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 شكش وػشفبٌ

 

 
)أزٚظ( ثبنشكس ٔانزقدٚس يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نهزعبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انزًُٛةخ   انقدض -ٚزقدو يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا ) نًشسٔعا. 

 

كًةةب ٚزقةةدو انًعٓةةد ثبنشةةكس انغصٚةةم انةةٗ انًعةةئٔنٍٛ انلهعةةغٍُٛٛٛ بةةٙ انةةٕشازادا ٔانجهةةدٚبدا ٔيغةةبنط ان ةةديبد          

انًشزسكخا ٔانهغبٌ ٔانًغبنط انقسٔٚخا ٔانغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙا نًب قديِٕ يٍ يعبعدح ٔرعبٌٔ يع 

 بسٚق انجؾش خالل عًهٛخ عًع انجٛبَبد. 

 
ر ص ثبنشكس عًٛع انًٕظلٍٛ انرٍٚ عًهٕا عٕال انعبو انًبضٙ يٍ أعم اَغبش ْرا انعًةم انةر٘ ٚٓةد     أزٚظ أٚضب 

 انٗ خديخ انًغزًع انلهعغُٛٙ. 
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 يمذيخ

 

 
 عةةبءد ظهعةةهخ زاو اهللْةةرا انكزٛ ةةت ْةةٕ عةةصء يةةٍ ظهعةةهخ كزٛجةةبد رؾزةةٕ٘ عهةةٗ يعهٕيةةبد سةةبيهخ عةةٍ انزغًعةةبد انعةةكبَٛخ بةةٙ يؾبب ةةخ  

ثٓةد  رٕصٛةةق األٔضةبع انًعٛشةةٛخ بةٙ انًؾبب ةةخا     زاو اهللانكزٛجةبد ْةةرِ َزٛغةخ ندزاظةةخ سةبيهخ نغًٛةةع انزغًعةبد انعةةكبَٛخ بةٙ يؾبب ةةخ      

يٍ خةالل رُلٛةر يشةسٔع ادزاظةخ انزغًعةبد انعةكبَٛخ       ٔاعداد ان غظ انزًُٕٚخ نهًعبعدح بٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًعٛشٙ نعكبٌ انًُغقخا 

)أزٚةظ(ا ٔانًًةٕل يةٍ انٕكبنةخ اإلظةجبَٛخ نهزعةبٌٔ انةدٔنٙ         انقةدض  –ٚسٚخ اا انر٘ ُٚلرِ يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزغٕ

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

انةةٗ دزاظةةخ ٔرؾهٛةةم ٔرٕصٛةةق األٔضةةبع االعزًبعٛةةخ ٔاالقزصةةبدٚخا ٔانعٛبظةةٛخا ٔٔبةةسح انًةةٕازد انغجٛعٛةةخا ٔانجشةةسٚخا  ٚٓةةد  انًشةةسٔع 

. ٔانزةٙ عهةٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓشةخ بةٙ يؾبب ةخ   د انؾبنٛخ انًلسٔضخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزغٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبعق ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛ

أظبظةةٓب ًٚكةةٍ ةةةٛبرخ انجةةسايظ ٔاألَشةةغخا ٔاعةةداد االظةةزسارٛغٛبد ٔان غةةظ انزًُٕٚةةخ انالشيةةخ نهز لٛةةي يةةٍ أصةةس األٔضةةبع انعٛبظةةٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاعخقسح بٙ انًُغقخا يع انزسكٛص ثصلخ خبةخ عهٗ انًعبئم انًزعهقخ ٔاالقزصبدٚخ ٔاالعزًبعٛخ رٛس انًعز

 

ثةبنهتزٍٛ انعسثٛةخ ٔاالَغهٛصٚةخ عهةٗ انًٕقةع االنكزسَٔةٙ انزةبنٙ:         زاو اهللًٚكٍ االعالع عهٗ عًٛع أدنخ انزغًعبد انعكبَٛخ بةٙ يؾبب ةخ   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 انغهضوٌ يخيىدنيم 
 

 فيضيبئيخانًىلغ انغغشافي وانخصبئص ان
 

)انًعببخ األبقٛخ ثٍٛ يسكص كى ْٕائٙ  5.3ا ٔعهٗ ثعد زاو اهلليدُٚخ سًبل  قعٚا ٔزاو اهلليؾبب خ  ي ًٛبداؽدٖ  ٕا ْانغهصٌٔ ي ٛى

انشًبل ٔانتسة أزاضٙ علُبا ٔيٍ انشسق أزاضٙ دٔزا انقسعا ٔيٍ انغُٕة أزاضٙ ٚؾدْب يٍ يُٓبا ( زاو اهللٔيسكص يدُٚخ  ً ٛىان

 .)1)أَ س ان سٚغخ زقى  (2012أزٚظا  -َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ )ٔؽدحعلُب ٔأزاضٙ دٔزا انقسع 

 

 انغهضوٌ يخيى: يىلغ وحذود 1خشيطخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:

 

ٌ  ي ٛىع قٚ يهةىا أيةب يعةدل     642.6يزةسا بةٕق ظةغؼ انجؾةسا ٔٚجهةع انًعةدل انعةُٕ٘ نييغةبز بٛٓةب ؽةٕانٙ            760عهةٗ ازرلةبع    انغهةصٔ

أزٚةظا   –)ٔؽةدح َ ةى انًعهٕيةبد انغتسابٛةخ     %61ؽةٕانٙ  دزعخ يئٕٚخا ٔٚجهع يعدل انسعٕثخ انُعةجٛخ   15دزعبد انؾسازح بٛصم انٗ 

2012.)  

 

 غُةخ ٕٔٚعد نهبٙ انهغُخ.  يٕظلٍٛ 3ا كًب ٚعًم عضٕا 14يٍ  انؾبنٛخانهغُخ ٔرزكٌٕ  وا 1995عبو  صٌٔانغهبٙ  نغُخ ي ٛىرى رؤظٛط 

ٌ  ً ةٛى ن انشةعجٛخ  )انهغُةخ  نغًةع انُلبٚةبد   ظٛبزح نهغُخًزهك اال ر كًب .يقس دائى يهك ٔيةٍ ان ةديبد انزةٙ رقةديٓب نغُةخ       .(2011 اانغهةصٔ

 انً ٛىا يب ٚهٙ:

 

 يبد االعزًبعٛخ.سق ٔرعجٛد انغسق ٔرقدٚى ان د 

 دزاظبد.ٔ يقزسؽبد يشبزٚع عًم 

 . رٕبٛس ظٛبزح اظعب 

 .رٕبٛس انًعبنخ ٔرُ ٛى عًهٛخ ذثؼ انؾٕٛاَبد 
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 .ٙرٕبٛس سجكخ ةس  ةؾ 

 

 

 َجزح ربسيخيخ
بٚةخ  عٍٛ انغهصٌٔ انكجٛسح انًشٕٓزح بٙ رهك انًُغقخ ٔانزٙ ال شانذ آصبزْةب ؽٛةخ ٔيٕعةٕدح نت    ثٓرا االظى َعجخ انٗ انغهصٌٔي ٛى ظًٙ 

ٔٚعةٕد أةةم ظةكبٌ انً ةٛى انةٗ العئةٍٛ        او 1949عةبو  ربزٚخ اَشبء انزغًع انٗ  ٔٚعٕد .(2011ا انغهصٌٔ ً ٛىن انشعجٛخ )انهغُخ اٌٜ

 .(1أَ س ةٕزح زقى ) (2011ا انغهصٌٔ ً ٛىن انهغُخ انشعجٛخ) ٔرٛسْب ٚبببٔ انهديضم  او1948عبو قد ْبعسٔا قسٖ ٔيدٌ بهعغُٛٛخ 

 

  انغهضوٌ يخيىيٍ  يُظش: 1صىسح  

 
 

  األيبكٍ انذيُيخ واألصشيخ
 

أيةب   .(2011ا انغهصًٌٔ ٛى ن انشعجٛخ )انهغُخ ٔيعغد انُٕز اانًعغد انقدٚى ايعغد ؽساء: ٙصالصخ يعبعدا ْ انغهصٌٔ ي ٛىٕٚعد بٙ  

َ س ان سٚغخ زقةى  ا( )2011ا انغهصٌٔ ً ٛىن انهغُخ انشعجٛخ)لخ بال ٕٚعد أٚخ آصبز يكزشا ً ٛىيبكٍ ٔانًُبعق األصسٚخ بٙ انني ثبنُعجخ

2.) 
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 انغهضوٌ يخيى: انًىالغ انشئيغخ في 2خشيطخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:

 انغكبٌ 
 

ٌ أٌ عدد ظكبٌ  ا2007ثٍٛ انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙ بٙ عبو  ثهةع   ي ٛى انغهةصٔ

أظةسحا ٔعةدد انٕؽةداد انعةكُٛخ      1,401َعًخ يٍ اإلَبسا ٔٚجهةع عةدد األظةس     3,639ٔ َعًخ يٍ انركٕزا 3,705َعًخا يُٓى  7,344

 ٔؽدح. 1,545

 

 انفئبد انؼًشيخ وانغُظ
 

ٌ ي ةٛ أظٓسد ثٛبَبد انزعةداد انعةبو نهعةكبٌ ٔانًعةبكٍا أٌ رٕشٚةع انلئةبد انعًسٚةخ بةٙ          % 43.1ا كةبٌ كًةب ٚهةٙ:    2007نعةبو   ى انغهةصٔ

عبيةب بًةب بةٕق.     65% ضًٍ انلئةخ انعًسٚةخ   2.6عبيبا ٔ 64 -15% ضًٍ انلئخ انعًسٚخ 53.7عبيبا  15ضًٍ انلئخ انعًسٚخ أقم يٍ 

 %.49.6 %ا َٔعجخ اإلَبس50.4ا أ٘ أٌ َعجخ انركٕز 100: 101.8ا ْٙ انً ٛىكًب أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس بٙ 

 

 انؼبئالد

 
عبئهةخ كلةس عبَةخ     اعبئهةخ أو انصَةبد   اعبئهةخ انهةد   اعبئهةخ انعجبظةٛخ   اثٛذ َجةبال عبئهخ  :ْٔٙيٍ عدح عبئالدا  انغهصٌٔ ي ٛىظكبٌ ٚزؤني 

 (.2011ا انغهصٌٔانشعجٛخ نً ٛى  )انهغُخٔرٛسْب 
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 لطبع انزؼهيى
 

%. ٔيٍ يغًٕع انعكبٌ 77.4 يُٓب %ا ٔقد سكهذ َعجخ اإلَبس 4.6ا ؽٕانٙ 2007عبو  انغهصٌٔ ي ٛىظكبٌ ثهتذ َعجخ األيٛخ ندٖ 

% آَةٕا دزاظةزٓى اإلعدادٚةخا    33.1% آَةٕا دزاظةزٓى االثزدائٛةخا     28.9% ٚعةزغٛعٌٕ انقةساءح ٔانكزبثةخا    13.9انًزعهًٍٛا كبٌ ُْةب   

ٌ  ي ةٛى زٕٖ انزعهًٛةٙ بةٙ   ا ٚجةٍٛ انًعة  1ى % إَٓا دزاظزٓى انعهٛب. انغدٔل زقة  8.5% إَٓا دزاظزٓى انضبَٕٚخا 10.8ٔ ا ؽعةت  انغهةصٔ

 .2007انغُط ٔانزؾصٛم انعهًٙ نعبو 

 

 2007 ،وانزحصيم انؼهًي انغُظ حغت( فأكضش عُىاد 10) انغهضوٌ يخيى عكبٌ: 1عذول 

 أيي انغُظ

يؼشف 

انمشاءح 

 وانكزبثخ

 صبَىي إػذادي اثزذائي
دثهىو 

 يزىعط
 ثكبنىسيىط

دثهىو 

 ػبني
 دكزىساح زيشيبعغ

غيش 

 يجيٍ
 انًغًىع

 87578 8 9 80 - 0? ;80 @>9 ;@? 88? ;=: :> ركىس

 87582 = - > - 9? ?>8 00: 89? 0?= >>: 9?8 إَبس

 57158 < 9 >8 - 9=8 9=9 @>> =0<89 8@;89 @8< >:9 انًغًىع

 .2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙا  انًصذس:

 

ٌ  ي ةٛى عهٛى األظبظةٛخ ٔانضبَٕٚةخ بةٙ    أيب بًٛب ٚزعهق ثًئظعبد انز ٌ ٕٚعةد بةٙ ي ةٛى    ا 2010/2011بةٙ انعةبو اندزاظةٙ     انغهةصٔ  انغهةصٔ

ٌ ا كًةب ال ٕٚعةد بةٙ ي ةٛى     يدزظخ ؽكٕيٛخا ٔيدزظزٍٛ خبةزٍٛا ٔيدزظزٍٛ ٚزجعٍ ٔكبنخ انتةٕس اندٔنٛةخ   أٚةخ زٚةبل نيعلةبل     انغهةصٔ

 (.2اَ س انغدٔل زقى ) (2011ا زاو اهلل -هٛى)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزع رشس  عهٛٓب ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى

 

 2010/2011حغت َىع انًذسعخ وانغهخ انًششفخ نهؼبو انذساعي  رىصيغ انًذاسط في يخيى انغهضوٌ :2عذول 

 َىع انًذسعخ انغهخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 اَبس ؽكٕيٛخ ثُبد انغهصٌٔ انضبَٕٚخيدزظخ 

 ي زهغخ خبةخ ظبظٛخاألانلسدٔض يدزظخ 

 ي زهغخ خبةخ انزسثٕٚخ األظبظٛخ يدزظخ اإلظساء

 ذكٕز ٔكبنخ األظبظٛخيدزظخ ذكٕز انغهصٌٔ 

 اَبس ٔكبنخ ثُبد انغهصٌٔيدزظخ 
 .2011 ايدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى انًصذس:

 

ٔيعهًةخ  يعهًةب   115ٔعةدد انًعهًةٍٛ    عبنجةب ٔعبنجةخا   2,619ا ٔعةدد انغةالة   بةةل  77 ي ٛى انغهصٌٔ ٚجهع عدد انصلٕ  اندزاظٛخ بٙ

ٌ  ٔرغدز اإلسبزح ُْب انٗ أٌ يعدل عدد انغالة نكةم يعهةى بةٙ يةدازض      (.2011ا زاو اهلل -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى ٚجهةع   ي ةٛى انغهةصٔ

 .(2011)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛىا  كم ةيعبنجب ٔعبنجخ بٙ  34عبنجب ٔعبنجخا ٔرجهع انكضببخ انصلٛخ  23

 

بةةٙ ثهةةدح  ؽعةةٍ انضبَٕٚةخ  األيٛةس ذكةةٕز عةدو رةةٕبس اؽةةدٖ انًساؽةم انزعهًٛٛةةخ بةٙ انً ةةٛىا بةةبٌ انغةالة ٚزٕعٓةةٌٕ انةٗ يدزظةةخ      بةٙ ؽةةبل  

 (.2011)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انغهصٌٔا كى  5ثٛسشٚذا ؽٛش رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

 

 

 لطبع انصحخ 
 

ي زجةس رؾبنٛةم عجٛةخ ٔيسكةص      اعجٛت عبو ربثعخ نٕكبنةخ انتةٕس   عٛبدح ؽٛش ٕٚعدصؾٛخا ان ًسابقان يٍ ثعضب انغهصٌٔ ي ٛىبٙ س زٕبٚ

ٔةةٛدنٛخ خبةةخ. ٔبةٙ ؽةبل عةدو رةٕبس اؽةدٖ ان ةديبد انصةؾٛخ بةٙ انزغًةعا ٚزغةّ ظةكبٌ               ظٛبزح اظةعب ا  ةؾٙ ربثع نهغُخ انصكبحا

عّ انٗ يعزشلٗ انٓالل األؽًةس  كىا أٔ انزٕ 15ٔانر٘ ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ  انزغًع انٗ يعزشلٗ زاو اهلل انؾكٕيٙ بٙ يدُٚخ زاو اهلل

 (.2011ا انغهصٌٔ)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى  كى 12بٙ انجٛسح ٔانر٘ ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 
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 األَشطخ االلزصبديخ
 

)انهغُخ انشةعجٛخ  % يٍ انقٕٖ انعبيهخ 49ا ؽٛش ٚعزٕعت قغبع انٕظبئي عهٗ عدح قغبعبدا أًْٓب انغهصٌٔ ي ٛىٚعزًد االقزصبد بٙ 

 (.1)اَ س انشكم زقى  (2011ا صٌٔانغهنً ٛى 

 

ٌ     ثٓةد   2011انر٘ قبو ثّ يعٓد أزٚظ بةٙ ظةُخ    ٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙ رٕشٚةع األٚةد٘ انعبيهةخ     رؾقٛةق اندزاظةخ انؾبنٛةخا ثةؤ

 ا يب ٚهٙ:انغهصٌٔ ي ٛىؽعت انُشبط االقزصبد٘ بٙ 

 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ49قغبع انًٕظلٍٛا ٔٚشكم %. 

 ٔ يٍ األٚد٘ انعبيهخ20ٚشكم قغبع انزغبزحا %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.20قغبع ان ديبدا ٔٚشكم % 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ 6ظٕق انعًم اإلظسائٛهٙا ٔٚشكم %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ3قغبع انصُبعخا ٔٚشكم %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ2قغبع انصزاعخا ٔٚشكم %. 

 

 انغهضوٌ يخيىي : رىصيغ انمىي انؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبدي ف1شكم 

 
 2011ا انغهصٌٔانهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انًصدز: 

 

 15 ي ةبثصا  3 ايالؽى 4ا ٔانلٕاكّان ضبز  يؾالد نجٛع 10 اثقبنّ 55 انزغًع ٔانزغبزٚخ بٕٛعد بٙ االقزصبدٚخ انًُشآديٍ ؽٛش أيب 

ٌ )انهغُةخ انشةعجٛخ نً ةٛى     (نخأانُغةبزحا...  انهصةُبعبد انًُٓٛةخ )كبنؾةدادح    يؾةم  45ٔ نزقدٚى ان ديبد انً زهلخيؾم   (.2011ا انغهةصٔ

 . (2011ا انغهصٌٔ)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى % 47انٗ  2011بٙ عبو  انغهصٌٔ ي ٛىبٙ ٔةهذ َعجخ انجغبنخ ٔقد 

 

 انمىي انؼبيهخ  

 
% يٍ 34.4ب  ا أٌ 2007ُْعبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙ أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 51.1% يٍ انعكبٌ رٛس َشٛغٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 64.8% ٚعًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  86.9انعكبٌ كبَٕا َشٛغٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 

 (. 3)اَ س انغدٔل زقى  % يٍ انًزلسرٍٛ ألعًبل انًُصل(36انغالةا ٔ
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 2007 انؼًم، ثمىي وانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُىاد 10) انغهضوٌ عكبٌ: 3عذول 

 انغُظ

 غيش َشيطيٍ الزصبديب َشيطىٌ الزصبديب

غيش 

 يجيٍ
 انًغًىع

 يؼًم

ػبطم ػٍ 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبطم ػٍ 

انؼًم )نى 

يغجك نّ 

 انؼًم(

 انًغًىع

طبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال يؼًم 

وال يجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًىع أخشي

 87578 8: 172,7 8? :8 <:8 ; 09? 17512 << @89 ;89:0 ركىس

 87582 ;8 ,87,2 =; > @;8 @@898 ;0@ ,86 =8 88 =:9 إَبس

 57158 >; 2,,7, <89 ?8 =?9 :8990 =0<89 ,1777 :@ 0;8 0;>89 انًغًىع

 .2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙا  انًصذس:

 

 لطبع انضساػخ
 

)اَ س انغةدٔل زقةى    دًَٔب أزال ظكُٛخ 240ٔ ْٙ أزال قبثهخ نهصزاعخ دَٔى 8ًبا يُٓب دَٔ 248نٙ ؽٕا انغهصٌٔ ي ٛىرجهع يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚغخ زقى 4

 

 (ثبنذوَى انًغبحخ) 2010 نؼبو انغهضوٌ يخيى في األساضي اعزؼًبالد: 4 عذول

يغبحخ 

انًغزىطُبد 

 وانمىاػذ انؼغكشيخ

 ويُطمخ انغذاس

يغبحخ 

انًُبطك 

انصُبػيخ 

 وانزغبسيخ

األساضي 

 انًفزىحخ

انغبثبد 

 انحشعيخ

ثشن 

 يبئيخ

 يغبحخ األساضي انضساػيخ

(8)  
يغبحخ 

األساضي 

 انغكُيخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهيخ

 يىعًيخ
 انًشاػي

ثيىد 

 ثالعزيكيخ

صساػبد 

 دائًخ

0 0 0 0 0 3 0 0 5 240 248 

 2012ا ظأزٚ - ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:   
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 انغهضوٌ يخيى: اعزؼًبالد األساضي ويغبس عذاس انفصم انؼُصشي في 3خشيطخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:

 

 (.2010ا انقدض -ٔشازح انصزاعخ انلهعغُٛٛخ) دَٔى يٍ ان ضبز انٕزقٛخ 1ٔ دَٔى يٍ األثصبل 5أيب ثبنُعجخ نهضسٔح انُجبرٛخ بٛصزع 

 
انًعؼ  بٙ انًعبؽبد انصزاعٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاعخ ٔأزقبو أزٚظ )َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ(ا انٗ أٌ ال الخزا ٔٚسعع

عهٗ رعسٚي انًعبؽبد انصزاعٛخ  ( اظزُد2010انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغُٛٙ )انًٛداَٙ انر٘ رى يٍ قجم ٔشازح انصزاعخ ٔ

ٔؽعبة  رغصئخ زبضز انؾٛبشاد انصزاعٛخ انلعهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخا ٔا ؽٛش رى اعزجبانؾٛبشاد انصزاعٛخ ؽغى يؾددا

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛع. ثعض انًُبعق انؾضسٚخ ٔانًُبعق انصزاعٛخ انزٙ رٕعد بٛٓب انعبئدح بٙ ةتٛسح انؾغى انصزاعٛخ األزاضٙ

 ْٔرا األزاضٙ انلهعغُٛٛخ انًؾزهخ بٙ عًٛع أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاعبدٔيغصأح ) يهكٛبد ةتٛسح عبنٛخ يٍ ٔعٕد َعجخكزشي بب

 .ٕٚضؼ انلسق بٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاعٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 
ٍ 2 أٌانقةدض )أزٚةظ(ا    –انر٘ قبو ثةّ يعٓةد األثؾةبس انزغجٛقٛةخ      انًعؼ انًٛداَٙ ٔرجٍٛ يٍ ٌ  % ية ٌ   ظةكب ٚقٕيةٌٕ ثزسثٛةخ    ي ةٛى انغهةصٔ

 (.5انغدٔل زقى  )اَ س( 2011نً ٛى انغهصٌٔا  انهغُخ انشعجٛخ) ٔرٛسْب انًبعصٔاألرُبو  انًبسٛخا يضم

 
 انغهضوٌيخيى  في انحيىاَيخ انضشوح: 5 عذول

 األثمبس* األغُبو انًبػض انغًبل انخيىل انحًيش انجغبل انذعبط انالحى انذعبط انجيبض خاليب َحم

0 0 42,800 0 0 0 0 312 172 7 

 رشًم األثقبزا انعغٕلا انعغالدا ٔانضٛساٌ *

 .2009زاو اهللا  -ٔشازح انصزاعخ انلهعغُٛٛخ: انًصذس

 

 .(2011ا انغهصٌٔ)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى  عسق شزاعٛخ أٚخٕٚعد ال ا بً ٛىأيب يٍ ؽٛش انغسق انصزاعٛخ بٙ ان
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 لطبع انًؤعغبد وانخذيبد 

  
ٓب نً زهةي بئةبد انًغزًةعا    عًعٛةبد رقةدو خةديبر   ٔ يؾهٛةخ  عةدح يئظعةبد   ٕٚعةد  نكٍ. ؽكٕيٛخ يئظعبد أٚخ انغهصٌٔ ي ٛىٕٚعد بٙ  ال

 يُٓب: ا (2010ا انغهصٌٔ نغُخ ي ٛى) ٔرٛسْبٔبٙ عدح يغبالد صقببٛخ ٔزٚبضٛخ 
  

 ًخيى ن انهغُخ انشؼجيخ ٌ ٍ و1995رؤظعةذ عةبو    :انغهزضو ٍ    قجةم  ا ية  ً ةٛى ا ثٓةد  االْزًةبو ثقضةبٚب ان   دائةسح سةئٌٔ انالعئةٛ

 .ٔعًم يشبزٚع داخم انً ٛى ٔرقدٚى كببخ ان ديبد انٗ ظكبَٓب

  :قدو خديبد زٚبضٛخ ٔصقببٛخ نهشجبة.ٚ وا يٍ قجم ٔكبنخ انتٕس اندٔنٛخا 1955رؤظط عبو يشكض شجبة 

 :وا يةٍ قجةم ٔكبنةخ انتةٕس اندٔنٛةخا ٚقةدو خةديبد نهُعةبء يةٍ رغسٚةص ٔدٔزاد رصةُٛع             1955رؤظط عبو  انًشكض انُغىي

 ررائٙ.

 .ٍيشكض انًؼبلي 

 .َبدي انطفم 

 .يؤعغخ انجيبدس 

 

  

 وانًصبدس انطجيؼيخ  انجُيخ انزحزيخ
 

 انكهشثبء واالرصبالد
 

انًصةدز انةسئٛط نهكٓسثةبء بةٙ      انقةدض ا ٔرعزجس سةسكخ كٓسثةبء يؾبب ةخ    و 1975سجكخ كٓسثبء عبيخ يُر عبو  انغهصٌٔ ي ٛىٕٚعد بٙ 

ّ ٔ .%100انًٕةٕنخ ثشجكخ انكٓسثةبء انةٗ   . ٔرصم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ ً ٛىان انكٓسثةبءا  انزغًةع ثعةض انًشةبكم بةٙ يغةبل       ٕٚاعة

 .(2011ا انغهصٌٔ)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى  االَقغبع انًعزًس خبةخ بٙ بصم انشزبء أًْٓب:

 

ٙ رعًةم يةٍ خةالل يقعةى     ا يسجكخ ْبر ً ٛىنكًب ٔٚزٕبس بٙ ا % يةٍ انٕؽةداد انعةكُٛخ يٕةةٕنخ ثشةجكخ      40ٔرقسٚجةب   اً ةٛى داخةم ان  آنة

 (.2011ا انغهصٌٔ)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى  انٓبري

 

 انًىاصالدانُمم و
 

أصُبء انزُقما قهخ  ً ٛىا ٔيٍ انعٕائق انزٙ رٕاعّ ظكبٌ انرقٕو ث ديخ انًٕاعٍُٛ ثبةبد عبيخ 5ربكعٙا ٔ 50 انغهصٌٔ ي ٛى ٕٚعد بٙ

ٌ )انهغُخ انشةعجٛخ نً ةٛى    ٔٔعٕد ؽٕاعص ععكسٚخ أٔ رساثٛخ انًسكجبد بٙ انزغًع ٔان ديبد انزٙ رقديٓب يةب ثبنُعةجخ   أ (.2011ا انغهةصٔ

)انهغُةخ انشةعجٛخ نً ةٛى     كةى يةٍ انغةسق انلسعٛةخ     10.5ٔ كةى يةٍ انغةسق انسئٛعةخ     16.5 ً ةٛى بٕٛعةد بةٙ ان   اً ةٛى نشةجكخ انغةسق بةٙ ان   

 (.6أَ س عدٔل زقى ) (2011ا انغهصٌٔ

 

 انغهضوٌ يخيى في انطشق حبنخ: 6 عذول

 طىل انطشق )كى(
 انذاخهيخ انطشقحبنخ 

 سئيغخ فشػيخ

 ٔيعجدح. حعسق عٛد .1 2.5 -

 عسق يعجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 10 10

 عسق رٛس يعجدح. .3 4 0.5

 2011ا انغهصٌٔانهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انًصذس: 
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 انًيبِ
 

ثبنًٛةةبِ عجةةس سةةجكخ انًٛةةبِ انعبيةةخ ٔرصةةم َعةةجخ انٕؽةةداد انعةةكُٛخ    ي ةةٛى انغهةةصٌٔثزصٔٚةةد ظةةكبٌ يصةةهؾخ يٛةةبِ يؾبب ةةخ انقةةدض  رقةةٕو  

  (.2011)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انغهصٌٔا % 100خ انٗ انًٕةٕنخ ثشجكخ انًٛبِ انعبي

 

انعةةُخ )يصةةهؾخ يٛةةبِ يؾبب ةةخ انقةةدضا  يزةةس يكعةةت/  175,743 ا ؽةةٕان2010ٙعةةبو نً ةةٛى انغهةةصٌٔ نقةةد ثهتةةذ كًٛةةخ انًٛةةبِ انًةةصٔدح  

ٍ      66ا ٔثةرنك ٚقةدز يعةدل رصٔٚةد انًٛةةبِ نهلةسد ثؾةٕانٙ       (2011 ال ي ةٛى انغهةةصٌٔ  بةٙ   نزةسا/ انٛةةٕو ُْٔةب رغةدز اإلسةبزح انةةٗ أٌ انًةٕاع

%ا ْٔةرِ رًضةم انلبقةد عُةد انًصةدز      26.5ٚعزٓهك ْرِ انكًٛخ يٍ انًٛةبِا ٔذنةك ثعةجت انلبقةد يةٍ انًٛةبِا ؽٛةش رصةم َعةجخ انلبقةد انةٗ            

 ٕونزسا بةٙ انٛة   48 انً ٛىانسئٛط ٔخغٕط انُقم انسئٛعخ ٔسجكخ انزٕشٚع ٔعُد انًُصل ٔثبنزبنٙ ٚجهع يعدل اظزٓال  انلسد يٍ انًٛبِ بٙ 

انؾةد األدَةٗ انًقزةسػ يةٍ قجةم يُ ًةخ انصةؾخ         أقةم ثكضٛةس ثبنًقبزَةخ يةع    ٔٚعزجةس ْةرا انًعةدل     (.2011ا يصهؾخ يٛةبِ يؾبب ةخ انقةدض   )

  نزس نهلسد بٙ انٕٛو. 100انعبنًٛخ ٔانر٘ ٚصم انٗ 

 

زًبعٛخ نهًعزٓهكٍٛ ؽٛش ٚصداد أيب بًٛب ٚزعهق ثععس انًٛبِ ببٌ يصهؾخ انًٛبِ رزجُٗ رععٛسح رصبعدٚخ رزُبظت يع عًٛع انلئبد االع

 ظعس انًٛبِ ؽعت بئخ االظزٓال . 7ظعس انًٛبِ ثبشدٚبد كًٛخ اظزٓال  انًٛبِ. ٕٚضؼ انغدٔل 
 

 )دوسح فبرىسح شهش واحذ( 1/1/2012انًؼزًذح يٍ ربسيخ  : رؼشفخ انًيبِ انخبصخ ثًصهحخ ييبِ يحبفظخ انمذط7عذول          

)يزش  فئخ االعزهالن

 يكؼت(

 يُضني

 (3)شيكم/و

 صُبػي

 (3)شيكم/و

 عيبحي

 (3)شيكم/و

 رغبسي

 (3)شيكم/و

يؤعغبد 

 (3)شيكم/وػبيخ

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 

 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 

 2012انًصدز: يصهؾخ يٛبِ يؾبب خ انقدضا 

 

 انصشف انصحي

 

(. ثبالظزُبد 2011)انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انغهصٌٔا  1995سجكخ عبيخ نهصس  انصؾٙ رى اَشبإْب بٙ عبو  ي ٛى انغهصٌٔٚزٕبس بٙ 

ضًٍ يشسٔع اَ بو يقزسػ إلدازح ظهًٛخ ثٛئٛب نهًٛبِ  2010انقدض )أزٚظ( عبو  ￚانٗ َزبئظ انًعؼ انر٘ َلرِ يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ 

%ا أيب ثبقٙ 85انٗ  ي ٛى انغهصٌٔنعبديخ بٙ انضلخ انتسثٛخاا رصم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انًزصهخ ثشجكخ انصس  انصؾٙ بٙ ا

 كٕظٛهخ نهز هص يٍ انًٛبِ انعبديخ. %( رعز دو انؾلس االيزصبةٛخ15انٕؽداد انعكُٛخ )

 

يزةسا   283ثًةب ٚقةبزة    ً ةٛى انًٛةبِ انعبديةخ انُبرغةخ ٕٚيٛةب بةٙ ان     ٔاظزُبدا انٗ رقدٚساد االظزٓال  انٛةٕيٙ يةٍ انًٛةبِ نهلةسدا رقةدز كًٛةخ       

ا بقةد قةدز يعةدل اَزةبط انلةسد يةٍ انًٛةبِ انعبديةخ ثؾةٕانٙ          ً ٛىيزس يكعت ظُٕٚب. أيب عهٗ يعزٕٖ انلسد بٙ ان 103,337يكعجبا ثًعُٗ 

يزةس   87,836انصةس  انصةؾٙا بزقةدز ثؾةٕانٙ      نزسا بٙ انٕٛو. ٔبًٛب ٚزعهق ثكًٛخ انًٛبِ انعبديخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب يٍ خالل سةجكخ  34

   ٙ يزةس يكعةت يةٍ انًٛةبِ انعبديةخ ثٕاظةغخ انؾلةس االيزصبةةٛخ ٔانزةٙ ٚةزى رلسٚتٓةب             15501 يكعجب ظُٕٚب. كًب ٔٚزى ظةُٕٚب رغًٛةع ؽةٕان

يساعةبح نهجٛئةخ.   ايب يجبسسح بٙ انًُةبعق انًلزٕؽةخا أٔ بةٙ األٔدٚةخ انًغةبٔزح دٌٔ       ثٕاظغخ ةٓبزٚظ انُضؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هص يُٓب

ُْٔب رغدز اإلسبزح انٗ أَّ ال ٚزى يعبنغخ انًٛبِ انعبديخ انُبرغخ ظٕاء عُد انًصدز أٔ عُد يٕاقع انز هص يُٓبا يًب ٚشكم خغسا عهةٗ  

 انجٛئخ ٔانصؾخ انعبيخ. 

 

 انُفبيبد انصهجخ

 

ح انُلبٚبد انصةهجخ انُبرغةخ عةٍ انًةٕاعٍُٛ     ا انغٓخ انسظًٛخ انًعئٔنخ عٍ ادازUNRWAرعزجس ٔكبنخ رٕس ٔرشتٛم انالعئٍٛ اندٔنٛخ 

 (.2011ٔانًُشآد انزغبزٚخ بٙ انً ٛىا ٔانزٙ رزًضم ؽبنًٛب ثغًع انُلبٚبد ٔانز هص يُٓب )انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انغهصٌٔا 

 

ًئظعبد ٔانًؾةالد  ُٚزلع يع ى ظكبٌ ي ٛى انغهصٌٔ يٍ خديخ ادازح انُلبٚبد انصهجخا ؽٛش ٚزى عًع انُلبٚبد انُبرغخ عٍ انًُبشل ٔان

ؽبٔٚةبد   10انزغبزٚخ ٔانعبؽبد انعبيخ بٙ أكٛبض ثالظزٛكٛخا ٔيٍ صى َقهٓب انٗ ؽبٔٚبد يٕشعةخ بةٙ أزعةبء انً ةٛى ؽٛةش ٚجهةع عةددْب        

كةى عةٍ    17ثهدٚةخ زاو اهلل انةر٘ ٚجعةد ؽةٕانٙ     َٔقهٓب ثٕاظغخ ظٛبزح انُلبٚبد انٗ يكت كٕة ٔيٍ صى ٚزى عًعٓب يٍ قجم انٕكبنخ  3ثؾغى 

 (.2011ؽسقٓب ٔدبُٓب )انهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انغهصٌٔا ؽٛذ ٚزى انز هص يٍ انُلبٚبد بٙ ْرا انًكت عٍ عسٚق ٛىا انً 
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كتىا ٔثبنزةبنٙ رقةدز    1.05 ي ٛى انغهصٌٔأيب بًٛب ٚزعهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا بٛجهع يعدل اَزبط انلسد انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انصهجخ بٙ 

ٍ  7.7ثؾةٕانٙ   ً ةٛى برغةخ ٕٚيٛةب عةٍ ظةكبٌ ان    كًٛخ انُلبٚبد انصةهجخ انُ   -)قعةى أثؾةبس انًٛةبِ ٔانجٛئةخ      عُةب ظةُٕٚبً   2815أ٘ ثًعةدل   اعة

 .(2012أزٚظا 

 

 

 

 األوضبع انجيئيخ

 
انًؾبب خ يٍ عدح يشبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يعبنغزٓب ٔاٚغبد ؽهٕل نٓبا ٔانزٙ ًٚكٍ ؽصسْب  ٔثهداد كتٛسِ يٍ قسٖ ي ٛى انغهصٌٔعبَٙ ٚ

 ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًيبِ

 

 ا ٔٚعٕد ذنك نعدح أظجبةا يُٓب:ً ٛىان عٍنلزساد عٕٚهخ بٙ بصم انصٛي يٍ قجم يصهؾخ يٛبِ يؾبب خ انقدض  اَقغبع انًٛبِ

ؽٛةش رقةٕو يصةهؾخ يٛةبِ يؾبب ةخ انقةدض ثشةساء انًٛةبِ يةٍ سةسكخ يٛكةسٔد            انًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ عهٗ يصبدز انًٛةبِ انلهعةغُٛٛخا    .1

 ًٛبد انًٛبِ انًزبؽخ ال ركلٙ نعد اؽزٛبعبد انعكبٌ.ا ٔذنك ألٌ كاإلظسائٛهٛخ

 ازرلبع َعجخ انلبقد بٙ سجكخ انًٛبِا ٔذنك ثعجت رهي انشجكخ ٔقديٓب.   .2

 
 

 إداسح انًيبِ انؼبديخ

 

ا ٔقٛبو ثعض انًٕاعٍُٛ بٙ انجٕٛد انتٛس يزصهخ ثشجكخ انصس  انصؾٙ نهز هص يٍ انًٛبِ انعبديخ اظز داو انؾلس االيزصبةٛخ

انًٛبِ انعبديخ بٙ انشٕازع انعبيخ خبةخ بٙ بصم انشزبءا ثعجت عدو رًكُٓى يٍ رتغٛخ انزكبنٛي انعبنٛخ انالشيخ نُضؾٓبا ثزصسٚي 

ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕبٛخ  االيزصبةٛخ . كًب أٌ اظز داو انؾلسً ٛىٚزعجت ثًكبزِ ةؾٛخ ٔاَزشبز األٔثئخ ٔاأليسال داخم ان

ثبز انًُصنٛخ )آثبز عًع يٛبِ األيغبز(ا ؽٛش ر زهظ ْرِ انًٛبِ يع انًٛبِ انعبديخا يًب ٚغعهٓب رٛس ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب بٙ اٜ

ةبنؾخ نهشسةا ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ دٌٔ رجغٍٛا ٔذنك ؽزٗ ٚعٓم َلبذ انًٛبِ انعبديخ انٗ عجقبد األزلا ٔثبنزبنٙ رغُت 

ًب أٌ انًٛبِ انعبديخ رٛس انًعبنغخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب يٍ انؾلس اظز داو ظٛبزاد انُضؼ نزلسٚع انؾلس يٍ ٔقذ انٗ آخس. ك

االيزصبةٛخ ثٕاظغخ ظٛبزح انُضؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هص يُٓب بٙ يُبعق يلزٕؽخ دٌٔ األخر ثعٍٛ االعزجبز األضساز انجٛئٛخ 

  ٔانصؾٛخ انُبعًخ عٍ ذنك.

 

 إداسح انُفبيبد انصهجخ

 

ا ٔٚعةٕد ذنةك ثشةكم زئةٛط انةٗ انعساقٛةم انزةٙ رضةعٓب         انًغةبٔزح ٔانزغًعةبد  انً ةٛى  عدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ةؾٙ ٔيسكص٘ ن ديةخ  

ظهغبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًئظعبد انٕعُٛخ ٔانزٙ رزعهق ثبةداز رساخٛص إلقبيخ يضم ْرِ انًكجبدا ؽٛش 

ظةةسائٛهٛخ انكبيهةةخ. ثبإلضةةببخ انةةٗ أٌ رُلٛةةر يضةةم ْةةرِ  أٌ األزاضةةٙ انًُبظةةجخ نةةرنك رقةةع ضةةًٍ يُةةبعق )ط(ا ٔانزةةٙ ر ضةةع نهعةةٛغسح اإل 

انًشبزٚع ٚعزًد عهٗ انزًٕٚم يٍ انةدٔل انًبَؾةخ. ٔثبنزةبنٙ بةبٌ عةدو رةٕبس يكةت َلبٚةبد ةةؾٙ ٚشةكم خغةسا عهةٗ انصةؾخ ٔيصةدزا               

 شّٕٚ انًُبظس انغجٛعٛخ.نزهٕٚش أؽٕال انًٛبِ انغٕبٛخ ٔانزسثخ يٍ خالل انعصبزح انُبرغخ عٍ انُلبٚبدا بضال عٍ انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔر
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 أصش إعشاءاد االحزالل اإلعشائيهي 
 

 عيبعي في يخيى انغهضوٌ انىضغ انغيى
 

ٚقةع سةًبل يدُٚةخ زاو اهلل ٔٚجعةد عةٍ ٔظةغٓب       ٔ ٚعزجس ي ٛى انغهصٌٔ نالعئةٍٛ اؽةد انً ًٛةبد انلهعةغُٛٛخ بةٙ يؾبب ةخ زاو اهلل ٔانجٛةسحا       

العةةم يعةةغم ثؾعةةت   11,000قةةت انُكجةةخ انلهعةةغُٛٛخا ٔٚعةةزٕعت انٛةةٕو ؽةةٕانٙ    ع 1949كةةى. ٔرؤظةةط ْةةرا انً ةةٛى ظةةُخ     5ؽةةٕانٙ 

ٗ بةٙ انشةسق    ٍانلهعغُٛٛٛانًزؾدح نتٕس ٔرشتٛم انالعئٍٛ  األيىاؽصبئٛبد ٔكبنخ  قسٚةخ بهعةغُٛٛخ    36)االَٔةسٔا( ُٚؾةدزٌٔ يةٍ     األدَة

كى 0.248دًَٔب ) 248يٓغسح يٍ يُبعق انهد ٔانسيهخ. ٔرجهع يعبؽخ انً ٛى ؽٕانٙ 
2
ْٔٙ عجبزح عٍ أزل اظزؤعسرٓب االَٔسٔا يٍ  (

انؾكٕيخ األزدَٛخ عُديب رؤظط انً ٛى ٔرقع ؽبنٛب ٔظظ قسٖ دٔزا انقسع ٔعلُب ٔظةسدا. ٔٚعةبَٙ انً ةٛى كتٛةسِ يةٍ ي ًٛةبد انالعئةٍٛ        

ؽٛةش رصةم انكضببةخ    يٍ انكضببخ انعكبَٛخ انعبنٛخ ثعجت اشدؽبو انجُبء بٙ يعبؽخ ةتٛسح ٔعدو رةٕبس أزال نتةسل انزٕظةع انعًساَةٙا     

س ص/كى 44انعكبَٛخ بّٛ انٗ ؽٕانٙ 
2

. ٔيٍ انًشبكم انزٙ ٚعبَٙ يُٓب ي ةٛى انغهةصٌٔ ثؾعةت يعهٕيةبد األَٔةسٔا ْةٕ أٌ انكضٛةس يةٍ         

انًُبشل بّٛ رٛس يزصهخ ثشجكخ انًغبز٘ انعبيخ يًب ٚئد٘ انٗ ؽدٔس كٕازس ثٛئٛخ خصٕةب بةٙ ظةم االشدؽةبو انعًساَةٙ ٔانعةكبَٙ.      

 ا انً ٛى يٍ اشدؽبو انغهجخ داخم انصلٕ  انًدزظٛخ يًب ٚعزدعٙ ثُبء يدازض عدٚدح. كرنك ٚعبَٙ ْر

 

ثةةٍٛ انعةهغخ انٕعُٛةةخ   1995ٔثةبنسعٕع انةٗ ارلبقٛةةخ أٔظةهٕ انضبَٛةةخ انًئقزةخ ٔانًٕقعةةخ بةٙ انضةةبيٍ ٔانعشةسٍٚ يةٍ سةةٓس أٚهةٕل يةةٍ انعةبو          

ْٔةٙ انًُةبعق انزةٙ رقةع بٛٓةب انًعةئٔنٛخ عةٍ         ،ٍ يُبعق )ة(رى رصُٛي ازل ي ٛى انغهصٌٔ ثبنكبيم كغصء ي اانلهعغُٛٛخ ٔاظسائٛم

نكٍ ي ٛى انغهصٌٔ كتٛسِ يةٍ   ارجقٗ إلظسائٛم انعهغخ انكبيهخ عهٗ األيٕز األيُٛخٔ انُ بو انعبو عهٗ عبرق انعهغخ انٕعُٛخ انلهعغُٛٛخ

 ي ًٛبد انالعئٍٛ انلهعغٍُٛٛٛ ٚزجع ادازٚب نٕكبنخ االَٔسٔا.

 

ٔيةٍ ٔضةع اَعةبَٙ ةةعت      1948الل اإلظسائٛهٙ يٍ رٓغٛس نهعبئالد انلهعغُٛٛخ يةٍ أزاضةٛٓى انًؾزهةخ عةبو     ٔثبنسرى يًب ظججّ االؽز

ٚزًضم بٙ ازرلبع َعجخ انلقةس ٔانجغبنةخ ٔاالشدؽةبو انعةكبَٙ ٔانٕضةع انجٛئةٙ انًزةدْٕزا بهةى ٚعةهى ظةكبٌ ي ةٛى انغهةصٌٔ يةٍ يًبزظةبد               

ى كغةصء يةٍ يدُٚةخ زاو اهلل نًةب رعسضةذ نةّ انًدُٚةخ ثشةكم عةبو يةٍ ارالقةبد            االؽزالل اإلظسائٛهٙ ٔاالظزٛغبٌ بقد رعةسل ْةرا انً ةٛ   

ٔؽةةٕاعص ععةةكسٚخا ٔيعةةزٕعُبد ٔيععةةكساد ٔعةةسق انزلببٛةةخ رؾةةٛظ ثبنًدُٚةةخ يةةٍ عًٛةةع انغٓةةبدا ؽٛةةش رجعةةد يعةةزٕعُخ اثٛةةذ اٚةةما    

يزةةس عُةةٕة سةةسق  600انتسثٛةةخ يعةةببخ انًسكصٚةةخ بةةٙ انضةةلخ  اإلظةةسائٛهٛخاإلظةةسائٛهٛخ ٔقبعةةدرٓب انععةةكسٚخ انزةةٙ رضةةى اإلدازح انًدَٛةةخ 

انً ةةٛى. ٔكةةرنك بةةبٌ ي ةةٛى انغهةةصٌٔ ٔيدُٚةةخ زاو اهلل ٔعًٛةةع األزاضةةٙ انلهعةةغُٛٛخ رزعةةسل ٕٚيٛةةب انةةٗ ؽًةةالد انًداًْةةخ انععةةكسٚخ       

 اإلظسائٛهٛخ ٔاالعزقبالد نهُبسغٍٛ انلهعغٍُٛٛٛ.

 

 

 انغهضوٌ يخيىانخطط وانًشبسيغ انزطىيشيخ انًُفزح وانًمزشحخ في 
 

 بسيغ انًُفزحانًش
 

اَ ةةس ) (2011ا انغهةةصٌٔ)انهغُةةخ انشةةعجٛخ نً ةةٛى  ظةةُٕاد انًبضةةٛخًشةةبزٚع خةةالل خًعةةخ ان ثعةةض ثزُلٛةةر انغهةةصٌٔ نغُةةخ ي ةةٛى قبيةةذ

 (.8انغدٔل زقى 

 

 انًبضيخ عُىاد خًغخ خالل انغهضوٌَفزرهب نغُخ يخيى  انزي انًشبسيغ: 8عذول 

 انغهخ انًًىنخ انغُخ انُىع اعى انًششوع

 انعهغخ انٕعُٛخ 2010/2011 ثُٛخ رؾزٛخ رعجٛد عسقيشسٔع 

 انهغُخ انشعجٛخ ٔدائسح سئٌٔ انالعئٍٛ 2008 خديبرٙ يشسٔع اَشبء يعهخ

 انهغُخ انشعجٛخ ٔدائسح سئٌٔ انالعئٍٛ 2011 ثُٛخ رؾزٛخ يشسٔع ثُبء ظٕز نهًقجسح ٔي هخ ٔرعجٛد سبزع

 نخ انتٕس ٔانهغُخ انشعجٛخٔكب 2011 خديبرٙ يشسٔع رسيٛى عدح يُبشل داخم انً ٛى

 2011 :انًصذس
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 انًشبسيغ انًمزشحخ
  

ا انةٗ رُلٛةر عةدح يشةبزٚع خةالل األعةٕاو انقبديةخا        ٔظكبَّ ً ٛىبٙ انثبنزعبٌٔ يع يئظعبد انًغزًع انًدَٙ  انغهصٌٔ نغُخ ي ٛىزغهع ر

ا ٔانزةٙ قةبو ثزُلٛةرْب يعٓةد     ً ةٛى انزقٛٛى انعسٚع ثبنًشبزكخ انزةٙ رةى عقةدْب بةٙ ان     رغٕٚس أبكبز ْرِ انًشبزٚع خالل ٔزسخ عًم ؽٛش رى

 انقدض )أزٚظ(. ٔبًٛب ٚهٙ ْرِ انًشبزٚع يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َ س انًشبزكٍٛ بٙ انٕزسخ: –األثؾبس انزغجٛقٛخ 

 

 خ ٔرٕبٛس دخم اضببٙ نهً ٛىٍ األٚد٘ انعبيهة اكجس عدد يًكٍ يرُلٛر يشبزٚع رشتٛهٛخ رًُٕٚخ اَزبعٛخ الظزٛعبانؾبعخ انٗ  .1

 :يضم

 يؾالد رًُٕٚٛخ ٔرٛسْب  ايٍ أَشبء يؾددح ٔيُغسح يشبزٚع بسدٚخ ةتٛسِ رهجٙ يٓبزاد انًٕاعٍُٛ ٔرعزتم عبقبرٓى 

  ٚدٔ٘.يصُع َعٛظ ٔرغسٚص 

  ررائٙ.رصُٛع يسكص 

 

عهٗ ازل ٔانعبئالد  نيعلبلنزكٌٕ يزُلط  ٔقبعخ اعزًبعبد عبيخ أبساػقبعخ  انٗ ثبإلضببخيزُصِ  اَشبءانؾبعخ انٗ  .2

 .نصبنؼ انهغُخ انشعجٛخ بٙ انً ٛى دَٔى رى سساإْب يٍ قجم انعهغخ انٕعُٛخ انلهعغُٛٛخ 10يعبؽزٓب  يٕعٕدح

 

 :انٗكى اثزداء يٍ يدازض انٕكبنخ ٔؽزٗ قسٚخ علُب ؽٛش ٚؾزبط  2.5رؤْٛم انشبزع انسئٛعٙ نهً ٛى ثغٕل انؾبعخ انٗ  .3

  يٍ سجكخ ةس  ةؾٙ ٔقُٕاد يٛبِ رؾزٛخعًم ثُٛخ. 

  أزةلخعًم. 

 سٕازع. اَبزح 

 .رعجٛد 

 

 .ٔانصٚبدح انعكبَٛخ انًزٕقعخثُبء خصاٌ يٛبِ بٙ يٕقع يسرلع يٍ انً ٛى ثععخ رزُبظت يع عدد ظكبٌ انً ٛى انؾبعخ انٗ  .4

 

كى ثؾٛش  4نً ٛى ٔثغٕل ا أٔلانشبزع انتسثٙ انًًزد يٍ يدزظخ انجُبد انضبَٕٚخ ٔؽزٗ  ٔرؤْٛمسق ٔرٕظٛع انؾبعخ انٗ  .5

 نّ. أخسٚكٌٕ يدخال 

 

 2.5ٔ كى نهشٕازع انداخهٛخ 3اظزكًبل انًسؽهخ انضبَٛخ يٍ سجكخ انصس  انصؾٙ ٔانجُٛخ انزؾزٛخ نهشٕازع ثغٕل انؾبعخ انٗ  .6

 .كى نهشبزع انسئٛعٙ

 

ضٛخ ٔانضقببٛخ ٔانزسبٛٓٛخ انسٚب ٔانًعداد األعٓصحيٍ يجُٗ انًسكص انُعٕ٘ ٔرصٔٚدِ ثكببخ  األخٛسرؤْٛم انغبثق انؾبعخ انٗ  .7

 .ٔرٛسْب

 

  :دَٔى رًهكٓب انهغُخ انشعجٛخ ثؾٛش ٚضى ْرا انًغًع 3يجُٗ يغًع خديبد عهٗ ازل يعبؽزٓب  اَشبءانؾبعخ انٗ  .8

  أسعخي زجس ٔيسكص  انٗ ثبإلضببخيسكص ةؾٙ كبيم ٔسبيم نغًٛع انز صصبد. 

  ٔؽضبَخ أعلبلزٔضخ. 

 يقس دائى نهغُخ انشعجٛخ. 
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 ًخيىهاألونىيبد واالحزيبعبد انزطىيشيخ ن
  

ٍ  ً ةٛى ا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزغٕٚسٚخ نه9يٍ َقص كجٛس بٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى  ً ٛىرعبَٙ ان ٔعٓةخ   ية

 .انغهصٌٔ نغُخ ي ٛىَ س 

 

 انغهضوٌ يخيى في انزطىيشيخ واالحزيبعبد األونىيبد: 9عذول 

 نمطبعا انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نيغذ 

 أونىيخ
 يالحظبد

 احزيبعبد انجُيخ انزحزيخ

 كى 2.5^    * سقا أٔ رعجٛد عسق 1

  *   اةالػ/ رسيٛى سجكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

  *   رٕظٛع سجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتغٛخ يُبعق عدٚدح 3

  *    رسكٛت سجكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   أٔ آثبز عٕبٛخرسيٛى/ اعبدح رؤْٛم ُٚبثٛع  5

يزس يكعت 800   * ثُبء خصاٌ يٛبِ 6
 

 كى 3   * رسكٛت سجكخ ةس  ةؾٙ 7

 كى 6   * رسكٛت سجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ 30   * ؽبٔٚبد نغًع انُلبٚبد انصهجخ 9

 ظٛبزح ٔاؽدح   * نغًع انُلبٚبد انصهجخظٛبزاد  10

    * يكت ةؾٙ نهُلبٚبد انصهجخ 11

 د انصحيخاالحزيبعب

 يسكصٍٚ ةؾٍٛٛ   * ثُبء يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ عدٚدح 1

  *   اعبدح رؤْٛم/ رسيٛى يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ يٕعٕدح 2

    * انًٕعٕدحسساء رغٓٛصاد عجٛخ نهًساكص أٔ انعٛبداد  3

 االحزيبعبد انزؼهيًيخ

 انًسؽهخ انضبَٕٚخ /ذكٕز    * ثُبء يدازض عدٚدح 1

 انًدزظخ األظبظٛخ   * ض يٕعٕدحاعبدح رؤْٛم يداز 2

    * رغٓٛصاد رعهًٛٛخ 3

 االحزيبعبد انضساػيخ

  *   اظزصالػ أزال شزاعٛخ 1

 ثئس 300   * اَشبء آثبز عًع يٛبِ 2

 ثسكط 20   * ثُبء ؽ بئس/ ثسكعبد يٕاسٙ 3

    * خديبد ثٛغسٚخ 4

 عٍ ظُٕٚب 500 *   أعال  ٔرجٍ نهًبسٛخ 5

   *   زٛكٛخاَشبء ثٕٛد ثالظ 6

  *   اعبدح رؤْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

  *   بهؾّثرٔز  8

  *   َجبربد ٔيٕاد شزاعٛخ 9

 .كى عسق داخهٛخ 0.5ا كى عسق زئٛعخ 2^  

 2011ا انغهصٌٔانهغُخ انشعجٛخ نً ٛى انًصذس:     
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 انًشاعغ
 

 ( ُٙٛا انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔا2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعغ) بهعغٍٛ. -. زاو اهلل2007نًعبكٍ ٔانًُشآدا 

  2011ا انغهصٌٔانهغُخ انشعجٛخ نً ٛى. 

   ( )2010/ 1/1كشةي ٚجةٍٛ كًٛةخ انًٛةبِ انًجبعةخ يةٍ رةبزٚخ        (. 2011يصهؾخ يٛبِ يؾبب خ انقدض )نًُغقزةٙ زاو اهلل ٔانجٛةسح 
 . زاو اهلل. بهعغٍٛ.2010/12/31 ٔنتبٚخ

 ( ا يٍ 2012يصهؾخ يٛبِ يؾبب خ انقدض) .انًٕقع االنكزسَٔٙ نًصهؾخ يٛبِ يؾبب خ انقدض ثزبزٚخ األٔل يٍ آذاز

http://www.jwu.org/newweb/atemplate.php?id=87 

 أزٚظ( انقدض -يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ( ( ِانًسكص اإلظجبَٙ نهزكُٕنٕعٛب انؾدٚضخ نهًٛب &CENTA( )2010 ا َ بو يقزسػ)

 . ثٛذ نؾىا بهعغٍٛ. 2010. إلدازح ظهًٛخ ثٛئٛب نهًٛبِ انعبديخ بٙ انضلخ انتسثٛخ

 قبعدح ثٛبَبد ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. ثٛذ  .2012انقدض )أزٚظ(ا  -يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ
 بهعغٍٛ. -نؾى

 ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتسابٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. رؾهٛم اظز دايبد 2012زٚظ(ا انقدض )أ -يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ .
 بهعغٍٛ. -ثدقخ عبنٛخ َصي يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزاضٙ نعُخ 

 بهعغٍٛ.  -ثٛذ نؾى. قعى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ(ا قبعدح ثٛبَبد 2012انقدض )أزٚظ( ) –يعٓد األثؾبس انزغجٛقٛخ 

 يؾبب خ زاو اهللا قبعدح ثٛبَبد انًدازض  -. ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى 2011ٛى انعبنٙا ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعه
 بهعغٍٛ.  -(. زاو اهلل2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاعخ انلهعغُٛٛخMOA ا)بهعغٍٛ. -(. زاو اهلل2008/2009. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاعخ يؾبب خ زاو اهلل )2009 
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