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 شكش وػشفبٌ

 

 
نر تإلِدثَٛر نهصعثٌٔ تنهٔنٙ يٍ أؼم تنصًُٛةر  )أيٚػ( خثنٕكً ٔتنصقهًٚ يٍ تنٕكث تنقهَ -ٚصقهو يعٓه تألخفثض تنص١دٛقٛر

(AECIDنصًٕٚهٓث ْىت تنًًٕٔع ).  

 

كًةةث ٚصقةةهو تنًعٓةةه خثنٕةةكً تنؽٍٚةةم لنةةٗ تنًّةةئنٍٛ تنلهّةة١ٍُٛٛٛ قةةٙ تنةةٌٕتيتزا ٔتنقًٔٚةةثزا ٔيؽةةثنُ تنمةةهيثز       

ّثعهذ ٔشعثٌٔ يع تنًٕصًكرا ٔتنهؽثٌ ٔتنًؽثنُ تنقًٔٚرا ٔتنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ُّٛٙا نًث قهيِٕ يٍ ي

 قًٚق تندفط لالل عًهٛر ؼًع تندٛثَثز. 

 
أيٚػ أٚٝث شمٗ خثنٕكً ؼًٛع تنًٕظلٍٛ تنىٍٚ عًهٕت ٠ٕتل تنعثو تنًثٜٙ يٍ أؼم لَؽثٌ ْىت تنعًةم تنةى٘ ٚٓةه     

 لنٗ لهير تنًؽصًع تنله١ُّٛٙ. 
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 يمذيخ

 

 
ؼةةثءز ِهّةةهر  يتو تهلليعهٕيةةثز ٔةةثيهر عةةٍ تنصؽًعةةثز تنّةةكثَٛر قةةٙ يفثق ةةر ْةةىت تنكصٛ ةةح ْةةٕ ؼةةٍء يةةٍ ِهّةةهر كصٛدةةثز شفصةةٕ٘ عهةةٗ 

تألٜٔةثع تنًعٕٛةةٛر قةٙ تنًفثق ةةرا   خٓةه  شٕظٛةةق   يتو تهللتنكصٛدةثز ْةةىِ َصٛؽةر نهيتِةةر ٔةثيهر نؽًٛةةع تنصؽًعةثز تنّةةكثَٛر قةٙ يفثق ةةر      

الل شُلٛةى يٕةًٔع رنيتِةر تنصؽًعةثز تنّةكثَٛر      ٔلعهتن تنم١ٟ تنصًُٕٚر نهًّثعهذ قٙ شفٍّٛ تنًّصٕٖ تنًعٕٛٙ نّكثٌ تن١ًُقرا يٍ لة 

َ  –ٔشقٛٛى تالـصٛثؼثز تنص١ًٕٚٚر را تنى٘ ُٚلىِ يعٓه تألخفثض تنص١دٛقٛر )أيٚةػ(ا ٔتنًًةٕل يةٍ تنٕكثنةر تإلِةدثَٛر نهصعةثٌٔ تنةهٔنٙ         تنقةه

 .(AECIDيٍ أؼم تنصًُٛر )

 

را ٔتنّٛثِةةٛرا ٔٔقةةًذ تنًةةٕتين تن١دٛعٛةةرا ٔتندٕةةًٚرا لنةةٗ نيتِةةر ٔشفهٛةةم ٔشٕظٛةةق تألٜٔةةثع تالؼصًثعٛةةر ٔتالقصٙةةثنٚٚٓةةه  تنًٕةةًٔع 

. ٔتنصةٙ عهةٗ   يتو تهلل تنًٚلٛر ٔتنًًٕٓةر قةٙ يفثق ةر   ٔتندٛةٛرا ٔتنقٕٛن تنفثنٛر تنًلًٜٔرا ٔشقٛٛى تالـصٛثؼثز تنص١ًٕٚٚر نصًُٛر تنًُث٠ق 

هصملٛةةم يةةٍ أظةةً تألٜٔةةثع تنّٛثِةةٛر  أِثِةةٓث ًٚكةةٍ ٘ةةٛثرر تندةةًتيػ ٔتألَٕةة١را ٔلعةةهتن تالِةةصًتشٛؽٛثز ٔتنم١ةةٟ تنصًُٕٚةةر تنالٌيةةر ن  

 .خثنًٛثِا ٔتندٛةرا ٔتنٍيتعرٔتالقصٙثنٚر ٔتالؼصًثعٛر رًٛ تنًّصقًذ قٙ تن١ًُقرا يع تنصًكٍٛ خٙلر لث٘ر عهٗ تنًّثبم تنًصعهقر 

 

النكصًَٔةٙ تنصةثنٙ:   خةثنهتصٍٛ تنعًخٛةر ٔتالَؽهٍٛٚةر عهةٗ تنًٕقةع ت      يتو تهللًٚكٍ تال٠الع عهٗ ؼًٛع أننر تنصؽًعثز تنّكثَٛر قةٙ يفثق ةر   

http://vprofile.arij.org. 
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 االرحبد ثهذحدنُم 
 

 فُضَبئُخانًىلغ انغغشافٍ وانخصبئص ان
 

كى ْٕتبٙ )تنًّثقر تألققٛر خٍٛ  12.5ا ٔعهٗ خعه يتو تهلليهُٚر رًج  ًٔثلا ٔشقع يتو تهلليفثق ر  خههتزا ْٙ لـهٖ تالشفثن خههذ

نًٚ َ ثو ٔأيتٜٙ عثخٕنا ٔنًٚ  ا ٔيٍ تنًٕثلكٕخً ٔأيتٜٙ تنٍٚصَٕر ٚفهْث يٍ تنًٕق ا( يُٓثيتو تهللٔيًكٍ يهُٚر  دههذيًكٍ تن

ى )ٔـهذ َ تنٍٚصَٕر ٔتنؽثَٛر ٔيأَ كًكً ٔأيتٜٙ لًخعث خُٙ ـثيض  ٔيٍ تنؽُٕج انًٚ قهُٚ ٔٔدصٍٛٔيٍ تنتًج ا أخٕ يٕعم

 .)1)أَ ً تنم١ًٚر يقى  (2012أيٚػا  -تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر

 

 االرحبد ثهذح: يىلغ وحذود 1خشَؽخ 

 
 2012أيٚػا  –ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر انًصذس:

 

ز يهةىا أيةث يعةهل نيؼةث     576يصًت قٕق ١ِؿ تندفًا ٔٚدهة  تنًعةهل تنّةُٕ٘ ناي١ةثي قٛٓةث ـةٕتنٙ        531عهٗ تيشلثع  تالشفثن خههذشقع 

  (.2012أيٚػا  –)ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر %61نيؼر يةٕٚرا ٔٚده  يعهل تن٠ًٕخر تنُّدٛر ـٕتنٙ  17تنفًتيذ قٛٙم لنٗ 

 

قدةةم تنّةةه١ر تن٠ُٕٛةةر ا شةةى شعٛٛةةُٓى يةةٍ أعٝةةثء 5ٚصكةةٌٕ تنًؽهةةُ تنفةةثنٙ يةةٍ ٔوا 2005عةةثو  تالشفةةثنقةةٙ  تنًؽهةةُ تندهةةه٘شةةى شؤِةةُٛ 

ُ    .يهة   ٕٚؼةه نهًؽهةُ يقةً نتبةى    ٔ يٕظةما  12هةُ  كًث ٚعًم قٙ تنًؽ تنله١ُّٛٛرا  كًةث  تنمةهيثز تنًٕةصًل نُعهةٍٛ.    ٔٚقةع ٜةًٍ يؽهة

 (.2011ا تالشفثن )خههٚر أؼٍٓذ ٘ٛثَر يٛثِا ِٔٛثيذ لٕٙ٘ٛرخثإلٜثقر لنٗ ا ًصه  تنًؽهُ ِٛثيذ نؽًع تنُلثٚثزٚ

 

 قٕو خٓثا يث ٚهٙ:ٚ تنصٙ تنًؽهُ تندهه٘ٔيٍ يّئنٛثز 

 

 كثنًٛثِ ٔتنكًٓخثء( صفصٛرشٕقًٛ لهيثز تندُٛر تن(  . 
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 ُتن١ًق ٔشؤْٛم لثٚثزا ٔق ٔشعدٛهؼًع تن. 

 يقصًـثز يٕثيٚع ٔنيتِثز. عًم 

 .ٔدكر ليهتن يٛثِ تنًٕج ٔ٘ٛثَصٓث 

 .ٗشُ ٛى عًهٛر تندُثء ٔل٘هتي تنًل 

 

 َجزح ربسَخُخ
 

أ٘ةم   ٔٚعةٕن  .(2011ا تالشفةثن  خههٚةر )( خٛصهةٕا نٚةً عًةثيا ٔؼًةثال    )ًِٛس خههٚر تالشفثن خٓىت تالِةى يةٍ تشفةثن يؽةثنُ تنقةًٖ تنةعالض       

  (.1( )تَ ً تنٕٙيذ يقى 2011ا تالشفثن خههٚر) ؼًثالا ٔنًٚ عًثي اخههذ تالشفثن لنٗ ِكثٌ خٛصههِٕكثٌ 

 

 االرحبد ثهذح يٍ يُظش: 1 صىسح

 
 

 األيبكٍ انذَُُخ واألصشَخ
 

عًةثي تنؽهٚةها يّةؽه نٚةً عًةثي تنقةهٚىا        يّؽه خٛصههٕ تنؽهٚها يّؽه خٛصههٕ تنقهٚىا يّؽه نًٚيّثؼها ْى:  لًّر شفثنتال خههذٕٚؼه قٙ 

 ي١ُقةر ي١ُقةر ٔتن٘ تنٍيقةثءا ي١ُقةر ؼدةم تنٕةٛك رٛةطا        :ا أًْٓةث دهةهذ كًث ٕٚؼه خعٛ تأليثكٍ ٔتنًُةث٠ق تألظًٚةر قةٙ تن    .يّؽه ؼًثال

 .(١2ر يقى أَ ً تنمًٚ( )2011ا تالشفثن خههٚر)ء تندههذ تنًّٛٛذا ٔيقثيثز عهٚهذ يٌٕعر قٙ أيؼث

 

 

 

 

 

 

 



 ساو اهلليحبفظخ                                                                                   دساعخ انزغًؼبد انغكبَُخ                                                            

 

 6 

 االرحبد ثهذح: انًىالغ انشئُغخ فٍ 2خشَؽخ 

 
 2012أيٚػا  –ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر انًصذس:

 

  انغكبٌ
 

خهة   خهةهذ تالشفةثن   هن ِةكثٌ  أٌ عة  ا2007خٍٛ تنصعهتن تنعثو نهّكثٌ ٔتنًّثكٍ تنى٘ َلىِ تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙةثء تنلهّة١ُٛٙ قةٙ عةثو     

أِةًذا ٔعةهن تنٕـةهتز تنّةكُٛر      19055ًَّر يٍ تإلَثضا ٔٚدهة  عةهن تألِةً     39085ًَّر يٍ تنىكٕيا ٔ 39310ًَّرا يُٓى  69395

 ٔـهذ. 19101

 

 انفئبد انؼًشَخ وانغُظ
 

% ٜةًٍ  42.7ا كةثٌ كًةث ٚهةٙ:    2007نعةثو   تالشفةثن  خههذأظًٓز خٛثَثز تنصعهتن تنعثو نهّكثٌ ٔتنًّثكٍا أٌ شٌٕٚع تنلةثز تنعًًٚر قٙ 

ٔ  64 -15% ٜةًٍ تنلةةر تنعًًٚةر    54.2عثيثا  15تنلةر تنعًًٚر أقم يٍ  عثيةث قًةث قةٕق. كًةث      65% ٜةًٍ تنلةةر تنعًًٚةر    3.1عثيةثا 

 %.48.2%ا َّٔدر تإلَثض 51.8ا أ٘ أٌ َّدر تنىكٕي 100: 107.3ا ْٙ دههذأظًٓز تندٛثَثز أٌ َّدر تنىكٕي نإلَثض قٙ تن

 

 نؼبئالدا

 
ا تالشفثن خههٚر) أخٕ ٌٚثنذا عثبهر خٍتيا عثبهر عٕنذ ٔعثبهر نيتيُر ٔرًْٛثعثبهر  يٍ عهذ عثبالزا يُٓث: تالشفثن خههذٚصؤنم ِكثٌ 

2011.) 
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 لؽبع انزؼهُى
 

تنّةكثٌ   %. ٔيةٍ يؽًةٕع  79.2 يُٓةث  %ا ٔقةه ٔةكهس َّةدر تإلَةثض    6.4ا ـةٕتنٙ  2007عةثو   تالشفثن خههذِكثٌ خهتس َّدر تأليٛر نهٖ 

% تَٓةةٕت نيتِةةصٓى تإلعهتنٚةةرا  30.7% تَٓةةٕت نيتِةةصٓى تالخصهتبٛةةرا  27% ّٚةةص١ٛعٌٕ تنقةةًتءذ ٔتنكصثخةةرا  15.4تنًصعهًةةٍٛا كةةثٌ ُْةةثل  

ا ـّح تنؽُُ تالشفثن خههذا ٚدٍٛ تنًّصٕٖ تنصعهًٛٙ قٙ 1% تَٕٓت نيتِصٓى تنعهٛث. تنؽهٔل يقى 6.1تَٕٓت نيتِصٓى تنعثَٕٚرا ٔ 14.2%

 .2007ًٙ نعثو ٔتنصفٙٛم تنعه

 

 2007 ،وانزحصُم انؼهًٍ انغُظ حغت( فأكضش عُىاد 10) االرحبد ثهذح عكبٌ: 1عذول   

 أيٍ انغُظ

َؼشف 

انمشاءح 

 وانكزبثخ

 صبَىٌ إػذادٌ اثزذائٍ
دثهىو 

 يزىعػ
 ثكبنىسَىط

دثهىو 

 ػبنٍ
 حدكزىسا يبعغزُش

غُش 

 يجٍُ
 انًغًىع

 673,2 5 - 67 2 671 47 576 777 116 543 16 وكٕي

 676,2 7 - 6 - 74 43 266 142 377 514 252 لَثض

 275,6 67 - 66 2 667 63 132 63462 63256 779 295 انًغًىع

 .2009تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ُّٛٙا  انًصذس:

 

َ  لًّةر  دهةهذ ا قٕٛؼه قةٙ تن 2010/2011يتِٙ قٙ تنعثو تنه تالشفثن خههذأيث قًٛث ٚصعهق خًيِّثز تنصعهٛى تألِثِٛر ٔتنعثَٕٚر قٙ   يةهتي

ٔ    ىٚصى لنتيشٓ أيهيِر ٔتـهذ شثخعر نٕكثنر تنتٕض تنهٔنٛر ـكٕيٛر ا كًةث ال ٕٚؼةه أٚةر    تنصعهةٛى تنعةثنٙ تنلهّة١ُٛٛر   يةٍ قدةم ٌٔتيذ تنصًخٛةر 

 (.2)تَ ً تنؽهٔل يقى  (2011تهللا يتو  -)يهًٚٚر تنصًخٛر ٔتنصعهٛى يٚثٚ نا٠لثل شًٕ  عهٛٓث ٌٔتيذ تنصًخٛر ٔتنصعهٛى

 

 2010/2011حغت َىع انًذسعخ وانغهخ انًششفخ نهؼبو انذساعٍ  االرحبد ثهذحرىصَغ انًذاسط فٍ  :2عذول 

 َىع انًذسعخ انغهخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 لَثض ـكٕيٛر خُثز خٛصههٕ تنعثَٕٚريهيِر 

 يمصه١ر ـكٕيٛر خٛصههٕ تنعثَٕٚر تنًمصه١ريهيِر 

 يمصه١ر ـكٕيٛر ؼًثنر تنعثَٕٚر تنًمصه١ريهيِر 

 يمصه١ر ـكٕيٛر تنًمصه١ر نًٚ عًثي تنعثَٕٚريهيِر 

 لَثض ـكٕيٛر خُثز نًٚ عًثي تنعثَٕٚريهيِر 

 لَثض ٔكثنر تألِثِٛرخُثز نًٚ عًثي يهيِر 
 .2011 ايهًٚٚر تنصًخٛر ٔتنصعهٛى انًصذس:

 

   ٙ ٔيعهًةةر يعهًةةث  ٠146ثندةةث ٠ٔثندةرا ٔعةةهن تنًعهًةٍٛ    29232ا ٔعةةهن تن١ةالج  ث٘ةةل 91 تالشفةثن  ذخهةةه ٚدهة  عةةهن تنٙةلٕ  تنهيتِةةٛر قة

 15ٚدهة    تالشفةثن  خهةهذ ٔشؽهي تإلٔثيذ ُْث لنٗ أٌ يعهل عهن تن١الج نكم يعهى قٙ يةهتيَ   (.2011ا يتو تهلل -)يهًٚٚر تنصًخٛر ٔتنصعهٛى

 .(2011ا )يهًٚٚر تنصًخٛر ٔتنصعهٛى كم ٘مٙ ٠ثندث ٠ٔثندر ق ٠25ثندث ٠ٔثندرا ٔشده  تنكعثقر تنٙلٛر 

 ا يُٓث:(2011ا تالشفثن)خههٚر  ٕثكمخعٛ تنعقدثز ٔتنً تالشفثنٕٚتؼّ ق١ثع تنصعهٛى قٙ 

 

 .يٕكهر تكص ث٢ تن١الج قٙ تنٙم تنٕتـه 

 .ََقٗ عهن تنتً  تنٙلٛر تنالٌير ندعٛ تنًهتي 

 .تنفثؼر لنٗ يهيِر ًَٕوؼٛر نهدههذ 

 ًٔقر نًّثَهذ تنق١ثع تنصعهًٛٙ يٍ تنُثـٛر تنًثنٚر.عهو ٔؼٕن ؼٓر يًٕنر يع 

 

 

 لؽبع انصحخ
 

ظالظةر   عةثوا  ٛةح لًّر عٛثنتز لث٘ةر ن١د  اعثو ـكٕيٛر ٛحعٛثنشٍٛ ٠دٕٚؼه  ـٛطٙفٛرا تنًًتقق يٍ تنخعٝث  تالشفثن خههذشصٕقً قٙ 

   ٌ غ ٠دٛعةٙ ـكةٕيٙ ٔ٘ةٛهنٛصٍٛ    يًكةٍ عةال   يًكةٍٍٚ أيٕيةر ٠ٔلٕنةرا يمصدةً شفثنٛةم ٠دٛةر ـكةٕيٙا        اعٛثنتز لث٘ةر ن١دٛةح تألِةُث
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تنفكةٕيٙ ٔتنةى٘   قإٌ تنًًٜٗ ٚصٕؼٌٕٓ لنةٗ يّصٕةلٗ يتو تهلل    تنمهيثز تنٙفٛر تن١ًهٕخر قٙ تنصؽًع ٔقٙ ـثل عهو شٕقً .ـكٕيٛصٍٛ

 (.2011ا تالشفثن خههٚر) كى 30عٍ تنصؽًع ـٕتنٙ  دعهٚ

 

  ا أًْٓث:(2011ا تالشفثنخههٚر ) تنًٕثكمخعٛ  تالشفثن خههذٕٚتؼّ ق١ثع تنٙفر قٙ 

 

 . عهو شٕقً ِٛثيذ لِعث 

 .تنفثؼر تنًثِر لنٗ يّصٕلٗ يؽٍٓ يع قّى ٠ٕتيئ 

 .ٖتنفثؼر لنٗ أ٠دثء ؤ تلصٙث 

 

 

 األَشؽخ االلزصبدَخ
 

ٙ    عهةٗ عةهذ ق١ثعةثزا أًْٓةث     تالشفةثن  خهةهذ ٚعصًه تالقصٙةثن قةٙ    % يةٍ تنقةٕٖ   86ـٛةط ّٚةصٕعح ْةىت تنق١ةثع      اِةٕق تنعًةم تإلِةًتبٛه

 (.1)تَ ً تنٕكم يقى  (2011ا فثنتالش خههٚر) تنعثيهر

 

ٌ      2011خّ يعٓه أيٚػ قةٙ ِةُر    تنى٘ قثو ٔقه أظًٓز َصثبػ تنًّؿ تنًٛهتَٙ شٌٕٚةع تألٚةه٘ تنعثيهةر     خٓةه  شفقٛةق تنهيتِةر تنفثنٛةرا خةؤ

 ا يث ٚهٙ:تالشفثن خههذـّح تنُٕثٞ تالقصٙثن٘ قٙ 

 

  ا% يٍ تألٚه٘ تنعثيهر 86ِٕق تنعًم تإلًِتبٛهٙا ٕٔٚكم 

 ا% يٍ تألٚه٘ تنعثيهر10ًٕظلٍٛا ٕٔٚكم ق١ثع تن 

  اه٘ تنعثيهر% يٍ تأل2ٚق١ثع تنٍيتعرا ٕٔٚكم 

  يٍ تألٚه٘ تنعثيهرا1ق١ثع تنمهيثزا ٕٔٚكم % 

  يٍ تألٚه٘ تنعثيهر1ق١ثع تنصؽثيذا ٕٔٚكم %. 

 

 االرحبد ثهذح: رىصَغ انمىي انؼبيهخ حغت انُشبغ االلزصبدٌ فٍ 1شكم 

 
 .2011 اتالشفثن خههٚر: انًصذس

 

ّ تنمٝثي  ٔيفهٍٛ ندٛع اخقثنّ 15 قٙ تنصؽًع قٕٛؼهأيث يٍ ـٛط تنًُٕآز ٔتنًيِّثز تالقصٙثنٚر ٔتنصؽثيٚر  يهفًةر ٔتـةهذا   ا ٔتنلٕتكة

 %20لنةٗ   2011قةٙ عةثو    تالشفةثن  خهةهذ ٔ٘ةهس َّةدر تند١ثنةر قةٙ     ٔقةه   (.2011ا تالشفةثن )خههٚةر  يُٕثيٍٚ ـؽً ٔيعًٙشٍٛ نهٍٚصةٌٕ  

 (. 2011ا تالشفثن خههٚر)
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 انمىي انؼبيهخ 

 

% يٍ 31.2ا أٌ ُْثل 2007عثو  تنى٘ َلىِ تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ُّٛٙ أظًٓز خٛثَثز تنصعهتن تنعثو نهّكثٌ تنًّثكٍ

% يٍ 56.4% يٍ تنّكثٌ رًٛ ١ٍَٕٛٛ تقصٙثنٚث )يُٓى 68.5% ٚعًهٌٕ(. ٔكثٌ ُْثل 85.1تنّكثٌ كثَٕت ١ٍَٕٛٛ تقصٙثنٚث )يُٓى 

 (. 3)تَ ً تنؽهٔل يقى  يٍ تنًصلًرٍٛ ألعًثل تنًٍُل(% 30.9ٔ تن١الجا

 

 2007 ،انؼًم ثمىي وانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُىاد 10) االرحبد عكبٌ :3عذول 

 انغُظ

 غُش َشُؽٍُ الزصبدَب َشُؽىٌ الزصبدَب

غُش 

 يجٍُ
 انًغًىع

 َؼًم

ػبؼم ػٍ 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبؼم ػٍ 

انؼًم )نى 

َغجك نّ 

 انؼًم(

 غًىعانً

ؼبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال َؼًم 

وال َجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًىع أخشي

 673,2 9 ,,70, 21 7 654 6 962 76,3, 73 643 63715 ركىس

 676,2 7 67020 37 2 679 913 614 ,2, 59 1 674 إَبس

 275,6 65 ,37,2 71 9 565 975 63771 7236, 664 636 63617 انًغًىع

.2009تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ُّٛٙا  انًصذس:  

 

  لؽبع انضساػخ
 

)تَ ةً   نًَٔةث أيتٚ ِةكُٛر   1,069ٔ نَٔى ْةٙ أيتٚ قثخهةر نهٍيتعةر    149283نًَٔثا يُٓث 27,584 ـٕتنٙ  تالشفثن خههذشده  يّثـر 

 (.3ا ٔل١ًٚر يقى 4تنؽهٔل يقى 

 

 (ثبنذوَى انًغبحخ) 2010نؼبو  بداالرح ثهذح فٍ األساظٍ اعزؼًبالد: 4 عذول

يغبحخ 

انًغزىؼُبد 

وانمىاػذ 

 انؼغكشَخ

ويُؽمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبؼك 

انصُبػُخ 

 وانزغبسَخ

األساظٍ 

 انًفزىحخ

انغبثبد 

 انحشعُخ

ثشن 

 يبئُخ

 يغبحخ األساظٍ انضساػُخ

(142283)  
يغبحخ 

األساظٍ 

 انغكُُخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهُخ

 يىعًُخ
 انًشاػٍ

د ثُى

 ثالعزُكُخ

صساػبد 

 دائًخ

862 111 10,391 867 0 1,566 1,015 10 11,692 1,069 27,584 

 2012ا ػأيٚ - ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر انًصذس:   
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 االرحبد ثهذح: اعزؼًبالد األساظٍ ويغبس عذاس انفصم انؼُصشٌ فٍ 3خشَؽخ 

 
 2012أيٚػا  –ٛرٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتق انًصذس:

 

أكعً تألَٕتع ٌيتعر ٚعصدً تنكِٕث . ٔتالشفثن خههذثز تندعهٛر ٔتنًًٔٚر تنًكٕٕقر قٙ عًٍٔيتنا ٚدٍٛ تألَٕتع تنًمصهلر يٍ 5تنؽهٔل يقى 

 .دههذقٙ تن

 

 )انًغبحخ ثبنذوَى( االرحبد ثهذحثبنخعشاواد انجؼهُخ وانًشوَخ انًكشىفخ فٍ يغبحخ األساظٍ انًضسوػخ : 5عذول  

نًغًىعا اءخعشانجمىنُبد ان األثصبل خعشواد أخشي  انىسلُخ وادخعشان  واد انضًشَخخعشان   

 ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ

100 392 2 0 0 35 30 72 8 0 60 285 

 2009يتو تهللا  -: ٌٔتيذ تنٍيتعر تنله١ُّٛٛرانًصذس
 

 109030ٙ ـٛط ٕٚؼه ـٕتن نٍٚصٌٕخٍيتعر ت تالشفثنٔشٕصًٓ  .تالشفثن خههذثي تنًعًًذ ٔيّثـثشٓث قٙ ا ٚدٍٛ إَٔتع تألٔؽ6تنؽهٔل يقى 

 . نٍٚصٌٕنَٔى يٍئعر خؤٔؽثي ت

 

 )انًغبحخ ثبنذوَى( االرحبد ثهذحألشغبس انًضًشح فٍ يغبحخ األساظٍ انًضسوػخ ثب: 6عذول 

دانحًعُب انهىصَبد انزفبحُبد انغىصَبد فىاكّ أخشي انًغًىع  انضَزىٌ 

 ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ

10 10,729 0 473 0 125 0 39.5 0 61 10 0 0 109030.5 

 .2009يتو تهللا  -: ٌٔتيذ تنٍيتعر تنله١ُّٛٛرانًصذس
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 (.7أَ ً تنؽهٔل يقى ) نَٔىا ٔأًْٓث تنقًؿ 725شده  ا قثٌ يّثـر تنفدٕج تالشفثن خههذأيث خثنُّدر نهًفث٘ٛم تنفقهٛر ٔتنعهلٛر قٙ 

 

 )انًغبحخ ثبنذوَى( االرحبد ثهذحفٍ  بنًحبصُم انحمهُخ وانؼهفُخألساظٍ انًضسوػخ ثيغبحخ ا: 7عذول 

 انًغًىع
يحبصُم 

 أخشي

يحبصُم 

 يُجهخ
 ثمىنُبد عبفخ يحبصُم صَزُخ يحبصُم ػهفُخ

أثصبل ودسَبد 

 وعزوس
 انحجىة

 ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ

0 12115 0 2 0 0 0 160 0 18 0 155 0 55 0 725 

 .2009يتو تهللا  -: ٌٔتيذ تنٍيتعر تنله١ُّٛٛرانًصذس

 

تنًّؿ  قٛر(ا لنٗ أٌقٙ تنًّثـثز تنٍيتعٛر خٍٛ أيقثو يهًٚٚر تنٍيتعر ٔأيقثو أيٚػ )َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًت اللصال ت ًٔٚؼع

عهٗ شعًٚم تنًّثـثز تنٍيتعٛر  ( تِصُه2010تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ُّٛٙ )تنًٛهتَٙ تنى٘ شى يٍ قدم ٌٔتيذ تنٍيتعر ٔ

ٔـّثج  شؽٍبر يقٛا ـٛط شى تعصدثي تنفٛثٌتز تنٍيتعٛر تنلعهٛر ٔنّٛس تنًًِٕٛرا ٔتنفٛثٌتز تنٍيتعٛر ـؽى يفهنت

 أيٚػ يّؿ أيث تنُٛثخٛع. خعٛ تنًُث٠ق تنفًٝٚر ٔتنًُث٠ق تنٍيتعٛر تنصٙ شٕؼه قٛٓث تنّثبهذ قٙ تنفؽى ٘تًٛذ تنٍيتعٛر تأليتٜٙ

 ْٔىت تأليتٜٙ تنله١ُّٛٛر تنًفصهر قٙ ؼًٛع أَفثء تنًٍُنٛر( تنٍيتعثزٔيؽٍأذ ) يهكٛثز ٘تًٛذ عثنٛر يٍ ٔؼٕن َّدركصٕم قث

 .يٚػٕٜٚؿ تنلًق قٙ أيقثو تنًّثـثز تنٍيتعٛر تألكدً ـّح أ

 

ٚقٕيةةٌٕ خصًخٛةةر  تالشفةةثن خهةةهذ ِةةكثٌ % يةة5ٍ أٌ )أيٚةةػ(ا تنقةةهَ –تنةةى٘ قةةثو خةةّ يعٓةةه تألخفةةثض تنص١دٛقٛةةر  تنًّةةؿ تنًٛةةهتَٙ ٔشدةةٍٛ يةةٍ

 (.8)تَ ً تنؽهٔل يقى ( 2011ا تالشفثن خههٚر) ٔرًْٛث تنًثعٍٔتألرُثو  تنًثٔٛرا يعم

 

 االرحبد ثهذح فٍ انحُىاَُخ انضشوح: 8 عذول

عبط انجُبضانذ خالَب َحم  األثمبس* األغُبو انًبػض انغًبل انخُىل انحًُش انجغبل انذعبط انالحى 

113 109000 128,800 0 0 0 0 668 475 6 

 شًٕم تألخقثيا تنعؽٕلا تنعؽالزا ٔتنعًٛتٌ *

 .2009ا يتو تهلل -: ٌٔتيذ تنٍيتعر تنله١ُّٛٛرانًصذس

 

 (.9( )تَ ً تنؽهٔل يقى 2011ا تالشفثن خههٚر) كى ٠ًق ٌيتعٛر 65نٙ ا قٕٛؼه ـٕتدههذأيث يٍ ـٛط تن١ًق تنٍيتعٛر قٙ تن

 

 وأؼىانهب االرحبد ثهذح فٍ انضساػُخ انؽشق حبنخ َجٍُ: 9عذول 

 ل )كى(انؽى حبنخ انؽشق انضساػُخ

 - ٘ثنفر نًّٛ تنًًكدثز

 20 ٘ثنفر نًّٛ تنصًتكصٕيتز ٔتٜالز تنٍيتعٛر ققٟ

 30 ٘ثنفر نًًٔي تنهٔتج ققٟ

 15 ٘ثنفررًٛ 

 .2011ا تالشفثن خههٚرانًصذس: 

 

 : ثأًْٓ ا(2011ا تالشفثن)خههٚر  خعٛ تنًٕثكم تالشفثن خههذٕٚتؼّ تنق١ثع تنٍيتعٙ قٙ 

 

 .عهو تنقهيذ عهٗ تنٕٕ٘ل لنٗ تأليتٜٙ تنٍيتعٛر 

 .عهو شٕقً يأَ تنًثل 

 .عهو تنؽهٖٔ تالقصٙثنٚر 
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  لؽبع انًؤعغبد وانخذيبد
 

ٔؼًعٛةثز شقةهو لةهيثشٓث نًمصهةم قةةثز تنًؽصًةع ٔقةٙ         يفهٛةر عهذ ييِّثز  أٚر ييِّثز ـكٕيٛر. نكٍ ٕٚؼه ثنتالشف خههذٕٚؼه قٙ ال 

 يُٓث: (ا2011ا تالشفثن خههٚر) يؽثالز ظقثقٛر ٔيٚثٜٛر ٔرًْٛث عهذ

 

  قةةر ٔشقةةهٚى كثدهةةهذ ا خٓةةه  تالْصًةةثو خقٝةةثٚث تنتنفكةةى تنًفهةةٙ ٌٔتيذ يةةٍ قدةةموا  2005عةةثو  شؤِةةُ :ثهسسذٌ االرحسسبديغهسسظ

 .يٍ شٍٔٚه تنًٕت٠ٍُٛ خثنًٛثِ ٔؼًع َلثٚثز تنمهيثز لنٗ ِكثَٓث

 عًؼُخ رؼبوَُخ صساػُخ. 

 

 انجُُخ انزحزُخ وانًصبدس انؽجُؼُخ 
 

 انكهشثبء واالرصبالد
 

. هذدهة تنًٙهي تنًبُٛ نهكًٓخثء قةٙ تن  ر تنقهَ ا ٔشعصدً ًٔكر كًٓخثء يفثقو1982ٔدكر كًٓخثء عثير يُى عثو  تالشفثن خههذٕٚؼه قٙ 

 يُٓث:   ٕٔٚتؼّ تنصؽًع خعٛ تنًٕثكم قٙ يؽثل تنكًٓخثءا %.99ٔشٙم َّدر تنٕـهتز تنّكُٛر تنًٕٕ٘نر خٕدكر تنكًٓخثء لنٗ 

 

 .يٕكهر تَق١ثع تنصٛثي تنكًٓخثبٙ خٕكم يلثؼا ٔيصكًي 

 .ٜعم تنكًٓخثء ٔتنًٕنهتز 

 .عهو ٔؼٕن لَثيذ ٕٔتيع 

 ٛ٘ ٗثَر.تنصًهٚهتز قهًٚر ٔقًٚدر يٍ تندٕٛز ٔخفثؼر لن 

 .يُث٠ق تنصِٕع ال شٙهٓث ٔدكر تنكًٓخثء عهٗ تإل٠الق 

 

 تنٓةثشم % يٍ تنٕـهتز تنّكُٛر يٕٕ٘نر خٕةدكر  85ا ٔشقًٚدث دههذٔدكر ْثشما شعًم يٍ لالل يقّى آنٙ نتلم تن دههذكًث ٔٚصٕقً قٙ تن

 (.2011ا تالشفثن خههٚر)

 

 انُمم وانًىاصالد
 

ٍ    اعثو خثٖ 15ٔ رًٛ قثََٕٛرا ِٛثيذ 100 اشثكّٛثز 6 تالشفثن خههذٕٚؼه قٙ  ِةكثٌ  ا ٔيةٍ تنعٕتبةق تنصةٙ شٕتؼةّ     شقةٕو خُقةم تنًةٕت٠ُٛ

ا ٔٔؼةٕن ـةٕتؼٍ عّةكًٚر أٔ شًتخٛةرا ٔقهةر تنًًكدةثز قةٙ تنصؽًةع ٔتنمةهيثز تنصةٙ           تنقًٚر أظُثء تنصُقم ْٙ عهو أْهٛر تن١ةًق تنًبّٛةٛر  

كةى يةٍ تن١ةًق     12ا ٔتنًبّٛةر  كةى يةٍ تن١ةًق    7 دهةهذ ٙ تنا قٕٛؼه قة دههذأيث خثنُّدر نٕدكر تن١ًق قٙ تن. (2011ا تالشفثن خههٚر) شقهيٓث

 (.10( )تَ ً تنؽهٔل يقى 2011ا تالشفثن خههٚر) تنلًعٛر

 

 االرحبد ثهذح فٍ انؽشق حبنخ: 10 عذول

 ؼىل انؽشق )كى(
 حبنخ انؽشق انذاخهُخ

 سئُغخ فشػُخ

 ٔيعدهذ. ذ٠ًق ؼٛه .1 2 6

 ٠ًق يعدهذ ٔخفثنر ِٛةر .2 3 3

 يعدهذ. ٠ًق رًٛ .3 2 3

 2011 اتالشفثن خههٚرانًصذس: 

 

 انًُبِ

 

عدً ٔةدكر   كًٛٔز تإلًِتبٛهٛرا ٔون يٍ لالل يٙثني يٕصًتذ يٍ ًٔكر ي نتبًذ يٛثِ تنٝلر تنتًخٛر خصٍٔٚه خههٚر تالشفثن خثنًٛثِشقٕو 

)خههٚةر تالشفةثنا    %99تنعثيةر لنةٗ    ٔشٙةم َّةدر تنٕـةهتز تنّةكُٛر تنًٕ٘ةٕنر خٕةدكر تنًٛةثِ       ا 1982عةثو   تنصٙ شةى لَٕةثبٓث  تنًٛثِ تنعثير 

2011). 
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ا ٔخةىن   (2009تنُّر )ِه١ر تنًٛثِ تنلهّة١ُٛٛرا  يصً يكعح/ 1009158ا ـٕتنٙ 2008عثو ندههذ تالشفثن نقه خهتس كًٛر تنًٛثِ تنًٍٔنذ 

ال ّٚةصٓه  ْةىِ تنكًٛةر يةٍ     فةثن  خهةهذ تالش نصًت/ تنٕٛو ُْٔث شؽهي تإلٔثيذ لنٗ أٌ تنًةٕت٠ٍ قةٙ    43ٚقهي يعهل شٍٔٚه تنًٛثِ نهلًن خفٕتنٙ 

ا ْٔىِ شًعم تنلثقه عُه تنًٙةهي تنةًبُٛ   (2011)خههٚر تالشفثنا  %50تنًٛثِا ٔون  خّدح تنلثقه يٍ تنًٛثِا ـٛط شٙم َّدر تنلثقه لنٗ 

          ٙ نصةًت قةٙ    21.4 خههٚةر تالشفةثن   ٔل١ٕٞ تنُقم تنًبّٛر ٔٔدكر تنصٌٕٚع ٔعُةه تنًُةٍل ٔخثنصةثنٙ ٚدهة  يعةهل تِةصٓالل تنلةًن يةٍ تنًٛةثِ قة

نصً نهلةًن   100تألنَٗ تنًقصًؾ يٍ قدم يُ ًر تنٙفر تنعثنًٛر ٔتنى٘ ٚٙم لنٗ  أقم خكعًٛ خثنًقثيَر يع تنفهٔٚعصدً ْىت تنًعهل  تنٕٛو.

  .قٙ تنٕٛو

 

ر تنًٍئعةر  نةً٘ تأليتٜةٙ تنٍيتعٛة    يٛةثِ ْةىِ تنُٛةثخٛع    ا ـٛةط شّةصمهو  11كًث ٚصٕقً قٙ خههذ تالشفثن ظالظر ُٚثخٛع كًث ٕٜٚؿ تنؽةهٔل  

. كًث ٕٚؼةه قةٙ تندهةهذ لةٍتٌ يٛةثِ عةثو ٔنكُةّ رٛةً يّةصعًم ٔخفثؼةر لنةٗ لعةثنذ شؤْٛةم              (2011خههٚر تالشفثنا )خثنمًٝتٔتز قٙ تندههذ 

 . (2011خههٚر تالشفثنا )

 

 َُبثُغ انًُبِ فٍ ثهذح اإلرحبد: 11انغذول 

 انًهكُخ أعى انُجغ انشلى

يغبحخ األساظٍ 

انًضسوػخ ػهُّ 

 )دوَى(

 َظبو انشٌ ىاع انًضسوػبدأَ

 تنصُقٟٛ لًٝتٔتز 5 تندههٚر عٍٛ تندهه 1

 تنصُقٟٛ لًٝتٔتز 10 تندههٚر عٍٛ تنكٕيُ 2

 تنصُقٟٛ لًٝتٔتز 100 لث٘ر عٍٛ تنٍيقثء 3
 2011تنًٙهي: خههٚر تالشفثنا 

 

 (. 2011)خههٚر تالشفثنا  كعحٔٛكم/ يصً ي 4.8 كًث ٚده  ِعً تنًصً تنًكعح نهًٛثِ يٍ تنٕدكر تنعثير قٙ خههذ تالشفثن

 

 انصشف انصحٍ

 

لنٗ ٔؼٕن ٔةدكر عثيةر نهٙةً  تنٙةفٙا ـٛةط ّٚةصمهو تنّةكثٌ تنفلةً تاليصٙث٘ةٛر كِٕةٛهر يبّٛةر نهةصمهٗ يةٍ               خههذ تالشفثنشلصقً 

 (2011)خههٚر تالشفثنا  تنًٛثِ تنعثنير

 

 يةث ٚعةثنل  يصًت يكعدثا  109.8نًٛثِ تنعثنير تنُثشؽر ٕٚيًٛث خفٕتنٙ ٔتِصُثنًت لنٗ شقهًٚتز تالِصٓالل تنٕٛيٙ يٍ تنًٛثِ نهلًنا شقهي كًٛر ت

نصةًت قةٙ تنٛةٕو.     15ا ققه قهي يعهل لَصثغ تنلًن يةٍ تنًٛةثِ تنعثنيةر خفةٕتنٙ     دههذيصً يكعح ًُِٕٚث. أيث عهٗ يّصٕٖ تنلًن قٙ تن أنم 40

ث خٕت١ِر ٘ٓثيٚػ تنُٝؿا ـٛةط ٚةصى تنةصمهٗ يُٓةث ليةث      ٔيٍ ظى ٚصى شلًٚتٓ ٚصى شؽًٛع تنًٛثِ تنعثنير خٕت١ِر تنفلً تاليصٙث٘ٛر ـٛط

. ُْٔةث شؽةهي تإلٔةثيذ لنةٗ أَةّ ال ٚةصى يعثنؽةر تنًٛةثِ تنعثنيةر          يدثًٔذ قٙ تنًُث٠ق تنًلصٕـر أٔ قٙ تألٔنٚر تنًؽةثٔيذ نٌٔ يًتعةثذ نهدٛةةر   

أيٚةػا   -)قّةى أخفةثض تنًٛةثِ ٔتندٛةةر      تنُثشؽر ِٕتء عُه تنًٙهي أٔ عُه يٕتقع تنصمهٗا يًث ٕٚكم ل١ًت عهةٗ تندٛةةر ٔتنٙةفر تنعثيةر    

2012.) 

 

 انُفبَبد انصهجخ

 

تنؽٓر تنًًِٛر تنًّئنر عٍ لنتيذ تنُلثٚثز تنٙهدر تنُثشؽر عٍ تنًةٕت٠ٍُٛ ٔتنًُٕةآز   خههٚر تالشفثن  –ٚعصدً يؽهُ تنمهيثز تنًٕصًل 

َٔ ًًت نكةٌٕ عًهٛةر لنتيذ تنُلثٚةثز     .(2011ر تالشفثنا )خههٚ ا ٔتنصٙ شصًعم ـثنٛث خؽًع تنُلثٚثز ٔتنصمهٗ يُٓثخههذ تالشفثنتنصؽثيٚر قٙ 

ً ٔةٛكم/   15تنٙهدر يكهلرا شى قًٚ يِٕو ًٔٓٚر عهٗ تنًُصلعٍٛ يٍ لهير ؼًع َٔقةم تنُلثٚةثز يقةهتيْث     . ٔخةثنًرى يةٍ عًهٛةر    تنٕةٓ

خههٚةر  ) % يةٍ ْةىِ تنًِةٕو   70ـٛةط ال ٚةصى شفٙةٛم ِةٕٖ      ْىِ تنًِٕوا لال أَٓث شعصدً رًٛ كثقٛر إلنتيذ ؼٛهذ نهُلثٚةثز تنٙةهدر   قًٚ

 (.2011ا تالشفثن

 

يٍ لهير لنتيذ تنُلثٚثز تنٙهدرا ـٛط ٚةصى ؼًةع تنُلثٚةثز تنُثشؽةر عةٍ تنًُةثٌل ٔتنًيِّةثز ٔتنًفةالز          خههذ تالشفثنُٚصلع يع ى ِكثٌ 

ـ         اتنصؽثيٚر ٔتنّثـثز تنعثير قةٙ أكٛةثَ خالِةصٛكٛر     70دهةهذ  ط ٕٚؼةه قةٙ تن  ـٛة  ٛةثء تندهةهذ  ٔيةٍ ظةى ٚةصى َقهٓةث لنةٗ ـثٔٚةثز يٌٕعةر قةٙ أ

ثز يكدة ظالظةر  لنةٗ   تنمث٘ر خًؽهةُ تنمةهيثز   ِٛثيذ تنُلثٚثزيؽهُ تنمهيثز ٕٚيٛث َٔقهٓث خٕت١ِر  ـثٔٚرا نٛصى خعه ون  ؼًعٓث يٍ قدم

 عٕٕتبٛر لث٘ر خكم شؽًع يٍ تنصؽًعثز تنعالظر قٙ خههٚر تالشفثنا ـٛط ٚصى تنصمهٗ يٍ تنُلثٚثز قٙ ْةىت تنًكدةثز عةٍ ٠ًٚةق ـًقٓةث     

 (.2011ههٚر تالشفثنا )خ
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كتةىا ٔخثنصةثنٙ شقةهي     1.05 خهةهذ تالشفةثن  أيث قًٛث ٚصعهق خكًٛر تنُلثٚثز تنُثشؽرا قٛده  يعهل لَصثغ تنلًن تنٕٛيٙ يةٍ تنُلثٚةثز تنٙةهدر قةٙ     

أيٚةػا   -ِ ٔتندٛةةر  )قّى أخفثض تنًٛث ٠ُث ًُِٕٚث 2451أ٘ خًعهل  ا٠ٍ 6.7خفٕتنٙ  تندههذكًٛر تنُلثٚثز تنٙهدر تنُثشؽر ٕٚيٛث عٍ ِكثٌ 

2012). 

 

 األوظبع انجُئُخ

 
 تنًفثق ر يٍ عهذ يٕثكم خٛةٛر الخه يٍ يعثنؽصٓث ٔلٚؽثن ـهٕل نٓثا ٔتنصٙ ًٚكٍ ـًْٙث خًث ٚهٙ:  خههتٌكتًْٛث يٍ  خههذ تالشفثنشعثَٙ 

 

 أصيخ انًُبِ

 

 ا ٔٚعٕن ون  نعهذ أِدثجا يُٓث:دههذتن عٍنلصًتز ٠ٕٚهر قٙ قٙم تنٙٛم يٍ قدم نتبًذ يٛثِ تنٝلر تنتًخٛر  تَق١ثع تنًٛثِ

ـٛةةط شقةةٕو نتبةةًذ يٛةةثِ تنٝةةلر تنتًخٛةةر خٕةةًتء تنًٛةةثِ يةةٍ ٔةةًكر يٛكةةًٔز   تنًُٓٛةةر تإلِةةًتبٛهٛر عهةةٗ يٙةةثني تنًٛةةثِ تنلهّةة١ُٛٛرا   .1

 ا ٔون  ألٌ كًٛثز تنًٛثِ تنًصثـر ال شكلٙ نّه تـصٛثؼثز تنّكثٌ.تإلًِتبٛهٛر

 ن  خّدح شهم تنٕدكر ٔقهيٓث.  تيشلثع َّدر تنلثقه قٙ ٔدكر تنًٛثِا ٔو .2

 

 إداسح انًُبِ انؼبديخ

 

نهصمهٗ يٍ تنًٛثِ تنعثنيرا ٔقٛثو خعٛ تنًٕت٠ٍُٛ  تِصمهتو تنفلً تاليصٙث٘ٛرعهو ٔؼٕن ٔدكر عثير نهًٙ  تنٙفٙا ٔخثنصثنٙ 

تنعثنٛر تنالٌير نُٝفٓثا  خصًٙٚم تنًٛثِ تنعثنير قٙ تنٕٕتيع تنعثير لث٘ر قٙ قٙم تنٕصثءا خّدح عهو شًكُٓى يٍ شت١ٛر تنصكثنٛم

ٚٓهن خصهٕٚط تنًٛثِ تنؽٕقٛر ٔتنًٛثِ  تاليصٙث٘ٛر . كًث أٌ تِصمهتو تنفلًدههذ٘فٛر ٔتَصٕثي تألٔخةر ٔتأليًتٚ نتلم تن خًكثيذٚصّدح 

هٓث رًٛ ٘ثنفر تنصٙ ٚصى شؽًٛعٓث قٙ تٜخثي تنًٍُنٛر )آخثي ؼًع يٛثِ تألي١ثي(ا ـٛط شمصهٟ ْىِ تنًٛثِ يع تنًٛثِ تنعثنيرا يًث ٚؽع

نهًٕجا ـٛط أٌ ْىِ تنفلً شدُٗ نٌٔ شد١ٍٛا ٔون  ـصٗ ّٚٓم َلثو تنًٛثِ تنعثنير لنٗ ٠دقثز تأليٚا ٔخثنصثنٙ شؽُح تِصمهتو 

ِٛثيتز تنُٝؿ نصلًٚ  تنفلً يٍ ٔقس لنٗ آلً. كًث أٌ تنًٛثِ تنعثنير رًٛ تنًعثنؽر تنصٙ ٚصى شؽًٛعٓث يٍ تنفلً تاليصٙث٘ٛر 

ُٝؿا ٔيٍ ظى ٚصى تنصمهٗ يُٓث قٙ يُث٠ق يلصٕـر نٌٔ تأللى خعٍٛ تالعصدثي تألًٜتي تندٛةٛر ٔتنٙفٛر تنُثؼًر عٍ خٕت١ِر ِٛثيذ تن

  ون .

 

 إداسح انُفبَبد انصهجخ

 

ا ٔٚعةٕن ونة  خٕةكم يبةُٛ لنةٗ تنعًتقٛةم تنصةٙ شٝةعٓث         تنًؽةثٔيذ ٔتنصؽًعةثز  تندهةهذ  عهو ٔؼٕن يكح َلثٚةثز ٘ةفٙ ٔيًكةٍ٘ نمهيةر     

تإلًِتبٛهٙ أيثو تنٓٛةثز تنًفهٛر ٔتنًيِّثز تن٠ُٕٛر ٔتنصٙ شصعهق خإ٘هتي شًتلٛٗ إلقثير يعم ْىِ تنًكدثزا ـٛط ِه١ثز تالـصالل 

أٌ تأليتٜةةٙ تنًُثِةةدر نةةىن  شقةةع ٜةةًٍ يُةةث٠ق )غ(ا ٔتنصةةٙ شمٝةةع نهّةة١ًٛذ تإلِةةًتبٛهٛر تنكثيهةةر. خثإلٜةةثقر لنةةٗ أٌ شُلٛةةى يعةةم ْةةىِ   

ًثَفةر. ٔخثنصةثنٙ قةإٌ عةهو شةٕقً يكةح َلثٚةثز ٘ةفٙ ٕٚةكم ل١ةًت عهةٗ تنٙةفر ٔيٙةهيت              تنًٕثيٚع ٚعصًه عهٗ تنصًٕٚم يٍ تنةهٔل تن 

 نصهٕٚط أـٕتٚ تنًٛثِ تنؽٕقٛر ٔتنصًخر يٍ لالل تنعٙثيذ تنُثشؽر عٍ تنُلثٚثزا قٝال عٍ تنًٔتبؿ تنكًٚٓر ٔشّٕٕٚ تنًُثظً تن١دٛعٛر.

 

  إعشاءاد االحزالل اإلعشائُهٍأصش 
 

 عًبال( -ػًبس دَش -ثُزههى)رحبد عُبعٍ فٍ ثهذح اال انىظغ انغُى
 

خةةٍٛ تنّةةه١ر تن٠ُٕٛةةر   1995خةةثنًؼٕع لنةةٗ تشلثقٛةةر أِٔةةهٕ تنعثَٛةةر تنًيقصةةر تنًٕقعةةر قةةٙ تنعةةثيٍ ٔتنعٕةةًٍٚ يةةٍ ٔةةًٓ أٚهةةٕل يةةٍ تنعةةثو       

ًٚةر خٛصههةٕ   شى شقّٛى أيتٜٙ خههذ تالشفثن ٔتنصٙ شٝةى ظالظةر شؽًعةثز قهّة١ُٛٛر شةى ٜةًٓث قةٙ خههٚةر ٔتـةهذ ْةٙ ق           اتنله١ُّٛٛر ٔلًِتبٛم

ً ثال لنٗ يُث٠ق )ج( ٔ)غ( ٔقًٚر نًٚ % يٍ يّثـر تندههذ تنكهٛةر(  41.2نًَٔث ) 11,358ـٛط شى شُٙٛم يث يّثـصّ  اعًثي ٔقًٚر ؼ

ْٔٙ تنًُث٠ق تنصٙ شقع قٛٓث تنًّئنٛر عٍ تنُ ثو تنعثو عهٗ عثشق تنّه١ر تن٠ُٕٛر تنله١ُّٛٛر ٔشدقةٗ إلِةًتبٛم تنّةه١ر     ا(ج)كًُث٠ق 

تأليُٛر ٔشٕكم يع ى تنًُث٠ق تنله١ُّٛٛر تنًؤْٕنر يٍ تندههٚثز ٔتنقًٖ ٔخعٛ تنًمًٛثز. ٔيٍ تنؽهًٚ خثنةىكً أٌ   تأليٕيهٗ تنكثيهر ع

% يةٍ يّةثـر تندهةهذ تنكهٛةر(     58.8نًَٔةث )  16,226. قًٛث شى شُٙٛم يث يّةثـصّ  (ج)رثندٛر تنّكثٌ ٚصًًكٌٍٔ قٙ تنًُث٠ق تنًُٙلر 

ـٛةط ًُٚةع تندُةثء تنلهّة١ُٛٙ قٛٓةث أٔ       ألنتيٚةث شقع شفس تن١ًّٛذ تنكثيهر نهفكٕيةر تإلِةًتبٛهٛر أيُٛةث    ْٔٙ تنًُث٠ق تنصٙ  (اغ) كًُث٠ق
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. ٔيٍ تنؽهًٚ خثنىكً أٚٝث أٌ يع ى تأليتٜٙ تإلًِتبٛهٛرتنًهَٛر  تإلنتيذخصًٙٚؿ ٘ثني عٍ  لال تألٔكثلتالِصلثنذ يُٓث خؤ٘ ٔكم يٍ 

 (.12تَ ً تنؽهٔل يقى ) يلصٕـر ٔيّص٠ُٕثز لًِتبٛهٛر تنٕتقعر قٙ يُث٠ق رغر ْٙ أيتٚ ٌيتعٛر ٔيُث٠ق

 

 1995: رصُُف األساظٍ فٍ ثهذح االرحبد اػزًبدا ػهً ارفبلُخ أوعهى انضبَُخ 12عذول                           

 % يٍ تنًّثـر تنكهٛر نهدههذ تنًّثـر خثنهَٔى شُٙٛم تأليتٜٙ

 0 0 يُبؼك أ

 41.2 11,358 يُبؼك ة

 58.8 16,226 يُبؼك ط

 0 0 يحًُخ ؼجُؼُخ

 100 27,584 انًغبحخ انكهُخ
 2011أسَظ  -َظى انًؼهىيبد انغغشافُخ انًصذس: لبػذح ثُبَبد وحذح 

 

 

  اإلعشائُهٍيًبسعبد االحزالل و ثهذح االرحبد

 

كةثٌ يُٓةث    اتنًمصهلةر  ِةًتبٛهٛر تإل تألْةهت  تنصةٙ أٔنز خةآال  تنةهًَٔثز نٙةثنؿ      تإلِةًتبٛهٛر َثنس خههذ تالشفثن ـٙصٓث يٍ تنًٙثنيتز 

خُثء تنًّص٠ُٕثز تإلًِتبٛهٛر ٔتنديي تالِص١ٛثَٛر عهٗ أيتٜٙ تندههذا خثإلٜثقر لنٗ ل١ر تنعٍل تنعًُٙٚر تنًصًعهر خدُثء ؼةهتي تنعةٍل   

لٙةةٛم خٓةةه  يخةةٟ تنًّةةص٠ُٕثز تإلِةةًتبٛهٛر خعٝةةٓث خةةدعٛ. ٔقًٛةةث ٚهةةٙ ش      تإلِةةًتبٛهٛرتنعُٙةةً٘ ٔكةةىن  شٕةةٛٛه تن١ةةًق تالنصلثقٛةةر    

 :خههذ تالشفثن أليتٜٙ تإلًِتبٛهٛرنهًٙثنيتز 

 

نًَٔةث يةٍ أيتٜةٙ خهةهذ تالشفةثن يةٍ أؼةم لقثيةر أيخةع           858تنله١ُّٛٛر يث يّثـصّ  نايتٜٙ٘ثنيز لًِتبٛم لالل ُِٕتز تـصالنٓث 

هًةةٌٕر تإلِةةًتبٛهٛر  يّةةص٠ُٕثز لِةةًتبٛهٛر ْٔةةٙ يّةةص٠ُٕر رَفهٛةٛةةمر تإلِةةًتبٛهٛر ٔيّةةص٠ُٕر رَعثنٛةةّر تإلِةةًتبٛهٛر ٔيّةةص٠ُٕر رش         

شقع خثنكثيم عهٗ أيتٜٙ خههذ تالشفةثن قًٛةث أٌ    تإلًِتبٛهٛرٔيّص٠ُٕر رـاليٛٓر تإلًِتبٛهٛر. ٔتنؽهًٚ خثنىكً أٌ يّص٠ُٕر رَفهٛةٛمر 

ٚق١ةةٍ ْةةىِ  ٔ تنقةةًٖ تنًؽةةثٔيذ.  أيتٜةةٙٚقةةع ؼةةٍء يُٓةةث عهةةٗ أيتٜةةٙ خهةةهذ تالشفةةثن ٔتنؽةةٍء تنًصدقةةٙ عهةةٗ         تأللةةًٖتنًّةةص٠ُٕثز 

 (.13تَ ً تنؽهٔل يقى ) يّص٠ٍٕ لًِتبٛهٙ 4961ث ٍٚٚه عٍ تأليخع تنٕٛو ي تإلًِتبٛهٛرتنًّص٠ُٕثز 

 

 انًمبيخ ػهً أساظٍ ثهذح االرحبد اإلعشائُهُخ: انًغزىؼُبد 13عذول سلى               

فٍ  انمبؼٍُُ انًغزىؼٍُُػذد 

 انًغزىؼُخ

انًغبحخ انًصبدسح يٍ 

 االرحبدأساظٍ ثهذح 

عُخ 

 غزىؼُخاعى انً انزأعُظ

 َفهٛةٛم 1984 396 392

 َعثنّٛ 1982 408 935

 شهًٌٕ 1989 44 29580

 ـاليٛٓ 1977 10 19054

 انًغًىع  858 42961

 2011أسَظ  -َظى انًؼهىيبد انغغشافُخ انًصذس: لبػذح ثُبَبد وحذح 

خٕكم رًٛ قثََٕٙ عهٗ أيتٜٙ خههذ تالشفثن تألظً تنؽثظًر  تإلًِتبٛهٛرقٙ تنًّص٠ُٕثز  تنقث٠ٍُٛ تإلًِتبٛهٍٛٛ تنًّص٠ٍُٕٛكثٌ العصهتء 

ٙ ـٛةط ِةثًْس ْةىِ تالعصةهتءتز قةٙ تنّة١ًٛذ عهةٗ تنًٍٚةه يةٍ           اتألكدً عهةٗ أْةثنٙ تندهةهذ ٔيًصهكةثشٓى     تنلهّة١ُٛٛر تنًؽةثٔيذ    تأليتٜة

ٍٚةٍ تنّة١ًٛذ عهٛٓةث.    نصع خثألٔةؽثي ٔلـث٠صٓث خثألِالل تنٕثبكر ٌٔيعٓث  لنٛٓثنهًّص٠ُٕثز ٔون  يٍ لالل يُع أ٘فثخٓث يٍ تنٕٕ٘ل 

كًث قثو تنًّص٠ٌُٕٕ خثعصهتءتز ٔصٗ عهٗ تألٔؽثي ٔتنًٍئعثز ٔـًقٓث ٔتؼصعثظٓةث ٔتالعصةهتء عهةٗ أ٘ةفثج تأليتٜةٙ قةٙ يفثٔنةر        

 أيتٜٛٓى تنًؽثٔيذ نهًّص٠ُٕثز. لنٗنصًٔٚعٓى ٔينعٓى عٍ تنعٕنذ 

ٔتن١ًٚةةق تالنصلةةثقٙ   463صلةةثقٙ تإلِةةًتبٛهٙ يقةةى  كًةةث ٘ةةثنيز لِةةًتبٛم تنًٍٚةةه يةةٍ أيتٜةةٙ خهةةهذ تالشفةةثن ٔونةة  نٕةةق تن١ًٚةةق تالن      

خعٝٓث خدعٛ. ٔشًصه ْىِ تن١ًق تالنصلثقٛر عهٗ أيتٜٙ خههذ تالشفثن خ١ٕل  تإلًِتبٛهٛرخٓه  يخٟ تنًّص٠ُٕثز  450تإلًِتبٛهٙ يقى 

نه١ًق تالنصلثقٛةر ٚكًةٍ قةٙ    شؽهي تإلٔثيذ خؤٌ تنم١ً تنفقٛقٙ ٔ تنهًَٔثز يٍ تأليتٜٙ تنٍيتعٛر قٙ تندههذ. آال كى ٔشهصٓى 14ـٕتنٙ 

( تنصٙ ٚلًٜٓث تنؽٛٓ تإلًِتبٛهٙ عهٗ ٠ٕل تيصهتن شه  تن١ةًق ٔتنصةٙ عةثنذ يةث شكةٌٕ      Buffer Zoneيث ٚعً  خًّثـر تاليشهتن أٔ )

  يصً عهٗ ؼثَدٙ تنٕثيع. 75
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 عذاس انؼضل انؼُصشٌ اإلعشائُهٍ:يخؽػ و ثهذح االرحبد

تنعٍل تنعًُٙ٘ تنى٘ شى ًَِٕ عهٗ تنٙلفر تالنكصًَٔٛر نٌٕتيذ تنهقثع تإلِةًتبٛهٛر قةٙ   يث ٔين خثنصعهٚم تأللًٛ نًم١ٟ ؼهتي  خفّح

كةى   1.9شدٍٛ أٌ ؼهتي تنعةٍل تنعُٙةً٘ تنًم١ةٟ نةّ قةٙ ي١ُقةر خهةهذ تالشفةثن ِةًٛصه خ١ةٕل            ا2007تنعالظٍٛ يٍ ًٔٓ َّٛثٌ يٍ تنعثو 

ـ    593عهٗ أيتٜٙ تندهةهذ ِٔةٛعًم عهةٗ عةٍل ٔيٙةثنيذ       ٛةط يةٍ تنًم١ةٟ أٌ ٚقةٕو تنؽةهتي خٝةى يّةص٠ُٕصٙ        نًَٔةث يةٍ أيتٜةٛٓثا 

رَٛهٙر تنًقثيصٍٛ لنٗ تنتًج يٍ خههذ تالشفثن لنٗ شؽًع ريٕنٚعٍٛ عٛهٛسر تالِص١ٛثَٙ تنًقثو رًج يفثق ةر يتو تهلل ٔتندٛةًذ   ٔ رَعثنّٛر

 تنًُةةث٠ق تنًلصٕـةةر عهةةٗ ـةةهٔن تنمةةٟ تأللٝةةً ٔتنةةى٘ ٚٝةةى ظًةةثَٙ يّةةص٠ُٕثز لِةةًتبٛهٛر. ٔشٕةةًم تأليتٜةةٙ تنًعٍٔنةةر خلعةةم تنؽةةهتي 

 (.14تَ ً تنؽهٔل يقى ) تنًّص٠ُٕثز تإلًِتبٛهٛرٔ

 يحبفظخ ساو اهلل وانجُشح –: رصُُف األساظٍ انًؼضونخ غشة عذاس انؼضل انؼُصشٌ انًخؽػ فٍ ثهذح االرحبد 14عذول سلى     

 انؼذد رصُُف األساظٍ انًغبحخ )ثبنذوَى(

)يّص٠ُٕر َعثنّٛ تنٕتقعر ًٍٜ تنصؽًع  406 

 1 يّص٠ُٕر لًِتبٛهٛر الِص١ٛثَٙ يٕنٚعٍٛ عٛهٛس(ت

 2 يُث٠ق يلصٕـر 187

 تنًؽًٕع 593

 2011أسَظ  -َظى انًؼهىيبد انغغشافُخ انًصذس: لبػذح ثُبَبد وحذح 

 

ٗ تنلهّة١ُٛٛر   تأليتٜٙيٍ لالل خُثبٓث نؽهتي تنعٍل تنعًُٙ٘ عهٗ  لًِتبٛمٔشّعٗ  ر ٜةى تنصؽًعةثز تالِةص١ٛثَٛر تنكدةًٖ تنؽثظًة      لنة

شؽًةع   اشؽًةع يّةص٠ُٕثز يةٕنٚعٍٛ عٛهٛةس     أْٙ شؽًةع يّةص٠ُٕثز أيبٛةم    لًِتبٛم لنٗتنله١ُّٛٛر  تأليتٜٙخٕكم رًٛ قثََٕٙ عهٗ 

شؽًةع يّةص٠ُٕثز رةْٕ عصٙةٌٕٛ ٔشؽًةع يّةص٠ُٕثز كًٚةثز أيخةع.          اشؽًةع يّةص٠ُٕثز يعثنٛةّ أنٔيةٛى     ايّص٠ُٕثز ؼلعةثز ٌبٛةم  

ً قه ًٜس تنعهن  لًِتبٛمشكٌٕ  اخٛرٔـثل تالَصٓثء يٍ خُثء تنؽهتي قٙ تنٝلر تنتً  60)يةث ٚقةثيج    تإلِةًتبٛهٛر يةٍ تنًّةص٠ُٕثز    تألكدة

ـةهٔنْث تنؽهٚةهذ يةٍ لةالل تنؽةهتي       لنٗخلعم تنؽهتي(  لًِتبٛم لنِٕٗ  شٝى  لًِتبٛهٛريّص٠ُٕر  107يٍ أ٘م  لًِتبٛهٛريّص٠ُٕر 

   .تإلًِتبٛهٍٛٛ% يٍ تنًّص٠ٍُٕٛ 50ٔتنصٙ ٚق١ُٓث يث ٍٚٚه عٍ 

 

 د انًغزىؼٍُُ ػهً انًىاؼٍُُ وانًًزهكبد فٍ ثهذح االرحبد اػزذاءا

 

قثيس يؽًٕعر يٍ تنًّص٠ٍُٕٛ خثالعصهتء خثنًٝج تنًدًؾ عهٗ يؽًٕعر يٍ  ا2011قٙ تنفثن٘ عًٕ يٍ ًٔٓ كثٌَٕ أٔل يٍ تنعثو 

ٙ قٛثو أ٘ةفثج   أظُثءعًثيا ٔون   تنًٕت٠ٍُٛ تنله١ٍُّٛٛٛ قٙ قًٚر نًٚ تنٕتقعةر خةٍٛ يّةص٠ُٕصٙ     ٜةٛٓى أيتتنلهّة١ٍُٛٛٛ خًّةؿ    تأليتٜة

ٗ رشهًٌٕر ٔرَفهةٛمر ًٍٜ ي١ُقر تن١ًٕق قٙ تنقًٚر تنصةٙ شعةٕن يهكٛصٓةث     ّ شفّةٍٛ يفًةٕن عةٕنذ     لنة . كًةث ٔشةى تالعصةهتء عهةٗ     ٔللٕتَة

هةر  ـٛط قثو تنًّص٠ٌُٕٕ خّةًقر تندتةم يةٍ تنعثب    اعًهٓى قٙ أيٜٓى تنٕتقعر خثنقًج يٍ تنًّص٠ُٕر أظُثءتنًٕت٠ٍ ِلٛثٌ عٕنذ ٔعثبهصّ 

 ٔتنعًم خٓث. تأليٚٔتنىْثج خّ ـصٗ ال شصًكٍ تنعثبهر يٍ ـًتظر 

 

ا ٔقةٙ ِةثعثز تنٙةدثؾ قثيةس يؽًٕعةر يةٍ تنًّةص٠ٍُٕٛ تنقةث٠ٍُٛ قةٙ          2011ٔتنعًٍٕٚ يٍ ًٔٓ أٚثي يٍ تنعثو  طقٙ ٘دثؾ ٕٚو تنعثن

ٕ   32خصهيًٛ ٔشكًّٛ يث ٚقثيج  تإلًِتبٛهٛر يّص٠ُٕر 'َفهةٛم' تألنٔتز  ٌ٘ تندةٍتي ٔونة  خثِةصمهتو   ٔؽًذ ٌٚصٌٕ يٍ أيٚ تنًةٕت٠ٍ قة

يٍ أيتٜةٙ   4تنفثنذ قٙ شفقٛق ون . ٔتِصٓه  تالعصهتء عهٗ أٔؽثي تنٍٚصٌٕ قٙ تن١ًُقر تنًعًٔقر خثِى كلً ِٕو ًٍٜ ـٕٚ يقى 

 قًٚر خٛصهٕ تنًفثوٚر نهًّص٠ُٕر. 

  

 تنقةث٠ٍُٛ قةٙ يّةص٠ُٕر رـهًةٛٓر     هٍٛٛتإلِةًتبٛ أقةهيس يؽًٕعةر يةٍ تنًّةص٠ٍُٕٛ      ا2012يٍ تنعثو  آجيٍ ًٔٓ  تأللًٛ تألِدٕعقٙ 

ٔتقصالع تنًٍئعثز تنًًٔٚر قٙ ي١ُقر تنٕتن قٙ قًٚصٙ ؼًثال ٔنًٚ عًثيا قٝثء يتو تهلل ٔتنصةٙ   خإشال تنًٔثٔر  خثألِهفريهؼؽٍٛ ٔ

 َٔٙم. تنمًٝٔتز قٛٓث خفٕتنٙ نَٔى لشال تنًّص٠ٌُٕٕ عهٗ  أقهوتنقًٚصٍٛ. ٔٚقهي تنًّثـثز تنصٙ  أْثنٙ لنٗشعٕن يهكٛصٓث 

 

أقهيس يؽًٕعر يٍ تنًّص٠ٍُٕٛ شفس ؼُؿ تن الو عهٗ تنصّهم لنٗ أيتٜٙ قًٚةر خٛصههةٕ يةٍ     2012قٙ تنّثخع يٍ ًٔٓ آوتي يٍ تنعثو 

ونة   ٔ ٔةؽًذ ٌٚصةٌٕ يعًةًذ    75كةى عةٍ يُةثٌل تنقًٚةر خصمًٚةح      2ون  خثشؽثِ ي١ُقر لهةر كلًِةٕو ٔتنصةٙ شدعةه يّةثقر      ٔ تنؽٓر تنتًخٛر

 ٛر إلنفثق أكدً ًٜي يّص١ثع قٙ شه  تألٔؽثي.خثِصمهتو يُثًٔٛ كًٓخثب

 

أقةهيس يؽًٕعةر يةٍ يّةص٠ُٕر 'َفهةٛةم' تنًقثيةر عهةٗ أيتٚ قًٚةر خٛصههةٕ عهةٗ            2012قٙ ٕٚو تنّثخع عًٕ يٍ ًٔٓ َّٛثٌ يةٍ تنعةثو   

ـٛةط شدعةه   ٔتنٕتقعر قٙ تنؽٓةر تنٕةًقٛر يةٍ تنقًٚةرا      4قٙ ي١ُقر كلً ِٕو ٔي١ُقر تن ٕٓي ًٍٜ ـٕٚ يقى  يٓثؼًر ـقٕل تنٍٚصٌٕ
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يُثًٔٛ ـثنذ قٙ ًَٕ أرٙثٌ تألٔؽثي ٔتنصٙ أنز قٙ َٓثٚر تن١ًث   تِصمهتؤ و عٍ تنًّص٠ُٕر تنّثنلر تنىك200ًشه  تنفقٕل يّثقر 

ون  خٕكم ؼٍبٙ. ٔشعٕن يهكٛر شهة  تألٔةؽثي لنةٗ تنًةٍتيع يفًةه قةٌٕ٘ تندةٍتي يةٍ         ٔ عثيًث 20ٔؽًذ ٌٚصٌٕ خعًً  250شمًٚح  لنٗ

 قًٚر خٛصههٕ. 

  

ٔأظُثء شٕؼّ تنًٍتيع ٘ثنؿ عده تنًٌتق نئٚٓ لنٗ أيّٜ قٙ ي١ُقر تنتٍتٔ٘ قٙ قًٚر  2012ٕٚو تألٔل يٍ ًٔٓ أٚثي يٍ تنعثو قٙ 

عثيةًث قةه شةى َٕةً أرٙةثَٓث ٔلشالقٓةث خٕةكم ؼٍبةٙ يةٍ قدةم            70خٛصههٕ تنًفثوٚر نًّص٠ُٕر 'َفهةٛم'ا يأٖ أٔؽثيِ تنصةٙ شدهة  يةٍ تنعًةً     

ٔةؽًذ ٌٚصةٌٕ خٕةكم ؼٍبةٙ.      100 لشةال   اقث٠ٍُٛ قٙ يّص٠ُٕر َفهٛةٛم. َٔصػ عٍ ْىت تنعًم تالِصعًثي٘تن تإلًِتبٛهٍٛٛتنًّص٠ٍُٕٛ 

ٚةةىكً أٌ تن١ًُقةةر تنًفثوٚةةر نأةةؽثي تنصةةٙ ؼةةًٖ تِةةصٓهتقٓث ٔتنًعًٔقةةر خثِةةى تنعدةةثن قةةٙ تنؽٓةةر تنٕةةًقٛر يةةٍ قًٚةةر خٛصههةةٕ ٔتنًف١ٛةةر        

شعةٕن  ٔ عثيةثً 75ٔةؽًذ ٌٚصةٌٕ خٙةٕيذ ؼٍبٛةر ٚقةهي عًًْةث        35ٗ شق١ٛةع  خًّص٠ُٕر 'َفهةٛم'ا أقهو تنًّص٠ٌُٕٕ قةٙ َلةُ تنصةثيٚك عهة    

 يًث أنٖ لنٗ لنفثق تنًٝي ُْثل خكًٔو تنٍٚصٌٕ.  ايهكٛصٓث نهًٍتيع ًِٛؿ تـًه خٍتي

 

عهةٗ تنصّةهم لنةٗ     تإلِةًتبٛهٛر ا أقهو تنًّص٠ٌُٕٕ تنقث٠ٌُٕ قٙ يّص٠ُٕر َفهةٛةم  2012قٙ ٕٚو تنمثيُ عًٕ يٍ ًٔٓ شًٌٕ يٍ تنعثو 

ٔةؽًذ ٌٚصةٌٕ يعًةًذ يّةصمهيٍٛ آالز      21تٜٙ تنٍيتعٛر قٙ ي١ُقر كلً ِٕو قةٙ تنؽٓةر تنٕةًقٛر نقًٚةر خٛصههةٕ ٔق١ةع ٔشمًٚةح        تألي

تإلٔةثيذ لنةٗ أٌ تألٔةؽثي تنًّةصٓهقر شعةٕن يهكٛصٓةث لنةٗ تنًةٍتيع يفًةه َةثؼٙ خةهي ٔتنةى٘ ؼةًٖ تِةصٓهت                 ًَٕ كًٓخثبٛر نىن . شؽةهي 

 71لنةٗ شمًٚةح خٕةكم ؼٍبةٙ      آَةىتل عهٗ ٚه َلُ تنًؽًٕعر يٍ تنًّةص٠ٍُٕٛ ٔتنةى٘ أنز    2011آوتي يٍ تنعثو  10أٔؽثيِ قٙ ًٔٓ 

 ٔؽًذ ٌٚصٌٕ.  

 

 اإلعشائُهُخانىالؼخ فٍ يُؽمخ انًًشاد  اإلعشائُهُخانًغزىؼُبد 

 

تإلِةًتبٛهٛر تنٕتقعةر قةٙ ي١ُقةر تنًًةًتز      تإلِةًتبٛهٛر شعصدً كم يةٍ يّةص٠ُٕثز َفهٛةٛةم ٔشهًةٌٕ ٔـاليةٛٓ يةٍ تنًّةص٠ُٕثز        
1
ٔتنصةٙ   

شهة   ٔ (تألينٌتنًصٕتؼةهذ قةٙ تنٕةًق )ي١ُقةر رةٕي       تإلًِتبٛهٛرلهق شٕت٘م ؼتًتقٙ خٍٛ تنًّص٠ُٕثز  لنٗيٍ لالنٓث  لًِتبٛمشّعٗ 

لٟ ؼهتي تنعٍل ٔ خٍٛ لٟ تنٓهَر اـثل تالَصٓثء يٍ خُثء تنؽهتي إلًِتبٛمتنصٙ ِٕ  ٚصى ًٜٓث  اقٙ تنتًج )قٙ ي١ُقر تنعٍل تنتًخٛر

تنتًخٛةر يُٓةث    تألؼٍتء% يٍ يّثـر تنٝلر تنتًخٛر عهٗ ٠ٕل 13ال شصٕقم عُه تَصٍتع  تإلًِتبٛهٛرتنًم١١ثز  ٌأٚدهٔ ٔ تنعًُٙ٘(.

(ا خةم  تألينٌكى يًخع( يٍ تنؽٓر تنًٕقٛر نهٝلر تنتًخٛةر )ي١ُقةر رةٕي     1664٪ ) 29يٍ لالل خُثء ؼهتي تنعٍل تنعًُٙ٘ا ٔعٍل 

 تإلِةًتبٛهٛر تنًّةص٠ُٕثز   أٌخٛةر نصمهةق شٕت٘ةم ؼتًتقةٙ خةٍٛ ْةثشٍٛ تن١ًُقصةٍٛ ـٛةط         قٙ تن١ًُقر تنًصدقٛر يٍ تنٝلر تنتً أكعًشصتهتم 

يخةٟ خةٍٛ تن١ًُقةر     لٚؽةثن تنلً٘ر نهفلث٢ عهٗ يّثـر ؼتًتقٛر يٍ ٔؤَٓث  إلًِتبٛمِٕ  شصٛؿ  تإلًِتبٛهٛرتنٕتقعر قٙ ي١ُقر تنًًًتز 

تنٕتقعةر قةٙ ي١ُقةر     تإلِةًتبٛهٛر ٍ تنقةث٠ٍُٛ قةٙ تنًّةص٠ُٕثز    تنًٕقٛر ٔتن١ًُقر تنتًخٛر. كًث تَّ ِةٕ  ٚٙةدؿ نهًّةص٠ٍُٕٛ تإلِةًتبٛهٛٛ    

تندةةيي ٔ لٌ ٔؼةةٕن تنًّةةص٠ُٕثز  ايةةٍ تنتةةًج ٔتنٕةةًق. ٔتألْةةى يةةٍ ونةة     لِةةًتبٛمتنًًةةًتز ليكثَٛةةر تنٕ٘ةةٕل تٜيةةٍ ٔتنًدثٔةةً يةةع    

ً تألعهٗ قٛه تنفٛثذ  تإلًِتبٛهٙقٙ ْىِ تنًًًتز ِٕ  ٚدقٙ تنًًٕٔع تالِصعًثي٘  تإلًِتبٛهٛرتالِص١ٛثَٛر  تنةى٘ ِةٕ  ٚعًةم عهةٗ      ية

تنٙةثني قةٙ شةثيٚك تنعةثَٙ      تإلِةًتبٛهٛر  تٌٜٕٚةًٛ شقًٚةً ـًكةر تنّةالو     ٔ شقٕٚٛ تن١ًٕؾ تنله١ُّٛٙ نهٔنر قه١ُّٛٛر يصٙهر ؼتًتقٛةث. 

ِةةٕ  ش١ثنٓةةث  تإلِةةًتبٛهٛرتنٕتقعةةر قةةٙ ي١ُقةةر تنًًةةًتز   تإلِةةًتبٛهٛرأٌ يع ةةى تنًّةةص٠ُٕثز  2010عٕةةً يةةٍ ٔةةًٓ أٚهةةٕل يةةٍ تنعةةثو  

 خثالـصلث٢ خٓث نصٙدؿ شفس ١ًِٛشٓث.   تإلًِتبٛهٛرتنى٘ ٚيكه عهٗ تنُٛر  تأليً تإلًِتبٛهٛرتنصِٕع تالِص١ٛثَٛر يم١١ثز 

 

 ثؼط األوايش انؼغكشَخ اإلعشائُهُخ انصبدسح فٍ ثهذح االرحبد
 

قًٛةث ٚهةٙ عةًٚ نةدعٛ      قثيس تنّه١ثز تإلًِتبٛهٛر خإ٘هتي ِهّهر يٍ تألٔتيً تنعّكًٚر خٓه  يٙثنيذ تأليتٜٙ قٙ خهةهذ تالشفةثن.  

 ْىِ تألٔتيً تنٙثنيذ ٔتنًصٕقًذ: 

 

ٔٚٙةثني يةث يّةثـصّ     2006/ز: ٘هي خصثيٚك تألٔل يةٍ ٔةًٓ شٕةًٍٚ تنعةثَٙ يةٍ تنعةثو       16/95تأليً تنعّكً٘ تإلًِتبٛهٙ يقى 

ٙ    ٔيأَنَٔةةى شقًٚدةةث يةةٍ أيتٜةةٙ قةةًٖ نٚةةً عًةةثي ٔخٛصههةةٕ     145.3  كًكةةً ألرةةًتٚ عّةةكًٚر يةةٍ تؼةةم ٔةةق تن١ًٚةةق تالنصلةةثق

تإلًِتبٛهٙ تنًتخٟ خٍٛ يّص٠ُٕصٙ َفهٛةٛم ٔشهًٌٕ. ْٔىت تأليً تنعّكً٘ ْٕ عدثيذ عٍ أيً شًهٚةه ٔشعةهٚم أليةً عّةكً٘ ِةثخق      

 .1995/ز( ٘هي قٙ تنعثًٔ يٍ ًٔٓ كثٌَٕ تنعثَٙ يٍ تنعثو 15/95ٚفًم تنًقى )

 

 

 

 

 

                                                 
1
نصُلٛى  تإلًِتبٛهٛرعٍٍٚ تن١ًّٛذ عهٗ يُث٠ق تنًًًتز تنًخٟ خٍٛ ي١ُقر تنعٍل تنتًخٛر ٔي١ُقر تنعٍل تنًٕقٛر يٍ لالل ش لًِتبٛم: شُٕ٘ تإلًِتبٛهٛرتنًًًتز  

  يم١١ثشٓث.
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 االرحبد ثهذحانخؽػ وانًشبسَغ انزؽىَشَخ انًُفزح وانًمزشحخ فٍ 
 

 نًشبسَغ انًُفزحا

 

 (. 15)تَ ً تنؽهٔل يقى  (2011ا تالشفثن خههٚر) تنًثٜٛرتنمًّر ُِٕتز ًٕثيٚع لالل تن خعٛخصُلٛى  تالشفثن خههٚر سقثي

 انًبظُخ عُىاد خًغخ خالل االرحبد ثهذَخ هبرَفز انزٍ انًشبسَغ: 15عذول 

 انغهخ انًًىنخ انغُخ انُىع انًششوع عىا

 خههٚر تالشفثن  CHF /  2009 شعهًٛٙ ر ٠ٕتخق نًهيِر وكٕي خٛصههٕش١ٕٛح ظالظٔ ئًٕع خُثء

 ٌٔتيذ تنًثنٛر 2009 خُٛر شفصٛر رئًٕع شعدٛه ٠ًق نتلهٛر ٔؼهيتٌ تِصُث نٚ

 ٌٔتيذ تنًثنٛر / خههٚر تالشفثن 2010 لهيثشٙ ئًٕع خُثء ٔش١ٕٛح عٛثنذ خٛصههٕ ٔئٜر نًٚ عًثي

 CHF 2010 خُٛر شفصٛر ئًٕع شِٕٛع يهلم ؼًثال

 ُ٘هٔق ش١ًٕٚ ٔلقًتٚ تندههٚثز 2011 خُٛر شفصٛر ئًٕع شعدٛه ٠ًق نتلهٛر

 2011ا تالشفثن خههٚر انًصذس:

 

 

 انًشبسَغ انًمزشحخ 
 

 لنٗ شُلٛى عهذ يٕثيٚع لالل تألعٕتو تنقثنيةرا ـٛةط شةى    آَثِٔكث دههذٔخثنصعثٌٔ يع ييِّثز تنًؽصًع تنًهَٙ قٙ تن تالشفثن خههٚرص١هع ش

يعٓةه تألخفةثض    قةثو خصُلٛةىْث  ٔتنصةٙ   دهةهذ ًٚ أقكثي ْىِ تنًٕثيٚع لالل ٔئر عًةم تنصقٛةٛى تنّةًٚع خثنًٕةثيكر تنصةٙ شةى عقةهْث قةٙ تن        ش١ٕ

 )أيٚػ(. ٔقًٛث ٚهٙ ْىِ تنًٕثيٚع يًشدر ـّح تألٔنٕٚر يٍ ٔؼٓر َ ً تنًٕثيكٍٛ قٙ تنٕئر: تنقهَ -تنص١دٛقٛر

 

 .لَٕثء ٔدكر ً٘  ٘فٙتنفثؼر لنٗ  .1

 .لَٕثء يًكٍ ٘فٙ يصكثيملنٗ تنفثؼر  .2

 ٔلَٕثء ِٛثغ ٔآخثي ؼٕقٛر. ٔتن١ًق  تأليتٜٙ تنٍيتعٛر ِصٙالؾعٍ ٠ًٚق ت ـًثٚر تنًٍتيع ٔنعًّتنفثؼر لنٗ  .3

 لعثنذ شؤْٛم ٔدكر تنًٛثِ ٔتنكًٓخثء ٔتن١ًق تنهتلهٛر.تنفثؼر لنٗ  .4

 نهدههذ. شِٕٛع تنًم١ٟ تنٓٛكهٙ تنفثؼر لنٗ .5

 ٙ تنصؽًع.ق خُثء يهيِر ُ٘ثعٛرتنفثؼر لنٗ  .6

 تندههذ.تنعًم عهٗ لَثيذ ٕٔتيع تنفثؼر لنٗ  .7

 صًخٍٛ عهٗ تالِصعًثي نتلم تندههذ ٔنُٛ لثيؼٓث.شٕؽٛع تنًتتنفثؼر لنٗ  .8

 تنفثؼر لنٗ ي١ُقر ـًقٛر ُٔ٘ثعٛر. .9

 تنفثؼر لنٗ لَٕثء ـهٚقر عثير. .10
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 جهذحاألونىَبد واالحزُبعبد انزؽىَشَخ نه
  

يةٍ ٔؼٓةر    دهةهذ ا تألٔنٕٚةثز ٔتالـصٛثؼةثز تنص١ًٕٚٚةر نه   16ر تنصفصٛر ٔتنمهيثشٛر. ٔٚدٍٛ تنؽهٔل يقى يٍ َقٗ كدًٛ قٙ تندُٛ دههذشعثَٙ تن

 تندهه٘.ًؽهُ َ ً تن

 

 االرحبد ثهذح فٍ انزؽىَشَخ واالحزُبعبد األونىَبد: 16عذول 

 انمؽبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نُغذ 

 أونىَخ
 يالحظبد

 احزُبعبد انجُُخ انزحزُخ

 كى  29^    * ه ٠ًقٔقا أٔ شعدٛ 1

 كى 20   * ل٘الؾ/ شًيٛى ٔدكر تنًٛثِ تنًٕؼٕنذ 2

  *   شِٕٛع ٔدكر تنًٛثِ تنقهًٚر نصت١ٛر يُث٠ق ؼهٚهذ 3

 كى 25   * شًكٛح ٔدكر يٛثِ ؼهٚهذ 4

 ُٚدٕع 40   * شًيٛى/ لعثنذ شؤْٛم ُٚثخٛع أٔ آخثي ؼٕقٛر 5

يصً يكعح 500   * خُثء لٍتٌ يٛثِ 6
 

 كى 5   * كر ً٘  ٘فٙشًكٛح ٔد 7

  *   شًكٛح ٔدكر كًٓخثء ؼهٚهذ 8

 ـثٔٚر 200   * ـثٔٚثز نؽًع تنُلثٚثز تنٙهدر 9

  *   نؽًع تنُلثٚثز تنٙهدرِٛثيتز  10

    * يكح ٘فٙ نهُلثٚثز تنٙهدر 11

 االحزُبعبد انصحُخ

 يًكٍ ٘فٙ  *  خُثء يًتكٍ/ عٛثنتز ٘فٛر ؼهٚهذ 1

  *   تكٍ/ عٛثنتز ٘فٛر يٕؼٕنذلعثنذ شؤْٛم/ شًيٛى يً 2

   *  تنًٕؼٕنذًٔتء شؽٍٓٛتز ٠دٛر نهًًتكٍ أٔ تنعٛثنتز  3

 االحزُبعبد انزؼهًُُخ

 يهيِصٍٛ ظثَٕٚصٍٛ   * خُثء يهتيَ ؼهٚهذ 1

   *  لعثنذ شؤْٛم يهتيَ يٕؼٕنذ 2

   *  شؽٍٓٛتز شعهًٛٛر 3

 االحزُبعبد انضساػُخ

 نَٔى 300   * تِصٙالؾ أيتٚ ٌيتعٛر 1

    * لَٕثء آخثي ؼًع يٛثِ 2

   *  خُثء ـ ثبً/ خًكّثز يٕتٔٙ 3

   *  لهيثز خ١ًٛٚر 4

   *  أعال  ٔشدٍ نهًثٔٛر 5

   *  لَٕثء خٕٛز خالِصٛكٛر 6

   *  لعثنذ شؤْٛم خٕٛز خالِصٛكٛر 7

   *  قهفّخىٔي  8

   *  َدثشثز ٔيٕتن ٌيتعٛر 9

  كى ٠ًق ٌيتعٛر 10هٛر ٔكى ٠ًق نتل 12 كى ٠ًق يبّٛٛرا 7^

  .2011ا تالشفثن خههٚرانًصذس: 
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 انًشاعغ
 

 ( ُٙٛا تنصعهتن تنعثو نهّكثٌ ٔتنًّثكٍ ٔتنًُٕآزا 2009تنؽٓثٌ تنًًكٍ٘ نإلـٙثء تنله١ّ)قه١ٍّٛ. -يتو تهلل. 2007 

 2011ا تالشفثن خههٚر. 

 ( ا 2009ِه١ر تنًٛثِ تنله١ُّٛٛر)يتو تهلل. قه2008ٍٛ١ًّخٛر عثو شٍٔٚه ٔتِصٓالل تنًٛثِ قٙ تنٝلر تنت .. 

 قثعهذ خٛثَثز ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر ٔتالِصٕعثي عٍ خعه. خٛس 2012)أيٚػ(ا  تنقهَ -يعٓه تألخفثض تنص١دٛقٛر .
 قه١ٍّٛ. -نفى

 مهتيثز . ٔـهذ َ ى تنًعهٕيثز تنؽتًتقٛر ٔتالِصٕعثي عٍ خعه. شفهٛم تِص2012)أيٚػ(ا  تنقهَ -يعٓه تألخفثض تنص١دٛقٛر
 قه١ٍّٛ. -خهقر عثنٛر َٙم يصً. خٛس نفى  - 2010تأليتٜٙ نُّر 

 قه١ٍّٛ.  -خٛس نفى. قّى أخفثض تنًٛثِ ٔتندٛةر(ا قثعهذ خٛثَثز 2012)أيٚػ( ) تنقهَ –يعٓه تألخفثض تنص١دٛقٛر 

  عهذ خٛثَثز تنًهتيَ ا قثيتو تهلليفثق ر  -. خٛثَثز يهًٚٚر تنصًخٛر ٔتنصعهٛى 2011ٌٔتيذ تنصًخٛر ٔتنصعهٛى تنعثنٙا
 قه١ٍّٛ.  -يتو تهلل(. 2010/2011)

 ( ٌٔتيذ تنٍيتعر تنله١ُّٛٛرMOA ا)قه١ٍّٛ. -(. يتو تهلل2008/2009. خٛثَثز يهًٚٚر ٌيتعر يفثق ر يتو تهلل )2009 
 

 

 


