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ة  كلمة مدير اإلدار
يد اتزقد   ةالظاهرهذه   انتشار إن حيث ين،والعشر الحادي   القرن يفالعامة  بالصحة المتعلقة التحديات أهم أحد األطفال لدى السمنة تعتبر
البالغين من مليار 2من  كثرأهناك  فإن 2014للعام  العالمية الصحة منظمة بيانات فبحسب ين،األخير العقدين   خالل للقلق ةمثيرة  بصور
أن  للسمنة العالمي االتحاد اتتقديرتشير  والسمنة،   من يعانون ممن يعتبرون مليون 670بينهم  من الوزن، يفيادة  زمن   يعانون الذين 

ومن  2025. عام بحلول مليون 267من  كثرأى لإالعدد  تفعيرأن   يمكنوالوزن،   يفيادة  زمن   يعانون سالمدارأطفال   من مليون 224ي لحوا
مزمنة  اضأمرة  صغيرسن   يفلديهم  تتطور ألن ضةعركثر  أنون  سيكووهم   البلوغ، حلةمري  فاألطفال  الءهؤعند   السمنة تبقى أن جحالمر

ية.اض القلب واألوعية الدموض السكري وأمرغير معدية مثل مر
أو السمنة من إما يعانون المتحدة بيةالعر ات  اإلماردولة   يفس  بالمدارالملتحقين   األطفال من %34من  كثرأأن  ىلإاسات  الدرتشير   

نمط ىلإكبير  لحد الوزن يفيادة  الزهذه   تعزىوالبلوغ،   حلةمرخالل   السمنة من معاناتهم تستمر أن جحالمرمن   األطفال الءهؤ ّوأنالبدانة،   
الثقافة  ضعفوعليها   الحصول سهولة مع يةار الحرات  السعروالعالية   المنخفضة الغذائية القيمة ذات األطعمة واختيار ة،المستقرالحياة   

ية.  التغذو
يزتعز والتغذوي   التعليم ىعلوالتركيز   اإلهتمام دادازفقد   ً،ضوحاوكثر  أأصبحت  اضاألمرمن   والوقاية والصحة الحمية بين العالقة ألن ًانظر

نحو العالقة ذات والجهات الحكومات قبل من والمتواصل يداالمتزالتوجه   إن الصحي، الحياة وأسلوب الصحية الغذائية السلوكيات 
ية  رؤتشدد   لهذا ية،البشر للتنمية   أساسيا ًاعنصرأصبحت   التغذية بان وبرهان افاعتربمثابة   هو التغذية حول تتمحور سياسات صياغة 

اضوأمرالسكري  ض مرمثل   الحياة؛ بأنماط تبطةالمرالصحية   والمخاطر اضاألمرمن   التقليل أهمية ىعل 2021للعام  طنيةالوات  اإلمار ّ
تستهدف حيث األطفال. بين خاصة السمنة من الحد ىعلائد  زتركيز   وهناك الدولة، يفوالمقيمين  المواطنين بين يةالدموواألوعية   القلب 

2021. بحلول عام %16.28ى لإ 2015ي عام ف %19.3الحكومة تقليص حاالت سمنة األطفال من  
سةالمدرمستوى   ىعلالتدخل   معايير يةتقومن   سيمكننا األخرى، الدول تجارب من واالستفادة يلالحاالصحي   ضعالوى  علف  التعرإن   
ي فوالصحية  المغذية األطعمة توافر تضمن التي يعيةالتشر المعايير   ىعلالتدخالت   تقتصر ولن األطفال. بين السمنة معدل من للحد 
هذه  يدتز أن   نأمل الغذائية. اتالخياراعتماد   لتسهيل المصممة والسلوكية التعليمة اتيجياتاإلسترى  عليضا أولكن  فحسب، سالمدار

من  يدالمز ى  علتشجعهم   وأن والحكومة الغذائية السلع ديومورسة  المدرة  إدارفيهم   بمن العالقة ذوي بين التعاون إمكانيات من ثيقةالو
س.  فاه أطفال المدارى صحة ورعلي بيجاي البيئة والسياسات واألنظمة الداعمة لها والتي سيكون لها أثر ا فات اإليجابية  التغيير

يمان البستكي إ
ة سالمة الغذاء  مدير إدار

ي ببلدية د
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المقدمة  
االجتماعي فاههمريعزز   مما اإلختيار، ىعلتهم  وقدراألطفال   سلوك ىعلالعميق   وأثرها سةالمدري  فالصحية  البيئة أهمية يبدبلدية   تدرك

الصحي  األكل وعادات الحياة أساليب األطفال فيها يطور أن يمكن التي ئيسيةالراالجتماعية   البيئات من واحدة هي سفالمداروالعاطفي.   
فهي منبر مهم لنقل علوم التغذية اليهم.

ضعتولذلك   الطفولة، حلةمري  فالسمنة  من الوقاية يف ًهاماا دورتلعب   الغذاء فيها يقدم التي والبيئة سالمداري  فالمقدمة  األغذية إن 
لضمان 2016العام  يفس  المداري  فوالتغذية  الغذاء ومتطلبات شاداتإردليل   الغذاء) سالمة ةإدارمن   حديثا أنشئت (التي التغذية وحدة 

ة  اإلدارتساعد   الدليل هذا يفدة  الوارط  والشروالتوجيهية   المبادئ إن استهم.درة  فترخالل   ومغذي صحيوآمن   غذاء ىعلاألطفال   حصول 
خفض وكذلك ً،صحيحاسية  المدرالمقاصف   يفالمقدمة  والمشروبات لألطعمة اختيارهم تجعل أن ىعلاألغذية   ديومورسية  المدر

يوم.كل   سالمداري  فله  يجالترويتم  و ًحاليا متوفر   هو ما بعكس يةالتغذوالناحية   من مالئمة غير ومشروبات أطعمة تقديم عن أوالتوقف 
سيةالمدراألنشطة   إطار يفيضا أيستخدم  أن يمكن فإنه سية،المدرالمقاصف   يفلالستخدام  ًخصيصا تصميمه   تم قد الدليل أن من بالرغم 
س.  المدارهذه   يفتقام  التي يجيةالترووالحمالت   والحفالت الفعاليات يشمل أن يمكنوبيعها.   أو األغذية توفير فيها يتم التي األخرى 

األمور وأولياء والمعلمين األغذية ديومورسة  المدرة  إدارقبل   من استخدامها يمكن التي ةَم�يَالقد  للموارة  إشاريضا  أالدليل  يتضمنو
فعالة  تكون ألن ًاحتماال األكثر   يةالتغذواتيجيات  االسترعن   معلومات يضاأالتوجيهي  الدليل هذا يلخص سة.مدروغذائية   اتخيارالتخاذ   

وأولياء  والمعلمين الغذاء دوومورسة  المدرة  إلدارالمناسبة   التعليمات يضاأيشمل  كما س.المدارأطفال   بين الصحية للتغذية يجالتروي  ف
ى جانب تفاصيل عن كيفية تقييم فعالية التنفيذ. لاألمور والمجتمع، إ
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ض  الغر
ُ لمحة توفير ىلإيهدف  حيث التنظيمية. السلطات مختلف دجهوتبسيط  وتوحيد   ضبغرالدليل   هذا من ينوالثااألول   القسم من كل دِعألقد 

ي فالمقدم  الغذاء وآثار بطبيعة المتعلقة المعلومات وكذلك يةالتغذووالمعلومات   الصحية الحالة عن العالقة ذات الجهات لجميع عامة 
ي.بي مدينة دفى دعم التغذية الصحية علية التي تعمل  ى مجموعة مشتركة من اللوائح والتعليمات التغذولس لألطفال، باإلضافة إالمدار

الغذاء،  يدبتور المتعلقة   اآلليات يرلتطوس  المدارات  إلدارالالزمة   العلمية اجعوالمرية  الضرورالمعلومات   ًيضاأالقسمين  هذين يوفر كما 
يبدبلدية   بواسطة ةالمنشورثائق  الومحل   صياتالتوهذه   تحل حيث .الصحيغير   الطعام من والحد تقليصوالصحية،   التغذية دعمو ّ 

دولة يفالصحة  ةارووزي  ببدالصحة   هيئة مثل األخرى والهيئات سساتبالمؤالخاصة   السابقة التكميلية اتالمنشورمن   وغيرها ً،سابقا ّ 
بية المتحدة.ات العر اإلمار

تتمكن حتى س،للمدارالغذاء   يدبتور تقوم   التي الغذائية سساتالمؤمساعدة   ىلإخاص   بشكل الدليل هذه من ينالثاالقسم   يهدف 
القسم  هذا ديزوحيث   س.بالمدارالخاصة   التغذية امجوبرسياسات   تطبيق خالل من يبدة  إلمارالصحية   باألهداف التام امااللتزمن   

األغذية  يدتور من   كدللتأ األساليب   أهم وكذلك والتغذية، بالطعام المتعلقة المعلومات بأهم سللمدارلألغذية   دةالمورسسات  المؤ
س.المناسبة والمالئمة للمدار

مثل  الغذائية والشركات سيةالمدربالتغذية   المتعلقة األعمال يفالمشاركين  ظفينللمومفيدة   معلومات ًيضاأي نالثاالقسم   يوفر كما 
لألطفال، بالنسبة واألهم األكبر الدور ولهم المسؤولية يتحملون الذين األمور ألولياء هامة معلومات يقدمووغيرهم،   بين،المدر يين،  االستشار

لهم  المقدم الطعام ىعليعتمدون  الذين لألطفال سيةالمدرالغذاء   حقائب بإعداد المتعلقة صياتوالتوالهامة   النصائح بعض ىلإباإلضافة  
 ّ.سيمن الغذاء المدر ًمن المنزل بدال

� 
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يف  المصطلحات والتعار
RDA) صى بها (القيم اليومية المو

من )٪98- ٪97(يقارب  لما الواحد دللفرية  التغذواالحتياجات   لتلبية يكفي الذي المغذيات إلستهالك اليومي المستوى سطمتوهو   
األشخاص األصحاء.  

 (RACC) ًصى بها والمستهلكة اعتيادياالكمية المو
ي مناسبة واحدة.فهي قيمة أو مقدار الكمية الصالحة لألكل، الذي يستهلك عادة تناول نوع معين من الغذاء 

حجم الوجبة 
الكمية  حتى أو المنزل يفأوالمنزل   خارج كانت (سواء الطعام لتناول واحدة مناسبة خالل يتناولها أن الشخص اختار التي الطعام كمية هو 

ي وجبة خفيفة معبأة).فدة  الموجو
حجم الحصة  

اب  هو مقياس موحد للطعام أو الشر

6 



 

 

12 

12 

13 

14 

15 

18 

21 

21 

22 

28 

7 

س الفهر
القسم األول  

 .س...........................................................................................................رادملال  افطأبة  صاخلاة  يذغتلاوة  يذغألان  عت  اداشرإ

 ................................................................................................................................ل. افطألاة  حصى  لعي  ئاذغلام  اظنلار  اثآ 1.1

 ..................................اض المزمنة لدى البالغين حلة الطفولة وعالقتها بمخاطر اإلصابة باألمرتأثير العادات الغذائية خالل مر 1.2

 ................................................................................................................................ي............... حصلام  اعطلال  وانتل  يلد 1.3

 ................................................................................................................................ة.......................... يئاذغلات  اعومجملا 1.4

 .ة............................................................................................................................يئاذغلاص  صحلاوت  ابجولام  جحة  يمهأ 1.5

 .س.................................................................................................................رادملاي  فل  افطأللن  زاوتمء  اذغر  يفوتة  يمهأ 1.6

 ّ ....................................................................................................ي حصلال  كألاى  لعع  يجشتللس  رادملات  ايلوؤسموم  اهم 1.7
 .؟............................................................ ة يوذغتلام  هتايكولسل  يدعتى  لعل  افطألاز  يفحتله  لعفتن  أس  رادمللن  كميي  ذلاا  م 1.8

 ................................................................................................................................ة....................... يسردملاء  اذغلاة  بيقح 1.9



 

ي نالقسم الثا
 34................................................................................................................................ل..............................................ا جملا 1.2

 34.ة..............................................................................................................يذغألاي  درومبوس  رادملابق  لعتتة  ماعت  ابلطتم 2.2

 35................................................................................................................................ت..........ابجولاد  ادعإبة  صاخت  اداشرإ 2.3

 37.ة............................................................................................................................فيفخلات  ابجولاد  ادعإبة  صاخت  اداشرإ 2.4

37................................................................................................................................ي..........................تابنلاي  ئاذغلام  اظنلا 2.5 ّ 
 37................................................................................................................................ة...........................يساسحلات  اببسم 2.6

 38................................................................................................................................ه..........ابتنإلاي  عدتستة  يئاذغت  انوكم2.7

 39................................................................................................................................س.رادملاي  فة  روظحملاة  معطألاة  مئاق 2.8

 39................................................................................................................................ة.................................يئاذغلاة  قاطبلا 2.9

 39................................................................................................................................ة....................يئاذغلام  يقلاب  استحا 2.10

 39................................................................................................................................س..رادملات  ارادإون  يفظوملاب  يردت 2.11

 40................................................................................................................................ش..........................................ي تفتلا 2.12

 40................................................................................................................................م.............................................ي يقتلا 2.13



 

42 

73 

75 

78 

9 

1..................................................................................................................................................................................الملحق 

2..................................................................................................................................................................................الملحق 

3..................................................................................................................................................................................الملحق 

 4..................................................................................................................................................................................الملحق 



10 



التوجيهيـــة المبـــادئ 
للطعام والمتطلبـــات 

س  المداري  فوالتغذية 
11 



 

 

  

 

القسم األول  
شادات عن األغذية والتغذية  إر

س  الخاصة بأطفال المدار

والتغذية بالغذاء صلة ذات معلومات توفير ىلإالقسم  هذا يهدف
حصولهم  ضمانوالصحية   األكل عادات يرتطوى  علاألطفال   ستساعد 

إطار  إعطاء ىلإيهدف  كما اسي،الدراليوم   طوال الكافية التغذية ىعل
س  المدارات  إدارتثقيف  ىلإباإلضافة  ية،التغذوشادات  لإلرسع  أو

الصحي الغذاء لتوفير األمور وأولياء سالمدارى لإاألغذية  ديومور
والمغذي لدعم نمو األطفال.  

ى صحة األطفالعلي  ئآثار النظام الغذا 1.1
التي ئيسيةالرالخطر  عوامل الصحية غير التغذية أساليب تمثل 

يكون أن يمكن التغذية سوء إن المزمنة. اضباألمرباإلصابة   تتسبب 
ي يلوفيما  القصير. والمدى يلالطوالمدى   ىعلاألطفال  ىعلآثار  له 

ى سوء التغذية.  علتبة  نناقش بعض اآلثار الصحية الهامة المتر

يادة الوزنالسمنة وز 
يداتزي  فالسمنة  أو الوزن يادةز من   يعانون الذين األطفال عدد إن 

عام. بشكل المتحدة بيةالعر ات  اإلماردولة   يفأوي  بدي  ف ًسواءمستمر،   
أطفال  من %19من  يقارب ما أن ىلإالحديثة  اساتالدرتشير   حيث 
يعانون منهم %15ي لحواوأن   الوزن يادةز من   يعانون يببدس  المدار

حيث  ،2014للعام  ّيببدالصحة   هيئة بيانات (بحسب السمنة من 

بشكل  تبطترالطفولة   حلةمرخالل   الوزن يادةز من   الطفل معاناة إن
من  الالحقة احلالمري  فتصيبه  التي اضاألمرمخاطر   يادةبز ئيسي  ر

يتم ما ًاكثيرالسمنة،   من يعانون الذين األطفال أن ىلإباإلضافة  ه.عمر
سوءوللتمييز   ضونيتعرما   ًاوكثيرالجماعية،   األنشطة من استبعادهم 

طالضغوبعض   من كذلك يعانون وقد البالغين، قبل من المعاملة 
ضعف  وأجسامهم،   عن سلبية ةبصوراالحتفاظ   ىلإيميلون  والنفسية،   

ي الثقة واالعتداد بالنفس.ف

من  مالئمة كميات ىعلوالحصول   ينالبدالنشاط   يادةز فإن   ولهذا 
منها.  الحد  أو السمنة لمنع به صىيو ًهاما ًاأمرتعتبر   يةار الحرات  السعر

ّض السكريمر
من  األنسولين ىعلالمعتمد   غير (2) النوع من السكري ضمريعتبر   

األخرى الهامة الجسم ظائفوى  علالتأثير   ىلإدي  تؤالتي   اضاألمر
ضىمرإن   حيث ً.يضاأالمناعة  ىعلبما  ورى  لكلاالنظر،  ىعله  تأثيرمثل   

%90ي لحوامنه   ينيعاوالذي   األنسولين ىعلالمعتمد   غير السكري 
المخاطر  أحد وهو بالسمنة. عادة تبطيرعام   بشكل السكريضى  مرمن    ّ

معدل  تضاعف فقد ات،اإلماردولة   يفاألطفال  بين ئيسيةالرالصحية   
مادة  أن من بالرغم األخير. العقد يفاألطفال  بين فيما السكريض  مر ّ

كميات  استهالك فإن ،السكريض  مرى  لإمباشر  بشكل ديتؤال   السكر  ّ 
لإلصابة  ضةعركثر  أاألطفال  تجعل بالسكر الغنية األطعمة من ةكبير
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الصحيح الوزن ىعلالمحافظة   أن كما (2). النوع من السكري ضبمر
ات  السعراستهالك   من والحد الجسدي النشاط خالل من للجسم 

ومضاعفاته.ض السكري  للوقاية من مر ًهاما ًاية يعتبر أمرار الحر ّ 

قصور التغذية
ىعل ًدائمة ًاآثارله   فإن طفيفا، ولوكان التغذية ياتمستوي  فالنقص  

ثريؤأن   يمكنوسي.  المدرأدائهم   ىعلواألطفال   لدى اكاإلدرتطور   
مقاومة األطفال الءهؤى  عليصعب   كما األكاديمي، أدائهم ىعلبشدة   

يتغيبوا وأن اضباألمريصابوا   ألن ضةعركثر  أنون  يكوي  لوبالتاالعدوى   
انخفاض  من يعانونواسي،  الدرمستواهم   اجعيتروأن   سة،المدرعن   
يات الطاقة، األمر الذي يحد من نشاطهم الجسدي.  مستو

فقر الدم (أنيميا)
اءالحمرالدم   اتكرعدد   بنقص تتصف ضيةمرحالة   هو الدم فقر 

هو الدم فقر فإن عام، وبشكل الدم. يفالهيموغلوبين  تركيز وانخفاض 
حمض الحديد، إمدادات لضعف نتيجة التغذية لسوء النهائية النتيجة 

أن بالذكر جدير المغذية. العناصر من وغيرها ،12بفيتامين   الفوليك، 
ىعلالعامة   الصحة مشكالت أحد يعتبر الحديد نقص يسبب الدم فقر 

وخاصة ات،اإلمارسكان   بين كبير جةبدرمنتشر   وهو العالم، مستوى 
سكان  من %40أن  اإلحصائيات أحدث كشفت وقد واألطفال. النساء 

هذه  من %70ي لحوااألطفال   يمثلوالدم،   فقر من يعانون اتاإلمار
 2011).اض الدم  ات ألمرتمر اإلمارالنسبة (مؤ

من يعانون الذين باألطفال الحديد نقص عن الناتج الدم فقر تبطيرو 
المقاومة وانخفاض التعب، يادةوز اللغوي،   والتطور يفالمعراألداء   ضعف 

للعدوى.  

ابات التغذيةاألساليب غير اآلمنة لفقدان الوزن واضطر
ىلإيلجؤون  قد الوزن، يادةز من   يعانون الذين اهقونوالمراألطفال   

ثر  يؤقد   قد الذي األمر الوزن، لفقدان اآلمنة غير األساليب بعض اتباع 
اباتاضطرمن   مختلفة أنواع تنشأ قد حيث عام. بشكل صحتهم ىعل

عند اهةالشرمثل:   اهقة.،المرات  فترخالل   سالمدارطالب   لدى األكل 
.العصبيضي  المره  والشر، العصبيالشهية  فقدان الطعام، تناول  ّّ 

س  المداري  فالطالبات  بعر أن   اتاإلماردولة   يفأجري  بحث كشف فقد 
ظبي  بأبوالصحة   (هيئة األكل عادات يفمشكالت  من يعانين يةالثانو

التعليم ىعلس  المدارطالب   يحصل أن المهم من فإنه لهذا )،2016
الوزن، لفقدان آمن اسلوب اختيار من يتمكنوا حتى الفعال، التغذوي 

لدعم  ًصحيابها   صىالمووالطاقة   المغذيات أفضل ىعليحصلوا   وأن 
احل النمو.  ي خالل مرفدعم تطورهم المعرنمو أجسامهم و

حلة الطفولة  تأثير العادات الغذائية خالل مر 1.2
اض المزمنة  وعالقتها بمخاطر اإلصابة باألمر

لدى البالغين
سوف السمنة، من يعانون الذين اهقينوالمراألطفال   ّأنجح  المرمن   

ضة  عركثر أفهم  يلوبالتااهقة،  المربعد   السمنة حالة لديهم تستمر 
من  السكري ضمرالقلب،   اضأمرمثل   الصحية والمشاكل اضلألمر

ام الخبيثة وهشاشة العظام.)، والجلطات، ومختلف أنواع األور2النوع (
ي فبالسمنة  يصابون الذين األطفال أن اساتالدرإحدى   أظهرت فقد 

ي فللسمنة  ضةعركثر  أنون  يكوسنتين)   (بعمر ةمبكرية  عمراحل  مر
حلة البلوغ.  مر

التغذية  بتحسين الخاصة التدخل اتيجياتاسترتقتصر   أن ينبغي الو
احلمرخالل   اداألفرى  علثر  تؤالتي   الصحية المشاكل معالجة ىعل

األطفال  إصابة منع ىعلتركز   أن ًيضاأينبغي  وإنما فقط، الطفولة 
الخطر  عوامل أهم إن حيث البلوغ. حلةمرخالل   المزمنة اضباألمر
يمكن  ما الغالب يفالذي  الدم ضغط تفاعارهي   للجلطات، ديةالمؤ

ى  علوالحفاظ   صحي يئغذانظام   اتباع خالل من منعه أو عليه ةالسيطر
وزن صحي.

غير الغذائية ساتوالممارالصحي  غير الطعام اختيار عادات تنشأ 
من  مبكر وقت يفالمزمنة  اضباألمرباإلصابة   تسهم التي الصحيحة 
ة.ية مبكراحل عمر ي مرفد، والتي يصعب تغييرها إذا بدأت  حياة الفر

ىعلالمختصة  السلطات بها تقوم التي التدخل اءاتإجرفوائد   تقتصر ال 
بدنية أنشطة تتضمن التي والسلوكيات الصحية الغذائية العادات دعم 

اض  لألمردية  المؤئيسية  الراألسباب   من الحد ىعلالطفولة   حلةمرخالل   
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جة.كبر من األسماك الطازتناول كميات أ 
تحتوي  التي األطعمة استهالك من الحد 

والدهون والملح السكر من عالية نسبة ىعل
دالحدوعن  يدالمز فة  لمعرالمشبعة.  
الملحق  ىلإجوع  الرجى  يربها،  المسموح 

.8: الجدول 1
المنزل يفة  المحضراألطعمة   تناول يفضل 

ى علأو  السلق بواسطة طبخها يتم التي 
ي.لقلعن االبخار أو الشوي أو بالفرن بدال  

واألطعمة المالحة األطعمة استهالك تقليل 
ة  كبيركميات   ىعلتحتوي  التي المصنعة 
من الملح.

مشاهدة  تجنبوالمائدة،   ىعلالطعام   تناول 
(التلفاز، الطعام تناول أثناء نيةااللكتروة  األجهز
ذلك  والجوالة)  الهواتف اللوحية، ةاألجهز

ي كميات الطعام.فاط  لتجنب اإلفر
تجنبوالمياه،  من ةكبيركميات  شرب 

مشروبات ذلك يفبما  المحالة المشروبات 
ى  علتحتوي  التي والمشروبات الطاقة 

نكهات صناعية.
تناوله يتم الذي الطعام بين فيما التوازن 

حياة  أسلوب اتباع مع ةالبدنيواألنشطة  
صحي فعال.

من  وافر قسط بأخذ االهتمام ينبغي كما 
جزء ذلك باعتبار الكافيين والنوم احةالر

واالستمتاع الصحي، اليوم نظام من أساسي 
بأشعة الشمس بشكل معتدل.  

الخاصة ةالمباشرالتكاليف   من الحد ىلإذلك  تتجاوز بل فقط، والوفاة
تقليل يمكنود.  الفرحياة   دةجومستوى   تحسينوالصحية،   بالرعاية 

طانسروالثدي  طانسرمثل  طانالسرأنواع  ببعض اإلصابة خطر 
الورم وكذلك قيةالدرالغدة   طانسروستات  البروطان  سروالقولون   
يقطر عن   دجكين)(هوية  الليمفاوالغدد   طانسروالمتعدد   النخاعي 
واألغذية والدهون، السكر، استهالك من والحد صحي، وزن ىعلالحفاظ   

المملحة أو األطعمة المدخنة.  

 دليل تناول الطعام الصحي 1.3
المختلفة الغذائية بالعناصر غنية أطعمة األطفال يتناول أن ينبغي

يتم الذي الطعام يكون أن ينبغي حيث نموهم. سنوات خالل وخاصة 
فحص  يتم وأن ،ينالبدالنشاط   سةممارى  لإإضافة  ً،نامتوازاستهالكه    ّ 

ية.نموهم بصفة دور 
صياتالتوأن   إال آلخر. بلد من تختلف الصحي» «الغذاء صياتتوأن   رغم 

ى  علوالحفاظ   ضا،بالرالشعور   توفر التي بالتغذية المتعلقة العامة 
دعم النمو األمثل لألطفال هي:صحة جيدة و

مختلف  من ومتنوعة مغذية أطعمة تناول 
المجموعات الغذائية.

ى وزن صحي.  علاألكل بإعتدال للحفاظ   

كميات  تناول خالل من األلياف استهالك يادةز 
البقوليات،  الخضروات، كه،الفوا من  كبرأ

الحبوب الكاملة بما فيها خبز القمح الكامل.

الدهون  من الخالية البيضاء اللحوم تفضيل 
استهالك من والحد اءالحمراللحوم  ىعل

اللحوم المصنعة (النقانق ناجتس الدجاج).  
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 المجموعات الغذائية 1.4

غذائية  مجموعات ست ىلإنتناوله  أن ينبغي الذي الغذاء يصنف
وقد  المختلفة. ظائفهاووي  ئالغذاينها  تكوى  علبناء  مختلفة، ئيسيةر ّ

د  قيويوجد   التي األغذية هي سابعة مجموعة الدليل هذا ىلإأضيفت  
يجب التي األغذية المجموعة تلك تتضمن بحيث استعمالها، ىعل

الخاصة الغذائية األنظمة من ًتمامااستبعادها   أو استهالكها من الحد 
جميع ىعلتحتوي  ومثالية صحية تغذية ىعلوللحصول  باألطفال. 
اليومي  الحمية نظام يتضمن أن الضروري من فإنه المغذية العناصر 

نات من كافة المجموعات الغذائية عدا المجموعة السابعة.  مكو

ياتالحبوب والنشو  1.4.1
ة، الذرمثل   الكاملة الحبوب من ئيسيربشكل   المجموعة هذه تتألف  ّ

البيضاء ةالذرالشوفان،   ة،الذرقائق  رمثل   الحبوب ومنتجات الدقيق األرز، 
اليام،  البطاطس، مثل ياتالنشوالمجموعة   هذه تتضمن كما (الدخن). 

ة، الكسافا، وغيرها.  البطاطا الحلو
نةمكوالمستهلكة   الحبوب كمية نصف يلحوايكون   أن يفضل صية:تو

وخبز  األسمر، األرز مثل باأللياف الغنية والحبوب الكاملة الحبوب من 
نة القمح الكامل.القمح الكامل، ومعكرو

مثل  ئيسيةالرالغذائية  ناتالمكوبعض  المجموعة هذه توفر 
ات، فيتامين (ب) واأللياف.  بوهيدرالكر 

كه والخضرواتالفوا  1.4.2
ذلك يفبما  والخضروات كهالفوا كافة  من المجموعة هذه تتألف 

نسوالبقدوجير  الجرالسبانخ،  الخس، مثل قيةالورالخضروات  
الجزر مثل ناتوالدرالجذور  أن كما ..الخ.......نبوالكروالملفوف،  

والبصل تندرج ضمن هذه المجموعة الغذائية.  
التي جةوالطازالكاملة   والخضروات كهالفوا باختيار   صىنوصية:  تو

المعلبة  كهالفوا من  والتقليل المنزل، يفتقطيعها  وإعدادها  يتم 
كه.اب الفوا شرو

هي  المجموعة هذه يفة َنَم َضَتُالمئيسية  الرالغذائية  العناصر 

الغذائية  المجموعة هذه تعتبر كما ئيسية،الروالمعادن   الفيتامينات
 لأللياف. ًجيدا ًامصدر

 اللحوم، والبيض، والبقوليات 1.4.3
اء)، البيض، تتألف هذه المجموعة من اللحوم (الدواجن واللحوم الحمر

والمحار.  الدهنية) األسماك (وخاصة األسماك مثل يةالبحر الت  كوالمأ 
الفاصوليا،  مثل والبقوليات الحبوب ىعلالمجموعة   هذه تحتوي ًيضاأ

يا والعدس، والحمص.  اء، وفول الصووالفاصوليا الخضر
الدهون، من والخالية ية،المشوالمسلوقة،   اللحوم اختيار جىيرصية:  تو

اللحوم  مثل المصنعة، اللحوم منتجات أو المقلية اللحوم من والحد 
دة.المعلبة واللحوم المصنعة البار

هي  المجموعة هذه تتضمنها التي ئيسيةالرالغذائية  العناصر 
ي اللحوم. فئيسي  د بشكل رتينات، والحديد الموجوالبرو

 الحليب ومنتجات األلبان 1.4.4
ومنتجات الحليب أنواع مختلف من الغذائية المجموعة هذه تتكون

الماعز، جبن الحلوم، جبن مثل أنواعها، اختالف ىعلكاألجبان  األلبان، 
اللبن  مثل األلبان منتجات من وغيرها باديوالز يش،  القروالجبن   

.. الخ. ....واللبنة
منتجات ىعلالدسم   قليلة األلبان ومنتجات الحليب يفضل صية:تو

يمة  وكرائح  شراستخدام   من الحد ينبغي كما الدسم، كاملة األلبان 
..الخ...يمةبدة الدهن وأنواع الكر األجبان المصنعة والز 

هي  الغذائية المجموعة هذه توفرها التي ئيسيةالرالغذائية   العناصر 
تينات، الكالسيوم، وفيتامين د.  البرو

يتيةيوت، والبذور الز ات، والز المكسر 1.4.5
الجسم دتزوالتي  الغذائية العناصر كافة المجموعة هذه تتضمن 

كما النباتية، يوتالز بد،  الزيتون،  الزيت  زمثل  يوت.والز بالدهون  
ات،والمكسروالسمن  الحيوانية، الدهون المجموعة هذه تتضمن 

دوار  يتز هو   الصحية الدهون مصادر أفضل أن إال يتية.الز والبذور   
يوت النباتية.  ال، وغيرها من الزيت الكانويتون، ز يت الز الشمس، ز 
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الوزن  يادةز ى  لإدي  تؤالتي   يةالضرور غير   يةار الحرات  السعرمن   
س األسنان. تسوو
ت ازمعز و أًئياجزجة  رلمهد ان هولد اى علي  تحتولتي  ات لمنتجاا
ضمن  ًيضاأهي  وًياوتغذ ة  لفقيراية  غذألانمن تكولنكهة ا

 .عةلمجمو اه هذ
تجنبة،  يجب وما الطعام من تناوله يجب عما المعلومات من يدللمز 

ضح أدناه للمجموعات الغذائية. ى الشكل الموعلجى االطالع  ير
 3: الجدول 1الملحق  ىعلجى االطالع  يد من المعلومات، يرللمز 

اتالمكسرمن   (حفنة) الكف ئملعن   يقل ال ما تناول يفضل صية:تو
الالزمة. الصحية بالدهون الجسم إمداد لضمان ًيوميا يتية  الزوالبذور   

 ًئيا جزجة  مهدربدهون  المطبوخة األطعمة استهالك يادةز تجنب  
هذه توفرها التي ئيسيةالرالغذائية  العناصر مشبعة. دهون أو

المجموعة هي األحماض الدهنية.  

 الماء والسوائل 1.4.6
المهم من فإنه ي،لوبالتامياه.   %60ي لحوامن   البشري الجسم يتكون

ي جميع األوقات. ف ًطبا ى الجسم رعلالمحافظة   

قليل  والحليب النقية المياه هي للسوائل مصادر أفضل صية:تو
جة.كه والخضروات الطازالدسم وعصير الفوا 

مثل السكر بإضافة المحالة المشروبات األطفال يتجنب أن يجب 
ومشروبات  بالفيتامينات ةالمعززوالمياه  المنكهة المشروبات 

كه  الفواعصير   تناول يفضلو..الخ.، ..الطاقة ومشروبات   ياضيينالر 
جة، والحد من استخدام العصائر المعلبة والمعبأه.  الطاز

 استخدامها َديَمجموعة األغذية المق 1.4.7
تفعةمرمعدالت   ىعلتحتوي   ما ًغالبا المجموعة   هذه ضمن األغذية

المشبعة الدهون من تفعةمرنسب  وية)  ارالحرات  (السعرالطاقة   من 
أو الحد ينبغي لهذا المضاف. والسكر الملح المتحولة، والدهون
تناول  نات.المكوتلك   ىعلتحتوي   التي األغذية تلك تناول من التقليل 

3

وفيما  والسمنة الوزن يادةبز تبط  مرية  ارالحرات  السعرتفع  مرأغذية   
ى صحة األطفال.على كيفية تأثير هذه األغذية علي بعض األمثلة يل

من والحد القلب اضبأمراإلصابة   خطر من يدتز المشبعة   الدهون 
ات  السعرخفض   ىعليساعد   أن يمكن المشبعة الدهون تناول 

اإلصابة  خطر وكذلك دالفريتناولها  يتم التي الكلية يةار الحر
اض القلب.بأمر
دي  يؤاليومي   يئالغذاالنظام   يفالملح  من تفعةالمرالمعدالت   إن 

تفاعباريتسبب   قد مما األمالح، تفعةالمرالت  كوالمأ ى  علد  التعوى  لإ
ية الالحقة.احل العمر ي المرفضغط الدم  
ائدة  زبمعدالت   الجسم ّديزوالسكر   من ةكبيركميات   إن استهالك

16 



 المجموعات الغذائية 

اللحـــــــــــوم و 
 البقـــــــــــوليـــــــــــــــــــات

الخضروات 
كــــــــــــــــــــــــــــــــه و الفوا

 الحبـــــــــــــــوب
يـــــــــــات و النشـــــــــــو

ـوم ـن اللحــر مـاختـ
ن، الدهــــومــــن  الخاليــــــة

ـض، ـاض البيــمك، بيـالسـ
ـص، الحمــــــــــ الفاصوليـــــــــــــ

ة ـوزـوم المخبــاج و اللحــدور الدجـصـ
ـار. ـى البخــعلـة أو المطبوخـ

جميــع ـن مــــــر اختــ
كـــــــــــــه،الــفـــــواو  ـرواتالخضــــــ

 كنــة،الد  قيــة الو الخضــروات 
 الفو كــــــــه الســلطات

ـة،ـة المقطعــــــــــــجــــــــــــالطاز
جـــــــــة الطاز العصائـــــــــر 

مــــــــــــــــــن اختــــــــــــــــــر
الكاملــة، الحبــوب  منتجــات 

البنـــي، األرز الشـــــوفـــــان
 البطاطــس،الحلــوة،  البطاطــا 

الدقيــق مــن  المصنوعــة الباســتا

تيــن بالبروالجســم  تمــد
 و الحــديــــــــــــد

ـم ـد الجســـــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــــــــــــــــ
ـادن المعـــــــــــــو ـات بالفيتامينـــــــــــــ

ـا ا ليــــــــــــ وـ األساسيــــــ

ات بوهيــدربالكرالجســم  تمــد
األليــا األساســية

ب فيتــــــاميــــــــن  و 
Fe 

Fe 

B 

A 
C 

C B 6B 9 

A 

B 
B 6B 9 

CH O2B 6

بَتجن
 ة،المكــ الفاصوليــاء  ــي،لمقلالبيــض  

اللحــوم  و النقانــق اء،الحمــ  اللحــوم
عة ّالمصن

تجنــــبَ
المعلبــة  كــه الفوالمقليــة، الخضــروات  

المعلبــة  الخضــروات الســكر اب بشــ
ـسـر أن البطاطــة، و تذكــاه المملحـبالميـ

الخضـــــــــــــــــــــــروات مــــــــــــــــــــــن  تعتبـــــــــــــــــــــــر ال 

ــــبَتجن
مثـــــل  المنتجـــــات المكـــــر الدقيـــــق 
البيتـــــــزالكرواســـــــون، يت، البســـــــكو
نــــــــات الدوو  الكيــك األبيــض، الخبـــــــــــز 



 الـــميــــــــــــــــــــــاه
 و الســــــــــــــوائـــــــــــــــل

ات المكــسر
يــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و الز

 منتجـــــــــــــــات
 األلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـنـر مـــــــــــــــــــاختـــــــــــــــــ
الطبيعيـــــ الميـــــاه 

المنــزل ــي فالمحضــر  الحســاء 
ـة. جــر الطازو العصائـ

يــــــــــــــــــت ز اختــــــــــــــر
للطبـــــــــــــــــــــــــخ ال الكانــــــــــــــــــــــو

يــات، للحلوالدســم قليلــة  يمــاالكر
مملحة، الغيـر  الكاملـة اتالمكسـر

ينـوداالســول ـدة الــــــــفــــــــبــــــــز
ـلطة الســة لتتبيلــون يتـالزـت يـز و 

MILK 

ـن مـــــــــــــــــــــر اختـــــــــــــــــــ
ـروب الــــــــــــــــــــــليب، الحـــــــــــــــــ

ـم،الدســــــــل قليـــــــاللبن أو 
الجبنــة  أو اللبنــة، الجبنــة، 

ـم الدســـــــــة قليلــــــــــاء البيضــــــ

 تمد الجسـم بالمعــــادن
 و االلكتــــــــروليتــــــــات

Na+ K + 

K + Na+ 

 تمد الجسم باألحماض
 الدهنيـــــــــة األساسيـــــــــة،
 و فيتـــــــــــــــــــــــامينــــــــــــــــــــات

AD 
K 

DE 

KA 

بالبرو تيــن، الجســم  تمــد
ملكــــــــا لسيــــــــــو

د. فيتــــــــــــاميــــــــــــــــن  و 

Ca 

Ca D 

بَتجن
المشــروبات  يــة،الغازالمشــروبات  

و  بالســكر الغنيــة المشــروبات ياضيــة،الر
 مشروبات الطاقة

ــــــب َتجن
ـة،ـدة النباتيــــــبـــــــة، الزـة المقليــــــاألطعم
الدسم، ـة كاملــــــا يمــالكري، نالحيو  السمن 
 ات المملحة أو المغطـــاة بالسك المكس

ب َتجن
ـيدر، الشــة جبنــة، عـّالمصنـة الجبنـ ائح ــش

ـة ـة القابلــــــــة، الجبنــة المقليــع الجبنـأصابـ
ـــــه ّنك ُللدهــــــن، و الــــــروب الم
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 أهمية حجم الوجبات والحصص الغذائية 1.5
هو  صحيحة يقةبطر الصحي  ٍالطعاملتناول   ئيسيةالرالعناصر   أحد ٍ

ةالمذكورالغذائية   المجموعات حصص من الصحيح الحجم تناول 
المغذيات.  أفضل  من المثالية المقادير ىعلالحصول   نضمن كي أعاله 
يعتوز وقائمة   الحصص، أحجام عن التفصيلية المعلومات من يدلمز 

ىلإجوع  الرجى  يرغذائية،  مجموعة لكل الغذائية الحصص حجم 
.، الجدول 1: الجدول 1الملحق    2

يشار ما غالبا (RACC): ًاعتيادياوالمستهلكة   بها صىالموالكمية  
تم قد الوجبة بحجم الخاص الدليل هذا إن (RACC) بالرمز إليها 

النهائية.  تها بصورالمطبوخة   الغذائية للمنتجات ئيسيربشكل   تصميمه 
كثرأمعلومات  ىعلللحصول  2 الجدول 1: الملحق ىلإجوع  الرجى  ير

الملحقي  فمجموعة  لكل الغذائية الحصص حجم يعتوز قائمة   تفصيال. 
غذائية  مجموعة  كل من المطبوخة غير ناتالمكوضح  تو 1الجدول  1: 

 الحصص الغذائية
ى كيفية قياس المواد عل هذا دليل سريع

 الغذائية المستهلكة عادة

 كوب ½ الخضار المطبوخة كوب 1 الرمان كوب 1اولة الفر
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 كوب 1 البطيخ حبات 3 التمرط ص المضغورغيف بحجم القري بالخبز العر

= 

ة البيسبول حبة بحجم كرتقال اق، البر التفاح، الد حفنة بحجم قبضة اليدات المكسر كوب 1 األرز المطبوخ

 كوب 1جة المقطعة السلطة/ الخضار الطاز كوب 1نة المطبوخة المعكرو ة الحاسوب حبة بحجم فأ البطاطس

 كوب ½ العصير الطازجط ص المضغوقطعة بحجم القريحة من الخبز شر كوب ½ الفاصولياء



 

يحة بحجم علبة اعواد الثقاب شر الجبنة حفنة بحجم قبضة اليدقائق اإلفطار (الكورن فليكس) رة الغولف حبة بحجم كر كعك المفن

 سمكة بحجم دفتر الشيكات السمكقطعة بحجم إبهام اليد بدة الز حفنة بحجم قبضة اليدقائق البطاطس ر

 1 كوب الحليبة 1 ملعقة صغيري ندابدة الفول السوز ً كمية بحجم كفان مجموعان معشار الفو

 ½ كوب الروبة 1 ملعقة صغيريتون يت الززة 1 ملعقة صغيرى بالمر
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ة 1 ملعقة صغير السكر قطعة بحجم االيفوننة بالفرن المعكرو قطعة بحجم االيفونيحة لحم صدر الدجاج/ شر

ة 2 ملعقة كبير الحمصيحة 1 شرا البيتز 3 حباتيت البسكو
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ي المستقبل.فالغذائية  
ي فتقديمها  يتم التي األغذية ىعلالطلبة  من العديد يعتمد 
بما تساهم أن سالمداري فالمقدمة  لألغذية يمكنوس،  المدار

نفسها، ولألسباب اليومية. يةالتغذواحتياجاتهم   ثلثي ىلإيصل  
المغذيات  ىعلتحتوي  أغذية توفر تضمن أن سالمدارى  علينبغي  
نات والمكوالمنتجات   من تقلل وأن لألطفال يةالضرور نة  المتواز

التي تكون أقل صحية.  

ى  علس للتشجيع  مهام ومسؤوليات المدار 1.7
ّاألكل الصحي

يلعبوعام،   بشكل اتاإلماردولة   ياتأولوأهم   من األطفال صحة تعتبر 
األطفال أن وبما لأللطفال، السليم النمو ضمان يفئيسيا  را دورالغذاء   
يدهم  تزوالضروري   فمن سة،المدري  فيومهم  من اكبيرجزءا   يقضون 

 ً.نة غذائيابوجبات متواز

عادات يرتطووالتعلم   ىعلالطالب   مساعدة يفحاسم  دور سوللمدار
التغذوي للتثقيف مثالية بيئة هي سالمدارأن   صحية.كما غذائية 

لألسباب التالية:  
ية.احل العمر ي جميع المرفس مع معظم األطفال وتتواصل المدار

طالضغومقاومة  كيفية الطالب تعليم سالمداربإمكان  
عادات هي الغذاء عادات إن حيث المختلفة. السلبية االجتماعية 
المجتمعية بالتوجهات ئيسيربشكل   تتأثروباألساس   اجتماعية 
معالجة مباشر بشكل يمكنها سيةالمدرامج  البرأن   كما السائدة. 

التغذية التمحاوط  �تثبوسلبي   بشكل ثرتؤالتي   االجتماعية اآلثار 
السلبي الدور هذا بإضعاف سالمدارتقوم  يلوبالتاالصحية،  

ان  واألقراألصدقاء   من الصادر التأثير يف ًأحيانا المتمثل   االجتماعي 
س العادات الغذائية الصحية لدى الطالب.إلعادة غر

استخدام  سينللمدريمكن   المناسب، يبالتدر ى  علحصولهم  بعد 
ظفينللموكذلك  يمكنوالمالئم،  بالشكل التعليمية اتهمقدر

إلعداد  المكتسبة اتهمخبراستخدام   الطعام تقديم عن المسؤولين 
امج التوعية الغذائية.  بر

سي المدارف أهمية توفير غذاء متوازن لألطفال 1.6
خالل من األطفال فاهيةورلسعادة   يةاألولوتعطي   التي سالمدارإن   

مالئم ينبد ُنشاطومتوازن   وغذاء يجابية،وإصحية   تعليمية بيئة توفير 
الحياة،  مدى تستمر التي الجيدة للعادات المبكر يرالتطوي  فتساهم  

التي فالعادات اسية.الدرالمجاالت   يفالجيد  األداء ىعلالطالب   تساعدو
فإنه ولذلك، العمر. طوال عادة تستمر الطفولة حلةمرخالل   تتشكل 

حلة  مرخالل   الصحية السلوكيات ىعلالحصول   والفعال المهم من 
حلة البلوغ.الطفولة بدال من محاولة تغيير السلوك خالل مر

بين فيما العالقة تدعم التي يةالقوالعلمية   األدلة من العديد يوجد 
حيث  س،المداري  فالطالب  نجاحوي  نالبدوالنشاط   الصحي، الغذاء 

:ّتبين أن
جاتدرى  علالحصول  ىلإيميلون  بدنية ولياقة ًنشاطا األكثر   الطالب 

اسية.  الدرات  االختباري  فأفضل  نتائج تحقيقوى  علأاسية  دروعلمية   
الصحي األكل عادات ىعلالطالب   تشجع التي سيةالمدرامج  البر

بشكل  تبطتروسلوكياتهم   ىعلي  بيجاإأثر  لها يكون ينالبدوالنشاط   
وكذلك  بحقهم، التأديبية اءاتاإلجرمعدالت  بانخفاض ثيقو

انخفاض معدالت الغياب والتأخير.
الذين الطالب سةوممارالصحي   الطعام استهالك ىلإيميلون إن 

اسيةالدرالفصول  خالل ًاتركيزكثر أنون  يكوي نالبدالنشاط   ّ 
ة أقوى من غيرهم.كريتمتعون بذا و 

ًفعاال أو   ًمفيدا يكون   لن الصحي الطعام مجال يفالطالب  تثقيف إن 
ي في عملبشكل  ستهممارتتم   ولم فقط اسيالدرالفصل   يفتم  إذا 

عادات يبيجاإبشكل  تدعم أن سالمدارى  علينبغي   حيث سة.المدر
يفوكافية  دقيقة معلومات لديها يكون أن ينبغيوالصحي.   الطعام 
ىعليساعدهم   مما الطالب، لدى صحية غذائية عادات تأسيس مجال 
بشكل أجسامهم لنمو الالزمة الغذائية العناصر ىعلحصولهم   ضمان 

كما سية.المدرالمقاصف   يفتقدم  التي األغذية خالل من ومالئم كاف 
المالئمة البيئة توفرللطالب أن ىعلتعمل   أنًيضاأس  المدارى  علينبغي   

التي  والصحية اإليجابية الغذائية العادات ىعلتشجيعهم  ولتوعيتهم   
تستمر بحيث سلوكياتهم،واسي  الدرأدائهم   ىعلفعال   بشكل ثرتؤ

اتهم  خيارى  علفعال  بشكل ثرتؤوعمرهم،   طوال معهم العادات هذه 
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سيةالمدرالغذائية   والتوعية التثقيف دجهو ّأنى  لإاألبحاث  تشير
سلوكيات  تحسين عملية يفالفعالة  المساعدة تقديم بإمكانها 

الغذاء الصحي لدى النشأ.

حلة  مرخالل   المكتسبة الغذائية العادات أن ًيضاأبالذكر  جدير 
د طوال حياته.  الطفولة تستمر مع الفر

التي والدعايات اإلعالنات آثار من الحد يفتساعد  سيةالمدرامج  البر
ى عادات غذائية غير صحية.علتشجع األطفال   

مساهمة  تتضمن التي والسياسات سيةالمدرالتغذية  امجبرإن  
ف  طركل   دورووالطالب   األمور، أولياء س،المدارة  إدارالغذاء،   ديمور

يق واحد.  كفر ًاتجعل تأثيرهم كبير

ي:  يل أن تساهم فيما ًيضاس أ يمكن للمدار
الصحية  سيةالمدرية  التغذوالبيئة   تدعم التي السياسات يرتطو

سية.توفير نهج شامل لألنشطة البدنية المدرو

وجبة ومعهم سللمدارأطفالها   سالإرى  علاألسر   تشجيعوتوعية   
ً.ى قسط كاف من النوم ليالعلإفطار كافية وأنهم قد حصولوا   

الخاصة الصحية األغذية اختيار يفاألمور  أولياء دعموتوعية  
يتعلق  فيما ألبنائهم يحتذى ًذجانمونوا  يكووأن   أطفالهم، بوجبات 

بسلوكيات األكل الصحي.

اليومية احةالرة  فترخالل   ينالبدالنشاط   ىعلاألطفال   تشجيع  ّ 
اط.  تجنب اإلفرة تناول الطعام ولتقليص فتر

ي لتناول وجباتهم الغذائية. فى وقت كاعلكد من حصول األطفال  التأ

الشرب  لمياه كافية بنقاط دةمزوسة  المدري  نمباتكون   أن من كدالتأ 
ى حاجتهم من المياه.  علصول إليها كي يحصل الطالب  يسهل الوو 

الغذاء  أهمية مجال يف ًمهنيايبهم  تدروس  المدارظفي  موير  تطو
تباطهما بالتعليم والتوعية الغذائية.  ي وارنالصحي والنشاط البد

س أن تفعله لتحفيزما الذي يمكن للمدار 1.8
ية؟ى تعديل سلوكياتهم التغذو علاألطفال  

يمتلكوا كي بفاعلية األطفال تشجع أن سةالمدرة  إدارى  علينبغي  
يمكن التي اتيجياتاالستربعض   ييلوفيما   الصحي. الغذاء ثقافة 

استخدامها لتشجيع بيئة الغذاء الصحية:  

ّسيلجنة المقصف المدر 1.8.1
والتي والصحة، بالتغذية خاصة لجنة أو ةإدارتشكل   أن سللمداريمكن   
الطعام  بتقديم المتعلقة اليومية الشؤون اجعةمري  فدورها  يتلخص 

بالسالمة  يتعلق فيما األطفال تثقيفو، يئالغذاالوعي   نشرو، سيالمدر ّّ
تدير أن اللجنة لهذه يمكن حيث ّة.الصحيالتغذية   ومبادئ الغذائية 
تقييم  وسة  المدرداخل   الصحية التغذية عادات لدعم دةمحدوأنشطة   

سة بشكل عام.  السياسة الغذائية للمدر

يج للغذاء الصحيالترو 1.8.2
يةضرور وهي   األطفال، لدى ينمتوافر غير   فةوالمعرالوعي   يكون قد 

جعل  الضروري من فإنه لهذا الصحية. الغذائية اتالخيارالتخاذ  
قائمة ىعلأي فتكون  وأن ً،ضوحاوكثر أالصحية  الغذائية اتالخيار

ىعلسة.  المدري  فاألطفال  ىعلضة  المعرواألغذية   مقدمة أو الطعام 
الصحي للطعام تروج أو تشجع أن سةللمدريمكن   المثال، سبيل 

والسلطات  جةالطازكه  الفوامثل   الصحية اتالخيارتوفير   خالل من 
المقاصف  داخل ضةالمعرواألغذية  صفوف من األول الصف يف

وفهم اءةقرص  بخصوالوعي   فعورالمحاسب.   بجانب أو سية،المدر
األطفال  وإدماج تقديمه، يتم الذي بالطعام الخاصة الغذائية العالمات 

مثل  الصحية، الغذائية العادات تحفيز شأنها من التي األنشطة يف
ض.  يا، والعروات، الهدا تقديم المبادر

اءة البطاقة الغذائيةكيفية قر 1.8.3
وكذلك  الغذائية البطاقة اءةقركيفية  عن األطفال تعليم ينبغي 

غذائية اتخياري  فمساعدتهم  شأنها من التي بالمعلومات يدهمتزو
يساعد الغذائية البطاقة اءةقرإن   للصحة. فائدة كثروأ أفضل   بشكل 

من نهسيتناولولما   األفضلالخيارواتخاذ   األطعمة نةمقارى  علاألطفال   
يتمكنوا  وأن الحصص حجم اختيار كيفية تعليمهم يمكن كما طعام. 
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المشبعة، والدهون السكر باألمالح، الغني الطعام تجنبوتحديد   من 
والدهون المتقابلة والدهون الكلية.  

س لتناول األغذية الصحيةتحفيز طالب المدار 1.8.4
سةللمدريمكن   الصحي، الغذاء ىعلس  المدارأطفال   تحفيز أجل من 
المقاصف  يفضة  المعروالغذائية   لألصناف عالمات أو ًنقاطاتعطي   أن 

عناصر ىعل ًواحتواء ًفائدةكثر  أالطعام  صنف كان وكلما سية.المدر
الطعام.  من الصنف بهذا الخاصة النقاط دادتازكلما   عالية، غذائية 

النقاط  يكسب فإنه األغذية، أحد اءبشرفيها   الطالب يقوم ةمركل   يفو
تفع  اركلما   النقاط عدد ادزكلما   كيدوبالتأ الصنف.   ىعلضحة  المو

صيد التغذوي للطالب.  الر

احاتالتواصل المستمر مع الطلبة أثناء االستر 1.8.5
األطفال لتحفيز ًهاما ًادورسين  والمدرسية  المدرالمقاصف   يفلمشرإن   

من طعامهم اءبشرقيامهم   أثناء الصحية الغذائية اتالخيارالتخاذ   
تحفيزوتشجيع   يتم حيث المنزل. من هإحضارأو   سيالمدرالمقصف   

تقديمأوالتقدير   وإظهار الصحية الغذائية اتالخيارانتقاء   ىعلاألطفال   
بعض الحوافز البسيطة لتشجيع عادات األكل الصحي.  

23 



اء كيفية قر
 البطاقة الغذائية

 ما هو
 حجم الحصة

 هو كمية من الطعام أو المشروبات يتم تقديمها بشكل عام،
و يجب استهالكها دفعة واحدة 

يفكثر من حصة واحدة كل أإذا قمت بأ
 نفس الوقت فإنك تقوم باستهالك 

كثر. ية أارات حرسعر

ة سعــــر تعتبر كمية 400ة سعـــــر تعتبر كمية 100
تفعة مر ية لكل حصة كميةارحر معتدلةكمية  حصة ـكللــة يـارحر

كثر مما تحرق، ية أارات حرإذا كنت تستهلك سعر
نك يد وزسيز

 ما هي نسبة
القيمة اليومية 1 

واحدة  هي نسبة العناصر الغذائية التي توفرها حصة
صى بها. من القيم اليومية المو

تعتبر قيمة %5 أو
أقل من نسبة

القيمة اليومية 
 للحصة الواحدة 

 منخفضة

تعتبر قيمة 20% 
أو أكثر من نسبة
القيمة اليومية 
 للحصة الواحدة 

 مرتفعة

ى أقلعل احصل 2
 من منخفضةى كميات عل اختر األطعمة التي تحتوي 

 التالية العناصر الغذائية

كثرى أعل احصل 3
 منتفعة مرى كميات عل اختر األطعمة التي تحتوي 

 التالية العناصر الغذائية
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المعلومات الغذائية 
حصص لكل علبة  8

ام) حجم الحصة الواحدة: 3/2 كوب (55 جر

 230ات السعرالكمية لكل حصة
 *نسبة القيمة اليومية

 %10ام ي الدهون 8 جرلإجما
1 

2 
 %5ام الدهون المشبعة 1 جر
 2 %0ام الدهون المتحولة 0 جر
 2 %0ام الكوليسترول 0 ملليجر
 2 %7ام الصوديوم 160 ملليجر

2 
 %13ام ات 37 جربوهيدري الكرلإجما

 %14ام األلياف الغذائية 4 جر
ام ي السكر 12 جرلإجما

 2 %20ام منها السكر المضاف 10 جر

ام البروتين 3 جر

 3 %10ام فيتامين د 2 مايكروجر
3 
3 
3 

 %20ام الكالسيوم 260 ملليجر
 %45ام الحديد 8 ملليجر

 %6ام تاسيوم 235 ملليجرالبو

ي ئ*نسبة القيمة اليومية تخبرك بنسبة مساهمة كل عنصر غذا
ي ف يةارة حري حمية تتضمن 2000 سعرفي الحصة الواحدة, ف

 ية العامة.اليوم. و تستخدم للنصائح التغذو

جميع القي 
ى البطاقةعل

محــــــــــددة 
 لحصة واحدة 

 ًدائـــــــمــــــــــا

قد تحتوي
العلبة أو  

المغلف
ى علالواحد  

كثر من أ
 حصة واحدة

 تجنب
 تناول

كثر أ
 من حصة

 واحدة
ى حده عل

ص أال يتجاوز نطـــــــاق احر
ية: ارالحرات السعر

ة سعـــر 200-100
 للوجبات الخفيفة

ة سعــــــــــر 500-300
 للوجبات األساسية

 يجـــاد بطـــــاقـــــةأماكن إ
 المعلومات الغذائية:

 و علب الطعامأغلفة ى جميع عل •
ى السؤال عن المعلومات علص احر •

 المطاعى لالغذائية عند الذهاب إ
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س دور المدار

 كافئوا الطفلتذي به األطفال كونوا مثاال 
ة أو نجمة، كلما ى شكل جائزعليمكن أن تكون المكافأة  ى العادات الغذائية لألطفالعلسين التأثير بإمكان المدر

 قام الطفل باختيار طعام صحييق تناول الغذاء الصحي أمامهم عن طر

ي هو الحل نالنشاط البدات الصحية اجعلوا الخيار
ياضية،ات و المعدات الركدوا من توفير جميع الخيار تضوح ئية بومر

يفياضتهم المفضلة سة رى ممارعللتشجيع األطفال   سةالمدرضع يا، قوموا بوسي أو الكافتيري المقصف المدرف ي مقدمة النافذة، و يفضل فجة كه الطازالخضار و الفوا
ضعها بجانب صندوق الدفع و

انشروا الوعي و التثقيف  شجعوا مشاركة األطفال
انشروا الوعي بين األطفال حول أهمية الغذاء الصحيى اختيار الطعام الصجي بأنفسهم علشجعوا األطفال  سة من مقصف المدر
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قائمة الطعام 
الصحية 

ياي!! حصلت  
يلى نجمة لتناوعل

طعام صحي  MILK MILK MILK 
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ضيب كيفية تو
 صندوق الغداء

 اشمل ما ال يقل عن 4 من أصل 6 من المجموعات
األغذيةار تجنب تكري ئي نظامك الغذافئيسية الغذائية الر من نفس المجموعة.صندوق الغداء الغني باأللوا  ً 

كه والخضروات، األلوان الفوا
اشمل أصنافا مختلفة من

يات صحيةنشو 40%  تجعل األطفال سعداء.
اختر القمح الكامل أو الخبز  اختر الحبوب الكاملة

متعدد الحبوب، الشوفا كثر أهمية ات أبوهيدرنوع الكر
تيال وحتى البطاطا خبز التور من كميتها.

الحل ة. استبدل الغير صحي بالصح
 استبدل األطعمة الغير صحية 

تين ذو النوعية الجيدة ب 20% ً  ، تناولات الصحية، مثالبالخيار
مثل البيض، الحليب،بادي و التوت بدال من كعك الز ً 

بادي، اللحوم الخالية من الزالمفن، أو تناول حبوب االفطار 
الدهون، سمك السلمو ًكه المجففة بدالالعادية مع الفوا

 نة، الفاصولياء، الحمص الت من حبوب الكورن فليكس 
 و الجبنة البيضاء. المغلفة بالسكر.

الحجم أمر مهم 
جة كه طازخضروات و فوا %25ى حجم الحصص ل ًانتبه جيدا إ

اختر من بين مجموعة  الغذائية لألطعمة المختلفة،
كه، مثل متنوعة من الفوا ً، اختر حجم مكعب الجبنةمثال

تقال،التوت، الموز و البر مع حجم ًليكون متناسبا
والخضروات مثل السبانخ  إبهامك، و اختر كمية الحليب 

 الجزر، القرع أو الفطر. ً.كامال ًلتكون كأسا
يات ابتعد عن السكر

دهون صحية 15% ّ يات. األطعمة حاول تجنب السكر
يتاختر الجوز، ز يت، الكورنمثل البسك  يتون، األفوكادو، إلخ.الزبادي و الحليب فليكس، الز ى علبالنكهات، جميعها تحتوي 

ة من السكر. كمية كبير
الماء 

 لحماية جسمك من الجفاف،
السوائل اشرب الكثير من السوائل.

اختر من بين المياه المعلبة، العصائر  
جة أو ماء جوز الهند. الطاز

سية  حقيبة الغذاء المدر 1.9
واإلنشغال السليم والوعي شاداإلرد  وجولعدم  انظر

فإن ئة،الطارواألمور   تينيةالرواليومية   الحياة بأمور التام 
يمكن لألطفال الصحية سيةالمدرالغذاء   حقيبة إعداد 

أن يكون مهمة صعبة. 
الغذاء  حقيبة إلعداد يعسر دليل   ضعوتم   فقد لهذا 
ي:  يلسية الصحية لألطفال كما  المدر
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صندوق الغداء
 ُصابوا بالعطش، الجفاف،ى كمية كافية من السوائل خالل اليوم، و إال قد يعلمن المهم أن يحصل األطفال  

ي صندوق الغداء الخاص بطفلك.فضع المشروبات  ًالتعب و اإلرهاق. لتجنب هذا األمر، يجب دائما و ّ 

سالمة صندوق الغداء 
ر ّتــــــــذكــــــــــــ
 ً دائـــــــــــــــــمــــــــــــــــ

 ُأبقها مبردةّ ِ
ً 

 الت نة. شطائر
دة، مثل ّ ُ إبقاء األغذية القابلة للفساد مبريجب دوما 

ة علبة ثلج صغير
ة، أو علبة دة، ضع علبة ثلج صغيرّ ُإلبقاء األطعمة مبر

إذا ًف  ي صندوق الغداء الخاص بطفلك، خاصةعصير مجمد  
ة الدجاج.ة، متل شطيرى أطعمة مطهوعل كان يحتوي 

جة ي درفال تحتفظ بصندوق الغداء  
ة عالية رارح

يضه يلة، أو تعرة طوة لفترب االحتفاظ به داخل السيارّتجن
ة ألشعة الشمس، لمنع فساد الطعام. مباشر

ص من أي بقايتخّل
كلها طفلك.  ّص من أي بقايا طعام لم يأي نهاية اليوم, تخلف

ى غسل يديك علص احر
ّ ًّ  قبل تحضير صندوقر أن تغسل و تعقم يديك جيدا تذك

الغداء لطفلك. 

نظف و جففّّ
جاجات المياه القابلة إلعادة االستخدام، قم غسل و تنظيف ز

ئ و صابون. فبماء دا ًصناديق الغداء و أغطيتها جيدا

كه اغسل الخضروات و الفوا
 قبل تحضيرها وًكه جيدايجب غسل الخضروات و الفوا

ي صندوق الغداء. فضعها و

 الماء و الحليب
 يعتبر الماء و الحليب أنسب المشروبات لألطفال.

اختر العصائر الطبيعية 100% 
ّ 

 ّبة.الغير طبيعية أو المعل
ب المشروبات الغنية بالسكر, و العصائرو تجن

 تحقق من قائمة المكونات
ى عل تستخدم للداللة ًهناك مصطلحات أقل شيوعا

ًي حال كنت غير واثقافيات. أنواع مختلفة من السكر
ى السكر, تحقق من علمن احتواء مشروب معين  

ى العلبة و ابحث عن هذه عل نات قائمة المك
اب الفركتوز, السكروز، الجلوكوز أو المصطلحات: شر

الدكستروز. 
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 خطة الوجبات
يام لخمسة أ

 الفطو
الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  ا

عصيدة الشوفان. • 
½ موزة و حليب • 

 قليل الدسم.

شطيرة جبنة • 
في خبز أسمر  بيضاء

 كامل الحبوب.

شطيرة دجاج و • 
في خبز عربي.  خس،

4-5 شرائح مقشرة • 

شطيرة أفوكادو • 
 و خيار.

3 شرائح مقطعة • 

شريحة من خبز • 
 التوست مع جبنة

 قليلة الدسم.
موزة صغيرة. • من البرتقال.  من التفاح.

1 علبة لبن صغيرة • زبادي قليل • 
لدسم مع التوت. 
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 الغداء
الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  ا
على أرز مطبوخ •

لبخار مع
شطيرة تونا و ذرة • 

 صغيرة، بالخبز
 المعكرونة بالقمح
لكامل مع الدجاج

 • شطيرة الدجاج و • 
لخس في خبز

األرز مع الخضروات • 
لمشو ّحة و

لخضروات 
لمشو ّحة أو الدجاج.

تفاحة متوسطة • 
لحجم. 

الليموناضة. • 

لعربي.
عصير البرتقال • 

لطازج. . 

 أو الخضروات,
 و صلصة الطماط

 والجبنةقليلةالدسم
عصير البرتقال. • 

 التورتيال.
زبادي قليل الدسم • 

مع  محّضر منزلياً
لفو كه. 

لفاصولياء. 
موزة كاملة. • 

علبة لبن. • 

 الوجبات الخفيفة
الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  ا
بسكويت كامل • المكسرات الغير • كيس صغير من • زبادي قليل الدسم • قطع الجزر • 

لقمح و تغميسة مملحة مع الفوشار المحضر كة الطازجة مع الفو  الصغيرة مع
لفاصولياء. المجففة. كه لفو منزلياً. و المقطعة. لحمص بالطحينية. 

لقليل من • 
 المكسرات الغير

 مملحة.
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إلعـــــــداد  شـــــــــــــاداتإر
األغذية  وبيع ضوعر

س  ي الـــمــدارف
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س،المدارداخل   المقدمة الغذائية الوجبات سالمة أهمية من بالرغم
تبطة  أومرالغذاء   بسالمة متعلقة صياتتوبه   يوجد ال الدليل هذا فإن 
المعلومات تتوافر حيث سية.المدرالوجبات   وإعداد األغذية يدبتور 

الذي ي،بدة  إماري  فالغذاء  سالمة نظام يفبذلك،المتعلقة   التفصيلية 
، www.foodsafe.aeي: لى الموقع التاعليمكن تحميله من   

دي  س وبمورمتطلبات عامة تتعلق بالمدار 2.2
األغذية

المسؤولية  يتحملون سالمدارأغذية   ديومورس  المدارات  إدارإن   
لمتطلبات  لألطفال المقدمة الغذائية المواد تلبية ضمان يفئيسية  الر
شادي.صيات هذا الدليل اإلرتوو

للحصول  3الشكل ،2الشكل ،1الشكل 4: الملحق ىلإجوع  الريمكن   
دي السلع الغذائية.  ى مورعلى تفاصيل عن عملية الموافقة  عل

ي نالقسم الثا
س ي المدارفض وبيع األغذية  شادات إلعداد وعرإر

ات  إدارى لإ ٌةَهجَوُمالدليل،   من القسم هذا يفة  المذكورالمتطلبات  
كلمة ْتَخدمُاستوقد   س.المدارى  لإاألغذية  يدتور شركات  وس  المدار

حين  يفية،  اإلجبارالمتطلبات   ىلإة  لإلشارثيقة،  الوهذه   يف«يجب»  

�

بشدة، بها صىوالمالمتطلبات   ىلإة  لإلشار«ينبغي»   كلمة استخدمت  َُ 
ية.  دون أن تكون إجبار

 المجال 2.1
ي:  يلى ما  علثيقة  ي هذا القسم من الوفة  تنطبق المتطلبات المذكور

ي،بة دي إمارفدة  س الموجوكافة المدار

س،  المدارى  لإناتها  مكوأو   األغذية يدبتور تقوم   التي األغذية شركات 
س،دي المدارور ُأو م

والتي يبدة  إماري  فس  المدارداخل   تقدم أو تباع التي األغذية كافة 
ض  تعرأوتباع   التي األغذية ى:علالحصر   ال المثال سبيل ىعلتشتمل   

يات أو المتاجر أو المقاصف أو التي تباع منتوزع داخل الكافيتر أو
وحمالت يجيةالترووالحمالت   االجتماعات أوأثناء البيع آالت خالل 
بحضورها. لألطفال المسموح الخاصة األحداث أو التبرعات جمع 

سالمداريد  بتزولها   المسموح الغذائية سساتالمؤى  لإشار ُيحيث   
دي األغذية».  ور ُثيقة باسم «مي هذه الوفبهذه األغذية  

34 

www.foodsafe.ae


 

  

 

القيم  عن ثقةمومعلومات  ىعلس  المدارتحصل  أن ينبغي 
ىعلاالطالع  جى(يرلها  باعة ُالمباألغذية  دةالموجوية  التغذو
القيم  تفاصيل ىعلالمشتملة  الغذائية البطاقات 2.9قم:  رالبند  

� 

حيث ثائق.والوالسجالت   بهذه سالمدارتحتفظ   وأن ية)التغذو
ى لإة  المذكورية  التغذوالمعلومات   هذه سالمدارتقدم   أن ينبغي 

ة سالمة الغذاء عندما يطلب منها ذلك.إدار

ى  علاألغذية  دمورحصول  من سةالمدرة  إداركد  تتأأن  يجب 
سالمة ةإداري- بدبلدية   من المفعول والساري الالزم يحالتصر 

األغذية  تكون وأن سةالمدرى  لإوالمشروبات  األغذية يدلتور الغذاء   
أي يتطلب حيث بيعها. يتم التي فقط هي يحبالتصر جة  المدر

ى علالحصول   عليها، الموافقة تمت التي األغذية قائمة يفتغيير  
ي. بأخرى من بلدية د ًموافقة

دي األغذية مهام ومسؤوليات مور 2.2.2
ى لإاألغذية  يدبتور تقوم   التي األغذية شركات تحصل أن يجب 
الغذاء  سالمة ةإدارمن   المفعول ساري يحتصر ى  علس  المدار
س.ى المدارليد األغذية إلتور 

قبل  من عليها الموافقة يتم لم أغذية أي ِسللمدار َدورُتال   أن يجب 
ة سالمة الغذاء.إدار

لكافة يةتغذوتقييمات  اءبإجراألغذية  دوموريقوم  أن يجب 
نات، والمكوصفات  الوى  عل ًبناءس،  للمدارتقدم   التي منتجاتهم 

أو  سة،والمدرالغذاء،   سالمة ةإدارى  لإذلك  عن معلومات تقديمو
ة.ضة بذلك عند الضرورية سلطة مختصة مفوأ

جى (يرصحيحة  علمية يقةبطر التقييمات  هذه تتم أن يجب 
الكبرى  المغذيات قيم فةلمعر 1الجدول  1: الملحق ىعلاالطالع   

لكل مادة غذائية)

الحصص حجم أو نسبها أو ناتالمكوأو   المنتجات تغيير يتم عندما 
صحتها من كدوالتأ تقييمها   إعادة ينبغي يةالتغذوالمعلومات   فإن 

واعتمادها.  

س  مهام ومسؤوليات المدار 2.2.1
ي فشهية  ومغذية   ومشروبات أطعمة سالمدارتقدم   أن ينبغي

الوجبات  امجبرذلك   يفبما  س،بالمدارالطعام   تقديم أماكن كافة
وأماكن  واألكشاك، سة،المدرومتاجر   األغذية، بيع وآالت سية،المدر
س،  المدارداخل   التبرعات جمع حمالت وخالل يجية،التروض  العر

يس  التدرطاقم   واجتماعات الفصول، داخل تتم التي واألنشطة
سي. امج ما بعد اليوم المدربأولياء األمور، وبر

يتم  التي األغذية مصادر أن من سالمداركد  تتأأن  ينبغي
وأن  خيصترلديها   أغذية سساتمؤمن   فقط هي عليها الحصول

المقصف  بنشاط عالقة له خصتهاري  فالتجاري  النشاط يكون
خصة  الرتكون   وأن «) باألغذية ين«التمونشاط   (مثل سيالمدر
ية المفعول.سار 

ى لإاألغذية  دورُتالتي  الغذائية سسةالمؤتكون  أن ينبغي 
بطاقات شيرُتحيث   اء.خضرتفتيش   بطاقة ىعلحاصلة  سالمدار

المحافظة  يفشديدة  إخفاقات ىلإاء  والصفراء  الحمرالتفتيش  
الشركات  تلك تقوم أال ينبغيوالغذاء،   سالمة متطلبات ىعل

س. ى المدارليد األغذية إبتور 
أن األغذية تفتيش قسم يقطر عن   سالمدارات  إدارتتحقق   ينبغي

الغذائية  سسةالمؤتفتيش   تفاصيل من الغذاء، سالمة ةإلدارالتابع  
د من تقديم هذه التفاصيل.عندما ال يتمكن المور

سةالمدرة  إدارى  علينبغي   سةالمدري فمقصف  دوجوحال   ي 
بشكل  يبهتدر تم   قد المقصف، يفصحي  فمشرد  وجوضمان   

سالمة األغذية. ى متطلبات التغذية وعلسمي  ر
كافة  �درَوُالملدى   تتوفر أن من سةالمدرة  إدارتتحقق   ينبغي أن

االطالع جى(يراألغذية   ينتخز وبنقل   والمتعلقة المالئمة افقالمر
يد من التفاصيل). ى المزعلى نظام سالمة الغذاء للحصول  عل

أصناف كافة ىعلومقروءة  واضحة بطاقات ع َضوُتأن  ينبغي 
ى علاالطالع   جى(يرية  الضرورالمعلومات   ىعلتحتوي   وأن األغذية، 

 .ذج البطاقة الغذائية)  لنمو 9.2قمة رالفقر
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يفية  العمرالفئات   لكافة اتالخياركأحد   كهالفوا تتوفر   ينبغي أن
جة،  طازكه  الفواتكون   أن ىعل(الفسحة).   احةاإلسترات  فترجميع   

%100. كه طبيعيأو مجمدة أو معبأة بشكل عصير فوا 

عدم اإلعتبار بعين يؤخذ أن ينبغي الغذائية الوجبات إختيار عند 
4.جدول  1الملحق  يفضحة  والمواستعمالها   المحظور األغذية إختيار 

(مثل اللحوم مثل تينللبرومصدر   ىعلالوجبات   تحتوي أن يجب 
أو  اللبنه)، (مثل: األلبان منتجات نا)التو(مثل   السمك الدجاج)،أو 

ي الغداء. فتين األمثل  البقوليات لتوفير البرو

الت المقلية مع الوجبات.  كوينبغي عدم تقديم المأ 

بها صىالموالقيم  من %20الفطور  وجبة توفر بأن صىيو
الملحق  ىعلاإلطالع   جىيراليوم،   خالل لألطفال الكبرى للمغذيات 

 5.: الجدول 1

وجبة توفر بأن للمغذيات بها صىالموالقيم   %30الغداءصى يو
 1: الملحق ىعلاإلطالع  جىيراليوم،  خالل لألطفال الكبرى 
 5.الجدول

عن يقل ال ما خفيفة وجبة أو وجبة كل توفر بأن %10نسبة صى يو
الدقيقة الغذائية العناصر من أليبها   صىالمواليومية   القيم من  ٍ 

أهميتها أساس ىعلالغذائية   العناصر هذه اختيار (تم أدناه ةالمذكور
،Aفيتامين  الحديد، +،Bفيتامين  ،Cفيتامين  النمو): حلةمرخالل   

فة  لمعر، 7و 6الجداول  1:الملحقى  علاالطالع   جىيرو الكالسيوم.   
صى بها من العناصر الغذائية الدقيقة.  القيم اليومية المو

شادات خاصة بإعداد الوجبات الخفيفةإر 2.4
حلةمري  فللغاية  ًهاما الخفيفة   الصحية للوجبات المنتظم لُالتناويعتبر   

والمقدمة  نةوالمتوازالمناسبة   الخفيفة الوجبات ُض�فَخُتحيث   الطفولة. 
يفالجلوكوز  مستوى نظمُتوبالجوع   الشعور من المالئمة األوقات يف

الخفيفة  الوجبات أن دونالموركد  يتأولكي   مثالية، تغذية توفروالدم   
المقدمة صحية ينبغي عليهم:

الغنية الخفيفة الوجبات تقديم من ات  السعرذات  وبالسكر   الحد 

تغيير يتم حجم أو الحصص نسبونات  والمكوالمنتجات   عندما
ية التغذوالمعلومات   صحة من قُقَحَالتإعادة   فيجب الحصص 

والموافقة عليها.  

شادات خاصة بإعداد الوجباتإر 2.3

باليوم، ئيسيتانروجبتان   إعداد طشروأدناه   ةالمذكورالمتطلبات   تغطي 
الحاجة،  اقتضت إذا العشاء ووجبة الغذاء، ووجبة اإلفطار وجبة وهما 

تنظيموصحية،   وجبات توفير هو دينالمورهدف   يكون أن ينبغيو
الحجم تقديموس،  للمدارنها  يقدموالتي  للوجبات يةالتغذوالقيم  

لضمان اتخاذها الواجب التدابير ييلوفيما  الغذائية. للحصة الصحيح 
س:ي المدارفوجبات صحية  

ات  السعرمتطلبات   من ىناألدالحد   الوجبة يفتستوأن   يجب 
هو  كما يةالعمر الفئات   لمختلف األقصى الحد يتجاوز الوية،  ارالحر
10.: الجدول 1الملحقي فد  وار

جىيربها   متحكم الغذائية الحصص أحجام يكون أن يجب 
عن  المعلومات من يدلمز  2و 1الجدول  1: الملحق ىعلاإلطالع   

أحجام الحصص الغذائية.
كل تحتوي أن ىعلمختلفة   غذائية مجموعات 3ى  علوجبة   يجب 

اللحوم والخضروات، كهالفوا (الحبوب،   التالية المجموعات من األقل 
اإلطالع  جىيريوت).  والزات  المكسراأللبان،   منتجات والبقوليات، 

المجموعات توزیع عن المزید فةلمعر 9الجدول  الملحق: ىعل
ي الیوم. فالغذائية  

كميات  تناول يتم حتى ًدائمبشكل   الشرب مياه توفير ىعلص  الحر
احة).ات الفسحة (الركافية من الماء خالل فتر

الوجبة  يفد  الموجوات  بوهيدرالكر من  %50يكون  أن ينبغي 
ه من الحبوب الكاملة والبقول.مصدر

األقل ىعلواحد   مصدر ىعليومية   وجبة كل تحتوي أن ينبغي 
لأللياف، مثل الفاكهة والخضروات.  

2.3.1 
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 مسببات الحساسية 2.6
مسببات أي من اتبتحذيرالوجبات  جميع قَفترأن  يجب

أو المركبة، ناتهامكوأو   ئيسية،الرناتها  مكوي  فتكون  قد للحساسية 
ضعويوجب   مما الوجبة. تجهيز يفتساعد  التي الغذائية المضافات 
االنتباه  تلفت أو للحساسية، مسببات دوجوتبين   يفيةتعر بطاقات   

سالمة (نظام ضئيلة كمياتها كانت مهما الطعام قوائم يفدها  لوجو
2013).الغذاء للعام 

التالية األصناف ي،بدلبلدية   التابعة الغذاء سالمة ةإدارحددت   وقد 
باعتبارها مسببات للحساسية:  

يدس)  يات ومنتجاتها (مثل القرالقشر 
ي ومنتجاته نداالفول السو
يا ومنتجاته  فول الصو

ات ومنتجاتهاالمكسر
بذور السمسم ومنتجاتها 

األسماك والمنتجات السمكية  
البيض ومنتجاته

األلبان ومنتجاتها  
القمح،  (مثل عليه تحتوي التي والحبوب تينالجلو

دار، والشوفان، والشعير، والحنطة)والجاو

ضع ومن  عفىُتسة  المدرداخل  تباعوتجهز  التي األغذية أن بما  َ
والخاصة المطلوبة المعلومات ضعريجب   يلوبالتاالغذائية،   البطاقات 

بمسببات الحساسية بجانبها، أو إبالغها للمشتري عندما يطلب ذلك.  

نات غذائية تستدعي اإلنتباه  مكو 2.7
العناصر  أن الصحي الحياة بأسلوب متعلقة حديثة اساتدرضحت  أو

ي أنظمة الحمية ف ًخاصا ًئيسية الثالثة التي تتطلب انتباهاالغذائية الر

الخ.  ..... ياتوالحلو ات  والمخبوزالكرواسون   مثل: العالية يةار الحر
ة  المحظوراألغذية   لقائمة 4الجدول 1: الملحق ىعلاالطالع   جىير
ة.َديَقُيات الملقائمة الحلو  2الملحق و

الخفيفة  الوجبات حصص من الصحيح الحجم يدتور يتم   يجب أن
الباعة  من ائهاشرأو  سةالمدري فإعدادها  تم ًسواءة  المتوفر

الخاص 2،و1الجداول  1: الملحق ىعلاالطالع   جىيرجيين.  الخار
أمثلة ىعلف  للتعر 3الملحقى لإجوع  الرجى  ير ..الحصصبأحجام   

لقوائم الطعام لوجبات الفطور، والغداء، والوجبات الخفيفة.  

يتالنباي  ئالنظام الغذا 2.5 ّ
متنوعة مجموعة من تينالبروى  علللحصول   النباتيين الطلبة يحتاج 

تينالبرومن   كافية كميات ىعلالحصول   ضبغرفقط   ليس األغذية، من 
ينبغي ولذلك األخرى. والمعادن الفيتامينات ىعلللحصول   ًيضاأولكن  

من كدوالتأ األسبوع.   خالل النباتية تيناتالبرومصادر   يعتنويتم   أن 
وجبتي من لكل النباتية الغذائية اتوالخيارالوجبات   من عدد توفير 

اإلفطار والغذاء.  

� 

اتالمكسرالبقول،   ي:يلما  للنباتيين الجيدة تينالبرومصادر   تشتملو
يا  الصوتين  وبرويا  الصووحليب   (التوفو ياالصومنتجات   يتية،الز والبذور   

والبيض، واألزر، والشوفان، والقمح، المفرومة) ياالصومثل   برك ُالم
االعتماد  دييؤبادي).  والزوالجبن،   (الحليب، األلبان منتجات وبعض 

طاقة  من يئالغذاالنظام   يهيحتوما   يادةز ى  لإوالبيض  األجبان ىعل
دهون، وخاصة المشبعة. و

�

تستخدم كنت إذا ذلك، (ومع الخضروات. من تعتبر البقول أن الحظ 
فإنك  للنباتيين ومخصص األلبان من ليس تينبروباعتبارها   البقول 

ي الوجبة). فئية الخضارستحتاج إلضافة خضروات منفصلة لتغطي جز

من األقل ىعلواحد   يتنباخيار   توفر أن سالمدارجميع   ىعليجب  و
جميع أنواع الوجبات التي يتم بيعها.  
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 الدهون المشبعة: 2.7.3
الطفولة حلةمري  فالغذائية  العناصر أهم أحد هي الدهون أنمن   بالرغم
األغذية ديتؤحيث   القلق. مصادر كبرأتشكل  الدهون نوعودة  جوفإن   
كميات  ىعلية  والمحتويت  بالزالمطبوخة   أو المشبعة بالدهون الغنية 

الصحية  المشاكل من بالعديد اإلصابة ىلإالمشبعة  الدهون من ةكبير

� 

احل الحقة.ي مرف
األلبان منتجات المشبعة: الدهون ىعلية  المحتواألغذية   ىعلأمثلة  
بنسبة العالية األجبان السمن، بد،الز اء،  الحمراللحوم   الدسم، كاملة 

وحلوى األلبان، منتجات حلوى للدهن، القابلة والقشدة الجبن الدهون، 
الحبوب، النقانق، والبطاطس المقلية.  

 الدهون المتحولة: 2.7.4
العملية خالل المتحولة، الدهنية األحماض أو المتحولة الدهون جُتَْنت

تتحول  حيث يوت».للز ئية  الجزجة  «الهدرباسم   المعروفة الكيميائية 
أو الدهن تشبه ة،مستقرشبه   صلبة ٍموادى  لإالسائلة،  الطهي يوتز 

الدهون الغذائية. المنتجات صالحية ةفترطيل  ُيمما   ي،تالنباالسمن   
أو  األحادية بالدهون استبدالها ينبغي لهذا القلب بصحة تضر المتحولة 

اض القلب.الدهون غير المشبعة، لتخفيض مخاطر اإلصابة بأمر
المستخلصة الدهون المتحولة: الدهون مصادر ىعلأمثلة   ييلفيما   
ة  المخبوزوالمنتجات   ينجر الصناعي،المارالسمن   النباتية، يوتالز من   

ة  الجاهزالسكر  وعجينة بدةالز يت  وبسكونت  والدويت  والبسكو
 ً.ئياجة جزيوت المهدروالز 

عن  المعلومات من يدلمز  8الجدول  1: الملحق ىعلاالطالع   جىير
 .ية للعناصر الغذائية التي تستدعي االنتباه  د القيم التغذوحدو

سي المدارفة  قائمة األطعمة المحظور 2.8
أو ًتاما ًاحظر 4الجدول  1: الملحق يفدة  الواراألطعمة   تحظر أن يجب 
فاألغذية  الجدول. يفالمبينة  طالشروحسب   بعضها استعمال يقيد 

يكن لم ما سالمداري  فلها  يجالتروأو   بيعها أو ضهاعريتم   لن ةالمحظور
 .هناك استثناءات محددة تسمح بها  

وليست  والمتحولة، المشبعة والدهون السكر الملح، هي: نتبعها، التي
ية لوحدها هي التي تستدعي اإلنتباه.ار ات الحرالسعر

المدى  ىعلالغذائية   ناتالمكوهذه   من ائدالزاالستهالك   تبطيرحيث   
ضغط تفاعارمثل   الحياة ظروفوبنمط   المتعلقة اضباألمريل  الطو

فإنه وعليه اض.األمرمن   وغيرها الدم كوليسترول السكري، ضمرالدم،   
لضمان  الغذائية، ناتالمكولهذه   ائدالزاالستهالك   ضبط الضروري من 
 .ًكثر صحيةوأ  ًكثر أمانا ية أ د عادات تغذو وجو

 الملح: 2.7.1
كميات  ولكن لإلنسان، األساسية المغذيات من ديومالصويعتبر
حول السكان تباينوبإختالف   تختلف استهالكها يتم التي ديومالصو

من  العديد أظهرت أن بعد للقلق، ًامصدرالملح   أصبح فقد العالم، 
غذائية  حميات تناول بين بطتر دية  طريجابية  إعالقة  البحثية اساتالدر

تفاع ضغط الدم.ديوم واإلصابة باربها صو

والمصنعة ةالمجهزاألغذية   هو الغذاء يفالملح  مصدر يكون أن يمكن 
واللحوم  ة،الجاهزالوجبات   (مثل عالية ملح كميات بها يكون أن إما ألنها 

يعةسر دليز  والنوالبطاطس،   قائقورواألجبان،   فة،جف ُوالمجة َالمعال
ةكبيرلكميات   الناس واستهالك انتشارها بسبب أو وغيرها) التحضير، 
ضافُ َالمعالالحبوب   ومنتجات الخبز منها(مثل  ي الملح   أن كما جة).

الطعام  مائدة ىعلأو  قة)المر(مكعبات   الطهو خالل الطعام ىلإيضا أ
يا، أو صلصة السمك، وملح المائدة).  (صلصة الصو

 السكر: 2.7.2
يمدهم  أنه حيث األطفال، صحة ىعل ٍدائم ٍقلقمصدر   السكريعتبر

� 

الفائضة الكميات ينبتخز يقوم   فالجسم منها. فائدة ال يةار حرات  بسعر
األطفال استهالك أن ىلإوباإلضافة  الدهون. تخزن كما السكر من 

بالجوع. ًاشعوروكسال   كثرأجعلهم  يفيتسبب  بالسكر الغنية لألغذية 
والمصاصات يةالغاز المشروبات   السكر: ىعلية  المحتواألغذية   هذه من 

بالسكر، المحالة والمشروبات التةالشوكووأنواع   اتوالمخبوزوالحلوى   
وغيرها من األغذية المصنعة.  
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المواد قائمة ضمن دةوارغير   أطعمة أو غذائية أصناف أليبالنسبة    ّ
الجدول  ىلإجوع  الرجى  ير، 4الجدول  1: الملحق يفة  المحظورالغذائية   

 .اإلنتباه  تستدعي التي المغذيات من به المسموح المدى نةلمقار 8

 البطاقة الغذائية 2.9
تم قد سةالمدري  فبيعه  يتم طعام كل أن من كدالتأ يتم   أن يجب

من ياتهمحتوعليها   ضحيوغذائية   بطاقة يحمل أنه ومن منه التحقق 
األخرى  الغذائية العناصر جانب ىلإالمشبعة  والدهون والسكر الملح 

ضيحتوينبغي  أدناه. دةالوارية  التغذوالبيانات  ذجنموي فدة  الوار
ى لإالمقدمة  الغذائية المواد لجميع أدناه دةالوارالمغذيات   معلومات 

ي ذلك الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات. فس بما  المدار

اسم المنتج 
ي الوزنفصا:

حجم الحصة 
امجر 100لكل   لكل حصة 

ية  ارات الحرالسعر
ات  بوهيدرالكر 
يات ي السكرلإجما

السكر المضاف 
األلياف  

تينات  البرو
ي الدهونلإجما

الدهون المشبعة  
ديوم  الصو

 احتساب القيم الغذائية 2.10
هذا أن كما مختلفة. بطرق يةالتغذوالقيم   بإحتساب القوانين تسمح
المواد لشركات فيمكن مختبري، تحليل اءإجرة  بالضروريتطلب   ال األمر 

إن  المنتج. نوع ىعلبناء   بنفسها يةالتغذوالقيم   احتساب الغذائية 

كل قيمة سطمتوبمثابة   هي يةالتغذوالقيم   جدول يفضحة  الموالقيم  
ي:  يلى ما  علمغذي وهي تعتمد   

تحليل الجهة المصنعة للغذاء.
الفعلية  أو المعروفة سطةالمتوالقيم   من يكون القيم احتساب 

نات المستخدمة، أو للمكو
االحتساب يكون من البيانات الثابتة والمقبولة بشكل عام.  

ية:  تقييم القيم التغذوطرق أخرى الحتساب و
سالمة ةإدارقبل   من معتمد يةالتغذوللعناصر   تحليل نامجبر

الغذاء، أو  
قبل  من المعتمدة اتالمختبرخالل   من معملية تحليلية اتاختبار

ة سالمة الغذاء،إدار
تغذية/ يئ(أخصامؤهل   مهني قبل من يدوي حساب اءإجريمكن   

بها  صيةالتويتم   التي اجعالمرباستخدام   تغذية)وحمية   يئأخصا
ي. بمن قبل بلدية د

 .1 الملحق يفجعية  جى االستعانة بالجداول المرير

سات المدارظفين وإداريب الموتدر  2.11
سالمدارات  إداري  بومندوالغذائية   المواد شركات اءمدريحصل   أن يجب 

المجاالت  يفالمناسب  سميالريب  التدرى  علالغذائية   المواد ومتداولوا 
سساتهم.  ية المتعلقة بأعمال مؤالتغذو 

 التفتيش 2.12
أن العالية  ةالجاهزاألطعمة   دتورالتي   سساتالمؤتصنف   ينبغي

نظام ضمن ةالخطورعالية  غذائية مواد سساتكمؤة  الخطور
دوري  بشكل تفتيشها يتم أن يجبوالغذائية،   سساتالمؤتفتيش   

ى األقل كل ستة أشهر. علة  مر
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األغذية  سالمة نواحي كافة التفتيش عملية تغطي أن يجب 
والتغذية وأي متطلبات أخرى ذات صلة.

د �رَوُبالممتعلق  تغيير أي التفتيش عمليات م�يَقُتأن  يجب 
ج. َتْنُيقة العمل) أو المأوالعمليات (طر 

 التقييم 2.13
شادات)(اإلرالتوجيهية   المبادئ تطبيق فعالية تقييم يتم أن يجب

فعاليتها.من   التحقق أجل من ًيا دور ثيقة  الوهذه   يفدة  الواروالمتطلبات   
خالل من نامجالبرفعالية   بتقييم تقوم أن سالمدارات  إدارى  عليجب   

ي:يلما 
مع األطفال بين الصحية الغذائية المواد استهالك معدل تقييم 

الطعام أنواع من نوع كل استهالك يلإجما(بيانات   الوقت مرور 
محسوبة بالحصص).  

تغيير السلوك بين المعلمين واألطفال. فة وتقييم مستوى المعر
تقييم الوزن ومعدل نشاط األطفال.  
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الملحق  
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جعية: الجداول المر1الملحق  
: حجم الحصص الغذائية من كل مجموعة غذائية 1الجدول  

ياتمحاصيل الحبوب والنشو 

ية  ارة حرسعر 80 جم دهون، 1–0تين،  ام بروجر 3ات،  بوهيدرجم كر  15حصة واحدة =  
ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا المادة الغذائية 

)سنتيمتر 6صة=  بو 2.5يحة (شر  1 يت  بسكو

امجر 43= ًيبا نصة تقر أو 1.5يحتين  شر
خبز:  

ات منخفضة • سعر

سطةيحة متوشر  1 تين  • أبيض، حبوب، شعير، برو

امجر 14نصة=  أو 2/1 • معجنات 

)سنتيمتر 15صة قطر =  بو 1 (6 اثا)  ي، برتخبز مسطح (شابا

امجر 43نصة=  أو 1.5 ية  فطائر إنجليز

امجر 43نصة=  أو 1.5 ة  دقيق (أي نوع)، دقيق الذر

)سنتيمتر 20صة قطر=  بو 1 (8 خبز هندي (النان أو الكولكا) 

ام)جر 43نصة =  أو 1 (1.5 فطائر محالة 

امجر 43نصة=  أو 1.5 ي بخبز عر

رغيف صغير مقرمش 2 خبز التاكو 

ام)جر 43نصة=  أو 1.5سط (من الحجم المتو 1 تيال  التور

)سنتيمتر 10بع =  صة، مربو 1 (4 كه  كعك الفوا

كوب 2/1 البرغل (مطبوخ) 

كوب 2/1 الشوفان(مطبوخ) 
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كوب 4/3 ة لألكل  حبوب افطار غير محالة جاهز

كوب 4/1  )ال منزوع الدسم (نوع من حبوب افطار انوجر

كوب 2/1 داء)  الكشكاة (حبوب الحنطة السو

كوب 4/1  )ي(نوع من حبوب افطار سلالمو

كوب 3/1 نة، سباجيتي مطهية (مغلية)  المكرو

كوب 3/1 كينوا (مطبوخة) 

كوب 3/1 أرز (أبيض أو بني) مطبوخ 

كوب 2/1 ة)  تبوله (جاهز

كوب 3/1 ة)  كاسافا أو المنيهوت(البفر

½ كوب ة (مغلية، مجمدة، نيئة)  ذر

ام (½ كوب)جر 140نصة=  أو 5 ة  كوز ذر

كوب 1 موز الجنة، ناضج 

ام جر 85نصة =أو 3
بطاطس:  
ية بدون تقشير  • مشو

امجر 85نصة =  أو 3 • مسلوقة 

½ كوب سة مع الحليب  • مهرو

امجر 56نصة =  أو 2 ة)  قائق (مخبوزدجز، ر• و

½ كوب ة  اليام، بطاطا حلو
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كهكه وعصائر الفوا الفوا 

ية  ارة حرسعر 60ام دهون،  جر 0تين،  ام بروجر 0ات،  بوهيدرام كر جر 15حصة واحدة =  
ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا المادة الغذائية 

ام)جر 113نصة =  أو 1 (4  )تفاح (مع القشر

حلقات 4 تفاح (مجفف) 

ام)جر 165نصة =  ½ أو 5ات (ثمر 4 مشمش طازج 

أنصاف 8 مشمش مجفف 

ام)جر 113نصة =  أو 1 (4 موز 

¾ كوب اولة، توت أزرق)  د، فرعنبيات (توت أسو

ام (كوب واحد)جر 312نصة =  أو 11 كنتالوب 

اتثمر 3 تمور 

ملعقة طعام 2 كه مجففة  فوا

تينثمر تين 

½ كوب جة مقطعة  كه طازيج فوا م ز

ام)جر 170نصة =  ½ أو 1 (6 ة)  ة صغيرين (ثمرتقال، نكتار بر

امجر 85نصة =  أو 3  )د، أحمر، أخضر عنب (أسو

يحةشر  1 شمام 

ام)جر 100نصة =  ½ أو 1 (3 كيوي 

ة½ كوب أو ½ ثمر ة)  ة صغيرمانجو(ثمر

امجر 227نصة =  أو 8 بابايا 

امجر 113نصة =  أو 4 خوخ، طازج

سططبق متو 2¾ كوب أو   أناناس، طازج 

¼ كوب 1 بطيخ 

½ كوب جة ومعبأة)  كه (طازعصائر لجميع أنواع الفوا 

44 



الخضروات

ية  ارة حرسعر 25ام دهون،  جر 0تين،  ام بروجر 2ات،  بوهيدرام كر جر 5حصة واحدة =  

ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا
يء ½ كوب عصير ن كوب 1½ كوب مطهي  

المادة الغذائية المادة الغذائية 
بامية قطيفة (سبانخ صينية) 

بصل شوف  خر

فجل هليون 

الء باز ة  ة صغيرذر

فلفل ان  اعم الخيزربر

جميع أنواع القرعيات نسية)  اء، الشمعية، الفرجة (الخضرالفاصوليا الطاز

ة(طماطم)بندور اعم البقوليات  بر

اللفت شمندر 

كستناء المياه بوك تشوي(ملفوف صيني) 

ساكو ي  كلبرو

ةة صغيرذر نب (ملفوف) بروكسل  كر

يل)القرع (المر،البدوال(الحية الخياري)، الليفي، الطو  نب (ملفوف)  الكر

دل والسبانخ)نب، اللفت، الخرنب األجعد،الكرقية (الكرالخضروات الور جزر 

اثالكر ة)  نبيط (زهرقر

جة أومجمدة)خضروات مقطعة ومشكلة (طاز فس  كر

فطر نب (بدون تتبيل)  سلطة الكر

باذنجان خيار 
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ىي

ي

موبدائل اللحوم للحو ا

)يةارحرة سعر 75ى  تتحتوي (* يةارحرة سعر45دهون،  ماجر 03تين، بروم اجر 7ت، ابوهيدركرم اجر 0= واحدة حصة  ىىعل
ىى حصة واحدةلعيي للحصوللامثالر امقدال ة ائيذلمادة الغا

ام جر 28نصة = أو 1ائح) ضلع، شرأحم بقري (مفروم، مشوي، ل

1 ة لمايضة كب

2 لبيض اياض ب

امجر 28نصة = أو 1  )نجةنة، السلمون المدخن، الرالقد، التو(مك س

امجر2نصة = 8أو 1 ي) مفروم، ساق، مشو(حم خروف ل

امجر 2نصة = 8أو 1 ء حشااأل

امجر 28نصة = أو 1  )الجلد*ع والديك الرومي، منزوج الدجا(واجن د

امجر 28نصة = أو 1  *ج حات الدجارش

أ امجر 28نصة = و1 يت (مصفاة) ي ي الماء أو الزة معلبة نوت

أ امجر 28نصة = و1 لسمك اح ئارش
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العدس والبقوليات (مطهية)

ية  ارة حرسعر 125ام دهون،  جر 3-0تين،  ام بروجر 7ات،  بوهيدرام كر جر 15وجبة واحدة =  
ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا المادة الغذائية 

كوب 3/1 فول + مطبوخة بالصلصة 

½ كوب اء، ليما، بينتوأبيض)  داء، حمص، حمرالفاصوليا (سو

½ كوب  )العدس (بني، أخضر، أصفر

½ كوب لوبياء 

½ كوب اعم العدس والفول  بر

½ كوب  )يا األخضر يديمامي (فول الصو إ 

قطع 3 فالفل 

كوب 3/1 حمص 

امجر 113نصة =  أو 4 يا)  توفو (جبنة الصو

قطعتين يا  قطع (لقيمات) دجاج أساسها الصو
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الحليب ومشتقات األلبان

ية  ارة حرسعر 145-120ام دهون،  جر 5تين،  ام بروجر 8ات،  بوهيدرام كر جر 15حصة واحدة =  
ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا المادة الغذائية 

امجر 170نصة =  أو 6 ي الدسم لبادي، سادة، قليل أو خاز 

امجر 170نصة =  أو 6 كه  بادي طبيعي بالفواز 

يملل 250 حليب كامل الدسم

حليب منخفض الدسم  

امجر 227نصة =  أو 8 بادي كامل الدسم  ز

يملل 250 حليب ماعز 

يملل 250 الته  حليب مع الشوكو

امجر 280نصة =  أو 10 ذي، بنكهات  سمو

يملل 250 يا، عادي  حليب الصو

كوب 4/1 جبن أبيض 

امجر 28نصة =  أو 1 جبن قليل الدسم 

امجر 56نصة =  أو 2 تا  يكوجبن ر 

امجر 28نصة =  أو 1 يال  ارجبن موز

امجر 28نصة =  أو 1 جبن فيتا 

امجر 28نصة =  أو 1 يسري، ماعز، جاك)  يكي، شيدر، سوجبن عادي (أمر 
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يتيةات والبذور الز الدهون والمكسر

ية  ارة حرسعر 45ام دهون،  جر 5تين،  ام بروجر 0ات،  بوهيدرام كر جر 0حصة واحدة =  
ى حصة واحدةعلي للحصول لالمقدار المثا المادة الغذائية 

ملعقة طعام 1 األفوكادو 

½ ملعقة شاي 1 ينداي، خالية من الدهون المشبعة (الفول السوندابدة الفول السوز 
واللوز والكاجو)  

ملعقة شاي 1 ي ندايت الفول السوال، ز يت الكانويتون، ز يت الز ز 

حبات10–8 يتون  الز

ملعقة شاي 1 طم)  ة وبذور القطن وعباد الشمس والقريوت (بذور الكتان والذرالز 

ملعقة شاي 2 ي تي مع االستيرول النباتالسمن النبا

ملعقة طعام 2 بذور الكتان، بذور اليقطين وبذور السمسم 

 حبات 6

 حبات 3

 حبات 10

 أنصاف 4

 حبة 16

ات المكسر

• اللوز، الكاجو 

• مكاداميا  

يندا• الفول السو

• البقان 

• فستق  
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ملعقة شاي 2 طحينة، طحينة السمسم 

بدة  ز

ملعقة طعام 2 • نصف دسم 

ملعقة شاي 1 يحة  • شر

ملعقة شاي 2 • مخفوقة 

ملعقة شاي 2 ائح جوز الهند  شر

يمة  كر

ملعقة طعام 1 • كثيفة 

ملعقة طعام 2 • مخفوقة 

ملعقة طعام 1 يم  جبن كر

ملعقة طعام 2 يمة حامضة  كر

امالوزن بالجر المكيال 

امجر 28 نصة  أو 1

امجر 15  ملعقة طعام 1

امجر 5  ملعقة شاي 1

(جافة،  حالتها بحسب مختلف وزن لها يكون سوف غذائية مادة كل ألن الكوب لحجم امبالجرثابت   وزن توفير يتم لم مالحظة:
جع  سائلة، مسحوق أو حبيبات)، ولهذا استخدم حجم الكوب فقط كمر
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 RACC)لألغذية المطبوخة ( ًصى بها والمستهلكة اعتياديا: الكمية المو2الجدول    

صى  حصة واحدة / الكمية المو
ي العادة فتستهلك  و

المادة الغذائية الحبوب والبذور 
يات  والنشو

ام لألغذيةجر 35ام، مع إضافة  جر 85
المغطاة بطبقة من الصلصة  

يال المغطاة بفتات  ارة، الموزا الصغيرخبز الباجل الصغير، البيتز
ة، يساديال الصغيرة، الكو يشات الصغيرالخبز، لفائف البيض، السندو 

المناقيش، الفطاير  

كوب 1 ة  نة والجبن، الفطائر المخبوزالطاجن، المعكرو

امجر 55 ة بالخضروات  ) محشواتا (فطائر بار

ام مطبوخةجر 85  )ينضج بالبخار ي (من األرز أو الدال و لخبز األيد

ام للمغطاة بطبقةجر 55ام، مع إضافة  جر 140
ى سبيل المثال: اإلنتشالدا  علمن الصلصة   

يشات، فطائر  ا، جميع أنواع السندويتو، اإلنتشالدا، البيتزالبور 
يب (مطبوخة)  الكر

امجر 35 ة،  يت المملح، خبز الذرية، البسكو تيال، أعواد الخبز الطر يت، التورالبسكو 
ة (الكرمبيت)، المافن االنجليزي  نز، الفطائر الصغيرالسكو

امجر 50 الت)  الخبز، اللفائف (الرو

امجر 55 ينة  كعكة المالك، كعكة الشيفون/الكعكة االسفنجية بدون طبقة السكر والز

امجر 30 ات  المقرمشات والمكسر

جم 15 أصابع الخبز القاسي 

امجر 7 الخبز المحمص 

امجر 30 فتات الخبز 

يج جافام مزجر 40ام معدة،  جر 110 يب، فطائر البانكيك  نسي المحمص، الكرالخبز الفر

امجر 40 ال، أصابع حبوب األرز (بدون طبقة تغطية)  انوأصابع الحبوب، الجر

امجر 55 ست (قمح كامل / طحين أبيض)  ا كربيتز

امجر 30 خبز التاكو (القاسي) 
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امجر 40 شة بدون إضافات  ة لألكل، الحبوب المنفوحبوب اإلفطار، جاهز

امجر 15 النخالة أو جنين القمح 

امجر 30 ة  دقيق الذرالطحين و

ام جافةجر 45ام مطبوخة،  جر 140 األرز، الشعير، دخن 

ام جافةجر 55ام مطبوخة،  جر 140 ي لافيوالبية، ردلز، زنة، نوالمعكرو

امجر 10 ة)  يات (البطاطس، التابيوكا، نشاء الذرالنشو 

امجر 120 سة  البطاطس المهرو

امجر 70  )نز اويه مقلية (هاش برية / بطاطس بور البطاطس المشو 

امجر 80 ات كه/خضار/مكسرات (مع فوا كه/الخضروات/المكسركيك الفوا 
ي) ئمن الوزن النها٪35  يد عن تساوي أو تز

امجر 180 قةي صلصة أو مرفالخضروات المطبوخة  الخضروات 

امجر 85 ى البخار، المسلوقة، المشوي، المجمدة، المعلبة  علة  الخضروات المطهو

جم 120 ئيسي  السلطات (بدون تتبيلة)، كطبق ر

امجر 5 الخضروات المجففة تحت الشمس مثل الفطر، الطماطم 

امجر 30 معجون الخضروات 

امجر 60 يه الخضروات  بور

جم 85  ًئيسيا ر ًنا الخضروات باعتبارها مكو

امجر 5 ة  برنس والكز يين مثل البقدوالخضروات المستخدمة للتز 

ي لترميلل 240 عصير الخضروات 
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امجر 40 كه المجففةالفوا  كه  الفوا

امجر 5 يين  كه التزفوا 

امجر 70  أو وجبة خفيفة ًجانبيا ًكه الكاملة باعتبارها طبقا الفوا 

جم 120 البطيخ وأنواع الشمام األخرى 

امجر 140 جة أو المعلبة أو المجمدة  كه األخرى الطازجميع الفوا 

ي لترميلل 240 كه المكون كه والمشروبات التي تكون الفواالعصير والنكتار والفوا 
األساسي لها  

جم 85 التوت (جميع األنواع) 

جم 110 ين  كه الكاملة مثل الموز والتفاح والنكتارالفوا 
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امجر 85 التوفو البقوليات 

¼ كوب جة والمعلبة)  اعم (الطازالبر

ي صلصة أو سوائلفام مطبوخة  جر 130
 35ات األخرى،  ام للتحضيرجر 90معلبة،  

ام نيئة جر

الحبوب والبقول الكاملة مثل الفاصوليا، الحمص، الفول  

ام نيئةجر 35ي صلصة، فام مطبوخة  جر 130 حبوب مقسمة 

امجر 85 حشوات الفطائر اللحوم والمنتجات 

امجر 110 خلطات البيض، البيض المخفوق، عجة البيض 

امجر 50 البيض الكامل (النيئ) 

امجر 85 األسماك واللحوم والدواجن وبدائلها 

ام (مطبوخ)جر 140 يمة  ئيسي مع صلصة، السمك مع صلصة الكرالطبق اللحم الر

امجر 85 الدجاج، بدون إضافات، مشوي، مقطع 

امجر 140 الدجاج، طاجن صدر الدجاج 

امجر 85 ئيسي بدون صلصة مثل الكعكة العادية أو كعكة المحار  طبق ر

ام (مطبوخة)جر 100 األسماك، المحار، لحوم الصيد، السمك المدخن 
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امجر 5 يالار ان، جبنة رومانو، جبنة موزة، جبنة بارميزأي جبنة صلبة مبشور منتجات األلبان 

امجر 55 يش  جبنة قر

يحةشر  1 يحة جبنة  شر

مكعب 1 جبنة مكعبات 

امجر 30 جميع األجبان األخرى مثل الفيتا، الحلوم 

ي لترميلل 15 يمة (سائل)  يمة أو بديل الكرالكر 

امجر 2 يمة (مسحوق)  يمة أو بديل الكرالكر 

ي لترميلل 200 ئيسي (كامل الدسم، قليل الدسم) رالحليب كطعام 

ي لترميلل 240 مشروبات أساسها الحليب مثل مشروب اإلفطار الفوري (إنستانت
يا  اب الصويبليسمينت)، شريكفاست)، بديل الوجبة (ميل ر بر 

امجر 30 الحليب (مكثف) 

ي لترميلل 240 مخفوق الحليب (ميلك شيك)، مشروبات أساسها منتجات األلبان 

ي لترميلل 30 يمة الحامضة  الكر

امجر 170 بادي، بدون إضافات، بنكهة الفاكهة  الز

½ كوب، جاهز دنج التيأساسها الجيالتين أو الحليب  د، حلوى البوالكاستر
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ملعقة طعام 1 يتبدة، الز الز  ات،  الدهون والمكسر
يتية  والبذور الز

امجر 30 تتبيالت للسلطة 

ملعقة طعام 1 يوت التتبيل  ز

امجر 30 ى لة، منكهة، مغلفة،ممزوجة، مقطعة إات الكاملة، محمرالمكسر
ائح، مفرومة  شر

امجر 15 جوز الهند، مبشور، كامل، مسحوق 

امجر 15 ات والبذور دقيق  المكسر

 ملعقة طعام للصلصات 1

 ملعقة طعام من صلصة اللحم 2

دل، جميع  ة، الكتشب، صلصة الخرصلصة الشواء، صلصة الطماطم الحار
ي (صلصةلكموص مثل صلصة فاصوليا التغميس، الجوا أنواع الصو

تغميس بفاكهة األفوكادو)، صلصة التغميس المستخدمة بشكل
يين  أساسي كصلصة تغميس أو تز

ص، الصلصات، الصو
صلصة اللحم  

امجر 100 نة أو السباجيتي  ئيسي للمعكروصلصة الطبق الر

كوب 4/1 يم، صلصة البيستو، ) مثل صلصة الكرصلصة تتبيل (طبق حجم صغير 
يدو، صلصة الجبن  صلصة ألفر

ملعقة طعام 1 الخل، التتبيالت 

امجر 35 قائق  ة، ريت المملح، فشار الذرة، البسكو قائق البطاطس المخبوزر
كه والخضروات، خليط وجبات الحبوب الخفيفة بطاطس الفوا

الوجبات الخفيفة الجافة  

امجر 245 جميع األصناف الحساء 
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ملعقة طعام 1 كهكه، صلصات الفوا ي، معاجين الفوا لجيلبيات، االمر  السكر 

امجر 8 السكر 

ملعقة شاي 1 ُ ى، وإضافات الكعك حللم شات الكعك اإضافات الخبز مثل ر

ملعقة شاي 4/1 ملح، بدائل الملح، ملح متبل الملح 

امجر 0.6 در، البكتين  دا، بيكنج باوبيكنج صو

ملعقة طعام 1 مسحوق الكاكاو قات  متفر

يكية  اليات المتحدة األمرية، الوة الغذاء واألدو ي إدارفة الصحة والخدمات اإلنسانية،  ار*المصدر: وز
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: المجموعات الغذائية 3الجدول  

عناصر المجموعة ي ئالعنصر الغذا
ئيسي الر

المجموعة 
الغذائية 

الحبوب مثل(األرز، القمح، الشعير، 
ي وجميع أنواع دقيق الحبوب). سلة،الشوفان،موالذر

يات مثل (البطاطس، البطاطا والكاسافا. النشو
ال، والكعك  انومنتجات الطحين والحبوب مثل الجر

ي، بيت والخبز العروالكرواسون والمعجنات والبسكو 
اء، والفطائر.  ة الصفرة، الذرقائق الذرتيال، رالتور

ات، ألياف،  بوهيدركر 
فيتامين ب المركب

الحبوب  
يات  والنشو

كه الغنية بالسوائل مثل العنب واألناناس  الفوا
ار المانجو والموز  ى غرعلكه اللبية  تقال والفواوالبر

جل الهندي والعنبيات مثل التوت األزرق  والسفر
د وكافة أنواع البطيخ. وكذلك  اولة والتوت األسووالفر

نب األجعد،قية مثل السبانخ، والكرالخضروات الور
والخس. وغيرها من الخضروات مثل الملفوف  

جة مثل الفاصوليا  والباذنجان والبامية، والفاصوليا الطاز
ية مثل الجزر والبنجر، الخ.نسية. والخضروات الجذر الفر

الفيتامينات، المعادن 
واأللياف  

كه  الفوا
والخضروات 

كافة أنواع البيض تينات والحديدالبرو اللحوم
والبيض 

منتجات البقوليات مثل الفاصوليا، الحمص، الفولوالبقوليات  
وكافة أنواع الدال الهندي. كافة أنواع اللحوم مثل  

ية، السمك  الت البحركوالدجاج، اللحم األحمر، المأ 
نة، الرومي واللحم البقري.  مثل السلمون والتو
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أشياء يجب تجنبها ات  أفضل الخيار

يت،  منتجات الدقيق المحسن مثل البسكو
ا. وكذلك األرز األبيض الكرواسون والبيتز

والبطاطس المقلية.  

كافة منتجات الحبوب والشوفان واألرز
البني والكينوا والكسكس وكافة أنواع عيش  

ي والبطاطا لنة الدقيق والموزالدقيق ومكرو
ة.  الحلو

اب السكر،الخضرواتي شرفكه المعبئة  الفوا
المملحة والمعلبة، الخضروات المخللة أو  

يت عميق.  الخضروات المقلية بز

اء مثل  اق الخضرالخضروات ذات األور
كهاللفت، السبانخ، الخس والسلطة والفوا 

المقطعة والخضروات المسلوقة بالبخار  
ية.  والمشو

يلمقلالبيض ا بياض البيض الكامل

الفاصوليا المقلية، الفاصوليا المطبوخة المعلبة،  
ي.  لمقلاء والدجاج الحم الالنشون، اللحوم الحمر

اعم البقوليات، اللحم المدخن والمشوي  بر
صدور  ي من الدهون ولائح اللحم الخاشرو

الدجاج. 
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عناصر المجموعة ي ئالعنصر الغذا
ئيسي الر

المجموعة 
الغذائية 

كافة أنواع الحليب الذي يتم إنتاجه من الحيوانات،  
بادي، جبنة الدهن واللبنة.  تيج، الزالجبن وجبن الكو

تين والكالسيوم  البرو
وفيتامين د

الحليب 
ومنتجات 

األلبان  

ات مثل الجوز واللوز والفستق والفول  المكسر
يتية مثل عباد الشمس وبذور  ي. البذور الزنداالسو

يت  ال وزيت الكانويوت النباتية مثل ز الكتان. الز 
دوار الشمس.يتون والز 

األحماض الدهنية  
ئيسية  الر

ات  المكسر
يوتوالز

والبذور  
يتيةالز 

المياه العادية، العصائر، عصير، ماء جوز الهند،  
بات، عصير الخضروات  الشور

االلكتروليت المياه
والسوائل  

60 



أشياء يجب تجنبها ات  أفضل الخيار

بادي مع  مخفوق الحليب كامل الدسم والز
ائح الجبن المطبوخة وأصابع شرالنكهات و

الجبن المقلية. 

الحليب منزوع الدسم، الجبن منزوع الدسم،  
بادي منزوع الدسم، الجبن، جبنة فيتا الز

واللبنة.  

ات المملحة،  ات المغطاة بالسكر، المكسرالمكسر
ين، السمن  جربدة، المارالدهون المشبعة مثل الز 

ي، الخضروات المطهيةلمقلي، الطعام اتالنبا
بالدهون الحيوانية.  

يت  يتون إلضافته للسلطة وزيت الز ز 
يمة منزوعة الدسم  ال للطهي والكرالكانو

بدة الفول  ات وزمن أجل الحلوى والمكسر
ي. نداالسو

ية، مشروبات الطاقة، المشروبات  المشروبات الغاز
ية، المشروبات  ياضية، المشروبات السكرالر 

طبات.  المنكهة والمر

، عصائر %100كه  المياه العادية، عصائر فوا
جة وماء جوز كه والخضروات الطازالفوا 

الهند.  
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س  ي المدارفة  . قائمة باألغذية المحظور4الجدول  

ات تقديمهااض المسموحة وعدد مرالعناصر الغذائية المستثناة / األغر أصناف األطعمة غير
المسموح بها  

المجموعة الغذائية 

ات التي يمكنعدد المر
فيها تناول المنتج 

المستثنى 

معايير المطلوبة 
للمنتج المستثنى 

منتنجات غذائية  
مستثناة

ال يوجد  ال يوجد ال يوجد دا  كافة أنواع الصو
ية  والمشروبات الغاز

ية  مشروبات غاز

جميع األيام يجب أال يتجاوز حجم
الحصة للمشروب  

* مل، وأن ال250
تتجاوز كمية السكر  

سط.  المعدل المتو
ى لجوع إجى الرير

 8: الجدول 1الملحق

عدم إضافة السكر أو
العسل  

كه فيها  عصائر الفوا
لب/ عصير 30%

كه.فوا 

كافة أنواع المشروبات  
ية ومشروباتالسكر 

الطاقة والفيتامينات 
ذات النكهة والمياه 

والمشروبات المعدنية  
ياضيةوالمشروبات الر 

والمشروبات مع  
كه نكهات الفوا 

ية مشروبات غير غاز 

ال يوجد ال يوجد ال يوجد يمكن لمحسنات نكهة
أن تغطي ضعف 

الخصائص الغذائية 
الخاصة بمادة غذائية  

ي ف ًيضا تساهم أ معينة و
ديوم امتصاص الصو

ىعلمأغذية تحتوي  
محسنات النكهه مثل  

تامات أحادي  غلو
ديوم الصو
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ات تقديمهااض المسموحة وعدد مرالعناصر الغذائية المستثناة / األغر أصناف األطعمة غير
المسموح بها  

المجموعة الغذائية 

ات التي يمكنعدد المر
فيها تناول المنتج 

المستثنى 

معايير المطلوبة 
للمنتج المستثنى 

منتنجات غذائية  
مستثناة 

ي بعض المناسبات ف
ى األكثر خالل علتين  (مر

اسي)  الفصل الدر

يجب أن ال تتجاوز
كمية الملح والسكر 
والدهون المشبعة  

سط.  المدى المتو
الملحق  ىلجوع إبالر

يجب 8: الجدول 1
أن تلبي حجم الحصة  

الملحق  يفة  المذكور
 2 و 1: الجداول 1

يتقائق البسكور
الهشة أو أي  

يت سادة أو  بسكو
قيقة  مغطى بطبقة ر

الته من الشيكو

ىعلجى االطالع  ير
فيما يتعلق  2الملحق  

يات  بالحلو

ية  الحلوى السكر

جميع األيام يجب أن ال يتجاوز
كمية الملح والسكر 
والدهون المشبعة  

سط.  المدى المتو
الملحق  ىلجوع إوالر

 8: الجدول 1

ي حالة كانف
صنف الطعام غير  

االمسموح مخبوز
يتي بالز مقلوليس   

البطاطس المقلية أو 
الهوت دوج أو الفالفل  

ينج رولز أو  أو السبر
سة أو قطعالسامبو

الدجاج المقلية أو 
أي مواد غذائية يتم  

يتم تقديمها  قليها و
ة أو وجبة  كوجبة صغير

ئيسية.  ر

األطعمة المقلية 
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ات تقديمهااض المسموحة وعدد مرالعناصر الغذائية المستثناة / األغر أصناف األطعمة غير
المسموح بها  

المجموعة الغذائية 

ات التي يمكنعدد المر
فيها تناول المنتج 

المستثنى 

معايير المطلوبة 
للمنتج المستثنى 

منتنجات غذائية  
مستثناة 

ًتين أسبوعيا مر يجب أن ال يتجاوز 
سطالمعدل المتو

للملح والسكر  
جى  والدهون. ير

1: الملحق ىلجوع إالر
 8.الجدول  

ي حالففقط 
الوجبات الخفيفة 
فإنه يتم تعبئتها  

ة  ي عبوات صغيرف
ي وزن ال يتجاوز فبصا
 جم. 40

ةمعجنات جاهز
لألكل أو عبوات 

المواد الغذائية القابلة  
يع أوللتسخين السر 

البفك أو أي نوع من  
قائققائق مثل رالر

البطاطس أو المنتجات 
المشابهة أو منتجات  

ة أو الكعك  قائق الذرر
المملح

وجبات خفيفة  

ًتين أسبوعيا مر ال يجب أن يتجاوز 
سطالمعدل المتو

للسكر والدهون  
جى  المشبعة. ير

1: الملحق ىلجوع إالر
 8.الجدول  

بادي نكهات  ز
بادي مع  طبيعية، ز

كه، اللبن قطع الفوا 

بادييم، الز اآليس كر 
بنكهات الصناعية،  

بادي المجمد،أصابع  الز
بادي، مخفوق  الز

التةأساسه الشكو
والحليب ذو النكهة 

الصناعية 

الحليب ومنتجات 
األلبان  
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ات تقديمهااض المسموحة وعدد مرالعناصر الغذائية المستثناة / األغر أصناف األطعمة غير
المسموح بها  

المجموعة الغذائية 

ات التي يمكنعدد المر
فيها تناول المنتج 

المستثنى 

معايير المطلوبة 
للمنتج المستثنى 

منتنجات غذائية  
مستثناة 

ًتين أسبوعيا مر ال يجب أن تتجاوز 
سطالمعدل المتو

للملح والسكر  
جى  والدهون. ير

 الملحق ىلجوع إالر
يجب .8: الجدول 1

أن يلبي الحجم تلك  
يفدة  المعايير الوار

: الجدول 1الملحق  
 2و 1

يتقائق البسكور
الهشة أو أي  

يت سادة أو  بسكو
قيقة  مغطى بطبقة ر

الته من الشيكو

ى  لمحلالكعك والكعك ا
يات والمعجنات  والحلو

ائح الكعك والخبز  شرو
نات  ى والدولمحلا

ة  والكعك محشو
يمة والكوكيز  بالكر

ة.  الصغير

ات  المخبوز

كل األيام يتم تقديم صلصة 
نيزص ومايوصوو

ي عبوات فوالتوابل  
ة فقط. يجبصغير

أن يلبي الحجم تلك  
يفدة  المعايير الوار

 2: الجدول 1الملحق  

تتبيالت للسلطة 
خالية الدسم 

نيز وأي صلصة  المايو
الته أو من  شيكو
يجب أن اليمة والكر 

يكون الملح متوفر  
ى الطعام بعد لإلضافته إ

طبخه. 

ص  الصلصة والصو
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ات تقديمهااض المسموحة وعدد مرالعناصر الغذائية المستثناة / األغر أصناف األطعمة غير
المسموح بها  

المجموعة الغذائية 

ات التي يمكنعدد المر
فيها تناول المنتج 

المستثنى 

معايير المطلوبة 
للمنتج المستثنى 

منتنجات غذائية  
مستثناة 

كل األيام ال يوجد ال يوجد كافة المحليات
الصناعية  

المحليات الصناعية 

كل األيام ال يوجد ال يوجد الخضروات المخللة 
ة مثل  واللحوم الجاهز
تديال  السالمي والمر

ينوالسجق والبيبرو
والبرغر الذي يباع  

ً.ياتجار 

أخرى: مواد غذائية 
ى قدر علأخرى تحتوي  
كبير من الملح

) بحد أقصى  ملليلتر 150ى(لي الوجبة إف، سيكون الهدف هو تقليل حجم ما يتم تناوله 2018* بحلول عام  
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ية  لجنس وفئة األطفال العمر ً. متطلبات المغذيات الكبرى وفقا5الجدول   

المغذيات الكبرى 

ي اليوم)فام  دهون (جر ي اليوم)فام  تين(جربرو اليوم)ي  فام  (جرات  بوهيدرك ر ي اليوم)فية  ارة حرالطاقة(سعر ية الفئة العمر

األطفال  

33 - 54 13 130 – 140 1000 – 1400  3 – 1سنوات 

39 – 62 19 130 -140 1400 – 1600  8 – 4سنوات 

الذكور (بحد أقصى) 

62 - 85 34 225 – 275 2000  13 – 9سنة 

61 – 95 46 300 – 350 2600  19 – 14سنة 

ى) ناإلناث (بحد أد

62 – 85 34 200 – 225 1800  13 – 9سنة 

55 – 78 52 225 – 275 2000  18 – 14سنة 

يكية.  اليات المتحدة األمرية, الوة األغذية واألدو ذ من جدول متطلبات المغذيات الكبرى, إدار*مأخو
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ية- الفيتامينات  لجنس وفئة األطفال العمر ً. متطلبات المغذيات الصغرى وفقا6الجدول  

المغذيات الكبرى

ي الماءفالقابلة للذوبان   ي الدهون فالقابلة للذوبان 

 12فيتامين ب
 )ملج/اليوم(

حمض
الفوليك 

نياسين  
 )ملج/ اليوم(

يبوفالفين  ر
(ملج/ اليوم(

ثيامين  
 )ملج/ اليوم(

فيتامين ج 
 )ملج/ اليوم(

فيتامين ي 
 )ملج/ اليوم(

فيتامين د 
 )ملج/ اليوم(

فيتامين أ 
 )ملج/ اليوم(

ية الفئة العمر

األطفال  

0.9 150 6 0.6 0.5 15 6 15 300  3 - 1سنوات 

1.2 200 8 0.6 0.6 25 7 15 400  8 - 4سنوات 

الذكور 

1.8 300 12. 0.9 0.9 45 11 15 600  13 - 9سنة 

2.4 400 16 1.3 1.2 75 15 15 900  19 -14سنة 

اإلناث 

1.8 300 12. 0.9 0.9 45 11 15 600  13 - 9سنة 

2.4 400 14 1 1 65 15 15 700  18 -14سنة 

يكية.  اليات المتحدة األمرية, الوة األغذية واألدو *المصدر: جدول المتطلبات الغذائية المنشور من قبل إدار
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ية – المعادن  لجنس وفئة األطفال العمر ً. متطلبات المغذيات الصغرى وفقا7الجدول  

المعادن

الكالسيوم 
(مايكروجم/ اليوم)  

نك  الز
(مايكروجم/ اليوم)

السيلينيوم 
(مايكروجم/ اليوم)  

سفور  الفو
(مايكروجم/ اليوم)

الموليبدينوم 
(مايكروجم/ اليوم) 

الماغنسيوم  
(مايكروجم/ اليوم)

الحديد  
(مايكروجم/ اليوم) 

د  اليو
(مايكروجم/ اليوم)

النحاس 
(مايكروجم/ اليوم)  

ية الفئة العمر

األطفال  

700 3 20 460 17 65 3 90 340  3 – 1سنوات 

1000 5 30 500 22 110 4.1 90 440  8 – 4سنوات 

الذكور 

1300 8 40 1250 34 200 5.9 120 700  13 - 9سنة 

1300 11 55 1250 43 340 7.7 150 890  19 -14سنة 

اإلناث 

1.8 300 12. 0.9 0.9 45 11 15 600  13 - 9سنة 

2.4 400 14 1 1 65 15 15 700  18 -14سنة 

يكية.  اليات المتحدة األمرية, الوة األغذية واألدو *المصدر: جدول المتطلبات الغذائية المنشور من قبل إدار
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د العناصر الغذائية  . حدو8الجدول  

تفعما هو المعدل المر سطما هو المعدل المتو ما هو المعدل المنخفض يئالعنصر الغذا

ام  جر 100معايير األطعمة لكل  

امجر 17.5كثر من  أ 17.5 – 3.0ام  جر 3.0ام أو أقل  جر ي الدهون لإجما

امجر 5.0كثر من  أ 5.0 – 1.5ام  جر 1.5ام أو أقل  جر الدهون المشبعة 

امجر 22.5كثر من  أ 22.5 – 5.0ام  جر 5.0ام أو أقل  جر سكر 

امجر 1.5كثر من  أ 1.5 – 0.3ام  جر 0.3ام أو أقل  جر ملح

ي)  ملل 100معايير المشروبات (لكل  

امجر 8.75كثر من  أ 8.75 – 1.5ام  جر 1.5ام أو أقل  جر ي الدهون لإجما

امجر 2.5كثر من  أ 2.5 – 0.75ام  جر 0.75ام أو أقل  جر الدهون المشبعة 

امجر 11.25كثر من  أ 0.75 – 2.5ام  جر 2.5ام أو أقل  جر  )ياتي) السكر لإجما

امجر 0.75كثر من  أ 0.75 – 0.3ام  جر ملح * 0.3ام أو أقل  جر

 *ام ملحجر 2.2ديوم =  ام صوجر 1ى أنه ملح (علديوم من كافة المصادر  ى الصولة إتتم اإلشار(

سية, المملكة المتحدة.  * المصدر: معايير األغذية المدر
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 سنة) 18–3ي اليومي لكل وجبة، لألطفال بعمر (ئي النظام الغذافيع المجموعات الغذائية  توز 9الجدول  

ي اليومفات التقديم  عدد مر
ي الوجبة الواحدة فالمقدار  

(حجم الحصة الغذائية) سنة 18–11المجموعة الغذائية  سنوات 10–6 5 – 3 
الحد األقصىسنوات  ىنالحد األد الحد األقصى ى نالحد األد

10 8 7 6 6 1الجدول  ىلجوع إجى الرير يات  الحبوب والنشو

3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1الجدول  ىلجوع إجى الرير اللحم والبيض والبقوليات 

3.5 2.5 2 2 2 1الجدول  ىلجوع إجى الرير المنتجات اليومية 

7 6 5 4 4 1 الجدول ىلجوع إجى الرير كه والخضروات  الفوا

6ى لإ 5 6ى لإ 5 7ى لإ 6 8ى لإ 7 9ى لإ 8 1الجدول  ىلجوع إجى الرير يت  ات والزالمكسر
يتية  والبذور الز
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 سنة) 18–3ي اليومي لكل وجبة، لألطفال بعمر (ئي النظام الغذافيع المجموعات الغذائية  توز 9الجدول  

التعليم الثانوي سطالتعليم المتو التعليم األساسي
سنة 18–11نوع الوجبة   سنوات 10–6  سنوات 5–3

الحد األقصى ىنالحد األد الحد األقصى ى نالحد األد
480 400 360 320 320 طور أو إفطار الَف

360 300 270 240 240 منتصف النهار 

720 600 540 480 480 الغداء 

240 200 180 160 160 وجبات خفيفة 

600 500 450 450 400 العشاء 
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2الملحق  
يات  ى األطعمة التي تصنف كحلوعلأمثلة  

قائمة بالمواد الغذائية المقيدة 

نجبيل الملبسة أو المغطاة بالسكرالفاكهة والز العلكة 

س (الكينا)قطع حلوى العسل واألوكالبتو قطع الحلوى 

ية)الفندان (عجينة سكر  اميل  الكار

ات الفاكهة مع سكر مضافكر الخروب 

قائق الفاكهة مع سكر مضافر يت  البسكو

ائح الفاكهةشر اللبان

% أو مع سكر مضاف 95-100فاكهة مجففة بنسبة   حلوى المصاص

حلوى الفدج  ال الشوكو

حلوى المضغ / جالتين ال  ألواح الشوكو

حلوى المصاص من عصير الفاكهة ال  ار الشوكوال، قطع وأزرقائق الشوكور

حلوى المضغ ال مركبات الشوكو

ةي صغيرجيلحلوى   ات (عدا التي يتم استهالكها ال / المكسريما الشوكوك ر
للدهن) 

يلجيلحلوى حبوب ا ال  ات والفاكهة المغطاة بالشوكوالمكسر

شملومار س  حلوى غزل البنات / فيري فلو
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احة الحلقوم)احة ورة التركية (الرالحالو المصاص الحامض ومثلجات الفاكهة 

ة طحينية)هاالفا (حالو شيز المثلج / بالفاكهة  شو

الملبس الصلب والطري، الحلوى المجمدة والملبسة اب (مثال: ة من مسحوق الشرحلوى مص صغير
ال)  حلوى الملت والشوكو

الحلوى الصلبة / أو السكاكر ة ي/ عبوات صغيرجيلأنابيب ا

عكاز من السكاكر ال المغلفة بالسكر  قطع الشوكو

)نة (جوبستوبيرز ات الحلوى الملوكر ات المغلفة بالسكر  المكسر

حلوى المصاص يات  حلو

نكلزيين / شوجار سبريات للتز سكر  ي فالتو

يلجيلا حبات النعناع 

سعرق السو النوجا 

بانحلوى اللوز والسكر/ المرز  ات أو البذور (السنابس)  الحلوى الهشة بالمكسر

اص محالة للسعالأقر الين)  حلوى اللوز المحمر الملبس بالسكر (بر

يمايت المحشي بالكرالبسكو 
المغلفة  والفاكهة ال،الشوكوقائق  رالملبسات،   المثلجات، المثال: سبيل ىعل(الحلوى  منتجات من دةمحدوكميات   استخدام يمكن 

ة.  نات ضمن المواد / المنتجات الغذائية المخبوزينة أو كأحد المكوقيقة، أو للز ) بشكل طبقات ربالسكر 
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 3الملحق
أمثلة الوجبات (اإلفطار والغداء) 

ذج وجبة اإلفطار  نمو

يتش من خبز الطحين األسمر مع جبن الحلوم والخضرواتسندو  2/1 ضة أطفال  رو
) مع كوب من الحليب قليل الدسم  ى السكرعل كوب من الحبوب (ال تحتوي 2/1

يتش زعتر صغير  سندو 1كه +  بادي الفواكوب واحد من ز 

يتش من البيض / الجبن والخضرواتة عن سندو وجبة كاملة عبار حلة االبتدائية  المر
 كوب من الحليب قليل الدسم + توت الطازج 1 كوب من الحبوب + 1

ات  ة من المكسرة صغيريتش زعتر صغير الحجم مع الخضروات + عبوسندو  1

ة  يحة من خبز القمح + تفاحة صغيري + شر مقل بيض 1

 تفاحة 1سطة +  يتش فالفل متوسندو  1
ة موز  ثمر 1 كوب من الحليب + 1بدية من الحبوب +  ز 1
تقال  ة برثمر 1سطة الحجم من الدجاج مع الخس +  يتش متوسندو  1
كه  مل عصير فوا 330يتش جبن بالزعتر مع الخضروات +  سندو 1

سط  تعليم متو

ة فاكهة كاملةثمر 1 مل حليب + 330 كوب من الحبوب + 1.5 ية  حلة الثانوالمر
يحتين من البطيخ  ي خبز القمح + شرفيتش من بيضتين  سندو

ة تفاح  ثمر 1يتش فالفل مع الخضروات +  سندو 1

كه  مل عصير فوا 300سط الحجم +  يتش جبن بالزعتر متوسندو  1
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ذج وجبة الغداء  نمو

تقالة برثمر 1بادي +  كوب ز 1 لفافة خضروات مع الجبن + 2/1 حلة االبتدائية  المر
تقال + كوب من السلطة  ة برثمر 1 كوب صغير من األرز + دجاج + 1

ة موز  ثمر 1 كوب خضروات/ جبن حلوم + 1ة +  اثا صغيرة برفطير 2

 مل عصير 330ى الجانب +  عليتش دجاج مع الخضروات أو السلطة  سندو

ة فاكهة كاملةكوب من األرز + دجاج + خضروات + ثمر 1 سط  تعليم متو
ة تفاح  ثمر 1ي صلصة الطماطم + فنة الدجاج  سط من الخضروات/ مكروبدية متوز  1

ة تفاح  ثمر 1بدية سلطة +  ز 1نة +  يتش توسندو  1

بادي  كوب ز 1اثا صغير +  بر 2 كوب من الخضروات / جبن حلوم + 1

بادي مع الموز  سط من جبن حلوم مع الخضروات + زملفوف متو 1

ة موزثمر 1 مل حليب + 330 كوب من األرز + دجاج + 1.5 ية  حلة الثانوالمر
 مل حليب 330بادي أو  كوب ز 1 كوب من األرز + خضروات مع الكاري + 1.5

ة فاكهة  ثمر 1 لفافة خضروات مع جبن/ دجاج/ جبن حلوم + 1

تقال  ة برثمر 1 مل حليب + 330سط +  اثا متوبر 2 كوب من الخضروات + 2
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أمثلة الوجبات الخفيفة  

كهبادي الفوا كوب من ز  1 ضة أطفال  رو
ة  يحة بطيخ صغيرشر  2ة /  ة موز صغيرثمر 1

ات  خليط مكسر

اتخليط مكسر حلة االبتدائية  المر
بادي  ات أو الزكه مع المكسروعاء من الفوا 

ة من الجبن الحلوم مع الخيار  يتش صغيرسندو  1

ائح الخيار والجزر  حمص بالطحينة مع شر

كهكوب سلطة فوا  1 سط  تعليم متو
ائح الخيار والجزر  حمص بالطحينة مع شر

ات  بادي + المكسركه مع الز كوب من خليط الفوا 

بادينيز الجزر/ الز ة من الخضروات مع تغميسة من مايولفافة صغير ية  حلة الثانوالمر
بادي  كه مع الزكوب من خليط الفوا 

كه كوب سلطة فوا 1

طبق حمص بالطحينة مع خبز بيتا من الدقيق  
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4الملحق  
سية  ي المقاصف المدرفة  : أنواع اإلدار1الشكل  

المقصف المدرسي

الفئة - 1 
إدارة المقصف تتم من قبل

متعهد خارجي

الفئة - 2 
إدارة المقصف تتم من

قبل المدرسة

مؤسسات غذائية فردية تقوم 
بتزويد المقصف باألغذية

يتم التزود
خارج  بالطعام من

المدرسة
يتم إعداد الطعام  

داخل المدرسة
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 1)يح للفئة (: عملية إعتماد التصر 2الشكل  

تدريب المشرف
الصحي  

إعتماد األغذية

إعتماد المنشأة  
الغذائية

ي فوالتغذية  األغذية سالمة عن المسئول ئيسيالرالصحي   فالمشريعين   أن يجب 
سي)سة من قبل المتعهد (متعهد المقصف المدرالمدر

اجعة  مرى  علالكفاءة  لديه يكون وأن ينثاصحي   فمشرسة  المدريمثل   أن ينبغي 
ط السالمة الغذائية والتغذيةشرومتطلبات و

ف  للمشر 3)المستىوى(ى عليب  تدرالصحيين  فينالمشرلدى  يكون أن ينبغي 
 بشهادة من جهة االعتماد. ًسمياين رالصحي ومجاز 

يد  لتوراألغذية   سالمة ةإدارى  لإيح  تصرطلب   (المتعهد) األغذية دموريقدم   أن يجب
س  األغذية للمدار

ية الخاصة بها  اجعة األغذية واألطعمة والمعلومات التغذوتشمل عملية الموافقة مر

د  تزوالتي   الغذائية المنشآت يفتتم  التي للعمليات ديكوري مخطط يعتمد أن يجب
سة باألغذيةيد المدرة سالمة الغذاء قبل البدء بتزو سة باألغذية من قبل إدارالمدر
الغذاء، ةإدارلدى   سجالتها اجعةمرخالل   من الغذائية سسةالمؤام  التزمن   كدالتأ يتم   

خالل  سسةالمؤتكبتها  ارجة  الحرأو   ةخطيرمخالفات   يوجد الوجيدة   تكون أن ينبغي كما 
س  يد المدارة تزو فتر
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 2)يح للفئة (): عملية إعتماد التصر 3الشكل (

تدريب المشرف
الصحي  

إعتماد األغذية

إعتماد المنشأة  
الغذائية 

من والتغذية األغذية سالمة عن المسئول ئيسيالرالصحي   فالمشريعين   أن يجب 
3)المستىوى(ى  عليب  تدرالصحي   فالمشرلدى   يكون أن ينبغيوسة  المدرقبل   
 بشهادة من جهة االعتماد. ًسمياف الصحي ومجاز رللمشر

ةإدارمن   موافقة ىعلالحصول  الغذاء توفر التي ديةالفرالغذائية   المنشآت ىعليجب 
يد  تورموافقة   ىعليحصل   أن ينبغي العصير دمورالمثال:   سبيل ىعل(الغذاء  سالمة 

يد الحليب)  ى موافقة لتورعلد الحليب يجب أن حصل  للعصير، ومور
سية بتحديد قائمة الطعام لكل يوم  ستقوم لجنة التغذية المدرو

د  تورالتي   الغذائية للمنشآت يفتتم  التي للعمليات ديكوري مخطط يعتمد أن يجب
سة باألغذيةيد المدرة سالمة الغذاء قبل البدء بتزو سة من قبل إدارالطعام للمدر

الغذاء،  ةإدارلدى   سجالتها اجعةمرخالل   من الغذائية سسةالمؤام  التزمن   كدالتأ يتم   
خالل  سسةالمؤتكبتها  ارجة  الحرأو   ةخطيرمخالفات   يوجد الوجيدة   تكون أن ينبغيو

س.  يد المدارة تزو فتر
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تقدير  شكر و

نائقالومن   استفدنا كما المجال. هذا يفالعالم  أنحاء مختلف من ساتالممارأفضل   ى ع اوالتعرالعالقة   ذات األبحاث اجعةمربعد   نيقةالوهذ   إعداد تم
السكري  وجمعية يكية،األمر اعة  الزرة  اروزالعالمية،   الصحة منظمة من كل تهانشرالتي   سيةالمدروالتغذية   بالغذاء الخاصة يعيةوالتشر العلمية   

جعية  كمرالمتحدة   المملكة يفالغذائية  المعايير ووكالة الكندية الصحة ةاروزو   اض،األمرى   ع ةالسيطركز   اومراألميركية،   القلب وجمعية يكية،األمر 
أساسية لنا.

ةاروزالمتحدة،   الياتالوي  فاعة  الزرة  اروزيكية،  األمروالدواء   الغذاء ةإدارعن   صدرت التي اتالمنشورأساس   ى ع والتغذية الغذاء جداول ضعتوكما   
ي المملكة المتحدة.فسية الموحدة  اليات المتحدة، ومشروع األغذية المدري الوفالصحة والخدمات اإلنسانية  

المؤلف:  
ي لعلهينة حسن اُج

نانسي شاه  

المساهمات الخاصة ي بالمساهمين من بلدية د
يبية، دفة والتنمية البشر هيئة المعر صفوان سيف الدين شنا  بوبـي كر

سسة جيمي أوليڤار، المملكة المتحدةمؤ سفبشير يو محمد خالد 
عائشة المخيط يستوفر  س كرأ ر
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نت  االنترى  علموقعنا  ةيارز جى  يرلذا   تعديله. تم قد بعضها يكون أن يحتمل التي اءات،اإلجريتناول   التوجيهي الدليل هذه من (2) القسم إن 
www.dm.gov.ae ثائق.  كد من أن لديكم أحدث نسخة من تلك الوة سالمة األغذية للتأ أو االتصال بإدار
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	إ ﻲﻜﺘﺴﺒﻟا نﺎﻤﻳ
	إ ﻲﻜﺘﺴﺒﻟا نﺎﻤﻳ

	رادإ ﺮﻳﺪﻣ  ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةد ﺔﻳﺪﻠﺑﺑ ﻲ
	رادإ ﺮﻳﺪﻣ  ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةد ﺔﻳﺪﻠﺑﺑ ﻲ


	  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
	  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
	  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا

	كرﺪﺗ   ﺔﻳﺪﻠﺑدﺑﻲ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﺌﻴﺒﻟا  ﺔﻴﺤﺼﻟاﻓ  ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﺎﻫﺮﺛأو   ﻖﻴﻤﻌﻟاﻠﻋﻰ كﻮﻠﺳ   لﺎﻔﻃﻷارﺪﻗو  ﻢﻬﺗﻠﻋﻰ ،رﺎﻴﺘﺧﻹا ﺎﻤﻣ   زﺰﻌﻳرﻢﻬﻫﺎﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   .ﻲﻔﻃﺎﻌﻟاوراﺪﻤﻟﺎﻓس ﻲﻫ ةﺪﺣاو ﻦﻣ تﺎﺌﻴﺒﻟا   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ نأ رﻮﻄﻳ ﺎﻬﻴﻓ لﺎﻔﻃﻷا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ةﺎﻴﺤﻟا تادﺎﻋو ﻞﻛﻷا  ﻲﺤﺼﻟا.ﻢﻬﻴﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا مﻮﻠﻋ ﻞﻘﻨﻟ ﻢﻬﻣ ﺮﺒﻨﻣ ﻲﻬﻓ
	كرﺪﺗ   ﺔﻳﺪﻠﺑدﺑﻲ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﺌﻴﺒﻟا  ﺔﻴﺤﺼﻟاﻓ  ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﺎﻫﺮﺛأو   ﻖﻴﻤﻌﻟاﻠﻋﻰ كﻮﻠﺳ   لﺎﻔﻃﻷارﺪﻗو  ﻢﻬﺗﻠﻋﻰ ،رﺎﻴﺘﺧﻹا ﺎﻤﻣ   زﺰﻌﻳرﻢﻬﻫﺎﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   .ﻲﻔﻃﺎﻌﻟاوراﺪﻤﻟﺎﻓس ﻲﻫ ةﺪﺣاو ﻦﻣ تﺎﺌﻴﺒﻟا   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ نأ رﻮﻄﻳ ﺎﻬﻴﻓ لﺎﻔﻃﻷا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ةﺎﻴﺤﻟا تادﺎﻋو ﻞﻛﻷا  ﻲﺤﺼﻟا.ﻢﻬﻴﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا مﻮﻠﻋ ﻞﻘﻨﻟ ﻢﻬﻣ ﺮﺒﻨﻣ ﻲﻬﻓ

	ً 2016ًً 
	 نإ ﺔﻳﺬﻏﻷا  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاﻓ  ﻲراﺪﻤﻟاس ﺔﺌﻴﺒﻟاو ﻲﺘﻟا مﺪﻘﻳ ﺎﻬﻴﻓ ءاﺬﻐﻟا   ﺐﻌﻠﺗرود اﺎﻣﺎﻫ
	ﻓﻲ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟا ﻦﻣ  ﺔﻨﻤﺴﻟاﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻠﺣ ،ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   ﻚﻟﺬﻟوﺖﻌﺿ ةﺪﺣو ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﻲﺘﻟا) ﺖﺌﺸﻧأ ﺎﺜﻳﺪﺣ   ﻦﻣرادإة ﺔﻣﻼﺳ (ءاﺬﻐﻟا   ﻞﻴﻟدرإتادﺎﺷ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ءاﺬﻐﻟا  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاوﻓ  ﻲراﺪﻤﻟا  سﻓﻲ  مﺎﻌﻟا
	 نﺎﻤﻀﻟ لﻮﺼﺣ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋﻰ ءاﺬﻏ   ﻦﻣآوﻲﺤﺻ يﺬﻐﻣو   لﻼﺧﺮﺘﻓ  ةرد.ﻢﻬﺘﺳا نإ ئدﺎﺒﻤﻟا   ﺔﻴﻬﻴﺟﻮﺘﻟاوﺮﺸﻟاو  طراﻮﻟا  ةدﻓﻲ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا   ﺪﻋﺎﺴﺗرادﻹا  ةرﺪﻤﻟا  ﺔﻴﺳرﻮﻣويد   ﺔﻳﺬﻏﻷاﻠﻋﻰ نأ ﻞﻌﺠﺗ ﻢﻫرﺎﻴﺘﺧا ﺔﻤﻌﻃﻸﻟ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاﻓﻲ   ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا  ﺔﻴﺳﺎﺤﻴﺤﺻ،
	 ﻚﻟﺬﻛو ﺾﻔﺧ ﻒﻗﻮﺘﻟاوأ ﻦﻋ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺔﻤﻌﻃأ تﺎﺑوﺮﺸﻣو ﺮﻴﻏ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﻦﻣ   ﺔﻴﺣﺎﻨﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺲﻜﻌﺑ ﺎﻣ ﻮﻫ   ﺮﻓﻮﺘﻣ ﺎﻴﻟﺎﺣ
	و  ﻢﺘﻳوﺮﺘﻟاﺞﻳ  ﻪﻟﻓ  ﻲراﺪﻤﻟاس   ﻞﻛ.مﻮﻳ

	ًًََ
	 ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻣ نأ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﺪﻗ ﻢﺗ   ﻪﻤﻴﻤﺼﺗ ﺎﺼﻴﺼﺧ
	  ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟﻓﻲ   ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا،ﺔﻴﺳ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻜﻤﻳ نأ  مﺪﺨﺘﺴﻳأ ﺎﻀﻳﻓﻲ رﺎﻃإ   ﺔﻄﺸﻧﻷارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ىﺮﺧﻷا ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﻳﺬﻏﻷا وأ   .ﺎﻬﻌﻴﺑوﻦﻜﻤﻳ نأ ﻞﻤﺸﻳ تﺎﻴﻟﺎﻌﻔﻟا تﻼﻔﺤﻟاو   تﻼﻤﺤﻟاووﺮﺘﻟاﺔﻴﺠﻳ ﻲﺘﻟا  مﺎﻘﺗﻓﻲ   هﺬﻫراﺪﻤﻟا  .سوﻦﻤﻀﺘﻳ  ﻞﻴﻟﺪﻟاأ  ﺎﻀﻳرﺎﺷإ  ةراﻮﻤﻠﻟ  دﻘﻟا
	ﻴ
	ﻤ
	ﺔ ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ   ﻞﺒﻗرادإ  ةرﺪﻤﻟا  ﺔﺳرﻮﻣويد ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟاو ءﺎﻴﻟوأو رﻮﻣﻷا   ذﺎﺨﺗﻻرﺎﻴﺧتا   ﺔﻴﺋاﺬﻏورﺪﻣ.ﺔﺳ ﺺﺨﻠﻳ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا  ﻲﻬﻴﺟﻮﺘﻟاأﺎﻀﻳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ   ﻦﻋﺮﺘﺳﻻا  تﺎﻴﺠﻴﺗاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ   ﺮﺜﻛﻷا ﻻﺎﻤﺘﺣا
	 نﻷ نﻮﻜﺗ  ﺔﻟﺎﻌﻓﻓ  ﻲوﺮﺘﻟاﺞﻳ ﺔﻳﺬﻐﺘﻠﻟ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﻦﻴﺑ   لﺎﻔﻃأراﺪﻤﻟا.س ﺎﻤﻛ  ﻞﻤﺸﻳأﺎﻀﻳ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا   ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟارادﻹ  ةرﺪﻤﻟا  ﺔﺳرﻮﻣوود ءاﺬﻐﻟا ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟاو  ءﺎﻴﻟوأوإ ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو رﻮﻣﻷاﻟ .ﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﺐﻧﺎﺟ ﻰ


	ﺮﻐﻟا  ض
	ﺮﻐﻟا  ض
	ﺮﻐﻟا  ض

	ُ
	ِ
	 ﺪﻘﻟأﻋ
	ﺪ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻢﺴﻘﻟا   لوﻷاﺎﺜﻟاوﻧﻲ ﻦﻣ اﺬﻫ   ﻞﻴﻟﺪﻟاﺮﻐﺑض   ﺪﻴﺣﻮﺗو  ﻂﻴﺴﺒﺗﻮﻬﺟد ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻄﻠﺴﻟا .ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺚﻴﺣ  فﺪﻬﻳإﻟﻰ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﺤﻤﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﻊﻴﻤﺠﻟ تﺎﻬﺠﻟا تاذ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاووﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﻚﻟﺬﻛو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ رﺎﺛآو ءاﺬﻐﻟا  مﺪﻘﻤﻟاﻓ ﻲراﺪﻤﻟاإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،لﺎﻔﻃﻸﻟ سﻟوﺬﻐﺘﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟاو ﺢﺋاﻮﻠﻟا ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰ  ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻳﻠﻋ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﻢﻋد ﻰﻓد ﺔﻨﻳﺪﻣ ﻲﺑ.ﻲ

	ً.
	 ﺎﻤﻛ ﺮﻓﻮﻳ ﻦﻳﺬﻫ  ﻦﻴﻤﺴﻘﻟاأﺎﻀﻳ
	   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاروﺮﻀﻟا  ﺔﻳﺮﻤﻟاوﻊﺟا ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا   ﺔﻣزﻼﻟارادﻹ  تاراﺪﻤﻟا  سﻮﻄﺘﻟﺮﻳ تﺎﻴﻟﻵا   ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا رﻮﺘﺑﺪﻳ  ،ءاﺬﻐﻟاوﻢﻋد ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا   ،ﺔﻴﺤﺼﻟاوﺺﻴﻠﻘﺗ ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ مﺎﻌﻄﻟا   ﺮﻴﻏﻲﺤﺼﻟا
	 ﺚﻴﺣ ﻞﺤﺗ   هﺬﻫﻮﺘﻟاتﺎﻴﺻ   ﻞﺤﻣﻮﻟا  ﻖﺋﺎﺛرﻮﺸﻨﻤﻟاة ﺔﻄﺳاﻮﺑ   ﺔﻳﺪﻠﺑدﺑﻲ

	ّ ً
	ﺎﻘﺑﺎﺳ،
	 ﺎﻫﺮﻴﻏو   ﻦﻣرﻮﺸﻨﻤﻟاتا ﺔﻴﻠﻴﻤﻜﺘﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا   ﺔﺻﺎﺨﻟاﺆﻤﻟﺎﺑتﺎﺴﺳ تﺎﺌﻴﻬﻟاو ىﺮﺧﻷا ﻞﺜﻣ ﺔﺌﻴﻫ   ﺔﺤﺼﻟاﺪﺑﺑ  ﻲزووراة  ﺔﺤﺼﻟاﻓﻲ ﺔﻟود

	ّ 
	رﺎﻣﻹا ﺮﻌﻟا تا.ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻴﺑ

	 فﺪﻬﻳ   ﻢﺴﻘﻟاﺎﺜﻟاﻧﻲ ﻦﻣ هﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻞﻜﺸﺑ   صﺎﺧإﻟﻰ   ةﺪﻋﺎﺴﻣﺆﻤﻟاتﺎﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻲﺘﻟا   مﻮﻘﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ   ءاﺬﻐﻟاراﺪﻤﻠﻟ،س ﻰﺘﺣ ﻦﻜﻤﺘﺗ   ﻦﻣﺰﺘﻟﻻاما مﺎﺘﻟا فاﺪﻫﻷﺎﺑ   ﺔﻴﺤﺼﻟارﺎﻣﻹ  ةدﺑﻲ ﻦﻣ لﻼﺧ ﻖﻴﺒﻄﺗ   تﺎﺳﺎﻴﺳﺮﺑوﺞﻣا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا   ﺔﺻﺎﺨﻟاراﺪﻤﻟﺎﺑ.س   ﺚﻴﺣوﺰﻳد اﺬﻫ  ﻢﺴﻘﻟاﺆﻤﻟا  تﺎﺴﺳرﻮﻤﻟاةد   ﺔﻳﺬﻏﻸﻟراﺪﻤﻠﻟس ﻢﻫﺄﺑ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا مﺎﻌﻄﻟﺎﺑ ،ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﻚﻟﺬﻛو ﻢﻫأ   ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﺄﺘﻠﻟﺪﻛ   ﻦﻣ رﻮﺗﺪﻳ  ﺔﻳﺬﻏﻷاراﺪﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا.س
	 فﺪﻬﻳ   ﻢﺴﻘﻟاﺎﺜﻟاﻧﻲ ﻦﻣ هﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻞﻜﺸﺑ   صﺎﺧإﻟﻰ   ةﺪﻋﺎﺴﻣﺆﻤﻟاتﺎﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻲﺘﻟا   مﻮﻘﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ   ءاﺬﻐﻟاراﺪﻤﻠﻟ،س ﻰﺘﺣ ﻦﻜﻤﺘﺗ   ﻦﻣﺰﺘﻟﻻاما مﺎﺘﻟا فاﺪﻫﻷﺎﺑ   ﺔﻴﺤﺼﻟارﺎﻣﻹ  ةدﺑﻲ ﻦﻣ لﻼﺧ ﻖﻴﺒﻄﺗ   تﺎﺳﺎﻴﺳﺮﺑوﺞﻣا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا   ﺔﺻﺎﺨﻟاراﺪﻤﻟﺎﺑ.س   ﺚﻴﺣوﺰﻳد اﺬﻫ  ﻢﺴﻘﻟاﺆﻤﻟا  تﺎﺴﺳرﻮﻤﻟاةد   ﺔﻳﺬﻏﻸﻟراﺪﻤﻠﻟس ﻢﻫﺄﺑ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا مﺎﻌﻄﻟﺎﺑ ،ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﻚﻟﺬﻛو ﻢﻫأ   ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﺄﺘﻠﻟﺪﻛ   ﻦﻣ رﻮﺗﺪﻳ  ﺔﻳﺬﻏﻷاراﺪﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا.س

	ًً .
	 ﺎﻤﻛ ﺮﻓﻮﻳ   ﻢﺴﻘﻟاﺎﺜﻟاﻧ ﻲأﺎﻀﻳ
	 تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ   ةﺪﻴﻔﻣﻮﻤﻠﻟﻦﻴﻔﻇ  ﻦﻴﻛرﺎﺸﻤﻟاﻓﻲ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا   ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺎﺑرﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻞﺜﻣرﺎﺸﺘﺳﻻا  ،ﻦﻴﻳ رﺪﻤﻟا،ﻦﻴﺑ   ،ﻢﻫﺮﻴﻏوومﺪﻘﻳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻣﺎﻫ ءﺎﻴﻟوﻷ رﻮﻣﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻠﻤﺤﺘﻳ ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻢﻬﻟو روﺪﻟا ﺮﺒﻛﻷا ﻢﻫﻷاو ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ،لﺎﻔﻃﻸﻟ  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑإﻟﻰ ﺾﻌﺑ ﺢﺋﺎﺼﻨﻟا   ﺔﻣﺎﻬﻟاﻮﺘﻟاوتﺎﻴﺻ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا داﺪﻋﺈﺑ ﺐﺋﺎﻘﺣ   ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻦﻳﺬﻟا  نوﺪﻤﺘﻌﻳﻠﻋﻰ مﺎﻌﻄﻟا مﺪﻘﻤﻟا  ﻢﻬﻟﻻﺪﺑ لﺰﻨﻤﻟا ﻦﻣ
	رﺪﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣﻲﺳ

	ّ 
	 

	رﺎﻌﺘﻟاو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا  ﻒﻳ
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	رﺎﻌﺘﻟاو تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا  ﻒﻳ
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	 (RDA
	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻢﻴﻘﻟا) ﺎﻬﺑ ﻰﺻ

	) -(
	   ﻮﻫﻮﺘﻣﻂﺳ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻣﻮﻴﻟا كﻼﻬﺘﺳﻹ تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا يﺬﻟا ﻲﻔﻜﻳ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ   تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳﺮﻔﻠﻟد ﺪﺣاﻮﻟا ﺎﻤﻟ  برﺎﻘﻳ
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	 ﻦﻣ  .ءﺎﺤﺻﻷا صﺎﺨﺷﻷا

	ً 
	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟاﺎﻳدﺎﻴﺘﻋا ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاو ﺎﻬﺑ ﻰﺻ


	(RACC) 
	 ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ عﻮﻧ لوﺎﻨﺗ ةدﺎﻋ ﻚﻠﻬﺘﺴﻳ يﺬﻟا ،ﻞﻛﻸﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا راﺪﻘﻣ وأ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻫﻓ.ةﺪﺣاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲ
	 ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ عﻮﻧ لوﺎﻨﺗ ةدﺎﻋ ﻚﻠﻬﺘﺴﻳ يﺬﻟا ،ﻞﻛﻸﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا راﺪﻘﻣ وأ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻫﻓ.ةﺪﺣاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲ
	 ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ عﻮﻧ لوﺎﻨﺗ ةدﺎﻋ ﻚﻠﻬﺘﺴﻳ يﺬﻟا ،ﻞﻛﻸﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا راﺪﻘﻣ وأ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻫﻓ.ةﺪﺣاو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲ

	 ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻢﺠﺣ
	 ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻢﺠﺣ

	 ﻮﻫ ﺔﻴﻤﻛ مﺎﻌﻄﻟا ﻲﺘﻟا رﺎﺘﺧا ﺺﺨﺸﻟا نأ ﺎﻬﻟوﺎﻨﺘﻳ لﻼﺧ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ةﺪﺣاو لوﺎﻨﺘﻟ مﺎﻌﻄﻟا ءاﻮﺳ) ﺖﻧﺎﻛ جرﺎﺧ   لﺰﻨﻤﻟاوأﻓﻲ لﺰﻨﻤﻟا وأ ﻰﺘﺣ  ﺔﻴﻤﻜﻟاﻮﺟﻮﻤﻟا  ةدﻓ.(ةﺄﺒﻌﻣ ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺔﺒﺟو ﻲ
	 ﻮﻫ ﺔﻴﻤﻛ مﺎﻌﻄﻟا ﻲﺘﻟا رﺎﺘﺧا ﺺﺨﺸﻟا نأ ﺎﻬﻟوﺎﻨﺘﻳ لﻼﺧ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ةﺪﺣاو لوﺎﻨﺘﻟ مﺎﻌﻄﻟا ءاﻮﺳ) ﺖﻧﺎﻛ جرﺎﺧ   لﺰﻨﻤﻟاوأﻓﻲ لﺰﻨﻤﻟا وأ ﻰﺘﺣ  ﺔﻴﻤﻜﻟاﻮﺟﻮﻤﻟا  ةدﻓ.(ةﺄﺒﻌﻣ ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺔﺒﺟو ﻲ

	  ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ
	  ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ

	ﺮﺸﻟا وأ مﺎﻌﻄﻠﻟ ﺪﺣﻮﻣ سﺎﻴﻘﻣ ﻮﻫ  با
	ﺮﺸﻟا وأ مﺎﻌﻄﻠﻟ ﺪﺣﻮﻣ سﺎﻴﻘﻣ ﻮﻫ  با
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	 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻖﺤﻠﻤﻟا


	 ئدﺎـــﺒﻤﻟا ﺔـــﻴﻬﻴﺟﻮﺘﻟا تﺎـــﺒﻠﻄﺘﻤﻟاو مﺎﻌﻄﻠﻟ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاوﻓ  ﻲراﺪﻤﻟا  س11 

	  لوﻷا ﻢﺴﻘﻟا
	  لوﻷا ﻢﺴﻘﻟا
	  لوﻷا ﻢﺴﻘﻟا

	رإ  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻦﻋ تادﺎﺷراﺪﻤﻟا لﺎﻔﻃﺄﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا  س
	رإ  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻦﻋ تادﺎﺷراﺪﻤﻟا لﺎﻔﻃﺄﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا  س

	فﺪﻬﻳ اﺬﻫ  ﻢﺴﻘﻟاإﻟﻰ ﺮﻴﻓﻮﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ تاذ ﺔﻠﺻ ءاﺬﻐﻟﺎﺑ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺪﻋﺎﺴﺘﺳ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ  ﻰﻮﻄﺗﺮﻳ تادﺎﻋ ﻞﻛﻷا   ﺔﻴﺤﺼﻟاونﺎﻤﺿ  ﻢﻬﻟﻮﺼﺣﻠﻋﻰ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا لاﻮﻃ   مﻮﻴﻟارﺪﻟا،ﻲﺳا ﺎﻤﻛ  فﺪﻬﻳإﻟﻰ ءﺎﻄﻋإ  رﺎﻃإوأ  ﻊﺳرﻺﻟ  تادﺎﺷوﺬﻐﺘﻟا،ﺔﻳ  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑإﻟﻰ  ﻒﻴﻘﺜﺗرادإ  تاراﺪﻤﻟا  سرﻮﻣويد  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟاس ءﺎﻴﻟوأو رﻮﻣﻷا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ءاﺬﻐﻟا ﻲﺤﺼﻟا  .لﺎﻔﻃﻷا ﻮﻤﻧ ﻢﻋﺪﻟ يﺬﻐﻤﻟاو
	فﺪﻬﻳ اﺬﻫ  ﻢﺴﻘﻟاإﻟﻰ ﺮﻴﻓﻮﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ تاذ ﺔﻠﺻ ءاﺬﻐﻟﺎﺑ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺪﻋﺎﺴﺘﺳ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ  ﻰﻮﻄﺗﺮﻳ تادﺎﻋ ﻞﻛﻷا   ﺔﻴﺤﺼﻟاونﺎﻤﺿ  ﻢﻬﻟﻮﺼﺣﻠﻋﻰ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا لاﻮﻃ   مﻮﻴﻟارﺪﻟا،ﻲﺳا ﺎﻤﻛ  فﺪﻬﻳإﻟﻰ ءﺎﻄﻋإ  رﺎﻃإوأ  ﻊﺳرﻺﻟ  تادﺎﺷوﺬﻐﺘﻟا،ﺔﻳ  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑإﻟﻰ  ﻒﻴﻘﺜﺗرادإ  تاراﺪﻤﻟا  سرﻮﻣويد  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟاس ءﺎﻴﻟوأو رﻮﻣﻷا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ءاﺬﻐﻟا ﻲﺤﺼﻟا  .لﺎﻔﻃﻷا ﻮﻤﻧ ﻢﻋﺪﻟ يﺬﻐﻤﻟاو

	1.1 
	اﺬﻐﻟا مﺎﻈﻨﻟا رﺎﺛآﺋ  ﻲﻠﻋلﺎﻔﻃﻷا ﺔﺤﺻ ﻰ

	 ﻞﺜﻤﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﻞﻣاﻮﻋ  ﺮﻄﺨﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺐﺒﺴﺘﺗ   ﺔﺑﺎﺻﻹﺎﺑﺮﻣﻷﺎﺑضا .ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا نإ ءﻮﺳ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ نأ نﻮﻜﻳ ﻪﻟ  رﺎﺛآﻠﻋﻰ  لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋﻰ   ىﺪﻤﻟاﻮﻄﻟاﻞﻳ ىﺪﻤﻟاو .ﺮﻴﺼﻘﻟا  ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳ ﻲﺮﺘﻤﻟا ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا رﺎﺛﻵا ﺾﻌﺑ ﺶﻗﺎﻨﻧ  ﺔﺒﺗﻠﻋ  .ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻰ
	 ﻞﺜﻤﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﻞﻣاﻮﻋ  ﺮﻄﺨﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺐﺒﺴﺘﺗ   ﺔﺑﺎﺻﻹﺎﺑﺮﻣﻷﺎﺑضا .ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا نإ ءﻮﺳ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ نأ نﻮﻜﻳ ﻪﻟ  رﺎﺛآﻠﻋﻰ  لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋﻰ   ىﺪﻤﻟاﻮﻄﻟاﻞﻳ ىﺪﻤﻟاو .ﺮﻴﺼﻘﻟا  ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳ ﻲﺮﺘﻤﻟا ﺔﻣﺎﻬﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا رﺎﺛﻵا ﺾﻌﺑ ﺶﻗﺎﻨﻧ  ﺔﺒﺗﻠﻋ  .ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻰ

	 زو ﺔﻨﻤﺴﻟانزﻮﻟا ةدﺎﻳ
	 زو ﺔﻨﻤﺴﻟانزﻮﻟا ةدﺎﻳ

	ً 19%15%2014
	ً 19%15%2014
	 نإ دﺪﻋ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ   ﻦﻣ زةدﺎﻳ نزﻮﻟا وأ  ﺔﻨﻤﺴﻟاﻓ  ﻲﺰﺗاﺪﻳ   ،ﺮﻤﺘﺴﻣءاﻮﺳ
	ﻓ  ﻲدﺑ  ﻲوأﻓﻲ   ﺔﻟودرﺎﻣﻹا  تا ﺮﻌﻟاﺔﻴﺑ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﺑ .مﺎﻋ ﺚﻴﺣ   ﺮﻴﺸﺗرﺪﻟاتﺎﺳا  ﺔﺜﻳﺪﺤﻟاإﻟﻰ نأ ﺎﻣ برﺎﻘﻳ  ﻦﻣ
	 ﻦﻣ  لﺎﻔﻃأراﺪﻤﻟا  سﺪﺑﺑﻲ نﻮﻧﺎﻌﻳ   ﻦﻣ زةدﺎﻳ نزﻮﻟا   نأواﻮﺣﻟ ﻲ
	 ﻢﻬﻨﻣ نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ ﺔﻨﻤﺴﻟا ﺐﺴﺤﺑ) تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﺌﻴﻫ   ﺔﺤﺼﻟاﺪﺑﺑﻲ
	ّ
	  مﺎﻌﻠﻟ
	،  ﺚﻴﺣ

	ًً
	نإ ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﻞﻔﻄﻟا   ﻦﻣ زةدﺎﻳ نزﻮﻟا   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاﺮﺗﻂﺒﺗ  ﻞﻜﺸﺑر  ﻲﺴﻴﺋ ﺰﺑةدﺎﻳ   ﺮﻃﺎﺨﻣﺮﻣﻷاضا ﻲﺘﻟا  ﻪﺒﻴﺼﺗﻓ  ﻲﺮﻤﻟاﻞﺣا ﺔﻘﺣﻼﻟا  ﻦﻣﺮﻤﻋ.ه  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑإﻟﻰ نأ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ   ،ﺔﻨﻤﺴﻟاﺮﻴﺜﻛا
	 ﺎﻣ ﻢﺘﻳ ﻢﻫدﺎﻌﺒﺘﺳا ﻦﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺠﻟاﺮﻴﺜﻛوا
	   ﺎﻣﺮﻌﺘﻳنﻮﺿ   ﺰﻴﻴﻤﺘﻠﻟوءﻮﺳ ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ،ﻦﻴﻐﻟﺎﺒﻟا ﺪﻗو نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻚﻟﺬﻛ ﻦﻣ   ﺾﻌﺑﻮﻐﻀﻟاط   ،ﺔﻴﺴﻔﻨﻟاو  نﻮﻠﻴﻤﻳإﻟﻰ   ظﺎﻔﺘﺣﻻارﻮﺼﺑة ﺔﻴﺒﻠﺳ ﻦﻋ   ،ﻢﻬﻣﺎﺴﺟأو  ﻒﻌﺿﻓ.ﺲﻔﻨﻟﺎﺑ داﺪﺘﻋﻻاو ﺔﻘﺜﻟا ﻲ


	ً ً 
	 اﺬﻬﻟو   نﺈﻓ زةدﺎﻳ   طﺎﺸﻨﻟاﺪﺒﻟاﻧﻲ   لﻮﺼﺤﻟاوﻠﻋﻰ تﺎﻴﻤﻛ ﺔﻤﺋﻼﻣ  ﻦﻣﺮﻌﺴﻟا  تاﺮﺤﻟا راﺔﻳ   ﺮﺒﺘﻌﺗﺮﻣأا
	ﺎﻣﺎﻫ
	ﻮﻳﻰﺻ ﻪﺑ ﻊﻨﻤﻟ ﺔﻨﻤﺴﻟا وأ  ﺪﺤﻟا  .ﺎﻬﻨﻣ

	ﺮﻣيﺮﻜﺴﻟا ض
	ﺮﻣيﺮﻜﺴﻟا ض

	ّ
	 (2).ً90%
	   ﺮﺒﺘﻌﻳﺮﻣض يﺮﻜﺴﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا
	 ﺮﻴﻏ   ﺪﻤﺘﻌﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻦﻴﻟﻮﺴﻧﻷا  ﻦﻣﺮﻣﻷاضا   ﻲﺘﻟاﺆﺗ  يدإﻟﻰ   ﺮﻴﺛﺄﺘﻟاﻠﻋ  ﻰوﻒﺋﺎﻇ ﻢﺴﺠﻟا ﺔﻣﺎﻬﻟا ىﺮﺧﻷا   ﻞﺜﻣﺮﻴﺛﺄﺗ  هﻠﻋﻰ  ،ﺮﻈﻨﻟااﻠﻜﻟ  ﻰرو  ﺎﻤﺑﻠﻋﻰ  ﺔﻋﺎﻨﻤﻟاأﺎﻀﻳ
	 ﺚﻴﺣ   نإﺮﻣﻰﺿ يﺮﻜﺴﻟا ﺮﻴﻏ   ﺪﻤﺘﻌﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻦﻴﻟﻮﺴﻧﻷا   يﺬﻟاوﺎﻌﻳﻧﻲ   ﻪﻨﻣاﻮﺣﻟ ﻲ
	   ﻦﻣﺮﻣ  ﻰﺿيﺮﻜﺴﻟا ﻞﻜﺸﺑ   مﺎﻋﺮﻳﻂﺒﺗ ةدﺎﻋ .ﺔﻨﻤﺴﻟﺎﺑ ﻮﻫو ﺪﺣأ  ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا

	ّ
	   ﺔﻴﺤﺼﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻦﻴﺑ  لﺎﻔﻃﻷاﻓﻲ   ﺔﻟودرﺎﻣﻹا،تا ﺪﻘﻓ ﻒﻋﺎﻀﺗ  لﺪﻌﻣﺮﻣ  ضيﺮﻜﺴﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻴﺑ  لﺎﻔﻃﻷاﻓﻲ ﺪﻘﻌﻟا .ﺮﻴﺧﻷا ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻣ نأ  ةدﺎﻣ

	ّ
	 ﺮﻜﺴﻟا   ﻻﺆﺗيد ﻞﻜﺸﺑ  ﺮﺷﺎﺒﻣإﻟ  ﻰﺮﻣ  ضيﺮﻜﺴﻟا، نﺈﻓ كﻼﻬﺘﺳا  تﺎﻴﻤﻛ

	ّ 
	ﺮﻴﺒﻛة ﻦﻣ ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺔﻴﻨﻐﻟا ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﻞﻌﺠﺗ  لﺎﻔﻃﻷاأ  ﺮﺜﻛﺮﻋﺔﺿ  ﺔﺑﺎﺻﻺﻟ

	 .(2)ً ً 
	 .(2)ً ً 
	ﺮﻤﺑض يﺮﻜﺴﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا
	 ﺎﻤﻛ نأ   ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاﻠﻋﻰ نزﻮﻟا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻢﺴﺠﻠﻟ ﻦﻣ لﻼﺧ طﺎﺸﻨﻟا يﺪﺴﺠﻟا ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ   كﻼﻬﺘﺳاﺮﻌﺴﻟا  تاﺮﺤﻟا راﺮﻣأ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﺔﻳا
	ﺎﻣﺎﻫ
	ﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻗﻮﻠﻟ  يﺮﻜﺴﻟا ض.ﻪﺗﺎﻔﻋﺎﻀﻣو

	ّ 
	ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا رﻮﺼﻗ
	ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا رﻮﺼﻗ

	ً ً 
	  ﺺﻘﻨﻟاﻓ  ﻲﻮﺘﺴﻣتﺎﻳ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا نﺎﻛﻮﻟو ،ﺎﻔﻴﻔﻃ نﺈﻓ   ﻪﻟرﺎﺛآا
	ﺔﻤﺋاد
	ﻠﻋﻰ   رﻮﻄﺗردﻹاكا ىﺪﻟ   لﺎﻔﻃﻷاوﻠﻋﻰ   ﻢﻬﺋادأرﺪﻤﻟا  .ﻲﺳوﻦﻜﻤﻳ   نأﺆﻳﺮﺛ   ةﺪﺸﺑﻠﻋﻰ ﻢﻬﺋادأ ،ﻲﻤﻳدﺎﻛﻷا ﺎﻤﻛ   ﺐﻌﺼﻳﻠﻋ  ﻰﺆﻫءﻻ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻣوﺎﻘﻣ   ىوﺪﻌﻟاﺎﺘﻟﺎﺑوﻟ  ﻲﻮﻜﻳ  نﻮﻧأ  ﺮﺜﻛﺮﻋﺔﺿ نﻷ   اﻮﺑﺎﺼﻳﺮﻣﻷﺎﺑضا نأو اﻮﺒﻴﻐﺘﻳ   ﻦﻋرﺪﻤﻟا،ﺔﺳ   نأوﺮﺘﻳﻊﺟا   ﻢﻫاﻮﺘﺴﻣرﺪﻟا  ،ﻲﺳاونﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ  ضﺎﻔﺨﻧاﻮﺘﺴﻣ  .يﺪﺴﺠﻟا ﻢﻬﻃﺎﺸﻧ ﻦﻣ ﺪﺤﻳ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻳ

	(ﺎﻴﻤﻴﻧأ) مﺪﻟا ﺮﻘﻓ
	(ﺎﻴﻤﻴﻧأ) مﺪﻟا ﺮﻘﻓ

	1240%70%.(2011 
	 ﺮﻘﻓ مﺪﻟا ﻮﻫ   ﺔﻟﺎﺣﺮﻣﺔﻴﺿ ﻒﺼﺘﺗ ﺺﻘﻨﺑ   دﺪﻋﺮﻛتا   مﺪﻟاﺮﻤﺤﻟاءا ضﺎﻔﺨﻧاو ﺰﻴﻛﺮﺗ  ﻦﻴﺑﻮﻠﻏﻮﻤﻴﻬﻟاﻓﻲ .مﺪﻟا ﻞﻜﺸﺑو ،مﺎﻋ نﺈﻓ ﺮﻘﻓ مﺪﻟا ﻮﻫ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ءﻮﺴﻟ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻒﻌﻀﻟ تاداﺪﻣإ ،ﺪﻳﺪﺤﻟا ﺾﻤﺣ ،ﻚﻴﻟﻮﻔﻟا   ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓب
	، ﺎﻫﺮﻴﻏو ﻦﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا .ﺔﻳﺬﻐﻤﻟا ﺮﻳﺪﺟ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ نأ ﺮﻘﻓ مﺪﻟا ﺐﺒﺴﻳ ﺺﻘﻧ ﺪﻳﺪﺤﻟا ﺮﺒﺘﻌﻳ ﺪﺣأ تﻼﻜﺸﻣ ﺔﺤﺼﻟا   ﺔﻣﺎﻌﻟاﻠﻋﻰ ىﻮﺘﺴﻣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻮﻫو   ﺮﺸﺘﻨﻣرﺪﺑﺔﺟ ﺮﻴﺒﻛ ﻦﻴﺑ   نﺎﻜﺳرﺎﻣﻹا،تا ﺔﺻﺎﺧو ءﺎﺴﻨﻟا .لﺎﻔﻃﻷاو ﺪﻗو ﺖﻔﺸﻛ ثﺪﺣأ تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻹا  نأ
	 ﻦﻣ  نﺎﻜﺳرﺎﻣﻹاتا نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ ﺮﻘﻓ   ،مﺪﻟاوﻞﺜﻤﻳ   لﺎﻔﻃﻷااﻮﺣﻟ ﻲ
	 ﻦﻣ  هﺬﻫﺆﻣ) ﺔﺒﺴﻨﻟارﺎﻣﻹا ﺮﻤﺗﺮﻣﻷ تا  مﺪﻟا ضا

	 وﺮﻳﻂﺒﺗ ﺮﻘﻓ مﺪﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﻘﻧ ﺪﻳﺪﺤﻟا لﺎﻔﻃﻷﺎﺑ ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ ﻒﻌﺿ   ءادﻷاﺮﻌﻤﻟاﻓﻲ رﻮﻄﺘﻟاو   ،يﻮﻐﻠﻟا زوةدﺎﻳ ،ﺐﻌﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا  .ىوﺪﻌﻠﻟ
	 وﺮﻳﻂﺒﺗ ﺮﻘﻓ مﺪﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺺﻘﻧ ﺪﻳﺪﺤﻟا لﺎﻔﻃﻷﺎﺑ ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ ﻒﻌﺿ   ءادﻷاﺮﻌﻤﻟاﻓﻲ رﻮﻄﺘﻟاو   ،يﻮﻐﻠﻟا زوةدﺎﻳ ،ﺐﻌﺘﻟا ضﺎﻔﺨﻧاو ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا  .ىوﺪﻌﻠﻟ

	ﺮﻄﺿاو نزﻮﻟا ناﺪﻘﻔﻟ ﺔﻨﻣﻵا ﺮﻴﻏ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاﺔﻳﺬﻐﺘﻟا تﺎﺑا
	ﺮﻄﺿاو نزﻮﻟا ناﺪﻘﻔﻟ ﺔﻨﻣﻵا ﺮﻴﻏ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاﺔﻳﺬﻐﺘﻟا تﺎﺑا

	.
	   لﺎﻔﻃﻷاﺮﻤﻟاونﻮﻘﻫا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ   ﻦﻣ زةدﺎﻳ ،نزﻮﻟا ﺪﻗ  نوﺆﺠﻠﻳإﻟﻰ عﺎﺒﺗا ﺾﻌﺑ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﺮﻴﻏ ﺔﻨﻣﻵا ناﺪﻘﻔﻟ ،نزﻮﻟا ﺮﻣﻷا يﺬﻟا ﺪﻗ   ﺪﻗﺆﻳ  ﺮﺛﻠﻋﻰ ﻢﻬﺘﺤﺻ ﻞﻜﺸﺑ .مﺎﻋ ﺚﻴﺣ ﺪﻗ ﺄﺸﻨﺗ عاﻮﻧأ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ   ﻦﻣﺮﻄﺿاتﺎﺑا ﻞﻛﻷا ىﺪﻟ   بﻼﻃراﺪﻤﻟاس   لﻼﺧﺮﺘﻓ  تاﺮﻤﻟا،.ﺔﻘﻫا   :ﻞﺜﻣﺮﺸﻟاﺔﻫا ﺪﻨﻋ لوﺎﻨﺗ ،مﺎﻌﻄﻟا ناﺪﻘﻓ  ﺔﻴﻬﺸﻟاﻲﺒﺼﻌﻟا ،ﺮﺸﻟاو  هﺮﻤﻟا  ﻲﺿﻲﺒﺼﻌﻟا

	ّّ 
	ّّ 
	2016ً
	 ﺪﻘﻓ ﻒﺸﻛ ﺚﺤﺑ  يﺮﺟأﻓﻲ   ﺔﻟودرﺎﻣﻹاتا   نأ رﻊﺑ  تﺎﺒﻟﺎﻄﻟاﻓ  ﻲراﺪﻤﻟا  سﻮﻧﺎﺜﻟاﺔﻳ ﻦﻴﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ  تﻼﻜﺸﻣﻓﻲ تادﺎﻋ ﻞﻛﻷا ﺔﺌﻴﻫ)   ﺔﺤﺼﻟاﻮﺑﺄﺑ  ﻲﺒﻇ
	،( اﺬﻬﻟ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ ﻢﻬﻤﻟا نأ ﻞﺼﺤﻳ   بﻼﻃراﺪﻤﻟا  سﻠﻋﻰ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا يوﺬﻐﺘﻟا ،لﺎﻌﻔﻟا ﻰﺘﺣ اﻮﻨﻜﻤﺘﻳ ﻦﻣ رﺎﻴﺘﺧا بﻮﻠﺳا ﻦﻣآ ناﺪﻘﻔﻟ ،نزﻮﻟا نأو   اﻮﻠﺼﺤﻳﻠﻋﻰ ﻞﻀﻓأ تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا   ﺔﻗﺎﻄﻟاوﻮﻤﻟاﻰﺻ   ﺎﻬﺑﺎﻴﺤﺻ
	  ﻢﻋﺪﻟو ﻢﻬﻣﺎﺴﺟأ ﻮﻤﻧﺮﻌﻤﻟا ﻢﻫرﻮﻄﺗ ﻢﻋدﻓﺮﻣ لﻼﺧ ﻲ  .ﻮﻤﻨﻟا ﻞﺣا



	1.2 
	ﺮﻣ لﻼﺧ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تادﺎﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ  ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣﻷﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺮﻃﺎﺨﻤﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو  ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا ضاﻦﻴﻐﻟﺎﺒﻟا ىﺪﻟ

	ّ2
	   ﻦﻣﺮﻤﻟا  ﺢﺟنأ
	   لﺎﻔﻃﻷاﺮﻤﻟاوﻦﻴﻘﻫا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻧﺎﻌﻳ ﻦﻣ ،ﺔﻨﻤﺴﻟا فﻮﺳ ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻨﻤﺴﻟا   ﺪﻌﺑﺮﻤﻟا  ،ﺔﻘﻫاﺎﺘﻟﺎﺑوﻟﻲ  ﻢﻬﻓأ ﺮﺜﻛﺮﻋ  ﺔﺿﺮﻣﻸﻟضا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻞﺜﻣﺮﻣأضا   ،ﺐﻠﻘﻟاﺮﻣض يﺮﻜﺴﻟا  ﻦﻣ) عﻮﻨﻟا
	روﻷا عاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣو ،تﺎﻄﻠﺠﻟاو ،(.مﺎﻈﻌﻟا ﺔﺷﺎﺸﻫو ﺔﺜﻴﺒﺨﻟا ما

	 ﺪﻘﻓ تﺮﻬﻇأ   ىﺪﺣإرﺪﻟاتﺎﺳا نأ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﺑﺎﺼﻳ  ﺔﻨﻤﺴﻟﺎﺑﻓ ﻲﺮﻣ  ﻞﺣاﺮﻤﻋ  ﺔﻳﺮﻜﺒﻣة ﺮﻤﻌﺑ)   (ﻦﻴﺘﻨﺳﻮﻜﻳ  نﻮﻧأ  ﺮﺜﻛﺮﻋﺔﺿ  ﺔﻨﻤﺴﻠﻟﻓ ﻲﺮﻣ  .غﻮﻠﺒﻟا ﺔﻠﺣ
	 ﺪﻘﻓ تﺮﻬﻇأ   ىﺪﺣإرﺪﻟاتﺎﺳا نأ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﺑﺎﺼﻳ  ﺔﻨﻤﺴﻟﺎﺑﻓ ﻲﺮﻣ  ﻞﺣاﺮﻤﻋ  ﺔﻳﺮﻜﺒﻣة ﺮﻤﻌﺑ)   (ﻦﻴﺘﻨﺳﻮﻜﻳ  نﻮﻧأ  ﺮﺜﻛﺮﻋﺔﺿ  ﺔﻨﻤﺴﻠﻟﻓ ﻲﺮﻣ  .غﻮﻠﺒﻟا ﺔﻠﺣ

	ً
	وﻻ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   ﺮﺼﺘﻘﺗﺮﺘﺳاتﺎﻴﺠﻴﺗا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻦﻴﺴﺤﺘﺑ  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاﻠﻋﻰ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻲﺘﻟاﺆﺗ  ﺮﺛﻠﻋ  ﻰﺮﻓﻷادا   لﻼﺧﺮﻣﻞﺣا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ،ﻂﻘﻓ ﺎﻤﻧإو  ﻲﻐﺒﻨﻳأﺎﻀﻳ
	 نأ   ﺰﻛﺮﺗﻠﻋﻰ ﻊﻨﻣ ﺔﺑﺎﺻإ  لﺎﻔﻃﻷاﺮﻣﻷﺎﺑضا ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ .غﻮﻠﺒﻟا ﺚﻴﺣ نإ ﻢﻫأ ﻞﻣاﻮﻋ  ﺮﻄﺨﻟاﺆﻤﻟاﺔﻳد ،تﺎﻄﻠﺠﻠﻟ   ﻲﻫراعﺎﻔﺗ ﻂﻐﺿ مﺪﻟا  يﺬﻟاﻓﻲ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﺎﻣ  ﻦﻜﻤﻳﺮﻄﻴﺴﻟاة ﻪﻴﻠﻋ وأ ﻪﻌﻨﻣ ﻦﻣ لﻼﺧ عﺎﺒﺗا   مﺎﻈﻧاﺬﻏﺋﻲ ﻲﺤﺻ   ظﺎﻔﺤﻟاوﻠﻋ  ﻰ.ﻲﺤﺻ نزو

	 ﺄﺸﻨﺗ تادﺎﻋ رﺎﻴﺘﺧا مﺎﻌﻄﻟا ﺮﻴﻏ  ﻲﺤﺼﻟارﺎﻤﻤﻟاوتﺎﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﻬﺴﺗ   ﺔﺑﺎﺻﻹﺎﺑﺮﻣﻷﺎﺑضا  ﺔﻨﻣﺰﻤﻟاﻓﻲ ﺖﻗو ﺮﻜﺒﻣ  ﻦﻣﺮﻔﻟا ةﺎﻴﺣ  تأﺪﺑ اذإ ﺎﻫﺮﻴﻴﻐﺗ ﺐﻌﺼﻳ ﻲﺘﻟاو ،دﻓﺮﻣ ﻲ ﺮﻤﻋ ﻞﺣاﺮﻜﺒﻣ ﺔﻳ.ة
	 ﺄﺸﻨﺗ تادﺎﻋ رﺎﻴﺘﺧا مﺎﻌﻄﻟا ﺮﻴﻏ  ﻲﺤﺼﻟارﺎﻤﻤﻟاوتﺎﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﻬﺴﺗ   ﺔﺑﺎﺻﻹﺎﺑﺮﻣﻷﺎﺑضا  ﺔﻨﻣﺰﻤﻟاﻓﻲ ﺖﻗو ﺮﻜﺒﻣ  ﻦﻣﺮﻔﻟا ةﺎﻴﺣ  تأﺪﺑ اذإ ﺎﻫﺮﻴﻴﻐﺗ ﺐﻌﺼﻳ ﻲﺘﻟاو ،دﻓﺮﻣ ﻲ ﺮﻤﻋ ﻞﺣاﺮﻜﺒﻣ ﺔﻳ.ة

	 ﻻ ﺮﺼﺘﻘﺗ   ﺪﺋاﻮﻓﺮﺟإتاءا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻲﺘﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻬﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا  ﺔﺼﺘﺨﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻢﻋد تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﻟاو ﻲﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﻴﻧﺪﺑ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاﻠﻋﻰ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   بﺎﺒﺳﻷاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﺆﻤﻟا  ﺔﻳدﺮﻣﻸﻟ  ضا
	 ﻻ ﺮﺼﺘﻘﺗ   ﺪﺋاﻮﻓﺮﺟإتاءا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻲﺘﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻬﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا  ﺔﺼﺘﺨﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻢﻋد تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﻟاو ﻲﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﻴﻧﺪﺑ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاﻠﻋﻰ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   بﺎﺒﺳﻷاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﺆﻤﻟا  ﺔﻳدﺮﻣﻸﻟ  ضا
	 ﻻ ﺮﺼﺘﻘﺗ   ﺪﺋاﻮﻓﺮﺟإتاءا ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻲﺘﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻬﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا  ﺔﺼﺘﺨﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻢﻋد تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﻟاو ﻲﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﻴﻧﺪﺑ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاﻠﻋﻰ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   بﺎﺒﺳﻷاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﺆﻤﻟا  ﺔﻳدﺮﻣﻸﻟ  ضا

	 أ تﺎﻴﻤﻛ لوﺎﻨﺗزﺎﻄﻟا كﺎﻤﺳﻷا ﻦﻣ ﺮﺒﻛ.ﺔﺟ
	 أ تﺎﻴﻤﻛ لوﺎﻨﺗزﺎﻄﻟا كﺎﻤﺳﻷا ﻦﻣ ﺮﺒﻛ.ﺔﺟ


	 ﺪﺤﻟا ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﻜﺴﻟا ﺢﻠﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟاو  .ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاﺮﻌﻤﻟ  ﺔﻓ ﺰﻤﻟاﺪﻳ  ﻦﻋوﺪﺤﻟاد حﻮﻤﺴﻤﻟا  ،ﺎﻬﺑﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ  ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﺪﺤﻟا ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻦﻣ ﺮﻜﺴﻟا ﺢﻠﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟاو  .ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاﺮﻌﻤﻟ  ﺔﻓ ﺰﻤﻟاﺪﻳ  ﻦﻋوﺪﺤﻟاد حﻮﻤﺴﻤﻟا  ،ﺎﻬﺑﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ  ﻖﺤﻠﻤﻟا
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	 لوﺪﺠﻟا :

	 ﻞﻀﻔﻳ لوﺎﻨﺗ   ﺔﻤﻌﻃﻷاﺮﻀﺤﻤﻟا  ةﻓﻲ لﺰﻨﻤﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ ﺎﻬﺨﺒﻃ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻖﻠﺴﻟا  وأﻠﻋ ﻰ  ﻻﺪﺑ نﺮﻔﻟﺎﺑ وأ يﻮﺸﻟا وأ رﺎﺨﺒﻟاا ﻦﻋﻠﻘﻟ.ﻲ
	 ﻞﻀﻔﻳ لوﺎﻨﺗ   ﺔﻤﻌﻃﻷاﺮﻀﺤﻤﻟا  ةﻓﻲ لﺰﻨﻤﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ ﺎﻬﺨﺒﻃ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻖﻠﺴﻟا  وأﻠﻋ ﻰ  ﻻﺪﺑ نﺮﻔﻟﺎﺑ وأ يﻮﺸﻟا وأ رﺎﺨﺒﻟاا ﻦﻋﻠﻘﻟ.ﻲ

	 ﻞﻴﻠﻘﺗ كﻼﻬﺘﺳا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺔﺤﻟﺎﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷاو ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ   تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛ  ة.ﺢﻠﻤﻟا ﻦﻣ
	 ﻞﻴﻠﻘﺗ كﻼﻬﺘﺳا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺔﺤﻟﺎﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷاو ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ   تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛ  ة.ﺢﻠﻤﻟا ﻦﻣ

	 لوﺎﻨﺗ   مﺎﻌﻄﻟاﻠﻋﻰ   ،ةﺪﺋﺎﻤﻟاوﺐﻨﺠﺗ  ةﺪﻫﺎﺸﻣﺰﻬﺟﻷا  ةوﺮﺘﻜﻟﻻاﺔﻴﻧ ءﺎﻨﺛأ لوﺎﻨﺗ مﺎﻌﻄﻟا ،زﺎﻔﻠﺘﻟا)ﺰﻬﺟﻷاة ،ﺔﻴﺣﻮﻠﻟا ﻒﺗاﻮﻬﻟا  (ﺔﻟاﻮﺠﻟاو  ﻚﻟذﺮﻓﻹا ﺐﻨﺠﺘﻟ  طاﻓ.مﺎﻌﻄﻟا تﺎﻴﻤﻛ ﻲ
	 لوﺎﻨﺗ   مﺎﻌﻄﻟاﻠﻋﻰ   ،ةﺪﺋﺎﻤﻟاوﺐﻨﺠﺗ  ةﺪﻫﺎﺸﻣﺰﻬﺟﻷا  ةوﺮﺘﻜﻟﻻاﺔﻴﻧ ءﺎﻨﺛأ لوﺎﻨﺗ مﺎﻌﻄﻟا ،زﺎﻔﻠﺘﻟا)ﺰﻬﺟﻷاة ،ﺔﻴﺣﻮﻠﻟا ﻒﺗاﻮﻬﻟا  (ﺔﻟاﻮﺠﻟاو  ﻚﻟذﺮﻓﻹا ﺐﻨﺠﺘﻟ  طاﻓ.مﺎﻌﻄﻟا تﺎﻴﻤﻛ ﻲ

	 بﺮﺷ  تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛة ﻦﻣ  ،هﺎﻴﻤﻟاوﺐﻨﺠﺗ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ةﻼﺤﻤﻟا  ﺎﻤﺑﻓﻲ ﻚﻟذ تﺎﺑوﺮﺸﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋ  ﻰ.ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ تﺎﻬﻜﻧ
	 بﺮﺷ  تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛة ﻦﻣ  ،هﺎﻴﻤﻟاوﺐﻨﺠﺗ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ةﻼﺤﻤﻟا  ﺎﻤﺑﻓﻲ ﻚﻟذ تﺎﺑوﺮﺸﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﻲﺘﻟا  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋ  ﻰ.ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ تﺎﻬﻜﻧ

	 نزاﻮﺘﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻴﺑ مﺎﻌﻄﻟا يﺬﻟا ﻢﺘﻳ ﻪﻟوﺎﻨﺗ  ﺔﻄﺸﻧﻷاوﻴﻧﺪﺒﻟاﺔ ﻊﻣ عﺎﺒﺗا بﻮﻠﺳأ  ةﺎﻴﺣ.لﺎﻌﻓ ﻲﺤﺻ
	 نزاﻮﺘﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻴﺑ مﺎﻌﻄﻟا يﺬﻟا ﻢﺘﻳ ﻪﻟوﺎﻨﺗ  ﺔﻄﺸﻧﻷاوﻴﻧﺪﺒﻟاﺔ ﻊﻣ عﺎﺒﺗا بﻮﻠﺳأ  ةﺎﻴﺣ.لﺎﻌﻓ ﻲﺤﺻ

	 ﺎﻤﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳ مﺎﻤﺘﻫﻻا ﺬﺧﺄﺑ ﻂﺴﻗ ﺮﻓاو  ﻦﻣﺮﻟاﺔﺣا مﻮﻨﻟاو ﻦﻴﻴﻓﺎﻜﻟا رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻚﻟذ ءﺰﺟ ﻲﺳﺎﺳأ ﻦﻣ مﺎﻈﻧ مﻮﻴﻟا ،ﻲﺤﺼﻟا عﺎﺘﻤﺘﺳﻻاو  .لﺪﺘﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷﺄﺑ
	 ﺎﻤﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳ مﺎﻤﺘﻫﻻا ﺬﺧﺄﺑ ﻂﺴﻗ ﺮﻓاو  ﻦﻣﺮﻟاﺔﺣا مﻮﻨﻟاو ﻦﻴﻴﻓﺎﻜﻟا رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻚﻟذ ءﺰﺟ ﻲﺳﺎﺳأ ﻦﻣ مﺎﻈﻧ مﻮﻴﻟا ،ﻲﺤﺼﻟا عﺎﺘﻤﺘﺳﻻاو  .لﺪﺘﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷﺄﺑ
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	ةﺎﻓﻮﻟاو ،ﻂﻘﻓ ﻞﺑ زوﺎﺠﺘﺗ  ﻚﻟذإﻟﻰ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟاﺮﺷﺎﺒﻤﻟاة ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺎﺑ   ،ﺔﻴﺤﺼﻟاوﻦﻴﺴﺤﺗ   ىﻮﺘﺴﻣﻮﺟةد   ةﺎﻴﺣﺮﻔﻟا  .دوﻦﻜﻤﻳ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﺮﻄﺧ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺾﻌﺒﺑ  عاﻮﻧأﺮﺴﻟانﺎﻃ  ﻞﺜﻣﺮﺳنﺎﻃ  يﺪﺜﻟاوﺮﺳنﺎﻃ   نﻮﻟﻮﻘﻟاوﺮﺳ  نﺎﻃوﺮﺒﻟا  تﺎﺘﺳوﺮﺳنﺎﻃ   ةﺪﻐﻟارﺪﻟاﺔﻴﻗ ﻚﻟﺬﻛو مرﻮﻟا ﻲﻋﺎﺨﻨﻟا   دﺪﻌﺘﻤﻟاوﺮﺳنﺎﻃ   دﺪﻐﻟاوﺎﻔﻤﻴﻠﻟا  ﺔﻳﻮﻫ)(ﻦﻴﻜﺟد   ﻦﻋ ﺮﻃﻖﻳ   ظﺎﻔﺤﻟاﻠﻋﻰ نزو ،ﻲﺤﺻ ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا ،ﺮﻜﺴﻟا ،نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷاو  .ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا وأ ﺔﺤﻠﻤﻤﻟا
	ةﺎﻓﻮﻟاو ،ﻂﻘﻓ ﻞﺑ زوﺎﺠﺘﺗ  ﻚﻟذإﻟﻰ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟاﺮﺷﺎﺒﻤﻟاة ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟﺎﺑ   ،ﺔﻴﺤﺼﻟاوﻦﻴﺴﺤﺗ   ىﻮﺘﺴﻣﻮﺟةد   ةﺎﻴﺣﺮﻔﻟا  .دوﻦﻜﻤﻳ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﺮﻄﺧ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺾﻌﺒﺑ  عاﻮﻧأﺮﺴﻟانﺎﻃ  ﻞﺜﻣﺮﺳنﺎﻃ  يﺪﺜﻟاوﺮﺳنﺎﻃ   نﻮﻟﻮﻘﻟاوﺮﺳ  نﺎﻃوﺮﺒﻟا  تﺎﺘﺳوﺮﺳنﺎﻃ   ةﺪﻐﻟارﺪﻟاﺔﻴﻗ ﻚﻟﺬﻛو مرﻮﻟا ﻲﻋﺎﺨﻨﻟا   دﺪﻌﺘﻤﻟاوﺮﺳنﺎﻃ   دﺪﻐﻟاوﺎﻔﻤﻴﻠﻟا  ﺔﻳﻮﻫ)(ﻦﻴﻜﺟد   ﻦﻋ ﺮﻃﻖﻳ   ظﺎﻔﺤﻟاﻠﻋﻰ نزو ،ﻲﺤﺻ ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا ،ﺮﻜﺴﻟا ،نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻳﺬﻏﻷاو  .ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا وأ ﺔﺤﻠﻤﻤﻟا

	1.3 
	ﻲﺤﺼﻟا مﺎﻌﻄﻟا لوﺎﻨﺗ ﻞﻴﻟد 

	ً
	ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ لوﺎﻨﺘﻳ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻤﻌﻃأ ﺔﻴﻨﻏ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺎﺑ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو لﻼﺧ تاﻮﻨﺳ .ﻢﻫﻮﻤﻧ ﺚﻴﺣ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ مﺎﻌﻄﻟا يﺬﻟا ﻢﺘﻳ   ﻪﻛﻼﻬﺘﺳازاﻮﺘﻣﺎﻧ،
	  ﺔﻓﺎﺿإإﻟ  ﻰرﺎﻤﻣﺔﺳ   طﺎﺸﻨﻟاﺪﺒﻟاﻧﻲ، نأو ﻢﺘﻳ  ﺺﺤﻓ

	ّ 
	ّ 

	 رود ﺔﻔﺼﺑ ﻢﻫﻮﻤﻧ.ﺔﻳ ﻢﻏر   نأﻮﺗتﺎﻴﺻ ءاﺬﻐﻟا» «ﻲﺤﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ .ﺮﺧﻵ ﻻإ   نأﻮﺘﻟاتﺎﻴﺻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﺮﻓﻮﺗ   رﻮﻌﺸﻟاﺮﻟﺎﺑ،ﺎﺿ   ظﺎﻔﺤﻟاوﻠﻋ  ﻰو ةﺪﻴﺟ ﺔﺤﺻ:ﻲﻫ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻋد
	 رود ﺔﻔﺼﺑ ﻢﻫﻮﻤﻧ.ﺔﻳ ﻢﻏر   نأﻮﺗتﺎﻴﺻ ءاﺬﻐﻟا» «ﻲﺤﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻦﻣ ﺪﻠﺑ .ﺮﺧﻵ ﻻإ   نأﻮﺘﻟاتﺎﻴﺻ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﺮﻓﻮﺗ   رﻮﻌﺸﻟاﺮﻟﺎﺑ،ﺎﺿ   ظﺎﻔﺤﻟاوﻠﻋ  ﻰو ةﺪﻴﺟ ﺔﺤﺻ:ﻲﻫ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻋد

	Sect
	P
	Figure
	 لوﺎﻨﺗ ﺔﻤﻌﻃأ ﺔﻳﺬﻐﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣو ﻦﻣ  ﻒﻠﺘﺨﻣ.ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا

	   ظﺎﻔﺤﻠﻟ لاﺪﺘﻋﺈﺑ ﻞﻛﻷاﻠﻋ  .ﻲﺤﺻ نزو ﻰ
	   ظﺎﻔﺤﻠﻟ لاﺪﺘﻋﺈﺑ ﻞﻛﻷاﻠﻋ  .ﻲﺤﺻ نزو ﻰ

	 زةدﺎﻳ كﻼﻬﺘﺳا فﺎﻴﻟﻷا ﻦﻣ لﻼﺧ لوﺎﻨﺗ  تﺎﻴﻤﻛأﺮﺒﻛ  ﻦﻣ اﻮﻔﻟا،ﻪﻛ ،تاوﺮﻀﺨﻟا  ،تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا.ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟا
	 زةدﺎﻳ كﻼﻬﺘﺳا فﺎﻴﻟﻷا ﻦﻣ لﻼﺧ لوﺎﻨﺗ  تﺎﻴﻤﻛأﺮﺒﻛ  ﻦﻣ اﻮﻔﻟا،ﻪﻛ ،تاوﺮﻀﺨﻟا  ،تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا.ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟا

	 ﻞﻴﻀﻔﺗ مﻮﺤﻠﻟا ءﺎﻀﻴﺒﻟا ﺔﻴﻟﺎﺨﻟا ﻦﻣ  نﻮﻫﺪﻟاﻠﻋﻰ  مﻮﺤﻠﻟاﺮﻤﺤﻟاءا ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا  .(جﺎﺟﺪﻟا ﺲﺘﺟﺎﻧ ﻖﻧﺎﻘﻨﻟا) ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا مﻮﺤﻠﻟا
	 ﻞﻴﻀﻔﺗ مﻮﺤﻠﻟا ءﺎﻀﻴﺒﻟا ﺔﻴﻟﺎﺨﻟا ﻦﻣ  نﻮﻫﺪﻟاﻠﻋﻰ  مﻮﺤﻠﻟاﺮﻤﺤﻟاءا ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ كﻼﻬﺘﺳا  .(جﺎﺟﺪﻟا ﺲﺘﺟﺎﻧ ﻖﻧﺎﻘﻨﻟا) ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا مﻮﺤﻠﻟا

	1.4 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا 

	ﻒﻨﺼﻳ ءاﺬﻐﻟا يﺬﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ  ﻪﻟوﺎﻨﺘﻧإﻟﻰ ﺖﺳ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺔﻴﺋاﺬﻏرﺔﻴﺴﻴﺋ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  ءﺎﻨﺑﻠﻋ  ﻰﻮﻜﺗ  ﺎﻬﻨﻳاﺬﻐﻟاﺋ  ﻲووﺎﻬﻔﺋﺎﻇ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﺪﻗو
	ﻒﻨﺼﻳ ءاﺬﻐﻟا يﺬﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ  ﻪﻟوﺎﻨﺘﻧإﻟﻰ ﺖﺳ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺔﻴﺋاﺬﻏرﺔﻴﺴﻴﺋ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ  ءﺎﻨﺑﻠﻋ  ﻰﻮﻜﺗ  ﺎﻬﻨﻳاﺬﻐﻟاﺋ  ﻲووﺎﻬﻔﺋﺎﻇ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﺪﻗو

	ًّ
	  ﺖﻔﻴﺿأإﻟﻰ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻌﺑﺎﺳ ﻲﻫ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   ﺪﺟﻮﻳﻮﻴﻗ  دﻠﻋﻰ ،ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﺚﻴﺤﺑ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻚﻠﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا ﺐﺠﻳ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳا وأ   ﺎﻫدﺎﻌﺒﺘﺳاﺎﻣﺎﻤﺗ
	 ﻦﻣ ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا .لﺎﻔﻃﻷﺎﺑ  لﻮﺼﺤﻠﻟوﻠﻋﻰ ﺔﻳﺬﻐﺗ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻴﻟﺎﺜﻣو  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ ﻊﻴﻤﺟ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻳﺬﻐﻤﻟا ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا نأ ﻦﻤﻀﺘﻳ مﺎﻈﻧ ﺔﻴﻤﺤﻟا  ﻲﻣﻮﻴﻟاﻮﻜﻣ  .ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا اﺪﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻦﻣ تﺎﻧ

	1.4.1 
	 ﻮﺸﻨﻟاو بﻮﺒﺤﻟاتﺎﻳ

	 ﻒﻟﺄﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   ﻞﻜﺸﺑرﻲﺴﻴﺋ ﻦﻣ بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا   ﻞﺜﻣرﺬﻟا ،ة
	 ﻒﻟﺄﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   ﻞﻜﺸﺑرﻲﺴﻴﺋ ﻦﻣ بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا   ﻞﺜﻣرﺬﻟا ،ة

	ّ
	 ،زرﻷا ﻖﻴﻗﺪﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو بﻮﺒﺤﻟا   ﻞﺜﻣر  ﻖﺋﺎﻗرﺬﻟا،ة   ،نﺎﻓﻮﺸﻟارﺬﻟاة ءﺎﻀﻴﺒﻟا .(ﻦﺧﺪﻟا) ﺎﻤﻛ ﻦﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ   ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟاﻮﺸﻨﻟاتﺎﻳ ﻞﺜﻣ ،ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا  ،مﺎﻴﻟاﻮﻠﺤﻟا ﺎﻃﺎﻄﺒﻟا  .ﺎﻫﺮﻴﻏو ،ﺎﻓﺎﺴﻜﻟا ،ة

	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻔﻳ نأ   نﻮﻜﻳاﻮﺣﻟﻲ ﻒﺼﻧ ﺔﻴﻤﻛ بﻮﺒﺤﻟا   ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاﻮﻜﻣﺔﻧ ﻦﻣ بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟاو ﺔﻴﻨﻐﻟا فﺎﻴﻟﻷﺎﺑ ﻞﺜﻣ زرﻷا ،ﺮﻤﺳﻷا  ﺰﺒﺧووﺮﻜﻌﻣو ،ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا.ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺔﻧ
	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻔﻳ نأ   نﻮﻜﻳاﻮﺣﻟﻲ ﻒﺼﻧ ﺔﻴﻤﻛ بﻮﺒﺤﻟا   ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاﻮﻜﻣﺔﻧ ﻦﻣ بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟاو ﺔﻴﻨﻐﻟا فﺎﻴﻟﻷﺎﺑ ﻞﺜﻣ زرﻷا ،ﺮﻤﺳﻷا  ﺰﺒﺧووﺮﻜﻌﻣو ،ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا.ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺔﻧ

	 ﺮﻓﻮﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﺾﻌﺑﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ  ﻞﺜﻣ ﺮﻜﻟارﺪﻴﻫﻮﺑ  .فﺎﻴﻟﻷاو (ب) ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ ،تا
	 ﺮﻓﻮﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﺾﻌﺑﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ  ﻞﺜﻣ ﺮﻜﻟارﺪﻴﻫﻮﺑ  .فﺎﻴﻟﻷاو (ب) ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ ،تا

	1.4.2 
	 اﻮﻔﻟاتاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ

	......
	 ﻒﻟﺄﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ  ﺔﻓﺎﻛ اﻮﻔﻟاﻪﻛ تاوﺮﻀﺨﻟاو  ﺎﻤﺑﻓﻲ ﻚﻟذ  تاوﺮﻀﺨﻟارﻮﻟاﺔﻴﻗ ﻞﺜﻣ ،ﺲﺨﻟا  ،ﺦﻧﺎﺒﺴﻟاﺮﺠﻟا  ﺮﻴﺟوﺪﻘﺒﻟاوﺲﻧ  ،فﻮﻔﻠﻤﻟاوﺮﻜﻟاوﺐﻧ
	.ﺦﻟا.. ﺎﻤﻛ نأ  روﺬﺠﻟارﺪﻟاوتﺎﻧ ﻞﺜﻣ رﺰﺠﻟا  .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬﻫ ﻦﻤﺿ جرﺪﻨﺗ ﻞﺼﺒﻟاو

	ﻮﺗ  :ﺔﻴﺻﻮﻧﻰﺻ   رﺎﻴﺘﺧﺎﺑ اﻮﻔﻟاﻪﻛ تاوﺮﻀﺨﻟاو   ﺔﻠﻣﺎﻜﻟازﺎﻄﻟاوﺔﺟ ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ  ﺎﻫداﺪﻋإو  ﺎﻬﻌﻴﻄﻘﺗﻓﻲ ،لﺰﻨﻤﻟا ﻞﻴﻠﻘﺘﻟاو  ﻦﻣ اﻮﻔﻟاﻪﻛ  ﺔﺒﻠﻌﻤﻟاوﺮﺷ اﻮﻔﻟا با.ﻪﻛ
	ﻮﺗ  :ﺔﻴﺻﻮﻧﻰﺻ   رﺎﻴﺘﺧﺎﺑ اﻮﻔﻟاﻪﻛ تاوﺮﻀﺨﻟاو   ﺔﻠﻣﺎﻜﻟازﺎﻄﻟاوﺔﺟ ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ  ﺎﻫداﺪﻋإو  ﺎﻬﻌﻴﻄﻘﺗﻓﻲ ،لﺰﻨﻤﻟا ﻞﻴﻠﻘﺘﻟاو  ﻦﻣ اﻮﻔﻟاﻪﻛ  ﺔﺒﻠﻌﻤﻟاوﺮﺷ اﻮﻔﻟا با.ﻪﻛ

	ََُ ََ
	ََُ ََ
	 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﻤﻟا
	ﺘ
	ﻀ
	ﻤ
	ﻨ
	 ﺔﻓﻲ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﻲﻫ

	ً ً 
	تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟا   ندﺎﻌﻤﻟاوﺮﻟا،ﺔﻴﺴﻴﺋ ﺎﻤﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟارﺪﺼﻣا
	اﺪﻴﺟ
	.فﺎﻴﻟﻸﻟ 



	1.4.3 
	تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو ،ﺾﻴﺒﻟاو ،مﻮﺤﻠﻟا 

	ً
	ﺮﻤﺤﻟا مﻮﺤﻠﻟاو ﻦﺟاوﺪﻟا) مﻮﺤﻠﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬﻫ ﻒﻟﺄﺘﺗ ،ﺾﻴﺒﻟا ،(ءا ﺄﻤﻟاﻮﻛ  تﻻ ﺮﺤﺒﻟاﺔﻳ ﻞﺜﻣ كﺎﻤﺳﻷا ﺔﺻﺎﺧو) كﺎﻤﺳﻷا (ﺔﻴﻨﻫﺪﻟا  .رﺎﺤﻤﻟاوأﺎﻀﻳ
	 يﻮﺘﺤﺗ هﺬﻫ   ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟاﻠﻋﻰ بﻮﺒﺤﻟا تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو ﻞﺜﻣ  ،ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاﺮﻀﺨﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاوﻮﺼﻟا لﻮﻓو ،ءا  .ﺺﻤﺤﻟاو ،سﺪﻌﻟاو ﺎﻳ

	ﻮﺗ  :ﺔﻴﺻﺮﻳﻰﺟ رﺎﻴﺘﺧا مﻮﺤﻠﻟا   ،ﺔﻗﻮﻠﺴﻤﻟاﻮﺸﻤﻟا،ﺔﻳ ﺔﻴﻟﺎﺨﻟاو ﻦﻣ ،نﻮﻫﺪﻟا ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ مﻮﺤﻠﻟا ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا وأ تﺎﺠﺘﻨﻣ مﻮﺤﻠﻟا ،ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻞﺜﻣ  مﻮﺤﻠﻟارﺎﺒﻟا ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا مﻮﺤﻠﻟاو ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا.ةد
	ﻮﺗ  :ﺔﻴﺻﺮﻳﻰﺟ رﺎﻴﺘﺧا مﻮﺤﻠﻟا   ،ﺔﻗﻮﻠﺴﻤﻟاﻮﺸﻤﻟا،ﺔﻳ ﺔﻴﻟﺎﺨﻟاو ﻦﻣ ،نﻮﻫﺪﻟا ﺪﺤﻟاو ﻦﻣ مﻮﺤﻠﻟا ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا وأ تﺎﺠﺘﻨﻣ مﻮﺤﻠﻟا ،ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﻞﺜﻣ  مﻮﺤﻠﻟارﺎﺒﻟا ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا مﻮﺤﻠﻟاو ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا.ةد

	 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﻲﻫوﺮﺒﻟاﻮﺟﻮﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﻟاو ،تﺎﻨﻴﺗر ﻞﻜﺸﺑ د  ﻲﺴﻴﺋﻓ .مﻮﺤﻠﻟا ﻲ
	 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﻲﻫوﺮﺒﻟاﻮﺟﻮﻤﻟا ﺪﻳﺪﺤﻟاو ،تﺎﻨﻴﺗر ﻞﻜﺸﺑ د  ﻲﺴﻴﺋﻓ .مﻮﺤﻠﻟا ﻲ

	1.4.4 
	نﺎﺒﻟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻣو ﺐﻴﻠﺤﻟا 

	....
	نﻮﻜﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧأ ﺐﻴﻠﺤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو ،نﺎﺒﻟﻷا  نﺎﺒﺟﻷﺎﻛﻠﻋﻰ فﻼﺘﺧا ،ﺎﻬﻋاﻮﻧأ ﻞﺜﻣ ﻦﺒﺟ ،مﻮﻠﺤﻟا ﻦﺒﺟ ،ﺰﻋﺎﻤﻟا   ﻦﺒﺠﻟاوﺮﻘﻟا  ،ﺶﻳ ﺰﻟاويدﺎﺑ ﺎﻫﺮﻴﻏو ﻦﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﻞﺜﻣ  ﻦﺒﻠﻟاﺔﻨﺒﻠﻟاو
	 .ﺦﻟا ..

	..
	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻔﻳ ﺐﻴﻠﺤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو نﺎﺒﻟﻷا ﺔﻠﻴﻠﻗ   ﻢﺳﺪﻟاﻠﻋﻰ تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﺔﻠﻣﺎﻛ ،ﻢﺳﺪﻟا ﺎﻤﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ   ماﺪﺨﺘﺳاﺮﺷ  ﺢﺋاﺮﻛو  ﺔﻤﻳ ﺰﻟاو ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا نﺎﺒﺟﻷا ﺮﻜﻟا عاﻮﻧأو ﻦﻫﺪﻟا ةﺪﺑﺔﻤﻳ
	.ﺦﻟا..

	 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻲﻫوﺮﺒﻟا  .د ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓو ،مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا ،تﺎﻨﻴﺗ
	 ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻲﻫوﺮﺒﻟا  .د ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓو ،مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا ،تﺎﻨﻴﺗ

	1.4.5 
	ﺮﺴﻜﻤﻟا ﺰﻟاو ،تا ﺰﻟا روﺬﺒﻟاو ،تﻮﻳﺔﻴﺘﻳ

	 ﻦﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻲﺘﻟاوﺰﺗد ﻢﺴﺠﻟا  نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺰﻟاو.تﻮﻳ  ﻞﺜﻣز  ﺖﻳﺰﻟا  ،نﻮﺘﻳﺰﻟا  ،ﺪﺑ ﺰﻟاتﻮﻳ ،ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ﺎﻤﻛ ﻦﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا ،ﺔﻴﻧاﻮﻴﺤﻟا  ﻦﻤﺴﻟاوﺮﺴﻜﻤﻟاو،تا   روﺬﺒﻟاو ﺰﻟا.ﺔﻴﺘﻳ ﻻإ نأ ﻞﻀﻓأ ردﺎﺼﻣ نﻮﻫﺪﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻮﻫ زﺖﻳ  راود ز ،ﺲﻤﺸﻟا ﺰﻟا ﺖﻳ ز ،نﻮﺘﻳﻮﻧﺎﻜﻟا ﺖﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو ،ﻻ  .ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﻳ
	 ﻦﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻲﺘﻟاوﺰﺗد ﻢﺴﺠﻟا  نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺰﻟاو.تﻮﻳ  ﻞﺜﻣز  ﺖﻳﺰﻟا  ،نﻮﺘﻳﺰﻟا  ،ﺪﺑ ﺰﻟاتﻮﻳ ،ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ﺎﻤﻛ ﻦﻤﻀﺘﺗ هﺬﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا ،ﺔﻴﻧاﻮﻴﺤﻟا  ﻦﻤﺴﻟاوﺮﺴﻜﻤﻟاو،تا   روﺬﺒﻟاو ﺰﻟا.ﺔﻴﺘﻳ ﻻإ نأ ﻞﻀﻓأ ردﺎﺼﻣ نﻮﻫﺪﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻮﻫ زﺖﻳ  راود ز ،ﺲﻤﺸﻟا ﺰﻟا ﺖﻳ ز ،نﻮﺘﻳﻮﻧﺎﻜﻟا ﺖﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو ،ﻻ  .ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﻳ

	   ﻦﻣﺮﻌﺴﻟا  تاﺮﺤﻟا راﺔﻳ   ﺮﻴﻏ روﺮﻀﻟاﺔﻳ   ﻲﺘﻟاﺆﺗ  يدإﻟ  ﻰ زةدﺎﻳ  نزﻮﻟاوﻮﺴﺗ .نﺎﻨﺳﻷا س
	   ﻦﻣﺮﻌﺴﻟا  تاﺮﺤﻟا راﺔﻳ   ﺮﻴﻏ روﺮﻀﻟاﺔﻳ   ﻲﺘﻟاﺆﺗ  يدإﻟ  ﻰ زةدﺎﻳ  نزﻮﻟاوﻮﺴﺗ .نﺎﻨﺳﻷا س

	ًًً . 
	Figure
	اﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ت
	ا  ﻲﺘﻟﻮﺘﺤﺗ  يﻠﻋ ﻰا ﺪﻟﻮﻫ نا ﺪﻬﻤﻟر  ﺔﺟﺰﺟﺎﻴﺋ
	أ و ﺰﻌﻣزا تا ﺔﻬﻜﻨﻟﻮﻜﺗ نﻣﻦاﻷﺬﻏ  ﺔﻳاﺮﻴﻘﻔﻟ  ة ﺬﻐﺗوﺎﻳ
	و  ﻲﻫأﺎﻀﻳ
	 ﻦﻤﺿﺬﻫ ها ﻮﻤﺠﻤﻟﺔﻋ

	 ﺰﻤﻠﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﻤﻋ ﺐﺠﻳ ﻪﻟوﺎﻨﺗ ﻦﻣ مﺎﻌﻄﻟا ﺎﻣو ﺐﺠﻳ  ،ﺔﺒﻨﺠﺗﺮﻳ  عﻼﻃﻻا ﻰﺟﻠﻋﻮﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻰ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ هﺎﻧدأ ﺢﺿ
	 ﺰﻤﻠﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎﻤﻋ ﺐﺠﻳ ﻪﻟوﺎﻨﺗ ﻦﻣ مﺎﻌﻄﻟا ﺎﻣو ﺐﺠﻳ  ،ﺔﺒﻨﺠﺗﺮﻳ  عﻼﻃﻻا ﻰﺟﻠﻋﻮﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا ﻰ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ هﺎﻧدأ ﺢﺿ

	13 
	13 
	 ﺰﻤﻠﻟﺮﻳ ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻳ  عﻼﻃﻻا ﻰﺟﻠﻋﻰ  ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 لوﺪﺠﻟا :

	ًً 
	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻔﻳ لوﺎﻨﺗ ﺎﻣ ﻻ ﻞﻘﻳ   ﻦﻋﻠﻣﺊ ﻒﻜﻟا (ﺔﻨﻔﺣ)   ﻦﻣﺮﺴﻜﻤﻟاتا   روﺬﺒﻟاوﺰﻟا  ﺔﻴﺘﻳ ﺎﻴﻣﻮﻳ
	 نﺎﻤﻀﻟ داﺪﻣإ ﻢﺴﺠﻟا نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺔﻴﺤﺼﻟا .ﺔﻣزﻼﻟا  ﺐﻨﺠﺗ زةدﺎﻳ كﻼﻬﺘﺳا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا  نﻮﻫﺪﺑرﺪﻬﻣ  ﺔﺟﺰﺟ ﺎﻴﺋ
	وأ نﻮﻫد .ﺔﻌﺒﺸﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ ﻲﺘﻟا ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ هﺬﻫ  .ﺔﻴﻨﻫﺪﻟا ضﺎﻤﺣﻷا ﻲﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا


	Figure
	1.4.6 
	ﻞﺋاﻮﺴﻟاو ءﺎﻤﻟا 

	60%ً 
	نﻮﻜﺘﻳ ﻢﺴﺠﻟا يﺮﺸﺒﻟا   ﻦﻣاﻮﺣﻟ ﻲ
	   .هﺎﻴﻣﺎﺘﻟﺎﺑوﻟ،ﻲ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ ﻢﻬﻤﻟا   ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاﻠﻋر ﻢﺴﺠﻟا ﻰ ﺎﺒﻃ
	ﻓ .تﺎﻗوﻷا ﻊﻴﻤﺟ ﻲ

	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻓأ ردﺎﺼﻣ ﻞﺋاﻮﺴﻠﻟ ﻲﻫ هﺎﻴﻤﻟا ﺔﻴﻘﻨﻟا ﺐﻴﻠﺤﻟاو  ﻞﻴﻠﻗ اﻮﻔﻟا ﺮﻴﺼﻋو ﻢﺳﺪﻟازﺎﻄﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ.ﺔﺟ
	ﻮﺗ:ﺔﻴﺻ ﻞﻀﻓأ ردﺎﺼﻣ ﻞﺋاﻮﺴﻠﻟ ﻲﻫ هﺎﻴﻤﻟا ﺔﻴﻘﻨﻟا ﺐﻴﻠﺤﻟاو  ﻞﻴﻠﻗ اﻮﻔﻟا ﺮﻴﺼﻋو ﻢﺳﺪﻟازﺎﻄﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ.ﺔﺟ

	..
	 ﺐﺠﻳ نأ ﺐﻨﺠﺘﻳ لﺎﻔﻃﻷا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ةﻼﺤﻤﻟا ﺔﻓﺎﺿﺈﺑ ﺮﻜﺴﻟا ﻞﺜﻣ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻬﻜﻨﻤﻟا  هﺎﻴﻤﻟاوزﺰﻌﻤﻟاة تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟﺎﺑ  تﺎﺑوﺮﺸﻣو ﺮﻟاﻦﻴﻴﺿﺎﻳ   تﺎﺑوﺮﺸﻣو ﺔﻗﺎﻄﻟا
	 ،.ﺦﻟا..وﻞﻀﻔﻳ لوﺎﻨﺗ   ﺮﻴﺼﻋاﻮﻔﻟا  ﻪﻛزﺎﻄﻟا  .هﺄﺒﻌﻤﻟاو ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو ،ﺔﺟ

	1.4.7 ََ 
	ﻘﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
	ﻴﺪ
	ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا 

	ً
	ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻦﻤﺿ هﺬﻫ   ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺎﺒﻟﺎﻏ
	 ﺎﻣ   يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ   تﻻﺪﻌﻣﺮﻣﺔﻌﻔﺗ ﻦﻣ   ﺔﻗﺎﻄﻟاﺮﻌﺴﻟا)  تاﺮﺤﻟارا  (ﺔﻳو  ﺐﺴﻧﺮﻣﺔﻌﻔﺗ ﻦﻣ نﻮﻫﺪﻟا ﺔﻌﺒﺸﻤﻟانﻮﻫﺪﻟاو ،ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا ﺢﻠﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟاو .فﺎﻀﻤﻟا اﺬﻬﻟ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺪﺤﻟا وأ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا ﻦﻣ لوﺎﻨﺗ ﻚﻠﺗ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ   ﻚﻠﺗﻮﻜﻤﻟا.تﺎﻧ  لوﺎﻨﺗ
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	  تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟازﺎﻐﻟا،ﺔــﻳ  تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟاﺮﻟا،ﺔــﻴﺿﺎﻳ تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟا ﺔــﻴﻨﻐﻟا ﺮﻜــﺴﻟﺎﺑ  وﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻣ 
	  تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟازﺎﻐﻟا،ﺔــﻳ  تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟاﺮﻟا،ﺔــﻴﺿﺎﻳ تﺎﺑوﺮــﺸﻤﻟا ﺔــﻴﻨﻐﻟا ﺮﻜــﺴﻟﺎﺑ  وﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻣ 


	َ
	َ
	َ
	ﻨﺠﺗ
	 ﺐ


	ــــــﻤﻌﻃﻷاــــــﻴﻠﻘﻤﻟا ﺔـﺰﻟا ،ﺔـــــــﺑــــــﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ةﺪـ،ﺔـ ﻦﻤﺴﻟا  ﻮﻴﺤﻟاﻧ ،ﻲﺮﻜﻟاــﻤﻳ ﺎــــــﻠﻣﺎﻛ ﺔـ ،ﻢﺳﺪﻟاﺴﻜﻤﻟا ﻜﺴﻟﺎﺑ ةﺎـــﻄﻐﻤﻟا وأ ﺔﺤﻠﻤﻤﻟا تا 
	ــــــﻤﻌﻃﻷاــــــﻴﻠﻘﻤﻟا ﺔـﺰﻟا ،ﺔـــــــﺑــــــﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ةﺪـ،ﺔـ ﻦﻤﺴﻟا  ﻮﻴﺤﻟاﻧ ،ﻲﺮﻜﻟاــﻤﻳ ﺎــــــﻠﻣﺎﻛ ﺔـ ،ﻢﺳﺪﻟاﺴﻜﻤﻟا ﻜﺴﻟﺎﺑ ةﺎـــﻄﻐﻤﻟا وأ ﺔﺤﻠﻤﻤﻟا تا 


	َ
	َ
	َ
	ﻨﺠﺗ
	 ﺐ

	ُّ ّ
	ﺷــ ﺢﺋا ـﻨﺒﺠﻟا ﺔـﻨﺼﻤﻟا
	ـﻌ ،ﺔــﻨﺒﺟ ﺔــﺸﻟا ،رﺪﻴــﺑﺎﺻأـﻨﺒﺠﻟا ﻊــﻴﻠﻘﻤﻟا ﺔــﻨﺒﺠﻟا ،ﺔــــــــﻠﺑﺎﻘﻟا ﺔـ ﺔـﻤﻟا بوﺮــــــﻟا و ،ﻦــــــﻫﺪﻠﻟ
	ﻜﻨ
	 ﻪـــــ


	1.5 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺺﺼﺤﻟاو تﺎﺒﺟﻮﻟا ﻢﺠﺣ ﺔﻴﻤﻫأ 

	ٍ 
	ﺪﺣأ   ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻟاﺔﻴﺴﻴﺋ   لوﺎﻨﺘﻟمﺎﻌﻄﻟا
	 ﻲﺤﺼﻟا ﺮﻄﺑﺔﻘﻳ ﺔﺤﻴﺤﺻ  ﻮﻫ

	ٍ
	 لوﺎﻨﺗ ﻢﺠﺤﻟا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻦﻣ ﺺﺼﺣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟارﻮﻛﺬﻤﻟاة

	 هﻼﻋأ ﻲﻛ ﻦﻤﻀﻧ   لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋﻰ ﺮﻳدﺎﻘﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﺜﻤﻟا ﻦﻣ  ﻞﻀﻓأ  .تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا
	 هﻼﻋأ ﻲﻛ ﻦﻤﻀﻧ   لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋﻰ ﺮﻳدﺎﻘﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﺜﻤﻟا ﻦﻣ  ﻞﻀﻓأ  .تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا

	 ﺰﻤﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻋ مﺎﺠﺣأ ،ﺺﺼﺤﻟا   ﺔﻤﺋﺎﻗو زﻮﺗﻊﻳ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻞﻜﻟ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ،ﺔﻴﺋاﺬﻏﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ
	 ﺰﻤﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا ﻦﻋ مﺎﺠﺣأ ،ﺺﺼﺤﻟا   ﺔﻤﺋﺎﻗو زﻮﺗﻊﻳ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻞﻜﻟ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ،ﺔﻴﺋاﺬﻏﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ

	11. 2
	  ﻖﺤﻠﻤﻟا
	Figure
	 لوﺪﺠﻟا :
	 لوﺪﺠﻟا ،

	ً :(RACC)  (RACC) :1 2 :11 
	  ﺔﻴﻤﻜﻟاﻮﻤﻟاﻰﺻ ﺎﻬﺑ   ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاوﺎﻳدﺎﻴﺘﻋا
	ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺎﻣ رﺎﺸﻳ ﺎﻬﻴﻟإ ﺰﻣﺮﻟﺎﺑ
	 نإ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا صﺎﺨﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺟﻮﻟا ﺪﻗ ﻢﺗ ﻪﻤﻴﻤﺼﺗ   ﻞﻜﺸﺑرﻲﺴﻴﺋ تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا   ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟارﻮﺼﺑ ﺎﻬﺗ  .ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟاﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 لوﺪﺠﻟا
	  لﻮﺼﺤﻠﻟﻠﻋﻰ  تﺎﻣﻮﻠﻌﻣأﺮﺜﻛ .ﻼﻴﺼﻔﺗ   ﺔﻤﺋﺎﻗ زﻮﺗﻊﻳ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻞﻜﻟ  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣﻓ  ﻲﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	ﻮﺗ  ﺢﺿﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ ﺮﻴﻏ ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  ﺔﻴﺋاﺬﻏ

	Sect
	Figure





	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺺﺼﺤﻟا 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺺﺼﺤﻟا 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺺﺼﺤﻟا 

	ﻊﻳﺮﺳ ﻞﻴﻟد اﺬﻫ ﻠﻋ داﻮﻤﻟا سﺎﻴﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻰ
	ﻊﻳﺮﺳ ﻞﻴﻟد اﺬﻫ ﻠﻋ داﻮﻤﻟا سﺎﻴﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻰ

	ةدﺎﻋ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا 
	ةدﺎﻋ ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا 

	ﺮﻔﻟا ﺔﻟوا1 بﻮﻛ نﺎﻣﺮﻟا 
	ﺮﻔﻟا ﺔﻟوا1 بﻮﻛ نﺎﻣﺮﻟا 

	1 بﻮﻛ ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا رﺎﻀﺨﻟا ½ بﻮﻛ 
	1 بﻮﻛ ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا رﺎﻀﺨﻟا ½ بﻮﻛ 

	Figure
	ﺮﻌﻟا ﺰﺒﺨﻟاﺑ ﻲﺮﻘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﻒﻴﻏرﻮﻐﻀﻤﻟا ص طﺮﻤﺘﻟا 3 تﺎﺒﺣ ﺦﻴﻄﺒﻟا 1 بﻮﻛ 
	ﺮﻌﻟا ﺰﺒﺨﻟاﺑ ﻲﺮﻘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﻒﻴﻏرﻮﻐﻀﻤﻟا ص طﺮﻤﺘﻟا 3 تﺎﺒﺣ ﺦﻴﻄﺒﻟا 1 بﻮﻛ 

	= 
	خﻮﺒﻄﻤﻟا زرﻷا 1 بﻮﻛ ﺮﺴﻜﻤﻟا تاﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺪﻟا ،حﺎﻔﺘﻟا ﺮﺒﻟا ،قا لﺎﻘﺗﺮﻛ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ لﻮﺒﺴﻴﺒﻟا ة
	خﻮﺒﻄﻤﻟا زرﻷا 1 بﻮﻛ ﺮﺴﻜﻤﻟا تاﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺪﻟا ،حﺎﻔﺘﻟا ﺮﺒﻟا ،قا لﺎﻘﺗﺮﻛ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ لﻮﺒﺴﻴﺒﻟا ة

	ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا ﺄﻓ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ بﻮﺳﺎﺤﻟا ة وﺮﻜﻌﻤﻟا ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﺔﻧ1 بﻮﻛ زﺎﻄﻟا رﺎﻀﺨﻟا /ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻌﻄﻘﻤﻟا ﺔﺟ1 بﻮﻛ 
	ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا ﺄﻓ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ بﻮﺳﺎﺤﻟا ة وﺮﻜﻌﻤﻟا ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﺔﻧ1 بﻮﻛ زﺎﻄﻟا رﺎﻀﺨﻟا /ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻌﻄﻘﻤﻟا ﺔﺟ1 بﻮﻛ 

	ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ½ بﻮﻛ ﺮﺷ ﺰﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﺤﻳﺮﻘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗﻮﻐﻀﻤﻟا ص طجزﺎﻄﻟا ﺮﻴﺼﻌﻟا ½ بﻮﻛ 
	ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ½ بﻮﻛ ﺮﺷ ﺰﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﺤﻳﺮﻘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗﻮﻐﻀﻤﻟا ص طجزﺎﻄﻟا ﺮﻴﺼﻌﻟا ½ بﻮﻛ 

	ﻦﻔﻤﻟا ﻚﻌﻛ ﺮﻛ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ ﻒﻟﻮﻐﻟا ةر (ﺲﻜﻴﻠﻓ نرﻮﻜﻟا) رﺎﻄﻓﻹا ﻖﺋﺎﻗﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺔﻨﺒﺠﻟا ﺮﺷ بﺎﻘﺜﻟا داﻮﻋا ﺔﺒﻠﻋ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺤﻳ
	ﻦﻔﻤﻟا ﻚﻌﻛ ﺮﻛ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺒﺣ ﻒﻟﻮﻐﻟا ةر (ﺲﻜﻴﻠﻓ نرﻮﻜﻟا) رﺎﻄﻓﻹا ﻖﺋﺎﻗﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺔﻨﺒﺠﻟا ﺮﺷ بﺎﻘﺜﻟا داﻮﻋا ﺔﺒﻠﻋ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﺤﻳ

	Figure
	ر ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا ﻖﺋﺎﻗﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺰﻟا ةﺪﺑ ﺪﻴﻟا مﺎﻬﺑإ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗﻚﻤﺴﻟا تﺎﻜﻴﺸﻟا ﺮﺘﻓد ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻜﻤﺳ 
	ر ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا ﻖﺋﺎﻗﺪﻴﻟا ﺔﻀﺒﻗ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻨﻔﺣ ﺰﻟا ةﺪﺑ ﺪﻴﻟا مﺎﻬﺑإ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗﻚﻤﺴﻟا تﺎﻜﻴﺸﻟا ﺮﺘﻓد ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻜﻤﺳ 

	Figure
	ً 
	ﻮﻔﻟا رﺎﺷﻌﻣ نﺎﻋﻮﻤﺠﻣ نﺎﻔﻛ ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻴﻤﻛ 
	زﻮﺴﻟا لﻮﻔﻟا ةﺪﺑادﻧ ﻲﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ةﺐﻴﻠﺤﻟا بﻮﻛ 1 

	Figure
	ﺮﻤﻟاﺑ ﻰﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ةزﺰﻟا ﺖﻳ نﻮﺘﻳﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ةبوﺮﻟا بﻮﻛ ½ 
	ﺮﻤﻟاﺑ ﻰﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ةزﺰﻟا ﺖﻳ نﻮﺘﻳﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ةبوﺮﻟا بﻮﻛ ½ 

	Figure
	ﺮﺷ /جﺎﺟﺪﻟا رﺪﺻ ﻢﺤﻟ ﺔﺤﻳنﻮﻔﻳﻻا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗ وﺮﻜﻌﻤﻟا نﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧنﻮﻔﻳﻻا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗ ﺮﻜﺴﻟا ﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ة
	ﺮﺷ /جﺎﺟﺪﻟا رﺪﺻ ﻢﺤﻟ ﺔﺤﻳنﻮﻔﻳﻻا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗ وﺮﻜﻌﻤﻟا نﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧنﻮﻔﻳﻻا ﻢﺠﺤﺑ ﺔﻌﻄﻗ ﺮﻜﺴﻟا ﺮﻴﻐﺻ ﺔﻘﻌﻠﻣ 1 ة

	Figure
	ﻮﻜﺴﺒﻟا ﺖﻳتﺎﺒﺣ 3 ﺰﺘﻴﺒﻟا اﺮﺷ 1 ﺔﺤﻳﺺﻤﺤﻟا ﺮﻴﺒﻛ ﺔﻘﻌﻠﻣ 2 ة
	ﻮﻜﺴﺒﻟا ﺖﻳتﺎﺒﺣ 3 ﺰﺘﻴﺒﻟا اﺮﺷ 1 ﺔﺤﻳﺺﻤﺤﻟا ﺮﻴﺒﻛ ﺔﻘﻌﻠﻣ 2 ة

	Figure
	  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ.ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲ
	  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ.ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲ
	  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ.ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲ


	P
	Figure
	 ﺪﻤﺘﻌﻳ
	 ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻣ  ﺔﺒﻠﻄﻟاﻠﻋﻰ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ  ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗﻓ ﻲراﺪﻤﻟا  ،سوﻦﻜﻤﻳ ﺔﻳﺬﻏﻸﻟ  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاﻓ ﻲراﺪﻤﻟاس نأ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺎﻤﺑ  ﻞﺼﻳإﻟﻰ ﻲﺜﻠﺛ   ﻢﻬﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ .ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟو ،ﺎﻬﺴﻔﻧ  ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰراﺪﻤﻟاس نأ ﻦﻤﻀﺗ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﻳﺬﻏأ  يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ  تﺎﻳﺬﻐﻤﻟازاﻮﺘﻤﻟا  ﺔﻧ روﺮﻀﻟاﺔﻳ لﺎﻔﻃﻸﻟ نأو ﻞﻠﻘﺗ ﻦﻣ   تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاﻮﻜﻤﻟاو تﺎﻧ  .ﺔﻴﺤﺻ ﻞﻗأ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا

	1.7 
	راﺪﻤﻟا تﺎﻴﻟوﺆﺴﻣو مﺎﻬﻣ  ﻊﻴﺠﺸﺘﻠﻟ سﻠﻋ  ﻰﻲﺤﺼﻟا ﻞﻛﻷا

	ّ
	ّ

	.ً 
	 ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﺤﺻ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻣ   ﻢﻫأﻮﻟوأتﺎﻳ   ﺔﻟودرﺎﻣﻹاتا ﻞﻜﺸﺑ   ،مﺎﻋوﺐﻌﻠﻳ   ءاﺬﻐﻟارود ار  ﺎﻴﺴﻴﺋﻓﻲ نﺎﻤﺿ ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻴﻠﺴﻟا ،لﺎﻔﻄﻟﻸﻟ ﺎﻤﺑو نأ لﺎﻔﻃﻷا نﻮﻀﻘﻳ   اءﺰﺟﺮﻴﺒﻛا ﻦﻣ  ﻢﻬﻣﻮﻳﻓ  ﻲرﺪﻤﻟا،ﺔﺳ ﻦﻤﻓ   يروﺮﻀﻟاوﺰﺗ  ﻢﻫﺪﻳزاﻮﺘﻣ تﺎﺒﺟﻮﺑﺎﻴﺋاﺬﻏ ﺔﻧ

	راﺪﻤﻠﻟوس رود  ﻢﺳﺎﺣﻓﻲ ةﺪﻋﺎﺴﻣ   بﻼﻄﻟاﻠﻋﻰ   ﻢﻠﻌﺘﻟاوﻮﻄﺗﺮﻳ تادﺎﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﺎﻤﻛ.ﺔﻴﺤﺻ   نأراﺪﻤﻟاس ﻲﻫ ﺔﺌﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ ﻒﻴﻘﺜﺘﻠﻟ يوﺬﻐﺘﻟا  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ
	راﺪﻤﻠﻟوس رود  ﻢﺳﺎﺣﻓﻲ ةﺪﻋﺎﺴﻣ   بﻼﻄﻟاﻠﻋﻰ   ﻢﻠﻌﺘﻟاوﻮﻄﺗﺮﻳ تادﺎﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﺎﻤﻛ.ﺔﻴﺤﺻ   نأراﺪﻤﻟاس ﻲﻫ ﺔﺌﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ ﻒﻴﻘﺜﺘﻠﻟ يوﺬﻐﺘﻟا  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا بﺎﺒﺳﻸﻟ

	P
	Figure
	راﺪﻤﻟا ﻞﺻاﻮﺘﺗو لﺎﻔﻃﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻊﻣ سﻓﺮﻤﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻲ ﺮﻤﻌﻟا ﻞﺣا.ﺔﻳ

	ً 
	  نﺎﻜﻣﺈﺑراﺪﻤﻟاس ﻢﻴﻠﻌﺗ بﻼﻄﻟا ﺔﻴﻔﻴﻛ  ﺔﻣوﺎﻘﻣﻮﻐﻀﻟاط ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا .ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺚﻴﺣ نإ تادﺎﻋ ءاﺬﻐﻟا ﻲﻫ تادﺎﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا   سﺎﺳﻷﺎﺑوﺮﺛﺄﺘﺗ   ﻞﻜﺸﺑرﻲﺴﻴﺋ تﺎﻬﺟﻮﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤﻟا .ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﺎﻤﻛ   نأﺮﺒﻟا  ﺞﻣارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ رﺎﺛﻵا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   ﻲﺘﻟاﺆﺗﺮﺛ ﻞﻜﺸﺑ   ﻲﺒﻠﺳوﺒﺜﺗ
	  ﻂوﺎﺤﻣتﻻ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا  ،ﺔﻴﺤﺼﻟاﺎﺘﻟﺎﺑوﻟﻲ  مﻮﻘﺗراﺪﻤﻟاس فﺎﻌﺿﺈﺑ اﺬﻫ روﺪﻟا ﻲﺒﻠﺴﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   ﻞﺜﻤﺘﻤﻟا ﺎﻧﺎﻴﺣأ
	ﻓﻲ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ردﺎﺼﻟا ﻦﻣ   ءﺎﻗﺪﺻﻷاﺮﻗﻷاو  ناﺮﻏ ةدﺎﻋﻹ.بﻼﻄﻟا ىﺪﻟ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تادﺎﻌﻟا س

	P
	Figure
	 ﺪﻌﺑ
	  ﻢﻬﻟﻮﺼﺣﻠﻋ  ﻰ رﺪﺘﻟاﺐﻳ ،ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا   ﻦﻜﻤﻳرﺪﻤﻠﻟﻦﻴﺳ  ماﺪﺨﺘﺳارﺪﻗﻢﻬﺗا ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ  ،ﻢﺋﻼﻤﻟاوﻦﻜﻤﻳ  ﻚﻟﺬﻛﻮﻤﻠﻟﻦﻴﻔﻇ ﻦﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﻢﻳﺪﻘﺗ مﺎﻌﻄﻟا   ماﺪﺨﺘﺳاﺮﺒﺧﻢﻬﺗا ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا  داﺪﻋﻹﺮﺑ  .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﻋﻮﺘﻟا ﺞﻣا

	1.6
	 لﺎﻔﻃﻸﻟ نزاﻮﺘﻣ ءاﺬﻏ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﻴﻤﻫأ ﻓراﺪﻤﻟا ﻲس

	ُ 
	   نإراﺪﻤﻟاس ﻲﺘﻟا   ﻲﻄﻌﺗﻮﻟوﻷاﺔﻳ   ةدﺎﻌﺴﻟروﺔﻴﻫﺎﻓ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻣ لﻼﺧ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﺔﺌﻴﺑ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ   ﺔﻴﺤﺻإو،ﺔﻴﺑﺎﺠﻳ ءاﺬﻏو   نزاﻮﺘﻣوطﺎﺸﻧ
	ﺪﺑﻧﻲ ﻢﺋﻼﻣ  ﻢﻫﺎﺴﺗﻓ  ﻲﻮﻄﺘﻟاﺮﻳ ﺮﻜﺒﻤﻟا تادﺎﻌﻠﻟ ةﺪﻴﺠﻟا ﻲﺘﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗ ىﺪﻣ  ،ةﺎﻴﺤﻟاوﺪﻋﺎﺴﺗ   بﻼﻄﻟاﻠﻋﻰ ءادﻷا  ﺪﻴﺠﻟاﻓﻲ   تﻻﺎﺠﻤﻟارﺪﻟا.ﺔﻴﺳا تادﺎﻌﻟﺎﻓ ﻲﺘﻟا ﻞﻜﺸﺘﺗ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗ ةدﺎﻋ لاﻮﻃ .ﺮﻤﻌﻟا ،ﻚﻟﺬﻟو ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ ﻢﻬﻤﻟا لﺎﻌﻔﻟاو   لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋﻰ تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   لﻼﺧﺮﻣ  ﺔﻠﺣﺮﻣ لﻼﺧ كﻮﻠﺴﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا.غﻮﻠﺒﻟا ﺔﻠﺣ

	ّ:
	 ﺪﺟﻮﻳ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻟدﻷا   ﺔﻴﻤﻠﻌﻟاﻮﻘﻟاﺔﻳ ﻲﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻴﺑ ءاﺬﻐﻟا ،ﻲﺤﺼﻟا   طﺎﺸﻨﻟاوﺪﺒﻟاﻧ  ﻲوحﺎﺠﻧ  بﻼﻄﻟاﻓ  ﻲراﺪﻤﻟا،س  ﺚﻴﺣنأ ﻦﻴﺒﺗ

	ً
	Figure
	 بﻼﻄﻟا   ﺮﺜﻛﻷا ﺎﻃﺎﺸﻧ
	 ﺔﻗﺎﻴﻟو ﺔﻴﻧﺪﺑ  نﻮﻠﻴﻤﻳإﻟﻰ  لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋ  ﻰردتﺎﺟ   ﺔﻴﻤﻠﻋورد  ﺔﻴﺳاأﻠﻋ  ﻰوﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ  ﻞﻀﻓأﻓ  ﻲرﺎﺒﺘﺧﻻا  تارﺪﻟا  .ﺔﻴﺳا

	ﺮﺒﻟا  ﺞﻣارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﻲﺘﻟا ﻊﺠﺸﺗ   بﻼﻄﻟاﻠﻋﻰ تادﺎﻋ ﻞﻛﻷا ﻲﺤﺼﻟا   طﺎﺸﻨﻟاوﺪﺒﻟاﻧﻲ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﻟ  ﺮﺛأإﺎﺠﻳﺑ  ﻲﻠﻋﻰ   ﻢﻬﺗﺎﻴﻛﻮﻠﺳوﺮﺗﻂﺒﺗ  ﻞﻜﺸﺑوﻖﻴﺛ ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ  تﻻﺪﻌﻣﺮﺟﻹاتاءا ﺔﻴﺒﻳدﺄﺘﻟا ،ﻢﻬﻘﺤﺑ  ﻚﻟﺬﻛو.ﺮﻴﺧﺄﺘﻟاو بﺎﻴﻐﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا
	ﺮﺒﻟا  ﺞﻣارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﻲﺘﻟا ﻊﺠﺸﺗ   بﻼﻄﻟاﻠﻋﻰ تادﺎﻋ ﻞﻛﻷا ﻲﺤﺼﻟا   طﺎﺸﻨﻟاوﺪﺒﻟاﻧﻲ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﻟ  ﺮﺛأإﺎﺠﻳﺑ  ﻲﻠﻋﻰ   ﻢﻬﺗﺎﻴﻛﻮﻠﺳوﺮﺗﻂﺒﺗ  ﻞﻜﺸﺑوﻖﻴﺛ ضﺎﻔﺨﻧﺎﺑ  تﻻﺪﻌﻣﺮﺟﻹاتاءا ﺔﻴﺒﻳدﺄﺘﻟا ،ﻢﻬﻘﺤﺑ  ﻚﻟﺬﻛو.ﺮﻴﺧﺄﺘﻟاو بﺎﻴﻐﻟا تﻻﺪﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧا

	ً
	Figure
	بﻼﻄﻟا ﻦﻳﺬﻟا
	 نإ نﻮﻠﻴﻤﻳإﻟﻰ كﻼﻬﺘﺳا مﺎﻌﻄﻟا   ﻲﺤﺼﻟارﺎﻤﻣوﺔﺳ  طﺎﺸﻨﻟاﺪﺒﻟاﻧ ﻲﻮﻜﻳ  نﻮﻧأ ﺮﺜﻛﺰﻴﻛﺮﺗا
	 لﻼﺧ  لﻮﺼﻔﻟارﺪﻟاﺔﻴﺳا

	ّ 
	 و اﺬﺑ نﻮﻌﺘﻤﺘﻳﺮﻛ.ﻢﻫﺮﻴﻏ ﻦﻣ ىﻮﻗأ ة

	ًًً
	 نإ ﻒﻴﻘﺜﺗ  بﻼﻄﻟاﻓﻲ لﺎﺠﻣ مﺎﻌﻄﻟا ﻲﺤﺼﻟا ﻦﻟ   نﻮﻜﻳ اﺪﻴﻔﻣ
	   وأ ﻻﺎﻌﻓ
	 اذإ  ﻢﺗﻓﻲ   ﻞﺼﻔﻟارﺪﻟاﻲﺳا ﻂﻘﻓ ﻢﻟو   ﻢﺘﺗرﺎﻤﻣﻪﺘﺳ  ﻞﻜﺸﺑﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲرﺪﻤﻟا.ﺔﺳ ﺚﻴﺣ   ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰراﺪﻤﻟاس نأ ﻢﻋﺪﺗ  ﻞﻜﺸﺑإﺎﺠﻳﺑﻲ تادﺎﻋ مﺎﻌﻄﻟا   .ﻲﺤﺼﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﻳﺪﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻘﻴﻗد  ﺔﻴﻓﺎﻛوﻓﻲ لﺎﺠﻣ ﺲﻴﺳﺄﺗ تادﺎﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﺔﻴﺤﺻ ىﺪﻟ ،بﻼﻄﻟا ﺎﻤﻣ   ﻢﻫﺪﻋﺎﺴﻳﻠﻋﻰ نﺎﻤﺿ   ﻢﻬﻟﻮﺼﺣﻠﻋﻰ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣزﻼﻟا ﻮﻤﻨﻟ ﻢﻬﻣﺎﺴﺟأ ﻞﻜﺸﺑ فﺎﻛ ﻢﺋﻼﻣو ﻦﻣ لﻼﺧ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا  مﺪﻘﺗﻓﻲ   ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا.ﺔﻴﺳ ﺎﻤﻛ   ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰراﺪﻤﻟا  سأﺎﻀﻳ
	نأ   ﻞﻤﻌﺗﻠﻋﻰ نأ بﻼﻄﻠﻟﺮﻓﻮﺗ ﺔﺌﻴﺒﻟا ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا   ﻢﻬﺘﻴﻋﻮﺘﻟو  ﻢﻬﻌﻴﺠﺸﺗﻠﻋﻰ تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﻹا ﺔﻴﺤﺼﻟاو  ﻲﺘﻟاﺆﺗﺮﺛ ﻞﻜﺸﺑ   لﺎﻌﻓﻠﻋﻰ   ﻢﻬﺋادأرﺪﻟا  ﻲﺳاو،ﻢﻬﺗﺎﻴﻛﻮﻠﺳ ﺚﻴﺤﺑ ﺮﻤﺘﺴﺗ هﺬﻫ تادﺎﻌﻟا ﻢﻬﻌﻣ لاﻮﻃ   ،ﻢﻫﺮﻤﻋوﺆﺗﺮﺛ ﻞﻜﺸﺑ  لﺎﻌﻓﻠﻋ  ﻰرﺎﻴﺧ  ﻢﻬﺗا

	ّ 
	Figure
	ﺮﻴﺸﺗ
	  ثﺎﺤﺑﻷاإﻟ  ﻰنأ
	ﻮﻬﺟد ﻒﻴﻘﺜﺘﻟا ﺔﻴﻋﻮﺘﻟاو   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﺎﻬﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﻢﻳﺪﻘﺗ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا  ﺔﻟﺎﻌﻔﻟاﻓﻲ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻴﺴﺤﺗ  تﺎﻴﻛﻮﻠﺳ.ﺄﺸﻨﻟا ىﺪﻟ ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا

	ً
	Figure
	 ﺮﻳﺪﺟ  ﺮﻛﺬﻟﺎﺑأﺎﻀﻳ
	 نأ تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟا   لﻼﺧﺮﻣ  ﺔﻠﺣﺮﻔﻟا ﻊﻣ ﺮﻤﺘﺴﺗ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا  .ﻪﺗﺎﻴﺣ لاﻮﻃ د

	ﺮﺒﻟا  ﺞﻣارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ  ﺪﻋﺎﺴﺗﻓﻲ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ رﺎﺛآ تﺎﻧﻼﻋﻹا تﺎﻳﺎﻋﺪﻟاو ﻲﺘﻟا   لﺎﻔﻃﻷا ﻊﺠﺸﺗﻠﻋ.ﺔﻴﺤﺻ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺋاﺬﻏ تادﺎﻋ ﻰ
	ﺮﺒﻟا  ﺞﻣارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ  ﺪﻋﺎﺴﺗﻓﻲ ﺪﺤﻟا ﻦﻣ رﺎﺛآ تﺎﻧﻼﻋﻹا تﺎﻳﺎﻋﺪﻟاو ﻲﺘﻟا   لﺎﻔﻃﻷا ﻊﺠﺸﺗﻠﻋ.ﺔﻴﺤﺻ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﺋاﺬﻏ تادﺎﻋ ﻰ

	  نإﺮﺑﺞﻣا  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ تﺎﺳﺎﻴﺴﻟاو ﻲﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ  ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ
	  نإﺮﺑﺞﻣا  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ تﺎﺳﺎﻴﺴﻟاو ﻲﺘﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ  ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ

	رﻮﻣيد   ،ءاﺬﻐﻟارادإ  ةراﺪﻤﻟا،س ءﺎﻴﻟوأ ،رﻮﻣﻷا   بﻼﻄﻟاوورود   ﻞﻛﺮﻃ  ف
	رﻮﻣيد   ،ءاﺬﻐﻟارادإ  ةراﺪﻤﻟا،س ءﺎﻴﻟوأ ،رﻮﻣﻷا   بﻼﻄﻟاوورود   ﻞﻛﺮﻃ  ف

	ً 
	ﺮﻴﺒﻛ ﻢﻫﺮﻴﺛﺄﺗ ﻞﻌﺠﺗا
	ﺮﻔﻛ  .ﺪﺣاو ﻖﻳ

	ً
	راﺪﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ أ سﺎﻀﻳ
	 ﺎﻤﻴﻓ ﻢﻫﺎﺴﺗ نأ ﻠﻳ  :ﻲ

	P
	Figure
	ﻮﻄﺗﺮﻳ تﺎﺳﺎﻴﺴﻟا ﻲﺘﻟا ﻢﻋﺪﺗ   ﺔﺌﻴﺒﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳرﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ  ﺔﻴﺤﺼﻟاورﺪﻤﻟا ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﺞﻬﻧ ﺮﻴﻓﻮﺗ.ﺔﻴﺳ

	.ً
	   ﺔﻴﻋﻮﺗوﻊﻴﺠﺸﺗ   ﺮﺳﻷاﻠﻋ  ﻰرإلﺎﺳ   ﺎﻬﻟﺎﻔﻃأراﺪﻤﻠﻟس ﻢﻬﻌﻣو ﺔﺒﺟو   اﻮﻟﻮﺼﺣ ﺪﻗ ﻢﻬﻧأو ﺔﻴﻓﺎﻛ رﺎﻄﻓإﻠﻋﻼﻴﻟ مﻮﻨﻟا ﻦﻣ فﺎﻛ ﻂﺴﻗ ﻰ

	ً
	  ﺔﻴﻋﻮﺗوﻢﻋد ءﺎﻴﻟوأ  رﻮﻣﻷاﻓﻲ رﺎﻴﺘﺧا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﺑ ،ﻢﻬﻟﺎﻔﻃأ   نأوﻮﻜﻳ  اﻮﻧﻮﻤﻧﺎﺟذ
	 ىﺬﺘﺤﻳ ﻢﻬﺋﺎﻨﺑﻷ ﺎﻤﻴﻓ  ﻖﻠﻌﺘﻳ.ﻲﺤﺼﻟا ﻞﻛﻷا تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﺑ

	P
	Figure
	 ﻊﻴﺠﺸﺗ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋﻰ   طﺎﺸﻨﻟاﺪﺒﻟاﻧﻲ   لﻼﺧﺮﺘﻓ  ةﺮﻟاﺔﺣا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا

	ّ 
	ﺮﺘﻓ ﺺﻴﻠﻘﺘﻟو مﺎﻌﻄﻟا لوﺎﻨﺗ ةﺮﻓﻹا ﺐﻨﺠﺗ  .طا

	ﺄﺘﻟا  لﺎﻔﻃﻷا لﻮﺼﺣ ﻦﻣ ﺪﻛﻠﻋﺎﻛ ﺖﻗو ﻰﻓ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻢﻬﺗﺎﺒﺟو لوﺎﻨﺘﻟ ﻲ
	ﺄﺘﻟا  لﺎﻔﻃﻷا لﻮﺼﺣ ﻦﻣ ﺪﻛﻠﻋﺎﻛ ﺖﻗو ﻰﻓ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻢﻬﺗﺎﺒﺟو لوﺎﻨﺘﻟ ﻲ

	 ﺄﺘﻟاﺪﻛ ﻦﻣ نأ   نﻮﻜﺗﺎﺒﻣﻧ  ﻲرﺪﻤﻟا  ﺔﺳوﺰﻣةد طﺎﻘﻨﺑ ﺔﻴﻓﺎﻛ هﺎﻴﻤﻟ  بﺮﺸﻟا وﻮﻟا ﻞﻬﺴﻳ  بﻼﻄﻟا ﻞﺼﺤﻳ ﻲﻛ ﺎﻬﻴﻟإ لﻮﺻﻠﻋ  .هﺎﻴﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻬﺘﺟﺎﺣ ﻰ
	 ﺄﺘﻟاﺪﻛ ﻦﻣ نأ   نﻮﻜﺗﺎﺒﻣﻧ  ﻲرﺪﻤﻟا  ﺔﺳوﺰﻣةد طﺎﻘﻨﺑ ﺔﻴﻓﺎﻛ هﺎﻴﻤﻟ  بﺮﺸﻟا وﻮﻟا ﻞﻬﺴﻳ  بﻼﻄﻟا ﻞﺼﺤﻳ ﻲﻛ ﺎﻬﻴﻟإ لﻮﺻﻠﻋ  .هﺎﻴﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻬﺘﺟﺎﺣ ﻰ

	ً 
	ﻮﻄﺗ  ﺮﻳﻮﻣ  ﻲﻔﻇراﺪﻤﻟا  سورﺪﺗ  ﻢﻬﺒﻳﺎﻴﻨﻬﻣ
	ﻓﻲ لﺎﺠﻣ ﺔﻴﻤﻫأ  ءاﺬﻐﻟاﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟاو ﻲﺤﺼﻟاﻧراو ﻲ  .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﻋﻮﺘﻟاو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺎﻤﻬﻃﺎﺒﺗ

	1.8 
	راﺪﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ يﺬﻟا ﺎﻣﺰﻴﻔﺤﺘﻟ ﻪﻠﻌﻔﺗ نأ س  لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ وﺬﻐﺘﻟا ﻢﻬﺗﺎﻴﻛﻮﻠﺳ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻰ؟ﺔﻳ

	  ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰرادإ  ةرﺪﻤﻟاﺔﺳ نأ ﻊﺠﺸﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﺑ ﻲﻛ اﻮﻜﻠﺘﻤﻳ ﺔﻓﺎﻘﺛ ءاﺬﻐﻟا .ﻲﺤﺼﻟا   ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳﻲ   ﺾﻌﺑﺮﺘﺳﻻاتﺎﻴﺠﻴﺗا ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ  :ﺔﻴﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺔﺌﻴﺑ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا
	  ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰرادإ  ةرﺪﻤﻟاﺔﺳ نأ ﻊﺠﺸﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻴﻠﻋﺎﻔﺑ ﻲﻛ اﻮﻜﻠﺘﻤﻳ ﺔﻓﺎﻘﺛ ءاﺬﻐﻟا .ﻲﺤﺼﻟا   ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳﻲ   ﺾﻌﺑﺮﺘﺳﻻاتﺎﻴﺠﻴﺗا ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ  :ﺔﻴﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺔﺌﻴﺑ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا

	1.8.1 
	رﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا ﺔﻨﺠﻟﻲﺳ

	ّ
	ّ

	   ﻦﻜﻤﻳراﺪﻤﻠﻟس نأ   ﻞﻜﺸﺗرادإة وأ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ،ﺔﺤﺼﻟاو ﻲﺘﻟاو ﺺﺨﻠﺘﻳ  ﺎﻫرودﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻌﺟا نوﺆﺸﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ  مﺎﻌﻄﻟارﺪﻤﻟاﻲﺳ ،وﺮﺸﻧ   ﻲﻋﻮﻟااﺬﻐﻟاﺋﻲ ،وﻒﻴﻘﺜﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﺎﻤﻴﻓ ﻖﻠﻌﺘﻳ  ﺔﻣﻼﺴﻟﺎﺑ
	   ﻦﻜﻤﻳراﺪﻤﻠﻟس نأ   ﻞﻜﺸﺗرادإة وأ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺎﺑ ،ﺔﺤﺼﻟاو ﻲﺘﻟاو ﺺﺨﻠﺘﻳ  ﺎﻫرودﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻌﺟا نوﺆﺸﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ  مﺎﻌﻄﻟارﺪﻤﻟاﻲﺳ ،وﺮﺸﻧ   ﻲﻋﻮﻟااﺬﻐﻟاﺋﻲ ،وﻒﻴﻘﺜﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﺎﻤﻴﻓ ﻖﻠﻌﺘﻳ  ﺔﻣﻼﺴﻟﺎﺑ

	ّّّ
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ئدﺎﺒﻣو   ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاﻴﺤﺼﻟا.ﺔ
	 ﺚﻴﺣ ﻦﻜﻤﻳ هﺬﻬﻟ ﺔﻨﺠﻠﻟا نأ ﺮﻳﺪﺗ   ﺔﻄﺸﻧأوﺪﺤﻣةد ﻢﻋﺪﻟ تادﺎﻋ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻞﺧادرﺪﻤﻟا  ﺔﺳو  ﻢﻴﻴﻘﺗرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا  .مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺳ

	1.8.2 
	وﺮﺘﻟاﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻠﻟ ﺞﻳ

	ً
	 ﺪﻗ نﻮﻜﻳ   ﻲﻋﻮﻟاﺮﻌﻤﻟاوﺔﻓ   ﺮﻴﻏ ﺮﻓاﻮﺘﻣﻦﻳ ىﺪﻟ ،لﺎﻔﻃﻷا   ﻲﻫو روﺮﺿﺔﻳ  ذﺎﺨﺗﻻرﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا .ﺔﻴﺤﺼﻟا اﺬﻬﻟ ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا  ﻞﻌﺟرﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﻴﺤﺼﻟاأ ﺮﺜﻛوﺎﺣﻮﺿ،
	 نأو  نﻮﻜﺗﻓ ﻲأﻠﻋﻰ ﺔﻤﺋﺎﻗ مﺎﻌﻄﻟا وأ ﺔﻣﺪﻘﻣ   ﺔﻳﺬﻏﻷاوﺮﻌﻤﻟا  ﺔﺿﻠﻋﻰ  لﺎﻔﻃﻷاﻓ  ﻲرﺪﻤﻟا  .ﺔﺳﻠﻋﻰ ﻞﻴﺒﺳ ،لﺎﺜﻤﻟا   ﻦﻜﻤﻳرﺪﻤﻠﻟﺔﺳ نأ ﻊﺠﺸﺗ وأ جوﺮﺗ مﺎﻌﻄﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟا ﻦﻣ لﻼﺧ   ﺮﻴﻓﻮﺗرﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﻞﺜﻣاﻮﻔﻟا  ﻪﻛزﺎﻄﻟاﺔﺟ  تﺎﻄﻠﺴﻟاوﻓﻲ ﻒﺼﻟا لوﻷا ﻦﻣ فﻮﻔﺻ  ﺔﻳﺬﻏﻷاوﺮﻌﻤﻟاﺔﺿ ﻞﺧاد  ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا،ﺔﻴﺳ وأ ﺐﻧﺎﺠﺑ   .ﺐﺳﺎﺤﻤﻟاروﻊﻓ   ﻲﻋﻮﻟاﻮﺼﺨﺑ  صﺮﻗةءا ﻢﻬﻓو تﺎﻣﻼﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا مﺎﻌﻄﻟﺎﺑ يﺬﻟا ﻢﺘﻳ ،ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ جﺎﻣدإو  لﺎﻔﻃﻷاﻓﻲ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﺰﻴﻔﺤﺗ تادﺎﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ،ﺔﻴﺤﺼﻟا  ﻞﺜﻣردﺎﺒﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ اﺪﻬﻟا ،تاوﺮﻌﻟاو ،ﺎﻳ  .ض

	1.8.3 
	ﺮﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ةءا

	 ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻢﻴﻠﻌﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻋ  ﺔﻴﻔﻴﻛﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻚﻟﺬﻛووﺰﺗﻢﻫﺪﻳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻧﺄﺷ  ﻢﻬﺗﺪﻋﺎﺴﻣﻓ  ﻲرﺎﻴﺧتا ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﻞﻜﺸﺑ   ﻞﻀﻓأ أوﺮﺜﻛ ةﺪﺋﺎﻓ .ﺔﺤﺼﻠﻟ   نإﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺪﻋﺎﺴﻳ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ  ﻰرﺎﻘﻣﺔﻧ ﺔﻤﻌﻃﻷا   ذﺎﺨﺗاورﺎﻴﺨﻟاﻞﻀﻓﻷا   ﺎﻤﻟﻮﻟوﺎﻨﺘﻴﺳﻪﻧ ﻦﻣ .مﺎﻌﻃ ﺎﻤﻛ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ رﺎﻴﺘﺧا ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا نأو  اﻮﻨﻜﻤﺘﻳ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻢﻴﻠﻌﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻋ  ﺔﻴﻔﻴﻛﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻚﻟﺬﻛووﺰﺗﻢﻫﺪﻳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻧﺄﺷ  ﻢﻬﺗﺪﻋﺎﺴﻣﻓ  ﻲرﺎﻴﺧتا ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﻞﻜﺸﺑ   ﻞﻀﻓأ أوﺮﺜﻛ ةﺪﺋﺎﻓ .ﺔﺤﺼﻠﻟ   نإﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺪﻋﺎﺴﻳ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ  ﻰرﺎﻘﻣﺔﻧ ﺔﻤﻌﻃﻷا   ذﺎﺨﺗاورﺎﻴﺨﻟاﻞﻀﻓﻷا   ﺎﻤﻟﻮﻟوﺎﻨﺘﻴﺳﻪﻧ ﻦﻣ .مﺎﻌﻃ ﺎﻤﻛ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ رﺎﻴﺘﺧا ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا نأو  اﻮﻨﻜﻤﺘﻳ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻢﻴﻠﻌﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻋ  ﺔﻴﻔﻴﻛﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻚﻟﺬﻛووﺰﺗﻢﻫﺪﻳ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻧﺄﺷ  ﻢﻬﺗﺪﻋﺎﺴﻣﻓ  ﻲرﺎﻴﺧتا ﺔﻴﺋاﺬﻏ ﻞﻜﺸﺑ   ﻞﻀﻓأ أوﺮﺜﻛ ةﺪﺋﺎﻓ .ﺔﺤﺼﻠﻟ   نإﺮﻗةءا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺪﻋﺎﺴﻳ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋ  ﻰرﺎﻘﻣﺔﻧ ﺔﻤﻌﻃﻷا   ذﺎﺨﺗاورﺎﻴﺨﻟاﻞﻀﻓﻷا   ﺎﻤﻟﻮﻟوﺎﻨﺘﻴﺳﻪﻧ ﻦﻣ .مﺎﻌﻃ ﺎﻤﻛ ﻦﻜﻤﻳ ﻢﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ رﺎﻴﺘﺧا ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا نأو  اﻮﻨﻜﻤﺘﻳ

	 ﻦﻣ   ﺪﻳﺪﺤﺗوﺐﻨﺠﺗ مﺎﻌﻄﻟا ﻲﻨﻐﻟا ،حﻼﻣﻷﺎﺑ ﺮﻜﺴﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ،ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا  .ﺔﻴﻠﻜﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟاو
	 ﻦﻣ   ﺪﻳﺪﺤﺗوﺐﻨﺠﺗ مﺎﻌﻄﻟا ﻲﻨﻐﻟا ،حﻼﻣﻷﺎﺑ ﺮﻜﺴﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ،ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا  .ﺔﻴﻠﻜﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻠﺑﺎﻘﺘﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟاو


	1.8.4 
	راﺪﻤﻟا بﻼﻃ ﺰﻴﻔﺤﺗﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا لوﺎﻨﺘﻟ س

	ًً ً 
	 ﻦﻣ ﻞﺟأ ﺰﻴﻔﺤﺗ   لﺎﻔﻃأراﺪﻤﻟا  سﻠﻋﻰ ءاﺬﻐﻟا ،ﻲﺤﺼﻟا   ﻦﻜﻤﻳرﺪﻤﻠﻟﺔﺳ نأ   ﻲﻄﻌﺗﺎﻃﺎﻘﻧ
	 وأ تﺎﻣﻼﻋ فﺎﻨﺻﻸﻟ   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاوﺮﻌﻤﻟا  ﺔﺿﻓﻲ  ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا.ﺔﻴﺳ ﺎﻤﻠﻛو نﺎﻛ ﻒﻨﺻ  مﺎﻌﻄﻟاأ  ﺮﺜﻛةﺪﺋﺎﻓ
	ءاﻮﺘﺣاو
	ﻠﻋﻰ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻏ ،ﺔﻴﻟﺎﻋ   ﺎﻤﻠﻛزاتداد طﺎﻘﻨﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا اﺬﻬﺑ ﻒﻨﺼﻟا ﻦﻣ  .مﺎﻌﻄﻟاوﻓﻲ   ﻞﻛﺮﻣة مﻮﻘﻳ ﺐﻟﺎﻄﻟا   ﺎﻬﻴﻓﺮﺸﺑءا ﺪﺣأ ،ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻪﻧﺈﻓ ﺐﺴﻜﻳ  طﺎﻘﻨﻟاﻮﻤﻟا  ﺔﺤﺿﻠﻋﻰ   .ﻒﻨﺼﻟا ﺄﺘﻟﺎﺑوﺪﻴﻛ   ﺎﻤﻠﻛزدا دﺪﻋ طﺎﻘﻨﻟا   ﺎﻤﻠﻛرا  ﻊﻔﺗﺮﻟا  .ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ يوﺬﻐﺘﻟا ﺪﻴﺻ

	1.8.5 
	ﺮﺘﺳﻻا ءﺎﻨﺛأ ﺔﺒﻠﻄﻟا ﻊﻣ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻞﺻاﻮﺘﻟاتﺎﺣا

	ً ً
	   نإﺮﺸﻤﻟﻓﻲ   ﻒﺻﺎﻘﻤﻟارﺪﻤﻟا  ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟاو  ﻦﻴﺳرودا
	ﺎﻣﺎﻫ
	 ﺰﻴﻔﺤﺘﻟ لﺎﻔﻃﻷا   ذﺎﺨﺗﻻرﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا ءﺎﻨﺛأ   ﻢﻬﻣﺎﻴﻗﺮﺸﺑءا ﻢﻬﻣﺎﻌﻃ ﻦﻣ   ﻒﺼﻘﻤﻟارﺪﻤﻟاﻲﺳ   وأرﺎﻀﺣإه ﻦﻣ .لﺰﻨﻤﻟا ﺚﻴﺣ ﻢﺘﻳ   ﻊﻴﺠﺸﺗوﺰﻴﻔﺤﺗ   لﺎﻔﻃﻷاﻠﻋﻰ   ءﺎﻘﺘﻧارﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا رﺎﻬﻇإو   ﺮﻳﺪﻘﺘﻟاوأﻢﻳﺪﻘﺗ  .ﻲﺤﺼﻟا ﻞﻛﻷا تادﺎﻋ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺔﻄﻴﺴﺒﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﺾﻌﺑ


	ﺮﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ءاﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا 
	ﺮﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ءاﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا 
	ﺮﻗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ءاﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا 

	ﻮﻫ ﺎﻣ ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ 
	ﻮﻫ ﺎﻣ ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ 
	ﻮﻫ ﺎﻣ ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ 

	،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا وأ مﺎﻌﻄﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻛ ﻮﻫ  ةﺪﺣاو ﺔﻌﻓد ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳا ﺐﺠﻳ و
	،مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘﻳ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا وأ مﺎﻌﻄﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻛ ﻮﻫ  ةﺪﺣاو ﺔﻌﻓد ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳا ﺐﺠﻳ و

	ﺄﺑ ﺖﻤﻗ اذإأ ﻞﻛ ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻓﻲ كﻼﻬﺘﺳﺎﺑ مﻮﻘﺗ ﻚﻧﺈﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﺮﻌﺳﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ .ﺮﺜﻛ
	ﺄﺑ ﺖﻤﻗ اذإأ ﻞﻛ ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻓﻲ كﻼﻬﺘﺳﺎﺑ مﻮﻘﺗ ﻚﻧﺈﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﺮﻌﺳﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ .ﺮﺜﻛ
	ﺄﺑ ﺖﻤﻗ اذإأ ﻞﻛ ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻓﻲ كﻼﻬﺘﺳﺎﺑ مﻮﻘﺗ ﻚﻧﺈﻓ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﺮﻌﺳﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ .ﺮﺜﻛ


	100 ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺮـــــﻌﺳ ة400 ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺮــــﻌﺳ ة
	100 ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺮـــــﻌﺳ ة400 ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺮــــﻌﺳ ة

	ﺮﺣراـﻳ ﺔــﻟﻞﻜـ ﺔﺼﺣ  ﺔﻴﻤﻛﺔﻟﺪﺘﻌﻣ ﺮﺣراﺔﻴﻤﻛ ﺔﺼﺣ ﻞﻜﻟ ﺔﻳ ﺮﻣ ﺔﻌﻔﺗ
	ﺮﺣراـﻳ ﺔــﻟﻞﻜـ ﺔﺼﺣ  ﺔﻴﻤﻛﺔﻟﺪﺘﻌﻣ ﺮﺣراﺔﻴﻤﻛ ﺔﺼﺣ ﻞﻜﻟ ﺔﻳ ﺮﻣ ﺔﻌﻔﺗ

	Figure
	ﺮﻌﺳ ﻚﻠﻬﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ اذإﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ ،قﺮﺤﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛﺰﻴﺳزو ﺪﻳ ﻚﻧ
	ﺮﻌﺳ ﻚﻠﻬﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ اذإﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ ،قﺮﺤﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛﺰﻴﺳزو ﺪﻳ ﻚﻧ
	ﺮﻌﺳ ﻚﻠﻬﺘﺴﺗ ﺖﻨﻛ اذإﺮﺣ تاراأ ﺔﻳ ،قﺮﺤﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛﺰﻴﺳزو ﺪﻳ ﻚﻧ


	ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا
	ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا
	ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا

	1 
	ﺔﺼﺣ ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ  ةﺪﺣاوﻮﻤﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻦﻣ .ﺎﻬﺑ ﻰﺻ
	ﺔﺼﺣ ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻫ  ةﺪﺣاوﻮﻤﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻦﻣ .ﺎﻬﺑ ﻰﺻ

	وأ 5% ﺔﻤﻴﻗ ﺮﺒﺘﻌﺗﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻠﻟ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ  20% ﺔﻤﻴﻗ ﺮﺒﺘﻌﺗﺔﺒﺴﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ وأ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻠﻟ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ 
	2 
	2 
	2 
	ﻞﺼﺣا ﻠﻋﻞﻗأ ﻰ

	 يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺮﺘﺧا ﻠﻋ تﺎﻴﻤﻛ ﻰﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا 
	 يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺮﺘﺧا ﻠﻋ تﺎﻴﻤﻛ ﻰﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا 

	3 
	3 
	ﻞﺼﺣا ﻠﻋأ ﻰﺮﺜﻛ

	Figure
	 يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺮﺘﺧا ﻠﻋ تﺎﻴﻤﻛ ﻰﺮﻣ ﺔﻌﻔﺗﻦﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا 
	 يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺮﺘﺧا ﻠﻋ تﺎﻴﻤﻛ ﻰﺮﻣ ﺔﻌﻔﺗﻦﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا 

	Figure
	Figure
	Figure
	Figure



	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا

	8 
	 ﺔﺒﻠﻋ ﻞﻜﻟ ﺺﺼﺣ

	ﺮﺟ 55) بﻮﻛ 3/2 :ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ (ما
	ﺮﺟ 55) بﻮﻛ 3/2 :ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ (ما

	ﺔﺼﺣ ﻞﻜﻟ ﺔﻴﻤﻜﻟا
	ﺔﺼﺣ ﻞﻜﻟ ﺔﻴﻤﻜﻟا



	230 
	230 
	230 
	ﺮﻌﺴﻟا تا

	10% 5% 0% 0% 7% 13% 14% 
	ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ* ﺎﻤﺟإﻟﺮﺟ 8 نﻮﻫﺪﻟا ﻲ ما
	1 2 
	ﺮﺟ 1 ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا ما
	ﺮﺟ 0 ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا ما
	2 
	ﺮﺠﻴﻠﻠﻣ 0 لوﺮﺘﺴﻴﻟﻮﻜﻟا ما
	2 
	ﺮﺠﻴﻠﻠﻣ 160 مﻮﻳدﻮﺼﻟا ما
	2 
	2 
	ﺎﻤﺟإﻟﺮﻜﻟا ﻲرﺪﻴﻫﻮﺑﺮﺟ 37 تا ما
	ﺮﺟ 4 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا فﺎﻴﻟﻷا ما
	ﺎﻤﺟإﻟﺮﺟ 12 ﺮﻜﺴﻟا ﻲ ما

	20% 
	ﺮﺟ 10 فﺎﻀﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟا ﺎﻬﻨﻣ ما
	2 

	ﺮﺟ 3 ﻦﻴﺗوﺮﺒﻟا ما
	ﺮﺟ 3 ﻦﻴﺗوﺮﺒﻟا ما
	ﺮﺟ 3 ﻦﻴﺗوﺮﺒﻟا ما

	10% 20% 45% 6% 
	ﺮﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ 2 د ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ ما
	3 3 3 3 
	ﺮﺠﻴﻠﻠﻣ 260 مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا ما
	ﺮﺠﻴﻠﻠﻣ 8 ﺪﻳﺪﺤﻟا ما
	ﻮﺒﻟاﺮﺠﻴﻠﻠﻣ 235 مﻮﻴﺳﺎﺗ ما

	اﺬﻏ ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻛ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ كﺮﺒﺨﺗ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ*ﺋ ﻲﻓ ,ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻲﻓﺮﻌﺳ 2000 ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻴﻤﺣ ﻲﺮﺣ ةراﺔﻳ ﻓ ﻲوﺬﻐﺘﻟا ﺢﺋﺎﺼﻨﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ و .مﻮﻴﻟا.ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳ 
	اﺬﻏ ﺮﺼﻨﻋ ﻞﻛ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ كﺮﺒﺨﺗ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ*ﺋ ﻲﻓ ,ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻲﻓﺮﻌﺳ 2000 ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻴﻤﺣ ﻲﺮﺣ ةراﺔﻳ ﻓ ﻲوﺬﻐﺘﻟا ﺢﺋﺎﺼﻨﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ و .مﻮﻴﻟا.ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳ 

	Figure
	ً 
	 ﻴﻘﻟا ﻊﻴﻤﺟﻠﻋﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻰ ةدﺪــــــــــﺤﻣ ةﺪﺣاو ﺔﺼﺤﻟ ﺎــــــــــﻤـــــــﺋاد

	Figure
	يﻮﺘﺤﺗ ﺪﻗ  وأ ﺔﺒﻠﻌﻟاﻒﻠﻐﻤﻟا  ﺪﺣاﻮﻟاﻠﻋ ﻰأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ 
	يﻮﺘﺤﺗ ﺪﻗ  وأ ﺔﺒﻠﻌﻟاﻒﻠﻐﻤﻟا  ﺪﺣاﻮﻟاﻠﻋ ﻰأ ﻦﻣ ﺮﺜﻛةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ 


	ﺐﻨﺠﺗ لوﺎﻨﺗ أ ﺮﺜﻛ
	ﺐﻨﺠﺗ لوﺎﻨﺗ أ ﺮﺜﻛ
	ﺐﻨﺠﺗ لوﺎﻨﺗ أ ﺮﺜﻛ

	ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ةﺪﺣاو 
	ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ةﺪﺣاو 



	ﻠﻋ هﺪﺣ ﻰ
	ﻠﻋ هﺪﺣ ﻰ
	ﻠﻋ هﺪﺣ ﻰ
	ﻠﻋ هﺪﺣ ﻰ
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	• 
	ﻠﻋ ﻊﻴﻤﺟ ﻰ ﺔﻔﻠﻏأمﺎﻌﻄﻟا ﺐﻠﻋ و 


	• 
	ﺮﺣا صﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻋ لاﺆﺴﻟا ﻰإ بﺎﻫﺬﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻟ ﻰﻋﺎﻄﻤﻟا 



	راﺪﻤﻟا رود س
	راﺪﻤﻟا رود س
	راﺪﻤﻟا رود س

	 ﻻﺎﺜﻣ اﻮﻧﻮﻛ لﺎﻔﻃﻷا ﻪﺑ يﺬﺘﻞﻔﻄﻟا اﻮﺌﻓﺎﻛ 
	 ﻻﺎﺜﻣ اﻮﻧﻮﻛ لﺎﻔﻃﻷا ﻪﺑ يﺬﺘﻞﻔﻄﻟا اﻮﺌﻓﺎﻛ 
	 ﻻﺎﺜﻣ اﻮﻧﻮﻛ لﺎﻔﻃﻷا ﻪﺑ يﺬﺘﻞﻔﻄﻟا اﻮﺌﻓﺎﻛ 

	رﺪﻤﻟا نﺎﻜﻣﺈﺑ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻦﻴﺳﻠﻋلﺎﻔﻃﻸﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تادﺎﻌﻟا ﻰ  ةﺄﻓﺎﻜﻤﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳﻠﻋﺰﺋﺎﺟ ﻞﻜﺷ ﻰ ﺎﻤﻠﻛ ،ﺔﻤﺠﻧ وأ ةﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻬﻣﺎﻣأ ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا لوﺎﻨﺗ ﻖﻳﻲﺤﺻ مﺎﻌﻃ رﺎﻴﺘﺧﺎﺑ ﻞﻔﻄﻟا مﺎﻗ 
	رﺪﻤﻟا نﺎﻜﻣﺈﺑ ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا ﻦﻴﺳﻠﻋلﺎﻔﻃﻸﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تادﺎﻌﻟا ﻰ  ةﺄﻓﺎﻜﻤﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳﻠﻋﺰﺋﺎﺟ ﻞﻜﺷ ﻰ ﺎﻤﻠﻛ ،ﺔﻤﺠﻧ وأ ةﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻬﻣﺎﻣأ ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا لوﺎﻨﺗ ﻖﻳﻲﺤﺻ مﺎﻌﻃ رﺎﻴﺘﺧﺎﺑ ﻞﻔﻄﻟا مﺎﻗ 


	رﺎﻴﺨﻟا اﻮﻠﻌﺟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تاﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟاﻧ ﻞﺤﻟا ﻮﻫ ﻲ
	رﺎﻴﺨﻟا اﻮﻠﻌﺟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تاﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟاﻧ ﻞﺤﻟا ﻮﻫ ﻲ
	رﺎﻴﺨﻟا اﻮﻠﻌﺟا ﺔﻴﺤﺼﻟا تاﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟاﻧ ﻞﺤﻟا ﻮﻫ ﻲ

	ﺮﻣﻮﺑ ﺔﻴﺋ حﻮﺿﺗ رﺎﻴﺨﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻣ اوﺪﻛﺮﻟا تاﺪﻌﻤﻟا و تا،ﺔﻴﺿﺎﻳ  لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﻠﻋرﺎﻤﻣ ﻰر ﺔﺳ ﺔﻠﻀﻔﻤﻟا ﻢﻬﺘﺿﺎﻳﻓﻲ
	ﺮﻣﻮﺑ ﺔﻴﺋ حﻮﺿﺗ رﺎﻴﺨﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻣ اوﺪﻛﺮﻟا تاﺪﻌﻤﻟا و تا،ﺔﻴﺿﺎﻳ  لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﻠﻋرﺎﻤﻣ ﻰر ﺔﺳ ﺔﻠﻀﻔﻤﻟا ﻢﻬﺘﺿﺎﻳﻓﻲ
	ﺮﻣﻮﺑ ﺔﻴﺋ حﻮﺿﺗ رﺎﻴﺨﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻣ اوﺪﻛﺮﻟا تاﺪﻌﻤﻟا و تا،ﺔﻴﺿﺎﻳ  لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﻠﻋرﺎﻤﻣ ﻰر ﺔﺳ ﺔﻠﻀﻔﻤﻟا ﻢﻬﺘﺿﺎﻳﻓﻲ


	ﻓرﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا ﻲﺮﻴﺘﻓﺎﻜﻟا وأ ﻲﺳﻮﺑ اﻮﻣﻮﻗ ،ﺎﻳ ﻊﺿ
	ﻓرﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا ﻲﺮﻴﺘﻓﺎﻜﻟا وأ ﻲﺳﻮﺑ اﻮﻣﻮﻗ ،ﺎﻳ ﻊﺿ
	ﻓرﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا ﻲﺮﻴﺘﻓﺎﻜﻟا وأ ﻲﺳﻮﺑ اﻮﻣﻮﻗ ،ﺎﻳ ﻊﺿ

	رﺪﻤﻟاﺔﺳ
	رﺪﻤﻟاﺔﺳ

	اﻮﻔﻟا و رﺎﻀﺨﻟازﺎﻄﻟا ﻪﻛ ﺔﺟﻓ ﻞﻀﻔﻳ و ،ةﺬﻓﺎﻨﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲو ﻊﻓﺪﻟا قوﺪﻨﺻ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺎﻬﻌﺿ
	اﻮﻔﻟا و رﺎﻀﺨﻟازﺎﻄﻟا ﻪﻛ ﺔﺟﻓ ﻞﻀﻔﻳ و ،ةﺬﻓﺎﻨﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲو ﻊﻓﺪﻟا قوﺪﻨﺻ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺎﻬﻌﺿ



	ﻒﻴﻘﺜﺘﻟا و ﻲﻋﻮﻟا اوﺮﺸﻧا
	ﻒﻴﻘﺜﺘﻟا و ﻲﻋﻮﻟا اوﺮﺸﻧا
	ﻒﻴﻘﺜﺘﻟا و ﻲﻋﻮﻟا اوﺮﺸﻧا

	لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻛرﺎﺸﻣ اﻮﻌﺠﺷ 
	لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻛرﺎﺸﻣ اﻮﻌﺠﺷ 

	ﺔﻴﻤﻫأ لﻮﺣ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻴﺑ ﻲﻋﻮﻟا اوﺮﺸﻧا
	ﺔﻴﻤﻫأ لﻮﺣ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻴﺑ ﻲﻋﻮﻟا اوﺮﺸﻧا

	 لﺎﻔﻃﻷا اﻮﻌﺠﺷﻠﻋ ﻢﻬﺴﻔﻧﺄﺑ ﻲﺠﺼﻟا مﺎﻌﻄﻟا رﺎﻴﺘﺧا ﻰ
	 لﺎﻔﻃﻷا اﻮﻌﺠﺷﻠﻋ ﻢﻬﺴﻔﻧﺄﺑ ﻲﺠﺼﻟا مﺎﻌﻄﻟا رﺎﻴﺘﺧا ﻰ

	ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا
	ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا
	ﻲﺤﺼﻟا ءاﺬﻐﻟا
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	 مﺎﻌﻄﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﻴﺤﺼﻟا
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	ﻠﻋوﺎﻨﺘﻟ ﺔﻤﺠﻧ ﻰﻟﻲ
	ﻠﻋوﺎﻨﺘﻟ ﺔﻤﺠﻧ ﻰﻟﻲ

	 ﻲﺤﺻ مﺎﻌﻃ
	 ﻲﺤﺻ مﺎﻌﻃ


	MILK MILK MILK 


	ﻮﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺐﻴﺿءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ 
	ﻮﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺐﻴﺿءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ 
	ﻮﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺐﻴﺿءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ 

	تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ 6 ﻞﺻأ ﻦﻣ 4 ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ ﺎﻣ ﻞﻤﺷا ﺮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋﻓاﺬﻐﻟا ﻚﻣﺎﻈﻧ ﻲﺋ ﻲﺮﻜﺗ ﺐﻨﺠﺗ راﺔﻳﺬﻏﻷا
	تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻦﻣ 6 ﻞﺻأ ﻦﻣ 4 ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ ﺎﻣ ﻞﻤﺷا ﺮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋﻓاﺬﻐﻟا ﻚﻣﺎﻈﻧ ﻲﺋ ﻲﺮﻜﺗ ﺐﻨﺠﺗ راﺔﻳﺬﻏﻷا

	 اﻮﻟﻷﺎﺑ ﻲﻨﻐﻟا ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ
	 اﻮﻟﻷﺎﺑ ﻲﻨﻐﻟا ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ

	.ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ
	.ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ

	ً 
	ً 
	اﻮﻔﻟا ناﻮﻟﻷا ،تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ

	ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻓﺎﻨﺻأ ﻞﻤﺷا
	ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻓﺎﻨﺻأ ﻞﻤﺷا


	40% 
	ﻮﺸﻧﺔﻴﺤﺻ تﺎﻳ

	.ءاﺪﻌﺳ لﺎﻔﻃﻷا ﻞﻌﺠﺗ 
	.ءاﺪﻌﺳ لﺎﻔﻃﻷا ﻞﻌﺠﺗ 

	ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟا ﺮﺘﺧا  ﺰﺒﺨﻟا وأ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺮﺘﺧاﺮﻜﻟا عﻮﻧرﺪﻴﻫﻮﺑأ تا ﺔﻴﻤﻫأ ﺮﺜﻛ ﺎﻓﻮﺸﻟا ،بﻮﺒﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ.ﺎﻬﺘﻴﻤﻛ ﻦﻣ رﻮﺘﻟا ﺰﺒﺧ ﺎﻃﺎﻄﺒﻟا ﻰﺘﺣو ﻼﻴﺗ.ة ﻠﺤﻟا
	ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟا ﺮﺘﺧا  ﺰﺒﺨﻟا وأ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺢﻤﻘﻟا ﺮﺘﺧاﺮﻜﻟا عﻮﻧرﺪﻴﻫﻮﺑأ تا ﺔﻴﻤﻫأ ﺮﺜﻛ ﺎﻓﻮﺸﻟا ،بﻮﺒﺤﻟا دﺪﻌﺘﻣ.ﺎﻬﺘﻴﻤﻛ ﻦﻣ رﻮﺘﻟا ﺰﺒﺧ ﺎﻃﺎﻄﺒﻟا ﻰﺘﺣو ﻼﻴﺗ.ة ﻠﺤﻟا
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	ﺤﺼﻟﺎﺑ ﻲﺤﺻ ﺮﻴﻐﻟا لﺪﺒﺘﺳا
	ﺤﺼﻟﺎﺑ ﻲﺤﺻ ﺮﻴﻐﻟا لﺪﺒﺘﺳا

	 ﺔﻴﺤﺻ ﺮﻴﻐﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا لﺪﺒﺘﺳا 
	 ﺔﻴﺤﺻ ﺮﻴﻐﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا لﺪﺒﺘﺳا 

	20% 
	ً 
	ﺑ ةﺪﻴﺠﻟا ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا وذ ﻦﻴﺗ

	رﺎﻴﺨﻟﺎﺑﻼﺜﻣ ،ﺔﻴﺤﺼﻟا تالوﺎﻨﺗ ، ﺰﻟا ﻚﻌﻛ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ تﻮﺘﻟا و يدﺎﺑ،ﺐﻴﻠﺤﻟا ،ﺾﻴﺒﻟا ﻞﺜﻣ
	رﺎﻴﺨﻟﺎﺑﻼﺜﻣ ،ﺔﻴﺤﺼﻟا تالوﺎﻨﺗ ، ﺰﻟا ﻚﻌﻛ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ تﻮﺘﻟا و يدﺎﺑ،ﺐﻴﻠﺤﻟا ،ﺾﻴﺒﻟا ﻞﺜﻣ
	Figure

	ً ً 
	 رﺎﻄﻓﻻا بﻮﺒﺣ لوﺎﻨﺗ وأ ،ﻦﻔﻤﻟاﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺨﻟا مﻮﺤﻠﻟا ،يدﺎﺑاﻮﻔﻟا ﻊﻣ ﺔﻳدﺎﻌﻟاﻻﺪﺑ ﺔﻔﻔﺠﻤﻟا ﻪﻛ
	ﻮﻤﻠﺴﻟا ﻚﻤﺳ ،نﻮﻫﺪﻟا

	 ﺲﻜﻴﻠﻓ نرﻮﻜﻟا بﻮﺒﺣ ﻦﻣ ﺘﻟا ﺺﻤﺤﻟا ،ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ،ﺔﻧ .ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻐﻤﻟا .ءﺎﻀﻴﺒﻟا ﺔﻨﺒﺠﻟا و 
	 ﺲﻜﻴﻠﻓ نرﻮﻜﻟا بﻮﺒﺣ ﻦﻣ ﺘﻟا ﺺﻤﺤﻟا ،ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ،ﺔﻧ .ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻐﻤﻟا .ءﺎﻀﻴﺒﻟا ﺔﻨﺒﺠﻟا و 

	 ﻢﻬﻣ ﺮﻣأ ﻢﺠﺤﻟا
	 ﻢﻬﻣ ﺮﻣأ ﻢﺠﺤﻟا

	ً 25% 
	إ اﺪﻴﺟ ﻪﺒﺘﻧا
	ﻟ ﺺﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ ﻰ
	اﻮﻓ و تاوﺮﻀﺧزﺎﻃ ﻪﻛ ﺔﺟ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻸﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا

	  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺧا
	  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺧا
	  ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺧا


	ﻼﺜﻣﺔﻨﺒﺠﻟا ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺠﺣ ﺮﺘﺧا ،
	ﻼﺜﻣﺔﻨﺒﺠﻟا ﺐﻌﻜﻣ ﻢﺠﺣ ﺮﺘﺧا ،

	ً 
	ًً .ً 
	اﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﻞﺜﻣ ،ﻪﻛﺎﺒﺳﺎﻨﺘﻣ نﻮﻜﻴﻟ
	 ﻢﺠﺣ ﻊﻣ ﺮﺒﻟا و زﻮﻤﻟا ،تﻮﺘﻟا،لﺎﻘﺗ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﺔﻴﻤﻛ ﺮﺘﺧا و ،ﻚﻣﺎﻬﺑإ  ﺦﻧﺎﺒﺴﻟا ﻞﺜﻣ تاوﺮﻀﺨﻟاوﺎﺳﺄﻛ نﻮﻜﺘﻟ
	Figure
	ﻼﻣﺎﻛ
	.ﺮﻄﻔﻟا وأ عﺮﻘﻟا ،رﺰﺠﻟا 

	ﺮﻜﺴﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺘﺑا تﺎﻳ
	ﺮﻜﺴﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺘﺑا تﺎﻳ

	ّ 15% 
	ﺔﻴﺤﺻ نﻮﻫد

	ﺮﻜﺴﻟا ﺐﻨﺠﺗ لوﺎﺣ ﺔﻤﻌﻃﻷا .تﺎﻳ ﻜﺴﺒﻟا ﻞﺜﻣنرﻮﻜﻟا ،ﺖﻳ 
	ﺮﻜﺴﻟا ﺐﻨﺠﺗ لوﺎﺣ ﺔﻤﻌﻃﻷا .تﺎﻳ ﻜﺴﺒﻟا ﻞﺜﻣنرﻮﻜﻟا ،ﺖﻳ 

	P
	Figure
	ز ،زﻮﺠﻟا ﺮﺘﺧاﺖﻳ

	ﺰﻟا ،ﺲﻜﻴﻠﻓ ﺐﻴﻠﺤﻟا و يدﺎﺑ
	ﺰﻟا ،ﺲﻜﻴﻠﻓ ﺐﻴﻠﺤﻟا و يدﺎﺑ
	ﺰﻟا ،ﺲﻜﻴﻠﻓ ﺐﻴﻠﺤﻟا و يدﺎﺑ

	ﺰﻟا.ﺦﻟإ ،ودﺎﻛﻮﻓﻷا ،نﻮﺘﻳ
	ﺰﻟا.ﺦﻟإ ،ودﺎﻛﻮﻓﻷا ،نﻮﺘﻳ

	 يﻮﺘﺤﺗ ﺎﻬﻌﻴﻤﺟ ،تﺎﻬﻜﻨﻟﺎﺑﻠﻋ ﻰﺮﻴﺒﻛ ﺔﻴﻤﻛ .ﺮﻜﺴﻟا ﻦﻣ ة
	 يﻮﺘﺤﺗ ﺎﻬﻌﻴﻤﺟ ،تﺎﻬﻜﻨﻟﺎﺑﻠﻋ ﻰﺮﻴﺒﻛ ﺔﻴﻤﻛ .ﺮﻜﺴﻟا ﻦﻣ ة


	 ءﺎﻤﻟا
	 ءﺎﻤﻟا

	،فﺎﻔﺠﻟا ﻦﻣ ﻚﻤﺴﺟ ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا بﺮﺷا ﻞﺋاﻮﺴﻟا
	،فﺎﻔﺠﻟا ﻦﻣ ﻚﻤﺴﺟ ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ .ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا بﺮﺷا ﻞﺋاﻮﺴﻟا

	  ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا هﺎﻴﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺧازﺎﻄﻟا .ﺪﻨﻬﻟا زﻮﺟ ءﺎﻣ وأ ﺔﺟ
	  ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا هﺎﻴﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﻦﻣ ﺮﺘﺧازﺎﻄﻟا .ﺪﻨﻬﻟا زﻮﺟ ءﺎﻣ وأ ﺔﺟ

	Figure
	1.9 
	رﺪﻤﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺔﺒﻴﻘﺣ  ﺔﻴﺳ

	ﺮﻈﻧا  مﺪﻌﻟﻮﺟو  درﻹادﺎﺷ ﻲﻋﻮﻟاو ﻢﻴﻠﺴﻟا لﺎﻐﺸﻧﻹاو مﺎﺘﻟا رﻮﻣﺄﺑ ةﺎﻴﺤﻟا   ﺔﻴﻣﻮﻴﻟاوﺮﻟاﺔﻴﻨﻴﺗ   رﻮﻣﻷاورﺎﻄﻟا،ﺔﺋ نﺈﻓ داﺪﻋإ ﺔﺒﻴﻘﺣ   ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﺔﻴﺤﺼﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻤﻬﻣ نﻮﻜﻳ نأ
	ﺮﻈﻧا  مﺪﻌﻟﻮﺟو  درﻹادﺎﺷ ﻲﻋﻮﻟاو ﻢﻴﻠﺴﻟا لﺎﻐﺸﻧﻹاو مﺎﺘﻟا رﻮﻣﺄﺑ ةﺎﻴﺤﻟا   ﺔﻴﻣﻮﻴﻟاوﺮﻟاﺔﻴﻨﻴﺗ   رﻮﻣﻷاورﺎﻄﻟا،ﺔﺋ نﺈﻓ داﺪﻋإ ﺔﺒﻴﻘﺣ   ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ ﺔﻴﺤﺼﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻤﻬﻣ نﻮﻜﻳ نأ

	 اﺬﻬﻟ ﺪﻘﻓ   ﻢﺗوﻊﺿ   ﻞﻴﻟد ﺮﺳﻊﻳ داﺪﻋﻹ ﺔﺒﻴﻘﺣ  ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟا  ﺎﻤﻛ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺳﻠﻳ  :ﻲ
	 اﺬﻬﻟ ﺪﻘﻓ   ﻢﺗوﻊﺿ   ﻞﻴﻟد ﺮﺳﻊﻳ داﺪﻋﻹ ﺔﺒﻴﻘﺣ  ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟا  ﺎﻤﻛ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻴﺳﻠﻳ  :ﻲ


	ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ
	ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ
	ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ

	  لﺎﻔﻃﻷا ﻞﺼﺤﻳ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣﻠﻋﻳ ﺪﻗ ﻻإ و ،مﻮﻴﻟا لﻼﺧ ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺔﻴﻤﻛ ﻰ،فﺎﻔﺠﻟا ،ﺶﻄﻌﻟﺎﺑ اﻮﺑﺎﺼ
	  لﺎﻔﻃﻷا ﻞﺼﺤﻳ نأ ﻢﻬﻤﻟا ﻦﻣﻠﻋﻳ ﺪﻗ ﻻإ و ،مﻮﻴﻟا لﻼﺧ ﻞﺋاﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺔﻴﻤﻛ ﻰ،فﺎﻔﺠﻟا ،ﺶﻄﻌﻟﺎﺑ اﻮﺑﺎﺼ

	ُ ً
	و ﺎﻤﺋاد ﺐﺠﻳ ،ﺮﻣﻷا اﺬﻫ ﺐﻨﺠﺘﻟ .قﺎﻫرﻹا و ﺐﻌﺘﻟا
	  تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﻊﺿﻓ.ﻚﻠﻔﻄﺑ صﺎﺨﻟا ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲ

	ّ 
	ّ 

	 ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﺔﻣﻼﺳ
	 ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﺔﻣﻼﺳ
	 ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﺔﻣﻼﺳ




	ّ
	ّ
	ّ
	ــــــــــــﻛﺬــــــــﺗ
	 ﺮ


	ً 
	ً 
	ً 
	ــــــــــــــــﻤـــــــــــــــــﺋاد 

	ِ ّ
	ةد

	ُ 
	ﺮﺒﻣ ﺎﻬﻘﺑأ

	ً 
	ً 
	ﺮﺋﺎﻄﺷ .ﺔﻧ ﺘﻟا 

	ُ ّ
	 ﺎﻣود ﺐﺠﻳﺮﺒﻣ دﺎﺴﻔﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ءﺎﻘﺑإ 
	 ﻞﺜﻣ ،ةد


	P
	Figure
	ﺮﻴﻐﺻ ﺞﻠﺛ ﺔﺒﻠﻋ ة

	ُ ًّ
	ﺮﺒﻣ ﺔﻤﻌﻃﻷا ءﺎﻘﺑﻹ
	ﺮﻴﻐﺻ ﺞﻠﺛ ﺔﺒﻠﻋ ﻊﺿ ،ةد ﺔﺒﻠﻋ وأ ،ة ﻓ
	 اذإ

	  ﺪﻤﺠﻣ ﺮﻴﺼﻋﺔﺻﺎﺧ ،ﻚﻠﻔﻄﺑ صﺎﺨﻟا ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲ يﻮﺘﺤﻳ نﺎﻛ ﻠﻋﻮﻬﻄﻣ ﺔﻤﻌﻃأ ﻰﺮﻴﻄﺷ ﻞﺘﻣ ،ة.جﺎﺟﺪﻟا ة
	  ﺪﻤﺠﻣ ﺮﻴﺼﻋﺔﺻﺎﺧ ،ﻚﻠﻔﻄﺑ صﺎﺨﻟا ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲ يﻮﺘﺤﻳ نﺎﻛ ﻠﻋﻮﻬﻄﻣ ﺔﻤﻌﻃأ ﻰﺮﻴﻄﺷ ﻞﺘﻣ ،ة.جﺎﺟﺪﻟا ة

	  ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺼﺑ ﻆﻔﺘﺤﺗ ﻻﻓرد ﻲ ﺔﺟﺣﺮار ﺔﻴﻟﺎﻋ ة
	  ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺼﺑ ﻆﻔﺘﺤﺗ ﻻﻓرد ﻲ ﺔﺟﺣﺮار ﺔﻴﻟﺎﻋ ة

	ّ
	ﻨﺠﺗ
	رﺎﻴﺴﻟا ﻞﺧاد ﻪﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﺐﺮﺘﻔﻟ ةﻮﻃ ةﺮﻌﺗ وأ ،ﺔﻠﻳ ﻪﻀﻳﺮﺷﺎﺒﻣ .مﺎﻌﻄﻟا دﺎﺴﻓ ﻊﻨﻤﻟ ،ﺲﻤﺸﻟا ﺔﻌﺷﻷ ة

	ّ
	ﻠﺨﺗﻳﺎﻘﺑ يأ ﻦﻣ ﺺ
	ﻠﺨﺗﻳﺎﻘﺑ يأ ﻦﻣ ﺺ

	ّ 
	ﻓﻠﺨﺗ ,مﻮﻴﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﺄﻳ ﻢﻟ مﺎﻌﻃ ﺎﻳﺎﻘﺑ يأ ﻦﻣ ﺺ
	 .ﻚﻠﻔﻃ ﺎﻬﻠﻛ

	ﺮﺣا صﻠﻋ ﻚﻳﺪﻳ ﻞﺴﻏ ﻰ
	ﺮﺣا صﻠﻋ ﻚﻳﺪﻳ ﻞﺴﻏ ﻰ

	ّ ًّ
	ﻛﺬﺗ اﺪﻴﺟ ﻚﻳﺪﻳ ﻢﻘﻌﺗ و ﻞﺴﻐﺗ نأ ﺮقوﺪﻨﺻ ﺮﻴﻀﺤﺗ ﻞﺒﻗ  .ﻚﻠﻔﻄﻟ ءاﺪﻐﻟا
	ﻛﺬﺗ اﺪﻴﺟ ﻚﻳﺪﻳ ﻢﻘﻌﺗ و ﻞﺴﻐﺗ نأ ﺮقوﺪﻨﺻ ﺮﻴﻀﺤﺗ ﻞﺒﻗ  .ﻚﻠﻔﻄﻟ ءاﺪﻐﻟا

	ّّ
	ﻒﻔﺟ و ﻒﻈﻧ
	ﻒﻔﺟ و ﻒﻈﻧ

	ً 
	ز ﻒﻴﻈﻨﺗ و ﻞﺴﻏ ﻢﻗ ،ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺎﻋﻹ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا هﺎﻴﻤﻟا تﺎﺟﺎﺟاﺪﻴﺟ ﺎﻬﺘﻴﻄﻏأ و ءاﺪﻐﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺻ
	اد ءﺎﻤﺑﻓ .نﻮﺑﺎﺻ و ﺊ

	اﻮﻔﻟا و تاوﺮﻀﺨﻟا ﻞﺴﻏا ﻪﻛ
	اﻮﻔﻟا و تاوﺮﻀﺨﻟا ﻞﺴﻏا ﻪﻛ

	ً
	اﻮﻔﻟا و تاوﺮﻀﺨﻟا ﻞﺴﻏ ﺐﺠﻳاﺪﻴﺟ ﻪﻛ
	و ﺎﻫﺮﻴﻀﺤﺗ ﻞﺒﻗ و ﺎﻬﻌﺿﻓ .ءاﺪﻐﻟا قوﺪﻨﺻ ﻲ

	Figure

	Figure
	ﺐﻴﻠﺤﻟا و ءﺎﻤﻟا 
	ﺐﻴﻠﺤﻟا و ءﺎﻤﻟا 
	ﺐﻴﻠﺤﻟا و ءﺎﻤﻟا 

	.لﺎﻔﻃﻸﻟ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺴﻧأ ﺐﻴﻠﺤﻟا و ءﺎﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﻳ 
	.لﺎﻔﻃﻸﻟ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺐﺴﻧأ ﺐﻴﻠﺤﻟا و ءﺎﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﻳ 

	 100% ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ﺮﺘﺧا
	 100% ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ﺮﺘﺧا

	ّ ّ 
	ﻠﻌﻤﻟا وأ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺮﻴﻐﻟا.ﺔﺒ

	ﻨﺠﺗ وﺮﺋﺎﺼﻌﻟا و ,ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻐﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺐ
	ﻨﺠﺗ وﺮﺋﺎﺼﻌﻟا و ,ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻐﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺐ

	تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺗ 
	تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺗ 

	ًً
	ﺎﻋﻮﻴﺷ ﻞﻗأ تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ كﺎﻨﻫ
	 ﺔﻟﻻﺪﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻠﻋ ﻰﺮﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧأ .تﺎﻳﻓﺎﻘﺛاو ﺮﻴﻏ ﺖﻨﻛ لﺎﺣ ﻲ
	  ﻦﻴﻌﻣ بوﺮﺸﻣ ءاﻮﺘﺣا ﻦﻣﻠﻋ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺗ ,ﺮﻜﺴﻟا ﻰﻜﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ تﺎﻧ ﻠﻋ هﺬﻫ ﻦﻋ ﺚﺤﺑا و ﺔﺒﻠﻌﻟا ﻰﺮﺷ :تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا وأ زﻮﻛﻮﻠﺠﻟا ،زوﺮﻜﺴﻟا ,زﻮﺘﻛﺮﻔﻟا با .زوﺮﺘﺴﻛﺪﻟا



	تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻄﺧ أ ﺔﺴﻤﺨﻟ مﺎﻳ
	تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻄﺧ أ ﺔﺴﻤﺨﻟ مﺎﻳ
	تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻄﺧ أ ﺔﺴﻤﺨﻟ مﺎﻳ

	ﻮﻄﻔﻟا 
	ﻮﻄﻔﻟا 

	ﺲﻴﻤﺨﻟاءﺎﻌﺑرﻷاءﺎﺛﻼﺜﻟاﻦﻴﻨﺛﻻاا .نﺎﻓﻮﺸﻟا ةﺪﻴﺼﻋ• ﺐﻴﻠﺣ و ةزﻮﻣ ½• .ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺔﻨﺒﺟ ةﺮﻴﻄﺷ• ﺮﻤﺳأ ﺰﺒﺧ ﻲﻓءﺎﻀﻴﺑ .بﻮﺒﺤﻟا ﻞﻣﺎﻛ و جﺎﺟد ةﺮﻴﻄﺷ• .ﻲﺑﺮﻋ ﺰﺒﺧ ﻲﻓ،ﺲﺧ ةﺮﺸﻘﻣ ﺢﺋاﺮﺷ 5-4• ودﺎﻛﻮﻓأ ةﺮﻴﻄﺷ• .رﺎﻴﺧ و ﺔﻌﻄﻘﻣ ﺢﺋاﺮﺷ 3• ﺰﺒﺧ ﻦﻣ ﺔﺤﻳﺮﺷ• ﺔﻨﺒﺟ ﻊﻣ ﺖﺳﻮﺘﻟا .ﻢﺳﺪﻟا ﺔﻠﻴﻠﻗ .ةﺮﻴﻐﺻ ةزﻮﻣ•.لﺎﻘﺗﺮﺒﻟا ﻦﻣ.حﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ةﺮﻴﻐﺻ ﻦﺒﻟ ﺔﺒﻠﻋ 1•ﻞﻴﻠﻗ يدﺎﺑز•  .تﻮﺘﻟا ﻊﻣ ﻢﺳﺪﻟ

	ءاﺪﻐﻟا 
	ءاﺪﻐﻟا 
	ءاﺪﻐﻟا 
	ءاﺪﻐﻟا 


	ﺲﻴﻤﺨﻟاءﺎﻌﺑرﻷاءﺎﺛﻼﺜﻟاﻦﻴﻨﺛﻻاا ﻰﻠﻋخﻮﺒﻄﻣ زرأ•ﻊﻣ رﺎﺨﺒﻟةرذ و ﺎﻧﻮﺗ ةﺮﻴﻄﺷ• ﺰﺒﺨﻟﺎﺑ ،ةﺮﻴﻐﺻ ﺢﻤﻘﻟﺎﺑ ﺔﻧوﺮﻜﻌﻤﻟا جﺎﺟﺪﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﻟ •و جﺎﺟﺪﻟا ةﺮﻴﻄﺷ• ﺰﺒﺧ ﻲﻓ ﺲﺨﻟتاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ زرﻷا• و ﺔﺣّ ﻮﺸﻤﻟ تاوﺮﻀﺨﻟ.جﺎﺟﺪﻟا وأ ﺔﺣّ ﻮﺸﻤﻟﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﺣﺎﻔﺗ•  .ﻢﺠﺤﻟ.ﺔﺿﺎﻧﻮﻤﻴﻠﻟا• .ﻲﺑﺮﻌﻟلﺎﻘﺗﺮﺒﻟا ﺮﻴﺼﻋ• .جزﺎﻄﻟ. ,تاوﺮﻀﺨﻟا وأ ﻃﺎﻤﻄﻟا ﺔﺼﻠﺻ و ﻢﺳﺪﻟاﺔﻠﻴﻠﻗﺔﻨﺒﺠﻟاو .لﺎﻘﺗﺮﺒﻟا ﺮﻴﺼﻋ• .ﻼﻴﺗرﻮﺘﻟا ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ يدﺎﺑز• ﻊﻣًﺎﻴﻟﺰﻨﻣ ﺮّﻀﺤﻣ  .ﻪﻛ ﻮﻔﻟ .ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟ.ﺔﻠﻣﺎﻛ ةزﻮﻣ• .ﻦﺒﻟ ﺔﺒﻠﻋ• 

	ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا 
	ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا 
	ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا 
	ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا 


	ﺲﻴﻤﺨﻟاءﺎﻌﺑرﻷاءﺎﺛﻼﺜﻟاﻦﻴﻨﺛﻻاا ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻳﻮﻜﺴﺑ•ﺮﻴﻐﻟا تاﺮﺴﻜﻤﻟا•ﻦﻣ ﺮﻴﻐﺻ ﺲﻴﻛ•ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ يدﺎﺑز•رﺰﺠﻟا ﻊﻄﻗ• ﺔﺴﻴﻤﻐﺗ و ﺢﻤﻘﻟﻊﻣ ﺔﺤﻠﻤﻣﺮﻀﺤﻤﻟا رﺎﺷﻮﻔﻟاﺔﺟزﺎﻄﻟا ﺔﻛﻮﻔﻟا ﻊﻣﻊﻣ ةﺮﻴﻐﺼﻟا .ءﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟ.ﺔﻔﻔﺠﻤﻟاﻪﻛﻮﻔﻟ.ًﺎﻴﻟﺰﻨﻣ.ﺔﻌﻄﻘﻤﻟا و .ﺔﻴﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺤﻟﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﻟ• ﺮﻴﻐﻟا تاﺮﺴﻜﻤﻟا .ﺔﺤﻠﻤﻣ 
	رإتادﺎـــــــــــــﺷ  داﺪـــــــﻋﻹﺮﻋوض ﻊﻴﺑو  ﺔﻳﺬﻏﻷاﻓراﺪــﻤـــﻟا ﻲ  س33 
	ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﻣﻼﺳ تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا،س نﺈﻓ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻻ ﺪﺟﻮﻳ   ﻪﺑﻮﺗتﺎﻴﺻ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻣﻼﺴﺑ   ءاﺬﻐﻟاﺮﻣوأ  ﺔﻄﺒﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷا داﺪﻋإو   تﺎﺒﺟﻮﻟارﺪﻤﻟا.ﺔﻴﺳ ﺚﻴﺣ ﺮﻓاﻮﺘﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا   ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا،ﻚﻟﺬﺑﻓﻲ مﺎﻈﻧ ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟاﻓ  ﻲرﺎﻣإ  ةدﺑ،ﻲ يﺬﻟا   ﻦﻣ ﻪﻠﻴﻤﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳﻠﻋﺎﺘﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻟ :ﻲ
	ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﻣﻼﺳ تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا،س نﺈﻓ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻻ ﺪﺟﻮﻳ   ﻪﺑﻮﺗتﺎﻴﺻ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻣﻼﺴﺑ   ءاﺬﻐﻟاﺮﻣوأ  ﺔﻄﺒﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷا داﺪﻋإو   تﺎﺒﺟﻮﻟارﺪﻤﻟا.ﺔﻴﺳ ﺚﻴﺣ ﺮﻓاﻮﺘﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا   ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا،ﻚﻟﺬﺑﻓﻲ مﺎﻈﻧ ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟاﻓ  ﻲرﺎﻣإ  ةدﺑ،ﻲ يﺬﻟا   ﻦﻣ ﻪﻠﻴﻤﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳﻠﻋﺎﺘﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻟ :ﻲ
	ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﻣﻼﺳ تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا،س نﺈﻓ اﺬﻫ ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻻ ﺪﺟﻮﻳ   ﻪﺑﻮﺗتﺎﻴﺻ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺔﻣﻼﺴﺑ   ءاﺬﻐﻟاﺮﻣوأ  ﺔﻄﺒﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷا داﺪﻋإو   تﺎﺒﺟﻮﻟارﺪﻤﻟا.ﺔﻴﺳ ﺚﻴﺣ ﺮﻓاﻮﺘﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺘﻟا   ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا،ﻚﻟﺬﺑﻓﻲ مﺎﻈﻧ ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟاﻓ  ﻲرﺎﻣإ  ةدﺑ،ﻲ يﺬﻟا   ﻦﻣ ﻪﻠﻴﻤﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳﻠﻋﺎﺘﻟا ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻰﻟ :ﻲ
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	2.2 
	راﺪﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣرﻮﻤﺑو س  يدﺔﻳﺬﻏﻷا

	   نإرادإ  تاراﺪﻤﻟا  سرﻮﻣويد   ﺔﻳﺬﻏأراﺪﻤﻟاس نﻮﻠﻤﺤﺘﻳ  ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﻓﻲ نﺎﻤﺿ ﺔﻴﺒﻠﺗ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ  تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟوﻮﺗرﻹا ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ تﺎﻴﺻ.يدﺎﺷ
	   نإرادإ  تاراﺪﻤﻟا  سرﻮﻣويد   ﺔﻳﺬﻏأراﺪﻤﻟاس نﻮﻠﻤﺤﺘﻳ  ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋﻓﻲ نﺎﻤﺿ ﺔﻴﺒﻠﺗ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ  تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟوﻮﺗرﻹا ﻞﻴﻟﺪﻟا اﺬﻫ تﺎﻴﺻ.يدﺎﺷ
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	   ﻦﻜﻤﻳﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	Figure
	 ﻞﻜﺸﻟا
	، ﻞﻜﺸﻟا
	، ﻞﻜﺸﻟا
	  لﻮﺼﺤﻠﻟﻠﻋ  ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻋ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋرﻮﻣ ﻰ  .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا يد



	ﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟاﻧ ﻲ
	ﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟاﻧ ﻲ
	ﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟاﻧ ﻲ

	رإﺮﻋو داﺪﻋﻹ تادﺎﺷ  ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻊﻴﺑو ضﻓراﺪﻤﻟا ﻲ س
	رإﺮﻋو داﺪﻋﻹ تادﺎﺷ  ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻊﻴﺑو ضﻓراﺪﻤﻟا ﻲ س

	ٌََُ 
	  تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟارﻮﻛﺬﻤﻟا  ةﻓﻲ اﺬﻫ ﻢﺴﻘﻟا ﻦﻣ   ،ﻞﻴﻟﺪﻟاﻣ
	ﻮ
	ﺟﻬ
	ﺔ
	إﻟ ﻰرادإ  تا

	َُْ
	راﺪﻤﻟا  سو  تﺎﻛﺮﺷ رﻮﺗﺪﻳ  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ  ﻰراﺪﻤﻟا.س   ﺪﻗوﺘﺳا
	ﻣﺪﺨ
	ﺖ
	 ﺔﻤﻠﻛ

	  «ﺐﺠﻳ»ﻓﻲ   هﺬﻫﻮﻟا  ،ﺔﻘﻴﺛرﺎﺷﻺﻟ  ةإﻟﻰ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟارﺎﺒﺟﻹا  ،ﺔﻳﻓﻲ  ﻦﻴﺣ
	  «ﺐﺠﻳ»ﻓﻲ   هﺬﻫﻮﻟا  ،ﺔﻘﻴﺛرﺎﺷﻺﻟ  ةإﻟﻰ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟارﺎﺒﺟﻹا  ،ﺔﻳﻓﻲ  ﻦﻴﺣ

	Sect
	P

	 ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺔﻤﻠﻛ   «ﻲﻐﺒﻨﻳ»رﺎﺷﻺﻟ  ةإﻟﻰ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟاﻤﻟاﻮﻰﺻ ﺎﻬﺑ ،ةﺪﺸﺑ
	 ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺔﻤﻠﻛ   «ﻲﻐﺒﻨﻳ»رﺎﺷﻺﻟ  ةإﻟﻰ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟاﻤﻟاﻮﻰﺻ ﺎﻬﺑ ،ةﺪﺸﺑ

	َُ 
	َُ 

	رﺎﺒﺟإ نﻮﻜﺗ نأ نود  .ﺔﻳ
	رﺎﺒﺟإ نﻮﻜﺗ نأ نود  .ﺔﻳ

	2.1 
	لﺎﺠﻤﻟا 

	رﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻖﺒﻄﻨﺗ  ةﻓﻮﻟا ﻦﻣ ﻢﺴﻘﻟا اﺬﻫ ﻲ  ﺔﻘﻴﺛﻠﻋ  ﺎﻣ ﻰﻠﻳ  :ﻲ
	رﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﻖﺒﻄﻨﺗ  ةﻓﻮﻟا ﻦﻣ ﻢﺴﻘﻟا اﺬﻫ ﻲ  ﺔﻘﻴﺛﻠﻋ  ﺎﻣ ﻰﻠﻳ  :ﻲ

	P
	Figure
	راﺪﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛﻮﺟﻮﻤﻟا س  ةدﻓرﺎﻣإ ﻲد ةﺑ،ﻲ

	ُ 
	ُ 
	 تﺎﻛﺮﺷ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   مﻮﻘﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷا   وأﻮﻜﻣ  ﺎﻬﺗﺎﻧإﻟ  ﻰراﺪﻤﻟا  ،سﻣ وأ
	رﻮراﺪﻤﻟا يد،س

	ُُ 
	 ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا عﺎﺒﺗ وأ مﺪﻘﺗ   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا  سﻓ  ﻲرﺎﻣإ  ةدﺑﻲ ﻲﺘﻟاو   ﻞﻤﺘﺸﺗﻠﻋﻰ ﻞﻴﺒﺳ لﺎﺜﻤﻟا ﻻ   ﺮﺼﺤﻟاﻠﻋ:ﻰ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   عﺎﺒﺗوأﺮﻌﺗ  ضوأ ﺮﺘﻴﻓﺎﻜﻟا ﻞﺧاد عزﻮﺗﻦﻣ عﺎﺒﺗ ﻲﺘﻟا وأ ﻒﺻﺎﻘﻤﻟا وأ ﺮﺟﺎﺘﻤﻟا وأ تﺎﻳ لﻼﺧ تﻻآ ﻊﻴﺒﻟا ءﺎﻨﺛأوأ تﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   تﻼﻤﺤﻟاووﺮﺘﻟاﺔﻴﺠﻳ تﻼﻤﺣو ﻊﻤﺟ تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا وأ ثاﺪﺣﻷا ﺔﺻﺎﺨﻟا حﻮﻤﺴﻤﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ .ﺎﻫرﻮﻀﺤﺑ   ﺚﻴﺣﻳ
	 رﺎﺸإﻟ  ﻰﺆﻤﻟاتﺎﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا حﻮﻤﺴﻤﻟا   ﺎﻬﻟوﺰﺘﺑ  ﺪﻳراﺪﻤﻟاس  ﺔﻳﺬﻏﻷا هﺬﻬﺑﻓﻮﻟا هﺬﻫ ﻲﻣ» ﻢﺳﺎﺑ ﺔﻘﻴﺛ
	رﻮ  .«ﺔﻳﺬﻏﻷا يد
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	Figure
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ
	 نأ  ﻞﺼﺤﺗراﺪﻤﻟا  سﻠﻋﻰ  تﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻮﻣﺔﻘﺛ ﻦﻋ  ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳﻮﺟﻮﻤﻟاةد  ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑﻤﻟا
	 ﺔﻋﺎﺒ  ﺎﻬﻟﺮﻳ)ﻰﺟ  عﻼﻃﻻاﻠﻋﻰ  ﺪﻨﺒﻟار  :ﻢﻗ
	 تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﻠﻤﺘﺸﻤﻟاﻠﻋﻰ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ  ﻢﻴﻘﻟا

	Figure
	 
	وﺬﻐﺘﻟا(ﺔﻳ نأو   ﻆﻔﺘﺤﺗراﺪﻤﻟاس هﺬﻬﺑ   تﻼﺠﺴﻟاﻮﻟاو.ﻖﺋﺎﺛ ﺚﻴﺣ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   مﺪﻘﺗراﺪﻤﻟاس هﺬﻫ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳرﻮﻛﺬﻤﻟا  ةإﻟ ﻰرادإ.ﻚﻟذ ﺎﻬﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ة
	وﺬﻐﺘﻟا(ﺔﻳ نأو   ﻆﻔﺘﺤﺗراﺪﻤﻟاس هﺬﻬﺑ   تﻼﺠﺴﻟاﻮﻟاو.ﻖﺋﺎﺛ ﺚﻴﺣ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   مﺪﻘﺗراﺪﻤﻟاس هﺬﻫ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳرﻮﻛﺬﻤﻟا  ةإﻟ ﻰرادإ.ﻚﻟذ ﺎﻬﻨﻣ ﺐﻠﻄﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ة

	ً 
	 ﺐﺠﻳ
	  نأﺄﺘﺗ  ﺪﻛرادإ  ةرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﻦﻣ  لﻮﺼﺣرﻮﻣد  ﺔﻳﺬﻏﻷاﻠﻋ  ﻰ ﺮﺼﺘﻟاﺢﻳ مزﻼﻟا يرﺎﺴﻟاو لﻮﻌﻔﻤﻟا ﻦﻣ   ﺔﻳﺪﻠﺑدﺑ -ﻲرادإة ﺔﻣﻼﺳ   ءاﺬﻐﻟا رﻮﺘﻟﺪﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷا  تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاوإﻟ  ﻰرﺪﻤﻟاﺔﺳ نأو نﻮﻜﺗ  ﺔﻳﺬﻏﻷارﺪﻤﻟا  ﺔﺟ ﺮﺼﺘﻟﺎﺑﺢﻳ ﻲﻫ ﻂﻘﻓ ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ .ﺎﻬﻌﻴﺑ ﺚﻴﺣ ﺐﻠﻄﺘﻳ يأ  ﺮﻴﻴﻐﺗﻓﻲ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا ﺖﻤﺗ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ،ﺎﻬﻴﻠﻋ   لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋ ﻰﺔﻘﻓاﻮﻣ
	د ﺔﻳﺪﻠﺑ ﻦﻣ ىﺮﺧأﺑ .ﻲ

	2.2.2 
	رﻮﻣ تﺎﻴﻟوﺆﺴﻣو مﺎﻬﻣ ﺔﻳﺬﻏﻷا يد

	 ﺐﺠﻳ نأ ﻞﺼﺤﺗ تﺎﻛﺮﺷ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   مﻮﻘﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟا  سﻠﻋ  ﻰ ﺮﺼﺗﺢﻳ يرﺎﺳ لﻮﻌﻔﻤﻟا   ﻦﻣرادإة ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟا رﻮﺘﻟإ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺪﻳﻟراﺪﻤﻟا ﻰ.س
	 ﺐﺠﻳ نأ ﻞﺼﺤﺗ تﺎﻛﺮﺷ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا   مﻮﻘﺗ رﻮﺘﺑﺪﻳ  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟا  سﻠﻋ  ﻰ ﺮﺼﺗﺢﻳ يرﺎﺳ لﻮﻌﻔﻤﻟا   ﻦﻣرادإة ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟا رﻮﺘﻟإ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺪﻳﻟراﺪﻤﻟا ﻰ.س

	َُ ِ
	 ﺐﺠﻳ نأ   ﻻﺗ
	رﻮد
	راﺪﻤﻠﻟس
	 يأ ﺔﻳﺬﻏأ ﻢﻟ ﻢﺘﻳ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻦﻣ  ﻞﺒﻗرادإ.ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ة

	ً 
	Figure
	 ﺐﺠﻳ
	 نأ  مﻮﻘﻳرﻮﻣود  ﺔﻳﺬﻏﻷاﺮﺟﺈﺑءا  تﺎﻤﻴﻴﻘﺗوﺬﻐﺗﺔﻳ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﻢﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻲﺘﻟا   مﺪﻘﺗراﺪﻤﻠﻟ  ،سءﺎﻨﺑ
	ﻠﻋ  ﻰﻮﻟا  تﺎﻔﺻﻮﻜﻤﻟاو ،تﺎﻧوﻢﻳﺪﻘﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻋ  ﻚﻟذإﻟ  ﻰرادإة ﺔﻣﻼﺳ   ،ءاﺬﻐﻟارﺪﻤﻟاو،ﺔﺳ  وأأﻮﻔﻣ ﺔﺼﺘﺨﻣ ﺔﻄﻠﺳ ﺔﻳروﺮﻀﻟا ﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬﺑ ﺔﺿ.ة

	 ﺐﺠﻳ نأ ﻢﺘﺗ هﺬﻫ  تﺎﻤﻴﻴﻘﺘﻟا ﺮﻄﺑﺔﻘﻳ ﺔﻴﻤﻠﻋ  ﺔﺤﻴﺤﺻﺮﻳ) ﻰﺟ
	 ﺐﺠﻳ نأ ﻢﺘﺗ هﺬﻫ  تﺎﻤﻴﻴﻘﺘﻟا ﺮﻄﺑﺔﻘﻳ ﺔﻴﻤﻠﻋ  ﺔﺤﻴﺤﺻﺮﻳ) ﻰﺟ

	 :11 
	   عﻼﻃﻻاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	ﺮﻌﻤﻟﺔﻓ ﻢﻴﻗ تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا  ىﺮﺒﻜﻟا

	(ﺔﻴﺋاﺬﻏ ةدﺎﻣ ﻞﻜﻟ
	(ﺔﻴﺋاﺬﻏ ةدﺎﻣ ﻞﻜﻟ

	 ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا   وأﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ وأ ﺎﻬﺒﺴﻧ وأ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا
	 ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا   وأﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ وأ ﺎﻬﺒﺴﻧ وأ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا

	 نﺈﻓ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﻲﻐﺒﻨﻳ ةدﺎﻋإ   ﺎﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﺄﺘﻟاوﺪﻛ ﻦﻣ ﺎﻬﺘﺤﺻ
	 نﺈﻓ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﻲﻐﺒﻨﻳ ةدﺎﻋإ   ﺎﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﺄﺘﻟاوﺪﻛ ﻦﻣ ﺎﻬﺘﺤﺻ
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	  .ﺎﻫدﺎﻤﺘﻋاو
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	2.2.1 
	راﺪﻤﻟا تﺎﻴﻟوﺆﺴﻣو مﺎﻬﻣ  س
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	LI
	Figure
	ﻲﻐﺒﻨﻳ
	ﻲﻐﺒﻨﻳ

	 نأ   مﺪﻘﺗراﺪﻤﻟاس ﺔﻤﻌﻃأ تﺎﺑوﺮﺸﻣو   ﺔﻳﺬﻐﻣو  ﺔﻴﻬﺷﻓ ﻲﺔﻓﺎﻛ ﻦﻛﺎﻣأ ﻢﻳﺪﻘﺗ   مﺎﻌﻄﻟاراﺪﻤﻟﺎﺑ،س  ﺎﻤﺑﻓﻲ   ﻚﻟذﺮﺑﺞﻣا  تﺎﺒﺟﻮﻟارﺪﻤﻟا،ﺔﻴﺳ تﻻآو ﻊﻴﺑ ،ﺔﻳﺬﻏﻷا   ﺮﺟﺎﺘﻣورﺪﻤﻟا،ﺔﺳ ،كﺎﺸﻛﻷاو  ﻦﻛﺎﻣأوﺮﻌﻟا  ضوﺮﺘﻟا،ﺔﻴﺠﻳ لﻼﺧو تﻼﻤﺣ ﻊﻤﺟ تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا  ،سﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻲﺘﻟا ﻢﺘﺗ ﻞﺧاد ،لﻮﺼﻔﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟاو   ﻢﻗﺎﻃرﺪﺘﻟا  ﺲﻳﺮﺑو ،رﻮﻣﻷا ءﺎﻴﻟوﺄﺑرﺪﻤﻟا مﻮﻴﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺞﻣا .ﻲﺳ
	 نأ   مﺪﻘﺗراﺪﻤﻟاس ﺔﻤﻌﻃأ تﺎﺑوﺮﺸﻣو   ﺔﻳﺬﻐﻣو  ﺔﻴﻬﺷﻓ ﻲﺔﻓﺎﻛ ﻦﻛﺎﻣأ ﻢﻳﺪﻘﺗ   مﺎﻌﻄﻟاراﺪﻤﻟﺎﺑ،س  ﺎﻤﺑﻓﻲ   ﻚﻟذﺮﺑﺞﻣا  تﺎﺒﺟﻮﻟارﺪﻤﻟا،ﺔﻴﺳ تﻻآو ﻊﻴﺑ ،ﺔﻳﺬﻏﻷا   ﺮﺟﺎﺘﻣورﺪﻤﻟا،ﺔﺳ ،كﺎﺸﻛﻷاو  ﻦﻛﺎﻣأوﺮﻌﻟا  ضوﺮﺘﻟا،ﺔﻴﺠﻳ لﻼﺧو تﻼﻤﺣ ﻊﻤﺟ تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا   ﻞﺧادراﺪﻤﻟا  ،سﺔﻄﺸﻧﻷاو ﻲﺘﻟا ﻢﺘﺗ ﻞﺧاد ،لﻮﺼﻔﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟاو   ﻢﻗﺎﻃرﺪﺘﻟا  ﺲﻳﺮﺑو ،رﻮﻣﻷا ءﺎﻴﻟوﺄﺑرﺪﻤﻟا مﻮﻴﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺞﻣا .ﻲﺳ


	LI
	Figure
	ﻲﻐﺒﻨﻳ
	ﻲﻐﺒﻨﻳ

	 (»
	  نأﺄﺘﺗ  ﺪﻛراﺪﻤﻟاس ﻦﻣ نأ ردﺎﺼﻣ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا  ﻢﺘﻳلﻮﺼﺤﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻲﻫ ﻂﻘﻓ   ﻦﻣﺆﻣتﺎﺴﺳ ﺔﻳﺬﻏأ   ﺎﻬﻳﺪﻟﺮﺗﺺﻴﺧ  نأونﻮﻜﻳ طﺎﺸﻨﻟا  يرﺎﺠﺘﻟاﻓ  ﻲرﺎﻬﺘﺼﺧ ﻪﻟ ﺔﻗﻼﻋ طﺎﺸﻨﺑ  ﻒﺼﻘﻤﻟارﺪﻤﻟاﻲﺳ ﻞﺜﻣ)   طﺎﺸﻧﻮﻤﺘﻟا»ﻦﻳ ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ
	 نأو   نﻮﻜﺗﺮﻟا  ﺔﺼﺧ رﺎﺳ.لﻮﻌﻔﻤﻟا ﺔﻳ


	LI
	Figure
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ

	ُُ
	 نأ  نﻮﻜﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﻲﺘﻟاﺗ
	رﻮد  ﺔﻳﺬﻏﻷاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟاس  ﺔﻠﺻﺎﺣﻠﻋﻰ ﺔﻗﺎﻄﺑ   ﺶﻴﺘﻔﺗﺮﻀﺧ.ءا   ﺚﻴﺣﺗ



	ﺮﻴﺸ تﺎﻗﺎﻄﺑ  ﺶﻴﺘﻔﺘﻟاﺮﻤﺤﻟا  ءاﺮﻔﺼﻟاو  ءاإﻟﻰ تﺎﻗﺎﻔﺧإ  ةﺪﻳﺪﺷﻓﻲ  ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاﻠﻋﻰ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﻣﻼﺳ   ،ءاﺬﻐﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ ﻻأ مﻮﻘﺗ ﻚﻠﺗ  تﺎﻛﺮﺸﻟا رﻮﺘﺑإ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺪﻳﻟراﺪﻤﻟا ﻰ .س
	ﺮﻴﺸ تﺎﻗﺎﻄﺑ  ﺶﻴﺘﻔﺘﻟاﺮﻤﺤﻟا  ءاﺮﻔﺼﻟاو  ءاإﻟﻰ تﺎﻗﺎﻔﺧإ  ةﺪﻳﺪﺷﻓﻲ  ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاﻠﻋﻰ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﻣﻼﺳ   ،ءاﺬﻐﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ ﻻأ مﻮﻘﺗ ﻚﻠﺗ  تﺎﻛﺮﺸﻟا رﻮﺘﺑإ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺪﻳﻟراﺪﻤﻟا ﻰ .س
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	نأ
	ﻲﻐﺒﻨﻳ   ﻖﻘﺤﺘﺗرادإ  تاراﺪﻤﻟاس   ﻦﻋ ﺮﻃﻖﻳ ﻢﺴﻗ ﺶﻴﺘﻔﺗ ﺔﻳﺬﻏﻷا  ﻊﺑﺎﺘﻟارادﻹة ﺔﻣﻼﺳ ،ءاﺬﻐﻟا ﻦﻣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ   ﺶﻴﺘﻔﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟارﻮﻤﻟا ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻻ ﺎﻣﺪﻨﻋ.ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا هﺬﻫ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻦﻣ د
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	Figure
	 ي
	   لﺎﺣﻮﺟود  ﻒﺼﻘﻣﻓ ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ   ﻲﻐﺒﻨﻳﻠﻋ  ﻰرادإ  ةرﺪﻤﻟاﺔﺳ   نﺎﻤﺿﻮﺟو  دﺮﺸﻣف  ﻲﺤﺻﻓﻲ ،ﻒﺼﻘﻤﻟا ﺪﻗ   ﻢﺗ رﺪﺗﻪﺒﻳ  ﻞﻜﺸﺑر  ﻲﻤﺳﻠﻋو ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻰ .ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻣﻼﺳ

	َُ
	Figure
	نأ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ   ﻖﻘﺤﺘﺗرادإ  ةرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﻦﻣ نأ ﺮﻓﻮﺘﺗ   ىﺪﻟﻤﻟا
	ﻮ
	رد
	  ﺔﻓﺎﻛﺮﻤﻟاﻖﻓا ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟاو   ﻞﻘﻨﺑو ﺰﺨﺗﻦﻳ   ﺔﻳﺬﻏﻷاﺮﻳ)ﻰﺟ عﻼﻃﻻاﻠﻋ  لﻮﺼﺤﻠﻟ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ مﺎﻈﻧ ﻰﻠﻋﺰﻤﻟا ﻰ .(ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﻳ
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	Figure
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ
	  نأﺗ
	ﻮﺿ
	 ﻊ تﺎﻗﺎﻄﺑ ﺔﺤﺿاو  ةءوﺮﻘﻣوﻠﻋﻰ ﺔﻓﺎﻛ فﺎﻨﺻأ ،ﺔﻳﺬﻏﻷا نأو   يﻮﺘﺤﺗﻠﻋﻰ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاروﺮﻀﻟا  ﺔﻳﺮﻳ)ﻰﺟ   عﻼﻃﻻاﻠﻋ ﻰﺮﻘﻔﻟار ةﻢﻗ
	Figure
	ﻮﻤﻨﻟ  (ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا جذ
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	نأ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ   ﺮﻓﻮﺘﺗ اﻮﻔﻟاﻪﻛ   ﺪﺣﺄﻛرﺎﻴﺨﻟاتا ﺔﻓﺎﻜﻟ   تﺎﺌﻔﻟاﺮﻤﻌﻟا  ﺔﻳﻓﻲ   ﻊﻴﻤﺟﺮﺘﻓ  تاﺮﺘﺳﻹاﺔﺣا   .(ﺔﺤﺴﻔﻟا)ﻠﻋﻰ نأ   نﻮﻜﺗاﻮﻔﻟا  ﻪﻛزﺎﻃ  ،ﺔﺟ اﻮﻓ ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻜﺸﺑ ةﺄﺒﻌﻣ وأ ةﺪﻤﺠﻣ وأﻲﻌﻴﺒﻃ ﻪﻛ

	1.4
	Figure
	 ﺪﻨﻋ رﺎﻴﺘﺧإ تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ ﺬﺧﺆﻳ ﻦﻴﻌﺑ رﺎﺒﺘﻋﻹا مﺪﻋ رﺎﻴﺘﺧإ ﺔﻳﺬﻏﻷا رﻮﻈﺤﻤﻟا   ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳاﻮﻤﻟاو  ﺔﺤﺿﻓﻲ  ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺟ

	 ﺐﺠﻳ نأ يﻮﺘﺤﺗ   تﺎﺒﺟﻮﻟاﻠﻋﻰ   رﺪﺼﻣوﺮﺒﻠﻟﻦﻴﺗ ﻞﺜﻣ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺜﻣ) وأ،(جﺎﺟﺪﻟا ﻚﻤﺴﻟا   ﻞﺜﻣ)ﻮﺘﻟا(ﺎﻧ تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا :ﻞﺜﻣ) ،(ﻪﻨﺒﻠﻟا  وأوﺮﺒﻟا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا  ﻞﺜﻣﻷا ﻦﻴﺗﻓ .ءاﺪﻐﻟا ﻲ
	 ﺐﺠﻳ نأ يﻮﺘﺤﺗ   تﺎﺒﺟﻮﻟاﻠﻋﻰ   رﺪﺼﻣوﺮﺒﻠﻟﻦﻴﺗ ﻞﺜﻣ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺜﻣ) وأ،(جﺎﺟﺪﻟا ﻚﻤﺴﻟا   ﻞﺜﻣ)ﻮﺘﻟا(ﺎﻧ تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا :ﻞﺜﻣ) ،(ﻪﻨﺒﻠﻟا  وأوﺮﺒﻟا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا  ﻞﺜﻣﻷا ﻦﻴﺗﻓ .ءاﺪﻐﻟا ﻲ

	P
	Figure
	 ﺄﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ مﺪﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳﻮﻛ  .تﺎﺒﺟﻮﻟا ﻊﻣ ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا تﻻ

	20%
	ﻮﻳﻰﺻ نﺄﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺒﺟو  رﻮﻄﻔﻟا
	 ﻦﻣ  ﻢﻴﻘﻟاﻮﻤﻟاﻰﺻ ﺎﻬﺑ تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ لﻼﺧ   ،مﻮﻴﻟاﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻹاﻠﻋﻰ  ﻖﺤﻠﻤﻟا

	1.5 
	 لوﺪﺠﻟا :

	L
	LI
	Figure
	نﺄﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺒﺟو
	نﺄﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺒﺟو

	30% :1 .5 
	ﻮﻳ ﻰﺻءاﺪﻐﻟا
	   ﻢﻴﻘﻟاﻮﻤﻟاﻰﺻ ﺎﻬﺑ تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ىﺮﺒﻜﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ لﻼﺧ  ،مﻮﻴﻟاﺮﻳﻰﺟ  عﻼﻃﻹاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	لوﺪﺠﻟا


	LI
	Figure
	نﺄﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﻞﻛ ﺔﺒﺟو وأ ﺔﺒﺟو ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺎﻣ ﻻ ﻞﻘﻳ ﻦﻋ
	نﺄﺑ ﺮﻓﻮﺗ ﻞﻛ ﺔﺒﺟو وأ ﺔﺒﺟو ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺎﻣ ﻻ ﻞﻘﻳ ﻦﻋ

	10%
	ﻮﻳ ﻰﺻ ﺔﺒﺴﻧ
	 ﻦﻣ ﻢﻴﻘﻟا   ﺔﻴﻣﻮﻴﻟاﻮﻤﻟاﻰﺻ   ﺎﻬﺑيﻷ ﻦﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻘﻴﻗﺪﻟا
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	رﻮﻛﺬﻤﻟاة هﺎﻧدأ ﻢﺗ) رﺎﻴﺘﺧا هﺬﻫ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻠﻋﻰ سﺎﺳأ ﺎﻬﺘﻴﻤﻫأ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻠﺣ :(ﻮﻤﻨﻟا  ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ
	،  ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ
	،+ ،ﺪﻳﺪﺤﻟا  ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ
	،   .مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا وﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻻاﻠﻋ  ﻰﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لواﺪﺠﻟا
	و
	 ،ﺮﻌﻤﻟ  ﺔﻓﻮﻤﻟا ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻢﻴﻘﻟا  .ﺔﻘﻴﻗﺪﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻰﺻ

	2.4 
	رإﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا داﺪﻋﺈﺑ ﺔﺻﺎﺧ تادﺎﺷ

	ًَُُُُ
	   ﺮﺒﺘﻌﻳوﺎﻨﺘﻟا
	ل ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا تﺎﺒﺟﻮﻠﻟ ﺔﻴﺤﺼﻟا   ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا ﺎﻣﺎﻫ
	  ﺔﻳﺎﻐﻠﻟﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻠﺣ .ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   ﺚﻴﺣﺗ
	ﺨ
	ﻔ
	ﺾ
	 تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا   ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟازاﻮﺘﻤﻟاوﺔﻧ  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاوﻓﻲ تﺎﻗوﻷا ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا ﻦﻣ رﻮﻌﺸﻟا   عﻮﺠﻟﺎﺑوﺗ

	ﻢﻈﻨ ىﻮﺘﺴﻣ  زﻮﻛﻮﻠﺠﻟاﻓﻲ   مﺪﻟاوﺮﻓﻮﺗ ﺔﻳﺬﻐﺗ ،ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ   ﻲﻜﻟوﺄﺘﻳ  ﺪﻛرﻮﻤﻟانود نأ تﺎﺒﺟﻮﻟا  ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا:ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا
	ﻢﻈﻨ ىﻮﺘﺴﻣ  زﻮﻛﻮﻠﺠﻟاﻓﻲ   مﺪﻟاوﺮﻓﻮﺗ ﺔﻳﺬﻐﺗ ،ﺔﻴﻟﺎﺜﻣ   ﻲﻜﻟوﺄﺘﻳ  ﺪﻛرﻮﻤﻟانود نأ تﺎﺒﺟﻮﻟا  ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا:ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻴﺤﺻ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا

	P
	Figure
	ﻦﻣ ﻢﻳﺪﻘﺗ تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا ﺔﻴﻨﻐﻟا
	 ﺪﺤﻟا   ﺮﻜﺴﻟﺎﺑو  تاذﺮﻌﺴﻟا  تا


	ََُ
	Figure
	ﻢﺘﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ
	ﺎﻣﺪﻨﻋ   تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاﻮﻜﻤﻟاو  تﺎﻧوﺐﺴﻧ ﺺﺼﺤﻟا وأ ﻢﺠﺣ ﺺﺼﺤﻟا ﺐﺠﻴﻓ   ةدﺎﻋإﺘﻟا
	ﺤ
	ﻘ
	ﻖ ﻦﻣ ﺔﺤﺻ   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاوﺬﻐﺘﻟا ﺔﻳ  .ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟاو

	2.3 
	رإتﺎﺒﺟﻮﻟا داﺪﻋﺈﺑ ﺔﺻﺎﺧ تادﺎﺷ

	 ﻲﻄﻐﺗ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟارﻮﻛﺬﻤﻟاة   هﺎﻧدأوﺮﺷط داﺪﻋإ   نﺎﺘﺒﺟورنﺎﺘﻴﺴﻴﺋ ،مﻮﻴﻟﺎﺑ ﺎﻤﻫو ﺔﺒﺟو رﺎﻄﻓﻹا ﺔﺒﺟوو ،ءاﺬﻐﻟا ﺔﺒﺟوو ءﺎﺸﻌﻟا اذإ ﺖﻀﺘﻗا  ،ﺔﺟﺎﺤﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ   فﺪﻫرﻮﻤﻟاﻦﻳد ﻮﻫ ﺮﻴﻓﻮﺗ تﺎﺒﺟو   ،ﺔﻴﺤﺻوﻢﻴﻈﻨﺗ  ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ تﺎﺒﺟﻮﻠﻟ  ﻲﺘﻟاﻮﻣﺪﻘﻳ  ﺎﻬﻧراﺪﻤﻠﻟ  ،سوﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﺠﺤﻟا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺔﺼﺤﻠﻟ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳﻲ ﺮﻴﺑاﺪﺘﻟا ﺐﺟاﻮﻟا ﺎﻫذﺎﺨﺗا نﺎﻤﻀﻟ  ﺔﻴﺤﺻ تﺎﺒﺟوﻓراﺪﻤﻟا ﻲ:س
	 ﻲﻄﻐﺗ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟارﻮﻛﺬﻤﻟاة   هﺎﻧدأوﺮﺷط داﺪﻋإ   نﺎﺘﺒﺟورنﺎﺘﻴﺴﻴﺋ ،مﻮﻴﻟﺎﺑ ﺎﻤﻫو ﺔﺒﺟو رﺎﻄﻓﻹا ﺔﺒﺟوو ،ءاﺬﻐﻟا ﺔﺒﺟوو ءﺎﺸﻌﻟا اذإ ﺖﻀﺘﻗا  ،ﺔﺟﺎﺤﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ   فﺪﻫرﻮﻤﻟاﻦﻳد ﻮﻫ ﺮﻴﻓﻮﺗ تﺎﺒﺟو   ،ﺔﻴﺤﺻوﻢﻴﻈﻨﺗ  ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ تﺎﺒﺟﻮﻠﻟ  ﻲﺘﻟاﻮﻣﺪﻘﻳ  ﺎﻬﻧراﺪﻤﻠﻟ  ،سوﻢﻳﺪﻘﺗ ﻢﺠﺤﻟا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺔﺼﺤﻠﻟ .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺎﻤﻴﻓوﻠﻳﻲ ﺮﻴﺑاﺪﺘﻟا ﺐﺟاﻮﻟا ﺎﻫذﺎﺨﺗا نﺎﻤﻀﻟ  ﺔﻴﺤﺻ تﺎﺒﺟوﻓراﺪﻤﻟا ﻲ:س

	Sect
	L
	LI
	Figure
	 ﺐﺠﻳ
	 ﺐﺠﻳ

	1.10
	   نأﻮﺘﺴﺗﻓﻲ ﺔﺒﺟﻮﻟا   ﺪﺤﻟادﻷاﻧﻰ ﻦﻣ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻣﺮﻌﺴﻟا  تاﺮﺤﻟارا  ،ﺔﻳوﻻ زوﺎﺠﺘﻳ ﺪﺤﻟا ﻰﺼﻗﻷا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟ   تﺎﺌﻔﻟا ﺮﻤﻌﻟاﺔﻳ ﺎﻤﻛ  ﻮﻫراو  دﻓ ﻲﻖﺤﻠﻤﻟا
	 لوﺪﺠﻟا :


	LI
	Figure
	 ﺐﺠﻳ
	 ﺐﺠﻳ

	 :11 2 
	 نأ نﻮﻜﻳ مﺎﺠﺣأ ﺺﺼﺤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻢﻜﺤﺘﻣ   ﺎﻬﺑﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻹاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	و
	 ﺰﻤﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ﻦﻋ.ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺺﺼﺤﻟا مﺎﺠﺣأ
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	Figure
	نأ يﻮﺘﺤﺗ ﻞﻛ
	 ﺐﺠﻳ   ﺔﺒﺟوﻠﻋ  ﻰ
	 تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻏ   ﺔﻔﻠﺘﺨﻣﻠﻋﻰ ﻞﻗﻷا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا   ،بﻮﺒﺤﻟا) اﻮﻔﻟاﻪﻛ ،تاوﺮﻀﺨﻟاو مﻮﺤﻠﻟا ،تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو تﺎﺠﺘﻨﻣ   ،نﺎﺒﻟﻷاﺮﺴﻜﻤﻟا  تاﺰﻟاو  .(تﻮﻳﺮﻳﻰﺟ  عﻼﻃﻹاﻠﻋﻰ :ﻖﺤﻠﻤﻟا  لوﺪﺠﻟا
	ﺮﻌﻤﻟﺔﻓ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻦﻋ ﻊﯾزﻮﺗ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ .مﻮﯿﻟا ﻲ

	ً
	Figure
	ﺮﺤﻟا  صﻠﻋﻰ ﺮﻴﻓﻮﺗ هﺎﻴﻣ بﺮﺸﻟا   ﻞﻜﺸﺑﻢﺋاد
	 ﻰﺘﺣ ﻢﺘﻳ لوﺎﻨﺗ  تﺎﻴﻤﻛﺮﺘﻓ لﻼﺧ ءﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﻛﺮﻟا) ﺔﺤﺴﻔﻟا تا.(ﺔﺣا

	50%
	50%
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ  نﻮﻜﻳ
	  ﻦﻣ ﺮﻜﻟارﺪﻴﻫﻮﺑ  تاﻮﺟﻮﻤﻟا  دﻓﻲ  ﺔﺒﺟﻮﻟارﺪﺼﻣ.لﻮﻘﺒﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ ه

	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ يﻮﺘﺤﺗ ﻞﻛ ﺔﺒﺟو   ﺔﻴﻣﻮﻳﻠﻋﻰ رﺪﺼﻣ   ﺪﺣاوﻠﻋﻰ ﻞﻗﻷا  .تاوﺮﻀﺨﻟاو ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ ،فﺎﻴﻟﻸﻟ
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ يﻮﺘﺤﺗ ﻞﻛ ﺔﺒﺟو   ﺔﻴﻣﻮﻳﻠﻋﻰ رﺪﺼﻣ   ﺪﺣاوﻠﻋﻰ ﻞﻗﻷا  .تاوﺮﻀﺨﻟاو ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ ،فﺎﻴﻟﻸﻟ

	2.6
	 ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻟا تﺎﺒﺒﺴﻣ 

	L
	LI
	Figure
	ﺐﺠﻳ
	ﺐﺠﻳ

	َ.(2013
	  نأﺮﺗﻓ
	ﻖ ﻊﻴﻤﺟ  تﺎﺒﺟﻮﻟاﺮﻳﺬﺤﺘﺑتا ﻦﻣ يأ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻠﻟ ﺪﻗ  نﻮﻜﺗﻓ  ﻲﻮﻜﻣ  ﺎﻬﺗﺎﻧﺮﻟا،ﺔﻴﺴﻴﺋ   وأﻮﻜﻣﺎﻬﺗﺎﻧ ،ﺔﺒﻛﺮﻤﻟا وأ تﺎﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻲﺘﻟا  ﺪﻋﺎﺴﺗﻓﻲ ﺰﻴﻬﺠﺗ .ﺔﺒﺟﻮﻟا ﺎﻤﻣ   ﺐﺟﻮﻳوﻊﺿ   تﺎﻗﺎﻄﺑ ﺮﻌﺗﺔﻴﻔﻳ   ﻦﻴﺒﺗﻮﺟود تﺎﺒﺒﺴﻣ ،ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻠﻟ وأ ﺖﻔﻠﺗ  هﺎﺒﺘﻧﻻاﻮﺟﻮﻟ  ﺎﻫدﻓﻲ ﻢﺋاﻮﻗ مﺎﻌﻄﻟا ﺎﻤﻬﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻬﺗﺎﻴﻤﻛ ﺔﻠﻴﺌﺿ مﺎﻈﻧ) ﺔﻣﻼﺳ مﺎﻌﻠﻟ ءاﺬﻐﻟا


	LI
	Figure
	 ﺪﻗو
	 ﺪﻗو

	   تدﺪﺣرادإة ﺔﻣﻼﺳ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا   ﺔﻳﺪﻠﺒﻟدﺑ،ﻲ فﺎﻨﺻﻷا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا  :ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻠﻟ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
	   تدﺪﺣرادإة ﺔﻣﻼﺳ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا   ﺔﻳﺪﻠﺒﻟدﺑ،ﻲ فﺎﻨﺻﻷا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا  :ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻠﻟ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ



	P
	ParagraphSpan
	Figure
	 ﺮﺸﻘﻟاﺮﻘﻟا ﻞﺜﻣ) ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو تﺎﻳ  (سﺪﻳ

	ﻮﺴﻟا لﻮﻔﻟاادﻧ ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﻲ
	ﻮﺴﻟا لﻮﻔﻟاادﻧ ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﻲ


	ﻮﺼﻟا لﻮﻓ  ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﺎﻳ
	ﻮﺼﻟا لﻮﻓ  ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﺎﻳ

	ﺮﺴﻜﻤﻟاﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو تا
	ﺮﺴﻜﻤﻟاﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو تا

	 ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﻢﺴﻤﺴﻟا روﺬﺑ
	 ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﻢﺴﻤﺴﻟا روﺬﺑ

	  ﺔﻴﻜﻤﺴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو كﺎﻤﺳﻷا
	  ﺔﻴﻜﻤﺴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو كﺎﻤﺳﻷا

	ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﺾﻴﺒﻟا
	ﻪﺗﺎﺠﺘﻨﻣو ﺾﻴﺒﻟا

	ُ
	  ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣو نﺎﺒﻟﻷاﻮﻠﺠﻟاﻦﻴﺗ بﻮﺒﺤﻟاو ﻲﺘﻟا يﻮﺘﺤﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﻞﺜﻣ)  ،ﺢﻤﻘﻟاوﺎﺠﻟاو(ﺔﻄﻨﺤﻟاو ،ﺮﻴﻌﺸﻟاو ،نﺎﻓﻮﺸﻟاو ،راد ﺎﻤﺑ نأ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻲﺘﻟا  ﺰﻬﺠﺗوعﺎﺒﺗ  ﻞﺧادرﺪﻤﻟا  ﺔﺳﺗ
	ﻰﻔﻌ  ﻦﻣو ﻊﺿ

	َ
	 تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا   ،ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺎﺘﻟﺎﺑوﻟﻲ   ﺐﺠﻳﺮﻋض تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟاو  .ﻚﻟذ ﺐﻠﻄﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ يﺮﺘﺸﻤﻠﻟ ﺎﻬﻏﻼﺑإ وأ ،ﺎﻬﺒﻧﺎﺠﺑ ﺔﻴﺳﺎﺴﺤﻟا تﺎﺒﺒﺴﻤﺑ

	2.7 
	ﻮﻜﻣ  هﺎﺒﺘﻧﻹا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﺔﻴﺋاﺬﻏ تﺎﻧ

	ً ً 
	وأ  ﺖﺤﺿردتﺎﺳا ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ بﻮﻠﺳﺄﺑ ةﺎﻴﺤﻟا ﻲﺤﺼﻟا نأ  ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺎﻫﺎﺒﺘﻧا ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋ
	ﺎﺻﺎﺧ
	ﻓ ﺔﻴﻤﺤﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻲ

	 ..... :1 42 ََُ
	ﺮﺤﻟا راﺔﻳ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا :ﻞﺜﻣ   نﻮﺳاوﺮﻜﻟازﻮﺒﺨﻤﻟاو  تا ﻮﻠﺤﻟاوتﺎﻳ
	  .ﺦﻟاﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻻاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	لوﺪﺠﻟا
	 ﺔﻤﺋﺎﻘﻟ   ﺔﻳﺬﻏﻷارﻮﻈﺤﻤﻟا  ةو ﻖﺤﻠﻤﻟا
	 ﻮﻠﺤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻘﻟﻤﻟا تﺎﻳ
	ﻘ
	ﻴﺪ
	.ة

	ً :112.. 3 
	Figure
	نأ
	 ﺐﺠﻳ   ﻢﺘﻳ رﻮﺗﺪﻳ ﻢﺠﺤﻟا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻦﻣ ﺺﺼﺣ تﺎﺒﺟﻮﻟا  ﺔﻔﻴﻔﺨﻟاﺮﻓﻮﺘﻤﻟا  ةءاﻮﺳ
	 ﻢﺗ  ﺎﻫداﺪﻋإﻓ ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ  وأﺮﺷﺎﻬﺋا ﻦﻣ  ﺔﻋﺎﺒﻟارﺎﺨﻟا  .ﻦﻴﻴﺟﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻻاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لواﺪﺠﻟا
	و،
	 صﺎﺨﻟا   مﺎﺠﺣﺄﺑﺺﺼﺤﻟا
	ﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟ ﻰﻖﺤﻠﻤﻟا
	ﺮﻌﺘﻠﻟ  فﻠﻋﻰ ﺔﻠﺜﻣأ  .ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟاو ،ءاﺪﻐﻟاو ،رﻮﻄﻔﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟ مﺎﻌﻄﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟ

	2.5 
	اﺬﻐﻟا مﺎﻈﻨﻟاﺋ  ﻲﺎﺒﻨﻟاﺗﻲ

	ّ
	ً
	 جﺎﺘﺤﻳ ﺔﺒﻠﻄﻟا ﻦﻴﻴﺗﺎﺒﻨﻟا   لﻮﺼﺤﻠﻟﻠﻋ  ﻰوﺮﺒﻟاﻦﻴﺗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﻦﻣ ،ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺲﻴﻟ   ﻂﻘﻓﺮﻐﺑض   لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋﻰ تﺎﻴﻤﻛ ﺔﻴﻓﺎﻛ   ﻦﻣوﺮﺒﻟاﻦﻴﺗ  ﻦﻜﻟوأﺎﻀﻳ
	   لﻮﺼﺤﻠﻟﻠﻋﻰ تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟا ندﺎﻌﻤﻟاو .ىﺮﺧﻷا ﻚﻟﺬﻟو ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   ﻢﺘﻳﻮﻨﺗﻊﻳ   ردﺎﺼﻣوﺮﺒﻟاتﺎﻨﻴﺗ ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا لﻼﺧ   .عﻮﺒﺳﻷا ﺄﺘﻟاوﺪﻛ ﻦﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗ دﺪﻋ ﻦﻣ   تﺎﺒﺟﻮﻟارﺎﻴﺨﻟاوتا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا ﻞﻜﻟ ﻦﻣ ﻲﺘﺒﺟو  .ءاﺬﻐﻟاو رﺎﻄﻓﻹا

	 
	ُ 
	وﻞﻤﺘﺸﺗ   ردﺎﺼﻣوﺮﺒﻟاﻦﻴﺗ ةﺪﻴﺠﻟا ﻦﻴﻴﺗﺎﺒﻨﻠﻟ  ﺎﻣﻠﻳ:ﻲ   ،لﻮﻘﺒﻟاﺮﺴﻜﻤﻟاتا   روﺬﺒﻟاو ﺰﻟا،ﺔﻴﺘﻳ   تﺎﺠﺘﻨﻣﻮﺼﻟاﺎﻳ ﻮﻓﻮﺘﻟا)   ﺐﻴﻠﺣوﻮﺼﻟا  ﺎﻳوﺮﺑو  ﻦﻴﺗﻮﺼﻟا  ﺎﻳﻤﻟا
	ﻛﺮﺐ   ﻞﺜﻣﻮﺼﻟاﺎﻳ (ﺔﻣوﺮﻔﻤﻟا ،ﺢﻤﻘﻟاو ،نﺎﻓﻮﺸﻟاو ،رزﻷاو ،ﺾﻴﺒﻟاو ﺾﻌﺑو تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا ،ﺐﻴﻠﺤﻟا)   ،ﻦﺒﺠﻟاوﺰﻟاو  .(يدﺎﺑﺆﻳيد  دﺎﻤﺘﻋﻻاﻠﻋﻰ نﺎﺒﺟﻷا  ﺾﻴﺒﻟاوإﻟ  ﻰ زةدﺎﻳ   ﺎﻣﻮﺘﺤﻳﻪﻳ   مﺎﻈﻨﻟااﺬﻐﻟاﺋﻲ ﻦﻣ  ﺔﻗﺎﻃو .ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧو ،نﻮﻫد

	P
	 ﻆﺣﻻ نأ لﻮﻘﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻦﻣ .تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣو) ،ﻚﻟذ اذإ ﺖﻨﻛ مﺪﺨﺘﺴﺗ لﻮﻘﺒﻟا   ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑوﺮﺑﻦﻴﺗ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﺺﺼﺨﻣو ﻦﻴﻴﺗﺎﺒﻨﻠﻟ  ﻚﻧﺈﻓﺰﺟ ﻲﻄﻐﺘﻟ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﺿﻹ جﺎﺘﺤﺘﺳرﺎﻀﺨﻟا ﺔﻴﺋﻓ .(ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻲ
	 ﻆﺣﻻ نأ لﻮﻘﺒﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻦﻣ .تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣو) ،ﻚﻟذ اذإ ﺖﻨﻛ مﺪﺨﺘﺴﺗ لﻮﻘﺒﻟا   ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑوﺮﺑﻦﻴﺗ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﺺﺼﺨﻣو ﻦﻴﻴﺗﺎﺒﻨﻠﻟ  ﻚﻧﺈﻓﺰﺟ ﻲﻄﻐﺘﻟ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﺿﻹ جﺎﺘﺤﺘﺳرﺎﻀﺨﻟا ﺔﻴﺋﻓ .(ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻲ

	و  ﺐﺠﻳﻠﻋﻰ   ﻊﻴﻤﺟراﺪﻤﻟاس نأ ﺮﻓﻮﺗ   رﺎﻴﺧﺎﺒﻧﺗﻲ   ﺪﺣاوﻠﻋﻰ ﻞﻗﻷا ﻦﻣ  .ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺘﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ
	و  ﺐﺠﻳﻠﻋﻰ   ﻊﻴﻤﺟراﺪﻤﻟاس نأ ﺮﻓﻮﺗ   رﺎﻴﺧﺎﺒﻧﺗﻲ   ﺪﺣاوﻠﻋﻰ ﻞﻗﻷا ﻦﻣ  .ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺘﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ

	2.7.3 
	:ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا 

	ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ   ﻦﻣنأ نﻮﻫﺪﻟا ﻲﻫ ﺪﺣأ ﻢﻫأ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻠﺣ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   نﺈﻓﻮﺟ  ةدوعﻮﻧ نﻮﻫﺪﻟا  ﻞﻜﺸﺗأﺮﺒﻛ ردﺎﺼﻣ .ﻖﻠﻘﻟا   ﺚﻴﺣﺆﺗيد ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻴﻨﻐﻟا نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا وأ   ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟاﺰﻟﺎﺑ  ﺖﻳﻮﺘﺤﻤﻟاو  ﺔﻳﻠﻋﻰ  تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛة ﻦﻣ نﻮﻫﺪﻟا  ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاإﻟﻰ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺪﻳﺪﻌﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا  ﺔﻴﺤﺼﻟا
	ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ   ﻦﻣنأ نﻮﻫﺪﻟا ﻲﻫ ﺪﺣأ ﻢﻫأ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓ  ﻲﺮﻣﺔﻠﺣ ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   نﺈﻓﻮﺟ  ةدوعﻮﻧ نﻮﻫﺪﻟا  ﻞﻜﺸﺗأﺮﺒﻛ ردﺎﺼﻣ .ﻖﻠﻘﻟا   ﺚﻴﺣﺆﺗيد ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻴﻨﻐﻟا نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا وأ   ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟاﺰﻟﺎﺑ  ﺖﻳﻮﺘﺤﻤﻟاو  ﺔﻳﻠﻋﻰ  تﺎﻴﻤﻛﺮﻴﺒﻛة ﻦﻣ نﻮﻫﺪﻟا  ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاإﻟﻰ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺪﻳﺪﻌﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا  ﺔﻴﺤﺼﻟا

	 
	ﻓﺮﻣ ﻲ.ﺔﻘﺣﻻ ﻞﺣا
	ﻓﺮﻣ ﻲ.ﺔﻘﺣﻻ ﻞﺣا

	  ﺔﻠﺜﻣأﻠﻋﻰ   ﺔﻳﺬﻏﻷاﻮﺘﺤﻤﻟا  ﺔﻳﻠﻋﻰ نﻮﻫﺪﻟا :ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﺔﻠﻣﺎﻛ ،ﻢﺳﺪﻟا   مﻮﺤﻠﻟاﺮﻤﺤﻟا  ،ءا ﺰﻟا،ﺪﺑ ،ﻦﻤﺴﻟا نﺎﺒﺟﻷا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ،نﻮﻫﺪﻟا ﻦﺒﺠﻟا ةﺪﺸﻘﻟاو ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ،ﻦﻫﺪﻠﻟ ىﻮﻠﺣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ،نﺎﺒﻟﻷا ىﻮﻠﺣو  .ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟاو ،ﻖﻧﺎﻘﻨﻟا ،بﻮﺒﺤﻟا
	  ﺔﻠﺜﻣأﻠﻋﻰ   ﺔﻳﺬﻏﻷاﻮﺘﺤﻤﻟا  ﺔﻳﻠﻋﻰ نﻮﻫﺪﻟا :ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﺒﻟﻷا ﺔﻠﻣﺎﻛ ،ﻢﺳﺪﻟا   مﻮﺤﻠﻟاﺮﻤﺤﻟا  ،ءا ﺰﻟا،ﺪﺑ ،ﻦﻤﺴﻟا نﺎﺒﺟﻷا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻨﺑ ،نﻮﻫﺪﻟا ﻦﺒﺠﻟا ةﺪﺸﻘﻟاو ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ،ﻦﻫﺪﻠﻟ ىﻮﻠﺣ تﺎﺠﺘﻨﻣ ،نﺎﺒﻟﻷا ىﻮﻠﺣو  .ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟاو ،ﻖﻧﺎﻘﻨﻟا ،بﻮﺒﺤﻟا

	2.7.4 
	:ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا 

	ٍَُُْ
	ﺗﻨ
	ﺘ
	ﺞ نﻮﻫﺪﻟا ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا وأ ضﺎﻤﺣﻷا ﺔﻴﻨﻫﺪﻟا ،ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا لﻼﺧ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟا ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا   ﻢﺳﺎﺑرﺪﻬﻟا»  ﺔﺟﺰﺠﻟا  ﺔﻴﺋ ﺰﻠﻟ.«تﻮﻳ ﺚﻴﺣ  لﻮﺤﺘﺗ زتﻮﻳ ﻲﻬﻄﻟا  ،ﺔﻠﺋﺎﺴﻟاإﻟ  ﻰداﻮﻣ
	 ﺔﺒﻠﺻ   ﻪﺒﺷﺮﻘﺘﺴﻣ،ة ﻪﺒﺸﺗ ﻦﻫﺪﻟا وأ   ﻦﻤﺴﻟاﺎﺒﻨﻟاﺗ،ﻲ   ﺎﻤﻣﻳ
	  ﻞﻴﻄﺮﺘﻓة ﺔﻴﺣﻼﺻ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا .ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا نﻮﻫﺪﻟا ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا ﺮﻀﺗ ﺔﺤﺼﺑ ﺐﻠﻘﻟا اﺬﻬﻟ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺎﻬﻟاﺪﺒﺘﺳا نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ ﺔﻳدﺎﺣﻷا  وأﺮﻣﺄﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﺮﻃﺎﺨﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟ ،ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا ﺮﻴﻏ نﻮﻫﺪﻟا.ﺐﻠﻘﻟا ضا

	.ً 
	   ﺎﻤﻴﻓﻠﻳﻲ   ﺔﻠﺜﻣأﻠﻋﻰ ردﺎﺼﻣ نﻮﻫﺪﻟا :ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا ﺔﺼﻠﺨﺘﺴﻤﻟا   ﻦﻣ ﺰﻟاتﻮﻳ ،ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا   ﻦﻤﺴﻟارﺎﻤﻟا،ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﺟﻦﻳ   تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاوزﻮﺒﺨﻤﻟا  ةﻮﻜﺴﺒﻟاو  ﺖﻳوﺪﻟاو  ﺖﻧﻮﻜﺴﺑو  ﺖﻳ ﺰﻟاةﺪﺑ ﺔﻨﻴﺠﻋو  ﺮﻜﺴﻟاﺰﻫﺎﺠﻟا  ة ﺰﻟاورﺪﻬﻤﻟا تﻮﻳﺰﺟ ﺔﺟﺎﻴﺋ

	 :18 . 
	ﺮﻳﻰﺟ   عﻼﻃﻻاﻠﻋﻰ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	 ﺰﻤﻟﺪﻳ ﻦﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ﻦﻋوﺪﺣوﺬﻐﺘﻟا ﻢﻴﻘﻟا د  هﺎﺒﺘﻧﻻا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ ﺔﻳ
	Figure

	2.8 
	رﻮﻈﺤﻤﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺔﻤﺋﺎﻗ  ةﻓراﺪﻤﻟا ﻲس

	 :14 ً ً. 
	 ﺐﺠﻳ نأ ﺮﻈﺤﺗ   ﺔﻤﻌﻃﻷاراﻮﻟا  ةدﻓﻲ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	ﺮﻈﺣا
	ﺎﻣﺎﺗ
	 وأ ﺪﻴﻘﻳ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﻬﻀﻌﺑ   ﺐﺴﺣوﺮﺸﻟاط  ﺔﻨﻴﺒﻤﻟاﻓﻲ .لوﺪﺠﻟا  ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﻓرﻮﻈﺤﻤﻟاة ﻦﻟ   ﻢﺘﻳﺮﻋﺎﻬﺿ وأ ﺎﻬﻌﻴﺑ   وأوﺮﺘﻟاﺞﻳ  ﺎﻬﻟﻓ  ﻲراﺪﻤﻟاس ﺎﻣ ﻢﻟ ﻦﻜﻳ  ﺎﻬﺑ ﺢﻤﺴﺗ ةدﺪﺤﻣ تاءﺎﻨﺜﺘﺳا كﺎﻨﻫ
	Figure


	ﻲﺘﻟا ،ﺎﻬﻌﺒﺘﻧ :ﻲﻫ ،ﺢﻠﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا ،ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟاو  ﺖﺴﻴﻟوﺮﻌﺴﻟاﺮﺤﻟا تا را.هﺎﺒﺘﻧﻹا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻫ ﺎﻫﺪﺣﻮﻟ ﺔﻳ
	ﻲﺘﻟا ،ﺎﻬﻌﺒﺘﻧ :ﻲﻫ ،ﺢﻠﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟا نﻮﻫﺪﻟاو ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا ،ﺔﻟﻮﺤﺘﻤﻟاو  ﺖﺴﻴﻟوﺮﻌﺴﻟاﺮﺤﻟا تا را.هﺎﺒﺘﻧﻹا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻫ ﺎﻫﺪﺣﻮﻟ ﺔﻳ

	ً ً. 
	   ﺚﻴﺣﺮﻳﻂﺒﺗ   كﻼﻬﺘﺳﻻاﺰﻟاﺪﺋا ﻦﻣ   هﺬﻫﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻠﻋﻰ  ىﺪﻤﻟاﻮﻄﻟا  ﻞﻳﺮﻣﻷﺎﺑضا ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا   ﻂﻤﻨﺑوفوﺮﻇ ةﺎﻴﺤﻟا   ﻞﺜﻣراعﺎﻔﺗ ﻂﻐﺿ   ،مﺪﻟاﺮﻣض ،يﺮﻜﺴﻟا لوﺮﺘﺴﻴﻟﻮﻛ مﺪﻟا ﺎﻫﺮﻴﻏو   ﻦﻣﺮﻣﻷا.ضا ﻪﻴﻠﻋو ﻪﻧﺈﻓ ﻦﻣ يروﺮﻀﻟا ﻂﺒﺿ   كﻼﻬﺘﺳﻻاﺰﻟاﺪﺋا   هﺬﻬﻟﻮﻜﻤﻟاتﺎﻧ ،ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  نﺎﻤﻀﻟﻮﺟو وﺬﻐﺗ تادﺎﻋ د أ ﺔﻳ ﺎﻧﺎﻣأ ﺮﺜﻛ
	 أوﺔﻴﺤﺻ ﺮﺜﻛ

	2.7.1 
	:ﺢﻠﻤﻟا 

	ً
	ﺮﺒﺘﻌﻳﻮﺼﻟامﻮﻳد ﻦﻣ تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ،نﺎﺴﻧﻺﻟ ﻦﻜﻟو  تﺎﻴﻤﻛﻮﺼﻟامﻮﻳد ﻲﺘﻟا ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳا ﻒﻠﺘﺨﺗ   فﻼﺘﺧﺈﺑوﻦﻳﺎﺒﺗ نﺎﻜﺴﻟا لﻮﺣ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺪﻘﻓ ﺢﺒﺻأ   ﺢﻠﻤﻟارﺪﺼﻣا
	 ،ﻖﻠﻘﻠﻟ ﺪﻌﺑ نأ تﺮﻬﻇأ ﺪﻳﺪﻌﻟا  ﻦﻣرﺪﻟاتﺎﺳا ﺔﻴﺜﺤﺒﻟا  ﺔﻗﻼﻋإ  ﺔﻴﺑﺎﺠﻳﺮﻃ  ﺔﻳد ﺮﺗﻂﺑ ﻦﻴﺑ لوﺎﻨﺗ تﺎﻴﻤﺣ  ﺔﻴﺋاﺬﻏﻮﺻ ﺎﻬﺑرﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹاو مﻮﻳد.مﺪﻟا ﻂﻐﺿ عﺎﻔﺗ

	َُ َ ُ
	 ﻦﻜﻤﻳ نأ نﻮﻜﻳ رﺪﺼﻣ  ﺢﻠﻤﻟاﻓﻲ ءاﺬﻐﻟا ﻮﻫ   ﺔﻳﺬﻏﻷاﺰﻬﺠﻤﻟاة ﺔﻌﻨﺼﻤﻟاو ﺎﻬﻧﻷ ﺎﻣإ نأ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﺑ تﺎﻴﻤﻛ ﺢﻠﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻞﺜﻣ)   تﺎﺒﺟﻮﻟاﺰﻫﺎﺠﻟا،ة  مﻮﺤﻠﻟاوﻟﺎﻌﻤﻟا
	 ﺔﺠﻤﻟاو
	ﻔﺠ،ﺔﻔ   ،نﺎﺒﺟﻷاوروﻖﺋﺎﻗ   ،ﺲﻃﺎﻄﺒﻟاﻮﻨﻟاو  ﺰﻴﻟد ﺮﺳﺔﻌﻳ ،ﺮﻴﻀﺤﺘﻟا (ﺎﻫﺮﻴﻏو وأ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻫرﺎﺸﺘﻧا كﻼﻬﺘﺳاو سﺎﻨﻟا   تﺎﻴﻤﻜﻟﺮﻴﺒﻛة ﻞﺜﻣ)ﺎﻬﻨﻣ ﺰﺒﺨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو   بﻮﺒﺤﻟاﻟﺎﻌﻤﻟا
	فﺎﻀ

	.(ﺔﺠ ﺎﻤﻛ نأ   ﺢﻠﻤﻟا ﻳأ ﺎﻀﻳإﻟﻰ مﺎﻌﻄﻟا لﻼﺧ ﻮﻬﻄﻟا   تﺎﺒﻌﻜﻣ)ﺮﻤﻟا(ﺔﻗ  وأﻠﻋﻰ ةﺪﺋﺎﻣ  مﺎﻌﻄﻟاﻮﺼﻟا ﺔﺼﻠﺻ)  .(ةﺪﺋﺎﻤﻟا ﺢﻠﻣو ،ﻚﻤﺴﻟا ﺔﺼﻠﺻ وأ ،ﺎﻳ
	.(ﺔﺠ ﺎﻤﻛ نأ   ﺢﻠﻤﻟا ﻳأ ﺎﻀﻳإﻟﻰ مﺎﻌﻄﻟا لﻼﺧ ﻮﻬﻄﻟا   تﺎﺒﻌﻜﻣ)ﺮﻤﻟا(ﺔﻗ  وأﻠﻋﻰ ةﺪﺋﺎﻣ  مﺎﻌﻄﻟاﻮﺼﻟا ﺔﺼﻠﺻ)  .(ةﺪﺋﺎﻤﻟا ﺢﻠﻣو ،ﻚﻤﺴﻟا ﺔﺼﻠﺻ وأ ،ﺎﻳ

	2.7.2 
	:ﺮﻜﺴﻟا 

	ٍ ٍ 
	ﺮﺒﺘﻌﻳﺮﻜﺴﻟا   رﺪﺼﻣﻖﻠﻗ
	ﻢﺋاد
	ﻠﻋﻰ ﺔﺤﺻ ،لﺎﻔﻃﻷا ﺚﻴﺣ ﻪﻧأ  ﻢﻫﺪﻤﻳ

	 
	 

	ً
	ﺮﻌﺴﺑ  تاﺮﺣ راﺔﻳ ﻻ ةﺪﺋﺎﻓ .ﺎﻬﻨﻣ ﻢﺴﺠﻟﺎﻓ   مﻮﻘﻳ ﺰﺨﺘﺑﻦﻳ تﺎﻴﻤﻜﻟا ﺔﻀﺋﺎﻔﻟا ﻦﻣ ﺮﻜﺴﻟا ﺎﻤﻛ نﺰﺨﺗ .نﻮﻫﺪﻟا  ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑوإﻟﻰ نأ كﻼﻬﺘﺳا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻳﺬﻏﻸﻟ ﺔﻴﻨﻐﻟا ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ  ﺐﺒﺴﺘﻳﻓﻲ  ﻢﻬﻠﻌﺟأﺮﺜﻛ   ﻼﺴﻛورﻮﻌﺷا
	 .عﻮﺠﻟﺎﺑ ﻦﻣ هﺬﻫ   ﺔﻳﺬﻏﻷاﻮﺘﺤﻤﻟا  ﺔﻳﻠﻋﻰ :ﺮﻜﺴﻟا   تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا زﺎﻐﻟاﺔﻳ تﺎﺻﺎﺼﻤﻟاو   ىﻮﻠﺤﻟاوزﻮﺒﺨﻤﻟاوتا   عاﻮﻧأوﻮﻛﻮﺸﻟاﺔﺗﻻ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ةﻼﺤﻤﻟا ،ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ  .ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو

	   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑيﻷ فﺎﻨﺻأ ﺔﻴﺋاﺬﻏ وأ ﺔﻤﻌﻃأ   ﺮﻴﻏراوةد ﻦﻤﺿ ﺔﻤﺋﺎﻗ داﻮﻤﻟا
	   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑيﻷ فﺎﻨﺻأ ﺔﻴﺋاﺬﻏ وأ ﺔﻤﻌﻃأ   ﺮﻴﻏراوةد ﻦﻤﺿ ﺔﻤﺋﺎﻗ داﻮﻤﻟا
	   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑيﻷ فﺎﻨﺻأ ﺔﻴﺋاﺬﻏ وأ ﺔﻤﻌﻃأ   ﺮﻴﻏراوةد ﻦﻤﺿ ﺔﻤﺋﺎﻗ داﻮﻤﻟا

	ّ :148 . 
	   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟارﻮﻈﺤﻤﻟا  ةﻓﻲ ﻖﺤﻠﻤﻟا
	  لوﺪﺠﻟا
	 ،ﺮﻳ  ﻰﺟﺮﻟا  عﻮﺟإﻟﻰ  لوﺪﺠﻟا
	Figure
	رﺎﻘﻤﻟﺔﻧ ىﺪﻤﻟا حﻮﻤﺴﻤﻟا ﻪﺑ ﻦﻣ تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا ﻲﺘﻟا ﻲﻋﺪﺘﺴﺗ  هﺎﺒﺘﻧﻹا

	2.9 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا 

	ﺐﺠﻳ نأ   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ ﻦﻣ نأ ﻞﻛ مﺎﻌﻃ ﻢﺘﻳ  ﻪﻌﻴﺑﻓ  ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﺪﻗ ﻢﺗ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﻪﻨﻣ ﻦﻣو ﻪﻧأ ﻞﻤﺤﻳ ﺔﻗﺎﻄﺑ   ﺔﻴﺋاﺬﻏﻮﻳﺢﺿ   ﺎﻬﻴﻠﻋﻮﺘﺤﻣﻪﺗﺎﻳ ﻦﻣ ﺢﻠﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟاو نﻮﻫﺪﻟاو  ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاإﻟﻰ ﺐﻧﺎﺟ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ىﺮﺧﻷاراﻮﻟا  ةدﻓ ﻲﻮﻤﻧجذ  تﺎﻧﺎﻴﺒﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳراﻮﻟاةد .هﺎﻧدأ  ﻲﻐﺒﻨﻳﻮﺗﺢﻴﺿ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ   تﺎﻳﺬﻐﻤﻟاراﻮﻟاةد هﺎﻧدأ ﻊﻴﻤﺠﻟ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟا  ﺎﻤﺑ سﻓ .تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟاو تﺎﺒﺟﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲ
	ﺐﺠﻳ نأ   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ ﻦﻣ نأ ﻞﻛ مﺎﻌﻃ ﻢﺘﻳ  ﻪﻌﻴﺑﻓ  ﻲرﺪﻤﻟاﺔﺳ ﺪﻗ ﻢﺗ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﻪﻨﻣ ﻦﻣو ﻪﻧأ ﻞﻤﺤﻳ ﺔﻗﺎﻄﺑ   ﺔﻴﺋاﺬﻏﻮﻳﺢﺿ   ﺎﻬﻴﻠﻋﻮﺘﺤﻣﻪﺗﺎﻳ ﻦﻣ ﺢﻠﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟاو نﻮﻫﺪﻟاو  ﺔﻌﺒﺸﻤﻟاإﻟﻰ ﺐﻧﺎﺟ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ىﺮﺧﻷاراﻮﻟا  ةدﻓ ﻲﻮﻤﻧجذ  تﺎﻧﺎﻴﺒﻟاوﺬﻐﺘﻟا  ﺔﻳراﻮﻟاةد .هﺎﻧدأ  ﻲﻐﺒﻨﻳﻮﺗﺢﻴﺿ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ   تﺎﻳﺬﻐﻤﻟاراﻮﻟاةد هﺎﻧدأ ﻊﻴﻤﺠﻟ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﻣﺪﻘﻤﻟاإﻟ ﻰراﺪﻤﻟا  ﺎﻤﺑ سﻓ .تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟاو تﺎﺒﺟﻮﻟا ﻚﻟذ ﻲ

	Table
	TR
	 ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﺳا

	TR
	:ﺎﺻﻓنزﻮﻟا ﻲ

	TR
	 ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ

	  ﻞﻜﻟ100 ﺮﺟما
	  ﻞﻜﻟ100 ﺮﺟما
	 ﺔﺼﺣ ﻞﻜﻟ

	TR
	ﺮﻌﺴﻟاﺮﺤﻟا تارا  ﺔﻳ

	TR
	 ﺮﻜﻟارﺪﻴﻫﻮﺑ  تا

	TR
	ﺎﻤﺟإﻟﺮﻜﺴﻟا ﻲ تﺎﻳ

	TR
	 فﺎﻀﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟا

	TR
	  فﺎﻴﻟﻷا

	TR
	وﺮﺒﻟا  تﺎﻨﻴﺗ

	TR
	ﺎﻤﺟإﻟنﻮﻫﺪﻟا ﻲ

	TR
	  ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا

	TR
	ﻮﺼﻟا  مﻮﻳد


	2.10 
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻢﻴﻘﻟا بﺎﺴﺘﺣا 

	ﺢﻤﺴﺗ ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا بﺎﺴﺘﺣﺈﺑ   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ قﺮﻄﺑ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻤﻛ نأ اﺬﻫ ﺮﻣﻷا ﻻ   ﺐﻠﻄﺘﻳروﺮﻀﻟﺎﺑ  ةﺮﺟإءا ﻞﻴﻠﺤﺗ ،يﺮﺒﺘﺨﻣ ﻦﻜﻤﻴﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا بﺎﺴﺘﺣا   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ   ءﺎﻨﺑﻠﻋﻰ عﻮﻧ .ﺞﺘﻨﻤﻟا  نإ
	ﺢﻤﺴﺗ ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا بﺎﺴﺘﺣﺈﺑ   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ قﺮﻄﺑ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻤﻛ نأ اﺬﻫ ﺮﻣﻷا ﻻ   ﺐﻠﻄﺘﻳروﺮﻀﻟﺎﺑ  ةﺮﺟإءا ﻞﻴﻠﺤﺗ ،يﺮﺒﺘﺨﻣ ﻦﻜﻤﻴﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا بﺎﺴﺘﺣا   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ   ءﺎﻨﺑﻠﻋﻰ عﻮﻧ .ﺞﺘﻨﻤﻟا  نإ
	ﺢﻤﺴﺗ ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا بﺎﺴﺘﺣﺈﺑ   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ قﺮﻄﺑ .ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻤﻛ نأ اﺬﻫ ﺮﻣﻷا ﻻ   ﺐﻠﻄﺘﻳروﺮﻀﻟﺎﺑ  ةﺮﺟإءا ﻞﻴﻠﺤﺗ ،يﺮﺒﺘﺨﻣ ﻦﻜﻤﻴﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟ داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا بﺎﺴﺘﺣا   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ   ءﺎﻨﺑﻠﻋﻰ عﻮﻧ .ﺞﺘﻨﻤﻟا  نإ

	  ﻢﻴﻘﻟاﻮﻤﻟا  ﺔﺤﺿﻓﻲ لوﺪﺟ   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﻲﻫ   ﺔﺑﺎﺜﻤﺑﻮﺘﻣﻂﺳ ﺔﻤﻴﻗ ﻞﻛ   ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﻫو يﺬﻐﻣﻠﻋ  ﺎﻣ ﻰﻠﻳ  :ﻲ
	  ﻢﻴﻘﻟاﻮﻤﻟا  ﺔﺤﺿﻓﻲ لوﺪﺟ   ﻢﻴﻘﻟاوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﻲﻫ   ﺔﺑﺎﺜﻤﺑﻮﺘﻣﻂﺳ ﺔﻤﻴﻗ ﻞﻛ   ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﻫو يﺬﻐﻣﻠﻋ  ﺎﻣ ﻰﻠﻳ  :ﻲ
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	.ءاﺬﻐﻠﻟ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔﻬﺠﻟا ﻞﻴﻠﺤﺗ

	 بﺎﺴﺘﺣا ﻢﻴﻘﻟا نﻮﻜﻳ ﻦﻣ   ﻢﻴﻘﻟاﻮﺘﻤﻟاﺔﻄﺳ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا وأ  ﺔﻴﻠﻌﻔﻟاﻮﻜﻤﻠﻟ وأ ،ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﻧ
	 بﺎﺴﺘﺣا ﻢﻴﻘﻟا نﻮﻜﻳ ﻦﻣ   ﻢﻴﻘﻟاﻮﺘﻤﻟاﺔﻄﺳ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا وأ  ﺔﻴﻠﻌﻔﻟاﻮﻜﻤﻠﻟ وأ ،ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﻧ


	  .مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟاو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﻳ بﺎﺴﺘﺣﻻا
	  .مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﻮﺒﻘﻤﻟاو ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﻳ بﺎﺴﺘﺣﻻا

	و بﺎﺴﺘﺣﻻ ىﺮﺧأ قﺮﻃوﺬﻐﺘﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ  :ﺔﻳ
	و بﺎﺴﺘﺣﻻ ىﺮﺧأ قﺮﻃوﺬﻐﺘﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ  :ﺔﻳ

	ﺮﺑﺞﻣﺎﻧ ﻞﻴﻠﺤﺗ   ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺪﻤﺘﻌﻣ ﻦﻣ   ﻞﺒﻗرادإة ﺔﻣﻼﺳ  وأ ،ءاﺬﻐﻟا
	ﺮﺑﺞﻣﺎﻧ ﻞﻴﻠﺤﺗ   ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟوﺬﻐﺘﻟاﺔﻳ ﺪﻤﺘﻌﻣ ﻦﻣ   ﻞﺒﻗرادإة ﺔﻣﻼﺳ  وأ ،ءاﺬﻐﻟا

	رﺎﺒﺘﺧاتا ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻣ ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﺒﺘﺨﻤﻟاتا ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻦﻣ  ﻞﺒﻗرادإ،ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ة
	رﺎﺒﺘﺧاتا ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻣ ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﺒﺘﺨﻤﻟاتا ةﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻦﻣ  ﻞﺒﻗرادإ،ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ة

	   ﻦﻜﻤﻳﺮﺟإءا بﺎﺴﺣ يوﺪﻳ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻲﻨﻬﻣ   ﻞﻫﺆﻣﺎﺼﺧأ)ﺋﻲ /ﺔﻳﺬﻐﺗﺎﺼﺧأﺋﻲ   ﺔﻴﻤﺣو(ﺔﻳﺬﻐﺗ   ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑﺮﻤﻟاﻊﺟا ﻲﺘﻟا   ﻢﺘﻳﻮﺘﻟاﺔﻴﺻ  ﺎﻬﺑد ﺔﻳﺪﻠﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣﺑ .ﻲ
	   ﻦﻜﻤﻳﺮﺟإءا بﺎﺴﺣ يوﺪﻳ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻲﻨﻬﻣ   ﻞﻫﺆﻣﺎﺼﺧأ)ﺋﻲ /ﺔﻳﺬﻐﺗﺎﺼﺧأﺋﻲ   ﺔﻴﻤﺣو(ﺔﻳﺬﻐﺗ   ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑﺮﻤﻟاﻊﺟا ﻲﺘﻟا   ﻢﺘﻳﻮﺘﻟاﺔﻴﺻ  ﺎﻬﺑد ﺔﻳﺪﻠﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣﺑ .ﻲ

	1. 
	ﺮﻳﺮﻤﻟا لواﺪﺠﻟﺎﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻا ﻰﺟ  ﺔﻴﻌﺟﻓﻲ ﻖﺤﻠﻤﻟا 
	Figure

	2.11 
	 رﺪﺗﻮﻤﻟا ﺐﻳرادإو ﻦﻴﻔﻇراﺪﻤﻟا تاس

	 ﺐﺠﻳ نأ   ﻞﺼﺤﻳرﺪﻣءا تﺎﻛﺮﺷ داﻮﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاوﺪﻨﻣوﺑ  ﻲرادإ  تاراﺪﻤﻟاس اﻮﻟواﺪﺘﻣو داﻮﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻠﻋ  ﻰرﺪﺘﻟا  ﺐﻳﺮﻟاﻲﻤﺳ  ﺐﺳﺎﻨﻤﻟاﻓﻲ  تﻻﺎﺠﻤﻟا وﺬﻐﺘﻟاﺆﻣ لﺎﻤﻋﺄﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳ  .ﻢﻬﺗﺎﺴﺳ
	 ﺐﺠﻳ نأ   ﻞﺼﺤﻳرﺪﻣءا تﺎﻛﺮﺷ داﻮﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاوﺪﻨﻣوﺑ  ﻲرادإ  تاراﺪﻤﻟاس اﻮﻟواﺪﺘﻣو داﻮﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻠﻋ  ﻰرﺪﺘﻟا  ﺐﻳﺮﻟاﻲﻤﺳ  ﺐﺳﺎﻨﻤﻟاﻓﻲ  تﻻﺎﺠﻤﻟا وﺬﻐﺘﻟاﺆﻣ لﺎﻤﻋﺄﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﻳ  .ﻢﻬﺗﺎﺴﺳ

	2.12 
	ﺶﻴﺘﻔﺘﻟا 
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	نأ
	ﻲﻐﺒﻨﻳ   ﻒﻨﺼﺗﺆﻤﻟاتﺎﺴﺳ   ﻲﺘﻟارﻮﺗد   ﺔﻤﻌﻃﻷاﺰﻫﺎﺠﻟاة  ﺔﻴﻟﺎﻌﻟارﻮﻄﺨﻟا  ةﺆﻤﻛتﺎﺴﺳ داﻮﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻏ  ﺔﻴﻟﺎﻋرﻮﻄﺨﻟاة ﻦﻤﺿ مﺎﻈﻧ   ﺶﻴﺘﻔﺗﺆﻤﻟاتﺎﺴﺳ   ،ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاوﺐﺠﻳ نأ ﻢﺘﻳ ﺎﻬﺸﻴﺘﻔﺗ ﻞﻜﺸﺑ  يرودﺮﻣ  ةﻠﻋ .ﺮﻬﺷأ ﺔﺘﺳ ﻞﻛ ﻞﻗﻷا ﻰ
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	 ﺐﺠﻳ نأ ﻲﻄﻐﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺶﻴﺘﻔﺘﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﺣاﻮﻧ ﺔﻣﻼﺳ  ﺔﻳﺬﻏﻷا.ﺔﻠﺻ تاذ ىﺮﺧأ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ يأو ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو

	َََُُُْ
	َََُُُْ
	 ﺐﺠﻳ  نأﺗ
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	ﻴ
	ﻢ تﺎﻴﻠﻤﻋ ﺶﻴﺘﻔﺘﻟا يأ ﺮﻴﻴﻐﺗ  ﻖﻠﻌﺘﻣﻤﻟﺎﺑ
	ﻮ
	ر
	 د ﺮﻃ) تﺎﻴﻠﻤﻌﻟاوأﻤﻟا وأ (ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻘﻳ
	ﻨ
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	2.13
	 ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا 

	ً
	ﺐﺠﻳ نأ ﻢﺘﻳ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻖﻴﺒﻄﺗ ئدﺎﺒﻤﻟا   ﺔﻴﻬﻴﺟﻮﺘﻟارﻹا)(تادﺎﺷ   تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟاوراﻮﻟا  ةدﻓﻲ   هﺬﻫﻮﻟا  ﺔﻘﻴﺛ رود ﺎﻳ
	 ﻦﻣ ﻞﺟأ ﻖﻘﺤﺘﻟا   ﻦﻣ.ﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ

	   ﺐﺠﻳﻠﻋ  ﻰرادإ  تاراﺪﻤﻟاس نأ مﻮﻘﺗ ﻢﻴﻴﻘﺘﺑ   ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﺮﺒﻟاﺞﻣﺎﻧ ﻦﻣ لﻼﺧ ﺎﻣﻠﻳ:ﻲ
	   ﺐﺠﻳﻠﻋ  ﻰرادإ  تاراﺪﻤﻟاس نأ مﻮﻘﺗ ﻢﻴﻴﻘﺘﺑ   ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﺮﺒﻟاﺞﻣﺎﻧ ﻦﻣ لﻼﺧ ﺎﻣﻠﻳ:ﻲ
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	Figure
	لﺪﻌﻣ كﻼﻬﺘﺳا داﻮﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا ﻦﻴﺑ لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻣ
	 ﻢﻴﻴﻘﺗ روﺮﻣ ﺖﻗﻮﻟا   تﺎﻧﺎﻴﺑ)ﺎﻤﺟإﻟﻲ كﻼﻬﺘﺳا ﻞﻛ عﻮﻧ ﻦﻣ عاﻮﻧأ مﺎﻌﻄﻟا  .(ﺺﺼﺤﻟﺎﺑ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ
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	Figure
	ﺮﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗو ﺔﻓ .لﺎﻔﻃﻷاو ﻦﻴﻤﻠﻌﻤﻟا ﻦﻴﺑ كﻮﻠﺴﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ

	  .لﺎﻔﻃﻷا طﺎﺸﻧ لﺪﻌﻣو نزﻮﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ
	  .لﺎﻔﻃﻷا طﺎﺸﻧ لﺪﻌﻣو نزﻮﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ
	  .لﺎﻔﻃﻷا طﺎﺸﻧ لﺪﻌﻣو نزﻮﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ
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	8) 1 ﻮﺑ  =ﺮﻄﻗ ﺔﺻ20 ﺮﺘﻤﻴﺘﻨﺳ(
	8) 1 ﻮﺑ  =ﺮﻄﻗ ﺔﺻ20 ﺮﺘﻤﻴﺘﻨﺳ(
	 (ﺎﻜﻟﻮﻜﻟا وأ نﺎﻨﻟا) يﺪﻨﻫ ﺰﺒﺧ

	1.5) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟ(ما
	1.5) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟ(ما
	 ةﻼﺤﻣ ﺮﺋﺎﻄﻓ

	1.5 وأ  =ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟما
	1.5 وأ  =ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟما
	ﺮﻋ ﺰﺒﺧﺑ ﻲ

	2 ﺶﻣﺮﻘﻣ ﺮﻴﻐﺻ ﻒﻴﻏر
	2 ﺶﻣﺮﻘﻣ ﺮﻴﻐﺻ ﻒﻴﻏر
	 ﻮﻛﺎﺘﻟا ﺰﺒﺧ

	1 ﻮﺘﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻦﻣ) ﻂﺳ1.5 وأ  =ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟ(ما
	1 ﻮﺘﻤﻟا ﻢﺠﺤﻟا ﻦﻣ) ﻂﺳ1.5 وأ  =ﺔﺼﻧ43 ﺮﺟ(ما
	رﻮﺘﻟا  ﻼﻴﺗ

	4) 1 ﻮﺑﺮﻣ ،ﺔﺻ  = ﻊﺑ10 ﺮﺘﻤﻴﺘﻨﺳ(
	4) 1 ﻮﺑﺮﻣ ،ﺔﺻ  = ﻊﺑ10 ﺮﺘﻤﻴﺘﻨﺳ(
	اﻮﻔﻟا ﻚﻌﻛ  ﻪﻛ

	2/1 بﻮﻛ
	2/1 بﻮﻛ
	 (خﻮﺒﻄﻣ) ﻞﻏﺮﺒﻟا

	2/1 بﻮﻛ
	2/1 بﻮﻛ
	 (خﻮﺒﻄﻣ)نﺎﻓﻮﺸﻟا



	4/3 بﻮﻛ
	4/3 بﻮﻛ
	4/3 بﻮﻛ
	ﺰﻫﺎﺟ ةﻼﺤﻣ ﺮﻴﻏ رﺎﻄﻓا بﻮﺒﺣ  ﻞﻛﻸﻟ ة

	4/1 بﻮﻛ
	4/1 بﻮﻛ
	ﺮﺟﻮﻧا رﺎﻄﻓا بﻮﺒﺣ ﻦﻣ عﻮﻧ) ﻢﺳﺪﻟا عوﺰﻨﻣ ﻻ( 

	2/1 بﻮﻛ
	2/1 بﻮﻛ
	ﻮﺴﻟا ﺔﻄﻨﺤﻟا بﻮﺒﺣ) ةﺎﻜﺸﻜﻟا  (ءاد

	4/1 بﻮﻛ
	4/1 بﻮﻛ
	ﻮﻤﻟاﻠﺳ رﺎﻄﻓا بﻮﺒﺣ ﻦﻣ عﻮﻧ)ﻲ( 

	3/1 بﻮﻛ
	3/1 بﻮﻛ
	وﺮﻜﻤﻟا  (ﺔﻴﻠﻐﻣ) ﺔﻴﻬﻄﻣ ﻲﺘﻴﺟﺎﺒﺳ ،ﺔﻧ

	3/1 بﻮﻛ
	3/1 بﻮﻛ
	 (ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ) اﻮﻨﻴﻛ

	3/1 بﻮﻛ
	3/1 بﻮﻛ
	 خﻮﺒﻄﻣ (ﻲﻨﺑ وأ ﺾﻴﺑأ) زرأ

	2/1 بﻮﻛ
	2/1 بﻮﻛ
	ﺰﻫﺎﺟ) ﻪﻟﻮﺒﺗ  (ة

	3/1 بﻮﻛ
	3/1 بﻮﻛ
	ﺮﻔﺒﻟا)تﻮﻬﻴﻨﻤﻟا وأ ﺎﻓﺎﺳﺎﻛ  (ة

	بﻮﻛ ½
	بﻮﻛ ½
	رذ  (ﺔﺌﻴﻧ ،ةﺪﻤﺠﻣ ،ﺔﻴﻠﻐﻣ) ة

	5 وأ  =ﺔﺼﻧ140 ﺮﺟ(بﻮﻛ ½) ما
	5 وأ  =ﺔﺼﻧ140 ﺮﺟ(بﻮﻛ ½) ما
	رذ زﻮﻛ  ة

	1 بﻮﻛ
	1 بﻮﻛ
	 ﺞﺿﺎﻧ ،ﺔﻨﺠﻟا زﻮﻣ

	3 وأ= ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟ ما
	3 وأ= ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟ ما
	  :ﺲﻃﺎﻄﺑﻮﺸﻣ •  ﺮﻴﺸﻘﺗ نوﺪﺑ ﺔﻳ

	3 وأ  = ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟما
	3 وأ  = ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟما
	 ﺔﻗﻮﻠﺴﻣ •

	بﻮﻛ ½
	بﻮﻛ ½
	وﺮﻬﻣ •  ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻊﻣ ﺔﺳ

	2 وأ  = ﺔﺼﻧ56 ﺮﺟما
	2 وأ  = ﺔﺼﻧ56 ﺮﺟما
	و •ر ،ﺰﺟدزﻮﺒﺨﻣ) ﻖﺋﺎﻗ  (ة

	بﻮﻛ ½
	بﻮﻛ ½
	ﻮﻠﺣ ﺎﻃﺎﻄﺑ ،مﺎﻴﻟا  ة


	 اﻮﻔﻟا اﻮﻔﻟا ﺮﺋﺎﺼﻋو ﻪﻛﻪﻛ
	 اﻮﻔﻟا اﻮﻔﻟا ﺮﺋﺎﺼﻋو ﻪﻛﻪﻛ
	 اﻮﻔﻟا اﻮﻔﻟا ﺮﺋﺎﺼﻋو ﻪﻛﻪﻛ
	 اﻮﻔﻟا اﻮﻔﻟا ﺮﺋﺎﺼﻋو ﻪﻛﻪﻛ

	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا0 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما60 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ
	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا0 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما60 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ

	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا

	4) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟ(ما
	4) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟ(ما
	ﺮﺸﻘﻟا ﻊﻣ) حﺎﻔﺗ( 

	4 تﺎﻘﻠﺣ
	4 تﺎﻘﻠﺣ
	 (ﻒﻔﺠﻣ) حﺎﻔﺗ

	4 ﺮﻤﺛ) تا5 وأ ½  = ﺔﺼﻧ165 ﺮﺟ(ما
	4 ﺮﻤﺛ) تا5 وأ ½  = ﺔﺼﻧ165 ﺮﺟ(ما
	 جزﺎﻃ ﺶﻤﺸﻣ

	8 فﺎﺼﻧأ
	8 فﺎﺼﻧأ
	 ﻒﻔﺠﻣ ﺶﻤﺸﻣ

	4) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟ(ما
	4) 1 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟ(ما
	 زﻮﻣ

	بﻮﻛ ¾
	بﻮﻛ ¾
	ﻮﺳأ تﻮﺗ) تﺎﻴﺒﻨﻋﺮﻓ ،د  (قرزأ تﻮﺗ ،ﺔﻟوا

	11 وأ  = ﺔﺼﻧ312 ﺮﺟ(ﺪﺣاو بﻮﻛ) ما
	11 وأ  = ﺔﺼﻧ312 ﺮﺟ(ﺪﺣاو بﻮﻛ) ما
	 بﻮﻟﺎﺘﻨﻛ

	3 ﺮﻤﺛتا
	3 ﺮﻤﺛتا
	 رﻮﻤﺗ

	2 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	2 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	اﻮﻓ  ﺔﻔﻔﺠﻣ ﻪﻛ

	ﺮﻤﺛﻦﻴﺗ
	ﺮﻤﺛﻦﻴﺗ
	 ﻦﻴﺗ

	بﻮﻛ ½
	بﻮﻛ ½
	ﺰ ﻣ اﻮﻓ ﺞﻳزﺎﻃ ﻪﻛ  ﺔﻌﻄﻘﻣ ﺔﺟ

	6) 1 وأ ½  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟ(ما
	6) 1 وأ ½  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟ(ما
	ﺮﺑ رﺎﺘﻜﻧ ،لﺎﻘﺗﺮﻤﺛ) ﻦﻳﺮﻴﻐﺻ ة  (ة

	3 وأ  = ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟما
	3 وأ  = ﺔﺼﻧ85 ﺮﺟما
	ﻮﺳأ) ﺐﻨﻋ ﺮﻀﺧأ ،ﺮﻤﺣأ ،د( 

	1  ﺮﺷﺔﺤﻳ
	1  ﺮﺷﺔﺤﻳ
	 مﺎﻤﺷ

	3) 1 وأ ½  = ﺔﺼﻧ100 ﺮﺟ(ما
	3) 1 وأ ½  = ﺔﺼﻧ100 ﺮﺟ(ما
	 يﻮﻴﻛ

	ﺮﻤﺛ ½ وأ بﻮﻛ ½ة
	ﺮﻤﺛ ½ وأ بﻮﻛ ½ة
	ﺮﻤﺛ)ﻮﺠﻧﺎﻣﺮﻴﻐﺻ ة  (ة

	8 وأ  = ﺔﺼﻧ227 ﺮﺟما
	8 وأ  = ﺔﺼﻧ227 ﺮﺟما
	 ﺎﻳﺎﺑﺎﺑ

	4 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟما
	4 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟما
	جزﺎﻃ ،خﻮﺧ

	  وأ بﻮﻛ ¾2 ﻮﺘﻣ ﻖﺒﻃﻂﺳ
	  وأ بﻮﻛ ¾2 ﻮﺘﻣ ﻖﺒﻃﻂﺳ
	 جزﺎﻃ ،سﺎﻧﺎﻧأ

	1 بﻮﻛ ¼
	1 بﻮﻛ ¼
	 ﺦﻴﻄﺑ

	بﻮﻛ ½
	بﻮﻛ ½
	 اﻮﻔﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺮﺋﺎﺼﻋزﺎﻃ) ﻪﻛ  (ةﺄﺒﻌﻣو ﺔﺟ



	تاوﺮﻀﺨﻟا
	تاوﺮﻀﺨﻟا
	تاوﺮﻀﺨﻟا

	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ5 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا2 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما25 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ
	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ5 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا2 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما25 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ

	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ

	  ﻲﻬﻄﻣ بﻮﻛ ½1 بﻮﻛ ﻧ ﺮﻴﺼﻋ بﻮﻛ ½ ءﻲ
	  ﻲﻬﻄﻣ بﻮﻛ ½1 بﻮﻛ ﻧ ﺮﻴﺼﻋ بﻮﻛ ½ ءﻲ

	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا

	ﺔﻴﻣﺎﺑ
	ﺔﻴﻣﺎﺑ
	 (ﺔﻴﻨﻴﺻ ﺦﻧﺎﺒﺳ) ﺔﻔﻴﻄﻗ

	ﻞﺼﺑ
	ﻞﺼﺑ
	ﺮﺧ  فﻮﺷ

	ﻞﺠﻓ
	ﻞﺠﻓ
	 نﻮﻴﻠﻫ

	زﺎﺑ ءﻻ
	زﺎﺑ ءﻻ
	رذﺮﻴﻐﺻ ة  ة

	ﻞﻔﻠﻓ
	ﻞﻔﻠﻓ
	ﺮﺑرﺰﻴﺨﻟا ﻢﻋا  نا

	تﺎﻴﻋﺮﻘﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ
	تﺎﻴﻋﺮﻘﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ
	زﺎﻄﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاﺮﻀﺨﻟا) ﺔﺟﺮﻔﻟا ،ﺔﻴﻌﻤﺸﻟا ،ءا  (ﺔﻴﺴﻧ

	روﺪﻨﺑ(ﻢﻃﺎﻤﻃ)ة
	روﺪﻨﺑ(ﻢﻃﺎﻤﻃ)ة
	ﺮﺑ  تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا ﻢﻋا

	ﺖﻔﻠﻟا
	ﺖﻔﻠﻟا
	 رﺪﻨﻤﺷ

	هﺎﻴﻤﻟا ءﺎﻨﺘﺴﻛ
	هﺎﻴﻤﻟا ءﺎﻨﺘﺴﻛ
	 (ﻲﻨﻴﺻ فﻮﻔﻠﻣ)يﻮﺸﺗ كﻮﺑ

	ﻮﻛﺎﺳ
	ﻮﻛﺎﺳ
	وﺮﺑﻠﻛ  ﻲ

	رذﺮﻴﻐﺻ ةة
	رذﺮﻴﻐﺻ ةة
	ﺮﻛ  ﻞﺴﻛوﺮﺑ (فﻮﻔﻠﻣ) ﺐﻧ

	 ﻮﻄﻟا ،ﻲﻔﻴﻠﻟا ،(يرﺎﻴﺨﻟا ﺔﻴﺤﻟا)لاوﺪﺒﻟا،ﺮﻤﻟا) عﺮﻘﻟا(ﻞﻳ
	 ﻮﻄﻟا ،ﻲﻔﻴﻠﻟا ،(يرﺎﻴﺨﻟا ﺔﻴﺤﻟا)لاوﺪﺒﻟا،ﺮﻤﻟا) عﺮﻘﻟا(ﻞﻳ
	ﺮﻜﻟا  (فﻮﻔﻠﻣ) ﺐﻧ

	رﻮﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاﺮﻜﻟا) ﺔﻴﻗﺮﻜﻟا،ﺪﻌﺟﻷا ﺐﻧﺮﺨﻟا ،ﺖﻔﻠﻟا ،ﺐﻧ(ﺦﻧﺎﺒﺴﻟاو لد
	رﻮﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاﺮﻜﻟا) ﺔﻴﻗﺮﻜﻟا،ﺪﻌﺟﻷا ﺐﻧﺮﺨﻟا ،ﺖﻔﻠﻟا ،ﺐﻧ(ﺦﻧﺎﺒﺴﻟاو لد
	 رﺰﺟ

	ﺮﻜﻟاثا
	ﺮﻜﻟاثا
	ﺮﻗﺮﻫز) ﻂﻴﺒﻧ  (ة

	زﺎﻃ) ﺔﻠﻜﺸﻣو ﺔﻌﻄﻘﻣ تاوﺮﻀﺧ(ةﺪﻤﺠﻣوأ ﺔﺟ
	زﺎﻃ) ﺔﻠﻜﺸﻣو ﺔﻌﻄﻘﻣ تاوﺮﻀﺧ(ةﺪﻤﺠﻣوأ ﺔﺟ
	ﺮﻛ  ﺲﻓ

	ﺮﻄﻓ
	ﺮﻄﻓ
	ﺮﻜﻟا ﺔﻄﻠﺳ  (ﻞﻴﺒﺘﺗ نوﺪﺑ) ﺐﻧ

	نﺎﺠﻧذﺎﺑ
	نﺎﺠﻧذﺎﺑ
	 رﺎﻴﺧ


	ﻮﺤﻠﻟ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺋاﺪﺑوما
	ﻮﺤﻠﻟ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺋاﺪﺑوما
	ﻮﺤﻠﻟ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺋاﺪﺑوما
	ﻮﺤﻠﻟ مﻮﺤﻠﻟا ﻞﺋاﺪﺑوما

	 ﺔﺼﺣ ةﺪﺣاو =0 ﺮﺟا مﺮﻛرﺪﻴﻫﻮﺑا ،ت7 ﺮﺟا موﺮﺑ ،ﻦﻴﺗ03 ﺮﺟام  ،نﻮﻫد45ﺮﻌﺳ ةﺮﺣراﺔﻳ *) يﻮﺘﺤﺗﺗ  ﻰ75 ﺮﻌﺳ ةﺮﺣراﺔﻳ(ﻠﻋﻰﻰ
	 ﺔﺼﺣ ةﺪﺣاو =0 ﺮﺟا مﺮﻛرﺪﻴﻫﻮﺑا ،ت7 ﺮﺟا موﺮﺑ ،ﻦﻴﺗ03 ﺮﺟام  ،نﻮﻫد45ﺮﻌﺳ ةﺮﺣراﺔﻳ *) يﻮﺘﺤﺗﺗ  ﻰ75 ﺮﻌﺳ ةﺮﺣراﺔﻳ(ﻠﻋﻰﻰ

	ﻟاﺪﻘﻤا رﻟاﺜﻤﺎﻟلﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻲﻋﻠةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰﻰ
	ﻟاﺪﻘﻤا رﻟاﺜﻤﺎﻟلﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻲﻋﻠةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰﻰ
	اﻐﻟا ةدﺎﻤﻟﺬﻴﺋا ﺔ


	ﻟ ،يﻮﺸﻣ ،موﺮﻔﻣ) يﺮﻘﺑ ﻢﺤأﺮﺷ ،ﻊﻠﺿ (ﺢﺋا
	ﻟ ،يﻮﺸﻣ ،موﺮﻔﻣ) يﺮﻘﺑ ﻢﺤأﺮﺷ ،ﻊﻠﺿ (ﺢﺋا

	1 28 
	وأ = ﺔﺼﻧ
	ﺮﺟ ما

	1
	1
	1
	ﺑﻛ ﺔﻀﻴﺎﻣﻠ ﺔ

	2
	2
	ﺑ ضﺎﻴا ﺾﻴﺒﻟ

	1 وأ = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	1 وأ = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
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	1 وأ = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
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	1 وأ = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
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	أ1و = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	أ1و = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
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	أ1و = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	أ1و = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	ﺷﺮاﺋ ﺢا ﻚﻤﺴﻟ



	(ﺔﻴﻬﻄﻣ) تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو سﺪﻌﻟا
	(ﺔﻴﻬﻄﻣ) تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو سﺪﻌﻟا
	(ﺔﻴﻬﻄﻣ) تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو سﺪﻌﻟا

	  = ةﺪﺣاو ﺔﺒﺟو15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا7 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0-3 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما125 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ
	  = ةﺪﺣاو ﺔﺒﺟو15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا7 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ0-3 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما125 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ

	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا

	3/1 بﻮﻛ
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	 ءﺎﻴﺑﻮﻟ
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	 إ ﻮﺼﻟا لﻮﻓ) ﻲﻣﺎﻤﻳﺪﻳ ﺮﻀﺧﻷا ﺎﻳ( 

	3 ﻊﻄﻗ
	3 ﻊﻄﻗ
	 ﻞﻓﻼﻓ

	3/1 بﻮﻛ
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	 ﺺﻤﺣ

	4 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟما
	4 وأ  = ﺔﺼﻧ113 ﺮﺟما
	ﻮﺼﻟا ﺔﻨﺒﺟ) ﻮﻓﻮﺗ  (ﺎﻳ

	ﻦﻴﺘﻌﻄﻗ
	ﻦﻴﺘﻌﻄﻗ
	ﻮﺼﻟا ﺎﻬﺳﺎﺳأ جﺎﺟد (تﺎﻤﻴﻘﻟ) ﻊﻄﻗ  ﺎﻳ


	نﺎﺒﻟﻷا تﺎﻘﺘﺸﻣو ﺐﻴﻠﺤﻟا
	نﺎﺒﻟﻷا تﺎﻘﺘﺸﻣو ﺐﻴﻠﺤﻟا
	نﺎﺒﻟﻷا تﺎﻘﺘﺸﻣو ﺐﻴﻠﺤﻟا
	نﺎﺒﻟﻷا تﺎﻘﺘﺸﻣو ﺐﻴﻠﺤﻟا

	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا8 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ5 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما120-145 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ
	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ15 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا8 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ5 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما120-145 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ

	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا

	6 وأ  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟما
	6 وأ  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟما
	 زﺎﺧ وأ ﻞﻴﻠﻗ ،ةدﺎﺳ ،يدﺎﺑﻟ ﻢﺳﺪﻟا ﻲ

	6 وأ  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟما
	6 وأ  = ﺔﺼﻧ170 ﺮﺟما
	 زاﻮﻔﻟﺎﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ يدﺎﺑ  ﻪﻛ

	250 ﻠﻠﻣﻲ
	250 ﻠﻠﻣﻲ
	ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻣﺎﻛ ﺐﻴﻠﺣ
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	  ﻢﺳﺪﻟا ﺾﻔﺨﻨﻣ ﺐﻴﻠﺣ

	8 وأ  = ﺔﺼﻧ227 ﺮﺟما
	8 وأ  = ﺔﺼﻧ227 ﺮﺟما
	ز  ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻣﺎﻛ يدﺎﺑ

	250 ﻠﻠﻣﻲ
	250 ﻠﻠﻣﻲ
	 ﺰﻋﺎﻣ ﺐﻴﻠﺣ

	250 ﻠﻠﻣﻲ
	250 ﻠﻠﻣﻲ
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	4/1 بﻮﻛ
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	 ﺾﻴﺑأ ﻦﺒﺟ
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	 ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﻦﺒﺟ

	2 وأ  = ﺔﺼﻧ56 ﺮﺟما
	2 وأ  = ﺔﺼﻧ56 ﺮﺟما
	 ر ﻦﺒﺟﻮﻜﻳ  ﺎﺗ

	1 وأ  = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	1 وأ  = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	زﻮﻣ ﻦﺒﺟرا  ﻼﻳ

	1 وأ  = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	1 وأ  = ﺔﺼﻧ28 ﺮﺟما
	 ﺎﺘﻴﻓ ﻦﺒﺟ
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	ﺮﺴﻜﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟا ﺰﻟا روﺬﺒﻟاو تاﺔﻴﺘﻳ
	ﺮﺴﻜﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟا ﺰﻟا روﺬﺒﻟاو تاﺔﻴﺘﻳ
	ﺮﺴﻜﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟا ﺰﻟا روﺬﺒﻟاو تاﺔﻴﺘﻳ

	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ0 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا0 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ5 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما45 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ
	  = ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ0 ﺮﺟ ﺮﻛ مارﺪﻴﻫﻮﺑ  ،تا0 ﺮﺟوﺮﺑ ما  ،ﻦﻴﺗ5 ﺮﺟ  ،نﻮﻫد ما45 ﺮﻌﺳﺮﺣ ةرا  ﺔﻳ

	ﺎﺜﻤﻟا راﺪﻘﻤﻟاﻟ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﻋةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ ﻰ
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	 ز ﺰﻟا ﺖﻳ ز ،نﻮﺘﻳﻮﻧﺎﻜﻟا ﺖﻳ ز ،ﻻﻮﺴﻟا لﻮﻔﻟا ﺖﻳادﻧ ﻲ
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	 ﺰﻟارﺬﻟاو نﺎﺘﻜﻟا روﺬﺑ) تﻮﻳﺮﻘﻟاو ﺲﻤﺸﻟا دﺎﺒﻋو ﻦﻄﻘﻟا روﺬﺑو ة  (ﻢﻃ
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	2 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
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	6 تﺎﺒﺣ 3 تﺎﺒﺣ 10 تﺎﺒﺣ 4 فﺎﺼﻧأ 16 ﺔﺒﺣ 
	6 تﺎﺒﺣ 3 تﺎﺒﺣ 10 تﺎﺒﺣ 4 فﺎﺼﻧأ 16 ﺔﺒﺣ 
	ﺮﺴﻜﻤﻟا تا ﻮﺟﺎﻜﻟا ،زﻮﻠﻟا •  ﺎﻴﻣادﺎﻜﻣ •ﻮﺴﻟا لﻮﻔﻟا •ادﻧﻲ نﺎﻘﺒﻟا •  ﻖﺘﺴﻓ •
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	2 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
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	ﺮﺠﻟﺎﺑ نزﻮﻟاما
	ﺮﺠﻟﺎﺑ نزﻮﻟاما
	ﺮﺠﻟﺎﺑ نزﻮﻟاما
	 لﺎﻴﻜﻤﻟا

	28 ﺮﺟما
	28 ﺮﺟما
	1 وأ  ﺔﺼﻧ

	15 ﺮﺟما
	15 ﺮﺟما
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ 

	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	1 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ 

	:ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻢﻟ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﻓﻮﺗ نزو   ﺖﺑﺎﺛﺮﺠﻟﺎﺑما ﻢﺠﺤﻟ بﻮﻜﻟا نﻷ ﻞﻛ ةدﺎﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻏ فﻮﺳ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﻟ نزو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻟﺎﺣ  ،ﺔﻓﺎﺟ)ﺮﻤﻛ ﻂﻘﻓ بﻮﻜﻟا ﻢﺠﺣ مﺪﺨﺘﺳا اﺬﻬﻟو ،(تﺎﺒﻴﺒﺣ وأ قﻮﺤﺴﻣ ،ﺔﻠﺋﺎﺳ  ﻊﺟ
	:ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻢﻟ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﻓﻮﺗ نزو   ﺖﺑﺎﺛﺮﺠﻟﺎﺑما ﻢﺠﺤﻟ بﻮﻜﻟا نﻷ ﻞﻛ ةدﺎﻣ ﺔﻴﺋاﺬﻏ فﻮﺳ نﻮﻜﻳ ﺎﻬﻟ نزو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺐﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻟﺎﺣ  ،ﺔﻓﺎﺟ)ﺮﻤﻛ ﻂﻘﻓ بﻮﻜﻟا ﻢﺠﺣ مﺪﺨﺘﺳا اﺬﻬﻟو ،(تﺎﺒﻴﺒﺣ وأ قﻮﺤﺴﻣ ،ﺔﻠﺋﺎﺳ  ﻊﺟ
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	  لوﺪﺠﻟا
	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا :ﺎﻳدﺎﻴﺘﻋا ﺔﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟاو ﺎﻬﺑ ﻰﺻ
	) ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻸﻟ


	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا / ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ  ﻰﺻو  ﻚﻠﻬﺘﺴﺗﻓ ةدﺎﻌﻟا ﻲ
	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا / ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ  ﻰﺻو  ﻚﻠﻬﺘﺴﺗﻓ ةدﺎﻌﻟا ﻲ
	ﻮﻤﻟا ﺔﻴﻤﻜﻟا / ةﺪﺣاو ﺔﺼﺣ  ﻰﺻو  ﻚﻠﻬﺘﺴﺗﻓ ةدﺎﻌﻟا ﻲ
	ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ةدﺎﻤﻟا
	 روﺬﺒﻟاو بﻮﺒﺤﻟاﻮﺸﻨﻟاو  تﺎﻳ

	85 ﺮﺟ  ﺔﻓﺎﺿإ ﻊﻣ ،ما35 ﺮﺟﺔﻳﺬﻏﻸﻟ ما  ﺔﺼﻠﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺒﻄﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا
	85 ﺮﺟ  ﺔﻓﺎﺿإ ﻊﻣ ،ما35 ﺮﺟﺔﻳﺬﻏﻸﻟ ما  ﺔﺼﻠﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﻘﺒﻄﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا
	ﺰﺘﻴﺒﻟا ،ﺮﻴﻐﺼﻟا ﻞﺟﺎﺒﻟا ﺰﺒﺧﺮﻴﻐﺼﻟا ازﻮﻤﻟا ،ةرا  تﺎﺘﻔﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا ﻼﻳ وﺪﻨﺴﻟا ،ﺾﻴﺒﻟا ﻒﺋﺎﻔﻟ ،ﺰﺒﺨﻟاﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﺸﻳ ﻮﻜﻟا ،ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﻼﻳدﺎﺴﻳ ،ة  ﺮﻳﺎﻄﻔﻟا ،ﺶﻴﻗﺎﻨﻤﻟا

	1 بﻮﻛ
	1 بﻮﻛ
	وﺮﻜﻌﻤﻟا ،ﻦﺟﺎﻄﻟازﻮﺒﺨﻤﻟا ﺮﺋﺎﻄﻔﻟا ،ﻦﺒﺠﻟاو ﺔﻧ  ة

	55 ﺮﺟما
	55 ﺮﺟما
	رﺎﺑ ﺮﺋﺎﻄﻓ) ﺎﺗاﻮﺸﺤﻣ (  تاوﺮﻀﺨﻟﺎﺑ ة

	85 ﺮﺟﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما
	85 ﺮﺟﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما
	ﺪﻳﻷا ﺰﺒﺧﻟ و لاﺪﻟا وأ زرﻷا ﻦﻣ) ﻲ رﺎﺨﺒﻟﺎﺑ ﺞﻀﻨﻳ( 

	140 ﺮﺟ  ﺔﻓﺎﺿإ ﻊﻣ ،ما55 ﺮﺟﺔﻘﺒﻄﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻠﻟ ما   ﺔﺼﻠﺼﻟا ﻦﻣﻠﻋ  ادﻼﺸﺘﻧﻹا :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰ
	140 ﺮﺟ  ﺔﻓﺎﺿإ ﻊﻣ ،ما55 ﺮﺟﺔﻘﺒﻄﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻠﻟ ما   ﺔﺼﻠﺼﻟا ﻦﻣﻠﻋ  ادﻼﺸﺘﻧﻹا :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰ
	 رﻮﺒﻟاﺰﺘﻴﺒﻟا ،ادﻼﺸﺘﻧﻹا ،ﻮﺘﻳوﺪﻨﺴﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ ،ا  ﺮﺋﺎﻄﻓ ،تﺎﺸﻳﺮﻜﻟا  (ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ) ﺐﻳ

	35 ﺮﺟما
	35 ﺮﺟما
	 ﻮﻜﺴﺒﻟارﻮﺘﻟا ،ﺖﻳ ﺮﻄﻟا ﺰﺒﺨﻟا داﻮﻋأ ،ﻼﻴﺗ ﻮﻜﺴﺒﻟا ،ﺔﻳرﺬﻟا ﺰﺒﺧ ،ﺢﻠﻤﻤﻟا ﺖﻳ  ،ةﻮﻜﺴﻟاﺮﻴﻐﺼﻟا ﺮﺋﺎﻄﻔﻟا ،ﺰﻧ  يﺰﻴﻠﺠﻧﻻا ﻦﻓﺎﻤﻟا ،(ﺖﻴﺒﻣﺮﻜﻟا) ة

	50 ﺮﺟما
	50 ﺮﺟما
	وﺮﻟا) ﻒﺋﺎﻔﻠﻟا ،ﺰﺒﺨﻟا  (تﻻ

	55 ﺮﺟما
	55 ﺮﺟما
	ﺰﻟاو ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻘﺒﻃ نوﺪﺑ ﺔﻴﺠﻨﻔﺳﻻا ﺔﻜﻌﻜﻟا/نﻮﻔﻴﺸﻟا ﺔﻜﻌﻛ ،كﻼﻤﻟا ﺔﻜﻌﻛ  ﺔﻨﻳ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	ﺮﺴﻜﻤﻟاو تﺎﺸﻣﺮﻘﻤﻟا  تا

	15 ﻢﺟ
	15 ﻢﺟ
	 ﻲﺳﺎﻘﻟا ﺰﺒﺨﻟا ﻊﺑﺎﺻأ

	7 ﺮﺟما
	7 ﺮﺟما
	 ﺺﻤﺤﻤﻟا ﺰﺒﺨﻟا

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 ﺰﺒﺨﻟا تﺎﺘﻓ

	110 ﺮﺟ  ،ةﺪﻌﻣ ما40 ﺮﺟﺰﻣ مافﺎﺟ ﺞﻳ
	110 ﺮﺟ  ،ةﺪﻌﻣ ما40 ﺮﺟﺰﻣ مافﺎﺟ ﺞﻳ
	ﺮﻔﻟا ﺰﺒﺨﻟاﺮﻜﻟا ،ﺺﻤﺤﻤﻟا ﻲﺴﻧ  ﻚﻴﻜﻧﺎﺒﻟا ﺮﺋﺎﻄﻓ ،ﺐﻳ

	40 ﺮﺟما
	40 ﺮﺟما
	ﺮﺠﻟا ،بﻮﺒﺤﻟا ﻊﺑﺎﺻأﻮﻧا  (ﺔﻴﻄﻐﺗ ﺔﻘﺒﻃ نوﺪﺑ) زرﻷا بﻮﺒﺣ ﻊﺑﺎﺻأ ،ﻻ

	55 ﺮﺟما
	55 ﺮﺟما
	ﺰﺘﻴﺑﺮﻛ ا  (ﺾﻴﺑأ ﻦﻴﺤﻃ / ﻞﻣﺎﻛ ﺢﻤﻗ) ﺖﺳ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 (ﻲﺳﺎﻘﻟا) ﻮﻛﺎﺘﻟا ﺰﺒﺧ


	40 ﺮﺟما
	40 ﺮﺟما
	40 ﺮﺟما
	ﺰﻫﺎﺟ ،رﺎﻄﻓﻹا بﻮﺒﺣﻮﻔﻨﻤﻟا بﻮﺒﺤﻟا ،ﻞﻛﻸﻟ ة  تﺎﻓﺎﺿإ نوﺪﺑ ﺔﺷ

	15 ﺮﺟما
	15 ﺮﺟما
	 ﺢﻤﻘﻟا ﻦﻴﻨﺟ وأ ﺔﻟﺎﺨﻨﻟا

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	و ﻦﻴﺤﻄﻟارﺬﻟا ﻖﻴﻗد  ة

	140 ﺮﺟ  ،ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما45 ﺮﺟﺔﻓﺎﺟ ما
	140 ﺮﺟ  ،ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما45 ﺮﺟﺔﻓﺎﺟ ما
	 ﻦﺧد ،ﺮﻴﻌﺸﻟا ،زرﻷا

	140 ﺮﺟ  ،ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما55 ﺮﺟﺔﻓﺎﺟ ما
	140 ﺮﺟ  ،ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ما55 ﺮﺟﺔﻓﺎﺟ ما
	وﺮﻜﻌﻤﻟاﻮﻧ ،ﺔﻧز ،ﺰﻟدر ،ﺔﻴﺑﻻﻮﻴﻓاﻟ ﻲ

	10 ﺮﺟما
	10 ﺮﺟما
	 ﻮﺸﻨﻟارﺬﻟا ءﺎﺸﻧ ،ﺎﻛﻮﻴﺑﺎﺘﻟا ،ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا) تﺎﻳ  (ة

	120 ﺮﺟما
	120 ﺮﺟما
	وﺮﻬﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا  ﺔﺳ

	70 ﺮﺟما
	70 ﺮﺟما
	 ﻮﺸﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا رﻮﺑ ﺲﻃﺎﻄﺑ / ﺔﻳﺮﺑ شﺎﻫ) ﺔﻴﻠﻘﻣ ﻪﻳوا ﺰﻧ( 

	80 ﺮﺟما
	80 ﺮﺟما
	 اﻮﻔﻟا ﻚﻴﻛﺮﺴﻜﻤﻟا/تاوﺮﻀﺨﻟا/ﻪﻛ اﻮﻓ ﻊﻣ) تاﺮﺴﻜﻣ/رﺎﻀﺧ/ﻪﻛ تاﺰﺗ وأ يوﺎﺴﺗ ﻦﻋ ﺪﻳ  35٪ﺎﻬﻨﻟا نزﻮﻟا ﻦﻣﺋ (ﻲ

	180 ﺮﺟما
	180 ﺮﺟما
	 ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاﻓﺮﻣ وأ ﺔﺼﻠﺻ ﻲﺔﻗ
	 تاوﺮﻀﺨﻟا

	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	ﻮﻬﻄﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا  ةﻠﻋ  ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا ،ةﺪﻤﺠﻤﻟا ،يﻮﺸﻤﻟا ،ﺔﻗﻮﻠﺴﻤﻟا ،رﺎﺨﺒﻟا ﻰ

	120 ﻢﺟ
	120 ﻢﺟ
	ر ﻖﺒﻄﻛ ،(ﺔﻠﻴﺒﺘﺗ نوﺪﺑ) تﺎﻄﻠﺴﻟا  ﻲﺴﻴﺋ

	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	 ﻢﻃﺎﻤﻄﻟا ،ﺮﻄﻔﻟا ﻞﺜﻣ ﺲﻤﺸﻟا ﺖﺤﺗ ﺔﻔﻔﺠﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 تاوﺮﻀﺨﻟا نﻮﺠﻌﻣ

	60 ﺮﺟما
	60 ﺮﺟما
	رﻮﺑ  تاوﺮﻀﺨﻟا ﻪﻳ

	85 ﻢﺟ
	85 ﻢﺟ
	ﻮﻜﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ تاوﺮﻀﺨﻟا ﺎﻧً ر ﺎﻴﺴﻴﺋً 

	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	 ﺰﺘﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاوﺪﻘﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﻦﻴﻳ ﺰﻜﻟاو ﺲﻧﺮﺑ  ة

	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	 تاوﺮﻀﺨﻟا ﺮﻴﺼﻋ


	40 ﺮﺟما
	40 ﺮﺟما
	40 ﺮﺟما
	 اﻮﻔﻟاﺔﻔﻔﺠﻤﻟا ﻪﻛ
	اﻮﻔﻟا  ﻪﻛ

	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	 اﻮﻓﺰﺘﻟا ﻪﻛ  ﻦﻴﻳ

	70 ﺮﺟما
	70 ﺮﺟما
	 اﻮﻔﻟا ﺎﻘﺒﻃ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﻪﻛً ﺎﻴﺒﻧﺎﺟً ﺔﻔﻴﻔﺧ ﺔﺒﺟو وأ 

	120 ﻢﺟ
	120 ﻢﺟ
	 ىﺮﺧﻷا مﺎﻤﺸﻟا عاﻮﻧأو ﺦﻴﻄﺒﻟا

	140 ﺮﺟما
	140 ﺮﺟما
	 اﻮﻔﻟا ﻊﻴﻤﺟزﺎﻄﻟا ىﺮﺧﻷا ﻪﻛ  ةﺪﻤﺠﻤﻟا وأ ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا وأ ﺔﺟ

	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	 اﻮﻔﻟاو رﺎﺘﻜﻨﻟاو ﺮﻴﺼﻌﻟااﻮﻔﻟا نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﻪﻛ نﻮﻜﻤﻟا ﻪﻛ  ﺎﻬﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا

	85 ﻢﺟ
	85 ﻢﺟ
	 (عاﻮﻧﻷا ﻊﻴﻤﺟ) تﻮﺘﻟا

	110 ﻢﺟ
	110 ﻢﺟ
	 اﻮﻔﻟارﺎﺘﻜﻨﻟاو حﺎﻔﺘﻟاو زﻮﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﻪﻛ  ﻦﻳ


	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	ﻮﻓﻮﺘﻟا
	 تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا

	بﻮﻛ ¼
	بﻮﻛ ¼
	ﺮﺒﻟازﺎﻄﻟا) ﻢﻋا  (ﺔﺒﻠﻌﻤﻟاو ﺔﺟ

	130 ﺮﺟ  ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ماﻓﻞﺋاﻮﺳ وأ ﺔﺼﻠﺻ ﻲ  ،ﺔﺒﻠﻌﻣ90 ﺮﺟﺮﻴﻀﺤﺘﻠﻟ ما  ،ىﺮﺧﻷا تا35 ﺮﺟ ﺔﺌﻴﻧ ما
	130 ﺮﺟ  ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ماﻓﻞﺋاﻮﺳ وأ ﺔﺼﻠﺻ ﻲ  ،ﺔﺒﻠﻌﻣ90 ﺮﺟﺮﻴﻀﺤﺘﻠﻟ ما  ،ىﺮﺧﻷا تا35 ﺮﺟ ﺔﺌﻴﻧ ما
	  لﻮﻔﻟا ،ﺺﻤﺤﻟا ،ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا لﻮﻘﺒﻟاو بﻮﺒﺤﻟا

	130 ﺮﺟ  ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ماﻓ ،ﺔﺼﻠﺻ ﻲ35 ﺮﺟﺔﺌﻴﻧ ما
	130 ﺮﺟ  ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ ماﻓ ،ﺔﺼﻠﺻ ﻲ35 ﺮﺟﺔﺌﻴﻧ ما
	 ﺔﻤﺴﻘﻣ بﻮﺒﺣ

	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	ﺮﺋﺎﻄﻔﻟا تاﻮﺸﺣ
	 تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو مﻮﺤﻠﻟا

	110 ﺮﺟما
	110 ﺮﺟما
	 ﺾﻴﺒﻟا ﺔﺠﻋ ،قﻮﻔﺨﻤﻟا ﺾﻴﺒﻟا ،ﺾﻴﺒﻟا تﺎﻄﻠﺧ

	50 ﺮﺟما
	50 ﺮﺟما
	 (ﺊﻴﻨﻟا) ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺾﻴﺒﻟا

	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	 ﺎﻬﻠﺋاﺪﺑو ﻦﺟاوﺪﻟاو مﻮﺤﻠﻟاو كﺎﻤﺳﻷا

	140 ﺮﺟ(خﻮﺒﻄﻣ) ما
	140 ﺮﺟ(خﻮﺒﻄﻣ) ما
	ﺮﻟا ﻢﺤﻠﻟا ﻖﺒﻄﻟاﺮﻜﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻊﻣ ﻚﻤﺴﻟا ،ﺔﺼﻠﺻ ﻊﻣ ﻲﺴﻴﺋ  ﺔﻤﻳ

	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	 ﻊﻄﻘﻣ ،يﻮﺸﻣ ،تﺎﻓﺎﺿإ نوﺪﺑ ،جﺎﺟﺪﻟا

	140 ﺮﺟما
	140 ﺮﺟما
	 جﺎﺟﺪﻟا رﺪﺻ ﻦﺟﺎﻃ ،جﺎﺟﺪﻟا

	85 ﺮﺟما
	85 ﺮﺟما
	ر ﻖﺒﻃ  رﺎﺤﻤﻟا ﺔﻜﻌﻛ وأ ﺔﻳدﺎﻌﻟا ﺔﻜﻌﻜﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﺼﻠﺻ نوﺪﺑ ﻲﺴﻴﺋ

	100 ﺮﺟ(ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ) ما
	100 ﺮﺟ(ﺔﺧﻮﺒﻄﻣ) ما
	 ﻦﺧﺪﻤﻟا ﻚﻤﺴﻟا ،ﺪﻴﺼﻟا مﻮﺤﻟ ،رﺎﺤﻤﻟا ،كﺎﻤﺳﻷا


	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	5 ﺮﺟما
	رﻮﺸﺒﻣ ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻨﺒﺟ يأﺰﻴﻣرﺎﺑ ﺔﻨﺒﺟ ،ةزﻮﻣ ﺔﻨﺒﺟ ،ﻮﻧﺎﻣور ﺔﻨﺒﺟ ،نا راﻼﻳ
	 نﺎﺒﻟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻣ

	55 ﺮﺟما
	55 ﺮﺟما
	ﺮﻗ ﺔﻨﺒﺟ  ﺶﻳ

	1  ﺮﺷﺔﺤﻳ
	1  ﺮﺷﺔﺤﻳ
	ﺮﺷ  ﺔﻨﺒﺟ ﺔﺤﻳ

	1 ﺐﻌﻜﻣ
	1 ﺐﻌﻜﻣ
	 تﺎﺒﻌﻜﻣ ﺔﻨﺒﺟ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 مﻮﻠﺤﻟا ،ﺎﺘﻴﻔﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا نﺎﺒﺟﻷا ﻊﻴﻤﺟ

	15 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	15 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	 ﺮﻜﻟاﺮﻜﻟا ﻞﻳﺪﺑ وأ ﺔﻤﻳ  (ﻞﺋﺎﺳ) ﺔﻤﻳ

	2 ﺮﺟما
	2 ﺮﺟما
	 ﺮﻜﻟاﺮﻜﻟا ﻞﻳﺪﺑ وأ ﺔﻤﻳ  (قﻮﺤﺴﻣ) ﺔﻤﻳ

	200 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	200 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	 مﺎﻌﻄﻛ ﺐﻴﻠﺤﻟار (ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ،ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻣﺎﻛ) ﻲﺴﻴﺋ

	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	ﺖﻧﺎﺘﺴﻧإ) يرﻮﻔﻟا رﺎﻄﻓﻹا بوﺮﺸﻣ ﻞﺜﻣ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﺎﻬﺳﺎﺳأ تﺎﺑوﺮﺸﻣ ﺮﺑ ر ﻞﻴﻣ) ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻞﻳﺪﺑ ،(ﺖﺳﺎﻔﻜﻳﺮﺷ ،(ﺖﻨﻴﻤﺴﻴﻠﺒﻳﻮﺼﻟا با  ﺎﻳ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 (ﻒﺜﻜﻣ) ﺐﻴﻠﺤﻟا

	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	240 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	 نﺎﺒﻟﻷا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﺎﻬﺳﺎﺳأ تﺎﺑوﺮﺸﻣ ،(ﻚﻴﺷ ﻚﻠﻴﻣ) ﺐﻴﻠﺤﻟا قﻮﻔﺨﻣ

	30 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	30 ﻠﻠﻴﻣﺮﺘﻟ ﻲ
	ﺮﻜﻟا  ﺔﻀﻣﺎﺤﻟا ﺔﻤﻳ

	170 ﺮﺟما
	170 ﺮﺟما
	ﺰﻟا  ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﺔﻬﻜﻨﺑ ،تﺎﻓﺎﺿإ نوﺪﺑ ،يدﺎﺑ

	ﺰﻫﺎﺟ ،بﻮﻛ ½
	ﺰﻫﺎﺟ ،بﻮﻛ ½
	ﺮﺘﺳﺎﻜﻟاﻮﺒﻟا ىﻮﻠﺣ ،د  ﺐﻴﻠﺤﻟا وأ ﻦﻴﺗﻼﻴﺠﻟا ﺎﻬﺳﺎﺳﺄﻴﺘﻟا ﺞﻧد


	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	 ﺰﻟا ﺰﻟا ،ةﺪﺑﺖﻳ
	ﺮﺴﻜﻤﻟاو نﻮﻫﺪﻟا  ،تاﺰﻟا روﺬﺒﻟاو  ﺔﻴﺘﻳ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	 ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ تﻼﻴﺒﺘﺗ

	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	ز  ﻞﻴﺒﺘﺘﻟا تﻮﻳ

	30 ﺮﺟما
	30 ﺮﺟما
	ﺮﺴﻜﻤﻟاﺮﻤﺤﻣ ،ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا تاإ ﺔﻌﻄﻘﻣ ،ﺔﺟوﺰﻤﻣ،ﺔﻔﻠﻐﻣ ،ﺔﻬﻜﻨﻣ ،ةﻟ ﻰﺮﺷ  ﺔﻣوﺮﻔﻣ ،ﺢﺋا

	15 ﺮﺟما
	15 ﺮﺟما
	 قﻮﺤﺴﻣ ،ﻞﻣﺎﻛ ،رﻮﺸﺒﻣ ،ﺪﻨﻬﻟا زﻮﺟ

	15 ﺮﺟما
	15 ﺮﺟما
	ﺮﺴﻜﻤﻟا  ﻖﻴﻗد روﺬﺒﻟاو تا

	1 تﺎﺼﻠﺼﻠﻟ مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ 2 ﻢﺤﻠﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻦﻣ مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ 
	1 تﺎﺼﻠﺼﻠﻟ مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ 2 ﻢﺤﻠﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻦﻣ مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ 
	رﺎﺤﻟا ﻢﻃﺎﻤﻄﻟا ﺔﺼﻠﺻ ،ءاﻮﺸﻟا ﺔﺼﻠﺻﺮﺨﻟا ﺔﺼﻠﺻ ،ﺐﺸﺘﻜﻟا ،ة  ﻊﻴﻤﺟ ،لدﻮﺼﻟا عاﻮﻧأ اﻮﺠﻟا ،ﺲﻴﻤﻐﺘﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻓ ﺔﺼﻠﺻ ﻞﺜﻣ صﻮﻤﻛﻟﺔﺼﻠﺻ) ﻲﻞﻜﺸﺑ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺲﻴﻤﻐﺘﻟا ﺔﺼﻠﺻ ،(ودﺎﻛﻮﻓﻷا ﺔﻬﻛﺎﻔﺑ ﺲﻴﻤﻐﺗﺰﺗ وأ ﺲﻴﻤﻐﺗ ﺔﺼﻠﺼﻛ ﻲﺳﺎﺳأ  ﻦﻴﻳ
	ﻮﺼﻟا ،تﺎﺼﻠﺼﻟا ،ص  ﻢﺤﻠﻟا ﺔﺼﻠﺻ

	100 ﺮﺟما
	100 ﺮﺟما
	ﺮﻟا ﻖﺒﻄﻟا ﺔﺼﻠﺻوﺮﻜﻌﻤﻠﻟ ﻲﺴﻴﺋ  ﻲﺘﻴﺟﺎﺒﺴﻟا وأ ﺔﻧ

	4/1 بﻮﻛ
	4/1 بﻮﻛ
	 ﺮﻴﻐﺻ ﻢﺠﺣ ﻖﺒﻃ) ﻞﻴﺒﺘﺗ ﺔﺼﻠﺻﺮﻜﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻞﺜﻣ ( ،ﻮﺘﺴﻴﺒﻟا ﺔﺼﻠﺻ ،ﻢﻳﺮﻔﻟأ ﺔﺼﻠﺻ  ﻦﺒﺠﻟا ﺔﺼﻠﺻ ،وﺪﻳ

	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	 تﻼﻴﺒﺘﺘﻟا ،ﻞﺨﻟا

	35 ﺮﺟما
	35 ﺮﺟما
	رزﻮﺒﺨﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا ﻖﺋﺎﻗ ﻮﻜﺴﺒﻟا ،ةرﺬﻟا رﺎﺸﻓ ،ﺢﻠﻤﻤﻟا ﺖﻳر ،ة  ﻖﺋﺎﻗاﻮﻔﻟا ﺲﻃﺎﻄﺑ ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا بﻮﺒﺤﻟا تﺎﺒﺟو ﻂﻴﻠﺧ ،تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ
	  ﺔﻓﺎﺠﻟا ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا

	245 ﺮﺟما
	245 ﺮﺟما
	فﺎﻨﺻﻷا ﻊﻴﻤﺟ
	 ءﺎﺴﺤﻟا


	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	 ﺮﻤﻟاا ،تﺎﻴﺑﻠﻴﺠﻟ اﻮﻔﻟا ﻦﻴﺟﺎﻌﻣ ،ﻲ اﻮﻔﻟا تﺎﺼﻠﺻ ،ﻪﻛﻪﻛ
	 ﺮﻜﺴﻟا

	8 ﺮﺟما
	8 ﺮﺟما
	 ﺮﻜﺴﻟا

	1 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	ُر ﻞﺜﻣ ﺰﺒﺨﻟا تﺎﻓﺎﺿإا ﻚﻌﻜﻟا تﺎﺷ ﻤﻟﻠﺤ ﻚﻌﻜﻟا تﺎﻓﺎﺿإو ،ﻰ

	4/1 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	4/1 يﺎﺷ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	ﻞﺒﺘﻣ ﺢﻠﻣ ،ﺢﻠﻤﻟا ﻞﺋاﺪﺑ ،ﺢﻠﻣ
	 ﺢﻠﻤﻟا

	0.6 ﺮﺟما
	0.6 ﺮﺟما
	ﻮﺻ ﺞﻨﻜﻴﺑوﺎﺑ ﺞﻨﻜﻴﺑ ،اد  ﻦﻴﺘﻜﺒﻟا ،رد

	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	1 مﺎﻌﻃ ﺔﻘﻌﻠﻣ
	وﺎﻛﺎﻜﻟا قﻮﺤﺴﻣ
	ﺮﻔﺘﻣ  تﺎﻗ


	زو :رﺪﺼﻤﻟا*را  ،ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةﻓرادإ ﻲ ودﻷاو ءاﺬﻐﻟا ةﻮﻟا ،ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  ﺔﻴﻜﻳ
	زو :رﺪﺼﻤﻟا*را  ،ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةﻓرادإ ﻲ ودﻷاو ءاﺬﻐﻟا ةﻮﻟا ،ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  ﺔﻴﻜﻳ
	زو :رﺪﺼﻤﻟا*را  ،ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةﻓرادإ ﻲ ودﻷاو ءاﺬﻐﻟا ةﻮﻟا ،ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  ﺔﻴﻜﻳ


	3
	  لوﺪﺠﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا :

	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	اﺬﻐﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟاﺋ ﻲﺮﻟا ﻲﺴﻴﺋ
	 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا

	 ،ﺮﻴﻌﺸﻟا ،ﺢﻤﻘﻟا ،زرﻷا)ﻞﺜﻣ بﻮﺒﺤﻟارﺬﻟاﻮﻣ،نﺎﻓﻮﺸﻟا،ةﻠﺳ .(بﻮﺒﺤﻟا ﻖﻴﻗد عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟو ﻲﻮﺸﻨﻟا .ﺎﻓﺎﺳﺎﻜﻟاو ﺎﻃﺎﻄﺒﻟا ،ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا) ﻞﺜﻣ تﺎﻳﺮﺠﻟا ﻞﺜﻣ بﻮﺒﺤﻟاو ﻦﻴﺤﻄﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣﻮﻧا  ﻚﻌﻜﻟاو ،ﻻ ﻮﻜﺴﺒﻟاو تﺎﻨﺠﻌﻤﻟاو نﻮﺳاوﺮﻜﻟاوﺮﻌﻟا ﺰﺒﺨﻟاو ﺖﻳﺑ ،ﻲرﻮﺘﻟار ،ﻼﻴﺗرﺬﻟا ﻖﺋﺎﻗرﺬﻟا ،ةﺮﻔﺼﻟا ة  .ﺮﺋﺎﻄﻔﻟاو ،ءا
	 ،ﺮﻴﻌﺸﻟا ،ﺢﻤﻘﻟا ،زرﻷا)ﻞﺜﻣ بﻮﺒﺤﻟارﺬﻟاﻮﻣ،نﺎﻓﻮﺸﻟا،ةﻠﺳ .(بﻮﺒﺤﻟا ﻖﻴﻗد عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟو ﻲﻮﺸﻨﻟا .ﺎﻓﺎﺳﺎﻜﻟاو ﺎﻃﺎﻄﺒﻟا ،ﺲﻃﺎﻄﺒﻟا) ﻞﺜﻣ تﺎﻳﺮﺠﻟا ﻞﺜﻣ بﻮﺒﺤﻟاو ﻦﻴﺤﻄﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣﻮﻧا  ﻚﻌﻜﻟاو ،ﻻ ﻮﻜﺴﺒﻟاو تﺎﻨﺠﻌﻤﻟاو نﻮﺳاوﺮﻜﻟاوﺮﻌﻟا ﺰﺒﺨﻟاو ﺖﻳﺑ ،ﻲرﻮﺘﻟار ،ﻼﻴﺗرﺬﻟا ﻖﺋﺎﻗرﺬﻟا ،ةﺮﻔﺼﻟا ة  .ﺮﺋﺎﻄﻔﻟاو ،ءا
	 ﺮﻛرﺪﻴﻫﻮﺑ  ،فﺎﻴﻟأ ،تاﺐﻛﺮﻤﻟا ب ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ
	  بﻮﺒﺤﻟاﻮﺸﻨﻟاو  تﺎﻳ

	اﻮﻔﻟا  سﺎﻧﺎﻧﻷاو ﺐﻨﻌﻟا ﻞﺜﻣ ﻞﺋاﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻐﻟا ﻪﻛﺮﺒﻟاواﻮﻔﻟاو لﺎﻘﺗ  ﺔﻴﺒﻠﻟا ﻪﻛﻠﻋﺮﻏ ﻰ  زﻮﻤﻟاو ﻮﺠﻧﺎﻤﻟا راﺮﻔﺴﻟاو  قرزﻷا تﻮﺘﻟا ﻞﺜﻣ تﺎﻴﺒﻨﻌﻟاو يﺪﻨﻬﻟا ﻞﺟﺮﻔﻟاوﻮﺳﻷا تﻮﺘﻟاو ﺔﻟوا  ﻚﻟﺬﻛو .ﺦﻴﻄﺒﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛو درﻮﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاﺮﻜﻟاو ،ﺦﻧﺎﺒﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻗ،ﺪﻌﺟﻷا ﺐﻧ  فﻮﻔﻠﻤﻟا ﻞﺜﻣ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو .ﺲﺨﻟاوزﺎﻄﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاو ،ﺔﻴﻣﺎﺒﻟاو نﺎﺠﻧذﺎﺒﻟاو  ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﺟﺮﻔﻟا رﺬﺠﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو .ﺔﻴﺴﻧ.ﺦﻟا ،ﺮﺠﻨﺒﻟاو رﺰﺠﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻳ
	اﻮﻔﻟا  سﺎﻧﺎﻧﻷاو ﺐﻨﻌﻟا ﻞﺜﻣ ﻞﺋاﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻐﻟا ﻪﻛﺮﺒﻟاواﻮﻔﻟاو لﺎﻘﺗ  ﺔﻴﺒﻠﻟا ﻪﻛﻠﻋﺮﻏ ﻰ  زﻮﻤﻟاو ﻮﺠﻧﺎﻤﻟا راﺮﻔﺴﻟاو  قرزﻷا تﻮﺘﻟا ﻞﺜﻣ تﺎﻴﺒﻨﻌﻟاو يﺪﻨﻬﻟا ﻞﺟﺮﻔﻟاوﻮﺳﻷا تﻮﺘﻟاو ﺔﻟوا  ﻚﻟﺬﻛو .ﺦﻴﻄﺒﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛو درﻮﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاﺮﻜﻟاو ،ﺦﻧﺎﺒﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻗ،ﺪﻌﺟﻷا ﺐﻧ  فﻮﻔﻠﻤﻟا ﻞﺜﻣ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو .ﺲﺨﻟاوزﺎﻄﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاو ،ﺔﻴﻣﺎﺒﻟاو نﺎﺠﻧذﺎﺒﻟاو  ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﺟﺮﻔﻟا رﺬﺠﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو .ﺔﻴﺴﻧ.ﺦﻟا ،ﺮﺠﻨﺒﻟاو رﺰﺠﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻳ
	 ندﺎﻌﻤﻟا ،تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟا  فﺎﻴﻟﻷاو
	اﻮﻔﻟا  ﻪﻛ تاوﺮﻀﺨﻟاو

	ﺾﻴﺒﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ
	ﺾﻴﺒﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ
	وﺮﺒﻟاﺪﻳﺪﺤﻟاو تﺎﻨﻴﺗ
	مﻮﺤﻠﻟا ﺾﻴﺒﻟاو  تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو

	لﻮﻔﻟا ،ﺺﻤﺤﻟا ،ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ  ﻞﺜﻣ مﻮﺤﻠﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ .يﺪﻨﻬﻟا لاﺪﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛو ﺄﻤﻟا ،ﺮﻤﺣﻷا ﻢﺤﻠﻟا ،جﺎﺟﺪﻟاﻮﻛﺮﺤﺒﻟا تﻻ  ﻚﻤﺴﻟا ،ﺔﻳﻮﺘﻟاو نﻮﻤﻠﺴﻟا ﻞﺜﻣ  .يﺮﻘﺒﻟا ﻢﺤﻠﻟاو ﻲﻣوﺮﻟا ،ﺔﻧ
	لﻮﻔﻟا ،ﺺﻤﺤﻟا ،ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ﻞﺜﻣ تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ  ﻞﺜﻣ مﻮﺤﻠﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ .يﺪﻨﻬﻟا لاﺪﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛو ﺄﻤﻟا ،ﺮﻤﺣﻷا ﻢﺤﻠﻟا ،جﺎﺟﺪﻟاﻮﻛﺮﺤﺒﻟا تﻻ  ﻚﻤﺴﻟا ،ﺔﻳﻮﺘﻟاو نﻮﻤﻠﺴﻟا ﻞﺜﻣ  .يﺮﻘﺒﻟا ﻢﺤﻠﻟاو ﻲﻣوﺮﻟا ،ﺔﻧ


	ﺎﻬﺒﻨﺠﺗ ﺐﺠﻳ ءﺎﻴﺷأ
	ﺎﻬﺒﻨﺠﺗ ﺐﺠﻳ ءﺎﻴﺷأ
	ﺎﻬﺒﻨﺠﺗ ﺐﺠﻳ ءﺎﻴﺷأ
	رﺎﻴﺨﻟا ﻞﻀﻓأ  تا

	ﻮﻜﺴﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﻦﺴﺤﻤﻟا ﻖﻴﻗﺪﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ  ،ﺖﻳﺰﺘﻴﺒﻟاو نﻮﺳاوﺮﻜﻟا ﺾﻴﺑﻷا زرﻷا ﻚﻟﺬﻛو .ا  .ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟاو
	ﻮﻜﺴﺒﻟا ﻞﺜﻣ ﻦﺴﺤﻤﻟا ﻖﻴﻗﺪﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ  ،ﺖﻳﺰﺘﻴﺒﻟاو نﻮﺳاوﺮﻜﻟا ﺾﻴﺑﻷا زرﻷا ﻚﻟﺬﻛو .ا  .ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺲﻃﺎﻄﺒﻟاو
	زرﻷاو نﺎﻓﻮﺸﻟاو بﻮﺒﺤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﺔﻓﺎﻛ  ﺶﻴﻋ عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛو ﺲﻜﺴﻜﻟاو اﻮﻨﻴﻜﻟاو ﻲﻨﺒﻟاوﺮﻜﻣو ﻖﻴﻗﺪﻟازﻮﻤﻟاو ﻖﻴﻗﺪﻟا ﺔﻧﻟ ﺎﻃﺎﻄﺒﻟاو ﻲﻮﻠﺤﻟا  .ة

	اﻮﻔﻟا  ﺔﺌﺒﻌﻤﻟا ﻪﻛﻓﺮﺷ ﻲتاوﺮﻀﺨﻟا،ﺮﻜﺴﻟا با  وأ ﺔﻠﻠﺨﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟاو ﺔﺤﻠﻤﻤﻟاﺰﺑ ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا  .ﻖﻴﻤﻋ ﺖﻳ
	اﻮﻔﻟا  ﺔﺌﺒﻌﻤﻟا ﻪﻛﻓﺮﺷ ﻲتاوﺮﻀﺨﻟا،ﺮﻜﺴﻟا با  وأ ﺔﻠﻠﺨﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟاو ﺔﺤﻠﻤﻤﻟاﺰﺑ ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا  .ﻖﻴﻤﻋ ﺖﻳ
	روﻷا تاذ تاوﺮﻀﺨﻟاﺮﻀﺨﻟا قا  ﻞﺜﻣ ءا اﻮﻔﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟاو ﺲﺨﻟا ،ﺦﻧﺎﺒﺴﻟا ،ﺖﻔﻠﻟاﻪﻛ  رﺎﺨﺒﻟﺎﺑ ﺔﻗﻮﻠﺴﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو ﺔﻌﻄﻘﻤﻟاﻮﺸﻤﻟاو  .ﺔﻳ

	ا ﺾﻴﺒﻟاﻠﻘﻤﻟﻲ
	ا ﺾﻴﺒﻟاﻠﻘﻤﻟﻲ
	ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺾﻴﺒﻟا ضﺎﻴﺑ

	  ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ،ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاﺮﻤﺤﻟا مﻮﺤﻠﻟا ،نﻮﺸﻧﻼﻟا ﻢﺤﻟا جﺎﺟﺪﻟاو ءاﻠﻘﻤﻟ  .ﻲ
	  ،ﺔﺒﻠﻌﻤﻟا ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟا ،ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﺎﻴﻟﻮﺻﺎﻔﻟاﺮﻤﺤﻟا مﻮﺤﻠﻟا ،نﻮﺸﻧﻼﻟا ﻢﺤﻟا جﺎﺟﺪﻟاو ءاﻠﻘﻤﻟ  .ﻲ
	ﺮﺑ  يﻮﺸﻤﻟاو ﻦﺧﺪﻤﻟا ﻢﺤﻠﻟا ،تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟا ﻢﻋاوﺮﺷﺎﺨﻟا ﻢﺤﻠﻟا ﺢﺋاﻟو نﻮﻫﺪﻟا ﻦﻣ ﻲ  روﺪﺻ .جﺎﺟﺪﻟا


	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ
	اﺬﻐﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟاﺋ ﻲﺮﻟا ﻲﺴﻴﺋ
	 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا
	ﺎﻬﺒﻨﺠﺗ ﺐﺠﻳ ءﺎﻴﺷأ
	رﺎﻴﺨﻟا ﻞﻀﻓأ  تا

	  ،تﺎﻧاﻮﻴﺤﻟا ﻦﻣ ﻪﺟﺎﺘﻧإ ﻢﺘﻳ يﺬﻟا ﺐﻴﻠﺤﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛﻮﻜﻟا ﻦﺒﺟو ﻦﺒﺠﻟاﺰﻟا ،ﺞﻴﺗ  .ﺔﻨﺒﻠﻟاو ﻦﻫﺪﻟا ﺔﻨﺒﺟ ،يدﺎﺑ
	  ،تﺎﻧاﻮﻴﺤﻟا ﻦﻣ ﻪﺟﺎﺘﻧإ ﻢﺘﻳ يﺬﻟا ﺐﻴﻠﺤﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛﻮﻜﻟا ﻦﺒﺟو ﻦﺒﺠﻟاﺰﻟا ،ﺞﻴﺗ  .ﺔﻨﺒﻠﻟاو ﻦﻫﺪﻟا ﺔﻨﺒﺟ ،يدﺎﺑ
	وﺮﺒﻟا  مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟاو ﻦﻴﺗد ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓو
	 ﺐﻴﻠﺤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو  نﺎﺒﻟﻷا
	ﺰﻟاو ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻣﺎﻛ ﺐﻴﻠﺤﻟا قﻮﻔﺨﻣ  ﻊﻣ يدﺎﺑو تﺎﻬﻜﻨﻟاﺮﺷ ﻊﺑﺎﺻأو ﺔﺧﻮﺒﻄﻤﻟا ﻦﺒﺠﻟا ﺢﺋا .ﺔﻴﻠﻘﻤﻟا ﻦﺒﺠﻟا
	  ،ﻢﺳﺪﻟا عوﺰﻨﻣ ﻦﺒﺠﻟا ،ﻢﺳﺪﻟا عوﺰﻨﻣ ﺐﻴﻠﺤﻟاﺰﻟا ﺎﺘﻴﻓ ﺔﻨﺒﺟ ،ﻦﺒﺠﻟا ،ﻢﺳﺪﻟا عوﺰﻨﻣ يدﺎﺑ  .ﺔﻨﺒﻠﻟاو

	ﺮﺴﻜﻤﻟا  لﻮﻔﻟاو ﻖﺘﺴﻔﻟاو زﻮﻠﻟاو زﻮﺠﻟا ﻞﺜﻣ تاﻮﺴﻟاادﻧﺰﻟا روﺬﺒﻟا .ﻲ  روﺬﺑو ﺲﻤﺸﻟا دﺎﺒﻋ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺘﻳ ﺰﻟا .نﺎﺘﻜﻟا ز ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﻳﻮﻧﺎﻜﻟا ﺖﻳزو ﻻ  ﺖﻳ ﺰﻟاو نﻮﺘﻳ.ﺲﻤﺸﻟا راود
	ﺮﺴﻜﻤﻟا  لﻮﻔﻟاو ﻖﺘﺴﻔﻟاو زﻮﻠﻟاو زﻮﺠﻟا ﻞﺜﻣ تاﻮﺴﻟاادﻧﺰﻟا روﺬﺒﻟا .ﻲ  روﺬﺑو ﺲﻤﺸﻟا دﺎﺒﻋ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺘﻳ ﺰﻟا .نﺎﺘﻜﻟا ز ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﻳﻮﻧﺎﻜﻟا ﺖﻳزو ﻻ  ﺖﻳ ﺰﻟاو نﻮﺘﻳ.ﺲﻤﺸﻟا راود
	  ﺔﻴﻨﻫﺪﻟا ضﺎﻤﺣﻷاﺮﻟا  ﺔﻴﺴﻴﺋ
	ﺮﺴﻜﻤﻟا  تاﺰﻟاوتﻮﻳ  روﺬﺒﻟاو ﺰﻟاﺔﻴﺘﻳ
	ﺮﺴﻜﻤﻟاﺮﺴﻜﻤﻟا ،ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا تا  ،ﺔﺤﻠﻤﻤﻟا تا ﺰﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟارﺎﻤﻟا ،ةﺪﺑﺮﺟ  ﻦﻤﺴﻟا ،ﻦﻳﺎﺒﻨﻟاﺗا مﺎﻌﻄﻟا ،ﻲﻠﻘﻤﻟﺔﻴﻬﻄﻤﻟا تاوﺮﻀﺨﻟا ،ﻲ  .ﺔﻴﻧاﻮﻴﺤﻟا نﻮﻫﺪﻟﺎﺑ
	 ز ﺰﻟا ﺖﻳزو ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﻪﺘﻓﺎﺿﻹ نﻮﺘﻳ  ﺖﻳﻮﻧﺎﻜﻟاﺮﻜﻟاو ﻲﻬﻄﻠﻟ ﻻ  ﻢﺳﺪﻟا ﺔﻋوﺰﻨﻣ ﺔﻤﻳﺮﺴﻜﻤﻟاو ىﻮﻠﺤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣزو تا  لﻮﻔﻟا ةﺪﺑﻮﺴﻟاادﻧ .ﻲ

	  ،ﺪﻨﻬﻟا زﻮﺟ ءﺎﻣ ،ﺮﻴﺼﻋ ،ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ،ﺔﻳدﺎﻌﻟا هﺎﻴﻤﻟارﻮﺸﻟا  تاوﺮﻀﺨﻟا ﺮﻴﺼﻋ ،تﺎﺑ
	  ،ﺪﻨﻬﻟا زﻮﺟ ءﺎﻣ ،ﺮﻴﺼﻋ ،ﺮﺋﺎﺼﻌﻟا ،ﺔﻳدﺎﻌﻟا هﺎﻴﻤﻟارﻮﺸﻟا  تاوﺮﻀﺨﻟا ﺮﻴﺼﻋ ،تﺎﺑ
	ﺖﻴﻟوﺮﺘﻜﻟﻻا
	هﺎﻴﻤﻟا  ﻞﺋاﻮﺴﻟاو
	زﺎﻐﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا  تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ،ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻣ ،ﺔﻳ ﺮﻟاﺮﻜﺴﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ،ﺔﻴﺿﺎﻳ  تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ،ﺔﻳﺮﻤﻟاو ﺔﻬﻜﻨﻤﻟا  .تﺎﺒﻃ
	اﻮﻓ ﺮﺋﺎﺼﻋ ،ﺔﻳدﺎﻌﻟا هﺎﻴﻤﻟا  ﻪﻛ100% ﺮﺋﺎﺼﻋ ، اﻮﻔﻟازﺎﻄﻟا تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ زﻮﺟ ءﺎﻣو ﺔﺟ  .ﺪﻨﻬﻟا


	4
	  لوﺪﺠﻟا
	رﻮﻈﺤﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ .  ةﻓراﺪﻤﻟا ﻲ  س

	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻴﻏ ﺔﻤﻌﻃﻷا فﺎﻨﺻأ  ﺎﻬﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا

	ﺮﻤﻟا دﺪﻋﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تا ﺞﺘﻨﻤﻟا لوﺎﻨﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا
	ﺮﻤﻟا دﺪﻋﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تا ﺞﺘﻨﻤﻟا لوﺎﻨﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا
	 ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ
	  ﺔﻴﺋاﺬﻏ تﺎﺠﻨﺘﻨﻣةﺎﻨﺜﺘﺴﻣ

	 ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	 ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﻮﺼﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ  ادزﺎﻐﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو  ﺔﻳ
	زﺎﻏ تﺎﺑوﺮﺸﻣ  ﺔﻳ

	مﺎﻳﻷا ﻊﻴﻤﺟ
	مﺎﻳﻷا ﻊﻴﻤﺟ
	ﻢﺠﺣ زوﺎﺠﺘﻳ ﻻأ ﺐﺠﻳ  بوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺼﺤﻟا250ﻻ نأو ،ﻞﻣ *  ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻴﻤﻛ زوﺎﺠﺘﺗﻮﺘﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا  .ﻂﺳﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟ ﻰﻖﺤﻠﻤﻟا1 لوﺪﺠﻟا :8 
	وأ ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺿإ مﺪﻋ  ﻞﺴﻌﻟااﻮﻔﻟا ﺮﺋﺎﺼﻋ  ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻛ30% ﺮﻴﺼﻋ /ﺐﻟ اﻮﻓ.ﻪﻛ
	  تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ ﺔﻓﺎﻛ ﺮﻜﺴﻟاتﺎﺑوﺮﺸﻣو ﺔﻳ تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻟا هﺎﻴﻤﻟاو ﺔﻬﻜﻨﻟا تاذ  ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو ﺮﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاوﺔﻴﺿﺎﻳ  ﻊﻣ تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو اﻮﻔﻟا تﺎﻬﻜﻧ ﻪﻛ
	 زﺎﻏ ﺮﻴﻏ تﺎﺑوﺮﺸﻣ ﺔﻳ

	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
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	ﻮﺼﻟاو ﺔﺼﻠﺼﻟا  ص


	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻏﻷا / ةﺎﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاﺮﻣ دﺪﻋو ﺔﺣﻮﻤﺴﻤﻟا ضاﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ تا
	ﺮﻴﻏ ﺔﻤﻌﻃﻷا فﺎﻨﺻأ  ﺎﻬﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا

	ﺮﻤﻟا دﺪﻋﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تا ﺞﺘﻨﻤﻟا لوﺎﻨﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا
	ﺮﻤﻟا دﺪﻋﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا تا ﺞﺘﻨﻤﻟا لوﺎﻨﺗ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا
	 ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﻰﻨﺜﺘﺴﻤﻟا ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ
	  ﺔﻴﺋاﺬﻏ تﺎﺠﻨﺘﻨﻣ ةﺎﻨﺜﺘﺴﻣ

	مﺎﻳﻷا ﻞﻛ
	مﺎﻳﻷا ﻞﻛ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	تﺎﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ  ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا
	 ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻴﻠﺤﻤﻟا

	مﺎﻳﻷا ﻞﻛ
	مﺎﻳﻷا ﻞﻛ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
	ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
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	 ﻪﻟوﺎﻨﺗ ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ﻢﺠﺣ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﻮﻫ فﺪﻬﻟا نﻮﻜﻴﺳ ،ﻓإ ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻲﻟ)ﻰ
	ﺮﺘﻠﻴﻠﻠﻣ  ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﺑ (

	5ً 
	5ً 
	  لوﺪﺠﻟا
	ﺎﻘﻓو ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ .
	ﺮﻤﻌﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﺌﻓو ﺲﻨﺠﻟ  ﺔﻳ


	 ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا
	 ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا
	 ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا

	ﺮﺟ) نﻮﻫد  ماﻓ(مﻮﻴﻟا ﻲ
	ﺮﺟ) نﻮﻫد  ماﻓ(مﻮﻴﻟا ﻲ
	وﺮﺑﺮﺟ)ﻦﻴﺗ  ماﻓ(مﻮﻴﻟا ﻲ
	ﺮ ﻛرﺪﻴﻫﻮﺑ  تاﺮﺟ)  ماﻓ  ﻲ(مﻮﻴﻟا
	ﺮﻌﺳ)ﺔﻗﺎﻄﻟاﺮﺣ ةرا  ﺔﻳﻓ(مﻮﻴﻟا ﻲ
	ﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﺔﻳ

	TR
	  لﺎﻔﻃﻷا

	33 - 54 
	33 - 54 
	13 
	130 – 140 
	1000 – 1400
	 تاﻮﻨﺳ1 – 3 

	39 – 62 
	39 – 62 
	19 
	130 -140 
	1400 – 1600
	 تاﻮﻨﺳ4 – 8 

	TR
	 (ﻰﺼﻗأ ﺪﺤﺑ) رﻮﻛﺬﻟا

	62 - 85 
	62 - 85 
	34 
	225 – 275 
	2000
	 ﺔﻨﺳ9 – 13 

	61 – 95 
	61 – 95 
	46 
	300 – 350 
	2600
	 ﺔﻨﺳ14 – 19 

	TR
	دأ ﺪﺤﺑ) ثﺎﻧﻹاﻧ (ﻰ

	62 – 85 
	62 – 85 
	34 
	200 – 225 
	1800
	 ﺔﻨﺳ9 – 13 

	55 – 78 
	55 – 78 
	52 
	225 – 275 
	2000
	 ﺔﻨﺳ14 – 18 


	ﻮﺧﺄﻣ*رادإ ,ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ لوﺪﺟ ﻦﻣ ذ ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ
	ﻮﺧﺄﻣ*رادإ ,ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ لوﺪﺟ ﻦﻣ ذ ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ
	ﻮﺧﺄﻣ*رادإ ,ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ لوﺪﺟ ﻦﻣ ذ ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ


	6ً 
	  لوﺪﺠﻟا
	ﺎﻘﻓو ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ .
	ﺮﻤﻌﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﺌﻓو ﺲﻨﺠﻟ  تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟا -ﺔﻳ

	Sect
	Table
	TR
	ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا

	TR
	  نﺎﺑوﺬﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟاﻓءﺎﻤﻟا ﻲ
	 نﺎﺑوﺬﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟاﻓ نﻮﻫﺪﻟا ﻲ

	ب ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ12 )مﻮﻴﻟا/ﺞﻠﻣ( 
	ب ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ12 )مﻮﻴﻟا/ﺞﻠﻣ( 
	ﺾﻤﺣ ﻚﻴﻟﻮﻔﻟا
	  ﻦﻴﺳﺎﻴﻧ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	ر  ﻦﻴﻓﻼﻓﻮﺒﻳ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ)
	  ﻦﻴﻣﺎﻴﺛ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	 ج ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	 ي ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	 د ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	 أ ﻦﻴﻣﺎﺘﻴﻓ)مﻮﻴﻟا /ﺞﻠﻣ( 
	ﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﺔﻳ

	TR
	  لﺎﻔﻃﻷا

	0.9 
	0.9 
	150 
	6 
	0.6 
	0.5 
	15 
	6 
	15 
	300
	 تاﻮﻨﺳ1 - 3 

	1.2 
	1.2 
	200 
	8 
	0.6 
	0.6 
	25 
	7 
	15 
	400
	 تاﻮﻨﺳ4 - 8 

	TR
	 رﻮﻛﺬﻟا

	1.8 
	1.8 
	300 
	12. 
	0.9 
	0.9 
	45 
	11 
	15 
	600
	 ﺔﻨﺳ9 - 13 

	2.4 
	2.4 
	400 
	16 
	1.3 
	1.2 
	75 
	15 
	15 
	900
	 ﺔﻨﺳ14- 19 

	TR
	 ثﺎﻧﻹا

	1.8 
	1.8 
	300 
	12. 
	0.9 
	0.9 
	45 
	11 
	15 
	600
	 ﺔﻨﺳ9 - 13 

	2.4 
	2.4 
	400 
	14 
	1 
	1 
	65 
	15 
	15 
	700
	 ﺔﻨﺳ14- 18 



	رادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا لوﺪﺟ :رﺪﺼﻤﻟا* ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ
	رادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا لوﺪﺟ :رﺪﺼﻤﻟا* ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ

	7ً 
	7ً 
	  لوﺪﺠﻟا
	ﺎﻘﻓو ىﺮﻐﺼﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ .
	ﺮﻤﻌﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﺌﻓو ﺲﻨﺠﻟ  ندﺎﻌﻤﻟا – ﺔﻳ


	Table
	TR
	ندﺎﻌﻤﻟا

	 مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا  (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	 مﻮﻴﺴﻟﺎﻜﻟا  (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	ﺰﻟا  ﻚﻧ(مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	 مﻮﻴﻨﻴﻠﻴﺴﻟا  (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	ﻮﻔﻟا  رﻮﻔﺳ(مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	 مﻮﻨﻳﺪﺒﻴﻟﻮﻤﻟا (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	  مﻮﻴﺴﻨﻏﺎﻤﻟا(مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	  ﺪﻳﺪﺤﻟا (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	ﻮﻴﻟا  د(مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	 سﺎﺤﻨﻟا  (مﻮﻴﻟا /ﻢﺟوﺮﻜﻳﺎﻣ)
	ﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﺔﻳ

	TR
	  لﺎﻔﻃﻷا

	700 
	700 
	3 
	20 
	460 
	17 
	65 
	3 
	90 
	340
	 تاﻮﻨﺳ1 – 3 

	1000 
	1000 
	5 
	30 
	500 
	22 
	110 
	4.1 
	90 
	440
	 تاﻮﻨﺳ4 – 8 

	TR
	 رﻮﻛﺬﻟا

	1300 
	1300 
	8 
	40 
	1250 
	34 
	200 
	5.9 
	120 
	700
	 ﺔﻨﺳ9 - 13 

	1300 
	1300 
	11 
	55 
	1250 
	43 
	340 
	7.7 
	150 
	890
	 ﺔﻨﺳ14- 19 

	TR
	 ثﺎﻧﻹا

	1.8 
	1.8 
	300 
	12. 
	0.9 
	0.9 
	45 
	11 
	15 
	600
	 ﺔﻨﺳ9 - 13 

	2.4 
	2.4 
	400 
	14 
	1 
	1 
	65 
	15 
	15 
	700
	 ﺔﻨﺳ14- 18 


	رادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا لوﺪﺟ :رﺪﺼﻤﻟا* ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ
	رادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا لوﺪﺟ :رﺪﺼﻤﻟا* ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ
	رادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﻮﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا لوﺪﺟ :رﺪﺼﻤﻟا* ودﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ةﻮﻟا ,ﺔﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  .ﺔﻴﻜﻳ


	8
	  لوﺪﺠﻟا
	وﺪﺣ .  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا د

	ﺮﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﻣﻊﻔﺗ
	ﺮﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﻣﻊﻔﺗ
	ﺮﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﻣﻊﻔﺗ
	ﻮﺘﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﻣﻂﺳ
	ﺾﻔﺨﻨﻤﻟا لﺪﻌﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﻣ
	اﺬﻐﻟا ﺮﺼﻨﻌﻟاﺋﻲ

	TR
	  ﻞﻜﻟ ﺔﻤﻌﻃﻷا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ100 ﺮﺟ  ما

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ17.5 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ17.5 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما3.0 – 17.5
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما3.0
	ﺎﻤﺟإﻟ نﻮﻫﺪﻟا ﻲ

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ5.0 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ5.0 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما1.5 – 5.0
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما1.5
	 ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ22.5 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ22.5 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما5.0 – 22.5
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما5.0
	 ﺮﻜﺳ

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ1.5 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ1.5 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما0.3 – 1.5
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما0.3
	ﺢﻠﻣ

	TR
	  ﻞﻜﻟ) تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ100 ﻠﻠﻣ  (ﻲ

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ8.75 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ8.75 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما1.5 – 8.75
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما1.5
	ﺎﻤﺟإﻟ نﻮﻫﺪﻟا ﻲ

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ2.5 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ2.5 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما0.75 – 2.5
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما0.75
	 ﺔﻌﺒﺸﻤﻟا نﻮﻫﺪﻟا

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ11.25 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ11.25 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما2.5 – 0.75
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما2.5
	ﺎﻤﺟإﻟ ﺮﻜﺴﻟا (ﻲتﺎﻳ( 

	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ0.75 ﺮﺟما
	أ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛ0.75 ﺮﺟما
	ﺮﺟ  ما0.3 – 0.75
	ﺮﺟ  ﻞﻗأ وأ ما0.3 
	* ﺢﻠﻣ

	TR
	)رﺎﺷﻹا ﻢﺘﺗإ ةﻟﻮﺼﻟا ﻰ  ردﺎﺼﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻦﻣ مﻮﻳدﻠﻋ) ﺢﻠﻣ ﻪﻧأ ﻰ1 ﺮﺟﻮﺻ ما  = مﻮﻳد2.2 ﺮﺟﺢﻠﻣ ما* 


	رﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ :رﺪﺼﻤﻟا *  .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ,ﺔﻴﺳ
	رﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ :رﺪﺼﻤﻟا *  .ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ,ﺔﻴﺳ

	9 3–18 
	9 3–18 
	  لوﺪﺠﻟا
	زﻮﺗ  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻊﻳﻓاﺬﻐﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﺋ) ﺮﻤﻌﺑ لﺎﻔﻃﻸﻟ ،ﺔﺒﺟو ﻞﻜﻟ ﻲﻣﻮﻴﻟا ﻲ
	(ﺔﻨﺳ 

	ﺮﻣ دﺪﻋ  ﻢﻳﺪﻘﺘﻟا تاﻓمﻮﻴﻟا ﻲ
	ﺮﻣ دﺪﻋ  ﻢﻳﺪﻘﺘﻟا تاﻓمﻮﻴﻟا ﻲ
	ﺮﻣ دﺪﻋ  ﻢﻳﺪﻘﺘﻟا تاﻓمﻮﻴﻟا ﻲ
	  راﺪﻘﻤﻟاﻓ ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﺒﺟﻮﻟا ﻲ(ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺼﺤﻟا ﻢﺠﺣ)
	 ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا

	11–18 ﺔﻨﺳ
	11–18 ﺔﻨﺳ
	6–10 تاﻮﻨﺳ
	5 – 3  تاﻮﻨﺳ

	ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا
	ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا
	دﻷا ﺪﺤﻟاﻧﻰ
	ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا
	دﻷا ﺪﺤﻟاﻧ ﻰ

	10 
	10 
	8 
	7 
	6 
	6
	ﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟﻰ  لوﺪﺠﻟا1
	ﻮﺸﻨﻟاو بﻮﺒﺤﻟا  تﺎﻳ

	3.5 
	3.5 
	2.5 
	2.5 
	2.5 
	2.5
	ﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟﻰ  لوﺪﺠﻟا1
	 تﺎﻴﻟﻮﻘﺒﻟاو ﺾﻴﺒﻟاو ﻢﺤﻠﻟا

	3.5 
	3.5 
	2.5 
	2 
	2 
	2
	ﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟﻰ  لوﺪﺠﻟا1
	 ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا

	7 
	7 
	6 
	5 
	4 
	4
	ﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟﻰ لوﺪﺠﻟا 1
	اﻮﻔﻟا  تاوﺮﻀﺨﻟاو ﻪﻛ

	8 إﻟ ﻰ9 
	8 إﻟ ﻰ9 
	7 إﻟ ﻰ8 
	6 إﻟ ﻰ7 
	5 إﻟ ﻰ6 
	5 إﻟ ﻰ6
	ﺮﻳﺮﻟا ﻰﺟإ عﻮﺟﻟﻰ  لوﺪﺠﻟا1
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	  ﻖﺤﻠﻤﻟا

	  ﺔﻠﺜﻣأﻠﻋﻮﻠﺤﻛ ﻒﻨﺼﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﻰ  تﺎﻳ
	  ﺔﻠﺜﻣأﻠﻋﻮﻠﺤﻛ ﻒﻨﺼﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﻰ  تﺎﻳ


	 ةﺪﻴﻘﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ
	 ةﺪﻴﻘﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ
	 ةﺪﻴﻘﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ

	ﺰﻟاو ﺔﻬﻛﺎﻔﻟاﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا وأ ﺔﺴﺒﻠﻤﻟا ﻞﻴﺒﺠﻧ
	ﺰﻟاو ﺔﻬﻛﺎﻔﻟاﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا وأ ﺔﺴﺒﻠﻤﻟا ﻞﻴﺒﺠﻧ
	 ﺔﻜﻠﻌﻟا

	ﻮﺘﺒﻟﺎﻛوﻷاو ﻞﺴﻌﻟا ىﻮﻠﺣ ﻊﻄﻗ(ﺎﻨﻴﻜﻟا) س
	ﻮﺘﺒﻟﺎﻛوﻷاو ﻞﺴﻌﻟا ىﻮﻠﺣ ﻊﻄﻗ(ﺎﻨﻴﻜﻟا) س
	 ىﻮﻠﺤﻟا ﻊﻄﻗ

	 ﺮﻜﺳ ﺔﻨﻴﺠﻋ) ناﺪﻨﻔﻟا(ﺔﻳ
	 ﺮﻜﺳ ﺔﻨﻴﺠﻋ) ناﺪﻨﻔﻟا(ﺔﻳ
	رﺎﻜﻟا  ﻞﻴﻣا

	ﺮﻛفﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا تا
	ﺮﻛفﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا تا
	 بوﺮﺨﻟا

	رفﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﻖﺋﺎﻗ
	رفﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﻖﺋﺎﻗ
	ﻮﻜﺴﺒﻟا  ﺖﻳ

	ﺮﺷﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﺢﺋا
	ﺮﺷﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﺢﺋا
	نﺎﺒﻠﻟا

	  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻔﻔﺠﻣ ﺔﻬﻛﺎﻓ100-95 فﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ وأ %
	  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻔﻔﺠﻣ ﺔﻬﻛﺎﻓ100-95 فﺎﻀﻣ ﺮﻜﺳ ﻊﻣ وأ %
	صﺎﺼﻤﻟا ىﻮﻠﺣ

	 جﺪﻔﻟا ىﻮﻠﺣ
	 جﺪﻔﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻮﻛﻮﺸﻟا ﻻ

	ﻦﻴﺗﻼﺟ / ﻎﻀﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻦﻴﺗﻼﺟ / ﻎﻀﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻮﻛﻮﺸﻟا حاﻮﻟأ  ﻻ

	ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﺮﻴﺼﻋ ﻦﻣ صﺎﺼﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا ﺮﻴﺼﻋ ﻦﻣ صﺎﺼﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	رﻮﻛﻮﺸﻟا ﻖﺋﺎﻗرزأو ﻊﻄﻗ ،ﻻﻮﻛﻮﺸﻟا را  ﻻ

	ﻎﻀﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻎﻀﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻮﻛﻮﺸﻟا تﺎﺒﻛﺮﻣ ﻻ

	  ىﻮﻠﺣﻠﻴﺟﺮﻴﻐﺻ ﻲة
	  ىﻮﻠﺣﻠﻴﺟﺮﻴﻐﺻ ﻲة
	ﺮ ﻛﻮﻛﻮﺸﻟا ﺎﻤﻳﺮﺴﻜﻤﻟا / ﻻ ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳا ﻢﺘﻳ ﻲﺘﻟا اﺪﻋ) تا (ﻦﻫﺪﻠﻟ

	ا بﻮﺒﺣ ىﻮﻠﺣﻠﻴﺠﻟﻲ
	ا بﻮﺒﺣ ىﻮﻠﺣﻠﻴﺠﻟﻲ
	ﺮﺴﻜﻤﻟاﻮﻛﻮﺸﻟﺎﺑ ةﺎﻄﻐﻤﻟا ﺔﻬﻛﺎﻔﻟاو تا  ﻻ

	رﺎﻣﻮﻠﻤﺷ
	رﺎﻣﻮﻠﻤﺷ
	ﻮﻠﻓ يﺮﻴﻓ / تﺎﻨﺒﻟا لﺰﻏ ىﻮﻠﺣ  س


	وﻼﺤﻟاﺮﻟا) ﺔﻴﻛﺮﺘﻟا ةرو ﺔﺣا(مﻮﻘﻠﺤﻟا ﺔﺣا
	وﻼﺤﻟاﺮﻟا) ﺔﻴﻛﺮﺘﻟا ةرو ﺔﺣا(مﻮﻘﻠﺤﻟا ﺔﺣا
	وﻼﺤﻟاﺮﻟا) ﺔﻴﻛﺮﺘﻟا ةرو ﺔﺣا(مﻮﻘﻠﺤﻟا ﺔﺣا
	وﻼﺤﻟاﺮﻟا) ﺔﻴﻛﺮﺘﻟا ةرو ﺔﺣا(مﻮﻘﻠﺤﻟا ﺔﺣا
	 ﺔﻬﻛﺎﻔﻟا تﺎﺠﻠﺜﻣو ﺾﻣﺎﺤﻟا صﺎﺼﻤﻟا

	وﻼﺣ) ﺎﻓﻻﺎﻫ(ﺔﻴﻨﻴﺤﻃ ة
	وﻼﺣ) ﺎﻓﻻﺎﻫ(ﺔﻴﻨﻴﺤﻃ ة
	ﻮﺷ  ﺔﻬﻛﺎﻔﻟﺎﺑ / ﺞﻠﺜﻤﻟا ﺰﻴﺷ

	ﺔﺴﺒﻠﻤﻟاو ةﺪﻤﺠﻤﻟا ىﻮﻠﺤﻟا ،يﺮﻄﻟاو ﺐﻠﺼﻟا ﺲﺒﻠﻤﻟا
	ﺔﺴﺒﻠﻤﻟاو ةﺪﻤﺠﻤﻟا ىﻮﻠﺤﻟا ،يﺮﻄﻟاو ﺐﻠﺼﻟا ﺲﺒﻠﻤﻟا
	ﺮﻴﻐﺻ ﺺﻣ ىﻮﻠﺣﺮﺸﻟا قﻮﺤﺴﻣ ﻦﻣ ة :لﺎﺜﻣ) باﻮﻛﻮﺸﻟاو ﺖﻠﻤﻟا ىﻮﻠﺣ  (ﻻ

	ﺮﻛﺎﻜﺴﻟا وأ / ﺔﺒﻠﺼﻟا ىﻮﻠﺤﻟا
	ﺮﻛﺎﻜﺴﻟا وأ / ﺔﺒﻠﺼﻟا ىﻮﻠﺤﻟا
	ا ﺐﻴﺑﺎﻧأﻠﻴﺟﺮﻴﻐﺻ تاﻮﺒﻋ /ﻲ ة

	ﺮﻛﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ زﺎﻜﻋ
	ﺮﻛﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ زﺎﻜﻋ
	ﻮﻛﻮﺸﻟا ﻊﻄﻗ  ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻐﻤﻟا ﻻ

	ﺮﻛﻮﻠﻤﻟا ىﻮﻠﺤﻟا تا زﺮﻴﺑﻮﺘﺴﺑﻮﺟ) ﺔﻧ(
	ﺮﻛﻮﻠﻤﻟا ىﻮﻠﺤﻟا تا زﺮﻴﺑﻮﺘﺴﺑﻮﺟ) ﺔﻧ(
	ﺮﺴﻜﻤﻟا  ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻐﻤﻟا تا

	صﺎﺼﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	صﺎﺼﻤﻟا ىﻮﻠﺣ
	ﻮﻠﺣ  تﺎﻳ

	 ﺮﻜﺳ ﺰﺘﻠﻟ تﺎﻳﺮﺒﺳ رﺎﺟﻮﺷ / ﻦﻴﻳﺰﻠﻜﻧ
	 ﺮﻜﺳ ﺰﺘﻠﻟ تﺎﻳﺮﺒﺳ رﺎﺟﻮﺷ / ﻦﻴﻳﺰﻠﻜﻧ
	ﻮﺘﻟاﻓ ﻲ

	اﻠﻴﺠﻟﻲ
	اﻠﻴﺠﻟﻲ
	 عﺎﻨﻌﻨﻟا تﺎﺒﺣ

	ﻮﺴﻟا قﺮﻋس
	ﻮﺴﻟا قﺮﻋس
	 ﺎﺟﻮﻨﻟا

	 زﺮﻤﻟا /ﺮﻜﺴﻟاو زﻮﻠﻟا ىﻮﻠﺣنﺎﺑ
	 زﺮﻤﻟا /ﺮﻜﺴﻟاو زﻮﻠﻟا ىﻮﻠﺣنﺎﺑ
	ﺮﺴﻜﻤﻟﺎﺑ ﺔﺸﻬﻟا ىﻮﻠﺤﻟا  (ﺲﺑﺎﻨﺴﻟا) روﺬﺒﻟا وأ تا

	ﺮﻗألﺎﻌﺴﻠﻟ ةﻼﺤﻣ صا
	ﺮﻗألﺎﻌﺴﻠﻟ ةﻼﺤﻣ صا
	ﺮﺑ) ﺮﻜﺴﻟﺎﺑ ﺲﺒﻠﻤﻟا ﺮﻤﺤﻤﻟا زﻮﻠﻟا ىﻮﻠﺣ  (ﻦﻴﻟا



	 ﻮﻜﺴﺒﻟاﺮﻜﻟﺎﺑ ﻲﺸﺤﻤﻟا ﺖﻳﺎﻤﻳ
	 ﻮﻜﺴﺒﻟاﺮﻜﻟﺎﺑ ﻲﺸﺤﻤﻟا ﺖﻳﺎﻤﻳ

	)
	 ﻦﻜﻤﻳ ماﺪﺨﺘﺳا   تﺎﻴﻤﻛوﺪﺤﻣةد ﻦﻣ تﺎﺠﺘﻨﻣ  ىﻮﻠﺤﻟا
	ﻠﻋﻰ ﻞﻴﺒﺳ :لﺎﺜﻤﻟا ،تﺎﺠﻠﺜﻤﻟا   ،تﺎﺴﺒﻠﻤﻟار  ﻖﺋﺎﻗﻮﻛﻮﺸﻟا،ﻻ ﺔﻬﻛﺎﻔﻟاو  ﺔﻔﻠﻐﻤﻟا ﺮﻜﺴﻟﺎﺑر تﺎﻘﺒﻃ ﻞﻜﺸﺑ ( ﺰﻠﻟ وأ ،ﺔﻘﻴﻗﻮﻜﻤﻟا ﺪﺣﺄﻛ وأ ﺔﻨﻳزﻮﺒﺨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا / داﻮﻤﻟا ﻦﻤﺿ تﺎﻧ  .ة

	3 
	3 
	ﻖﺤﻠﻤﻟا

	 (ءاﺪﻐﻟاو رﺎﻄﻓﻹا) تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻠﺜﻣأ
	 (ءاﺪﻐﻟاو رﺎﻄﻓﻹا) تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻠﺜﻣأ


	Table
	TR
	ﻮﻤﻧ  رﺎﻄﻓﻹا ﺔﺒﺟو جذ

	2/1  وﺪﻨﺳتاوﺮﻀﺨﻟاو مﻮﻠﺤﻟا ﻦﺒﺟ ﻊﻣ ﺮﻤﺳﻷا ﻦﻴﺤﻄﻟا ﺰﺒﺧ ﻦﻣ ﺶﺘﻳ
	2/1  وﺪﻨﺳتاوﺮﻀﺨﻟاو مﻮﻠﺤﻟا ﻦﺒﺟ ﻊﻣ ﺮﻤﺳﻷا ﻦﻴﺤﻄﻟا ﺰﺒﺧ ﻦﻣ ﺶﺘﻳ
	ور  لﺎﻔﻃأ ﺔﺿ

	2/1 يﻮﺘﺤﺗ ﻻ) بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ ﻠﻋﺮﻜﺴﻟا ﻰ  ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ ﻊﻣ (
	2/1 يﻮﺘﺤﺗ ﻻ) بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ ﻠﻋﺮﻜﺴﻟا ﻰ  ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ ﻊﻣ (

	 ز ﻦﻣ ﺪﺣاو بﻮﻛاﻮﻔﻟا يدﺎﺑ  + ﻪﻛ1 وﺪﻨﺳ  ﺮﻴﻐﺻ ﺮﺘﻋز ﺶﺘﻳ
	 ز ﻦﻣ ﺪﺣاو بﻮﻛاﻮﻔﻟا يدﺎﺑ  + ﻪﻛ1 وﺪﻨﺳ  ﺮﻴﻐﺻ ﺮﺘﻋز ﺶﺘﻳ

	رﺎﺒﻋ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﺒﺟو وﺪﻨﺳ ﻦﻋ ةتاوﺮﻀﺨﻟاو ﻦﺒﺠﻟا / ﺾﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺶﺘﻳ
	رﺎﺒﻋ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﺒﺟو وﺪﻨﺳ ﻦﻋ ةتاوﺮﻀﺨﻟاو ﻦﺒﺠﻟا / ﺾﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺶﺘﻳ
	ﺮﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣ

	1 + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 جزﺎﻄﻟا تﻮﺗ + ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 
	1 + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 جزﺎﻄﻟا تﻮﺗ + ﻢﺳﺪﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 

	1  وﺪﻨﺳﻮﺒﻋ + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺮﻴﻐﺻ ﺮﺘﻋز ﺶﺘﻳﺮﻴﻐﺻ ةﺮﺴﻜﻤﻟا ﻦﻣ ة  تا
	1  وﺪﻨﺳﻮﺒﻋ + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺮﻴﻐﺻ ﺮﺘﻋز ﺶﺘﻳﺮﻴﻐﺻ ةﺮﺴﻜﻤﻟا ﻦﻣ ة  تا

	1 ﺾﻴﺑ ﻠﻘﻣ ﺮﺷ + ﻲﺮﻴﻐﺻ ﺔﺣﺎﻔﺗ + ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﻦﻣ ﺔﺤﻳ  ة
	1 ﺾﻴﺑ ﻠﻘﻣ ﺮﺷ + ﻲﺮﻴﻐﺻ ﺔﺣﺎﻔﺗ + ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﻦﻣ ﺔﺤﻳ  ة

	1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﻞﻓﻼﻓ ﺶﺘﻳ  + ﺔﻄﺳ1 ﺔﺣﺎﻔﺗ 1 ز  + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻳﺪﺑ1 + ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛ  زﻮﻣ ة1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﺶﺘﻳ  + ﺲﺨﻟا ﻊﻣ جﺎﺟﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳ1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  لﺎﻘﺗ1 وﺪﻨﺳ  + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﺮﺘﻋﺰﻟﺎﺑ ﻦﺒﺟ ﺶﺘﻳ330 اﻮﻓ ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ  ﻪﻛ
	1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﻞﻓﻼﻓ ﺶﺘﻳ  + ﺔﻄﺳ1 ﺔﺣﺎﻔﺗ 1 ز  + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻳﺪﺑ1 + ﺐﻴﻠﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛ  زﻮﻣ ة1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﺶﺘﻳ  + ﺲﺨﻟا ﻊﻣ جﺎﺟﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﺠﺤﻟا ﺔﻄﺳ1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  لﺎﻘﺗ1 وﺪﻨﺳ  + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﺮﺘﻋﺰﻟﺎﺑ ﻦﺒﺟ ﺶﺘﻳ330 اﻮﻓ ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ  ﻪﻛ
	ﻮﺘﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ  ﻂﺳ

	1.5 + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻬﻛﺎﻓ ة
	1.5 + بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻬﻛﺎﻓ ة
	ﺮﻤﻟاﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣ  ﺔﻳ

	وﺪﻨﺳ  ﻦﻴﺘﻀﻴﺑ ﻦﻣ ﺶﺘﻳﻓﺮﺷ + ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﻲ  ﺦﻴﻄﺒﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﺘﺤﻳ
	وﺪﻨﺳ  ﻦﻴﺘﻀﻴﺑ ﻦﻣ ﺶﺘﻳﻓﺮﺷ + ﺢﻤﻘﻟا ﺰﺒﺧ ﻲ  ﺦﻴﻄﺒﻟا ﻦﻣ ﻦﻴﺘﺤﻳ

	1 وﺪﻨﺳ  + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﻞﻓﻼﻓ ﺶﺘﻳ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة
	1 وﺪﻨﺳ  + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ ﻞﻓﻼﻓ ﺶﺘﻳ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة

	1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﺮﺘﻋﺰﻟﺎﺑ ﻦﺒﺟ ﺶﺘﻳ  + ﻢﺠﺤﻟا ﻂﺳ300 اﻮﻓ ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ  ﻪﻛ
	1  وﺪﻨﺳﻮﺘﻣ ﺮﺘﻋﺰﻟﺎﺑ ﻦﺒﺟ ﺶﺘﻳ  + ﻢﺠﺤﻟا ﻂﺳ300 اﻮﻓ ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ  ﻪﻛ


	Sect
	Table
	TR
	ﻮﻤﻧ  ءاﺪﻐﻟا ﺔﺒﺟو جذ

	2/1 + ﻦﺒﺠﻟا ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﻔﻟ 1 ز بﻮﻛ  + يدﺎﺑ1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ةلﺎﻘﺗ
	2/1 + ﻦﺒﺠﻟا ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﻔﻟ 1 ز بﻮﻛ  + يدﺎﺑ1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ةلﺎﻘﺗ
	ﺮﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣ

	1 + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ ﺮﻴﻐﺻ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ + لﺎﻘﺗ
	1 + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ ﺮﻴﻐﺻ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ + لﺎﻘﺗ

	2 ﺮﻴﻄﻓﺮﺑ ةﺮﻴﻐﺻ ﺎﺛا  + ة1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ /تاوﺮﻀﺧ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛ  زﻮﻣ ة
	2 ﺮﻴﻄﻓﺮﺑ ةﺮﻴﻐﺻ ﺎﺛا  + ة1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ /تاوﺮﻀﺧ بﻮﻛ 1 ﺮﻤﺛ  زﻮﻣ ة

	وﺪﻨﺳ  ﺔﻄﻠﺴﻟا وأ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ جﺎﺟد ﺶﺘﻳﻠﻋ  + ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰ330 ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ 
	وﺪﻨﺳ  ﺔﻄﻠﺴﻟا وأ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ جﺎﺟد ﺶﺘﻳﻠﻋ  + ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰ330 ﺮﻴﺼﻋ ﻞﻣ 

	1 ﺮﻤﺛ + تاوﺮﻀﺧ + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻬﻛﺎﻓ ة
	1 ﺮﻤﺛ + تاوﺮﻀﺧ + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻬﻛﺎﻓ ة
	ﻮﺘﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ  ﻂﺳ

	1  زﻮﺘﻣ ﺔﻳﺪﺑوﺮﻜﻣ /تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ﻂﺳ  جﺎﺟﺪﻟا ﺔﻧﻓ + ﻢﻃﺎﻤﻄﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻲ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة
	1  زﻮﺘﻣ ﺔﻳﺪﺑوﺮﻜﻣ /تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ﻂﺳ  جﺎﺟﺪﻟا ﺔﻧﻓ + ﻢﻃﺎﻤﻄﻟا ﺔﺼﻠﺻ ﻲ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة

	1  وﺪﻨﺳﻮﺗ ﺶﺘﻳ  + ﺔﻧ1 ز  + ﺔﻄﻠﺳ ﺔﻳﺪﺑ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة
	1  وﺪﻨﺳﻮﺗ ﺶﺘﻳ  + ﺔﻧ1 ز  + ﺔﻄﻠﺳ ﺔﻳﺪﺑ1 ﺮﻤﺛ  حﺎﻔﺗ ة

	1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ / تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 2 ﺮﺑ  + ﺮﻴﻐﺻ ﺎﺛا1 ز بﻮﻛ  يدﺎﺑ
	1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ / تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 2 ﺮﺑ  + ﺮﻴﻐﺻ ﺎﺛا1 ز بﻮﻛ  يدﺎﺑ

	1 ﻮﺘﻣ فﻮﻔﻠﻣز + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ ﻦﻣ ﻂﺳ  زﻮﻤﻟا ﻊﻣ يدﺎﺑ
	1 ﻮﺘﻣ فﻮﻔﻠﻣز + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻊﻣ مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ ﻦﻣ ﻂﺳ  زﻮﻤﻟا ﻊﻣ يدﺎﺑ

	1.5 + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛ 330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛزﻮﻣ ة
	1.5 + جﺎﺟد + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛ 330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛزﻮﻣ ة
	ﺮﻤﻟاﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣ  ﺔﻳ

	1.5 + يرﺎﻜﻟا ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 ز بﻮﻛ  وأ يدﺎﺑ330 ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 
	1.5 + يرﺎﻜﻟا ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ + زرﻷا ﻦﻣ بﻮﻛ 1 ز بﻮﻛ  وأ يدﺎﺑ330 ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 

	1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ /جﺎﺟد /ﻦﺒﺟ ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﻔﻟ 1 ﺮﻤﺛ  ﺔﻬﻛﺎﻓ ة
	1 + مﻮﻠﺣ ﻦﺒﺟ /جﺎﺟد /ﻦﺒﺟ ﻊﻣ تاوﺮﻀﺧ ﺔﻓﺎﻔﻟ 1 ﺮﻤﺛ  ﺔﻬﻛﺎﻓ ة

	2 + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 2 ﺮﺑﻮﺘﻣ ﺎﺛا  + ﻂﺳ330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  لﺎﻘﺗ
	2 + تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ بﻮﻛ 2 ﺮﺑﻮﺘﻣ ﺎﺛا  + ﻂﺳ330 + ﺐﻴﻠﺣ ﻞﻣ 1 ﺮﻤﺛﺮﺑ ة  لﺎﻘﺗ



	Table
	TR
	  ﺔﻔﻴﻔﺨﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا ﺔﻠﺜﻣأ

	1  ز ﻦﻣ بﻮﻛ اﻮﻔﻟا يدﺎﺑﻪﻛ
	1  ز ﻦﻣ بﻮﻛ اﻮﻔﻟا يدﺎﺑﻪﻛ
	ور  لﺎﻔﻃأ ﺔﺿ

	1 ﺮﻤﺛﺮﻴﻐﺻ زﻮﻣ ة  / ة2  ﺮﺷﺮﻴﻐﺻ ﺦﻴﻄﺑ ﺔﺤﻳ  ة
	1 ﺮﻤﺛﺮﻴﻐﺻ زﻮﻣ ة  / ة2  ﺮﺷﺮﻴﻐﺻ ﺦﻴﻄﺑ ﺔﺤﻳ  ة

	ﺮﺴﻜﻣ ﻂﻴﻠﺧ  تا
	ﺮﺴﻜﻣ ﻂﻴﻠﺧ  تا

	ﺮﺴﻜﻣ ﻂﻴﻠﺧتا
	ﺮﺴﻜﻣ ﻂﻴﻠﺧتا
	ﺮﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣ

	 اﻮﻔﻟا ﻦﻣ ءﺎﻋوﺮﺴﻜﻤﻟا ﻊﻣ ﻪﻛﺰﻟا وأ تا  يدﺎﺑ
	 اﻮﻔﻟا ﻦﻣ ءﺎﻋوﺮﺴﻜﻤﻟا ﻊﻣ ﻪﻛﺰﻟا وأ تا  يدﺎﺑ

	1  وﺪﻨﺳﺮﻴﻐﺻ ﺶﺘﻳ  رﺎﻴﺨﻟا ﻊﻣ مﻮﻠﺤﻟا ﻦﺒﺠﻟا ﻦﻣ ة
	1  وﺪﻨﺳﺮﻴﻐﺻ ﺶﺘﻳ  رﺎﻴﺨﻟا ﻊﻣ مﻮﻠﺤﻟا ﻦﺒﺠﻟا ﻦﻣ ة

	ﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ  رﺰﺠﻟاو رﺎﻴﺨﻟا ﺢﺋا
	ﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ  رﺰﺠﻟاو رﺎﻴﺨﻟا ﺢﺋا

	1  اﻮﻓ ﺔﻄﻠﺳ بﻮﻛﻪﻛ
	1  اﻮﻓ ﺔﻄﻠﺳ بﻮﻛﻪﻛ
	ﻮﺘﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ  ﻂﺳ

	ﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ  رﺰﺠﻟاو رﺎﻴﺨﻟا ﺢﺋا
	ﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ  رﺰﺠﻟاو رﺎﻴﺨﻟا ﺢﺋا

	 اﻮﻔﻟا ﻂﻴﻠﺧ ﻦﻣ بﻮﻛ ﺰﻟا ﻊﻣ ﻪﻛﺮﺴﻜﻤﻟا + يدﺎﺑ  تا
	 اﻮﻔﻟا ﻂﻴﻠﺧ ﻦﻣ بﻮﻛ ﺰﻟا ﻊﻣ ﻪﻛﺮﺴﻜﻤﻟا + يدﺎﺑ  تا

	ﺮﻴﻐﺻ ﺔﻓﺎﻔﻟﻮﻳﺎﻣ ﻦﻣ ﺔﺴﻴﻤﻐﺗ ﻊﻣ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ة ﺰﻟا /رﺰﺠﻟا ﺰﻴﻧيدﺎﺑ
	ﺮﻴﻐﺻ ﺔﻓﺎﻔﻟﻮﻳﺎﻣ ﻦﻣ ﺔﺴﻴﻤﻐﺗ ﻊﻣ تاوﺮﻀﺨﻟا ﻦﻣ ة ﺰﻟا /رﺰﺠﻟا ﺰﻴﻧيدﺎﺑ
	ﺮﻤﻟاﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣ  ﺔﻳ

	 اﻮﻔﻟا ﻂﻴﻠﺧ ﻦﻣ بﻮﻛﺰﻟا ﻊﻣ ﻪﻛ  يدﺎﺑ
	 اﻮﻔﻟا ﻂﻴﻠﺧ ﻦﻣ بﻮﻛﺰﻟا ﻊﻣ ﻪﻛ  يدﺎﺑ

	1 اﻮﻓ ﺔﻄﻠﺳ بﻮﻛ ﻪﻛ
	1 اﻮﻓ ﺔﻄﻠﺳ بﻮﻛ ﻪﻛ

	  ﻖﻴﻗﺪﻟا ﻦﻣ ﺎﺘﻴﺑ ﺰﺒﺧ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ ﻖﺒﻃ
	  ﻖﻴﻗﺪﻟا ﻦﻣ ﺎﺘﻴﺑ ﺰﺒﺧ ﻊﻣ ﺔﻨﻴﺤﻄﻟﺎﺑ ﺺﻤﺣ ﻖﺒﻃ


	4
	  ﻖﺤﻠﻤﻟا

	1
	  ﻞﻜﺸﻟا
	رادﻹا عاﻮﻧأ :  ةﻓرﺪﻤﻟا ﻒﺻﺎﻘﻤﻟا ﻲ  ﺔﻴﺳ

	ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا 1 - ﺔﺌﻔﻟاﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﺗ ﻒﺼﻘﻤﻟا ةرادإﻲﺟرﺎﺧ ﺪﻬﻌﺘﻣ 2 - ﺔﺌﻔﻟاﻦﻣ ﻢﺘﺗ ﻒﺼﻘﻤﻟا ةرادإﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻞﺒﻗ مﻮﻘﺗ ﺔﻳدﺮﻓ ﺔﻴﺋاﺬﻏ تﺎﺴﺳﺆﻣﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﻒﺼﻘﻤﻟا ﺪﻳوﺰﺘﺑدوﺰﺘﻟا ﻢﺘﻳ جرﺎﺧﻦﻣ مﺎﻌﻄﻟﺎﺑﺔﺳرﺪﻤﻟا  مﺎﻌﻄﻟا داﺪﻋإ ﻢﺘﻳﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻞﺧاد
	ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا 1 - ﺔﺌﻔﻟاﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻢﺘﺗ ﻒﺼﻘﻤﻟا ةرادإﻲﺟرﺎﺧ ﺪﻬﻌﺘﻣ 2 - ﺔﺌﻔﻟاﻦﻣ ﻢﺘﺗ ﻒﺼﻘﻤﻟا ةرادإﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻞﺒﻗ مﻮﻘﺗ ﺔﻳدﺮﻓ ﺔﻴﺋاﺬﻏ تﺎﺴﺳﺆﻣﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﻒﺼﻘﻤﻟا ﺪﻳوﺰﺘﺑدوﺰﺘﻟا ﻢﺘﻳ جرﺎﺧﻦﻣ مﺎﻌﻄﻟﺎﺑﺔﺳرﺪﻤﻟا  مﺎﻌﻄﻟا داﺪﻋإ ﻢﺘﻳﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻞﺧاد
	2(1 
	  ﻞﻜﺸﻟا
	 ﺮﺼﺘﻟا دﺎﻤﺘﻋإ ﺔﻴﻠﻤﻋ :) ﺔﺌﻔﻠﻟ ﺢﻳ

	P
	Figure
	فﺮﺸﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺗ  ﻲﺤﺼﻟاﺔﻳﺬﻏﻷا دﺎﻤﺘﻋإ  ةﺄﺸﻨﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋإﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا

	 ﺐﺠﻳ نأ   ﻦﻴﻌﻳﺮﺸﻤﻟاف   ﻲﺤﺼﻟاﺮﻟاﻲﺴﻴﺋ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻣﻼﺳ ﺔﻳﺬﻏﻷا  ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاوﻓ ﻲرﺪﻤﻟارﺪﻤﻟا ﻒﺼﻘﻤﻟا ﺪﻬﻌﺘﻣ) ﺪﻬﻌﺘﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺳ(ﻲﺳ

	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   ﻞﺜﻤﻳرﺪﻤﻟا  ﺔﺳﺮﺸﻣف   ﻲﺤﺻﺎﺛﻧﻲ نأو نﻮﻜﻳ ﻪﻳﺪﻟ  ةءﺎﻔﻜﻟاﻠﻋ  ﻰﺮﻣ  ﺔﻌﺟاو تﺎﺒﻠﻄﺘﻣوﺮﺷﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ط
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   ﻞﺜﻤﻳرﺪﻤﻟا  ﺔﺳﺮﺸﻣف   ﻲﺤﺻﺎﺛﻧﻲ نأو نﻮﻜﻳ ﻪﻳﺪﻟ  ةءﺎﻔﻜﻟاﻠﻋ  ﻰﺮﻣ  ﺔﻌﺟاو تﺎﺒﻠﻄﺘﻣوﺮﺷﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ط

	(3 ً 
	 ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ  ىﺪﻟﺮﺸﻤﻟاﻦﻴﻓ  ﻦﻴﻴﺤﺼﻟارﺪﺗ  ﺐﻳﻠﻋ ﻰ)ىوﻰﺘﺴﻤﻟا
	ﺮﺸﻤﻠﻟ  ف زﺎﺠﻣو ﻲﺤﺼﻟار ﻦﻳﺎﻴﻤﺳ
	.دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ةدﺎﻬﺸﺑ 

	ﺐﺠﻳ نأ   مﺪﻘﻳرﻮﻣد ﺔﻳﺬﻏﻷا (ﺪﻬﻌﺘﻤﻟا)   ﺐﻠﻃﺮﺼﺗ  ﺢﻳإﻟ  ﻰرادإة ﺔﻣﻼﺳ   ﺔﻳﺬﻏﻷارﻮﺘﻟ  ﺪﻳراﺪﻤﻠﻟ ﺔﻳﺬﻏﻷا  س
	ﺐﺠﻳ نأ   مﺪﻘﻳرﻮﻣد ﺔﻳﺬﻏﻷا (ﺪﻬﻌﺘﻤﻟا)   ﺐﻠﻃﺮﺼﺗ  ﺢﻳإﻟ  ﻰرادإة ﺔﻣﻼﺳ   ﺔﻳﺬﻏﻷارﻮﺘﻟ  ﺪﻳراﺪﻤﻠﻟ ﺔﻳﺬﻏﻷا  س

	ﺮﻣ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﻤﺸﺗوﺬﻐﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺔﻤﻌﻃﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻌﺟا  ﺎﻬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻳ
	ﺮﻣ ﺔﻘﻓاﻮﻤﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﻤﺸﺗوﺬﻐﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﺔﻤﻌﻃﻷاو ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻌﺟا  ﺎﻬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﻳ

	ﺐﺠﻳ نأ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻂﻄﺨﻣ يرﻮﻜﻳد تﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﺘﻟا  ﻢﺘﺗﻓﻲ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا   ﻲﺘﻟاوﺰﺗ  درﺪﻤﻟارادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ وﺰﺘﺑ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةرﺪﻤﻟا ﺪﻳﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ
	ﺐﺠﻳ نأ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻂﻄﺨﻣ يرﻮﻜﻳد تﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﺘﻟا  ﻢﺘﺗﻓﻲ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا   ﻲﺘﻟاوﺰﺗ  درﺪﻤﻟارادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ وﺰﺘﺑ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةرﺪﻤﻟا ﺪﻳﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ

	   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ   ﻦﻣﺰﺘﻟا  ماﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻌﺟا ﺎﻬﺗﻼﺠﺳ   ىﺪﻟرادإة ،ءاﺬﻐﻟا ﺎﻤﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﺗ   ةﺪﻴﺟوﻻ ﺪﺟﻮﻳ   تﺎﻔﻟﺎﺨﻣﺮﻴﻄﺧة   وأﺮﺤﻟا  ﺔﺟرا  ﺎﻬﺘﺒﻜﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ  لﻼﺧﺮﺘﻓ وﺰﺗ ةراﺪﻤﻟا ﺪﻳ  س
	   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ   ﻦﻣﺰﺘﻟا  ماﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻌﺟا ﺎﻬﺗﻼﺠﺳ   ىﺪﻟرادإة ،ءاﺬﻐﻟا ﺎﻤﻛ ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﺗ   ةﺪﻴﺟوﻻ ﺪﺟﻮﻳ   تﺎﻔﻟﺎﺨﻣﺮﻴﻄﺧة   وأﺮﺤﻟا  ﺔﺟرا  ﺎﻬﺘﺒﻜﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ  لﻼﺧﺮﺘﻓ وﺰﺗ ةراﺪﻤﻟا ﺪﻳ  س
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	 ﺮﺼﺘﻟا دﺎﻤﺘﻋإ ﺔﻴﻠﻤﻋ :() ﺔﺌﻔﻠﻟ ﺢﻳ

	(3ً 
	(3ً 
	Figure
	فﺮﺸﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺗ  ﻲﺤﺼﻟاﺔﻳﺬﻏﻷا دﺎﻤﺘﻋإ  ةﺄﺸﻨﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋإ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا

	 ﺐﺠﻳ نأ   ﻦﻴﻌﻳﺮﺸﻤﻟاف   ﻲﺤﺼﻟاﺮﻟاﻲﺴﻴﺋ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻣﻼﺳ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ﻦﻣ   ﻞﺒﻗرﺪﻤﻟا  ﺔﺳوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ   ىﺪﻟﺮﺸﻤﻟاف   ﻲﺤﺼﻟارﺪﺗ  ﺐﻳﻠﻋ  ﻰ)ىوﻰﺘﺴﻤﻟا
	ﺮﺸﻤﻠﻟر زﺎﺠﻣو ﻲﺤﺼﻟا فﺎﻴﻤﺳ
	.دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ةدﺎﻬﺸﺑ 

	)
	 ﺐﺠﻳﻠﻋﻰ تﺂﺸﻨﻤﻟا   ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﺮﻔﻟاﺔﻳد ﻲﺘﻟا ﺮﻓﻮﺗ ءاﺬﻐﻟا  لﻮﺼﺤﻟاﻠﻋﻰ ﺔﻘﻓاﻮﻣ   ﻦﻣرادإة ﺔﻣﻼﺳ  ءاﺬﻐﻟا
	ﻠﻋﻰ ﻞﻴﺒﺳ   :لﺎﺜﻤﻟارﻮﻣد ﺮﻴﺼﻌﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ   ﻞﺼﺤﻳﻠﻋﻰ   ﺔﻘﻓاﻮﻣرﻮﺗ  ﺪﻳرﻮﻣو ،ﺮﻴﺼﻌﻠﻟ  ﻞﺼﺣ نأ ﺐﺠﻳ ﺐﻴﻠﺤﻟا دﻠﻋرﻮﺘﻟ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﻰ  (ﺐﻴﻠﺤﻟا ﺪﻳ

	ورﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ مﻮﻘﺘﺳ  مﻮﻳ ﻞﻜﻟ مﺎﻌﻄﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺔﻴﺳ
	ورﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ مﻮﻘﺘﺳ  مﻮﻳ ﻞﻜﻟ مﺎﻌﻄﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺔﻴﺳ

	ﺐﺠﻳ نأ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻂﻄﺨﻣ يرﻮﻜﻳد تﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﺘﻟا  ﻢﺘﺗﻓﻲ تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا   ﻲﺘﻟارﻮﺗ  درﺪﻤﻠﻟ مﺎﻌﻄﻟارادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺳ وﺰﺘﺑ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةرﺪﻤﻟا ﺪﻳﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ
	ﺐﺠﻳ نأ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻂﻄﺨﻣ يرﻮﻜﻳد تﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﻲﺘﻟا  ﻢﺘﺗﻓﻲ تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا   ﻲﺘﻟارﻮﺗ  درﺪﻤﻠﻟ مﺎﻌﻄﻟارادإ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺳ وﺰﺘﺑ ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻣﻼﺳ ةرﺪﻤﻟا ﺪﻳﺔﻳﺬﻏﻷﺎﺑ ﺔﺳ

	   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ   ﻦﻣﺰﺘﻟا  ماﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻌﺟا ﺎﻬﺗﻼﺠﺳ   ىﺪﻟرادإة  ،ءاﺬﻐﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﺗ   ةﺪﻴﺟوﻻ ﺪﺟﻮﻳ   تﺎﻔﻟﺎﺨﻣﺮﻴﻄﺧة   وأﺮﺤﻟا  ﺔﺟرا  ﺎﻬﺘﺒﻜﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ  لﻼﺧﺮﺘﻓ وﺰﺗ ةراﺪﻤﻟا ﺪﻳ  .س
	   ﻢﺘﻳ ﺄﺘﻟاﺪﻛ   ﻦﻣﺰﺘﻟا  ماﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻦﻣ   لﻼﺧﺮﻣﺔﻌﺟا ﺎﻬﺗﻼﺠﺳ   ىﺪﻟرادإة  ،ءاﺬﻐﻟاوﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﺗ   ةﺪﻴﺟوﻻ ﺪﺟﻮﻳ   تﺎﻔﻟﺎﺨﻣﺮﻴﻄﺧة   وأﺮﺤﻟا  ﺔﺟرا  ﺎﻬﺘﺒﻜﺗﺆﻤﻟاﺔﺴﺳ  لﻼﺧﺮﺘﻓ وﺰﺗ ةراﺪﻤﻟا ﺪﻳ  .س



	و ﺮﻜﺷ  ﺮﻳﺪﻘﺗ
	و ﺮﻜﺷ  ﺮﻳﺪﻘﺗ
	و ﺮﻜﺷ  ﺮﻳﺪﻘﺗ
	و ﺮﻜﺷ  ﺮﻳﺪﻘﺗ

	ﻢﺗ داﺪﻋإ   ﺬﻫﻮﻟاﺔﻘﻴﻧ   ﺪﻌﺑﺮﻣﺔﻌﺟا ثﺎﺤﺑﻷا تاذ   ﺔﻗﻼﻌﻟاﺮﻌﺘﻟاوا ع ى   ﻞﻀﻓأرﺎﻤﻤﻟاتﺎﺳ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ءﺎﺤﻧأ  ﻢﻟﺎﻌﻟاﻓﻲ اﺬﻫ .لﺎﺠﻤﻟا ﺎﻤﻛ ﺎﻧﺪﻔﺘﺳا   ﻦﻣﻮﻟاﻖﺋﺎﻧ   ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺮﺸﺘﻟاوﺔﻴﻌﻳ ﺔﺻﺎﺨﻟا ءاﺬﻐﻟﺎﺑ   ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاورﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ   ﻲﺘﻟاﺮﺸﻧﺎﻬﺗ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﺤﺼﻟا   ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟازورا  ةرﺰﻟا  ﺔﻋا ﺮﻣﻷا،ﺔﻴﻜﻳ ﺔﻴﻌﻤﺟو  يﺮﻜﺴﻟا ﺮﻣﻷا،ﺔﻴﻜﻳ ﺔﻴﻌﻤﺟو ﺐﻠﻘﻟا   ،ﺔﻴﻛﺮﻴﻣﻷاﺮﻣوا   ﺰﻛﺮﻄﻴﺴﻟاة ع   ىﺮﻣﻷا،ضا   وزوراة ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻳﺪﻨﻜﻟا ﺔﻟﺎﻛوو ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓﻲ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا   ةﺪﺤﺘﻤﻟاﺮﻤﻛ  ﺔﻴﻌﺟ.ﺎﻨﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳأ
	ﻢﺗ داﺪﻋإ   ﺬﻫﻮﻟاﺔﻘﻴﻧ   ﺪﻌﺑﺮﻣﺔﻌﺟا ثﺎﺤﺑﻷا تاذ   ﺔﻗﻼﻌﻟاﺮﻌﺘﻟاوا ع ى   ﻞﻀﻓأرﺎﻤﻤﻟاتﺎﺳ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ءﺎﺤﻧأ  ﻢﻟﺎﻌﻟاﻓﻲ اﺬﻫ .لﺎﺠﻤﻟا ﺎﻤﻛ ﺎﻧﺪﻔﺘﺳا   ﻦﻣﻮﻟاﻖﺋﺎﻧ   ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺮﺸﺘﻟاوﺔﻴﻌﻳ ﺔﺻﺎﺨﻟا ءاﺬﻐﻟﺎﺑ   ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاورﺪﻤﻟاﺔﻴﺳ   ﻲﺘﻟاﺮﺸﻧﺎﻬﺗ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﺤﺼﻟا   ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟازورا  ةرﺰﻟا  ﺔﻋا ﺮﻣﻷا،ﺔﻴﻜﻳ ﺔﻴﻌﻤﺟو  يﺮﻜﺴﻟا ﺮﻣﻷا،ﺔﻴﻜﻳ ﺔﻴﻌﻤﺟو ﺐﻠﻘﻟا   ،ﺔﻴﻛﺮﻴﻣﻷاﺮﻣوا   ﺰﻛﺮﻄﻴﺴﻟاة ع   ىﺮﻣﻷا،ضا   وزوراة ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻳﺪﻨﻜﻟا ﺔﻟﺎﻛوو ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا  ﺔﻴﺋاﺬﻐﻟاﻓﻲ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا   ةﺪﺤﺘﻤﻟاﺮﻤﻛ  ﺔﻴﻌﺟ.ﺎﻨﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳأ

	   ﺎﻤﻛوﺖﻌﺿ لواﺪﺟ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ع ى   سﺎﺳأرﻮﺸﻨﻤﻟاتا ﻲﺘﻟا ترﺪﺻ   ﻦﻋرادإة ءاﺬﻐﻟا   ءاوﺪﻟاوﺮﻣﻷا  ،ﺔﻴﻜﻳزورا  ةرﺰﻟا  ﺔﻋاﻓ  ﻲﻮﻟاتﺎﻳﻻ   ،ةﺪﺤﺘﻤﻟازوراة  ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟاﻓﻮﻟا ﻲرﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا عوﺮﺸﻣو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﻴﺳﻓ.ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﻲ
	   ﺎﻤﻛوﺖﻌﺿ لواﺪﺟ ءاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺬﻐﺘﻟاو ع ى   سﺎﺳأرﻮﺸﻨﻤﻟاتا ﻲﺘﻟا ترﺪﺻ   ﻦﻋرادإة ءاﺬﻐﻟا   ءاوﺪﻟاوﺮﻣﻷا  ،ﺔﻴﻜﻳزورا  ةرﺰﻟا  ﺔﻋاﻓ  ﻲﻮﻟاتﺎﻳﻻ   ،ةﺪﺤﺘﻤﻟازوراة  ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟاﻓﻮﻟا ﻲرﺪﻤﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا عوﺮﺸﻣو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻ  ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺔﻴﺳﻓ.ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ﻲ
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