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 شكش ٔػشفبٌ

 
انقدض )أزٚظ( ثبنشكس ٔانزقدٚس يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نهزؼبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انزًُٛةخ   -ٚزقدو يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ

(AECID ) . نزًٕٚهٓب ْرا انًشسٔع 

 

بد  ٔيغةةبنط انمةةديبد  قسٔٚةةكًةةب ٚزقةةدو انًؼٓةةد ثبنشةةكس انغصٚةةم انةةٗ انًعةةئٔنٍٛ انلهعةةـٍُٛٛٛ  ةةٙ انةةٕشازاد  ٔان     

انًشزسكخ  ٔانهغبٌ ٔانًغبنط انقسٔٚخ  ٔانغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ  نًب قديِٕ يٍ يعبػدح ٔرؼبٌٔ يغ 

 .  سٚق انجؾش خالل ػًهٛخ عًغ انجٛبَبد

 
أزٚظ أٚؼب رمض ثبنشكس عًٛغ انًٕظلٍٛ انرٍٚ ػًهٕا ؿٕال انؼبو انًبػٙ يٍ أعم اَغبش ْرا انؼًةم انةر٘ ٚٓةد     

 انٗ خديخ انًغزًغ انلهعـُٛٙ. 
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 يمذيت

 
عبءد ظهعهخ انكزٛجبد  ضانقدْرا انكزّٛت ْٕ عصء يٍ ظهعهخ كزٛجبد رؾزٕ٘ ػهٗ يؼهٕيبد شبيهخ ػٍ انزغًؼبد انعكبَٛخ  ٙ يؾب ظخ 

األٔػبع انًؼٛشٛخ  ٙ انًؾب ظةخ  ٔاػةداا انمـةؾ    ثٓد  رٕصٛق  انقدضْرِ َزٛغخ ندزاظخ شبيهخ نغًٛغ انزغًؼبد انعكبَٛخ  ٙ يؾب ظخ 

انزًُٕٚةةخ نهًعةةبػدح  ةةٙ رؾعةةٍٛ انًعةةزٕٖ انًؼٛشةةٙ نعةةكبٌ انًُـقةةخ  يةةٍ خةةالل رُلٛةةر يشةةسٔع  ازاظةةخ انزغًؼةةبد انعةةكبَٛخ ٔرقٛةةٛى           

انقدض )أزٚظ(  ٔانًًٕل يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نهزؼبٌٔ انةدٔنٙ يةٍ أعةم     –عبد انزـٕٚسٚخ    انر٘ ُٚلرِ يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخاالؽزٛب

 .(AECIDانزًُٛخ )

 

انةةٗ ازاظةةخ ٔرؾهٛةةم ٔرٕصٛةةق األٔػةةبع االعزًبػٛةةخ ٔاالقزظةةباٚخ  ٔانعٛبظةةٛخ  ٔٔ ةةسح انًةةٕازا انـجٛؼٛةةخ  ٔانجشةةسٚخ   ٚٓةةد  انًشةةسٔع 

. ٔانزةٙ ػهةٗ   انقةدض  انسٚلٛةخ ٔانًًٓشةخ  ةٙ يؾب ظةخ    خ  ٔانقٕٛا انؾبنٛخ انًلسٔػخ  ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزـٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبؿق ٔانجٛئٛ

أظبظةةٓب ًٚكةةٍ طةةٛبرخ انجةةسايظ ٔاألَشةةـخ  ٔاػةةداا االظةةزسارٛغٛبد ٔانمـةةؾ انزًُٕٚةةخ انالشيةةخ نهزملٛةةي يةةٍ أصةةس األٔػةةبع انعٛبظةةٛخ    

 .ثبنًٛبِ  ٔانجٛئخ  ٔانصزاػخانًعزقسح  ٙ انًُـقخ  يغ انزسكٛص ثظلخ خبطخ ػهٗ انًعبئم انًزؼهقخ  ٔاالقزظباٚخ ٔاالعزًبػٛخ رٛس

 

ٙ        انقةدض ًٚكٍ االؿالع ػهٗ عًٛغ أانخ انزغًؼبد انعةكبَٛخ  ةٙ يؾب ظةخ      :ثةبنهتزٍٛ انؼسثٛةخ ٔاالَغهٛصٚةخ ػهةٗ انًٕقةغ االنكزسَٔةٙ انزةبن

http://vprofile.arij.org. 
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 لطُت بهذةدنٛم 
 

 فٛضٚبئٛتانًٕلغ انضغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

)انًعب خ األ قٛخ ثٍٛ يسكص  ْٕائٙ كى 12.4ٔػهٗ ثؼد   انقدضيدُٚخ  رسة شًبل  ٔرقغ انقدضيؾب ظخ  ثهدادْٙ اؽدٖ   قـُخ ثهدح

 خسائت أو انهؾىقسٚخ ٔيٍ انتسة   ثٛذ ػُبٌثهدح   ٔيٍ انشًبل ٔ انقجٛجخثهدح ثدٔ  ٚؾدْب يٍ انشسق  يُٓب( انقدضٔيسكص يدُٚخ  جهدحان

 .)1ظس انمسٚـخ زقى )أَ (2012أزٚظ   -)ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ قسٚخ انؼُبة )انمؾ األخؼس( ٔيٍ انغُٕة

 

 لطُت بهذة: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚطت 

 
 2012أزٚظ   –ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ انًصذس:

 

يهةى  أيةب يؼةدل ازعةبد      605.8يزسا  ٕق ظـؼ انجؾس  ٔٚجهغ انًؼةدل انعةُٕ٘ نطيـةبز  ٛٓةب ؽةٕانٙ       671ػهٗ ازرلبع  قـُخ ثهدحرقغ 

  (.2012  أزٚظ –انًؼهٕيبد انغتسا ٛخَظى )ٔؽدح  %61دل انسؿٕثخ انُعجٛخ ؽٕانٙ ازعخ يئٕٚخ  ٔٚجهغ يؼ 16انؾسازح  ٛظم انٗ 

 

قجةةم انعةةهـخ انٕؿُٛةةخ رةةى رؼٛٛةةُٓى يةةٍ   ػؼةةٕا 11يةةٍ انًغهةةط انؾةةبنٙ ٚزكةةٌٕ ٔو  1997ػةةبو   ةةٙ قـُةةّ ًؾهةةٙانًغهةةط انرةةى رؤظةةٛط 

انًغهةط ظةٛبزح نغًةغ انُلبٚةبد  ثبإلػةب خ انةٗ         ًزهة. ٚ ٕٔٚعد نهًغهط يقس اائى يهة..    يٕظي 13ٚؼًم  ٙ انًغهط كًب انلهعـُٛٛخ  

 .(2010 يٛبِ )يغهط يؾهٙ قـُخ ٔأعٓصح طٛبَخ   رساكزٕزٔظٛبزح ثٛ. أة  

 

 قٕو ثٓب  يب ٚهٙ: ٚانزٙ   ًغهط انًؾهٙانٔيٍ يعئٔنٛبد 

 .شجكخ ايداا يٛبِ انشسة ٔطٛبَزٓب 

 العزًبػٛخعًغ انُلبٚبد  شق ٔرؼجٛد انـسق ٔرُظٛي انشٕازع  ٔرقدٚى انمديبد ا. 

 جهدحػًم يشبزٚغ ٔازاظبد خبطخ ثبن. 

 . رٕ ٛس ظٛبزح اظؼب 
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 َبزة حبسٚخٛت
 

. ٔال رةصال انكزةت انزبزٚمٛةخ ٔانمةسائؾ األصسٚةخ رةركسْب ثٓةرا االظةى         ْةٙ يدُٚةخ انكلٛةسح انًةركٕزح  ةٙ انؼٓةد انقةدٚى.       ثهدح قـُخ ٚؼزقد ثؤٌ 

ُْةب  اخةزال  ؽةٕل رعةًٛخ انجهةدح ثقـُةخ  ؽٛةش أٌ انةجؼغ ٚؼزقةد ثةؤٌ           . ٔ(2010)يغهط يؾهةٙ قـُةخ     انلسَغخ ثآصبكبَب كرن. ٔذكسْب

 ٚزُبقهٓب انُبض  ًٛب ثٛةُٓى  انسٔاٚخ انزٙ ٚؼزقد انجؼغ اٜخس ثؤٌ عرٔز االظى ػسثٛخ يٍ كهًخ قـُّب  اذ أٌ  عرٔز االظى زٔيبَٛخ   ٙ ؽٍٛ

)يغهةط يؾهةٙ    ٌ قـُةخ بأؿهةق ػهةٗ ْةرا انًكة    ْٔكةرا    ظةكُب ثًؼُةٗ    قـُةب  قةبل  ٔطم انغد انكجس نهقجٛهخ رهةٗ انقسٚةخ   ػُديب رقض ثؤَّ 

   .(2010قـُخ  

 

ٍ انؾعٍٛ انعجؾ اثٍ أيٛةس انًةئيُٛ   ثُْٙى   ٔح قـُخ يٍ انؾعٍُٛٛٛ  ٔٚؼٕا أطم ظكبٌ ثهدو 1931زٚخ اَشبء انزغًغ انٗ ػبو ٔٚؼٕا رب

   ّ  ظةزقسٔا  ةٙ قـُةخ )يغهةط يؾهةٙ قـُةخ       ا٘ يٕظةٗ  ؽزةٗ ا    ٔقةد ْغةسٔا انغصٚةسح انؼسثٛةخ انةٗ ٔا     ػهٙ ثٍ أثٙ ؿبنةت كةسو او ٔعٓة

 (. 1)اَظس انظٕزح زقى  (2010

 

  

 لطُت بهذة يٍ يُظش: 1 صٕسة

 
 

 

 األيبكٍ انذُٚٛت ٔاألرشٚت
 

ٙ يعةغد   :ْىيعبعد   أزثؼخ قـُخ ثهدحٕٚعد  ٙ  ٘  أثة ػًةسٔ ثةٍ   يعةغد  ٔ  نلةبزٔق يعةغد ؽًةصح ثةٍ ػجةد انًـهةت  يعةغد ا        ذز انتلةبز

خسثةخ أو انهؾةى   ٔيُٓةب: خسثةخ انجةٕٚسح  خسثةخ انكلٛةسح  خسثةخ ز ٛةدٚب          . كًب ٕٚعد ثؼغ األيبكٍ ٔانًُةبؿق األصسٚةخ  ةٙ انجهةدح      انؼبص

 .(2ـخ زقى )أَظس انمسٚ (2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ  ٔرٛسْب
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 لطُت بهذة: انًٕالغ انشئٛغت فٙ 2خشٚطت 

 
 2012أزٚظ   –ٕيبد انغتسا ٛخٔؽدح َظى انًؼه انًصذس:

 

 انغكبٌ 
 

ثهةغ   قـُةخ  ثهةدح أٌ ػةدا ظةكبٌ     2007جٍٛ انزؼداا انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلةرِ انغٓةبش انًسكةص٘ نإلؽظةبء انلهعةـُٛٙ  ةٙ ػةبو        ٚ

انعةكُٛخ   أظةسح  ٔػةدا انٕؽةداد    1,069َعًخ يٍ اإلَبس  ٔٚجهةغ ػةدا األظةس     2,900َعًخ يٍ انركٕز  ٔ 2,923َعًخ  يُٓى  5,823

 ٔؽدح. 1,157

 

 انفئبث انؼًشٚت ٔانضُظ
 

% ػةًٍ  42.5   كةبٌ كًةب ٚهةٙ:   2007نؼةبو   قـُةخ  ثهةدح   أٌ رٕشٚةغ انلئةبد انؼًسٚةخ  ةٙ     د انزؼداا انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍأظٓسد ثٛبَب

ٔ  64 -15% ػةًٍ انلئةخ انؼًسٚةخ    51.7ػبيب   15انلئخ انؼًسٚخ أقم يٍ  يةب  ًةب  ةٕق. كًةب     ػب 65% ػةًٍ انلئةخ انؼًسٚةخ    2.3ػبيةب  

 %.49.8%  َٔعجخ اإلَبس 50.2  أ٘ أٌ َعجخ انركٕز 100 :100.8  ْٙ جهدحأظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس  ٙ ان

 

 انؼبئالث

 
 (.2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ  ؿّػبئهخ ٔ  ؽٕشّٛ ػبئهخ  انلقّٛ  ػبئهخ شبظُخ: ػبئهخ يُٓب  ػدح ػبئالديٍ  قـُخ ثهدحٚزؤني ظكبٌ 

 

 انخؼهٛى لطبع
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%. ٔيٍ يغًٕع انعكبٌ انًزؼهًٍٛ  73 يُٓب %  ٔقد شكهذ َعجخ اإلَبس4  ؽٕانٙ 2007ػبو  قـُخ ثهدحظكبٌ ثهتذ َعجخ األيٛخ ندٖ 

آَةةٕا  % 12% آَةةٕا ازاظةزٓى اإلػدااٚةةخ   32  % آَةةٕا ازاظةةزٓى االثزدائٛةخ 32.5% ٚعةزـٛؼٌٕ انقةةساءح ٔانكزبثةخ    13.6كةبٌ ُْةةب   

  ؽعةت انغةُط ٔانزؾظةٛم    قـُةخ  ثهةدح   ٚجةٍٛ انًعةزٕٖ انزؼهًٛةٙ  ةٙ     1% إَٓا ازاظةزٓى انؼهٛةب. انغةدٔل زقةى     5.7ٔ ازاظزٓى انضبَٕٚخ 

 .2007انؼهًٙ نؼبو 

 

 2007 ،ٔانخحصٛم انؼهًٙ انضُظ حغب( فأكزش عُٕاث 10)لطُت  بهذة عكبٌ: 1صذٔل 

 أيٙ انضُظ

ٚؼشف 

انمشاءة 

 ٔانكخببت

 ربَٕ٘ د٘إػذا ابخذائٙ
دبهٕو 

 يخٕعط
 بكبنٕسٕٚط

دبهٕو 

 ػبنٙ
 ةدكخٕسا يبصغخٛش

غٛش 

 يبٍٛ
 انًضًٕع

 2,027 8 3 3 - 67 52 258 705 656 231 44 ذكٕز

 2,010 12 1 4 3 61 35 228 573 656 318 119 اَبس

 4,037 20 4 7 3 128 87 486 1,278 1,312 549 163 انًضًٕع

 .2009لهعـُٛٙ  انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء ان انًصذس:

 

يدزظةةزٍٛ  جهةةدحٕٛعةةد  ةةٙ ان   2010/2011 ةةٙ انؼةةبو اندزاظةةٙ  قـُةةخ ثهةةدحأيةةب  ًٛةةب ٚزؼهةةق ثًئظعةةبد انزؼهةةٛى األظبظةةٛخ ٔانضبَٕٚةةخ  ةةٙ   

 ٍ ٔ ًةةب ٚةةزى ااازرٓ ؽكةٕيٛزٛ   ٔيدزظةةخ ربثؼةخ نٕكبنةةخ انتةةٕس اندٔنٛةةخ  ظةخ خبطةةخ يدزٔ  انزؼهةٛى انؼةةبنٙ انلهعةةـُٛٛخ يةٍ قجةةم ٔشازح انزسثٛةةخ 

 .(2 زقى غدٔلاَظس ان) (2011  انقدض -خ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى)يدٚسٚ

 

 2010/2011حغب َٕع انًذسعت ٔانضٓت انًششفت نهؼبو انذساعٙ  حٕصٚغ انًذاسط فٙ بهذة لطُت :2صذٔل 

 َٕع انًذسعت انضٓت انًششفت اعى انًذسعت

 ذكٕز خٛؽكٕي األظبظٛخيدزظخ ذكٕز قـُّ 

 ذكٕز خٛؽكٕي قـُخ انضبَٕٚخ يدزظخ ذكٕز 

 يمزهـخ خبطخ انًغد أثُبءيدزظخ 

 اَبس ٔكبنخ األظبظٛخيدزظخ ثُبد قـُخ 
 .2011  يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انًصذس: 

 

)يدٚسٚةخ  ٔيؼهًةخ  يؼهًةب   82ؿبنجب ٔؿبنجخ  ٔػدا انًؼهًةٍٛ   1,690طلب  ٔػدا انـالة  52 قـُخ ثهدح ٚجهغ ػدا انظلٕ  اندزاظٛخ  ٙ

ؿبنجةةب  21ٚجهةةغ  قـُةخ  ثهةةدحٔرغةةدز اإلشةةبزح ُْةب انةةٗ أٌ يؼةدل ػةةدا انـةةالة نكةم يؼهةةى  ةٙ يةةدازض      (.2011  انقةدض  -زسثٛةخ ٔانزؼهةةٛى ان

 (.2011)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى  كم طي ٙ ؿبنجب ٔؿبنجخ  33انكضب خ انظلٛخ ٔرجهغ  ٔؿبنجخ 

 

 زقى انغدٔل .ؿلاًل ٔؿلهخ 196انكهٙ ٚجهغ ػدا األؿلبل . عٓخ خبطخ رًٓبلبل  رشس  ػهٗ ااازؿنط زٔػزٍٛ قـُخ ثهدحكًب ٕٚعد  ٙ 

 ؽعت انغٓخ انًشس خ ٔاإلظى.  جهدحرٕشٚغ زٚبع األؿلبل  ٙ ان ٕٚػؼ 3

 

 انًششفت ٔانضٓت االعى حغب انبهذة فٙ األطفبل سٚبض حٕصٚغ: 3صذٔل 

 انضٓت انًششفت ػذد األطفبل انشٔضت عىا

 عٓخ خبطخ 108 انًغد بءأثُزٔػخ 

 عٓخ خبطخ 88 ُخشْٕز قـزٔػخ 

 .2011  ٔانزؼهٛىيدٚسٚخ انزسثٛخ  انًصذس:

 

  ٙ ثهدح قـُخ ثؼغ انؼقجبد ٔانًشبكم  يُٓب: انًدزظخ األظبظٛخ قدًٚخ ٔيصاؽًخ ثبنـالة ٔرٛس يئْهخ.ٕٚاعّ قـبع انزؼهٛى 
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 لطبع انصحت
 

ٙ   يسكةص  ٕٚعةد  ػدح يسا ةق طةؾٛخ  ؽٛةش     قـُخ ثهدحرزٕ س  ٙ  يسكةص ػةالط     خةبص  ٔؿلٕنةخ  يسكةص أيٕيةخ    انٓةالل األؽًةس انلهعةـُٛ

 ٔ ٙ ؽبل. ٔظٛبزح اظؼب   خبطخ طٛدنٛخ  خبطخ أؿلبل ػٛباح  ( NGO)أظُبٌ  ؿت حػٛبا خبطخ  ػبوؿت  ػٛباح  خبص ؿجٛؼٙ

سكص انقدض أٔ اإلربصةخ انـجٛةخ  ةٙ ثهةدح     أٔ يػدو رٕ س انمديبد انظؾٛخ انًـهٕثخ  ٙ انجهدح  بٌ انًسػٗ ٚزٕعٌٕٓ انٗ يسكص انكسيم 

 كى 7. أٔ انزٕعّ انٗ طؾخ انٕكبنخ  ٙ ثٛذ ظٕزٚ. ٔانزٙ رجؼد ػٍ انزغًغ ؽٕانٙ كى 5ؼٓى ٚجؼدٌٔ ػٍ انزغًغ ؽٕانٙ ؽٛش عًٛ  ثدٔ

 (.2010)يغهط يؾهٙ قـُخ  

 

 خ ػهٗ يداز األظجٕع.ػدو رٕ س انًساكص انـجٛ ٚكًٍ  ٙ أًْٓبانًشبكم ٔثؼغ  قـُخٕٚاعّ قـبع انظؾخ  ٙ ثهدح 

 

اشنطة ااقاتصادية األ
 

 % يةٍ انقةٕٖ انؼبيهةخ   42  ؽٛش ٚعزٕػت ْرا انقـةبع  ظٕق انؼًم اإلظسائٛهٙ أًْٓبػدح قـبػبد   ػهٗ قـُخ ثهدحٚؼزًد االقزظبا  ٙ 

 (.1)اَظس انشكم زقى  (2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ 

 

ٌ      2010ظةُخ  ثّ يؼٓد أزٚظ  ةٙ   انر٘ قبو ٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙ رٕشٚةغ األٚةد٘ انؼبيهةخ     ثٓةد  رؾقٛةق اندزاظةخ انؾبنٛةخ  ثةؤ

   يب ٚهٙ:قـُخثهدح ؽعت انُشبؽ االقزظبا٘  ٙ 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.42ظٕق انؼًم اإلظسائٛهٙ  ٔٚشكم % 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.21  ٔٚشكم انٕظبئيقـبع % 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.16  ٔٚشكم انظُبػخقـبع % 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.11ٔٚشكم   انمديبدقـبع % 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.5قـبع انزغبزح  ٔٚشكم % 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.5قـبع انصزاػخ  ٔٚشكم % 

 

 لطُت بهذة: حٕصٚغ انمٕٖ انؼبيهت حغب انُشبط االلخصبد٘ فٙ 1شكم 

 
 .2010 : يغهط يؾهٙ قـُخ انًصذس
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ّ نجٛةغ انمؼةبز    ديؾةال  3  ؾًةخ يه  خثقبنة  70ظباٚخ ٔانزغبزٚخ  ٕٛعد  ةٙ انزغًةغ   نًئظعبد االقزأيب يٍ ؽٛش انًُشآد ٔا  9  ٔانلٕاكة

 كعبزح ؽغس.ٔ نخ( أانُغبزح ...  نهظُبػبد انًُٓٛخ )كبنؾدااح ديؾال 6ٔ  نزقدٚى انمديبد انًمزهلخ ديؾال

 

ٔقةد رجةٍٛ أٌ انلئةبد االعزًبػٛةخ     . (2010ؾهةٙ قـُةخ    )يغهةط ي   %80انةٗ   2010ػةبو   ةٙ   قـُةخ  ثهةدح ٔطهذ َعجخ انجـبنةخ  ةٙ   ٔقد 

  .(2010)يغهط يؾهٙ قـُخ   قـبع انصزاػخ َزٛغخ اإلعساءاد اإلظسائٛهٛخ  ْٙ جهدحاألكضس رؼسزا  ٙ ان

 

 انمٕٖ انؼبيهت  
 

% يٍ 31.3ُب    أٌ 2007ْػبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ أظٓسد ثٛبَبد انزؼداا انؼبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 53.4% يٍ انعكبٌ رٛس َشٛـٍٛ اقزظباٚب )يُٓى 68.1% ٚؼًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  63.9انعكبٌ كبَٕا َشٛـٍٛ اقزظباٚب )يُٓى 

 (. 4 )اَظس انغدٔل زقى% يٍ انًزلسرٍٛ ألػًبل انًُصل(37.4انـالة  ٔ

 

 2007 ،انؼًم بمٕٖ ٔانؼاللت انضُظ حغب( فأكزش عُٕاث 10) لطُت عكبٌ :4صذٔل 

 انضُظ

 غٛش َشٛطٍٛ الخصبدٚب َشٛطٌٕ الخصبدٚب

غٛش 

 يبٍٛ
 انًضًٕع

 ٚؼًم

ػبطم ػٍ 

انؼًم 

)عبك نّ 

 انؼًم(

ػبطم ػٍ 

انؼًم )نى 

ٚغبك نّ 

 انؼًم(

 انًضًٕع

طبنب 

يخفشؽ 

 نهذساعت

يخفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبصض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

ٔال ٚبحذ 

 ػٍ ػًم

 انًضًٕع أخشٖ

 2,027 12 856 36 12 100 13 695 1,159 159 288 712 ركٕس

 2,010 12 1,895 11 7 86 1,016 775 103 9 - 94 إَبد

 4,037 24 2,751 47 19 186 1,029 1,470 1,262 168 288 806 انًضًٕع

.2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ   انًصذس:  

                     

 لطبع انضساػت
 

)اَظةس انغةدٔل    أزاع ظةكُٛخ  أًَةب  743ٔ أَى ْٙ أزاع قبثهخ نهصزاػةخ  1,857  يُٓب بأًَ 3,936ؽٕانٙ  قـُخ ثهدحيعبؽخ  رجهغ

 (.3ٔخسٚـخ زقى   5زقى 

 

 ( ببنذَٔى انًغبحت) 2010نؼبو  لطُت بهذة فٙ األساضٙ اعخؼًبالث: 5 صذٔل

يغبحت 

انًغخٕطُبث 

ٔانمٕاػذ 

 تانؼغكشٚ

ٔيُطمت 

 انضذاس

يغبحت 

انًُبطك 

انصُبػٛت 

 ٔانخضبسٚت

األساضٙ 

 انًفخٕحت

انغبببث 

 انحشصٛت

بشن 

 يبئٛت

 يغبحت األساضٙ انضساػٛت

(15857)  
يغبحت 

األساضٙ 

 انغكُٛت

انًغبحت 

صساػبث  انكهٛت

 يٕعًٛت
 انًشاػٙ

بٕٛث 

 بالعخٛكٛت

صساػبث 

 دائًت

145 11 1,148 31 0 442 228 0 1,187 743 3,936 

 2012  ظأزٚ - ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ انًصذس:
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 لطُت بهذة: اعخؼًبالث األساضٙ ٔيغبس صذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 3خشٚطت 

 
 2012أزٚظ   –ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ انًصذس:

 

ٌ صزاػةخ ا ث قـُةخ ٔرشزٓس  .قـُخ ثهدح  ٚجٍٛ إَٔاع األشغبز انًضًسح ٔيعبؽبرٓب  ٙ 6انغدٔل زقى  أَةى   332ٙ ؽةٕان ٕٚعةد   ؽٛةش  نصٚزةٕ

 . نصٚزٌٕيصزٔػخ ثؤشغبز ا

 

 )انًغبحت ببنذَٔى( بهذة لطُتبألشضبس انًزًشة فٙ يغبحت األساضٙ انًضسٔػت ب: 6صذٔل 

 يشٔ٘ بؼهٙ األشضبس انًزًشة

 0 332 انصٚزٌٕ

 0 0 انؾًؼٛبد 

 0 215 انهٕشٚبد

 0 0 انزلبؽٛبد  

 0 5 نغٕشٚبدا

 0 309  ٕاكّ أخسٖ

 0 861 انًضًٕع
 .2010انقدض   -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس

 

انًعؼ   ٙ انًعبؽبد انصزاػٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاػخ ٔأزقبو أزٚظ )َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ(  انٗ أٌ الخزال ا ٔٚسعغ

ػهٗ رؼسٚي انًعبؽبد انصزاػٛخ  ( اظزُد2010ًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ )انغٓبش انانًٛداَٙ انر٘ رى يٍ قجم ٔشازح انصزاػخ ٔ

ٔؽعبة  رغصئخ ز غ  ؽٛش رى اػزجبز انؾٛبشاد انصزاػٛخ انلؼهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخ  ٔانؾٛبشاد انصزاػٛخ ؽغى يؾداا

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛغ. ثؼغ انًُبؿق انؾؼسٚخ ٔانًُبؿق انصزاػٛخ انزٙ رٕعد  ٛٓب انعبئدح  ٙ طتٛسح انؾغى انصزاػٛخ األزاػٙ

 ْٔرا األزاػٙ انلهعـُٛٛخ انًؾزهخ  ٙ عًٛغ أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاػبدٔيغصأح ) يهكٛبد طتٛسح ػبنٛخ يٍ ٔعٕا َعجخكزشي  ب

 .ٕٚػؼ انلسق  ٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاػٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 



 يحبفظت انمذط                                                                                                                         دساعت انخضًؼبث انغكبَٛت                      

 

 11 

 

   ٙ ٍ 10 أٌ )أزٚةةظ(   انقةدض  –انةةر٘ قةبو ثةةّ يؼٓةد األثؾةةبس انزـجٛقٛةخ     ٔرجةٍٛ يةٍ انًعةةؼ انًٛةداَ ٚقٕيةٌٕ ثزسثٛةةخ   قـُةةخ ثهةدح  ظةةكبٌ % ية

 (.7)اَظس انغدٔل زقى  (2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ  انًبػصٔاألرُبو ٔ األثقبز انًبشٛخ  يضم

 

 لطُت بهذة فٙ انحٕٛاَٛت انزشٔة: 7 صذٔل

لانخٕٛ انحًٛش انبغبل انذصبس انالحى انذصبس انبٛبض خالٚب َحم  األبمبس* األغُبو انًبػض انضًبل 

65 38,000 24,000 0 0 0 0 300 700 20 

 رشًم األثقبز  انؼغٕل  انؼغالد  ٔانضٛساٌ *

 .2010انقدض   -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس

 

 (.8انغدٔل زقى ( )اَظس 2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ  كى ؿسق شزاػٛخ 7ٕٛعد ؽٕانٙ    جهدحأيب يٍ ؽٛش انـسق انصزاػٛخ  ٙ ان

 

 ٔأطٕانٓب لطُت بهذة فٙ انضساػٛت انطشق حبنت ٚبٍٛ: 8صذٔل 

 ل )كى(انطٕ حبنت انطشق انضساػٛت

 - طبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 - طبنؾخ نعٛس انزساكزٕزاد ٔاٜالد انصزاػٛخ  قؾ

 5 طبنؾخ نًسٔز اندٔاة  قؾ

 2 رٛس طبنؾخ

 .2010  خيغهط يؾهٙ قـُانًصذس: 

 

 : ػٙ  ٙ ثهدح قـُخ ثؼغ انًشبكم أًْٓبٕٚاعّ انقـبع انصزا

 

  نهسػٙ.ػدو رٕ س يُبؿق 

 .األزاػٙ ٔػسح 

 .ٙيظبازح األزاػ 

 .ػدو انقدزح ػهٗ انٕطٕل انٗ األزاػٙ انصزاػٛخ 

 .ػدو رٕ س ػًبنخ 

 االقزظباٚخ.دػدو انغ ٖٔ 

 .ػدو رٕ س زأض انًبل 

 .ِػدو رٕ س يظباز انًٛب 

 

ادتاوالخدمدتاتةدعاالمؤسس

  
كًب ٕٚعد ػدح يئظعبد يؾهٛخ ٔعًؼٛبد رقدو خةديبرٓب نًمزهةي   ثسٚد.  شؼجخيُٓب:   انًئظعبد انؾكٕيٛخ انقهٛم يٍ قـُخ ثهدحٕٚعد  ٙ 

 يُٓب: (  2010 )يغهط يؾهٙ قـُخ  يغبالد صقب ٛخ ٔزٚبػٛخ ٔرٛسْب  ئبد انًغزًغ ٔ ٙ ػدح

 

 ٙٔرقةدٚى كب ةخ    جهةدح ثقؼةبٚب ان االْزًةبو  ثٓةد   زح انؾكةى انًؾهةٙ  ٔذنة.    يٍ قجةم ٔشا   1997ػبو  رؤظط :لطُت يضهظ يحه

 انمديبد انٗ ظكبَٓب.

   ٔشازح  ٔؽبنٛةب يعةغهخ  ةةٙ   1952رؤظعةذ ػةةبو   :نهُمةم  صًؼٛةت لطُةت انخؼبَٔٛةةت   ٙ رةةٕ س  عًؼٛةةخ رؼبَٔٛةخ نهُقةم    انُقةم  ْٔة

 نهًٕاؿٍُٛ خديخ انجبطبد انؼبيخ يٍ اعم انزُقم. 
  ٘انؼدٚةد يةٍ انُشةبؿبد ٔانةدٔزاد     يٍ قجم ٔشازح انسٚبػخ ٔانشةجبة  ْٔةٕ ٚقةٕو      1995بو رؤظط ػ: انشٚبضٙ لطُتَبد

 كسح انقدو  انشـسَظ ٔانكَٕغ  ٕ.يضم   انسٚبػٛخ

 ٙرضقٛلٛةخ نـةالة انزةٕعٛٓٙ ٔرةٕ ٛس يكزجةخ      أزاد  ىرقةدٚ    يةٍ قجةم ٔشازح انضقب ةخ    2007رؤظط ػةبو   :يشكض انشاشذ انزمبف

 .ػبيخ نهغًٛغ
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 عًؼٛخ خٛسٚخػجبزح ػٍ ْٙ   يٍ قجم ارؾبا انغًؼٛبد  2009ٔرؤظعذ ػبو  ٛت: لطُت نهخًُ صًؼٛت.  
 

 انبُٛت انخحخٛت ٔانًصبدس انطبٛؼٛت 
 

 انكٓشببء ٔاالحصبالث
 

. جهةدح دض انًظةدز انةسئٛط نهكٓسثةبء  ةٙ ان    ٔرؼزجس شةسكخ كٓسثةبء يؾب ظةخ انقة      1982ػبو يُر  شجكخ كٓسثبء ػبيخ قـُخ ثهدحٕٚعد  ٙ 

 ٕٔٚاعّ انزغًغ ثؼغ انًشبكم  ٙ يغبل انكٓسثبء يُٓب:   %.90ؽداد انعكُٛخ انًٕطٕنخ ثشجكخ انكٓسثبء انٗ ٔرظم َعجخ انٕ

 .قدو شجكخ انكٓسثبء 

 .ػدو انزمـٛؾ انعهٛى أصُبء رسكٛت انشجكخ 

 

 انٓةبري ٕنخ ثشةجكخ  % يٍ انٕؽداد انعكُٛخ يٕط60  ٔرقسٚجب جهدحانرؼًم يٍ خالل يقعى آنٙ ااخم   شجكخ ْبري جهدحكًب ٔٚزٕ س  ٙ ان

 (.2010  يغهط يؾهٙ قـُخ)

 

 انُمم ٔانًٕاصالث
 

ثبإلػب خ انٗ انكضٛس يٍ انعٛبزاد انتٛس قبََٕٛخ )يغهةط يؾهةٙ     رقٕو ثُقم انًٕاؿٍُٛ ػبيخ ثبطبد 4  ربكعٙ 18ٕٚعد  ٙ ثهدح قـُخ 

)يغهةط   انـةسق انلسػٛةخ  كةى يةٍ    17ٔانسئٛعةخ    كى يةٍ انـةسق   5ٙ انجهدح    ٕٛعد  جهدحأيب ثبنُعجخ نشجكخ انـسق  ٙ ان(. 2010قـُخ 

 (.9( )اَظس انغدٔل زقى 2010قـُخ   يؾهٙ

 

 لطُت بهذة فٙ انطشق حبنت: 9 صذٔل

 طٕل انطشق )كى(
 حبنت انطشق انذاخهٛت

 سئٛغت فشػٛت

 ٔيؼجدح. حؿسق عٛد .1 5 -

 ؿسق يؼجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 - 7

 ؿسق رٛس يؼجدح. .3 - 10

 2010 قـُخ يغهط يؾهٙ صذس: انً

 

 انًٛبِ
 

ػجةس   يةٍ خةالل يظةباز يشةزساح يةٍ شةسكخ يٛكةسٔد اإلظةسائٛهٛخ ٔذنة.          ثبنًٛبِ ثهدح قـُخثزصٔٚد ظكبٌ  رقٕو اائسح يٛبِ انؼلخ انتسثٛخ

ٙ يغهةط ي )% 80  ٔرظةم َعةجخ انٕؽةداد انعةكُٛخ انًٕطةٕنخ ثشةجكخ انًٛةبِ انؼبيةخ انةٗ          1995شجكخ انًٛبِ انؼبيخ يُر ػبو  قـُةخ    ؾهة

ٔثةرن. ٚقةدز يؼةدل رصٔٚةد      يزس يكؼت/انشةٓس   12,000كسٔد  ٛشسكخ يقـُخ ػٍ ؿسٚق ثهتذ كًٛخ انًٛبِ انًصٔاح نجهدح  نقد. (2010

ُْٔب رغدز اإلشبزح انٗ أٌ انًٕاؿٍ  ٙ ثهةدح قـُةخ ال ٚعةزٓه. ْةرِ انكًٛةخ يةٍ انًٛةبِ  ٔذنة. ثعةجت          . / انٕٛونزس 61انًٛبِ نهلسا ثؾٕانٙ 

%  ْٔةرِ رًضةم انلبقةد ػُةد انًظةدز انةسئٛط ٔخـةٕؽ انُقةم انسئٛعةخ ٔشةجكخ انزٕشٚةغ            40انًٛبِ  ؽٛش رظم َعجخ انلبقد انةٗ  انلبقد يٍ 

يةٍ انؾةد األاَةٗ     ثكضٛس انٕٛو. ٔٚؼزجس ْرا انًؼدل اقم /نزس 37ٔثبنزبنٙ ٚجهغ يؼدل اظزٓال  انلسا يٍ انًٛبِ  ٙ ثهدح قـُخ  .ٔػُد انًُصل

 . (2010قـُخ   يغهط يؾهٙ) نزس نهلسا  ٙ انٕٛو 100انًقزسػ يٍ قجم يُظًخ انظؾخ انؼبنًٛخ ٔانر٘ ٚظم انٗ 

 

. كًةب أَةّ ٕٚعةد    نزغًٛةغ يٛةبِ األيـةبز   يُصنةٙ   ثئةس  200أكضس يةٍ   ٕٚعد  ٙ انجهدحٔرؼزجس آثبز انغًغ يظدز ثدٚم نهًٛبِ  ٙ انجهدح  ؽٛش 

يزةس   40ى اظزتالل اؽدٖ ْرٍٚ انُجؼٍٛ )َجغ قـُةخ( ٔانةر٘ رًهكةّ انجهدٚةخ نهشةسة  ٔٚجهةغ يؼةدل انؼةخ  ٛةّ ؽةٕانٙ           َجؼٍٛ  ٙ انجهدح  ٔٚز

 .(2010قـُخ   يغهط يؾهٙ)يكؼت ٕٚيٛب 

 

يزةس يكؼةت  ٚةزى اظةزمدايّ نعةد اؽزٛبعةبد انعةكبٌ نهًٛةبِ ػُةد اَقـةبع            500ثبإلػب خ انٗ ذن.  ٕٚعد  ٙ انجهدح خصاٌ يةبء ػةبو ظةؼزّ    

   .(2010قـُخ   يغهط يؾهٙ)ِ يٍ انشجكخ انًٛب
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 انصشف انصحٙ
 

نهةزمهض يةٍ   ٔانؾلس انظًبء كٕظٛهخ أظبظةٛخ   انؾلس االيزظبطٛخ ؽٛش ٚعزمدو انعكبٌ ظس  انظؾٙنهشجكخ  قـُخ ثهدحٚزٕ س  ٙ ال 

ا  رقدز كًٛخ انًٛبِ انؼبايخ انُبرغخ ٔاظزُباًا انٗ رقدٚساد االظزٓال  انٕٛيٙ يٍ انًٛبِ نهلس. (2010قـُخ   يغهط يؾهٙ)خ انًٛبِ انؼباي

   قد قدز يؼدل اَزةبط انلةسا يةٍ    جهدح. أيب ػهٗ يعزٕٖ انلسا  ٙ انيزس يكؼت ظًُٕٚب 69,120 يب ٚؼباليزسا يكؼجب   189ٕٚيًٛب ثؾٕانٙ 

ثٕاظةـخ   يزظبطةٛخ ٔانظةًبء  انًٛةبِ انؼبايةخ يةٍ انؾلةس اال     ٚةزى رلسٚةغ   ٔيٍ انغدٚس ثبنركس أَّنزسا  ٙ انٕٛو.  29انًٛبِ انؼبايخ ثؾٕانٙ 

طٓبزٚظ انُؼؼ  ؽٛش ٚزى انزمهض يُٓب ايب يجبشسح  ٙ انًُةبؿق انًلزٕؽةخ أٔ  ةٙ األٔاٚةخ انًغةبٔزح أٌ يساػةبح نهجٛئةخ. ُْٔةب رغةدز          

انجٛئةخ  اإلشبزح انٗ أَّ ال ٚزى يؼبنغخ انًٛبِ انؼبايخ انُبرغخ ظةٕاء ػُةد انًظةدز  أٔ ػُةد يٕاقةغ انةزمهض يُٓةب  يًةب ٚشةكم خـةسًا ػهةٗ            

 .(2012أزٚظ   -)قعى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ  ٔانظؾخ انؼبيخ

 

 انُفبٚبث انصهبت
                                                                                                                                                                                                                                                           

ػٍ ااازح انُلبٚبد انظهجخ انُبرغةخ ػةٍ انًةٕاؿٍُٛ ٔانًُشةآد انزغبزٚةخ ٔانظةُبػٛخ        انًعئٔنخقـُخ انغٓخ انسظًٛخ  ٚؼزجس يغهط يؾهٙ

نكٌٕ ػًهٛخ ااازح انُلبٚبد انظهجخ يكهلخ  رةى  ةسع زظةٕو شةٓسٚخ     َٔظسًا   ٙ انجهدح  ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛب ثغًغ انُلبٚبد ٔانزمهض يُٓب.

ٙ  )% يةٍ ْةرِ انسظةٕو    30انشةٓس  ٔٚةزى  قةؾ رؾظةٛم     / قمشةٛ  20ػهٗ انًُزلؼٍٛ يٍ خديخ عًةغ َٔقةم انُلبٚةبد يقةدازْب       يغهةط يؾهة

   .(2010قـُخ  

 

ٚةبد انُبرغةخ ػةٍ انًُةبشل ٔانًئظعةبد ٔانًؾةالد       ُٚزلغ يؼظى ظكبٌ ثهدح قـُخ يةٍ خديةخ ااازح انُلبٚةبد انظةهجخ  ؽٛةش ٚةزى عًةغ انُلب       

خ ؽبٔٚة  15ؽٛش ٕٚعد  ٙ انجهدح  انجهدحانزغبزٚخ ٔانعبؽبد انؼبيخ  ٙ أكٛبض ثالظزٛكٛخ  ٔيٍ صى ٚزى َقهٓب انٗ ؽبٔٚبد يٕشػخ  ٙ أؽٛبء 

هٓةب ثٕاظةـخ ظةٛبزح انُلبٚةبد       َٔقصالس يساد أظةجٕػٛب ثٕاقغ  انًغهط انًؾهٙ  نٛزى ثؼد ذن. عًؼٓب يٍ قجم ذاد ؽغى ٔاؽد يزس يكؼت

 .ا ُٓةب   ؽٛةذ ٚةزى انةزمهض يةٍ انُلبٚةبد  ةٙ ْةرا انًكةت ػةٍ ؿسٚةق           كةى ػةٍ انزغًةغ    20انجٛةسح انةر٘ ٚجؼةد أكضةس يةٍ      انٗ يكت َلبٚبد 

   .(2010قـُخ   يغهط يؾهٙ)ؿٍ  12ؿٍ ٔ 7قـُخ  ٕٚعد شبؽُزبٌ نغًغ انُلبٚبد ثعؼخ  ٔاظزُباا انٗ ثٛبَبد ثهدح

 

  ٔثبنزبنٙ رقدز كًٛةخ  كتى 1.05 قـُخكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخ   ٛجهغ يؼدل اَزبط انلسا انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انظهجخ  ٙ ثهدح أيب  ًٛب ٚزؼهق ث

أزٚةةظ   -)قعةةى أثؾةةبس انًٛةةبِ ٔانجٛئةةخ   ؿةةٍ ظةةُٕٚب 2,475  ثًؼُةةٗ ؿةةٍ 6.8انُلبٚةةبد انظةةهجخ انُبرغةةخ ٕٚيٛةةًب ػةةٍ ظةةكبٌ انجهةةدح ثؾةةٕانٙ   

2012). 

 

 األٔضبع انبٛئٛت
 
 انًؾب ظخ يٍ ػدح يشبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يؼبنغزٓب ٔاٚغبا ؽهٕل نٓب  ٔانزٙ ًٚكٍ ؽظسْب ثًب ٚهٙ:  ثهدادكتٛسْب يٍ  قـُخ ثهدحؼبَٙ ر

 

 أصيت انًٛبِ

 

 ِٔٚؼٕا ذن. نؼدح أظجبة  يُٓب:انجهدح ػٍنلزساد ؿٕٚهخ يٍ قجم اائسح يٛبِ انؼلخ انتسثٛخ  اَقـبع انًٛب   

 ٙ رُظٛى ػةخ انًٛةبِ    اائسح يٛبِ انؼلخ انتسثٛخ يظباز انًٛبِ انلهعـُٛٛخ  يًب ٚشكم ػبئقب أيبوانًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ ػهٗ  .1

ٔرٕشٚؼٓب ثٍٛ انزغًؼبد انعكبَٛخ. نرا  ٓةٙ رقةٕو ثزٕشٚةغ انًٛةبِ انةٗ انًُةبؿق انًمزهلةخ ثشةكم أز٘  ٔذنة. ألٌ كًٛةبد           

انٗ ذن. رقٕو اائسح يٛبِ انؼلخ انتسثٛخ ثشساء انًٛةبِ يةٍ   ثبإلػب خ  ال ركلٙ نعد اؽزٛبعبد انعكبٌ. انًزبؽخ انرارٛخانًٛبِ 

 انشسكبد اإلظسائٛهٛخ نعد اؽزٛبعبد انعكبٌ يٍ انًٛبِ. 

 ازرلبع َعجخ انلبقد  ٙ شجكخ انًٛبِ  ٔذن. ثعجت رهي انشجكخ ٔقديٓب.   .2

 

 إداسة انًٛبِ انؼبديت

 

خ  ٔقٛبو ثؼغ انًٕاؿٍُٛ ثزظسٚي انًٛبِ انؼبايخ  ٙ انشٕازع نهزمهض يٍ انًٛبِ انؼبائانؾلس انظًبء  اظزمداو انؾلس االيزظبطٛخ

طؾٛخ ٔاَزشبز األٔثئخ  ثًكبزحانؼبيخ خبطخ  ٙ  ظم انشزبء  ثعجت ػدو رًكُٓى يٍ رتـٛخ انزكبنٛي انؼبنٛخ انالشيخ نُؼؾٓب  ٚزعجت 

انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب  ٙ اٜثبز انًُصنٛخ )آثبز عًغ  . كًب أٌ اظزمداو ْرِ انؾلس ٚٓدا ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕ ٛخ ٔانًٛبِانجهدحٔاأليساع ااخم 

يٛبِ األيـبز(  ؽٛش رمزهؾ ْرِ انًٛبِ يغ انًٛبِ انؼبايخ  يًب ٚغؼهٓب رٛس طبنؾخ نهشسة  ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ أٌ رجـٍٛ  ٔذن. 

انؾلس يٍ ٔقذ انٗ آخس. كًب أٌ ؽزٗ ٚعٓم َلبذ انًٛبِ انؼبايخ انٗ ؿجقبد األزع  ٔثبنزبنٙ رغُت اظزمداو ظٛبزاد انُؼؼ نزلسٚغ 

ثٕاظـخ ظٛبزح انُؼؼ  ٔيٍ صى ٚزى انزمهض يُٓب  ٙ يُبؿق يلزٕؽخ  ٔانظًبء انًٛبِ انؼبايخ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب يٍ انؾلس االيزظبطٛخ

 أٌ األخر ثؼٍٛ االػزجبز األػساز انجٛئٛخ ٔانظؾٛخ انُبعًخ ػٍ ذن..  
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 إداسة انُفبٚبث انصهبت

 

 ٔٚؼةٕا ذنة. ثشةكم زئةٛط انةٗ انؼساقٛةم انزةٙ        انًغةبٔزح ٔانزغًؼةبد  انجهةدح  طؾٙ ٔيسكص٘ نمديةخ   ػدو ٔعٕا يكت َلبٚبد  

رؼؼٓب ظهـبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًئظعبد انٕؿُٛخ ٔانزةٙ رزؼهةق ثبطةداز رةساخٛض إلقبيةخ يضةم       

ٙ رمؼغ نهعٛـسح اإلظسائٛهٛخ انكبيهخ. ثبإلػب خ ْرِ انًكجبد  ؽٛش أٌ األزاػٙ انًُبظجخ نرن. رقغ ػًٍ يُبؿق )ط(  ٔانز

انٗ أٌ رُلٛر يضم ْرِ انًشبزٚغ ٚؼزًد ػهٗ انزًٕٚم يةٍ انةدٔل انًبَؾةخ. ٔثبنزةبنٙ  ةبٌ ػةدو رةٕ س يكةت َلبٚةبد طةؾٙ ٚشةكم            

خـسا ػهٗ انظؾخ ٔيظدزا نزهٕٚش أؽٕاع انًٛبِ انغٕ ٛخ ٔانزسثةخ يةٍ خةالل انؼظةبزح انُبرغةخ ػةٍ انُلبٚةبد   ؼةال ػةٍ          

 انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔرشّٕٚ انًُبظس انـجٛؼٛخ.

   ٔانًؾب ظةةخ ثشةةكم ػةةبو  ؽٛةةش ٚةةزى رغًٛةةغ انُلبٚةةبد انمـةةسح ٔانُلبٚةةبد     جهةةدحػةةدو ٔعةةٕا آنٛةةخ نلظةةم انُلبٚةةبد انمـةةسح  ةةٙ ان

 .ؿًسْب  ؽٛش ٚزى انزمهض يُٓب  ٙ انًكت ػٍ ؿسٚق يكت انجٛسحانظُبػٛخ يغ انُلبٚبد رٛس انمـسح ٔٚزى َقهٓب انٗ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 االحخالل اإلعشائٛهٙ إصشاءاث أرش 
 

 لطُت  بهذةعٛبعٙ فٙ  انٕضغ انضٕٛ
 

ثةٍٛ انعةهـخ انٕؿُٛةخ انلهعةـُٛٛخ      1995ارلبقٛخ أٔظهٕ انضبَٛخ انًئقزخ ٔانًٕقؼخ  ٙ انضبيٍ ٔانؼشسٍٚ يٍ شٓس أٚهٕل يٍ انؼةبو  ػهٗ  ثُبء

 انجهدح% يٍ يعبؽخ 41.7أًَب ) 1,641ّ ؽٛش رى رظُٛي يب يعبؽز ،ٔ )ط( يُبؿق )ة( انٗقـُخ  ثهدحػٙ ٔاظسائٛم  رى رقعٛى أزا

ْٔٙ انًُبؿق انزٙ رقغ  ٛٓب انًعئٔنٛخ ػٍ انُظبو انؼبو ػهٗ ػبرق انعهـخ انٕؿُٛخ انلهعةـُٛٛخ  ( ة )كًُبؿق  جهدحان أزاػٙانكهٛخ( يٍ 

ٚبد ٔانقةةسٖ ٔثؼةةغ  األيُٛةةخ ٔرشةةكم يؼظةةى انًُةةبؿق انلهعةةـُٛٛخ انًؤْٕنةةخ يةةٍ انجهةةد     األيةةٕزٔرجقةةٗ إلظةةسائٛم انعةةهـخ انكبيهةةخ ػهةةٗ   

ٛهخ عدا يٍ انًعبؽخ انكهٛةخ  ٔانزٙ رشكم َعجخ ػئ( ة  ) انًمًٛبد. ٔانغدٚس ثبنركس أٌ ربنجٛخ انعكبٌ ٚزًسكصٌٔ  ٙ انًُبؿق انًظُلخ

ْٔةةٙ انًُةةبؿق انزةةٙ رقةةغ رؾةةذ   (ط) انكهٛةةخ( كًُةةبؿق جهةةدح% يةةٍ يعةةبؽخ ان58.3أًَةةب ) 2,295.  ًٛةةب رةةى رظةةُٛي يةةب يعةةبؽزّ  جهةةدحنه

 اال األشةكبل نكبيهخ نهؾكٕيخ اإلظةسائٛهٛخ  أيُٛةب ٔااازٚةب  ؽٛةش ًُٚةغ انجُةبء انلهعةـُٛٙ  ٛٓةب أٔ االظةزلباح يُٓةب ثةؤ٘ شةكم يةٍ              انعٛـسح ا

زاػةٙ انصزاػٛةخ   . ٔرغةدز اإلشةبزح انةٗ أٌ يؼظةى األزاػةٙ انٕاقؼةخ  ةٙ يُةبؿق  ط  ْةٙ األ         اإلظسائٛهٛخانًدَٛخ  اإلاازحثزظسٚؼ يٍ 

 (.10دٔل زقى )اَظس انغ ٔانًُبؿق انًلزٕؽخ

 

 1995 انزبَٛت أٔعهٕ احفبلٛت ػهٗ اػخًبدا لطُت  بهذة فٙ األساضٙ حصُٛف: 10صذٔل 

 % يٍ انًغبحت انكهٛت نهمشٚت انًغبحت ببنذَٔى حصُٛف األساضٙ

 0 0 يُبؿق أ

 41.7 1,641 يُبؿق ة

 58.3 2,295 يُبؿق ط

 0 0 يؾًٛخ ؿجٛؼٛخ

 100 35936 انًغبحت انكهٛت

 2012  أزٚظ –َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ قبػدح ثٛبَبد ٔؽدح انًصذس: 

 

  اإلعشائٛهٙلطُت ٔ يًبسعبث االحخالل  بهذة
 

اَزٓغةةذ انؾكٕيةةبد اإلظةةسائٛهٛخ   1967ػقةةت االؽةةزالل اإلظةةسائٛهٙ نهؼةةلخ انتسثٛةةخ ثًةةب  ٛٓةةب انقةةدض انشةةسقٛخ ٔقـةةبع رةةصح  ةةٙ انؼةةبو  

األزاػٙ انلهعـُٛٛخ نظبنؼ ثُبء انًعزٕؿُبد اإلظسائٛهٛخ ٔانقٕاػد انؼعةكسٚخ ٔشةق انـةسق االنزلب ٛةخ نةسثؾ      انًزؼبقجخ ظٛبظخ يظبازح 

 نطْةدا  ٔانًةدٌ انلهعةـُٛٛخ  أٌ خعةسد عةصءا يةٍ أزاػةٛٓب        انجهةداد قـُةخ  يضةم ثةبقٙ     نجهةدح نًعزٕؿُبد ثؼؼٓب ثجؼغ. ٔكبٌ ره. ا

 انعبثق ذكسْب. 

يعةزٕؿُخ   اقبيةخ قـُةخ يةٍ أعةم     ثهةدح أًَب يٍ أزاػةٙ   36يب يعبؽزّ انلهعـُٛٛخ  نطزاػٙب طبازد اظسائٛم خالل ظُٕاد اؽزالنٓ

ٙ ٔانزٙ رؼزجس عصءا يٍ رغًغ يعةزٕؿُبد علؼةبد شئٛةي االظةزٛـبَٙ      اإلظسائٛهٛخْبز اااز )علؼبد ْبزاااز(  ٔانةر٘ ٚؼةى    اإلظةسائٛه

 يعزٕؿٍ اظسائٛهٙ. 4,300( انٕٛو . ٔٚقـٍ يعزٕؿُخ ْبز أااز )علؼبد ْبز أاازاظسائٛهٛخخًط يعزٕؿُبد 
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 لطُت ٔيخطط صذاس انؼضل انؼضل انؼُصش٘  بهذة
 

ٗ يةٍ خالنةّ    اظةسائٛم عساء ثُبء عداز انؼصل انؼُظس٘ انةر٘ رعةؼٗ    اإلظسائٛهٛخقـُخ ؽظزٓب يٍ انًظبازاد  ثهدحَبنذ  انعةٛـسح   انة

نًمـؾ عداز انؼصل انؼُظس٘ انر٘ رى َشةسِ   األخٛسدٚم يب ٔزا ثبنزؼ  جؾعت .انزغًؼبد االظزٛـبَٛخ انكجسٖ  ٙ انؼلخ انتسثٛخػهٗ 

كةى   3ز ًٚزةد  ثـةٕل     رجةٍٛ أٌ انغةدا  2007 ٙ انضالصٍٛ يٍ شٓس َٛعبٌ يٍ انؼةبو   اإلظسائٛهٛخػهٗ انظلؾخ االنكزسَٔٛخ نٕشازح اند بع 

. ٔرشةةًم جهةةدحخ انتسثٛةةخ نهيةةٍ انغٓةةخ انغُٕثٛةة  قـُةةخ انكهٛةةخ( ثهةةدح % يةةٍ يعةةبؽخ 8.6أًَةةب ) 340صل قـُةةخ ٔٚؼةة ثهةةدح ػهةةٗ أزاػةةٙ 

ٙ انًؼصٔنخ انًُبؿق انًلزٕؽخ  األزاػٙ يةٍ انؼةبئالد انلهعةـُٛٛخ  ةٙ     انزةٙ رشةكم يظةدز اخةم نهؼدٚةد       جهةدح انصزاػٛةخ  ةٙ ان   ٔاألزاػة

 (.11  ٔاألزاػٙ انلهعـُٛٛخ انزٙ رقٕو ػهٛٓب انًعزٕؿُبد اإلظسائٛهٛخ )عدٔل زقى جهدحان

 

 انمذط يحبفظت – لطُت بهذة فٙ ػضنٓب ٚخى عٕف انخٙ األساضٙ ٛفحصُ: 11 صذٔل

 انؼذد األساضٙحصُٛف  انًغبحت )ببنذَٔى(

 1 أزاػٙ شزاػٛخ 55

 2 يُبؿق يلزٕؽخ 180

 3 اظسائٛهٛخيعزٕؿُبد  36

 4 يُـقخ انغداز 69

 انًضًٕع 340

 2012أزٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ قبػدح ثٛبَبد ٔؽدح انًصذس: 

 

 

أزاػٛٓى انزٙ أطجؾذ  انٗنٓى يٍ انٕطٕل  اإلظسائٛهٙقـُخ يٍ ؽسيبٌ ظهـبد االؽزالل  ثهدحَٙ انًصازػٍٛ انلهعـٍُٛٛٛ  ٙ ٚؼب

ثزظبزٚؼ خبطخ طبازح ػٍ يكزت االزرجبؽ ٔانزُعٛق اإلظسائٛهٙ  ٙ انًُـقخ  اال انٛٓبيؼصٔنخ خهي انغداز ٔانزٙ ال ًٚكٍ انٕطٕل 

انًؼصٔنخ يؾظٕز  قؾ  األزاػٙ اندخٕل انٗػهٗ ؿٕل انغداز  ٙ انًُـقخ. ٔانغدٚس ثبنركس أٌ  ٓباقبيزٔػجس ثٕاثبد خبطخ رى 

انًدَٛخ اإلظسائٛهٛخ(. ٔٚزى اطداز  ندٖ اندٔائس اإلظسائٛهٛخ انًؼزًدح )كبإلاازح نطزاػٙ اصجبد يهكٛزٓى ػهٗ انقبازٍٚ نهًصازػٍٛ

انزظبزٚؼ
1
 أٌ ثبنركس انؼقبزٚخ. ٔانغدٚس انًهكٛخ طكٕ   ٙ نزٙ رُدزط أظًبإْىانعٍ يُٓى  ٔا كجبز ألطؾبة األزاػٙ  ػباح 

 أطؾبة األزاػٙ  الؽخ ػهٗ ٚظؼت انر٘ األيس آخس  انٗ يٕظى يٍ انزظبزٚؼ ْرِ ثبطداز رقٕو اإلظسائٛهٛخ ظٕ  انًدَٛخ اإلاازح

 .د انالشيخ ٔانكبيهخ نلالؽخ األزعانًؼدا أٔ انؼبيهخ األٚد٘ رشًم ال ْرِ انزظبزٚؼ ٔأٌ خظٕطب ثؤَلعٓى انصزاػٛخ أزاػٛٓى

  

 يذُٚت ساو اهلل بذٚم ػٍ يذُٚت انمذط 
 

انقةسٖ انلهعةـُٛٛخ انًغةبٔزح    ٔقـُةخ  ثهةدح     قةد انًٕاؿُةٌٕ انقةبؿٌُٕ  ةٙ     2000يُر اَدالع االَزلبػخ انضبَٛخ  ٙ شةٓس أٚهةٕل يةٍ انؼةبو     

   ً ٕاؿُةٌٕ نالظةزلباح يةٍ انمةديبد انظةؾٛخ ٔانزؼهًٛٛةخ ٔانؼًةم  ةٙ         ازرجبؿٓى ثًدُٚخ انقدض ثؼد أٌ كبَذ انقجهخ انٕؽٛةدح انزةٙ ٚقظةدْب ان

ٙ انًدُٚخ  ٔأطجؾذ يدُٚخ زاو او انًكبٌ انٕؽٛد انر٘ ٚقظدَّٔ نعد اؽزٛبعبرٓى ْرِ يٍ خالل انعلس ػهٗ انشبزع االنزلةب ٙ    اإلظةسائٛه

يًةب اػةـس   اظةزمداو انشةبزع    لهعةـٍُٛٛٛ  ػهٗ انًةٕاؿٍُٛ ان  اإلظسائٛهٙظسد ظهـبد االؽزالل   ػُديب ؽ2002ؽزٗ انؼبو  443زقى 

ٔانقسٖ انلهعـُٛٛخ انًغبٔزح يٍ انعلس ػجس ؿسق ثدٚهخ ٔيهزٕٚةخ ٔ قٛةسح نهجُٛةخ انزؾزٛةخ ثةٍٛ انقةسٖ انًمزهلةخ         قـُخ  ثهدح انًٕاؿٍُٛ  ٙ 

 ثهةدح  يةٍ انًةٕاؿٍُٛ  ةٙ    انكضٛةس  . ٔقد أاٖ ذنة. انةٗ ْغةسح    443زقى  اإلظسائٛهٙاالنزلب ٙ  ٔرجؼد أػؼب  انًعب خ ػٍ انشبزع  ٔااخهٓب

ْةرا    انزٙ ربنجب يب رعججذ  ةٙ رؼـٛةم ٔرةؤخٛس ؽسكةخ انًةٕاؿٍُٛ يةٍ ٔانةٗ ػًهٓةى         اإلظسائٛهٛخيدُٚخ زاو او نزلبا٘ انًؼٛقبد  انٗ قـُخ

  ػهٗ ْرِ انؾٕاعص.  اإلظسائٛهْٙبَبد انزٙ كبٌ ٚزؼسع نٓب انًٕاؿٍُٛ يٍ قجم قٕاد عٛش االؽزالل اإل انٗ ثبإلػب خ

 

                                                 
1
 انًؼصٔنخ األزاػٙ ألطؾبةاٌ انؾظٕل ػهٗ انزظبزٚؼ نٛط ثبأليس انعٓم  ْٔٙ ربنجًب ال رًُؼ   
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 لطُت  بهذةنصبدسة فٙ ا اإلعشائٛهٛتانؼغكشٚت  ايشاألٔ
 

نؼعةكسٚخ انًمزهلةخ ػهةٗ    ا نطرةساع قبيذ ظهـبد االؽزالل اإلظةسائٛهٙ ثبطةداز ظهعةهخ يةٍ األٔايةس انؼعةكسٚخ نًظةبازح األزاػةٙ         

 قـُخ.  ًٛب ٚهٙ يساؽم اطداز ْرِ األٔايس: ثهدح أزاػٙ 

يعةبؽزّ  ٔٚظباز يةب   2003ٚخ انزبظغ يٍ شٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انؼبو /د: طدز ثزبز84/03األيس انؼعكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -1

 قـُخ نتسع ثُبء انغداز. ثهدحأًَب يٍ أزاػٙ  192.2

ٔٚظةباز   2011/د: طدز ثزبزٚخ انضبيٍ يٍ شٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انؼةبو  84/03رؼدٚم ػهٗ األيس انؼعكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -2

انؼعةكس٘   األيةس ثُةبء انغةداز. ٔٚشةًم انزؼةدٚم رًدٚةد ظةسٚبٌ يلؼةٕل        قـُخ نتةسع   ثهدحأًَب يٍ أزاػٙ  22.5يعبؽزّ  يب

 انزٙ نى ٚزى االَزٓبء يُٓب ثؼد.   اإلظسائٛهٙالظزكًبل ثُبء يقبؿغ عداز انؼصل انؼُظس٘  2014ؽزٗ انؼبو  اإلظسائٛهٙ

ٔٚظباز  2003نؼبو /د: طدز ثزبزٚخ انؾبا٘ ٔانضالصٍٛ يٍ شٓس كبٌَٕ أٔل يٍ ا107/03األيس انؼعكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -3

 قـُخ  ثدٔ  ثٛذ ظٕزٚ. ٔانقجٛجخ  نتسع ثُبء انغداز. أزاػٙأًَب يٍ  238.4يب يعبؽزّ 

 3.6ب يعبؽزّ ٔٚظباز ي 2004/د: طدز ثزبزٚخ انؼبشس يٍ شٓس َٛعبٌ يٍ انؼبو 37/04زقى  اإلظسائٛهٙانؼعكس٘  األيس -4

 قـُخ نتسع ثُبء انغداز. ثهدحأًَب يٍ أزاػٙ 

 2004/د: طةةدز ثزةةبزٚخ انمةةبيط ٔانؼشةةسٍٚ يةةٍ شةةٓس رشةةسٍٚ أٔل يةةٍ انؼةةبو     75/04٘ اإلظةةسائٛهٙ زقةةى  األيةةس انؼعةةكس  -5

 قـُخ ٔثدٔ ٔثٛذ ظٕزٚ. نتسع ثُبء انغداز.  أًَب يٍ أزاػٙ 336.1يعبؽزّ  ٔٚظباز يب

ٔٚظةباز   2011/د: طدز ثزبزٚخ انضبيٍ يٍ شٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انؼةبو  75/04زقى  اإلظسائٛهٙانؼعكس٘  األيسرؼدٚم ػهٗ  -6

ثدٔ ٔقـُخ ٔثٛذ ظٕزٚ. نتةسع ثُةبء انغةداز. ٔٚشةًم انزؼةدٚم رًدٚةد ظةسٚبٌ يلؼةٕل          أًَب يٍ أزاػٙ 214.5زّ يب يعبؽ

ٙ الظزكًبل ثُبء يقبؿغ عداز انؼصل انؼُظس٘  2014ؽزٗ انؼبو  اإلظسائٛهٙانؼعكس٘  األيس انزةٙ نةى ٚةزى االَزٓةبء      اإلظةسائٛه

 يُٓب ثؼد.   

يعبؽزّ  ٔٚظباز يب 2004/د: طدز ثزبزٚخ انضبيٍ يٍ شٓس رشسٍٚ صبَٙ يٍ انؼبو 87/04ٛهٙ زقى األيس انؼعكس٘ اإلظسائ -7

 قـُخ ٔثٛذ ػُبٌ نتسع ثُبء انغداز. أًَب يٍ أزاػٙ  351

ٔٚظةباز   2011/د: طدز ثزبزٚخ انضبيٍ يٍ شٓس كبٌَٕ أٔل يٍ انؼةبو  92/04رؼدٚم ػهٗ األيس انؼعكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى  -8

انؼعةكس٘   األيةس قـُخ ٔانقجٛجخ نتسع ثُبء انغداز. ٔٚشًم انزؼدٚم رًدٚد ظةسٚبٌ يلؼةٕل    أزاػًَٙٔب يٍ ا 116يب يعبؽزّ 

 انزٙ نى ٚزى االَزٓبء يُٓب ثؼد.   اإلظسائٛهٙالظزكًبل ثُبء يقبؿغ عداز انؼصل انؼُظس٘  2014ؽزٗ انؼبو  اإلظسائٛهٙ
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 لطُت بهذةانخطط ٔانًشبسٚغ انخطٕٚشٚت انًُفزة ٔانًمخشحت فٙ 
 

 فزةانًشبسٚغ انًُ
 

 (.12)اَظس انغدٔل زقى  انمًعخ ظُٕاد انًبػٛخ ثزُلٛر ػدح يشبزٚغ خالل قـُخ يغهط يؾهٙ قبو 

 

 انًبضٛت عُٕاث خًغت خالل لطُت يحهٙ يضهظ َفزْب انخٙ انًشبسٚغ: 12صذٔل 

 انضٓت انًًٕنت انغُت انُٕع انًششٔع عىا

 2005 رؼهًٛٙ/ خديبرٙ ثق نًدزظخ شٓداء قـُخثُبء ٔرشـٛت ؿب
انجُ. اإلظاليٙ نهزًُٛخ ثٕاظـخ ثسَبيظ 

 األيى انًزؾدح اإلًَبئٙ

 UNDP& KFW 2006 خديبرٙ ثُبء ٔرشـٛت يغًغ خديبد قـُخ

 انظهٛت األؽًس 2006 ثُٛخ رؾزٛخ  ثُبء ػجبزاد طُدٔقٛخ

 KFW 2006 ثُٛخ رؾزٛخ ثُبء خصاٌ يٛبِ

 EMSRPII 2008 ثُٛخ رؾزٛخ بد ٔرٕزٚداديشسٔع ػًم رسقٛؼ

 انلهعـٍُٛٛٛ ٍيغًٕػخ انٓٛدزٔنٕعٛٛ 2008 ثُٛخ رؾزٛخ ثُبء خصاٌ يٛبِ ػهٗ انُجؼخ

 ٔانؾكى انًؾهٙ ٔشازح انًبنٛخ 2009 - 2008 ثُٛخ رؾزٛخ عشق ٔرؤْٛم شٕاز

 رجسع يٍ أْبنٙ انؾٙ ٔانًغهط انًؾهٙ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ شق شبزع  ٙ ؽٙ انًشبيٛط
 2010 يؾهٙ قـُخ يغهط  نًصذس:ا

 

 انًشبسٚغ انًمخشحت 
 

انٗ رُلٛةر ػةدح يشةبزٚغ خةالل األػةٕاو انقبايةخ         َٓب  ٔظكب جهدحنٔثبنزؼبٌٔ يغ يئظعبد انًغزًغ انًدَٙ  ٙ ا قـُخ يغهط يؾهٙزـهغ ٚ

يؼٓةد   قةبو ثزُلٛةرْب   ٔانزةٙ   جهةدح نٙ اؽٛش رى  رـٕٚس أ كبز ْرِ انًشبزٚغ خالل ٔزشخ ػًم انزقٛٛى انعةسٚغ ثبنًشةبزكخ انزةٙ رةى ػقةدْب  ة      

 . ٔ ًٛب ٚهٙ ْرِ انًشبزٚغ يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َظس انًشبزكٍٛ  ٙ انٕزشخ:انقدض )أزٚظ( -األثؾبس انزـجٛقٛخ

 

  ٗاَبزح انشٕازعانؾبعخ ان. 

 ثُبء يدزظخ أظبظٛخ نهركٕز ٔصبَٕٚخ نهجُبد. 

 . اَشبء يساكص َعٕٚخ 

  ػهٗ انجـبنخيشبزٚغ اَزبعٛخ نهقؼبء ػًم. 

 اظزظالػ األزاػٙ انًؾٛـخ ثبنغداز. 

  يشبزٚغ نزؼجٛد ٔشق انـسقػًم. 

  يشبزٚغ نرٔ٘ االؽزٛبعبد انمبطخػًم. 

  ؾلس اٜثبز انًُصنٛخ ٔانصزاػٛخيشبزٚغ ثػًم. 

 ِنطؿلبل ػًم يشسٔع يُزص. 

 اقبيخ يكت َلبٚبد. 
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 بهذةاألٔنٕٚبث ٔاالحخٛبصبث انخطٕٚشٚت نه
  

يةٍ ٔعٓةخ    جهةدح   األٔنٕٚةبد ٔاالؽزٛبعةبد انزـٕٚسٚةخ نه   13يٍ َقض كجٛس  ٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔانمديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى  جهدحرؼبَٙ ان

 .ًغهط انًؾهَٙظس ان

 

 لطُت بهذة فٙ انخطٕٚشٚت ٔاالحخٛبصبث األٔنٕٚبث: 13صذٔل 

 انمطبع انشلى
بحبصت 

 يبعت
 بحبصت

نٛغج 

 أٔنٕٚت
 ثيالحظب

 احخٛبصبث انبُٛت انخحخٛت

 كى  12^    * شق  أٔ رؼجٛد ؿسق 1

 كى 25   * اطالػ/ رسيٛى شجكخ انًٛبِ انًٕعٕاح 2

 كى 5   * رٕظٛغ شجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتـٛخ يُبؿق عدٚدح 3

 كى 30   * رسكٛت شجكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   رسيٛى/ اػباح رؤْٛم ُٚبثٛغ أٔ آثبز عٕ ٛخ 5

يزس يكؼت 500   * صاٌ يٛبِثُبء خ 6
 

 كى 40   * رسكٛت شجكخ طس  طؾٙ 7

 كى 2   * رسكٛت شجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ 200   * ؽبٔٚبد نغًغ انُلبٚبد انظهجخ 9

  *   نغًغ انُلبٚبد انظهجخظٛبزاد  10

    * يكت طؾٙ نهُلبٚبد انظهجخ 11

 االحخٛبصبث انصحٛت

 ػٛباح ٔاؽدح   * دٚدحثُبء يساكص/ ػٛبااد طؾٛخ ع 1

  *   اػباح رؤْٛم/ رسيٛى يساكص/ ػٛبااد طؾٛخ يٕعٕاح 2

    * انًٕعٕاحشساء رغٓٛصاد ؿجٛخ نهًساكص أٔ انؼٛبااد  3

 االحخٛبصبث انخؼهًٛٛت

 يسؽهخ أظبظٛخ    * ثُبء يدازض عدٚدح 1

  *   اػباح رؤْٛم يدازض يٕعٕاح 2

  *   رغٓٛصاد رؼهًٛٛخ 3

 ث انضساػٛتاالحخٛبصب

 أَى 400   * اظزظالػ أزاع شزاػٛخ 1

 ثئس 40   * اَشبء آثبز عًغ يٛبِ 2

  *   ثُبء ؽظبئس/ ثسكعبد يٕاشٙ 3

    * خديبد ثٛـسٚخ 4

 ؿٍ ظُٕٚب 50   * أػال  ٔرجٍ نهًبشٛخ 5

  *   اَشبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

  *   اػباح رؤْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

  *    هؾّثرٔز  8

    * َجبربد ٔيٕاا شزاػٛخ 9

 .ؿسق شزاػٛخكى  3كى ؿسق ااخهٛخ ٔ 5  زئٛعخ ؿسقكى  4^ 

  .2010يؾهٙ قـُخ  يغهط انًصذس: 
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 انًشاصغ
 

 ( ُٙٛانزؼداا انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔانًُشآد  2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـ  )هعـٍٛ. -زاو او. 2007  

  2010يؾهٙ قـُخ  يغهط. 

  قبػدح ثٛبَبد ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ ٔاالظزشؼبز ػٍ ثؼد. ثٛذ . 2012انقدض )أزٚظ(   -انزـجٛقٛخ األثؾبسيؼٓد

  هعـٍٛ. -نؾى

 رؾهٛم اظزمدايبد . ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسا ٛخ ٔاالظزشؼبز ػٍ ثؼد. 2012انقدض )أزٚظ(   -يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ

  هعـٍٛ. -َظي يزس. ثٛذ نؾى ثدقخ ػبنٛخ  - 2010األزاػٙ نعُخ 

 هعـٍٛ.  -ثٛذ نؾى. قعى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ(  قبػدح ثٛبَبد 2012انقدض )أزٚظ( ) –يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ  

   ٙيؾب ظخ انقدض  قبػدح ثٛبَبد انًدازض  -. ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى 2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبن

 عـٍٛ.  ه -(. انقدض2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخMOA  )2010( انقدض2009/2010. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاػخ يؾب ظخ انقدض .)- .ٍٛهعـ  

 

 

 

 


