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 تايلوؤسملا ةماسجب انم ايعو ..."

 ن=لوؤسملا فلتخم قتاع 67ع ةاقلملا

 لاجم HI ،ن=يلEFاو ن=DوAB@ا ن=لعافلاو

 ةيداصتقا ،ةديج ةماFO@ سMسأتلا

 ام ،يZاXYلا ىوتسملا 67ع ،ةDومنتو ةيعامتجاو

 تايلآلاب مaدم 67ع ةلودلا ثحن ان[تف

 ةDرشfلاو ةيلاملا لئاسولاو ةينوناقلا

 لثمألا عالطضالا نم اونكمتي lmح ،ةDرورضلا

 ،ةيمنتلا لاجم HI مxy ةطونملا تايلوؤسملاب

 مويلا تF~أ |lلا ،برقلا تامدخ ميعدتو

 ،اBل ةمئالملا ةباجتسالا ن=عتي ،ةÇFم بلاطم

 تاسايسلا تامامتaا بلص HI اBجاردÑو

 .ةيلEFا ةيمومعلا

 تاسسؤم ءانبل ةديدج ةDؤر فارشÜساو ،اندالب اàyققح |lلا ةيطارقميدلا تابسÜكملل اديطوتو

 HI عونلا ةêراقم جامدإ 67ع انصرح دقف ،عمتEAا تانوOم لOل ةلعافلا ةكراشملا اBماوق ،ةDرصع

 HI ھنع ديحم ال لعافك اaرود ميعدتو ،اàyمaاسم زDزعí نم ةيêرغملا ةأرملا ن=كمتل ،ةيمومعلا تاسايسلا

 .تالاEAا فلتخم

 ھتالaؤمو ھتDرقبعõ ماBسإلل ،ةعساولا ةيسايسلا ةكراشملا قافآ بابشلا مامأ انحتف ،كلذ ةازاومêو

HI بدت=Y لاعفلا هرود نع الضف ،ماعلا نأشلا HI انم فلتخمùI ا@Fةينطولا ةاي. 

 تايلآ ليعفت 67ع اûyردقب ن=aر ،ةمادتسملاو ةيلEFا ةيمنتلا تايدحتل ةيباXYلا تاعامA@ا عفر نÑو

 طارخنالا لالخ نم كلذو ،تاY°†@او راOفألا لدابتو رواشÜلا تاونق زDزعíو ،اüyيب ام HI نماضتلاو نواعتلا

 وأ |¶يلقإلا وأ |§طولا ىوتسملا 67ع نإ ،ةيكراشÜلاو ةينواعتلا تاOبشلاو ةمظنألا فلتخم HI لعافلا

 ."...ßIودلا

  هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج اBBجو |lلا ةيماسلا ةلاسرلا صن نم فطتقم

 02/10/2013 خDراتب طاêرلا HI دقعنملا ةدحتملا ةيلEFا تاموFO@او ندملا ةمظنمل عõارلا رمتؤملا HI ن=كراشملا ß7إ
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 :ماع ميدقت

 خيسرتو ،برقلا ةيطارقميد ءاسرإ HI مaاس≤ ،I≥يتاXYسا رايخك ةDزكرماللا ةيلمع HI برغملا عرش

 كلذ ذنمو .|∏∑املا نرقلا نم تاي∂يعبسلا فصتنم ذنم EF6Iا ىوتسملا 67ع ةديA@ا ةماFO@ا ئدابم

 67ع تاليدعتلا نم ددع رادصإ لالخ نم هزDزعíو راي†@ا اذa ةDوقت وحن ةثMثح π7سí دالبلاو ،ن=F@ا

 اذكو ،2011 دعõ اندالبل يروتسدلا قايسلا رياسí ،ةديدج ىرخأ رادصÑو تاعامÇAل ةمظنملا ن=ناوقلا

 رêوتكأ 7 ـل ةيعæرشÜلاو Y 2015°نÜش 4 ـل ةيعامA@ا تاباختنالا لالخ نم ةيباختنالا ةيطارقميدلا ةY=سملا

2016. 

 ،برقلا ةسايس تززع ةيطارقميد تاطحم ةدع برغملا دBش ،I¡امA@ا Y=بدتلاب طابترا HIو ،اذكaو

 الوصو ،2009 ةنسل I¡امA@ا قاثيملاب قلعتملا 17.08 نوناقلاب  ارورم 1976 ةنسل I¡امA@ا قاثيملاب اءدب

 .تاعامA@اب قلعتملا 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا ß7إ

aا لوخ ،راسملا اذ@Aبدتلا نم لاقتنالا تاعام=Y غ=Y لا ھعبط ام ابلاغ يذلاو ،سسؤملاBسجا 

 لOشõ  …رتو ،)2015-2009( ةيمنتلل I¡امA@ا طيطختلا 67ع زكترم Y=بدت ß7إ ،انايحأ يوسايسلاو |§مألا

 جمانرب دادعإ ةرطسمب قلعتملا 301-16-2 |¶يظنتلا ھموسرمو ركذلا فلاسلا |¶يظنتلا نوناقلا عم يوق

 .ھنMيحتو ھمييقتو هذيفنتو ھعبÜتو ةعامA@ا لمع

 ةيئاوشعلا نم جور†@ا 67ع دعاسí ،ةيباXYلا تاعامA@ا ىوتسم 67ع طيطختلاو ةجمY°لا نإ

 67ع فوقولا نم نكمت اÃyأ امك ،عæراشملا ءانêو دامتعا EF6I HIا نأشلا يربدمل ةيجازملا ةعيبطلاو

 67ع يZرتو ،ةيليثمتلا ةيطارقميدلاو ةنطاوملا ةكراشملا خيسرت HI مaاسíو ،ةنكاسلل ةيقيقF@ا تايجاF@ا

 نم I¡امA@ا لعافلا نكمت ،ةجمY°لاو طيطختلاف .عيمA@ا فرط نم ةيباXYلا تاءاضفلا كلمتو دقاعتلا

 .اBلثميل ھتراتخا |lلا ةنكاسلا ةمدخ HI العف ھلعجتو ،ھلاغتشا عوضوم باXYلا نع ةF~او ةDؤر كالتما

 اذI. HI a≥يتاXYسالا دعبلا تاذ ةDؤرلاو كراشÜلا أدبمب ةنمؤم خانملا اذa لظ HI مويلا تاعامA@او

 .اBلمع جمانY°ل ةعامA@ا دادعإ جردني قايسلا
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  ماعلا راطإلا

 :ي:ا89لا لا56ا ميدقتو

 :ةعامL6ا لمع جمانG9ل CDEFملاو يAوناقلا 9<طأتلا .1

 :يAوناقلا راطإلا .1.1

 جردني وaو ،طيطختلا لاجم HI تاعامÇAل انDرمتو ةمBم ةêرجت ةيمنتلل I¡امA@ا طط†Eا نا– دقل

HI و .1996 روتسد قايسêا أوب يذلا 2011 روتسد دامتعا@ABاو تا@Aلا تاعامXYم ىرخألا ةيباOةنا 

 ةديدA@ا ئدابملاو ميaافملا ددح ھيفو ،ß7 146إ 135 نم لوصفلا HI عساتلا ھبابب اBصخ ثيح ،ة—=متم

 كارشإ ةرورضو ،تاعامA@ا ن=ب نماضتلاو نواعتلاو ،رF@ا Y=بدتلا أدبم اBمaأ نمو ،يZاXYلا نأشلا Y=بدتل

 ةDرورضلا تايلآلل ةيباXYلا تاعامA@ا عضو ةيمaأ 67ع دكأ امك ،اÃyوؤش Y=بدت HI ةينعملا ةنكاسلا

 امك .اBعبÜتو ةيمنتلا جمارب دادعإ HI ن=نطاوملاو تانطاوملا ةمaاسم Y=سMتل ،رواشÜلاو راوÇFل ةيكراشÜلا

 هذß7 aإ ةلودلا نم ةلوقنملاو ةكXYشملاو اüyم ةيتاذلا ن=ب —=مو ةيباXYلا تاعامA@ا تاصاصتخا ددح

 .تاعامA@ا

 نم ةعومجم عرشملا ردصأ ،ةيباXYلا تاعامA@اب ةقلعتملا ةDروتسدلا تايضتقملا ليعفت لجأ نمو

 |¶يظنتلا نوناقلاب تاعامA@ا صخو ،ثالثلا اûyاDوتسمب ةيباXYلا تاعامA@اب ةقلعتملا ةيميظنتلا ن=ناوقلا

 ةيمنتلل I¡امA@ا طط†Eا لادبÜسا مت نوناقلا اذa بجومêو ،2015 زويلوي HI 17 رداصلا 113.14

 36 ةداملا HI ةدراولا ئدابملا سفنب ظفتحا |¶يظنتلا نوناقلا اذa نأ ß7إ ةراشإلا عم ،ةعامA@ا لمع جمانY°ب

 .)عونلا ةêراقم ،ةمادتسملا ةيمنتلا ،ةيكراشÜلا( I¡امA@ا قاثيملاب قلعتملا 17.08 نوناقلا نم

 ةدDرف ةدام HI ةيمنتلل I¡امA@ا طط†Eا نع ثدحت دق I¡امA@ا قاثيملا نا– اذإ ،ىرخأ ةBج نم

 نم ةعومجمب ةعامA@ا لمع جمانرب صخ 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا نإف ،)ركذلا ةفلاسلا 36 ةداملا(

 نمو )ß7 82إ 78 نم( داوم ةسمخ HI لمعلا جمانY°ل عرشملا قرطت ،ةيتاذلا تاصاصتخالا باب HI ،داوملا

 94 ةداملاو ،سلEAا تايحالصب ةصا†@ا 92 ةداملاو ،I¡امA@ا سلEAا Y=يسÜب ةقلعتملا 43 ةداملا لالخ

 تايلآلا HI 119 ةداملاو ،ةDرادإلا ةبقارملاب ةقلعتملا 118 ةداملاو ،ةعامA@ا سMئر تايحالصب ةقلعتملا
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 ،ةعامA@ا ةينا—=مب ةقلعتملا 190 ،183 ،180 ،158 ،157 داوملا ß7إ ةفاضإلاب ،رواشÜلاو راوÇFل ةيكراشÜلا

 .عونلا ةêراقمو صرفلا ؤفاOتو ةاواسملا ةئيxy ةصا†@ا 120 ةداملا بناج ß7إ

 :تاعامL6اب قلعتملا UV 113.14يظنتلا نوناقلا .أ

 :ن=ب ةعامÇAل ةدنسملا تاصاصتخالا راطإ HI 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا —=م

 Y=معتلا ،ةيعامA@ا تا—=Bجتلاو قفارملا ،ةعامA@ا لمع جمانرب صختو :ةيتاذلا تاصاصتخالا •

 ؛... باXYلا دادعÑو

 67ع ةظفاEFا ،لغشلا شاع⁄Ñو EF6Iا داصتقالا ةيمنت :ةلودلا ن<bو اCDيب ةك89شملا تاصاصتخالا •

 عيí‹Aو شاع⁄إ HI ةمaاسملا ،تا—=Bجتلاو ةيتحتلا تاي∂بلا ،ھتيمنتو EF6Iا HIاقثلا ثاXYلا تايصوصخ

 ؛... تارامثÜسالا

 .زيامتلاو جردتلا يأدبم اy‹ف مكحت :ةعامd6ل ةلودلا نم ةلوقنملا تاصاصتخالا •

 ،اBسلجم سMئر فارشإ تحت ،ةعامA@ا عضت" :ركذلا فلاسلا نوناقلا نم 78 ةداملا قوطنمل اقبطو

 .ھمييقتو ھنMيحتو ھعبÜت 67ع لمعíو ةعامA@ا لمع جمانرب

 تس ةدم لالخ ةعامA@ا باXYب اy‹ف ةمaاسملا وأ اaزاجنإ ررقملا ةDومنتلا لامعألا جمانY°لا اذa ددحي

 .تاونس )6(

 ماfiA⁄اب ريدقت دعõأ 67ع سلEAا بادتنا ةدم نم ß7وألا ةنسلا HI ةعامA@ا لمع جمانرب دادعإ متي

 نم وأ ،ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع عم قيس∂تêو ي–راشfl‡ íنم قفوو ةDوAB@ا ةيمنتلا جمانرب تاBجوت عم

 ."ةDزكرملا ةرادإلل ةزكرمماللا ·@اصملا ةطش⁄أ قيس∂تب افلOم ھتفصب ھنع بوني

 لمع جمانرب عضو دنع رابتعالا ن=عõ ذخألا ةرورض 67ع |¶يظنتلا نوناقلا صن رخأ ىوتسم 67ع

 .ةDوAB@او ةيميلقإلا ةيمنتلا I≥مانY°ب جمانY°لا طêرو ةيمنتلا لاجم HI ةلودلا تايجيتاXYسا ،ةعامA@ا

 ھعبpتو ةعامL6ا لمع جمانرب دادعإ ةرطسم ديدحتب قلعتملا 2.16.301 موسرملا  .ب

 :هدادعإل رواشpلاو راوLuا تايلآو ھمييقتو ھنsيحتو

 جمانرب دادعإ لحارم ديدحت مت ،موسرملا اذa نم 12و 11و 10و 6و 5و 4 داوملا تايضتقمل اقبط

  :ßIاتلا لOشلا 67ع ةعامA@ا لمع

  :ةيديxمتلا ةلحرملا •

 ةعامA@ا لمع جمانرب عورشم دادعإ رارقل سلEAا سMئر ذاختا §

§ íو قيلعÑشBا رقمب دادعإلا رارق را@Aعامتجالا داقع⁄ال ةيلاوملا اموي 15 لجأ لخاد ةعام 

 يرواشÜلا

 ھسفن لجألا لخاد ھلثمي نم وا ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع ß7إ رارقلا اذa غيلبت §
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  :دادعإلا ةلحرم •

  :ةيلاتلا لحارملا نمضتت

 لاجم HI ةصاخ ،اûyاDولوأ ددحDو ،ةعامA@ا تايناOمÑو تايجاح زY°ي صي†›í زاجنإ §

  برقلا تامدخو ةيمومعلا تا—=Bجتلاو قفارملا

 ةعامÇAل ةDومنتلا تاDولوألا بMترتو عضو §

 ةعامÇAل ةبس∂لاب ةDولوألا تاذ ةطش⁄ألاو عæراشملا ديدحت §

 لمع جمانY°ل ß7وألا ثالثلا تاونسلاب ةصا†@ا ةDريدقتلا اûyاقفنو ةعامA@ا دراوم مييقت §

 ةعامA@ا

 .اBمييقتو جماY°لاو عæراشملا عبÜتل ةموظنم عضو عم ةعامA@ا لمع جمانرب عورشم ةرولب §

 :ةقداصملا ةلحرم •

 .ھتساردل ةمئادلا نÇAلا 67ع لمعلا جمانرب عورشمل ةعامA@ا سلجم سMئر ضرع §

 ةنسلا ةياÃy لبق سلEAا 67ع ةعامA@ا لمع جمانرب عورشمل ةعامA@ا سلجم سMئر ضرع §

 .بادتنالا ةدم نم ß7وألا

 .ةعامA@ا لمع جمانرب 67ع ھنع بوني نم وأ ميلقإلا وأ ةلامعلا لماع Y=شأت §

 :لمعلا جمانG9ل CDEFملا راطإلا .2.1

 تاناaرلا ةرادÑو لماOتلا ةلأسم حرطتو كسامتلا ß7إ رقتفت ةيلاF@ا I¡امA@ا طيطختلا ةيلمع نإ

 مسÜي ةيمنتلل جمانرب دادعإ لالخ نم تارغثلا هذa دسل فدûy ةحXYقملا ةيflAنملاو ،ةيباXYلا رطا†Eاو

 |lلا ةيجيتاXYسالا تاBجوتلاو ةيلEFا ةماFO@اب اBطêرDو ةنطاوملا ةكراشملا سMياقم ايئاقلت جمدي ،ةنورملاب

 .باXYلا HI ةكDرشلا فارطألا ةDؤر سكعí نأ بجي

 جارختسا قفأ HI ةعامA@ا باXYب ةقلعتملا تايطعملا ليلحتو عمA@ ي–راشí راسمب رمألا قلعتي

 عم ةراشÜساب تايطعملا بMترت متMس اaدعõ ،تايناOمإلاو ،تالaؤملا اضيأو راطخألاو تالالتخالاو تاناaرلا

 قيقحتل ةDرورضلا Y=ياعملاو تاDولوألا ديدحتل ي⁄دملا عمتEAاو ن=يلEFا ن=لعافلاو I¡امA@ا سلEAا

 نم ةعسوم ةيكراشí تاشرو ميظنت متMس راطإلا اذHI aو .ةحورطملا ل–اشملل ةيلعف ةBجاومل ماfiA⁄الا

 بارت عومجم يطغ≤ لمع ططخم لOش 67ع اàyلOيa متÜس ةY=خألا هذa ،ةطش⁄ألل يÂاüyلا ديدحتلا لجأ

 .ةدمتعملا عæراشملا ذيفنتل ةينمزلا ةجمY°لاو ةينا—=ملا ديدحت عم ،ةعامA@ا
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  :ةي6|نملا ليعفت لحارم .أ

 لحارم سمخ لوح روحمتÜس ،ةعامA@ا لمع جمانرب دادعإ لجأ نم ةحXYقملا ةيflAنملا ةقDرطلا نإ

 :ةيسMئر

  لمعلا ططخمو ةيflAنملا ةركذملا دادعإ :�~وألا ةلحرملا •

 ةعامA@ا باXYب ةصا†@ا تايطعملا ليلحتو عمج ساسأ 67ع ةنaارلا ةلاF@ا ديدحت :ةيناثلا ةلحرملا •

 اضيأو ،صرفلاو تالaؤملا 67ع زكY=س يذلا ي–راشÜلا صي†›Üلا زاجنإل فظوتس لمعلا اذa جئاتنو

 ن=يلEFا ن=لعافلا ÁIاêو ن=بختنملا عم تايطعملا هذa ءانغإ متMس امك .لاEAا اBفرع≤ |lلا تاaاركإلا

 .ي⁄دملا عمتEAاو

 .يقطنملاو I≥يتاXYسالا اaراطإ HI اBعضوو ةعامÇAل ةDومنتلا ةDؤرلا دادعإ :ةثلاثلا ةلحرملا •

 .هزاجنإ لجأ نم يíاسسؤملاو ßIاملا ءانبلا ديدحتو لمعلا جمانرب دادعإ :ةعÅارلا ةلحرملا •

 .ھمييقتو ھعبÜت ةموظنم حاXYقاو ةعامA@ا لمع جمانرب دادعإ :ةسماLÇا ةلحرملا •

  :يÜراشpلا صيpÑÇلاو ةنÉارلا ةلاLuا .ب

 ةلاF@ا ديدحت لجأ نم تايطعملا ليلحتو عمج تقولا سفن HI مûy ةساردلا نم ةلحرملا هذa نإ

 ،ةنكاسلاو ن=يلEFا ن=لعافلا عم ي–راشÜلا صي†›Üلا زاجنإ تقولا سفن HIو ،ةعامA@ا باXYل ةنaارلا

 صا†Ëألاو ،ةيجرا†@ا ·@اصملا رطأو ،تاساردلا بتكم ءاY°خ دي 67ع متMس صي†›Üلا اذa زاجنÑو

 .ةيعامA@ا رطألا ·@اصل تاءافكلا لقن نم نكمتس ةêرجتلا هذLes personnes ressources(. a( عجارملا

  :6Iي امك صي†›Üلا ةيلمعل ىY°كلا لحارملا يرجتسو

 :صيpÑÇلا قالطنا لبق ام :�~وألا ةلحرملا •

 دادعإ متMس امك ،عبÜتلل ةرغصملا ةيل†@او ،ةدايقلا ةنA@و ،عبÜتلا ةنA@ راودأ ديدحت اBلالخ متMسو

 .صي†›Üلا تاودأ 67ع ةقداصملاو لمعلا ططخم

 :صيpÑÇلا زاجنإ :ةيناثلا ةلحرملا •

 ةيسMئرلا Y=ياعملا حيضوتو ديدحتب موقDو ،ةنيعم ةظHI @F باXYلل ةنaار ةلاحك صي†›Üلا فرع≤

 ةيداصتقالا نيدايملا عيمج HI ،ةعامA@ا ىوتسم 67ع ةيمنتلا لقرعí وأ رسMت |lلا )ةيجرا†@او ةيلخادلا(

 ،ةعامA@ا طيحم ليلحت 67ع لمعلا بجي فادaألا هذß7 aإ لوصولا لجأ نمو ،ةي[يبلاو ةيعامتجالاو

 ليلحتو ،ةيلبقتسملا ھتافارشÜساو HIارغميدلا عضولا ß7إ ةفاضإلاب ،ةزجنملا عæراشملاو جماY°لا ةءارقو

 طيEFا 67ع ةرظن ءاقلإ عم ،اBفعضو اûyوق طقن ديدحتل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم

 ميظنت راطإلا اذHI a متMسو ،ةعامA@اب ةيمنتلا راسم ددûy نأ نكمي |lلا رطا†Eاو ةحاتملا صرفلا ةفرعمل
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 نم ديدعلا ß7إ ءوÇAلا متMس امك .ةيتاعوضوم لمع تاءاقلو ،ةيناديم ثاحبأ زاجنÑو رواشÜلل تاشرو

 ،طيطختلاو ثحبلل ةيكراشÜلا ةيflAنملا اüyم ركذن ،صي†›Üلا لاجم HI الامعتسا ÛYكألا ةيflAنملا تاودألا

 ،ةيكراشÜلا ثوحبلل ةعæرسلا ةقDرطلا ،ي–راشÜلا عæرسلا ثحبلا ةيflAنم ،ةئيàyلاو صي†›Üلا ةيflAنم

 HIو ،ةعامA@ا HI ةرثؤملا تايطعملاب اندوزت اÃyو– HI تاودألا هذa ةيمaأ نمكتو .I¡اêرلا ليلحتلا ةيflAنمو

 لOشí نأ اÃyأش نم |lلا ،ةيباXYلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تايدحتلا ددحت امك ،اباجيإ وأ ابلس اBلبقتسم

 ةDولوأ تاذ عæراشم عضو 67ع اندعاسí اÃyوOل ةفاضإلاب ،ةعامÇAل ةيجيتاXYسالا ةDؤرلا ةغايصل ةيضرأ

 .ةيكراشÜلا تاشرولا تايصوتو تاحاXYقا ساسأ 67ع

 :ةعامd6ل ةçومنتلا ةçؤرلا ديدحت :ةثلاثلا ةلحرملا •

 ةلاF@ا رابتعالا ن=عõ ذخألا عم ،ةعامÇAل ةيجيتاXYسالا ةDؤرلا ةغايص ةلحرملا هذa لالخ متي

 رواEFا ديدحت متMس ةDؤرلا هذBل الي—ıتو ،لمعلا جمانY°ل روظنملا قفألا HI اy‹ف بوغرملا ةيعضولاو ،ةنaارلا

 ةعومجم دامتعا اضيأ متMس ةلحرملا هذHI a .ةيجيتاXYسالا عæراشملاو ةطش⁄ألاو ،عاطق لOل ةيجيتاXYسالا

 67ع زكترملا Y=بدتلا ةيflAنم اساسأو ،فادaألا بسح عæراشملا طيطخت ةيflAنمك ةêرEAا تاودألا نم

 |ˆف ھيلعو ،دادعإلا ةلحرم HI تاعامA@اب قلعتملا 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا HI اy‹لع صوصنملا جئاتنلا

 ةعجارملاو يظÇFلا عبÜتلا نم اننكمت |lلا تارشؤملاو فادaألا ديدحت 67ع |§بملا Y=بدتلل اراطإ نوOت

 6Iبقلا ليلحتلا لالخ نم تارارقلا ذاختا لسلسم ن=سحت رسMي لOشõ ذيفنتلا ةلحرم لالخ ةرمتسملا

 Y°علا صالختساو رطا†Eا راعشÜسا نم اننكمي تقولا سفن HI ھنأ امك ،زاجنإلا تارشؤم عبÜتو ،جئاتنلل

 .عæراشمو لحارم نم يíأيس امل سوردلاو

 ةيساسألا ئدابملاب طابترا HI ةماFO@ا ئدابم ميعدت نم ةدمتعملا ةيflAنملا هذa نكمت ىرخأ ةBج نم

 ةيفافشلاو ةيلوؤسملاو دقاعتلا– ةلصلا تاذ ن=ناوقلا فلتخم HI ةدراولا I¡امA@ا Y=بدتلاو طيطختلل

 نع πIقاو لOشY õ°عíو بيجتسí ثيح ،تاDولوألا بMترتو عæراشملا ديدحت ةلحرم لالخ ةصاخ ،ةعاجنلاو

 هذa نكمت ثيح ،ةيلاعفلا أدبم اBل فاضي ،ن=لعافلاو ةنكاسلا لبق نم اüyع Y°عملا ةيقيقF@ا تايجاF@ا

 زكترت تمادام ،تقولا سفن HI ةيعقاوو سايقلل ةلباق جئاتنو ةجمرب ديدحت نم أدبملا اذxy اطابترا ةيflAنملا

 .ةعامÇAل ةيقيقF@ا تاردقملا 67ع

 :يêاسسؤملاو F~املا ءانبلا ديدحتو لمعلا جمانرب دادعإ :ةعÅارلا ةلحرملا •

 تاحاXYقاو صي†›Üلا جئاتن نم اقالطنا عæراشملا ةحئالو تاDولوألا ديدحت ةلحرملا هذa لالخ متي

 ىرخأو ،ةيضاملا تاونس عبسلل ةيعاجXYسا ةءارق 67ع ادامتعا ةعامA@ا دراوم مييقت متMس امك ،ن=لعافلا

 :ةلئسأ عZرأ 67ع ةباجإلا لجأ نم اذa ل– .لمعلا جمانرب اy‹طغيس |lلا تسلا تاونسلل ةيفارشÜسا

 ؟ةعامÇAل ةيلاF@ا ةيلاملا ةيعضولا I˜ ام §

 ؟راخدالا 67ع اûyردق I˜ ام §
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 ؟رامثÜسالا 67ع اûyردق I˜ ام §
 ؟ضاXYقالا 67ع اûyردق I˜ امو §

 :ھمييقتو ھعبpت ةموظنم حا89قاو ةعامL6ا لمع جمانرب دادعإ :ةسماLÇا ةلحرملا •

 اy‹نfتو اaدامتعاو اxy ظافتحالا متMس |lلا عæراشملل ةدايق ةحول دادعإ ةلحرملا هذHI a رمألا بلطتي

 عبÜتلل ةموظنمب جمانY°لا اذa قفري نأ بجي اضيأ .I¡امA@ا سلEAا بتكم ةصاخو ن=لعافلا فرط نم

 ةقلعتملا ةيلاعفلا تارشؤم سايقو ةجمY°ملا عæراشملا زاجنإ ةبس⁄ ديدحتب حمسí ةيملع تاودأ 67ع زكترت

xyا. 
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 :òVفإ يديسل ïFارغميدلا ليلحتلاو ي:ا89لا لا56ا ميدقت .2

 :òVفإ يديسل ي:ا89لا لا56ا ميدقت .1.2

 ةيدايقب ةينابسا ةDركسع ةلمح لوأ لوصوب كلذو 1934 ةنس  ß7إ |§فا يديس ةنيدم خDرات عجري

 دودح ß7إ اxy ي⁄ابسالا دوجولا رمتسا دقو ،ةثيدح ةنيدم ءانبل ß7وألا تانبللا تعضو ثيح ،سابك لاAıY@ا

 ةنكاسو نارمعاب تيا لئابق ھتضاخ رDرم حافك دعõ ،مألا نطولا ةY=ظح ß7إ اûyدوع خDرات ،1969 وينوي 30

 23 لولحب اDونس اxy لفتحي |lلاو 1957 ةضافتنا ،ةمÇFملا هذa ثادحأ زربأ نمو ،رمعتسملا دض ةنيدملا

 .ةنس ل– نم Y°نون

 ةعامA@ا الامش اaدحي ثيح ،|lنلطألا رحبلا ئطاش 67عو ،ةيêرغملا ةكلمملا بونج ةعامA@ا عقومتت

 ةعامA@ا عXYõتو ،اêرغ |∏˚لطألا طيEFاو ،ولما ن=نثا ةعامج اقرشو ،|lسم ةعامج اêونجو ةزغويت ةيباXYلا

 m§كسلاو نكسلل Y=خألا ءاصحإلا بسح لصو ناOسلل ßIامجإ ددعZو ،2مل– 17.54 ب ردقت ةحاسم 67ع

 .ةمس⁄ ß7   21588إ 2014 ةنسل

 :ةعامd6ل ةماعلا صئاصLÇا .أ

  رثأ دقو ،اÃyاOس لوصأ عونت و اBسæراضت ةعيبط صا†@ا اBخانمب |§فا يديس ةعامج زاتمت

 امك ،اàyلوازم متي |lلا ةطش⁄ألاو ةنكاسلا ةعيبط 67ع ةقطنملاب  ةلDوط تاونس  m∏¸ق يذلا رامعتسالا

íولاب |§فا يديس ةنيدم فرعßI 6ع يديس ·@اصلاI ان ،|§فاaلا ةسرشلا ةمواقملا نع كيl| جاوBت xyا 

 .ي⁄ابسالا لالتحالا ةXYف نابإ رمعتسملا

  :öFيبطلا راطإلا .ب

  :سúراضتلا •

 لOشõ مكحتت ةيسæراضتلا ةي∂بلا نأ ثيح ،سرضتملا ھعõاطب |§فإ يديسل HIارغA@ا عضوملا —=متي

 يرضF@ا لاEAا لعج يذلا ء|∏˛لا ،اàyطش⁄أ ةعيبط HI اضيأو ،اy˝ايحأ عقومت و ةنيدملا عسوت HI عطاق

 زكرم ن=ب ةصاخ ،لقنتلا ىوتسم 67ع حرطي لاOشألا سفن ،ھيف مكحتلا بعصي و ،اتÜشم |§فأ يديسل

 .)طيEFا ùI (اBشماوa و )يرادإلا Iˇلا ( ةنيدملا

 :خانملا •

 |§فا يديس ةنيدم نأ الإ ،افيص ةعفترملا اûyرارح اءاتش اBسقط ةدوY°ب  امومع ةقطنملا —=متت

 21.32 يونسلا يرارF@ا طسوتملا غلبي و ،ةنسلا ةليط لادتعالاب  —=متي صاخ لOش6I õحاسلا اBطDرشو

 .ةDوئام ةجرد ß7 19.2إ لصي ى⁄دأ دحو ،ةDوئام ةجرد ß7 34إ لصت ةرارح ةجرد m∏!قأو ،ةDوئام ةجرد
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 ىوصقلا ةميقلا ايندلا ةميقلا طسوتملا ةيخانملا رصانعلا

 34 19.2 21,32 ةرارF@ا ةجرد

 100 20,00 75,50 ةêوطرلا

 200 30 100 )ملم( ةDرطملا  تاطقاسÜلا

 126 39,60 62 )س/مك( حاDرلا ةعرس

 قرش بونج قرش لامش لامش ةدئاسلا حاDرلا تاaاجتا

 :ةيساسألا تاx>üجتلا .ت

  :ةيقرطلا ةكبشلا •

 .104 مقر ةDوAB@ا قDرطلا  ،مل– 75 :تMن—=ت |§فإ يديس روحم §

 .12 مقر ةينطولا قDرطلا ،مل– 55 :ميمل– |§فإ يديس روحم §

 .1 مقر ةينطولا قDرطلاو 12 مقر ةينطولا قDرطلا ،مل– 183 :ناطناط |§فإ يديس روحم §

 :ةçرضLuا قرطلا •

 ،مل– 48 :ةكبشلا لوط §

  :ةيئاbرxكلا ةكبشلا عúزوت •

 .ةDوج  مل–  21و ،ةيضرأ تحت مل– 18 اüyم ، مل– 39 : ةكبشلا لوط §

  ةئاملا HI 100 ةيطغتلا ةبس⁄ §

 :برشلل ¢Lاصلا ءاملا عúزوت •

 .مل– 80 :ةكبشلا لوط §

 ةئاملا HI 98 :ةديفتسملا ةنكاسلا ةبس⁄ §
 

 :دو8üلا رداصم •

 ؛)ةيناثلا XY HIل 42 بيfص( ن=فشات نب دس §

 ؛)ةيناثلا XY HIل 24 بيfص( ةينطابلا هايملا §

 بورشلا ءاملاب ةنكاسلا دDوزت ةDوقت لجأ نم  رحبلا ءام ةيلحتل ةطحم زاجنإ عورشم §

 .ةيناثلا XY HIل 100 بيfصب
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:لئاسلا x>9طتلا  

 عفدلل تاطحم ثالث قلخب ةكبشلا ةDوقت مت دقلو ،مل– ßI 72اوح 67ع لئاسلا B=Yطتلا ةكبش دتمت

 .2012 ةنس ذنم لاغتشالا —=ح  تلخد ةA@اعملل ىرخأو

  :بلصلا x>9طتلا •

 :ةيل—ıملا تايافنلا عمج HI ةفظوملا لئاسولا ددع

  ةزBجم ةنحاش §

  تانحاش عZرأ §

 .ةY=غص تانحاش ثالث §

§ $Aنط 30 و 25 ن=ب ام يمويلا تايافنلا م. 

 :ةيمومعلا ةرانإلا •

 مل– 47 ةيمومعلا ةرانإلا ةكبش لوط

 ةطقن 13165 ةئMضملا طاقنلا ددع

 ةئاملا HI 90 ةبس∂ب ةديج ةيعضو ةكبشلا ةلاح

 :يرضLuا لقنلا •

 جيس∂لا نالكش≤ نيذلا نيY=بكلا ن=بطقلا ن=ب طêري يرضح لقن 67ع |§فإ يديس ةعامج رفوتت

 .|§فإ يديس ةنيدمل يرضF@ا

 08 تالفاF@ا ددع

  26 ةY=غصلا ةرجالا تارايس ددع

  66 ةY=بكلا ةرجالا تارايس ددع

 :تالاصتالا ةكبش •

 فتاBلا HI ن=طرخنملا ددع ردقDو ،دالبلاب ةلماعلا تا–رشلا ل– لبق نم ةنيدملا ةيطغí تمت دقل

 .طخ 1500 نم ÛYكأب تباثلا
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  :ةيداصتقالا ةيتحتلا تاي•بلا •

 ßI HIاF@ا عقوملا ß7إ اBلقن مت ،اBعقوم رايتخا ءوس مكحêو ،1972 نم اaديشí مت :ةرزEAا  §

 200 ب ردقت ةDونس ليخادم رذتو ،ةيF%لا ةمالسلا Y=ياعمل ايfس⁄ بيجتسI í˜ و،تانيعسÜلا  ةيادب

   ،مaرد فلأ

 : ةيداصتقالا ةطشAألا .ث

 :"أ" ةيعانصلا ةقطنملا •

 |lلا ß7وألا ةيعانصلا ةقطنملا قلخ تانيعسÜلا ةيادب ذنم مت ،ةنيدملل ةمئالم ةيمنت نامض لجأ نم

 تادحو ثالث مضت ، ةئBXYم ةيعضو HI فتاBلاو ءاêرBكلاو ءاملاب ةزBجم Ĩو ،راتكa 48 ةحاسم 67ع دتمت

 ھجوم لوألا ،زاجنالا روط HI ن=عورشمو ،ايلاح لغتشí ال كامسألا  قوfiFم ةعانص HI ةصصختم

 .ةDرحبلا تاجوتنملا لDوحتل ي⁄اثلاو ،رابصلا تاجوتنم  بيلعíو لDوحتل

 :"ب" ةيعانصلا ةقطنملا •

 تادحو ثالث مضتو :ن=لمتEFا نDرمثÜسملا لابقتسال ةأيBم راتكa 30 لوط 67ع ةقطنملا هذa عسوتت

 .ديصلا بكارم ةنايصل تاشرو و .ديY°تلل ةعõار ةدحوو ،‡Çثلل ةيجاتنا

 :ءانيملا •

 ازaاج حبصيل  اàyياHI Ãy ي⁄اثلا رطشلا ةمتتو  1982 ةنس HI تأدب ،|§فا يديس ءانيم ءانب لاغشأ

 .لمعلل

 DH 00, 000 000 320 :هرامثÜسا مت يذلا لاملا سأرلا §

 DH 000,00 000 190  :لوألا رطشلا ةفلOت §

  DH 00, 000 000 130 :ي⁄اثلا رطشلا ةفلOت §

 %100 :زاجنالا ةبس⁄ §

 )ن=تقؤم 50 ( دايص 2000 :نيدايصلا ددع §
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 2015 2014 2013 ةنسلا

 46.825.031,28 57.428.558,97 139.412,70 .36 رحبلا توح

 17.120.639,00 27.409.341,00 22.458.885,00 عنصملا توF@ا

 ةيتحتلا ةي∂بلاب قلعتي اميف ةصاخ ةمBملا عæراشملا نم ديدعلا قالطنا |§فا يديس ءانيم فرع≤

 .مaرد رايلم 463 ب ردقي م†(لا رامثÜسالا اذa ،)ئ⁄اوملل ةينطولا ةلا–ولا(

  :ةحايسلا •

aتاساردلا نم ديدعلا كان، aلاو ،|§فا يديس– ول–أ ئطاش ةفض ساسألاب تمl| ا حنمت@Aةعام 

 قدانفلا نأو اصوصخ ةمشÜحم ىقبت تاءارجإلا هذa نكل .ةئاملا HI 60 ةبس∂ب كلذو ةمBم ةيحايس ةميق

 .بولطملا ىوتسملا نود ةيحايس تامدخ مدقتو ةفيعض ةفنصملا

  :ةيحايسلا ةطشAألا •

 2012 2011 ةنسلا

 7926 7171 حايسلا ددع

 :ةيديلقتلا ةعانصلا •

 ةBجولا لماعلا مقر فDرعتلا مقر عاطقلا

 6Iحم 30 28 ةينفلا فرF@ا

  6Iحم 50 68 ةيديلقتلا فرF@ا

 :9<معتلا قئاثوب ةيطغتلا ةبسò©: Aكسلاو 9<معتلا .ج

 قئاثو ضعبل رقتفت اÃyأ Y=غ ،ءايحألاب ةصا†@ا Y=معتلا قئاثو 67ع |§فإ يديس ةعامج رفوتت
 .ةئيàyلا ميمصت وأ ،قيطنتلا ميمصت وأ ،ةDرضF@ا ةئيàyلل يريدملا ميمصتلاب رمألا قلعí ءاوس ،Y=معتلا

 67ع تالاOشإ ةدع حرطي ھنأ امك ،بعص دج ارمأ ةنيدملا روطت HI مكحتلا لعجي قئاثولا هذa بايغ

 .يرضF@ا Y=بدتلا ىوتسم
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 :òVفإ يديسÅ  ةيفارغوميد-ويسوسلا تارشؤملا .2.2

 ةيفارغوميد ويسوسلا مBصئاصخو ناOسلاب ةقلعتملا ماقرألا ميدقت HI ةدمتعملا تايطعملا نإ

 ضعõ عم 2014 ةنسل m§كسلاو  ناOسلل ماعلا ءاصحإلا 67ع زكترت ، |§فا يديس ةيباXYلا ةعامÇAل
 .ةرفوتملا تارشؤملا 67ع ةمئاقلا تاطاقسإلا

 :ةيفارغوميدلا تايطعملا .أ

 ةعõاتلا ءاصحإلا ةDريدم فرط نم مظنملا 2014 ةنسل m§كسلاو ناOسلل ماعلا ءاصحإلا قلطنم نم

 اذa نم ءاس∂لا لOشí  ،ةمس⁄   588 21 |§فا يديس ةعامج ناOس ددع غلب طيطختلل ةيماسلا ةيêودنملل

 طسوتم مA,ب ةرسأ 463 5 رسألا ددع غلب ن=ح HI ،  %50.97   ةبس⁄ لداع≤ ام يا  ،ةمس⁄ 11004 ددعلا

  .ةرسأ لOل دارفأ 4 غلب  ةرسألل

  

 
  2014 ةنسو 2004 ةنس ن<ب ام  òVفا يديس ةعامج نا≠س روطت
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 2022 و 2015 ةنسل ةدتمملا ة89فلا ن<ب ام ةنكاسلا روطت تاطاقسإ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

21762 21938 22115 22294 22474 22656 22839 23023 
 

 

 ددع دادزا ثيح ، ةيباجيا تنا– |§فا يديس ةعامج روطت ةY=تو نأ لfiA⁄ لودA@ا لالخ نم

  .ةمس⁄ 1621 ب 2014 و 2004 ن=ب ام ناOسلا

 ،ايباجيإ نا– |§فا يديس ةعامج ناOس ومن لدعم نأ دجنس يوAB@او |¶يلقإلا لاEAا عم ةنراقمو

  ومن ةبس∂ب يا .2014 ةنس   ةمس⁄ ß7 21588ا 2004 ةنس   ةمس⁄ 19967 نم ناOسلا ددع لقتنا ثيح

 عفتY=ل ديا—Xلا نولصاويس |§فا يديس ناOس نإف ومنلا HI ةبس∂لا هذa ساسأ 67عو ،%0.81  ب تردق

 .2022 ةنس  ةمس⁄ ß7 23023ا مaددع

  س•L6او رمعلا بسح نا≠سلا عúزوت

 

 

 

 

 

 

  رو–ذ ثانإ عومEAا
 

 تاونس 6 نم لقأ 10.2 10.0 10,1

 ةنس ß7 14إ 6 نم 13.2 12,4 12,8

 ةنس ß7 59إ 15 نم 65.2 65,2 65,2

 قوف امف 11.4 11,9 11,4
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 لالخ نمف ،ثانإلا ·@اصل ايfس⁄ اتوافت لfiA⁄ س∂A@ا بسح ةعامA@ا ةنكاس عæزوت ثيح نم

 قرافêو ،رو–ذلا ةبس⁄ نع ةطقن  قرافب يأ % 50.97 ثانإلا تلOش ،2014 ةنسل ماعلا ءاصحإلا جئاتن

 .%50.17 تغلب |lلا |§طولا ىوتسملا 67ع ثانإلا ةبس⁄ نع ةطقن فصن

  :6Iي ام لfiA⁄ هالعأ نايبملا لالخ نم

  :نسلا راغص ةيمÉأ •

 عافترالا HI رمتسÜس سردمتلا 67ع بلطلا ةبس⁄ نإف ھيلعو ،  %22,9  نولOش≤ ةنس ß7 14ا 0 نم

 .اDونس1 نم ÛYكأب

  :لوxكلاو بابشلا ةئف ةيمÉأ •

íشOكلا و بابشلا ةئف  لBم ةبس⁄ لوB̃و ،  %  65.2   تغلب ثيح ،ةمI اظaرثأ نود رمت نل ةر 

 نع بلطلا ديازت ßIاتلاêو ،ةليعملاو ةجتنملا ةوقلا ةدعاق لOشí ةئفلا هذa نأ ماد ام I¡امتجاو يداصتقا

  ،تامد†@او لغشلا

• Aنيدعاقتملاو دعاقتلا لبق ام ةبس:  

íشOرامعأ قوفت نيذلا ةئف لãو ،  % 11.4   ةنس ن=تس مI رمع ةئفDة HI لو رمتسم ديازتBا 

 .ةلاعإلاو لفكتلاو ةيعامتجالا تامد†@او ةيF%لا ةيانعلا HI ددحتت ةصاخ بلاطم

س•L6او ةçرمعلا ةئفلا بسح نا≠سلا ميسقت

 رو–ذ ثانإ
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  :ةينxم ويسوسلا صئاصLÇا .ب

  :ةيعامتجالا تايطعملا  •

      :ةغللا §

 ةغللا ةDوؤملا ةبس∂لا

 ةجرادلا 89,9

56,8 íشÇFتي 

 تغæزمت 0,8

 تيفDرت 0,2

 ةيناسح 1,7

aا ةراشالا ردجت انß7 نالا ةرورضÜا هابß7 وغللا ةيصوص†@اDل ةOملا لOا تانوEA67ع ةصاخ ةيعمت 

 .|¶يلعتلاو HIاقثلا ىوتسملا

  :ةيمألا §

íرامعأ قوفت نيذلا |§فا يديس ةعامج ةنكاس ي⁄اعaثيح  ،ةيمألا تالدعم عافترا نم ةنس 15  م 

 عومجم نم  .%25.7    ةبس∂ب ،درف  840  لOش≤ ام وaو ،ةفآلا هذa نم ي⁄اع≤ ناOسلا فصن نم ÛYكأ نأ
 . ß7     36.0%ا لصتل ءاس∂لا فوفص HI ةبس∂لا هذa عفترتو ، ناOسلا

 فرط نم ةيمألا ةêراحم HI ةلوذبملا دوAB@ا نم مغرلا 67عو ،ةيئاصحإلا تايطعملا هذa نم اقالطنا

 ،دوAB@ا ل– رفاظت بلطتDو عيمA@ا رظت∂ي Y=بك لمع كانa لازال ،ي⁄دملا عمتEAاو ةيموFO@ا تاعاطقلا

 مA$ نم فيفختلل ن=لعافلا ل–و ،صا†@ا عاطقلاو ةلواقملل يوقلا طارخنالاو ةلماشلا ةئبعتلاو
 ،ةرaاظلا

 :V≥±اردلا ىوتسملا §

 V≥±اردلا ىوتسملا بسح نا≠سلا عúزوت

 نودب ßIوالا يÂادتبالا يدادعإلا يوناثلا ßIاعلا

8,7 13,1 16,7 22,9 7,7 31 
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 نا≠سلا عومجم نم تاسردمتملا ءاس•لا عúزوت

    نودب ßIوالا يÂادتبالا يدادعإلا  يوناثلا ßIاعلا

 ثانإلا 40,9 5,2 21,3 13,8 11,7 7,1

 عومEAا 31 7,7 22,9 16,7 13,1 8,7
 

 

  تاسردمتملا ءاس•لا عúزوت

    نودب ßIوالا يÂادتبالا يدادعإلا  يوناثلا ßIاعلا

 ثانإلا 40,9 5,2 21,3 13,8 11,7 7,1
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 زواجتي مل%30.6   و  ،|¶يلعí ىوتسم نودب مa |§فا يديس ةعامج ناOس نم ßI 31%اوح نإ

 لصي مل ن=ح HI ،يدادعإلا ميلعتلا وA@و  %13,8 طقفو ،يÂادتبالا وأ ßIوألا ميلعتلا |∏-اردلا مaاوتسم

  7.1. مüyم ثانإلا ةبس⁄ زواجتت الو ، درف 3605 مaددع زواجتي مل ثيح % 16.7 الإ ßIاعلا ميلعتلا ß7إ مüyم

 . طقف ةأرما 1532 ھعومجم ام يأ %

 اذa 67ع ةدوجوملا ةY=بكلا تالالتخالا ·~وي  |§فا يديس ةنكاسل |¶يلعتلا ىوتسملا ليلحت نإ

 فوفص HI |∏-ردملا رذBلا لOشæو ،I¡امتجالا عونلا فوفص HI ةصاخو ماع لOشõ ،عاطقلا اذa ىوتسم

 لصت مل يÂادتبالا نBميلعí نعõات يÂاللا ثانالا نم %27.5 لصأ نم ثيح نايعلل ةF~او ةرaاظ ثانالا

 عاطقلا اذa ةيساسح مكحب ، 6Iيaأتلا يوناثلا ß7إ  %11,7 طقفو ، يدادعإلا ميلعتلا ß7إ ß7 13,8%ا

 |∏.ولا عاطقلاو ةعامA@ا لبق نم ةصاخ دوAB@ا ل– رفاضتو ،لجاعلا لخدتلا ةرورض رمألا ضرفي
 .في—ıلا اذBل دح عضول

 :نا≠سلل ةينxملا صئاصLÇا •

  ةطشAالا بسح ةنكاسلا عúزوت

   رو–ذلا ثانالا

 ةطيش∂لا ةنكاسلا 5785 1729
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  ةطيش•لا ةنكاسلل ةينxملا ةيعضولا

 ملعتم كDرش رخآ
 دعاسم

 ı—ßIم

 عاطقلا HI مدختسم

 صا†@ا

 عاطقلا HI مدختسم

 ماعلا
  لغشم رح

 رو–ذلا 3,9 32,9 27 33,2 0,7 0,3 1,4 0,4

 ثانالا 1,9 18,8 34,4 41,4 1,3 0,2 1,1 0,9
 

 

  µFامتجالا عونلا بسح ةطيش•لا ةنكاسلل ةينxملا ةيعضولا

 ملعتم كDرش رخآ
 دعاسم

 ı—ßIم

 عاطقلا HI مدختسم

 صا†@ا

 HI مدختسم

 ماعلا عاطقلا
  لغشم رح

 ثانالا 1,9 18,8 34,4 41,4 1,3 0,2 1,1 0,9
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/yلي ، 34.4 %ب ةنكاسلا طاش⁄ 67ع صا†@ا عاطقلا نمي›yلمعلا ا HI ملا راطإBا ن@Fةبس∂ب  ةر %    

 نا لfiA⁄  ،عونلا 67ع |§بملا ليلحتلا قلطنم نمو   %28,1     ةبس∂ب ماعلا عاطقلا ومدختسم مث30.8

  : ßIاتلا– عزوتتو ةفيعض دج ةبس⁄ Ĩو %    23,01  ىدعتت ال ناOسلا عومجم نم تاطيش∂لا ءاس∂لا ةبس⁄

§ 41,4 % HI ابلاو  صا†@ا عاطقلاÁI ا لمعلا ن=ب عزوم@F34.4 ماعلا عاطقلاو %18,8  ب ر% 
 .% ß7 59,2ا لصتل ثانالا فوفص HI عفترتو %30,2 ةY=خالا هذa غلبت ةلاطبلا ةبس⁄ ثيح نم و §

  :ةشاشxلاو رقفلا ةيعضو •

 òVفا يديس ةعامج ïF رقفلا ةيعضو

 ةسام سوس ةBج ميلقالا 7¡امA@ا رشؤملا

 4.2 4.9 1.9 رقفلا ةبس⁄

 15.2 13.9 7.2 ةشاشBلا ةبس⁄

  103  لداع≤ ام يأ  %1.9 اüyم ة Y=قفلا ةبس∂لا لثمت ةرسأ  463 5  نم  |§فا يديس ةعامج نوOتت

  %7,2 يزاوي ام يأ ةرسأ  393  رقفلا ةبتع تحت رسألا ددع غلبتو . ةرسأ
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 ي:ا89لا صيpÑÇلا

 :جئاتنلا ميدقتو

 :ي:ا89لا صيpÑÇلا تازكترم .1

 ةلاF@اف ،ي–راشÜلا صي†›Üلاو ةنaارلا ةلاF@ا :ن=جمدنم ن=Dوتسم نم نوOتي ßIاF@ا رDرقتلا نإ

 ماق |lلا ةيضرألا تلOش اÃyأ ثيح ،صي†›Üلا ةيلمعل |∏˚Mئرلا قلطنملاو ةيساسألا ةقيثولا I˜ ةنaارلا

 قفأ HI ،ةيمنتلا اBحرطت |lلا ىY°كلا تايلاOشإلا ديدحت لجأ نم ،اBل ةيدقن ةءارقب ن=لخدتملا فلتخم

 .|§فا يديس ةعامA@ باXYل ةجمY°لاو يZاXYلا طيطختلا ةدعاق نوOتس |lلا ةيلبقتسملا ةDؤرلا ةغايص

 :وa لOك ةلحرملاو ةيلمعلا هذa نم |∏˚Mئرلا فدBلاف

 ناOسلا تايجاح رصحو ،تاêوعصلاو رطا†Eا ديدحتو ،فعضلا طاقن 67ع فوقولا §

 .لمعلا جمانY°لل روظنملا قفألا HI مûyاراظتناو

 بارت اaرفوي |lلا دراوملاو تايناOمإلاو ،ةوقلا طقن ديدحتو ،ةحاتملا صرفلا رصح §

 .اBطيحمو ةعامA@ا

 .ا0yيترتو اBفي∂صتو اD0yوبتو ةنكاسلا تاDولوأ رصح §
 عضولا رDوطت اÃyأش نم |lلا Y=كفتلا كلاسمو لمعلا ططخو لولF@ا نم ةعومجم حاXYقا §

 .ةعامÇAل ßIاF@ا

íشOرلا لaبك ايدحت ةيفارغميد-ويسوسلا تانا=Yلا ةيمنتلل اXYقيمعلا ليلحتلاف ھيلعو ،ةيبا 

 ل– زاOترا ةطقن Y°تع≤ ،ةينBم ويسوسلا اûyايصاخو ،ةعامA@ا ةنكاسل ةيفارغميدلا تا—=مملاو   كولسلل

í‹†صي íلاو طيطختلا ةيلمعل ايساسأ الخدمو ،ي–راش°Yةجم. 

HI قايسلا سفن íتع°Y ةيساسأ فعض طقن ةيتحتلا تاي∂بلا HI اEAلا لاXYاZل يÇAنطوم ،ةعام 

 .ةلمتEFا وأ ةنكمملا ةيمنتلا تاaوDرانMس ل– ھجو HI ةÛYع ةرA$ فقي نأ ھنأش نم اذa فعضلا

 نم اüyع Y°عملا ةÇFملا تايجاF@ا نم I¡امتجالا عبطلا تاذ كلت ةصاخ ةيساسألا تامد†@ا Y°تعíو

 .ن=يباXYلا ن=لعافلا فلتخم لبق
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 حاجن ظوظح نم يوقDو ةDرارمتسالا 17وتي لمع ل– ساسأ ةماFO@ا دعí كلذ عم ةازاوملاب

 ةيمنتلا HI اüyع ديحمال ةêراقمك ةيكراشÜلا ةيطارقميدلا زDزعHI í هرود ß7إ ةفاضإلاب ،ةDومنتلا تالخدتلا

 .ةيلEFا

 تاضقانت قلخي ام وaو اy˝ايحأ ن=ب ةدع تالالتخا نع ةعامÇAل ßIاجم ويسوسلا ميظنتلا فشكDو

 .ةيلاEAا ةلادعلا قل†@ Y°كأ ادBج بلطتي اشMمûy شMعí ءايحألا ضعõ تلعج ةY=بك

 فرط نم I¡امتجا كلمت عضوم حبصت ال لOك ةعامA@ا تلعج ،ھتاa ةيمنتلا ةروY=ص نإف امومع

 نأ اÃyاOمإب |lلا طيش∂تلا طاسوأو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاءاضفلا ددعتب حمس≤ مل ßIاتلاêو ،ةنكاسلا

íل يطعÇAةعام aوDةصاخ ة xyصوص†@ا ھجو 67ع لثمتو ديدج عون نمو ةديدج تايدحت دلو ھنإ لب ا HI 

 .اÃyاOس نم عساو ءزج ةر3Aو ةعامA@ا نم ءايحإلا ضعõ ةلزع

 ةوÛYلا جت∂ي الو ،ميظنتلاو ةلOيBلا فيعضو ادودحم ةراجتلاو ةحالفلا 67ع |§بملا داصتقالا لظDو

 .ةعامÇAل ةêولطملا ةيمانيدلا قلخ اÃyأش نم |lلا ةفاضملا ةميقلاو

 يذلا صي†›Üلا وa راسملا اذBل |∏-اسألا زكترملاو ،Y=يغتلا وa طيطختلا نم |∏˚Mئرلا فدBلا نإ

 لوألا زكترملا دعl| íلا ةعامA@ا ةيفارغونم زاجنإ اصوصخو ،طط†Eا HI ةمساF@او ةبعصلا ةلحرملا Y°تع≤

 وa اaرودف ßIاتلاêو ،ةيمقرلا تايطعملا 67ع اساسأ زكترت ةيفصو ةيلمع I˜ ةيفارغونملاف ،صي†›Üلل

 ،)شMعلا ىوتسمو يدرفلا لخدلا ،ةفرعملاو ميلعتلا ،ةF%لا( ةيمنتلل ةيلاF@ا ميقلا ن=ب قراوفلا باسح
 الوأ اDرشõ المع لصألا I HI˜ ةيمنتلا تمادامو .دوش∂ملا Y=يغتلا اxy ساقيس |lلا ةDرايعملا ميقلا ن=êو

 ةفاج لظت بابلا اذHI a ةفظوملا ماقرألاف ،ناس⁄إلا ةمدخ HI لئاسو الإ I˜ ام تانوOملا ÁIاب نأو ،اY=خأو

 .ي⁄اس⁄إلا اaءادر اBسfلن مل نإ ةلالد نودêو

 67ع اساسأ دمتعتس ةلحرملا هذHI a اBفظونس |lلا ةيflAنملا نإف ،اقباس كلذ ß7إ ةراشإلا تمت امك

 :ةيلاتلا قئاثولا

 تالباقملا §
 تايطعملا ةكبش §

 تاشرولا §

 رDراقتلا §
 .ةيباXYلا ةرادإلاو ةيجرا†@ا ·@اصملاو I¡امA@ا سلEAا نع ةرداصلا تايطعملا §

 ßIاتلاêو ،تا—=Bجتلاو تاي∂بلا ثيح نم اûyوافتو ةعامA@ا لخاد ءايحالا ن=ب ماfiA⁄الا مدع ةلاح نإ

 .ùI لOب ةصا†@ا تامولعملاو تايطعملا عمج لالخ نم ،اي∂ضم المع انيلع ضرف ،تايجاF@او صاص†@ا
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 ءايحالا ةعومجم موBفم ديدحت لوح ةيflAنملا تابقعلا لوأب انمدطصا ناديملا ß7ا لو—ıلا لبق

 .ماfiA⁄الا ةجردو دودF@او ددعلا ثيح نم ةمfiA∂ملا

 لمع ةيضرأو زكترم لOشí اÃyأل لمعلا جمانY°ل ةمBم ةلحرم وa ةعامA@ا ءايحأ صي†›Üف

 رمألا قلعتDو ،ةيمaأ لقي ال رخأ لمع لمعلا ادa قبس دقو .ي⁄دملا عمتEAا عم ةDرواشÜلا تاشرولا

 تاحXYقمو تاaاركإلاو ل–اشملا ديدحتل I¡امA@ا سلEAا ھب ماق يذلا لمعلا ،ةنكاسلاب رشابملا لاصتالاب

 .ùI ل– HI ةDولوألا بسح عæراشملا

HI لا مت ،تقولا سفنÇAإ ءوß7 لا تايطعملا فلتخمl| رفوûyا تارادإلا اEFةيجرا†@ا ·@اصملاو ةيل 

 .ةيمومعلا تارادإلل

 اBمظن |lلا ةيصي†›Üلا تاشرولا لمع ةيضرأ تلOش ةيلوألا تاصي†›Üلاو تايطعملا هدa عومجم

 .ةيجراخ ·@اصمو ن=بختنمو ي⁄دم عمتجم نم ن=لعافلا فلتخم عم تاساردلا بتكم

 ةبس∂لاب ةDولوألا تاذ تاراظتنالاو تايجاF@ا ددحتل تاشرولا هذa لمع جئاتن تءاج دقو

 ماBملل اقبط اYa=فوت ةعامA@ا 67ع بجي |lلا ةيساسألا تامد†@ا 67ع اBلمجم HI تfصنا دقو ،ةنكاسلل

 ،ß7 90ا 77  نم هداوم HI 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا m∏¸تقمب تاعامÇAل عرشملا اBلوخ |lلا تاصاصتخالاو

 :Ĩو

 ءاêرBكو ءامو قرط نم ةيتحتلا تاي∂بلا §

 )ةيضاDر ،ةيفاقث ،ةDوêرت ،ةي4F( ةيعامتجا تا—=Bجت  §

 ةبلصلا تايافنلا ةA@اعمو عمجو لئاسلا B=Yطت §

 ةيلEFا ةماFO@ا §
  ثارتو ةئMب §

 Y=كفت عوضوم نوOتو ،انلمع نم امBم ا—=ح ذخأت نأ بجي هالعأ ةحورطملا تالاOشإلاو تايجاF@ا نإ

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا راسم مسرل ةيلمع ةجمرêو ي–راشí طيطخت لOل اقلطنمو قيمع

 .|§فإ يديس ةعامA@ ةي[يبلاو ةيفاقثلاو

 :ةيلاتلا طقنلا Y°ع ةرورضلاب رمي لمعلا اذaو

 |§فإ يديسل ةعامجب يZاXYلا لاEAا ميدقت §

  ةنكاسلل ةيفارغوميد-ويسوس صئاصخ §

 ي⁄دملا عمتEAا عم لمعلا ةشرو راطإ HI ةيكراشÜلا تاصي†›Üلا جئاتن §

 I¡امA@ا سلEAا فرط نم ةمظنملا تاصي†›Üلا جئاتن §

 ةيعامA@ا ةسسؤملل 6Iخادلا ليلحتلا §
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 :ةيكراشpلا ةيصيpÑÇلا تاءاقللا ةليصح .2

 2.16.301 يقيبطتلا ھموسرمو تاعامA@اب قلعتملا 113.14 |¶يظنتلا نوناقلا تايضتقمل اقبط

 كلذو ،ةعامA@ا لمع جمانرب دادعإ رارق ذاختاب I¡امA@ا سلEAا سMئر ماق ،ةيكراشÜلا ةêراقملل اليعفتو

 ةنيدملا اشاب روضحêو ،سلEAا بتا–و ،مxyاونو ةمئادلا نÇAلا ءاضعأو ،سMئرلا باون ةداسلا روضحب

 .ميلقإلا لماع نع لثممك

 رارقلا اذa بجومب ديدحت مت ثيح ،ةعامA@ا رقمب ةمئالملا لئاسولاب رارقلا اذa قيلعíو راBشإ متو

 لحارم نم ةلحرم لOب ةصا†@ا ةينمزلا ةلودA@او ةعامA@ا لمع جمانرب دادعإل ةيمسرلا ةقالطنالا خDرات

  .ھتاa دادعإلا

 سMئر ديسلا روضحب كلذو ةيباXYلا ةعامA@ا لمع جمانY°ل ةيمسرلا ةقالطنالا ءاطعإ مت دقو

 ةنيدملا اشاêو ،ي⁄دملا عمتEAا تايلاعفو ،ةعامA@ا يفظومو ،سلEAا ءاضعأ ÁIاêو ،ھباونو I¡امA@ا سلEAا

 .ميلقإلا لماعل الثمم

 زواجتل ةيلآ– طيطختلا ةيمaأ اy‹ف ن=ب |lلا ،I¡امA@ا سلEAا سMئر ديسلا ةملOب ءاقللا اذa —=مت
 ةيمنتلا جمارب ÁIاب عم جمانY°لا اذa ماfiA⁄ا 67ع صرF@ا ß7إ اعد امك ،I¡امA@ا لمعلل ßIاجترالا Y=بدتلا

 اàyفصب ةيباXYلا ةرادإلا عم قيس∂تلا ةرورضو ةيكراشÜلا ةêراقملا ةيمaأ 67ع ادكؤم ،ةDوAB@او ةيميلقإلا

 ةلأسمو ،ةنكاسلا شMع فورظو ليغشÜلا– تاDولوألا ضعبب ركذ امك ةزكرمماللا ·@اصملا ةطش⁄أل ةقس∂م

 ةبكاوم 67ع فرشملا تاساردلا بتكم ابلاطم ،اندالبب ةيجذومنلا براجتلا راطإ HI ةيقاطلا ةعاجنلا

 قرفلا ثادحإ 67ع ةرداقلا عæراشملاو تايطعملاب ةعامA@ا دDوزت 67ع لمعلا جمانرب دادعإ HI ةعامA@ا

 67ع اودكأ ثيح قايسلا سفن HI مûyالخدت I HI¡امA@ا سلEAا ءاضعأ ÁIاب راس مaرودب ،Y=يغتلا ةعانصو

 لالخ نم ،رامثÜسالا 67ع ةعامA@ا ةردق ديدحتو ةيمنتلل I¡امA@ا ططخملل ةيمييقت ةءارقب مايقلا ةيمaأ

 قلعتي ام ةصاخ ،برقلا تامد†@ ىوصقلا ةيمaألا ءالبإ ةرورض 67ع اوزكر امك ،تاقفنلاو دراوملا مييقت

 .ميلعتلاو ةF%لاب

 67ع —=كXYلا ةرورض 67ع ھعاطق بسح ل– ميلقإلاب ةلودلل ةيجرا†@ا ·@اصملا ءاسؤر دكأ مaرودب

 ةيباXYلا عæراشملا ل– حاجن ساسأ ةكارشلا نو– 67ع نيدكؤم ،ةنيدملا اüyم ي⁄اعl| íلا فعضلا طقن

 .|§فإ يديسل ةيباXYلا تاعامA@ا عم نواعتلاو قيس∂تلل مFB@اصم دادعتساو

 ي⁄دملا عمتEAا تايعمجو تانطاوملاو ن=نطاوملا كارشإ لالخ نم ةيكراشÜلا ةêراقملا ليعفت راطإ HIو

HI لاو دادعإلا ةيلمع°Yرأ ميظنت مت ةجمZا نع ن=لثمم روضحب ةيتاعوضوم تاشرو عEAنم ي⁄دملا عمت 

 :6Iي امع تاشرولا هذa جئاتن ترفسأ دقو تايعمA@ا هذa تالخدت ةعيبط بسحو ،ءايحألا فلتخم
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 يÜراشpلا صيpÑÇلا جئاتن

 تايجاLuا لÜاشملا

∑F اL69<بكلا عما 

 ةنيدملاب ةرانالا ةكبش ةDوقت  ةيمومعلا  ةرانإلا ةكبش مداقت •

  ةيمومع قئادحو  ءارضخ تاحاسم ثادحإ  ءارض†@ا تاحاسملا فعض •

  برقلا بعالم ثادحإ   ةيضاDرلا تاءاضفلا فعض •

 HIاقث زكرمو ،ةفاقثلل راد قلخ  ةيفاقثلا تاءاضفلا فعض •

  تايعمÇAل راد ثادحإ  يوعمج ءاضف بايغ •

 اàyنايصو Iˇصلا فرصلا ةكبش ديدجت Iˇصلا فرصلا ةكبش مداقت •

 ةيساسألا قفارملا Y=فوتو ةنيدملا شMنرو– ةئيûy  قفارملاو تا—=Bجتلل ئطاشلا راقتفا •

 ئطاشلاب ةيمومعلا ةرانإلا ةDوقت ئطاشلاب ةيمومعلا  ةرانإلا فعض •

  شMنروOلل ةيتحتلا ةي∂بلا ليaأت شMنروOلا روaدت •

∑F مالعلوب 

  ةفاقثلا راد ثادحإ  HIاقث يÂاضف بايغ •

  ةيمومع قئادح قلخ و تاحاس ثادحإ قئادF@ا فعضو ةيمومعلا تاحاسملا بايغ •

∑F رم اللçم )∑F انيمولوك( 

 مDرم ةلال Iˇب برقلا بعالم ثادحإ مDرم  ةلال Iˇب برقلا بعالم  بايغ •

  برشلل ·@اصلا ءاملا ةدوج فعض •
 لالخ ةصاخ برشلل ·@اصلا ءاملا ةدوج ن=سحت

  فيصلا لصف
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   ةيمومعلا ةرانالا ةDوقت  ءاêرBكلا ةيمومعلا ةرانإلا فعض •

 )تشورحمت ،Y=قفدا( تباثلا فتاBلا ةكبش بايغ •
 ةكبشõ)تشورحمتو Y=قف دا( ن=يF@ا طêر

 تMنXYنالاو فتاBلا

  Iˇلاب برقلا  قوس ثادحإ Iˇلاب راق قوس بايغ •

 ن=يفرF@اب صاخ عمجم بايغ •
 صا†@ا ةيديلقتلا ةعانصلا عمجم ثادحا

 ن=يفرF@اب

 يرضF@ا لقنلا تالفاح مداقت •

 ةديدج طوطخ ةفاضÑو تالفاF@ا ثيدحت

 ةنيدملا ءايحأ ةيطغتل

 يرضF@ا لقنلا لوطسأ ديدجت

 يراقع يطايتحا ءانتقا يراقعلا ءاعولا فعض •

  برقلا قاوسأ ثادحإ برقلا قاوسأ بايغ •

 ةيعماج ةاون ثادحإ  ةيعماج تاسسؤم بايغ •

  ءارض†@ا قطانملا ةنايص مدع •

 ءارض†@ا قطانملا ةنايص

  ةديدج ءارضخ قطانم ثادحا

 Ü‹A=Yلا ةيلمع

∑F غودزما( تلفيت( 

 ةيساسألا تا—=Bجتلاو ةيتحتلا تاي∂بلا فعض •

 ةرانالا ةكبش ةDوقت

 لئاسلا B=Yطتلا ةبش ةDوقت

 ليغشÜلاو EF6Iا داصتقالا •

  بابشلا ليغشí معد

 ىرغصلا تالواقملا قلخ
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 بايغ ،دfiAملا بايغ( ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا •

 )برقلا تاءاضف

 Iˇلا دfiAم ءاش⁄ا

 برقلا بعالم قلخ

 حتفلا ةيدادو

• aئطاشلل ةيدؤملا قرطلا مادع⁄او ةيتحتلا تاي∂بلا ةشاش 

ûyلا ةئيˇI 

 تاناضيفلا نم دÇFل راطمألا هايمل فراصم ءانب

ûyلاب ءارض†@ا تاحاسملا ةئيˇI 

ûyئطاشلل ةيدؤملا قرطلا ةئي  

 ةيحايس تاءاضف 67ع رفوتي ال Iˇلا •
 يداحم شMنرو–و ةيحايس تاءاضف قلخ

  Iˇلا HI ئطاشلل

 برقلا بعالم قلخ )برقلا تاءاضف بايغ( ةيفاقثلاو ةيعامتجالا نوؤشلا •

  Iˇصلا فرصلا ةكبش مداقت •

 ةيدامرلا هايملاب  ئطاشلا ثولت  •
 Iˇصلا فرصلا فراصم حالصا

  ي⁄دملا عمتEAا تايلاعفو ن=بختنملا ةDوقت  نDوعمA@ا ن=لعافلاو ن=بختنملل تانDوOتلا بايغ •

∑F 5اuتشورحمات( طي( 

  ةيy‹فXYلاو ةيF%لا قفارملا  بايغ •

ûyئطاشلا ةئي 

 قفارملاو ءاملاب هدDوزت

  قرطلل ةطحم ثادحإ ةيقرط ةطحم بايغ •

  Iˇصلا فرصلا ةكبشõ ةقزألا بلغأ طêر مدع •
 فرصلا ةكبشõ )طيEFا( تشورحمت ءايحأ طêر

 .Iˇصلا

  Iˇلاب ةيمومعلا ةرانإلل  ةرمتسملا ةنايصلا  ةيمومعلا ةرانالا باطعأ ةÛYك •
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 ةيليaأت ىرخأو ،ةيدادعإ ةDوناث ثادحإ  يوناثالة يدادعالا ن=كلسلاب  ةيميلعí تاسسؤم  بايغ •

  يرضح Iˇص زكرم قلخ  Iˇص فصوتسم بايغ •

 بابشلاو ةضاDرلل تاءاضف بايغ •

  بابشلا راد ثادحا

  برقلا بعلم

  بلصلا B=Yطتلا لوطسا ةDوقت  بلصلا B=Yطتلا فعض •

∑F ا دمحمLÇسما )∑F لاG9ربا( 

 .برقلا بعالم ءانب  ةيضاDر تاءاضف بايغ •

  قئادF@ا ليaأتو Ü‹A=Yلا  ءارض†@ا تاءاضفلا بايغ •

  اBطيلبتو  ةقزألا ةئيûy  طيلبتلا HI صقن •

  رDوشÜلا تامالع ثادحا  رDوشÜلا تامالع بايغ •

 ةDراجت تالحمو قاوسأ بايغ •
 ةطحم برق ءانMس نبا عراشõ ةDراسق قلخ

 ميمل–

  يوس⁄ يدان ءانب ةDوس∂لا ةيدنألا بايغ •
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 :ةعامd6ل ΩFخادلا ليلحتلا

 :ةيلاتلا رصانعلا HI ةعامÇAل 6Iخادلا ليلحتلا فادaأ رصح نكمي

 ةحاتملا ةDرشfلاو ةيداملا دراوملا لامعتسا ديشرت §

 ن=نطاوملل ةمدقملا ةيمويلا تامد†@ا ةدوج نم عفرلا §

§ íزعDم زOا ةنا@Aةيمنتلل ةسسؤمك ةعام  

  ةحاتملا ةيDfرضلا تايناOمإلل لثمألا لالغتسالا Y°ع ةعامA@ا ليخادم نم عفرلا §

  ةيكراشÜلا ةيطارقميدلا زDزعíو ةماFO@ا تايلآ ةDوقت §

 :ةيلاتلا رصانعلا 67ع ليلحتلا زكXYيس فادaألا هذa قيقحت لجأ نمو

 ،امy˝ادأ نم عفرلاو امaرDوطت ةيناOمÑو ةDرشfلا دراوملا Y=بدتو ،6Iخادلا ميظنتلل ةنaارلا ةلاF@ا

 .ةعامA@ا تاقفنو دراوملل ßIاملا ليلحتلاو ،I¡امA@ا ماعلا كلملا ةيعضوو

 :ةيبا89لا ةعامd6ل µFامL6ا سل56ا .1

 ةيمنتلا لاجم HI ن=يلEFا ن=لعافلا ةكبش نمض ةمBم ةقلح I¡امA@ا سلEAا ةسسؤم لثمت

 HI ةلأسم ةينBم ويسوسلاو ةيميلعتلاو ةDرمعلا ھتfيكرتو ةيêزF@ا ھتليكشí ةسارد نم لعجي ام ةيباXYلا

 .ةيمaألا ةياغ

  :نم ةعامÇAل ةDرشfلا دراوملا نوOتت و

 :ةيلاتلا لOشلا 67ع ةيسايسلا مûyاءامتنا بسح نوعزوتي ،27 مaددعو  :نوبختنملا •

 

 

 لالقتسالا
 |§طولا عمجتلا

 رارحألل

 مدقتلا

 ةيكاXYشالاو

 داحتالا

 ي–اXYشالا

 ةلادعلا

 ةيمنتلاو

 ةلاصألا

 ةرصاعملاو
 |∏-ايسلا ءامتنالا

 ددعلا 8 2 11 1 1 4
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 تنكمت بازحأ  ةتس نأ لfiA⁄ |§فا يديس ةعامج |6ختنمل ةيêزF@ا تاءامتنالا ليلحت لالخ نم

 داحتالا بزح نأ ظحالن اy‹لع لصEFا دعاقملا لالخ نمو ،سلEAا اذa لخاد ةيلوؤسملا لمحت نم

  نامثب %29 ب ةرصاعملاو ةلاصألا بزح و ،دعاقم 11 ددعõ،%  41 يزاوي ام 67ع لصح ي–اXYشالا
 .دعاقم

  :ßIاتلا– سلEAا ءاضعأ عزوتي نسلا بسحو

 رمعلا ددعلا

 ةنس 40 نم لقا 10

  ةنس 60 و 40  ن=ب ام 13

  ةنس 60 نم ÛYكأ 4
 

 

 40 نع مaرامعأ لقت نيذلا بابشلا ةئف نأ لfiA⁄ نسلاب ةقلعتملا تايطعملا حفصت لالخ نم

 67ع نميûy ةنس 60 و 40 ن=ب ام ةDرمعلا ةئفلاو .ß7  37%إ لصت ةبس∂ب صا†Ëأ10 نولثمي ةنس

 . %15 طقف نولثمي ةنس 60 مaرمع قوفي نيذلا نا  ن=ح HI . %.48 ةس∂ب سلEAا

 :µFامتجالا عونلا •

 :ßIاتلا لOشلا 67ع I¡امA@ا سلEAا ءاضعأ عزوتي ،س∂A@ا بسحو

 س∂A@ا  ركذ 7mنأ

 ددعلا 23 4
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 ß7ا Á7رت ال فيعض ةبس⁄ Ĩو ،ءاس⁄ 4 لدعمب %15  |§فا يديس ةعامج سلجمب ءاس∂لا لثمت

 باختنا نأ سكعí ،ىرخأ ةBج نمو ،ةBج نم اذa،ةفصانملا ß7ا π7سl| íلاو ةيئاس∂لا تا–رF@ا حماطم

 نم نكمتت مل ةأرما ةيأ ناو ءاس∂لا ·@اصل ،يZاجيالا —=يمتلا راطإ HI ءاج  سلEAاب  ةعZرألا ءاس∂لا

 .سلEAا ß7إ رشابملا حيشXYلا Y°ع لوصولا

 )2017( تائفلا بسح ماسقألا �Ωع òVفإ يديس ةعامL6 ةçرشøلا دراوملا عúزوت

 

 ماBملاب قلعتي اميف ةنكاسلل ةمدقملا تامد†@ا ةدوجو Y=بدتلا 67ع رثؤت نأ نكمي |lلا رومألا نم

 نأ بجي |lلا سMياقملا و طورشلا ددحي رطاسملا ليلد 67ع سلEAا رفوتيال ثيح ، رطألل ةدنسملا

 .ةيلوؤسملا لمحتل ·Ëرملا HI رفوتت

 ةباتك

 ةسائر

 سلEAا

 ةDريدم

 ·@اصملا

 نوؤشلا مسق

 ةيلاملاو  ةDرادالا

 ةينوناقلاو

 نوؤشلا مسق

 ةيداصتقالا

 ةيعامتجالاو

 ةيضاDرلاو ةيفاقثلاو

 Y=معتلا مسق

 لاغشألاو ةئMبلاو

 تاOلتمملاو

 مسقلا   /   ةئفلا

 11-10 ةينقتلا رطألا 4 0 6 0 0

0 1 4 0 2 
-11-10ةDرادإلا رطألا

HE 

 7-8-9نوينقتلا 5 0 4 0 0

 7-8-9نوDرادإلا 3 2 14 2 1

 6نوDرادإلا 2 2 6 0 0

1 6 24 8 89 
 نيدعاسملا(ناوعألا

 )6ملس ن=ينقتلا
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 ن=قباسلا ن=فظوملا نم ن=لوؤسملا ن=ب ماBملا ميلسí رضاحم بايغ امومع ظحالي ىرخأ ةBج نم

 نوناقلا ضراعí نع ةجتانلا ل–اشملا نأ امك .يمومعلا قفرملا ةمدخ ةDرارمتسا 67ع رثؤي امم ددA@او

 ةينقتلاو ةDرادإلا ةزBجألا ن=ب دوس≤ نإ ضXYفي يذلا مغانتلاو ماfiA⁄الا 67ع رثؤت |∏-ايسلا عم يرادإلا

 .بختنملا زاAB@او

 ءافعإلا بابسأ يأو ةيلوؤسملا لمحت سMياقمو طورش ددحي رطاسملا ليلد دادعإ نإف كلذل

 قئاثولا عيمج ءاصحإل نمضتملا ماBملا ميلسí رضحم نإ امك ،امBم Y°تع≤ ماBملا فيصوت عم اüyم

 اÇFم ارمأ Y°تع≤ ةيتامولعملاو ةيfتكملا تالوقنملاو |¶سرلا فيشرألاو تادنÜسملاو

 :òVفا يديس ةعامL6 ةيعامL6ا كالمألا .2

 ةظف5uا 9<غ تاراقعلا

 .6-4 مقر ئطاشلا ةقنزب ن=ل—ıم §

  يدلبلا عدوتسملاب ن=ل—ıم §

 43 مقر سما†@ا دمحم عراشõ عدوتسم §

 20 اaددع ةDرشfلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملا راطإ HI ةي∂بملا كاشكألا §

 4 اaددع ةميدقلا كاشكألا §

  مDرم الال Iˇب رصنلا ةقيدح §

 ةيعامA@ا ةبتكملا §
 يدلبلا بعلملا §

  ي–ات نب ةحاسõ ةقيدح §

 مDرم الل Iˇب سدقلا عراشõ كشك عم ةقيدح §
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  ةظف5uا ةçراقعلا تا≠لتمملا ةحئال

 ناونعلا كلملا مسا
  ةحاسملا

 عZرملا XYملاب

 354 1 مقر ي⁄اثلا نسF@ا عراش ةيدلبلا رصق 1 مقر |§فا يديس ةيدلب

 7432 ي⁄اثلا نسF@ا عراش mˆتنم مالعلوب |∏˚Mئرلا هايملا نازخ 4  مقر |§فا يديس ةيدلب

 1116 |§فا يديس داو نوباصلا راد 7  مقر |§فا يديس ةيدلب

 19 ي⁄اثلا نسF@ا ةحاس كشMك 8  مقر |§فا يديس ةيدلب

 28700 |§فا يديس داو تاناويF@ا ةقيدح 9  مقر |§فا يديس ةيدلب

 2198 ءانيملا عراش نDرغسí 11  مقر |§فا يديس ةيدلب

 684 تالفF@ا ةحاس بناجب ةنئاOلا ةميدقلا ةرزEAا 12  مقر |§فا يديس ةيدلب

13 مقر |§فا يديس ةيدلب  183 انروفويب ةحاس ةيطوA@ا قوس ضرأ 

14 مقر |§فا يديس ةيدلب  319 ةيXYكم ةDراع ضرا  طاêرلا ةقنز 

15 مقر |§فا يديس ةيدلب  114 ةيXYكم ةDراع ضرا Y=صن نبا m∏-وم ةقنز 

17 مقر |§فا يديس ةيدلب  m 8-22-24-26 837,77§كسلل لزانم ئطاشلا عراش 

18  مقر |§فا يديس ةيدلب  248,43 ةيXYكم ةDراع ضرا ءادBشلا ةحاس ءارو ئطاشلا عراش 

19 مقر |§فا يديس ةيدلب  882,50 ةيXYكم ةDراع ضرا سæرليلب ةقنز عم ءافطالا لاجر ةنكت ماما 

20 مقر |§فا يديس ةيدلب  129,88 ةيXYكم ةDراع ضرا ءانMس نبا عراش 

23 مقر |§فا يديس ةيدلب  1750,00 ةيXYكم ةDراع ضرا نودلخ نبا عراش 
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26 مقر |§فا يديس ةيدلب  43710,00 لزانمو ةيXYكم ضرا هللا دبع نب دمحم يديس .ش 

30 مقر |§فا يديس ةيدلب  1141,00 ي⁄اثلا نسF@ا عراش 

32 مقر |§فا يديس ةيدلب  158,00 ءاركلل ل—ıم 1 مقر الêز نايسفلا عراش 

33 مقر |§فا يديس ةيدلب  328,00 9 مقر ةيليلم عراش m§كسلل ل—ıم 

35 مقر |§فا يديس ةيدلب  1201 سانكم ةقنز ,ءانMس نب عراش 

 561 ن=عدوتسمو m§كسلل ل—ıم ,ءانMس نب عراش 36  مقر |§فا يديس ةيدلب

 130 3 مقر فسوي يالوم عراش m§كسلل ل—ıم 37  مقر |§فا يديس ةيدلب

 162 3 مقر ن=طبارملا ىقنز m§كسلل ل—ıم 38  مقر |§فا يديس ةيدلب

 338 3 مقر هللا دبع نب دمحم يديس عراش m§كسلل ل—ıم 39  مقر |§فا يديس ةيدلب

 417 20.18.16.12.8.2  ليعامسا يالوم ةقنز m§كسلل لزانم 40  مقر |§فا يديس ةيدلب

 162 23.21.19 مقر ليعامسا يالوم ةقنز m§كسلل لزانم 41  مقر |§فا يديس ةيدلب

 338 ضايع |∏∑اقلا 1 مقر ليعامسا يالوم 13 مقر m§كسلل ن=ل—ıم 42  مقر |§فا يديس ةيدلب

 417 يدBملاب نسF@ا يالوم عراش 5.7 مقر m§كسلل ن=ل—ıم 43  مقر |§فا يديس ةيدلب

 812 ةDرF@ا عراش .1.1.1 مقر يOلملا شAM@ا عراش 44  مقر |§فا يديس ةيدلب

 327 2 مقر طاêرلا ةقنز m§كسلل ل—ıم 46  مقر |§فا يديس ةيدلب

 200 14 مقر طاêرلا ةقنز m§كسلل ل—ıم 47  مقر |§فا يديس ةيدلب

 1069 ن=ي∂Dرملا ةقنز 3.5 مقر m§كسلل ن=ل—ıم 48  مقر |§فا يديس ةيدلب

 171 ن=نDرملا ةقنز 11 مقر m§كسلل ل—ıم 49  مقر |§فا يديس ةيدلب

 ßI 87ادوبلا يالوم ةقنز 5 مقر m§كسلل ل—ıم 50  مقر |§فا يديس ةيدلب
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 247 تاعدوتسم 3 و ن=Dولعلا ةقنز 4.6.8 مقر m§كسلل لزانم 51  مقر |§فا يديس ةيدلب

 412 14 مقر دشر نبا ةقنز m§كسلل ن=ل—ıم 52  مقر |§فا يديس ةيدلب

 558 )ةلبعالل( ءانيملا عراش ةديدA@ا ةيدلبلا ةرزEAا 53  مقر |§فا يديس ةيدلب

 I 229¡انصلا Iˇلا 54  مقر |§فا يديس ةيدلب

 846 مDرم الل 6I ùIع ناما m¶سملا ناOملاب ةديدج ةY°قم 55  مقر |§فا يديس ةيدلب

 195 10 مقر اDوبسا ةقنز 56  مقر |§فا يديس ةيدلب

 64 25 مقر نDولت ةقنز 57  مقر |§فا يديس ةيدلب

 3951 7.8.9. 6 مقر كو–ا ةقنز 58  مقر |§فا يديس ةيدلب

 481862 15 مقر كو–ا ةقنز 60  مقر |§فا يديس ةيدلب

 56410 22.23.24 مقر ولما ةقنز 64  مقر |§فا يديس ةيدلب

 91,98 2 مقر ولما ةقنز 65  مقر |§فا يديس ةيدلب

 91,98 21 مقر |lسم ةقنز 67  مقر |§فا يديس ةيدلب

 359,16 24 . 23 مقر |lسم ةقنز 68  مقر |§فا يديس ةيدلب

 91,98 26 مقر |lسم ةقنز 70  مقر |§فا يديس ةيدلب

 538,74 .....6-5-4-3 مقر |lسم ةقنز 71  مقر |§فا يديس ةيدلب

 451,14 ......-21-20-19 مقر ةزغí  عراش 72  مقر |§فا يديس ةيدلب

 720,00 ......102. 101 . 100 مقر طوط†@ا وبا 72  مقر |§فا يديس ةيدلب

 8262 طوط†@ا يZأب لافطالا راد 73  مقر |§فا يديس ةيدلب

 2150 اDوبسا ةقنز طوط†@ا يZأب ةDراع ضرا 74  مقر |§فا يديس ةيدلب
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 76,42 |§فا يديس ةرجوب ةقنز 76  مقر |§فا يديس ةيدلب

 80,84 رركم 19 مقر ةرجوب ةقنز 79  مقر |§فا يديس ةيدلب

 300,00 |§فا يديس ةخيبال يطسك ةقنز 84  مقر |§فا يديس ةيدلب

 3590,00 ةيناثلا ةجردلا ةرجألا تارايس ةطحم ءانMس نبا عراش 85  مقر |§فا يديس ةيدلب

 80 ةيXYكم ةDراع ضرا  ةDرF@ا  عراش 86  مقر |§فا يديس ةيدلب

 85 ةيXYكم ضرا 2 مقر ءادBشلا ةحاس 87  مقر |§فا يديس ةيدلب

 22 ميدقلا Iˇلاب ضاحرم 88  مقر |§فا يديس ةيدلب

 1400 ميمل– قDرط هاجتا  ئطاشلا عراشõ ةDراع ضرأ 89  مقر |§فا يديس ةيدلب

 2475 ةيمومع ةقيدح ةDرF@ا عراش 92  مقر |§فا يديس ةيدلب

 3847,50 شكارم ةقنز ىقتلم دنع ةيمومع ةقيدح ةDرF@ا عراش 93  مقر |§فا يديس ةيدلب

 500 |§فا يديس مDرمالل Iˇب برشلل ·@اصلا ءاملا نازخ 94  مقر |§فا يديس ةيدلب

 9250 ةيمومع ةقيدح ءادBشلا ةحاس 100  مقر |§فا يديس ةيدلب
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 ظيفحتلا روط ïF ةçراقعلا تا≠لتمملا ةحئال

 ناونعلا كلملا مسا
 ةحاسملا

 عZرملا XYملاب

 7633.00 ي⁄اثلا نسF@ا عراش ةيدعسلا ةميلح ةسردم 2 مقر |§فا يديس ةيدلب

 13932.00 قDرط ن=علا هايملا  (ل ةطحم عم A=Y@ا عنصل نارف 3مقر |§فا يديس ةيدلب

 1267.00 سما†@ا دمحم عراش يدلبلا قوسلا 6مقر |§فا يديس ةيدلب

 3408.00 ي⁄اثلا نسF@ا ةحاسõ ةقيدح 10مقر |§فا يديس ةيدلب

 6192.00 ةيXYكم ةDراع ضرأ ةDرF@ا عراش 16مقر |§فا يديس ةيدلب

 543.04 ةيXYكم ةDراع ضرا )ةسام( س⁄وي باب 21مقر |§فا يديس ةيدلب

 680 روظانلا ةقنز m§كسلل لزانم عم ةيXYكم ةDراع ضرا ةيليلم عراش 22مقر |§فا يديس ةيدلب

 1103 ةيXYكم ةDراع ضرا ةرجوب ùI 24مقر |§فا يديس ةيدلب

 1847.40 هايملا نازخ بناجب ةيXYكم ةDراع ضرا ي⁄اثلا نسF@ا عراش 25مقر |§فا يديس ةيدلب

 1400 ةيديلقتلا ةعانصلا ن=كا–د ي⁄اثلا نسF@ا عراش 27مقر |§فا يديس ةيدلب

 254 10 مقر ي⁄اثلا نسF@ا عراش m§كسلل ل—ıم 28مقر |§فا يديس ةيدلب

 29مقر |§فا يديس ةيدلب
 |∏∑اقلا 02.04.06 مقرو ي⁄اثلا نسF@ا 21.23 مقر m§كسلل لزانم

 ضايع
345.60 

 127 س⁄وي باب ةقنز3.1 مقر m§كسلل ن=ل—ıم 31مقر |§فا يديس ةيدلب

 14483.00 2-4-12 روظانلا ةقنز 1-3-5-7-9-11 ءانMس نبا عراش 34مقر |§فا يديس ةيدلب



 

39 

 

 105.20 يولعو 6Iفس طاêرل ةقنز 1-1 مقر m§كسللل ن=ل—ıم 45مقر |§فا يديس ةيدلب

 87.60 14 مقر نDولت ةقنز 59مقر |§فا يديس ةيدلب

 179.58 16 مقر كوOكا ةقنز 6مقر |§فا يديس ةيدلب

 238.74 20 مقر كوOكا ةقنز 62مقر |§فا يديس ةيدلب

 216.18 20-19 مقر ولما مقنز 63مقر |§فا يديس ةيدلب

 870 ...16-15-14 مقر |lسم ةقنز 66مقر |§فا يديس ةيدلب

 216 ...15-14 مقر ةزغí عراش 69مقر |§فا يديس ةيدلب

 5130 119 مقر ß7ا رركم 109 مقر ةزغí عراش 75مقر |§فا يديس ةيدلب

 1850 ....108-107-106 مقر طوط†@ا وبا 77مقر |§فا يديس ةيدلب

 3087 159 مقر ß7ا 136 مقر ةزغí عراش 78مقر |§فا يديس ةيدلب

 4479 ... 2 مقر ß7ا رركم 1 مقر نم طوط†@ا وبا 80مقر |§فا يديس ةيدلب

 270 ....110 مقرو ß7 71ا 21 مقر نم طوط†@ا وبا 81مقر |§فا يديس ةيدلب

 225 13 مقر ß7ا 1 مقر نم ةDراجت ن=كا–د ءانMس نبا عراش 82مقر |§فا يديس ةيدلب

 67600 ةيXYكم ةياع ضرا ميمل– قDرط هاجتا ئطاشلا عراش 83مقر |§فا يديس ةيدلب

 680 |§فا 6Iع يديسõ ةميدقلا ةY°قملا91 90مقر |§فا يديس ةيدلب

 8400 كشك ي⁄اثلا نسF@ا عراش99 91مقر |§فا يديس ةيدلب

 198 ةDراع ضرا ةلخادلا ةسردم طوط†@ا وبا101 99مقر |§فا يديس ةيدلب

 17444 |§فا يديس ءادBشلا ةحاسõ ةDراع ضرا 101مقر |§فا يديس ةيدلب

 21132 طوط†@ا وبا ةيXYكم ةيضرا ةعطق 15 و m§كسلل تايلنب اxy ضرا 102مقر |§فا يديس ةيدلب
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 غودزما

 735 ةرaاقلا عراشõ ةDراع ضرا 103مقر |§فا يديس ةيدلب

 2100.00 سدقلا عراشõ ةرغصملا ةركلل بعلمو كشك 67ع لمتشí ةيضرا ةعطق 104مقر |§فا يديس ةيدلب

 64 14 مقر دشر نبا ةقنز m§كسلل ل—ıم 105مقر |§فا يديس ةيدلب

 3915 )ةلبعالل( ءانيملا عراش ةديدA@ا ةيدلبلا ةرزEAا 55مقر |§فا يديس ةيدلب

 I 481862.00¡انصلا Iˇلا 56مقر |§فا يديس ةيدلب

 91.98 مDرم الل 6I ùIع ناما m¶سملا ناOملاب ةديدج ةY°قم 58مقر |§فا يديس ةيدلب

 91.98 10 مقر اDوبسا ةقنز 60مقر |§فا يديس ةيدلب

 359.16 25 مقر نDولت ةقنز 64مقر |§فا يديس ةيدلب

 91.98 7.8.9. 6 مقر كو–ا ةقنز 65مقر |§فا يديس ةيدلب

 267.18 15 مقر كو–ا ةقنز 64مقر |§فا يديس ةيدلب

 91.98 22.23.24 مقر ولما ةقنز 67مقر |§فا يديس ةيدلب

 91.98 2 مقر ولما ةقنز 68مقر |§فا يديس ةيدلب

 179.58 21 مقر |lسم ةقنز 70مقر |§فا يديس ةيدلب

 87.60 24 . 23 مقر |lسم ةقنز 71مقر |§فا يديس ةيدلب

 179.58 26 مقر |lسم ةقنز 72مقر |§فا يديس ةيدلب

 538.74 .....6-5-4-3 مقر |lسم ةقنز 74مقر |§فا يديس ةيدلب

 451 ......-21-20-19 مقر ةزغí  عراش 76مقر |§فا يديس ةيدلب

 720 ......102. 101 . 100 مقر طوط†@ا وبا 79مقر |§فا يديس ةيدلب
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 8252 طوط†@ا يZأب لافطالا راد 84مقر |§فا يديس ةيدلب

 2150 اDوبسا ةقنز طوط†@ا يZأب ةDراع ضرا 85مقر |§فا يديس ةيدلب

 76.42 |§فا يديس ةرجوب ةقنز 86مقر |§فا يديس ةيدلب

 80.84 رركم 19 مقر ةرجوب ةقنز 87مقر |§فا يديس ةيدلب

 300 |§فا يديس ةخيبال يطسك ةقنز 88مقر |§فا يديس ةيدلب

 3580 ةيناثلا ةجردلا ةرجألا تارايس ةطحم ءانMس نبا عراش 89مقر |§فا يديس ةيدلب

 80 ةيXYكم ةDراع ضرا  ةDرF@ا  عراش 92مقر |§فا يديس ةيدلب

 85 ةيXYكم ضرا 2 مقر ءادBشلا ةحاس 93مقر |§فا يديس ةيدلب

 22 ميدقلا Iˇلاب ضاحرم 94مقر |§فا يديس ةيدلب

 1400 ميمل– قDرط هاجتا  ئطاشلا عراشõ ةDراع ضرأ 95مقر |§فا يديس ةيدلب

 2475 ةيمومع ةقيدح ةDرF@ا عراش 96مقر |§فا يديس ةيدلب

 3847 شكارم ةقنز ىقتلم دنع ةيمومع ةقيدح ةDرF@ا عراش 97مقر |§فا يديس ةيدلب

 500 |§فا يديس مDرمالل Iˇب برشلل ·@اصلا ءاملا نازخ 98مقر |§فا يديس ةيدلب

 9250 ةيمومع ةقيدح ءادBشلا ةحاس 100مقر |§فا يديس ةيدلب
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 :تاقفنلاو دراوملا مييقت .3

 ::9املا ليلحتلا •

 تاقفنلاو دراوملا ليلحت §

 تغلب ذإ .2016و 2014 ن)ب ام فيفط لQشO عجا(:تل ،2014و 2012 ن)ب ام ايدعاصت BCنم @?فإ يديس ةيبا(:لا ةعام45ا ليخادم روطت ة()تو تفرع

 (nكأب ردقت ةدا[ز ةبسhب يأ ،مbرد نويلم 28.28 زbاني ام eCإ 2014 ةيلاملا ةنسلا مسرب اZليخادم لصتل ،مbرد نويلم 23.77 نع د[زي ام 2012 ةنس مسرب اZليخادم

 طسوتم لص[و .ex 4.11%اوح 2016 و 2015 ن)ب ام عافترالل دوعتل ،2015و 2014 ن)ب ام %4.31 ةبسhب تعجارت دق ةعام45ا ليخادم نأ ()غ ،%18.96 نم

   .ةنسلا x| مbرد 277.83 669 26  ھعومجم ام 2016و 2012 ن)ب ام ةعام45ا ليخادم
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 :ةيلاتلا جئاتنلا زربأ دق ،2016و 2012 ن)ب ام @?فإ يديس ةيبا(:لا ةعام45ا ليخادم ةيhب روطت ليلحت نإ

 ةدا[زب يأ ،ة()خألا تاونس سم4âا لالخ مbرد فلأ 314و ن)يالم 3  ــب ردقت ةدا[زب ةفاضملا ةميقلا ÜCع ةب[رضلا جوتنم نم ةعام45ا ةص4Ç ظوÅÇم عافترا •

 ؛%19.62 اbردق

 2013و 2012 ن)ب ام ايóسñ اعافترا تفرع دق تناî اذإف ،2016و 2012 ن)ب ام اتوافتم اديازت فرعíو ،ادج ةفيعض ةلودلا فرط نم ةلوèÇا دراوملا ىقبت •

 ؛ %26.39 ةبسhب 2016و 2014 ن)ب ام (öكأ لQشO تديازت دق اòôإف ،%13.95 ةبسhب

 ،%24.34  اùôدا[ز ةبسñ تغلب ذإ ،2014و 2012 ن)ب ام اظوÅÇم اعافترا فرع دق ةعام45ا فرط نم يíاذ لQشO ةلصèÇا ةيعام45ا دراوملا عومجم ناî اذإ •

 ؛ex 9.82%اوح ھضافخنا ةبسñ تغلب ذإ ،2016و 2014 ن)ب ام ا()بك اعجارت لû5 دق ھنإف

 طسوتملا 2016 2015 2014 2013 2012 ةنسلا

 ليخادملا عومجم
23 771 909,87  26 058 721,78  28 280 094,90  27 061 180,02  28 174 482,58  26 669 277,83  

 ةيتاذ دراوم
5 518 820,00  5 901 344,93  6 862 330,63  5 799 375,46  6 188 347,45  6 054 043,69  

 ةلوحم دراوم
1 364 089,87  1 554 376,85  1 410 764,27  1 547 134,16  1 783 135,13  1 531 900,06  

  ةفاضملا ةميقلا ÜCع ةب[رضلا جوتنم نم ةصح
16 889 000,00  18 603 000,00  20 007 000,00  19 714 670,40  20 203 000,00  19 083 334,08  
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 دراوم طسوتم عومجم نم % 71.65 اô°بسñ لثمت ذإ  .ةفاضملا ةميقلا ÜCع ةب[رضلا جوتنم نم اô°صح ÜCع @?فإ يديس ةيبا(:لا ةعام45ا دراوم دمتعíو

 x| ادج ليßض ءزجب الإ ةلودلا فرط نم ةلوèÇا دراوملا مbاسí ال امن•ب ،%22.70 ()غ ةعامÅ5ل ةيتاذلا دراوملا ةبسñ لثمت ال اميف ،2016و 2012 ن)ب ام ةعام45ا

 ؛%5.74 اô°بسñ زواجتت ال ثيح ،ةعامÅ5ل ةيلاملا دراوملا ةيمنت
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2016و 2012 نVب ام TUفإ يديس ةيباOPلا ةعامKLا ليخادم ةيFب  

2013 2012 

  

22,65%

5,96%

71,39%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪р―ώΞЄу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2013

ί―βΞЅ̪ЃЇΞєуίмєϋу̪ЃЇΞєу ̪ίЭΠКEΞ̪ίф―вмΞ̪ћƮХ̪ίΩҐЈКмΞ̪οєζщу̪ыу̪ίЖϊ

23,22%

5,74%

71,05%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪р―ώΞЄу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2012

ί―βΞЅ̪ЃЇΞєуίмєϋу̪ЃЇΞєу ̪ίЭΠКDΞ̪ίф―вмΞ̪ћƮХ̪ίΩҐЈКмΞ̪οєζщу̪ыу̪ίЖϊ
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2015 2014 

  

21,43%

5,72%

72,85%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪р―ώΞЄу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2015

ί―βΞЅ̪ЃЇΞєуίмєϋу̪ЃЇΞєу ̪ίЭΠКEΞ̪ίф―вмΞ̪ћƮХ̪ίΩҐЈКмΞ̪οєζщу̪ыу̪ίЖϊ

24,27%

4,99%

70,75%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪р―ώΞЄу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2014

ί―βΞЅ̪ЃЇΞєуίмєϋу̪ЃЇΞєу ̪ίЭΠКEΞ̪ίф―вмΞ̪ћƮХ̪ίΩҐЈКмΞ̪οєζщу̪ыу̪ίЖϊ
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2016 

 

 

 

 

21,96%

6,33%

71,71%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪р―ώΞЄу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2016

ί―βΞЅ̪ЃЇΞєуίмєϋу̪ЃЇΞєу ̪ίЭΠКEΞ̪ίф―вмΞ̪ћƮХ̪ίΩҐЈКмΞ̪οєζщу̪ыу̪ίЖϊ
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 :ةيلاتلا جئاتنلا 2016و 2012 ن)ب ام @?فإ يديس ةيبا(:لا ةعام45ا ف[راصم ليلحت ز(öي

• íشQألا لñةيبا(:لا ةعام45ا يفظوم ()يس©ب ةقلعتملا ةطش ñم ةبسZلصت ةم |x إ 2016و 2012 ن)ب ام طسوتملاeC 73.66%، وbش™ ام وQاليقث ايلام ائبع ل 

 ؛ةعام45ا ةينا≠)م ÜCع

 ؛ةيبا(:لا ةعام45ا تاقفن عومجم نم %4.79 ()غ Æxام45ا سلè5ا ةطشñأ ةبسñ لثمت ال •

 تآشhملاو تايانبلا ÜCع ةظفاèÇاو ةنايصلا تايلمعO مايقلل %1 نم لقأو داتعلا ÜCع اùôاينا≠)م نم % ex 1.35اوح طسوتملا x| ةيبا(:لا ةعام45ا قفنت •

 ؛تا≠)Zجتلاو

• íشQل ñكلاو ءاملاب دو≠:لا تاقفن ةبسZاوح تالصاوملاو ءا¥رex 1.76% ؛ةيبا(:لا ةعام45ا تاقفن عومجم نم 

 ؛ةيعامتجالاو ةيناسحإلاو ةي()4âا تاسسؤملاو تايعم45ا ةدئافل تاناعإ لQش ÜCع طسومتك اùôاينا≠)م نم %5.88 ةبسñ ع∂زوتب ةيبا(:لا ةعام45ا موقت •
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6201و 2012 نVب ام TUفإ يديس ةيباOPلا ةعامKLا تاقفن ةيFب  

2013 2012 

  

2,27%

80,91%

0,57%
0,03%
1,02% 1,10%

9,14%

2,68% 2,27%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ЯҐЇΠЖу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2013

ЏоυDΞ̪ίОВшΏ̪ٹ ̪цJЮСєDΞ̪ےJ―ЎηΤ̪ίвоЦζDΞ̪ίОВшڬ цєўЄмΞ
ΰڡмΠЖβWѓ̪ΊΠΧЈёзмΞѓ̪ΊΠDΞЃΠζЦмΞ ίчΠ―ЖмΞ
ΰΞЃΞЄу` ΰΠчΠХ`  ѕЈώΏ̪ΰΠвЮч

2,66%

78,23%

0,67%

0,02%

0,98%
1,09%

12,55%

1,69% 2,10%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ЯҐЇΠЖу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2012

ЏоυCΞ̪ίОВшΏ̪ٹ ̪цIЮСєCΞ̪ےI―ЎηΤ̪ίвоЦζCΞ̪ίОВшڬ цєўЄмΞ
ΰڡмΠЖβVѓ̪ΊΠΧЈёзмΞѓ̪ΊΠCΞЃΠζЦмΞ ίчΠ―ЖмΞ
ΰΞЃΞЄу_ ΰΠчΠХ_  ѕЈώΏ̪ΰΠвЮч
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2015 2014 

  

1,85%

74,33%

0,20%
0,04%

0,81%

0,89% 14,86%

5,04% 1,97%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ЯҐЇΠЖу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2015

ЏоυDΞ̪ίОВшΏ̪ٹ ̪цJЮСєDΞ̪ےJ―ЎηΤ̪ίвоЦζDΞ̪ίОВшڬ цєўЄмΞ
ΰڡмΠЖβWѓ̪ΊΠΧЈёзмΞѓ̪ΊΠDΞЃΠζЦмΞ ίчΠ―ЖмΞ
ΰΞЃΞЄу` ΰΠчΠХ`  ѕЈώΏ̪ΰΠвЮч

1,25%

78,45%

0,38%

0,05%

0,35%

0,05%

14,10%

3,23% 2,14%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ЯҐЇΠЖу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2014

ЏоυDΞ̪ίОВшΏ̪ٹ ̪цJЮСєDΞ̪ےJ―ЎηΤ̪ίвоЦζDΞ̪ίОВшڬ цєўЄмΞ
ΰڡмΠЖβWѓ̪ΊΠΧЈёзмΞѓ̪ΊΠDΞЃΠζЦмΞ ίчΠ―ЖмΞ
ΰΞЃΞЄу` ΰΠчΠХ`  ѕЈώΏ̪ΰΠвЮч
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2016 

 

 

3,28%

73,17%

0,09%

0,05%

0,78%

0,35%
14,90%

4,51%
2,86%

̪ί―ΤΞے'мΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ЯҐЇΠЖу̪ЧґЉєβ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̪ίщЌ2016

ЏоυDΞ̪ίОВшΏ̪ٹ ̪цJЮСєDΞ̪ےJ―ЎηΤ̪ίвоЦζDΞ̪ίОВшڬ цєўЄмΞ
ΰڡмΠЖβWѓ̪ΊΠΧЈёзмΞѓ̪ΊΠDΞЃΠζЦмΞ ίчΠ―ЖмΞ
ΰΞЃΞЄу` ΰΠчΠХ`  ѕЈώΏ̪ΰΠвЮч
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 )Situation agrégée des opérations( تايلمعلل ةجمدملا ةيعضولا
          
  2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

  4,11 482,58 174 28  4,31- 180,02 061 27  8,52 094,90 280 28  9,62 721,78 058 26 909,87 771 23 ةيداعلا ليخادملا

  6,71 347,45 188 6  15,49- 375,46 799 5  16,28 330,63 862 6  6,93 344,93 901 5 820,00 518 5 ةيتاذلا دراوملا

  10,62- 355,27 036 1  4,07 480,33 159 1  20,47- 151,33 114 1  36,84 961,35 400 1 761,00 023 1 موسرلا مbأ

  19,13 553,06 705 3  21,04- 467,62 110 3  30,20 271,06 939 3  12,04- 624,62 025 3 895,16 439 3 ةيلèÇا موسرلا x ا¥و تابجاوو تاقحتسم

  50,42 087,70 76  22,54- 583,60 50  0,99- 301,90 65  41,73- 957,80 65 189,90 113 تامد4âا ليخادم

  19,78- 606,71 811  3,71 678,67 011 1  12,78 504,93 975  6,51 959,00 864 128,72 812 كالمألا ليخادم

  19,60 744,71 558  39,18- 165,24 467  41,24 101,41 768  318,84 842,16 543 845,22 129 ىرخأ ليخادم

  15,25 135,13 783 1  9,67 134,16 547 1  9,24- 764,27 410 1  13,95 376,85 554 1 089,87 364 1 ةلوèÇا دراوملا

  21,99 79,38  96,90- 65,07  73,48- 098,39 2  31,39- 911,80 7 531,53 11  يñابملا ةب[رض

  68,18- 209,47  86,54- 658,35  73,44- 889,92 4  39,40- 408,55 18 375,67 30  يñابملا ةب[رضل ةعضا4âا كالمألا ÜCع ةضورفملا ةنايصلا ةب[رض

  19,05 091,19 66  33,25 515,13 55  15,35- 663,55 41  23,76 217,68 49 767,82 39  نكسلا مسر

  17,99 458,78 227 1  13,85 306,97 040 1  13,22- 728,70 913  16,86 903,26 052 1 996,52 900  ةيعام45ا تامد4âا مسر

  100,00 432,00  95,51- 216,00  12,89 811,31 4  173,16 262,04 4 560,25 1  ةراجتلا ةب[رض

  Õ@  379 858,08 421 673,52 11,01  443 572,40 5,19  450 372,64 1,53  488 864,31 8,55ملا مسرلا

  2,48 000,00 203 20  1,46- 670,40 714 19  7,55 000,00 007 20  10,15 000,00 603 18 000,00 889 16  ةملتسملا دراوملا

  2,48 000,00 203 20  1,46- 670,40 714 19  7,55 000,00 007 20  10,15 000,00 603 18 000,00 889 16 ةفاضملا ةميقلا ÜCع ةب[رضلا نم ةعام45ا ةصح

  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 تامbاسملا لاومأ
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  2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

  7,46-   046,09 442 20  12,05   087,74 091 22  4,91   004,12 715 19  6,46-   486,44 792 18   599,39 090 20 ةيداعلا تاقفنلا
  13,49   738,41 464  65,67   507,03 409  42,07-   177,54 247  20,10-   710,92 426   060,26 534 سلè5ا
  4,31-   167,65 711 15  6,16   652,83 419 16  1,72   497,53 466 15  3,26-   366,41 205 15   766,05 717 15 نوفظوملا
  72,17   240,70 76  40,92-   283,18 44  30,14-   953,03 74  20,35-   284,69 107   698,07 134 نويدلا
  19,72-   969,15 7  0,00   926,25 9  98,60   926,00 9  0,00   998,00 4   998,00 4 تالاصتالاو ءا¥رZكلاو ءاملا
  9,68-   082,03 161  159,16   350,80 178  64,23-   820,00 68  2,30-   385,20 192   918,13 196 داتعلا
  28,15-   543,60 141  883,87 1   998,00 196  95,19-   930,00 9  5,88-   340,00 206   228,00 219 ةنايصلا
  17,69-   961,47 701 2  18,06   558,38 282 3  61,85   495,69 780 2  31,88-   987,73 717 1   041,41 522 2 تادادمإلا
  36,00-   073,48 713  75,18   215,60 114 1  26,13   033,35 636  48,37   255,57 504   868,80 339 تاناعإ
  6,58   269,59 464  3,42   595,67 435  1,40-   170,98 421  1,46   157,92 427   020,67 421 ىرخأ تاقفن

  55,58   436,49 732 7  41,97-   092,28 970 4  17,88   090,78 565 8  97,38   235,34 266 7   310,48 681 3 ةينا≠)ملا ديصر
    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00 رامث©سالا تاقفن

  55,58  436,49 732 7  41,97-  092,28 970 4  17,88  090,78 565 8  97,38  235,34 266 7  310,48 681 3 ل[ومتلا تايجاح
  12,42-   619,24 057 25  6,09   313,59 612 28  0,17   630,09 968 26  25,65   120,80 924 26   237,52 427 21 رامث©سالل ةيلخادلا دراوملا

  12,42-   619,24 057 25  6,09   313,59 612 28  81,92   630,09 968 26  49,37   120,80 824 14   237,52 924 9 ةقباسلا ضئاوفلا
   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 صا4âا كلملا جوتنم
    0,00    0,00  100,00-   0,00  5,19   000,00 100 12   000,00 503 11 )رامث©سالا( ةفاضملا ةميقلا ÜCع ةب[رضلا

    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00 رامث©سالل ةيجرا4âا دراوملا
    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00 ضا(:قالا
    0,00    0,00    0,00    0,00   0,00 تامbاسملا لاومأ

  2,36-   055,73 790 32  5,49-   405,87 582 33  3,93   720,87 533 35  36,17   356,14 190 34   548,00 108 25 دراوملا عومجم
  2,36-   055,73 790 32  5,49-   405,87 582 33  3,93   720,87 533 35  36,17   356,14 190 34   548,00 108 25 ي”اô“لا ديصرلا
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 )Etat de soldes de gestion (ESG   ()بدتلا ةدصرأ نايب

          

  2012 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

 ()يس©لا دراوم
23 771 909,87   26 058 721,78   9,62  28 280 094,90   8,52  27 061 180,02   -4,31  28 174 482,58   4,11  

 ()يس©لا تاقفن
20 090 599,39   18 792 486,44   -6,46  19 715 004,12   4,91  22 091 087,74   12,05  20 442 046,09   -7,46  

bاذلا ل[ومتلا شماíيرا45ا ي 
3 681 310,48   7 266 235,34   97,38  8 565 090,78   17,88  4 970 092,28   -41,97  7 732 436,49   55,58  

 رامث©سالل ةيلخادلا دراوملا
21 427 237,52   26 924 120,80   25,65  26 968 630,09   0,17  28 612 313,59   6,09  25 057 619,24   -12,42  

 ضئاوفلا باس©حا عم( رامث©سالل ةيلخادلا دراوملا

 )ةقباسلا

9 924 237,52   14 824 120,80   49,37  26 968 630,09   81,92  28 612 313,59   6,09  25 057 619,24   -12,42  

 يíاذلا ل[ومتلا ةردق
25 108 548,00   34 190 356,14   36,17  35 533 720,87   3,93  33 582 405,87   -5,49  32 790 055,73   -2,36  

 رامث©سالل ةيجرا4âا دراوملا
0,00   0,00    0,00    0,00    0,00    

 رامث©سالا ةردق
25 108 548,00   34 190 356,14   36,17  35 533 720,87   3,93  33 582 405,87   -5,49  32 790 055,73   -2,36  

 رامث©سالا
0,00   0,00    0,00    0,00    0,00    

 زاجنإلا ةعرس
0,00% 0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  

 ديصرلا
25 108 548,00   34 190 356,14   36,17  35 533 720,87   3,93  33 582 405,87   -5,49  32 790 055,73   -2,36  
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 Ratios / ةيلاملا ة̂وبسFلا تارشؤملا

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

R1 لا رشؤملاhاذلا ل[ومتلل يوبسí30,27 %26,25 %34,81 %31,40 %27,47 ي% 

R2 لا رشؤملاh4 يوبسÇا موسرلا ةصèÇ6,33 %5,72 %4,99 %5,96 %5,74 ةيداعلا ليخادملا نم ةلو% 

R3 لا رشؤملاh4 يوبسÇع ةب[رضلا ةصÜC 71,71 %72,85 %70,75 %71,39 %71,05 ةيداعلا ليخادملا نم ةفاضملا ةميقلا% 

R4 لا رشؤملاh4 يوبسÇأ ةصbا موسرلا مèÇ3,68 %4,28 %3,94 %5,38 %4,31 ةيداعلا ليخادملا نم ةيل% 

R5 
 ليخادملا نم ةيلèÇا موسرلا x ا¥و تابجاولاو تاقحتسملا ةص4Ç يوبسhلا رشؤملا

 ةيداعلا
14,47% 11,61% 13,93% 11,49% 13,15% 

R6 لا رشؤملاh4 يوبسÇ76,86 %74,33 %78,45 %80,91 %78,23 ةيداعلا ف[راصملا نم ن)فظوملا تاقفن ةص% 

R7 لا رشؤملاh4 يوبسÇ1,48 %1,70 %0,40 %2,12 %2,07 ةيداعلا ف[راصملا نم ةنايصلا تامدخو داتعلا ةص% 

R8 لا رشؤملاh4 يوبسÇ0,37 %0,20 %0,38 %0,57 %0,67 ةيداعلا ف[راصملا نم نيدلا ةص% 

R9 1,23 %0,76 %1,09 %1,82 %2,44 )ةيتاذ ليخادم طاسقأ( ضا(:قالا لدعم% 

R10 لا رشؤملاh4 يوبسÇرامث©سالا ف[راصم نم ضا(:قالا ةص      

R11 لا رشؤملاh45 يوبسZ0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 رامث©سالا دو% 

R12 لا رشؤملاh4ا راخدالا لدعمل يوبسâ27,44 %18,37 %30,29 %27,88 %15,49 ما% 
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 يgارقتسالا :9املا ليلحتلا

Analyse financière prospective 

 

 )VP )2017-2021يسuلا ليخادم تاريدقت

 

2017 40 959 884,96  

2018 45 723 420,68  

2019 50 486 956,39  

2020 55 250 492,10  

2021 60 014 027,81  
 

 :)VP )2017-2021يسuلا تاقفن تاريدقت

2017 30 463 030,80  

2018 33 875 292,82  

2019 37 287 554,83  

2020 40 699 816,85  

2021 44 112 078,86  
 

40 959 884,96 

45 723 420,68 

50 486 956,39 

55 250 492,10 

60 014 027,81 

30 463 030,80 

33 875 292,82 
37 287 554,83 

40 699 816,85 
44 112 078,86 

0,00 

20 000 000,00 

40 000 000,00 

60 000 000,00 

80 000 000,00 

100 000 000,00 

120 000 000,00 

2017 2018 2019 2020 2021

р―ώΞЄ2Ξ̪ΰΞЈўЄвβ ΰΠвЮщмΞ̪ΰΞЈўЄвβ

 ЇєОβ̪̪цAΤ̪Πу̪ɐǥЭΔ̪ќЄ―Ќ̪ί―ΤΞےLмΞ̪ίХΠфʖɻΞ̪ΰΠвЮчѓ̪р―ώΞЄу̪ΰΞЈўЄвβ2017ѓ̪2021
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 )2021-2017( ضاOPقالل ىوصقلا ة̂ريدقتلا ةردقلا

Capacité Prévisionnelle Maximale d’Endettement / CPME 

 و

 :)2021-2017( رامثuسالل ىوصقلا ةيتاذلا ة̂ريدقتلا ةردقلا

Capacité Prévisionnelle Maximale Propre d’investissement / CPMPI 

 

 ÜCع ظاف4Çا فدô› كلذو ،ن)[زا(:حا ن)ئارجإ عضو بجوتس™ ،رامث©سالل ىوصقلا ةيتاذلا ة[ريدقتلا ةردقلاو ضا(:قالل ىوصقلا ة[ريدقتلا ةردقلا ديدحتل

 :exاتلاî امbو ،يونس ()بدت لî لالخ ةيعام45ا ةينا≠)ملل exاملا نزاوتلا

 :لوألا رايتخالا •

MAC (Marge d’autofinancement courante) 7 450 000.00 

FR (Fonds de roulement) > 90 Jours 

 :يìاثلا رايتخالا •

MAC (Marge d’autofinancement courante) > 9 250 000.00 

FR (Fonds de roulement) > 90 Jours 
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 :Üxي ام جتhتسx 7%، ñ· ضا(:قالا دنع Æx (FEC)ام45ا ≠)Zجتلا قودنص فرط نم ةقبطملا ةدئافلا ةبسñ نأب املعو ،هركذ قبس امب المعو

 :لوألا رايتخالا •

 000.00 885 6 :ضا(:قالل ىوصقلا ة[ريدقتلا ةردقلا §

 000.00 950 9 :رامث©سالل ىوصقلا ةيتاذلا ة[ريدقتلا ةردقلا §

 :يìاثلا رايتخالا •

  000.00 400 8 :ضا(:قالل ىوصقلا ة[ريدقتلا ةردقلا §

 000.00 115 10 :رامث©سالل ىوصقلا ةيتاذلا ة[ريدقتلا ةردقلا §
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 :ةعام/.ا لمع جمانرب

 :تاHولوألاو فادFألاو ةيجيتاA@سالا تا>جوتلا ديدحت .1

 نCميلقإلاو نCيلGHا نCلعافلاو نCلخدتملا ل? نم ةرزاؤمو معدب ةجم34لاو طيطختلا ,+يلمع تمت دقل

 ةيجيتاd4سالا فادbألا ديدحت ^[إ فدYZ ةيكراشV ةUراقم 34ع ةعامSTا بارت لخاد نCيندملاو نCيمومعلا نCيتاسسؤملا

 .اoقيقحتب ةليفكلا ةطشmألاو عkراشملاو ةرظتنملا جئاتنلاو ةيلGHا ةيمنتلل ةصاSeاو

 ،ةيلGHا تايجاSHا رابتعالا نCع| ذخأي ططخم جاتنإ نم xyامSTا سلGTا نكمتس ةلحرملا هذb نإف ھيلعو

 :لالخ نم تابلطتملاو تاناbرلا فلتGe بيجتسkو

 ,äفإ يديس تيا ةعامج بارت ىوتسم ^áع نCلخدتملاو نCلعافلا فلتGe ةيعامSTا ةكراشملا نامض •

 ةمادتسملا ةيمنتلاو عونلا ةUراقم طباوض مd4حت ةجمرب ءاسرإ •

  عkراشملا ةدايقو ةسدنèy b ةديSTا ةماSHéا دعاوق دامتعا •

  ةنكاسلا ^áع اC4bثأتو اoعقو ريدقتو عkراشملا ةموميد نامض •

 ةيلGHا ةيمنتلل ةدوصرملا ةìرشíلاو ةيلاملا دراوملل يmالقعو عجان لامعتسا نامض •

 

 ي]اA@لا صيWXYلا لالخ نم STفإ يديس ةعامج باA@ل ةيساسألا تالالتخالاب LAكذت .أ

 :ي_راشWلا

 ؛ةجمدنم ةSTاعمو 34كأـ ادوoجم بلطتت ةيعامتجا تامدخو ةشاb ةيتحت ةيîب •

 ؛يرحبلا ديصلا ^áع اساسأ زكتري عونتلا فيعض داصتقا •

 ؛ةعامSTا بارت ددYZ ةيúيUو ةيعيبط رطخأ •

 .ليbأتلا ^[ا جاتحي يذلا xyامSTا C4بدتلا èy ةيلGHا ةماSHéا فعض •

 :ةجمgAلل يقطنملا راطإلا .ب

ùبثأ ةيملع ةادأ يقطنملا راطإلا 34تعûعاجن تüZيلاعفو اüZع زكترتو ،اá^ لخدتلا قطنمل °†اولا ديدحتلا èy ةموظنم راطإ 

 تاراظتنالل اüZمءالمو نم دكأتلاو ةoج نم عkراشملا قيقحت ةيناéمإل قبسم رابتخا لجأ نم كلدو ،ةجم34لاو طيطختلا

 .ةìرارمتسالا أدبم نامض متي §+ح ةيناث ةoج نم ةنكاسلا

 :áyي ام xyامSTا سلGTا نم ,¶•تقت ةميلسلا ةجم34لا نإف راطإلا ادèy bو

 ةيجيتاd4سالا فادbألا ديدحت •

 ةصاخ فادbأ ^[ا فادbألا هذb لìوحت •

  ةرظتنملا جئاتنلا ديدحت •

  ةطشmألاو عkراشملا ديدحت •
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 لìومتلا رداصمو عورشم لéل ةìريدقتلا ةفلéلا ديدحت •

 .ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةìرشíلا دراوملا نCيعVو نCيحتلاو مييقتلاو عبûتلا ةموظنم ديدحت •

 :ةيجيتاA@سالا تا>جوتلا .ت

 رواحم ثالث دامتعا نكمي اbزرفا ,+لا تالالتخالاو ,äفإ يديس ةعامST ي?راشûلا ي©اd4لا صيûßeلا لالخ نم

 لمع جمانرب نمض ةررقملا ةلودج èy دمتعملا يقطنملا راطإلل ساسأ? اbدامتعا مت´س ،ةعامSTا ةيمنتل ةيجيتاd4سإ

 .ةعامSTا

 :لوألا ijيتاA@سالا ھجوتلا •

 قيقحتو ةيعامتجالا اYZامدخ ةدوج نم عفرلاو ،ةيتحتلا اYZايîب ةìوقت 34ع ةعامSTا باd4ب ةايSHا ةدوج نCسحت •

 اÆZايحأ فلتخم نCب نزاوتلا

 :يlاثلا ijيتاA@سالا ھجوتلا •

 لéش| ةيداصتقالا اYZالاجم ثيدحتو عkونت 34ع ةيجاتنإلا ةطشmألاو رامثûسالل ةنضاح ةعامSTا بارت لعج •

 .ةعامSTا باd4ل ةفاضملا ةميقلا يطعkو لغشلا شعني

 :ثلاثلا ijيتاA@سالا ھجوتلا •

 xyامSTا C4بدتلا ءادأ ىوتسم نم عفرلل ةيكراشûلا ةيطارقميدلا زìزعVو ةماSHéا تايلآ ءاسرإ •

 عمتGTاو صاوSeاو نCيمومعلا نCلعافلا فلتخم نCب قيسîتلا ةرورضلاب بلطتي ةيجيتاd4سالا هذb قيقحت نإ

 تاسسؤملاو تاعاطقلا ل? فرط نم ةرطسملا عkراشملا نCب لماéتلاو قسانتلا قيقحت ةرورض y[اتلاUو ھعقوم نم ل? يmدملا

 .ةعامSTا بارت èy ةلخدتملا

 تاقالع m∏π اZ∑م بجوتسù امم ةيلGHا ةيمنتلا èy ةرطاقلا رود بعلت نأ اZ∂لع ةيباd4لا ةعامSTا نإف ساسألا ادá^ bعو

 :áyي ام اZ∑م بلطتي اذbو .ةعامSTا بارت èy نCيتاسسؤملا نCلخدتملا ل? عم ةن´تم

 اooجاوي ,+لا تايدحتلا ^áع فرعتلاو ،فعضلا نماéم ديدحتو xyامSTا ءاضفلا اbرفوي ,+لا تالbؤم ل? طبض •

 .ناéسلا ش´ع فورظ ةمادتسا نم نسحي لéش| تاìولوألا بسح فادbأ ^[إ اoلìوحت لجأ نم لاGTا

 مادختسالا نم ھنكمي لéش| طسوتملاو بìرقلا نيدملا ^áع ةصاخ ةH†او ةìؤر ^áع سلGTا رفوت ةرورض •

 ةيداصتقالا ةيمنتلا لجا نم نCلعافلا فلتخم اbرفوي ,+لا كلتو ةحاتملا ةيتاذلا تايناéمإلل ديشرلا

 .ةعامºTل ةيعامتجالاو

 ةعامSTا باd4ب نCلعافلا فلتخم تالخدت تاساéعmاو راثأل قبسملا ءارقتساو عقوتلا ^áع ةردقلا كالتما •

 :تاHولوألا ديدحت .ث

 ب´ترتو عضو نأ امك ،صيûßeلا تايلمع نم اقالطنا مت ةعامSTا لمع جمانرب عوضوم تاناbرلا ديدحت نإ

 جما34لا تاoجوت عم اbامتìو تامدSeا ميدقت لاجم èy ةلودلا تايجيتاd4سا نم قلطنت تازكترم ^áع ءانب مت تاìولوألا

 نكمي ,+لا كلت وأ ،ةعامSTا ىدل ةرفوتملا ةيلاملاو ةيداملا تايناéمإلا رابتعالا نCع| ذخألا عم اbذيفنت يراSTا ةìومنتلا

VئبعüZا èy ةكارشلا راطإ. 
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 :ةHولوألا ةجردل ةددstا رصانعلا .ج

 :يVآلا? اbديدحت نكمي س´ياقملا نم ةعومجم ^áع ءانب عورشملا تاìولوأ ةجرد ديدحت مت ةجم34لا ةيلمع لالخ

 34عملا ةجاSHا ددd4ل ةمجرتو اC4بعV عورشملا نوéي نأ بجي ثيح ةفدüZسملا ةئفلا نع ةرداصلا ةيحاºHملاو ددd4لا •

 ي?راشûلا صيûßeلا ةيلمع لالخ اZ∑ع

 ةيلاGTا تا¿SHCا èy زكرمتي نأ ھيلعو ةنكاسلا نم نكمم ردق 34كأ عورشملا سمالي نأ بجي :ةيناéسلا ةفاثكلا •

 .ةفاثك 4¡كألا

 ةجم34لا تمت تالاGTا فلتخم نCب تامدºeل لداعلا عkزوتلا قيقحت ^[ا y¬سلا قلطنم نم :ةيلاGTا ةلادعلا •

 ءايحألا نCب صرفلا ؤفاéت ^[ا ^¬سy ù[اجم قطنم قفو

 لéش| ةنكاسلا ش´ع دìوجتل ةلوذبملا تادوGToا قايس èy ةجم34لا عوضوم عورشملا طرخني نأ بجي :ةموميدلا •

  .رمتسم

 لماéتلا قيقحت èy مoسV ةيباجيا رصانعو ةفاضم ةميق ةجم34ملا عkراشملا لéشV نأ بجي لماéتلاو ةيئاقتلالا •

 .ةعامSTا باd4ب ةزكرمماللا °Sاصملا جمارUو ةيلGHا جما34لا y≈اUو ةعامSTا لمع جمانرب نCب ةيئاقتلالاو

 ةميق يطعVو لéشV نأ بجي ،ھتاb عkراشملا ةفوفصم èy ةجم34ملا عkراشملا نإ :ةيمنتلا تارشؤم نم عفرلا •

 ةيمنتلا تارشؤم نم عفرلا èy مbاسV اoلعجت ةقìرطب xyامSTا ي©اd4لا لاجملل ةìومنتلا تادوoجملل ةفاضم

  .ةìرشíلا

 :جمان34لا رواحم بسح عkراشملا ةفوفصم .2

 :ةيلاتلا رصانعلا ^[إ ادانûسا ةحd4قملا عkراشملا ةغايص تمت دقل

 نCبختنملاو يmدملا عمتGTا عم ةيكراشûلا ةìرواشûلا تاشرولا نع ةرداصلا تايصوتلاو تاحd4قملا •

   ةزكرمماللا °Sاصملا عم ةيعونلا تاءاقللا èy ةدراولا راéفألاو تايصوتلا •

 ةزكرمماللا °Sاصملا لبق نم ةئبعملا تاذاذSTاو تارامتسالا نم ةاقتسملا ةحd4قملاو تاصيûßeلا •

  xyامSTا سلGTا اZ… ماق ,+لا ةيناديملاو ةيعونلا تاصيûßeلا •

 .ةعامSTا سلجم ةيبلغأل لéشملا ي©زSHا فلاحتلا جمانرب •
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  :ع/راشملا ةفوفصم
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  :لوألا >;يتا78سالا رو34ا

 ةيتحتلا تايDبلا ةAوقت
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  مقر
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا
 تام9اسملا ءا5رشلا

 زاجنإلا ةنس

 عورشملا

 نويلم(

 )م9رد
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 18.00 مل5 7 لوط STع ة4رادم ق4رط ءانب
 WXY  15.00جتلا

    
X 

      

 5.00 ةيل`_ا تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

 ef  12.00فإ داو STع ةرطنق ءانب
 hf 5.00يلقإلا سل^_ا

X X   
      

 5.00 ةعام^iا

   X   0.30 يtاذ ل4ومت 0.30 شpنرو,لل ةيتحتلا ةيnبلا لي9أت 2
      

 X X X X     3.00 يtاذ ل4ومت 3.00 ةنيدملاب ةيتحتلا تايnبلا ة4وقت 3

       X X   0.25 يtاذ ل4ومت 0,25 مالعلوب }zب ةيساسألا قفارملا ثادحإ 4

 5.4 مالعلوب لبج ÄTإ ةيدؤملا ق4رطلا زاجنإ 5
 5.40 ةيل`_ا تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

    X       
 ةساردلا دادعإ ةعام^iا

 X X X       5.00 يtاذ ل4ومت 5.00 م4رم الل }Öو ةنيدملا نXب طبارلا ق4رطلا عيسوت و ة4وقت 6

 0.965 م4رم الل }Ö و راودأ نXب طبارلا ق4رطلا ءانب 7
 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

0.766 
X X 

  

      

 ةعام^iا
0.199 

 

 ةيتحتلا تايDبلاو  قرطلا  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا
 نويلم( تام9اسملا

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 ,WXYجتلا ةصقانلا ءايحألاب قرطلا ة4وقت و ءانب

46.00 

 46.00 ةنيدملا ةسايس و eãكسلا ةرازو

X X X       

 -  WXYجتلا

 تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

 - ةيل`_ا

çéجتلا ةصقانلا ءايحألاب ةفصرألا ةئيWXY, يلقإلا سل^_اhf - 

 - ةعام^iا

2 

 ق4رطلا نXب طبارلا }ìرطلا عطقملا ءانب لاغشأ

 21 مقر ةينطولا ق4رطلاو 1901 مقر ةيميلقإلا

21.00 

    eãكسلا

  X X       

 WXY  21.00جتلا

 نم اقالطنا 21 مقر ة;نطولا ق67طلا نم مل. 1,5 ءانب

HIفإ يد;س ةنيدم
J 

 تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

  - ةيل`_ا

 - hfيلقإلا سل^_ا

 يرضP4ا ليNأتلا  :>Jرفلا رو34ا
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3 
 تاحاسلاو ءارضiñا تاءاضفلا ةئيçéو قلخ

 ةيمومعلا
11.00 

 eã  9.00كسلا ةرازو

  X         

    WXYجتلا ةرازو

 تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

 ةيل`_ا
  

   hfيلقإلا سل^_ا

 2.00 ةعام^iا

 3.00 راطمألا هايم ل4وحتل طئاح ءانب 4

 -  eãكسلا ةرازو

  X         

 -  WXYجتلا ةرازو

 تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

 2.00 ةيل`_ا

 hf 0,50يلقإلا سل^_ا

 0,50 ةعام^iا

5 çéري رمم ةئيôاذ 2,00 ةنيدملاب ئطاشلا طtا(يi^ةعام( 
 2.00 

      X     

 1.8 نôXو,نملا ةXõسملا }zب ةقزألا طيلبت 6
 0,85 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

X           
 0,20 ةعام^iا

 5.00 ة4رصع ةرزجم ءانب 7
 2.50 ةحالفلا ةرازو

      X     
 2.50 ةعام^iا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ة4ريدقتلا ةفل,لا

 )م9رد نويلم(

 ءا5رشلا
 تام9اسملا

 )م9رد نويلم(

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 4.00 ةنيدملاب ةرانإلا ةكبش ة4وقتو عيسوت 1

 -  eãكسلا

  X X       

 -  WXYجتلا

 4.00 ةيل`_ا تاعام^[ل ةماعلا ة4ريدملا

  - ةعام^iا

2 
 ةرانإلا و ةيئاôرWكلا ةكبشلا ة4وقت

 ةنيدملاب
   X X        2.00 يtاذ 2.00

 
 

 

  ةيمومعلا ةرانإلاو ءاWرVكلا  :>Jرفلا رو34ا



 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ي`اثلا >;يتا78سالا رو34ا

 ةيعامPiا ةايP4ا دAوجتو ةيعامتجالا تامدPeا معد
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 )م9رد نويلم(

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 )م9رد نويلم( 

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 0,25 ءارضخ تاحاسم ثادحإ 1

 0,25 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

  X         

  يراقعلا ءاعولا Xõفوت  ةعام^iا

 X X X X     1.00 )ةعام^iا(يtاذ 1,00 قئادحو ةيمومع تاحاس ثادحإ 2

3 çé1,00 طيقنتلاب يقسلا ماظن ةئي 

 1.00 ةi^Wا

    X       

 - ةعام^iا

 f 0,2¢يفõ°لا ü†^Xõلا 4

 و تاباغلا و هايملل ةيماسلا ةيôودنملا

       X     0.2 ر`£تلا ةôراحم

 - ةعام^iا

 ءارضPeا تالا3iاو ةيمومعلا تاحاسلا  :>Jرفلا رو34ا
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 عورشملا عورشملا مقر

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

  تايافنلل بقارم حرطم ءانب

 ميدقلا حرطملا ةئيçé و

22.00 

 22.00 ةئpبلاب ةفل,ملا ةبدتنملا ةرازولا

  X X       

  ةعام^iا
 ءاعولا Xõفوت

  يراقعلا

 

 بلصلاو لئاسلا Vn8طتلا  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 1,326 ةيمومعلا ةرانإلل ساسأ5 ةيسمشلا ةقاطلا دامتعا 1
  1.126 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

  X X       

  0.20 ةعام^iا

 2,50 ةفيظن ئطاوش ةيلمع 2
 2,50 ئ®اوملل ةينطولا ةلا5ولا

X X X X X X 

  - ةعام^iا

 

 

 

 

 

 ةيuيبلا ةمادتسالاو ةيقاطلا ةعاجنلا  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 )م9رد نويلم(

 ءا5رشلا
 تام9اسملا

 )م9رد نويلم(

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       X X    0.80 يtاذ 0,80 يراقع يطايتحا ءانتقا 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با78لا دادعvو n8معتلا  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 tلا ميمعüاب  ر4وشi^اذ 1,00 ةعامtا(يi^1.00  )ةعام   X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نالوPiاو n8سلاو لقنلا  :>Jرفلا رو34ا
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  :ثلاثلا >;يتا78سالا رو34ا

 يرش}لا لامسأرلا نnمثت
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 0,119 ةرغصملا مدقلا ةركل م4رم الل }Ö بعلم ميمرت 1
 0,095 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

  X         
 0,027 ةعام^iا

 9,00 ةاطغملا ةعاقلا ءانب 2

 2,00 ةi^Wا

        X X 4,00 ةضا4رلاو بابشلا 

 3.00 ةعام^iا

       11.5 ةفاقثلا ةرازو   

  11.5 نون داو ميمل5 ةWج Æ{ 23.00اقث زكرم ثادحإ 3
X X 

   

 ةعام^iا   
 Xõفوت

 راقعلا
      

 

 

 >Äاقثلا و �~{اAرلا طيشDتلاو بابشلاو ةلوفطلا   :>Jرفلا رو34ا
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 عورشملا عورشملا مقر

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا
 نويلم( تام9اسملا

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 0,784 )ي®اثلا رطشلا( ميüيلا راد ءانب 1

 0,784 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

  X X       اi^فوت  ةعامXõ يراقعلا ءاعولا 

  ةبكاوملا efطولا نواعتلا

 2.325 ةبلاطلا و بلاطلا ةماقإ ثادحإ 2

 1.925 ة4رشáلا ةيمنتلل ةيل`_ا ةردابملا

   X  X     
  hf 0.4يلقإلا سل^_ا

 يراقعلا ءاعولا Xõفوت  ةعام^iا

 

 ةشاشN وأ ةقاعإ ةيعضو >Ä صاÅeألا    :>Jرفلا رو34ا
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  :عÜارلا >;يتا78سالا رو34ا

 ةيل34ا ةماP4áا ةAوقت
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 عورشملا عورشملا مقر

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 tاذ 1,20 ةعام^[ل ةيمقرلا ةرادإلا ز4زعt1.20 ي    X X X X X 

 X X X X X X  2.00 يtاذ 2,00 ةماع تاسارد 2

  

 

 

 

 اâäيدحتو ةيعامPiا ةرادإلا ةنمقر  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 X X X X X     )ةعام^iا(يtاذ 0,60 ة4رشáلا دراوملا ن4و,ت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةAرش}لا دراوملا n8بدت  :>Jرفلا رو34ا
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 مقر

 عورشملا
 عورشملا

 ةفل,لا

 ة4ريدقتلا

 نويلم(

 )م9رد

 ءا5رشلا

 تام9اسملا

 نويلم(

 )م9رد

 زاجنإلا ةنس

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 X X X X X    0.12 يtاذ 0,12 ةرادإلا لي9أت و WXYجت 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيعامPiا Påاصملا ليNأت  :>Jرفلا رو34ا
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  عب.تو ذيفنت ةموظنم

 :لمعلا جمانرب مييقتو ن2يحتو
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 :ةعامEFا لمع جمانرب ن2يحتو ذيفنتو مييقتو عب.ت ةموظنم .1

 ماMحأب المعو،تاعامEFاب قلعتملا 14-113 =>يظنتلا نوناقلا نم  94و 78 ن.تداملا تايضتقمل اقبط

 يونس رdرقت دادعإب مزلم `_امEFا سلF^ا س\ئر ناف 2-16-301 مقر يقيبطتلا موسرملا نم 13 ةداملا

fgإ فدjk ا لمع جمانرب ذيفنت مييقتEFةعام. 

 سايق عم ةعامEFا لمع جمانرب `| ةجردملا عyراشملا زاجنإ ةبسt لوح تانايب،رdرقتلا اذr نمضتdو

 .جماÉÑلاو عyراشملا عبÇت ةموظنم `| اÅgلإ راشملا اÄg ةقلعتملا ةيلاعفلا تارشؤم

 ،جماÉÑلاو عyراشملل ةدوصرملا ةيداملا تايناMمإلا رdرقتلا نمضتي نأ بجي ،كلذ jkإ ةفاضإلاÖو

 .اrزواجتب ةنيمقلا لولEîا حاëÑقا عم ،اrزاجنإ ضëÑعê دق =èلا تاrاركإلااذكو

 كلذك مزلم `_امEFا سلF^ا س\ئر نإف ،هالعأ روñذملا موسرملا نم 15 ةداملا تايضتقمل اقبطو

 ءادبإل سلجملل ةمئادلا ناõFلا ökع ةعامEFا لمع ططخم ذيفنت مييقتب قلعتملا يونسلا رdرقتلا ةلاحإب

 ةرود لوأ `| رdرقتلا اذr ةعامEFا سلجم سرادتي نأ ökع ،اموي ن.ثالث لجأ لخاد كلذو ،ھصوصخب يأرلا

 بجي امك ةحاتملا لئاسولا عيمجب يونسلا رdرقتلا ص£õم رشt متي نأو ،اrدقع¢ ةيئان°تسا وأ ةيداع

êا رقمب ھقيلعEFةعام. 

|` rرقتلا اذdع رصتقن نل رök راقتلا دادعإب ةقلعتملا ةينقتلا رومألاdغايصو رßgع لمعنس لب ،اök 

 ةيقيقح ةدع ،مييقتلاو عبÇتلا تاودا بناج jkا مضي ،الماMتم اجمانرب تاعامEFا يديا ن.ب عضن نا

   ،دراوملا ةئبعêو لصاوتلاو ةعفارملل

 لجأ نم بلطتdو ،ةيلî^ا ةيمنتلا داع´أ فلتخم `| لخدتلاب حمس¢ ةعامEFا لمع جمانرب نإ

 تاسسؤملاو ةيجرا£Eا EØاصملا نم اßgئبعê نكمي ىرخأ دراومو ،ةعامõFل ةيتاذ تايناMمإ كلذ قيقحت

 .`jودلا نواعتلاو يtدملا عمتF^او صا£Eا عاطقلاو ةماعلا تالواقملاو ،ةلودلا تاñرشو ةيمومعلا

 لسلسم نم أزجتيال اءزج ،ةعامEFا لمع جمانرب ن.يحتو مييقتو عبÇتو ذيفنت ةيلمع ÉÑتعêو

 `| ةجردملا عyراشملا زاجنإ مدقت ökع مكEîاب عبÇتلا حمس¢ ذإ ،ةيعامEFا ةيكراشÇلا ةجمÉÑلاو طيطختلا

 فادrألاو جئاتنلا jkإ لوصولا ىدم ريدقتو ،اßgبقارمو لامعألاو ةطشtألاÑ.بدت نسحو ،جمانÉÑلا

 ةمءالم دصق ةdرورضلا تاليدعتلاب مايقلاو ،رطسملا لمعلا جمانرب ذيفنت نم دكأتلا كلذكو،ةعقوتملا

 .ةرظتنملا جئاتنلا غولبل ةطشtألا عم دراوملا

 ةددعتم بناوج نم عyراشملا ذيفنت مدقت مييقت jkإ فدfg ةعامEFا لمع جمانرب عبÇت نأ امك

 ةداعإب امإ ،زاجنالا روط `| عورشم لMب ةقلعتملا تارارقلا ذاختاو )...جئاتنلاو ةدوEFا،لاجآلا،ةفلMتلا(

 .ھتلصاومب صيخëÑلا وأ طاش∑لا ةعجارم وأ،دراوملا مdوقت
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 دادعªو ،ةيلاملا دراوملا ةئبعêو ةعفارملا لمشê ةطشtأ زاجنإ =∫πتقي ةعامEFا لمع جمانرب ذيفنت نإ  

 ةجرد سايقو ،طط£^ا تايلمع عبÇتب حمسê ،ةيملع تارشؤم عضو بجوتس¢ امك،لصاوتلل ططخم

 .ةيناث ةºج نم ةيلî^ا ةيمنتلا ökع لمع جمانرب ذيفنت عقوو راثآو ،ةºج نم ن.لعافلا ةكراشم

 لاغشألاو ةزºجألاو تاودألاو تايلآلا فلتخم مضت ،قdرط ةطdرخ عضو مت\س رdرقتلا اذr `|و

 .ةعامEFا لمع جمانرب ذيفنت ةبكاومل ةdرورضلا

 :ةيلاملا دراوملا ةئبعêو ةعفارملا :الوأ •

 ،ةيفاقث ،ةيعامتجا( ةيلî^ا ةيمنتلا داع´أ فلتخم ةºجاومبةعامEFا لمع جمانرب حمس¢

ھقيقحت لجأ نم بلطتdو )ةي¿يب ،ةيداصتقا
ّ

 نكمي ىرخأ دراوم ،ةعامõFل ةيتاذلا تايناMمإلا jkإ ةفاضإلاب ،

 و يtدملا عمتF^ا و صا£Eا عاطقلا و ةdزكرماللا تائيºلا و ةلودلل ن.ع´ات ن.حنام وأ ن.لعاف نم اg¬لج

 .. √Eا ،`jودلا نواعتلا

 ةلحرم لMشê ،ةعامEFا لمع جمانرب ديسجتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا ةئبعê لجأ نم ةعفارملا ةلأسمف

 دقفdو ،`îö^ا ىوتسملا ökع طيطختلاو ةجمÉÑلا لسلسم لقرع¢ نأ نكمي اg¬ييغê نأ ذإ ،ةdرورضو ةمساح

 .ناMسلا هاجت اßgيقادصم ةعامEFا

 مل اذإ ةصاخ ،الdوط اتقو بلطتت نأ نكمي ثيح ،رطا£^ا ضعبب ةطاحم ةلحرملا هذr نأ Ñ.غ

 .`jاملا ∆.كëÑلا مدع اg¬قع¢

 :لصاوتلا ططخم :ايناث •

 اذrو .Ñ.خألا اذr حاجنإل ىوصق ةيمrأ ،ةعامEFا لمع ذيفنت راطإ `| ،لصاوتلا ططخم =∫»Çكي

 قdرفلا نممعدب `_امEFا =«قتلا قdرفلا ىدل ةdرورضلا ةيلمعلاو ةينقتلا تايافكلا رdوطتو ءانب بجوتس¢

 .ةبكاوملل =>يلقإلا

 ،اg اذ دح `| ةمولعملا رشjk tإ فدfg ال ،ةعامEFا لمع جمانرب ذيفنت راطإ `| `…يتاëÑسالا لاصتالاف

 جئاتنلاو فادrألا قيقحت `jاتلاÖو ،ھسفن جمانÉÑلل لاعفلاو ÃØانلا ذيفنتلا `| ةمrاسملا jkإ Àkس¢ لب

 .ةاخوتملا

 :ةعامEFا لمع جمانرب عبÇت :اثلاث •

êتعÉÑ تلا ةيلمعÇا لمع جمانرب ذيفنتو دادعإ لسلسم نم ءزجتي ال اءزج عبEFزاجنإ لالخف ،ةعام 

rلا اذÉÑتلا حمس¢ ،جمانÇاب عبEîع مكök راشملا زاجنإ مدقت ىدمو ةلاحyجوملا ةبقارملا( ھيف ةجردملا عºة/ 

Monitoring( إ لوصولا ىدم ريدقت اذكوjk ألاو جئاتنلاrةعقوتملا فاد. 



 

85 
 

 Ñ.سل ن.مظتنملا ليلحتلاو ةبقارملا jkإ ةفداºلا ةطشtألاو لامعألا لج لمشê ةيلمع وr عبÇتلا نإ

  :فدÄg ،لمعلا جمانرب `| ةجردملا ةطشtألا

 ،رطسم وr امك لمعلا جمانرب ذيفنت نم دكأتلا •

 ،ةdرورضلا تاليدعتلاب مايقلاو ةلمتî^ا قراوفلا Ñ.سفتو فشك •

 .ةبقترملا جئاتنلا غولبب حمسê ةيلاEîا ةطشtألا/دراوملا ةمءالم نأ نم دكأتلا •

 :مييقتلا :اع´ار •

 مييقتلا جئاتن `öمعتسمÖو )اددرت لقأ( ھتلودجÖو ةعساولا ھتميقب عبÇتلا نع مييقتلا ∆.متي

 تامظنم ،ةحناملا تاEFºاو نويمومعلا ءاñرشلا ،`îö^ا =∫Ÿايسلا رارقلا باî◊أ مºسأر ökعو ،)تايصوت(

 ةباجتسالاو `îö^ا نأشلل =∫Ÿايسلا Ñ.بدتلا ن.سحت jkإ فدg  ةيلمع اg⁄إ .نوديفتسملاو يtدملا عمتF^ا

 .لضفأ ش\عل اg⁄اMس تاعلطتل

 ةيلî^ا ةسايسلا سسأ صوص£Eاب لئاسyو ،"`Àمتجم عورشم" نم ھتيعجرم مييقتلا دمتس¢

 ھيجوت ةداعإ ökع ةدعاسملا jkإ فدg  ،ماعلا نأشلا Ñ.بدتل ةديدج ةفاقث قلخ jkإ يمري طاشt ھنإ ،ةعبتملا

 فادrأ صخي وºف .`_امEFا راطإلا ‹èح زواجتdو =∫Ÿايسلا رارقلل عضخي مييقتلاف .ةعبتملا ةسايسلا

 لئاسولاب ةطبترملا فادrألاو )ةلصلا ةبسانمو ةمئالم( ةيلî^ا ةيمنتلا تاناrرل رظنلاب ةعبتملا ةسايسلا

 ةسايسلاب ةجردملا فادrألاو )ةيلاعفلا( ةققî^ا جئاتنلل رظنلاب ةدوصرملا تايناMمإلاو )ماtfiFالا( ةئبعملا

 .)ةعاجنلا( ةققî^ا جئاتنلا عم ةنراقم

 :ةعامEFا لمع جمانرب ةعجارمو ن.يحت :اسماخ •

 ديدحتب قلعتملا 2-16-301 قيبطتلا ھموسرمو تاعامEFاب قلعتملا 14-113 =>يظنتلا نوناقلا ددحي

 تس `| ةعامEFا لمع جمانرب ةيحالص ةدم ،ھن\يحتو ھعبÇتو هذيفنتو ةعامEFا لمع جمانرب دادعإ ةرطسم

 `| ،ةديدEFا ةيالولا نم jkوألا ةنسلا ‹èح ذيفنتلا نم ةثلاثلا ةنسلا نم ءادتبا ھن\يحت نكمdو ،تاونس

 ن.يحتو ةعجارم عضختو ،`jاEîا جمانÉÑلا ةيحالص ةدم ءاضقنا دع´ ةيلاوملا ةلحرملا جمانرب دادعإ متي ن.ح

 .ةقداصملاو دادعإلا ةرطسم سفنل طط£^ا

 :ن.يحتلاو ةعجارملا فادrأ •

 .ةيعاطقلا جماÉÑلاو تاسايسلا وأ ةعامõFل ي‡اëÑلا لاF^ا مg  تادجتسم دوجو •

 .ةيعاطقلا تاسايسلاو ةيلاF^ا تاºجوتلاو جمانÉÑلا ن.ب ÉÑكأ ماtfiFا قيقحت `| ةبغرلا •

 ökع وأ يدادعإلا لسلسملا ىوتسم ökع جمانÉÑلا مييقت اrزرفأ =èلا صئاقنلا كرادت •

 .ذيفنتلا وا جماÉÑلاو تاراي£Eا ىوتسم

• êزعdكملا زÇلا تابسè= زرفأrا لمع جمانرب اEFةعام. 
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 ökعو ن.لعافلا لñ فرط نم ھجمارÖو ھتارايخو جمانÉÑلل يقيقح =«بتو كلمت jkإ لوصولا •

 .ن.يعامEFا ن.لوؤسملا مºسأر

 .ةيمومعلا تاسسؤملاو ةdرادإلا EØاصملا `| ن.لوؤسملل عسوأ طارخنا قيقحت •

 .ن.لعافلاو ءاñرشلا ةفاñ تالخدت لمعلا جمانرب لمش¢ نأ ökع صرEîا •
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 :عب3تلل ةينقتلا لئاسولا .2

 مييقتلاو ذيفنتلا DEلمعB ةقلعتملا ة=ونسلا ر=راقتلا :لوألا رو78ا

 عـــــــــــ0راشملا عــــــــــب(ت ةذاذـــــــج

 ةينعملا ةنسلا

 مقر
 عورشملا

 عورشملا

 2 رشؤملا 11رشؤملا فد>لا

 فالغلا
 دوصرملا

 لوحت LMلا تاJاركإلا
 عورشملا زاجنإ نود

UV ھلاجآ 
 ة̂ح[قملا لولYZا

 زاجنإلا ةبس`
 ةياcd دنع ةعقوتملا

 ةنسلا

 زاجنإلا ةبس`
 ةياcd دنع ةيقيقYZا

 ةنسلا

 نkب iMسhلا قرافلا
 ةعقوتملا زاجنإلا ةبس`

 زاجنإلا ةبس̀و
 2ةيقيقYZا

 ةيتاذلا عlراشملا

        

        

        

 

                                                             
1 Jا زاجنإلا ةبسO8ةيقيق 

 زاجنإلا ةبسgh 100 = J ةfورضم 1 رشؤملا / 1 مقر رشؤملا – فدVلا :ةيلاتلا ةق=رطلاب _Tخألا اذ[ سايق مت=و ،ةيقيقO8ا زاجنإلا ةبسJو اXY دVعتملا زاجنإلا ةبسJ نTب قرفلا :2 رشؤملا 2
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 :عnراشملل lhامجإلا مييقتلا

 ةينعملا ةنسلا

 عlراشملا ددع ^nعتلا ةجرد 2 رشؤملا ةميق

  ةzولطملا لاجآلاو ^kياعملا قفو ^kسu عورشم %10 نم لقأ

  ةلوبقم %20 |}إ %10 نم

  ةطسوتم %50 |}إ %21 نم

  ةلوبقم ^kغ %80 |}إ %51 نم
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 زاجنإلا ةعاجنل يونسلا عب3تلا ةذاذج

 

  ةضوفرم %100 |}إ %81 نم

 ةينعملا ةنسلا

 2 رشؤملا 1 رشؤملا فد>لا

 ةنسلا ةياcd دنع ةيقيقYZا زاجنإلا ةبس` ةعامYÉا لمع جمانرب زاجنإل ةعقوتملا ةبسhلا
 زاجنإلا ةبس̀و ةعقوتملا زاجنإلا ةبس` نkب iMسhلا قرافلا

 ةيقيقYZا
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  :ةيلاتلا تايطعملا رابتعالا نkعå ذخألا متي ةكارشلا راطإ UV وأ يáاذلا ل0ومتلاب ةقلعتملا كلت ءاوس عlراشملا زاجنإ ةيلاعفب ةقلعتملا تارشؤملا باس(حا ةيلمع دنع

  لاغشألا زاجنëو تاساردلا دادعëو راقعلا ءانتقا مزلتسLM áلا عlراشملا •

 لاغشألا زاجنإ مث تاساردلا دادعإ مزلتسLM áلا عlراشملا •

 تاسارد نع ةرابع نوìت LMلا عlراشملا •

  :V}اتلا لìشلا |ïع بسhلا باس(حا متي |}وألا ةلاYZاب رمألا قلعتي امدنع ةيلاتلا ةيباسYZا ةيلمعلا قفو كلذو

 %40 لاغشألا زاجنإ ،%40 تاساردلا دادعإ ،%20 راقعلا ءانتقا •

UV اYZ60 :لاغشألا زاجنإ ،%40 تاساردلا :ةيناثلا ةلا% 

 :ةعامOxا لمع جمانرب ذيفنت ةبسJ باس3حا

 جما̂نöلا عlراشم عورشملا مقر
 ةياcd دنع ةعقوتملا زاجنإلا ةبس`

 ةنسلا

 ةياcd دنع ةيقيقYZا زاجنإلا ةبس`

 ةنسلا
 ة0ريدقتلا وأ ةيقيقYZا ةفلìلا

     

     

     

     

     

     

     



 

91 

 

ةيلصفلا ر=راقتلا :يJاثلا رو78ا  

 ةينعملا ةنسلا

 مقر
 عورشملا

 عورشملا

 مدقت ةبس` 2 رشؤملا 13رشؤملا فد>لا
 زاجنإ

 عورشملا
 لالخ

 لصفلا
 ùMعملا

 تاzوعصلا
 تاJاركإلاو

 ة̂ح[قملا لولYZا
 زاجنإلا ةبس`

 ةياcd دنع ةعقوتملا

 ةنسلا

 زاجنإلا ةبس`
 ةياcd دنع ةيقيقYZا

 لصفلا

 ةيقيقYZا زاجنإلا ةبس`
 لصفلا ةياcd دنع

 قباسلا

 ةيتاذلا عlراشملا

        

        

        

        

        

 

                                                             
3 Jا زاجنإلا ةبسO8ةيقيق 
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Jراشملا زاجنإ بسnةعقوتملا ع 

 عlراشملا زاجنإل ةعقوتملا ة0ونسلا بسhلا

 

 ةعقوتملا زاجنإلا بس` عورشملا تانايب

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 فد>لا عورشملا نkطوتلا مقرلا
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 :سر%ف

 

 ةحفصلا 

 02 ماع ميدقت

 03 يCاABلا لا?<ا ميدقتو ماعلا راطإلا

 23 جئاتنلا ميدقتو يCاABلا صيEFGلا

 31 ةعام?Sل QRخادلا ليلحتلا

 42 تاقفنلاو دراوملا مييقت

 60 ةعام?^ا لمع جمانرب

 83 ةعام?^ا لمع جمانرب مييقتو نcيحتو عبEتو ديفنت ةموظنم

	
 

 


