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 ةيميلعتلا ةئيهلل بيردتلا صخت يتلا ةعئاشلا ةبوجألاو ةلئسألا

يميداكألا ريوطتلا ةدامعب



؟ةيبيردتلا جماربلا يف ةكراشملا ةيميلعتلا ةئيهلا وضعل قحي ىتم /1س
:ةحشرملا نوكت الأ ىلع ةيبيردتلا جماربلا يف ةكراشملا ةيميلعتلا ةئيهلا ءاضعأل قحي
.اهيلإ ةراعملا ةهجلا تقفاو اذإ الإ ةراعإ وأ بدن رارق اهل ردص دق
.اهيلإ ةدفوملا ةهجلا تقفاو اذإ الإ ةصاخ وأ ةيموكح ةهج يأل ةًدفوم وأ ةًغرفتم ةراشتسم لمعت
.ةيملع ةمهم يف
.ةعماجلا لبق نم ةيلخاد تارودلا تناك لاح يف ةيئانثتسا ةزاجإ يف
.طقف ةيئاسملا ةرتفلا لالخ اهل حمسيو ،ةيفيصلا ةزاجإلا لالخ لمعلاب ةفلكم
؟جماربلا يف ليجستلا ةيلا يهام /2س
 ةئبعت لالخ نم نوكيو ،ةيبيردتلا نوؤشلا ةلاكو يف قيسنتلا بتكم فارشإب وهو ليجستلا
.ةرودلا نع نالعإلا عم ةلسرملا ةينورتكلإلا ليجستلا ةرامتسا
.ةرودلل حرتقملا ددعلاو لمعلا لاجم بسح ىلع ةرودلا يف تالجسملا زرف متي
 ةيولوألاو ،ينورتكلإلا ديربلا لالخ نم بيردتلا ىلع نهل ةقفاوملا لاسرإو تابردتملا حيشرت متي
.ليجستلا يف ةيقبسألل لوبقلا يف



 موي لك ً،ايباتك اهروضح ةبسن دصرل ةقدب ةبردتم لك روضح ليجستو تابردتملا ريضحت متي ةرودلا ءانثأ
.هدح ىلع
،تارابتخالاءادأ،ةلاعفلاةكراشملا،روضحلاةبسن(نمةيبيردتلاةداهشلاطورشةبردتملاتمتألاحيف•

ةداهشاهحنممتيفيميداكألاريوطتلاةدامعببيردتلاروضحطباوضيفهركذقبسامم)هوحنو
.ةيبيردتلاةرودلا

نوؤشلاةلاكويفةعباتملاودصرلاةرادإلبقنمتابردتمللبايغلاوروضحلادصروةعباتممتي•
.يميداكألاريوطتلاةدامعبةيبيردتلا

 لقألا ىلع مايأ ةثالثب راذتعا ميدقت متي ملو ةيبيردتلا ةرودلاب اهليجست دعب ةبردتملا رضحت مل لاح يف•
 تالجسملل بيردتلا ةصرف حنمل كلذو راذتعالا ةحئال طباوض اهيلع قبطتف ةرودلا ذيفنت خيرات لبق
.طايتحالا ةمئاقب
؟جمانربلا نع راذتعالا ةيميلعتلا ةئيهلا ءاضعأ نم ةحشرملل قحي له /3س
 يميداكألا ريوطتلا ةدامع هلبقت رذعب الإ هل اهحيشرت لوبق مت يتلا جماربلا نع راذتعالا ةحشرملل قحي ال
رذعبةدعبتسمدعت اذهبو ،ةيلخادلا جماربلل لقألا ىلع مايأ ةثالثب جمانربلا ءدب لبق كلذ نوكي نأ ىلع
 اذه نإف رذعلا لوبق لاح يفو ،ةيجراخلا جماربلل لقألا ىلع رهشو .ةمداقلاتارودلايفميدقتلااهناكمإبو
.اهل ةحاتملا صرفلا نم بستحي ال



 ءاضعأ نم بايغلا ةبسن تزواجت وأ ترذتعا وأ بيردتلا نع تعطقنا نمل عبتملا ءارجإلا وه ام /4س
؟ةيميلعتلا ةئيهلا
 قاحتلالاب ةصصخملا بايغلا ةبسن تزواجت وأ تبحسنا وأ قاحتلالا نع ترذتعا وأ بيردتلا نع تعطقنا نم•

 رربم رذعنودب ةيبيردتلا اهموسر عفدب ةعماجلا تماق يتلا ةيلخادلا جماربلا نم وأ يلخاد يبيردت جمانربب
 اهداعبتسا مت يبيردت جمانرب رخآ خيرات نم رهشأ ةتس يضم دعب الإ بيردتلل حشرت ال ،صاصتخالا ةهج هلبقت
 خيرات نم اهموسر عفدب ةعماجلا تماق يتلا ةيلخادلا جماربلل ةنسو ،ةعماجلا لخاد جماربلل رذع ريغب هنم
.رذع ريغ نم ةبردتملا هنم تدعبتسا يذلا جمانربلا ةياهن
.صاصتخالا ةهج هلبقت رذعب الإ غلبملا عاجرتسا اهل قحي ال ةبردتملا نم ةرودلا موسر عفد مت لاح يف•
مل وأ اهروضح مدع لاح يف موسرلا ةداعإب مزلت اهموسر عفدب ةعماجلا تلفكت تارودل اهروضح لاح يف•

.روضحلاب مزتلت
اهناكمإبورذعبةدعبتسمدعتفلمعمايأةثالثنعلقيالامبةرودلاداقعنالبقةبردتملاراذتعالاحيف•

ةمداقلاتارودلايفحيشرتلا
.يناثلا طايتحالل دعقملا لقتني لوألا طايتحالا راذتعا لاح يفو ىلوألا ةحشرملا نع الدب طايتحالا لوبق متي•
 اهيلع قبطت يساردلا ماعلا لالخ نيترودل قبسم راذتعا وأ رذع نودب ةرودلا نع ةبردتملا بيغت لاح يف•

 دحلل كلذو لماك يسارد لصف ةدمل يبيردت جمانرب يأ نم نامرحلا يهو رذع نودب بايغلا ةبوقع ةحئال
 ميدقت حيتي ال امب ةرودلا نع رخأتملا راذتعالا وأ ةيبيردتلا جماربلاو تارودلا نع تابردتملا بيغت ةرثك نم
 ريفوتو بيردتلا دراومل فيظوتلا ةدوج ققحي امبو طايتحالا ةمئاق يف تالجسملل ةيبيردت ةصرف
.ةعماجلا تابوسنم نم ةحيرش ربكأل ةكراشملا



 ةدم ءانثأ ةيميلعتلا ةئيهلا ءاضعأ نم بردتملا اهزواجتي الأ بجي يتلا بايغلا ةبسن يه ام /5س
؟بيردتلا
.بيردتلا تاعاسو مايأ ةفاك روضحب مزتلي نأ ةيميلعتلا ةئيهلا نم بردتملا ىلع بجي•
 وأ ةلصتم مايألا تناك ءاوس ةيبيردتلا تاعاسلا نم ٪٢٠ هبايغ ةبسن تزواجت اذإ جمانربلا نم دعبتسيو•

.يبيردتلا جمانربلل زايتجا وأ روضح ةداهشب ةبلاطملا اهل قحي الو ،ةلصفنم

؟ةيبيردتلا جماربلا يف تارودلا روضح طباوض يهام /6س

 ةرامتسا تانايب لامكإو قاحتلالا طورش لامكتسا ةبردتم لك ىلع بجيبيردتلاروضحو ليجستلا نامضل•
 يف ةتبثملا تانايبلل اقفو يبيردتلا جمانربلا ةياهن يف ةيبيردتلا ةداهشلا جارختسا متي ةناب املع , ليجستلا
.ليجستلا ةرامتسا
.هيف ناذئتسالا حمسي الو ةرودلا روضح لامكتسال يمازلا لوألا مويلا روضح ربتعي•
 , يضارتفالا قيبطتلا , ماهملا ءادأ , لعافتلاو ةكراشملا(يليامب ةيبيردتلا ةرودلا روضح دنع ةبردتملا مزتلت•

.)رابتخالا ءادأ
 رابتخالا ءادإب مازتلالا ةبردتملا ىلعف ةدمتعم بيردت زايتجا تاداهش حنمت ةحورطملا جماربلا تناك لاح يف•

 نم %60 نع لقت ال ةجرد ىلع اهلوصحو ةيبيردتلا ةرودلا عوضومب صاخلا يدعبلا رابتخالا زايتجاو يلبقلا
 زتجت ملو ةلماك ةيبيردتلا ةرودلا ةبردتملا روضح لاح يفو ،زايتجا ةداهش ىلع لوصحلل تاجردلا عومجم
.طقف روضحلاب ةدافإ حنمت يدعبلا رايتخالل ةررقملا بسنلا



 ىلع لوصحلل ةيبيردتلا ةرودلا مييقت طبار لالخ نم اينورتكلإ ةيبيردتلا ةرودلا مييقتب ةبردتملا مزتلت•
.بيردتلا ةداهش

 يفةكراشملاو بيردتلا تقو لاوط يلعفلا دجاوتلا لالخ نم روضحلا نوكي ،دعب نع بيردتلا ناك لاح يف•
.جمانربللً اروضح بيردتلاب صاخلا ليجستلا ةدهاشم دعت ال كلذلو ،ةيبيردتلا ةطشنألاو تاشقانملا
:ةيلاتلا تالاحلا نم يأ يف ةيبيردتلا ةرودلا يف جمانربلا لامكإ ةداهش ىلع لوصحلا ةبردتملل قحي ال•

.لقألا ىلع يبيردتلا جمانربلا تاعاس يلامجإ نم %80 يهو روضحلا ةبسن ءافيتسا مدع-

.ةبولطملا تارابتخالا ءادأ مدع-

.كلذ طرتشي جمانربلا ناك نإ ةيلمعلا شرولا روضح مدع-

.يبيردتلا جمانربلا تاميلعتب ديقتلا مدع-


