
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادختسا روجأ ديدحت ةسايس
  ماعلا لقنلا لئاسو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 
 ـھ27/1/1441 خیراتو )10/41/1( مقر لقنلل ةماعلا ةئیھلا ةرادإ سلجم سیئر لقنلا ریزو يلاعم رارقب ةرداصلا

  ـھ12/2/1442 خیراتو )23/42/1( مقر لقنلا ریزو يلاعم رارقب ةلدعملاو

 . ه26/01/1444 خیراتو )132( مقر ةیتسجوللا تامدخلاو لقنلا ریزو يلاعم رارقب ةلدعملاو
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 :تافيرعتلا

  :كلذ فالخ قايسلا ضتقي ملام اهمامأ ةنيبملا يناعملا – ةسايسلا هذه يف تدرو امنيأ – ةيلاتلا تاحلطصملاب دصقي

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ةكلمملا .1

 .اهعورف دحأ وأ لقنلل ةماعلا ةئيهلا :ةئيهلا .2

 .ةفلتخملا لقنلا لئاسو مادختسا ةفلكت  :روجألا .3

 يف ددحم راسم ىلع ريست )ةيرحب تابكرم ،تاراطق ،تالفاح( لقن ةليسو ربع صاخشالا لقن :ندملا لخاد ماعلا لقنلا .4

  .ةددحم ةيفارغج ةقطنم

 .رثكأف ةمسن نويلم اهناكس ددع يتلا ندملا يه :ةريبكلا ندملا .5

 .ةمسن نويلم نم لقأ اهناكس ددع يتلا ندملا يه :ةريغصلاو ةطسوتملا ندملا .6

 .ةساردلا وأ لمعلا ضرغل يموي لكشب اهنيب ناكسلا لقنتي يتلا ةرواجتملا ندملا :يحاوضلا .7

 .ةعوطقملا ةفاسملا ىلا رظنلا نودب اًتباث ماعلا لقنلا ةليسو مادختسا رجأ نوكي :ةتباثلا ةريعستلا .8

 .ةعوطقملا ةفاسملا بسحب اًريغتم ماعلا لقنلا ةليسو مادختسا رجأ نوكي :ةفاسملا ىلع ةينبملا ةريعستلا .9

 .ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا :ةكلاملا ةهجلا .10

 .ماعلا لقنلا تامدخ مدقي يذلا نايكلا :لغشملا .11

 .ةرجألا تامدخل يحاتتفإلا غلبملا :ةمدخلا ةيادب موسر .12

 .ةرجألا تامدخل رتم وليك لكل بستحملا غلبملا :ةفاسملا موسر .13

 20 نم لقأ ةبكرملا ةعرسوأ ،ةفقوتم ةبكرملا اهيف نوكت راظتنإ ةقيقد لكل بستحملا غلبملا :راظتنإلا موسر .14

 .ةعاس/مك
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 ةمدقملا

 اهريفوت نامضو ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ميظنت ىلإ روجألا ديدحت ةسايس لالخ نم لقنلل ةماعلا ةئيهلا ىعست
 ميظنت ىلع ًءانب كلذو .ليوطلا ىدملا ىلع لقنلا ةمظنأل ةيلاملا ةمادتسالا قيقحتو ،باكرلل ةمئالملا ةفلكلاو ديجلا ىوتسملاب
 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف ًةحارص صن يذلا ،هتاليدعتو ـه 14/9/1434 خيراتو )323( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةئيهلا
 اهذيفنت ىلع فارشإلاو ماعلا لقنلاب ةصاخلا تاعيرشتلاو ةماعلا تاسايسلا حارتقا" نع ةلوؤسملا ةهجلا يه ةئيهلا نأب ةعبارلا
 " نع ةلوؤسم ةئيهلا نأ ىلع صنت هالعأ روكذملا ميظنتلا نم ةعبارلا ةداملا نم ةرشع ةيداحلا ةرقفلا ًاضيأو  "اهدامتعا دعب
 ىلع ًءانبو ،"ةصتخملا تاهجلا نم روجألا دامتعا دعب اهب مازتلالا ةعباتمو ،اهريعست سسأو ماعلا لقنلا روجأ ميظنتل ةيلآ حارتقا
 ةرازو يه ةصتخملا تاهجلا نإف ،ـه21/6/1397 خيراتو )25/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا قرطلا ىلع ماعلا لقنلا ماظن
 لقنلل ةفلتخملا روجألا ديدحت " لقنلا ةرازو تايحالص نم نأ ىلع ةسداسلا ةرقفلا نيرشعلا ةداملا يف ماظنلا صن ثيح ،لقنلا
  ."يوجلا لقنلا ادع اميف ةلئاسو عيمجب

 لقنلا طامنأ عيمج لمشتو ،ةكلمملاب باكرلل ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ديدحتل ةدمتعملا ةسايسلا ريرقتلا اذه صخّلُي
 هذه قيبطتب لغشملا وأ عورشملل ةكلاملا ةهجلا لقنلل ةماعلا ةئيهلا مزلتو .اهنيب اميفو ندملا لخاد ،يرحبلاو يربلاو يككّسلا
 .ماعلا لقنلا عيراشمب ةصاخلا روجألا ةلكيهو ةقالعلا تاذ تاسايسلا ريوطت دنع ةسايسلا

 

 

 ةيجيتارتسالا فادهألا

 :ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىلإ ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ديدحت ةسايس لالخ نم لقنلل ةماعلا ةئيهلا ىعست

 .ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحت •
 .نيمدختسملل روجألا ةمءالم نامض •
 .ليغشتلا ةءافك عفرو ةمظنألل ةيلاملا ةمادتسالا زيزعت •
 .ماعلا لقنلا ةمظنأ نيب لماكتلاو مادختسالا ةلوهس معد •
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  ةريبكلا ندملا لخاد ماعلا لقنلا :لوألا بابلا

  ةريبكلا ندملا لخاد ماعلا لقنلا ةمدخ ةسايس :ىلوألا ةرقفلا

 ةمئالم ةفلكب اهريفوت نامضب كلذو ،ندملا لخاد ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحت ىلإ لقنلل ةماعلا ةئيهلا فدهت
  .ليوطلا ىدملا ىلع يموكحلا معدلاو ،ركاذتلا دئاوعو ،فيلاكتلا نيب بسانملا يلاملا نزاوتلا قيقحتل يعسلاو ،نيمدختسملل

 

 روجألا ةلكيه :ةيناثلا ةرقفلا

 بكارلل حمسي دحوم ماظن دوجو ققحي امب ةفلتخملا لقنلا لئاسو نيب روجألا ةمظنأ يف لماكتلا ةاعارم بجي •
 .ةيئاهنلا ةهجولل لوصولا ىتح لقن ةليسو نم رثكأل ةركذتلا سفن مادختساب

 مادختساو ،ريصقلا ىدملا ىلع ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأل )Flat Rate( ةتباثلا ةريعستلا ماظن مادختسا ىعاري •
 .ليوطلا ىدملا ىلع )Distance-based ،  Zonal :لثم( ةفاسملا ىلع ةينبملا ةريعستلا ماظن

 

 نيمدختسملل اهتمءالم ىدمو روجألا ىوتسم :ةثلاثلا ةرقفلا

 طسوتم نم )%5( نع مويلاب )ةساردلا وأ لمعلا( يساسألا لقنتلل ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ةفلكت زواجتت ال نأ بجي •
 لدعمب ًايموي ماعلا لقنلا لئاسو نومدختسي ةرسألا دارفأ ددع نم )%50( نأ ضارتفاب كلذو ،يمويلا ةرسألا لخد
 2 1.درف لكل نيتلحر

  :)ةيداصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةميق نم ةيلاتلا تاضيفختلا قيبطت بجي •

  اًناجم :تاونس )6( نس نود لافطألا -
  %50 مصخ :)ةنس 18 ىلإ 6 نم( بالطلا -
  %50 مصخ :)ىلعأف ةنس 60( نسلا رابك -
 3 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا -
 4 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ناطرسلا ىضرم -

 

 تالمح وأ تازيمم وأ ةيفاضإ تاموصخ ميدقتب عورشملل لغشملا وأ ةكلاملا ةهجلا ةبغر دنع ةئيهلا راعشإ بجي •
 ةعساتلا ةرقفلا بسح روجألل ةيرودلا ةعجارملا يف وأ روجألا حرتقم يف ةروكذم نكت ملام روجألا صخت ةيقيوست
   .سداسلا بابلا نم نوثالثلاو دحاولاو نورشعلاو

 
 ،ةكلمملا يف ميقملاو نطاوملل اهحنم بجيو ،ةفدهتسملا تائفلل ضيفختلا ةبسنل ىندألا دحلا لثمت تابلطتملا هذه نأب ًاملع
 ًامئالم هارت امو اهل ةصصخملا تاينازيملا قفو ةفدهتسملا تائفلا وأ ضيفختلا ةبسن ةدايز ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجللو
 ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا عم تايقافتا عيقوت ةقالعلا تاذ تاهجلل نكمي امك ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل
  .ةيفاضإ ضورعو تاضيفخت اهيبوسنم حنمل

 

                                                             
 

 .ه12F2F1442 خــــAراتو  )23F42F1( مقر لقنلا رAزو <=اعم رارق بجوم3 ةرقفلا ەذه تلدع 1
de ةbألا مجح طسوتمو ةbألا لخد طسوتم لوح ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا تاناQب Pع ًءانب 2

  .ةgلمملا <
meاقلا  ه19F9F1401 خــــAرات و )187( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب 3

 تاراطقلاو رخاوبلاو تارئاطلا Pع لاقتنالاو رفسلا روجأ ضQفخت Pع ةقفاوملا3 <
de ةررقملا روجألا نم %50 عقاوب <wامجلا لقنلا لئاسوو

 خــــAراتو )86( مقر ءارزولا سلجم رارق و  .مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألل لئاسولا ەذه <
14F3F1425اقلا  هme

��يدوعسلا ��غ ةقاعإلا يوذ صاخشألا حنم Pع ةقفاوملا3 <e ع ةررقملا روجألا نم %50 ەردق �امصخ مهيقفارموP لقنلا لئاسو 
   .ةدمتعملا ط3اوضلل �اقفو كلذو )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ةفلتخملا ة�دوعسلا ةQموكحلا

meاقلا ه22F4F1428 خــــAراتو )137( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب  4
 نم ،مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةلماعم مهيقفارمو ناط�لا meرم ةلماعم3 <

  .)% 50( =إ )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ة�دوعسلا ةQموكحلا لقنلا لئاسو Pع مهلقنل ةررقملا روجألا ة�س� ضQفخت ثQح
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 ركاذتلا عاونأ :ةعبارلا ةرقفلا

 لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل ركاذتلل ةددعتم تارايخ ريفوتب ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا مزتلي  •
  .ةضفخملا ةيمسوملا ركاذتلا ،ةيرهشلا ةركذتلا ،ةدحاولا ةلحرلا ةركذت :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو ،ماعلا

 

 ركاذتلا ةمظنأ :ةسماخلا ةرقفلا

 دحك يتالا ريفوتب مازتلإلا متي نا ىلع مادختسالاو لوصولا ةلهس و ةرفوتم عيبلا طاقنو ركاذتلا ةمظنأ نوكت نأ بجي •
  :ىندا

 يف ركاذتلا ءارش بتكم وأ ركاذتلا عيب ةلآ وأ ةينورتكلإلا تاقيبطتلا وأ ينورتكلإلا عقوملا ةطساوب :ركاذتلا ءارش •
  .ةطحملا

  .ينورتكلإلا عفدلا لئاسو ةطساوب وأ ادقن :عفدلا •

 .ةيقرو وأ ةينورتكلإ :ةركذتلا •

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ماظنلا ةغل نوكت

  .ةيناجم لقنلا تامدخ ميدقت ةلاح يف ةرقفلا هذه نم ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا ىفعي*

 

 

 



                                                                                                                                    ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 7
 

 ةريغصلاو ةطسوتملا ندملا لخاد ماعلا لقنلا :يناثلا بابلا

 

 ةريغصلاو ةطسوتملا ندملا لخاد ماعلا لقنلا ةمدخ ةسايس :ةسداسلا ةرقفلا

 ةمئالم ةفلكب اهريفوت نامضب كلذو ،ندملا لخاد ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحت ىلإ لقنلل ةماعلا ةئيهلا فدهت
 .ليوطلا ىدملا ىلع يموكحلا معدلاو ،ركاذتلا دئاوعو ،فيلاكتلا نيب بسانملا يلاملا نزاوتلا قيقحتل يعسلاو ،نيمدختسملل

 

 روجألا ةلكيه :ةعباسلا ةرقفلا

 بكارلل حمسي دحوم ماظن دوجو ققحي امب ةفلتخملا لقنلا لئاسو نيب روجألا ةمظنأ يف لماكتلا ةاعارم بجي •
 .ةيئاهنلا ةهجولل لوصولا ىتح لقن ةليسو نم رثكأل ةركذتلا سفن مادختساب

  .ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ عضو دنع )Flat Rate( ةتباثلا ةريعستلا ماظن مادختسا ىعاري •

 

 نيمدختسملل اهتمءالم ىدمو روجألا ىوتسم :ةنماثلا ةرقفلا

 طسوتم نم )%5( نع مويلاب )ةساردلا وأ لمعلا( يساسألا لقنتلل ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ةفلكت زواجتت ال نأ بجي •
 لدعمب ًايموي ماعلا لقنلا لئاسو نومدختسي ةرسألا دارفأ ددع نم )%50( نأ ضارتفاب كلذو ،يمويلا ةرسألا لخد
 6 5.درف لكل نيتلحر

 

 نم )%10( نع مويلاب )ةساردلا وأ لمعلا( يساسألا لقنتلل ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا ةفلكت زواجتت ال نأ بجي •
 نومدختسي ةرسألا دارفأ ددع نم )%50( نأ ضارتفاب كلذو ،)يحاوضلا( ةليوطلا تالحرلل يمويلا ةرسألا لخد طسوتم
 8 7.درف لكل نيتلحر لدعمب ًايموي ماعلا لقنلا لئاسو

                                                             
 

 .ه12F2F1442 خــــAراتو  )23F42F1( مقر لقنلا رAزو <=اعم رارق بجوم3 ةرقفلا ەذه تلدع 5
de ةbألا مجح طسوتمو ةbألا لخد طسوتم لوح ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا تاناQب Pع ًءانب 6

  .ةgلمملا <
 .م2F9F2020 قفاوملا ه14F1F1442 خــــAراتو  )69F8F2020F2( مقر لقنلا رAزو <=اعم رارق بجوم3 ةرقفلا ەذه تلدع 7
de ةbألا مجح طسوتمو ةbألا لخد طسوتم لوح ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا تاناQب Pع ًءانب 8

  .ةgلمملا <
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  :)ةيداصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةميق نم ةيلاتلا تاضيفختلا قيبطت بجي •

  اًناجم :تاونس )6( نس نود لافطألا -
  %50 مصخ :)ةنس 18 ىلإ 6 نم( بالطلا -
  %50 مصخ :)ىلعأف ةنس 60( نسلا رابك -
 9 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا -
 10 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ناطرسلا ىضرم -

 
 تالمح وأ تازيمم وأ ةيفاضإ تاموصخ ميدقتب عورشملل لغشملا وأ ةكلاملا ةهجلا ةبغر دنع ةئيهلا راعشإ بجي •

 ةعساتلا ةرقفلا بسح روجألل ةيرودلا ةعجارملا يف وأ روجألا حرتقم يف ةروكذم نكت ملام روجألا صخت ةيقيوست
   .سداسلا بابلا نم نوثالثلاو دحاولاو نورشعلاو

 

 ،ةكلمملا يف ميقملاو نطاوملل اهحنم بجيو ،ةفدهتسملا تائفلل ضيفختلا ةبسنل ىندألا دحلا لثمت تابلطتملا هذه نأب ًاملع
 ًامئالم هارت امو اهل ةصصخملا تاينازيملا قفو ةفدهتسملا تائفلا وأ ضيفختلا ةبسن ةدايز ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجللو
 ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا عم تايقافتا عيقوت ةقالعلا تاذ تاهجلل نكمي امك ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل
  .ةيفاضإ ضورعو تاضيفخت اهيبوسنم حنمل

   

  ركاذتلا عاونأ :ةعساتلا ةرقفلا

 لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل ركاذتلل ةددعتم تارايخ ريفوتب ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا مزتلي •
  .ةضفخملا ةيمسوملا ركاذتلا ،ةيرهشلا ةركذتلا ،ةدحاولا ةلحرلا ةركذت :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلعو ،ماعلا

 

 ركاذتلا ةمظنأ :ةرشاعلا ةرقفلا

 دحك يتالا ريفوتب مازتلإلا متي نا ىلع مادختسالاو لوصولا ةلهس و ةرفوتم عيبلا طاقنو ركاذتلا ةمظنأ نوكت نأ بجي •
  :ىندا

 يف ركاذتلا ءارش بتكم وأ ركاذتلا عيب ةلآ وأ ةينورتكلإلا تاقيبطتلا وأ ينورتكلإلا عقوملا ةطساوب :ركاذتلا ءارش •
  .ةطحملا

  .ينورتكلإلا عفدلا لئاسو ةطساوب وأ ادقن :عفدلا •

 .ةيقرو وأ ةينورتكلإ :ةركذتلا •

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ماظنلا ةغل نوكت

  .ةيناجم لقنلا تامدخ ميدقت ةلاح يف ةرقفلا هذه نم ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا ىفعي*

 

                                                             
 

meاقلا  ه19F9F1401 خــــAرات و )187( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب 9
 تاراطقلاو رخاوبلاو تارئاطلا Pع لاقتنالاو رفسلا روجأ ضQفخت Pع ةقفاوملا3 <

de ةررقملا روجألا نم %50 عقاوب <wامجلا لقنلا لئاسوو
 خــــAراتو )86( مقر ءارزولا سلجم رارق و  .مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألل لئاسولا ەذه <

14F3F1425اقلا  هme
��يدوعسلا ��غ ةقاعإلا يوذ صاخشألا حنم Pع ةقفاوملا3 <e ع ةررقملا روجألا نم %50 ەردق �امصخ مهيقفارموP لقنلا لئاسو 

 .ةدمتعملا ط3اوضلل �اقفو كلذو )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ةفلتخملا ة�دوعسلا ةQموكحلا
meاقلا ه22F4F1428 خــــAراتو )137( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب  10

 نم ،مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةلماعم مهيقفارمو ناط�لا meرم ةلماعم3 <
  .)% 50( =إ )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ة�دوعسلا ةQموكحلا لقنلا لئاسو Pع مهلقنل ةررقملا روجألا ة�س� ضQفخت ثQح



                                                                                                                                    ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 9
 

 ندملا نيب تاراطقلاب ماعلا لقنلا :ثلاثلا بابلا

 

 ندملا نيب تاراطقلاب ماعلا لقنلا ةمدخ ةسايس :ةرشع ةيداحلا ةرقفلا

 نيذخآ ،روجألا ميظنت لالخ نم نيرمثتسملل ةبذاج ةئيب قلخو ندملا نيب تاراطقلاب ماعلا لقنلا تامدخ ريوطت ىلإ ةئيهلا فدهت
  .ليوطلا ىدملا ىلع ةمدخلل  يموكحلا معدلا نم دحلا ىلإ يعسلاو ،نيمدختسملل لخدلا ىوتسمو ةمدخلا فيلاكت رابتعالاب

 

 روجألا ةلكيه :ةرشع ةيناثلا ةرقفلا

 ةرادإ ةيلآ مادختسا نكميو ،روجألا عضو دنع )Distance-based( ةفاسملا ىلع ةينبملا ةريعستلا ماظن مادختسا بجي •
  .ةمدخلا ىلع بلطلا ىوتسم ةرادإ يف ةيلاعفلا زيزعتل )Yield Management( دئاوعلا

 

 نيمدختسملل اهتمءالم ىدمو روجألا ىوتسم :ةرشع ةثلاثلا ةرقفلا

 مادختساب كلذو ،نيلغشملا نيب ةلداعلا ةسفانملاو نيمدختسملل راعسألا ةمءالم نامضل روجألا ىوتسم ةئيهلا مظنت •
  .روجألل ةمئالملا دودحلا باسحل ةصصختم ةيضاير جذامن

  :)ةيداصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةميق نم ةيلاتلا تاضيفختلا قيبطت بجي •

 11)دعقم نودب( اًناجم : رمعلا نم نيتنسلا نود لافطألا -

  %50 مصخ :)تاونس 12 نم لقا ىلإ 2 نم( لافطألا -

 12 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا -

 13 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ناطرسلا ىضرم -

 

 تالمح وأ تازيمم وأ ةيفاضإ تاموصخ ميدقتب عورشملل لغشملا وأ ةكلاملا ةهجلا ةبغر دنع ةئيهلا راعشإ بجي •
 ةعساتلا ةرقفلا بسح روجألل ةيرودلا ةعجارملا يف وأ روجألا حرتقم يف ةروكذم نكت ملام روجألا صخت ةيقيوست
 .سداسلا بابلا نم نوثالثلاو دحاولاو نورشعلاو

 
 

 ،ةكلمملا يف ميقملاو نطاوملل اهحنم بجيو ،ةفدهتسملا تائفلل ضيفختلا ةبسنل ىندألا دحلا لثمت تابلطتملا هذه نأب ًاملع
 ًامئالم هارت امو اهل ةصصخملا تاينازيملا قفو ةفدهتسملا تائفلا وأ ضيفختلا ةبسن ةدايز ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجللو
 ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا عم تايقافتا عيقوت ةقالعلا تاذ تاهجلل نكمي امك ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل
  .ةيفاضإ ضورعو تاضيفخت اهيبوسنم حنمل

 

                                                             
 

11 de
��ت�سلا نود لفطل دعقم زجح3 ب�ارلا ة�غر لاح <e ق نم )%50( مصخ حنم� رمعلا نمQة�داصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةم(.  

meاقلا  ه19F9F1401 خــــAرات و )187( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب 12
 تاراطقلاو رخاوبلاو تارئاطلا Pع لاقتنالاو رفسلا روجأ ضQفخت Pع ةقفاوملا3 <

de ةررقملا روجألا نم %50 عقاوب <wامجلا لقنلا لئاسوو
 خــــAراتو )86( مقر ءارزولا سلجم رارق و  .مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألل لئاسولا ەذه <

14F3F1425اقلا  هme
��يدوعسلا ��غ ةقاعإلا يوذ صاخشألا حنم Pع ةقفاوملا3 <e ع ةررقملا روجألا نم %50 ەردق �امصخ مهيقفارموP لقنلا لئاسو 

 .ةدمتعملا ط3اوضلل �اقفو كلذو )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ةفلتخملا ة�دوعسلا ةQموكحلا
meاقلا ه22F4F1428 خــــAراتو )137( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب  13

 نم ،مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةلماعم مهيقفارمو ناط�لا meرم ةلماعم3 <
  .)% 50( =إ )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ة�دوعسلا ةQموكحلا لقنلا لئاسو Pع مهلقنل ةررقملا روجألا ة�س� ضQفخت ثQح



 ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 10
                                                                                                                                    ةیدوعسلا

 

 ركاذتلا ةمظنأ :ةرشع ةعبارلا ةرقفلا

 دحك يتالا ريفوتب مازتلإلا متي نا ىلع مادختسالاو لوصولا ةلهسو ةرفوتم عيبلا طاقنو ركاذتلا ةمظنأ نوكت نأ بجي •
  :ىندا

 يف ركاذتلا ءارش بتكم وأ ركاذتلا عيب ةلآ وأ ةينورتكلإلا تاقيبطتلا وأ ينورتكلإلا عقوملا ةطساوب :ركاذتلا ءارش •
  .ةطحملا

  . ينورتكلإلا عفدلا لئاسو ةطساوب وأ ادقن :عفدلا •

 .ةيقرو وأ ةينورتكلإ :ةركذتلا •

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ماظنلا ةغل نوكت

  .ةيناجم لقنلا تامدخ ميدقت ةلاح يف ةرقفلا هذه نم ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا ىفعي*

 



 ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 11
                                                                                                                                    ةیدوعسلا

 

 ندملا نيب تالفاحلاب ماعلا لقنلا :عبارلا بابلا

 

 ندملا نيب تالفاحلاب ماعلا لقنلا ةمدخ ةسايس :ةرشع ةسماخلا ةرقفلا

 ،يموكح معد ىلإ ةجاحلا نود ةيلاع ةدوجب اهريفوت نامضو ندملا نيب تالفاحلاب ماعلا لقنلا تامدخ ريوطت ىلإ ةئيهلا ىعست
  .نيمدختسملل لخدلا ىوتسمو ةمدخلا فيلاكت رابتعالاب نيذخآ ،ةلداع ةيسفانت ةئيب قلخو روجألا ميظنت لالخ نم كلذو

 

 روجألا ةلكيه :ةرشع ةسداسلا ةرقفلا

 ةرادإ ةيلآ مادختسا نكميو ،روجألا عضو دنع )Distance-based( ةفاسملا ىلع ةينبملا ةريعستلا ماظن مادختسا بجي •
  .ةمدخلا ىلع بلطلا ىوتسم ةرادإ يف ةيلاعفلا زيزعتل )Yield Management( دئاوعلا

 .ندملا نيب تالفاحلاب لقنلا ةمدخل ةفلتخملا تازايتمالا ربع مادختسالل ةلباقو ةلماكتم روجألا مظن نوكت نأ بجي •

 

 نيمدختسملل اهتمءالم ىدمو روجألا ىوتسم :ةرشع ةعباسلا ةرقفلا

 مادختساب كلذو ،نيلغشملا نيب ةلداعلا ةسفانملاو نيمدختسملل راعسألا ةمءالم نامضل روجألا ىوتسم ةئيهلا مظنت •
  .روجألل ةمئالملا دودحلا باسحل ةصصختم ةيضاير جذامن

  :)ةيداصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةميق نم ةيلاتلا تاضيفختلا قيبطت بجي •

 14)دعقم نودب( اًناجم : رمعلا نم نيتنسلا نود لافطألا -

  %50 مصخ :)تاونس 6 ىلإ 2 نم( لافطألا -

  %50 مصخ :)ةنس 18 ىلإ 6 نم( بالطلا -

 15 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ةقاعإلا يوذ صاخشألا -

 16 %50 مصخ :دحاو قفارم ىلإ ةفاضإلاب ناطرسلا ىضرم -

                                                             
 

14 de
��ت�سلا نود لفطل دعقم زجح3 ب�ارلا ة�غر لاح <e ق نم )%50( مصخ حنم� رمعلا نمQة�داصتقالا ةجردلا( ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ ةم(.  

meاقلا  ه19F9F1401 خــــAرات و )187( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب 15
 تاراطقلاو رخاوبلاو تارئاطلا Pع لاقتنالاو رفسلا روجأ ضQفخت Pع ةقفاوملا3 <

de ةررقملا روجألا نم %50 عقاوب <wامجلا لقنلا لئاسوو
 خــــAراتو )86( مقر ءارزولا سلجم رارق و  .مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألل لئاسولا ەذه <

14F3F1425اقلا  هme
��يدوعسلا ��غ ةقاعإلا يوذ صاخشألا حنم Pع ةقفاوملا3 <e ع ةررقملا روجألا نم %50 ەردق �امصخ مهيقفارموP لقنلا لئاسو 

 .ةدمتعملا ط3اوضلل �اقفو كلذو )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ةفلتخملا ة�دوعسلا ةQموكحلا
meاقلا ه22F4F1428 خــــAراتو )137( مقر ءارزولا سلجم رارق Pع ًءانب  16

 نم ،مهيقفارمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةلماعم مهيقفارمو ناط�لا meرم ةلماعم3 <
  .)% 50( =إ )ة�Aجلاو ة�Aح�لاو ة��Aلا( ة�دوعسلا ةQموكحلا لقنلا لئاسو Pع مهلقنل ةررقملا روجألا ة�س� ضQفخت ثQح



 ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 12
                                                                                                                                    ةیدوعسلا

 

  

 ،ةكلمملا يف ميقملاو نطاوملل اهحنم بجيو ،ةفدهتسملا تائفلل ضيفختلا ةبسنل ىندألا دحلا لثمت تابلطتملا هذه نأب ًاملع
 ًامئالم هارت امو اهل ةصصخملا تاينازيملا قفو ةفدهتسملا تائفلا وأ ضيفختلا ةبسن ةدايز ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجللو
 ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا عم تايقافتا عيقوت ةقالعلا تاذ تاهجلل نكمي امك ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا زيفحتل
  .ةيفاضإ ضورعو تاضيفخت اهيبوسنم حنمل

 

 ركاذتلا ةمظنأ :ةرشع ةنماثلا ةرقفلا

 دحك يتالا ريفوتب مازتلإلا متي نا ىلع مادختسالاو لوصولا ةلهس و ةرفوتم عيبلا طاقنو ركاذتلا ةمظنأ نوكت نأ بجي •
  :ىندا

 يف ركاذتلا ءارش بتكم وأ ركاذتلا عيب ةلآ وأ ةينورتكلإلا تاقيبطتلا وأ ينورتكلإلا عقوملا ةطساوب :ركاذتلا ءارش •
  .ةطحملا

  .ينورتكلإلا عفدلا لئاسو ةطساوب وأ ادقن :عفدلا •

 .ةيقرو وأ ةينورتكلإ :ةركذتلا •

 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب ماظنلا ةغل نوكت •

 .ةيناجم لقنلا تامدخ ميدقت ةلاح يف ةرقفلا هذه نم ةكلاملا ةهجلا وأ لغشملا ىفعي*

 

 

 

 



 ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 13
                                                                                                                                    ةیدوعسلا

 

 
  ةرجألا :سماخلا بابلا

 
  ةرجألا تامدخ ةسايس :ةرشع ةعساتلا ةرقفلا
 جذامن مادختساب ةمئالم ةفلكو ةيلاع ةدوجب اهريفوت نامضل روجألا دامتعا ةيلآ قفو ةرجألا  تامدخ مادختسا روجأ ميظنت متي
 .دوقولا راعسأ عافترا :لثم ةمدخلا ميدقت ةفلكت يف تاريغتملا اهيف ىعاري ةصصختم ةيضاير
 
 قيبطتلا قاطن :نورشعلا ةرقفلا
 :ةيلاتلا تامدخلا ىلع ةسايسلا هذه قبطت 

  ندملا لخاد ةماعلا ةرجألا -
 )ةليوطلا تافاسملا( ندملا نيب ةماعلا ةرجألا -
 ماعلا لقنلا تاطحمو راطملا ةرجأ -
 ةيلئاعلا ةرجألا -

 

 روجألا ةلكيه :نورشعلاو ةيداحلا ةرقفلا

 :ةيلاتلا ةيساسألا رصانعلا روجألا لكيه نمضتي نأ بجي •

  )يحاتتفإلا غلبملا( ةمدخلا ةيادب موسر -

 )رتموليك لكل( ةفاسملا موسر -

 )راظتنا ةقيقد لكل( راظتنالا موسر -

 

 روجألا ليصحت ةيلآ :نورشعلاو ةيناثلا ةرقفلا

 ةحاتملا ةيفرصملا تاونقلا و دقنلا قيرط نع عفدلا لقألا ىلع لمشت نأو ،روجألا ليصحتل ةددعتم تارايخ ريفوت بجي •
  .ةينامتئإلا تاقاطبلا كلذ يف امب
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  ةرجألا تامدخل ةيسايقلا ةريعستلا ةلكيه :نورشعلاو ةثلاثلا ةرقفلا

 )ىصقأ دحك باكر 4 =ةبكرملا ةعس(   

 

 ةفلكتلا
 )يدوعس لاير(

 روجألا ةلكيه

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

 )يحاتتفإلا غلبملا( ةمدخلا ةيادب

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

 )رتموليك لكل( ةفاسملا

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

  راظتنالا
 )ةعاس /مك 20 نم لقأ ةبكرملا ةعرس تناك لاح يف وأ راظتنا ةقيقد لكل(

 

 
 . روجألا دامتعا ةيلآ قفو ةرجألا تامدخ مادختسال ىندألا دحلا ديدحت متي •

 

 

  ةرجألا تامدخل ةيليللا ةرتفلا ةريعست ةلكيه :نورشعلاو ةعبارلا ةرقفلا

 )ىصقأ دحك باكر 4 =ةبكرملا ةعس(   

 

 :ةيلاتلا تاقوألا لالخ ةيليللا ةرتفلا ةريعست مادختسا بجي •
  ًاحابص 6  ىلإ  ًاحابص 12  نم   :)سيمخلا ىلإ دحألا نم( لمعلا مايأ  -
 ًاحابص 6  ىلإ  ًاحابص  2   نم    :)تبسلاو ةعمجلا( عوبسألا ةياهن ةلطع -

 ةفلكتلا
 )يدوعس لاير(

 روجألا ةلكيه

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

 سداسلا

 )يحاتتفإلا غلبملا( ةمدخلا ةيادب

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

 سداسلا

 )رتموليك لكل( ةفاسملا

 صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف اهيلع

 سداسلا

  راظتنالا
 )ةعاس /مك 20 نم لقأ ةبكرملا ةعرس تناك لاح يف وأ راظتنا ةقيقد لكل(

 

 . روجألا دامتعا ةيلآ قفو ةليللا ةرتفلا يف ةرجألا تامدخ مادختسال ىندألا دحلا ديدحت متي •
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  ةرجألا تامدخل ةيسايقلا ةريعستلا ةلكيه :نورشعلاو ةسماخلا ةرقفلا

 )ىلعأف باكر 5 =ةبكرملا ةعس(   

 

 ةفلكتلا
 )يدوعس لاير(

 روجألا ةلكيه

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

 )يحاتتفإلا غلبملا( ةمدخلا ةيادب

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

 )رتموليك لكل( ةفاسملا

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

  راظتنالا
 )ةعاس /مك 20 نم لقأ ةبكرملا ةعرس تناك لاح يف وأ راظتنا ةقيقد لكل(

 

 .روجألا دامتعا ةيلآ قفو ةرجألا تامدخ مادختسال ىندألا دحلا ديدحت متي •
 

 

  ةرجألا تامدخل ةيليللا ةرتفلا ةريعست ةلكيه :نورشعلاو ةسداسلا ةرقفلا

 )ىلعأف باكر 5 =ةبكرملا ةعس(   

 

 :ةيلاتلا تاقوألا لالخ ةيليللا ةرتفلا ةريعست مادختسا بجي •
  ًاحابص 6  ىلإ  ًاحابص 12  نم   :)سيمخلا ىلإ دحألا نم( لمعلا مايأ  -
 ًاحابص 6  ىلإ  ًاحابص  2   نم    :)تبسلاو ةعمجلا( عوبسألا ةياهن ةلطع -

 ةفلكتلا
 )يدوعس لاير(

 روجألا ةلكيه

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

 )يحاتتفإلا غلبملا( ةمدخلا ةيادب

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

 )رتموليك لكل( ةفاسملا

 اهيلع صوصنملا روجألا دامتعا ةيلآ قفو
 سداسلا بابلا نم ٣٠ ةرقفلا يف

  راظتنالا
 )ةعاس /مك 20 نم لقأ ةبكرملا ةعرس تناك لاح يف وأ راظتنا ةقيقد لكل(

 

 .روجألا دامتعا ةيلآ قفو ةليللا ةرتفلا يف ةرجألا تامدخ مادختسال ىندألا دحلا ديدحت متي •
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  ةليوطلا تافاسملل ةمدخلا ريعست ةيلآ :نورشعلاو ةعباسلا ةرقفلا

 مصخ قيبطت بجي كلذ دعبو ،ةلحرلا ةيادب نم مك 80 ةفاسم ىتح ةرجألا تامدخل ةسايسلاب ةحضوملا ةريعستلا مدختست 
 اهريغو قرطلا موسر لثم ىرخأ موسر يأ بكارلا لمحتيسو .ةلحرلا نم ةيقبتملا ةفاسملل رتموليكلا ةفلكت نم )%50( رادقمب
 .ةيلعفلا اهتفلكت بسح

 

 ماعلا لقنلا تاطحمو راطملا ةرجأ ةمدخ ريعست ةيلآ :نورشعلاو ةنماثلا ةرقفلا

 .ةمدخلا ميدقت فيلاكت لثم رصانع ةدع ىلع ًءانب كلذو ، ماعلا لقنلا تاطحم وأ راطملا ةرجأ تامدخل ةيفاضإ موسر ضرف متي
 ةيادب موسرك( ةيسايقلا ةريعستلا ىلإ موسرلا هذه فاضتو ،رخآ ىلإ عقوم نم فلتخت دق ةمدخلل ةيفاضإلا موسرلا نإف اذل
  .ةطحملا وأ راطملا نم ةلحر لكل )ةمدخلا

 

 ناريطلل ةماعلا ةئيهلا لثم ةقالعلا تاذ تاهجلا ةيوضعو لقنلل ةماعلا ةئيهلا ةسائرب ةيراشتسا ناجل ليكشت ىلإ ةجاحلا نيبتي دق
 ثيح .ماعلا لقنلا تاطحم وأ راطملا ةرجأ تامدخ  ريعست ةيلآ ةعجارمل اهريغو ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا وأ يندملا
 قبطت موسر يأو ،ةمدخلا ميدقت ةفلكتو ،بلطلاو ضرعلا ىوتسم رابتعالاب نيذخآ ةمدخلل ةبسانملا ةريعستلا ناجللا هذه سردت
 ،ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا وأ تاراطملا ليغشت تاكرش وأ يندملا ناريطلل ةماعلا ةئيهلا لبق نم ةمدخلا يمدقم ىلع
  .ةقطنملا بسح ةتباثلا ةريعستلا :لثم ، ماعلا لقنلا تاطحم وأ راطملا ةرجأ ةمدخ ريعستل ةليدب ةيلآ حارتقا ةنجلل نكميو .اهريغو
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 روجألا دامتعا ةيلآ :سداسلا بابلا

 

 

 "ةقفاوملا - ةعجارملا - حارتقالا" ةيجهنم :نورشعلاو ةعساتلا ةرقفلا

 ةمظنم ةيجهنم ريوطت مت ،نيلغشملاو باكرلاو ةلودلا حلاصم نيب لثمألا نزاوتلا قيقحت يف لقنلل ةماعلا ةئيهلا نم ًايعس
 ،ةقفاوملا – ةعجارملا - حارتقالا : ةيسيئر لحارم ثالث نم ةيجهنملا هذه نوكتت ثيح ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دامتعال
  :ةيلاتلا تاوطخلا نمضتتو
 

 ًانمضتم ،ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأل لماش حرتقم دادعإب لغشملا وأ ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا موقت .1
 .ةحرتقملا روجألا ليلحتو ةعجارم متيل ))1( قحلملا يف ةحضوملا( ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا

 .ةئيهلا ىلإ ًالمتكم اهحرتقم لغشملا وأ عورشملل ةكلاملا ةهجلا عفرت .2
 ةمئالملا دودحلا باسحل ةصصختم ةيضاير جذامن مادختساب ةرفوتملا تانايبلاو حرتقملا ليلحتو ةعجارمب ةئيهلا موقت .3

 بحاصل اهتايصوتب عفرلا وأ ،تاظحالم يأ دوجو لاح يف لغشملا وأ عورشملل ةكلاملا ةهجلل ةدوعلاو ،روجألل
  .حرتقملا ميدقت خيرات نم ًاموي )60( زواجتتال ةدم لالخ )ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو( ةيحالصلا

 معد يإ بلطتت ال ةمدخلا تناك اذإ ةحرتقملا روجألا دامتعاب )ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو( ةيحالصلا بحاص موقي .4
 .ةلودلا نم يلام معد ةمدخلا تبلطت لاح روجألل ةمئالملا دودحلا ىلع ةقفاوملا وأ ،ةلودلا نم يلام

 دودحلا ىلع )لقنلا ريزو( ةيحالصلا بحاص ةقفاومو ةئيهلا ةيصوت ىلع لوصحلا دعب ، عورشملل ةكلاملا ةهجلا موقت .5
 يونسلا معدلا ىلع ةقفاوملا بلط عفرب ،ةلودلا نم يلام معد ةمدخلا ليغشت بلطت لاح يف روجألل ةمئالملا
  .ةيلاملا ةرازول بولطملا

 
 لئاسو مادختسا روجأ ليدعت يف ةبغرلا لاح يف هالعأ ةروكذملا ةيجهنملا عابتاب لغشملا وأ عورشملل ةكلاملا ةهجلا مزتلت 
 ماظن يف يرهوج رييغت ثودح دنع  وأ ديدج ماع لقن عورشمب ةصاخلا روجألا دامتعال ةجاحلا وأ ةمئاقلا عيراشملل ماعلا لقنلا
  .دوقولا راعسأ عافترا لثم عقوتم ريغ ريثأت تاذ تارُيغت ثودح دنع وأ ،ندملا لخاد تاراطقلا ةكبش عسوت لثم ،ماعلا لقنلا
 

  .ةرجألا تامدخ يف "ةقفاوملا -ةعجارملا " ةيجهنم :نوثالثلا ةرقفلا

 ،)ةرجألا طاشن يف مهل حرصملاو مهل صخرملا(نيلغشملاو باكرلا نيب لثمألا نزاوتلا قيقحت يف لقنلل ةماعلا ةئيهلا نم ًايعس
 ،ةقفاوملا – ةعجارملا :نيتيسيئر نيتلحرم نم ةيجهنملا هذه نوكتت ثيح ،ةرجألا تامدخ مادختسا روجأ دامتعال ةيجهنم ريوطت مت
  :ةيلاتلا تاوطخلا نمضتتو

 .روجألا ليلحتو ةعجارمو تايطعملا قفو ،ةرجألا تامدخ روجأل حرتقم دادعإب لقنلل ةماعلا ةئيهلا موقت .1
 .ةئيهلا لبق نم ةحرتقملا روجألا دامتعاب )ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلا ريزو ( ةيحالصلا بحاص موقي .2

 
 – اهثيدحت دنع – اهرشن متي نأ ىلع ،ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا روجألا عابتاب ،ةرجألا طاشن يف مهل حرصملاو مهل صخرملا مزتلي
 .ةمدخلا نم نيديفتسملل
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 ماعلا لقنلا ةمظنأ روجأل ةيونسلا ةعجارملا :نوثالثلا ةيداحلا ةرقفلا

 ةقالعلا تاذ رصانعلاو روجألا ماظن ليلحتو ةمدخلل ةيونس ةعجارم ءارجإب لغشملا وأ ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا مزتلت 
 نيبيو .ماعلا لالخ ةمدخلل ليغشتلاو ءادألا تانايبب ةموعدم ةعجارملا جئاتنب لقنلل ةماعلا ةئيهلا ديوزتو ،ليغشتلا فيلاكت لثم
  .ًايونس ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا )2( قحلملا

 

  ةرجألا تامدخ ةريعست ةعجارم :نوثالثلاو ةيناثلا ةرقفلا

 جذامن مادختساب ليغشتلا فيلاكت لثم ةقالعلا تاذ رصانعلا ليلحتو ةرجألا تامدخ ةريعستل ةيرود ةعجارم لمعب ةئيهلا موقت
 راعسأ عافترا لثم عقوتم ريغو ريبك ريثأت تاذ تارُيغتم ثودح لاح يفو ، ةرجألا تامدخ ةريعست ديدحتل ةلاعفو ةصصختم ةيضاير
 .ةعجارملا جئاتنب ةقالعلا تاذ تاهجلا غالبإو ،رمألا مزل نإ تاليدعتلا ءارجإو ةريعستلا ةعجارمب ةئيهلا موقت ،دوقولا

 

 روجألا ماظنل ةيجيتارتسالا ةعجارملا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةرقفلا

 ةيضايرلا جذامنلاو تايلآلاو روجألا ديدحت ةسايسل لقألا ىلع ماوعأ ةسمخ لك ةيجيتارتسا تاعجارم لمعب ةئيهلا موقت
 غالبإو ،رمألا مزل نإ تاليدعتلا ءارجإو ، ةرجألا تامدخو ةكلمملاب ماعلا لقنلا ةمظنأل ةدمتعملا روجألا ةعجارمو ،ةمدختسملا
  .ةعجارملا جئاتنب ةقالعلا تاذ تاهجلا

 

 17 موسرلاو بئارضلا :نوثالثلاو ةعبارلا  ةرقفلا

 ىلع ءانب بسحتو ،ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعملا ةبيرضلا ةسايسلا هذه بجومب دمتعملا لقنلا ةمدخ رجأ ىلإ فاضي •
  .بكارلا اهلمحتيو رجألا

 اهلمحتيو ،قرطلا موسر لثم ىرخأ موسر يأ ةسايسلا هذه بجومب دمتعملا ةرجألاب لقنلا تامدخ رجأ ىلإ فاضي •
 .بكارلا

  

 

                                                             
 

  .ه12F2F1442 خــــAراتو )23F42F1( مقر لقنلا رAزو <=اعم رارق بجوم3 نوثالثلاو ةثلاثلا ةرقفلا ةفاضإ مت 17
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 ةحرتقملا روجألا ليلحتو ةعجارمل ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا :)1( قحلملا

 

 تانايب لمشي كلذو ،ماعلا لقنلا تامدخ نع ةيليصفت تانايب ميدقتب لغشملا وأ ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا مزتلت 
  .)1( لودجلا يف نيبم وه امك ،روجألا ليصحتو تاداريإلاب ةقلعتملا تانايبلا كلذكو ،ةنايصلاو ليغشتلاو ةيلامسأرلا تاقفنلا
 ،ىندأ دحكو ،ةحرتقملا روجألا ليلحتو ةعجارم ةيلمع معدل ةئيهلا ىلإ جئاتنلا ميدقتو ةمزاللا ثاحبألاو تاساردلاب مايقلا اهيلعو
   :يلاتلا لمع بجي

  .عورشملا نم ةديفتسملا ةنيدملا وأ ةقطنملل لخدلا ىوتسم طسوتم ليلحت •
  .رهشلاب نيمدختسملل ماعلا لقنلا ىلع لخدلا طسوتم نم ةيلبقتسملاو ةيلاحلا قافنإلا ةبسن حيضوت •
 .ميلعتلل وأ لمعلا ىلإ لقنتلل ةيمويلا فيلاكتلا طسوتم ليلحت •
  .Affordability Level) ( روجألا فيلاكت لُّمحت ىلع نيمدختسملا ةردق ىدم ليلحتو ثحب •
 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لقنلا لئاسو مادختسا ةصح ريدقتو ثحب •
  .ةكلمملا يف ىرخألا عيراشملا عم اهتنراقمو ةحرتقملا روجألا ىوتسم ليلحتو تاسرامملا لضفأ ةعجارم •
 نيذخآ ،ملاعلا يف ههباشم عيراشم عم اهتنراقمو ةحرتقملا روجألا ىوتسم ليلحتو ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ةعجارم •

 .ةمهملا رصانعلا نم اهريغو لودلل لخدلا ىوتسم طسوتم رابتعالاب

 

 ةحرتقملا روجألا ليلحتو ةعجارم متيل ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا :)1( لودجلا

 ةبولطملا تانايبلا

 :ةحرتقملا روجألا

  .روجألا ليصافت -

  .بابسألا عم ةمدقملا تاموصخلا -

 .)اهريغو ،ةيمسوم ةركذت ، ةيعوبسأ ةركذت ،طقف دحاو مادختسا :لثم( ركاذتلا عون -
 

 .)اهريغو ،لامعأ لاجر ،ةيداصتقا :لثم( ركاذتلا ةجرد -

 :يلاتلا ًالماش راسملاو عونلا بسح ةفنصم ماع لقن ةمدخ لكل ًايرهش عقوتملا باكرإلا مجح

  .ليوطلا ىدملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةمدخلا ىلع يلبقتسملاو يلاحلا بلطلا -
  .روجألا ليصحت ةيلمع نم ةعقوتملا تاداريإلا مجح -

 :يلاتلا ًالماش راسملاو عونلا بسح ةفنصم ماع لقن ةليسو لكل ةمدقملا تامدخلا ليصافت

 .)ًايعوبسأ وأ ًايموي( ةمدقملا تامدخلا ددع -

 .)ًايعوبسأو ًايموي( ةورذلا تاقوأ جراخو ةورذلا تاقوأ يف ةمدقملا تامدخلا ددع -

   .ةعقوتملاو ةيلاحلا مادختسالا ةبسنو تابكرملا ةعس -

  :عورشملل ةيلامسأرلا فيلاكتلا

 .تابكرملا ءارش فيلاكت -

 .تاطحملا ءانب فيلاكت -

 .جاركلاو ةنايصلا زكارم ءانب فيلاكت -

 .)تدجُو نإ( تاراسملا ءانب فيلاكت -
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 ةبولطملا تانايبلا

 .)تدجُو نإ( مظنلل ةيلامسأرلا تاقفنلا -

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا فيلاكتلا -

 :عورشملل ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت

 .دوقولا فيلاكت -

 .روجألا فيلاكت -

 .ةنايصلا فيلاكت -

 .حالصإلاو رايغلا عطق -

 .تامولعملا ةينقت مظن -

 .ينورتكلإلا عقوملا -

 .ركاذتلا ماظن فيلاكت -

 .تانالعإلاو قيوستلا -

 .ةيرادإلا فيلاكتلا -

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا فيلاكتلا -

 :روجألا ديدحتل ةمدختسملا تاضارتفالا

 .)fare elasticities( روجألا ةنورم -

 .(affordability analysis) نيمدختسملل روجألا ةمءالم ليلحت -

 .ةرسألا وأ صخشلل تالحرلا لدعم طسوتم -

 .ةلحرلا لوط  طسوتم -

 .ةلحرلا ةدم  طسوتم -

 .)Modal Shift assumptions ( لقنلا ةليسول ةعقوتملاو ةيلاحلا ةصحلا -

 .تابكرملا رمع طسوتم -

  .حبرلا شماه -

  :يلبقتسملاو يلاحلا عضولل عونلا بسح لقنلا لئاسو مادختسا ةصح

 .)ندملا لخاد( لئاسولا نم اهريغو تالفاحلاو ،تاراطقلاو ،ةرجألا تابكرمو ،ةصاخلا تابكرملاب تالحرلا ددع -

 .)ندملا نيب( لئاسولا نم اهريغو تالفاحلاو ،تاراطقلاو ،ةرجألا تابكرمو ،ةصاخلا تابكرملاب تالحرلا ددع -

 .عورشملا نم ةديفتسملا ةقطنملا وأ ةنيدملل ناكسلا ددع

 .ناكسلل ةيفارغوميدلا ةبيكرتلا
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 روجألا ماظنل ةيونسلا ةعجارملا جئاتن ريرقت نمض ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا :)2( قحلملا

 

 روجألا ماظنل ةيونسلا ةعجارملا جئاتن ريرقتب لقنلل ةماعلا ةئيهلا ديوزتب لغشملا وأ ماعلا لقنلا عورشمل ةكلاملا ةهجلا مزتلت 
  .ًايونس ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا )2( لودجلا نيبيو ،ماعلا لالخ ةمدخلل ليغشتلاو ءادألا تانايبب ًاموعدم

 

 روجألل ةيونسلا ةعجارملا جئاتن ريرقت نمض يونس لكشب ةئيهلل اهريفوت مزاللا تانايبلا :)2( لودجلا

 ةبولطملا تانايبلا

 

 :يلاتلا ًالماش راسملاو عونلا بسح ةفنصم ماع لقن ةمدخ لكل ًايرهش باكرإلا مجح

  .ليوطلا ىدملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةمدخلا ىلع يلبقتسملاو يلاحلا بلطلا -
 .ةطحم لكل باكرلا ددع -
  .راسم وأ ةلحر لكل باكرلا ددع -
 .ةورذلا تاقوأ جراخو ةورذلا تاقوأ يف باكرإلا ليصافت -
 .)اهريغو ،ةيمسوم ةركذت ، ةيعوبسأ ةركذت ،طقف باهذ :لثم( ةمدختسملا ةركذتلا عون -
 .)اهريغو ،لامعأ لاجر ،ةيداصتقا :لثم( ةمدختسملا ةركذتلا ةجرد -
 .روجألا ليصحت ةيلمع نم تاداريإلا مجح -

 

 

 :يلاتلا ًالماش راسملاو عونلا بسح ةفنصم ماع لقن ةليسو لكل ةمدقملا تامدخلا ليصافت

 .)عوبسأ لكلو ًايموي( ةمدقملا تامدخلا ددع -

 .)عوبسأ لكلو ًايموي( ةورذلا تاقوأ جراخو ةورذلا تاقوأ يف ةمدقملا تامدخلا ددع -

 .مادختسالا ةبسنو تابكرملا ةعس -

 

 

 :)ماظنلا ىلع رييغت وا ةفاضإ يأ لصح نإ( عورشملل ةيلامسأرلا فيلاكتلا

 .تابكرملا ءارش فيلاكت -

 .تاطحملا ءانب فيلاكت -

 .جاركلاو ةنايصلا زكارم ءانب فيلاكت -

 .)تدجُو نإ( تاراسملا ءانب فيلاكت -

 .)تدجُو نإ( مظنلل ةيلامسأرلا تاقفنلا -

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا فيلاكتلا -

 :عورشملل ةنايصلاو ليغشتلا فيلاكت



 ةیبرعلا ةكلمملا يف ماعلا لقنلا لئاسو مادختسا روجأ دیدحت ةسایس 22
                                                                                                                                    ةیدوعسلا

 

 ةبولطملا تانايبلا

 .دوقولا فيلاكت -

 .روجألا فيلاكت -

 .ةنايصلا فيلاكت -

 .حالصإلاو رايغلا عطق -

 .تامولعملا ةينقت مظن -

 .ينورتكلإلا عقوملا -

 .ركاذتلا ماظن فيلاكت -

 .تانالعإلاو قيوستلا -

 .ةيرادإلا فيلاكتلا -

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا فيلاكتلا -

 :)روجألا ليدعتل بلط دجو نإ ( ةحرتقملا روجألا

  .روجألا ليصافت -

  .بابسألا عم ةمدقملا تاموصخلا -

 :)روجألا ليدعتل بلط دجو نإ (  روجألا ديدحتل ةمدختسملا تاضارتفالا

 .)fare elasticities( روجألا ةنورم -

 .ةرسألا وأ صخشلل تالحرلا لدعم طسوتم -

 .ةلحرلا لوط  طسوتم -

 .ةلحرلا ةدم  طسوتم -

 .)Modal Shift assumptions ( لقنلا ةليسول ةعقوتملاو ةيلاحلا ةصحلا -

 .تابكرملا رمع طسوتم -

  .حبرلا شماه -

  :يلبقتسملاو يلاحلا عضولل عونلا بسح لقنلا لئاسو مادختسا ةصح

 .)ندملا لخاد( لئاسولا نم اهريغو تالفاحلاو ،تاراطقلاو ،ةرجألا تابكرمو ،ةصاخلا تابكرملاب تالحرلا ددع -

 .)ندملا نيب( لئاسولا نم اهريغو تالفاحلاو ،تاراطقلاو ،ةرجألا تابكرمو ،ةصاخلا تابكرملاب تالحرلا ددع -
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