؟ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا نم قزمتلا ةجلاعم متت فيك
نم ًالدب تايلمعلا ةفرغ يف قزمتلا نم عونلا اذه ةطايخ متت
ًايفصن ًاريدخت ةضيرملا ءاطعإ متيو ،ةيعيبطلا ةدالولا ةفرغ
يف ةلمعتسملا طويخلا .ةيويح تاداضم اهئاطعإ ىلإ ةفاضإلاب
متيس .ةرتف دعب اهدحو بوذت طويخ يه تاقزمتلا هذه ةطايخ
ريدختلا لوعفم لوزي نأ ىلإ ةناثملا يف ةرطسق بوبنا عضو
.يفصنلا

ةثلاثلا ةجردلا نم ناجعلا تاقزمت
ةعبارلاو
ةأرملا ليلد

؟كلذ دعب ثدحيس اذام
موي نيب ام كلذ دعب ىفشتسملا يف ءاقبلا ةرتف حوارتت
تاقزمتلا نم عونلا اذه ثودح دعب حصنن .رثكأ سيل ،نيموي ىلإ
لامعتساو ،مفلا قيرط نع ةيويحلا تاداضملا لامعتسإب
كئاطعإ متيس كلذك .كاسمإلا ثودحل ًابنجت كلذو تانيلملا
ةيودألا هذه عيمج .لزنملا يف اهذخأ نم ينكمتتل ملألل تانكسم
ًادعوم يطعتس .اهيلع رثؤت الو ةعاضرلا ةيحان نم ةنمآ ربتعت
ةيوقت ني رامتب يموقت نأب حصننو ،ةيعيبطلا ةجلاعملا عم
.كلذ دعب امو سافنلا ةرتف يف ضوحلا تالضع
دعب عيباسأ  ١٠ىلإ  ٨لالخ بيبطلا عم ًادعوم كئاطعا متيس
ةيأ نعو ةدالولا ةيلمع نع لاؤسلاب موقنس دعوملا اذه يف .ةدالولا
.جارخإلاب ةقلعتم ضارعأ
حرجلا مائتلا نم دكأتلل ناجعلا ةقطنم صحف كلذك متيس
ةدالولا ءانثأ ثدح ام ةشقانمل ةصرفلا كئاطعا متيسو .مات لكشب
.تاراسفتسالا ةفاك نع ةباجإلاو
دكأتلل جرشلا ةحتفل رانوسلاب صحف ءارجإ متي نأ نكمملا نم
لكشب تمأتلا دق جرشلا ةحتفب ةطيحملا تالضعلا نأ نم
.ملؤم سيل هنكل ً،احيرم ريغ صحفلا اذه نوكي دق .بسانم
نم قزمت دعب ديعبلا ىدم لا ىلع ثدحتس يتلا تاريثأتلا يه ام
؟ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا
ضارعأ ةيأ نم نوناعي الو ً،اديج نوفاعتي ) (٨٠٪تاديسلا مظعم
دنع نيناعي دق تاديسلا ضعب .تاونس ةثالث دعب صحفلا دنع
ةردقلا مدعو ضاحرملا ىلإ باهذلاب حاحلإلاب روعشلا نم ةعجارملا
وأ زاربلاب مكحتلا ىلع ةردقلا مدعب نورعشي دقو.راظتنالا ىلع
،لكاشملا اذه لحل ةيعيبطلا ةجلاعملا يفكت ام ًابلاغ .حيرلاب
.ىرخأ تالخادت ةجاحلا يعدتست دق ًانايحأ نكل

؟ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا نم ناجعلا قزمت وه ام 1.
؟ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا نم ناجعلا قزمت ثدحي فيك 2.
؟قزمتلا دعب ثدحيس اذام 3.
؟ديعبلا ىدملا ىلع ثدحتس يتلا تاريثأتلا يه ام 4.
؟لبقتسملا يف لمحلا يف ثدحيس اذام 5.
؟ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا نم ناجعلا قزمت وه ام
ةيعيبطلا ةدالولا ةيلمع ءانثأ قزمتلا نم عونلا اذه ثدحي
ةقطنملا( ناجعلا ةقطنمو ،لبهملا ةجسنأ نمضتيو )،ةيلبهملا(
تالضعلا كلذكو )،جرشلا ةحتف ىلإ لبهملا ةحتف نم ةدتمملا
ىلع قزمتلا رصتقا اذإ .جرشلا ةحتفب ةطيحملا ةجسنألا
قزمت مسإ كلذ ىلع قلطي جرشلا ةحتفب ةطيحملا تالضعلا
جرشلا ةحتف لخاد ةجسنألا قزمتلا لمش اذإ .ةثلاثلا ةجردلا نم
.ةعبارلا ةجردلا نم قزمت كلذ ىلع قلطيف
نيب ام حوارتت ةعبارلاو ةثلاثلا ةجردلا نم تاقزمتلا ثودح ةبسن
.ةيلبهملا ةدالولا قيرط نع نبجني يتاللا تاديسلا نيب ١-٣٪
لامعتسا يه تاقزمتلا هذه ثودح ةبسن نم ديزت يتلا لماوعلا نم
نينجلا نزو نوكي نأ وأ ،ةدالولا ةيلمع ءانثأ طافشلا وأ طقلملا
سأر يف عضوت ءوس كلانه نوكي نأ وأ ،تامارغوليك  ٤نم رثكأ
دجوي ال نايحألا مظعم يف نكل .ةيلبهملا ةانقلا يف نينجلا
.قزمتلا ثودحل ددحم ببس
ناجعلا قزمت

؟لبقتسملا يف لمحلا يف ثدحيس اذام
 ٥٪يه ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا نم رخآ قزمت ثودح ةيلامتحا نإ
تناك اذإو ،جارخإلاب ةقلعتم ضارعأ ةيأ نم نيناعت ال تنك اذإ
ةدالولا ةلواحمب حصنن اننإف ،مات لكشب تيفش دق تالضعلا
ةيؤر لضفألا نمف كلذ عم نكلو .مداقلا لمحلا يف ةيعيبطلا
تارايخلا ةشقانمو ةمداقلا لامحألا ءانثأ تارايزلا ءانثأ بيبطلا
.ةحاتملا

وأ ،كلذل لهؤم بيبط نم الإ متي الأ يغبني يذلا .ةنيعم ةيضرم ةلاح يأ جالع وأ صيخشت اهنم ةياغلا تسيل .طقف ةيفيقثتو ةيميلعت ضارغأل يه ةرشنلا هذه تايوتحم نإ
ةيحصلا ةياعرلاب ينعم صخش يأ
Reviewed March 2016

©2011

I U G A O f f i c e | o f f i c e @ i u g a . o r g | w w w. i u g a . o r g

