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 شكش ٔػشفبٌ

 
)أرٚظ( ثبنؼكز ٔانزقدٚز يٍ انٕكبنخ اإلطجبَٛخ نهزعبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انزًُٛةخ   انقدص -ٚزقدو يعٓد األثؾبس انزوجٛقٛخ

(AECIDنزًٕٚهٓب ْذا انًؼزٔع ). 

 

كًةةب ٚزقةةدو انًعٓةةد ثبنؼةةكز انغشٚةةم لنةةٗ انًظةةئنٍٛ انلهظةةوٍُٛٛٛ بةةٙ انةةٕسارادا ٔانجهةةدٚبدا ٔيغةةبنض ان ةةديبد          

انًؼززكخا ٔانهغبٌ ٔانًغبنض انقزٔٚخا ٔانغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء انلهظوُٛٙا نًب قديِٕ يٍ يظبعدح ٔرعبٌٔ يع 

 ٛبَبد. بزٚق انجؾش خالل عًهٛخ عًع انج

 
أرٚظ أٚلب ر ؾ ثبنؼكز عًٛع انًٕظلٍٛ انذٍٚ عًهٕا هٕال انعبو انًبكٙ يٍ أعم لَغبس ْذا انعًةم انةذ٘ ٚٓةد     

 لنٗ خديخ انًغزًع انلهظوُٛٙ. 
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 يمذيخ

 
عةةبءد طهظةةهخ  و اهللراْةةذا انكزٛ ةةت ْةةٕ عةةشء يةةٍ طهظةةهخ كزٛجةةبد رؾزةةٕ٘ عهةةٗ يعهٕيةةبد ػةةبيهخ عةةٍ انزغًعةةبد انظةةكبَٛخ بةةٙ يؾبب ةةخ  

ثٓةد  رٕصٛةةق األٔكةبع انًعٛؼةةٛخ بةٙ انًؾبب ةةخا     راو اهللانكزٛجةبد ْةةذِ َزٛغةخ ندراطةةخ ػةبيهخ نغًٛةةع انزغًعةبد انظةةكبَٛخ بةٙ يؾبب ةةخ      

يٍ خةالل رُلٛةذ يؼةزٔع ادراطةخ انزغًعةبد انظةكبَٛخ       ٔلعداد ان ون انزًُٕٚخ نهًظبعدح بٙ رؾظٍٛ انًظزٕٖ انًعٛؼٙ نظكبٌ انًُوقخا 

)أرٚةظ(ا ٔانًًةٕل يةٍ انٕكبنةخ اإلطةجبَٛخ نهزعةبٌٔ انةدٔنٙ         انقةدص  –االؽزٛبعبد انزوٕٚزٚخ اا انذ٘ ُٚلذِ يعٓد األثؾبس انزوجٛقٛخ ٔرقٛٛى

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

 لنةةٗ دراطةةخ ٔرؾهٛةةم ٔرٕصٛةةق األٔكةةبع االعزًبعٛةةخ ٔاالقزـةةبدٚخا ٔانظٛبطةةٛخا ٔٔبةةزح انًةةٕارد انوجٛعٛةةخا ٔانجؼةةزٚخا ٚٓةةد  انًؼةةزٔع 

. ٔانزةٙ عهةٗ   راو اهلل انزٚلٛخ ٔانًًٓؼةخ بةٙ يؾبب ةخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلزٔكخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزوٕٚزٚخ نزًُٛخ انًُبهق 

أطبطةةٓب ًٚكةةٍ ؿةةٛبرخ انجةةزايظ ٔاألَؼةةوخا ٔلعةةداد االطةةززارٛغٛبد ٔان وةةن انزًُٕٚةةخ انالسيةةخ نهز لٛةةي يةةٍ أصةةز األٔكةةبع انظٛبطةةٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانشراعخعزًبعٛخ رٛز انًظزقزح بٙ انًُوقخا يع انززكٛش ثـلخ خبؿخ عهٗ انًظبئم انًزعهقخ ٔاالقزـبدٚخ ٔاال

 

ثةبنهتزٍٛ انعزثٛةخ ٔاالَغهٛشٚةخ عهةٗ انًٕقةع االنكززَٔةٙ انزةبنٙ:         راو اهللًٚكٍ االهالع عهٗ عًٛع أدنخ انزغًعبد انظكبَٛخ بةٙ يؾبب ةخ   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 ػبثٕد لشٚخدنٛم 

 

 فٛضٚبئٛخانًٕلغ انغغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

)انًظببخ األبقٛخ ثٍٛ يزكش كى ْٕائٙ  17.7ا ٔعهٗ ثعد راو اهلليدُٚخ  رزةػًبل  ا ٔرقعراو اهلليؾبب خ  قزٖا ْٙ لؽدٖ عبثٕد قزٚخ

انهجٍ انتزثٙ ٔأراكٙ  انتزةٔيٍ  اأراكٙ ثُٙ سٚد انؼًبليٍ ٔ ادٚز َ بو ا ٚؾدْب يٍ انؼزقيُٓب( او اهللرٔيزكش يدُٚخ  قزٚخان

 .)1أَ ز ان زٚوخ رقى ( )2012أرٚظا  -)ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ دٚز أثٕ يؼعم ٔيٍ انغُٕة رَزٛض

 

 ػبثٕد لشٚخ: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚغخ 

 
 2012أرٚظا  -زابٛخٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتانًصذس: 

 

يهةىا أيةب يعةدل درعةبد      573يززا بٕق طوؼ انجؾزا ٔٚجهة  انًعةدل انظةُٕ٘ نايوةبر بٛٓةب ؽةٕانٙ        416عهٗ اررلبع  عبثٕدرقع قزٚخ 

  (.2012أرٚظا  –)ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ %62درعخ يئٕٚخا ٔٚجه  يعدل انزهٕثخ انُظجٛخ ؽٕانٙ  18انؾزارح بٛـم لنٗ 

 

ا رةةى رعٛٛةةُٓى يةةٍ قجةةم انظةةهوخ انٕهُٛةةخ  علةةٕا 11ٚزكةةٌٕ انًغهةةض انؾةةبنٙ يةةٍ  ٔ وا 1994عةةبو  عةةبثٕد بةةٙ قةةزٔ٘يغهةةض رةةى رؤطةةٛض 

ٍ      اهظوُٛٛخانل نعةبثٕد ٔانهةجٍ   قةع كةًٍ يغهةض ان ةديبد انًؼةزز       ٔٚ يهة،ا  دائةى  يقةز  نهًغهةض  ٕٔٚعةد  اكًةب ٚعًةم بةٙ انًغهةض يةٕظلٛ

 . (2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘) طٛبرح نغًع انُلبٚبدًٚزه، انًغهض  ال كًب انتزثٙ ٔدٚز أثٕ يؼعم ٔرَزٛضا

 

  ثٓبا يب ٚهٙ:قٕو ٚ انزٙ انقزًٔ٘غهض ٔيٍ يظئنٛبد ان

 

 .ػجكخ ليداد يٛبِ انؼزة ٔؿٛبَزٓب 

 .عًع انُلبٚبدا ػق ٔرعجٛد انوزق ٔرُ ٛي انؼٕارعا ٔرقدٚى ان ديبد االعزًبعٛخ 

  ناهلبلرٕبٛز رٚبف. 
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 َجزح ربسٚخٛخ
 

 ا(2011يغهةض قةزٔ٘ عةبثٕدا    ) نكضزح ٔعٕد أيبكٍ انعجبدح بٛٓبا ٔاػزق االطةى يةٍ كُٛظةخ يةبر عٕثبدٚةب     ٓذا االطى ث عبثٕدطًٛذ قزٚخ 

 .(1أَ ز ؿٕرح رقى ( )2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا ) عبو 2000أكضز يٍ  لنٗربرٚخ لَؼبء انزغًع  ٔٚعٕد

 

 ػبثٕد لشٚخيٍ  يُظش: 1صٕسح 

 

 

 ذُٚٛخ ٔاألصشٚخاأليبكٍ ان
 

ا كُٛظةةخ األرصةةٕسكضثبإلكةةببخ لنةٗ ٔعةةٕد صالصةخ كُةةبئضاْى: كُٛظةةخ انةزٔو     اعةةبثٕديظةغد   :ْٔةةٕ ايظةةغد ٔاؽةد  عةةبثٕد قزٚةخ ٕٚعةد بةةٙ  

يقةبهع عةبثٕد انؾغزٚةخ انقدًٚةخا كُٛظةخ ثزثةبرحا       : ا يُٓةب قزٚةخ كًةب ٕٚعةد ثعةق األيةبكٍ ٔانًُةبهق األصزٚةخ بةٙ ان       كُٛظخ اهلل. ٔ انالرٍٛا

 (.2)أَ ز ان زٚوخ رقى  (2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘)ٔكُٛظخ انالرٍٛ  اكيا كُٛظخ عبثٕديتبرح انكز
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 ػبثٕد لشٚخ: انًٕالغ انشئٛغخ فٙ 2خشٚغخ 

 
 2012أرٚظا  -ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخانًصذس: 

 

 انغكبٌ 
 

 ثهة   عةبثٕد  قزٚةخ أٌ عةدد طةكبٌ    ا2007ء انلهظةوُٛٙ بةٙ عةبو    ثٍٛ انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍ انذ٘ َلذِ انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـةب 

 452أطةزحا ٔعةدد انٕؽةداد انظةكُٛخ      419َظًخ يٍ اإلَبسا ٔٚجه  عةدد األطةز    958َظًخ يٍ انذكٕرا ٔ 1,001َظًخا يُٓى  1,959

 ٔؽدح.

 

 انفئبد انؼًشٚخ ٔانغُظ

 

% كةًٍ  29.6ا كةبٌ كًةب ٚهةٙ:    2007نعةبو   عةبثٕد  قزٚخًزٚخ بٙ أٌ رٕسٚع انلئبد انعأظٓزد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍا 

ٔ  64 -15% كةًٍ انلئةخ انعًزٚةخ    63.2عبيبا  15انلئخ انعًزٚخ أقم يٍ  عبيةب بًةب بةٕق. كًةب      65% كةًٍ انلئةخ انعًزٚةخ    7.1عبيةبا 

 %.48.9ظجخ اإلَبس %ا 51.1َٔأ٘ أٌ َظجخ انذكٕر  ا100: 104.5 :ْٙا قزٚخنكٕر نإلَبس بٙ اأظٓزد انجٛبَبد أٌ َظجخ انذ

 

 انؼبئالد

 
ٍ عبئهخ  اؿبنؼعبئهخ  اعجد انًغٛدعبئهخ يٍ عدح عبئالدا يُٓب:  عبثٕد قزٚخٚزؤني طكبٌ  عبئهةخ عةبسرا عبئهةخ     اسٚةبة عبئهةخ   اأثٕ ؽظةٛ

 .(2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا )عبئهخ يظعد ٔرٛزْب عبئهخ عُلٕؽا درهتا عبئهخ عٛظٗا 
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 انٓغشح 
 

ْبعزٔا أٔ رزكٕا قد  عبئالد 5ا أٌ ُْب  عبثٕد قزٚخبٙ  انقدص )أرٚظ( –ذ٘ قبو ثّ يعٓد األثؾبس انزوجٛقٛخ ان ثٍٛ انًظؼ انًٛداَٙ

 .(2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘) 2000يُذ ثداٚخ اَزلبكخ األقـٗ عبو  قزٚخان

 

 

 لغبع انزؼهٛى
 

%. ٔيةٍ يغًةٕع انظةكبٌ    72.2 يُٓةب  َةبس %ا ٔقةد ػةكهذ َظةجخ اإل   7.2ا ؽةٕانٙ  2007عةبو   عبثٕد قزٚخطكبٌ ثهتذ َظجخ األيٛخ ندٖ 

% آَةةٕا دراطةةزٓى اإلعدادٚةةخا  29.7% آَةةٕا دراطةةزٓى االثزدائٛةةخا 18.8% ٚظةةزوٛعٌٕ انقةةزاءح ٔانكزبثةةخا  9.5انًزعهًةةٍٛا كةةبٌ ُْةةب  

20.3  ٔ ٕ  قزٚةخ ا ٚجةٍٛ انًظةزٕٖ انزعهًٛةٙ بةٙ     1ى % آَةٕا دراطةزٓى انعهٛةب. انغةدٔل رقة     14.5% إَٓا دراطةزٓى انضبَٕٚةخا  ا ؽظةت  دعةبث

 .2007انغُض ٔانزؾـٛم انعهًٙ نعبو 

 

 2007 ،ٔانزحصٛم انؼهًٙ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 10) ػبثٕد لشٚخ عكبٌ: 1عذٔل    

 أيٙ انغُظ

ٚؼشف 

انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

 صبَٕ٘ إػذاد٘ اثزذائٙ
دثهٕو 

 يزٕعظ
 ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو 

 ػبنٙ
 حدكزٕسا يبعغزٛش

غٛش 

 يجٍٛ
 عانًغًٕ

 828 - - 93 - 56 28 995 359 949 99 23 ركٕس

 768 - - 2 9 64 56 937 339 949 66 82 إَبس

 88588 - - 95 9 936 94 233 473 398 959 995 انًغًٕع

 ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007ا انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍا 2009انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء انلهظوُٛٙا  انًصذس:

 

يدرطةزٍٛ   قزٚةخ ا بٕٛعةد بةٙ ان  2010/2011بةٙ انعةبو اندراطةٙ     عةبثٕد  قزٚةخ عهةٛى األطبطةٛخ ٔانضبَٕٚةخ بةٙ     هق ثًيطظةبد انز أيب بًٛب ٚزع

 ٕ ٍ  يٛزٍٛؽكة  راو اهللا -)يدٚزٚةخ انززثٛةخ ٔانزعهةةٛى   ثٛةخ ٔانزعهةٛى انعةبنٙ انلهظةةوُٛٛخ   يةٍ قجةةم ٔسارح انزز  ىٚةةزى لداررٓة  اا ٔيدرطةزٍٛ خبؿةزٛ

 .(2 اَ ز انغدٔل رقى) (2011

 

 2010/2011حغت َٕع انًذسعخ ٔانغٓخ انًششفخ نهؼبو انذساعٙ  ػبثٕد لشٚخرٕصٚغ انًذاسط فٙ  :2ذٔل ع

 َٕع انًذسعخ انغٓخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 مختلطة ؽكٕيٛخ يدرطخ ؽًٛد٘ انجزرٕصٙ انضبَٕٚخ انً زهوخ
 مختلطة ؽكٕيٛخ يدرطخ سكٕر عبثٕد انضبَٕٚخ

 مختلطة خبؿخ /عبثٕدانالرُٛٛخ خوزٚزكٛانجيدرطخ 

 مختلطة خبؿخ انً زهوخ طبطٛخاأليدرطخ عبثٕد 
 .2011يدٚزٚخ انززثٛخ ٔانزعهٛىا  انًصذس:

 

)يدٚزٚةخ  يعهًةب ٔيعهًةخ    63هبنجب ٔهبنجخا ٔعةدد انًعهًةٍٛ    601ؿلبا ٔعدد انوالة  35 عبثٕد قزٚخ ٚجه  عدد انـلٕ  اندراطٛخ بٙ

هبنجةب   10ٚجهة    عةبثٕد  قزٚةخ ٔرغدر اإلػبرح ُْب لنٗ أٌ يعةدل عةدد انوةالة نكةم يعهةى بةٙ يةدارص        . (2011ا و اهللرا -انززثٛخ ٔانزعهٛى

 .(2011ا )يدٚزٚخ انززثٛخ ٔانزعهٛى هبنجب ٔهبنجخ بٙ كم ؿي 17ٔهبنجخا ٔرجه  انكضببخ انـلٛخ 

 

 .هلةال  ٔهلهةخ   128ٚجهة  عةدد األهلةبل انكهةٙ      ؾٛخ.أْهٛةخ يظةٛ   رٓةى هلبلا رؼز  عهةٗ لدار ناقزٚخ عبثٕد صالس رٔكبد كًب ٕٚعد بٙ 

 .ٔاالطىا ؽظت انغٓخ انًؼزبخ قزٚخا ٕٚكؼ رٕسٚع رٚبف األهلبل بٙ ان3انغدٔل رقى 
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 انًششفخ ٔانغٓخ االعى حغت مشٚخان فٙ األعفبل سٚبض رٕصٚغ: 3عذٔل 

 انغٓخ انًششفخ ػذد األعفبل انشٔضخ عىا

 أهلية مسيحية 42 جوزٚزكٛخ انالرُٛٛخ / عبثٕدرٔكخ ان

 أهلية مسيحية 40 رٔكخ ثزاعى عبثٕد

 أهلية مسيحية 46 رٔكخ عبثٕد انً زهوخ
 .2011 أانزعهٛىيدٚزٚخ انززثٛخ  انًصذس:

 
  

ٕد انضبَٕٚةخ  انًقةدرح نهٕؿةٕل لنةٗ يدرطةخ سكةٕر عةبث       كًب أٌ ُْب  ثعق انًدارص انزٙ رزعزف نًلةبٚقبد قةٕاد االؽةزالل يةٍ عةدو     

 (.2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا نٕعٕد انؾٕاعش انوٛبرح اندائًخ )

 

 

 لغبع انصحخ
 

ٙ  يزكش كبرٚزبص عبثٕدٕٚعد انـؾٛخا ؽٛش  يٍ انًزابق ثعلب عبثٕد قزٚخبٙ ز زٕبر ؽكٕيٛةخا ٔأخةزٖ   )ا عٛبدرةب هجٛةت عةبو    انـةؾ

. ٔبةٙ ؽةبل عةدو رةٕبز ان ةديبد      ؿةٛدنٛخ ٔ خ ٔهلٕنةخا (ا يزكةش أػةعخا ي زجةز رؾبنٛةم هجٛةخا يزكةش أيٕية       ربثعخ نًيطظخ رٛز ؽكٕيٛةخ 

 30بٙ يدُٚخ راو اهللا ٔانذ٘ ٚجعةد عةٍ انزغًةع ؽةٕانٙ      يغًع راو اهلل انوجٙلنٗ ا بإٌ انًزكٗ ٚزٕعٌٕٓ قزٚخبٙ ان انًوهٕثخ انـؾٛخ

 .(2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا ) كى

 

 ا أًْٓب: (2011عبثٕدا يغهض قزٔ٘ ) انًؼبكم ٔانعقجبد ثعق عبثٕد قزٚخعّ قوبع انـؾخ بٙ ٕٚا 

 

 . عدو رٕبز طٛبرح لطعب 

  الٌ دٔاو انًزكش انـؾٙ ْٕ دٔاو ؿجبؽٙ بقن. ثبطزًزاراعدو ٔعٕد أهجبء 

 ٛانً جزٚخ. ماررلبع أطعبر األدٔٚخ ٔانزؾبن 

 

 

 األَشغخ االلزصبدٚخ
 

ٍ 47ؽٛةش ٚظةزٕعت    اانشراعةخ قوةبع  عهٗ عدح قوبعةبدا أًْٓةب    عبثٕد قزٚخٚعزًد االقزـبد بٙ  يغهةض قةزٔ٘   )انقةٕٖ انعبيهةخ    % ية

 (.1)اَ ز انؼكم رقى  (2011عبثٕدا 

 

ٌ     ثٓةد   2011ثّ يعٓد أرٚظ بةٙ طةُخ    انذ٘ قبو ٔقد أظٓزد َزبئظ انًظؼ انًٛداَٙ رٕسٚةع األٚةد٘ انعبيهةخ     رؾقٛةق اندراطةخ انؾبنٛةخا ثةؤ

 ا يب ٚهٙ:عبثٕد قزٚخؽظت انُؼبم االقزـبد٘ بٙ 

 

 انعبيهخ % يٍ األٚد47٘ا ٔٚؼكم شراعخقوبع ان. 

 يٍ األٚد٘ انعبيهخ 28ا ٔٚؼكم قوبع انٕظبئي %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ9قوبع انزغبرحا ٔٚؼكم %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.8قوبع انـُبعخا ٔٚؼكم % 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.6قوبع ان ديبدا ٔٚؼكم % 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.2طٕق انعًم اإلطزائٛهٙا ٔٚؼكم % 
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 ػبثٕد لشٚخنؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبد٘ فٙ : رٕصٚغ انمٕٖ ا1شكم 

 
  2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘: انًصذس

 

 يؾةالد  10ٔ نزقدٚى ان ةديبد انً زهلةخ  يؾم  يالؽى دعبطا 3 اثقبنّ 15 انزغًع ٕٛعد بٙٔانزغبرٚخ ب االقزـبدٚخ انًُؼآديٍ ؽٛش أيب 

 .(2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا ) ٔيوعى سٚزٌٕ يُؼبر ؽغزا يعـزحا (نخأانُغبرحا... انًُٓٛخ )كبنؾدادحانهـُبعبد 

 

 عزًبعٛةخ ٔقةد رجةٍٛ أٌ انلئةبد اال   .(2011يغهةض قةزٔ٘ عةبثٕدا    ) % 10لنةٗ   2011بٙ عبو  عبثٕد قزٚخبٙ ٔؿهذ َظجخ انجوبنخ ٔقد 

 ْٙ عهٗ انُؾٕ اٜرٙ:إلطزائٛهٛخاَزٛغخ اإلعزاءاد ا قزٚخاألكضز رلزرا بٙ ان

 

 .قوبع انشراعخ 

  انزغبرح.قوبع 

 

 

  ٖ انؼبيهخانمٕ

 

يٍ انظكبٌ  %38.9ا أٌ 2007عبو  انذ٘ َلذِ انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء انلهظوُٛٙأظٓزد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍ 

% يٍ انوالةا 48% يٍ انظكبٌ كبَٕا رٛز َؼٛوٍٛ اقزـبدٚب )يُٓى 61.1. ٔاٌ % ٚعًهٌٕ(89)يُٓى كبَٕا َؼٛوٍٛ اقزـبدٚب 

 (.4)اَ ز انغدٔل رقى  عًبل انًُشل(% يٍ انًزلزرٍٛ أل33.2ٔ

 

 2007 ،انؼًم ثمٕٖ ٔانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 10) ػبثٕد عكبٌ :4عذٔل 

 انغُظ

 غٛش َشٛغٍٛ الزصبدٚب َشٛغٌٕ الزصبدٚب

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 ٚؼًم

ػبعم ػٍ 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبعم ػٍ 

انؼًم )نى 

ٚغجك نّ 

 انؼًم(

 انًغًٕع

عبنت 

يزفشؽ 

 هذساعخن

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

ٔال ٚجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًٕع أخشٖ

 828 - 565 34 9 75 94 342 859 99 23 468 ركٕس

 768 - 606 9 2 79 268 332 858 93 5 949 إَبس

 88588 - 978 35 93 946 233 466 687 29 27 549 انًغًٕع

ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007 -ا انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبك2009ٍلهظوُٛٙا انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء ان انًصذس:  
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 لغبع انضساػخ
 

)اَ ةةز  دًَٔةةب أراف طةةكُٛخ 344ٔ ْةةٙ أراف قبثهةةخ نهشراعةةخ دَٔةةى 7,409يُٓةةب دًَٔةةبا  14,655ؽةةٕانٙ  عةةبثٕد قزٚةةخرجهةة  يظةةبؽخ 

 (.3ا ٔخزٚوخ رقى 5انغدٔل رقى 

 

 (ثبنذَٔى انًغبحخ) 2010نؼبو  ػبثٕد خلشٚ فٙ األساضٙ اعزؼًبالد: 5 عذٔل

يغبحخ 

انًغزٕعُبد 

ٔانمٕاػذ 

 انؼغكشٚخ

ٔيُغمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبعك 

انصُبػٛخ 

 ٔانزغبسٚخ

األساضٙ 

 انًفزٕحخ

انغبثبد 

 انحشعٛخ

ثشن 

 يبئٛخ

 يغبحخ األساضٙ انضساػٛخ

(70409)  
يغبحخ 

األساضٙ 

 انغكُٛخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهٛخ

 يٕعًٛخ
 انًشاػٙ

ثٕٛد 

 ثالعزٛكٛخ

صساػبد 

 دائًخ

1,040 69 5,779 13 0 482 475 1 6,451 344 14,655 

 2012ا ظأرٚ - ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ انًصذس:   

 

 ػبثٕد لشٚخ: اعزؼًبالد األساضٙ ٔيغبس عذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 3خشٚغخ 

 
 2012أرٚظا  -ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخانًصذس: 

 

أكضةز األَةٕاع    رعزجةز انجُةدٔرح  . ٔعةبثٕد  قزٚةخ جعهٛةخ ٔانًزٔٚةخ انًكؼةٕبخ بةٙ     ان ان لةزأاد يةٍ   ا ٚجٍٛ األَةٕاع انً زهلةخ  6دٔل رقى انغ

 .قزٚخبٙ ان سراعخ
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 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ػبثٕد لشٚخٔانًشٔٚخ انًكشٕفخ، فٙ ٔاد انجؼهٛخ خضش: يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثبن6عذٔل   

ٖخضشٔاد أخش انًغًٕع اءخضشانجمٕنٛبد ان األثصبل  انٕسلٛخ ٔادخضشان  ٔاد انضًشٚخخضشان   

 ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘

9 50 0 0 0 8 1 10 0 0 8 32 

 2009راو اهللا  -: ٔسارح انشراعخ انلهظوُٛٛخانًصذس  
 

ؽةٕانٙ  ؽٛةش ٕٚعةد    انشٚزٌٕ ثشراعخ عبثٕد قزٚخ رؼزٓزؽٛش  .عبثٕد قزٚخٙ ػغبر انًضًزح ٔيظبؽبرٓب با ٚجٍٛ إَٔاع األ7انغدٔل رقى 

 . شٚزٌٕيشرٔعخ ثؤػغبر ان بدًَٔ 7,177

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ػبثٕد لشٚخخ ثبألشغبس انًضًشح فٙ : يغبحخ األساضٙ انًضسٔػ7عذٔل  

 انضٚزٌٕ انحًضٛبد انهٕصٚبد انزفبحٛبد انغٕصٚبد فٕاكّ أخشٖ انًغًٕع

ٙثؼه يشٔ٘  ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ 

7 7,379 0 122 0 80 0 0 0 0 7 0 0 7,177 

 .2009راو اهللا  -: ٔسارح انشراعخ انلهظوُٛٛخانًصذس 

 

يظةبؽبد  بخ لنٗ سراعخ دَٔىا ٔأًْٓب انقًؼ. لكب 80ٌ يظبؽخ انؾجٕة رجه  إا بعبثٕد قزٚخبٙ  أيب ثبنُظجخ نهًؾبؿٛم انؾقهٛخ ٔانعهلٛخ

 (.8)أَ ز انغدٔل رقى  انلٕل يٍ انجقٕنٛبد انغببخا يضم
 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ػبثٕد لشٚخٔانؼهفٛخ انًخزهفخ فٙ  : يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثبنًحبصٛم انحمهٛخ8عذٔل 

 انًغًٕع
يحبصٛم 

 أخشٖ

يحبصٛم 

 يُجٓخ

يحبصٛم 

 ػهفٛخ

يحبصٛم 

 صٚزٛخ
 ثمٕنٛبد عبفخ

 أثصبل ٔدسَبد

 ٔعزٔس
 انحجٕة

 ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘

0 151 0 0 0 0 0 15 0 6 0 31 0 19 0 80 

 .2009راو اهللا  -: ٔسارح انشراعخ انلهظوُٛٛخانًصذس

 
انًظؼ  ٚظ )َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ(ا لنٗ أٌبٙ انًظبؽبد انشراعٛخ ثٍٛ أرقبو يدٚزٚخ انشراعخ ٔأرقبو أر الخزال ا ٔٚزعع

عهٗ رعزٚي انًظبؽبد انشراعٛخ  ( اطزُد2010انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء انلهظوُٛٙ )انًٛداَٙ انذ٘ رى يٍ قجم ٔسارح انشراعخ ٔ

ة ٔؽظب رغشئخ ربقا ؽٛش رى اعزجبر انؾٛبساد انشراعٛخ انلعهٛخ ٔنٛظذ انًٕطًٛخا ٔانؾٛبساد انشراعٛخ ؽغى يؾددا

 أرٚظ يظؼ أيب انُٛبثٛع. ثعق انًُبهق انؾلزٚخ ٔانًُبهق انشراعٛخ انزٙ رٕعد بٛٓب انظبئدح بٙ ؿتٛزح انؾغى انشراعٛخ األراكٙ

 ْٔذا األراكٙ انلهظوُٛٛخ انًؾزهخ بٙ عًٛع أَؾبء انًُشنٛخ( انشراعبدٔيغشأح ) يهكٛبد ؿتٛزح عبنٛخ يٍ ٔعٕد َظجخكزؼي بب

 .بد انشراعٛخ األكجز ؽظت أرٚظٕٚكؼ انلزق بٙ أرقبو انًظبؽ

 

ٚقٕيةةٌٕ ثززثٛةةخ  عةةبثٕد قزٚةةخ طةةكبٌ % يةة2ٍ أٌ )أرٚةةظ(ا انقةةدص –انةةذ٘ قةةبو ثةةّ يعٓةةد األثؾةةبس انزوجٛقٛةةخ  ٔرجةةٍٛ يةةٍ انًظةةؼ انًٛةةداَٙ

 (.9)اَ ز انغدٔل رقى ( 2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘ٔرٛزْب ) انًبعشٔاألرُبو  انًبػٛخا يضم

 

 ػبثٕد ٚخلش: انضشٔح انحٕٛاَٛخ فٙ 9عذٔل 

 خالٚب َحم
انذعبط 

 انجٛبض
 األثمبس* األغُبو انًبػض انغًبل انخٕٛل انحًٛش انجغبل انذعبط انالحى

111 0 0 0 0 0 0 859 762 13 

 ٌرؼًم األثقبرا انعغٕلا انعغالدا ٔانضٛزا. 

 .2009راو اهللا  -: ٔسارح انشراعخ انلهظوُٛٛخانًصذس

 

٘  ) كةى هةزق سراعٛةخ    12بٕٛعةد ؽةٕانٙ    اقزٚةخ أيب يٍ ؽٛش انوزق انشراعٛخ بٙ ان ( )اَ ةز انغةدٔل رقةى    2011ا عةبثٕد  يغهةض قةزٔ

10.) 
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 ٔأعٕانٓب ػبثٕد لشٚخ فٙ انضساػٛخ انغشق حبنخ ٚجٍٛ: 10عذٔل                

 ل )كى(انغٕ حبنخ انغشق انضساػٛخ

 4 ؿبنؾخ نظٛز انًزكجبد

 6 ؿبنؾخ نظٛز انززاكزٕراد ٔاٜالد انشراعٛخ بقن

 2 خ نًزٔر اندٔاة بقنؿبنؾ

 - رٛز ؿبنؾخ

 .2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘انًصذس: 

 

 :با أًْٓ(2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا ) ثعق انًؼبكم ٔانعقجبد عبثٕد قزٚخبٙ  ٚعبَٙ انقوبع انشراعٙ

 

  رٕبز ييطظبد رزجُٗ رظٕٚق انًُزغبد انشراعٛخ.عدو 

 .عدو رٕبز رأص يبل 

 .عدو انغدٖٔ االقزـبدٚخ 

 

 

 عغبد ٔانخذيبد لغبع انًؤ

  
ٍ  انقهٛةم  عةبثٕد  قزٚخٕٚعد بٙ   ٍ  ايُٓةب: ػةعجخ ثزٚةد   ؾكٕيٛةخ  ان ًيطظةبد ان ية عًعٛةبد رقةدو خةديبرٓب    ٔ يؾهٛةخ  عةدح ييطظةبد   ٕٚعةد  نكة

 يُٓب:  ا (2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘) ٔرٛزْبنً زهي بئبد انًغزًعا ٔبٙ عدح يغبالد صقببٛخ ٔرٚبكٛخ 
  

   ٘ ٙ   ٍ ية  وا1994عةبو   رؤطةض  :ػربثٕد  يغهظ لرشٔ ٔرقةدٚى كببةخ    قزٚةخ نا ثٓةد  االْزًةبو ثقلةبٚب ا   قجةم ٔسارح انؾكةى انًؾهة

 .ان ديبد لنٗ طكبَٓب

 ٍٛثبأليٕر انضقببٛخ.عُٗ ر: يغًٕػخ كشبفخ انالر 

 ٚقٕو ثؤعًبل اعزًبعٛخ ٔرٚبكٛخ ٔصقببٛخ :َبد٘ شجبة ػبثٕد. 

 :ُٙٛٚقٕو ثؤيٕر اعزًبعٛخ ٔصقببٛخ. ارحبد انشجبة انفهغغ 

 عًعٛخ رعبَٔٛخ سراعٛخ. :َٔٛخعًؼٛخ ػبثٕد انزؼب 

 رقٕو ثؤيٕر ػجبثٛخ ٔاعزًبعٛخ ٔروٕعٛخ.: عًٛؼخ فشعبٌ ػبثٕد 

 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًصبدس انغجٛؼٛخ 
 

 انكٓشثبء ٔاالرصبالد

 

انًـةدر انةزئٛض نهكٓزثةبء بةٙ      انقةدص ا ٔرعزجةز ػةزكخ كٓزثةبء يؾبب ةخ     و 1982ػةجكخ كٓزثةبء عبيةخ يُةذ عةبو       عةبثٕد  قزٚخٕٚعد بٙ 

ٕٚاعةّ انزغًةع ثعةق انًؼةبكم بةٙ يغةبل انكٓزثةبءا        ٔ .%98. ٔرـم َظةجخ انٕؽةداد انظةكُٛخ انًٕؿةٕنخ ثؼةجكخ انكٓزثةبء لنةٗ        ٚخقزان

 أًْٓب:

 

  انزٛبر انكٓزثبئٙ.كعي 

 .رقبهع خوٕم انلتن انعبنٙ بٕق األراكٙ انـبنؾخ نهجُبء 

 .انجنء بٙ رُلٛذ األعًبل يٍ قجم ػزكخ انكٓزثبء 

 

% يةٍ انٕؽةداد انظةكُٛخ يٕؿةٕنخ ثؼةجكخ      95ٔرقزٚجةب   اقزٚةخ داخةم ان آنةٙ  رعًةم يةٍ خةالل يقظةى     ا يػةجكخ ْةبر   قزٚخنكًب ٔٚزٕبز بٙ ا

 .(2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘) انٓبري

 

 



 ساو اهلليحبفظخ                                                                               دساعخ انزغًؼبد انغكبَٛخ                                                                

 

 13 

 

 انُمم ٔانًٕاصالد

 

ٍ رقةٕو ثُقةم    ربكظٙ 13 عبثٕدقزٚخ  ٕٚعد بٙ ٍ   انًةٕاهُٛ بء عةبيٍٛا ٔيةٍ انعٕائةق انزةٙ رٕاعةّ طةكبٌ انقزٚةخ أصُة         ا ثبإلكةببخ لنةٗ ثبؿةٛ

كةى   2 قزٚةخ بٕٛعةد بةٙ ان   اقزٚةخ يب ثبنُظجخ نؼجكخ انوزق بةٙ ان أ (.2011ا عبثٕد يغهض قزٔ٘) انزُقم ٔعٕد ؽٕاعش عظكزٚخ أٔ رزاثٛخ

 (.11أَ ز عدٔل رقى ) (2011 اعبثٕد يغهض قزٔ٘) انلزعٛخكى يٍ انوزق  7ٔ يٍ انوزق انزئٛظخ

 

 ػبثٕد لشٚخ فٙ انغشق حبنخ: 11 عذٔل

 عٕل انغشق )كى(
 خ انغشق انذاخهٛخحبن

 سئٛغخ فشػٛخ

 ٔيعجدح. حهزق عٛد .1 2 1

 هزق يعجدح ٔثؾبنخ طٛئخ .2 - 4

 هزق رٛز يعجدح. .3 - 2

 2011 اعبثٕد يغهض قزٔ٘انًصذس: 

 

 انًٛبِ

 

ٔرـم َظجخ انٕؽداد انظكُٛخ  ا1965ثبنًٛبِ عجز ػجكخ انًٛبِ انعبيخ يُذ عبو  عبثٕدثزشٔٚد طكبٌ قزٚخ دائزح يٛبِ انللخ انتزثٛخ رقٕو 

ا 2010عةبو   عةبثٕد . نقةد ثهتةذ كًٛةخ انًٛةبِ انًةشٔدح نقزٚةخ       (2011)يغهض قزٔ٘ عةبثٕدا   %100انًٕؿٕنخ ثؼجكخ انًٛبِ انعبيخ لنٗ 

ٕاهٍ ُْٔب رغدر اإلػبرح لنةٗ أٌ انًة   .نززا/ انٕٛو 73ا ٔثذن، ٚقدر يعدل رشٔٚد انًٛبِ نهلزد ثؾٕانٙ انظُخيزز يكعت/  52,244ؽٕانٙ 

%ا ْٔذِ رًضم انلبقد عُد 40ال ٚظزٓه، ْذِ انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔسن، ثظجت انلبقد يٍ انًٛبِا ؽٛش رـم َظجخ انلبقد لنٗ  عبثٕدبٙ قزٚخ 

 44 عةبثٕد انًـدر انزئٛض ٔخوٕم انُقم انزئٛظخ ٔػجكخ انزٕسٚع ٔعُد انًُشل ٔثبنزبنٙ ٚجه  يعدل اطزٓال  انلزد يٍ انًٛبِ بٙ قزٚةخ  

. ٔٚعزجز ْةذا انًعةدل اقةم يةٍ انؾةد األدَةٗ انًقزةزػ يةٍ قجةم يُ ًةخ انـةؾخ انعبنًٛةخ ٔانةذ٘              (2011)يغهض قزٔ٘ عبثٕدا  ٕٛوان/نززا

 نزز نهلزد بٙ انٕٛو. 100ٚـم لنٗ 

 

ٗ  12صالصخ ُٚبثٛع )اَ ز عدٔل  ٕٚعد بٙ انقزٚخ يزةز يكعةتا ٚةزى اطةز داو يٛبْةّ يةٍ قجةم         150خةشاٌ يٛةبِ عةبو طةعزّ      (ا ثبإلكةببخ لنة

 (.2011انظكبٌ بٙ ؽبل اَقوبع انًٛبِ يٍ انؼجكخ )يغهض قزٔ٘ عبثٕدا 

 
 : ُٚبثٛغ انًٛبِ فٙ لشٚخ ػبثٕد12عذٔل                                               

 اعى انُجغ
يؼذل انضخ انغُٕ٘ 

 / انغُخ(³)و 2008نؼبو 

عجٛؼخ 

 االعزخذاو

يغبحخ األساضٙ 

 انًضسٔػخ ػهّٛ )دَٔى(

إَٔاع 

 ضسٔػبدانً

 نًٌٕٛ 15 سراعٙ 71,574 َجع انقوبٌ ٔاندنجخ

 - - رٛز يظز دو 13,913 َجع انًتبرح

 - - رٛز يظز دو  - عٍٛ عهى
 2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا  - 2009طهوخ انًٛبِ انلهظوُٛٛخا انًـدر: 

 

 

 انصشف انصحٙ

 

)يغهض  نهز هؾ يٍ انًٛبِ انعبديخ كٕطٛهخ يزـبؿٛخانؾلز اال ا ؽٛش ٚظز دو انظكبٌـز  انـؾٙنهػجكخ  عبثٕدٚزٕبز بٙ قزٚخ ال 

 (.2011قزٔ٘ عبثٕدا 

 

يةب  يزةزا يكعجةبا    68.7ٔاطزُبدا لنٗ رقدٚزاد االطزٓال  انٛةٕيٙ يةٍ انًٛةبِ نهلةزدا رقةدر كًٛةخ انًٛةبِ انعبديةخ انُبرغةخ ٕٚيٛةب ثًةب ٚقةبرة             

نزةزا بةٙ    31ر يعدل لَزبط انلزد يٍ انًٛبِ انعبديخ ثؾةٕانٙ  يزز يكعت طُٕٚب. أيب عهٗ يظزٕٖ انلزد بٙ انقزٚخا بقد قد 25,077ٚعبدل 

ٚزى رغًٛع انًٛبِ انعبديةخ ثٕاطةوخ انؾلةز االيزـبؿةٛخا ٔٚةزى رلزٚتٓةب ثٕاطةوخ        ؽٛش . (2012أرٚظا  -)قظى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ  انٕٛو

ر اإلػةبرح لنةٗ أَةّ ال ٚةزى يعبنغةخ انًٛةبِ       ؿٓبرٚظ انُلؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هؾ يُٓب بٙ يُبهق يلزٕؽخ دٌٔ يزاعةبح نهجٛئةخ. ُْٔةب رغةد    

 انعبديخ انُبرغخ طٕاء عُد انًـدر أٔ عُد يٕاقع انز هؾا يًب ٚؼكم خوزا عهٗ انجٛئخ ٔانـؾخ انعبيخ.
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 انُفبٚبد انصهجخ

                                                                                                                                                                                                                                                          

غخ عةٍ  انغٓخ انزطًٛخ انًظئنخ عٍ لدارح انُلبٚبد انـهجخ انُبرايغهض ان ديبد انًؼزز  / انًغًٕعخ انؾبدٚخ عؼز نهُلبٚبدا عزجز ٚ

انًٕاهٍُٛ ٔانًُؼآد انزغبرٚخ بٙ انقزٚخا ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛب ثغًع انُلبٚبد ٔانز هؾ يُٓب. َٔ زا  نكٌٕ عًهٛةخ لدارح انُلبٚةبد انـةهجخ    

% يةٍ ْةذِ   60ٔٚةزى رؾـةٛم    انؼٓزاػٛكال/  10يكهلخا رى بزف رطٕو ػٓزٚخ عهٗ انًُزلعٍٛ يٍ خديخ عًع َٔقم انُلبٚبد يقدارْب 

 (.2011قزٔ٘ عبثٕدا )يغهض  انزطٕو

 

يٍ خديخ لدارح انُلبٚبد انـهجخا ؽٛش ٚزى عًع انُلبٚبد انُبرغخ عٍ انًُبسل ٔانًيطظبد ٔانًؾةالد انزغبرٚةخ    عبثٕدُٚزلع طكبٌ قزٚخ 

ظةعخ  ث ؽبٔٚةخ  35ؽٛش ٕٚعد بةٙ انقزٚةخ    انقزٚخٔانظبؽبد انعبيخ بٙ أكٛبص ثالطزٛكٛخا ٔيٍ صى ٚزى َقهٓب لنٗ ؽبٔٚبد يٕسعخ بٙ أؽٛبء 

يكةت ثُةٙ   ا َٔقهٓةب ثٕاطةوخ طةٛبرح انُلبٚةبد لنةٗ      بٙ األطجٕع يزرٍٛثٕاقع ان ديبد ا نٛزى ثعد سن، عًعٓب يٍ قجم يغهض يزز يكعت 1

)يغهةض قةزٔ٘ عةبثٕدا     ا ؽٛذ ٚزى انز هؾ يٍ انُلبٚبد بٙ ْذا انًكةت عةٍ هزٚةق ؽزقٓةب    كى عٍ انزغًع 2سٚد انعؼٕائٙ ٔانذ٘ ٚجعد 

2011.) 

 

كتىا ٔثبنزبنٙ رقدر كًٛةخ   0.7 عبثٕدكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا بٛجه  يعدل لَزبط انلزد انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انـهجخ بٙ قزٚخ أيب بًٛب ٚزعهق ث

أرٚةةظا  -)قظةةى أثؾةةبس انًٛةةبِ ٔانجٛئةةخ  هُةةب طةةُٕٚب  500يةةب ٚعةةبدل ا هةةٍ 1.4انُلبٚةةبد انـةةهجخ انُبرغةةخ ٕٚيٛةةب عةةٍ طةةكبٌ انقزٚةةخ ثؾةةٕانٙ 

2012). 

 

 األٔضبع انجٛئٛخ

 
 كتٛزْب يٍ قزٖ انًؾبب خ يٍ عدح يؼبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يعبنغزٓب ٔلٚغبد ؽهٕل نٓبا ٔانزٙ ًٚكٍ ؽـزْب ثًب ٚهٙ: عبثٕد رعبَٙ قزٚخ 

 

 أصيخ انًٛبِ

 

 ِقزٚخان عٍنلززاد هٕٚهخ بٙ بـم انـٛي  يٍ قجم دائزح يٛبِ انللخ انتزثٛخ اَقوبع انًٛب. 

  ن، ثظجت رهي انؼجكخ ٔقديٓب.اررلبع َظجخ انلبقد بٙ ػجكخ انًٛبِا ٔس 

 .انًًبرطبد رٛز انًظئنخ يٍ قجم انًٕاهٍُٛ ٔانًزًضهخ ثظزقخ انًٛبِ ٔانٕؿالد رٛز انؼزعٛخ نهؼجكخ ٔلرال  انعداداد 

 

 إداسح انًٛبِ انؼبديخ

 

نًٕاهٍُٛ نهز هؾ يٍ انًٛبِ انعبديخا ٔقٛبو ثعق اااليزـبؿٛخ  ـؾٙا ٔثبنزبنٙ اطز داو انؾلزانـز  نه عدو ٔعٕد ػجكخ

ثزـزٚي انًٛبِ انعبديخ بٙ انؼٕارع انعبيخ خبؿخ بٙ بـم انؼزبءا ثظجت عدو رًكُٓى يٍ رتوٛخ انزكبنٛي انعبنٛخ انالسيخ نُلؾٓبا 

. كًب أٌ اطز داو ْذِ انؾلز ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕبٛخ ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى انقزٚخؿؾٛخ ٔاَزؼبر األٔثئخ ٔاأليزاف داخم  ثًكبرحٚزظجت 

عٓب بٙ اٜثبر انًُشنٛخ )آثبر عًع يٛبِ األيوبر(ا ؽٛش ر زهن ْذِ انًٛبِ يع انًٛبِ انعبديخا يًب ٚغعهٓب رٛز ؿبنؾخ نهؼزةا رغًٛ

ؽٛش أٌ ْذِ انؾلز رجُٗ دٌٔ رجوٍٛا ٔسن، ؽزٗ ٚظٓم َلبس انًٛبِ انعبديخ لنٗ هجقبد األرفا ٔثبنزبنٙ رغُت اطز داو طٛبراد 

ثٕاطوخ طٛبرح انُلؼا ٔيٍ  اليزـبؿٛخنٗ آخز. كًب أٌ انًٛبِ انعبديخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب يٍ انؾلز اانُلؼ نزلزٚ  انؾلز يٍ ٔقذ ل

 صى ٚزى انز هؾ يُٓب بٙ يُبهق يلزٕؽخ دٌٔ األخذ ثعٍٛ االعزجبر األكزار انجٛئٛخ ٔانـؾٛخ انُبعًخ عٍ سن،. 

 

 إداسح انُفبٚبد انصهجخ

 

ا ٔٚعةٕد سنة، ثؼةكم رئةٛض لنةٗ انعزاقٛةم انزةٙ رلةعٓب         انًغةبٔرح ٔانزغًعةبد  ٚةخ  انقزعدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ؿؾٙ ٔيزكةش٘ ن ديةخ   

طهوبد االؽزالل اإلطزائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًيطظبد انٕهُٛخ ٔانزٙ رزعهق ثإؿدار رزاخٛؾ إلقبيخ يضم ْذِ انًكجبدا ؽٛةش  

ٛهٛخ انكبيهةةخ. ثبإلكةةببخ لنةةٗ أٌ رُلٛةةذ يضةةم ْةةذِ  أٌ األراكةةٙ انًُبطةةجخ نةةذن، رقةةع كةةًٍ يُةةبهق )ط(ا ٔانزةةٙ ر لةةع نهظةةٛوزح اإلطةةزائ  

انًؼبرٚع ٚعزًد عهٗ انزًٕٚم يةٍ انةدٔل انًبَؾةخ. ٔثبنزةبنٙ بةإٌ عةدو رةٕبز يكةت َلبٚةبد ؿةؾٙ ٚؼةكم خوةزا عهةٗ انـةؾخ ٔيـةدرا                

 انًُبظز انوجٛعٛخ. نزهٕٚش أؽٕاف انًٛبِ انغٕبٛخ ٔانززثخ يٍ خالل انعـبرح انُبرغخ عٍ انُلبٚبدا بلال عٍ انزٔائؼ انكزٚٓخ ٔرؼّٕٚ
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 شاءاد االحزالل اإلعشائٛهٙ أصش إع
 

ثةةٍٛ انظةةهوخ انٕهُٛةةخ  1995ارلبقٛةةخ أٔطةةهٕ انضبَٛةةخ انًيقزةةخ ٔانًٕقعةةخ بةةٙ انضةةبيٍ ٔانعؼةةزٍٚ يةةٍ ػةةٓز أٚهةةٕل يةةٍ انعةةبو    لنةةٗثةةبنزعٕع 

% يةٍ  16.8دًَٔةب )  2462ؽٛةش رةى رـةُٛي يةب يظةبؽزّ       ايُبهق )ة( ٔ)ط( لنٗرى رقظٛى أراكٙ قزٚخ عجٕد  اانلهظوُٛٛخ ٔلطزائٛم

ٙ بؽخ انقزٚخ انكهٛةخ( يةٍ   يظ انقزٚةخ كًُةبهق ة ْٔةٙ انًُةبهق انزةٙ رقةع بٛٓةب انًظةئنٛخ عةٍ انُ ةبو انعةبو عهةٗ عةبرق انظةهوخ                أراكة

األيُٛةةخ ٔرؼةةكم يع ةةى انًُةةبهق انلهظةةوُٛٛخ انًؤْٕنةةخ يةةٍ انجهةةدٚبد  األيةةٕرانٕهُٛةةخ انلهظةةوُٛٛخ ٔرجقةةٗ إلطةةزائٛم انظةةهوخ انكبيهةةخ عهةةٗ 

غدٚز ثبنذكز أٌ ربنجٛخ انظكبٌ ٚزًزكشٌٔ بٙ انًُةبهق انًـةُلخ ة ٔانزةٙ رؼةكم َظةجخ كةئٛهخ عةدا يةٍ         ٔانقزٖ ٔثعق انً ًٛبد. ٔان

ط ْٔةٙ انًُةبهق انزةٙ     % يٍ يظبؽخ انقزٚةخ انكهٛةخ( كًُةبهق   83.2دًَٔب ) 12193انًظبؽخ انكهٛخ نهقزٚخ. بًٛب رى رـُٛي يب يظبؽزّ 

ؽٛةةش ًُٚةةع انجُةةبء انلهظةةوُٛٙ بٛٓةةب أٔ االطةةزلبدح يُٓةةب ثةةؤ٘ ػةةكم يةةٍ   الدارٚةةبٔأيُٛةةب  ارقةةع رؾةةذ انظةةٛوزح انكبيهةةخ نهؾكٕيةةخ اإلطةةزائٛهٛخ

راكةةٙ . ٔانغةةدٚز ثبنةةذكز أٌ يع ةةى األراكةةٙ انٕاقعةةخ بةةٙ يُةةبهق اطا ْةةٙ األ اإلطةةزائٛهٛخانًدَٛةةخ  اإلدارحثزـةةزٚؼ يةةٍ  لال األػةةكبل

 (.13عدٔل رقى ) انشراعٛخ ٔانًُبهق انًلزٕؽخ

 

 1995: رصُٛف األساضٙ فٙ لشٚخ ػجٕد اػزًبدا ػهٗ ارفبلٛخ أٔعهٕ انضبَٛخ 13ذٔل ع                              

 % يٍ انًظبؽخ انكهٛخ نهقزٚخ انًظبؽخ ثبندَٔى رـُٛي األراكٙ

 0 0 يُبعك أ

 16.8 2462 يُبعك ة

 83.2 12193 يُبعك ط

 0 0 يحًٛخ عجٛؼٛخ

 100 14655 انًغبحخ انكهٛخ
 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح                               

 

  اإلعشائٛهٙيًبسعبد االحزالل ٔ لشٚخ ػجٕد

 

كةبٌ أٔنٓةب    اانً زهلةخ  اإلطةزائٛهٛخ  األْةدا  انةدًَٔبد نـةبنؼ    ثةآال  انزةٙ أٔدد   اإلطةزائٛهٛخ َبنذ قزٚخ عجٕد ؽـزٓب يٍ انًـبدراد 

ٗ  ثبإلكةببخ راكةٙ انقزٚةخ ٔانجةير االطةزٛوبَٛخ ْةذا      عهةٗ أ  اإلطزائٛهٛخثُبء انًظزٕهُبد   اإلطةزائٛهٛخ ثُةبء ٔرؼةٛٛد انوةزق االنزلببٛةخ      لنة

ٗ يةٍ خالنٓةب    لطةزائٛم ث وخ انعشل انعُـزٚخ انزٙ رظعٗ  ااَزٓبءٔ انًغبٔرح ثبألخزٖثٓد  رثن ْذِ انًظزٕهُبد  انظةٛوزح عهةٗ    لنة

انزٙ رؼكم عشءا يٍ رغًةع يظةزٕهُبد يةٕدٚعٍٛ عٛهٛةذ      اإلطزائٛهٛخزٕهُبد انًُوقخ انتزثٛخ بٙ يؾبب خ راو اهلل الؽزٕائٓب عهٗ انًظ

عةةٍ يؼةةزٔع ٚقلةةٙ ثلةةى انكزةةم    2005بةةٙ انعةةبو  لعالَٓةةبرؾةةذ طةةٛوزرٓب يةةٍ خةةالل   ّئةةإلثقب لطةةزائٛماالطةةزٛوبَٙ ٔانةةذ٘ ر وةةن  

يدُٚةةخ انقةةدص ٔرغًةةع لارئٛٛةةمل   يضةةم رغًةةع ليعبنٛةةّ ادٔيةةٛىل االطةةزٛوبَٙ ػةةزق  لطةةزائٛم لنةةٗاالطةةزٛوبَٛخ انكجةةزٖ بةةٙ انلةةلخ انتزثٛةةخ  

ٛذ ٔرغًع لعلعبد سئٛيل االطةزٛوبَٙ ػةًبل رةزة يدُٚةخ انقةدص ٔرغًةع لرةٕع عزـةٌٕٛل االطةزٛوبَٙ          لاالطزٛوبَٙ ػًبل يدُٚخ طه

رغًةع ليةٕدعٍٛ عٛهٛةذل االطةزٛوبَٙ رةزة يدُٚةخ راو اهلل ٔرغًةع كزٚةبد أرثةع االطةزٛوبَٙ بةٙ يدُٚةخ             ٔ عُٕة رزة يدُٚخ ثٛذ نؾةى 

سن، يٍ خالل كى األراكٙ انزٙ رقٕو عهٛٓب ْذِ انكزم االطةزٛوبَٛخ انكجةزٖ لنةٗ لطةزائٛم داخةم انغةدار ثبعزجبرْةب عةشءا  ال         ان هٛم ٔ

« قةزار عٛةد أليُٓةب ٔيكبَزٓةب انظٛبطةٛخ ٔاقزـةبدْب ٔدًٕٚرزابٛةخ انؼةعت انٛٓةٕد٘ بةٙ لأراكةٙ لطةزائٛمل            »ٔ ٚزغشأ يٍ دٔنخ لطةزائٛم 

أرٚٛم ػبرٌٔ عُد نقبئّ انزئٛض األيزٚكةٙ عةٕرط ثةٕع بةٙ انؾةبد٘ عؼةز يةٍ ػةٓز َٛظةبٌ عةبو            )رئٛض انٕسراء اإلطزائٛهٙ األطجق

 :قزٚخ عجٕد ألراكٙ اإلطزائٛهٛخبًٛب ٚهٙ رلـٛم نهًـبدراد ٔ (.2005

يةٍ انًظةبؽخ    %5.2دًَٔةب يةٍ أراكةٙ قزٚةخ عجةٕد )      764انلهظوُٛٛخ يب يظبؽزّ  ناراكٙخالل طُٕاد اؽزالنٓب  لطزائٛمؿبدرد 

 3900. ٔٚقوةةٍ ْةةبرٍٛ انًظةةزٕهُزٍٛ انٛةةٕو يةةب ٚقةةبرة  اإلطةةزائٛهٛزٍٛٔعٕبةةبرٚى  آرٚٛةةّيظةةزٕهُزٙ ثٛةةذ  لقبيةةخخ نهقزٚةةخ( يةةٍ أعةةم انكهٛةة

 (.14عدٔل رقى ) لطزائٛهٙيظزٕهٍ 

     انًمبيخ ػهٗ أساضٙ لشٚخ ػجٕد اإلعشائٛهٛخ: انًغزٕعُبد 14عذٔل سلى              

فٙ  انمبعٍُٛ انًغزٕعٍُٛػذد 

 ُخانًغزٕع

انًغبحخ انًصبدسح يٍ 

 ػجٕدأساضٙ لشٚخ 
 انزأعٛظعُخ 

 اعى انًغزٕعُخ

 آرّٚٛثٛذ  1981 496 3900

 عٕببرٚى 1988 268 رٛز يزٕبز

 انًغًٕع --- 764 3900
 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح               
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انجيرح االطزٛوبَٛخ اَٛلّٛ  لقبيخنتزف  هٍٛٛٛاإلطزائٛٓب ثبنقٕح يٍ قجم انًظزٕهٍُٛ كذن، ػٓدد قزٚخ عجٕد االطزٛالء عهٗ أراك

يٕقع اطزٛوبَٙ بٙ انللخ انتزثٛخ ٔانزٙ ثبرذ رعز   232قبيذ لطزائٛم ثجُبء  اخالل انعقدٍٚ انًبكٍٛٛاَّ  ٚبئٛزا. ٔانغدٚز ثبنذكز

ٚدح عبدح يب رجدأ ثإقبيخ كزببَبد يزُقهخ عهٗ انًٕقع انذ٘ ٚزى َٕٖ نًظزٕهُبد عدبًٛب ثعد ثبنجير االطزٛوبَٛخ ْٔٙ عجبرح عٍ 

يُٓب. ٔانغدٚز ثبنذكز أٌ ٔثبء  أيٛبلاالطزٛالء عهّٛ يٍ قجم انًظزٕهٍُٛ. ٔرزلزع انجير االطزٛوبَٛخ يٍ انًظزٕهُخ األو ٔعهٗ ثعد عدح 

د نالطزٛالء عهٗ يٕاقع انزالل ٔانًزرلعبد انلهظوُٛٛخ كبٌ ثداٚزّ دعٕحا ػبرَٔٛخا نهًظزٕهٍُٛ انٕٛٓ اإلطزائٛهٛخانجير االطزٛوبَٛخ 

، نهؾٛهٕنخ دٌٔ رظهًٛٓب نهلهظوٍُٛٛٛ الؽقب بٙ لهبر رظٕٚخ يظزقجهٛخ ثٍٛ انغبَجٍٛ. ٔررى أٌ انؾكٕيبد اإلطزائٛهٛخ انًزعبقجخ نى رًُؼ ره

ٔعهٗ ٔعّ  إعظزٙ نٕعٕدْب ٔاطزًزارْبنٔ بقد قبيذ ثبنزرى يٍ سن، ثزٕبٛز روبء ايُٙ نٓب اان بْزح أ٘ روبء قبََٕٙ ثبن بْز

األيز انذ٘ أدٖ لنٗ اررلبع يهؾٕى بٙ عدد  اؽٍٛ رٕنٗ أرٚٛم ػبرٌٔ سيبو انؾكى ٔأههق انعُبٌ نٓذِ انجير 2001انزؾدٚد ثعد انعبو 

ٍ بٙ االَزقبل ره، انجير بٙ انًُبهق انلهظوُٛٛخ. كًب دأة انغٛغ اإلطزائٛهٙ أٚلب عهٗ يظبعدح ْيالء انًظزٕهٍُٛ اإلطزائٛهٛٛ

  ٔاالطزقزار بٙ ره، انًٕاقع ثم ٔربيٍٛ انؾًبٚخ نٓى ٔيدْى ثبنجُٛخ انزؾزٛخ األطبطٛخ نلًبٌ ثقبئٓى بٛٓب.

ثٓةد    446ٔ 4460ٔ 4566 ااإلطةزائٛهٛخ انًشٚد يٍ أراكٙ قزٚخ عجٕد ٔسن، نؼق عدد يٍ انوةزق االنزلببٛةخ    لطزائٛمكًب ؿبدرد 

يخ عهٗ أراكٛٓب ثعلٓب ثةجعق ٔانزةٙ ْةٙ عةشء يةٍ رغًةع يظةزٕهُبد يةٕدٚعٍٛ عٛهٛةذ. ٔرغةدر           انًقب اإلطزائٛهٛخرثن انًظزٕهُبد 

( انزةةٙ ٚلزكةةٓب انغةةٛغ Buffer Zoneاإلػةةبرح ثةةؤٌ ان وةةز انؾقٛقةةٙ نهوةةزق االنزلببٛةةخ ٚكًةةٍ بةةٙ يةةب ٚعةةز  ثًظةةبؽخ االررةةداد أٔ )   

  جٙ انؼبرع.يزز عهٗ عبَ 75اإلطزائٛهٙ عهٗ هٕل ايزداد ره، انوزق ٔانزٙ عبدح يب ركٌٕ 

 األصةز انغبصًخ ثؼكم رٛز قبََٕٙ عهٗ أراكٙ قزٚخ عجةٕد   اإلطزائٛهٛخبٙ انًظزٕهُبد  انقبهٍُٛ اإلطزائٛهٍٛٛ انًظزٕهٍُٛكبٌ العزداء 

ٙ ؽٛةش طةبًْذ ْةذِ االعزةداءاد بةٙ انظةٛوزح عهةٗ انًشٚةد يةٍ           ايًزهكةبرٓى ٔ عهٗ أْبنٙ انقزٚخ األكجز انلهظةوُٛٛخ انًغةبٔرح    األراكة

نزعشٚةش انظةٛوزح عهٛٓةب.     ثبألػةغبر انؼبئكخ ٔسرعٓب  ثبألطال  لؽبهزٓبٔ لنٛٓبد ٔسن، يٍ خالل يُع أؿؾبثٓب يٍ انٕؿٕل نهًظزٕهُب

ٙ كًب قبو انًظةزٕهٌُٕ ثبعزةداءاد ػةزٗ عهةٗ أؿةؾبة       ٗ ردعٓةى عةٍ انعةٕدح    ٔ بةٙ يؾبٔنةخ نزةزٔٚعٓى    األراكة أراكةٛٓى انًغةبٔرح    لنة

 نهًظزٕهُبد.

 :اإلعشائٛهٙؼُصش٘ عذاس انؼضل ان يخغظٔ لشٚخ ػجٕد

 األخٛةز يةب ٔرد ثبنزعةدٚم    كبٌ ن وخ انعشل انعُـزٚخ اإلطزائٛهٛخ ٔانًزًضهخ ثجُبء انغةدار اصةز طةهجٙ ٔيةديز عهةٗ قزٚةخ عجةٕد. بجؾظةت        

بةٙ انضالصةٍٛ يةٍ ػةٓز َٛظةبٌ يةٍ        اإلطةزائٛهٛخ نً ون عدار انعشل انعُـز٘ انذ٘ رى َؼزِ عهٗ انـلؾخ االنكززَٔٛةخ نةٕسارح انةدببع    

% يةٍ يظةبؽخ قزٚةخ عجةٕد     22.2دًَٔةب )  3248كةى عهةٗ أراكةٙ قزٚةخ عجةٕد ٔٚعةشل        9.6ثوةٕل   رجٍٛ أٌ انغةدار ًٚزةد   ا2007 انعبو

ٙ يةٍ انًُةبهق انًلزٕؽةخ     األكجةز انًعشٔنةخ انغةشء    األراكٙانكهٛخ(. ٔرؼًم  انشراعٛةخ بةٙ انقزٚةخ انزةٙ رؼةكم يـةدر دخةم         ٔاألراكة

 (.15دٔل رقى ع)نهعدٚد يٍ انعبئالد انلهظوُٛٛخ بٙ انقزٚخ 

 يحبفظخ ساو اهلل –انًؼضٔنخ غشة عذاس انؼضل انؼُصش٘ فٙ لشٚخ ػجٕد  األساضٙ: رصُٛف 15عذٔل سلى                  

 انؼذد األساضٙرصُٛف  انًغبحخ )ثبنذَٔى(

 1 يُبهق يلزٕؽخٔ ربثبد 2048

 2 يـوُعخ يظوؾبد 22

 3 أراكٙ سراعٛخ 307

 4 لطزائٛهٛخيظزٕهُبد  764

 5 يُوقخ انغدار 107

 انًغًٕع 3248
 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح                

 

ٙ انًضًةزح ٔأػةغبر انشٚزةٌٕ ٔرغزٚةي      األػةغبر قزٚخ عجٕد اقزالع يئةبد   أراكٙٔقد رابق ثُبء عدار انعشل انعُـز٘ عهٗ   ناراكة

  انقزٚخ. أْمانشراعٛخ انزٙ ٚعزبع يُٓب 

 

 األٔايش انؼغكشٚخ اإلعشائٛهٛخ انصبدسح فٙ لشٚخ ػجٕد
 

قبيذ انظهوبد اإلطزائٛهٛخ ثإؿدار طهظهخ يٍ األٔايز انعظكزٚخ نًـبدرح األراكٙ نجُبء عدار انعشل انعُـز٘ عهٗ أراكةٙ قزٚةخ   

 انًزٕبزح:  اإلطزائٛهٛخانعظكزٚخ  نأايزعجٕد. بًٛب ٚهٙ عزف 
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 رقى اإلطزائٛهٙانعظكز٘  األيز (170/05/T):  2005يٍ ػةٓز أٚهةٕل يةٍ انعةبو      أٚهٕلؿدر ثزبرٚخ انظبثع عؼز يٍ ػٓز 

 دًَٔب يٍ أراكٙ قزٚخ عجٕد نجُبء عدار انعشل انعُـز٘.  251.7ٚـبدر يب يظبؽزّ ٔ

 اإلطزائٛهٙانعظكز٘  األيز ( 167/05رقى/T):  ٔٚـبدر يب  2005ؿدر ثزبرٚخ انظبثع ٔانعؼزٍٚ يٍ ػٓز أٚهٕل يٍ انعبو

 دًَٔب يٍ أراكٙ قزٚخ عجٕد نجُبء عدار انعشل انعُـز٘.  11.1ظبؽزّ ي

 رقى  اإلطزائٛهٙانعظكز٘  األيز(07/06/T):     ٔٚـةبدر يةب يظةبؽزّ     2007ؿدر ثزبرٚخ انظبدص يٍ ػٓز ػةجبم يةٍ انعةبو

 نجُبء ثزط يزاقجخ.  اعظكزٚخ ألرزافدًَٔب يٍ أراكٙ قزٚخ عجٕد  0.465

  ٗرقى طزائٛهٙاإلانعظكز٘  األيزرعدٚم عه (170/05/T       ؿدر ثزبرٚخ انضبنش ٔانعؼزٍٚ يةٍ ػةٓز كةبٌَٕ صةبَٙ يةٍ انعةبو :)

دًَٔب يٍ أراكةٙ قزٚةخ عجةٕد نتةزف ثُةبء عةدار انعةشل انعُـةز٘. ٔٚؼةًم انزعةدٚم            113.14ٔٚـبدر يب يظبؽزّ  2011

 .  يزاألرتٛٛز يظبر انغدار بٙ يُبهق يعُٛخ بٙ قزٚخ عجٕد ٔعهّٛ رًذ انًـبدرح انزٙ ٚقزلٛٓب 
 

 

 ػبثٕد لشٚخانخغظ ٔانًشبسٚغ انزغٕٚشٚخ انًُفزح ٔانًمزشحخ فٙ 
 

 انًشبسٚغ انًُفزح

 

  (.16)اَ ز انغدٔل رقى  خًظخ طُٕاد انًبكٛخل ثزُلٛذ عدح يؼبرٚع خال عبثٕد يغهض قزٔ٘ قبو

 

 انًبضٛخ عُٕاد خًغخ خالل ػبثٕد يغهظ لشٔ٘ َفزْب انزٙ انًشبسٚغ: 16عذٔل 

 انغٓخ انًًٕنخ انغُخ عانُٕ انًششٔع عىا

 ثُ، انزًُٛخ اإلطاليٙ 2008 ثُٛخ رؾزٛخ رعجٛد هزق داخهٛخ

 USAID 2010 ثُٛخ رؾزٛخ رعجٛد انوزٚق انزئٛظٙ ٔرزكٛت خن يٛبِ عدٚد

 ثُ، انزًُٛخ اإلطاليٙ 2012 ثُٛخ رؾزٛخ ػق هزق ٔرعجٛد هزق داخهٛخ

 2011يغهض قزٔ٘ عبثٕدا  انًصذس:

 

 انًشبسٚغ انًمزشحخ
  

ّ  قزٚخبٙ انييطظبد انًغزًع انًدَٙ  ثبنزعبٌٔ يع عبثٕد يغهض قزٔ٘زوهع ٚ ا لنةٗ رُلٛةذ عةدح يؼةبرٚع خةالل األعةٕاو انقبديةخا        ٔطةكبَ

ا ٔانزةٙ قةبو ثزُلٛةذْب يعٓةد     قزٚةخ بنًؼةبركخ انزةٙ رةى عقةدْب بةٙ ان     روٕٚز أبكبر ْذِ انًؼبرٚع خالل ٔرػخ عًم انزقٛٛى انظزٚع ث ؽٛش رى

 انقدص )أرٚظ(. ٔبًٛب ٚهٙ ْذِ انًؼبرٚع يزرجخ ؽظت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َ ز انًؼبركٍٛ بٙ انٕرػخ: –األثؾبس انزوجٛقٛخ 

 

االْزًبو ثبألراكٙ انشراعٛخ يٍ ؽٛش لعبدح رؤْٛم األراكٙ ٔػق انوزق انشراعٛخ نزضجٛذ انًشارع بٙ أركّ انؾبعخ لنٗ  .1

 .ٔانؾلبى عهٗ األرف

 .ش لقبيخ يؼبرٚع رًُٕٚخ طٕاء كبَذ سراعٛخ أٔ أعًبل ٚدٔٚخ يٍ روزٚش أٔ رٛزْباالْزًبو ثبنعُـز انُظبئٙ ؽٛانؾبعخ لنٗ  .2

 رظٕٚق سٚذ انشٚزٌٕ.انؾبعخ لنٗ  .3

 .عًم دٔراد رؤْٛهٛخ طٕاء يؾهٛخ أٔ خبرعٛخ نالطزلبدح يٍ انزغزثخ انًؾهٛخ ٔاندٔنٛخ بٙ انزًُٛخانؾبعخ لنٗ  .4

 .رلعٛم دٔر انًيطظبد انًٕعٕدح بٙ انقزٚخانؾبعخ لنٗ  .5

 .رٕبٛز بزؽ عًمبعخ لنٗ انؾ .6

 رقدٚى انًظبعدح نوالة انغبيعبد.انؾبعخ لنٗ  .7

 انؾبعخ عهٗ يزكش ػزهخ. .8
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 مشٚخهاألٔنٕٚبد ٔاالحزٛبعبد انزغٕٚشٚخ ن
  

خ يٍ ٔعٓة  قزٚخا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزوٕٚزٚخ نه17يٍ َقؾ كجٛز بٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل رقى  قزٚخرعبَٙ ان

 .انقزًٔ٘غهض َ ز ان

 

 ػبثٕد لشٚخ فٙ انزغٕٚشٚخ ٔاالحزٛبعبد األٔنٕٚبد: 17عذٔل 

 انمغبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نٛغذ 

 أٔنٕٚخ
 يالحظبد

 احزٛبعبد انجُٛخ انزحزٛخ

 كى 4.5^    * ػقا أٔ رعجٛد هزق 1

 كى 1  *  لؿالػ/ رزيٛى ػجكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

  *   ًٚخ نزتوٛخ يُبهق عدٚدحرٕطٛع ػجكخ انًٛبِ انقد 3

  *   رزكٛت ػجكخ يٛبِ عدٚدح 4

 َجعٍٛ   * رزيٛى/ لعبدح رؤْٛم ُٚبثٛع أٔ آثبر عٕبٛخ 5

   * ثُبء خشاٌ يٛبِ 6
 يزز يكعت 500

 كى 7   * رزكٛت ػجكخ ؿز  ؿؾٙ 7

  *   رزكٛت ػجكخ كٓزثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ 50  *  ؽبٔٚبد نغًع انُلبٚبد انـهجخ 9

 طٛبرح ٔاؽدح   * نغًع انُلبٚبد انـهجخطٛبراد  10

    * يكت ؿؾٙ نهُلبٚبد انـهجخ 11

 االحزٛبعبد انصحٛخ

 يزكش ؿؾٙ   * ثُبء يزاكش/ عٛبداد ؿؾٛخ عدٚدح 1

  *   لعبدح رؤْٛم/ رزيٛى يزاكش/ عٛبداد ؿؾٛخ يٕعٕدح 2

    * انًٕعٕدحػزاء رغٓٛشاد هجٛخ نهًزاكش أٔ انعٛبداد  3

 زٛبعبد انزؼهًٛٛخاالح

 انًزؽهخ انضبَٕٚخ نهذكٕر   * ثُبء يدارص عدٚدح 1

 نإلَبسانًزؽهخ انضبَٕٚخ    * لعبدح رؤْٛم يدارص يٕعٕدح 2

    * رغٓٛشاد رعهًٛٛخ 3

 االحزٛبعبد انضساػٛخ

 دَٔى 2000   * اطزـالػ أراف سراعٛخ 1

 ثئز 50  *  لَؼبء آثبر عًع يٛبِ 2

  *   بد يٕاػٙثُبء ؽ بئز/ ثزكظ 3

  *   خديبد ثٛوزٚخ 4

  *   أعال  ٔرجٍ نهًبػٛخ 5

  *   لَؼبء ثٕٛد ثالطزٛكٛخ 6

  *   لعبدح رؤْٛم ثٕٛد ثالطزٛكٛخ 7

    * بهؾّثذٔر  8

    * َجبربد ٔيٕاد سراعٛخ 9

 .هزق سراعٛخكى  3هزق داخهٛخ ٔ كى 0.5ا هزق رئٛظخكى  1^ 

  .2011 اعبثٕد يغهض قزٔ٘انًصذس:      
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  :انًشاعغ

 

 ( ُٙٛا انزعداد انعبو نهظكبٌ ٔانًظبكٍ ٔانًُؼآدا 2009انغٓبس انًزكش٘ نإلؽـبء انلهظو)بهظوٍٛ. -. راو اهلل2007 

 ( ا رشٔٚد ٔاطزٓال  انًٛبِ بٙ انللخ انتزثٛخا 2009طهوخ انًٛبِ انلهظوُٛٛخ)راو اهللا بهظوٍٛ.2008 . 

 ٘ٔ2011ا عبثٕد يغهض قز. 

  قبعدح ثٛبَبد ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ ٔاالطزؼعبر عٍ ثعد. ثٛذ  .2012انقدص )أرٚظ(ا  -انزوجٛقٛخيعٓد األثؾبس
 بهظوٍٛ. -نؾى

 ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتزابٛخ ٔاالطزؼعبر عٍ ثعد. رؾهٛم اطز دايبد 2012انقدص )أرٚظ(ا  -يعٓد األثؾبس انزوجٛقٛخ .
 بهظوٍٛ. -ثٛذ نؾى  ثدقخ عبنٛخ َـي يزز. - 2010األراكٙ نظُخ 

 بهظوٍٛ.  -ثٛذ نؾى. قظى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ(ا قبعدح ثٛبَبد 2012انقدص )أرٚظ( ) –يعٓد األثؾبس انزوجٛقٛخ 

  يؾبب خ راو اهللا قبعدح ثٛبَبد انًدارص  -. ثٛبَبد يدٚزٚخ انززثٛخ ٔانزعهٛى 2011ٔسارح انززثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙا
 ٍٛ. بهظو -(. راو اهلل2010/2011)

 ( ٔسارح انشراعخ انلهظوُٛٛخMOA ا)بهظوٍٛ. -(. راو اهلل2008/2009. ثٛبَبد يدٚزٚخ سراعخ يؾبب خ راو اهلل )2009 

 

 

 

 


