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 شكش ٔػشفبٌ

 
ًُٛخ )أزٚظ( ثبنؽكس ٔانزقدٚس يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نهزؼبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انز زاو اهلل -ٚزقدو يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا انًؽسٔع ).  

 

كًااب ٚزقاادو انًؼٓااد ثبنؽااكس انغصٚاام لنااٗ انًعاائنٍٛ انلهعااىٍُٛٛٛ قااٙ اناإشازادا ٔانقسٔٚاابدا ٔيغاابنط ان ااديبد       

انًؽزسكخا ٔانهغبٌ ٔانًغبنط انقسٔٚخا ٔانغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعىُٛٙا نًب قديِٕ يٍ يعبػدح ٔرؼبٌٔ يغ 

 عًغ انجٛبَبد. قسٚق انجؾش خالل ػًهٛخ 

 
أزٚظ أٚمب ر ؿ ثبنؽكس عًٛغ انًٕظلٍٛ انرٍٚ ػًهٕا وٕال انؼبو انًبلٙ يٍ أعم لَغبش ْرا انؼًام انار٘ ٚٓاد     

 لنٗ خديخ انًغزًغ انلهعىُٛٙ. 
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 يمذيخ

 
عاابءد ظهعااهخ  زاو اهلليؾبقظااخ ْاارا انكزٛ اات ْاإ عااصء يااٍ ظهعااهخ كزٛجاابد رؾزاإ٘ ػهااٗ يؼهٕياابد ؼاابيهخ ػااٍ انزغًؼاابد انعااكبَٛخ قااٙ  

األٔلابع انًؼٛؽااٛخ قاٙ انًؾبقظااخا   ثٓاد  رٕصٛااق   زاو اهللانكزٛجابد ْاارِ َزٛغاخ ندزاظااخ ؼابيهخ نغًٛااغ انزغًؼابد انعااكبَٛخ قاٙ يؾبقظااخ      

ٛخ ٔلػداد ان ىه انزًُٕٚخ نهًعبػدح قٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًؼٛؽٙ نعكبٌ انًُىقخا يٍ خاالل رُلٛار يؽاسٔع ادزاظاخ انزغًؼابد انعاكبَ      

)أزٚاظ(ا ٔانًًإل ياٍ انٕكبناخ اإلظاجبَٛخ نهزؼابٌٔ انادٔنٙ         انقادض  –ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزىٕٚسٚخ اا انر٘ ُٚلرِ يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

ٔانجؽااسٚخا لنااٗ دزاظااخ ٔرؾهٛاام ٔرٕصٛااق األٔلاابع االعزًبػٛااخ ٔاالقزفاابدٚخا ٔانعٛبظااٛخا ٔٔقااسح انًاإازد انىجٛؼٛااخا  ٚٓااد  انًؽااسٔع 

. ٔانزاٙ ػهاٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓؽاخ قاٙ يؾبقظاخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلسٔلخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزىٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبوق 

أظبظاآب ًٚكااٍ ـااٛبرخ انجااسايظ ٔاألَؽااىخا ٔلػااداد االظاازسارٛغٛبد ٔان ىااه انزًُٕٚااخ انالشيااخ نهز لٛااي يااٍ أصااس األٔلاابع انعٛبظااٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاػخبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ رٛس انًعزقسح قٙ انًُىقخا يغ انزسكٛص ثفلخ خبـخ ػهٗ انًعبئم انًزؼهقخ ٔاالقزف

 

ثابنهتزٍٛ انؼسثٛاخ ٔاالَغهٛصٚاخ ػهاٗ انًٕقاغ االنكزسَٔاٙ انزابنٙ:         زاو اهللًٚكٍ االوالع ػهٗ عًٛغ أدنخ انزغًؼبد انعكبَٛخ قاٙ يؾبقظاخ   

http://vprofile.arij.org. 
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 ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخدنٛم 
 

 فٛضٚبئٛخانًٕلغ انغغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

األققٛخ ثٍٛ كى ْٕائٙ )انًعبقخ  11.4ا ٔػهٗ ثؼد زاو اهلليدُٚخ  رسةا ٔرقغ زاو اهلليؾبقظخ قسٖ ا ْٙ لؽدٖ ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٚخ

ا أزالٙ دٚس لثصٚغا ٔيٍ انؽًبل أزالٙ دٚس لثصٚغ ٔثٛذ ػٕز انلٕقب ٚؾدْب يٍ انؽسق ا( يُٓبزاو اهللٔيسكص يدُٚخ  قسٚخانيسكص 

)أَظس  (2012أزٚظا  -ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ)خسثضب انًفجبػ  ٔيٍ انغُٕة أـلب ثٛذ ظٛساأزالٙ ٔيٍ انتسة 

 .)1ان سٚىخ زقى 

 

 ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخ: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

يهىا أيب يؼدل  570.6يزسا قٕق ظىؼ انجؾسا ٔٚجهغ انًؼدل انعُٕ٘ نأليىبز قٛٓب ؽٕانٙ  407ػهٗ ازرلبع  ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٚخرقغ 

أزٚاظا   –)ٔؽادح َظاى انًؼهٕيابد انغتساقٛاخ     %61وٕثخ انُعاجٛخ ؽإانٙ   دزعخ يئٕٚخا ٔٚجهغ يؼدل انس 18دزعبد انؾسازح قٛفم لنٗ 

2012.)  

 

٘ رى رأظٛط  ٌ ٔوا 1996ػابو   ثٛاذ ػإز انزؾزاب   قاٙ   انًغهط انقاسٔ قجام انعاهىخ   ا راى رؼٛٛآُى ياٍ    أػمابء  9ياٍ  انًغهاط انؾابنٙ    ٚزكإ

 كًاب  ُؼهاٍٛ. ن نًؽازس   ديبد اانلًٍ يغهط  ٔٚقغ .دائى يهك ٕٚعد نهًغهط يقسٔ قٙ انًغهطا يٕظلٍٛ 6ٔٚؼًم  اانٕوُٛخ انلهعىُٛٛخ

 (.2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزبيغهط قسٔ٘ ) ًزهك انًغهط ظٛبزح نغًغ انُلبٚبدٚال 

 

 قٕو ثٓبا يب ٚهٙ:ٚ انزٙ انًغهط انقسٔ٘ٔيٍ يعئنٛبد 

 

 كبنًٛبِ( رٕقٛس خديبد انجُٛخ انزؾزٛخ(  . 
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 ا ٔرقدٚى ان ديبد االعزًبػٛخ.عًغ انُلبٚبد 

 الد.رٕقٛس ٔظبئم يٕاـ 

 

 

 َجزح ربسٚخٛخ
 

ثٛذ ػٕز انزؾزبا اظى كُؼبَٙ قدٚى ٔثًؼُٗ ثٛذ انُٕزا كًب ذكس أٌ اظًٓب ٚؼُاٙ ثٛاذ انٓؽاٛىا ٔقاد ذكاس قاٙ كزابة ثالدَاب قهعاىٍٛ أَٓاب           

ٔٚؼإد رابزٚإ لَؽابء انزغًاغ لناٗ       ا(2011ا ثٛاذ ػإز انزؾزاب    )يغهط قسٔ٘ لؽدٖ يدٌ انُجٙ ظهًٛبٌ انعجغا ٔقد ػًم رؾفُٛبد قٛٓب

ٙ ا لنٗ عد ٔاؽد ْٕٔ% يُٓى 85 ؼٕد أـٕلقز أيب ظكبَٓب دواانق ٘  ) اانًؽابق ( )اَظاس انفإزح   2011ا ثٛاذ ػإز انزؾزاب    يغهاط قاسٔ

  (.1زقى 

 ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخ يٍ يُظش: 1 صٕسح

 

 

 األيبكٍ انذُٚٛخ ٔاألصشٚخ
 

أياب ثبنُعاجخ نأليابكٍ     .صالصخ يعبعداْى: يعغد أثٕ ثكس انفدٚقا يعغد اندػٕحا ٔيعغد ثالل ثٍ زثابػ  زبثٛذ ػٕز انزؾٕٚعد قٙ قسٚخ 

ٌ     : بياٍ اٜصابزا أًْٓا    قٕٛعد قٙ انقسٚخ ثؼمب ٔانًُبوق األصسٚخ قٙ انقسٚخ ا كًاب ٕٚعاد لاسٚؼ انؽاٛإ     خسثاخ خالثاخا ٔخسثاخ لػجٛاس عاب

 (.2َظس ان سٚىخ زقى ا) (2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب)يغهط قسٔ٘  عًؼخ ٔانؽٛإ ػٕز
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 ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ : انًٕالغ انشئٛغخ فٙ 2خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

 انغكبٌ 
 

ثٛاذ ػإز   أٌ ػادد ظاكبٌ قسٚاخ     ا2007ثٍٛ انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽفابء انلهعاىُٛٙ قاٙ ػابو     

أظاسحا ٔػادد انٕؽاداد     804َعاًخ ياٍ اإلَابسا ٔٚجهاغ ػادد األظاس        2,001ٔ َعًخ يٍ انركٕزا 2,108َعًخا يُٓى  4,109ثهغ  ؾزبانز

 ٔؽدح. 882انعكُٛخ 

 

 انفئبد انؼًشٚخ ٔانغُظ

 

كًااب ٚهااٙ:  ا كااب2007ٌنؼاابو  ثٛااذ ػاإز انزؾزاابأظٓااسد ثٛبَاابد انزؼااداد انؼاابو نهعااكبٌ ٔانًعاابكٍا أٌ رٕشٚااغ انلئاابد انؼًسٚااخ قااٙ قسٚااخ  

ٔ  64 -15% لًٍ انلئخ انؼًسٚخ 58.5ػبيبا  15% لًٍ انلئخ انؼًسٚخ أقم يٍ 38.1 ػبياب   65% لاًٍ انلئاخ انؼًسٚاخ    3.2ػبيابا 

%ا َٔعاجخ اإلَابس   51.3ا أ٘ أٌ َعاجخ اناركٕز   100: 105.3قًب قٕق. كًب أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ اناركٕز نإلَابس قاٙ انقسٚاخا ْاٙ      

48.7.% 

 

 انؼبئالد

 
ػبئهخ ظهًٛبٌا ػبئهخ عبد اهللا ػبئهاخ ثادزاٌا ػبئهاخ أثإ ػهجاّا ػبئهاخ انؾاظ        يٍ ػدح ػبئالدا ْٔٙ:  ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ ظكبٌ  ٚزأني

 .(2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) ػبئهخ لٛي اهللٔ ػجد اهلل
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 انٓغشح

 
ػبئالد قد ْبعسٔا  10قسٚخ ثٛذ ػٕز انزؾزبا أٌ ُْب  ٙ ق انقدض )أزٚظ( –انر٘ قبو ثّ يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ  ثٍٛ انًعؼ انًٛداَٙ

 .(2011يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا ) 2000أٔ رسكٕا انقسٚخ يُر ثداٚخ اَزلبلخ األقفٗ ػبو 

 

 

 لغبع انزؼهٛى
 

غًإع  %. ٔياٍ ي 80 يُٓاب  %ا ٔقاد ؼاكهذ َعاجخ اإلَابس     7.4ا ؽإانٙ  2007ػبو  ثٛذ ػٕز انزؾزبظكبٌ قسٚخ ثهتذ َعجخ األيٛخ ندٖ 

% آَاإا دزاظاازٓى  32.7% آَاإا دزاظاازٓى االثزدائٛااخا   29.2% ٚعاازىٛؼٌٕ انقااساءح ٔانكزبثااخا  10.3انعااكبٌ انًزؼهًااٍٛا كاابٌ ُْااب   

ثٛاذ ػإز   قسٚاخ  ا ٚجٍٛ انًعزٕٖ انزؼهًٛٙ قٙ 1% إَٓا دزاظزٓى انؼهٛب. انغدٔل زقى  7.3% إَٓا دزاظزٓى انضبَٕٚخا ٔ 13اإلػدادٚخا 

 .2007ٔانزؾفٛم انؼهًٙ نؼبو  ا ؽعت انغُطانزؾزب

 

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

 أيٙ انغُظ

ٚؼشف 

انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

 صبَٕ٘ إػذاد٘ اثزذائٙ
دثهٕو 

 يزٕعظ
 ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو 

 ػبنٙ
 حدكزٕسا يبعغزٛش

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 1,532  -  2 10 2 67 36 193 538 501 138 45 ركٕس

 1,491 1  -  2 1 51 50 200 452 381 173 180 إَبس

 3,023 1 2 12 3 118 86 393 990 882 311 225 انًغًٕع

 ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007ا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا 2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعىُٛٙا  انًصذس:

 

ٙ  2010/2011قاٙ انؼابو اندزاظاٙ     ثٛاذ ػإز انزؾزاب   قًٛب ٚزؼهق ثًيظعبد انزؼهٛى األظبظاٛخ ٔانضبَٕٚاخ قاٙ    أيب  صالصاخ   انقسٚاخ  ا قٕٛعاد قا

رؽاس    ا كًاب ال ٕٚعاد أٚاخ زٚابق نألولابل قاٙ انزغًاغ       يٍ قجم ٔشازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ انلهعاىُٛٛخ ى ٚزى لدازرٓ ايدازض ؽكٕيٛخ

 (.2)اَظس انغدٔل زقى  (2011زاو اهللا  -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى زؼهٛىػهٛٓب ٔشازح انزسثٛخ ٔان

 

 2010/2011حغت َٕع انًذسعخ ٔانغٓخ انًششفخ نهؼبو انذساعٙ  ثٛذ ػٕس انزحزب: رٕصٚغ انًذاسط فٙ 2عذٔل 

 َٕع انًذسعخ انغٓخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 لَبس ؽكٕيٛخ ثُبد ثٛذ ػٕز انزؾزب األظبظٛخيدزظخ 

 ذكٕز ؽكٕيٛخ ذكٕز ثٛذ ػٕز انزؾزب األظبظٛخخ يدزظ

 لَبس ؽكٕيٛخ انؽٛإ يؾًد انؽبيٙ انضبَٕٚخ نهجُبديدزظخ 
 .2011زاو اهللا  -يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انًصذس:

 

   ٙ ًاخ  يؼهًاب ٔيؼه  61ٔوبنجاخا ٔػادد انًؼهًاٍٛ     وبنجاب  983ا ٔػادد انىاالة   ـالب  38 ثٛاذ ػإز انزؾزاب    ٚجهغ ػدد انفالٕ  اندزاظاٛخ قا

ثٛاذ ػإز   قسٚاخ   يادازض ؼادل ػادد انىاالة نكام يؼهاى قاٙ       ٔرغادز اإلؼابزح ُْاب لناٗ أٌ ي    . (2011ا زاو اهلل -)يدٚسٚخ انزسثٛاخ ٔانزؼهاٛى  

 .(2011زاو اهللا  -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى وبنجب ٔوبنجخ قٙ كم ـي 26وبنجب ٔوبنجخا ٔرجهغ انكضبقخ انفلٛخ  16 ٚجهغ انزؾزب

 

نًدزظخ ذكٕز ثٛذ ػٕز  ٔعٕد ؽٕاعص وٛبزح ٔدائًخلنٗ يمبٚقبد قٕاد االؽزالل يٍ  ثٛذ ػٕز انزؾزب كًب ٚزؼسق والة قسٚخ

 .(2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب)يغهط قسٔ٘  ٔيدزظخ ارؾبد ـلب انضبَٕٚخ اانزؾزب األظبظٛخ

 

انضبَٕٚخ قٙ قسٚخ ـلبا ؽٛش يدزظخ لرؾبد ـلب لنٗ  انىالة ٚزٕعٌٕٓقٙ انزغًغا قإٌ  قٙ ؽبل ػدو رٕقس لؽدٖ انًساؽم انزؼهًٛٛخ

 .(2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب)يغهط قسٔ٘  كى 2رجؼد ػٍ انزغًغ ؽٕانٙ 

 

 : أًْٓبا (2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) ثؼك انؼقجبد ٔانًؽبكم ثٛذ ػٕز انزؾزبكًب ٕٚاعّ قىبع انزؼهٛى قٙ قسٚخ 

 

 .ردْٕز ؽبنخ انتس  انفلٛخ 
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 ثبإللبقخ لنٗ ي زجساد ؽبظٕة. اػدو رٕقس ي زجساد ػهًٛخ قٙ انًدازض 

 .ًٙٛلؼي انكبدز انزؼه 

 .ػدو اْزًبو أٔنٛبء األيٕز ثزؼهٛى أثُبئٓى 

 

 لغبع انصحخ
 

ػٛبدح ثٛذ ػٕز انزؾزاب انفاؾٛخا ػٛابدح وجٛات ػابو ؽكٕيٛاخا       انقهٛم يٍ انًساقق انفؾٛخا ؽٛش ٕٚعد  ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ قٙ س زٕقر

ٔقاٙ ؽابل ػادو رإقس ان اديبد انفاؾٛخ انًىهٕثاخ قاٙ انقسٚاخا قاإٌ انًسلاٗ             .خبـاخ  ٛدنٛخٔأخسٖ ربثؼخ نٕكبنخ انتٕس اندٔنٛاخا ٔـا  

يغهاط  ) كاى  16ػاٍ انزغًاغ ؽإانٙ     اٌقاٙ يدُٚاخ زاو اهللا ؽٛاش ٚجؼاد     ٔيسكص ـؾٙ زاو اهلل يعزؽلٗ زاو اهلل انؾكٕيٙٚزٕعٌٕٓ لنٗ 

 .(2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٔ٘

 

 ا أًْٓب: (2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) يٍ ثؼك انًؽبكم ٔانؼقجبد بثٛذ ػٕز انزؾزٕٚاعّ قىبع انفؾخ قٙ قسٚخ  

 

 . ػدو رٕقس ظٛبزح لظؼب 

 .ػدو ٔعٕد األوجبء وٕال أٚبو األظجٕع 

 .ػدو رٕقس أعٓصح وجٛخ يزىٕزح 

 .ػدو رٕقس ي زجساد وجٛخ 

 .ػدو رٕقس األدٔٚخ يؼظى أٚبو انؽٓس 

 صُبء انؼًم.اَؼداو يساقجخ انًٕظلٍٛ يًب ٚيد٘ لنٗ انزعٛت أ 

 

 

 األَشغخ االلزصبدٚخ
 

% ياٍ انقإٖ انؼبيهاخ    50ا ؽٛش ٚعزٕػت ظٕق انؼًم اإلظسائٛهٙػهٗ ػدح قىبػبدا أًْٓب  ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ ٚؼزًد االقزفبد قٙ 

 (.1)اَظس انؽكم زقى  (2011 اثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘)

 

ٌ     ثٓاد   2011ٙ ظاُخ  ثّ يؼٓد أزٚظ قا  انر٘ قبو ٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙ رٕشٚاغ األٚاد٘ انؼبيهاخ     رؾقٛاق اندزاظاخ انؾبنٛاخا ثاأ

 ا يب ٚهٙ:ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٚخؽعت انُؽبن االقزفبد٘ قٙ 

 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ 50ظٕق انؼًم اإلظسائٛهٙا ٔٚؽكم %. 

  د٘ انؼبيهخ% يٍ األ30ٚقىبع انصزاػخا ٔٚؽكم. 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ11قىبع انًٕظلٍٛا ٔٚؽكم %. 

  يٍ األٚد٘ انؼبيهخ6قىبع انزغبزحا ٔٚؽكم %. 

 يٍ األٚد٘ انؼبيهخ2ا ٔٚؽكم قىبع ان ديبد %. 

 يٍ األٚد٘ انؼبيهخ1ا ٔٚؽكم قىبع انفُبػخ %. 
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 ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ : رٕصٚغ انمٕٖ انؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبد٘ فٙ 1شكم 

 
  2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب : يغهط قسٔ٘انًصذس

 

ّ يؾام نجٛاغ ان مابز     اي جاص  ايهؾًاخ  ثقبناّا  25 ٔانزغبزٚاخ قٕٛعاد قاٙ انزغًاغ     االقزفابدٚخ  انًُؽاتد يٍ ؽٛش أيب  يؾاالد   7ا ٔانلٕاكا

ٌ   اانً زهلاخ  نزقادٚى ان اديبد   يؾاالد  6نإ( ٔأنًَٕٛإوا شعابط...ا  )ؽادادحا   هفُبػبد انًُٓٛخن ٙ  ٔ يؼفاسح شٚزإ يغهاط  ) يؽازم شزاػا

 .(2011قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا 

 

ٔقاد رجاٍٛ أٌ    .(2011ا ثٛاذ ػإز انزؾزاب    يغهط قسٔ٘)% 30لنٗ  2011قٙ ػبو  ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ قٙ ذ َعجخ انجىبنخ ٔـهٔقد 

٘  ) انلئخ االعزًبػٛخ األكضس رمسزا قٙ انقسٚخ َزٛغخ اإلعاساءاد اإلظاسائٛهٛخ   ْاٙ ػهاٗ انُؾإ    ا (2011ا ثٛاذ ػإز انزؾزاب    يغهاط قاسٔ

 اٜرٙ:

 

 .ٙظٕق انؼًم اإلظسائٛه 

 صزاػخ.قىبع ان 

 .قىبع انزغبزح 

 .قىبع ان ديبد 

 انفُبػخ. قىبع 

 

 

  انمٕٖ انؼبيهخ

 

% يٍ 33.8ا أٌ ُْب  2007ػبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعىُٛٙ أظٓسد ثٛبَبد انزؼداد انؼبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 49.4َؽٛىٍٛ اقزفبدٚب )يُٓى  % يٍ انعكبٌ رٛس66.1% ٚؼًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  82انعكبٌ كبَٕا َؽٛىٍٛ اقزفبدٚب )يُٓى 

 (. 3)اَظس انغدٔل زقى  % يٍ انًزلسرٍٛ ألػًبل انًُصل(36.2انىالةا ٔ
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 2007 ،انؼًم ثمٕٖ ٔانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 10) ثٛذ ػٕس انزحزب عكبٌ :3عذٔل 

 انغُظ

 غٛش َشٛغٍٛ الزصبدٚب َشٛغٌٕ الزصبدٚب

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 ٚؼًم

ػٍ  ػبعم

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبعم ػٍ 

انؼًم )نى 

ٚغجك نّ 

 انؼًم(

 انًغًٕع

عبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

ٔال ٚجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًٕع أخشٖ

 1,532 3 620 49 19 99 2 451 909 81 80 748 ركٕس

 1,491 1 1,378 24 4 92 722 536 112 21 2 89 إَبس

 3,023 4 1,998 73 23 191 724 987 1,021 102 82 837 ًغًٕعان

ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007 -ا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبك2009ٍانغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعىُٛٙا  انًصذس:  

 

 

 لغبع انضساػخ
 

 دًَٔاب أزاق ظاكُٛخ   773ٔ نهصزاػاخ ْاٙ أزاق قبثهاخ    دَٔاى  4,064دًَٔابا يُٓاب    5,653ؽإانٙ   ثٛاذ ػإز انزؾزاب    قسٚاخ رجهغ يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚىخ زقى 4)اَظس انغدٔل زقى 

 

 (ثبنذَٔى انًغبحخ) 2010نؼبو  ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخ فٙ األساضٙ اعزؼًبالد: 4 عذٔل

يغبحخ 

انًغزٕعُبد 

ٔانمٕاػذ 

 انؼغكشٚخ

ٔيُغمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبعك 

انصُبػٛخ 

 ٔانزغبسٚخ

األساضٙ 

 انًفزٕحخ

انغبثبد 

خانحشعٛ  

ثشن 

 يبئٛخ

 يغبحخ األساضٙ انضساػٛخ

(46064)  
يغبحخ 

األساضٙ 

 انغكُٛخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهٛخ

 يٕعًٛخ
 انًشاػٙ

ثٕٛد 

 ثالعزٛكٛخ

صساػبد 

 دائًخ

25 55 737 0 0 815 0 1 3,248 773 5,653 

 2012ا ظأزٚ - ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:   
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 ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ : اعزؼًبالد األساضٙ ٔيغبس عذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 3خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 
أكضاس  ٔٚؼزجاس انلقإض   . ثٛاذ ػإز انزؾزاب   قسٚاخ  جؼهٛاخ ٔانًسٔٚاخ انًكؽإقخ قاٙ     ان ان مسأاديٍ  ا ٚجٍٛ األَٕاع انً زهلخ5 انغدٔل زقى

 انقسٚخ.قٙ  األَٕاع شزاػخ

 
 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ ٔانًشٔٚخ انًكشٕفخ، فٙ ٔاد انجؼهٛخ خضش: يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثبن5عذٔل    

اءخضشانجمٕنٛبد ان األثصبل خضشٔاد أخشٖ انًغًٕع انٕسلٛخ ٔادخضشان  ٔاد انضًشٚخخضشان   

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

0 210 0 5 0 15 0 55 0 0 0 135 

 2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعىُٛٛخانًصذس   
 

 انصٚزٌٕ ثصزاػخ ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ  رؽزٓسؽٛش  .ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ ؼغبز انًضًسح ٔيعبؽبرٓب قٙ ا ٚجٍٛ إَٔاع األ6انغدٔل زقى 

 . زٌٕصٚيصزٔػخ ثأؼغبز ان بدًَٔ 2,648 ؽٕانٙؽٛش ٕٚعد 

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ خ ثبألشغبس انًضًشح فٙ : يغبحخ األساضٙ انًضسٔػ6عذٔل 

 انضٚزٌٕ انحًضٛبد انهٕصٚبد انزفبحٛبد انغٕصٚبد فٕاكّ أخشٖ انًغًٕع

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

0 2,785 0 93 0 15 0 0 0 29 0 0 0 2,648 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعىُٛٛخانًصذس
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للابقخ لناٗ    .دَٔاىا ٔأًْٓاب انقًاؼ    600 ٌ يعابؽخ انؾجإة رجهاغ   إا قا ثٛاذ ػإز انزؾزاب   قسٚاخ  أيب ثبنُعجخ نهًؾبـٛم انؾقهٛخ ٔانؼهلٛخ قاٙ  

 (.7)أَظس انغدٔل زقى  لٕلان يعبؽبد يٍ انجقٕنٛبد انغبقخا يضمشزاػخ 
 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ ٔانؼهفٛخ انًخزهفخ فٙ  : يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثبنًحبصٛم انحمهٛخ7عذٔل 

 انًغًٕع
يحبصٛم 

 أخشٖ

يحبصٛم 

 يُجٓخ
 ثمٕنٛبد عبفخ يحبصٛم صٚزٛخ يحبصٛم ػهفٛخ

أثصبل ٔدسَبد 

 ٔعزٔس
 انحجٕة

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

0 796 0 0 0 0 0 95 0 10 0 63 0 28 0 600 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعىُٛٛخانًصذس

 
انًعؼ  قٙ انًعبؽبد انصزاػٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاػخ ٔأزقبو أزٚظ )َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ(ا لنٗ أٌ الخزال ا ٔٚسعغ

ػهٗ رؼسٚي انًعبؽبد انصزاػٛخ  ( اظزُد2010انغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعىُٛٙ )ٔشازح انصزاػخ ٔانًٛداَٙ انر٘ رى يٍ قجم 

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

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛغ. ثؼك انصزاػٛخ انزٙ رٕعد قٛٓبانًُبوق انؾمسٚخ ٔانًُبوق  انعبئدح قٙ ـتٛسح انؾغى انصزاػٛخ األزالٙ

 ْٔرا األزالٙ انلهعىُٛٛخ انًؾزهخ قٙ عًٛغ أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاػبدٔيغصأح ) يهكٛبد ـتٛسح ػبنٛخ يٍ ٔعٕد َعجخكزؽي قب

 .ٕٚلؼ انلسق قٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاػٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 

ٍ 1 أٌ انقادض )أزٚاظ(ا   –ؼٓاد األثؾابس انزىجٛقٛاخ    انر٘ قبو ثّ ي ٔرجٍٛ يٍ انًعؼ انًٛداَٙ ٌ  % يا ٚقٕيإٌ  ثٛاذ ػإز انزؾزاب    قسٚاخ   ظاكب

 (.8)اَظس انغدٔل زقى ( 2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزبٔرٛسْب )يغهط قسٔ٘  انًبػصٔاألرُبو ٔ األثقبز ثزسثٛخ انًبؼٛخا يضم

 

 ثٛذ ػٕس انزحزبلشٚخ : انضشٔح انحٕٛاَٛخ فٙ 8عذٔل 

ضانذعبط انجٛب خالٚب َحم  األثمبس* األغُبو انًبػض انغًبل انخٕٛل انحًٛش انجغبل انذعبط انالحى 

31 8,600 91,600 0 0 0 0 190 492 17 

 ٌرؽًم األثقبزا انؼغٕلا انؼغالدا ٔانضٛسا. 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاػخ انلهعىُٛٛخانًصذس

 

    ٙ ( )اَظااس 2011)يغهاط قااسٔ٘ ثٛاذ ػاإز انزؾزابا     شزاػٛااخكاى واسق    18ا قٕٛعاد ؽاإانٙ  قسٚااخان أياب ياٍ ؽٛااش انىاسق انصزاػٛااخ قا

 (.9انغدٔل زقى 

 ٔأعٕانٓبلشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب  فٙ انضساػٛخ انغشق حبنخ ٚجٍٛ: 9عذٔل 

 ل )كى(انغٕ حبنخ انغشق انضساػٛخ

 - ـبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 3 ـبنؾخ نعٛس انزساكزٕزاد ٔاٜالد انصزاػٛخ ققه

 13 ـبنؾخ نًسٔز اندٔاة ققه

 2 رٛس ـبنؾخ

 2011يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا انًصذس: 

 

 :با أًْٓ(2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب)يغهط قسٔ٘  ثؼك انًؽبكم ٔانؼقجبد ثٛذ ػٕز انزؾزبٚؼبَٙ انقىبع انصزاػٙ قٙ قسٚخ 

 

 .ػدو انقدزح ػهٗ انٕـٕل لنٗ األزالٙ انصزاػٛخ 

 .ِػدو رٕقس يفبدز انًٛب 

 .ػدو رٕقس زأض انًبل 

 ػًبنخ. ػدو رٕقس 

 .يؽكهخ انزعٕٚق 

 . ازرلبع أظؼبز األػال 

 .ٍٛقهخ ان جساد ندٖ انًصازػ 

 .قهخ انًساػٙ انىجٛؼٛخ 
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 لغبع انًؤعغبد ٔانخذيبد 

  
عًؼٛبد رقدو خديبرٓب نً زهاي قئابد   ٔ يؾهٛخ نكٍ ٕٚعد ػدح ييظعبد .ؾكٕيٛخان ًيظعبدان يٍ أٚخ ثٛذ ػٕز انزؾزبٕٚعد قٙ قسٚخ ال 

 يُٓب:  ا (2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) ٔرٛسْبالد صقبقٛخ ٔزٚبلٛخ انًغزًغا ٔقٙ ػدح يغب
  

  ٔرقادٚى   انقسٚاخ ا ثٓد  االْزًابو ثقمابٚب   انؾكى انًؾهٙ ٔشازح ا يٍ قجمو1996رأظط ػبو  :لشٔ٘ ثٛذ ػٕس انزحزبيغهظ

 كبقخ ان ديبد لنٗ ظكبَٓب.

  ٘نقسٚخا ٔؽبنٛب يعغم قٙ ٔشازح انؽاجبة ٔانسٚبلاخا   يٍ قجم ؼجبة اا و1971رأظط ػبو انشٚبضٙ:  ثٛذ ػٕس انزحزبَبد

 ٔٚؼُٗ انُبد٘ ثبألَؽىخ انسٚبلٛخ ٔانضقبقٛخ نهؽجبة.

  وا ياٍ قجام انًغهاط انقاسٔ٘ا ٔٚؼُاٗ ثؽائٌ انًاسأح قاٙ انقسٚاخ ٔػًام           2007رأظط ػابو   ثٛذ ػٕس انزحزب: َغٕ٘يشكض

 دٔزاد قٙ انزفُٛغ انترائٙ ٔثُبء انقدزاد.

 ٔرؼُٗ ثؽئٌ انًسأح قٙ انقسٚخ.وا 2000رأظعذ ػبو : نغُخ انًشأح 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًصبدس انغجٛؼٛخ 
 

 انكٓشثبء ٔاالرصبالد

 

انًفدز انسئٛط نهكٓسثبء  انقدضا ٔرؼزجس ؼسكخ كٓسثبء يؾبقظخ و 1984ؼجكخ كٓسثبء ػبيخ يُر ػبو  ثٛذ ػٕز انزؾزبقسٚخ ٕٚعد قٙ 

ٕٚاعّ انزغًاغ ثؼاك انًؽابكم قاٙ يغابل انكٓسثابءا       ٔ .%99ؽجكخ انكٓسثبء لنٗ . ٔرفم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انًٕـٕنخ ثقسٚخقٙ ان

  أًْٓب:

 

 .لؼي انزٛبز انكٓسثبئٙ ٔاَقىبع انكٓسثبء خبـخ قٙ قفم انؽزبء 

 .يسٔز ؼجكخ انمته انؼبنٙ ثبنقسة يٍ انًُبوق انعكُٛخ 

 .قدو ؼجكخ انكٓسثبء 

 .ازرلبع أظؼبز انكٓسثبء 

 

ٙ رؼًام ياٍ خاالل يقعاى     ا يؼاجكخ ْابر   نقسٚخكًب ٔٚزٕقس قٙ ا % ياٍ انٕؽاداد انعاكُٛخ يٕـإنخ ثؽاجكخ      40ٔرقسٚجاب   انقسٚاخا داخام   آنا

 (.2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) انٓبري

 

 انُمم ٔانًٕاصالد

 

نزاٙ  ا ٔيٍ انؼٕائاق ا انًٕاوٍُٛ رقٕو ث ديخ قبََٕٛخ رٛس ظٛبزح 200ٔ اػبيخ ثبـبد 4ربكعٛبدا  10 ثٛذ ػٕز انزؾزبٚزٕقس قٙ قسٚخ  

 (.2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘) ٔعٕد عداز انلفم انؼُفس٘ا ٔػدو أْهٛخ انىسق انسئٛعخ ارٕاعّ ظكبٌ انقسٚخ أصُبء انزُقم

٘ ) انلسػٛخكى يٍ انىسق  8كى يٍ انىسق انسئٛعخا ٔ 7قٕٛعد قٙ انقسٚخ  اقسٚخيب ثبنُعجخ نؽجكخ انىسق قٙ انأ ثٛاذ ػإز    يغهط قاسٔ

 (.10عدٔل زقى أَظس ) (2011 اانزؾزب

 

 ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخ فٙ انغشق حبنخ: 10 عذٔل

 عٕل انغشق )كى(
 انذاخهٛخ انغشقحبنخ 

 سئٛغخ فشػٛخ

 ٔيؼجدح. حوسق عٛد .1 - -

 وسق يؼجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 7 3

 وسق رٛس يؼجدح. .3 - 5

 2011 اثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘انًصذس: 
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 انًٛبِ

 

ٔرفاام َعااجخ  1995يُار ػاابو  ثبنًٛاابِ ػجاس ؼااجكخ انًٛاابِ انؼبيااخ  ثٛاذ ػاإز انزؾزااب  ثزصٔٚااد ظااكبٌ قسٚااخ  دائااسح يٛاابِ انماالخ انتسثٛاخ رقإو  

 (.2011% )يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا 98انٕؽداد انعكُٛخ انًٕـٕنخ ثؽجكخ انًٛبِ انؼبيخ لنٗ 

 

ا (2011قاسٔ٘ ثٛاذ ػإز انزؾزابا     يغهاط  أناي يزاس يكؼات/ انعاُخ )     140ؽإانٙ   2010ٔقد ثهتاذ كًٛاخ انًٛابِ انًاصٔدح نهقسٚاخ ػابو       

قسٚاخ  ُْٔب رغدز اإلؼابزح لناٗ أٌ انًإاوٍ قاٙ      .نزسا/ انٕٛو 93ؽٕانٙ  ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٚخٚجهغ يؼدل رصٔٚد انًٛبِ نهلسد قٙ ٔثبنزبنٙ 

ْٔارِ رًضام انلبقاد    %ا 35ال ٚعزٓهك ْرِ انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔذنك ثعجت انلبقد يٍ انًٛابِا ؽٛاش رفام َعاجخ انلبقاد لناٗ       ثٛذ ػٕز انزؾزب 

ثٛاذ  قسٚاخ  ػُد انًفدز انسئٛط ٔخىٕن انُقم انسئٛعخ ٔؼجكخ انزٕشٚغ ٔػُد انًُصل ٔثبنزبنٙ ٚجهغ يؼدل اظزٓال  انلاسد ياٍ انًٛابِ قاٙ     

انؾاد األدَاٗ   أقام ثكضٛاس ثبنًقبزَاخ ياغ     ٔٚؼزجاس ْارا انًؼادل     (.2010)يغهاط قاسٔ٘ ثٛاذ ػإز انزؾزابا       نزاسا قاٙ انٛإو    61 ػٕز انزؾزاب 

ثئاس   200 قسٚاخ ثٛاذ ػإز انزؾزاب    ٕٚعاد قاٙ   كًاب   نزاس نهلاسد قاٙ انٛإو.     100سػ يٍ قجم يُظًخ انفؾخ انؼبنًٛخ ٔانر٘ ٚفام لناٗ   انًقز

ؼاٛكم /يزاس يكؼات )يغهاط قاسٔ٘ ثٛاذ ػإز         2.86 ظاؼس انًزاس انًكؼات نهًٛابِ ياٍ انؽاجكخ انؼبياخ        غيُصنٙ نغًغ يٛبِ األيىبزا ٔٚجه

 (.2011انزؾزبا 

 

 انصشف انصحٙ

 

ٙ  نهؼاجكخ   ثٛاذ ػإز انزؾزاب   س قاٙ قسٚاخ   ٚزٕقال  ٌ    فاس  انفاؾ انؾلاس االيزفبـاٛخ نهاز هؿ ياٍ انًٛابِ انؼبدياخ        ؽٛاش ٚعاز دو انعاكب

 (.2011)يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا 

 

ٔانزاٙ  يزاسا يكؼجابا    200ٔاظزُبدًا لنٗ رقدٚساد االظازٓال  انٛإيٙ ياٍ انًٛابِ نهلاسدا رقادز كًٛاخ انًٛابِ انؼبدياخ انُبرغاخ ٕٚيٛاًب ثؾإانٙ             

نزاسا قاٙ    42يزس يكؼت ظًُٕٚب. أيب ػهٗ يعزٕٖ انلسد قٙ انقسٚخا ققد قدز يؼدل لَزبط انلسد يٍ انًٛابِ انؼبدياخ ثؾإانٙ    أني  73 رؼبدل

ٔيٍ انغدٚس ثبنركس أٌ انًٛبِ انؼبديخ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب قٙ انؾلس االيزفبـٛخ ٚازى رلسٚتٓاب ثٕاظاىخ ـآبزٚظ انُماؼا ٔياٍ صاى        انٕٛو. 

ُْٔاب رغادز اإلؼابزح لناٗ أَاّ ال ٚازى يؼبنغاخ انًٛابِ         دٌٔ يساػبح نهجٛئخ.  هؿ يُٓب قٙ انًُبوق انًلزٕؽخ أٔ قٙ األٔدٚخ انًغبٔزحٚزى انز 

)قعاى أثؾابس انًٛابِ     انؼبديخ انُبرغخ ظٕاء ػُد انًفدزا أٔ ػُاد يٕاقاغ اناز هؿ يُٓابا يًاب ٚؽاكم خىاسًا ػهاٗ انجٛئاخ ٔانفاؾخ انؼبياخ           

 .(2012أزٚظا  -ٔانجٛئخ 

 

 انُفبٚبد انصهجخ

 

انغٓخ انسظًٛخ انًعئنخ ػٍ لدازح انُلبٚابد انفاهجخ انُبرغاخ ػاٍ انًإاوٍُٛ ٔانًُؽاتد انزغبزٚاخ         ثٛذ ػٕز انزؾزبيغهط قسٔ٘  ٚؼزجس

 (.2011)يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا  ٔانفُبػٛخ قٙ انقسٚخا ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛب ثغًغ انُلبٚبد ٔانز هؿ يُٓب

 

ٚخ ثٛذ ػٕز انزؾزب يٍ خدياخ لدازح انُلبٚابد انفاهجخا ؽٛاش ٚازى عًاغ انُلبٚابد انُبرغاخ ػاٍ انًُابشل ٔانًيظعابد            ُٚزلغ يؼظى ظكبٌ قس

ا األظاجٕع ياسرٍٛ قاٙ   ثٕاقاغ  انًغهاط انقاسٔ٘   ٔانًؾالد انزغبزٚخ ٔانعبؽبد انؼبيخ قٙ أكٛبض ثالظزٛكٛخا ٔيٍ صى ٚزى عًؼٓاب ياٍ قجام    

ا ؽٛذ ٚزى انز هؿ ياٍ انُلبٚابد قاٙ    كى ػٍ انزغًغ 2انًالقٙ ان بؾ ثبنقسٚخ ٔانر٘ ٚجؼد ٔاد َٔقهٓب ثٕاظىخ ظٛبزح انُلبٚبد لنٗ يكت 

 (2011)يغهط قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا  ْرا انًكت ػٍ وسٚق ؽسقٓب

 

ٔثبنزابنٙ   كتاىا  0.7 ثٛذ ػٕز انزؾزبأيب قًٛب ٚزؼهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا قٛجهغ يؼدل لَزبط انلسد انٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انفهجخ قٙ قسٚخ 

 -)قعى أثؾبس انًٛبِ ٔانجٛئخ  وُب ظًُٕٚب. 1,050أ٘ ثًؼدل  اوٍ 2.9رقدز كًٛخ انُلبٚبد انفهجخ انُبرغخ ٕٚيٛب ػٍ ظكبٌ انقسٚخ ثؾٕانٙ 

 .(2012أزٚظا 

 

 األٔضبع انجٛئٛخ

 
ب ٔلٚغبد ؽهٕل نٓبا ٔانزاٙ ًٚكاٍ   انًؾبقظخ يٍ ػدح يؽبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يؼبنغزٓ ثهداد ٔقسٖكتٛسْب يٍ  ثٛذ ػٕز انزؾزب قسٚخرؼبَٙ 

 ؽفسْب ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًٛبِ

 

 ِا ٔٚؼٕد ذنك نؼدح أظجبةا يُٓب:قسٚخان ػٍنلزساد وٕٚهخ قٙ قفم انفٛي يٍ قجم دائسح يٛبِ انملخ انتسثٛخ  اَقىبع انًٛب 

 .انًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ ػهٗ يفبدز انًٛبِ انلهعىُٛٛخ .1
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 ذنك ثعجت رهي انؽجكخ ٔقديٓب.  ازرلبع َعجخ انلبقد قٙ ؼجكخ انًٛبِا ٔ .2
 

 ػدو ٔعٕد خصاٌ يٛبِ ػبو قٙ انقسٚخ. 

 

 إداسح انًٛبِ انؼبديخ

 

نهز هؿ يٍ انًٛبِ انؼبديخا ٔقٛبو ثؼك انًٕاوٍُٛ  اظز داو انؾلس االيزفبـٛخػدو ٔعٕد ؼجكخ ػبيخ نهفس  انفؾٙا ٔثبنزبنٙ 

ءا ثعجت ػدو رًكُٓى يٍ رتىٛخ انزكبنٛي انؼبنٛخ انالشيخ نُمؾٓبا ثزفسٚي انًٛبِ انؼبديخ قٙ انؽٕازع انؼبيخ خبـخ قٙ قفم انؽزب

ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕقٛخ  االيزفبـٛخ كًب أٌ اظز داو انؾلس قسٚخ.ـؾٛخ ٔاَزؽبز األٔثئخ ٔاأليساق داخم ان ثًكبزحٚزعجت 

رِ انًٛبِ يغ انًٛبِ انؼبديخا يًب ٚغؼهٓب رٛس ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب قٙ اٜثبز انًُصنٛخ )آثبز عًغ يٛبِ األيىبز(ا ؽٛش ر زهه ْ

ـبنؾخ نهؽسةا ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ دٌٔ رجىٍٛا ٔذنك ؽزٗ ٚعٓم َلبذ انًٛبِ انؼبديخ لنٗ وجقبد األزقا ٔثبنزبنٙ رغُت 

يٍ انؾلس  اظز داو ظٛبزاد انُمؼ نزلسٚغ انؾلس يٍ ٔقذ لنٗ آخس. كًب أٌ انًٛبِ انؼبديخ رٛس انًؼبنغخ انزٙ ٚزى رغًٛؼٓب

االيزفبـٛخ ثٕاظىخ ظٛبزح انُمؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هؿ يُٓب قٙ يُبوق يلزٕؽخ دٌٔ األخر ثؼٍٛ االػزجبز األلساز انجٛئٛخ 

  ٔانفؾٛخ انُبعًخ ػٍ ذنك.

   

 إداسح انُفبٚبد انصهجخ

 

ناٗ انؼساقٛام انزاٙ رماؼٓب     ا ٔٚؼإد ذناك ثؽاكم زئاٛط ل    انًغابٔزح ٔانزغًؼابد  انقسٚاخ  ػدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ـؾٙ ٔيسكاص٘ ن دياخ   

ظهىبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًيظعبد انٕوُٛخ ٔانزٙ رزؼهق ثإـداز رساخٛؿ إلقبيخ يضم ْرِ انًكجبدا ؽٛش 

أٌ األزالااٙ انًُبظااجخ ناارنك رقااغ لااًٍ يُاابوق )ط(ا ٔانزااٙ ر مااغ نهعااٛىسح اإلظااسائٛهٛخ انكبيهااخ. ثبإللاابقخ لنااٗ أٌ رُلٛاار يضاام ْاارِ   

انًؽبزٚغ ٚؼزًد ػهٗ انزًٕٚم يٍ انادٔل انًبَؾاخ. ٔثبنزابنٙ قاإٌ ػادو رإقس يكات َلبٚابد ـاؾٙ ٚؽاكم خىاسا ػهاٗ انفاؾخ ٔيفادزا               

 نزهٕٚش أؽٕاق انًٛبِ انغٕقٛخ ٔانزسثخ يٍ خالل انؼفبزح انُبرغخ ػٍ انُلبٚبدا قمال ػٍ انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔرؽّٕٚ انًُبظس انىجٛؼٛخ.

 

 عشائٛهٙ أصش إعشاءاد االحزالل اإل
 

 عٛبعٙ فٙ لشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب   انٕضغ انغٕٛ
 

ثااٍٛ انعااهىخ انٕوُٛااخ  1995ثاابنسعٕع لنااٗ ارلبقٛااخ أٔظااهٕ انضبَٛااخ انًيقزااخ ٔانًٕقؼااخ قااٙ انضاابيٍ ٔانؼؽااسٍٚ يااٍ ؼاآس أٚهاإل يااٍ انؼاابو    

دًَٔاب   2078ي ياب يعابؽزّ   انلهعىُٛٛخ ٔلظسائٛما راى رقعاٛى أزالاٙ قسٚاخ ثٛاذ ػإز انزؾزاب لناٗ يُابوق )ة( ٔ)ط(ا ؽٛاش راى رفاُٛ            

% يٍ يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( يٍ أزالٙ انقسٚخ كًُبوق ة ْٔٙ انًُبوق انزٙ رقغ قٛٓب انًعئنٛخ ػٍ انُظبو انؼبو ػهاٗ ػابرق   36.7)

   ٍ  انعااهىخ انٕوُٛااخ انلهعااىُٛٛخ ٔرجقااٗ إلظااسائٛم انعااهىخ انكبيهااخ ػهااٗ األياإز األيُٛااخ ٔرؽااكم يؼظااى انًُاابوق انلهعااىُٛٛخ انًإْٔنااخ ياا

انجهدٚبد ٔانقسٖ ٔثؼك انً ًٛبد. ٔانغدٚس ثبنركس أٌ ربنجٛخ انعكبٌ ٚزًسكصٌٔ قاٙ انًُابوق انًفاُلخ ة ٔانزاٙ رؽاكم َعاجخ لائٛهخ        

ط ْٔاٙ انًُابوق    % يٍ يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبوق63.3دًَٔب ) 3575عدا يٍ انًعبؽخ انكهٛخ نهقسٚخ. قًٛب رى رفُٛي يب يعبؽزّ 

كبيهخ نهؾكٕيخ اإلظسائٛهٛخا أيُٛب ٔلدازٚبا ؽٛش ًُٚغ انجُابء انلهعاىُٛٙ قٛٓاب أٔ االظازلبدح يُٓاب ثاأ٘ ؼاكم ياٍ         انزٙ رقغ رؾذ انعٛىسح ان

األؼااكبل لال ثزفااسٚؼ يااٍ اإلدازح انًدَٛااخ اإلظااسائٛهٛخ. ٔانغاادٚس ثبنااركس أٌ يؼظااى األزالااٙ انٕاقؼااخ قااٙ يُاابوق اطا ْااٙ األزالااٙ   

 .(11عدٔل زقى انصزاػٛخ ٔانًُبوق انًلزٕؽخ )

 

 1995: رصُٛف األساضٙ فٙ لشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب اػزًبدا ػهٗ ارفبلٛخ أٔعهٕ انضبَٛخ 11عذٔل                     

 % يٍ انًعبؽخ انكهٛخ نهقسٚخ انًعبؽخ ثبندَٔى رفُٛي األزالٙ

 0 0 يُبعك أ

 36.7 2078 يُبعك ة

 63.3 3575 يُبعك ط

 0 0 يحًٛخ عجٛؼٛخ

 100 5653 انًغبحخ انكهٛخ
 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 
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 لشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب ٔيًبسعبد االحزالل اإلعشائٛهٙ 

دًَٔب يٍ أزالٙ قسٚخ ثٛذ ػٕز انزؾزب يٍ أعم لقبيخ يعزٕوُخ ثٛذ ْإزٌٔ اإلظاسائٛهٛخ ٔانزاٙ ْاٙ      2ـبدزد لظسائٛم يب يعبؽزّ 

 (.21يعزٕوٍ لظسائٛهٙ )عدٔل زقى  1139الظزٛىبَٙ. ٔٚقىٍ ْرِ انًعزٕوُخ انٕٛو يب ٚصٚد ػٍ عصء يٍ رغًغ علؼبد شئٛي ا

 : انًغزٕعُبد اإلعشائٛهٛخ انًمبيخ ػهٗ أساضٙ لشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب12عذٔل سلى              

ػذد انًغزٕعٍُٛ انمبعٍُٛ فٙ 

 انًغزٕعُخ

انًغبحخ انًصبدسح يٍ 

ثٛذ ػٕس أساضٙ لشٚخ 

 انزحزب

خ عُ

 انزأعٛظ
 اعى انًغزٕعُخ

 ثٛذ ْٕزٌٔ 1977 2 1139

 انًغًٕع ---- 2 1139

 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 

 

 

ٚقمٙ ثمى انكزم االظزٛىبَٛخ انكجسٖ قٙ انملخ انتسثٛخ يضم  2005ٔ كبَذ انؾكٕيخ اإلظسائٛهٛخ قد وسؽذ يؽسٔع قبٌَٕ قٙ انؼبو 

يؼبنّٛ ادٔيٛىاا يغًغ اازئٛٛماا يغًغ اعلؼبد شئٛياا يغًاغ ارإغ ػزفإٌٛاا ٔيغًاغ ايإدػٍٛ ػٛهٛاذا ٔذناك ياٍ         يغًغ ا

خالل لى األزالٙ انزٙ رقٕو ػهٛٓب ْرِ انكزام االظازٛىبَٛخ انكجاسٖ لناٗ لظاسائٛم داخام انغاداز ثبػزجبزْاب عاصءًا ال ٚزغاصأ ياٍ دٔناخ             

كًاب ـاسػ زئاٛط     «ظٛخ ٔاقزفبدْب ٔدًٕٚرساقٛخ انؽؼت انٕٛٓد٘ قٙ اأزالٙ لظاسائٛما قساز عٛد أليُٓب ٔيكبَزٓب انعٛب»لظسائٛم ٔ

 2005انٕشزاء اإلظسائٛهٙ األظجق أزٚٛم ؼبزٌٔ ػُد نقبئّ اناسئٛط األيسٚكاٙ عإزط ثإغ قاٙ انؾابد٘ ػؽاس ياٍ ؼآس َٛعابٌ ػابو            

ا ظإ  رازًكٍ لظاسائٛم ياٍ     2012بء يُاّ قاٙ انؼابو    يجُٛب. ٔيب أٌ ٚزى االَزٓبء يٍ رُلٛر ي ىه عداز انؼصل انؼُفس٘ ٔانًصيغ االَزٓ

لى انكزم االظزٛىبَٛخ انكجسٖ لنٗ ؽدٔدْب ْرا ثبإللابقخ لناٗ انًعازٕوُبد األخاسٖ انٕاقؼاخ راسة انغاداز ٔانزاٙ رسقاغ ياٍ يغًإع            

 يعزٕوُخ لظسائٛهٛخ.  107انًعزٕوُبد انزٙ ظٕ  رمى لنٗ لظسائٛم يغ اَزٓبء ثُبء انغداز لنٗ 

ئٛم انًصٚاد ياٍ أزالاٙ قسٚاخ ثٛاذ ػإز انزؾزاب ٔذناك نؽاق انىسٚاق االنزلابقٙ اإلظاسائٛهٙ زقاى              كًب ـبدزد لظاسا 
1

ثٓاد  زثاه    443

انًعزٕوُخ )ثٛذ ْٕزٌٔ( ثبنًعزٕوُبد األخسٖ انًغبٔزح يٍ انغٓخ انؽسقٛخا داخم رغًغ علؼابد شئٛاي االظازٛىبَٙ ٔانًعازٕوُبد     

يعزٕوُبد يإدٚؼٍٛ ػٛهٛاذ ٔانًعازٕوُبد اإلظاسائٛهٛخ داخام ان اه األخماس.        اإلظسائٛهٛخ قٙ انقدض انؽسقٛخ ٔرهك قٙ انتسةا رغًغ 

( انزاٙ ٚلسلآب انغاٛػ    Buffer Zoneٔرغدز اإلؼبزح ثأٌ ان ىس انؾقٛقٙ نهىسق االنزلبقٛخ ٚكًٍ قٙ يب ٚؼس  ثًعبؽخ االزراداد أٔ ) 

  بزع.يزس ػهٗ عبَجٙ انؽ 75اإلظسائٛهٙ ػهٗ وٕل ايزداد رهك انىسق ٔانزٙ ػبدح يب ركٌٕ 

 

 األٔايش انؼغكشٚخ اإلعشائٛهٛخ انصبدسح فٙ لشٚخ ثٛذ ػٕس انزحزب
 

قبيذ انعهىبد اإلظسائٛهٛخ ثإـداز ظهعهخ يٍ األٔايس انؼعكسٚخ نًفبدزح األزالٙ نجُبء عداز انؼصل انؼُفس٘ ػهٗ أزالاٙ قسٚاخ   

 ٔايس: ثٛذ ػٕز انزؾزب ٔرٛسْب يٍ انُؽبوبد االظزٛىبَٛخ. قًٛب ٚهٙ يساؽم لـداز ْرِ األ

 

 ( ـدز ثزبزٚإ انضابَٙ ٔانؼؽاسٍٚ ياٍ ؼآس آذاز ياٍ انؼابو       /د50/05األيس انؼعكس٘ اإلظسائٛهٙ زقى :)ٔٚفابدز ياب    2005

 دًَٔب يٍ أزالٙ قسٖ ثٛذ ػٕز انلٕقب ٔثٛذ ػٕز انزؾزب ٔدٚس اثصٚغ نتسق ؼق وسٚق انزلبقٙ. 1123يعبؽزّ 

  ( ـاادز ثزاابزٚ/د47/04األيااس انؼعااكس٘ اإلظااسائٛهٙ زقااى :)   ٔٚفاابدز يااب  2005إ انساثااغ ػؽااس يااٍ ؼاآس آذاز يااٍ انؼاابو

 دَٔى يٍ أزالٙ قسٚخ ثٛذ ػٕز انزؾزب نتسق ؼق وسٚق انزلبقٙ.  2.2يعبؽزّ 

    (: ـادز ثزابزٚإ انضبناش ٔانؼؽاسٍٚ ياٍ ؼآس كابٌَٕ أٔل ياٍ انؼابو          /د55/02)رؼدٚم ػهٗ األيس انؼعكس٘ اإلظاسائٛهٙ زقاى

 نتسق ثُبء عداز انؼصل انؼُفس٘.  انلٕقبزالٙ ثٛذ ػٕز انزؾزب ٔثٛذ ػٕز دًَٔب يٍ أ 3.8ٔٚفبدز يب يعبؽزّ  2011

 

 

 

                                                 
1
 443
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 ثٛذ ػٕس انزحزبانخغظ ٔانًشبسٚغ انزغٕٚشٚخ انًُفزح ٔانًمزشحخ فٙ لشٚخ 
 

 انًشبسٚغ انًُفزح

 

 (2011ا ثٛاذ ػإز انزؾزاب   انًبلاٛخ )يغهاط قاسٔ٘    ان ًعاخ ظإُاد   ًؽابزٚغ خاالل   ان ثؼاك ثزُلٛار   ثٛذ ػٕز انزؾزبيغهط قسٔ٘  قبو

 (. 13)اَظس انغدٔل زقى 

 

 انًبضٛخ عُٕاد خًغخ خالل ثٛذ ػٕس انزحزب لشٔ٘ يغهظ َفزْب انزٙ انًشبسٚغ: 13عذٔل 

 انغٓخ انًًٕنخ انغُخ انُٕع انًششٔع عىا

 انٕكبنخ األيسٚكٛخ نهزًُٛخ اندٔنٛخ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ ػًم أزـلخ نهىسقيؽسٔع 

 انٕكبنخ األيسٚكٛخ نهزًُٛخ اندٔنٛخ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ رؼجٛد وسق قسػٛخيؽسٔع 

 2011قسٔ٘ ثٛذ ػٕز انزؾزبا يغهط  انًصذس:

 

 

 انًشبسٚغ انًمزشحخ
  

ا لنٗ رُلٛر ػادح يؽابزٚغ خاالل األػإاو     قٙ انقسٚخ ٔظكبَّييظعبد انًغزًغ انًدَٙ  ثبنزؼبٌٔ يغ ثٛذ ػٕز انزؾزبٚزىهغ يغهط قسٔ٘ 

ا ٔانزاٙ قابو ثزُلٛارْب    قسٚاخ بنًؽبزكخ انزٙ رى ػقدْب قٙ انٚغ خالل ٔزؼخ ػًم انزقٛٛى انعسٚغ ثرىٕٚس أقكبز ْرِ انًؽبز انقبديخا ؽٛش رى

 انقدض )أزٚظ(. ٔقًٛب ٚهٙ ْرِ انًؽبزٚغ يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َظس انًؽبزكٍٛ قٙ انٕزؼخ: –يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ 

 

 .(ثئس 100ػدد )آثبز عًغ نهًٛبِ ٔلَؽبء يٛبِ خصاَبد  ٔلَؽبءرأْٛم ؼجكخ انًٛبِ انؾبعخ لنٗ  .1

  .لَؽبء ػٛبداد ٔي زجساد ـؾٛخانؾبعخ لنٗ  .2

 .كى( 5)داخم انقسٚخ  ٔانلسػٛخ (كى 12)رأْٛم ٔرؼجٛد انىسق انصزاػٛخ انؾبعخ لنٗ  .3

 .رٕقٛس ظٕق يؾهٙانؾبعخ لنٗ  .4

  .يٍ خالل ػًم يؽبزٚغ لَزبعٛخ نهًفهؾخ انؼبيخ رٕقٛس قسؾ ػًمانؾبعخ لنٗ  .5

 .م يؽبزٚغ شزاػٛخ ٔؽٕٛاَٛخ ثبإللبقخ لنٗ اظزفالػ األزالٙ انصزاػٛخػًانؾبعخ لنٗ  .6

 .ػًم ؼجكخ نهفس  انفؾٙ يغ يؾىخ يؼبنغخ ٔرُقٛخانؾبعخ لنٗ  .7

األدٔاد انالشيخ نهُؽبوبد رٕقٛس انُبد٘ ٔرىٕٚس انًدازض ٔأظبنٛت انزؼهٛى ٔرىٕٚس رٕقٛس ٔظٛهخ َقم نهسٔلخ ٔانؾبعخ لنٗ  .8

 .انً زهلخ

 .انًالػت انسٚبلٛخ رؼؽٛتانؾبعخ لنٗ  .9

 .عم رسيٛى انجُبٚبد انقدًٚخزـد يٛصاَٛبد يٍ أانؾبعخ لنٗ  .10

 .قٙ انًغبل انصزاػٙ ٚخٚخ ٔلزؼبدٕرٕػانؾبعخ لنٗ ػًم يؽبزٚغ  .11

 .يسكص رأْٛم نرٔ٘ االؽزٛبعبد ان بـخ انؾبعخ لنٗ لَؽبء .12
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 األٔنٕٚبد ٔاالحزٛبعبد انزغٕٚشٚخ نهمشٚخ
  

ٔعٓاخ   يٍ قسٚخا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزىٕٚسٚخ نه14قٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى يٍ َقؿ كجٛس قسٚخ رؼبَٙ ان

 انًغهط انقسٔ٘.َظس 

 

 ثٛذ ػٕس انزحزب لشٚخ فٙ انزغٕٚشٚخ ٔاالحزٛبعبد األٔنٕٚبد: 14عذٔل 

 انمغبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نٛغذ 

 أٔنٕٚخ
 يالحظبد

 احزٛبعبد انجُٛخ انزحزٛخ

 كى 28^    * ؼقا أٔ رؼجٛد وسق 1

  *   لـالػ/ رسيٛى ؼجكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

 كى 4   * رٕظٛغ ؼجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتىٛخ يُبوق عدٚدح 3

 كى 12   * رسكٛت ؼجكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   رسيٛى/ لػبدح رأْٛم ُٚبثٛغ أٔ آثبز عٕقٛخ 5

 يزس يكؼت 40,000   * ثُبء خصاٌ يٛبِ 6

 كى 13   * رسكٛت ؼجكخ ـس  ـؾٙ 7

 كى 13   * رسكٛت ؼجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ 100   * ؽبٔٚبد نغًغ انُلبٚبد انفهجخ 9

 ظٛبزح ٔاؽدح   * نغًغ انُلبٚبد انفهجخظٛبزاد  10

     * يكت ـؾٙ نهُلبٚبد انفهجخ 11

 االحزٛبعبد انصحٛخ

 ٙيسكص ـؾ   * ثُبء يساكص/ ػٛبداد ـؾٛخ عدٚدح 1

  *   لػبدح رأْٛم/ رسيٛى يساكص/ ػٛبداد ـؾٛخ يٕعٕدح 2

    * انًٕعٕدحؼساء رغٓٛصاد وجٛخ نهًساكص أٔ انؼٛبداد  3

 االحزٛبعبد انزؼهًٛٛخ

 األظبظٛخٔ انًسؽهخ انضبَٕٚخ   * ثُبء يدازض عدٚدح 1

 األظبظٛخانًسؽهخ    * لػبدح رأْٛم يدازض يٕعٕدح 2

    * رغٓٛصاد رؼهًٛٛخ 3

 االحزٛبعبد انضساػٛخ

 دَٔى 700   * اظزفالػ أزاق شزاػٛخ 1

 ثئس 300   * لَؽبء آثبز عًغ يٛبِ 2

 ثسكعب 20   * ثُبء ؽظبئس/ ثسكعبد يٕاؼٙ 3

    * خديبد ثٛىسٚخ 4

 وٍ ظُٕٚب 400   * أػال  ٔرجٍ نهًبؼٛخ 5

  *   لَؽبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

 ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 3   * لػبدح رأْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

    * قهؾّثرٔز  8

    * َجبربد ٔيٕاد شزاػٛخ 9

 .وسق شزاػٛخ كى 15كى وسق داخهٛخ ٔ 6ٔ كى وسق زئٛعخ 7^ 

  .2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزب يغهط قسٔ٘انًصذس:  
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 انًشاعغ: 
 

 ( ُٙٛا انزؼداد انؼبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔانًُؽتدا 2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽفبء انلهعى)قهعىٍٛ. -. زاو اهلل2007 

  ٘ٔ2011ا ثٛذ ػٕز انزؾزبيغهط قس. 

 قبػدح ثٛبَبد ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزؽؼبز ػٍ ثؼد. ثٛذ  .2012انقدض )أزٚظ(ا  -يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ
 قهعىٍٛ. -نؾى

 بز ػٍ ثؼد. رؾهٛم اظز دايبد . ٔؽدح َظى انًؼهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزؽؼ2012انقدض )أزٚظ(ا  -يؼٓد األثؾبس انزىجٛقٛخ
 قهعىٍٛ. -ثدقخ ػبنٛخ َفي يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزالٙ نعُخ 

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

  يؾبقظخ زاو اهللا قبػدح ثٛبَبد انًدازض  -. ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزؼهٛى 2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙا
 قهعىٍٛ.  -(. زاو اهلل2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاػخ انلهعىُٛٛخMOA ا)قهعىٍٛ. -(. زاو اهلل2008/2009. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاػخ يؾبقظخ زاو اهلل )2009 
 

 

 

 

 

 

 


