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ةمدقم§
يعمتجملا رثألا موهفمو ةمادتسالا نيب ةقالعلا§
رثألا ةمادتسم يعمتجملا لمعلا بيلاسأ§
ةيعقاو ةلثمأ§
ةكلمملا يف ةيريخلا تاسسؤملا نيب رثألا ةمادتسا عقاو§
يعمتجملا لمعلا ةداقل تايصوت§
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ةيدوجو ةياغ يهو انتفاقث يف ةيساسأ ةمادتسالا ةميق

.ةرثؤم ةيعمتجم تاردابم
:ةلثمأ

َةال>صلا>نِإَةال?صلاِمِقَأَوِباَتِكْلاَنِمَكْيَلِإَيِحوُأاَمُلْتا"

ُ?هللاَوُرَبْكَأِ?هللاُرْكِذَلوِرَكْنُمْلاَوِءاَشْحَفْلاِنَعىَهْنَت

"َنوُعَنْصَتاَمُمَلْعَي

ٍةَبSيَطٍةَرَجَشَكًةَبSيَطًةَمِلَكًالَثَمُ?هللاَبَرَضَفْيَكَرَتْمَلَأ"

"ِءاَم>سلايِفاَهُعْرَفَوٌتِباَثاَهُلْصَأ

>لُكاَهْطُسْبَتَالَوَكِقُنُعىَلِإًةَلوُلْغَمَكَدَيْلَعْجَتَالو"

"اًروُسْح?ماًموُلَمَدُعْقَتَفِطْسَبْلا

اوُلاَقًةَفيِلَخِضْرَْألايِفٌلِعاَجي$نِإِةَكِئَالَمْلِلَك[بَرَلاَقْذِإَو"

ُحaبَسُنُنْحَنَوَءاَمaدلاُكِفْسَيَواَهيِفُدِسْفُينَماَهيِفُلَعْجَتَأ

"َنوُمَلْعَتَالاَمُمَلْعَأيaنِإَلاَقَكَلُسaدَقُنَوَكِدْمَحِب

ٌمَمُأ?الِإِهْيَحاَنَجِبُريِطَيٍرِئاَطَالَوِضْرَْألايِفٍة?باَدنِماَمو"

ْمِهSبَرىَلِإ?مُثٍءْيَشنِمِباَتِكْلايِفاَنْط?رَفا?ممُكُلاَثْمَأ

"َنوُرَشْحُي

يِفُهوُرَذَفْمlتدَصَحاَمَفاًبَأَدَنيِنِسَعْبَسَنوُعَرْزَتَلاَق"

"َنوُلُكْأَتا?مSمًاليِلَق?الِإِهِلُبنُس
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يعمتجملا رثألا موهفم نم أزجتي ال ءزج ةمادتسالا موهفم

 ىوتسم يف مادتسم ضافخنا لثم مادتسم يعمتجم رييغت
.خلا ،ةيمألا ،ةنمسلا ،رقفلا

 ةيحصلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ةلاحلا يف رييغت
.نيديفتسملل

رثأ

 جئاتن
ىدملا ةديعب

 وأ ةراهملا وأ ةفرعملا وأ هجوتلا نع جتانلا كولسلا يف رييغت
.ةبستكملا ةصرفلا

جئاتن
ىدملا ةطسوتم

 ىدل ةصرفلا وأ ةراهملا وأ ةفرعملا وأ هجوتلا يف رييغت
 .نيديفتسملا

 جئاتن
ىدملا ةبيرق
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اهراثآ ةمادتسا ىدم يف يعمتجملا لمعلا بيلاسأ فلتخت

ةموظنملا ريوطت تاردق ءانب ةرشابم تامدخ

عيمجلل ميلعتلا ماظن ريوطت§
ةيحبرلا ةيحصلا لامعألا هيجوت§

سرادملل ةيرادإلا تاردقلا ءانب§
ةيحصلا لامعألا ةداير معد§

ركبم ميلعت ةيجهنم ريوطت§
نيعم ضرمل جالع ريوطت§

سرادم ليغشتو ءانب§
ةلثمأ ةيحص زكارم ليغشتو ءانب§

ةرطاخملا

ةكارشلا

دراوملا

رثألا عاستا

 ةمادتسا
رثألا
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ةثيدحلا ةلودلا موهفم لظ يف يحبرلا ريغ عاطقلا نم دوشنملا رودلا وه تاموظنملا ريوطت

ةموظنملا ريوطت تاردق ءانب ةرشابم تامدخ

عيمجلل ميلعتلا ماظن ريوطت§
ةيحبرلا ةيحصلا لامعألا هيجوت§

سرادملل ةيرادإلا تاردقلا ءانب§
ةيحصلا لامعألا ةداير معد§

ركبم ميلعت ةيجهنم ريوطت§
نيعم ضرمل جالع ريوطت§

سرادم ليغشتو ءانب§
ةلثمأ ةيحص زكارم ليغشتو ءانب§

ةرطاخملا

ةكارشلا

دراوملا

رثألا عاستا

 ةمادتسا
رثألا
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رغصلا يهانتم ليومت
دودحملا لخدلا يوذ نم لامعأ داور

+
لمعلا نادلب يف ءاكرش

+
ةدئاف نودب نوضرقم

=
1.3 نم رثكأ ليومتب تماق2005 ماع ذنم
نم رثكأ لداعت ةيلامجإ ةميقب ضرق نويلم

.%99 تغلب ليصحت ةبسنبو رالود نويلم700

 ةيضق لحت ةمادتسم لامعأ
رقفلا

ةمادتسم راثآ قيقحت لجأ نم اهميمصت مت ةيملاعلاو ةيلحملا تاردابملا نم ريثكلا كانه

ةمادتسم لامعأةمادتسم ةمظنأةمادتسم تايكولس

 ةفرعم رشن
+

 ةحلصملا باحصأ عم تاءاقل
+

ةينطو دراوم ةيمنت
=

 حامسلل ةيميلعتلا ةميسقلا ماظن دامتعا
 عونتلا معدي امم  سرادملا رابتخا بالطلل

 .سرادملا نيب ةسفانملاو راكتبالاو

 يف مادتسم رييغت
"عيمجلل قح ميلعتلا" ماظن

ةيعرشلا ةعاضرلا راكتبا
+

 ةنضتحُملا رسُألا نيكمت جمارب
+

 عسوت دوهجو تاكارش
=

 ةرسأ2500 ناضتحالل نومدقتملا ددع زواجت
ناضتحالا كولس ميظنتو رشن- ةيدوعس

 يف مادتسم رييغت
ماتيألا ةياعر ةموظنم
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تاردقلا ءانبو رشابملا تامدخلا ىلع زكرت ةكلمملا يف ةيريخلا تاسسؤملا تايجيتارتسا

0%5%10%15%20%25%

عسوت

ةفاقث

ماظن

ذيفنتلا ءاكرش

ةفرعم

ةيجيتارتسا

دراوم

 ىلا ةجاحلا
 زيكرتلا

صصختلاو

 ةكراشم فعض
 راودألا يف سلاجملا
ةيجيتارتسإلا

قيسنتلا ةبوعص
 نيب لماكتلاو
 ةلعافلا تاهجلا

 نع تامولعملا رفوت
 اياضقلاو تاجايتحالا
ةيعمتجملا

 ديدحت ريياعم
ايولوأ

علا ت
ءاط

 ةفرعم
 تايجهنم
جئاتنلا سايق

 ىلا لوصولا
براجتلا
ةلاعفلا

 تاردقلا فعض
ةيسسؤملا

ةفاقث فعض
جئاتنلا سايق

 ةدايز
ةيقادصملا

ةنامألاو

ف ةردنلا
 ي

عب
 ض

ختلا
ص

اص
ت

عض
اوتلا ف

لص

 رارقتسا
 تادايقلا

 ةمءاوم
 عم ةمظنألا
تادجتسملا

 ةيطارقوريبلا
 ةيموكحلا

حيراصتلاو

 دويق
 ةكرح
لاومألا

 نيديفتسملا لبقت
 نم هجوتلل
 ىلا ةيوعرلا
نيكمتلا

 هيوشت تالمح
يريخلا لمعلا

ايدحت
 ت

نلا
لقنو ةجذم

راجتلا
ب

يدحتلا هجاوت يتلا تاسسؤملا ةبسن

 ىلا ةجاحلا
 راثآلا ديدحت
 بولطملا
اهقيقحت

 نم ريثأتلا تايدحت
 ةداق رظن ةهجو
:تاسسؤملا

16%

42%

83%

0%20%40%60%80%100%

ةموظنملا ريوطت

تاردقلا ءانب

ةرشابم تامدخ

بولسألاب ةلماعلا تاسسؤملا ةبسن

45 لمع ةبسن
ةيريخ ةسسؤم
:بولسأ لكب
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 تامدخلا ةلق
 ةبسانملا ةينقتلا
يريخلا لمعلل

 ةيرارمتساو رفوت
ةيلاملا دراوملا

 ةلهؤملا رداوكلا ةردن
ةصصختملاو
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يعمتجملا لمعلا ةداقل تايصوت

9

تاببسماهلاياضقاهنأىلعةيعمتجملااياضقلاعملماعتلا

.تامدخلايفصقندرجمتسيلواهعملماعتللةصاخبيلاسأو

ةياغقيقحتللئاسواهنأىلعاهدراوموتامظنملايفريكفتلا

.يعمتجملاريثأتلا

رايتخاوةددعتملايومنتلاويعمتجملالمعلابيلاسأةسارد

.ةفدهتسملااياضقلاةعيبطلاهنمبسنألا

تاهجلاراودألقيمعمهفىلعينبملايجيتارتسالاعضومتلا

.ةموظنملايفتاعاطقلاو
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