
 م0دقت .- ,+*(ردت ل#لد
ة>ألا م#ظنت تاراش4سإ

'&د$صلل



+*وألا ةسلجلا
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 و :89كراشملا :89ب فراعتلا و ةلصلا م0عدت و ب+ردتلا حاتتفا•
.ة0لاتلا تاسلجلل د0همتلا
.ب+ردتلا فادهأ نع ةماع ة+ؤرب :89كراشملا د+وزت•
.ةN0+ردتلا ةرودلا نم :89كراشملا تاعقوت ةشقانم•
.ب+ردتلا ءانثأ عبتVس TUلا ة0ساسألا دعاوقلا ءاسرإ•
 ̀عضوم صخ\ ام0ف :89كراشملا تامولعم ىوتسم م0يقت•

 .ةرودلا

ةسلجلا فادهأ
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 ةحصلا; ةصاخلا لاصتإلا تاراهم و ةفرعملا '&%سحت•
.ةلدا?صلا '&%ب ةDألا م?ظنتو ة?باجنإلا

بMردتلا نم ضرغلا
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::<عارداق:9د1صل6حبص1سة01/ردتلاةرودلاة&اهنب•

GةFألام1ظنت9إةوعدلا–
H

ةنمأوة1حصةسرامم6عمتجملا

Oلا–
P

اهنعة1فا6تامولعمءاطعأوةFألام1ظنتتامدخلجــــ/و

نعة1فا_لاتامولعملا^ةFألام1ظنتتامدختسمدادم\بما1قلا–

ةجاحلادنعاهيلإنأجل&cPلانbامالاوةمدختسملاةل1سولا

Gرارمتسإلامعدلكلذو)تال/iحتلا(
H

لالقإلاوةل1سولامادختسا

لئاسولامادختسأ^ةقلعتملالrاشملانم

Ouفحتبما1قلا–
H

ةدوعلا9إتاعطقنملاوأتامدختسملاOuغتاد1سلا

وةمزاللاة&اعدلالمعق/xطنعةFألام1ظنتلئاسومادختسأ9إ

.لئاسولا^ةقلعتملافواخملاوتاعئاشلا<عدرلا

ة/xحةعفتنمللحاتيcPحةFألام1ظنتلةفلتخملالئاسولاOuفوت–

Oفلةدتمملئاسولاة1حالصنوكتنأورا1تخإلا
P

.ةل/iطة

ةرودلا فادهأ
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-ارغجلاراش%نالا•
.

78لاتا4لد4صللعساولا
باوبأ<=تعت9

.ة4ناجملاتاراش%ساللةحوتفم

•IلاأجلKث=Mنعلاؤسلاوةراش%ساللةلدا4صللنوWضع

.مههجاوت78لاة4حصلالYاشملا

-ماهلاةلدا4صلارودل•
.

ه4جوتوة4نفلاتاراش%سالامIدقت

cMعفتنملا
iعدh4أتلاوأجالعلللثمألامادختساللءاوس.

j.جرلاةروkإعnجلاعملاب4بطلا.

؟ةلدا4صلا بwردتب مامتهإلا اذامل



ة+ناثلا ةسلجلا



8

23ا0سلا عضولا +*ع فرعتلا•
+ 43

 6م +
.ةDألا م:ظنت تامدخ ة:مهأ *ع فرعتلا•

ةسلجلا فادهأ
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نا,سلاع:مجمغل220141م01صلا.-ا,سلاحسمللاقفو•
2014ماعةمسAنويلم288م.=
ءاصحإلاوةماعلاةئبعتللىزكرملازاهجلابسحJKخألامقرلا•

2017وينوي.=ةمسAنويلم94.7
.=للخلا•

_.hعم1وأنا,سلاتاجاحوةلودلادراوم.aKبنزاوتلا_ .-ا,سلاومنلاتالدعموةmداصتقالاةlمنتلاتالدعم.aKبرخآ
_

ةlنا,سةل,شم_qإيدؤي
•mلاباجنإلالدعمفرعwxعxه~جن{سىذلالافطألاددعهنأ

wxلاباجنإلالدعمدازدقو.ةlباجنإلااهتاlحةmاهنبةدlسلا
Åبكل,شJKبامaK.2008إدولوم3.0نم2014وq3.5دولوم
.ةدlسلwل

.-ا,سلا عضولا
_ =.

2م _
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ة=لاحلااهتا89تسم7ع45ا2سلاومنلاتالدعمرارمتسا•
:Dإىدؤيس
ة=منتلادوهج7عدئاعلاعجارت–

نا2سإلاوةحصلاوم=لعتلا7عقافنألاP5درفلابNصنضافخنإ–
اهعاونأ`ةقاطلاوەا=ملاوة=عارزلاضرألاوتالصاوملاولقنلاو

4iاذغلاءافتeإلاوة=مألاوةلاطdلانمدحلاة8bعص–

قلعتيام=فة=نا2سلاةداo9لانعةجتانلاة=ئlبلاتاjدحتلادjازت–
ثولتلاوەا=ملا`

7عاdلسسكعنياممتاjافنلانمصلختلا7عةردقلافعض–
.5|}نطاوملاةحص

ة=نا2سلا ةل2شملا نع ةجتانلا ة=بلسلا راثآلا
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م0ظنت:9إجاتح5اهنمدحلاوة0نا+سلاةل+شملاةهجاوم•
CDع5الة?ألا

CDع5نIلوباجنإلاعنم:
ددعلاباجنإ:

QDلافطألانمبسانملا
بسانملاتقولا:

م0ظنتلئاسولامعتسأنمة0ق0قحرطاخمكانهتسTل•
QDنم+5دكؤملارطخلانIلوة?ألا

ىذلارركتملالمحلا:
eعاًرطخل+شiلا(مألاةحصmDDnفpحلوأةدالولادعq:
.لافطألاو)خلا...ا0م0نألاومدلارقفلوأسافنلا

ة?ألا م0ظنت
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 ثAح تاعضرمللو ةدالولا دع4 ام ة12فل ة-سانم لئاسو كانه•

ضMأ كانهو ةAعAبطلا ةعاضرلا Jع رثؤت ال اهنأ
ً

 لئاسو ا

ثيدح تاجو12Pملل ة-سانم
ً

 لمحلا لAجأت Jع نهدعاسT ا

P à_غر اذإ لوألا
P
b كلذ. 

قئاع لmشT اهلئاسوو ةlألا مAظنiب ةقلعتملا تاعئاشلا•
ً

 ا

Mنأ عنمiو بوغرملا ردقلا4 لئاسولا راشpەذهل يدصتلا بج 

 .تاعئاشلا

)عبات( ةlألا مAظنت
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23 لمحلل ة-حصلا تاقوألا•
:

67ب–
.اماع35 و20 نس 8

–Aع رهشأ6 دعI ضاهجإلا نم لقألا.

 ةحصلا ةحصلا ةمظنم تا-صوتل اقQط تاونسM3 5ا3 نم–

 د-لاوملاو ءاس\لل ة-حصلا جئاتنلا لضفأ ققحV امم ة-ملاعلا

d ،لافطألاو عضرلاو
8
 ذخألا عم ،j7نiسملاو رحلا را-تخالا قا-س 3

A67ع
.بولطملا ةrألا مجحو اVاونلاو ةmnصخلا راQتعالا 8

)عبات( ةrألا م-ظنت
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 تادالولا <=>ب ةدعا8ملل 45صلا ت2قوتلا نا تاساردلا تت%ثا•
:هنا ث2ح تاونس5-3 نم وه
 ة]ألا م2ظنت لئاسو مادختسا ،تاهمألا تا2فو ثودح نم للقت–

.%30 ة8سbب تاهمألا تا2فو ضافخنأ _إ ىدأ

<k فh>>iلا تالاح نم للقت–
 روهش ةثالثلا ةصاخ لمحلا ءانثأ 5

 .لمحلا نم ة=hخألا

 .ا2م2نألا تالtشم نم للقت–

 .محرلا راجفنأ تالاح نم للقت–

تادالولا <=>ب ةدعا8ملا ة2مهأ
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 هCلع بت@?ي امو ثولتلل 789اجنإلا زاهجلا ضرعت صرف نم للقت–
.ةCحص تالFشم نم
.CV9بط لFشS اهتاCح ةلوازمو ةحارلل ةصرف ةأرملا M9عت–
–Wفو تالاح نم للقCلاوملا  تاCد. 
–Wنم للق Zةرك\ملا ةدالولا ة\س. 
–Wنم للق Zلاوملا ة\سCبطلا نزولا نم لقأ دCV9. 
 .لفطلل ةWاعرلاو مامتهألا تاونس ددع نم دbcي–
 ةدمل لفطلل ةCعCبطلا ةعاضرلا lع زك@?ل مألل ةصرفلا M9عت–

 .لوطأ

)عبات( تادالولا pqrب ةدعا\ملا ةCمهأ
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اً<سانم ەارت يذلا ءانبألا ددع بجنت نأ ة*ألا قح نم•

ق<ط اهفورظل
ً

.اهتاجاIتحأو اهتبغرل ا

 ةلIسولا اوراتخ] نم مهو VWXعفتنملل ةحاتم لئاسولا عيمج•

 تامولعملا eع مهلوصح دعc مهل ة<سانم اهنوري `̂_لا

j امc لئاسولا لi نع ةقIقدلاو ةحIحصلا
X
 تامولعم كلذ `

.ةراتخملا ةلIسولل ةلمتحملا راmXألاو عفانملا نع

 ةصاخلا تامولعملا لe iع لوصحلا VWXعفتنملا قح نم•

cسولاIعاومو اهوراتخأ `̂_لا ةلIاتملا دcلاتالاحلاو ةع_̂` 

ي نأ بج]
ُ

 .ةمدخلا مدقم اهيف عجار

ة*ألا مIظنتل يyملا x̀وقلا جمانuvلا ئدا<م
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مهقحمهنععنم=اللئاسولانميألوبق/.-عفتنملاضفر•
D/
EعلوصحلاHحصلاتامدخلاLألومهلىرخألاةSمه.
لئاسوE[دختسمنممهنوZلدارفألا/.Wفحتلوبقملا.Wغنم•

نمققحتامHعةمدخلاE[دقم/.WفحتوأةSألامLظنت
.تافدهتسم
همرجgواًمامتضوفرمةSألامLظنتلةلLسوكضاهجإلا•

نوناقلاوعjkلا

)عبات( ةSألا مLظنتل يsملا E[وقلا جمانWqلا ئداnم
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.تامولعملا -ع لوصحلا قح•

 نسلا نع رظنلا ضغ< ةلوهس; ةمدخلا 7إ لوصولاقح•
.ةفاقثلاو RSامتجالا عMنلاوةدHقعلاو لصألاو ةHسGجلاو

.رارقلا ذاختاو راHتخالا ةVWحلاقح•

.يأرلا ءاد<إ و ةحارلاو ما[\حالا قح•

ةHباجنإلا ةحصلاو ةfألا مHظنت تامدخ< عفتنملا قوقح
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.ة/.لاوة+صوصخلاقح•
 دادمألاC ةصاخلا تامولعملا =ع لصحت(ة/رارمتسالا قح•

.)اهب ةقلعتملا تامدخلا و ةل+سولاC رمتسملا

.ةنمآ ة+حص تامدخ MNلتو ةمالسلا قح•

 ة+باجنإلا ةحصلاو ةWألا م+ظنت تامدخC عفتنملا قوقح
)عبات(
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/ا.سلا حسملل اق$ط•
0
 تاد<سلا نم %59 ،)2014( 31صلا 1

Aملا
B0ا<لاح تاجو F

0
 ،ةQألا م<ظنتل ةل<سو نمدختسG Hم 

F عضولا ه<لع نا̂ امع ف<فط ضافخنأ لثمU اذهو
0

 ماع

2008)60%(.

F ةQألا م<ظنت لئاسو مادختسا ة$سk دijت•
0

 ىرح$لا هجولا 

F اهتpسk نع )64%(
0

.)r )50%$قلا هجولا 

F ةQألا م<ظنت
0
Gم 1
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57%

21% 23%

63%

83%

34%
43%

79% 75%

37%

16%

65%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

لئاسولا لك تاديسلا ميقعت ىركذ ىقاو بلاول نقح بوبح

ةبسنلا

ةليسولا

يموكح عاطق صاخ عاطق

.- ة+ألا م&ظنت
)عبات( 1م /

الا ميظنت لئاسو تامدختسم نإ•
ٔ

ا نلزام رصم ىف ةرس
ٔ

 ىتلا ةليسولا ىلع الوصح رثـك

ىموكحلا عاطقلا نم اهنمدختسي
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59%

30%

16%

9%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

لئاسولا لك بلاوللا بوبحلا نقحلا ىرخا

ةبسنلا

ةليسولا

-, ة*ألا م%ظنت
)عبات( 0م .
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4% 6% 5%

11%

2%

30%

8%

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

ةليسولا لشف لمحلا ىف ةبغرلا ا
ٔ

 ةطبترم بابس
باجنٕالاب

ا
ٔ

 و ةيبناج ضارع
ا
ٔ

ةيحص بابس
 ةليسو ىف ةبغرلا

ةيلعاف رثـكا
ا
ٔ

ا ببس ى
ٔ

رخ ةليسولا ريغت

ةبسنلا

ببسلا

.- ة+ألا م&ظنت
)عبات( 1م /

الا ميظنت لئاسول تامدختسم10 لك نم3 ىلاوح•
ٔ

 نع نفقوت دق رصم ىف ةرس

.مادختسالا ةيادب نم رهش12 ةرتف لالخ ىف مادختسإلا
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ةجاحنهيدل7م61ا+لاحتاجو01/ملاتاد+سلانم13%•
61ة<غرلا61لثمتت%5،ةIالام+ظنتلئاسولةا<لم>/غ

.باجنإلادTدحت61ة<غرلا%8و،Qاتلادولوملال+جأت

نس61تاد+سلالمش\"ةIألام+ظنتلةا<لملا>/غةجاحلا•
نهنaلوةIألام+ظنتلئاسونمدختس\ال0_اللاباجنإلا
باجنإلافاقTإوأ)ةدعا<ملا(Qاتلالفطلال+جأتbc161غري
mدحت(ا+لTد("

61 ةIألا م+ظنت
o عبات( 7م(
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ة@ألا م5ظنت لئاسول ة45ناجلا راثآلا نأش+ فواخملا•

اهيلع لوصحلا نKامأ وأ ة@ألا م5ظنت لئاسو نع تامولعملا صقن•

.ةمدخلا مUدقت نKامأل لوصولا ةRSعص•

 دع[ ب]س+ ةثيدحلا ة@ألا م5ظنت لئاسو Wع لوصحلا ةRSعص•

.ة5لاعلا ةفل_تلا وأ ةمدخلا مUدقت نKامأ

.تاعمتجملاو @ألاو جاوزألا نم ةضراعملا•

Kfألا باdسألا
g

ة@ألا م5ظنت لئاسو مادختسا مدعل اعويش 



ةثلاثلا ةسلجلا
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 و اهمادختسا ة2ف2كو ةفلتخملا ة5ألا م2ظنت لئاسوب ماملإلا•
 .ةJ2ناجلا اهضارعأ و اهتاABCمم

 ةقلعتملا تاعئاشلا و فواخملا Oع درلا ة2ف2ك ةفرعم•
.لئاسولا ضعTب

ةسلجلا فادهأ
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ةفلتخملا ة0ألا م,ظنت لئاسو
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ة4كرملا ة/ألا م,ظنت صارقأ•

نومرهلا ة9داحأ ة/ألا م,ظنت صارقأ•

نومرهلا ة9داحأ ة/ألا م,ظنت نقح•

ة4كرملا ة/ألا م,ظنت نقح•

CDلا ةلوسA@لا•
E دلجلا تحت عرزت

R ة/ألا م,ظنت لئاسو•
S
E ةئراطلا تالاحلا

ة*نومرهلا ة.ألا م*ظنت لئاسو
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 نم ةضفخنم تاعرج 8ع ىوتحت ة2ألا م.ظنتل بوبح $#•
 تانومرهلا لثم IJKجوEMسألا نومرهو IJKتسجوEFلا نومره
 مسج IJK( VKجوEMسألاو نوEJتسجوEFلا نومره( ة.ع.بطلا
.ةأرملا

.ةح.حصو ةمظتنم ةق̀_ط^ تمدختسا ام اذإ ة.لاعفلا ة.لاع•

-تkسورك.م  :قاوسألا VK ةدجاوتملا صارقألا ضعdل ءامسأ•
.IJKمساp-نول.فرم-اEJنيج-تسل.س

ةdكرملا ة2ألا م.ظنت صارقأ
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 طاخم ةجوزل ةدا1ز ق1;ط نع ا6ئزج ض01بتلا ثودح عنمت•
 لTق نم هقاPQخا متي نأ بعصلا نم لعجF امم محرلا قنع

.ة01نملا تاناويحلا

ةTكرملا ة_ألا م6ظنت صارقأ لمع ةق1;ط
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 لوزن ما@أ ددع نم للقتو ة67هشلا ةرودلا ماظتنأ (ع دعاس#•
.هتيمCو مدلا

HI دعاس#•
J نألا جالعNمNف للقت اهنأل اPQو مدلا لوزن ةCهتيم. 

HI دعاس#•
J لقتNحلل بحاصملا رتوتلاو مالآلا لNض. 

 فقوتلا روف باجنإلاو لمحلا (ع ةردقلاو ة[\صخلا ةدوع•
.مادختسالا نع

.ضNبملاو محرلا ناطd نم ة@امحلا HI دعاس#•

ةnكرملا ةdألا مNظنت صارقأ تاPiIمم
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: ةط5س7لا ة45ناجلا ضارعألا ضع) ثدحت دق•
;

 ة>اد) 

 :لثم  ;Hتخت ام ناعE نCل و مادختسالا

 .ط5سO عادصو نا5ثغ–

: مد تارطق لوزن–
;
V غWX و ض5حلا تاقوأZةأرملا ت^س[ اذإ ةصاخ 

اصرق ذخأ
d

.eWfأ وأ 

ةlكرملا ةEألا م5ظنت صارقأل ة45ناجلا ضارعألا
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?<ل ةدوجو ة-م7 6ع رثؤت اهنأ ث-ح تاعضرملا•
.مألا @

N تاطلجو بلقلا تامامص ضارمأE تاEاصملا•
@

O بلقلا

\]أ وأ140Y90( مدلا طغض عافترأو
]

 تاض̀_مو )

 .ركسلا تافعاضم

\]أ نهرمع نا7 اذإ ةصاخ تانخدملا•
]

 نخد`و ةنس35 نم 

\]أ
]

-موي ةراج-س15 نم 
ً

 .ا

ةyكرملا ةwألا م-ظنت صارقأ مادختسإ عناوم
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 مدلالوAA@ل لوألا مويلا نم اًءد8 موي ل3 اًصرق ةد+سلا ذخأت•
 ذخأ نع ةد+سلا فقوتت مث )اًموي21( طGHIلا متت CDح

طZHI أدVت مث ماYأ ةعVس ةدمل صارقألا
ً

 رظنلا ف[8رخآ ا
.ض+حلا ماYأ نع

•d
A

d ثودح ةلاح 
D

 ةراشmسا بجijA Yموي نم g@hأ لاهسا وأ ء

d ب+بطلا
A

.بوبحلا ة+لعاف نامضل تقو برقأ 

ةVكرملا ةZألا م+ظنت صارقأ لامعتسا ة+ف+ك
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C امهت@س? <=لا >;:تبحلا وأ ة6حلا ةد2سلا لوان*ت نأ بج#•
<

 

C رمتسLو ه2ف ركذتت تقو برقأ
<

CاM لوانت 
>

 .بوبحلا 

TUأ وأ بوبح3 تRس? اذإ•
V

 ما#أ3 ارخأتم طXYZلا تأدM وأ 

 مادختسا عم طXYZلا لم`ت و اهت@س? <=لا بوبحلا ذخأت

Cاولل جوزلا
>

.ة2لاتلا ما#أ7لا عامجلا بنجت وأ ىركذلا 

C هلمع بج# ام
<
l ألا م2ظنت صارقأ نا2س? ةلاحqة6كرملا ة
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: هتراش4سأ و ب0بطلل ع+جرلا بج#•
;

:ةلاح 

: د#دش ملأ–
;

.;HIقاسلا وأ ،ردصلا ،نطBلا 

.داتعم MIغ د#دش عادص–

Sصن عادص–
;

T بوحصم Xةرذنم ضارعأ.

.;HIعلا وأ دلجلا رارفصإ–

–aأ نا0سcM
d

.ة0لاتتم صارقأ3 نم 

ijلا رطخ تامالع
T kب0بطلا ةراش4سا بجوتس
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 ةضفخنم تاعرج 8ع ىوتحت ة2ألا م.ظنتل بوبح $#•
 P QJ.بطلا نوDIتسجوDEلا نومره لثم HIJتسجوDEلا نم ادج
.ةأرملا مسج

:اهتيلعاف•
.ةح.حص ةقabط^ و ماظتنا^ تمدختسا اذإ ة.لاع اهتيلعاف–

.ة.ع.بطلا ةعاضرلا ءانثأ تمدختسأ ام اذإ ة.لعافلا ة.لاع–

.تاعضرملا DIغ نم تامدختسملا HIJب اهتيلعاف لقت و–

-تولورك.م :قاوسالا QJ ةدجاوتملا صارقألا ضعkل ءامسأ•
.رونوف.ل-نوتيلسsا

نومرهلا ةvداحأ ة2ألا م.ظنت صارقأ
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 رورم كلذ< بعص:ف محرلا قنع طاخم ةجوزل نم د%$ت•

 .)ة%Mنملا تاناويحلا( ة%Eكذلا اCالخلا

 .ض%Mبتلا ثودح عنمت•

نومرهلا ةCداحأ ة[ألا م:ظنت صارقأ لمع ةق%Eط
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 ة2Aتحملا بوبحلا مادختسا نع فقوتلا دع5 ة23صخلا ةدوع رخأتت ال•

Bع
C

IJتسجوDEلا 
K

.طقف 

•Pنأ نكم Tاهلمعتس Xسلا لZقت تاد\A]لعاف5 اZنهيف ام5 ناماو ة 

 :تادZسلا

.بZبطلا ةراشcسا دع5 و ةدالولا دع5 تاعضرملا–

.بZبطلا ةراشcسا دع5 و ةدالولا دع5 تاعضرملا DJغ و–

jاللا–
k

jاللا و لافطأ نهيدل 
k

IEجني مل 
K

.طق 

tا[م ضاهجإلا دع5–
u

.ة

}لا رئاجسلا ددع وأ نهرمع نع رظنلا ضغ5 رئاجسلا تانخدم–
k

C
 Pاهننخد 

اZموي

|

.

اZلاح )مدلا رقف( اZمZنألا5 تا5اصملا–

|

.اق5اس وأ 

jاللا–
k

C
 PناعIJ

K
Çاود نم 

C
IJقاسلا 

K.

ÖÜلا ةعانملا صقن سوDJف5 تا5اصملا–
u

.ي

DJمم
K

نومرهلا ةPداحأ ةtألا مZظنت صارقأ تا
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; ةط6س8لا ة56ناجلا ضارعألا ضع( ثدحت دق•
<

 ة=اد( 

 :لثم  >Iتخت ام ناعF نDل و مادختسالا

; مد تارطق لوزن–
<
Q غST اذإ ةصاخو ض6حلا تاقوأ Zةأرملا ت]س 

صرق ذخأت نأ
ً

 .bScأ وأ ا

 .ةklهشلا ةرودلا لو>>Sل تقؤم عاطقنا ثدح= دق–

 .ط6سm عادص–

نومرهلا ة=داحأ ةFألا م6ظنت صارقأل ة56ناجلا ضارعألا
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 ةل@سوك نومرهلا ة(داحأ صارقألا لامعتسا لضف( ال ةداع•
:تاد@سلل ةFأ م@ظنت
LMاللا–

N )ناعPQR ا@لاح
S

 وأ قاسلاY ةق@معلا ةدروألاY ةWXمد ةطلج نم 
.ةئرلا

 .يدثلا ناطab تاYاصملا–
LMاللا–

N )ناعPQR ع رثؤت ضارمأ نمi لا فئاظوlmماروأ وأ دYلاlmد. 

نومرهلا ة(داحأ ةFألا م@ظنت صارقأمادختسإ عناوم
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A@و  عاطقنأ تا89ف يأ نود3 ا0ًموي ذخؤت نأ بج#•
B سفن 

.موي لJ نم ت0قوتلا

 ةراش[سا عم اه8Zغ ةWح ذخأت لاهسا وأ ء9@ ثدح اذإ•
 .تقو برقأ A@ ب0بطلا

نومرهلا ة#داحأ ةlألا م0ظنت صارقأ لامعتسإ ة0ف0ك



44

•"#
3 نم ?<=أ ەداع,م نع رخأتلا وأ صرق نا,س* ةلاح $

#" صرق ذخأت ،تاعاس
#Iاتلاو ەركذتت تقو برقأ $

$ "#
 ەداع,م $

T"اولا مدختسO وأ عامجلا نع عنتمتو
 #XYموي ةدمل يركذلا $

#" ب,بطلا Y<شZسOو
تقو برقأ $

#" هلمع بج_ ام
 ةfداحأ ةeألا م,ظنت صارقأ نا,س* ةلاح $

نومرهلا
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:ةلاح ;: هتراش4سإ و ب0بطلل ع+جرلا بج#•

;Cصن عادص–
D بوحصم Iةرذنم ضارعأ.

.ةUVبك تا0م_I وأ ةلR+ط تا]Uفل داتعم UVغ فQRن–

.;bVعلا وأ دلجلا رارفصإ–

.نطfلا لفسأ د#دش ملأ–

–hأ صرقلا داع0م نع رخأتلا وأ صرق نا0سoUp تاعاس3 نم.

]tلا رطخلا تامالع
D uب0بطلا ةراش4سا بجوتس
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 :مقعلا ب3س1 ة/ألا م,ظنت صارقأ•
 نوزكريةمدخلا @?دقم نأ ل,لد: مقعلا ة/ألا م,ظنت صارقأ ب3س1 ال–

OP صارقألا تاد,سلا ذخأت نأ ة,مهأ Hع
ثدحT نأ ة,شخ اهدعوم @

abاللا تاد,سلل ةل,سولا ̂[يغتل ةمدخلا ومدقم أجلT دقو لمح
 ال @

OP صارقألا ذخأ نركذتي
 .اهدعوم @

 :ماروألا ب3س1 ة/ألا م,ظنت صارقأ•
 ةد,محلا ًءاوس ماروألا عاونأ نم عhن يأ ة/ألا م,ظنت صارقأ ب3س1 ال–

 نأ ة,ملعلا ثاح:ألا تتvثأ ث,ح حيحصلا وه سكعلا ل: ةثnبخلا وأ
xbت ة/ألا م,ظنت صارقأ

 محرلاماروأ :لثم ماروألا ضع: نم تاد,سلا @
 .ةثnبخلا P̂}ض,بملاو

OP ب3س|ت ة/ألا م,ظنت صارقأ•
:P̂}هوشم لافطأ ةدالو @

 نم ةجتان تاهوش1 وأ بويع ه: لفط ةدالو ةلاح يأ لجس1 مل–
.لماح @Ö امنnب أطخلا: ة/ألا م,ظنت صارقأل مألا لامعتسأ

  ة/ألا م,ظنت صارقأ: ةقلعتملا تاعئاشلا مهأ
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 <عىوتحت نقحلا ق67ط نع ة1ألا م'ظنتل ةل'سو #•

JKتسجوGHلا نمةضفخنم تاعرج
L نومره لثم 

S T'بطلا نوGKتسجوGHلا
L

.ةأرملا مسج 

ادج ة'لعافلا ة'لاع•
Y

ةح'حص ةق67ط\ اهلامعتسا دنع 

)اGKفورcdبيدلا( نومرهلا ة`داحأ ة1ألا م'ظنت نقح
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 ا@الخلا رورم بعص:ف محرلا قنع طاخم ةجوزل نم د%$ت•
.)ة%Kنملا تاناويحلا( ة%Cكذلا
 .ض%Kبتلا ثودح عنمت•

اXYفورKWبيدلا نقح لمع ةق%Cط
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.34ويلا ركذتلا +إ جاتحت ال•

;: دعاس6•
 ةNفNللا ماروألاو محرلا ةناطD ناطA نم ة=امحلا 4

Dمحرلا.

;: دعاس6 دق•
 صقن اNمNنأو ضوحلا تاDاهتلا ضرم نم ة=امحلا 4

.)مدلا رقف( د=دحلا

 طقف ;efتسجوbcلا نقح مادختسا ا_̂[قت تادNسلا ل] عيطتس6•
DلعافNنامأو ة Dام :;

 تادNسلاو ،ةنس40 قوف تادNسلا كلذ 4
opاللا

اثيدح نضهجأ 4
t

 ددعو نسلا نع رظنلا ضغD تانخدملاو ،
اNموي ةنخدملا رئاجسلا

t
6 دعD( تاعضرملا bfغ و تاعضرملاو ،

.يÑÖÜلا ةعانملا صقن سوbfفD تاDاصملاو ،)ةدالولا نم عيباسأ

اbfفورâäبيدلا نقح تا;bfمم
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; ةط6س8لا ة56ناجلا ضارعألا ضع( ثدحت دق•
<

 ة=اد( 

Iتخت ام ناعF نDل و مادختسالا
<

 :لثم  

; تاNOغت–
<

Q
 ،ض6حلا ةرود ماظتنأ مدع :لثم ،ة6ض6حلا ةرودلا 

; مد تارطق لوزن
<

Q
 .ض6حلا عاطقنا وأ ض6حلا تاقوأ NOغ 

عويش لقأ ة56ناج ضارعأ ثودح–
ً

 روعشلا ،ط6س8لا عادصلا :لثم ا

 .نزولا ةداrزوأ ه6لع طغضلا دنع ةط6سm مالآو يدثلا ءالتمأ(

–;
<

; رخأت ثدح= دق تاد6سلا ضع( 
<

 vإ لصت دق ةدمل لمحلا 

.نقحلا مادختسا نع فقوتلا دع( روهش3-9

اNOفور�~بيدلا نقحل ة56ناجلا ضارعألا
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.ةدالولا نم عيباسأ6 رورم ل-ق تاعضرملا•

DE دCدش عافترا•
F ا-قنالا( مدلا طغضME

F 160ئز مم-RS
F وأ 

RS-ئز ممZF 100اسXنالا ،TUVأ
F أ وأTUV(.

ا\لاح È_ناعت ŜFاللا تاد\سلا•
b

 قاسلاj ةق\مع ةghمد ةطلج نم 
 .ةئرلا وأ

ا\لاح È_ناعت ŜFاللا تاد\سلا•
b

 قباس qrFط خــــhرات نهيدل وأ 
.È_ياyzلاj قيض وأ دادسxال ةج\vن بلقلاj ضرمل

.ة\غامد ةتكسل قباس خــــhرات•

اÙفورgÅبيدلا نقح مادختسإ عناوم
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12لا رطخلا لماوع نم د'دعلا•
 زاهجضارمأ: ة:اصإلا 7ع دعاس4 3

 وأ مدلا طغض عافترا :لثم )MNOياJKلاو بلقلا( ةDEمدلا ةرودلا
.يركسلا لوبلا

12لا هتاkcسم مiيقت لcق ،Jفم eNغ c73هم فaEن•
 نأ لمتحت 3

.ةeNطخ نوكت

tاللا تادiسلا•
2
 هنم MNOناع' وا .يدثلا ناطyJ نهتباصإ قبس 3

اiلاح

tاللا•
2
~ يركسلا لوبلا تافعاضم نم MNOناع' 3

O
 MNOعلا وأ ،MNOياJKلا 3

.1Ç3صعلا زاهجلا وأ �73لا وأ

.دácلا: ماروأ وأ دácلا فئاظو 7ع رثؤت ضارمأ•

)عبات( اeNفورDâبيدلا نقح مادختسإ عناوم
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•#$
 ذخأت نأ وأ ،لمح دوجو مدع نم د3أتلا دع, تقو يأ %
$# ةنقحلا ةدDسلا

7لا لالخ ( ةرودلا لوزن ماKأ نم موي يأ %
.)ةرودلا ةKاد, نم ماKأ
.روهش ةثالث لX ةنقحلا ذخأ رركتو•
 دعوملا دع, عيباسأ4 وأ لbق $àعوبسأ اهئاطعأ نكمK و•

.ددحملا

اlaفورijبيدلا نقح لامعتسا ةDفDك



54

:ةلاح ;: هتراش4سأ و ب0بطلل ع+جرلا بج#•

;Cصن عادص–
D بوحصم Iةرذنم ضارعأ.

.ةUVبك تا0م^I وأ ةلR+ط تا]Uفل داتعم UVغ فQRن–

.;bVعلا وأ دلجلا رارفصإ–

.نطfلا لفسأ د#دش ملأ–

]jلا رطخلا تامالع
D kب0بطلا ةراش4سا بجوتس
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 =عىوتحت نقحلا ق56ط نع ة0ألا م&ظنتل ةل&سو "•
 نومره و KLMتسجوHIلا نومره نم ةضفخنم تاعرج
 نوHLتسجوHIلا نومره ة&ع&بطلا تانومرهلا لثم KLMجوHNسألا

.ةأرملا مسج KLM VMجوHNسألا و

 .ة&لعافلا ة&لاع•

VM ةدجاوتملا نقحلا مسا•
ت^سوHLMم :قاوسألا ]

ةbكرملا ة0ألا م&ظنت نقح
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 .ض01بتلا ثودح عنمت•

 رورم كلذF بعصBف محرلا قنع طاخم ةجوزل نم د41ت•
 .)ة01نملا تاناويحلا( ةM1كذلا اKالخلا

ة\كرملا ةZألا مBظنت نقح لمع ةقM1ط
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0/ ةدحاو ةرم ذخؤت•
 ةد<سلانا<س> ةصرف لقت كلذ5و رهشلا 1

 ةنقحلل ررقملا دعوملل

 م<ظنتل ةTكرملا صارقألا بويعو تاLM0مم اهيلع قبطنت•
.ة<\ناجلا ضارعألا كلذكو ةXألا

ةTكرملاةXألا م<ظنت نقح ة<\ناجلا ضارعألاو تاLM0مملا
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:9 8وألا ة45هشلا ةنقحلا ةد+سلا ذخأت•
 مد لوزن ءانثأ ;

.مدلا لو::Kل لوألا مويلا لضف5و ض+حلا
.دعوملا سفن :9 ا45هش اهذخأ متي مث•

•Uق ع_بسأ \]ح اهئاطعأ نكمbوأ ل cددحملا دعوملا دع.

ةbكرملا ةhألا م+ظنت نقح لامعتسإ ة+ف+ك
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:مقعلا ب2س0 ة.ألا م*ظنت نقح•

H ب2سGت اهنDلو مقعلا )اABفور=>بيدلا (  ة.ألا م*ظنت نقح ب2س0 ال–
I
J 

 فقوتلا دنعو تاد*سلا ضع] ىدل مادختسألا ءانثأ ةQRهشلا ةرودلا عاطقنأ
 نقحلا لامعتسأ لhق لاحلا امe ةمظتنم ةQRهشلا ةرودلا دوعت مادختسألا نع
.لمح ثدحl mل )رهشأ9 نم لقأ( رهشأ ةدعل ةأرملا جاتحت دق نDلو

 :ماروألا ب2س0 ة.ألا م*ظنت نقح•
 tBIب ثدح ة.ألا م*ظنت rع اABفور=>بيدلا نقح ةردقل فاشpGأ لوأ–

vاللا تاد*سلا
w
J mبخلا محرلا ماروأ نم نجلاعyنقحلا نم ع>نب ةث mع يوتحr 

H دوجوملا نومرهلا سفن
I
J فور=>بيدلا نقحABفور=>بيدلا نقح نإف كلذلو اABا 

Éwت
J بخلا محرلا ماروأ نم تاد*سلاyةث.

H ةداRز ة*نومرهلا لئاسولا ب2س0•
I

: نزولا 

H ةف*فطلا تاABغتلا ضع] ة*نومرهلا لئاسولا ب2س0 دق–
I

 ءاوس نزولا   
 و ةنس لe ول*كå 2إ1 نم ةداáRلا رادقم نوكm دق و ناصقنلا وأ ةداáRلا]
mع بجr ة*ئاذغلا اهتاداع ةعجارم ةد*سلا .

ة.ألا م*ظنت نقح] ةقلعتملا تاعئاشلا مهأ
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 ة4Dبنأ نعةرا=ع # لوعفملا ةل45ط ة1ألا م)ظنت ةل)سو $#•
EسالG(غص ة)كKLة MN

 تحت عضوت KLغصلا باقثلا دوع مجح $
عارذلا نم ^خادلا ءزجلا MN دلجلا
 نوKLتسجوKgلا نومره لثم jLNتسجوKgلا نومره ^ع يوتحت•

.ةأرملا مسج m MN)بطلا

 .ة)لعافلا ة)لاع•

stلا ة1ألا م)ظنت تالوسpك
)نونال=مإلا( دلجلا تحت عرزت $
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 رورم كلذ< بعص:ف محرلا قنع طاخم ةجوزل نم د%$ت•

.)ة%Mنملا تاناويحلا( ة%Eكذلا اCالخلا

 .ض%Mبتلا ثودح عنمت•

نونالYمإلا لمع ةق%Eط
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.)تاونس3( ةل67ط ةدمل ةل-سولا ة-لاعف رمتس#•

M رود يأG ةمدختسملا موقت نا جاتحت ال•
N
O Gاهبيكرت دع

نونالWمإلا تاTUNمم
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 دلجلا تحت تالوس>ك مادختسا 7ا345قت تاد.سلا ل* عيطتس#•
Cاللا تاد.سلا نهيف نمIJ

K:
ةنس40 نس قوف–
IJاللا–

K نضهجأ
IJاللا–

K 7اثيدح محرلا جراخ لمح نهل ثدح

7ا.موي اهننخدdJK eلا رئاجسلا ة.م* وأ نسلا نع رظنلا ضغC تانخدملا–

تاعضرملا–
IJاللا–

K نلزام وأ نك eناعklm مدلا رقف( ا.م.نألا نم( 
IJاللا–

K eناعklm اود نمrK قاسلاklm
يyz>لا ةعانملا صقن سوvlفC تاCاصملا–

نونال5مإلا تاvlmمم
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; ةط6س8لا ة56ناجلا ضارعألا ضع( ثدحت دق•
<

 ة=اد( 

Iتخت ام ناعF نDل و مادختسالا
<

 :لثم  

; تاNOغت–
<

Q
 لوزن ،ض6حلا ةرود ماظتنأ مدع لثم ة6ض6حلا ةرودلا 

; مد تارطق
<

Q
 .ض6حلا عاطقنأ وأ ض6حلا تاقوأ NOغ 

 اهبكري نأ جاتحت ث6ح اهسفنب اهمدختس_ نأ ةد6سلا عيطتس_ ال–

Nي وأ
<<

.بردم ب6بط اهع

; ملأ ثودح–
<

Q
Nلا ناpم 

q
Iتخ= ام ناعF ب6ك

<

Q
. 

نونالsمإلل ة56ناجلا ضارعألا
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,+اللا تاد&سلا•
 ةدروألا? ة<=مد ةطلج نم ا&لاح 234ناع. -

 .ةئرلا وأ قاسلا? ةق&معلا

,+اللا تاد&سلا•
.Sفم Q3غ -NOهم فزن نم 234ناع. -

.يدثلا ناطUS تا?اصملا تاد&سلا•

,+اللا تاد&سلا•
 وأ دaNلافئاظو Oع رثؤت ضارمأ نم 234ناع. -

 .دaNلا? ماروأ

نونالNمإلا مادختسا عناوم
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+*اللا تاد%سلا•
 ة%لاعف ,Cع رثؤت دق ةنيعم ة8ودأ 234طاعتي ,

 لمح عنم ةل%سو مادختسا نهيلع بجK كلذلو تالوسEFلا
 (3[قاقعلا ەذهل نهمادختسا ة+[ف لالخ يرخأ ة%فاضإ
. ).......8234زاماiراkلا وأ تارويijراgلا ،234سeبمافb8لا

 u4 هتافعاضم وأ يركسلا لوبلا ضرمp تاpاصملا تاد%سلا•
.,xyصعلا زاهجلا وأ 234علا وأ ،ةw8مدلا ة%عوألا ،ة%لkلا

 ة%جاتلا 234يا�~لا ضارمأp ةpاصإلل ةددعتم ةروطخ لماوع•
 طغضعافترا وأ يركسلا لوبلا ،234خدتلا ،نسلا مدقت .لثم
 .مدلا

)عبات( نونالgمإلا مادختسإ عناوم
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•#$
 لضفألاو لمح دوجو مدع نم د3أتلا دع, تقو يأ %
$# اهبيكرت

.ضLحلا ءانثأ %
$# ةتباث لظتو بردم بLبط ةطساوب اهبيكرت متي ةلوسOPلا•

% 
)تاونس3 ةدمل( اهتدم ةbاهن %̀_حو بLك̂_لا دع, اهعضوم

نونالlمإلا لامعتسإ ةLفLك
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وأ طقف >;:تسجو56لا نومره .ع ىوتحت بوبح #•

 .>;:جو5Dسألا و >;:تسجو56لا >;:نومره

.ماOأ5 لالخ Jاحنلا بلوللا•

 وأ ض`_بتلا عنم اهنم ةددعتم قرطW لمعت لئاسولا ەذه•
.سامغنالا وأ حيقلتلا

•Oم ذخأت امدنع لمحلا عنمت نأ نكمjح وأ اركkD 5أOما Wدع 
.ةOاقو نود عامج ثودح

ةئراطلا تالاحلا لئاسو



ةع(ارلا ةسلجلا
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 اهمادختسا ة2ف2ك و ة8ألا م2ظنتل ة2ع2بطلا لئاسولا ةفرعم•
 اهتاABCمم و

 ةدالولا دعK ةمدختسملا ة8ألا م2ظنت لئاسو ةHIلوأ بEترت•
 دعK ةمدختسملا ة8ألا م2ظنت لئاسو ةHIلوأ بEترت كلذك
ضاهجإلا

 ةئراطلاتالاحلا SC ةمدختسملا ة8ألا م2ظنت لئاسو ةفرعم•

ةسلجلا فادهأ
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-,احنلا بلوللا•
ة7عضوملاو ةلزعلا لئاسولا•

يرخألا ة.ألا م*ظنت لئاسو
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ة3ألا م%ظنتل ة%محر ةل%سو•
 وأساحنلاG هئازجا ضع فلغم ك%?سال=لا نم :9غص مسج•

 ]:Zط%خG دوزم بلوللا زهئازجا دعG لوح فوفلم MNاحن كلس
ل=هملا لخاد ]:Zلدت`و محرلا قنع نم نارم\
 .هتلازإ متت نأ gإ وأ ةنس12 ةدمل لمحلا ثودح بلوللا عنم\•
 .)هتلازإ متت نأ gإ وأ ةنس12( ةل`nط ةدملو اًدج ة%لاع ة%لعاف•
محرلا ف`nجت لخاد اصاخ ب̀ردت بردم ب%بط ه=يك9tب موق\•

)MN ) CuT380احنلا بلوللا
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 تا@?غت ثادحإ 89ع ة1ساسأ ةفص3 ة1ساحنلا بلاوللا لمعت•

 ةضOPبلاو ةOPنملا تاناويحلا ةردق عنم G9إ ىدؤت ة1ئا1م1ك

.امهضع3 عم ءاقتلالا 8ع

 9\احنلا بلوللا لمع ةقP]ط
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دج ة'لاع ة'لعاف•
ً

 .;:ويلا ركذتلل جاتحت الو ا

 ةدمل لمحلا نم ةGامح DEفوتل ةد'سلا ەذختت دحاو رارق•
 .)ةنس12( ةلLMط

•Gاهلامعتسا تاعضرملل نكم Yة'لاع ة'لعاف. 

 .بلوللا ةلازإ نم ةل'لق ةD̂ف دعY ة[Lصخلا دوعت•

•Gنأ نكم dتاد'سلا اهلمعتس ef
.رمع يأ ;

 ;hاحنلا بلوللا تاDEfمم
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; ةط6س8لا ة56ناجلا ضارعألا ضع( ثدحت دق•
<

 ة=اد( 

 :لثم  >Iتخت ام ناعF نDل و مادختسالا

; ةط6سQ ةداNز–
<
R فTUز عم ض6حلا ةNةدا ;

<
R Wض6حلا مد ة6م. 

 .ض6حلا عم ةف6فخلا تاصلقتلا ضع( ثودح–

 اهبكري نأ جاتحت ث6ح اهسفنب اهمدختس` نأ ةد6سلا عيطتس` ال–

.بردم ب6بط اهلkNي وأ

>Iتخ= ام ناعF ب6كTUلا دع( ملأ ثودح–
R.

 rRاحنلا بلوللل ة56ناجلا ضارعألا
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/ ه-يكرت لضفألا•
0
/  ه-يكرت نكم?و ض=حلا لوزن ءانثأ 1

0
 تقو يأ 1

Fأتلا دعKلمح دوجو مدع نم د. 

 نأد-ي نأ ةدالولا دعF تاد=سلل نكمY :ةدالولا دعF تاد=سلا•
 ةdeا-م  ة=ع=بطلا ةدالولا دعF وأ ة̀?=قلا ءانثأ بلوللا لامعتسأ

 لالخ وأ )صالخلا( ةم=شملا جورخ نم قئاقد ةheع لالخو
tuلا ةعاس48ـلا

 .x0شwسملا نم ةد=سلا جورخ ل-قو ةدالولا v1ت 1

/ بلوللا ب=كرت متي مل اذإ•
0

 ةدالولا vت tuلا ةعاس48لا لالخ 
Yه-يكرت نكم Fعيباسأ4 دع.

•Fا-م :ضاهجإلا دعdeة Fأتلا دعKاهتلأ دوجو مدع نم دFتا 
.ضاهجإلل ة-حاصم

 Ñ1احنلا بلوللا لامعتسا ة=ف=ك
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9 هتراش3سأ و ب/بطلل ع*جرلا بج"•
:

:ةلاح 

.نطGلا لفسأ د"دش ملأ و ،ةنوخس–

.فJKن–

.ض/حلا مد لوزن مدع–

ط/خلا دوجو ساسحا مدع–

]Zلا رطخلا تامالع
ب/بطلا ةراش3سا بجوتس[ \
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 :بلقلل لصو4و نط0لا لخاد ح+*ب بلوللا•
 نحنو )محرلا قنع ةانق لالخ نم( محرلا لخاد بلوللا بكري–

 تاهجلا عيمج نم قلغم فQ4جت نع ةرا0ع محرلا نأ فرعن
 ةdفرطلاةحتفلا لالخ نم الإ نط0لا فQ4جتب لاصتا يأ هل س*لو
 حمسp الو ogمdللم1 نم لقأl اهرطق ردقfgh iلاو بولاف ةانقل
lيأ رورم st

hأ ءvow بلا نمQ4لا( ةضfgh الإ ىرت ال 
lملاdبوكسورك(.

  shاحنلا  بلوللاl ةقلعتملا تاعئاشلا مهأ
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:لمحلصحول345نجلاغامدلخد(ببلوللا•
هلزع@)سFGHلا(سCكلخادنوك@345نجلانإفلمحثدحاذإ–

U5امRمحرلالخادRاملQنعاًمامت
Vنكم@الوبلوللاكلذRيأ

.345نجلانمءزجيأبلوللاسمال@نألاوحألانملاح

:بلاوللاةلازإدعRةحارةFiفلتاد(سلاجاتحت•
ziاللاتاد(سللنكمyوقالطإلاuعحيحصF4غضرفلااذه–

V
U5وأÄÅعانثألاتاونسلاةFiفة@اهندعRبلوللاةلاز|بنمق@

Vيأ
U5د@دجبلولنهلبكرينأتقو

VنأوأتقولاسفنÖنلمعتس
3G5U5غراذإةâألام(ظنتلئاسونمةل(سويأ

VيغتF4ةل(سولا.

 )عبات( çVاحنلا بلوللاR ةقلعتملا تاعئاشلا مهأ
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ة:ألا م%ظنتل ة%عضوملاو ةلزاعلا لئاسولا نم ةل%سو•

دج قيقر CDاطم فالغ نع ةرا=ع•
ً

 ه=شP ةدام نم عMنصم ،ا

 .ك%Sسال=لا

 اهن`لو ةح%حصلا ةق[\طلا] مدختسW امدنع ة%لاع ة%لعاف•

 .ة%محرلاو ة%نومرهلا لئاسولا نم لقأ

fاولا
g
D يرـكذلا
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&اولا•
'

 جراخة?<نملا تانويحلا ظفح5 ازجاح ل/ش- ىركذلا 

.عامجلا ءانثأ لEهملا

&اولا لمع ةق?Mط
'
P يرـكذلا
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 امA ة@س2جلا ةسرامملا لالخ نم لقت2ت 0/.لا ضارمألا عنم#•
 .)زد#إلا( ةJسIكملا ةعانملا صقن ضرم اهيف
.تانومره يأ ]ع يوتح# ال هنأل ة@Vناج ضارعأ هل سQل•
 لJق i0.ط فشك الو ب@بط ةراشIسا `إ جاتح# ال•

 .لامعتسالا
•lلجرلا ةكراشم عجش mn

 .هتqأ م@ظنت 0

/mاولا تاrsnمم
 يرـكذلا 0
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 .ءاس?لا وأ لاجرلا نم ل1لق ددعل ة1ساسح ب-س+ ام اًردان•

•Bساسحإلا للق Fة1س?جلا ةسرامملا. 

LMاولاF ثدحB ام اًردان•
N مدختسأ اذإ بقث وأ قزمت FطYZغ ةق\] 

.هتيلعاف نم لقB امم ةح1حص

LMاولل ةe1ناجلا ضارعألا
N يرـكذلا
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0/اولا بكري نأ بج#•
 ل=ق بصتنم ب8ضق 5ع يركذلا 1

 S0حهLلع ةCOLز وأ ةLنهد ةدام يأ عضو مدع DارCو عامجلا
 .هققشU بWسU ال

0/او مدختس]•
 .عامج ةرم ل^ل يركذ 1

 تالاحل لمحلا عنم صارقأ مدختسU 0/اولا عاطقنا ةلاح ̀/•
.ءىراوطلا

0/اولا لامعتسا ةLفLك
يرـكذلا 1
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ة4ألا م%ظنتل ة%عضوم ةل%سو•
 وأ ،ةEFنملا تاناويحلا لتقت ةلاعف ةدام >ع يوتحت داوم 6•

 اهعضو  متي و ةضEFبلا ەاجتا PQ ةكرحلا >ع اهتردق نم دحت
 ة̂_عY عامجلا لXق محرلا قنع نم برقلاY لXهملا لخاد
 و ،ة%لعافلا د%bأتو لXهملا لخاد اهراشcنا نم دbأتلل قئاقد

 صارقأ وأ ةراوف ة%عضوم صارقأ لhش >ع امأ ةرفوتم 6
 .ناkوذلل ةلYاق ة%لXهم
 >ع 6وNo Gravida وه قاوسألاY ا%لاح دوجوملا و•

.ة%لXهم صارقأ لhش

ةEFنملا تاناويحلا تاد%بم
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 بلطتتو ،ة6محرلاو ة6نومرهلا لئاسولا نم لقأ اهتيلاعف•
 عامج لM لLق لLهملا لخاد صرقلا عضوب ماتلا ماABCلألا
PعQR خأتو ، قئاقدAU لاVف6طش Pتاعاستس] عامجلا دع. 
gBاولا عم مدختسe امدنع ة6لعافلا دabت•

h نأيأ( يركذلا 
gC ة6عضوملا ةل6سولا مدختسe ةأرملا

h يذلاتقولا سفن 
pاولا لجرلا ه6ف مدختسgB

h يركذلا(.

ةubنملا تاناويحلا تاد6بم ة6لعاف
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1 ةلاعفلا ةداملا ب%س#•
2

3
1 ةA@نملا تاناويحلا لتق ةل6سولا 

2

3
 

 .نا6حألا مظعم

WتلV ال مث نمو ةكرحلا Pع اهتردق مدع ب%س# دقو•
X

3

.ةضA@بلاZ يونملا ناويحلا

ةA@نملا تاناويحلا تاد6بم لمع ةقÂط
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 .ةنومأمو لامعتسالا ةلهس•
 .اABً@قت ة=>ناج ضارعأ اهل س5ل•
•Dل نكمGلا لIاهلامعتسا ءاس Lوأنهنس نع رظنلا ضغ 

RS ضارمأ يأ نم نهتاناعم
T لا وأ بلقلاVBضارمأ يأ وأ د.

لBق deTط فشك الو ب=بط ةراش\سا ]إ جاتحت ال•
 .لامعتسالا
 .مألا jeSل iع رثؤت ال•

ةqAنملا تاناويحلا تاد=بم تاmnSمم
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ج0هت ب,س* نأ نكم#•
ً

 .لاجرلا وأ ءاس=لا ضع9ل ة0ساسحو ا

•Cةنوخس دوجوب ةأرملا رعش* عاونألا ضع M
N
O ل9هملا. 

ض#أو ةأرملا رعش*•
ً

VWأ تازارفإ دوجوب لجرلا ا
X

 O\0بطلا نم 

.فولأملاو

 ف0طشcلا بج# ال ث0ح تاد0سلا ضع9ل ةق#اضم ب,س*•

.عامجلا iع تاعاس تس رورم ل9ق

M باهتلا ب,س* ام اردان•
N

 دنع ةصاخ و ة0لوبلا كلاسملا 

VWأ وأ ةرم2 اهمادختسا
X

 M
N

.مويلا 

ةvwنملا تاناويحلا تاد0بمل ةt0ناجلا ضارعألا
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.قئاقد ة;:ع8 عامج ل3 ل/ق 01/هم صرق عضو بج#•

ABو•
 .رخآ صرق عضوي عامجلا راركت ةلاح 1

 دع8 تاعاس6 رورم دع8 الإ ل/هملل لRسغ لمع بج# ال•
 .عامجلا

ةbcنملا تاناويحلا تادRبم لامعتسا ةRفRك
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ة-ع-بطلا ةعاضرلا•
صقانلا عامجلا•
ة>;صخلا8 67ولا•

ة4ألا م,ظنتل ة.د,لقتلا لئاسولا
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 طقف مألا=>;ل نم لفطلا ة6ذغت( ةقلطملا ة-ع-بطلا ةعاضرلا•
B=
C يدثلا نمو راهنلاو ل-للا ءانثأ;N=( ةدمل لمحلا ثودح عنمت 

 .دعXضحت مل ةأرملا نوكت نأ ط̂[\ ةدالولا دعX رهشأ ةتس
لفطلا صم ةج-mن تاراشإ لالخ نم ة-لمعلا ەذه متت
 ەرودX لسuNف خملا sإ تاراشإلا ەذه لصتو همأ ةملحل
 تانومره زارفإ نع نافقوتيف =N;ض-بملا sإ ة-vصع تاراشإ
=B ض{|بتلا ثودح عنمت ةرئادلا ەذهو ض-بملا

C ةأرملا 
 .ةعضرملا

ة-ع-بطلا ةعاضرلا
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دج ةلاعف ةق%$ط•
ً

 :ة?لاتلا ةثالثلا طو23لا رفاوتت نأ ط123 ا

 .PQRيدثلا نمو راهنلاو ل?للا ءانثأ ةقلطم ةعاضر لفطلا عاضرإ–

 .)ض?حلا( ثمطلا ثودح مدع–

.ةدالولا دعb روهش ةتس نع د%_ت ال ةدم–

 ةد?سلا mع بجو ةثالثلا طو23لا ەذه نم يأ gRتخأ اذdو•

 .ةsألا م?ظنتل ةلاعف ةل?سو لمعتسo نأ

ة?ع?بطلا ةعاضرلا ة?لعاف
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دج ةنومأمو لامعتسالا ةلهس•
ً

.لفطلاو مألل ة;س9لا7 ا

قلطم ةHIناج ضارعأ اهل سBل•
ً

.ا

OP يأ فلLتت ال•
Qتاودأ يأ بلطتت الو ء.

•Vع عجشZ ع ةظفاحملاZ لفطلا ءاذغو ةحص. 

•Vع دعاسZ جرbإ محرلا عg بطلا همجحIjQ. 

klمم
mبطلا ةعاضرلا تاIعIة
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.ة01ناج ضارعأ دجوت ال•

 ةقلطملا ةعاضرلا6 ماCDAلالا A@ ة?<عص تاهمألا ضع6 دجت دق•
.تالماعلا ةصاخ و اراهن و  ال1ل

•@A لا رفاوت ة?<عص ةلاحQRةثالثلا طو Vمادختسا لضف 
.ةدالولا دع6 تقو ̀عأ A@ ةثيدح ̀ةأ م1ظنت ةل1سو

ة1ع1بطلا ةعاضرلل ة01ناجلا ضارعألا
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+ مألا أد$ت•

,

-
 .هتدالو روف اهلفط عاضرإ 

الFل هعضرت نأ Aع ظفاحت•

ً

راهنو 

ً

NOيدثلا نم ا
,

 Pبوانتلا. 

ةFعFبطلا ةعاضرلا لامعتسا ةFفFك
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 ةB0نملا تاناويحلل لجرلا فذق 4ع ةق0/طلا ەذه دمتعت•

 ةB0نملا تاناويحلا QRSب ءاقتلا ثدحM ال JKاتلاIو لGهملا جراخ

.تاضB0بلاو

 .ةدودحم ةXلعاف•

صقانلا عامجلا
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:تا)'&مملا•

 .تامزلتسم يأ مادختسا بلطتي ال–

 .فل<م '&غ–

 .HIJط فشك Dإ جاتح@ ال–

)P لجرلا ةكراشم–
J ظنتTألا مWة. 

:بويعلا•

 بfسe امم عامجلا ةTلمع ءانثأ لجرلاو ةأرملا نم رذحلا بلطتي–
gب رتوتلا ضعj'( فرطلاj'(.

 .ةnTناج ضارعأ دجوت ال–

صقانلا عامجلا بويعو تا)'&مم
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.ي عامجلا ءانثأ•
 فذقلا ل:ق ل:هملا نم يركذلا وضعلا ع//

.ل:هملا جراخ فذقلا متCو ة@?ا:م

صقانلا عامجلا لامعتسا ةJفJك
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?Aلا تا?<فلا د>دحت /ع :89جوزلا ةردق /ع دمتعت ةق%$ط•
B 

 ،)ض%Tبتلا ة?<ف( باصخإلا ثودحل ةأKهم ةجوزلا اهيف نوكت
.ة?<فلا ەذه ءانثأ ةKس^جلا ة\]اعملا نع ناجوزلا عنتم> و

 ةدودحم ةـKلعافلا•

 نوكت وةمظتنم ضKحلا تارود ?nاللا ءاس^لل lاثم بولسا•
.اموي32-26 :89ب

 lإ8 ما>أ } لمحلل ةضرع نوكت نأ ةأرملل نكم> ?Aلا ما>ألا•
.اهل ضKحلا ةرود ة>اد� نم19

ةTÇصخلا� ÄBولا
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01 عامجلا نع عانتمألا•
 ةضA@ب اهيف نوكت 752لا تا45فلا 2

 .باصخإلل ةأGهم ةجوزلا
•Oصخلا ة45ف ةفرع نكم@Rط نع ةTAق VجسGحلالوزن لGض 

 قنعطاخم( ضA@بتلا تامالع ةظحالمو يرهش مA@قت 2[ع
)مسجلا ةرارحو محرلا

ةR@صخلاn2 oولا لامعتسإ ةGفGك
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 :تا()'مملا•
 .تامزلتسم يأ مادختسأ بلطتي ال–

 .فل?م )'غ–

 .IJKط فشك Eإ جاتحA ال–

(Q لجرلا ةكراشم–
K ظنتUألا مXة. 

:بويعلا•
 .لجرلاو ةأرملا نم رذحلا بلطتي–

 .ةdUناج ضارعأ دجوت ال–

ةhiصخلاeK fولا بويعو تا()'مم
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: ض78بت اهل ثدح+ نأ نكم+ ةد'سلا•
;

 Dإ4 نم رك@م تقو 

.لمح ثودحل ةضرعم نوكت DاتلاJ و ةدالولا دعJ عيباسأ6

 ة_ألا م'ظنت ة'مهأ نع تامولعم Dإ تاد'سلا جاتحت اذل•

Jغ وأ تاعضرملل ءاوس ة@سانملا لئاسولاو ةدالولا دعcd 

.تاعضرملا

 دعJ ة_ألا م'ظنت لئاسو لامعتسا ;gdشخت تاد'سلا ة'بلاغ•

 وأ دولوملل ة'ع'بطلا ةعاضرلا رثأتت ال jkح ةi_ا@م ةدالولا

.لئاسولا ەذه لامعتساJ نهتحص رثأتت

ةدالولا دعJ ة_ألا م'ظنت
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ق?ط ةدالولا دع8 لئاسولا ەذه ة-,لوأ ب&ترت•
ً

:DEاتلل ا
 ةدوع مدع ةلاح D MNوالا6لا رهشالا MN ةقلطملا ةKعKبطلا ةعاضرلا–

.ضKحلا

: )ZE Cu T 380احنلا بلوللا( ةKمحرلا لئاسولا–
 .ةعاس48 لالخ MN وأ ةbcا?م ةدالولا دع8 بلوللا•
.ةدالولا نم عيباسأ ةعhرأ دع8 بلوللا بKكرت•

.ةدالولا دعuvN 8تسجوqrلا pع ة-,تحملا صارقألا–

 .ةدالولا نم عيباسأ6 دع8 )اqvفورh,بيدلا( ةbألا مKظنت نقح–
 .ةدالولا دع8 نونال?مإلا تالوس}ك–
 .ةKعضوملاو ةلزاعلا لئاسولا–
.)رهشأ ةتس دع8 وأ ماطفلا دع8( ة?كرملا ةbألا مKظنت صارقأ–

ةدالولا دع8 تاعضرملا تادKسلل ةحاتملا لئاسولا
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ق=ط لئاسولا ەذه ة01لوأ ب+ترت نكم$•
ً

 :BCاتلل ا
 .)JC Cu T 380احنلا بلوللا( ةFمحرلا لئاسولا–

.ةعاس48 لالخ \] وأ ةYZا=م ةدالولا دعR بلوللا•
.ةدالولا نم عيباسأ ةعdرأ دعR بلوللا بFكرت•

 موي21 دعR ة=كرملا ةYألا مFظنت نقح وأ ة=كرملا ةYألا مFظنت صارقأ–
 .ةدالولا نم
 .عيباسأ6 دعR )اrsفور0dبيدلا( ةYألا مFظنت نقح–
 . ةدالولا دعR نونال=مإلا تالوسuك–
 دعs\( )R{تسجورب( دحاو نومره }ع ة01تحملا ةYألا مFظنت صارقأ–

)ةدالولا
.ةFعضوملاو ةلزاعلا لئاسولا–

ةدالولا دعR تاعضرملا rsغ تادFسلل ةحاتملا لئاسولا
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 ةروشملا نم صاخ ع7نل ضاهجإلا دع0 ةد-سلا جاتحت•
 :حصنلاو
 ضاهجإلا دعUVN 0عوبسأ نوضغ MN ةعJK ةد-سلل ة7Gصخلا دوعت–

MN و ،لمحلا نم [وألا ةثالثلا رهشألا MN دع0 عيباسأ4 نوضغ 
.لمحلا نم eNاثلا ثلثلا MN ضاهجإلا
 اهع-جشt بجq ،اklpق ىرخأ ةرم الماح حبصت نأ دklت تناh اذا–

 دولوم ةدالو رطخ نم دحلل لقألا uع رهشأ6 ةدمل راظتنألا uع
 ،نزولا ضفخنم
.رركتملا ضاهجألا و–
–qءاضعألا ة0اصإ وأ ىودعلا0 تا0اصملا تاد-سلا ةجلاعم بج 

.عامجلا ثودح لpق ة-لسانتلا

ضاهجإلا دع0 ةÉألا م-ظنت
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 لوألاثلثلا( لمحلا نم 7وألا رهشأ ةثالثلا لالخ ضاهجإلا•

 :)لمحلا نم

–Bسلل نكمEتاد H
I
J فلاL

M
OMلا ة

J تQJ نم يأ لامعتسأ ضاهجإلا 

روف ةحاتملا ةZألا مEظنت لئاسو
ً

 نم ماBأةعcس( عaبسأ لالخ وأ ا

 .)ضاهجإلا

gاثلا ثلثلا دعf ضاهجإلا•
I
J لمحلا نم: 

–Bسلل نكمEتاد H
I
J فلاL

M
OMلا ة

J تQJ نم يألامعتسأ ضاهجإلا 

روف ةحاتملا ةZألا مEظنت لئاسو
ً

 نم ماBأةعcس( عaبسأ لالخ وأ ا

 .cQJهملا زجاحلا ادع ام )ضاهجإلا

ضاهجإلا دعf ةZألا مEظنت
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;: تاد'سلا دعاس3 يرارطضألا ة,ألا م'ظنت•
 تاقوألاضع= >

 اذهو ،ه'ف بوغرم JKغ لمح ثودح عنمل ةBرارطضألا
;: نهدعاس3

بنجتو نمآلا JKغ ضاهجإلل ءوجللا مدع >
 .هل ةJKثaلا تافعاضملا

;: لمحلا عنم
ةئراطلا تالاحلا >
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 م<ظنتل ةلاعف ةل<سو يأ لامعتسأ مدع عم 0/.جوزلا 0/.ب عامج ثودح•
 لمعتسZ ال هتجوز نوكتو ةأجف رفسلا نم جوزلا ةدوع لثم( ةFألا

 .)ةFألا م<ظنتل ةلاعف ةل<سو

0[ 0/.جوز 0/.ب عامج ثودح•
 ذخأ ةد<سلا ه<ف تeسd يذلا تقولا سفن ^

.ة<لاتتم ماlأ3 ةjكرملا ةFألا م<ظنت بوبح

 رخأتلا وأ نومرهلا ةlداحأ ةFألا م<ظنت بوبح نم صرق نا<سd دنع•
.صرقلا داع<م نع تاعاس3 نم opqأ

u[اولل قالزنأ وأ قزمت ثودح•
 .عامجلا ءانثأ يركذلا ^

 .)لjهملا جراخ( ^{|راخلا فذقلا yع لجرلا ةردق مدع•

.باصتغألا تالاح•

.روهش3 لÉ وأ ةÅÇهشلا ءاوس ةFألا م<ظنت نقح داع<م نع رخأتلا•

0[ ةFألا م<ظنتل تاد<سلا جاتحت دق
ة<لاتلا ةئراطلا تالاحلا ^
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Medicine Dosage Price 

Mercilon 21 tabs desogestrel + 
ethinyl estradiol 

20 LE

Mircrocept 21 tabs ethinyl estradiol + 
levonorgestrel

0.71 to 0.76 LE

Microdette 3*21 tabs ethinyl estradiol + 
levonorgestrel

7.5 LE

Microlut 0.04 mg coated 
35 tabs

levonorgestrel 16 LE

Nordette 5*21 tabs ethinyl estradiol + 
levonorgestrel

15 LE

78 ةحاتملا ة0ألا م,ظنت لئاسو
صاخلا عاطقلا 9
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Medicine Dosage Price 

Norocarmena 0.03/3 mg 21 F.C 
tabs

ethinyl estradiol + 
drospirenone

30.3 to 45.5 LE

Nuvaring vaginal ring ethinyl estradiol + 
etonogestral

55 LE

Triopcept 21 tabs per strip 
(triphasic)

ethinyl estradiol + 
levonorgestrel

20 to 30 LE

Yasmin 21 tabs ethinyl estradiol + 
drospirenone

39 to 58.5 LE

Yaz 28 tablets ethinyl estradiol + 
drospirenone

62 LE

67 ةحاتملا ة/ألا م+ظنت لئاسو
صاخلا عاطقلا 8
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Medicine Dosage

Oral hormonal contraceptives:

1. Ethinyl Estradiol + Levonorgestrel (eg. 
Microcept)

Tablet, 30 micrograms + 150 
micrograms

2. Levonorgestrel (eg. Levonor) Tablet, 30 micrograms
3. Levonorgestrel (eg. Contraplan II) Tablet, 0.75 mg (take 2 tablets after 

unprotected sex or 1 tablet every 12 
hours) 

Injectable hormonal contraceptives: 

1. Medroxyprogesterone acetate (eg. 
Depoprovera) 

Depot injection, 150 mg/ml (1 ml/vial) 
1/3 months

2. Estradiol Valerate + Norethisterone (eg. 
Mesocept)

Solution, 5 mg/ml + 50 mg/ml (1 ml 
ampoule) monthly

78 ةحاتملا ة0ألا م,ظنت لئاسو
9@وكحلا عاطقلا 9
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Medicine Dosage

Intrauterine Device (IUD): Copper T380 A

Subdermal Implant: Implanon Etonogestrel 68 mg

Barrier Methods: Condom (eg. Sure) 

Spermicidal methods: Vaginal Suppository 
(eg. No gravida) 

Nonoxynol 9 100 mg

78 ةحاتملا ة0ألا م,ظنت لئاسو
9@وكحلا عاطقلا 9



ةسماخلا ةسلجلا
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ةحجانلا لاصتإلا تاراهم ح$#•
 مFدقتل ةدعاسملا لئاسولا مادختسا ةق78ط ح$#•

KL تاراشIسألا
M ظنت لاجمPطملا ( ة#ألا مS8تا(.

.ةلاحإلا ةقاط] ءافIPسا ةق78طو ةلاحإلا ماظن ماملألا•

ةسماخلا ةسلجلا فادهأ
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 ةل?شم وأ لاؤس اهيدل و ةل-سو مدختس0 ةد-سلا تنا' اذإ•

O حضوم وه ام' ةق-قحلا مهفت Fع اهتدعاسم نكم@
P

 ل-لد 

 م@دقتل ةدا-ع برقأ Zإ لXYحت ترا' اهءاطعإ و ،ةروشملا

^حت و ة-لاعلا ةدوجلا` P̂_متت ةمدخلا
c

 رعاشمو ة-صوصخ م

 ءىداjملاعاjتا عم تادعملا و تاP̂_هجتلا رفوت و تاعفتنملا

 ةصاخلا م-قعتلا ب-لاسأ و ماظنلا و ةفاظنلل ة-ساسألا

اقفو( تالألا`
r

تا-لد-صلا Fع ةعزوم تادا-ع ةتسلل 

.)ةكtuYلا

Zx Oد-صلا رود
P
x ملا اذهtuعو



ةسداسلا ةسلجلا
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ةلجؤملا ةلئسألل تا0اج.و ح+تفم شاقن•
ىدع=لا را=تخألا•
ةرودلا مDيقت•
 تاداهشلا عــــIزوت•

ةسداسلا ةسلجلا فادهأ
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