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 ةمدقم
 

 ىلوأ دقف ،ديدج ركفب نمآ رامثتسا داجيإل انم اًيعس
 لكل اًّصاخ اًمامتها لودجملا رومتل يلاڤ ليخن عورشم
 نامألا رصنع هل ققحت ةيزجم دئاوع نع ثحبي رمثتسم
 ًالبقتسم هل نمضت ةعفترم حابرأ ىلإ ةفاضإ ،رارقتسالاو
 .مخضتلاب رثأتت ال ةيئانثتسا دئاوعو ةيهافر رثكأ
 
 ةلماكتملاو ةيوقلا ةكارشلا وه انعورشم زيمي ام رثكأ نإ
 دارفألل ةكرشلا رفوت ثيح ؛رمثتسملاو ةكرشلا نيب
 ةعارزل اهعورشم نم اًءزج اونوكي نأب ةيرامثتسا ةصرف
 تاربخ نم ةدافتسالا مهل ققحي امم ؛رخافلا ليخنلا
 ل املا سأرل دئاع لضفأ ىلع لوصحلاو ،ةكرشلا
  .رمثتسملا
 
 دعبو ،ةيرامثتسالا صرفلا لضفأ ميدقت ىلع انم اًصرحو
 قوسلا يف ةفلتخملا رومتلا عاونأل ةضيفتسم ةسارد
 ثدحأب ليخنلا ةعارزل انعورشم حرط انررق دقف يملاعلا
 جاتنإ ىلإ الوصو ةثيدحلا قرطلاو ةيملعلا بيلاسألا
 .ريدصتلل لباقو زيمتم

 صخي ام لك ىلع فرعتلا ةصرف انئاكرش ىدل نوكي ىتحو 
 ةدافتسالاو ،هنم ةيداصتقالا ىودجلا ةفرعمو ليخنلا رامثتسا
 نيدهاج انلواح دقف ،لاجملا اذه يف تاريخ نم رصم هيوحت امم
 ليلدلا اذه لالخ نم عورشملا اذه بناوجب رمثتسملا َفِّرَعُن نأ
 يرامثتسالا عاطقلا اذه زيمت ىدمل ةديج ةيؤر كحنمي يذلا
 .ىرخألا تاعاطقلا نم هريغب ةنراقم ةيزجملا هدئاوعو
 
 معدو انئاكرشل ةيرامثتسالا صرفلا لضفأ ميدقت ىلع صرحن
 ةيعارزلا رصم تارداص ةدايز لالخ نم يموقلا داصتقالا
 جتنم ميدقتو ،رخافلا ليخنلا ةعارز يف عسوتلا اًصوصخو
 .يملاعلا قوسلا يف سفانم
 
 

 طقسي ال ةرجش هلل َّنإ
 !اهقرو
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 ليخنلا يف رامثتسالا تايداصتقا
 
 ةلاصأو ةقارع ،ليخنلا

 
 80 ذنم ،ءاملعلا لوقي امك ،ةيعيبطلا اهتلحر ةلخنلا تأدب
 عم ملقأتلا ىلع ةرداق تناكو ،)يريشابطلا رصعلا( ماع نويلم
 تاراضح اهيلع تدمتعا دقو ،ةبعصلا ةيعيبطلا تاريغتملا
 يف ةيلبابلاو ،رصم يف ةينوعرفلا اهنم ،ةريثك ةيطسوأ
 .قارعلا

 
 ةيئاذغ ةميق نم هل امل ةهكافلا عاونأ مهأ نم رومتلا ربتعت
 يتلا ىرخألا ةهكافلا رامث عاونأ رئاس قوفت ةيبط ةدئافو
 ينغلا ةهكافو ريقفلا ءاذغ ربتعي ثيح ،ناسنإلا اهلوانتي
 ليخنلا ةرجشب ةيوبنلا ةنسلاو ةيوامسلا بتكلا تمتها كلذل
 ةيداصتقا ةميق نم ةرجشلا هذهل امل ةريثك نطاوم يف
 ةيمنت لالخ نم ةعساو ًاقافآ حتفت نأ نكميو ،ةيئاذغو
 ةصاخو اهنم ةدافتسالل رمتلا ليخن راجشأ نم ديزم عارزتساو
 ىلع ةيمهألا كلت رصتقت ملو ،ةيوارحصلا تاعمتجملا يف
 لب بسحف اهنمضتت يتلا ةيبطلا عفانملاو ةيئاذغلا ةميقلا
 اهئازجأ لك نم هب ةدافتسالا نكمي ام اهتيمهأ ىلإ فاضي
 تاعانصلا نم ديدعلا مايقو ةيعينصتلا تالاجملا يف ةصاخو
 .ةيعارزلا

 رومتلل ةيملاعلا قوسلا
 
 رومتلل ةيملاعلا قوسلا ىلع ةماع ةرظن
 ًةصاخو اًيلود رومتلا ىلع بلطلا يف ةظوحلم ةدايز دجوي
 خانملا حامس مدع ىلإ اذه عجريو ،ايسآ قرش لودو ابوروأ يف
 ددع نإف اذه نم مغرلابو ،ماع لكشب ليخنلا ةعارزب كانه
 بلطلا مجحل ىقري ال يبرعلا نطولا يف رومتلل نيدروملا
 ةًصاخ رومتلا داصحو ةعارزل اًيسيئر اًعقوم رصم ربتعتو ،اهيلع
 كانه ةقطنملا نأ ثيح ديدجلا يداولاو ةيرحبلا تاحاولا يف
 اهنأ امك ،ةعطاسلا اهسمشو راطمألا طوقس ةردنب ةفورعم
 قباطتت ثيح ،فيرصتلا ةديج ةقيمع ةيلمر ةبرتب رهتشت
 .ليخنلا ةعارز تابلطتم عم فاصوألا هذه عيمج

 
 رومتلا ىلع يملاعلا بلطلا
 8 وحن رومتلا عاونأ عيمجل ةيملاعلا قوسلا تارداص غلبت
 فعضلا ىلإ ةبسنلا هذه ديزت نا عقوتملا نمو نط نييالم
 .ةمداقلا تاونس 10 لا لالخ

 
 
 

8 
 نط نويلم

 رصم
 ةيموقلا ةطخلا نيجتنملا ربكأ

 رومتلا ةراجت يلامجإ نط نييالم ةينامث
 فانصألا فلتخم نم ةيملاعلا

 ةبسنب ايملاع رومتلا جاتنا رصم ردصتت
 25% يلاوح اهردق

 نم اهتارداص ةدايزل رصم فدهت
 رومتلا اصوصخو ةيعارزلا تالصاحلا
 ةيرامثتسالا ةصرفلا مجح حضوي امم 

 .ةزيمتملا
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 رصم رومت
 
 نم اهنكمي يخانم عونتب زيمتتو ةفاجلا وأ ةفاج فصنلا وأ ةبطرلا ءاوس رومتلا نم ةددعتمو ةزاتمم فانصأ رصمب دجوت
 .ةدوجلا تاموقم رابتعالا نيعب ذخألا مت ام اذإ ةزيمم عاونأ صالختسا

 
 ةيذغُمو ةعئار ةهكاف
 
 نداعمو تانيماتيف نم هيوتحت امل ،ةياغلل ةيذغم رومتلا دعت
 ركسلاب ةينغو قاذملا ةولح يهف .ةدسكألل تاداضمو
 .ةليوط ةرتفل ةقاطلاب مسجلا دمي امب ،فايلألاو يعيبطلا
 :ةيحصلا اهدئاوف نم ًاضعب مكيلإو

 ةقاطلل يعيبط ززعم •
 مدلا طغض مظنت •
 لورتسيلوكلا للقت •
 مضهلا ةيلمع زفحت •
 ماظعلا ةحص نسحت •

 ديرف قاذم
 
 نيب ام عمجي يذلا عئارلا اهقاذمب ةفاج فصنلا رومتلا فرعت
 بوذت يهف .ةفرقلا ضعبو يربلا لسعلاو ليماركلا ةهكن
 كلذو ،ديزملا بلطل دوعت كلعجتو ةمضق لك عم مفلا يف
 كرعشُت يتلا ةزيمتملا ليماركلا ةهكنو ولحلا اهقاذم لضفب
 .ةرم لك يف اضرلاب

 
 اهدئاوفو اهفانصأ ...رومتلا
 
 رومتلا فانصأ
  :تاعومجم ثالث ىلٕا رومتلا فانصأ ميـسقت نكمي

  
أ

انص
ر ف

 ةبط
 ركـسلاو ىرــخألا لــحارملا ىلٕا لـصت الو بـطرلا ؤا رسـبلا ةـلحرم يف اـهومن لـمتكيو ةـجزاط اـهرامث كلهتـست
 اـهلعجي اـم ةئاملا يف 30 نــم رثكأ ءاــملا نــم ةــيلاع ةبــسن ىلــع يوــتحت .زوـتكرفلاو زوـكولجلا وـه اـهب دئاـسلا
 ينامـسلاو لوـلغزلا اـهتلثمأ نـمو يرحبلا هـجولا يف اـهتعارز دوـجت .ةـجزاط كلهتـست كـلذل عـيرسلا فـلتلل ةـلباق
 .اــهريغو ىــحربلاو ةــشيع تــنبو يـنايحلاو
 

أ
انص

ن ف
ص

 ف
 ةفاج

أ
انص

 ف
 ةفاج

 اهكالهتــسا نــكمي ةــعومجملا هذه فانصأ ضـعبو بـلصت نود يبـسنلا فاـفجلا ةـلحرم يف اـهرامث كلهتـست
 ثـيح فاـجلاو بـطرلا نـب ةطــسوتم ةــلحرم رـبـتعتو .زوركــسلا وــه اــهب دئاــسلا ركــسلاو ةقباــسلا اــهلحارم يف
 يف اهتعارز دوجتو ىطــسولا رــصم ةــقطنم يف اــهتعارز رــشتنت .ةئاملا يف 30 – 20 اـهيف ءاـملا ةبـسن غـلبت
 .لودجملاو يديعصلا اهتلثمأ نمو ،ركبملا جاتنإلاب زيمتتو ةيرحبلا تاحاولا

 ركــسلاو لـماكلا فاـفجلا ةـلحرم يف كلهتـست اـم اـبلاغو ءاـملا نـم ةئاملا يف 20 نـم لـٔقا ىــلع اـهرامث يوـتحت
 يتوكـس ،ةدوـمترب ،ةـليدنج ،ةدوـجرج فاـنصأ لثم رـصم دـيعص يف اـهتعارز دوـجت  .زوركـسلا وـه اـهب دئاـسلا
 .ةيماـش ،ىـباكالم
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 ؟يعارزلا رامثتسالا اذامل
 
 يعارزلا جاتنإلا نإف ،2050 ماع لولحب ةمسن رايلم 11 لصي نأ عقوتملا نم يذلاو يناكسلا ومنلاب عوفدملا بلطلا ةدايز عم
 يف يهو اًيملاع رالود نويليرت 5 يلاوح هعومجم ام اًيلاح ةيعارزلا ةراجتلا لكشت ثيح ،300% نع لقت ال ةبسنب ديزي نأ بلطتي
 .دايدزا
 
 رداصم عيونت نع ثحبلا دنعف ،قوسلا تاريغتو مخضتلاب اهرثأت مدعل لخدلل ةردملا ةتباثلا لوصألا نم يعارزلا رامثتسالا دعيو
 دنع رطاخملل يبسن مادعناو لصألا ةميق يف ةدايزو ةعفترم دئاوع نم هب عتمتي امل يعارزلا عاطقلا ىلإ رظنلا نم دبال ؛لخدلا
 اهنأ ةريخألا دوقعلا يف ةيعارزلا يضارألا تتبثأ دقلو ،تاراقعلاو تادنسلاو مهسألا لثم ،ةيديلقتلا ةيلاملا قاروألاب هتنراقم
 .قوسلا تابلقت لالخ ةًصاخو لقأ رطاخم عم ةعفترم دئاوع ققحي ديرف رامثتسا
 

 
 يعارزلا رامثتسالا دئاوف

 
 يتلا ةفلتخملا دئاوفلا ضعب يلي اميفو .مخضتلاب رثأتي الو تقولا رورمب هتميق ديزت يذلا كلذ نم هكالتمال لضفأ لصأ دجوي ال
 :يعارزلا رامثتسالا اهرفوي نأ نكمي

 
 

 مهسألا قوس نم اًرارقتسا رثكأ
 سكع ىلع ، تقولا رورمب اهتميق ديزت ةينيع ضرأ ةعطق يف رمثتست تنأف ، ةعارزلا يف رمثتست امدنع
 .اهتميق ضفخنت ام اًبلاغ يتلا مهسألا

 

 لايجألا رامثتسا
 ىلإ اهريرمتو رمثتسملل ةبسنلاب اهنم ةدافتسالا نكميف ، لجألا ةليوط ةيعارزلا تارامثتسالا نأل اًرظن
 .ىمسم ريغ لجأل اهرارمتسا ةيناكمإ عم ،ةمداقلا لايجألا

 
 ةعفترم دئاوعل ةصرف

 ماع لولحب %100 ىلإ لصي ام جاتنإلا ةدايز عقوت عمو 40% نم رثكأ رمتلا ليخن دئاوع طسوتم غلب
 .ةيزجملا هدئاوع نم ةدافتسالاو يعارزلا رامثتسالا يف رظنلل نآلا تقولا ناح دقف ،2050

 

 مخضتلا دض زاتمم طوحت
 قاروألا قوسو تادنسلا نم رثكأ .مخضتلاب يباجيإلا اهطابترا ةيعارزلا يضارألا تتبثأ ، تقولا رورمب
 يضارألا لثم مخضتلا دض ةيامح رفوي رامثتسا دجوي ال ، يلمعلا عقاولا يف .بهذلا ىتحو ةيلاملا
 .ةيعارزلا

 
 يراقعلا رامثتسالا نم لضفأ

 اًعبت هدئاوع فقوتت دق يذلا راقعلا فالخب )رامثتساو راقع( ةبعصلا ةلداعملا يعارزلا رامثتسالا ققحي
 .% 10لا ىدعتت ال هدئاوع نأ ىلإ ةفاضإ قوسلا ةلاحل

 ضرألا رهظ ىلع رامثتسا لضفأ ”
 “ ضرألا وه

Louis Glickman, real estate investor 
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 رصم يف ليخنلا عاطق ريوطت

 

 ماقرأ يف رصم ليخن
 
  .ةيبرعلا ةصاخو ممألا نم ريثكل قزرلا ردصم يهو ةايحلا ةرجـش يه ليخنلا ةرجـش

 
 نوـيلم 2.2 نـع دـيزي اـم ىلٕا ًايونـس لـصي يذـلاو روـمتلا جاتنإ ةـيمك يف رصـم اـهٔاوبتت يـتلا ةـقومرملا ةـيملاعلا ةـناكملا نـم مـغرلاب
 رـيدصت قاوـسٔا يف اـهتبترم نٔا الٕا ،نـط نـييالم 8 يلاوحــب ردـقملا يـملاعلا جاـتنإلا نـم ةئاملا يف 24 يلاوـح لداـعي اـم نـط
 ةـعارز تاـيلمع نـم أدبت يـتلاو روـمتلا ةدوجب ةـطبترملا لـماوعلا ةاعارم مدعل ةـجيتن ،ةـناكملا سـفنب ظـحت مل ةـيملاعلا روـمتلا
   .رـيدصتلا ؤا ةـيلحملا قاوـسألل عـيزوتلاو فـيلغتلاو ةئبعتلاو عـينصتلا تاـيلمعب يـهتنتو لـيخنلا ةـمدخو
 .ةيضاملا تاونـس سـمخلا لالـخ %100 يلاوح تغلب ةدايز ةبسنب ًاريبك ًاومن ةيرصملا	رومتلا تارداص	تققح

 
 كلذو ،رـيدصتلا رعـس طـسوتم ةدايز عم ،ةـيلاتلا تاونـس سـمخلا لالـخ تارداصلا عـفر ىلٕا ةيموقلا ةيجيتارتسالا فدـهتو
 نـم ةـلودلل ةـماعلا ةـينازيملل ةـبعصلا ةـلمعلاب ةـيلاملا دراوـملا يف ةداـيز ققح امم ،عاـطقلاب ضوـهنلاو رـيوطتلا تاـيلمع ةـجيتن

 ةدـمجملا روـمتلا نـم يلـحملا ىوتـسملا ىلـع قيوـستلا ةداـيز ىلٕا ةفاضإ ،رالود نوـيلم 300 ىلٕا لـصتل 2018 يف نوـيلم 150
 تاـفلخمو ةـيوناثلا تاـجتنملا نـم ةدافتـسالا ىلإ ةفاضإلاب ،ةـعنصملا ريـغ روـمتلا نـم تارداـصلا ةـميق عـفرو تاـعنصملاو ةجزاـطلاو
 ةـجيتن ةدـيدج لـمع صرـف قـلخو ،لـيخنلا ىلـع دـمتعي عـساو يـعانص عاـطق طيـشنتو ةـفاضملا ةـميقلا مـيظعتو لـيخنلاو روـمتلا
 .روـمتلا قيوـستو عـينصتو ةئبعتو جاتنإ عاـطق شاـعتنال
 

 
 

  

 ام جتنتف ،مــلاعلا يف روــمتلل ةــجتنملا لودــلا ىــلوأ يه رــصم
 نم %25 هتميق امو يملاعلا جاتنإلا نم %22 يلاوح هتميق
 .ةيبرعلا لودلا جاتنإ
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 يبرعلا ملاعلاو رصم يف ليخنلا ةعارز لبقتسم
 
 تايلاعلا بهذ
 

 
 ةعارز	نأ الإ ،ةريخألا تاونسلا يف اًريبك اًروهدت ةيبرعلا لودلا يف ةيويحلاو ةيديلقتلا ةيعارزلا ليصاحملا نم ديدعلا تدهش
 .لودلا هذه خيرات يف اًردان اًراهدزا دهشتو رايتلا سكع ريست	رومتلا
 لضفبو .تاونس رشع لالخ فعضلا براقت ةدايزب نط فلأ 242 ىلع داز اًيسايق اًمقر 2016 ماع سنوت يف رومتلا جاتنإ لجس
 ردصم لوأ سنوت تحضأ ةيبنجأ تاربخب ةموعدملاو ةحجانلا قيوستلاو جيورتلا تاسايسو ميلسلا نيزختلاو ةزاتمملا ةيعونلا
 .ايلاطيإو اينابسإو برغملا اهتمدقم يف ةلود 80 نم رثكأ ىلإ ردصت مويلا ةيسنوتلا رومتلاف .ملاعلا يف رومتلل

 
 .ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ ريبك لكشب ةيبرعلا لودلا يف رومتلا جاتنإ روطت اههبشي ام وأ ةيسنوتلا ةلاحلا رارغ ىلعو
 تارامإلاو رئازجلاو ناريإو ةيدوعسلاو رصم يهو ةجتنملا ةيسيئرلا رشعلا لودلا نيب نم ةيبرع لود ينامث تحضأ روطتلا اذهبو
 رصم اهمدقتتو .ملاعلا يف رومتلا جاتنإ نم ةئاملاب 90 نم رثكأ لودلا هذه جتنتو .سنوتو نامُعو نادوسلاو ناتسكابو قارعلاو
 فلأ 850 ىلع ديزي ام قارعلاو رئازجلا نم لك جتنت امنيب نط نويلم 1.4 يلاوح ةيدوعسلا جتنتو .نط نويلم 2 ىلع ديزي جاتنإب
 .اًيونس نط
 
 ددع نم %90 ةبسنب ،طقف يبرعلا نطولا يف ةلخن نويلم 90 اهنم ،ةلخن نويلم 100 ب ملاعلا يف ليخنلا ددع يلامجإ ردقي
 يأ ،جاتنإلا نم %100 ةدايزب نط فلأ 298و نويلم 2 يلامجإب  ،رومتلل ةجتنملا ملاعلا لود ةمدقم يف رصم يتأتو ،ملاعلا ليخن
  .قارعلاو تارامإلاو ةيدوعسلا اهيلي ،ةيبرعلا لودلا جاتنإ نم %24.2 يلاوحو ،ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %21 لداعي ام جتنت رصم نأ

 
 
 
 
 
 رومتلا نم رصم جاتنإ
 لداـعي اـم نـط نوـيلم 2.2 نـع دـيزي اـم
 جاـتنالا نـم ةئاملا يف 24 يلاوـح
 .يـملاعلا

 ريبك ومن
 لالخ ةيرصملا	رومتلا تارداص	تققح
 ًاريبك ًاومن 2020 ماع نم لوألا عبرلا
 .%100 يلاوح تغلب ةدايز ةبسنب

 ةيلودلا تارداصلا
 42 قاوسأ ىلإ ةيرصملا رومتلا ردصت
 .ةفلتخم ةلود

 
 

  

 ركفب نمآ رامثتسا وحن
 ...ديدج
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 ؟اًديدحت ليخنلا اذاملو ؟رصم يف رامثتسالا اذامل
 
 ؟رصم زيمتت اذامب
 اًديدحت لودجملا ليخنو يعارزلا رامثتسالا اذاملو
 ىرخألا ليصاحملا نود
 
 رصـم ةـيروهمج يف ةيئاذغلا زوـنكلا مـهٔا دـحٔا رومتلا لثمُت
 نـم دـيدعلاو تاـحاولا اـهب ترهتـشا اـملاط يـتلا ةـيبرعلا
 رـصم أوبتت يـتلاو روـصعلا رـم ىلـع ةـيرصملا ةـيعارزلا قـطانملا
 ةـيمك يف ملاـعلا ىوتـسم ىلـع ىلوألا ةـناكملا
  .اهجاتنإ

 اهعقومو ،اهليصاحم ،رصم
 ...زيمتملا
 امك اهليصاحم عونتو زيمتملا يفارغجلا اهعقومب رصم زيمتت
 ةيسفانت ةردق يفضي امم يبوروألا داحتالا لود نم ةبيرق اهنأ
 .ةدوجلا بناوج ةاعارم تمت اذإ ةيرصملا تاجتنملل ةديج
 

 ؟يعارزلا رامثتسالا اذامل
 نروق ام اذإ ةعفترم دئاوع وذ ًالاجم يعارزلا رامثتسالا ربتعي
 ال نيح يف 50% لا زواجتت دق هيف دئاوعلا نأ ثيح راقعلاب
 ىوتسم ىلعأ دنع 15% لا ةبسن يراقعلا رامثتسالا زواجتي
 .هل

 ؟ليخنلل رصم اذامل
 نم اهيف ليخنلا ةعارزل ةيسيئرلا لماوعلا رفاوتب رصم زيمتت
 :ثيح
 
  

 ليصاحملا نود ليخنلا اذامل
 ؟ىرخألا
 
 .ةيرجش تاعارزو ةيمسوم تاعارز :نيمسق ىلإ ةعارزلا مسقنت
 ةرمتسمو ةفثكم ةياعر ىلإ ةيمسوملا فانصألا جاتحت
 ةيتسجول تايناكمإ ىلإ جاتحت اهنأ امك جتنملا ةدوج نامضل
  .جاتنإلا فيرصتل ةبسانم
 نم رطاخملا يف لقأ يهف ةيرجشلا تاعارزلا صخي اميف امأ
 ةئيبلل اهتمئالمب ليخنلا ةعارز زيمتتو .ةيمسوملا تاعارزلا
 ،اهب ةيانعلا ةلوهس بناجب ملقأتلا ىلع اهتردقو ةيوارحصلا
 لقأ نمو رومتلا جاتنإ يف اًيملاع ىلوألا رصم ربتعتو
 تارداص ةبسن زواجتت ال ثيح هتاذ تقولا يف نيردصملا
 عجريو ،ةيملاعلا تارداصلا يلامجإ نم 0.05% ةيرصملا رومتلا
 اًصوصخو ةيريدصتلا فانصألا ةعارزب مامتهالا مدع ىلإ كلذ
 ،ةنسلا رادم ىلع اهعيبو اهنيزخت لهسي ثيح ةفاج فصنلا
 اًيمسوم اهفيرصت ىلإ جاتحت يتلا ةبطرلا فانصألا فالخب
 مدع ىرخألا لماوعلا نم اًضيأ .يحربلا ليخن يف امك
  .ريدصتلل حلاص ريغ هلعجي امم جتنملا ةدوجب مامتهالا

 
 ؟رومتلا اذامل
 ايلحم هيلع بلطلا ديازت عم ايجيتارتسا الوصحم رومتلا دعت 
 ةلوهسو ةصصخم مساوم يف هبلط بناج ىلإ ايملاعو
 .هفيرصت

 
 

 هايملا
 ةمئاع رصمب ةيبرغلا ءارحصلا نأ ثيح ةبذعلا هايملا رفوت
 دعي يذلاو ميظعلا ةبونلا نازخ وهو ءاملا نم رحب ىلع
 ةزيم اذه يطعي امك اًيملاع ةيفوجلا تانازخلا ربكأ نم
 ءايشألاو تاثولملا نم ةيلاخ هايملا نأل اًرظن ةيفاضإ
 .ةيلاع ةدوج وذ جاتنإب حمسي امم ىرخألا

 بسانملا وجلا
 اهوجب ةيرحبلا تاحاولا ةقطنم زيمتت
 رومت ومن ىلع دعاسي امم فاجلاو راحلا
 .ةيلاع ةدوجب لودجملا

 ةبصخلا ةبرتلا
 زيمتت ركبلا يضارألا
 .اهئاقنو اهرصانع ةدوجب



   

10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ؟نحن نم

 

 يلاڤ ليخن 
 
 .رخافلا ليخنلا اصوصخ ةعارزلاو يضارألا حالصتسا يف لمعت ةيرصم ةمهاسم ةكرشب يعارزلا رامثتسالل عورشم وه يلاڤ ليخن
 لاجملا اذه يف جئاتنلا لضفأ قيقحتل نامأ رصنع ربتعت ليخنلا ةعارز يف انئاربخو انيينف ىلع دامتعالابو ةدتمملا انتربخ نإ
 ليخنلا لاجم يف يعارزلا لماكتلا قيقحت ىلإ فدهت يتلا ةمادتسملا عيراشملا نم يلاڤ ليخن عورشم دعيو اذه .يرامثتسالا
 ،ةعارزلا نم اًءادتبا ةلهؤملا ةينفلا تاربخلاب موعدملاو ،طيطختلاو ةءافكلاو ءادألا ةيلاع هتايلمعب عورشملا مستي امك .رخافلا
 ةمادتسالا رفوي لامعأ جذومن يلاڤ ليخن عورشم ىنبت ،لماكتلا اذه لالخ نمو .تاعيبملاو قيوستلاب اًرورمو ،جاتنإلا ىتح
 .انئاكرش عم ةدتممو ةءانب تاقالع خيسرت نمضي امب ،ومنلاو
 
 كتلئاعلو كل ،ديدج ركفب رامثتسا
 ققحت ةيزجم دئاوع نع ثحبي رمثتسم لكل اًصاخ اًمامتها يلاڤ ليخن عورشم ىلوأ دقف ،ديدج ركفب نمآ رامثتسا داجيإل انم اًيعس
 .مخضتلاب رثأتت ال ةيئانثتسا دئاوعو ةيهافر رثكأ ًالبقتسم هل نمضت ةعفترم حابرأ ىلإ ةفاضإ رارقتسالاو نامألا رصنع هل

 

 يلاڤ ليخن عورشم زيمت فشكتسا
 نأب ةيرامثتسا ةصرف دارفألل ةكرشلا رفوت ثيح رمثتسملا و ةكرشلا نيب ةلماكتملاو ةيوقلا ةكارشلا وه انعورشم زيمي ام رثكأ نإ
 سأرل دئاع لضفأ ىلع لوصحلاو ةكرشلا تاربخ نم ةدافتسالا مهل ققحي امب ،رخافلا ليخنلا ةعارزل اهعورشم نم اًءزج اونوكي
 .رمثتسملا لاملا
 انررق دقف يملاعلا قوسلا يف ةفلتخملا رومتلا عاونأل ةضيفتسم ةسارد دعبو ،ةيرامثتسالا صرفلا لضفأ ميدقت ىلع انم اًصرحو
 .ليخنلا ةعارزل يرامثتسالا انعورشم حرط
 

 ةيؤرلا
 ةرقتسمو ةيزجم دئاوع نمضي امب رخافلا ليخنلا ةعارز لاجم يف ةيديلقت ريغ ةيرامثتسا لولح ميدقت يف ةزيمتم ةكرش حبصن نأ
 .انئاكرشل
 

 
 

 ةلاسرلا
 ،ةدوجلا تايوتسم ىلعأ ىلع ةظفاحملاو ،زيمتلا ،عادبإلاو ةءافكلا ،ةينهملا لالخ نم رخافلا ليخنلا ةعارز يف داورلا نم نوكن نأ
 .ءالمعلا تاعقوت يطختو لب -ءافيتسا ىلع ديدشتلا عم

 يديلقت ريغ رامثتسا ...انعم اًكيرش نك
 50% ـلا قوفت دئاوعو
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 عورشملل ةماع ةيؤر

 
 رقتسمو ٍزجم دئاع قيقحت يف رمثتسم لك ملح قيقحت ىلإ رخافلا ليخنلا ةعارز يف صصختملا يلاڤ ليخن عورشم فدهي
 اهعورشم نم اًءزج اونوكي نأب ةيرامثتسا ةصرف دارفألل ةكرشلا رفوت ثيح ليمعلا و ةكرشلا نيب ةلماكتمو ةيوق ةكارش ربع كلذو
 .رمثتسملا لاملا سأرل دئاع لضفأ ىلع لوصحلاو ةكرشلا تاربخ نم ةدافتسالا مهل ققحي امب ،رخافلا ليخنلا ةعارزل

 

 عورشملا ةركف 
 
 يعارزلا رامثتسالا نأ رابتعاب ،ةهج نم ضعبلا مهضعبو نيرمثتسملا نيب ىلوألا ،نيتهج نم ةكارشلا ىلع عورشملا ةركف موقت 
 نيرمثتسملا نيب ةيناثلاو ،هب مايقلا ةريغصلا تاعومجملا ىلع ىتح وأ اًدرفنم رمثتسملا ىلع بعصي ةيلاع ةفلكت ىلا جاتحي
 لامعأ ةفاك ةكرشلا ىلوتتو .اهيلع فارشإلاو اهتعارزو ضرألا حالصتساب ةكرشلا موقت ثيح ،ىرخأ ةهج نم يلاڤ ليخنو
 .ليمعلا باسحل جراخلل هريدصت وأ يلحملا قوسلا يف جتنملا قيوستب اًءاهتناو ةعارزلاب اًرورمو رابآلا رفح نم ًءادتبا عورشملا
 

 

 عورشملا ايازم
 
 عقوملا
 
 يداولاو ةيرحبلا تاحاولا يف عورشملا عقي
 ةعارزل عقاوملا لضفأ نم دعي يذلا ديدجلا
 خانم نم هب عتمتي امل اًرظن رخافلا ليخنلا
 هايملا رفاوتو اًفيص ةرارحلا ديدش فاج
 ةعارز ىلع باجيإلاب سكعني ام وهو ،ةبذعلا
 .ليخنلا

 ةنمآو ةرقتسم حابرأ
 
 ام لكب كنع ةباين يلاڤ ليخن عورشم موقي
 ةيادب ،رخافلا ليخنلا يف كرامثتسا صخي
 جاتنإ ىلإ ًالوصوو قرطلا ثدحأب ةعارزلا نم
 وه كيلع ام لك .ريدصتلل لباقو زيمتم
 دئاوع ىلع لوصحلاو انعم رامثتسالا
 .40% لا ىطختت
 رارقتسا نامضل ىوصق ةيمهأ يلون نحن
 .انئاكرش رامثتسا ءامنو

 عورشملا برق
 
 ىلع يلاڤ ليخن عورشم عقي
 نم km 350 لا براقت ةفاسم
 اًدج اًبسانم هلعجي امم ،ةرهاقلا
 .قوسلا ىلإ ذافنلاو ةعباتملل

 ..ليخنلا يف رمثتسا
 تقولا رورمب هتميق ديزت تباث لصأ ىلع لصحاو
 ةسفانملا لبقت ال دئاوعو
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 انعم رمثتست فيك
  40% لا ىطختت دئاوع ينجل ىلثملا كتصرف

 

 

 )رامثتساو راقع( ةبعصلا ةلداعملا قيقحتو نمآلا رامثتسالا
 
 ةبعصلا ةلداعملل ًالح رفويو ،اًيلاح رصم يف رامثتسالا تالاجم نم هريغب ًةنراقم اًزيمتم اًيرامثتسا اًدئاع ليمعلل عورشملا ققحي
 اهتاذ دح يف ضرألاف( نمآلا يراقعلا رامثتسالا ايازم نيب ًالثم عمجي وهف ،)يزجملا يرامثتسالا دئاعلا عم نامألا رصنع( ةريهشلا
 .)ةيرودلا حابرألا ةزيم اًصوصخ( ةيراجتلا عيراشملا ايازم عم )ةدرطملا ةيرعسلا ةدايزلل لباقو نمآ راقع
 

 مودي رامثتسا نم اًءزج نوكتو ،تاوطخ ثالث
 لبقتسملا رامثتسال كقيرط

 
 

1 2 3 
 انعم رمثتسا

 
 كرامثتسال بسنألا رايخلا ددح
 ةزيمتملا انضورع لالخ نم
 ةسارد تمت دقل .رمثتساو
 امب ةمات ةيانعب صرفلا عيمج
 .انئاكرشل دئاوعلا لضفأ نمضي

 عرزن نحن
 
 تايناكمإلا لك ريفوتب يلاڤ ليخن عورشم موقي
 قرطلا ثدحأب ىلثملا ةعارزلا نامضل ةمزاللا
 لضفب نامأ يف انعم تنأ .ةيملعلا لئاسولاو
 ليخنلا ةعباتمب نوموقي نيذلا انيينفو انئاربخ
 كلذو ؛جاتنإلا ىتحو ةعارزلا ذنم هب ةيانعلاو
 .ةبولطملا ةدوجلاو ومنلا نامضل

 حابرألاو تاداريإلا
 
 ةكرشلا موقت ،ةعبارلا ةنسلا نم ةيادب
 عيبل قرطلا ثدحأب داصحلاو عمجلاب
 عيزوت مث نمو ،ةيملاع ةدوج يذ جتنم
 ةكرشلا رفوت امك .حابرألاو دئاوعلا
 مالتسا ةيناكمإ اهيرمثتسمل
 .ايًنيع مهلوصحم

 

 ،يلاڤ ليخن
 ...انعمجي رامثتسا
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 ؟يلاڤ ليخن عورشم لمعي فيك
 

 :يتآلا ريفوتب ةكرشلا موقتو اهتافعاضم وأ )نادفلل( ةلخن 50 ددع يف رامثتسالاب رمثتسملا موقي
 

 مت يتلاو ةعارزلا اهيف متي فوس يتلا ضرألا •
 ةئيب بسنا يهو ةيرحبلا تاحاولا يف اهرايتخا
 .ليخنلل ةيجاتنإ

 اهرايتخا مت يتلاو اهتعارز متي فوس يتلا لئاسفلا •
 ىتح لودجملا ليخن يف انئاربخ ةطساوب ةيانعب
 .دئاع ربكأ ينجت

 .يرلا هايمل يقن ردصم ىلع لوصحلل رابآلا •
 .ةثيدحلا يرلا تاكبشو طوطخ •

 قرطلا ثدحأب ليخنلا ةعارز يف ءاربخلاب ةناعتسالا •
 يديألا ريفوتو ةيملاعلا ةدوجلا ريياعم قيبطتو
 ةياعرو ةعارز يف ةصصختملاو ةبردملا ةلماعلا
 .ليخنلا

 ةعارزلا يف اهمادختسا متي يتلا ةدمسألا •
 .قرطلا ثدحأب داصحلا •
  .هعيبو جاتنإلل قيوستلا •
 .ةيساسألا ةيعارزلا تادعملاو ،نزاخملا ،ةحارتسالا •

 
 ؟يلاڤ ليخن يف رمثتست اذامل

 
 ةعباتملاو فارشإلا
 
 نيثحابلاو نيسدنهملا نم لماكتم قيرف لالخ نم كلذو
 زكارملا عم نواعتلابو ،ةكرشلل نيعباتلا لامعلاو نيينفلاو
 لماكلا ينفلا فارشإلا ةكرشلا ىلوتتو ،ةصصختملا ةيثحبلا
 ةقباطم نم دكأتلاو ،ةدوجلا ةبقارم كلذ يف امب ،ةعارزلا ىلع
 .ةيملاعلا ريدصتلا تافصاوم ثدحأل لوصحملا
 

 رخافلا ليخنلا لاجم يف ةكرشلا صصخت
 
 زيمتيو ،يملاعلاو يلحملا قوسلا يف بولطم جتنم وهو
 ؛)ريدصتلا ىلع ةكرشلا دامتعا عم ةصاخ( ةعفترملا هراعسأب
 هقوس نأ امك ،يرامثتسا دئاع ىلعأ ليمعلل ققحي امم
 رارمتساب ضرعتت يتلا ليصاحملا نم هريغ فالخب ،رقتسم
 .قوسلا يف ةفينع ةيرعس تابلقتل
 

 يزجملا يرامثتسالا دئاعلا
 
 هريغب ةنراقم اًزيمتم اًّيرامثتسا اًدئاع ليمعلل عورشملا ققحي
 ةلداعملل ًالح رفويو ،اًيلاح رصم يف رامثتسالا تالاجم نم
 يرامثتسالا دئاعلا عم نامألا رصنع( ةريهشلا ةبعصلا
 نمآلا يراقعلا رامثتسالا ايازم نيب ًالثم عمجي وهف ؛)يزجملا
 ةيرعسلا ةدايزلل لباقو نمآ راقع اهتاذ دح يف ضرألاف(
 حابرألا ةزيم اًصوصخ( ةيراجتلا عيراشملا ايازم عم )ةدرطملا
 .)ةيرودلا

 رقتسم رامثتسا
 
 مخضتلاب رثأتي الو تقولا رورمب هتميق ديزت لصأ يف رمثتسا
 رخآ رامثتسا يأل ةسفانم دئاوع نامض عم قوسلا تابلقت وأ
 .%40لا ىطختت يتلاو
 ةياعرب موقن يلاڤ ليخن يف اننأل ،نامأ يف انعم تنأ
 .اماع 50 ىلإ لصت ةدمل كرامثتسا
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 يلاڤ ليخن تانامض
 ليخنلل يزكرملا لمعملا عم ةيجيتارتسا ةكارش

 
 ةرازو ل عباتلا( ليخنلل يزكرملا لمعملا عم ةيوقلا هتكارش قيرط نع كلذو ،ةزيمتم ةصرف هئالمعل يلاڤ ليخن عورشم مدقي
 ةحار كل نمضي امب رخافلا ليخنلا اصوصخو ليخنلا عاطق يف طسوألا قرشلاو رصم يف ةقومرملا تاهجلا نم دعي وهو )ةعارزلا
 ةعارزلا نامضو ةيتحتلا ةينبلا ةدوج ىلع ظافحلا ينيمأتلا انجمانرب نمضتي .لودجملا ليخن يف انعورشمل ةبسانملا ةقثلاو لابلا
 .كرامثتسال ةءافك لضفأل لوصولا نمضي امب اهنم فلاتلا لادبتساو اهتيجاتناو لئاسفلا حاجن ىتح

 

 ةبسانملا ةيتحتلا ةينبلا
 تاحارتسا ،تادعم ،ةيتحت ةينب نم ةعارزلا صخي ام لك ريفوت
 مزلي ام لكو ،ةينفلا ةلامعلاو نيسدنهملا ،نزاخملا ،لامعلا
 .عورشملا ةعباتمل

 صصختم ينف قيرف
 ةعارزلا نم لئاسفلا حاجن نامضل ةرمتسملا ةينفلا ةعباتملا
 ةثيدحلا ةيعارزلا تايلمعلا قيرط نع كلذو ،جاتنإلا ىتحو
 .ةدوجلا نامضل لئاسولا لضفأ مادختسابو

 
 ليخنلل يزكرملا لمعملا عم ةكارشلا
 فارشإلاب ةعارزلا ةرازول عباتلاو ليخنلل يزكرملا لمعملا موقي
 ةيتحتلا ةينبلا نم ةيادب يلاڤ ليخن عورشم ىلع لماكلا
 كلذو جاتنإلا ىلإ الوصوو ةحفاكملاو ديمستلاو ةعارزلاو
 دئاوع نمضيو ةدوجلا ققحي امب ينفلا بناجلا نامضل
 .انئاكرشل ةرقتسم

 ليخنلا ىلع نيمأتلا
 ىتح ةعارزلا نامضو ةيتحتلا ةينبلاو ليخنلا ىلع نيمأتلا
 .اهنم فلاتلا لادبتساو اهتيجاتناو لئاسفلا حاجن

 متهن نحن ،نامأ يف انعم تنأ
 ...ليصافتلا قدأب
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 لبقتسملا رامثتسا

 يلاڤ ليخن عورشم
 ةكرابملا ةرجشلا

THE BLESSED @nakheelvalley NAKHEEL VALLEY
!"#$"""""""""""""% &"""""""'()
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