصلا نم مrرد رايلم 2 غلبم دصُر ،انورو{ سوJIف ءا}و ة4جاومل

 :ب اساسأ ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغتل ،انوروك

 ،سفنتلل زا4ج 550 ،شاع�إلل ر¥رس 1000( تايفشhسملا تادعمو ةيبطلا تادعملا ءارش §

 ؛)ةعشألاب فشكلا ةز4جأ ةدع

 kits de) تانيعلا ذخأ ةدع 100.000( ليلاحتلل ة,رورضلا تادعملا ءارش §

prélèvements)، فشكلل ةدع  100.000و  (kits de test)( ؛ 

 ؛)...ةيبطلا تازاغلاو ةيبطلا ةيكال��سالا داوملاو ةينالديصلا داوملا( ة,ودألا ءارش §

 .)...دوقولاو فيظنتلاو ميقعتلا( ةbPلا ةرازو لاغتشا تاينا�مإ ز,زع¢ §

 ةدعملا ةي³Gلا زكارملا تايجاح ةيبلتل ةمزاللا ة¥رشwلا دراوملا ةئبع` تمت ،كلذ عم ةازاوملا}و

 .ةدفاولا تالاmGا ة4جاومل

 M¯إ فاضنتل ةيناديم ة¥ركسع تايفشfسم �4Jجتو دادعإ اضيأ قايسلا اذV :9 جردني امك

 قرفلا دجوت ثيح ،انورو{ سوJIفب نJباصملا ûzºرملا لابقتسال ةصصFnا ىرخألا لابقتسالا تايÍب

 رصاونلاو ناميلسÍبب ي�اديملا ىفشfسملا( تقو يأ :9 ا4ما4م ةرشابمل دادعتسالا ةبVأ LMع ةيبطلا

 .)ءاضيبلا رادلاب

 ةل¬»تسملا تايجا¹Gل ةباجتسالاو ،تامزلتسملا هذr ءانتقا تاءارجإ طيسÝت لجأ نمو

 تاقفنلا ذيفنت رطاسم طيسÝتب �Þßقي اموسرم ةموكP#ا تردصأ ،ةماع ةفصب ة³Gلا عاطقل

 M¯وألا ىدامج 8 خرؤملا 349-12-2 مقر موسرملا ما�حأ نم ءان�تسا ،ة³Gلا ةرازو فرط نم ةزجنملا

 .ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا )2013 سرام 20( 1434

 ةbPلا عاطقب ةمعدمو ةرمتسم ةيانع

 ��لا ة,ولوألا نم ةقثÝنملاو يموكP#ا جمانl¸لا �¶ انتاما�¹لا M¯إ فاضنتل تاءارجإلا هذV ي`أتو

 تايجاmG ةباجتسا لجأ نم ،ةينطو ة,ولوأ هرابتعاب �Ôصلا عاطقلاب ضو�Çلل ةموكP#ا ا�ªلوت

  .نJنطاوملا

 تاونسلا ةليط ھل ةصصÀ\ا ةينا¹<ملا نم رمتسملا عفرلا LMع ةيلاmGا ةمو�mGا تلمع ذإ

 ةينا�Jم :9 مVرد رايلم 14 نم القتنم ،2020 و 2017 ن<ب ام â� 33%اوحب عفتl<ل ،ةl<خألا ثالثلا

 كرادتل ^Øطلا ھبشو ^Øطلا JIطأتلا ىوتسم نم عفرلا عمو ،2020 ةينا�Jم مسرب رايلم  M 18,6¯إ 2017



	

	

 ةbPلا عاطقل ةصصÀ\ا ةيلاملا بصانملا ددع �¶ ةيلاتتملا ةدا,زلا I¡ع ،ل¬þملا صاصmnا

 :9 ردقم دو4جمب ةمو�mGا تماق امك .2018 ةينا¹<م ذنم ا,ونس �âام بصنم 4000 صيصختب

   .ةيباعيfسالا ا��قاط نم عفرلاو ةيئافشfسالا زكارملا ثادحإ لاجم

III. اب لفكتلا ةموظنم#Pتالا 
 تا,رودو ةطخ رادص�و دادعإ LMع ،ءا}ولا رو4ظل M¯وألا مايألا ذنم ة³Gلا عاطق لمع

 نأ نكم¥و .ةباصإلا لحارم فلتخم :9 ةيبطلا مقطألا لخدت تايلمع ميظنتل ،ةققدم رطاسمو

 :ةيلاتلا تايلمعلاب ددصلا اذV :9 ركذن

 ھيلع ةقداصملا دعÿ: vالع لو{وتوI¡ب ةباصملا تالاmGاب لفكتلا لبس لوح ة,رود رادصإ §

  ؛ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا ةن¬¹لا فرط نم

 تاسسؤملاب ةدكؤملاو ةلمتFGا تالاmGاب لفكتلل ةيميظنتلا ةطÀ|ل ة¥رود رادصإ §

 ؛ةي³Gلا

 ؛ةلمتFGا تالاmGا لابقتسال ةصصFnا تايفشfسملا ةحئال عضو §

 ؛ضرملا صيf!nل ،ا�Ôم ة,ركسعلاو ةيندملا ةينطولا تاl¸تÀ\ا ليrأت §

 تايفشfسملل ةعvاتلا تاI¡تFnا ا�´ف امب ^z"وJIفلا صيf!nلل تاI¡تFnا ددع عيسوت §

   ؛صاmnاو ماعلا عاطقلل ةعvاتلا ةيعما¬mا

 ؛ةلمتFGا تالا¹Gل ةبسÍلاب لزعم :9 ةي³Gلا ةياعرلا ز¥زع̀و JIفوت §

 نم هللا ھظفح ةلال$#ا بحاص لخدت دع� ةصاخ ،ماعطإلاو ءاويإلا فورظ ن<سحت §

 .çßÎرملاب كلذكو ةbPلا �æن*مب لفكتلا نسح لجأ

 نم ةنو�ملا ،ةينطولا ةينقتلاو ةيملعلا ةن¬¹ل تاءاقل ةدع ميظنت متي ،قبس ام ل{ عم ةازاوملا}و

 تاروطت م�¤ ةيملعو ةينقت بناوج ةدعو ،ةدكؤملا تالاmGاب لفكتلا لبس ةشقانمل نJينطو ءاI¡خ ةدع

 .ا4عم ملقأتلا لبسو اندالبب ةيئا}ولا ةلاmGا

 ةيbPلا ئراوطلا ةلاح ذيفنتل ةبكاوملا تاءارجإلا-ايناث

I. دع� نع ميلعتلا لالخ نم ةيملعتلا ةيلمعلا رارمتسا  

 ةيمومعلا ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمجب سرام 16 نJنثإلا موي نم ءادتبا ةساردلا قيلع̀ رثإ LMع

 اددع ةموكP#ا تذختا دقف ،ةيعي}رلا ةلطعلا ليجأت كلذ دع و ،ا4كالسأ فلتخمب ةيصوصmnاو



	

	

 ،ةيمقرلا تاماعدلا نم ةعومجم لالخ نم ،دع� نع ةيميلعتلا ةيلمعلا l<فوتل تاءارجإلا نم

 .ةينقتلاو ة¥وبHIلاو ةيميلعتلا رطألل ةرو�شم دو4جو يوق طارخنا لضفب

 ةيلمعلا :9 ةثيدmGا تاينقتلا جاردإ نم ةدافتسالل ة¥وق ةعفد يطعتل ،تادوF¬4ا هذV ي`أتو

 فلتخم تجتنأ ة¹<جولا ة�lفلا هذr �¶و .ة¥روضmGا ةيميلعتلا ةيلمعلل دفارو معادك ،ةيميلعتلا

 رشع ىدم ®�ع ھجاتنإ متي مل ام ةيمقرلا ن<ماضملاو ةروصملا سوردلا نم ةيميلعتلا قرفلا

  .تاونس

 ،قيضلا ^¨مزلا �mGJا اذV :9و ،ةيلمعلا هذ4ل عساولا قالطإلا د*ش· نأ ،�èيبطلا نم ناÃ اذ�و

 يدافتلو ،ميمعتلاو ع¿ونتلاو ر,وطتلا لجأ نم راج لمعلا نإف ،تارغثلا ضع»و تاiوعصلا ضع�

 ةجمرب ةساردلا فان$تسا دعv ةرشابم متpسف ،دعv نع ميلعتلا ةيلمع نع جتÍي دق يذلا صقنلا

 .تاناحتمالاو ضورفلا ةجمرب اVدع و معدلا صصح

 ةينطولا ةيب�lلا عاطق .1

 قالطإ لالخ نم دعv نع ميلعتلا ةيلمع لي�%ت :9 2020 سرام 16 موي نم ءادتبا عورشلا مت

 كالسألا بسح ةفنصم ةيمقر نJماضم رفوت ^[لاو ،"TelmidTICE" ةينوHIكلإلا ةباوبلا

 600 قوفي ام ةصنملا هذ*ل ن<لمعتسملا لدعم غلب دقو  .ةيساردلا داوملا اذكو ةيميلعتلا تا¥وتسملاو

  .ايموي )ة(لمعتسم فلأ

 عيمج ةيطغ` نم نكم امم ،ةروصملا سوردلا ثبل يمومعلا بطقلا تاونق ةئبع` تمت امك

 M¯إ اضيأ سوردلا لصت ي�ل ،ا¥رولا�ب ةيناثلا ةنسلا M¯إ ي½ادتبا M¯وألا ةنسلا نم ةيساردلا تا¥وتسملا

 رفوتي نيذلا ،يورقلا ملاعلا ءانبأ نم اميس الو ،تpنHIنإلا M¯إ جولولا نوعيطتسÈ ال نيذلا ذيمالتلا

 .زافلتلا LMع ھنا�س نم 91%

 نع ميلعتلل تارود ميظنت اذكو ،مVذيمالت عم رشابملا لصاوتلا نم ةذتاسألا نJكمت لجألو

vاب لمعلا قالطإ مت ،دع#Àلا ةمدhةيكراش » Teams « زواجت دقو ."راسم" ةموظنم �¶ ةجمدملا 

 تاسسؤملل ةبس÷لاب ايضا�lفا امسق فلأ 700 نم ölكأ ةثدP\ا ةيضا�lفالا ماسقألا ددع

 غلب امك ،ةيصوصmnا ةيميلعتلا تاسسؤملل ةبسÍلاب مسق فلأ 90 نم ölكأو ،ةيمومعلا ةيميلعتلا

 هذV نأب املع ،)ة(طيش� لمعتسم فلأ LM 155ع د¥زي ام ل¥ربأ 13 :9 ةمدmnا هذ4ل نJلمعتسملا ددع

 .موي دعv اموي د¥زت ماقرألا

 �øملا ن,وكتلا عاطق .2

 ،دعv نع ^¨¥و�تلا جمانI¡لا JIفوت ةلصاوم اذكو دعv نع ن¥و�تلا تايلآ نJمأت LMع لمعلا مت

 :ا4مVأ نم ،JIبادتلا نم ةلمج لالخ نم ،لما�تم ل�ش و



	

	

 ®�ع ادامتعا ن<iردتملا فرط نم ا*ليمحت متي ،ةيضا�lفالا ماسقألل ةيمقر تاماعد عضو -

 سرام 19 خ¥رات نم ءادتبا ايمسر ا�À لمعلا عرش ^[لاو ،افلس ا�ªلع نورفوتي ��لا تاباسP#ا

 لصاوتلا تاقيبطتو ي�وHIكلإلا ديI¡لا{ ةحاتملا ىرخألا لئاسولا M¯إ ةفاضإلاب ،2020

 ؛:©امتجالا

 تاعاطق ةفاÃ م�Ì ن<نوكملا ةدئافل ةينو�lكلإلا ةصنملا ®�ع ةمزاللا ن,وكتلا تا,وتحم l<فوت -

 ؛ن¥و�تلا تا¥وتسم فلتخم LMع ،ن,وكتلا

 ،ةيمقرلا لولmGا دامتعاب ،صاmnا ^&ملا ن¥و�تلا تاسسؤمل ةبس÷لاب دع� نع سوردلا ءاطعإ -

 ةiردتم 82.000 ةدئافل ة*جوم لولح �©و ،دعv نع صاmnا ^&ملا ن¥و�تلل ليلد عضوو

 .بردتمو

 فلأ 83 ميدقتو ،ايضا�lفا امسق 836و فالآ 8 ثادحإ ،يرا$#ا ل,ربأ 7 دودح ®âإ مت دقو

 اVذختا ^[لا JIبادتلا راطإ :9 ،ةعاس 946و فلأ 228 لداع· ام ،دع� نع ن,وكتلل ةصح 356و

 .ةيÍ¥و�تلا ةيلمعلا رارمتسا نامضل لغشلا شاع��و ^&ملا ن¥و�تلا بتكم

 �ùلعلا ثحبلاو �âاعلا ميلعتلا عاطق .3

 ليصحتلا نم ةبلطلا نJكمت LMع ةيعما¬mا تاسسؤملا تلمع دقف ،عاطقلا اذV صوصخب

 :ةيلاتلا تاماعدلا I¡ع :'ما¬mا

 :¯اعلا ميلعتلا تاسسؤم تاصنمو ةيعما$#ا تاسسؤملل ةينو�lكلإلا عقاوملاو تاباوبلا -

 ؛صاmnا :¯اعلا ميلعتلا تاسسؤم اذكو تاعما¬¹ل ةعvاتلا JIغ

 ةيصاخ بلاطلل حيfت ^[لا ةفورعملا ةيلعافتلا ةيمقرلا تاصنملا نم ةعومجم l¸ع لمعلا -

 ؛ذاتسألا عم دعv نع ءاطعلاو ذخألاو ةكراشملا

 .ةزفلتلاو ةعاذإلا -

 �úولونكتلاو �ùلعلا ثحبلا معدل اجمانرب ةموكP#ا تقلطأ ،^Ùلعلا ثحبلا لاجمب اطابتراو

ملا
ُ

 ثحبلا قرف ةئبع` فد�À ،مهرد ن<يالم 10 هردق �âام معدب دجتسملا انوروك سوl<فب قلعت

 ،نكمم تقو برقأ :9 ءا}َولا اذ�À ةقلعتملا تالا¬Fا :Ù^ 9لعلا ثحبلا عhراشم لمع لجأ نم ةي}رغملا

 :9 ةمVاسملل لولح حاHIقاب ةليفك ثاحبأو تاسارد زاجنإل تاصصختلا ةددعتم ثحب ةئpب قلخ

 .ةيئا}ولا ةمزألا عم لماعتلا



	

	

 ذيمالتلل ةوعدو رطألل ةيحتلا ديدجت

 ة,رادإلاو ة,وب�lلاو ةيميلعتلا رطألا ةفا�ل ةيحتلا ددجأ نأ الإ ^¨عسÈ ال ،بابلا اذV ماتخ :9و

 هذV رفوي يذلا يمومعلا مالعإلا زا4جب اذكو ،دعv نع م4سورد ذيمالتلا يقلت حاجنإ :9 تمVاس ^[لا

  .ةينو¥زفلتلا ھتاونق نم ددع ةئبع` لالخ نم ةينا�مإلا

 نسحو دجتسملا اذr عم ي»اجيإلا لعافتلل ةبلطلاو ذيمالتلا يÚانبأو ي¢انب وعدأ امك

 امإ ةحاتملا لئاسولا عيمج لامعتساب ليصحتلاو ةساردلا رارمتسال ةلحرملا هذV لالغتسا

  .ةينو¥زفلتلا وأ ةيتامولعملا ةينوHIكلإلا

II. ةيساسألا ةيمومعلا قفارملا تامدخ ة,رارمتسا نامض 

 LMع ھتايضتقم نمض صن ةي³Gلا ئراوطلا ةلاحب قلعتملا نوناقب موسرملا نأ مولعملا نم

 .نJقفترملل ا4مدقت ^[لا تامدmnا نJمأتو ة¥ويmGا ةيمومعلا قفارملا ة¥رارمتسا نامض

 صرP#ا راطإ �¶ ةبكاوملا تارارقلاو تاءارجإلا نم ةلمج ةموكP#ا تذختا ،راطإلا اذV :9و

 ةLM ¶Gع ظافmGا نامض عم ،نJقفترملل ا�¤امدخ ميدقت :9 ةيمومعلا قفارملا ة,رارمتسا ®�ع

 ،ةيمومعلا تالواقملاو تاسسؤملاو ةيباHIلا تاعام¬mاو ةيمومعلا تارادإلاب نJلماعلا ةمالسو

 .انورو{ سوJIف ءا}و راشfنا نم م��ياقوو ،ا�´لع نيدفاولاو

 ن<لماعلا ةدئافل ةيئاقولاو ة,زا�lحالا l<بادتلا .1

 ءا}و راشfنا رطخ نم ةيئاقولا JIبادتلا ذاختاب ^z+قي ا¥رازو اروشÍم ةمو�mGا تردصأ دقل

 LMع ،ةيمومعلا تالواقملاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيباHIلا تاعام¬mاو ةيمومعلا تارادإلاب "انورو{"

   ::Lي ام صوصmnا LMع ركذأ تذختا ^[لا تاءارجإلا نمض نمو .^Ùيلقإلاو يوm¬4او يزكرملا ديعصلا

 لامعتساو ،ا�´ف نJكراشملا ددع صيلقت LMع صرmGا عم ،تاعامتجالا دقع نم دP#ا §

 ؛احاتم كلذ نا{ º[م "  Audio/Visio-conférence" ةثيدmGا تاينقتلا

 JIفوت اذكو ،طmnا LMع نJقفترملل ةمدقملا ة¥رادإلا تامدmnا JIفوت LMع ،نا�مإلا ردق ،لمعلا §

 لاصتالا زكارم ،ي�وHIكلإلا ديI¡لا ،فتا4لا( ةرفوتملا ةمئالملا لصاوتلا لئاسو عيمج

 ؛ةرادإلا mÂاصم LMع نJقفترملا دفاوت نم دmGا ھنأش نم امب )...ھيجوتلاو

 JIبادتلل مراصلا ماHIحالا لظ :9 ،ة,رورضلا تالاP#ا �¶ ،ن<قفترملا لابقتسا تايلمع ميظنت §

 ؛ةصتFnا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيئاقولا



	

	

 نيذلا ةيمومعلا قفارملاب نJلماعلا نJب روضmGا :9 بوانتلا ةيلمع ،ءاضتقالا دنع ،ميظنت §

 قفارملل يداعلا JIسلا LMع ابلس كلذ رثؤي نأ نود ،mÂاصملا سفن :9 ما4ملا سفنب نوموقي

 ؛ةيمومعلا

 عم قيسÍتب ،2020 سرام 17 نم ءادتبا ةكلمملا مكاحم فلتخمب تاسل$#ا داقعXا قيلع¢ §

 ةقلعتملا تاسل¬mا ءان�تساب ،ةماعلا ةباينلا ةسائرو ةيئاضقلا ةطلسلل LMعألا سل¬Fا

 ؛قيقحتلا ءاضقو ةيلا¬»تسالا اياضقلاو نJلقتعملا اياضقب

 نم 6 ةداملا zº+تقمب ةي³Gلا ئراوطلا ةلاح لالخ ةينوناقلا لاجآلا باسhحا فيقوت §

 ةصاmnا فان$تسالاب نعطلا لاجآ ءان�تساب ،ةي³Gلا ئراوطلا ةلاحب قلعتملا نوناقب موسرملا

 لاقتعالا ددمو ة¥رظنلا ةسارmGا ددمو ،لاقتعا ةلاح :9 صاænأ ا�´ف عvاتملا اياضقلاب

  .ةيئان¬mا ةرطسملا نوناق :9 ا�´لع صوصنملا يطايتحالا

 ميقعتلاو ةفاظنلاو ةياقولا لئاسو ميمع̀و ةيعوتلاو سpسحتلا تايلمع عم ةازاوملاب كلذ ل{

 .ا�À نJلماعلا ةG¶و ةمالسل ةيامح ةيمومعلا قفارملا ةفا{ LMع

 عيمج ليجأت ةموكP#ا تررق دقف ،فورظلا ھتاr �¶ ا*ميظنت رذعتلو ،لصتم قايس �¶و

 تا¥رابملاب قلعتي اميف امأ .:Ëصلا ر¬mÊا عفر دعv ا4ميظنت فان$تسا متي نأ LMع ،فيظوتلا تا,رابم

 ة¥وس` متت نأ LMع ،ن¥زئافلل ابسfكم اقح دع` جئاتنلا كلت نإف ،ةيئا�Ôلا ا4جئاتن نع نلعأ ^[لا

 .اقحال ة¥رادإلا م��يعضو

  دع� نع لمعلا ليعفتل ةيمقرلا تامدÀ#ا ر,وطت .2

 رطخ لماع لثمت ةيقرولا تالدابتلاو تالماعتلا نو�لو ،ةيئاقولاو ة¥زاHIحالا JIبادتلاب المع

 ،ةيمقرلا ةيمنتلا ةلا{و فرط نم ة¥رادإلا تامدmnا نم ةلمج ر¥وطت مت ،انورو{ ءا}و ىودع راشfنال

 دعv نع ا��¬mاعم عبfتو ،تالسارملاو تافلملا لدابت نم تارادإلاو نJقفترملا نJكمت فد�À كلذو

 :ةيلاتلا تامدmnاب رمألا قلعت¥و .ةيمقر ةق¥رطب

 نJقفترملاو تارادإلا نJكمت M¯إ فد�¤ ^[لا ،ة,رادإلا تالسارملل �ùقرلا طبضلا بتكم ةباوب §

 ديكأتب ^Ùقر لصو لباقم ةينعملا تارادإلا ىدل دعv نع م�¤السارم عاديإ نم ءاوس دح LMع

 .مالتسالا

 نم ،ا�Ôيب اميف ا4لماع` :9 ،تارادإلا نكمي يذلا ،ة,رادإلا تالسارملل يXو�lكلإلا كابشلا §

 ديعصلا LMع ،ةيلخادلا اmG4اصم نJب ام تالسارملا اذكو ،ةرداصلاو ةدراولا ا�¤السارم JIبدت

 .زكرمماللاو يزكرملا

 تارادإلا نكمت ^[لا (Parapheur électronique) "يXو�lكلالا لماP#ا" ةينو�lكلإلا ةمدÀ#ا §



	

	

 عيقوتلاو ،ة¥رادإلا قئاثولا فلتFn لما�لاو يداملا د¥رجتلا نم ةمدmnا هذV :9 ةطرخنملا

 Gestion des لمعلا JIس ةرادإل يداماللا JIبدتلاو ،ة¥رادإلا قئاثولا LMع ي�وHIكلإلا

Workflows. 

 �ùقرلا لوحتلا ع¿رس¢

 ،راطإلا اذV :9و .ةرادإلل �ùقرلا لوحتلا ع¿رس¢ ةرورض ®�ع ةموكP#ا تنلعأ نأ قبسأ دقل

 ا�Î¥رقتو ةيمومعلا تامدmnا ةدوج نJسحتو ةرادإلا حالصإب قلعتملا ھقش :9 يمو�mGا جمانI¡لل اليعفتو

 .نJنطاوملا نم

 ةموكP#ا نإف ،ة¥رادإلا تامد¹nل ^Ùقرلا لوحتلل ^:يجوتلا ططFnا ليعفت راطإ :9و

 ةرطسم :9 ،اقباس ھتدعأ يذلا ،ةيمقرلا ةرادإلاب قلعتملا نوناقلا عورشم عضوب عرسhس

 ةداعإ م�¤ ^[لا ئدابملاو دعاوقلا نم ةعومجم عضو :9 ھنيماضم مVأ دسجتت يذلاو ،ةقداصملا

Vا ةسدنmnا ءاطع�و ،تامولعملاو تانايبلا لدابتو ا4لما�تو ة¥رادإلا تامدmÊ¬تارارقلل ةينوناقلا ةي 

 .ةيمقرلا تاءارجإلاو

 ةموكP#ا بكنت ،ماعلا عاطقلا :9 ھجامد�و "Télétravail" دع� نع لمعلا l<طأت لجأ نمو

 .ھب ةينعملا فئاظولاو دع� نع لمعلا مو*فم ديدحت ®�ع دمتع· لماش روصت دادعإ ®�ع ايلاح

 .كلذل ةمزاللا ةيميظنتلاو ةيعhرشfلا صوصنلا دادع�و حاHIقا كلذك روصتلا اذV لمشpسو

III. ةيساسألا داوملاب قاوسألا ن,ومت رارمتسا  

 I¡تعÈ يذلا كال��سالا معد I¡ع ^¨طولا داصتقالا معد رارمتسا عم ةازاوملاب ،ةمو�mGا تصرح

 ،ةكلمملاب قاوسألا ن,ومت نامض لجأ نم ضرعلا ةبكاوم LMع ،:Lخادلا بلطلل ةيساسألا ة�Jكرلا

 سفن �¶ لمعلا عم ،فورظلا هذr �¶ ةيiرغملا رسألا ا*جاتحت ��لا تا,رورضلل ة,ولوألا ءاطعإ عم

 .را�تحالا راشhنا وأ نامثألا عافترا نود ةلوليP|ل تقولا

 ةبقارمو راعسألاو ن¥ومتلا عبfت LMع ماظتناب ةفل�ملا ة¥رازولا ةن¬¹لا لمع` قايسلا اذV :9و

 ةينطولا قاوسألا ن¥ومت ةيعضو عبfتو راعسألا ةبقارم LMع ،ةحالفلا ةرازو mÂاصم لمع̀ امك ،ةدو¬mا

 تاغالب رادصإ LMع تاعاطقلا هذV لمع̀و ،ا�Ôم ةيئاذغلا ةصاخ ،ةيساسألا ةيكال��سالا داوملا نم

 .راعسألاو ةدو¬mا ةبقارمو ن¥ومتلا ةيعضو LMع ماعلا يأرلا عالطإل ةمظتنم

 نJعv اذخأو ،ةيساسألا داوملا نم ةعومجمب ةينطولا قوسلل مظتنملا د¥و�Hلا نامض لجأ نمو

 مت ،انورو{ سوJIف ةحئاجب طبترملا :¯ودلا يداصتقالا عضولاو ^¨طولا جاتنإلا ضافخنا رابتعالا

 داوملا نم ةعومجم ®�ع ةضورفملا داl<تسالا ®�ع موسرلا ءافيhسا فقوب قلعتت ميسارم رادصإ



	

	

Ãاو ،ھتاقتشمو ن<للا حمقلاو ،بلصلا حمقلا#Pلوفلاو ةيداعلا ءايلوصافلاو ،سدعلاو ،صم. 

  .ناطوبلا ةدامب قوسلل مظتنملا د,و�¹لا نامض ®�ع ةموكP#ا تصرح امك

 :'يبط ل�شv ^¨طولا باHIلا I¡ع قاوسألا ن¥ومت رارمتسا نامض نم تاءارجإلا هذV تنكم دقو

 ققحت دقو ،نونطاوملا ا4جاتحي ^[لا تا¥رورضلل ةبسÍلاب ةصاخ ،ةمئالم ةنمثأ}و ةرفاو تايمك}و

rع ،ھب اندعوو ھنع انلعأ امك ءافتكالا اذLM ةفئازلا تامولعملا لعفب لصح يذلا تفا��لا نم مغرلا 

  .نJنطاوملا نم ددع تعور ^[لا

 وعدأ امك ،رl¸ملا l<غ عل*لاو قباسhلا مدع ®âإ ن<نطاوملاو تانطاوملا وعدأ ةبسانملا هذ�Òو

 نإف تقولا سفن �¶و ،لاع �£طو سحب ةيعضولا عم لماعتلا ®âإ رجاتملاو عXاصملا با�Pأ

  .قاوسألل �èيبطلا l<سلا نامضو ن<كل��سملا ةيامP# ا�#جاوب مايقلل ةوعدم ةيصولا تاطلسلا

IV. فوت>l طتلا داوم*>l راعسأ ن<نقتو تامامكلاو ميقعتلاوrا 
 فيظنتلا داوم ةصاخو ،ةيبطلا ھبشو ةيبطلا داوملا LMع بلطلا عافترا نأ مولعملا نم

 ا�À ة}راضملا نم د¹Gل ،اVرعس ديدحت لجأ نم ةمو�mGا تلخدت دقو .ا�Ôمث عافترا M¯إ ىدأ ،ميقعتلاو

 ىوصقلا عيبلا راعسأ ديدحتو ،ةيلوحكلا تار4طملا نمث فيقس̀ لالخ نم كلذو ،اVرا�تحا ة}راحمو

 ر4طملا لئاسلاو ةيبطلا ةعنقألا عاضخإ مت ،كلذ عم ةازاوملا}و .ا�Ôمث معد عم ،ةيقاولا تامامكلل

  .ةينطولا تاجايتحالل ة¥ولوألا ءاطعإل ،ريدصتلا صيخHIل

 ��P\ا جاتنإلا عي$%¢

 لالخ نم ،ةياقولل ةيبطلا تادعملاو ةفاظنلا داوم جاتنإل :©انصلا عاطقلا ةئبع` تمت امك

 ةل¥وط ةدمل ھفقوت دعv )دحاو عوبسأ( �ß'ايق تقو �¶ لوناثيإلا جاتنإ عنصم ¹<*جتو ةئي�Ì ةداعإ

 لصت ةيجاتنإ ةقاطب ،2020 سرام 22 دحألا موي ذنم :Lعف ل�شv جاتنإلا :9 أدب ثيح ،ق¥رmGا لعفب

ايموي HIلوتكيM 240 V¯إ
ً

  .ةيبطلا تامزلتسملاو ميقعتلاو 4JIطتلا داوم نم 

 l<غ ةيقاو تامامك جاتنإل جيس÷لا عاطق �¶ ن<لماعلا ن<يعانصلا ن<لعافلا ةئبع¢ تمت امك

 .مويلا :9 ةمامك نJيالم 3 نم د¥زأب ردقي جاتنإ طسوتم غولب نم نكم امم ،ةيفاÃ تايمكب ةجوس÷م

 .عيم¬mا لوانتم :9 ةنمثأب نJنطاوملا ل�ل ةيقاولا ةعنقألاو ةر4طملا داوملا JIفوت نم نكم ام وVو

 تامامكلا ءادترا ةيمازلإ

 ةيادب �¶ ھضرف متي مل رمألا اذr نأب حيضوتلا ردجي ،تامامكلا ءادترا ة¥رابجإ رارقإب اطابتراو

 نا{ ام وVو ،ا4طيحم عمو ا4عم لماعتلاو اVديدحت ل4سhو ةدفاو تالاmGا ةيبلاغ تنا{ ذإ ،ةحئا$#ا

   .ةيملاعلا ة³Gلا ةمظنم م4سأر LMعو ،ايلودو اينطو نوصتFnا هدكؤي



	

	

 :صوصmnا اذ�À فقوملا JIيغ` تضرف ،ن<,وتسم ®�ع ،ةl<بك تاl<غتم دع� اميف تر*ظ ا�Çكل

 ةقلقمو ةبعص تاروطت ةلاmGا هذV تفرع :اندالبب ةيئاiولا ةلاP#ا ىوتسم ®�ع •

 ،ةبلاغلا :� ةباصإلل ةيلFGا تالاmGا تحبصأ ذإ ،تامامكلا ميمع` ةرورض تعدتسا

 ؛باصملا JIغ نم باصملا ةفرعم ة}وعص ^¨عÈ امم ،ةيلئاع رؤب رو4ظ عم

 LMع ةديدج ةيملع تاسارد كان4ف ،قبس ام M¯إ ةفاضإلاب :�¶رعملا �ùلعلا ىوتسملا ®�ع •

 نأ دعv تقولا ضعبل ءاو4لا :9 سوJIفلا ءاقب ةينا�مإ نع ثدحتت ،:¯ودلا ىوتسملا

Èع باصملا سطعLM عفد امم ،راتمأ ةعضب ةفاسم vإ لودلاو تآي4لا نم ددع¯M ةوعدلا 

    .تامامكلا ءادترا ةيمازلإ رارقإب ،ةدمتعملا ة¥زاHIحالاو ةيطايتحالا تاءارجإلا ديدشfل

 تامامكلا JIفوت LMع ةمو�mGا تصرح دقف ،تامامكلا ءادترا ةيمازلإ غالب رادصإ ةبكاوملو

 نJنطاوملاو تانطاوملا تابلط ةيبلتل كلذو ،ا4عضو ةيمازلإ ضرف لبق ةبسانملا ةنمثألاو تايمكلاب

  .ا�´لع

 مايألا �¶ ن<نطاوملا ضع� اrاقال ��لا ةiوعصلاب قلعتت تايا�ش انيلإ تغلiو ،ان÷ياع اننأ l<غ

 JIيغ` عم عhزوتلا ةيلمع عhرس` LMع لمعلا مت كلذ رثإ LMعو .تامامكلا ®�ع لوصP|ل ®âوألا

 ،ايلحم جت÷ت ��لا تامامكلا نأب عيم$#ا ن)مطأ نأ دوأو .بلطلا عقاول لضفأ ةباجتسالل ھتافصاوم

لَب ،ةددحمو ةققدم l<ياعم قفوو ،بسانم نمثiو ،ةيفاÃ تايمكب ةرفوتم
ْ

 ا*صوصخب ترو

 .ةدو$#ا نامضل ،اينطو ارايعم ةصتÀ\ا تاطلسلا

V. ولا ةيعضولا عم يمومعلا لقنلا ةمءالمiةيئا 
 ،ھفانصأ فلتخمب يمومعلا لقنلا JIبدت م�¤ ^[لا ةيميظنتلا تاءارجإلا نم ةعومجم ذاختا مت

 ةقاطلا ضيفخت لالخ نم ،ةيفرظلا هذV :9 نJنطاوملاو تانطاوملا ةمالسو ةLM ¶Gع اظافح كلذو

 ياوماHIلا تابكرمو يرضmGا لقنلا تالفاح ما�Hلاو ،% M 50¯إ ةرجألا تارايسل ةبسÍلاب ةيباعيfسالا

vسالا ةقاطلا زواجت مدعfا ةيباعيFnم ل�ل ةصصÔحا لالخ نم ،ام�HIنم ھب حومسملا ددعلا ما 

 .ةرفوتملا ^z"اركلا ددع زواجتي ال امب با{رلا

 عم نواعتب ةمظتنم ةقرطب يمومعلا لقنلا لئاسول ةعساو ميقع̀و 4JIطت ةيلمع قالطإ مت امك

 تارايسو ا4عاونأ فلتخمب :©ام¬mا لقنلا تالفاحو ياوماHIلا تابكرم لمشfل ،ةيباHIلا تاعام¬mا

 .JIغصلاو JIبكلا نJم¬mÊا نم ةرجألا



	

	

  ةيعامتجالا راثآلا نم فيفختلل ةذختملا l<بادتلا-اثلاث

 بحاص ،فاقوألل ®�عألا رظانلا ،ن<نمؤملا l<مأل يماسلا رارقلاب ھ,ونتلا نم ةيادبلا �¶ دب ال

 ةصصÀ\ا ةيسPÝ#ا تالP\ا ى�lكم ءافعإب قلعتملا ،هللا هزعأ سداسلا دمحم كلملا ةلال$#ا

 ،ةيئاركلا تابجاولا ءادأ نم ،ن<فظوملل ادع ام Î£كسلاو ،تامدÀ#او ن*ملاو فرP#او ةراجتلل

 ا�´لوي ^[لا ةلوصوملا ة¥ولوملا ةيانعلا راطإ :9 ي`أي يذلا رارقلا وVو ،:Ëصلا ر¬mÊا ةدم ةليط كلذو

 .انورو{ سوJIفلا ةحئاج راثآ نم ةررضتملا تائفلل ھتلالج

 JIبادتلاو تارارقلا نم ةلمج ةمو�mGا تذختا ،ةيداصتقالا ةظقيلا ةن¬m تاحHIقم LMع ءان}و

 ھجاوت ^[لا ةرmGا ن4ملاو ،ادج ةJIغصلاو ىرغصلاو ةطسوتملا اميس ال ،تالواقملاو ءارجألا ةدئافل

 رسألا معدل تارارقلا نم ةلمج ةمو�mGا تذختا امك .ةحئا¬mا هذV تايعادت بwسv تا}وعص

 سوJIف ةحئاج ءارج يداصتقالا طاشÍلا ؤطابت لعفب تررضت ^[لاو ،ل�ي4ملا JIغ عاطقلا :9 ةلماعلا

 .انورو{

I. بادت>l ءارجألا ةدئافل  

 ::Lي امك ،ن¥روجأملا ةدئافل نJساسأ نيءارجإ ةيداصتقالا ةظقيلا ةن¬m تحHIقا

 دوقع بجومب نJمدختسملاو ءارجألا ةدئافل مrرد 2000 هردق �¶ازج ير*ش ض,وع¢ حنم §

 تالواقملل نJمتنملا ،لمعلا نع اتقؤم نJفقوتملا ةصاFGاب نيدايصلا ةراحبلاو جامدنالا

 ىدل م�À حرصملاو ،تا}وعص ھجاوت ^[لا :©امتجالا نامضلل ^¨طولا قودنصلا :9 ةطرخنملا

 سرام 15 نم ةدتمملا ةHIفلا ض¥وعتلا اذV م�àو .2020 رياI¡ف ر4ش مسرب رو{ذملا قودنصلا

 2020 سرام M 31¯إ 15 نم ةدتمملا ةHIفلا لالخ ض¥وعتلاف ،ةراشإلا عم( 2020 وينوي M 30¯إ

 132225 نع اJIجأ 810155 لي¬þ` نآلا دودح M¯إ غلب دقو .)مVرد 1000 :9 هديدحت مت دق

 ؛ةلاح 92795 ةساردلا ديق لازت ال اميف ،اJIجأ 716255 م�Ôم دافتسا ،ةلواقم

 مسرب ةيلئاعلا تاض¥وعتلاو )AMO( ة,رابجإلا ةيbPلا ةيطغتلا تامدخ نم ةدافتسالا  §

 .ةينمزلا ةHIفلا سفن

 مقر نوناق عورشم ®�ع ةموكP#ا تقداص ،ن<ساسألا نيءارجإلا نيذاr ليÊ¹ت قفأ �¶و

25.20 vبادت نسJI لغشملا ةدئافل ةيئان�تساJطرخنملا نJامتجالا نامضلل ^¨طولا قودنصلاب ن©: 

 ،"19-ديفو{" انورو{ سوJIف ةحئاج ^yzفت تايعادت نم ن¥ررضتملا ،م�À حرصملا م�àدل نJلماعلاو

 عورشملا اذr نولويس ،باونلاو ن,راشhسملا ةداسلا نأ �¶ انتقثو ،ناملl¸لا ®�ع ھضرع متOس

 :9 نJقحتسملا M¯إ معدلا لصي º[ح ،ھيلع ةقداصملا :9 عارسإلاو هد¥وجت دصق ،ىوصقلا ةيانعلا

 .تقو عرسأ



	

	

 تالواقملا معد ®âإ اضيأ فد�Ì ،تاءارجإلا هذr لالخ نم ةموكP#ا نأ ،انV ةراشإلا ردجتو

 نادقف نود ةلوليmGاو ،ا�àدل ةرفوتملا لغشلا بصانم LMع ظافmGا لجأ نم ،لمعلا نع ةفقوتملا

 .ةيداصتقا بابسأل م4لمع بصانمل تالواقملا ھتاV ءارجأ

II. غ عاطقلا �¶ ةلماعلا رسألا معد>l ل�ي*ملا 

 :نJتلحرم LMع ةئفلا هذ4ل معد فرص ةمو�mGا تررق ،ءارجألا ةدئافل JIبادتلا رارغ LMع

ü وألا ةلحرملاâ®: ¤غ عاطقلا :9 لمع` ^[لا ،"ديمار" ةمدخ نم ةديفتسملا رسألا م�JI ل�ي4ملا، 

 فرص :9 ايلعف عورشلا مت دقو .:Ëصلا ر¬mÊا لعفب يموي لوخدم LMع رفوتت ال تحبصأ ^[لاو

 .2020 ل¥ربأ 06 نJنثإلا موي نم ءادتبا ،نJقحتسملل ةيلاملا تادعاسملا

ü غ عاطقلا :9 لمع` ^[لا ،"ديمار" ةمدخ نم ديفتس` ال ^[لا رسألا م�¤ :ةيناثلا ةلحرملاJI 

 ةقلعتملا تاح¥رصتلا يقلت :9 عورشلا مت دقو .:Ëصلا ر¬mÊا لعفب لمعلا نع تفقوت ^[لاو ،ل�ي4ملا

Àع 2020 ل¥ربأ 10 نم ءادتبا ةئفلا هذ�¡I كلإ ةباوبHIضرغلا اذ4ل تثدحأ ةينو. 

 قودنص دراوم نم ا4حنم متpس ^[لاو ،اعم نJتئفلل ةبسÍلاب ةيلاملا ةدعاسملا تددح دقو

 ::¯اتلا وحنلا LMع ،انورو{ سوJIف ةحئاج ة}راحم

 ،لقأ وأ نيدرف نم ةنو�ملا ةرسألل مVرد 800 -

 ،دارفأ ع رأ وأ ثالث نم ةنو�ملا ةرسالا مVرد 1000 -

 .صاænأ ةع رأ اVدارفأ ددع ىدعتي ^[لا ةرسألل مVرد 1200 -

 ةلص تاذ ةل�ي*م ع¿راشم

 ةموكP#ا نأب ةراشإلا ردجت ،ةش4لاو ةجاتFGا رسألل ھجوملا رشابملا معدلا عوضومب اطابترا

 لمشhو .هديشرتو �´امتجالا معدلا تايلآ ر,وطتب قلعتي ماr شرو �¶ ،ةنس �âاوح ذنم ،ةطرخنم

Vراشملا نم اددع شرولا اذhب قلعتي اميف اميس الو ،ةل�ي4ملا عfامتجالا معدلا تايلآ ديشرتو ميظن©: 

 ^[لا تا}وعصلاو صئاقنلا ة¬mاعم}و ،فاد��سالا ةموظنم نJسحت}و ،ا��ما�ح د¥وجتو ةددعتملا

Èم ي�اعÔةقباس تاسارد ا�¤ر4ظأ ^[لاو ،ديمارلا ماظن ا�.  

 نوناق عورشم ةرقوملا ةيعhرشfلا مكتسسؤم LMع ةمو�mGا تلاحأ نأ قبس دقف راطإلا اذV :9و

 ل¬þلا ثادحإب :©امتجالا معدلا جمارب نم نيديفتسملا فاد��سا ةموظنمب قلعتي 72.18 مقر

 .تال¬þلل ةينطولا ةلا{ولاو دحوملا :©امتجالا



	

	

III. الاrةش*لا تائفلا ةيعضوب مامت 

 تائفلاب مامتrالاو ،ةماع ةفصب �´امتجالا قشلاب ةيانعلا ا�Ìا,ولوأ نم تلعج ةموكP#ا نإ

 فورظلا هذV لثم :9 ھتفعاضمو مامتVالا اذM V¯إ ةجاmGا دادزتو .ةصاخ فصب ةش*لاو ةفيعضلا

  .ةيبلسلا ا�¤اسا�ع�اب ارثأت عرسأو ةضرع âIكأ نو�ت تائفلا ھتاV نأل ،ةبpصعلا

 ليخادم ا4ل ^[لا كلت اميس الو ،ىطسولا تاقبطلا نم ءزجو ،ةروسpملا تالاmGا يوذل افالخف

 م*سفنأ اودجو فسألا لماÃ عم ،ن<نطاوملاو تانطاوملا نم اءزج نإف ،اJIVغ وأ تابترم نم ،ةراق

 م�¤ابلطتم نم ددعل ،ارشابمو اينآ اديد�¤ ل�شÈ امم ،م*قمر ھب نودس· لوخدم نودب ةليلو موي ن<ب

 ،نJنسم صاænأ دوجو عم ،اءوسو اجرح ةيعضولا دادزتو .نولوعÈ نملو م4ل ،ة¥رورضلاو ةيساسألا

  .ةنمزم ضارمأب نJباصم وأ ،ةقاعإ ةيعضو :9 وأ

 لÃ ،اعيمج انيلع بجي ،م�Ìاناعم �£لصتو ،م*عم نماضتأو ،م�Ò سحأ نيذلا ،ءالؤr لثمل

 م�Çع فيفختلاو م�Ìاناعم ةأطو فيفختل ،لاعفو ع¿رس ل�ش� ،دو*$#ا ةفعاضم ،ھعقوم نم

 .م��نحم �¶ مrدانس�و

 ::¯اتلا{ ا4ضعv ركذأس ،تائفلا ھتاV ةدئافل JIبادتلا نم ةلمج ،ةمو�mGا تذختا كلذلو

 ةشr ةيعضو �¶ لافطألا .1

 سوl<ف ىودع نم ةشr ةيعضو �¶ لافطألا ةيامحو ةياقوب ةصاخ لمع ةطخ عضو مت

 ة4جوملا ا�Ôم اميسال ،ةيلا¬»تسالا تامدmnا نم ةلس JIفوت M¯إ ةطmnا هذM V'س̀و .دجتسملا انوروك

 ةعومجم ةطmnا هذV لمش̀و ،عراشلا ةيعضو :9 لافطألاو ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤمب لافطألل

 :M¯إ فد�¤ ^[لا JIبادتلا نم

 تايعادتلا ة¬mاعمل ة4جوملا تايعم¬mا عhراشم معد لالخ نم ،برقلا تامدخ ز,زع¢ §

 ؛:Ëصلا ر¬mÊا ةHIف :9 لافطألا ةيامحو ةياعر نع ةبتHIملا ةيعامتجالا

 :9 لافطألا ةياعرو ،فنعلا نم لافطألا ةيامP# رمتسملا عبhتلاو ةظقيلل تايلآ عضو §

 ؛عراشلا ةيعضو

 ق¥رف ندل نم ،ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤمب لافطألل دع� نع �ß*فنلا معدلا ميدقت §

 .نJيكيÍيل{إلا نJيسفنلا نJيئاصخألا نم

 ةقاعإ ةيعضو �¶ نوررضتملا صاÀ×ألا .2

 ةئف نم ا�À نJلماعلا ةدئافل تارادإلا ضعv ا�¤ذختا ^[لا تاءارجإلا ضعM v¯إ ةفاضإلاب

 ،تاءارجإلا نم اددع ةينعملا تاm¬4ا تذختا دقف ،فورظلا هذV :9 ةقاعإ ةيعضو :9 صاænألا

 :ا�Ôيب نم ركذن



	

	

 راطإ :9 ةنو�ملا ةينطولا تاءافكلاو دراوملا مضت ھيجوتلاو داشرإلاو لصاوتلل ايالخ عضو §

 عم لصاوتلاب ايالmnا هذV موقتو .دحوتلا يوذ صاænألا رسأ ةراشإ نVر ،"قيفر" جمانرب

 .ضرغلا اذ4ل تصصخ ةيفتاV ماقرأ لالخ نم رسألا

 ،ةقاعإ ةيعضو �¶ لافطألا سردمتب ةينعملا زكارملا فلتخم ةطشXأ ةلصاوم ةيغ و §

 ةموادم" ءاسرإ I¡ع كلذو ،دعv نع تامدmnا ضعv ة¥رارمتسا نامض LMع صرmGا متي

 ةيعضو :9 لافطألاو تا4مألاو ءابآلا عم لصاوتلا لالخ نم ،رطألا عيمج ا�´ف طرخني "ة¥و}رت

 ."ةمالس ةيلمع"  .لزانملا لخاد اVزاجنإ نكمي ة¥و}رت ةطش�أب مVدمو ،ةقاعإ

 ،ةنس ل{ نم سرام 30 قفاوي يذلا ،ةقاعإلل �£طولا مويلا نم مايأ ةعضب دْعLM vُع نحنو

 ةبOصعلا فورظلا هذr �¶ اصوصخو ،ن<نطاوملاو تانطاوملا نم ةئفلا هذ*ل ةقداص ةيحتب ھجوتأ

 ،لا¬Fا اذV :9 ةلماعلا ة¥وعم¬mا تايلاعفلا نم ددع ندل نم تاركذمب تلصوت امك .عيم¬mا LMع

 ةمو�mGا ا�¤ذختا ^[لا تاءارجإلا :9 نمضم ا�Ôم JIبك ءزج ،تاحاHIقالاو بلاطملا نم اددع لمش`

 .ةحئا¬mا هذV تايعادت ة4جاومل

 عراشلا ةيعضو �¶ صاÀ×ألا .3

 ةيعضو �¶ صاÀ×ألا ةدئافل ةيعامتجالا ةدعاسملا تامدخ JIفوت LMع ةمو�mGا تلمع

 +æي�Ìو ةئبع¢ لالخ نم كلذو ،دجتسملا انورو{ سوJIف ةحئاج راشfنا رطخ نم م��يامحو عراشلا

 .ماعطإلاو ءاويإلاو لابقتسالاÃ ،م*ل ة,رورضلا تامدÀ#ا ميدقتو ،م�Ò لفكتلل تاءاضف ¹<*جتو

 تائفلا هذV ةيعضو ةعvاتم ا4ما4م نم ،ةظقيلل ةيميلقإ نا¬mو ة¥زكرم ةن¬m ثادحإ مت دقو

 ددع وVو ،ل¥ربأ 10 دودح M¯إ ءاضف 145 اVددع غلب ،ءاويإلل تاءاضف ميقع̀و ةئي�¤و عمت¬Fا نم

 :9 صاænألا دصرل تا¥رود ميظنت ،ةيلFGا تاطلسلا فارشإب مت امك .ةجاmGا بسح ةدا¥زلل لباق

  .عراشلا ةيعضو

 تاطلسلا ،رمحألا لالVا ،^¨طولا نواعتلا( نJلخدتملا فلتFn :©ام¬mا دوF¬4ا لضف}و

 لخاد لفكتلا ل,ربأ 10 دودح ®âإ غلب ،)نونسFGا ،ي�دملا عمت¬Fا ،ةيباHIلا تاعام¬mا ،ةيلFGا

 اذV لازي الو ،مrرسأ ®âإ اصÀ× 1308 عاجرإ مت اميف ،ىوأم نودب اصÀ× 5382ب تاءاضفلا

 لال*لاو �£طولا نواعتلا يمدختسمو رطأ تادو*جمب هونأ ةبسانملا هذ�Òو .الصاوتم دوF¬4ا

  .صاÀ×ألا ءالؤr ءاويإل نسP#ا ءالبلا اولبأ نيذلا ،رمحألا

 نونسملا صاÀ×ألا .4

 ،ةقاعإ ةيعضو �¶ صاÀ×ألاو ن<نسملا صاÀ×ألا معدل ،"ةمالس ةيلمع" قالطإ مت

 .انورو{ سوJIف ةحئاج بwسv رط¹nل ةضرع âIكألا ةيعامتجالا ةئفلا مVرابتعاب



	

	

 دجتسملا انورو{ سوJIف نم ةياقولاو ةفاظنلل "ةمالسلا ةدع" l<فوت ®âإ ةوطÀ#ا هذr فد�Ìو

 .ةلحرملا هذV :9 ةجنطو سافو ءاضيبلا رادلاو طا}رلا نم ل{ :9 ،ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم :9

 نJيساسألا معدلاو ةياعرلا ميدقتو ةيعامتجالا ةئفلا هذV ةLM ¶Gع ظافmGا ز¥زعتل JIبدتك كلذو

vا ا�¤اجايتحا مئالي ل�شm¬ف ةحئاج قايس :9 ةديدJIعومجم "ةمالسلا ةدع" ددحت امك .انورو{ سو 

 .سوJIفلا نم ةياقولل ا4عابتا بجاولا JIبادتلا

 تالصولا نم ةعوم¬F ،عساو قاطن LMع ،رش�و ثب ةيلمع ،"ةمالسلا ةدع" JIفوت بحاصيسو

 .ةئفلا هذ�À ةصاmnا ةيسpسحتلا

IV. ةيامح �Pلا تاسسؤملاب ن<لقتعملا ةمالسو ةÂ$ةيحالصإلاو ةين  
 ءالزن ةيامح ز,زعتل ةمزاللا l<بادتلا ةفاÃ ذاختا مت ،ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل اذيفنت

 :اVزربأ نم ،انوروك سوl<ف راشhنا نم ةيحالصإلاو ةين$Âلا تاسسؤملا

 ؛طقف دحاو رئازب ءافتكالاو راوزلا ددع نم صيلقتلا §

 اًموي 14 ةدمل )روبعلا وأ لصألا( ةيÝنجأ نادلب نم ن<مداقلا دد$#ا ءان$Âلا ةبقارمو لزع §

 ؛سوJIفلا اذ�À م��باصإ مدع نم دكأتلا متي º[ح

 )...ثادحألاو لافطألا ،ءاسÍلا ،نسلا رابك ،ûzºرملا( ءان$Âلا نم ةش*لا تائفلا ءاليإ §

 ؛مامتrالاو ةيانعلا نم اد,زم

 م4عاديإ لبق ةيبطلا تاصوحفلل تايفشfسملا نمو مكاFGا نم نيدئاعلا ءان¬þلا عاضخإ §

v؛ءاويإلا فرغ 

 لبق ةسسؤملل ^Øطلا مقاطلا LMع ىرخأ تا4جو M¯إ م4ليحرت ررقملا ءان¬þلا ضرع §

 ^Øطلا مقاطلا LMع م4ضرعو دد¬mا نيدفاولا ءان¬þلل صاخ نا�م صيصختو ،م4جارخإ

 .فرغلا LMع م4عhزوت لبق ةسسؤملل

 م,رك ي�لم وفع

 l<ياعم ®�ع ءانب مrؤاقتنا مت نيذلاو ،القتعم 5654 نع م,ركلا ي�لملا وفعلاب ھ,ونتلا ردج,و

 ةدمو ،ةي³Gلا م��يعضو ةشاشVو ،م�Ôس رابتعالا نJعv ذخأت ،ةطوبضم ةيعوضومو ةيناسXإ

 اذيفنتو .م4لاقتعا ةدم ةليط ،طابضنالاو كولسلاو ةJIسلا نسح نم ھنع اونابأ امو ،م4لاقتعا

 تارابتخالاو ةبقارملل نوعضخي ي�لملا وفعلا نم نيديفتسملا نإف ،ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل

 .م��مالس نم دكأتلل ،م4لزانم :9 ةمزاللا :Ëصلا ر¬mÊا ةيلمعلو ،ةيبطلا



	

	

 ،ة¹<متملاو ةدئارلا ةيناسXإلا ةتافتلإلا هذr ®�ع كلملا ةلال$# ركشلا ددجن ،ةبسانملا هذ�Àو

 .م¥ركلا ي�لملا وفعلا م4لمش نيذلا صاænألا ءالؤV رسأ فالآ بولق LMع ةحرفلا تلخدأ ^[لاو

V. الاrراغملا ةيعضوب مامتiاب ة#Àجرا  

  جراÀ#اب نوقلاعلا نونطاوملا

 ةيعضو رضحتس� نأ الإ ،ةقوبسملا JIغو ةيئان�تسالا فورظلا هذV شpع� نحنو ،انل دب ال

 :¯اوحب نوردقملاو ،دودP#ا قالغإ لبق نطولا ضرأ جراخ اوناÃ نيذلا ن<نطاوملا انناوخ�و انتاوخأ

 .^¨طولا باHIلا جراخ ثو�ملا M¯إ ةي³Gلا ئراوطلا فورظ م�¤رطضاو ،7000

 �Îح ،لاب انل أد�- نلو ،ا*ل لولح داجيإل نيدrاج ®èسXو م*لÃاشمو م*مومr مrرطاشX اننإ

  .ن<نمآو ن<ملاس ،م�-وذ ®�âو نطولا ضرأ ®âإ اوعجري

 تارابتعال ،مrدالب ®âإ جراÀ#اب ن<قلاعلا ةiراغملا ءالؤr عاجرإ ةعاسلا دودح ®âإ رذع¢ ذ�و

 تاثعبلا تلمع دقف ،ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل اذيفنت ھنإف ،ةيتاذ ىرخأو ةيعوضوم

 تاذ ةدعاسملاو معدلا ميدقتل ®�ع ةدrاج ةكلمملل ةع�اتلا ةيلصنقلا زكارملاو ةيسامولبدلا

 تاءارجإلا نم ةمزح لالخ نم ،ةيئانتسالا فورظلا هذr �¶ يرورضلاو يولوألا ع�اطلا

  :رصmGا ال لاثملا ليwس LMع اVزربأ نJب نم ركذن ^[لاو ،ةيلا¬»تسالا

 ة¥زكرملا ةرادإلا ىوتسم LMع ،جراmnاب ن<قلاعلا ةiراغملا ةيعضو عبhتب Î£ع¢ ايالخ ثادحإ §

 ؛مويلا :9 ةعاس 24و عوبسألا :9 مايأ 7 ةأبعم ،ةيلصنقلا زكارملاو ةيسامولبدلا تاثعبلاو

 ؛ءاذغلا ثيح نم م4فافك JIفوتو م��ماقإ فيلا�ت ةيطغ¢ ®�ع ن,رداقلا l<غل نكسلا l<فوت §

 ةنمزملا ضارمألا ضعv نم نوناعÈ نيذلا صاænألا ةدئافل ة,ودألا ءانتقا فيلا�ت ةيطغ¢ §

 ؛ةئراطلا ةيحار¬mا تايلمعلا فيلا�ت لمحتو )... بلقلا ،مدلا طغض عافترا ،يركسلا(

 ةيبط تاراشfساو تامدخ ميدقتل جراmnاب ن<قلاعلا ةiراغملا ةراشإ نrر �.ط ق,رف عضو §

 ؛م�¤دئافل ةيناجم

 I¡ع ،م4عم مئادلاو رمتسملا لصاوتلاو م�¤دعاسمو جراmnاب نJقلاعلا ة}راغملا ةقفارم §

 LMع ،ضرغلا اذ4ل ةدوصرم ةلومحم فتاوV ماقرأو ةينوHIكلإ تاصنمو تاباوب ثادحإ

   ؛ةيلصنقلا زكارملاو ةيسامولبدلا تاثعبلاو ة¥زكرملا ةرادإلا ىوتسم

 ةيحالص ءا��نا دعv م��ماقإ ة�lف ديدمتل ةصتÀ\ا ةيÝنجألا تاطلسلا ىدل لخدتلا §

 ؛ةينوناقلا لاجآلل ا�Aافيfساو م�¤JIشأت



	

	

 هذV لالخ جراmnا :9 نJفوتملا ة}راغملا ةدئافل ةيمالسإلا رباقملا :9 نفدلا ف¥راصمب لفكتل §

 .ةيملاعلا ةيئان�تسالا ةيئا}ولا فورظلا

 جراÀ#اب نوميقملا ةiراغملا

 هذV نوشpعÈ نيذلاو ،جراÀ#اب ن<ميقملا ةiراغملل ةصاخ ةتافتلاو ةيحتب كلذك ھجوتأ

 ةنFGا هذV نم اوجرخي نأو ،اعيمج م�´لع نانئمطالا :9 لمآو علطتأ امك ،نطولا ضرأ جراخ فورظلا

 ،مrراظتنا �¶ امئاد ،ن<نطاوملا ةفاÃو م�Ìالئاعو مrدلب نودجيسو ،نامأو نمأب م��ماقإ رايدب

 .انiولق �¶ مكنكل ،انع نوديع� متنأ  .م�Ò بيح�lلاو م*لابقتسال

  ةيداصتقالا تايعادتلا نم فيفختلل ةذختملا l<بادتلا-اع�ار

 ة¥ولوألا ءاطعإ :LM 9جتي ةجرmGا ةلحرملا هذV :9 ايساسأو ايسpئر افدV ةمو�mGا تعضو دقل

 ة¥زاHIحا تاءارجإ ذاختاب كلذو ،ةحئا¬mا اياCG نم دmGاو نJنطاوملا ةمالسو ةLM ¶Gع ظاف¹Gل

  .ةي³Gلا ئراوطلا ةلاح نع نالعإلا دح تغلب ،ءا}ولا نم ي½اقو دعv تاذ

 �£طولا داصتقالا ®�ع ةيساق تايعادت

 طاشXو ةيداصتقالا ةكرP#ا ®�ع رثألا l<بك ،ةذختملا ة¥زاHIحالا JIبادتلا عوم¬F نا{ دقلو

 نم ددع رثأتو تالواقملا نم ةعومجم لافقإ M¯إ كلذ ىدأ ذإ ،ةيمومعلا ةيلاملاو تالواقملا

 19 ذنم تارايسلا ةعانص فقوتو ة¥ريدصتلا تاعاطقلاو :Dايسلا عاطقلا لثم نم ،تاعاطقلا

 جيسÍلا عاطق ا4فرع ةلثامم تايعادت .ا�À ةطبترملا تاعانصلا LMع كلذ تايعادت عم ،2020 سرام

 ھجو LMع نJصلا}و امومع ايسآ لودب ن¥ومتلا رداصم ھنم ي�اع` يذلا بارطضالا لالخ نم

  .اس�رفو اينابسإ نم اصوصخ ،جيسÍلا عاطق LMع :ÿراmnا بلطلا عجارت امك ،صوصmnا

 ابلس رثؤيس امم ،يملاع يداصتقا دوكرب رذنت انورو{ ةحئا¬m ةقوبسملا JIغ تايعادتلا نإ

 :ÿراmnا بلطلا عجارت ىوتسم LMع اميس الو ،اندلب داصتقا ا�Çمضو ،ةينطولا تاداصتقالا ®�ع

 ة}راغملا تال¥وحتو ةحايسلا تادئاعو ،برغملل ةديد¬mا ن4ملا تارداص اصوصخو ،برغملل ھجوملا

 طاشÍلا ءطابتو :Lخادلا بلطلا ضافخنا نع الضف ،رشابملا ^Øنجألا رامثfسالاو جراmnاب نJميقملا

 ةايح LMع ةيبلس تاسا�ع�ا ھل نو�يس امم .:Lخادلا كال��سالا صلقتو ،:ÿاتنإلاو ي`الواقملا

 نا�Jمو يراجتلا نا�Jملا LMع اذكو ،ةيداصتقا وركاملا تانزاوتلاو ^¨طولا داصتقالا ءادأو تالواقملا

 .تاءادألا



	

	

 لمألاو دوش÷ملا نماضتلا

 انورو{ ةحئاج JIبدتب صاmnا قودنصلا نم ةصصÀ\ا تادامتعالا نأب ،انJI Vكذتلا ردج¥و

 ،ةمزألا هذ4ل ةيعامتجالا تايعادتلا نم فيفختلاو ارثأت âIكألا تاعاطقلاو ^¨طولا داصتقالا معدل
 ®�ع لوعX اننإف ،كلذ M¯إ ةفاضإلاب .اررضت ölكألا تاعاطقلاو تالواقملا معد ®âإ اضيأ ھجوتس

 �£طولا دو*$\ا �¶ اrرودب ما*سإلا لجأ نم ،معدلا اذ4ل ةجاتP\ا l<غ تائفلل ةينماضتلا حورلا

 ة,رارمتسا ®�ع لمعلاب كلذ لبقو ،ا�Ìابجاوو ا�Ìاقحتسم ءادأ �¶ رارمتسالا لالخ نم ،�´ام$#ا

  .ةيجاتنإلا ا�Ìرود

 نأ ذإ ،لؤافتو لمأب لبقتسملا ®âإ علطتن اننإف ،ا�¤ايعادتو ةيداصتقالا ةمزألا هذV ةدح مغر
 تناÃ ،ةحئا¬mا هذV ثودح لبق ^¨طولا داصتقالا ا�´لع نا{ ^[لا ةماعلا ةيداصتقالا ةيعضولا

 سرام ر4ش متم M¯إ ةيفرظلا ر¥رقت اددجم هدكأ ام وVو ،ةيباجيإ تناÃ ا�Ìارشؤم بلغأو ةنسح

 لمعلا عمو ،^¨طولا داصتقالا ا�´لع موقي ^[لا سسألا ةبالص لضف}و ةيعضولا ھتاV لضف}و .2020
 :©انصلاو يداصتقالا انجيس� ثيدحتو ة¥وقت اننا�مإب نو�يسف ،ةحاتملا صرفلا مانتغا ®�ع

 .ومنلل ةديدج اصرف ا�¤ايط :9 لمحت ام اJIثك ةيداصتقالا تامزألا نأ املع ،انfيسفانت ز¥زع̀و

 نماضلا و4ف ،داصتقالا ةل$¾ل ع¿رسلا قالطنالا ان÷يعأ بصن عضنو ،دجب لمعX اننإ
 سسأ ةناتم LMع ظاف¹Gل اضيأو ،لخدلل ةرذملا ةطش�ألاو لغشلا صرف ثادحإلو جاتنإلل سpئرلا

 .ا��¥وقتو ^¨طولا انداصتقا

 ةiراقم عضو ®�ع بصنhس ةيموكP#ا تادو*$\ا نإف ،تايدحتلاو تايعادتلا ھتاV ة4جاوملو

 ،^¨طولا داصتقالا معدل JIبادت نم كلذ ھبلطتي ام عم ،يداصتقالا عضولا عم لماعتلل ةيلومش

 ة4ج نمو ىl¸كلا تانزاوتلاو ةيمومعلا ةيلاملا ®�ع تايعادتلا فيفخت-1 ىوتسم LMع ة4ج نم
 ة¥رارمتسا نامضل ة¥ويmGا تاعاطقلل ة¥ولوألا ءاطعإ عم ،تالواقملا معد-2 ىوتسم LMع ةيناث

 .ةيجاتنإلا ةيليغشfلا ا�¤ردق

I. كلا تانزاوتلاو ةيمومعلا ةيلاملا ®�ع تايعادتلا فيفخت¸lى 

 ®�ع l<ثأت ھل نوكيس انوروك سوl<ف ةحئاج ءارج يداصتقالا طاش÷لا ؤطابت نأ :'يبطلا نم

 ليصحت ةJIتو ضافخناو ةيداصتقالا ةطش�ألا نم ددع عجارت لعفب ،ةلودلا ةن,زخ ليخادم

 ،عيم¬mا نم تايÇGت بلطتت دق ،تاءارجإ ذاختا ةمو�mGا LMع ضرف ام وVو ،ةيمومعلا نويدلا

 ةيلاملا تاما�Hلالا ءادأو ة¥رورضلا ةيمومعلا قفارملل يداعلا JIسلا نامضل ة¥رورض ىقبت ا�Ôكل

 روجأ ةيدأتو :Ëصلا عاطقلا ليVأتو ةمزألا هذV تايعادت JIبدتل ةمزاللا كلت ا�´ف امب ،ةلودلل

  .نJفظوملا



	

	

 نم اددع ةمو�mGا تذختا ،ةيمومعلا ةيلاملا ا44جاوت ^[لا ةيئان�تسالا ةيعضولا هذV ة4جاوملو

 :راطإلا اذV :9 ةذختملا ةيساسألا JIبادتلا نمو .ةلودلا تاقفن :9 مكحتلا مورت ^[لا تاءارجإلا

 ةيفرظ ةيl<بدت تاءارجإ .1

 :I¡ع اميس الو

 ،ةيمومعلا تالواقملاو تاسسؤملاو ةيموكP#ا تاعاطقلاب l<يسhلا تاقفن ضع� ديدحت §

 كلذل نو�ي نأ نودو ،نJقفترملل ةمدقملا تامدmnا ليطع` نود ا*�ªجوت ةداعإ نكمي ��لا

 ؛ةدح LMع عاطق ل{ تايصوصخ ةاعارم عمو ،^¨طولا داصتقالا LMع JIبك JIثأت

 ا�Úأشv انpن�تسا ^[لاو ،تايقHIلا نع ةبتHIملا تاقحتسملا ءادأ لثم ،ىرخأ تاقفن ليجأت §

 ناوعألاو نوفظوملا امVو الأ ،ءا}ولا ة4جاومل يمامألا طmnا :9 امVدجاوتل رظنلاب طقف نJتئف

 دوأ صوصmnا اذ�Àو .ة³Gلا عاطق وين4مو :Lخادلا نمألاب ةفل�ملا تارادإلل نوعvاتلا

 اذV ا4لمش ^[لا تائفلا ةفا�ل ةبسfكملا قوقmGاب اقالطإ سمي ال رارقلا اذV نأ LMع ديكأتلا

 .ا�Aاطعو ا��ميق نم اقالطإ للقن ال ^[لاو ،ءارجإلا

  �úراÀ#ا ل,ومتلا ®âإ ءو$|لا .2

 داصتقالا LMع ةيبلسلا اVراثآو انورو{ ةحئا¬m ةقوبسملا JIغ تايعادتلا ة4جاوم راطإ :9

 نوناقب موسرملا ةمو�mGا تدمتعا ،ةيلبقتسملا ةيل,ومتلا تايجاP|ل ةباجتسالا لجأ نمو ،^¨طولا

 فقس زواجت ةمو�¹Gل صخري يذلاو ،ةيجراmnا تال¥ومتلا فقس زواجتب قلعتي 2.20.320 مقر

 .2020 ةيلاملا ةنسلل 70.19 مقر ةيلاملا نوناق نم 43 ةداملا بجومب ددFGا ،ةيجراmnا تال¥ومتلا

 ةيلا$¾تسا ةفصب ةيجراÀ#ا تال,ومتلا فقس عفرب ةموكP|ل صيخ�lلا اذr حمس¿و

 تال¥ومتلا LMع لوص¹Gل ةيلودلا ةيلاملا قوسألاو تاسسؤملا M¯إ ءو¬¹ل لا¬Fا ا4ل حيfيل ةيئانتساو

 ةيساسألا داوملا اميسالو ،تامدmnاو علسلا ءانتقال ةمزاللا ةبعصلا ةلمعلا JIفوت :¯اتلا}و ،ةيجراmnا

  .اJIVغو ةيقاطلاو ةيئاذغلا داوملاو ة¥ودألاو ةيبطلا تا�4Jجتلاو تادعملاو

 ةياقولا طخ مادختسا M¯إ يرا¬mا ل¥ربأ 07 خ¥راتب اندالب تأ¬m صيخHIلا اذV بجوم}و

 ،تاونس 5 ىدم ®�ع دادسلل ةلباق ،رالود l<يالم 3 براقي ام لداع· غلبم بLPL( �ÂP( ةلويسلاو

 ةلويسلاو ةياقولا طخب قلعتملا قافتالا راطإ :9 ءارجإلا اذV لخد¥و .تاونس 3 ةدمل حامس ة�lف عم

 ،I 2018¡نجد ر4ش :9 ةثلاثلا ةرملل هديدجت مت يذلاو ،2012 ةنس :¯ودلا دقنلا قودنص عم مI¡ملا

 لعفب ايلاح اVد4ش� ^[لا ھتاV لثم ،ةديدشلا تامدصلا دض نJمأتك ھمادختسا دصق ،نJتÍس ةدمل

 .انورو{ سوJIف ةحئاج



	

	

 وr لب ،ةماعلا ةن,زÀ|ل يأ ��خادلا ل,ومتلل ھجوم l<غ غلبملا اذr نأ ®�ع ديكأتلا ردج,و 

 ز$1 ل,ومتلو تامدÀ#او علسلا نم انتادراو ل,ومتل ةمزاللا ةبعصلا ةلمعلا l<فوتب اساسأ قلعتي

 .تاءادألا نا¹<مل يرا$#ا باسP#ا

 راطإ �¶ ي¢أي ،تاذلاب تقولا اذr �¶ يXامتئالا طÀ#ا اذr ليعفت M¯إ ءو¬¹لا نإف ،ةراشإللو

 لبقتسملا :9 اJIبك اطغض ةيلاملا تاسسؤملاو قاوسألا د4ش` نأ عقوتملا نم ثيح ،ةيقابhسا ةiراقم

 ةيجراmnا تال¥ومتلا LMع بلطلا ديازت نم ا�¤ايعادتو ةحئا¬mا هذV نع بتHIيس امل رابتعا ،روظنملا

 ةرفو ثيح نم ،ةيلودلا ةيلاملا قوسلا LMع ^Øلس رثأ ھل نو�يس ام وVو ،لودلا نم ديدعلا فرط نم

    .ضاHIقالل ةيلاملا طورشلا ثيح نم اضيأو ،ةلويسلا ثيح نمو ،ضرعلا

 تالوحتلا كلذب ةقبhسم ،نوناقب موسرم لالخ نم ءارجإلا اذr ةموكP#ا تدمتعا دقف

 مايأ ةعضب ةحاتم تناÃ ةصرف نم ةدافتساللو ،ايلاح ةيملاعلا قاوسألا اrد*ش¢ ��لا ةعراسhملا

  .رقوملا مكسل¬F ةيعيiرلا ةرودلا حاتتفا لبق

 فورظلا هذr عم ي�نبلا ماظنلا ملقأت .3

 داصتقالا LMع ةحئا¬¹ل ىI¡كلا تايعادتلل رظنلاب ،ي�نبلا ماظنلاو داصتقالا معد لجأ نمو

 تاعاطقلا مظعم LMع اJIVثأت لوط}و ةدحب طيحت تتاب ^[لا ة¥وقلا كو�شلا M¯إ رظنلا}و ،يملاعلا

 ةيدقنلا ةسايسلا لاجم �¶ ءاوس l<بادتلا نم ةعومجم برغملا كنب دمتعا ،^¨طولا ديعصلا LMع

  :ا�Ôيب نم ،ةيكنبلا ضورقلا ®âإ تالواقملاو رسألا جولو l<سOت لجأ نم يزا�lحالا ديعصلا ®�ع وأ

 ؛â® 2%إ % 2,25 نم �O*ßئرلا ةدئافلا رعس ضيفخت -

 ؛ةيwنجألا تالمعلا}و مVردلاب ،ةحاتملا ل¥ومتلا ةداعإ لئاسو ةفا{ M¯إ كونبلا ءو¬m ةينا�مإ -

 ل¥ومتلا ةداعإ تايلمع لباقم :9 برغملا كنب ا4لبقي ^[لا ةيلاملا قاروألاو تادنسلا قاطن عيسوت -

  ؛ةعساو دج ةعومجم لمشpل ،كونبلل ةحونمملا

 ؛ل,ومتلا ةداعإ تايلمع لاجآ ديدمت -
	.تالواقملا ل,ومت ةداعإ راطإ �¶ رامثhسالا ضورق بناج ®âإ ةيليغشhلا ضورقلا جامدإ -

II. بادت>l تالواقملا ةدئافل 

 ھجاوت ^[لا ةرmGا ن4ملاو ،ادج ةJIغصلاو ىرغصلاو ةطسوتملا ا�Ôم اميس الو ،تالواقملا صوصخب

 معدلا M¯إ ةفاضإلابف ،لاوحألا ضعv :9 لما{ فقوت عم ،اJIبك اâIع` ا4طاش� فرع ^[لاو ،تا}وعص

 تذختا ،اVرفوت ^[لا لغشلا بصانم LMع ظافmGا دصق تالواقملا ضعv يروجأم M¯إ ھجوملا

 ءبع فيفختب ،قلعتت تالاجم ةثالث LMع ةعزوم تالواقملا ةدئافل ىرخأ JIبادت ةمو�mGا

 .تاقفصلل جولولا JIسpتو رامثfسالا معد M¯إ ةفاضإلاب ،تالواقملا ةيلام معدو ،تاقحتسملا



	

	

  تاقحتسملا ءبع فيفخت .1

 :I¡ع اميس الو

 30 ةياغ M¯إ 2020 سرام حتاف نم ةدتمملا ةHIفلا لالخ ةيعامتجالا تامrاسملا ءادأ قيلع¢ §

 ؛ةبعص ةيعضو :9 تالواقملل ةبسÍلاب 2020 وينوي

 ،تالواقملل ةبسÍلاب "leasing" راجيإلا ضورقب ةقلعتملا كلتو ةيكنبلا ضورقلا دادس ليجأت §

 ؛تامارغ وأ موسر ءادأ نود وينوي º 30[ح ،تابلطلا ةسارد دع و ا�Ôم بلطب

 نم مVرد نويلم 20 نع 2019 ةيلاملا ةنسلا مسرب ا�¤الماعم مقر لقي ^[لا تالواقملا نJكمت §

 ؛كلذ :9 تبغر اذإ ،2020 وينوي º 30[ح ةيÝ,رضلا تاح,رصتلا عضو ليجأت

 .2020 وينوي ر4ش رخاوأ M¯إ زئاmGا JIغل راعشإلاو ةيw¥رضلا ةبقارملا قيلع` §

  تالواقملا ةيلام معد .2

 :I¡ع اميس الو

 ةن¥زخ LMع طغضلا فيفخت لجأ نم تالواقملا تاقحتسم ءادأ ةl<تو ع¿رس¢ LMع لمعلا §

 :¯اتلا}و ،لغشلا بصانم LMع ظافmGاو ةيلاملا ا�¤اما�Hلاب ءافولا ا4ل º¨سfي º[ح ،تالواقملا

 ؛ءا}ولل ةيعامتجالا تايعادتلا نم فيفختلا :9 ةمVاسملا

 نامض" مسا تحت ،يزكرملا نامضلا قودنص ىوتسم ®�ع ،نامضلل ةديدج ةيلآ ثادحإ §

 ^[لاو ،ا4طاش� ضافخنا بwسv اروVدت ا��ن¥زخ تفرع ^[لا تالواقملا جولو JIسpتل "ن<$Âكأ

 M¯إ ،نويلم 500و 200 نJب ام حواHIي وأ مVرد نويلم 200 يونسلا ا�¤الماعم مقر ىدعتي ال

 رسpيس امم ،ضرقلا غلبم نم % 95 "نþ¬Jكأ نامض" يطغhو .ةيفاضإ ةيكنب تال¥ومت

 LMع كانبألا ركشأل ةبسانملا ^¨توفت الو .JIبكلا نامضلا اذLM Vع رفوتت ضورق بلط تالواقملل

 .ةيلآلا هذV عم ي اجيإلا لعافتلا ةلصاومل م�À بيVأو م4طارخنا

 تاقفصلا ®âإ جولولا l<سOتو رامثhسالا معد .3

 :I¡ع اميس الو

 ادج ةJIغصلا تالواقملا تارامثfسا معدل صصخ يذلا "�úولونكت-زايتما" جمانرب §

ملاو تاجتنملا عيÍصت لاجم :9 رمثfس` ^[لا ةطسوتملاو ىرغصلاو
ُ

 ة4جاوم :9 ةلمعتسملا تاَّدِع

Vسالا غلبم نم % 30 ل¥ومت نم ةدافتسالا تالواقملا هذ4ل نكم¥و .ءا}ولا اذf9 :¯امجإلا رامث: 

 ةبسÍلاب مVرد نويلم 1,5و ةطسوتملاو ىرغصلا تالواقملل ةبسÍلاب مVرد نويلم 10 دودح

 ؛ادج ةJIغصلا تالواقملل



	

	

 :9 ةنورملا نامض لجأ نم ةيمومعلا تالواقملاو تاسسؤملا ةدئافل ةبكاوم تاءارجإ ذاختا §

 ماربإ}و ،JIيسfلاو رامثfسالا تاقفنب ما�Hلالا}و ،تاينا�Jملاب قلعتي اميف اميس الو JIبدتلا

 ةايmGا طيشÍت :9 تالواقملاو تاسسؤملا ھتاV ةمVاسم LMع ظاف¹Gل ،تاقفصلا زاجن�و

 ؛ةيداصتقالا

 ةباوبلا لالخ نم ةيمومعلا تايبلطلاو تاقفصلل تالواقملا جولو رطاسم طيسÝت §

 .ا4ضعv ةنمقر لالخ نم ةيمومعلا تاقفصلل ةينوHIكلإلا

 ةمتاخ

 ،مP�l\ا باونلا سلجم سOئر ديسلا 

  ،ن<مP�l\ا باونلا ةداسلاو تاديسلا

 حبصأ º[ح ،ةحئا¬mا هذV ة4جاومل اعيمج هانققح امب رخفن نأ ،ةiراغمك انل قحي ،اماتخ

  .برغلاو قرشلا نم لود ھت}رجتب مت�¤و ،:¯ودلا ىوتسملا LMع لثملا ھب برضي برغملا

 ،ي»رغملا بعشلا ¹<متو ،هللا ھظفح كلملا ةلال$# ةرصبتملا ةرظنلاو ،ھقيفوتو هللا لضفب
 ة¥رشwلا ھتاينا�مإ LMع دمتعÈ نأو ،رصبتو ةيقابfساب لماعتلا نآلا دودح M¯إ برغملا عاطتسا

 عمطن انلز الو ،ة¥ودألاو تادعملا ا�´ف امب ،ةدعصألا نم ددع LMع ةينطو ة}وجأو لولح عادبإل ،ةيتاذلا

  .ز¥زعv انيلع كلذ امو ،د¥زملا :9 حمطنو

 ^z+تقت ةحئا¬mا هذV لعفب ا4شpع� ^[لا ةيئان�تسالاو ةصاmnا ةيفرظلا نأ LMع ديكأتلا دوأ امك

 :öl 9كأ ةقثلاو ،ةiراغملل ىl¸كلا ة,راضP#ا ميقلا راضحتساو ،نماضتلاو لفا�تلا نم د,زملا انم

 .ضعبلا انضعv :9و ،دالبلا تاسسؤم

 ةمو�mGا ءاضعأ ةفا{ وعدأو ،ايصÀ× م�¹لأ �£نإف ،فورظلا هذV ةيساسmG رظنلا}و

 ابناج ك�lن نأ ،صاوmnاو نJيمومعلا نJلعافلا ةفا{و ،ةضراعمو ةيبلغأ ،ناملI¡لا ءاضعأ ةداسلاو
 ةيلعافلاو ^¨طولا محالتلاو فصلا ةدحو مدخت ال ^[لا ،تاباسP#او تابذاجتلاو تالا$Âلا عيمج

 دو4ج}و هللا لوحب ،ا4ل¥وحتو ،ةنFGا هذV نم برغملا جورخ عhرس` نود لوحت ^[لاو ،ءادألا :9

  .ةحنم M¯إ ،عيم¬mا

 كلذ :¹Â 9فن نلو ،ا*لÃ ةنيفسلا ةاجنب ةطورشم ،انم دحاو يأ ةاجنو ،ةدحاو ةنيفس :9 اننإ

 ،ءاعمج ة¥رشwلل كHIشملا JIصملا :9 اسرد انfنقل ةحئا¬mا هذV تنا{ اذ�و .عيم¬mا نواع̀و كارشإب الإ

 .دحاولا دلبلا نا�سل كHIشملا JIصملا M¯وأ باب نمف



	

	

 ةي}زmGاو ةيمو�mGاو ةيمسرلا تاسسؤملا فلتخم محالتو نماضتب هونأ نأ ،انV ^¨توفيالو

 عم ا�Òواجتو ،ة¥وعم¬mاو ةيمالعإلاو ةيندملا تايلاعفلا فلتخمو نJيداصتقالا نJلعافلاو ،ةيباقنلاو

 .ايموي رطاقتت لازت ^[لا تامVاسملا لالخ نم انورو{ ةحئاج JIبدتب صاÀ#ا قودنصلا ةردابم

 ءوس� انايحأ مدطصتو ،l<بك عقو ا*ل ةذختملا تاءارجإلا ضع� ن�و ،ةبعص فورظلا هذV نإ

 JIغ .ة}ولطملا ةيانعلا ا�´لون ا�À لصوتن ^[لا تايا�شلل تصنن اننإف كلذل ،قيبطتلا دنع ölعتب وأ م*ف

 ضرأ LMع ةيباجيإلا اVراثآ انع ب¬Hت نأ نكمي ال ،ةذختملا تاءارجإلا لي�%ت ھجاوت ^[لا تا}وعصلا نأ

 .رارمتساب اrد,وجتو اrر,وطتل انوعدتو ،عقاولا

 ةيئان�تسالا ةيفرظلا هذV :9 ةمو�mGا اVذختت ^[لا تاردابملا ةفاÃ نأ LMع ديكأتلا بجي امك

 :Lفا�ت روظنم قفو اررضت ölكألا تالواقملاو تائفلاو ةش*لا تائفلا ®âإ اساسأ ة*جوم :�

 هذV ة4جاومل :©ام¬mا دوF¬4ا :9 ةمVاسملل ي�دملا عمت¬Fا LMع اضيأ دوقعم لمألاو ،^¨ماضتو

  .ة�Jمتملاو ةما4لا ھتاردابمب هونأ نأ الإ انV ^¨عسÈ الو .الذ}و اطارخناو ةيعوت، ةحئا¬mا

 رمألا قلعت¥و ،:Ëصلا ر¬mÊا تايضتقمب ما�Hلالا نم ةيمVأ لقي ال رمأ LMع ھيwنتلا دوأو

 كلتو ،ةيمسرلا اrرداصم نم ا,رصح رابخألا ءاقتساو ،ا*ج,ورت مدعو ،ةفئازلا رابخأـلا ةiراحمب

 .ةنpنأمطلاو نمألا قيقحتل طرش ا�´ف حاجنلاو ،ةيدرفو ةيعامج ةيلوؤسم

 عفJIل ھيلإ عرضتن يذلا لجو زع هللا :9 الوأ انتقثب ةمزألا هذr ىطخت÷س اننأب ن<قي ®�ع اننإ

 ةلالج ةدايقب ،^¨طولا محالتلا رارمتسا LMع كلذ دعz^ v"اسأ ل�شv نVارنو ،ءالبلاو ءا}ولا اذV انع

 ةلاح ما�حأب نJنطاوملا ما�Hلا LMعو ،عمت¬Fا تائف ةفا{ نJب نماضتلا LMعو ،هللا ھظفح كلملا

 تاطايتحالاب ما�Hلالا :9 رارمتسالا عم ،:Ëصلا ر¬mÊاب قلعتي ام اميس الو ةي³Gلا ئراوطلا

 .ةيمومعلا تاطلسلا تا�´جوت عيمجب ما�Hلالاو ،ةيدرفلا تازاHIحالاو

 ديدحت :9 ةصاخ ،ا*سورد نم اندفتسا دقو ،ھتوقو هللا لوحب ةنP\ا هذr نم جرخنس

 طقف سOل ،دجب نآلا لمعX انن�و .ناس�إلاب انمامتVا ة¥وقتو ،تاذلا LMع دامتعالاو ،تا¥ولوألا

 قيقحتل ةيباجيإ ةيمانيد M¯إ ،لضفأ ل�ش»و ،اع¿رس ةدوعلا نامضل اضيأ لب ،رئاسÀ#ا ليلقتل

 برغملا ا4حتف ^[لا ةيعامتجالا شاروألا M¯إ ىوقأ ل�شv عوجرلا M¯�و ،ةمادتسمو ةجمدم ةيمنت

 الو ،ةمزألا هذV ةيادب ليبق اVانفرع ^[لا ة¥ويmGا عاجHIسا M¯إ اذكو ،ا4قلطأ ^[لا ىI¡كلا تاحالصإلاو

 .بابشلا ليغش̀و ةلواقملا معدل "ةقالطنا" جمانرب لالخ نم اميس

   .ةحنم ®âإ ةنP\ا هذr ل,وحت لجأ نم ،اعيمج

 .ھتاÃرiو ®âاع¢ ھتمحرو مكيلع مالسلاو


