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 شكش ٔػشفبٌ

 
)أزٚظ( ثبنشكس ٔانزقدٚس يٍ انٕكبنخ اإلظجبَٛخ نهزعبٌٔ اندٔنٙ يٍ أعم انزًُٛخ  زاو اهلل -ٚزقدو يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ

(AECIDنزًٕٚهٓب ْرا انًشسٔع ).  

 

كًااب ٚزقاادو انًعٓااد ثبنشااكس انغصٚاام لنااٗ انًعاائنٍٛ انلهعااؽٍُٛٛٛ قااٙ اناإشازادا ٔانقسٔٚاابدا ٔيغاابنط ان ااديبد       

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 انعًام انار٘ ٚٓاد     

 لنٗ خديخ انًغزًع انلهعؽُٛٙ. 
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 يمذيخ

 
عاابءد ظهعااهخ  و اهللزاْاارا انكزٛ اات ْاإ عااصء يااٍ ظهعااهخ كزٛجاابد رؾزاإ٘ عهااٗ يعهٕياابد ساابيهخ عااٍ انزغًعاابد انعااكبَٛخ قااٙ يؾبق ااخ  

األٔظابع انًعٛشااٛخ قاٙ انًؾبق ااخا   ثٓاد  رٕصٛااق   زاو اهللانكزٛجابد ْاارِ َزٛغاخ ندزاظااخ سابيهخ نغًٛااع انزغًعابد انعااكبَٛخ قاٙ يؾبق ااخ      

ٔلعداد ان ؽػ انزًُٕٚخ نهًعبعدح قٙ رؾعٍٛ انًعزٕٖ انًعٛشٙ نعكبٌ انًُؽقخا يٍ خاالل رُلٛار يشاسٔع ادزاظاخ انزغًعابد انعاكبَٛخ       

)أزٚاظ(ا ٔانًًإل ياٍ انٕكبناخ اإلظاجبَٛخ نهزعابٌٔ انادٔنٙ         انقادض  –االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ اا انر٘ ُٚلرِ يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ ٔرقٛٛى

 .(AECIDيٍ أعم انزًُٛخ )

 

 لنااٗ دزاظااخ ٔرؾهٛاام ٔرٕصٛااق األٔظاابع االعزًبعٛااخ ٔاالقزصاابدٚخا ٔانعٛبظااٛخا ٔٔقااسح انًاإازد انؽجٛعٛااخا ٔانجشااسٚخا ٚٓااد  انًشااسٔع 

. ٔانزاٙ عهاٗ   زاو اهلل انسٚلٛخ ٔانًًٓشاخ قاٙ يؾبق اخ   ٔانجٛئٛخا ٔانقٕٛد انؾبنٛخ انًلسٔظخا ٔرقٛٛى االؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نزًُٛخ انًُبؼق 

أظبظاآب ًٚكااٍ ةااٛبرخ انجااسايظ ٔاألَشااؽخا ٔلعااداد االظاازسارٛغٛبد ٔان ؽااػ انزًُٕٚااخ انالشيااخ نهز لٛااي يااٍ أصااس األٔظاابع انعٛبظااٛخ    

 .ثبنًٛبِا ٔانجٛئخا ٔانصزاعخعزًبعٛخ رٛس انًعزقسح قٙ انًُؽقخا يع انزسكٛص ثصلخ خبةخ عهٗ انًعبئم انًزعهقخ ٔاالقزصبدٚخ ٔاال

 

ثابنهتزٍٛ انعسثٛاخ ٔاالَغهٛصٚاخ عهاٗ انًٕقاع االنكزسَٔاٙ انزابنٙ:         زاو اهللًٚكٍ االؼالع عهٗ عًٛع أدنخ انزغًعبد انعكبَٛخ قاٙ يؾبق اخ   

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

 فٛضٚبئٛخانًٕلغ انغغشافٙ ٔانخصبئص ان
 

 قسٚخانكى ْٕائٙ )انًعبقخ األققٛخ ثٍٛ يسكص  5ا ٔعهٗ ثعد زاو اهلليدُٚخ  سسقا ٔرقع زاو اهلليؾبق خ قسٖ ا ْٙ لؽدٖ ثسقخ قسٚخ

ٔيٍ  اانجٛسحٔيٍ انتسة ا أزاظٙ ثٛزٍٛ ٔدٚس دثٕاٌا ٔيٍ انشًبل أزاظٙ دٚس دثٕاٌ ٚؾدْب يٍ انشسق ا( يُٓبزاو اهللٔيسكص يدُٚخ 

 .)1)أَ س ان سٚؽخ زقى  (2012أزٚظا  -ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ) أزاظٙ ي ًبض ٔأزاظٙ كلس عقت انغُٕة

 

 ثشلخ لشٚخ: يٕلغ ٔحذٔد 1خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –خٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛ انًصذس:

 

يهاىا أياب يعادل دزعابد      478يزسا قإق ظاؽؼ انجؾاسا ٔٚجهام انًعادل انعإُ٘ نفيؽابز قٛٓاب ؽإانٙ           738عهٗ ازرلبع  ثسقخ قسٚخرقع 

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

 

قجاام انعااهؽخ انٕؼُٛااخ ا رااى رعٛٛاآُى يااٍ أععاابء 7يااٍ انًغهااط انؾاابنٙ  ٚزكاإٌٔوا 1994عاابو  ثسقااخقااٙ  ط انقااسٔ٘انًغهاارااى رؤظااٛط 

 ًزهااا انًغهااط ظااٛبزح نغًااع انُلبٚاابدٚال  كًااب .ييقااذ داخاام يجُااٗ عًعٛااخ ثسقااخ ان ٛسٚااخ ثاادٔ يقبثاامٕٚعااد نهًغهااط يقااس ٔ اانلهعااؽُٛٛخ

 (.2011ا ثسقخيغهط قسٔ٘ )

 

 قٕو ثٓبا يب ٚهٙ:ٚ انزٙ سٔ٘انًغهط انقٔيٍ يعئنٛبد 

 (ٔانكٓسثبء )كبنًٛبِ رٕقٛس خديبد انجُٛخ انزؾزٛخ  . 

  ٔرقدٚى ان ديبد االعزًبعٛخ. انؽسقاعًع انُلبٚبدا سق ٔرعجٛد 

 نهقسٚخ يقزسؽبد يشبزٚع ٔدزاظبد عًم. 

 .رٕقٛس زٔظخ نالؼلبل 
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 َجزح ربسٚخٛخ
 

انضبَٛاخ: ثسقاخ ياٍ انجسٚاق     أياب   ا.ثبنقسة يٍ خسثاخ قدًٚاخ رادعٗ ااثاٍ ثابز      األٔنٗ: ٔعٕدْب  ايقٕنزبٌَعجخ لنٗ ثٓرا  ثسقخ قسٚخظًٛذ 

 انر٘ ٚزعجت عٍ اَعكبض أسعخ انشًط عٍ انص ٕز انًجزهاخ قاٙ أٔائام أٚابو انسثٛاعا ؽٛاش رشازٓس ثٕعإد ثٛئاخ عًٛهاخ قاٙ ْارا انًٕظاى             

ا انًٍٛ ٔانكاس   ان هٛملنٗ  ثسقخ قسٚخبٌ ٔٚعٕد أةم ظك او 1500عبو ٔٚعٕد ربزٚخ لَشبء انزغًع لنٗ  .(2011يغهط قسٔ٘ ثسقخا )

  (.1( )اَ س انصٕزح زقى 2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) قٙ األزدٌ

 

 ثشلخ لشٚخ يٍ يُظش: 1 صٕسح

 
 

 األيبكٍ انذُٚٛخ ٔاألصشٚخ
 

. أياب ثبنُعاجخ نفيابكٍ ٔانًُابؼق     ٘اا انًعاغد انقادٚىا ٔيعاغد انُإز    اانعًس ثسقخ صالصخ يعبعدا ْى: عبيع انشٛع ٕٚظيٕٚعد قٙ قسٚخ 

َ اس  ا( )2011ا ثسقاخ )يغهاط قاسٔ٘    عابيع انشاٛخ ٕٚظاي اانعًاس٘ا    : باألصسٚخ قٙ انقسٚخ قٕٛعد قاٙ انقسٚاخ انقهٛام ياٍ اٜصابزا أًْٓا      

 (.2ان سٚؽخ زقى 
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 ثشلخلشٚخ : انًٕالغ انشئٛغخ فٙ 2خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ى انًعهٕيبد انغتساقٛخٔؽدح َ  انًصذس:

 

 انغكبٌ 
 

ثهام   ثسقاخ أٌ عادد ظاكبٌ قسٚاخ     ا2007ثٍٛ انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ انر٘ َلارِ انغٓابش انًسكاص٘ نإلؽصابء انلهعاؽُٛٙ قاٙ عابو        

 375اد انعاكُٛخ  أظاسحا ٔعادد انٕؽاد    314َعًخ يٍ اإلَبسا ٔٚجهم عادد األظاس    16029َعًخ يٍ انركٕزا ٔ 935َعًخا يُٓى  16964

 ٔؽدح.

 

 انفئبد انؼًشٚخ ٔانغُظ

 

% ظاًٍ  44.3ا كابٌ كًاب ٚهاٙ:    2007نعابو   ثسقاخ أظٓسد ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا أٌ رٕشٚع انلئبد انعًسٚاخ قاٙ قسٚاخ    

ٔ  64 -15% ظاًٍ انلئاخ انعًسٚاخ    51.8عبيبا  15انلئخ انعًسٚخ أقم يٍ  ياب قًاب قإق. كًاب     عب 65% ظاًٍ انلئاخ انعًسٚاخ    3.8عبيابا 

 %.52.4%ا َٔعجخ اإلَبس 47.6ا أ٘ أٌ َعجخ انركٕز 100 :90.9أظٓسد انجٛبَبد أٌ َعجخ انركٕز نإلَبس قٙ انقسٚخا ْٙ 

 

 انؼبئالد

 
انًعؽابٌ ٔرعاى: عبئهاخ ثسكابدا عبئهاخ سابٔزا عبئهاخ ظاًسٍٚا         عبئهاخ  ٔ عبئهاخ َٕاثٛاذ  يٍ عدح عبئالدا ْٔٙ:  ثسقخقسٚخ ٚزؤني ظكبٌ 

 .(2011يغهط قسٔ٘ ثسقخا )َخ عبئهخ علب
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 انٓغشح

 
عبئهخ قد ْبعسٔا أٔ رسكٕا  20قسٚخ ثسقخا أٌ ُْب  قٙ  انقدض )أزٚظ( –انر٘ قبو ثّ يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ  ثٍٛ انًعؼ انًٛداَٙ

 .(2011يغهط قسٔ٘ ثسقخا ) 2000انقسٚخ يُر ثداٚخ اَزلبظخ األقصٗ عبو 

 

 

 لغبع انزؼهٛى
 

%. ٔياٍ يغًإع انعاكبٌ    87.7 يُٓاب  %ا ٔقاد ساكهذ َعاجخ اإلَابس     7.8ا ؽإانٙ  2007عابو   ثسقاخ ظكبٌ قسٚخ ندٖ ثهتذ َعجخ األيٛخ 

% آَإا دزاظازٓى اإلعدادٚاخا    26.3% آَإا دزاظازٓى االثزدائٛاخا     31.7% ٚعازؽٛعٌٕ انقاساءح ٔانكزبثاخا    14.9انًزعهًٍٛا كبٌ ُْاب   

ا ؽعاات ثسقااخقسٚااخ ا ٚجااٍٛ انًعاازٕٖ انزعهًٛااٙ قااٙ 1ظاازٓى انعهٛااب. انغاادٔل زقااى % آَاإا دزا 3.7% آَاإا دزاظاازٓى انضبَٕٚااخا ٔ 15.4

 .2007انغُط ٔانزؾصٛم انعهًٙ نعبو 

 

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

 أيٙ انغُظ

ٚؼشف 

انمشاءح 

 ٔانكزبثخ

 صبَٕ٘ إػذاد٘ اثزذائٙ
 دثهٕو

 يزٕعظ
 ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو 

 ػبنٙ
 حدكزٕسا يبعغزٛش

غٛش 

 يجٍٛ
 انًغًٕع

 652 - - 3 - 24 5 96 206 211 94 13 ركٕس

 715 1 - - - 15 4 115 154 223 110 93 إَبس

 1,367 1 - 3 - 39 9 211 360 434 204 106 انًغًٕع

 ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007عكبٌ ٔانًعبكٍا ا انزعداد انعبو نه2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انًصذس:

 

ياادازض  أزثعااخ انقسٚااخ ا قٕٛعااد قاا2010/2011ٙقااٙ انعاابو اندزاظااٙ  ثسقااخأيااب قًٛااب ٚزعهااق ثًيظعاابد انزعهااٛى األظبظااٛخ ٔانضبَٕٚااخ قااٙ  

)اَ اس انغادٔل زقاى     (2011ا زاو اهلل -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهاٛى  يٍ قجم ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙ انلهعؽُٛٛخى ٚزى لدازرٓ اؽكٕيٛخ

2.) 

 

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

 َٕع انًذسعخ انغٓخ انًششفخ اعى انًذسعخ

 لَبس ؽكٕيٛخ ثُبد ثسقب انضبَٕٚخيدزظخ  

 ذكٕز ؽكٕيٛخ ذكٕز ثسقب األظبظٛخيدزظخ 

 لَبس ؽكٕيٛخ األظبظٛخثُبد ثسقب يدزظخ 

 ي زهؽخ ؽكٕيٛخ ذكٕز ثسقب انضبَٕٚخيدزظخ 
 .2011زاو اهللا  -يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى انًصذس:

 

)يدٚسٚاخ انزسثٛاخ   يعهًب ٔيعهًاخ   43ٔؼبنجخا ٔعدد انًعهًٍٛ  ؼبنجب 653ا ٔعدد انؽالة ةلب 24ثسقخ  ٚجهم عدد انصلٕ  اندزاظٛخ قٙ

ؼبنجاب ٔؼبنجاخا    15 ٚجهام ثسقاخ  قسٚاخ   يادازض عدل عادد انؽاالة نكام يعهاى قاٙ      إلسبزح ُْب لنٗ أٌ ئرغدز ا. (2011ا زاو اهلل -ٔانزعهٛى

 .(2011زاو اهللا  -)يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى ؼبنجب ٔؼبنجخ قٙ كم ةي 27ٔرجهم انكضبقخ انصلٛخ 

 

 40ٛخا ؽٛش ٚجهم عدد األؼلبل قٛٓب ْٔٙ زٔظخ انسؽًخا ٔرشس  عهٛٓب أْهٛخ لظالي اكًب ٕٚعد قٙ قسٚخ ثسقخ زٔظخ ٔاؽدح نفؼلبل

 .(2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘)ؼلال ٔؼلهخ 

 

يضم: يدزظخ دٚس دثٕاٌ انضبَٕٚخ  اكًب ٚزعسض ؼالة قسٚخ ثسقخ لنٗ يعبٚقبد قٕاد االؽزالل يٍ ٔعٕد ؽٕاعص ؼٛبزح ٔدائًخ

 .(2011)يغهط قسٔ٘ ثسقخا  يدزظخ ذكٕز عٍٛ ٚجسٔد انضبَٕٚخٔ انصُبعٛخ نهجٍُٛ
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نهجٍُٛا ؽٛش  انصُبعٛخ يدزظخ دٚس دثٕاٌ انضبَٕٚخٚزٕعٌٕٓ لنٗ  قٙ انزغًعا قإٌ انؽالة عدو رٕقس لؽدٖ انًساؽم انزعهًٛٛخ قٙ ؽبل

كىا أٔ انزٕعّ لنٗ يدزظخ  8 كىا أٔ انزٕعّ لنٗ يدزظخ ذكٕز ثٛزٍٛ انضبَٕٚخا ؽٛش رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 6رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

 .(2011ا ثسقخ)يغهط قسٔ٘ كى  12ؽٛش رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ  ذكٕز عٍٛ ٚجسٔد انضبَٕٚخا

 

 : أًْٓبا (2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) ثعط انعقجبد ٔانًشبكم ثسقخكًب ٕٚاعّ قؽبع انزعهٛى قٙ قسٚخ 

 

 َقص كجٛس قٙ عدد انتس  انصلٛخ. 

 .عدو رٕقس ي زجساد ٔٔظبئم رعهًٛٛخ داخم انًدازض انًزٕقسح 

 خم انًدازض أٔ خبزعٓب.عدو ٔعٕد يالعت زٚبظٛخ دا 

 .عدو رٕقس كبدز رعهًٛٙ يزًكٍ يًب اَعكط ذنا ظهجب عهٗ انًعزٕٖ انزعهًٛٙ نهؽالة 

 80 أدٖ لنٗ رعسة انؽالة يٍ انًدازض ثُعجخ اانٕظع االقزصبد٘ انعٛئ%. 

 

 

 لغبع انصحخ
 

جاس ؽكإيٙ نهزؾبنٛام انؽجٛاخا يسكاص      عٛابدح ؼجٛات عابو ؽكٕيٛاخا ي ز    انقهٛام ياٍ انًساقاق انصاؾٛخا ؽٛاش ٕٚعاد        ثسقاخ قسٚاخ  قاٙ  س زٕقر

يسكاص دٚاس دثإاٌ    . ٔقٙ ؽبل عدو رٕقس ان ديبد انصؾٛخ انًؽهٕثاخ قاٙ انقسٚاخا قاإٌ انًسظاٗ ٚزٕعٓإٌ لناٗ        ؽكٕيٙ أيٕيخ ٔؼلٕنخ

ا كاى  6كىا أٔ انزٕعّ لنٗ عٛبدح انصؾخ ثبنجهدٚخ قٙ دٚس دثٕاٌا ؽٛش رجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 6انصؾٙا ؽٛش ٚجعد عٍ انزغًع ؽٕانٙ 

ٙ   أٔ ا ثسقااخ يغهااط قااسٔ٘) كااى 40ؽٛااش ٚجعااداٌ عااٍ انزغًااع ؽاإانٙ   اانزٕعااّ لنااٗ يدٚسٚااخ ةااؾخ انجٛااسح ٔيعزشاالٗ زاو اهلل انؾكاإي

2011). 

 

 ا أًْٓب: (2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) يٍ ثعط انًشبكم ٔانعقجبد ثسقخٕٚاعّ قؽبع انصؾخ قٙ قسٚخ  

 

 . عدو رٕقس ظٛبزح لظعب 

 سٚخ.عدو رٕقس يسكص ةؾٙ يزكبيم نهق 

 .عدو رٕقس أدٔٚخ ثبنًسكص انًٕعٕد ٔعدو رٕقس ةٛدنٛبد 

 ٔانؽلٕنخ عدو قعبنٛخ يسكص األيٕيخ. 

 

 

 األَشغخ االلزصبدٚخ
 

يغهاط قاسٔ٘   )% ياٍ انقإٖ انعبيهاخ    55ا ؽٛاش ٚعازٕعت   صاُبعخ نقؽابع ا عهاٗ عادح قؽبعابدا أًْٓاب      ثسقخقسٚخ ٚعزًد االقزصبد قٙ 

 (.1)اَ س انشكم زقى  (2011ثسقخا 

 

ٌ     ثٓاد   2011ثّ يعٓد أزٚظ قاٙ ظاُخ    انر٘ قبو ظٓسد َزبئظ انًعؼ انًٛداَٙٔقد أ رٕشٚاع األٚاد٘ انعبيهاخ     رؾقٛاق اندزاظاخ انؾبنٛاخا ثاؤ

 ا يب ٚهٙ:ثسقخ قسٚخؽعت انُشبغ االقزصبد٘ قٙ 

 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.55قؽبع انصُبعخا ٔٚشكم % 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ20قؽبع انزغبزحا ٔٚشكم %. 

 ٍٛيٍ األٚد٘ انعبيهخ10ا ٔٚشكم قؽبع انًٕظل %. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ 5ظٕق انعًم اإلظسائٛهٙا ٔٚشكم %. 

  د٘ انعبيهخ% يٍ األ5ٚقؽبع انصزاعخا ٔٚشكم. 

  يٍ األٚد٘ انعبيهخ.5قؽبع ان ديبدا ٔٚشكم % 
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 ثشلخلشٚخ : رٕصٚغ انمٕٖ انؼبيهخ حغت انُشبط االلزصبد٘ فٙ 1شكم 

 
  2011ا ثسقخ : يغهط قسٔ٘انًصذس

 

ّ ان عابز   يؾم نجٛع اثقبالد 7 ٔانزغبزٚخ قٕٛعد قٙ انزغًع االقزصبدٚخ انًُشآديٍ ؽٛش أيب  نهصاُبعبد   ديؾاال  3 ي جاصا ا ٔانلٕاكا

 .(2011يغهط قسٔ٘ ثسقخا ) (ا ٔيؾغس ٔاؽدنخأانُغبزحا... انًُٓٛخ )كبنؾدادحا

 

ٔقد رجٍٛ أٌ انلئخ االعزًبعٛاخ األكضاس    .(2011ا ثسقخ قسٔ٘يغهط )% 20لنٗ  2011قٙ عبو  ثسقخقسٚخ قٙ ٔةهذ َعجخ انجؽبنخ ٔقد 

 ْٙ عهٗ انُؾٕ اٜرٙ:ا (2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) رعسزا قٙ انقسٚخ َزٛغخ اإلعساءاد اإلظسائٛهٛخ

 انزغبزح. قؽبع 

 .قؽبع انصزاعخ 

 انصُبعخ. قؽبع 

 .ٙظٕق انعًم اإلظسائٛه 

 .قؽبع ان ديبد 

 .قؽبع انٕظبئي 

 

  انمٕٖ انؼبيهخ

 

% يٍ 34.3ا أٌ ُْب  2007عبو  انر٘ َلرِ انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙ ثٛبَبد انزعداد انعبو نهعكبٌ انًعبكٍ أظٓسد

% يٍ 53% يٍ انعكبٌ رٛس َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 65.6% ٚعًهٌٕ(. ٔكبٌ ُْب  90.2انعكبٌ كبَٕا َشٛؽٍٛ اقزصبدٚب )يُٓى 

 (. 3)اَ س انغدٔل زقى  ل(% يٍ انًزلسرٍٛ ألعًبل انًُص34.7انؽالةا ٔ

 

 2007 ،انؼًم ثمٕٖ ٔانؼاللخ انغُظ حغت( فأكضش عُٕاد 10) ثشلخ 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

ؽ يزفش

ألػًبل 

 انًُضل

ػبعض 

ػٍ 

 انؼًم

ال ٚؼًم 

ٔال ٚجحش 

 ػٍ ػًم

 انًغًٕع أخشٖ

 652 - 262 8 48 44 4 808 393 44 86 846 ركٕس

 715 4 635 4 4 44 840 858 79 8 8 54 إَبس

 16367 4 897 3 45 74 844 454 469 44 80 488 انًغًٕع

ا انُزبئظ انُٓبئٛخ.2007 -زعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍا ان2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽُٛٙا  انًصذس:  
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 لغبع انضساػخ
 

)اَ اس انغادٔل    دًَٔاب أزاض ظاكُٛخ   226ٔ ْٙ أزاض قبثهخ نهصزاعخ دَٔى 16514دًَٔبا يُٓب  6,066ؽٕانٙ  ثسقخ قسٚخرجهم يعبؽخ 

 (.3ا ٔخسٚؽخ زقى 4زقى 

 

 (ثبنذَٔى نًغبحخا) 2010نؼبو  ثشلخ لشٚخ فٙ األساضٙ اعزؼًبالد: 4 عذٔل

يغبحخ 

انًغزٕعُبد 

ٔانمٕاػذ 

 انؼغكشٚخ

ٔيُغمخ 

 انغذاس

يغبحخ 

انًُبعك 

انصُبػٛخ 

 ٔانزغبسٚخ

األساضٙ 

 انًفزٕحخ

انغبثبد 

 انحشعٛخ

ثشن 

 يبئٛخ

 يغبحخ األساضٙ انضساػٛخ

(1,514)  
يغبحخ 

األساضٙ 

 انغكُٛخ

انًغبحخ 

صساػبد  انكهٛخ

 يٕعًٛخ
 انًشاػٙ

ثٕٛد 

 ثالعزٛكٛخ

بد صساػ

 دائًخ

282 55 3,988 0 0 319 46 0 1,149 226 6,066 

 2012ا ظأزٚ - ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:  

 

 ثشلخلشٚخ : اعزؼًبالد األساضٙ ٔيغبس عذاس انفصم انؼُصش٘ فٙ 3خشٚغخ 

 
 2012أزٚظا  –ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ انًصذس:

 
ً 5 انغادٔل زقاى   أكضاس األَاإاع   ٔرعزجاس انجُاادٔزح . ثسقااخقسٚاخ  جعهٛااخ ٔانًسٔٚاخ انًكشاإقخ قاٙ   ان ان عاسأاد ياٍ    زهلااخا ٚجااٍٛ األَإاع ان

 قٙ انقسٚخ. شزاعخ

 

 

 



 ساو اهلليحبفظخ                                                                                       دساعخ انزغًؼبد انغكبَٛخ                                                    

 

 11 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثشلخلشٚخ ٔ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 47 0 5 0 0 0 15 0 0 0 27 

 2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس   
 

ٌ  ثصزاعاخ  ثسقاخ  قسٚاخ  رشازٓس ؽٛاش   .ثسقخقسٚخ سغبز انًضًسح ٔيعبؽبرٓب قٙ ا ٚجٍٛ إَٔاع األ6انغدٔل زقى  ٙ ؽٛاش ٕٚعاد    انصٚزإ  ؽإان

 . صٚزٌٕيصزٔعخ ثؤسغبز ان بدًَٔ 16020

 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثشلخلشٚخ 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 16259 0 115 0 100 0 3 0 21 0 0 0 16020 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

يعبؽبد لظبقخ لنٗ شزاعخ  .دَٔىا ٔأًْٓب انقًؼ 170 ٌ يعبؽخ انؾجٕة رجهمإا قثسقخقسٚخ أيب ثبنُعجخ نهًؾبةٛم انؾقهٛخ ٔانعهلٛخ قٙ 

 (.7)أَ س انغدٔل زقى  لٕلان بد انغبقخا يضميٍ انجقٕنٛ
 

 )انًغبحخ ثبنذَٔى( ثشلخلشٚخ ٔانؼهفٛخ انًخزهفخ فٙ  : يغبحخ األساضٙ انًضسٔػخ ثبنًحبصٛم انحمهٛخ7عذٔل 

 انًغًٕع
يحبصٛم 

 أخشٖ

يحبصٛم 

 يُجٓخ
 ثمٕنٛبد عبفخ يحبصٛم صٚزٛخ يحبصٛم ػهفٛخ

أثصبل ٔدسَبد 

 ٔعزٔس
 انحجٕة

ؼهٙث يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘  ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ ثؼهٙ يشٔ٘ 

0 272 0 0 0 0 0 45 0 5 0 41 0 11 0 170 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

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

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

ٔؽعبة  رغصئخ زقطا ؽٛش رى اعزجبز انؾٛبشاد انصزاعٛخ انلعهٛخ ٔنٛعذ انًٕظًٛخا ٔانؾٛبشاد انصزاعٛخ ؽغى يؾددا

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

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

 .ٕٚظؼ انلسق قٙ أزقبو انًعبؽبد انصزاعٛخ األكجس ؽعت أزٚظ

 

  ٙ ٍ 25 أٌ انقادض )أزٚااظ(ا  –اناار٘ قابو ثااّ يعٓاد األثؾاابس انزؽجٛقٛااخ    ٔرجاٍٛ يااٍ انًعاؼ انًٛااداَ ٚقٕياإٌ ثزسثٛااخ  ثسقاخ قسٚااخ  ظااكبٌ % يا

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

 

 ثشلخلشٚخ : انضشٔح انحٕٛاَٛخ فٙ 8عذٔل 

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

82 0 106000 0 0 0 0 733 16050 3 

 ٌرشًم األثقبزا انعغٕلا انعغالدا ٔانضٛسا. 

 .2009زاو اهللا  -: ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخانًصذس

 

 (.9( )اَ س انغدٔل زقى 2011)يغهط قسٔ٘ ثسقخا  ؼسق شزاعٛخ كى 77ا قٕٛعد ؽٕانٙ قسٚخان أيب يٍ ؽٛش انؽسق انصزاعٛخ قٙ
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 ٔأعٕانٓب لشٚخ ثشلخ فٙ انضساػٛخ انغشق حبنخ ٚجٍٛ: 9عذٔل 

 ل )كى(انغٕ حبنخ انغشق انضساػٛخ

 7 ةبنؾخ نعٛس انًسكجبد

 20 ةبنؾخ نعٛس انزساكزٕزاد ٔاٜالد انصزاعٛخ ققػ

 30 ةبنؾخ نًسٔز اندٔاة ققػ

 20 رٛس ةبنؾخ

 2011ا يغهط قسٔ٘ ثسقخانًصذس: 

 

 :با أًْٓ(2011)يغهط قسٔ٘ ثسقخا  ثعط انًشبكم ٔانعقجبد ثسقخٚعبَٙ انقؽبع انصزاعٙ قٙ قسٚخ 

 

 .يصبدزح األزاظٙ انصزاعٛخ يٍ قجم االؽزالل ٔثُبء انًعزٕؼُبد 

 .ِعدو رٕقس يصبدز انًٛب 

 .عدو رٕقس زأض انًبل 

 نؾٕٛاَٛخ يٍ خهع ٔرديٛساعزداءاد قٕاد االؽزالل عهٗ انًصازع ا. 

 .اعزداءاد يزكسزح يٍ قجم انًعزٕؼٍُٛ عهٗ األسغبز ٔقؽعٓب 

 .عدو رٕقس سجكخ ؼسق شزاعٛخ ةبنؾخ 

 .عدو رٕقس ثُٛخ رؾزٛخ يٍ يبء ٔكٓسثبء رصم نفزاظٙ انصزاعٛخ 

 

 

 لغبع انًؤعغبد ٔانخذيبد 

  
عًعٛابد رقادو خاديبرٓب نً زهاي قئابد انًغزًاعا ٔقاٙ        ٔ ؾهٛاخ ي نكٍ ٕٚعد عدح ييظعابد  .ؽكٕيٛخ ييظعبد أٚخ ثسقخٕٚعد قٙ قسٚخ  ال

 يُٓب:  ا (2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) ٔرٛسْبعدح يغبالد صقبقٛخ ٔزٚبظٛخ 
  

 ٘ٔٔرقادٚى كبقاخ    قسٚاخ ا ثٓد  االْزًابو ثقعابٚب ان  انعهؽخ انٕؼُٛخ انلهعؽُٛٛخا يٍ قجم و1994عبو  رؤظط :ثشلخ يغهظ لش

 ٚع ٔاإلسسا  عهٛٓب.ٔيزبثعخ انًشبز ان ديبد لنٗ ظكبَٓب

 ؽٛش رقٕو ثزٕقٛس زٔظاخ نفؼلابل ٔقبعاخ عبياخ ن دياخ       يٍ قجم أْبنٙ انقسٚخا ا1978عبو  ذرؤظع: عًؼٛخ ثشلخ انخٛشٚخ

 انقسٚخ.

 

 انجُٛخ انزحزٛخ ٔانًصبدس انغجٛؼٛخ 
 

 انكٓشثبء ٔاالرصبالد

 

. قسٚاخ انًصدز انسئٛط نهكٓسثبء قٙ ان انقدضيؾبق خ  ا ٔرعزجس سسكخ كٓسثبءو 1980سجكخ كٓسثبء عبيخ يُر عبو  ثسقخقسٚخ ٕٚعد قٙ 

  ٕٚاعّ انزغًع ثعط انًشبكم قٙ يغبل انكٓسثبءا أًْٓب:ٔ .%90ٔرصم َعجخ انٕؽداد انعكُٛخ انًٕةٕنخ ثشجكخ انكٓسثبء لنٗ 

 

 يسرلعخ عهٗ انًشزسكٍٛ انغدد نزٕةٛم ان ديخ.انًلسٔظخ  انسظٕو 

 ؽبع يزكسز قٙ انشزبءا ٔرشكم خؽإزح عهاٗ كضٛاس ياٍ انًإاؼٍُٛ ثعاجت قسثٓاب        انشجكخ ْٕائٛخ عهٗ أعًدح يًب ٚزعجت ثبَق

 يٍ انجٕٛد.

 ا ٔثؾبعخ لنٗ رؽٕٚس ٔرٕظٛع.انشجكخ انًٕعٕدح رٛس ييْهخ الظزٛعبة االؽزٛبعبد انًزغددح نهقسٚخ 

 

ٙ رعًام ياٍ خاالل يقعاى     ا يساجكخ ْابر   نقسٚخكًب ٔٚزٕقس قٙ ا انعاكُٛخ يٕةإنخ ثشاجكخ    % ياٍ انٕؽاداد   20ٔرقسٚجاب   انقسٚاخا داخام   آنا

 (.2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘) انٓبري
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 انُمم ٔانًٕاصالد

 

ا ٔيٍ انعٕائاق انزاٙ رٕاعاّ ظاكبٌ انقسٚاخا      انًٕاؼٍُٛ ٔظٛبزح رٛس قبََٕٛخ رقٕو ث ديخعبيخ ثبةبد  7عٛبٌا ٔكر ثسقخٚزٕقس قٙ قسٚخ  

٘ ) انًسكجبد قٙ انزغًع ٔان ديبد انزٙ رقديٓب يُٓب: ٔعٕد ؽٕاعص ععكسٚخ أٔ رساثٛخا ٔعدو أْهٛخ انؽسق انسئٛعخا ٔقهخ  يغهط قاسٔ

 انلسعٛااخكااى ياٍ انؽااسق   6.5ٔ كااى ياٍ انؽااسق انسئٛعاخ   10قٕٛعااد قااٙ انقسٚاخ   اقسٚاخ يااب ثبنُعاجخ نشااجكخ انؽاسق قااٙ ان  أ (.2011ا ثسقاخ 

 (.10أَ س عدٔل زقى ) (2011 اثسقخ يغهط قسٔ٘)

 

 ثشلخ لشٚخ فٙ انغشق حبنخ: 10 عذٔل

 عٕل انغشق )كى(
 انذاخهٛخ انغشقحبنخ 

 سئٛغخ فشػٛخ

 ٔيعجدح. حؼسق عٛد .1 2 1.5

 ؼسق يعجدح ٔثؾبنخ ظٛئخ .2 2 1

 ؼسق رٛس يعجدح. .3 6 4

 2011 اثسقخ يغهط قسٔ٘انًصذس: 

 

 انًٛبِ

 

اد ٔرصام َعاجخ انٕؽاد    ا1978ثبنًٛابِ عجاس ساجكخ انًٛابِ انعبياخ يُار عابو         ثسقاخ ثزصٔٚاد ظاكبٌ قسٚاخ    يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقادض  رقٕو 

 .(2011 ثسقخا)يغهط قسٔ٘  %90انعكُٛخ انًٕةٕنخ ثشجكخ انًٛبِ انعبيخ لنٗ 

 

ٙ 2010عابو  ثسقاخ  نقد ثهتذ كًٛخ انًٛبِ انًاصٔدح نقسٚاخ     ا (2011انعاُخ )يصاهؾخ يٛابِ يؾبق اخ انقادضا      يزاس يكعت/  506592 ا ؽإان

ال ٚعازٓها ْارِ    ثسقاخ سابزح لناٗ أٌ انًإاؼٍ قاٙ قسٚاخ      نزاسا/ انٛإو ُْٔاب رغادز اإل     70.6ٔثرنا ٚقدز يعدل رصٔٚد انًٛابِ نهلاسد ثؾإانٙ    

%ا ْٔرِ رًضم انلبقاد عُاد انًصادز اناسئٛط ٔخؽإغ      26.5انكًٛخ يٍ انًٛبِا ٔذنا ثعجت انلبقد يٍ انًٛبِا ؽٛش رصم َعجخ انلبقد لنٗ 

يصهؾخ يٛابِ  ) نزسا قٙ انٕٛو 52ثسقخ  انُقم انسئٛعخ ٔسجكخ انزٕشٚع ٔعُد انًُصل ٔثبنزبنٙ ٚجهم يعدل اظزٓال  انلسد يٍ انًٛبِ قٙ قسٚخ

نزاس   100ٔٚعزجس ْرا انًعدل اقم يٍ انؾد األدَٗ انًقزسػ يٍ قجم يُ ًخ انصؾخ انعبنًٛاخ ٔانار٘ ٚصام لناٗ     (. 2011ا يؾبق خ انقدض

كبٌا يع انعهى أٌ عدد ٔرعزجس آثبز عًع األيؽبز انًُصنٛخ انًصدز انجدٚم نشجكخ انًٛبِ ٔنكٍ ال ركلٙ نعد انعغص ندٖ انع نهلسد قٙ انٕٛو

 .(2011 اثسقخ قسٔ٘)يغهط ثئس  50ْرِ اٜثبز قٙ انقسٚخ ٚجهم ؽٕانٙ 

 

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

 ظعس انًٛبِ ؽعت قئخ االظزٓال . 11ظعس انًٛبِ ثبشدٚبد كًٛخ اظزٓال  انًٛبِ. ٕٚظؼ انغدٔل 

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

 فئخ االعزٓالن )يزش يكؼت(

يُضنٙ 

 (3)شٛكم/و

 صُبػٙ

 (3)شٛكم/و

 عٛبحٙ

 (3)شٛكم/و

 رغبس٘

 (3)شٛكم/و

يؤعغبد 

 (3ػبيخ)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 

2012 

 

 انصشف انصحٙ

 

)يغهاط قاسٔ٘   انؾلاس االيزصبةاٛخ نهاز هص ياٍ انًٛابِ انعبدياخ        انعكبٌؽٛش ٚعز دو  صس  انصؾٙنهسجكخ  ثسقخٚزٕقس قٙ قسٚخ ال 

 . (2011 اثسقخ

 

يزاسا يكعجابا ثًعُاٗ     81.5ٔاظزُبدا لنٗ رقدٚساد االظزٓال  انٕٛيٙ يٍ انًٛبِ نهلسدا رقدز كًٛخ انًٛبِ انعبديخ انُبرغخ ٕٚيٛب ثًاب ٚقابزة   

نزاسا قاٙ    36.3ققاد قادز يعادل لَزابط انلاسد ياٍ انًٛابِ انعبدياخ ثؾإانٙ          يزس يكعت ظُٕٚب. أيب عهٗ يعزٕٖ انلسد قٙ انقسٚاخا   296748
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ٔياٍ صاى ٚازى رلسٚتٓاب ثٕاظاؽخ ةآبزٚظ انُعاؼا ؽٛاش ٚازى اناز هص            ٚزى رغًٛع انًٛبِ انعبديخ ثٕاظؽخ انؾلس االيزصبةٛخ . ؽٛشانٕٛو

ُْٔاب رغادز اإلسابزح لناٗ أَاّ ال ٚازى يعبنغاخ انًٛابِ         . يُٓب ليب يجبسسح قٙ انًُبؼق انًلزٕؽخ أٔ قٙ األٔدٚخ انًغابٔزح دٌٔ يساعابح نهجٛئاخ   

 -)قعاى أثؾابس انًٛابِ ٔانجٛئاخ      انعبديخ انُبرغخ ظٕاء عُد انًصدز أٔ عُد يٕاقع انز هصا يًب ٚشكم خؽسا عهٗ انجٛئاخ ٔانصاؾخ انعبياخ   

  .(2012أزٚظا 

 

 انُفبٚبد انصهجخ

 

بٚبد انصهجخ انُبرغخ عاٍ انًإاؼٍُٛ ٔانًُشاآد انزغبزٚاخ قاٙ انقسٚاخا       انغٓخ انسظًٛخ انًعئنخ عٍ لدازح انُلقسٔ٘ ثسقخ عزجس يغهط ٚ

  .ٔانزٙ رزًضم ؽبنٛب ثغًع انُلبٚبد ٔانز هص يُٓب

 

يٍ خديخ لدازح انُلبٚبد انصهجخا ؽٛش ٚزى عًع انُلبٚبد انُبرغخ عٍ انًُبشل ٔانعبؽبد انعبيخ قٙ أكٛابض  ثسقخ ُٚزلع يع ى ظكبٌ قسٚخ 

ٔانار٘   انُغًاخ لناٗ يكات    رساكزإز  ا َٔقهٓاب ثٕاظاؽخ  قٙ األظجٕع يسرٍٛ ثٕاقعانقسٔ٘ ًغهط انعًعٓب يٍ قجم ثالظزٛكٛخا نٛزى ثعد ذنا 

 .(2011 اثسقخ)يغهط قسٔ٘  ا انًكت عٍ ؼسٚق ؽسقٓبا ؽٛذ ٚزى انز هص يٍ انُلبٚبد قٙ ْركى عٍ انزغًع 2ٚجعد 

 

كتاىا ٔثبنزابنٙ رقادز كًٛاخ      0.7 ثسقخانٕٛيٙ يٍ انُلبٚبد انصهجخ قٙ قسٚخ أيب قًٛب ٚزعهق ثكًٛخ انُلبٚبد انُبرغخا قٛجهم يعدل لَزبط انلسد 

أزٚااظا  -)قعاى أثؾابس انًٛابِ ٔانجٛئاخ      ًُٕٚبؼُاب ظا   502أ٘ ثًعادل   اؼااٍ 1.4انُلبٚابد انصاهجخ انُبرغاخ ٕٚيٛاب عاٍ ظاكبٌ انقسٚاخ ثؾإانٙ         

2012). 

 

 األٔضبع انجٛئٛخ

 
يٍ عدح يشبكم ثٛئٛخ الثد يٍ يعبنغزٓاب ٔلٚغابد ؽهإل نٓابا ٔانزاٙ ًٚكاٍ ؽصاسْب        انًؾبق خ  ٔثهداد كتٛسْب يٍ قسٖ قسٚخ ثسقخرعبَٙ 

 ثًب ٚهٙ: 

 

 أصيخ انًٛبِ

 

 انقسٚخا ٔٚعٕد ذنا نعدح أظجبةا يُٓب: عٍنلزساد ؼٕٚهخ قٙ قصم انصٛي يٍ قجم يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض  اَقؽبع انًٛبِ

 

قاٙ رُ اٛى ظاخ انًٛابِ      يصهؾخ يٛبِ يؾبق اخ انقادض   ب ٚشكم عبئقب أيبوانًُٓٛخ اإلظسائٛهٛخ عهٗ يصبدز انًٛبِ انلهعؽُٛٛخا يً .1

ٔرٕشٚعٓب ثٍٛ انزغًعبد انعكبَٛخ. نرا قٓٙ رقٕو ثزٕشٚع انًٛبِ لناٗ انًُابؼق انً زهلاخ ثشاكم دٔز٘ا ٔذناا ألٌ كًٛابد انًٛابِ        

 انًزبؽخ ال ركلٙ نعد اؽزٛبعبد انعكبٌ.

 رهي انشجكخ ٔقديٓب.  ازرلبع َعجخ انلبقد قٙ سجكخ انًٛبِا ٔذنا ثعجت  .2

 

 إداسح انًٛبِ انؼبديخ

 

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

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

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

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

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

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

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

  ٔانصؾٛخ انُبعًخ عٍ ذنا.

   

 إداسح انُفبٚبد انصهجخ

 

ا ٔٚعإد ذناا ثشاكم زئاٛط لناٗ انعساقٛام انزاٙ رعاعٓب         انًغابٔزح ٔانزغًعابد  انقسٚاخ  عدو ٔعٕد يكت َلبٚبد ةؾٙ ٔيسكاص٘ ن دياخ   

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

أٌ األزاظااٙ انًُبظااجخ ناارنا رقااع ظااًٍ يُاابؼق )ط(ا ٔانزااٙ ر عااع نهعااٛؽسح اإلظااسائٛهٛخ انكبيهااخ. ثبإلظاابقخ لنااٗ أٌ رُلٛاار يضاام ْاارِ   
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ٔثبنزابنٙ قاإٌ عادو رإقس يكات َلبٚابد ةاؾٙ ٚشاكم خؽاسا عهاٗ انصاؾخ ٔيصادزا              انًشبزٚع ٚعزًد عهٗ انزًٕٚم يٍ انادٔل انًبَؾاخ.  

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

                                                                                                                                                                                                                                        

 أصش إعشاءاد االحزالل اإلعشائٛهٙ 
 

 عٛبعٙ فٙ لشٚخ ثشلخ  انٕضغ انغٕٛ
 

ثااٍٛ انعااهؽخ انٕؼُٛااخ  1995انضبَٛااخ انًيقزااخ ٔانًٕقعااخ قااٙ انضاابيٍ ٔانعشااسٍٚ يااٍ ساآس أٚهاإل يااٍ انعاابو   ثاابنسعٕع لنااٗ ارلبقٛااخ أٔظااهٕ 

% يااٍ 8.5دًَٔاب )  518انلهعاؽُٛٛخ ٔلظاسائٛما راى رقعاٛى أزاظاٙ قسٚااخ ثسقاخ لناٗ يُابؼق )ة( ٔ)ط(ا ؽٛاش رااى رصاُٛي ياب يعابؽزّ             

انزاٙ رقاع قٛٓاب انًعائنٛخ عاٍ انُ ابو انعابو عهاٗ عابرق انعاهؽخ           يعبؽخ انقسٚخ انكهٛاخ( ياٍ أزاظاٙ انقسٚاخ كًُابؼق ة ْٔاٙ انًُابؼق        

انٕؼُٛااخ انلهعااؽُٛٛخ ٔرجقااٗ إلظااسائٛم انعااهؽخ انكبيهااخ عهااٗ األياإز األيُٛااخ ٔرشااكم يع ااى انًُاابؼق انلهعااؽُٛٛخ انًؤْٕنااخ يااٍ انجهاادٚبد  

ة ٔانزاٙ رشاكم َعاجخ ظائٛهخ عادا ياٍ        ٔانقسٖ ٔثعط انً ًٛبد. ٔانغدٚس ثبنركس أٌ ربنجٛخ انعكبٌ ٚزًسكصٌٔ قٙ انًُابؼق انًصاُلخ  

ط ْٔٙ انًُبؼق انزٙ رقع  % يٍ يعبؽخ انقسٚخ انكهٛخ( كًُبؼق91.5دًَٔب ) 5548انًعبؽخ انكهٛخ نهقسٚخ. قًٛب رى رصُٛي يب يعبؽزّ 

ثؤ٘ سكم يٍ األساكبل لال  رؾذ انعٛؽسح انكبيهخ نهؾكٕيخ اإلظسائٛهٛخا أيُٛب ٔلدازٚبا ؽٛش ًُٚع انجُبء انلهعؽُٛٙ قٛٓب أٔ االظزلبدح يُٓب 

 (.12عدٔل زقى ثزصسٚؼ يٍ اإلدازح انًدَٛخ اإلظسائٛهٛخ )

 

 1995: رصُٛف األساضٙ فٙ لشٚخ ثشلخ اػزًبدا ػهٗ ارفبلٛخ أٔعهٕ انضبَٛخ 12عذٔل                          

 % يٍ انًعبؽخ انكهٛخ نهقسٚخ انًعبؽخ ثبندَٔى رصُٛي األزاظٙ

 0 0 يُبعك أ

 8.5 518 يُبعك ة

 91.5 5548 يُبعك ط

 0 0 يحًٛخ عجٛؼٛخ

 100 6066 انًغبحخ انكهٛخ
 2011أسٚظ  -َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ انًصذس: لبػذح ثٛبَبد ٔحذح 

ثٓاد  زثاػ انًعازٕؼُبد انًؾٛؽاخ      60ةبدزد لظسائٛم انًصٚد يٍ أزاظٙ قسٚخ ثسقخ ٔذنا نشق انؽسٚق االنزلبقٙ اإلظاسائٛهٙ زقاى   

يٍ انشًبل ٔانغُٕة ثععٓب ثجعط. ٔرغدز اإلسابزح ثاؤٌ ان ؽاس انؾقٛقاٙ نهؽاسق االنزلبقٛاخ ٚكًاٍ قاٙ ياب ٚعاس  ثًعابؽخ             ثقسٚخ ثسقخ

يزس عهٗ عبَجٙ  75( انزٙ ٚلسظٓب انغٛش اإلظسائٛهٙ عهٗ ؼٕل ايزداد رها انؽسق ٔانزٙ عبدح يب ركٌٕ Buffer Zoneاالزرداد أٔ )

  انشبزع.

 ٚخ ثشلخ انفهغغُٛٛخ:االَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ فٙ لش

كبٌ العزداء انًعزٕؼٍُٛ اإلظسائٛهٍٛٛ انقبؼٍُٛ قٙ انًعازٕؼُبد اإلظاسائٛهٛخ انًؾٛؽاخ ثقسٚاخ ثسقاخ األصاس األكجاس ٔانًاديس عهاٗ أْابنٙ           

انقسٚخ ٔيًزهكبرٓىا ؽٛش ظبًْذ ْرِ االعزداءاد ثإنؾبق خعبئس اقزصبدٚخ قبدؽخ رًضهذ قٙ قؽع ٔؽاسق األساغبز انًضًاسح انًصزٔعاخ     

عهاٗ  قٙ انقسٚخ ٔانزٙ رًضم يصدز زشق نهعدٚد يٍ انعبئالد انلهعؽُٛٛخ قٙ انقسٚخ. قًٛاب ٚهاٙ ثعاد اعزاداءاد انًعازٕؼٍُٛ اإلظاسائٛهٍٛٛ       

 أزاظٙ قسٚخ ثسقخ انلهعؽُٛٛخ:

ٛش ا أقاادو عاادد يااٍ انًعاازٕؼٍُٛ اإلظااسائٛهٍٛٛ قااٙ ظاابعبد انًعاابء ثؾًبٚااخ يااٍ عاا 2010قااٙ انضبنااش يااٍ ساآس كاابٌَٕ األٔل يااٍ انعاابو 

عبيًب يٍ أزاض قسٚخ ثسقخ ٔانزاٙ رقاع قاٙ انغٓاخ انشاًبنٛخ انتسثٛاخ ياٍ         45سغسح شٚزٌٕ ٚقدز عًسْب ثُؾٕ  89االؽزالل عهٗ لؽساق 

ٚشاابز لنااٗ أٌ األسااغبز   ( يااٍ أزاض ثسقااخ.6( ٔ)5انقسٚااخ ظااًٍ انًُؽقااخ انًعااًبح ان ٓاإز ٔيُؽقااخ ظسؼبظااخ ظااًٍ ؽاإض زقااى )   

 ٕاؼٍُٛ: اؽًد قبظى اؽًد ظٛي ٔٔزصخ انؾبط يؾًد اؽًد ةالػ.انًزعسزح رعٕد يهكٛزٓب لنٗ كم يٍ انً

 

كًب داًْذ نغُخ انجُبء ٔانزُ ٛى انزبثعخ نإلدازح انًدَٛخ اإلظسائٛهٛخ رؾذ ؽساظخ عٛش االؽزالل ٕٚو انعبدض ياٍ سآس رًإش ياٍ انعابو      

ٔانعكُٛخ انٕاقعاخ قاٙ انغٓاخ انشاًبنٛخ ياٍ       قسٚخ ثسقخ ٔظهًذ يٕاؼٍُٛ يٍ انقسٚخ لخؽبزاد ثٕقي انجُبء قٙ يُشآرٓى انصُبعٛخ 2010

انقسٚخ قٙ انًُؽقخ انًعسٔقخ ثبظى انشبزع انعبو ٔذنا ثدعٕٖ انجُبء دٌٔ انؾصٕل عهاٗ انزاساخٛص ياٍ قجام ياب رعاًٗ اإلدازح انًدَٛاخ        

د ؽغاخ ْٔاالل   ياٍ ارلابق أٔظاهٕ. ٔرعإد انًًزهكابد انً ؽاسح نكام ياٍ يؾًإد ؽبيا           Cثصلزٓب انًعئنخ عاٍ لدازح انًُؽقاخ انًصاُلخ    

 ؽًد٘ ٕٚظي ؽغخ. 
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أقديذ يغًٕعاخ ياٍ يعازٕؼُٙ انجايزح االظازٛؽبَٛخ نيتاسٌٔ ن انزبثعاخ نًعازٕؼُخ          2011كرنا قٙ انضبَٙ عشس يٍ سٓس أٚبز يٍ انعبو 

أسغبز نٕشٚبد ٔسغسرٍٛ شٚزٌٕ ٔذنا ثشكم يزعًاد   6أسغبز رٍٛ ثبإلظبقخ لنٗ  9سغسح عُتا ٔ 70نثٛذ لٚمن عهٗ اقزالع ٔر سٚت 

ٍ خاالل قؽاع أرصابٌ رهاا األساغبز ثٕاظاؽخ أدٔاد ؽابدح. ثبإلظابقخ لناٗ ياب رقادو أقادو انًعازٕؼٌُٕ عهاٗ كعاس قلام ثابة انً اصٌ                   ي

انًغبٔز نقؽعخ األزض انزٙ ًٚزهكٓب انًصازع اؽًد ثهقبٔ٘ ؽٛش قبيٕا ثبالظزٛالء عهٗ عًٛاع األدٔاد انصزاعٛاخ ٔانًجٛاداد انًٕعإدح     

و عاٍ  1200ثقساثخ أنلٙ سٛكم نٛزى اإلنقبء ثٓب داخم انجئس انًٕعٕد قٙ ازض انًصازع انزٙ ٚجعد يعابقخ   قٙ رها انتسقخ انزٙ ٚقدز صًُٓب

 انجيزح االظزٛؽبَٛخ ن يتسٌٔن رؾدٚدًا قٙ انغٓخ انشسقٛخ يٍ انقسٚخ.

 

 ثشلخانخغظ ٔانًشبسٚغ انزغٕٚشٚخ انًُفزح ٔانًمزشحخ فٙ لشٚخ 
 

 انًشبسٚغ انًُفزح

 

 .(13)اَ س انغدٔل زقى  (2011ا ثسقخانًبظٛخ )يغهط قسٔ٘ ان ًعخ ظُٕاد ًشبزٚع خالل ان ثعطُلٛر ثز ثسقخيغهط قسٔ٘  قبو

 

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

 انغٓخ انًًٕنخ انغُخ انُٕع انًششٔع عىا

 ٔشازح انؾكى انًؾهٙ 2009 ثُٛخ رؾزٛخ ي ؽػ ْٛكهٙ نهقسٚخعًم 

 ثُا انزًُٛخ اإلظاليٙ 2009 رعهًٛٙ يدزظخ ثسقخ نهجُبدُبء ث

 2011قسٔ٘ ثسقخا يغهط  انًصذس:

 

 

 

 انًشبسٚغ انًمزشحخ
  

ّ   ييظعبد انًغزًع انًادَٙ   ثبنزعبٌٔ يع ثسقخٚزؽهع يغهط قسٔ٘  ا لناٗ رُلٛار عادح يشابزٚع خاالل األعإاو انقبدياخا        قاٙ انقسٚاخ ٔظاكبَ

ا ٔانزاٙ قابو ثزُلٛارْب يعٓاد     قسٚاخ بنًشابزكخ انزاٙ راى عقادْب قاٙ ان     خالل ٔزسخ عًم انزقٛٛى انعسٚع ث رؽٕٚس أقكبز ْرِ انًشبزٚع ؽٛش رى

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

 

 ٚ دو انقسٚخ. ؽبٔٔش يبءانؾبعخ لنٗ ثُبء  .1

 ٚ دو انقسٚخ نً زهي االظز دايبد. ًع خديبديغانؾبعخ لنٗ ثُبء  .2

 ثزقدٚى يشبزٚع رًٕٚهٛخ رلٛد ظكبٌ انقسٚخ. دعى انضسٔح انؾٕٛاَٛخانؾبعخ لنٗ  .3

 .آثبز يُصنٛخانؾبعخ لنٗ لَشبء  .4

 .لَبزح انشٕازعانؾبعخ لنٗ  .5

 .يؾؽخ رُقٛخ يع سجكخ ةس  ةؾٙانؾبعخ لنٗ عًم  .6

 ٛخ.ٔسق ؼسق شزاع اظزصالػ أزاظٙ شزاعٛخانؾبعخ لنٗ  .7

 قٙ انًُؽقخ. ظٛبزح لظعب انؾبعخ لنٗ رٕقٛس  .8

 .زٚبض أؼلبلانؾبعخ لنٗ رٕقٛس  .9

 .يالعتانؾبعخ لنٗ رٕقٛس  .10

 قٙ انقسٚخ. لعبدح رؤْٛم انًٕاقع األصسٚخانؾبعخ لنٗ  .11

 .ُصِ نفؼلبلزٔي عبيخ ؽدٚقخانؾبعخ لنٗ لَشبء  .12

 .رؤْٛم انشبزع انسئٛعٙ ثٍٛ ثٛزٍٛ ٔثسقخانؾبعخ لنٗ  .13
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 االحزٛبعبد انزغٕٚشٚخ نهمشٚخاألٔنٕٚبد ٔ
  

ٔعٓاخ   يٍ قسٚخا األٔنٕٚبد ٔاالؽزٛبعبد انزؽٕٚسٚخ نه14يٍ َقص كجٛس قٙ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔان ديبرٛخ. ٔٚجٍٛ انغدٔل زقى قسٚخ رعبَٙ ان

 انًغهط انقسٔ٘.َ س 

 

 ثشلخ لشٚخ فٙ انزغٕٚشٚخ ٔاالحزٛبعبد األٔنٕٚبد: 14عذٔل 

 انمغبع انشلى
ثحبعخ 

 يبعخ
 ثحبعخ

نٛغذ 

 أٔنٕٚخ
 يالحظبد

 احزٛبعبد انجُٛخ انزحزٛخ

 كى 11^    * سقا أٔ رعجٛد ؼسق 1

  *   لةالػ/ رسيٛى سجكخ انًٛبِ انًٕعٕدح 2

  *   رٕظٛع سجكخ انًٛبِ انقدًٚخ نزتؽٛخ يُبؼق عدٚدح 3

  *   رسكٛت سجكخ يٛبِ عدٚدح 4

  *   رسيٛى/ لعبدح رؤْٛم ُٚبثٛع أٔ آثبز عٕقٛخ 5

يزس يكعت 26500   * بء خصاٌ يٛبِثُ 6
 

 كى 3   * رسكٛت سجكخ ةس  ةؾٙ 7

  *   رسكٛت سجكخ كٓسثبء عدٚدح 8

 ؽبٔٚخ 150   * ؽبٔٚبد نغًع انُلبٚبد انصهجخ 9

 ظٛبزح ٔاؽدح   * نغًع انُلبٚبد انصهجخظٛبزاد  10

    * يكت ةؾٙ نهُلبٚبد انصهجخ 11

 االحزٛبعبد انصحٛخ

  *   ٛبداد ةؾٛخ عدٚدحثُبء يساكص/ ع 1

 عٛبدرٍٛ   * لعبدح رؤْٛم/ رسيٛى يساكص/ عٛبداد ةؾٛخ يٕعٕدح 2

    * انًٕعٕدحسساء رغٓٛصاد ؼجٛخ نهًساكص أٔ انعٛبداد  3

 االحزٛبعبد انزؼهًٛٛخ

  *   ثُبء يدازض عدٚدح 1

 يسؽهخ أظبظٛخ   * لعبدح رؤْٛم يدازض يٕعٕدح 2

    * رغٓٛصاد رعهًٛٛخ 3

 حزٛبعبد انضساػٛخاال

 دَٔى 36000   * اظزصالػ أزاض شزاعٛخ 1

 ثئس 200   * لَشبء آثبز عًع يٛبِ 2

 ثسكعب 40   * ثُبء ؽ بئس/ ثسكعبد يٕاسٙ 3

    * خديبد ثٛؽسٚخ 4

 ؼٍ ظُٕٚب 36000   * أعال  ٔرجٍ نهًبسٛخ 5

 ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 10  *  لَشبء ثٕٛد ثالظزٛكٛخ 6

 ثٛذ ثالظزٛكٙ 2  *  ٕٛد ثالظزٛكٛخلعبدح رؤْٛم ث 7

   *  قهؾّثرٔز  8

    * َجبربد ٔيٕاد شزاعٛخ 9

 .ؼسق شزاعٛخ كى 6كى ؼسق داخهٛخ ٔ 3ا زئٛعخ ؼسقكى  2^ 

  .2011ا ثسقخ يغهط قسٔ٘انًصذس:       
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 انًشاعغ: 
 

 ( ُٙٛا انزعداد انعبو نهعكبٌ ٔانًعبكٍ ٔان2009انغٓبش انًسكص٘ نإلؽصبء انلهعؽ) قهعؽٍٛ. -. زاو اهلل2007ًُشآدا 

  ٘ٔ2011ا ثسقخيغهط قس. 

   )2010/ 1/1كشاي ٚجاٍٛ كًٛاخ انًٛابِ انًجبعاخ ياٍ رابزٚخ        (. 2011) يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض )نًُؽقزاٙ زاو اهلل ٔانجٛاسح 
 . زاو اهلل. قهعؽٍٛ.2010/12/31 ٔنتبٚخ

 ( ا يٍ انًٕقع االنكزسَٔٙ نًصهؾخ2012يصهؾخ يٛبِ يؾبق خ انقدض)  .يٛبِ يؾبق خ انقدض ثزبزٚخ األٔل يٍ آذاز

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

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

 ٔؽدح َ ى انًعهٕيبد انغتساقٛخ ٔاالظزشعبز عٍ ثعد. رؾهٛم اظز دايبد 2012انقدض )أزٚظ(ا  -يعٓد األثؾبس انزؽجٛقٛخ .
 قهعؽٍٛ. -ثدقخ عبنٛخ َصي يزس. ثٛذ نؾى  - 2010األزاظٙ نعُخ 

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

  يؾبق خ زاو اهللا قبعدح ثٛبَبد انًدازض  -. ثٛبَبد يدٚسٚخ انزسثٛخ ٔانزعهٛى 2011ٔشازح انزسثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙا
 قهعؽٍٛ.  -(. زاو اهلل2010/2011)

 ( ٔشازح انصزاعخ انلهعؽُٛٛخMOA ا)قهعؽٍٛ. -و اهلل(. زا2008/2009. ثٛبَبد يدٚسٚخ شزاعخ يؾبق خ زاو اهلل )2009 
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