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 شكش وػشفبٌ

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

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا انًشسٔع ). 

 

كًةةب ٚزقةةدو انًؼٓةةد ثبنشةةكس انغصٚةةم لنةةٗ انًعةةئنٍٛ انلهعةةـٍُٛٛٛ بةةٙ انةةٕشازادا ٔانجهةةدٚبدا ٔيغةةبنط ان ةةديبد          

انًشزسكخا ٔانهغبٌ ٔانًغبنط انقسٔٚخا ٔانغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙا نًب قديِٕ يٍ يعبػدح ٔرؼبٌٔ يغ 

 نجٛبَبد. بسٚق انجؾش خالل ػًهٛخ عًغ ا

 
أزٚظ أٚؼب ر ض ثبنشكس عًٛغ انًٕظلٍٛ انرٍٚ ػًهٕا ؿٕال انؼبو انًبػٙ يٍ أعم لَغبش ْرا انؼًةم انةر٘ ٚٓةد     

 لنٗ خديخ انًغزًغ انلهعـُٛٙ. 
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 يمذيخ

 
عةةبءد ظهعةةهخ  زاو اهللظةةخ ْةةرا انكزٛ ةةت ْةةٕ عةةصء يةةٍ ظهعةةهخ كزٛجةةبد رؾزةةٕ٘ ػهةةٗ يؼهٕيةةبد سةةبيهخ ػةةٍ انزغًؼةةبد انعةةكبَٛخ بةةٙ يؾبب 

ثٓةد  رٕصٛةةق األٔػةبع انًؼٛشةةٛخ بةٙ انًؾببظةةخا     زاو اهللانكزٛجةبد ْةةرِ َزٛغةخ ندزاظةةخ سةبيهخ نغًٛةةغ انزغًؼةبد انعةةكبَٛخ بةٙ يؾببظةةخ      

يٍ خةالل رُلٛةر يشةسٔع ادزاظةخ انزغًؼةبد انعةكبَٛخ       ٔلػداد ان ـؾ انزًُٕٚخ نهًعبػدح بٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًؼٛشٙ نعكبٌ انًُـقخا 

)أزٚةظ(ا ٔانًًةٕل يةٍ انٕكبنةخ اإلظةجبَٛخ نهزؼةبٌٔ انةدٔنٙ         انقةدض  –رقٛٛى االؽزٛبعبد انزـٕٚسٚخ اا انر٘ ُٚلرِ يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخٔ

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

شةةسٚخا لنةةٗ دزاظةةخ ٔرؾهٛةةم ٔرٕصٛةةق األٔػةةبع االعزًبػٛةةخ ٔاالقزظةةبدٚخا ٔانعٛبظةةٛخا ٔٔبةةسح انًةةٕازد انـجٛؼٛةةخا ٔانج ٚٓةةد  انًشةةسٔع 

. ٔانزةٙ ػهةٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓشةخ بةٙ يؾببظةخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلسٔػخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزـٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبؿق 

أظبظةةٓب ًٚكةةٍ طةةٛبرخ انجةةسايظ ٔاألَشةةـخا ٔلػةةداد االظةةزسارٛغٛبد ٔان ـةةؾ انزًُٕٚةةخ انالشيةةخ نهز لٛةةي يةةٍ أصةةس األٔػةةبع انعٛبظةةٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاػخٔاالعزًبػٛخ رٛس انًعزقسح بٙ انًُـقخا يغ انزسكٛص ثظلخ خبطخ ػهٗ انًعبئم انًزؼهقخ  ٔاالقزظبدٚخ

 

ثةبنهتزٍٛ انؼسثٛةخ ٔاالَغهٛصٚةخ ػهةٗ انًٕقةغ االنكزسَٔةٙ انزةبنٙ:         زاو اهللًٚكٍ االؿالع ػهٗ عًٛغ أدنخ انزغًؼبد انعكبَٛخ بةٙ يؾببظةخ   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 انًضسػخ انششلُخ ثهذحدنُم 

 

 فُضَبئُخانًىلغ انغغشافٍ وانخصبئص ان
 

)انًعببخ كى ْٕائٙ  13.1ا ٔػهٗ ثؼد زاو اهلليدُٚخ  سًبل سسق ا ٔرقغزاو اهلليؾببظخ  ثهدادا ْٙ لؽدٖ انًصزػخ انشسقٛخ ثهدح

ظُغم  انشًبليٍ ٔ اأزاػٙ خسثخ أثٕ بالػ ٔكلس يبنك ( يُٓبا ٚؾدْب يٍ انشسقزاو اهللُخ ٔيسكص يدٚ جهدحاألبقٛخ ثٍٛ يسكص ان

أزٚظا  -ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ) ظهٕاد ٔدٚس عسٚس ٔيٍ انغُٕةأزاػٙ عهغٛهٛب ٔأزاػٙ ظهٕادا  انتسةٔيٍ  أرسيعؼٛب

 .)1)أَظس ان سٚـخ زقى  (2012

 

 نششلُخانًضسػخ ا ثهذح: يىلغ وحذود 1خشَغخ 

 
 2012أزٚظا  -ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:                               

 

يهةىا أيةب يؼةدل     466يزسا بٕق ظـؼ انجؾسا ٔٚجهغ انًؼدل انعُٕ٘ نأليـبز بٛٓةب ؽةٕانٙ    937ػهٗ ازرلبع  انًصزػخ انشسقٛخثهدح رقغ 

أزٚةظا   –)ٔؽةدح َظةى انًؼهٕيةبد انغتسابٛةخ     %59انسؿٕثخ انُعةجٛخ ؽةٕانٙ   دزعخ يئٕٚخا ٔٚجهغ يؼدل  16دزعبد انؾسازح بٛظم لنٗ 

2012.)  

 

ا رى رؼُٛٛٓى يٍ قجم انعهـخ انٕؿُٛخ اػؼٕ 11 ٚزكٌٕ انًغهط انؾبنٙ ئٍ وا1997ػبو  انًصزػخ انشسقٛخ بٙ ثهد٘رى رؤظٛط يغهط 

 ُلبٚةبد ٔظةٛبزح ثٛةك أة   نغًةغ ان ظةٛبزح   ًزهك انًغهطٚا ٔدائى يهكيقس  نهًغهط ٕٔٚعد ايٕظي 12 بٙ انًغهط كًب ٚؼًم انلهعـُٛٛخا

 (. 2011 اانًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخ)ث ديخ انًٕاؿٍُٛ  قٕور

 

  ثٓبا يب ٚهٙ:قٕو ٚ انزٙ انجهدً٘غهط ٔيٍ يعئنٛبد ان

 

 .سجكخ ليداد يٛبِ انشسة ٔطٛبَزٓب 
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 .سجكخ كٓسثبء أٔ انًٕنداد 

 ٔ رقدٚى ان ديبد االعزًبػٛخ.عًغ انُلبٚبدا سق ٔرؼجٛد انـسق ٔرُظٛي انشٕازعا 

 .رٕبٛس يقساد نه ديبد انؾكٕيٛخ 

 .رُظٛى ػًهٛخ انجُبء ٔلطداز انزساخٛض 

 .ػًم يشبزٚغ ٔدزاظبد 

 ؽًبٚخ انًٕاقغ األصسٚخ ٔانزبزٚ ٛخ. 

 .رٕبٛس زٚبع نألؿلبل 

 . رٕبٛس ظٛبزح لظؼب 

 

 

 َجزح ربسَخُخ
 

انًصزػةخ  ثهدٚةخ  )ٔانشسقٛخ َعجخ لنةٗ ٔقٕػٓةب سةسق يدُٚةخ زاو اهلل      اًصزػخظًٛذ انًصزػخ انشسقٛخ ثٓرا االظى َعجخ لنٗ سجّ انجهدح ثبن

ثهدٚةخ  )أَٓى ظةكبٌ أطةهٍٛ    انًصزػخ انشسقٛخ هدحثٔٚؼٕد أطم ظكبٌ ا انعٍُٛ اٜال لنٗ انزغًغ  لَشبءٔٚؼٕد ربزٚخ  .(2011ا انشسقٛخ

 .(1أَظس طٕزح زقى )( 2011ا انًصزػخ انشسقٛخ

 

 انششلُخ انًضسػخثهذح يٍ  يُظش: 1صىسح 

 
 

 األيبكٍ انذَُُخ واألصشَخ
 

ٖ انجهةدح انقدًٚةخا يعةغد ببؿًةخ انصْةساءا ٔيعةغد        يعةغد  :ْةى  ايعةبعد  صالصةخ  انًصزػخ انشسقٛخ ثهدحٕٚعد بٙ  كًةب ٕٚعةد ثؼةغ     .انزقةٕ

 (.2)أَظس ان سٚـخ زقى  (2011ا سقٛخانًصزػخ انش )ثهدٚخ ثسط انعبٌ األصس٘: األيبكٍ ٔانًُبؿق األصسٚخ بٙ انجهدحا يُٓب
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 انًضسػخ انششلُخ ثهذح: انًىالغ انشئُغخ فٍ 2خشَغخ 

 
 2012أزٚظا  -ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:                               

 

 انغكبٌ 
 

ثهةدح انًصزػةخ   أٌ ػةدد ظةكبٌ    ا2007ٙ ػةبو  ثٍٛ انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعةبكٍ انةر٘ َلةرِ انغٓةبش انًسكةص٘ نإلؽظةبء انلهعةـُٛٙ بة        

أظةسحا ٔػةدد انٕؽةداد     792َعًخ يٍ اإلَبسا ٔٚجهغ ػدد األظس  22131َعًخ يٍ انركٕزا ٔ 22094َعًخا يُٓى  42225ثهغ  انشسقٛخ

 ٔؽدح. 12066انعكُٛخ 

 

 انفئبد انؼًشَخ وانغُظ

 

ا كةةبٌ كًةةب ٚهةةٙ: 2007نؼةةبو  ثهةةدح انًصزػةةخ انشةةسقٛخؼًسٚةةخ بةةٙ أظٓةةسد ثٛبَةةبد انزؼةةداد انؼةةبو نهعةةكبٌ ٔانًعةةبكٍا أٌ رٕشٚةةغ انلئةةبد ان 

ػبيةب بًةب    65% ػًٍ انلئخ انؼًسٚخ 6ػبيبا ٔ 64 -15% ػًٍ انلئخ انؼًسٚخ 51.4ػبيبا  15% ػًٍ انلئخ انؼًسٚخ أقم يٍ 38.3

 %.50.4%ا َٔعجخ اإلَبس 49.6ا أ٘ أٌ َعجخ انركٕز 100 :98.3ا ْٙ جهدحبٕق. كًب أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس بٙ ان

 

 انؼبئالد

 
ؽغةبشا ػبئهةخ لل سةهجٙا ػبئهةخ بةسطا ػبئهةخ أل       لل ػبئهةخ لل ظةؼدا ػبئهةخ    يٍ ػةدح ػةبئالدا يُٓةب:     انًصزػخ انشسقٛخ ثهدحٚزؤني ظكبٌ 

 .(2011ا انًصزػخ انشسقٛخثهدٚخ ) ؽًٛدحا ػبئهخ ػغبد
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 لغبع انزؼهُى
 

%. ٔيةٍ يغًةٕع   83.8 يُٓةب  %ا ٔقد سكهذ َعجخ اإلَبس7.6ا ؽٕانٙ 2007ػبو  خ انشسقٛخانًصزػ هدحظكبٌ ثثهتذ َعجخ األيٛخ ندٖ 

% آَةةٕا دزاظةةزٓى  28.6% آَةةٕا دزاظةةزٓى االثزدائٛةةخا   30.4% ٚعةةزـٛؼٌٕ انقةةساءح ٔانكزبثةةخا  13.8انعةةكبٌ انًزؼهًةةٍٛا كةةبٌ ُْةةب    

انًصزػةخ   ثهةدح ا ٚجٍٛ انًعزٕٖ انزؼهًٛٙ بةٙ  1ى انغدٔل زق % إَٓا دزاظزٓى انؼهٛب. 3.9% إَٓا دزاظزٓى انضبَٕٚخا 15.7ٔاإلػدادٚخا 

 .2007ا ؽعت انغُط ٔانزؾظٛم انؼهًٙ نؼبو انشسقٛخ

 

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

 أيٍ انغُظ

َؼشف 

انمشاءح 

 وانكزبثخ

 َىٌصب إػذادٌ اثزذائٍ
دثهىو 

 يزىعظ
 ثكبنىسَىط

دثهىو 

 ػبنٍ
 حدكزىسا يبعغزُش

غُش 

 يجٍُ
 انًغًىع

 1,446 1 - 7 3 42 16 247 444 446 203 37 ركىس

 1,561 2 - 1 - 31 17 225 415 468 211 191 إَبس

 3,007 3 - 8 3 73 33 472 859 914 414 228 انًغًىع

 ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007ا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا 2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙا  انًصذس:

 

أزثؼخ  حجهدا بٕٛعد بٙ ان2010/2011بٙ انؼبو اندزاظٙ  انًصزػخ انشسقٛخ ثهدحؼهٛى األظبظٛخ ٔانضبَٕٚخ بٙ أيب بًٛب ٚزؼهق ثًيظعبد انز

اَظةةس ) (2011 ازاو اهلل -)يدٚسٚةةخ انزسثٛةةخ ٔانزؼهةةٛى خسثٛةةخ ٔانزؼهةٛى انؼةةبنٙ انلهعةةـُٛٛ يةةٍ قجةةم ٔشازح انز ىٚةةزى لدازرٓةة يةدازض ؽكٕيٛةةخا 

 .(2 انغدٔل زقى

 

 2010/2011حغت َىع انًذسعخ وانغهخ انًششفخ نهؼبو انذساعٍ  انًضسػخ انششلُخرىصَغ انًذاسط فٍ ثهذح  :2عذول 

 َىع انًذسعخ انغهخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 لَبس ؽكٕيٛخ األظبظٛخثُبد انًصزػخ انشسقٛخ  يدزظخ

 ذكٕز ؽكٕيٛخ ذكٕز انًصزػخ انشسقٛخ األظبظٛخ يدزظخ 

 لَبس ؽكٕيٛخ ثُبد انشٛ خ ببؿًخ ثُذ يجبز  انضبَٕٚخ يدزظخ

 ذكٕز  ؽكٕيٛخ يؾًد ثٍ زاسد لل يكزٕو انضبَٕٚخ نهجٍُٛ )انًصزػخ انشسقٛخ(يدزظخ 

 .2011يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛىا  انًصذس:

 

ٙ   ٚجهغ ػدد ان يؼهًةب   75ؿبنجةب ٔؿبنجةخا ٔػةدد انًؼهًةٍٛ      12215طةلبا ٔػةدد انـةالة     46 انًصزػةخ انشةسقٛخ   ثهةدح  ظةلٕ  اندزاظةٛخ بة

انًصزػةخ  ٔرغدز اإلسبزح ُْب لنٗ أٌ يؼدل ػدد انـالة نكم يؼهى بٙ يدازض ثهدح . (2011ا زاو اهلل -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛىٔيؼهًخ 

 (.2011 )يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛىا ؿبنجب ٔؿبنجخ بٙ كم طي 26هغ انكضببخ انظلٛخ ؿبنجب ٔؿبنجخا ٔرج 16ٚجهغ  انشسقٛخ

 

ؿلةال    196ٚجهةغ ػةدد األؿلةبل انكهةٙ     ؽٛش  .عٓخ خبطخ برًٓؿلبلا رشس  ػهٗ لدازنأل زٔػزٍٛ انًصزػخ انشسقٛخثهدح كًب ٕٚعد بٙ 

 .ٔاالظىانًشسبخ  ا ؽعت انغٓخجهدحا ٕٚػؼ رٕشٚغ زٚبع األؿلبل بٙ ان3انغدٔل زقى  .ٔؿلهخ

 

 انًششفخ وانغهخ االعى حغت جهذحان فٍ األعفبل سَبض رىصَغ: 3عذول 

 انغهخ انًششفخ ػذد األعفبل انشوضخ عىا

 أخرىخاصة  115 النموذجية األنوار أطفالروضة 

 أخرىخاصة  81 روضة براعم المزرعة الشرقية
 .2011 اىٔانزؼهٛيدٚسٚخ انزسثٛخ  انًصذس:
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 لغبع انصحخ
 

يسكةص انًصزػةخ انشةسقٛخ انظةؾٙ انؾكةٕيٙا ٔيسكةص لخةس        انًسابق انظؾٛخا ؽٛةش ٕٚعةد    يٍ انكضٛس انًصزػخ انشسقٛخثهدح بٙ س زٕبر

ربثغ نًيظعخ رٛس ؽكٕيٛخا ػٛبدح ؿجٛت ػبو ؽكٕيٛخا ٔأخسٖ ربثؼخ نًيظعخ رٛس ؽكٕيٛخا ػٛبدح أظُبٌا ػٛبدح ػظبوا ػٛةبدح يعةبنك   

 اانًصزػةخ انشةسقٛخ   ثهدٚةخ )ا كًةب ٚزةٕبس ظةٛبزح لظةؼب      نٛخا ػٛبدح طؾخ انًسأحا يسكص أسؼخا ي زجس رؾبنٛم ؿجٛخا ٔطٛدنٛخ خبطةخ ثٕ

2011). 

 

 ا أًْٓب:(2011ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا ) انًشبكم ٔانؼقجبد ثؼغ يٍ انًصزػخ انشسقٛخعّ قـبع انظؾخ بٙ ثهدح ٕٚاكًب  

 

  ًٛؼٓب.رٕبس انز ظظبد انـجٛخ عػدو 

 يٍٛ انظؾٙ.ػدو رٕبس األدٔٚخ ػهٗ انزؤ 

 

 األَشغخ االلزصبدَخ
 

 ثهدٚةخ )% يةٍ انقةٕٖ انؼبيهةخ    70 ؽٛةش ٚعةزٕػت   اظُبػخقـبع انػهٗ ػدح قـبػبدا أًْٓب  انًصزػخ انشسقٛخثهدح ٚؼزًد االقزظبد بٙ 

 (.1)اَظس انشكم زقى  (2011 اانًصزػخ انشسقٛخ

 

ٌ      2011ثّ يؼٓد أزٚظ بةٙ ظةُخ    ٘ قبوانر ٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙ رٕشٚةغ األٚةد٘ انؼبيهةخ     ثٓةد  رؾقٛةق اندزاظةخ انؾبنٛةخا ثةؤ

 ا يب ٚهٙ:انًصزػخ انشسقٛخثهدح ؽعت انُشبؽ االقزظبد٘ بٙ 

 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ70ا ٔٚشكم انظُبػخقـبع %. 

 يٍ األٚد٘ انؼبيهخ20ا ٔٚشكم نزغبزحقـبع ا %. 

  انؼبيهخ.% يٍ األٚد5قـبع ان ديبدا ٔٚشكم ٘ 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.3قـبع انٕظبئيا ٔٚشكم % 

  د٘ انؼبيهخ% يٍ األ1ٚقـبع انصزاػخا ٔٚشكم. 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ.1ظٕق انؼًم اإلظسائٛهٙا ٔٚشكم % 

 

 انًضسػخ انششلُخثهذح : رىصَغ انمىي انؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبدٌ فٍ 1شكم 

 
  2011ا انًصزػخ انشسقٛخ : ثهدٚخانًصذس
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يؾةم   14 ايالؽةىا ي جةص   8ثقبنّا يؾهةٍٛ نجٛةغ ان ؼةبز ٔانلٕاكةّا      16 انزغًغ ٕٛعد بٙٔانزغبزٚخ ب االقزظبدٚخ انًُشآديٍ ؽٛش أيب 

 14يؾةم نزقةدٚى ان ةديبد انً زهلةخا يشةزم شزاػةٙا يؾةم نجٛةغ األدٔاد انصزاػٛةخا           17نهظُبػبد انًُٓٛةخ )ؽةدادح َٔغةبزحا....انخ(ا    

 .(2011)ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا يؾالد نجٛغ انشبٚش ٔانجالؽ  5ا ٔيُشبز ؽغس ٔيؾغس ٔاؽد

 

ٔقةد رجةٍٛ أٌ انلئةبد     .(2011 اانًصزػخ انشةسقٛخ  ثهدٚخ) %10لنٗ  2011بٙ ػبو  انًصزػخ انشسقٛخثهدح  ٔطهذ َعجخ انجـبنخ بٙٔقد 

 ٙ:ػهٗ انُؾٕ اٜر اإلظسائٛهٛخا َْٙزٛغخ اإلعساءاد  جهدحاالعزًبػٛخ األكضس رؼسزا بٙ ان

 

 .ٙانقـبع انظُبػ 

 .٘انقـبع انزغبز 

 .ٙانقـبع انصزاػ 

 

 

  انمىي انؼبيهخ

 

% يٍ 31.6ا أٌ ُْب  2007ػبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ أظٓسد ثٛبَبد انزؼداد انؼبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 50.6ٌ رٛس َشٛـٍٛ اقزظبدٚب )يُٓى % يٍ انعكب68.2% ٚؼًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  88.5انعكبٌ كبَٕا َشٛـٍٛ اقزظبدٚب )يُٓى 

 (. 4)اَظس انغدٔل زقى  (% يٍ انًزلسرٍٛ ألػًبل انًُصل30.1انـالةا ٔ

 

 2007 ،انؼًم ثمىي وانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُىاد 10) انًضسػخ انششلُخ عكبٌ :4عذول 

 انغُظ

 غُش َشُغٍُ الزصبدَب َشُغىٌ الزصبدَب

غُش 

 يجٍُ
 انًغًىع

 َؼًم

ػٍ ػبعم 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبعم ػٍ 

انؼًم )نى 

َغجك نّ 

 انؼًم(

 انًغًىع

عبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال َؼًم 

وال َجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًىع أخشي

 1,446 1 639 15 32 107 2 483 806 18 66 722 ركىس

 1,561 3 1,413 57 16 168 616 556 145 7 18 120 إَبس

 3,007 4 2,052 72 48 275 618 1,039 951 25 84 842 انًغًىع

ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007 -ا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبك2009ٍانغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙا  انًصذس:  

 

 لغبع انضساػخ
 

 دًَٔةب أزاع ظةكُٛخ   1,276ٔ هخ نهصزاػخدَٔى ْٙ أزاع قبث 72693يُٓب دًَٔبا  16,437ؽٕانٙ  انًصزػخ انشسقٛخثهدح رجهغ يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚـخ زقى 5)اَظس انغدٔل زقى 

 

 (ثبنذوَى انًغبحخ) 2010نؼبو  انًضسػخ انششلُخ ثهذح فٍ األساضٍ اعزؼًبالد: 5 عذول

يغبحخ 

انًغزىعُبد 

وانمىاػذ 

 انؼغكشَخ

ويُغمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبعك 

انصُبػُخ 

 وانزغبسَخ

األساضٍ 

 انًفزىحخ

انغبثبد 

 انحشعُخ

ثشن 

 يبئُخ

 يغبحخ األساضٍ انضساػُخ

(7,693)  
يغبحخ 

األساضٍ 

 انغكُُخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهُخ

 يىعًُخ
 انًشاػٍ

ثُىد 

 ثالعزُكُخ

صساػبد 

 دائًخ

32 146 7,289 0 0 4,293 0 0 3,400 1,276 16,437 

 2012ا ظأزٚ - ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:  

 

 



 ساو اهلليحبفظخ                                                                                                                                              دساعخ انزغًؼبد انغكبَُخ

 

 10 

 انًضسػخ انششلُخثهذح اعزؼًبالد األساضٍ ويغبس عذاس انفصم انؼُصشٌ فٍ : 3خشَغخ 

 
 2012أزٚظا  -ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ انًصذس:                               

 

أكضةس   انكٕظةب  ؼزجةس ر. ٔانًصزػةخ انشةسقٛخ  ثهةدح  جؼهٛةخ ٔانًسٔٚةخ انًكشةٕبخ بةٙ     ان ان ؼةسأاد ا ٚجٍٛ األَٕاع انً زهلخ يٍ 6انغدٔل زقى 

 بٙ انجهدح. األَٕاع شزاػخ

 
 )انًغبحخ ثبنذوَى( انًضسػخ انششلُخثهذح وانًشوَخ انًكشىفخ، فٍ واد انجؼهُخ خضش: يغبحخ األساضٍ انًضسوػخ ثبن6عذول    

اءخضشانجمىنُبد ان األثصبل خضشواد أخشي انًغًىع انىسلُخ وادخضشان  واد انضًشَخخضشان   

ٌيشو ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ  ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ يشوٌ ثؼهٍ 

0 76 0 3 0 0 0 22 0 0 0 51 

 2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس  
 

 ثصزاػةةخ انًصزػةةخ انشةةسقٛخ ثهةةدح رشةةزٓسؽٛةةش  .انًصزػةةخ انشةةسقٛخثهةةدح سةةغبز انًضًةةسح ٔيعةةبؽبرٓب بةةٙ ا ٚجةةٍٛ أَةةٕاع األ7انغةدٔل زقةةى  

 . صٚزٌٕيصزٔػخ ثؤسغبز ان بدًَٔ 1,722ؽٛش ٕٚعد ؽٕانٙ  انصٚزٌٕ

 

 )انًغبحخ ثبنذوَى( انًضسػخ انششلُخثهذح خ ثبألشغبس انًضًشح فٍ : يغبحخ األساضٍ انًضسوػ7عذول  
 انضَزىٌ انحًضُبد انهىصَبد انزفبحُبد انغىصَبد فىاكّ أخشي انًغًىع

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

0 2,057 0 135 0 160 0 5 0 35 0 0 0 1,722 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس

 

لػةببخ لنةٗ    .دَٔةىا ٔأًْٓةب انقًةؼ    680ٌ يعةبؽخ انؾجةٕة رجهةغ    إا بة انًصزػةخ انشةسقٛخ  ثهةدح  بةٙ   أيب ثبنُعجخ نهًؾبطٛم انؾقهٛخ ٔانؼهلٛخ

 (.8)أَظس انغدٔل زقى  انؾًض يعبؽبد يٍ انجقٕنٛبد انغببخا يضمشزاػخ 
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 )انًغبحخ ثبنذوَى( انًضسػخ انششلُخثهذح وانؼهفُخ انًخزهفخ فٍ  : يغبحخ األساضٍ انًضسوػخ ثبنًحبصُم انحمهُخ8عذول 

 انًغًىع
يحبصُم 

 أخشي

يحبصُم 

 يُجهخ

يحبصُم 

 ػهفُخ

يحبصُم 

 صَزُخ
 ثمىنُبد عبفخ

أثصبل 

ودسَبد 

 وعزوس

 انحجىة

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

0 866 0 5 0 0 0 40 0 6 0 120 0 15 0 680 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس

 
انًعؼ  ٗ أٌبٙ انًعبؽبد انصزاػٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاػخ ٔأزقبو أزٚظ )َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ(ا لن الخزال ا ٔٚسعغ

ػهٗ رؼسٚي انًعبؽبد انصزاػٛخ  ( اظزُد2010انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـُٛٙ )انًٛداَٙ انر٘ رى يٍ قجم ٔشازح انصزاػخ ٔ

ٔؽعبة  رغصئخ زبغا ؽٛش رى اػزجبز انؾٛبشاد انصزاػٛخ انلؼهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخا ٔانؾٛبشاد انصزاػٛخ ؽغى يؾددا

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛغ. ثؼغ انًُبؿق انؾؼسٚخ ٔانًُبؿق انصزاػٛخ انزٙ رٕعد بٛٓب نعبئدح بٙا طتٛسح انؾغى انصزاػٛخ األزاػٙ

 ْٔرا األزاػٙ انلهعـُٛٛخ انًؾزهخ بٙ عًٛغ أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاػبدٔيغصأح ) يهكٛبد طتٛسح ػبنٛخ يٍ ٔعٕد َعجخكزشي بب

 .ٕٚػؼ انلسق بٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاػٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 

ٍ 10 أٌ )أزٚةظ(ا  انقدض –انر٘ قبو ثّ يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ  جٍٛ يٍ انًعؼ انًٛداَٙٔر ٌ  % ية ٚقٕيةٌٕ   انًصزػةخ انشةسقٛخ   ثهةدح  ظةكب

 (.9)اَظس انغدٔل زقى ( 2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ٔرٛسْب )ثهدٚخ انًبػصٔاألرُبو ٔ األثقبز ثزسثٛخ انًبسٛخا يضم

 

 ضسػخ انششلُخانًثهذح : انضشوح انحُىاَُخ فٍ 9عذول 

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

32 0 1012600 0 0 0 0 59 167 2 

 ٌرشًم األثقبزا انؼغٕلا انؼغالدا ٔانضٛسا. 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخانًصذس

 

( )اَظةس انغةدٔل زقةى    2011ا انًصزػةخ انشةسقٛخ   )ثهدٚةخ  كى ؿسق شزاػٛةخ  47ا بٕٛعد ؽٕانٙ جهدحانأيب يٍ ؽٛش انـسق انصزاػٛخ بٙ 

10.) 

 

 وأعىانهب انًضسػخ انششلُخ ثهذح فٍ انضساػُخ انغشق حبنخ َجٍُ: 10عذول 

 ل )كى(انغى حبنخ انغشق انضساػُخ

 12 طبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 10 كزٕزاد ٔاٜالد انصزاػٛخ بقؾطبنؾخ نعٛس انزس

 15 طبنؾخ نًسٔز اندٔاة بقؾ

 10 رٛس طبنؾخ

 .2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخانًصذس: 

 

 أًْٓب:ا (2011)ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا  ثؼغ انًشبكم ٔانؼقجبد انًصزػخ انشسقٛخبٙ ثهدح  ٚؼبَٙ انقـبع انصزاػٙ

 

 .ػدو رٕبس زأض انًبل 

 .ِػدو رٕبس يظبدز انًٛب 

 60زاػٙ انصزاػٛخ ثعجت انـسٚق االنزلببٙ خؾ ػدو انقدزح نهٕطٕل لنٗ األ. 

 . يشكهخ ازرلبع أظؼبز األػال 

 .ٙػدو رٕبس انًساػ 

 .ػدو ٔعٕد اندػى انالشو يٍ انغٓبد انسظًٛخ يبدٚب ٔيؼُٕٚب 



 ساو اهلليحبفظخ                                                                                                                                              دساعخ انزغًؼبد انغكبَُخ

 

 12 

 لغبع انًؤعغبد وانخذيبد 

  
عًؼٛةبد رقةدو   ٔ يؾهٛةخ  ػةدح ييظعةبد   كًب ٕٚعد بقؾ. يكزت ثسٚد يُٓبؾكٕيٛخ ان ًيظعبدان انقهٛم يٍ انًصزػخ انشسقٛخثهدح ٕٚعد بٙ 

 يُٓب: ا (2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخ) ٔرٛسْبخديبرٓب نً زهي بئبد انًغزًغا ٔبٙ ػدح يغبالد صقببٛخ ٔزٚبػٛخ 
  

 ٔرقةدٚى   جهةدح ثٓةد  االْزًةبو ثقؼةبٚب ان   يٍ قجم ٔشازح انؾكى انًؾهٙا  او1997ػبو  رؤظط :يغهظ ثهذٌ انًضسػخ انششلُخ

 نٗ ظكبَٓب.كببخ ان ديبد ل

 ٔٚٓةد  لنةٗ   ا ٔؽبنٛةب يعةغم بةٙ ٔشازح انشةجبة ٔانسٚبػةخا      جهةدح يةٍ قجةم سةجبة ان   ا و1997ػةبو   : رؤظطُبدٌ انشَبضٍان

 رقدٚى خديبد زٚبػٛخ ٔصقببٛخ نشجبة انجهدح.

 و.1965ػبو  ذ: رؤظعغًؼُخ انخُشَخان 

 

 

 انجُُخ انزحزُخ وانًصبدس انغجُؼُخ 
 

 انكهشثبء واالرصبالد

 

انًظةةدز انةةسئٛط  انقةةدضا ٔرؼزجةةس سةةسكخ كٓسثةةبء يؾببظةةخ  و 1970سةةجكخ كٓسثةةبء ػبيةةخ يُةةر ػةةبو   انًصزػةةخ انشةةسقٛخ ثهةةدحٕٚعةةد بةةٙ 

ٕٚاعةّ انزغًةغ ثؼةغ انًشةبكم بةٙ يغةبل       ٔ .%99. ٔرظم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انًٕطةٕنخ ثشةجكخ انكٓسثةبء لنةٗ     جهدحنهكٓسثبء بٙ ان

  ا أًْٓب:(2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخ) انكٓسثبء

 

 .ٙازرلبع أظؼبز ركهلخ انزٛبز انكٓسثبئ 

 .ازرلبع ركهلخ رغدٚد خـٕؽ انكٓسثبء 

 .ػدو قدزح سسكخ كٓسثبء يؾببظخ انقدض ػهٗ خديخ انًغزًغ ثشكم يًزبش 

 

 انٓةبري % يٍ انٕؽداد انعكُٛخ يٕطٕنخ ثشةجكخ  90ٔرقسٚجب  اداخم انجهدح لنٙرؼًم يٍ خالل يقعى ا يسجكخ ْبر نجهدحكًب ٔٚزٕبس بٙ ا

 .(2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخ)

 

 

 انُمم وانًىاصالد

 

أصُةبء انزُقةما ٔعةٕد ؽةٕاعص      جهةدح ا ٔيةٍ انؼٕائةق انزةٙ رٕاعةّ ظةكبٌ ان     انًٕاؿٍُٛرقٕو ثُقم ربكعٙ  20 انًصزػخ انشسقٛخ ثهدح ٕٚعد بٙ

 كى يٍ انـةسق انسئٛعةخ   21 د بٙ انجهدحبٕٛع اجهدحيب ثبنُعجخ نشجكخ انـسق بٙ انأ (.2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخ) ػعكسٚخ أٔ رساثٛخ

 .(11أَظس عدٔل زقى ) (2011ا انًصزػخ انشسقٛخثهدٚخ ) انلسػٛخكى يٍ انـسق  75ٔ

 

 

 انًضسػخ انششلُخ ثهذح فٍ انغشق حبنخ: 11 عذول

 عىل انغشق )كى(
 حبنخ انغشق انذاخهُخ

 سئُغخ فشػُخ

 ٔيؼجدح. حؿسق عٛد .1 6 25

 ؿسق يؼجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 5 20

 ؿسق رٛس يؼجدح. .3 10 30

 2011 اانًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخانًصذس: 

 

 انًُبِ

 

ٔرظةم َعةجخ    ا1981ثبنًٛةبِ ػجةس سةجكخ انًٛةبِ انؼبيةخ يُةر ػةبو         ثهدح انًصزػخ انشةسقٛخ ثزصٔٚد ظكبٌ يظهؾخ يٛبِ يؾببظخ انقدض رقٕو 

 .(2011سقٛخا )ثهدٚخ انًصزػخ انش %99انٕؽداد انعكُٛخ انًٕطٕنخ ثشجكخ انًٛبِ انؼبيخ لنٗ 
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انعُخ )يظهؾخ يٛةبِ يؾببظةخ انقةدضا    يزس يكؼت/ 1812058 ا ؽٕان2010ٙػبو نجهدح انًصزػخ انشسقٛخ نقد ثهتذ كًٛخ انًٛبِ انًصٔدح 

ثهةدح انًصزػةخ   نزةسا/ انٛةٕو ُْٔةب رغةدز اإلسةبزح لنةٗ أٌ انًةٕاؿٍ بةٙ          117.4ا ٔثرنك ٚقةدز يؼةدل رصٔٚةد انًٛةبِ نهلةسد ثؾةٕانٙ       (2011

%ا ْٔةرِ رًضةم انلبقةد ػُةد     26.5ٚعزٓهك ْرِ انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔذنك ثعجت انلبقد يةٍ انًٛةبِا ؽٛةش رظةم َعةجخ انلبقةد لنةٗ         ال انشسقٛخ

ثهةدح انًصزػةخ   انًظدز انسئٛط ٔخـٕؽ انُقم انسئٛعخ ٔسجكخ انزٕشٚغ ٔػُد انًُصل ٔثبنزبنٙ ٚجهغ يؼدل اظةزٓال  انلةسد يةٍ انًٛةبِ بةٙ      

ٔٚؼزجس ْرا انًؼدل اقم يٍ انؾد األدَةٗ انًقزةسػ يةٍ قجةم يُظًةخ      (. 2011ا يظهؾخ يٛبِ يؾببظخ انقدض) نزسا بٙ انٕٛو 86.3 انشسقٛخ

ٔرؼزجةس لثةبز عًةغ األيـةبز انًُصنٛةخ انًظةدز انجةدٚم نشةجكخ انًٛةبِ ٔنكةٍ ال            نزس نهلسد بٙ انٛةٕو  100انظؾخ انؼبنًٛخ ٔانر٘ ٚظم لنٗ 

 (2011)ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا ثئس  350ِ اٜثبز بٙ انجهدح ٚجهغ ركلٙ نعد انؼغص ندٖ انعكبٌا يغ انؼهى أٌ ػدد ْر

. 

أيب بًٛب ٚزؼهق ثعؼس انًٛبِ بإٌ يظهؾخ انًٛبِ رزجُٗ رعؼٛسح رظبػدٚخ رزُبظت يغ عًٛغ انلئبد االعزًبػٛخ نهًعزٓهكٍٛ ؽٛش ٚصداد 

 االظزٓال . ظؼس انًٛبِ ؽعت بئخ 12ظؼس انًٛبِ ثبشدٚبد كًٛخ اظزٓال  انًٛبِ. ٕٚػؼ انغدٔل 

 
 )دوسح فبرىسح شهش واحذ( 1/1/2012: رؼشفخ انًُبِ انخبصخ ثًصهحخ يُبِ يحبفظخ انمذط انًؼزًذح يٍ ربسَخ 12عذول           

 فئخ االعزهالن )يزش يكؼت(

يُضنٍ 

 (3)شُكم/و

 صُبػٍ

 (3)شُكم/و

 عُبحٍ

 (3)شُكم/و

 رغبسٌ

 (3)شُكم/و

يؤعغبد 

 (3ػبيخ)شُكم/و

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 

         2012 

 

 انصشف انصحٍ

 

زئٛعةٛخ   خلس االيزظبطٛخ ٔانؾلةس انظةًبء كٕظةٛه   انؾ ؽٛش ٚعز دو انعكبٌ ظس  انظؾٙنهسجكخ  ثهدح انًصزػخ انشسقٛخٚزٕبس بٙ ال 

 .(2011)ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا  نهز هض يٍ انًٛبِ انؼبديخ ثبنجهدح

 

يزةسا يكؼجةبا ثًؼُةٗ     292ٔاظزُبدا لنٗ رقدٚساد االظزٓال  انٕٛيٙ يٍ انًٛبِ نهلسدا رقدز كًٛخ انًٛبِ انؼبديخ انُبرغةخ ٕٚيٛةب ثًةب ٚقةبزة     

نزةسا بةٙ    60.4ا بقةد قةدز يؼةدل لَزةبط انلةسد يةٍ انًٛةبِ انؼبديةخ ثؾةٕانٙ          جهةدح أيب ػهٗ يعزٕٖ انلسد بةٙ ان  يزس يكؼت ظُٕٚب.أني  106

ٔيٍ صةى ٚةزى رلسٚتٓةب ثٕاظةـخ طةٓبزٚظ انُؼةؼا ؽٛةش ٚةزى         ٔانظًبء  ٚزى رغًٛغ انًٛبِ انؼبديخ ثٕاظـخ انؾلس االيزظبطٛخ . ؽٛشانٕٛو

. ُْٔب رغدز اإلسبزح لنٗ أَةّ ال ٚةزى يؼبنغةخ    بٙ األٔدٚخ انًغبٔزح دٌٔ يساػبح نهجٛئخ انز هض يُٓب ليب يجبسسح بٙ انًُبؿق انًلزٕؽخ أٔ

)قعةى أثؾةبس انًٛةبِ     انًٛبِ انؼبديخ انُبرغخ ظٕاء ػُد انًظةدز أٔ ػُةد يٕاقةغ انةز هضا يًةب ٚشةكم خـةسا ػهةٗ انجٛئةخ ٔانظةؾخ انؼبيةخ           

  .(2012أزٚظا  -ٔانجٛئخ 

 

 

 انُفبَبد انصهجخ

                                                                                                                                                                                                                                                           

ا ٔانزةٙ رزًضةم ؽبنٛةب    جهدحانغٓخ انسظًٛخ انًعئنخ ػٍ لدازح انُلبٚبد انظهجخ انُبرغخ ػٍ انًٕاؿٍُٛ بٙ انشسقٛخ ثهدٚخ انًصزػخ انؼزجس ر

َٔظةسا  نكةٌٕ ػًهٛةخ لدازح انُلبٚةبد انظةهجخ       ؽٛش رًزهك انجهدٚخ ظةٛبزح نُقةم انُلبٚةبد.    إٚيٛبصالس  ثٕاقغ ثغًغ انُلبٚبد ٔانز هض يُٓب

. ٔثةبنسرى يةٍ ػًهٛةخ عجبٚةخ ْةرِ      انعةُخ سةٛكم/   220يقةدازْب   انُلبٚةبد  لؼةٍٛ يةٍ خديةخ عًةغ َٔقةم     يكهلخا رةى بةسع زظةٕو ػهةٗ انًُز    

)ثهدٚةخ انًصزػةخ   % يةٍ ْةرِ انسظةٕو    50ؽٛةش ال ٚةزى رؾظةٛم ظةٕٖ      انسظٕوا لال أَٓب رؼزجس رٛس كببٛةخ إلدازح عٛةدح نهُلبٚةبد انظةهجخ    

 .(2011انشسقٛخا 

 

ديخ لدازح انُلبٚةبد انظةهجخا ؽٛةش ٚةزى عًةغ انُلبٚةبد انُبرغةخ ػةٍ انًُةبشل ٔانًيظعةبد           يٍ خ ثهدح انًصزػخ انشسقٛخُٚزلغ يؼظى ظكبٌ 

 نجهةدح ؽٛش ٕٚعد بٙ ا انجهدحٔانًؾالد انزغبزٚخ ٔانعبؽبد انؼبيخ بٙ أكٛبض ثالظزٛكٛخا ٔيٍ صى ٚزى َقهٓب لنٗ ؽبٔٚبد يٕشػخ بٙ أؽٛبء 

ؽٛةذ ٚةزى انةز هض    كى ػٍ انجهدحا  10ؽٛش ٚجؼد  خبص ثبنجهدح يكت َلبٚبدظٛبزح انُلبٚبد لنٗ نٛزى ثؼد ذنك َقهٓب ثٕاظـخ ا خؽبٔٚ 100

 (.2011)ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا  بدبُٓب ٔؽسقٓب أؽٛبَيٍ انُلبٚبد بٙ ْرا انًكت ػٍ ؿسٚق 
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كتىا ٔثبنزةبنٙ   0.7 سقٛخثهدح انًصزػخ انشأيب بًٛب ٚزؼهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا بٛجهغ يؼدل لَزبط انلسد انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انظهجخ بٙ 

 -)قعةى أثؾةبس انًٛةبِ ٔانجٛئةخ       ؿُةب ظةُٕٚب   1079.5أ٘ ثًؼدل  اؿٍ 3ثؾٕانٙ  جهدحرقدز كًٛخ انُلبٚبد انظهجخ انُبرغخ ٕٚيٛب ػٍ ظكبٌ ان

 .(2012أزٚظا 

 

 األوضبع انجُئُخ

 
د يٍ يؼبنغزٓب ٔلٚغبد ؽهٕل نٓةبا ٔانزةٙ ًٚكةٍ    انًؾببظخ يٍ ػدح يشبكم ثٛئٛخ الث ٔثهداٌ كتٛسْب يٍ قسٖ ثهدح انًصزػخ انشسقٛخرؼبَٙ 

 ؽظسْب ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًُبِ

 

 ِنلزةساد ؿٕٚهةخ بةٙ بظةم انظةٛي      يٍ قجم يظهؾخ يٛبِ يؾببظةخ انقةدض    اَقـبع انًٛب ٍ ا ٔٚؼةٕد ذنةك نؼةدح أظةجبةا     جهةدح ان ػة

 يُٓب:

خ انقةدض ثشةساء انًٛةبِ يةٍ سةسكخ      ؽٛةش رقةٕو يظةهؾخ يٛةبِ يؾببظة     انًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ ػهٗ يظةبدز انًٛةبِ انلهعةـُٛٛخا     .1

 ا ٔذنك ألٌ كًٛبد انًٛبِ انًزبؽخ ال ركلٙ نعد اؽزٛبعبد انعكبٌ.يٛكسٔد اإلظسائٛهٛخ

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

 .ػدو ٔعٕد سجكخ ػبيخ نهًٛبِ بٙ ثؼغ انًُبؿق انزٙ رقغ بٙ أؿسا  انجهدح 

 سكٛت خـٕؽ خديخ يٛبِ عدٚدح.ازرلبع ركبنٛي ر 
 

 إداسح انًُبِ انؼبديخ

 

  ٙنهز هض يٍ انًٛبِ انؼبديخا ٔقٛبو ٔانظًبء  اظز داو انؾلس االيزظبطٛخػدو ٔعٕد سجكخ ػبيخ نهظس  انظؾٙا ٔثبنزبن

ثؼغ انًٕاؿٍُٛ ثزظسٚي انًٛبِ انؼبديخ بٙ انشٕازع انؼبيخ خبطخ بٙ بظم انشزبءا ثعجت ػدو رًكُٓى يٍ رتـٛخ 

 . كًب أٌ اظز داو انؾلسجهدحطؾٛخ ٔاَزشبز األٔثئخ ٔاأليساع داخم ان ثًكبزحنزكبنٛي انؼبنٛخ انالشيخ نُؼؾٓبا ٚزعجت ا

ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕبٛخ ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب بٙ اٜثبز انًُصنٛخ )لثبز عًغ يٛبِ األيـبز(ا ؽٛش ر زهؾ  االيزظبطٛخ

يًب ٚغؼهٓب رٛس طبنؾخ نهشسةا ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ دٌٔ رجـٍٛا ٔذنك ؽزٗ ٚعٓم َلبذ ْرِ انًٛبِ يغ انًٛبِ انؼبديخا 

انًٛبِ انؼبديخ لنٗ ؿجقبد األزعا ٔثبنزبنٙ رغُت اظز داو ظٛبزاد انُؼؼ نزلسٚغ انؾلس يٍ ٔقذ لنٗ لخس. كًب أٌ انًٛبِ 

ٛبزح انُؼؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هض يُٓب بٙ يُبؿق انؼبديخ رٛس انًؼبنغخ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب يٍ انؾلس االيزظبطٛخ ثٕاظـخ ظ

  يلزٕؽخ دٌٔ األخر ثؼٍٛ االػزجبز األػساز انجٛئٛخ ٔانظؾٛخ انُبعًخ ػٍ ذنك.

   

 

 

 

 إداسح انُفبَبد انصهجخ

 

   ا ٔٚؼةٕد ذنةك ثشةكم زئةٛط لنةٗ انؼساقٛةم انزةٙ        انًغةبٔزح ٔانزغًؼةبد  انجهةدح  ػدو ٔعٕد يكت َلبٚبد طؾٙ ٔيسكص٘ ن ديةخ

بد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًيظعبد انٕؿُٛخ ٔانزةٙ رزؼهةق ثإطةداز رةساخٛض إلقبيةخ يضةم       رؼؼٓب ظهـ

ْرِ انًكجبدا ؽٛش أٌ األزاػٙ انًُبظجخ نرنك رقغ ػًٍ يُبؿق )ط(ا ٔانزٙ ر ؼغ نهعٛـسح اإلظسائٛهٛخ انكبيهخ. ثبإلػببخ 

يةٍ انةدٔل انًبَؾةخ. ٔثبنزةبنٙ بةإٌ ػةدو رةٕبس يكةت َلبٚةبد طةؾٙ ٚشةكم             لنٗ أٌ رُلٛر يضم ْرِ انًشبزٚغ ٚؼزًد ػهٗ انزًٕٚم

خـسا ػهٗ انظؾخ ٔيظدزا نزهٕٚش أؽٕاع انًٛبِ انغٕبٛخ ٔانزسثةخ يةٍ خةالل انؼظةبزح انُبرغةخ ػةٍ انُلبٚةبدا بؼةال ػةٍ          

 انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔرشّٕٚ انًُبظس انـجٛؼٛخ.

 بظخ ثشكم ػبوا ؽٛش ٚزى رغًٛغ انُلبٚبد ان ـسح ٔانُلبٚبد ػدو ٔعٕد لنٛخ نلظم انُلبٚبد ان ـسح بٙ انجهدح ٔانًؾب

 انظُبػٛخ يغ انُلبٚبد رٛس ان ـسح ٔٚزى َقهٓب لنٗ انًكتا ؽٛش ٚزى انز هض يُٓب بٙ انًكت ػٍ ؿسٚق ؽسقٓب ٔدبُٓب.
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 إعشاءاد االحزالل اإلعشائُهٍ أصش 
 

 انًضسػخ انششلُخ  ثهذحعُبعٍ فٍ  انىضغ انغُى
 

ثةةٍٛ انعةةهـخ انٕؿُٛةةخ  1995ٛةةخ أٔظةةهٕ انضبَٛةةخ انًيقزةةخ ٔانًٕقؼةةخ بةةٙ انضةةبيٍ ٔانؼشةةسٍٚ يةةٍ سةةٓس أٚهةةٕل يةةٍ انؼةةبو   ثةةبنسعٕع لنةةٗ ارلبق

دًَٔةب   1646ؽٛش رى رظُٛي يب يعةبؽزّ   ،انًصزػخ انشسقٛخ لنٗ يُبؿق )ا( ٔ)ة( ٔ)ط( ثهدحانلهعـُٛٛخ ٔلظسائٛما رى رقعٛى أزاػٙ 

بًٛب رى رظُٛي يةب   ر ؼغ نهعٛـسح انلهعـُٛٛخ انكبيهخ )أيُٛب ٔلدازٚب(ْٙ انًُبؿق انزٙ انكهٛخ( كًُبؿق ا ٔ جهدح% يٍ يعبؽخ ان10.1)

كًُةبؿق ة ْٔةٙ انًُةبؿق انزةٙ رقةغ بٛٓةب انًعةئنٛخ ػةٍ          جهةدح انكهٛةخ( يةٍ أزاػةٙ ان    جهدح% يٍ يعبؽخ ان71دًَٔب ) 11689يعبؽزّ 

انعةةهـخ انكبيهةةخ ػهةةٗ األيةةٕز األيُٛةةخ ٔرشةةكم يؼظةةى انًُةةبؿق  انُظةةبو انؼةةبو ػهةةٗ ػةةبرق انعةةهـخ انٕؿُٛةةخ انلهعةةـُٛٛخ ٔرجقةةٗ إلظةةسائٛم   

انلهعـُٛٛخ انًؤْٕنخ يٍ انجهدٚبد ٔانقسٖ ٔثؼةغ انً ًٛةبد. ٔانغةدٚس ثبنةركس أٌ ربنجٛةخ انعةكبٌ ٚزًسكةصٌٔ بةٙ انًُةبؿق انًظةُلخ ة           

انكهٛةخ(   جهةدح % يةٍ يعةبؽخ ان  18.9دًَٔةب )  3102. ٔرةى رظةُٛي يةب يعةبؽزّ     جهةدح ٔانزٙ رشكم َعجخ ػةئٛهخ عةدا يةٍ انًعةبؽخ انكهٛةخ نه     

ط ْٔٙ انًُبؿق انزةٙ رقةغ رؾةذ انعةٛـسح انكبيهةخ نهؾكٕيةخ اإلظةسائٛهٛخا أيُٛةب ٔلدازٚةبا ؽٛةش ًُٚةغ انجُةبء انلهعةـُٛٙ بٛٓةب أٔ                كًُبؿق

 (.13عدٔل زقى االظزلبدح يُٓب ثؤ٘ سكم يٍ األسكبل لال ثزظسٚؼ يٍ اإلدازح انًدَٛخ اإلظسائٛهٛخ )

 

 1995: رصُُف األساضٍ فٍ ثهذح انًضسػخ انششلُخ اػزًبدا ػهً ارفبلُخ أوعهى انضبَُخ 13عذول                      

 جهدح% يٍ انًعبؽخ انكهٛخ نه انًعبؽخ ثبندَٔى رظُٛي األزاػٙ

 10.1 1646 يُبعك أ

 71 11689 يُبعك ة

 18.9 3102 يُبعك ط

 0 0 يحًُخ عجُؼُخ

 100 16437 انًغبحخ انكهُخ

 2011أسَظ  -َظى انًؼهىيبد انغغشافُخ انًصذس: لبػذح ثُبَبد وحذح                  

انًصزػةةخ انشةةسقٛخ نشةةق ػةةدد يةةٍ انـةةسق االنزلببٛةةخ اإلظةةسائٛهٛخا ٔخظٕطةةب انشةةبزع االنزلةةببٙ     ثهةةدحطةةبدزد لظةةسائٛم يةةٍ أزاػةةٙ  

زع االنزلببٛةخ لنةةٗ زثةؾ انًعةزٕؿُبد اإلظةةسائٛهٛخ    . ٔرٓةةد  ْةرِ انشةٕا  4568ٔانشةبزع االنزلةةببٙ اإلظةسائٛهٙ زقةى     60اإلظةسائٛهٙ زقةى   

انًصزػخ انشسقٛخ يٍ عٓبرٓب األزثغ ثؼؼٓب ثجؼغ. ٔرغدز اإلسبزح ثؤٌ ان ـس انؾقٛقٙ نهـةسق االنزلببٛةخ ٚكًةٍ بةٙ يةب       جهدحانًؾٛـخ ث

 75ٔانزٙ ػةبدح يةب ركةٌٕ    ( انزٙ ٚلسػٓب انغٛش اإلظسائٛهٙ ػهٗ ؿٕل ايزداد رهك انـسق Buffer Zoneٚؼس  ثًعبؽخ االزرداد أٔ )

  يزس ػهٗ عبَجٙ انشبزع.

انًصزػخ انشسقٛخ نًظبدزح عصء لخس يٍ أزاػٛٓب نتبٚبد ػعكسٚخا ألعم لقبيةخ قبػةدح ػعةكسٚخ لظةسائٛهٛخ نؾًبٚةخ       ثهدحكًب رؼسػذ 

 . جهدحانًعزٕؿُبد اإلظسائٛهٛخ انًزٕاعدح بٙ يؾٛؾ ان

 

 

 انًضسػخ انششلُخثهذح ٍ انخغظ وانًشبسَغ انزغىَشَخ انًُفزح وانًمزشحخ ف
 

 انًشبسَغ انًُفزح

 

 (. 14)اَظس انغدٔل زقى  خًعخ ظُٕاد انًبػٛخثزُلٛر ػدح يشبزٚغ خالل  انًصزػخ انشسقٛخ ذ ثهدٚخقبي

 

 انًبضُخ عُىاد خًغخ خالل انًضسػخ انششلُخ ثهذَخ هبرَفز انزٍ انًشبسَغ: 14عذول 

 انغهخ انًًىنخ انغُخ انُىع انًششوع عىا

 اإليبزاد انؼسثٛخ انًزؾدح اأْبنٙ انجهدح 2006,2007 رؼهًٛٙ عدٚدحصبَٕٚخ دازض ثُبء ي

 أْبنٙ انجهدحا طُدٔق انجهدٚبدا ثكداز  2000,2005,2010 ثُٛخ رؾزٛخ رؼجٛد ٔرؤْٛم انـسٚق انسئٛعٙ ٔؿسق بسػٛخ

 2011ثهدٚخ انًصزػخ انشسقٛخا  انًصذس:
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 انًشبسَغ انًمزشحخ
  

ا لنٗ رُلٛر ػدح يشبزٚغ خةالل األػةٕاو انقبديةخا    بٙ انجهدح ٔظكبَّييظعبد انًغزًغ انًدَٙ  ثبنزؼبٌٔ يغ انشسقٛخانًصزػخ  ثهدٚخزـهغ ر

ا ٔانزةٙ قةبو ثزُلٛةرْب يؼٓةد     جهةدح بنًشةبزكخ انزةٙ رةى ػقةدْب بةٙ ان     رـٕٚس أبكبز ْرِ انًشبزٚغ خالل ٔزسخ ػًةم انزقٛةٛى انعةسٚغ ث    ؽٛش رى

 ٔبًٛب ٚهٙ ْرِ انًشبزٚغ يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َظس انًشبزكٍٛ بٙ انٕزسخ: انقدض )أزٚظ(. –األثؾبس انزـجٛقٛخ 

 

 ٔيُغ انًصازػٍٛ يٍ اظزتالنٓب. األزاػٙ انزٙ بظهٓب االؽزالل ػٍ انجهدح لنٗانؾبعخ لنٗ سق ؿسق شزاػٛخ نهٕطٕل  .1

 دَٔى بٙ انجهدح. 52000انؾبعخ لنٗ اظزظالػ ٔرؤْٛم ؽٕانٙ  .2

 ظ األزاػٙ انجؼٛدح نصزاػزٓب ٔانؾلبف ػهٛٓب يٍ انًظبدزح يٍ قجم االؽزالل.ٛشزاػٛخ ٔرعٛانؾبعخ لنٗ لَشبء لثبز  .3

 انؾبعخ لنٗ رؤْٛم ػٌٕٛ انًبء انًٕعٕدح ٔانتٛس يعزتهخ. .4

 انؾبعخ لنٗ رؤيٍٛ أدٔاد شزاػٛخ ؽدٚضخ ٔرلؼٛم انغًؼٛخ انصزاػٛخ. .5

 .جهدحانرٕبٛس خديبد كٓسثبء ٔيٛبِ نهًُبؿق انعكُٛخ بٙ أؿسا   لنٗانؾبعخ  .6

 .انؾبعخ لنٗ رؼجٛد ثؼغ انـسق انداخهٛخ انٕاطهخ لنٗ أؿسا  انجهدح .7

 انؾبعخ لنٗ اظزتالل انجسكعبد انًزٕبسح إلَشبء يصازع ؽٕٛاَٛخ ٔلَشبء ثسكعبد عدٚدح. .8

 انؾبعخ لنٗ لَشبء ثُبء زٚبع نألؿلبل بٙ انًُـقخ انشسقٛخ. .9

 ؿبثق الظزٛؼبة انزصاٚد بٙ أػداد انـالة. انؾبعخ لنٗ رٕظٛغ يدزظخ انجُبد بٙ انجهدح يٍ خالل ثُبء .10

 انؾبعخ لنٗ لَشبء يشبزٚغ رًُٕٚخ َعٕٚخ نزلؼٛم انؼًم انُعٕ٘ ٔدٔز انًسأح بٙ انجهدح. .11
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 هجهذحاألونىَبد واالحزُبعبد انزغىَشَخ ن
  

يةٍ ٔعٓةخ    دحجهة ٔنٕٚةبد ٔاالؽزٛبعةبد انزـٕٚسٚةخ نه   ا األ15يٍ َقض كجٛس بٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى  حجهدرؼبَٙ ان

 .انجهدً٘غهط َظس ان

 

 انًضسػخ انششلُخ ثهذح فٍ انزغىَشَخ واالحزُبعبد األونىَبد: 15عذول 

 انمغبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نُغذ 

 أونىَخ
 يالحظبد

 احزُبعبد انجُُخ انزحزُخ

 كى 40^    * سقا أٔ رؼجٛد ؿسق 1

 كى50   * خ انًٛبِ انًٕعٕدحلطالػ/ رسيٛى سجك 2

 كى2   * رٕظٛغ سجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتـٛخ يُبؿق عدٚدح 3

  *   رسكٛت سجكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   رسيٛى/ لػبدح رؤْٛم ُٚبثٛغ أٔ لثبز عٕبٛخ 5

   * ثُبء خصاٌ يٛبِ 6
 ³و 22000

 كى50   * رسكٛت سجكخ طس  طؾٙ 7

  *   رسكٛت سجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ100  *  ؽبٔٚبد نغًغ انُلبٚبد انظهجخ 9

  *   نغًغ انُلبٚبد انظهجخظٛبزاد  10

 رؤْٛم انًكت انًٕعٕد   * يكت طؾٙ نهُلبٚبد انظهجخ 11

 االحزُبعبد انصحُخ

  *   ثُبء يساكص/ ػٛبداد طؾٛخ عدٚدح 1

  *   لػبدح رؤْٛم/ رسيٛى يساكص/ ػٛبداد طؾٛخ يٕعٕدح 2

    * انًٕعٕدحد ؿجٛخ نهًساكص أٔ انؼٛبداد سساء رغٓٛصا 3

 االحزُبعبد انزؼهًُُخ

 انًسؽهخ انضبَٕٚخ / انلسع انؼهًٙ   * ثُبء يدازض عدٚدح 1

 انًسؽهخ األظبظٛخ   * لػبدح رؤْٛم يدازض يٕعٕدح 2

  *   رغٓٛصاد رؼهًٛٛخ 3

 االحزُبعبد انضساػُخ

 دَٔى 102000   * اظزظالػ أزاع شزاػٛخ 1

 ثئس 600   * َشبء لثبز عًغ يٛبِل 2

 ثساكعبد 10  *  ثُبء ؽظبئس/ ثسكعبد يٕاسٙ 3

   *  خديبد ثٛـسٚخ 4

 ؿٍ ظُٕٚب 12000  *  أػال  ٔرجٍ نهًبسٛخ 5

 ثٛذ ثالظزٛكٙ 20  *  لَشبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

 ثٕٛد ثالظزٛكٛخ. 3  *  لػبدح رؤْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

   *  بهؾّثرٔز  8

    * ربد ٔيٕاد شزاػٛخَجب 9

 .ؿسق شزاػٛخكى  10ا ؿسق زئٛعخكى  30^ 

  .2011ا انًصزػخ انشسقٛخ ثهدٚخانًصذس: 
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  :نًشاعغا

 

 ( ُٙٛا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔانًُشآدا 2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽظبء انلهعـ)بهعـٍٛ. -. زاو اهلل2007 

  2011ا انًصزػخ انشسقٛخثهدٚخ. 

 2010/ 1/1كشةي ٚجةٍٛ كًٛةخ انًٛةبِ انًجبػةخ يةٍ رةبزٚخ        (. 2011) ؾببظخ انقدض )نًُـقزةٙ زاو اهلل ٔانجٛةسح(  يظهؾخ يٛبِ ي 
 . زاو اهلل. بهعـٍٛ.2010/12/31ٔنتبٚخ 

 ( ا يٍ انًٕقغ االنكزسَٔٙ نًظهؾخ يٛبِ يؾببظخ انقدض ثزبزٚخ األٔل يٍ لذاز. 2012يظهؾخ يٛبِ يؾببظخ انقدض)
http://www.jwu.org/newweb/atemplate.php?id=87 

 قبػدح ثٛبَبد ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ ٔاالظزشؼبز ػٍ ثؼد. ثٛذ  .2012انقدض )أزٚظ(ا  -يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ
 بهعـٍٛ. -نؾى

 ظى انًؼهٕيبد انغتسابٛخ ٔاالظزشؼبز ػٍ ثؼد. رؾهٛم اظز دايبد . ٔؽدح 2012َانقدض )أزٚظ(ا  -يؼٓد األثؾبس انزـجٛقٛخ
 بهعـٍٛ. -ثدقخ ػبنٛخ َظي يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزاػٙ نعُخ 

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

  ٛبَبد انًدازض ا قبػدح ثيؾببظخ زاو اهلل -انزسثٛخ ٔانزؼهٛى  ٛبَبد يدٚسٚخ. ث2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙا
 بهعـٍٛ.  -(. زاو اهلل2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاػخ انلهعـُٛٛخMOA ا)بهعـٍٛ. -(. زاو اهلل2008/2009. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاػخ يؾببظخ زاو اهلل )2009 
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