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 شكش ٔػشفبٌ

 

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

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا انًشسٔع ).  

 

كًةةب ٚزقةةدو انًعٓةةد ثبنشةةكس انغصٚةةم لنةةٗ انًعةةئنٍٛ انلهعةةؽٍُٛٛٛ قةةٙ انةةٕشازادا ٔانقسٔٚةةبدا ٔيغةةبنط ان ةةديبد       

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

 بد. قسٚق انجؾش خالل عًهٛخ عًع انجٛبَ

 
أزٚظ أٚعب ر ص ثبنشكس عًٛع انًٕظلٍٛ انرٍٚ عًهٕا ؼٕال انعبو انًبظٙ يٍ أعم لَغبش ْرا انعًةم انةر٘ ٚٓةد     

 لنٗ خديخ انًغزًع انلهعؽُٛٙ. 
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 يمذيخ

 

 
عةةبءد ظهعةةهخ  اهلل زاوْةةرا انكزٛ ةةت ْةةٕ عةةصء يةةٍ ظهعةةهخ كزٛجةةبد رؾزةةٕ٘ عهةةٗ يعهٕيةةبد سةةبيهخ عةةٍ انزغًعةةبد انعةةكبَٛخ قةةٙ يؾبق ةةخ  

األٔظةبع انًعٛشةةٛخ قةٙ انًؾبق ةةخا   ثٓةد  رٕصٛةةق   زاو اهللانكزٛجةبد ْةةرِ َزٛغةخ ندزاظةةخ سةبيهخ نغًٛةةع انزغًعةبد انعةةكبَٛخ قةٙ يؾبق ةةخ      

ٔلعداد ان ؽػ انزًُٕٚخ نهًعبعدح قٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًعٛشٙ نعكبٌ انًُؽقخا يٍ خةالل رُلٛةر يشةسٔع ادزاظةخ انزغًعةبد انعةكبَٛخ       

)أزٚةظ(ا ٔانًًةٕل يةٍ انٕكبنةخ اإلظةجبَٛخ نهزعةبٌٔ انةدٔنٙ         انقةدض  –االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ اا انر٘ ُٚلرِ يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخٔرقٛٛى 

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

لنةةٗ دزاظةةخ ٔرؾهٛةةم ٔرٕصٛةةق األٔظةةبع االعزًبعٛةةخ ٔاالقزصةةبدٚخا ٔانعٛبظةةٛخا ٔٔقةةسح انًةةٕازد انؽجٛعٛةةخا ٔانجشةةسٚخا  ٚٓةةد  انًشةةسٔع 

. ٔانزةٙ عهةٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓشةخ قةٙ يؾبق ةخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلسٔظخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبؼق 

أظبظةةٓب ًٚكةةٍ ةةةٛبرخ انجةةسايظ ٔاألَشةةؽخا ٔلعةةداد االظةةزسارٛغٛبد ٔان ؽةةػ انزًُٕٚةةخ انالشيةةخ نهز لٛةةي يةةٍ أصةةس األٔظةةبع انعٛبظةةٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاعخزًبعٛخ رٛس انًعزقسح قٙ انًُؽقخا يع انزسكٛص ثصلخ خبةخ عهٗ انًعبئم انًزعهقخ ٔاالقزصبدٚخ ٔاالع

 

ثةبنهتزٍٛ انعسثٛةخ ٔاالَغهٛصٚةخ عهةٗ انًٕقةع االنكزسَٔةٙ انزةبنٙ:         زاو اهللًٚكٍ االؼالع عهٗ عًٛع أدنخ انزغًعبد انعكبَٛخ قةٙ يؾبق ةخ   

http://vprofile.arij.org. 
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 ثٛزٍٛ لشٚخدنٛم 
 

 فٛضٚبئٛخانًٕلغ انغغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

 قسٚخكى ْٕائٙ )انًعبقخ األققٛخ ثٍٛ يسكص ان 4.2ا ٔعهٗ ثعد زاو اهلليدُٚخ  سقسا ٔرقع زاو اهلليؾبق خ  قسٖا ْٙ لؽدٖ ثٛزٍٛ قسٚخ

ٔؽدح ) ثسقب ٔيٍ انغُٕةا انجٛسح ا ٔيٍ انتسةعٍٛ ٚجسٔدا ٔيٍ انشًبل دٚس دثٕاٌ ٚؾدْب يٍ انشسق ايُٓب( اهلل زاؤيسكص يدُٚخ 

 .)1)أَ س ان سٚؽخ زقى  (2012أزٚظا  -َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ

 

 ثٛزٍٛ لشٚخ: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

يهةىا أيةب يعةدل دزعةبد      546.7يزسا قٕق ظؽؼ انجؾسا ٔٚجهغ انًعدل انعُٕ٘ نأليؽبز قٛٓةب ؽةٕانٙ    859عهٗ ازرلبع  ٍٛثٛز قسٚخرقع 

  (.2012أزٚظا  –)ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ %60دزعخ يئٕٚخا ٔٚجهغ يعدل انسؼٕثخ انُعجٛخ ؽٕانٙ  16انؾسازح قٛصم لنٗ 

 

قجةةم انعةةهؽخ انٕؼُٛةةخ ا رةةى رعٛٛةةُٓى يةةٍ أععةةبء 9ٚزكةةٌٕ انًغهةةط انؾةةبنٙ يةةٍ ٔوا 1995عةةبو  ثٛزةةٍٛقةةٙ  انًغهةةط انقةةسٔ٘رةةى ريظةةٛط 

غًةع  ًزهة  انًغهةط ظةٛبزح ن   ٚال  .ٔٚقةع ظةًٍ يغهةط ان ةديبد انًشةزسا نًؾبق ةخ زاو اهلل       .يهة   ٕٚعد نهًغهط يقس دائةى ٔ اانلهعؽُٛٛخ

 ثٓبا يب ٚهٙ:قٕو ٚ انزٙ انًغهط انقسٔ٘ٔيٍ يعئنٛبد  (.2011ا ثٛزٍٛ )يغهط قسٔ٘ انُلبٚبد

 

 .سجكخ ليداد يٛبِ انشسة ٔةٛبَزٓب 

 .سجكخ كٓسثبء أٔ انًٕنداد 

 ٔرقدٚى ان ديبد االعزًبعٛخ. قسق ٔرعجٛد انؽس عًع انُلبٚبدا 

 يقزسؽبد يشبزٚع ٔدزاظبد. عًم 

 .رٕقٛس زٚبض نألؼلبل 
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 َجزح ربسٚخٛخ
 

ٙ      ظًٛذ قسٚخ  ٘  )يغهةط  : ثٛةذ انةسة  ثٛزٍٛ ثٓرا االظى َعجخ لنٗ اٜنٓةخ أٚةم ؽٛةش أٌ ثٛةذ أٚةم رعُة ٍ  قةسٔ ٔٚعةٕد رةبزٚ     .(2011ا ثٛزةٛ

 (. 1)اَ س انصٕزح زقى  لَشبء انزغًع لنٗ انقدوا ؽٛش أٌ قسٚخ ثٛزٍٛ رعزجس صبَٙ أقدو يُؽقخ قٙ انعبنى ثعد أزٚؾب

  

 ثٛزٍٛ لشٚخ يٍ يُظش: 1 صٕسح

 
 

 

 صشٚخاأليبكٍ انذُٚٛخ ٔاأل
 

كًةب ٕٚعةد ثعةط األيةبكٍ ٔانًُةبؼق األصسٚةخ قةٙ         .: يعغد ثٛزٍٛ انكجٛسا ٔيعةغد عًةس ثةٍ ان ؽةبة    بٍٚا ًْيعغد ثٛزٍٛ قسٚخٕٚعد قٙ 

ثسط ظٛدَب لثساْٛى ٔٚعقٕةا انجسكخ انسٔيبَٛخ انًشٕٓزح ثزغًٛع انًٛةبِا انجٕاثةخ انقدًٚةخ ثبإلظةبقخ لنةٗ يقؽةع يةٍ انعةٕز          ا يُٓب:قسٚخان

 .(2ؽخ زقى )أَ س ان سٚ (2011ا ثٛزٍٛ)يغهط قسٔ٘  انغدٚس ذكسِ أٌ عًٛعٓب رٛس ييْهخ نالظزتالل انعٛبؽٙانقدٚىا ٔيٍ 
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 ثٛزٍٛ لشٚخ: انًٕالغ انشئٛغخ فٙ 2خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

 انغكبٌ 
 

ٍ قسٚةخ  أٌ عةدد ظةكبٌ    ا2007انًسكةص٘ نإلؽصةبء انلهعةؽُٛٙ قةٙ عةبو       ثٍٛ انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلرِ انغٓةبش  ثهةغ   ثٛزةٛ

 717أظةسحا ٔعةدد انٕؽةداد انعةكُٛخ      440َعًخ يٍ اإلَبسا ٔٚجهغ عةدد األظةس    11060َٔعًخ يٍ انركٕزا  954َعًخا يُٓى  21014

 ٔؽدح.

 

 انفئبد انؼًشٚخ ٔانغُظ
 

ٍ ٕشٚع انلئبد انعًسٚخ قةٙ قسٚةخ   أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا أٌ ر % ظةًٍ  35.3ا كةبٌ كًةب ٚهةٙ:    2007نعةبو   ثٛزةٛ

ٔ  64 -15% ظةًٍ انلئةخ انعًسٚةخ    57.2عبيبا  15انلئخ انعًسٚخ أقم يٍ  عبيةب قًةب قةٕق. كًةب      65% ظةًٍ انلئةخ انعًسٚةخ    5.5عبيةبا 

 %.52.6%ا َٔعجخ اإلَبس 47.4ز ا أ٘ أٌ َعجخ انرك100ٕ :90أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس قٙ انقسٚخا ْٙ 

 

 انؼبئالد

 
 (.2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط عبئهخ خهٛم ٔؽبيدا عبئهخ عساثعخا عبئهخ شٚداٌا عبئهخ  يٍ عدح عبئالدا يُٓب: ثٛزٍٛ قسٚخٚزيني ظكبٌ 
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 لغبع انزؼهٛى
 

ٍ  قسٚةخ ظكبٌ ثهتذ َعجخ األيٛخ ندٖ  %. ٔيةٍ يغًةٕع انعةكبٌ    73.2 يُٓةب  %ا ٔقةد سةكهذ َعةجخ اإلَةبس    6.7ا ؽةٕانٙ  2007عةبو   ثٛزةٛ

% آَةٕا دزاظةزٓى اإلعدادٚةخا    26.7% آَةٕا دزاظةزٓى االثزدائٛةخا    21.9% ٚعةزؽٛعٌٕ انقةساءح ٔانكزبثةخا    13.8انًزعهًةٍٛا كةبٌ ُْةبا    

عةةت ا ؽثٛزةةٍٛ قسٚةةخا ٚجةةٍٛ انًعةةزٕٖ انزعهًٛةةٙ قةةٙ 1% آَةةٕا دزاظةةزٓى انعهٛةةب. انغةةدٔل زقةةى 13.2دزاظةةزٓى انضبَٕٚةةخا ٔ % آَةةٕا17.6

 .2007انغُط ٔانزؾصٛم انعهًٙ نعبو 

 

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

 أيٙ انغُظ

ٚؼشف 

انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

 صبَٕ٘ إػذاد٘ اثزذائٙ
دثهٕو 

 يزٕعظ
 ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو 

 ػبنٙ
 حدكزٕسا يبعغزٛش

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 702 - 7 22 6 ;6 69 :27 >;2 :29 207 :7 زذكٕ

 810 2 2 7 6 78 >8 >26 728 297 :20 7: لَبس

 11512 2 6 26 9 6; 8> 799 707 662 >70 202 انًغًٕع

 .2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انًصذس:

 

ٍ  قسٚةخ أيب قًٛةب ٚزعهةق ثًيظعةبد انزعهةٛى األظبظةٛخ ٔانضبَٕٚةخ قةٙ         يدزظةزٍٛ   قسٚةخ ا قٕٛعةد قةٙ ان  2010/2011اندزاظةٙ   قةٙ انعةبو   ثٛزةٛ

)اَ ةس انغةدٔل    (2011اهللا زاو  -)يدٚسٚةخ انزسثٛةخ ٔانزعهةٛى    انزعهةٛى انعةبنٙ انلهعةؽُٛٛخ   يٍ قجم ٔشازح انزسثٛخ ٔب ًٚزى لدازرٓ اؽكٕيٛزٍٛ

 (.2زقى 

 

 2010/2011نغٓخ انًششفخ نهؼبو انذساعٙ حغت َٕع انًذسعخ ٔا رٕصٚغ انًذاسط فٙ لشٚخ ثٛزٍٛ :2عذٔل 

 َٕع انًذسعخ انغٓخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 لَبس ؽكٕيٛخ ثُبد ثزٍٛ انضبَٕٚخيدزظخ 

 ذكٕز ؽكٕيٛخ ذكٕز ثٛزٍٛ انضبَٕٚخيدزظخ 
 .2011يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛىا  انًصذس:

 

)يدٚسٚةخ  ٔيعهًةخ  يعهًةب   41ؼبنجةب ٔؼبنجةخا ٔعةدد انًعهًةٍٛ      495ا ٔعدد انؽةالة  ةلب 24 ثٛزٍٛ قسٚخ ٚجهغ عدد انصلٕ  اندزاظٛخ قٙ

ٍ  قسٚةخ ٔرغدز اإلسةبزح ُْةب لنةٗ أٌ يعةدل عةدد انؽةالة نكةم يعهةى قةٙ يةدازض            (.2011ا زاو اهلل -انزسثٛخ ٔانزعهٛى ؼبنجةب   12ٚجهةغ   ثٛزةٛ

 .(2011ا )يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى كم ةيؼبنجب ٔؼبنجخ قٙ  21ٔؼبنجخا ٔرجهغ انكضبقخ انصلٛخ 

 

ٙ    ٔ عٓةخ خبةةخ.   رٓةب ؼلبلا رشس  عهةٗ لداز نألقسٚخ ثٛزٍٛ زٔظخ ٔاؽدح كًب ٕٚعد قٙ   ؼلةال  ٔؼلهةخ   24قٛٓةب   ٚجهةغ عةدد األؼلةبل انكهة

 .(2011)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛىا 

 

قسٚزٙ عٍٛ لنٗ انًدازض انضبَٕٚخ قٙ قإٌ انؽالة ٚزٕعٌٕٓ  ا/ قسع عهًٙانزغًعٔقٙ ؽبل عدو رٕقس لؽدٖ انًساؽم انزعهًٛٛخ قٙ 

 .(2011ا ثٛزٍٛ يغهط قسٔ٘)كى  3ٚجعدٌٔ عًٛع عٍ انزغًع ؽٕانٙ ؽٛش ٚجسٔد ٔدٚس دثٕاٌا 

 

 (ا يُٓب:2011)يغهط قسٔ٘ ثٛزٍٛا  ٔانًشبكمانعقجبد ثعط  ثٛزٍٕٛٚاعّ قؽبع انزعهٛى قٙ 

 

 .يشكهخ ثُبء انًدازض 

 .عدو رٕقس األدٔاد انعهًٛخ 

 .ٍٛعدو رٕقس انًعهًٍٛ انً زص 

 عدد كجٛس يٍ األؼلبل يٍ انًدازض. يشكهخ رعسة 
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 لغبع انصحخ
 

ي زجس رؾبنٛةم   اؽكٕيٙ يسكص أيٕيخ ٔؼلٕنخٛت عبو ؽكٕيٛخا عٛبدح ؼج ؽٛش ٕٚعد صؾٛخاانًساقق يٍ ان ثععب ثٛزٍٛ قسٚخرزٕقس قٙ 

ٙ   يسكص . ٔقٙ ؽبل عدو رٕقس ان ديبد انصؾٛخ قٙ انزغًعا ٚزغّ ظكبٌ انزغًع لنٗخبةخ ا ٔةٛدنٛخؽكٕيٙ ؼجٛخ  انغًعٛخ انعهًٛةخ قة

 كةى  15ٚجعد عٍ انزغًةع ؽةٕانٙ    ؽٛش ايعزشلٗ زاو اهلل انؾكٕيٙكىا أٔ انزٕعّ لنٗ  3قسٚخ دٚس دثٕاٌ ٔانر٘ ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

 (.2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط )

 

  ا أًْٓب:(2011ا ثٛزٍٛيغهط قسٔ٘ ) انًشبكمثعط  ثٛزٍٛ قسٚخٕٚاعّ قؽبع انصؾخ قٙ 

 

  لظعب .عدو رٕقس ظٛبزح 

 األعٓصح انؽجٛخ انالشيخٔ عدو رٕقس األدٔٚخ. 

 

 َشغخ االلزصبدٚخاأل
 

)يغهةط   % يٍ انقٕٖ انعبيهةخ 30ا ؽٛش ٚعزٕعت ْرا انقؽبع قؽبع انصزاعخ عهٗ عدح قؽبعبدا أًْٓب ثٛزٍٛ قسٚخٚعزًد االقزصبد قٙ 

 (.1)اَ س انشكم زقى  (2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘

 

ٌ      2011ثّ يعٓد أزٚظ قةٙ ظةُخ    ر٘ قبوان ٔقد أظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙ رٕشٚةع األٚةد٘ انعبيهةخ     ثٓةد  رؾقٛةق اندزاظةخ انؾبنٛةخا ثةي

 ا يب ٚهٙ:ثٛزٍٛ قسٚخؽعت انُشبغ االقزصبد٘ قٙ 

 

  د٘ انعبيهخ% يٍ األ30ٚقؽبع انصزاعخا ٔٚشكم. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ20قؽبع انًٕظلٍٛا ٔٚشكم %. 

  هخ% يٍ األٚد٘ انعبي20قؽبع انزغبزحا ٔٚشكم. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.20قؽبع ان ديبدا ٔٚشكم % 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.10قؽبع انصُبعخا ٔٚشكم % 

 

 ثٛزٍٛ لشٚخ: رٕصٚغ انمٕٖ انؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبد٘ فٙ 1شكم 

 
 .2011 اثٛزٍٛ قسٔ٘: يغهط انًصذس
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يهؾًزةةٍٛا ا ٔانلٕاكةةّان عةبز  يؾهةةٍٛ نجٛةةع  اقةبالد ث 6 قٕٛعةةد قةٙ انزغًةةع أيةب يةةٍ ؽٛةش انًُشةةمد ٔانًيظعةةبد االقزصةبدٚخ ٔانزغبزٚةةخ    

 )يغهةط يُبسةٛس ؽغةس    3 (ان أانُغةبزحا...  انًُٓٛةخ )كبنؾةدادحا  نهصةُبعبد   ديؾةال  10ٔ نزقةدٚى ان ةديبد انً زهلةخ   يؾةالد   4 ي جصا

 (. 2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘

 

ٍ  ٔةهذ َعجخ انجؽبنخ قةٙ  ٔقد  ٔقةد رجةٍٛ أٌ انلئةبد االعزًبعٛةخ      .(2011)يغهةط قةسٔ٘ ثٛزةٍٛا    % 60لنةٗ   2011قةٙ عةبو    قسٚةخ ثٛزةٛ

 ا ْٙ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:(2011)يغهط قسٔ٘ ثٛزٍٛا  َزٛغخ اإلعساءاد اإلظسائٛهٛخقسٚخ األكضس رعسزا قٙ ان

 

 انصزاعخ. قؽبع 

 قؽبع انصُبعخ 

 انزغبزح. قؽبع 

 .قؽبع خديبد 

 

 

  انمٕٖ انؼبيهخ

 

% يٍ 32.7ا أٌ ُْبا 2007عبو  غٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙانر٘ َلرِ ان أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ انًعبكٍ

% يٍ 46.2% يٍ انعكبٌ رٛس َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 67.3% ٚعًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْبا 90.9انعكبٌ كبَٕا َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 

 (. 3)اَ س انغدٔل زقى  % يٍ انًزلسرٍٛ ألعًبل انًُصل(36.3انؽالةا ٔ

 

 2007 ،انؼًم ثمٕٖ ٔانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 10) ثٛزٍٛ عكبٌ :3عذٔل 

 انغُظ

 غٛش َشٛغٍٛ الزصبدٚب َشٛغٌٕ الزصبدٚب

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 ٚؼًم

ػبعم ػٍ 

انؼًم 

)عجك نّ 

 انؼًم(

ػبعم ػٍ 

انؼًم )نى 

ٚغجك نّ 

 انؼًم(

 انًغًٕع

عبنت 

يزفشؽ 

 نهذساعخ

يزفشؽ 

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

 ٔال ٚجحش

 ػٍ ػًم

 انًغًٕع أخشٖ

 702 - 316 : >6 96 7 708 386 76 26 680 ركٕس

 810 - 702 6 > :8 ;69 798 108 9 6 >> إَبس

 11512 - 11018 20 ;7 270 6:0 7:0 494 >7 29 >77 انًغًٕع

.2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انًصذس:  

 

  لغبع انضساػخ
 

)اَ ةس انغةدٔل    دًَٔب أزاض ظةكُٛخ  508دَٔى ْٙ أزاض قبثهخ نهصزاعخ ٔ 21644يُٓب دًَٔبا  5,653ٙ ؽٕان ثٛزٍٛ قسٚخرجهغ يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚؽخ زقى 4زقى 

 

 (ثبنذَٔى انًغبحخ) 2010نؼبو  ثٛزٍٛ لشٚخ فٙ األساضٙ اعزؼًبالد: 4 عذٔل

يغبحخ 

انًغزٕعُبد 

ٔانمٕاػذ 

 انؼغكشٚخ

ٔيُغمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبعك 

انصُبػٛخ 

بسٚخٔانزغ  

األساضٙ 

 انًفزٕحخ

انغبثبد 

 انحشعٛخ

ثشن 

 يبئٛخ

 يغبحخ األساضٙ انضساػٛخ

(2,644)  
يغبحخ 

األساضٙ 

 انغكُٛخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهٛخ

 يٕعًٛخ
 انًشاػٙ

ثٕٛد 

 ثالعزٛكٛخ

صساػبد 

 دائًخ

104 116 2,280 0 0 1,773 0 0 871 508 5,653 

 2012ا ظأزٚ - خٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛ انًصذس:   
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 ثٛزٍٛ لشٚخ: اعزؼًبالد األساضٙ ٔيغبس عذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 3خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 

خ أكضةس األَةٕاع شزاعة    كٕظبانعزجس ر. ٔثٛزٍٛ قسٚخبد انجعهٛخ ٔانًسٔٚخ انًكشٕقخ قٙ عًٔصزانا ٚجٍٛ األَٕاع انً زهلخ يٍ 5انغدٔل زقى 

 .قسٚخقٙ ان

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛزٍٛثبنخضشأاد انجؼهٛخ ٔانًشٔٚخ انًكشٕفخ فٙ لشٚخ يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ : 5عذٔل  

اءخضشانجمٕنٛبد ان األثصبل خضشٔاد أخشٖ انًغًٕع انٕسلٛخ ٔادخضشان  ٔاد انضًشٚخخضشان   

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

0 50 0 5 0 5 0 15 0 0 0 25 

 2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس
 

دَٔةى   545ٙ ؽٛةش ٕٚعةد ؽةٕان    نصٚزٌٕثصزاعخ ا ثٛزٍٛٔرشزٓس  .ثٛزٍٛ قسٚخا ٚجٍٛ إَٔاع األسغبز انًضًسح ٔيعبؽبرٓب قٙ 6انغدٔل زقى 

 . نصٚزٌٕيصزٔعخ ثيسغبز ا

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛزٍٛشغبس انًضًشح فٙ لشٚخ أليغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثب: 6عذٔل 

 انضٚزٌٕ انحًضٛبد انهٕصٚبد انزفبحٛبد انغٕصٚبد فٕاكّ أخشٖ انًغًٕع

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

0 746 0 100 0 25 0 3 0 73 0 0 0 545 

  .2009اهللا زاو  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس
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 (.7أَ س انغدٔل زقى ) دَٔىا ٔأًْٓب انقًؼ 65ا قبٌ يعبؽخ انؾجٕة رجهغ ثٛزٍٛ قسٚخأيب ثبنُعجخ نهًؾبةٛم انؾقهٛخ ٔانعهلٛخ قٙ 

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثٛزٍٛفٙ لشٚخ  بنًحبصٛم انحمهٛخ ٔانؼهفٛخألساضٙ انًضسٔػخ ثيغبحخ ا: 7عذٔل 

 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

0 137 0 0 0 0 0 25 0 0 0 39 0 8 0 65 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

انًعؼ  ًعبؽبد انصزاعٛخ ثٍٛ أزقبو يدٚسٚخ انصزاعخ ٔأزقبو أزٚظ )َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ(ا لنٗ أٌقٙ ان الخزال ا ٔٚسعع

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

ٔؽعبة  رغصئخ زقطد انصزاعٛخ انلعهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخا ٔا ؽٛش رى اعزجبز انؾٛبشاانؾٛبشاد انصزاعٛخ ؽغى يؾددا

 أزٚظ يعؼ أيب انُٛبثٛع. ثعط انًُبؼق انؾعسٚخ ٔانًُبؼق انصزاعٛخ انزٙ رٕعد قٛٓب انعبئدح قٙ ةتٛسح انؾغى انصزاعٛخ األزاظٙ

 ْٔرا انلهعؽُٛٛخ انًؾزهخاألزاظٙ  قٙ عًٛع أَؾبء انًُصنٛخ( انصزاعبدٔيغصأح ) يهكٛبد ةتٛسح عبنٛخ يٍ ٔعٕد َعجخكزشي قب

 .ٕٚظؼ انلسق قٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاعٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 

    ٙ ٍ 23 أٌ )أزٚةظ(ا  انقةدض  –انةر٘ قةبو ثةّ يعٓةد األثؾةبس انزؽجٛقٛةخ        ٔرجةٍٛ يةٍ انًعةؼ انًٛةداَ ٌ  % ية ٍ  قسٚةخ  ظةكب ٚقٕيةٌٕ ثزسثٛةخ    ثٛزةٛ

 (.8اَ س انغدٔل زقى )( 2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط  ٔرٛسْب انًبعصٔاألرُبو  انًبسٛخا يضم

 

 ثٛزٍٛ لشٚخ فٙ انحٕٛاَٛخ انضشٔح: 8 عذٔل

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

19 0 121000 0 0 0 0 113 500 0 

 رشًم األثقبزا انعغٕلا انعغالدا ٔانضٛساٌ *

 .2009ا زاو اهلل -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

 (.9( )اَ س انغدٔل زقى 2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط  كى ؼسق شزاعٛخ 8ا قٕٛعد ؽٕانٙ قسٚخأيب يٍ ؽٛش انؽسق انصزاعٛخ قٙ ان

 ٔأعٕانٓب ثٛزٍٛ لشٚخ فٙ انضساػٛخ انغشق حبنخ ٚجٍٛ: 9عذٔل 

 ل )كى(انغٕ حبنخ انغشق انضساػٛخ

 - ةبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 2 اكزٕزاد ٔاٜالد انصزاعٛخ ققػةبنؾخ نعٛس انزس

 2 ةبنؾخ نًسٔز اندٔاة ققػ

 4 رٛس ةبنؾخ

 .2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط انًصذس: 

 

 : با أًْٓ(2011ا ثٛزٍٛ)يغهط قسٔ٘  ثعط انًشبكم ثٛزٍٛ قسٚخٕٚاعّ انقؽبع انصزاعٙ قٙ 

 

 .عدو انقدزح عهٗ انٕةٕل لنٗ األزاظٙ انصزاعٛخ 

 .عدو رٕقس األٚد٘ انعبيهخ 

 و انغدٖٔ االقزصبدٚخ.عد 

 .عدو رٕقس زأض انًبل 

 .ِعدو رٕقس يصبدز انًٛب 

 .ٍٛعدو رٕقس ان جسح ندٖ انًصازع 

 .عدو رٕقس يعبؽبد كبقٛخ نزسثٛخ انؾٕٛاَبد 
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 لغبع انًؤعغبد ٔانخذيبد 

  
ٍ  قسٚةخ ٕٚعةد قةٙ    ٛةبد رقةدو خةديبرٓب    ٔعًع يؾهٛةخ ٕٚعةد عةدح ييظعةبد    . نكةٍ  ا يُٓةب: سةعجخ ثسٚةد   انؾكٕيٛةخ  يةٍ انًيظعةبد   انقهٛةم  ثٛزةٛ

 يُٓب: ا(2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط  يغبالد صقبقٛخ ٔزٚبظٛخ ٔرٛسْب نً زهي قئبد انًغزًع ٔقٙ عدح

 

  ٘ٔا ثٓةد  االْزًةبو ثقعةبٚب انقسٚةخ ٔرقةدٚى كبقةخ ان ةديبد        انعهؽخ انٕؼُٛخا يٍ قجم و1995عبو  ريظط :ثٛزٍٛيغهظ لش

 لنٗ ظكبَٓب.

  ٘ٔٚعُٗ انُةبد٘   ٍ قجم سجبة انقسٚخا ٔؽبنٛب يعغم قٙ ٔشازح انسٚبظخ ٔانشجبةاي او1970ريظط عبو : شجبة ثٛزٍَٛبد

 ثبألَشؽخ انسٚبظٛخ ٔانضقبقٛخ نهشجبة.

 :ٍٛا يٍ قجم ؼبقى سئٌ انًسأحا عًعٛخ رعُٗ ثشئٌ انًسأح.و2005ريظعذ عبو  عًؼٛخ عٛذاد ثٛز 

 ثزقةدٚى دٔزاد  األسةغبز ٔرقةٕو    ثصزاعةخ رعُةٗ   م نغبٌ انعًم انصزاعٙاا يٍ قجو2007: ريظعذ عبو نغُخ ثٛزٍٛ انضساػٛخ

 رصُٛع ررائٙ.

 

 انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًصبدس انغجٛؼٛخ 
 

 انكٓشثبء ٔاالرصبالد
 

. قسٚةخ انًصدز انسئٛط نهكٓسثبء قةٙ ان  خ انقدض ا ٔرعزجس سسكخ كٓسثبء يؾبقو1961سجكخ كٓسثبء عبيخ يُر عبو  ثٛزٍٛ قسٚخٕٚعد قٙ 

 يُٓب:   ٕٔٚاعّ انزغًع ثعط انًشبكم قٙ يغبل انكٓسثبءا %.99ٕةٕنخ ثشجكخ انكٓسثبء لنٗ ٔرصم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انً

 

 .ازرلبع ركهلخ انزٛبز انكٓسثبئٙ يٍ انًصدز 

 .انشجكخ ثؾبعخ لنٗ رغدٚد 

 

كخ % يةٍ انٕؽةداد انعةكُٛخ يٕةةٕنخ ثشةج     70ا ٔرقسٚجةب  قسٚةخ سةجكخ ْةبريا رعًةم يةٍ خةالل يقعةى خنةٙ داخةم ان         قسٚخكًب ٔٚزٕقس قٙ ان

 (.2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط ) انٓبري

 

 انُمم ٔانًٕاصالد
 

ٔعةٕد   انقسٚةخ أصُةبء انزُقةم   ا ٔيٍ انعٕائق انزٙ رٕاعّ ظةكبٌ ا رقٕو ثُقم انًٕاؼٍُٛ ثبةبد عبيخ 5ٔ ربكعٛبدا 10 ثٛزٍٛ قسٚخٕٚعد قٙ 

ٙ ا قٕٛعةد قة  قسٚةخ جخ نشجكخ انؽسق قٙ انأيب ثبنُع. (2011 اثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط رساثٛخا عدو أْهٛخ انؽسق انسئٛعخ ؽٕاعص ععكسٚخ أٔ 

 (.10( )اَ س انغدٔل زقى 2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘)يغهط  انؽسق انلسعٛخكى يٍ  10ٔانسئٛعخا  كى يٍ انؽسق 4 قسٚخان

 

 ثٛزٍٛ لشٚخ فٙ انغشق حبنخ: 10 عذٔل

 عٕل انغشق )كى(
 حبنخ انغشق انذاخهٛخ

 سئٛغخ فشػٛخ

 ٔيعجدح. حؼسق عٛد .1 - -

 ٔثؾبنخ ظٛئخؼسق يعجدح  .2 4 6

 ؼسق رٛس يعجدح. .3 - 4

 2011 اثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط انًصذس: 

 

 انًٛبِ

 

ٍ ثزصٔٚد ظكبٌ قسٚةخ  يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض رقٕو   ٔرصةم َعةجخ انٕؽةداد     ا1961ثبنًٛةبِ عجةس سةجكخ انًٛةبِ انعبيةخ يُةر عةبو         ثٛزةٛ

عةةبو ثٛزةةٍٛ . نقةةد ثهتةةذ كًٛةةخ انًٛةةبِ انًةةصٔدح نقسٚةةخ (2011)يغهةةط قةةسٔ٘ ثٛزةةٍٛا  %99انعةةكُٛخ انًٕةةةٕنخ ثشةةجكخ انًٛةةبِ انعبيةةخ لنةةٗ 

2010 ٙ ا ٔثةرن  ٚقةةدز يعةدل رصٔٚةةد انًٛةبِ نهلةةسد ثؾةةٕانٙ    (2011انعةُخ )يصةةهؾخ يٛةبِ يؾبق ةةخ انقةةدضا   يزةةس يكعت/ 841070 ا ؽةٕان
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نة  ثعةجت انلبقةد يةٍ انًٛةبِا      ال ٚعزٓه  ْرِ انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔذ ثٛزٍٛنزسا/ انٕٛو ُْٔب رغدز اإلسبزح لنٗ أٌ انًٕاؼٍ قٙ قسٚخ  114.4

%ا ْٔةرِ رًضةم انلبقةد عُةد انًصةدز انةسئٛط ٔخؽةٕغ انُقةم انسئٛعةخ ٔسةجكخ انزٕشٚةع ٔعُةد انًُةصل              26.5ؽٛش رصم َعجخ انلبقد لنةٗ  

ٔٚعزجةس ْةرا   (. 2011ا يصةهؾخ يٛةبِ يؾبق ةخ انقةدض    ) نزةسا قةٙ انٛةٕو    84ثٛزةٍٛ   ٔثبنزبنٙ ٚجهغ يعدل اظزٓالا انلسد يٍ انًٛةبِ قةٙ قسٚةخ   

ٔرعزجةس خثةبز عًةع     نزةس نهلةسد قةٙ انٛةٕو     100انًعدل اقم يٍ انؾد األدَةٗ انًقزةسػ يةٍ قجةم يُ ًةخ انصةؾخ انعبنًٛةخ ٔانةر٘ ٚصةم لنةٗ           

ٙ األيؽبز انًُصنٛخ انًصدز انجدٚم نشجكخ انًٛبِ ٔنكٍ ال ركلٙ نعد انعغص ندٖ انعكبٌا يع انعهى أٌ عدد ْرِ اٜثبز قٙ انقسٚخ ٚجهغ ؽٕان

 .(2011ا ثٛزٍٛ سٔ٘ق)يغهط ثئس  30

 

أيب قًٛب ٚزعهق ثععس انًٛبِ قإٌ يصهؾخ انًٛبِ رزجُٗ رععٛسح رصبعدٚخ رزُبظت يع عًٛع انلئبد االعزًبعٛخ نهًعزٓهكٍٛ ؽٛش ٚصداد 

 ظعس انًٛبِ ؽعت قئخ االظزٓالا. 11ظعس انًٛبِ ثبشدٚبد كًٛخ اظزٓالا انًٛبِ. ٕٚظؼ انغدٔل 
 

 )دٔسح فبرٕسح شٓش ٔاحذ( 1/1/2012انخبصخ ثًصهحخ يٛبِ يحبفظخ انمذط انًؼزًذح يٍ ربسٚخ : رؼشفخ انًٛبِ 11عذٔل           

فئخ االعزٓالن )يزش 

 يكؼت(

يُضنٙ 

 (3)شٛكم/و

 صُبػٙ

 (3)شٛكم/و

 عٛبحٙ

 (3)شٛكم/و

 رغبس٘

 (3يؤعغبد ػبيخ)شٛكم/و (3)شٛكم/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 

 2012انًصدز: يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدضا 

 

 

 انصشف انصحٙ

 

 نهةز هص يةٍ انًٛةبِ انعبديةخ     ٔانؾلةس انصةًبء   انؾلس االيزصبةةٛخ  ؽٛش ٚعز دو انعكبٌ صس  انصؾٙنهسجكخ  ثزٍٛٚزٕقس قٙ قسٚخ ال 

 (2011ثٛزٍٛا  )يغهط قسٔ٘

 

يزسا يكعجبا ثًعُةٗ   135.4ٔاظزُبدا لنٗ رقدٚساد االظزٓالا انٕٛيٙ يٍ انًٛبِ نهلسدا رقدز كًٛخ انًٛبِ انعبديخ انُبرغخ ٕٚيٛب ثًب ٚقبزة 

قةٙ   نزةسا  58.8يزس يكعت ظُٕٚب. أيب عهٗ يعزٕٖ انلسد قٙ انقسٚةخا ققةد قةدز يعةدل لَزةبط انلةسد يةٍ انًٛةبِ انعبديةخ ثؾةٕانٙ            491433

ٔيةٍ صةى ٚةزى رلسٚتٓةب ثٕاظةؽخ ةةٓبزٚظ انُعةؼا ؽٛةش ٚةزى انةز هص            ٚزى رغًٛع انًٛبِ انعبديخ ثٕاظؽخ انؾلس االيزصبةٛخ . ؽٛشانٕٛو

. ُْٔةب رغةدز اإلسةبزح لنةٗ أَةّ ال ٚةزى يعبنغةخ انًٛةبِ         يُٓب ليب يجبسسح قٙ انًُبؼق انًلزٕؽخ أٔ قٙ األٔدٚخ انًغةبٔزح دٌٔ يساعةبح نهجٛئةخ   

 -)قعةى أثؾةبس انًٛةبِ ٔانجٛئةخ      رغخ ظٕاء عُد انًصدز أٔ عُد يٕاقع انز هصا يًب ٚشكم خؽسا عهٗ انجٛئةخ ٔانصةؾخ انعبيةخ   انعبديخ انُب

  .(2012أزٚظا 

 

 

 انُفبٚبد انصهجخ

 

سٚةخا  انغٓخ انسظًٛخ انًعئنخ عٍ لدازح انُلبٚبد انصهجخ انُبرغخ عةٍ انًةٕاؼٍُٛ ٔانًُشةمد انزغبزٚةخ قةٙ انق     قسٔ٘ ثٛزٍٛ عزجس يغهط ٚ

ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛةب ثغًةع انُلبٚةبد ٔانةز هص يُٓةب. َٔ ةسا  نكةٌٕ عًهٛةخ لدازح انُلبٚةبد انصةهجخ يكهلةخا رةى قةسض زظةٕو سةٓسٚخ عهةٗ                 

. ٔثبنسرى يٍ عًهٛخ عجبٚخ ْةرِ انسظةٕوا لال أَٓةب رعزجةس رٛةس كبقٛةخ       ظُٕٚبسٛكم/  200انًُزلعٍٛ يٍ خديخ عًع َٔقم انُلبٚبد يقدازْب 

 (2011ثٛزٍٛا )يغهط قسٔ٘ % يٍ ْرِ انسظٕو 50ٚزى رؾصٛم ظٕٖ ؽٛش ال  لبٚبد انصهجخإلدازح عٛدح نهُ

 

يٍ خديخ لدازح انُلبٚةبد انصةهجخا ؽٛةش ٚةزى عًةع انُلبٚةبد انُبرغةخ عةٍ انًُةبشل ٔانًيظعةبد ٔانًؾةالد             ثٛزٍُٛٚزلع يع ى ظكبٌ قسٚخ 

ٍ ثٕاقةع  انقةسٔ٘  ًغهةط  انب يةٍ قجةم   نٛةزى ثعةد ذنة  عًعٓة     اانزغبزٚخ ٔانعبؽبد انعبيخ قةٙ أكٛةبض ثالظةزٛكٛخ    ا َٔقهٓةب  قةٙ األظةجٕع   يةسرٛ

)يغهط  بد قٙ ْرا انًكت عٍ ؼسٚق ؽسقٓبا ؽٛذ ٚزى انز هص يٍ انُلبٚو عٍ انزغًع 200يكت عشٕائٙ ٚجعد لنٗ  رساكزٕزثٕاظؽخ 

 (2011ثٛزٍٛا قسٔ٘ 

 

كتىا ٔثبنزةبنٙ رقةدز كًٛةخ     0.7 ثٛزٍٛانُلبٚبد انصهجخ قٙ قسٚخ  أيب قًٛب ٚزعهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا قٛجهغ يعدل لَزبط انلسد انٕٛيٙ يٍ

ٍ  1.4انُلبٚبد انصهجخ انُبرغخ ٕٚيٛب عٍ ظكبٌ انقسٚخ ثؾٕانٙ  أزٚةظا   -)قعةى أثؾةبس انًٛةبِ ٔانجٛئةخ      .ؼُةب ظةُٕٚب    514.6أ٘ ثًعةدل   اؼة

2012). 
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 األٔضبع انجٛئٛخ

 
دح يشبكم ثٛئٛخ الثد يةٍ يعبنغزٓةب ٔلٚغةبد ؽهةٕل نٓةبا ٔانزةٙ ًٚكةٍ ؽصةسْب         انًؾبق خ يٍ ع ٔثهداٌ كتٛسْب يٍ قسٖ قسٚخ ثٛزٍٛرعبَٙ 

 ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًٛبِ

 

 ِانقسٚخ عٍنلزساد ؼٕٚهخ قٙ قصم انصٛي يٍ قجم يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض  اَقؽبع انًٛب. 

 َعجخ انلبقد قٙ سجكخ انًٛبِا ٔذن  ثعجت رهي انشجكخ ٔقديٓب.   ازرلبع 

  ِعبو قٙ انزغًع نعد اؽزٛبعبد انًٕاؼٍُٛ قٙ قزساد اَقؽبع انًٛبِ.عدو ٔعٕد خصاٌ يٛب 

 

 إداسح انًٛبِ انؼبديخ

 

نهز هص يٍ انًٛبِ انعبديخا ٔقٛبو ثعط انًٕاؼٍُٛ  اظز داو انؾلس االيزصبةٛخعدو ٔعٕد سجكخ عبيخ نهصس  انصؾٙا ٔثبنزبنٙ 

ثعجت عدو رًكُٓى يٍ رتؽٛخ انزكبنٛي انعبنٛخ انالشيخ نُعؾٓبا ثزصسٚي انًٛبِ انعبديخ قٙ انشٕازع انعبيخ خبةخ قٙ قصم انشزبءا 

ٚٓدد ثزهٕٚش انًٛبِ انغٕقٛخ  االيزصبةٛخ ةؾٛخ ٔاَزشبز األٔثئخ ٔاأليساض داخم انقسٚخ. كًب أٌ اظز داو انؾلس ثًكبزحٚزعجت 

انًٛبِ يع انًٛبِ انعبديخا يًب ٚغعهٓب رٛس ٔانًٛبِ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب قٙ اٜثبز انًُصنٛخ )خثبز عًع يٛبِ األيؽبز(ا ؽٛش ر زهػ ْرِ 

ةبنؾخ نهشسةا ؽٛش أٌ ْرِ انؾلس رجُٗ دٌٔ رجؽٍٛا ٔذن  ؽزٗ ٚعٓم َلبذ انًٛبِ انعبديخ لنٗ ؼجقبد األزضا ٔثبنزبنٙ رغُت 

انؾلس  اظز داو ظٛبزاد انُعؼ نزلسٚغ انؾلس يٍ ٔقذ لنٗ خخس. كًب أٌ انًٛبِ انعبديخ رٛس انًعبنغخ انزٙ ٚزى رغًٛعٓب يٍ

االيزصبةٛخ ثٕاظؽخ ظٛبزح انُعؼا ٔيٍ صى ٚزى انز هص يُٓب قٙ يُبؼق يلزٕؽخ دٌٔ األخر ثعٍٛ االعزجبز األظساز انجٛئٛخ 

  ٔانصؾٛخ انُبعًخ عٍ ذن .

 

 إداسح انُفبٚبد انصهجخ

 

عساقٛةم انزةٙ رعةعٓب    ا ٔٚعةٕد ذنة  ثشةكم زئةٛط لنةٗ ان     انًغةبٔزح ٔانزغًعةبد  انقسٚةخ  عدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ةؾٙ ٔيسكةص٘ ن ديةخ   

ظهؽبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ أيبو انٓٛئبد انًؾهٛخ ٔانًيظعبد انٕؼُٛخ ٔانزٙ رزعهق ثإةداز رساخٛص إلقبيخ يضم ْرِ انًكجبدا ؽٛش 

أٌ األزاظةةٙ انًُبظةةجخ نةةرن  رقةةع ظةةًٍ يُةةبؼق )ط(ا ٔانزةةٙ ر عةةع نهعةةٛؽسح اإلظةةسائٛهٛخ انكبيهةةخ. ثبإلظةةبقخ لنةةٗ أٌ رُلٛةةر يضةةم ْةةرِ   

زٚع ٚعزًد عهٗ انزًٕٚم يٍ انةدٔل انًبَؾةخ. ٔثبنزةبنٙ قةإٌ عةدو رةٕقس يكةت َلبٚةبد ةةؾٙ ٚشةكم خؽةسا عهةٗ انصةؾخ ٔيصةدزا               انًشب

 نزهٕٚش أؽٕاض انًٛبِ انغٕقٛخ ٔانزسثخ يٍ خالل انعصبزح انُبرغخ عٍ انُلبٚبدا قعال عٍ انسٔائؼ انكسٚٓخ ٔرشّٕٚ انًُبظس انؽجٛعٛخ.

 
 

 ٛهٙ أصش إعشاءاد االحزالل اإلعشائ
 

 عٛبعٙ فٙ لشٚخ ثٛزٍٛ  انٕضغ انغٕٛ
 

ثةةٍٛ انعةةهؽخ انٕؼُٛةةخ  1995ثةةبنسعٕع لنةةٗ ارلبقٛةةخ أٔظةةهٕ انضبَٛةةخ انًيقزةةخ ٔانًٕقعةةخ قةةٙ انضةةبيٍ ٔانعشةةسٍٚ يةةٍ سةةٓس أٚهةةٕل يةةٍ انعةةبو    

% يةٍ  19.1ب )دًَٔة  1,077ؽٛش رى رصةُٛي يةب يعةبؽزّ     ارى رقعٛى أزاظٙ قسٚخ ثٛزٍٛ لنٗ يُبؼق )ة( ٔ)ط( اانلهعؽُٛٛخ ٔلظسائٛم

ْٔٙ انًُبؼق انزٙ رقع قٛٓب انًعةئنٛخ عةٍ انُ ةبو انعةبو عهةٗ عةبرق انعةهؽخ انٕؼُٛةخ انلهعةؽُٛٛخ           (اة)يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبؼق 

األيُٛةةخ ٔرشةةكم يع ةةى انًُةةبؼق انلهعةةؽُٛٛخ انًيْٕنةةخ يةةٍ انجهةةدٚبد ٔانقةةسٖ ٔثعةةط       األيةةٕزٔرجقةةٗ إلظةةسائٛم انعةةهؽخ انكبيهةةخ عهةةٗ   

. قًٛةب رةى رصةُٛي يةب يعةبؽزّ      (ة)ٍ انغدٚس ثبنركس أٌ ربنجٛخ انعكبٌ قٙ قسٚخ ثٛزةٍٛ ٚزًسكةصٌٔ قةٙ انًُةبؼق انًصةُلخ      انً ًٛبد. ٔي

ْٔٙ انًُبؼق انزٙ رقةع رؾةذ انعةٛؽسح انكبيهةخ نهؾكٕيةخ اإلظةسائٛهٛخ        (اط) % يٍ يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبؼق80.9دًَٔب ) 41576

انًدَٛةةخ  اإلدازحثزصةةسٚؼ ةةةبدز عةةٍ  لال األسةةكبلؽُٛٙ قٛٓةةب أٔ االظةةزلبدح يُٓةةب ثةةي٘ سةةكم يةةٍ  ؽٛةةش ًُٚةةع انجُةةبء انلهعةة  ألدازٚةةبأيُٛةةب 

. ٔيةٍ انغةدٚس ثبنةركس أٚعةب أٌ يع ةى األزاظةٙ انٕاقعةخ قةٙ يُةبؼق اطا ْةٙ يُةبؼق يلزٕؽةخ ٔأزاض شزاعٛةخ ٔيُةبؼق               اإلظسائٛهٛخ

 (.12)اَ س انغدٔل زقى  اظزٛؽبَٛخ
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 1995: رصُٛف األساضٙ فٙ لشٚخ ثٛزٍٛ اػزًبدا ػهٗ ارفبلٛخ أٔعهٕ انضبَٛخ 12ٔل عذ                             

 % يٍ انًعبؽخ انكهٛخ نهقسٚخ انًعبؽخ ثبندَٔى رصُٛي األزاظٙ

 0 0 يُبعك أ

 19.1 1,077 يُبعك ة

 80.9 4,576 يُبعك ط

 0 0 يحًٛخ عجٛؼٛخ

 100 5,653 انًغبحخ انكهٛخ
 2011أسٚظ  -ظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ َانًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 

 

  اإلعشائٛهٙلشٚخ ثٛزٍٛ ٔيًبسعبد االحزالل 

 

كبٌ يُٓب ثُةبء   اانً زهلخ اإلظسائٛهٛخ األْدا انزٙ أٔدد ثًئبد اندًَٔبد نصبنؼ  اإلظسائٛهٛخَبنذ قسٚخ ثٛزٍٛ ؽصزٓب يٍ انًصبدزاد 

خ اإلظسائٛهٛخ عهةٗ أزاظةٙ انقسٚةخا ثبإلظةبقخ لنةٗ رشةٛٛد انؽةسق االنزلبقٛةخ         انجيز االظزٛؽبَٛخ اإلظسائٛهٛخ ٔانقٕاعد ٔانؾٕاعص انععكسٚ

 :قسٚخ ثٛزٍٛ ألزاظٙ اإلظسائٛهٛخانًغبٔزح. ٔقًٛب ٚهٙ رلصٛم نهًصبدزاد  ثبألخسٖثٓد  زثػ ْرِ انًعزٕؼُبد  اإلظسائٛهٛخ

 

بيخ عصء يٍ قبعدح اثٛذ اٚةما انععةكسٚخ   دًَٔب يٍ أزاظٙ قسٚخ عزٛسٚذ نتسض لق 29قبيذ ظهؽبد االؽزالل اإلظسائٛهٙ ثًصبدزح 

اإلظسائٛهٛخ لنٗ انغٓخ انتسثٛخ نهقسٚخ ٔانًقبيةخ ثشةكم أظبظةٙ عهةٗ أزاظةٙ ثهةدح انجٛةسح. ٔرؾزةٕ٘ ْةرِ انقبعةدح انععةكسٚخ عهةٗ اإلدازح             

رٓد  ظةهؽبد االؽةزالل   انًدَٛخ اإلظسائٛهٛخ انًسكصٚخ قٙ يُبؼق انعلخ انتسثٛخ ثبإلظبقخ لنٗ يسكص انزٕقٛي ٔانًععكس اإلظسائٛهٙ. ٔ

اإلظسائٛهٙ يٍ لقبيخ ْرِ انقٕاعد انععكسٚخ قٙ عًق األزاظٙ انلهعؽُٛٛخ لنٗ ركضٛي انٕعٕد انععكس٘ ٔرعصٚص انعٛؽسح األيُٛخ عهةٗ  

 انلهعؽٍُٛٛٛ.

قٙ اإلظةسائٛهٙ  ٔانؽسٚةق االنزلةب   60كًب ةبدزد لظسائٛم انًصٚد يٍ أزاظٙ قسٚخ ثٛزٍٛ ٔذن  نشق انؽسٚق االنزلبقٙ اإلظسائٛهٙ زقةى  

انًزٕاعةدح قةٙ    اإلظةسائٛهٛخ انًيد٘ لنٗ رغًع اثٛذ اٚما االظزٛؽبَٙ ٔانًتهق أيةبو انلهعةؽٍُٛٛٛ يُةر ظةُٕاد ثٓةد  زثةػ انًعةزٕؼُبد        

 Bufferانًُؽقخ ثععةٓب ثةجعط. ٔرغةدز اإلسةبزح ثةيٌ ان ؽةس انؾقٛقةٙ نهؽةسق االنزلبقٛةخ ٚكًةٍ قةٙ يةب ٚعةس  ثًعةبؽخ االزرةداد أٔ )               

Zoneيزس عهٗ عبَجٙ انشبزع. 75سظٓب انغٛش اإلظسائٛهٙ عهٗ ؼٕل ايزداد ره  انؽسق ٔانزٙ عبدح يب ركٌٕ ( انزٙ ٚل  

أيب ثبنُعجخ نهؾٕاعص انععكسٚخ اإلظسائٛهٛخ ققد عًهذ ظهؽبد االؽزالل عهٗ لقبيةخ انعدٚةد يةٍ انؾةٕاعص انععةكسٚخ عهةٗ أزاظةٙ قسٚةخ         

ؽٛةش أقبيةذ ظةجعخ ظةٕارس رساثٛةخ عهةٗ يةداخم انؽةسق          2000ٙ سٓس أٚهٕل يٍ انعبو ثٛزٍٛ عقت اَدالع االَزلبظخ انلهعؽُٛٛخ انضبَٛخ ق

ثٓد  يُع انلهعؽٍُٛٛٛ يٍ االقزساة يٍ انشبزع االنزلبقٙ اإلظسائٛهٙ ثبإلظبقخ لنٗ لقبيخ ثسط يساقجخ ععةكس٘   60انلسعٛخ يع سبزع 

 لظسائٛهٙ ثبنقسة يٍ ْرا انشبزع. 

 

رالق انؽسٚةق انلسعةٙ انةساثػ ثةٍٛ قسٚةخ ثٛزةٍٛ ٔقسٚةخ ثسقةخ ثؾةبعصٍٚ لظةًُزٍٛٛ ؽٛةش ٚعةؽس             كًب عًهذ انعهؽبد اإلظسائٛهٛخ عهٗ ل

يٍ خالل قسٚخ دٚس دثٕاٌ نهٕةٕل لنةٗ قسٚةخ ثسقةخ. كةرن  قبيةذ انعةهؽبد اإلظةسائٛهٛخ         أخسٖانًٕاؼٍ انلهعؽُٛٙ نعهٕا ؼسق ثدٚهخ 

ٚخ دٚس دثٕاٌا نكٍ انعسز األكجس كبٌ يٍ خالل انؾةبعص انةر٘   نٛسثػ قسٚخ ثٛزٍٛ يع قس 60ثإَشبء َلق ًٚس يٍ رؾذ انشبزع االنزلبقٙ 

أقبيزّ ظهؽبد االؽزالل عهٗ انؽسٚق انٕاةم ثٍٛ انقسٚةخ ٔيدُٚةخ زاو اهلل يةٍ انغٓةخ انتسثٛةخ ثةبنقسة يةٍ رغًةع ثٛةذ اٚةم االظةزٛؽبَٙ            

اَةّ عقةت    لاليزةسا   1000خ ؽةٕانٙ  ٔانععكس٘ا ؽٛش أٌ قسٚخ ثٛزٍٛ كبَذ رعةد أقةسة قةسٖ سةسق زاو اهلل لنٛٓةب ؽٛةش رجعةد عةٍ انًدُٚة         

قصهٓب ثٓرا انؾبعص انععكس٘ ٚعؽس انلهعؽٌُٕٛٛ نالنزلب  ٕٚيٛب يٍ خالل قسٖ عٍٛ ٚجسٔد ٔدٔزا انقسع ٔي ٛى انغهةصٌٔ صةى انعةٕدح    

ٔرٓةد  ْةرِ    انر٘ ٚزعجت ثبنزعؽٛم ٔانًعبَبح ٔاالشدؽةبو ٔانزةيخٛس ٔانعةتء االقزصةبد٘.     األيسكى  13لنٗ يدُٚخ زاو اهلل ثًعبقخ رقبزة 

 انؾٕاعص انععكسٚخ لنٗ رعٛٛق ان ُبق عهٗ ظكبٌ ْرِ انقسٚخ ثبإلظبقخ لنٗ يصاعًٓى ثؾًبٚخ انًعزٕؼٍُٛ انقسٚجٍٛ يٍ انقسٚخ.

 

كرن  سٓدد قسٚخ ثٛزٍٛ االظزٛالء عهٗ أزاظٛٓب ثبنقٕح يٍ قجم انًعزٕؼٍُٛ اإلظسائٛهٍٛٛ نتسض لقبيخ انجيزح االظزٛؽبَٛخ ارهخ ععب  

قبيذ لظسائٛم ثجُبء  اخالل انعقدٍٚ انًبظٍٛٛ  ( ا ٔذن  ثٓد  انعٛؽسح عهٗ انًصٚد يٍ األزاظٙ. ٔانغدٚس ثبنركس اَّ)علعبد ععب

َٕٖ نًعزٕؼُبد عدٚةدح عةبدح   يٕقع اظزٛؽبَٙ قٙ انعلخ انتسثٛخ ٔانزٙ ثبرذ رعس  قًٛب ثعد ثبنجيز االظزٛؽبَٛخ ْٔٙ عجبزح عٍ  232

رزلسع انجيز االظزٛؽبَٛخ يةٍ انًعةزٕؼُخ األو   ٔ ٗ انًٕقع انر٘ ٚزى االظزٛالء عهّٛ يٍ قجم انًعزٕؼٍُٛ.يب رجدأ ثإقبيخ كسقبَبد يزُقهخ عه

يُٓب. ٔانغدٚس ثبنةركس أٌ ٔثةبء انجةيز االظةزٛؽبَٛخ اإلظةسائٛهٛخ كةبٌ ثداٚزةّ دعةٕحا سةبزَٔٛخا نهًعةزٕؼٍُٛ انٛٓةٕد             أيٛبلٔعهٗ ثعد عدح 

نلهعؽُٛٛخ نهؾٛهٕنخ دٌٔ رعهًٛٓب نهلهعؽٍُٛٛٛ الؽقب قةٙ لؼةبز رعةٕٚخ يعةزقجهٛخ ثةٍٛ انغةبَجٍٛ.       نالظزٛالء عهٗ يٕاقع انزالل ٔانًسرلعبد ا

ققةد قبيةذ ثةبنسرى يةٍ ذنة  ثزةٕقٛس رؽةبء         أزرى أٌ انؾكٕيبد اإلظسائٛهٛخ انًزعبقجخ نى رًُؼ ره  ان بْسح أ٘ رؽةبء قةبََٕٙ ثبن ةبْس   

ؽةٍٛ رةٕنٗ أزٚٛةم سةبزٌٔ شيةبو انؾكةى ٔأؼهةق انعُةبٌ          2001د ثعد انعبو ٔعهٗ ٔعّ انزؾدٚ انٕععزٙ نٕعٕدْب ٔاظزًسازْبٔ ايُٙ نٓب

األيس انر٘ أدٖ لنٗ ازرلبع يهؾٕؾ قٙ عدد رهة  انجةيز قةٙ انًُةبؼق انلهعةؽُٛٛخ. كًةب دأة انغةٛش اإلظةسائٛهٙ أٚعةب عهةٗ            انٓرِ انجيز
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م ٔرةةبيٍٛ انؾًبٚةةخ نٓةةى ٔيةةدْى ثبنجُٛةةخ انزؾزٛةةخ  يعةةبعدح ْةةيالء انًعةةزٕؼٍُٛ اإلظةةسائٛهٍٛٛ قةةٙ االَزقةةبل ٔاالظةةزقساز قةةٙ رهةة  انًٕاقةةع ثةة   

 األظبظٛخ نعًبٌ ثقبئٓى قٛٓب.

 

رربنٛةةب  اإلظةةسائٛهٛخانعةةبثق رازئٛةةم سةةبزٌٔر ثزكهٛةةي انًؾبيٛةةخ    اإلظةةسائٛهٙقةةبو زئةةٛط انةةٕشزاء   ا2005ٔانغةةدٚس ثبنةةركس أَةةّ قةةٙ انعةةبو   

قةٙ انعةلخ انتسثٛةخ. ٔكبَةذ َزةبئظ انزقسٚةس        رٛةس انقبََٕٛةخ  زظًٙ ؽٕل عدد انجيز االظزٛؽبَٛخ  لظسائٛهٙرقسٚس ؽكٕيٙ  ثإعداد ظبظٌٕر

ثةدٌٔ رصةسٚؼ    أ٘ٔثشةكم رٛةس قةبََٕٙ     أَلعةٓى ثًجةبدزح يةٍ انًعةزٕؼٍُٛ     لقبيزٓةب ثيز اظزٛؽبَٛخ رٛس قبََٕٛخ رةى   105ٔعٕد  لنٗرشٛس 

ٗ .كًب ٚشةٛس انزقسٚةس   رهةخ ععةب  )علعةبد ععةب (    ؽكٕيٙ يُٓب انجيزح االظةزٛؽبَٛخ   يٕقعةب  عهةٗ أزاض قهعةؽُٛٛخ     15أَةّ رةى أقبيةخ     لنة

يٕقعةب  قجةم رعةهى ازئٛةم سةبزٌٔ زئبظةخ انؾكٕيةخ قةٙ انعةبو           71خالل قزسح ؽكٕيةخ اسةبزٌٔاا قًٛةب أقةٛى      خخسيٕقعب   24خبةخا ٔأقٛى 

 ْةٙ دٔنةخ   لظةسائٛم  أٌخهق ؼبثع ندٖ انهغُخ انسثبعٛةخ يلةبدِ    اإلظسائٛهٌٕٛ أزادٔ. أخسٖٔال رعس  رٕازٚ  لقبيخ عشسح يٕاقع  2001

يةٍ ذنة  رشةٕٚش ظةبْسح انجةيز االظةزٛؽبَٛخ ثًؾبٔنةخ ةةجغ انةجعط يُٓةب ثتؽةبء قةبََٕٙ ٔذنة                ٔأكضةس قبٌَٕ ٔنٛعذ دٔنخ اؽةزالل ثةم   

 2005يُةر انعةبو    اإلظةسائٛهٛخ انؾكٕيةخ   أعهُةذ . ٔعهةٗ اصةس ْةرا انزقسٚةس     2001قجم انعبو  لقبيزٓبُْبن  ثيز قبََٕٛخ رى  أٌ لنٗ ثبإلسبزح

 يُٓب.   أ٘ لخالءنعدد يٍ انجيز ٔنى ٚزى قعهٛب  لخالءدْب انشسٔع ثزُلٛر خؽػ عٍ عدد يٍ يجبدزاد يلب

 

عًٛةع انجةيز االظةزٛؽبَٛخ انتٛةس قبََٕٛةخ قةٙ انعةلخ انتسثٛةخ          ثإخالءقد أةدز أيسا  اسبٔل يٕقبش اخَراا اإلظسائٛهٙٔكبٌ ٔشٚس اندقبع 

 لخةالء ٔقبو ثزيعٛم  اإلظسائٛهٙثٛسٚزط يُصت ٔشٚس اندقبع  رعهى عًٛس ا2006رزعًٍ انجيزح االظزٛؽبَٛخ علعبد ععب . ٔقٙ انعبو 

  ٍ  اعقةت االنزًةبض انةر٘ رقةدو ثةّ انًعةزٕؼٌُٕ انقةبؼٌُٕ قةٙ انجةيزح          ا2008ؽزةٗ انعةبو    اانجيزح االظزٛؽبَٛخ علعبد ععب  يةدح عةبيٛ

 نرن .  األيسؽزبط ا لذاانجيزح االظزٛؽبَٛخ علعبد ععب  ثبنقٕح  لخالءيُْٕب اَّ يع َٓبٚخ قزسح انزيعٛم ظٕ  ٚزى 

 

ثرزٚعةخ انزلةبٔض يةع     خخةس انجةيزح االظةزٛؽبَٛخ نعةبو     لخةالء ثةبزاا ثزيعٛةم    أٚٓةٕد  خَراا اإلظسائٛهٙقبو ٔشٚس اندقبع  ا2008ٔقٙ انعبو 

نعهٛةب  نهًؾكًةخ ا  اإلظةسائٛهٛخ  أٌٜزدا عهٗ االنزًبض انر٘ رقديذ ثّ ؽسكخ انعالو  ا2009انًعزٕؼٍُٛ انقبؼٍُٛ قٙ انجيزح. ٔقٙ انعبو 

انجيزح االظزٛؽبَٛخ علعبد ععةب  ثعةدا. ٔقةٙ     لخالءاعدو  إلٚعبػٕٚيب  90اندٔنخ يٓهخ  ثإعؽبء أيساأةدزد انًؾكًخ  ااإلظسائٛهٛخ

قةسازا   اإلظةسائٛهٛخ انؾكٕيةخ   أةةدزد  ااإلظةسائٛهٛخ  اٌٜرقةديذ ثةّ ؽسكةخ انعةالو      خخةس ٔزدا عهٗ انزًةبض   ا2011يٍ انعبو  خذازسٓس 

ٙ عهةٗ   لقبيزٓةب انزةٙ رةى    االظةزٛؽبَٛخ  عًٛع انجيزح ثإخالء ثًةب قٛٓةب انجةيزح االظةزٛؽبَٛخ      2011قهعةؽُٛٛخ خبةةخ يةع َٓبٚةخ انعةبو       أزاظة

 اإلظةسائٛهٛخ ؼبنجةذ انؾكٕيةخ    ا2011ٔقةٙ سةٓس رشةسٍٚ صةبَٙ يةٍ انعةبو        .اإلخةالء  علعبد ععب  انر٘ رٕعد ظةكبَٓب ثبنزصةد٘ نقةساز   

قٙ خعةى عًهٛةخ انزلةبٔض يةع      أَٓبانجيزح االظزٛؽبَٛخ علعبد ععب  ثرزٚعخ  إلخالءًعٍٛ ثزًدٚد انزبزٚ  ان اإلظسائٛهٛخانًؾكًخ انعهٛب 

يةةب شانةةذ انجةةيزح  ا. ٔؽزةةٗ ٕٚيُةةب ْةرا 2012انجةةيزح يةع ؽهةةٕل سةةٓس رًةةٕش يةٍ انعةةبو    لخةةالءانًعةزٕؼٍُٛ انقةةبؼٍُٛ قٛٓةةب ٔرؽبنةت قةةٛٓى   

  ٛٓب يع يسٔز انٕقذ.االظزٛؽبَٛخ علعبد ععب  رؾزم أزاظٙ قسٚخ ثٛزٍٛ انلهعؽُٛٛخ ٔرزٕظع عه

 

 يًزهكبد لشٚخ ثٛزٍٛ انفهغغُٛٛخ:ػهٗ أساضٙ ٔ أخشٖ إعشائٛهٛخاػزذاءاد 

 

ْغًةخ سسظةخ يةٍ قجةم يعةزٕؼُٙ يعةزٕؼُخ رعةٕقسر         2011سٓدد قسٚةخ ثٛزةٍٛ قةٙ ٚةٕو انزبظةع عشةس يةٍ سةٓس كةبٌَٕ أٔل يةٍ انعةبو            

عةٕقسر انًغةبٔزح لنةٗ داخةم قسٚةخ ثٛزةٍٛ يةٍ خةالل قسٚةخ          ظكبٌ قسٚخ ثٛزٍٛ ؽٛش رعههذ يغًٕعخ يٍ انًعزٕؼٍُٛ يةٍ يعةزٕؼُخ ر   ثؾق

عٍٛ ٚجسٔد ثبرغبِ ٔظػ قسٚخ ثٛزٍٛ ؽٛش أقديٕا رؾذ عُؼ ان ةالو عهةٗ لسةعبل انُٛةساٌ قةٙ أزثةع ظةٛبزاد قهعةؽُٛٛخ كبَةذ رقةي عهةٗ            

 ديٕا يةبدح انجُةصٍٚ قةٙ    عهٗ انؽسٚق انسئٛعٙ انر٘ ٚسثػ انقسٚخ ثقسٚخ دٚس دثةٕاٌ انًغةبٔزح. ٚةركس أٌ انًعةزٕؼٍُٛ اظةز      يدخم عًبزح

سةقخ ظةكُٛخ(ا ؽٛةش أرةذ انُٛةساٌ عهةٗ        15انًكَٕخ يٍ خًعخ ؼٕاثق ) عًهٛخ لسعبل انُٛساٌ قٙ انعٛبزاد انًزٕقلخ أيبو يدخم انعًبزح

ٖ أزثع ظٛبزاد ثبنؾسق انكبيةم ثبإلظةبقخ لنةٗ ظةٛبزح      ثبإلظةبقخ لنةٗ ذنة  رعةججذ انُٛةساٌ انًشةزعهخ قةٙ         رعةسزد ثشةكم عصئةٙ.    أخةس

د قٙ لؽساق ٔاعٓخ انعًبزح انشسقٛخ ثشكم كبيم عالٔح عهٗ األظساز انًبدٚخ انزٙ نؾقذ ثبنشةجبثٛ  انًصةُٕعخ يةٍ األنًُٛةٕو     انعٛبزا

يُةر   ٔانًتهةق  ٔانزعجت قٙ لؽساق رسقخ ؽساظخ عهٗ يدخم انعًبزح. ٔثعجت لرالق يدخم انقسٚخ انسئٛط ٔانر٘ ٚسثؽٓب ثًدُٚةخ انجٛةسح  

كجٛةس قةٙ ارعةبع ثقعةخ      بع انًةدَٙ انلهعةؽُٛٙ ثبنٕةةٕل لنةٗ يٕقةع انؾسٚةق ؽٛةش ظةبْى ذنة  ثشةكم          ريخسد ظةٛبزاد انةدق   ا2001انعبو 

انعسز انكبيم قٙ انعٛبزاد ٔانعًبزح انًغبٔزح قٙ ؽٍٛ قبو عُٕد االؽةزالل ثزةييٍٛ انؾًبٚةخ نهًعةزٕؼٍُٛ انلةبزٍٚ يةٍ        ٔلنؾبقانُٛساٌ 

 انًٕقع ثعد لسعبل انُٛساٌ انًزٕقلخ عهٗ عبَت انؽسٚق. 

  

ثعًهٛخ رٕظةٛع نؾةبعص رثٛةذ لٚةمر انععةكس٘ انًقةبو عهةٗ أزاظةٙ          اإلظسائٛهٙسسعذ ظهؽبد االؽزالل  2012يٍ انعبو  خذازقٙ سٓس ٔ

انًسكصٚةخ ٔانٕاقعةخ قةٙ يعةزٕؼُخ رثٛةذ لٚةمر ٔثةٍٛ يدُٚةخ انجٛةسحا           اإلظةسائٛهٛخ قسٚخ ثٛزٍٛ ٔانر٘ ٚسثػ يب ثٍٛ يةب رعةًٗ اإلدازح انًدَٛةخ    

عد ثّ عُٕد االؽةزالل عهةٗ يةداز انٕقةذ ٔٚةزى لرالقةّ ثعةد انعةبعخ انعبسةسح يعةبء  ٔٚعةبد اقززبؽةّ قةٙ انعةبعخ               ؽٛش أٌ ْرا انؾبعص ٚزٕا

انعبثعخ ةجبؽب . ٔسًهذ أعًبل انزٕظٛع لظبقخ يعبزة عدٚةدح نهؾةبعص انععةكس٘ ثبإلظةبقخ لنةٗ َشةس انًصٚةد يةٍ أثةساط انًساقجةخ قةٙ            

 يؾٛػ انؾبعص. 
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 ثٛزٍٛ لشٚخُفزح ٔانًمزشحخ فٙ انخغظ ٔانًشبسٚغ انزغٕٚشٚخ انً
 

 انًشبسٚغ انًُفزح

 

 (. 13)اَ س انغدٔل زقى  (2011ا ثٛزٍٛ)يغهط قسٔ٘  انًبظٛخان ًعخ ظُٕاد ًشبزٚع خالل ان ثعطثزُلٛر  ثٛزٍٛقسٔ٘ يغهط  قبو

 انًبضٛخ عُٕاد خًغخ خالل ثٛزٍٛ لشٔ٘ يغهظ َفزْب انزٙ انًشبسٚغ: 13عذٔل 

 غٓخ انًًٕنخان انغُخ انُٕع انًششٔع عىا

 انًغزًع انًؾهٙ/ ٔشازح انؾكى انًؾهٙ 2009 خديبرٙ يغًع خديبد ثٛزٍٛ

 2011قسٔ٘ ثٛزٍٛا يغهط  انًصذس:

 

 

 انًشبسٚغ انًمزشحخ 
 

لنٗ رُلٛر عةدح يشةبزٚع خةالل األعةٕاو انقبديةخا       آَبٔظكب قسٚخٔثبنزعبٌٔ يع ييظعبد انًغزًع انًدَٙ قٙ ان ثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط زؽهع ٚ

يعٓةد   قةبو ثزُلٛةرْب  ٔانزةٙ   قسٚةخ رؽٕٚس أقكبز ْرِ انًشبزٚع خالل ٔزسخ عًةم انزقٛةٛى انعةسٚع ثبنًشةبزكخ انزةٙ رةى عقةدْب قةٙ ان         ؽٛش رى

 )أزٚظ(. ٔقًٛب ٚهٙ ْرِ انًشبزٚع يسرجخ ؽعت األٔنٕٚخ يٍ ٔعٓخ َ س انًشبزكٍٛ قٙ انٕزسخ: انقدض -األثؾبس انزؽجٛقٛخ

 

 .يشسٔع خصاٌ يٛبِانؾبعخ لنٗ لَشبء  .1

 انًٕعٕدح قٙ انقسٚخ. لعبدح ريْٛم انُٛبثٛعانؾبعخ لنٗ  .2

 .خثبز ثٛزّٛ نزغًٛع يٛبِ األيؽبزانؾبعخ لنٗ لَشبء  .3

 كى. 15ثؽٕل  رغدٚد سجكخ انًٛبِانؾبعخ لنٗ  .4

 كى. 15ثؽٕل  يشسٔع ةس  ةؾٙانؾبعخ لنٗ لَشبء  .5

 .دعى يشسٔع يكت انُلبٚبد انًشزساانؾبعخ لنٗ  .6

 نًعبعدح أْبنٙ انقسٚخ. دٔاعٍعًم يصازع أرُبو ٔانؾبعخ لنٗ  .7

 .كى 5ثؽٕل  ؼسق انصزاعٛخانؾبعخ لنٗ سق  .8

 .عًم ؽدٚقخ عبيخانؾبعخ لنٗ  .9

 .ثُبء يدازض عدٚدحانؾبعخ لنٗ  .10

 داخم انًدازض ٔخبزعٓب. عًم يالعت زٚبظٛخانؾبعخ لنٗ  .11

 كى. 5ثؽٕل  ؼسق انداخهٛخانؾبعخ لنٗ سق  .12

 .لعبدح ريْٛم سجكخ اإلَبزحانؾبعخ لنٗ  .13

 .كى 4ثؽٕل  لعبدح ريْٛم انشبزع انسئٛعٙٗ انؾبعخ لن .14

 لنٗ أيبكٍ ثعٛدح عٍ انزغًع انعكبَٙ. انؾغس سَقم يُبسٛانؾبعخ لنٗ  .15

 ٔاظزتالنٓب قٙ يغبل انعٛبؽخ.لعبدح ريْٛم انًٕاقع األصسٚخ انؾبعخ لنٗ  .16
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 مشٚخاألٔنٕٚبد ٔاالحزٛبعبد انزغٕٚشٚخ نه
  

يٍ ٔعٓةخ   قسٚخا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نه14انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى يٍ َقص كجٛس قٙ انجُٛخ  قسٚخرعبَٙ ان

 .انقسًٔ٘غهط َ س ان

 

 ثٛزٍٛ لشٚخ فٙ انزغٕٚشٚخ ٔاالحزٛبعبد األٔنٕٚبد: 14عذٔل 

 انمغبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نٛغذ 

 أٔنٕٚخ
 يالحظبد

 احزٛبعبد انجُٛخ انزحزٛخ

 كى 14^    * قسقا أٔ رعجٛد ؼس 1

  *   لةالػ/ رسيٛى سجكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

  *   رٕظٛع سجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتؽٛخ يُبؼق عدٚدح 3

 كى5   * رسكٛت سجكخ يٛبِ عدٚدح 4

 عٍٛ يبء   * رسيٛى/ لعبدح ريْٛم ُٚبثٛع أٔ خثبز عٕقٛخ 5

يزس يكعت 5000   * ثُبء خصاٌ يٛبِ 6
 

 كى 15   * رسكٛت سجكخ ةس  ةؾٙ 7

 كى 15   * رسكٛت سجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

  *   ؽبٔٚبد نغًع انُلبٚبد انصهجخ 9

 ظٛبزح ٔاؽدح   * نغًع انُلبٚبد انصهجخظٛبزاد  10

    * يكت ةؾٙ نهُلبٚبد انصهجخ 11

 االحزٛبعبد انصحٛخ

  *   ثُبء يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ عدٚدح 1

  *   ةؾٛخ يٕعٕدحلعبدح ريْٛم/ رسيٛى يساكص/ عٛبداد  2

  *   انًٕعٕدحسساء رغٓٛصاد ؼجٛخ نهًساكص أٔ انعٛبداد  3

 االحزٛبعبد انزؼهًٛٛخ

 ثُبء يدازض عدٚدح 1
* 

انًسؽهخ انضبَٕٚخ   

 ٔاألظبظٛخ

 انًسؽهخ انضبَٕٚخ   * لعبدح ريْٛم يدازض يٕعٕدح 2

    * رغٓٛصاد رعهًٛٛخ 3

 االحزٛبعبد انضساػٛخ

  *   زاعٛخاظزصالػ أزاض ش 1

 ثئسا 20   * لَشبء خثبز عًع يٛبِ 2

  *   ثُبء ؽ بئس/ ثسكعبد يٕاسٙ 3

    * خديبد ثٛؽسٚخ 4

 ؼٍ ظُٕٚب 250   * أعال  ٔرجٍ نهًبسٛخ 5

  *   لَشبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

  *   لعبدح ريْٛم ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 7

    * قهؾّثرٔز  8

    * َجبربد ٔيٕاد شزاعٛخ 9

  كى ؼسق شزاعٛخ 5كى ؼسق داخهٛخ ٔ 5ا ؼسق زئٛعخ كى 4^ 

  .2011قسٔ٘ ثٛزٍٛا يغهط انًصذس: 
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 انًشاعغ
 

 ( ُٙٛا انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔانًُشمدا 2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽ)قهعؽٍٛ. -زاو اهلل. 2007 

  2011ا ثٛزٍٛ قسٔ٘يغهط. 

  2010/ 1/1كشةي ٚجةٍٛ كًٛةخ انًٛةبِ انًجبعةخ يةٍ رةبزٚ         (. 2011)اهلل ٔانجٛةسح(  )نًُؽقزةٙ زاو  يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض 
 . زاو اهلل. قهعؽٍٛ.2010/12/31 ٔنتبٚخ

 ( ا يٍ انًٕقع االنكزسَٔٙ نًصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض ثزبزٚ  األٔل يٍ خذاز. 2012يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض)

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

 قبعدح ثٛبَبد ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. ثٛذ 2012)أزٚظ(ا  انقدض -يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ .
 قهعؽٍٛ. -نؾى

 الظزشعبز عٍ ثعد. رؾهٛم اظز دايبد . ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ ٔا2012)أزٚظ(ا  انقدض -يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ
 قهعؽٍٛ. -ثدقخ عبنٛخ َصي يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزاظٙ نعُخ 

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

  ا قبعدح ثٛبَبد انًدازض زاو اهلليؾبق خ  -عهٛى . ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانز2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙا
 قهعؽٍٛ.  -زاو اهلل(. 2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخMOA ا)قهعؽٍٛ. -(. زاو اهلل2008/2009. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاعخ يؾبق خ زاو اهلل )2009 
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