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  ياثلا يونسلا اررقت تابساا ةمكحم عفرت   ،روتسدلا  ماحأب المع

سئرو  ةموكا سئر و  بعشلا باون  سلجم سئرو  ةروما  سئر إ نثالثلاو

ةيئاضقلا ةنسلا لالخ ةيباقرلا الامعأ جئاتن نمضتي  يذلاو ءاضقلل  عألا سلا

2018–2019.

  ع ةمكا صرحت  ، ةيمسرلا تاا ع ررقتلا اذ ةلاحإ عم يزاوتلاب  و

ةوتكملا لئاسولا  فلتخمب الامعأ جئاتن ع ماعلا يأرلا عالطإ تابلطتمل  ةباجتسالا

ةمولعملا ع لوصا  نطاوملا ق اسركت ةينوكلإلاو ةرصبلاو ةيعمسلاو

  عم ءانب لعافت ءاسرو ةيفافشو ةيعوضوم لب يمومعلا فرصتلا قرط مييقت لوح

ل دوج  فثات بلطتي ماعلا لاملا ع ةظفاا نأب ام اناميإ اارش فلتخم

  بسلا راظم ل نع  ھب  يأنلاو دالبلاب ةيمنتلا عفد  ھفيظ وت  ماس امب فارطألا

.داسفلاو

اسألا نوناقلا لوخد عم  نثالثلا و ياثلا يونسلا   ررقتلا رش نماو

  ززع إ ةصاخ فد ماحألا نم ةلمج نمضت يذلاو ذافنلا ح ةمكحملل ديدا

  ةمكاا تاموقم سركتو ةيئاضقلا  ةطلسلا تاموقم ىدحإ ةمكا ةيلالقتسا

   ةماسملاو فرصتلا ءاطخأ  رجز نع الضف ةباقرلا بيلاسأ  روطتو ةلداعلا

ةطلسلاو  ةيذيفنتلا  ةطلسلا ةدعاسمل ةيمومعلا جمالا مييقت  إ ةيمارلا تادوا

 .ةيعرشلا

  ارارق  2020  يفناج  تابساا ةمك لوألا سئرلا ردصأ،    راطإلا اذ و

ةيفانتسإلا رئاودلا ددع طبضب قلعتي املا ءاضقلا سلجم نم قباطم يأر ع ءانب

  ھبجومب مت يالا ارظن عجرمو  ةمكحملل  ةواو ةزكرملا  ةيئادتبإلا رئاودلاو

إ ةفاضإلاب فرصتلا ءاطخأ رجز  ةصتخم ةرئادو نتيف انتسا  نترئاد ثادحإ

  ىوتسملا ع ةمكا ليثمت كلذب معدتيل  ةيدملاو ةجاو  ساقو لبانب  ةوج   رئاود

 . نضاقتملل املا ءاضقلا قفرمبرقت  ماس امب يوا
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  اثدح ةمكحملل ديدا اسألا نوناقلا نم  40  لصفلا ليعفت لثم امك

  مامأوألا ةرملل2021ةنسل اينام ةشقانمب ةمكا تماق ثيح اخرات  اقراف

نم  19  لصفلا  عم ع ةصاخ ةمم تع تحبصأ افصوب بعشلا باون سلجم

 .2019ةنسل ةينامللاسألا نوناقلا

ي رادإلا الالقتسا ميعدت هاجتا  ةمكحملل ابسكم لوحتلا اذ لثمي نلو

  امب امامب عالطضإلل ال ازفاح ھنومضم  تع وف ،ةيلودلا ياعملل اقفو املاو

  ال ةيمومعلا لاومألا ع ةباقرلل  عألا زاا افصب  اأوبت  لا ةناملا عم مئالتي

  تالما لومت ةبقارم   رارغ ع تالاجم ةدع إ  اايحالص عسوت لظ  اميس

   ةيلاملا لاجم    تاعالا  تبلاو ةلقتسملا ةروتسدلا تآيلا ةبقارم و ةيباختنالا

ةموكل سركتو ماعلا لاملل نوص تابساا ةمكحم ميعدت يفف ،ةيلا

. دالبلاب ةيمنتلل عفدو ةديشرلا

الامعأ جئاتن ةعاتم  ةيحالص ميسجت  ةمكا تقلطنا ،كلذ نع الضفو

  اصملا ىدل ةيناديم ةعاتم  ةمم  تزجنأ ثيح  ديدا اسألا اوناقب ةدراولا

ثالا  فرصتلا لوح ةيباقرلا  ةمملا  صوصخب  ةفاقثلا  ةرازو إ رظنلاب ةعجارلا

  نم دكأتلا دصق  كلذو ةمكحملل نرشعلاو نماثلا يونسلا ررقتلاب  ةجردملا  يرثألا

نأ و اايصوتب ذخألا ىدم
ّ
تا  مت دق ھ 

ّ
صئاقنلا كرادتل  تاءارجإ نم  مزلي ام  ذاخ 

نأ   رابتعاب  تالالخإلاو
ّ

لاخدإ ع لمعلا  اساسأ نمكي ةيباقرلا ةيلمعلا نمثت   

  تارشؤمب  ءاقترإلاو ماعلا لاملا  نفرصتملا ءادأ ةدوجب ضولل ةرورضلا تاحالصإلا

.صقتلا نطاوم دصرب يفتكي الو ةيدودرملاو ةيعورشملا

  ياثلا يونسلا ررقتلاب اجئاتن ةنمضملا ةيباقرلا لامعألا عم يزاوتلاو

  ماعلا حرصتلاب عوفشملا ةلودلا ةينام قلغ لوح ررقتلا ةمكا تدعأ ،نثالثلا و

ةبسلاب نيمو معلا نبساا تاباسحو ةيلاملا ةنسلل ماعلا باسا نب ةقباطملاب
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   ت الما لومت ةبقارم جئاتن لوح ماعلا ررقتلا إ ةفاضإلاب ،2018  ةنس فرصت إ

  2019  ةنسل ةيعرشلاو    ةيناثلاو وألا اترودب  ااوأل ةقباسلا ةيسائرلا ةيباختنإلا

 .2019-2012ةفللاملا رجزلا ةرئادل نرشعلاوعارلا  ررقتلاو بازحألا ةيلامو

داسفلا ةحفامل سؤملا  راط إلا  مييقت  لوح ةمم زاجنإ ةمكا تلوت امك

ةزجألا لبق نم داسفلا ةحفام جمانرب  ذيفنت راطإ  تجردنا ،طولا ىوتسملا ع

ةعوماو  ةيمنتلل  ياسوتنالا ةردابم عم نواعتلاب ھميظنت متي يذلا ةباقرلل ايلعلا

  ع ةيبلسلا هراثآ نم دل كلذو ةبسااو ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزجألل ةيرعلا

  نع ةقثنملا "  2030  ةدنجأ " ةمادتسملا ةيمنتلا فادأ قيقحت إ ةيمارلا دوا

  2015  متس  ةماعلا ةيعما نم رارق تقمب ةرداصلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا

  نمض ةمملا هذ لامعأ جئاتن رش متي فوسو .ةيسوتلا ةلودلا الع تقداص لاو

.وصخ ررقت

  ةمكا تلوت ،ةونسلا ارراقتب ايمضت متي لا ةيباقرلا ماملا نع الضفو

تاليكش فلتخم ادادعإ  تلخدت ماحأ رادصإ  ياضقلا  اصاصتخا  نمض

ام رادصإ  ،راطإلا اذ  متو .ةيمومع ةباينو ةيمكح تآيو نررقم نم ةمكا

  فراصم عاجسا ةحنم قاقحتسإ ىدمب تقلع ايئا امكح  1093  ھعومجم

  تاباختنإلل ةملا تامئاقلل ةيلاملا تاباسا عاديإ مدعو ةيباختنإلا تالما

 .2018ةنسل ةيدلبلا تاباختنإلاو  2014ةنسل ةيعرشلا

لومت ةبقارمب ةقلعتملا ماحألا رادصإل ةيئاضقلا لامعألا ةرشابم تمت  امك

ةيناثلاو وألا اترود   2019  ةنسل ااوأل ةقباسلا ةيسائ رلا ةيباختنإلا تالما

 .2019  ةنسل ةيعرشلاةيباختنإلا تالماو

  ةيناديم ةيباقر ةمم  19  جئاتن نثالثلاو ياثلا يونسلا ررقتلا نمضتو

  ةلودلا اصمو )لوألا بابلا( ةيعاطقلا ةطشألاو ةيمومعلا ج مالا تلمش
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ةلودلا اصمو  )ياثلا بابلا(  يزكرملا ديعصلا ع ةيمومعلا تآشملاو تاسسؤملاو

بابلا(ةيلا تاعاماو يوا  ديعصلا ع ةيمومعلا تآشملاو تاسسؤملاو

ةيمومعلا طلسلا تامامتاب ةلصلا تاذ رواا نم ةلمجب تقلع )ثلاثلا

  ضع ع افارشا بيلاسا روطتو ةلودلا    دراوم ةئبع رارغ ع نطاوملا تالاغشاو

  نع الضف يمومعلا قفرملا ءادأ نم عفرلاو االتمم  فرصتلا  نسحو  تاعاطقلا

 .ةيلا تاع اماو ةيمومعلا تاسسؤملا ضع ءادأ مييقت

عم ةماعلا تاسايسلابتاغ نم دجتس ام بسحب رواا هذ رايتخا متو

لافغإ نود نطاوملا ةايح  قرافلا ثدحت نأ اأش نم لا تالاا ع كلا

تآيلا ضع  فرصتلا ءوس صوصخب ةمكا ع درت لا ضئارعلا وأ تاياشلا

 .اباقرل ةعضاا

ال في امب ةباقرلا لامعأ المش لا تآيلا دودر كلذك ررقتلا نمضتو

رراقتلاب ةدراولا تالالخإلاو تاظحالملا ءازإ افقوم حيضوتو ارظن ةجو نايبل لاا

نفرصتملا عم يرواحتلا نلا وت ع ةمكا صرح ميمص  لتي ام وو

  عم كلذ ضراعتي نأ نود ءاضتقإلا دنع  تاجاتتسإلا ضع حيتو نيمومعلا

  ةلاحإب ةصاا تاركذملا دادعإ   قالطنالا  رمألا بجوتسا ثيح  ةلءاسملا تامزلتسم

  رجز  ةصتا  ةرئادلا  ع فرصت ءاطخأب ةقلعتم تاذخاؤم نمضتت لا تافلملا

  تازواجت  صوصخب نئارق ع يوتحت ىرخأ تافلم ةلاحإ نع الضف  فرصتلا ءاطخأ

.دعلا ءاضقلا ع ةيئازج

  ةيباقرلا الامعأ جئاتن ع عالطإلا نم ةمكا ءارش فلتخم نكمتلو

  مأ نمضتي  صم دادعإ مت ،ررقتلا تاوتحم  قمعتلا لبق ة زج وم ةفصب

  ھعزوت  متس اكرادتب ةليفكلا تايصوتلاب ةعوفشم ادنع فوقولا مت لا تالالخإلا

يونسلا   ررقتلا  رش ةبسانمب اميظنت عمزملا ةيفلا ةودنلا لالخ نيفلا ع

 .ةمكحملل باولا عقومب هرشو نثالثلاو ياثلا



 لّوألا بابلا

  ةطشألاو ةيمومعلا جمالا

ةيعاطقلا
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ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

  1994  نس لالخ ةّرذج ةعجارم ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ّدض ةيطغتلا تدش

ّصاا نعاطقلا  ةينملا راطخألا نع ضوعتلاب ناقلعتي نيديدج ننوناق رادصإ لالخ نم  1995و

ةلا لاجم  ةديدج بادت  ّنس  (2)1996  ةنس لغشلا ةلجم حيقنت تقمب ّمت امك .(1)يمومعلاو

ةلا ماحأل ةعضاا تاعاطقلا ل ع ناونعلا اذ تامدا ميمع اساسأ تلمش ةينملا ةمالسلاو

  ءابطألاب صاخ كلس ءاسرإ لالخ نم طلا دقفتلا معدو لغشلا بط اصم ميظنت ةداعو ةروذملا

  ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا حبصأ ،(4)2004  ةنسل  71  ددع نوناقلا بجومو .(3)لغشلا يدقفتم

.صااو يمومعلا نعاطقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن ةرادإب افلم

ةيمألا إ رظنلاو ،امتجالا نامضلا ةموظنم تان ّوم  رظنلا ةلصاوم قايس و

إ اقباس عضخت مل لا ةينملا ضا رمألاو لغشلا ثداوح ّدض ةيطغتلا ماظنل  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا

مييقت إ فد ةّيناديم ةّيباقر ةّمم زاجنإ  إ مامتالا ھّجوت ،(5)تابساا ةمكحم لبق نم مييقت ّيأ

  .ةموظنملاهذ

  نم ءاوس صاا عاطقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظنل ةّيسلا ةّيمألل ارابتعاو

1,6  نم كأ( ةطيشلا ةلماعلا ديلاو )ةسسؤم فلأ  771  اوح( ھب عملا  يداصتقالا جيسلا ثيح

  اوح( ااونع ةدنسملا تاضوعتلا مو ةينملا ضارمألاو ثداواب حراصتلا ددعو )لماع نويلم

   لمعلا  ماّيأ ةفلو ددعو )د.م  408  زان تاضوع مب  2019-2015  ةفلا لالخ حرصت فلأ  165

  دّدع نع الضف  )2019  ةنس د.م  12,250  نع ّلقت ال ةفلب لمع موي فلأ  790  اوح( اءا ّرج ةعاّضلا

ةساردب ةلصتملا رطاا ىوتسم عافتراو  اع ضوعتلاو ةينملا راطخألا نم ةياقولا لاجم  نلخدتملا

.صاا عاطقلا  ةيباقرلا ةمملا قاطن رصح ّمت ،ا ةلصتملا تاءارجإلا بّعشو عفانملا ةيفصتو

    اساسأ صاا عاــ طقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن  فرصتلا لـ ـمشو

  ماظنلا    اذ ةرادإـب فـلـكـملا فرطلا هراـبتعاب  ) قودنصلا ي ام   (  ضرـــملا ع نمأتلل ـــــطولا قودنصــلا

 صاا عاطقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نع ةجتانلا رارضألا نع ضوعتلاب قلعتملا  1994  يرفيف  21   خرؤملا  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا  (1)

.ماعلا عاطقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نع ةجتانلا رارضألا نع ضوعتلاب قلعتملاو1995ناوج28 خرؤملا1995ةنسل56ددع نوناقلاو
.لغشلا ةلجم ماحأ ضع حيقنب قلعتملا1996ةيلوج15 خرؤملا62ددع نوناقلا(2)
.لغشلل طلا دقفتلا كلس صاا اسألا ماظنلا طبضب قلعتملاو1994ةيلوج11 خرؤملا1490ددع رمألا(3)
 .ضرملا ع نمأتلا ماظن ثادحإب قلعتملاو2004توأ2 خرؤملا(4)
  .ةينملا ةمالسلاو ةلا دعم فّرصت ع ةيباقر ةمم اقباس ةمكا تزجنأ(5)
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وأ ةينملا ضارمألاو  لغشلا ثداوح ايا ةدئافل عفانملا  فرصو ةيفصت ىوتسم ع اميس ال

ةفلملا  ةرازولا  إ رظنلاب ةعجارلا ةينملا ةمالسلاو لغشلا ّبط دقفتل ةماعلا ةرادإلاو  ،ماعلا مفلخ

شلاب
ّ

شلا ّبط  ةرادإ ي ام ( ةيعامتجالا نوؤ
ّ

وتت لا  )لغ
ّ

ةينملا راطخألا نم ةياقولا جمارب دادعإ  

  ةّلا دعم نم ّل بناج إ  ةيداصتقالا تاسسؤملاب ةينملا ةمالسلاو ةّلا فورظ ةبقارمو

.امتجالانامضلل طولا قودنصلاو ةينملا ةمالسلاو

فوت ىدم ع فوقولا فدو
ّ

  راطخألا نم ةياقولا ةموظنم  فرصتلا ماحإ  نلخدتملا ق

طغ ،ةيلاعفلاو ةءافكلاو  داصتقالا  ئدابمل اقفو  ايالا رارضأ جو صاا عاطقلاب ةينملا
ّ

ةمملا ت

  تاءارجو ةينملا ضارمألاو ثداوا نم ةياقولا تايلآو ةموظنملل   ماعلا راطإلاب  ةلصتملا رواا ةيباقرلا

    2020  لرفأ وم إ تلصاوتو  (1)2019  -2015  ةفلا ناونع اساسأ كلذو ايالا ةدئافل ضوعتلا

.ت الاا ضع

خدتملا فارطألا  عم تارواا نم ةعومجم دقع  ةيباقرلا   لامعألا  تلمشو
ّ

راطإلا ليلحت و  ةل

 ةيلاملا تانايبلا ليلحتولاا  ةدمتعملا ةيلودلا عجارملاو ةنراقملا براجتلا نم ددع ةساردو  رشلا

دعاقتلا تايارج لوح  امتجالا  نامضلل طولا قودنصلا ىدل تايطعملا ضع ءاقتسا نع الضف

.اااشا بسو تاسسؤملا طارخنا تايعضوو ماتيألاو لمارألاو

لع  صئاقن ع فوقولا إ  ةيباقرلا  لامع ألا  تصلخو
ّ

ةلا ةموظنمل  ماعلا راطإلاب  تق

  نم ّل نع ضوعتلا ناونع عفانملا  فرصتلاو ةينملا راطخألا نم ةياقولا تايلآو ةينملا ةمالسلاو

كم و  .رمتسملا زلاو تقؤملا  زلا
ّ

   ءاطخألل  ماا املا رثألا  ةراقم   نم  ةمكحملل ةيباقرلا لامعألا تن 

دراوم ناونع د.م  26  اوحو  ،ررضتم  1.700  نم كأل د.م  11,3  اوحب  تاضوعتلا ةيفصت  ةلملا

.)اعاجسا وأ(اصالختسا ظوظح نم ّدا  تالالخإلانم ددع ماس

.ةقباس تاف إ عوجرلا بناوا ضع إ ةبسلاب ةيباقرلا لامعألا تضتقا(1)
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 تاـظـحالـملا زرـبأ

 ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنمل  ماعلا راطإلا  -

  ھنم ءزج  ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم   ةيعرشلا بناوا ضع  ةمء الم مدع  لّ

داوملا نم ةياقولا رارغ ع ا ةلومشملا تالاا نم اددع مظنت بادت بايغو ةيلودلا تايقافتالل

ميظنت لصاوتي ثيح  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا تاروطتلل ھتبكاوم مدع بناج إ ةيئايميكلا تاجتنملاو

  ال ةنس  40  اوح إ دوع صوصن تقمب تاعاطقلا ضع  ةينملا راطخألا نم ةياقولا تابلطتم

 .ةيئاركلا تارايتلا رطاخمو ءانبلاعاطقاميس

عراشم ةدع  رادصإ ّمتي مل ھنإف  2016  ةنس  ذنم  الامع أل  ةينفلا نالا لامكتسا  نم  مغرلا و

  طولا عرشلا ةمء المو ةينملا رطاا نم ةياقولا  بادتو درلا بناا ميعدت تفدسا  نناوق

 .ةيلودلا تافصاوملاو ياعملل

ك بايغ  لّ  امك
ّ

رارغ ع  ةينملا  ةمالسلاو ةلا لاجم  ةعاتملاو ةدايقلا تاموقمل 

فوت مدع
ّ
  بايغو ةزجنملا تاساردلاو ثوحبلا ضع نمثت مدع ع ةوالع ةينطو جمارو  ةيجيتاسإ  ر 

.ةلماعلا ديلل ةيجولويفلا ضارعألل تالو ام ةياقولاو ةينملا راطخألا لوح ةينف تامولعمكونب

نلخدتملا عيمج نب تايطعملل آلا لدابتلاب حمس لاّعف تامولعم ماظنل  بايغ  اضيأ نّبتو

ةلا لاجم  ةيطغتلا تارشؤم ةيلومشو ةقد مدع   ماس  اّمم  ،ةجمدنم فّرصت تاقيبطتو

.ةينملا ةمالسلاو

  لغشلا ثداوح ماظنل ايلعف نعضاا ددعل ةونسلا تايئاصحإلا تمسا  ،كلذ نع الضفو

حرصتلا وتت ال لا  تاسسؤملاب لامعلا ددع نمضتت ال ثيح ةيلومشلاو ةقدلا بايغ ةينملا ضارمألاو

  لغشلا بط ةرادإ رقتفت امك  .يقيقا مددع نم لقأ ددع حرصت لا وأ ةينوناقلا لاجآلا  م

  تايالولا بسح ةعزوم صاا عاطقلاب ةطشانلا تاسسؤملا صوصخب ةنيحمو ةقيقد تايئاصحإل

ةلا لاجم  دقفتلا  تارازب ةيطغتلا ةبس باسحال ال نعاتلا لاّمعلاو طاشلا تاعاطقو

.ةينملا ةمالسلاو

قيستو ةينملا   ضارمألاو  لغشلا ثداوح ةموظنمل يوناقلا راطإلا روطتب ةمكا وتو

 .لاا  ةينطو ةيجيتاسا ءاسرو ةدايقلا لاي ليعفتو ةينعملا فارطألا تالخدت
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  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم ةياقولا  -

  ةمالسلاو ةلا لاجم  تاسسؤملا ع دقفتلاو ةباقرلا ةعاجن فعض  ع فوقولا ّمت

  ةنيع نم %  11  نأش  ضرغلا اذ  ةمم ة ّيأل  لغشلا بط ةرادإ  نمأت مدع لالخ نم ةينملا

-2015  ةفلا لالخ ةينملا ضارمألاب احرصت كألاو ةلتاقلا لغشلا ثداو الي عألا تاسسؤملا

الإ تاسسؤملا ةيقب نم  %23  عاضخإ مدعو  2019
ّ

  تلو .ةروذملا ةفلا لالخ ةديحو دقفت ةممل 

فرص اع مجن م ضرمب احرصت  1337و   التاق لغش ثداح  79  ةعمتجم ةروذملا تاسسؤملا

.د.م11تزان تاضوع

  نأش  ةبجوتسملا ةّيعدرلا تاءارجإلا ليعفت نايحأ ةدع  لغشلا بط ةرادإ  ّلوتت مل و

.ةينملا ةمالسلا بتال افلاخم مغرةيلاعلا ةينملا رطاا تاذ تاسسؤملا

  راطخألا تاذ تاسسؤملا  فادسا مدع و  ةيدوداب  ةينفلا ةدناسملا  لامعأ  تمسا  امك

.ةيلاعلا ةينملا

ضارمألاو  لغشلا ثداوح ماظن  ةسسؤم  51  تااشا بس نيحت   قودنّصلا ّلوتي مل و

كأتلا مدعو ةينملا
ّ

ام ررض   بس  اّمم  تاسسؤملل ةيلعفلا ةطشألا عم بسلا كلت قباطت نم د

  .د.أ76تزان ةبجوتسم غ تااشا ىرخأ تاسسؤم ليمحتد.م1,3زانقودنصلل يونس

ثداوح ما ظن ناونع تااشالا  عيفلا ةيلآ ليعفت قودنصلا ّلوتي مل  ،كلذ نع الضفو

  496  نأش وو تاسسؤملا نم ددعل ةينملا رطاا عافترا مغر  2009  ةنس ذنم ةينملا ضارمألاو لغشلا

ثداوح  4  لدعم تزان ةتوب لمعلا نامب ةرركتم ثداوح  2019-2015  ةفلا لالخ تل ةسسؤم

  بس  نم قودنصلا ضفخي  مل  ،لباقملا و .د.م  137,6  تقاف تاضوع فرص اع ّرجناو ارش

  ايئدبم بيجتسو ةروذملا ةفلا لالخ لمعلا نامب لغش ثداح   ّيأ ل مل ةسسؤم  214  تااشا

.ةبجوتسملا ةينوناقلا طورشلل

الإ  ةمالسلاو ةلا عراشم لومتل ضورق  2019-2014  ةفلا لالخ   قودنصلا دنس  مل  امك
ّ

اذ  ھتالخدت فعض سكع امم   ىرغصلا تاسسؤملا فنص نم ةديحو ةسسؤم ام تاسسؤم  عبسل

.لاا
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  لغشلا ثداوح نم ةياقولا  تايلآ  ةعجارم و تااشالا ةعاتم ماحإب  ةمكا وت و

دراوملا دصر لالخ نم تاسسؤملل ةينفلا ةدناسملاو دقفتلاو ةباقرلا مام ليعفتو  ةينملا  ضارمألاو

. ةدوصرملا تالالخإلاةعاتم نمأتو ةينعملا لايلل ةرورضلا

 تقؤملا زلا نع ضوعتلا  ناونع عفانملا  فّرصتلا  -

وتي ال
ّ

ع ةفلاا ةسسؤملا ةلاحو لغشلا ثداوحب حرصتلا لاجآ ةعاتم قودنصلا 

   اوحب  ةبجوتسملا  اياطا م  ريدقت ةمكا تلوتو .ةبجوتسملا تاوقعلا طيلس لجأ نم ءاضقلا

لاجآلا دع درو لغش ثداحب احرصت  100.288  نم  ةنّوتم  ةنيع صوصخ  كلذو  د.م  10,029

 .ةينوناقلا

تزان ةيموي تامارغ فرص  2018-2015  ةفلا لالخ سم ثداح  5.253  نم  ةنيع  تزرفأ و

  ةنس انايحأ زواجت  ازاجنإ     خأت لي ع ةوالع  ةرورضلا ثوحبلا زاجنإ نود نررضتمل د.م  3,9

  لثمت نأ اأش نم  د.أ  332  تزان ةيموي تامارغ ااونع تفرص افلم  2.020  اوح الامجإ لمشو ةلما

  .ةروذملا ثداول ةينملا ةغبصلا  ّتبلا مدعل اعبت ّقح ھجو نود عفانم

فري مل  امك
ّ

  ملا ىدألا رجألا ىوتسم إ ةيمويلا تامارغلا باسحا ةدعاق    قودنصلا ع

  قوقح  مض   بّس امم  2020  لرفأ-2016  ةفلا ل الخ لغش ثداح فلم  15.702  هددع  امل نومضملا

  .د.أ639,254اوحب ةمكا اردق ةقحتسم تامارغ نم نينعملا نررضتملا

اللا ةبقارملاو ةعاتملا تاءارجإ فعض  ىدأ و
ّ

  1,747                       اوحب  ةيموي تامارغ فرصل ةقح

  رجألاو ةيمويلا ةمارغلا نب عما  تلثمت  ،ةيلاع ةيعورشم مدع رطاخم ا نقت افلم  371  ناونع د.م

.ةلوط ةحار تاف ناونع تامارغل يرصا دانسإلا تالاح كلذكو دعاقتلا ةيارج وأ

صوصخ  د.أ  98,242  غلبمب قح ھجو نود ةيموي تامارغ  قودنصلا دنسأ  ،ىرخأ ةيحان نمو

لع ثداحب اح رصت  47
ّ
لجألا جراخ ةساتنا ناونع وأ ةيلغشلا ةغبصلا اف  رفوتت مل تالاحب تق 

.يوناقلا

ةيلآ ليعفتو حراصتلا ةعاتم ماحإ لجأ نم  ةبجوتسملا بادتلا ذاختاب ةمكا وتو

 ةلملا تالالخإلا كرادتو ةينملا ضارمألاو ثداول ةينملا ةغبصلا    ّتبلل ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا

  .نررضتملل ةلوا عفانملا ةيفصت
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 رمتسملا زلا نع ضوعتلا  ناونع عفانملا  فّرصتلا  -

 إ  انايحأ لصوو ةنسلا  قاف ايفصت  اخأت  نررضتملا  ضوع تافلم نم  %60  اوح  دش

زلا بس ةعجارم ءارجإ مدعو ،اقلاع افلم  1.387ةعاتم تاءارجإ ةعاجن فعض نع الضف ،تاونس4

  ضوعتلا دقفأ اّمم ،تالاا ثلث  تاونس  10  نع دزي ام ذنم الجأ لولح مغر اررضتم  811  ةدئافل

  ع   لوصا نود مم ددع  ةافو  تالاح و نررضتملل ماتلا ملا زلا تالاح  ةّصاخ هاودج

.انوناق مل ةلوا تاضوعتلا

  نم ماتيأو لمارأ نم ماعلا مفلخ نكمت ّمتي مل لتاق لغش ثدا  ةي  181  دوجو  ظحول و

لمعلا تاءارجإ ةعاجن مدع بس كلذو ةلاح  16   تاونس  8  تلصو ةلوط ةّدمل ةقحتسملا تايارا

.امتجالانامضلل طولا قودنصلا عم تايطعملل آ لدابت بايغو ةدمتعملا

  ا نقت اررضتم  4.746  ةدئافل  قودنصلا لبق نم  د.م  9,034  تزان عفانم فرص  ّمت  امك

  ماتيألاو لمارألل قاقحتسالا طورش ةعاتم تاءارجإ ةعاجن فعضل اعبت ةيلاع ةيعورشم مدع رطاخم

.ةينملا ضارمألاو ثداوا نع ةيضوعتلا تاياراو دعاقتلا تايارج نب عما تالاح ةبقارمو

،ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ةّدام  ةئشانلا تاعالا ةعاتم  ةّيدودحم  ،اضيأ  تنبت  امك

نلا  نرجؤملا و  غلا ع عوجرلا ىواعد كرحتو الاجآ  نوعطلا ةسرامم  صوصخب  اميس ال

  ع تّوف   اّمم ،نمأتلا تارش عم ةيصلا ةوسلا ليعفت  مدع  ع ةوالع  ةّينوناقلا مامالاب

  تاذ سملا ثداوحو ةلتاقلا ثداوا ناونع د.م  32  تزان تاضوع عاجسا  ةينامإ  قودنّصلا

.ةيلغشلا ةغبصلا

كمت مغر و
ّ

وم               د.م  4,103  تزان ةفلب اعفتنم  9.573  تايارج ليدع نم   قودنصلا ن

الإ  ،2020  لرفأ
ّ

نأ 
ّ

  2003  نسل دوع ام ام  اماتيأو  لمارأ ّصخت  افلم  2.538  ليدع  لمكتس مل ھ

  1,372  اوحب  2020  يام  -2019  يام ةفلا ناونع نعفتنملا ءالؤ تاقحتسم ةمكا ترّدقو .2008و

  .د.م

  تاءارجإ ميعدتو نرّرضتملا تاقحتسم ةيفصتل ةينوناقلا لاج آلاب ديقتلاب ةمكا وتو

عم تايطعملل آلا لدابتلا تايلآ ليعفت  عارسإلاو  ةبكترملا ءاطخألا نم ّدل لاا اذ  ةباقرلا

  ضارمألاو لغشلا  ثداوح ةّدام  تاعالا ةعاتم  ماحإ  ع ةوالع امتج الا نامضلل طولا ق ودنصلا

.ةينملا
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I-  ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنمل ماعلا راطإلا 

  ةعاج نلا تاموقم مأ نم ارابتعاب ايجيتاسا اعاط ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنم كت

الإ اروطتل بادتلا نم ةلمج ذاختا ّمت نلو ،لا ّمعلا ةمالسو ةسسؤملل ةيداصتقالا
ّ
رشلا اراطإ   ّنأ 

.ارادإ ةعاجن نودتلاح صئاقن وش لازام يتاسالاو

 ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنملرشلا راطإلا-أ

الإ  ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنمل رشلا راطإلا  هدش يذلا روطتلا نم مغرلاب
ّ
نأ  

ّ
  لاز  ام  ھ

.لاا  تاروطتلل ھتبكاومو ھتيلومشو ةيلودلا تايقافتاللھتمء الم نم تّدح صئاقن وش

  ةيلودلا تايقافتالل وتلا عرشلا ةبكاوم-1

ةقلعتم ةيقافتا  63  ع  1956  ةنس ةيلودلا لمعلا ةمظنم إ امامضنا ذنم سوت تقداص

لعتم تايقافتا  10  ام ةيساسألا ناسإلا قوقحب
ّ

  ةنس    ذنم تطرخنا امك ،ةينملا ةمالسلاو ةلاب ةق

  ةمالسلا نأش  7  ددع ةيرعلا لمعلا ةيقافتا ع  1987  ةنس تقداصو ةّيرعلا لمعلا ةمظنمب  1973

  .ةينملا ةلاو

الإ لاا  ةيلودلا تاجوتلل ھنم ما ءزج   طولا عرشلا  ةبكاوم  نم مغرلاو
ّ
أ   

ّ
سوت ن 

  ع ا ةلومشملا تالاا مظنت بادت بايغ ةمكحملل  تا  لا تايقافتالا ضع  ءاضمإ ّلوتت مل

.(1)187و155و161ددعتايقافتالا ع ةقداصملا متي مل ثيح طولا ىوتسملا

 ايمأل ارظن ةيلودلا تايقافتالا هذ ع ةقداصملا تاءارجإ لامكتساب ةمكا وتو

   ةعجان ةينطو ةيجيتاسا  سركت و  ةيلودلا  تاجوتلا عم امتت  ةينم ةمالسو ة ةموظنم ءاسرإ

.لاا

بط تامدخب ةيوجولا ةيطغتلا سركت لا ةّينملا ةّلا تامدخ نأش  )1985  ةنس(  161  ددع تحت ةيلودلا لمعلا تارمتؤم نع ةرداصلا تايقافتالا  (1)

لعتملا )1981  ةنس(  155  ددعو ماعلاو صاا نعاطقلاب لامعلا عيم لغشلا
ّ

ةلود ل عضوو بادتل ةنمضتملا لمعلا ةئو نتنملا ةّلاو ةمالسلاب ةق

  ةلودلا ذاختا ع صنت لا نتّنملا ةّلاو ةمالسلل ولا راطإلا نأش  )2006  ةنس(  187  ددعو اقيبطت تايلآو لاا  ةقسم ةينطو ةسايس

.ةيو ةنمآ لمع ةئب قيقحتل ةيمارلا بادتلل
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 ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم  تاروطتلل رشلا راطإلا ةبكاوم-2

مغرلاب  ةيئايميكلا تاجتنملاو داوملا رطاخم نم ةياقولا لبس طبضت ةييترت صوصن بايغ  نّبت

  لقألا ع ةنطرسم ةيئايميك ةدامل %20اوح مم ةيئايميكلا داوملل  لامعلا نم %36  اوح ضرع نم

.2018-2016ةفلا لالخ ةزجنملا سوت  ةينملا راطخألا ةطرا اقفو

ا روطت ةطشألا هذ تدش ثيح رطاا هذ نم لامعلا ةيامح  ةيعضولا هذ ماس ملو

  رشؤملا كلذب ازواجتم  .لماع  1000  لل لمعلا نع فقوتب اثداح  29,1  غلب لغشلا ثداوح رتاوت رشؤم 

تاعانصلا  عاطق   ةينملا ضارمألا   ّنأ امك .2018  ةنس لالخ %155  اوحب تاعاطقلا عيم ماعلا

 .2017ةنس ةنراقم %24  ةبسب ةنسلا سفن لالخاعافتراتل ةيئايميكلا

عاطق  ةينملا راطخألا نم ةياقولا لا مظنملا رشلا راطإلا بكاوي مل  ،ىرخأ ةج نمو

لغش ثداوح ددع كأل ھلي نم مغرلاب ھب ةقلعتملا رطاا ىوتسم عافترا ةماعلا لاغشألاو ءانبلا

   )2018-2013  ةفلا لالخ ةلملا ثداوا هذ عومجم نم %31  اوح(  تاعاطقلا ةيقبب ةنراقم ةلتاق

نود طقف ءانبلا عاطقب ةياقولا تابلطتم  ع صيصنتلا ع  (1)1962  ةنسل  129  ددع رمألا رصتقا ثيح

لمعلا تاودأ طوقسو عأ نم طوقسلا نم ةياقولا تاءارجإ طبضي مل امك  .ة ّماعلا لاغشألا إ قرطتلا

  ةنس لالخ ةلملا ةلتاقلا لغشلا ثداوح نم %11و %20   اوتلا ع تبس لا ءانبلا داومو

 .(2)175ددع ودلا لمعلا رمتؤم ةيصوتل افالخ كلذو ،2018

مل امم لاا اذ ادش لا تاروطتلل ابكاوم  (3)1975  ةنسل  503  ددع رمألا دع مل  امك

ةلملا ةلتاقلا لغشلا ثداوح نم %12  نأ ثيح ةلصلا تاذ لغشلا ثداوح  صيلقتلا ع دعاس

  ظفح لاجم  ةيعرشلا ةموظنملاب ضولا دتس  امك  .ةيئارك تاقعص  ابس  2018  ةنس لالخ

  ولونكتلا روطتلا عم ايشامت  كلذو  (4)1968  ةنسل  328  ددع رمألا ةعجارم ةينملا ةمالسلاو ةلا

 .امتجالاو يداصتقالاو

  .ءانبلا ةعانص  نمألا تابجومب قلعتملاو2196لرفأ18 خرؤملا(1)
عاطق  ةمالسلا تايضتقمب ةقلعتملاو  1988  ةنس ةرداصلا ءانبلا عاطقب ةلاو ةمالسلاب ةقلعتملاو  62  ددع ودلا لمعلا رمتؤم ةيقافتا نع ةقثنملا  (2)

   .1958مسد23ذنم سوت الع تقداص لاو ءانبلا
 .ةيئاركلا تارايتلل ضّرعتلا رطخ نم لاّمعلا ةيامح بتاب قلعتملا(3)
 .لغشلا ةل ةعضاا تاسسؤملاب ةقبطنملا ةّلا ظف ةماعلا دعاوقلا طبضب قلعتملاو1968روتكأ22 خرؤملا(4)
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ميعدتب ةلص تاذ  ةييترت صوصن عراشم دادعإ  2016  ةنس ذنم ةينفلا نالا  تأ  نلو

تافصاوملاو ياعملل طولا عرشلا ةمء المو ةينملا رطاا نم لامعلا  ةياقو بادتو درلا بناا

الإ  ،ةيلودلا
ّ

نأ 
ّ

ومإصوصنلا هذ  رادصإ متي مل ھ
ّ

 .كلذ ةرازولا رّت ملو .2020لرفأ 

  غ عاطقلاب لامعلا ةينملا ةمالسلاو ةلاب قلعتملا عرشلا لمش ال ،كلذ ع ةوالعو

  اقفو بطقتس يذلا عاطقلا اذ لمعلا فورظ  يدتو ةينملا رطاا ىوتسمعافترا نم مغرلاب مظنملا

ديلا  نم %41,5  ةبس ةيجيتاسالا تاساردلل وتلا دعملا لبق نم  2019  ةنس لالخ ةزجنملا ةساردلل

.ةطيشلا ةلماعلا

تاجوتلا  ةبكاو م  دصق  ةينملا ةمالسلاو ةلل رشلا  راطإلا روطتب ةمكا وتو

  رطاا ل ةيطغو ةينطولا تاسسؤملل  ةيجولونكتلاو  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا تاروطتلاو ةيلودلا

.لامعلا ةمالس دد لا ةينملا

  يتاسالا راطإلا-ب

فادألا ةقدب طبضي رصانعلا لمتكم يتاسا راطإ ءاسرإ  2020  لرفأ وم إ  متي مل

لع صئاقن ع ف وقولا ّمت دقو  .ةينملا راطخألا نم ةياقولا لاجم روطتب ةليفكلا تايلآلاو
ّ

  تق

 .ةيئاصحإلا تايطعملاو تاساردلاو ثوحبلاوةيجيتاس إلاتاجوتلاب

  ةيجيتاسإلا تاجوتلا-1

ةينملا ةمالسلاو ةلاب ةقلعتملا فادألا طبض مدع  ةينطو ةيجيتاس ا  بايغ ماس

  ةّيلودلا  ةيقافتالا تايضتقمو امتي ال ام وو نلخدتملا ل تاينامإل اقفو اذيفنب  ةليفكلا تايلآلاو

  اذيفنتو لاا اذ  ةقسم ةينطو ةسايسل ةلود ل ةغايص ةرورض ع صنت لا و  (1)155  ددع

  ةمأوتلا جمانرب راطإ   2017  ةنس لالخ ةيعامتج الا نوؤشلا ةرازو تجردأ نلو .ةرود ةفصب اعجارمو

لع اروحم  (2)يوروألا داحتالا عم مملا
ّ
الإ لاا  ةينطو ةيجيتاسا  طبضب ق 

ّ
  ضفرل ھنع تلخت ا ّأ   

.ھيف ةماسملا ةيعامتجالا فارطألا دحأ

.لمعلا ةئو نتنملا ةلاو ةمالسلاب ةقلعتملاو1981ناوج03خراتب دقعنملا ودلا لمعلا رمتؤم نع ةقثنملا(1)
.يوروألا داحتالا عم مملا ةمأوتلا جمانرب ناونع د.م1ةميقب تادامتعا دصر ّمت(2)
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  ليعفت متي مل ثيح ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم  ةينطو جمارب إ ةموظنملا رقتفت امك

تقلع افادأ نمضت يذلا  2011-2009  ةفلل ةينملا راطخألا  فرصتلل طولا جمانلا تايضتقم

  ةينملا ةمالسلاو ةلا تامدخب ضولاو لغشلا بط لاجم  ةلماعلا ديلا ةيطغ  نم  عفرلاب

  نيحتل ةطخ عو رشم ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا تعضو نلو .لغشلا ثداوح نم صيلقتلاو

الإ  2014  ةنس إ تدتما ھتانوم
ّ
نأ   

ّ
   ّيأ رارقإ  2014  ةنس ذنم متي ملو .ايئا الع ةقداصملا ّمتت مل ھ 

.ضرغلا  طو جمانرب

بط عماجم عم ةمملا جمالا دوقع ةيلآ ءاسرإ ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا تلوتو

  8        دودح  تادامتعا ال تدصر و  تاسسؤملا لخاد ةينملا راطخألا نم ةياقولا  ةماسملل  لغشلا

ةيبط تادحوب دّولاب  قلعتي اميف  2017-2015  ةفلا ناونع جمالا دوقع ذيفنت  مدع ظحولو  .د.م

دوقع مييقت متي مل امك  .قودنصلا  ةينامب تادامتع الا  رفوت  مغر  ،د.م  1,8  هردق مج غلبمب ةلقنتم

طبضو اذيفنت تقاعأ لا تايلاشإلا ع فوقولا نود لاح امم  2010  ةنس دع  ةمملا جمالا

 .ادافتب ةليفكلا تاءارجإلا

ةيجيتاسا  بايغ مامأ ةصاخ نلخدتملا فلتخم نب قيستلا فعضب ةموظنملا تمسا و

مت نلو .لاا   ةينطولا جمالاو تاجوتلا ةغايص نم نكمي مل امم  فارشإلا ةّمم ھيلإ دنس لي و

  ھيلإ تدعو،(1)1991ةنسل1761ددع رمألا تقمب ةينملا راطخألانم ةياقولل طولا سلا ثادحإ

الإ ،ةمملا هذ اساسأ
ّ
نأ   

ّ
  جمارب قيستو ةعاتم" بتكم ّلوتي مل امك.2006  ةنس ذنم طاش ّيأ زجني مل ھ 

  2010  ةنس ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولاب ثدا "ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم ةياقولا

  .(2)2019  سرام  ھفذح خرات دودح إ ناونعلا اذ طاش ّيأ زاجنإ

ضارمألاو لغشلا ثداوح نم صيلقتلل ةعجان جمارب دامتعا ع ةيعضولا هذ دعاس ملو

  ةفيعض ةينملا ةم السلاو ةلا تامدخب ايطغ ةبس تلظ لا تاعاطقلا ضعبب ةصاخ ةينملا

  ديصلاو ةحالفلا عاطقو ة ّماعلا لاغشألاو ءانبلا اطق رارغ ع ،ا رطاا ىوتسم عافتراب ةنراقم

  .يرحبلا

ةلباق تارشؤمو افادأ نمضتت ةلماتم ةينطو ةيجيتاسا عضوب عارسإلاب ةمكا وتو

.ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم  ةيلودلاتايقافتالاو ياعملا عم ايشامت يرودلا مييقتلاو ةعاتملل

  24   خرؤملا  2007  ةنسل  2383  ددع رمألاو  1996  يام  20   خرؤملا  1996  ةنسل  1001  ددع رمألا تقمب ھحيقنت مت امك  1991مفون  25   خرؤملا    (1)

 .2007متس
 .ةيعامتجالانوؤشلا ةرازو ميظنب قلعتملاو2019سرام21 خرؤملا2019ةنسل340ددع يموا رمألا تقمب(2)
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  تاساردلاو ثوحبلا-2

  راطخألا لوح ةينف تامولعم كونب  إ  ةينملا ةمالسلاو ةلا ةموظنم  نولخدتملا رقتفي

كمي ال امم  ةلماعلا ديلل ةيجولويفلا ضارعألل ل و ام ةياقولاو ةينملا
ّ

تاجوتلا طبض نم ن 

  بط ةرادو ةينملا ةمالسلاو ةلا دعم نم ل زجنأ نلو .ةينملا رطاا  ةاجمو  ةيجيتاس الا

الإ ،ةينملا رطاا  نم ددع تقلع تاساردلاو ثوحبلا ضع لغشلا
ّ
نأ   

ّ
جمارب دادعو ايمثت متي مل ھ 

ةيناثلا ةبترملا لتحي يذلا ملا ممصلا رارغ ع  انياعم تمت  لا رطاا فدس اساسأ ع ةيئاقو

.2019-2015ةفلا لالخ ا حرصملا ةينملا ضارمألا ددع ثيح نم

  تاساردلل اقفو اروطت تدش لا ةينملا تاناطرسلا ضارمأ  إ  ةبسلاب نأشلا   و كلذكو

الإ ،ضرغلا  ةينملا ةمالسلاو ةلا دعم لبق نم ةزجنملا
ّ
  تاسسؤملاب ةيئايميكلا تارثؤملا ةسارد   ّنأ   

تاصوحفلا   ّنأ امك  .اليلحتب موقت لا رباا ةردنو ةرورضلا تاجتلا بايغ مامأ ةدودحم تلظ

 ايمأ  نم مغرلاب  اصقن تدش ةرطا ةيئايميكلا داوملل مضرع ةبس ددحت لا لامعلل ةيممسلا

.ةينملا ضارمألل ركبملا قتلاو ةرطا ةيئايميكلا داوملل لامعلا ضرع ديدحت

  راطخألل ةينطولا ةطراا  راطإ  زجنملا ملا  تاجرخم نمثت متي مل ،قايسلا سفن و

  اابسأ بسح  افيصتو  ةينملا راطخألا ديدحت  ھتيمأ نم مغرلاب  2018-2016  ةفلا لالخ ةينملا

  لاجم  ةرازولا  تاولوأ ديدحت  نود لاح ام و و  ا  ةينعملا ةيداصتقالا تاعاطقلاو ةليغشلا تائفلاو

 .2020-2018ةفلل ةينملا ةمالسلاو ةلا

تانايبلا ةدعاق اميلس  ءاصحإلل طولا دعملا خأت إ دوع كلذ   ّنأ ةرازولا تدافأ دقو

.اعابطل ةيلاملا تادامتعالا رفوت مدع إ ةفاضإ ملاب ةقلعتملا

ةلا لاجم  تاساردلاو ثوحبلا بناج  ميعدتب ةليفكلا تايلآلا ءاسرإب ةمكا وتو

.لاا  ةيجيتاس الا تاجوتلا طبض  ايمأل ااجرخم نمثتو ةينملا ةمالسلاو

 ةيئاصحإلا تايطعملا-3

  لاسرإ ةرود قودنصلا محي مل  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  88  لصفلا تايضتقمل افالخ

  (1)  ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولل ةينملا  ضارمألاو  لغشلا  ثداوحب ةقلعتملا ةيثالثلا  تايئاصحإلا

  تل لا تاسسؤملل اليصفت تايئاصحإلا  نمضتت مل  امك .تايئاصحإلا هذ ىودج  نم ّدح امم

.الع لوصاب ةبلاطملل2018متس30خرات ذنم قودنصلا السارم نم مغرلاب(1)
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صيلقتب ةليفكلا بادتلل اذاختا نم تثتلاو اعاتم نم نكمي ال امم ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

.ا ةلملاةينملا رطاا

  عم اقباطتو  ةيئاصحإلا  تايطعملا ة نم تثتلل تاءارجإ ءاسرإ  قودنصلا   لوتي مل  و

نع وسلا وأ ءاطخألا  ضع  بّرس   بسي دق امم ھل ةعاتلا زكارملا ىدل ةعدوملا حراصتلا نومضم

.ةقيبطتلاب اضع جاردإ

  لاجم  ءاوس ةرشلا دراوملا نم ھتايجاح ةسارد دادعإ" وتس ھنأب قودنصلا دافأ دقو

ةيمكلا عجارملا ع دامتعالاب تافلملا ةساردو لابقتسالا لاجم وأ ةيناديملا ثوحبلا لاجم وأ ةياقولا

."ةعاجنلاو ةعرسلا نمأتل ةبجوتسملا ةيعونلاو

تايطعمل  ةينملا ةمالسلاو ةلا  ةموظنم  ةلخدتملا لايلا  رقتفت ،ىرخأ ةج نمو

كمت ةدح ّومو ةلماش ةيئاصحإ
ّ

  جمارب طبضو ةيجيتاس الا تاجوتلا ديدحتل تارشؤم عضو نم ن 

  ىدل ةكوسمملا ةلتاقلا لغشلا ثداوح تايئاصحإ ةراقم رثإ  ةمكا  تياع دقو  .ةيئاقولا تالخدتلا

. التاق لغش ثداح18لمشايب نيابت دوجو قودنصلا ىدل ةلملا كلتب لغشلاةّيدّقفتلةّماعلاةراد إلا

  ةيساسأ تايطعم بايغ   (2)ايلعف م حرصملا نطرخنملا ددع باسحا قودنصلا وتي امك

  نررضتملل ضوعتلا  قا حاتتفا نم ايلآ تثتلا نود لوحي امم ةطرخنملا تاسسؤملا  ةّيعضو  لوح

  9.369  كلان  امتجالا نامضلل طولا قودنصلا ىدل ةاقتسملا تايطعملا بسحف  لغشلا ثداوح  نم

  .قودنصلاىدل ا ةقلعتملا تايطعملا رفوتت ال نح  اطارخنا بطش ّمت ةسسؤم

  ةيمالعإلا تاعطاقتلا نمؤي امب ةيمالعإلا تاقيبطتلا روطت وتس" ھنأ قودنصلا دافأ دقو

  نامضلل طولا قودنصلا ةزوحب لا ةرورضلا تايطعملل ياقلتلا قفدتلا نكميسو ةرورضلا

."صئاقنلا هذ يدافت نم نكمتس لا ةيلآلا تاعطاقتلاو تاراقملا ءارجإ نم امتج الا

  لغشلا ثداوح ماظنل ايلعف نعضاا ددعل ةونسلا تايئاصحإلا تمسا ،كلذ ع ةوالعو

حرصتلا وتت ال لا تاسسؤملاب لامعلا ددع نمضتت ال ثيح ةيلومشلاو ةقدلا بايغ ةينملا ضارمألاو

  طبض لغشلا بط ةرادإ تلوت نلو  .يقيقا مددع نم لقأ ددع حرصت لا وأ ةينوناقلا لاجآلا  م

الإ ،2018  ةنس %  29,3  ةبسب ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم  دقفتلا تارازب ةيطغتلا ةبس
ّ

  كلذ ّنأ 

 .2018ةنس لالخ الماع نويلم1,6زان(2)
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  بسح ةعزومو ال نعاتلا لاّمعلاو صاا عاطقلا تاسسؤمل  ةقيقد تايئاصحإ   ع ازّوحت بايغ  ّمت

.طاشلا تاعاطقو تايالولا

  تاذ ةيئاصحإلا تانايبلاو تايطعملا فوتب ةليفكلا تايلآلا عضو  عارسإلاب ةمكا وتو

  .ةموظنملا  نلخدتملا ل ىدل ةيلآو ةييح ةفصب ةينملا ةمالسلاو ةلاب ةلصلا

II-ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم ةياقولا  

  اساسأ  تقلع صئاقنلا ديدع ةينملا ةمالسلاو لغشلا ثداوح نم ةياقولا تايلآ  تباش

  زفاوا  فّرصتلاو  ةينفلا  ةدناسملاو دقفتلاو ةباقرلا مامو لاا اذ   ةلخدتملا لايلاب

.تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تازايتمالاو

خدتملا فارطألا-أ
ّ

 ةّينملا ضارم ألاو  لغشلا ثداوح نم  ةياقولا    ةل

الك  ةّينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم  ةياقولا  ةلخدتملا  فارطألا  لمتش
ّ

  ّبط ةرادإ  نم 

  .لغشلا ةلجم ماحأل اقبط تاسسؤملا بلص ةثدا لايلا نم ددع كلذكو قودنّصلاو لغشلا

ثيح  2019  -  2016  ةفلا  لالخ %18  ةبسب اطاشل اعجارت  لغشلا ّبط  ةرادإ تل و

تاو  .ةمم  6.147  إ  ةّمم  7.486  نم تاسسؤملاب دقفتلاو  ةبقارملا  مام ددع ضفخنا
ّ

  ،راطإلا اذ  

نأ
ّ

نلف  .ةجمملا تابادتنالا ذيفنت  خأت ل  دقف  لغشلا يدقفتم ءابطألا  ددع  صقن  ع ةوالع ھ

  ءابطأ  4  ىوس  بادتنا ايلعف  متي مل ھنأ غ  2017و  2015  نس لالخ اببط  19  بادتنا ةجمرب تمت

  ةينملا ةمالسلاو ةلا ظفح لاجم  نصتا نسدنملا كلسل نأشلا نا كلذكو  .لغش يدقفتم

نمض ناونعلا اذ تابادتنا ةرازولا  جمت ملو  .طولا ىوتسملا ع نسدنم  4  ىوس رفوتي   ال ثيح

 .2020ةنس ةينام

قاحتلالل ةيجراا تارظانملا  ةكراشملا نع ءابطألا فوزع صئاقنلا هذ ةرازولا تررو

 .فحتلا بايغ بس رخآلا ضعبلا ةرداغمو لغشلل طلا دقفتلا كلس

  ةرادإل  فلاو طلا راطإلا  ةدئافل  رمتسملا نوتلا  جمارب  ةيدودحم تتا  ، ىرخأ ةج نم و

  ةصصا تادامتعالا زواجتت مل ثيح  لاا  ادش لا تاروطتلا  ةبكاوم    ھتيمأ  مغر  لغشلا بط

  ھنع رجنا  اّمم  2017  ةنس  ةنراقم %50  ةبسب اعجارت ةلم  2018و  2019  نس لالخ د.أ  5  نوتلل
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  لوطسأ   اصقن  لغشلا ّبط  ةرادإ  وش  امك  .ام ضعبلا جمد وأ نوتلا رواحم ضع  صيلقتلا

  قاعأ امم  لقن لئاسول امامت  تايالو ثالثب  ةوا  ماسقألا  رقتفت ثيح   ھتزاج مدعو  لقنلا لئاسو

  .ةيناديملا االخدت

  32  نم ةينملا راطخألا نم ةياقولا  دنم  ددع  عجارت  دقف ،قودنصلا صوصخ  اّمأ

ملإ ةلوملا  ماملا م   ر ّوطت  ةبكاوم ع دعاس مل امم ،2020  ةنس اسدنم  11إ  1996ةنس اسدنم

  ايمأ نم مغرلاب ةونسلا ةياقولا جمارب ذيفنتو دادعإ  2020  لرفأ-2017  ةفلا لالخ   ّنسي مل ثيح

  تاقيقحتلا ءارجإب مفيلت دع ةصاخ ،ةينملا ةمالسلا دعاوق لوح تاسسؤملا طأت ىوتسم ع

  5.500  اوح  إ  ةيناديملا  تالخدتلا  عيفلا  ھنع رجنا امم سملا ثداو ةيلغشلا ةغبصلا  تثتلل

  .اونس الخدت

ارود تاسسؤملا  بلص  ةثدا  لايلا نم ددع إ  لغشلا ةلجم  تلوأ  ،رخآ ديعص عو

  ةلا ناو لغشلا بط اصم و عماجم   اساسأ لثمتت و  ةينملا راطخألا نم ةياقولا  ايساسأ

الإ  ،ةينملا ةمالسلاو
ّ
  ةعاتمو لايلا هذ ع ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا فارشإ تايلآ   ّنأ   

طاشلا رراقت يقلت ع  لغشلا ّبط ةرادإل ةّوا اصملا ت رصتقا  دقف  .ةدودحم تلظ اطاش

  هذ رفوتت ال  2017و  2014  نس ءانتسا و ثيح ةلماش غ ةفصب كلذو   لغشلا بط عما ةونسلا

 .يزكرملا ىوتسملاع تايطعملا

قيقدتلا مام  زواجتت مل  ثيح  ةيدوداب  لغشلا بط  عماجم  ع ةرازولا ةباقر تمسا  امك

.ةونمو سوت مجماتلمش2019-2013ةفلا لالخ نتممةرازوللة ّماعلاةيدقفتلا لبق نم ةزجنملا

              لالخ اامدخب نعفتنملا لامعلا ددع عجارت دقف  ،لغشلا بط اصم صوصخب امأ

   تغلب بسب ةيدملاو تسملاو ةصفقو نواطتو ةجاو فالا تايالو2018ةنس ةنراقم2019ةنس

   اصملاب ةطرخنملا تاسسؤملا  ددع   اعجارت ةيدملاو لبانو ساق  تايالو تدش امك  .%14  ااصقأ

  ةبس ع  ابلس  رثؤت نأ ةيعضولا هذ  نأش نمو .%29   إ تلصو  بسب  2019  ةنس لالخ  ةروذملا

 .ةطسوتملاو ىرغصلا تاسسؤملا إةبسلاب ةصاخ لغشلا بط تامدخب ةيطغتلا

  تاسسؤملاب  ةينملا ةمالسلاو ةلا  نا  كرت ةبس فعض تا ،ىرخأ ةج نمو

   زواجتت مل ثيح ة ّماعلا  لاغشألاو ءانبلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلا  رارغ ع  تاعاطقلا ضعبب ةطشانلا

  ةيالوب %74  نب  2019  لالخ ماظتناب طشت ال لا نالا ةبس تحوارت  امك .2018  ةنس لالخ 1%

 .دزوب يديس ةيالوب %14و ةنارأ
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 ةينملا ةمالسلاو ةلا لاجم   ةّينفلا  ةدناسملاو  دقفتلاو ةباقرلا-ب

كم
ّ

دقفتلاو ةباقرلا مام نم ّل ةعاجن نم تّدح تالالخإع فوقولا نم ةيباقرلا لامعألا تن 

.ةينفلا ةدناسملا تالمحكلذكو تاسسؤملا ع

  تاسسؤملا ع دقفتلاو ةباقرلا  لامعأ-1

  ةمالسلاو ةلا لاجم  دقفتلاو ةبقارملا روطتو ميظنت  (1)لغشلا بط  ةرادإ إ دع نل

الو ةيباقرلا الامع أل  يونس لمع جمانرب دادعإ  ،فرصتلا نسح دعاوقب المع  ،وتت ال  اأ غ ةينملا

خدتةعاجن نم ّدح ام وو دقفتلا مام زاجنإ دنع ةيملع تارشؤم دمتع
ّ

  .اال

  ةمالسلاو ةلا لاجم  دقفتلاو ةباقرلا مام لوح ةقيقدو ةلماش تايطعم بايغ و

لوت ،2019-2015  ةفلا لالخ ااجرخمو ةينملا
ّ
  تعزوت ةسسؤم  100  نم ةنوتم ةنيعءاقتناةمكا ت 

كألا ةسسؤم نسماو ،ةلتاقلا لغشلا  ثداوح  ددع  ثيح نم ابترت عألا ةسسؤم نسما نب

  . لغشلا بط ةرادإ  لبق نم  ةزجنملا  ةباقرلا  مام  ةعاجن ىدم نم تثتلل ةينملا ضارمألا حراصتل الي

  قودنصلا ىدل ةلملا ةلتاقلا ثداوا عومجم نم %17  ةبسب ةنيعلا عوضوم تاسسؤملا ترثأتساو

ةلملا ةينملا ضارمألاب حراصتلل ما عوما ثلث ةنيعلا هذ تلثم امك ،ةي  236  تفلخ لاو

  لا ةينملا ضارمألاو ثداوا نع مجن ھنأ إ ةراشإلا ردجتو .2019  ةنس وم إ قودنصلا ىدل

.د.م47,193ةميقب تاضوع فرص ةنيعلا عوضوم تاسسؤملا ال

تا  دقف  ،ةينملا ضارمألاو ةلتاقلا لغشلا ثداوح  ع ةباقّرلا صوصخ و
ّ

 ةيدودحم  ت

شلا ّبط  ةراد إل  ةعاتلا اصملا لبق نم ةنمؤملا دقفتلا  مام
ّ

إ ةبسلاب ةدحاو ةمم زواجتي مل ثيح لغ

  ةسسؤم  11  ام  2019-2015  ةفلا ةليط كلذو ،ةنيعلا ثلث قوفي ام يأ ةروذملا ةنيعلا نم ةسسؤم  34

  1.337و ةلتاق ثداوح رثإ ةي  79  طوقس ةروذملا تاسسؤملا تدش دقو .دقفت ةمم ة ّيأ المش مل

 .د.م11تزان تاضوع فرص اع مجن م ضرمب احرصت

  ة ّمم ة ّيأ ءارجإ  2019-2015  ةفلا ةليط  ّلوتت مل  لغشلا ّبط ةرادإ ّنأ  قايسلا اذ  ركذو

امب ةلتاقلا ثداوا ددع ثيح نم  )ةّماعلا لاغشألاو ءانبلا لاجم  طشت(  وألا  ةّسسؤملا ع دقفت

وم  اثداح  15  ھتلمج
ّ

  نتسسؤم بناج إ ،ةلتاق  لغش ثداوح  3و  5  اعابت اتل نرخأو   2019  

.ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ميظنب قلعتملا2019سرام21 خرؤملا1920ةنسل340ددع رمألا نم18لصفلا(1)
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  . قودنصلا اصم ىدل م ضرمب احرصت  61و  128  اوتلا ع اتعدوأ جيسلا عاطقب ناطشت

 .2019وم             د.م1,723إ ةروذملا سما تاسسؤملا ناونع تاضوعتلا ةفل تعفتراو

شلا ّبط ةرادإ  تر ّرو
ّ

ددع ثيح نم وألا ةسسؤملا نأش  دقفتلا مام زاجنإ  مدع  لغ

.ااصم ىدل لملا ناونعلا  ادجاوت مدع ةلتاقلا ثداوا

ثالث نأش  دقفت ةمم  ةّيأ زاجنإ الوت مدع  ةروذملا ةرادإلا  ترّسف نل  ،ىرخأ ةج نم و

هذ" نأب  2019  وم إ م ضرمب احرصت  49و  107و ةلتاق لغش ثداوح  9  اعابت تل تاسسؤم

روجألاب حرصتلاو  طارخنالا  تايطعم صحف دع ةمكحملل  تث  ھنأ غ  ،"ةيئا ةفصب تقلغأ تاسسؤملا

ةرود ةفصب الامع روجأ حراصت عاديإ الوت  ع فوقولا ّمت ثيح طشت تلازام اأ تاسسؤملا هذل

كؤي ام و و  2019  ةنس وم إ ةمظتنمو
ّ

شلا ّبط ةراد إل ةحاتملا تانايبلا ةيدودحم د
ّ

  ھيجوت نس  لغ

.دقفتلا مام

ع ركذتف  2019-2015  ةفلا ةليط  ةديحو دقفت ةمم  المش لا تاسسؤملا صوصخب ا ّمأ

529( قودنصلا اصم ىدل ةعدوملا ةينملا ضارمألا حراصت ددع ثيح نم وألا ةسسؤملا  لاثملا  ليس

  114  و  123  عاديإ اوتلا ع اتلوت جيسلا عاطقب ناطشت ناتسسؤمو )2019  ةنس وم إ احرصت

  اعابت اتل ةماعلا لاغشألاو تالواقملا لاجم  ناطشت ناتسسؤمو  2019  وم إ م ضرمب احرصت

افرص لا تاضوعتلا ةفل  تزواجتو  .ةروذملا  ةفلا ةليط  ةلتاق لغش ثداوح  8و  9  ةرتاوتم ةفصو

 .2019ومد.م2غلبمماعلا مفلخ وأ ةروذملا سما تاسسؤملابنررضتملاةدئافل قودنصلا

  لوح ةلماشو ةقيقد تارشؤم  دامتعاو دقفتلاو  ةباقرلا مام ةجمرب  ماحإب  ةمكا وتو

نب ةلا ّعف ةقرطب تايطعملا لدابتل  تايلآ ءاسر و  تاسسؤملا لخاد ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

كمي امب  لاا   ةلخدتملا فارطألا فلتخم
ّ

  ةيلاعلا  ةّينملا راطخألا  تاذ تاسسؤملا ةيطغ  نسح  نم ن

 .ةرود دقفت تاممب

بط ةرادإ اصم  فرط نم  ةزجنملا  دقفتلا رراقت نم ةنيع ةسارد  لالخ  نمو  رخآ ديعص عو

ضارمألا وأ ةلتاقلا لغشلا ثداوح ددع ثيح نم ةيبلس تارشؤم تاذ ةسسؤم  20  نأش  لغشلا

  نأش  ةبجوتسملا تاءارجإلا ذاختاو ةمزاللا ةعاتملاب  عفش  مل  اأ نبت  ،2019-2015  ةفلا لالخ  ةينملا

.ةفلاا تاسسؤملا

ددع ع أل نتلملا  نتسسؤملا نأش  ةزجنملا دقفتلا رراقت   ّنأ  ركذي  ،لاثملا ليس عف

،2019  وم إ احرصت  433و  529  اوتلا ع اغلب نيذللاو قودنصلا ىدل ةينملا ضارمألاب  حراصت
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   ّسمت  لا  تالالخإلا ديدع  تنّمضت  ،ثداوح  8  إ ادل ةلتاقلا لغشلا ثداوح ةليصح  تعفترا  ةسسؤم و

بطل ةصم ثادحإ مدعو  ءانبلا رئاضح    ةمالسلا تاءارجإ ذاختا مدع رارغ ع  لامعلا ةمالس

قفو ةرجز تاءارجإ ذاختال ةبجوم  تالالخإ و  ،ةينملا ةمالسلاو ةلا ةن نوت  مدعو لغشلا

الإ،لغشلا ةلجم ماحأ
ّ
نأ 

ّ
 .ةبجوتسملا  تاءارج إلاليعفت ّمتي مل ھ 

لجم ماحأل افالخ و
ّ

شلا ّبط ةرادإ  ذخّتت مل  لغشلا ة
ّ

تاسسؤملا نأش  ةيعدر تاءارجإ ةّيأ لغ

  ةسسؤمب لتاق لغش ثدا ةبسلاب  كلذ نم ركذ و  .ةلتاقلا لغشلا ثداوح نع ايلوؤسم تبث لا

الإ ،ثداا نع ھتيلوؤسمو رجؤملا صقت توبث مغر ھنأ نجاودلا ةيرت لاجم  طشت
ّ

نأ 
ّ

ذاختا متي مل ھ

ةروصب ةافوتملا ةلماعلا بادتناب  رجؤملا  رارقإ نمضت ثحبلا ررقت ّنأ  إ ةراشإلا ردجتو .ھنأش  ءارجإ   ّيأ

.اافو  بس امم مزاللا طأتلا فوت نود مامب افيلتو ةينوناق غ

ةفلاا تاسسؤملا نأش  لغشلا ةلجمب الع صوصنملا تاءارج إلا  ليعفتب  ةمكا وتو

  تاسسؤملا ديقت دزم  ماس نأ  ھنأش نم امب ةلوقعم لاجآ  اذاختاو ةينملا ةمالسلا دعاوقل

.ةياقولاب ةقلعتملا بتالاب

 تاسسؤملا ةدئافل ةينفلا ةدناسملا تالمح-2

  بط  ةرادإ لبق نم ةينملا راطخألا نم ةياقولل   ةينفلا  ةدناسملا تالمح نم ددع ذيفنت   ّمت نل

الإ ،قودنصلاو  لغشلا
ّ
نأ   

ّ
  اجوم نكي مل الغأ نأ  ةروذملا تالما نم ةنيع ةسارد لالخ نم تا ھ 

  الي كألا تاعاطقلا  ةطشانلا وأ ةيلاعلا ةينملا راطخألا تاذ تاسسؤملا وحن الا ردقلاب

  مت لا ةياقولا تالمح نم   ّيأ  جيسلا عاطق جاردإ متي مل  كلذ نم  .ةينملا ضارمألا وأ ثداول

نأمغر ،ازاجنإ
ّ

.ةينملا ضارمألا  ابس تاعاطقلا كأ نم ّدع ھ

  لغشلا بط  ةرادإ  ادمتعا لا ةينملا راطخألا نم ةياقولل  ةوا جمالا نمضتت مل  امك

  عاطقب ةينملا راطخألا نم ةياقولا" جمانرب  رارغ ع   ةعجانو ةيلمع ةيئاقو بادت  2018  ةنس نم ةيادب

الإ عاطقلا  اذ لغشلا ثداوح ةروطخ نم  مغرلابف  "لمعلا فورظ نسحتو عطاقملا
ّ
  اصم  ررقت   ّنأ   

  اما لقنلا ميظنب ع  ةينوناق صوصنل تاحقم ع  رصتقا  ناوقلا ةيالوب  لغشلا بط  ةرادإ

الإ  ،ةّرجز تاءارجإ ذاختا بجوتس ةبقارملا تاسسؤملا ىدل تافلاا نم ددع ةنياعم  ت ّمتو  .لا ّمعلل
ّ
   ّنأ   

الت ع  احو تاسسؤملا ثمم عم تاعامتجا  دقع  ع ترصتقا  ةونم ةيالوب لغشلا  بط اصم

 .ةدوصرملا تالالخ الا
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راطإ   اراز قودنصلا وت لا تاسسؤملا نم %83  نم كأ  ّنأ نّبت  ، ىرخأ ةج نمو

  حرصت يأب لدت مل ام  %50و لتاق لغش ثداح ّيأ ل مل  2016و  2015   نس لالخ  ةياقو تالمح

  افادسا مدع رابتعاب ةروذملا تالما ةعاجن نم ّدح ام وو  .2011  ةنس ذنم ةينم ضارمأب

.ةيبلسلا تارشؤملا تاذ تاسسؤملل

الإ ،لا ّمعلا ةمالس نم سملا اأش نم لا رطااو تالالخإلا ديدع قودنصلا دصر مغر و
ّ
نأ   

ّ
ھ 

  المش لا و  ام %40  اوح نأش  متي مل ثيح تاسسؤملا هذ ةعاتم نايحألا نم ثك  لصاوي مل

.ةعاتمة ّيأ اع بتت مل ةديحو ةيناديم ةرازب ىوس مايقلا ةروذملا ةياقولا تالمح

تاءارجإلا  ذاختا دصق  لغشلا بط  ةراد و  قودنصلا نم ل نب ةعاتم تايلآ بايغ ل و

  لوؤسم نيع و  ةينملا ةمالسلاو ةلا ةن نوتب  ملت مل  ةسسؤم  20  نأش  ةبجوتسملا  ةرجزلا

.لغشلا ةلجم ماحأل اقبطةرجز تاءارجإ ذاختا دتس ذخآم و  ةسسؤملاب ةينملا ةمالسلا نع

ةلاحإ متت مل ثيح ھل  ةعاتلا لايلا فلتخم نب ةيلخادلا ةعاتملا نمأت قودنصلا وتي ال و

  ةصتا ةنلا ع  2016و  2015  نس لالخ  يت ءارجإ يأ  ذختت  مل  ةفلاخم تاسسؤم  7  تافلم

.ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظنب تااشالابس  عيفلا قيبطت  رظنلا 

تارشؤم دامتعا   لالخ نم ةياقولا تالمح و جمارب  ذيفنتو  دادعإ قرط ةعجارمب  ةمكا وتو

نع الضف ةيلاعلا  ةينملا رطاا تاذ  تاسسؤملا  فادسا حيي امب ا جمرب  دنع ةيعوضومو ةيملع

 .ةعجان ةعاتم تايلآءاسرإ

 تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تازايتمالاو زفاوا-ج

شلا ثداوح نم ةياقولا لاجم  هرود ةيّمأ مغر
ّ

إ   قودنصلا ّلوتي مل  ،ةينملا ضارمألاو لغ

وم
ّ

اذ يدافتب قودنصلا دّع و .لاا اذ   لمعلا انم  طبضي  تاءارجإ  ليلد  عضو  2020  لرفأ 

.2020وم لبق للا

لع صئاقن ع فوقولا إ ةيباقرلا لامعألا تضفأ دقو
ّ

ماظن  تااشالا بس ةبقارمب تق

ةمالسلا و ةلا عراشم لومتو اف عيفلا وأ ضيفختلا  تايلآو ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

.ةينملا

  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن  تااشالا بس ةبقارم-1
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ثداوح  ماظن  تااشالا بس حيقنت  1999(1)ةنسل  1010  ددع رمألا تقمب ّمت نل

نإف ةينملا ضارمألاو لغشلا
ّ

كم  دقو  .ةلماش ةفصب ةدمتعملا بسلا نيحت  2019  وم إ متي مل ھ
ً

  ن

امم ةيعضو  51  نيحت مدع ع فوقولا نم ةسسؤم  1.205  نم  ةنّوتم  ةنيع صحف
ّ

نامرح  بّس 

 .2019ةنس ناونع د.م  1,234تزاندراوم نم قودنصلا

طولا قودنصلا عم2011  ذنم مملا  قافتالا ليعفتل  2020  لرفأ وم إ  قودنصلا  عس مل و

  عم تاسسؤملل ةدنسملا تااشالا ةبسقباطت ىدمل ةّرودلا ةعاتملا ھل حيي يذلاو امتجالا نامضلل

كمي  نقودنصلاب فّرصتلا موظنم نب آ طبارت بايغ و .عفلا اطاش
ّ

  اّيلآ راعش إلا  نم ن

طفتيال ،تااشالا بس ع أرطي روحت ّيأب وأ ماظنلاب ةديدا تاطارخن الاب
ّ

مدعتالا قودنصلان

الإ  ةّيلعفلا  ة طشألا  عم  تا اش الا  بس قباطت
ّ
  ثوحبلا  وأ تاسسؤملل ةّينفلا ةدناسملاتاراز  ةبسانمب   

.ةينم ضا رمأوأ ثدا وحب حرصتلارثإةزجنملا ةّيناديملاةّينفلا

وت نلو
ّ

حالصإ دصق  امتجالا  نامضلل طولا قودنصلا ةلسارم  2014  ةنس ذنم   قودنصلا 

الإ ،ةسسؤم  7.680  هددع امل ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح زومرو ةيداصتقالا ةطشألا زومر
ّ

نأ 
ّ

  مل ھ

  وم    ةسسؤم  80  تااشا بس  حالصإ مدع نّبت  ثيح  ةلماش ةفصب تاليدعتلا  هذ ءارجإ ّمتي

نأ قودنصلا دافأو  .ةسسؤم  2.767  تلمش ةنيعنم  2019
ّ
  ةّيلمع ةلصاوم  وت ،ةمكا لخدت رثإ ع ،ھ 

طفتوةسسؤم  11.953صوصخ  تثتلا
ّ

  .ةسسؤم81تلمشءاطخأدوجولن

ھتر ّ◌دق  2019-2014  ةفلا لالخ   قودنصلا دراوم  صقن   (2)ءاطخألا هذ تّبس  دقو

كأ تاماسم تاسسؤملا  ليمحت و ناصقنلاب ءاطخألا تالاح  .د.أ  80,219  نع لقي ال امب  ةمكا

.د.أ75,777  زاني امب ةبجوتسملا كلت نم

ةقباطم ىدم نم تّثتلا  2020  ةنس نم خألا يالثلا لالخ وتس ھنأب قودنصلا دّع و

ّنأ دافأ امك  ،ا لومعملا تاءارجإلل اقبط احالصإ واااشا بس عم تاسسؤملا ّلل عفلا طاشلا

  تاسسؤملا    ةمئاقب هّدم   2020  سرام رش لالخ عرش دق امتجالا نامضلل طولا قودنصلا

.ا ةنّمضملا تانايبلا فلتخم  تثتلا ددصب وو2019ةنس لالخ ةثدا

  تااشالا بس  عيفلاو ضيفختلا تايلآ-2

لعتملا1995  لرفأ  1   خرؤملا  1995  ةنسل  538  ددع رمألا مامتو حيقنب قلعتي  (1)
ّ

  بس ةلصاا رارضألا نع ضوعتلا ماظن  تااشالا بس طبضب ق

.ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح
طفت لا كلتو ةمكا الع تفقو لا تالاا عومجم(2)

ّ
 .قودنصلا ال ن
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  (1)1995  ةنسل  538  ددع رمألا نم  22  لصفلاب ةطوبضملا طورشلا قفو تاسسؤملل نكمي

اذ و .ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن  اااشا بس  ضيفختب عافتنالل بلط ميدقت

  ةسسؤم  70  ىوس ضيفختلا اذ عّتمتت مل ثيح ةّيلآلا هذ ع تاسسؤملا لابقإ فعض ل ،راطإلا

.ءارجإلا اذ قيبطت ةيادب ذنم ةسسؤم  209اددع زواجتيملو2019-2015تاونسلا لالخ

  تاسارد قودنصلا زجني  مل ،ةنس  25  اوح ذنم روذملا ءارجإلاب لمعلا قالطنا مغرو

تارشؤم نسحت   اماسم ىدم مييقتلو ةّيلآلا هذ ع تاسسؤملا لابقإ فعض بابسأ صيل

.ةّينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

إ ةبسلاب  تااشالا بس  ضيفختلا حاقاب قودنصلا  ردابي  مل ،ىرخأ ةج نمو

ذلا فنآ رمألا ّنأ مغر  ةبجوتسملا طورشلا اف رفوتتلا تاسسؤملا
ّ

كمو  .ةّينامإلا هذ ھل حاتأ رك
ّ

تن

ل مل ةّسسؤم  5.199  طبض  نم  ،هالعأ  رمألاب  ةروذملا  طورشلا  رابتعالا نع اذخأ  ،ةّيباقرلا لامعألا

ءازإ ةينوناق ةّيعضو  ةسسؤم  214  ام ،2019-2015  ةفلا لالخ لمعلا نامب لغش ثداوح

كمياّممامتجالانامضلل طولا قودنصلا
ّ

رم نوت نأ ا 
ّ

.اااشاضيفختب عافتنالل ة

نأب قودنصلا دافأو
ّ

زفاواب فرعتلاو سسحتلا تالم ةصصا غلابملا  عيفلاب ماق ھ

نأو د.أ  600  إ .د.أ  30  نم  2020و  2019  نسل ھتنام نمض ةدوصرملاو
ّ

وت ھ
ّ

  نم ةسسؤم  50  ءاقتنا 

ضيفختلا ءارجإب عافتنالا ع ا ّح دصق تالسارم ال ھّجو وسردلاب ةمكا الوانت لا تاسسؤملا نب

 .تااشالا بس 

لعتي اميف اّمأ
ّ

ةنس ذنم ةيلآلا هذ ليعفت ّلوتي مل قودنصلا ّنإف ،تااشالا بس  عيفلاب ق

فري مل ثيح  2009
ّ

  اثداح  60  تزواجت ةرّركتم ثداوحو تاباصإ تلّ ةسسؤم  496  تااشا  بس  ع

كأ تلّ ةسسؤم  97  ايب نم ارش  دحاو  ثداح لّدعمب يأ  2019-2015  ةفلا لالخ لمعلا نامب

ناونع .د.م137,611ھتميق ام اررضتمل ةدنسملا تاضوعتلا م زواجتو ،لمعلا نامب اثداح240نم

.ةيمويلا تامارغلا

وم  إ ّلوتي  مل امك
ّ

  ةسسؤم  50  تااشا بس ةعجارم تاءارجإ  عورشلا  2020  لرفأ 

  اذاختا مدع ةجين  لغشلا بط  ةرادإ  لبق نم  ھيبانتو رضاحم  2018-2016  ةفلا لالخ اأش  تردص

تاسسؤملا تااشا بسل ھتعجارم مدع نع الضف ةينملا ةمالسلاو ةّلا لاجم  ةرورضلا بادتلا

لعتملا  1995  لرفأ ةرغ  خرؤملا  (1)
ّ

ّمت ام لثم ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح بس ةلصاا رارضألا نع ضوعتلا ماظن  تااشالا بس طبضب ق

 .1999يام10 خّرؤملا1999  ةنسل1010ددع رمألاب ھحيقنت
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لالخإ   ّيأ عفرت مل تاسسؤم  7  نأش وو ةّينفلا ةدناسملا تالمح  راطإ  لاا   ھتايصوتقّبطت ال لا

.2016و2015نس لالخاراز قودنصلا  وتمغر

نأب قودنصلا دّعو
ّ

  ةماعلا ةرادإلا عم قيستلاب  2020  ةنسل ةخألا ةيثالثلا لالخ وتس" ھ

  ةّصاخ ةعاتم افنآ ةروذملا ةرركتم ثداو ةلملا تاسسؤملا  ءاليإ  ةينملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل

."%50  ةبسـب اااشا بس  عيفلا متس رمألا تقا ن و

 ةينملا ةمالسلاو ةلا عراشم لومت-3

ا
ّ

خدت تمس
ّ

  نم جت فعضب ةينملا ةمالسلاو ةلا عراشم لومت لاجم  قودنصلا تال

  ةنس ةّيلآلا هذ لمعلا ةيادب ذنمف .ةدنسملا حنملاو ضورقلا مو ةدراولا بلاطملا ددع  عضاوت لالخ

  حنم لش  د.م  2,2  ايب نم .د.م  9,731  اردق ةيلمج ةميقب اضرق  117  ىوس دانسإ ّمتي مل ،1995

  2019-2014  تاونسلا  لالخ تاسسؤم  7  لومتلا اذ ةعفتنملا تاسسؤملا ددع زواجتي مل امك .رامثسا

ثمي تاسسؤملا نم فنّصلا اذ ّنأ مغر ىرغصلا تاسسؤملا فنص نم ةدحاو ةسسؤم ايب نم
ّ

نم كأ ل

  ةلثمتملاو لاا اذ  ةلودلا ارقأ لا تاءارجإلا ماس مل امك .وتلايداصتقالا جيسلا نم 98%

  إ %6  نم ةّونسلا ضئاوفلا بس  نم طاو %25  إ %20  نم  2009   رامثسالا ةحنم  عيفلا 

.ةيلآلا هذ ع لابقإلا قس عفد  اونس4%

  تاسسؤملا فوزع بابسأ صيو ةّيلآلا هذ ىودج مييقت ع لمعلاب ةمكا وتو

.ىرغصلا تاسسؤملا تاّينامإ ارت ةّيصوصخ لومت تاءارجإ عضو  كفتلا ع ةوالع الع

III-  تلا
ّ

قؤملا زلا نع ضوعتلا ناونع عفانملا  فرص
ّ

 ت

وتي ،1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا تايضتقمل اقفو
ّ

ثداوح حراصتب هدع رثإ قودنصلا 

ثمتت نررضتملا ةدئافل ةيتقو عفانم ءادسإ ةينملا ضارمألاو لغشلا
ّ

لجأ نم ةيموي تامارغ  اساسأ ل

 .ءاضتقالا دنع ةيندبلا ءاضعألا موقت وأ ضوع لجأ نم ةيبط تالآب لفكتلا بناج إ رجألا نادقف
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كمو
ّ

  لغشلا ثداوح حراصتب دّعتلاب تقلع تاظحالم ع فوقولا نم ةيباقرلا لامعألا تن

  نع ضوعتلا ناونع عفانملا  فرصتلاو ةّيلغشلا  اغبص  نم ت ّثتلا تاءارجإو ةّينملا ضارمألاو

  .تقؤملا زلا

 ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح  حراصتب دعتلا-أ

ةّينملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حرصتلا لاجآب اساسأ تقلع تالالخإ ةلحرملا هذ  تباش

 .ا ةدراولا تانايبلا ةيقادصمواكسمو

  ةّينملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حرصتلا لاجآ-1

وتي ال
ّ

ماحأل اقبط نرجؤملا لبق نم لغشلا ثداوحب حرصتلا لاجآ ةعاتم قودنصلا 

  عومجم نم  ةينوناقلا لاجآلل  احرصت  100.288   زواجت ثيح1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  63  لصفلا

  %37,8  تقاف ةبسب يأ  2019  -  2011  ةفلا لالخ قودنصلا ع درو لغش ثداحب احرصت  264.966

ل وتو.ةساتنالا حراصتو ةينملا ضارمألا حراصت رابتعا نود كلذو
ّ
لا اياطا م ريدقت ةمكا ت 

لا تاسسؤملا ع اطيلس متي مل
ّ
(1).د.م10,029نع لقي الامب ة 

ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  94  لصفلا  ليعفتو لالخإلا اذ الت متس ھنأب قودنصلا دافأ دقو

حرصتلا لاجم  ملع ةلوما تابجاولل نفلاا نرجؤملا ع ةوقع طيلسب قلعتملا  1994

  ةيسااو ةيمالعإلاو ةينفلا تايلآلا طبض  عورشلا متس امك ،ةينملا ضارمألاو  لغشلا ثداوحب

.نرجؤملا عم ةيلاصتا ةطخ عم يزاوتلاب اياطا صالختسال

 ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حراصتلا كسم-2

ثداوحب حراصتلا جاردإ قودنصلا ّوتي ال ،ةيتقولا عفانملا  فرصتلا تاءارجإ ليلدل افالخ

  اّيل وتي ال امك ،اكسمل ةصصا ةيمالعإلا ةقيبطتلا نمض ةلماش ةفصب ةينملا ضارمألا وأ لغشلا

  نأوحراصتلاب دعتلا ةيلومش نم ّدحت نأ صئاقنلا هذ نأش نمو .ةموظنملاب  (1)ةيتاذلا حراصتلا جاردإ

  مل ارّجؤم  6.730  ّمضت هالعأ ةنّبملا تالاا ّنأ كلذ ةوقعلا ةفعاضم بجوتس لا دوعلا تالاح رابتعا نودو )د  100( ةيطل ىدألا دا رابتعاب  (1)

. ةّرم نم كأل لاجآلا  حرصتلا بجاو محي
.ھب مايقلا ھضفر وأ يوناقلا بجاولا اذل لمعلا بحاصلامإ تالاح  كلذو قودنصلا ىدلھسفنب ررضتملا لبق نم ةعدوملا حراصتلا (1)
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  نلغشملا بسح لغشلا ثداوح ددع لوح قودنصلا اردصي لا  ة ّماعلا تايئاصحإلا ع رثؤت

 .تااو تاعاطقلاو

يب ،حراصتلا كسم صوصخبف
ّ

ايدنسم ةدراولا لغشلا ثداوحب حراصتلا نم ةنيع  ةراقم ت

  8.766  اددع غلب اأش  ةينف ثوحب زاجنإ لجأ نم   قودنصلاب  ةّينملا راطخألا  نم ةياقولا ةرادإ ع

ةيمالعإلا ةقيبطتلاب اجاردإ متي مل ايب نم احرصت  332  ّنأ  2018-2015  تاونسلا  لالخ  احرصت

  نم ماعلا مفلخ وأ نرّرضتملا نكمتو حراصتلا هذ دّعّتلا ةلصاوم نود لاح اّمم ضرغلل ةصصا

لع ايب نم تالاح4ّنأو ةّصاخ مقوقح
ّ
 .ةلتاق لغش ثداوحب تق 

نأب قودنصلادافأو
ّ

نأو صئاقنلا هذ الت متس  ھ
ّ

وت ھ
ّ

ةقيبطتلا نمض ةدايق لوادج جاردإ 

كمت
ّ

.ةرجتلا ددصب و ةيلآ ةفصب تايئاصحإلا ةعاتم نمھن 

لعتي اميف اّمأ
ّ

نإف ،ةّيتاذلا حراصتلاب ق
ّ

جاردإ ،لغشملا طارخنا مقربايغ ةلاح  نكمي ال ھ

ف وتةلاح و.ةقيبطتلا نمض ةيتاذلا حراصتلا
ّ

كمت نلو ،هر
ّ

  حرصت ع صيصنتلا نم ةقيبطتلا ن 

  ع دعاس ال ام وو قودنصلا ناوعأ لبق نم ةناا هذ مع اتاتب متي ال ،ثدااب ھسفنب ررضتملا

  هذ  فّرصتلل ةّصاخ تاءارجإ قودنصلا طبضي مل امك .ةرود ةفصب تالاا هذ ةساردو جارختسا

كمت حراصتلا
ّ

نم تثتلا دصق تايعضولا هذ امتجالا نامضلل طولا قودنصلا راعشإ نم ن

لعتملا ةينوناقلا مابجاول نفلاا نلغشملا ءازإ ةرورضلا تاءارجإلا ذاختاو ةيلغشلا ةقالعلا
ّ

ةق

.تااشالا عفدو ليلاو طارخنالاب

ظنملا غ عاطقلا  لاّمعلا ددع يمانت مامأ ةّصاخ ،صئاقنلا هذ نأش نمو
ّ

فرت نأ م
ّ

  نم ع

شلا ثداوح رطاخم
ّ

غش يذلا ةّماعلا لاغشألاو ءانبلا عاطق  اميس ال ا حّرصملا غ لغ
ّ

  %70  اوح ل

.ناونعلا اذ ةلماعلا ديلا نم

داجيإو ةيتاذلا حراصتلا صوصخ  ةقيبطتلا ىوتسم ع صئاقنلا التب ةمكا وتو

ّل  نررضتملا قوقح نمضت نأ اأش نم امتجالا نامضلل  طولا قودنصلا عم قيست ةيلآ

 .تالاا

ةناخ جاردإ  2019   ةياقولا ةرادإب ةصاخ ةقيبطت دادعإ ةبسانمبوت ھنأ قودنصلا دافأو

  دّع امك ليعفتلا روط  و اينآ ازختو رجؤم مقر لمحت ال لا ةيتاذلا حراصتلا ةاعمل ةصصخم

امتجالا نامضلل طولا قودنصلا عم قيست ةيلآ داجيإ صوصخب تابساا ةمكحم ةيصوتب لمعلاب

 .1994ةنسل28ددع نوناقلل اقبط يوناقلا مجاوب نلا نرجؤملا صوصخب
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 ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حراصتلاب ةدراولا تانايبلا ةيقادصم-3

كمي جمدنم تامولعم ماظن بايغ 
ّ

قودنصلا دّع ،نلخدتملا  نب تانايبلل آلا لدابتلا نم ن

كأتلا نكمي ال د.أ49,370تقاف ةّيموي تامارغ فرص إ تّدأو تالالخإ اباش احرصت63هددعامب
ّ

نم د

  لبق نم ةينم ضارمأو لغش ثداوحب حراصت  59  لوبق تالالخإلا هذ تلمشو .اقاقحتسا ةيعورشم

  خراتل ةقباس خراوتب نووطشم مأ امتجالا نامضلل طولا قودنصلا تانايبل اقفو تث نرجؤم

  ةميقب ةيموي تامارغ فرص لالخإلا اذ نع جتن دقو .ةيلغشلا اغبص يفني نأ ھنأش نم امب ثداا

   تث .د.أ  3,8  غلبمب ااونع نرّرضتملل ةيموي تامارغ فرصو حراصت  4  لوبق ّمت امك .د.أ45,570

قوتلا خرات  ّنأ اأش
ّ

ةباجإ قودنصلا مّدقي نأ نود ھب حّرصملا ثداا خراتل قباس لمعلا نع ف

  .ةينملا اغبص ءافتنا ع ليحي امب اصوصخب

كمي امب اّييح نقودنصلا  نب تانايبلا لدابتل ةّيلآ داجيإب ةمكا وتو
ّ

هذ الت نم ن

  ثداوحب ةقلعتملا كلت اميس ال قودنصلا نع ةرداصلا تايئاصحإلا ةيقادصم ع ارثأ يدافتو تالالخإلا

.نلغشملاو تاعاطقلا بسح لغشلا

نأب  قودنصلا دافأو
ّ

رفويل امتجالا نامضلل طولا قودنصلا اصم عم  قيستلا   عرش ھ

كمت  (1)ةيلآ
ّ

ةقيبطتلاب الالغتساو ةلماشو ةييح ةفصب نرجؤملاب ةقلعتملا تانايبلا إ جولولا نم  ن 

  .ةيتقولا عفانملاب ةصااةيمالعإلا

  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداو ةيلغشلا ةغبصلا-ب

كأتلل ةرورض ةقيثو فلا ثحبلا ررقت تع
ّ

ملا ضرملا وأ ثدال ةيلغشلا ةغبصلا نم د

نأ كلذ  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  3  لصفلا ھفّرع امك
ّ

هزاجنإ مدع  ةروص  وأ ھبايغ  ،بعصي ھ

مزاو  رجؤملا وأ لماعلا ةّيلوؤسم ىدم نم تثتلاو ثداا تاييح نم دكأتلا ،ةولطملا ةعاجنلاب

  فوقولا إ ةيباقرلا لامعألا تضفأ ،راطإلا اذ و .ھنع ضوعتلا ناونع ةدنسملا عفانملا  ةّيعورشمب

لع تالالخإ ع
ّ

   ةّدعملا رراقتلا ةدوجو الاجآو ةّيناديملا ةّينفلا ثوحبلا ةّيلومش مدع اساسأ تق

.ضرغلا

(1)Web service. 
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 ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا ةّيلومش-1

ثمت نل
ّ

ىدل ا حرصملا ثداوا عومجم نم %94  اوح لمعلا نامب ةلصاا ثداوا ل

نإف ،قودنصلا
ّ

  وأ ةلتاقلا ثداواو سملا ثداوح تالاح  ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا زاجنإب يفتكي ھ

فوي ملو .ةطا
ّ

ميلقإ   ةزجنملا ةينفلا ثوحبلا صوصخ  ةمكا ابلط لا تايطعملا قودنصلا ر

  هذ نأش نمو .2018-2015  ةفلا لالخ لغش ثداحب احرصت  37.736  إ تعفترا لاو بونا

فرت نأ صئاقنلا
ّ

.ةينملا اغبص تثت مل ثداوح ناونع عفانم فرص رطاخمع

احرصت  5.253  صوصخ  ةبجوتسملا ةيناديملا ةينفلا ثوحبلاب مايقلا قودنصلا ّلوتي  مل و

زاجنإ مدع ةبسب يأ  2018-2015  ةفلا لالخ   ناونعلا  اذ احرصت  (1)7.081  ةلمج نم سم ثداوحب

اذ نأش نمو .د.م  3,9  غلبم راطإلا اذ  ةادسملا ةيمويلا تامارغلا ةميق تقافو ،%74  تزواجت

ةينملا ةغبصلا نم قودنصلا دكأت مدع رابتعاب بجوم نود عفانم فرص رطاخم إ ليحي نأ فّرصتلا

  .ثداوا هذل

ةفصب ةدراولا حراصتلا صوصخ  ف ثحب زاجنإ اّيلآ قودنصلا وتي ال  ،رخآ قايس و

  مدع  2018-2015  ةفلا  تلمش ةنّيع صحف لالخ نم تث دقف .ةينملا اغبص  ّتبلا لجأ نم  ةرخأتم

  احرصت  (2)567  عومجم نم احرصت  516  صوصخ  ةّينف اثوحب ،2020  لرفأ وم إ ،قودنصلا زاجنإ

كمت الو .ةنس ةدم ھب حرصتلاو ثداا رات نب ةفلا اأش  تزواجت ثداوحب
ّ

  نم صئاقنلا هذ ن

كأتلا
ّ

  55  ّنأو ةّصاخ ااونع ةدنسملا  عفانملا ةيعو رشمب مزاو  ثداوا هذل ةينملا ةغبصلا نم د

   .د.أ45تزان ةيموي تامارغ فرص اصوصخ  ّمت ام احرصت

  ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا زاجنو بلط لاجآ-2

  دراوملا  لّملا صقنلا بناج إ ةينفلا ثوحبلا  فرصتلل ةيمالعإ ةقيبطت بايغ ماس

  قودنصلل ةيلاو ةوا زكارملا لبق نم ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا بلط    خأّتلا  ةّصتا ةرشلا

  ةعاجن نم ّدحي ام وو  ىرخأ  ةيحان نم كلذب نفلملا نسدنملا لبق نم ازاجنإ لاجآ لوطو ةيحان نم

 .ةّيلآلا هذ

  بلط دنع  اماحا نّعتي لا لاجآلا ةيتقولا عفانملا  فرصّتلا تاءارجإ ليلد طبضي مل و

ثوحبلاب مايقلا بلط قودنصلل ةيلاو ةوا زكارملا  وتت ال ،راطإلا اذ و .ةينفلا ثوحبلاب مايقلا

.لامشلا ميلقإب ةياقولا ةكبشل رظنلاب ةعجارلا قودنصلل ةّيلاو ةوا بتاملاب ةعدوم لغش ثداوحب حراصتلا نم ةنّيع(1)
لاو ةوا زكارملاب ةعدوم لغش ثداوحب حراصت نم ةنّيع  (2)

ّ
-2015  ةفلا لالخ طسولاو لامشلا يلقإب ةياقولا كبشل رظنلاب ةعجارلا قو دنصلل ةي

2018  . 
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كم و   .ناّبإلا  ثداا تاسالم ع ف وقولاب ةياقولا دنمل حمس لاجآ  ةينفلا
ّ

  نم ةنّيع صحف ن

  نم2020  يفناج-2018              ةفلا لالخ  لامشلاب ةياقولا ةكبش ع تدرو احرصت  994  ّمضت بلاطملا

  ثوحبلا زاجنإ بلط لبق رش ةّدم ةيلاو ةوا زكارملا اأش  تزواجت احرصت  593  ع فوقولا

  نم ةحار موي  9.304  نع اضوع ةيموي تامارغ ناونع .د.أ  287,112  فرص اصوصخ  ّمتو ةينفلا

.بجوم ن ود عفانم ءادسإ رطاخم لثمت نأ اأش

  تاءارجإ ليلد نمض ةددا لاجآلاب  ثوحبلا زاجنإب ةفلملا ةرادإلا  ملت  مل ،لباقملا و

  كلذو  ثحبلا بلطمب ادّع خرات نم ةيادب  رش هاصقأ لجأب ةطوبضملاو ةيتقولا عفانملا  فرصتلا

لعتي اميف
ّ

-2018            ةفلا لالخلامشلل ةياقولا ةكبش ھب تلصوت ابلطم946ةلمجنم ابلطم911ـب ق

   ةلما ةنس زواجتو اموي  692  ااصقأ ةّدم لّملا خأتلا غلب دقو .%96,3  ةبسب يأ  2020  يفناج

  ع فوقولاو دوشلا باوجتسا بعصي ثيح ھتعاجن فلا ثحبلا دقفي نأ ھنأش نمام وو ةلاح  108

فري نأو   نمألا ناوع أل ةيلدعلا  رضاا  بايغ  اميس ال ثداا تاسالم
ّ
  عاجسا مدع رطاخم    ع 

  تاءارجإلا فعض ّلظ  ةّصاخ ةرخأتم ةفصب ةيلغشلا ةغبصلا بايغ نم دكأّتلا دنع ةدنسملا عفانملا

.ھتاقحتسم عاجسال قودنصلا لبق نم ةدمتعملا

نأ  قودنصلا دافأ و
ّ

  روطت"  ھعورش ع كلذو تاّيلاشإلا هذ زواجت ع صرحيس ھ

".2019ةنس ذنم تقؤملا زلا نع ضوعتلا تافلم  فرصتلاب ةصاا ةقيب طتلا

ةزجنملا ةينفلا رراقتلا ةدوج-3

  تاءارجإلا دّحوو طبضي ف تاءارجإ ليلد عضو  2020  لرفأ ةياغ إ قودنصلا ّلوتي مل

ثداوا   قيقحتلل ةيساسألا لحارملا ددحو فلا ثحبلا بلطمب لّصوتلا ذنم اذاختا بجاولا

  ليلدب سانتسالا ،ةقيثولا هذ بايغ  متي مل امك .رراقتلا ىوتحمو اليلحتو تامولعملا عمج ةيفيكو

ع ةنراقملا ةّيلودلا تاسرامملا لضفأب  وأ  (1)2015  ةنس  ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع رداصلا تاءارجإلا

.(3)اسرفو(2)ادنكب ةعّبتملا كلت رارغ

ةنّمضملا عاقولا ةغايص ةداعإ ع نايحألا مظعم  بقارملا سدنملا رصتقي  ،لباقملا و

  بايغ  نع الضف رّرضتملل وأ دوشلل عامتسالا رضا ةيّنفلا ثوحبلا نم ديدعلا رقتفت امك ،حرصتلاب

  ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم :توب ةيرعلا لودلل يلقإلا بتكملا  -  ةيلودلا لمعلا ةمظنم / لمعلا فمل مع ليلد :ةينملا ضارمألاو ثداوا  قيقحتلا  (1)

2015. 
(2)apsam.pdf-formulaire-sites/default/files/docs/themes/gestion/eaa/https://www.apsam.com
(3)6163-ED-› inrs › CataloguePapier › TIINRS / www.inrs.fr–La méthode de l'arbre des causes
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ىوحف لوأتل اعساو الاجم قودنصلا مامأ حتفت نأ صئاقنلا هذ نأش نمو  .ثداا ةّيلوؤسم ديدحت

عاجسال ثداا نع لوؤسملا ع عوجرلا  ةينامإ قودنصلا ع تّوفت نأ اأش نم امك .رراقتلا

زجنملا ياديملا فلا ثحبلا ررقت ع عالطالا دعو ركذلا ليس عف . ررضتملل افرص لا تاضوعتلا

  ةافو  بّس يرحبلا ديّصلا عاطق  طشت ةكرش لاّمعل لصاا اما لغشلا ثداحب حرصتلا رثإ

نأ تا ،2016  ةنس الماع  11
ّ

قرطتلا نود ثداا عاقو درس ّفلا ثحبلا ررقت نمض ءافتكالا ّمت ھ

 .ةّيلوؤسملاديدحت ةصاخ م لا بناوا إ

خدت رثإ عو ،2020  يرفيف رش لالخ قودنصلا عرش دقو
ّ

  ةموظنم كرت  ،ةمكا ل

  .ةيناديملا ثوحبلاب صاخ لي ثادحإب دّع امك .ةّيناديملا ةّينفلا ثوحبلا  فّرصتلل ةيمالعإ

قيقحتو ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا  ةعاجن نامضل ةليفكلا تاّيلآلا داجيإب ةمكا وتو

لاا  نوتلا تاقلح فيثكتو الاو لؤملا يرشلا راطإلا فوتب كلذو ام ةّوجرملا فادألا

.لاا اذ  ةوا زكارملاب ةطاحإلا دزمب ةمكا وت امك .اف فّرصتلل ةيمالعإ ةموظنمكو

 ةّيتقولا عفانملا  فرصتلا  -ج

كم
ّ

لع تالالخإ ع فوقولا نم ةيباقرلا لامعألا تن 
ّ

تامارغلا ةيفصتوقاقحتساب تق

.ةّيئدبملا لئاسملاو تاعالا  رظنلا ةن لامعأو ةّيبطلا تالآلا  فّرصّتلاو ةيمويلا

ةّيمويلا تامارغلا قاقحتسا-1

  رجألا نادقف نع ضوعتلل  ةّيلمج ةّيموي تامارغ  2019-2015  ةفلا لالخ قودنصلا دنسأ

.د.م131,311تزان

كمو
ّ

فوقولا نم  2019-2017  تاونسلا لالخ  (1)ايناديم اينف اثحب  693  تلمش  ةنيع  صحف  ن

ةيتقو عفانم فرص ااونع مت  سم ثداحب احرصت  39  صوصخ  ةيلغشلا ةغبصلا  ءافتنا ع

.د.أ93,242غلبم تزواجت

.سورع نو2سوتو فنألا مامحو  ةنارأ بتام نم بلطب ةزجنملا  (1)
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نأ  قودنصلا دافأ و
ّ

  قح ھجو نود تفرص لا غلابملا ل عاجسا تاءارجإ  عورشلا متس ھ

  دافأ نلف ،د.أ  25,130  ةميقب ةيموي تامارغ فرص ھناونع ّمت فلم صوصخ  اّمأ  .تاّفلملا ّلل ةبسلاب

نأب
ّ

كأتلا دع ةّيمويلا تامارغلاب ةقلعتملا تالاوا ل عاجرإ   ّمت ھ
ّ

الإ  ةيلغشلا ةغبصلا بايغ نم د 
ّ

نأ 
ّ

  مل  ھ

.ضرغلا  تادّؤم مّدقي

  ءلا خرات نم تاونس سمخ لجأ  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  26  لصفلا  طبض نلو

  ةيمالعإلا ةقيبطتلا نإف ،ساتنالا نع جتانلا تقؤملا زلا نع ضوعتلا لوبقل حرا مائتلا وأ راظلا

  ّقح ھجو نود ةيموي تامارغ قودنصلا دنسأ ثيح ،لاجآلا جراخ ةساتنا بلاطم لوبق نود لوحت ال

.د.أ5زواجتت ةيلمج ةميقب تافلم8إ ةبسلاب تاونس سما لجأ جراخ ةلصاح تاساتنا ناونع

  جراخ ةساتنا تافلم لوبقب حمس ال امب ةيمالعإلا ةقيبطتلا  للا  التب   قودنصلا  دّع و

تابثإلا قئاثو مدقي ملو نتلاح نأش  قح ھجو نود تفرص لا غلابملا صالختسا و  ،ةينوناقلا لاجآلا

  .تالاا ةيقبب ةقلعتملا

  فانتسا ّنإف  (2)رج ألا نادقف تالاح  ةّيمويلا تامارغلا ّقحتس نلو ،ىرخأ ةيحان نمو

  طبض قودنصلا ّلوتي مل ،راطإلا اذ و  (3).   قا اذ طوقس إ يدؤي حرا مائتلا لبق لمعلا

  فرص نمازت  ع فوقولا  ّمت دقو .ا حّرصملا روجألاو ةيمويلا تامارغلا نب عما ةبقارمل تاءارجإ

  لصحت  افلم  38  تلمش ةنّيع نب  نم افلم  14  صوصخ  روجألاب حراصت دورو لصاوت عم تامارغ

  ةدنسملا ةيمويلا تامارغلا تقافو .ةنسلا تزواجت ةدمل ةلصاوتم ةفصب ةيموي تامارغ ع ااأ

ثمت نأ اأش نم .د.أ498تافلملا هذ ناونع
ّ

.قح ھجو نود عفانم فرص رطاخم ل

تافل افرص متي لا ةيمويلا تامارغلل ةّيلآلا ةبقارملا لوح ةقثوم تاءارجإ   بايغ  تا و

  ضرم وأ ثداحب احرصت  304  ةعاتم  2020  لرفأ وم  إ  قودنصلا  ّلوتي مل  ثيح عاطقنا نودو ةلوط

  ةفصب اموي  100  تزواجت ةفل ةيموي تامارغ ارصح ل ّفكتلا ااونع ّمت  2019-  2013  ةفلا لالخ م

 اصوصخ  ّمتو  ،)ةلما ةنس ةيمويلا تامارغلا ف رص ةف اأش  تزواجت اّفلم  17  ايب  نم( ةلصاوتم

  دق لا تالاا  بجوم نود عفانم لثمت نأ اأش نم د.م  1,210  زواجت مج غلبمب  تاضوع  فرص

 .نررضتملا لمع فانتسا اف تثي

.رجألا نادقف لجأ نم ةيموي ةمارغ  نررضتملا قح ع9419ةنسل28د دع نوناقلا نم20لصفلا صني(2)
ةمارغلاب عافتنالا  ھقح طقس نا يأ ةمدخ  حرا مآتلا لبق لمعلا ررضتملا فنأتسا اذإ" ھنأ ع1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  37  لصفلا صني  (3)

. " ةيمويلا
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نأ قودنصلا دافأو
ّ

وت ،ةمكا لخّدت رثإ عو ،ھ
ّ

  ةيمويلا تامارغلل ةيلآلا ةبقارملا جاردإ 

.ةيمالعإلا ةقيبطتلاب ةحقملا تاليدعتلا نمض ةلوطملا ةحارلا تاف ناونع

ع ةلاحإلا خرات دع ءارجألل ةيمويلا تامارغلا فرص ةبقارمل  تاءارجإ قودنصلا طبضي مل و

كأتلا  نمضي ال امم دعاقتلا
ّ

  ال امك   .رجألا نادقف نع ضوعتلل   ا رصح ةيمويلا تامارغلا فرص  نم د

كمي امب دعاقتلا ع ةلاحإلا خرات لوح تايطعم  ضرغلا اذل  ةصصا ةيمالعإلا ةقيبطتلا نمضتت
ّ

  ن

  ع ةلاحإلا خرات دع ةّيموي تامارغ فرص تالاح يدافتو ةرورضلا دنع اّيلآ فّرصتملا راعشإ نم

.دعاقتلا

كم
ّ

  674  عومجم نم دعاقتلا ع اوليحأ نيعامتجا ننومضمل افلم  193  نم ةنيع صحف ن

53  دانسإ نم دكأتلا نم ،ةيمويلا تامارغلا فرص ةيادب خرات  نتسلا نس اوزواجت ايعامتجا انومضم

ع ةلاحإلا خراتل ةقحال ةحار مايأ نع ضوعتلا ناونع  د.أ  39,276  تغلب  ةيموي تامارغ ادعاقتم

غ  ةيموي تامارغ فرص  رطاخم إ ليحي نأ ھنأش نم اّمم اموي  269و نموي نب اددع حوارت دعاقتلا

.ةقحتسم

ةادسملا عفانملا عاجساو ةيمويلا تامارغلا قاقحتسا ةبقارمل تاءارجإ  عضوب  ةمكا وتو

 .قح ھجو نود

  ةّيمويلا تامارغلا ةيفصت-2

  ةدعاق باسحا تاءارجإب تقلع تالالخإ  (1)ةيمويلا تامارغلا ةيفصت ةلحرم تباش

ثأ  (2)ةيفصتلا
ّ
كمت نلو .ةدنسملا تامارغلا غلابم باسحا ع تر 

ّ
هذ دامتعا نم ةيمالعإلا ةقيبطتلا ن

  ةقباسلا تايثالث عرألا نب نم عفرألا ةيثالثلا فّرصتملا نوعلا ع حقت ثيح ةيلآ ةفصب ةدعاقلا

الإ  ،ثدال
ّ
  لالخ  اًفلم  5.458  هددع ام  ايلآ ةبسا كلت نم ىدأ ةيفصت ةدعاق دمتعا قودنصلا ّنأ   

  429  ايب نم .د.م  1  زان ةقحتسملا عفانملا  صقن رطاخم لثمي نأ ھنأش نم امم ،2019-2013  ةفلا

كم دقو .د  500  ةّقحتسملا ةيمويلا تامارغلا  صقنلا غلبم اف زواجت ةلاح
ّ

  50  تلمش  ةنّيع صحف ن

 .يدايتعالا ررضتملا رجأ لث ةمارغلا هذ يواس ,1994ةنسل28ددع نوناقلا نم35لصفلل اقبط(1)
ةفا باسحاب ثدال ةقباسلا تايثالث عرألا نب نم ةيثالث لالخ ررضتملا ااضاقت لا اعافترا كألا روجألا عومجم دامتعا ّمتي ،لصفلا سفنل اقبط  (2)

.ةيمويلا تامارغلا ةيفصتل ةدعاقك فراصم عاجسا ةغبص ال لا كلت ءانتساب حنملا
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  ھتميق امب ةمكا ھترّدق ةيمويلا تامارغلا  صقن إ تّدأ  ثيح  افلم  35   رطاا هذ ديكأت نمافلم

.د.أ102,615

 ّصتخم ىدل  ةراشسال  هدامتعا إ ىزع تامارغلا  صقنلا نأ قودنصلا دافأ نلو

الإ25/03/2002 ةخرؤم نوناقلا
ّ
.نوناقلل ةفلاخم اّأ تع ةمكا ّنأ 

  نم  35  لصفلاب الع صوصنملا كلت نم عأ ةيفصت ةدعاق ع قودنصلا دمتعا  ،لباقملا و

افلم  163  إ ةبسلاب  1994  ةنسل  28  ددع   نوناقلا
ّ

  ةميقب تامارغلا  ةقحتسم غ ةداز  فرص  إ  تدأ  

 .تافلملا هذ  قيقدّتلاب قودنصلا دعو ،د.أ20تقاف

ذلا فنآ نوناقلا نم  53و  35  نلصفلا  تايضتقمل افالخو
ّ

  عيفلا قودنصلا ّلوتي مل  (3)،رك

ىدألا رجألا نع لقت اروجأ نوضاقتي نررضتمل افلم15.702  إ ةبسلاب ةيمويلا  تامارغلا  ةيفصت  ةدعاق

   ةمكا  اردق  ةقحتسم تامارغ نم  مامرح إ ىدأ امم  2020  يفناج-2016  توأ ةفلا  نومضملا

.ةمزاللا تاضوعتلا لامكتسا نم نينعملا نكمتب قودنصلا دع دق و .د.أ639,254اوحب

 ةيبطلا تالآلا  فرصتلا-3

   اّمإ ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح  نم  نررضتملل  ةيبطلا تالآلا دانسإ قودنصلا ّوتي

  اذ فراصملا ةلمج تغلب ثيح(4)ايعانص ءاضعألا ضوع و موقت راطإ  وأ ةيجالعلا تافاعسإلاراطإ

  تاءارجإ تقتو .لفكت تارارق قرط نع اساسأ تّمت ،2019-2015  ةفلا لالخ .د.م  2,884  ناونعلا

افالخو  .ةفل لقألا ةروتافلا دامتعا عم ةريدقتلا تاوفلا ةيلآ إ ادانسا نيدوزملا رايتخا قودنصلا

  إ ةيعامتجالا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا  ّلوتت مل ،1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  41  لصفلا تايضتقمل

تالآلا ءانتقا ناونع ا لفكتلا قودنصلل بي لا غلابملا طبضت ةفرع رادصإ  2020  لرفأ ةياغ

  .اديدجتو احالصو ةيبطلا

تالآلا ءانتقا دنع ةيفازج غلابم دامتعا إ  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا ضرعتي مل نلو

  ھنأش نم ةيعجرملا اراعسأو تالآلا ةمئاق نيحتو كسم نود ةريدقتلا تاوفلا  إدبم دامتعا   ّنإف ،ةيبطلا

قراوف تل ثيح ا لفكتملا  تالآلا ةفل  ديشرتو لفكتلا تاءارجإ ع ةءافكلا ءافضإ نود لوحي نأ

.%233و%2,5نب تحوارت ةنسلا سفن و تالآلا سفنل راعسألا 

.روذملا رجألا نم ىدأ ررضتملل يدايتعالا رجألا نا لاح  ةيمويلا تامارغلا باسحا دنع نومضملا ىدألا رجألا دامتعا ع ناّصني ناذللا(3)
.ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداو ةيتقولا عفانملا  فرصتلا تاءارجإ ليلد(4)
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بجوتس ةيبط تالآب لفكتلا تارارقل ةقحاللا ةّيبطلا ةبقارملاب مايقلا قودنصلا ّلوتي ملو

كم و  . ةيحارج ت الخدت
ّ

ةفلا لالخ  "Implant du Rachis" ةلآب لفكت رارق  50  نم  ةنيع صحف ن

خدتل معوضخ وأ ىفشسملا  ننومضملا ةماقإ ديفي ام بايغ نم دكأّتلا نم  2014-2019
ّ

ارج ل

ثمي نأ ھنأش نم ام وو ،ةيعضو  15  صوصخب
ّ

هردق مج غلبمب قح ھجو نود عفانم ءادسإ رطاخم ل

.د.أ66,270

لوتو  .عاجسالل ةلباقلا ةيبطلا تالآلل ةمئاق كسم قودنصلا   ّلوتي مل و
ّ

  332  ءاصحإ ةمكا ت

   نس  نب ا لفكتلا   ّمت .د.أ  84  تقاف  ةميقب  (1)عاجسالل ةلباق تالآ قودنصلا لبق نم افييكت مت ةلآ

   لبق نم الالغتسا ةلصاوم نم تثتلا دصق ةرورضلا تاءارجإلاب قودنصلا موقي  نأ   نود  2019و  2015

  زاني ام ذنم اولمعتسم وت ةلآ13ايب نم ّنأ ةّصاخ ةافولا وأ ءلا تالاح  اعاجسا وأ نررضتملا

.لقألا ع ةنسلا

وم  إ ّلوتي مل ق ودنصلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

لعتملا تالالخإلا عفر  2020  لرفأ  
ّ

  بايغ ةق

  هذ نمثب حمس الو نوزا ةمالس ع ارطخ لثمي ام وو ةعجسملا ةّيبطلا تالآلل يداملا درا

 .تالآلا

 تقؤملا زلا نع ضوعتلا  ةيئدبملا لئاسملاو تاعالا  رظنلا ةن-4

  24       امتجإلا نامضلل طولا قودنصلا نع ةرداصلا  58/2000  ددع ةركذملا تقمب مت

  ضارمألاو لغشلا ثداوح ةدام  ةيئدبملا لئاسملاو عالا تالاح  رظنلل ةن ثادحإ  2000  روتكأ

لع تالالخإ ةنلا هذ لامعأ تباشو.(1)ةينملا
ّ

.ااءارجإو اارارق لآمو ااّيحالصب تق

  ايئانتسا  ةنلا هذرظنت  ،1994ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  26  لصفلا تايضتقمل افالخف

امب راظلا ءلا وأ حرل مائتلا لوأ خرات نم تاونس سمخ رورم دع ةساتنا راطإ  جالعلا بلاطم

نأ امك  .اّيعورشم تارارقلا هذل اعبت ةدنسملا عفانملا دقفي نأ ھنأش نم
ّ

  نم  67  لصفلا تايضتقمل افالخ ھ

 نررضتملا  ضاعا بلاطم    ّتبلاب ايبارت صتا لغشلا دقفتم ببطلا ّصخ  يذلا ،روذملا   نوناقلا

  تالآل ةرصح غ ةمئاق ااجرخم نب نم ناو ةيتقولا عفانملا  فرصتلا ليلد دادعإل تصصخ  2013  مسد  18  خراتب ةدقعنم لمع ةشرو ةبسانمب  (1)

.عاجسالل ةلباق
 ..2012مفون05خراتب ةرداصلا56/2012ددع ةركذملا تقمب ابيكرتو امام نيحت ّمت(1)
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لوت ،ةحارلا  ديدمتلا لوح   قودنصلاب نبقارملا  ءابط ألا  تارارق ع
ّ
  ع ةقفاوملا ةروذملا ةنلا ت 

.د.أ19,125تزانةّيموي تامارغ فرص ھنع بترتاّممتافلم9 ةحارلا  ديدمتلا

لعتي اميف و
ّ

وم  إ قودنصلا   ّلوتي مل ،ةنلا نع ةردا ّصلا تارارقلا لآم ةعاتمب ق
ّ

   

لع  د.أ  29,873  غلبمب  قح ھجو نود  تدنسأ  ةيتقو عفانم عاجسا  2020  لرفأ
ّ

ثداحب احرصت  29ـ ب تق

ل قبس م ضرموأ
ّ

.2018–2012ةفلا لالخةينملا ةغبصلا اع تفن نأ ةن 

ضفر تارارق ع  نررضتملا تاضاعا   ةروذملا  ةنلا رظنت نل و  ،رخآ ديعص ع و

نإف  (2)،"ةّينملا  ضارمألاب رارقإلا ةن "  نع ةرداّصلا ا حرصملا ضارمألل ةّينملا ةغبصلا
ّ
راعشإ   ّمتي ال ھ 

رظنلا ةنلا ّلوتت مل  2018  -2012  ةفلا لالخ و  .ةا واسملا  إدبمب ّلخي امم  ةينامإلا هذ نررضتملا ّل

  مل ةبسب   ّيأ ا حرصملا ضارمألل ةيلغشلا ةغبصلا ضفر ااونع مت افلم  516  نب نم افلم  25   ىوس

.%4,85زواجتت

ةيئدبملا لئاسملاو تاعالا  رظنلا ةن  ميظنتو تايحالص   رظنلا ةداعإب ةمكا وتو

  لمعلا ا يراا ةينوناقلا صوصنلا ةفلاخم نود لوحي امب ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ةدام 

  .نررضتملا ّلنب ةاواسملا نمضو

IV-رمتسملا زلا  نع ضوعتلا  ناونع عفانملا  فرصتلا 

از مل تبس ةينم ضارمأو ثداوح نم نررضتملا  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا لّوخ

.ءلا خرات نم ةيادب  (1)ةيارج وأ لام سأر لش  ةّيدقن تاضوع ع لوصا لمعلا نع  ارمتسم

لجأ ءاناو يالا زلا ةبس رارقتسا دع لام سأر إ تايارا لوحت بلط نعفتنملل نكمو

  ةنس  د.م57,518  اوح إ  2015  ةنس د.م48,327  نم ناونعلا اذ ةينفلا ءابعألا تعفتراو    .ةعجارملا

 .%19ھتس امب يأ2019

 .ةّينملا اغبص  ّتبلاو ا حرصملا ضارمألا تافلم ةسارد وتت قودنصلا بلص ةيلخاد ةن(2)
  ذخألا ةرورض عم ةبسلا هذ زواجت مت اذإ ةيارج لش و  %14  زواجتت الو  %5  ھتس قوفت يذلا رمتسملا زلا ناونع لام سأر لش  ضوع دنس  (1)

 .)1994ةنسل28ددع نوناقلا نم42لصفلا( ةيلاتتملا ثداوا ةلاح رابتعالا نع
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كمو
ّ

ةنايص و ايفصت و تافلملا ةساردب تقلع تاظحالم ع فوقولا نم ةيباقرلا لامعألا تن

 .ماعلا مفلخو تايارجب نعفتنملا قوقح

تافلملا ةسارد-أ

لع صئاقن رمتسملا زلا نع  ضوعتلا تافلم ةسارد  تباش
ّ

  ل اجآلاو تاءارجإلاب تق

 .رمتسملا زلا بس ةعجارمو ةقلاعلا تافلملا ةعاتمو

فوي مل  ،راطإلا اذ و
ّ
دّحوي يا تاءارجإ ليلد عضو   2020  لرفأ وم إ قودنصلا  ق 

ةيفصتلا ةزكرمال رارقإ نم مغرلاب كلذو تافلملا ةيفصت  ةلخدتملا اصملا فلتخم نب لمعلا بيلاسأ

  ع تايلاشإلا ديدع ةعاتم ع دعاس مل امم  2015  ةنس ذنم ةيلاو ةوا ھبتام ىوتسم ع

  ةعاتمو ةيلغش ةغبص كت لا رورملا ثداوحب لفكتلا تاءارجو ةينفلا ثوحبلا زاجنإ ةيمازلإ رارغ

 .عوجرلا ىواعدو رمتسملا زلا نع ضوعتلا بس تاعازن

ملا ضرملا نم راظلا ءلا وأ حرا مائتلا دنع نعتي ،تافلملا ةسارد لاجآ صوصخ و

  ةفاب رش لجأ  ھمالعو رمتسملا زلا ةبس ريدقتل ةيبطلا ةنلا ع ررضتملا فلم ضرع

  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  68  لصفلا تايضتقمل   اقبط كلذو ضرغلا  مسر تقمب ةيفصتلا تايطعم

تا و .(2)1994
ّ

  ام  %60  اوح   ّنأ  (3)افلم  13.944  تلمش ضوعتلا   تافلم نم ةنيع صحف لالخ نم  

  هاصقأ غلو افلم6.425   ءلا خرات نم ةنس ةيفصتلا لجأ قافو .افنآ روذملا لجألا جراخ ايفصت تمت

.تاونس4

ددع نوناقلا نم  69  لصفلا ماحأب المع خأت تامارغ عفدل قودنصلا ضرع ع ةوالعو

  ثداوا تالاح  ةصاخ هاودج ضوعتلا دقفت نأ ةيعضولا هذ نأش  نم ّنإف ،1994  ةنسل  28

  %85  نب حواي رمتسم ز تقلع نباصملا تايارج نم  %39  ّنأ ثيح ةطا ةينملا ضارمألاو

 ةّيلا  مايعضو ةشاش سكع ام وو  (1)ةيفصتلل ايندلا ةدعاقلا ساسأ ع ايفصت تمت  %100و

.ةيعامتجالاو

 .ضفرلا بابسأ ءاضتقإلا دنع وأ ھفرص خراتو ھقاقحتسا ةيادو هرادقمو ضوعتلا عونو زلا ةبسب ةقلعتملا تايطعملا اساسأ مسرلا لمش(2)
ةافو ةلاح  قا وأ تافلمو ةيئاضقلا تاعالا تافلم رابتعا نودو2019-2009ةفلا لالخ ةيلآلا ةوسلا راطإ  ةيارج فلم13.944ةنيعلا تلمش(3)

  .)تافلملا ضع  ةافولا ة رودص رخأتل اعبت( ررضتملا
 .1994ةنسل28ددع نوناقلا نم53لصفلا تايضتقمب المع ايندلا ةيفصتلا ةدعاق لثمي نومضملا ملا ىدألا يونسلا رجألا(1)
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نأ قودنصلا دافأ ،لاجآلا  مكحتلا دزم  فدو
ّ

  نم لب ةديدج ةيبط نا ثالث ثادحإ ّمت ھ

.نندمو سقافصو لبان

ثيح و  2020  لرفأ وم    افلم  1387  (2)ةقلاعلا ضوعتلا تافلم ددع  غلب  ،رخآ ديعص عو

فوتم نررضتم  10  ّنأ تا دقف  ،ةيفصتلا  خأتلا تالاح ةعاتمل ةعجان تاءارجإ بايغ ل
ّ

  ذنم  نو

تافلم ةيفصت ةلصاوم قودنصلا لوتي مل نح  تاونس  7و تاونس  3  اوح نب تحوارت تاف

نأ املع ماتيألاو لمارألا نم مقح وأل ةعجارلا تايارا
ّ

كأتلا ّمت ھ
ّ

  نالا ع نفوتملا ءالؤ ضرع نم د

  ءالؤل ّقح وأ دوجو ةمكحملل تث امك .ةافولا لوصح لبق رمتسملا زلا بس ديدحتل ةيبطلا

وم   امتجالا  نامضلل طولا قودنصلا ىدل تايارج ع لوصا ددصب )ماتيأو لمارأ( نفوتملا

  ةنس  ثدا ضّرع ديحو ررضتم ءانتساب  2017-2014  ةفلا لالخ اف قا حاتتفا ّمت  2020  لرفأ

  .ّقحتسملا ضوعتلا ع لوصا نود ةنسلا سفن لالخھتلمرأ تيفوت امك2015ةنس وتو  2008

لوتو
ّ
فرصو تافلملا ةيفصت لامكتسال قودنصلا اصم إ ةروذملا ةمئاقلا ةلاحإ ةمكا ت 

 .ةيباقرلا ةمملا ءانا لبق نروذملا نفوتملا قح وأل ةعجارلا ةيارا تارخأتم

نأ قودنصلا دافأو
ّ

تافلم  فرصتلا و ةافولا  ةلاح  ةيئانتسا  تاءارجإ عابتا  عرش ھ

ع دامتعالا البقتسم متسو مافلم لامكتسال نينعملا ةوعد ةداعإ ع اساسأ موقت ماعلا فلا

  قودنصلا تاقيبطت عم اجامدنا دع امتجالا نامضلل طولا قودنصلا تاقيبطتو ةيندم ةقيبطت

 .ضرملا ع نمأتللطولا

ةعجارم  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  24  لصفلا تايضتقمل اقفو  نكمي ،رخآ قايس و

  وأ راظلا ءلا خرات نم اقالطنا تاونس سمخ ةدم لالخ ررضلا مقافت رثإ رمتسملا زلا تايارج

  ّلوتي مل ،2020  يرفيف وم و  .(1)زلا بس ةعجارم ةصتا ةيبطلا نالا وتتو حرا مائتلا

  نأش نمو .تاونس  10  نع دزي ام ذنم اعجارم لجأ ّلح ام  %33  ،افلم  811  ةسارد  ةداعإ قودنّصلا

عفلا ملا زلا ةبس بسانت تاضوع ع لوصا نم  نينعملا  نررضتملا مرحي نأ لالخإلا اذ

.امقافت دع

 تافلملا ةيفصت-ب

 .تاقحتسملا فرص ةلحرم غولب نود ايفصتو اسارد تاءارجإ  قالطنالا متو م ةصاا ءلا تاداش عاديإ نوررضتملا وت لا تافلملا(2)
.رمتسملا زلا ةبس ديدحتل ةيبطلا نالا لمع قرطو ةبيكرت طبضب قلعتملا1995يرفيف13 خرؤملا1995ةنسل242ددع رمألا(1)
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كم
ّ

  عون طبضو عفانملا ةيفصت ةدعاقب  تقلع تاظحالم ع فوقولا نم ةيباقرلا لامع ألا  تن 

غ ةلمعلا ةدئافل لام سأر وأ ةيارج  قا حاتتفاو ةيلاتتملا ثداوا ةلاح  قحتسملا ضوعتلا

.لام سأر إ تايارا لوحت تافلم ةيفصتو ءارجألا

 عفانملا ةيفصت ةدعاق-1

  ااضاقت لا روج ألا عفرأ ساسأ ع ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تايارج بسحت

  لدعم وأ تارم عرأ افيعضت دع ملا ضرملا وأ ثدال ةقباسلا عرألا تايثالثلا ىدحإ نع ررضتملا

كلت وأ ةلاا هذ نوت ام بسح كلذو ثداا لوص ةقباسلا ةنسلا لالخ الع لصحتملا روجألا

  .(2) نومضملا ملا ىدألا رجألا تارم ّتس ةيفصتلا ةدعاق زواجتت ال نأ ع ازايتما كألا

  تافلم نم ةنيع صحف ن ّب ،ةيفصتلا ةدعاقل قألا فقسلا قيبطت ة صوصخ يفف

  535  ةلمج نم افلم  215  ةيفصت   ءاطخأ بكترا قودنصلا   ّنأ  (3)2019-2010  ةفلا لالخ لاملا سأر

  26,328  غلبمب اررضتم  153  ةدئافل قحتسملا ضوعتلا م  بجوم نود ةدازلا ءاطخألا تلمشو .افلم

 .د.أ70,547  غلبمب اررضتم62ةدئافل قحتسملا ضوعتلا م  بجوم نود ضيفختلاو ،د.أ

تافلم نم ةنيع صحف ن ّب ،ةيفصتلا ةدعاقل ىدألا فقسلا قيبطت ةب قلعتي ام و

 ّرجناو .افلم  87  ةلمج نم افلم  67  ةيفصت  ءاطخأ  بكترا قودنصلا نأ  (1)لام سأر إ تايارا لوحت

  صقنلا زواجتو .د.أ  45,565  هردق مج غلبمب تاقحتسم نينعملا نررضتملا دانسإ مدع ءاطخألا هذ نع

.ةلاح11 ررضتم لل د1.000قحتسملا ضوعتلا غلبم 

عفانملا ةيفصتو  ةسارد ةيلمع ماحو ةروذملا تايعضولا حيت  عارسإلاب ةمكا وتو

كمي امب
ّ

.ةلما مقوقح ع لوصا نم نررضتملا ن 

 ةيلاتتملا ثداوا ةلاح  قحتسملا ضوعتلا عون طبض-2

  ضارمألاو لغشلا ثداوح نع ةجتانلا رارضألا ضوع ماظنب قلعتملاو  1994  يرفيف  21    خرؤملا  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  53و  52  نالصفلا  (2)

 .ةينملا
  يونسلا رجألل قألا فقسلا دامتعاب  2019-2010  ةفلا لالخ ايفصت تمت لا )dossier capital pur( ةصلاا لاملا سأر تافلم ةنيعلا تلمش  (3)

وم  عفدلا ديق ةيارج مل سل نيذلا نررضتملا ةئفلةبسلاب كلذو ةف ّل  دمتعملا
ّ

  2019. 
نود  2019  مسد  –يام  ةفلا لالخ ايفصت تمت لا )dossier conversion rente en capital( لام سأر إ تايارا لوحت تافلم ةنيعلا تلمش  (1)

 .2019يام28 خرؤملا2019ةنسل456ددع رمألاب ھيلع صوصنملا نومضملا ملا ىدألا رجألا  دامتعا



37

 ةقحتسملا تايارا بسحت ،1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  42  لصفلا تايضتقمل اقفو

   حرط دع ةيلما زلا ةبس ساسأ ع ةقحال لغش ثداوح رثإ رمتسملا زلا ةبس مقافت ةلاح

.(2)ةقباسلا ةينملا ضارمألا وأ ثداوا ناونع الع لصحتملا تامارغلا رادقم

  نم نررضتملا ضوع ھبجومب وت نوناقلا تايضتقمل افلاخم الوأت قودنصلا  دمتعا  دقو

نم ددع قوقح مض ھنع ّرجنا اّمم ضعبلا اضع نع ةلقتسم ةفصب ةيلاتتم ةينم ضارمأو ثداوح

كأ دقو .نررضتملا
ّ

.اررضتم  48  تصخ ءاطخأ لوصح لام سأر ناونع افلم  128  نم ةنيع صحف د

لوتو
ّ
فوقولا زرفأ اّمم افلم  34  ناونع انوناق ةبجوتسملا تاضوعتلا باسحاو طبض ةداعإ ةمكا ت 

  لام سأر مم ّل دانس إل اعبت ةروذملا تالاا نم  %100   قحتسملا ضوعتلا عون ديدحت   إ طخ ع

.د.أ  103,716  هردق مج غلبمب قحتسملا ضوعتلا غلبم  صقن ع ةوالع ةرمع ةيارج نع اضوع

ضرع نررضتم3وةيلاتتم ثداوح ةثالثل مم دحاو ل ضرع نررضتم5تاّفلم ّنأ ركذو

نأ لااو لام سأر لش  اعيمج ايفصت تمت نيلاتتم نثدا مم دحاو ل
ّ

قودنصلا ع نا ھ

 .ثداوا كلت ناونع ةرمع تايارجنرّرضتملادانسإ

الإ ،2015  ةنس نم ةيادب ةيفصتلل ةديدج ةقيبطت لالغتسا  قودنصلا عرش نلو
ّ

  لامعأ ّنأ 

كم ةمكا
ّ

  وأ ةيبطلا نالا ع اضرع ّمتي لا ةيلاتتملا ثداوا تّصخ تارغ صي نم تن 

  .)ةيارج وأ لام سأر( قحتسملا ضوعتلا عون ديدحت  ءاطخأ لوصح إ تّدأوخراتلا سفن  ايفصت

  200             تزان تاضوع فرص ااونع ّمت ةيارج فلم  94  تلمش ةنيع ةسارد تيب دقف

   ما زلا ةبس باسحا نع  الضف ام ءلاو ثداوا خراوتل مزلا لسلسلا ماحا  مدع  (1)د.أ

  ع صئاقنلا هذ ترثأ دقو .ثداح ل ناونعءلا خراتنمسلو ةيبطلاةنلا داقعا خراتنم ةيادب

  لام سأر نع اضوع تايارج نررضتملا دانسإ ّمت ثيح افلم  22   قحتسملا ضوعتلا عون ديدحت ة

  ةروص  ةيلبقتسملا عفانملا رابتعا نود كلذو  د.أ  8,080  غلبمب ةقحتسم غ تاضوع فرص اع مجنو

 .لام سأ ر إتايارا كلت لوحت

كم ،لصتم قايس و
ّ

  تافلم ةاعم ىوتسم ع للخ نع فشكلا نم ةمكا لامعأ تن 

)ضرملل ةيبطلا ةنياعملا( خراتلا سفن  ام ءلاو خراتلا سفن  ا حرصتلا ّمتي لا ةينملا ضارمألا

لع دقو .دحاو فلم ةاعمب ىوس حمس ال ةقيبطتلا نأ ثيح
ّ
  ةمكا اع تفشك لا ةلاا تق 

  2012  ناوج  إ ام حرصتلا خرات عجري نينم نضرم ناونع رمتسم زل ضرع ررضتمب

."BALTHAZAR " ةدعاقب اراصتخا ةدعاقلا هذ فرع(2)
  ناونع ةيارج ع ررضتملا لوصح طرش عم  2020  سرام وم  صالا ددصب و  2019-2010  ةفلا ناونع ةيلاتتم ثداوح نع ضوعتلا تافلم  (1)

 .%14ھناونع زلا ةبس زواجتت ال لغش ثداح
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الإ  %55و  %20  اوتلا ع دودح
ّ

كمت مل قودنصلا اصم ّنأ 
ّ

 وت و .دحاو ضوع نم ىوس ھن 

خدتل اعبت ،قودنصلا
ّ

  لبق د.أ  17  غلبمب ةيارج تارخأتم نم ھنيكمتو ررضتملا ةيعضو حيت  ،ةمكا ل

  .ةيباقرلا ةمملا ءانا

ةقيبطتلا نمض ةرورضلا طباوضلا جاردو ةروذملا تايعضولا حيتب ةمكا وتو

كمي امب ةيمالعإلا
ّ

نمضو ا حرصملا ةينملا ضارمألاو ثداوا خراوتل  مزلا لسلسلا ماحا نم ن 

 .ايفصت ة

 ءارجألا غ ةلمعلا ةدئافل لام سأر وأ ةيارج  قا حاتتفا-3

كم
ّ

ةدملا لالخ ھماحأب عافتنالا نم ءارجألا غ ةلمعلا ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن ن

  وت و .ااوس نود لغشلا ثداوح نع ةلصاا رارضألا  ناونع كلذو  (2) اراج طارخن الا اف ىقبي لا

  تاضوعتلا نم يونس مب ناونعلا اذ اررضتم  431  ةدئافل تايارج فرص  2019  وم  قودنصلا

.د.أ354زاني

فوتت الو
ّ

  نامضلل طولا قودنصلاو قودنصلا نم ّل اصم نب ةلدابتم ةباقر تاءارجإ ر

كأتلل امتج الا
ّ

زّزع اّمم لغشلا ثداوح ماظن هاجت ءارجألا غ ةلمعلا طارخنا ةيعضو ةم الس نم د

.تافلملا هذ ةيفصت ءاطخأ رطاخم

كأتلا دصقو
ّ

 تبثأ  ،ةينعملا  ةئفلا ةدئافل تايارا  قا حاتتفا طورش قيبطت ة نم د

وت قودنصلا ّنأ  2019  وم   صالا ديق افلم  50  تلمش  (1)ةنيع
ّ

تايارج فرص تافلملا نم  40%   

(2).لغشلا ثداوح ماظن  نطرخنم غ نعفتنملا نأ لااو د.أ357زان مج غلبمب كلذو

ءاضقنال اعبت افانتسا قودنصلا لوتي مل ةيئادتبا  ماحأ ساسأ ع  تافلم  6  ةيفصت  تّمت و

ةيقحأ مدع قلعتملا نعطملا  ةراثإ ،ةينعملا ماحألا صوصن  درو امل اقفو ،ّلوتي مل امك نعطلا لاجآ

اذ تاضوعتلا م زانو .لغشلا ثداوح ماظنب نطرخنم غ مرابتعاب ضوعتلا  نررضتملا

.د.أ178ناونعلا

 .1994يرفيف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا نم11لصفلا(2)
 .2019متس9خراتب إ.ش.ص.غ/17/2019ددع امتجإلا نامضلل طولا قودنصلا إ تابساا ةمكحم ةلسارم(1)
.فلم لل ةيلعفلا عافتنالا ةّدمو ةونسلا ةيارا غلبم ساسأ ع تاريدقت(2)
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فرص اع مجن ةيفصتلا  ءاطخأ اباشو  ياضق عازن لحم نكت مل تافلم  5  صوصخ  امأ

ن أ قودنصلا دافأ دقف ،د.أ  51,653  غلبمب تاضوع
ّ

وت ھ
ّ

رشاو نررضتم ةثالث تايارج فرص فاقيإ 

  .ضرغلا اذ  تادؤم ةمكحملل هفوت نود كلذو ّقح ھجو نود تفرص لا عفانملا عاجسا تاءارجإ

  ع نمأتلاو امتجالا نامضلا ودنص تامولعم ةمظنأ جمد  عارسإلاب ةمكا وتو

.ةيئاضقلاتاعالا تافلم ةعاتم ماح وضرملا

لام سأر إ تايارا لوحت تافلم ةيفصت-4

  لجأ ءانا طرش لام سأر إ تايارا لوحت  (3)ةيئاضرلا ةوسلا تاءارجإ راطإ  نكمي

  .%35  ةبس ررضتملل يالا زلا زواجت مدعو تاونس سمخب ددا رمتسملا زلا ةبس ةعجارم

تا و
ّ

  ام  %63  اوح ّنأ د.أ  593  تزان تاضوع فرص ااونع ّمت  (4)افلم  35  تلمش  ةنيع لالخ نم  

ةدئافل ةحوتفم ىرخأ تافلم دوجو  ةينامإ  نم ققحتلا مدع تقلع   ةيفصتلا دنع ءاطخأ اباش

  ھنع مجن امم ةصتا ةيبطلا نالا ع ضرعلا وأ تقؤملا زلا ةلحرم  ءاوس نينعملا نررضتملا

 .د.أ363ام زان ةينوناقلا طورشلل بيجتس ال تاضوع فرص

  10نأش  لصاو ،لام سأر إ تايارا لوحت ةيلمع ءارجإ عم نمالاو قودنصلا ّنأ ركذو

روذملا ءارجإلاب  نرخآ نررضتم  4  عفتنا امك  .د.أ  104  تزان تقؤملا زلل ةيموي حنم فرص نررضتم

  ّمتي مل ةصتا ةيبطلا نالا ع ةضورعم ةينم ضارمأ ناونع ىرخأ تافلم مدل ّنأ لااو

.يالا زلا ةبسب قلعتملا يوناقلا طرشلا زواجت إ اقحال تضفأو اف رظنلالامكتسا

ماعلا مفلخو تايارجب نعفتنملا قوقح ةنايص  -ج

كم
ّ

  ةعاتم و ةافولا تالاح ةعاتمب تقلع تاظحالم ع فوقولا نم ةيباقرلا لامع ألا  تن 

دعاقتلا تايارج نب عما ةبقارمو تايارا ليدعتو ماتيألاو لمارألا إ  ةبسلاب قاقحتسالا طورش

  ضارمألاو لغشلا ثداوح تاعازن  فرصتلاو ةينملا ضارمألاو ثداوا نع ةيضوعتلا تاياراو

.ةينملا

ةافولا تالاح ةعاتم-1

 .1994يرفيف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا نم72لصفلا(3)
.فلم ل ناونع ددسملا كألا ضوعتلا م ثيح نم زانت بتل اقفو كلذو2018-2015ةفلا تافلملا تلمش(4)
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لجأ  ،قودنصلا ع نعتي ،1994  ةنسل  28  ددع   نوناقلا نم  69  لصفلا تايضتقمل اقبط

.ھقاقحتسا ةيادو هرادقمو قحتسملا ضوعتلا عونب  (1)ماعلا ھفلخ مالعإ ،ررضتملا ةافو خرات نم رش

.الاجآ  ا ءافولا متي مل لا غلابملا ع ضئاوف عفدل قودنصلا تاقحتسملا فرص  خأتلا ضّرعو

  عاديإ طاشاب قي خاد ءارجإ دامتعا ع قودنصلا بأد ،تاءارجإ ليلد بايغ و

وتملا ّقح وأ لبق نم بلطم
ّ

ةيلغشلا ةغبصلا توبث مغر كلذو ةيفصتلا تاءارجإ  عورشلا متي ّح 

كؤت قودنصلا دنم لبق نم ةيناديم ةّينف رراقت زاجنو نرّجؤملا حراصت لالخ نم  ةلتاقلا ثداول
ّ

د

نامرح  روذملا وحنلا ع فّرصتلا بسو .تالاا ضع  ةثرولل نفّدلا حنم فرص بناج  إ كلذ

بّعشو روذملا ءارجإلاب ميارد مدع بس ماقحتسم ع لوصا نم نفوتملا ّقح وأ نم ما ددع

قودنصلا افرصي لا ةايا ديق ع نقابلا ةيارج تاءارجإ عم انايحأ عطاقتت ثيح ةيفصتلا ةيلمع

   .ىرخأ ةج نم امتج الانامضلل طولا

إ متي مل ةينم ضارمأ وأ ثداوح ءارج نفوتمل ةلاح  181  تّمض  ةمئاق  ةمكا  تطبض دقو

لمارأ تايارج ع نولصحتي مأ لااو مقح وأ إ ةعجارلا قوقا ةيفصت  2020  لرفأ وم

ذنم تاونس  5  ةثرولا قوقح ةيفصت  خأتلا قافو .امتجإلا  نامضلل طولا قودنصلا ىدل ماتيأو

.ةلاح16 تاونس8إ لصيل ةلاح71 ةافولا خرات

كأتو
ّ

لالخ لتاق لغش ثداحب احرصت  23  تلمش ةيدنسم ةنيع صحف لالخ نم ةمكحملل د

مغر نفوتملل ماعلا فلا تايارج ةيفصت ةلصاوم ّلوتي مل قودنصلا ّنأ  (1)2019-2018  ةفلا

  ةدئافل نفدلا ةحنم فرصو ةلتاقلا ثداول ةيلغشلا ةغبصلا ديكأتو ياديملا فلا ثحبلا لامكتسا

  قاقحتسا إ في تافلم10 ماعلا فلا تايار املا لوعفملا ريدقت ّنأ ركذو .تالاح8 ةثرولا

.د.أ109زاني مج غلبمب تايارج تافلخم دانسو د.أ9,831و د.أ2,106نب حوات ةونس تايارج

لوت  ةمكا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

كأتلا لاح  ،ت
ّ

قودنصلا اصم ّدم  ،ةروذملا تالالخإلا نم د

.ماعلا مفلخ تايارج ةيفصت  عارسإلا دصق هالعأ الإ راشملا نفوتملا ةمئاقب

لع نلو
ّ

نأب  ةروذملا تافلملا ةيفصت لامكتسا  مدع قودنصلا ل
ّ

وت ھ
ّ

  نينعملل تالسارم ھيجوت  

نإف ،ةبجوتسملا قئاثولا لامكتسال
ّ
كؤت ،ھمعدت تادؤمل   ه ّدر راقتفا ع ةوالعو ھ 

ّ
بوجو ع  ةمكا د 

 .)1994  يرفيف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا نم45لصفلا( ھباقعأو ھلوصأ مايغ و وتملا ررضتملا ءانبأو نرق(1)
ةنارأ نم ّلب ةوا ھبتام ىدل ا حرصتلا ّمت التاق اثداح23نأش  قودنصلا دنم لبق نم ةزجنملا ةيناديملا ةينفلا ثوحبلا قيقدت ةنيعلا تلمش(1)

 .2019-2018ةفلا لالخ فنألا مامحو سورع نو
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  عم قيستلا ةرورضب وتو صوصا اذ  لاجآو تاءارجإ نم نوناقلا ھيلع ّصن امب مالالا

  تايارج فرص خألا اذ وت نم ھيلإ ةراشإلا تمت ام رابتعاب امتج الا نامضلل طولا قودنصلا

.نينعملا نفوتمللماعلا فلا

متي  نفوتملا  ةمئاق طبض ارش قودنصلاب ةيمالعإلا اصم وتت نل ،رخآ ديعص عو

  رثإ  ّقح ھجو نود عفانملا فرص ةلصاوم رطاخم نم ّدا  ماس اّمم  (2)تايارا فاقيإ اساسأ ع

الإ ،ةافولا
ّ

 عفانملا فرص فاقيإ تاءارجإ تّصخ ىرخأ تارغ صي نم تنكم ة ّيباقرلا لامع ألا  ّنأ 

فوت مدع ةلاح
ّ

عفانم فرص ّمت وتم  186  ةّيعضو  ع راطإلا اذ  فوقولا نكمأو .وتملل ّقح وأ ر

وم  د.أ  200  غلبمب ةافولا خرات دع مافرعم لامعتساب
ّ

  تاءارجإ   قودنصلا ىدل رفوتي ال و  .2019  

 .نفوتملل ةثرو دوجو مدع ةلاح ةافولا دع عفانم فرصتالاحةعاتمل

 .ةروذملا غلابملا عاجس الةمزاللا تاءارجالا ذاختا ةرورضبةمكا وتو

 ماتيألاو  لمارألا إ  ةبسلاب قاقحتسالا طورش ةعاتم-2

  تايارا قاقحتسا طورش  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  51  إ  44  نم لوصفلا تطبض

تالما ءارجإ ماظتناب قودنصلا وتي الو .ةينم ضارمأ وأ ثداوح رثإ نفوتملل ماعلا فلا ةدئافل

  ناونع نعفتنملا قوق آ حتف ءارجإ  2019  وم  ّمتو نروذملا نعفتنملا قوقح ةنايصل ةونسلا

لدابتل تاءارجإ ءاسرإ   قودنّصلا ّلوتي  مل امك .(1)ةبجوتسملا قئاثولا ع لوصا نود  2020  ةنس لما

طورشو قئاثو قباطت مغر امتج الا نامضلل طولا قودنصلا عم ضرغلا اذل ةرورضلا تايطعملا

ّدح امم م ضرم وأ لغش ثداح نع ةيضوع ةيارجب وأ دعاقت ةيارجب رمألا قلع ءاوس قا حاتتفا

 .ةباقرلا تاءارجإ ةعاجن نم

الك تال نب ةينوكلإ ةراقم ةيلمع لّوأ ءارجإ ةمكا نم بلطب ّمت ،قايسلا اذ و

كم اّمم  2019  ةنس لالخ صالا ديق ماتيألاو لمارألا تلمش نقودنصلا
ّ

  373  تمض ةمئاق رصح نم ن

  مقوقح ّنأ لااو د.أ  290  غلبمب تايارج  2019  ةنس لالخ مدئافل قودنصلا فرص ميو ةلمرأ

  مدع إ تايطعملا هذ ليحتو .ةنسلا سفن ناونع امتج الا نامضلل طولا قودنصلا ىدل ةفوقوم

ةلما رجي مل قودنصلا ّنأ رابتعاب ةفورصملا ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تايارج ةيعورشم

.هالعأ ھيلإ ةراشإلا تمت املثم قوقا ةنايصل ةونسلا

تالاحو ةيمالعإلل طولا زكرملا ىدل ةيندملا ةلاا لو امتجإلا نامضلل طولا قودنصلا تال عم ةرورضلا  تاراقملا ءارجإ دع اطبض متي  (2)

.تايارجب نعفتنملا قح وأ نع ةدراولا ةافولاب حرصتلا
.بسكلا ال رفوتي مل لا ءازعلا تبلل ةبسلاب لخدلا ع ءادألاب ةونسلا حراصتلا ،ةبلطلاو ذيمالتلا روضح تاداش ،ةدالولا نماضم(1)
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كمو
ّ

فرص ّمت ثيح ةروذملا رطاا ديكأت نم افلم  30  تلمش ةيدنسم ةنيع صحف  ن

ة ّيأل ايل ترقتفا افلم  15  ّنأ ركذو .ةبجوتسملا قئاثولا بايغ  افلم  20  ناونع د.أ  212  غلبمب تايارج

افرص قودنصلا لصاو ثيح تايارا ةيفصت خرات ذنم كلذو قوقا ةنايص راطإ  جردنت ةقيثو

  .اقاقحتسال ةرورضلا قئاثولا فوت بلط نود تاونس4 و9و11اعابت تلصو تاونسل

 مطارخنال اعبت قا حاتتفا طورشاودقف اماتيأ ّصخت تايعضو3ع ةنيعلا تلمتشا امك

قودنصلا وت نلو .امتج الا نامضلل طولا قودنصلا ىدل روجأب مدئافل حرصتلاو ةينملا ةايا

الإ ضرملا ع نمأتلا ماظن تامدخ  قا قيلع
ّ

نأ 
ّ

لغشلا ثداوح تايارج  مابانم فرص لصاو ھ

.ةينملا ضارمألاو

الإ تايارا فرص مدع ديقتلاب ةمكا وتو
ّ

فوت ةلاح  
ّ
  ليعفتو اقاقحتسا قئاثو ر 

  نم ّدحي امب نعفتنملا تال لدابت صوصخ   امتجالا  نامضلل طولا قودنصلا عم قيستلا

 .ّقح ھجو نود عفانم فرص رطاخم

  تايارا ليدع-3

ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم نررضتملا ةدئافل ةلوا تايارا غلابم ليدع تع

لمشو  (1).مدئافل ا ءافولا قودنصلا ع نعتي لا ةيليمكتلا تانامضلا نم ةافولا دع مقح وأو

الك ءارجإلا اذ
ّ

   عيفلاو  )لوألا ءارجإلا(  روجألا ىوتسم روطتل ارابتعا ةقحتسملا تايارا ليدع نم 

  وأ الفلا نعاطقلا  نومضملا ملا يونسلا رجألا هاندأ ّدح إ ةقحتسملا تايارا باسحا ةدعاق

 .)ياثلا ءارجإلا(ةلاا بسح الفلا غ

ليدعتلا ةيفيكو خرات طبضي يذلا يقيبطتلا رمألا رادصإ ّمتي  مل ،لوألا ءارجإلا صوصخ يفف

الإ
ّ

  مقح نم نررضتملا نم ةما ةحرش مرح ام وو ةنس  26  زان خأتب يأ  (2)2019  مفون  26  خراتب 

.يوناقلا

  ةيادب نومضملا ملا ىدألا رجألا  ةدازلل املا لوعفملا ع ليدعتلا تاءارجإ ترصتقا  دقو

تاداز  2019-1995  ةفلا لالخ نومضملا ملا ىدألا رجألا  دش ثيح و  .%6,48  ةبسب  2018  يام نم

   ا ميو ةلمرأ  214و ايلصأ اررضتم  450  ةيعضو ع ةمكا  تفقو  ،%  174  تزان  ةيلمج ةبسب ة ّماع

 .1994يرفيف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا نم81لصفلا(1)
  نعضاا ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح يررضتم ةدئافل ةقحتسملا تايارا ليدعتب قلعتملاو  2019  مفون  26   خرؤملا  2019  ةنسل  1130  ددع رمألا  (2)

 .1994يرفف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا ماحأل
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كمت ملو  1995  ةنس إ دوع تايارج ع نولصحتي
ّ

الإ اف عيفلا نم روذملا رمألا ماحأ م 
ّ
  دودح    

6,48%. 

  9.573  نكمت إ  2020  لرفأ وم  قودنصلا لّصوت نلف ،ياثلا ءارجإلاب قلعتي ام و

الإ ،د.م  4,103  تزان ةفلب كلذو مايارج ليدعو مقوقح نم اعفتنم
ّ

ليدع مدع تياع ةمكا ّنأ 

ةيباقرلا ةمملا وم إ   قودنصلا لصاو  ثيح  ا ميو  ةلمرأ  2.316و صأ ةيارج بحاص  222  ةيعضو

يام نم ةيادب ھب لومعملا نومضملا ملا ىدألا رجألا نع ّلقت ةيفصت ةدعاق ع ءانب مايارج فرص

تاقحتسم ةمكا ترّدقو .2008و  2003  نس ذنم اليدع متي مل لا تايعضولا ضع ام  2019

هذ ةوسب قودنصلا دّعو  .د.م  1,372  اوحب  2020  لرفأ  -2019  يام ةفلا ناونع نعفتنملا ءالؤ

.تايعضولا

ثداوا نع ةيضوعتلا تاياراو دعاقتلا تايارج نب عما ةبقارم-4

 ةينملا ضارمألاو

نب عما لصاح زواجتي نأ نكمي ال  1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  58  لصفلا ماحأل اقفو

  نم يأ باسحا  دمتعملا عفرألا رجألا ةينم ضارمأو ثداوح نع ةيضوعتلا تاياراو دعاقتلا تايارج

  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظنب لمعلا قالطنا ذنم قودنصلا  ّلوتي مل  قايسلا اذ و  .نتيارا

الإ صوصا اذ  ةبجوتسملا ةباقرلا ءارجإ
ّ
لعتياميف 

ّ
.ماعلا فلاتايارجب ق 

لوتو
ّ
تانايب دعاوق نب ةراقم لّوأ ءارجإ قودنصلاب ةيمالعإلا اصم عم قيستلاب ةمكا ت 

كم امم  (1)امتجالا نامضلل طولا قودنصلا ىدل ةرفوتملا كلتو خألا اذ
ّ

  افلم  510.7  طبض نم ن

ماحأ   فلاخت افلم  4.373  ام م ضرم وأ لغش ثداحو دعاقتلا يارج نب نوعمجي نيدعاقتمل

  ةنس  20  ااصقأ و رش ااندأ ةفل نتيارا نب بجوم نود عما ةدم تدتما دقو .هالعأ  58  لصفلا

  آلا لدابتلا دامتعاو للا اذ يدافتب قودنصلا دّ عو  .د.م  8,744  اوح ماا ما املا رثألا غلو

  .امتجالا نامضلل طولا قودنصلا عم تايطعملل

ةينملا ضارمألاو لغشلا ثدا وح تاعازن  فرصتلا-5

كمي
ّ

قودنصلا قوقح ظفح نم ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تاعازن  عجانلا فرصتلا ن

ع عوجرلا ىواعد ليعفت راطإ  كلذو زلا نع ضوعتلا ناونع فراصم نم ھلذبي ام عاجسا 

.2019مفون وم  صالا ديق تافلملا ةينوكلإلا ةراقملا تلمش(1)
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ةبجوتسملا تااشالا عفدت ال لا تاسس ؤملاو ةينملا ضارمألاو ثداوا نع نلوؤسملا رجؤملا وأ غلا

.(3)ةيلغش ةغبص كت لا رورملا ثداوح ناونع ةيصلا ةوسلا تاءارجإ ليعفت بناج إ(2)انوناق

ةفلا لالخ ةصاخ هاجتالا اذ  تاءارجإلا نم ةلمج عضو قودنصلا وت نلو

الإ  2008-2010
ّ

نأ 
ّ

  روصلا  تاضوعتلا عاجسا ةعاجن لوح ةقيقد ةيئاصحإ  تايطعم بايغ  ل  ھ

لوت ،كلذل  اعبتو .هالعأ ةروذملا
ّ
  ةفل  ريدقت  قودنصلل ةينفلا اصملا عم قيستلاب ةمكا ت 

تاضوعتلا ةفل  تزانو   .ةلتاقلا ثداواو سملا ثداوح  نع ضوعتلا ناونع ةددسملا تاضوعتلا

 غلبم  2019-2010  ةفلا لالخ ةيلغشلا ةغبصلا تاذ سملا ثداوح ايا ةدئافل قودنصلا افرص لا

لالخ التاق اثداح855ناونع ماتيأو لمارأ ةدئافل د.م  17,2  غلبم بناج إ اثداح  2.004ناونع  د.م  14,8

 .ةفلا سفن

كم ،راطإلا اذ و
ّ

  يذ رورم ثداح  25  نع ضوعتلا تافلم تلمش ةيدنسم ةنيع صحف ن 

  نم د.أ  514,750  تزان تاضوع اءاّرج قودنصلا لّمحت  2018-2010  ةفلا لالخ ةيلغش ةغبص

.انوناق ةلوؤسملا فارطألا ّدضعوجرلا ىواعد ليعفت  صئاقن ةّدع صي

رشابي مل  ،نمأت ةكرش عم ةيصلا ةوسلا ءارجإ ليعفت ھيف مت ديحو فلم ءانتسابف

  نأ مغر  د.أ  367,5  تزان تاضوع قودنصلا تفل افلم  20  صوصخب ةبجوتسملا تاءارجالا قودنصلا

غلا ةيلوؤسم ع حوضوب اضع ّصن ةيلدعلا ثوحبلا رضاحم نم ا تن ّمضت تافلملا نم اددع

.ثداا  بسملا

تالا اذ  قودنصلا ّدرل افالخ و
ّ

  ةدام  لصلا روطلا ليعفت ّنأ إ ةراشإلا ردجت  ،هاج

لصفلا ھيلع ّصن ام قفو كلذو قودنصلا نم بلطب نوي نأ نكمي ةيلغشلا ةغبصلا تاذ رورملا ثداوح

لمعلا تاءارجإ ھتسرك امو  (1) قودنصلاو ننمؤملا تابجاوو قوقح ديدحتب ةقلعتملا ةيقافتالا نم  7

(2).ةيلخادلا

 قي  ايئاضق امكح  1.136  هددع ام  1995  ةنس ذنم قودنصلا ّدض ردص ،رخآ ديعص عو

تاو .د.م  9,104  زاني امب تايارج فرص  فرصب
ّ

  فرص اع مجن  2019  وم إ ةيضق  686  ّنأ 

  ةدام  ةرداصلا ةيئاضقلا ماحألا ددع نم  %60   اوح  اعابت لثمي ام وو د.م  4,528  غلبمب تاضوع

 .1994يرفيف21 خرؤملا1994ةنسل28ددع نوناقلا نم82و61و5لوصفلا(2)
  ةيلوؤسملا نمأت ّصخي نمأتلا ةلجمب سماخ ناونع جاردإب قلعتملاو  2005  توأ  15   خرؤملا  2005  ةنسل  86  ددع نوناقلا نم  173  إ  170  نم لوصفلا  (3)

 .رورملا ثداوح  صاألاب ةقحاللا رارضألا نع ضوعتلا ماظنو كرحم تاذ ةيلا تارعلا لامعتسا نع ةجتانلا ةيندملا
لا رورملا ثداوح ةجين ررضتملا ةدئافل ةقحتسملا وأ ةددسملا غلاب ملا عاجسا صوصخب قودنصلاو ننمؤملا تابجاوو قوقح ديدحتب ةقلعتملا ةيقافتالا  (1)

 .2007ناوج  25 خرؤملا2007ةنسل1487ددع رمألا تقمب الع قداصملاو ةيلغش ةغبص كت
 .2010سرام17خراتب قودنصلاب تاعالاو ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ نع ةرداصلا19/2010ددع لمعلا ةركذم(2)
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  ملو ايئادتبا ق ودنصلا ارسخ ،اع ةرجنملا تاضوعتلا غلبم نم  %50و ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

 .تالاا بلغأ  نعطلا لاجآ ءاضقنال اعبت ايفانتسا اف نعطلا ّلوتي

  عفرلا و ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح  تاعازن  فرصتلا تاءارجإ ماحإب ةمكا وتو

  .ةلخدتملا ھاصم عيمج نب قيستلا ماحوهاجتالااذ  قودنصلا لامعأ ةعاجن نم

*

** 

*

كم
ّ

عاطقلا  ةينملا راطخألا ّدض ةيطغتلا لاجم  ةلودلا ارقأ لا ةبقاعتملا تاحالصإلا تن 

  بناوا ديدع لي نم ،ءاوّسلا ّدح ع ةس ّسؤملاو لماعلا ،جاتنإلا قلح تفدسا لاو صاا

ل ةعضاا   طاشلا تاعاطق ةفال ةيطغتلا ةيلومش رارقإ لالخ نم ةصاخ كلذو ةيباجيإلا
ّ

شلا ة
ّ

   لغ

اياب ةطاحإلاو ضوعتلا تاءارجإ طيستو سملا ثداوحو ةينملا ضارمألا وحن الاجم عيسوتو

  ميعدتل تاسسؤملا ةدئافل زفاوح رارقو ةافولا تالاح  ماعلا مفلخو ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح

 .ةياقولا بناج

 فرصتلا بناوج فلتخم تّسم تالالخإ ع ةمكا تفقو ،تايباجيإلا كلت نم مغرلاو

  يوناقلا راطإلا  روطت  مدع  اءدب صاا عاطقلا  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نع ضوعتلا ماظن

لوط  إ  الوصو ةياقولا تايلآ ةعاجن مدعو ةمئالملا ةينطولا جمالاو تايجيتاسالا بايغو ھل مظنملا

ىودج نم نايحألا ديدع  تّدح لاو نررضتملا تاقحتسم ةيفصت  ءاطخألاو ضوعتلا تاءارجإ

.افرص لاجآ وأ اميق ثيح نم ءاوس تاضوعتلا

نم ددع ةعجارمو بناوا ضع  رشلا غارفلا كرادتب قايسلا اذ  ةمكا وتو

  عجاوف رتاوتب نايحألا ديدع  تنقا ةيلاع ةينم رطاخم تاذ  ةيداصتقا  ةطشأ ةّدعل ةمظنملا ماحألا

  ةينملا راطخألا ّدض ةيطغتلا ةموظنم ءادأ  روطت دتس امك .ايا  ةّدع طوقس إ تّدأ ةطخ لغش

   ةيجيتاسا  ءاسرو ةدايقلا لاي ليعفتو ةينعملا فارطألا تالخدت قيست ةرورض صاا عاطقلا 

 .لاا  ةينطو

  اعاجن مدعو ةينملا راطخألا نم ةياقولا تايلآ روصق نم ةيباقرلا لامع ألا  ھتيب ام ءوض  و

  ةينملا ضارمألاو لغشلا ثداوح نم ةياقولا ةموظنم روطتب ةمكا وت ،ام ضعبلا ليعفت مدع وأ

 .ةصتاةيلودلا لايلا تايصوتو ةنراقملا براجتلاب اسانتسا ةديدجتايلآءاسرإ   كفتلاو
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ضارمألاو لغشلا ثداوح اياب ةطاحإلا تاءارجإ ززعتب ةمكا وت ،رخآ ديعص عو

ديدعل اعبت ةباقرلا بناج ميعدت ع صرا عم ماقحتسم فرصو ةيفصت تاءارجإ عرسو ةينملا

  ةيصوصخ إ رظنلاب ماعلا ھفلخ وأ ررضتملا افل لمحتي ام ابلاغ لاو بناا اذ  ةرسملا ءاطخألا

.اليصافت نم ديدعلاب ميارد مدعو ضوعتلا تاءارجإ بعشو

  لغشلا ثداوح عرش صع  كفتلا ةيمومعلا طلّسلا ع ةمكا حقت ،اماتخو

  ضارمألاو لغشلا ثداوح ايال ملا جامدإلا ةداعإل ةيصوصخ بادت ّنس لالخ نم ةينملا ضارمألاو

  تاضوعتلا ساسألاب لمش ةفرص ةيجالع ةراقم ع  راصتقالا  مدعو   ةيداصتقالا  ةرودلا  ةينملا

   .جالعلاو ةيدقنلا
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 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو در
 )ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلا(  

  نأل "لغشلا بط  ةرادإ " ـب "ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلا"ضيوعت مدع   حرتقن  -1
  عم لصحي نأ نكمملا طلخلل ايدافتو ،ةينهملا ةمالسلاو دقفتلا لاجم يف ةيسيئرلا اهماهم نم دحي نأ هنأش نم كلذ
 ."لغشلا بط حلاصم"

  ،ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف "ةعباتملاو ةدايقلا تاموقمل يلك بايغ لجس" هنأ ريرقتلا يف متركذ-2
  تاونسلا لالخ  هنأ ثيح "ةعباتملاو ةدايقلا تاموقم يف صقن نايحألا بلغأ يف  لجس" ةرابع لامعتسا حرتقن
  ةنسل  340  ددع رمألا يضتقمب ةماع ةرادإ ىلإ ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفت ةرادإب ءاقترالا ذنمو  ةريخألا

  ةدايقلا ماهم اهيلإ تدنسأ ،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ميظنتب قلعتملاو  2019  سرام  21  يف خرؤملا  2019
  ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلا تعرش دقو .ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف قيسنتلاو ةعباتملاو
  لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا عم كارتشالابو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف ةلخدتملا ةرازولا لكايه ةيعمب  ةينهملا
  ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ةينطو ةيجيتارتسا عضو يف ةيديلقتلا تاعانصلاو ةراجتلاو ةعانصلل يسنوتلا داحتالاو
  ةينف ةنجل راطإ يف كلذو ةيسنوتلا دالبلاب ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا قافآو عقاو صيخشت دادعإ يف عورشلا لالخ نم
  دقعلا راطإ يف اهثادحإ مت  يتلا قئاللا لمعلاو ةينهملا تاقالعلل ةيعرفلا ةنجللا نع ةقثبنم ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل
  ةينوناق ةغبص ةنجللا هذهل دعي مل يعامتجالا راوحلل ينطولا سلا ثادحإب هنأ ريغ .2013  ةنسل يعامتجالا
  فارطألا لك عيمجتل ةينوناق ةغيص يف ريكفتلا ددصب ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نإف كلذل .اهطاشن ةلصاومل
  ةياقولل ينطولا سلا فانئتساب امإ ،نييعامتجالا ءاكرشلا كلذ يف امب ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف ةلخدتملا
  ثادحإب وأ )هطاشن ةيرارمتسا نود لاح امم ةدقعم ةيلاحلا ةبيكرتلا( ةديدج ةبيكرتب هطاشنل ةينهملا راطخالا نم
  ةيجيتارتسا عضو اهماهم نم يعامتجالا راوحلل ينطولا سلا بلص ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف ةينف ةنجل
 .2025-2021يسامخلا ططخملا لالخ ةينهملا راطخألا نم ةياقولل ةبنطو

فوس ةينهملا ةمالسلاو ةحصلل يجيورتلا راطإلا نأشب  187  مقر ةيقافتالا ىلع اندالب ةقداصم نأ امك
  تقداص دقو( لاا اذه يف ةينطو ةسايس ةغايص لالخ نم ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاب ضوهنلا ديزم نم اننكمت
  نوناقلا عورشم ىلع  2020  ربمفون  19  خيراتب ةعمتا بعشلا باون سلجمب ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل
.)ةماعلا ةسلجلا ىلع ابيرق ضرعيسو ،ةيقافتالا هذهل اندالب مامضناب قلعتملا2020  ةنسل109ددع
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  ةيلاعلا ةينهملا راطخألا تاذ تاسسؤملا نم ةنيعب دقفتلاو ةباقرلا ةعاجن فعضب قلعتي ام يف امأ-4
  دوعي اهنم ريثكلا نإف ةرتاوتملا ةينهملا ضارمألا وأ ةريطخلا ثداوحلل اليجست رثكألا تاعاطقلا يف ةطشانلاو
 :  ةيلاتلا بابسألل صوصخلاب

   ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط ةيدقفت ىدل ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حيرصتلا مدع  -
   يرفيف  21   يف  خرؤملا ،1994  ةنسل  28  ددع نوناقلا نم  63  لصفلا ماكحأل  اقبط هنأ ثيح ايبارت ةصتخملا

ضرم وأ لغش ثداح ثودح لاح يف ،ةينهملاضارمألاو لغشلا ثداوحنعةجتانلارارضألا  ربجب قلعتملا  1994
  ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا(  يعامتجالا نامضلل يموقلا قودنصلا نم لك ىدل هب حيرصتلا عقي ينهم
 .ايبارت ةصتخملا ةحلاصملاو لغشلا ةيدقفتوينطولا سرحلا وأ ةطرشلا زكرمو)ايلاح

ةينآ ةفصب ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط ةيدقفت مالعإ نم نكمت ةموظنم وأ ةيمالعإ ةقيبطت دجوت ال  -
  وأ ةريطخلا لغشلا ثداوحب نوملعي ام ابلاغ  لغشلل نيدقفتملا ءابطألا نإف يلاتلابو  ، ةينهملا ضارمألا وأ ثداوحلا هذهب
  عوقو دعب مايأ ةدع نايحألا رثكأ يفو يعامتجالا لصاوتلا  عقاوم وأ مالعإلا لئاسو قيرط نع وأ ةفدص امإ ةلتاقلا
 .ثداحلا

   بط  دقفتل   ةماعلا  ةرادالا اهيلع لصحتت يتلا ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تايئاصحإ نأ امك  -
  الو تاعاطقلاو ضارمألاو ثداوحلا بابسأ لوح ةماع تايئاصحإ نمضتت  ،ةرخأتم ةفصب ةينهملا  ةمالسلاو  لغشلا
ةعزوم تاسسؤملا بسح )خلإ ... ،ثداحلا عون ،ةباصإلا عقوم ،اهتروطخ ،اهددع( ةلصفم تايئاصحا نمضتت

  ةرطخ لغش ثداوحل  اليجست رثكألا تاسسؤملل ةعجانو ةهجوم دقفت تارايزب مايقلا نود لوحي امم،تايالولا  بسح
   .ةينهم ضارمأو ةلتاقو

  ضعبب لغشلل نيدقفتم ءابطأ دوجو مدع عم )50مهددعو( لغشلل نيدقفتملا ءابطألل ليئضلا ددعلا-
 .تايالولا

 .لقنلا لئاسو ءارتهاو قاوسلا ددع يف صقن-
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  بيبطلا   نإف  ،ةلخملا تاسسؤملا نأش يف ةبجوتسملا ةيعدرلا تاءارجإلا ذاختا مدعب قلعتي اميف  -4
  ريرحت ىلإ الوصو هيبنت مث لغشلا عيرشت قيبطتل تايصوت ميدقتب اءدب تاءارجإلا يف جردتلا دمتعي لغشلل دقفتملا

.تافلاخملا ةروطخ بسح رضحم ريرحت ىلإ ةرشابم ءوجللا هناكمإب هنأب ريكذتلا عم .تافلاخم رضحم

  ذخأي يذلا لغشلل دقفتملا بيبطلا داهتجاو رظنلاب عجري رجؤملا دض تافلاخم رضحم ريرحت رارق نأ امك
.اهجراخو ةسسؤملا لخاد لماوعةدع رابتعالا نيعب

   ال  اياطخلاف   ،ةعوفرملا  تالالخالا  ةروطخ  ةجرد   عم   اياطخلا  مؤالت  مدع  ىلإ  رضاحملا ريرحت   ةلق  دوعتو
 ةلمج  قوفتالو  ،ةيدقاعتلاو ةيب يترتلاو ةينوناقلا ماكحألل ةفلاخم فورظ يف   مدختسم  لماع  لك   نع   ارانيد  60  زواجتت
  يف مهاسي  ،مكحلا رادصإل ةدملا لوطو  ةيئاضقلا  تاءارجإلا  دقعت  نأ امك  .تالاحلا  عيمج   يف  رانيد  فالآ  5  اياطخلا
  يف تاب مكح ردصي مل ام تافلاخملا سفن ىلع ناث رضحم ريرحت نكمي ال هنأو املع .رضاحملا هذه ةعاجن ةلق
 .قباسلا رضحملا

اهب ترم يتلا ةيداصتقالا تابوعصلاو دالبلاب ةيعامتجالا فورظلاو عدرلا لئاسو ةعاجن مدع مامأو
  قلعتملا عيرشتلا قيبطتل   سيسحتلاو ةدناسملا رودب  مايقلا  وحن لغشلل دقفتملا بيبطلا هجتا  ،ةروثلا دعب ام انتاسسؤم
  نع عدرلا ىلإ ءوجللا لبق تايصوتلا ميدقتبنيرجؤملا ىدل ةيئاقولا ةفاقثلا ىوتسم نم عفرلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاب

.رضاحملا قيرط

 :ىلع ةرازولا لمعتس ،ةلجسملا صئاقنلا يفالتلو دقفتلاو ةبقارملل ةعاجنلا نم ديزملا ءافضإلو

  ةيقبب اهكيبشتو ةيوهجلاو ةيزكرملا اهحلاصمب ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلا ةنمقر  -
  امم ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلاو يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل ةيتامولعملا تاموظنملا

  ضارمألاو لغشلا ثداوح تايئاصحاو اهلامع ددعو ةيداصتقالا تاسسؤملا ةمئاق ىلع لوصحلا نم اننكميس
  ديزمو  ةروطخ  رثكألا تاسسؤملل  ةهجوم ةيئاقو  ةينطو  جمارب دادعإ  ىلع دعاسيس امم ةقيقدلاو ةينيحلا ةينهملا
  ةحصلا لاجم يف نيلخدتملا فلتخم عم قيسنتلاب ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح يف فرصتلا ةموظنم ماكحإ
 .ةينهملا ةمالسلاو

  نوؤشلا ريزو روشنمب ةثدحملا "ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح روطت ةعباتمل ةظقيلا ةنجل"ليعفت  -
  ةنجللا هذه بكرتتو .)روشنملا اذه نييحت ددصب ةرازولا(  2001  ربمسيد  19  يف خرؤملا  20  ددع ةيعامتجالا
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  دهعمو ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلاو ةينهملا ةمالسلاو لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلا نع نيلثمم نم
 .ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو اهسأرتيو ،لغشلا ةيدقفتل ةماعلا ةرادإلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا

  2015  يتنس لالخ لغشلل ادقفتم ابيبط  19  بادتنا ةجمرب تمت" هنأ   ىلع ريرقتلا صن-5
  ادقفتم ابيبط  14  بادتنا مت هنأ نيح يف "لغشلل نيدقفتم ءابطأ  04  ىوس بادتنا ايلعف متي مل هنا ريغ  2017و
 .)2017ةنس لالخ ةجمربم تابادتنا09  نم04و2015ةنس لالخ10( لغشلل

يف ةطشانلا تاسسؤملاب ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ناجل زيكرت  فعض لوح مكتظحالم ىلع اباوج  -6
  ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةنجل نأب   مكديفأ نأب فرشتأ ،ةماعلا لاغشألاو ءانبلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاعاطق
   الماع  40ـل ةسسؤملا ليغشت اهثادحأل طرتشي يتلا ةسسؤملل ةيراشتسالا ةنجللا نع ةقثبنم ةينف ةيعرف ةنجل يه
  تاسسؤم يه ةحالفلاو ةماعلا لاغشألاو ءانبلا يعاطقب ةطشانلا تاسسؤملا بلغأ نأ الإ ،لقألا ىلع اراق
  نوكت ام ابلاغ ةيحالفلا تاسسؤملا نأ امك  40ـلا زواجتي ال نيراقلا اهلامع ددعو ةراق ريغ ةلماع دي مدختست

.ةيلئاع

  .لغشلا ةلجم ماكحأل عضخت ال يهف يرحبلا ديصلا عاطقب ةطشانلا تاسسؤملا امأ
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 ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا در

  ةقدو ةيمهأ نمثي ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نإف يلوألا مكريرقت لوح اندودر ىلإ ةفاضإلاب
  نع ةمجانلا رارضألا ربج ماظن يف فرصتلا هجوأ فلتخم لوح تابساحملا ةمكحم ريرقت نمض ةدراولا تايصوتلا

  يف هتاسايس لمشت ةيرهوج تاحالصإ ةدع ءارجإل قيرط ةطراخ ةباثمب هربتعيو ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح
  ةلدأ بلص ةقدب اهنيمضت ربع فرصتلا دعاوق نم ةمزح ةعجارم قمعب سمالتو ةينهملا رطاخملا نم ةياقولا لاجم
.ةيمالعإلا تاقيبطتلاو تاءارجإلا

عرش ثيح ةمكحملا لامعأ عم يروفلاو يباجيإلا لعافتلا ىلع ةيباقرلا ةمهملا ءانثأ قودنصلا صرح امك
  ضارمألاو لغشلا ثداوح نع ةمجانلا رارضألا ربج ماظن يف فرصتلا لاجم يف ةيئارجإلا هتموظنم ميمرتو حالصإ يف
  يف  ةيقدصلاو ةيفافشلا نم ديزم ءافضإ نم نكمتس يتلا لامعألاو تاءارجإلا نم ةلمج ذاختاب ةردابملاب ةينهملا
  ىلإ راطإلا اذه يف صلخن نأ نكميو مكريرقت نمض اهليجست مت يتلا صئاقنلا يدافتو مهتاقحتسم نم هيروظنم نيكمت
 : ةيلاتلا لامعألا

 ماعلا يميظنتلا لاا يف  -

يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا عم ةيرورضلا تايطعملل ينيح لدابت ةموظنم نيمأت يف عورشلا مت
  تايطعملا هذه لالغتسا نم نكمي امب قودنصلل ةيمالعإلا تاقيبطتلا ريوطت ايلاح يرجيو تامدخلل   باولا ةيلآ ربع
  ةموظنملا هذه نكمتس امك .ةيباقرلا ةظقيلا تاعطاقت نيمأتل وأ ةباقرلا وأ نيعفتنملا قاقحتسا يف ءاوس ةيروف ةفصب
  ىلع وأ رظنلاب مهيلإ نيعجارلا نينومضملا  تالجسب قلعتي ام يف ءاوس ةينيح ةفصب نيرجؤملا ةيعضو يف تبثتلا نم
   .يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا عم مهتيعضوو مهطارخنا ةمالس ىوتسم

يلعفلا طاشنلا عاطق ةبراقم ةياغب يراجتلا لجسلا ةموظنمب طارخنالا تاءارجإ رشاب قودنصلا نأ امك
لامعأ هيجوتو  ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح   لاجم يف يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاب طارخنالا بسن عم
 .ةبجوتسملا ةبقارملا
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ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا نم لك نيب ةيقافتا ماربإ ىلع قافتالا مت هنإف قايسلا اذه يفو
  تاربخلاو تايطعملا لدابتل ةليفكلا تايلآلا طبضل لغشلا بط دقفتل ةماعلا ةرادإلاو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا دهعمو
 .ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تايئاصحإ ةمكوحو ريوطت ةياغب ةباقرلا وأ ةياقولا لامعأ جئاتنو

  دادعإ متف قودنصلاب ةياقولا لكايه نع ةرداصلا ريراقتلاو تانياعملاو تاقيقحتلا ةدوجب قلعتي ام يفو
 .ةدمتعملا ةدوجلل بجوتسملا نيوكتلا نيمأت ةياغب ةيعانصلا ةيكلملاو تافصاوملل ينطولا دهعملا عم قيسنتلاب ةيقافتا

  ةينهملا راطخألا نم ةياقولا لاجم يف  -

  ثوحبلا زاجنإ لمشي ةياقولا يسدنهم لخدت لاجمب  صاخ تاءارجإ ليلد دادعإ  يف قودنصلا عرش
  بسن مؤالت ىدم ةبقارم لامعأ ىلع الضف ةينفلا ريراقتلا طباوضو ةيباقرلا تانياعملاو ةيناديملا تاقيقحتلاو
.ةدنسملا بسنلا عم ةينوناقلا طارخنالا

  ةيناديملا ثوحبلا يف فرصتلاب ةصاخ ةيمالعإ ةقيبطت  دادعإ يف قودنصلا عورش ةمكحملا تنياع
  هنأب املع   2021  يفناج رهش نم ةيادب لالغتسالا زيح لخدتسو  ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب  ةقلعتملا

  ةبقارم تايلآ نيمأت ىلع الضف ةياقولا لامعأ لكل ةيرورضلا تانايبلاو تايئاص حإلا نيمأت ةياغب اهريوطت يرجي
ضرغلا يف ةبجوتسملا تاعباتملاو تامهاسملاو فينصتلا

  2020  ةنس ةثدحملا تاسسؤملا  فينصت يف تبثلاو ةبقارملا يف ةيراجلا ةنسلا نم ةيادب  قودنصلا عرش
  ةليدبةيمالعإ تايلآ نيمأت ةياغ ىلإ هلامعأ لصاوتتسو

ةسسؤم  50نأ نيبتو تاسسؤملا تانايب ةساردب قودنصلا حلاصم تماق  ةمكحملا ريرقت ةعباتم راطإ يف
  ضيفختلا اذهب عافتنالل اهتالسارم تمت دقو ضيفختلا دانسإ دنع ةدمتعملا ريياعملل بيجتست نأ نكمي طقف
  ىلع تدر يتلا تاسسؤملل ةبسنلاب كلذو  ةيناديملا تارايزلا  اهنمض نم ةيرورضلا تاءارجإلا قودنصلا رشابيسو
. اهتامهاسم بسن يف اضيفخت اهدانسإ ةيناكمإ يفةلخادتملالكايهلا  اعم قيسنتلاب تالسارملا هذه

  نم نيفنص دوجو ىلإ ةرادإلا تصلخو  ريرقتلاب ةنمضملا تاسسؤملا فلتخم تافلم ةسارد تمت
  هتايطعم تنيب تاسسؤملا نم يناث فنصو هتامهاسم بسن يف عيفرتلا يعدتسي ال لوأ فنص ةسسؤملا
  ةعباتم  قودنصلا  ىلوتي سو،اهتامهاسم ببسن يف عيفرتلا قيبطت نكميو ثداوحلا ددع يف عافترا ليجست ةيئاصحإلا
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  تايصوتلا قيبطتل بيجتست ال يتلا تاسسؤملا تافلم ضرعو ةصتخملا لكايهلا عم قيسنتلاب تاسسؤملا هذه
 .2021ةنس نم ةيادبتامهاسملا بسن يف عيفرتلاب ةفلكملا ةنجللا ىلع ةيئاقولا

   تقؤملا زجعلا نع ضيوعتلا  لاجم يف  -

  قودنصلا نإف ةيمالعإلا ةقيبطتلاو تاءارجإلا ىلع راطإلا اذه يف تزكرت ةمكحملا تايصوت نأ ثيحو
 : ةيلاتلا لامعألا زاجنإ ىلوت

 ةيمالعإلا  ةقيبطتلا ريوطت-1

  عفانملا ءادسإ لاجآةعباتم نم نكمتس ةدايق لوادجدادعإ ربعةيمالعإلاةقيبطتلاريوطتو نييحتيرجي
  عم اهجمدو ةيتقولا عفانملاب ةصاخلا ةيمالعإلا ةقيبطتلا نمض ةيتاذلا حيراصتلاب ةصاخلا ةناخلا ليعفت  امك  ةيلآ ةفصب
.ثوحبلا ريراقت و بلاطمب ةصاخلا ةقيبطتلا ليعفتىلإ ةفاضإةياقولا ةرادإب ةصاخلا ةقيبطتلا

ايدافت  دعاقتلا ىلع ررضتملا ةلاحإب ايلآ فرصتملا راعشا نم نكمي امب ةيمالعالا ةقيبطتلا ريوطت  مت امك
  .قحهجو نود ةيمويلا تامارغلا فرصل

  لمعلا فانئتسا تالاحو ةلوطملا ةحارلا تارتف ناونعب ةيمويلا تامارغلل ةيلآلا ةبقارملا زيكرت  مت دقو اذه
.ةيبطلا ةبقارملاب ةصاخلا ةقيبطتلا عم ةيمالعإ ةذفانب اهحتفوحرجلا ماتلا خيرات لبق

نمض عاجرتسالل ةلباقلا ةيبطلا تالآلاب قلعتت تانايب ةدعاق زيكرت  يف قودنصلا عرش قايسلا تاذ يف
   ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيبساحملاو ةيبطلا لكايهلا عم قيسنتلاب اهنيمثت تاءارجإو تايلآ طبض متيس ةصاخ ةقيبطت
 .ةعجرتسملا ةيبطلا تالآلل يدام درج ءارجاةرشابم عم يزاوتلاب

   ينطولا  قودنصلا نم ةلوحملا  تانايبلل يتامولعملا لالغتسالا ةيفيك يف فرصت دعاوق طبض مت امك
  حيراصتلاو ءارجألا ةيعضو كلذكو بطشلا دنع اميس نيرجؤملا ةيعض ب قلعتي ام يف ةصاخ يعامتجالا نامضلل
  راطإلا اذه يف اهليجست مت يتلا صئاقنلا لك نإف يلاتلابو   أطخلا هجو ىلع عفانمب    لفكتلا يفالت نم نكمي امب روجألاب

 .2021  ةنس نم ةيادب ةيئاهن ةفصب اهيدافت متيس
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 ةيتقولا عفانملا يف فرصتلا تاءارجإ ليلد رادصإ  -  2

  هنيمضت دعب هرادص إو ةيتقولا عفانملا تاءارجإ ليلد نييحت ىلع ةقداصملا2020ةنس ىفوم لبق متيس
   ةيبساحملاو ةيمالعالاو ةينفلا تايلآلا  طبض دعب  ةصاخو تابساحملا ةمكحم اهب تصوأ يتلا تاءارجإلا
  ددع نوناقلا نم  94   لصفلل  اقبط ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوحب حيرصتلا لاجآب ةقلعتملا اياطخلا صالختسال

  رظنلا ةنجل ىدل ضارتعالا ةيناكمإب نينومضملا لك راعشا نم   نكمي ءارجا ديدحت  دعب كلذكو  1994  ةنسل  28
 .اهتايحالص دودح يف ةيئدبملا لئاسملاو عازنلا تالاح يف

نوناقلاب اهيلع صوصنملا مهتابجاوب نيلخملا نيرجؤملا عم ةيلاصتا ةطخ  طبض يرجي قايسلا اذه يفو
  ريخأتلا اياطخ يدافت ةياغب ةينوناقلا لاجآلا  يف  لغشلا ثداوحب حيرصتلا بجاوب ةقلعتملاو  1994  ةنسل  28  ددع
 .2021ةنس نوضغ يف ذفنلا زيح تاءارجإلا هذه لاخدإ متيسو مهيلع طلستس يتلا

 ةيمويلا تامارغلا ةيفصت  ىوتسم ىلع ءاطخأ تلجس يتلا تافلملا ةيوست  -3

  ةيموي تامارغ  ناونعب قح هجو نود تفرص يتلا غلابملا عاجرتسا  تاءارجإ ةرشابم يف قودنصلا عرش
  اهتغبص ءافتنا نيبت يتلا تافلملا يف وأ ةيفصتلا ةدعاق يف ةقحتسم ريغ ةدايز ةجيتن تفرص يتلا غلابملا كلذكو
  ةقيبطتلا ىوتسم ىلع أطخلا يفالت   مت هنأ قودنصلا دكؤيو  ةينوناقلا لاجآلا جراخ ةساكتنا  تافلم نع   وأ   ةيلغشلا
ةيمالعإلا

  يتلا تافلملا صوصخب ةمزاللا تاضيوعتلا فرص لامكتسا  تاءارجإو  دعاوق طبض يف عورشلا مت امك
.نومضملا ينهملا رجألا نم لقأ ةيفصت ةدعاق ىلع ةيمويلا  اهتامارغ باستحا مت

 رمتسملا زجعلا   نع ضيوعتلا لاجم يف  -

 تاءارجإلا ليلد  -1

ىفوم لبق هرادصإ متيسوةريخأ ةءارق يف ةقداصملا ةنجل ىلع هضرع مت دقوتاءارجإ ليلد دادعإ مت
  تافلم لآم يف تافالتخا ىلإ تضفأ يتلا فرصتلا دعاوقو تاءارجإلا ديحوت نم نكميس ام وهو  2020  ةنس
.ةيمالعإلا ةقيبطتلا نمض ةيئاهن ةروصب اهجاردإو نيعامتجالا نينومضملا
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  نم نييعامتجالا  نينومضملا نيكمت ةياغب ةنرملا تايلآلا نم ةمزح ديدجلا تاءارجإلا ليلد نمضت امك
  ةلاحلا قئاثو بلط نع ءانغتسالاو ةافولا ةلاح يف بلطملا ةيبوجو فذح رارغ ىلع لاجآلا نسحأ يف مهتاقحتسم
.يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلاب ةيمالعإلا تالجسلاب ةقثوملا تايطعملا ىلع يلكلا دامتعالاو ةيندملا

  . تافلملا ةيفصت يف ةماتلا ةيزكرماللا وحن قودنصلا هجوت هيلإ راشملا تاءارجإلا ليلد سرك امك

  ةيمالعإلا ةقيبطتلا-2

متت يتلا تامدخلا لماك ىلوأ ةلحرم يف بعوتستل  ةيمالعإلا ةقيبطتلا ريوطت ىلوأ ةلحرم يف يرجي
  تايطعملاو تانايبلا لكل يروفلا لالغتسالا نامض صخي ام يف ةقيبطتلا ريوطت بناج ىلإ ةيزكرم ةروصب اهتيفصت
ةلحرم يف متيسو ةيرورضلا ةيمالعإلا تاعطاقتلاو ةبقارملا نيمأتو يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا نم ةلوحملا
  .عفانملا يف فرصتلل ةماتلا ةيزكرماللا راطإ يف كلذو قودنصلا زكارم ةمذ ىلع ةقيبطتلا لماك عضو ةيناث

  طبضت ةيبطلا ناجللا  ةقيبطت   ىوتسم ىلع  ةيمالعإ ةناخ  ءاسرإ  مت دقف  زجعلا ةبسن ةعجارمل ةبسنلابو
 .)...دعوم ديدحت,ررضتملا ةلسارم ( ةيلآ ةفصب زجعلا ةبسن ةعجارم تاءارجإ

     تافلملا ةيوست-3

  ىلعو هنإف  2019  ةنسل  1130  ددع رمألا  ماكحأ هتضتقا يذلا  تايارجلل يلآلا  ليدعتلل ةبسنلاب
  ةيلآ ةفصب اهتاقحتسم فرصت يتلا تافلملا لماك  ليدعت   مت  هنإف دالبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسالا فورظلا  نم  مغرلا
  لك يفو ةيودي ةفصب فرصت يتلا تافلملا ةيوست يرجي نيح يف تافلملا مجح نم ةئاملاب90  نم رثكأ ابيرقت لثمت يتلاو
 .  2021ةنس نم ىلوألا ةيثالثلا ىفوم لبق اهنم ءاهتنالا متيس لاوحألا

  دعب نيبت امك مهتلسارم   تمت  هنإف لغش ثداح ةيارجب اوعتمتي مل نيذلا ماعلا فلخلا تافلمل ةبسنلاب  امأ
  ريغ ةلمعب تافلملا ضعب قلعت اهمهأ نم  بابسأ ةدعل قحلا حتتفي ال  مهبلغأ  نأ قودنصلا حلاصمب  مهنم ددع   لاصتا
  لصاويسو  نيمأت تاكرش عم نم تاضيوعت ىلع نيينعملا لوصح وأ لغشلا ثداوح ماظنب نيطرخنم ريغ ءارجأ
.مهيلإ راشملا نينومضملاب هلاصتا لاح تافلملا يقاب ةسارد قودنصلا
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  12 نأ تافلملا ةسارد دعب نيبت لغش ثداح ةيارجب نوعتمتي نيذلا ءارجألا ريغ ةلمعلاب قلعتي ام يف امأ
    تالجس ةعجارم   دعب كلذو ثداحلا خيرات لبق  مهنم  6  طارخنا  توبث لباقم  ةيئاضق ماكحأ مهقح يف تردص افلم
.يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

  ةنسلا هذه نم ةيادب  اهدامتعا متيسوةيندم ةقيبطت رابتخا مت هنإف ماعلا فلخلا قوقح ةنايصل ةبسنلابو
  لقثت يتلا قئاثولاو لاجآلا نم صيلقتلا ةياغبكلذو يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا تالجس دامتعا نع الضف
 .ماعلا هفلخوأ ررضتملا لهاك

  تاعازنلا يف فرصتلا لاجم يف

 ةيئادتبالا  ماكحألا ضعب   فانئتسا  مدع-1

امل اقفو حيضوتلا ديزم هجتيفاهفانئتسا  متي  مل يتلا و قودنصلا دض ةرداصلا ماكحألا ضعبب قلعتي اميف
 : يلي

:رـــــــــثإ كلذ و تالاحلا بسحب عقي ماكحألافانئتسا  نإ لصألا ثيح نم·
  هقف فقومو ةراثملا نعاطملا ةيدجل   ارابتعا  كلذو فلملاب دهعتملا فرط نم ىودجلا ريدقت

.ءاضقلا
  تالاحلاب" ةقلعتملا  30/10/2007  خيراتب  123  ددع لمعلا ةركذم هب تءاج ام ةاعارم·

  نييحت " ناونع تحت   2009 /09/12  خيراتب  131/2009  ددع لمعلا ةركذمو "فانئتسالل  ةبجوتسملا
.اهب ةدراولا طاقنلاب سانئتسالاو"فانئتسالابنعطلل ةبجوتسملا تالاحلا

.ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح تاعازن تافلم يف فرصتلا نسح ةنودمب ءاج امب سانئتسالا

  يئاهنلا لاخدإلا لاح ةيئاهن ةروصب  صقنلا   اذه يدافت نم نكمتيس قودنصلا نإف لاوحألا لك يفو
 ةرورض لوح  ايلآ  اراعشإ   نمضتت اهرابتعاب  2020  ةنس ىفوم لبق ذافنلا زيح تاعازنلا يف فرصتلا ةقيبطتل
  وأ ةينهملا ضارمألاو لغشلا ثداوح ماظن تافملب قلعتي ام يف بيقعتلاب وأ فانئتسالاب ءاوس ماكحألا يف نعطلا
 .اهريغب
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 عوجرلا يواعد راطإ يف يحلصلا روطلا ليعفت مدع  -2

مهضفرو نينمؤملا ضعب ددلت مامأو ةيلغشلا ةغبصلا تاذ رورملا ثداوح ةعباتمب ةقلعتملا تافلملل ةبسنلاب
  عوضوم تناك يتلاو ةيلغشلا ةغبصلا تاذ رورملا ثداوح ضعب ناونعب اهلذب يتلا تاضيوعتلا نم قودنصلا نيكمت
  غلابملا  عاجرتسا  ةلأسم تمظن يتلا ضرغلا يف ةمربملا  ةيقافتالا  و نيمأتلا ةلجم ماكحأ  هتضتقا  امل اقفو ةيحلص ةيوست
  عفر ربع كلذو تافلملا هذهل ةيئاضقلا ةجلاعملا ىلإ قودنصلا  أجتلا  ، راسملا اذه لشفل ارظنو ةقحتسملا وأ ةددسملا
  سنوت   ةيئادتبا  ىدل ةروشنم ناونعلا اذهب ةيضق  42  عفر مت دقو ،تاضيوعتلا هذه  عاجرتسال  ةلقتسم ةيندم اياضق

  هجوتلا اذه نيمأت متيسو.تافلملا عيمجل ةبسنلاب يشمتلا سفن يخوت متي نأ  ىلع ناونعلا اذهب ىلوأ ةلحرم يف
 .2021ةنس نم ةيادب ةيروهمجلا لماك يف ةيلآ ةروصب
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الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلم

ثمي ام رابتعاب ةغلاب ةّيمأ الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلم كي
ّ

ديصر نم ھل

زاجنإل وأ الالغتسال ةيمومعلا لايلا ةمذ ع عضوت تارخّدم نوتلو ةلودلا دراوم ميعدتل لغتس

لعتملاو  1918 ناوج18  خرؤملا  علا رمألل اقفو صاا ةلودلا كلم لمشو .ةيمومع عراشم
ّ

  ق

ةييعلا قوقاو  ةلوقنملا   غ  بساملا  ل  اساسأ صاا يراقعلا ةلودلا كلم  توفتلاو فرصتلاب

 كلملا  نمض  جمدت  مل  لاو   ىرخأ  ةعورشم  ةقرط  ةيأب  وأ   نوناقلا  تقمب  ءاوس  ةلودلل  ةيكلملاب  عجرت  لا

.ماعلا

  ةلودلا  كلم  تان ّوم   ّمأ  نم عطاقملاو  ءاضيبلا  ار ألاو  ةرادإلا  نكاسملا و  يابملا  تع و

  10.894و  12.713  اوحب اوتلا ع2019  مسد دودح إ اددع رّدقُو الفلا غ صاا يراقعلا

   ةيمومعلا  اصملا   فلتخم  ةدئافل  صيصختلا  وأ ءاركلا وأ توفتلاب ةلودلا اف فرصتتو  115و  937و

 .اجاحقفو

                  999  ددع رمألل اقبط  )"ةرازولا" ي اميف(  ةراقعلا  نوؤشلاو  ةلودلا  كالمأ  ةرازو ع و

لعتملاو  1990  ناوج  11   خرؤملا  1990  ةنسل
ّ

ةلودلا   ةسايس  ذيفنتو   رّوصتب  اساسأ  االومشم طبضب ق

لعتملا
ّ

 طبضو  .رش   غ  لالغتساو  ءادتعا  ل نم  ايامح  ع  رسلا و  ةصااو  ة ّماعلا  اكالمأب  ةق

 .(1)ةرازولا ميظنت2019سرام21 خرؤملا2019ةنسل357ددع يموا رمألا

 عراــــــشملا تنّمــــــضتو ،فادــــــألا بــــــسح ةــــــيناملا داــــــمتعا ــــــ2015 ةنــــــس ذــــــنم ةرازوــــــلا تــــــقلطناو

لع و ــــالفلا ــــغ صاــــاةــــلودلا كــــلملا ــــص ّصخ نجماــــنرب )2018-2015( ةــــفلل ءادألــــل ةونــــسلا
ّ

 ــــع اــــق

 تاداــمتعالا تــغلو .اــقوقح ــع ةــظفااواــيامحو اــكالمأ ــ فرصتلاوةلودلا ةدئافل ءانتقالاب اوتلا

 تزواــجت زاــجنإ ةبسب يأ ةفلا سفن لالخ د.م52ام كلسا د.م  62,3  اوح نجمانلا نيذل ةيلما

83%.

 اـــمب ــالفلا ــغ صاــا يراــقعلا ةــلودلا كــلم ـــ فرــصتلا ةءاــفكوةــيلاعفىدــم ــع فوــقولل و

لوتھلالغتساو ھفيظوت نسحو ھتيامح لفكي
ّ

بناواإ تقّرطت ةيباقر ةمم زاجنإتابساا ةمكحم ت

لعتملا
ّ

ــــطغو ھــــيف فرــــصتلا ھــــجوأو ھــــمعدو صاــــا ةــــلودلا كــــلمل ةــــينوناقلاو ةــــيداملا ةــــياما فوــــتب ةــــق
ّ

 ت

 نــم يأــتملا ــالفلا ــغ يراــقعلا صاــا ةــلودلا كــلم ةــمملا قاــطن لمــش مــلو.2019-2014 ةــفلا اــساسأ

.(2)ةرداصملا لامعأ

ةيباقرلا ةفلا لالخ ھ قابطنا رابتعاب  1235  ددع رمألا دامتعا ررقتلا لالخ متو .1999  يام  31   خرؤملا  1999  ةنسل  1235  ددع رمألا  ماحأ لأ يذلا  (1)

2014-2019. 
.تابسااةرئادل نوثالثلا ماعلا يونسلا  ررقتلاب ةرداصملا تالتمملاو لاومألا  فرصتلاب قلعتملا ررقتلا رش  ّمت(2)
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ــينعملا اــصملا ةارــا تاــصوحفلا تلمــشو تارادإلاو ةــراقعلا نوؤــشلاو ةــلودلا كالــمأ ةرازوــب ةّ

 ةـــراقعلا ةــينطولا ةكرـــشلاوصاــا ةـــلودلا كــلم دــيدحتو ءاـــصقتسا ناــ ـــع ةوالــع اـــل ةــعاتلا ةــوا

.ةيلاملا ةرازوب ةيمالعإلا زكرمو صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلاو ةيسوتلا دالبلل

ةـــــفا و(1)صاـــــا ةـــــلودلا كـــــلم دـــــيدحتو ءاـــــصقتسا ناـــــةـــــفاـــــإ تاـــــيطعم بـــــلط ھـــــيجوت مـــــت و

 ةــــنارأو سوــــت نــــم لــــباــــل ةــــعاتلاةــــوا تارادإلــــل ةــــيناديم تاراــــزب ماــــيقلاو ةرازوــــلل  ةــــوا تارادإلا

."لحاسلا ن" ةيلاملا ةضابقللو1سوتب ةوا لاملا ةنامألو ةونم و

  ايلعلا ةزجألل ةّيلوّدلا  ةمظنملا نع ةرداصلا ءادألا ةباقر   ياعمب اسانتسا ةّمملا هذ تزجنأو

 .تابساا ةمك ءاد ألاةباق رليلد إ عوجّرلاوةباقّرلل

لخو
ُ

ــمملا هذــ تــص  كــلمل ةرازوــلا اــمؤت ــلا ةــينوناقلاو ةــيداملا ةــياما ةــيافك مدــع ــإ اــساسأ ةّ

 لاـــمعأ ةءاـــفكو ةـــيلاعف ةـــيدودحمو ةـــقيقدو ةلماـــش ةفـــصب اـــاراقعل ارـــصح مدـــع راـــبتعاب صاـــا ةـــلودلا

 فعـــضب كــلملا اذــ ـ ـ فرــصتلا مـــسا اــمك.ــالفلا ــغصاــا ةـــلودلا كــلم مــعدو دــيدحتلاو ءاــصقتسالا

نأ املع .ةلودلا تاقحتسم صالختسا ةيدودحمو ةعاتملا
ّ

لع تالالــخإ ــالت متي مل ھ
ّ

 كــلم ــ فرــصتلاب تــق

اــساسأةــلثمتملا ةقباــسلا اــرراقت ــ اــلع تــفقو نأ تابــساا ةــمك قبــس ــالفلا ــغ صاــا ةــلودلا

 طرـــــشلا ةـــــئيو ةـــــيامح ةـــــلاو و عطاـــــقملا ـــــ ف ّرـــــصتلاو ةـــــلودلل ـــــالفلا ـــــغ صاـــــا يراـــــقعلا ديـــــصرلا ـــــ

لملا ةرازولا يابم  فرصتلاوحاسلا
ّ

.(2)ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولاةكرشلاوجتلاب ةف

.ةن23اددع غلبو(1)
  ردص(  حاسلا طرشلا ةئيو ةيامح ةلاو و )2012  ةنس ردص( عطاقملا  فّرصتلاو )2009  ةنس ردص( ةلودلل الفلا غ صاا يراقعلا ديصرلا  (2)

لملا ةرازولا يابم  فرصتلاو  )2012ةنس
ّ

.)2016ةنس ردص(ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولاةكرشلاو  )2016ةنس ردص( جتلاب ةف
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تاظحالملا زربأ

ھمعدو  الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلم ةيامح  -

فوتت مل
ّ

  صاا ةلودلا كلم رصح   2019  ةنس دودح إ  ةلودلا كالمأب ةفلملا ةرازولا ق

  مدع ةجين  نيحتلا مدع  البق    نم ةكوسمملا  درا رتافد تمسا ثيح ةقدب الفلا غ يراقعلا

.الغتس لاتاراقعلليونسلادرا جئاتباافاومب تارازولا بلغأ مالا

قس   ءطو ةرازولا لبق نم ةكوسمملا ةلودلا كالمأ تال ةيقوثومو ةيلومش مدع لّ امك

لامكتسا  خأتلا ع رثأ  نم كلذل امو ةنس  112  نع لقي ال ام قرغتس نأ نكمي لا اطت لامعأ

ةلودلل ةيلاملا ةيعضولا ةنيمأ ةروصب سكع  ةقداصو ةميلس تاباسح دادعإ و  يوكلالا للا ءانب

.ةطوبضملا لاجآلا االتممو

نإف  ديدحتلاو ءاصقتسالا  نا  بلغأ  ثادحإ ع ةنس  18  قوفي ام رورم مغرو
ّ

يأ ّلوتت  مل  ھ

 ةر ّدقملاو ةقلاعلا تافلملا مكارت  ع ةوالع  2019  مسد رش دودح إ  الامعأ  ّل لامكتسا ةن

23                 إ تلصو ةلوطم تافل اف تبلا مدع لصاوت لاو  احوتفم افلم  4.020  اوحب  ةفلا سفن

.ةنس

  سرادملاو ةرادإلا نكاسملاو يابملا  صوصخب  لي بل طم4.922  ىوس  ميدقت  متي مل و

تاراقعلا لي بلاطم ميدقت  ةرازولا قلطنت مل امك  .راقع  فلأ  16  ةبارق نمض نم ،ةيئادتبالا

رراقتلا ع ةقداصملا رماوأ رودص مغر  2006  ةنس ىوس ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأب ةلومشملا

ىوس  2019  ةنس وم إ  ةمّدقملا ليلا بلاطم لمش مل و  .1994  ةنس ذنم ا ةقلعتملا ةيماتتخالا

ةمدقملا بلاطملا نم %  24  ةلوبقملا بلاطملا ةبس   ّدعتت مل  امك  .الف غ  ا راقع  4.273  ةلمج نم  %  28

 .ةدّداةيحالفلا غتاراقعلا نم%7  لداع اميأ

تاراقعلا ءانتقا تايلمع اقرغتس لا ةدملا لوط ل ّ ُ  ،صاا ةلودلا كلم معد صوصخو

  زّوحت ع ةوالع ةنس  24و تاونس  10  إ  اوتلا  ع تلصو لاو صاوا عم ةضواعملا وأ  ةلودلا ةدئافل

تي   دق ام وو ضرغلا  دوقع ماربإ لبق الالغتساو  تاراقعلاب ةعفتنملا ةّيمومعلا تاا
ّ

  ّسملا ھنع ب

 .رارضألا نع ضوعتلا فراصم ةلودلا ليمحت ةّينامو غلا اصم نم
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كلمب اجامدو  ماعلا ةلودلا كلم نم اجارخإ ّمت تاراقع  ةصاخ  تاج تدافتسا امك

مغر تاراقعلا عاجسا ةرازولا لوتت ملو  .تامزل دوقع تقمب الغتس تنا اأ مغر صاا ةلودلا

 .توفتلا  دوقع ةددا لاجآلا   عراشملا نرمثسملازاجنإمدع

عيفلاو  ةمزاللا ةقدلاب ةلودلا كالمأ رص  ةّينعملا تارازولا عم قيستلا  ةرازولا  ع نّعتو

  نامض و  ھتيلومش نامض و  يوكلإلا للا ليعفت  لامكتسال  ةوديلا تاللا طت قس 

.ةقلاعلا تافلملا  تبلا عرسلل ديدحتلاو ءاصقتسالا نالامعأ ة رارمتسا

ةينوناقلا ةياما نمأتل  تاراقعلا  لي بلاطم ميدقت قس  عيفلا    ةرورض ع ةوالع

خدتملا فارطألا فلتخم عم قيستلا دزم وصاا ةلودلا كلمل
ّ

  .ةينوناقلا تاءارجإلاب ديقتلا وةل

 الفلا غ صاا يراقعلا ديصرلا   ف ّرصتلا  -

ثمي اغوسم  78و ةرازولا نب ةيدقاع ةقالع بايغ ل ّ ُ
ّ
مت لا ةنّيعلا فصن قوفي ام نول 

وت مدعل   اساسأ  كلذو اصحف
ّ
لوت  امك  .تاراقعلل نقباسلا نكلاملا عم ةمملا دوقعلا ضوع ةرازولا  

ّ
ت 

ةوس كلذكو  ةنكارملاب تاراقع ءارك  ،ةسفانملا لامعإ أدبمو فرصتلا نسح دعاوقل افالخ  ،ةرازولا

.ءارجإلاسفن دامتعابةين ءوس نع تاراقع غاشتايعضو

ةديز ءارك  ميلاعم  تدمتعا و ةراجتلاو ةينكسلا تالا ءارك تانيعم نيحت ةرازولا ّلوتت مل و

  مسد    ةرّدقملا ةيئاركلا ةميقلا  نب قراوفلا تغلب  دقو  .تاراقعلل ةيقيقا ةيئاركلا ةميقلاب ةنراقم

.اونس د.أ134براقي ام  اراجتواينكس  ا راقع17إةبسلابةدمتعملاةميقلاو2019

ثأ و
ّ
  ةبقارم فعض و  ةيلاملا ةرازوب ةينعملا اصملا نو  ةرازولا  نب قيستلا ة ّيدودحم  نم ّل  ت ر 

فوت مدعو صالختسالا
ّ

 ةلقثملا غلابملا ة ع لوعفملا ةراس ءاركلا دوقع لوح ةنّيحم تايطعم ر

لختملا نويدلا  غلابم نب  قراوفلا تغلب كلذ نم  ،ةصلختسملا  غلابملا ةيدودحم   تّبسو
ّ

ثا  ةّمذب ةد

.د.أ130ةيلاملا ةرازوو ىدل ةلملا كلتو ةلودلا كالمأب ةفلملا ةرازولا ىدل ةلملااغوسمرشع

،انايصو ا دعتلا و  عطاقملاو   ةغوسملا تاراقعلا ةيعضو ةعاتم   ةرازولا صقت لّ و

  ةرال اعطقم  62  ع ءادتعالا  رارغ ع  المش لا  تاءادتع الا  إ نابإلا  نطفتلا نود  لاح ام وو

لوت دقف كلذ مغرو ،ةيالولاب ةيماخرلا  عطاقملا نم  %  84  لثمي ام يأ نرصقلا ةيالوب ةيماخرلا
ّ

ةرا زولا  ت

.ام  16ةيعضو ة وس2019-2018نس لالخ

الإ  ھمدع نم  ةصّصا تاراقعلا لالغتسا ىدم  نم تثتلاب ةرازولا  موقت ال امك
ّ

رظنلا ةبسانمب  
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.ةنس20دودح إ ةصصاتاراقعلاهذلالغتسامدع ةف تلصوو الع ةدراولا ضئارعلا 

ترصتقا ثيح  بناجألا كالمأ نم يأتملا صاا ةلودلا كلم  توفتلا  قس  فعض ل ّ ُو

بسكملا ديصرلا نم  %  37,5  ھتس ام يأ اراقع  2.870  ع  2019  روتكأ  31  ةياغ إ توفتلا  تايلمع

  ةرازولا قرغتسس  ةينعملا تاراقعلل   يونسلا توفتلا قس لّدعم دامتعاو  .اراقع  7.645  ھعومجم غلابلا

كمتلل ةنس158
ّ

.تاراقعلا ةيقبتوفتلانمن

كمتت مل و
ّ

  ع ةماقملا ةميدقلا ةينكسلا تاعمجتلل ةراقعلا ةيعضولا ةوسب  ةفلملا  ةدحولا ن

وم إ صاا ةلودلا كلم
ّ

ّمتي مل امك  .ةوسلاب نينعملل ةيئالا تامئاقلا طبض نم  2019  مسد 

  نمو  .%  0,1  ھتس ام يأ اعفتنم  154.929  ةلمج نم توفت دقع  159  ىوس ماربإ  خراتلا سفن ةياغ  إ

.د.م  365اوحب ةرّدقم ةيلمج ليخادمةلودلل قّقحي نأ عورشملالامكتسا نأش

ثومو ةدّحوم تاءارجإ طبض    عارسإلا  ةرازولا   ع نّعتو
ّ

  صاا ةلودلا كلم ءاركب ةصاخ ةق

  اصالختسا ةعاتمو  ةرود ةفصب ءاركلا تانّيعم ليدع  و  نغوسملا عم  ةيدقاعتلا ةيعضولا ةوس  و

  إ ةفاضإلاب ،ةمزاللا ةيانعلا  ةصصاو  ةغوسملا تاراقعلا لالغتسا ةعاتم ءاليإ  ةرورض ع ةوالع

 .ةلودلل ةيفاضإ ليخادم قيقحتلصاا ةلودلا كلم توفتتايلمعقس  عيفلا

I-ھمعدو  الفلا غ صاا يراقعلا  ةلودلا كلم ةيامح
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ةينوناقلاو ةيداملا  ةياما  لاجم  ما رودب  ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ة رازو  علطضت

.ھمعدو الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلمل

ةينوناقلاو ةيداملا ةياما-أ

ُ
لعتملا  1990  ةنسل  999  ددع رمألل اقبط ةرازولا ع

ّ
ةيامح ع رسلاب االومشم طبضب ق

نأ غ ةلودلا كالمأ
ّ
ةينوناقلاو ةيداملا ةياما نمأتل ةلوذبملا تادوا ةيافك مدع ع فوقولا مت ھ 

.كالمألا كلتل

 الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلمل ةيداملا ةياما  -1

لطتت
ّ

لالخ نم كلملا اذ طبض الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلمل ةيداملا ةياما ب

ءاصقتسالا ةيلآ ع اساسأ دامتعالاب ،ثحبلا ع ةوالع ةلودلا كالمأ تال ھنيمضتو هدرج

فوت مدع ع فوقولا  ّمتو  .ال كلام ال لا وأ ةلودلل ايكلم لمتا كالمألا نع ،ديدحتلاو
ّ

    ةرازولا ق

.ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأجئاتن ةيدودحمع وةقدب ةلودلا تاراقع رصح

 تاللا كسمو كالمألا طبض  -1.1

لع صئاقن ةلودلا  كالمأ  رصح ةيلمع تباش
ّ
ةيلومش مدعو درا لامعأ فعضب  اساسأ  تق 

اللاةيقوثومو
ّ

.ت

 كالمألا درج  -1.1.1

لعتملا رمألا نم  25  لصفلا ّصن
ّ

وتت نأ ع  (1)ةرازولا ميظنب ق
ّ

نوؤشلاو ةل ودلا كالمأ ةرازو 

  يونس درج دادعو ال ةلغتسملا ةيمومعلا اصملا عم نواعتلاب ةلوقنملا غ كالمألا ّل طبض ةراقعلا

الإ
ّ

إ عجرت ةلودلل ةعاتلا ءاضيبلا ارألاو  ةرادإلا  يابملاو  نكاسملل  ةلماش  ءاصحإ تايلمع رخآ ّنأ 

  فّرصتت لا ةرادإلا نكاسملاو يابملا درج  2019-2014  ةفلا لالخ  ةرازولا ّلوتت مل و  .1998-1995  ةفلا

  ارألا درج جئاتب  ةفلا سفن لالخ  اافاومب ةرادإ  24  ةلمج نم ةوج  ةرادإ  16  ملت مل  امك  .اف

لعتملا درا جئاتن ام ّيأ فوتمدع نع الضفءاضيبلا
ّ

.2019و2014نس ق

  ةافاومب تاراقعلل ةلغتسملا تارازولا بلغأ مالا  مدع  ركذلا فن آ  25  لصفلل افالخ  لّ و

تماق  لا تارازولل يونسلا لّدعملا ّدعتي مل ثيح  .ةلوقنملا غ كالمألل يونسلا درا جئاتب ةرازولا

 .2019سرام21 خرؤملا2019  ةنسل357ددع يموا رمألا تقمب هؤاغلإ مت يذلاو1999يام  31 خرؤملا1999ةنسل1235ددعرمألا(1)
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عرأ و  تارازو عبس اعابت  نكاسملا و  ةرادإلا يابملا درج جئاتب  2019  -2014  ةفلا لالخ ةرازولا  ةافاومب

  .ةرازو27ةلمج نمتارازو

 اانّوم طبضت لا نكا سملا    تانياعم رضاحم نم     بلط ع ةرازولا  صرحت مل  امك

فوتملا قفارملاو
ّ

ايكمت  تارازولا نم %  90  ّلوتت مل  لباقملا و.ا  نعفتنملا ع ةلوما تامالالاو  ا ةر

ھيلع قداصملا ةرادإلا نكاسملا لاغشإب صاا تاءارجإلا ليلدل افالخ  رضاا كلت  نم   نم

كمي  ال  امم  2000  يام  16  خراتب ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو رارق تقمب
ّ

  ع فوقولا نم ا

لعتملاو درا جئاتب ةنّمضملا تايطعملا ة
ّ

  نمو ال مقاقحتسا ىدمو نكاسملا غاش ةصاخ ةق

كأتلا
ّ

.عقاولل درا ةقباطم نم د

رمألا نم  10  لصفلل    اقفو  ةوا تارادإلا  2017  ةنس ةرازولل ةزكرملا اصملا تبلاط نلو

  ثاحبألاب مايقلاب  ال ةعاتلا  ةوا تارادإلا ميظنتو تالومشم طبضب قلعتملا  2011  ةنسل  1017  ددع

لملا ةرازولا فّرصت  تحت ةعوضوملا  ةرادإلا نكاسملاب  ةقلعتملا تانياعملاو ةراقعلا
ّ

  ةرسألاو ةأرملاب  ةف

الإ    ةخألا هذ نم  م ّدقملا دراب اراقمل
ّ

   ةوج  تارادإ تس ىوس  ّلوتت مل  2019  مسد دودح  و  ھنأ 

ع ةيداملاو ةرشلا دراوملا  صقنلا  إ ةرازولا  بسح كلذ عجرو  ةرادإ  24  نمض نم  بولطملا  زاجنإ

. يوا ىوتسملا

ت نلو
ُ
الإ ةصصا كالمألا د ر افد ةرازولا كسم 

ّ
  رزول ةماعلا تاميلعتلل افالخ موقت ال اّأ 

كلت   ةفرصتملا لايلا فرط نم ةكوسمملا درا رتافد عم ھتراقمب  1975  ةنسل  186  ددع ةيلاملا

  رتافد  ةيقبو ا صاا درا   فدب  ةصّصا كالمألل ةدّحوم تافّرعم دامتعا مدع ّلظ  و  .كالمألا

كمتت مل  درا
ّ

تايطعم  ةصصا كالمألا درج  فد نّمضتي ال امك  .ةراقملا هذ ءارجإ نم ةمكا ن

 يابملا ددع ّنأ نح  صّصخم راقع  فالآ  8  ةبارق ع   ىوس   وتحي  مل ثيح  ضرغلا   ةلماشو ةن ّيحم

.ةرازولا اكسمت لا درا رتافد بسح راقع فلأ23قاف(1)ةرادإلا نكاسملاو

لعتملا  تايضتقملا  قيبطت مدع نع ّرجنا  دقو
ّ
كالمألا  درج رتافد نيحت  مدع  كالمألا  طبضب  ةق 

لش  ةرازولا لبق نم ةكوسمملا ءاضيبلا ارألاو ةرادإلا نكاسملاو يابملاب  ةقلعتملا كلت و  ةصّصا

.اراقع  937و10.894و12.713عاعابت2019وم توتحالاوتايطعم كونب

فوت ةرورض ةلودلا كلم ةيامح تقتو
ّ
  ام   وو  ةيداملا   ھتيعضو لوح ةلماشو ةنّيحم تايطعم  ر 

لملا ةرازولا قيست دزم بجوتس
ّ

درا جئاتن ع لوصل ةّينعملا تارازولا عم ةلودلا كالمأب ةف

 .ةلودلا كالمأب ةفلملا ةرازولا اف فرصتت لا نكاسملاو يابملا كلذ  امب(1)
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ةيناديم  ثاحبأب مايقلا لالخ نم ا ةنمضملا تايطعملا ةيقادصم نم دكأتلا ع لمعلا عم يونسلا

.تاراقمو

 ةلودلا كالمأ تال كسم  -2.1.1

ةّيعقاو ةروص ءاطعو ايامحو اسام ع  ة ظفاا  إ ةلودلا كالمأ تال كسم فد

ّمت دقو  .كالمألا كلتل ةراقعلا ة ّيعضولا ع الاخدإ ّمتي لا تانيحتلا لالخ نم يراقعلا اديصر ع

اللاةّيلومش مدع ع فوقولا
ّ

.ةلودلا كالمأب ةفلملا ةرازولا لبق نم ةكوسمملا ت

تو
ُ
  ةلودلا كلمل اودي ال  117  ةرازولا بلص  ةيمومعلا كالمألا طبضل ةماعلا ة رادإلا كسم 

راقع فلأ  30  او نمضت ةيلمع فلأ  44  غلبتل    1897ةنس  ذنم  ا تاراقعلا  نمضت قلطنا صاا

 .ةرازولا تاريدقت بسح

ّلحي يوكلا لل ةاون لش ةيمالعإ ةموظنم لالغتسا   2010  ةنس ذنم ةرازولا تقلطناو

ثأ لا صئاقنلا نم اطت نم تت نأ نود ةّوديلا تاللا كلت ّلحم
ّ

  تلاحو ايقادصم ع تر

ثمتملاو للا اذ  ةرشابم اجمد نود
ّ

جاردو  ةّرم نم كأ راقعلا سفن نمضت راركت  اساسأ ةل

  ةدحو أدبم سّركت مل ةدمتعملا نمضتلا ةقرط نأ  رابتعاب  ةدحاو نمضت ةيلمع  تاراقعلا نم ديدعلا

 توأ  2  خراتب  186  ددع ةيلاملا رزول ةماعلا تاميلعتلل افالخ كلذو اديحو افّرعم هدانسإ لالخ نم راقعلا

فوتت ال امك.1975
ّ

ةيفيكو عقوملاو ةحاسملا رارغ ع راقعلاب  ةصاا  تايطعملا  ّل  ةوديلا تاللاب  ر

  1.527  اددع غلابلاو  1990  ةنس دودح إ  ةزجنملا   نمضتلا تايلمعل ةبسلاب ةصاخ كلذو ھيف فرصتلا

.ةيلمع

  7.645  اددع غلابلاو بناجألا كالمأ نم ةيتأتملا ةلودلا كالمأ  ّل  تاللا نّمضتت ال امك

ةراقم تزرفأ امك.ا تجردأ بسحف ام ةعرأ ّنأ اراقع  50  نم ةنّوتم ةن ّيع  ةراقمب نّبت ذإ اراقع

    درا رتافدب اجردم  الم اراقع  3.019  اّمضت مدع  ةوديلا  تاللا عم درا رتافدل ةمكا

وم
ّ

ثؤت نأ تايلاشإلا هذ نأش نمو.2019ةنس 
ّ

 .ةوديلا تاللا ةيقوثومو ةقد ع ر

تاللا    طت ةيلمع زاجنو يوكلالا للا كسم نمازت إ ةّيعضولا  هذ تّدأ دقو

  ةنس            قلطنا يذلا ةوديلا تاللا طت عورشم راطإ  ءاوس ّمتت لا   صئاقنلا كلت نم ةوديلا

  نم ةيمومعلا كالمألا طبضل ةماعلا ةرادإلا ع ةدراولا نمضتلا تابلط إ ةباجتسالا ةبسانمب وأ  2010

الإ ةينعملا ةرادإلا تاا فلتخم
ّ

وم إ الفكت مل نتيلمعلا ّنأ 
ّ

   تاللا هذل ايل اطت  2019  ةنس 



66

  . طتلا لامعأ نم ءانالل ةاو ةمانزور ةرازولا ديدحت مدع مامأ ةصاخ

  ىكلا سوتب ةنئالاو ةل ّملا تاراقعلا ىوس ةلودلا كلم تال طت عورشم لمش ملو

  راصتقا رّسفي ام وو .%21  ھتس ام يأ  راقع  30.000  براقي ام ةلمج نم اراقع  6.312  اددع غلابلاو

لعتملاو  2019-2015  ةفلل ءادألل ةونسلا عراشملاب  ننّمضملا ن رشؤملا
ّ
  لالغتسا  ةعاجنلا قيقحتب  نق 

كمتت ملو .ىكلا س وتب ةنئالا ةرادإلا نكاسملاو يابملا ع ةلودلا كلم تال
ّ

  ةفلا لالخ ةرازولا ن

4,9و ةفدسملا تاراقعلا نم %  24  ى ّدعتي ال ام يأ  ا راقع  1.465   ىوس   طت لامكتسا نم  2010-2019

ّلل  طت ةيلمع  1.774  زاجنإ  2019-2015  ةفلا لالخ ّمت امك  .تاراقعلل رّدقملا ما ددعلا   نم  %

.نمضت تابلط اصوصخب دراولا تاراقعلا

اللا طت قس رياس  الو
ّ

  ع كلا دامتعالا وحن ةرازولا ھّجوت ةلودلا كلمل ةوديلا ت

مدع  إ ىّدأ اّم م  (1)ةنس  112  اوح  نع لقي ال ام   قرغتسس ةيلمعلا هذ نأ رابتعاب يوكلإلا للا

وم  وتحي مل ذإ نّحمو لماش لش  للا ءانب لامكتسا
ّ

  لباقم اراقع  6.311  ع ىوس  2019  ةنس 

  انوع  12  اوحب ھترّدق يذلا ةرشلا تاينامإلا  صقنلا إ كلذ ةرازولا تعجرأو  .راقع  30.000  ةبارق

  ةيفيكلاب يوا ىوتسملا ع  طبضلاب ةينعملا اصملا ليعفت مدع  ع ةوالع  2019  ةنس وم 

.ةمزاللا

نإف تاراقعلا  ف ّرصتلا تايلمع جا ردإ يوكلإلا ّللا حيي نل و
ّ

  ع   ھميمع ّمتي مل  ھ

  آلا جارختسالل ھلالغتسا ةّيوجو رارقإ ّمتي مل  امك  .2016ةنس نم ةيادب ىوس ةوا تارادإلا فلتخم

  ديلا عفر دئاشو دوقعلا ايب نم  فارطألل قوقل ةجتنملا  ام ةصاخو ةرازولا نع ةرداصلا قئاثولل

الإ اغو ص الا دئاشو
ّ

ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو ةركذم تقمب  2017  ةنس نم ءادتبا 

.2018ةنس ىوس ايجردت ھلالغتسا ةواتارادإلاقلطنت مل و.2016روتكأ3خراتب

 عملاراقعلا جاردإ يوكلالا ل لا نمةرصح ةفصبقئاثولا هذ جارختسا بجوتسنل و

ترت  دقف  ايمضت قبس مل لا تاراقعلاب ھتيذغ و  ھنيحت   ماس  امب  ھب
ّ
لالغتسا  رخأتلا نع ب 

  فلم  313و صيصخت فلم  1.266  ىوس ھنّمضت مدع ةواو ةزكرملا اصملا نم يوكلالا للا

فلم  7.000  اوتلا ع لباقم ءارك
ّ

  هاصقأ لجأ   اجاردإب  ةينعملا ةماعلا تارادإلا تدّع فلم  1.700و  

   تايلمع  ةعاتم ست   نود و تاراقعلاب يوكلإلا للا ةيذغ  ةماسملا نود  لاح  اّمم  2016  ةنس

 .اف فّرصتلا

ثؤ ُي نأ  ةلوط تاونس ع ّدتمتس لا ةوديلا تاللا   طت تايلمع    ءطبلا  نأش نمو
ّ
  ر 

تاباسح دادعو امييقتو ةلودلا تالتمم  ةفا رصح نود لوح و  ،يوكلإلا للا ةيلومشو ةقد ع

دتس لا تايلمعلا د دع رابتعالا نع اذخأو ةيلمع  355  او يواسملاو  2019-2015  ةفلا لالخ طتلا تايلمعل يونسلا لّدعملا ع ادامتعا(1)

 .ةيلمع44.000ةلمج نم)2010ةنس ذنم ةزجنملا طتلا تايلمع حرط ّمت(ةيلمع  39.674اوحب ةرّدقملاو طتلا
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نوناقلا نم  27  لصفلا  ھيلمي امك  االتممو ةلودلل ةيلاملا ةيعضولا ةنيمأ ةروصب سكع ةقداصو ةميلس

  ةنس  ھنم  72  لصفلاب  ةدّدا ةينوناقلا لاجآلا   كلذو  2019  يرفيف  13   خرؤملا  ةيناملل  اسألا

  قلعتملا  2019  متس  12   خرؤملا ةيلاملا رزو رارق نم  78  لصفلل اقفو  2027  ةنس  قأ لجأو  ،2022

كأ ةرازولا ّنأو ةّصاخ.ةيداملا ةتباثلا لوصألاب صاا ةلودلا تاباسح رايعم ع ةقداصملاب
ّ

  دوجو ع تد

   ةتباثلا لوصألاب صاا  ةلودلا تاباسح رايعمب امالا نود لوحت نأ اأش نم  ةيعقاو تاوعص ةّدع

كحت طش يذلا  (1)ةيداملا
ّ

  ةنيمأ ةفصب ھمييقت ةينامو ةيساا ةفلا زواجتت ةدمل راقعلا  ةلودلا م

رارغ ع ةدقعملا ةراقعلا تايعضولا نم ديدعلل  ةبسلاب  ،ةتباثلا ةّيداملا الوصأ نمض هدييقت متيل

ذعو ةلودلا ةدئافل يا مكح اأش  ردص لا وأ عازن ّلحم تاراقعلا
ّ

  ةلودلل ةعجارلا كلتو هذيفنت ر

فوتي ال لاو اأش  اقتلا لحارم فوتس مل لاو ةرداصملا تايلمع نمو بناجألا كالمأ نم
ّ

  ىدل ر

.اصوصخبةنّيحمو ةلماش ةمئاق ةرازولا

اللا ف ّرصتلا راطإ و  ،يوكلالا للا ع ةوالعو
ّ
  تقلطنا  ،صاا ةلودلا كلم  يدام 

ثمتملاو ةيمقرلا ةطراا زاجنإ   2017  ةنس ةرازولا
ّ

ةّراقعلا ةلودلا كالمأل ةيفارغج تانايب ةدعاق  ةل

نأ غ
ّ

فوت مدعل ارظن عورشملا اذ لامكتسا ال ّنسي مل ھ
ّ

   ةفلتاو ةيصوصا لاغشألا ةلثمأ ر

  لامعأ نم ةعجارلا تاراقعلا ءانتساب ةيحالفلا غ تاراقعلا بلغأل ةبسلاب  ةيقرولاو ةيمقرلا اغيص

فوتت ال امك .راقع  فالآ  6  اوح ةغلابلاو ديدحتلاو ءاصقتسالا نا
ّ

وم  ةيمقرلا ةطراا ر
ّ

مسد 

.راقعفلأ30اوح ةلمج نم راتك4براقت ةحاسمبا راقع205ع ىوس  2019

اعف ةعاتم نمأت فدو
ّ
  تاباسح دادعإل دادعتسالاو الفلا غ يراقعلا  ديصرلل ةقيقدو ةل 

  للا ليعفت لامكتسال ةوديلا تاللا طت قس  عيفلا  ةرازولا ع بجوتس  ةقداصو ةميلس

  لمعلا  ةرازولا ع نّعتي  امك  .صاا ةلودلا كلم طبضل ةيساسأ ةادأ ھتيلومش نامضو يوكلإلا

.ةيمقرلاةطراالامكتسا عيراقعلا ملاوارألا سق ناويد عم قيستلاب

 ديدحتلاو ءاصقتسالالامعأ   -2.1

دقو  .ةلودلا كالمأ نم نوت نأ لمتا ارألا ديدحت إ ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأ فد

لع  صئاقن  صاا ةلودلا كلم ديدحتو ءاصقتسا لامعأ  تباش
ّ
  مدع و نالا كرت   خأتلاب تق 

.الامعأة رارمتسا

  ةلودلا كلم  توفتلاو ف ّرصتلاب قلعتملا  1918  ناوج  18   خرؤملا  ّعلا رمألا ّصن نلف

نإف  1918  ةنس ذنم ديدحتلاو ءاصقتسالا نا ثادحإ ع  صاا يراقعلا
ّ
الإ كلذ   قالطنالا  ّمتي مل  ھ 

ّ
  

 .ةيدا ملا ةتباثلا لوصألاب صاا ةلودلا تاباسح رايعم ع ةقداصملاب قلعتملا2019متس12 خرؤملا ةيلاملا رزو رارق تقمب رداصلا(1)
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  21             اوح يأ  2012-1991  ةفلا ع  نالا  ثادحإ ةيلمع دتمتل  1991  ةنس  (1)  ةرازولا كرت دع

طخ دادعإ متي ملو    .ةنس
ّ

ثوم تاولوأ دّدحت لمع ة
ّ

لا لامعأل ةق
ّ

  تاحاسملا وأ تاراقعلا ددعو نا

.الامعأ زاجنإل مزلا قاطنلاو ءاصقتسالاب ةفدسملا

نأ  امك
ّ

(2)صاا يراقعلا ةلودلا كلم ديدحتو  ءاصقتساب  صاخ  تاءارجإ ليلد دادعإ ّمت  نلو  ھ

الإ
ّ

  ديدحتلاو ءاصقتسالا  ةلثمتملاوديدحتلاوءاصقتسالا  لحارم وتاءارجإ فلت الاجآ ن ّمضتي مل ھنأ 

 .ةيماتتخالا  رراقتلا ع ةقداصملا رماوأ رادصتساو

 ءاصقتسالا  لامعأ ةءافكو ةيدودرم فعضو  ةقلاعلا تافلملا مكارت ع فوقولا  ّمت  دقو

  ةعجارلا ارألا ديدحت     ةثدحم  (3)ةن  22  لامعأ تماس   نلف  .الحارم فلتخم  لالخ ديدحتلاو

  ام  ا راقع  6.030  ع عّزوتت  راتك فلأ  60  اوح  2019  وم  دودح إ تغلب  ةيلمج  ةحاسمب  ةلودلل

الإ  ،  %  70,78  ةبسب يأ ةيحالف غ ةغبص تاذ راقع4273
ّ

نأ 
ّ

ثادحإ ع ةنس18  قوفي ام  رورم مغرو  ھ

نإف  ،تاونس عبس اادحإ ع   ّرم لا نواطت ةن ءانتساب  ،نالا
ّ

  إ  الامعأ ام يأ لمكتس مل  ھ

 .يالا ارظن عجرمل ارغا لاا ةيدودحم مغر كلذو ،2019مسد رش دودح

فوتت ال  ،ةييحو ةلماش ةدايق  ةحول بايغ  و
ّ

تافلملا نأش ةقيقد تايطعم ةرازولا  ىدل  ر

قوت لا لحارملاو ددعلا ثيح نم ةقلاعلا
ّ

  نود احوتفم افلم  4.020  اوحب ارّدق لاو  لامعألا ادنع تف

  كلذ نم  .افلم  1.820  نايتسالا جئاتن بسح    (4)ةن  12  ىدل ةقلاعلا تافلملا  ددع غلو.الغأ لآم ةفرعم

قوت
ّ
الغأ    دوع   ءاصقتسالا ةلحرم   افلم  479  صوصخ  ةسوسو تسملاو فالا ناب لامعألا تف 

 .1999ةنس إ

طع  لُّ  امك
ّ

 وم   تلصو لاو ةمدقتم لحارم  اغولب  مغر ةلّوطم ةينمز تافل تافلملا ل

   فالا  ن  نم ّل   ةنس ن رشع   و ،ناوقلاو  سوت  ن  نم ّلب  ةنس  23  إ  2019  ةنس

تي  ام و و  سقافصو
ّ
ةيعضولا   ّغ  ةينامإ رابتعاب تافلملاب ةنمضملا تايطعملا نيحت ةرورض  ھنع ب 

لطتي امو  ديدحتلا لامعأ  ةداعإ  ءاضتقالا  دنع و  ةراقعلا
ّ

  نكمي  نا  ةيفاضإ  تادوجمو تاقفن نم كلذ ھب

الإ ةديدج تا ّفلم حتف مدع  (1)تصوأ ةرازولا   ّنأو ةصاخ   ىرخأ تافلم  ةساردل اجوت
ّ
  تايعضو    

طعملا تاّفلملل ةولوألا ءاطعو ةيئانتسا
ّ
نم  تاراقعلا  ع ءاليسالا رطاخم قّمع نأ كلذ نأش نمو .ةل 

.االومشم طبضب قلعتملا1990ناوج11 خرؤملا1990  ةنسل999ددع رمألا بجومب(1)
 .2000يرفيف24 خرؤملاةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو رارق تقمبھيلع قداصم(2)
ل لا ةنارأو ةونم ةيالو ىدع ام ةيالو ّل  ةن لّدعمب  (3)

ّ
يديس ةيالوب ةن ثادحا متي ملو  ا ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأب مايقلاب ةدحاو ةن تف

.دزوب
.ناوقلاو نرصقلاو ةصفقو ةسوسو بقو ةجاو فالاو سقافصو ناوغزو سوتو ترو ةودنج و(4)
 .2019-2018ةفلالالخةينعملا نالا يررقم عمديدحتلاوءانتقإلل ةماعلا ةرادإللةدقعنملا تاسلا رضاحم بسح(1)
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 .ةديدج تاراقع ءاصقتسا  رخّؤُي نأو غلا لبق

متي مل لاو  (2)ديدحتلا لامعأ رراقت  راشإ لاجآ  تفوتسا لا ةدّدا تاراقعلا ددع غلو

لعتي  ةن  ة رشع  ىدحأب  ا راقع  910  اأش  ةيماتتخا  رراقت دادعإ وأ  ا ظفحب  رارقلا ذاختا
ّ

  اراقع  353  ق

.سقافصو سوتو فالا ناباوتلا ع اما راقع  90واراقع160و

ةنس              ذنم ةصاخ نالا لامعأ ةرارمتسا  مدع إ اساسأ ةقلاعلا تافلملا  مكارت دوعو

قوت ثيح .2011
ّ

طع وأ ف
ّ

  عجر و ،تاونس عس  إ  ةسوس ةنل ةبسلاب تلصو  ةفل  ةن  18  طاش ل

فوت مدع  إ  (3)نالا  يررقم  بسح اساسأ كلذ
ّ
تافل ءاضعألا ةرشابم وأ نيع مدع و  لقن ةليسو ر 

ةسائرل ةاضقلا  غ ّرفت مدع  ع ةوالع نواطت ةنب تاونس عبس لاثملا ليس ع  تغلب  ةلوط  ةينمز

  ّنأب  املع ةاضقلا ددع صقنو ةراقعلا ةمكاب لمعلا م دياب لدع لا ةرازو  ھترّرب يذلاو  (4)نالا

لا ءاسؤرةدئافل(5)ةدنسملا ةحنملا
ّ

 .ا رانيد نوثالث ماا ةرشلا اميق زواجتت ال نا 

  توبث وأ تاضاعاب الّصوت مدع لاح و ،ديدحتلا لامعأ متخ  ررقت راشإ لاجآ ءاضقنابو

فوقولا متو .رمأ تقمب ھيلع ةقداصملا متي ايماتتخا اررقت ةنلا ّدع ،الإ ة ّجوملا كلت ةيدج مدع

لعتملا  رراقتلا  هذ  دادعإ  خأت ع لاا اذ 
ّ

ترب ناب  افلم118  هددع امب  لاثملا ليس ع ةق

تارا تقمب نالا  ءاسؤر غ  كلذ  ماسو .(6)ةيدملاو فالاو ةصفقو ةسوسو ناوقلاو

ترت  امو  ةونسلا ةيئاضقلا
ّ
ثأ ام وو  ةما اطاوشأ  ادادعإ  م ّدقت  لا  تافلملا  ةسارد ةداعإ  نم  ھيلع ب 

ّ
  ر

 .امام زاجناقسعونالا لامعأ ةيدودرم عابلس

ةقداصملا نب ةلصافلا ةفلا لوط لّ ءاصقتسالا لحارم فلت ةددحم لاجآ بايغ و

نماتتخا نررقتل ةبسلاب تاونس تس إ تلصو الع ةقداصملا رماوأ رودصو ةيماتتخإلا  ر راقتلا ع

ةّينعملا نالا إ رراقتلا نم ددع عاجرإ إ اساسأ  كلذ  دوعو  .2010  ةنس ةجاب ةن املع تقداص

خأت  و  اف  ةنمّضملا تايطعملا ضع ةعجارمل
ّ

  ةسائر إ ةقداصملا رماوأ  عراشم تافلم ھيجوت  ةرازولا ر

  ةفلا لالخ  ازجنم  افلم  150  تلمش ةن ّيع  ةسارد  ھتّيب املثم اأش  ةيموح رماوأ رادصتسال ةموا

 .ةيالولا زكرمب ديدحتلا لامعأ  ررقت عضو خرات  نم ءادتبإ رشأ ةتس مودت راشإلا ةدم نأ ع1918ناوج18 خرؤملا علا رمألا نم6لصفلا صن(2)
.نالا يررقمل ھجوم تايطعم بلط(3)
لامعأل نغرفتم اونوي نل ننيعملا ةاضقلا  2012-2011  ةيئاضقلا ةنسلا نم ةيادب  ھّنأ  ھيف دافأ  يذلا  2011  روتكأ خراتب  1137  ددع لدعلا رزو بوتكم  (4)

ةماعلا ةرادإلا ةركذم  تراشأ و  .نالا ةسائرل  2000-1999  ةيئاضقلا ةنسلا لالخ  اوغّرفت ضاق  20  نأو املع  .اموي رشع ةسمخ ل ةدحاو ةرم الإ نالا

لمعل ةيفا غ ةدم  و نموي تالاا قأ و رشلا  موي نالا لمعل" صصخي اقلا نأ  2018  توأ  2  خراتب  5347/د ددع ديدحتلاو ءانتقالل

."تادؤم ةساردو دوشلا عامسو ةيتكم لامعأو ھجوت نم ةنلا
 .1995روتكأ30 خرؤملا1995ةنسل2151ددع رمألاتقمب(5)
  تايطعم نالا اب رفوت ملو .ةصفق ةنب ديدحتلا ةلحرم الصو نافلمو راشإلا ةلحرم الصو نافلمو يماتتخإلا ررقتلاةغايص ةلحرم تلصو تافلم عرأ(6)

 .اسارد ةداعإ تمت لا تافلملا الصو لا لحارملا صوصخب
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.ارش18و رشأ10نب حوارت سقافصو سورع نو ةودنج ناب افلم18  خأتلا لمش و.2014-2019

طع    ع ةوالع
ّ

ةموا ةبيكرت ع ةلخدملا تاليدعتلل ارظن ةقداصملا رماوأ ع شأتلا تاءارجإ ل

.2017-2016نس لالخ

ترتو
ّ

ةقداصم رمأ  89  ردص ذإ  ،ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأ  قس عجارت  ةّيعضولا هذ نع ب

1.507  تلمش  ةقداصم رمأ  142  لباقم  2019-2011  ةفلا لالخ  اراقع  849   ّصخت  ةيماتتخا رراقت ع

.2010-2005ة فلا لالخ اراقع

لا تاراقعلا ديدحتو ءاصقتسا ع ّصني يذلا  1918  ناوج  18   خرؤملا علا رمألل  افالخو

اّيكلم تع  تاراقع نأش رماوأ  رادصإ  2019-2014  ةفلا لالخ ّمت ةلودلا كالمأ نم نوت نأ لمتحي

لعو  ةلودلل ةتباث
ّ
  هايملل يمومعلا كلملل ةعات ضارأ تسو ةمّمؤملا ةيحالفلا ارألل نعات نراقع تق 

  سابحأل ةعات  ا راقع  21و ياب دمحأ كالمأ ةرداصم بجومب ةلودلل  ةعجار  سورع نب ةيالوب  ا راقع  36و

  6.178  اوحب ترّدق بجوم نود ديدحت فراصم ام  12  صوصخب ةرازولا تدّبكتو .ةصاخو ةماع

.ا رانيد

لا ززع نامض   ةرازولا  ع  نّعتو
ّ

اللا ة ّرشلاو ة ّيداملا تاينامإلاب نا 
ّ
عرسب  ةليفكلا  ةمز 

خدتملا فارطألا فلتخم عم قيستلا دزم و ةقلاعلا تافلملا  تبلا
ّ

ءاصقتسالا تايلمع راسم  ةل

.اقس  عيفلل ديدحتلاو

 الفلا غ يراقعلا صاا ةلودلا كلمل ةينوناقلا ةياما  -2

  رارقتسا نامضلو ةييعلا قوقا ةيام عجنألا ة ّينوناقلا ةيلآلا  (1) ي راقعلا ليلا   تع

ةيدودحم    ع   اساسأ  فوقولا   ّمت دقو  .(2)ةييعلا قوقا ةلجم نم  307و  305  نلصفلل    اقفو  ة ّيكلملا

.ةزجنملا ليلاتايلمعوبلاطم

ا  دقو
ّ
مدع   يراقعلا ليلا لاجم  ةرازولا فرط نم دمتعملا يامولعملا ماظنلا  مس 

فو ُي  ال  ثيح  ةّيلاعفلا
ّ

ةماعلا ةرادإلا  لغتس نلف .ضرغلا   ةنّيحمو  ةلماش  تايئاصحو تايطعم ر

الإ ةيمالعإ  ةقيبطت  1994  ةنس ذنم  ةلودلا تاعال
ّ

  ليلا اياضق  جاردإ   عورشلا متي مل ھنأ 

  قوقا نايو ھكلام نيعتب ةينوناقلا ھتيعضو رصحو ةقدب ھتحاسمو هدودح طبضب كلذو راقعلل ةينوناقلاو ةيداملا ةلال اتيثت يراقعلا ليلا  تع  (1)

.ةراقعلا ةيكلملا ناويد فرط نم كوسمملا يراقعلا للاب ھل يراقع مسر ةماقو ايبارت  ةصتا اعورفو ةراقعلا ةمكا فرط نم ھيلع ةبترملا ةييعلا

رارق تقمب ( يرابجإ يراقع ليو )ةراقعلا ةمكا إ عملا ھمدقي بلطم تقمب( يرايتخا يراقع لي نعون إ  يراقعلا ليلا  مسقنو

.)لدعلاب فلملا رزولا نم
ل" نأ ع    305  لصفلا صني ثيح  ةقحاللا صوصنلاب امامتو احيقنت مت  امك  1965  يرفيف  12   خرؤملا  1965  ةنسل  5  ددع نوناقلا تقمب ةرداصلا  (2)

امم زواب كّسمتي نأ نا ّيأل سلو مّسرملا قا ع نمزلا رورم يرس ال" ھنأ ع  307  لصفلا  صنو  "يراقعلا للاب ھميسب الإ ن ّوتي ال يع قح

. "ھتدم تلاط
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  ةيضق  399  ىوس2019  مسد  دودح إ  لمش  ملو  2017  ناوج رش نم ةيادب ىوس الآمو اعوضومو

لملا  لبق  نم مّدق  ابلطم  1.035  اوح لباقم
ّ

  ةفلا لالخ  (1)ةراقعلا ةمكحملل ةلودلا  تاعاب  ماعلا ف

صوصخب ةرّركتملا اابلطل  ةوا تارادإلا  ةباجتسا مدع إ  ةرازولابسح كلذ عجر و  .2014-2019

   ةعاتمو  فّرصتلا   ست نود  لوحي  نأ ھنأش نم اّمم  .ماحألا نم و ليلا اياضق    لآمب اّدم

 .اأش تايئاصحإفوت وليلا بلاطم

   ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأب ةلومشملا تاراقعلا لي  بلاطم ميدقت   ةرازولا  قلطنت مل و

لع و  .1994  ةنس ذنم ةيماتتخالا رراقتلا ع ةقداصملا رماوأ رودص مغر  2006  ةنس ىوس
ّ

  %  33,5  تق

  ةف  ذنم اأش ةقداصملا  رماوأ تردص تاراقع  2019-2014  ةفلا لالخ ةم ّدقملا ليلا بلاطم  نم

  ىوس  2019  ةنس وم إ  ةمدقملا ليلا بلاطم لمش مل امك  .ةنس  23و  تاونس  رشع  نب تحوارت

  .%82ةبسب يأةيحالف غ ةغبص يذا راقع  7342اوحنم  اراقع1.190

  نأو لاجآلا عرسأ   تاراقعلا هذل ةينوناقلا  ةياما فوت نود لوحي نأ  كلذ  نأش  نمو

  .(2)ةيكلملل بسكملا مداقتلا لاجأ نارس مامأ ةصاخ   غلا ةدئافل ليلا  وأ  ءاليسالا رط اضّرع

  المش تاراقعل  ةرايتخا لي بلاطم معفر  رثإ  صاوا ةدئافل ةيضق  22   مكا مت كلذ نم

لعو  .ةلودلا  تاعاب  ماعلا فلملا ةضراعم مغر كلذو  ديدحتلاو ءاصقتسالا لامعأ
ّ

كلذ ةمكا  تل

   تاراقع  ليب تضق  2019و  2018  نس تردص ماحأ ةعرأ  ّنأ ركذي امك  .ةيكلملل ةبسكملا ةزاياب

رودص نم  ةنس  16و تاونس تس نب تحوارت ةّدم  رورم دع ليلا بلاطم اومدق ننطاوم ةدئافل

  .ديدحتلا لامعأ عةقداصملا رماوأ

تاراقعلل ةينوناقلا ةياما لفكي  مل ةيماتتخالا رراقتلا ع ةقداصملا رماوأ رودص نأ  امك

  نم %  24  ھتس ام  2019-2006  ةفلا ل الخ ةلوبقملا ليلا بلاطم   ّدعتت مل  ثيح  الي نامضو

ةيحالفلا غ  ةددا تاراقعلا  نم  %7  زواجتي ال ام وو  ابلطم  1190  اددع غلابلا  ةمدقملا بلاطملا

   تبلا تاءارجإ لوط   إ اساسأ  كللذ  ةلودلا تاعال ةماعلا ةرادإلا  تعجرأ و  .ا راقع  4.273  ةغلابلاو

12  لصفلا ةي  صوصخب  (1)ااضق ھقف رارقتسا مدع و  ةّراقعلا ةمكا فرط نم ليلا بلاطم

 خرؤم  1964  ةنسل  3  ددع موسرم(   يرابجإلا   يراقعلا ليلا صوصخب ةلودلا قح  حراصتلاو ةرايتخالا ليلا بلاطم ع   ضاعالا  رابتعا نود  (1)

فوتت ال لاو  )2017  يرفيف  6   خرؤملا  2017  ةنسل  6  ددع نوناقلا تقمب ھمامتإ مت امك يرابجإلا يراقعلا ليلاب قلعتملا  1964   يرفيف  20
ّ

تايئاصحإ ر

 .اصوصخب
.ةييعلا قوقا ةلجم نم46و45نلصفلل اقبط(2)
رارقتساع)09/2010 /25خراتب40301ددع يد ملايقعتلا رارقلا عھيفدنسايذلاو(2018مسد5خراتب51532ددع مكا   صيصنتلا مت(1)

  قبس ھنأ مغر  كلذو . "غلا هاجت ةقلطملا ةيا ھل سل  1918  ةنسل  علا رمألا نم  12  لصفلا ھب ءاج ام نأ تعا" يذلا    ةراقعلا ةمكا ءاضق ھقف

  اياضق عفر غلل نكمي ال  12  لصفلاب ھيلع صوصنملا لجألا رورمب نأ ھيف تتعا  2016  ةنس  ةعمتا ارئاودب اييقع ارارق تردصأ نأ بيقعتلا ةمك

   .لي
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  هذل ةيقاقحتسا ىوعد وأ لي بلاطم  لبقت ال ھنأ  ع   ّصني  يذلا  (2)1918  ةنسل علا رمألا نم

  .ةقداصملا رمأ رودص نم نتس هاصقأ لجأ رورم دع تاراقعلا

  ديدحتلاو ءاصقتسالا   ةءافك  نم ّدحي نأ ءاضقلا مامأ  ةقداصملا رماوأ  ة ّي ُ فعض نأش نمو

  963  هردق ام  2018-2014  ةفلا لالخ تغلب ديدحتلا تاقفن ّنأب املع   ىودج نود تاقفن ةلودلا دّبك و

  .د.أ

  2.208  لي بلاطم  2001ةنس ذنم  ميدقت  ،ةرادإلا نكاسملاو يابملا لي صوصخب  ّمت و

  ةنس ذنم  ّمت نلو  .ةلودلا ةدئافل  ام  %  59  ليب  مكا مت  (3)راقع فلأ  13  ةبارق  نمض نم  اراقع

3.015  غلابلا اعومجم  نم  %  90  ةبارق  لثمي ام يأ  ةيئادتبا ةسردم  2.714  لي بلاطم ميدقت  1993

الإ
ّ

نأ 
ّ

  نم  %  66          لداع ام وو ةسردم  1.991  ىوس ليب مكا  2019  مسد دودح إ  ّمتي مل ھ

 .سرادملا ةلمج

فعض إ  ةينعملا تاراقعلا ددع ةنراقم  ليلا  بلاطم ميدقت ةيدودحم ةرازولا تعج رأ نلو

ةفلا لالخ  ةرازولا ةينام عورشم  ةحقملا تادامتعالا نم %  60   ّدعتت مل لا  ةدوصرملا تادامتعالا

الإ  ،2014-2018
ّ

نأ 
ّ
  مل نح   2018  ةنس ىوس  ضرغلل  ةدوصرملا تادامتعالا ةفا كالسا متي مل  ھ 

  .د.أ158ةميقب كلذو  %60  ھتس ام  2017-2014ةفلا لالختادامتعالاكالسالّدعم ّدعتي

  إ  اساسأ  كلذ دوعو .%  20  ةبارق ضفر ّمت  اصحفب مايقلا ّمت  لي  بلطم  60  نمض نمو

فوت  مدع
ّ
ثوحبلا  زاجنإ  ةوا  تارادإلا  ّلوتت مل ثيح  راقعلل ةيقاقحتسالا ةلاا لوح تاد ّؤم ر 

  كلذ نم   ةلودلا  تاعاب  ماعلا فلملا  الطي لا  (4)ليلا بلاطمب ةينعملا تاراقعلا لوح  ةيناديملا

   (1)ةلسارم  12  ھيجوت  ّمت  راقع لوح  تاداشرإ بلطل  نتس  ةّدمل  سوتب ةوا ةرادإلا  ةباجتسا مدع

  . يوا ىوتسملا ع لمعلا مإةوا تارادإلابسح كلذ عجرو ةروذملاةرادإلا إھنأش

كأتلل ةمز اللا ثاحبألاب مايقلا مدع نأش نمو
ّ

تي نأ  ةّينعملا تاراقعلا ةّيكلم  نم د
ّ
ةراسخ ھنع ب 

نرصقلاب ةحالفلل ةوا ةيودنملا فرصت تحت نرادإ ننكسم  لي مت كلذ نم ،تاراقعلل ةلودلا

لعو غلا ةدئافل
ّ

 .ھضاعال تادؤمةلودلاتاعابماعلا فلملا فوت مدع امكحةراقعلاةمكا تل

هردق لجأ  كلذو الي  بلطم ميدقت وأ اقاقحتسا ىوعدب مايقلا زوجي اديدحت عقو  لا تاراقعلا "  1918  ةنسل علا رمالا نم  12  لصفلا صن(2)

  ماع هردق يمكت  لجأ حنمي ماع هردق يذلا يوناقلا لجألا  مدقملا ليلا بلطم ضفر اذإ سرلا دئارلاب ديدحتلا ع ةقداصملا رمأ رش خرات نم ماع

. "قاقحتسا ىوعد وأ لي بلطم ىدأ كلذ د ع لبقي الو يراقعلا نوناقلا نم37لصفلا قبط رظنلا تاذ ةمكا ىدل قاقحتسالا ىوعدب مايقلل اضيأ
فوتملا تايطعملا كونب بسح(3)

ّ
.ةرازولا ىدل ةر

 .ةييعلا قوقا ةلجم نم324لصفلل اقفو ةيلآ ةفصب ةلودلا تاعال ةماعلا ةرادإلا الع ضع لاو صاوا فرط نم وأ ةرازولا فرط نم ةمدقملا(4)
.ةقباسلا تالسارملاب كذت تنمضت لاو2019مف ون19  خراتب6796/د ةلسارم(1)
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ذع  إ ليلا بلاطم ضفر عجري  امك
ّ

  وأ ماداش ةمكا  مامأ ءالدإلل دوشلا راضحإ  ر 

  لالخ ضفر  رارغ ع  ام ب وأ  صالا تال وصوب ةمكا   ّدم    خأتلا و  ليلا ميلاعم عفدب

  صوصخب    (2)لي بلاطم ميدقت مت  امك  .لي بلطم  17و  16  اوتلا ع  2019و  2016  نس

  .ةلودلا ةدئافل يراقعلا للاب ةمسرمايكلمنأ مغرتا راقع

ترتو
ّ
  ةبسلاب ةريدقتلا اميق تغلب  ةيفاضإ فراصم  ةلودلا ليمحت  تايعضولا هذ نع ب 

  .د.أ13اوح هالعأ ةروذملا ةلثمألل

  ميدقت  قس   عيفلا  ةرازولا  ع  بي  ،صاا ةلودلا كلمل ةينوناقلا ةياما نمأت دصقو

ةرورض ع ةوالع  .ضرغلا      ةلخدتملا فارطألا فلتخم   عم  قيستلا دزم و  تاراقعلا  لي بلاطم

لولا داجيو  ةلودلا ةدئافل ليلا  بس فعض  ّلظ   ديدحتلاو  ءاصقتسالا ةيلآ   ىودج ةسارد

.لاا  تاوعصلا زواجتل ةينوناقلا

  الفلا غ صاا يراقعلا ديصرلا معد  -ب

  ةلودلا كلم  معد تايلآ نم ماعلا كلملا نم صاا كلملا  رارجناو  ةضواعملاو  ءانتقالا تع

الإصاا
ّ

نأ 
ّ

 تاراقعجارخإمت ھنأع ةوالعتاضواعملاو تاءانتقالا ميسجت  خأتع فوقولاّمت  ھ

.ةصاخ فارطأةدئافل عفانم قيقحتل صاا ةلودلا كلم  اجامدوماعلا ةلودلا كلم نم

ةضواعملاو  تاراقعلا ءانتقا  -1

ءانتقال ةلودلا   ؤجتلت  ةيمومعلا عراشملا زاجنإل اساسأ ّلغتس يراقع ديصر فوت  دصق

لعتت  ةنّيع ةسارد تزرفأ دقو  .صاخ راقع  ةلودلا كلم ع  راقع  (3)ةضواعمل وأ  تاراقعلا
ّ

  14  ءانتقاب ق

ثمي ام يأ  د.م  20  ةميقب  2019-2014  ةفلا ل الخ  ا راقع
ّ

ةزجنملا  تاءارشلل ةّيلما  ةميقلا  نم  %  27  ل

   ذإ ،ءارشلا ةّيلمع ميسجت تاءارجإ اقرغتس لا ةدملا لوط  ،د.م  74,5  اوح ةغلابلا و ةفلا سفن لالخ

ّرقم نم لل  تصّصخ   تاراقعو سورع نو ةونمب نميسقت ءانتقال ةبسلاب لاثملا ليس ع تحوارت

.ةّينعملا عراشملا زاجنإ  خأتلا إ تّدأو تاونس  10و ثالث نب  ةيلابمرقو ةسوس ةيئادتب الا ةمكا

رقمل ةبسلاب ركذلا ليس ع  تقرغتسا لا  ءارشلا نمث ديدحتل ضوافتلا تاءارجإ لوط إ كلذ دوعو

.تاونس سمخ قوفي ام كسلل ةراقعلا ةلاولا عم ةسوس ةيئادتبالا ةمكا

صاول ااضتقمب تدنسأ تاضواعم نامث  2019-2014  ةفلا لالخ ةرازولا تزجنأ  امك

 .1145و8492  و59227و54510ددعليلا بلاطم(2)
لعتملا1990ناوج11 خرؤملا1990  ةنسل999ددع رمألا نم لوألا لصفلا(3)

ّ
 .ةلودلا كالمأ ةرازو تالومشم طبضب ق 
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ةميقلا  قرافلا عو د.م  2  ةميقب ةصاخ تاراقع ع لوصا لباقم د.م  4,5  اميق غلبت ةيلود تاراقع

  لامكتسا لبق  الالغتساو ا زّوحتلاب تاراقعلاب ةعفتنملا ةّيمومعلا تاا تماق دقو .د.م  2,5   غلابلا

  يوناثلا دعملاو ع دمب بقارملا بصملا زاجنإ عراشمل  ةبسلاب تقلطنا لا ةضواعملا تاءارجإ

تدتماو  1994  ةنس ذنم  سدارب ةيجولونكتلا تاساردلل اعلا دعملاو ةنايلس يرادإلا لاو ةوع

نع ثحبلا وأ ةراقعلا ةيعضولا ب ّعش إ اساسأ كلذ دوعو .ةنس  24و  ةنس  12    نب تحوارت ةف  ع

  ريدقت صوصخب فالتخالا وأ  ةرازولا اصم  فلتخم  نب  قيستلا ةيدودحم وأ ةضواعملاب عم ود راقع

.تاراقعلا ةميق

 دوقع ماربإ تاءارجإ لامكتسا  لبق ةيمومعلا عراشملا زاجنو تاراقعلاب زّوحتلا نأش نمو

  .رارضألا نع ضوعتلا فراصم ةلودلا ليمحت ةينامو غلا اصم نم ّسملا ھنع بتي  نأ  ةضواعملا

  عفر إ  ھكلامب  ىّدأ  ةضواعملا دقع ماربإ لبق  راقع  تايافنلا  فرصتلل ةينطولا ةلاولا   زّوحت ّنأ ركذو

  عملا عس ملو  د.أ  230  ھتميق امب  2014  يام  21  خراتب  ھتدئافل مكحو  رارضألا نع ضوعتلل  ةيضق

  ھنم ھنيكمت مت يذلاو  (1)ھنيع ود راقع ع لوصل طغضلل ھلغتسا امنو مكا  كلذ ذيفنتل

  .2018يفناج2  خراتب ةضواعم دقع تقمب

ليطع يدافتو اعم نلماعتملا قوقح ع ةظفااو ةلودلل يراقعلا ديصرلا معد دصقو

ت ةيمومعلا عراشملا
ُ
خدتملا فارطألا فلتخم عم قيستلا دزم ع لمعلا إ ةرازولا  د 

ّ
نم ّدل ةل

.لاا  ةينوناقلا تاءارجإلاب ديقتلا ةرورض وةضواعملاو ءارشلا دوقع ماربإ  خأتلا

 ّصااةلودلاكلمب جامدإلاو ّماعلا ةلودلاكلمنم جارخإلا-2

ثم ُي
ّ
  إ  فدو  صاا ةلودلا كلم معد  تايلآ نم ةّيلآ ماعلا ةلودلا كلم نم ءازجأ جارخإ  ل 

ّل  نكت مل جارخإلا تايلمع  نأ غ  ةيداصتقا  ةغبص تاذ  عراشم  ةّصاخ  زاجن و  ةيمنتلا  ةماسملا

وتت  ةصاخ  تاجةدافتسا لّ دقو .ةّماعلا ةصملا قيقحت إ فد تالاا
ّ
  ةل ودلا كلم لالغتسا  

كمي تامزللا ماظن نأ  نم مغ رلاب   جارخإلا  تايلمع  نم  تامزل تايقافتا راطإ  ماعلا
ّ

  عراشم زاجنإ نم  ا 

  دض ناب إلا  ةمزاللا  تاءارجإلا  ذختت مل  ةرازولا نأ  ع ةوالع  ھتغبص  ع  ةظفاا  عم  ماعلا كلملا ع

لالغتسا   صيخرت ع  لصح نأو رمثس مل قبس نل و    ھنأ  نأشلا اذ  ركذو  .ھتامالاب ّلخأ نم

  تسملاب ةيالولا رقمب ةدقعنملا لمعلا ةسلج رضحمو  2016  مفون  2  و روتكأ  20  خراتب ةراقعلا تايلمعلل ةراشسإلا ةنل  254  ددع ةسلا رضحم  (1)

  نم نامرح ةمارغ بلط عم ررضلا مرغ  ةيضق ميدقت عم )...( مكا ذيفنت وتس كلذ فالخ " ھنأ دافأ يذلا  راقعلا كلام عم  2015  متس  30  خراتب

. "ةسوس تايافنلا  فرصتلل ةينطولا ةلاولا
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نإف  ةنس نعرأ ةدمل ةحالفلاب ةفلملا  ةرازولا  نم  ياغلا ةلودلا كلمل عات راقعل  (1)ةمزل
ّ
2006  ةنس    ّمت  ھ 

  2010  ةنس  ھتدئافل  ھيف توفتلاو  صاا ةلودلا كلمب  ھجامدو  تاراتك  ةثالث  مي  ھنم ءزج  (2)جارخإ

  زاجنإب رمثسملا  مالا  مدع ةروص  ضرألا عاجسا  ع دقعلا   ّصن نل و  .(3)د.أ  44  ةميقب  ةنكارملاب

الإ ،ھئاضمإ خرات نم تاونس ثالث لجأ  عورشملا
ّ
   ىوس  كلذب ھمالا نم تثتلا ّلوتت مل ةرازولا   ّنأ   

الإ  عورشملا زاجنإ  ھعورش  مدعل  ابت  ھل  ھّجوت مل و  .2019  سرام
ّ
   .2020  ناوج رش                 لالخ   

نأةرازولا تدافأو
ّ
لملا ةرازولا عم قيستلاب مت ھ 

ّ
.عملا راقعلا عاجسال رمأ عورشمدادعإةحالفلاب ةف 

لعتملا اررقت   الوانت  نأ  تابساا  ةمك قبس تايعضول ةبسلاب نأشلا  و  كلذك و
ّ

ق

راقعلا  جارخإ  2007  ةنس لالخ   ّمت نل ثيح  ةلصاوتم تلازامو  (4)حاسلا طرشلا ةئيو ةيامح ةلاوب

تماق  ةصاخ ةكرشل ةراقعلا  ةيعضولا ةوسل  (5)نندم ةيالو نم ميجأب يرحبلا يمومعلا كلملا نم

  لا  (6)لمعلا ا يراا بتالا و نناوقلاب دّيقتلا نود يرحبلا يمومعلا كلملاب يفرت ءاضف ديشب

  راقعلا ل الغتسا تلصاو ةينعملا ةكرشلا   ّنإف ،ةمزل راطإ  تايعضولا هذ لثم ةوس متت نأ  تبجوأ

لوت  امك ةينوناق غ  ةفصب
ّ
  مم دقع بجومب ادئافل ةنكارملاب عملا راقعلا عيب ةيلمع مامتا ةرازولا ت 

.2017 مفون ةّرغ خراتب

يراجتلا ءانيملل نتعاتلا ضرألا عطقل ةبسلاب  جامدإ ةيلمع فد مل ،قايسلا سفن و

  معد  إ  (7)2008  ةنس صاا ةلودلا كلمب امجامدإ ةيلمع فد مل لا سوت ةيالو نم يداولا قلحب

  ةرق زاجنإل ةصاخ ةكرش إ  امف  (1)توفتلا لالخ نم غلل عفانم قيقحت  إ امنو ةلودلا كلم

   ةلودلا قلطنت ملو نتروذملا نتعطقلا لآم  تبلا  2019  مسد دودح إ  ّمتي مل و  .ةيحايس

   ةدقعنملا لمعلا ةسلج لالخ كلذ ع قافتالا مغر يرحبلا يمومعلا  كلملل راقعلا جامدإ ةداعإ تاءارجإ

  ةنس ذنم ئاوملاو ةراجتلا ةرحبلا ناويدو لقنلا ةرازو بلطل ةباجتسا  2018  يام  24  خراتب  ةرازولاب

نأ ملعلا عم .(2)2011
ّ

املاو  يداصتقالا  ياضقلا بطقلا ىدل  2019  ةنس وم إ ةراج ةيضق دجوت ھ

.فلملااذصوصخب

 .2005يفناج26 خرؤملا2005ةنسل13ددع نوناقلا تقمب ھحيقنت مت امك تاباغلا ةلجم نم75لصفلا(1)
.2006روتكأ9 خرؤملا2006ةنسل2684ددع رمألاتقمب(2)
 .1994مسد9 خرؤملا1994ةنسل2522ددع رمألا تقمب ھمامتو ھحيقنت مت امك1990متس8 خرؤملا1990ةنسل1431ددعرمألا(3)
2012ةنس نورشعلاو عاسلا يونسلا ررقتلابجردملا(4)
 .2007ناوج4 خرؤملا2007ةنسل1375ددع رمألا بجومب(5)
 .حاسلا طرشلا ةئيو ةيامح ةلاو ثادحإب قلعتملا و1995ةيلوج24 خرؤملا1995ةنسل72ددعنوناقلا نم5لصفلا(6)
  ةيالو نم يداولا قلحب يراجتلا ءانيملاب نتئا يرحبلا يمومعلا كلملا نم ضرأ عطق جارخإب قلعتي  2008  مفون  21   خرؤملا  2008  ةنسل  3621  ددع  رمأ  (7)

 .صاا ةلودلا كلمب امجامدو سوت
.ازجان ھعفد ّمت د.أ855.360هردق مج غلبملباقم2009يفناج21خراتب توفتلا دقع ماربإ ّمت(1)
لعتملا2011سرام13 خرؤملا2011ةنسل13ددع موسرملا بجومبامنتقا لا ةكرشلا ةرداصم دع(2)

ّ
مت امكةراقعو ةلوقنم تالتممو لاومأ ةرداصمبق

 .ھمامتو ھحيقنت
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لوت ةصاخ ةكرش نأش   2020  يرفيف رش دودح  إ ءارجإ ّيأ ذاختا ةرازولا   ّلوتت مل امك
ّ
ت 

ةلودلا كلم  اجامدو يرحبلا يمومعلا كلملا نم اجارخإ مت  2م  11.651  ةحاسم  ءانتقا  2010  ةنس ذنم

  امالا ع   ّصني توفتلا دقع نأ نح   عورشملا زاجنإ  نم  2019  ةنس وم  إ  ھتت مل  ثيح  صاا

ديدمتلا  (3)2017  ةنس                   ةرازولا نم تبلط اأو املع ،ھئاضمإ خرات نم تاونس ثالث لجأ  كلذب

  3   الإ ءانبلا ةص خر ديدجت نم اكمت مدع ام ااج لا تاوعصلل ارظن  تاونس ثالثب لاجآلا هذ 

.2017متس

كلم نم تاراقع جارخإ رارقإ دنع  ةصتا اصملا لبق نم ةماعلا  ةصملا بيلغ نّعتو

  ءازجألا  توفتلا فد جارخإلا تايلمع مايقلا يدافتو صاا ةلودلا كلمب اجاردو ماعلا ةلودلا

نأ امكةصاخ فارطأل ةجرختسملا
ّ

مامالاب نلا نرمثسملا دض ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةرازولا عھ

 .يراقعلا اديصرو ةلودلا كلم معد نّمؤي امب

II-الفلا غ صاا يراقعلا ديصرلا  فرصتلا 

ُ
طبضب قلعتملاو  1990  ةنسل  999  ددع  رمألل اقبط ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو ع

ةدئافل ھصيصخت وأ ھغوس لالخ نم الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلم  فرصتلاب االومشم

 .ھيف توفتلا وأ ةيمومعلا اصملا

كأ نلو
ّ

تاءارجإ عيمج طبضت ةلجم دادعإ ةرورض ع1988ةنس ذنم(4) لوألا رزولا روشم د

الإ  ،ةتشملاو ةبعشملا ةيلاا صوصنلا ضوعتل ةلودلا كالمأ  ف ّرصتلا
ّ

نأ 
ّ

  إ  متي                     مل ھ

  ناوج18                     خرات  ذنم ةموا ةسائر ع لاا ةلا عورشم ع ةقداصملا2019ةنس وم

2018.   

تاراقعلاو عطاقملاو غوسلل ةدعملا تاراقعلا  ف ّرصتلا ةعاجن مدع ع فوقولا ّمت دقو

  ةلودلا تاقحتسم  صالختسا  ةيدودحم و  صاا ةلودلا كلم ع تاءادتعالا دّدع ع ةوالع ةصصا

 .ة ّيفاضإةيلامتادئاع ةلودلا ع تّوف اّمم توفتلاتايلمعقس فعض إ ةفاضإلاب

 الفلا غ يراقعلا صاا ةلودلا كلم غوس-أ

  اّمم  تالالخإ  دوجو عطاقملاو ةراجتلاو ةينكسلا تالا غوسل ةعبتملا تاءارجإلا  صحف  ن ّب

.تاصالختسإلا فعض بناج إاذتاءادتعالانم ايامحو تاراقعلا فيظوت نسح ع ابلس رثأ

 .2017روتكأ9خراتب ةضرع(3)
 .1988يام3خراتب رداصلا37ددع(4)
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 ةراجتلاو ةينكسلا تالا غوس  -1

وتت
ّ

تاذ وأ كسلل ةدعملا تاراقعلا ءارك  اميظنب قلعتملا رمألا نم  27  لصفلل اقبط ةرازولا 

  تاررقم تقمب  ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا فّرصتت  امك  .انصلاو يراجتلا لامعتسالا

  ةعجار تاراقع ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأو ةيلاملا يرازو عم ةمملا ةراطإلا ةيقافتالاو فرصت

تقمب ةبسكملا بناجألا تاراقع عيمجو ةمصاعلا طسو نترامع غوس لالخ نم اساسأ كلذو ةلودلل

 غ وس ةيلمع تباشو  .ةرازولا ةبقارمو ةعاتم إ راطإلا اذ  عضختو ةيسرفلا ةيسوتلا تايقافتالا

لع صئاقن  ةراجتلاو ةينكسلا تالا
ّ
   نغوسملا و ةرازولا نب ةيدقاع ةقالع دوجو مدع  اساسأ  تق 

 .ءاركلا تان ّيع ُم ةعجارم مدعو ةسفانملا لامعإ مدعو

  ةراجتلاو ةينكسلا تالا  غوس تاءارجإ-1.1

فوتت ال
ّ

  نم ةّدعملا ةمئاقلا نّمضتت مل ثيح  ةغوسملا تاراقعلا  ةن ّيحم ةمئاق ع ةرازولا  ر

   راقع  1.000  قوفي ام لباقم بسحف اغّوسم اراقع  498   ىوس تابساا ةمكحم بلطل ةباجتسا افرط

ثوم تاءارجإ بايغ ل ّ ُ  امك  .ةرازولا تاريدقت رخآ بسح
ّ

  ةراجتلاو ةينكسلا تالا غوسب ةصاخ ةق

لعتملا تاءارجإلا دامتعا متي ذإ
ّ

  ةبساا ةلجم نم  86  لصفلاب ةطوبضملاو ةيلودلا تاراقعلا عيب ةق

 .لعلا دازملا  اساسأ ةلثمتملاو ةيمومعلا

  ال لثمألا فيظوتلا لفكت مل صئاقن  ةراجتلاو ةينكسلا  تالا غوس ةيلمع تباشو

  يراجت ءارك فلم  150 ّمضت    ةيئاوشع ةن ّيع صحف زرفأ ثيح ةلودلا تاقحتسم لما ع لوصاو

  ا غوسم  49  ،اراقع  78  لداع ام غاش ةرازولا طرت  ةيدقاع ةقالع بايغ افلم  1.034  نب نم كسو

.دوقع نودب ةيقبلا نأ نح  نقباسلا نكلاملا عم دوقع مدلمم

وم إ ةرازولا ّلوتت مل امك
ّ

  ةلودلل ايكلم تلقتنا  (1) الحم  54  ةّيعضو ةوس  2019  مسد 

  دوقع مارباو املا نرقلا تانيعبس ذنم نقباسلا نكلاملا عم ةمملا دوقعلا ضوع ع1995ةنس ذنم

.ضرغلا ةديدج ءارك

كأ نلو
ّ

وت ع  ةرازولا تد 
ّ

الإ تانّيعملا صالخ ءارك دقع نود  نلغاشلا نم ددع  
ّ

  بايغ نأ 

ةبلاطم ةينامإ نودو ةّيلاملا تاضابقلا فرط نم  ءاركلا ميلاعم ليقثت نود لوحي ةلودلاب مطرت دوقع

  .عازن بوش لاح  اقوقحب ةلودلا

.لانويسانو يلو يرامع(1)
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نأ ركذو
ّ

  دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا ا تماق ىوعد  2016ةنس لالخ ضف ر ّمت ھ

-2004        ةفلا ناونع ةلودلا كلم ع امنس ةعاق ءارك تاّقحتسم صالختسال  0122  ةنس ةيسوتلا

  ملو.قباسلا كلاملا عم  1980ةنس ذنم مم دقعلا نأ ذإ غّوسملاو ةلودلا نب ةيدقاع ةقالع بايغل2012

.2019يام  ىوس فلملاب ةلودلا تاعال ماعلا  فلملا دعتي

  2018  توأ  31   ةرازولا  تماق  ،ةسفانملا لامعإ أدبمو فرصتلا نسح دعاوقل افالخو

لوت ّمث ةيعمج ةدئافل ةنكارملاب ةمصاعلا طسوب ةقش ءاركب ةموا  ةسائر نم تاميلعتب
ّ

 ةداعإ ت

بتكمك الالغتسال ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو تاميلع رثإ ع  2018  روتكأ ةرغ   اغوس

ةماعلا ةرادإلا نم ةرّدقم ةميقك  ا رانيد  10.960  لباقم  (2)ا رانيد  7.535  اردق ةونس ةميقب ةاماحم

ّسمو ةيفاضإ ةيلام تادئاع قيقحت نم ةلودلا مرح ام وو .ا رانيد3.425غلب قرافب يأ ةرازولاب تارابتخالل

لوت ةغوسملا ّنأ ةرازولا تدافأو .صاا ةلودلا كلمب عافتنالا  ةاواسملاو ةيفافشلا يأدبم نم
ّ

  عاجرإ ت

.ا رانيد1.096ةميقب امذب ةدلختم نويد نم ال ىقبت ام صالخب ردابت نأ نود2020يام  لا

لوت امك
ّ

  ةقش  ءارك رارغ ع  ،ةين ءوس نع تاراقع غاش عم ةنكارملاب دوقع ماربإ ةرازولا ت

  2018  ةيلوج  12  خراتب  ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأل ةلودلا بتا نم تاميلعتب    ةنكارملاب نطاومل

  عم  2018  ناوج  28  خراتب ھنأش  ءالخإ رارق رودصو  2011  ةنس ذنم ال  نطاوملا كلذ  ماحتقا توبث مغر

لختملا صالخب  2019  مسد دودح إ ردابي مل ھنأ  ملعلا
ّ

ذيفنت ةرازولا تلّجأ امك .د.أ  23  غلابلاو ھتّمذب د

  لرفأ رش ذنم محتقا نطاوم بغش فكب اقلاو  2016  ةنس ةلودلا ةدئافل رداص  (3)اتسا  مكح

  ةلودلا بتا نم تاميلعتب ةنكارم ھعم ءارك دقع ماربإ دصق كلذو ةلودلا كلم ع ة رغاش ةقش  2013

وتي نأ نود  (1)ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأل
ّ
  فرصت تامارغ عفد  2019  مسد رش دودح إ  

.د.أ12اوحب ةرّدقم

  ةلودلا كلم ع ءاليسالا ع عّ نأ ةفص نودب تاراقع غاش ةيعضو ةوس نأش نمو

كمي الو ةلودلا تاراقع غوس  ةيفافشلاو ةاواسملا يأدبم نم ّسمي نأو صاا
ّ

ع لوصا نم ن 

.راعسألا لضفأ

ع  تغلب تاراقعلل ةيقيقا ةيئاركلا ةميقلاب ةنراقم ةديز ءارك تان ّيعم ةرازولا تدمتعا  امك

ةرامع نئا ل ةيئاركلا ةميقلا ديدحت ةبسانمب تارابتخإلل ةماعلا ةرادإلا ادمتعا لا ارانيد  55  اردق دحاولا عرملا ملل ةيئاركلا ةميقلا دامتعا مت  (2)

.2014روتكأ09خراتب )يلو ةرامع( ىرخأ
 .2016لرفأ27خراتب سوتب ةيئادتبإلا ةمكا نع16/64459ددع ةيضقلا   رداصلا(3)
 .2016روتكأ27خراتب ةلودلا بتا ع ةدراولا تاعويبلاو فرصتلل ةماعلا ةرادإلا  ةركذمب ةقثوم تاميلع(1)
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  ةيئارك ةميق لباقم  1998  ةنس ذنم ةغوسملا ةينكسلا تاراقعلا دحأل ةبسلاب ادحاو ارانيد  لاثملا ليس

 تقاف ةلوط ةفل اعجارمب ةردابملا نود رانيد  1.200  غلبمب1985  ةنس ةيلاملا ةرازو لبق نم ةردقم

وم إ متي ملو .ةنس30تالاا نم ددع
ّ

.تانّيعملاهذ ةعجارمو دوقعلا ديدجت2019مسد 

وتت ال  ،1977  ةنسل  37  ددع  (2) نوناقلا  نم  25و  24  نلصفلل افالخو
ّ

ةكرشلاو ةرازولا نم ل 

غوسملا لالغتسا خرات نم لقألا ع ماوعأ ةثالث م دعو ايلآ ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا

.ا راقع  328  ةرازولا تاريدقت بسح اددع غلابلاو ةراجتلا تالا ءارك تانّيعم ليدع بلط ،لحملل

ةكرشلا ّنأب املع اونس د.أ  6  غلابلا امنس ةعاق ءارك نّعم ليدع ةنس  20  نم كأ ذنم متي مل  ھنأ ركذو

د.أ  12  غلبمب ةعاقلا كلت ناعبي  نراجت نلحم ءاركب نابإلا  كلذل ةرازولا نطفت نود تماق ةغوسملا

ثمي ام يأ اونس
ّ

ةنس ذنم لبقت مل ةّينعملا ةكرشلا  ّنأ ملعلا عم .راقعلا لما ءاركل يونسلا غلبملا فعض ل

(3)د.أ  70  ةميقب عملا راقعلا ءارك نعم  ليدعتلاب قلعتملا ةرازولا بلط   2019  مسد دودح و  2018

.اونس

غّوسملا ادحأل يرشلا ءاركلا نّعم زواجتي ال اراجت الحم  20  ءارك تانّيعم ليدع متي مل امك

(4)تارابتخالل ةماعلا ةرادإلا  لبق    نم اريدقت ّمت  ا رانيد  3.088  ةميق لباقم  ا رانيد  118,735  تاننامثلا ذنم

.2019مفون رش لالخ

الحم  46  ءارك  تانيعم   %  10  ةبسب ةونسلا ةدازلا ع صيصنتلا ّمتي مل  ،كلذ ع ةوالعو
ّ
   

الحم  136  نمض نم  اراجت
ّ
122  ددع  (1) نوناقلا  نم ديدج  16  لصفلل افالخ كلذو  اافلم  صحف ّمت  

.1993ةنسل

وتت ال هالعأ روذملا  1977  ةنسل  37  ددع نوناقلا نم  25  لصفلل  افالخو ،ىرخأ ةيحان نمو
ّ
    

  لصألا ةلاحإ ةروص  ءاركلا نّعم ليدع بلط ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلاو ةرازولا

ةرومل سرلا دئارلاب ةراجتلا لوصألا  ةلاحإ تانالعإ رش نم مغرلاب غّوسملا نم يراجتلا

  .(2)ةيسوتلا

  تاذ تالا وأ تاراقعلا ءارك ديدجت صخي اميف نغوسملاو نغوسملا  نب تاقالعلا ميظنب قلعتملا  1977  يام  25   خرؤملا  1977  ةنسل  37  ددع نوناقلا(2)

  .فرا  ةلمعتسملا وأ انصلا وأ يراجتلا لامعتسالا
 .امنسلا ةعاقل ةيئاركلا ةميقلا ليدعتل2018يرفبف22خراتب تارابتخالل ةماعلا ةرادإلا ھتزجنأ يذلا رابتخالا ررقت بسح(3)
ةينطولا ةكرشلا لبق نم ةفظوملا تاءادألاو تالمحتلا باسحا نود  2019  مفون  12  خراتب تارابتخالل ةماعلا ةرادإلا لبق نم ةددا  ةيئاركلا ةميقلا  (4)

.ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا
  نب تاقالعلا طبضب قلعتملاو1976يرفيف18 خرؤملا1976ةنسل35ددع نوناقلا حيقنب قلعتي1993مسد27 خرؤم1993ةنسل122ددع نوناق(1)

 .ةيمومعلا ةرادالا وا ةفرا وا كسلل ةدعم تال نيكملاو نكلاملا
.ةراجتلا ةلا نم193لصفلل اقفو(2)
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طفتت مل  امك
ّ
ببا عراش نئا ل يراجت لصأل غّوسم ءاركل  2014  ةنس ىوس ةرازولا ن 

   يونسلا  ءاركلا نعم  ليدع  2019  مسد رش دودح إ متي ملو .2010  ةنس ذنم ةمصاعلاب ةبيقروب

  ءارك دنع ءاركلا نّعم ليدع بلط ةرازولل لّوخي نوناقلا سفن نم  20  لصفلا نأ مغر  ا رانيد  3.897  غلابلا

 .رخآ فرطل لا غّوسم

طرفت إ قوسلا راعسأب ةنراقم ةديز تانيعم قيبطت و ءاركلا تانيعم ةعجارم مدع ىّدأو

لوت دقو .ةيفاضإ ليخادم  ةلودلا
ّ

ريدقت ،تابساا ةمكحم نم بلطب ،تارابتخالل ةماعلا ةرادإلا ت

  ةنئا ةراجت تاراقع  سمخو سورع نو ةسوسو سوت تايالو نم لب اينكس اراقع  12  ءارك تان ّيعم

  مسد       رش ةياغ إ ةدمتعملا ةميقلاو ةرّدقملا ةيئاركلا ةميقلا نب ةما قراوف نع رفسأ  سوت ةيالوب

مالا مكلاو ةرشلا دراوملا صقن ّنأب  ةرازولا  تدافأو  .اونس د.أ  89و د.أ  45  اوح اوتلا ع تغلب  2019

.ااوأ  ةراجتلا ءاركلا ميلاعم ةعجارم نود لاح دق تافلملل

تو
ُ
ثومو ةدّحوم تاءارجإ طبضب عارسإلا إ ةرازولا  د 

ّ
  صاا ةلودلا كلم ءاركب ةصاخ ةق

  راقعلل قبسألا كلاملا عم ةمملا ءاركلا دوقع عيمج ضوعتو نغوسملا عم دوقع ماربإ ةرورض ع ةوالع

 .ةرود ةفصب ءاركلا تانّيعم ليدع بلط ةرورض و

 ةغوسملا تاراقعلا ةيعضو ةعاتم  -  2.1

افالخف .انايصو ا دعتلا و ةغوسملا تاراقعلا ةيعضو ةعاتم  ةرازولا صقت لّ ُ

كأتلل ةغّوسملا تاراقعلل ةرود تانياعمب ،ةرازولا موقت ال فرصتلا نسح دعاوقل
ّ

  ةفص نمو ايعضو نم د

  صالخ تالوصوب اوغّوسم رظتس ال لا وأ ةلوط ةينمز ةف ذنم ةغّوسملا ام ةصاخ الغاش

نأ نكمي لا تاءادتعالا إ نابإلا  نطفتلا نود لوحي نأ ھنأش نم ام وو  ،ا ةقلعتملا ءاركلا تان ّيعم

  بلغأ   ءالخإلا تارارق ذيفنت مدع ع ةوالع اأش  ءالخإ تارارق رادصو تاراقعلا هذ لمش

نأ ركذو .تالاا
ّ

طفتلا متي مل ھ
ّ
  ثالث دع ىوس  2011  ةنس ذنم راقع  قح ھجو نود زّوحتلا إ ن 

.تاونس

طفتت مل امك
ّ
وت إ ةرازولا ن 

ّ
 غلل ھئاركب  1998  ةنس ذنم يزمرلا رانيدلاب راقعل ةغّوسم ةثرو 

الإ
ّ

  إ هذيفنت متي مل  2017  ةيلوج  6  خراتب ىوس ھنأش  ءالخإ رارق رادصإ ّلوتت مل و  .2012  ةنس لالخ 

طفتت مل امك .ةينعملا طلسلا  لبق  نم  2019  مسد دودح
ّ

الحم ءانب إ ةرازولا ن
ّ

  ةراجتو ةينكس ت

دحأ ا مّدقت ةياش ءوض  ع ىوس ترب ةيالوب  ءاركلا ھجو ع  راقع نم ءزج ع غلل اغوسو
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  مسد               دودح إ نيدتعملا ّدض ءارجإ يأ ذاختا ّلوتت نأ نود  2017  متس  14  خراتب ننطاوملا

2019.    

درجب موقت ال ثيح ةغوسملا تاراقعلاب دّعتلا  ةرازولا صقت لّ  ، ىرخأ ةج نمو

يابملا ةنايصل جمانرب  2019  -2014  ةفلا لالخ دادعإ  مدع ع ةوالع ةنايصلا بلطتت لا تاراقعلا

(1)لحم  100  نم   كأ ع يوتحت تارامع ةينامث دوج و  مغرو  .ضرغلل تادامتعإ صيصخت مدعو ةميدقلا

خدتلا دتس ةمصاعلا سوتب ةنئا ءاركلل ةّدعم
ّ

  قوقشلاو ةراظلا تاعدصتلا ةاعمو لجاعلا ل

ةيناديم تانياعم ع اءانب  2017  ةنس لالخ زجنملا تارابتخالل ةماعلا  ةرادإلا  (2)ررقت بسح ةقيمعلا

نإف
ّ

  ةمالس دّد نأ ھنأش نم ام وو  2019  ةنس وم إ نأشلا اذ  ءارجإ يأ ذاختا ّمتي مل ھ

  .ننكاسملا

  الحم  68  نأش و امك اغوس  تاوعص ةجاوم إ تاراقعلا نم ديدعلا ةلاح رودت ىّدأو

يام دودح إ ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا نكمتت مل ةمصاعلا سوتب نترامع ارغاش

لالخ تاتب عرأ ءارجإ  اأش   ّمت الحم  20  نمض نم ديحو لحم ىوس ءارك متي ملو .اغوس نم  2020

.2018ةنس

   ةينعملا اصملا عم قيستلاب يدصتلاو  ةغوسملا تاراقعلا لالغتسا ةعاتم ةرازولا  ع  نّعتو

.انايص وادّ عتلاع لمعلاوالمش نأ نكميلا تاءادتعالل

 ةراجتلاو ةينكسلا  تالا ءارك ميلاعم صالختساو ليقثت تاءارجإ  -3.1

  ةعاتمو ليقثت صوصخب  ةيلاملا ةرازوب ةينعملا اصملا و  ةرازولا نب  قيستلا ةيدودحم  لّ ُ

فوت مدع ع ةوالع  ةلودلا تاقحتس م صالختسا
ّ
   اّمم   لوعفملا ةراس ءاركلا دوقع لوح ةنّيحم تايطعم ر 

ثأ
ّ

 .ةصلختسملا غلابملا ةيدودحم  بّسو ةلقثملا غلابملا ة ع ر

6                 خراتب ةرداصلا  (1)ةّيلاملا ةرازول  ةماعلا ةركذملل افالخ و  ،ليقثتلا تاءارجإ صوصخبف

  تانامأ إ تاراقعلا ءاركب ةقلعتملا دوقعلا  ةّراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو  لسرت ال  ،2009  سرام

الاحو ليقثتلا لوادج دادع و  كلذل ةصصا رتافدلاب ايمضتو اف تثتلا ال سيل ةوا لاملا

.اراجت الحم23و ةقش90اوح(1)
  ليلا ةمواقم صخي اميف تاباسح ةيأ ءارجإ نودو رابتخا تادعم لامعتسا نود ةدرا نعلاب تاراقعلا صحفت ع ترصتقا ةارا ةيناديملا تانياعملا  (2)

 .لماا
.ةلودلا كالمأب ةقلعتملا نويدلا صالختساب ةقلعتملا2009سرام29خراتب29ددع ةّماع ةركذم(1)
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نوصالختسالاتاءارجإب مايقللتاضابقلا إ
ّ

.ةيلاملا ضابق إ ةرشابم ءاركلادوقع ةلاحإب يفتكتام

  لاملا تانامأل دوقعلا نم ة لاسرإب ترو ةسوس نم لب ةيلاملا تاضابقلا  موقت نلو

الإ  ،رظنلاب ال ةعجارلا ةوا
ّ

  %80  او يالا عجرملا  لثمت لاو  "لحاسلا نب" ةيلاملا ةضابقلا  نأ 

   ياقرلا هرودل يوا لاملا نمأ ةسرامم نود   لوحي  امم ءارج إلا كلذب موقت ال  ءاركلل ةدعملا تاراقعلا نم

.ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم192لصفلاب ھيلع صوصنملاانبساا تاباسح ع

ءارك  فلم  44  دوجو  "لحاسلا ن" ةيلاملا  ةضابقلاب  ءارك  فلم  136  نم ةنيع ةسارد تزربأ و

ترت ام   وو ةينعملا تاراقعلل  نقباسلا  نكلاملا  عم امم ادقع  22و  غوس  دقع نود
ّ
   صالختسا  ھنع ب 

لعتملا ءاركلا تانيعم
ّ
   قولا باساب  اليتب  ضباقلا  موقي  ةيتقو صالختسا نوذأ  قرط نع ا ةق 

.ةوسلا ليس ع اليقثتو

  ضع  عم  ةيدقاعتلا  اقالع  ءاناب  ةيلاملا تاضابقلاو ةوا لاملا تانامأ ةرازولا ملع ال  امك

"  لحاسلا ن" ةيلاملا ةضابقلاب  افلم  12  ع  فوقولا  2019  مسد وم   ّمت  ھنأ  ركذو نغوسملا

ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا إ  ةرازولا نم  تافلملا ضع ةلاحإ  عو  (2)امد وأ اف توفتلا ّمت تاراقعل

  اينولو نب راقع  رارغ ع  عملا ضباقلا صاصتخا عجرم دع مل لاو اف فرصتلل ةيسوتلا دالبلل

.(3)كروتاتأ لامك نبراقعو

ةيعضو ةعاتم  ةرازولا  نم  2015  ةنسل  211  ددع  (1)رمألا نم عارلا لصفلا تقي نل و

فعض  ل ّ ُ دقف  ،اأش  ةمزاللا ةينوناقلا تاءا رجإلا ذاختا دصق  ةغّوسملا تاراقعلا  تاصالختسا

  تاراقعلا وسم  راظتساب  يفتكت  ذإ ةيلاملا ةرازوب صالختسالاب ةفلملا اصملا ن و  ايب قيستلا

فوتت  نأ نود  صالا تالوصوب ةراجتلاو ةينكسلا
ّ
  بجاولا غلابملا لوح  ةن ّيحم تايطعم ادل ر 

  ةنّمضم  ءاركتافلم  نم  ةنّيع ةسارد  تزربأ  ثيح  صالختسالل اياقبلاو ةصلختسملا غلابملاو اصالختسا

فوتملا كلتو ةيلاملا تاضابق فرط نم ةلغتسملا "قيفر ةمو ظنم"
ّ

 غلابم نب ةما قراوف  ةرازولا ىدل ةر

لختملا نويدلا
ّ

ةوعد مت  ھنأب ةرازولا تدافأ و  .افلم  12  إ    ةبسلاب د.أ  130  اعومجم غلب  نغوسملا  ةّمذب ةد

 . ءاركلا ميلاعم صالختسا ةعاتمو ع الطإلل قيفر ةموظنم إ جولولا نم ةرادإلا نكمت إ ةيلاملا ةرازو

  1988  سرام  7   خرؤملا  1988  ةنسل  13  ددع نوناقلا نم  سماا لصفلا   ّنأ نم  مغرلاو

ةلودلا فارشإل ةعضاا تاسسؤملاو ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا ليثمتب قلعتملا

 .ةنوتزلا عماج نونايفس يديس نو ةردنل عراش و ةقوس باب و روتساب ةحاس ويداولا قلحبةنئا تاراقع رارغ ع(2)
 .2015ةنس لالخةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا إكروتاتأ لامك نب  راقعو اينولو نب  راقعلاب نقلعتملان فلملا ةلاحإ مت(3)
.ةلودلا كالمأ ةرازو ناوعأةدئافل ماعلاو صاا اكلم نم ةلودلل ةعجارلا تاقحتسملا ةعاتمو طبض ةحنم س ةحنم ثادحإب قلعتملا(1)
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الع عقوو  مازلإ  تاقاطب ردصي  نأ  ةلودلا تاعا ب ماعلا فلملل نكمي ھنأ ع  ّصني مكاا رئاس ىدل

ّنإف  ايتقو اذيفنت تاقاطبلا هذ ذفنتو ا فل لا نويدلا صالختسال كلذو لوعفملا ةذفان صت ح

  تاعاب ماعلا فلملا  لسارت  مل  اأ ركذو .ءارجإلا  اذ  امئاد  دّيقتت مل  تاعويبلاو فرصتلل ةماعلا ةرادإلا

  2002  ةنس ذنم  راقع ءارك تانّيعم  صالخ نع تعطقنا  ةيدضاع  ّدض  ةمزاللا تاءارجإلا  ذاختال  ةلودلا

لختو
ّ

نويدلا هذ ضّرع  نأ نكم ُي  اّمم  ةنس  17  دع يأ  2019  ناوج  ىوس   د.أ  460  ھتميق ام  امذب د

فوتت ال و  .ةرازولا نو ايب ةيدقاع ةقالع دجوت ال ھنا  ملعلا عم  .مداقتلل
ّ
دودح إ  ةخ الا هذ ىدل ر 

.صوصا اذ  ةذختملا تاءارجإلا لوح تايطعم2019مسد

لختملا نغوسملا  لبق    نم ةراجتلا لوصألا عيب ع ةينوناقلا لاجآلا  ةرازولا ضع ال امك
ّ

د

2007  ةنس             ةكرش توفت ركذو ةراجتلا ةلا نم  193  لصفلل افالخ كلذو ادئافل نويد  ممذب

لختھنأ مغر يراجت لصأ 
ّ

 .2019مسددودح إ ھصالختسا ّمتي مل د.أ100غلب نيد امذب د

لوت نل و
ّ
لعتي  ءادألل ةونسلا رراقتلا  ءادألا سقل رشؤم جاردإ  ةرازولا ت 

ّ
  صالختساب  ق

نإف  2018  ةنس ةلودلا تاقحتسم
ّ

لع رشؤم   د ا متعا  ّمتو  ءادألا  سقل رشؤمب تاءاركلا دارفإ متي  مل  ھ
ّ
  ق 

   ديدحت  متي ملو.ةراقعلاو  ةلوقنملا  اكالمأ  عيب وأ ءارك  نم ةلودلل ةعجارلا ميلاعملا صالختسا ةبسب

نو  اونس اصالختسا بجاولا غلابملا  بسح  فادألا
ّ

ةنسلا لالخ  اّيلعف ةصلختسملا غلابملا دامتعا  مت ام

نأملعلا عم.%5ةبسب شما الإ فاضي ةقباسلا
ّ

ختلا ّمت ھ
ّ

.رشؤملا اذدامتعا نع 

وتت  ال  امك
ّ

  ميلاعملل ةلصوحم تافوشكب ةرازولا ّدم ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا  

ةمذب ةدلختملا نويدللو ةلودلا ةدئافل  البق  نم ةغوسملا تاراقعلا صوصخب اونس ةصلختسملا

  ةلودلا كالمأو  ةيلاملا يرازو  نو ايب  ةمملا ةراطإلا ةيقافتالا نم ثلاثلا لصفلل افالخ كلذو نغوسملا

 .ةركألا تادئاع صالختسا ةعاتمبةخألا هذلحمس ال اّممةراقعلا نوؤشلاو

لوت و
ّ
  تاذاذج إ عوجرلا لالخ  نم  تاصالختسإلا ةيعضو طبض ةمكا  نم بلطب ةكرشلا  ت 

الإ ،نغوسملا
ّ

لختملا نويدلا ىوس ديدحت نم  2019  روتكأ رش دودح إ  نكمتت  مل اّأ 
ّ

  989  ةمذب ةد

فوتت ال  امك  .د.م  64,  ھتميق امب  (1)اغّوسم  4.744  ةلمج نم اغّوسم
ّ

ةركألا تاصالختسإ لوح تايطعم ر

   ابب ةنئالا تاراقعلاو   ا راقع  2.986  ابرقت  اددع غلابلاو ترب ةيالوب ةنئالا تاراقعلاب ةقلعتملا

.ا راقع1.758  اعومجم غلابلاو تايالولا

ءارك تانّيعم ناونع ةصلختسملا غ غلابملا  2019روتكأ رش ةياغ إ ةكرشلا ترّدق و

لوت(1)
ّ
10( امد ّمت لاتا راقعلا ددعو )ا راقع2.870( اف توفملا تاراقعلا ددع حرط لالخ نم ةغّوسملاتاراقعلا ددع رصحتابساا ةمكحم ت 

.ا راقع7.645اددع ةغلابلاو  ةانتقملا تاراقعلل ما ددعلا نم )ا راقع21( ةصصا تاراقعلا ددعو  )تا راقع
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لعتت د.م  1,26   ام  ةنس  15  نم كأل دوع  د.م  4,5  ھتميق امب  نترامع  اراقع12
ّ
ةّمذب ةدلختم نويدب ق 

  .ةراج اياضق عوضوم و،9201-2004ةفلاناونع دحاو راقعغّوسم

تو
ُ
ةرازوب   ةينعملا   اصملا  فلتخم عم قيستلا إ ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو د 

  ةينطولا ةكرشلا  كلذك و  عطاقملاو تاراقعلا ءارك تانيعم   صالختساو  ليقثت  تايلمع  ةعاتمل  ةيلاملا

  اطوقسو ةصلختسملا غ نويدلا مكارت يدافتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا

.مداقتلاب

 عطاقملا ءارك-  2

وتت
ّ

الإ اغوس لالخ نم  صاا ةلودلا كلمل ةعاتلا  عطاقملا   فرصتلا ةرازولا 
ّ

نأ 
ّ

فوتت ال  ھ
ّ

  ر

افالخ  كلذو  لالغتسالل  ةلباقلا تاحاسملاو ةيعطقملا  مساقملاو  ةيئاشإلا داوملا  (2)نمام  ةمئاق  ادل

لعتملا رمألا نم عارلا لصفلل
ّ

  نود لاح امم  (3)ةلودلا كلمل ةعاتلا لامرلاو ةراا عطاقم لالغتساب ق

  .اكالسا ديشرتو ةيئاشإلا داوملا نوزخم  مكحتلا نودو يراقعلا ديصرلا نم فنصلا اذ نمثت

  62  لالغتسا  2018  ةنس ةرازولا تياع ثيح عطاقملا ع تاءادتعالا دّدع  كلذك لّو

،ةيالولاب ةيماخرلا عطاقملا نم%  84  لثمي ام يأ  ةفص   نودب  نرصقلا ةيالوب  ةيماخرلا ةرال اعطقم

لوت دقف كلذ مغرو
ّ

  (1)تاتب  ميظنب تماق  نل  ثيح  ام  16  ةيعضو ةوس  2019-2018  نس  لالخ  ت

الإ  ضرغلا
ّ

  وو  . ةتبلا ىودج مدع حرصتلا متي  نأ نود  ديحولا كراشملا  و نا  ةفص نود لغتسملا ّنأ 

  مرحي نأو نيدتعملا عدر نمو تاءادتعالا نم ھتيامحو صاا ةلودلا كلم ع ةظفاا نود لوحي  ام

  .ةيفاضإ ليخادم نم ةلودلا

نلغتسملا مالا ىدم ع فوقولل عطاقملا لالغتسال ةيناديم ةعاتمب  ةرازولا  موقت الو

كلذ ةنياعم ع   تبأد ثيح  .ةلغتسملا ةحاسملاو ةجرختسملا تايمكلا ث يح نم ةيدقاعتلا طورشلاب

طفت  مدع رّسفي ام وو  .ةلغتسملا ةحاسملا  عّسوتلا بلطم وأ غوسلا دقع ديدجت  رظنلا ةبسانمب
ّ

 ا

  نم  د.م  4,5           اردق ةميقب ابعكم ام96.865او  2017-2012  ةفلا لالخ جارختسا  إ  نابإلا 

الغتسم اعطقم  52  نم ةيماخرلا ةراا
ّ

وتت نلو    .نرصقلا ةيالو    قح ھجو نود   
ّ

  ةماعلا ةرادإلا 

الإ  اجارختساب حومسملا تايمكلا   زواجت ةروص  ف ّرصت ةمارغ ديدحت تارابتخالل
ّ

طفتلا مدع ّنأ 
ّ

ن

  ام عيب تادئاع لغتسملا اف عفتنا لا ةنسلا  اصالختساو تامارغلا  ليقثت نمضي ال ناّبإلا  كلذل

  ةلباقلا تاحاسملا ديدحتب ع ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو اسأت ةن ثادحإ ع2018ةنسل963ددع رمألا نم لوألا لصفلا صني(2)

.صاا ةلودلا كلمل ةعاتلا عطاقمك لالغتسإلل
 .2018ةنسل963ددعر مألاب ضّوعملا و2010لرفأ28 خرؤملا2010ةنسل952ددعرمأ(3)
 .2019ةيلوج23خراتب ةثلاث ةتو2018روتكأ18خراتب ةيناث ةتو2018ناوج26خراتب وأ ةتب ءارجإ مت(1)
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تو .قح ھجو نود ھجرختسا
ّ

  تغلب  دق و  .امث ةلودج وأ اأش  ضاعالا تامارغلا ةميق عافترا نع ب

   اليقثت مت د.م2,8  هردق ام  2019-2013  ةفلا لالخ  اعطقم  52  إ  ةبسلاب تامارغلا هذ  ةميق

  بسح  2019  مسد               ةياغ إ د.م  1,8  ام  صلختسا  ةصتا ةيلاملا تاضابقلا تاباسح

 .ةرازولا ىدل ةرفوتملا تايطعملا

  ّنإف اكالسا ديشرتو ةيئاشإلا داوملا نوزخم  مكحتلاو عطاقملا لالغتسا نمثت فدو

  مساقم إ اميسقتو صاا ةلودلا كلمل ةعاتلا ارألاب داوملا  هذ  نمام ديدحت إ ةّوعدم ةرازولا

دصق كلذو ةلغتسملا عطاقملا ع ةرودلا ةبقارملا تايلمع فيثكت نّعتي امك .لالغتسالل  ةلباق ةيعطقم

 .اديصر فاتسا لبق نابإلا  ررضلا جو نفلاا عدرل ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا ذخأ

 الفلا غ صاا ةلودلا كلم صيصخت  -ب

اصملا ةدئافل الفلا غ صاا  يراقعلا  ةلودلا كلمل ةعاتلا تا راقعلا صيصخت  فد نل

  نوؤشلاو  ةلودلا كالمأ ةرازو  ّنإف  ال ةلووملا ماملا ءادأو ااصم س نمأت نم ايكمت  إ  ةيمومعلا

 ةبقارم ليلدب ءاج امل افالخ  ھمدع نم  ةصّصا تاراقعلا لالغتسا ىدم نم تثتلاب  موقت ال ةراقعلا

الإ كلذ إ نطفتت الو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةرازولا اصملل ةصصا ةيلودلا تاراقعلا  فرصتلا
ّ

  

20  دودح إ ةصصا تاراقعلا لالغتسا مدع ةف تلصوو  .الع ةدراولا ضئارعلا  رظنلا ةبسانمب

.ةودنج ةيالوب ةيلخادلا ةرازول صصخم راقع رارغ عةنس

  نأ لبق  صيصختلا بلطت ةّيمومعلا اصملا ّنأ إ تاراقعلا ھتا لالغتسا   مدع بس دوعو

فوتت
ّ
  نم ىرخأ ةيمومع لاي نامرح  إ يّدؤي نأ كلذ  نأش نمو  .عراشملا زاجن إل  تادامتعإلا ادل ر 

 غ ضرأ ع ةماقم ةروم ةيانب  ض ّرع  رارغ ع  تاءادتعالا إ  اضّرعُ نأو تاراقعلا هذ  لالغتسا

  ااوبأ ع  2011  ةنس  ءاليسالا  إ ةيلخادلا ةرازو لبق نم  (1)الالغتسا عقي مل  سقافص ةيالوب ةلم

كالمأ رزو نع ةرداصلا صيصختلا تارارق  ّنأب املع  .ا  ةدوجوملا ةيلا قفارملا ةلازو اذفاونو

  يذلا  ضرغلل راقعلا ل الغتسا مدع ةروص  صيصختلا ءاغلإ  ع  صنت مل  ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا

الإرارقلارادصإخرات نم تاونس سمخ لالخ ھلجأ نمصصخ
ّ

.2017ةنس 

ھصيصخت نكمي اديصر لثمت  لا   وأ ةصصا  ءاضيبلا ارألا ع تاءادتعالا  تد ّدع امك

غ ضارأ ع تالاح  7  ام  2019-2014  ةفلا لالخ ءادتعا ةلاح  27تغلب لاو  تارازولا فلتخم إ

ثمت  تاءادتعالا  ھتا نم  %  77  ّنأ  امك  .ةلم
ّ

فوتت ال و  .تاءانب ديش   تل
ّ
  تاءارجإلا لآم  ةرازولا  ىدل  ر 

 .2010يرفيف3خراتب737ددع صيصخت رضحم عوضوم(1)
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  دح أ  نأ ملعلا عم  ام  تاءادتعا  4  صخي ام  ىوس ةلودلا تاعاب  ماعلا فلملا لبق نم ةذختملا

وت سوت ةيالوب راقع  ع نيدتعملا
ّ
  نأش  رادصإ ّمتي مل و  .2015  يرفيف  13  خراتب ھتدئافل ھلي  

  2019  يفناج  26  خراتب  ديحو  مد رارق  ام  ذّفن  .مد تارارق  4و ءالخإ يرارق ىوس ةروذملا تالاا

 .ةمصاعلاسوتب راقع قلعتي

كأ  نل و
ّ

 ةفّرصتملا تارازولا مالا ةرورض ع ةرادإلا نكاسملا لاغشإ تاءارجإ ليلد د

تاءارجإب مايقلل  ةلودلا  تاعال  ةماعلا ةرادإلا مالعإب يوناق غ لاغشإلا ّنأ ال نّبت امل نكاسملا

ةرادإلا نكاسملاب صاا  درا فد  نيحتو ةعاتملل ةيمومعلا كالمألا طبضل ةماعلا ةرادإلاو اقتلا

وم   ةينوناق غ ةفصب الوغشم انكسم  564  دوجو  فدلا  اذ  صحف   زربأ  دقف
ّ

  صيصنتلا نود  2019  

كالمألا طبضل ةماعلا ةراد إلا  تلاحأ  انكسم  127صوصخب    ىوس  ضرغلا   ةذختملا تاءارجإلا  ع

امكح  36  ر ودصو اأش  ةيضق  42  عفر  ّمت و ةلودلا تاعال ةماعلا ةرادإلا إ افلم  49  اأش    ةيمومعلا

فوتي نأ نود ءالخإلاب
ّ

.ةرداصلا ماحألاذيفنت ىدمو ةعوفرملا اياضقلاو ةلاا تافلملا لآمر

لوت نلو
ّ

  نكاسملا  ةمئاق ةلاحإ  2015  ةنس لالخ  ةيمومعلا كالمألا طبضل ةماعلا ةرادإلا  ت

لملا إ  (2)ضرغلا  ةرداصلا جوراب ماحألاو ةفص نود ةلوغشملاو جتلا ةرازول ةصّصا
ّ

  ماعلا ف

الإ ةلودلا تاعاب
ّ

نأ 
ّ

فوتي ال ھ
ّ

صوصخب تايطعم  ة ّيأ  2019  مسد رش دودح إ ةرازولا ىدل ر

.ةعوفرملا اياضقلالآموةردصتسملا ماحألا ذيفنتل ةذختملا تاءارجإلا

ىدم ةعاتمب  2009  ةنسل  18  ددع لوالا رزولا روشمل افالخ ةرازولا موقت ال ،ىرخأ ةج نم و

فوتت ال ثيح  (1)ادئافل ةصصا تاراقعلا ةنايصب تارازولا مايق
ّ

صيصخت   ىدم لوح تايطعم ادل ر

رارضألا ع فوقولل بخ نيع  ثيح نم ضرغلا  ةذختملا تاءارجإلاو ةنايصلل ةونس تادامتعا

  .ةيّدمالاح ارادإ انكسم  1.456صوصخب ةنايصلاو حالصإلا تايلمع قالطناو تايلوؤسملا ديدحتو

كأتلا و  ةصّصا  تاراقعلا  ةعاتم ماحإ  ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو  ع ب و
ّ

د

  تاءارجإلا ذاختا و تاءادتعالا نم ايامحب اف  ةفرصتملا لايلا مالا ىدم  نم و  الالغتسا نسح  نم

.ةينعملا فا رطألاعم قيستلابنفلاا ءازإ ةمزاللا ةينوناقلا

 صاا ةلودلا كلم  توفتلا  -ج

لعتملا تابساا ةمكحم ررقت  الإ ةراشإلا تمت لاو(2)
ّ

لملا ةرازولا يابم  فرصتلاب ق
ّ

.29ددع يونسلا ررقتلاب رداصلا جتلاب ةف
 فرصتلا ةبقارم ليلدو  ةرادإلا نكاسملا لاغشإب صاا تاءارجالا ليلد تايضتقم قيبطت لوح  2009  ةنسل  18  ددع لوالا رزولا روشم بسح(1)

.ةيمومعلا تاسسؤملاو ةرازولا اصملل ةصصا ةيلودلا تاراقعلا
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   تغلب ةيلمج ةميقب  ةلودلا كلم ع  ا راقع  175   توفتلا  2019-2014  ةفلا لالخ ّمت

لعتت د.م  25  ام د.م  33
ّ

تاراقعلا ةميق تغلو .ةوا سلااو ةيمومعلا عراشملا ةدئافل تاعويب ق

.د.م8ةفلا سفنلالخ اف توفتلا مت لا بناجألا كالمأ نم ةلودلل ةيكلملاب ةعجارلا

  نم  30  لصفلا بجومب صاا ةلودلا كلم ع ضارأ  يزمرلا رانيدلاب توفتلا  مت امك

،2012  ةنسل يمكتلا ةيلاملا نوناقب قلعتملاو  2012  يام  16   خرؤملا  2012  ةنسل  1  ددع نوناقلا

يارمعلا ديدجتلاو بيذلا ةلاو نم ل ةدئافل  ا رايتص  31و  ا رآ  34و  ا راتك  50  اردق ةيلمج ةحاسمب

.ةوا سلاا و ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلاو

   توفتلا قس فعض  2019-2014  ةفلا لالخ  ةزجنملا  توفتلا  تايلمع   رظنلا زرفأ و

ةراقعلا ةيعضولا ةوس عورشم ذيفنت    خأتلا و بناجألا كالمأ نم يأتملا صاا ةلودلا كلم

.صاا ةلودلا كلم ع ةماقملا ةميدقلا ةينكسلا تاعمجتلل

 بناجألا كالمأ نم ةلودلل ةيكلملاب ةعجارلا تاراقعلا  توفتلا  -1

لعتملا  1999  ةنسل  1235  ددع رمألا نم  31  لصفلل افالخ
ّ

ةرازولا موقت  ال ةرازولا ميظنب ق

فوتت ال ذإ  تاراقعلا هذل  ةلماش تانايب ةدعاق كسمت ال امك  بناجألا   نم ةيتأتملا اك المأ  ءاصحإب
ّ
ادل ر 

اف توفتلا قبس دق  اراقع12  ام ا راقع  6.828  نمضتت  تاراقعلل ةن ّيحم غ ةيقرو  تامئاق  عرأ  ىوس

  .2016ةنس لبق

(2)نتيقافتالا تقمب  (1)اراقع  7.645  اوح1984  ةنس ذنم  ةيسوتلا ةلودلا  تتقا  دقو

وأ اغوسملتاراقعلا هذ توفتلا فد كلذو د.م35,7ةميقبةيسرفلا ةموانوايب نتمملا

  إ توفت بلطم  420  ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا تلاحأ  نلو .ةين نسح نع الغاش

نإف2019  -2014ةفلالالخ(3)ةرازولا
ّ

.توفت ر ّرقميأ ام316نأش رادصإمتي ملھ

 ةدراولاتوفتلا بلاطم نم  %2,5ىّدعتيال ام ووادقع  22ةمملا توفتلا دوقعزواجتت مل و

  تزواجت دقو  .  مرادصإ ّمت  اررقم  233  ةلمج نم    اررقم  104  رادصإ    اأش  مت لاو  ةفلا سفن لالخ

ةبسلاب دقعلا ماربإ خراتو ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو إ فلملا دورو خرات نب ةلصافلا ةدملا

.ةديحو ةلاح إ ةبسلاب تاونس5و نتسلاادقع رشع ىدحإل

.تابساا ةمك ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلا نم مدقملا ددعلا1)(
1989مسد2 خرؤملا1989ةنسل76ددع نوناقلاو1985يرفيف  19 خرؤملا1985ةنسل2  ددع نوناقلاب اوتلا ع املع قداصملا(2)
رظنلاب فلت ةن ثادحإب قلعتملا و1992  توأ  15  خرؤملا  1992  ةنسل  1522  ددع رمألا تقمب ةثدا  توفتلا بلاطم  توفتلل ةينطولا ةنلا تت  (3)

  4و  1984  يرفيف  23   ةيسرفلا ةمواو ةيسوتلا ةموا نب ةمملا تايقافتالل  ةعضااو ةلودلا فرط نم ةبسكملا تاراقعلا  توفتلا بلاطم 

  .1989يام
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   خأتلا و  ةمزاللا   (4)قئاثولاب ءارشلا  نبغارلا وأ ةكرشلا ءالدإ  مدعل  اساسأ  كلذ دوعو

  مت  ثيح  ابلطم  105  لداع امل  (6)امتجالا نمثلا نيحتل  (5)نتس  ةبارق  تقرغتسا لا  تارابتخالا زاجنا

  يرازولا سلا  تقمب ةطوبضملا براوضلل اقفو  2018  ةنس دودح إ  1993  ةنس ذنم  توفتلا

  تاراقعلل ةبسلاب  تغلب  رانيد فالآ  3  زواجتت ال ةديز نامثأب  ا راقع  22    1991  يرفيف  27  خراتب قيضملا

  .د443ود120ود34هردق امةنارأو ةجاوتربتايالوباوتلاعةنئالا

قح نم نعفتنملا نامرح  1991  ةنسل  78  ددع(7) نوناقلا نم  3  لصفلل  اقبط  ةكرشلا ّلوتت مل و

  ّمت ام وو .عيبلا نمث اودّدس نأ نود دقعلاب ملّصوت نم رشأ ةعس رورم دع ءارشلا  ةولوألا

خأتلا ةف تلصو دقو .د.م  6,8  اوح اردق ةيلمج ةميقب اراقع103  صوصخب ھيلع فوقولا
ّ

  27  إ ر

  لحم   2015  مفون  18  خراتب توفتلا ّمت امك  .ا راقع  74  صوصخب تاونس  10و راقع صوصخب ةنس

  ھنيحت متي مل يذلاو د. أ  70    غلابلا عيبلا نمثب يشملا مالعإ خرات نم ةنس  12  اوح دع ةودنجب  كس

 .2003ةنس ذنم

متي مل  ،ةيسوتلا دالبلل ةماعلا ةنزاو ةكرشلا نب مملا ضرقلا قافتا ھيلع ّصن امل افالخو

   ةنس  ةيسوتلا ةلودلا امنتقا  نترامعل ةعات ةراقع ةدحو  293  عيب  عورشلا  2019  ةنس وم  ةياغ إ

  نم  1997  ةنس وم لبق  ھعاجسا متي نأ ع  ةماعلا ةنزا نم  ضرق ب  (1)د.م  8,8  هردق غلبمب1994

نأو املع  .عيبلا ليصاحم
ّ

ةرمثم  نكت مل  نت رامعلا ىدحإ   توفتلل ةيمومع ةتب ءارجإ  2009  ةنس ّمت ھ

.كراشم يأ روضح لي مدعل

إ  انايصو ا دّعتلا  بايغ و  تايقافتالا تقمب ةبسكملا تاراقعلا  توفتلا مدع  ىّدأ و

روتكأ لالخ ةكرشلا ا تماق درج ةيلمع رخآ بسح  امد  بّجوتو  طوقسلا إ اراقع160  ادت

  ذيفنت ةيلمع رخآ عجرتو،بسحف ام ةثالث ذيفنت مت مد رارق12ىوساأش  رادصتسا متي ملو.2019

 .2000ةنس إ

  ع  2019  روتكأ  31  ةياغ إ توفتلا تايلمع راصتقا هالعأ ةراثملا تايلاشإلا نع ّرجناو

  . اراقع  7.645  ھعومجم غلابلا بسكملا ديصرلا نم  %  37,5  ھتس ام يأ د.م  42,19  ةميقب اراقع  2.870

لا راظنأ ع ھضرع سيل توفتلا فلم نوتل1992سرام7 خرؤملا ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو را رقبةطوبضملا(4)
ّ

  .توفتلل ةينطولا ةن
لا ھتذختا رارقميسجت (5)

ّ
 .11/2014 /18خراتب ةدقعنملا90ددعاسلجتوفتلل ةينطولا ةن

 .ةيقافتالا ماربإ دنع تاراقعلا ةلودلا ھب تتقا يذلا نمثلا امتجالا نمثلاب دصقي(6)
ةيسوتلا ةموا نب ةمملا تايقافتإلل ةعضااو ةلودلا فرط نم ةبسكملا تاراقعلا  توفتلا طورش طبضب قلعتملا  1991  توأ  2   خرؤملا  (7)

نوناقلاو1985يرفيف19 خرؤملا1985ةنسل2ددع نوناقلا تقمب ا وتلا ع الع قداصملا1989يام4و  1984يرفيف23خراتب ةيسرفلا ةمواو

 .1989متس2 خرؤملا1989ةنسل76ددع
  اجومب مت ىرخأ ةج نم ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلاو ةج نم ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأو ةيلاملا يرازو نب ةراطإ  ةيقافتا  ماربإ مت  (1)

 .ةلودلامسابنترامعلا  فرصتلاب ةخألا هذ فيلت
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كمتلل    (2)ةنس158  ةرازولا قرغتسس   ةينعملا تاراقعلل   يونسلا توفتلا قس لّدعم دامتعاو
ّ

  نم ن

.تاراقعلا ةيقبتوفتلا

تو
ُ
  ةلودلا كلم نم يقبتملا يراقعلا ديصرلا  توفتلا   عارسإلا ةرورض إ ةرازولا د 

  ديدو ةنايصلا فراصم ةلودلا ديبكت بّنجتو اارش نمث ديدسل بناجألا كالمأ نم ال عجارلا صاا

 .ننطاوملاةمالس

 ةينكسلا تاعمجتلا عورشم ةدئافل توفتلا  -2  

  ةلودلا كلم ع ةماقملا ةّينكسلا تاعّمجتلل ةراقعلا ةيعضولا ةوس عورشم راطإ  ّمت

  يموا رمألا تقمب عورشملا زاجنإل فادألا بسح فرصت ةدحو ثادحإ  2000  ةنس لبق صاا

  طاش زاجنإ ةّدم رمألا  اذ  نم ثلاثلا لصفلا دّدح  نل و .2018  ناوج  7   خرؤملا  2018  ةنسل  505  ددع

كمتت مل  ةدحولا  ّنإف  نتلحرم  ع كلذو  تاونس ثالثب ةدحولا
ّ

  ادع ةطونملا ماملا ةفا زاجنإ نم ن

   مل ذإ  ذافنلا ح يموا رمألا لوخد خرات نم ءادتبا ةدحاو ةنس ع ّدتمت لا وألا ةلحرملاب ةنّمضملاو

وم إ  طبضت
ّ

تاعمجتلل قيقد  رصح بايغل  كلذ و  ةوسلاب نينعملل ةيئالا تامئاقلا  2019  مسد 

  مسد دودح إ  اعّمجت  1.246  اددع غلب لاو  صاا ةلودلا كلم ع ةماقملا ةميدقلا ةينكسلا

.انكسم  154.929اوحبرّدقيةوسلابةينعملا نكاسملا ددعنأ ملعلا عم .2019

ةوسلاب ةينعملا تايعضولا نم ددعل تامييقتلاو تاساردلا زاجنإ  ةدحولا تقلطنا نلو

الإ اديقع ةجردل اقبط ايترتو
ّ

كمتت مل اّأ 
ّ

  دادعإب مقت  مل و  .تايعضولا عيم ةبسلاب كلذ زاجنإ نم ن

وم إ  ّمتي مل و   .ذيفنتلا ةمانزور
ّ

  ةلمج نم د.أ  371  ةميقب توفت دقع  159  ىوس ماربإ  2019  مسد 

ثمي  ام يأ اعفتنم  154.929
ّ

كمي  نأ ةوسلا تاءارجإ  ةفا لامكتسا نأش نمو .%  0,1  ةبس ل
ّ

  ةلودلا ن

.د.م  365اوحب ةرّدقم ةيلمج ليخادمقيقحت نم

طع دوعو
ّ

طع  إ اساسأ عورشملا ل
ّ
  31     خراتب رشابملا ضوافتلاب ةمملا ةقفصلا  ذيفنت  ل 

لعتملاو يراقعلا ملاو ارألا سق ناويدو ةرازولانب2019يفناج
ّ

 .ةيفارغوطلا لاغشألا زاجنإب ةق

  ماملا ةعاتمو مييقتل  ةن  ثادحإ ع  2018  ةنسل  505  ددع يموا  رمألا ّصن نل و

نإف  فادألا بسح فرصتلا ةدحو إ ةلووملا
ّ

الإ  اادحإ ّمتي مل  ھ
ّ

  مل اّأ امك  2019  يرفيف  6  خراتب 

ثدا رمألا نم سداسلا لصفلا ديكأت نم مغرلاب  2019  متس  10  خراتب ةدحاو ةّرم ىوس مئتلت

  دوقعلل يونسلا لدعملا ع )ا راقع  4.767( اف توفتلا متي مل لا تاراقعلل  ما ددعلا ةمسقب توفتلا قس ل ّدعم  تابساا  ةمكحم تسحا  (2)

    .ا راقع30اوحبردقملا ةمملا
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.لقألا ع رشأ ةثالث ل ةّرم اداقعا ةرود ع  ةدح ولل

  تايعضولا ةوس  عرسللالامعأ قس  عيفلا إ فادألا بسحف ّرصتلا ةدحو دتو

 .ةلودلل ةيفاضإ ليخادم قيقحتو صاا ةلودلا كلم ع ةماقملا ةميدقلا ةينكسلا تاعمجتلل ةراقعلا

*

** 

  صاا ةلودلا كلم  فر ّصتلا  يروحم رودب ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو علطضت

الإ  الفلا  غ يراقعلا
ّ

تادوا  رفاظت  بجوتس  اّمم  ةولطملا ةيفيكلاب امام زاجنا  قفُّوت مل اأ 

.ھفيظوت نسحو ھمعدو اينوناقو ايدام ھتيامحو كلملا اذ رص

ةرورض  ةقداصو ةميلس تاباسح دادعإل دادعتسالاو ةلودلل يراقعلا ديصرلا رصح تق و

فوت
ّ

ةيقب عم نواعتلا دزم  بجوتس ام ووةيداملاو ةينوناقلا ھتيعضو لوح ةلماشو ةنّيحم تايطعم ر

  للا  ءانب لامكتساو  ةّوديلا تاللا طت لامعأ عفد ع لمعلاو يونسلا درا  دادعإل  تارازولا

.صاا ةلودلا كلم طبضل ةيساسأ ةادأھليعفتدزمويوكلإلا

  ةعاتملاب حمس ةدايق ةحول زاجنإ ةرورض ،ديدحتلاو ءاصقتسالا نا لامعأ عفد دتسو

نم عفرلا وحن سلاو ةقلاعلا تافلملا  ّتبلا عرس ع لمعلاو نالا لامعأ جئاتنل ةيياو ةلماشلا

 .ديدحتلاوءاصقتسالالامعأ ةءافكو ةيدودرم

لطتي  امك
ّ

بلاطم ميدقت قس  عيفلا  صاا ةلودلا كلمل ةينوناقلا  ةياما نمأت ب

قيستلا دزم و  ةلوقعمو ةطوبضم لاجآ  ةمزاللا  ثاحبألاب مايقلا ع ةوا تارادإلا ثحو ليلا

  جمدنم يامولعم ماظن دامتعا  ةرورض ع ةوالع  لاا  تاوعصلا زواجت دصق  ةينعملا فارطألا  عم

كمي
ّ

.ليلا بلاطم  ل آملةلا ّعفلا ةعاتملا نم ن

دزم ةرازولا  عم  نلماعتملا قوقح ع ةظفااو ةلودلل يراقعلا ديصرلا معد تقو

خدتملا فارطألا فلتخم عم قيستلا
ّ

ديقتلا و  تاض واعملاو ءارشلا دوقع ماربإ  خأتلا نم ّدل ةل

ةدئافل  عفانم قيقحتل  صاا ةلودلا كلم معد تايلآ لالغتسا مدع و  لاا  ةينوناقلا تاءارجإلاب

  . غلا

ع بي  ةلودلا  تاقحتسم نامضو الفلا غ صاا ةلودلا كلم  فرصتلا نسو

ثومو ةدّحوم تاءارجإ طبض    عارسإلا  ةرازولا
ّ

  ةفصب ءاركلا تانّيعم ليدع و  تالا  ءاركب ةصاخ ةق
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  صالختسا ةعاتمل  ةيسوتلا دالبلل ةراقعلا ةينطولا ةكرشلاو  ةيلاملا ةرازو عم قيستلا دزمو  ةرود

 .ااقحتسم

لطت و
ّ

هذل ةلا ّعف ةعاتم نمأت  ،ةلودلا تاراقع صيصخت ةيلمعل ةيلاعف كأ قيقحت  ب

كأتلاو  ةرازولا  لبق  نم  تاراقعلا
ّ

  لايلا مالا  نم و  ھل اصيصخت ّمت يذلا ضرغلا   ّلغتس  ا ّأ نم د

 .انايص و تاءادتعالا نم ايامحبةفرصتملا

  صاا ةلودلا كلم نم يقبتملا يراقعلا ديصرلا  توفتلا  عارسإلاب  ةبلاطم  ةرازولا   ّنأ امك

  ع ةماقملا ةميدقلا  ةينكسلا تاعمجتلل ةراقعلا تايعضولا ةوس و  بناجألا كالمأ نم ال عجارلا

.صاا ةلودلا كلم

نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو  ارراقت  تعد نأ  2009ةنس ذنمتابساا ةمك قبس دقو

خدتملا فارطألا فلتخمو  ةراقعلا
ّ

   و  كلملا كلذ  ةيامح ززع إ صاا ةلودلا كلم  فّرصتلا   ةل

  نم  بجو تس ام وو  .ةلودلا تاراقع  فرصتلا دنع لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلاب ديقتلا ةرورض

  تالالخإلا هذ لثم لصاوت ّنأ رابتعاب ةمكا تايصوت ذيفنب ةليفكلا تايلآلا ذاختا ةينعملا طلسلا

.ھيف فّرصتلا ماحإ نودو الفلا غ صاا يراقعلا ةلودلا كلم ةيامحنود لوحي

 ةيراقعلا نوؤ شلاو ةلودلا كالمأ ةرازو در

فرصتلل يعاطقلا ميسقتلاب يضاملا نرقلا تانيعست ةيادبو تانينامث ةياهن يف دمتعملا ةيمنتلا لاونم  زيمت
تاصاصتخالا بسح ديصرلا اذه تانوكم عيزوت دعاسي ملو.صاخلا ةلودلا كلمل عباتلا يراقعلا ديصرلا يف
 .هيف فرصتلا ديشرتو هفيظوت نسح ىلع ةيعاطقلا

  تطبضو ةلودلا كالمأ ةرازو ثادحإ مت ،يميظنتلا تتشتلا تاعبتل ابانتجا صاصتخالا ديحوتلو
  يف اهميظنتو اهتالومشم ريوطت متو .1990  ناوج  11  يف خرؤملا  1990  ةنسل  999  ددع رمألا بجومب اهتالومشم
  اهتفيظوريرحتو  اهنع دومجلا عفرو ةيلودلا تاراقعلا ةيدودرم معدهاجتا يف فرصتلا ةمكوح نيسحتل تابسانم ةدع
  نمضي فافشو هيزن ينوناق راطإ يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اهتمهاسم زيزعتو   ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .اهتموميد
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ةمهم تابساحملا ةمكحم ترجأ ،يراقعلا ديصرلا اذه يف فرصتلاب ةقلعتملا  ةيعاطقلا ةسايسلا مييقتلو
كالمأ طبض تالجس ريهطت قسن نيسحت ةرورض لوح اهتاجاتنتسا تروحمتو ،ضورعملا ريرقتلاب تجوتت ةيباقر
.ديصرلا اذهل ةيامحلاو ةبقارملاو فرصتلا ةعباتم ميعدتو اهنييحتو ةلودلا

  لكايه ىدل اهراثأ يتلا تاظحالملا يلي اميف قوسن ضورعملا يباقرلا ريرقتلاب ةدراولا تاظحالملا نيمثتلو
 :ةرازولا

I-اهميعدتو  اهليجستو   اه ديدحتو ةيراقعلا ةلودلا كالمأ طبض ب ةق لعتملا تايلمعلا  لوح  

 صاخلا ةلودلا كلم  طبض  لوح-1

كالمأ ةرازو كسمت ةيلاملا ةرازو نع ةرداصلا  1975   توأ  2  خيراتب  186  ددع ةماعلا تاميلعتلاب المع
  لكايهلا عم قيسنتلاو نواعتلاب  صيصختلا تالجسو ةلودلل ةيراقعلا كالمألا تالجس  ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا
لالغتسالاو فرصتلا تايطعم اهب نمضت درج رتافد كسمب ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم  اهتمزل أ يتلاو ،ةفرصتملا ةيمومعلا
 .ايونس ةفرصتملا تاهجلا  اهليحت درج مئاوقدامتعابةلودلا كالمأ تالجسنيبو اهنيب ةبراقملا  متتو

ةصاخ اهيلإ راشملا ةماعلا تاميلعتلاب ةنمضملا ةيبساحملا دعاوقلاب ةفرصتملا لكايهلا ديقت مدع لظ يفو
  ةدودحم ةلودلا بساكم فشك تالجس نييحتل ةمزاللا  ةبراقملا ةيلمع  تحضأ يرودلا درجلاب قلعتي اميف
  اهتيزهاجو  تالجسلا  ةفيظو ىلع ةيعبتلاب ترثأو  اهتايطعم  ةمالسو تالجسلا  ةيلومش  ةرورضلاب   تصلقتو،ىودجلا
  .اهزاجنإ لومأملا عيراشملا باعيتسال

اهحلاصم ىلع دامتعالاب ةرازولا تعس كرادتلاو اهريهطتو  ةلودلل ةيراقعلا كالمألا تالجس  معدلو
  تابراقملا مامتإل  2014 /2013  ةنس لالخ ءاضيبلا يضارألاو ةيرادإلا ينابملل ءاصحإ تايلمع ءارجإل ةيوهجلا
هذهب مايقلاب ةيوهجلا تارادإلل حمست مل ةعساولا اهتالومشمو اهتايناكمإ ةيدودحم نأ الإ  .تالجسلا نييحتل ةمزاللا
 .تالقنتو ةيتسجولو ةيرشب تايناكمإ ةئبعت نملماشلاءاصحإلا هبلطتي امل يفاكلا ردقلاب ةمهملا
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   هنأ ريغ ،ةلودلا كالمأ تالجسب  صاخ عورشم  جاردإ ىلع ةينازيملا تاشقانم لالخ ةرازولا تلمع  دقو
  نأ الإ  ةحاتملا  تايناكمإلاب  ريهطت لا لامعأ ةصتخملا حلاصملا  تلصاوو  ،ةيمومعلا دراوملا يف حشلل  امئاد رمألا لجؤي
 .ايفاك نكي مل اهقسن

لامعأ ةفاك  ةحص ل يئارجإ طرشك  ينورتكلإلا لجسلاب نيمضتلا  دمتعا  ،2017  ةنس   نم اقالطناو
  ريهطت لماكتيل  ينورتكلالا لجسلاب  اهليزنتو  ةيوديلا تالجسلا  ريهطت لامعأ  تلصاوت  يزاوتلابو ،هتادنسو  فرصتلا
 .ينورتكلالا لجسلا كسم عم يوديلا لجسلا

  يف  2021  ةنسل ةينازيملا  عورشم نمض مييقتلاو درجلا عورشم رارقإ  مت نأ دعب ،يشمتلا اذه معدتيسو
 .2022  ةيحاتتفالا ةيبساحملا ةنسلا يف دمتعيس يذلاديدجلا يبساحملا ديقلا ماظن ءاسرإ راطإ

يف فرصتلا  ميظنتل دادعإلا ددصب  رمأ  عورشم نمضت ، تالجسلا نييحتل ةمزاللا تايطعملا ريفوتـلو
تاكلتمملا يف  فرصت لك دنع  لجسلاب نيمضتلا تابثإب ةفرصتملا  لكايهلا  مزلت اماكحأ  ةيرادإلا نكاسملاو ينابملا
 .فرصتلا لامعأ ةحصل يئارجإطرشك هدامتعا وةيراقعلا

ةلدأ ةعجارم   لالخ  تالجسلا  نييحت نمؤت نأ اهنأـش نم يتلا تاءارجإلا جاردإ ىلع  صرحلا متي  امك
.ةيراقعلا تايلمعلاب ةصاخلا تاءارجإلا

 صاخلا ةلودلا كلم ديدحتو ءاصقتسا لوح-2

 ) ...، ةرغاـش تاـفلخم ،ساـبحأ ةيفـصت ،تاءاـنتقا ( هرداـصم ددعتبةلودلل يراقعلا ديصرلا  زيمتي
 مداـقتلا رطاخم ددعت كلذ نع بترتو ،هلالغتسا قرطوهيف فرصتلا مظن ددعتو ينطولا بارتلا لماك ىلع هراشتناو
.ءاليتسالاو

  ذنم ةرازولا تلمع ،يفاكلا ردقلاب نك ي  مل يحسملاو يرايتخإلا هيعرفب يراقعلا ليجستلا مدقت نأ  امبو
  ةصتخم  ناجل  ثادحإو،1918  ناوج  18   يف خرؤملا يلعلا رمألا ماكحأ ليعفتب ةيئامحلاتايلآلا  ميعدت  ىلع اهثادحإ

  .اهليجست راظتنا يف اهيلع ةلودلا قوقح تيبثتو اهرصحوةيلودلايضارألا  نع فشكلا يف
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رمأ بجومب  ةيالو لكب  ةنجل  تثدح أ  1918  ناوج  18  يف خرؤملا يلعلا رمألا نم  5  لصفلا ىلإ ادانتساو
.اهلمع ريس ةمالسواهدايحل انامضيلدع ضاقل اهتسائر تدنسأو.اهلامعأ حتتفيو  اهتبيكرت طبضي

مــث  ،ةيدهملاو لبانو   ىربكلا  سنوت تايالوب ىلوأ ناجل سمخ ثادحإب  1991   ةنس ذنم قالطنالا متو
             نيواطت ةيالوب ديدحتلاو ءاصقتسإلا ةنجل اهرخآ ةنجل  23  ىلإ ةثدحملا ناجللا ددع لصيل تايالولا ةيقب  اهتبقع
 .2012ةنس

  ىلع ةقداصملا يف ارمأ  533  رادصتسا  ىلإ  2020  ربمفون رهش دح  ىلإ ناجللا هذه تل صوت دقلو
  اهلمش اراقع فلأ  15  ةبارق نمض نم  صاخلا ةلودلا كلم نمض اراقع  6.080  ديدحت لامعأل ةيماتتخالا ريراقتلا
 .ءاصقتسالا

ام ىلإ ةراشإلا نكمي ،يباقرلا ريرقتلا اهل ضرعت يتلا  ناجللا هذه  لامعأب  ةلصتملا  صئاقنلاب قلعتي اميفو
 :يلي

  ضعب زيكرت رخأتو اهلامعأل ديدحتلاو ءاصقتسالا ناجل لامكتسا مدع صوصخ يف-أ
 ناجللا

تافلملا ريرمت ةيلمعهبلطتت امل ناجللا ةسائرب رارقتسالامدعوغرفتلا مدع ىلإ  اساسأ ريخأتلا اذه دوعي
 اـهلالخ فـقوتي( ةيئاـضقلا ةـلطعلا بـقعت يتـلا ةيونـسلا ةيئاـضقلاةكرحلادنع ةنجللا سيئر ضيوعت رثإ ماهملا مالتساو
 نـم رـثكأ تالاـحلا ضـعب يف غـلب يذـلاو لدعلا ةرازو نع نييعتلا حارتقإ رودص يف ريخأتلا رابتعا نود )ناجللا لمع
 ةـحوتفملا تافلملا ةساردداعت ةنجللا سيئر رييغت بقعو  .ايونس ةيلعفلا ناجللا لمع ةدم صيلقت يف ديزي امم ،ةنس
.لاجآلايف ددميامم،ةعبتملا تاءارجإلاواهب ىلدملا ججحلاقيقدتةرورضل
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 ،ةـيوهجلا تارادإلا طاـشن نمـض ىرـخأ ةيرادإ ماهمب مهفيلكت متي نيذلا ناجللا يررقم غرفت مدع نأ امك
.ديدحتلا لامعأ قسن ليطعت يف ديزي

 نـمةيرـشبلا دراوـملل ةبـسنلاب ةـصاخاـهتيدودرمنـمدـحلا يف ناـجللاىدـليتـلا دراوـملاعـضاوت مهاـسو
 تـناك يذـلا ةـيالولا زـكرمب ةـنجللا بـتكمل تاـيالولا  عاجرتـسا دـعب رقملا تايلاكشإل ةفاضإ  ،ةربخلاو نيوكتلا ثيح
.مومعلا لابقتساواهتافلم ظفحل رقمك هذختت

 لـمع لـيطعت يف مهاس هيلثمم نييعت يفانايحأيراقعلا حسملاو يضارألا سيق ناويد ىدل ريخأتلا نأ امك
.هتدهعب ةطونملاةينفلا لاغشألا ىلع ةنجللا لامعأ مدقت فقوتلرظنلاب ةنجللا

.ءاـضتقالا دـنع مهريـيغتو نيررـقملا ءاـضعألا ءادآ ميـيقتب ةرادإلا موقت  قسنلا ميعدتل ةعباتملا راطإ يفو
.نييوهجلا نيريدملاعم قيسنتلاباهتجلاعمل لولحلانعثحبلاومهعملمعلا تاقوعم سرادتايرودمتي امك

  لاجا ىلع ديدحتلاو ءاصقتسالا تاءارجإ ليلد صيصنت مدع صوصخ يف  - ب

ىلع هضرع مت يذلاو ديدحتلاو ءانتقالا تاءارجإ ليلد عورشمب  ةيصوتلا هذهب لمعلل ةرازولا ىعست
 .اهريثي يتلاتاظحالملاب ةدافإلل ةموكحلا ةسائرب ةصتخملا حلاصملا

 سابحالا لح نم ةيتأتم وأ ةرداصم وأ ةممؤم تاراقع ديدحتو ءاصقتسا صوصخ   يف  - ج

  ،اهنع فشكلا يف مهاست  ديدحتلا لامعأ ناف ،تاراقعلا  هذه  ضعب ىلع لالدتسالا مدعل ارابتعا
 .اهليجست ةجمرب راظتنا يف كلذو مداقتلا نمةقداصملا رمأبجومب اهديدحتب اهتيامحو

 نرــقلا تانيتــس ذــنم قــلطنا يذـلا يراــبجإلا حــسملاتاءارــجإ عـم دــيدحتلا تاءارــجإ هباــشت راـبتعابو
 ةـحاتملا لئاـسولاو دراوملاـبنراـقتال يتـلاو هتمذ ىلع يتلا ةماهلا دراوملا نم مغرلاب  ةيراج هلامعأ تلازام  و  يضاملا
،1991 ةنـس الإ قـلطنت مل يتلاو،دـيدحتلا ءاـصقتسالا ناـجل لاـمعأ نأ لوقلا نكمي هنإف ،ةلودلا كلم  ديدحت لامعأل
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 ةـيكلمل ةـيوقو ةـيدج ةـنيرقترـفوو تاراـقعلا نـم مـهم ديـصر نـعتفشكامك  .ايبسن ةيضرم جئاتن تققح دق
.ةيداعلا قرطلاب اهنع فشكت نأ ةلودلل ناك اماهل ةلودلا

 صاخلا ةلودلا كلم  ليجست  لوح  -3

  ةعباتلا يضارألل يراقعلا ليجستلا لامعأ ريس لوح يباقرلا ريرقتلاب ةدراولا تاظحالملاب قلعتي ام يف
 :يلي امب ةدافإلا نكمي يحالفلاريغ صاخلا ةلودلا كلمل

 يراقعلا ليجستلا تايلمع قسن عفر صوصخ يف  - أ

 يف ةرادإلا ضرتـعت ،يراـقعلا ليجـستلا لاـمعأل ةـصصخملا ةـيداملاو ةيرـشبلا دراوملا ةيدودحم ىلع ةوالع
:اهزربأ ةمج ةيلمعتابوعصلاا اذه

 نيلغاـشلا كـسمت دـنع ةـصاخاهليجـست بـلطىودـج نـم دحيامم ةلودلا كلم ىلع ريغلا دي عضو  -
.مهبناجاهبنوززعيدق يتلا ةنيبلاو دوهشلا ىلع ةوالعمهنيب اهوثدحأ بئاتكو ججحب

.هجوتلا مويدوهشلاوةنيبلا راضحإوةلودلا قوقحل ةتبثملا ججحلا لوصأ ريفوتةبوعص-
.ةميدقلادودحلا راثدنالنيعلا ىلعةدمتعملاةميدقلا ججحلاقيبطت ةبوعص-

  ةيرادإلا نكاسملاو سرادملا ليجست  صوصخ يف- ب

تاراقعلا ثلث ابيرقت لداعي اماراقع5000يلاوحاهليجست يفبلاطم ميدقت  مت  يتلا تاراقعلا ددع غلب
 تاـعازنل ةـماعلا ةرادإلا عـم قيـسنتلاب متـي ةـجيتنلا قـيقحت نامـضل  ليجستلا بلاطمل دادعإلا ن إو  .ليجستلل ةلباقلا
 تالقنـتو تاـنياعملا ءارـجإ ةداـعإ نـم ليجـستلا بـلطم تابلطتم ءوض ىلع ديدج نم فلملا نيوكت ةداعإب ةلودلا
دنع ةنيبلاو دوهشلا نع ثحبلاو ةلودلا قاقحتسالةيليمكتلا تادنسلاو ججحلا نيوكتو ةيزوحلا ةلاحلا نم تبثتلاو
ةوالعو.راقع لكل ةبسنلاب هب ناهتسي ال اتقو لامعألا هذه قرغتستو .راثت دق يتلا تاضراعملا ةهجاومل  ءاضتقالا
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 عاـضوأ لـظ يف هريفوت نكمي ال ادج ريبك تاراقعلا نم مجحلا اذه ليجست اهيضتقي يتلا تادامتعالا نإف كلذ ىلع
.ةيمومعلا ةيلاملا

اهديدحت قبس تاراقع ليجستل بلاطم ميدقت قسن صوصخ يف-ج

 ريـغ ةـيلودلا تاراـقعلا ىـلع رـصتقي  ليجـستلا لاـجم يف دـيدحتلاو ءانتقالل ةماعلا ةرادإلا صاصتخا نإ
 صاـخلا ةـلودلا كـلم نمـض اهدـيدحت متـي يتـلا ةيحالفلا تاراقعلا ليجست يف بلاطم مدقت ال اهنإف كلذلو ةيحالفلا
.2020ربمفون دحل

ىودج دجوت الو ةينكس تاعمجت ةماقإ يف اقباس تلمعتسا دق ةددحملا تاراقعلا نم  ماه ءزج  نأ امك
.ةصاخ جمارب راطإ يف ةيوست لحم اهنأ امب اهليجست يف

 ةدـئافل ليجـستلل لـباقلا يراـقعلا ديـصرلا نـم ةينكـسلا تاـعمجتلا اـهيلع ماـقملا تاراقعلا انينثتسا اذإو
 لاـمعأ يف مدـقتلا قـسن نوـكي ةـيباقرلا ةـمهملا هتلمش يذلا ديدحتلاو ءانتقال ةماعلا ةرادإلا صاصتخإ راطإ يف ةلودلا
.ةلمجلا يف الوبقم ليجستلا

 جارخإلاو ءانتقالا قيرط نع صاخلا ةلودلا كلم معد لوح-4

   ءانتقالا تايلمع لاجآ لوط صوصخ يف  -  أ

ةراش تساو ةميقلا ريدقتل تارابتخإلل ةماعلا ةرادإلا ( فارط أ  ةدع لخادت  ءانتقالا  ةيلمع بلطتت
  ىدل  تادامتعالا دصر   ،ةيراقعلا تايلمعلل ةيراشتسالا ةنجللا راظنأ ىلع عوضوملا ضرع لبق ةينعملا تارازولا

  تابثإ  ،رانيد نويلم غلبم نمثلا زواجت ةروص يف ةموكحلا ةسائر ةقداصم  ،ةميقلا ىلع قافتالا  ،عورشملا بحاص
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  ةمكحملل  مزاللا راقعلاب ةقلعتملاو ريرقتلاب  اهيلا راشملا ةيعضولل ةبسنلاب مت ام وهو )...،دقاعتلل قاقحتسالا
 .ةسوسب ةيئادتبا

    
قاقحتسالا صوصخ يف لجست يتلا تاضارتعالاو يهانتملا عايشلا  تالاح  هبلطتت ام  ىلع ةوالع اذه

 .نوهرلاو تالمحتلا ةيفصتل ةبسنلاب نأشلا كلذكو،قاقحتسالا طبضثاحبأ نم هبجوتست امو

  ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا يترازو نم لك ةقفاوم بجوتسي  ةضواعملاب ءانتقالا  فلم دادعإ  نأ امك
 .ةيتحتلا ةينبلاو ناكسالاو زيهجتلاو يرحبلا ديصلاو

   . دقاعتلا  راظتنا يف صاوخلا ضرأب ةلودلا زوحت لباقم ةيلودلا ضرألاب يتقولا زيوحتلا متي ةرورضلا دنعو
 .ينوناق دنس نود صاوخلا يضارأب ةيمومعلا عيراشملا زيوحتب  نذأت ال ةرازولا نإو املع

 صاخلا ةلودلا كلمب جامدالاو ماعلا ةلودلا كلم نم جارخإلا لوح   - ب

ةراثملا ماعلا كلملا   يف  فرصتلا تايلآ دامتعاب تيوفتلا يدافتو  جارخإلا ةيلمع نم ىودجلاب قلعتي اميف
  الو يعاطقلا فارشإلا ةبحاص ةينفلا ةرازولا صاصتخا نم هطورش رفوتو جارخإلا نم ىودجلا ريدقت نإف ريرقتلاب
  قفو ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو  لخدتتو .ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو تالومشم نمض دعي
 .اهل هميلستوراقعلاجارخإ دعبةعبتملا تاءارجإلاو بيتارتلا

دقف ،ماعلا ةلودلا كلم نم اهجارخإ دعب  اهيف تيوفتلا ىلإ ريرقتلا ضرعت يتلا تاراقعلا صوصخبو
  طورشلا  ةفلاخم ةنياعم  تمت  نأ دعب ةيوهجلا طلسلا عم قيسنتلاب هذيفنتو  قحلا طاقس إ  تاءارجإ ةرازولا  ترشاب
  هنأشب تاءارجإلا ناف يداولا قلحب يراجتلا ءانيملاب نئاكلا راقعلا صوصخب امأ.ةدمتعملا تاءارجإلا قفو  ةيدقاعتلا
 .يلاملاو يداصتقالا يئاضقلا بطقلاىدل ةيقيقحتلا ةيضقلا لآم ىلع ةفقوتم

I-يحالفلا ريغ يراقعلا ديصرلا يف فرصتلا لوح 

 ةيراجتلاو ةينكسلا تالحملا غيوست لوح-1

عاــــنتما  لــــصاوت دــــنعو،اــــهتاراقع يلغاــــش عــــمةــــيئاركلا ةــــقالعلا طــــبر ىــــلعةرادإلا صرــــحت
 نوــموقي نيلغاــشلا نأو اــملع .فلملاــبةــلودلا تاــعازنب ماــعلا فــلكملادــهعتي يئاــضرلاىعــسملادــعبنيلغاــشلا
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  ةــنجل ثادــحإ متيــس تاــفلملا هذــه ةــعباتمزيزعتلو.ايونــس اــهنييحت متــي يتــلاو ةبجوتــسملا ميلاــعملا صالــخب اــبلاغ
 دـــيدجتبنيلغاـــشلامازـــلإل ةـــلاحب ةـــلاح تايعـــضولا هذـــه ةـــساردلةـــقالعلا تاذ تاـــهجلا يـــلثمم مـــضت ةـــصاخ
.دوقعلا

   ةيسنوتلا دالبلل ةيراقعلا ةينطولا ةكرشلا  تردصتسا دقلف  يزيلوكلاب امنيس ةعاق ةيعضوب قلعت ي اميفو
(SNIT)  جورخلا  يف ةغوستملا دض2003ربمسيد  31  خيراتب   يلاجعتسا مكح  ،ضرغلا يف  ةيقافتا بجومب  ةفرصتملا   

  مث  ،نيدلا  لماك  صالخب  مازتلا راطإ يف ارانيد  100.000  ـب طسق  صالختسا نم مكحلا كلذ اهنكمو.صالخ مدعل
  ىواعد تضفر نأ دعبو  .ديدج نم مكحلا ذيفنتل يعسلا ىلإSNITةكرش  تأجلف،  ةلطامملل  ةغوستملا تداع
 . عوضوملاب ةلودلا تاعازنب ماعلا فلكملا ديسلا دهعت،لصألا يفو ةيلاجعتسا ىرخأ

SNIT ةكرــــش  تعجرتــــسا دــــقفدــــيهز موــــلعمب "نودــــلخ نــــبا" ةراــــمعب ةقــــش ءارــــك صوــــصخبو

.ينلعلا دازملابهئاركةداعإددصب يهولحملا

 اـــهيلإ ءوــجللا متـــيف،ريرقتلاــب اـــهل راــشملانيقباـــسلا نيلغاــشلا عـــم ةــنكارم ةـــمربم دوــقعب قـــلعتي اــميفو
 موــــقت ةرادإلا نأواــــملع .جورــــخلا تارارــــق و ماــــكحأ ذــــيفنتتابوعــــصو يــــضاقتلا تاءارــــجإ لوــــط ةــــجيتن
 مدـــعو نيلغاـــشلا عـــضو ةـــشاشه هـــتلمأ يـــشمتلا اذهو.اهتاقحتـــسم مداـــقت لاـــجآ نايرـــس عـــطقتل تاـــبتاكملاب
 صالختــــسال تانامــــض رفوــــت ةطيرــــش ةيوــــستلاب لوــــبقلا ىــــلعةرادإلاربــــجت يتــــلا ةــــليدب نكــــس لوــــلح رفوــــت
.اهتاقحتسم

مت دلقف  ،ىرخأ  امنيس ةعاق ءارك مولعم ليدعت مدعب ةقلعتملاو ريرقتلاب ةدراولا ةظحالملا صخي اميف امأ
  ايونس رانيد فلأ  70  ـب تردق  يتلاو ةديدجلا ةيئاركلا ةميقلاب  ينوناقلا هجولا ىلع  اهمالعإو  ةلغاشلا  ىلع هيبنتلا
  افلاس اهيلإ راشملا ةنجللا راطإ يف اهتعباتم متيسو  .ةيوستلا دصق ةيراج تاءارجإلاو  ،نييراجتلا نيلحملا ءانثتساو
.يضاقتلا لصاوت عم يزاوتلاب

،كلذل ةيعادلا بابسألاب اهل ملعلا لوصح دنع ةيراجتلا تالحملل  ةيئاركلا ةميقلا ةعجارمب ةرازولا موقتو
  فرصتلا ماكحإلو.ةينعملا ةحلصملاب يرشبلا رصنعلا معد ةيناكمإ رفوت مدعل انايحأ ريخأتلا ضعب لجسي دق هنأ الإ

  لمع ةركذم تردصو   ةيركألا  ةعباتمب  يبارتلا اهصاصتخا لاجمب اهماملإب مكحب  ةيوهجلا تارادإلا فيلكت مت   ،ةيركألا يف
  .2018  ةنس ذنم ضرغلا يف
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 ريـــبخ لـــبق نـــم اـــهتنياعمو سنوـــتب  ةـــقيمع تاحالـــصا بـــلطتت يتـــلا تاراـــقعلا درـــج مت دـــقو اذـــه
 عوــــضوم نأو اــــملع.اهتنايــــصل ةرازوــــلا ةــــينازيمب تاداــــمتعا ريفوــــت يف رــــظنلا ةرادإلا ىلوــــتتو ةــــلودلا كالــــمأ
 ةـــينارمعلا طلـــسلا لـــبق نـــم ةلماـــش ةـــجلاعم لـــحم وـــهو ةـــيلودلا ةـــميدقلا تاـــيانبلا نـــم لـــمشأ ةـــميدقلا تاـــيانبلا
. ةينعملا

 لوادـــج هـــيجوتب كرادـــتلا مت دـــقف طـــقف ةـــيلاملا ضاـــبقل اـــههيجوتب غيوـــستلا دوـــقع لـــيقثت صوـــصخبو
.ةديدجلا دوقعلا كلذك اهل هجوت امك لاملا تانامآ ىلإةميدقلاءاركلا دوقع ليقثت

 قاقحتــــسا يف تــــعزانو ءارــــكلاعــــفد نــــع تــــعطقنا يتــــلا ةيدــــضاعتلا ةيعــــضوب قــــلعتي اــــم يفو
 صالـــخب مازـــلإ ةـــقاطب ةـــلودلا تاـــعازنب ماـــعلا فـــلكملا ديـــسلا اهدـــض ردـــصا ،اـــهاوعد ضـــفر دـــعبو،راـــقعلا
 ماـــعلا فـــلكملا ديـــسلا ىلإ اددـــجم فـــلملا لـــيحأو ،تـــلطام مـــث هـــنم ءزـــج تددـــسو ،اهتمذـــب دـــلختملا نيدـــلا
.يئاضقلا عبتتلاب دهعتللةلودلا تاعازنب

 صاخلا ةلودلا كلم ىلع ةماقملا عطاقملا غيوست لوح  - ب

  نسح ةبقارمو اهنيمثتو يعطقملا لالغتسالل ةدعملا ةيلودلا يضارألا يف فرصتلا ةمكوح  نيسحت  راطإ يف
عطاقملا لالغتساب قلعتملا  2018  ربمفون  13  يف خرؤملا  2018  ةنسل  963  ددع يموكحلا رمالا رادصإ مت اهلالغتسا
 .صاخلا ةلودلا كلمل ةعباتلا

  ميظنت ةداعإ مت  2018 /02 /08  خيراتب م/8 /8  ددع لمعلا ةركذم بجومبو هجوتلا سفن يفو
  ةعباتمو  تانياعملاو ةيراقعلا ثاحبألاب  ةريخألا هذه فيلكتب  ةيوهجلا تارادإلاو ةيزكرملا  ةرادإلا نيب صاصتخإلا
 .عطاقملا لالغتسا

هدامتعال ينورتكلا لجسب اهتايطعم   نزختو  اهطبضت  درج ةمئاق راطإ يف عطاقملا  لالغتسا  ةعباتم متتو
  ناويدلا   ءاهتنا لاحف،ةيلود تاراقعب ةدوجوملا ةيئاشنإلا داوملا نماكم نيمثتب قلعتي اميف امأ. ةبقارمو ةعباتم ةيلآك
  عقاوم ةئيهتل  روكذملا  ناويدلا عم ةيراطإ ةيقافتا  ماربإ   متي س  ،عطاقملل ةيوهجلا ةيريدملا تاططخملانم  مجانملل ينطولا
  يف عاطقلا يف نيثعابلا ةمذ ىلع عضوت يعطقملا لالغتسالل ةلباق مساقم لكش يف ةلودلل ةعجارلا  ةيئاشنإلا داوملا
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  ةمهم ةينازيمب صاخ عورشمب جمانربلا اذه دارفإ مت دقو .نيحشرتملا عيمج نيب ةاواسملا نمضي فافشو هيزن راطإ
  .رانيد فلأ300  اهردقةيلوأتادامتعا هل صصخو ةلودلا كالمأ

 صيصختلا    - ج

ةمزلم يهو ،صيصختلاب ةعفتنملا لكايهلا  ىلإ  ساسألاب  عجرت  اهتنايصو ةصصخملا تاراقعلا ةيامح ن إ
  ةرادإلا عم قيسنتلاب هنع  تاءادتعالا دصو  هتنايصو  هل دعأ ام  يف  راقعلا لالغتساب صيصختلا دنس بجومب
 .ءاض تقالا دنع ةلودلا تاعازنل ةماعلا

  لب  ةرشابملا ةباقرلا ىلع  رصتقت  ال ةلودلا كالمأل  ةمظنملا صوصنلاب ةدوصقملا ةعباتملاو ةباقرلا نأ  امك
  كلذكو  ةصصخملا كالمألا تالجسو ةيمومعلا كالمألا طبض تالجس كسمب ةقلعتملا   تاءارجإلا  كلذك  لمشت
  دنسب مازتلالا ىدم  ةبقارمل ةبسانم لثمي   يذلا  ةفرصتملا لكايهلا لبق نم تاكلتمملا هذهل   يرودلا  يداملا درجلا
   .ةرورضلا دنع  الإ  ةيناديملا ةنياعملاب ةبقارملا ىلإ ءوجللا عقي ال كلذبو  .هتيامحو  راقعلا يف فرصتلا يف صيصختلا

  بعصلا نم  كه فالآ  10  زواجتت ةحاسمب راقع فالآ ةثالث زواجتي    ةصصخملا  تاراقعلا    ديصر  نأ  ثيح
   . ةحلصم ىوتسم يف ةيميظنت ةدحو لمع لئاسوب تانياعملاب هتيطغت

  يرودلا  يداملا درجلاب مايقلا ةيمومعلا لكايهلا ىلوتتس ،ذافنلا زيح ديدجلا يبساحملا ديقلا ماظن  لوخدبو
  .ةصصخملا كالمألا يف فرصتلا ةعباتم ىلع دعاسيسامماهتاكلتممل

عافتنإلا طورشو صيصختلا تاءارجإ طبضي يموكح رمأ عورشم دادعإ ددصب ةرازولا   نإو اذه
  ةيداملا ةلاحلا ىلع ارطي رييغت لكب ةرازولا مالعإب صيصختلاب ةعفتنملا لكايهلا مازلإ متيس ثيح ةصصخملا تاراقعلاب
  امب  هلاغشإب وأ راقعلاب قلعتي صيخرت لك ىلع لوصحلا طورش نم طرشك  ءارجإلا اذه دمتعيو راقعلل ةينوناقلا وأ
 .فرصت لمع لك دنع لجسلا نييحت نمضي

 صاخلا ةلودلا كلمل ةعجارلا يضارألا يف تيوفتلا-2

ةيقافتالا قيبطت نم ةلودلل ةعجارلا بناجألا كالمأ ةيوست لوح ريرقتلاب ةراثملا تاظحالملاب قلعتي اميف
  تروحمت يتلاو صاخلا ةلودلا كلمل ةعبات يضارأ ىلع ةماقملا ةينكسلا تاعمجتلا ةيوست كلذكو ةيسنرفلا ةيسنوتلا
 : يلي امب ةدافإلا نكميف اهمدقت قسن فعض لوح اساس أ
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 بناجألا كالمأ نم ةيتأتملا ةلودلا كالمأ يف تيوفتلا لوح  - أ

 ا هلوح ةرفوتملا تانايبلا ةدعاق ةيلومش مدع-

  رابتعاب بناجألا كالمأ نم ةلودلل ةعجارلا تاراقعلا يف افشك  SNIT  ةكرش  تلاحأ ةرازولا نم بلطب
  اذهل لماش درج ءارجإب  2017  ربمتبس  20  خيراتب  تدهعتو.ةرازولاب صاصتخالا اذه قاحلإل قباسلا  اهفيلكت
   ةنيحم ةينايب لوادج دادعإ  2020 /10 /09  خيراتب  SNIT  ةكرش تلوت  دقلو.ةيمالعإ ةموظنمب هنيمضتو ديصرلا
  يقاب ص خت لوادجب اقحال اهفادرإ متي  نأ ىلع ىرخأ تايالو ةدعو   ىربكلا سنوت   تايالوب ةنئاكلا  تاراقعلل
  ةبرجتلا ددصب  يتلاو  ضرغلل  اهتدعأ يتلا ةيمالعإلا ةموظنملاب يلآ طبار نم ةرازولا نكمتس  اهنأ   تدكأو.تايالولا

  .اهزيكرت ءاهنإ لاح

 تاكلتمملا هذه يف تيوفتلاو ةيوستلا قسن فعض-

  ةلاحم تافلمب تقلعت اررقم  104  اهنم اررقم  233  اهعومجم يف تغلب ةرداصلا تيوفتلا تاررقم ددع  ن إ
  فلملا ةئيهتب قلطنت .ةديدع  تاءارجاب مايقلا بجوتست  تيوفتلا تاررقمل دادعإلا نأو املع .ريرقتلا ةرتف لالخ
  ةقفاوم دعبو .ةيوستلا طورش ءازإ بغارلا ةيعضو نم تبثتلا مث  راقعلل ةيداملاو ةيقاقحتسالا ةلاحلا نم تبثتلاو
 .قحتسملا ىلع اهريدقت متي يتلا ةميقلا ضرع متي ةيوستلا ىلع ةنجللا

  كالمأ يف  تيوفتلا تاءارجإ قفو ةيوستلا ىلع ةنجللا ةقفاومب ىظحت ال تافلملا ضعب نأ ىلإ ةراشإلا عم
 .ينلعلا دازملا قيرط نع اهيف تيوفتلا متيو .بناجألا

  هيلع يفضي امب يراقعلا ديصرلا اذه يف تيوفتلاب قلعتملا نوناقلل  حيقنت  عورشم  ىلع لمعلا يرجي اذه
 .نمزلا رورم لوعفمبةدلوتملا تايعضولا ةاعارموةلوقعم لاجا يف تايعضولا هذهةيوستب حمسي امبةنورملا نم اديزم

 دوقعلا ماربإ تاءارجإ يف ءطب-

  ةرازولا ىعستو .ةيوستلا دوقع  مارب إSNIT  ةكرش ىلوتت ،ةلودلا نيبو اهنيب ةمربملا ةيراطإلا  ةيقافتالل اقبط
  .ةعباتملل ةيرود ةفصب لاحت دقاعتلا تايلمعل تافوشك لالخ نم دوقعلا ماربإ قسن نيسحت ىلع اهثحل
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  دقعلا ءاضمإ نود رهشأ ةعست رورم دعب ءارشلا يف ةيولوألا قحل نيعفتنملا نادقف صوصخب-
 عيبلا نمثلا ديدستو

  نع ق حتسملا فلخت دنع ةيوستلا يف قحلا طوقس تالاحب  ةرازولا  مالعإ يفSNIT  ةكرش ابلاغ رخأتت
  ةيوستلا عباطل ةاعارمو  ،قحتسملا تارربم ةيدج نم تبثتلا دعبو .رهشأ  9  لجأ دعب صالخلا مامتإو دقعلا ءاضمإ
 . ةرادالا ريبخ لبق نم عيبلا نمث نييحت عمفاعسإلابنذإلا متي يعامتجالا

 ةيئارشلا ميقلا نييحت مدعو ةعيبملا تاراقعل ةديهزلا   نامثألا  صوصخب-

  نيب ةلصافلا ةرتفلا يف مخضتلا ةبسن لدعم دامتعاب تيوفتلا يف دمتعملا يعامتجالا نمثلا  نييحت  ايلاح  متي
 .هيف تيوفتلا خيراتو ينعملا راقعلا ءانتقا

  براوض   قفو   نييحت نود  طبض دمتعملا  يعامتجالا نمثلا ناف  ،ةقباسلا  تيوفتلا تالاحل ةبسنلاب امأ
.1991يرفيف27خيراتب دقعنملا قيضملا يرازولا سلااهددح

 طوقسلل ةيعادتملا تاراقعلا صوصخب-

  نييحت رخآ بسح  يلمجلا  اهددع غلب  ثيح ةيلودلا تاراقعلابةصاخ دعت ال امومع ةرهاظلا هذه نإ
  ةكرتشم هتيكلم اراقع  211و ةلودلل اعجار اراقع  160  اهنم اراقع  573  )  2020  ناوج(   SNIT  ةكرش  ىدل

  يف تدعأ يتلا ةصتخملا ةينارمعلا طلسلا لبق نم ةلماش ةجلاعم لحم يه و   .بناجأ  صاوخل اعجار اراقع  202و
 .نوناق عورشم اهنأش

  1991  ةنسل  78  ددع نوناقلا حيقنت عورشمب ةيلودلا تاراقعلا نم فنصلا اذه عوضوم لوانت مت امك
صاخ  بابب هدرفأ يذلا  ةيسنرفلا ةيسنوتلا تايقافتالا بجومب ةبستكملا تاراقعلا يف تيوفتلا طورش طبضب قلعتملا
 .نيلغاشلا قوقح نامض عم تاراقعلا هذه لالغتسا ةداعإو ديدجتل يصوصخ جمانرب راطإ يف ةيوستلا مظني

 ةينكسلا تاعمجتلا ةيوست- ب
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ةدحولا زيكرت  نأ  ريكذتلا ردجي ف ،عورشملا اذه نم ىلوألا ةلحرملا ماهم لامكتسا مدع صوصخ يف
  رثإ ةدحولا تلمعو  .ةلحرملا هذهل ةصصخملا ةدملا باسح ىلع تقولا ضعب قرغتسا اهلمع لئاسو نم اهنيكمتو
 .اهتاءارجإ ليلد دادعإو لمع تاركذم رادصإب اهلمع تاءارجإ طبض ىلع كلذ

   ة بيكرت لا ةسارد   بجوتست يتلا  ةيوستلاب نيينعملاو تاعمجتلل  ةيئاهنلا تامئاقلا طبض  ىلع تبكنا مث
  ةيوستلا عوضوم  تايانبلل ةينكسلا   ةغبصلا نم تبثتلاو ةلودلا قاقحتساو  تاعمجتلا اهيلع ةماقملا يضارألل  ةيراقعلا
  ماكحأ ىنعم ىلع ةيوستلا  طورش رفوت نم  دكأتلل كلذو مهتفصو  اهيلغاش طبضواهئانب خيراتوةينعملا تاعمجتلاب
   ام دعت  بارت لماك ىلع  اعمجت  1200  ةبارقـل ةبسنلاب متي لمعلا اذه نأو املع ،2018  ةنسل  504  ددع رمألا
  .ةلئاع فلأ170براقي

حسملاو يضارألا سيق ناويد عم رشابملا ضوافتلاب ةقفص ماربإب ةدملا سفن لالخ ةدحولا  تماق  امك
 . ةقفصلا ىلع ةقبستلا ةيوست ةعباتم تلوت مث.اهيلع ةقداصملاتاءارجإ ةعباتمويراقعلا

  ذيفنت ريس يف لجسملا بارطضالا ببسب عورشملا  لحارم  ريسل ةطوبضم لاجآ ديدحت  اهيلع  رذعتو
 .ىرخأ ةينفتايلاكشإ ةدع ببسبو ةقفصلا ىلع  ةقبستلاريفوت يف ريخأتللةقفصلا

   ا عمجت  91  تلمش  ىلوأ ةعفدل ةبسنلاب لاغشألا يف قالطنالا نم ناويدلا نيكمت ىلإ ةدحولا تلصوت دقلو
   .نكسم فلأ13يلاوحدعتو ةيالو22ـ ب ةنئاكاينكس

اهباحصأ مدقت  يتلاو  ةدقعملا ريغ تايعضولا راطإ يف نيعفتنملا عم ةبسنلاب دقاعتلل تل صوت يزاوتلابو
.ادقع208ددصلا اذه يف ةمربملا دوقعلا ددع غلبو.ةيوستلا طورشمهيف ترفوتو ةيوست بلاطمب

لامع أ  عم يزاوتلاب  نيعفتنملل ةيئاهنلا ةمئاقلا طبض لامعأ لصاوتس ةدحولا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
  اميف ضراعتت ال لامعألا هذه نوكل دوقعلا ماربإو ةيوستلل ةينوناقلاو ةينفلا تافلملا زاجنإب  ةقلع تملا ةيناثلا ةلحرملا
 .اهنيب
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ةدحولا ثادحإ رمأب اهيلع صوصنملا ةعباتملا ةنجل لبق نم ةعباتم لحم ةدحولا طاشن ريس نإو اذه
اهتايصوت تردصأو هضرتعت يتلا تايلاكشإلاو عورشملا لامعأ  مدقتب  املع تطيحأو  نيتبسانم يف تعمتجا يتلاو
  .ةعباتم لحمو ذيفنتلا ددصب يهو ضرغلا يف
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 ةيسنوتلا دالبلل ةيراقعلا ةينطولا ةكرشلا در

يف ةلودلل هتيكلم تلآ يذلا يراقعلا ديصرلا يف ةيسنوتلا دالبلل ةيراقعلا ةينطولا ةكرشلل فرصتلا لكوأ
  نيب طيسولا رود ةلودلل ةلثممك ةكرشلا تبعل ،راطالا اذه يفو .ةيسنرفلا ةيسنوتلا ةيئانثلا ةيراقعلا تايقافتالاراطإ
  ةيولوألا قحو ءاقبلا قحب مهنم نيعتمتملا ةيعضو ةيوست ىلع لمعلاب كلذو تاراقعلا كلت يلغاشو نييسنرفلا نيكلاملا

 .تيوفتلا ةيلمعل مّظنم صاخ يعيرشت راطإ نمض ءارشلا يف

  ةمهم اهل تلكوا اهبلص ةرادا ءاشناو ةماه ةيتسجولو ةيرشب دراوم صيصخت ةكرشلا تّلوت ،ضرغللو
  ةنايصلاب لخدتلاو تيوفتلاو فرصتلا ةعباتم( هبناوج عيمج نم فلملا اذهب دهعتلاو ديصرلا اذه يف فرصتلا
 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نيسحت ىلإ راطالا اذه يف ةكرشلا صرحتو .)...تاعازنلاو

ريغ صاخلا يراقعلا ةلودلا كلم" قّلعتملا تابساحملا ةمكحمل  يفيلأتلا ريرقتلاب درو ام ةكرشلا نمثت ذإو
ّنإف ،"يحالفلا  .هب ةدراولا تاظحالملاب لمعلاو صئاقنلا يفالت ىلإ ىعست اه

I-رصتلاالحملا يف فةيراجتلاو ةينكسلا ت  

 ةيراجتل ا و ةينكسلا تالحملا غيوست تاءارجإ لوح- أ

  ضبقب كلذو ،نييلصألا نيغوستملا عم ةيئاركلا ةقالعلا ةلصاوم اهيلإ ةلوكوملا ماهملا راطا يف ةكرشلا تّلوت
فدهلا نأ كلذ ،نيروكذملا نيغوستملاو ةكرشلا يف ةلثمم ةلودلا نيب ةرشابم ءارك دوقع ماربا نود ءاركلا ميلاعم
نسح نع الغاش وأ ناك غوستم( هيلغاشل تيوفتلا ساسألاب وه يراقعلا ديصرلا اذه ءانتقا نم يساسألا
 .ءارشلا يف ةيولوالا قحو ءاقبلا قحبنيعّتمتملا)ةين

تالحملا ءارك تانيعم  ليدعت ىّلوتت ةكرشلا نإف ،ةيراجتلا تالحملا ءارك تانيعم ليدعتل  ةبسنلاب امأ
  ىلع ،ىربكلا سنوت تايالو جراخ ةنئاكلا تالحملا ىلإ ةفاضإو   لانويسانلاو  يزيلوكلا  يترامعب ةدجاوتملا   ةيراجتلا
 .تالحملا يقابل يشمتلا سفن دامتعا متي نأ

ةفصب تالحملا  ّلك ىلع  %5  ةبسنب ةيونسلا ةدايزلا قيبطت عقي  ،ةينكسلا تالحملل ةبسنلاب هنأو املع
 .كلذ  رمألا ىضتقا امّلك تادايزلا يف قرافلاب ةبلاطملل ءاضقلل هجوتلا متي امك ،ةيلآ
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  ىقبيو ،كلذب مالعالا رثا يراجت لصأ يف تيوفتلا ّمت امّلك ةرازولا مالعا ةيلآ ةفصبو ةكرشلا ىّلوتت امك
  ةيئاركلا ةميقلا  رابتخا  ريرقتو ةرازولا ةقفاومب لصوتلا نيهر يراجتلا لصالا ينتقم عم ةرشابم ةيئاركلا ةقالعلا طبر
 .ةلودلا كالمأ ريبخ ديسلا فرط نمزجنمةديدجلا

ّنأو ةراشالا عم   نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو نع ةرداصلا تايصوتلاب المعو  2009  ةنس نم اقالطنا ه
  .ينلعلا دازملاب كلذو روغش اهيف لصح يتلا تالحملا يف تيوفتلاب ةكرشلا موقت ،ةيراقعل

 ةغ وسملا تاراقعلا ةيعضو ةعباتم لوح- ب

  كانه نكت مل ام( ةنايصلاب لخدتلا  متي ،ةكرشلا فرصت  يفو ةلودلل ةيكلملاب ةعجارلا تاراقعلا صوصخب
  لاح يفو.لخدتلا عوضوم راقعلاب ةقلعتملا ةيركألا نم رفوتملا ديصرلا كلذب حمس امّلك   ،)كلذ سكع ديفت ريراقت
   لخدتلا ةعاجن  ىدمو  ةقد ّلكب  ةلاحلا ىلع فوقولل ةبقارم بتاكم فيلكت ةكرشلا ىلوتت،راقعلل ةيداملا ةلاحلا روهدت
  هيبانتلاب مايقلا ةكرشلا حلاصم اهرثإ ىلع تلوت  ،مدهلاو ءالخإلا ةرورض ىلإ ريراقتلا ديدع تضفأ دقو  .همدع نم
  ةينبلاو  ناكسإلاو زيهجتلا ةرازو و  ةيالولاو  تايدلبلا( ةينعملا لكايهلاو طلسلا مالعإو  ءالخإلاب  ةمزاللا ةينوناقلا
  يواعد عفرل  ةلودلا تاعازنب ماعلا فلكملا ديسلا ةوعد متيو  )ةيراقعلا نوؤشلاو  ةلودلا كالمأ ةرازوو ةيتحتلا
            ذنم حرتقمب ةكرشلا تمدقت ،تاءارجالا هذه عم ايزاوتو   .نينكاستملا حاورأل ةيامح ءالخإلا يف ةيئاضق

  نكاسم ريفوت فدهب كلذو طوقسلل ةيعادتملا تاراقعلا حالصتساو ديدجتل يجذومن جمانرب يف لثمتي  2016  ةنس
  اهرايهنا رطاخمل اءردو ميركلا شيعلا تاموقم ءارشلا يف ةيولوالا قحو ءاقبلا قحب نيعتمتملا اهيلغاشل نمضت ةقئال
 .ةايحلا ةدوجو ينارمعلا دهشملا نيسحتو رشابملا اهطيحم ىلعو اهينكاستم ىلع

  ةنايصلاب  لخدت ةمانزر طبض ىلإ ايلاح ىعست ةكرشلا  نإف  ،لانويسانلاو يزيلوكلا يترامعل ةبسنلاب  امأ
  فلتو مرهتل ارظن افلكمو اساسحو  ادّقعم  لخدتلا اذه ىقبي نكلو ،نيترامعلاب تاءاضفلا فلتخمب  ميمرتلاو
 .ةعجان ةينف لولح داجيإل تاسارد بتاكمو ةبقارم بتاكم ةراشتسا هعم بّلطتي ،لماحلا لكيهلاو تاكبشلا

 ةيراجتلا و ةينكسلا تال حملا ءارك ميلاعم صالختسإ و ليقثت تاءارجإ لوح- ت

ةلودلا كالمأ ةرازوو ةيلاملا ةرازوو ةكرشلا نيب ةمربملا ةيراطالا ةيقافتالا نم ثلاثلا لصفلاب المع
  ةرازولا ةافاوم  انحلاصم ىّلوتت ،)تاراقعلا نم اهريغ نود( لانويسانلاو يزيلوكلا يترامعب ةقلعتملا ةيراقعلا نوؤشلاو
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  دالبلل ةماعلا ةنيزخلاب ايونس اهليصاحم ليوحتو  ةصلختسملا ةيركألا ميلاعم  ةميقب  )رهشأ  6  وأ رهشأ  3  ّلك( ايرود
 .ةيسنوتلا

  ،يراقعلا ديصرلا يقابب ةقلعتملاو ريرقتلاب اهيلإ راشملا صئاقنلا يقاب يفالت ىلإ ةكرشلا ىعستو ،اذه
  ّلكل ةبسنلاب ةيركالا نم تادلخت ملا ةعباتمب حمستس يتلا ةديدجلا ةيمالعالا ةقيبطتلا لالغتسا ةيادب عم ةصاخ
 .غوستم

II-صاخلا ةلودلا كلم يف تيوفتلا:  كالمأ نم ةلودلل ةعجارلا تاراقعلا يف تيوفتلا  
 بناجألا

  دادعإو ةرادإلا فرط نم ةكوسمملا تالجسلا ةنمقر ةكرشلا تلوت  ،2020  سرام  رهش  نم  اقالطنا
  ةيلمعب اساسأ قلعتت اهيلغاش لوح تايطعم نمضتت و ةلودلل اهتيكلم تلأ  يتلا  تاراقعلل اهنأش يف ةينايب لوادج
  ىلع اهتلاحإ تمت امك ،اعابت اهنييحت عقيو   .)... تيوفتلل   ةينطولا ةنجللا  تارارقو  ةمسقلاو  صالخلا( تيوفتلا
  اهب رفوتت يتلا ةديدجلا ةيمالعإلا ةموظنملا زيكرت  راظتنا  يف كلذو   ،2020  ةنسل ةثلاثلا ةيثالثلا لالخ ةرازولا حلاصم
 .ةيلومش رثكأ تايطعم

   ادقع121  تغلب دقف   ،2019  ةنس ىلإ  2014  ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا   لالخ ةمربملا دوقعلل ةبسنلاب  امأ
 .ةرتفلا سفنب ةرداص تيوفت تاررقمب  ةرورضلاب قلعتت ال يهو

  ضعب يف هنأ نيبت هنأ الإ ةلوقعم لاجأ يف ةرداصلا تيوفتلا تاررقم ذيفنت ىلع ةكرشلا صرحت نئلو
تاحالصإ دوجول  وأ ءارشلا يف بغارلا ةمذب ءارك تانيعم دلختل ساسألاب تيوفتلا تاءارجإ تلطعت تالاحلا

 .. .مهرقم لهج وأ يلصألا غوستملا ةافو رثأ نيدفتسملا ةيوه ريفوت مدعلوأ)يرتشملا ىلع اهليقثت نيعتي( ةيراج

   تماق،مهيلع ضورعملا عيبلا نمث عفدل  ةحونمملا   لاجآلا  اوفوتسا  نيذلا ءارشلا يف نيبغارلل ةبسنلاب امأ
  تاعازنل ةماعلا ةرادإلاو بناجألا كالمأل ةماعلا ةرادإلا( ةرازولا حلاصم عم قيسنتلادعبو  2019  ةنس لالخ  ةكرشلا
  ةلوغشملا تاراقعلا عيبل طورش سارك طبضب  )ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازوب ةماعلا ةباقرلا ةئيهو  ةلودلا
 .2020ةنس لالخ تاراقعلا نم ددع عيب ةكرشلا ترشاب دقو ،ينلعلا دازملاب اهعيبيفاهدامتعالةرغاشلاريغو
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  ىّلوتتس ةكرشلا حلاصم نإف ،لانويسانلاو يزيلوكلا يترامع يف تيوفتلاب ةقلعتملا تايصوتلاب المعو
  اهب لومعملا  تاءارجإلل  اقفو امهيف تيوفتلا ةيلمع ةرشابم ةيناكما يف رظنلل اهتوعدو صوصخلا يف ةرازولا ةلسارم
 .ةيسنرفلا ةيسنوتلا ةيئانثلا تايقافتالا راطا يف ينتقملا ديصرلا  اذه  يقاب صوصخب

  نإو تابساحملا ةمكحم نع رداصلا يفيلأتلا ريرقتلاب ةدراولا صئاقنلا نأ ىلع ديكأتلا ردجي  ،اماتخو
ّنإف ،اهّلحم يف تناك   ةيسنوتلا دالبلل ةيراقعلا ةينطولا ةكرشلا فرط نم لوذبملا ماهلا دوها  يفخت نأ اهل نكمي ال ه
  يف قحلا باحصأ تّتشتو اهبعشتو ةينوناقلاو ةيرادالا تاءارجالا لوطو فلملا اذه يف نيلخادتملا ددعت مامأ ةصاخ
  ديصرلا اذه مرهتو ينابملا بلغأل يضارتفالا رمعلا ءاهتناو نيلغاشلا بلغأل ةيعامتجالا ةيعضولا ةشاشه ّلظ
 .يراقعلا

  ةيلمعلا تاحرتقملا نم ةلمجب مدقتت تّكفنا ام ،ديصرلا ةيفصت قسنب عفدلا ىلإ اهنم ايعسو ةكرشلا نإف
 :اهمهأ ّلعل

  طيسبتب كلذو تيوفتلا ةيلمعل ةمظنملا ةينوناقلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ةعجارم ىلع لمعلا·
 .تاءارجالا

  تاراقعلا هذهل ةلغاشلا ةفيعضلا ةئفلل ةبسنلاب ءارشلا ةيلمع ليومتل ةديدج تايلآ داجيا ةرورض·
 .)...سولوربوف جمانرب( ليومتلا جماربو تاليهستلا نم ةلمجب مهعيتمت رارغ ىلع

  ةيعادتملا تاراقعلاب قلعتملاو ةكرشلا فرط نم حرتقملا يجذومنلا جمانربلا ليعفت ىلع لمعلا·
  .نيلغاشلا ةمالسو قوقح نامضل لثمأ ّلحك كلذو ساسألاب يعامتجا دعب تاذ ةيلمع هرابتعاب طوقسلل
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 صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا   د ر

يحالفلاريغ صاخلا يراقعلا ديصرلا يف فرصتلا

ةيراجتلاو ةينكسلا تالحملا غيوست

ةيراجتلاو ةينكسلا تالحملا ءارك ميلاعم صالختساو ليقثتتاءارجإ-

 ةرازو حلاـــصمو ةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأ ةرازو حلاـــصم نيـــب قيـــسنتلا ةـــيدودحم صوـــصخب
 كــلت جئاــتن تــضفأ دــقو2008 ةنــس ذــنم نيترازوــلا نيــب ةيكراــشت ةفــصب لــمعلا أدــبهــنأريكدــتلا ردــجي ةــيلاملا
 ةـــــماعلا ةرادإلا نـــــع ةرداـــــصلا2009 سراـــــم6خيراـــــتب29 ددـــــع ةـــــماعلا ةركذـــــملا دادـــــعإىلإ لاـــــمعألا
 ةـــلاحإ يف ةـــلثمتملاو ةـــلودلا كالـــمأ دوـــقع ةـــعباتمو لـــيقثت تاءارـــجإ لوـــحصالختـــسالاو ةـــيمومعلا ةبـــساحملل
 تـــبثتلل نيـــصتخملا نييوـــهجلا لاـــملا ءاـــنمأ ةداـــسلا ىلإ ةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأ حلاـــصم لـــبق نـــم دوـــقعلا
 تـــبأد دـــق واهـــصالختساو غلاـــبملا لـــيقثتل ةـــينعملا تاـــضابقلا ىلإ اـــهتلاحإو لـــيقثتلا لوادـــج دادـــعإو اـــهيف
.راسملا كلذ مارتحا ةرورض ىلع ثحلا ىلع صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلاةرادإلا

 نيــــب قيــــسنتلا ماــــكحا ىــــلع صالختــــسالاو ةــــيمومعلا ةبــــساحملل ةــــماعلا ةرادإلا نــــم اــــصرحو
 كرتــــشملا روــــشنملا ةغايــــصو دادــــعإتــــلوت2016 ةنــــسذــــنمةكرتــــشم ةــــنجلنيوــــكت مت ةــــلخدتملا حلاــــصملا
 ةـــحالفلا رـــيزوو ةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأ ةرازوو ةـــيلاملا ةرازو نيـــب2020 يرـــفيف18 خيراـــتب رداـــصلا
.صالختسالاو ليقثتلاتاءارجإ حيضوت ديزمل يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو

 ةـــماعلا ةركذـــملا تايـــضتقملةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأ حلاـــصم مارتـــحا مدـــعصوـــصخب اـــمأ
 مدــــعو ةــــيلاملا ضاــــبق ىلإ ةرــــشابم دوــــقعلا ةــــلاحإو ،هالــــعأ ةروكذــــملا،2009 سراــــم6خيراــــتب29 ددــــع
 ردـــجت،1سنوــت ةــيوهجلا لاــملا ةــنامأىلإ تاراــقعلا ءارــك دوــقع نــم خــسن،لحاــسلا جــهن ةــيلاملاضباــق لاــسرإ
 ةـــلودلا كـــلم لالغتـــسا ناوـــنعب نويدـــلا لـــيقثت راـــسم حيحـــصتو ةـــصيقنلا هذـــه كرادـــت دـــصقو هـــنا ةـــظحالملا
 ةــــماعلا ةرادإلا ةلــــسارمب2019 ربمفوــــن25 خيراــــتب1 سنوــــتب ةــــيوهجلا لاــــملا ةــــنامأ حلاــــصم تــــماق صاــــخلا
 دوـــقعلا لاـــسرإ ةرورـــض ىلإ اـــهتوعد دـــصق ةـــيراقعلا نوؤـــشلا و ةـــلودلا كالـــمأ ةرازوـــب تاـــعويبلاوفرـــصتلل
 ةـــضابقلا ىوتـــسم ىـــلع تاليـــقثتلا ةـــبقارمو تـــبثتلا اـــهل ىنـــستي ىـــتح ةـــيوهجلا لاـــملا ةـــنامأ حلاـــصم ىلإ ةـــمربملا
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 خيراـــتب ةـــيناث ةبـــسانم يف كلذـــب اهريكذـــت تـــلوت وتاـــصالختسالاو تاـــعبتتلاةـــعباتميلاـــتلابو ةـــصتخملا ةـــيلاملا
.2020سرام4

32 ددــعهــيجوت ،لاــملا ديــسلا لــبق نــم هــتوعد رــثإ ،لحاــسلا جــهن ةــيلاملا ضباــقديــسلا ىلوــت اــمك

.2020سرام6خيراتب كلذواهنييحت دصق ةميدقلاتاليقثتلادوقع نم ةخسن

 دوـــقعب ةبوحـــصم لـــيقثتلا لوادـــجب ةـــيلاملا ضباـــق لـــصوت مدـــع ةروـــص يف هـــنا ىلا ةراـــشإلا ردـــجت
 ءارــــكلا تاــــنيعم ضبــــق ىلوــــتي اهــــصالختساو اــــهليقثت رــــشابيل ةــــيئاهن صالختــــسا نوذأ ربــــتعت يتــــلا غيوــــستلا
 ةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأ ةرازوـــب ةـــصتخملا حلاـــصملا لـــبق نـــم ةاـــضمم ةـــيتقو صالختـــسا نوذا داـــمتعاب

 كـــلذو ةيوـــستلا ليبـــس ىـــلع اـــيروف ةـــصلختسملا دراوـــملا ةـــيقب عـــم اـــهليقثت بـــلط ةنـــسلا رـــخا يف ىلوـــتي نا ىـــلع
 ةـــنيعلا صوـــصخ يف ةـــمكحملا هـــتظحال اـــم رـــسفي اـــم اذـــهو ،لـــمعلا اـــهب يراـــجلا ةيبـــساحملا تاءارـــجإلا قـــبط
.لحاسلا جهن ةيلاملا ةضابقلا صختيتلا فلم136نم ةنوكتملا

 نوؤــــشلاو ةــــلودلا كالــــمأ ةرازو نيــــب قيــــسنتلا فعــــض ،اــــهريرقت نمــــض ةــــمكحملا تلجــــس نئــــلو
 ةــقّلعتملاو ةرازوــلا ىدــل ةرّفوــتملا كــلتو "قــيفر" ةــموظنمب ةنمــضملا تاــيطعملانيــب ابراــضت ةــيلاملا ةرازوو ةــيراقعلا
ّلختملا نويدــــلا غلاــــبمب  ىــــلع دوــــجوملافالتــــخالا نأىلإ ةــــظحالملا نــــم دــــب الف،نيغوــــستملاضــــعبةــــمذب ةدــــ
:اساسأهدرم ةلقثملا غلابملا ىوتسم

.دوقعلاب ةصتخملا ةيلاملا تاضابقلالصوت مدع-

 ىــــلع دوــــقعلا صيــــصنت مدــــعلارــــظن لــــصفلا زــــمر داــــمتعاب "قــــيفر" ةــــموظنمب تاليــــقثتلا جاردإ
 دـــنع متـــحي اـــمم ،2017 ةـــيليوج6 خيراـــتب45ددـــع لـــمعلا تاـــميلعت تايـــضتقمل اـــفالخ نيلغتـــسملا تاـــفرعم
 غوـــستملا فرـــعم داـــمتعا،" قـــيفر " ةـــموظنمب ةنمـــضملا نويدـــلا غلاـــبمب وا تاـــيطعملاب ةـــقلعتملا ةـــنياعملا ءارـــجا
.تقولا سفن يف لصفلا زمرو

 اــفلم12 نــم ةــنوكتملا ةــنيعلا صوــصخ يف ةــمكحملا لــبق نــم هــيلا راــشملا براــضتلا رــسفي اــم وــهو
 مــــقت ملو د. أ129 غــــلبم صالختــــسا مت ثــــيح ، نيغوــــستملا ةــــمذب دــــلختم د. أ130هردــــق يــــلمج غــــلبمب
.اهتافلمب غلابملا كلت نييحتب ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو حلاصم
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 ىلا جوــــلولا نــــم اــــهنيكمت ةــــيراقعلا نوؤــــشلاو ةــــلودلا كالــــمأ ةرازو نيــــكمت بــــلط صوــــصخب اــــمأ
 نيـــب تاـــمولعملل يـــنورتكلإلا لداـــبتلا نـــم نـــكمت ةـــيلآ باـــيغ يفو ،صالختـــسالا ةـــعباتمو عالـــطالل قـــيفر ةـــموظنم
،صالختـــسالاوةـــيمومعلا ةبـــساحمللةـــماعلا ةرادإلاو ةـــيراقعلا نوؤـــشلاو ةـــلودلا كالـــمأةرازو حلاـــصم نـــم لـــك
 يداـــفتل ةـــينعملا ةـــيوهجلا تارادإلا نيـــب يوـــهجلا ىوتـــسملا ىـــلع ةـــيوديلا ةـــبراقملا ىـــلع راـــصتخالا اـــيلاح متـــي
.ةيراقعلا نوؤشلاوةلودلا كالمأ ةرازوةموظنمو قيفر ةموظنمب ةنمضملا تايطعملا نيببراضتلا

ةـــيلاملا ةرازو حلاـــصم نيـــب تاـــيطعملا لداـــبتءاـــسرإلUXP عورـــشم راـــطإ يفو هـــنا ،ةـــظحالملا عـــم
 كالـــمأ ةرازو عـــم تاـــيطعملا لداـــبت ةـــيقافتا ميـــمعتل ةـــيلاملا ةرازو ىعـــست ،ىرـــخألا ةـــيمومعلا حلاـــصملا ضـــعبو
 ةــــعباتم يف قيــــسنتلاماــــكحإو ةروكذــــملا تايلاكــــشإلا يداــــفت يف مهاــــسيس اــــممةــــيراقعلا نوؤــــشلاو ةــــلودلا
.ةلودلا كالمأ ليصاحم صالختساو ليقثت تايلمع
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  ةيعماا تامدا جمانرب

إ لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا ةرازول ةيسئرلا لخدتلا تالاجم دحأ ةيعماا تامدا   ّدع

ثيح نم جمانرب كأ ياث ةيعماا تامدا جمانرب تعو  .لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا اجم بناج

 د.م  385,993  غلبتل  2015  ةنس د.م  269,410  نم ھتنام تروطت ثيح ھتدئافل ةدوصرملا تادامتعالا

   ةيعماا تامدا ةدوج نسحت  ةيعماا تامدا جمانرب نم ئرلا فدلا لثمتو  .2019  ةنس

مل ماعطإلاو ناسإلا فوت و  ةبلطلل  ةيعامتجالا تادعاسملاو ضورقلاو حنملا  دانسإ   اساسأ  لثمتت  لا

  .مل ةيسفنلا ةطاحإلاو ةيّلا ةعاتملانمأتوةيضارلاو ةيفاقثلا ةطشألا ع معينع الضف

  ام (  لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا ةرازول ةزكرملا اصملا لبق نم ةروذملا تامدا دنسو

ال ةعجارلا تاسسؤملاو  (1)بوناو  طسولاو لامشلا نم لب ةيعماا تامدا نواودو  )ةرازولا ي

ذإ  ةيمألا ثيح نم وألا ةبترملا  )ناويدلا ي اميف(  لامشلل ةيعماا تامدا ناويد ّلتحو  .ر ظنلاب

  تادامتعالا لثمت امك .2019  ةنس  د.م  76,384  غلبتل  2015  ةنس د.م  64,749  نم ھتنام تروطت

  تامدا  ياويد نم  لل  ة روذملا  ةفلا  لالخ ةدوصرملا غلابملا ةميق فعض  براقي ام ھتدئافل ةدوصرملا

  ةدنسملا ضورقلاو حنملا نم  %37,5  اوح دانسإب اونس ناويدلا لفكتو  .(2)بوناو  طسولل ةيعماا

ةعّزوملا تالكألا نم  %41  نم كأ عزوتواينطو نكسلاب نعفتنملا ةبلطلا نم  %55  لّدعم ءاويإو اينطو

.2019-2018إ2016-2015نم ةيعماا تاونسلا لالخ طولا ىوتسملا ع اونس

نسحت  اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا قفوت ىدم  رظنلا إ ةيباقرلا ةمملا  فدو

 رظنلا لالخ نم فد امك.فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم راطإ  ةيعماا تامدا

  قفو  تامدا كلت ءادسإ   اقفوتىدم  نم  تّثتلا إ ةروذملا تامدا  فرصتلا ھجوأ نم بناوج

.ةيلاعفلاو ةءافكلاو داصتقالا ئدابم

  إ ةبسلاب  تّدتما و  2018  ةنس إ  2015  ةنس نم ةدتمملا ةفلا ةيباقرلا لامعألا تطغو

  ناويدو اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولل ةزكرملا اصملا تلمشو .2019  متس وم إ ام ضعبلا

  .رظنلابھلةعجارلا ةيعماا تامدا تاسسؤم ولامشلل ةيعماا تامدا

 .اقحال احيقنت مت امك1988مسد  3 ةخرؤملا1988ةنسل137و136و135ددع نناوقلا تقمب اوتلا ع تثدحأ(1)
تامدا ناويد  إ ةبسلاب  د.م  39,216و د.م  36.538  اوتلا عو طسولل ةيعماا تامدا ناويد إ ةبسلاب د.م  42.794و د.م  36,623  اوتلا ع(2)

 .بونل ةيعماا
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  عوضومب ةقالعلا تاذ تافلملاو قئاثولل يدنسملا صحفلا ع ةيباقرلا لامعألا تزكترا دق و

  ناويدل رظنلاب ةعجارلا ةيعماا تامدا تاسسؤم ضعبل ةيناديملا تانياعملا نع الضف ةيباقرلا ةّمملا

  ةسسؤم  38  و روذملا ناويدلا إ قئاثوو تامولعم تابلط ھيجوت  ّمت امك ،لامشلاب ةيعماا تامدا

  امك  .ايعماج امعطمو ايح  35  نم تاباجإ يقلت ّمتو  .)ايعماج امعطم  19و ايعماج ايح  19(  (1)ماج ماعطإ

  تانايب ةدعاق لالغتسا ّمتو .ةيعامتجالا ةطياو دعاقتلل طولا قودنصلا إ تايطعم بلط ھيجوت ّمت

لعتي ناويدلا لبق نم هدادعإ ّمت ياصحإ نايتسا
ّ

تامدا فلتخم ع ةبلطلا اضر ةجرد سايقب ق

.مدئافل ةادسملا ةيعماا

ةموظنم راطإ  جمانلا  فرصتلا ىوتسم ع صئاقن دوجو إ لامعألا هذ تصلخو

تامدا  ةدوج ىوتسم عو ةج نم   اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولاب فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا

  ةيعماا تامدا ءادسإ صوصخب صئاقن تلُّامك.ىرخأ ةج نمةبلطلا ةدئافل ةادسملا ةيعماا

  ّمت لا تالالخإلا لصاوت تاو .تامدا هذل ةصصا ةيمومعلا تاقفنلا  فرصتلاو اقحتسمل

  نكسلا فوتو ضورقلاو حنملاب ةصاخ ةقلعتملاو ةنس  15  اوح ذنم تابساا ةرئاد لبق نم اعفر

اذيفنتو تاقفصلا دادعإ ثيح نم ماا نكسلا ةمدخ  فرصتلا ماحو ھيقحتسمل ماا

 .ةيئاذغلا داوملا  فرصتلا ةرادإ نسحو

.ماا ماعط إلا تامدخ ميدقت وتت لاو لامشلل ةيعماا تامدا ناويدل ةعاتلا ةيعماا تاسسؤملا نم%  100ةبس لثمي ام وو(1)
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تاظحالملا زربأ

  بسح ةيناملا  فرصتلا  ةموظنم راطإ  ةيعماا تامدا  فرصتلا-

 فادألا

   اّمم اليعفتو  ةمزاللا ةقدلاب  ةموظنملا كرت  ةلخدتملا لايلاو فارطألا مام ديدحت  ّمتي مل

خدتم   ّل ةيلوؤسم ديدحت  تاوعص إ ى ّدأ
ّ

  ةباقرلا ةمظنأ روطت ّمتي مل امك  .اساسأ ع ھتلءاسمو ل 

 .فرصتلا ةباقر ماظن كرت دع ّمتي ملو الا ردقلاب ةلدعملا ةباقرلاو ةيلخادلا

ھتارشؤم  طبترت الو  ھتطشأ نم بناوا ضعبل  جمانلا فادأ   يطغ ال ،كلذ إ ةفاضإلاب

  تادحولا ءادأ سق نمو ءادألا ع ةردقلا قئاثو ةيئورقم نم كلذ   ّدحو .امسر   ّمت لا فادألاب امئاد

ة ةيئاصحإلا تايطعملا ةاعمو عم ةدمتعملا قرطلا  نمضت ال امك .الءاسمو ةيتايلمعلا

.تامولعملا ماظن تاجرخم ةيقادصمو

عرسلاب تابساا ةمكحم وت ،ةيناملل ديدا اسألا نوناقلا تايضتقم لوخد عمو

تارشؤم ةعجارم ع صراو فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم تابلطتم ءاسرإ لامكتسا 

  .ماعلا ھفد غولب نمضي امب جمانلا

،ةيبلاطلا ةايا روطت  لثمتملا جمانلل ماعلا فدلا ةادسملا تامدا ةدوج سكع الو

رادقم ديدحت اساسأ ع ّمتي  تاسارد  زاجنإ ّمتي مل ةبلطلل ةيداملا فورظلا نسحتب قلعتي اميف ثيح

  ةبلطلا ّصخت لا ةيعماا ضورقلاو حنملا فرص  ما خأت لي نع الضف  ضورقلاو حنملا

 .ةيسوتلا دالبلاب مسارد نولوازي نيذلا ميلعتلا لاجر ءانبأو جرااب نسرادلا

ةبك ةبس اضر ماا ءاويإلا تاسسؤم لبق نم ةادسملا نكسلا تامدخ ةدوج لنت مل  امك

  فورظو ةمالسلاو ةيلا ام بناوا ديدع   كلذو ةلوانملا تاتبمب نميقملا مم ةصاخو ةبلطلا نم

  إ لاا  صاصتخالا ةلمع و ةنايصلا تادامتعا  صقنلا ماس دقو ،اغو ةفرغلاب ةماقإلا

  ءازجأ ةيلباق مدع إ تالاا ضع  ىّدأو ةيداملا الاح يدرتو تاسسؤملا هذل ةرودلا ةنايصلا روصق

 .لالغتسالل ام

  ىوتسم يدت  لُّ  دقف ،ةبلطلا ةدئافل ةادسملا  ماا ماعطإلا ةمدخ  نسحتب قلعتي ام  اّمأ

  ناويدلا  لبق نم ةذختملا تاءارجإلا ةيافك مدعو ةمّدقملا تامدا تانّوم لمجم ع ةبلطلا اضر
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 انايحأ  ةيعماا ةلألا ثولت و  ةلا ظفح دعاوق ماحا مدع  إ  اساسأ  كلذ عجرو  .ايسحتل

عزوتلا بايغو ةلماعلا ديلا  صقنلا نع الضف ايافك مدعو ةنايصلل ةصصا دراوملا ةيدودحمو

.اصاصتخالا ةلمع ةلقو ال لداعلا

  ع طغضلاو ضورقلاو حنملا فرص  خأتلا الت ع لمعلاب تابساا ةمكحم وتو

 .ةيعماا تامدا تاسسؤم ةنايصبةمزاللا ةيانعلا ءاليإ دزمو لاجآلا

 ةبلطلا ةدئافل ةادسملا  ةيعماا تامدا  فرصتلا-

 ةبلطلا ةدئافل ةيعماا ضورقلاو حنملا دانسإ  *

وم إ  2015  ةنس نم ةدتمملا ةفلا لالخ ةدنسملا ةيعماا ضورقلاو حنملا ةميق تغلب

  نم ةدنسم ضورقو حنم اوتلا ع ام د.م  14,005و د.م  746,709  اوتلا ع ھتلمج ام  2019  متس

يوناقلا راطإلا نمضي الو  .د. م  4,194و د.م  280,918  براقي امب لامشلل ةيعماا تامدا ناويد فرط

حئارش فلتخم نب ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملا دانسإ  ةاواسملا  لوعفملا يراس

دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا  حنملا  دانسإ   لمعلا ا يراا بتالاب ديقتلا   ّمتي  مل امك  ،عمتا

.د. م6,044زانمج غلبمبجرااو ةيسوتلا

ومإّمتيملثيحةيعماا ضورقلا صالختسا تاءارجإ ماخأتلُّ امك

نعفتنملا لوح تايطعمب ةيلاملا ةرازوب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ّدم2019مسد

  1988-1987             نم  ةدتمملا  ةفلا لالخ ثالثلا ةيعماا تامدا نواود إ رظنلاب  ةعجار ضورقب

  ضورقب نعفتنملا  صوصخب تايطعمب اّدم ّمتي مل امك .د. م  84,921  هردق مج غلبمب  2009-2008  إ

  خراتب ىوس د .م  4,381هردق مج غلبمب  2009-2008  إ  1995-1994  نم  ةدتمملا  ةفلا لالخ جرااب

  لالخ ةيصوصا ةحنملاب ةجمدملا ضورقلا صالختسا تاءارجإ   عورشلا ّمتي ملو  2019  يرفيف  21

.2019يفناج ةيادب ىوسد.م26,834هردق غلبمب2015-2014إ2010-2009نمةدتمملاةفلا

  ةلادعلا سركت هاجتا  حنملا دانسإب ةقلعتملا ماحألا ةعجارمب تابساا ةمكحم وتو

نب قيستلا دزمو قح ھجو نود افرص ّمت لا لاومألا عاجساب رماوأ رادصو ةبلطلا نب ةيعامتجالا

.ضورقلا عاجسا تاءارجإ  عرسلا هاجتا  ةيلاملاو اعلا ميلعتلا يرازو

ماا ناسإلا  *         
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قدلاب  يمومعلا ماا نكسلا إ ةبسلاب تاروغشلا ديدحت   ّمتي ال
ّ

إ  ىّدأ اّمم ةولطملا ة

تاونسلا نم كأل ماا ءاويإلاب  صاأ عافتنا إ ةفاضإلاب ،باعيسالا ةقاط  ميتلا

  جتنو  .2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ نعفتنملا نم  %38,6  اوح  تغلب نكسلا قاقحتسال ةينوناقلا

  2019  ةنس لالخ د.أ  925,870  اوتلا ع تغلب لا  ةلوانملاو غوسلا ةفل  عافترا ةيعضولا هذ نع

تايلاشإلا ديدع هرودب امف فّرصتلا وش  يذلاو  2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ د.أ  933,664و

فارشإلا دش امك .ةلوانملا تاقفص متخو ذيفنتو ماربإ و امع ةجتانلا ءاويإلا ةقاط ل الغتساب تقلع

هذ باأ نم نرمثسملل تازايتمالا دانسإب قلعتي ام  اروصق ةصاا ةيعماا تاتبملا ع

  13  ام نتلاح  زواجت يذلاو  ةينوناقلا طورشلاب مالالا مدع ةلاح  اعاجسا  اصوصخو تاتبملا

تاتبملا هذ ع ةصاخ ناويدلاو ةيمومعلا لايلا ارجت لا ةباقرلا ةيلعاف مدع ع ةوالع ،ةنس

كمت مل لاو
ّ

.نفلاا عدر نمو صئاقنلا زواجت نم ن

تامدخ تاسسؤمب ةرادإ نكاسم  ةلاح  25   ةلخدتملا لايلا تدنسأ  ،ىرخأ ةج نم

  ةيفيظو نكاسم ولغاش عفتنا ،كلذ إ ةفاضإ .عافتنالا بتالا مل لوخت ال نا وعأو تاراطإ إ ةيعماج

    ا غّوسم  بم17نم  ءزج  26  لالغتسا ّمت امك  ،ةسسؤملا باسح ع زاغلا وأ ءاركلا وأ ءاملا كالساب

  ا نلغاشلا عافتنا إ ىدأ اخأت قاقحتسالا ءانا دع ةرادإلا نكاسملا عاجسا دشو .يرادإلا نكسلا

 .فصنو تاونس6تالاا ىدحإ  تزواجتةلوط تافل قح ھجو نود

ماحا ضرفو ماا ءاويالا تاءارجو بتارت ماحا دزمب تابساا ةمكحم وتو

  إ ةفاضإ ،ماعلا لاملا ع ظافا نمضي امب ماا نكسلا ةيعضو ةساردو ال ةصاا تاتبملا

  .ةرادإلا نكاسملا  فرصتلا نسحتب ةليفكلا تاءارج إلا ذاختا

 ماا ماعطإلا  *

  ةيعماا ءايحألاو معاطملاو ناويدلا  ىوتسم ع ةادسملا ماا ماعطإلا تامدخ  تباش

ديدحت مدع رارغ ع  ةيئاذغلا داوملاب دّولا تاقفص ماربإ تاءارجإب تقلع صئاقن رظنلاب ھل ةعجارلا

نويدلا مقافت إ ىدأ امم  ،ةسفانملا لامعإب ةقلعتملا تاءارجإلاب ديقتلا مدع و  ةولطملا ةقدلاب  تايجاا

  اوتلا ع  2018و  2017  نس لالخ  تغلب(   لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم ةّمذب ةدلختملا

  .اامالاب ءافيإلا نم ايكمتل ةيليمكت احنم ادانس و )د.أ216,976و د.أ525,022

  هذ  فرصتلا ماحإ  خبطملا إ ةيئاذغلا داوملا ميلس و  علسلا ضفرو لوبق تاءارجإ  نمضت ال  امك
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   دنع  ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ فعض و  ةيعماا ةلألل ةينفلا ياعملاب  د ّيقتلا مدع  نع الضف  ،داوملا

  لّ امك  .خبطملا إ اميلس دنعو لامشلاب ةيعماا ءايحألاو معاطملاب ازخو ةيئاذغلا ّداوملا لي

ةاص دع مل لا داوملا فالتإ عو ةيعماا ةلألا دادعإ ع ةيناديملا ةباقرلا تاءارجإ   فعض

.ماا ماعطإلا ةمدخب نعفتنملا عو ةّيقبتملا تابجولا وأ لامعتسالل

  ليعفت ضرفل ھل ةعاتلا ةيعماا  معاطملاو ءايحألا ع ةباقرلا فيثكت إ ناويدلا  دو

  نم ةمملا تاقفصلا ھتنمضت امل ةقباطم غ داومب  دّولا رطا  اءرد  اضفرو ّداوملا   لوبق تاءارجإ

  ماعطإلا طاش راسم ةفا يطغ ةوتكم تاءارجإ  عضو  إ دي امك  .ةولطملا ةيعونلاو ةيمكلا ثيح

  ماعطإلا تاسسؤم ىوتسم ع ةباقرلا كلت نمأتل ةمزاللا  ةرشلا تاينامإلا فوت  نع الضف  ماا

  . رظنلاب ھل ةعجارلاماا



119

I-  بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم راطإ  ةيعماا تامدا  فرصتلا  

 فادألا

فرصتلا ةموظنم كل ةيجذومنلا براجتلاب ةينعملا تارازولل وألا ةعفدلا نمض ةرازولا   ّدع

  ام  (1)جمارب ةعرأ إ ةرازولا ةطشأ ميسقت  2014  ةنس نم اقالطنا   ّمتو .فادألا بسح ةيناملا 

 تامدا  ناويدل  رفلا   جمانلا و  ةيعرف جمارب ةعرأ إ مسقني يذلا ةيعماا تامدا جمانرب

 تامدا  ناويدل  رفلا  جمانلاو  طسولل  ةيعماا  تامدا  ناويدل  رفلا  جمانلاو  لامشلل  ةيعماا

 .ةيبلاطلانوؤشللةماعلاةرادإلاھيلع فرش يذلا   ىرخأتامدخ رفلاجمانلاو بونلةيعماا

تابلطتم  ليعفتو  كب تقلع صئاقنلا نم ةلمج ع فوقولا نم ةيباقرلا لامعألا تنكمو

  ةينم ھيضتقت ام قفو ةيعماا تامدا جمانرب  فرصتلاو فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا

.ةيعماا تامدا ةدوج نسحتوفادألا بسح ةيناملا  فرصتلا

اليعفتو فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا تابلطتم كرت-أ

ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا ىوتسم عو طولا ىوتسملا ع الذب ّمت لا تادوا نم مغرلاب

  ةجاا ثيح نم اميسال معدلا إ ةجاح   فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا تابلطتم  تلازام اعلا

 .تاقفنلل ةونسلا ةجملا دامتعاو ةباقرلا ةمظنأ روطتو اف نلخدتملا راودأ حيضوت إ

  اليعفتو نلخدتملا راودأ حيضوت-1

ةفا   طارخنا  بلطتت  ةيكراش  ةراقم  إ  فادألا  بسح  ةيناملا   فرصتلا  ةينم  عضخت

   تاءارجإلا  حاقاو  مييقتلاو  ةعاتملاو  ذيفنتلاو  ةجملاو   روصتلا  تايلمع   ةموظنملا   نلخدتملا

ةرازولاب فادألا بسح فرصتلا ةموظنم كب  ةينعملا لايلاو فارطألا  دّدع نم مغرلاو  .ةيليدعتلا

ةمزاللا ةقدلا إ رقتفت ةروذملا لايلاو فارطألا  مامو راودأ ديدحتب ةلصتملا ةييتلا  صوصنلا ّنإف

.(2)اساسأ ع ھتلءاسمو لخدتم ل ةيلوؤسم ديدحت  تاوعص إ ىّدأ امم

  تاسايسلل ءادألا ع ةردقلا راطإ دادعإب قلعتملا  2012  ةنسل  42  ددع روشملا دّدع  دقف

الإ .اذيفنت دعو ءانثأو  ةيناملا دادعإ دنع جمالا وؤسم مامو رود ةيمومعلا
ّ

  تلظ ماملا هذ ّنأ 

  تارازولا نم وألا ةعفدلا إ ةبسلاب جمالا ةمئاق طبضب قلعتملاو  2014  ناوج  24   خرؤملا  2014  ةنسل  2238  ددع رمألا نم  4  لصفلا  بسح  (1)

. فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم ةرجتب ةينعملا ةيجذومنلا

.ةيناملل اسألا نوناقلا راطإ  جمانلا سئر مام طبضب قلعتملاو2019مفون14 خرؤم2019  ةنسل1067ددع يموح رمأ رادصإ مت-(2)
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ةطبترملا ماملا نمأت ّنأ  ذإ  2019  متس ةياغ إ ةلعفم غ ةيعماا تامدا جمانرب سئر إ ةبسلاب

.ةرازولاب ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا لبق نم عقاولا  ّمتي جمانلا ةينام ذيفنتو دادعو ةدايقب

قلعتملا  2012  ةنسل  36  ددع اعلا ميلعتلا رزو روشم تايضتقمل ةباجتسا ّمت  ، ىرخأ ةج نم

كرت ةعاتمل ةراق ةيلخ ثادحإ  (1)2012  روتكأ ذنم فادألا بسح فرصتلا ةموظنم كرت معدب

الإ .ةيعماا تامدا جمانب ةموظنملا
ّ

نأ 
ّ

ةبيكرت  تلظ  (2)2016   ةنسل  18  ددع   روشملا رودص رثإ ع ھ

  عيمجت  ع  2019  متس ةياغ إ ارود رصتقاو  ةنّيحم غ  2019  متس وم إ  ةيلا هذ

  .طقف ءادألا ع ةردقلا قئاثودادع إل ةمزاللاتايئاصحإلا

  ةثالث ىوس  2012  روتكأ رش لالخ ةثدا ايالا لمش ملف ةيعرفلا جمالا صوصخب اّمأ

  ّمتي مل اميف ،2019  متس وم إ اليعفت ّمتي مل ةيعماا تامدا نواودب قلعتت ةيعرف جمارب

  ."ىرخأ ةيعماج تامدخ" عارلا رفلا جمانلل ةراق ةيلخ ثادحإ

  ةيعماا تامدا جمانرب   نلخدتملا  فلتخم  راودأ حيضوت  ع عضولا اذ دعاس ملو

.ادادعإ بجا ولا قئاثولا نومضم ديحوتو ميب ةقالعلا طبضو

 ةباقرلا ةمظنأ-2

  لامعتسا  كأ ةنورم نم  جمالا وؤسم نكمت فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا بلطتي

ةيلخادلا ةباقرلاو ةقحاللا ةباقرلا سركتو ةلدعملا ةباقرلا كرت عم ةيلاملا تادامتعالا فرصو دراوملا

كمت  تايلآ  و  فرصتلا ةباقرو
ّ

ليلحتو فادألا قيقحت ةعاتم ثيح نم جمانلا  ف رصتلا ةدايق نم ن 

.ةلءاسملا أدبم سركتو امتي اممةلملا جئاتنلا

ةبقارمب قلعتملاو  2012  مفون  19   خرؤملاو  2012  ةنسل  2878  ددع رمألا نم  4  لصفلا صنو

نأ ع ةيمومعلا فراصملا
ّ

  تاينام لمعتس لا تارازولا إ ةبسلاب ةلدعملا ةباقرلا دامتعا نكمي ھ

  ،.بولطملا ىوتسملا نود2019متس وم إ لازامةباقرلا هذ دامتعا ّنأ غ .جمالا بسح ةطوبضم

عورشملا روط  لازام فراصملل ةلّدعملا ةباقرلا ةكر تع يذلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن كرت ّنأ كلذ

تاقفنلاب تادعتلا   فقسأ  ديدحت  ّنأ  امك .2014  ةيلوج ذنم ةل ّدعملا ةباقرلا دامتعا  اقالطنا مغر

  اقفو  ّمتي مل  2019  متس وم و  2018-2015  ةفلا لالخ  ةقبسملا ةشأتلا نم اؤافعإ عمزملا

 .2012روتكأ18خراتب فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةدحو ريدم إ ةيبلاطلا نوؤشلل ةماعلا ةرادإلا نم ةجوملا ةلسارملا(1)
 .ةرازولاب فادألا بسح فرصتلا ةموظنم راطإ  فرصتلا راوح كرت معدب قلعتملا(2)
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نو ةرازولا ةينامب جردملا مالا عزوتلل
ّ
ةباقرلا ماظن كرت مدع ىدأ امك .ةيناملا  ماسقأ بسح ّمت ام 

 .صيلا روط  لازام يذلا ماظنلا اذ  ةدوج ريدقت  نود فقسألا كلت ديدحت إ ةرازولاب ةيلخادلا

  ةقلعتملا تارارقلا نم ا ةرازولا اصم مّدقت ملو  2017  ةنس إ ةبسلاب اخأت تارارقلا رادصإ دش و

 .2016و2015نس فقسأ ديدحتب

.ةرازولا ةينامل ياثلا ناونعلا تاقفن نم ايأ  ةشأتلا نم  اؤافعإ ّمت لا تادعتلا لمش ملو

ع ةقحاللا ةباقرلا لمش مل  2019  متس وم و  2014  ةنس   ةرازولاب ةلدعملا ةباقرلا دامتعا ذنم و

  .ةيعماا تامدا جمانرب صخي دع يأ ةقبسملا ةشأتلل عضخت مل لا تادعتلا

نإف  فرصتلا ةباقر صوصخب اّمأ
ّ

  هذ  كرت  عورشلا  2019  متس  وم إ   ّمتي مل  ھ

.طولا ىوتسملا ع فرصتلا ةباقر ةمظنأ كرت هدش يذلا خأتلا إ ساسألاب كلذ عجرو.ةموظنملا

  تاقفنلل ةونسلا ةجملا دامتعا-3

اييحتو تاقفنلل ةونسلا ةجملا دادعإ  ةينوناقلا لاجآلاو تاءارجإلاب ديقتلا امئاد ّمتي مل

   ضرعيفناج20هاصقأ لجأوةنسلةيادبجمانلاسئرموقينأ نّعتي نح يفف .الع شأتلاو

  ةيلصألا ةجملا ضرع ّمت  ةيمومعلا   فراصملا  بقارم ةشأت  ع  تاقفنلل  ةيلصألا  ةونسلا  ةجملا

ةرازولا تعرش اميف ،ةينوناقلا لاجآلا دع ةروذملا اصملا ع  2019و  2017و  2016  تاونس ةقلعتملا

  لبق ةينعملا تاونسلا لالخ جمانلا ةينام ذيفنت اتلاب دعو .ةيلاملا ةنسلا ةيادب ذنم ةيناملا ذيفنت 

مفون  25   خرؤملا  (1)ةموا سئر رارق نم  2  لصفلل اقرخ تاقفنلل ةونسلا ةجملا ع شأتلا

2013. 

  لوالا نناونعلا تاقفن نم ل  تاقفنلل ةونسلا ةجملا قيبطت لاجم لمش  ، ىرخأ ةج نم

الإ .يزكرملا ىوتسملا ع ةم ّسرملا ةنزا قيدانصو  ياثلاو
ّ

  شأتلاو ادادعا ّمت  ةونسلا ةجملا ّنأ 

ةقلعتملا قئاثولا  فوت ّمتي مل امك  . لوألا ناونعلا تاقفن ع ترصتقا  2019  -2015  ةفلا ةليط  الع

نقلعتملا نبلطلاو  2018و  2015  نس إ ةبسلاب تاقفنلل ةيلصألا ةونسلا ةجملا ع شأتلا بلطب

ديقتلا ىدم نم تّثتلا نود لاح ام وو  2017  ةنسل تاقفنلل ةونسلا ةجملا نيحت ع شأتلاب

.ةينوناقلا لاجآلا  شأتلل اضرعو ادادعإب

. فادألا بسح ةينا ملا  فرصتلا ماظنل ةيجذومنلا براجتلاب ةينعملا تارازولل ةبسلاب الع شأتلاو تاقفنلل ةونسلا ةجملا تاءارجإ طبضب قلعتملا(1)
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عفري نأ ع  صني يذلا ركذلا فنآ  2013   مفون  25   خرؤملا ةموا سئر رارقل  افالخو

   لوح  ةيمومعلا   فراصملا  بقارم  إ  ةرود   رراقت ةدناسملاو   ةدايقلا  جمانرب  عم   نواعتلاب  جمانلا  سئر

  ةيعماا تامدا جمانرب إ ةبسلاب ءارجإلا اذ لمش مل  ،تاقفنلل   ةونسلا  ةجملا ذيفنت  مدقت

  .2019  متس وم إ2015نم ةفلا لالخ2018ةنس ناونع تاقفنلل ةونسلا ةجملا ىوس

  ةيناملا  فرصتلا ةينم قفو ةيعماا تامدا جمانرب  فرصتلا-ب

 فادألا بسح

  2015  نم ةيلاملا تاونسلا لالخ فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم كرت رصتقا

تارشؤمو فادأ إ اليت نود جمانلل ةيجيتاسا فادأ ديدحت ع و يزكرملا ىوتسملا ع  2019إ

  ع ابلس  سكعا  ام وو  اقيقحت  لخدتم ل ةيلوؤسم ديدحت نودو يتاسا فد لل ةيتايلمع

  ساسأ ع  الءاسمو ةيتايلمعلا تادحولا ءادأ سقب حمس ال ذإ ءادألا ع ةردقلا قئاثو ةيئورقم

  .ةرظتنملا جئاتنلل اقيقحتوامذ ع ةعوضوملا دراوملل الامعتسا

ءادألا سق تارشؤمو جمانلا فادأ-1

ددحم  ددع   ع   يوتحت  جمارب قفو   تامملا  ةلي ءادألا ع ةردقلا ع بملا فرصتلا  تقي

  جردني  لا  ةمملاو ةيمومعلا تاسايسلل  ة ماعلا  فادألا  عم  قسانتلاب  اطبض   ّمتي  لا  فادألا  نم

  قيقحت   ىوتسم  سايق ّمتو  .جمانلا  ةيجيتاسا  نمض   ةجردملا  تاولوألا  فدلا  مج و  جمانلا  اراطإ

.ءادألا سقلتارشؤمل الخنمفادألا

نع ذخألا نود تايغتلا ضع تدش دقف ةيعماا تامدا جمانرب فادأب قلعتي اميفو

  ةطشألا هذ صختو .فد يأب ايطغ ّمتي مل لاو رظنلاب  ھل ةعجارلا ةطشألا مو ةيمأل رابتعالا

  نزوعملا ةبلطلل ةيعامتجالا تادعاسملا دانسو جرااو ةيسوتلا دالبلاب  ةيعماا  حنملاو  ضورقلا  دانسإ

هذ ّنأب املع .سرابب سوت رادب  نيسوتلا ةبلطلل  ماا  نكسلا تامدخو ةيسوتلا دالبلاب نسرادلا

  %46و %52  نع  اوتلا ع  لقت ال بسب  2019و  2018و  2017  تاونس  إ  ةبسلاب  رثأتس ةطشألا

.جمانلا ةينام تادامتعا نم%56و

ھقيقحت دارملا فدلا امئاد مجت ال ةيعماا تامدا جمانرب ءادأ سق تارشؤم ّنأ امك

كمت ال وأ ھب ةقلعتملا بناوا ةفا يطغ  ال  او إ رظنلاب
ّ

  ةيقادصم تاذو ةلماش ةركف ءاطعإ نم ن
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  نسل  (1)ءادألا ع ةردقلا قئاثو صحف لالخ نم نّبت دقف .عملا فدلا إ ةبسلاب جمانلا ءادأ لوح

  ةلؤملا وأ  ةطرخ نملا ةيعماا معاطملا ددع" رشؤمب قلعتت لاو ا ةنّمضملا تايطعملا ّنأ  2018و  2017

  هذ عقاو نع ةيفو ةروص يطع الو ةقيقدو ةلماش غ ةزجنملاو ةجمملا "يداشإلا  راسملا   طارخنالل

نود ةيبلاطلا نوؤشلل ةماعلا ةرادإلا إ ةرشابم الاسرإ ّمتي تايطعملا هذ ّنأ إ كلذ دوعو .معاطملا

   .ايقادصمو ا نم ةرازولا ىوتسم ع تّثتلا  ّمتي اساسأ ع لا ةرورضلا تادؤملاب اقافرإ

معاطملا إ   ةبسلاب زجنملا  ددعلا ّنأ  2017  ةنسل ءادألا ع ةردقلل يونسلا ررقتلاب درو دقف

  نمعطم زواجتي  مل زجنملا  ددعلا ّنأ ةباقرلا لامعأ تيب اميف امعطم  12  غلب يداشإلا راسملا  ةطرخنملا

  ّنأ  2018  ةنسل              ءادألا ع ةردقلل يونسلا ررقتلاب ءاج دقف  2018  ةنس إ ةبسلاب اّمأ .(2)ننثا

  ةنس  امعطم  12( امعطم  14  غلب يداشالا راسملا  طارخنالل اليأت ّمت لا ةيعماا معاطملا ددع

الإ .)2018  ةنس لالخ نمعطمو  2017
ّ

نأ 
ّ

  لالخ يداشالا راسملا   طارخنالل معطم يأ ليأت ّمتي مل ھ

  ررقت  ع دامتعالاب داشإلا  ع   لوصل  ةرملا  معاطملا  رايتخا  مدع نع الضف  ةروذملا ةنسلا

 .(3)معاطملا هذةيعضولييقت

  ةقاط اف نميقملا ةبس زواجتت ال لا ةيعماا ءايحألاو تاتبملا ةبس" رشؤملاب قلعتي اميفو

نإف  2016  ةنس  ھعضو ّمت  يذلا "ىوصقلا ااعيسا
ّ

تامدا ياويدل ةعاتلا تاتبملا ىوس  م  ال ھ

بوناب ةيعماا تامدا ناويدل ةعاتلا ةيعماا تاتبملا ديدع ّنأ ذإ طسولاو لامشلل ةيعماا

 .ىوصقلا ااعيسا ةقاط نع ثكب لقت ةماقإ بس دش

فيفخت" إ  فد يذلا  "ةيضارلا و ةيفاقثلا  ةطشألا  روطت" فد صوصخب اّمأ

  2019  -  2015  تاونسلل ءادألا ع ةردقلا قئاثو بسح  ،"بلاطلا ام ياع لا ةيسفنلا تاطوغضلا

  يداونلاب ةبلطلا طأت ةبس "و " يداونلاب ةبلطلا طارخنا ةبس  " ع امعضو ّمت ناذللا نارشؤملا رصتقا

روذملا فدلاب ةلصلا تاذ ةطشألا ديدع ةرازولا موقت نح  "ةيعماا تامدا تاسسؤم لخاد

فلتخم عم نواعتلا  تايقافتا  ماربإ و  ةيضارلاو  ةيفاقثلا  تارابملاو  تاراظتلا  ميظنت  ةلثمتملاو

  كلذ إ ةفاضإلاب .لاا اذ   ودلا نواعتلا  تايقافتاو  ةينطولا تاناجرملا تاراد و ةيضارلا لايلا

نأ ع  ةيمومعلا تاسايسلل ءادألا ع ةردقلا راطإ دادعإب قلعتملا  2012  ةنسل  42  ددع روشملا  ّصني
ّ

ھ

.ءادألا ع ةردقلل ةونسلا رراقتلاو ءادألا ع ةردقلل ةونسلا عراشملا(1)
  ناويد نب نوتو ةينف ةدعاسم ةيقافتا  امأش  ترفوت لامشلل ةيعماا تامدا ناويدل نعات ةييلق ماا لا معطمو جورملا ماا معطملا  (2)

.ةعانصلا ةرازوب" CTAA "ةيئاذغلا تاعانصلل فلا زكرملاو لامشلل ةيعماا تامدا
متي رشؤملا ةقاطبب ةنّمضملا رشؤملل ةينفلا ليصافتلا بسحو )2019و  2018و  2017  تاونسل ءادألل ةونسلا عراشملا( ءادألا ع ةردقلا قئاثو إ ادانسا(3)

  ةّيلمع  ع ةلوؤسملا ةا فرط نم داشإلا ع لوصل ةرملا معاطملا ةيعضول ييقت ررقتل اقفو رشؤملا باسحال ةيساسألا تايطعملا عيمجت

 .داش إلا
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الإ .ةعرس   غتي  الو  ةلوقعم  ةدمل  رارمتسالل الباق رشؤملا  نوي نأ بجي
ّ

تدش  2018-2015  ةفلا ّنأ  

   .ةرود ةفصب ايغتبوأافذحباّمإكلذو تارشؤملا سفنب لمعلا رارقتسا مدع

  امب ةروذملا صئاقنلا زواجت هاجتا  جمانلا تارشؤم ةعجارم ع صرا إ ةرازولا دتو

  لالخ هدامتعا حقملا ءادألل يايلمعلا ليتلا عورشم نأو اميس ال تارشؤملا هذ روطت ةساردب حمس

 .افنآ اركذ ّمت لا تارشؤملا سفن ع يوتحي2020ةنس

جمانلا فادأ قيقحتل ةمز اللا تاينامإلا دصر-2

ل  صصخي نأ فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا تقي
ّ

قيقحت دصق تادامتعا جمانرب ل

  تادامتعالا دصرو ةيناملا ةشقانم ّنإف جمانلل يايلمع ليت بايغ و  .اطبض ّمت لا  فاد ألا

ّمتي مل امك ،ياّيلمعلا ىوتسملا ع ةيعماا تامدا نم ةجمملا ةطشألا بسح ّمتي مل ھل ةصّصا

  ساسأ ع ّمت لب فادألا كلت قيقحت  ةيعماج تامدخ ةسسؤم لو ناويد ل ةيلوؤسم ديدحت

 .جئاتنلا نع اضوع لئاسولا

  اقفو امئاد ّمتي مل جمانلل ةصصا تاينامإلا دصر ّنأ  2019-2015  ةفلا إ ةبسلاب نّبتو

دصر ّمتي مل ماا نكسلا ةموظنم روطتب قلعتملا فدلل ةبسلابف  .ھفادأ غولب ھبلطتي امل

  ددع نب نزاوتلا  الالتخا بّس نأ ھنأش نم ام وو ،ةلوانملاو ءاركللو ءانبلل ةيفالا ةيداملا تاينامإلا

  ّمت لا معاطملا ليأتل ةرازولا ةينامب ةيداملا تاينامإلا دصر ّمتي مل امك .باعيسالا ةقاطو ةبلطلا

.يداشالا راسملا  طارخنالل ارايتخا

  تارشؤملا سقل  دمتعملا تامولعملا ماظن-3

ثمي  ، فادألا  بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم كرت  راطإ  
ّ
طيطختلاو تاساردلا بتكم ل 

امك .ةونسلا  ت انايتسالا لالخ نم ةصاخ ةيئاصحإلا تامولعملا فوتل  اسألا  ردصملا ةجملاو

نم تارشؤملا  ةسارد لالخ  نم كلذو  ءادألا ع ةردقلا قئاثو و  تارشؤملا دادعإ   روذملا بتكملا كراش

ماظن ع ةباقرلا لامعأ تيو  .ھلوح  ةرورضلا ةمولعملا فوتو  امييقت ةيلباقو فدلاب  اطابترا  ثيح

  ّدرلا  اخأت  2018-2015              ةفلا لالخ ةيعماا تامدا جمانرب  ءادأ سقل دمتعملا تامولعملا

نمضي ال ام وو ايقادصم نم دحت صئاقن دوجوو جمانلاب ةقلعتملا تايطعملا فوتو تانايتسالا ع

  ّنأ امك .ةيلاوملا ةنسلل ةلودلا ةينام عورشم  دادعإ راطإ    ادامتعاو ءادألا ع ةردقلا قئاثو دادعإ

  فوت نود لوحي جمانلا ءادأب ةقلعتملا تايطعملا عيمجت  ةونس ةرود تاذ تانايتسا لامعتسا
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  ھتنراقمو ةنسلا لالخ رشؤملا روطت لوح تايئاصحإ دادعإ نم اتلاب نكمي الو   الوح ةييح تايطعم

  .ةفلا سفن لالخ ىرخأ إ ةسسؤم نم وأ ةيضقنملا ةنسلا نم ةفلا سفنب

ةقلعتملا تايطعملا ليلحتو عم تامولعملل ةدعاق عضوب ةرازولا مقت  مل  ، ىرخأ ةج نم

فلملا رزولا روشم تايضتقمل افالخ كلذو يواو يزكرملا ىوتسملا ع ءادألا سق تارشؤمب

.فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةموظنم كرت معدب قلعتملاو  2012  ةنسل  36  ددع اعلا ميلعتلاب

اماظن ىقبي  دمتعملا يامولعملا ماظنلا ّنإف ،ايقادصمو ةعما تايطعملا ةب قلعتي اميفو

ا موقي لا تّثتلا ةّيلمع ّنأ امك .ةيقادصم تاذ ةيئاصحإ ةمولعم جاتنإ  اتلاب نمضي  ال و "ايحرصت"

  طي طختلا  بتكم ناف  كلذ نع الضف .جمانلا تارشؤمب ةقلعتملا تايطعملا ةفا لمش ال بتكملا

  نو ھنب قيستلا ّمتي الو ةيئاصحإلا  تايطعملا ةقدو ة نم تثتلل ةراقملا تايلآ إ رقتفي  ةجملاو

.تايطعملا هذ عم يطاعتلا  ةيعماا تامدا نواود

ةيعماا تامدا روطتو نسحت  -ج

نأ  غ ،ةيبالطلا ةايا نسحت إ اساسأ ةيعماا تامدا جمانرب فد
ّ

  نسحت نّبي مل ھ

 .روذملا فدلا اذ غولو تامدا هذ روطتو

  ةبلطلل ةيداملا فورظلا نسحت-1

ةيعامتجالا تادعاسملاو ضورقلاو حنملا رادقم ديدحت اساسأ ع ّمتي تاسارد  بايغ نّبت

راقتفا و  (1)ثم ف ورظ  مسارد ةلوازمو ةبلطلل ةيداملا فورظلا نسحت نمضي الام وو  اف عيفلاو

الإ  ةلووملا ماملا دّدحي يوناق راطإ إ  2019-2018  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ ةيعماا تاثعبلا

ةطاحإلاو طأتلاب قلعتي اميف اميس ال لايلا هذ ع  نمئاقلا  تايلوؤسم حوضو  مدع ھنع جتن امم

 .ةبلطلاب

   حنملا فرص لصاوت  ،(1)2017  مفون  10  خراتب اعلا  ميلعتلاب فلملا رزولا  ةركذمل  افالخ و

  7  هاصقأ  غلب  افرص  خأت  ھنع ّرجنا امم  دحاولا رشلا زواجتت ةدمل ةدحاو ةعفد جرااب  ةيعماا

  فرصلا  ل امك  ،نكيب تاعوفدلا ةلاوب ارش  12  زواجتو  لاسكورو سرابب  تاعوفدلا  لاوب رشأ

  2015-2014  نم ةفلا لالخ جرااب تسجاملا ةساردل ةحنمب عافتنالا مل قبس جرااب ةيحالفلا مولعلا  هاروتكدلاب ةبلط  9  لي بلاطم تضفر  (1)

 .فا غ ّدع رظنلاب ال نعجارلا ةيعماا تاسسؤملا إ ةبسلاب جرااب ةيعماا تاساردلل ةينطولا ةحنملا رادقم  ّنأ إ رظنلاب2019-2018إ
  لل رش نم كأل ةحنم دانسإ مدعو ةرش ةفصب حنملا فرص ةرورض عو ةرازولا إ ةرش ةفصب الاسرو تاعوفد لوادج دادعإ ع ةركذملا صنت  (1)

الإ بلاط
ّ

.ةيئانتسا ةفصو ىوصقلا ةرورضلل 
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ع  ةساردلا  بلاطلا  ةلصاوم مدع ةلاح  ةيمومعلا لاومألل رادإ ھنع بتّي  ام وو ةحنملل قبسملا

ضورقلا فرص   ّمتو  .ةساردلا نع اوعطقناو  د.أ  215,16  هردق مج غلبمب  حنمب اوعفتنا ةبلط  5  رارغ

دع يأ  ةنسلا تالاا ضع   غلب خأتب  2018-2017  إ  2015-2014  ةفلا لالخ جرااب ةيعماا

  حنملا  فرصتلا ةموظنم روطت ددصب ا ّأ نأشلا اذ  ةرازولا تدافأو .ةيعماا ةنسلا ءانا

ةفاضإب كلذو  2021-2020  ةنس لالخ  لالغتسالا  ّح لخدت نأ  عقوتملا نم لا  جرااب  ضورقلاو

كمتةديدج فئاظو
ّ

  .لاجآلا نم صيلقتلاوةعاتملانمن

 هاصقأ غلب  حنملا فرص  خأت  2019-2018  إ  2015-2014  نم  ةفلا إ ةبسلاب  لُّ امك

  ضورقلا  تفرص و .نملعملا ءانبأ إ ةبسلاب رشأ  9و يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ ءانبأ إ ةبسلاب رشأ  10

ةيساردلا  ةنسلا ءاضقنا دع  2019-2018   ةنس  ميلعتلا لاجر  ءانبأ  نم ابلاط  299  ةدئافل ةيعماا

.ةينعملا

  ماا نكسلاب ةقلعتملا ةيعماا تامدا  ةدوج-2

  ايس ةفيعض ءاويإلا تاسسؤم لبق نم ةمّدقملا تامدا ع ةبلطلا اضر ةجرد تنا

ةقاط ع ترثأ صئاقن تاسسؤملا هذ ةرودلا ةنايصلا تدش امك ،ةصاا تاتبملا اصوصخو

 .ةرفوتملا باعيسالا

  ماا ءاويإلا تاسسؤم نم  ةمّدقملا تامدا فلتخم ع  ةبلطلا اضر ةجرد  زواجتت مل

  إ ةبسلاب اصوصخ ،2017-2016  ةيعماا ةنسلا لالخ هؤارجإ ّمت نايتسا بسح %38,2  ايلامجإ

تل لاو  ماا  ناسإلا ةمدخ ةلوانم راطإ  ناويدلا اعم دقاع لا ةصاا تاتبملاب ءاويإلا

سارك إ ةخألا هذ عوضخ مغر تبملل ةيتامدا قفارملا فلتخم   ع  ةيلاع  ةبلطلا اضر مدع  بس

  اضر مدع بس لاثملا ليس ع تزواجت دقف .ممالسو ةبلطلل ةمدا ةدوج نامض اأش نم طورش

  نم  %100  ةبس تغلو تاتبم  6  نب نم ةثالث    %80  ةلوانملا تاتبم  ةماقإلا   فورظ ع  ةبلطلا

تاتبم  ةبلطلا نم  %49,62  اضرلا مدع ةبس تغلب ،ةمالسلاب  قلعتي اميفو .ادحأ إ ةبسلاب ةبلطلا

ةلا فورظ فوت   ّمتي مل ثيح ،ةيمومعلا ءاويإلا تاسسؤم إ ةبسلاب  %41,7  لباقم ةلوانملا

  بايغ  تالالخإلا زربأ تلثمتو  ،(1)ةسسؤم  61  لصأ نم ماج ناسإ ةسسؤم  13    ةبلطلل ةمالسلاو

  نم ةياما لئاسو  فوت وأ  ن مدع و ماج ءاويإ  تاسسؤم  7  تلمش  تاجتلاو تايانبلا نمأت

6( ببط عم دقاعتلا مدع  رارغ ع  ةيلا تامدا  رفوت مدع  كلذكو  )تاسسؤم  6(  قئارا

  وأ ةيلوألا تافاعسإلا ةودأ بايغ وأ )تاسسؤم  3( ضرمتلا لحم جت مدع وأ بايغ وأ )تاسسؤم

)ماج ءاويإ ةسسؤم61تلمش اررقت24( ةباقرلا رراقت نم ةنّيع(1)
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  مدع  بس تغلب  ،ا ةرسألا ددعو ةفرغلاب بلاطلا ةحاسم  صوصخو  .)تاسسؤم  5( اقباطم مدع

  %37,97و %51,15  تغلب امك ،ةيمومعلا تاتبملا ةبلط  إ  ةبسلاب %47,70و %57,86  اوتلا ع اضرلا

  عيتمت إ اساسأ ةيمومعلا ءاويإلا تاسسؤمب ظاظتكالا عجرو .ةلوانملا تاتبمب  ةبلطلا إ  ةبسلاب

  ةلوانملا  تاتبمب ظاظتكالا اذ عجري  اميف ،كلذب عافتنالا ماا نكسلا بتارت مل لّوخت ال ةبلطلا

.(2)صاا ماا نكسلا طورش ساركب الع صوصنملا ةرسألا ددعو ةحاسملا ماحا مدعل

  ماا ءاويإلا  تاسسؤمل ةرودلا ةنايصلا  ىوتسم ع  روصق  ع ىرخأ ةج نم فوقولا ّمتو

تاجتلا صقنو فرغلا ةيعضوب اساسأ تقلع  ةن ّيعلا عوضوم يمومع ءاويإ ةسسؤم  16  ددع تقلع

  ةج نم .)تاسسؤم  9(  (4)شاودألا ةلاحب كلذكو )ةسسؤم  13(  (3)هايملا تارود ةيعضوو )ةسسؤم  12( ا

  ةلمعتسملا هايملاو راطمألا هايم فرصت تاونق ةنايصل   رركتملا  لخدتلا طتلا ةكبش بجوتس  ،ىرخأ

   ةبسانم نم كأ  ارركت دصر ّمت صئاقنلا   ّلج ّنأب  املع .)تاسسؤم  8(  ةيلا تاعماب هايملا دورو

.ةيعماا ءايحألا إ ةبسلاب اصوصخ الصاوت و

  مدع و ضرغلل ةصصا تادامتعالا صقن إ ھنم ءزج  ةنايصلا لئاسو  صقنلا دوعو

  نم  9  إ  ةبسلاب  2017  ةنس لالخ  %60  اكالسا ةبس زواجتت مل ثيح ،ىرخأ تالاح  الالغتسا

   روصقلا  عجري  امك .2018  ةنس لالخ ةسسؤم  47  نمض نم  8  إ ةبسلاب %70و ،ةسسؤم  39  نمض

  ةبس   زواجتت مل  ثيح ،معزوت ؤفات مدع و لاا   نصتا ةلمعلا  صقنلا إ  ھنم رخآ ءزج

  املع  ،2019  يرفيف  نرشابملا ةلمعلا ةلمج نم   %17,19  ا تبم  29  إ ةبسلاب  ةرودلا ةنايصلا ناوعأ

 نكابس4ميباتبم29نم12ع نعزوم الماع16زواجتي ال ةكابسلا  نصتا ةلمعلا ددع ّنأب

نأ امك  .راتمألا تارشع اميب ةفاسملا غلبت نتبم
ّ

  ايس اما دع  فيظنتلا  ناوعأ ددع ّنأ  نم مغرلا و  ھ

  ع اضرلا مدع بس عافترا  ظحول  )ةسسؤم  29   نرشابملا  ةلمعلا عومجم نم %35  ةبسب انوع  245(

بايغ رثؤ و  .ءاويإلا تاسسؤمب نميقملا ةبلطلا فرط نم  صوصا اذ   تايكش  دوجو و  ةفاظنلا

ةيدج رطاخم  نم ھلش ام إ ةفاضإ  لالغتسالل  ءاويإلا تاسسؤم  نم ءا زج أ  ةيلباق ع ةرودلا ةنايصلا

  4  إ ةبسلاب ھيلع فوقولا ّمت ام  رارغ ع  اأش مكشو ا  نميقملا ةبلطلا ةمالس و ة  ع

  ةرفوتملا ةرسألا ددع ع ابلس ةيعضولا هذ  سكعنتو ،ةباقرلاب ةينعملا ةفلا لالخ ءاويإ تاسسؤم

  ةيفاضإ  فيلات نم اع جتي ام  إ ةفاضإ  ةمزاللا  تاحالص إلاب مايقلل فراصملا عافترا  بّ ستو  ءاويإلل

 .ةلوانملا وأ ءاركلا دوقع ع باعيسالا ةقاط ضوعتل

لعتملا2003روتكأ17خّرؤملا ايجولونكتلاو لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا رزو رارق(2)
ّ

لعتملا طورشلا سارك ع ةقداصملاب ق
ّ

 .ّصاا ماا نكسلاب ق
.اضع  هايملا دورو برسو ةيلا تاعما خاساو تالاا ضع  لالغتسالل ھجولا لسغ ضاوحأ ةيلباق مدع ،صلا فرصلاب اطر مدع(3)
 .تاشرملا بطعو لآتو ا ةديدش ةوطرو ةرك حئاورو ةئولا صقنو خاسالا(4)
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ةنايصو ةفاظنب مامتالا  دزم ءاليإ إ ءاويإلا تاسسؤمو ناويدلا تابساا ةمكحم وعدتو

  .تايجاا بسح ءاويإلا تاسسؤم ع ةنايصلاو ةفاظنلا ةلمع  عزوت و  ةيمومعلا ءاويإلا تاسسؤم

  ةعاتم نمضي امب ا  اسأو راق رصنعك ةبلطلا اضر ىدم ةسارد جارد و ةباقرلا فيثكتب وت امك

.بتالل ةفلاا ةلوانملا تاتبم نأش  ةيعدرلا تاءارجإلا ليعفتو ،تاتبملا ةيعضو

 ةولطملا ةدواب اميدقتو ماا ماعطإلا ةمدخ نسحت-3

لع تاظحالم نع ةّيباقّرلا لامعألا ترفسأ
ّ

  ماعطإلا ةمدخ ع ةبلطلا اضر ىوتسم يدتب تق

بابسألا  مأ ديدحت  إ تصلخ امك .ايسحتل ناويدلا  لبق نم ةذختملا تاءارجإلا ةيافك مدعو ماا

  .ةلملا تايعضوللةيدؤملا

اضر ةجرد سايقل  2017-2016  ةيعماا ةنسلا لالخ ناويدلا ھب ماق يذلا  نايتسالا نّ و

يدت  إ دوع  ماا ماعطإلا  تامدخ  ع  ا يس  افوزع  ةمّدقملا  ةيعماا  تامدا فلتخم ع ةبلطلا

  .%40,2اضرلا ةبس ل ّدعم زواجتي ال ثيح  (1) ماا ماعطإلا ةمدخ تانّوم لمجمنعماضر بس

ةاعمل  ناويدلا  لبق نم ةذختملا تاءارجإلا ةيافك  مدع ع فوقولا ّمت  ،ىرخأ ةج نم

  ماا ماعطإلا تاسسؤم  نإف  ،"(2)ةيعماا ةلألل جرم ليلد" دادعإ   ّمت  نلف .ةلملا تايعضولا

  .ةيلوألا داوملا نم تايجاا طبضو ةيئاذغلا تابجولا دادعإ دنعھتايضتقمب امئاد ديقتت اللامشلاب

دعاوقلا ماحا مدع إ ماا ماعطإلا تامدخ ىوتسم ع ةلملا صئاقنلا دوعو

  داوملا نب لصفلا مدع إ دوع امك .تالكألا  عزوت طخ فيظنت ماحإ مدعو ةلا ظف ةيساسألا

  دادعإ لحرم لالخ ةثولملا داوملاب ةفيظنلا داوملا عطاقت نع الضف ازخ دنع اعاونأ بسح ةيئاذغلا

  .اخبطو ةلألا

معاطملاب خبطلا تادعمو يابملا ةنايص لاغشأب مايقلا صقن ع فوقولا ّمت  ،كلذ إ ةفاضإ

  دراوملا صقن نع الضف ايافك مدعو   روذملا  طاشلل ةصصا دراوملا ةيدودحم و  لامشلاب ةيعماا

لا  بم  ةئيو  ةنايص  ناونع  لاثملا  ليس   ع  ةحوتفملا  تادامتعالا  تغلب  دقف  .كلذل ةلّؤملا ةرشلا

   تكلسا  اميف   .د.أ  18,5و  د.أ  19  اوح  اوتلا  ع  2018و  2017  نس  لالخ  ةيباطلا  سأر  ماا

   ع  زانت  نتسب  يأ  د.  أ  34,636و  د.أـ  33,608  اوتلا  ع  نتروذملا  نتسلا  لالخ  ةروذملا  ةسسؤملا

ةمالسلا و ةلا ظفح دعاوق عم اقباطت ىدم نع الضف ةيعماا ةلألا عزوت كلسمو عوبسألا لالخ اعّونتو ةيعماا ةلألا تانوم  ةلثمتملا(1)

.ةيعماا معاطملا ةفاظن ىدمو ةيئاذغلا
.خبطلا ةينف ةّيلمع حئاصن مدقي امك ،ةلمعتسملا ةيلوألا داوملا فيظنتو ةقرطو اخبط ةقرط وو تالكألا دادعإل ةولطملا تايمكلا طبضي(2)
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ةيليمكت  تادامتعا  ةيعضولا  هذ  تبجوتساو  .ضرغلا    ةحوتفملا  تادامتعالا  نم  %187و  %177  اوتلا

  .ايافكمدعوةدوصرملاتادامتعالا فعضنعةجتانلاةسسؤملا نويدةيطغتل

  بايغ و  ةلماعلا ديلا   احداف اصقن لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم  نم ديدعلا وش امك

.ماعطإلا ةمدخب ةقلعتملا تالاا  صاصتخالا ةلمع ةلقكلذكوش و ،ال لداعلا عزوتلا

  تاءارجإلا  ذاختاو ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح ليلد تايضتقمب ديقتلا عضولا دتسو

تادامتعالا دصر  إ ةفاضإ ،ةبلطلا   ةمالس ع   اظافح ةلألا ثولت يدافتل ةمزاللا ةيلا ةيئاقولا

  ةرشلا دراوملا نم الا ددعلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم ززع ع لمعلا و  ةنايصلل  ةرورضلا

نسحأ  ةيعماا تالكألا نمأت نمضي امب  ماا ماعطإلا ةمدخب ةطبترملا تالاا   ةصتا

 .ةولطملا ةدواو فورظلا

II-  ةبلطلا ةدئافل ةادسملا ةيعماا تامدا  فرصتلا 

فلتخم رابتعاو ةرازولاب فادألا بسح ةيناملا  فّرصتلا ةموظنم لامتكا مدع لظ 

تامدا  فّرصتلا ھجوأ  رظنلا تقّمع تابساا ةمكحم ّنإف ،لاا  الي ّمت لا صئاقنلا

صئاقنلا ديدع دوجو تامدا هذ  فرصتلا ع ةيباقرلا لامعألا تّيو .ةبلطلل ةادسملا ةيعماا

لع تالالخإلاو
ّ

 .ماا ماعطإلاو ماا ناسإلاو ضورقلاو حنملا دانسإبةصاخ تق

 ةبلطلا ةدئافل ةيعماا ضورقلاو حنملا دانسإ-أ

  فراصم ةاجم ع ةقفلا ةيعامتجالا تائفلا ةدعاسمل ةيعماا  ضورقلاو حنملا  دنس

  ةنس             نم ةفلا لالخ ةدنسملا ةيعماا ضورقلاو حنملا  عومجم  غلو .اعلا ميلعتلاب ةبلطلا  اانبأ

  598,863  براقي ام اوتلا ع ام د.م14,005و د.م746,709  اوتلا ع  2019  متس وم  إ  2015

  براقي امب لامشلا ناويد رثأتساو  ثالثلا ةيعماا تامدا نواود فرط نم ةدنسم د.م  8,689و  د.م

 .ةيعماا ضورقلاو حنملا دانسإب قلعتت تالالخإ ع فوقولا ّمتو .د.م  4,194و د.م  280,918اعابت

  ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملا دانسإ-1
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  2009  ةنسل  3040  ددع رمألا تقمب ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملا  دانسإ  ميظنت ّمتي

اعلا ميلعتلا ذيم التو ةبلط ةدئافل ةيعماا ضورقلاو ةينطولا حنملاب قلعتملا و  2009  روتكأ  19   خرؤملا

   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق تقمب ّمت و  .(1)ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھحيقنت ّمت امك

اديدجتو ادانسإ قرطو طورش طبض  (2)ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھحيقنت ّمت امك  2009  روتكأ  26

  .اديدس ةيفيكو

 ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا  تاساردلل ةينطولا ةحنملا  دانسإ1.1

طورش تقلع صئاقن  ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا ةحنملا دانسإ  باش

 .ادانسإ  ةبلطلا نبةاواسملا مدعو ةحنملاب عافتنالا

 ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا  ةحنملاب عافتنالا طورش  1.1.1

  2009  روتكأ  26   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا  رارق   نم )ديدج(  4  لصفلل افالخ

ةبلطلا إ  ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا ةحنملا دنس نأ  ع صني يذلا ركذلا فلاس

  ابترم نوضاقتي نيذلا ةبلطلا ءانتساب ثحبلاو اعلا ميلعتلل ةيمومع تاسسؤمب نلملا نيسوتلا

  لالخ حنمب  ةيئايفلا مولعلاو تايضارلا  زيتلا  تارظانم ةعاتمل نلوبقملا  نم اذيملت  60  عفتنا  ،ايلبق

 بق بترم ب  عافتنالا  لمعلا ا يراا بتالا مل لّوخت نح   2019-2018  إ  2015-2014  نم  ةفلا

.(1)ارش د140هردق

 ةروذملا ةفلا  لالخ  د  42.800  اردق حنمب  ةبلط  308  نم نوتت  ةن ّيع نم  ابلاط36  عفتنا امك

 قلعتت  قئاثو إ تافلملا  رقتفت  وأ   نومضملا يونسلا ىد ألا رج ألا قوفي ءايلوألل اصلا لخدلا ّنأ نح 

تافلملا ضرع نود لخدلل ةتثملا قئاثولانب براضت دوجو ّلظ  وأةيعامتجالا ءابعألاب وا  ءايلو ألا لخدب

نأب املع ركذلا فلاس رارقلا ماحأل اقيبطت ةيئابا ةبقارملا اصم ع
ّ

  نينعملل ةحنملا ديدجت ّمت ھ

.د.أ31هردق غلبمب

  22   خرؤم  2019  ةنسل  806ددعو  2018    مفون  13   خرؤملا  2018  ةنسل  927  ددعو  2012  روتكأ  9   خرؤملا  2012  ةنسل  2392  ددع رماوألا تقمب(1)

    .2019توأ
 .2019سرام5 خرؤملا رارقلاو2012روتكأ9 خرؤملا رارقلا تقمب(2)
يرارق و ةينقتلاو ةيملعلا  تاساردلل يضحتلا دعملاب تاناحتمالاو تاساردلا ماظن طبضب قلعتملا  1992  توأ  15   خرؤم  1472ددع رمألا نم  18  لصفلا(1)

 زيتلا تارظانم ةعاتمل نلوبقملا ذيمالتلا إ دنسملا يرشلا بقلا بترملا ديدحتب نقلعتملا  1994  سرام  18   خرؤم مولعلاو ةيبلاو ةيلاملا يرزو

 ةيئايفلا مولعلاو تايضارلا
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ناويدلا يقلت  مدعل  2018-7201إ  2015-2014  ةفلا  لالخ  ةحنملا نم ابلاط  777  مرُح امك

  إ ةفاضإ .الع مافلم ضرع ةنس ةيئابا ةبقارملاب  ةصتا اصملا  نم ءايلوألا لخد ّصخت تاباجإ

  ّمت لا ةميقلل ةفلاخم نومضملا يونسلا ىدألا رجألل ةميق ناويدلا دامتعال ةحنملا نم ابلاط100  نامرح

.ةينعملا ةنسلل اطبض

ا يراا بتالا ّنإف  (2)جرااب ةميقملا ةيسوتلا تالئاعلا ءانبأ إ حنملا دانسإ لّوخُي نلو

كمي ال امم حنملاب عافتنالل ةبجوتسملا تاءارجإلا طبضت مل و  ةروذملا تالئاعلا فّرع مل لمعلا
ّ

نم ن

  15,620       هردق مج غلبمب ابلاط12  إ حنم راطإلا اذ  تدنسأو .ا نعفتنملا قاقحتسا نم تّثتلا

الو .ةّينعملا ةيعماا  ةنسلا لالخ وأ لبق ةيحولصلا ةينم ءايلوألا دحأل ةيلصنقلا ةداشلا ّنأ نح  د.أ

وتت
ّ

دلبب نومضملا يونسلا ىد ألا رج ألا نّبت ةقيثوب   اونس ناويدلا ّدم جرااب ةيسامولبيدلا تاثعبلا 

ةونسلا شانملا ماحأل اقيبطت كلذو ةمدقملا تايطعملاو قئاثولا ة نم امئاد تّثتلاو  ةماقإلا

  .(3)اعلا ميلعتلا رزو نع ةرداصلا

ةنسلاب نلملاو تسجام وألا ةنسلا  نانلا لئاوألا ثالثلا ةبلطلا عافتنا مدع نّبتو

  ةسسؤم  27و  28   اوتلا ع  2019-2018و  2015-2014  نس لالخ حنمب صاصتخا لب  ةيناثلا

.حنملا هذ ةبلطلا مالعإ  صقنب كلذ رّسفو .ضرغلا  بلاطم ميدقت مدعل ثحو لاع ميلع

ال ام وو ةحنملا ديدجت طورش نمض لخدلا طرش ع  (1)لمعلا ا يراا بتالا ّصنت الو

د.م109,291  ديدجتلا ناونع ةدنسملا حنملا رادقم غلب دقو .ديدجتلا دنع طرشلا اذ ءافتسا نمضي

  اعلا ميلعتلا رزو رارق نم  9و  6  نلصفلل افالخو .2019  متس وم إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ

ةنّيع نمض(2)ةزاجإلا ةداش ع لوصا دصق ابلاط381عفتناركذلا فلاس  2009روتكأ26 خرؤملا

  ع  ملوصح  اوتثي مل وأ اولصحي مل مّأ نح  د.أ  335,520  هردق غلبمب حنمب بلاط  500  نم نوتت

  مل مّأ نح  تادحولا ماظن إ  ةعضاخ تسجام وألا ةنسلاب ابلاط  27و  (3)بولطملا ديصرلا

  ءانب كلذ   ّمتو. د.أ  34,560  هردق غلبمب  2019  -2018  ةنس لالخ ةولطملا  ةدصرألا عارأ ةثالث  ع اولصحتي

كذم ع
ّ

.اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا نع ةرداصتا ر 

 .ركذلا فلاس2009روتكأ26 خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق(2)
10 خرؤملا40/14ددعو2015متس10 خرؤملا43/15ددعو2017روتكأ29 خرؤملا49/17ددعو2018  روتكأ09 خرؤملا56/18ددع شانملا(3)

  لصانقلاو نماعلا لصانقلاو ءارفسلا ةوعدب ةيضاقلا  جرااب ةميقملا ةيسوتلا تالئاعلا ءانبأ نم نيسوتلا ةبلطلل ةلوا ةحنملا لوح  2014  متس

 .جرااب ةميقملا تالئاعلا بلاطم لوبق إ جرااب نيدمتعملا
.ركذلا فلاس2009روتكأ26 خرؤم اعلا ميلعتلا رزو رارق(1)
  فلاس  2008  متس  22   خرؤملا  2008  ةنسل  3123  ددع رمألا نم  5  لصفلا بسح تادحولا ماظن إ عضاا "دمأ" ماظن إ عضخت ةزاجإلا ةداش(2)

.ركذلا
ال يونس لدعم ع ذيملتلا وأ بلاطلا لوصح طرش بوسرلا ةلاح   %80  ةبسب ةيسوتلا دالبلاب ةيعماا تاساردلل ةينطولا ةحنملاب عافتنالا ديدجت(3)

 .تادحولا ماظنل اعضاخ نا اذإاديصر40وأ يونسلا لدعملا ماظنل اعضاخ نا اذإ20نم8نع لقي
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قلعت ملا  2008  متس  22   خرؤملا  2008  ةنسل  3123  ددع رم ألا نم   لوألا لصفلا بسحو

  تالاجم فلتخم  ةزاجإلل ةينطولا ةداشلا ع ليصحتلا طورشو ةساردلا ماظنل ماعلا راطإلا طبضب

الإ .تادحولا ماظن إ  ةسدنلا تاسارد  عضخت ال ،"دمأ" ماظن  تاصصختلاو كلاسملاو داوملاو نوتلا
ّ

  

  نم ةيناثلا ةنسلا   نوبسار م ّأ نح  د.أ  16,480  هردق مج غلبمب ةحنمب اوعفتنا اذيملت  18  ّنأ

فوت نود  نسدنملا نوت سرادم إ لوخدلل  ةيضحتلا ةلحرملا
ّ
   نوان وأ  20  نم  8  لدعم طرش ر 

طقف  ةينام إلا هذ ع  ّصني  ركذلا فلاس  رارقلا ّنأب املع  ازايتجا ةداعإ    نوبغار و  ةروذملا ةرظانملا

.جرااب ةيعمااتاساردلل ةينطولاحنملا إةبسلاب

  هردق مج غلبمب حنمب  2018-2017و  2017-2016  نس لالخ عافتن الا ابلاط  39  لصاو امك

نتسلا لالخ  ةي بابسأل ميسلا مل بلاطلا ةفص مادقف دع قح ھجو نود  د.أ  19,417

  ةفا طابترا مدعل  نروذملا ةبلطلا ةمئاق ع لوصا  خأت دوجو إ كلذ دوعو  نتروذملا

كمي ال امم ةميلس ةموظنمب ةيعماا تاسسؤملا
ّ

  فرط نم ھنيح  ميسلا ب ع عالطالا نم ن

  .نواودلا

(4)ةقيمعلا ةقاعإلا يوذ نم ةبلطلا تافلم عو افلم186  ع لوصا ّمتي مل ،كلذ إ ةفاضإ

كمُي الو .2018-2017  إ  2015  -2014  ةفلا لالخ
ّ

  ّمتي مل نيذلا ةبلطلا ةيقحأ نم تّثتلا نم  كلذ ن

.ةحنملاب مافلمب لّصوتلا

فلاس  2009  روتكأ  26   خرؤملا  اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق  نم  9  لصفلل افالخو

مدقت لوح رراقتلا ّنأ نح  د.أ  28  هردق غلبمب ةحنملاب هاروتكد ةبلط  10  عافتنا ديدجت ّمت  ،ركذلا

  ةنسلا وم دودح إ هزاجنإ ّمت امل ةلصفم غ اّأ وأ/و ازاجنإ خرات ع صوصنم غهاروتكدلا لاغشأ

  .ةحنملا دانسإب ةينعملا

  نتفلملا نترازولا ردمو ناوعأ ءانبأ إ ةيئانتسا ةفصب ةدنسملا حنملا  2.1.1

اعلا ميلعتلا و ةيبلاب

  2009  ةنسل  3040  ددع رم ألل حقنملا  2019  ةنسل  806  ددع رمألا نم  4  لصفلا  بجومب ّمت

  ميلعتلاب ةفلملا  ةرازولا  ناوعأ ءانبأ ذيمالتلاو ةبلطلا إ ةيئانتسا ةفصب  ةحنملا دانسإ رارقإ  ركذلا فلاس

ثحبلاو اعلا ميلعتلا ردم  ءانبأ و  نوتلاو ةيبلا ةرازول نعاتلا  سردتلا راطإ  ءانبأو  اعلا

  ءانبأ ةفاضإب امّيس ال عمتا حئارش فلتخم نب حنملا دانسإ  ةاواسملا مدع  كلذ نع  ّرجنو .لعلا

فوت مدع-(4)
ّ

.ناويدلا ىدل ةمولعملا ر
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تائف عافتنا ّلظ و   روذملا حيقنتلا تقمب  ا  ةيئانتسا ةفصب نعفتنملا إ  (1)اعلا ميلعتلا ةذتاسأ

  ىدألا رجألا يونسلا  الخد زواجتي داي ةفيعض ىرخأ تائفب ةنراقم  (2) ايس ةروسم ّدع ةيعامتجا

  ابلاط  12.426   ةرم لوأل  ةيئانتسا ةفصب ةيعماا حنملاب نعفتنملا ددع غلب دقو  .(3) نومضملا يونسلا

  حنملا رابتعا نود كلذو  د.م12,583هردق مج غلبمب  2019  متس وم  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ

 . ديدجتلا قاطن  ةدنسملا

نح   اعلا  ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا ناوعأ ءانبأ ةفا ع حنملا نم   فنصلا  اذ ميمع نّبتو

  ع ركذلا فلاس  2009  روتكأ  26   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  37  لصفلا ّصني

عاطقب نلماعلا  ءانبأ  عفتنا امك .ةدوصرملا تادامتعالا دودح  سياقمو صصح بسح  ادانسإ

  نم ةحنم  25  ام دنسا  ةحنم  100  اردق ةونس ةصحب  روذملا لصفلا ماحأب نينعملا  غ بابشلا

  .2019-2018  إ  2015-2014  نم ةفلا دادتما ع ناويدلا ع ضرغلا  ادراو ابلطم  27  عومجم

  أدبم عم اني ام وو حنملا هذ  نينعملا ةبلطلا  مالعإل ضرغلا  اغالب ناويدلا رادصإ مدع  كلذ رسفُو

.مغ نود صاأ ع اركح ةحنملا لعجو ةيفافشلا

ةصا نمض ةيندبلا ةيبلا سردت تاراطإ ءانبأ إ حنم دانسإ   ّمت  ،راطإلا سفن و

  ةحنم  87  ام  2016-2015و  2015-2014  نس لالخ ةحنم211  ام يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأل ةصصا

بابشلاب ةفلملا ةرازولا إ رظنلاب نوعجري م ّأ نح  د.أ  510,70  هردق مج غلبمب لامشلا ناويدب

  قفو ّمتي ال كلس لل ةصصا حنملا نم ةصا ديدحت ّنأ ظح ول و  .ةيبلا ةرازو إ سلو  ةضارلاو

  (1)نيماعلا نميقلاو نميقلا  ءانبأ  عفتنا امك  ..اروطت بسح اييحت ّمتي الو تايجال ةقيقد ةسارد

  2017-2016إ2015-2014نم  ةفلا لالخ(2)ةيبلا يفظوم ءانبأ و2017-2016ةنس لالخ

 .مدئافل ىرخأ كالسأصصح نم لضاوف لوحت لالخ نم كلذو مل ةصصا ةصا قوفت حنمب

ءانبأ إ حنملا دانسإل سياقم بايغ  2017-2016  إ  5201-2014  نم ةفلا إ ةبسلاب نّبتو

  لالخ  نروذملا  ةذتاس ألا  ءانبأ نم  بلاط  400  إ حنم دانسإ   ّمت  ،راطإلا اذ و .يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ

  66  اوتلا ع عفتي مل اميف ءايلوألل يونسلا لخدلاب حرصتلا مافلم نّمضتت ال  2017-2016  ةنس

  .2017-2016و                        2016-2015  نس ح راصتلا هذ مرت فلم نمضتي ةحنملاب ابلاط  272و

 .2020ةنس لالخ د26880و23040  اوتلا ع اع ميلع دعاسم ذاتسأو دعاسمل اوتلا ع يونسلا اصلا لخدلا غلبي(1)
  )ةبلط  3( د  50.000و )نانثا نابلاط( د  60.000  اونس مايلوأ لخد زواجت  ةيبلا ةرازو ردمو ناوعأ ءانبأ نم ةبلط إ حنم دانسإ  2019-2018  ةنس مت  (2)

 .)ابلاط842( د20.000و )ابلاط325( د30.000و )ابلاط82( د40.000و
لخد زواجتي مل ابلاط  1237و د  4.000  مءايلوأ لخد زواجتي مل ابلاط  182  ھتلمج امل ةحنملا دانسإ ضفر ّمت  2018-2017  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ(3)

 .د6.000مايلوأ لخد زواجتي مل ابلاط2339و د5.000مايلوأ
.يادتبالا يدقتمل ةصصا ةصا لضاوف لوحتب كلذو ةحنم300هردق امب مل ةصصا ةصا تددح اميف ةحنم352بعافتنالا-(1)
 .ةحنم100مدئافل ةصصا ةصا زواجتت مل اميف ىرخأ تاباقن صصح نم لضاوف لوحت لالخ نم ةحنم146و173و122ب اوتلا عاوعفتنا(2)
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  نم سياقم ع ءانب ةروذملا حنملاب عافتنالل نرملا ءاقتنا عملا ملا ليلا وتب ناويدلا  دافأو

  .ه رايتخا

جرااب ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملا دانسإ  2.1

  ّمت دقو ،لوادتلا حنمو ةيصوصا حنملا إ   جرااب ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملا  مسقنت

.حنملا هذ دانسإ  تالالخإلا ديدع ع فوقولا

 ةيصوصا حنملا  1.2.1

  ءاقتنا   ّمت افنآ روذملا  2009  روتكأ  62   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارقل افالخ

الفلا اعلا ميلعتلا ةبلط نم هاروتكدلاو تسجاملا تاساردل ةيصوصا حنملاب عافتنالل نملا

   نتن راطإ   2018-2017  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ ةيندبلا ةيبلاو ةضارلل ايلعلا داعملاو

  كلذ نأش نمو .(3)اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا ررقمب الع صوصنملا جرااب حنملل ةينطولا ةنلا   غ

  .املامعأ جئاتن ةيعورش م عابلسرثؤي نأ

  هاروتكدلاو تسجاملا تاسارد دادعإل حنملا  دانسإب   ةقلعتملا ةينملاب ديقتلا  ّمتي مل امك

  لاجآب د ّيقتلاو  نقوفتملا  ةبلطلا حيشرت ثيح نم  (1)اعلا ميلعتلا رزو شانمب الع صوصنملا جرااب

ةضورعملا حنملا ددع فعض دودح  لئاوألا ةبلطلل آلا حيشلا   ّمتي نأ ضورفملا نم نح يفف .لا

  ةفلا لالخ ااصاصتخاب ةينعملا ضورعلاةفا  تاعماا ةكراشم مدع ظحول صاصتخا لب

  لامكتسا نم  2018  -2017  ةنس لالخ نتبلاط نامرح و  2018-2017  إ  2016-2015  نم ةّدتمملا

ھفلم درو تسملا ةعماج ةبلط دحأل ةحنم دانسإ ّمت امك.لا اذ  اممالعإ  مدعل امرت تاءارجإ

.لاجآلا دع

  ع دامتعالاب ّمت جرااب حنملل ةينطولا ةنلا فرط نم ةبلطلل يالا ءاقتنالا   ّنأ نّبتو

  إ ى ّدأ ا ّمم  ةروذملا  ةنلا رضاحم  نمض وأ  ركذلا ةفلاس  ةرازولا شانملاب  الع صوصنم غ ياعم

دصق  (3)لل  طورشلا ةفاخم نّبت امك  ،2018-2017   ةنس  ةحنملا   ع لوصا  نم  (2)نبلاط ءاصقإ

  إ ةبسلاب كلذ مت اميف  1990  ةنس  رداصلا ررقملا تقمب ةثدا جرااب حنملل ةينطولا ةنلا لبق نم ءاقتنالا مت  2015-2014  ةنس إ ةبسلاب(3)

 .2015متس22خراتب رداصلا ررقملا تقمب2019-2018إ2017-2016نم ةفلا
2018-2017و2017-2016و2016-2015ةيعماا تاونسلا ناونع2016و2015و2014تاونسل52و47و49ددع اوتلا ع(1)
  مل نح   2017-2016  ةنس صاصتخالا افش رابتخا نع ھبيغتل رفص ع ھلوصحب ةبلطلل ما بتلا  ةيناثلا ةبترلا ع لصحت م قأ  (2)

-2017  ةنس نسلا  امدقت ساسأ ع ةيناثلا ةبترملا ع تلصحت ةمو  2018-2017  ةنس ىوس روذملا رابتخالا  ياصقإ ددع ع صيصنتلا متي

2018. 
 .ةساردلا تاونس لما لالخ عاطقنالا وأ بوسرلا مدع امنب نم(3)
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  ىّدأ اّمم ،2016-2015  ةنس  ناونع ادنكب لاينوم ةعماجب هاروتكدلا تاسارد دادعإل حنم  ع لوصا

  نع  تعطقنا اّأ نح   د.أ  318,10  لباقي ام  يأ يدنك رالود  7000  هردق غلبمب ةحنمب ةبلاط  عافتنا  إ

 .2012-2011ةنسةساردلا

ةّيلمع ةعاتم ماحإ   ع  صرا إ البقتسم تاعمااو اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا دتو

  اذ  اطبض لا طورشلاب ديقتلاو  الإ نومتي لا ةيعماا تاسسؤملا ةفا لبق نم ةبلطلا حيشرت

.لاا

قوت تالاح ددع تغلب  2019-2018  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ
ّ

  ةبلطل حنملا دانسإ ف

ةفلملا ةرازولا لوتت مل ةي بابسأل عاطقنا تالاح ام ةبلط  104  ھتلمج ام هاروتكدلاو تسجاملا

نا ثادحإ لالخ نم اميس ال ااجوو ا نم تّثتلا دصق ةمزاللا تاءارجإلا طبض اعلا ميلعتلاب

غ  ةفصب بيغتلا وأ  لعلا لاحتنالاب ماّالا رثإ ع يالا درطلا ابس عاطقنا تالاحو ،صتخم  ةيبط

ت مل اميف .ةبلط4إ ةبسلابتاناحتمالا نعة رم
معافتنا دع ةساردلا نع ابلاط23عاطقنا ةرازولارُّ

  654,341  اوح هردق ام يأ يدنك رال ود فلأ  320و وروي فلأ  67,200  هردق امب تسجاملا تاساردل حنمب

  .د.أ

كمت مدع إ جرااب هاروتكدلا ةسارد نع عاطقنالا يدؤو
ّ

  نم اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا ن

مل  2019  متس وم  و .تاصاصتخالا ضع  لملا طولا صقنلا لت سردت تاراطإ نوت

  رظنلا وتت  (1)  2019  سرام  05    اادحإ ع صيصنتلا ّمت  لاو   ررقمب الع صوصنملا ةنلا ثدحت

ھتبلاطمو  جراا  ةيسوتلا دالبلا ةروصب هرارضإ وأ ةيساردلا ھتامالاب  حونمم بلاط  لالخإ  تالاح  

  .ا عفتنا لاغلابملا عاجرإب

                 إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا اصم قلتت ملو

كمي ال ام وو نانسألا بطو ةلديصلاو بطلا تايلل  ةيملعلا سلاا تاسلج  رضاحم  2018-2019
ّ

ا

  فرط نم ةطوبضملا ةيئالا ةمئاقلل ةروذملا سلاا اطبض لا تامئاقلا ةقباطم نم تّثتلا نم

هردق مج ةحنم غلبمب( ارش  22  ـب قوفت ةحنمب  ةبلط  4  عافتنا لصاوتو .ةلا ةرازول ةينعملا اصملا

  ةرفوتملا ةينجألا ةا ادعأ لا لابقتسالا ةلاسرب الع صوصنملا ةدملا )د.أ  40,209  يأ  وروي  17600

  12  خراتب ةلا ةرازو ثمم عم ةسلج ةرازولا تدقع تابساا ةمكحم لخدت رثإ عو .بلاطلا فلمب

لالخ  ةلديصلاو بطلا  نميقم  7عفتناو  .البقتسم عضولا كرادت ع قافتالا اف ّمت  2020  يرفيف

  ةدنسملا حنملا ةميق تغلو .ارش  12ـ ـب ةددا ىوصقلا ةينوناقلا ةفلا تزواجت ةدمل حنمب  ةروذملا ةفلا

 .د.أ138,318يأ وروي58400قح ھجو نود مل

.ركذلا فلاس2009روتكأ26 خرؤملا اعلا ميلعتلا رزورارق حيقنت خرات(1)
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نم ارولاابلا  اقوفتم  15  عفتنا  2019  سرام  (2)ةياغ  و  2015-2014  نم ةفلا لالخو

  نح  د.أ  542,836  دودح  يأ وروي  فلأ  252,200   هردق  امب  حنمب ةيرجتلا مولعلاو بادآلا بعش

  ارولاابلا  اقوفتم29عافتنا لصاوت امك.ةسدنلا سرادم وأ ةيضحتلا سرادملا ذيمالت نم اوسل مّأ

ت لا ةيسرفلا ةسدنلا سرادمب نلّم غ  2019-2018  إ  2014-2013  نم ةفلا لالخ
ُ

  نمل لّوخ

  ةنسل  20  ددع  (3)اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا روشم بسح ةيصوصخ حنم ع لوصا ا قحتلا

  ىرخأ ةيفاضإ ةفل ةلودلا لّمحتو  د.م  1,856  اوح يأ وروي   فلأ  480,756  هردق غلبمب  حنمب  2011

لعتت
ّ

ةيقافتا بجومب ّمت و  د.أ  921,751  اوح ارادقم غلب مأش  رفسلاو نمأتلاو ةساردلا مزا ولب ق

  2016  مسد  01  خراتب اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولاو يراقعلا ملاو ارألا سق ناويد نب ةمم

ةيفارغا مولعلا  صاصتخا   (4)ةبلط  3  ةدئافل  2019-2018  إ  2016-2015  ةفلا لالخ حنم دانسإ

نح  د.أ  238,448  يأ وروي.أ  109,440  هردق مج غلبمب اسرفب ةيفارغا مولعلل ةينطولا ةسردملاب

 .(5)ةيصوصخ حنم ع لوصا ا نلملل لوخي لا ةسدنلا سرادم نمض نم تسل اّأ

ةيسدنلا تاساردلا ةحنمب عفتنا ابلاط  42  نم ةنّوتم ةنّيع نم ةبلط  3  عافتنا لصاوتو

  ةدمل  )د.أ  43,121  يأ(   وروي فلأ  17,280  هردق  مج غلبمب ةيصوصخ ةحنمب ايناملأب ةسدنلا ةساردل

ّمتي مل ةيعامتجاو ةي فورظب نبلاطل ةروذملا ةدملا زواجت رّسفُو  .(1)ةدّدا ةينوناقلا ةدملا قوفت

-2010  نم ةدتمملا ةفلا لالخ  امدحأل ةحنملا دانسإ لصاوتو  . روذملا يرازولا رارقلاب الع صيصنتلا

  ةينوناقلا  غيص لا   غ  ع  د.أ  81  اوح يأ وروي فلأ  40,320  هردق مج غلبمب  2015-2014  إ  2011

ع لوصا ھل لوخي ال  2008  ةنس ارولاابلا ع ھلوصح ةنس ھيلع لصحت يذلا ديصرلا ّنأ رابتعاب

  4000  هردق مج غلبمب  2015-2014  ةنس رشأ  5  ةدمل رخآ بلاط  ةدئافل ةحنم فرص لصاوتو .ةحنم

نأ نح  د.أ9,212يأ وروي
ّ

 .ةفلا سفن لالخ ا لملاخنويم ةعماج نمدورطم ھ

أ  امك
ُ
  2016-2015  إ  2011-2010  نم ةفلا لالخ ا اوعفتنا ةبلط  8  ـل ةحنملا دانسإ فقو 

  ةداش ع لوصا نم نكمتلا نود د.أ  116,679اوح يأ وروي فلأ  322,560   هردق مج غلبمب

نم صيلقتلا إ ةيمارلا مم  4  ـل  (3)ياملألا ماا نواعتلا بتكم تاحاقا قيبطت ّمتي ملو  (2) رولشابلا

  لمشل ةيصوصا ةحنملاب نعفتنملا ةدعاق عيسوت هاضتقمب ّمت يذلاو  2019  سرام  5  خراتب  2009  روتكأ  26   خرؤم اعلا ميلعتلا رزو رارق حيقنت(2)

  دلبب عبتملا تاساردلا ماظن بسح ااوتسم فلتخمب ةيعماج ةداش ع لوصل اعلا ميلعتلا ةرازو لبق نم نورملا ارولاابلا ةداش ع نلصحتملا

 .الحارم فلتخمب ةيسدنلا تاساردلا ةداش ع طقف رصتقت دع ملو ةساردلا
.اف نانلل ةيصوصا ةحنملا دانسإ تاءارجو اسرفب ةسدنلا سرادم إ لوخدلا تارظانمب ةقلعتملا تاءارجإلا لوح2011لرفأ19 خرؤملا(3)
 .يراقعلا ملاو ارألا سق ناويدل ماعلا ريدملا سئرلا نبا مدحأ-(4)
تاءارجإلا لوح  2016  يام  09   خرؤملا  2016  ةنسل  34  ددعو ركذلا فلاس  2011  لرفأ  19   خرؤملا  20  ددع اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا يروشم(5)

 .اف نانلل ةيصوصا ةحنملا دانسإو اسرفب ةراجتلاو ةيسدنلا ايلعلا سرادملا إ لوخدلا تا رظانمب ةقلعتملا
لوادتلا ةحنمو ةيصوصا ةحنملا دانسإ قرطو رادقم طبضب قلعتملا  2010  سرام  16   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  10  لصفلا ّصن  (1)

ةساردلا ةلحرم لاوط ةيصوصا ةحنملاب عافتنالا ديدجت نكمي ھّنأ ع ،يوروألا داحتالا نادلبب مسارد نولوازي نيذلا نيسوتلا  ذيمالتلاو ةبلطلا ةدئافل

نإ8/20نع لقي ال يونس لدعم ع لوصا طرش بوسرلا ةلاح  %80ةبسب ةسدنلا سرادم ذيمالتلو اونس ھحاجن بلاطلا تثأ ام اذإ %100ةبسب

الإ ديدجتلا اذ متي الو .تادحولا ماظنل اعضاخ نا نإ ةدصرألا عارأ ةثالث وأ يونسلا لدعملا ماظنل اعضاخ نا
ّ

 .ةساردلاةدم لالخ ةدحاو ةرم 
.ايناملأبالع لوصا عمزملاةيملعلا ةداشلا(2)
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  ع لوصا نود اوملا ىوتسملا  ليلاب ايناملأب اردلا ماظنلا حمس نلو  .ادمو ةحنملا ةبس

نأ نكمي%100  ةبسب اونس ةحنملا ديدجتو ىرخأ إ ةنس نم ةدصرألا مكارت ناف بولطملا  ديصرلا

نأ اباجإ  ةرازولا تدافأ  دقو .اليصحت ع ةبلطلا فحت مدعو ةوعص إ يّدؤي
ّ

ىدجالا نم نا ھ

  ةحنملا ديدجتب  2017-2016  ةنس نم ءادتبا ھيخوتب تماق ام وو ةبلطلا ءالؤ عم ةمارص كأب لماعتلا

.طورشلا رفوت مدع ةروص  او ايسادس

  حنملا عزوتل ةقثوم ياعم بايغ  2017-2016  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ ظحولو

  ةمم ةجودزم تاداش دانسإب ةقلعتملا تايقافتالا راطإ   ةيسوتلا ةسدنلا سرادم ع ةيصوصا

دنع ةرازولا اددح لا ياعملاب ديقتلا مدعو  جرااب اا ظنو ةيسوتلا ةيعماا تاسسؤملا نب

  ةسدن ةسردمو  2018-2017  ةنس لالخ  (4)ةسدن سرادم  3  ـل اوتلا ع ةصصا صصل اعزوت

  2015-2014  نس لالخ  ةبلط  9  ةدئافل ةيصوصخ حنم  تدنسأ  امك  .2019-2018  ةنس لالخ ةدحاو

ةيقافتا ع ادامتعا نرخآ  ةبلط  3  ةدئافلو ةجودزم ةداش  ةيقافتا  مأش  رفوتي نأ نود  2016-2015و

  اذل تنطفت اّأ ةرازولا تدافا دقو  .د  .أ  218,699   يأ  وروي  97.200  هردق مج غلبمب ةيحولصلا ةينم

  اساردل تايقافتالا نم  ميدقتب ةسدنلا سرادم ةبلاطم  2018-2017  ةنس نم ةيادب تلوتو للا

.لومتلا طورش نم طرشك يداشا راسمل اضرع نمدكأتلاو

  26   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  18  لصف لل  افالخو  ،كلذ إ ةفاضإلاب

  ةسدن  ذيملت  175  نم  6  عفتنا  1220  روتكأ  09   خرؤملا رارقلاب ھحيقنتو ھمامتإ ّمت امك  2009  روتكأ

  تافل  ةجودزم تاداش  تايقافتا راطإ   ةحنمب  2019-2018  إ  2015-2014  ةفلا لالخ  اسرفب

16.000              هردق قح ھجو نود مج غلبمب  تايسادس ثالثب ةددا ىوصقلا ةينوناقلا ةفلا قوفت

  ةددا ايندلا ةينوناقلا ةدملا نع لقت  ةدمل  ةحنم ع ابلاط  18  لصحت لباقملا و .)د.أ  36,914  يأ( وروي

.(1)ھتسارد لامكإل اضإ لومت ع بلاطلا لوصح كلذ نمضي الو .)رشأ5و3نب( نيسادس

- سدنم  ةجودزم تاداش  تايقافتا راطإ    ةيصوصخ  حنمب ابلاط  39  عفتنا  ، ىرخأ ةج نم

وروي  فلأ  188,200  هردق مج غلبمب  2017-2016  إ  2015-2014  نم  ةفلا  لالخ تسجام

4  لصفلاب  ةدراولا  هاروتكدلاو تسجاملا ةبلطل حنملا دانسإ تاءارجإ إ  عضخت مل  )د.أ  416,931اوح(

  ماا ھيجوتلا نامضب اميس ال  (DAAD)ياملألا ماا نواعتلا بتكم فلي  1985-11-02  خراتب ةمملا ايناملأو سوت نب ةمملا ةيقافتالا بسح(3)

  ةيعماا ةاياب املع وتلا بناا ةطاحو ةيعماج ةنس ل ةيا  جئاتنلا مييقتو اذيفنت ع رسلاو تاساردلا تاططخمو جمارب طبضو ةبلطلل

 .ةيناثلاو وألا نتيعماا نتسلا لالخ كلذو ةبلطلل
  10  ـب ةحنم ةفاضو ةيمالعإلل ةينطولا ةسردمللو ايجولونكتلاو ةيقيبطتلا مولعلل طولا دعملل ارش  12  ب ةيفاضإ ةحنم دانسإ مت  2018-2017  ةنس(4)

 .2019-2018ةنس لالخ رشأ9ـب ةيمالعإلل اعلا دعملا ةصح  ضيفختلا ّمتو .سوتب تالصاوملل ايلعلا ةسردملا ةصح إ رشأ
رشأ ةّيقبب لفكتلاب ھل حمس ال يداملا ھعضو نا ھيف ءاج )ارش  18( ةساردلا ةف لما ةحنم ع لوصل نروذملا ةبلطلا دحأ بلط ةرازولا تضفر(1)

.ورو أ3300غلبت لا ةروذملا ةسردملاب ليلا ةفل عافترا عم ةساردلا
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  ماحأل اقيبطت  (3)احونمم ابلاط  16  تاقفن نم ءزج  ةرازولا  تلّمحتو  .(2)ركذلا فلاس يرازولا  رارقلا نم

-2015  نم ةفلا لالخ  2010  سرام  16    (4)خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  12  لصفلا

غ رفت"  ةدم    مّأ نح   د.أ  596,132  يأ وروي فلأ  708,53  هردق مج غلبمب  2018-2017  إ  2016

  ع  صيصنتلا ّمتي ملو . ةروذملا ةحنملاب عافتنالا مل لّوخُي ال ام وو "يدام لباقمب  م صبب مايقلل

  روذملا رارقلا حيقنب ىوس  الالخ ةلودلا المحتت لا تاقفنلا ةعيبط عو روذملا رارقلاب  غرفتلا ةدم

 .2019سرام5خراتب

لوت امك
ّ

ةبلط  4و  ةيسرفلا ليل ةنيدمب ةزكرملا ةسردملاـب  ةبلط  5  لي ميلاعم عفد ةرازولا ت

  تّصن  نح   د.أ  38,693  يأ وروي  18.476  هردق  مج  غلبمب  تاقرطلاو روسل ةينطولا ةسردملاب

ت فراصملا هذ ّنأ ع ناتّنعملا ةجودزملا ةداشلا اتيقافتا
ُ

.ةينجألا ةسسؤملا علّمح

فلاس  2010  سرام  16   خرؤم   اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  13  لصفلل افالخو

ةف لالخ نت ّرم ابا ّيو اباذ رفس ةركذتب ارش  12  زواجتت وأ يواس ةدمل  ابلاط19  عفتنا  ،(1)ركذلا

  ذيملت  13  عفتنا امك .د.أ  14,246  ـب قح ھجو نود  رفسلا  ركاذتل ما غلبملا رّدقُو .جرااب  ةساردلا

 هردق امب صبلا ةف جراخ  سوردلا متخ عورشم زاجنإ دصق صبب مايقلل  ةيصوصخ حنمب ةسدن

 .د.أ12,409هردق مج غلبمب يأيدنك رالود500و وروي3839

فلاس  2009  روتكأ  26   خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم  22  لصفلل افالخ و

وأ ھتسارد مامتإ دع ةروما بارت إ عوجرلاب  ةيصوصخ ةحنمل ملا  مالا  ع   ّصني يذلا ركذلا

  متس وم إ ةرازولا ّلوتت مل،مالالا اذ لالخإلا ةروص  ةحنملا غلبمعاجرإبنماضتلاب ھيلو وھصرت

  مم نلا ةبلاطمو ةروما بارت إ معوجر نم تثتلل حنملا هذ نعفتنملا ةبلطلا ةعاتم  2019

.ا اوعفتنا لا ةحنملا غلبم عاجرإب روذملا مالالاب

 لوادتلا حنم  2.2.1

  هاروتكدلا   وأ ثحبلا تسجام  ةيسوتلا دالبلاب نلملا  نثحابلا  إ لوادتلا حنم دنس

  عزوت ّمتو .ةدّدحم طورش قفوو تافل كلذو  جرااب تاصرت وأ ثاحبأب مايقلا مسارد بلطتت نيذلا

ةبلطلا ءاقتنا سرادملا هذ ّوتتو ال نعاتلا هاروتكدلا سرادم ع لوادتلا حنم نم ةعماا ةّصح

  ديدحتو اف نوتلا عمزملا نادلبلاو تاداشلاو تاصاصتخالا طبض وتت لا جرااب حنملل ةينطولا ةنلا ع لا تافلم ضرع ثيح نم اميس ال(2)

.ءاقتنالا ياعمو عاقبلا ددع
إ ةبسلاب  ضرملا ع يمومعلا يرابجإلا نمأتلاو ةيبلاطلا ةيعامتجالا ةيطغتلاو ةساردلاو ليلاو )ةددحم طورش قفو( لقنتلا فراصم  لثمتت(3)

.ةحورطألا عبط فراصم  ةماسمو ةيسردملا مزاوللا ةيطغتل ةصصا ةحنملاو ةيبلاطلا ةيعامتجالا ةيطغتلا ماظن ملمش ال نيذلا ةبلطلا
 يوروالا داحتالا نادلبب مسارد نولوازي نيذلا نيسوتلا ذيمالتلاو ةبلطلا ةدئافل لوادتلا ةحنمو ةيصوصا ةحنملا دانسإ قرطو رادقم طبضب قلعتملاو(4)
اباذ رفس ةركذتب رشأ )10( ةرشع دودح إ ةحنملا مل فرصت نيذلا وأ ةدحاو ةنس مصرت ةدم وأ مسارد ةدم مودت نيذلا نوحونمملا ةبلطلا عفتي(1)

  ةركذتب ةدحاولا ةنسلا مصرت ةدم وأ مسارد ةدم زواجتتو ارش )12( رشع ثا ةدمل ةحنملا مل فرصت نيذلا نوحونمملا ةبلطلا عفتي امك .ةدحاو ةرم ابايو

صبلا ةيا دنع وأ ةداشلا ع لوصا دنع طقف ابايو ةلحرملا ةيادب  طقف اباذ رفس
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لوت جاطرق ةعماج ّنأ غ  (2)ةحنملا ةدم ديدحتو
ّ

  ءاقتنا  2019-2018  إ  2016-2015  ة فلا لالخ ت

نالا رضاحم دورو دع كلذو ةيفاضإ ياعم ع ءانب لوادتلا حنم رشأ ددع دانسو نحونمملا

  نم نتبلاط ءاصقإ لاثملا ليس ع كلذ نع جتنو .ةبلطلل ةييتلا لواداو هاروتكدلا سرادمب ةثدا

-08  خراتب  تاينقتلل ةيسوتلا ةسردملاب هاروتكدلا ةسردم ةسلج لالخ امؤاقتنا ّمت ةحنملا ع لوصا

02-2017.  

روشملاو  2009  روتكأ  26   خرؤملا  اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق  نم  14  لصفلل افالخو

لوادت ةحنمب نعفتنم ةبلط  110  تافلم صحف نّب  ،ركذلا يفلاس  2015  مفون  03   خرؤملا  46  ددع

لا رضاحم نم ددعو  2019-2018  إ  2015-2014  نم  ةفلا لالخ
ّ

  هاروتكدلا سرادم بلص ةثدا نا

  مدع كلذو ملع ةلوما تابجاولاب  2019-2018  إ  2015-2014  نم ةفلا لالخ نحونمم لالخإ

لوت مدع  وأ/و   جرااب ةيلعفلا ةدملا ءاضق تثت ةقيثو  مميدقت
ّ

ا و زجنأ لا لامعألا نع ررقت  ميدقت م

  غلو .امدحأ وأ نرطؤملا الكل ةبجوتسملا تاءاضمإلا  نّمضتي ال ررقت ميدقت وأ ةينوناقلا لاجآلا 

.د.أ109,163اوح يأ وروي46.733قح ھجو نود ا نعفتنملا حنملا رادقم

ةرازولا   ّدم ع تاعماا ثحو ةروذملا غلابملاب لاومأ عاجسا رماوأ رادصإ رمألا دتسو

 .تايطعملا هذ لالغتسا و لوادت حنمب نعفتنملا ةبلطلا ةيعضوب ةقلعتملا تايطعملا ةفاب

  طاشل مسرامم وأ  ةينجأ وأ ةينطو لاي نم ةدنسم حنمب ةبلط عافتنا  3.1

  ةيعماا تاساردلل ةينطولا حنملاب معافتنا ةف لالخ ام لباقمب

  وأ تسجاملا  ةيسوتلا دالبلاب نلملا نثحابلا ةدئافل ةينطولا ةحنملا فرص  مدع نّعتي

  ةحنملاب معافتنا ةف ةليط نسدنملا ذيمالتلا ةدئافل و   لوادتلا ةحنمب معافتنا ةف ةليط هاروتكدلا

نأ غ  . ةيصوصا
ّ

  نمض نم  275  ةدئافل سوتب  ةدئافل ةينطولا ةحنملاو لوادتلا ةحنم نب عما تث ھ

  هردق مج غلبمب هاروتكدلا وأ تسجاملا  ةيسوتلا دالبلاب ل ّ ُم ثحاب  600  نم نّوتت ةّنيع

  متخ عورشم زاجنإل ةيصوصخ حنمب  معافتنا ةف ةليط ةسدن ذيملت  129  ةدئافلو د.أ  164,330

  را دصإ دتس ام وو .د.أ  40,080  هردق مج غلبمب  ةجودزم ةداش ع لوصا دصق وأ  سوردلا

 .ةروذملا غلابملاب لاومأ عاجساب رماوأ

  2009  روتكأ  26   خرؤملا  اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم )رّركم(  2  لصفلل افالخ

  2015-2014  نم سوتب ةينطولا ةحنملاب معافتنا ةف لالخ ام لباقمب ابلاط  88  عفتنا  ،ركذلا فلاس

  اذ  ناويدلا ردصأ  تابساا ةمكحم لخدت رثا عو .د.أ  79,590  اردق غلابلا  2019-2018  إ

  ةحنملاب هاروتكد ةبلط عفتنا امك. د.أ  6,170  هردق مج غلبمب ةبلط  4  ـل لاومأ عاجساب رماوأ راطالا

 .لوادتلا حنم لوح2015مفون15 خرؤملا46ددع اعلا ميلعتلا رزو روشم(2)
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  .د.أ95,125هردق مج غلبمب ثحب لاي عم ةمم تامدخ ءادسإ دوقع معافتنا ةف سفن  ةروذملا

نأ ناويدلا دافأو
ّ

زكارم ةلسارمل فارشإلا ةطلس عم قيستلا و لاوما عاجساب رماوأ رادصا وتس ھ

  امك  .ةنسلا سفن  نتحنم نب عما عقي ال ح ةبلطلل ةدنسملا حنملا لب  ھمالعإ ع احو ثحبلا

  اوح يأ وروي   فلأ  80,250  اردق لوادتلا ةحنمب معافتنا ةف لالخ ام لباقمب ابلاط  47  (1)عفتنا

  لا بلاطلا فرط نم ةمدقملا تايطعملا نم تّثتلا ع اردق مدع كلذ ةرازولا ترّسفو . د.أ  211,714

.ضرغلا  لاومأ عاجساب رماوأ رادصإب تدعو ال ةعات غ لاي لمع لاجم  لخدت

  لماب ةيصوصا ةحنملاب  معافتنا ةف لالخ صبلا ررقمل اقبط بطلا  نوميقملا عّتمتو

   ةميقم تعفتنا كلذ ع ةوالعو  .ممامل ةيلعفلا ةرشابملاب ةطبترملا حنملا ءانتساب كلذو مترم رصانع

  ةحنملاب اعافتنا ةف لالخ  رشأ  6  ةدمل ارش  وروي  436  هردق غلبمب  ةينجألا ةج نم ةحنمب ةلديصلا

  ةيصوصخ حنمب معافتنا ةف لالخ ةينجأ تاج نم حنمب ةسدن ذيملت  73  عفتنا امك  .ةيصوصا

  إ ةبسلاب قوفي وأ ىواس ةرازولا نم ملع )لوادت ةحنم وأ( ةساردلا متخ عورشم زاجنإل صبب مايقلل

ةييتلا صوصنلا ةعجارم  وتس اّأب ةرازولا تدافأ دقو   .الع لصحتملا ةينطولا ةحنملا مم  7

تاررقم عم براضتلا التل نانسألا بطو ةلديصلاو بطلا  نميقملل ةيصوصا حنملل ةمظنملا

   اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا نع رداصلا رارقلا ةعجارمو ةلاب فلملا رزولا نع ةرداصلا صبلا

.ةينط ولا حنملا نم ةينجأ تاج نم حنمب نعفتنملا يوروألا داحتالا لودب نصبملا نامرح مدع هاجتا

  ةيعماا ضورقلاب عافتنالا-2

  ةاماحملل عألا دعملاب نسرادلاو تسجاملا ةبلط إ  ةيعماج اضورق ناويدلا  (1)دنس

ناوعأ ءانبأ إ ةيئانتسا ةفصو  سوتب مسارد نولواز و  ةينطو ةحنمب نوعفتي ال نيذلا  نيسوتلا

إ  اضورق  اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا دانسإ ع روذملا  رارقلا ّصنو .اعلا ميلعتلاو ةيبلا يرازو

  اقفو كلذو ،ةحنمب نوعفتي الو جرااب مص ّرت وأ ةيعماا مسارد نولوازي نيذلا نيسوتلا ةبلطلا

.ةددحم طورشو ياعمل

  2015-2014  نس لالخ جرااب ماج ضرقب عافتنالل ءاقتنالا ياعم قيثوت ّمتي ملو

  ةبسلاب نأشلا و امل افالخ كلذو  (2)لخدلاب قلعتت ىرخأ قئاثو بلط ةرازولا وتت ال امك .2016-2015و

ضرقب عافتنالل قألا رادقملاب قلعتملا طرشلل نملا ءافيسا عضولا اذ نمضي الو .ناويدلا إ

نأ امّيس ال  (3)ماج
ّ

ردصم يأ بايغ إ روذملا ح رصتلا ش نح  ضورق ع ةبلط لوصح نّبت ھ

.ركذلا فلاس2010سرام16 خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق نم16لصفلا(1)
.ركذلا فلاس2009روتكأ26 خرؤم اعلا ميلعتلا رزو رارق نم37و30لصفلا(1)
 .ةيعامتجالا قيدانصلا نم دعاقتلا ةيارج  نايب وأ طارخنالا مدع وأ طارخنالا  ةداشو رجؤملا نم صالخ ةقاطب رارغ ع(2)
 .2015يفناج13 خرؤملا اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارقب د60000ب ددحم(3)
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كش ام وو .نيدلاولا الكل لخد
ّ

ا يراا بتالا   صنت ال امك  .ةمّدقملا ةقيثولا ةيقادصم  ك

ام وو   جرااب نسرادلا ةبلطلل ماا ضرقلا ديدجت  طورش نمض ءايلوألا لخد طرش ع  (4)لمعلا

 .ديدجتلا دنع طرشلا اذ ءافيسا نمضي ال

  ةمئاقب ةيلاملا ةرازوب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ّدم ةرازولا لوتت  مل و

  إ  1995-1994  نم ةفلا لالخ جرااب ةيعماج ضورق مل تدنسأ ابلاط  1150  لوح تايطعمو ةيمسا

    اردق  فرصتلاو ةرادإلا فراصم ةيطغ   ھيلإ فاضي د.م  4,275  زان مج غلبمب  2008-2009

  25  خراتب ةيبلاطلا نوؤشلل ةماعلا ةرادإلا ةلسارم ع ءانب  2019  يرفيف  21  خراتب ىوس  د.أ  06,8671

  10  ـب                           تدّدح ةروذملا ةفلا لالخ ةيعماا ضورقلا ديدس ةّدم   ّنأ نح   2019  يفناج

.هديدسب لغشلوأ ع ھلوصح نم نتس دع ضرقلاب عفتنملا بلاطي(5)تاونس

  مل  ،ركذلا فلاس  2009  ةنسل اعلا ميلعتلا رزو رارق نم  34  لصفلا  ھيلع ّصن امل افالخو

نوبلاطملا غلابملاو  لقألا ع نتس ذنم مسارد اوأ نيذلا  ةبلطلا    ةمئاق طبض ناويدلاو ةرازولا ّلوتت

لاصتا عاطقنال  ةساردلا ءاإ خرات  ديدحت  ةوعصل  2019-2018  إ  2010-2009  ةفلا لالخ  اعاجرإب

ناويدلا نم ةدنسم ضورقب نوديفتسملا لوتي ملو .ضرقلا وأ ةحنملا فرص فاقيإ درجمب بلاطلاب ةرادإلا

  ل نم روتكأ رش نم ةيادب دّعتي نأ ع ّصني يذلا ماا ضرقلا دقع نم ثلاثلا لصفلا قيبطت

ھتيعضو تثت لا قئاثولاو تامولعملا لب ةيعماا تامد ا نواود ةافاومب ضرقلا نم ديفتسملا ةنس

  2018  يرفيف  21  خراتب ةرازولا ّدمب ناويدلا ماق دقو .نيدلا لما صالخ ةياغ إ افظوم وأ ابلاط ھتفصب

   د.م  48  براقي امب  2010-2009  إ  1988-1987  نم ةفلا لالخ ضورقب نعفتنملا ةبلطلا ءامسأب ةمئاقب

  ملو  .د .م  1,99  نع لقي ال ام اردق غلابلا  فرصتلاو ةرادإلا فراصم ةيطغ ناونع  ةدازلا فيظوت نود

  كلذ  امب ثالثلا نواودلاب ضورقب نعفتنملا لوح تايطعمب ةلسارم ھيجوت  2019  متس وم إ ّمتي

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا إ د.م  84,921  اردق غلابلاو  اعفد بجوتسملا  غلابملاو لامشلا ناويد

.ةيلاملا ةرازوب صالختسالاو

  مل  ،(1)ركذلا يفلاس  2010  سرام  16    نخرؤملا  اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا   يرارقل افالخو

ةبلطلا ءامسأب ةمئاقب ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا ةلسارمب ةيبلاطلا نوؤشلل ةماعلا ةرادإلا مقت

  2019-2018  إ  2016-2015  نم  ةفلا  و  2015-2014  إ  2010-2009  نم  ةفلا  لالخ نجرختملا

  2019  يفناج  8  خراتب ىوس  اوتلا ع  اديدسب نبلاطملا  ةيصوصا ةحنملاب ةجمدملا ضورقلا غلابمو

  رادصإ ةرازولاب ةكشملا اصملل ةماعلا  ةرادإلا  لوتت مل  2019   متس  وم و  .2020  يفناج  29و

.ركذلا فلاس2009روتكأ26 خرؤم اعلا ميلعتلا رزو رارق(4)
ةيعماا ضورقلاو ايلعلا تاساردلل ةيموقلا حنملا دانسإ بتارت طبضب قلعتملا  1986  ةيلوج  29   خرؤم اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا رارق ماحأل اقبط(5)

 .1995سرام29 خرؤم اعلا ميلعتلا رزو رارقب حقنملا
  ةليط اونس %2,5  ةبسب ردقت ةداز يمكتلا رصنعلا غلابم ع فظوتو .ةساردلا ءاإ وأ جّرختلا خرات نم تاونس )10( رشع لالخ ضرقلا ديدس متي(1)

.ةساردلا ءاإ خرات نم تاونس )10( رشع ديدسلل قألا لجألا ددحو .فرصتلاو ةرادإلا فراصمةيطغ ناونع كلذو ديدسلا ةدم
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  اومدقت  ابلاط  17  ـل  ىوس  ةيصوصا ةحنملاب جمدملا ضرقلا ءزج ديدسب ةقلعتم  لاومأ عاجسا  رماوأ

  ةلمج  نم ،د.أ  53,703  هردق غلبمب  2015-2014  إ  2010-2009  نم  ةفلا  لالخ  ھصال  ةيعوط ةفصب

  لصحت ملو .د.م  26,834                 هردق مج غلبمب  ةوذملا ةفلا لالخ  ماج ضرقب اعفتنم  2442

.ضورقلا نم ةصلختسملا غلابملا لوح ةيلاملا ةرازو نم تامولعم ع اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا

ماا ناسإلا-ب

  ةسسؤم  47  ع  اونس بلاط فلا  30  او  ماا ناسإلا تامدخ ءادسإ ناويدلا  وتي

ةفلملا ةرازولاو ناويدلا فرش امك  .ةباقرلاب ة ّينعملا  ةفلا لالخ )ةيعماا ءايحألاو تاتبملا( ماج ءاويإ

سفن لالخ اررس  6161  باعيسا ةقاط لّدعمب  (2)اصاخ ايعماج اتبم  75  اوح  ع  اعلا ميلعتلاب

لالخ ام( ام  14و )2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ(  9  نب ام عم اونس ناويدلا دقاع دقو ،ةفلا

د.م  1,049زان يدقاع غلبمب(1)يمومعلا ماا ناسإلا ةلوانم راطإ  )2016-0152ةيعماا ةنسلا

  انكسم  150  اوح ع ناويدلا فرش امك  ،2020-2019  إ  2016-2015  نم ةيعماا تاونسلا لالخ

.ةيعماج تامدخ ةسسؤم58 ادجاوتم ارادإ

  يمومعلا ماا نكسلا فّرصتلا-1

وشو ،ةولطملا ةقدلاب يمومعلا ماا نكسلا إ ةبسلاب تاروغشلا ديدحت ّمتي ال

تالالخإ  تباش  امك .صئاقنلا ديدع اع ةجتانلا ءاويإلا ةقاط لالغتساو ةلوانملاو غوسلا  فرصتلا

ةمدخ ةلوانم  فّرصتلاو ،يمومعلا نكسلا قاقحتساو روغشلا مادعال ةيضوعتلا ةحنملاب تقلع

 .ةبلطلل ةادسملا ءا ويإلا

يمومعلا نكسلا نم تايجااو تاروغشلا ديدحت  1.1

   ميتلا إ  تّدأ  رصانع  ةرسألا نم  ةونسلا   ناويدلا  تايجاح  باسحا ةقرط نّمضتت

  رصتقي ال يذلاو  ةخألا تاونسلل ةبلطلا ناسإ لّدعم  اّمأ  (2)ةينعملا ةنسلل ماا نكسلا تاريدقت

هذ تّدأو ،)ثانإلل نتسو روذلل ةدحاو ةنس( لمعلا ا يراا  بتالا عم ع نقحتسملا  ع

-2017  إ  2016-2015  نم ةيعماا تاونسلا لالخ صاخ ايعماج اتبم  75و  2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ  71  نب ةصاا تاتبملا ددع حوارت(2)

2018. 
  رعسلا نب قرافلا عفدب ھلفكت لباقم يمومعلا نكسلا راطإ  ھتباقرو ھفرصت تحت ةصاا تاتبملا ءاويإ ةقاط نم ءزج لالغتسا ناويدلا وتي  (1)

.يمومعلا ماا نكسلاب عافتنالا دنع ةررقملا بلاطلا ةماسمو يدقاعتلا
  مدعل وأ كلذ  مبغر مدعل ماا نكسلاب نّينعم غ ةبلط ع  اعلا ميلعتلا تاسسؤمب ننّيعملاو ارولابلا  نانلا تايئاصحإ ع لمتش  (2)

  روذلا يأ  نكسلل نقحتسملا ةقباسلا تاونسلل ةبلطلا ناسإ تالدعم نّمضتي امك .يمومعلا ماا نكسلا بتاب الع صوصنملا طورشلل مباجتسا

 .تاروغش رفوتب طبترملا يانتسالا نكسلا كلذ إ ةفاضإ نّمضتت امك ةلودلا وفكمو ةقيمع ةقاعإل نلماا ةبلطلاو نتسل ثانإلا ةدحاو ةنسل
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   عفلا ددعلاو  يمومعلا ماا نكسلا نم تايجاا ريدقت نب ايس ةما قراوف إ ةيعضولا

رّم ن ود ةصاا تاتبملاب ناسإلا ةلوانمو  غوسلا  إ ءولا  إ ىّدأ و  نكسلاب نعفتنملا  نقحتسملل

تابلط ةيبلتل ةصصا ةيلما تادامتعالا ع  ةيعضولا هذ  تسكعاو .تالاا ضع  عف

د.أ  870,925               نم  تاتبمك الالغتسال تالا ءاركل  (3)ناويدلا تاقفن لمجم  تغلب  ثيح ناسإلا

ةمدخ ةلوانمب قلعتي اميف  2018-2017  ةيعماا ةنسلا إ ةبسلاب د.أ  993,664  تغلب امك  ،2019  ةنس

  ةنس لالخ ھيلع تنا ام  (4) فعضِ اوح  2019  ةنس لالخ تاقفنلا هذ تغلب دقو  ،ماا ناسإلا

2015.  

  ةبلطلا تابلطب انراقمو ةغّوسملا غ ةيمومعلا تاتبملل باعيسالا ةقاط إ عوجرلاو

نأب  جتتسُ  ،2019-2018  إ  2016-2015  نم ةفلا لالخ نكسلل نقحتسملا
ّ

  ءولا  صيلقتلا نكمي ھ

ناوغزو ترو لبان تايالو نم لب ةلوانملا إ ءولا نع ءانغتسالا عم ،(1) ىكلا سوتب غوسلا إ

  ز لي وأ باعيسالا ةقاط ةيافكل ارظن كلذو ،ةودنج ةيالو ةلوانم نم ءزجو ةجاو فالاو

.(2)ةيضوعتلا ةحنملاإ ءولا ھنأش نكمي طيس

  نم ما ءزجب يانتسالا نكسلا  كلذ  امب نقحتسملا غ نكس  رثأتسا ،كلذ إ ةفاضإ

  ةبسلا هذ تغلب ثيح  ،ةلوانملا تاتبمو ةبلطلا ءاويإل ةصصا ةغوسملا يابملا باعيسا ةقاط

  نم ةصحب  2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ ةغوسملا يابملا  نميقملا ةبلطلا عومجم نم 38,6%

  نميقملا ةبلطلا عومجم نم %44,77  ةبسلا هذ تغلب امك .د.أ  769,080  غلبمب ترّدق غوسلا فراصم

  452,435  غلبمب ترّدق ةلوانملا فراصم نم ةصحب  2018-2017  ةيعماا ةنسلا لالخ ةلوانملا تاتبمب

   تغلب دقراطإلا اذ ةلوانملا تاتبمو ءاويإلل ةغوسملا يابملا لالغتسا بس ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .د.أ

تاونسلا لالخ ةلوانم تبم  12و ةغّوسم تاتبم  9   %60  تزواجتو ةيلاع تاوتسم تالاا ضع

نأب ملعلا عم ،2019-2018  إ  2015-2014  نم ةيعماا
ّ
نكسلل ابرقت ايل ةلوانملا تاتبم لالغتسا ّمت  ھ 

  .تالاح3 يانتسالا

 ةيعماا تامدا تاسسؤم تاينام ع ةلّما ةركألا رابتعا نود(3)
 .2019  ةنس لالخ د872.217إ  2015ةنس لالخ د498.933نم تعفترا(4)
د635.596تاتبمك الالغتسال ىكلا سوت تايانب ءارك تاقفنل يونسلا لّدعملا غلبي(1)
طورش طبضب قلعتملا  2016  يفناج  18   خرؤملا لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا رزو رارق بلص اف عيفلا ّمت لا ةيضوعتلا ةحنملا ليعفت متي مل  (2)

  حواي ةصاا تاتبملاب ررسلل يرشلا رعسلا ّنإف ةراشإللو ،ارش د  30  إ  10  نم ةبلطلل ةيلاملا ةماسملا ميلاعم كلذكو ماا نكسلا دانسإ سياقمو

 ،ةرا ةعسلل ةعضاا تاتبملا دحأل ةبسلاب د350إ لصتو ةعسلل ةعضال ةبسلاب د45نب
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  يمومعلا نكسلا يقحتسمل ادانسا ضفملا نم نا لا حنملا عومجم  نب قرافلا غلب دقو

  ةيعماا ةنسلا لالخ د.م  1,270  ركذلا ليس ع  (3)ةلوانملاو غوسلا فراصمو تاروغشلا بايغل

  ءاركلاو ةلوانملا فراصم عم ةنراقملاب ةيعماا ةنسلا سفن لالخ د.م  1,416  زواجتو ،2017-2018

-2018                ةيعماا ةنسلا إ ةبسلاب د.م  2,044و د.م  1,706  إ   اوتلا ع  نقرافلا سفن لصوو

دامتعاو ةلوانملا  ررسلا ةفل عافترال ارظن لصاوتم عافترا  فراصملا هذ ّنأب ملعلا عم ،2019

كأ دقو .ةغّوسملا ءاويإلا تاسسؤم إ ةبسلاب تا راقعلا ةركأ  عيفلل ةونسلا ةينوناقلا ةبسلا
ّ

  د

امتتل  ةيضوعتلا ةحنملا  عيفلا ةينامإ  رظنلل فارشإلا ةطلس عم قيستلاب ھيعس ع ناويدلا

.ماا نكسلا عقاو عم

يمومعلا ماا ءاويإلا قاقحتسا  2.1

  ،ثانإلل نتسو روذلل ةنس يمومعلا ماا ءاويإلل ةبلطلا قاقحتسا ةّدم بتالا تطبض

  نكسلاب  نرخآلا ةبلطلا  عافتنا  جي ام  2016  ةنس لبق ةييتلاو ةينوناقلا صوصنلا نّمضتت ملو

  بتالل افلاخم  2017-2016  ةيعماا ةنسلا لبق نقحتسملا غ ةبلطلا ءاويإ كلذب  تعو ،يمومعلا

  قاقحتسالا ةّدم ءافيسا دع نكسلاب نعفتنملا )ثانو روذ( ةبلطلا ددع غلب دقو .(1)لمعلا ا يراا

  %27  اوح ةبسب ابلاط  8991  اوتلا ع  2016-2015و  2015-2014  نيعماا نمسوملا لالخ

.ءاويإلاب نعفتنملا ةبلطلا ةلمج نم %34ةبسب ابلاط  9411و

    خرؤملا لعلا ثحبلاو   اعلا ميلعتلا رزو نم رارق نم  7  لصفلا ماحأل افالخو

  الع صوصنملا ياعملا  قيبطت دنع  ھيلع  لّصحتملا طاقنلا عومجم  ناويدلا   دمتع  مل ،2016  يفناج  18

  ال  ،كلذ نع الضف  .2019-2018  ةيعماا ةنسلا إ ةبسلاب يانتسالا نكسلا دانساو ةبلطلا بتل

  نم ةقبسملا ةقفاوملا طرش  ضرفت لا تاءارجإلا  تالاا ضع  ماا ءاويإلا تاسسؤم محت

 نتسلا لالخ  ة يمومع  تاتبمب نكسلاب  ابلاط  93  عافتنا كلذ نم  ،ةبلطلا ءاويإ لبق ناويدلا اصم

  .ناويدلل ةماعلا ةرادإلا نم قبسم صيخرت نود2020-2019و2015-2014نتيعماا

تاتبملا باعيسا ةقاط  زلا وأ تاروغشلا باسحا ياقرلا قرفلا وت ةلوانملاو ةركألاب ةقلعتملا تاقفنلاو ماا نكسلا تايئاصحإ إ عوجرلاب  (3)

 .ةلوانملاو غوسلا ةفلو يمومعلا نكسلا يقحتسمل ادانسإ ضفملا نم نا لا حنملا عومجم عم ةنراقملاب ةيمومعلا
  ءاويإلا طورشم ھيف رفوتت نيذلا نحونمملا ةبلطلل ةيفاضإ  ةحنم دانسإب قلعتملا  1992  توأ  20   خرؤملا مولعلاو ةيبلا رزو رارق نم  3  لصفلا ّصن(1)

  رزو نم رارق تقمب كلذو ةبلطلا نم فانصألا ضع ءاويإ صوصخب ةيئانتسا تاءارجإ ذاختا نكمي" ھّنأ ع روغشلا مادعال ھب عتمتلا نود ماا

.يمومعلا نكسلل نقحتسملا غ نم ةبلطلا ءاويإ جي ام2016لبق ةييتلاو ةينوناقلا صوصنلا نّمضتت ملو ،"مولعلاو ةيبلا
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  (2)نايتسالا  اراشمو نكسلاب اعفتنم )روذو ثانإ( ابلاط  37  ّنس  زواجت ،ىرخأ ةج نم

اعلا ميلعتلا رزو نم رارق نم لوألا لصفلل  افالخ كلذو  ةنس  26  ةروذملا ةيعماا ةنسلا لالخ

21( ةبلطلا ءالؤ فصن نم كأ ّنإف ،ةراشإللو  .ركذلا فلاس  2016  يفناج  18   خرؤملا لعلا ثحبلاو

  .كأف ماا ميلعتلا نم ةعارلا ةنسلاب نومّسرم )ابلاط  37نب نم

نكسلاب  اناجم  اقثلا وأ ارلا طيشتلل نوعوطتملا ةبلطلا عفتي ،كلذ ع ةوالع

  نسلا طرشل مماحا نم ناويدلا  تّثت   نودو  ،كلذ مل لّوخي يترت صن بايغ  ءاويإلا تاسسؤمب

   ةيمومعلا ءاويإلا تاسسؤم الّصحت مل لا  ةونسلا  ليخادملا كلذب   رّدقتو  .)ةنس  26( عافتنالل قألا

.د30.000اوحب(3)مكس ةيناجم ناونع

لبق نم جودزم فارشإ إ  ةعضاخ  لاع ميلع تاسسؤم إ نمتنملا ةبلطلا دارفإ متي مل

طورشلا إ عوضا نم  منتس  نوتلا طاشل ةيعاطقلا ةرازولاو اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا

لالخ ابلاط  76 و  75  ايلاوت  ءاويإ ھل ةعاتلا ءاويإلا تاسسؤمو ناويدلا  وت  نح   ،ةقبطنملا تاءارجإلاو

  نم  تّثتلا نود  ةاماحملل عألا دعملا إ نمتنم  2020-2019و  2019-2018  نتيعماا نتسلا

  ةديدج ةبلاط  25  ءاويإ  ناويدلا ةفل  لّمحت امك   .نسلا طرش ام ةصاخو  ةييتلا  طورشلل  مباجتسا

  ءايحألا ةيرتو يرحبلا ديصلل اعلا دعملا تابلاط نم ةدحاو ةبلاطو نكسلا ديدجت راطإ  ةبلاط  13و

ة ّيلمج ةفلب ةلوانم تبمب يانتسالا  نكسلا راطإ   2019-2018  ةيعماا ةنسلا لالخ تربب ةيئاملا

.(1)د31.200اردق

يومنتلا ططا  فادأب  نقحتسملا غ  ةبلطلا  نم ةروذملا فانصألا  ءاويإ  ناويدلا رّرب نلو

يقتري ال ططا اذ ّنإف ،ةبلطلل ةيعامتجالا فورظلل ةاعارمو روغشلا رفوتو  )2020-2016( ةرازولل

طورش طبضب قلعتملا  رارقلا حيقنت ةرازولاو ناويدلا ع نا ثيح  (2) يترت رارق ةبترم إ اينوناق

ع حاقاب ناويدلا دّع دقو .ةبلطلل ةيلاملا ةماسملا ميلاعم كلذكو ماا نكسلا دانسإ سياقمو

بسح )ماا نكسلا  قا يوذ نم ةبلطلاب قلعتملا لصفلا( يوناقلا صنلا ليدع فارشإلا ةطلس

.باعيسالا ةقاط ةسارد هزرفت دق ام

 .2017-2016ةيعماا ةنسلل ناويدلا ھعزوتب ماق يذلا ةبلطلا اضر ةجرد لوح نايتسالا(2)
  ةبس( %1  × )نكسلاب ن عفتنملا ةبلطلل يونسلا لدعملا( بلاط  30000  = نعوطتملا ةبلطلا نكس ةيناجم ناونع ةلصا غ غلابملا :ةلداعملا دامتعاب(3)

 .)ةنسلا  عافتنالا رشأ ددع( رشأ10× )نكسلاب عفتنملا بلاطلل ةرشلا ةيلاملا ةماسملا( د10× )نعوطتملا ةبلطلا
 رشأ10ةفل2/2018ددع ضورعلا بلط بسح د80هردق ررسلل يرش رعس باسحب(1)
كأ  (2)

ّ
  رزولا نم رارقب دّدحت يمومعلا ماا نكسلا تاءارجو طورش ّنأ ع ثلاثلاو لوألا ھيلصف   1992  توأ  02   خرؤملا مولعلاو ةيبلا رزو رارق د

.عملا
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ةيعضو ةسارد  ليتلاب ةلخدتملا فارطألا او ناويدلاو ةرازولاتابسااةمكحموتو

  ،ةلوانملاو غوسلا دوقعو نكسلل ةمظنملا ةييتلا صوصنلا امأو اناوج عيمج  ماا نكسلا

ئدابم  قفو  ماعلا لاملا  فرصتلا و يمومعلا ءاويإلا قاقحتسا تاءارجو طورش  ماحا راطإ  كلذو

.ةيلاعفلاو ةءافكلاو داصتقالا

يمومعلا ماا ناسإلا  ةلوانم  3.1

ماربإ  2015-2014  ةيعماا ةنسلا ناونع  ناويدلا وت  ،تاقفصلل ةمظنملا بتالل افالخ

ءاويإ وتو  د  33.360  هردق مج غلبمب  ةصاا  تاتبملا باأ دحأ عم رشابملا ضوافتلاب ةقفص

  جئاتن ع رظنلا تاذ تاقفصلا ةنل ةقبسملا ةقفاوملا ع لوصا لبق   روذملا تبملاب  ةبلطلا

لوت  دقو ،ةقفصلا
ّ

راطإ  ناويدلا حقا امك  .ةيئانتسا ةفصب اوس  2016  ناوج  7  خراتب  ةنلا ت

مغر ةقفصلا ذيفنت لصاوتو  صاخ تبمل ةرسألا نم ءزج ناسإ ةلوانم دانسإ  1/2017  ضورعلا بلط

 تاوعص دع ام  تزرب دقو ،احاص ةافول ارظن ةصخرلا نيحت مدع قلعتي يوناق  لاشإ دوجو

  .2019متس إ ةلصاوتم تلازامد67.200ةغلابلاوتاقحتسملا صالخو دقعلا ذيفنت

 ةونس  ع ّصن يذلا تاقفصلل مظنملا رمألا نم  13  لصفلا ماحأل افالخو  ،ىرخأ ةج نم

   ةلوانم تاتبم  7  عم مضلا ديدجتلا نّمضتت ادوقع ناويدلا مربأ  ،تايجاا ديدسل تاقفصلا ماربإ

كأ  دقو ،2018-2017  ةيعماا ةنسلاب نقلعتملا ضورعلا لط راطإ
ّ

  خراتب تاقفصلا ةن كلذك تد

  نتقفص ماربإ ھل قبس  امك .ديدجتلل ةلباق غ ةنس ةدمل دوقع ماربإ ةرورض ع  2017  ناوج  15

    2016  ةياغ إ  2014  ةنس نم ةيناثلاو  2017  ةياغ إ  2009  ةنس نم وألا تدتما رشابملا ضوافتلاب

 يغتلا ةينامإ ع صيصنتلا ماس  ،كلذ نع الضف  .2016-2015  ةيعماا ةنسلل تاءارشلا راطإ

  ةرادإلا طورشلا سارك بلص يدقاعتلا غلبملا نم %20  دودح  ناصقنلا وأ ةدازلاب باعيسالا ةقاط

  ضرغ فرغلا إ ةرسأ ةفاضإب كلذو ةينامإلا هذل ةلوانملا تاتبم لالغتسا   (1)ةلوانملا تاقفصل

 .ةصاا تاتبملا طورش سارك تايضتقم كلذب ةفلاخم روذملا يدقاعتلا شمالا لالغتسا

متخ تافلم دادعإ ّمتي مل ،ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا نم  104  لصفلا ماحأل افالخ و

  ةنلا كذت نم مغرلاب ةصتا ةنلا ع اضرعو  ةباقرلاب ةّينعملا ةفلل  ةيمومعلا تاقفصلا

كمي ال ام وو ،2017  ناوج  15  خراتب كلذب مايقلا ةرورضب
ّ

فلم لما ع ةقحاللا اباقر ةسرامم نم ا 

 .اف فرصتلا نسحت لبس حاقاو ةقفصلا

  )%20( ىوصق ةبسك ةينامإلا هذ ع ةيمومعلا تاقفصلا ميظنب قلعتملا  2014  سرام  13   خرؤملا  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا نم  84  لصفلا ّصن(1)

 ةقفصلا تايصوصخ بسح ةرادإلا طورشلا ساركب اع ءانغتسالا وأ اف صيلقتلا وأادامتعا نكمي



147

  ةعاتم تاءارجإ نسحتو ةيمومعلا تاءارشلل ةمظنملا ماحألاب مالالا دزم إ ناويدلا دو

 .عاطقلل ةسارد ءارجإ إ كلذكو ،ةلوانملا تاتبمب ةبلطلا

صاا ماا نكسلا ع فارشالا-2

ا يراا بتالل اماحاو اس ع ةباقرلاو ةصاا تاتبملل تازايتمالا دانسإ باش

 .تالالخإلا نم ةلمج نفلاا ّدض تاءارجإلا ذاختاو ةصاا تاتبملا طورش سارك ام ةصاخو لمعلا

او  ةصاا تاتبملل تازايتمالا دانسإ  1.2

رامثسالا حنم  ةلثمتملا  ةصاا تاتبملا باأل  تازايتمالا  دانسإب ةقلعتملا رماوألا  تصن

إ  نفلاا  عاضخإ عو ،تبملا  زاجنإ لاجآب دّيقتلا ةرورض  ع يزمرلا رانيدلاب ارألا ءانتقا وأ

  إ ةدنسملا تازايتمالا ب مدع يدؤو  .(1)رامثسالا ع عيلا ةلجم نم  65  لصفلا  ماحأ

  تاءارجإلا ذاختا  خأتلا يدؤي امك ،تازايتمالا كلتب قح ھجو نود معافتنا إ نلا نرمثسملا

  .ا  عافتنالا نم نرخآ نرمثسم  نامرح إ ةقحتسملا غ تازايتمالا عاجساو نلا نرمثسملا ّدض

الإ
ّ

   ّمت ناويدلا فارشإل ةعضاا تاتبملل يزمرلا رانيدلاب ضرألا ءانتقاب قلعتملا زايتمالا ب ّنأ 

  قلعتملا رمألا رودص نم   ةنس دع ننثا نرمثسم إ ةبسلاب لاثملا ليس ع ّمت ذإ ،ةتوافتم تاف

  خرات نم ايس ةلوط تاف ءاضقنا دع نرخآ نرمثسم إ ةبسلاب كلذ ّمت اميف ،زايتمالا دانسإب

  إ ةدنسم تازايتما ب ّمتي مل امك .تالاح  9   تاونس  9و تاونس  3  نب تحوارت رماوألا كلت رادصإ

رادصإ خرات ع ةنس  13  اوح م دع لاغشألا   امقالطنا مدع نم مغرلاب نرخآ ننثا نرمثسم

  سي ح  ةينعملا فارطألا عم قيستلاب ناويدلا دّع دقو  .(2)تازايتما مدانسإب ةقلعتملا رماوألا

 .ارألاعاجساو نرمثسمللةراقعلاتا زايتمالا بتا رارقرادصإ

  لاجم  تارامثسالاب ةقلعتملا عراشملا زاجنإ ةعاتم ماحإب تابساا ةمكحم وتو

نلخدتملا فلتخم نب كلذ  قيستلاو نلا ّدض ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو صاا ماا ناسإلا

 . خأت نود ةقحتسملا تازايتمالا عاجسانمضي امب

جمانرب ذيفنت  عورشلا مدع وأ اماحأ ماحا مدع ةلاح  ا نعفتنملا نم ةروذملا ةلاب الع صوصنملا زفاوا ب نأ ع ّصني يذلا(1)

  لوحت وأ زاجنإلا مدع ةلاح  ادانسإ مت لا زفاواو حنملا عاجرإب اومزلي نأ عو رامثسالاب حرصتلا نم ة نس دع زايتمالاب عافتنالا عوضوم رامثسالا

 ةلا سفن نم63لصفلاب الع صوصنملا خأتلا اياطخ الإ فاضي ةعورشم غ ةفصب رامثسالل ةيلصألا ةجولا
 .2018سرام13 فارشإلا ةرازو نم بلطب ناويدلا هدعأ يذلا لوداب ةنّمضملا تايطعملا بسح(2)
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ةصاا تاتبملا ع ةباقرلا.2.2

لوا ةا طورشلا سارك اميس  الو صاا ماا نكسلل ةمظنملا صوصنلا طبضت مل

  ،ااأ ع ةبجوتسملا تاوقعلا طبضت مل امك ،صيخرت نود ةلغتسملا ةصاا تاتبملا ةبقارم ال

  لبق نم ضرغلا  اقلت ّمتي لا تاراعشإلاو تاياشلا ةنير ال صخرملا غ تاتبملا فاشكا ىقبو

نإف تاراعشإلاو تاياشلا كلت نم ة ناويدلا ىقلتي نلو .اعلا ميلعتلاب فلملا رزولا وأ ةا او
ّ

  ھ

  ذاختال ةصتا ةوا اصملل نذإلا ءاطعإ إ ةالولا إ الوح اجوي لا دودرلا نمض وعدي

   لاثملا ليس ع ةيعضولا هذ نع جتنو .ھفارشإل عضخت ال ةّينعملا تاتبملا ّنأ إ اشم ةمزاللا بادتلا

  عم هدقاع ءاإ دع كلذو ةينوناق غ ةفصب تاونس  3  زانت ةّدمل ةبلطلا ءاويإل لحم لالغتسا ةلصاوم

 .ةبلطلا لابقتسال أيم غ ھنول ناويدلا

فوت نم تّثتلاب يفتكي ناويدلا ّنإف ،ال صخرملا ةصاا ةيعماا تاتبملا إ ةبسلاو
ّ

  ر

  ةيعماا تاتبملل ارجي لا ةونسلا دقفتلا ةراز ةبسانمب نميقملا  نم ةنّيع إ ةبسلاب   بلاطلا ةفص

طرشلل مافيساو ايلعف نميقملا عم ةبلطلا تامئاق قباطت ةروذملا تاءارجإلا نمضت الو .ةصاا

ةصاا تاتبملاب نميقملا تامئاق نيحت وتت ال ناويدلا اصم ّنأو اصوصخ بلاطلا ةفصب قلعتملا

تاراز ّنأ امك  .2014  ةنسل  4200  ددع  رمألا نم  12  لصفلا ماحأ ھيضتقت امل افالخ ارش ةرود  ةفصب

  وأ ةبلطلل ةيعماا ةيساردلا صصا تيقوت عم ةداع نماي يذلاو يرادإلا تيقوتلا لالخ ّمتت دقفتلا

دحأب نميقملا ّلج ّنأ إ راطإلا اذ  ناويدلا نطفتي مل ثيح ،ةبلطلا غ إ ةبسلاب لمعلا تيقوت

الإ كلذل نلوخم غ  2016  ةنس لالخ ةصاا تاتبملا
ّ

  نلو .تبملاب ةميقم ةبلاط نم ةياش دورو دع 

  ةبلطلا غ ءاويإ إ نطفتلا ةصاخ ةيعماج تاتبم3إ ناويدلا ا ماق لا ةونسلا تارازلا راطإ  ّمت

مدع ةطبترملا رطاا ةجرد ّنإف ،2018-2017  إ  2015-2014  نم ةيعماا تاونسلا لالخ ا

  .ةعفترم ىقبت تالالخإلا هذ إ نطفتلا

ةودنجب نتوا نترادإلاب ةمزاللا ةرشلا دراوملا ميعدت ع  لمعلاب ناويدلا دّع دقو

  ةف لالخ ةبقارم تارود ميظنت ع و  ،ةباقرلا ميعدتل صاا ماا نكسلل ةيعرفلا ةرادإلاو جاطرقو

نأ إ راشأو  ةصاا تاتبملاب نميقملا دجاوت
ّ

صخر بل ةمزاللا ةرادإلا تاءارجإلا  ذاختا   عرش ھ

.نفلاخمنتبم لالغتسا

  تاتبملا طورش ساركب الع صوصنملا طورشلا عيمج ناويدلا ةباقر لمش مل ،ىرخأ ةج نم

100  لل بولطملا نرادإلا ناوعألا ددعو )تاتبم  4( نيفاقث نطشم عم دوقع ماربإ رارغ ع ةصاا
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  قيبطت مدع ةقلعتملا تاياشلل ةمزاللا ةيانعلا ناويدلا لوي ملو ،كلذ نع الضف .)تاتبم  3( ميقم بلاط

نأ لاثملا ليس ع ركذو .طورشلا سارك دونبل تاتبملا هذ
ّ

تاتبملا  قيبطتب قلعتت تاياش ىقلت ھ

  نم )ديدج(  20  لصفلا تايضتقمل ةفلاخمو  (1)يوناق دنس نودب يرشلا ءاركلا مولعمل ةيفاضإ  ميلاعمل

الإ . طورشلا سارك
ّ

نأ 
ّ

الإ تاياشلا ة نم تّثتلا دصق تاتبملا هذ ةراز ّلوتي مل ھ
ّ

  لخدت دع 

  تاتبملا ع ھعزوت عقي ذومن دقع دادعإ ع لمعلاب ناويدلا دّع دقو .(2)تابساا ةمكحم

.هدامتعال ةصاا ةيعماا

   يفتكي ثيح ةعجان ةقرطب دقفتلا  رضاحمب  ةلملا  تالالخإلا  ةعاتم  ناويدلا وتي الو

  إ ةبسلاب  تايلاشإلا  سفن  رتاوت  ع فوقولا ّمتو  ،فلاا تبملا بحاصل ھينت ھيجوتب تالاا ّلج

   خبطملاب  كلذكو  شاودألاو  صلا  عماب  ام  قلع  ام  اصوصخو  ارارمتساو  ةصاا  تاتبملا   نم  ةنّيع

   لاشمو  ةرانإ  دوجو  مدع  وأ  صقنو  طورشلا  ساركل  اقبط  ضرمتلا  لحم   جت  مدعو   طلا  تادعمو

  نأ ع ھصرحب صخرلا ب تاءارجإ  عورشلا  خأتلا ناويدلا رّرب دقو  .ةيئاركلا  ةكبشلاب

  ةجال ارظن ةبلطلا ءاويإل الالغتسا ةلصاوم ةيغ الإ راشملا صئاقنلل تاتبملا كلت باأ كرادتي

  تاتبم لالغتسا صخر  4  ب ّمت دقو .تااب ةصاا ةيعماا تاتبملاب ناسإلا تامد ةديكألا

  2020  يرفيف رش ةيا دودح إ ّمتت مل ،لباقملا  .تابساا ةمكحم لخدت رثإ ع ةفلاخم ةصاخ

  ةقفاوملا ع لوصا نود  2016  ةنس ذنم ھنم ءزج ةغبص يغ ھبحاص وت تبم ةيعضو ةوس

نأب املع ناويدلا نم ةقبسملا
ّ

 .2018سرام7ذنم لالخإلل نطفتلا ّمت ھ

نكسلل مظنملا يوناقلا راطإلا حيقنت  ،ةيئاوشعلا ةيعماا تاتبملا ةراظل ّدح عضو بلطتو

  ع ةلغتسملا ةصاا تاتبملا لوصح ىدم ةبقارم ال لوا ةا طبض هاجتا  صاا ماا

هذ ع ةباقرلا ءاليإ دزم إ ةمكا وعدتو .نفلاا نلغتسملا دض ةمراص تاوقع ّنسو صيخرت

.نفلاا ّدض ةينوناقلا تاءارجإلا ليعفتو ةمزاللا ةيانعلا تاتبملا

 ةيعماا تامدا تاسسؤمب ةدوجوملا ةيفيظولا نكاسملا لالغتسا-3

إ  (1)الص ةيفيظو نكاسمب  ةيعماج تامدخ تاسسؤمب نرشابم غ  ناوعأ  6  عافتنا نّبت

  تزواجت ةفل  (2)عافتنالل ةلوا ططا  اميمس لبق نكسلاب  اعفتنا ننثا مم  ،2019  سرام وم

 ءاركلا مولعم صالخ  خأتلل ةيطخ طيلس وأ نامض ناونع كأ وأ رش ءارك مولعم عفد وأ نمأتو لي ميلاعم  لثمتت(1)
 .)2020يفناج27 و2020يفناج24( تابساا ةمكحم نم ةيلوألا تاظحالملا ررقت مالتسا دع لالخإلا عوضوم نتبملا ةراز ناويدلا اصم تلوت(2)
  ةسسؤمو )دحاو نوع( ھل ةعاتلا ةوا تارادإلاو )ناوعأ  3( لامشلل ةيعماا تامدا ناويدو )دحاو نوع( لعلاو ثحبلاو اعلا ميلعتلا ةرازو(1)

 ،)دحاو نوع( لعلا ثحبلل ةيمومع
 ةيئانتسالا ةجردلاب رمأب س ةزكرم ةرادإ ريدم ةيا وأ ر يدم وأ ماع ريدم وأ ةرازو ماع بتال(2)
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  تاسسؤم تاراطو ناوعأ إ ةبسلاو  .ياثلل رشأ  7و ةنس اوحو امدحأل رشأ  6و تاونس  10

  لا ةطا   ّنأ لااو تاسسؤملا كلت بلص يفيظو نكس  مم ءزج  عفتنا  ،ةيعماا تامدا

   ة ّينعملا ةطا نورشابي ضيباقم ليكو  11  ـب  رمألا قلعو .زايتمالا اذ عافتنالا مل لّوخت ال اوسرامي

  نخابط  ءاسؤر  3و ،ا  يفيظولا نكسملا مدانسإ ا ّمت لا كلت نع فلتخت ىرخأ تامدخ تاسسؤم

  سفن فرط نم نتفلتخم نتسسؤم  نيفيظو ننكسم نب عما نتلاح ّمتو.ةرادإ نوعونباوب4و

 .اموي647امدحأإةبسلاب عما ةّدم تزواجت لغاشلا

انكسم  68  دارفإ ّمتي مل ،1992  مسد  10   خرؤملا  59  ددع لوألا رزولا روشمل افالخو

باسحال رفلا داّدعلا دامتعا ّمت  دقو  ،2018  ةنس لالخ  ةلصفنم زاغ و  ءارك و  ءام  تادادع  ايفيظو

تايضتقمل افالخو  .(1)رخآ  ءزج    ازج غلبم  دامتعا و نكاسملا هذ نم ءزج إ ةبسلاب كالسالا  غلبم

نأ ع ّصني يذلا ركذلا فلاس  1972  يام  31   خرؤملا  1972  ةنسل  199  ددع رمألا نم  4  لصفلا
ّ

ال" ھ

   لالخ ا يفيظو  انكسم  26  لالغتسا ّمت ،(2)"كسلاب عافتنالا نم نكمتلا دصق غوس دقع ماربإ نكمي

.ةيعماج تامدخ تاسسؤمل عورف وأ تاسسؤمك لالغتسالل اغّوسم بم17نمض ةباقرلاب ة ّينعملا ةفلا

    ءالخإلاب قبسملا مالعإلل رشأ  ةثالثلا  لجأ  ماحا  مدع  نّبت ،نكاسملا عاجساب قلعتي اميف

   ،ىرخأ  ةج  نم  .ةيعماا  تامدا  تاسسؤم   يريدم   ةكرح  راطإ     نريدملا عيمج  إ ةفاضإ  ،تالاح  7

اقتلا  تاءارجإ    ءدبلا     خأتلا  إ  ىّدأ  اّمم   ايس  اف   لوطو  جورل  لامإلا  تالاح  دّدع  ظحول

  إ  ةبسلاب  ةفصلا  مدعل  نكسملا  نم  جورا     خأتلا  حوارتو نكاسملا  عاجسا  لبق   ةاّضقملا   ةّدملا   لوطو

  ةيلصألا  تارادإلا مالعإ ّمتي ال امك .قاقحتسالا  مدع  خرات  نم  تاونس  8  اوحو  اموي  20  نب  تالاح  يامث

  ءاإ دع ةيعماا تامدا تاسسؤمب يفيظولا نكسلاب يوناقلا غ معافتنا لصاوت نيذلا ناوعألل

مدع لاح  ةدنسملا ةحنملاو يعلا زايتمالل يوناق غ عمج ھنع جتي دق ام وو ناويدلا ىدل مقاإ

كؤو ،زايتمالا اذ عافتنالا
ّ

  نكسملاب عافتنالا ةّدم نإف ةراشإللو .لاا  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فعض د

  رشأ  7و تاونس  6و ةقملا تاراطإلا دحأل رشأ  4و تاونس  5  تزواجت دق ماملا ءانا دع يفيظولا

نأب ناويدلا دافأ دقو  .رخآ راطإ إ ةبسلاب
ّ

يرفيف  20  خراتب امدحأل ةيلصألا ةرادإلا ةلسارم تّمت ھ

 .نكسلاب عافتنالا  قا ءانا خرات نم رشأ3و تاونس  6اوح دع يأ ،2020

   ةيمومعلا  لايلا  المحتت  لا   فيلاتلا    صيلقتلاو  ةينوناقلا   غ  تازايتمالا  نم   ّدلو

ددع  صيلقتلاو  ةينوناقلا ةموظنملا نيحت إ  ةينعملا فارطألا تابساا  ةمكحم وعدت  ،لاا

.1985يفناج4 خّرؤملا ةيموقلا ةيبلا رزو روشم ع ادامتعا ھباسحا ّمتي(1)
كأ  (2)

ّ
ناسإ ماظنب قلعتملاو  1972  يام  31   خرؤملا  1972  ةنسل  199  ددع رمألا تايضتقم قيبطتب قلعتملا  1972  ةنسل  14  ددع لوألا رزولا روشم د

 كاذنآ نكاسمو ةرادإ نابم مضت لا غوسلا دوقع حيقنت بجي ھّنأو ةلودلا كلم ع نوي نأ بجي راقعلا ّنأ مدع ع ةلودلل نعاتلا نيندملا نفظوملا

  بجي ،نكسللو ةصملا يسل تارقمك ھتاذ نآلا  الالغتسا ّمتنابم غوس ةرادإلل قبس نوي نأب نكمي" ّنأب نّب دقو ،ةرادإلا يابملا ع راصتقالا هاجتا

 ."ةصملا يسل ارصح مدختس لا تارقملا ع ارصح ءاقبإلا هاجتا  دوقعلا  رظنلا ةداعإ ةلاا هذ 
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   لثمتملا ةسسؤملل  صألا  ضرغلا    ةغّوسملا  يابملاب  ةدوجوملا  نكاسملا  ل الغتساو ةيفيظولا نكاسملا

يروفلا  عاجس الاو قح ھجو نود تازايتما دانسإ عم عطقلاب وت امك  . ةبلطلل ماا نكسلا فوت

ءاملاب دّولا  ھطّروت نّبي نم ل ّدض ةييدأتلاو ةرجزلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا  عم  تاءاضفلا هذل

.تامدا ةسسؤم ةقفن ع زاغلا وأ ءاركلا وأ

ماا ماعطإلا   -ج

  معاطملا ددع غلو .(1)ةيعماا ءايحألاو معاطملا ع ماا ماعطإلا تامدخ ءادسإ ّمتي

   ةيعماا ةنسلا لالخ  لالغتسالا روط  ايعماج ايحو امعطم  38  ناويدلل  ةعاتلا ةيعماا ءايحألاو

2018-2019.

  ماا ماعطإلا تاسسؤمو ناويدلا ىوتسم ع  ةادسملا ماا ماعطإلا تامدخ  تباش و

ةبقارمو ةعاتمو  ةيئاذغلا داوملاب دّولا  تاقفص ماربإ تاءارجإب  تقلع صئاقن  رظنلاب ھل ةعجارلا

  ةيئاذغلا داوملا ميلس و  اضفرو علسلا  لوبق تاءارجإ ىوتسم ع تالالخإ  ع فوقولا ّمت امك .اذيفنت

  طاش راسم ع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ فعض نع الضف .ةلألل ةينفلا ياعملاب ديقتلاو خبطملا إ

 .ماا ماعطإلا

 اذيفنت  ةبقارمو  ةعاتم و  ةيئاذغلا داوملاب دّولا  تاقفص ماربإ-1

عفش طاسقأ بسح نيد ّوزملا عم ةماع ةونس تاقفص دوقع ةيعماا تامدا نواود  مت

ةفلا لالخ ناويدلاب ةيئاذغلا داوملا نم تاءارشلل ةيلما ةميقلا لدعم غل و  .(2)ةيصوصخ دوقع

  عضوب مقي مل ناويدلا  ّنأ ةروذملا ةيباقرلا ةفلا إ ةبسلاب ظحولو .د.م  8,550  اوح  2015-2018

  سسأ ع ءانب ةيئاذغلا داوملا نم تايجاا ديدحت ةّيلمع ميظنت ع دعاس ةوتكم تاءارجإ

لالخ نم صوصاب كلذ نّبو  .ةولطملا ةقدلاب  ّداوملا كلت نم  ھتايجاح ديدحت وتي ال امك .ةيعوضوم

   .ةيئالا غلابملاو ةصااو ةماعلا دوقعلا  ةجردملا ةريدقتلا غلابملا نب ةلّملا قراوفلا بس عافترا

  مولا ةدام نم تاءارشلا ةلمج  ناصقنلاب قراوفلا تزواجت  2018  ةنس إ  ةبسلاب  لاثملا ليس عف

  7  إ ةبسلاب ةصاا ةقفصلا دوقع  الع صوصنملا غلابملا نم %40  ةبس )7ددع طسقلا( ءارما

  .ةقفصلا هذ ةينعم ةسسؤم39لصأ نم ماج ماعطإ تاسسؤم

.ةيعمااتامدا نواود فارشإ إ عضخت ةرادإ ةيمومع تاسسؤم ةغبص كت ةيعماج تامدخ تاسسؤم و(1)
 .نينعملا نيدّوزملاو ةيعماا تامدا تاسسؤم نب مت(2)
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ةّمذب  ةدلختملا نويدلا مقافت إ  ةيئاذغلا داوملا نم تايجال قيقدلا ديدحتلا بايغ ىدأو

  202,988  اوتلا ع  2018و  2017و  2016  تاونس لالخ  تغلب ذإ لامشلاب  ماا ماعطإلا تاسسؤم

  ةيليمكت احنم ماا ماعطإلا تاسسؤم  دانسإ  كلذ نع رجناو .د.أ  216,976و د.أ  525,022و د.أ

  وتلا ع ةدئافل  2018و  2017  نس ناونع  اميق تغلب  نيدّوزملا  هاجت اامالاب ءافيإلا نم ايكمتل

.د.أ625,027و.د.م1,047اعابت هردق ام ماج ماعطإ تاسسؤم10و ماج ماعطإ ةسسؤم24

  ماعطإلا تاسسؤمو ناويدلا  عضي مل  ،ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا  رمألا نم  5  لصفلل افالخ و

  إ  ةبسلاب ةسفانملا دعاوق مظنت ةيباتك تاءارجإ  2019  متس وم  إ رظنلاب ھل ةعجارلا ماا

نم  73  لصفلل افالخو  .اطشأ تايصوصخ عم ةمئالتم نوت ةيمومعلا تاقفصلا راطإ جراخ ءارشلا

صاا باولا عقوم ع ةقفصلا بحاص  مساو ةسفانملل ةوعدلا جئاتن رش  ناويدلا لوتي مل  رمألا  سفن

  .مومعلل ةّجوملا تانالعإلا ةحول نمض رشلاخرات ع صيصنتلا ّمتي ال امك .ةيمومعلا تاقفصلاب

ةفلا ةليط  ناويدلا لبق نم ةمملا  ةيذغتلا تاقفص إ ةبسلاب ظحول  ،رخآ ديعص عو

ةنوملا طاسقألا صوصخب نّبت دقف  .نيدّوزملا سفن عم ارصح لماعتي داي خألا اذ ّنأ  2015-2019

نأ )طسق  11  اددعو( ةينعملا تاقفصلل
ّ

  ايئزج وأ ايل ةقفصلا دانسإ ةيلاتتم تاونس  5  دادتما ع ّمت ھ

  مولا طسق دانسإ ةيلاتتم تاونس  4  دادتما ع ّمت  امك  .(1)ام طاسقأ  6  إ ةبسلاب دّوزملا سفن إ

نأشلا كلذكو  .)2018  ةنس إ  2015  ةنس نم( ع.ش دّوزملاو  ل.د.ش دّوزملا نم ل إ ايئزج ءارما

  سلجم لبق نم "ل.د.ش" دّوزملا ةنادإ تّمت نأ قبس دقف ةراشإللو  .لالغلاو رضا طسق صوصخب

ةازن نمو ةسفانملا دعاوق نم ساسملا ھنأش نم ام وو  .ةسفانملا دعاوقب لالخإلا لجأ نم  (2)ةسفانملا

.ناويدلاب ةيمومعلاتاقفصلا ماربإ تاءارجإ ةيفافشو

ذيفنت ع ناويدلا اسرامي لا ةباقرلاو ةعاتملا ةيدودحم  ع فوقولا ّمت  ،راطإلا سفن و

ميدقتب ةيعماا ءايحألاو معاطملا مالا مدع لالخ نم كلذ زو .ةيئاذغلا  داوملاب   دّولا تاقفص

  صرح مدعو ةددا لاجآلا   فرصتلل املا متا تافلم و  ماا ماعطإلاب ةصاا ةرشلا  رراقتلا

ع  ناويدلا ة ردق نم  ةيعضولا هذ ّدحتو .بولطملا وحنلا ع ةمدقملا رراقتلا لالغتسا ع ناويدلا

.ةروذملا تاسسؤملل املا فرصتلا بناوج عيمجب ةطاحإلا

لالخ نم ةمزاللا ةيمألا تايجال قيقدلاو قبسملا ديدحتلا ةلحرم ءاليإ إ ناويدلا  دو

  ةوتكم تاءارجإ عضو إ  دي  امك  .كلذل ةمزاللا تادامتعالا صيصختو امظنت ةوتكم تاءا رجإ عضو

.ضيبلا طسقو يمورلا كيدلا طسقو يرطلا جاجدلا طسقو نابجألا طسقو ترغايلا طسقو لالغلاو رضا طسقب رمألا قلعتي(1)
 .121295ددع ةّيضقلا صوصخب2013ةيلوج11 خرؤملا ةسفانملا سلجم رارق(2)
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  ةينوناقلا لئاسولا ةفاب ةسفانملا إ ةوعدلا جئاتن رش  و   ةيمومعلا تاقفصلا راطإ جراخ ءارشلا  مظنت

  ئدابم ززع امب نيدّوزملا سفن عم يرصا لماعتلا نود لوحت تاءارجإ عضو  نع الضف  ةحاتملا

  ذيفنت ةعاتم ءاليإ إ دي  كلذ إ ةفاضإ  .ھيدل ةيمومعلا تاقفصلا  زاجنإ   ةالاو  ةيفافشلا

  تايطعملا ع لوصاب ةليفكلا لبسلا داجيإ لالخ نم اميس ال كلذو ةمزاللا ةيانعلا  ةيذغتلا  تاقفص

  .لاجآلا  ةمزاللا

 ةيعماا معاطملاو ءايحألاب نيدّوزملا نم علسلا  ضفرو  لوبق  تاءارجإ-2

  ثادحإب ساسألاب تقلع علسلا لوبق تاءارجإ ىوتسم ع تالالخإ دوجو ةباقرلا لامعأ ت ّيب

  ةذختملا تاءارجإلاو ةرطايبلا ءابطألا لبق نم ةانتقملا مولا ةدام ةبقارمو اليعفتو علسلا لوبق  نا

 .ةانتقملا ّداوملا لوبق ضفروكالسالل ةاصلا غ ةيئاذغلا داوملاب دّولا بنجتل

ةن فرط نم علسلا لوبق ّمتي نأ  "ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح  تاءارجإ ليلد"  تقي

  ءايحأو معاطم9  تمدق و  .ةولطملا  تافصاوملل  ةانتقملا ّداوملا ةقباطم ىدم  تّثتلا  وتت  (1) لوبق

ادل علسلا لوبق ةن  ثادحإ ديفي  ام  ةنيعلا المش  ةسسؤم  38  لصأ نم لامشلاب  طقف ةيعماج

  كلت عم قفاوتت ال  ام ضعبلا ةبيكرت  ّنأ نالا هذ  ثادحإ تاررقم صحف نّ و  .ااضعأ نيعو

معطملا(  ضيباقملا ليكوو ةسسؤملا ريدم نمضتت مل ذإ ناويدلل ماعلا ريدملا تاركذمب الع صوصنملا

  حتفك ةرفانتم مام نب  عمجت اّأ امك ،)فالاب اي نيفايس ماا لاو فالا لعبنح ماا

لثمي ام و و  )ديعسوب يديس ماا معطملا(  افالتو  ةانتقملا داوملا ضفر وأ لوبقو ازرفو ضورعلا

.اصملل اراضت

لوصا ّمت لاو  2018  ةنس لالخ ةانتقملا ةيئاذغلا داوملا ضفرو لوبق رضاحم صحف نو

نأ لامشلاب  ماج ماعطإ ةسسؤم  33  نم الع
ّ

فا لبق نم اؤاضمإ امئاد ّمتي ال ھ
ّ

  لوبق ةن ءاضعأ ة

  داوم إ ةبسلاب ةدحاو لوبق ةذاذج دامتعا ّمتي ةيباطلا سأرب ماا لل ةبسلاب  نّبتو .(2)علسلا

ةفلا تحوارت خ راوت و نفلتخم نيدّوزم نم اؤانتقا ّمت )ةدام  16و داوم  8  نب اددع حوارت( ةفلتخم

  داوملاب دّولا تايلمع ّنأ نم تّثتلا نم  عضولا اذ  نكمي الو .اموي  18  إ مايأ  3  نم ايب ةلصافلا

  ةانتقملا داوملا ةقباطم نمضي ال  امك  علسلا لوبق ةن ءاضعأ ةفا روضحب العف تّمت ةيئاذغلا

  .ةيدقاعتلا طورشلل تايمكلا ةقباطموةولطملا تافصاوملل

 .ةزاغملا ظفاحو نخابطلا سئرو ةلا ظفح  يماسلا فلا وأ ةيذغتلا  يماسلا فلاو ضيباقملا ليكو نم نوتتو ةسسؤملا ريدم ةنلا هذ سأري(1)
.فالا اينفايس ماا لاو3جورملاب ماا لا ،1ودرابب ماا لا ،تربب ماا معطملا ،سدارب روظان نبا ماا معطملا(2)
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  لامشلاب  ايعماج ايحو امعطم  33  نم الع لوصا ّمت لا علسلا لوبق رضاحم صحف نّو

مل  روذملا ليلدلاب نمضملا ءارما مولا ةدام لوبق رضحم جذومنب تديقت لا تاسسؤملا ددع  ّنأ

لوبق ةّلا ظفح دعاوقو  (3) روذملا ليلدلا تايضتقمل افالخو  انايحأ  تلوت اّأ غ  .تاسسؤم  3  ّدعتي

لسم ةرطيب ةي ةداش بايغ   ءارما مولا ةّدام
ّ

  ةداشو سملل دقفتملا يرطيبلا ببطلا نم ةم

  ةداش بايغ   كلذ ّمت  امك  .)ةبسانم  33    ايجرالب ماا لا( ناويدلا عم دقاعتملا يرطيبلا

6   ةجابب اقاف ماا لاو تابسانم  3    رطامب ماا لا(  ناويدلا  عم دقاعتملا يرطيبلا

  6   ةجابب اقاف ماا لا(  ناويدلا  عمو دّوزملا عم دقاعتملا يرطيبلا يداش بايغ   وأ )تابسانم

.)تابسانم

نإف  روذملا ليلدلاب ةنّمضملا لوبقلا جذامن دمتع مل  لا تاسسؤملا إ ةبسلاب اّمأ
ّ
ّمت ھ 

ايمكو ةلوبقملا ةداملاو دّولا خرات ع صيصنتلا ع  ءارما مولا ةدام لوبق رضاحمب راصتقالا

  .ةلوبقملا داوملابةمالسلاو ةدوا تافصاومرفوتنم تّثتلا نم نكمي ال ام وو دّوزملا مساو

نم ةياقولاو ةج نم ةمزاللا ةينفلا تافصاوملا اف رفوتت داومب دّولا عضولا اذ نمضي الو

 .ىرخأ ةج نم ا ةقلعتملا تاءارشلا ذيفنت  داسفلا

  معاطملاو ءايحألا ىوتسم ع افانصأ عيمجب ةانتقملا مولا ةدام ةبقارم دع  ، ىرخأ ةج نم

  داوملا هذ دّولا  دنع  داسفلا تالاح بنجتل ةيساسألا تانامضلا دحأ ةرطايب ءابطأ لبق نم ةيعماا

الإ ،نّفعتلا ةعرس
ّ

نأ  
ّ

ةمملا  تايقافتالا  نو ع ةوالع  دقاعتملا ةرطايبلا ءابطألا ددع  صقن ظحول ھ

  ذإ ةزفحم غ دع دقاعتلا طورش ّنأ إ ھنم ءزج  عضولا عجرو  .(1)تاسسؤملا  ةفا  لمش مل معم

   نم ةدمتعملا تاءارجإلا ّنأ نّبت  امك  .د  2800و د  2100  نب  2018  ةنس لالخ ھيلع دقاعتملا غلبملا حوارت

  رطاا ةجرد نم عفري ام وو  ةيفافشلا إ رقتفت معم دقاعتملا ةرطايبلا ءابطألا ءاقتنال ناويدلا لبق

 .ةيوساب ةطبترملا

  تاتبملا ع ةدسافلا مولا عزوتل ةكبش ةحاطإلا  2017  ةنس لالخ   ّمت  ،رخآ ديعص عو

  ةلا ةبقارم قرفل نعات ناوعأ عم ؤطاوتبمولا عزوتل ةكرش لبق نم ةركسعلا تانكثلاو ةيعماا

ش اّأ مغر مولا هذ ع ةشأتلا عضو ّمتي ثيح ةيدلبلا اسملاو
ّ

  .ايكلسم ةّ ع ارطخ ل

عيبلا  شغلا ةش قلعتي ءاضقلا ع ضرغلا  فلم ةلاحإ داسفلا ةحفامل ةينطولا ةئيلا تلوتو

يرطيبلا  ةداشو سملا نم ةرطيب ةي ةداش ةانتقملا ةعاضبلا قافرإ ىدم نم تّثتلا ءارما مولا ةدام لوبق دنع متي ھنا ع ليلدلا صني(3)

 .ناويدلا عم دقاعتملا يرطيبلا ةداشو دّوزملا عم دقاعتملا
  2017و  2016و  2015  تاونس لالخ ةرطايب ءابطأ عم تايقافتا ماربإ اأش متي مل لا تاسسؤملا ددع غلب لامشلاب ايعماج امعطمو ايح  36  لصأ نم(1)

  %18و  %24  اوتلا ع تلظ دقف  2019و  2018  نس لالخ اظوم انسحت عضولا دش نلو .تاسسؤملا عومجم نم  %  44و  %47 و  %  53  اوتلا ع بس

.ةرطايب ءابطأ تامدخب ةاطغم غ تاسسؤملا نم
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لوت  امك  .(2)كلسملا ةيامحب ةقلعتملا بتالا ةفلاخمو
ّ

ةرازولا  إ بوتكم ھيجوت  2017  توأ  11  خراتب ت

تامدا نواودو ةرازولا اذختا لا بادتلاو تاءارجإلاب ا ّدم إ ھيف وعدت اعلا ميلعتلاب ةفلملا

الإ .تاسرامملا هذ لثمل يدصتلل  رظنلاب ال ةعجارلا ةيعماا
ّ

نأ 
ّ

  بوتكملا ع  ةباجإلا  ديفي ام نّبي مل ھ

.تاسرامملا هذ لثمل يدصتلل اذاختا ّمت لا تاءارجإلا نايو روذملا

  كلذل ام عم  كالسالل ةاص غ  موب دّولا بنجت انياعم تّمت لا صئاقنلا نمضت الو

 .اردلا مدودرمو ةبلطلا ةّ ع لس ثأت نم

  ماعطإ ةسسؤم  35  ةلمج نم  تاسسؤم  3   لوتت مل  ،ةيئاذغلا داوملا لوبق ضفرب قلعتي ام و

ةقباطملا غ  ةانتقملا داوملل ضفر رضاحم ررحت  2018-2015  ةفلا  ةنيعلا المش  لامشلاب ماج

  قلعتي ام   ةروذملا  تايضتقملا ب امئاد لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم ديقتت  مل امك .تافصاوملل

  نابإلا  ناويدلا مالعإ مدع لاحو .ةعاتملاو مالعإلل ةانتقملا داوملا ضفر رضاحم نم ب ناويدلا ّدمب

  نّبتو  .ةيئاذغلا داوملاب دّولاب ةقلعتملا تاقفصلا ذيفنت ةعاتم  هرود ةسرامم نود ةلملا تالالخإلاب

   لامشلاب  ايعماج امعطمو ايح  32  نم الع لوصا ّمت لا ضفرلا  رضاحم  نّمضت مدع كلذك

 .ضفرلل ةيعادلا بابسألا ركذمدع نع الضفعلسلا لوبق ةن ءاضعأ ةفا تاءاضم إل

داوم لوبق تابسانملا ديدع  لامش لاب  ماا ماعطإلا تاسسؤم  تلوت  ، ىرخأ ةج نم

  ضفر بي نا نح   ةينفلا طورشلا تاساركب ةنّمضملا ةينفلا تافصاوملل اقباطم مدع مغر ةيئاذغ

ةقفصلا دقع نم  11و  10  نلصفلاب الع صوصنملاو  ةبجوتسملا ةيلاملا تاوقعلا طيلس و داوملا كلت

 .(1)ةيئاذغلا داوملل ةماعلا

  ليعفت ضرفل ھل ةعاتلا ةيعماا معاطملاو ءايحألا ع ةباقرلا فيثكت إ ناويدلا  دو

لبسلا داجيإ إ دي  امك  .ةدساف  داومب دّولا رطا آرد اعضو لا  اضفرو ّداوملا  لوبق تاءارجإ

   ةيفافشلا دامتعاو  ةرطايب ءابطأ تامدخب   لامشلاب   ماا ماعطإلا تاسسؤم ةفا ةيطغتب ةليفكلا

.ةانتقملا داوملا ةمالس نامض  مرود ليعفت نمضي وحن ع ةيدقاعتلا طورشلا ةعجارم وماقتنا

 .1ةسوس ةيئادتبالا ةمكاب عارلا بتكملاب قيقحتلا اق ىدل ةروشملا4/5930ددع ةيضقلا(2)

 وأ بلطلا لصوب ةولطملا ةيمكلاو ددا دعوملا  تاسسؤملا دوزت مدع ةلاح  ھنإ ةيئاذغلا داوملل ةماعلا ةقفصلا دقع نم  11و  10  لصفلا صني(1)

ةيفاضإلا تاقفنلا لّمحتو .ىرخأ تاج نم يروفلا دّولا ةسسؤملل نكمي لوبقلا ةن فرط نم ايئزج وأ ايل ةضوفرملا ةعاضبلا  ضوع مدع ةلاح

.ةيلاملا تاوقعلاب ةقلعتملا تاءارجإلا قيبطت إ ةفاضإلاب لا دّوزملا لا ع يرارطضالا دّولا نع ةجتانلا
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 ةلألل ةينفلا ياعملاب ديقتل او خبطملا إ ةيئاذغلا داوملا ميلس-3

خبطملا إ ّداوملا ميلس  ّمتي نأ ع ةيعماا معاطملاب ةّلا ظفح  تاءارجإ ليلد   ّصني

لسو ميلسل ةذاذج دامتعاب
ّ

  .املبق نم  ةاضمم نخابطلا سئرو ةزاغملا ظفاح نب ةيئاذغلا داوملا م

نأ نّبت  كلذل افالخو
ّ

دامتعا لامشلاب ماج ماعطإ ةسسؤم  35  ةلمج نم ةس سؤم13  إ ةبسلاب ّمتي ال ھ

لسو ميلسل تاذاذج
ّ

  ةّيقب إ ةبسلاب نّبتو  .خاد دّوزت نوذأ رتافد تاسسؤم  6  دمتع ال اميف  . داوملا م

وأ عيقوت يأ ام ضعبلا لمحي ال امك .اخرات امئاد نمضتت ال ةدمتعملا خادلا دّولا نوذأ ّنأ تاسسؤملا

 .نلخدتملا دحأ ع ا ةنّمضملا تاءاضمإلاترصتقا

  18ـب نمضملا ءاضمإلا   ّنأ ةيباطلا سأر ماا لا إ  ةبسلاب ظحول  ،صوصا ھجو عو

  ليكو ءاضمإ عم قباطتي ال ضيباقملا ليكول ةصصا ةناا   2018  ةنس صاخ خاد دّوزت نذإ

  لغش رخآ نوع إ دوع عملا ءاضمإلا ّنأ نّبت دقو .(1)ةينعملا ةفلا لالخ ةسسؤملاب رشابملا ضيباقملا

  لوحتو .ةرفانتملا ماملا نم ضيباقملا ليكوو ةزاغملا ظفاح مام نب عما   ّدعو .ةيذغتلل يماس ف ةطخ

 .ةيئاذغلا داوملا نوزخم  فرصتلا داسفلا تالاح نم وتلا نود ةلملا صئاقنلا

تابانملاو ريداقملاب امئاد ديقتلا لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم ىوتسم ع ّمتي ال و

داوملا نم ةيمويلا تايجاا طبض دنع ةيعماا ةلألل جرملا ليلدلاب ةنّمضملاو ةبلطلل ةصصا

لالخ ةرطعلا داوملل طرفملا كالسالا لاثملا ليس ع ركذو .ةبلطلا ةدئافل تابجولا دادعإل ةيلوألا

نيدلا خ ماا لاب  (3)2017  لرفأ رش لالخو ةيباطلا سأرب ماا لاب  (2)2019  يفناج  رش

  نب ناصقنلاو ةدازلاب ةما قراوف ةنياعم2017-2015ةفلا إ ةبسلاب ّمت امك .طشلا مامحب وتلا

  كلذ نم .ايلعف ةلمعتسملا تايمكلاو ةعزوملا تالكألا ددعل ةبسلاب الامعتسا ضورفملا نم لا تايمكلا

  و  .ةيعجرملا تايمكلا فصن تزان ءارما مولاو يرطلا جاجدلا ةدام  ناصقنلاب قراوفلا ّنأ

  فاعضأ  5و ةيعجرملا تايمكلا فعض نب تحوارت ةدازلاب ةما قراوف داوملا سفن كالسا لّ لباقملا

 .ةيمكلا كلت

  تحت  2  سوت ةوا لاملا ةنامأ نع رداصلا 'ضيباقملا ليكو ضوع رارق' تقمب عملا ماا لاب ھنيع مت "ي.ب .ن" نوعلا و ضيباقملا ليكو  (1)

 .2017توأ07خراتو1698ددع
.ةيباطلا سأر ماا لا ةريدم نم2019يفناج  15خراتب اجوت مت لا05ددع ةركذملا(2)
 .2017-04-20خراتب لامشلل ةيعماا تامدا ناويدل ماعلا ريدملا إ لا ريدم نم ةجوملا ةلسارملا(3)
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شو
ّ
  رطاخم الامعتسا بجاولا تايمكلا عم ايلعف ةلمعتسملا تايمكلا نب ةدازلاب قراوفلا ل 

ةفل  عيفلا إ ةيلوألا داوملل طشملا لامعتسالا يدؤي  ،كلذ نع الضف .ةيلوألا داوملا  نادقفب  قلعتت

لي امم ليلدلاب ةددا ةيقيقا تايجاا ةبلطلا ع ةعزوملا بانملا ةيمك قوفت نح ةلألا
ّ

ةينام ف

  ةجملا ماحإ ع ةيعجرملا ياعملا قيبطت مدع دعاس الو .افالت نامإلاب نا ةيفاضإ تاقفن  معطملا

.الع بلاطلا اضر رشؤم نسحت  ماس الو ةلألا ةدوج ع رثؤي امك،ةيمويلا تالكألل ةقبسملا

  تاذاذج دامتعا  رظنلاب ھل ةعجارلا ماا ماعطإلا تاسسؤم ثح إ ناويدلا دو

لسو ميلسل
ّ

  داوملا نم ةلمعتسملا تايّمكلا قثوت خاد دّوزت نوذأو  ةولطملا تافصاوملا  اف رفوتت  داوملا م

  .نفلاا عدر و ةيئاذغلا

ةيعماا ءايحألاو معاطملا ةطشأل ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ-4

ّداوملا لوبق نم ءادتبا ةيعماا  ءايحألاو معاطملا طاشل ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ  ماس

اذ نمأت دنع داسفلا نم ةياقولا  افالتإ وأ ةبلطلا ع اعزوت ةياغ إ ةلألا دادعو اليو

كحتلاو طاشلا
ّ

دنع  ةروذملا  تاءارج إلا فعض  ،راطإلا اذ   نّبتو  .ةمدقملا تابجولا ةدوجو ةفل  م

ةيناديملا ةباقرلا تاءارجإ   فعض إ ةفاضإ   نخابطلا سئر إ اميلس و   ازخو ةيئاذغلا ّداوملا لي

  ةمدخب نعفتنملا عو ةّيقبتملا تابجولا وأ لامعتسالل ةاص دع مل لا داوملا فالتإ ةلألا دادعإ ع

 .ماا ماعطإلا

ّمتي مل  ، نزا نم ةيئاذغلا داوملا جورخو لوخد تالي ع ةباقرلا تاءارجإ  صوصخبف

  نم تّثتلا ةّيلمع مظنت ةوتكم تاءارجإ عضو لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم نم يأ ىوتسم ع

  16  ّنأ نّبت  امك .نابإلا  اييحت ةّ نمو نوزا ةكرحب قلعتي ام  تاليلا ةقدو ةيلومش

  ظحولو .ةروذملا  تّثتلا  ةّيلمع مايقلا  وتت ال ةسسؤم  35  لصأ نم  لامشلاب  ماج ماعطإ ةسسؤم

ةّيلمعلا كلتب مايقلا ةرود ّنأ تّثتلا ةّيلمع مايقلا وتت لا )19  اددعو(  تاسسؤملا ةّيقبـل ةبسلاب

  نم نح   ةزاغملا ظفاح فرط نم  (2)تالاا ضع  ّمتت  اّأ امك  .(1) ىرخأ إ ةسسؤم نم فلتخت

  لمعلا لئاسو إ ةبسلاو  .ةرفانتملا ماملا نب عما  نكمي  ال ذإ   ىرخأ ةج لبق نم ّمتت نأ ضورفملا

ا ّمت لا تاسسؤملا  ددع زواجتي مل ذإ ةودي نايحألا مظعم  تلظ دقف نوزا  فرصتلل ةدمتعملا

  ارشو ايموي وأ )فالا لعبنح.ماا معطملا( ارش وأ )ةونمب يرزا نسح و  ماا بكرملاب  ماا معطملا  رارغ ع( ايموي كلذ متي(1)

  بطقلا و  تربب  ماا معطملا  رارغ ع( ايسادسو ارش تّثتلا ةّيلمع مايقلا ىرخأ تاسسؤم  وتت اميف  ،)ةيقرشلا و.لبانب ماا.معطملا(

 .)ةردسلا جب ولونكتلا
.ةييلقب ماا لاو ةيقرشلا ماا معطملا(2)
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  ةموظنملا لالغتساب موقت  بسحف ام  4  تاسسؤم  10  نوزا  فرصتلل ةيمالعإ ةموظنم كرت

  .ةروذملا

نأ  نّبت دقف  ، نزا نم داوملا جورخ ع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإب قلعتي ام  اّمأ
ّ

  ّمتي ال ھ

  نب براضت دوجو مدعو قسانت نم ةرود ةفصب تّثتلا  لامشلاب  ايعماج ايحو امعطم  11  ىوتسم ع

  تانوملاو خاد لا دّولا نوذأو رتافدلا بسح ةعزوملا تابجولا دادعإل ةلمعتسملا داوملا تايمكو تانوم

ةطبترملا رطاا نم ةياقولا نمضي ال ام وو  .ا لومعملا ياعملا بسح الامعتسا بجاولا تايمكلاو

  .نوزا فرصتلا ءوس

نأ  نّبت  امك
ّ

  ماعطإلا  تاسسؤم ةّيقب  وتت ال  (1)ةدحا و ماج ماعطإ ةسسؤم ءانتساو ھ

نم اجارخإ ّمت لا جاجدلاو ءارما مولا تايمكل نزو رضاحم دادعإ  )34  اددعو(لامشلاب ماا

.(2)تابانم إ اعيطقتو دئاوزلاو ماظعلا عزن دع الع لوصا ّمت لا كلتو ةزاغملا

دع مل لا داوملا فالتإ ع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإب قلعتي ام و  ،كلذ إ ةفاضإلاب

ةرود ةفصب تّثتلا  لامشلاب ماج ماعطإ ةسسؤم  19   وتت ال  ةّيقبتملا تابجولا وأ لامعتسالل ةاص

  دّولا نوذأو نوزا ةكرح فدب ةنّمضملا تايطعملا عم  فالتإلا رضاحمب  ةنّمضملا تايطعملا قباطت نم

ملو .اايمكو ةزاغملا نم تجرخ لا داوملا ةعيبطو فالتإلا ةّيلمع خراوت ثيح نم اميس ال خادلا

فو .كلذب ةفلملا ةاو  ةروذملا  تّثتلا تايلمع  مظنت ةوتكم تاءارجإ ھتج نم ناويدلا طبضي

.ةيموفالتإ رضاحم دادعإ ةينامإل لاا فالتإلا طاش ع ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ بايغ

  29  عضت مل ثيح   ماا ماعطإلا ةمدخب نعفتنملا ع ةباقرلا تاءارجإ فعض  نّبت  امك

  ماعطإلا ةمد نيدفاولا قاقحتسا نم تّثتلا ضرفت ةوتكم تاءارجإ لامشلاب  ماج ماعطإ ةسسؤم

نوع يأ فيلت ماج ماعطإ ةسسؤم  17  ىوتسم ع ّمتي مل امك .ةقبطملا ميلاعملا ة نمو ماا

نإف ،كلذ ع ةوالع .كلذ نم تّثتلا ةّممب ااوعأ نب نم
ّ
  ايعماج ايحو امعطم  15  إ  ةبسلاب ّمتي ال ھ 

  .ةمدا هذ عافتنالا مل لّوا ةبلطلا إ دنس لامااماعط إلاتاقاطب دامتعا

  مايقلا ضرفت ةوتكم تاءارجإ لامشلاب  ماج ماعطإ ةسسؤم35  عضت مل   ،راطإلا سفن و

  سفن لالخ ةعّزوملا ةيعماا تالكألل ما ددعلا عم ةموتا ركاذتلا ددع قباطت نم تّثتلا  ةّيلمع

  ةرود ّنأ امك .ةروذملا تّثتلا تايلمع مايقلا ام تاسسؤم  6  كلذك  وتت الو  .ارود دّدحتو ةفلا

.طشلا مامح وتلا نيدلا خ ماا لا فرط نم " ادرجو ااقتشمو كامسألاو مولا تابجو ميسقتو دادعإ رضحم" رضاحم4ـب لّصوتلا ّمت(1)
  سئر  املس لا تايمكلا نمضتي رضحم ررحت كامسألاو مولا تابجو ميسقتب مايقلا دنع متي نأ ةيئاذغلا داوملا  فرصتلا نسح دعاوق تقت(2)

.تابجولا دادعإل تابانم إ اعيطقتو دئاوزلاو ماظعلا عزن دع الع لوصا مت لا ماا تايمكلاو ةزاغملا ظفاح نم نخابطلا
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دعاس  الو   .ىرخأ إ ةسسؤم نم فلتختو ةمظتنم غ )29  اددعو( تاسسؤملا ةّيقبل ةبسلاب تّثتلا

.ماا ماعطإلا طاش نم ةيتأتملا ليخادملا ة ّ نمةرود ةفصب تّثتلا عةيعضولاهذ

 تاليلا ةيلومشو ة ّ نم تّثتلا ةّيلمع مظنت ةوتكم تاءارجإ عضو إ ناويدلا دو

  ةبقارم نم  نكمت  نوزا  فرصتلل ةيمالعإ ةموظنم كل ةمزاللا ةيداملا تاينامإلا دصر  و

رضاحم دادعإ ءارجإ ميمع إ ديامك.ةييح ةروصبماا ماعط إلا تاسسؤمب  نوزا  فّرصتلا

  عزن دع الع لوصا ّمت لا كلتو ةزاغملا نم اجارخإ ّمت لا جاجدلاو ءارما مولا تايمكل نزو

نم ھل امل  رظنلاب  ھل  ةعجارلا ماا ماعطإلا تاسسؤم ةفا ع  تابانم إ اعيطقتو دئاوزلاو ماظعلا

  ةيعماا ةلألا رصانع عأ دع ةروذملا داوملا نأو اصوصخ ماا ماعطإلا تاقفن ديشرت  دئاوف

.ةفل

  ماا ماعطإلا طاش راسم ةفا يطغ ةوتكم تاءارجإ  عضوب تابساا ةمكحم وت و

   ماا ماعطإلا  تاسسؤم ىوتسم ع ةباقرلا كلت نمأتل ةمزاللا ةرشلا تاينامإلا فوت  نع الضف

  تايلمع  تّثتلاب ةفلملا ةا ددحت ةيلخاد ةباقر تاءارجإ عضوب ليتلاب وت امك  .لامشلاب

.ةبجوتسملا تاءارجإلاو ةزجنملاكالسالل ةاصلا غ داوملافالتإ

*

*                            * 

ّنأ كلذ ةيعماا تامدا لاجمب ااوو اقيثو اطابترا طبتري اعلا ميلعتلا لاجم روطت ّنإ

  نمأت نع الضف ةولطملا ةدواب ھل ماا ماعطإلاو ءاويإلا فوتو ةيداملا بلاطلا فورظ نسحت

فوي ةيضارلاو ةيفاقثلا ةطشألا ع ھعيو ھل  ةيسفنلا ةطاحإلاو ةيّلا ةعاتملا
ّ

امئالم اخانم ھل ر

 .قّوفتلاو ةساردلل

  لاومألا ع ةباقرلا ةمظنأ روطت تاموقم لامكتساب ليتلا إ تابساا ةمكحم وعدتو

  هدش يذلا حالصإلا نم ةوجرملا فادألا قيقحت ع ثأت نم كلذل امل اانوم عيمجب ةيمومعلا

  تامدا جمانرب  فرصتلاب قلعتي اميف اّمأ .ةخألا تاونسلا لالخ ةيمومعلا لاومألا  فرصتلا

  ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا ّنإف ،فادألا بسح ةيناملا  فرصتلا ةينم ھيضتقت ام قفو ةيعماا

  نمضي امب ةلملا صئاقنلا زواجت هاجتا  جمانلا تارشؤم ةعجارم ع صرا إ ةوعدم اعلا

  نع الضف ،جمانلا ءادأ لوح ةحيو ةلماش ةركف ءاطعو عملا فدلاب ةقلعتملا بناوا ةفا ةيطغ
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  امب تارشؤملا سقل دمتعملا تامولعملا ماظن روطتو ةّوجرملا فادألا قيقحتل ةمزاللا تاينامإلا دصر

 .عقاولا عم ةقباطتمو ةييح تايطعم فوتنمضي

لالخ نم ةبلطلل ةيداملا فورظلا نسحت ةادسملا ةيعماا تامدا روطتو نسحت تقو

ةمدخ نسحتو  ،زجنملا لمعلا ةدعاقل افالخ ةقبسم ةفصب افرص وأ حنملا فرص   خأتلا بنجت

  تاءارجإلا ليعفتو ءاويإلا تاسسؤم ةنايصو ةفاظنب مامتالا دزم ءاليإ لالخ نم ماا نكسلا

لالخ نم ماا ماعطإلا ةمدخ نسحت  نع الضف ،بتالل ةفلاا ةلوانملا تاتبملا نأش  ةيعدرلا

 امب  ةنايصلل  ةرورضلا  تادامتعالا  دصر و ةلألا ثولت يدافتل ةمزاللا ةيلا ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختا

 .ةولطملاةدواوفورظلانسحأةيعمااتالكألانمأتنمضي

 ضورقلاو حنملا دانسإ ماحأ ةعجارمب ليتلاب تابساا ةمكحم وت  ،ىرخأ ةج نم

 رماوأ  رادصإب ليتلا إ اعلا ميلعتلاب ةفلملا ةرازولا وعدت امك .ةيعامتجالا  ةلادعلا سركت هاجتا

،ضورقلا صالختسا تاءارجإ  لملا مالا خأتلا مامأو.قح ھجو نودب ةفورصملا لاوم ألا عاجسال

فارطألا  فلتخم نب قيستلا دزم ع لمعلاو ةبجوتسملا تاءارجإلا ذاختا  ليتلا عضولا دتس

  .لاا  ةلخدتملا

ةمظنملا ماحألاب مالالا دزم إ ناويدلا تابساا ةمكحم وعدت  ،رخآ ديعص عو

بتالاب مالالا إ هوعدت امك  .ةلوانملا تاتبمب ةبلطلا ةعاتم تاءارجإ نسحتو ةيمومعلا تاءارشلل

  عم قيستلاب ةروذملا ةمدل مظنملا يوناقلا راطإلا حيقنت ةينامإ ةساردو يانتسالا نكسلاب ةقلعتملا

.فارشإلا ةرازو

تارامثسالاب ةقلعتملا عراشملا زاجنإ ةعاتم ماحإب تابساا ةمكحم وت ،كلذ ع ةوالع

  فلتخم نب كلذ  قيستلاو نلا ّدض ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو صاا ماا ناسإلا لاجم 

  ةراظ نم ّدا عضولا دتس امك  .خأت نود ةقحتسملا غ تازايتمالا عاجسا نمضي امب  نلخدتملا

.صاا ماا نكسلل مظنملا يوناقلا راطإلا حيقنت لالخ نم ةيئاوشعلا ةيعماا تاتبملا

  نم  ةمزاللا ةيمألا تايجال قيقدلاو قبسملا ديدحتلا ةلحرم ءاليإ إ كلذك ناويدلا دو

  تاءارجإ عضو إ دي  امك .كلذل ةمزاللا تادامتعالا صيصختو امظنت ةوتكم تاءارجإ عضو لالخ

ةيذغتلا تاقفص ذيفنت ةعاتم ءاليإ  نع الضف  ةيمومعلا تاقفصلا راطإ جراخ ءارشلا مظنت ةوتكم

.لاجآلا  ةم زاللا تايطعملا ع لوصاب ةليفكلا لبسلا داجيإ لالخ نم اميس ال ةمزاللا ةيانعلا
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ضرفل لامشلاب ةيعماا معاطملاو ءايحألا ع ةباقرلا فيثكتب تابساا ةمكحم وت امك

ةليفكلا لبسلا داجيإ إ وعدت امك  .ةدساف داومب دّولا رطا ءرد ةعوضوملا لوبقلا تاءارجإ ليعفت

  ماقتنا  ةيفافشلا دامتعاو  ةرطايب ءابطأ تامدخب لامشلاب ماا ماعطإلا تاسسؤم ةفا ةيطغتب

.ةانتقملا داوملا ةمالس نامض  مرود ليعفت نمضي وحن ع ةيدقاعتلا طورشلا ةعجارم نع الضف

  ماا ماعطإلا طاش راسم ةفا يطغ ةوتكم تاءارجإ عضوب ليتلا  عضولا دتسو

 .بولطملا ھجولا عةباقرلا كلت نمأتل ةمزاللا ةرشلا تاينامإلا فوت نع الضف
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                                             يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو در

I-  فادهألا بسح فرصتلا ةموظنم   راطإ  يف ةيعماجلا تامدخلا يف فرصتلا 

 تاقفنلل ةيونسلا ةجمربلاو ةباقرلا ةمظنأ  -

  ىلع جماربلل يتايلمعلا ليزنتلا لاغشأ ىلع زيكرتلا مت ،ةيلاملا ةرازوب ةيزكرملا ةدحولا تايولوأ رييغت لظ يف
ةنراقم اريخأت فرع ةيلخادلا ةباقرلا ةموظنم زيكرت نأ امك،ةيلخادلا ةباقرلا زيكرتب ةقلعتملا لاغشألا باسح
  ىلإ ةفاضإلاب اهلخادتو ةرازولا ةطشنأو تاراسملا بعشت ىلإ اساسأ عجري كلذو اهلوح قافتالا مت يتلا ةمانزرلاب

ةدحولا نأو املع ةموظنملا هذه زيكرت ةبوعص يف داز امم اهنييحت مدع وأ تارادإلا ضعبل تاءارجإلا ةلدأ بايغ
  هذه طبض ةيلمع تأدبو تارادإلا ضعب عم ةيرود تاعامتجا ميظنت لالخ نم تابوعصلا هذه ليلذت يف تأدب
 .ضورقلاو حنملا راسم رارغ ىلع تاراسملا

ةرورض ىلع قافتالا متو ةيلخادلا ةباقرلا ةنجل عامتجا دقع  2020  يرفيف ره ش لالخ مت دقو اذه
2020سرامرهش نم اقالطنا اهذيفنت أدب ةيلخادلا ةباقرلا ةموظنم زيكرتل ةقيقد ةمانزور طبض

  ىوتسم ىلع اهدامتعا مت ةموظنملا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتف ةلدعملا ةباقرلا دامتعاب قلعتي ام يف امأ
  بلطب ترداب يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نأو املع تارازولا لكل ةبسنلاب نأشلا وه املثم لوألا ناونعلا
  ديزم راظتنا يف ثيرتلا تريخ ةيمومعلا فيراصملا ةبقارمل ةماعلا ةئيهلا نأ ريغ يناثلا ناونعلل ةبسنلاب اهدامتعا
ةلأسملا سرادت

  نم  اهؤافعإ  مت يتلا تادهعتلا هلمشت مل هنإف ةيعماجلا تامدخلا جمانربب قلعتي ام يف و ىرخأ ةيحان نم
  نع اهزاجنإ متي تاقفنلا ةيقب نأل كلذو لخدتلاو رييستلاو ريجأتلا ناونعب ةلودلا حنمب قلعتي ام يف الإ ةريشأتلا

ةباقرلل عضخت ال تاقفن يهو فيراصملا ةلاكو قيرط نع وأ )ضورقلاو حنملاو ريجأتلا( تادامتعالا ضيوفت قيرط
ةلدعملا

حلاصم ىلإ  اهلاسرإو  2016  ذنم  اهدادعإ  متيف يناثلا ناونعلل تاقفنلل ةيونسلا ةجمربلاب قلعتي ام يفو
ضرغلا يف در يأب لصوتت ال ةرادإلا نأ ريغ ةيمومعلا فيراصملا ةبقارم
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 فادهألا بسح ةينازيملا يف فرصتلا ةموظنمل اقفو تامدخلا جمانرب يف فرصتلا  - ب

 ءادألا سيق تارشؤمو جمانربلا فادهأ  -

  تارادإلا تارازولا عيمج ىوتسم ىلعو ىلوأ ةلحرم يف فادهألا بسح فرصتلا ةموظنم تلمش*
  لكايهلا عيمج ةموظنملا لمشتل ءادألل يتايلمعلا ليزنتلا لاغشأ  2019  ةنس رخاوأ ذنم تقلطنا دقو ةيزكرملا
.ةلخدتملا

  ايلام ةطشنألا ةيمهأ مغر ةيعامتجالا تادعاسملاو ضورقلاو حنملاب قلعتت تارشؤم رايتخا مدع  *
  نم ةدوصرملا تادامتعالاب ةرشابم اهقلعتل نأشلا اذه يف جمانربلا سيئر لخدتل لاجم يأ بايغ ىلإ اساسأ عجري

  نيسحتو ريوطتلل ةردابم يأب حمسي ال امم غلابملا هذه دانسإل ةطوبضم ريياعمو صوصن دوجوو ةيلاملا ةرازو فرط
  يف ريصقلا ىدملا ىلع ضورقلاو حنملاب قلعتي يجيتارتسا فده عضو نم ىودج رن مل يلاتلابو ةطشنألا هذه ءادأ
 طسوتملا ىدملا ىلع اهب عافتنالا طورشو ضورقلاو حنملا ةعجارم ةيناكمإ ةسارد ديزم راظتنا

)يناثلا ىوتسملا يف( يتايلمع فده جاردإ مت ءادألل يتايلمعلا ليزنتلا راطإ يف هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
حنملا فرص لاجآب قلعتي ضورقلاو حنملا مهي

 يراهشإلا راسملا يف طارخنالل ةلهؤملا وأ ةطرخنملا ةيعماجلا معاطملا ددعب قلعتملا رشؤملل ةبسنلاب  *

  دراوملا ليهأتو ةيتحتلا ةينبلا ريوطت  تاءارجإ  يف تعرش يتلا معاطملا ،داهشإلل ةلهؤملا معاطملاب دصقي
  يف داهشإلل هتيزهاج ىدمو معطملا ةيعضو صيخشتب مايقلاب هفيلكت متي ءاربخ بتكم عم دقاعتلا ربع ةيرشبلا
  معاطملا حارتقاب ةثالثلا نيواودلا موقتو .ةينفلا ةدعاسملاو ةمزاللا تانيسحتلاب مايقلاب عورشلا مث ىلوأ ةلحرم
  تاونسلا لالخ تاريدقتلاب ةنراقم زاجنالا يف ريخأت ةظحالم تمت هنأ ديب زجنملا صيخشتلا ىلع ادامتعا ةلهؤملا
.مزاللا ليومتلا بايغل ارظن رشؤملا اذه دامتعا ذنم ىلوألا

  ةقاط اهيف نيميقملا ةبسن زواجتت ال يتلا ةيعماجلا ءايحألاو تاتيبملا ةبسنب صاخلا رشؤملل ةبسنلاب  *
 ىوصقلا باعيتسالا

ةظحالملا حضوي امم ناويدلا بسح تازاجنالا ليلحتو ينطولا   ىوتسملا ىلع هباستحاو رشؤملا طبض مت
  ةبسن لوح رشؤمب هلادبتساو اعيرس رشؤملا اذه ىلع يلختلا مت دق هنأةراشإلاعم بونجلل تامدخلا ناويدب ةقلعتملا
فدهلا غولب لوح رثكأ ايعوضوم امييقت يطعي هرابتعاب يعماجلا نكسلا بلاطمل ةباجتسالا
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ةراشإلا ردجت   ةطشنألا عيمج لمشي مل يذلا ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ريوطتب قلعتملافدهلل ةبسنلاب*
  لك ةيطغت نكمي ال هنإف يلاتلابو تارشؤم  3  رواجتي نأ نكمي الو ددحم فده لكب ةصاخلا تارشؤملا ددع نأ ىلإ
  عم  ةيفاضإ  تارشؤم   طبض نم نكميس ءادألل يتايلمعلا ليزنتلا نأ ريغ ،هب صاخ رشؤمب فدهلاب قلعتم طاشن
  ةيفاقثلا تارهاظتلا يف نيكراشملا ةبلطلاب قلعتي رشؤم دامتعا يف ريكفتلا متي ثالثلا نيواودلا عم قيسنتلابو هنأ ملعلا
 نيكراشملا ةبلطلا ددعو تارهاظتلاب ةقلعتملا تامولعملا رداصمو باستحالا ةقيرط ىلع قفاوتلا دعب ةيضايرلاو

 جمانربلا فادهأ قيقحتل   ةمزاللا تايناكمإلا دصر-2

  ايونس متي ثيح تايدحتلاب ةنراقم جمانربلل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا دصر ةروكذملا تاونسلا لالخ نستي مل
  هذه ىلع ةقفاوملا متي ال نكل ماعطإلاو نكسلا لثم ةيولوألا تاذ تالاا يف ةصاخ جمانربلا ةدئافل تادامتعا بلط
 .ةلودلا ةينازيم ىلع تاطوغضلا لظ يف تابلطلا

 ةيعماجلا تامدخلا ريوطتو نيس حت–  ج

  :ةبلطلل ةيداملا فورظلا نيسحت-1

  لامكتسا مدعل  كلذو بلاطلا ببسب نايحألا نم ريثك يف نوكي جراخلاب حنملا فرص يف ريخأتلا  نإ
لاجآلا ىلع اطغضو جراخلاب هفورظل انيسحت نكلو  اهيلع صوصنملا بيتارتلاو تاءارجإلل همارتحا مدعل وا هفلم
  ةيمومعلا لاومألا يف فرصتلا يف  ةعاجنلل انامضو حنملا فرصوتاعوفدلا تالاكو ليومت ةداعإب ةقلعتملا اهنم ةصاخ
  فارطألا لكب اهكيبشتب  ّمت  ةيمالعإلا ةموظنم ةيبلاطلا نوؤشلل ةماعلا ةرادإلا تروط ةمولعملا  ىلإ  ذافنلا قحل انامضو
  ةيسنوتلا تاعماجلا ،جراخلاب ةيعماجلا تاثعبلا ،ةيلاملا نوؤشلا حلاصم  يهو  حنملا  دانسإ  ةيلمع يف ةلخدتملا
 .2021-2020ةيعماجلا ةنسلا نم ءادتبا لالغتسالا زيح لخدت ، بلاطلاو

 .اهل ةلكوملا ماهملا ددحي ةيعماجلا تاثعبلل ينوناق راطإدادعإىلع ةرازولا لمعتس امك

 جراخلاب ة يعماجلا تاساردلل ةينطولا حنملا دانسإ  1

 ةيصوصخلا حنملا  1.2.1

ينوكم نيوكت جمانربب قلعتي اميف جراخلاب نيوكتلا جمارب ددحت يتلا جراخلاب حنملل ةينطولا ةنجللا  نإ
  ةينقت سيلو ةيجيتارتسا ةيؤر يف ةيلمعلا هذهب موقت  نيحشرملا يقتنتو بيتارتلاو طورشلا طبضتو يلاعلا ميلعتلا
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جراخلاب ةيسنوتلا ةعماجلاو دالبلا ةروص اضيأ نكلو ةماتلا ةيفافشلا   راطإ  يف زيمتملا  بلاطلا ةحلصم كلذب ةيعارم
  مظنملا روشنملا اهيلع صني مل يتلا تايعضولا ضعب درت دقو ، ةيمومعلا لاومألا يف فرصتلا يف ةعاجنلا  ىلإ  ةفاضإلاب
  .رارقلا ةطلس هل يذلا ريزولا ديسلا  ىل إ  اهلاغشأ عفرتو هركذ قبس امل اقفو تارارق ذختتف نيينعملا ءاقتنا ةيلمعل

  تايعضولا هذه زواجت ّمت دقو يئاصقألا ددعلا ىلع صيصنتلا صخي اميف  وأ  رمعلا فقسل ةبسنلاب ناك ام وهو
  .19 /44ددع روشنملا يف كلذ ىلع صيصنتلاب

    
حيشرت ةيلمع ةعباتم ماكحإ ىلع صرحلا  ىلإ  اهتوعد ىلع ةرازولا لمعتسف تاعماجلل ةبسنلاب  امأ

  ةرداصلا ريشانملاب اهيلع صوصنملا طورشلاب ديقتلا ديزمو رظنلاب  اهيلإ  ةعجارلا ةيعماجلا تاسسؤملا ةفاك نم ةبلطلا
.ضرغلا يف

  يف ريتسجاملا ةداهش ىلع هلوصح دعب هاروتكدلا ةلحرمب هتسارد ةلصاوم نع بلاطلا عاطقنا   نإ   -
  سيلو ةيانع لذبب بلاطملا ،بلاطلا قاطن نع جراخ نايحألا نم ريثك يف نوكي يلاعلا ميلعتلا ينوكم نيوكت جمانرب
جراخلاب ةيملعلا لكايهلا فرط نم ةددحملا ةمراصلا ةيئاقتنالا ريياعملا  ىلإ  بابسألا بلغا دوعتو .ةجيتن قيقحتب
  رمالا وه  ام لثم بناجألا ةبلطلاب ةصاخلا طورشلا ضعب  ىلإ  ةفاضإلاب قوفتلاو زيمتلا تايوتسم ىلع طرتشت يتلاو
.بناجألا ةبلطلا لكل افقس ددحت يتلا ايلاطيإ لثم نادلبلا ضعب يف

    
ّت ةساردلا نع هعاطقنا دعب جراخلاب بلاطلا ةعباتم نأ  ىلإ  ةفاضإلاب   ال ثيح ادج ةبعص ةيلمع دع

  هذه   ربتعت يتلا ةيبنجألا تاعماجلا فرط نم عاطقنالا بابسأ لوح ةيفاك تامولعم ىلع لوصحلا ةرادإلل نكمي
هذهل ايدافتو .ةمولعملل ديحولا ردصملا وه بلاطلا ىقبي يلاتلابو ةيصخشلا تايطعملا ةناخ يف لخدت تامولعملا
  ريزو رارق نم  29  لصفلا كلذ ىلع صني امك تالاحلا هذه لثم يف رظنت ةنجل  ثادحإ  ةرادإلا ترقأ تايعضولا
  تالاحلا يف رظنلل اضيأ ةيبط ةنجل  ثادحإ  ىلع ايلاح  ةرادإلا  لمعتو  2019  سرام  5  يف خرؤملا يلاعلا ميلعتلا
 .هتابجاوو هقوقح ىلع حوضو لكب صني حونمملا هيلع يضمي اليلدتدعأامك ةيحصلا

  امك  جراخلاب نيوكتلل حنم  دانسإ  هل لوخملا ديحولا لكيهلا يه يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نإ
  806  يموكحلا رمألاب هحيقنت مت امك  2009  ربوتكأ  19  يف خرؤملا  3040  ددع  رمألا  نم  5  لصفلا كلذ ىلع صني
  نيوكت جماربل اقبط جراخلاب نيسرادلا نييسنوتلا ةبلطلل جراخلاب حنملا دنست ثيح ،2019   توأ  22  يف خرؤملا
  نيب ن أ  دعب  راطإلا  اذه يف يراقعلا حسملاو يضارألا سيق ناويد عم ةيقافتا ةرازولا  تمربأ  دقو جراخلاب تاراطإ
  ىتح وأ ةيمومعلا ةيسنوتلا تاعماجلاب دوجوم ريغو نيعمو ددحم صاصتخا  ىلإ  ةديكالا هتجاح ناويدلا
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  ىرخألا ةينطولا لكايهلا عم  تايقافتالا هذه  ماربإ  ةيناكمإ ىلع صيصنتلا ىلع ةفلكملا ةرازولا لمعتسو.ةصاخلا
   .سبل لكل اعفر ةح ضاو ةفصب ةينوناقلا صوصنلا يف جراخلا يف نيوكتىلإةجاحلا تضتقا املك

  ىعست يهف ، لالخإ  ىلإ  تنطفت املك و اهيبتارتو اهتاءارجإل ةيرود ةعجارمو مييقت تايلمعب ةرازولا موقت
  ام وهو يرادإلا رارقلل انيصحتو بلاطلا ةحلصمل ةاعارم يعجر ريثأت هل نوكي ن أ  نود نكل هتجلاعمو هكرادت  ىلإ
  يذلاو ،2011  ةنسل  20  ددع روشنملا راط إ  يف اسنرفب نيسرادلا نيسدنهملا ةبلطلل ةبسنلاب  ةرازولا العف هب تماق
  تررق ثيح ايناملأب نيسرادلا ةبلطلل ةبسنلاب  ءيشلا سفنو  2016  ةنسل  34  ددع روشنملاب هضيوعتو هؤاغلا عقو
  نم ءا دتبا كلذو تاساردلا ماظن عم ايشامت ةيونسلا ةعباتملا ىلع اضوع يسادس لك ناونعب ةعباتم جاهتنا ةرادإلا

  ناكو  2017  ةنس نم ءادتبا ةجودزملا تاداهشلا   راطإ  يف حنملا   دانسإ  ةيلمع ةرادإلا تمظن   امك   ،2016  ةنس
 .2016ةنس نم ءادتبا ءاقتنالا ريياعملا ىلع صيصنتلاو جراخلاب ةيعماجلا ضورقلا صخي ام يف يشمتلا سفن

اهدئاهش يف تاروطتو تاريغت شيعت جراخلا  يف ةيميداكألاو ةيعماجلا ةموظنملا  ن أ  ىلإ  ةراشإلا ردجت امك
  ةعماجلا تلازام ةديدج تايثادحإو تادجتسم فرعت امك ادج عيرس قسنب اهتاءارجاو اهصوصنو اهلكايهو
  حونمملا بلاطلا ةحلصمل ةاعارمو اذل .قبسم  مالعإ  نود اذه نوكيو اهغلبت مل ةيسنوتلا ةينيوكتلا ةموظنملاو ةيسنوتلا
ةصرفلا  تيوفت مدع ىلع   لمعلاوهحاجنل ةبيطلا فورظلا ريفوتل انامضو جراخلاب هتسارد ةلوازم ددصب نوكي يذلا
   ا هب لومعملا بيتارتللو نيناوقلا هذهل لاثتمالا  ال إ  )يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو(  ةيسنوتلا ةرادإلل نكمي   ال هيلع
   ةرازولا هب تماق يذلا ءيشلا وهو .كلذ دعب تاءارجإلاو صوصنلا نييحت ةيلمع مّتت ن أىلع اهعم ملقأتلاوجراخلاب

  وأ ،ةجودزملا تاداهشلل ةبسنلاب تايسادس ثالث فقس نع ءانغتسالا و أ  ،غرفتلا ةنسل ةبسنلاب لاثملا  ليبس ىلع
  ضرع  راطإ  يف ةزاجالا ةداهش دادعإل ةيبيرجت مولعو بادآ ايرولاكابلا يف نيقوفتملل ةدنسملا حنملا ةصرف تيوفت مدع
  ذنم دالبلا هتشاع يذلا رارقتسالا مدع فسألل نكل )2019  سرام  5  حيقنت رظنا(  6سيرابو  4سيراب  يتعماج

 .تاحيقنتلا هذه رودص ريخأت يف ةصاخ ةرادإلا ىلع ريبك ريثأت هل ناك تاونس10

  لوادتلا حنم   2.2.1

  حنمب صاخلا   مازتلالا ىلع   مهءاضمإ  مغر ةبلطلا ضعب نأب  اهمالعإ  دصق تاعماجلا ةرازولا تلسار
  مهن أ  ديفي ام مهميدقت مغرو يلام لباقمب طاشن ةسرامم نيبو لوادتلا ةحنم نيب عمجلا مدع ىلع صني يذلاو لوادتلا
  نأو ،ةرادإلا اوطلاغ مهن أ  اهب متمق يتلا ةيباقرلا ةمهملا لالخ نم نيبت يعامتجالا نامضلا قيدانصب نيطرخنم ريغ
 .ضرغلا يف لاومأعاجرتسا رماوأرادصإىلوتتس ةرازولا
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  ردجت نكل. تالاحلا هذه  ىلإ  نطفتلل تبثتلا ديزم ىلع لمعلا ىلع تاعماجلا ةرازولا ثحتس امك
  نم تبثتلا  وأ  دكأتلا ىلع ةعماجلا وأ ةرازولا تناك نا  ةرادإلا ةردق مدع نع ةجتان ةيعضولا هذه نأ  ىلإ  ةراشإلا

  ثيح ،ىرخأ تارازول ةعبات ىرخأ لكايه لمع لاجم  يف لخدت يتلاو بلاطلا فرط نم ةمدقملا تامولعملا ةحص
  ينطولا  فرعملا عورشم لعلو ةيمومعلا تاسسؤملاو تارزولا يقاب تانايب دعاوق  ىلإ  جولولا  ةيناكمإ  ةرازولل سيل
  امك ةينعملا فارطألاو لكايهلا لك كيبشت نم نكميس ثيح لاكشالا اذه يدافت نم نكميس   نطاوملل ديحولا

  .بلاطلا فرط نم ةمدقملا تامولعملا نم تبثتلا نم حمسيس

 ةيبنجأ و أ   ةينطو لكايه نم ةدنسم حنمب ةبلط   عافتنا  3.1

جراخلاب تاصبرتلاب ةقلعتملا ةصاخ .جراخلاب اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلاو بيتارتلل امارتحاو ايشامت
  ةيعماجلا هتحنم نيب عمجلا جراخلاب حونمملا بلاطلل حمستو سبل لك عفرت ةفصب صوصنلا حيقنت ىلع ةرازولا  لمعتس
  نواعتلا راطإ يف نوكت النأةطيرش ،هقوفتو هزيمتليبنجأ لكيهيأفرط نم جراخلاب هل دنست ةحنم لكو
 .يلودلا

جراخلاب ةينطو حنمب نيعتمتملا بطلا يف نيميقملا صخي اميف ةحصلا ةرازو عم قيسنتلاب ةرادإلا تأدب امك
.نيترازولاىلإةعجارلا صوصنلا يف براضتلا صخي اميف لولح داجيإل

دقف جراخلاب ةينطولا حنملاو لخادلاب ةينطولا حنملا نيب اهيف عمجلا عقو يتلا تايعضولل ةبسنلاب  امأ
  ةينطولا حنملا نيب اوعمج نيذلا ةبلطلا صخت يتلاو لاومألا هذه عاجرتسا دصق ثالثلا نيواودلا ةرازولا تلسار
  ةجودزملا تاداهشلا حنمب و أجراخلاب سوردلا متخ عيراشم حنمب تقولا سفنيف اوعتمتو لخادلاب

  هنا الإ ةدوعلا ةرورض ىلع  22  لصفلا صن ناو ،نطولا  ضرأ  ىل إ  عوجرلاب صاخلا مازتلالا صخي اميف امأ
  ةينعملا فارطألا لك عم ةطقنلا هذه يف رظنلا ىلع ةرازولا لمعتسو .كلذل تاءارجإلاو قرطلاو طورشلا ددحي مل
  ةقيرطب ءاوس اهتربخ نم ةدافتسالل تاءافكلا هذه عم لصاوتلا ةيفيك لوح ةينطو ةطخ مسر ينطولا ىوتسملا ىلع
  .ةيجيتارتسا ةيمهأ نم عوضوملا اذهل امل ةرشابم ريغ وا ةرشابم

  
  ةيعماجلا ضورقلاب عافتنالا  .2

  تاونس10  رورم لجأ ةرازولا تدمتعا دقف جراخلاب ةدنسملا ةيعماجلا ضورقلا عاجرتسا صخي اميفو
  2011-2010  ناونعب ةدنسملا ضورقلا عاجرتسا ددصب نآلا يهو كلذو هيلع لصحتم ضرق رخ آ  خيرات ىلع
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  ىلع بلاطلا لوصح دعب نيتنس طرش ىلع يلختلاب صنلا حيقنت عورشم يف ةحارص اذه ىلع صيصنتلا متيسو
 .هتداهش

  خيراتب ةصتخملا حلاصملا ةماعلا ةرادإلا تلسار دقف  ةحنملا يف جمدملا ضرقلا صالختسا صخي اميفو
ةصاخلا تايطعملا لكب اهتدمو )صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا حلاصم(  2019 /05 /  21

  نيجرختملا ةبلطلا صخي يذلا يناثلا ءزجلا   لاسرإ  ددصب يهو  2015-2014  ةيعماجلا ةنسلا ةياغ  ىلإ  نيجرختملاب
2019-2018ةيعماجلا ةنسلا ةياغىلإ

 ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤمب ةدوجوملا ةيفيظولا نكاسملا لالغتسا .3

  ططخلا نم اهرــــــيغو كرتشملا كلسلا ططخ نيب ةقرفتلا بجي ،ةيفيظولا نكاسملاب عتمتلل ةبسنلاب
  ةبسنلاب اينيع ازايتما يفيظو نكسم ىلع لوصحلا ربتعي نيح يفف زايتمالا اذهب عافتنالا لوخت يتلا ةيصوصخلا

ّنإف كرتشملا راطإلا ططخل   ماعلا قفرملا رييست ةعاجن نامضب ةرورضلابو اساسأ طبترم ةيصوصخلا ططخلل ةبسنلاب ه
  نوفظوملا عتمت ةيناكمإ  ترقأ  1972  ةنسل  199  ددع   رمألا  نم   لوألا  لصفلا تايضتقم نأو ةصاخ  ،يلاعلا ميلعتلل
  ءاركلا هجو ىلع ســــيل يأ ةـــلودلل عبات راقعب  رمألا  سفن نم  2  لصفلاب ةنيبملا ةيفيظولا ططخلا مهيف رفوتت نيذلا
  نيب طبر نم  1972  ةنسل  199  ددع رمألا ماكحأ قيبطتب قلعتملا  1972  ةنسل  14  ددع روشنملاب ءاج ام نأو
.كرتشملا راطإلا ططخب سيلو يعماج يح ريدم ،تيبم ريدمك ةيصوصخلا ططخلاب قلعتي نكسملاو ةطخلا
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  لامشلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد در

                      يف  انايبتسا هثادحإ ذنم ةرم   لوأل ناويدلا زجنأ ةبلطلل ةادسملا هتامدخ ةدوج نيسحت فدهب
  ةديدج تاتيبم دييشت ةجمرب رارغ ىلع ،هتالخدتل ةــــيونسلا ةجمربلا لالخ هجئاتن دامتعا متو .2016  ةنس

.ةـيضاــــيرلاو ةــيــفاقثلا ةطشنألاو لكألا تامدخ نيسحتو ةماقإلا ةدوج قيقحتل ةبولطملا طورشلل بيجتست
 .روكذملا نايبتسالا جئاتن ىلع هب ةدراولا تاظحالملا نم ديدع يف ةباقرلا ريرقت دنتساو

 ،هلخدت لاجم يف ،  عقاولا ضرأ ىلع   ةطوبضملا فادهألا ليزنت ىلإ ناويدلا ىعس كلذ ىلإ ةفاضإلابو
 .هب ةدراولا فادهألا ةيقب ليعفت ديزم ىلع لصاوتملا هصرح  ىلع دكؤيو2020-2016  ةيمنتلا ططخمب

I-فادهألا بسح فرصتلا ةموظنم   راطإ  يف ةيعماجلا تامدخلا يف فرصتلا 

 ةيعماجلا تامدخلا ريوطت و نيسحت  -  ج

 ةبولط ملا ةدوجلاب اهميدقت و يعماجلا نكسلاب ةقلعتملا ةيعماجلا تامدخلا نيسحت-2

  ناف نكسلا يف ةلوانملا تاسسؤم و يمومعلا نكسلا تامدخ ىلع اضرلا ىوتسم يندت صوصخب
  نكسلا ةمدخ ةدوج نيسحت يف مهاسي نا هناش نم ام لك قيبطت ىلع صرحتو ةيرودلا ةباقرلاب موقت ناويدلا حلاصم
.ةعباتملا و  ةبقارملا فيثكتب دهعتي و ةمدقملا تامدخلا ريوطت و تانيسحتلا معد ديزم ىلع لمعيسو

  ةعباتملا فيثكتب كلذو   رظنلاب هيلإ ةعجارلا تاسسؤملا لكب ةمالسلا فورظ  ريفوت  ىلإ ناويدلا  ىعسيو
  فارطألا عم قيسنتلاب لمعيس و .ةبلطلل ةيحصلا ةعباتملاب ةقلعتملاو   ةلجاعلا لئاسملا يف   نابإلايف لخدتلا و ةيناديملا
 .ةيعماجلا تامدخلا  تاسسؤم ةينازيمبةمزاللا تادامتعالاصيصختل ةلخدتملا

ّنأ ىلع ناويدلا  دكؤيو   ءاويإلا فورظ نيسحت  ،)2020-2016( يومنتلا ططخملا  فادهأ  نمض نم  ه
   باعيتساةقاط لدعم غولب كلذ نم تامدخلا ةدوجو ةهافرلا نمضت ةيعماجلا تاتيبملل ةديدج تافصاوم عضو ربع
  تاونسلا لالخ يعماجلا نكسلا نم اثانإو اروكذ ةبلطلا لك عيتمت  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو  .ةفرغ لك يف نيبلاطب ىوصق
. راطإلا اذه يف تناكيئانثتسالانكسلا بلاطملةباجتسالانإف ةيلعو .ةساردلا نم ىلوألا ثالثلا
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  ةيانع )2020-2016( يومنتلا ططخملا  ةرتف  نمض يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو  تلوأو
  .ةيصوصخلاتاجايتحالايوذ ةبلطلاو ةزوعملا تالئاعلا ءانبأ  ةبلطلاب ةصاخ

  ناويدلا حلاصم  تعضو نئلو ناويدلل رظنلاب ةعجارلا تاسسؤملاب ةنايصلا لاغشأ  ىلإ  ةبسنلاب امأ
  يف دوعت ةدوجوملا صئاقنلا ناف ،ةينيحلا و ةيرودلا ةنايصلا دوهجم معدل اهيدل ةرفوتملا ةيرشبلا و ةيداملا  تايناكمإلا
  ةلماعلا ديلا  يف ريبكلا صقنلا  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو  تاسسؤملا    كلتل  ةيتحتلا ةينبلاو تازيهجتلا مدق  ىلإ  اهبلغ أ
  ةيداملا  تايناكمإلاب  رظنلاب هل ةعجارلا تاسسؤملا معدل فارشإلا ةطلس عم قيسنتلا ناويدلا لصاويسو .ةصتخملا
 .صئاقنلا كلت  يفالتل ةيرشبلا و

 ةبولطملا ةدوجلاب اهميدقتو يعماجلا   ماعطإلا ةمدخ نيسحت  -3

  لكب ةحصلل يماس ينف دوجو رارغ ىلع ةيعماجلا معاطملاب ةحصلا ظفحل تايلآلا ديدع ناويدلا عضي
  2015  ةنس ذنم ناويدلارادصإ،ةحصلا ظفح لكايه ةبقارمىلإمعاطملا عوضخ ،ةرطايب ءابطأ عم دقاعتلا،معطم
   ةيعماجلا معاطملاب نيلخدتملا لكل ةينيوكت تارودب مايقلا و ةيعماجلا معاطملاب ةحصلا ظفح تاءارجإل لماش ليلدل

  حلاصلا ءاملا نم ةنيع ىلعو  رهش لك معاطملاب ةدعملا ةلكألا نم تانيع ليلحتل صتخم ربتخم عم ةنس لك دقاعتلاو
   تايلآلا ل ك ليعفت  ىلإ  ةيعماجلا معاطملا نم ددع ليهأت  يف هقالطنا لالخ نم ناويدلا ىعسيو .بارشلل

   .ةيلودلا تافصاوملل اقبط لكألا ةمالس نامضل  ةديدجلا تاءارجإلاو

II-  ةبلطلا ةدئافل ةادسملا ةيعماجلا تامدخلا يف فرصتلا 

 ةبلطلا ةدئافل ةيعماجلا ضورقلا و حنملا دانسإ- أ

ةنمقر فدهب  ةيتامولعم ةيجمرب ريوطت ىف ناويدلا قلطنا ريرقتلاب ةروكذملا تايلاكشإلا فلتخم زواجتل
   ىلإ  فلملا عاديإ ةلحرم نم ةيادب ةيعامتجالا تادعاسملاو ضورقلا و حنملا يف فرصتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا فلتخم
 .2021ةنس لالخ اهلالغتسا عمزملا نمو ،هيف تبلا نيح

   ن ابإلا  يف ناويدلا لصوت مدع نع اساسأ ةجتان ريرقتلاب  اهيلإ  راشملا تايعضولا  ةيبلغأ  نأ  ىلإ  ارظنو
  دصق ةيلاملا ةرازوب تاءادآلل ةماعلا ةرادإلاو  فارشإلاةطلس ةلسارم ىلوت دقف  ةبلطلاب ةصاخلا ةيرورضلا تايطعملاب
  ةيعماجلا ضورقلا صالختسا يف عارسإلل ةعجان لولح داجيإ و ةهج نم حنملا فرص يف ريخأتلا يفالتل قيسنتلا ديزم
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             يف خرؤملاو  2009  ةنسل  3040   ددع  رمألا  نييحت   دصق فارشإلا  ةطلس ةبتاكم تمت امك .ىرخأ ةيحان نم
  حـنملا  دانسإب  ةقلعتملا تاءارجإلا ضعب رييغتو ليهستو حيضوتل ةيعماجلا ضورقلاو حنملاب قلعتملاو2009ربوتكأ  19

  نم درو  امل اقفو ىسرملاب ةينقتلا تاساردلل  يريضحتلا دهعملاب زيربتلا ةبلطل  دنسملا  يلبقلا بترملا و ضورقلاو
  ةحضاو سيياقم طبض ديزم فدهب ميلعتلا لاجر ءانبأ حنم صوصخب لمعلا ةلصاوم عم  يباقرلا قيرفلا تاظحالم
  .ةلخادتملا فارطألا عم نواعتلاب ةيعوضوم و

  نم يهف اهعاجرتسا ناونعب غلاــــــــــبملا ةيفصت ناف ،ةيعماجلا ضورقلا صالــــــــــــختسا  ىلإ  ةبسنلاب امأ
  ةبلطلل ةينوناقلا ةدايزلا فيظوت عم ضرقلا غلبم باستحا ىلع ناويدلا رود رصتقي و يــــــمومعلا بساــــــحملا  ماهم
  لوح ةمولعم يأ بايغ يف و ةبلطلا يقاب امأ .مهتمذب دلخت ام صالخل ناويدلا حلاصمل اعوط نومدقتي نيذلا
  نيينعملا يف ةمئاقب  فارشإلا  ةطلس  يفاوت  ناويد لا حلاصم ناف )...ةلاطب،لمعلا ةيادب خيرات،ةسارد( مهتيعضو
  .ةمزاللا صالختسالا تاءارجإبمايقلل رمألاب

  هردق يلبق بترمب نوعفتني مهنأ نيح يف ةحنم ىلع زيربتلا ةبلط لوصحب  ةقلعتملا ةظحالملل ةبسنلابو
  يلبق بترم مهل دنسي يسرملاب ةينقتلا تاساردلل يريضحتلا دهعملاب زيربتلا ةبلطنأ ىلع ديكأتلا ردجي ت-د  140

  ةيبرتلاو ةيلاملا يريزو رارق رودص خيرات  1995 /1994  ةيعماجلا ةنس ذنم ناويدلا حلاصم اهدنست ةحنم لكش يف
  .1994سرام18يف مولعلاو

  2015-2014  نيب ةرتفلا لالخ يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ ءانبأل حنملا دانسإل سيياقم بايغب قلعتي ام يفو
  لخدلا سايقم ةفاضإ عقو  2018-2017  ةيعماجلا ةنسلا نم اقالطنا هنا ىلع ناويدلا دكؤي  2018-2017  ىلإ
  .ةروكذملا حنملا دانسإل يونسلا

 يعماجلا ناكسإلا  -  ب

 يعماجلا نكسلا يف فرصتلا.1

 يمومعلا نكسلا نم تايجاحلاو تاروغشلا ديدحت  1.1

ّنأ ريرقتلاب درو ةغوسملا ينابملا نم ماهلا ددعلاو ةرسالا ددع ثيح نم تايجاحلا ميخضت متي ه
  ءاويال تايانبلا غيوست ّمت هنا مكديفن صوصخلا اذه يفو .كلذل ةجاحلا نود ةلوانملا ىلع لصاوتم هبش دامتعالاو
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  اهب نطقي(سنوت ةنيدمب ةغوسملا تاتيبملا رارغ ىلع ةيمومع تاتيبم اهنم برقلاب دجوت ال يتلا تاسسؤملا ةبلط
  ةبودنجو ترزنب تاهجب ةلوانملا  ىلإ  ءوجللا متي امك)سنوت ةنيدمل ةيلامشلا ةيحاضلا تاسسؤمب نيسرادلا  ةبلطلا
  املع.نكسلا يبلاط ةفاكل تاهجلا هذهب ةيمومعلا تاتيبملا باعتسا ةيناكمإ مدعل ةجابو ناوغزو ةنايلس و فاكلاو
  ديدجتو ايرولاكابلا يف نيحجانلا ةبلطلا ددع تاعقوتل اعبت متتو ةيعماجلا ةنسلا ةيادب لبق مربت ةلوانملا دوقع ن أو
  .نكسلا

  ةحنملا غلبم اوضفر مهيتباقنو نيينعملا ةبلطلا نأ ىلإ كلذ دو عيف ةيضيوعتلا ةحنملا ليعفت مدعل ةبسنلاب امأ
 .نكاسملا ءارك ةفلك عافتراو بلاطلل يشيعملا عقاولا عم همؤالت مدعو هفعص  ببسب )ت-د30 ( ةيضيوعتلا

 يمومعلا يعماجلا ءاويالا قاقحتسا  2.1

  يومنتلا ططخملاب ةلودلا تاهجوتل ةباجتسا ةيعماجلا تاتيبملاب ةماقإ نيتنس نم رثكأب ةبلطلا عيتمت متي
  .ةساردلا نم ىلوألا ثالثلا تاونسلا لالخ نكسلا نم اثانإو اروكذ ةبلطلا لك عيتمت  يف ةلثمتملاو  2020 /2016

  تابلط يف اطغض دهشت يتلاو لامشلاب تاهجلا فلتخمب تاتيبم  8  ءانب ةرازولا تجمرب فدهلا اذه قيقحتلو
نكسلاب فاعسإلا ن أو املع .نكسلاب فاعسإلا قحتست يتلا ةيعامتجالا تالاحلا ةرثكل ارظن كلذكو .نكسلا
                دعب  2016  يفناج  18  يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو  2016  ةنس لبق ةرداص لمع تاركذم ىضتقمب هب حومسم

 .2016ةنس

ىلع ءانب كلذ متيف نكسلا ةيناجمب يفاقثلا و يضايرلا طيشنتلل نوعوطتملا ةبلطلا عافتنا صوصخب  امأ
   .نيصتخم نيطشنم عم دقاعتلا رذعت دنع كلذو ةيعماجلا تاتيبملا  ثادحإذنم لمع تاركذم

ماكحأل افالخ كلذو )ةنس  26  نم   رثكأ( نكسلاب ةينوناقلا نسلا اوزواجت ةبلط عيتمت متي ال يكلو
  عنمت  2018  ةنس نم ةيادب  نكسلا ةموظنمب ةينقت  ناويدلا حلاصم  تعضو  دقف  ميلعتلا ريزو رارق  نم لوألا لصفلا
   . ةموظنملا ربع نكسلاب عتمتلا ةنس  26  هنس زواجت بلاط يإل نكمي ال   يلاّتلابو  ضرغلا يف ابلطم ميدقت نم بلاطلا
  نم  وأ  لوعفملا ةيراس ةقاعإ ةقاطب يف ةتباث ةقيمع ةقاعإ  يلماح نم ةبلطل يه ريرقتلاب  اهيلإ  راشملا تالاحلا بلغاو
نواعت  تايقافتال  اعبت يعماجلا نكسلاب نوعتمتي نيذلا بناجألا ةبلطلا ىلإ ةفاضإ اذه.  ةلودلايلوفكم  ةبلطلا
 .يعماجلا نكسلا دانسإ يفتاءانثتسا نمضتي افنآ روكذملا لصفلا نأب املع .يلود

  مءالتتل يعماجلا نكسلل ةمظنملا صوصنلا حيقنت ىلع فارشإلا ةطلس عم قيسنتلاب ناويدلا لمعيو اذه
 .عاطقلا تايجاح عمرثكأ
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 يمومعلا يعماجلا ناكسإلا ةلوانم  3.1

ضوافتلاب دقاعتلا لبق تاقفصلل ةمظنملا تاءارجإلا لك مارتحاب لامشلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد ماق
   ةقداصم ىلع لصحت و ترزنبب رغاشلا ديحولا تيبملا قيحس ةميعن ةديسلا تيبم عم  2016  ةنس لالخ رشابملا
  هنا  الإ  رشابملا ضوافتلا يف عورشلا ةياغ ىل إو ضورعلا بلط رادصإ ذنم لحارملا   لك يف  تاقفصلل ةيرازولا ةنجللا
  ةيساق ةيعامتجا افورظ نهب لغا يناعت يتاوللا و نكسلا يف تابغارلا تابلاطلا ناكسال ةحلملا ةجاحلل ارظنو
  قالطنا دعب ةصاخ  نهئايلوأو تابلاطلا اهب تماق يتلا تاماصتعالا قيرط نع طلس يذلا ريبكلا طغضلا ببسبو
.ترزنــــب ةيالوـــــــــــــــــــب ةيوهجلا طلسلا لخدت دعب تيبملاب تابلاطلا ءاويإ  ىلإ  ناويدلا حلاصم ترطضا، ةساردلا
  ةديسلا نم تاقفصلل ةيرازولا ةنجللا اهتبلط قئاثو ريفوتب  اساسأ  ةقلعتم و ناويدلا قاطن نع ةجراخ بابسأل و
دعب ال إ  ةيوستلا ليبسلا ىلع و ةيئانثتسا ةفصب ةنجللا كلت ةقفاوم ىلع لصحتلا نم انحلاصم نكمتت مل قيحس
 .بولطملاب قيحس ةديسلا ءافيا

  ملو كلذ ىلع ةيرادإلا طورشلا سارك تصن  دقف  ةيناث ةنسل اهديدجت متي ةلوانم دوقع   ماربإ  صوصخبو
  متت دوقعلا تحبصأ ثيح  2017  ةنس دودح ىلإ يشمتلا اذه تاقفصلا ةبقارمل ةيرازولا ةنجللا تاونسل ضفرت
  . ديدجتلل ةلباق ريغ ةدحاو ةنسل

 صاخلا يعماجلا نكسلا ىلع فارشالا  .2

 اهبحس و ةصاخلا تاتيبملل تازايتمالا دانسا  1.2

يزمرلا رانيدلاب يضار أ  دانسإب قلعتت تازايتماب ةقلعتملا و يباقرلا ريرقتلاب ةروكذملا تايعضولل  ةبسنلاب
  بحسب ةينعملا ةهجلا تسيل ناويدلا و  مهتامازتلاب نيرمثتسملا  ءافيإ  مدعب ةلخدتملا لكايهلا مالعإب ناويدلا ماق دقف
 .تازايتمالا هذه

 ةيعماجلا تامدخلا تاسس ؤمب ةدوجوملا ةيفيظولا نكاسملا لالغتسا .3

  اهنكمي يتلا ططخلا نم ديدعلا لمشي مل  يرادإلا  نكسلاب ةقلعتملا تازايتمالل مظنملا ينوناقلا راطإلا نإ
رمألا حيقنت  فارشإلا ةطلس ىلع  حارتقا مت  كلذل نيباوبلاو نيخابطلا ءاسؤر لثم  يرادإلانكسلا تازايتماب عافتنالا
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  لمشيل ةلودلل نيعباتلا نييندملا نيفظوملا  ناكسإ  طبضب قلعتملاو  1972  يام  31  يف خرؤملا  1972  ةنسل  199  ددع
  .ةروكذملا ططخلا ةمئاق

   دانسإ  تافلم ةساردب ىنعت ةرازولا  بلص ةنجل  ثادحإ   مت ريرقتلاب ةدراولا تايلاكشإلا ضعب زواجتلو
  يلاعلا ميلعتلا ةرازو نيب ةكرتشم ةينف ةنجل  ثادحإ  2019   سرام  08  يف خرؤم ررقم ىضتقمب  يرادإلا  نكسلا
  .ةرازولل ةعباتلا ةيرادإلا نكاسملا ةعباتمل ةلودلا كالمأ ةرازو و يملعلا ثحبلاو

مهل لوخت اططخ نولغشي مهنأ ديكأتلا نيعتي ريرقتلا نمض ةروكذملا )06( ةتسلا تالاحلل ةبسنلاب امأ
  ىلع متي مهريجأت نأو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا   ةرازو ىلإ نومتني مهنأ امك."ةلودلل عبات راقعب" ىنكسلاب عتمتلا

  ديسلا ىدع ام فرصلا رمآ لبق نم تمت  يرادإلا  نكسملا  دانسإ  تارارق ةيبلغأ نأو ةرازولا ةينازيم باسح
 .يرادإ نكسب عتمتلا طرشل بيجتسي يذلاو ةيلاملا ةرازول رظنلاب عجارلا يمومعلا بساحملا

فئاظولاو ططخلل ةيلعفلا ةرشابملا طرشل نوبيجتسي ريرقتلاب نيروكذملا ناوعألاءالؤه نأةدافإلا ردجتو
  توأ  4  يف خرؤملا يريسفتلا روشنملاب   درو املو  1972  ةنسل  99  ددع رمألا  هيلع صن امل اقبط اهب نوفلكملا

  مهعتمتل ةرفوتم طورشلا لك نإف يلاتلاب ةلودلا كلم ىلع تاراقعب دجوت اهنولغشي يتلا نكاسملا نأ امك .1972
  .يرادإلا نكسلاب

  ةيعماج تاسسؤم  يف يرادإلا نكسلاب ةيعماجلا تامدخ  تاسسؤمل نومتني ناوعأ عي تمت صوصخب ام أ
  تاسسؤملا نم ةروكذملا نكاسملا برقلودانسإلادنع ةرغاش ةيرادإ نكاسمدوجول متكلذ نافاهبنولمعي يتلا ريغ
  عجرت ةروكذملا  ةيرادإلا  نكاسملا نأ امك ةسسؤملاب لمعلا ريس نسحل لمعلا ةرورضو ةمهملا دكأتلو اهب نولمعي يتلا
 . يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول رظنلاب

  وأ ةلقنلا وأ دعاقتلا ىلع ةلاحإلا دنع ةيرادإلا نكاسملا ءالخإ ىلع ةماع ةفصب ناويدلا حلاصم صرحتو
  قيرط نع  ضرغلا يف  ةيلدع  اياضق عفرب ماق  دقف ةيرادإلا نكاسملا اوملسي مل نيذلا   ناوعألل  ةبسنلابو  .قاحلالا
  انحلاصم تنكمت و    .بثك نع تافلملا لك ةعباتم لصاويو  نكاسملا كلت  عاجرتسال ةلودلا تاعازنل ماعلا فلكملا
  .ةيرادإلا نكاسملا ديدع  عاجرتسا نم

   دادعإ  ةرورض  ىلع لامشلاب ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤم يريدم ريكذت ايرود  ناويدلا حلاصم  ىلوتتو
   نابإلا  يف زاغلاو ءابرهكلاو ءاملا كالهتسا ميلاعم صالخ ىلع صرحلاو   ةيرادإلا  نكاسملا مّلستو ميلست دنع رضاحملا
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  عافترا ببسب(  رذعتلا دنع وأ ةيدرف تادادعب ةيدرف تادادع اهب رفوتت ال يتلا  ةيرادإلا  نكاسملا طبر ىلعو
ءابرهكلل ةيسنوتلا ةكرشلا ةلسارم  انحلاصم ىلوتت  رمألا  مزل ن إو .يفازج غلبم دامتعا  وأ  ةيعرف تادادعب  )ةفلكتلا
  لك ةعباتم ديزمل ناويدلا حلاصم ةوعد  تمت امك ضرغلا يف   هاـــــــــــــيملا عيزوتو لالغتسال ةينطولا ةكرشلاو زاغلاو
  نكسملا   دانسا    متي ال   نأ  ىلع ناويدلا حلاصم لمعت و .تالاكشإلا لح يف ةدعاسملا و ةدح ىلع  ةيعضو
   .هبةيدرف تادادع زيكرت دعبالإيرادإلا

   متي  ةبلطلا ءاويإل ينابملا غيوست ناف ةغوسم ينابم نمض ايفيظو انكسم  26  يلاوح دوجو صوصخب ام أ
  ةبلطلا ءاويإل تايانب غيوست ىلإ ةجاحلا دكأت ذنم ةصاخو تاونس ذنم مت دقو  1970  ةنس ناويدلا  ثادحإ  ذنم
  ملو  ةيرادإ  نكاسمك ققشلا ضعب صيصخت متي ةسسؤملا ريس نسحل لمعلا ةرورضو ةمهملا دكأت رابتعابو مهريطأتو
  نع ةيجيردت ةفصب يلختلل ىعسي ناويدلا ن أ  ملعلا عم .هيروظنم ةدئافل  يرادإ  نكس غيوستل دقع يأ ناويدلا مربي
   .ةبلطلا ءاويإل تايانبلا غيوست

 يعماجلا ماعطالا .ج

 اهذيفنت ةبقارم و ةعباتم و ةيئاذغلا داومل اب دوزتلا تاقفص   ماربإ-1

ديدع ىلع ادامتعا كلذو ةمزاللا ةقدلاب ةيئاذغلا داوملا نم تايجاحلا   ديدحت ىلع ايونس ناويدلا صرحي
  كلذو معاطملا ضعب صخت يتلا نويدلا ضعب دوجو نم عنمي مل كلذ نأ ريغ .ةسفانملا   ىلإ  ةوعدلا لبق تارشؤملا
  ةعجارلا نويدلا ضعب دلخت و داوملا لك راعسأ عافترا  ىلإ  اساسأ دوعت لب تايجاحلا ديدحت فعضل ةجيتن سيل
  ماعطالا تاسسؤم ةيرود ةفصب ناويدلا وعديو اذه .لوصفلا ضعب يف تادامتعالا ذافنلو ةنس لكل ةريخألا ةيثالثلل
  ةموظنم زيكرتل ناويدلا ىعسيو ةبولطملا تايمكلا ديدحت يف قيقدتلا ديزمل ةيعماجلا ةلكالا ليلد دامتعال  يعماجلا
  دادعإب مايقلل ةيمومعلا فيراصملا بقارم ديسلا مضي قيرف نيوكتب ماق مك .ةقد رثكأب تايجاحلا طبضل ةيمالعإ
  .ةيمومعلا تاقفصلا راطإ جراخ تاءارشلا و ةيئاذغلا داوملاب دوزتلا صخي تاءارجإ ليلد

  ةيحصلا ةقداصملا مهل نيذلا نيدوزملا عم الإ  لماعتي ال  ناويدلا  نإف موحللا ةدامب دوزتلا صوصخبو
  ةبقارم ةيلمع لك دعب ددجتتو ةحالفلا ةرازوب ةيرطيبلا حلاصملل ةماعلا ةرادإلا اهدنست ةقداصم يهو تالحملل

باحصأ   وأ  نودوزم كراشي ال ىتح يشمتلا  اذه دمتعيو  ةقيثولا هذه مدقت ال يتلا ضورعلا ىصقي ناويدلاو ةيونس
  فلم ن أو املع   ءارمحلا موحللاك ةساسح ةدامب دوزتلل ةلماكلا ةينهملا تانامضلا مهل تسيل يتلا ةيئاوشعلا كلاسملا
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  ةيمومعلا تاقفصلا قيقدتو ةبقارمل ايلعلا ةنجللا  راظنأ  ىلع ضرعي ةيئاذغلا داوملاب دوزتلاب ةقلعتملا ضورعلا تابلط
  .اهتبقارمب ىظحيو

   ةيعماجلا معاطملا و ءايحال اب نيدوزملا نم علسلا ضفر و لوبق تاءارجإ-2

  زواجتلو معطملا لخاد ةيئاذغلا داومل ا يف فرصتلل ةعبتملا تاءارجإلاب ةقلعتملا تاظحالملا صوصخب
  ةنمقر فدهب  كلذ و ضرغلا يف  ةيتامولعم ةيجمرب ريوطت ىلع ناويدلا لمعي ريرقتلاب ةروكذملا تايلاكشإلا فلتخم
  .ةلكالا عيزوت ةياغىلإعلسلا لوبق ةلحرم نم معاطملا يف فرصتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا فلتخم

نأ يضتقت اهب لومعملا تاءارجإلا نإ ف ةيئاذغلا داوملل يعماجلا  ماعطإلا تاسسؤم لوبق صوصخب امأ
 . بيتارتلا كلت مارتحا ىلع ناويدلا صرحيو طورشلا تاساركل ةقباطم داوملا كلت نوكت

  دادعإلا ددصب ةرطايبلا ءابطألا ةدامع عم قيسنتلابو ناويدلا نإف ةرطايبلا ءابطألا عم دقاعتلا صوصخب
ةيعوضوم سيياقم دامتعاب ةيمويلا فحصلاب ردصيس تاحشرت بلطل
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ينبلا عاطقلا ع فارشإلا

ددع نوناقلا رادصإ لالخ نم ةّروج تاحالصإ  2016  ةنس نم اقالطنا ينبلا عاطقلا دش

لعتملاو  2016  لرفأ  25   خّرؤملا  2016  ةنسل  35
ّ

  ددع نوناقلاو  )1( يزكرملا كنبلل اسألا ماظّنلا طبضب ق

لع تملاو  2016  ةيلوج  11   خّرؤملا  2016  ةنسل  48
ّ

  نوناقلا ي اميف()2(ةّيلاملا تاسّسؤملاو كونبلاب ق

ع ظافل  ةّيلودلا  ياعملا لضفأ  نم  ةاحوتسم دعاوق  ءاسرإ إ تاحالصإلا  هذ فدو  .)ينبلا

اذ  مومعلا  ةقث خيسرتو  نعدوملا ةيامح فد  كلذو  املاو  ينبلا عاطقلا س نسحو املا رارقتسالا

 .ةيباقر وھيليدعةطلسك يزكرملا كنبلا رود ززعوھتمكوح دعاوق ميعدت لالخ نم ةّصاخ عاطقلا

وت و
ّ

تاسّسؤملاو كونبلا ع فارشإلا  ) يزكرملا كنبلا   ي اميف(  )3(وتلا   يزكرملا كنبلا 

فّرصت نامضل  ةّييتلا شانملا  رادصإ لالخ نم  ةّيعونلاو ةّيمكلا دعاوقلا عضوب  ةّصاخ كلذو  ةّيلاملا

وتتو  .ةّيلودلا ياعملاب اسانتسا كلذو  ةّيلاملا ةسّسؤملا وأ كنبلل  رذحو ميلس
ّ

  ةباقرلل ةّماعلا ةرادإلا  

سرامت نأ  ع  صرحت و  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  هذ ع ةباقرلا ةّمم  يزكرملا كنبلاب ةّيفرصملا

  اعدوم حو ةيلاملا ابالص ظفحي امب  لمعلا ا يراا  ةييتلاو ةينوناقلا  ماحألل اقفو   اطاش

  هذ ةفلاخم دنع تاوقعلا طيلس ةّيحالص يزكرملا  كنبلل  ينبلا نوناقلا دنسأ امك  .اامدخ معتسمو

 .بتالاو ماحألا

ام راجيإ تاسّسؤم  8و  ةميقم غ كونب  7و اميقم انب  23  ةّيلاملا تاسّسؤملاو كونبلا  لمشو

.2020ةنس ةياغ إ نويّدلا ةرادإ ةمدخ  نتّصتخم نتسّس ؤمو لامعأ ينو

  ةمالسو ةّيلخادلا ةباقّرلاو ةمكوا ةموظنم ةعاجن نم ةّصاخ دكأّتلا إ ةباقّرلا هذ فدو

كحتلا ع ةردقلاو ةّيلاملا ةّيعضولا
ّ

  تاسسؤملاو كونبلا  هذ ةموميد نمضت ةّيدودرم زارفو رطاا  م

فوت ىدم نم  دكأتلا  كلذكو  ةيلاملا
ّ

نناوقلل الاثتماو تاّيلمعلا س نسح لفكت لمع تاءارجإ ر

لاي ءادأ نسحو ةّيتامولعملا ةمظنألا ةمالس إ ةفاضإلاب كلذو لمعلا ا يراا ةيميظنتلا صوصنلاو

.بارإلا لومتو لاومألالسغةحفام لاجم  ةدمتعملا تاءارجإلا ةعاجنو ةّيلخادلا ةبقارملا

  ع ةّيلام اياطخو ةّييدأت تاوقع  طيلس ة ّمم  يزكرملا كنبلا  ظفا  ينبلا نوناقلا  لوأ و

لعتملا ماحألا فلاخت لا   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا
ّ

ةباقّرلاو ةمكواو  رذا فّرصتلا دعاوقب ةق

  .بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامل ةّيميظنتلا دعاوقلاوةّيلخادلا

لعتملا1958ةنسل90ددع نوناقلا لأ يذلا)1(
ّ

 .وتلا يزكرملا كنبلا ميظنتو ءاشإب ق
لعتملا2001ةنسل68دع نوناقلا ضّوعو لأ يذلا)2(

ّ
.ضرقلا تاسّسؤمب ق

  املا لالقتسالاو ةونعملا ةيصلاب عتمتت ةيمومع ةسسؤم لش 1958متس19 خّرؤملا1958ةنسل90ددع نوناقلا تقمب ثدحأ يذلا)3(

 .ةلودلا نم اّرصح لّومم لام سأرو
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ينبلا نوناقلا نم  172  لصفلا تقمب ةثدا تاوقعلا ةن إ ينبلا نوناقلا دع  امك

  ةلاح  ةّصاخ ااباسح قارمو اسمو  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ع ةّيلام  تاوقع حاقا  ةينامإ

  د ّمع وأ ةئطاخ تامولعمب ءالدإلا وأ ةمولعملل دّمعتملا ءافخإلاو يزكرملا كنبلا تاميلعتل لاثتمالا مدع

لملا يزكرملا كنبلا ناوعأ ةلقرع
ّ

 .ممامل مرشابم دنع ةباقّرلاب نف

فوت  ىدم مييقت فدو
ّ

لوت  ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ع  فارشالا  يزكرملا كنبلا ق
ّ

ت

طغ ةّيناديم  ةّيباقر ةّمم زاجنإ  )ةمكا ي ام (  تابساا ةمكحم
ّ

لعو .2019-2015  ةفلا ت
ّ

  تق

ظنملا يتلا  راطإلاب  ةمملا هذ
ّ

بنااو  ةّيفرصملا ةباقرلا تاّيلآو  ةّيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  هذل  م

فوت بسح ةميقملا كونبلا اساسأ تلمش  تاوقعلا طيلس لاجم  يزكرملا  كنبلل  يدأتلا
ّ

تايطعملا ر

.اصوصخب

تايضتقمل اليعفت  ةيّيتلا صوصنلا  رادصإ  ل امكتسا مدع إ اساسأ ةّمملا هذ تصلخو

   صئاقن ع ةوالع  ةّيلودلا ياعملا  عم  شانملا ضع تايضتقم  مااو  نيحت مدعو ينبلا نوناقلا

فاو كونبلا عيم ياديملا دّقفتلا مام ةيطغ مدعو ةّيدنسملا ةباقرلا تاّيلمع ىوتسم
ّ

  تالاجم ة

باترا لجأ نم  تاوقع طيلسب  مقي مل ثيح  ةّييدأتلا ھتاّيحالص يزكرملا كنبلا لّعفي مل امك .ةباقرلا

كونبلا ع ةّيدنسملا ةباقرلا لامعأ ةبسانمب وأ ياديملا دّقفتلا تامم نمض الع فوقولا ّمت تافلاخم

.ااّيحالص نمض جردنت لا تافلاا  ّتبلا نود لاح اممتاوقعلا ةن ليعفت مدع عم ةّصاخ
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تاظحالملا زربأ

 ةّيفرصملا ةباقّرلليتلاو يوناقلا   راطإلا-

وم إ  متي مل
ّ

لعتملا ةيّيتلا صوصنلا  نيحتو  رادصإ  لامكتسا  ،2019  ةنس 
ّ

نوناقلاب ةق

  تاسسؤملاو كونبلاب ةصاا دعاوقلاو ةمكوا لاجم  ةيميظنتلا طورشلا طبض  رارغ ع  ينبلا

  متي مل امك .تاعّما ع ةّيليمكتلا ةباقرلل ةيقيبطتلا طورشلا  ع ةوالع  ةيماظنلا ةّيمألا تاذ ةيلاملا

كذملا ةعجارم
ّ

لعتملا ةر
ّ

  ملع  بجاولا تايانعلا طبضت لا  تاباسا قارم  ةممل ة ّيعجرملا  دونبلاب  ةق

.تاباسا  قيقدتلاةبسانمباماحا

ظنملا يتلا راطإلا ماا مدع  ظحول و
ّ

ياعملا تابلطتم  ضع  عم ةّيفرصملا ةباقرلل م

  رطاخم   ّصخي اميف لاملا سأر ةيافك رايعم باسحا  ةقرط ام ةصاخ  3  لزاو  2  لزاب ةيلودلا ةزاحالا

لوطلا ىدملا ع ةلويسلا رايعم  دامتعا مدع إ ةفاضإ  1  لزاب  ة ّيقافتا  عم امتت لازت ال لا  ضرقلا

هذل لودلا ماحا ىدمب اادعاسم  ةفلت و   م طرت  ةحناملا  ة ّيلودلا  تاا ضع ّنأ و ةّصاخ

.ياعملا

ظنملا  ةييتلا  تايضتقملا  ضع  حوضو  مدع  ىّدأو
ّ

   مدعو  ة ّيلما  ةيلعفلا  ةدئافلا  ةبسل  ةم

   ةبسلا  هذ  لّدعمل  كونبلا   باسحا  ة ّ  مدع  إ  1999  ةنسل  64  ددع   نوناقلا  تايضتقم  عم  امء الم

ثؤي  نأ ھنأش نم ام وو   يزكرملا  كنبلا  ىدل  ا  حّرصملاو
ّ

   كنبلا  لبق   نم  لّدعملا اذ  باسحا  ةّ  ع  ر

.الباقتلاةطشملاةدئافلاةبسل ىوصقلادوداباتلاو يزكرملا

لعتملا تاوقعلا طبضت ةّيصوصخ شانم رادصإ يزكرملا كنبلا لوتي مل امك
ّ

ماحا مدع ةق

لعتملا ايلعلا فقسألا  زواجت و عادولا جأتل ىوصقلا ةبسلا رارغ ع رذا فّرصتلا ياعم  ضع
ّ

  ةق

  .تارشلا لاومأ سوؤر ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاةماسمب

كذم رادصإب يزكرملا كنبلا ماق نلو
ّ

ظنت ةّيلخاد ةر
ّ

ةبجوتسملا اياطا باسحا ةقرط م

لعتملا تافلاا صوصخب
ّ

 فّرصتلاو ةّيلخادلا ةباقرلا ماظنو  ةمكوا دعاوق ماحا مدع ةق

نأالإ،لاومألا لسغ رطاخم
ّ

.ضرغلا  روشمرادصإّمتي مل ھ

تايضتقم و  امتي امب يتلا راطإلا نيحتو لامكتسا  عرسلا  ةرورضب  ةمكا  وتو

ظنملا نناوقلاو ينبلا نوناقلا
ّ

 .ةّيكنبلا طورشلل ةم
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االاجمو ةّيفرصملا ةباقرلا تايلآ  -

  صحف لالخ نم رطاا ع مئاقلا نملا ع دمتع  ة ّيدنسم ةباقر  يزكرملا كنبلا سرامي

رراقت ع ةوالع ةّرود ةفصب   الاسرإ  ةّيلاملا تاسسؤملاو كونبلا وتت لا قئاثولا نم ةمئاق لالغتساو

نم ةيادب حاصفإلا قئاثو ةفا لاسرإب  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  حاصفإلا روشم مزلأ و  .ااباسح قارم

ال  ةموظنملا هذ  فئاظو  ضع  ّنأ  الإ  ةينوكلالا تانايبلا لدابت ةموظنم مادختساب  2018  ناوج وم

تانايبلا نب قسانتلا وأ ةقباطملا ةبقارمب ةصاخ ةّيلآ تاصوحف ميمصت  متي مل و .ةزاج  غ لازت

وم إكلذوة ّونسلا تانايبلاو ةيسادسلا تانايبلاو ةيثالثلا تانايبلاو ةرشلا
ّ

.2019ةنس 

وم إ  2018  ناوج نم  ةفلل  ةينوكلالا ةصنملاب  ةجردملا  تايطعملل ةمكا   لالغتساو

  لاسرإ لّدعم غلب  ثيح انب  20  لبق نم افانصأ عيمجب قئاثولا  لاسرإ ةبس فعض   نّبت  ،2019  متس

  نم ّدحي نأ  ھنأش نم ام وو  .%  45  و   %  32,5و  %  70  اوتلا ع ةّونسلاو ةّيثالثلاو ةّرشلا قئاثولا

. يزكرملا كنبلاب ةيفرصملا ةباقرلل ةماعلا ةرادإلا قارم فرط نم رطاا فلتخم مييقت ةيلمع ةعاجن

-2015  ةفلا لالخ ةجمملا تامملا نم  %75  ّياديملا دّقفتلا تاّمم زاجنإ  ةبس زواجتت ملو

  ظفاحم لبق نم ةّيضرع ةفصب الط ّمت ةّيصوصخ دّقفت ةّمم  40  ذيفنت  إ  اساسأ عجرت لاو  2019

 .يزكرملا كنبلا

خأت  ةّيفرصملا ةباقرلل ةّماعلا ةرادإلل رظنلاب نعجارلا  نبقارملا ددع    صقنلا ماسو
ّ

ر

طخم  تان ّوم لامكتسا
ّ

  ياديملا دّقفتلا مام ةيطغ مدعو  ،ةج نم  2020-2015  ةفلل لامعألا ط

فاو كونبلا عيم
ّ

 ةنس  لالخ  زجنملا  هررقت  نمض  راشأ  ودلا  دقنلا   قودنص   ّنأو  املع  .ةباقرلا تالاجم ة

 .ابقارمنعرأبةرادإلل ا هذميعدتةرورضإ2014

لعتملا ياديملا دقفتلا رراقت تنّمضت امك
ّ

تافلاخم ةّيلعفلا ةدئافلا ةبسو ضرقلا رطاخمب ةق

لع
ّ

  يزكرملا كنبلا قارم لبق نم اريدقت ّمت  ضرقلا رطاخم صوصخب ةيفا تارخّدم نوت مدع تق

  إ تراشأ رراقتلا هذ ّنأو املع .ةيلما ةيلعفلا ةدئافلا  ةبس  ماحا  مدع كلذكو  د.م  146,6  غلبمب

 .مرراقت نمض كونبلا هذ تاباسح قارم لبق نم نأشلا اذ  تاظفحت ّيأ ءادبإ مدع

   لسغرطاخم    فّرصتلا  ةموظنم   مييقتب   ّصاا  نايتسالا  ع  كونبلا  تاباجإ  سكع  ال  امك

 لاا  اذ    ةزجنملا  ياديملا  دّقفتلا  رراقت  تراثأ  ثيح  ادل  ةموظنملا  هذ   عقاو  بارإلا  لومتو  لاومألا

  ديمجت  تارارق  ذيفنت  لاجآ  ماحا  مدع  رارغ  ع  ةّينعملا  كونبلا  لبق  نم  ا  حرصتلا  متي  مل  تالالخإ
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   صاأ  عم  لماعتلا  ةروص    ةيفاضإ   بادت  ذاختا  مدعو  ةشلاب  حراصتلا  لاجآ  ماحا  مدعو  لاومألا

.املالمعلاةعومجملبق  نمةفّنصم  قطانم نوميقي

 يالثلا  لالخ  ةزجنملا عادولا  ع  ةدئافلا   ةبس  صوصخب  ياديملا  دّقفتلا  رراقت  تّنمضت و

 ةطوبضملا   ىوصقلا  ةبسلا  انب  14  محي  مل  ثيح  ت الالخإ  ةّدع  انب  15  صوصخب  2019  ةنسل   لوألا

   يزكرملا  كنبلا  ىدل  ا  حّرصملا   ىوصقلا  بسلل   كونب  7  ماحا  مدعو  بلطلا  تحت  عادولا  ع  %2  دودح

 فنص   ّل  ناونع  انوناق  دّدا   فقسلا  جراخ  ةعوفدملا  دئاوفلل  ما   غلبملا  غلو  .لجأل  عادولا  ع

  .د.م  13ود.م  29  اوتلاعامم

تانوم عيمج لامكتسا ع لمعلاو ةّيدنسملا ةباقرلا تاّيلآ روطتدزمعضولا اذدتس و

كمي امب  دّقفتلل ةونسلا جمالا
ّ

اكرادتل ةّيحيتلا تاءارج إلا ذاختاو تالالخإلاو صئاقنلا  ةنياعم نم ن

.لاجآلا لضفأ 

تاوقعلا طيلس  -

   تامم  نمض  الع  فوقولا   ّمت  تافلاخم   ةّدع  ع  تاوقع  طيلسب   يزكرملا  كنبلا  مقي  مل

لع  لاو  ةّيدنسملا  ةباقرلا  لامعأ  ةبسانمب   وأ  ياديملا  دّقفتلا
ّ

   ةباقرلاو  ةمك وا  تالاجمب  اساسأ  تق

طشم  ةدئاف  ةبسب  ضورق  دانسو  لاومألا  لسغ  ةحفام   لاجمو  ةّيلخادلا
ّ
 جأت  ةبس  ع   ةالاغملاو  ة 

لسملا   غ  تاوقعلا  غلبم  ةمكا ترّدق   دقو  . عادولا
ّ

زاني امب  ةّيلخادلا  ةباقرلاو  ةمكوا  اجم      ةط

   تارارق  رشب   يزكرملا  كنبلا  مقي  مل  امك  .د.م  47,8  اوحب  لاومألا  لسغ  ةحفام  لاجم  و  د.م  123,125

.ينبلا نوناقلاھيضتقياملافالخكونبلاع يزكرملاكنبلاظفاحملبقنماطيلس ّمتلاتاوقعلا

لقتسم ةن و  ينبلا   نوناقلاب  الع صوصنملا  تاوقعلا ةن ليعفت   ّمتي مل و
ّ
نب نم  ة 

افلاخت و   يزكرملا كنبلل تايطعمب ئطاا حرصتلا  دّمعتت  لا كونبلا  ع  تاوقعلا طيلس ااّيحالص

تاسسؤملاو كونبلاب  نطبترملا صاألا عم تالماعملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تايضتقملا  اضيأ

لاتاباساقارمعكلذك وةيلاملا
ّ

.ينبلا نوناقلا تقمب مدعةطونملا تامالالابن

كنبلل  ةّييدأتلا  ة طلسلا  معدي امب تاوقعلا ةموظنم ليعفت ع صراب ةمكا وتو

ظنملا ةّينوناقلاو ةّييتلا طورشلل كونبلا ماحا نامض اتلاويزكرملا
ّ

 .ينبلا عاطقلل ةم
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I-يزكرملا كنبلل ةييتلاماملا 

ثمتت
ّ

لا تالاا   ةّيقيبطتلا شانملا  رادصإ     يزكرملا كنبلل  ةلووملا ةّيسئرلا ماملا  زربأ  ل

  ميلس ف ّرصت نامضل ة ّيعونلاو ة ّيمكلا دعاوقلا  عضو  فد  ينبلا نوناقلا   نمض الع صيصنتلا ّمت

  .ةسّركملا ةّيلودلا ياعملاب اسانتسا كلذو ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا  رذحو

طخم2015  توأ  رش لالخ  )1( يزكرملا كنبلا   ّدعأ  ،راطإلا اذ و
ّ
  نب ةدتمملا ةفلل  )2(لامعأ ط 

طا اذ نّمضتو .ةّيفرصملا ةباقرلا ةعاجن روطتل  2020و  2015
ّ

  إ فد عراشملا نم ةعومجم  ط

  ةباقرلاو ةمكوا تالاجم  ةّصاخ  3و  2  لزاب   ةزاحالا  ةّيلودلا ياعملا عم ةّيسوتلا ياعملا ماا

  .رذا ف ّرصتلا دعاوقو ةّيلخادلا

لع صئاقنلا ضع ع فوقولا ّمت دقو
ّ

نوناقلا عم يتلا راطإلا ةمءالم  مدع اساسأ تق

  راطإلا ىوتسم  صئاقن ع ةوالع  ةّزاحالا ةيلودلا ياعملا  عم شانملا ضع ماا مدع و  ينبلا

.تاوقعلل يوناقلاو يتلا

ظنملا  يتلا راطإلا-أ
ّ

   يزكرملا كنبلا ةباقرل م

الإ   ،هالعأ  ھيلإ  راشملا  )3(ينبلا نوناقلل ةيقيبطتلا   شانملا  نم ةلمج رادصإ مت نل
ّ

  ديدعلا ّنأ 

وم إ كلذو اييحت وأ ارادصإ متي ملىرخألا شانملا نم
ّ
  .2019متس  

  ّصن امل افالخ  ةمكوا لاجم   ةيميظنتلا طورشلا طبض  يزكرملا كنبلا  ّلوتي مل  كلذ نم

ظني كونبلا ةمكوح لازت ال  ثيح  ينبلا نوناقلا نم  40  لصفلا ھيلع
ّ
                     19  ددع    روشملا ام 

لعتملا  2006  مفون  28    2006  ةنسل
ّ

    خرؤملاو  2011  ةنسل  6  ددع روشملاو ةّيلخادلا ةباقرلاب ق

لعتملاو  2011  يام  20
ّ

عم امتت دع مل لاو ضرقلا تاسّسؤم  ةديشّرلا ةمكوا دعاوق ميعدتب ق

لطتملا
ّ

لعتي اميف ةّصاخ  2016  ةنسل ينبلا نوناقلا ا ءاج لا تاب
ّ

دزم و  ةمكوا لاي ءادأ روطتب  ق

رايتخا ياعم ةعجارمو اميب ةقالعلاو يذيفنتلا ليلاو ةرادإلا سلجم نم ل تالومشم حيضوت

  ودلا دقنلا قودنص فرط نم2012ةنس زجنملا مييقتلا تايصوتب اسانتساو ودلا دقنلا قودنصو ودلا كنبلا فرط نم ةينقت ةدعاسمب كلذو)1(

.ةلاعفلا ةيفرصملا ةباقرلل ةّيساسألا ئدابملل وتلا رصملا ماظنلا لاثتما ىدم صوصخب
طا راطإ ھتانّوم ليدع ّمت)2(

ّ
 .2021-2019ةفلل ةّيفرصملا ةباقّرلل يالثلا ط

لعتملا  2016  ةنسل  6  ددع روشملا  )3(
ّ

لعتملا  2017  ةنسل  6  ددع روشملاو بارإلا لومتو لاومألا ضيبت رطاخم  فرصتلل ةّيلخادلا ةباقّرلا تاءارجإب ق
ّ

ق

لعتملا  2018  ةنسل  6  ددع روشملاو ياصحإلاو املا حاصفإلا
ّ

لعتملا  2018  ةنسل  10   ددع روشملاو ةّيتاذلا لاومألا ةءالم دعاوقب ق
ّ

شؤمب ق
ّ

  ع ضورقلا ر

 .عادولا
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لقتسملا ءاضعألا
ّ
  ةّصاا ةمكوا دعاوق طبض كلذكو يرود مييقتل  ھلامعأ عاضخو  ةرادإلا  سل ن 

نأو املع  .ة ّيمالسإلا  كونبلاب
ّ

لعتملا شانملا ةعجارم  نم ءانالا  ةجمرب ّمت  ھ
ّ

   ةيلخادلا ةباقرلاو  ةمكواب ةق

طا راطإ 
ّ

وم افنآ روذملااما ط
ّ

.2018  ةنسنم وألا ةّيسادسلا 

شؤملاو دعاوقلا   يزكرملا كنبلا  طبضي مل  امك
ّ

تاذ  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاب  ةصاا تار 

  رصملا عاطقلا ةمالس ع ثأتل ا   ا ّيمأ نم مغرلاب كلذو  ضرغلا   ةمئاق  رش و  )1(ةيماظنلا ة ّيمألا

ع وأ  ااوعص ثأت دتمي نأ نكمي "  لاو
ّ
وحن ع املا عاطقلا  تاسسؤم نم  ا غ إ  ايفصت وأ  ا 

  صوصخب امّيس ال كونبلا هذ  ةّصاخ تارشؤمو دعاوق عضو مدع  نأش نمو ."املا رارقتسالا د ّد

لعتملا رطاا ةيطغ نود لوحينأةّيتاذلا لاومألا نم ايندلاتابلطتملا
ّ

  .بولطملا ھجولا ع  ا ةق

إ  )3( ام ع ّم ةيمتنملا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  عاضخإ ع  )2(ينبلا نوناقلا ّصن امك

   ةصاخ عّمجملل   ة ّيلاملا ةيعضولا مييقت  ضرغ  عّما اذ ىوتسم ع يزكرملا كنبلا ارجي ة ّيليمكت ةباقر

كرتو  ه رطا ةّيتاذلا لاومألا  ةمءالم  لاجم 
ّ

لعتملا رطاا عزوتو ز
ّ

  نب ةّيلاملا تالماعملاو ھطاشب ةق

  نوناقلا سفن لوأ امك .ھيدل ةّيلخادلا ةباقرلا ةموظنمو ةمكوا دعاوق و ھتحت  ةوضنملا تاسّسؤملا

شلا طبض  ةّمم  يزكرملا كنبلل
ّ

دعاوق قيبطت تالاجمو قرط ديدحت و  ةباقرلا هذل  ة ّيقيبطتلا طور 

نأ الإ  .ع ّمجم ساسأ ع رذا ف ّرصتلا
ّ

  ا زاجنإ  ةجمرب نم  مغرلاب تايضتقملا هذ ليعفت متي مل ھ

وم
ّ

طا  نمض  2019  ةنس 
ّ

  طورشلا طبضت شانم  رادصإ مدع نأش نمو .ركذلا فنآ  اما  ط

  رذا ف ّرصتلا دعاوق قيبطت تالاجمو قرط  طبضو تاع ّما ع ة ّيليمكتلا ةباقرلا زاجن إل ةيقيبطتلا

كمي ال  نأ ،ع ّمجم ساسأ ع
ّ

  ةّيتأتملا و تاعّما هذل  ةلمتا رطاا عيمج مييقت نم يزكرملا كنبلا ن

 .ينبلا عاطقلل ةّيلاملا ةبالصلا ع اثأت ىدم  نم اتلابھتحت ةوضنملا تاسسؤملا نم

لعتملا ة ّيميظنتلا طورشلا  طبض  متي مل  ،ينبلا نوناقلا نم  94  لصفلل افالخ و
ّ
لوبقب ةق 

ةعجارم ّمتتملامك.ة ّيلاملا  ةكرشلافنصو م بسح رايتخالا ياعم ديدحتو تاباسا قارم نيعو

كذملا  نيحتو
ّ

لعتملاو  1993  ةنسل  23  ددع ةر
ّ

  عم مءالتتل  تاباسا  قيقدتلا ةممل ة ّيعجرملا  دونبلاب  ةق

خدت لاجم عّسوت   ّلظ  كلذو  تاباسا ع ةباقرلا لاجم  ينبلا نوناقلا اّمضت لا تاليدعتلا
ّ

ل

خدملا  ةباقر  رارغ ع  تالاا نم ديدعلا لمشل تاباسا قارم
ّ

  الع صوصنملا ةّيعاما تار

لعتملا ةّيثالثلا حراصتلا ةعجارمو  1991  ةنسل  24  ددع روشملا نم  )1()رّركم(  رشاعلا لصفلاب
ّ

  ياعمب ةق

.ينبلا نوناقلا نم69لصفلا افّرع امك)1(
 .ينبلا نوناقلا نم88و86و85و66لوصفلا)2(
نم86لصفلاب الع صوصنملا طورشلل نوبيجتس و املا عاطقلا  نوطشي نتسسؤم مبي نم نعات تاسسؤمو  مأ ةسسؤم نم نوتي يذلا)3(

.ينبلا نوناقلا
  .2201ةنسل20ددع روشملاب ھحيقنت ّمت امك)1(
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  مدع إ ةفاضإلاب  2017ةنسل               6  ددع روشملا نم عاسلا لصفلاب الع صوصنملا  رذا فّرصتلا

طخم اّمضت لاو تاباسا قارم ءادأ مييقتب ةّصاا ياعملا  عضو
ّ

روذملا  2020-2015  لامعألا  ط

.افنآ

غلبمل يزكرملا كنبلا صالختسا تاءارجو ةبس طبضي روشم رادصإ  متي مل  ، ىرخأ ةج  نمو

  ھيلع صوصنملاو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ع ھفيظوت ّمتي ةيكنبلا ةباقرلا روطتل صصخي يونس

فوي نأ  ھنأش نم امب  ينبلا نوناقلا نم  73  لصفلاب
ّ

  نم لمعلا لئاسو ثيدحتب حمس  ةيفاضإ  دراوم ر

  .نبقارملا نوت دوجم معدع ةوالعتاقيبطتو تاجت

سأر نب قرافلا  نامضلا باطخ جذومن  طبضي روشم  رادصإب يزكرملا كنبلا مقي مل  امك

  كونب نع ةعرفتم تالاو لش  ةيسوتلا دالبلاب ةبصتنملا كونبلل ةبسلاب ةدوصرملاةحنملاو ىدألا لاملا

.ينبلا نوناقلا نم  189  لصفلاھيضتقي امككلذو جرااب امتجالا اّرقم ةينجأ

كم دقف ،ينبلا يوناقلا تايضتقم عم يتلا راطإلا ةمء الم مدع ع ةوالعو
ّ

  صحف  ن

ظنملا ةّييتلا صوصنلا
ّ

   نم  يزكرملا كنبلا لبق نم ةزجنملا  ياديملا دّقفتلا رراقتو  ينبلا  عاطقلل ةم

. شانملا ضعصوصخبصئاقن ع فوقولا

لعتملا  2017  ةنسل  6  ددع روشم يزكرملا كنبلا ردصأ نلف
ّ

قئاثولا طبضي يذلاو حاصفإلاب ق

 )2(قملا  جذومن ّنأ الإ ،ةيلاملا تاسسؤملا و كونبلا  لبق نم يزكرملا كنبلا إ الاسرإ بجاولا قحالملاو

لعتملا  5  ددع
ّ

نم ةفدسملا ةيفارغا قطانملا  لوح تانايب نّمضتي مل  )3(ةشلاب حراصتلا  تايئاصحإب ق

.تايلمعلا هذ نم نيديفتسملاةفصكلذكوالمش لا تاعاطقلاو ةباسملا ة ّيلاملا تايلمعلا

راسم  نّبي  ياتك ءارجإ رادصإب كونبلا مازلإ ع هركذ  قباسلا حاصفإلا روشم ّصن  امك

  ةوالع  ةرادإ لل تايلوؤسملا ديدحتو ةلخدتملا تارادإلا نب ةيليلاو ةيفيظولا طباورلاو حاصفإلا ة ّيلمع

مل روشملا اذ ّنأ الإ  ،ھت ّمم زاجنإل ةمزاللا لئاسولاو تا ّيحالصلا ھبئانو حاصفإلا نع لوؤسملا حنم  ع

  تا ّيحالصلاو ھبئانو حاصفإلا لوؤسم فيلت رارقو حاصفإلل مظنملا ياتكلا ءارجإلا لاسرإب كونبلا  مزلي

  رطاا مييقت  ماس  نأ ھنأش نم قئاثولا هذ فوت  ّنأ نم مغرلاب يزكرملا كنبلا إ ھل ةحونمملا

لعتملا
ّ
.افوت ةعرسو تانايبلا ةيقادصمب ةق 

 .2018روتكأ18 رداصلا09-2018ددع روشملا تقمب ھحيقنت مت امك2017ةنسل8ددع يزكرملا كنبلا روشمب ھيلع صوصنملا)2(
.)ةيعيبط وأ ةونعم صاأ( ءافرا ةيعونو تايلمعلا ةعيبط بسح ةعزوم ةيضقنملا ةنسلا لالخ ةشلاب حراصتلل ما ددعلا نّمضتت لاو)3(
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طشملا ةدئافلا ةبس  صوصخو
ّ

ظني لا  ة
ّ

 )1(  رمألاو  1999  ةنسل  64  ددع  نوناقلا  اساسأ  ام

نأ ع  ركذلا فنآ  64  ددع نوناقلا نم ل ّوألا لصفلا   ّصن  دقف  ،2000  ةنسل  462  ددع
ّ
  اضرق  تع ھ 

طشم ةدئاف ةبسب ادنسم
ّ

  ضرقلا دانسإ دنع زواجتت ة ّيلمج ة ّيلعف ةدئاف ةبسب دنسم  افتا  ضرق   ّل ة

ةيلعفلا ةدئافلا ةبس ل ّدعم  سما نم كأب
ّ
  كونبلا  لبق نم ةقباسلا ة ّيسادسلا لالخ ةق ّبطملا   

.ةيلاملا تاسسؤملاو

،2000  ةنسل  سرام  27   خرؤملا  3  ددع  )2( روشملا  تايضتقمل اقبط  يزكرملا كنبلا وت و

لاو
ّ
ل ّدعملا لباقت  لا ة ّيلعفلا ةدئافلا ةبس ل ّدعم ديدحت ضورقلا نم فنص   ّل و  ة ّيسادس لل  ةبس 

لبق نم ا حّرصملاو  ة ّيسادسلا سفن لالخ ةلوادتملا ة ّيلما ة ّيلعفلا ةدئافلا بسل طيسلا ياسا

احرصت يزكرملا كنبلا  إ  ضرقلا تاسسؤم  ھّجوت نأب   روشملا  اذ  سفن  نم  6  لصفلاب ءاج و  .كونبلا ّل

  رشأ سما ةليط ة ّيلعفلا ةدئافلا ةبس  نّمضتي  ةنس ل نم ياثلا وأ ل ّوألا ادسلا ةيا دع

.ة ّينعملا ة ّيسادسلل

روشملا نم  6  لصفلاو  64  ددع نوناقلا نم لوألا  لصفلاب درو ام لوأت   كونبلا تفلتخا دقو

  نم  رشأ  ةسم  ة ّيلعفلا ةدئافلا ةبس  ع   كونبلا نم  ددع  حراصت  تدمتعا  ثيح ،ركذلا يفنآ  3  ددع

.رشأةتسضرغلا سفنل ىرخأ كونب حراصتتدمتعانح حرصتلاب ةّينعملا ةّيسادسلا

نأ ع ركذلا فلاس  64  ددع نوناقلا نم  2  لصفلا   ّصن  ،كلذ ع ةوالع و
ّ

ّل باسحا   ّمتي ھ

  ةبس باسحا دنع  كلذو  ضرقلا دانسإب ةطبترملا اعون نا امم ةرشابملا غو ةرشابملا تالومعلا

  3  ددع روشملاب  ةدّدحم ةمئاق  نمض  تالومعلا هذل يزكرملا كنبلا  رصح  ىّدأو  .ة ّيلما ة ّيلعفلا ةدئافلا

رارغ ع ااسحا بجاولا و ىرخألا  تالومعلا ضعبل   كونب  5  باسحا مدع  إ  ركذلا فنآ  2000  ةنسل

  .طاسقألاصالخ ةلومع

فنآ  3  ددع روشملا نم  2  ددع لصفلا نمض  ةاوو ةقيقد ةفصب صيصنتلا مدع  ىّدأ  امك

ّنأ نح  ةحونمملا ةديدا ضورقلا ع كونبلا ضع دامتعا إ  حرصتلاب ة ّينعملا غلابملا ع  ركذلا

دانسإ دنع"  ةرابع حوضو  مدع ىّدأ امك .ةرااو ةد ّدسملا غ ضورقلا طاسقأ  ع دمتع رخآلا ضعبلا

  جتن  ة ّيلما ة ّيلعفلا ةدئافلا ةبس  باسحال ةدمتعملا  خراوتلا فالتخا  إ  روشملا  سفن  نمض "ضرقلا

  رارق خرات  ع دمتعا رخآلا ضعبلا ّنأ  نح    كونبلا ضع لبق نم ضرقلا  فرص خرات  دامتعا ھنع

.ضرقلا ع ةقفاوملا

لعتملا)1(
ّ

.امرش ةّيفيكو ةّيلعفلا ةدئافلا ةبس لّدعمو ةّيلما ةّيلعفلا ةدئافلا ةبس باسحا ةّيفيكب ق
طشملا ةدئافلا ةبس سفنل ةعضاا ضورقلا طبضب قلعتملاو)2(

ّ
  ديدحتو ةيلما ةيلعفلا ةدئافلا بس باسحا  لخدت لا ةيفرصملا تالومعلاو ة

 .2013روتكأ3 خرؤملا2013  ةنسل12ددع روشملاب ھمامتو ھحيقنت مت امك ةيكنبلا ضورقلا ع ةيلعفلا ةدئافلا بس تالدعم
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ة ّرومل سرلا دئارلاب رشي رارق تقمب ة ّيلاملا رزو وتي   نل و ، ىرخأ ةيحان نم و

طشملا ةدئافلا بس دودح كلذكو ة ّيلعفلا ةدئافلا بس تالدعم رش ة ّيسوتلا
ّ

  دمتعتل الباقت لا ة

فنآ  2000  ةنسل  462  ددع  رمألا نم  5  لصفلا ھيلع   ّصن ام قفو ةيلاوملا ة ّيسادسلل ةبسلاب عجرمك

الإ  ،ركذلا
ّ
نأ   

ّ
لعتملا ةّيلاملا رزو تارارق رش   ّنأ  ظحول ھ

ّ
  دودح كلذكو ةّيلعفلا ةدئافلا بس تالّدعمب ةق

طشملا ةدئافلا بس
ّ

خأتم ةفصب   ّمتي الباقت لا ة
ّ

  تحوارت ثيح عملا ادسلا ةيادب خراتب ةنراقم ةر

  عم بسانت ال ة ّيلعف ةدئاف بسب ضورق دانسإ  إ يّدؤي  ام و و  .اموي  105و  53  نب   خأتلا ةّدم

 .عملا ادسلا

ظنملا  ةييتلا تايضتقملا ضع حوضو مدع نأش نمو
ّ

   ة ّيلما ة ّيلعفلا ةدئافلا  ةبسل ةم

تي نأ  ركذلا فنآ  64  ددع نوناقلاب درو ام عم امئالم مدعو
ّ

   لّدعمل كونبلا  باسحا ة ّ مدع  ھنع ب

لا هذ
ّ
ثؤي يذلاو يزكرملا كنبلا ىدل ا حّرصملاو  ةبس 

ّ
لا هذ لّدعم باسحا ةّ   هرودب  ر

ّ
  نم  ةبس 

طشملا ةدئافلا ةبسل ىوصقلادودا اتلا و يزكرملا كنبلا لبق
ّ
.الباقت لا ة 

ظنملا  يتلا راطإلا لامكتساب  عارسإلا إ يزكرملا كنبلا دو
ّ

  ھنيحتو  ة ّيفرصملا ةباقرلل  م

لعتملا   صئاقنلا زواجتو
ّ

كمي  ا مب  ةّيلعفلا ةدئافلا ةبس باسحا ةقرطب ةّصاخ ةق
ّ

  ع  ھتباقر ززع  نم   ن

  ا ءاج لا تابلطتملل اقبط  ةّيلاملا تاعّماو ةّيماظنلا كونبلا  ةّصاخو  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

  .ينبلا نوناقلا

  ةّيلودلا ياعملا عم  يتلا  راطإلا  ماا-ب

لعتملا  2016  ةنسل  35  ددع نوناقلا نم  42  لصفلا   ّصن
ّ

كنبلل اسألا ماظنلا طبضب ق

لم ةن  ع ااضمإ لبق شانملا عراشم اوجو ظفاا ضرع  نأ ع   يزكرملا
ّ

  ةقباطملا ةبقارمب ةف

الإ  .لمعلا ا يراا ة ّيلودلا ياعملاو بتالاو عرشلل  اقباطت ىدم صوصخب يوناقلا  اأر  يدبتل
ّ
نأ   

ّ
ھ

لعتملاة ّيفرصملا ةباق ّرلل يتلاراطإللماّتلا ماالامدع ظحول
ّ

  دعاوق و ةّيلخادلا ةباق ّرلاو ةمكواب ةق

تا راطإ  ةّزاحالا ةيلودلا ياعملا عم  لمعلا ا يراا رذا فّرصتلا
ّ

لازت ال  ثيح  3و  2  لزاب ةّيقاف

  ةنسل  6  ددع  روشملاب الع صوصنملا ضرقلا رطاخم   ّصخي اميف لاملا سأر ةيافك رايعم باسحا ةقرط

لعتملا  2018
ّ

  نم مغرلاب  1  لزاب  ة ّيقافتا ب  ةنّمضملا ياعملا  ع دمتع  ،ةّيتاذلا لاومألا ةيافك ياعمب ق

لعتملا  2  لزاب  ة ّيقافتال  )1(وألا  ةماعدلل ةّرايعملا  ةقرطلا دامتعا ةجمرب
ّ

سأر تابلطتم نم ىدألا   ّداب  ةق

.راخ ميقرت ع دانسالاب رطاخملل مييقت ع زكترت لا)1(
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  قيبطت ضرغ  كلذو  ركذلا فنآ  اما جمانلا نمض  كونبلا لبق نم ضرقلا رطاخم سايقل لاملا

.2018ةنسنم اقالطناةلمتا رطاخملل ةّيلعفلا ةميقلاعم كأ امتت ياعم

ثمتملاو "2  لزاب" ةيقافتال ةيناثلا ةماعدلا   ّصخي اميف امأ
ّ
  زكترت لاو ةزاحالا ةباقرلا  ةل 

ةنراقم لاملا سأر ةيافكل خاد مييقتب حمس تاءارجإل  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  كالتما ع اساسأ

ةظفحم  ةدئافلا ةبسل ةّيلما رطاا  فّرصتلا مييقتب ةّصاخ تاءارجإل كلذكو    )2(  رطااب

طخم نمض ّمت دقف  ،)3(كنبلا
ّ

            ياثلا اد ّسلا ةيا عم ااسرإ ةجمرب  2020-2015  لامعألا  ط

نأ الإ2018ةنسل
ّ

وم دودحإتادّعتلا هذ زاجنإ متي مل ھ
ّ

.2019مسد 

لطتم عم ايشامت  ةّيلودلا ياعملل ةقباطملاب حاصفإلا دعاوق عضو يزكرملا كنبلا   ّلوتي  مل و
ّ

تاب

لعتملا تامولعملا ةحاتإ ةيلاملا ة ّيفافشلا معد راطإ  ضرفت لاو "2  لزاب" ة ّيقافتال  ةثلاثلا ةماعّدلا
ّ
ةق 

لعتملا رطااو ة ّيلاملا تانايبلاب
ّ

عم نلماعتملا إ  يزكرملا كنبلا ةباقر ّلحم ةّيلاملا تاسّسؤملاو كونبلاب ةق

طا بسح  اجاردإ ةجمرب  نم مغرلاب كلذو ،تاسّسؤملا هذ
ّ

وم   ،ركذلا فنآ  يالثلا ط
ّ

ةّيسادّسلا 

.2019ةنسل ةيناثلا

وت نل و ،3  لزاب ةّيقافتا عم ماالا ىدم صوصخ و
ّ

  رادصإ  2014  ةنس  يزكرملا كنبلا   

ظافتح الا  كونبلا  ع  ضرفي يذلا   لزاب ةنل صقلا ىدملا ع ةلويّسلا ةيطغ ةبسب  صاخ روشم

الإ   ،ام وي  30  ح ادل يدقنلا قفدتلا ةيطغتل ةيلاع ةلويس ةجرد تاذ لوصأب
ّ

نأ 
ّ

  رايعم عضوب مقي مل ھ

ةفاضإ مزلا ىدملا ساسأ ع ةلويسلا رطاخم رابتعالا نع ذخأي يذلا  )4(لوطلا ىدملا ع ةلويسلا

كمي امبموصا و لوصألا رصانع لاجآ فلتخم  إ
ّ

كحتلا نم ن
ّ

  .لوطلا ىدملا ع ةلويسلا رطاخم  م

نأو املع
ّ

طخم نمض ّمت  ھ
ّ

ةنسل لّوألا ادّسلا لالخ ھئاسرإ ةجمرب  ركذلا فنآ  2020-2015  لامعألا  ط

  ةّيثالث ّل ناونع  %  120  دودح     )5(عادولا ع ضورق ةبس ضرفب يزكرملا كنبلا  ىفتكا  دقو .2016

  .2018ةنسل10ددع روشملا تقمبكلذو

  رودت صاصتما  إ  فد"  ة ّرودلا تابلقتلا ةجاومل لاملا سأر يطايتحا"  ءاسرإ متي مل امك

  قيبطت  رارقإ  متي مل امك .رطااب ةرملا تادوجوملا نم %  2,5  إ لصي  يذلا  يداصتقالا طيا

)2(ICAAP:»Internal Capital Adequacy Assessment Process«. 
)3(IRRBB:»ate Risk in the Banking Book«Interest R
. رقتسملا لومتلا اص ةبساضيأ سو)4(
)5(LTD
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شؤم
ّ

  امدامتعا ةجمرب نم مغرلاب   "  3  لزاب" ة ّيقافتا ھيلع ت ّصن امك %  3  دودح   )1("ةيلاملا ةعفا رلا"  ر

طا ىوتسم ع  2018ةنس ةيادب عم
ّ

 .اما ط

  كونبلا  لبق نم هدامتعا ّمتي  )2(لّمحتلا تارابتخال يايلمع راطإ ءاسرإب   يزكرملا كنبلا مقي مل و

كلذو  راا اطيحم نم ةيتأتملا  تامدصلا صاصتما ع  ا ردق  ىدم  مييقتل  ةيلاملا تاسسؤملاو

نأ نم مغرلاب
ّ

وم    ھئاسرإ  نم ءانالا ةجمرب  ت ّمت ھ
ّ

   كونبلا  دومص ةردق   ةفرعم نكمي ال ا ّتلاو  2019  

.ةيلام تامزأ عوقو ةلاح 

نأ ع   لزاب ةنل  ةلا ّعفلا ةيفرصملا ةباقرلل ةيساسألا ئدابملا نم ياثلا أدبملا   ّصن و
ّ

  ع بجي ھ

  يزكرملا كنبلاب نبقارملا ددع ّنأ  الإ  ،فارشإلاو ةباقرلا ةسراممل ةيفا دراومب ىظحت نأ ةّيباقرلا ةطلّسلا

الإ  ھميعدت عقي  مل
ّ
راشأ  ودلا دقنلا  قودنص ّنأ  نح   2019-2014  ةفلا لالخ نبقارم  6  دودح    

  ةيفرصملا ةباقرلل ةماعلا ةرادإلاب  نبقارملا ددع   عيفلا  ة رورض  إ  2014  ةنس لالخ زجنملا هررقت نمض

.ابقارم نعرأب

ةزاحالا ياعملا  تابلطتم عم امتتل ةّييتلا ةموظنملا روطت دزم  إ  يزكرملا كنبلا دو

   ضع   ّنأو ةّصاخ  رصملا عاطقلا ةبالص نمضي نأو نعدوملا ةقث معدي نأ ھنأش نم امب  ةيلودلا

ةبس ىوتسمو اادعاسم م طرت و ّدلا كنبلاو و ّدلا دقنلا قودنص رارغ ع ة ّيلودلا تامظنملا

ظوملا ةدئافلا
ّ

.ياعملا هذل لوّدلا ماحا ىدمب تادعاسملا هذ ع ةف

 تاوقعلل  يوناقلا و يتلا  راطإلا  -ج

  ةّيلام اياطخو تاوقع  طيلس   يزكرملا كنبلا ظفا  ينبلا نوناقلا نم  169  لصفلا  حاتأ

لعتملا ماحألا فلاخت لا  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  هاجت
ّ

  ةباقرلاو ةمكواو  رذا فّرصتلا دعاوقب ةق

  ال لا كلت  ع ةوالع  بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامب ةقلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا دعاوق و  ةّيلخادلا

لعتملا ةّيميظنتلا تايضتقملابدّيقتت
ّ

.الع ةباقرلا تاءارجإ ليسب ةق

تملا اياطا باسحا ةّيفيك طبض ّمت نلو
ّ

ةباقرلاو ةمكوا  ياعم  ماحا مدع نع ةب

ةركذملا تقمب ،)3(بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامب ةقلعتملا ةيلخادلا ةباقرلا دعاوق و  ةيلخادلا

)1()ratio de levier( 
)2(Stress Tests
خّرؤملا  0172  ةنسل   8  ددع روشملا كلذكو  ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتملا و  2006  مفون  28   خّرؤملا  2006  ةنسل  19  ددع روشملا تقمب ةصاخ اميظنت ّمت)3(

لعتملا2017متس19
ّ

 خّرؤملا2018ةنسل9  ددع روشملا تقمب حّقنملاو  بارإلا لومتو لاومألا لسغ رطاخم  فّرصتلل ةّيلخادلا ةباقرلا دعاوقب ق

. ضرقلا تاسسؤم ىدل ةديشرلا ةمكوا  دعاوقميعدتب قلعتملا و2011يام20 خّرؤملا2011ةنسل06ددع روشملاع ةوالع2018روتكأ18
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نأ  الإ  2017  مسد  28   ةرداصلا  )1( يزكرملا كنبلل ةيلخادلا
ّ
  طبضي  ضرغلا  روشم رادصإ متي مل ھ 

لسملا اياطا باسحا ةيفيك
ّ
  ةّيعوضوم نمضي  ال  نأ  ھنأش نم ام وو  ة ّيعونلا ياعملا ةفلاخم ع ةط 

 .ة ّيطاناونع فلاا كنبلا فرط نم اوت بجاولا تارخدملاريدقتوتاوقعلا باسحا ةقرط

  وأ كنبلا ةماسمب ةقلعتملا ايلعلا فقسألا نم ةعومجم ينبلا نوناقلا نم  75  لصفلا طبض و

  رذا فّرصتلا دعاوق نمض جردنت فقسألا هذ ّنأ رابتعاو .تارشلا لاومأ سوؤر  ة ّيلاملا ةس ّسؤملا

الإ ،نوناقلا سفن نم  169  لصفلا ب  الع صوصنملا تاوقعلل ةضرع افلاخم لعجت لاو
ّ

نأ 
ّ

  ام  فالخو  ھ

لعتملا ياعملا صوصخ  هدامتعا ّمت
ّ

ةّيفيك طبضب يزكرملا كنبلا مقي  مل  ةّيتاذلا لاومألا ةءالمب ةق

لعتملا تافلاخملل ةبسلاب لاا سفن وو  فقسألا هذ زواجت صوصخب  ةّيطا باسحا
ّ

  مدع ةق

 .بلطلا تحت عادولا جأتل ىوصقلا ةبسلا ماحا

ظفاحم صاصتخا لاجم  جردنت لا تافلاا ينبلا نوناق لا نم  169  لصفلا ددح نل و

الإ ،يزكرملا كنبلا
ّ

  ل ع اقابطنا ثيح نم  )2( ىوصقلا ةيطا  قيبطت ةيفيك    ّوي  مل  170  لصفلا ّنأ 

.ةعمتجم ةفصب تافلاا ل ع وأ ةدح ع تافلاا نم فنص

  لا ةغيصلا نم اقالطنا باوصلا إ برقألا  لوأتلا"  ّنأ هّدر نمض يزكرملا كنبلا تعا دقو

ىدألا لاملا سأر نم%  15  ةبسـب ةردقملا ىوصقلا ةيطا ّنأ  لصفلا اذ وتلا عرشملا  ادمتعا

".169لصفلاب ادادع دراولا تافلاا نم ةفلاخم يأ ع قبطنت نأ اكمي

تافلاا تافلم    ّتبلاب  تاوقعلا ةن دّ عتت  نأ  ع  ينبلا نوناقلا نم  178  لصفلا  ّصن و

طبض  )3(يموح رمأ ر ودص  نم مغّرلا و  . يزكرملا كنبلا ظفاحم نم ةلاحإ تقمب رظنلاب الإ ةعجارلا

الإ  ،  2017  مسد  13  خرات ذنم  ابيكرت
ّ

نأ 
ّ

لا هذ  ليعفت  2019  ةنس وم إ   ّمتي مل  ھ
ّ

ةجين  ةن

 .ينبلا نوناقلا نم171لصفلاھيلع ّصن يذلاا ّصاا خادلاماظنلا دادعإ مدع إ ساس ألاب

هذ صاصتخا لاجم  لخدت تافلاخم  ّتبلا مدع إ تاوقعلا ةن ليعفت مدع ىّدأو

لعتتو  .يزكرملا كنبلل ياديملا دّقفتلا تايلمع رثإ  ع انياعم تّمت لاو ةنلا
ّ

مدع تافلاا هذ ق

لومتو لاومألا لسغةحفامو ةيلخادلا ةباقرلاو ةمكوا تاّيلآب ةقلعتملا ةييتلاو ةينوناقلا تابجاولا ةفلاخم ناونع اياطا باسحا ةيفيكب ةقلعتملا)1(

.تاوقع رادصو بارإلا
.ةّينعملا ةّيلاملا ةسسؤملا فنصل وأ كنبلل ىدألا لاملا سأر نم%15ارادقم زواجتي ال ةّيلام ةّيطخ)2(
 .2017مسد13 خرؤم2017ةنسل1354ددع)3(
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)1(ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاب نطبترملا صاألاب قلعتملا رطاا عزوت رايعمل ةميقم   كونب  8  ماحا

لعتت تامولعم ءافخإ كنب دّمعتو
ّ

 .2018ةنس ناونع حارألا عزوتبق

نمض ھنع ةرداصلا تاوقعلا تارارق جاردإ يزكرملا كنبلا لوتي مل  ،تاوقعلا رش صوصخو

  نم  180  لصفل ا  ھيضتقي امك  كلذو  ھب صاا باولا عقومب ارشو ةيفرصملا ةباقرلل ةونسلا رراقتلا

ةّو نع حاصفإلا نود تاوقعلا هذ لوح تايئاصحإ رش ع رصتقاو  2016  ةنسل ينبلا نوناقلا

.كونبلا هذ

ةلويسلا رشؤم ماحا مدعك  تافلاا  ضرع  ع  ة ّيفرصملا ةباقرلل ةونّسلا رراقّتلا  رصتقتو

لعتملا  يالثلا  عادولا ع ضورقلا رشؤمو يرشلا
ّ

  هذ نأش نمو  .ةنسلا نم ةخألا ةّيثالثلاب  بسحف  ةق

كمت ال نأ ةّيعضولا
ّ

.ةّينعملا ةنّسلا لما دادتما ع ياعملا هذل كونبلا ماحا ىدم ع عالطالا نم ن

  صاصتخا لاجم  ةجردنملا ءاوس  ةفلاا ةنياعم مداقت لاجآ ينبلا نوناقلا   د ّدحي ملو

  لآم  ّتبلا  ليتلا يزكرملا كنبلا نم ةّيعضولا هذ دتسو .تاوقعلا ةن وأ ظفاا

  عورشم دادعإ  عرسلا إ يزكرملا كنبلا دي  امك  .نمزلا رورمب اطوقس يدافتل ةبكترملا تافلاا

كمتت ح تاوقعلا ةنب ّصاا خادلا ماظنلا
ّ

جردنت لا تافلاا تافلم  ّتبلاو دّعتلا  نم ن

 .ينبلا نوناقلا ھيضتقي امك اصاصتخا نمض

II-ةّيفرصملاةباقرلاتايلآ 

وتي
ّ

   اطاش  سرامت نأ  ع لمعو  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ع  ةباقرلا ةّمم يزكرملا كنبلا 

  معتسمو اعدوم حو ةيلاملا ابالص ظفحي   امب لمعلا ا يراا  ةييتلاو ةينوناقلا  ماحألل اقفو

ثمتتو  .اامدخ
ّ

  ةعاجن نم ةّصاخ دكأّتلا  فد كلذو  ةّيناديم ةباقرو قئاثولا ع ةباقر  ةّمملا هذ ل

بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفام لاجم  ةدمتعملا تاءارجإلاو ةّيلخادلا ةباقّرلاو ةمكوا ةموظنم

كحتلا ع ةردقلاو ةّيلاملا ةّيعضولاةمالس ع ةوالع
ّ

.رطاا  م

كم و
ّ

  ع  ةّيدنسملا  ةباقرلا   ىوتسم   صئاقنلا ضع ع فوقولا نم  ةّيباقرلا لامعألا  تن

  .ةّيناديملا ةباقرلاو قئاثولا

 ةّيدنسملا ةباقرلا-أ

 .2018ةنس وم نم ءادتبا ةيتاذلا لاومألا نم25%)1(
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ثمتت
ّ

ام راطإ  يزكرملا  كنبلا ع ةدراولا قئاثولاو تايطعملا ةسارد  اساسأ ةباقرلا  هذ  ل

ظنملا حاصفإلاب  فرع
ّ

روشم ي  اميف(  2017  ةيلوج  31    خّرؤملا  2017  ةنسل  6  ددع روشملاب م

  اّدع  ةقيثو  75  دودح   كونبلا لبق نم  اعاديإ  ب ّجوتي لا قئاثولا ددع طبض يذلا و  )حاصفإلا

.)1(ااباسح وبقارم اّدعرراقت8وةينعملا ك ونبلا

وم نم ةيادب حاصفإلا قئاثو ةفا لاسرإب  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  حاصفإلا روشم  مزلأ و

 ايدحت ّمت لاو   يزكرملا كنبلل ةعاتلا  )2(ةينوكلالا تانايبلا لدابت ةموظنم مادختساب  2018  ناوج

كمتل
ّ

لا تاسس ؤملل ةبسلاب تاوقع  طيلس  ع  روشملا سفن  ّصنو  .تانايبلا لابقتسا و  لاسرإ  نم ن

الإ  .ةموظنملا هذ مادختساب اانايب لسرت ال
ّ
   لابقتسال ةزاج  نكت مل  )3(تانايبلا لابقتسا  ةصنم   ّنأ   

وم إ كلذو  حاصفإلا  قئاثو  عيمج
ّ

نم ءانالا متي مل قئاثولا ضع ليمحت عضاوم  ّنأ  ثيح  2019  ةنس  

ام ارظن قئاثولا ضع باعيساب ةزاج ىرخأ عضاوم  حمس ال  امك  الع ةقداصملا وأ ازاجنإ

وت إ ةّيعضولا هذ تّدأو  .ةينقت تايلاشإل ارظن وأ عفترملا
ّ

  طئاسو ع  اقئاثو نم ءزج لاسرإ كونبلا  

  قئاثولا ةيلومش نم ةيلآ  ةفصب تثتلا  نود لوحي نأ ھنأش نم اّمم  ةّصنملا هذ نع ةجراخ  )4(ةفلتخم

.ةلسرملا

كمي ةصنملا  يامولعم جمانرب جاردإ متي مل و
ّ

  لاجآل كونبلا ماحا نم  تثتلا  نم  ةيلآ ةفصب  ن

ةفصب  ةدراولا  قئاثولا  صوصخب   خأتلا مايأ ددع باسحا  نم و  روشملاب الع صوصنملا لاسرإلا

  ةرشلا تانايبلا نب قسانتلا وأ ةقباطملا ةبقارمب ةصاخ ةّيلآ تاصوحف ميمصت  متي مل و  .ةرخأتم

  كنبلا  قارم ع  رّسي  الأ  نأ  ھنأش نم  امب  ةونسلا تانايبلاو ةيسادسلا تانايبلاو ةيث الثلا تانايبلاو

  .ةدراولا تانايبلاة ّيقادصم نم دكأتلاةيلمع يزكرملا

كلذو  اجراخ ةدراولا قئاثولا  رابتعا نود  ة ّينوكلالا ة ّصنملا تايطعم لالغتسا  لالخ نم و

زواجتي مل ةّونسلاو ةّيثالثلاو ةّرشلا قئاثولا لاسرإ  ةبس  لّدعم   ّنأ  ةمكحملل نّبت  )1(انب  02  صوصخب

.كونبلا هذ نم الاسرإ بجاولا قئاثولل ما ددعلا نم%45و%32,5و%  70اوتلا ع

  صاا ررقتلا ،ةعما ةيلاملا مئاوقلا لوح ماعلا ررقتلا ،ةيلخادلا ةباقرلا ةموظنم لوح ررقتلا  ،ةيدرفلا ةيلاملا مئاوقلا لوح ماعلا ررقتلا  لثمتتو  )1(

 ةمءالم  لوح ررقتلا ،يزكرملا كنبلل ھجوملا ررقتلا ،ةطيسولا ةيلاملا مئاوقلا لوح ررقتلا ،ةراجتلا تارشلا ةلجم نم  200  لصفلاب ھيلع صوصنملا

 .حاصفإلا روشم نم7لصفلاب ھيلع صوصنملا رذا ياعم ماحاو تادعتلا ةعجارم ررقت ،ةيعاما تارخدملا
)2(Système d’Echange des Données
  غيص  يزكرملا كنبلا ا لسرت تنا رضااو رراقتلاب ةقلعتملا قئاثولا فلتخم ّنأ نح  ةيمقرلا تانايبلا طقف لبقتس اقباس تنا ةصنملا ّنأ املع)3(

  .ةصنملا نع ةجراخةينوكلا وأ ةيقروةفلتخم
 ...ةرللا صارقألا وأ يوكلالا ديلا ع)4(
فوتملاو)1(

ّ
ةّصنملا ىوتسم  تايطعم اصوصخب ةر
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كمت  ةفيظو  كلذك  ةّصنملا هذ  نّمضتت مل امك
ّ

حراصتلا تانايب نب  قراوفلا  جارختسا  نم ن

ليمحتب بقارملل آ راعشإ  ةّيجمرب  ع راصتقالا   ّمتو  ةقيثولا سفنل  ةيلاوملا ح راصتلاو كنبلل ةيلّوألا

تي  ام وو  قباس خراتب الّمح لا ةقيثولل ديدج حرصتل كنبلا
ّ

  ع  بقارملا  فّرع  ةوعص  ھنع ب

.كنبلا فرط نمةلخدملا تايغتلا

  ةرادإلا نب ةلدابتملا بتاملا  نم ةيمقر ة  نزختب حمس  ةّيجمرب  ة ّصنملا هذ  نّمضتت مل و

  لبق نم  ةيفاضإ تانايب ع لوصا بلط جاردإ رارغ ع عملا كنبلاو ةيفرصملا ةباقرلل ةماعلا

 .بقارملا

كأتلاب حمس ال نأ ةّصنملا فئاظو عيمج ةزاج مدع  نأش نمو
ّ

ةلسرملا قئاثولا ةّيلومش نم د

ةرادإلا قارم فرط نم رطاا فلتخم مييقت  تاّيلمع  ةّيلاعفو  ةعرس   نم ّدحي نأو  كونبلا لبق نم

نأ   يزكرملا كنبلا دافأ  دقو .ةيفرصملا ةباقرلل ةماعلا
ّ
ةّصنملا صوصخب ةرجتلا ةلحرم نم ءانالا دنع ھ 

 .ةصوقنملا قئاثولاو تانايبلا عيمج عاديإ لامكتسا إةيلاملا تاسسؤملاوكونبلاةوعدمتس ةديدا

  17    خرؤملا  1991  ةنسل  22  ددع روشملا  نم رّركم  38  لصفلا  مزلأ نلو ، ى رخأ ةيحان نمو

ةميق ّصخت قحالمب ا ّرش يزكرملا كنبلا ةافاومب كونبلا  ةيكنبلا ط ورشلا ميظنب قلعتملاو1991مسد

  اقافرإ  و  ام جتنم يأ وأ  )3(ةنزخ تادنس  و أ  )2(لجأ تاذ تاباسح  لش  ائبع تمت لا عادولا

قوسلا  ةدئافلا ةبس  حرصتلاب عملا رشلا    قوفت  ةدئاف بسب ائبع تمت لا عادولا  ةمئاقب

  لدابتلا ةموظنم ع  قئاثولا  هذ لاسرإ ةيوجو ع ّصني مل حاصفإلا روشم ّنأ الإ ،  ةيدقنلا

تراشأ  دقو  .كونبلل ةّيلاملا ةّيعض ولا مييقتل  ا ةّنمضملا تانايبلا ةّيمأ نم  مغرلاب كلذو يوكلالا

لعتملا  ياديملا دقف ّتلا رراقت
ّ

هذل   يرشلا حاصفإلاب  كونب  3   مايق مدع إ  عادولا ع ةدئافلا ةبسب  ةق

الإ يزكرملا كنبلاابلاطي مللاقئاثولا
ّ

.2019يفناج رش نم اقالطنا 

 مالالاب   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبل ا  تاباسح قارم ينبلا نوناقلا نم  96  لصفلا بجوأ و

ررقت  ميدقتو  يزكرملا كنبلا اطبضي لا قرطلاو طورشلل اقبط ماباسح قيقدتب ةّصاا تايانعلاب

بجاولا تايانعلا  افنآ ةروذملا  1993  ةنسل  23  ددع  ةركذملا   تطبضو  . ةيباقرلا مايلمع جئاتن لوح

الإ  .تاباسا قارم لبق نم اماحا
ّ

نأ 
ّ

  دوجو  تاباسا قارم  رراقت صحف لالخ نم نّبت  ھ

.الةبحاصملا قحالملا واا وتحم نب تافالتخا

)2(" Comptes à terme" 
)3(" Bon de Caisse" 
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  وتي نأ ع  2017  توأ  19   خّرؤملا  2017  ةنسل  8  ددع  )1( روشملا نم  54  لصفلا ّصن و

لعتملا ةّيلخادلا ةباقرلا ةموظنم مييقت تاباسا   وبقارم
ّ

  ةسايس مييقتو   لاومألا لسغ ةموظنمب ةق

لالخ نمو  . يزكرملا كنبلل ھّجوملا ررقتلا نمض مأر  ءادبإ  لالخ نم كلذو رطاا هذ  فّرصتلا

ع فوقولا  ّمت  2018  ةيساا ةنسلاب  ةقلعتملا  ةمكحملل  افوت ّمت لا  رشع دحألا  رراقتلا صحف

لعتملا ةباقرلا جئاتن ىوتحم  تافالتخا دوجو
ّ

  لوح يأر  ءادبإ  ام ضعبلا نّمضت ثيح  .لاا اذ ةق

 .تالالخإلاضعبلدرس عىرخألا رراقتلا ضع ترصتقا امنب لاومألا لسغ ةموظنم ةعاجن ىدم

لعتملا ياديملا دقفتلا رراقت تنّمضت امك
ّ

  ةزجنملا ةّيلعفلا ةدئافلا ةبسو ضرقلا رطاخمب ةق

صوصخب ةيفا تارخّدم  كونب ةعرأ  نوت مدع   لوح  تافلاخم  2017و  2016و  2015  تاونس  لالخ

   ة بسل كونب  ةسمخ  ماحا  مدع  كلذكو  د.م  146,6  ةميقب يزكرملا كنبلا   وبقارم  ارّدق  ضرقلا رطاخم

  لبق نم نأشلا اذ  تاظفحت ّيأ ءادبإ مدع إ رراقتلا هذ تراشأ دقو  .ةيلما ةيلعفلا ةدئافلا

175  لصفلاب  الع صوصنملا  تاوقعلل  ةضرع ملعجي امب  مرراقت نمض كونبلا هذ تاباسح قارم

.)2(ينبلا   نوناقلا نم

تارشلا ةلجم تقمب ةصاخ ةيسئرلا ممم راطإ   )3(او ّدع لا  رراقتلا  إ ةفاضإلا و

ل دقف  )4(ةراجتلا
ّ
  ة ّيصوصخ شانم و ينبلا نوناقلا  تقمب  كونبلا تاباسح   و بقارم  يزكرملا كنبلا ف 

  مئاوقلا  قيقدتلا ةمم  باعأ   ضرغلل   لود  عضخت ال  باعأ لباقم   )5(ةيفاضإ رراقت  ثالث  دادعإب

تا  اطبضت  لب  )6(ةونسلا ةيلاملا
ّ

  ام وو ابع لمحتي يذلا عملا  كنبلا و  تاباسا قارم  نب  ةيقاف

  .كونبلانعتاباسا بقارمةّيلالقتسا أدبم عم ضراعتي

رراقّتلا عيمج لاسرإب  تاباسا  قارم و  كونبلا  حاصفإلا   روشم مزلأ،ىرخأ ةج نم و

ةينوكلإلا ةصنملا ع ةرشابم ةفصب مرراقت عاديإ نم تاباسا قارم نكمت  ضوع  اع ةرداصلا

كمي امب
ّ

  .يزكرملاكنبلالبق نم الالغتسا ةعرس نم ن

لعتملاو)1(
ّ

لعتملاةّيلخادلا ةباقرلا دعاوقب ق
ّ

 .بارإلا لومتو لاوم ألا لسغ رطاخم  فّرصتلاب ةق
  تاسسؤملاو كونبلا ىدل ھطاش ةسرامم نم ھنامرحو ةّيباينلا ةّدملا ءانثأ امام ةرشابم نم تاباسا قارم ءافعإ ةينامإ تاوقعلا ةنل يطع يذلاو  )2(

قؤم ةفصب ةّيلاملا
ّ

.تافلاا ضع باترا دنع ةّيئا ةفصب وأ ةت
  صوصنملا صاا ررقتلا ،ةعما ةيلاملا مئاوقلا لوح ماعلا ررقتلا ،ةيلخادلا ةباقرلا ةموظنم لوح ررقتلا ،ةيدرفلا ةيلاملا مئاوقلا لوح ماعلا ررقتلا  )3(

.ةطيسولا ةيلاملا مئاوقلا لوح ررقتلا ،ةراجتلا تارشلا ةلجم نم200لصفلاب ھيلع
 .471و266نلصفلا)4(
7  لصفلاب  الع صوصنملا و  رذا ياعم ماحاو تادعتلا ةعجارم ررقت و ةيعاما تارخدملا ةمءالم لوح ررقتلا ،يزكرملا كنبلل ھجوملا ررقتلا و  )5(

 .كونبلا ع اسرامي لا ةباقرلا لامعأ هدعاسل كلذو حاصفإلا روشم نم
  تاسسؤملا تاباسح يققدم باعأ لودج ع ةقداصملاب قلعتملاو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةراجتلاو ةحايسلا رزوو ةيلاملا رزول كشملا رارقلاب ةطوبضملا  )6(

 .2016سرام01 رداصلا ةراجتلا رزوو ةيلاملا رزو رارق ارخآو ةقحاللا صوصنلاب حقنملاو ةيسوتلا دالبلاب
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  رطاا  مييقتل  )1("كاتناس" ةقيبطت ةّيدنسملا ةباقرلا لامعأ زاجن إ  دنع   يزكرملا كنبلا  دمتع و

  عض ول  كلذو ةيعونلاو ة ّيمكلا  ياعملل  اماحا  ةجرد  ع  ءانب   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ميقرت و  ةيكنبلا

  ةقيبطتلا  هذ  نّمضتتو .)ةفثكم وأ ةيداع وأ ةففخم ةباقر(  ة ّيلاملا  ةكرشلا  فنص عم مءالتي ياقر طمن

لعتت  مييقت  لوادج
ّ
 موقي  ةلويسلا رطاخمو ضرقلا رطاخمو ةيلخادلا ةباقرلاو ةمكوا ةموظنمب  ق 

بس رطاخمو قوسلا رطاخم صوصخب مييقت   لوادج  نّمضتت  نأ نود  امعتب يزكرملا كنبلا وبقارم

 .ينبلا عاطقللةّمالا رطاا نم ّدع لاو ةدئافلا

 دادعإب يزكرملا كنبلا مقي مل ،ةلئسألا نم  مالا ددعلا و مييقتلا تالاجم د ّدع نم مغرلا و

كنبلا قارم لبق نم اؤارجإ بجاولا ةيباقرلا تاصوحفلاو لامعألا فلتخم نّمضتي مع يارجإ ليلد

  بّجوتي  لا قئاثولا ديدحت  ع ةوالع  حاصفإلا روشمب الع صوصنملا قئاثولاو تايطعملا ع يزكرملا

كمي  امب  ةروذملا مييقتلا لوادجب  ةنّمضملا ةلئسألا ع  ھتباجإ  دنع بقارملا  لبق نم  ال الغتسا
ّ

  نم ن

 .مييقتلا تايلمع ةدوج زّزع نأ ھنأش نميذلا ونبقارملا فلتخم نب ةزجنملا ةباقرلا ةّينم ديحوت

لعتملا رطاا صوصخو
ّ

ھتباقر  يزكرملا كنبلا دمتع  ،بارإلالومتولاومألالسغ ةق

تفشك  دقو .حاصفإلا  روشم ھيضتقي  امل اقبط  ةّيلاملا تاسسؤملاو كونبلل  ھ ّجوي  نايتسا  ع ةّصاخ

ال  نايتسالا اذ ةنّمضملا تاباجإلا ّنأ  كونب  ةعرأ  صوصخب   يزكرملا كنبلل ياديملا دّقفتلا رراقت

لعتت  ةّيلعف  تايعضو  نّمضتت
ّ

حراصتلا لاج آل و لاوم ألا  ديمجت  تا رارق ذيفنت لاج آل  اماحا مدع ق

لبق نم ةف ّنصم قطانم  نوميقي صاأ عم لماعتلا  دنع  ةيفاضإ بادت  اذاختا مدعو ةشلاب

  .ءافراعيمجتافلم نيحتب امايقمدعع ةوالع)2(املا لمعلا ةعومجم

  نم ياثلا لصفلا تايضتقمل اقبطو  ،ةّيمومعلا كونبلا ع ةيصوصا ھتباقر راطإ و

وتي  ،2015  ةنسل  31  ددع  )3( نوناقلا
ّ

ةباقرلا لامعأ لوح  ررقت ميدقت  ،رشأ ةّتس ّل  يزكرملا كنبلا 

الإ  .بعشلا  باّون سلجم  إ  كونبلا  هذ  ةّيفرصملا
ّ
  رراقّتلا هذ دادعإ ةّرودب دّيقتي مل يزكرملا كنبلا   ّنأ   

وت  ثيح اقيبطت لاجمو
ّ

طغ ةونس رراقت  4  دادعإ 
ّ

  لامعأ ناونع كلذو  نتسادس  ام ررقت ّل ي

وم  إ  اؤارجإ ّمت  لا ةّيفرصملا ةباقّرلا
ّ

شلاو ناسإلا كنب ىوتسم ع  2019  ةنس 
ّ

ةّيسوتلا ةكر

نأ املع  .كنبلل
ّ

  حيقنتلا رثإ ع كلذو الفلا طولا كنبلا صوصخب ھيلإ راشملا ررقتلا دادعإ متي مل ھ

 .كنبلا اذع تايضتقملا سفن ب يذلا2018ةنسل36ددع نوناقلاب دراولا

)1(" SYNTEC":Système de Notation Tunisien des Etablissements de Créditضرقلا تاسّسؤم ميقل ةّيسوتلا ةموظنملا .
)2(GAFI
لعتملا)3(

ّ
  .2018ةنسل36ددع نوناقلاب ھمامتو ھحيقنت ّمت امك كنبلل ةّيسوتلا ةكرشلاو ناسالا كنبل ةّيلاملا سسألا ميعدتب ق
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  ةعاجن  نامضل تانايبلا لابقتسا ةّصنمب ةصقانلا فئاظولا لامكتسا إ يزكرملا كنبلا دو

  تاباسا قارم ءادأ مييقتب  ةّصاا ياعملا عضو و  ھيبقارم فرط نم رطاا فلتخم مييقت ةيلمع

طخم  نمض الع صوصنملاو
ّ

كمي امب  2020-2015  ةفلل  لامعألا ط
ّ

كأتلا نم ھن
ّ

  مدّيقت ىدم نم د

كذملاو روشملاب الإ  راشملا ةّيميظنتلا طورشلاب الع صوصنملا تايانعلاب
ّ

  عرسلا و  ركذلا يفنآ ةر

كذملا ةعجارمب
ّ

لعتملا ةر
ّ

  مرراقت عاديإ نم  ميكمت ع ةوالع  ملبق نم اماحا بجاولا تايانعلاب ةق

.ةّصنملاع ةرشابم ةفصب

  ّن إف  بارإلا لومتو لاومألا لسغ رطاخم  فرصتلا  لاجم   نايتسالا ةيلآ  ميعدت فدو

فد ةمزاللا  تابثإلا  قئاثوب  نايتسالا ع تاباجإلا ميعدتب  كونبلا ةبلاطم  إ وعدم  يزكرملا كنبلا

ا ّيقادصم نم دكأتلا

  ةّيناديملا  ةباقرلا-ب

 ةمكوا  ةموظنم  ةعاجن  نم  دكأتلا  إ  ةصاخ  فد  ةيناديم  ةباقر   يزكرملا  كنبلا   يرجي

   ةيعضولا  ةمالس  نمو  بارإلا لومتو لاومألا لسغ   رطاخم    فرصتلا  ةموظنمو  ةّيلخادلا ةباقرلاو

.ةيلاملا

(  2017   سرام  10  خراتب  ةرداص  )1(تاءارجإ  ةركذم  ع  ياديملا  دقفتلا  تامم  ةجمرب  دمتع و

   ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ميقرت  ماظن  ع  دامتعالاب  رطاا  ساسأ  ع  مئاقلا  نملا  ع  )ةركذملا ي ام

.اةقلعتملا  رطاا حمالمبسحكونبلا نم فنصللارودوةباقرلاةيعوند ّدحييذلا و)كاتناس(

الإ
ّ

نأ 
ّ

 ةّيمأ  تاذ  كونب  4  صوصخب د ّقفت   ةمم   ّيأ   ةجمرب  2019-2015  ةفلا  لالخ متت مل ھ

  بوجو ع تّصن  ةركذملا ّنأ نم مغّرلاب  2017  ةنس  وم    5و  4  ميقرت  ع   الّصحت  )3(نكنب  و  )2(ةيماظن

  نم فنصلا اذل  ةبسلاب لقألا   ع  نتس  ل  ةّرم  ةيصوصخ  وأ  ةلماش  ياديم  دّقفت  ةمم ةجمرب

 .)1(كونبلا

              2018  ةنسل  ياديملا  دقفتلل يونسلا  جمانلا  دادعإ ةبسانمب يزكرملا كنبلا دمتعاو

وم و  2015  ةنس  وم   اوتلا ع  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل  ةدنسملا  تاميقلا ع  2019  ةنسلو
ّ

  

 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلامييقت ةّينمبةقلعتملاو)1(
  10   كأ   ةرمتسملا ةباقرلا ةرادإ لبق نم افيصت ّمت لاو  2016  ةنسل  48  ددع ينبلا نوناقلا نم  69  لصفلا افّرع امك ةيماظنلا ةيمألا تاذ كونبلا  )2(

  كونبلل ودلا داحتالاو ناسإلا كنب و ودلا يرعلا سوت كنو وتلا كنبلاو يراجتلا كنبلاو كونبلل ةيسوتلا ةكرشلاو الفلا طولا كنبلا  و  كونب

.سوتل يرعلا كنبلاونامألا كنو ةراجتلاو ةعانصلل ينبلا داحتالاو
. يزكرملا كنبلا لبق نم الع فوقولا ّمت لا تالالخالا دّدع ةجين ةّئس ةّيعضو  تع لاوكونبلل5و4ميقرتدانسإ متي)3(
 .5وأ4س ميقرت ع تلّصحت كونب وأ ةّيماظن كونب))1(
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كذ ملا  تقت  نح   2017  ةنس
ّ

ميقرت   إ  دانسا   ةن ّيعم  ةنسل  ياديملا  د ّقفتلا  تامم   ةجمرب  متت  نأب  ةر 

.اقبسلاةنسلل)كاتنا س(ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا

نأ إ كلذ يزكرملا كنبلا عجرأ دقو
ّ

ئدابملا ساسأ ع د ّقفت جمانرب ةرولب  إ ھيعس نم مغرلاب ھ

نع اذخأ بلطتت عاطقلا اشع لا تادجتسملاو ةرشلا دراوملا ةيدودحم نأ الإ ةركذملا  ا ّرقأ لا

.جمانلا اذ ةرولبل ةنس ل  رابتعالا

   %  75  دودح  2019-2015  ةفلا  لالخ  ةجمملا  ياديملا  دقفتلا  تامم  زاجنإ  ةبس  زواجتت ملو

 تامملل عفترملا  ددعلا   إ  ساسألاب  كلذ  دوعو  .ةّمم  13  ام  زجني  مل  ةّمم  52  جمملا  ددعلا  غلب  ثيح

 .ة ّمم  40  تغلب  لا و  ةفلا سفن لالخ   يزكرملا  كنبلا  ظفاحم  لبق نم  ةيضرع  ةفصب  الط  ّمت  لا

لعو
ّ

ةيلعفلا  ةدئافلا  ةبسو  كونب  6  صوصخب  ةلويسلا  رطاخمب  اساسأ ةزجنملا غ تاّمملا  تق

 إ ةّيعضولا هذ تّدأو  .2016  ةنسو  2015  ةنس لالخ اوتلا ع اجمرب  ت ّمت كونب  3  صوصخب

لع مام زاجنإ  ةلصاومل كلذو  2019  ةنس  ناونع  نتباقر  نّتمم  ةجمرب  ع  راصتقالا
ّ

تاونس تق

.ةقباس

طغ مل ،2019  -2015  ةفل ل  ةجمملا دّقفتلا مام  عيمج  ذيفنت مدع ع  ةوالعو
ّ
 ةجملا   

   هذل  ةغلابلا  ةيمألا   نم  مغرلاب   قوسلا  رطاخمو  ةيليغشلا  رطاا  رارغ  ع ةباقرلا  نيدايم  عيمج

لالخ   تاّمم  4  ع  ترصتقا  لاو  ةلماشلا  تامملا  ددع   صقن   ّلظ    ةصاخ  رصملا  عاطقلا    رطاا

لع ةدحاو  ةمم ىوس ةجمرب متت مل امك   .ةفلا  سفن
ّ

كلذو  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ةمكوح  لاجم ب تق

.كونبلا  ةيبلغألةبسلابلاااذلدنسملاميقلايدتنممغرلاب

كذملا  تّصن نلو
ّ

  راعشإ خراتو ررقتلا نم ءانالا خرات نب ةلصافلا ةفلا ىّدعتت ال ّنأ ع  ةر 

تا عمزملا تاءارجإلا ديدحت بلط و  تاظحالملاب ةّينعملا كونبلا
ّ
الإ ،اموي  30  تالالخ إلا هذ حالصإل اذاخ 

ّ
ّنأ   

  4صوصخب  ارش15  و رشأ  6  نب ام ةفلا هذ تحوارت ثيح  لاجآلا  هذ  امئاد  دّيقتي مل يزكرملا كنبلا

لع كونب
ّ

دّقفتلا تاّمم  صوصخب نأشلا كلذكو  .ضرقلا رطاخم لاجم  ياديم دّقفت ةّمم ا  تق

لعتملا ياديملا
ّ

.نتسلا ةفلاهذتزواجت ثيح كونب5تلمش لاو ةّيلعفلا ةدئافلا ةبسب ةق

  جمالا  طبضل  "كاتناس"  ةموظنم نم جرختسملا ميقلا دامتعا إ يزكرملا كنبلا دو

   مام   ىودجو  ةعاجن نمضي امب كونبلا اجاوت لا رطاا ةجرد رابتعالا نع ذخأت  دّقفتلل  ة ّونسلا

  نب بسانتلا قيقحت  ع  لمعلا لالخ  نم  ةّصاخ  ةباقرلل يونسلا جمانلا لامكتسا و  ياديملا  دّقفتلا

  دّيقتلا ع ةوالع  ةّيضرعلا  ةيصوصا ماملاو ةّيناديملا ةباقرلل ةّونسلا  ةجملا  نمض جردنت لا ماملا

كذمب ةنّمضملا ةباقرلا ةّرودب
ّ

.ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلامييقتةّينمبةقلعتملا تاءارجإلا ةر
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III-تاوقعلا  طيلس

  كونبلا  ع تاوقعلا طيلس ةيحالص  )1( يزكرملا كنبلا ظفا ينبلا نوناقلا دنسأ

لعتملا كلت ةّصاخ ھتايحالص نمض  جردنت تافلاخم بكترت لا  ةيلاملا تاسسؤملاو
ّ

ياعم ماحا مدع ةق

  سفن  دنسأ امك .بارإلا  لومتو لاومألا لسغ ةحفامو ةّيلخادلا ةباقرلاو ةمكوا دعاوقو رذا

حرصتلا وأ ءافخ إلا دّمعتت لا كونبلا ع ةّصاخ  تاوقعلا طيلس ةّيحالص  )2(تاوقعلا  ةنل  نوناقلا

  ءادأ   مصقت دنع  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  تاباسح قارم عو يزكرملا كنبلل تايطعمب ئطاا

.مدع ةطونملا ماملا

كم و
ّ

  ةزجنملا  ياديملا دّقفتلا رراقت  و  "كاتناس" ةقيبطت تاجرخمو حاصفإلا ةموظنم صحف  ن

لسملا  تاوقعلا  ةمئاق عم اراقمو   يزكرملا كنبلا لبق نم
ّ

  2017  يفناج   نب ةّدتمملا  ةفلا لالخ  ةط

لالخ ةبكترم  تافلاخم صوصخب تاوقعل يزكرملا كنبلا طيلس مدع ع فوقولا نم  2019  روتكأ و

لع ةفلا سفن
ّ

  ةباقرلا  دعاوق ةفلاخم و  يرودلا حاصفإلا قئاثو عاديإ نع عانتمالا وأ خأتلاب اساسأ تق

  ياعم ماحا مدع ع ةوالع  بارإلا  لومتو لاومألا لسغ رطاخم  فّرصتلاو ةمكواو ةيلخادلا

.ةّيكنبلا طورشلاوةّيمكلا رذا

يرودلا حاصفإلا قئاثو عاديإ نع عانتمالا وأ خأتلا-1

رشأ  3  دودح   ةّرودلا قئاثولا  عاديإ    كونبلا   خأت تالا ةبسلاب  حاصفإلا روشم  ّصن

  لصفلاب ھيلع صوصنم و امك خأت موي ّل  ع  رانيد  200  اردق ةّيلام ةمارغ ابكترم  ةبقاعم ع،

الإ  .ينبلا نوناقلا نم  181
ّ
  مل لا كونبلا  هاجت  ةبجوتسملا  تامارغلا طيلسب مقي مل  يزكرملا كنبلا   ّنأ   

خأت وأ لاسرإب مقت
ّ

لعتملاو  ركذلا فنآ  حاصفإلا روشم  بسح ةبجوتسملا  قئاثولا لاسرإ  تر
ّ

ةفلاب ةق

وم  نب  ةدتمملا
ّ
ومو  2018  ناوج   

ّ
22  خراتب  )1(ديحو ةوقع رارق رادصإ  ءانتساب كلذو  2019  متس  

خأت  انب  20صوصخب  ةمكا تاريدقت بسح  اياطل ما غلبملا زان  دقو  .2019  ةيلوج
ّ

   ت ر 

.د.م8,642رشأ3زواجتت مل ةفلةّرودلا اقئاثو عاديإ

خأت  ةف تزواجت لا قئاثولا إ  ةبسلاب اّمأ
ّ

 حاصفإلا  روشم  اتعا  دقف  ،رشأ  3  الاسرإ ر

لعتملاو ينبلا نوناقلا نم  169  لصفلاب الع صوصنملا تافلاا نمض نم
ّ

  ةباقّرلا تاءارجإ ليسب ةق

 .2016ةنسل48ددع نوناقلا نم170و169لصفلا)1(
 .2016ةنسل48ددع نوناقلا نم172لصفلا)2(
خأت)1(

ّ
 .2019لرفأ رشل ةلويسلا رشؤمب حرصتلا  كنبر 
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لا و ينبلا نوناقلا نم  170  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا  ةلئاط تحت العجي ام و و كونبلا ع

حيضوت نود يزكرملا كنبلا ّدر نمض هديكأت ّمت امككلذويزكرملا كنبلا ظفا ةريدقتلا ةطلسللعضخت

وم دودح  إ
ّ
  6  قاف صوصا اذ  لّملا خأتلا ّنأ نم  مغرلاب  ااسحا ةيفيك  2019  مسد  

.رشأ3خأتـلا مايأ ددعاصوصخب زواجتت مل لا تالااصوصخب لّملا خأتلا فاعضأ

ةبجوتسملا ةوقعلا غلبم باسحا ةّيفيك رشو حيضوت   عارسإلا  إ  يزكرملا كنبلا دو

خأتلاصوصخب
ّ

.رشأ3زواجتت ةفب قئاثولا لاسرإ ر

لعتملا دعاوقلا ةفلاخم-2
ّ

 ةيلخادلا ةباقرلاو  ةمكواب   ةق

  ع كونبلل ةيلخادلا ةباقرلاو ةمكوا موظنم ع ةّيدنسملا ھتباقر    يزكرملا  كنبلا  دنس

  ةّيلخادلا ةباقرلا رراقتو تاباسا قارم رراقت رارغ ع كونبلا لبق نم ةلسرملا قئاثولا صحف

قارم لبق نم ادادعإ ّمتي مييقت لواد اقفو  اددع  كنب ّلل دنس و ةرادإلا سلجم  تاسلج رضاحمو

ظنملا ةّيلخادلا ةباقرلاو ةمكوا دعاوقب  امالا ىدمل اعبت كلذو يزكرملا كنبلا
ّ

ينبلا نوناقلاب ةم

.ضرغلا  ةرداصلا شانملاو

كمو
ّ

  نم   انب  18  ماحا مدع  ع فوقولا نم ةمكواب ةقلعتملا مييقتلا لوادج  رظنلا ن

  49و   %  4  نب  دعاوقلا هذل ةباجتسالا مدع  ةبس تحوارت ثيح ةمكوا دعاوق  ّلل  )2(انب  19  عومجم

طغ  ال  كلذ نم  .2018  ةنس لالخ  %
ّ
  لخاد ةراثملا تاشاقنلا   ّل  كونب  5  ةرادإ  سلجم تاسلج رضاحم ي 

 ّلب  ّملي ال  كونب5  ةرادإ  سلجم ّنأ امك ھلبق  نم اعاتم عقيس  لا تاءارجإلاو  ةذختملا تارارقلاو  سلا

كحت تاّيلآو  ةباقر  ادل دجوي الو ةس ّسؤملا ھجاوت لا ةلمتا رطاا
ّ

 تلصاوت و  .رطاا  هذ   م

  كونب  5  ةرادإ  سل  ةاو ةسايس  بايغ  رارغ ع  2018  إ  2016  نم ةفلا لالخ تالالخ إلا ضع

.ةيلاملا ةبالصلاورطاا مكحتلاو ھطاش روطتإفد

   %  24  ةيلخادلا  ةباقرلا ةموظنم تامزلتسمل  )1(انب  19  ةباجتسا مدعل ةّماعلا ةبسلا تغل و

 ّنأ  كلذ نم .%  58  إ  %  2  نم ةّينوناقلا تايضتقملل ةباجتسالا مدع ةبس  تتوافتو  .2018  ةنس  لالخ

لعتملا  ةيسجوللاو ةرشلا دراوملا  صقن نم   وش  انب  12
ّ

  م عم امت ي  ال امب ةرودلا ةباقرلاب  ةق

فوتي ال و ةيلخادلا   ةباقرلل  تاءارجإ  ليلد  انب  11  كلتمي ال و  .ھطاشو كنبلا
ّ

  تاءارجإ  كونب  10  ىدل ر

فوتم)2(
ّ

لعتملا مييقتلا لودج ىوتسم  اصوصخب تايطعم ةر
ّ

 .ةمكوابق
فوتم)1(

ّ
لعتملا مييقتلا لودج ىوتسم  اصوصخب تايطعم ةر

ّ
 .ةّيلخادلا ةباقرلاب ق
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ةمالسلل يرود مييقتب كونب  7  موقت ال و  طاش رارمتسا طط  كونب  8  رقتفتو  ة ّرمتسملا  ةباقرلل ةن ّنقم

 .ةيتامولعملا

لصاوتو  ةّيلخادلا ةباقّرلاو ةمكوا ىوتسم     هالعأ  الإ  راشملا تالالخ إلا دّدع   نم مغّرلاو

4  نب حوارت تالاا هذ  ائّس  كونبلا  ضع  ميقرت تلعج لاو  2018-2016  ةفلا  لالخ ام ضعبلا

لس مل  ،ةروذملا  ةفلا لالخ  5و
ّ

ةنس لالخ ديحو كنب ءانتساب ضرغلا  ةوقع يأ  يزكرملا كنبلا  ط

نأو املع .2018
ّ

  ةّصاخ  ينبلا نوناقلا نمض لاا اذ   تاوقع طيلس ع ةحارص صيصنتلا ّمت ھ

كذمل يزكرملا كنبلا  رادصإ عم
ّ

  .اياطا غلبم باسحا ةقرط ّوت)2(ةّيلخاد ةر

ةباقرلا دعاوقو ةمكوا دعاوقل كونبلا ماحا مييقت لوادج  تاجرخم ع  دامتعالاو

  31و2017مسد31خراتب اروطخ ةجرد بسح كونبلا ىدل ةلملا تالالخإلا ددعوةّيلخادلا

  2017  نس ناونع ةمكا  تاريدقت بسح ،  كنب  19  ع ةفظوملا غ  اياطا  تغلب  ،2018   مسد

.د.م63,195و د.م59,930اعابت زاني ام،2018و

لعتملا دعاوقلا ةفلاخم-3
ّ

  لومتو  لاومألا  لسغ رطاخم  فّرصتلاب ةق

بارإلا

كم
ّ

  2018و  2017  نسل  بارإلا لومتو  لاومألا لسغ ةحفامب  ّصاا نايتسالا صحف ن

   ةّييتلا و  ةّينوناقلا  تايضتقملاب كونبلا مالا مدع ةنياعم نم "كاتناس"  ةموظنم  نم جرختسملاو

  لماع ةسايس عضو  ةرادإلا سلجم طارخناب ةقلعتملا تابلطتملا كونب  9  محت مل  ثيح  .ضرغلا

تالوحتلا صوصخب ةبجاولا ةيانعلا تاءارجإ كونب  3  محت مل و  .ددا ءافرا عم ةسسؤملا

فوت  مدع ع ةوالع  لاومألل ةينوكلالا
ّ

كمت  ادل  تامولعم ةمظنأ  ر
ّ

ةييتلا تابلطتملل ةباجتسالا  نم ن

  كونب  3  مكحت مل  امك  .2017  ةنسل  8  ددع يزكرملا كنبلا روشم  ھيلع صن ام فالخب لاا  ةينوناقلاو

  ةيلام دراوم كونب  5  صّصخت مل و  لاومألا لسغ رطاخم  فّرصتلا  ة ّصتا ةرشلا  ا دراوم  عزوت

 .بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفام ةموظنم كل

   لاومألا لسغ تايلمع  الالغتسال ةضرع  ةروذملا  كونبلا لعجت  نأ صئاقنلا هذ نأش نمو

ةينوناقلا تايضتقملاب  لمالا  مالالا  نامضل  الع  ةباقرلا فيثكت  يزكرملا كنبلا نم  دتس  ام و و

 .بارإلا لومتو لاومألا لسغ رطاخم  فرصتلابةقلعتملا ةييتلاو

ةمكواتاّيلآب ةقلعتملا ةييتلاو ةينوناقلا تابجاولا ةفلاخم ناونع اياطا باسحا ةيفيكب ةقلعتملاو2017مسد28 ةرداصلا ةيلخادلا ةركذملا)2(

.بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامو ةيلخادلا ةباقرلاو
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اذ  ةوقع يأ  طيلس   ّلوتي مل  ، يزكرملا كنبلا   ّنإف هالعأ الإ راشملا تالالخإلا  نم مغرلاو

لوت دقو .نأشلا
ّ

ةّركذملل اقفو  كونبلا  هذ  ع ةفظوملا غ  اياطا  غلبم  ريدقت    ع دامتعالاب  ةمك ا  ت

باسحب  ةعّزوم د.م  47,8  زاني ام  انب  19  صوصخب  تاوقعلا ةلمج  غلبتل  افنآ ةروذملا ةّيلخادلا

  .2018ةنس ناونع د.م23,342و2017ةنس ناونع د.م24,417

   ھيلع ّصنت امك   دوعلا ةروص   اميق   فعاضتت  نأ نكمي اياطا  هذ  ّنأ  إ  ةراشإلا  ردجتو

.2016ةنسل48ددع نوناقلا  نم  170لصفلا)1(تايضتقم

  ءالدإلاب  تماق كونب  3  ّنأ نّبت  ياديملا دّقفتلا رراقت  صحف لالخ نمو ،ىرخأ ةج نمو

   بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامب  ّصاا نايتسالاب ةنّمضملا ةلئسألا  ضع  ع  ةطولغم  تاباجإب

نأ الإ .ينبلا نوناقلا  نم173لصفلاب  الع  صوصنملا  تاوقعلل ةضرع العجي امّم
ّ

وم او ھ
ّ

   ةنس  

  ىدم    ّتبلاب ةّصتا تاوقعلا ةن راظنأ ع  )2(ظفاا لبق نم تافلاا  هذ  ةلاحإ متت مل  2019

فوت
ّ

.دّمعتلا نكر ر

نأ  يزكرملا كنبلا دافأ دقو
ّ

رصملا عرشلل تافلاا  نارأ قيقدت دزم ع لمعلا   ّمتس  ھ

  ةلأسملا هذ حيضوتو تكملا وأ ياديملا د ّقفتلا ىوتسم ع ةئطاخ تامولعمب  دمعتملا ءالدإلا امض نمو

.ةينوناقلا اصملا عم قيستلاب كلذو ةباقرلا انم راطإ 

لس مل  امك
ّ

دقفتلا  رراقت تفشك كونب  5  صوصخب ةّييدأت تاوقع يأ يزكرملا كنبلا  ط

  لاجم  تافلاا نم ديدعل  2019  ةنس إ  2017  ةنس نم ةّدتمملا  ةفلا لالخ  اأش ةارا  ياديملا

لع لاو  بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفام
ّ

هاجت  ةمزاللا  ةيانعلا   بادت ذاختا  مدع  اساسأ تق

  مدعو   ةيلاعلا  رطاا   يوذ  ءافرا  صوصخبةددشملا  ة ظ قيلا   بادت  قيبطت مدعو  ،نميقملا   غ  ءافرا

.لاومألالسغرطاخمةرادإلةيلخادلاةباقرلا ماظنلقيقدتة ّمميأب مايقلا

 فّرصتلا لاجم  ةّينوناقلا تابجاولاب ةّيلاملا تاسسؤملاو كونبلا مالا دزم نامض فدو

  الع صوصنملا تاوقعلا ليعفت إ  إ وعدم يزكرملا كنبلا ّنإف  ،بارإلا  لومتو لاومألا لسغ رطاخم

طملا عوضوم ةوقعلا فعاضي نأ يزكرملا كنبلا ظفا نكمي ةفلاا سفن باترال دوعلا ةروص و ھنأ ع صنت لاو  )4  و  3  ةرقف(  170  لصفلا)1(
ّ
ة 

رودص خراتل اوملا ماعلا لالخ وألا ةفلاخملل ةلثامم ةفلاخم باترا نوناقلا اذ عم ع ادوع تعو  .تاوقعلا ةنل الاحإ وأ لصفلا اذ نم ةيناثلا

 .ةوقعلاب يزكرملا كنبلا ظفاحم رارق
.ينبلا نوناقلا نم178لصفلا ھيضتقي امل اقبط)2(
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  رايعملل ةقباطملا ةداش ع لوصا  جمانرب   طارخن الل  اعي ع ةوالع ةفلاا كونبلا ع انوناق

.)1()30000 لاومألا لسغ ةحفام(ودلا

لعتملا  تافلاا-4
ّ

ةيّمكلا   رذا ياعم ماحا  مدع ةق

  هاجت تاوقع  طيلس  يزكرملا كنبلا   لوتي مل  ،ةّيمكلا رذا ياعمل كونبلا ماحا صوصخب

لعتملا تارشؤملا محت مل لا كونبلا نم ددع
ّ

كرتو لاملا سأر ةيافكو ةلويسلاب  ةق
ّ

ثيح  رطاا عزوتو    ز

تا
ّ

ش ؤم محت مل كونب  3  هاجت تاوقع طيلس مدع  
ّ

رشأ  5  نب  تحوارت ةفل   يرشلا ةلويسلا ر

   ةبجوتسملا اياطا  تغلو  .2019   متس  إ  2018   يفناج  رش  نم  ةّدتمملا ةفلا  لالخ  ارش  11و

.د.أ605اوحةفلااةثالثلاكونبلا ع اطيلس متي مل لاوةّيفرصملا ةباقرلا ةقيبطتب ةن ّمضملا

   )3(لاملا  سأر ةيافكل ةيدعاقلا ةبسلاو  )2(لاملا  سأر  ةيافك  رايعمل  نكنب  ماحا مدع نم مغرلا و

لعتملا
ّ

نإف  2018  ةنس ق
ّ

وم  إ  متي مل ھ
ّ

  لالغتسا لالخ نمو  .)4(ضرغلا  تاوقع  طيلس  2019  ةنس  

فوتملا  تايطعملا
ّ

   ھماحا  مدع ةجين اطيلس  بجاولا  ةوقعلا  ةميق تغلب  دقف ديحو كنبل ةبسلاب ةر

  .د.أ840غلبملاملاسأرةيافكةبسل

لعتملا   ياعملا دحأ  ّلقألا ع   انب  11  محي مل  امك
ّ

كرت  تارشؤمب ةق
ّ

شؤمو  رطاا  عزوتو  ز 
ّ

   ر 

وم  كلذو  عادولا  ع  ضورقلا
ّ

وتي  نأ نود  2018  ةنس  
ّ
ضرغلا  تاوقع  طيلس  يزكرملا كنبلا   

ومإكلذو
ّ

فوتامعدامتعالا و.2019ةنس
ّ

ةبج وتسملااياطا  غلبمةمكا ترّدق)5(تايطعمنمر

لسملا غو
ّ

.د.م  6,970اوحبكونب6صوصخبةط

 ةبجوتسملا  ةوقعلا رارق رادصإ خراتو لالخإلا  ةنياعم  خرات نب ةلصافلا ةفلا لوط  ظحولو

شؤملا  ماحا مدع  رارغ ع   وتلا يزكرملا  كنبلا لبق نم ضرغلا 
ّ

لعتملا ر
ّ

تحوارت ثيح ةلويسلاب ق

  .رشأ9و3نبخأتلا ةف

ةقرط نمو ةييتلا تابلطتملل اماحا ىدمو تادعتلا مييقت ةموظنم نم تثتلا فدو

  ضرقلا رطاخم ةبقارمل ةّيناديم دّقفت تاّمم  5زاجنإب يزكرملا كنبلا ماق  ،لاملا  سأر ةيافك ةبس باسحا

لع
ّ

كم دقو.2017ةنس لالخكونب ةسمخبتق
ّ

.صئاقنلا ضع ع فوقولا نم رراقتلا هذ صحف ن

)1("MoneyLaundering-AML 30000 pour Anti" . 
.%10نعلقتالنأبجيلاو)2(
   .%7نعلقتالنأبجيلاو)3(
 .2018ناوج5خرؤملا2018  ةنسل6 ددع يزكرملا كنبلا روشمنم55لصفلا)4(
لعتملا  ةقيبطتلاوكاتناسةقيبطت و تاباساقارمرراقت و ةونسلامييقتلارراقتبةنّمضم)5(

ّ
 .عقومتلاتارشؤمبةق
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  صاألا عم ةمملا تاّيقافتالاب ديحو كنب لبق نم يزكرملا كنبلا مالعإ مدع نّبت  كلذ نم

  نع ذخألا ىّدأ  و  .2016   ةنسل  48  ددع  )1(ينبلا نوناقلا نم  62  لصفلا  ھيضتقي امك ھب نطبترملا

   لاملا سأر ةيافك  ةبس ضافخنا إ  )2(ديحو كنب صوصخب تارخدملا نوت  لّملا صقنلل  رابتعالا

  محت مل  امك  .%10  ةغلابلاو ةّييتلا ةبسلا نم ّلقأ ىوتسم  إ يزكرملا كنبلا لبق نم ااسحا ّمت لا

.)3(  ركذلا فلاس1991ةنسل  24ددع روشملا نم2لصفلاب ھيلع صوصنملا رطاا زكرت رايعم   كونب  3

ھيضتقي امك ضرغلا  ةوقع يأ طيلس يزكرملا كنبلا  ّلوتي  مل  ،تالالخالا هذ ةّيمأ نم مغرلاو

 .1991ةنسل24ددع روشملا نم19لصفلا

لعتملا  تافلا ا-5
ّ

 ةّيكنبلا طورشلا ماحا مدع ةق

طشملا ةدئافلا بس زواجت  تع
ّ

دقع نمض ةيلما ةدئافلا ةبس ع صيصنتلا مدعو  ة

 )5(سمااو)4(ثلاثلا نلصفلا عم عةّرل ةبلاس ىرخأوةّيلامتاوقع بجوتس تافلاخم ضرقلا

  يزكرملا كنبلا لبق نم ةزجنملا ياديملا دّقفتلا رراقت  تنّمضت  ّدقو .1999  ةنسل  64  ددع نوناقلا نم

لعتملا2016  و2015ةنس لالخ
ّ

   بسب ضورقدانسإةنياعم ،كونب5صوصخبةيلعفلا ةدئافلاةبسب ةق

طشم  ةدئاف
ّ

  ةدئافلا بسل ةيلعفلا ةدئافلا بس زواجت لدعم حوارت  كلذ نم .)6(كونب  4  لبق نم  ة

  ةنسل لوألا ادسلاو  2014  ةنس نم ياثلا ادسلا لالخ  دنسم اضرق  37097  صوصخب  ةينوناقلا

لع%.1,6و %0,1  نبام  2015
ّ

.)7(ةّراجت موصخ وكالسا ضورقب ةّصاخ تق

  نم ةيلما ةيلعفلا ةدئافلا بس عضرقلا دقع نمض صيصنتلا متي مل،قايسلا سفن و

مل و  ركذلا قباس  1999  ةنسل  64  ددع نوناقلا نم ثلاثلا لصفلا  تايضتقمل افالخ كلذو كونب  3  لبق

  ةدنسملا ضورقلل ةلباقملا ةطشملا ةدئافلا بس دودحب نعفتنملا مالعإ  ةّيوجوب  )1(كونبلا عيمج دّيقتت

.2000ةنسل462ددع رمألا نم عاسلا لصفلاالع ّصنامك كلذومل

انياعم  ت ّمت لا  تافلاا ةلاحإب  يزكرملا كنبلا  مقي مل  ،صئاقنلا هذ ةنياعم نم مغرلاو

  نم  29  لصفلا  ّنأو املع  .ةّيباقرلا ةّمملا ءانا إ كلذو  ةّروما ةلاو إ  ياديملا دّقفتلا رراقت نمض

نأ ع ةحارص ّصن ةيئازا  تاءارجإلا  ةلجم
ّ

ليكو اوخي نأ نيمومعلا نفظوملاو طلسلا رئاس ع "  ھ

 ا نطبترملا صاألاو ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا نب دقع قافتا لب يزكرملا كنبلا مالعإب ةبلاطم ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ّنأ ع صنييذلا)1(
 .%  9,66دودح  د ّقفتلا ررقت نمض اريدقت مت)2(
 .ةيفاصلا ةيتاذلا لاومألا نم ٪25زواجتت نأ نكمي ال ديفتسملا سفن ع ةراا رطاا نأ ع صني يذلاو)3(
.رانيد فالآ3و500نب حوات ةّيطخ)4(
طشم ةدئاف ةبسب اضرق دنسأ نم ل طقف نتوقعلا ىدحإب وأ رانيد فالأ ةرشعو فالآ ةثالث نب حوات ةيطخو رشأ ةّتس ةّدمل نلاب بقاع)5(

ّ
،ة

 .دوعلا ةروص  ةوقعلا فعاضتو
 .2015ةنس نم لوألا ادسلاو2014  ةنس لالخ ةدنسملا ضورقلا تافلم نم ةنيع صوصخب كلذو)6(
)7(Escompte
 . يزكرملا كنبلا لبق نم ةزجنملا ياديملا دّقفتلا رراقتب ءاج ام بسح)1(
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تا  امب ةروما
ّ
رضااو تاداشرإلا عيمج ھيلإ اوي نأو مفئاظو ةرشابم ءانثأ مئارا نم مملع  لص 

."ا ةقلعتملا قاروألاو

  لا غلابملا  عاجرإ  بجوأ ركذلا فنآ  64  ددع نوناقلا نم عارلا لصفلا   ّنأ  إ  ةراشإلا ردجتو

  نم1100لصفلاب الع صوصنملا ةينوناقلا ةدئافلا ةبس فيظوت عم ضقملل بجوم نودب اضبق عقو

.اضبق خرات نم ءادتباكلذودوقعلا وتامالالاةلجم

دّقفتل ا رراقت نمض الع فوقولا ّمت لا تافلاا ةلاحإ  ع لمعلا  ةيعضولا هذ دتسو

لعتملا ةرورضلا تاءارجإلا ليعفتل  ةروما ةلاو  إ ياديملا
ّ

  الع صوصنملا تاوقعلا طيلسب ةق

طشم ةدئاف بسب ادانسإ مت لا ضورقلاب نعفتنملا نكمت ع ةوالع
ّ

عقو لا غلابملا عاجسا نم ة

.بجوم نودباعفد

قلعتملاو  2001  ةيلوج  10   خرؤملا  2001  ةنسل  65  ددع نوناقلا  نم  49  لصفلا  ّصن نلو

غلبي ةيطخب ةئطاخ تامولعمل دمعتم ءالدإ لو تامولعم ءافخإ ل  ةبقاعم ع   ضرقلا تاسسؤمب

الإ  ،ةفلاا  غلبم تارم سمخ ارادقم
ّ

  ھيدل  تح ّرص  كونب  3  هاجت ءارجإ يأ  ذخّتي مل  يزكرملا كنبلا   ّنأ  

.2015و2014نس)2(لالخةئطاخة ّيلمج ةيلعفةدئاف بسب

نأب يزكرملا كنبلا ّدرب ءاج دقو
ّ

ءافرا ءازإ ااّيعضو ةوسب كونبلا مازلإ ملسألا نم   تع ھ

  يوناقلا راطإلا بوش يذلا ضومغلا لظ  ةّصاخ ةيئازج ةينوناق تاءارجإ  لوخدلا نع اضوع

 .يتلاو

  لاا اذ  ةزجنملا ياديملا دّقفتلا رراقت تّنمضت  ،عادولا ع ةدئافلا ةبس صوصخو

 ىوصقلا ةبسلا  انب  14  محي مل   ثيح .تالالخإ  ةّدع  انب  15  صوصخب  2019  ةنسل لوألا يالثلا لالخ

  ا حّرصملا ىوصقلا بسلل  كونب  7  ماحا مدعو بلطلا تحت عادولا صوصخب  %2  ةبسـب ةدّدا

  فقسلا جراخ  ةعوفدملا دئاوفلل  ة ّيلما  ةميقلا تغلب دقو .لجأل عادولا صوصخب يزكرملا كنبلا ىدل

  نم ةلسرملا طورشلا لوادج  ّنأ امك   .د.م  13  و د.م  29  اوتلا ع امم فنص ّل ناونع  انوناق دّدا

  افالخ  ةنزخ تادنس و لجأ تاذ تاباسا صوصخب ىوصقلا  ةدئافلا بس ع ّصنت ال  كونب  4  لبق

نو    )1(ةيناثلا ھترقف  ركذلا فلاس  22  ددع روشملا نم  37لصفلا ھيضتقي امل
ّ

ع راصتقالا مت ام

 .2016و  2015ةنس لالخ يزكرملا كنبلا لبق نم ةزجنملا ياديملا دّقفتلا رراقت ھيلا ت راشأ امك)2(
  ىوص قلا ةبسلاو ايندلا ةبسلا ع صني طورش لودج قفو ھلامعتسا قالطنا لبق ام جوتنم ل صئاصخب يزكرملا كنبلا ّدمي نأ كنب ل ع بجي)1(

 اعيبط بسح ةمسقم عادولا ع ةدئافلل
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يزكرملا كنبلا ّنأ الإ  ،تالالخ إلا هذ ةنياعم نم مغرلاو  .ضوافتلل ةلباق بسلا هذ نأ ع صيصنتلا

ومإ كلذوضرغلا  ةوقع يأ طيلسّلوتي مل
ّ

 .2019  ةنس 

*

*         * 

كم نل
ّ

 عرسلا ّنأ  الإ  ،يزكرملا كنبلل ةّييتلا تاّيحالصلا ميعدت نم ينبلا نوناقلا ن

  نأ ھنأش نم ةّزاحالا ةّيلودلا ياعملا عم اماا ع صرا عم  ةّيقيبطتلا شانملا  رادصإ  لامكتسا

امك  .ةّيلاملا تاسسؤملاو كونبلل  ا رذحو  اميلس  افّرصت نمضو ة ّيفرصملا ةباقرلا ةيلمع روطت  ماس

  ةفصب اقيبطت نسح نمضي امب شانملا ضع نيحت ةّييتلا ماحألا ضع  حيضوت دزم  دتس

 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاّل لبق نم ةدّحوم

عيمج لامكتسا لالخ نم ةّصاخ حاصفإلا ةموظنم تانّوم عيمج لامكإ  ع لمعلا نأش نمو

  ةيلمع ةعاجن  نمضي نأ "كاتناس" كونبلا ميقرت ةموظنمو  ةينوكلالا تانايبلا لدابت ةموظنم  فئاظو

  .يزكرملا كنبلا قارم لبق نمرطاا فلتخم مييقت

   ّن إف نبقارملا ددع صقن   ّلظ  ةصاخ ةيناديملا ةباقرلا تايلمع ةعاجنو ةّيلومش ززع ةياغو

  ةباقر نم لاقتنالل دمتعملا ھّجوتلا راطإ   رطاا ع مئاقلا نملا سركت دزمل وعدم يزكرملا كنبلا

ةيضرع ةفصب الط متي لا ةيصوصا ماملا  دارفإ  ّنأ امك  .رطاا ع ةّيبملا ةباقرلا إ  لاثتمالا

 .بولطملا ھجولا ع يونسلادّقفتلاجمانربلامكتسا نمضي نأھنأش نمةّيصوصخ دراومب

ھيضتقت امك ةّيعونلاو ةّيمكلا رذا ياعمل  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  ماحال انامضو

تا لالخ نم  ةّييدأتلا ھتطلس ميعدت إ ّوعدم يزكرملا كنبلا ّنإف ،ةّينوناقلاو ةّييتلا صوصنلا
ّ

  ذاخ

 ءاوس الع فوقولا ّمت لا  تافلاا صوصخب ينبلا نوناقلاب  الع صوصنملا  ةّييدأتلا  تاءارجإلا

.ةبجوتسملاتاوقعلا طيلسو ةّيناديملا وأ ةّيدنسملا ةباقرلا لامعأ ةبسانمب

لسملا اياطا باسحا ةّيفيك رشو ديدحت نأش نم و
ّ

لعتملا ةّيعونلا ياعملا ةفلاخم ع ةط
ّ

ةق

رارغ ع ةّيمكلا ياعملا ضع و بارإلا لومتو لاومألا لسغ ةحفامو ةّيلخادلا ةباقرلاو ةمكواب

  هذ  باسحا ةّيفافشو ةّيعوضوم نمضي نأ مومعلل تاوقعلا تارارق رش ع ةوالع ةّيكنبلا طورشلا

  تالالخ إلا التل   يزكرملا كنبلل  يدأتلا بناا زّزع نأو ةيحان نم نفلاا ّل صوصخب تاوقعلا

لملا
ّ

.ھتمكوح ةعاجنو رصملا عاطقلا ةبالص نمضي امب ة
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 يسنوتلا  يزكرملا كنبلا   در

لمش يفرصملا عاطقلل يحالصإ راسم ءاسرإ ىلع ةريخألا ةيرشعلا لالخ يسنوتلا يزكرملا كنبلا لمع
  ىوتسم ىلع هئادأ نيسحتو داصتقالا ليومت ىلع هتردقو عاطقلا اذهل ةيلاملا ةبالصلا ميعدت نم تنكم داعبأ ةدع
  يزكرملا كنبلا فادهأ عم ايزاوت الصاوتم راسملا اذه لازي الو .ةيمومعلا كونبلا كونبلا ةلكيه ةداعإو ةمكوحلا
  .ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا لضفأ عم قباطتلا ىلإ ةيمارلا

  ةمزألا تايعادت ةهجاومو ةيلاملا هتاردق ميعدت نم يكنبلا عاطقلا نكمت ،تاحالصإلا هذه لضفبو
.ةيداصتقالا ةرودلا يف نيلخدتملا عيمج تايجاح ليومت ةلصاوم كلذ  يف امب دالبلا اهب رمت يتلا ةيحصلا

 ةيفرصملا ةباقرلل يبيترتلاو ينوناقلا راطإلاب قلعتي اميف  -1

  تابلطتملا ميعدتل ريشانم  رادصإىلع يكنبلا نوناقلا رودص ذنم يسنوتلا يزكرملا كنبلا لمع
  ءاسرإب قلعتي روشنمو ةلويسلا رطاخمب قلعتي روشنمو لاملا   سأر ةيافك ةموظنم ةعجارمب قلعتي روشنم(  ةيزارتحإلا
 .)اهريغو "عئادولا ىلع ضورقلا" ةبسن

  ةيامحو كونبلل ةيلاملا ةبالصلا زيزعت  ىلإ يمرت ةيرهوج تاليدعت جاردإب يسنوتلا يزكرملا كنبلا ماقو
  كونبلا  عاضخإو  رذحلا فرصتلا ريياعم ديدشت و  2016ةنس يف يفرصملا نوناقلا ةعجارم لالخ نم كلذ و نيعدوملا
  .رطاخملا ىلع ةينبم ةباقر ةموظنمءاسرإو ةديشر ةمكوح ةموظنمىلإ

  ديزم و يكنبلا نوناقلاب ةقلعتملا ةيبيترتلا صوصنلا لامكتسا يف هدوهج يزكرملا كنبلا لصاويو اذه
  ةردق  رابتعالا  نيعب  ذخأت  ةيجيردت ةفصب كلذو ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتلا دصق رذحلا فرصتلا دعاوق ميعدت
  ليومتو عاطقلا رارقتسا تابلطتم نيب نزاوتلا قيقحتو تاحالصإلل  ةباجتسالا  ىلع ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا
  .داصتقالا

عاطقلل ةيلاملا ةيعضولاب طبترت ثيح ةريغتم دج ةيكيمانيد  ىلإ  ريشانملا رادصإ تايولوأ عضخت امك
  .ةنهارلا ةيحصلا ةمزألل رابتعالا نيعب ذخألا ىلع ةوالع ةيلودلا ريياع ملا ىوتسم ىلع تايولوألا روطتو
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  قباطم ةيبيترتلا صوصنلا رادصإ يف  هدمتعا  يذلا هجوتلا نأ صوصخلا اذه يف يزكرملا كنبلا دكؤيو
   ءابو يشفت تايعادت ببسب ملاعلا لود نم ديدعلا يف اهقيبطت ءاجرإ مت دق  3  لزاب ريياعمف ةيبنجألا براجتلل
 .اهتابلطتمل كونبلا لاثتما ةلاحتساةجرد ىلإ يلاملا عاطقلا صوصخلاب تسم يتلا انوروك

  1999  ةنس اهرودص ذنم وكشت اهنإف ،ةّطشملا ةدئافلا ةبسنل ةيبيترتلاو ةينوناقلا ةموظنملا صخي اميفو
  .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا  نيب تاليوأتلا يف نيابتو قيبطتلا يف ةددعتم تايلاكشإ هنع جتن امم اهماكحأ يف اضومغ
  ةبسنو ةيلمجلا ةدئافلا ةبسن لدعمب ةقلعتملا ةيلاملا ريزو تارارق رشن يف رمتسملا ريخأتلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةدئاف ةبسن فيظوت رطاخمل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ضرعي )رهشأ  3  انايحأ زواجتي ريخأت( ةطشملا ةدئافلا
  امك اهيلإ راشملا ةيرهوجلا جئاتنلا ىلإ تصلخو عضولا اذه ديكأت نم ةيناديملا ةباقرلا تامهم تنّكم دقو .ةطشم
  .ةيلعفلا ةدئافلا ةبسن باستحا ةقيرط بعشتب زيمتت ةموظنملا كلت نأ تزربأ

  ةعجارمب قلعتي نوناق عورشم دادعإ ىلإ ةيلاملا ةرازوو يسنوتلا يزكرملا كنبلا تعفد لماوعلا هذه لك
ّمت ةّطشملا ةدئافلا ةبسنب ةقلعتملا ةينوناقلا   ةموظنملا   اقوفرم بعشلا باون سلجم ىدل  2017  ربمفون  23  ذنم   هعاديإ   
 .نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا دعب يزكرملا كنبلل يقيبطتلا روشنملا ةعجارم متتسو .يموكح رمأ عورشمب

عسو يف نكي مل ةيلاملا تاسسؤملاو  كونبلا ةدارإ نع جرخت يتلا اهبابسأو ةقيمعلا تالاكشإلا هذهل ارظنو
ةحلصم ةمدخ ىلع كلذ نع الدب زيكرتلا ّمت لب ،فلملا اذه ةجلاعمل ةيرجزلا ةبراقملا ىلع دامتعالا يزكرملا كنبلا
 .مهتايعضو ةيوستب ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلامازلإلالخ نم ءافرحلا

  ةباقرلا تايلآب قلعتي اميف  -2

ةلماكتم ةباقر ةموظنم ءاسرإ ىلإ ةريخألا تاونسلا يف يسنوتلا يزكرملا كنبلا ىعس  راطإلا  اذه يف
.رطاخملا ىلع ةينبم ةباقر ةموظنم ءاسرإ نم نّكم امم تاءافكلل ريوطتو يتايلمعلاو يئارجإلا اهيدعبب

  ةيفرصملا ةباقرلا نإف ،  2019-2015  ةرتفلا لالخ يناديملا دقفتلا تامهم ذيفنت ةبسنب قلعتي اميفو
  يزكرملا كنبلل يتاّذلا مازتلالا راطإ يف تاءارجإلا ةركذم اهترقأ يتلا ئدابملا ساسأ ىلع ةباقر جمانرب ايونس يسرت
  روطت عم ةرورضلاب لعافتت رطاخملا ىلع ةينبملا ةيفرصملا ةباقرلا نأ ّالإ .لاا اذه يف لمع جمانربب يسنوتلا
  .ذيفنتلا دنع ةباقرلا جمانرب ليدعت انايحأ يضتقي امم ،دالبلاب ماعلا عضولاو عاطقلا اهشيعي يتلا تادجتسملا
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ريراقت عيمج يف اهيلإ قرطتلا متي هنإف ةمكوحلا ةموظنمب قلعتي اميف هنأ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
  رطاخم ةحفاكم ةموظنمو ءافرحلل يلخادلا ميقرتلاو ضرقلا رطاخم ةموظنم مييقتب ةقلعتملا كلتك ةيناديملا ةباقرلا
 .باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ

تابساحملا ةمكحم اهيلإ تراشأ يتلا لاومألا لسغ رطاخم يف فرصتلا لاجم يف تافلاخملاب قلعتي اميفو
دقفت تامهم بجومب اهتنياعم تمت تافلاخملا هذه نأ ظحاليف ،يسنوتلا يزكرملا كنبلا دقفت ريراقت ىلإ ادانتسا
  فرصتلا ةموظنم لماك اهيف تناك يتلا ةرتفلا لالخ يأ  2018  ةنس ىلإ  2016  ةنس  نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ تزجنأ

  ةيسنوتلا ةنجللاو يسنوتلا يزكرملا كنبلا دوهج لضفبو .ةيلودلا ريياعملل اقفو حالصإلا ديق لاومألا لسغ رطاخم يف
            جورخلا نم ةيسنوتلا دالبلا  نيكمت يف مهاس امم ةموظنملا كلت نيسحت ّمت ةينعملا طلسلا ةفاكو ةيلاملا ليلاحتلل

.باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم لاجم يف ةنواعتملا ريغ لودلل ءادوسلا ةمئاقلا نم2019ةنس

 تابوقعلا طيلست صخي اميف  -3

  عبتت يف ةمئالملا أدبم ىلإ  ادانتسا  ةيلآ ةفصب تابوقعلا يزكرملا كنبلا قبطي ال أدبملا ىوتسم ىلع
  ديدع رابتعالاب ذخألا متيو .ةيبيدأتلا ةداملاو ةيئازجلا ةداملا يف تاعبتتلا مكحي ينوناق أدبم وهو تافلاخملا
  كنبلا تايصوتل  ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةباجتساو ةيلعاف ىلع ساسألاب زكريو راطإلا اذه يف تايطعملا
  سيلو اهتايلآ  ىدحإ  لاثتمالا لكشي ،رطاخملا ىلع ةين بم ةباقر يه اهفادهأو ةيفرصملا ةباقرلا نأ ملعلا عم يزكرملا
  نامضل   وأ  كنبلا ةباجتسا مدع ةروص يف ةيعدرلا تاودألا ىدحإك تابوقعلا ةيلآ لامعتسا متي ثيحب اهتيهام
 .ةيبيترتلا ةلضافملا يدافتو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا نيب لماعتلا يف ةاواسملا

  نيب لصفلا ةرورض ىلع ديكأتلا بجيف ةيلخادلا ةباقرلاو  ةمكوحلا لاجم يف تابوقعلا صخي اميفو
  نم ةادأ ىوس )كاتناس( ةموظنم ربتعت الو ةيناديملا ةباقرلا نم ةعبتملا كلتو ةيدنتسملا ةباقرلا ىدل ةعبتملا ةيجهنملا

 .ةيناديملاو ةيدنتسملا ةباقرلا تاءارجإ هجوت ىرخأ تاودأ ةلمج

  يونسلا ريرقتلا نمض اهصوصخ يف تانايب رشنب  ءافتكالاو  ةيبيدأتلا  تابوقعلا رشن مدعب قلعتي ام يف امأ
  ال يسنوتلا يكنبلا عاطقلا عقاوو يلاحلا يداصتقإلا فرظلا نأ ىري يسنوتلا يزكرملا كنبلا نإف ،ةيفرصملا ةباقرلل
  .ةيلاملا ةحاسلا رارقتسإ نم سمي نأ هنأش نم يسكع لوعفم هل نوكيس لب ،هجوتلا اذه لثم ىلع ناعجشي
  ئدابملا قفو ةيبيدأتلا تابوقعلا رشن ىلع يداصتقإلا فرظلا نسحتي املاح يسنوتلا يزكرملا كنبلا لمعيسو
  .لاا اذه يف اهب لومعملا ةينوناقلا طباوضلاو

  تاونسلا سمخلا لالخ يزكرملا كنبلا اهطلس يتلا ةيلاملا تابوقعلا غلبم مجح نإف ةراشإللو اذه
 .رانيد نويلم22قاف ،لمعلا اهب يراجلا نيناوقلل اقبط ةيسنوتلا ةلودلا ةنيزخ ةدئافل اهصالختسا مت يتلاو ةريخألا
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    ابقارموةصاا تاملا عفارشإلا

وتت
ّ

    خرؤملا  1991  ةنسل  63  ددع نوناقلل اقفو ةصاا ةيلا تاسسؤملاو لايلا 

ةقلعتملا كلذكو ةئدملاو ةيجالعلاو ةيئاقولا تامدا ميدقت،صلا ميظنتلاب قلعتملاو1991ةيلوج28

تاملا فنصت و .اناجم وأ لباقمب اودب وأ ةماقإلا عم ءاوس يفيظولا ليأتلا ةداعإو صيلاب ام

زكارم تحبصأو .ةّصاا ةّيلا تاسسؤملا نمض  ركذلا فلاس نوناقلا  نم  40  لصفلل  اقفو    ةّصاا

لعتملا و  2009  ناوج  15   خرؤملا  2009  ةنسل  1926  ددع  رمألا  تقمب  2009  ةنس ذنم مدلا ةيفصت
ّ
  ق 

لعتملا  1998  ةنسل  793  ددع رمألا  مامتو  حيقنب
ّ

تاّملا نمض فنصت ةّصاا ةّيلا  تاسسؤملاب ق

  .دّحوملا صاصتخالا تاذ

لالخ نم مّسجتت  ةّيلا ةموظنملا بلص ةيمانتمو ة ّما ةنام  ةّصاا تاملا لتحتو

  فلتخم  ةلا ةراز و لبق نم ةدنسملا ةرادإلا صيخالا ماظن نع ختلا و  ةّرا ةردابملا ءاسرإ

  عيسوتب  وأ ثادحإب قلعتي اميف اميسال طورشلا سارك ماظنب اضوعو  رظنلاب ال ةعجارلا ةطشألا

  ةيمومعلا ةلا رزو رارق تقمب كلذو ةصاخ ةي ةسسؤم لقنب  وأ تايغ لاخدإب  وأ صاصتخا

  .2007 مسد24 خرؤملا رارقلاب ممتملاو حقنملا2001يام28خراتب

املا ثادحإ قس  اعراس عاطقلااذدش،كلذل اعبتو
ّ

  103ا ددعغلب ثيح ةّصاا ت

وم إ  ا ررس  6.676  غلبت ةيلمج لاغشإ ةقا طب  تام
ّ

  ةقاط نم%24  لثمي ام وو2020  يرفيف رش 

نأب املع  ةينطولا  لاغشإلا
ّ
  ددع  غلو.طورشلا  سارك ماظنل اقفو  2001  ةنس دع اادحإ ّمت ةم48ھ 

روصقلا رم  نم  %75  اوح  بطقتس  لا و  ،2020   يرفيف وم   مدلا ةيفصتل ةصاا زكارملا

.مدلا ةيفصتلايمومعا زكرم  49لباقمازكرم117،ّداا يوللا

  169  اددع غلابلاو  يمومعلا  ھبشلاو يمومعلا عاطقلاب تاسسؤملا  ددع فرع  ،لباقملا و

  .ةفلا سفنلالخ ارارقتسا(1)رملا ءاويإلايمومعاي الكي

وأ  صيلا نمأتل مدختس لا  ةليقثلا تاجتلا كل صيخالا دانسإ قس دش دقو

لعتملا ةلا رزو رارق رودصل اعبت  (2)رملل يفيظولا ليأتلا ةداعإ  وأ  تاجالعلا
ّ
ةليقثلا تاجتلاب ق 

عاطقلا  ةلغتسملا تاجتلا  ددع غلب ثيح اعافترا ھحيقنتو ھمامتإ مت امك  2013  مسد  17  خراتب

ركذي و .يمومعلا عاطقلاب دوجوم و ام فاعضأ  3  لداع ام يأ  2020  يرفيف وم    ازاج  340  صاا

   طانغملا ننرلاب روصتلا تاجت نم  %  8 و  ا تتفت تاجت نم  %90   ّنأ  صوصا اذ 

.صاا عاطقلابةزكرمتم

. ا ةّيئافشسا ةّرسأ رفوت مدع رابتعاب ةيساسألا ةّلا زكارم ءانتساّ مت(1)
لعتملا1991ةنسل63ددع نوناقلا نم45لصفلا(2)

ّ
.ّصلا ميظنتلاب ق
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   قودنّصلا لّفكت و  .صاا عاطقلا ع  ايجردت احاتفنا ضرملا ع نمأتلا ماظن  فرعو

  ھعم ةدقاعتملا ةّصاا تاّملا لبق نم ةادسملا تامدا فراصمب ضرملا ع نمأتلا ماظن راطإ

  كلذكو  ةّيحارا تايلمعلا نم  افنص  19ـب   لفكتلا إ  ةفاضإلاب  ةيئافشسإلا ةماقإلا ناونع كلذو

  تايضتقم  ع ءانب ةيعانطصالا كلاب مدلا ةيفصتو  ةليقثلا تاجتلا لامعتساب ةيبطلا لامعألا

  لّفكتملا فراصملا عومجم  غلو  (1).2007  ناوج  11   خرؤملا  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلا

د.م  270  هردق   ام  اعابت  2019  ةنس لالخ  مدلا ةيفصت زكارمو  ةّصاا تاّملا ةدئافل  اوتلا ع  ا

.د.م139و

،ةم ّدقملا ةّيلا تامدا ةدوج نامض دصقو عاطقلا اذل ةيمانتملا ةناملا  إ رظنلاو

  ةّلا ةرازو بناج إف .نلخدتملا ديدع إ ةّصاا تاّملا ع ةباقرلاو فارشإلا ةّيلمع تدع

اميف( ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ام ّيس ال ةّيلمعلا هذ     ىرخألا ةّينفلا لايلا نم ددع ماس

  ةلاولاو )ةيلا ةلاولا ي اميف( تاجتنملل ةييبلاو ةّيلا ةباقرلل ةينطولا  ةلاولا و    )زكرملا ي

  اميف( ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا إ ةفاضإلاب )ةلاولا ي اميف( تايافنلا  فرصتلل ةينطولا

ال تدع لا ةراجتلا ةرازو كلذكو تاملاب  ھطرت لا ةيدقاعتلا ةقالعلا رابتعاب )قودنصلا ي

لا تاسرامملا لوح ّقتلاو راعسألا ةبقارم ةّيلمع
ّ

  .لاا  ةسفانملاب ة

فو ت ىدم ع فوقولاو ةّصاا تاملا ع فارشإلاو ةباقرلا ةيلمع مييقت دصقو
ّ

ق

لوت ،كلذ   نلخدتملا فلتخم
ّ

طغ ةّيمييقت ةّمم زاجنإ تابساا ةمكحم ت
ّ

  نم ةدتمملا ةفلا اساسأ ت

  ةاعملاو ةيّداملا تاّفلملا صحف إ ةفاضإ ةيباقرلا لامعألا تلمش  دقو .2020  لرفأ  رش  وم  إ  2014

  ناويدلا و ةيدلب  19  إ تايطعم بلط  ھيجوت ،افنآ ةروذملا لايلاب تانايبلا دعاوقل ةيتامولعملا

نع الضف ءابطألا ةدامعل طولا سلاو ةّلل ةّوا تاراد إلا ةفا و   ةيندملا ةيامل طولا

 .ةيمالعإللطولا زكرملا ىدل تانايبءاقيسا

لع تالالخإ ع فوقولا إ ةّمملا هذ تصلخو
ّ
   ثادحإ  دنع ةباقرلا ةيدودحمب  اساسأ تق 

ةلا ظفح ع ةباقرلا  فعضو ا ةّعشملا و  ةليقثلا تاجتلا   كرت دنعو  ةّصاا تاملا

ةباقرلا  ماحإ مدعو  تاملا هذ ةّيبطلا تامزلتسملاو ةودألا و  ةيئافشسالا تان ّفعتلا ةمواقمو

طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا   تباش صئاقن  نع الضف  ةرشلادراوملافرصتلاع

.تالماعملاةيفافشو ضرملا ع نمأتلل

لوت ةمكا ّنأ إ  ةراش إلا ردجتو
ّ
  ةلودلا ةبقارم لوح ةّيباقر ةمم زاجنإ  2005  ةنس لالخ ت 

 .ةّصاا ةّيلا تاسسؤملل

. ضرملا ع نمأتلل يدعاقلا ماظنلاراطإ  ةيلا تامداب لفكتلا بسو تاءارجو غيص طبضب قلعتملا(1)
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  تاظحالملا زربأ

ةّصاا  تاملا ثادحإ-

عضو ھقفاري مل ةصاا ةيلا   تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سارك ماظن دامتعا   ّنأ  تا

  نّبتو ةّينطولا تاجوتلاو تاولوألا رابتعالا نع ذخأت    اادحإ صوصخب ملاعملا ةاو  ةيجيتاسإل

زكرمت   ةّيعضولا هذ تماسو  .ّصلا لاا   صااو ماعلا  نعاطقلا نب ةنكمملا ةكارشلا لبس

 .دالبلل حاسلا طرشلا ع ةصاا تاملا نم90%

ةبس  ةّصاا مدلا ةيفصت    زكارم نم  %  95  نم  كأب  لاغشإلا  ةقاط لدعم زواجت  نم مغرلا و

  ةديدج زكارم ثادحإ  متي مل ، ةديدج زكارم ثادح إل بلاطم دوجوو  2019-2014  ةفلا لالخ200%

  .2013ةنس ذنماادحإ ياعم ةعجارممدعل ةجين

   إ  ءولا  و  زكارملا هذ لالغتساب ةقلعتملا سياقملا ماحا مدع  إ  ةيعضولا هذ تّدأو

    لاغشإلا  ةقاط عافترا ماس امك .ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةثلاث ةيموي ةيفصت ةصح

 فنص  وفلا دبكلا  بالا    ع    ةيئافشسالا تانفعتلا ةبس عافترا  و    ةلا ظفح فورظ ىدت

  نم  زكارملا هذ ع    ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم   ّلظ  ةّصاخ ،  2016  ةنس لالخ ةصاا  زكارملا ضعبب  ج

.ةّلا ةرازولبق

لاخدإ   و ةعسوت  لاغشأب مايقلا  ةّصاا تاّملا  ثادحإ  دنع ةباقرلا ةيدودحم  نع   ّرجناو

  ةلثم ألا عم  ةيسدنلا اميماصت قباطتت ال تام  ثع  و طورش سارك ماحا نود  الع  تايغ

اينارمع ةئيم غ قطانم لخاد تاملا نم ددع    باصتنا نع الضف ةرازولا لبق نم الع قداصملا

  .ةي تآشم كل

 ّلوتت ملو،  تايانبلا ةمالس طورش إ  لالغتسالا ح الوخد دنع  ةّم  32  بجتس مل  امك

ةيامل طولا ناويدلا لبق نم ةدنسملا  ةياقولا ةداش ديدجت صاخ مد ةيفصت زكرم  36و ةم  41

  .ةّيندملا

اف صخرملاو   ااعيسال ىوصقلا ةقاطلل  ةّم    35  تايانب ةقباطم    مدع ةنياعم تمت امك

  .2009ةنسل11ددع نوناقلا ماحأل افلاخم دع ام وو ةيندملا ةياما اصم لبق نم
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ضع  براق  خأتب ابلاغ متت لا  طاشل ا ةيادببمالعإلا  دنع ةباقرلا فعضلّ امك

طورشلل ةباجتسالا    نود لالغتسالا ح تاملا ضع  لوخد إ ى ّدأ امم  ةلما ةنس نايحألا

.ةبجوتسملا

ةينوناقلا صوصنلا   ّنس و  ةّصاا تاملا ثعبل ةينطو  ةيجيتاسإ  عضوب  ةمكا وت و

 . ثادح إلا دنع ةباقرلا ماح و لاا اذ صااو ماعلا عاطقلا نب ةكارشلل ةمعادلا

  ةعشملا تاجتلاو ةليقثلا  ةيبطلا  تاجتلا ع ةباقرلا-

  صاا عاطقلا ةدئافل ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا طبض سياقم رارقتسا  مدع  تا

ةنس    ةلا رزو رارق  رادصإ نع    الضف     تايجاا  هذ فارشسا       ةّيلا ةطراا ةيدودحمو

سلجملل ةيوجولا ةراشسالا ع ھضرع نودو  ةليقثلا تاجتلا ياعمو سياقم طبضب قلعتملا2016

تاجتلا لالغتسا صيخارت  دانسإ  قس عافترا  ماس امم ،ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا

.ازاج47روذملارارقلارادصإذنم ةدنسملا صيخالا ددع غلب ثيح ةليقثلا

تاا نب ةليقثلا تاجتلا عزوت  نيابت  دوجو ل  ةيلودلا  تارشؤملا زواجت ع ةوالعو

صاا وأ  ماعلا عاطقلاب ءاوس ةيلخادلا قطانملا نم ددع راقتفا لباقم حاسلا طرشلاب  الغأ زكرمتو

تتفتل ةلآ بايغ و تايالو عبس طانغملا ن نرلاب روصتلا تالآ رفوت مدع رارغ ع ةليقثلا تاجتلل

  يطا لملا يزا يرغلا بوناو طسولاو لامشلا تاج نم ل راقتفاو  ةيالو14  ب ا

.ناضمولاب روصتلاو

  صئاقنلا ديدع ةليقث ةّيبط تاجت لالغتساو بيكرتو ءانتقا صيخارت دانسإ  ةيلمع تباشو

  لوصا نود مد ةيفصت ةلآ  698  لالغتساب    ةصاا  مدلا ةيفصت  زكارملا نم%73  مايق  لّ      ثيح

  زواجت ثيح امدق مغر ةينفلا ةبقارملل هايملا ةاعم تازكرم عاضخإ  نودو ةبجوتسملا صيخالا ع

  .ةنس20نم كأ نايحألا ضع ارمع

ةيئا صيخارت  ع لوصا  تاّملا لبق نم  ةليقثلا تاجتلا لالغتسا  بجوتس  امك

الإ  ،ايحولص ءاضقنا ةلاح  اديدجتو
ّ
نا  

ّ
ةليقث تاجتل ةصاخ تاملا نم ددع    لالغتسا  لّ  ھ

  كلذكو،  د.م  5,322  تغلب ةيلمج ةميقب اصحف  6.212  زاجن و ةيئالا صيخالا ع الوصح نود

  تاصوحفلا ددع غلب دقوصيخالا ةيحولص ءاضقنا دع ةم24لبق نم تاجت لالغتسا ةلصاوم

  صيخالا  دانسإ   مت امك  .ناونعلا اذ د م  5,151  هردق غلبمب قودنصلا لّفكتو  اصحف  6.475  ةزجنملا
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  ةيئانتسا ةفصب وأ  ةوسلا ليس ع صيخارت  دانسإ  و ةبجوتسملا طورشلا ماحا نود ةيئالا

 . تاملا ضع ةدئافل ةلا رزو لبق نم

  لالغتسال ىوصقلا ددملل ةّددا ةيلودلا ياعملاب اسانتساو ةينطو ياعم بايغ ّلظ و

فاو  ةعشألاب جالعلا تاجت نم %  86  ّنأ  ظحول  ،لاا  ةليقثلا تاجتلا
ّ

يوونلا بطلا تاجت  ة

  سارفملا ةزجأ نم %69و  ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق نم  %51و   ّنأو تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت دق

قودنصلا لصاو و  .تاونس رشعلا ھلالغتسا ةدم تزواجت  ا زاج  32  ام تاونس سما ارمع زواجتي

 .2019-2013ةفلا لالخد.م19,764تغلب ةيلمج ةميقبتاجتلا هذلالغتسا ةفل ل ّمحت

،  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  53  لصفلا ماحأل افالخو ةعشملا تاجتلا إ  ةبسلاب ا ّمأ

  نم   %54  عاضخإ مدع نم ةعش ألا نم ةيامل طولا زكرملاب ةصتا ةرشلا دراوملا صقن ماس دقف

كمت ال نأ  ةّيعضولا هذ نأش نمو  .ةباقرلل ءانتقالا صيخارت
ّ

  ةعشملا تاجتلا ةدوج نم دكأتلا نم ن

  .ةيعاعشإلاةمالسلا ياعمل اقباطم ىدمو

وت امك
ّ

نم مغرلاب ةّعشم تاجتل ةقباطم دئاش  9  ةّعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ريدم 

لع تاظفحت ةزجنملا دّقفتلا رراقت نّمضت
ّ

  كاشالا مدعو ةعشألا نم ةياما ياعم ماحا مدع تق

.تاعرا سق ماظنب

  ةرودل ا ةينفلا ةباقرلل ةصاا تاملاب ةزكرملا ةعشملا تاجتلا عاضخإ  كلذك  متي ال امك

ىدم دكأتلا نم نكمت ال نأ ةيعضولا هذ نأش نم و صيخالا دانسإ راطإ  ةزجنملا ةباقرلا ءانتساب

 .ةعشألا نم ةياما ياعمل تاجتلا هذ ماحا

دانسإ ماظن ماحإب حمس امب ةينوناقلا صوصنلا ةعجارمب عرسلا ةرورضب ةمكا وتو

  لاجآلاو زاج ل كالتا ةبس طبضت  اديدجتل ةيعوضوم ياعم عضوو  ةليقثلا تاجتلا صيخارت

  لبق نم ةمزاللا ةيانعلا ةعشملا داوملاو تاجتلا ع ةباقرلا طاش ءاليإ ةرورضو  ھلامعتسال ىوصقلا

نمأت نس ةمزاللا ةرشلاو ةيداملا دراوملا فوتو ةرازولا لبق نم ھتعاتم ماحإ دزم نع الضف زكرملا

  .ھمام

ع ةباقرلا و ةيئافشسالا تانفعتلا ةمواقمو ةّلا ظفح ع ةباقرلا  -
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  ةّيبطلا تامزلتسملا

تايافنلا ةاعمو لقن ع ةباقرلا*

  ةبسلاب  %43  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا لوح ة ّماعلا ةقباطملا  مدع    بس   تغلب

  ةيفصت زكارمو تاملا ع ةرازولا ةباقر تيقو  .مدلا ةيفصت زكا رم  إ    ةبسلاب%  50و  تا ّملا إ

  تاملل   ةعاتم وأ ةباقر مام يأ ءارجإ ةلل ةوا تارادإلا ضع   ّلوتت مل ثيح ةدودحم مدلا

   . رظنلاب الةعجارلا

 مل ،ةرطخ تايافنك فنصت مدلا ةيفصت زكارم ازرفت لا تايافنلا نم  %80  نأ نم مغرلاو

كمي ال امم  ااعمو تايافنلا لقنل ال صخرم تارش عم تايقافتا ام  %57  مت
ّ

  نم تثتلا نم ن

نأ و ةصاخ تايافنلا  هذ     فرصتلا ماحإ
ّ
هذ عفر ةيدلبلا اصم تلوت تا ّملا ضع  إ  ةبسلاب ھ 

  عاديإ ةصاا  تاملا نم  %54  لوتت مل   امك . ةيداعلا تالضفلا عم ةرطخك ةفنصملا تالضفلا

  فارطألاو مئاشملا عفرل تايقافتا   ةم  99  مت  مل و  ،ةرازولا ىدل  ال صخرم تارش عم ةمم تايقافتا

  .ةيحولصلا ةينم ةودألا ةاعمل ةصتخم ةكرش عمتا يقافتاةم102و،ةروتبملا

  عفرل تايلمع يأ لي متي مل  ،ال صخرم تارش عم ةدقاعتملا تاملا صوصخ و

  مل امك.    رش  4   ا رش نم تدتما تاف لالخ  مد ةيفصت زكرمو ةّم  33  هددع امل  ةرطا تايافنلا

صيخالا ب رثإ ع ةديدج تايقافتال مد ةيفصت زكرم  و  ةم  53  ماربإ نم تثتلا ةرازولا لوتت

لالخ تاملا ىدحإ نم ةرطا تايافنلا عفر  تلصاو  اادحإ   ّنأ  ةصاخ اعم دقاعتملا تارشلا نم

 .صيخلا ب ةف

  ةاعم كلاسم ع  ةرطخ تايافن  لقنو عيمجت  تالاح    يفخت نأ تايعضولا هذ نأش نمو

.ةيلملاو ةيداعلا تايافنلا

   فرصتلا ع ةباقرلا ماحإل ةئبلا و  ةلا  ي رازو نب قيستلا ةرورضب ةمكا وتو

  ھب يراا عرشلل اقفو ةلا تاملا ع ةبجوتسملا تاوقعلا  طيلسو ةيلا ةطشألا تايافن

.لمعلا

 ةصاا تاملاب ميقعتلا ع ةباقرلا*

  ،ةيبطلا  تامزلتسملا ميقع تامدخ مظني صاخ رش راطو ةاو ةيجيتاسا بايغ نبت

  .ھلحارم فلتخم  ميقعتلاب ةقلعتملا سياقملاو ياعملل طورشلا سارك ةبكاوم مدعو

لرف أ  ةياغ إ  يزكرملا ميقعتلل تادحو ليأتو ثادحإ    ةصاا تاملا نم  %80   ّلوتت مل و
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 ذاختا ةرازولا وتت نا نود  ميقعتلا تامدخ ميظنت ةداعإل ةد ّدا  لاجآلا  ءاضقنا نم مغرلاب2020

  تاملاب  ميقعتلا لحارمو قرط صخي اميف تالالخالا    ددع   مامأ  ةصاخ   ةرورضلا بادتلاو تاءارجإلا

 .يزكرملا ميقعتلا ةموظنم دمتع مللا

  مدع لّ ثيح ،ةّصاا تاملاب ميقعتلا ةيلمع راسم ع ةباقرلا ةيدودحم تتاو

ةباقرلل ةينطولا ةلاولا تلوت لا تاملا  ّلج ىدل    تامزلتسملا ميقعتب ةقلعتملا  تالالخإلا   ةعاتم

 نايحألا ضع   تزواجت لا ةقباطملا مدع بس عافترا نم مغرلاب   امييقت تاجتنملل ةييبلاو ةيلا

80%.  

ةلا تاملا ضع نأش  ةّلا رزو لبق نم  ةرورضلا تاوقعلا طيلس  متي مل  امك

لش ام مغر  ميقعتلا ياعمب
ّ

ةلل ةوا ةرادإلا حاقاو طياو رملا ع  تانفع رطاخم نم ھ

 .تاملا ىدحإب يزكرملا ميقعتلا ةدحوو ةعاقل قولا قلغلل

ةباقرلا ليعفت دزمو ميقعتلا ةيلمعل ةيندتملا تارشؤملا ةعاتم  ةرورضب ةمكا وتو

  ع تاملا ث ةرورضلا تاءارجإلاو تارارقلا ذاختاو لاا اذ  ةصاا تاملا ع ةعاتملاو

تاملا ع نابإلا  ةبجوتسملا تاوقعلا طيلس نع الضف يزكرملا ميقعتلل تادحو  ليأتو ثادحإ

  .لمعلا ھب يراا عرشلل اقفوميقعتلا ياعمب ةلا

 ةصاا تاملاب ةلا ظفح طاش ع ةباقرلا*

تاملابيافشسالاجالعلا تادح وبةّلا ظفح طاشل يونسلا مييقتلا ءارجإ مدع نبت

  ةبسلا   ّنأ نم مغرلاب ةصاا مدلا ةيفصت زكارم ع ةرودلا ةباقرلا فعضو  2015  ةنس ذنم ةصاا

  ىودعلا رطخ عافتراو ةلا ظفح فورظ رودت  ماس  امم  %  56  زواجتت مل ا ةقباطملل ةيلما

هذ    نباصملا رملا  ةبس تغلب ثيح زكارملا  دحأب  ھلي   ّمت املثم    ج وفلا دبكلا بالاب

.%11,6دودح  ةينطو ةبس لباقم  2018ةنس  %66,7 ىودعلا

الينويجيللا ةموثرج ةبقارمل لمعلا جمانرب ماحا  ةلل ةوا تارادإلا نم ديدعلا   ّلوتت ملو

بس  ةم  15  هددع امب ليلاحتلا  جئاتن تيب نلو.    هايملا ةاعم تازكرمو ةنخاسلا هايملا تابش

عاطتقا ةداعإ   ّلوتت مل ةرازولا   ّنإف،  L/UFC  10000  تالاا ديدع  تزواجت  ةموثرا هذل  ةيلاع كرت

قوتلا نم تثتلامتي مل امك ةديدج تانيع
ّ
.ةقباطملا مدع تالاحب ةينعملاهايملاطاقن لامعتسا نع ف 

  ااوتحا تاملا ضع ىدل ليلاحتلا  تزربأ نلو ،ةراجنزلا ةفئازلا ةموثرج ةبقارمل ةبسلاب امأ

هذ ثولتلا ةبقارم ةيلمع لمش مل امك .تالاا  هذ ةعاتم  متت مل ھنإف ةروذملا ةموثرا ع
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نأ  ملعلا عم زكارم  5  ىوس مدلا ةيفصت زكارمل ةبسلاب ةموثرا
ّ

تاملا ىدحإب ةافو ةلاح لي  مت ھ

 .ةموثرا هذ نع ةجتان ةسوس ةيالوب

تاملاب ةّلا ظفح طاش مييقتل يونس لمع جمانرب دادعإ إ ةرازولا  ةمكا  وعدت و

   ةراجنزلا ةفئازلا و   الينويجيللا  موثرج ةبقارمل   يونسلا  لمعلا جمانرب  ماحا ةرورض نع الضف  ةصاا

.ةقباطملا مدع تالاح ةعاتمو

ةيبطلا تامزلتسملاو ةودألا ع ةباقرلا*

ع    ةيمسلا داوملا و  ةلديصلا ةسراممب ةقلعتملا    عراشلل  تازواجت  ةّدع  لي    نم مغرلاب

متي مل  ،اكسم تاملل لوا  ةود ألا ةمئاقب مالالا مدعو ةردا ةودألا  فّرصتلا ءوس  رارغ

  نم ددع نأش  تاوقع  طيلس ّمتي مل و  ةيباقر تامم  9  ىوس زاجنإ  2019-2015  ةفلا لالخ

لا تاملا
ّ

  .ة

  لا   ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظن    ةّصاا تاملا طارخنا   فعض ل

  نع ةمجانلا ةرركتملاو ةرطا ثداوا ديدع  متي ملو  .ةييترت  و  ةينوناق صوصن بايغ   ا كرت   ّمت

تاعفدلا ب متي مل امك    ،ةرورضلا تارابتخالا ءارجو تانيع ذخأ، تامزلتسملا  هذ    لامعتسا

 .ءاودلاو ةلديصلا ةدحو لبق نم قوسلا نم تالالخالا هذ ةينعملا

ىدم نم دكأتلل ةصاا تاملل يرود دقفت جمانرب دادعإ إ ةرازولا  ةمكا  وعدت و

إ ةمكا وعدت امك  ةيمسلا داوملا و  ةلديصلا ةسراممب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا فلت اماحا

  ميظنتل  ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظنب  ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا رادصإ  عرسلا

.ةموظنملا هذ فرصتلا ماحو

  ةرشلا دراوملا ع ةباقرلا  -

ھبشو طلا راطالاب ةقلعتملا بتالل تاملا ماحا ع  ةرازولا ةباقر  ةيدودحم تل

نع الضف  ،بادتنالا طورشل  ةيفصت  زكرمو  ةم  60  ماحا  مدع ةمكا تياع ثيح طلا

  ةفلاخم ءازج ع صيصنتلا بايغ لظ   ةّصاخ  ةلا تاملا نأش  ةذختملا تاءارجإلا  ةّيدودحم

لعتملا تالالخالل ةعاتملا فعض لي ّمت امك  .طورشلا سارك ماحأ
ّ

ددعلاو ةءافكلا سياقمب ةق

.مد ةيفصت زكرموةّم35هددع امب ةلملا نوتلاو

  ناوعألاو ءابطألل ةّيبطلا ةياما دعاوقب تاملا مالال  ةرازولا  ةعاتم  فعض نّبت  امك

  بالا ضرم دضادل نلماعلا حيقلت ديفي امب مد ةيفصت زكرمو ةم  23  لدت مل ثيح ،ا نلماعلا
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نم ةياما ةموظنم  ةصاخ ةم  38  طارخنا  مدع  لي ّمت امك    "ب" فنص وفلا دبكلا

ماحا ضرفل ةرورضلا تاءارجالا ذاختا نود ،ةيعاعش إلا ةمالسلا طورش اديقتو ةنؤملا ةعش ألا

.لاا اذ  الع ةلوما ةّينوناقلا تامالالا

  2014  نب ةحواملا ةفلا  لالخ  ةمكا تياع ،لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلل افالخ و

يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم  ةصخرب  ا عفتنم  اببط  35  مالا مدعو ةم  28ديقت مدع2020و

ءابطألا عافتنا ا ىدأ ام وو .طاشلا  اذ ةسرامم  اف صخرملا ةصاا ةملاو لمعلا مايأ ماحاب

  د .م1,529هردق غلبمب اببط  66  عافتنا ا ةفاضا .د.أ  215,870  هردق غلبمب  يوناق ھجو نود نروذملا

ةراس غ صيخارت ع ءانب ةصاخ ةم  51  ب  ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع يوناق ھجو نود

  ةم  25  ب ايبط اطاش ةسرامم ةيمومعلا ةلا ءابطأ نم اببط  12  وت نع   الضف .لوعفملا

.يوناق ھجو نودد.أ152,015هردق مجغلبمب معافتناو

تاّملاب طلا ھبشو طلا راطإلا ع ةعاتملا  ماحإب ةّلا ةرازو ةمكا  وتو

اصم  عم  قيستلا و  لمعلا ا يراا بتالاو طورشلا سارك ماحأب ديقتلا نم تثتلا دصق ةّصاا

.ايمكتلا صاا طاشلا ةسراممصوصخ  ضرملاع نمأتلل طولا قودنصلا

  تالماعملا  ةّيفافشو ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا  -

ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا*

وت دقو ،  2019  ةنس  ذنم   قودنّصلا عم ةدقاعتم مد ةيفصت  زكارمل  تا ّفلم  103  بايغ لّ
ّ

  

خدتل اعبت  2020  ةيلوج  10  خ راتب    خألا اذ
ّ

مدع ةلاح  ا اقحتسم صالخ قيلعتب  امالعإ ةمكا ل

  .الاثتما

دادعإ  2012  ةنس ذنم ةثدا صلا لاا  دامتعالاو مييقتلل ةينطولا ةئيلا  ّلوتت مل  امك

.ةّيبط تالووتربثالث ىوس

  تامدا فراصم  ديشرت ع دعاس  ةّينطو ةيجالع تالووتورب دامتعا  ةيدودحم  مامأو

ةباقن عم قيستلاب  2012  ةنس ذنم ةيدقاع تالووتورب دادعإب قودنّصلا  رداب  نلو   ةادسملا ةّيلا

الإ صاا عاطقلا ءابطأ
ّ

لعتت مل اّأ 
ّ

 .فنتلا زاا ضارمأو مدلا طغضو يركسلا ضارمأب ىوسق

،احومسملا تاّيلمعلا جراخ ةّصااتاّملاب ةادسم ةّيحارج تاّيلمع قودنّصلا لّفكتامك

تاو
ّ

نوؤشلا ةرازوب امتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةّراشسالا ةنلا راطإ  اّيئانتسا ادانسإ 
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 .د.م  6قوفت2019-2015ةفلا لالخ ةيلمج ةفلب ةّيعامتجالا

لّفكتلا تايلمع نم ّداو ةدمتعملا  ةيحارا تايلمعلا ةمئاق نيحت إ ةمكا وعدتو

.نيعامتجالا ننومضملا نب ةاواسملاو ةيفافشلا أدبم نمضي امب ةمئاقلا جراخ يانتسالا

لالخ   ّلوتي مل   قودنصلا ّنإف تاملل ةّيدعبلا ة ّيبطلا ةبقارملا تايلمع صوصخب اّمأ

الإ مايقلا2019-2015تاونسلا
ّ

 .ةّيبط لامعأ ثالثب 

تالماعملاةّيفافش*

ةصاا تاملا ع ةرود ةباقر تامم ةجمرب ةراجتلا ةرازو اصم ّلوتت مل ،ىرخأ ةج نم

ةيلا تامدا راعسأ ةبقارموتالماعملا ةازنو ةيفافش نم تثتلل  2020 يرفيف-2015  ةفلا لالخ

  ثاحبألا اصم ع ةدراولا تاياشلاو ضئارعلا ةاعم ع ارود رصتقاو .البق نم ةدمتعملا ةرتوفلاو

 .ةيداصتقالا

لوح ةراجتلاو ةلا يرازو نم لل ةعاتلا دقفتلا اصم نب قيستلا فعض  ل  امك

مدع اساسأتلثمت لاوتاملا نم ددع ةيبطلا دقفتلا تا ّممل اعبتاعفر  ّمت لا تافلاا ةعاتم

  يوناق ھجو نود ةيفاضإ غلابم ةرتوفو ةملا تاءاضفب تامداو داوملا تافرعو راعس ألا  راشإ

طشم حر  شماو فيظوتو نيسوتلا رملا عم ةنراقملاب بناجألا رملل ةطشملا ةرتوفلا نع الضف
ّ
ة 

ةود ألا ضع راعسأ  عيفلا مت امك.%300  انايحأ تغلب  لاو  ةيبطلا تامزلتسملا ضعبل ةبسلاب

  %160و%26  نب تحوارت ةينوناق غ حر شماو فيظوت  لالخ نم تاملا   ضع  فرط نم ةكوسمملا

 .طورشلا ساركب الع صوصنملا %10  نع اضوع

  نم تالماعملا ةازنو ةيفافش لاجم  ةرداصلا ةسفانملا سلجم تارارق ذيفنت ةعاتم  متي الو

 .ةولطملا ةعاجنلابةينعملا فارطألا لبق

قيستلاو  ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافش ع ةباقرلا لامعأ ميعدتب ةمكا  وتو

.لاا اذ  ةراجتلا ةرازوو ةّلا ةرازو نب

I-ةّصاا تاملا ثادحإ  
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لع تاظحالم ع فوقولا إ لاا اذ  رظنلا فأ
ّ

لوح ةاو  ةيجيتاسإ  بايغ تق

دنعو ةم عورشم ثادحإ دنع ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحمو ارغا اعز وتو ةصاا تاملا ثادحإ

 .لالغتسالا ح الوخد

ةّصاا تاملل ةيلا ةطراا-أ

ةطشألا نم ددعل ةلا ةرازو لبق نم ةدنسملا ةرادإلا صيخالا ماظن نع ختلا ّنأ تا

  ثادحإ صوصخب  ةيجيتاسإ  عضو ھقفاري مل    (2)طورشلا سارك ماظن دامتعاو  (1)ر ظنلاب ال ةعجارلا

  رامثسالا ھجوت و  د البلل ةيلا ةيمنتلا لاونمل ةّينطولا تاجوتلا  رابتعالا نع ذخأت ةصاا تا ّملا

  مل امك .لاا   صااو ماعلا نعاطقلا نب ةنكمملا ةكارشلا لبس نّبتو  ةولوألا تاذ قطانملا وحن

  صلا عاطقلاب صا ّوا نرمثسملل يانتسا  (3)يابج يمت ّيأ رامثسال ا ع عيلا ةلجم دنس

 .ةيلخادلا قطانملاب باصتنالل

  لباقم  دالبلل حاسلا طرشلا ع ةصاا تاملا نم  %90  زكرمت تا  ،كلذل اعبتو

   ثادحإل اديدج اعورشم90عومجم نم%82ّنأ امك  .رزوتو ةنايلسو نواطتو ةونمتاي الو نم لب اايغ

مسرلا ھنبي املثم ااعيسا ةقاطل اقفو حاسلا طرشلا ىوتسم ع ھثع لصاوتس تاملا هذ

:اتلا يايبلا

  ةلا ةرازو اصم لبق نم ةملسم ةرادإ صيخارت فذحب قلعتملاو  2001  يفناج  30   خرؤملا  2001  ةنسل  13  ددع   نوناقلا نم  3  لصفلا ماحأب المع  (1)

.رظنلا ال ةعجارلا ةطشألا فلتخم  ةيمومعلا
لعتملا  (2)

ّ
مسد  24   خرؤملا رارقلاب ھحيقنت ّمت امك  2001  يام  28   خرؤملا ةّلا رزو رارق تقمب ھيلع قداصمل او ةّصاا ةيلا تاسسؤملاب ق

2007. 
لعتملاو  2017لرفأ  10   خرؤـملا  2017  ةنسل  419  ددـع يموا رمألا  (3)

ّ
3  لوصفلاب الع صوصنملا زفاواب عافتنالا طورشو تاجتلا تامئاق طبضب ق

يام9 خرؤملا1994ةنسل1056ددع رم ألاوةيئابا تازايتمالا ةموظنم ةعجا رمب قلعتملاو2017يرفيف14 خرؤملا2017ةنسل8ددع نوناقلا نم5و4و

لعتملا  1994
ّ
  ةلجم نم  49  لصفلاب الع صوصنملا ةيئابا زفاواب عافتنالل ةلؤملا ةيئافشسإلاو ةيلا تاسسؤملل ةمزاللا تاجتلا ةمئاق طبضب ق 

ددع رمألا و1998  لرفأ  27                     خرؤملا  1998  ةنسل  967  ددع رمألابھمامتو ھحيقنت مت امكزفاوا هذ حنم طورش ديدحتو تارامثسالا عي

.2006يرفيف6 خرؤملا2006ةنسل382

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1998/1998A/036/TA19989673.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1998/1998A/036/TA19989673.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
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لعتملا طورشلا سارك نيحتب ةصاخ  ةيجيتاسإ  عضوب" ةلا ةرازو ت ّدع دقو
ّ
ق 

  نب عف نزاوت دوجو مدعو لعلاو قتلا ر ّوطتللو تاملا ددع ر ّوطتل ارظن ةيلا تاسسؤملاب

 ".تاا

صوصنلا ةعجارمو  ةيجيتاسإلا طبضب عارسإلا ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

.صلا لاا  صااو ماعلانعاطقلا نب ةكارشلا لبس نمضت لا ةينوناقلا

  ة ّمم  (1)نمزملا يوللا روصقلا  جالعو كلا بطل ةينفلا ةنلا إ دع  نلو ،رخآ ديعص عو

الإ  ،لاا  ةيلا ةطراا نيحت و طبض
ّ

نأ 
ّ

  زكارم ثادحإل ةدمتعملا ياعملا  ةعجارم متي مل ھ

  ةديدج زكارم ثادحإل ةم ةجاح دوجو نم مغرلاب كلذو  (2)2013ةنس ذنم مدلا ةيفصت تادحوو

صيخا رت ع لوصل راظتنالا ةمئاق  نمض ابلطم  163  لي نع الضف ،ةيلخادلا قطانملا ضعبب

 .ةنس20نم كأإ اضع عجري  ثادحإ

تمسا لاو زكارملا لبق نم ا حرصملا تايطعملا ضرع ع رصتقت ةيلاا ةطراا تيقو

  ھيلإ دع يذلاو  2014  ةنس ذنم بقارملا ببطلا ةطخ نع  ختلا مامأ ةصاخ ةيلومشلاو ةقدلا مدع

   لي صوصا اذ  ركذو    .ةرازولا إ الاحإ لبق زكارملا طاش رراقت ع شأتلا

.اقحال ھحيقنت و ھمامتإ مت امك نمزملا يوللا روصقلا جالعو كلا بطل ةينفلا ةنلا ميظنتو ثادحإب قلعتملا2012توأ1 خرؤملا ةلا رزو رارق(1)
نردملا ةودن ىوتسم عالع ةقداصملا تمتو2011ةنسل  مدلا ةيفصت عاطقل ةيلا ةطراا ل وح ازاجنإ ةنلا تلوت ةينف ةسارد رخآ خرات وو(2)

 .2013سرام01خراتب نزكرملا
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لبق نم ھب حرصتلا   ّمت ام نب  2017  ةنس لالخ اضرم  3.199  دودح إ لصو تايطعملا  نيابت ةمكا

.ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا لبق نم ايلعف ھب لفكتلا ّمت امو زكارملا

نأب ةرازولا تدع  دقو
ّ
  فلت خم عم قيستلا دزم ع لمعلاو تانايبلا ةدعاق نيحت متس" ھ 

 ."صئاقنلا عفرل ةينعملا اصملا

  %200  ةبس  الاغشإ  ةقاط زواجتت  ةصاا مدلا ةيفصت زكارم نم  %95  نم كأ  ّنأ تا و

ةيموي ةيفصت ةصح ءارجإ زكا رملا ضعبلا  وت إ ةيعضولا هذ ت ّدأ  دق و  .  2019-2014  ةفلا لالخ

  مغرلا و  1998  ةنسل  795  ددع رم ألا نم  5  لضفلل افالخ ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةثلاث

الحم ةقباطم مدع نم
ّ

ةبجوتسملا تاعاسلا ددع اماحا مدعو ةلا ظفح طورشل ام ضعبلا ت

.(1)ضرم لل ةيفصتل

و  ا ةلا ظفح فورظ ىدت    زكارملا ضع لخاد لاغشإلا ةقاط عافترا ماس امك

  نم ھلي مت ام رارغ ع  "ج"  ورفلا دبكلا  بالا  سوفلا ع ةيئافشسالا تان ّفعتلا ةبس عافترا

  ذاختا نود  2016  ةنس لالخ ةودنجو نرصقلاو ةصفق تايالوب زكارملا ضعبب ةيبطلا ةيدقفتلا لبق

.اطاش فاقي إل ناّبإلا  ةرورضلا تاءارجإلا

نأ ةرازولا تدافأ دقو
ّ
عاطقلا اذل ةمظنملا بتالاو نناوقلا ةعجارم ةداعإ إ رظنلا ھجتي  ھ 

 "ةلملا تالالخالا مقافت مامأ صاخ طورش سارك دامتعاو

لوت يذلا ثحبلا  ءانتساو  ،كلذ ع ةوالعو
ّ

زكارم لوح  2018  ةنس هزاجنإ ةيبطلا ةيدقفتلا ت

  إ ھجئاتن ةعاتم متي مل يذلاو زكارملا ضعبب  "ج"وفلا دبكلا بالا رشؤم عافترال اعبت مدلا ةيفصت

لالخ ةرشلاو ةيداملا دراوملا نم عاطقلا  تاجايتحا  لوح ةسارد ةّيأ زاجنإ متي مل ،2020لرفأ  ةياغ

 .2020-2013ةفلا

أ "ةرازولا  درب ءاجو
ّ
  عم قيستلاب سسو امام  نمض ةطقنلا هذ جردتس ةيبطلا ةيدقفتلا ن 

 ."ةعاتملاو ةبقارملا دزم إ ةراسلا ضارمألا ةرادإ

.ةصح لل تاعاس عرأب ةددا(1)
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 ةصاا تاملا  ثادحإ  عراشم  ع ةباقرلا-ب

لع تاظحالم ع لاا اذ  رظنلا رفسأ
ّ

  ع ةبجوتسملا ةباقرلا ةيدودحمب ةصاخ  تق

  ةفلاخم و ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأو ةيسدنلا ةلثمألا ماحا مدع و عورشملا زاجنإ دنع ةصاا تاملا

.تايانبلل ةمالسلا طورش

 ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورشلا سارك ب-1

إ  ةصاا تاملا ع ةلل ةوا تارادإلا لبق نم ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم ت ّدأ

  سارك ب نود اغبص  يغ وأ ةديدج ةيبط ماسقأ ثادحإ وأ ةعسوت لاغشأب ام ضعبلا مايق

  افالخ كلذو عورشملا زاجنإ ةيادب لبق ةرازولا لبق نم الع ةقداصملل ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورشلا

 .طورشلا سارك نم3و2نلصفلا ماحأل

نم ةملا ةغبص يغو ةعسوت لاغشأب تسملا ةجب نتم مايق ،نأشلا اذ  ركذو

  تامب باجنإلا بطلو فنلا بطلل تادحو لالغتساو تاصاصتخالا  ةددعتم إ ديحو صاصتخا

طفتلا متي ملو  .ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورش سارك ب نود سقافصو سوت جب
ّ
  هذ  إ ن 

الإ ،ةرازولا لبق   نم  تازواجتلا
ّ

  نع دزي ام رورم دعو ةيضرع ةفصب وأ ةملا دض ةياش دورول اعبت 

.ةملا لالغتسا نم انايحأ تاونس عرأ

نأ صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو
ّ
  فلملا قرفلل تايح الصلا نم دزملا ءاليإ عقيس  "ھ 

 ."نيدقفتملا ءابطألا كلس نم تاا ميعدت إ ةفاضإ يوا دقفتلاب

  ةرادإ  لبق نم ةزجنملا ةينفلا لامعألا  ةعيبط طورشلا سارك طبضي مل ،ىرخأ ةج نمو

   ماحأ  ةفلاخم لاح  ةبجوتسملا تاوقعلاو تاظفحتلا عفرل ىوصقلا لاجآلا ع صني مل و    تاءانبلا

  ع ّصني مل ةرادإلا هذ صاا تاءارجإلا ليلد ّنأ امك  .هالعأ روذملا  طورشلا سارك نم  3  لصفلا

لخدت لاجم
ّ
 .البق نم ةزجنملا ةباقرلا ةعيبطو ةصاا تاملا ةبقارم دنع ا 

  اوش ةرازولا لبق نم ةيسدن ةلثمأ ع ةينفلا ةقفاوملا دانسإ إ ةيعضولا  هذ تّدأ دقو

  ثادحإ عورشم   18    رارغ ع  ضرملا ةيامحو عورشملا ةيفيظو نم ّسمت تاءانبلا ةرادإ لبق نم تاظفحت

لوت طاشلا روط  تام  6و    ةديدج ةمل
ّ
  ااعيسا ةقاط  عيفلا وأ ةديدج ماسقأ ثادحإ ت 

  .2019-2013ةفلا لالخ

ةلثمألا عم ةملا لبق نم زجنملا دنلا ميمصتلا ةقباطم مدع   تا  ،كلذ ع ةوالعو

  لب ةفلاا تاملا  اأش  ءارجإ ّيأ ذاختا ّلوتت مل لاو ةرازولا لبق نم الع قداصملا ةيسدنلا
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   لاثملا ليس ع تام  5  صوصخـب  ھلي ّمت ام رارغ ع ايعضو ةوسب نايحألا ضع  تماق

ءادسإل تاءاضف إ  (1)تارايسلل ىوأمك ةصصاو ةيلفسلا قباوطلا لوحتب اادحإ  تماق  ثيح

.ةيلوألا ةلثمألاب دّري مل ديدج قباط ةفاضإ نع الضف ةيئافشسالا تامدا

ايلآ اكرش  مدع تا  (2)تاءانبلا ةرادإل فلا يأرلا ةيمأ نم مغرلاو ھنأ إ ةراشإلا ردجتو

. طاشلا ةيادبب مالعإلاب ةقلعتملا دقفتلا لامعأ 

  ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأ ماحا-2

راطإ  ةصاا تاملا ثع ةيلمع نوت نأ ةيلا ةأشملل ةينفلا ةغبصلا تقت

الو ميلس طيحم  اعقوم نوي نأو ةيدلب ةقطنم لب صاا ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأ عم ماتلا قسانتلا

   .طورشلا سارك نم71لصفلا ماحأب المع كلذو رملا ةمالس ع رطخ ّيأ لش

ةي تآشم كل اينارمع ةئيم غ قطانم لخاد تام ثع تالاح(3)ةمكا تياع و

  تام  9  ثع  سقافصو ميمت لمو ترو ةسوس تايدلبل ةينارمعلا ةئيلا لاثم صحف نّب ثيح

ةي قفارم ثادحإ ع صيصنتلا رظنلاب الإ ةعجارلا ةئيلا لاثم ن ّمضتي نأ نود ةينكس قطانمب

تارارقو طورشلا ساركو ميسقتلا لاثمب ةقلعتملا قئاثولا ةينعملا تايدلبلا ىدل رفوتي نأ نودو  ا

.ايعضو ةوسل راقعلا صيصخت

  ةئيلا لاثم بتارت ساركل تاملا ءانب صخر ةفلاخم تا ،هركذ قبس ام ع ةوالعو

ءانبل اصيخرت ةصاا تاملا ىدحإ بحاص حنم ّمت ثيح رظنلاب ال ةعجارلا تايدلبلل ةينارمعلا

بتارت سارك ّنأ لااو ةولع قباوط ةعرأو رأو حت نقباط ع يوتحت نرقم ةقطنمب ةم

  رابتعاب قباوط  3  ةقطنملاب ةيعاما تاءانبلا ولع زواجت رت ةيدلبلا ةقطنملل ةينارمعلا ةئيلا لاثم

  ةئيلا لاثم بتارت ساركل افالخ ةولع قباوط  6  ءانب نتمل صيخلا ّمت امك .فسلا قباطلا

 .تالاا قأ  قباوط4تآشملا ولع زواجت مدع ع ّصن يذلاو ةنارأ ةيدلبل ةينارمعلا

ةصاخ تام كرت تا ،هالعأ روذملا طورشلا سارك نم  71  لصفلا  تايضتقمل افالخو

ةطحم بناجب ىرخأو ةيعانصلا ةقطنمب ةم كرت رارغ ع ص طاشل ةئيم غ قطانم لخاد

.(4)ةلمعتسملا هايملا طتو راطمألا هايم فرصت ةكبش ةطبترم غ ةقطنمو دوقولا عيبل

 .ءانبلا ةصخرل اقفو(1)
 ،ةيسدنلا ةلثمألا ع ةقداصملا دنع ةلملا تاظفحتلا عف ر ةعاتم نع الضف ةدمتعملا ياعملل اقباطم ىدمو ةزجنملا تاءانبلا ةيفيظو لوح(2)
.تايدلبلا إتابساا ةمكحم نم ھجوملا تايطعملا بلط جئاتنل اعبت(3)
 .2020لرفأ4خراتب ةيدلبلل سرلا عقوملل اقفو  (4)
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ّرقت لاغشألا ةقباطم رضاحم وأ لاغشألا ةيا ةصخر ميدقت  ةم  28  وت مدع تا امك

 .ةيبالا ةئيلا ةلجم نم74و73نلصفلا ماحأب المع كلذو الع قداصملا ةيلوألا ةلثمألل اقباطمب

ماحإ نّمضي امب تايدلبلاو ةلا ةرازو نب قيستلل تايلآ عضو ةرورضب ةمكا وتو

 .ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأل اماحاو ةصاا تاملاثادحإ عراشم ع ةباقرلا

تايانبلاب ةياقولاو ةمالسلا طورش ةقباطم-3

2              خرؤملا  2009  ةنسل  11  ددع نوناقلا نم  46و طورشلا سارك نم  71  نلصفلل افالخ

،تايانبلاب عزف لاو راجفنالاو قرا راطخأ نم ةياقولاو ةمالسلا ةلجم رادصإب قلعتملاو  2009  سرام

  ةوس ّلوتت ملو ،(1)ةياقولا ةداش ع لوصا نود لالغتسالا ح تام ةعس لوخد ظحول

الإ ايعضو
ّ

مد ةيفصت  زكرم  23  لصحتي مل امك .تالاا ضع  تاونس سمخ نع دزي ام رورم دع 

 .ةيندملا ةياما ةداش ع صاخ

ةصاا تاملا ع ةرازولا اصم لبق نم ةزجنملا  ةعاتملاو ةرودلا ةباقرلا فعض مامأو

يرفيف ةياغ                    إ صاخ مد ةيفصت زكرم36و ةم  41ّلوتت مل  ،ةصاا مدلا ةيفصت زكارمو

ملو .ركذلا فلاس  2009  ةنسل  11  ددع نوناقلا نم  51و  50  نلصفلل اقفو ةياقولا ةداش ديدجت  2020

  ام ذنم تاملا نم ددع إ ةبسلاب ام ضعبلا ةيحولص ءاضقنا نم مغرلاب اديدجتب ابلاطم متي

نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .مد ةيفصت زكارم  7  إ ةبسلاب ةنس  20  نع دزي ام و تاونس  10  نع دزي

  ةيبطلا ةيدقفتلا مايقب ةلا ةرازو ت ّدع دقو  .ةمالسلا بادتو دعاوق ماحا نود الالغتسا إ يدؤت

 .ةرودو ةراق ةطقنك اجاردو ةياقولا ةداش ديدجت ةبقارم و ءاصحإب

ةقاطلل تاملا ماحا نم تثتلا نايحألا ضع  ةرازولا ّلوتت مل  ،رخآ ديعص عو

نأ لاثملا ليس ع ركذو .ةيندملا ةياما اصم لبق نم اف صخرملاو ةيانبلا باعيسال ىوصقلا
ّ

  مت ھ

نأ يأ ةسمخ فنص نم مومعلا لابقتسال ةدعم اوب تاملا ىدحإ فيصت
ّ

  ددع زواجتي نأ نكمي ال ھ

الإ اص  50  تالاا قأ  ا صاألا
ّ

نأ 
ّ

  يواس ةملل ةيلعفلا باعيسالا ةقاط ّنأ نبت ھ

  ةداشلا لمش مل   امك .ةملا تاءاضف لخاد نرئازلاو ناوعألاو طلا راطإلا رابتعا نود ررس  102

"ةيعضولا ةوس ع فوقولاو فلملا اذ دعتلا وتس اّأ" ةرازولا تدافأ دقو .ةلغتسملا قباوطلا عيمج

ااصقأ   زواجتلا  ةبس غلبتل  2019  ةنس لالخ مد ةيفصت زكرم  34  إ ةبسلاب  نأشلا كلذك

 .زكارملا هذ نلماعلاو نيدفاولا رملا ع ارطخلشنأ ةيعضولا هذ ن أش نمو.334%

  طاشلا ح لوخدلا دنع ةزجنملا ةباقرلا  -ج

 .160/02/2020ددع تحت2020يفناج16خراتب تابسااةمك يزكرملا طبضلا بتكملاب ةنمضملا و ةيندملا ةيامل طولا ناويدلا ةلسارم(1)
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ةوا ةرادإلا مالعإ تاملا وت ةيمازلإ ع طورشلا سارك نم عارلا لصفلا   ّصن

  عم لوصولا ةنومضم ةلاسرب لالغتسالا ةيادب خرات نم اموي  15  زواجتي ال لجأ  ايبارت ةينعملا ةلل

نم3لصفلا ّصن امك.الع تاغ لاخدإ وأ اعيسوت وأ ةديدج ةمل طاش ةيادب لب غولبلاب مالعإلا

  ميظنت ةمم ةلل يوا ريدملا وت ع  (1)2010  ةيلوج  5   خرؤملا  2010  ةنسل  1668  ددع رمألا

الإ  .ابقارمو ةّصاا ةّيلا تاسّسؤملا ةطشأ
ّ

نأ 
ّ

لوخد ةعاتمب تالاا عيمج  مايقلا  مدع تا ھ

 .طاشلا ح تاملا

ةنراقم  ا حرصملا  طاشلا ةيادبب مالع إلا  خراوت ة  مدع  ةمكا تياع  كلذ ع ةوالعو

  ام إ تاملا ىدح إل خراوتلا  نيابتلا  لصو ثيح تا م  10  لبق نم  (2)عفلا  لالغتسالا  خراتب

  هدل ھتبكاوم دزمل يوا دقفتملا مام عيسوت  وحن س" ا ّأ ةرازولا تدافأو    .  ارش  11  نع دزي

 ".تافلملا

لبق نم طاشلا ةيادب نع نالعإلا خرات نب ةلصافلا لاجآلا لوط تا ،ىرخأ ةج نمو

  ةفلا لالخ ةدملا هذ لدعم غلب ثيح دقفت ةمم ةجمرب ةلا ةرازوب ةيدقفتلا وت خراتو ةملا

  تام10  إ ةبسلاب اموي  100  زواجتيل ةم  34  صوصخب اموي  77نع دزي ام  2020  سرام-2013

.تالاا ضع  دحاولا مويلا زواجتي مل نح  اموي302هاصقأ غلبيلو

كمت  ال نأ   ةيعضولا هذ نأش نمو
ّ

ايندلا طورشلل تا ّملا هذ ماحا ىدم نم دكأتلا نم ن

لالغتسالا ح تلخد لا تاملا نم ددع ةقباطم مدع توبث مامأ ةصاخ الالغتسال ةبجوتسملا

 .دقفتلا تا ّممل اعبتةينفلا سياقملل

ةيدقفتلا لبق نم طاشلا ةيادبب مالعإلا دنع ةلملا تالالخالا عفر ةعاتم فعض ل امك

نأ صوصا اذ  ركذو
ّ

  ىدل الي مت لا صئاقنلا عفر نم دكأتلا مّتي مل  2020  لرفأ وم و ھ

ةددا لاجآلا تضقنا لاو ةعاتملل دقفت تا ّمم ةجمرب مدع ةجين   لاثملا ليس ع تام  6

.نتس نع دزي ام ذنم ازاجنإل

ةلق" ـب ةعاتملاو ةيادب مالعإلا ناونع دقفتلا تامّ م ةجمرب  لملا خأتلا ةرازولا تررب دقو

  ماحإ دزمو صقنلا اذ الت إ ةيدقفتلا س نأب  تدع امك تاا لخاد نيدقفتملا ءابطألا ددع

 ."تافلملا هذ يرودلا دعتلا

تاسّسؤملا ةطشأ ميظنت ةمم ةلل يوا ريدملا وت ع ةصاخ ّصن يذلاو اميظنتو ةيمومعلا ةلل ةوا تارادإلا تالومشم طبضب قلعتملاو  (1)

 .ابقارمو ةّصاا ةّيلا
.ضرملا ع نماتلل طولا قودنصلا عم ادقاع خرات(2)
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فيثكت دزمو الع درلا بناا ءافضو طورشلا سارك ةعجارم ةرورضب ةمكا وتو

   ةلخدتملا فارطألا فلتخم نب قيستلا تايلآ عضوو ةصاا تاملا ثادحإ لحارم عيمج  ةباقرلا

.لاا

II-ة ّعشملاو ةليقثلا تاجتلا ع ةباقرلا  

الإ  ،طورشلا سارك ماظن ع  2001  ةنس ذنم  تاملا ثادحإ ةيلمع موقت نل
ّ

اجت ّنأ 

ةينفلاو ةيمكلا طباوضلا إ مكتح و  ةقبسملا صيخالا ماظنل  عضخي  لازام ةليقثلا تاجتلاب

أ امك  .(1)2000  ناوج  22   خرؤملا  ةّلا رزو  رارقب الع صوصنملا
ّ

تاجتلاو داوملل الامعتسا ن

.ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملل ةينفلا ةباقرلل عضخية ّعشملا

لع تاظحالم ع لاا اذ  رظنلا فأ دقو
ّ

تاجتلا نم تايجاا طبضب اساسأ تق

.ةعشملا داوملاو ال ةينفلا ةباقرلاو تاجتلا هذ ضوعتو صيخالا دانسإ ماظنو ةليقثلا

  ةليقثلا تاجتلاب ةقلعتملا صيخالا دانسإ ماظن-أ

  تايجاا طبض-1

عاطقلا تايجاح فارشسا  ةيلاا ةيلا ةطراا ةيدودحم ةيباقرلا لامعألا تّيب

تايعادتلانع الضفادانسإسياقمطبض  رارقتسالا مدع نع الضف ةليقثلا تاجتلا نم صاا

.ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عةّيلاملا

  ةليقثلا تاجتلا نم صاا عاطقلا تايجاح فارشسا1.1

سياقم طبض نأ ع  (2)1992  ناوج  22   خرؤملا  1207  ددع رمألا نم  13  لصفلا دكأ نل

الإ ،ةيلا ةطراا إ ناسلا ددع إ ةفاضإلاب دنس ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعمو
ّ

ّنأ 

  تاجتلاب ةقلعتملا تايطعملا ةقدو ةيلومش مدعو ةيدوداب تمسا  2018  ةنس ناونع ةطراخ رخآ

مغرلاب كلذو  (3) اليقث ازاج  37  ةلمج نم ةزجأ  8  ىوس لمش  مل ثيح صاا عاطقلاب ةزكرملا ةليقثلا

.(4)2018ةنس لبق ام ددعل ةصاخ تام لالغتسا توبث نم

  رارقلا و2013مسد  17 خرؤملا رارقلا و2003  سرام7 خرؤملا رارقلاب ھحيقنت مت امك ةليقثلا تا ّدعملا نم تاجتلا نم تايجاا ياعم و سياقم طبضب قلعتملا(1)

 .2020يرفيف17 خرؤملا رارقلا و  2016روتكأ18 خرؤملا
لعتملاو(2)

ّ
  .ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا يس قرطو ةبيكرتو تايحالصطبضب ق

  .2013مسد17 ةراجتلاو ةيلاملاو ةلا ءارزول كشملا رارقلاب ھطبض مت(3)
 .ناسيبلا زاجو هايملا ةاعمل ةزكرم ةزجأو ةعشألاب جالعلل هابشم ةزجأو ا ةقلعتملا ةيفاضإلا ةزجأو مسا جراخ مدلا نارود ةزجأ رارغ ع(4)
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ةليقثلا تاجتلا  نم تايجاا فارشساب اا الش  ةيلا ةطراا حمس ال امك

   اددع رشؤم رّوطت إ قرطتت ملو ةزكرملا تاجتلا ددع رصح ع ترصتقا ثيح  صاا عاطقلل

.رملا ددعو ةملا فنصوةرشلا دراوملاو ةيبطلا تاصاصتخالاو ةّرسألا ددع بسح

عاطقلا تايجاح لوح ةيفارشسا تاسارد وأ ثاحبأب مايقلا ةرازولا   ّلوتت مل  كلذ ع ةوالعو

تاجتلل طولا سلا ّلوتي مل امك .2020  لرفأ  -2013  ةفلا لالخ ةليقثلا تاجتلا نم صاا

  تاملاب  ةصاخ ةقالع  ةيلا ةسايسلل ةيمييقتلا ةساردلا رادصإ خراتلا اذ إ ةليقثلا

 .ةليقثلا ةيبطلا تاجتلاو

  ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا  ديدحت  سياقم2.1

ةلا رزو رارق رودص ذنم  ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا  ديدحت  سياقم طبض مسا

  ةدعاق   اساس أ  ةلثمتملاو  سياقملا  هذ  تدش  ثيح   رارقتسالا مدع  (1)  2000  ناوج  22   خرؤملا

.(2)تاءانتسالا ديدع ناسلل يددعلا طرشلا

ةدئافل ءانتس الا  اذ رصح    2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق تقمب مت نل و

 كل  ةيسلا ةصا جراخ مل  صيخلاو ةولوألا تاذ تايالولاب ةدجاوتملا ةصاا تاملا

الإ ةليقثلا تاجتلا
ّ

نأ 
ّ

وت ،رارقلا اذ ع ةصاا تاملا  ضع ضاعال اعبتو  ھ
ّ
ةلا  رزو   

جراخ ةدجاوتملا تاملا ع ءانتسالا اذ ب قي رارق رادصإ  (3)2016  روتكأ  18  خراتب

  ةينوناقلا ةيلشلا غيصلا محت نأ نود ،ا ررس  100  ااعيسا ةقاط قوفت لاو ةولوألا تاذ قطانملا

لعتملاو رارقلا  اذ  رادصإل
ّ
  ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا راظنأ ع اقبسم ھضرع بوجوب ةق 

.صلا ميظنتلا نوناق نم8وركذلا فلاس  1992ةنسل1207ددع رمألا نم13نلصفلا ماحأب المع

الإ ةلا رزو لبق نم داقعالل ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا ةوعد متي ملو
ّ

  

ةلصاوم  ةمئالم  ىدمو  2016  ةنس  رارق  قيبطت   نع ةرجنملا تايلاشإلا  رظنلل  2018  سرام  12  خراتب

  .ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعمو سياقم طبضب قلعتملاو(1)
  ةلآ وأ ةيبلقلا ةرطثقلا زاجو طانغملا ننرلاب روصتلا ةلآ ع ءانتسالا اذ ب اقحال ّمتو .)2000  ناوج  22  رارق ( سارفملا ةلآل ةبسلاب ررس  60(2)

طبضب قلعتملا و  2003سرام  07   خرؤملا ةلا رزو رارق ( ررس  100  ا ءاويإلا ةقاط زواجتت لا ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةبسلاب ا تتفت

)ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعم سياقم
دانسإ عم  2013  مسد  17   خرؤملا رارقلاب لمعلا ةلصاومب رقي  ةلا رزو  لبق نم  2016  توأ24   خراتب رارق عورشم ع ةقداصملا تمت ھنأو املع(3)

خ ةيئدبملا ةقفاوملا
ّ

لا تاملل اماوس نود طانغملا ننرلاب روصتلاو سارفملا يزاج كرتو ءانتقال ةيلاقتناو ةيئانتسا ةفصب ةيسلا ةصا جرا

  رارق رودص خرات لبق كلذو صيخلا  بلطم عاديو ةعسوتلا وأ ثادحإلا عورشمب ةصاا ةيسدنلا ةلثمألا ميدقتو طورشلا سارك ب طقف تلوت

الإ  2013  ةنسل ةلا رزو
ّ

  ةصا جراخ صيخلا ب الوت لباقم روذملا عورشملاب لمعلا ّلوتت مل  2016  توأ27خراتب اييع مت لا ةّلا ةرزو ّنأ 

.ةولوألا تاذ قطانملا جراخ ةدوجوملا تاملا عيمج ع ةيسلا
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  متي ملو  .ةولوألا تاذ قطانملا جراخ ةزكرمتملا تاملا صوصخ  ةيسلا ةصا جراخ ءارجإب لمعلا

الإ ھحقني رارق رادصإ
ّ

.2020يرفيف17  خراتب 

الإ ،2016  ةنسل ةلا رزو رارق نم  2  لصفلا نم  ةثلاثلا ةرقفلا ماحأ ءاغلإ مت نلو اذ
ّ

  ّنأ 

35و اديدج اعورشم90  ةيعضو إ ةبسلاب ةيلاقتنا ماحأ ع صني مل  2020  ةنس  رداصلا رارقلا

لوت لالغتسالا روط  ةم
ّ
  ةعسوت لاغشأب مايقلا  2020  يفناج–  2016  روتكأ  18  ةفلا لالخ ت 

ةقفاوملا ع لوصل بلاطم عاديو اديدج اررس  1.571  ايلامجإ هردق امب ااعيسا ةقاط  عيفلل

  زكارم نم ةدراولا بلاطملا رابتعا نود كلذو  ةيسلا ةصا جراخ ةليقث تاجت كل ةيئدبملا

  6  كلذب ةزواجتم  2020  يرفيف رش دودح إ راظتنالا ةمئاقب ابلط  216  ل ثيح طلا روصتلا

.ةيلا ةطرااب ةيقبتملا صيخالل قألا ددعلا فاعضأ

  ةيعوضوم تاسارد بايغو سياقملا  رارقتسا مدع تمسا لا ةيعضولا هذ تماسو

عافترا   ةينقتلاو  ةيبطلا تاجتلل طولا سلا رود شم نع الضف عاطقلا تايجاح فرشس

ددع  2020   يرفيف  وم  إ  غلب ثيح ةليقثلا تاجتلا لالغتساو كرتو ءانتقال صيخالا  دانسإ  قس

ةيسلا ةّصا ج راخ تمت ام %34  ،  2016  ةنس   رارق رادصإ ذنم  كلذو  ازاج  47  ةدنسملا صيخالا

.ةيئاعولا ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق و ا تتفت تالآإةبسلاب %53و %56  اعابت تغلو

ةليقثلا تاجتلا عزوت  نيابت  ل   ،(1)لاا    ةيلودلا تارشؤملا زواجت ع ةوالعو

  فلأ  100  لل زاجب سارفملا زاج إ ةبسلاب طولا  ىوتسملا  ع دداو تاا نب صاا عاطقلاب

مل نح  نندم و    سقافصو سوت نم لب    1,8و    2,2  اعابت رشؤملا اذ غلب ثيح  (2)ةيالو لب نكاس

يالو  طانغملا ننرلاب روصتلا زاجب ةيطغتلا ةبس تغلو .ةنايلسو نرصق  نم لب  0,4  زواجتي

   زاجب ددح دق  طولا  رشؤملا نأ نم مغرلاب نكاس فلأ  350  لل زاج  3,4و  4,55  اعابت نندمو سوت

   ناوغزو نواطتو فالاو ةنايلس تايالو نم ل رقتفت لباقملا و  .ةيالو لب نكاس فلأ  350  لل

  وأ ةصاا ةيلا تاسسؤملاب ءاوس طانغملا ننرلاب روصتلا ةزجأل بقو رزوتو نرصقلاو

ةج لب نكاس فلأ  700  لل زاجب ددا و ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق ددع رشؤم غلب امك .ةيمومعلا

مل  يرغلا  طسولاو   لامشلا  ج نأ نح  رشلا طسولاو ىكلا سوت تاج نم لب   2,2  و  2,42

 .0,52 و0,43ارشؤملا اذ زواجتي

ثيح تاا نب ةليقثلا تاجتلا عزوت  ةولا قيمع دزم إ تايعضولا هذ تّدأ و

  ع ةليقثلا تاجتلل صاا وأ ماعلا عاطقلاب اءاوس ةيلخادلا قطانملا نم ددع راقتفا ةمكا تياع

  سوتب نكاس نويلم لل ةزجأ6غلب دق طانغملا ننرلاب روصتلا تاجت ددع لدعم ّنأثيح2019ةنسلOCDEةمظنمل ةيلا تايطعمل اقفو  (1)

  و سوتب نكاس نويلم لل ةصصا سارفملا ةزجأددع زواجت امك .ايسو و كيسكملا وةيلامشلا ارمأ لود 4,6و1,6نب و ايسورب زاج4,9لباقم

.ايسورب نكاس نويلم لل زاج  13,6 و )نكاس نويلم لل زاج15,5( ادنكب دوجومو امل نكاس نويلم للا زاج16غلب يذلا
 .ةليقثلا تادعملا نم تاجتلا نم تايجاا ياعم و سياقم طبضب قلعتملا و2013مسد17 خرؤملا ةلا رزو رارقب الع صوصنملا(2)
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(2)طانغملا ننرلاب روصتلا تالآ رفوت مدع و  (1)ةيالو12  ـب ةيبلقلا ةرطسقلل ةعاق ةّيأ رفوت مدع رارغ

بوناو طسولاو لامشلا تاج نم ل راقتفا و  (3)ةيالو  14ـب ا تتفتل  ت الآ بايغ و  تايالو عبس

 .ةعشألاب جالعلل ةصصا(4)ناضمولاب روصتلاو يطا لملا يزا يرغلا

يمتلا ةدعاق نع ختلا إ فأ  2020  ةنسل ديدا رارقلا قيبطت ّنأف قبس امل ةوالعو

  ع ترصتقا ةيلا ةطراا جراخ صيخلا ةينامإ نأ امك ةولوألا تاذ قطانملا ةدئافل ياجيالا

  ام   وو اررس  60  ااعيسا ةقاط قوفتو طاش ةلاح  لا تاملا ةدئافل هاوس نود سارفملا زاج

  13ام اررس60نم لقأ باعيسا ةقاطب اادحإ متس ةديدج ةم35نامرح إ يدؤي نأ ھنأش نم

 .زاا اذ بيكل صيخرت ع لوصا نم ةولوأ تاذ قطانمب اادحإ متس ةم

ررقتب درو ام رابتعالا نع ذخأتسو صوصنلا هذ ةعجارم ع ةبكنم"  اّأ ةرازولا تدافأو

 ."ةمكا

طبض  2016  ةنس  رارقل اعبت  ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا  وت  ،ىرخأ ةج نمو

عم دقاعتلا ةيلمع مي ظنتل  2018  روتكأ  23  خراتب ةرداص ةيلخاد ةركذم تقمب" ةيدقاع ةطراخ"

  ةرازو عم قيستلا متي مل امك  ،يوناق دنس بايغ  كلذو ةليقثلا تاجتلا لاجم  ةصاا تاملا

."ضرغلا  اعم قيستلا نم دب الو ةيدقاعتلا ةطراا هذ ال ملع ال ّنأب"تدافأ لا وةلا

  لالغتسال ةيئا صيخارت ع تلصحت تام  7  عم دقاعتلا قودنصلا ضفر  ،كلذل اعبتو

ةيقافتالا  اطارخنا نم مغرلاب  2016  ةنس رارقب المع  ةيسلا ةصا جراخ ةليقث تاجت  10

الإ  تايعضولا هذ ةوسب ھتباجإل اقفو قودنصلا ردابي  ملو ةصاا ةيعاطقلا
ّ

24                             خراتب 

.نتسلا زاني ام رورم دع يأ2020يرفيف

مغرلاب صيخارت امحنم مت  ةيعضولا سفن   نتم عم دقاعتلا قودنصلا وت لباقملا و

سلا رارقل اعبت   الع ةقداصملا ةيعامتجالا نوؤشلا رزو وت لا ةمئاقلا نمض امدورو مدع نم

  الع صوصنملا طورشلا عيم امماحا مدعو  2018  سرام  12  خراتب  ةليقثلا  تاجتلل طولا

  .ةيدقاعتلا ةطرااب

تاملا نب ةاواسملا أدبم ماحا مدع إ ةفاضإلاب يدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

  ننومضملا نامرح إ ،2020  يرفيف-  2016  روتكأ ةفلا لالخ ةيعاطقلا ةيقافتالاب ةطرخنملا

  ةزكرملا ةليقثلا تاجتلا لالغتسا فراصمب قودنصلا ل ّفكتب عافتنالا نم ادل م دعتملا نيعامتجالا

 .ةونمو سورع نو ناوغزو بقو رزوتو نواطتو ةجاو ةنايلسو ةودنجو فالاو دزوب يديسو نرصقلا(1)
 .بقو رزوتو نرصقلاو ناوغزو نواطتو فالاو ةنايلس(2)
 .ةيدملاو ترو ةونمو سورع نو ناوغزو بق و رزوتو نواطتو ةجاو ةنايلسو ةودنجو فالاو دزوب يديسو نرصقلا(3)
(4)COBALT. 
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   اعم دقاعتلا ضف ر لا تاملا ةمئاق رش ّلوتي مل قودنصلا ّنأو املع .ةيسلا ةصا جراخ  (1)ا

نأب قودنصلا دافأ دقو  .مومعلل ةروذملا تاجتلا لالغتسا تامدخب ل ّفكتلا صوصخ
ّ
لمحتي ال" ھ 

نأ امك ".ناونعلا اذ عاجسا ةقاطب معتب ةدقاعتملا غ ةملا مايق ةيلوؤسم
ّ

ةمكا ررقتل اعبتو ھ

 ." قودنصلاب صااباولا عقومب ةدقاعتملا تاملا ةمئاق جاردإ وتس

  ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلا لالغتسا صيخارت دانسإ-2

ةقفاوملا إ  ةصاا تاملاب ةليقثلا تاجتلا لالغتساو بيكرتو ءانتقا ةيلمع عضخت

الإ الالغتسا نكمي الو صلا ميظنتلا نوناق  نم  43  لصفلاب المع ةقبسملا ةيئدبملا
ّ

ع لوصا دع 

مدلا ةيفصتل ةصصا تاجتلا  لالغتسا    عضخي  امك  .ةلا رزو لبق نم دنسملا يالا صيخلا

  .ركذلا فلاس  1998ةنسل795ددع رمألاب الع صوصنملا ياعملاو سياقملا إ

  مدلا ةيفصت زكارمب ةليقثلا تاجتلا لالغتسا صيخارت1.2

  ةقاط نوت نأ نكمي ال" ھنأ ع  ركذلا فلاس  1998  ةنسل  795  ددع رمألا نم  5  لصفلا   ّصن

  نأ كلذ إ ةفاضإلاب بجي و مدلا ةيفصتل تالآ  10  نم كأو ةعرأ نم لقأ مدلا ةيفصت زكرم باعيسا

  ةقاط تنا اذإ  ننثا نتلآو تالآ  6  زواجتت ال باعيسالا ةقاط تنا اذإ  ةيطايتحا ةلآ زكرملا ىدل نوت

الإ   ،"تالآ  6  قوفت  باعيسالا
ّ

نأ 
ّ

لوتو سياقملا هذ محت ال مدلا ةيفصت زكارم نم  %73  ّنأ تا ھ
ّ
  ت 

ةيدقفتلا ّلوتت ملو    .ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود مد ةيفصت ةلآ  698  لالغتساو بيكرت

ةفلاا زكارملا ةبلاطم متت  ملو دقفتلا مام ءارجإ دنع ةيعض ولا هذ ءازإ ظفحت ّيأ ءادبإ ةيبطلا

.اف صخرملا غ تاجتلا ب

كمت ال نأ ةيعضولا هذ نأش نمو
ّ

ةينفلا ةبقارملا إ تاجتلا هذ عاضخإ نم دكأتلا نم ن 

نأو ةصاخ لاا  ةينفلا ياعملل اقباطم ىدمو اانتقا دنع
ّ
  جب نيدجاوتم نزكرمب فوقولا   ّمت ھ 

ةتثملا قئاثولاو اانتقا تاوفب  ءالدإلا نود ردصملا ةلوجم تاجت لامعتسا ع سوتو ةقط

 .ةينفلا اايصا

أب  ةرازولا  تدعو
ّ

  متي لا تالآلا لوح تايطعملا نيحتل ياديم ثحبب مايقلا وتس" ا

."اأش  تانايب ةدعاقدادعوتاءارجإنم مزلي ام ذاختاو الالغتسا

ھلامعتساو نلوزعملا رملا ةعاقب  ديحو زاج صيصختو ةيطايتحالا تالآلا لامعتسا   ّمت امك

دحأ  مايق مدع نع الضف .زكارملا ضعبب.HBV+وHCV+سوفلل نلماا رملا نم لل ةزاوم ةفصب

 .فراصملا عاجسا ماظنل عضخت ال لا نيارشلاو بلقلا ةحارجو لامعأءانتساب(1)
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ضارمأل نلماا رملاب ةصاا مدلا ةيفصت تالآ ديدحتل تامالع عضوب  (1)سقافص ةجب زكارملا

نأو املع ةراس
ّ

  لش نأ تايعضولا هذ نأش نمو .رملا ءالؤ  لزعل  ةعاق روذملا زكرملاب رفوتي ال  ھ

امك  .مدلا ةيفصت تالآ قرط نع ىودعلا لقن رطخ رابتعاب زكارملا هذ ع نيدفاولا رملا ع ارطخ

.زكارم7ةلغتسملا ةيفصتلا تاجت ددع عم يطئاا نجيسكألا عانم ددع ةقباطم مدعل

ال ةبجوتسملا ايندلا طورشلا ماحا مدع إ اف صخرملا غ  تالآلا ددع عافترا ىدأ دقو
ّ
ت 

  1998  ةنسل  795  ددع رمألاب اطبض   ّمت املث م ةيفصت  زاج لل  2م  6  ب ةدداو تاجتلا هذ كرت

   ماس نأ ةيعضولا هذ نأش نمو زكارم  5    ىوتسم ع  ھلي   ّمت ام رارغ ع ،ركذلا فلاس

 .زكارملا هذ ةيئافشسالا تان ّفعتلا عافترا

 ةليقثلا تاجتلا بيكرتو ءانتقال ةيئدبملا ةقفاوملا دانسإ  2.2

                1080  ددع رمألا ماحأل اقفو ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا وتت

  و  .ةليقثلا تا جتلا لالغتساو بيكرتو ءانتقا بلاطم ةاعم  (2)  2001  يام  14   خرؤملا  2001  ةنسل

  .ةلا رزو نم بلطب متي اداقعا يقبةنلا هذ داقعال ةرود ديدحتبايغ

  لاجآلا هذ لدعم لصيل بلاطملا هذ ةاعم لاجآ نيابتو لوط  ةيعضولا هذ تماسو

  لاجآلا  هذ زواجتت  مل نح  ةنس  12  ااصقأ    تغلو  نتس نع دزي ام إ  2019-2013  ةفلا لالخ

.تاملا ضعبل اموي15

كلذو  2019-2013  ةفلا لالخ ةنلا لامعأ  (3)ةفصلا مدل سل ءاضعأ روضح ظحول امك

  هذ نأش نمو .(4)1998  سرام  30   خرؤملا  1998  ةنسل  740  ع رمألا نم ديدج  3  لصفلا ماحأل افالخ

.بلاطملا ضع ةاعم دنع اصم براضت تالاح يفخت نأ ةيعضولا

صلا ميظنتلاب قلعتملا1991ةنسل63ددع نوناق نم45لصفلا ّصن نل و  ، ىرخأ ةج نمو

نأ  "ع
ّ
صوصنملا صيخالا ع  ةليقث تا ّدعمب طاش ةلاحب ةصاخ ةي ةسسؤم ل جت فقوتي ھ 

الإ ،"نوناقلا اذ نم  44و  43  نلصفلاب الع
ّ

نا 
ّ

ةيئدبملا ةقفاوملا دانسإ  2019-2013  ةفلا لالخ  ّمت  ھ

 تاملا هذ نوت نأ نود ةصاخ تام ثادحإ عراشم ةدئافل ةليقث تاجت بيكرتو ءانتقال

.طاش ةلاح

 .  12/2018  28خراتب رداصلا و329ددع تحت دقفتلا ررقت(1)
ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا يس قرطو بيكرتو تالومشمل طباضلا1992ناوج22 خرؤملا1992ةنسل1208ددع رمألا حيقنبقلعتملاو(2)

.ةصاا
 .سوت روتساب ةحاس ارجيناس زكرم نع لثمم و ةصاا تاملل ةيباقنلا ةفرغلا نع لثمم(3)
رزو نم ررقمب ھتيمس متت نأعو ھلثمي نم و أءابطألا ةدامعلطولا سلا سئر  عاطقلل ةلثمملا ةينملا لايلل ةبسلاب ةنلا ةبيكرت رصح يذلا(4)

. هاوس نود نتس ةدمل ةلا
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  صاا عاطقلاب ةيلا ةموظنملا مغانت مدع ةجين  ةيعضولا هذ ّنأ  "  ةرازولا تتعاو

  ح الوخد نح إ راظتنالا رمثسملل نكمي الو  ساسألاب ةيداصتقا ةسسؤم  ةملا رابتعاب

 ." بولطملا طلا جتلا كرتو ءانتقال ةيئدبملا ةقفاوملا هدانسإ نود طاشلا

  حمس امب ةينوناقلا صوصنلا ةعجارمب عرسلا ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

 . ةليقثلا تاجتلا صيخارت دانسإ ماظن ماحإب

متي ام ع  2017-2013  ةفلا لالخ  ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا تدمتعاو

 وتت نأ نود ،ةيئدبملا ةقفاوملل ادانسإ دنع ااعيسا ةقاط لوح تاملا لبق نم ھب حرصتلا

  ةيلعفلا لاغشإلا ةقاطو ةيسدنلا ةلثمألل اقباطمو لاغشألا مّدقت ىدم نم ايلعف تثتلا تالاا عيمج

.ةصاخ تام3ةدئافل ةليقث تاجت ءانتقال ةيئدبم صيخارت5دانسإ دنع ھليمت ام رارغ ع

نأ ةرازولا تررب نلو
ّ

صن بايغل لاغشألل دقفت ةرازب مايقلا ةيلمعلا ةيحانلا نم نكمي ال" ھ

لوت لا  2019  -2013  ةفلا لالخ ةنلا سفن تارارق نم ددع عم ضراعتي كلذ ّنإف "  كلذل حرص
ّ
   ت 

  ةقاط ة نم دكأتلل ةرازولاب ةيبطلا ةيدقفتلا قرط نع دقفت تارازب مايقلا ةاشم تايعضو

 .ا حرصملا باعيسالا

لوت  ،2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق نم  5  لصفلل افالخو كلذ ع ةوالعو
ّ

ت

  ةدداو ةليقث تاجت كل ةيئدبملا ةقفاوملا  ديدمتلل ا حومسملا ةينوناقلا لاجآلا زواجت ةنلا

. ااوس نود تام ضع ةدئافل ةيفاضإ لاجآ دانسو تام9لبق نم بلط ّيأ دورو نود نتس

  ةليقثلا تاجتلا لالغتساو بيكل ةيئالا صيخالا دانسإ  3.2

ةيئالا صيخالا دانسا لاجآ-

يالا صيخلا ع لوصل ىوصقلا لاجآلا صلا ميظنتلا نوناق نم  44  لصفلا دّدح

الإ ،يالا فلملا عاديإ خرات نم ءادتبا نرش ةلا رزو لبق نم ةليقث تاجت لالغتسال
ّ

نأ 
ّ

  ظحول ھ

  فلملا عاديإ خراتب ةنراقم ةليقثلا تاجتلا لالغتسال يالا صيخلا تارارق رادصإ لاجآ  نيابت

   صيخالا رادصإ  تالاا ضع    ّمت نح  ارش  16و رشأ  9  زاني امنب  لاجآلا تحوارت ثيح

لاجآلا هذ تلصو دقف دقفت رراقت اأش  تردص لا تافلملا إ  ةبسلاو  .اموي  21  زواجتي مل لجأ

  ؤفات أدبم نم  ّسمت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .ام ضعبلل مايأ  10  زواجتت مل نح  رشأ  7  إ

تاجتلل يوناقلا لالغتسالا لّوخي تارارقلا هذ رادصإ ّنأ رابتعاب ةصاا تاملا نب صرفلا
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نم ةزجنملا ةيبطلا لامعألا فراصمب لفكتلل ضرملا ع نماتلل طولا قودنصلا عم دقاعتلاو ةليقثلا

 .الالخ

نأ نم مغرلاو
ّ
الإ ةددا لاجآلا لالخ ةيئالا صيخالا دانسإ  نكمي ال ھ 

ّ
  ةمم زاجنإ  رثإ  

الحم و تاجتلا هذ ةقباطمب ّرقت دقفت
ّ

الإ  ةينفلا تافصاوملل ااويإ ت
ّ
تاءارجإ ليلد رخآ   ّنأ  

ةيئالا  صيخالا  دانسإ ع ةباقرلاب ةصاخ تاءارجإ نّمضتي مل  (1)1997  ةنس  رداصلا  ةيبطلا ةيدقفتلل

   إ  ىّدأ  امم  ةباقرلا قرف ةبيكرتو ةزجنملا لامعألا ةعيبطو دقفتلا تامم ةجمل ىوصقلا لاجآلا رارغ ع

 ةلما  ةنس دقفتلا ةمم زاجنإ خراتو صيخلا ع لوصا بلطم خرات نب ةلصافلا ةّدملا  زواجت

.نايحألا ضع

ليلد نيحت لالخ نم ةيدقفتلا  سو نيدقفتملا ءابطألا  صقنب كلذ ةرازولا تررب دقو

 .تاا نب دقفتلا تامم زاجنإ ةراقملا ديحوت ع تا ءارج إلا

ةيئالا صيخالا ع الوصح لبق ةليقثلا تاجتلا لالغتسا تاملا ع ري نلو

  الوصح نود ةليقث تاجتل   ام ددع لالغتسا إ دقفتلا تامم ةجمرب  لملا خأتلا ىدأ  دقف

  ركذو .قودنصلا ا ل ّفكت د.م  5,322  تغلب ةيلمج ةميقب صحف  6.212  زاجنو ةيئالا صيخالا ع

صيخالا ع لوصا نود ةيبلقلا ةرطسقلا ةعاقل سوتب تاملا ىدحإ لالغتسا لاثملا ليس ع

ةيبطلا لامعألا ددع غلب دقو .نيارشلا ةحارجو بلقلا  نصتخم ءابطأ عم دقاعتلا نودو ةيئالا

نماتلل طولا قودنصلا ا ل ّفكت د م  1,867  تغلب ةيلمج ةميقب الخدت  332  ةعاقلا لا معتساب ةزجنملا

.ضرملا ع

ةيئالا صيخالادانسإ  طورش-

نأ  تا
ّ

الحم ةقباطمب رقت ةداش بايغ  انايحأ ةيئا صيخارت دانسإ  ّمت ھ
ّ
  كرت ت 

  ةينم تاداش ع اءانب وأ ةيندملا ةياما  اصم نم ةدنسملا  ةياقولاو ةمالسلا طورشل تاجتلا

  ةدئافل ةيبلقلا ةرطسقلا عاقل ةيئالا صيخلا دانسإ دنع ھلي   ّمت ام رارغ ع ةيحولصلا

 .سوت ةيالوب نتم

فلاس  2013 مسد  17  خراتب ةلا رزو رارقب الع صوصنملا طورشلا ماحا متي مل امك

زاج لالغتسال طلا روصتلا  نصتخم ءابطأ  4  عم دقاعتلا ةيوجوب ةصاخ ةقلعتملاو ركذلا

.ةصاخ ةم11ىوتسم ع سارفملا زاج إ ةبسلاب ءابطأ3 و طانغملا ننرلاب روصتلا

لعتملا و1997متس18 خرؤملا ةيمومعلا ةلا رزو رارق(1)
ّ

ةلا ةرازوب ةبقارملاو دقفتلا نوؤش  فرصتلاب ةصاا تاءارج إلا ليلد ع ةقداصملاب ق

.ةيمومعلا

http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
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تام  5  ىوتسم ع اليقث ازاج  12  لالغتسال ةيئا صيخارت دانسإ   ّمت ،ىرخأ ةج نمو

اعفر متي مل اطاش ةيادبب مالعإلا دنع ةيدا تالالخالا نم ةلم ةيبطل ا ةيدقفتلا لي نم مغرلاب

.يالا صيخلا دانسإخراتب

  نم ددعل ةيئا صيخارت دانسإ  2019-2015  ةفلا لالخ  ةلا رزو وت  ،رخآ ديعص عو

  هذ لالغتساو   كرت  صوصخ    لمعلا ا يراا بتالل افلاخم توبث نم مغرلاب تاّملا

  تاملا ىدحإ ةفلاخم  نبت  ثيح اايعضو ةوس تمت لب اأش  ءارجإ ّيأ  داختا  متي ملو  .تاجتلا

ىرخأ ةم ليو لمعتسم و ميدق سارفم زاج كب لمعلا ا يراا بتالل نندم ةيالوب

  ةيلا نملا ةبقارمو بتالا ةرادإ  يأرل اقفو تتعا لاو ةعشألا ةدحوب صئاقنلا نم ةلم ةسوس

  .ةدحولا عم نلماعتملاو ناوعألا لو رملا ةمالس دد نأ ھنأش نم اطخ ازواجت

مدلا نارود زاج لالغتسال ايئا اصيخرت سوت ةجب    ةدجاوتملا  تاملا ىدحإ حنم مت امك

ع لوصا نود  2015  ةنس  لالخ ةملا لبق نم  ھلالغتساو ھبيكرت نبت يذلاو مسا جراخ

.ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةيبلقلا ةيعوألا روصت زاج كرت  نع الضف ةيئدبملا ةقفاوملا

لوت نلو
ّ
الإ زاا عفرب  2015  يفناج  22  خراتب ةملا ةبلاطم ةرازولا ت 

ّ
نأ 

ّ
  متي مل خراتلا اذ و ھ

 .كلذ  نم دكأتلل دقفت ةممب مايقلا

  ع ةبجوتسملا طورشلا ءافيسا نودو ةيئانتسا ةفصب صيخارت دانسإ ةلا رزو وت امك

ننرلاب روصتلا زاج لالغتسال سقافصب ةم ةدئافل هدانسإ مت يذلا يالا صيخلا رارغ

ةبجوتسملا باعيسالا ةقاط رفوت نودو  ةاب كلذب حمس ال ةيلا ةطراا ّنأ  مغر  طانغملا

  ةيئانتسا ةفصب نتسانم  لالغتسالل يالا صيخلا احنم متيل ةيسلا ةصا جراخ صيخلل

 خراتب ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا تحقا نلو .2017و  2015  نس لالخ

الإ ةبجوتسملا لاغشألاب مايقلا نح إ زاا لالغتسال صيخلا ب  2018  يام  15
ّ
نأ   

ّ
  إ متي مل ھ

.ةلا رزو لبق نم روذملاصيخلا ب2020لرفأ وم

لومعملا بتالا تايضتقم  رظنلا ةداعإ وتس اّأ  ،صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو

  صخي اميف ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم قيستلا إ ةفاضإ نفلاخملل تاوقع جاردو ا

.ةيئا صيخارت ع لوصا نود ةليقث تاجت

 ةليقثلا تاجتلا ضوعو لالغتسا  صيخارت ديدجت-3

متو تاونس سمخ ةدمل ةدنسملا ةيئالا صيخالا ع اءانب ةليقثلا تاجتلا لالغتسا متي

ياعملل اقباطم ىدم نم دكأتلل ةدملا هذ ءاضقنا دع ةينفلا ةباقرلا إ تاجتلا هذ عاضخإ

ة ّدع  ةمكا تياع  دق و  ،ةقباطملا غ  تاجتلا ضوع وأ  صيخلا ديدجت دصق كلذو ةدمتعملا
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لع صئاقن
ّ

داوملاو الع ةينفلا ةباقرلاو ةزكرملا تاجتلا ضوعو ةنايصو صيخالا ديدجتب تق

.ةعشملا

  لالغتسالل ةيئالا صيخالا  ديدجت  1.3

نأ ع  2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق نم  6  لصفلا   ّصن
ّ
 صيخلا دنس" ھ 

الإ صيخلا ديدجت متي الو ،تاونس سمخ ةدمل ةليقثلا تا ّدعملا نم تاجتلا لالغتسا
ّ

  بلط ع ءانب 

الإ   ."جتلا ةمالسو ةدوج مييقتل ةصتا ةينفلا اصملا لبق نم ةبقارم ءارجإ دعو عفتنملا نم
ّ
نأ   

ّ
   ھ

  مدعو صيخالا ةيحولص ءاضقنا دع ةم  24  لبق نم ةليقثلا تاجتلا لالغتسا ةلصاوم تا

دقو .ةينفلا ةبقارملل اعاضخإ نودو ضرغلا  ءارجإ ّيأ ذاختا  2020  لرفأ وم إ ةلا ةرازو وت

  لّفكتو اصحف  6.475  اصيخارت ةيحولص تضقنا ةليقث تاجت لالغتساب ةزجنملا تاصوحفلا ددع غلب

.ناونعلا اذ د م  5,151هردق غلبمب قودنصلا

نأ قودنصلا دافأ دقو
ّ

  30خراتب تا ّملا ةلسارم وت "دق ةمكا ررقتل اعبت ھ

نأو صيخلا ديدجت رارقب ھتافاومب ابلاطمل  2020  ناوج
ّ

ذاختاو ةيعضولا هذ ةعاتم وتس ھ

 ." ةولطملا قئاثولا ميدقت وتت ال لاتاملا نأش ةبجوتسملا تاءارجإلا

  ةليقثلا تاجتلا ضوع  2.3

تاملاب ةليقثلا ةيبطلا تاجتلا ضوع ياعم ددحت ةينطو تايعجرم بايغ ظحول

نأ مغرلاب ةصاا
ّ
ددع رمألا نم ياثلا لصفلل اقفو ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا إ دع ھ 

  الامعتسا طورشو ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلا ةنايص ةسايس طبض ةمم ةصاخ  1992  ةنسل  1207

 .دالبلا إ ةديدج تاينقت دمتع تاجت لاخدإ ةمءالم ىدم ديدحت نع الضف

تا  IRCOC"(1)"ةيروألا ةيعما ياعم رارغ ع ةيلودلا ياعملاب اسانتساو  ،لباقملا و

أ
ّ

  ةصاا تاملاب ايلاح ةلمعتسملا يوونلا بطلا تاجت  عيمجو  ةعشألاب جالعلا تاجت نم %  86  ن

امك   .طلا لاا  ولونكتلا روطتلل ابكاوم مدع ضفي امم تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت دق

ح ةزكرملا تا ّدعملاو تاجتلا لوطسأ  نم ٪  60  لقألا ع تاونس  5  الالغتسا ةدم ىدعتت ال لا تاجتلا ةبس  لثمت نأ  بجي ھ ّنأ  ع تصن لاو(1)

  نكميف تاونس رشعو تس نب ارمع حواي لا تاجتلاو تادعملا إ  ةبسلاب امأ  .ةبجوتسملا ةيبطلا ايجولونكتلل اا عضولا ٍفا لش سكع

قلعتي اميفو  .%  30  زكرملا لوطس ألا نم ابس زواجتي ال  نأ  بجو اضوعتل تايجيتاسا عضو عم  يرود لش انايص متي نأ  ةطرش الالغتسا ةلصاوم

تاسرامملا لضفأو ةيبطلا تاداشرإلاب ةنراقم كلذو ةميدقو ةئم اوب ايجولونكت فنصتف تاونس رشع نم كأ الالغتسا ع م لا تاجتلاب

 .%10  لغتسملا لوطس ألا نم ابس ىدعتت نأتالااقأ بجي الو ،يرورض الادبسا ناف اتلاو ،احالصو انايص ةوعص دياتو
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  32  ام تاونس سما ارمع زواجتي ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق نم %51 و سارفملا ةزجأ نم %69  ّنأ

  .تاونس رشعلا الالغتسا ةدم تزواجت تاعاق3و سارفم زاج

  فراصمب قودنصلا لفكت مدع ةرورضب  (2)طلا روصتلل ةينفلا ةنلا رارقإ نم مغرلاو

  تارادصإلا عافتراو ةينفلا ادوج مدعل ارظن تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت تاجت لالغتسا

ل ّمحت قودنصلالصاودقف ،ةيلودلا ياعملل اقفو اضوع ةيمتحو ،الالغتسا دنع ةلمتاةيعاعش إلا

-2013  ةفلا لالخ  د.م19,764  تغلب ةيلمج ةميقب ةصاا تاملاب تاجتلا هذ لالغتسا ةفل

2019.  

أ  ،صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو
ّ

ع نمأتلل طولا قودنصلا عم قيستلا وتس  ا

  نأو املع .صاخ زكرم وأ ةم لل تاجتلاب ةصاا رراقتلاب ةرود ةفصب ھمالعو ضرملا

نأ صوصا اذ  دافأ دق قودنصلا
ّ

           إ هدامتعا متيل ةلا رزو لبق نم رارق ّيأ ردصي مل ھ

.2020ةيلوج وم

بتالا ةرادإ نم ل لبق نم ةكوسمم ةنيحم تانايب ةدعاق بايغ  ظحول ،ىرخأ ةج نمو

ددع لوح ةيئافشسإلاو ةيبطلا ةيجولويبلا ةنايصلاو ةينفلا تاساردلا زكرمو ةصاا ةيلا نملاو

ةيعضولا هذ نأش نمو.ةينفلا ايعضوو اانتقا خراتو مدلا ةيفصتل زكارمب ةزكرملا ةيلعفلا تاجتلا

ىدم نم دكأتلا نود داا يوللا روصقلا رمل ةيتايح تاجتل زكا رملا هذ لالغتسا إ يدؤت نأ

نأو ةصاخ ةينفلا ادوجو ازاج
ّ

تاجتلا نم  %61  لالغتسا ةدم زواجت لاثملا ليس ع  نبت  ھ

  .ةعاس فلأ40نع دزي ام زكارم5ىدل ةزكرملا

  ةف تزواجت لاو  مدلا ةيفصت تالآل ةصصا هايملا ةاعم ةزكرم مداقت  تا  امك

  رمألاب الع صوصنملا طورشلل اقباطم مدع نع الضف اضوع نود ةنس  20  ام   ضعبلا لالغتسا

 .زكارم3ـب ھلي مت ام رارغ عةاعملا هايملا عزوت ةقباطمب ةقلعتملا و1998  ةنسل795

هذ ع فشكلل ةيناديم تارازب مايقلا ةيبطلا ةيدقفتلا وتب "ةرازولا ت ّدع دقو

 ".ةراظلا هذ نم دل ةيعدرلا اف امب ةمزاللا بادتلا داختاو تازواجتلا

ةنلا تلوت دقف ،ةليقثلا ااجت ضوعتل بلاطمب  تمدقت لا تاملا إ ةبسلاب امأ

ادامتعا نود ةيئدبملا ةقفاوملا ادانسإ  2019-2013  ةفلا لالخ ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا

ثومو ةيعوضوم ياعمل
ّ
تاجتلل طولا سلا نع ةقثنملا ةصتا ةينفلا نالا ةراشسا نودو ةق 

  .ةليقثلا

   .2018مفون16و8راتب ةدقعنملا ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا نع ةقثنملا(2)
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  تافلم ةسارد مدع  2013  ةنس لالخ ةنلا سفن  (1) رارقإ نم مغرلاو ،كلذ ع ةوالعو

الإ اف تبلاو ضوعتلا
ّ

ضوعتلا إ ةيعادلا ةينفلا بابسألاو ةميدقلا  تاجتلا لآمب ايباتك اّدم دع 

الإ
ّ

أ 
ّ

لوت ثيح  2019-2014  ةفلا لالخ كلذ ماحا متي مل ھن
ّ
  ع ةقفاوم دانسإ ةبسانم نم كأ  ت 

فوت نود ضوعتلا
ّ

نزاجو ةيبلقلا ةرطسقلل تاعاق  4  ضوع لاثملا ليس ع ركذو  .تادؤملا  هذ    ر

فوت نود  ةروذملا ةفلا لالخ طانعملا  ننرلاب روصتلل
ّ
فلا ررقتلاو ميدقلا زاا لآم ديفي ام ر 

  ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملل و  ةيئافشسإلاو ةيبطلا ةيجولويبلا ةنايصلاو ةينفلا تاساردلا زكرمل

.ةينعملا ةملا فلمب

  ميدقلا زاا نزخت نكمي ةرازولا  اصم لبق نم ةميدقلا ةزجألا لآم  ةعاتم بايغ لظ و

سفن  ةروذملا تاملا لبق نم نزاج  لالغتسا ةينامإ نع الضف ةينوناق غيصلا فالخ ع ھفالتو

  نآ  ميدقلاو ديدا طانغملا ننرلاب روصت يزاج لالغتسا ةسوس ةم وت رارغ ع تقولا

 .ةينوناق غ ةفصو دحاو

ةيعوضوم ياعم عضو صوصخب ةمكا ةيصوت رابتعالا نع ذخأتس  اّأ ةرازولا تدافأ دقو

 .ھلامعتسال ىوصقلا لاجآلاو زاج ل كالتا ةبس طبضت ةليقثلا ةيبطلا تاجتلا ديدجتل ةقثوم

  ةعشملا داوملاو تاجتلا ع ةينفلا ةباقرلا  -ب

رداصملا لالغتسا ةمالس  نامضب فلملا ليلا ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا  تع

  تاملاب ةزكرملا ةعشملا رداصملاو تاجتلا كلذ  امب  ةنؤملا ةعشألا رطاخم نم ةياماو ةعشملا

 .الع ةرودلا ةينفلا ةباقرلاب مايقلاو ةلاحإلاو لامعتسالاو ءانتقالا صيخارت ادانسإ لالخ نم ةصاا

  اديدجتو صيخالا دانسإ لاجآ لوطب اساسأ تقلع صئاقنلا نم ةلمج  ةمكا تياعو

 .ھلبق نم ةزجنملا ةرودلا ةباقرلافعض و زكرملا لبق نم ادانسإ طورش ماحا مدعو

ةيعاعشإلا داوملاو تاجتلاب ةقلعتملا صيخالا دانسإ-1

صيخالا دانسإ  ةّدم   ّنأ  تا  ،(1)2004  روتكأ  20   خرؤملا ةلا رزو رارقل افالخ

  صيخرت لاجآب قلعتي اميف تحوارت ثيح زكرملا اصم ىدل فلملا عاديإ خرات نم عوبسأ  لجأ تزواجت

  .2013ةيلوج29و2013يرفيف7راتبةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا لبق نم(1)
 .اد انسإ طورشو ةيمومعلا ةلا ةرازول ةعاتلا اصملا لبق نم ةادسملا ةرادإلا تامداب قلعتملاو(1)
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دزي ام   ّعشم زاج لامعتسا  صيخرت ع لوصل لاجآلا لدعم غلو رشأ  10  و مايأ  10  نب ءانتقالا

.رشأ3و نتس هاصقأ غلبيل رشأ8نع

زكرملاب نلماعلا نينفلا ناوعألا ددع  مالا صقنلا إ صيخالا دانسإ لاجآ لوط ىزعو

الا ةنياعمل نلؤم ناوعأ3ىوس ھيدل رفوتي ال ثيح
ّ
ةفاضإلاب كلذو ةصاا تاملاب تاجتلاو ت 

دقفت تا ّمم زاجنإ إ ىدأ امم  ،انصلا عاطقلاو يمومعلا طلا لاا  ةبجوتسملا ةبقارملا إ

  ةقاطلل ةيلودلا ةلاولا  ياعم  ّنأو املع  ديحو  ف لبق نم ااويإ تالحمو ةعشم ةليقث  تاجتل ةنياعمو

.ماملا هذ مايقلل نراق ناوعأ ةعبس صيصخت تقت ةرذلا

  لئاسوو ةصتا ةرشلا دراوملاب زكرملا ميعدت ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

  .ةولطملا ةعاجنلاو لاجآلالضفأ  ھمام نمأتل ةيفالا لمعلا

لعتي اميفو
ّ

نإف صيخالا دانسإ تاءارجإب ق
ّ

ةنسل51ددع نوناقلا نم ياثلا نلصفلل افالخو ھ

لعتملاو  1981
ّ

لعتملاو  1986  ةنسل  433ددع رمألا نم  53و يرذلا عاعشإلا رداصم نع ةجتانلا راطخألاب ق
ّ

  ق

  لرفأ-2013  ةفلا لالخ ةصاا تاملا ةدئافل  صيخارت  دانسإ مت  ،ةن ّ وملا ةعشألا نم ةياماب

  تدافأ دقو .ةلا رزو لبق نم ضرغلا  ضوفت ّيأ دوجو نود زكرملا ريدم لبق نم  ةاضمم  2020

 .صيخالا هذل ةينوناقلا ةغبصلا ءافضإل رمألا كرادت وتساّأ ةرازولا

ّنأ تا  ،زكرملا تاءارجإ ليلدلو  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  55  لصفلا ماحأل افالخو

نم %  82  ّنأو   ھلبق نم ةباقرلل عضخت مل ةصاا  تاملل ةدنسملا ءانتقالا صيخارت نم 54%

كمت ال نأ ةّيعضولا هذ نأش نمو .لامعتسالا صيخارت ع لوصا تاءارجإ فوتس مل تاجتلا
ّ

ن

  .ةيعاعشإلا ةمالسلا ياع مل اقباطم ىدمو ة ّعشملا تاجتلا ةدوج نم دكأتلا نم

ةينوناقلا تاءارجإلا فوتس مل لا تاملا لعجت نأ ،هالعأ ةروذملا تالالخإلا نأش نمو

  فلاس ةنسل  51  ددع نوناقلا نم  7  لصفلا تايضتقم قيبطتل ةضرع ةعشألا نم ةياماب ةقلعتملا

   يكذت روشم رادصو ةصاا ةيلا تاسسؤملا كذت وتس اّأ ةارزولا تدافأ دقو .ركذلا

  لبق نم الع فوقولا مت لا تايعضولا ةوسل ةرازولا  ةصتا اصملا دع قاطن  كلذو ضرغلا

 . ةمكا

  ةفلا لالخ ةعشألا نم ةيامل ةينطولا ةنلا ليعفت مدع مامأو ىرخأ ةج نمو

  زكرملا وت ،ايلحم ةرفوتملا لخدتلاو فشكلا تالآو تاجتلا ةمئاق دادعإ ال دع لاو  2013-2019
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  ةينطو ياعم بايغ و ةلا رزو لبق نم الع ةقداصملا متي نأ نود ةعشملا تاجتلا ةمئاق طبض

.ضرغلا 

  رارق كلذ ع   ّصن املثم ةعشملا رداصملا لامعتسال ةينطو ةينف تافصاوم بايغ ظحول امك

  نأ بجي لا تاحاضيإلاو تاداشرإلا طبضب قلعتملاو  1986  متس  10   خرؤملا ةيمومعلا ةلا رزو

  ةلا رزو رارق قيبطتب ةرازولا ت ّدع دقو .عاعشإل تالآو ةيعاعشإلا رداصملاب صخر بلاطم بحاصت

 .صوصا  ةرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاولا عجارمل ةقباطتم نوت ةينطو تافصاوم عضوو1986ةنسل

  ةنس ةّدمل ةاص ىقبت لا ةعشملا تاجتلا لامعتسا صيخارت دانسإب  زكرملا مقي مل امك

الاب ةقلعتملا ةقباطملا ةداش دانسإب ىفتكا لب ديدجتلل ةلباق ةدحاو
ّ

  .تاونس  سمخ ةدمل ةاصلا  ت

  يوونلا بطلا تاجت  إ  ةبسلاب  ا لومعملا ةيلودلا ياعملا عم امتي ال تاونس سمخ  لجأ ّنأو املع

دنع  لجأ قأ تاونس ةثالثب تددح لاو   ةعشألاب صيلاو فشكلا تاجتو ةعشألاب ةاعملا و

  .ةّينفلا ةبقارملا

نم ،ركذلا فلاس  1986ةنسل433ددع رمألا نم59و54نلصفلا ماحأ ةفلاخم نع الضفو

اديدجتو لامعتسالا صيخارت دانسإ ناونع ليخادم صالختسا نم زكرملا مرحت نأ ةيعضولا هذ نأش

 .1982روتكأ28 خرؤملا ةيمومعلا ةلاو ةيلاملاو طيطختلا رزو رارق نم3لصفلا ماحأب المع

ثومو ةاو تاءارجإ عضو زكرملا ّلوتي مل و
ّ
نأو ةصاخ ةقباطملا دئاش دانسإ ةيفيك لوح ةق 

ّ
  ھ

  نكمي لا و  ةعشألاب ةقلعتملا تامدا ةمئاق نمض الو زكرملل مظنملا رمألا بلص الع صيصنتلا متي مل

 .2004ةنسل ةلا رزو رارقل اقفو اميدقتزكرملل

رراقت نّمضت نم مغرلاب  2018-2014  ةفلا لالخ ةقباطملا دئاش دانسإب  زكرملا ريدمماق  امك

لع تاظفحت ةزجنملا دقفتلا
ّ
ماظنب كاشالا مدع و ةعشألا نم ةياما ياعم ماحا مدع ةصاخ تق 

تام  5  ةدئافل ةعشم تاجتل ةقباطم دئاش  9  دانسإ دنع ھلي ّمت ام رارغ ع تاعرا سق

  2014  تاونسلا لالخ ةيبلق ةرطسق تاعاق لامعتسا ناونع ةقباطم دئاش دانسإ ّمت  دقو  .ةصاخ

نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .زكرملا ف لبق نم زجنملا دقفتلا ررقت خراتل قباس خراتب  2018  و  2016و

 .ةدنسملا ةداشلا ةيقادصم ىدم نم دكأتلا نود لوحت

  ةيحولص ديدجتو ةعشملا داوملاو تاجتلل ةرودلا ةينفلا ةبقارملا  -2

  صيخالا
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ةنسل               1389  ددعرمألا نم اعار  9و  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  64  نلصفلل افالخ

نإف  ركذلا فلاس  1982
ّ

  ةفلا لالخ زكرملا ّلوتي مل  ،صيخالا دانسإ ناونع ةزجنملا  ةباقرلا ءانتساب ھ

الحملل ةرود دقفت تايلمع ةجمرب  2015-2019
ّ

ةدوجو ةيعضو نم تثتلا دصق ةّعشم تالآ يوأت لا ت

 .تاجتلا هذ معتسمةدئافل ةّعشألا نم ةياما تاءارجإ ماحا نمو ةلغتسملا تاجتلا

  مل ،تاملا ضعبب ةعشملا تاجتلا لامعتسا صيخارت ةيحولص لاجآ ءاضقنا نم مغرلاو

 ةلمعتسملا كلت ةصاخ ةينفلا ةبقارملل اعاضخإ ةداعو صخرلا هذ ديدجتب  ابلاطم زكرملا ّلوتي

                    433  ددع رم ألا نم  59  لصفلا ماحأب المع كلذو  ةعشألاب ةاعملاو يوونلا بطلا لاجم

17  لبق نم تاجتلا هذ لالغتسا ةلصاوم إ ةّيعضولا هذ ت ّدأ دقو .افلس روذملا  1986  ةنسل

.ةعشألا نم ةياما طورشل اقباطم نم دكأتلا نود ةصاخةم

نأ ع ةّعشألا نم ةياماب صاا تاءارجإلا ليلد ّصن نلو ،ىرخأ ةج نمو
ّ
ةلاح  نعتي ھ 

  ةداش ع لوصا لبق ميدقلا زاا ةلاحإ  صيخرت ع اوجو لوصا ةعشم تاجت ضوع

الإ ،ديدا زاا لامعتساو ءانتقا 
ّ

نأ 
ّ

صيخارت دانسإ دنع زكرملا لبق نم طرشلا اذ ماحا متي  مل ھ

.لاثملا ليس ع تام5ةدئافل ةديدا تاجتلا لامعتساو ءانتقا

داوملاو تاجتلا ع ةباقرلا طاش ءاليإ ةرورضب ةمكا وت ةروذملا صئاقنلا  يدافتلو

ھتعاتم ماحإ دزم نع الضف زكرملا لبق نم ةمزاللا ةيانعلا ةصاا تاملاب ةلغتسملاو ةزكرملا ةعشملا

  .ھمام نمأتنس ةمزاللا ةرشلاو ةيداملا دراوملا فوتو ةرازولا لبق نم

III-  ةود أل ا و ةيئافشسالا تانفعتلا ةمواقمو  ةلا ظفح ع ةباقرلا  

  ةّصاا تاّملاب ةّيبطلا تامزلتسملاو

  ةيلا ةطشألا تايافن ع ةباقرلا-أ

   ،ةرطخ تايافن نط8000امانط18000  لداع ام اونس ةيلا ةطشألا تايافن ةيمك غلبت

  ةصاا تاملا ددع ديازت إ كلذ ىزعو .(1)ةصاا مدلا ةيفصت زكارمو تاملا  ازرفت ام  %  30

  اذ  فرصتلا ع ةباقرلا ماحإ ةرورض بلطتي امم ديحولا لامعتسالا تاذ تامزلتسملا إ اوو

  ع ةرشابملاو ةطا اايعادتل ارظن كلذو ةيئالا ااعم إ اجاتنإ ذنم تايافنلا نم فنصلا

.ناسإلا ة عو طيا

  2020يرفيف رش وم إ تايافنلا  فرصتلل ةينطولا ةلاولا لبق نم ا ةمكا ّدم مت لا تايطعملا رخ آل اقفو(1)
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  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا ع ةباقرلا-1

  لاجم   ّنأ غ  ،ةينوناقلا صوصنلا ديدعل ةيلا  ةطشألا تايافن  فرصتلا لاجم عضخي

لعتملا طورشلا سارك نمضتي مل ثيح بولطملا نود يقب ةصاا تاملاب اقيبطت
ّ
  تاسسؤملاب ق 

ام وو ،تاملا  هذ  ازرفت لا تايافنلا  فرصتلاب قلعتت ياعم وأ سياقم ة ّيأ  ةصاا ةيلا

ةعجارمب ةرازولا تدع دقو .ةرطا تايافنلا  فرصتلا ةموظنم  اطارخنا نم   ّدحي نأ ھنأش نم

 .ةرطا تايافنلا  فرصتلاب ةصاا ةييتلا صوصنلا

ةنس             لالخ ةلا ةرازو ا تماق لا مدلا ةيفصت زكارمل ةيمييقتلا ةساردلا  تزربأ  نل

ديدع  2015  ةنس لالخ ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحول يونسلا مييقتلاو  2016

ةقباطملا بس زواجتت مل ثيح(2)ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ثملا قرطلا صوصخب تازواجتلا

زكارم إ ةبسلاب%50و تاملا إ ةبسلاب  %57  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ةيلما

  ةنس ذنم مدلا ةيفصت زكارم عيمج لمش ةيمييقت ةسارد  ة ّيأب مايقلا لوتت مل ةرازولا   ّنإف مدلا ةيفصت

.2015  ةنس ذنم ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحول مييقت يأ ءارجإ  مدع نع الضف  2016

  سورع نو                 سوت و لبان و ةنارأب ةلل ةوا تارادإلا   ّلوتت مل ذإ ةدودحم  ةعاتملا تيقو

ملو .2016ةنس            ذنم رظنلاب ال ةعجارلا مدلا ةيفصت زكارمل ةعاتم وأ ةباقر مام ّيأ ءارجإ ترب و

 .ةيباقرلا تامملا ضع ىوس زاجنإ ةوا تارادإلا ةيقب ّل وتت

ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ثملا قرطلا صوصخب تالالخإلا  لصاوت مامأ و

لا تاملا نأش    تاءارجإ  ذاختاب ةرازولا ردابت مل  مدلا ةيفصت زكارمو تاملاب
ّ

نم  تا  ذإ  ة

  ةم  25و مد ةيفصت زكرم  32  تلمش  2020-2017  ةفلا لالخ دقفت رراقت نم ةنيع صحف لالخ

ال زكارملا نم%56و تاملا نم%72  ّنأ   ،ا  الع فوقولا مت ةيعضو رخآ زتو تاا فلتخمب

12   ّنأ ذإ ةمئالم تا ّدعم  تايافنلا فييكت متي ال امك  .ردصملا دنع تايافنلل ياقتنالا زرفلا ةيلمع موقت

 .نقاو ربإلا ةزخاولا و ةعطاقلا تايافنلا عم تاواح ا رفوتت ال زكارملا نم%62و تاملا نم%

  ع   يوتحت الو .زكارملا نم  %31و تاملا نم  %  48   ةسقم سايكأ بايغ تا امك

عدوتسم رفوتي ال امك .تايافنلا نز ةطيسو تالحم عزكارملا نم و  تاملا نم  %31و  %36  اوتلا

  و تايعضولا هذ كرادتب ةرازولا تدعو .زكارملانم%59و تاملا نم%36 تايافنلا نز يزكرم

.تافلملا هذ ةعاتمب

                   خراتب ةلا رزوو ةئبلاب فلملا رزولا نب كشملا رارقلا تقمب رداصلا ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا تاءارجإ ليلدبةنمضملا(2)

.2012ةيلوج23
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تايافنلا ةاعمو لقن ع ةباقرلا-2

قرطو طورش طبضب قلعتملا  2008  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  8و  4  نلصفلاب درو امل افالخ

  عم ةمملا تايقافتالا عاديإ ةصاا تاملا نم  %54  لوتت مل  ،ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا

  اأش  ءارجإ   ّيأ ذاختا متي ملو  .ةلا ةرازو ىدل ااعمو ةرطا تايافنلا لقنل ال صخرم تارش

  نم حمس ال نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .2018و2016  نس لالخ السارمب تفتكا لا ةرازولا لبق نم

  .ةروذملا تايقافتالل تاملا هذ ماربإ نم دكأتلا

 يرفيف                 ةياغ إ  ةروتبملا فارطألاو مئاشملا عفرل تايقافتا  ماربإ ةم  99  لوتت  مل امك

 .ةيحولصلا ةينم ةودألا ةاعمل ةصتخم ةكرش عمتايقافتاماربإةم102 لوتتمل و،2020

ازرفت لا تايافنلا نم  %  80   ّنأ نم مغرلابف ،ةصاا مدلا ةيفصت زكارمب قلعتي اميف امأ

.ااعمو تايافنلا لقنل ال صخرم تارش عم تايقافتا  ام  %57  مت مل ةرطخ تايافنك  فنصت

.ةعاتم ة ّيأ نود السارم ع2016ةنس ذنم ةرازولا ترصتقاو

نأ  إ ةراشإلا ردجتو
ّ
ةاعمل طورش سارك دادعإ مدلا ةيفصت زكارم إ ةبسلاب   ّمت نلو ھ 

الإاونس تايافنلا نما نط1.086
ّ

نأ 
ّ

  .ه رش متي مل2020لرفأومةياغ او ھ

كمي ال ةرطا تايافنلا ةاعم صوصخ  ةمملا تايقافتالا يقلتب ةرازولا ءافتكا  ّنو
ّ

  نم ن

  .امالعإ نود ھفوأ دقعلا ليعفت مدع ةينامإ مامأةصاخ ،اف فرصتلا ماحإ نم تثتلا

نأ  ،نأشلا اذ  ركذو
ّ
ةفلا لالخ  مد ةيفصت زكارم  4  صوصخب  دقفت تامم رثإ ع ھ 

  مغر ةرطا تالضفلا عفر  ةصتخم ةكرشو  زكارملا هذ نب ةمم تايقافتا بايغ تا ،2017-2019

  عفرل ةصتخم تارش عم ةمم تايقافتاب دقفتلا تا ّممل ةقباس خراوت  ةرازولا زكارملا هذ ةافاوم

لوت لباقملا  .تالضفلا
ّ
  .ةيداعلا تالضفلا عم ةرطخك ةفنصملا تالضفلا هذ عفر ةيدلبلا اصملا ت 

عم قيستلاو ةرورضلاتاءارجإلاذاختا ّلوتت مل ةلا ةرازو ّنإف تالالخا نم ھتياعم تّمتاّمم مغرلاو

  10   خرؤملا  1996  ةنسل  41  ددع نوناقلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةئبلاب  ةفلملا  ةرازولا

.الازو اف فرصتلا ةبقارموتايافنلاب قلعتملاو1996ناوج

  2019و2018نسل ةرطا تايافنلا ةعاتم تال صحف لالخ نم تا كلذ ع ةوالعو

ال صخرملا تارشلا ىدحإ عم ةديدج تايقافتا ماربإب مد ةيفصت زكرم  21و ةصاخ ةم  19  مايق
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  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  8  لصفلل افالخ كلذو  2020  لرفأ ةياغ إ ةلاب ةفلملا ةرازولا مالعإ نود

2008. 

نأ  ع  2008  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  20  لصفلا   ّصني
ّ
ةيلا تاسسؤملا ع نعتي" ھ 

باس ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا  ال صخرملاو ةصتا تامدا تاسسؤمو ةصاا

  تايافن  فرصتلاب ةقلعتملا تايلمعلا ل ھيف ل   اموتخم  اصاخ   ال كسم تايافنلا هذ تنم

كمو ،"ةرطا ةيلا ةطشألا
ّ

  نس لالخ الإ راشملا تاسسؤملا لبق نم ةلمعتسملا رتافدلا صحف ن

لع تالالخالا نم ةلمج ةنياعم نم  2019و  2018
ّ
  ةكرشلا فرعمو تايافنلا زمر لي مدع اساسأ تق 

تايمك لي مدع نع الضف ةاعملاب ةمئاقلا ةكرشلل ةبسلاب فرصتلا ةقرطو تايافنلل  ةجتنملا

.نت م إةبسلاب تاللا هذ بايغلامك .تايافنلا

نأ  امك
ّ
لالخ نرش إ رش نم تدتما تاف لالخ تايافن عفر تايلمع   ّيأ لي متي مل ھ 

  تارشلا ىدحإ عم تايقافتال اماربإ مغر مد ةيفصت زكارم  10  و تام  5  إ ةبسلاب  2019  ةنس

تايافنلا لقن رطاخم يفخي نأ ھنأش نم ام وو .ةرازولا إ ةلسرملا تايقافتالا ل اقفو ال صخرملا

.ااعم نود تابصملاب اعاديو ال صخرم غ تاسسؤم نم ةرطا ةيلا

ب ةئبلاو ةيلا نوؤشلا رزو نع نرداص  (1)نرارق تقمب مت نلو ،رخآ ديعص عو

الإ  ،ةيلا ةطشألا نع ةمجانلا تايافنلا ةاعمو لقنل نتكرش إ دنسملا صيخلا
ّ

  تاملا  ّنأ 

ّدم ّلوتت مل  مد ةيفصت زكرم  15و ةصاخ ةم  38  اددع غلابلاو نتروذملا نتكرشلا عم ةدقاعتملا

  لالخ ةيئافشسالا تايافنلا ةاعمو لقنو عمج  ال ّصخرم ىرخأ  تارش عم دقاعتلا ديفي امب ةرازولا

 .صيخلا ب ةف

نأو ةصاخ ،ةديدج  تايقافتال  تاملا هذ ماربإ نم تثتلا ةرازولا   ّلوتت مل امك
ّ
  نم  تا  ھ 

   لالخ اطاش ةلصاوم ةروذملا تارشلا ىدحإ وت ةرطا تايافنلا ةعاتم ل ع عالطالا لالخ

روتكأ  18  نم ةدتمملا ةفلا لالخ تاملا ىدحإ نم ةرطخ تايافنل اعفر و  (2)صيخلا ب ةف

نأ  إ  ةراشإلا ردجتو    .عاطقنا نود  2018  مسد  20  إ  2016
ّ
تافلاا نم ديدعلا لي مت ھ 

  .2017و2015نس لالخ تايافنلا عاديإ دنع بقارملا بصملاب ةكرشلا هذل ةطا ةييبلاو ةيلا

  ع تايافنلا ةاعمو لقن تايلمع لوح ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم مامأو ،كلذ نع الضف و

كم دقف ،ةلا ةرازو لبق نم تاملا هذ ىوتسم
ّ

  ىدحإل ةرطا تايافنلا ةعاتم ل صحف ن 

.ةيناثلا ةكرشلا نم صيخلا بل2018يرفيف20خراتب رارقووألا ةكرشلا نم صيخلا بل219متس19خراتب رارق(1)
2018ةيلوج4خراتب صيخرت تقمب اطاش فانتسا خرات إ ةكرشلا نم صيخلا ب خرات2018يرفيف20نم ةدتمملا(2)
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ةاعمو عفر ةيلمع ة ّيأ لي مدع ع فوقولا نم تايافنلا ةاعمو لقنل ال صخرملا تارشلا

  نأش نمو .رشأ  4لالخ مد ةيفصت زكرم18اددع غلابلاو اعم دقاعتملا تاملا نم ةرطا تايافنلل

  ةرطا تايافنلا ةاعم   لمعلا    ا يراا بتالاو تاءارج إلا ماحا مدع يفخت نأ تايعضولا  هذ

.ةيلملاو ةيداعلا تايافنلا ةاعم كلا سم ع القنو اعيمجت قرط نعتاملا هذاجتت لا

   فرصتلا ع ةباقرلا ماحإل ةئبلا و  ةلا  ي رازو نب قيستلا ةرورضب ةمكا وتو

  ھب يراا عرشلل اقفو ةلا تاملا ع ةبجوتسملا تاوقعلا طيلسو ةيلا ةطشألا تايافن

.لمعلا

  ميقعتلا ع ةباقرلا-ب

ميقع تعو .ةيئافشسالا تانفعتلا رطاخم دجاوتل امئالم  اءاضف  العلا طسولا لثمي

الإ .ةيئافشسالا ىودعلا رطاخم نم داو تانفعتلا نم ةياقولا لئاسو مأ نم ةيبطلا تامزلتسملا
ّ

  ّنأ  

راطإلا ةيدودحمب تقلع صئاقن ع فوقولا إ  تضفأ صوصا اذ  ةزجنملا ةيباقرلا لامع ألا

ميقعتلا ةيلمعل ةديدا تابلطتملا ماحا مدعو ةّصاا تاملاب ابقارمو ميقعتلا تامد  مظنملا

لا تاملا نأش  ةذختملا ةيعدرلا تاءارج إلا فعض نع الضفا
ّ
 .ة 

  ابقارمو ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامد مظنملا راطإلا-1

ميقع تامدخ مظني صاخ رش  راطو ةاو ةيجيتاسا بايغ ةيعضولا تمسا

  تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنتل روشم ىوس رادصإ ةلا ةرازو   ّلوتت مل ثيح  ةيبطلا تامزلتسملا

  .2013  ةنسل                   60  ددع روشملاب ھضوع مت يذلاو  2006  متس    ةيمومعلا لايلاب ةيبطلا

الإ ةصاا تاملاع ميقعتلا دعاوقو تاءارجإ ب متي ملو
ّ
  ةنسل8ددع روشملا رادصإ ةبسانمب   

2015(1).  

  داعملا ةيبطلا تامزلتسملا ةاعمل مكا قيبطتلا ليلد دادعإ مت نلو ،كلذ نع الضف

ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا لبق نم ميقعتلا تايلمع  فرصتلا تاقاطب جذامنو الامعتسا

  تاسّسؤملاب ميقعّتلا ةموظنم روطتو ليأتل ةّينف ةن ثادحو  2013  ةنس لالخ تاجتنملل ةييبلاو

الإ ،  2014  لرفأ  18   ةلا رزو نم رارقب ةّصااو ةّيمومعلا ةّيلا
ّ
نأ   

ّ
سارك نيحت متي مل ھ 

نأ  امك  . روذملا ليلدلا تايضتقمل اقفو طورشلا
ّ
دنع ةينفلا ةنلا نم ةدمتعملا ياعملا بكاوي دع مل ھ 

.اعاجنو ادوج ززعو ةصاا ةيلا تاسسؤملاو ةيمومعلا ةيلا لايلاب ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنب قلعتملاو(1)
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  ياعملل انايحأ ھتفلاخم نع الضف ،يزكرم ميقع تادحو ثادحإل ةيسدنلا ةلثمألا ع ةقداصملا

أ ةرازولا تدافأ دقو  .(2)ةنلا لبق نم ةدمتعملا
ّ
ھتمءالم دصق طورشلا سارك ةعجارم وحن ھجتت ا 

.ميقعتلا لاجم  روطتلل

ميقعو ةاعم قرط ع ةباقرلل ةدحوم ياعمو تايعجرم بايغ تا ،ىرخأ ةج نم

نود ةباقرلا ةيلمع   (3)ةلخدتملا اصملا ددعو امييقتو ةصاا تاملاب ةيبطلا تامزلتسملا

 .ةفلتخم مييقت ياعمو ةينمل لايلا هذ دامتعا إىدأ امم .ايب اميف قيستلا

نأ ،صوصا اذ  ركذو
ّ
  تامزلتسملا ميقع لوح  ةدحاو  ةينطو ةسارد ىوس ءارجإ متي مل ھ 

  ةم  42  ام ةي ةسسؤم  65  تلمش    (4)ةلاولا نم ةردابمب  2013-2012  ةفلا لالخ ةيبطلا

الإ .ةصاخ
ّ
نأ   

ّ
   ّنأ تا ،ةساردلا المش لا تاملا ضعبل ةيمييقتلا تارامتسالا جئاتن لالغتساو ھ 

نب قيستلا متي ملو .تاملا لج ىدل ةعف ترم الحارم فلتخم  ميقعتلا ةيلمعل ةقباطملا مدع بس

ةقلعتملا تالالخإلا ةعاتمل لمع جمانرب دادعو ةساردلا  هذ  جئاتن لالغتسال ةلا ةرازو اصمو ةلاولا

نأ  ،نأشلا اذ  ركذو .ةعفترم ةقباطم مدع بس تل لا تاملا إ ةبسلاب ةصاخ ميقعتلاب
ّ
ھ 

  ةبسلاب ةيلما ةقباطملا مدع بس ام تغلب لاو ساقو سوت ي الوب تام  3  إ ةبسلاب متي مل

  هذ ميقعتلا ةموظنمل قيقدت ةمم  ة ّيأ  ةجمرب  %65و  %89و  %66  اوتلا ع ميقعتلا ةيلمع  إ

 .2020لرفأ  -2014ةفلا لالخ تاملا

الإ ،ةينعملا تاملا ضعبل ةيباقرلا تامملا ضع ةجمرب تمت نلو  ،لباقملا و
ّ

  لامعأ  ّنأ 

ميقعتلا بنا انايحأ قرطتت ملو .ميقعتلا لاجم  ةدمتعملا ةيمييقتلا طاقنلا عيمج لمش مل دقفتلا

اعبت تنا  دقفتلا ةمم   ّنأ  ثيح  (1)سوت ةيالوب تاملا ىدحإب ھلي مت ام رارغ ع تاملا هذ

ةقباطملا مدع ةبس ّنأ نم مغرلاب الحارم فلتخم  ميقعتلا تايلمع وأ ةدحو إ قرطتت ملو ةياشل

.%68تغلب ا ةيلما

  ميقعتلا راسم ع ةباقرلا-2

نم ةدمتعملا تاحاسملا و    "  ISO8 " فنص نم نوت نأ بجي ةخألا هذ نأ امك ف طئاح دوجوو فييكتلا ةعاقو فيفجتلاو لسغلا تاعاق نب لصفلا(2)

وذ طقف نوي نأ بجي ميقعتلا  لمعتسملا ماقعملا و  طورشلا ساركب ةروذملا تاحاسملا نع فلتخت ميقعّتلا ةموظنم روطتو ليأتل ةّينفلا ةنلا لبق

  .ناجو
.تاجتنملل ةييبلاو ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا ،طيا ةيامحو ةلا ظفح ةرادإ،ةيلديصلا ةّيدقفتلا  ،ةيبطلا ةيدقفتلا(3)
 .ميقعتلا لحارم فلتخمو ميقعتلا ةدحوب ةلا ظفح و ناوعألاو تاجتلاو تالا لوح اساسأ تروحمت(4)
 .2019يفناج11خراتب دقفتلا ررقت(1)
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  2015  ةنسل  8  ددع روشملاب درو ةيلا تاسسؤملاب ميقعتلا ةموظنم ةءافك عفر دصق

ميقعتلا تامدخ ميظنت ةداعإ امض نم ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنت لوح ةديدج تاءارجإ

  نم تاونس سمخ زواجتي ال لجأ  كلذو ةم ل ىوتسم ع يزكرملا ميقعتلا ةموظنم وحن جردتلل

الإ .روشملا اذ رادصإ خرات
ّ

نأ 
ّ

  روط  ةصاا تاملا نم  %20  ىوس  2020  لرفأ  ةياغ إ لوتت مل ھ

  .(2)ةلاولا ىدل يزكرملاميقعتلا تادحو ليأتو ثادحإل ةيسدن ةلثمأ تافلم عاديإ لالغتسالا

ث ةلا ةرازو لبق نم  تاءارجإ   ّيأ  ذاختا متي ملو
ّ

ميقعتلا ةموظنم دامتعا ع تاملا   

  ميقعتلا تادحو ليأتل ةلاولاب تافلم عدوت مل لا تاملا ضع مايق توبث مامأ ةصاخ يزكرملا

  لحارمو قرط صخي اميف  تباوثللو تاميلعتلل افلاخمو تالالخالا ديدع ،2018-2015  ةفلا لالخ

  ةنلا يأرو  2015  ةنسل  8  ددع روشملاب درو امب تام  7  مالا مدع نأشلا اذ  ركذو  .(3)ميقعتلا

  رملا تاعاق ميقعتل "لومرفلا" ةدام وأ ةفاا ةرارا قرط نع ميقعتلا ادامتعاو ميقعتلل ةينفلا

  مدعو ةئبلاو ناسإلا ة ع قرطلا هذ لامعتسا ةروطخب ةروذملا ةنلا رارقإ نم مغرلاب ايئاو

 .ميقعتلا دنع اعاجن

لوت لاو لالغتسالا روط  تاملاب قلعتي اميف امأ
ّ
  ثادحإل ةيسدن ةلثمأ تافلم عاديإ ت 

نإف  2019-2017  ةفلا لالخ ةلاولا ىدل يزكرم ميقع تادحو
ّ
  البق نم  تام  6  تافلم لوبق مت ھ 

نمو .طورش سارك نم  3  لصفلل افالخ كلذو ةلا ةرازو ىدل ةلثمألا هذ عاديإ متي نأ  نود اساردو

ةملا لمال ةيسدنلا ةلثمألا  فلا اأر ءادبإ نم تاءانبلا ةرادإ نكمت  ال نأ  ةيعضولا هذ نأش

نم   ّسمت نأ اأش نم يزكرملا ميقعتلا ةدحو ليأت ةداعإ نأ رابتعاب طقف ميقعتلا ةدحول سلو

.ةملا تان ّوم ةيقبل دنلا ميمصتلا

لوت  ،لباقملا و
ّ

  ةعسوت عراشم بلاطم ع اقفاوم  دانسإ  2015  ةنس لالخ تاءانبلا ةرادإ ت

   افالخ  كلذو  ةلاولا ىدل يزكرم ميقع ةدحو ثادحإل ةيسدن ةلثمأ فلم عاديإ ّمتي نأ نود نتمل

 .2016ةنسل8ددع روشمللو2014لرفأ18خرؤملا ةلا رزو رارقل

لوت ،كلذ  نع الضفو
ّ
نود ةديدج ماسقأ   ثادحو  ةعسوت تايلمع مايقلا نتم   ت 

  ةموظنم روطتو ليأتل ةينفلا ةنلاو ةلا ةرازو نم ّل ىدل ةرورضلا صيخالا ع لوصا

   تاءارجإ   ّيأ ذاختا  2020  لرفأ ةياغ إ متي ملو .لمعلا ا يراا بتالاو  تاءارجإلل  اقفو ميقعتلا

ىدحإب  %74  تغلب الحارم فلتخم  ميقعتلا ةيلمع صوصخب ةقباطملا مدع بس   ّنأو املع .اأش

 .2017يام20 خرؤملا رارقلاب ھحيقنت مت امك2014لرفأ18 خرؤملا ةلا رزو رارقل اقفو كلذو(2)
  ةباقرلل ةينطولا ةلاولا( ميقعتلا تايلمع  فرصتلا تاقاطب جذامنو الامعتسا داعملا ةيبطلا تامزلتسملا ةاعمل مكا قيبطتلا ليلدب الع صوصنملاو(3)

.ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنت لوح2015ةنسل8ددع روشملاو )تاجتنملل ةييبلاو ةيلا
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ةئيب سورع نب ةيالوب  ةدجاوتم  ةم مايق تا امك .ةلاولا لبق نم ىرا مييقتلل اقفو نتملا

 .ةينفلا ةنلا ةقداصم لبق ميقعتلا ةدحو لالغتساو

ةصاا تاملا ضعبب ميقعتلاب ةقلعتملا صئاقنلا ددع نم مغرلاو ،ىرخأ ةج نمو

   ّنإف ،طياو رملا ع ةعفترم تانفع رطاخم نم ھلش امل ارظنو ةدمتعملا ياعملل اقباطم مدعو

 .ةرورضلا تاوقعلا طيلس ّلوتت ملو نا ّب إلا ةمزاللاتاءارجإلا ذختت مل ةرازولا

  9            خراتب سورع نب ةلل ةوا ةرادإلا حاقا نم مغرلاب ھنأ،قايسلا اذ  ركذو

ددعتل اعبت ةاب تاملا ىدحإل يزكرملا ميقعتلا ةدحوو تايلمعلا ةعاقل قولا قلغلا  2019  ةيلوج

  طتلا ةلحرم إ  ةبسلاب  %58  ةقباطملا مدع ةبس تغلب ثيح ميقعتلا ةيلمع ةقلعتملا تالالخإلا

ةلحرم  إ  ةبسلاب  %  49و فييكتلا ةيلمع  إ  ةبسلاب  %80و فيظنتلا ةلح رم إ  ةبسلاب  %84و

نإف ،ةلاولا لبق نم ةزجنملا مييقتلا ةممل اعبت كلذو ميقعتلا
ّ
  ذاختا  2020  لرفأ وم ةياغ إ  متي مل ھ 

  ميظنتلا نوناق تايضتقمل اقفو ةملا ع ةوقع  ة ّيأ قيبطت متي  ملو .ةلا رزو لبق نم قلغلا رارق

  .صلا

تاوقعلا طيلسو ةرورضلا تاءارجالا ذاختا ،2020  لرفأ وم إ ةرازولا   ّلوتت مل امك

ياعملل ةددعتم تافلاخمو تالالخإ نم ھلي   ّمت ام مغر بق ةيالوب تاملا ىدحإ ع ةبجوتسملا

لع  لاو ميقعتلا لاجم  ةدمتعملا
ّ
  مدلا ةيفصت ةدحوب ميقعتلا ةيلمعل ةعاق صيصخت مدع ةصاخ تق 

فوت مدعو
ّ
  فورظ بايغو  (1)  ميقعتلاو فييكتلاو طتلاو فيظنتلا ةيلمع مايقلل ةرورضلا تاجتلا ر 

  دنلا اميمصت  ماحا مدعو تايلمعلا ةعاق قاور ع ةرشابم حتفت لا ةعاقلاب ةلا ظفح

ميقعتلا ةيلمع  "نالييد ديسكألا" ةدام لامعتساب ةملا مايق  نع  الضف .مامألا إ سلا ةدعاقل

 .2013ةنسل60ددع روشملا تايضتقمل اقفو ھلامعتسا ت مغر

  ةلا ظفح طاش ع ةباقرلا  -ج

كم
ّ

ةقباطم مدع ةصاخ تقلع صئاقنلا نم ةلمج ع  فوقولا نم لاا اذ   رظنلا ن

  ثّولتلا بس عافترا و تاملاب العلا طسولاب  ا رودتو ةّلا ظفح فورظل مدلا ةيفصت زكارم

 .ا ةراجنزلا ةفئازلا و الينويجيللاموثرجب

(1)  de thermoAbsence d'autoclave, d'évier à deux bacs, de bac de lavage et de désinfection en nombre suffisant, de brosses, d'étiqueteuse,

soudeuse
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لالخ مدلا ةيفصت زكارمب ةلا ظفح فورظ لوح  (2)ةيمييقتلا ةساردلا جئاتن تضفأ  نل

  ةبسلا   ّنأ إ  2015  ةنس زجنملا ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحو مييقتو  2016  ةنس

الإ ،تاملا إ  ةبسلاب  %23  و  %46  يواس مدلا ةيفصت زكارمب ةقباطملا مدعل  ةماعلا
ّ
نأ   

ّ
متت  مل ھ 

وأ ةباقر مام   ّيأ ءارجإ ةوج  تارادإ  6   ّلوتت مل  ذإ  ةيفالا ةفصلاب تارشؤملل ةعاتمو دقفت مام ةجمرب

  ىوس زاجنإ ىرخألا ةوا تارادإلا ضع   ّلوتت مل امك .رظنلاب ال ةعجارلا مدلا ةيفصت زكارمل ةعاتم

.ةيباقرلاتامملا ضع

ظفح فورظ رودت  ةصاا مدلا ةيفصت زكارم ع ةرودلا ةباقرلا فعض ماس دقو

  ضع  إ  ةبسلاب ىودعلا رطخ عافتراو يوللا روصقلا رمل ةادسملا تامدا ةيع ونو ا ةلا

ةنايصو ةلا ظفح دعاوق ماحا مدع   ّنأ  ،صوصا اذ  ركذو .مدلا قرط نع ةلوقنملا ضارم ألا

  عافترا  ماس دق ةصفق ةيالوب مدلا ةيفصت زكارم ىدحإب مدلا ةيفصت تالآو هايملا ةاعم ةزكرم

  %  36,8  إ  2010  ةنس  %18  نم ترم ثيح زكرملاب   "ج"  ورفلا دبكلا بالالاب نباصملا رملا ةبس

.%11,6دودح  ةينطو ةبس لباقم2018ةنس%  66,7غلبتل2017ةنس

لصوت نم مغرلاو ،كلذ ع ةوالعو
ّ

  نع نولوؤسملا ملع مل  2018  يام   ليلاحتلا جئاتب م

  سفنل ملامعتسا لصاوتو نباصملا غ رملا ةيقب نع ملزع متي ملو ددا نباصملا رملا زكرملا

يام  ةارا ليلاحتلا نأو ةصاخ رملا ة ع ارطخ فرصتلا اذ لشو .مدلا ةيفصت تالآ

نأ  تفشك  2018
ّ
  ةبس مدل  اضرم  25"ج"  وفلا دبكلا بالالاب باصم  اضرم  52  عومجم ع ھ 

 .ةبك ةفصب ىودعلل نلقانملعجي ام وو(1)"انرلا" خاستسا

ةيلا رطاا لوح  2014-  2013  ةفلا لالخ ةزجنملا  ةساردلا تضفأ ،ىرخأ ةج نمو

  مل نح   %47,7  تغلب تاملاب  (2)ةقباطملا غ تانيعلا ةبس   ّنأ إ الينويجيللا ةموثرجب ةطبترملا

  ةعطتقملا تانيعلا نم  %39,6   ّنأ امك ،ةيمومعلا ةيلا تاسسؤملاب  %13,4  ةبسلا هذ زواجتت

 )L/UFC  10000  زواجتت بس( ةروذملا ةموثرا نم ةيلاع كرت بس تنمضت ةصاا تاملاب

  هذ جئاتن ةعاتم ةرازولا لوتت مل كلذ مغرو .ةيمومعلا ةيلا تاسسؤملاب  %9 زواجتت مل لباقملا

  تانيعلاب ةيلاع ثولت بس تل لاو  تام  3   ىوتسم ع ىرخأ تانيع عاطتقا ةداعإب ةساردلا

  تالاحب ةينعملا طاقنلا لامعتسا نع فقوتلا نم دكأتلل دقفت تامم زاجنإو اقباطم نم تثتلا دصق

.ةعبتملا تاءارجإلل اقفو ةقباطملا مدع

,مدلا ةيفصتل هايملا ةاعم ةزكرمب قلعتي ياثلاو مدلا ةيفصت زكارمب ةرفوتملا لئاسولاو ةرامعملا ةسدنلا قلعتي ل ّوألا نئزج لوح اساسأ تروحمتو(2)
(1)Taux de réplication d’ARN

 .)250L/UFCالينويجيللا ايتكب كرت ةبس تزواجت اذإ ةقباطم غ ةنيعلا(NFT 90-431رايعملل اقبط(2)
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تامم زاجنإ  2019-2015  ةفلل ةلل ةوا تارادإلا لمع جمانرب رارقإ  نم مغرلاو

  ةنسلا لالخ نترم ةتوب ءاولا ةاعم تازكرمو ةنخاسلا هايملا تابش الينويجيللا ةموثرج ةبقارمل

الإ  ةم لل
ّ

نأ 
ّ

ملو .سورع نو ةنايلس و ةنارأب ةوا  تا رادإلا نم لب ةباقرلا هذ زاجنإ متي مل  ھ

ةتولاب نكت مل و تاملا عيمج ترب و لبانب ةوا تارادإلا  نم ل  لبق نم ةزجنملا ةباقرلا طغ

. لمعلا جمانب الع صوصنملا

  كرت بس ادل ةعطتقملا تانيعلا ليلاحت جئاتن تيب لاو ةم15ةيعضو ةعاتم متت ملو

  .ةديدج تانيع عاطتقا ةداعإب كلذو  L/UFC  10000  تالاا ديدع  تزواجت الينويجيللا ةموثر ةيلاع

تا ّمم ءارجإ متي مل امك  .ةمزاللا ةيحيتلا بادتلا ذاختال تاملا ةلسارم ع تاءارجإلا ترصتقاو

  ام  ضعبلا   ّنأو ةصاخ ةقباطملا مدع تالاحب ةينعملا طاقنلا لامعتسا نع فقوتلا نم تثتلل دقفت

  ،مدلا ةيفصت زكارم صوصخ و  .ةدالولا ماسقأو تايلمعلا تاعاق رارغ ع ةساسح نكامأب دجاوتت

ىوس ةباقرلا هذ ءارجإ متي ملو .ةموثرا هذ ةقلعتملا ليلاحتلا ءارجإل ءاملا نم تانيع  عاطتقا  متي مل

.2016ةنس لالخ  دحاوزكرمب

ةعطتقملا تانيعلا ليلاحتلا جئاتن تزربأ نلو ،ةراجنزلا ةفئازلا ةموثرج ةبقارم إ ةبسلاب امأ

  تالاا هذ عاتت مل ةينعملا ةوا تارادإلا   ّنإف ةروذملا ةموثرا ع ااوتحا تام  4  ىدل

  رطخ نم ھلش امل ارظن  ا راشنا بابسأ ددحت ملو ا لومعملا تاءارجإلل اقفو ةديدج تانيع عاطتقاب

نأ إ ةراشإلا ردجتو .ةملا ع نيدفاولا رملا ة ع
ّ
تاملا ىدحإب ةافو ةلاح لي مت ھ 

لعتي اميفو.(1)ةموثرا هذ نع ةجتان ةسوس ةيالوب
ّ

  ءاملا نم تانيع عاطتقا متي مل مدلا ةيفصت زكارمبق

الإ ةموثرا هذ ةقلعتملا ليلاحتلا ءارجإل
ّ
 .زكارم ةسمخإةبسلاب 

  ةيبطلا تامزلتسملاو ةودألا ع ةباقرلا  -د

ةيدقفتلا لبق نم تاملا اف فّرصتت لا ةيبطلا تام زلتسملاو ةود ألا ع ةباقرلا متت

  ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظن ثادحإ  2011  ةنس لالخ ّمت امك .ةيلديصلا

  .الامعتسا نع مجنت نأ نكمي لا ثداوا رطاخم نم ّدا دصق ةّيلا تاسسؤملاب

  موقي ةيلديصلا نملا ميظنب قلعتملاو  1973  ةنسل  55  ددع نوناقلا نم  44  لصفلل اقفو

تاملا ع دقفتلاو ةباقرلا لامعأ متتو ةلا ةرازو ةطلس تحت ديصلا دقفتلاب نودقفتم ةلدايص

الإ .تاياش ءوض ع وأ  ةرود ةبقارم تاراز راطإ  ةصاا
ّ
نأ   

ّ
زاجنإ  2019-2015  ةفلا لالخ متي مل ھ 

 .2013يفناج07   خراتب  ةسوس ةوا ةرادإلاب ةيبطلا ةيدقفتلا ررقت(1)
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ةيدقفتلل ةييتورلا ةرودلا ةباقرلا راطإ  تنا طقف ام  4  ةصاا تا ملاب ةيباقر تامم  9  ىوس

 .ةيلديصلا

لعتملا بتالاو نناوقلا ماحأل تازواجتلاو تالالخإلا ديدع ةزجنملا دقفتلا رراقت تزربأو
ّ
ةق 

  مدع ا ساسأ تقلعو .ابقارم تمت لا تاملا لج تلمش لاو ةيمسلا داوملاو ةلديصلا ةسراممب

  لوا لامعتسالا ةدكأتم ةودألا  ةمئاقب مالالا مدعو ةودألا ظف ةمئالملا فورظلا رفوت

ةردا ةودألا  و ةيحولصلا ةينم ةودألا  فرصتلا كلذكو اكسم ةصاا ةيلا تاسسؤملل

ةبقارم مدعو  ةد ّروملا  ةيبطلا تامزلتسملا إ  ةبسلاب كالسالل ضرع ةصخر دوجو نم تثتلا مدعو

الضف ماظنلا اذ دوجو مدع وأ  عرزلل ةلباقلاتامزلتسملا إ  ةبسلاب رثألا قت ماظن فدل ديصلا

.لمعلا ا يراا بتالل اقفو ةددا حرلا شماوو ةدمتعملا تافرعتلا ماحا مدع نع

نإف ،ةصاا تاملا فلتخمب اراركتو تالالخإلا ددع نم مغرلاو
ّ
طيلس ّمتي مل ھ 

لا تاملا نم  4  نأش  تاوقع
ّ

  عفر  ماس ال ام وو ةعاتم تا ّمم ةجمرب مدع نع الضف ة

.ةصاا تاّملا لخاد ةّيبطلا تامزلتسملاو ةود ألا  فّرصتلا نسح نامضو تالالخالاهذ

لوت ،ىرخأ ةج نمو
ّ
ماظن كرت تاجتنملل ةييبلاو ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا ت 

نأ  غ  .ةموظنملا هذ مظنت ةينوناق صوصن بايغ  كلذو  2011  يفناج ذنم  (1)ةظقيلل
ّ

ديدحت متي ھ

ةدحوو ةيلديصلا ةيدقفتلاو ةلاولا نم ل ثمم نب تاسلج رضا اقفو ةظقيلا ماظن تاءارجإ

لوت  نلو .ةودألا ةبقارمل طولا او ءاودلاو ةلديصلا
ّ
  دادعإ افارشإ تحت لايلاو ةرازولا اصم ت 

تايلآ و فورظو ةيبطلا تامزلتسملا رثأ قتو جورتو دروتو عيصتو فيصت دعاوقب قلعتي رمأ عورشم

  ةبقارم لوح ةظقيلا ماظنب قلعتي يرازو رارق عورشمو ا ةقلعتملا ةظقيلا ماظن  فرصتلاو ةباقرلا

الإ ،ةيبطلا تامزلتسملا
ّ
نأ 

ّ
 .نصنلا نيذ رادصإ ةيباقرلا ةمملا ةياةياغإ متي مل ھ 

نيلا نلسارملا نم تامزلتسملا لامعتسا نع ةمجانلا ثداواب تامالعإلا ةلاولا ىقلتتو

الإ ،ةيلا تاسسؤملاب مييع متي نيذلاو
ّ

نأ 
ّ

  نيلحم نلسارم نيع ةصاخ تام  6  ىوس   ّلوتت مل ھ

ثح اأش نم لا  تاءارجإلا  ذاختا ّمتي مل ،اكراشم ةبس فعض نم مغرلا و  .ةظقيلا ماظنل
ّ

تاملا 

.ماظنلا اذ طارخنالا ع ةّصاا

تلوت لا ةصاا تاملا ةمئاقب ةلاولا ّدم نع نيدوزملا نم ددع عنتما ،كلذ نع الضفو

  ثداوح لي ىدم نم تثتلل ةمزاللا  ثوحبلا ءارجإب ال حمس مل ام وو .تامزلتسملا هذ لامعتسا

.تاّملا هذ

(1)lancematériovigi



252

،مزلتسملل لامعتسا ءوس نع مجان غھنونم تثتلاو ثدال ييقت ثحب ءارجإ رثإ عو

ةودألا ةبقارمل طولا ا إ الاسرو مزلتسملا نم تانيع ذخأب مايقلا ةيلديصلا ةيدقفتلا وتت

الإ،ةرورضلا تارابتخالاو ليلاحتلاب مايقلل
ّ

نأ 
ّ

  ع ةرورضلا تارابتخالا ءارجإ(2)تالاا ضع متي الھ

  ةروطخ نم مغرلاب ةرورضلا تاجتلا بايغل وأ كلذ ع ھتردق مدعل ارظن ا نم تامزلتسملا

ةيسوتلا قوسلا نم ةينعملا ةعفدلا ب ةروذملا تامزلتسملا إ  ةبسلاب متي ملو  . اراركتو ثداوا

.ءاودلاو ةلديصلا ةدحو لبق نم

مجانلا ثداا رارغ ع ةظقيلا ماظن  ةعبتملا تاءارجإلا ماحا تالاا ضع   متي ال امك

لوت لا تارشلا ىدحإ نم اقوس متي لاو مدلا سايكأ لامعتسا نع
ّ
هذ  ةّزكرملا ةيلديصلا دوزت ت 

ةكرشلا نم ةانتقملا سايكألاب مدلا خت لوح ثداحب مالعإ رثإ عو  2018 و  2017  نس لالخ  سايكألا

سايكأ ةيعون مييقتل ھلقن زكارمو مدلا كونب عيمج ىوتسم ع ةلاولا لبق نم ثحب ءارجإ مت ةروذملا

  مدلا لقن زكارم ىدل مدلا سايكأ نم  ارصح  اايجاح نمؤت لاو تاملا لبق نم ةلمعتسملا مدلا

ىوتسم ع تالالخإلا نم ديدعلا  تل  ،سايكألاب مدلا خت ثداوح راركت إ ةفاضو  .(1)مدلا كونو

ثحبلا جئاتب امالعإل  2019  متس  11  خراتب ةرازولا ةلاولا تلسار كلذل اعبتو ةيبطلا تامزلتسملا هذ

الإ
ّ
نأ   

ّ
  ب  وأ ارابتخال تانيعلا ذخأل  تاءارجإ   ة ّيأ ذاختا متي مل ةيباقرلا ةمملا ءانا دودح و ھ 

. قوسلا نم مزلتسملا

IV-ةصاا تاملاب ةرشلا دراوملا ع ةباقرلا

 ماس لا ةيلا ةموظنملا تابلطتم نم صاا عاطقلا  ةرشلا دراوملا فوت   ّدع

  اذ    ّمت و .فورظلا لضفأ  ةيئافشسالا تامدا نمأتو ةّيلا تامدا ءادسإ ةّرارمتسا نامض

لع  صئاقن  دصر راطإلا
ّ
فوت سياقمو طورش تق 

ّ
  ةصاا تاملاب ةيبطلا ھبشو ةيبطلا تاراط إلا ر 

يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم طورش ماحا مدع إ  ةفاضإ  ا نلماعلا ناوعألل ةيبطلا ةياماو

 .تاملاكلتب

فوت ع ةباقرلا-أ
ّ
  ةيبطلا ھبشو  ةيبطلا تاراط إلا ر 

عم ءيطب شامكناو نولابلل يزج خافتنا  لثمتملاو تارشلا ىدحإ فرط نم اقوس متي لاو "ةومدلا ةيعوألا بأر نولاب" لامعتسا نع مجانلا ثداا(2)

  ةماعد راطإ عاطقنا  ةكرشلا  هذ لبق نم اقوس متي لاو بلقلا ةماعد لامعتسا نع مجانلا ثداا ، ةيعوألا   ةباصإلا  نولابلا مدقت  ةوعص

  ءانثأ ةحارا طيخ عاطقنا  لثمتملاو تارشلا ىدحإ نم اقوس متي لاو ةحارج طويخ لامعتسا نع مجانلا ثداا ، ةرطسقلا بوبنأ لخاد بلقلا

.ةدقعم ةرصيق ةدالو تايلمع ءارجإ
لعتملاو1998ةنسل18ددع رم ألا(1)

ّ
 .المع ةقرطو اميظنت دعاوقو االومشم كلذكو مدلا لقن لايل صيخلا طورش طبضب ق 
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قئاثولا نم ددع ةلا ةرازو ةصاا تاملا ةافاوم ةيمازلإب طورشلا سارك ماحأ قت

كم دقو .ادل ةرشلا دراوملا  فرصتلاب ةقلعتملا ةيوجولا
ّ

   نم  افلم  49  نم ةنوتم ةنيع   رظنلا  ن 

.ااصمفلتخم نب اتشو تافلملا هذ كسم ةرازولاماحإمدع ع فوقولا

لا  (2)قئاثولا نم ةلمجب ةرازولا اصم ةملا ةافاوم  ةيوجو ع طورشلا سارك صنت  نلو

الإ  فلا ريدملا ببطلا وأ ةسسؤملا ريدم ببطلا   ّم
ّ
نأ   

ّ
  قئاثولا هذ تالاا عيمج   ءالدإلا  متي مل  ھ 

  لامكتسال تاملا هذ ةلسارم ع ةرازولا اصم ترصتقاو .ةم  18     ةصاا تافلملاب ارفوتو

  بايغ مامأو تاملا  هذ  ةباجتسا فعض لظ  فا غ ىقبي ءارجإلا  اذ ّنأ  غ ةصوقنملا قئاثولا

.طورشلا سارك نم74و73و72و4لوصفلا ماحأ ةفلا تاوقعلاع صيصنتلا

  72  نلصفلا  ابجوأ دقف ،دحاولا صاصتخالا تاذ تاملاب قلعتي اميفو لصتم قايس و

صاصتخالا سفن نم اببط ريدملا نوي نأ    (1)1993  ةنسل  1156  ددع رمألا نم  2و  طورشلا سارك نم

الإ  .روذملا صاصتخالا  ةيملعلا ھتداش ءالدإلا   ّمتي نأو
ّ
صاصتخالا تاذ تاملا  نم  %62  ّنأ   

  نم كلذب ابلاطم متت  مل  لباقملا   فلا ريدملا وأ ريدملا ببطلل صاصتخالا  ةداش لدت مل دحاولا

كمت  ال  نأ  ةيعضولا هذ نأش نمو .ةرازولا لبق
ّ

ةقلعتملا ةينوناقلا تايضتقملا ماحا نم دكأتلا نم ن 

   ةصّصختملا تسملا ةيالوب تاملا ىدحإب ھتياعم تمت ام رارغ ع ةّملا ريدم صاصتخاب

.ةحارا  صتخم غ2006ةنسذنم ھنيع ّمت يذلاو فلا ريدملا ّنأتاثيح ةحارا

اافاومب دحاولا صاصتخالا تاذ تاملا ةيقو تاملا هذ ةبلاطمب ةرازولا ت ّدع دقو

 .ةولطملا قئاثولاب

نأ امك
ّ
ةلا ةرازو   ّلوتت مل ،(2)لمعلا ا يراا بتالاو طورشلا سارك ماحأل افالخو ھ 

  ةلدايصلا  ءابطألاو  نيدقاعتملا ةلدايصلا ءابط ألا لمع تايقافتاو د وقع ع ةدامعلا شأت نم تثتلا

.تام  9نلماعلانيئافشس الا

نينفلا نريدملاو نريدملا  ءابطألاو  مد ةيفصت زكرمو ةم  17    ءابط أل  نأشلا كلذكو

  نم  33  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةضرع ملعجي  ام وو  تام  5    نرشابملا

ةرجت تثت ةقيثو  ة ّيأو ةيملعلا تاداشلاو ءابطألا ةدامع ميسلا ةداشو ةرادإلاب ببطلا دع وأ ةقفاوم و  ريدملا ببطلل ةيتاذلا ةسلا  لثمتت لاو  (2)

.تاونس5
.مابجاوو ةصاا ةيلا تاسسؤملا ي ريدم نيع طورش طبضب قلعتي(1)
نوناقلا نم  18  لصفلاو مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ طورش طبضب قلعتملاو  1998لرفا4    خرؤملا  1998  ةنسل  795  ددع رمألا نم  6  لصفلا  (2)

 .طورشلا سارك نم67و19و13لوصفلاو ام ميظنتو نانسألا بطو بطلا نم ةسراممب قلعتملا1991سرام13 خرؤملا1991ةنسل21ددـع
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لعتملاو  1991  ةنسل  21  ددـع نوناقلا
ّ

  ةرازولا تدافأ دقو  .اميظنتو نانس ألا بطو بطلا نم ةسراممب  ق

.ااعم متيل تالاا هذ ءابطألا ةدامعل طولا سلا كذت ع لمعتس ا ّأ

ةلا ر زو لبق نم الع ارشؤم لمع دوقع تاملا  ءالدإ  نم تثتلا ةرازولا   ّلوتت مل امك

  ةلدايصلا ءابطألا  إ ةبسلاب نأشلا كلذك و مد ةيفصت زكرم  15ب  نلماعلا ءابط ألا إ ةبسلاب

 .(3)لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلل افالخكلذوةم11نرشابملا نيئافشسالا

تاملا ضع عم دقاعتلا ةلا ةرازوب نيدقفتم ةلدايص مايق تا  ،لصتم قايس و

  مامب نيدقفتملا ةلدايصلا فيلت لظ   (2)اصم براضت تالاح يفخي نأ  ھنأش نم ام وو  (1)ةصاا

نأ و  ةصاخ  (3)تاملا  هذ  لخاد ديصلا فرصتلا ع ةباقرلاو دقفتلا
ّ
ع شأتلا بايغ  تا  ھ 

.ةرازولااصم لبق نم سوت ةيالوب تاملا ىدحإب رشابم دقفتم ديص ببط لمع ةيقافتا

أ ةرازولا تدافأ دقو
ّ
ةمملا تايقافتالا ع ةرازولا شأت ةرورضب تاملا هذ كذت عقيس ھن 

بو نيدقفتملا ةلدايصلاب ةصاا تايعضولا  قيقدتلاب تدعو ةيمومعلا ةلا ةلدايص عم

.ةفلاا دوقعلا

كم  امك
ّ

  ةدامع ىدل اؤاقتسا ّمت لا كلت عم  ةرازولا  ىدل ةرفوتملا تانايبلا ةدعاق ةراقم تن 

  .ةم  82  ىوس  لمش  ال لاو ةرازولا  ىدل ةرفوتملا تايطعملا ةيلومش مدع ع فوقولا  نم  ةلدايصلا

   ّنأ ذ إ  ةلدايصلا ءابطألاب ةصاا تايطعملا نيحت لوح ةلدايصلا ةدامع عم قيستلا بايغ نع الضف

  ةنراقم ةنيحم غ تام  10  صوصخ  ةرازولا ىدل ة رفوتملا تايطعملا ةدعاقب ةدراولا تانايبلا

.ةدامعلا اكسمت لا تايطعملا ةدعاقب

ةلدايصلا إ  ةبسلاب ةملاب لمعلا تاعاس  ددع طورشلا سارك ددحت مل ،ىرخأ ةج نمو

  ةم  34  ةيلديصب لوؤسملا ديصلا ببطلل لمعلا تاعاس زواجتت مل ثيح  نيدقاعتملا نيئافشسالا

ةنسل  112  ددع نوناقلاو مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ طورش طبضب قلعتملاو  1998لرفأ4    خرؤم  1998ةنسل  795  ددع رمألا نم  6  لصفلا  (3)

لعتملا1983مسد12 خرؤملا1983
ّ

  رمألاو ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيم ومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب ق

  ةرشابم ةقالع ھل لباقمب صاخ طاش ةسراممل اصيخرت نيمومعلا نفظوملا دانسإب ةقلعتملا تاءارجإلاو طورشلا طبضب قلعتملا  1998  ةنسل  1875  ددع

 .ممامب
.نيدقفتم ةلدايص عم س وت ةيالوب نتم دقاع ع فوقولا ع ةنيعلا صحف رفسأ  (1)
لعتملا2018توأ1 خرؤ ملا2018ةنسل46ددع نوناقلا عم ع(2)

ّ
 .اصملا براضتو عورشملا غ ءارثإلا ةحفامو اصملاو بساملاب حرصتلاب ق 

  نيبطلا نيدقفتملا كلسل اسألا نوناقلا طبضب قلعتملاو  20/09/1974   خرؤملا  1974  ةنسل  872  ددع رم ألا نم  ثلاثلاو لّوألا    نلصفلا ماحأب المع  (3)

 .طورشلا سارك نم9لصفلاو مل نزاوملاو
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 اتلاب  بكاوت ملو  .ةيئافشسالا ةسسؤملاب يرادإلا تيقوتلا ءانا دع عوبسألا  تاعاس  3  ااصقأ  

.(4)لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلا بجومب ملإ ةلووملا ماملا ددعو لمعلا م

أ لاا اذ  ةرازولا تدافأو
ّ
تايلديصلا س نسح نامضل  تاءارجإلا  هذ ةعجارم متس ھن 

   رظنلا ةداعإ هاجتا  كلذو مدع ةطونملا فئاظولا عم امتي لمع نمأتو ةصاا تاملاب

.اف عيفلاو لمعلا تاعاس

ىدم لوح لماش ييقت ثحب ةجمرب ةرازولا   ّلوتت مل ،مدلا ةيفصت زكارمب قلعتي اميفو

لعتملا و  1998لرفأ4   خرؤملا  1998  ةنسل  795  ددع   رمألاب الع صوصنملا ناوع ألا سياقمل  اماحا
ّ
ق 

  ااعيسا ةقاط تزواجت لا زكارملا   ّلج   ّنأ ةصاخ مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ  طورش طبضب

  بجوتسملا ءابطألا ددع  ةقلعتملا سياقملا  محت ال مدلا ةيفصت زكارم نم %  90  لداع ام يأ  %  200

  .(1)مدّعتملا رملا ددعإةبسلاب

ةيفصت ناديم  ةءافكلا طورشل ا نرشابملا ءابطألا بيجتس ال لا زكارملا د ّدع تا امك

نأو ةصاخ(2)مدلا
ّ
  ببطلا ىدل ةءافكلا  صقن   ّنإف  2018  متس18  خراتب زجنملا دقفتلا ررقتل اقفو  ھ 

املا ىدحإب  مدلا ةيفصت ناديم  لوؤسملا
ّ

  رملا ةعاتمو ةطاح إلا ءوس   ماس   تسملا ةجب ت

هذ إ  نطفتلا متي ملو .زكرملا اذ تايفولا ضعو مدلا ةيفصت صصح لامكتسا نم ميكمت مدعو

الإ ةرازولا لبق نمتايعضولا
ّ
  .ةيئجف تارازل وأرملا لبق نم تاياش دورول اعبت 

صوصخ  طورشلا ساركب ةددا ياعملا ماحا تاملا وتت ال ،كلذ ع ةوالعو

لعتملاو نيبطلا ھبش ناوعألا
ّ

  ةدوج ع ابلس رثؤي نأ ھنأ ش نم امم  (3)بولطملا  صاصتخالاو ددعلاب ةق

  2017  ةيلوج  17  خراتب  ةّيبطلا ةيدقفتلا لبق نم ھتياعم تمت ام   وو ةادسملا  ةيلا تامدا

لوح طورشلا سارك تايضتقمل ةروذملا  ةملا ماحا مدع ىدأ ثيح ةّيدملا ةيالوب تاملا ىدحإب

جالعلا صرف نم ةدافتسالا  اقح نم ةضرملا نامرح" إ  لمعلا مو نلماعلا ناوعألا ددع  بسانت

."ةحاتملاو ةنكمملا ةياقولا صرفو

  نيحت لوح  01/2015 /29   خرؤملا  8  ددع روشملا و    نيئافشسالا ةلدايصلا رودب قلعتملا  08/12/1977   خرؤملا  73  ددع ةيمومعلا ةلا رزو روشم  (4)

  ةصاا ةيلا تاسسؤملاو ةيمومعلا ةيلا لايلاب ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنب قلعتملا  14/08/2013    خرؤملا  60  ددع روشملا ليدعو

. يزكرملا ميقعتلا ةدحو ع فارشإلاب ةقلعتملاو2019مسد31 خرؤملا63ددع روشملاو اعاجنو ادوج ززعو
 .اضرم20للدحاوببطبددح يذلاو(1)
.مد ةيفصت زكارم6ءاصحإ مت)(2

.تام7ب ھلي مت ام رارغ ع(3)
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  795  ددع رمألا طشا ،مدلا ةيفصت زكارمب نرشابملا نيبطلا ھبش ناوعألا صوصخ  امأ

الإ ،مد  ةيفصت تالآ  3  لل ط ھبش نوع فوت  ركذلا قباس1998  ةنسل
ّ

نأ 
ّ

مد ةيفصت زكارم5   ّلوتت مل ھ

.طورشلا هذماحا

ال  ايوت اصرت اورجأ دق نويبطلا ھبش ناوعألا نوي نأ ةرورض افنآ روذملا رمألا طشا امك

  زكرمب لمعلل مادتنا  متيل حاجن ةداش ھمتخ مت ةيمومع ةيئافشسا ةسسؤمب رشأ  3  نع ھتدم  لقت

الإ ،مدلا ةيفصت
ّ

نأ 
ّ

ةيفصت  موت عقي مل ،نيبطلا ھبش ناوعألا نم  اددع بادتنا  ا زكرم  17  وت ھ

.انوناق الع صوصنملا كلت نع ّلقت نوت ةفب اوعتمت وأ نوت دئاش مأش  زكرملا لدي مل وأ مدلا

هذ جالعلل نقلتملا رملاب ةطاحإلا نسحو ةياعرلا ةدوج  ع ابلس رثؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

 .زكارملا

ختلا مامأ ةصاخ ةرازولا لبق نم ةعاتملا ةيدودحم ظحول ،ةروذملا صئاقنلا نم مغرلاو

  ةنسل  795ددع رمألا نم  10  لصفلل اقفو ھيلإ  دع يذلاو  2014  ةنس ذنم بقارملا ببطلا ةفيظو نع

.رملل ةمدقملا تاجالعلا ةيعون ةبقارم ةمم  1998

ھنأ ةرازولا تدافأو  .نبقارملا ءابط ألا ةيلآ  ليعفت ةداعإب صوصا اذ  ةمكا  وت و

 .اف رظنلل يوللا روصقلا ةاعمل ةينطولا ةنلا إت الالخالا هذ لةلاحإ متس

ةفصب ةصاخ مد ةيفصت زكارم  3    ملامعأ نيبطلا ھبش ناوعألا ضع ةسرامم  تا امك

ردجتو .(1)ضرغلا  صيخارت ع ملوصح نود ةيمومع ةيئافشسا تاسسؤم  ملمع عم ةزاوتم

نأ  إ ةراشإلا
ّ
نإف  ،ةينعملا زكارملا نم دحاو نأش  ةذختملا تاءارج إلا ءانتساب ھ 

ّ
  هذ ةعاتم ّمتي مل  ھ

  تايعضولا" هذ   ّنأب ةرازولا تدافأ دقو  .ةفلاا زكارملا ةيقب ةذخاؤمو ةرازولا اصم لبق نم تالالخالا

ةذخآمب كلذكو ةرازولاب ةصتا اصملا لبق نم تالالخالا هذ ةعاتمب دعتتو نوناقلا نع ةجراخ

."لمعلا ا يراا بتالل ةفلاا تاملا

 ناوعألل ةيبطلا ةياما ع ةباقرلا-ب

  ناوعألا حيقلتب" مدلا ةيفصت زكارمو ةصاا تاملا نم ل مايق ةرابجإ  نم مغرلاب

الإ "ب"فنص دبكلا بالا ضرم دض ادل نلماعلا
ّ
اذ  ديقتت مل مد  ةيفصت زكرم  17و تام  9   ّنأ   

تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب قلعتملا  1983  مسد  12   خرؤم  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم  5  لصفلا ماحأل افلاخم دع ام وو  (1)

  ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأ ةسراممب قلعتملا  1995  ةنسل  83  ددع رمألا نم  2  لصفلاو ةراد إلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيمومعلا

 .لباقمب صاخ طاش م ناونع ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا
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  ددع رمألا نم  50   لوصفلل افالخ كلذو نرشابملا ءابطألاو ناوعألا عيمج حيقلت تثي امب  لدت ملو  مالالا

  ددع رمألا نم  9 و  ةصاا ةيلا تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سا رك نم  68و  (2)1993  ةنسل  1915

  ةمالسو تاسسؤملا هذ نلماعلا ة ّ ع ارطخ لثمت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو  .1998  ةنسل  795

 .الخاد ناعملا رملا

لا مدلا ةيفصت زكارمو تاملا ةلسارم ع  قايسلا اذ   ةرازولا ترصتقاو
ّ
لجأ نم ة 

  ةصاخ فا غ ءارج إلا اذ ىقبو .ا نلماعلا ءابطألاو ناوعألا حيقلتب امايقل ةتثملا قئاثولاب اافاوم

  .تاملا لبق نم ةباجتسالا ةبس فعض مامأ

ضرف ع صراو تايعضولا هذ لثمل ةعاتملا ماحإ  إ  ةرازولا اصم ةمكا وعدتو

.العةلوما ةينوناقلا تابجاولا ماحا

ةملا مالا ةعشملا تاجتلا لامعتسا تقي ،ةنؤملا ةعشألا نم ةياما إ  ةبسلاو

لعتملا  1986  ةنسل  433  ددع رمألا ماحأب المع  ااوعأ ةدئافل تاعرا سق تاجت فوتب
ّ

ةياماب  ق

  زكرملا إ دعو  .ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا  ىدل  كاشالا بلط لالخ نم كلذو ةنـؤملا ةعشألا نم

لعتملا تايطعملا نودتل بادتلا ل ذاختاو جئاتنلا لي رمألا سفن نم  40  لصفلا ماحأل اقفو
ّ
ةق 

  قت امك  .ليغشلا ءانا دع ةنس20  ةدم لالخ ةنزاب الع ةظفااو لا عاعش إلا تاقاطبب

ةيامحب" مالالا  ةصاا تاملا ةيلوؤسمب طو رشلا سارك نم  68  لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا

  "...ةنؤملا ةعشألا رداصم راطخأل نضرعملاو طلا روصتلا تادحوب نلماعلا ناوعألا

  تاعرا سق ةموظنمب طارخنالاب ةصاخ ةم  38  ةبلاطم زكرملا   ّلوتي مل ،قبس امل افالخو

  إ  ام بناج  ةيعضولا هذ ىزعو .ة ّعشم تاجتل اكرت نم مغرلاب  2019-2015ةفلا لالخ

.2019-2013ةفلا لالخةيعاعشإلاتاعرا سق فشاو نوزخم عجارت

تاصاصتخا  إ  ادانسإ   ةولوألا ءاطعإ زكرملا وت إ  فشاولا ددع  صقنلا ىدأ دقو

  رداصملاو تاجتلل لمعتسملا ا را لخدتلاو ةعشألاب ةاعملاو يوونلا بطلا رارغ ع ةنيعم ةيبط

  لخدت لا تاجتلل ةلمعتسملا تاملا عيمج دانس إلا ةيلمع لمش مل امك ةصاا تاملاب ةعشملا

كميملكلذ لباقمو.هالعأ ةروذملا ةيبطلا تاصاصتخالا نمض
ّ

ماسقأ مضت لا تاملا عيمجزكرملان

ةياما بايغ إ يدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو  . فشاولا هذ ةعشألاب صيلاو روصتلا

 . ىرخأ ةيحان نمةنؤملا ةعشألا رطا مضرعوةيحان نمماسقألا هذ نلماعلا ناوعألل ةرورضلا

.ةصاا ةيلا تاسسؤملاب ناوعألا و تاجتلاو تالاو باعيسالا ةقاط ثيح نم تافصاوملاو تاصاصتخالاو لايلا طبضب قلعتملا(2)
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 ةنيحم ةمئاقب ارود ھتافاوم ةموظنملا  ةطرخنملا تاملا ةبلاطم زكرملا   ّلوتي مل  امك

لعتملا تايطعملا نيحت دصق ةنؤملا ةعشألل نضرعملا ناوعألا
ّ
   ّصن امك لا عاعش إلا تاقاطبب ةق 

  تاعرا   ا زواجت ادل ل لا تاملا إ  ةبسلاب  ىفتكاو  .هالعأ روذملا رمألا نم  40  لصفلا الع

   ةينعملا  ماسقألاب لمعلا فورظل و تاجتلل دقفت ةيلمع  ةّيأب مايقلا نود ةملا نم دراولا ريتلا ع

نأو ةصاخ ةعشملا تاجتلا معتسمل  ةيعاعشإلا  ةمالسلا طورشل اقباطم ىدم نم دكأتلل
ّ
   ّلوتت مل ھ 

.ااوعأ ضع ىدلةيعاعشإلاتاعرا عافترال ريت ّيأ ميدقت سوت ةيالوب نتم

ةيداملاو ةرشلا دراوملاب ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ميعدت ةرورضب ةمكا وت

  وحنلا ع ةنؤملا ةعشألل نضرعملاو ةصاا تاملاب نلماعلا ناوعألا ةيامح ةبقارمب ھمايقب ةليفكلا

.لثمألا

 ةّصاا تاّملاب يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ع ةباقرلا-ج

كم
ّ

لعتملاو  1995 متس  4   خرؤملا  1995  ةنسل  1634  ددع رمألا ن 
ّ
طورشو تايضتقمب ق 

   نيعماا نيئافشسالا نزملا نرضاا ةذتاسألاو ةذتاسألا  (1)يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم

  طاشلا ةسرامم لمشو.يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم لقألا ع ةيمدقأ تاونس5مل نيذلا بطلا

رارقب ةينعملا ةصاا ةملاب ةيبطلا لامعألاب مايقلاو رملا ءافشساب مايقلا يمكتلا صاا

 ..عوبسألا  نتصح دودح  صيخلا

نأ امك
ّ
ذاختاو ةيبطلا ةيدقفتلا لبق نم يمكتلا  صاا  طاشلا لوح ةسارد دادعإ   ّمت نلو ھ 

الإ ،نفلااءابطألا دض تاءارج إلا نم ةلمج
ّ

ظنملااايوناقلا ماظنلا   ّنأ 
ّ
كمي ال طاشلا اذل م 

ّ
  نم ن 

.ھتسرامم طورشو تايضتقم ماحا ضرفو ةصاا تاملا ىوتسم ع ھيلعةباقرلاماحإ

نأ تا  ةرازولا  لبق  نم ةذختملا تاءارجإلا  رظنلا و
ّ

 ةييدأت تاءارجإ ذاختا متي مل  ھ

  لصفلا ماحأل افالخ كلذو صيخرت نود يمكتلا صاا طاشلل نسرامملا ءابطألا نم ددع صوصخ

  نم رخآ  ددع  إ  ةبسلاب ءافتكالا   ّمت  دق و .ھحيقنت ّمت امك  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم ديدج  51

نأ نح  رظن تفل ھيجوتب نفلاا ءابطألا
ّ
  لجأ نممم رخ آددع نأش  ةييدأت تاوقع طيلس مت ھ 

.لالخ إلا سفن

ةفلا ل الخ ةرازولا لبق نم ةذختملا بادتلاو تاءارجإلا ةيدودحم   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

نأ ةصاخ تازواجتلا  هذ نم دا نم دعاس  مل  ةيباقرلا
ّ
  لبق نم ةزجنملا تاراقملا لالخ نم تث ھ 

 .2007ةنسل120ددع رمألابھمامتوھحيقنت مت امك(1)
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  نود يمكت صاخ طاش ةسرامم سوتب يافشسا مسق سئر  ةلصاوم  كلذ نم  الصاوت  ةمكا

  غلبمب يوناق ھجو نود ھعافتناو سوت ةيالوب تاملا ىدحإب  2020-2018  تاونسلا ناونع صيخرت

  .(2)اايبط الخدت381ب مايقلا لباقم د.أ132,600هردق مج

رمألل حقنملاو ممتملا  2007يفناج  25   خرؤملا  2007  ةنسل  120  رمألا نم  7  لصفلل افالخو

لعتملا و  1995  ةنسل  1634
ّ
  لبق نم ةزجنملا تاراقملا ترفسأ ،يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب ق 

  صاا طاشلا ةسرامم  ةصخرب  اعفتنم  اببط  35  مالا مدعو ةم  28  د ّيقت مدع  ةمكا

  نود  معافتنا  إ  ىدأ ام   وو  .طاشلا اذ ةسرامم اف صخرملا ةملاو لمعلا مايأ ماحاب يمكتلا

.طاشلااذراطإ  ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع د.أ087,152هردق غلبمب يوناق ھجو

ءانا نم مغرلاب يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ءابطألا نم   ددع  لصاو  ،كلذ ع  ةوالعو

  ددع رمألا نم ديدج  2  لصفلا ماحأل افالخ كلذو ،ضرغلا  ديدجت ع لوصا نودو صيخلا ةدم

نأ كلذ نم(1)2007ةنسل120
ّ
 هردق غلبمباببط  66عافتنال2020-2014نب ةحواملا ةفلا لالخھ 

   صيخارت ع ءانب ةصاخ ةم  51    ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع يوناق ھجو نود د .م1,529

. لوعفملا ةراس غ يمكتلا ّصاا طاشلا ةسرامم

  2و  1983  مسد  12   خرؤملا  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم  5  نلصفلا ماحأل افالخو

  ةسرامم لوح  24/2017  ددع روشملاو  1998  ةنسل  1875  ددع رم ألاو  1995  ةنسل  83  ددع رمألا نم

  اطاش ةسرامم ةيمومعلا ةلا ءابطأ نم   اببط  12  وت  (2)،لباقمب صاخ طاشل نيمومعلا ناوع ألا

  هردق مج غلبمب معافتناو ةروذملا بتالاو عرشلا تايضتقم ماحا نود ةصاخ ةم  25    ايبط

  دض  (3)ةييدأـت   تاءارجإ  ذاختا  بجوتس  نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .يوناق  ھجو نود د.أ152,015

  ةيئازا ةلا نم اثلاث  97  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةضرع ملعجت نأو نفلاا

  1991ةنسل63  ددع نوناقلا نم59لصفلا عم ع ةفلاا تاملا ع تاوقع طيلس إةفاضإ

 .صلا ميظنتلاب قلعتملاو1991ةيلوج22خّرؤملا

الإاييدأت عملا ببطلا ةذخاؤمبةيصوتلا2018 /29/02خراتب ةيبطلا ةيدقفتلا وت املع(2)
ّ
خراتإروذملاءارجإلاذاختا ديفي امبةمكا  ّدم متي ملھ ّنأ 

 .2020 يرفيف
نم يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب قلعتملا  1995  متس  4   خرؤملا  1995  ةنسل  1634  ددع رمألا مامتو حيقنب قلعتملاو  2007  يفناج  25   خرؤملا  )(1

ع ءانب يمكتلا صاا  طاشلا ةسرامم  صيخلا ديدجت نكمي" ھنأ ع صني يذلا بطلا  نيعماا نيئافشسالا نزملا نرضاا ةذتاسألا لبق

  ةمظنملا دعاوقلل  ھماحا ىدمل مييقتب ةرادإلا مايق دعو ھيلع لصحتملا صيخلا لوعفم ءانال ددا لجألا نم نرش لبق مدقي رمألاب عملا نم بلط

".طاشلا اذ ةسراممل
  نمأتلل طولا قودنصلا اصم لبق نم ا ةمكا ّدم مت لاو ةصاا تاملاب ةزجنملا ةيبطلا لامعألاب ةقلعتملا تايطعملا ةدعاق ةراقم لالخ نم  (2)

لعتملا تايطعملا  ةدعاقو ةيمالعإلل طولا زكرملا ىدل فاصنإ ةموظنم نم اؤاقتسا مت لا ةيمومعلا ةلا ءابطأب ةقلعتملا تايطعملا ةدعاقب ضرملا ع
ّ

  ةق

.ةلا ةرازو ىدل ةكوسمملا يمكتلا صاا طاشلا مل صخرملا ءابطألاب
  ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب قلعتي  1983  مسد  12   خرؤم  1983  ةنسل  112  ددع نوناق نم ديدج  51  لصفلا عم ع  (3)

.نفظوملا عطلس نأ نكمي لا ةييدأتلا تاوقعلا لمتش" ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا
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ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا اصم نب قيستلا فعض  تا  ،قايسلا اذ و

لعتملا تايطعملا ةدعاق نب نيابت لي   ّمت ذإ  ةلا ةرازوو
ّ
  نم يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب ةق 

نأو ةصاخ ،(4)ددعلا ثيح نم امم  ل ىدل ةرفوتملا ةيمومعلا ةلا ءابطأ لبق
ّ
لرفأ دودح  إ  متي مل ھ 

  لبق نم طاشلا اذ ةسرامم مل صخرملا ءابطألا  ةنّيا ةدعاقلاب قودنصلا اصم ةافاوم  2020

  ةدعاق ةيلومشو ةقد مدع نع الضف كلذو ،  2019  سرام  15  ذنم  السارم نم مغرلاب ةلا ةرازو

  طاشلل نسرامملا ءابطألا لوح ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا اصم  لبق نم ةكوسمملا تايطعملا

اافاومل ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلاب لاصتالا تلوت اّ أ ةرازولا تدافأ دقو .(1)يمكتلا صاا

.ضرغلا  ةباج إلا رصانع

ةرازوو ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا اصم نب قيستلا دزمب  ةمكا وتو

 .ةصاا تاملابيمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ع ةباقرلا ماحإ لجأ نم ةلا

V-  ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا  

  ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافشو

 ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا-أ

  لبق نم ةادسملا تامدا فراصمب ضرملا ع نمأتلا ماظن  راطإ  قودنّصلا لّفكتي

  .ةيدقاعتلا ةفرعتلا ع  دامتعالاب  ةيئافشسإلا ةماقإلا ناونع كلذو ھعم ةدقاعتملا ةّصاا تاّملا

  فراصملا هذ لفكتلا متو .ةيحارا تايلمعلا نم اعون  19  مضت ةمئاق  ا  لّفكتملا تامدا لمشو

 .فراصملا عاجسا ةغيص بسح وأ ل ّفكت رارقل اقفو ةقبسملا ةقفاوملا دع عفادلا فرطلا ةغيص بسح

  سارفملاب فشكلا رارغ ع ةيجراا ةيجالعلا تامدا نم ةعومجمب لفكتلا متي امك

  رمألا نم  33  لصفلا تايضتقم ع ءانب كلذو ةيعانطصالا كلاب مدلا ةيفصتو طانغملا ننرلاو

  ةدئافل ا لّفكتملا فراصملا عومجم تعفتراو  .(2)2007  ناوج  11   خرؤملا  2007  ةنسل  1367  ددع

.ةلا ةرازول اقفو اببط312لباقم ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا تايطعم ةدعاقب اجردم اببط683(4)
لعتملا تايطعملا نمضتت ال  (1)

ّ
  ةدمو صاا يمكتلا طاشلاب مايقلا ا صخرملا ةسسؤملا وأ ةملاو ةصخرلا عوضوم ،ھيف صخرملا طاشلا ةعيبطب ةق 

لعتملا تانايبلا ع راصتقالا لباقم ،صيخلا رارقل اقفو صيخلا ديدجت خراتو روذملا طاشلا ةسرامم اف صخرملا مايألاو صيخ لا
ّ
  بقللاو مسالاب ةق 

.ةلغشملا ةيمومعلا ةلا ةسسؤمو صاصتخالاو
لعتملا(2)

ّ
 .ضرملا ع نمأتلل يدعاقلا ماظنلا راطإ  ةيلا تامداب لفكتلا بسو تاءارجو غيص طبضب ق 
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  ةنس ا لفكتملا غلابملا  م غلب امك    .2019  ةنس د.م270  إ  2013  ةنس د.م191  نم ةّصاا تاّملا

.د.م139,205ھتميقاممدلا ةيفصت زكارم ةدئافل قودنصلا لبق نم  2019

ضرملا ع نمأتلل طولا قودنّصلا عم ةّصاا تاّملا دقاع تاءارجإ-1

نوناقلا نم  11  لصفلا ّصن  ،تامدا يدسمو قودنّصلا نب ةقالعلا ميظنت ماحإ دصق

لعتملاو  2004  توأ  3   خّرؤملا  2004  ةنسل  71  ددع
ّ

تا ماربإ ع ضرملا ع نمأت ماظن ثادحإب ق
ّ
  تاّيقاف 

وت نلو راطإلا اذ و .ضرغلا  ةّيعاطق
ّ

  ةّينطولا ةفرغلا نو ھنب ةّيعاطق  ةيقافتا  ماربإ قودنّصلا 

الإ  (1)  ةّيئافشسالا  ةماقإلا  لاجم   2007  سرام  29  ذنم ةّصاا تاّملل
ّ

نأ 
ّ

  ماربإ إ لّصوتي مل ھ

الإ مدلا ةيفصت لاجم  ةيعاطق ةيقافتا
ّ

  .ةيقافتالاهذ ةّيمأ نم مغّرلاب كلذو2016توأ16خراتب 

  اقفو نيارشلاو بلقلا ةحارجب ةقلعتملا ةيلا تامداب قودنّصلا  لّفكت  ،لصّتم قايس و

قودنّصلا ّم طورش ساّرك ع ءانب هالعأ ھيلإ راشملا  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلل

لعتملا و  ةّيعامتجالا ةطياو دعاقتلل طولا  قودنّصلاو امتجالا نامضلل طولا
ّ

  لامعألا فراصمب ق

لعتملا ةّيبطلا تاّيلمعلاو
ّ

نّيعامتجالا ننومضملا ع ةارا ةّومدلا ةيعوألاو بلقلا ةحارجب ةق

لاو  ةّصاا تاّملاب
ّ

الإ ساّركلا اذ ليدع ّمتي ملو  2004  سرام  1  خراتب هدامتعا ّمت يذ
ّ

خراتب 

  .2019مسد

  نمو  2019  ةنس  (2) قودنّصلا عم ةدقاعتملا مدلا ةيفصت زكارمل  تا ّفلم  103  بايغ لّ دقو

ثمت نأ ةّيعضولا هذ نأـش
ّ

شلل بيجتس ال تامدخب لّفكت رطاخم ل
ّ

تالاب ةبجوتسملا طور
ّ

وت دقو ،ةّيقاف
ّ

خدتل اعبت  قودنّصلا
ّ

  دصق ةّينعملا ّمدلا ةيفصت زكارم عيمج  ةلسارم  2020  ةيلوج  10  خراتب  ةمكا ل

.ااّقحتسم صالخ قيلعتبامالعإ

فكتملاو تاملا لبق نم ةادسملا تامدا ع ةيبطلا ةباقرلا-2
ّ

   قودنصلا لبق نم ا ل

  رشابملا لّومملا تع اّتلاو ةّصاا تاّملا لبق نم ةادسملا تامداب قودنّصلا لّفكتي

شلاو غيصلل اقبط ةدوج تاذ تامدخ ءادسإ ع رسو ال
ّ

لاب الع صوصنملا طور
ّ

  ھب يراا عرش

ةدنسملا تامدا مييقت اساسأ ع ّمتي عضولا ةقباس ةيجالع تالووتورب دامتعا كلذ بلطتو    .لمعلا

 .ةّيحارا تاّيلمعلاو ةدالولا(1)
تالل اقفو(2)

ّ
 .2016ةنس ذنم ضرغلا  ةمملا ةّيقاف
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ماعلا عاطقلا نب وأ تاّملا نب ءاوس ةينملا تاسرامملا  توافتلا نم ّداو تاّملا لبق نم

 .ةّيلا تاقفنلا ديشرت  ةلاّعف ةفصب ماسو صاا و
          

  ةثدا صلا لاا  دامتعالاو مييقتلل ةينطولا ةئيلا ّنأ  إ  راطإلا اذ   ةراشإلا ردجتو

لاو  (3)2012  ةنس ذنم
ّ

ةّيلا تامدا  ةدوج ةموظنم عضو  ةّمالا تاّيحالّصلا تاذ  تع  

لملاو
ّ

لدأ ثالث ىوس دادعإ ّلوتت ملةينملا تاسرامملاو تاجالعلا ةدو تايعجرم دادعإبةف
ّ

هذ دوعو.ة

خأت هدرماءاسرإ  لصاا خأّتلا إ ةّيعضولا
ّ

  .ذافنلا ح ةيقيبطتلا اصوصن لوخدر

  ع ةقداصملا ءاا ةن ضفر ةئيلل يتلاو رشلا راطإلا لامكتسا مدع ىّدأ دقو

لادامتعالاةّيلمع
ّ

لاو ةّصاا تاّملا نم اددع تلمش 
ّ

   ءاقترالاواءادأىوتسمب ضوّلا ھنأش نم يذ

.ءاضيبلا ةقداصملابءافتكالاّمتدق و ييقت راسم دامتعاو اامدخ ةمالسو ةدوجب

دادعإ  ع اّح و ّطلا لاا   ةئيلا  هذ  يأر بلطل قودنّصلل ةحاتملا ةّينامإلا مغرو

نإفتاّملاب ةادسملا ةّيبطلا لامعألا مييقتب ةليفكلا تالووتولا
ّ

الإاأربلط ليعفت ّلوتي ملھ
ّ

  ثالث  

.تابسانم

تامدا فراصم  ديشرت  ع  دعاس  ةّينطو ةيجالع تالووتورب دامتعا ةيدودحم مامأو

ةباقن عم قيستلاب  2012  ةنس ذنم ةيدقاع تالو وتورب دادعإب قودنّصلا  رداب  نلو  ةادسملا ةّيلا

الإ صاا عاطقلا ءابطأ
ّ

لعتت مل اّأ 
ّ

 .فنتلا زاا ضارمأو مدلا طغضو يركسلا ضارمأب ىوس  ق

  ا حومسملا تاّيلمعلا جراخ ةّصاا تاّملاب ةادسم ةّيحارج تاّيلمع قودنّصلا لّفكت  دقو

تاو
ّ

نوؤشلا ةرازوب امتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةّراشسالا ةنلا راطإ  اّيئانتسا ادانسإ 

  .د.م  6قوفت2019-2015ةفلا لالخ ةيلمج ةفلب ةّيعامتجالا

لّفكتلا تايلمع نم ّداو ةدمتعملا  ةيحارا تايلمعلا ةمئاق نيحت إ ةمكا وعدتو

.نيعامتجالا ننومضملا نب ةاواسملا و ةيفافشلا أدبم نمضي امب ةمئاقلا جراخ يانتسالا
              

لعتي اميفو  ، ىرخأ ةج نم
ّ

كمت لاو تا ّملل ةّيدعبلا ةّيبطلا ةبقارملا تايلمع ق
ّ

  نم ن

تاصوحفلا ةمئالم ىدم ةبقارمو ةيبطلا تامدل عفلا زاجن إلا نمو صيلا ةّ نم تّثتلا

 .2012متس6 خرؤملا2012ةنسل1709ددع رمألا تقمب(3)
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   تاونسلا لالخ تاّملا ع ةّيدعبلا ةباقّرلا لامعأ  لمش مل ،ةفوصوملا ةودألاو ةّيبطلا

 .ةّيبط لامعأ ثالثىوس2015-2019

نأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

ةقفاوملا ناونع تاّملاب ةادسملا ةّيلا تامدا ضعبب لّفكتلا ّمت ھ

لاو ةقبسملا
ّ

-2014                  ةفلا لالخ فراصملا عاجسا ةموظنم عم ةجودزم ةفصب ارتوف ّمت 

لا و  2018
ّ

  إ ىّدأ اّمم امتجالا نومضملا سفنل ةمدا سفن ناونع ةجودزم ةفصب لّفكتلا اف ّمت 

.د.أ11,901هردق غلبمّقح ھجو نودقودنّصلا صالخ

صالخ ع ةّصاا تاّملل ةّيعاطقلا ةّيقافتالا نم  28  لصفلا ّصن ،رياغم قايس و

نإف  كلذل افالخو ،تاوفلا عاديإ خرات نم اموي  20  لجأ  تاّملا تاّقحتسمل قودنّصلا
ّ

  هذ محي ال  ھ

ةدالولا لامعأ  إ  ةبسلاب اموي  120  نب  2019  ةنس  إ  ةبسلاب صالا لاجآ لّدعم حواي ثيح لاجآلا

.موي700تالاا نم ددع  تغلو نيارشلاو بلقلا ةحارجإةبسلاب اموي233و

  تاملاب ةسفانملاب ةلا تاسرامملاو تالماعملا ةيفافش ع ةباقرلا-ب

 ةصاا

ةرازو ةباقرل ةصاا تاملا عضخت  ،ةلا ةرازو لبق نم ةزجنملا ةباقرلا  إ  ةفاضإلاب

 بتالاو  نناوقلا قيبطتو  ايفافشو ةراجتلا تالماعملا ةو ةدوجب قلعتي اميف  ساسألاب  ةراجتلا

  20                            خرؤملا  2001  ةنسل  2966  ددع رمألا ماحأب المع كلذو راعسألاو ةسفانملا نيدايم

(1).2001مسد

ةفلا لالخ ةصاا تاملا ع ةرود ةباقر تامم ةجمرب ةراجتلا ةرازو اصم ّلوتت ملو

ةرتوفلاو ةيلا تامدا راعسأ ةبقارمو تالماعملا ةازنو ةيفافش نم تثتلل    2020  لرفأ  -2015

  ثاحبألا اصم ع ةدراولا تاياشلاو ضئارعلا ةاعم ع ارود رصتقاو .البق نم ةدمتعملا

.اأش  يداصتقا ثحب حتفو ةيداصتقالا

ل وح ةراجتلاو ةلا يرازو نم لل ةعاتلا دقفتلا اصم نب قيستلا فعض تا امك

-2016ةفلا لالخ تام6 ىوتسم عةيبطلا ةيدقفتلا لبق نم انياعم تمت لا تافلاا ةعاتم

   عيفلاو ةملا تاءاضفب تامداو داوملا تافرعو راعسأ راشإ  مدع  اساسأ تلثمتو  2018

  ةبسلاب ةطشمو  ةينوناق غ حر شماو فيظوت لالخ نم   افرط نم ةكوسمملا ةودألا ضع راعسأ

  رملل ةطشملا ةرتوفلا نع الضف يوناق ھجو نود ةيفاضإ غلابم ةرتوفو ةيبطلا تامزلتسملا ضعبل

. روذملا رم ألا نم31و30و25و24 لوصفلا(1)
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نأ  ةراجتلا ةرازو تدافأ دقو .نيسوتلا رملا عم ةنراقملاب بناجألا
ّ
  لبق نم دقفت ررقت   ّيأ ةلاحإ متت مل ھ 

  ع ةزجنملا ةباقرلا ةعاجن نم   ّدحت نأ ةيعض ولا هذ نأش نمو .ضرغلا  ةلا ةرازوب دقفتلا اصم

 .ةصاا تاملاب ةراجتلا تالماعملا ةيفافش

.ضرغلا  ةراجتلاو ةلاي رازو نب قيستلا دزمب ةمكا وتو

ةلا تاسرامملا لوح قتلا لالخ نم ةّرا راعسألا ةبقارمب ةراجتلا ةرازو ع  امك

حرلا شماو قيبطت  تثتلا لالخ نم راعسألا ةّرح ماظنل ةعضاا غ راعس ألا بقارت و  ةسفانملاب

   تاظحالم إ  لاا اذ  رظنلا فأ  دق و  .ةّيداصتقا تافلاخم باترا مدعو ةينوناقلا غ تادازلاو

ةيبطلا تامزلتسملاو ةيذغتلاو ةماقإلا تامدخ ةرتوفب ةقلعتملاو راعسألا ةرح ماظنب ةصاخ تقلع

.ءابطألا نم ةمدقملا ةيبطلا لامعألاو ةودألا ةرتوف دنع ھب لومعملا ةرادإلا ةقداصملا ماظن و

 راعسألا ةرح ماظنل ةعضاا تامدا ةبقارم-1

لعتملا تامدا عضخت
ّ

  ةرح أدبم إ  (1)ةصاا تاملاب ةيذغألاو ةماقإلا فيلاتب ةق

دعاوقلا هذ لالخإ ل نع بتو .ةسفانملا دعاوقل اماحاو قوسلا تايلآب اديقت ةرورض عم راعسألا

نم اذيفنت ةعاتم متو ،(2)ضرغلا  ةيئاضق تارارق رادصو ةسفانملا سلجم لبق نم ياضق دع

.ةيلاملاو ةراجتلاة رازو نم ل لبق

فار طألا لبق نم لاا  ةرداصلا ةسفانملا سلجم تارارق ذيفنت ةعاتم فعض تا دقو

  سلجم رارق ذيفنت ةعاتمل ةرورضلا تاءارجإلا ذاختا ةيلاملاو ةراجتلا يرازو اصم ّلوتت مل ثيح ةينعملا

الوت تث لاو سقافص ةجب ةطشانلا ةصاا تاّملا دض  2013  ناوج  27   رداصلا ةسفانملا

ءاويإلا و قفارملا ءاويو ةيداعلا فرغلاب ءاويإلا صخت ىوصق و ايند راعسأ ةرصاح ديدحت ع قافتالا"

تافرع ديدحت الوتل ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةيباقنلا ةفرغلا دضو "موي فصن ةدمل

لثمي ام وو "قألا ا ّدح  عيفلاو ةصاا ةيلا تاسسؤملاب )ةيذغألا و ءاويإلا( ةماقإلا تامدخ

  دعتلل ةيلاملا ةرازوب ةصتا اصملا ةلسارمب ةراجتلا  ة رازو مقت  ملو .ادع ةطونملا ماملل ازواجت

الإ د.أ  70    غلبمب    ةر ّدقملاو ا موا ةينوناقلا فراصملاو ةيلاملا اياطا ليقث و صالختساب
ّ

  خراتب 

 .رارقلا خرات نم تاونس6  نع زاني ام رورم دع يأ2019لرفأ17

لعتملاو  2015  متس  15   خرؤملا  2015  ةنسل  36  ددع نوناقلا ماحأب المع كلذو  (1)
ّ

  23   خرؤملا  1991  ةنسل  1996  ددع رمألا و ةسفانملا ميظنت ةداعإب ق

  طورشلا سارك نم  11  لصفلاو اطأت قرطو راعسألا ةّرح ماظن نم ةانتسملا تامداو تاجوتنملاو داوملاب قلعتملاو ھمامتو ھحيقنت ّمت امك  1991  مسد

لعتملا
ّ
.ةصاا ةيلا تاسسؤملا ثادحإب ق 

 .راعسألاو ةسفانملا ميظنت ةداعإب قلعتملا2015متس15 خرؤم2015ةنسل36ددع نوناقلا نم11لصفلا(2)
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  ضع  نوت لا ةيبطلا تامزلتسملا إ ةبسلاب  3)(راعسألا ةرح أدبم قيبطت ىدأ امك

طشم حر شماو قيبطت ةصاا تاملا ضع وت إ  ضرملل ةيتايح نايحألا
ّ

هذ  ضعبل ة

  سوت ةيالوب امادحإ نتمب ھلي   ّمت ام رارغ ع %  300  دودح إ انايحأ تلصو تامزلتسملا

 .تسملا ةيالوب ىرخألاو

 ةرادإلا ةقداصملا ماظن إ ةعضاا تامدا ةبقارم-2
           

  ءابطألا لبق نم ةم ّدقملا ةيبطلا تامداو لامعألاب ةلصتملا راعسألاو تافرعتلا عضخت

  ضع ةرتوف صوصخ  تازواجت تل دقو .ةرادإلا ةقداصملا ماظن إ ةصاا تاملاب ةودألاو

حر شماو فيظوتو ةودألا ضع راعسأ  عيفلا مت ذإ  ةصاا تاملا  نم ددع  لبق نم ةودألا

رارغ ع طورشلا سارك نم  108  لصفلل اقفو %10  نع اضوع %  160و %26  نب تحوارت ةينوناق غ

نأش  ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا لباقملا  ةراجتلا ةرازو ّلوتت ملو .سوت ةيالوب نتمب ھلي ّمت ام

.ةفلاا تاملا
          

إ رانيد50نم ةيطخ" طيلسب قي يذلا راعسألاو ةسفانملا نوناق نم46نلصفلل افالخو

  ميلس ضفر وأ ررحت مدع لجأ نمو صوقنملا راشإلا وأ راعسألا راشإ مدع لجأ نم رانيد  2.000

  وأ ّلا قلغ  رارق ذخأ"  ةينامإ ع ّصني يذلا  50و "ةينوناق غ تاوف ميلس وأ كلسملل ةروتاف

الا
ّ

راعسألا  يوناقلا غ عيفلا لجأ نم ريدقت قأ ع رش ةدمل ةفلاا اف تبكترا لا ت

  ذاختا  2020   يرفيف  وم إ ةراجتلا ةرازو ّلوتت مل  ،"... ةينوناق غ راعسأ قيبطت لجأ نم كلذكو

ةفرغلا نم ل عم لمع تاسلج دقع ع ترصتقا ثيح ةلا تاملا نأش  ةينوناقلا تاءارجإلا

ممالعو ةبقارم ةيلمع ل ةيا   (1)ةينعملا تاملل نينوناقلا نلثمملاو ةصاا تاملل ةينملا

  ةعاتم تاممب مايقلا ّلوتت مل امك  .(2)اكرادتل ةنيعم ةدم الامو انياعم ت ّمت لا صئاقنلا فلتخمب

  اعبت  2020و  2015  نب ةحواملا ةفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا لطعتب كلذ ةرازولا تررب دقو  .ضرغلا  

 .ةرذج ةفصب الي ةداعإل

  ليعفتو ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافش ع ةباقرلا لامعأ ميعدتب ةمكا  وتو

ةراجتلا تالماعملا ةازنو ةيفافش ةبقارم جمان رب ذيفنت راطإ   اذاختا مت لا ةرورضلا بادتلا

.2014ةنس ذنم هرارقإ ّمت يذلاو(3)ةصاا تاملاب

أ ا رابتعا(3)
ّ

.راعسألا ةرح ماظن نم انتس مل هالعأ روذملا1991ةنسل1996ددع رمألا ن
.سوت ةيالوب نتم إةبسلاب مت ام رارغ ع(1)
 .27/11/2014خراتب ةراجتلا ةرازوب لمع ةسلج رضحم(2)
 .27/011/2014خراتب انت ع ةقفاوملا تمت لا ةراجتلا ةرازو تاحقم ع ءانب اذاختا مت(3)
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*

*                       * 

  ثادحإ صوصخب ملاعملا ةاو  ةيجيتاسإ  إ  ةّصاا ةّيلا تاسسؤملا عاطق رقتفي

تاذ قطانملاب  رامثسالا   ع  ع وةّينطولا تاجوتلاو تاولوألا رابتعالا نع ذخؤت ةصاا تاملا

تاجتلا نم تايجاا سياقم رارقتسا مدع عاطقلا اذ مسا امك .صلا قفرملاب ضولل  ةولوألا

  .ةيلبقتسملاو ةّيلاا ةينطولا تايجاا لوحةيعوضوم تاسارد بايغوةليقثلا

حاسلا  طرشلاب  ةّصاا تاّملا   ّنم ما ددع  كرت ھيجوت   ةّيعضولا هذ تماسو

ةّيبطلا تاصاصتخالا نم ددعل  ةيلخادلا تاا  راقتفا  مامأ  ةّصاخ  تاا  نب ةّولا قيمع    داز امم

.ةّيمومعلا تايفشسملاب صيلا ةّيلمعل ةرورضلا ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلاو ةّمالا

ةدع ةطونملا  فارشإلاو  ةعاتملاو  ةباقرلا تايلمع ةيدودحم نم عاطقلا اذ وش امك

ثأ ام وو  ةّيعدرلا  تاءارجإلا  فعض نمو نلخدتملا فلتخم
ّ

  ةّمدقملا ةيبطلا تامدا ةدوج ع ابلس ر

تاّنفعتلا تالاح رارغ ع ةروطاب اضع مسااتازواجتلا نم ما ددع لي  إىدأوتاملاب

   هذ  نم ديدعلا تيقو    .مدلا ةيفصت زكارمب  وفلا دبكلا بالا ىودع تالاح و  ةيئافشسالا

 .ةعاتم نود اروطخ مغر تازواجتلا

طولا قودنصلاو ةّلا ةرازو رارغ ع نلخدتملا فلتخم نب قيستلا فعض ماس  دق و

  تافلاا نم ديدعلا ءاقب  ةراجتلا ةرازوو تايافنلا  فّرصتلل ةّينطولا ةلاولاو ضرملا ع نمأتلل

لع ءاوس ،تاملا ىوتسم ع ةلملا
ّ

  لا  ةرطا  تايافنلا  افرصتب وأ  االماعم ةّيفافش رمألا ق

نود ،يمكتلا ّصاا طاشلا نمأتب وأ ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلا لالغتسا صيخارت دانس إب وأ اجتت

.ةلاّعف ةعاتم

ةؤرلا   رظنلا ةداعإ  ةّصاا ةّي لا تاسسؤملا ع  فارشإلا و  ةبقارملا  ماحإ  بجوتسو

ةادسملا  ةّيلا تامدا  نمأت   ماعلا عاطقلل  اّما  ارش ھنم لعجي امب عاطقلا اذل ةّينطولا

  ساّرك تايضتقم و  عاطقلل ةمظنملا ةييتلاو ةينوناقلا صوصنلا  ةعجارم ةرورض  نع الضف  ننطاوملل

كمي امب طورشلا
ّ

فلتخم نب قيستلا  ماح و  درلا بناا ززعو  ةعاتملا و  ةبقارملا  ميعدت  نم ن

     .نلخدتملا
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 ةحصلا ةرازو   در

  يفو رشابملا ةرازولا لمع صخت رواحم  06  يف تنمض ةظحالم  380  ىلع ةباقرلا قيرف ريرقت نمضت
  :يهو صاخلا يحصلا عاطقلاب ةينعملا تارادإلا عم اهلصاوت

،تاسسؤملا فنص رييغتو ةلقنو ةعسوتو ثادحإ نم ةصاخلا تاحصملا-1
 ،ةلمعتسملا تازيهجتلاو ةليقثلا تازيهجتلا ىلع ةباقرلا-2
 ،تانفعتلا ةمواقمو ةحصلا ظفح ىلع ةباقرلا-3
،ةيئافشتسالا ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ىلع ةباقرلا-4
  تاحصملا تالماعم ةيفافشو ضرملا ىلع نيمأتلا قودنص عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ىلع ةباقرلا  -5

،ةصاخلا
،ةصاخلا تاحصملاب ةيرشبلا دراوملا يف فرصتلا ىلع ةباقرلا-6

ةراجتلاو ةئيبلاك ىرخألا تارازولا عم اهتاقالع يف ةرازولا صخت تاظحالم ىلإ ريرقتلا ضرعت امك
  تاحرتقملا  ضعب نمضت دق ريرقتلا اذه نأ ىلإ ةفاضإ ،)ضرملا ىلع نيمأتلا قودنص( ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو
.عدرلاو ةعباتملا يف ةحصلا ةرازو رود ماكحإ ديزمل ةينوناقلاو ةيبيترتلا صوصنلا ضعب ةعجارمب ةصاخلا

: لوح اساسأ رتاوتب تاظحالملا تروحمت دقو

صاخلا طورشلا ساركب ةدراولا طورشلل ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا ضعب ةقباطم مدع  -1
،ةصاخلا تاحصملاب

 ،ةينفلا سيياقملا قباطت مدع-2
 لاجآلا مارتحا مدع-3
،تالالخإلا ةعباتم مدع-4
،ةقحاللا ةباقرلا فعض-5
 ،تانايبلا دعاوق نييحت مدع-6

:ةصاخلا تايصوتلا ضعب ريرقتلا لمش امك
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 ،ةيحصلا ةطراخلا نييحت ةرورض-1
 ،تانايبلا دعاوق نييحت-2
 ،ةيحصلا تاسسؤملا ةعباتمو ةبقارمو طاشنب ةصاخلا ةيبيترتلا صوصنلا ضعب ةعجارم-3

ةلسارمو يلوأ ريرقت دادعإب ةرازولا تماق ،ةيلوألا تاظحالملا هذه ىلع درلا ىلع انصرح قاطن يفو
 :اعابت يهو ةباجإ رصانعب اهدمل ةصتخملا حلاصملا فلتخمب لاصتالا وأ

 ،تاءانبلا ةرادإ-
 ،زيهجتلا ةرادإ-
 ،تاجتنملل ةيئيبلاو ةيحصلا ةباقرلل ةينطولا ةلاكولا-
،ةعشألا نم ةيامحلل ينطولا زكرملا-
  ،طيحملا ةيامحو ةحصلا ظفح ةرادإ-
 ،ةينالديصلا ةيدقفتلا ةرادإ-
،ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا-

 :ثيح ريرقتلا اذه ةيلومش جتنتسن نأ نكمي هنإف ،يباقرلا ريرقتلا اذه يف ءاج ام ءوض ىلعو

 ،ةيوهجلا وأ ةيزكرملا ةرادإلاب ةلصتملا صاخلا عاطقلاب ةطشنألا فلتخم لمش-
  ،ةيرادإلا حلاصملا رييستب ةصاخلا تاظحالملا ديدعل هعفر يف هلادتعا-
  نم ةيحصلا تامدخلا عضو ىلع فوقولل ةيزكرملا تارادإلا فلتخمب قئاثولا ديدع ىلع هدامتعا  -

ناجل لاغشأو دقفت ريراقتو تاساردو ثوحب
  ةيزكرملا تارادإلا فلتخم فرط نم هدامتعا متي قيرط ةطراخ ةباثمب ريرقتلا اذه رابتعا نكمي  -

  تالخدتلا لحارم فلتخم يف كلذو تالالخإلا ديدع دوجو هتايط يف لمحي يذلا يلاحلا عضولا حيحصتل ةيوهجلاو
  نيناوقلاب ديقتلا  مدع يف لكاشملاو تامكارتلا ديزم ىلإ يلاحلا عضولا حشري امم ةيرودلا ةبقارملا فعض ىلإ ةفاضإ
.ةرازولا لبق نم ةعوضوملا بيتارتلاو

  نيب ةاواسملا أدبم سيركت ديزمل رظنلا ةداعإ يعدتست يتلا تايعضولا ضعب ىلع فوقولا ّمت امك  -
: لالخ نم كلذو ةبقارملا لكايه ىدل ةعاجنلا نم ديزم ءافضإ ةرورض ىلإ ةفاضإ ،تاهجلا
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،تانايبلا ةدعاق نييحتل تامولعملا لدابت عم يرود يقيسنت راطإ ثعب·
  ارظن تاسسؤملا نم ديدع ىلع ةيئازجلا ةلا هب تتأ ام كلذ يف امب يعدر عباط ءافضإ·

 ،ةيعون ةيحص تامدخ نيمأتو عضولا يف مكحتلا ديزمل اهيلع ةلومحملا تامازتلالاب اهلالخإل
  ىلع ةرطيسلا ديزمل تاءارجإلاو بيتارتلل نيفلاخملا ىلع تابوقعلا ديحوتو بيستلا نع داعتبإلا·

 .)ةيونعملا صاخشألا( ةيحصلا تاسسؤملا وأ نييداملا صاخشألا ىلع ءاوس كلذو عضولا

 :البقتسم متيس ،تاظحالم نم هيف ءاج امل ةمتتو ريرقتلا اذه ءوض ىلعو

  روطت عم مئالتي ال حبصأ اهضعب نأ رابتعاب بيتارتلاو نيناوقلا ةعجارم اهيلإ دهعي ةنجل نيوكت.1
  تاونس سمخلا لالخ اعافترا دهشيس يذلا تاحصملا ددع ثيح نمو ةينقتلا سيياقملا ثيح نم صاخلا عاطقلا
 .ةرازولا ىدل ةعدوملا بلاطملا بسح كلذو يلاحلا ددعلا نم ةئاملاب70ةبسنب ةمداقلا

  عفرل يرود مييقت ىلع فوقولاو ريرقتلا اذه ةعباتم هيلإ دهعي يزكرم ةعباتم قيرف نيوكت.2
.ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا لبق نم تالالخإلا

 .ةدافإلاو ةعباتملل روحمب دحاو لك متهي ةيعرف قرف نيوكت.3
 .هب دهعتلا مت امو ةرازولا تادهعت زاجنا ىدم ةعباتمل ريزولا ديسلا لبق نم يرود فارشإ.4
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 ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا   در

  مدلا ةيفصت لاجم يف ةيقافتا ماربإ-

             1367  ددع رمألا نم  33  لصفلا تايضتقمل اقبط مدلا ةيفصت صصح فيراصمب لفكتلا لصاوت
  راطإ يف ةيحصلا تامدخلاب لفكتلا بسنو تاءارجإو غيص طبضب قلعتملا  2007ناوج  11  يف خرؤم  2007  ةنسل
  قافتا  ىلإ لصوتلا مدع  ببسب ضرغلا يف ةيعاطق  ةيقافتا  ماربإ رخأت دقو ضرملا ىلع نيمأتلل يدعاقلا ماظنلا

 .مدلا ةيفصت ةصحل ةيفازجلا ةفيرعتلا ةعجارم صوصخب

 نييارشلاو بلقلا ةحارجب ةقلعتملا ةيحصلا تامدخلاب  لفكتلا-

املع قودنصلا ثادحإ نم ىلوألا تاونسلا يف تاحصملا لبق نم طورشلا سارك ةعجارم حرط متي مل
  عاطقلا عم اهيلع قفتملا تافيرعتلا  دامتعاب  متي نييارشلاو بلقلا ةحارج لامعألل ةيفازجلا تافيرعتلا ةعجارم نأو
  يلثمم عم  قافتا  ىلإ لصوتلا دعبو ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع تامدخلا هذهل ةفلك تاسارد رثإ ىلعو .ماعلا
 .2019  ةنس يف طورشلا سارك ليدعت مت ةصاخلا تاحصملا

  مدلا ةيفصت تامدخب لفكتلا-

  لبق اهب لومعملا تاءارجإلاو تافيرعتلا سفنب مدلا ةيفصت صصح فيراصمب لفكتلا قودنصلا لصاو
  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلل اقبط كلذو ذيفنتلا زيح ضرملا ىلع نيمأتلل ديدجلا ماظنلا لوخد
  ماظنلا راطإ يف ةيحصلا تامدخلاب لفكتلا بسنو تاءارجإو غيص طبضب قلعتي  2007  ناوج  11  يف خرؤم
  ميدقت اطرتشم  نكي مل ضرغلا يف ةيقافتا بايغ يفو ةقباسلا تاءارجإلا بسحو. ضرملا ىلع نيمأتلل يدعاقلا
اقباس دمتعملا يتامولعملا لجسلا بسح مدلا ةيفصت تاحصم عم لماعتلا قودنصلا لصاو دقو  .طارخنالل فلم
.يعامتجالا نامضلا يقودنص لبق نم

  ةبولطملا قئاثولا ميدقتل تاحصملا عيمج ةوعد  مت  2016  ةنس مدلا ةيفصت ةيقافتا ءاضمإل اعبتو
  عيمج ىلإ  2020 /7 /10   خيراتب ةلسارم هيجوت مت امك.2019  ةنس يف ريكذتلا مت دقو ةيقافتالاب اهيلع صوصنملاو
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  مدع لاح يف مهتاقحتسم صالخ قيلعتب  موقيس قودنصلا نأب اهمالعإل دعب بجتست مل يتلا مدلا ةيفصت تاحصم
 .مهلاثتما

  ةيبطلا تالو كوتوربلا-

تامدخلا ةدوجب يقرلاو قودنصلا تاقفن ديشرت ىلإ ايعسو ةينطو ةيجالع تالوكوتورب بايغ يف
  صاخلا عاطقلا ءابطأ ةباقن عم قيسنتلاب  2014  ةنس ذنم مت نيدقاعتملا ةيحصلا تامدخلا يمدقم لبق نم ةادسملا
 .ةيدقاعتلا ةيجالعلا تالوكوتوربلا ضعب دادعإ

  يثلث نم رثكأ لثمت يتلاو اعويش رثكألا ةنمزملا وأ ةليقثلا ضارمألا ىلع زيكرتلا ىلوأ ةلحرم يف مت دقو
 .نيينعملا نييعامتجالا نينومضملا

ىلوت صاخلا عاطقلا ءابطأ ةباقن عم قيسنتلاب اهدادعإ متي ةيجالعلا تالوكوتوربلا هذه نوكل ارابتعاو
  عم ايلاح يراجلا ضوافتلا دونب نمض ةيدقاعتلا ةيجالعلا تالوكوتوربلا لامكتساب ةقلعتملا ةطقنلا جاردإ قودنصلا
.ةيحصلا تامدخلا يدسم تاباقن

  تايعمجلا عم قيسنتلاب قودنصلا رداب ،يبطلا يأرلا ديحوتو تاقفنلا ديشرت راطإ يفو ،ىرخأ ةهج نم
  لفكتلا صوصخب يبطلا هيأر ءادبإ دنع راشتسملا بيبطلل اعجرم نوكتل ةيهيجوت ةيبط ةلدأ دادعإ ةيبطلا ةيملعلا
  ةيحارجلا تايلمعلاو ةيبطلا تالآلاب لفكتلا اهنم ركذن ةفلتخم تالاجم عجارملا هذه تلمش دقو ةيحصلا تامدخلاب
 ... ةيصوصخلا ةيودألاو ةيضرملا صخرلاو

  ةمئاقلا جراخ ةيحارج تايلمعب يئانثتسالا لفكتلا-

يدعاقلا ماظنلا راطإ يف اهب لفكتملا ةمئاقلا جراخ  ةحارجلا لامعأب ايئانثتسا لفكتلا قودنصلا ىلوتي
  ءوض ىلع كلذو ضرملا ىلع نيماتلل ينطولا قودنصلا عم ةدقاعتملا ةصاخلا ةيحصلا لكايهلاب ضرملا ىلع نيمأتلل
 .ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوب يعامتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةيراشتسالا ةنجللا نع ةرداصلا لفكتلا تارارق
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 ةيدعبلا ةيبطلا ةبقار ملا-

لامعألا نم قودنصلا يروظنم لبق نم ةدراولا تاياكشلا رثإ ىلع تاحصملل ةيدعبلا ةبقارملا ربتعت
  حلاصملا ىلوتت ،ةجمربملا ةيدعبلا ةيبطلا ةبقارملا تايلمعل ةبسنلاب امأ.ةيميلقإلاو ةيوهجلا ةيبطلا ةبقارملا لكايهل ةيمويلا
  وأ ءادسإلا ةيقحأ رارغ ىلع ةيحصلا ةمدخلل ةديدع بناوج ةبقارم فدهب ةيرود ةفصب اهتجمرب قودنصلل ةيبطلا

.اهتدوجو تامدخلا  ءادسإ فورظ

نيسرامملا نم ريبك ددع لخدت بجوتستو يمومعلاو صاخلا عاطقلا ةجمربملا ةيدعبلا ةبقارملا لمشتو
  حلاصملا ىلوتت كلذل ،ةيحصلا تاسسؤملا  عم قبسملا قيسنتلابو نمزلا نم ةليوط تارتف دادتما ىلع نيراشتسملا
  متيو )تاونس ثالث وأ نيتنس ىدم ىلع ةداع( قبسم لمع جمانرب راطإ يف ةبقارملا لامعأب مايقلا قودنصلل ةيبطلا

  غولب ةيناكمإ ىدم ،ةعفترملا ةفلكلا ،ددعلا( ةيعوضوم طباوض بسح اهتسارد عمزملا ةيبطلا لامعألا ةمئاق ديدحت
 .)خلا... ثحبلا فورظ،ةوجرملا فادهألا

  تايلمعلا يف ةلثمتملا و تابساحملا ةمكحم ريرقت يف اهركذ عقو يتلا تايلمعلا رايتخا رسفي ام اذهو
  فلم  32915  ةسارد ةيرصيقلا تايلمعلل ةبسنلاب تلمش يتلا و  Laminectomie  ، ةرارملا لاصئتسا ، ةيرصيقلا
64  ل دقفت ةرايزو  ةرتوف فلم  373  ةسارد  Laminectomie ل ةبسنلاب و   ةحصم  25  ل دقفت ةرايزو  ةرتوف

  تمت دقف يلاتلابو .  ةحصم  73  ل دقفت ةرايزو    ةرتوف فلم  1471  ةسارد ةرارملا لاصئتسال ةبسنلاب    ةحصم
مت يتلا لامعألا ىلع ةوالع هنأ ةراشإلا ردجتو ةصاخ تاحصمل ةرايز162ب مايقلا و ةرتوف فلم34759ةسارد
  ةحصم  23  تلمش يتلا و ةيحولصلا ةيهتنملا ةيبلقلا بلاوللا تافلم ةساردب قودنصلل ةيبطلا  حلاصملا تلوت اهركذ
  .نيتنس ىدم ىلع

  جودزملا لّفكتلا-

تامدخلا ناونعب جالع فيراصم عاجرتسا وأ ريتاوفلا ةيفصت لاجم يف اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط
  ،نيترم جالعلا فيراصم صالخ يلاتلاب نكمي ال و لفكتلا رارق عجرم دامتعا متي ةقبسملا ةقفاوملل ةعضاخلا ةيحصلا
  راشملا تالاحلل عوجرلابو اذه  .لفكتلا رارق لصأ ميدقت نيعتي صالخلا فلمل ةنوكملا قئاثولا نمض هنأ ىلإ ةفاضإ
   يف ثحب ءارجإل دقفتلا ةرادإل نذإلا مت دأ  11.040  اهتميق تغلب جودزم صالخ ةلاح  66دوجو نيبت ريرقتلاب اهيلإ
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  نودب ةعوفدملا غلابملا عاجرتسال ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا متيس نيترم صالخلا توبث ةلاح يفو اذه.ضرغلا
  قودنصلاب ةينفلا حلاصملا فرط نم2018ةنس يف ةيعضولا هذهل نطفتلا مت دقو . دقفتلا ريرقت ءوض ىلع بجوم
 .ضرغلل ةدعملا ةيمالعإلا ةقيبطتلا ىوتسم ىلع جودزملا صالخلا يدافتل ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا متو

  تاحصملا صالخ لاجآ-

  نم ةيلاملا تاليوحتلا يف صقنلل ةجيتن  2016  ةنس ذنم قودنصلا اهيلع يتلا ةيلاملا ةيعضولل  ارابتعا
  ىدل ةرفوتملا ةيلاملا ةلويسلا يف صقن نم اهنع بترت امو ضرملا ىلع نيماتلا تامهاسم ناونعب طارخنالا يقودنص
.ةيدقاعتلا لاجآلل اقفو ةيلاملا هتادهعتب ءافيإلا يلاتلاب هيلع رذعت دقلف ضرملا ىلع نيماتلل ينطولا قودنصلا

  ةليقثلا تازيهجتلا نم تايجاحلا ريياعمو سيياقم  -

  ةطاحإلا نسح لفكي امب ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا عم لماعتلا ميظنت ديزمل كرتشملا يعسلا راطإ   يف
  قودنصلا رداب ىرخأ ةهج نم قودنصلل ةيلاملا تانزاوتلا ىلع ةيبلسلا تاساكعنالا نم دحلاو ةهج نم ىضرملاب
  تايضتقمل اقفو كلذو  دالبلا تاهج فلتخم ربع ةليقثلا ةيبطلا تازيهجتلا عيزوت نسح لفكت  ريياعم طبض ىلإ
.2016ربوتكأ18 يف خرؤملا ناكسلل يددعلا طرشلا ةدعاق جراخ ةليقثلا تادعملا زيكرتب قلعتملا  ةحصلا ريزو رارق

   يف خرؤملا رارقلا مامتإو حيقنتب قلعتملا  2020  يرفيف  17  يف خرؤملا ةحصلا ريزو رارق رودصبو
  تايصوتلل اقبطو ةليقثلا تادعملا نم تازيهجتلا نم تايجاحلا ريياعمو سيياقم طبضب قلعتملا  2013  ربمسيد  17

  ةصحلا جراخ صيخارت ىلع تلصحت يتلا تاحصملا تافلم ةيوست لوح ةليقثلاو  ةيبطلا تازيهجتلل  ينطولا سلا
  تافلملا هذه  ةيوستب  2020  يرفيف  24  خيراتب  قودنصلا رداب  2019  ةيليوج  22  يف هعامتجا خيرات لبق ةي بسنلا

     .ةحصلا ريزو فرط نم اهيلع رشؤم ةمئاق بسح

  ةحصملا مايق ةيلوؤسم لمحتي ال قودنصلا نإف ييسيطانغملا نينرلاو سارفملاب فشكلا لامعأل ةبسنلاب
  قودنصلاب ةصتخملا  حلاصملل نذإلا ءاطعإ مت امك.ناونعلا اذهب فيراصملا عاجرتسا ةقاطب ريمعتب ةدقاعتم ريغلا
 )زاجنالا روط يف ءارجإ (.قودنصلاب صاخلا باولا عقومب ةدقاعتملا تاحصملا ةمئاق جاردإ دصق

  ةيبطلا تازيهجتلل ينطولا سلا ةسلج رضحمل اذيفنت ريرقتلاب ةروكذملا تاحصملا ةيعضو ةيوست مت
  صيخرت ىلع ةلصحتملا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو  ةيوست رقأ يذلاو  2018  سرام  12  خيراتب دقعنملا ةليقثلاو
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  راطإ يف كلذو ةيبسنلا ةصحلا جراخ يسيطانغملا نينرلاوأ سارفملا ةلآ لالغتسا يف ةحصلا ريزو لبق نم يئاهن
.2016توأ رهش يف ةدقعنملا هتسلج لالخ هينبت سلجملل قبس يذلا يشمتلا

  بايغ يفو ةليقث ةيبط تازيهجت بجوتست يتلا ةيحصلا تامدخلا ناونعب قودنصلا تاقفن روطتل ارظن
                        يف خرؤملا ةحصلا ريزو رارق رودص رثإ ىلعو  .يناكسلا عيزوتلاب ةنراقم تاهجلا نيب نزاوتلا نمضت ريياعم

  تازيهجتلا زيكرت نم يئافشتسا ريرس  100  اهباعيتسا ةقاط زواجتت يتلا تاحصملا نكمي يذلاو  2016  ربوتكأ  18
  نال ارظنو  .ةلآ  147رارقلا اذه ءوض ىلع ةدنسملا صيخارتلا ددع غلب دقف يددعلا طرشلا ةدعاق جراخ ةيبطلا
  ناكسلا تايجاح قوفت بسنب يلحاسلا طيرشلا ىلع ةبصتنم تاحصم ةدئافل اهدانسإ مت صيخارتلا هذه بلغأ
  قودنصلا رداب دقف.بجوم نود ةيفاضإ ةيلام ءابعأ قودنصلا فلكي نأ هناش نم امب قطانملا هذهب نيدجاوتملا
.ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا دقاعت ةيلمع ميظنت ديزمل ةيعوضوم ريياعم عضوب ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو نم نذإب

  تايضتقمل اقيبطت يلوألا ةباقرلا ريرقتب ةروكذملا ةمئاقلاب ةدراولا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو ةيوست مت امك
  قودنصلا ةوعد رقا يذلاو2018سرام12خيراتب دقعنملا ةليقثلاو ةيبطلا تازيهجتلل ينطولا سلا ةسلج رضحم
  وأ سارفملا ةلآ لالغتسال ةحصلا ريزو ندل نم يئاهن صيخرتلا ىلع ةلصحتملا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو ةيوستل
  لالخ هينبت سلجملل قبس يذلا يشمتلا راطإ يف كلذو ةيبسنلا ةصحلا جراخ يسيطانغملا نينرلاب فشكلا ةلآ

 .2016توا رهشب ةدقعنملا هتسلج

  ةيئاهنلا صيخارت ىلع دعب لصحتت مل ةليقث تازيهجت لالغتسا فيراصمب لفكتلا-

  ديفت تامولعمب هلصوت رثا ةرطسقلا ةعاق لالغتسا يف يئاهن صيخرتب ةقيثو بلطب قودنصلا رداب
  صيخارتلا ىلع لوصحلا نودو ةيلوأ صيخارت ءوض ىلع ليقث ةيبط تازيهجت لالغتسا تاحصملا ضعب ةلصاوم
ةيئاهنلا

هذه لامكتسال ضرغلا يف طورش ساركب تمدقت يتلا تاحصملا عيمج ةبلاطم قودنصلا ىلوت دقو
  ةبولطملا قئاثولا نمض يئاهنلا صيخرتلا رارقب ءالدإلا جاردإ مت  2019  ربمسيد لالخو.كلذل  تباجتساو ةقيثولا
.نييارشلاو بلقلا ةحارج طورشلا ساركل1ددع يليدعتلا  قحلملا ىضتقمب كلذو

  ةيئاهنلا تارارقلاب اندمب تاحصملا عيمج ةبلاطم مت يسيطانغملا نينرلاو سارفملاب فشكلل ةبسنلاب
.ةيعاطقلا ةيقافتالا دونب نمض ةقيثولا هذه ىلع صيصنتلا مدع نم مغرلاب مهع يمج باجتساو
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  ةليقثلا تازيهجتلا صيخارت ديدجت-

  ديدجتلا رارقب قودنصلا ةافاومب تاونس سمخلا تزواجت صيخارت ىلع ةلصاحلا تاحصملا ةبلاطم مت
  تاءارجإلا ذاختا و ةيعضولا هذه ةعباتم متيسو اذه.2020  ناوج  30  خيراتب  مهل تهجو تالسارم ربع
.ةبولطملا قئاثولا ميدقت ىلوتت ال يتلا تاحصملا دض ةبجوتسملا

  يضارتفالا اهرمع تزواجت تازيهجت لالغتسا فيراصمب لفكتلا-

زيح اهعضو خيرات زواجت يتلا تازيهجتلا   لالغتسا  ةلصاوم عنم  ةحصلا ريزو نع رارق دعب ردصي مل
تالآ ديدجتب ةصاخلا تاحصملا مازلإ قودنصلا ىلع رذعتيو ءارجإلا اذه  قيبطتل  تاونس رشعلا لالغتسالا
  .اهتطساوبةارا يبطلا ريوصتلا لامعأب لفكتلا ضفرو سارفملا
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 ةراجتلا ةرازو در

 ةصاخلا تاحصملا ىلع ةيرود ةباقر زاجنإل لمع جمانرب بايغ-

  ةحصلا ةرازوب ةصتخملا حلاصملا لبق نم  ساسألاب متي ةصاخلا تاحصملا عاطق يف ةبقارملا لامعأ طيشنت
 .هريغ نود اهلاجم يف لخدتلاو اهتدضاعمل ةراجتلا ةرازول ةعباتلا ةبقارملا حلاصم عم قيسنتلاب اهرودب موقت يتلا

  ةراجتلا ةرازوو ةحصلا ةرازو نيب قيسنتلا فعض-

  تازواجتوأ تالالخا دصرب ديفت ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم دقفت ريراقت يأ ةلاحإ متت مل
،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال لخدتلاب ةبلاطملاو تالماعملا ةيفافش لاجم يف ةصاخ تاحصمل

 راعسألا ةيرح ماظنل ةعضاخلا تامدخلا ةبقارم-

  )2013 /06 /27  خيراتب  091207  ددع ةيضقلا( هيلإ راشملا ةسفانملا سلجم رارق نأ ةظحالملا ردجت
  تامدخلا قوس يف ةسفانملاب ةلخم تاسرامم ةنياعم ةجيتن ةراجتلاب فلكملا ريزولا اهعفر ىوعد رثإ ىلع ردص
  يف قمعم ثحب ءارجإب ةيداصتقالا ةبقارملا حلاصم تماق دقو ،ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملاب ةادسملا ةيحصلا
 .نيفلاخملا عبتتلل ةسفانملا سلجم ىلع هتلاحإ تمت ضرغلا يف ثحب ريرقت دادعإو ةيعجرملا قوسلا

  خيراتلا كلذ يف اهددع غلابلاو ذيفنتلل ةلباقلا تارارقلا ةلمج ذيفنت يف  2017  ةنس ذنم ةرادإلا تعرشو
  دادعإو ذيفنت لودع قيرط نع اهغيلبتو ةيذيفنتلا خسنلا جارختسا لالخ نم ايفانئتسا امكحو ارارق  25  يلاوح
.صالختسالاب دهعتلل صالختسالاو ةيموم علا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ىلع تافلملا ةلاحإو ةيرورضلا قئاثولا

  ةيرادإلا قئاثولا ىلع ةسفانملا سلجم نم لوصحلا مت دقف ،ةصاخلا تاحصملاب قلعتملا رارقلل ةبسنلابو
  ةخسنلا جارختسا مت مث ةيرادإلا ةمكحملا نم هفانئتسا مدع يف ةداهش جارختسا مت مث هب فارطألا مالعإ تبثت يتلا
  ةينطولا ةيباقنلا ةفرغلا( نيذيفنم نيلدع قيرط نع فارطألل اهغيلبت مت ةسفانملا سلجم  نم رارقلا نم ةيذيفنتلا
  ةهجب ةدجاوتم ةصاخ تاحصم   06  ددعو ذفنم لدع قيرط نع سنوتب ةدجاوتملا ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملل

 .)سقافصب ةراجتلل ةيوهجلا ةرادإلا عم قيسنتلا دعب ذفنم لدع قيرط نع سقافص
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ةماعلا ةرادإلا ىلع فلملا ةلاحإ تمت ،ةبولطملا قئاثولا جارختساو تاءارجإلا عيمج ءافيتسا دعبو
  تايطعمب اهدمل هعاجرإب تماق اهنأ الإ ،صالختسالاب دهعتلل ةيلاملا ةرازوب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
  فرعمل اهكالتما  مدع ىلع فلملا بلص ةراشإلا تمت هنأ مغر ةيباقنلا ةفرغلل يئابجلا فرعملا مقر( ةيفاضإ

.لاكشإلا اذه ضفل ةروكذملا ةرادإلا عم عامتجا دقع راظتنا يف صالختسالا ةيلمع لطع ام وهو ،)يئابج

لدع قيرط نع هب اهمالعإ ذنم رارقلا ذيفنت يف تعرش ةصاخلا تاحصملا ضعب نأ ةظحالملا ردجتو
.نوناقلا هيضتقي امك اهتقفنىلع ةيمويلا فحصلاب هقوطنم رشنو ةرازولا عم قيسنتلا لالخ نم ذفنم

 ةيرادالا ةقداصملا ماظن ىلا ةعضاخلا تامدخلا ةبقارم-

  روشنملا نييحت راظتنا يفو ةيرذج ةفصب اهتلكيه ةداعإل ةروكذملا ةرتفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا تلطعت
  يف ةدمتعملا لمعلا ةيجهنم ةقاطب نييحتو ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم ةصاخلا تاحصملا ةبقارمل كرتشملا
.ضرغلا

  ةراجتلا ةرازو لبق نم ةلخملا تاحصملا نأش يف ةذختملا تاءارجإلا-

  روشنملا نييحت راظتنا يفو ةيرذج ةفصب اهتلكيه ةداعإل ةروكذملا ةرتفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا تلطعت
  يف ةدمتعملا لمعلا ةيجهنم ةقاطب  نييحتو ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم ةصاخلا تاحصملا ةبقارمل كرتشملا
.ضرغلا
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 دامتعالل ةينطولا ةئيهلا در

تاسارد نم ربكأ ددع زاجنا نم نّكمتت ىّتح اهزيزعت نم دب الو ةصوقنم ةئيهلل ةيرشبلا دراوملا  ربتعت
ّلدأو ةحصلا تايجولونكت مييقت   4  نم نوكتت  ةحصلا ايجولونكت مييقت ةرادإ نأ ثيح ةيكينيلكلا ةسرامملا نسح ة
ةباجتسالا نكمي ال يلاتلابو .طقف تاراطإ  3  نم نوكتت تاجالعلا ةمالسو ةدوج ةرادا نا  نيح   يف طقف تاراطإ
  .ةصوقنم دراومب قودنصلا تابلط ّلك ىلا

  ةحصلا تايجولونكت ةيطغت تارارق يف يساسأ لكشب ةحصلا تايجولونكت مييقت تاسارد دمتعتو
  ةيحصلا تالخدتلاو

  ريبك ردقب ةدعاسملا نم نكمتتس اهناف ةيفاكلا ةيرشبلا دراوملا ةئيهلل ترفوت ام اذإ هن أ  ريكذتلا هجتيو
  ةعاجن رثكألا تايجولونكتلا يف رامثتسالاو جالعلا ةدوج نيسحتو ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو ةديشرلا ةمكوحلا ىلع
  .ةفلكت لقألاو

يملعلاو يلاملاو يرادإلا اهميظنتو ةئيهلا ماهم طبض ةداعإب  قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص ريخأت ىزعيو
  ةيسنوتلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب اهرشنو صوصنلا دادعإب ةقّلعتملا ةيرادإلا تاءارجإلا لوط ىلا اهريس قرطو
 .ةحصلا ةرازو ىلع نيبقاعتملا ءارزولاو تاموكحلا يف ةرركتملا تارييغتلا بناج ىلا

  تيرجأ يتلاو ةحصلا زكارمل ةبسنلاب دامتعالا تارارق رادصإ تضفر ءاربخلا ةئيه   نأ  حيضوتلا هجتيو
  اهميظنتو ةئيهلا ماهم طبض ةداعإب قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص مدعل ارظن كلذو  2018ةنس يف اهل مييقت تارايز
.اهريس قرطو يملعلاو يلاملاو يرادإلا

  ةيسفانتلا ةردقلا معد جمانرب راطإ يف ةجردنملا ثلاثلاو يناثلا نيطخلل ةيحصلا تاسسؤملل ةبسنلاب امأ
  ىلع دعب اهضرع متي ملف  2020و  2019  يتنسل جمانربلاب ةطوبضملا ةمانزرلل اقفو اهل مييقت تارايز زاجنا مت يتلاو
  .ةئيهلا ميظنت ةداعإب قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص راظتنا يف ءاربخلا ةئيه راظنأ

تاجالعلا ةدوج تايعجرم دادعإو ةحصلا تايجولونكت مييقتل لهؤملا ينطولا لكي هلا ةئيهلا لثمتو
  رارغ ىلع اهصصخت لاجم يف اهي أرب سانئتسالا ديرت يتلا تاهجلا نم بلاطملا نم ديدعلا ىقلتتو ةينهملا تاسرامملاو
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ّن أ  الإ ،ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا   ىأترا اهب موقت يتلا تاساردلا ةدم لوطو اهتأشن ةثادح ىلإ ارظنو ه
  ، تامدخلا ةدوجو ةفلكلا ىلع زكترت ةيعوضوم طباوض بسح ةئيهلا يأر بلط يف تايولوأ دامتعا قودنصلا
 .ةباقرلا ريرقتب ةروكذملا ةيودألا رايتخاب ىلوأ ةلحرم يف قودنصلا ماق كلذل

  يف ( ةئيهلاو قودنصلا نيب ةقالعلا مّظنت ةكارش ةيقافتا ماربا ىلع  2019  يام ذنم نافرطلا لمع دقو
  )ةشقانملا روط

  ماه ساكعنا نم اهيف امل ةئيهلا عم نواعتلاو ةيقافتالا ماربا يف قودنصلا ةقفاوم ةئيهلا تنسحتساو اذه
 .ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو ةيطغتلا تارارق ىلع
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 تايافنلا يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولا  در

  نزخلا ىلإ جاتنإلا ةلحرم نم ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلا   ىلع ةباقرلا-

  ماربإ ةيبوجوب قلعتي دنب جاردإب ةصاخلا  ةيحصلا تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سارك ليدعت حرتقي
  ريزولا نيب كرتشملا رارقلا تايضتقمل اقبط ةيحصلا تايافنلا يف فرصتلل ةئيبلا ريزو نم اهل صخرم ةكرش عم ةيقافتا
  ةيقافتالا اهنمضتت يتلا ةيبوجولا تايضتقملا طبضب قلعتملا2014  ناوج  06  خيراتب ةحصلا ريزوو ةئيبلاب فلكملا
 ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلا ةسسؤم و ةيحصلا ةسسؤملا نيب ةمربملا

  ةيحص لا ةطشنألا تايافن يف ديشرلا فرصتلا لحارم مهأ نم ردصملا دنع يئاقتنإلا زرفلا ةيلمع ربتعتو
  كرتشملا رارقلا رادصتسإ ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتل ىلثملا قرطلاب ضوهنلا عورشم لالخ نم متو
 .روكذملا

  دالبلاب ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلل ىلثملا ةيلمعلاو ةينفلا قرطلاب ضوهنلا عورشم يف مت امك
  كراشم  640  يلاوح نيوكت دصق ةيالو  24  ةدئافل ةينيوكت ةرود  32  ـب   مايقلا  2017  ىلإ  2013  نم دتمملا ةيسنوتلا

  لكايهلاب اهجاتنإ ذنم ةرطخلا ةيحصلا ةطشنألا تايافنل فييكتلاو ردصملا دنع  يئاقتنالا  زرفلا روحم لوح
 .ةصاخلاو ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملاو

 : يلي امك ةعزوم زكرم165ايلاح دعتف مدلا ةيفصتلا زكارم ةيعضول ةبسنلاب و

ü12134ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم ةدقاعتم40اهنم صاخ زكرم%

ü4484ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم ةدقاعتم37  اهنم يمومع زكرم%

%  47ـب يواست ةيلمج ةبسنب يأ

تالسارم قيرط نع كلذب ركذت لازت ال ةلاكولاف مدلا ةيفصت زكارم لخاد يئاقتنالا زرفلا صوصخب امأ
  )2020ليرفأ20  خيراتب ةلسارم رخآ( ةحصلا ةرازوب ةينعملا تارادإلل

  ةصاخلا تاسسؤملا ريكذت صوصخب ةئيبلا ريزو ديسلا قيرط نع ةحصلا ريزو ديسلا ةلسارم مت امك
 )2020سرام26خيراتب تايافنلل يئاقتنالا زرفلا ةيلمع ماكحإ كلذكو ةصاخ تاكرش عم دقاعتلا ةيرابجإ لوح
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  ةفرغلا عم  ةيالو  24  ةدئافل نييوهج نييقتلم ميظنتو تاسلج  3  دقع  2018  ةنس ذنم مت دقو اذه
  دادعإ متو  عاطقلا ميظنتل ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا لكو "CONECT" ينهملا عماو مدلا ةيفصت زكارمل ةيباقنلا
  2018 /11 /05  خيراتب ةيرازو ةلسارم ربع هتلاحإو ايونس نط  1086  ةجلاعمل طاسقأ  7  ىلع عزوم طورش سارك
  رشن عيرست دصق "CNAM"و فارطألا لك عم  2019  يفناج رهش لالخ لمع ةسلج دقع مت دقو .هرشن دصق
  تايافنلا يف فرصتلل صصخي مولعم جاردإل مدلا ةيفصت ةصح ةفلك ليدعت صوصخب قيسنتلا ديزمو طورشلا سارك
 . ةرطخلا

يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولاب هدادعإ مت يذلا طورشلا سارك راطإ يف ةبولطملا تامدخلا لثمتت ثيحو
  تاذ ةيسنوتلا تافصاوملل اقبط نزخلاو عمجلا تادعم لك ءانتقإ يف ةينعملا فارطألا لك عم قيسنتلابو تايافنلا
  ينهملا عماو ةينهملا ةفرغلا لبق نم نالعإلا عقي مل هنأ ريغ  ، )106.93-106.85  ددع ت .م( ةقالعلا
"CONECT" نآلا دح ىلإ طورشلا سارك نع. 

  ةطباضلا ةيلآل اهتزايح مدع مكحب ةصاخلا تاحصملا لخاد ةيباقر تامهمب مايقلا ةلاكولل نكمي الو
 .ةيلدعلا

  ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف ديشرلا فرصتلل ىلثملا ةيلمعلا قرطلاب ضوهنلا عورشم راطإ يف مت امك
  فرصتلل اهل صخرم تاكرش عم  دقاعتلاو تامزلتسم ءانتقإ دصق ةصاخلا تاحصملاب صاخ طورش سارك دادعإ

   .ةصاخلا تاحصملل ةينهملا ةفرغلا لبق نم هنع نالعإلا مت يذلا  ةرطخلا ةيحصلا ةطشنالا تايافن يف

  اميف نوناقلا قيبطت ىلع اهثحل ةصاخلا تاحصملل ةينهملا ةفرغلاو ةحصلا ةرازو ةلاكولا تلسار امك
  2018و  2017و2016و2015و2014و  2013  تاونس ذنم ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف ديشرا فرصتلاب قلعتي
 .)2020ليرفأ30و  20   يف اهب مايقلا مت تالسارم رخآ(

  ةصاخلا تاسسؤملا ريكذت صوصخب ةئيبلا ريزو ديسلا قيرط نع ةحصلا ريزو ديسلا ةلسارم  تمت امك
  سرام  26  خيراتب تايافنلل يئاقتنإلا زرفلا ةيلمع ماكحإ كلذكو ةصاخ تاكرش عم دقاعتلا ةيرابج إ  صوصخب

2020( 
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 تايافنلا ةجلاعمو لقن ىلع ةباقرلا-

ةدقاعتم  103  اهنم ةصاخ ةحصم  110  ةيسنوتلا دالبلا يف ةصاخلا تاحصملا دعت ،ةعباتم رخآ بسح
 .%94  ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم

  ىلع "GIZ" يناملألا   يسنوتلا نواعتلا ةلاكو نم معدبو  ايلاح تايافنلا يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولا لمعت
une application pour la traçabilité numérique  ةرطخلا تايافنلا ةروريس ةبقارمل ةيمالعإ ةقيبطت ءاسرإ

 .تايافنلا نم عونلا اذه يف فرصتلا ماكحإ ديزمل كلذو ةصاخلاو ةيموكحلا ةيحصلا تاسسؤملا نع ةمجانلا

  عيمج ةوعدب كلذو لبقتسملا يف ةرطخلا تايافنلا رتافد كسم ىوتسم ىلع صئاقنلا يدافت عقيس
  عم ةرطخلا تايافنلا يف فرصتلا قرطو يئابجلا اهفرعمو تايافنلا زمر ليجستب رتافدلا هذهل ةكساملا تاكرشلا

 .تايمكلا ليجست ةرورض

  وأ ةسسؤم لك  كسم   ةيبوجوب اهريكذتل ةحصلل ةيوهجلا تارادإلا عيمج ةلسارمب اقباس ةلاكولا تماق
  مت امك ةرطخلا ريغ ةيحصلا تايافنلل قرزأ رتفدو ةرطخلا ةيحصلا تايافنلا يف فرصتلل رمحأ رتفدل  يح ص لكيه
  نم ءاضمإلاو متخلاب كلذ تابثإ عم ةهجلاب ةيحصلا تاسسؤملا ددع بسح رتافد تارادإلا هذه عيمج ميلست

 . ةحصلل يوهجلا ريدملا فرط

  ةئيبلاو ةيلحملا نوؤشلا ريزو نم رارق بجومب   "Hygia" ةكرش صيخرت بحس مت هنأب ةراشإلا ردجتو
لالغتسالا ةرادإ مالعإ كلذكو ةحصلا ةرازوب ةينعملا تارادإلا مالعإب ةلاكولا تماقو  2019  ربمتبس  19  خيراتب
 .ةبقارملا تابصملاب ةجلاعملا تايافنلا عاديإ ةلحرم يف ةروكذملا ةكرشلا عم لماعتلا مدعل ةلاكولا لخاد

 .ةلاكولا باو عقوم ىلع ةروشنملاو ةصخرملا تاكرشلا ةمئاق نم ةكرشلاهذه بحس مت امك
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 تاجتنملل ةيئيبلاو ةيحصلا ةباقرلل ةينطولا  ةلاكولا   در

 اهتبقارمو ةيبطلا تامزلتسملا ميقعت تامدخل مظنملا راطإلا-

يلمعلا دجاوتلا بايغب مزجلا نكمي ال ينوناقلا راطإلا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسإلا بايغ نم مغرلاب
  ىلع ريخأتب قلعتي رمألاف نذإ ةيئافشتسالا ةموظنملا تايساسأ نم ربتعت يتلا ةيحصلا تاسسؤملا يف ميقعتلا ةموظنمل
. لاا يف ةيبيترت وأ ةينوناق رطأ  رادصإ ىوتسم

ةباجتسا ىدم يف ةيحصلا تاسسؤملا يف ميقعتلا لاجم ميظنتل تادوها فثاكت ذنم ماه روطت ظحولو
.تالالخإلا ءردل ةيعوط ةفصب تاسسؤملاهذه

.
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تابساا ةرئادل28يونسلا ررقتلا ةعاتم جئاتن

 يرثألا ثالا فّرصتلابقلعتملا ھئزج 

لوت  ،(1)اس ألا  اوناق نم  16  لصفلا ماحأب المع
ّ
  ةعاتم ةمم زاجنإ  تابساا  ةمكحم  ت 

لعتملا ھئزج  نورشعلاو نماثلا تابساا ةرئادل يونسلا ررق ّتلل  ةيناديم
ّ
  ثالا  فرصتلاب ق 

لعتملا بناوا ديدع إ ضّرع دق ررقتلا اذ نا ةراشإللو  .(2) يرثألا
ّ

رارغ ع يرثألا ثالاب  ةق

   يرثألا  ثالل ةيداملاو ةينوناقلا ةياماو  نيضرعلا ةلمعلا  فرصتلا و  لعلا ثحبلاو فاشكتسالا

طغو .راطإلا اذ  ةجردنملا جمالاو عراشملا ديدع  رظنلا ةبسانملاب   ّمتو .ھلالغتساو ھئايحو
ّ

  لامعأ  ت

صئاقنلاو تالالخإلا نم ديدعلا ع فوقولا إ  تضفأو  2013  ناوج-2009  ةفلا  كاذنآ ةزجنملا ةباقرلا

 .عاطقلا  ةلخدتملا لايلا ىوتسم ع الي ّمت لا

طولا دعملاو  )ةرازولا ي ام (  ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو نم   ّل اصم ةعاتملا  ةّمم  تلمش و

 راطإ   جردنت و  .)ةلاولا ي ام ( ةيفاقثلا ةيمنتلاو  ثالا ءايحإ ةلاوو  )دعملا ي ام (  ثالل

ىدمو   ةعاتملا ّلحم ررقتلا نمض اعفر   ّمت لا صئاقنلاو تالالخ إلل   لايلا   هذ  زواجت  ىدم  نم  ت ّثتلا

ّلح هاجتا  تارارق نمو ةيحيت تاءارجإ نم مزلي ام ذاختا  ع  ھب ةنّمضملا  تايصوتلا  ذيفنت

تابلط ع  دعملاو ةلاولاو ةرازولاب ثالل ةماعلا ةرادإلا نم ّل دودر ءوض  و  .ةقلاعلا تايلاشإلا

طغ لا ةيناديملا ةعاتملا لامعأ تزجنأ ،ةّمملا قالطنا دنع ةمكا تاحيضوتو
ّ

 ةدتمملا  ةفلا  اساسأ ت

  تافلمو تايقافتالا  تافلم  نم تانيع صّحفت ّمت امك  .(3)2020  ةيلوج رش ةياغ إ  2014  ةنس  نم

.قئاثولا نم اغو طاش رراقتو تاسلج رضاحمو عراشملاو ضئارعلاو صيخالا

ّلب ةرثألا  عقاوملا و فحاتملاو عقاوملا  نم  ةنّيعل  ةيناديم  تارازب  مايقلا  ،راطإلا اذ   ّمتو

غ ضرعلا"  ءاضفو   ةداقرو جاطرق و كيتوأو ودراب فحاتمو جاطرقو سوجاموب   ر وبتو كيتوأو ةنذوأ نم

فرشلا رادو سلا دئاق رادو ديشر راد  رارغ ع ةيخرات ملاعم ةّدع ةراز تّمت امك .ناوقلاب  " مئا ّدلا

  رصق نم ّلب ةرثألا  عطقلا   نز  ة ّصصا  تاءاضفلا إ ةفاضإلاب يارقملا رادو  هللا دبع نب رادو

.ةداقرب ةديدا نزاا و سوجاموب ر وبتو كيتوأو ةنذوأو ديعسلا

ضع  ذيفنت  ع اكرادت   ّمت دق  اقباس  اعفر ّمت لا  صئاقنلا  ضع   ّنأ  إ  لامعألا تصلخو

روطتو ةنا ّيصلاو ةرثألا عطقلاو عقاوملا درج ةطشأ معدو تارفل ةن كرت رارغ ع بادتلا

لعتملاو  2019  لرفأ  30   خّرؤملا  2019  ةنسل  41  ددع اسألا نوناقلا  (1)
ٌّ

  8   خرؤملا   1968  ةنسل  8  ددع نوناقلا ضّوعو لأ يذلا  تابساا ةمكحمب ق

.ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھحيقنت مت املثم  تابساا ةرئاد ميظنب قلعتملاو1968سرام
www.courdescomptes.nat.tnتابساا ةمكباولاعقومب2014ةنس ذنم روشم ررقتلا  (2)

 .2010ةنس إ عوجرلا بناوا ضع إ ةبسلاب تاصوحفلا تضتقا(3)
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ّم  ة ّيحيت تاءارجإ ةّدع ذيفنت  عورشلا  لي مت امك .فرصتلا  ةدمتعملا تاقيبطتلا ضع

  ماعلا ملا طئارخ نم ددع رادصو نواعتلا تايقافتا  ف ّرصتلا نسحتو دعملل لعلا سلا كرت

صيخالا دانسو  ملاعملا  بترت  تباش لا  تانلا ضع  كرادت إ  دعملا  س  إ  ةفاضإ  ةرثألا عقاوملل

لعتملا لاغشألا ضع زاجنو  دعملل ةدنسملا حنملا ةيعضو ةوس إ  ةلاولا  لّصوت و
ّ
  تانايبلاب ةق 

نم ديدعلا ةنياعم  ت ّمتو .ليخادملا ضع صالختساو فحاتملاو عقاوملاب خادلا روشلاو ةيميدقتلا

ةرئاد تاظحالم ءاليإ مدعل كلذو ركذلا ةفلاس تالاا الغأ  تلمش   ةمئاق  تلازام  لا  صئاقنلا

اللا ةيانعلا اايصوتو تابساا
ّ

راطإلاب ةقالع  قئاوعلا لصاوتل  وأ  ةيفالا دوا لذب مدعو ةمز 

ظنملا يوناقلا
ّ
للاو ة ّيلاملاو ةرشلا دراوملا  لّملا صقنلا وةّماع ثالا عاطقل م 

ّ
.ةيسجو 

صوصا ھجو ع تقلع  ةخألا تاونسلا لالخ تأرط  ةيفاضإ  صئاقن  ع فوقولا ّمت  دقو

 فرصتلا ةموظنمو  تاطوطا ةنايص و فحاتملا و ودلا نواعتلا تايقافتا ذيفنت  املا فّرصتلاب

 .يرثألا ثالا لاجم  ةمالا عراشملا ضع ذيفنت ع ةرازولا فارشوةلاولا ىدل ةدمتعملاليخادملا

شؤم ع دامتعالا و
ّ

 :اجئاتنل امييقت(2)اوملا لودا نّبي ،(1)ةعاتملا ر

ييقتلا لودا
  عملا ليلا

  ّلحم ررقتلاب

ةعاتملا

  صئاقنلاددع

  نم ةجرختسملا

لحم ررقتلا

ةعاتملا

ددع

  صئاقنلا

  ّمت لا

 اكرادت

(3)زاجنالا ةبس

شؤم(
ّ
 )ةعاتملا رٍ

  صئاقنلاددع

  متي مل لا

ءارجإ ّيأ ذاختا

 اكرادتل

  صئاقنلاددع

  عورشلا ّمت لا

 اكرادت 

  ةديداصئاقنلاددع

  الع فوقولا ّمت لا

 ةعاتملا لامعأ ةبسانمب

  نوؤشلا ةرازو

ةيفاقثلا

1600%12415

طولا دعملا

 ثالل

911921%591322

ثالا ءايحإ ةلاو

 ةيفاقثلا ةيمنتلاو

431126%211125

20922862%15030عوما

تا متي مل  لا كلتو  اكرادت  عورشلا   ّمت  لا صئاقنلا  ةبس تغلب  ، لودا ھنّبي  املثمو
ّ
ذاخ 

ررقتلا  اـأش  ّدعأو اقباس ةباقرلا لامعأ المش لا تالاا سفن ّنأ امك  .%80  اصوصخب  ءارجإ ّيأ

  تالالخو ةديدج صئاقن  رخآلا  اضع  زرو  ارودت بناوا ضع  تدش دق ةعاتملا عوضوم

شؤم ع  -ةباقرلل عألا زاا تايصوت ءوض  صئاقنلا كرادت صوصخب  -  ابقارم تمت لا لايلا دوج  مييقت  ةنراقملا ةلثمألا دمتع  (1)
ّ

  ةعاتملل ر

عملا ليلا وت  لاح  ةعاتملا ءاإ متي ام ةداع رشؤملا اذ بسحو .بسو ماقرأ لش  زاجنإلل ىقبت امو تايصوت نم هزاجنإ مت ام مييقت ةليصح وو

.ةبسلا هذ نم ّلقأ نا لاح  الصاوم رارقإ متي نح  تايصوتلا نم%80ذيفنت
رايعم ع ءانب تاظحالملا ديدع ھب جردت مل وةلخمتاظحالم مضي يفيلأتلا ررقتلا ن ألةباجإلا دع يصفتلا ررقتلا ءوض  لودا اذ دادعإ مت(2)

.ةيسلاةيمألا
 .اكرادت مت لا تاظحالملا ددعو عملا ليلاب ةقلعتملا تاظحالملل ما ددعلا ةراقمب اديدحت متيو(3)
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اذ نمضتي ةديدج ةظحالم  62  براقي ام  ھتلصوح   ّمت  ام وو ةخألا سما تاونسلا  لالخ ةيفاضإ

 .ازربأل اصم ررقتلا

ةروذملا لايلا نم ةدراولا دود ّرلا ءوض   لاا ررقت نمض(1)ةعاتملا جئاتن بوبت ّمت دقو

لعتي ثيح تايصوتلا ذيفنتو صئاقنلا كرادت ىدم بسحب  كلذو  هالعأ
ّ

ّمت لا صئاقنلاب لوألا روا ق

  تاءارجإ ةّيأ لي متي مل صئاقن نم ىقبت امب ثلاثلاو ازواجت   عورشلا ّمت  لا كلتب ياثلاو اكرادت

 . ةديدج تالالخو صئاقن نم  ھيلعفوقولا ّمت ام ضرعل عارلا رواصّصخ نح  اصوصخ 

I-اكرادت مت لا صئاقنلا

  نواع ّتلا تا ّيقافتا  تافلم كسمو  تارفا  ةجمرب  تّصخ  لا  صئاقنلا نم ديدعلا  كرادت    ّمت

لا لاجم   ودلا
ّ
ثالا ع  ةظفاا و  ة ّرثأ قطانمل  ةرواجم قطانمب   عطاقملا حتف صيخارتو   يرثألا ثا 

ليخادم  فرصّتلا ةقيبطتو  نيضرعلا ناوعألا  فرصتلا  ةدمتعملا ةقيبط ّتلا و  ھتنايصو يرثألا

لا
ّ

لا ةطشألاو ھتاءاضف غوس دوقعو يرثألا ثا
ّ

لعتملا ةيجو
ّ

.ھب ةق

  ثالا لاجم    ودلا نواعتلا تايقافتا  تافلم كسمو  تارفا  ةجمرب-1

 يرثألا

تارفا ةجمب ةقلعتملا  ةيلودلا قيثاوملاب  د ّيقتي مل دعملا   ّنأ  ةعاتملا ّلحم ررقتلاب ءاج

تمت امك  .نثحابلا لبق نم ادادعإ متي ةينف تافلم ّمضت ةقبسم تاسارد  ع ءانب  كلذ   ّمتي ال ثيح

وت دقو .ة ّصتخم ةينفو ةيملع نا  ع  تارفا  عراشم  ضرع مدع  إ ةراشإلا
ّ

  ددّصلا اذ  دعملا  

لم ةيّنف ةن كرت
ّ

  اّأ  2019-2017    ةفلل  ااسلج رضاحم صحف نّ و  ، تارفا عراشم  رظنلاب  ةف

لملا  قرفلاو  هزاجنإ  نم فدلا و  ة ّرفا عورشمل  اميدقت  نّمضتت نثحابلا لبق نم ةمّدقم بلاطم   رظنت
ّ

   ف

اللا ةيلاملادراوملاو
ّ

 .ةمز

لعتي اميف ا ّمأ
ّ
 ة يقافتا  17   رظنلا ن ّب   دقف ، يرثألا ثالا لاجم    و ّدلا نواعتلا  تايقافتاب  ق 

ن ّمضت مدع  قلعتملا لالخالا  الت  دق  دعملا   ّنأ  2019-2017  ةفلا لالخ ةمم  ةيقافتا  64  ةلمج نم

 .كلذ  ع ةيقافتالا ت ّصن  مام عتافلملاتوتحاذإقحالملا نم  ا تافلملاضع

   دامتعالا ّمت  ةّدجتسم  ةفيظو ارابتعاو ةّرم لّوأل تابساا ةمك اسألا نوناقلا نم  16  لصفلا نماضم قيبطت نمض ةمملا هذ جاردنال ارظن  (1)

  تابساا ةمكحمو يرغملا تاباسلىلعألا سلا نم ّل رجت رارغ ع ةنراقملا براجتلا ع جئاتنلا بوبتو ررقتلا د ادعإ و  ةعاتملا ةّمم س

ايلعلا  ةزجألا تايصوت ةعاتم "  لوح ودلا ىقتلملا تايلاعفل ھتبكاوم ةبسانمب  ةعاتملا  قرف  الع علطا لا ةعاتملا بيلاسأ ضع دامتعا مت امك .ةيسرفلا

 .برغملاب شكارمب2020  يرفيف20و19دقعنملا "ةباقرلل
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 ةيخراتلا ملاعملاو ة ّرثألا عقا وملل ةرواجم قطانمب  عطاقم حتف صيخارت-2

لملا اصملا لبق نم  صيخالا تافلم ةسارد  صوصخب  اقباس  ظحول
ّ
  ياعم بايغ  ثالاب ةف 

لعتت ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ةرواجم قطانمب عطاقم حتف  يأرلا ءادبإ دنع الإ دانسالا ّمتي
ّ
ق 

   ھيدبي يذلا يأرلا نأ  ةعاتملا لامعأ راطإ   دعملا  نّب دقو  .اماحا بجاولا ةفاسملاو تارجفتملا عونب

  طولا عافدلاو ةيلخادلا ةرازو نم تارجفتملا  نصتخم نم اؤاضعأ نوتي ةن بلصمتيلاا اذ

نأو
ّ

لا دانسإ  ضفري ھ
ّ
وو  .رواا طيحملل ادّدم  تار ّجفتملا لامعتسا  اف ن وي لا تالاا  صيخ 

كأ ام
ّ

 .2020ةيلوج-2014ةفلا لالخصيخالا دانسإ لاجم  دعملاطاش نمتان ّيع صحف هد

 ھتنايصو يرثألا ثالا ع ةظفاا-3

ا درا لامعأ ضع راقتفا إ تابساا ةرئاد تراشأ
ّ

إ  ةيخراتلا  تاعوماب ةصا 

قدلا
ّ

اللا ة
ّ

لس قباطت مدعل  ةمز 
ّ
   ةنسل               1443  ددع رمألاب  درو امل  تالاا ضع  دمتعملا طئارا م 

تاو  .ةيسدنلا موسرلا دادعإ  نرامعملا نسدنملا كرش مدع وأ  (1)1992
ّ
  لا ملا تايلمع ّنأ  

  لالخ  )ةطراا ي ام ( ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ةينطولا ةطراا  عورشم راطإ  ترجأ

  نرامعم نسدنم كرشو(2) روذملا  رمألاب ھيلع صوصنم و امك تزجنأ دق ةخألا تاونس سما

.ملاعملا فصو تايلمع مايقلل ثارت يظفاحمب نوم عورشملاب نولمع

نأ  تابساا ةرئاد تياع  دقف،ةرثألا عطقلا ع ةظفاا صوصخب  اّمأ
ّ

  عاديإ ّمت  ھ

لسو ميلس رضاحم  ررحت نود ديعسلا رصق عدوتسمب ةرثألا تازوا
ّ
نأو  م 

ّ
ة ّدع لي  ّمت ھ 

تاو  .تاقرس
ّ
نأ بناا اذ ةعاتم لالخ نم  

ّ
ةرادإنع ةرداص صيخارت دامتعا  ّمت  2018  ةنس ذنم  و ھ 

لس رضاحم دامتعا نع الضف   رخآ  إ نام  نم ةرثألا عطقلا لقن  ّصخت  ةرشابم  دعملا
ُّ
نم ميلسو م 

.(3)تاعدوتسملا نع نلوؤسملا

ميمرتو ةنايصل طولا ا ةدئافل دعملا لبق نم حنم دانس إ  مدع  إ ةراشالا ت ّمت  امك

قرب تاطوطاو قوقرلا
ّ
طعو  ھتاجت مداقت  إ ى ّدأ ا ّمم  ةدا 

ُّ
قوت و  ا 

ّ
تا دقو  .ةفل  ھطاش ف

ّ
 ّنأ   

.2019-2014ةفلا لالخ(1)د.م2,860ةميقب خمللتادامتعا دصروت دعملا

.ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ةينطولا ةطراا دادعإب قلّعتملاو1992توأ3 خرؤملا  (1)
1/2000ملس ةينارمع ةئي ةلثمأ دودح  وأ1/50000ملس ةيفارغوبط تاقرو دودح   (2)
ةنذوأب يرثألا عقوملا نزاخم إ ودرابب ديعسلا رصق عدوتسم نم ةزوم ةرثأ عطق لقنب ةقلعتملا قئاثولا ام ركذي ةنيع ع عالطالا   ضرغلل مت دقو  (3)

 .ال اروصو ادرج ددعو اوو عطقلا ددع نمضتت و2018ةنس نم خألا يالثلا لالخ
  ا ةدئافل ةينجأ تاب راطإ  الع لوصا مت دعملا ةينام ع اؤانتقا جمملا نم نا لا ت اجتلا بلغأ نأب املع د .أ394,512ام فرص(1)

 .تادامتعالا كالسا ةبس فعض بناج  رسفي ام وو
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لعتي ام  ا ّمأ
ّ
  غ  ا ّأ اقباس ظحول دقف ، روذملا اب  دوجوملا ديصرلا  ظفح فورظب ق 

نأ ةيناديملا تانياعملا و تاصوحفلا تّي و . وسويلا ياعمل ةقباطم
ّ
  تاءاضف ةئي2018ةنس لالخ متھ 

  يدافتل كلذو ميملل ةّدعملا  كلتو  ةم ّمرملا تاطوطا  نب لصفلا اف ّمت   ا رقمب نزل ةديدج

   ةاجم  تاّدعم و  فييكت  ةزجأ  9و ةوطرلا ليدعو سق  ةزجأ  4  ـب  ا جت   ّمت امك . ىودعلاو فلتلا

قايسلا تاذ و  .ةبقارم تاما و تارشا  ةمواقمل  ةلآو داومو ضراوقلا   ّدض ةيامل زجاوح و   قئارا

ثوم تاءارجإ  بايغ اقباس ظحول
ّ

  إ  اميلس ةعاتم  بايغ و تاطوطا ةاعمل  ة ّينفلا لحارملا نّبت ةق

تا و  اعاجساو نمّمرملا
ّ
نأ  

ّ
  ّمتي   تالخدتلا لحارم طبضت ةس ّقم ةقيثو دامتعا  2017  ةنس ذنم  متي ھ 

  . امييقتو اذيفنت  نح إ  اجمرب ذنم ميملا  لامعأ ةعاتمب  ع ة ّيلخاد ة ّينف  ةن لبق نم الالغتسا

ثو ُم تاءارجإ   ا  عضو امك
ّ
لسو مالتسال  ةق 

ّ
  لبق نم مت ةنايص تارامتسا  دمتعاو  تاطوطا  م 

للاحت انع لوؤسملاو ممرملا
ّ

.ةروذملاةينفلاةن

عقاوملاو ملاعملا ةنايص لاجم   دعملا لبق نم ةزجنملا تالخدتلا طارخنا مدع  صوصخب ا ّمأ

  ةنس ذنم  تادامتعالا ةجمرب تحبصأ  ،اميمرت دع ملاعملا هذ لالغتسا نمضي لماش روصت  نمض

.حقملا عورشملل يفيظولا جمانلا نايب و افل و تالخدتلا ةيعون طبضت تاساردإدنس2014

ةدنسملا حنملا غلابمب ااباسحب تظفتحا ةلاولا   ّنأ تابساا ةرئاد تظحال،رخآ ديعص عو

صوصا اذ  نّبت دق و.2012-2009  ةفلا لالخ ءاسفيسفلا ميمرت عورشم ةدئافل دعملل  البق  نم

قوت  ةلاولا   ّنأ
ّ
لوتو  حنملا هذ لثم  دانسإ  نع  تف 

ّ
مئاوقلا نمض   ا ةقلعتملا  ةيساا ةدصرألا ةوس  ت 

.2012ةنسل ةيلاملا

  نيضرعلا ناوعألا  ف ّرص تلا  ةدمتعملا ةقيبطتلا-4

   فرصتلا  ةدمتعملا ةقيبط ّتلاب تقلع تالالخالا نم ةلمج إ ةعاتملا ّلحم ررقتلا راشأ

ةلمعل ططخ ثادحإ  ةّينامإ  ام  ةيئازا ةلا ةلئاط تحت عقت  تازواجت إ تّدأ نيضرعلا ناوعألا

لطتت نأ نود  ةقيبطتلا ىوتسم ع م  ةصاا صالا رصانع يغو افذحو ددج
ّ
  تا ّيلمعلا هذ ب 

نأ امك،رخآ نوع فرط نم اقيدصت
ّ

باسا مقر سفن جاردإ   ّمت و  ةرم نم كأ نوعلا سفن بادتنا ّمت   ھ

  روضا تاقاطبب ةبسا لمعلا مايأ ددع نب فالتخا   دوجو نع الضف   لماع نم كأ ةدئافل يديلا

  ةزجنملا تايلمعلا ظفح  مدع كاذنآ ظحول دقو . ّقحتسملا رجألا ةيفصت دنع ادامتعا مت لا كلتو

 .ةمظتنمو ةلماش ةفصب
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تا دقو
ّ

 ردصوماعلا قا مكاحم إ  تليحأ دق  ةلّملا تازواجتلا   ّنأ  ةعاتملا لالخ نم  

قوت  امك.تذّفن  ماحأ اأش
ّ

وتو  ةقيبط ّتلا لالغتسا نع  2013  ةنس دعملا   ف
ّ
  عم نواع ّتلاب  اروطت  

تا و.2014  ةنس اددجم الالغتسال داعو  ةيمالع إلل طولا زكرملا
ّ

  ايلاعف  نم تثتلل  اصحف لالخ نم 

كمت ال اّأ  الي ّمت لا تالالخالا الت ىدم نمو
ّ

  باسح وأ فرع ةقاطب مقر نم كأ جاردإ نم ن

كمت ال امك .نوعلا سفنل يدرب وأ ينب
ّ

لملا نوعلا ن
ّ

نم ةجردملا رجألا رصانع يغ نم اف فرصتلاب ف

نب ةراقملا  لالخ نم ن ّبت،قايّسلا سفن   و  .ةطخ ة ّيأ فذح ھنكمي الو  ةيمالعإلل  طولا زكرملا لبق

لعتملا فرصلا رماوأل ةل ّصفملا تامئاقلا
ّ
نم  ،ةقيبطتلا تاجرخمو ن ّيضرعلا  ناوع ألا روجأ فرصب ةق 

رجألا ةيفصت دنع ادامتعا   ّمت لا كلتو   روضا تاقاطبب ةن ّمضملا لمعلا مايأ ددع  نو  ،ةج

لاب قحتسملا
ّ
  ةج نم،2019-2017  ةفلا  لالخ  ا رش  18  روجأ فرص رماوأ نم ن ّوتت ةن ّيع إ ةبس 

نأ  ،ىرخأ
ّ
لعتم  ةينوكلا  ظفح  2018  ةنس نم اقالطنا    ّمت امك  .ةروذملا تالالخالا زواجت ّمت  ھ 

ّ
  ةق 

 .ةيقرولا لا بناج إنيضرعلا ناوعألا روجأب

تلا ةقيبطت-5
ّ

لا ليخادم  فرص
ّ

ةطشألاو ھتاءاضف غوس دوقعو يرثألا ثا

لا
ّ

لعتملا ةيجو
ّ

 ھب ةق

لعتملا  تالالخ إلا  كرادت راطإ 
ّ

 نوزا  ف ّرصتلاو ةرتوفلا  ةدمتعملا ةيمالعإلا  ةقيبطتلاب  ةق

 ا كرت ّمتو  (1)ليخادملا   فرصتلل  ةموظنم كرتو روطتل2012  يفناج  02  خراتب ةقفص  ةلاولا  تمربأ

كم  ا ّأ  انياعم لالخ نم ن ّبت و  .(2)ةيجذومن عقاوم  4ـو  ةلاولاب
ّ

لعتملا ت الالخالا زواجت نم تن
ّ
  مدع   ةق 

.تايطعملا ظفح واملاو يرادإلا فرصتلا  ةدمتعملا ةموظنملا عماجامدنا

لوت دقف ،غوسلا دوقع  فرصتلاب  قلعتي اميف امأ
ّ
غلابملا صالختساو ةرتوف ةلاولا ت 

غلبم ةرتوف  ت ّمت  امك  .د.أ  291,165  ب ةردقملاو  2012-2009  ةفلا  لالخ  ةمملا دوقعلا ناونع ةبجوتسملا

لعتم د.أ530,355هردق
ّ

لا ميلاعمب ق
ّ
إ لوعفملاةراس)ادقع23( دوقعلا ةفاناونع ةّقحتسملا  غوس 

  .2019وم

يقافتا ةلاولا  تمربأ  ،ةيجولا ةطشألاو ة ّيقوسلا تا ّيلمعلا  ةيدودحم زواجت ضرغو

ظنو  ةيسوتلا ةزفلتلا ةسسؤمو  ةيسوتلا ةعاذإلا عم  2019  ةنس   نواع
ّ

ةيجورت ةيناديم تارا ز  تم

لعتي اميف  ام  اّمأ.  2020-2018  ةفلا لالخ ةيخراتلاو ةرثألا  ملاعملاو  عقاوملا فلت
ّ
  ةطشألاب ق 

تاقيبطت زاجناو روطتو ميمصت صوصخب زئاوج ءاسرإ  رارغ ع   بادت ةّدع تذختا  دقف،ةيلاصتالا

ةصمب نذالا خرات نم ءادتبا رشا9ب ةقفصلا دقعل اقفو زاجنالا ةدم تردقو  دأ72,744اردق ةيلمج  ةفلب(1)
 قالطن الا ّمتو جاطرقب سوينوطنأ تامامح يرثالا عقوملاو جاطرقب يرثألا فحتملاو ةسوس يرثألا فحتملاو ودرابب طولا فحتملا اوتلا ع   2)(

14/02/2014 ةيجذومنلا عقاوملاب  ةموظنملا الامعتسا
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  عم قيستلاب كلذو قرلا اقثلا داصتقالل ودلا سوت  زكرم عم ةكارشلاب ثالا لوح ةلومحم ةيمقر

  دامتعاب ةيفاقث ةطشأ ميدقتل قرلا اقثلا نأشلاب ةّمتملا تايعماو  ةئشانلا تارشلا  نم ةعومجم

امك  .ةراشا تاضمو زاجناو  ةنايلس ةيالول ايسلا كلسملاب صاخ عقوم زاجنو  ةلوما تاقيبطتلا

  طولا فحتملا ايل" رارغ ع ةّيفاقث تاراظت تسرأ و  ثالا لاجم  ةيقئاثولا مالفألل امايأ تمظن

."رصاعملا ّنفلل جاطرق ماّيأ" و"ودرابب

لوت و
ّ

  إ لازي ال و و  ديدج باو عقوم كل   2018  روتكأ  16خراتب ةقفص دقع ماربإ  ةلاولا  ت

نأ  ھتياعم لالخ نم ن ّبت و  .قولا ميلسلا راظتنا  ةرج ّتلا روط 2020  ةيلوج ّدح
ّ
كم   ھ 

ّ
زواجت نم ن

لعتملا لالخ إلا
ّ
.ةيثالا تاءاضفلا عقاوم ديدحتل ارغا يداشرإلا ماظنلابايغ ق 

II-اكرادت  عورشلا مت لا صئاقنلا

 ا ضع بادتلا نم ددع ذيفنت  قالطنالا ع  تالاا نم ديدعلا صوصخب  رمألا رصتقا

  نواعتلاو  دعملل ة ّيملعلا ةغبصلا سركتب  بادتلا هذ   زربأ قلعتت و  .ةعاتملا ةّمم زاجنإ ةبسانمب نا

ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ةينوناقلا ةياماو ثوحبلا رشو   يرثألا ثالا لاجم  ودلا

للا  دوقع و   يرثألا   ثالا  ءايحإ و  ةّرثألا عطقلا ةيامحو ةطراا عورشمو
ّ
لعتملا  تامز 

ّ
  لالغتساب ةق 

لا تاءاضفلا
ّ
 .ةيجولا ةطشألاوةيثا 

دعملل ةيملعلا ةغبصلا سركت-1

نأ تابساا ةرئاد تظحال
ّ
نأ نح  دعملاب  لع  سلجم  دجوي ال ھ 

ّ
ظنملا رمألل اقبط ّدع ھ 

ّ
  م 

تاذ ةسسؤمك  لعلا  ثحبلاو اعلا ميلع ّتلا تاسسؤم ةمئاق نمض جردن و ة ّينفو  ةيملع  ةس ّسؤم  (1)ھل

الت  إ دعملا س نلو  .ةسّسؤملا هذل  ة ّيملعلا ةغب ّصلا سركتب راطإلا اذ  تصوأو  جودزم  فارشإ

    فارشإلا ةطلس لبق نم  ھتيكرت ع ةقداصملا تّمت و   روذملا سلا ءاضعأ باختنا   ع  عضولا اذ

نإف ،2015  يام  29
ّ
لعلا سلا  اذ  ةدم ءانا رثو  .2017  ةنس ارخآ  تابسانم  3      ىوس عمتجي  مل  ھ 

عضولا ةشاش  إ  كلذ  عجرأ  دقو .ديدج لع سلجم ءاضعأ باختنا إ دعملا لّصوتي مل  2019  ةنس

ظنملا رمألا نمض ھيلع صيصنتلا ّمتي مل  ذإ سلجملل يوناقلا
ّ
  7    ةرازولا  ةلسارم  اتلاب  ّ وت و  دعملل م 

وم إ   ّدر ّيأ   ّقلتي  مل و  لع سل هراقتفاب املع  اطاحإل  2020  يام
ّ

   ةراشإلا ردجتو  .2020  ةيل وج     

وت دق دعملا ّنأ إ قايسلا اذ
ّ

لعتم يموح رمأ عورشم دادعإ  
ّ
 ّمت املاو يرادإلا  ھماظن طبضب ق 

.اقحال ھحيقنت مت امك1993ةيلوج26 خرؤملا1993ةنسل1609ددع رمألا(1)
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  اذ  ةلاحإ  ت ّمتو .ايملع  اسلجم  ّمضت  ةرادإ ةغبص كت ال ةيمومع ةس ّسؤم  إ ھتغبص يغ  ھبجومب

لعتملاحقملااضفرب2020سرام  11 دعملا تملعألاةموا ةسائر إ عورشملا
ّ

.ةغبصلايغتبق

ثوحبلا رشو   يرثألا ثالا لاجم  ودلا نواعتلا-2

لعتملا  صقنلا  زواجت ددصب دعملا   ّنأ نّبت
ّ

دودحم ددع ع و ّدلا نواعتلا تايقافتا راصتقاب   ق

-2014  ةفلا لالخ   اماربا ّمت  ةيقافتا  71  نم  دعملاب  اثحاب  60  ةلمج  نم اثحاب17  عفتنا  ذإنثحابلا نم

  إ  2014  ةنس                        %5  نم تايقافتالا هذ اونس نعفتنملا نثحابلا ةبس تر ّوطت  كلذو  2019

.2019  ةنس28%

تا امك
ّ
لعتملا  صق ّنلا زواجت ع  لمع دعملا   ّنأ  

ّ
تايقافتالا هذ  تاّفلم نّمضت مدع ق

فال
ّ

  عيمجت ّمتي ذإ ةيملعلاو ةرادالا اونلا نم اذيفنت ةعاتم ع دعاس نأ اأش نم لا قئاثولا   ة

   ا فلم  17    نمضتي مل ذإ  ةلماش امئاد نكت مل اكلو ةينوكلاو ةيقرو لماحم ع  ا  ةقلعتملا قئاثولا

لعتم
ّ
رش عجارم و اونس ةزجنملا ل امعألل ةلّصفملا جمالا   2019-2017  ةفلا لالخ ةم ُم تا ّيقافتاب  اق 

لس لا تارشلا  ةمئاقو ثوحبلا جئاتن
ّ
لعتملا تايطعملاو لمعلا جمانر و دعملا ام 

ّ
  ّل لومتب ةق 

.عورشم

زواجت ددصب دعملا   ّنأ  ركذُي، يرثألا ثالا لاجم  تاساردلاو ثوحبلا رش  صوصخو

  ام  2019-2017  ةفلا لالخ  اددع غلب  ذإ   2012-2009  ةفلا لالخ تارش بايغ قلعتملا صقنلا

.ةرش15ھتلمج

  ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا  عقاوملل ةينوناقلا  ةياما-3

نأ تابساا ةرئاد  تظحال
ّ

لا ةقفاوم  نم  مغ ّرلاب  ھ
ّ

لل ة ّينطولا ةن 
ّ
   ةفلا لالخ ثا 

ةيامح رارق  ردص و  (1)بترت  رمأ يأ ردصي  مل  ھنإف  ملاعم  7  ةيامحو املعم  28  بترت ع  2010  -2002

نأ  (2)صوصا اذ  ركذُ و .ديحو
ّ
  4            خّرؤملا  861  ددع يموا رمألا رادصتسا إ  ل ّصوتلا مت ھ 

(1)Décret de classement des monuments historiques
رمألا عورشم دادعإب ةيلمعلا عفشو يراقعلا ملاو ارألا سق ناويدل اليحو دعملا االوتي ةيلوا لامعا ع دمتع لاا اذ ّنأ ةعاتملا لامعأ تّيب(2)

..دعملاو ةرازولا نم الك ةظحالملا هذ م كلذلو ،ارادصإ ع لمعلل ة رازولل لاحت مث دعملا اصم لبق نم رارقلا وأ
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لع يذلاو  2016  ةيلوج
ّ
لا تقفاو قايسلا سفن و .طقف املعم  12  بتب ق 

ّ
  ةفلا لالخ ةروذملا ةن 

  ةقفاوملاب تي ظح لا ملاعملا ددع عفترا كلذو ا ّيفاضإ املعم  25  بترت ع  2018  إ  2013  نم ة ّدتمملا

  41  ھتلمج ام  بترت  رماوأ  2020  ةيلوج رش  ةياغ  إ اأش  ردصي ملو  2002  ةنس ذنم  ايترت ع

  .(3)املعم

نأ  إ ةراشالا تّمت  ، ىرخأ    ةج نمو
ّ
لعتت ة ّيظفحت  ةيامح تارارق رودص نم مغ ّرلا  عو ھ 

ّ
ق 

نإف  -رشأ  4  اّدم ةتقؤم تارارق و  ةدّدم تاراقع  ة ّتس
ّ

وأ اأش ةيامح تارارق رادصإ ّمتي مل    ھ

شلا
ّ

تا   ّمت لا بادتلا  رظنلا و . ايترت تاءارجإ  عور 
ّ
تا ددّصلا اذ   اذاخ 

ّ
ع  عضولا  رارمتسا  

  29  نأش   ةيفاضإ  ةيظفحت ةيامح تارارق  2019  -2013  يام  ةفلا لالخ  ت ردص ثيح ھيلع و ام

  كلذو  .(4)ديحو ملعم ادع ام  اأش  ةيامح تارارق وأ بترت رماوأ رادصتسا متي مل و ادّدم  املعم

   ّنأ إ ةراشإلا عم  .ارودص خراوت ع رشأ  4  تزواجت ةف رورمل ااودج تارارقلا هذ عيمج تدقف

  ةنلا راظنأ ع ةيظفحت تارارق اأش  ةرداصلا ملاعملا نم طقف  (5)ملاعم  7  ضرع ع  رصتقا  دعملا

.ةقفاوملاب تي ظح دقو اأش  ةيامح تارارق رادصتسال2020ةيلوج  8 ةدقعنملا ثالل ةينطولا

ةّبترملاو ةّيما ةيخراتلا ملاعملا ةمئاق رش مدع تابساا ةرئاد تياع  ،رخآ ديعص عو

  كاذنآ ظحول امك .كلذ كرادت  2020  ةيلوج  رش ةياغ  إ  متي ملو  ةيسوتلا ةرومل سّرلا دئاّرلاب

دعملا راقتفانع الضف  ،ايمأ تدقف وأ افالتإ ّمت لا ملاعملل بتلا رماوأو ةياما تارارقعفر مدع

ترملاو ة ّيما ملاعملا لوح ةلمتكم تافلم إ
ّ
ةيما ملاعملل لماش درجب مايقلا إ  ھت وعد تّمت  و  .ةب 

  تدقف لا وأ ةرثدنملا ملاعملا نع بتلاو ةياما عفر   و  ةينوناقلا ايامح ليعفت و  اييحت دصق ةبترملاو

نأ  ةعاتملا لامعأ ت ّيو  .اي ّمأ
ّ

  و  .ةظحالملا عوضوم ملاعملل بتلا رماوأو ةياما تارارق عفر متي مل  ھ

عورشم دادعإ ع لمعلا دعملا اصم عم قيستلاب2020  ةنس ةيادب ذنم ثالل ةماعلا ةراد إلا وتت

لوت امك .صاخ باو عقوم ع ةبترملا و ةيما ةيخراتلا ملاعملا ةمئاق رشو نيحتل
ّ
ةروذملا ةرادإلا ت 

ترملا تاراقعلا ةلثمأ نع ثحبلل  2020  يام    لمع قرف نوت
ّ
   اصم ىوتسم ع   ةياما دع  ةب 

  .سرلا دئارلاب ارش ةداعإ دصق طولا فيشرألا

نأ  اّيمحم  املعم  30  نم نّوتت ةنيع صوصخب  ظحول نأو قبس  امك
ّ

  رارق ميسرت متي مل ھ

ةراقعلا ةيكلملاب ةمسرم ةّيمحم ملاعم  5  لصأ نم ديح و ملعمإ  ةبسلاب ىوس ةيكلملا دنس ع ةياما

لجم ماحأل افالخ كلذو  نكلاملا نع اضوع ةيقبتملا ملاعملا نم يأ لي  رزولا ّلوتي مل  و
ّ

امك  . ثالا ة

.ايفاضإ  املعم25و تابساا ةرئاد ةظحالم عوضوم ملعم28لا نم يقبتم ملعم16عومجم(3)
 .نواطتب يدولا سنكلاب  فورعملا راتلا ملعملا ةيامحب قلعتملاو2020يام19 خّرؤملا ةيفاقثلا نوؤشلا ةرزو رارق(4)
  مضو دزوب يديس قدنفلا ش يرثألا عقوملا-لبانب وشابب ياملا ضوا-ةودنجب يوانفا يديس ماقم-رزوتب ايليسق عقومب ةرثألا ةسنكلا(5)

 .سوت جاطرقب ةمكا تو-ةسوس بوطلا رصق-نملعم
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ةرازولا ّنأةعاتملا تّيبدق و.ةنّيعلانمض نم  املعم24يلام لوح تايطعمل ةرازولا راقتفا كاذنآظحول

  "وا راد"  راقعو  جاط رقب ةرثأ ةغبص تاذ تاراقعل ةيكلملا دنس ع ةياما رارق ميسرت إ  تلّصوت

.تاراقعلا ةيقب صوصخب دعملا عم قيستلاب ءارجإلا اذ ةلصاوم ع لمعاّأب اّدر  تدافأو

وت  اقباس نّبت و
ّ

اضرع نود لاغشأ  صيخلا تالاا ضع  تايالولاو تايدلبلا اصم 

تا  دق و  ،ثالاب ةصتا اصملل قبسملا يأرلا ع
ّ

  تايدلبلا  ةلسارم ع ترصتقا دعملا  دوج  ّنأ  

وأ ة ّرثألا قطانملاب ةنئالا تاراقعلل ءانبلا صخر تافلم ةلاحإ ةرورض ع ا ّحو الع ھينتلا دصق

ءارجإ   ّيأ   2014  ةنس نم اقالطنا دعملا ضفرو  .ةصخرلا دانسا لبق يأرلا ءادبإل دعملا ع اراوجب

ةيدلبلا اصملا ّضغ  لا  تازواجتلا  نم   ّدا ةيغ ةينوناقلا غ تا ّيعضولل ةقحال ةوس ع يوطني

 .راظنألا اع

ل  ،كلذ ع ةوالعو
ُ
خب  دعملا ھيدب ُي يذلا يأ ّرلا دانسا  مدع ظحو 

ُ
لا  صوص

ّ
  ةولطملا صيخا 

  إ انايحأ ھب  عفد  ا ّمم ةقيقد ياعم  و  دعملاب نرامعملا نسدنملا دحأ لبق نم ةقبس ُم ةسارد إ

تا  دقو  .صاصتخالا زواجت وأ   ّقح لامعتسا  ف ّسعتلا
ّ
نأ ةعاتملا لالخ نم  

ّ
  ددع  صقنلل ارظنو  ھ

لاب اّمأ .تقولا سفن  نتيالو تافلمب      مضع فيلت إ  دعملا   أي  نرامعملا
ّ
وت  دقف ياعملا إ ةبس 

ّ
   

ل ُم ة ّيلخاد ةن نوت  2015  ةنس  دعملا
ّ
نّو  . اف يأرلا ءادبو  صخ ُّرلا  عراشم  تا ّفلم كسمب  ةف 

  دعاس ياعم دامتعا إ  ةنلا هذ  س  2019-2016  ةفلا تلمش صيخالا نم ةنّيع ع عالطالا

ةيثالا ةميقلا لمحت لا صئاصاو رصانعلا ع ةظفاا  رايعم  ام ركذي بسانملا رارقلا ذاختا  ع

 .... يرامعملا عاطلاو تاجاولا ع ةظفاا لثم

 ةّرثألا عطقلا ةيامحو  ماعلا ملا-4

عورشم ّنأةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ماعلا ملا  صوصخب  قباسلا ررقتلاب  ظحول

ع دش دق ةطراا
ّ
ةزجنملا طئارا ددع زواجت  مدعو  ملا لامعأ م ّدقت قس ءطب ظحول  امك.ابك ا 

ل ةفصب
ّ
  ةطراخ  123  لصأ نم ةطراخ  15و ةرثألا عقاوملا إ ةبسلاب ةطراخ  180  لصأ نم ةطراخ  71  ةي 

نأ ةعاتملا جئاتن ت ّيب و .ةيديلقتلاو ةيخراتلا تاعوماو ملاعملا إ ةبسلاب
ّ
رش وزاجنإإ ل ّصوتلا ّمت ھ 

لل دادعإلا ددصب ةطراخ  56  دجوت و )دعملاب باولا عقوم ع  21و ةيقرو  25(  ةيفاضإ  ةطراخ  46
ّ
.رش 

لقو ياقولا ملا لامعأل ة ّولو ألا ءاطعإب ءيطبلا قسلا اذ هّدر  دعملا ر ّرب دقو
ّ
  ةرشلا دراوملا ة 

اذ لامكتساو ةطراا دادعا قس ثاثحتسا إ لاا اذ   تابساا ةمكحم وعدتو  .ةيداملاو

.دوقع3اوح ھقالطنا ع م يذلا عورشملا
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لا   ّلوتت مل ةلاولا ّنأ  إ  اقباس  ةراشإلا ت ّمت امك
ّ
ةدئافل ةدنسملا حنملا ةدصرأل ةيساا ةوس 

نأ  ددّصلا اذ   نّبت و  .ينبلا ااسح  ا تظفتحاو  ةطراا عورشم
ّ
لوت نلو ھ 

ّ
  هذ ةوس  ةلاولا  ت

ةقلعتملا ةدصرألا ةوس راطإ  كلذو  2015  ةنسل ةّيتقولا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ ةبسانمب ةيعضولا

نإف  (1)2013  ةنس إ   2000  ةنس نم ةفلا لالخ امتخ ّمت لا عراشملاب
ّ

  مئاوقلا ع ةقداصملا ّمتت مل ھ

نأ إ ةراشإلا ردجت قاي ّسلا تاذ و .2020  ةيلوج  ّ وم  إ  ةروذملا  ة ّيلاملا
ّ

  رمألا نم  14  لصفلل افالخ و  ھ

  ةسسؤملا سلجم ع اضرعو ةيلاملا مئاوقلا طبض ةرورض ع ّصني يذلا  2002(2)  ةنسل  2198  ددع

ةيلوج  ّ وم  إ  ةلاولا  ھتت مل  ةيساا ةنسلا متخ خرات  نم رشأ  3  هاصقأ لجأ  اف يأرلا ءادبإل

ع تاباسا عجارم ةقداصم مدعبس2019إ2016نمتاونسللة ّيلاملا مئاوقلا دادعإ نم  2020

الإ  2014  ةنسل ةيلاملا مئاوقلا
ّ

لطت  .ةروج تاظفحت لي ّمت ثيح  2020  يام  29   
ّ

  ةّدم  اعفر  ب

.تاونسثالثتزواجت

لعتي اميف ا ّمأ
ّ
ةزجنم تارفح ءانثأ افاشكا   ّمت  ةّرثأ ىقلب متام  نثحابلا ظافتحاب ق 

  اذ   زواجت ّمت نل و  .ايئزج صقنلا اذ كرادت ّمت دقف ادوجوب دعملل ةماعلا ةرادإلا مالعإ نود  كلذو

فرشملا لعلا ثحابلا بتكمب  ةرثأ ىقل دوجو ظحول دقف ،دعملل ةزكرملا ةرادالا ىوتسم ع  لالخإلا

فوت مدعل كلذ دوعو  ةقورأو  ةرادإ  بتام و  كيتوأب يرثألا  عقوملا ع
ّ
  تّمت ام   وو  ظفل  تاءاضف ر 

.عقوملاةراز دنع ھتياعم

لعتي ام و
ّ

لا ةنايصب ق
ّ
نودتل صّصا ّللا نّمضت مدع  إ ةراشإلا تّمت   ، يرثألا ثا 

  يرفيف    ّمت و  .اردصم لوح تايطعمو ادرج ماقرأ امئاد  ديعسلا رصق   خم إ عطقلا لوخد تا ّيلمع

  امقرم افد ةنايص ةشرو  ّل لمعتسو  ةيمقر تايطعم ةدعاقل فدلا تايطعم لقن   عور ُّشلا  2020

  قرلا ليتلا لامكتسا راظتنا   كلذو  ص ألا اامو اصئاصخو م ّمس لا ةعطقلا درج مقر مضي

  مالتسالل ةمقرم تالوصو  2014  ةنس نم اقالطنا ا لمعتسو  .ھنيحت ةّمث نمو  درا لل

كمتظفل و ميلسلاو
ّ

 .ةرثألا عطقلا ةيكرح ةعاتمنم ن

لا ءايحإ-5
ّ
  يرثألا ثا 

خأت  ةنياعم  تّمت
ّ

  لاجم   ةولطملا صوصنلاب ةلاولا ّدم  دعملاب  نيملعلا نثحابلا  ر

لعتي اميفف .لاشإلا اذ لصاوت  ظحول و .يدام لباقمب  اايإ مبلاطم وأ  ةيميدقتلا تانايبلا
ّ

  خأتلاب ق

تمتو09/06/2020خراتب دقعنملا ةسسؤملا سلجم ع2015ةنسل ةيتقولا ةيلاملا مئاوقلابتاليدع تاءارجا صوصخب ةيحيضوت ةركذم ضرع ّمت1)(

  .2020ةيلوج1  ةقداصملل  ةسلا رضحمب ةرازولا ةافاوم
نيع طورشو قرطو اف فرصتلا لامعأ ع ةقداصملا غيصو ةرادإ ةغبص كت ال لا ةيمومعلا تاسسؤملا ع فارشإلا ةسرامم ةيفيكب قلعتملا(2)

 .الا ع ةعوضوملا تامالالا ديدحتو ةسسؤملا سلجم ءاضعأ
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لوتو صوصنلا  ضعبب ةلاولا  تلّصوت   روذملا
ّ
 تانايبلا و خادلا  روشلاب تقلع لاغشأ  ةّدع  ذيفنت ت 

  ام  اّمأ  .2017-2015  ةفلا لالخ  ما حرسمو ةقد عقومو تسملا طارب راقلا ضرعملاب  ةيميدقتلا

   اطشم  صوصن لاب ةلاولا ّدم ع  2019  ةنس  دعملا  قفاو  دقف  لباقمب ة ّيملعلا صوص ّنلا فوتب قلعتي

 .نينعملانيملعلانثحابلا عم تامدا دوقع ماربإ

فوت مدعو  ةيميدقتلا تانايبلا بايغ  صوصخو
ّ

  مدع و عقا وملا ضعبل ةماع ةيميدقت ةحول ر

فوت وأ خادلا روشلا رفوت
ّ
  ترصتقا ةلاولا   ّنأ  ةعاتملا تّيب  ، فحاتملا نم ددع   ةيفا غ ةفصب هر 

ةسوس ةفيلخ يديس عقوم إ ةبسلاب اّمأ .ةقد عقومب  2017  ةنس لالخ ةيميدقت تاجاو كرت  ع

لعتي ام و  .  2012  متس ذنم لالغتسا ةلاح  سل   وف
ّ

 دعملا كذت نم مغ ّرلابف  "تووب"  عقومب  ق

  ةرورضلا رو ّصلاو صوص ُّنلاب ةلاولا ّدم ةرورضب  2020  سرام  12  خراتب تنا ارخآ  تابسانملا ديدع

نإف عقوملل ةيجوتلاو ةيميدقتلا تامالعلا زاجنإل
ّ

و ُم إ كلذلةباجتسالا متت مل ھ
ّ
.2020ةيلوج  رش  

أ عقوم صوصخ و
ُ
  .2019-2018  ةفلا لالخ تاجاو ةعابطو بيكرتو  ءانتقا ّمت  ،ةنذو 

  ةنس               تاجاو  بيكرتو ةيندعم تاماعد ءالطو فيظنت ع  ناورك عقوم إ ةبسلاب  رمألا رصتقا و

دقو .كيتوأ عقومل  ةيميدقتلا  تاجاولا ضع ةعابط ةداع و فيظنت  ع راصتقالا  2018  ةنس ّمت و  .2018

كلا ھبش بايغلاو اضع حوض ُو مدعو ة ّيميدقتلا  تاجاولا مداقت ع عقوملا اذ ةراز ءانثأ  فوقولا ّمت
ُ

 
ّ

   

تا  امك  . فحتملاب ةيميدقتلا تانايبلا    صقنلا  نع الضف ة ّيجوتلا تامالعلل
ّ
تارازلا لالخ   نم  

  لماوعلا بس تف دق ةيجوتو ةيميدقت تامالع دوجو ةرثألا عقاوملا نم  اددع  تلمش  لا ةيناديملا

لعتو  .)2019-2018( بيكلا ةثيدح  اضع   ّنأ نم مغ ّرلاب ة ّيعيبطلا
ّ

  نم ّلب ةرثألا عقاوملاب رمألا ق

 ضورع بلط دادعإ2019ةنسةلاولا تقل طنا  دقو.كيتوأو ةنذوأوصحفلابسجاموبرابتو جاطرق

لعتي يراطإ
ّ
لا نيحت وأ ديدجتب ق 

ّ
  300  ةميقب فحاتملاو ملاعملاو عقاوملا فلتخم  ةلاا بسح روش 

 ملود.أ
 .ددّصلا اذ  ةسوملم جئاتن لُّ

نأ و ةصاخ ةيانعلا نم دزملا  طاشلا نم بناا اذ ءاليإ إ تابساا ةمكحم وعدتو
ّ

  دق ھ

  ة ّيجوتلا تاحوللا  ديدجت مدع" رابتعا  2018  ناوج  26    ةدقعنملا ةرازولا لمعلا ةسلج لالخ   ّمت

  ةرورضب ةيصو ّتلا ت ّمتو "ةلاولا فع ُض طاقن" نم ةطقن " اايغ وأ ةيخرا ّتلا عقاوملا نم ددعل ة ّيداشرإلاو

لا ع راصتقالا مدعو" لاشإلا اذ ّلح  لي ّتلا
ّ
."صي 

للا  دوقع-6
ّ
لعتملا  تامز 

ّ
لا تاءاضفلا لالغتساب ةق 

ّ
 ةيجولا ةطشألاو  ةيثا 
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ةبجوتسملا غلابملا ةلمج نم  %  63  ةرتوفب تماق ةلاولا   ّنأ إ ةعاتملا عوضوم ررق ّتلا راشأ

لوت و  . خأتلا تامارغ صالختسا الو ةرتوف  ّلوتت ملو  تامزل دوقع  ناونع
ّ

  ميلاعملا ةرتوف  ةلاولا  ت

وم إ لوعفملا ةراس دوقع  4ب ةقلعتملا
ّ

ميلاعملا صالخ مدعل  ام  3  صوصخب  اياضق عفر و  2019  

لختملا
ّ

  غلابملا صالخ ّمت و.2019-2014  ةفلا لالخ  ةيئاضق    ماحأ اأش  تردص  ااأ ةمذب ةد

لختملا
ّ
نب ءاضف"و  "جاطرق مويلووركأ"  مزلب قلعتي اميف امأ ."جاطرق سكييف"  ةمزل بحاص ة ّمذب ةد 

وم دودح إ اماونع ةبجوتسملا غلابملا  تغلب دقف  "هللا دبع
ّ

د .أ  333,027او ّتلا ع  2020  ةيلوج 

تاو  د.أ  36,413و )   خأت تامارغك ارتوف تمت  د.أ  18,850  ام(
ّ
  دقع ماربإ إ  ت لّصوت  دق  ةلاولا   ّنأ  

وتيل  "جاطرق مويلووركأ"  ةمزل بحاص عم   ُص
ّ

   ةراشسا تّجو  امك   طاسقأ ع  ةمزللا ميلاعمصالخ 

  "هللا دبع نب ءاضف"  ةمزل  بحاص ّدض مكا ذيفنت ةينامإ   رظنلل ةرازولا إ  2020  ةيلوج رش لالخ

نأ ب املع
ّ
غلابملا  عفدي مل نإ  ءاضفلا  نم  جوراب  ھمازلإب  2014  مسد   اتسا مك ُح ردص  ھ 

.هذيفنت ءاجرإّمتوةبجوتسملا

ل  امك
ُ
  فحاتملا معدل لمع ةيجيتاساو فادأ طبضت  ةيقوس ةسايس بايغ  اقباس ظحو 

  دقع صحف  لالخ  نم نّبت دقو .ازاجنإ عمزملا ةيجولا ةطشألا ةقبسم ةفصب دّدحتو ملاعملاو عقاوملاو

لعتت  افادأ  تدّدح  ةلاولا   ّنأ  2020-2018  ةفلاب قلعتملا فادألا
ّ

  طولا نوزاو ثالا نمثب ق

ةيقوسو ةيجورت ةيجتاسإ ةطخ عضو  ع ايلاح لمع  و   فحاتملاو عقاوملاب ةمئاد ةيكرح قلخو

لاب فرعتلا دزمل
ُّ
لعتي اميف ا ّمأ.ثا 

ّ
  نكمي لا ةطشألا ةلمج و  ة ّيقوسلا تا ّيلمعلا  ة ّيدودحمب ق 

ف  ا طشأ معد  دصق ادامتعا
ُ
فلم  ع  اّيلاح  ةلاولا  فرش 

ّ
لعتي   

ّ
  "ابحرم"  ةدوا  ةمالع ثادحإب ق

.ةّيفاقثلا تاجوتنملا عيب طاقنل

ةزجنملا ةساردلا  درو ام رابتعالا  نع ذخأت مل ةلاولا   ّنأ  إ  ةعاتملا لحم ررقتلا راشأ و

  عقوم  ميمصت ةداعإب ةقلعتملا    ةصاا ةرادالا طورشلا سارك صحف  لالخ  نم  ن ّبتو   .2004  ةنس لالخ

نأ ديدج باو
ّ
فوي عقوملا نمض روحم روصت ّمت ھ 

ّ
سفن و  .يوكلالا عيبلل  تاجوتنملا ضرع ل  اليلد ر

وتت قايسلا
ّ
  رشلا ميعدتل  لومحم باو ةموظنم روطتو ميمصتل طورش سا ّرك دادعإ ةلاولا  

فد  فحاتملاو ةيخراتلا ملاعملاو عقاوملل راتلاو يرثألا ثالاب ةصاا تامولعملل يوكلالا

.ةرمعلا تائفلا عيمج بلجو عي

تا ّرح ُمو ة ّيضافالا تارا ّزلا بايغ  رارغ ع باولا عقوم تباش لا صئاقنلا صوصخو

تا  ،ةيناجم ة ّيفرت وأ ة ّيجورت ةمدخ ة ّيأ   فوت  مدعو  عقوملا  ةّوبملا ثحبلا
ّ
   ةنياعم لالخ نم  

  نمض صيصنتلا ّمت امك  .ةيضافالا ةرازلا جاردإل دادع إلا  ددصب ةلاولا ّنأ  ديدا باولا  عقوم  ىوتحم

كميس عقوملا ّنأ ع طورشلا سارك
ّ

لدأوتاّوطملا ليمحت نم ن 
ّ
 .تاقصلمو ة 
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III-تا متي مل لا صئاقنلا
ّ
 اأش  ءارجإ ّيأ ذاخ 

نمض  تابساا ةرئاد  اعفر  نأو قبس  لا  صئاقنلا نم ديدعلا  دوجو  ةعاتملا لامعأ تيب

ت  دوج لذب متي ملو ثالا عاطق  نفرصتملا لبق نم ةمزاللا ةيانعلاب ظحت مل لاو ا ررقت
ُ

   ركذ

لعتت اكرادت ليس
ّ

ثوحبلا رش وودلا نواعتلاويرثألا ثالا فاشكتساعراشميف فّرصتلاباساسأ ق

ناوعألا    جأت و ةيداملا ةياماو ةرثألا تالوقنملا ةيامحو  ةينوناقلا ةياماو  ھب ةقلعتملا  تاساردلاو

 .ھلالغتساتاداريا  فرصتلا و يرثألا ثالا ءايحإومعاتمونيضرعلا

  يرثألا ثالا فاشكتسا  عراشم  فّرصتلا-1

عضول  الع دانسالا   ّمتي لا ة ّينفلا تافلملا  ضرع ال دعملا   ّنأ تابساا ةرئاد تظحال

  لازام و  .اصوصخب يأرلا ءادبإل دعملا سلجم راظنأ ع فاشكتسالاو بيقنتلا عراشمل يونسلا جمانلا

وت  نلو  .سلا اذ  ليعفت مدعل ارظن  امئاق  صقنلا اذ
ّ

سلا ةوضعل  تاباختنا ميظنت دعملا 

لملا رزولا إ ةلسارم ھيجوتو   روذملا
ّ
لاب ف 

ّ
  تاباختن الا  جئاتن  ع  ةقداصملل  2018  يام  25  خراتب  ثا  

  ملو  2020  لرفأ  22   ةرازولل اكذت دعملا  ھ ّجو  ةلأسملا هذ ةوس ضرغ و  .كلذ ّلوتي  مل رزولا  ّنإف

وم إ ّدر ّيأ قلتي
ّ

 .2020ةيلوج 

ةدوصرملا تادامتعالا ديدحت و  ةاو ة ّينم إ تارفا ةجمرب دانسا مدع  صوصخو

تا  ،امييقتو اسارد تمت ةّيلعف عراشم إ دانسالا  نود ةيفازج  ةقرطب تارفا  عراشمل
ّ

  نم 

  تارفا عراشم بترت  2019-2017ةفلا لالخ   ّلوتت مل  اّأ  تارفا  ةن  رضاحم صحف  لالخ

نأ و  ةاو ياعمل اقفو ةجمملا
ّ
نايب وأ الإ ةجاا ريتو ع راشملا  مييقت    نود  تادامتعا  صيصخت  ّمت  ھ 

لا  رضحم  نمض ّمت  نلو  .ةدنسملا غلابملا  طبضل ةدمتعملا ياعملا
ّ

  صيصن ّتلا  2017لرفأ  28   خ ّرؤملا  ةن 

نإفال ةص ّصا تادامتعالا ديدحتل و تارفا ةجملياعم ديدحت ةرورضع
ّ

   .كلذبد ّيقتلا متي ملھ

خدتل الاجآ  ھ طبض  مدع قلعتي ام   امّدقت دعملا زرحي مل  امك
ّ

  ال ثيح نثحابلا ةدارإب  اطابترا و  ھتال

الع ةقداصملا تمت لا عراشملا  زاجنا ىدم ةعاتم  ةنلا  ع تارفا عراشم ضرع ةبسانمب ّمتي

   دافأ  دق و  .ةديدج عراشم ع ةقفاوملا لبق ازاجنا مدقت ةبس ةعاتم وأ ثحابلا سفن ةدئافل  اقباس

 .طاشلا اذل نثحابلا غ ّرفت مدع  إ دوع ةدّدحم لاجآب تارفا طبض مدع ّنأبدعملا

لعتملا صقنلا دعملا كرادتي ملو
ّ
ةنسلل ةدوصرملا تادامتعالل ةنس ل فصتنم   ھعزوتب  ق 

 نثحابلا ةلسارم   ّمتت  ھنأ ثيح ،ةنسلا سفن لالخ ا اومدقت لا تابلطلا ع ءانب نثحابلا ع ةينعملا

  عزوتل تارفا ةن دقعنتو ة ّينعملا ةنسلا نم يرفيف رش نم ءادتبا  تارفا عراشم  دادعإل
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حتف  خأ ّتلا إ ي ّدؤي ام وو ةحقملا عراشملا  رظنلل   ةنسلا نم ةقحاللا  ةفلا لالخ تادامتعالا

لعتملا ةظحالملا تلاز امو  .تادامتعالا
ّ
  ،ةمئاق تارفا عراشم ناونع  ةكلسم غ تادامتعا  دوجوب ةق 

د.أ  70,388و د.أ  178,348  اوتلا ع  2019و  2018و  2017  تاونس لالخ تادامتعالا  اياقب تغلب  ثيح

   .%33و%20نب ةروذملا تاونسلا لالخاكالسا بستحوارت دقو د.أ32,704و

 ع  ةقفاوملا  لبق ةميدقلا عراشملا  راجنإ ةعاتم  ماحإ  إ دعملا تابساا ةمكحم وعدتو

 ياعم عضوو  ضرغلا  لاجآ طبضو  ةديدج  تارفح ناونع ثحابلا سفنل تادامتعا صيصخت

لا ةوعدو عراشملا هذ لثم   رظنلل ةاو
ّ

كمي امب ةنسلا ةيادب  داقعالل  ةن 
ّ

عزوت نم ن

 . ّوجرملا فدلا قيقحتلاكالسا بس نسحت نمضو ةلوقعم لاجآ  تادامتعالا

لا صوصخو
ّ
ھنأ كاذنآ تابساا  ةرئاد تظحال  ،بيقن ّتلاو رفا لامعأ ةسرامم  صيخ 

ناديم  فاشكتسالاو بيقن ّتلاو ثحبلا ةرشابمو ميظنت ة ّم ُم  ھل مظنملا رمألل اقفو دعملل  تدنسأ نلو

لا
ّ
نإف يرثألا ثا 

ّ
لعتملا تابساا ةرئاد ةيصوت  دعملا  زجنُي ملو  .كلذب مايقلا   ّلوتي مل ھ

ّ
 طبضب ةق 

لا ةعيبط
ّ
  و.اذيفنت لاجآ طبضو ابقارمو تارفا عراشم ذيفنت ةعاتمب ةّينعملا ةاو صيخا 

ظني  يارجإ  راطإ بايغ
ّ

لا ّمتي  لاا اذ م
ّ
تالا  راطإ   بيقن ّتلاو رفا لامعأ ةسرامم  صيخ  

ّ
   تايقاف 

  .ةمملا

لعتي اميف امأ
ّ
  تاءارجا عضوب  دعملا مقي  ملف تافشكملاب ق 

ُ
  لماعتلا   نثحابلا لبق نم  دمتع 

لجم تايضتقمب  دّيقتلا مدع   ّصاا  لالخالا  كرادتي مل امك  اعم
ّ
ال  كسم   ةرورض   لوح  ثالا ة 

ّ
ت 

للا ليل
ّ

للا   ّنأ ةيناديملا تارا ّزلا لالخ نم  ن ّبت دقف   .ةرثألا ىق
ّ

  عقاوملا نزاخمب  ةعدوملاو ةفشكملا ىق

هّدع ُ يذلا لعلا ررقتلاب  ايمضت ع  راصتقالا متو  ادرج ّمتي ال و تال الي   ّمتي ال ةرثألا

ل و .ةد ّدحم غ لاجآل يأ اسارد نم  ھئانا  دنع  ثحابلا
ُ
  دوجو يرثألا ةنذوأ عقوم  ة راز لالخ  نم  ظحو 

  الو ادرج   ّمتي مل و  2010-2005  ةفلا لالخ  ةزجنم    ة ّرف دوع عقوملا نزاخم دحأب ة ّرثأ ىقل

شلا  كلذك و،الي
ّ

لاب نأ 
ّ
  ة ّرف  دوع ىقل درج  عور ُّشلا ّمت  ثيح  ةداقرب ةديدا نزاا إ ةبس 

.تان ّتسلا ةزجن ُم

للا ليل فد كسم إ دعملا د ُو
ُّ
  نم ءانالا نح إ كلذو افاشكا دنع ةرثألا ىق 

كمتلل ادرجو نثحابلا لبق نم اسا رد
ّ

.فل ّتلاو عايضلا نم الع ةظفااو اعاتم نم ن 

نأ ةعاتملا عوضوم ررقتلاب درو و
ّ
لعتملا عقاوملاو ملاعملل ودلا سلا قاثيم  ماحا ّمتي ال ھ 

ّ
ق 

نأ ع  ّصني  يذلا  1990  ةنسل يرثألا ثالاب
ّ
  ياعمل اقفو هزاجنإ   ّمتي ررقتب ةرفح ل عفش نأ بجي ھ 

ررقت زاجنإ متي نل و  .تارفا نم ءانالا دع ةلوقعم لاجآ  كلذو مئالملا دراب اوم ةطوبضم
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دادعإ ياعم  طبضت  ةدّحوم تاءارجا طبض إ لّصوتي  مل دعملا ّنإف  ةزجنم ة ّرفح ل صوصخب

.اميدقت بجاولا قئاثولا ةعيبط ورراق ّتلا

                           ةفل ل  تارفا ضع تافلم نمضت مدع ةقلعتملا ةظحالملا  صوصخب امأ

للا ةعيبطو ثاحبألا جئاتن دعملاب ةعدوملا2009-2012
ّ

رراقتو ةلوؤسملا ةا و اعاديإ نكامأو ةرثألا ىق

لعتي اميف  س  دعملا   ّنإف ،تارفا
ّ

ثيح عضولا حيت  إ  ةقحاللا ةفلا لالخ ةزجنملا تارفاب ق

  2019-2017                 ةفلا لالخ  اعفر ّمت  ةرفح رراقت  18  نم نوتت ةنيع صحف لالخ نم نبت

للا ةعيبطو تارفا لامعأ جئاتنل  اّمضت
ّ

الإ  ةيفارغ وتوف اروصو ةرثألا ىق
ّ

  تايطعملا  إ رقتفت ا ّأ  

.ازخ نكامأو ادرجبةقلعتملا

 يرثألا ثالا لاجم   تاسارّدلاو ثوحبلا رشو  ودلا نواعتلا-2

ل
ُ
نأ اقباس ظحو 

ّ
ظنتو  نّمضت  نأ  ع ّصنت لا  ثالا  ةلجم ماحأ ھيضتقت امل افالخ ھ

ّ
  م

لملا  رزولا  نع  رداص  رارق  تقمب  راثآلا  يفشكمل  ةيملعلا   قوقا
ّ
  اذ لثم رادصإ متي مل ثالاب   ف 

لا طاش صوصخو  .2020  ةيلوج ّدح إ كلذ كرادت متي مل و  .رارقلا
ّ
  لالخالا  لازي  الف دعملاب رش 

لعتملا
ّ
ت عجارمو  رشلا لحارم فلتخم طبضت تاءارجإعضو مدع ق 

ُ
  االومشمو ةءارقلانا ةبيكرت د ّدح 

لا إ ةبسلاب
ّ
.امئاقاردصي لا تارش 

لعتملا لالخإلا   ّنأ  ةعاتملا لامعأ تّي و
ّ
               1609  ددع رمألا ماحأب  دعملا  مالا  مدع  ق 

لاجم   ودلا  نواعتلا  تايقافتا  ضرع ع ّصنت ل  (1)1993  ةيلوج  26   خرؤملا  1993  ةنسل

سلا اذ  ليعفت مدعل ارظن  كلذو  امئاق  لاز ام  دعملا سلجم  راظنأ  ع  ثحبلاو بيقنتلاو فاشكتسالا

.ةيقافتا114غلب دق2020ةيلوج-2014ةفلا لالخ ةم ملاتايقافتالاددع ّنأبملعلا عم

تالا  ماربا  عضخي ال امك
ّ
  امييقتو تايقافتالا عراشم ةسارد متت الو ةاو تاءارجإل تايقاف 

  تااب لاصتالا  ،اقباس دعملا ھيلع بأد املثم  ثحابلا ّوتي  ذإ الع ةقداصملا لبق ةد ّدحم ياعمل اقفو

وتو ةيقافتا ماربإل ةينجألا
ّ
ع لعلا فارش إلا دعملل ةماعلا ةراد إلا لبق نم الع ةقداصملا رثإ ع  

وتتو .اذيفنت
ّ
نأ إ ةراشإلا ردجتو  .عورشملا لومت ةينج ألا ةا  

ّ
  ثادحإ  ةعاتملا ةّمم ةبسانمب ّمت ھ

ةيلوج  22                 رداص   ر ّرقم تقمب  تايقافتالا عراشم ةساردب ع دعملا ىوتسم ع  ةن

2020. 

ملا1995ةنسل8ددع رمألابحقنملاوهيس قرطو دعملا ميظنت طبضب قلعتملا(1)
ّ
 .2/01/1995 خر ؤ 
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تا  مدع صاا لالخإلا كرادت متي ملو
ّ
اللا تاءارجإلا  دعملا ذاخ 

ّ
ةن ّمضملا تامالالا ذيفنتل  ةمز 

تالاب
ّ
وت لاثملا ليس عف  . الا ع ةعوضوملاو  ةينجأ فارطأ عم ةمملا تايقاف 

ّ
ةيقافتا ديدجت   دعملا 

لا لالخ  ھتامالاب  ھلالخإ نم مغرلاب  تابسانم  ةدع  نجأ فرط عم
ّ
وت  نمو ةقباسلا تاونس عس 

ّ
    

وت  دقو .2019  سرام  18  خراتب  كلذب دعملا مالعإ  عورشملا ع  فرشملا ثحابلا
ّ
  ةفلا لالخ دعملا  

 .اديدجتلةيلعفلا ةجاا ىدم ع فوقولل امييقت نودود نواع تايقافتا8ديدجت2017-2019

 ةينوناقلا ةياما-3

لعتي ام 
ّ

لا ةقفا ومب تي ظح لا ةيخراتلا ملاعملا ةيامح تارارق رادصإب  ق
ّ

  ةينطولا ةن

لا هذ ةقفاوم رثإ املعم  32  ھتلمج ام إ عفترا دق ةّينعملا ملاعملا ددع   ّنإف  ثالل
ّ

ااسلج  ةن 

  ملاعم  9  ـل  ةبسلاب بتلا رماوأ عراش م  مداقتل ةجينو  .2020  ةيلوج-2013  ةفلا لالخ ةدقعنملا

لا ةقفاومب تي ظح نأو قبس اأ مغر اع دعملا  لدع(2)ةيخرات
ّ

ةروذملا  ةفلل  المع تاسلج لالخ  ةن 

  ھيلع تقفاو ام وو  اأش  ةيامح تارارق رادصتسا وحن ھّجوتلا لباقملا  ّمتو ،  ارادصتسا متي  ملو

لا
ّ

خؤم ةدقعنملا اسلج لالخ ةن 
ّ

  رادصتسا   ّنأ تابساا ةمكحم تعو .2020  ةيلوج  8  خراتب ار 

صاصتخا نم اضيأ اّكلو دادعإلا ثيح نم دعملا   ّمام روج نم ةياما تارارق  رادصو بتلا رماوأ

لملا رزولا
ّ
تايلاشإلا سرادتل دوا نم دزملا لذب  دتس  ام وو رادصتسالا ثيح نم  ثالاب ف 

تا وةمئاقلا
ّ
 . ةرثألا عقاوملاوملاعملا ةيام يوناقلا ماظنلا طباوض ماحا فنك  ةبسانملا تارارقلا ذاخ 

نأ ةعاتملا لحم ررقتلاب ءاج  امك
ّ

ايفاقث اعقوم  13  لصأ نم ننثا نعقوم ىوس ءاشإ متي مل ھ

لا تقفاو
ّ

لل ةينطولا ةن 
ّ
نأ ن ّبت  و  .ااشإ ع1994  ةنس اادحإ ذنم ثا 

ّ
  2020  ةيلوج رش ّدح و ھ

قدب اقثلا عقوملا" ديدحتو ثادحإب قلعتي  2014  توأ  01  خراتب  ديحو رارق ىوس ردصي مل
ّ
  عفترا دقو ."ة 

  ءايحإ لاثمو ثادحإ رارق اأش  ردصي ملو اادحإ ع ةنلا تقفاو لا ةيفاقثلا عقاوملا ددع

   اغبصل ةيفاقثلا عقاوملا ثادحإ تارارق نم ددع نادقف  كلذ  نع   ّرجناو  .(1)اعقوم  14  إ ةيامحو

.لاجآلا هذ ديدمت  رارق ردصي مل و(2)تاونس سما لجأ تزواجت ةف رورم بس ةيذيفنتلا

وت  نلو
ّ
   ع  )1996  ةنس ذنم ثدا(  جاطرق يرثألا عقوملا  ديدحت لاثم عورشم ضرع دعملا  

نإف  2020  ةيلوج  8  موي ةدقعنملا ةسلا لالخ ثا لل ةينطولا ةنلا راظنأ
ّ

   رارق رادصتسا  نود ّمت ھ

-ةمألا نبا دم-ناميلس بكلا عماا-نش رصق-بوطلا رصق-ةدابع رمع يديس ماقم-ةيقولسلا  عماج-زوزع ع يديس ةواز-ةمكا تب و  (2)

 .ياصلا غص دم
 .ةديدج ةيفاقث عقاوم3و ةرئادلا ةظحالم عوضوم عقاوملا نم يقبتم11(1)
8لصفلا تقمب  عقوملا ءاشإ رارق رودص خرات نم اقالطنا اقثلا عقوملل ءايحإلاو ةياما لاثم رودصل قأ لجأ ع ّرشملا اطبض لا ةدملا و  (2)

 .ثالا ةلجم نم ديدج14و ديدج
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  تقفاو دق  ثالل ةينطولا ةنلا   ّنأب ملعلا عم  .اروج اطرش تع يذلاو  ءاشإلا  صوصخب ديدج

نأ الإ فالاب ةطرغوي ةلواطو ةنذوأنيفاقثلانعقوملاثادحإع2018مفون  ةدقعنملا اسلج
ّ
  وھ 

.اماشإ ي رارق رادصإمتي مل2020ةيلوج رش ةياغ

لالخ ا   ّرمي لا ة ّيلاملا تاوعصلاب  ددّصلا اذ  تاظحالم نم  قبس ام  دعملا ر ّسف دقو

كمت نود تلاح لاو ةخألا تاونسلا
ّ

سق ناويد لبق نم ةفلتخم لاغشأ ةلثمأ زاجنإ لومت نم  ھن 

 .ءاشإلا رارق بحاصت نأ بجي لا يراقعلا ملا و ارألا

ل  قايسلا سفن و
ُ
ل دق نا  دعملا  ّنأ ظحو 

ّ
ةصاا ةلثمألا دادعإب تاساردلا بتام دحأ  ف

قدلا ازوع ةلثمألا هذ ّنأ و  اعقوم  84  ديدحتب
ّ

اللا ة
ّ

سق ناويد لبق نم ةقداصملا إ  عضخت الو  ةمز 

ديدحت لاجم  ھطاش فعض دعملا عجرأ دقو .الالغتسا  ةينامإ نود لاح امم يراقعلا ملاو ارألا

ناويدلا  عم لماعتلا ءطب و ايفارغووطلا  نّصتا نينفلا ددع صقن إ كاذنآ ةرثألا عقاوملا

نأو  يفكي امب ةروذملا تاصاصتخالاب دعملا ميعدت متي مل و  . روذملا
ّ

  نع  ةجتان تاوعص مويلا إ ھجاوي ھ

  عم ةكارش ةيقافتا ماربإب كاذنآ تابساا ةرئاد تصوأ  دقو  .ناويدلا  عم قيستلل ءيطبلا  قسلا لصاوت

   ةيقافتا ماربإ  ةديدع تابسانم يفلع ضرع دق  نا  دعملا   ّنأ الإ  لماعتلا ستل  روذملا ناويدلا

 .2020ةيلوج رش  ّدحإ لوبقلاب حقملا اذ ظحي ملو ةكشم

  اع عفر لا ديعسوب يديس  جاطرق  هنمل ةعاتلا  تاراقعلا ةلأسم تابساا ةرئاد تراثأو

لعتملا  2011  سرام  10   خرؤملا  2011  ةنسل  11  ددع موسرملا رودص رثإ عو  ثيح بتلا
ّ
  هنملاب ق 

  رمألا تقمب   ّمت و ةروذملا ةقطنملا صوصخب  املا   تردص بترت عفر رمأ  14   لأ يذلاو  روذملا

ل ة ّينطو ةن ثادحإ  2011يام  18   خرؤملا  562  ددع
ّ

قطانملا  ة ّراقعلا تايعضولا ةوسب تف

الإ  هنملل ةعاتلا
ّ

نأ 
ّ

لعتي ام  اّمأ  .عضولا اذ كرادت متي مل ھ
ّ

لعتملا ةظحالمل اب ق
ّ

  ةرثألا تاراقع لاب ةق

  المش مل قطانملا هذ ّنأب ةرا زولاو دعملا نم ّل دافأ دقف  بتلا رماوأ اع عفر لا تاما ّماب

  .ركذلا فلاس موسرملا

عقومب ةصاا عانالا تاءارجإ لامكتسا مدع تابساا ةرئاد تظحال  ،رخآ ديعص عو

ةنوملا تاراقعلا ضعبل صيصختلاو ءانتقالا تاءارجإ لامكتسا  خأت لي و"ةروصنملا ةص"

تا  دقو.ھل
ّ
  ةروذملا ضرألا ةعطقل ةراقعلا ةوسلا إ لّصوتلا  2020  ةيلوج  رش ةياغ  إ متي مل ھنأ   

  متس  03                ذنم ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو ةلسارمب ددّصلا اذ  دعملا ماق  دقف  .

  ةلسارملا عفش ملو ةقطنملا  هذ  لوح صاول ةعجارلا ءازجألا ءانتقا  عارسإلا ةرورضب كذتلل  2015

نم لب ةنئالا ةرثألا ارألا عطق  رارغ ع    تافلملا ديدع  إ  ةبسلاب نأشلا سفنو .ةيلعف تارارق ةّيأب

للا رصقو  ةلقرو ةطملو  ما
ّ
  نم ّلل تالسارم ھيجوت ع دوا هذ ترصتقا ثيح ةيتالسولاب ةسم 

 . ى ودج نود2018-2014ةفلا لالخ يراقعلا ملاو ارألا سق ناويدو ةلودلا كالمأ ةرازو
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راثآلا ءايحإل عراشم بايغ  كلذو   ةعنملا وأ ةانتقملا  تاراقعلا ديدع لامإ صوصخب  اّمأ

كمتي مل دعملا   ّنأ ةعاتملا  ت ّيب  دقف،ةلمتا رطاا نم امحت ةجيسأ وأ اوتحت لا
ّ

  اذ زواجت  نم ن 

لعتي ام  ةصاخ ةيداملاو ةيلاملا تاينامإلا بايغ بس عضولا
ّ
   ّنأو ام ّيس ال جيسلا لاغشأ زاجنإب ق 

لعتي رمألا
ّ
لطتي ةعساش ارأب  ةرفوتملا قئاثولا  بسح ق 

ّ
  مغ ّرلاو .ةم تادامتعا ايامحو اجيس ب 

  ناوركب ةرثألا ةعطقلا ةيكلم لقن ميسرت صوصخب  ةلودلا كالمأ ةرازول تالسارملا ديدع ھيجوت نم

راقعلا سفن ةلاحإ لاثم بلط صوصخب يراقعلا  ملاو ارألا سق ناويد ل ىرخأ و ةلودلا ةدئافل

.ةيعضولاةوسل ل ّصوتلا2020ةيلوج رش ّدح إ متي ملعنملا

 ةرثألا تالوقنملا ةيامح-4

لملا رزولا   ّنأ تابساا ةرئاد ررقتب ءاج
ّ
  تالوقنم ةيامح رارق ّيأ رادصإ ّلوتي مل ثالاب ف 

لجمب  ھيلع  صوصنملا  صاوخ كلم ع ةرثأ
ّ
نأ نع الضف  ثالا ة 

ّ
  قلعتي ديحو  رارق رادصإ مت نلو  ھ

ءاقتنال ةاو ياعم بايغ    ّمت كلذ   ّنإف  2010  يرفيف  20  خراتب ةلودلا كلم ع تالوقنم ةيامحب

نأ ةعاتملا تّيو  .ةردانلا تاطوطاو زونكلا ةّرثأ اعطق لمش مل  امك  ھب  ةّينعملا عطقلا
ّ

متي مل ھ

نأ   إ ةراشإلا عم .صاوخ كلم ع  لا تالوقنملا ةيامحب ةقالع  رارق ّيأ رادصإ إ لّصوتلا
ّ
  نلو  ھ 

لوت
ّ
لعتي  2020  توأ  21  خراتب رارق رادصإ ثالاب ةفلملا ةرزولا ت 

ّ
  ةلوقنملا ةيفاقثلا تالتمملا ةيامحب ق

نإف  ةلودلا كلم إ ةعجارلا
ّ

  رش نع ختلا هاضتقمب   ّمتو روذملا   يرفيف  20  رارق  ضّوعو  لأ  دق ھ

الك تابساا ةمكحم   وعدتو  .(1)ةيما  ةرثألا تاعوماو  تالوقنملا ةمئاق  نيحتو
ّ

  دعملاو ةرازولا نم   

اللا تاءارجالا ذاختا  عارسالا  إ
ّ

خدتلاو ةمز 
ّ

 اذ   الي   ّمت لا تازواجتلا مقافت ّلظ  ة ّصاخ  ل 

دالبلا جراخ لعلا دازملاب عيبلل تعض ُو ول ّا راد كلم ع ىرخأ  عطقو نشاين ز رارغ ع  عاطقلا

نكلام نم اقرس ت ّمت  2020  ناوج  19  خراتب  تاطوطخم ز ركذ ُي امك  ،2020  ناوج رش  لالخ

 .برلل ةّدع ُم تناو صاوخ

فوت مدع إ  ةراشإلا  تقبس و
ُّ
   ةنياعمب  ھمايق مدعو  دعملاب  ةرثألا عطقلا راجت  ةلماش ةمئاق  ر 

كأتلا دصق  صيخرت ع لصاا ديحولا  رجا ّتلا ةزوحب لا ة ّرثألا عطقلا
ّ

  ھتاحرصت ةّ نم د

ط ة ّيعورشمو
ُ
تاو  .عطقلا  ع لوصا قر 

ّ
  ديدجتل ةرودلا بلاطملا لوبق ع  رصتقا  دعملا   ّنأ  

لا
ّ
لا اذ ذيفنت فورظل ةيناديملا ةنياعملا  زجني مل و هرارق  نع حاصفإلا نود صيخ 

ّ
 ت ّثتلل و  صيخ 

لجم تايضتقمب ھمالا ىدم
ّ
  ع ةنياعملا  زاجنإب نذإلا متي مل و  .2019  مسد رش وم ّدح إ  ثالا ة 

  ع دامتعالاب )رارقلاب( ھب ةقملا ةرثألا تاعوما عطقلا ةمئاق نيحت رزولا نم رارقب متي " ھّنأع لملا يرفيف20رارق نم ياثلا لصفلا ّصن(1)

."ثالاب ةفلملا اصملا االوتت لا درا تايلمع
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الإ  دعملا ناوعأ  لبق نم  ناملا نع
ّ

دقو   ةعاتملا ةمم قالطنا عم نمالاب  2020  يفناج رش  ةيادب   

  رجتملا بحاص   ّنأ  دعملا الالخ نم فشكاو  ةمصاعلاب ةبيقروب ببا عراش نئالا  رجتملا  تّصخ

ت دق  صيخّ لا ع ل ّصحتملا
ُ
و 

ّ
نأو ،دعملا اصم مالعإب ھتثرو مقي مل و  2000  ةنس ذنم  

ّ
  مغ ّرلا  عو ھ

طلا نم
ّ
لا عا 

ّ
لل   

ّ
   ّدع ُ ام وو هدلاو ةفصو مسا ب  ھعم لماعتلاو دعملا ةلسارم  ھنبإ  لصاو  ،صيخ 

لا ب ةرورض ع   ّصني يذلاو ثالا ةلجم نم  96  لصفلا ماحأل اقرخ
ّ
  ةنس زواجتي ال لجأ  صيخ 

لع ت الالخالا ديدع دصر  ةبسانملا هذ  ّمت امك  .ھبحاص ةافو نم
ّ

لجم نم  59  لصفلا ماحأ ةفلاخمب تق
ّ

  ة

قرملا ّللا كسم مدع ثيح نم ثالا
ّ
  ةرثألا عطقلا عيو ءارش تايلمع عيمج ع يوتحي  يذلا م 

  دعملا ىدل ا ح ّرصملا ةمئاقلا عم عيبلل ةضورعم تدج ُو لا عطقلا قباطت مدع نع الضف ة ّيخراتلاو

لا ديدجت بلطمب ا ّونس ةقفرملاو
ّ
  ةنياعم لالخ نم اع فشكلا   ّمت لا تالالخإلا ة ّيمأ عو .صيخ 

.ياثلا ّلا ةنياعم2020ةيلوج رش ّدح إ ّمتي مل ھنإف ةبيقروب ببا عراش نئالا لا

لملل ةياش عفر  د عملا ّوت يازا نوناقلا ةلئاط تحت عقت تالالخإلا هذ ّنأ رابتعاو
ّ
  ف 

  يفع ال اذ نأ غ .ةمزاللا ةيئاضقلا تاعّبتلا ءارجإل  2020  ةيلوج  16  خراتب ةلودلا تاعاب ماعلا

ءازإ تا ّيحالص نم نوناقلا ھل ھل ّوخ ُي ام رابتعاب طقف سل ةلأسملا هذ ھيلإ تلآ امع ةيلوؤسملا نم دعملا

 لاا اذ  تاظحالم نم تابساا ةرئاد ھتعفر نأو قبس امل ةيانع ةيأ ھئاليإ مدعل  اضيأ امنو غلا

تإلل ةضورعملا ة ّرثألا عطقلل ھتبقارم مدعو
ّ
لا ديدجتةبسانمب راج 

ّ
 .صيخ 

لاو
ّ
دعملا ھيدبي يذلا يأرلا راصتقا كاذنآ  ظحول  عطاقم حتف   صيخاّ لا دانسإ  إ  ةبس 

نأ  تاو  .رابسأب مايقلا نود ةينعملا ةقطنملاب نايعلل ةراظ راثآ دوجو ىدم ةنياعم ع
ّ

  دامتعا لصاو  ھ

نأ ثيح  ةينملا سفن
ّ

  غ و .بولطملا  صيخلا  ضفرب ھيأر يدبي نايعلل ةراظ راثآ دوجو لاح و ھ

قوتلاب ملي  لغتسملا   ّنأ ع ّصني مالاب صيخلا  قافرإ ع ةقفاوملا لاح  طش تالاا هذ
ّ
  ف 

  تضتقا  اذإ ايئا لاغش ألا فاقيإ عم ھمالعإل  دعملا اصمب لاصتالاو راثآ ع روثعلا لاح لاغشألا نع

  قطانملا ةيطغتل ةرشلا دراوملا ةيافك مدع ءارجإلا اذ ع هراصتقا دعملا رّرو   .كلذ راثآلا ةيمأ

.ةيئاقو رابسأ زاجنو ةينعملا

ھفاشكا ّمتي امب ااأ حرصت مدع دش عطاقملا ضع لالغتسا   ّنأ إ ةراش إلا تّمت و

نأ وراثآ نم ةوفع ةفصب
ّ

  ّلوتي مل ،)...مد ،مدت ،ملاعم سمط(ةل ّملا  تاانالا ةروطخ نم مغرلاو ھ

راطخأل ضّرعتت لا تاراقعلا ةيام يظفحت رارق   ّيأ  ذاختا  2013  يام ةياغ إ ثالاب فلملا رزولا

كأتم
ّ

.ةلّملا تازواجتلا صوصخباياضق عفرمدع نع الضفا ةّرضملا لاغشألا فاقيإ وأ ةد
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  تاءارجإ عضت مل امك كاذنآ  ةرّرضتملا ةرثألا ملاعملا صوصخب  ءارجإ   ّيأ  ةرازولا  ذخ ّتت مل و

وتو  .راطإلا اذ تعفر اياضق ع فوقولا مدع نع الضف عضولا اذ رّركت مدعنامضل
ّ
 دنعدعملا 

  تاءارجإلا ذاختا و  ةينمألا طلسلا مالعإ  عطاقملا باأ  لبق نم راثآ دوجوب  حرصت دوجو مدعل  نطفتلا

.تااب دعملا وظفاحم ا موقي لا ةبقارملا تا رود قرط نع ضرغلا  ةينوناقلا

-2015  ةفلا لالخ صيخالاب  قلعتملا ھبناج   دعملا  طاش ع عالطالا لالخ نم نّبت  دقو

  نأو قبس عطاقم لالغتسا ةجين ةرثأ عقاومو ملاعمب تق رارضأ ةنياعم اف   ّمت تالاح دوجو  2019

  كلذ نم ركذو  .ايئاضق نفلاا ع ّبت   ّمتي نأ نود نم كلذو اأش  صيخلا ضفر نع دعملا ّع

 ّمت كم ةيدمتعمب ةيصااب نئا عطقمب  خراتلا رجف إ دوع ةيدوملج روبق سمطو مدت

  ملاعملا نم ددع مدت  ع  2018  مفون  09  خراتب دعملا فوقو  كلذكو  ،2015  يام  14  خراتب ھفاشكا

نم بناا اذ ماحإ دزم إ دعملا دو  .ةقدب يرثالا هنملاب "شكلا نرق" ةرثألا ةقطنملاب ةرثألا

 .ةنياعملاو ةباقرلا تارود فيثكت ع ةصاخ طاشلا

لجم ماحأل افالخو ھنأ  ةعاتملا ّلحم ررقتلاب درو  امك
ّ

تافلاا ةنياعم انايحأ ّمتت ال ،ثالا ة

لا دعملا ناوعأ لبق نم
ّ

  تاءارجإ  دعملا ذختي  مل و  .ءاضتقالا دنع مكاا مامأ اي ادقفي امم نف

لا ناوعألا ددع  لصاوتملا صقنلابكلذ ريت ّمتوعضولا حيتل
ّ
  .تالااب ةنراقم نف 

لملا رزولا   ّلحم   ّلحي دعملا ّنأ تابساا ةرئادل  قباسلا ررقتلا نّب امك
ّ
  ءادبإ  ثالاب ف 

تاراقعلا يغ وأ ميمرت إ فد لا وأ   يرثألا  عقوملا دودح لخاد ةزجنملا لاغشألا صيخارت  ھيأر

تالاا ضع  وتت تايالولاو تايدلبلا اصم    ّنأو    ال ةرواا قطانملاب ةدجاوتملاو ةبترملاو ةيما

نأ  ةعاتملا لامعأ    ت ّيب دق و  .ةصتا اصملل قبسملا يأرلا ع اضرع نود لاغشأ  صيخلا
ّ
  مل ھ 

فلم ّن أ  ثيحعضولا اذ كرادت متي
ّ

ةينوناقلا نوؤشلا اصم ىوتسم ع سر ّدلا ديق لاز امصيخالا 

.ةرازولاب

ترت و
ّ
يأ ر ع اف راصتقالا مت لا صيخالا    نوعط نع ةجتان  ةكئاش تايعضو  كلذ  نع ت 

  ميسقتلا عورشم ع ةقداصملا رارق ذيفنت فيقوتب  ةرادإلا ةمكا  نع مكح رودص  رارغ ع  دعملا

  يأرلا ذخأت مل ةيدلبلا"   ّنأ إ تدنسا  2016  مفون  9  خراتب ةسوس ةيدلب نع رداصلا "يزز" سملا

لملا رزولل قبسملا
ّ

 فلا يأرلاب تفتكا امنو ةيمازلالا ھتغبص مغر ميسقتلا ع ةقداصملا لبق ثالاب ف

لملا رزولل قبسملا يأرلاماقم موقي ال يذلا ثالل طولادعملل
ّ

  ."..ثالاب ف

  2018  روتكأ  19    ةخّرؤملا ھتلسارم نمض  ةرازولا  ع دعملا حقا  ،عضولا اذ كرادتلو

  دعملل ماعلا ريدملل ضوفتلا رزولل ل ّوخي   وحن ع ثالا ةلجم ماحأ ضع ع تاحيقنت لاخدإ
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حقملا اذ   ّنأ  الإ،ةرادإلا ةمكا ءاضق ھقف إ كلذ  دعملا دنساو  صيخالا تافلم   يأرلا ءادب إل

الح نمضتي ثالا ةلجم حيقنت عورشم   ّنأب دعملا  دافأو  .2020  ةيلوج رش  ةياغ إ ھلآم تي  مل
ّ
  اذل   

.لاشإلا

الك  تابساا ةمكحم وعدتو
ّ
  تاراقع يرثألا ثالا  ةيامح ع صرا إ دعملا و ةرازولا نم  

ماحألا هذ ضع ّنأو اميس ال  اليعفتو ثالا ةلجم  تايضتقم ماحا نامض فد  تالوقنم وأ نا

 .ايئازج اعاط كي

 ةيداملا ةياما-5

لملا  ةينطولا ةنلا عامتجا مدع  إ ةراشإلا تّمت
ّ

  ةثدا  ةطراا عورشم زاجنإ ةعاتمب ةف

  ضورفملا نم نا نح   2013  يرفيف ةياغ إ  ركذلا فلاس  1443  ددع رمألا تقمب  1992  ةنس ذنم

لا   ّنأ امك  .امييقتو جئاتنلا ةعاتمل ةنسلا  ّلقألا ع نت ّرم عمتجت نأ
ّ

  بلص ةثدا ةيلخا ّدلا  ةن 

لم ا ّأ نم مغ ّرلاب عامتجا يأ دقع  مل  1996  لرفأ  8   خرؤملا ةفاقثلا   رزو رارق تقمب دعملا
ّ
ةف 

نأو املع   روذملا عورشملاب ةقلعتملا  لاغشألا  ةعاتمو ةبقارمب  ة ّصاخ
ّ

  ليعفت  2020  ةيلوج  ةياغ  إ  متي مل  ھ

  جئاتن ع فارشإلا ةرشابم اسفنب وتت ثوحبلاو ماعلا ملا ةرئاد  ّنأ  ن ّبت  امك  .نتنلا نتا نم ّيأ

.ملا

لعتي ام و
ّ

تا   ،ةطراا عورشمل ةدوصرملا تادامتعالا كالسا ةبس   فعضب ق
ّ
لالخ نم   

نأ  2019-2014  ةفلا لالخ دعملا تا ّينام ع عالط إلا
ّ

تاساردلل  ةصصا تادامتعالا فرص متي مل  ھ

لا فراصم صوصخب  %74و  %  24  نب تحوارت بس لي ّمت لباقملا و ،ة ّيندملا ةسدنللو
ّ
  يس 

  .ةفلا سفن لالخ ن ّراقلا غو ن ّراقلا ناوعألا جأتو

ّلل  ةرثألا تالوقنملا  درج   ةدمتعملا ةقيبطتلا   ةيطغ  مدع  لصاوت  نّبت  ،رخآ ديعص ع و

طغملا ةرثألا عقاوملا نزاخم ضعبب ةدوجوملا عطقلا درج ةيلومش مدع و )54  نمطقف  انزخم  28(نزاا
ّ
  ةا 

.جاطرقب يرثألا عقوملاب  ةدوجوملا عطقلا نم  بسحف  %10  جارد و  ةنذوأ عقوم نزخم رارغ  ع ةقيبطتلاب

   )ليجف(  فحاتملاب ةدوجوملا عطقلا در ةص ّصا  اظنو ةقيبطتلا هذ نب طرلا بايغ لصاوتو

كمتلا نود لوحي ام وو
ّ

   قراوفلابكلذ ريت ّمتو. فحاتملا إ نزاا نم الوحت دنع عطقلا ةعاتم نم ن

تا امك   .ازرفت لا تايطعملا ةيعونو تالامعتسالاو ةينفلا صئاصا ثيح نم نتقيبطتلا نب
ّ

   نم 

فوت ال ثيح  ارفوت لا تايطعملا  اصقن وش تلاز ام اأ ةقيبطتلا تاجرخم صحف لالخ
ّ

ددعلا ر

  تايطعملا   ّنأ امك .ةناي ّصلا ثيح نم ا ّيعضوو يرثألا عقوملا بسحب اددع و ادرج   ّمت لا عطقلل ما

 .ةمظتن ُم ةروصب ةّرثألا عقاوملا نم درا رراقت دورو مدعل ةنّيحم غ ا ةجردملا
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ةقيبطتلا ارفوت لا تاينامإلا ةفا لالغتسا مدع  تابساا ةرئاد  تياع  نأو قبس  امك

كمي امب الاح  ع فوقولل  ةص ّصا تاذاذا ام ّيس ال ةيف حتملا عطقلا در ةصصا
ّ

  ةجمرب نم ن

تا  دقو   .انايص
ّ
  تثت  تاءارجإ بايغ لصاوت "ليجف" ةيلاا ةقيبطتلا ع عالطالا لالخ نم   

فوت لا تايطعملا دامتعا
ّ

  زاجنإ متي ثيح انايص ةجمرب   ع  عطقلا ةيعضو لوح ةموظنملا هذ ار

خدتلا
ّ

  .ةلاحب ةلاح تال 

ل  امك
ُ
نم ديدعلاب ةدوجوملا عطقلا نم اليض اءزج ىوس لمش مل يفحتملا درا  ّنأ  ظحو 

   ضرغلا  مّدقت زارحإ مدع ةعاتملا تّيو  .  ودراب فحتمب ةح ّفصملا ةنازا  كلذك  لمش مل و   فحاتملا

وت  ثيح
ّ
  90.000  اوح( عقوملاو  ھب ةدوجوملا ةرثألا عطقلل ملا ددعلا رابتعا و  جاطرق  فحتم   

  نم ةعطق  10.000  زاني ام درج الالخ نم   ّمت  2018  ةنس  ھب ةصاخ تانايب ةدعاق عضو  )ةرثأ ةعطق

وم  إ امض
ّ

  امأ .دعملا نم ةدمتعملا درا  ةموظنمب ط ّرلا  اقحال   ّمتي نأ ع2020  ةيلوج  رش  

لاب
ّ
فوي  ملف  ماو ةداقر يفحتم إ ةبس 

ّ
  درا مدقت ص وصخب  ةنّيحم  تايطع ُم ة ّيأ  تاونس ذنم  دعملل  ا ر 

 .ودراب فحتم  إةبسلابةلمتكم غ درا لامعأ لازتالو

فوقولا مت لاو ةرثألا عطقلا ع  ةظفاا تباش صئاقن  دوجو ةعاتملا ّلحم ررقتلاب درو و

   عطقلا ضع ظفح  رارغ ع  فحاتملاو  عقاوملا نم ددع ةرثألا عطقلا ضرعو ظفح تاءاضفب  الع

قر فحتم  راقتفاو  جاطرق فحتمب ضرعلا تاجاو  نمأت مدعو  قلطلا ءا ولا
ّ

  تابلطتم ىدأ إ ةدا

.ةمالسلا

تا دقو
ّ

عف   .تالاا هذ  ةيباجيإ جئاتن  لي مدع  ، ةيناديملا تانياعملا لالخ نم 

ذلا ليس
ّ

  ةيئاركلا  ةكبشلا مداقت ثيح نم  ديعسلا رصقب  نزاخملل  يّدملا عضولا  ةنياع م ت ّمت  رك 

   صقنلا نع الضف  ،  ةوطرلا ليدعو ةرارا سق ةزجأ مادعاو راطم ألا هايم ب ّرسو اااو

لا   ّمت دقو   .قئارا   ّدض ھين ّتلا ةزجأ مادعاو ةبقارملا تاما
ّ

  عطقلا لقنو فرغلا  ضع ءالخإ إ  ءو 

نزا
ّ
  ءاضف  ض ُّرع ركذ ُي امك.ةوطرلا مقافتو  راط مألا برس ةجين افلت يدافتل رخآ ءاضف إ  ا ة 

  ةيئاركلا ةكبشلا ديدجت    2020  ةيلوج رش دح  إ متي ملو2014  توأ  16    قر  بشا  نزخت

  نم ةما تايمك  برس  ةجين فل ّتلل  عطقلا ضع تضّرع امك    . قرا عوقو   ارشابم ابس تنا لا

ظفح فورظ ءوس  "سوجامورابت" عقوم ةراز لالخ   ظح ول و  .تاءاضفلا ضع لخاد راطم ألا  هايم

نأ نّبت ثيح ةرثألا عطقلا
ّ
طغم غ اادحإ نزل فرغ  3  ّمضي ھ 

ّ
  ةضر ُع ا ةدوجوملا عطقلا لعجي ا ّمم ةا

نأ ن ّبت   دقو  .فل ّتللو  ةقرسلل
ّ
ةنس ذنم روذملا عقوملاب يرثالا نزا ةئي  دعملا عورش نم مغرلاو ھ 

.لاغش ألا ءاإل ةيفاضالا تادامتعالا دصر متي مل2020ةيلوج رش ةياغو ھنأالإ2014
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  3جيس ّمت نح  عقاوم4  جيس  مدع تظحال نأ تابساا ةرئادل قبس  ،رخآ ديعص عو

  ةيامح ع دعاس ال ام وو  ةرثألا نزاا ضعبب ةيجراا ةءاضإلا  بايغو  ةّيئزج ةفصب ىرخأ عقاوم

تايطعملاو  ةيناديملا  تارازلا لالخ نم ن ّبت دقو.ةلمتا تاءادتعالا نم عقاوملا هذ اوتحت لا عطقلا

.ةولطملا لاغشألازاجنإإ ل ّصوتلا متي مل ھنأ2020ةيلوج رش ّدح إدعملاب ةرفوتملا

لاب امأ
ّ
لعتت لا صئاق ّنلا  إ ةبس 

ّ
فحتم  صوصخب  اقباس ظحول دقف ،ضرعلا تاءاضفب ق 

تّيب دقو  .ا ّيلود الع فراعتملا ةينفلا ياعملاو قباطتت ال فورظ  ةضورعم تاطوطا نأ ةداقر

فوت مدع ثيح نم  فحتملا نمأت  صقن لي نع الضف  عضولا اذ لصاوت  تانياعملا
ّ

الا ددعلا ر

 .قئارا نم ةياقولاو ةمالسلا ةزجأو ةبقارملا تامانم

ةيصوصخ تاءارجإب  امئاد ةنيمثلا ةرثألا  عطقلا  فرصتلا مدع  ةعاتملا ّلحم  ررقتلاب د رو و

ناونع ىرخأو  دعملا ّرقمب  بتكمب ةيدقنلا  عطقلا  نم ما ددع  ع روثعلا ّمت ثيح  اميق عم  بسانت

  تزربأو  .ةمال ّسلل  اين ُّدلا ياعملا بايغ    روذملا  رقملاب ءاضف  صوغ تادعم عم ةعدوم كو تازوم

   رقمب بتاملا ضع لازت ام  ذإ  ةص ّصا تاءاضفلا مادعا بس ھحيت متي مل  عضولا ّنأ ةعاتملا

نأ نع الضف تازوا ءاوتحال ةّدعم دعملا
ّ

  ةزوم عطق نزختل  بتكم  صيصخت  2015  ةنس مت  ھ

 .ادرج متي ملما ةغص

أ  امك
ُ

  نم ةفلتخم ةيخرات تاف إ دوع   ىرخأو  ةيطنب ةيدقن عطق  ءافتخا   إ كاذنآ ش

تا  دقو  .يازا  ءاضقلل فلملا ةلاحإ رارقإ اتلاب متوودراب فحتمل ةحّفصملا ةنزا
ّ

نأ  
ّ

فوتي ال ھ
ّ
  ر 

  اق ةمذ ع ةموتخم  ةحّفصملا ةنازا لازت امو  ةروذملا ةيضقلا لآم لوح ةقيقد تايطعم دعملاب

   لوصح  ام    صئاقنلا ديدع وش ةحفصملا ةعاقلا   ّنأ ةيناديملا ةرازلا لالخ نم ن ّبت امك .قيقحتلا

ةظوفا  عطقلاب  ارارضأ  قي نأ ھنأش نم ام وو   2018  ةنس ذنم ةوطرلا سق ةزجأل ةرّركتم باطعأ

ااوتحا و ااضف قيض ظحول امك ."ةيفارغونتالاو  ةزنولا عطقلاو تاطوطا  فلت"  رارغ ع  ا

.اظفح نمضي ال امبضر ألا ع ةعوضوم ةسفن ةرثأ ىقل ع

ل  ، يرثألا ثالا ةنايص صوصخو
ُ
 خم ب  اميمرت دع اعاديإ ّمت  ةعطق  64  دوجو اقباس  ظحو 

  ثيح ھلاح ع لازام عضولا   ّنأ  ةعاتملا ت ّي و.ةنس  27و تاونس  5  نب تحوارت تافل  ديعسلا رصق

تأتم  اب ةعدوم  عطق  دوجو إ  كلذ  دوع و  اميمرت نم تنا  ةعطق  250  زاني ام  ايلاح ا   ّمضي
ّ

ةي

أ فحاتم نم وأ  تاّرفا نم
ُ
 ملو  تمّم ُر   ىرخأو  تقلغ 

ُ
رارغ ع ةّينعملا فحاتملا ةئي  راظتنا  عجس 

لا فحتم
ّ

شلا ثا
ّ

.فالابع

لعتت صئاقن ةنياعم  اضيأ تمتو
ّ

طولا دعملا ةينامب ةم ّسرملا ميملاو  ةنايصلا عراشمب ق

    ةيخراتلا ملاعملاو ةرثألا عقاوملل ة ّيمقرلا ةطراا عورشم لامعأ جئاتن لالغتسا  ّمتي مل امك  .ثالل

أتتو.ةنايصلا لامعأ ةجمرب
ّ
ةلاولا ھل ادنس لا حنملا نم ام ءزج  دعملا ةينامب ةمسرملا دراوملا ى 
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نأ  إ ةراشإلا عم عضولا اذ لصاوت  ن ّبت  دقو  .ةددحم الاجآو افادأ نّمضتت لمع جمارب بايغ    كلذو
ّ

ھ

.ةلاولا نم حنم ع دعملا لصحي مل2014ةنس ذنمو

لو
ُ
  نم مغرلاب زاجنإلا روط   تلاز  ام  ملاعملا ضع ميمرت عراشم  ّنأ  ،رخآ ديعص ع ظحو 

دقو  .هللا دبع نب رادو فرشلا رادو سلا دئاق رادو ديشر راد  رارغ ع  تاونس ةدع ذنم اقالطنا

  ةفاضإ ملاعملا هذ ةيعضوةنياعمل2020ناوج  ةقيتعلا س وت ةنيدمل ةيناديملا  تارازلا لالخ نم تا

تلازام ثيح  ضرغلا   امدقت زرحي مل دعملا ّنأ  نسحم رادو يارقملا راد رارغ ع ىرخأ ملاعم إ

لعتملا  لاغش ألا مدقت ةبس زواجتت مل  لا هللا دبع نب راد رارغ ع  ةراج  ل اغشألا
ّ
رش  ةياغ  إ  ا ةق 

تاميملا ضع ع سلا دئاق رادو ديشر راد إ ةبسلاب راصتقالاو  %(1)10  ةبس  2020  ةيلوج

لعتملا دعملاب ةنايصلا ةرئادو نرامعملا نسدنملا رراقت ع عالط إلا لالخ نم  نّبت  امك .ةلتسملا
ّ

  ةق

كأتل تاينامالا فوتل ةساملا ةجااو ملاعملا هذ ةّيعضو رودت اراز تمت لا ملاعملاب
ّ

خدتلا د 
ّ

  تال 

قوتم ةجمملا لاغشألا ّنأ و ةصاخ
ّ
.ابرقت ةف 

 يدؤيس تاع ّدصتلا مقافت   ّنأو ة ّصاخ  ملاعملا  ذاقن إل  ةطخ عضو إ تابساا ةمكحم وعدتو

  ارخؤم تراا لا  سقافصب ولا راد إ ةبسلاب عقو املثم ةيخراتلا يابملا هذ رايا إ امتح

 .رمألا كرادت سعلا نم حبصأو

دعملا إ  ادنسأ لا حنملا فرص ةعاتم ّلوتت مل ةلاولا   ّنأ ةعاتملا ّلحم ررقتلاب درو و

   كلذكو.د.م  3,438  ب ةر ّدقملاو  2012-2009  ةفلا لالخ عقاوملاو ملاعملا ةنايصو ميمرت عراشم لومتل

   ذخّتت    مل ةلاولا ّنأ غ  .د.م  1,328  ةميقب ةفلا سفن  لالخ  ندملا ةنايص تايعمج  إ  ادنسأ لا  حنملا

  سلاجملل حنم تدنسأ ةلاولا ّنأ  ظحول  امك  .حنملا هذ فرص  ةعاتم  صقتلا اذ التل  ءارجإ ّيأ

سلاو دعملا   عم ضرغلا   تايقافتا ماربإ  نود  2011-2009  ةفلا لالخ د.م1,120  ةميقب ة وا

نأ  ةعاتملا لامعأ ت ّيو  .ھفرص ّمت  ام  ةعاتم مدع إ  ةفاضإلاب  فرط ل تامالا دّدحت يوا
ّ

ةلاولا   

متلا سفن دامتعا تلصاو
ّ

  2014  نس لالخ  د.أ  14,340  اردق ةيلمج ةميقب حنم  دانسإ  ّمت  ثيح 

تا ماربإ  نود  ناوغزب هظنو لبانب   يوا  سلا  ةدئافل  2017و
ّ
  ةعاتم ّلوتت مل   امك  .ضرغلا   تايقاف 

اللا ةفلا وأ ة ّيباقرلا لامع ألا المش لا ةفلا لالخ ءاوسةدنسملاتادامتعالا فرص
ّ
.ةقح 

  نع ةزجنملا عراشملا ذيفنتل ةدنسملا حنملا لآمل ةلاولا ةعاتم مدع ّنأ تابساا ةمكحم تعو

  الالخا الجأ نم تدصر لا فادألا ذيفنت   افيظوت ىدملو   تايعما وأ  ةوا سلاا قرط

 .ةيمومعلا لاومألا  فرصتلا ديشرت ئدابمو ضراعتي

  .نيحتلا عم2019ةنسل دعملاب عقاوملاو ملاعملا ةنايص ةرئاد طاش ررقت :عجرملا)(1
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معاتمو  نيضرعلا ناوعألا  جأت-6

نأ قباسلا ررقتلاب ظحول
ّ

  لاجم  تاسرامملا لضفأ ياعملو ةمالسلاو نمألا  طباوضل افالخ ھ

وتي  ،تامولعملا ايجولونكت
ّ
 ني ّضرعلا ةلمعلا  فرصتلاب ةصاا تايلمعلا ةفاب مايقلا نوعلا سفن  

مل دعملا   ّنأ  نّبت دقو  .نيضرعلا ناوعألا  فرصتلا ةقيبطت  لالخ نم  كلذو  املاو يرادإلا ابناج

كمتي
ّ

وت ذإ صق ّنلا اذ زواجت  نم ن 
ّ
لملا نوعلا  

ّ
  روضا تاقاطب عيمجت  (2) روج ألا  صالخ لحارمب ف 

ةفشرأو روجألا ةاعمو نوع لب ةقلعتملا تايطعملا جارد و امج بادتنا رارق دادعو اف  قيقدتلاو

لعتملا قئاثولا
ّ
فرصتلا دعاوقب ظافتح الا ّلوتي مل  دعملا ّنأ ةعاتملا لامعأ تيب امك  .افرصو ا ةق 

كم ُي ال امب  ةقيبط ّتلاب ة ّصاا
ّ

  ال  ةقيبطتلا ّنأ و املع  رجألا رصانع باسحا ة ع ةباق ر ءارجإ نم  ن

كمت
ّ

.تايطعملا نزختو ظفح نم ن

ت نيضرعلا ناوعألا  ةعاتمل  ةيلآ  بايغ  اقباس ظحول  امك
ُ
كم 

ّ
كأـتلا نم ن

ّ
.ممامل  ميمأت نم د 

-  2017  ةفلا  لالخ  ا رش  18   روجأب  ةقلعتملا روضا تاقاطب  نم ن ّوتت ةنيع صحف لالخ نم نبت و

   صقت دوجو إ ةفاضإلاب  عورشملا سئرو   ةظا  سئرل جودزملا ءاضمإلا امئاد  ن ّمضتت ال ا ّأ  2019

  ع  صيصنتلاو روضا تاقاطب ع ءاضمإلاو شأتلا متي ال ذإ ميملا رئاظحب ناوعألا روضح ةعاتم

.بايغلا بابسأ

 يرثألا ثالا ءايحإ-7

معدل لمع ةيجيتاساو فادأ طبضت ةيفحتم ةيمنت ةسايس بايغ ةعاتملا ّلحم ررقتلاب درو

ةئيل دنب حاقا ةداع متو .اادحإ عمزملا ةيفحتملا عراشملا ةقبسم ةفصب دّدحتو فحاتملا طاش

  تّيو .ةئيلاب ة ّينعملا فحاتملا ع امئاد صيصنتلا نود ة ونسلا ةيناملا عراشم دادعإ دنع فحاتملا

رابتعاب ثادحإلا ثيح نم ءاوس تالاا هذ  ةجملا ماحإ ع لمعلا ّلوتت مل  ةلاولا  ّنأ ةعاتملا

يرثألا فحتملا ّنأ  ركذُ و .ةئيلا تايلمع ةجمرب ثيح نم وأ دعملا نو ايب قيستلا   صقنلا  لصاوت

.ةلاولا عم قيس ّتلا نود  2018  سرام ذنم ةنايص لامع أ  زاجنإل دعملا فرط نم ھقلغ مت دق جاطرقب

  ةقلغ ُم  2020  ةيلوج  رش وم  إ لازت  ال   لا   عقاوملاو فحاتملا نم ددع إ ةبسلاب  نأشلا و كلذكو

  ةفيلخ يديس  عقومو )2015  يفناج( سقافصب يرثألا فحتملا و  )2013  سرام( ةطمل فحتم رارغ ع

فوتي الو )2012  متس(
ّ

  عقاوملاو فحاتملا هذ حتفل ةجمملا لاجآلا لوح تايطعم ةلاولا ىوتسم ع ر

.لاا  رظنلاب ال دوع لا لاغشألاةجمرب ال سيل مومعلل

 نيضرعلا ناوعألا ةيعضو ةوسل تافلملاب ةينم تاناحتما حتف2020و2019نس لالخ ّمت(2)
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لظ  ةرديحو ةنايلسو دزوب يديس ةوج فحاتم ثادحإ ةجمرب   ّنأ   اقباس ظحول  امك
ّ

  ت

نأ و  2013  يام رش دودح إ عورشملا   روط
ّ

  سقافص   فحاتمب  ةقلعتملا ةئيلا لاغشأ لامكتسا متي مل ھ

نأ  بناوا  هذ ةعاتم لالخ نم تاو  .كيتوأو ةلطيسو
ّ

2020  ةيلوج  رش وم  دودح إ متي مل  ھ

طعمل ا لاغشألا فانتسا و  ةرديحو ةنايلسو دزوب يديس  فحاتمب  ةقلعتملا لاغشألا لامكتسا
ّ

   ي فحتمب ةل

.2015يفناج ذنم سقافص فحتمقلغ نع الضفةلطيسوكيتوأ

تّصخ جمارب ةّدع نّمضت  يذلا  اقثلا ثالا ءايحو ةرادإ عورشم   تابساا ةرئاد ترظن و

لا  ةفرصتملا لايلل ياسسؤملاو رشلا راطإلا معد
ّ
ةتس ةئيو اقثلا جوتنملا ةيمنتو روطتو ثا 

تظحال دقو  .(1)ةرجو ةسوسو ودراب فحاتمو ناوقلاو ةنذوأو جاطرق عقاوم و ةيجذومن ةرثأ عقاوم

مدع  تّصخ تالالخإلا ديدع  دوجو  ودراو ةسوس يفحتم ةئي ةداعإ ورشم ذيفنت  صوصخب  كاذنآ

قد
ّ
  دق تاقفصلا لمجم ّنأ  ظحول امك  .(2)ذيفنتلا  بويعو  لاغشألا زاجنإ   ع و تايجاا ديدحت  ة 

ھيلإ تلآ ام ص ّحفتو بناا اذ ةعاتم لالخ نمو.تاظ ّفحت نودب  2011  ةنس لالخ ا ّيتقو الوبق   ّمت

تا امو ةروذملا عراشملا
ّ
نأنّبتتاءارجإ نم ة ّينعملا فارطألا ھتذخ 

ّ
.ة ّيحيت بادت ةّيأ ذاختا متي مل ھ

ل  ،ةيميظنتلا ةيحا ّنلا نمف
ُ
  روذملا عورشملا ةرادإب قلعتي ام  ةلا ولل ك ھبش بايغ ظحو 

نأ ثيح
ّ
  ةرئاد ّنأ نم مغرلاو  2012  دودح و  2001  ةنس ھقالطنا ذنم  ھب تّفح لا   فورظلا  ع ةوالع ھ 

 دق تابساا
ّ

تا  دقف    عورشملا اذ  فرصتلا ءوس نطاوم تص
ّ

  ةمجانلا تايلاشإلا لصاوت  

وت مدع و  ھت رادإ ءوس نع
ّ

 ليقارعلاو تايلاشإلا صي فد  ھمييقتل  دعملا عم قيستلا  ةلاولا 

  لحارمو  رصانع فلتخمب ةقلعتملا  قئاثولاو تايطعملا  ةفا  رفوت  مدع  إ ةراش إلا ردجتو  .لول ل ّصوتلاو

  .هذيفنت لحارم عيمج قيثوتوه س نسح نمأتنع ةلوؤسمةج بايغوةلاولا ىدلعورشملا اذذيفنت

لعتملا لاغشألل يا ّلا لوبقلا   ّمت نل و  ،ة ّيئارجإلا  ةيحانلا نمو
ّ

  ودراب يفحتمب تاءانبلاب ةق

نإف  2012  ةنس ذنم ةسوسو
ّ

ظنملا صوصنلل  افالخ كلذو ة ّينعملا تاقف ّصلا متخ متي مل ھ
ّ

تاقف ّصللةم

وم إ   مايقلا  متي مل امك  .ة ّيمومعلا
ّ

نم ددع  عوضوم لاغشألل يا ّلا مالتسالاب  2020  ةيلوج رش 

لعتملا تاقف ّصلا
ّ
  ةءاضإلا لاغشأو  (3)ةسوسو ودراب يفحتمب  يفحتم ثثأتو ةيفحتم ةئي لاغشأب ةق 

  ةيسوتلا ةلودلا ماس اميف د.م  23,8ةميقب معتلاو ءاشإلل ودلا كنبلا نم2001ةنس ةيسوتلا ةروما ھيلع تلّصحت ضرقب عورشملا لومت مت(1)

2ددع نوناقلا تقمب روذملا كنبلاو ةيسوتلا ةروما نب2001روتكأ16خراتب مملا ضرقلا ةيقافتا ع ةقداصملا تمت دقو .د.م9,5هردق امب

 .%40ةبسب ةجمملا تادامتعالا زواجت مت اتلاو د.م46،512فرص عورشملا اذ راطإ مت دق ھّنأ ةرئادلا تركذو .2002يفناج21 خرؤملا2002ةنسل
  لوألل ةبسلاب لاغشألا ءانا رثإ  نبت دق ھّنأ لااو ةسوس و ودراب يفحتمب ةصاا تاقفصلل قولا مالتسالا زاجنإ مت دق ھّنأ  ةعاتملا ّلحم ررقتلاب درو  (2)

فوت مدعل ارظن ةعّردملا ةنزاب اعاديو ةضورعملا تاط وطا ب مت ھنأ
ّ

  ع ؤّدصت تامالع دوجو نع الضف ءوضلاو ةوطرلاو ةرارا ليدع لئاسو ر

مدعو عضاوم  ةيميدقتلا تانايبلا بايغ ياثلا فحتملل ةبسلاب نبت امك .ةديدا ضرعلا تاجتب ظفا فورظ ّغتل ارظن ةضورعملا ةزنولا عطقلا

.ةوغل ءاطخأ  امضتو ىرخأ عضاوم  اكرت
REIERةيناملألا ةكرشلا عم ةمملا تاقفصلا(3)
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  .)ةسوس(  2012   يرفيفو )ودراب(  2011  مسد  ذنم قولا مالتسالا زاجنإ اأش  ّمت لاو  (4)ةيفحتملا

تا و
ّ
  .خأتلا اذ رت دق تاظفحت ةّيأ  ركذ  مدع ةينعملا لاغشألل قولا  مالتسالا رضاحم لالخ نم  

لعتملا تاقفصلل قولا  مالتسالا   ّنأ  لاثملا ليس ع ركذُو
ّ
  يفحتملا ثثأتلاو ةيفحتملا ةءاضإلاب ةق 

نم و ةقف ّصلا عوضوم لاغش ألا لامكتسا مدع نم مغرلاب تاظفحت لي نود   ّمت دق  ودراب فحتمب

. فحتملا ةراز ءانثأانياعم ت ّمت وق ولا مالتسالا زاجنإ لبقتزربةثك بويعدوجو

لعتملا تاقفصلا  ناونع ةلمكتسملا غ لاغشألا  بويعلا  ةنياعم   ّلظ و
ّ
  ودراب يفحتمب ةق 

مالتس إلا زاجنإ نع  ةلاولا  تز  ،قولا مالتس إلا رضاحمب  اصوصخب  تاظفحت  لي  مدعو  ةسوسو

  بلاط دقو  .قولا مالتسالا ع تاونس  8  نم كأ رو رم نم مغ ّرلاب تاقفصلا متخو لاغشألل يا ّلا

.تانامضلا عاجسا ويالا لوبقلا زاجنإبتابسانملا ديدع  ةقفصلا بحاص

   2018  ناوج  29    ةن نوت  إ ةلاولا تأ  عضولا اذ ءازو
ُ
تافلملا ةوسب"  ع 

  عاجرإ  لاشإ سرادت ع  الامعأ  ترصتقا  دقو  "اقثلا ثالا ءايحو ةرادإ عورشمب ة ّصاا ةقلاعلا

ع ةقفاوملا "  2018  مفون  14   خّرؤملا  اررقت  تحقاو  )ADN  ةكرش (ةقفصلا بحاصل  تانامضلا

قو لوبق عوضوم تاقفصلا ناونع ةزوا تانامضلا عاجسا نم روذملا ةقفصلا بحاص نكمت

  لاعفأ  اضع لش  دق لاو عورشملاب تفح لا ةد ّدعتملا تالالخ إلا  رظنلا متي مل و  ."...تاونس ذنم

  .عراشملا ذيفنت ةعاتم ااو اصقتودراوملل ارادإ تعويازا نوناقلا ةلئاط تحت عقت

ظنملا بتالاو نناوقلا  ماحا  ع صرا  إ ةلاولا تابساا ةمكحم وعدتو
ّ
ةم 

ةزوا تانامضلا عاجسا    ADN  ةقفصلا بحاص  ةيّقحأ ىدم  صوصخب ةيمومعلا تاقف ّصلل

.ةقلاعلا تاقفصلا ناونع

نأ  ن ّبت  ،قاي ّسلا سفن و
ّ
   ّمت  ، ودراب فحتمب  ةزجنملا ةيفحتملا لاغش ألا ةثادح نم مغ ّرلاو ھ 

  ةنايصو را و ّزلل ئرلا لخدملاب ةيكيتاموتو ألا باوبألا ةداعو ةدجنلا باوبأ يغ  2018  ةنس لالخ

حانل ةمئادلا ضرعلا تاعاق ةئي ةداع إب  2019  ةنس دعملا  فحتملا  بلاط امك،ةقيتعلا باوبألا

وت  رابتعاب  يمالس إلا
ّ
  ضرعو بسانت ال ةيدومع تاجاو كرت ةيفحتملا لاغش ألا ةقفص بحاص  

تو تاطوطا
ُ
فوت الو الش   ّرض 

ّ
أ لا تاءاضفلا قيض ركذي امك.اضرعل بسانملا  راطإلا  ر

ُ
 نزل تّدع

ام وو ةرثألا عطقلا فيصل ا فوفر عضول ا ّزاج مدعو فزا نزخم  رارغ ع روذملا فحتملاب

نم نزا تاءاضف وش امك .جاطرق فحتم نم ھل ةعاتلا عطقلا عاجسا نم فحتملا نكمت نود لاح

 .ةيمالس إلا عطقلا نزخمرارغ ع ءانبلا ةثيدح او مغر راطمألا هايم بّرس

ADNةكرش(4)
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لاب ا ّمأ
ّ
ل دقف  ة ّيفحتملا لاغشألا إ ةبس 

ُ
يوتحت ةلمتكم  غ ضرعلل  تاعاق  ةدع  دوجو  ظحو 

تاتوحنملا عضو  نود لاح امم  يرولب   ّرممب  قاور  قالغإ  نع الضف  ةمئالم غ ةرولب ضرع تاجاو ع

بحاص ع ن ّعتي نا لا و  لاغشألا دع رمملا قيضو ام كل ةرولبلا تاجاولاب  تباوتلاو

   ذنم  ةمشم ما ةبك ةرولب ةجاو دوجو  ةنياعم  كلذك  تمت  دقو  .قاو ّرلا  قالغإ لبق اعضو ةقفصلا

.يالا امالتسا تاءارجإ لامكتسامدع بس ايغ ّنسي ملو2015ةنس

 يرثألا ثالا  لالغتسا  تاداريا  فرصتلا-8

نوزا  ف ّرصتلاو ةرتوفلا ةلاولا لبق نمةدمتعملاةموظنملا ّنأتابساا ةرئاد تظحال

لع  تالالخإ وش
ّ

روبع ةمل لامعتساو  الع ةقداصملاو تايطعملا جاردإ ةلحرم  نب  لصفلا  مدع  تق

نع  اذخأ مدع نع الضف  ةرتوفلا ةعاتمل ةيساسأ تايطعم ا ّمضت مدع  و نلمعتسملا فلت ةدحاو

  مدعو  ااجرخم ىوتسم ع ءاطخأ دوجو و  رافسألا تالاو ةدئافل ةرتوفملا تاضيفختلا غلابمل  رابتعالا

  ةموظنملا  ةنياعم  رثإ ع و  .ةرود ةفصب ةموظنملاب ةن ّزا تانايبلا ظفحب ةيمالعإلا ةصم دّ ع

لعتملا  راا قيقدتلا ررقت لالغتساو ليخادملا  فرصتلل ةديدا
ّ

   ،2019  يام  ةّرغ  رداصلا  ا  ق

(1)الع ةقداصملاو تايطعملا جاردإ ةلحرم نب لصفلا مدع ثيح نم صئاقنلا سفن نم وش اأ ن ّبت

تاباسح  فرصتلاب صاخ روحم بايغ  ظحول  ذإ  نلمعتسملا فلت ةدحاو روبع ةمل لامعتسا و

.ةرفانتم مام نب عمابّنجتل جولولا قوقح دانسإ ةيلمع ميظنت ّمتي مل امك.المعتسم

لعتي اميف اّمأ
ّ

لا ميلاعم  صالختساو ةرتوف  خأتلاب  ق
ّ

ناونع ة ّقحتسملا غلابملا و  غوس

للا
ّ
 ّنأ  غوس   دقع  14  نم نوتت ةن ّيع  صحف  لالخ نم  ن ّبت  ثيح   امئاق لاز  ام لالخالا اذ ّنإف  ،تامز 

  ا ةبسلاب  ةيدقاعتلا لاجآلاب ةنراقم اموي  290  و  مايأ  5  نب  تحوارت    ةرتوفلا  خأتلا تاف

  صالختسا  ةلاولا  تلوت و  .2019   ةنس ةقلعتمل   ميلاعملا  ةرتوف  خأت لي  عم  2018و  2017نس

ثمي ام وو د.أ  345,397غلبم
ّ

لا دوقع ناونع ةبجوتسملا غلابملا ةلمج نم  %64  ةبس ل
ّ

ةراس غوس

وم إ لوعفملا
ّ
   . اموي  580  تالاا ضع إ ةبسلاب صالختسالا   خأتلا تاف تزانو2019   

راوسأب "ةجيلا" يرثألا ملعملا  ءاضف لالغتس ا   ةمزلب ةقلعتملا   ميلاعملا ةرتوف   خأتلا تاف تحوارت و

وم دودح إ ةلاولا لوتت مل امك.   اموي  457و  67  نب  2020-2015  ةفلا إ ةبسلاب(2)ناوقلا
ّ

ةيلوج  

لعتي تامولعم كنب كرت  2020
ّ
تامزللا وأ غوسلا قرط نع الالغتسا نكمي لا ةيثاّ لا تاءاضفلاب ق 

تا امك  .(3)ةيقوسلا تايلمعلا  ميعدت راطإ   كلذو
ّ
  ىوتسم ع  تاوعص  دوجو  كلذ نع الضف  

كمت ةيلآ بايغ إ ةموظنملا ع راا قيقدتلا ررقت راشأ(1)
ّ

.الع ةقداصملاو تايطعملا نم تثتلا نم ن
..ءاضقلا مامأ عازن لحم ام دوقع2019،3وم  إلوعفملا ةراس تامزل دوقع4نب نم(2)

 .ةيفاقثلا تاجوتنملل جورتو لاصتا جمانرو تامولعم ماظن زاجنإب ةقلعتملاو2004ةنس لالخ ةزجنملا ةساردلا الا تضرع(3)
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لا دوقع ةعات ُم قوع  امب ةلاولا اصم فلتخم نب قيس ّتلا
ّ
  ىدل دوقعلا  ةفا رفوتت ال ذإ    غوس 

لملا ةراد إلا
ّ
نود  .د.أ  4,5  ةميقب  غوس ميلاعم  صالختسا  تلوت  ةلاولا ّنأ  كلذ نع ّرجنا دقو  .ةرتوفلاب ةف 

.ةرتوفلاب ة ّينعملا ةراد إلا ىدل دوقعلا رفوت مدعل ارظن ضرغلا تاوفرادصإ

IV-  ةعاتملا لامعأ ةبسانمب الع فوقولا مت لا صئاقنلا

كمت
ّ

   صئاقن  ةدع  ع فوقولا نم ةعاتملا  ةّمم ذيفنت ةبسانمب تابساا ةمكحم  تن

  ضع  عضولا رودتو   ةعاتملا   ّلحم ررقتلاب  ھتراثإ  قبس  ام  كرادت مدع نع مجان اضع  تالالخ و

ةلوج-2014(  وألا  ةيباقرلا ةّمملل ةقحال ةف لالخ أرط رخآلا ضعبلاو  ثالا  فّرصتلا بناوج

لع دقو .)2020
ّ

  لاجم   ودلا نواعتلا  تايقافتا  راطإ  املا فرصتلا ةعاتمب  صئاقنلا هذ زربأ  تق

لعتملا تايلاشإلا ديدع دوجوو   يرثألا ثالا
ّ
  فحاتملا  فّرصتلاو  ديعسوب يديس جاطرق هنمب ةق 

  فارشإلا  ةطلس ةعاتمو  ةلاولا ىدل ةدمتعملا ليخادملا  فرصتلا ةموظنمو  تاطوطا  ةنايصو

لعتملاعراشملل
ّ
لابةق 

ّ
 . يرثألا ثا 

  ثالا لاجم   ودلا نواعتلا  تايقافتا  راطإ  املا فرصتلا  ةعاتم-1

 يرثألا

فوتت ال
ّ
لومتلا مو تايقافتالا راطإ  ةزجنملا عراشملا ةفل صوصخب تايطعم دعملاب ر 

بناا ةعاتم نود تايقافتالا ماربإ  ع دعملا رود رصتقي ذإ ةينجألا ت اا لبق نم هدصر ّمت يذلا

كمت الو .ةيقافت إلل ةيلاملا تايطعملا فوت ع ةينجالا ةا مازلإ نودو  املا
ّ

  طبض نم ة ّيعضولا هذ ن

كمت ال امك  .ةدح ع  عورشم ل ةفل صوصخب تانايب ةدعاق فوت نمو عراشملا ةفل
ّ

  مييقت نم ن 

كأتلا نمو تايقافتالا
ّ

غ ال    ةيملعلا  اوحب ءارجإل تايقافتإلا هذل ةينجألا تاا لالغتسا مدع نم د

كمي ال امب
ّ

تايقافتإلا تافلم نم  ةن ّيع  صحف لالخ نم ن ّبت  امك  .(1)طولا ثالا ءارثو نمثت نم ن

   ةّيأ  اّمضت  نود جراا نم تاجت  لاخدإل  اصخر تن ّمضت ا ّأ ةينجأ فارطأ عم دعملا لبق نم ةمملا

خب تايطعم تا ّفلملا عيمج ن ّمضتت مل و.تاجتلا هذ لآم صوصخب تايطعم
ُ

  ةانتقملا تاج ّتلا صوص 

نأ   ددّصلا اذ  ركذُ و  .اقالطإ  بناا اذ دعملا  عات ُي الو  تايقافتإلا راطإ  
ّ
  تاجتلا   ّنأ نّبت ھ 

قرم غ   تايقافتالا ىدحإ  راطإ   ةانتقملا
ّ
  ّمت  تاجت  داقتفا  إ ةفاضإلاب  درج فدب ةل ّم غو  ةم 

.اراطإاؤانتقا

  نواعّتلا تايقافتا ماربا ةبسانمب الع لّصحتي لا دراوملا ةعاتم  ع صرا إ دعملا دو

  اذيفنتل ةصّصا غلابملا دص رو  ةيقافتا لل ةدوصرملا لومتلا غلابم طبض  لالخ نم كلذو وّدلا

   2022  ةنس دودح إ ّدتمتو  2010  يرفيف  2  خراتب ةمملا )FYPCE  ( يابسالا ةينوبلاو ةيقينفلا تاساردلا زكرمو دعملا نب ةمملا ودلا نواعتلا ةيقافتا  (1)

  .كلذب الاط دعملا نأ  نّبي ملو  ةفشكملا راثآلا نمثتو ميمب قلعتملا امالا ذّفنت مل
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  دراوملا  فرصتلا نسح و لومتلا ةيلمع ةيفافش نمضي امب  (2)دعملا بسا يديلا  باسا نمض

  إ   دي امك  .ةيقافتالا نمض ةدّدا فادألا قيقحتل ةيفا غلابم دصر نم دكأتلا و الع لصحتملا

كمت تايلآ عضو
ّ

 .الع ظافاوتايقافتالاراطإ  ةانتقملاتاجتلا ف ّرصتلا نسح نم ن 

لعتملا تا ّيلاشإلا-2
ّ
 ديعسوب يديس جاطرق هنمب ةق 

لا  ثادحإ  2011يام  18   خرؤملا  562  ددع رمألا تقمب  ّمت
ّ

  الع صوصنملا  ة ّينطولا  ةن 

  يديس جاطرقل  يموقلا يرثألا هنملاب قلعتملاو  2011  سرام  10   خرؤملا  2011  ةنسل  11  ددع موسرملاب

  ھعاط ماحا نمضي امب  )..(  هنملل ةعاتلا قطانملا  ةراقعلا تايعضولا ةوسب" افيلت متو  .ديعسوب

تا ھج ّتي لا  لامعتس الا  دعاوق ثيح نم كلذو ،يرامعملاو راتلاو يرثألا
ّ
  ةروذملا قطانملا لخاد اعاب 

ل امك "قطانملا هذ ارشابم نكمي  لا  ةطشألاو ات بجاولا ةطشألا ةعيبطو
ّ
ةوس"ب تف 

لعتملا تايعضولا
ّ
نّب دقو  .ةئشانلا تافالا ضفو  روذملا"هنملل ةعاتلا قطانملا  غلا قوقحب ةق 

 .صئاقنلا ديدع دوجوةنلا لامعأ ع عالطالا

  ام   ادمتع  طباوضو  ياعم  ةنل ثدا رمألاو  11  ددع موسرملا نّمضتي مل  ،كلذ نم

لعتي
ّ

  جاطرق  يرثألا  عقوملل ديدحت لاثم عضو و  هنملل ةعاتلا قطانملا  ةراقعلا تايعضولا ةوسب  ق

  لظت و  .ةئشانلا تافالا ضفو غلا قوقحب ةقلعتملا تايعضولا ءاشإل ديدج رارق رادصتسا ةمث نمو

ةيمازلإ  ىدمو  الامعتسا لّوا  تايلآلا  ثيح نم ةاو غ  ةينعملا  ةراقعلا  تايعضولا  ةوس  اتلاب

وت  إ  عضولا اذ  ىّدأ  دقو  .ةنلا هذ لامعأ  جئاتن
ّ

2014  ةنس       ھتعفر يذلا  ررقتلا نمضت  ةنلا 

لعتت تايطعم  ةموا ةسائر إ
ّ

  دامتعاب غلا ةدئافل ةرثألا ةراقعلا تايعضولا ضع  "ةوس"ب ق

  .تاضوعتلا  مقوقح نم ميكمت ع صيصن ّتلا عم  ضر إلا عطق ءانتقا صوصخب  (1)"اياونلا" رايعم

لا هذ  نماضم ليعفت  2020  ةيلوج رش ةياغ إ متي  ملو
ّ
  ضئارع دورو لالخ نم كلذ زو  .تاوس 

نع بتلا عفر نابإ اؤانتقا ّمت(  عالا لحم مساقملا باأ نم  2019-2012  ةفلا لالخ ةرازولا ع

.ءانبلا صخر ا رفوتت تالاح3ام ةلاح23صختو)ه نملا

فوتي  الو
ّ

 ةوس  ىدم  مييقتو ةعاتم  ديفي ام  دعملا ىوتسم ع الو  ةرازولا ىوتسم ع  ر

ءا زجألا  زواجت  300  دصر مت نلو  .ةروذملا ةقطنملا نع بتلا عفر رثإ تزرب لا ةراقعلا تايلاشإلا

نس لالخ تردص مد تارارق  107  ةلمج نم طقف مد رارق  59  ذيفنت   ّمت دقف  اع بتلا عفر لا

نأ امك .2018و  2017
ّ

ثم ُم نب تعمج لمع ةسلج دقع ّمت نلو ھ
ّ
  20   جاطرق ة ّيدلب نعو دعملا  نع نل 

وت(2)
ّ

 .دعملا بساحم باس ةينجألا تاالبق نم ال ةصصا تالومتلا لوحتو2017و2013نس لالخ تايقافتا ماربإ  نتسانم   دعملا 
  مت لا تاراقعلا نم ميكمت ىدم صوصخب ةنلا تاحقمو غلا قوقحب ةقلعتملا ةراقعلا تايعضولا نمضتي لودج  2014ةنس دعملا ررقتلاب درو(1)

.ضوع ع لوصا وا راقعلاب كلمتلا نم تالاا ضع عيتمتل ةينلا نسح رايعم ةنلا تدمتعا دقو .جاطرق عقوم نع بتلا عفر ةف لالخ اكالتما
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  فارط ألا هذ عم قيس ّتلا دزمل وعدم دعملا ّنإف ،جاطرق يرثألا عقوملا ة ّيعضو لوح  2019  ناوج

.ة ّراقع تا ّيعضو نم قلع ام ةوسو مدلا تارارق ديفنت قس ثاثحتسال

ذلا ةفلاس تايلاشإلاو تالالخإلا ةلم ُج ءازو
ّ

ال امب ال ّوطم ا ّينمز ا ّح تقرغتسا لاو رك 

كأتو بساني
ّ

  وسويلا تماق )...ةيكلم لقن تايلمع ،صخر ع لوصح ،تاءانب ديش( تالاا ضع د

لعتملا ا ّم ُم ةلصاوم راطإ  ،2019-2011ةفلا لالخ
ّ
  رادصإب ،جاطرق يرثألا عقوملا ة ّيعضو ةعاتمب ةق 

خدتملا اف تبلاط رراقت
ّ

  فيصت التل تايصو ّتلا نم ددع ذيفنب ةلاولاو دعملا ة ّصاخو لاا  نل 

طخم دادعإ امض نمو "Patrimoines en péril  رطخ  عقاوملا ةحئال" نمض عقوملا
ّ

   فرصتلل تاط

لعتملا رارقلا اف امب ةقالعلا تاذ مدلا تارارق قيبطتو تازواجتلا عفرب ةيصوتلا نع الضف  عقوملا
ّ
ق 

ش ةيانب
ُ

.وبمالصب ةطرشلا ةسردم لبق نمجاطرق يراجتلا ءانيملا قوف تد ّي 

تا ،تايصوتلا هذ ذيفنت  مّدقتلا ىدم  رظنلا  رثإ عو
ّ
 ة ّولوألا دنسأ دعملا    ّنأ  

  ضع ذيفنت ةعاتم نع الضف جاطرق اقثلا عقوملا ءاشإ رارق نيحتو ءايحإلاو ةياما لاثم دادعإل

ن دق ةروذملا   يراجتلا ءانيملا قوف ةدّيشملا ةيانبلا  مد رارق ّنأب ملعلا عم مدلا تارارق
ُ
  ّدح إ ايئزج ذ ّف 

  .2020ةيلوج رش

 فحاتملا  فّرصتلا-3

ثمت ،ننثا نعورشم راطإ   جاطرق فحتمب  ضرعلا عاق ةئي ةداعإ ةجمرب  تمت
ّ

 لّوألا ل

  فيظوت ةداعإ ةبسانمب  ةينامورلا لزانملا نمثتو ةئيو   نزاا ةئيو يفحتملا ضرعلا ةعجارمو ةئي

فحتم ةدئافل  الوحت  ّمت و ودراب فحتم ةدئافل ةجمم تنا لا  (1)د .م  1,150  ب ةردقملا  ةيلاطي إلا  ةبلا

  سوت" عورشم راطإ   اجمرب تمت  دقف  ،ةيناثلا   ةئيلا  اّمأ  دعملا نم بلطب  2017  مسد  14   جاطرق

  وروأ نويلم  16  ام  تصّصخ وروأ نويلم  45  ةميقب  يورو ألا داحتإلا عم ةكارش عورشم وو  "انتجو

.ارثأ املعم  15ةنايصو ھل ةمخاتملا قط انملاو جاطرق فحتم ةئي إ فدوثالا عاطقل

نأ   غ
ّ

شلا متي مل ھ
ّ

  ضرع عاق ءالخإ لباقملا    ّمت نح   لّوألا عورشملا  لاغشأ ذيفنت  عور 

  4  قلغلا ةّدم زواجتت  ال نأ  ع(2)2018  لرفأ  16    ذنم ةروذملا لاغشألا ناونع راّوزلا مامأ فحتملا قلغأو

  لا عطقلا نزخت ىّدأ ةرثألا  عطقلا نز ةصّصا تاءاضفلاقيض رابتعا و .ريدقت قأ ع رشأ

ّيأ بايغ ءازو .فلّتلل عطقلا نم فانصألا ضع ضرع إ ضرعلا عاق قالغإ  لبق  ةضورعم تنا

 . ودراب فحتمب بشا فقسأ  ميمل ةصّصخم تنا لاو ،سوتل ةحونمملا ةيلاطيالا ضورقلا دئاوف بس ةعجارم لباقم باسح(1)
ءزا  ةبك تاعدصت بس  2001  ةنس فحتملا قلغ مت  ذقو .يفحتم ضرع تاعاق  6  لاا عقاو  ّمضي جاطرق طولا فحتملا نأ إ ةراشإلا ردجت  (2)

  ذنم مومعلل امحتف مت ضرعلل نتعاق ءانتساب اقلغم لظ فحتملا ّنأ الإ دعملا نم قرف لبق نم بملا ميمرت  2003  ةنس لالخ متو فحتملا ةيانبل رشلا

2001ةنس ذنم ةقلغم ضرعلل تاعاق4تلظ كلذو2018إ2003ةنس
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رراقتب اافاومل  2019  ناوج  24  خراتب دعملا ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولا  تلسار   ،زاجنإلا  م ّدقت

قافتالا ّمت نلو ."ىرخأ تارازوو لاي ةدئافل ةبلا صيصخت ةداعإل ايدافت" عورشملا زاجنإ مدقت لوح

نإف ةينامورلا لزانملا نمثتو جاطرق ةبتكم ةئي   ّصخت لاغشأ لومتل ةبلا صيصخت ع
ّ

  إ متي مل ھ

  .زاجنإلا  عفلا عورشلا2020ةيلوج رش ةياغ

نإف  ،ياثلا عو رشملا صوصخو
ّ

  يا رّوصت عضو متي مل  2020  ةيلوج رش دودح و ھ

 .2018ةنس ذنم عورشملا اذل دادعإلا  قالطنالا مغر فحتملا ىوتسم ع زجنس لالاغشألل

تا دقف  ودراب فحتم  إ ةبسلاب اّمأ
ّ

ع  ميدقلا رصقلا ةنايص ىوتسم ع صئاقن دوجو  

عافتراو راطم ألا هايم ب ّرس اع جتن تاعدصتو تاققش ةنياعم تمت ثيح  ةيشا  فقس ألا  ىوتسم

ش ُ ام وو ةوطرلا
ّ
 .ةر ّرضتملا تاءاضفلاب ةدوجوملا عطقلا نم اغو ةرادا ءاسفيسفلا ع ارطخ ل 

فقسألا ميمرتو ودراب فحتم فقس ةئي ةداعإل عورشم ةجمرب  2010  يفناج  ذنم مت  ،راطإلا اذ و

تا مغرو  .  هالعأ ةروذملا  ةيلاطي إلا  ةبلا  نم لومتب  رصقلا تاعاقل ةفرخزملا ةيشا
ّ

  13    دعملا ذاخ

لوت  رارقل  2017  ةيلوج
ّ

ذلا ھتاينامإب ةروذملا فقسألا ميمرت   ھي
ّ

  ةيلاطيإلا ةكرشلا سالفإ  رثا ع ةيتا 

متي مل ھنإف  ةجمملا لاغش ألا ذيفنت لطعو  2014  ةنس  ايفصتو  ةيشا   فقس ألا  ميمرت  ة ّصتا

  ع ةرثأ عطق دوجو  ةنياعم  ةيناديملا تارازلا  ةبسانمب  مت امك  .صوصا اذ  تازاجنإ ةيأ لي

اقثلا ثالا ءايحا عورشم راطا  ةئيلا لاغشأ قالطنا ذنم جاطرق فحتمب ةنزخم  ودراب فحتم  كلم

  .2012ةنسذنملاغش ألا ءانا نم مغرلاب اعاجسا2020ةيلوجةياغإمتي مل2007ةنس

لعتي ام و
ّ

نأ نّبت ،كيتوأب يرثألا فحتملاب ق
ّ

 ةضورعم  تنا ة ّينوب  ُح ةعطق  25  عجس مل ھ

  ةموظنملل يزكرملا ع ّزوملا ةعاقب ةنازخب  ايلاح لازت الو  ب ة ّيلمعل  2011  ةنس  ھض ُّرع رثإ از   ّمت  ھب

وت امك  .فحتملا نمأت مغر  دعملا رقمب   فحاتملا درجب ةقلعتملا
ّ
 ةرثأ عطق  4  ةراعإ   روذملا فحتملا  

نأ  الإ  2014  ةنس ذنم  كرووين فحتمب ضرعم  سوت ةكراشم راطإ
ّ
كمتي مل ھ 

ّ
ةعطقلا عاجسا نم ن

هذ  عاجسا تاءارجإ لاتسا إ ةمكا وعدتو  .2020  ةيلوج  ةياغ  إ"عانقلاب"  ةقلعتملا ةرثألا

.ةرثألا عطقلل قولا ريدصتلا ةعاتم ع صراو ةعطقلا

 تاطوطا  ةنايص-4

  ھب ةضورعملا  تاطوطا نم ددع دوجو  ناوقلاب مئادلا غ ضرعلا ءاضف  ةراز ءانثأ  ن ّبت

ت لا وسويلا ياعمو قباطتي ال ام وو  2009  ةنس ذنم
ُ
  6  زواجتت ال ةفب طوطا ضرع ةف د ّدح 

ةجاو رقتفت  امك  .طوطا ةلاح رودت التل  ةرورضلا ةنايصلا  لامعأ  ءارجإ ارثإ ع بجي رشأ

كرم  ا ّأ ثيح ةمالسلا تاموقم طسأل تاطوطا ضرع
ّ

شلا ة ّعشأل  ضرعم  نام  ةز 
ّ

نع الضف سم 

نم ةجاولا ّولخ  تابساا ةمكحم تياع نلو  .فييك ّتلاو ةوط ّرلا ةزجأ نم ضرعلا ءاضف ولخ
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نأ رابتعاب ضرعلل تاطوطخم
ّ
نأ ن ّبت  ثيح اظفح فورظ ءوس ع  تفقو دقف ا   ّمت دق ھ 

ّ
   ُّمتي ھ 

ةرارا تاجرد  نمأت  ثيح نم تاطوطا ظفح طورش ھيف رفوتت ال بتكمب لفقب ةنازخ  لامعتسا

 .ضراوقلاو تارشا نم ةياما لئاسو وةمئالملا ةوطرلاو

ل  امك
ُ

تا ثيح عايّضلاو فلّتلا نم ايامحو تاطوطا ظفح ةعاتم   صقن دوجو ظحو
ّ

ف وق ولا ّمتي ملو القن   ّمت    تسملا  طار   فحتمب  اقباس ةضورعم تنا  تاطوطخم  دوجو  لاثملا ليس ع

ن  يذلا ناملاو اددع صوصخب تثم ىطعم   ّيأ ع
ُ
  ةنايصل طولا خملل َّتا و  الآم و  ھيلإ تلق 

قرب تاطوطاو قوقرلا ميمرتو
ّ
  تايطعم بايغ  تاطوطخملل  لمالا درا ةيلمع  ھمايق   ةبسانمب  ةدا 

وتو  اقباس ةروذملا  تاطوطا صوصخب
ّ

  ةنس ذنم  ةديدع  تابسانم   دعملل ةزكرملا اصملا  راعشإ 

كمتيل  تاطوطا نم ھنيكمتب  الاط و  2018
ّ

ا ّأو امّيس ال ميملاو ةنايصلا و درا  تايلمع زاجنإ نم  ن

لظ دق
ّ

ةدم ثيح نم لاا اذ  الع فراعتملا ياعملا فلاخي امب ةنّزخم وأ ةضورعم ةلوط تاونسل ت

2020  ةيلوج رش دودح إ صوصا اذ  تادجتسم ةيأ لي متي ملو  .ظفا فورظو ضرعلا

.

ّمت  ،  تاطوطا هذ لآم حيضوت  بلط ع ءانو  ،ضرغلا   ةعاتملا تايلمع ذيفنت ءانثأو

  2020  ةيلوج  13  خراتب ديعسلا رصق نزاخم ع فرشملا نم ةاضم ُم ةقيثوب  تابساا ةمكحم ةافاوم

ثمتت  تاطوطا هذ ّنأ  ادافم
ّ

ذنم ارغونتألا ثالل ة ّينطولا نزااب ةن ّزخ ُم و اطوطخم  25   ل

لاو مالتس إلا تثت لا  قئاثولاب اقافرإ نود كلذو  2009  متس  30
ّ
  .ةروذملا نزاا رتافدب لي 

ذاخت و  اظفح فورظ ةنياعمو ادوجو  تابثإ   يرحتلا دزم و  ةلاسملا   هذ  ةعاتم إ دعملا  د ُو

ةلئاط تحت عقت دق لاعفأ ع كلذ ءاوطن إلاعايض توبث لاح تايلوؤسملا ليمحتو ةبسانملا تاءارجإلا

  .يازا نوناقلا

 ةلاولا ليخادم  فرصتلا  ةموظنم-5

ل
ُ
لع  تالالخالا نم ديدعلا  دوجو ظحو 

ّ
   لمتش  لا ةلاولا  ليخادم  فرص ّتلا  ةموظنمب  تق 

كم ُي ال امب  ةموظنملا معتسم تاباسح  ف ّرصتلاب صاخ روحم بايغ   نّبت  ثيح   رواحم  6  ع
ّ

  نم  ن

  نم  2015  ةنس لالخ ةسوس فحتمب ةقلعتم د  225  ةميقب  ركاذت ءاغلإ ّمت كلذ نم  ،تايلوؤسملا ديدحت

لم  غ نلمعتسم لبق
ّ

كمت ال  امك  .ليدعتلا روحمب  نف
ّ

  تادعملا ءارك روحمب قلعتي اميف ةموظنملا ن 

تاوف   جاردإب  حمس ال و  ة ّيلآ ةفصب ءاركلا ميلاعم  ة ّونسلا  ةدا ّزلا ةميق باسحا نم تاءاضفلاو

تاءاضفلا تامئاق  ع ا ّيلآ لوصا لالخ نم غوسلا ميلاع م صالختسا لاجآ ةعاتم و  حرطلا

الاو
ّ

لح  لا ت 
ّ

  تاوف رادصا إ ةيعضولا هذ فت نأ نكمو .اارك ميلاعم صالختسا لاجآ ت

  ةج نم ميلاعملا صالختسا لاجآ زواجتو  ،ةج نم ءاركلا ميلاعم نيحت نع وسلا ةلاح  ةطولغم

.ىرخأ
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طع  ع ف وقولا ّمت  امك
ّ
كمتلا مدعو  ةرتوفلا ل 

ّ
   لخادتو ركاذ ّتلا نوزخم ةبقار ُم نم ن

ليخادملل  ا  ةن ّمضملا ليخادملا ةقباطم مدعو نفلتخم نفحتم نب  ام  ةجرختسملا ركاذتلا  لسلس

لعتملا تايطعملا براضت و ةرركتم ركاذت رادصإو  ةلاولا باسحب ةعدوملا
ّ
  ى ّدأ  اّمم  ركاذتلا تاعيبمب ةق 

مدعو  اّودي تاعيبملا ليل ءولا   مامأ ةصاخ ليخادملل يقيقا غلبملا ديدحت ةينامإ  مدع إ

كمت ة ّيلآ بايغ  فأ و .تالالخالا ةكل ارظن ةمئاد ةفصب ةموظنملا دامتعا
ّ

  ة نم ت ّثتلا نم ن

.تاعيبملاماقرأ  ةرّم غءاطخأ دوجوإعقاوملاب ضاّبقلا نع ةرداصلا تايطعملا

  2014  ةنس ناونع ةموظنملا نم ةجرختسملا  ةينوكلالا ركاذتلاةميق نب قرافلا غلب  ،كلذ نم

  نكمي  يذلا و  دوقفملا غلبملا  ريتل  ءارجإ  يأ  ةلاولا  ذخّتت مل و  د  .أ  33,640  هردق ام  ا ّودي ةعابملا ركاذتلا و

لوت    نم مغرلاب  تازواجت  يفخي  نأ
ّ

قح   2015روتكأ  13    خراتب ةيمومعلا ةباينلا إ ةياش ميدقت   ا

  ةنس ناونع ضرغلا   تاوف رادصو ركاذت عيب  اماق امّأ  جاطرق فحتمل دقفت ةراز رثإ ع تث  ننوع

قوتلاب رارق ذاختا ّمتي مل و  .ءافرل اميلس نود2015
ّ
الإركاذتلا عيب روحملالغتسا نع ف 

ّ
  توأ15  

وتي  الو .2017
ّ
لملا ضا ّبقلا   

ّ
  لوادج  ةب ركاذتلا لوصأب ةلاولا ةافا وم عقاوملاب  ركاذتلا عيب نف

دقفتلا تاراز ءانتساب  ركاذتلل يوديلا عيبلا ةيلمع ع ةعاتملا بايغ إ ش ام وو ةيمويلا ليخادملا

 .اميظنت ّمتي لا

ثأ   ،رخآ ديعص عو
ّ

ة ع  ةموظنملل  ة ّيفيظولا تالالخ الا  حالصإل  د ّوزملا تالخدت  رتاوت  ر

تا و  .ا  ةنمضملا  تامولعملا
ّ

كمي رثأ كرت نود ايغو  ةموظنملاب  ةن ّزا تايطعملا إ  جولولا  ةينامإ  
ّ

ن

نأب صوصا اذ  ةلاولا تدافأو  .(1)يغ ّتلا ردصم  قيقدتلا نم
ّ

 تايطعملا إ جولولا نكميال  "  ھ

وتي  ة ّيمالعالا  صتخم   ءانتساب  ةموظنملا معتسم فرط  نم تانايبلا ةدعاق
ّ

  يأ نود للا  ةنياعم 

  نأ ع  ةديدج تاموظنم ءانتقال طورش تاسا ّرك عضو  ع ةلاولالمع و  ."تانايبلا ةدعاق ع يغ

قؤم لمعلا ةلصاوم   ّمتت
ّ

  ام مامأو  .تا ّيلاشالا زواجتل  ةمملا ةنايصلا دوقع ديدجتو ة ّيلاا ةموظنملاب   ات

  ماعلا لاملاب بعال ّتلاو  تايطعملا روزت لالخ نم يوكلالا لّيحتلا  ةينامإ  نم  ةموظنملا لامعتسا ھحرطي

ت
ُ
 .ةيمومعلا لاومألاع اظافح ةديدج ةموظنم عضو عارس إلاو ةباق ّرلا تا ّيلمع فيثكت إ ةلاولاد 

فا  نم ةاضم ُم غ  مالتس إلا  رضاحم ّنأن ّبت  ،يالاو قولا مالتس إلا تاءارجا   ت ّثتلاو
ّ
ة 

لا ءاضعأ
ّ

   ا  تاظ ّفحت لي ّمتي مل  و .ننّيعم غ ءاضعأل تاءاضمإ  تن ّمضت امك ضرغلل ةثدا  نا 

  تدافأو  .دّوزملل يا ّلا نام ّضلا عاجرإ  ّمت  يالا مالتس إلل ةقحاللا راا قيقد ّتلا   جئاتب درو امل  افالخ

نأب صوصا اذ   ةلاولا
ّ

لا مت  "ھ
ّ

  كلذو ةنايصلا دقع ءاضم و يالا مالتس إلا إ   يرارطض إلا  ءو 

."لالغتسالا ةرادإ  لمعلارارمتساةرورضل

.2019يام1 ھب ةلاولا ةافاوم تمت يذلاةموظنمللراا قيقدتلا ررقتل اقفو(1)
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 يرثألا ثالاب  ةقلعتملا  عراشملل فارشإلا ةطلس ةعاتم-6

تا
ّ
لع  عراشم   ةدع  لوح تايطعم ةّيأ بايغ  ةرازولا ىوتسم ع  

ّ
  يرثألا ثاّ لا ةيامحب  تق

لعتي اميف دعملا  اميس ال  افارشإل نعضاا نلخدتملا دّدع مغر ھلالغتساو
ّ

  ةلاولاو  ة ّيملعلا بناواب  ق

  تبلط    ثيح  "انتجو سوت"ّ ايسلا اقثلا يالا عورشملا كلذ نم ركذ ُو  . ةيذيفن ّتلا بناول  ةبسلاب

  ھتقالطنا مييقتو ھيف رظّنلا ّسيل  ة ّزكرملا اصملا  نم  عورشملا اذ لوح  تايطع ُم  تابساا ةمكحم

،فحاتملا نم ددع ةئيو عقاوملا نم ددع ةنايص صوصخب  ةمكا  اعفر نأو قبس تاظحالمب ةقالع 

نأ الإ
ّ

ةصاخ ةيقافتالا ءاضمإ خرات عو عورشملا ع عالطالا اتلاب ّنسي ملو كلذ نم  ايكمت متي مل ھ

  2019  ةنس ةياو  2018  ةنس نب تحوارت خراتلا اذ لوح ةراضت ُم تايطعم قئاثولا ديدع  تدرو ھنأو

جاطرقب يرثألا عقوملا ةئي عورشم لوح "زجو ُم ضرع"فوت  ع راصتقالا  2020  ةيلوج  20  خراتب  مت و

  ةعاتم وتي  لي بايغ إ  كلذ ىزعو  .  2019  مسد  اماربإ مت دق ةيقافتالا ّنأ إ ةراشإ نمضت

ل نوع ع رمألا رصتقاو نلخدتملا فلتخم نب قيستلاو عورشملا اذ
ّ

قباسلا رزولا لبق نم ف

فلملا اذ ةعاتمب
ّ

  .ھب ةّينعملا فارطألا دّدعو ةدوصرملا غلابملا ة ّيمأمغر 

  ةدحو  نوت  اف امب    عورشملا اذ ذيفنت نسح بابسأ فوت نود ةيعضولا هذ تلاح دقو

وتت
ّ
.ةجمملا ةنايصلاو ةئيلا تايلمع نمض ةجردنملا تاروصتلا عضول لمع قرف نوتوھيف ف ّرصتلا  

  اقفو هذيفنت نس ُح  نامضو عورشملا اذ يسل بسانملا يرادإلا راطإلا فوت نود عضولا اذ لاح امك

لوت دقو  .اعاتمو لاغشألا ذيفنتو تاقفصلاو تاءارشلاب ةقالع  وتلا عرشلا تايضتقمل
ّ

ةرازولا  ت

رسلاو عورشملا س ع  فارشإلاب افيلت ّمت  2020  توأ  ةدايق ةن ثادحإ  ةعاتملا  ةّمم  ةبسانمب

.هذيفنت نس ُح ع

ل  امك
ُ
ك ھبش بايغ ظحو 

ّ
لعتي ام  ةرازولل  

ّ
ذنم  روذملا  اقثلا ثالا ءايحإ عورشم ةرادإب ق 

  ء وس نطاوم  إ تضّرع  دق تابساا ةرئاد   ّنأ نم مغ ّرلاب  2012  دودح و  2001  ةنس ھقالطنا

ةرازولا ّلوتت مل يرثألا ثالا  فرصتلا معدل ةيما ّرلا عراشملا ديدع رارغ عو  ھنأش   فرص ّتلا

.ةل ّملا تازاجنالا مييقت عاطقلا اذ نع لوؤسملا افصب

  يرثألا ثالا  ف ّرصتلا نس ُح  ثالل ةماعلا ةراد إلا رود ليعفت قس فع ُض  ن ّبت امك

ثيح نم ة ّصاخ ة ّييتلا صوصنلا تقمب اد ُع ةطونملا ماملاب مايقلل معدلل اجاحو ھتيامحو

خدتملا فلتخم نب قيس ّتلا  نمأت
ّ

ايلآ ليعفتو ثالا عاطق  نل 
ّ
  تارو ّصت عضوو ةياما ت 

.ضرغلا  تايجيتاساو

*
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*                             * 

   ف ّرصتلاب قلعتملا ھئز ُج  تابساا ةرئادل نورشعلاو نماثلا يونسلا ررقتلا نكي مل

أ يرثألا ثالا
ُ
ثم ُي لا تابسانملا   و 

ّ
لوت سكعلا عو لب ا ّيباقر اعوضوم ثالا عاطق اف ل

ّ
ةرئاد  ت 

  لايلا فّرصتب ةرشابم ةقالع   انيح ة ّيباقّرلا تا ّمملا نم  ديدعلا زاجنإ تاننامثلا ذنم  تابساا

  ھيف فّرصتلا م ُضت لمشأ بناوج  يرثألا ثالا عوضوم لوانت متي رخآ انيحو عاطقلا  ةلخدتملا

  ترّركت صئاقنلا  ّنإف  ازاجنإ خراوت  تدعابتو  ة ّيباقرلا  ماملا تدّدع نلو .ھلالغتساو ھئايحو ھتيامحو

  ررقتلا عوضوم ةيناديملا ةعاتملا ةّم ُم لالخ نم ھيلع فوقولا   ّمت ام وو  تلصاوت المج ُم   تازواجتلا و

الذب   ّمت لا دوا فع ُض ر ّسفي ام وو  %20  اكرادت ّمت لا صئاقنلا ةبس زواجتت مل ثيح  اا

.ةعوفرملا صئاقنلا كرادتل وتابساا ةرئاد تايصوتب لمعلل

 ذو
ُ
لا  فرصتلا لايل  ياجيإلا لعافتلا تابساا ةمكحم لّ 

ّ
  لا ة ّمملا هذ عم ثا 

اسألا نوناقلا  ماحأ لظ  ة ّرم ل ّوأل ةمكا اسرامت  ةعاتم  ة ّمم ارابتعاب اصاخ اعاط كت

ظنملا  ديدا
ّ
  ءاليإ ع نلوؤسملا صرح تسمل امك ،درفُم ررقتب اّصخو  ھيلإ ةراشإلا ت ّمت  املثم ال م 

اللا ة ّيمألا ةمكا رراقت
ّ

ت اإف تايصوتلا ذيفنتو ايماضم ةعاتم ثيح نم ةمز 
ُ
كؤ 

ّ
  ةرورض ع د

  إ اضع دوع لاو ةقلاعلا تا ّيلاشإلا   ّلح إ  ّسلاو  ةل ّملا  صئاقنلا  التل دوا ةفعاضم

.دوق ُع

فا  راطإلا اذ   تابساا  ةمكحم  وعدت و
ّ
  هاجتا  دا  نم دزملا  لذبل  ةّينعملا فارطألا ة 

  تارارقو ةياما تارارق عراشم مداقت و  تا ّفلملا مكارت بّنجت و  ودلا نواع ّتلا  تايقافتا   ف ّرصتلا نسح

لا
ّ

ليعفت و  ةقالعلا تاذ ة ّينوناقلا صوصنلا رادصتسا  لي ّتلا  ع لمعلاو  ثالل ة ّينطولا  ةن 

ت امك  .ايماضم
ُ
  امب اميمرت دع  ةيخراتلا  ملاعملا لالغتسا لوح او ر ّوصت عضو  كف ّتلاب و 

فيظوتب وي  يذلاو ايامحوعقاوملاو ملاعملا ميمل ةيقدنبلا قاثيم نم  5  لصفلا تايضتقمو مءالتي

تاحاسملاو  تاراقعلاو ملاعملا ةيامح سيل و  .ةعوما م فادأ  الالغتساو ةيخراتلا ملاعملا

تملا راثآلل دح عضوو  يرثألا ةلودلا كلم نمض ةوضنملا
ّ
عيمج ليعفتو اقباس ةلصاا تاانالا نع ةب 

ةلطعملا لاغشألا قس ثاثحتسا ع لمعلل ناوعدم ةرازولاو دعملا ّنإف ،ةنكمملا ةينوناقلا ةياما تايلآ

 .ةعتملا وأ

كؤتو
ّ

ةقالعلا تاذ تاقفصلا و دراوملا  فرصتلا  ديشرت ةرورض  ع  كلذك  ةمكا د

  ةلاولاو دعملا نم ّل ىوتسم ع  تل ّ ُ تازواجتو تان نم ھتياع امل ھلالغتساو ثالا ةيامحب

  امك .الالغتسا نسحو  تاموظنملا كرتو تاءارشلا ضع زاجنو عراشملا نم ديدعلا ذيفنت ةبسانمب

درج نم  ةياقولاو ةياما تايلآ عيمج ليعفتو عاطقلل مظنملا يوناقلا راطإلا نيحتب عارسإلا  إ وعدت
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  ماملا عطاقت يدافتل فارطألا فلتخم نب قيستلا معد و فارشإلا ليعفت و  هغو ميمرتو ةنايصو

 .تالخدتلا ةيجاودزاو
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 ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو در
  ثارتلل ينطولا   دهعملا عم قيسنتلاب
 ةيفاقثلا ةيم نتلاو   ثارتلا ءايحإ ةلاكوو

  ةيامحب قلعتملا هئزج يف تابساحملا ةرئادل  28  يونسلا ريرقتلا ةعباتم راطإ يف ةلجسملا تاظحالملل اعبت
  مهأو ثارتلا عاطق عضو ةسارد ىلع ةدم ذنم ةبكنم ةيفاقثلا نوؤشلا ةرازو نأ مكتدافإب فرشتأ  ،يرثألا ثارتلا
  يلكيهلا ىوتسملا ىلع تانهو صئاقن نم يلاحلا تقولا يف هدهشي  ام لظ يف ةدكأتملاو ةساسحلا تافلملاو عيضاوملا
 .يعيرشتلاو يميظنتلاو

يتلا تالالخإلا زواجتل عضولل قيقد صيخشت ىلع ءانبو ،عاطقلا اههجاوي يتلا تايلاكشإلا هذه ءازإو
  يفو ،ثارتلا ةلجم يفو ،هتاسسؤم ةلكيه يف رظنلا ةداعإ مزاللا نم تاب هجو نسحأ ىلع هفئاظول هئادآ نود لوحت
.فحاتملاو ةيخيراتلا ملاعملاو ةيرثألا عقاوملل ةيامحلاو نيمأتلا ماظن

  تايولوألا يف رظنلا ىلع ثارتلا عاطق يف ءاربخ ةكراشمبو ةينعملا لكايهلاو تارادإلا عم قافتإلا مت دقو
  :  ةيلاتلا

  يخيراتلا و يرثألا ثارتلا ةيامح ةلجم حيقنتو ةعجارمل ةينطو ريكفت ةنجل ثادحإ-1
     ةيديلقتلا نونفلاو

ىلإ ةباجتسإلا ىلع ةرداق ريغ ةيديلقتلا نونفلاو يخيراتلاو يرثألا ثارتلا ةيامح ةلجم نأ ايملع نيبت
  ةيلودلا تايقافتإلا مهأ عم مءالتت ال يهو ،1994  ةنس تردص ةلا نأ كلذ ،ءايحإلاو ةيامحلا تابلطتم
  ةفاضإ يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلاو هايملاب رومغملا ثارتلا ةيامح ةيقافتا رارغ ىلع خيراتلا اذه دعب اهيلع قداصملا
  ةيرثألا عطقلا عيب راجتو ةيمحملا تاراقعلا يف لخدتلاو ثحبلا نيدايم صخت يتلا ىرخألا تاحيقنتلا ضعب ىلإ
  ءايحإلاو ةنايصلاو ةيامحلا ةلثمأب ةقلعتملا تاءارجإلا طيسبتو فحاتملا ميظنتو ذاقنإلا تايرفحو ةيئاقولا تايرفحلاو
  ةيلحملا تاعامجلاو صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا ىلإ ةفاضإ ةيديلقتلا تاعوماو ةيخيراتلا ندملاو ةيفاقثلا عقاوملل

  .يندملا عمتاو
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  تارازولا ةكراشمب لاا يف نيصتخمو نوناقلاو ثارتلا يف ءاربخ مضت ةينطو ةنجل تنوكت ضرغللو
  ميدقتو طبض ىلإ ةوعدم يهو،ةريزولا فارشإب  2020  توأ  17  موي ةيديهمتلا اهتاسلج  تقلطناو .ةلخدتملا
 .عورشملا زاجنا ةمانزر

   تانايبلا ةدعاق ديحوتو ةيفاقثلا تاكلتمملاو ثارتلا درجل ةينطو ةنجل ثادحإ  -2

  اذه رّفوت   ن إو .درج ماظن ىلإ رقتفت فحاتملاو عقاوملاو ملاعملا فلتخمب ةيثارتلا تالوقنملا نأ انظحال
  لماعتملا ةموظنملا ريوطت ةرورض انظحال امك ،ايلود اهيلع فراعتملا درجلا تاموقمو ريياعم ىلإ عضخي ال هنإف ماظنلا
  كلذ يف امب ةيثارتلا تالوقنملا نم ربكأ ددع مضتل ثارتلل ينطولا دهعملاب ايلاح ةرفوتملاVIRGILE  ايلاح اهيلع
 .ةيفاقثلا تاكلتمملا درجل ةينطو ةباوب زاجنا لاا اذه يف حرتقملاو تاطوطخملا

  ةيفاقثلا تاكلتمملا ةنايصو درجل ينطو عورشم قالطنا نع اهل غالب يف ةرازولا تنلعأ دقو اذه
 .ةينعم لكايهو ءاربخ نم صاصتخإلا لهأ ةكراشمب ةصاخلاو ةيمومعلا

،ةلخدتملا لكايهلاو ةيمالعإلاو ثارتلا لاجم يف نيصتخمو ءاربخ مضت ةينطو ةنجل تنوكت ضرغللو
  زاجنإ ةعباتمب ثارتلل ينطولا دهعملا فيلكت متو ةريزولا فارشإ تحت  2020  توأ  14  موي اهلاغشأ تقلطناو
  .كلذ يف ةمانزر ميدقتب  مزتلا يذلاو ،عورشملا

  ةيرثألا عقاوملاو ةيخيراتلا ملاعملاو فحاتملا ةمالسو نيمأتل يجيتارتسا زكرم ثادحإ-3
Cultu-room  

  نم تزربأو ،عقاوملاو ملاعملاو فحاتملل ةيلاحلا يتاذلا نيمأتلا ةيعضو ميقي ريرقت دادعإب انحلاصم تماق
  ةيلاطيإلا ةبرجتلا نم اسابتقا ايلود ةعبتم ةيجذومن ريياعمب ةنراقم يتاذلا نيمأتلل ةيلاحلا ةيعضولا تانه هلالخ
  ةيرثألاو ةيخيراتلا عقاوملاو ملاعملاو فحاتملا ةمالسو نيمأتل يجيتارتسا زكرم ثادحإ حرتقملاو ،ةيزيلقنإلاو ةيسنرفلاو
  اهعيزوتو ةيرورضلا تادعملا ءانتقا يف ةيفاقثلا ةيمنتلاو ثارتلا ءايحإ ةلاكو تعرش دقو .ةفاقثلا ةنيدمب كلذو
  .ةيزكرملا ةدحولا زيكرتل ادادعتسا ةيرثألا عقاوملا مهأبو فحاتملاب اهبيكرتو
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  تحت وأ ةلودلا كلم ىلإ ةعجارلا ةيثارتلا تالوقنملا يمحي ي رازو رارق رادصإ-4
  اهفرصت

  نع اهجئاتن تزرفأ ةيثارتلا تالوقنملاب قلعتي رارق رادصإ يف ريكفتلاو ثحبلل لمع تاسلج تدقع
  ةيامحب قلعتي  2020  توأ  21  يف خرؤم ةيسنوتلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب ةيفاقثلا نوؤشلا ةريزو نم رارق رودص
  .ةلودلا كلم ىلإ ةعجارلا ةلوقنملا ةيفاقثلا تاكلتمملا

  تاذ ةيثارتلا تالوقنملا درج ىلع رظنلاب اهيلا ةعجارلا لكايهلا عيمج عم ةرازولا لمعت   ، راطإلا سفن يفو
ةمئاقلا" نمض اهجاردا عقيس يتلاو ينلعلا دازملاب عيبلاو ريدصتلا ةرهاظ نم اهتيامح ىلع لمعلاو ىوصقلا ةيمهألا
 ."ءارمحلا

  دهعملا عم قيسنتلاب كلذو ىلوألا نع ةيمهأ لقت ال ىرخأ تافلم دادعإ ىلع كلذك ةرازولا لمعتو اذه
  زكرم ثادحإو ،فحاتملا نوناق رادصإك ةلخدتملا لكايهلاو ةيفاقثلا ةيمنتلاو ثارتلا ءايحإ ةلاكوو ثارتلل ينطولا
  ليعفت ديزمو ةيفحتملا تاعوما مهأ ضرعب ةصاخلاو ةي مومعلا فحاتملا عيزوت ليلدو ،يداملا ريغ ثارتلل ينطو
.اهريغو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا
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ةيحالفلا تاجوتنملا عزوت كلاسم ليأت جمانرب

ةموظنم  ةيساسأ ةقلح) عزوتلا  كلاسم  ي ام (  ةيحالفلا تاجوتنملا  عزوت  كلاسم لثمت

ةلخدتملا فارطألا  اصمةاعارم عم تاجوتنملا هذ قطانملا  ةفا دوزت  نامض إ فد و  الفلا عاطقلا

  1994ةنسل  86  ددع نوناقلا ماحأل اقبط كلاسملا هذ لمشو .كلسملل ةيئارشلا ةردقلا ع ظافاو

قاوسأو جاتنإلا قاوسأ يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاجوتنم عزوت كلاسمب قلعتملا  1994  ةيلوج  23   خرؤملا

  فييكتلاو فيصتلا تادحو إ ةفاضإ ةراقلا غ عيبلا طاقن كلذ  امب ليصفتلاب عزوتلا قاوسأو ةلما

 .ديتلا نزاخم كلذكو

ةدحو ثادحإب )2006-2002(  ةيمنتلل  رشاعلا ططا ذنم عزوتلا كلاسم ليأت راسم قلطناو

لملا ةرازولا بلص فادألا بسح فرصت
ّ

  ددع رمألا تقمب  )ةدحولا ي ام (  2004  ةنس   ةراجتلاب ةف

  ةعاتمو )جمانلا ي ام  ( ليأتلا جمانرب دادع إب افيلت مت  2004  يام  17   خرؤملا  2004  ةنسل  1107

.هذيفنت

 ةقداصملا تمت  ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا عم ةبو ضرق  يقافتا  ةلودلا تمربأ راطإلا اذ و

  نم ل ّوألا طسقلا لومتل  كلذ و  2008  ةيلوج  21 خرؤملا  2008  ةنسل  46  ددع نوناقلا تقمب املع

.ياسسؤملا معدللد.م5,3و ةيساسألا ةيبلل.د.م  48,5ھنم صّصخ)1(د.م52غلبمبجمانلا

 عضو  2018 -2016  ةفلا لالخ ةدحولا  تلوت دقف ، جمانلا  نم ياثلا طسقلا صوصخب  امأ

   نتدعاقلاب ةقلعتملا عراشملا ذيفنت ةلصاومو ةلما قاوسأو جاتن إلا قاوسأ م اعورشم15زاجنإل روصت

  ةقداصملل يرازو سلجم ع ھضرع  2019  ةيلوج وم  إ متي نأ نود ناوغزو ةجاب يالوب  نتراجتلا

.ھيلع

   ا فرصتلا قرطو عزوتلا كلاسمل ةيساسألا ةيبلا  روطت    اساسأ  جمانلا  فادأ لثمتتو

ززعو ةمظنملا غ  ةراجتلاو ياوشعلا باصتنالا ةراظ نم دل  يداصتقالا ا رود  معد  ع ةوالع

  ةيحالفلا تاجوتنملا  لاسسا  ةيكلسم ءاسرو ف يصتلاو  ةدوا نسحتو تالماعملا ةيفافش و ةسفانملا

.كلسملا ةمالسل ةمزاللا ةييبلاوةيلا فورظلا نامضو

  ةيقافتالا ءاضما خراتب فرصلا رعس لدعم ساسأ ع  كلذو )ةب ناونع وروأ نويلم  0,5  و ضرق ناونع وروأ نويلم  28( وروأ نويلم  28,5  لداع ام وو)1(

 .1,8234غلابلا )2008 /29/04(
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فوت ىدم  رظنلل و
ّ

  عزوتلا  كلاسم ليأت جمانرب  نم لّوألا طسقلا ذيفن ب  ةينعملا تاا ق

لوت  ،ليأتلا فادأ قيقحت ىدمو
ّ

  ضرغلا  ةّممب مايقلا  )ةمكا ي ام (  تابساا ةمكحم  ت

لع
ّ

 .2017-2013ةفلا باساسأتق

لملا ةرازولا إ رظنلاب ةعجارلا لايلا ةمملا تلمش دقو
ّ

تارادإلاو ةدحولا ةّصاخو ةراجتلاب ةف

ةّصاخو ةئبلاو ةيلا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولل رظنلاب ةعجارلا لايلا تلمش امك .ةراجتلل ةوا

  بيذلا ةلاو إ ةفاضإلاب )ضورقلا قودنص ي ام (  )1(ةيلا تاعاما ةدعاسمو ضورقلا قودنص

 .)3(تايدلبلا كلذكو )ةلاولا ي اميف()2(يارمعلا ديدجتلاو

ةفاضإ   ةراجتلل ةوج ةرادإ  15و ةيدلب  45  إ  نايتسا ھيجوت  ةمكا  تلوت  ،ةمملا هذ ذيفنتلو

نم نزجنملا  اسملاو  )4(ةينطولا ةصملا تاذ قاوسألا لوح نايتسالاو صيلا جئاتن لالغتسا إ

.ةئبلاوةيلا نوؤشلاو ةحالفلاو ةراجتلاب ةفلملا تارازولا لبق

  ةّيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزجألل ةيلودلا ةمظنملا ياعمب اسانتسا  ةّيباقرلا ةّمملا هذ زاجنإ ّمت دقو

لعتملا ةبسااو
ّ

.ةمكحمللءادألا ع ةباقرلا ليلد و ءادألا ةباقرب ةق

  لاسسا ةيكلسم ءاسرإب ةصاخ ةقلعتملا  ھفادأ  ةفا  ققحي مل جمانلا  ّنأ  إ ةّمملا تصلخو

  يداصتقالا رودلا معدو ةيساسألا ةيبلا صعو ةسفانملاو تالماعملا ةيفافش سركتو ةيحالفلا تاجوتنملا

 فرصتلا قرط نسحتو ةدواو فيصتلا تايضتقملو ةييبلاو ةيلا طورشلل ةباجتسالاو قاوسألل

معدلا و ةيساسألا ةيبلا ليأت   اجم   جمانلا  تانوم  نم  ديدعلا  ذيفنت  متي مل ثيح  ،قاوسألا

قاوسألا  فرصتلل ةيتامولعملا ةموظنملا و اسملاو قاوسألا ليأتل اعورشم  50  ام ركذن  ياسسؤملا

تادامتع الا ّنأو املع  تاساردلاو قاوسألا  افرصت قرط نسحتل تايدلبلا ةدناسمو  نوتلا جمانرو

.جمانلل ةدوصرملا تادامتعالا عومجم نم د.م20دعتت مل ةكلسملا

طخ باسح ع ليأتلا جمانل ةدوصرملا تادامتعالا  فرصتملاو تايدلبلل ئرلا لومملا ھتفصب)1(
ّ

 .ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا نم ةبلاو ضرقلا 
 .ليأتلا جمانب ةجردملا باودلا قاوسأو اسملاو ةلما قاوسأ ليأتب ةقلعتملا لاغشألاو تاساردلا زاجنإ ع ةفرشملا افصب)2(
 .اسملاو قاوسألل ةكلاملا تاا افصب)3(
عيبلا تايلمع ءارجإل ةدعملاو ةئيملاو ةاطغملا ةحاسملالقت ال نأ ع بوناو طسولاو يرغلا لامشلاو رشلا لامشلاو ىكلا سوت تاج نم لب زكرت)4(

,عرم م10000نع
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تاظحالملا زربأ

 ليأتلا جمانرب تانّوكم  -

تاجرخم قفو اسملاو قاوسألل  ةيساسألا ةيبلا ليأتل ةولوألا تاذ عراشملا طبض متي مل

  ارايتخال ياعم عضو مدع إ ةفاضإةجمملا عراشملل ةدودحم تاينام صيصخت نع الضفتاساردلا

  .زاجنإلا عقاومو ةيداصتقالا ىودا

ام وو  اسملا ليأت ناونع د.م  13,5  ھنم د.م  22  زاني مج غلبمب اعورشم  50  زاجنإ  عقي مل و

ثمي
ّ

ءاقترالا إ لصوتلا  نود لاح اّمم  ضرقلا ةيقافتا  بجومب ةدوصرملا  تادامتعإلا نم  بسحف  %38  ل

.ةئبلاو ةمالسلاو ةلا ظفح تايضتقمل ةباجتسالا و اسملاو قاوسألل ةيساسألا ةيبلاب

صّصخ لا  قاوسألا  فرصتلل ةيتامولعم ةموظنم كرت ةدحولا لوتت مل،  كلذ إ ةفاضإلاب

  نسي مل و ياسسؤملا معدلل ةدوصرملا تادامتعالا ةلمج نم  %52يأ تادامتعالا نم د.م  2,3  اوح  ال

  طاش ةعاتمو ةيحالفلا تاجوتنملا لاسسا ةيكلسم ءاسرإ  لاجم   امّيسال جمانلا فادأ قيقحت اتلاب

 .تالماعملا ةيفافش معدو اعزوت كلاسم

ةيداصتقاو ةينف ياعم طبضب  جمانلا نم  ياثلا طسقلل دادعإلا  راطإ  ةمكا  وتو

  ةيساسألا ةيبلا نسحتل ةبجوتسملا تارامثسالا م ديدحتب حمس امب ليأتلاب ةينعملا  كلاسملا رايتخال

   قاوسألا  فرصتلل  ةيتامولعملا  ةموظنملا  كرت  عرسلا  كلذكو  ةيلاو ةييبلا تابلطتملل ةباجتسالاو

.تالماعملا ةيفافش نامضو لاسسالا ةيكلسم ءاسرواطاش ةعاتم ستل

  ليأتلا  تايلمع  جئاتن  -

 لالغلاو رضل ةلما قاوسأ  *

   ةعسب ءافتكالا ةرورضب  1994  ةنس ةزجنملا ةلما قاوسأل يريدملا ططا لوح ةسارد  تصوأ

  جمانلا  نأ الإ ايلاح ةدوجوملا ةينطولا  ةصملا  تاذ ةلما قاوسأ لداع ام يأ  قاوسألا هذل  باطقأ

  يأ د.م  7          ةفلب  ةوج اقوس  14ليأت  لالخ نم  ةوا ةصملا تاذ ةلما قاوسأ ددع سّرك

  ةصملا تاذ قاوسألا  ّنأو املع ضرعلا عيمجت نود لاحام وو  ضرغلل  ةصصا تادامتعإلا نم  43%

  تاذ ةلما قاوسأ طاشل ما ما نم  %  20  ىوس بطقتس ال اقوس  74  اددع غلابلا ةوا

 .ةينطولا ةصملا



330

فالتإ  تاجوتنملا ظف  نزاخم ع ةينطو ةصم تاذ ةلمج قاوسأ  6رفوت مدع  ماسو

 .2018-2014ةفلا لالخد.م221اوحب ةمكااردق ةيلمج ةميقبتاجوتنملا نم تايمك

 ةلما قاوسأب ةرتوفلا  تايلمع  بلغأ  ّمتت،1998  توأ  17   خرؤملا ةراجتلا رزو رارقل افالخ و

ھنأش نم  ام   وو ةلغتسملا نزولا تالآ نم  %33  ةينوكلالا نزولا تالآ ةبس زواجتت مل ثيح ةودي ةفصب

.نجتنملا اصمنمّسم و نلخدتملا نب تافالخثودح  ماسو  تالماعملا ةيفافش نم دحينأ

ديدع تفرع ثيح بلطلاو ضرعلا ةدعاقل امئاد  ليصفتلا  راعسأ  عضخت  ال ، ىرخأ ةيحان نم و

ماحا مدعل ةجين كلذو ةلماب عيبلا راعسأ ضافخناو جوتنملا رفوت مغر  ا راعسأ  اعافترا  تاجوتنملا

لملا رزولا رارقب  ةطوبضملا حرلا شماول ليصفتلا راجت
ّ

  1988  يفناج  18                      خّرؤملا ةراجتلاب ف

راعسأللةبسلاب كلذو%84و%21نب2016ةنس لالخ ليصفتلا ىوتسم  شماولا لدعم حوارت دقف

  يوناقلا شمالا لدعم ازواجتم   ىوصقلا راعسألل ةبسلاب  %33و  %20  نو ةلما قاوسأب ةلوادتملا

 .%20اوحب طوبضملا

ةنراقم ةلما قاوسأب رمت مل لا لالغلاو رضا تايمك ةبس تروطت،رخآ ديعص ع و

تايدلبلا ليخادم  صقن  ماس  ا ّمم  2018 -2014  ةفلا لالخ%  55  إ %  37نم طولا كالسالاب

  د.م140  اوحب   ةمكا ھت ردق ةرشابم ةفصب ةلما قاوسأل الالغتسا   ةروص  طولا ديعصلا ع

  ةردقلا ةيمنت قودنصل ةعجارلا  ميلاعملا نم د.م  93,2  اوحب صقن  إ ةفاضإ  2018-2014  ةفلا لالخ

.)ةيمنتلا قودنص ي ام (  الفلا عاطقلا  ةيسفانتلا

ططا  رظنلا ةداعإ إةيلا نوؤشلاو ةحالفلاو ةراجتلاب ةفلملا تارازولا ةمكاوعدتو

   كرت نعتي امك .ةيداصتقالا افيظول قاوسألا هذ ةيدأت نسح  ماس امب  ةلما قاوسأل يريدملا

  ةيتامولعملا تاموظنملا كرت ميمع لالخ نم ةينطولا ةصملا تاذ ةلما قاوسأ ع ليأتلا دوج

  ضرعلا تايلآ فارحنا بابسأ ةسارد  قمعتلا يرورضلا نم  تاب امك .ةينوكلالا نزولا لئاسوو  ةرتوفلل

 .نابإلا  ةعجانلا لخدتلا تايلآ عضوو قاوسألا فلتخمب بلطلاو

اسملاو باودلا قاوسأ  *

طورش  ساركو خاد ماظنو يريدم ططخم رادصإ باودلا قاوسأ ليأت جمانرب نمض متي مل

  داو نلخدتملا رص  كلذو ةينملا تاقاطبلاو لوخدلا تاقاطب دامتعاو قاوسألا هذ ميظنتل ذومن

عافترا  ةبس تحوارت ثيح راعسألا  مكحتلا ع دعاس ال نأ ةيعضولا هذ نأش  نمو.ءالخدلا نم

.%56و%39  نب2018-2013ةفلا لالخ مولا راعسأ



331

ددع غلب ثيح يريدملا ططا  اطبض لا  فادألا  اسملا ليأت جمانرب ققحي مل و

  ططا بسح اؤاقبإ بجوتسملا اسملا  ددع   ّنأ نح   2019  وم    اسم  158  ةطشانلا اسملا

.اسم51دودح يريدملا

ةقط نم لب نيديدج نسم ثادحو ساقبدجاوتم  سم ىوسليأت متيمل لباقملا و

  جمانلا  نم لوألا طسقلا  راطإ  اليأت ةجمرب مت سم  12  ةلمج نم  د.م  3  دودح  ةيلمج ةفلب رزوتو

 .د.م16,8اوحبةريدقت ةفلب

عقوملاب  ةقلعتملا ةيلاو ةينفلا ياعملل بيجتس لا اسملا ددع   دعتي مل  ،رخآ ديعص ع و

   ةطشانلا اسملا عومجم  نم  %11 زواجتت ال   ةبسب يأاسم19  تاجتلاو قفارملاو ةيساسألا ةيبلاو

  مدع مغر اسم  157  تاجتنم جورت لصاوتو.لالغتسالل ةلباق اسم ع رفوتت ال تايالو  9  نأ  نع  الضف

  دراوملاو ةحالفلا رزو رارق نم  17  لصفلاب درو امل  افالخ كلذو ةرطيبلا ةيلا ةقداصملا ع الوصح

.2006يام  26 خرؤملا)1(ةيئاملا

ثيح ياوشعلا حبذلا ةراظ راشناو الع نباصقلا لابقإ مدع  اسملا ةلاح  يدرت ماسو

  رطاا نع الضفو .نط.أ234  اوح  2017 -2014  ةفلا لالخ اسملاب رمت مل لا تايمكلا تغلب

د.م  23  اوحب اصالختسا نم تايدلبلا نكمتت مل لا  ميلاعملا ةمكا  تردق،ةراظلا هذل ةيلا

  ميلاعملا نم د.م12  اوحب صقنإ ةفاضإ اسملل رشابملا لالغتسالا ةروص 2017-2014ةفلا لالخ

  .ةيمنتلاقودنصل ةعجارلا

 راطإلا  عضو ع لمعلاب ةئبلاو ةيلا نوؤشلاو ةراجتلاب ةفلملا تارازولا ةمكا  وتو

 راعسألا  مكحتلاو تالماعملا ةيفافش سركت  ماس امب باودلا قاوسأل مظنملا يتلاو يوناقلا

   اءانب  ةبجوتسملا ةييبلاو ةيلا تايضتقملا رابتعالا نع ذخأت اسملل ةيجيتاسإ دادعإ إ وعدتو

.ةيعوضوم ياعم ع

I-ليأتلا جمانرب تانّوكم

 الإ ةقداصملا دانسو ةيناويا تاجتنملا فييكتو لوحتو جاتنإ تاسسؤمل ةرطيبلاةيلا ةبقارملا قرط طبضب قلعتم)1(
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ذح و ةولوألا تاذ عراشملا طبضبليأتلاجمانرب ذيفنت ةيلباقب ةقلعتملاةساردلاتصوأ
ّ

   نم تر 

  7            خراتب دقعنملا يرازولا سلا ّنأ الإ نلخدتملا ددعو رثألا ةيدود تارامثسالا ةئزجت رطاخم

كأ فادسا وةيساسألا ةيبلاليأتلةدودحم تاينامب ةيئزج تارامثسا زاجنإ ع قداص2007يام

   ل ّومت د.م  53,1                غلبمب ةجمملا عراشملل ةريدقتلا ةفللا طبض  ّمتو  .تايدلبلا نم نكمم ددع

  143  هددع امل ةيساسألا ةيبلا ليأت نم لّوألا طسقلا ذيفنتل  ضرقلا ةيقافتا باسح ع د.م  48,5  دودح

 .ةيدلب120إ رظنلاباعجاراعورشم

ديدمتلا متيل  2013  ةنس وم  ضرقلا ةيقافتاب ةجردملا تادامتعالا كالسا  لاجآ  تطبضو

ةجين ةيسوتلا تاطلسلا نم بلطب  2016  ناوج وم إ  ةيساسألا ةيبلا عراشم لومتل  ةبسلاب)1(اف

الإ  .2012و2011  نس لالخ ةصاخ  دالبلا  ادش  لا ثادحألل
ّ
  ىوس  كالسا إ  لصوتت مل  ةدحولا   ّنأ   

م  ّدعتي ملو   ةصصا تادامتع الا  نم  %38  زواجتت مل ةبسب يأ ةيساسألا ةيبلا ليأت ناونع د.م  19

.%27ةبسب يأ د.م4,4ةلمج نم د.م  1,183)2(ياسّسؤملا معدلل ةصّصا تادامتعالا كالسا

 ةيساسألا ةيبلا  ليأت  -أ

 جمم عورشم143  ةلمج  نم  ةيدلب  80  ةدئافل اعورشم  93  ىوس زاجنا إ ةدحولا لصوتت مل

  عقاوم  ديدحت و عراشملل ةيداصتقالا ىودا ياعم عضو مدعو تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولا ةسارد  بايغل

.ةجمملا عراشملل ةدودحم تاينام صيصخت إ ةفاضإازاجنإ

 تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولاو  لومتلا  -1

 ايل ةموعدملا تايدلبلا  عراشم لومت ع  ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا عم  ضرقلا ةيقافتا ت ّصن

نأ الإ  افل نم%82  دودح 
ّ
طخ  لالغتسا  ّمتي  مل  ھ 

ّ
 د.م4,2  غلبمب عراشملا هذ لومتل   روذملا ضرقلا  

  ةفصب  تايدلبلل  ھتالومت  ضورقلا قودنص  دانسإ ع)3(ضارقإلا ةداعإ ةيقافتا  نمض  صيصنتلا ةجين

لا ھنع جتنامم ضورق لش  ةرصح
ّ

  رّدقي غلبمبةلودلاةينامباسح ععراشملا هذ لومت إ ءو

.د.م5اوحب

  .2013مسد13خراتب مم قم تقمب كلذو)1(
.تاسارد زاجنإ ،ةراجتلا ةرازو لاي معد ،تاراطإلا نوت ،قاوسألاب فّرصتلا قرط نسحتو ةيمالعإ اةموظنملا كرت)2(
  2009ةيلوج7خراتب ىرخأ ةج نم ةيلا تاعاما ةدعاسمو ضورقلا قودنصو ةراجتلا ةرازو و ةج نم ةيلاملا ةرازو نب ضارقالا ةداعإ ةيقافتا  )3(

 .قودنصلا إ ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا دامتعا طخ ضارقإ ةداع إل كلذو
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تادامتعالا فيظوت  2013  ةنس لالخ ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا تحقا ،ىرخأ ةيحان نمو

ةمدقتم ةلحرم  ةديدج عراشم وأ زاجنإلا  روط  عراشم ليأتل ةزجنملا غ عراشملا ناونع ةجردملا

  ةحقم  د.م  15  ةميقب  )1(ةديدج ةوج عراشم  9 نأش  تاسارد زاجنإ مدع   ّنأ غ  تاساردلا ىوتسم ع

نم الومت ضفرھنع ّرجنا2013ةيلوج2خراتب يرازو سلجم فرط نم الع قداصم و ةدحولا لبق نم

 .ةيمنتللةيسرفلا ةلاولا لبق

لصوتتمل ثيحرابتعالا نعتايدلبللةبعصلاةيلاملا ةيعضولاذخأ متيمل ،رخآ ديعص ع و

طاب مالالا  إ  ةيدلب  28
ّ

عراشملا نم  %40  اوح لثمي ام  يأ  اعورشم  31  زاجنال  ةجمملا ةيلومتلا ة

  3,5  ةميقب ةيدلب  16  ةدئافل ةيئانتسا تادعاسم رارقإ   إ  ىدأ  ام وو ضرقلا باسح ع ةلومملا ةزجنملا

.ةلودلا ةينام باسح عد.م

  2006  نب ةدتمملا ةفلا لالخ  ةنزاوتملا غ  ةيلاملا ةيعضولا  تماس دقف  ،كلذ نع الضفو

زاجنإ  مدع   سوتو ةبطو ةرانملا ةلبو ةوعو ةودنجو ةيدملاو سارعلا ّمأ  تايدلبل  2010و

 .د.م  2,4ةفلب ةجمملا اعراشم

   ذخأت  ةيلومت ةطخ عضو إ جمانلل ياثلا طسقلل دادعإلا راطإ  ةدحولا ةمكا  وعدتو

  زاجنإب حمس امب  ةيفحت حنم دانسإ ةينامإ ةساردو  تايدلبلل  ةيلاملا  ةيعضولاو عورشم ّل ةفل رابتعإلا

.ف ورظلا لضفأ ةجمملا عراشملا

 رايتخالا ياعم  -2

 ساسألاب ةلثمتملا  و  عراشملا رايتخال ةيداصتقاو ةينف  ةيعوضوم ياعم  ةدحولا  طبضت مل

50زاجنإ مدع ھنع بترت ام ووةمزاللاتادامتعالاوةيداصتقالا ىوداوراقعلا  ةيكلموارغاعقوملا

  .اسملا ليأت ناونع د.م  13,5ھنم د.م  22زان مج غلبمب اعورشم

طخ ءانا خرات  2016  ناوج وم إ متي مل،  راطإلا اذ و
ّ

دحّوملا سملا ثادحإ ضرقلا 

  ططخمو عورشملل ةيتاسسؤملا  ةبيكلا لامكتسا مدعل  )1(تايدلب  7  مضي يراش عورشم راطإ  سقافصب

 ةينارمع ةقطنمب راقعلا دوجو رابتعاب  عقوملا  ةسارد ةداعإب  ةبلاطملا إ)2(ةينعملا تايدلبلا عفد امم ھلومت

  عماجمو دزوب يديسو ةودنجو نرصقلا نم لب ةزكرم قاوسأ ثادحو لبانب ةلمج قوسو بابلا زاجمب ةلمج قوسو ةجابب ةراجتلا ةدعاقلا ثادحإ)1(

.رزوتو بقب ةلمج قوسو جاتنإ قوس مضت
.ةدمرقو ةنيطو تزلا ةيقاسو رئادلا ةيقاسو نعلاو ةيحيشلاو سقافص)1(
.سقافصب ةيصوصا ةباينلا سئر إ2012يرفيف2خراتب امج بوتكم لالخ نم)2(
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ةفل تزرفأ2006  ةنس ةزجنملا ةساردلا نأو ةّصاخ ةيلومتلا ةطاو ةيداصتقالا ىودا ديدحت ةداعو

.د.م10,3زواجتت ال عورشملا اذل ةدوصرملا غلابملا نأ نح  د.م14دودح  ةريدقت

بس قانرمو ةيديلاو ةناشوفب ةيدلبلا اسملا ليأت نع   لودعلا ّمت  ،ىرخأ ةيحان نمو

   ةيديلا لسم صوصخب صلا فرصلاو طتلل ةكبش بايغ ع ةوالع ةينكس قطانمب  ادجاوت

  يغ ةرورضب  )3(نتسانم  ةلاولا تصوأ يذلا لبانب يدلبلا سملل ةبسلاب نأشلا كلذكو .قانرم و

 .طوقسلل ةليآ ةيان وةينارمع ةقطنمبهدجاوتلثولت ردصم هرابتعاب ھعقوم

  نم لب باودلا قاوسأو ةيدملاو ةعمصلا نم لب ةلما قاوسأ  ةئي نع لودعلا  ّمت  امك

.ةينكس قطانمبادجاوتلةودنجو ةديدا ةطامطم

لبق نم زجنملا صيلا نأ مغر بابلا زاجمب ةلما قوس ليأت ةجمرب   ّمت   ،قايسلا سفن و

  هدجاوتل ارظن  اعقوم يغ بجوتس لا قاوسألا نمض قوسلا اذ  جردأ  2006  ةنس لالخ ةلاولا

كمي ال ام وو ةدرجم يداو فافضب تاناضيف ةقطنمب
ّ

 .ةمئاد ةفصب ھلالغتسا نم ن

لملا تارازولا نب كشملا رارقلا  ت مغرو،كلذ نع الضفو
ّ

ةحالفلاو ةيلخادلاو ةراجتلاب ةف

  وأ ثادحإ ةينطولا ةصملا تاذ ةلما قاوسأ ةيامح  طيحم طبضب قلعتملاو  2005  يام  9   خرؤملا

لملا ةرازولا تقفاو دقف ،)4(ةجابب ةلما قوس ةيامح طيحم لخاد قوس ّيأ عقوم لوحت وأ عيسوت
ّ

  ةف

ةقفاوم نود قوسلا عقوم يغ ع2013  مفون  7  خراتب بابلا زاجم ةيدلبل اوتكم  لالخ نم ةراجتلاب

لملا نترازولا
ّ

ياذلا لومتلا ةيطغتل د.أ  414  غلبمب ةيئانتسا ةدعاسم رارقإ   عم  ةحالفلاو ةيلخادلاب   نتف

نأ إ ةراشإلا ردجتو  .ةيفاضإلا ةفللاو
ّ

  تارازولا نب كشملا رارقلا بايغ   عورشملا  اذ  ذيفنت نسي مل  ھ

 .ةجابب ةلما قوس ةيامح طيحم لخاد قوسلا اذلوحتل ةروذملا

فوت  مدع ى ّدأو
ّ

  جورملاب ليصفتلاب عيب قاوسأ ثادحإ  ةلاحتسا  إ تاراقعلا  ةيكلم ع  تايدلبلا  ر

.ليأتلا جمانب عراشملا هذ جاردإ نم مغرلاب كلذوةصفقب باودلا قوس ورش راودو ةركسو

ةفصب  عورشم ّلل ةصّصا  تارامثسالا م  ضيفختلا نع بترت ،ىرخأ ةيحان نمو

  6 و  اسم ثالث  ليأت ءاغلإ د.م53,1  اوح إ ليأتلاب ةينعملا كلاسملا صي دنع د.م  64نم ةيفازج

 ال  تدصر لا  رطامو داور نم لب ةيدلبلا اسملا ليأت نع لودعلا   ّمت  كلذ نم  .ليصفتلاب عيب قاوسأ

 .2009ةنس لالخ ةدحولل ھجوملا بوتكملاو2006ةنس زجنملا صيلا)3(
 .ةنايلسو فالاو ةودنجو ةجاب تايالو ةجابب ةلما قوس ةيامح طيحم لمش)4(
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  985  اعابت ااندأ تغلب  اأش   ةيلاملا  ضورع لا   ّنأ نح   د.أ  500و د.أ  560  دودح  اوتلا ع تادامتعإ

  لوح ةلاولاو ةدحولا عم قافتا  إ الصوت  مدعل  اسم  ليأت نع ترب ةيدلب تلخت امك .د.م1,1و د.أ

  نأ نح  د.أ  710  دودح  نا    ةدوصرملا تادامتعالا غلبم نأ رابتعاب لخدتلا جمانب تاولوألا  ديدحت

.%60ھتس غلب قرافب يأ د.م1,135اوحبردق ةيلوألا ةساردلابسحتارامثسالا م

رارغ ع  تادامتعالا ةيافك مدعل ليصفتلاب عيب قاوسأ6  ليأت ذيفنت لأ،  راطإلا سفن و

50نب تحوارت تادامتعا ال تدصر لانابعش راد وةوعو ةشفوو سنخب ةيدلبلا قاوس ألاليأت

  دودح إ لاثملا ليس ع لصت تادامتعا فوت بجوتس قاوسألا هذ ليأت نأ نح   د.أ  100و د.أ

.)2(سنخب ليصفتلاب عيبلا قوس صوصخب د.أ400و ةوع يدلبلا قوسلاب قلعتي اميف)1(د.أ750

   )3(جمانلا راطإ  ليأتلاب ةينعملا قاوسألل ةيداصتقالا ىودا تاسارد دامتعا مدع ماسو

 تلخت  ثيح  صحفلاو ناوغزب ةلما  وس رارغ ع ةجمملا  عراشملا ضع ذيفنت نع تايدلبلا خت 

  برقل  كلذو  ةيداصتقالا ىودا مادعال  2013 و2009  نس  اعابت نعورشملا نيذ  نع  ناملا  يدلب

  .نتيدملا  تايجاح  يطغ نأ جمملا نم لاو  طسولا لبجب  ةراجتلا ةدعاقلا  عورشم عقوم  نم قاوسألا هذ

 .2006ةنس ذنملغتسم غلافنألا مامحب ةلما قوسليأت عورشم  ءاغلإل ةبسلاب نأشلا كلذكو

ةصم تاذ  ةلمج قوس ثادحإل ةرورضلا تادامتعالا ةجمرب   مدع لاح ،رخآ ديعص عو

3,7             اوحب  ةيلمج ةفل لباقم)1(د.م  1,8  دودح  غلبم ةجمرب مت  ثيح هزاجنإ   نود  ةجابب ديدج  ةينطو

نأو املع  د.م
ّ

  باسح ع عورشملل  ةيلما ةفللا لومتب ةيدلبلا بلط ع ةدحولا ةقفاوم  نم  مغرلاب ھ

الإ  ةدمتعملا ةيلومتلا ةطا راطإ  ضرقلا طخ
ّ
بجوتسملا ياذلا لومتلا  غلبم فوت ع  اردق  مدع   ّنأ   

 .عورشملا ذيفنت نود لاح د.أ320دودح 

نم ةينطولا ةصملا تاذ قاوسألا  تابلطتمل  قوسلا  هذ ةباجتسا مدع  كلذل اعبت  لصاوت  و

  ةلمعتسملا هايملا فرصتل تاونق بايغ نع الضف ةبجوتسملا ةاطغملا ةحاسملا رفوتو ةيداملا ةياما ثيح

.ةييبلاو ةيلا طورشلا ماحاب حمس ال امبلضاوفلا عيمجتل تادعمو اجراخو عيبلا تاءاضف لخاد

 .ةجمدنملا ةيمنتلا جمانب ھجاردإ ّمت امك)1(
.ةيلا تاعامل ةماعلا ةرادالا ةسائرب جمانلا ةدايق ةن رضاحمو ةيدلبلا سلاا تالوادم بسح)2(
  تاسارد زاجنإ مدع ع صيصنتلا ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا عم ةمملا ضرقلا ةيقافتاو2007-2005ةفلا لالخ ةدقعنملا ةرازولا سلاا تقمب مت)3(

 .ةيداصتقا عراشم جمانلاب ةجردملا عراشملا عيمج رابتعاو ىودج
 .ذومنلا طورشلا ساركب ةنمضملا ليأتلا رصانع نمضتابشلا فلتخمب طرلا ةفل جاردإمدع رابتعاب)1(
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ةينف ياعم طبضب  جمانلا  نم ياثلا  طسقلا  دادعإ دنع  تابساا ةمكحم وتو

ةقدلاب ةبجوتسملا تارامثسالا م ديدحت و  ليأتلاب  ةينعملا قاوسألاو اسملا رايتخا دنع ةيداصتقاو

  .ةيلاو ةييبلا تابلطتملل ةباجتسالانامضل و ةيساسألا ةيبلاب ءاقترالل ةمزاللا

  ليأتلل  ياسسؤملا معدلا  -ب

نلخدتملا ةدئافل ةيوتلا  تارودلا  ذيفنتو ةيتامولعملا ةموظنملا كرت  إ  ةدحولا  لّصوتت  مل

زاجن و  قاوسألا  فرصتلا قرط  نسحتل  تايدلبلا ةدناسم  مامتإ مدع ع ةوالع  عزوتلا كلاسمب

  عقي مل  ضرغلل  ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا  لبق نم  د.م  3,5  غلبمب  تادامتعا صيصخت  مغر  تاساردلا

.ام%20ىوس كالسا

  قاوسألا  فرصتلل ةيتامولعملا ةموظنملا    -1

كمت و نلخدتملا ةفا  د ّدحت  قاوسألا  فّرصتلل  ةيتامولعم  ةموظنم  بايغ  
ّ

  ةبقارم  نم ن

رارغ ع  ھلاسسا و  جوتنملاب ةصاا تانايبلا ةفا جاردو  ةرتوفلا ماظن ديحوتو جوراو لوخدلا

  دولل طولا دصرملا  نكّمتي  مل  راعسألا و  ةفلتملا و  ةنزا تايمكلا و  تاعويبلا و  اردصمو ةدراولا تايمكلا

ةقوسملا تايمكلا ةعاتم  عهرودرصتقا ذإعزوتلاكلاسم س ةعاتم نم )دصرملا ي اميف()2(راعسألاو

  حمس ال امب   %  30  دودح  ةيطغ ةبسب يأ ةلمج قوس  82  امجإ نم ةلمج قوس  24  صوصخب راعسألاو

 .ةراتحالا تاسرامملا وأ ةسفانملاب ةقالعلاتاذ تارشؤملاديدحتب

ةوا تارادإلا  نم ةجوملا  2017-2010  ةفلا ب  ةقلعتملا  تايطعملا  لمش مل  ،كلذ نع الضفو

قوسل  ةبسلاب دعتت ملو  قاوسألل  ةيلعفلا لمعلا مايأ ددع نم %60و %11  نب   ىوس  دصرملا  إ  ةراجتلل

    .%88ةعصقلا بب ةلما

   ةموظنملا هذ زاجنإل طورش  ساّرك  2008  ةنس  تّدعأ دق  ةدحولا   ّنأ إ  ،ةراشإلا ردجتو

طيسقت ةرورضب  تصوألاتاقفصللةرازولاةنلاھيلع قداصت مل د.م2ةفلب لماتمعورشم ةغيص

الإ  ةقفصلا
ّ
ةغيصلا سفنب  طورش سارك  دادعإ  2010  ةنس    تداعأ و ةيصوتلا هذ ملت مل  ةدحولا نأ   

.جمانلانم لوألا طسقلا لامكتسا دودح إ ةموظنملاهذزاجنإ نودلاح ام وود.م4ةفل و

عزوت كلاسم س ةعاتم ةياغل راعسألاو دولل طو دصرم ثدحأ":ي ام ع صني يذلاو1994ةنسل86ددع نوناقلا نم18لصفلا تقمب ثدا)2(

"نوناقلا اذ نم2لصفلا افرع امك ةرحبلاو ةيحالفلا تاجوتنملا ةصاخو ةساسا وأ ةيجيتاسالا وأ ةيساسألا تاجتنملا
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لملا ةرازولا  ةمكا   وعد ت  ،راطإلا اذ و
ّ

  امل  ةموظنملا  هذ  كرت    عرسلا  إ  ةراجتلاب ةف

  .ت الماعملا ةيفافش نامضو عزوتلا كلاسم ةعاتمل ةيمأ نم ھيسكت

 قاوسألاب نلخدتملا  نوكت  -2

لج زجنت مل قاوسألاب نلخدتملا نوتل جمانرب ذيفنتل  د.أ  661  اوحب  تادامتعا  صيصخت ّمت

.%5,3تادامتعالا هذ كالسا ةبس دعتت مل ذإ ھتانوم

لملا  ةرازولاب ةبقارملا  ناوعأ  نوت صوصخبف
ّ

  تاودنو ةيسسحت تايقتلم ميظنتو ةراجتلاب ةف

  ضرغلا   ضورعلا  بلط نع نالعإلا ةداعإ  3201  وم إ  ةدحولا   لوتت مل  ،)1(قاوسألاب  نلخدتملا ةدئافل

ضورع بلطب  ةدحولا  مايق  دنع  ضرع يأ ع لوصا مدع رثإ كلذب تاقفصلل ايلعلا ةنلا ةيصوت مغر

.2009ةنس

ةيوت تارود ع  زاجنإلا  رصتقا  دقف  ،ةوا تاراطإلل ھج ّوملا نوتلاب قلعتي اميف ا ّمأ

ةيقب مامتإ نودةيدلبلا قاوسألاب ةييبلاو ةيلا دعاوقلاو فرصتلا قرط اجم  ننوملا نم ةعوم

.اموي  332و  232  نب حوارت يذلا  تاساردلا بتام تاقحتسم صالخ  بكلا خأتلل ةجين كلذو  تارودلا

  نلخدتملاو تارازولا يفظومو  ةيلا تاراط إلا تاردق روطتل ةيمأ نم نوتلا ھلثمي امل ارظنو

ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا  ةمكا  وعدت،)صاوخ تامدخ يدسم ،نم زلتسملا ،عيبلا ءالكو(  قاوسألاب

  ةنرم تاءارجإ دامتعابجمانلانم ياثلاطسقلادادعإ دنعةيلا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا عم قيستلاب

.لاجآلا برقأ  ذيفنتلا نسح نمضت نأ اأش نمةطسمو

 قاوسألا  فرصتلا قرط  -3

  روطت   تايدلبلا ةدنا سمل تاسارد بتكم عم ةقفص ماربإ2011  يام  6  خراتب ةدحولا تلوت

تايدلبلا نب ضرغلا  تاسلج رضاحم ماربو  د.أ  200,816  هردق غلبمب عزوتلا  كلاسم   فرصتلا قرط

  ذيفنت دصق  ةيلا تاعامل ةماعلا ةرادإلا نم رداصلا  )1(نذإلا نع الضف  كلذو  تاساردلا بتكمو ةينعملا

ةفرشملا ةيدلبلا ةصملا ةلي ةداعإ  إ  ططا اذ  يمرو .)2(ةيجذومن تايدلب9  فدس   مع ططخم

  ةجين  صئاقنلا نم ةلمج  لي ّمتيل  ططا ذيفنت لوتت مل ةفدسملا  تايدلبلا نأ الإ .قاوسألا ع

.تامدا يدسم نم250و نمزلتسملا نم300و عيبلا ءالكو نم800و ةراجتلا ةرازوب ةبقارملا اصم ناوعأ نم250مم عفتنم1600)1(
 .2013لرفأ11 ةخرؤملا لمعلا ةسلج رضحم)1(
.ناوقلا-ساق-ترب-دزوب يديس-ةسوس-ةونم-نرصقلا-نندم-ملاسوب)2(
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ةعاتملاو ةبقارملا تاءارجإ وت ال طورش تاسارك دامتعا  اساسأ تلثمت  نمزلتسملا ةعاتم فعض

ع ةظفااو  قوسلا ةنايصب مالالا مدعك  ةيلاملا  غ  ھتادعتب  مزلتسملا تالالخإ نع ةبتملا تاوقعلاو

 .ةيساسألا ةيبلا

عم ةنياعم رضحم ءاضمإ  )3(نايتسالا المش لا  تايدلبلا  نم  %82   لوتت مل  ،راطإلا اذ و

  دنع  ھليمحتو مزلتسملا صقت  ةنياعم نود لاح  امم  قاوسألا لالغتسا  معورش دنع نمزلتسملا

.قاوسألل ةيساسألا ةيبلابقي ررضّيأنعةيلوؤسملل ءاضتقالا

 ن وموقي ال  نيذلا  قاوسألا  نمزلتسملا فرصتب تقلع تالالخإ ع فوقولا ّمت  امك

ليخادملاو ةعابملا تايمكلا  ل نع الضف  ميلاعملا صالختساو عيبلا تالوصو  تاذاذجب  تايدلبلا)4(دمب

  قيبطتب مالالا  ىدمو  قاوسألل يقيقا  طاشلا م ع تايدلبلا فوقو  نود لوحي ام وو  ةلصا

.ةمزللا دانسإدنع ةيعجرم ةميق إ دانسالاةينامإ مدع بناج إ)5(ةينوناقلا ميلاعملا

ةوا ةرادإلا لبق نم زجنملا لبانب ةلما قاوسأ ةيعضو صي فشك  ،ىرخأ ةج نم و

  ددع نوناقلا نم  5  لصفلل افالخ ةكرزاتب ةلما قوس  ءارشلاو  عيبلا  تايلمع  مايقلا مزلتسملا وت ةراجتلل

ددع  ھنع  بترت  امم لبانب ةلما قاوسأ فلتخمب لوخدلا  تاقاطب  دامتعا متي ال امك .1994  ةنسل  86

 .تايدلبلا نم ھيلع رشؤملاةرتوفلاو عيبلا تالوصو شكل نمزلتسملا لامعتسا مدع إ ةفاضإنلخدتملا

كم  ثيح   تالماعملا ةيفافشو ةسفانملا  ئدابمب فالاب ةلما قوس ةمزللا بحاص   ّلخأو
ّ

  ھيخأ  ن

  نجتنملا ةيقب نود)1(ةرصح ةفصب ھتلئاعل ةعاتلا تاعيضلا  تاجتنم جورت  زايتما  نم  2012  ةنس ذنم

نع بترت دقو  . قوسلاب  ةبقارملا اصم لبق نم)2(ةزوا لالغلاو رضا  تايمك    ھضفر نع الضف

  فوزعل ةجين  د.أ380غلبمب جمانلا راطإ  ھليأت مغر قوسلا طاش ىوتسم رودت  ةيعضولا هذ

 .ھبماجوتنم ضرع نع نحالفلا

ةجردملا تاساردلا زاجنإ ةراجتلاب  ةفلملا ةرازولا لاي معد راطإ  متي مل ،ىرخأ ةيحان نمو

 .ةلماقاوسأل يريدملاططانيحتوتاءادألاوميلاعملاماظنبةقلعتملاو ضرقلا ةيقافتاب

  .ةيدلب45ل ھجوملا نايتسالا جئاتن لالخ نم)3(
.ةيدلب45ـل ھجوملا نايتسالا جئاتن لالخ نم)4(
  صوصنلاو  اصالختسا  ةيلا تاعامل صخرملا ميلاعملا ةفرع طبضب قلعتملاو  1998  ةيلوج  13   خرؤملا  1998  ةنسل  1428  ددع رمألاب ةجردملا)5(

.ھل ةممتملاو ةحقنملا

.فالاب ةراجتلل ةوا ةرادإلاو ةيدلبلا لبق نم زجنملا صيلا)1(
.ةيناث ةبسانم  نط7و وأ ةبسانم  اطاطب نط2)2(
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لعتي اميف  جمانلا فادأ قيقحتل و
ّ

تالماعملا ةيفافش نامضو جوتنملا ةيكلسم ديدحتب ق

لملا ةرازولاعنّعتي  ،ةصلختسملا ميلاعملا ميعدتو
ّ

  فرصتلا قرط نسحت تايدلبلاو ةيلا نوؤشلابةف

   ةصاخ مزلتسملا ةبقارمب   ةليفكلا تايلآلا عضوو  اطاش ةعاتم ماح إل  افيظو  روطت  ع قاوسألا 

 .ةيساسألا ةيبلا ع ةظفااو ةنايصلاب ھمالا لاجم

II-ليأتلا جمانرب جئاتن  

  ،عزوتلا كلاسم ليأت   قفوتلا  ىدم مييقتل ةيعونو ةيمك تارشؤمو فادأ  طبض  بايغ 

لوت
ّ

  جمانلل ةماعلا فادألا ع دامتعالاب كلاسملا هذ ع ليأتلا تايلمع رثأ  رظنلا ةمكا  ت

  قاوسألا طاش روطتو ةيساسألا ةيبلا صعو ةييتلاو ةيعرشلا صوصنلا ليعفت  ام ةّصاخ

 .ةمظنملا غ ةراجتلا ةراظنم داو ةصلختسملا ميلاعملاو اسملاو

 ةلما قاوسأ  -أ

 ةيحالفلا تاجوتنملا باطقتسا   ةلما قاوسأل يداصتقالا رودلا ززع إ  جمانلا يمري

.ا فرصتلا قرطو  ةيساسألا ايبب ءاقترالا لالخ نم  تالماعملا  ةيفافشو   قوسلا  داصتقا  موفم  سركتل

مظني روطتم يوناق راطإ إ جاتحت ف بلطلاو ضرعلا ةدعاق إ قاوسألا هذ  تالماعملا  عضخت نلو

 .نلخدتملا فلت ةينملا تابجاولا طبضو اس

 ةلما قاوسأ عزوت  -1

  ثادحإب  ءافتكالا  إ    1994ةنس  لالخ  ةراجتلاب  ةفلملا  ةرازولا ازجنأ لا  )1(ةساردلا  تصلخ

م  عم  ةمئالتمو  دالبلل  ارغا  ميسقتلا  عم  ةبسانتم  ةفصب ةعزوم  ةلمج  قاوسأل  باطقأ  ةعس

  رارق تقمب ةثدا ةينطولاةصملاتاذ قاوسألاعمابرقتقفاوتيام وواكرت قطانمبكالسالا

  قوس  82  غلب  ةلما  قاوسأ ددع   ّنأ غ  .1998  مفون  17   خرؤملا ةحالفلاو  ةراجتلاو ةيلخادلا ءارزو

  تع ام وو  ةوج ةصم تاذ قوس  74و ةينطو ةصم تاذ قاوسأ  8  نب ةعزوم  2018  ةنس  ةيا

ةيعوضوم  ياعم  إ  ادانساو  ةدجاوتملا  قاوسألل  لماش   م  ع  ءانب  ةلما قاوسأل ارغا عزوتلاو ددعلا طبضل  ةلما  قاوسأل   يريدملا  ططا   لوح  )1(

 .ارغا نزاوتلاولقنلاوتاقرطلابةقلعتملاةيساسألاةيبلاوطولاكالسالاولالغلاورضانمطولاجاتنإلاماساسأةلثمتم
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يرعلا  برغملا نادلبب ةنراقم كلذكو ةروذملا ةساردلا بسح ةيداصتقالا تابلطتملاب ةنراقم اعفترم  اددع

  7  نم كأب رئازاو برغملاب ھئارظن زواجتي ناسلا ددع بسح سوتب ةلما قاوسأ ددع نأ ثيح

 .)2(تارم

  ليأتل   د.م  7  اوح صيصخت لالخ نم ةوا ةصملا تاذ   قاوسألا دّدع جمانلا سّركو

ثمي ام يأ قوس14
ّ

وتت نأ نود ةلما قاوسأل ةصصا تادامتعالا نم%43ل
ّ

  ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا 

ثمي ال اطاش م نأ نم مغرلاب ةوا ةصملا تاذ قاوسألل ةيداصتقالا ىودا مييقت
ّ

  %20  ىوس ل

.ةينطولا ةصملا تاذ ةلما قاوسأ طاشل ما ما نم

لوت  ،كلذ نع الضفو
ّ

لب ةوج ةصم تاذ ةلمج قاوسأ  6  ليأت تايلمع مايقلا ةدحولا ت

قاوسأ ةيامح طيحم  نمض  ادجا وت  مغر ةبيقروب لمو ةنايلسو ةودنجو ةلوو فالاو ةنارأ نم

  ىط اعتت ةسّسؤم ةيأ روطت وأ لوحت وأ عيسوت وأ ثادحإ ھلخاد عنمييذلا ةينطولا ةصملا تاذ ةلما

  ددع   رمألا نم  13 لصفلا بسح كلذو قاوسألا هذ لخاد  ةجورملا تاجوتنملل ليصفتلا ةراجت غ ةراجت

 .1998ةنسل1629

  تاذ قاوسأ ةيامح طيحمب ةدجاوتملا  ةوا ةصملا تاذ قاوسألا  ددع  ّنأ ركذلاب ريداو

 .قوس32غلب دقترو ةجاو ساقو ناوقلاو ةعصقلا وننكملا نم لبةينطو ةصم

  مل  ذإ2018-2014  ةفلا لالخ اطاش فعض  ةوا ةصملا تاذ قاوسألا ددع ماسو

  نم %70  تابساا ةمكحم ريدقت بسح ا ةجورملا لالغلاو رضا نم ةونسلا تايمكلا  زواجتت

قوت  ھنع ّرجنا ام وو  )1(قاوسألا هذ افوت بجوتسملا ايندلا تايمكلا
ّ

  ةفصب طاشلا نع   اقوس  20   ف

ل
ّ

  ةفصبىرخأقاوسأ5لاغتشا مدعود.أ385  ھليأتةفل تغلبيذلا ةديملاب ةلما قوسرارغ عةي

 .)2(ةمئاد

قاوسأ  ةيامح طيحم ماحا  ةيلا نوؤشلاو ةحالفلاو ةراجتلاب ةفلملا تارازولا ةمكا  وعدتو

قاوسأ ع ليأتلا دوج كرت و  جمانلا نم ياثلا طسقلا دادعإ دنع ةينطولا ةصملا تاذ ةلما

  لمعلا نع الضف راعسألا  ع طغضلاو  بلطلاو ضرعلا عيمجت  ماس امب ةينطولا ةصملا تاذ ةلما

ش يدافت  ع
ّ

  نمض  ءاج امب دّيقتلا و  لالغلاو رضل ةلما قاوسأ ددع نع ةجتانلا بلطلاو ضرعلا ت

.ةيحالفلا تاجتنملل ةلما قاوسأ حالصإل ةينطو ةطخ رارقإ" لوح2019يفناج22خراتب ةدحولا ةركذم بسح)2(
 .2005يام20 خرؤملا ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا رزوو ةيلا ةيمنتلاو ةيلخادلا رزوو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةراجتلا رزو رارقبالع صوصنملا)1(
  ةوا ةرادإلا نم زجنملا صيلاوةيحالفلا تاجتنملل ةلما قاوسأ حالصإل ةينطو ةطخ رارقإ" لوح2019يفناج22خراتب ةدحولا ةركذم بسح)2(

 .لبانب
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  ىودج ةسارد ءارجإ ةيمازلإ ب)3(  1998  مفون  17   خرؤملا ةحالفلاو ةراجتلاو ةيلخادلا ءارزو رارق

  ططا  رظنلا ةداعو وأ ةلحرم  ام ةطشانلا غ ءاغلإ ع كلذ و  ةلمج قوس ثادحإل ةيداصتقا

 .ةيناث ةلحرم  ةلما قاوسأل يريدملا

 قاوسألل  ةيساسألا ةيبلا  -2

راطإلاب الع صوصنملا ةرورضلا طورشلا فوت إ قاوسألل ةيساسألا ةيبلاب ءاقترالا فد

  جوتنملا ةدوج ع ةظفااو قاوسألل ةيداملا ةياما فوتب ةقلعتملا  كلت  ةصاخ و  يتلاو رشلا

قاوسألا ّلج ّنأ غ  1998  ةتسل  1629  ددع رمألاب ةنّمضملا ةئبلاو ةمالسلاو ةلا ظفح دعاوق ماحاو

فوت بجاولا ةيساسألا ةيبلا تاموقمل بيجتس ال ةينطولا ةصملا تاذ
ّ

 .ار

ةليفكلا تادامتعالا فوت ةرورضب تصوأ لا جمانلا ذيفنت ةيلباق ةسارد تاجر افالخف

ةينامب  ةينطولا ةصملا تاذ قاوسألل  ةيئزج ليأت تايلمع ةجمرب  تمت  ،ةيساسألا ةيبلاب ءاقترالاب

  25  اوحب اليأتل بجوتسملا تارامثسالا م ترّدق ةيلوألا تاساردلا نأ نح   د.م9  تزان ةيلمج

نأ الإ قاوسأ  8  ةلمج نم  )1(ةينطولا ةصملا تاذ ةلمج قاوسأ  7  ليأت جمانلا لمش نلو .د.م
ّ

لّصوتي مل ھ

.هالعأ ةروذملا فادألا قيقحت إ

  ساركب ةولوألا تاذ رصانعلا نمض ھجاردإ مت دقف  ،  قاوسألل ةيداملا ةياما صوصخبف

  تالماعملا اف رصتقت تاءاضف  العجو  ءالخدلا  نم ايام  ةلما قاوسأب قلعتملا ذومنلا طورشلا

الإ ماوس نود انوناق مل   لوا نلخدتملا  ع ةراجتلا
ّ

  تاءاضف جيس لمش مل ليأتلا تايلمع ّنأ 

  تاجوتنملا لوبقل ةسورحمو ةبقارم لخادم صيصخت  و ةينطو ةصم تاذ ةلمج قاوسأ ةسمخ

قوسلاب ءالخدلا ددع إ يّدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .ةينطو ةصم تاذ ةلمل نقوس صوصخب

  ةلما قوس  2018-2013  ةفلا لالخ يونسلا تاقرسلا لّدعم غلب ثيح ةقرسلا  ةراظ يمانت  و

)2(.ننكملاب ةلما قوس ةقرس تاّيلمع رشعو ثالث نب حوارت اميف ةقرس25لاثملا ليس ع ناوقلاب

تاجتو تادعم فوت ةرورض ةلما قاوسأل   يريدملا ططا تقا  ،ىرخأ ةيحان نم و

هايملا فرصتل تاونق كرت نع الضفضرغلل ةئيم تاءاضف صيصختو ةثولملا داوملاو لضاوفلا عيمجتل

  صلاو يبلا بناا رابتعا مت  نلو .ةئبلا ع ةظفااو ةمالسلاو ةلا ظفح نامضل ةلمعتسملا

  يام31   خرؤملا ةحالفلاو ةراجتلاو ةيلخادلا ءارزول كشملا رارقلاب ممتملا و   يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاجوتنمل ةلما قاوسأو جاتنإلا قاوسأ ثادحإب قلعتملا)3(

1999. 
.ةجابب ةلما قوس ادع ام)1(

.ةراجتلل ةوا تارادإلا و تايدلبلل ھجوملا نايتسالا)2(
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طورشلا عيم ةينطولا ةصملا تاذ ةلما  قاوسأ  ةباجتسا مدع نّبت ھنأ الإ جمانلا تاولوأ نم

.ةبجوتسملا

  ةرورضلا تالومتلا فوتب ياثلا طسقلل دادعإلا دنع ةمكا  وت  ،صئاقنلا هذ التل و

كمي امب ةبجوتسملا تارامثسالا زاجنإب حمس لا
ّ

راطإلاب الع صوصنملا ياعملل ةباجتسالا نم ا

ظنملا يتلاو رشلا
ّ

  ظفح  دعاوق ماحاو قاوسألل ةيداملا ةياماب قلعتي اميف ةّصاخ قاوسألل م

.ةئبلا ع ةظفااو ةمالسلاو ةلا

 تالماعملا ةيفافشو   راعسألاو ةسفانملا  -3

كمي امب راعسألاو تالماعملا ةيفافش و ةسفانملا نامض إ جمانلا فد
ّ

لابقإ ززع نم ن

  تايمكلاب قلعتي اميف مقوقح نامض لالخ نم كلذو ماجوتنم ضرعل ةلما قاوسأ ع نجتنملا

  ةيفافش ءاسرإل تامّوقملا ّمأ نم نزولاو ةرتوفلل ةينوناقلا تايضتقملا ماحا تعو .عيبلا  راعسأو ةجورملا

 .ةيداصتقالا ةبقارملاب مايقلل ةمءالملا فورظلا ةحاتوّشغلانم ّدا و ة راجتلا تالماعملا

ةرتوفلا  تايلمع  تلازام)1(1998  توأ  17   خّرؤملا ةراجتلا رزو رارقل  افالخ و،  راطإلا اذ و

  نم  نزو ةلآ  325  ةدمتعملا ةينوكلالا نزولا تالآ   زواجت مدع نع الضف  ةودي ةفصب متت  )2(ةلما قاوسأب

   تاوفلا  نمضت  مدع)3(صوصخب  امّيسال تالالخإلا نم ةلمج  ع فوقولا  إ  ىّدأ ام وو  ةلآ  1000  امجإ

  ام  ايقادصم  صقنلا  إةفاضإ1998توأ17   خرؤملا  رارقلا  نم  5لصفلاب  ةدراولا  تانايبلا  ةفال

لعتي
ّ

قاوسأب ماجوتنم جورت نع نجتنملا فوزع  تالالخإلا هذ تماسو .ةعابملا تايمكلاو راعسألاب ق

  ھنع بترت امم ءاطسولا ددع ع ةوالع ةرتوفلاو نزولا تايلمع صوصخب ةيفافشلا بايغل ارظن ةلما

.ليصفتلا راعسأ عافترا

ضرعلا ةدعاق ليعفتل ةادأ ةلما قاوسأ نوت نأ ع عّرشملا صرح نل و ،ىرخأ ةيحان نمو

مل  راعسألا ديدحت   ّنأ  2014  ةنس لالخ  )4(ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا اّدعأ لا ةساردلا تفشك دقف بلطلاو

  كلذ نم.ةينوناقلا بسللليصفتلا ىوتسم  حرلا شماو زواجت إ ةفاضإ ةدعاقلا هذل امئاد عضخي

نأ
ّ

فوت  مغر  ھ
ّ

  ع حرلا شماو  2016  ةنس لالخ تزواجت دقف ةلماب عيبلا  راعسأ ضافخناو جوتنملا ر

راعسألل  %84و  %21  نب االّدعم تحوارت ثيح%20  اوحب  يوناقلا شمالا لدعمل ليصفتلا ىوتسم

  راعسأ  تدش  ،لاثملا ليس عو  . )5( ىوصقلا راعسألل ةبسلاب  %33و  %20نو ةلما قاوسأب ةلوادتملا

 ةرتوفلل ةينوكلا وأ ةيمالعإ تاّدعم فوت ةرورض عم آ فصن وأ آ نزاوت تاذ وأ ةينوكلا نزولا تالآ نوت نأ ةرورض)1(
ةبيقروب لمو ةسوس مامحو ةعصقلا ب نم لب كلذو ةرتوفلل ةيتامولعم ةموظنم كرت تلوت ةلمج قاوسأ ةثالث ادع ام)2(
 .ةيلا نوؤشلا و ةحالفلا و ةراجتلاب ةفلملا ةارازولا نب2018توأ11خراتب058ددعكشملا روشملاب درو امك)3(
 .لالغلاو رضا نم ةساسا داوملا ضع راعسأو تايمك روطت لوح:2014-06-18–ب.ن  /ر.زطيطختلاو ةجملاو تاساردلا بتكم)4(
 .2016ةنس لالخ ليصفتلا ىوتسم ع حرلا شما روطت صوصخبراعسألاو دولل طولا دصرملا ا ماق لا ةساردلا)5(
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حرلا شماو  اعيفرت  )لصب،لفلف،مطامط ،اطاطب(  ةيساسألا رضا عاونأ نم ددعل ليصفتلاب عيبلا

 ىوصقلا  راعسألاب ةنراقم  %70  إ تلصو  2017-2013  ةفلا لالخ ةعصقلا بب ةدمتعملا راعسألاب ةنراقم

 .ةلوادتملاراعس ألا لدع مل ةبسلاب%100و

ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا ا موقت لا ةباقرلا تايلمع  لملا فعضلا لاح ،رخآ ديعص عو

  ددع عافترا ّلظ  اميس ال ةراتحالا تاسرامملا نم داو راعسألا  مكحتلا دزم نود ديتلا نزاخم ع

.ةيئاوشعلا نزاا

  لما ع حرلا شماوو راعسألا ديدحت ةيفافش لوح تاساردزاجنإ ّمتي مل،لصتم قايس و

  لالغتسالاو راعسألا ليدعتل ةمئالملا تارارقلا ذاختاب حمس ال اّمم ةيحالفلا تاجوتنملل  )6(ةميقلا لسالس

ةفلتخم تارودب ةلثامم تاساردب ةنراقملا براجتلا ضع مايق إ ةراشإلا ردجتو .ةميقلا لسالسل لثمألا

ثؤت لا لماوعلا ديدحتل
ّ

ابقارمو نزاا درجو تاجوتنملا دروتو ضرعلا ةيمسوم رارغ ع راعسألا ع ر

.نكلسملا كولس ليلحت ع تاجتنملا ع بلطلا ةساردو

ثيح ليأتلا جمانب اعافتنا مغر اطاش  افعض ةلمج قاوسأ ةدع  فرع  ، ىرخأ ةيحان نم و

ةيديلقتلا تاعانصلاو ةراجتلا رزو  رارقب الع صوصنملا لالغلاو رضا نم ايندلا تايمكلا بطقتس مل

 .2005يام  20 خرؤملا ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا رزوو ةيلا ةيمنتلاو ةيلخادلا رزوو

ايندلا تايمكلا فوت اف ّمتي مل لا مايألا ددع   زواجت ،ةعصقلا بب ةلما ق وس ءانتساو

  %  50              ةبس  2017-2010  ةفلا لالخ  ةينطولا ةصملا تاذ ةلما قاوسأب لالغلاو رضا نم

   عيف لاو بلطلا عيمجتو قاوسألا ةيدودرم قيقحت نود لوحت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو.لمعلا مايأ نم

.راعسألا ع طغضلا  ماس امب دولا تايمك

قاوسأ فلتخمب ةسفانملا ىوتسم  سايقب مايقلا  ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا اصم   ّلوتت مل  امك

ةبس ليلحتل  )1("نامشدنيف"رشؤم  رارغ ع لاا   ةدمتعملا تارشؤملا ّمأ  ع  دانس الاب  ةلما

 ّنإف  رشؤملا اذ ع  دانسالاو  .راتحالا ةحفام فد   قوسلا  نلخدتملا نزوو ةنام ديدحت يأ   كلا

  ةلما قوسل ةبسلاب  2016  ةنس  هاوتسم غلب ثيح  اقّمعم اليلحت دتس ةسفانملا ةّيعضو

شؤم لباقم1953و  ةطسوتم تع كلا ةجرد نأ يأ  1111دودح  يرظن رشؤم لباقم  1539)2(تربب
ّ

  ر

إ جاتنإلا ةلحرم نم جتنملا لاقتنال ةمزاللا تاطاشلا لسلسو (تامدا ومدقم مف نمب ،ةماعلاو ةصاا تاا نلماعلا ةعومجم-ةميقلا ةلسلس)6(

ةلسلس لومت .ماعطلا ةدئام إ ةعرزملا نم” جتنملا لقنو عيصت  لخدت لا تاطاشلا ةعومجماأ ع افرع نكمي ،ارزلا لاا و .خألا كلسملا

 .2013يام ،ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم،ارزلا عاطقلا  ةميقلا
 .ملاعلا  ةسفانملا تآي لجو سوتب ةسفانملا سلجم لبق نم دمتعم)1(
.بسحف ةجاو ترب ةلما قاوسأ صوصخب تايطعملا هذ رفوت رابتعاب)2(
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  ام وو ةيلاع تع كلا ةجرد نأ يأ2018ةنس ةجابب ةلما قوس صوصخب1250دودح يرظن

  .قوسلاهذع عيب ليكو  ةنميع لدي

تاجتنملاب ةنراقم  2017-2010  ةفلا لالخ اعافترا لالغلاو رضا راعسأ تدش  ،امومعو

شؤم نم ل لّ ثيح  )3( ىرخألا ةيئاذغلا
ّ

ةيئاذغلا داوملل راعسألا رشؤمو كالسالا دنع ماعلا راعسألا ر

رضل كالسالا دنع راعسألا رشؤمل يونسلا روطتلا غلب نح   %5,7و%  4,7  اعابت غلب اونس اروطت

.%8,6و%10,6اعابت لالغلل كالسالا دنع راعسألا رشؤمو

  نم فيثكتلا ةرورض إ ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا ةمكا وعدت  ،راعسألا  مكحتلا فدو

  حمس امب نلخدتملا فلتخم حر شماو باسحاو جاتنإلا ةفل ع فوقولا دصق ةيليلحتلا تاساردلا

هذ ةفا درج   يرورضلا نم تاب ةيئاوشعلا ديتلا نزاخم ةراظ  مقافت لظ و  .راعسألل لثمأ ةبقارمب

.نفلاا عدرو راعسألا ع ارثأ ديدحتو اعاتم دصق  اصوصخب  ةلماش تانايب ةدعاق  ثادحو نزاا

شؤم دامتعاوديدحت   يرورضلا  نم  تاب  ةلا  تاسرامملا  ع فوقولل و
ّ

ةرود ةفصب ةسفانملل مييقت تار 

  امب لالغلاو رضا نم ايندلا تايمكلاب ةلما قاوسأ دّوزت نمضت تايلآ ءاسرو   قاوسألا فلتخم 

 .ةيداصتقالا افيظول قاوسألا هذ ةيدأت نسح  ماس

 ةمظنملا غ ةراجتلاو ةلما قاوسأ طاش  -4

  نلخدتملا فلتخم ةقث ززع ع ةلما قاوسأب ةضورعملا تايمكلا  عيفلا إ جمانلا  فد

الإ قاوسألا هذ نم ةيتأتملا دراوملا ززع نم نكمي امم عزوتلا كلاسمب
ّ

رضا تايمك ةبس رّوطت نبت ّ ھنأ 

 -2014  ةفلا لالخ %  55  إ %  37  نم)1(طولا كالسالاب ةنراقم ةلما قاوسأب جّورت ال لا لالغلاو

مقر ع ميلاعملا  صالختسا ناونع طولا ديعصلا ع)2(تايدلبلا ليخادم  صقنلا رّدقو .0182

  قاوسألرشابملا لالغتسالا ةروص   كلذو  2018-2014  ةفلا لالخ د.م140  اوحب ،عيبلا ءالكو تالماعم

ةيسفانتلا ةردقلا ةيمنت قودنصل ةعجارلا ميلاعملا نم د.م  93,2  اوح إ ةفاضإ تايدلبلا لبق نم ةلما

  .الفلا عاطقلا 

)3(:TunisieRevues de l’OCDE sur l’impact concurrentiel de la législation
 .2018-2017ةفلا لالخ ةمكا ريدقتو2016 -2014ةفلا لالخ ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا رشؤم ع دامتعالاب)1(
  عجارلا مولعملا صوصخب عيبلا ءالكول تالماعملا مقر ع %2ةبسو عيبلا ءالكو تالماعم مقر ع %3دودح  ةيدلبلل ةعجارلاميلاعملا ةبس رابتعاب)2(

لالغلاو رضل ةلوادتملا ةونسلا راعسألا تالدعمو ةلما قاوسأب ةجورملا غ لالغلاو رضل ةونسلا تايمكلا دامتعاو  ةيسفانتلا ةردقلا قودنصل

. ةلما قاوسأب
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  بايغو ةبجوتسملا طورشلل ةلما قاوسأل ةيساسألا ةيبلا ةباجتسا مدع إ ةفاضإلاو

  مدع إ ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا بسح ةلما قاوسأب ةضورعملا تايمكلا عجارت دوع،  تالماعملا ةيفافش

  تاجوتنملا ضرع ةيمازلإل نفلاا  عدرل  ةحرص ةوقع ع عزوتلا كلاسمل مظنملا نوناقلا صيصنت

  ةراظ  كلذل اعبت  تلحفتسا دقو .ةلما قاوسأ وأ جاتنإلا قاوسأب ارصح ةلما ةلحرم  ةيحالفلا

الضف  لالغلاو رضا ابل  اوضوف  اباصتنا دش  )3(ةلما قاوسأ  نم%26  نأ ذإ ياوشعلا باصتنالا

فت نع
ّ

ةّدم زواجتت ثيح )4(تاا فلتخمب ةيعوبسألا قاوسألل ارغاو مزلا دادتمالا ةراظ  

  إ لوحتتل ءاضيب ضارأو عراوشو تاقرط نم ةرواا تاءاضفلا لالغتسا ع ةوالع  نمويلا ااصتنا

ظنملا غ ةراجتلل ةمئاد تاءاضف
ّ

  ةيلخادلا يرازو نب ةكشملا ةبقارملا تايلمع فيثكت دتس ام وو ةم

.ةراجتلاو

  1                        خراتب نثالثلاو ةسماا ھترود  ةراجتلل طولا سلا راشأ  ،لصّتم قايس و

  ددع إ رظنلاب  اوروأب ھب لومعم و امب ةنراقم  ةلما قاوسأب ةفظوملا ميلاعملا عافترا   إ  2015  روتكأ

%17و تربب ةلما قوس  %11  نب ميلاعملا هذ حوات ذإ  قاوسألا هذ فّرصتلا ةموظنمب نلخدتملا

ذافن ةفل    دزي نأ  ھنأش نم ام وو  ةيوروألا   لودلاب %  5  زواجتت ال اميف سقافصب ةلما قوس

الفلا   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .ةمظنملا كلاسملل نحالفلا
ّ

ةحالفلل وتلا داحتالا لالخ نم  اوجوت دق  نح

لملا ةرازولا إ بلطب  2016  ةيلوج  15  خراتب يرحبلا ديصلاو
ّ

  ميلاعملا نم ضيفختلل ةراجتلاب ةف

كمتلل ةبجوتسملا
ّ

 .جاتنإلا ةموميد دّد دق رئاسخ دّبكت نود ةمظنملا كلاسملا دوزت نم ن

ةراجت ةدعاق ثادحإ  ةجمرب  تمت ،ميلاعملا هذ نم ضيفختلا  إ ةيمارلا تادوا  راطإ و

  ةدئافل %2  نب ةعّزوم عيبلاب مئاقلا تالماعم مقر ع%4  دودح   ميلاعم فيظوت  اف متي  طسولا لبجب

جمرب نلو.ةراجتلا  ةدعاقلل ةسملا ةكرشلا ةدئافل %2 ويحالفلا عاطقلا  ةيسفانتلا ةردقلا معد قودنص

نأ الإ  2013وم  عورشملا  اذ  لامكتسا
ّ

زاجنإ مغر  2019  ناوج             وم دودح إ  هذيفنت  ّمتي مل ھ

.د.أ335زان مج غلبمب ضرغلا  تاسارد

  ع ةباقرلا تايلمع زاجنال  تاوعصلا ديدع ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا ھجاوت ،ىرخأ ةيحان نمو

  ال يذلا  نبقارملا  ددع ةيدودحم ّلظ  ةّصاخ اتشو قاوسألا ددعتل ةجين قاوسألاب ةراجتلا تالماعملا

  ابقارم غلبي مل لّدعملا ّنأ يأ عزوت كلسم  900  اوح لباقم  2018  ةنس  ايداصتقا ابقارم  691ىدعتي

  نأش نمو.صاا عا طقلاب ليصفتلاو ةلما راجت رابتعا نود كلذو عزوت كلسم لل ادحاو ايداصتقا

. اعاجن ةبقارملا تايلمع دقفينأ صقنلا اذ

 .لبان،ةيلامشلا بق،قوسلا ةموح ةرج،ةيدملا،ءامدلا راغ ،شونغ ،بابلا زاجم ،ترب ،هللا رصن ،ةيقرشلا فالا ،ةرق ،ةعصقلا ب)3(
 .ةراجتلا و ةعانصلل يوا داحتالا ةلسارمو ةوا تارادالل ةونسلا رراقتلا)4(
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طبض ةيفافشو تايدلبلا ليخادم معد  اماسم  و  قاوسأل ل  يداصتقالا رودلل  اميعدتو

  داجي إل  نلخدتملا ةفا عم قيستلاب ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا ةمكا  وعدت  ،ةيحالفلا تاجوتنملا راعسأ

  حمس امب  يوناقلا راطإلا  ةعجارم رارغ ع ةضورعملا تايمكلا باطقتسا  نم عيفلاب  ةليفكلا لبسلا

وعدت امك .ةلما قاوسأ جراخ ماجوتنم نوضرع نيذلا  نفلاا دض ةبسانملا تاءارجإلا ذاختاب

ةعجارم ةينامإ ةساردل ةيلا نوؤشلاب ةفلملا ةرازولا عم قيستلا إ  ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا  ةمكا

هذ ماجوتنم جورت ع نجتنملا لابقإ  ماس امب ةلما قاوسأب ةبجوتسملا صالا ميلاعم

.قاوسألا

 ةييبلاو ةيلا فورظلاو فيصتلاو ةدوا  -5

نم ّداو ةراجتلا تالماعملا ةيفافش معد  ھتدوج ع ةظفااو  )1(جوتنملا  فيصت ماس

  لالخ فيلغتلاو ةئبعتلل فلا زكرملا ا ماق ةسارد تيب  دق و  .قوسلا لحارم لالخ ةفلتملا تايمكلا

جوتنملا ةيقب نع ةررضتملاو ةنفعتملا تاجوتنملا لصفو ةيحالفلا تاجوتنملا فيصت ةيلمع نأ  2001ةنس

تاجوتنملا عيبراعسأ   ضيفختلاوةيعون لل يقيقا رعسلا ديدحتو ھتدوج ع ظافا  ماس

.فيصت نود جوتنملا سفن عيبراعسأب ةنراقم%7زانت  ةبسب ةطسوتملاةدوا تاذ

  فل ةيفيك طبضب قلعتملا1999  ناوج  10   خرؤملا ةراجتلا رزو رارق  نم  4  لصفلا  ّصنو

 ّلقأ تاوبع  ةفيكملا  لالغلاو رضا نوت نأ  ع  يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاجوتنم ضرعو فيصتو

الإ .ةيعونلاو ماو ةدوا ثيح نم اسانت نمضت ةقرطب ةزورفم غل  5  نم
ّ

نود ّلظ ءارجإلا اذ  ّنأ 

اميس ال ليصفتلا ىوتسم ع راعسألا ع طغضلا نود لوحي نأ ھنأش نم ام وو قاوسألا ةفا  ليعفت

  .ةرورضلا ةباقرلا بايغ 

ةيكيسالبلا قيدانصلا  ميقعو فيظنت  ةرورض ع  ركذلا فنآ رارقلا نم  2  لصفلا صن  امك

الإ .رخآ إ جوتنم نم تاثولملا لقنت نم ّدا فد كلذو لامعتسا ةداعإ ل دع
ّ

نأ 
ّ
  مايقلا مدع    نبت ھ 

طحم بايغ   اميس القيدانصلا هذل فثكملا لامعتسالا نم مغرلاب    ةيلمعلا هذ
ّ

   ام رارغ  ع ضرغلل  تا

ترت  امك  .الثم اسرفب ھب لومعم و
ّ

  عايض ةساردلا هذ سفن  بسح ةيكيسالبلا قيدانصلا لامعتسا نع ب

.رضل ةبسلاب%20و لالغلل ةبسلاب%17دودح  جوتنملا نم ةّما ةبس

.ةدواو ةيعونلاو ما ثيح نم ھبسانت نمضت ةقرطب جوتنملا زرف)1(
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  ع ملومعل  عيبلا ءالكو صالختسا  ع  مئاقلا ةلما قاوسأب لمعلا ماظن ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

عورشم ّنأ و  جوتنملل  ةفاضم ةميق ّيأ ميدقتو ةدوا نسحت  ع  محي ال ماعيبم  ةميق نم ةبس  ساسأ

ع ةيحالفلا تاجوتنملا فيصت تايضتقم  ليعفت   نمض  جردني طسولا لبجب ةراجتلا ةدعاقلا ثادحإ

لوتي نيذلا راجتلا ع لّقثي ءارك مولعم لباقم ةلما ةراجت ع زكتري ديدج لمع ماظن ءاسرإ
ّ

ءارش نو

فيصتلاو فللادامتعابايمثتو الع ةظفاا ع مع ام وو تاجوتنملا

تقا ،ةفلتملا تايمكلا نم صيلقتلاو  تاج وتنملا ةدوج ع ةظفاحمللو ،قايسلا سفن و

تاجوتنملا ظف ةينطولا ةصملا تاذ ةلما قاوسأب نزاخم فوت  ةرورض  1998  ةنسل  1629  ددع رمألا

  ةبك تايمك فالتإ   بّس نزاا هذ  ام  قاوسأ  6  جت مدع ّنأ الإ  مويلا سفن  اجورت متي ال لا

 . لالغلاو رضا نم

م ديدحتب ةقلعتملا  2017  ةنس ةزجنملا ةساردلا ع دامتعالاب نأشلا اذ  ةمكا  تلوتو

  ةجورملا ةيحالفلا تايمكلل ةونسلا تايئاصحإلاو)1(ةلماب عيبلا ةلحرم لالخ لالغلاو رضل فالتإلا

   اوحب  2018-2014  ةفلل ةلما قاوسأب لالغلاو رضا نم ةفلتملا تايمكلا ريدقت ةلما قاوسأب

.د .م  221زانت)2(ةيلمج ةميقب نط274.626

ب قوس تالضفلا ةلسرل )bio-gaz( ةطحم كرت2010  ةنس ذنم مت نلو ، ىرخأ ةيحان نمو

  ةيمك اليغشل ةمزاللا ةقاطلا زواجتل الالغتسا  2019  وم إ ّمتي مل ھنأ الإ د.م  4.2  ةفلب ةعصقلا

  .قوسلابةفلتملا تالضفلا

لملا ةرازولا ةمكا  وعدتو
ّ

ثاب ةليفكلا تايلآلاو تاءارجإلا عضو إ ةراجّتلاب ةف
ّ

قيبطت ع 

كمي امب فيصتلاو فللاو ةدوا تايضتقم
ّ

تايمك فالتإ يدافت نمو ةيحالفلا تاجوتنملا نمثت نم ن

  ءالكو صالختسا  ع ايلاح مئاقلا ماظنلا  ةعجارمب ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا ةمكا وت امك .ام ةبك

  امب ةلما ةراجت ع زكتري ديدج لمع ماظن ءاسرإ  ع  ةلما قاوسأب  ھتاعيبم ةميق نم ةبسل عيبلا

كمي
ّ

 .فيصتلاو فللاقيبطت ع عيلا نم ن

اسملاو باودلا قاوسأ  -ب

تايئاصحالل يونسلا ب اتكلا( ةونسلا تايئاصحالاو )نرقمب ةحالفلل ايلعلا ةسردملاو لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا ةرازوو ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا ةرازو()1(

)يرحبلا ديصلاو ةيئاملا  دراوملاو ةحالفلا ةرازو :ةيحالفلا ةيمنتلاو تاساردلل ةماعلا ةرادالا :ةيحالفلا
.ةلما قاوساب تاجوتنملا هذ راعسأ لدعم دامتعاب اميق ريدقتو ةساردلاب ةبسا فالتإلا ةبس دامتعاب تايمكلا هذ باسحا)2(
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ةيساسألا ةيبلاب ةقلعتملا اسملاو  باودلا قاوسأب صئاقنلا ةاعم إ جمانلا يمري

لوتو .طاشلا  ةعاتمو يسلا و ميظنتلا ع ةوالع  ةييبلاو ةيلا تايضتقملاو
ّ

  رثأ  مييقت ةمكا  ت

كحتلاو تالماعملا ةيفافش ءاسرإ  نع الضف صئاقنلا هذ  يدافتل  اسملاو باودلا قاوسأ ليأت
ّ

   م

  لاجم  ياوشعلا حبذلا ةراظ نم ّداو باودلا قاوسأ  صوصخب  تايدلبلا ليخادم ميعدتو راعسألا

.اسملا

 باودلا قاوسأ  -1

  مل    2001  ةنس ةزجنملا باودلا قاوسأل يريدملا ططا دادعإ لوح ةساردلا تايصوتل افالخ

  طاشلا وأ جاتنإلا مك ليأتلاب ةينعملا قاوسألا ةمئاق طبضل ةيعوضوم ياعم ةدحولا  دمتع

  هذ ليأت لاجم  تارامثسالا فيظوت نسح نم دكأتلاب حمس ال ام وو تاا بسح كالسالاو

.قاوسألا

مغر ةمااو لاّمجو ميمت لمو ةدارعووةزفنو لبا سأرو ترب قاوسأ فادسا ّمت  كلذ نم

يونسلا لّدعملا ّنأ  نح   نط  595و نط  267  نب حوارت جمانلا دادعإ ةف لالخ يونسلا اطاش م ّنأ

قاوسأ رارغ ع ةيالولا سفنب ةدجاوتم قاوسأ جمانلا لمش امك .نط  796زاني باودلا قاوسأ طاشل

  لمو يفا و ساق ةيالوب ةمااو ثرامو ةنايلس ةيالوب ةنايلسو بركلاو كمو ةدارعوبب باودلا

ال ام وو ترب ةيالوب لبا سأرو ترو لبان ةيالوب ميمت   لمو ةفلزوب لمو دزوب يديس ةيالوب نازوب

.راعسألا ع طغضلا  ةماسملاوبلطلاو ضرعلا عيمجتب حمس

  باودلا قاوسأل   يريدملا ططا دادعإ لوح تاساردلا نمض ھيلع صيصنتلا ّمت امل افالخو

ثمت باودلا قاوسأ ّنأ  ام و  1998  ةنس ةزجنملا اسملل يريدملا ططاب ةقلعتملا ةساردلاو
ّ

  طرلا ةقلح ل

  تارامثسالا عم ةمم ةفصب باودلا قاوسأ لاجم  تارامثسالا ھيجوت متي مل ، اسملاو نجتنملا نب

.نجتنملا ةقلح رابتعالا نع ذخأت ةلماش ةيجيتاسا ةؤر راطإ  اسملا ليأت ناونع

ميظنتل ذومن طورش ساركو خاد ماظنو يريدم ططخم رادصإ جمانلا نمض متي مل امك

  هذ لاسسالا ةيكلسم  ءاسر و ةراجتلا تالماعملا ةعاتمل ةيتامولعم ةموظنم كرتو باودلا قاوسأ

.ءالخدلا نم داو نلخدتملا رص ةينملا تاقاطبلاو لوخدلا تاقاطب دامتعاو قاوسألا

لعتملا ةساردلا ديكأت مغرو
ّ

  ذخألا ةرورض ع  2006  ةنس  ةزجنملا جمانلا ذيفنت ةيلباقب ةق

الإ باودلا قاوسأ  فرصتلاو ميظنتلا بوش لا صئاقنلا رابتعالا نع
ّ

ةجمرب ع راصتقالا ّمت ھنأ 



349

لع ةأزجُم تارامثسا ذيفنتو
ّ

  فوتو تالبطسا ءانو ةئيو جيسك ةيساسألا ةيبلا نم رصانع طقف تق

.ةجمم اقوس  21ةلمج نم د.م5,680اوحب ةيلمج ةفلب اقوس  17تلمش ةي تاجت

لعتي اميف ةوجرملا  ھفادأ  نم يأ جمانلا ققحي ملو
ّ

فرصتلا بيلاسأ صعتب ةصاخ ق

كحتلاو تالماعملا ةيفافشو
ّ

  طاشلا ةعاتمل مات  بايغ  ظحول  دقف .قاوسألا هذ دراوم روطتو راعسألا  م

  دولل طولا دصرملاو تايدلبلا لبق نم قاوسألا هذ راعسألاو ءارشلاو عيبلاب ةقلعتملا تالماعملاو عفلا

  لالخ اعافترا  تل دق  مولا راعسأ   ّنأو املع  ةحالفلاب ةفلملا  ةرازولا و ةراجتلاب ةفلملا  ةرازولا و راعسألاو

 .%56و%39نب تحوارت بسب2018-2013ةفلا

  دراوملا ّنأ الإ لبا سأرو ميمت لم قاوسأ ةمزل ليخادم  عيفلا  جمانلا ماس نلو

سفن لالخ جمانلا المش   )1(باود قاوسأ  5  صوصخب  2018-2014  ةفلا لالخ تايدلبلا لبق نم ةققا

نكمملا دراوملاب ةنراقم د.م  1,5  نع لقي ال امب اصقن  تابساا ةمكحم ريدقت بسح تدش ةفلا

تايدلبلا لبق نم عفلا اطاش ةعاتم مدع قاوسألا هذ نم ةيتأتملا دراوملا عجارت  ماسو .)1(اقيقحت

كمي ال امم
ّ

   .ةمزللا دانسإل ةيقيقا ةميقلا ديدحت نم ا

  يوناقلا راطإلا عضو ع لمعلاب ةيلا نوؤشلاو ةراجتلاب ةفلملا تارازولا ةمكا  وتو

ظنملا يتلاو
ّ

لملا نترازولا عم قيستلاب  تايدلبلا  وعدت و باودلا قاوسأل م
ّ

  كرت إ ةحالفلاو ةراجتلاب نتف

  فوقولل باودلا قاوسأ طاش ةعاتم ةرورض  و  قاوسألا هذ ةزجنملا تالماعملا ةعاتمل تامولعم ماظن

كمي امب نمزلتسملا لبق نم ةصلختسملا ميلاعملاو ةزجنملا تالماعملا  ةقيقح  ع
ّ

هذ طاش مييقت نم ن

   .امازلتسا ةميق ديدحتوقاوسألا

 اسملا  -2

اليأتب ةصاا تاءارجإلاو اسملا كرت طورش طبضل  يريدم ططخم ع ةقداصملا تمت

   .2010سرام1 خرؤملا2010  ةنسل360ددع رمألا تقمب ثادحإلاو ليأتلاو ءاقبإلا عوضوم اسملاو

ةيقب قلغو ةديدج اسم  9  ثادحو سم51ع ءاقبإلا  ع  ططا اذ نم  4لصفلا  صنو

الإ2016ةنس لولحب ايجردت اسملا
ّ

  متي ملو اسم158غلبدق2019وم  ةطشانلا اسملا ددع نأ 

.ةدارعوو ترو ثرامو ةنايلسو ةلطيس باودلا قاوسأ و)1(
 .)ةحالفلا ةرازو بسح( ةفلا سفن لالخ%7دودح  ةونس مت ةبس رابتعاو ةيعجرمةنسك2013ةنس دامتعاب قاوسألا ليخادم ريدقت مت)1(
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  ةفلب رزوتو ةقط نم لب نيديدج نسم ثادحو ساقب ديحو سم ليأت  نع الضف  سم ّيأ قلغ

.د.م16,8دودح  ةريدقت ةفلب جمانلاب اجامدإ ّمت اسم  12ةلمج نم د.م3زانت

لعتملا فادألا نم  فد ّيأ جمانلا قّقحي مل امك
ّ

قيبطتو ةيساسألا ةيبلا صعتب ةق

لا نم%30ةبس غولو ياوشعلا حبذلا ةراظل يدصتلاو ةييبلاو ةيلا تايضتقملا
ّ

  نم ةفنصملا مو

.اينطو ةكلسملا مولا ةلمج

  ددع ّنأ ،2017  ةنس نم روتكأ رش لالخ،)2(ةينطولا ةنلا لامعأ تفشك،  ددصلا اذ و

قفارملاو ةيساسألا ةيبلاو كلا عقاومب ةقلعتملا ةيلاو ةينفلا ياعملل بيجتس لا اسملا

فوت بجوتسملا تاجتلاو
ّ

  ةعزّوم %11  ةبس لداع ام يأ اسم  158  ةلمج نم اسم  19  دعتي مل ار

ةلمج نم اسم  45  طشي  امك  .لالغتسالل  ةلباق اسم   نود  تاي الو  9  تلظ اميف بسحف  ةيالو  15  ع

  1981  مفون  10   خرؤملا  1981  ةنسل  1453  ددع رمألا تايضتقمل افالخ  ةرطيب ةبقارم نود اسم  158

لعتملا
ّ

  ةفصب اقلغ نعتي لا اسملا ددع  غولب نم مغرلاو  .ةيلا ةبقارملاو ةرزا تاناويح حبذب ق

  طورشلا ىدأ إ رقتفت لا اسملا و  ةيالو  18  ع ةعزّوم اسم  34  ةنايصلا لاغشأب مايقلل ةتقؤم

ثمي ام وو اسم  105  ايئا اقلغ بجوتسو ةييبلاو ةيلا
ّ

نإف ةيالو  22  ع ةعزّوم %66  ةبس ل
ّ

  مل ھ

 .اسملا ةيقب قلغو لالغتسالل ةلباقلا اسملا ةنايص  عورشلا2019ومإ متي

  ع لوصا   نود  اسم  157  تاجتنم جورت   ّمتي رزوت سم ءانتساب  و  ،ىرخأ ةيحان نمو

  قلعتملاو  2006  يام  26   خرؤملا ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا رزو رارق نم  17  لصفلاب  الع صوصنملا  ةقداصملا

.ةيناويا تاجتنملا فييكتو لوحتو جاتنإ تاسسؤمل ةرطيبلا ةيلا ةبقارملا قرط طبضب

  ليأتل ةدوصرملا ةيناملا  ةيدودحمو ةحالفلا ةرازول ةرطيبلا اصملا عم قيستلا بايغ  و

  مل راطإلا اذ و.جمانلا تاولوأ نمض ةيلا ةقداصملاب قلعتملا رصنعلا جاردإ متي مل  ،اسملا

الإ ةقداصملا هذ ع رزوتب يدلبلا سملا لّصحتي
ّ

  لاغشألا ءانا نم نتس دع يأ  2018  يام  16  خراتب 

لوت نأ دع
ّ

اللا تاجتلا فوت  2017  ةنس ةيا  ةيدلبلا  ت
ّ

سملا ثادحإ مغرو .د.أ  216,619  غلبمب  )1(ةمز

نإف جمانلا راطإ  ةقطب يدلبلا
ّ

مدعل ةيلا ةقداصملا ع  2019  ةيلوج وم دودح إ لّصحتي مل ھ

  .د.أ250زاني غلبمب تاجت فوت

لملا تارازولا نع نلثمم نم ةبكملا  )2(
ّ

.اسملا ةيعضو صيل كلذوةئبلاو ةيلا نوؤشلا و ةيئاملا دراوملاو ةحالفلاو  ةراجتلاب ةف
  لومتل افوتو غلبملا سفنب ضورقلا قودنص لبق نمو د.أ100هردق امب ةيلا نوؤشلا ةرازو نم ةيئانتسا ةدعاسم ع2017ةنسوم  لوصا رثإ)1(

 .د.أ16,619غلبمب ياذ
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ثيح ياوشعلا حبذلا ةراظ راشناو الع نباصقلا لابقإ   فعض   اسملا ةلاح يّدرت ماسو

  مولا تايمك تغلو  2017-2014  ةفلا لالخ مول ما جاتنإلا نم%55و  %39  نب ھتس تحوارت

،ةلا عةراظلا هذ ة روطخ نع الضفو .نط.أ234اوحةفلاسفن  لالخ اسملا  عرمت مل لا

  )2(  ةمكاتاريدقت بسح د.م23اوحبةفلاهذ سفنلالخ  تايدلبلا ليخادم  صقن إ تدأ دقف

.ةيمنتلاقودنصل ةعجارلا ميلاعملا نم د.م12اوح إ ةفاضإاسمللرشابملا لالغتسالاةروص 

  صقن  إ ةييبلاو  ةيلا تايضتقملل اباجتسا مدعو اسملل ةيساسألا ةيبلا يّدرت   ىزعو

تّيب ددصلا اذ و.كلذل ةرورضلا  تارامثسالا زاجنإ مدعو نمزلتسملا وأ تايدلبلا لبق نم  ةنايصلا

فعض ّلظ   لاغشألا هذ  زاجنإ ع  ايلام ةرداق غ  تايدلبلا   ّنأ  )1(اسملا لاجم  ةّدعملا تاساردلا

  بسح  2017-2014  ةفلا لالخ  اليخادمل يونسلا لّدعملا  ىّدعتي  ال لا اسملل ةيداصتقالا ةيدودرملا

.لالغتسالا ةفل ةيطغتب حمس ال امبد.أ12ةمك اتاريدقت

راطإ  ةدنسملا اسملا  فرصتلا ةعاتم ع تايدلبلا صرح مدع إ اضيأ كلذ ىزع  امك

تايضتقملاو ةنايصلا صوصخب  طورشلا ساركب درو ام قيبطتب ةمزللا بحاص  مالا ىدمو تامزللا

   .ةييبلاو ةيلا

كلذ  هرفوي ام نم مغّرلاب  اقوس دنع  مولا فيصتب لمعلا روطت ّمتي مل،رخآ ديعص عو

سكع الو مولا فانصأ نب ابلاغ قّرفت ال لا ةلوادتملا راعسألاب ةنراقم  راعسألا ع طغضلا  ةينامإ نم

. ةيئارشلا ھتردق بسح ھتجاح رايتخال كلسمللةينام إلا ةحاتوفنص ل رعس ةقيقح

عضو ع جمانلا راطإ  لمعلا متي مل  ،اسملا  فّرصتلا ادش لا تاوعصلا ّلظ و

  اسملا  يسل  ةديدج ةغيص  رّوصت رارغ ع  تاساردلا فلتخم كلذب تصوأ املثم ةبحاصم تاءارجإ

   ةسارد  نع الضف  ةيكراش عراشم  راصنالا ع تايدلبلا فحت و  نلخدتملا فلتخم كرش لالخ نم

هذ لصت ثيح يوروألا داحتالاب ھب لومعم و ام رارغ ع صاول ةزفحم رامثسا ةحنم دانسإ  ةينامإ

.رامثسالا ةفل نم %40دودح إ ةحنملا

 د.م  28,6  ةميقب  اسم  4  ثادحو اسم  17  ةئيل  2021 -2019  ةفلل ةطخ  دادعإ مت نلو

الإ  د.م  12,2  غلبمب  مولا ةكرش ليأت إ ةفاضإ
ّ

طا هذ ّنأ 
ّ

طبضل ةيعوضوم ياعم دمتع مل ة

  112,5و  2015و  2014  نس لالخ ميلم  75( دحاولا غكلا ع ةفظوملا ةيلا ةبقارملاو حبذلا ميلاعمو اسملاب رمت مل لا ةونسلا مولا ةيمك رابتعاب  )2(

 .دحاولا غكلا ع ميلم50دودح  طوبضملا ةيسفانتلا ةردقلا قودنص ةدئافل مولعملاو )2018و2017نسل ميلم150و2016ةنس ناونع ميلم
 .2006ةنسل ليأتلا جمانرب ذيفنت ةيلباق ةساردو1998ةنس ةزجنملا اسملل يريدملا ططا لوح ةساردلا)1(
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وأ ةينكس قطانم  ةئيلاب ةينعملا اسملا ةلمج نم اسم  12  دجاوت  كلذ نم .ليأتلاب ةينعملا اسملا

لصفلا تايضتقم عم ضراعتي ام وو ةينكس ةقطنمب مولا ةكرش دجاوت إ ةفاضإ ةيفرح وأ ةيعانص

لملا ةنلا   تصوأ نأ قبس   اسم  3  ليأت ةطا نمضت ع الضف2010 ةنسل  360  ددع رمألا نم  5
ّ

ةف

لب سم فوت   لثمتملا و  ةطا ھتطبض يذلا    ھجوتلل  افالخو . ايئا اقلغ اسملا ةيعضو صيب

 . صاوخكلم ع قطانملا هذ اسم دجاوت نم مغّرلاب ةنارأ و ةيدملاب عراشم ةجمرب ّمت دقف  ةيالو

دادعإ إ ةراجتلاو ةحالفلاو ةئبلاو ةيلا نوؤشلاب ةفلملا تارازولا ةمكا  وعدتو

ءارما مولا نم كالسالاو جاتنإلا تاريدقتك ةيعوضوم   ياعم ع ءانب اسملا ليأتل ةيجيتاسا

ةييبلاو ةيلا تايضتقملا رابتعالا نع ذخأتو ةيلاا ياوشعلا حبذلا ةبسو لوطلا ىدملا ع

ةنايص نامضل  اسملا  فّرصتلل ةديدج غيص داجيإ ةينامإ ةسارد ع لمعلا  نّعتي  امك.ةبجوتسملا

دزم ع صاوا عي و ةييبلاو ةيلا تايضتقملل ةباجتسالاو  ااجتو  ةيساسألا ايب

 .مولا فيصتو اسملا لاجم  رامثسالا

ةنايصلا تادوجم كب حمس امب اددع  ضيفختلاو اسملا عيمجتب ةمكا  وت  امك

ةميق تاذ تامدخ فوت و  يداصتقالا  ه رود  بعل  نم  سملا  نكمتو  ةييبلاو ةيلا تايضتقملاب مالالاو

ھب لومعم  و ام رارغ ع ةلماب اعيو ةصّصخم تاءاضفب اضرعو افيصتو مولا عيطقتك ةفاضم

 .عراشملا هذ زاجنإ  ع صاوا نرمثسملا لابقإ ماس ام وواوروأ 

*

*                         *  

  نم  تاب  ،ةيحالفلا تاجوتنملا عزوت كلاسم ليأت    جمانرب فادأ قيقحت مدع  إ   رظن لاب

  عراشملا ةجمرب نسح ع جمان  لا اذل  بقترملا ياثلا طسقلا لالخ دمتعملا متلا يغ   يرورضلا

  ع ءانب ةرورضلا تادامتعالا دصر و ةمئالملا ةيلومتلا ططا  عضوو تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولا ةساردو

  فرصتلا قرطو  ةيساسألا ةيبلا ىوتسم ع جمانلل ةوجرملا راثآلا غولبب  حمس امب قيقد صي

  ليقارعلا  ليلذتل  نينملا  مم  ةصاخ و  نلخدتملا فلتخم عم يراش شمت دامتعاوكلاسملا فلتخمب

 .عراشملا ذيفنت ضع نأ نكمي لا تاوعصلاو

   ةينطولاتاّيجااب ةنراقم عزوتلا كلاسم ددع عافترا نم تاساردلا فلتخم ھتزرفأ ام لظ و

ترت امم ةيداصتقالا افيظو ةيدأت ع ام ّما ددع ةردق مدعو
ّ

  تايمك نم %50  نم كأ عزوت ھنع ب

ظنملا عزوتلا كلاسم جراخ لالغلاو رضا
ّ

  ةيبلا صوصخب الع فوقولا ّمت لا  صئاقنلل  ارظنو ةم
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امءالمو ارغا اعزوت   ةرذج ةفصب رظنلا ةداعإ  نّعتي،  اف فّرصتلا قرطو كلاسملا هذل  ةيساس ألا

  عراشملا معد ع كلذو  راعسألا  ع طغضلاو  بلطلاو ضرعلا عيمجت   ةماسملل  يداصتقالا عقاولل

 .الومتو اف فّرصتلا رطأ حيضوتو تايدلبلا نب ةكشملا

ةموظنم كرت ع ةّصاخ عزوتلا كلاسم  ع  ةباقرلا فيثكت  إ ةراجتلاب ةفلملا ةرازولا دتو

شؤم ديدحتو قاوسألا فلتخم طاشل  ةييا ةعاتملاب حمس ةيتامولعم
ّ

نع فشكلاب حمس تار

لا تاسرامملا
ّ

دصق اأش ةلماش تانايب ةدعاق ثادحو  ديتلا نزا درج ءارجإ نّعتي امك.ةسفانملاب ة

.نفلاا عدروراعسألا ع ارثأ ديدحتو اعاتم

  رورملا ةيمازلإب قلعتي اميف ةصاخ عزوتلا كلاسمل مظنملا يوناقلا راطإلا ةعجارم كلذك نعتو

باصتنالا نم ّدا  ماس امب كلذب لالخإلا ةروص  ةبجوتسملا تاوقعلاو ةلما قاوسأ ع

  ةيدأت ع نمزلتس ملا  ثح  ع كلذو قاوسألا هذ  فّرصتلا قرط  روطت  ع لمعلا بي امك  .ياوشعلا

  نامضو  كلاسملل ةيساسألا ةيبلا ع ظافا نم ةخألا هذل حمس امب ةيلا طلسلا هاجت مابجاو

.ةمزللا رعس ريدقت نسح إ ةفاضإلاب الخاد تامدا ةدوج نم ىدألا دا
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 ةراجتلا ةرازو در

  ةحالفلا تاجوتنم عيزوت كلاسم ليهأت جمانرب نم لوألا طسقلا ذيفنتب قلعت اميف ) الوأ
  : يرحبلا ديصلاو

  ليهأتلا جمانرب تانوكم ذيفنت تالاجم يف   -

  اهترقأ يتلا ةعجارملاو مييقتلا لحارم ىلإ ةراشإلا نود اعورشم  50  ددع   ذيفنت مدع  يباقرلا ريرقتلا نمضت
  متيل  143   ،2013   ةنس لبق ةجمربملا عيراشملا ددع تناك ثيح  2013  ةيليوج  2  خيراتب  ةيرازولا لمعلا ةسلج
  سلا ىضتقمب عورشم  33  ددع ءاغلا مت يلاتلابو   93   ةزجنملا عيراشملا ددع غلبو عورشم  110   ىلإ ددعلا ةعجارم
.ةجمربم110ةلمج نم عورشم17يه اهزاجنا متي مل يتلا عيراشملا ددع حبصي و ،هالعا روكذملا يرازولا

  ققحي مل جمانربلا نإف ةبهلاو ضرقلل يلمجلا غلبملا نم د.م  20  يلاوح كالهتسا مغر " ركذ ريرقتلا نمض مت  
  "... ةيحالفلا تاجوتنملا لا سرتسا ةيكلسم ءاسراب ةصاخ ةقلعتملا ةوجرملا فادهألا

  ليهأتلا ةيلمعل ةيساسألا ةينبلا ىلإ اههيجوت مت دقو ةجردملا تادامتعالا نم %38الإ لثمي ال غلبملا اذه
  الا تالماعملا ةيفافش سيركتو لاسرتسالا ةيكلسم ءاسراو ةدوجلا ةموظنم قيبطت نكمي الو ىربك صئاقن وكشت يتلا
  جمانربلا ريس نسح ىلع ترثأ يتلا تايلاكشإلا ضعب جمانربلا قفار دقو املعةيساسألا ةينبلا ليهأت ةيلمع زاجنإب
  ةيقافتا ءاضمإ يف رخأتلا ءارج نم ةنس نم رثكأب هقالطنا دنع ريخأتلا اهنم يتلاو هتانوكم فلتخم زاجنإ نود تلاحو
  اهب ترم يتلا ةيميظنتلاو ةيلاملا تابوعصلا ةجيتن   2012 -  2011نيتنس ةدمل جمانربلا فقوت امك ، ضارقإلا ةداعإ
لالخ ةيرامثتسإلا اهتاططخم جاردإب تماق دق عيراشملاب ةينعملا تايدلبلا نأو املع ةلحرملا هذه  يف ةيلحملا تاعامجلا
  ىفوم عم  ضرقلا ةيحولص ةدم ءاهتنا اهالت مث ،2015  ةنس ىلإ اهزاجنإ لصاوتي نأ نكميو  2014-  2010ةرتففلا

   .2013ةنس
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üصيصختو ةساردلا تاجرخمب مازتلالا  مدعب قلعت اميف ليهأتلا جمانرب تانوكم تاظحالمل ةبسنلاب  
  عيراشملل ةدودحم تاينازيم

  هاوتحمو ليهأتلل موهفم ديدحتو عيزوتلا كلاسم ليهأتل ةيجيتارتسا طبض  2006  ةنس ةسارد تنمضت دقل
  ةيداصتقا ىودج   تاسارد زاجنا ةرورض عم ليهأتلا دامتعا ريياعم  ديدحت متو اهقيقحت عمزملا فادهألا عم مءالتي امب
  ميسجت قيرط  نع جمانربلا ذيفنت اضيا تحرتقاو ةفاضملا ةميقلا قلخو فادهألا غولب نم نكمت يتلا عيراشملا رايتخال
  نيعب ذخؤي مل كاذنآ ةموكحلا هتدمتعا يذلا يشمتلا نا الا . ىرخالا عيراشملا ةيقب يف هب ىدتقي يجذومن عورشم
  نكمتلا مدع هنع رجنا ام  وهو تايدلبلا نم ربكا ددع عافتنا   متي نا  ةموكحلا تأترا  لب  ةساردلا تايصوت رابتعالا
 .ةساردلا اهترولب يتلا ةيلعافلاو ةعاجنلاب جمانربلا ذيفنت نم

  رايخو  رارق ربتعي يلاتلابو ةساردلاب درو ام فالخ ىلع ضرقلا ةيقافتا يف يشمتلا اذه رارقا مت امك
 .تايدلبلا نم ددع ربكا عافتنا يف ةموكحلا نم

  ةسارد مدعل ةجيتن.... اعورشم  93  ىوس زاجنإ ىلإ ةدحولا لصوتت مل " يباقرلا ريرقتلا نمض درو
 ".... تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولا

  قودنصو ةيلحملا نوؤشلاو ةيلاملا تارازو  تناك دقف تايدلبلل ةيلاملا ةيعضولا ةسارد مدعل ةبسنلاب اما
  ةيرازولا  لمعلا تاسلج لالخ نمو ةينفلا ناجللا لمع يف مهدجاوت لالخ نم جمانربلا يف نويساسا ءاكرش ضورقلا
  ةرشابم ةلص  مهل نيذلا ةيلحملا نوؤشلا ةرازوو   ضورقلا قودنصو ةيلاملا ةرازو ةصاخو ةقيضملا ةيرازولا سلااو
  دق ةيلاملا ةرازو نا لب دمتعملا يشمتلا ىلع ضارتعا وا ظفحت يا اولجست ملو اهيلع فارشالا ةطلسو  تايدلبلاب
  ةيلاملاو صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادالا (2008ليرفا21خيراتب43  ددع ةماع ةركذمتردصا
  تايدلبلا ىلع لومحملا رامثتسالا مجح ةاعارم نود تابهلاو ضورقلا حنم يف يديلقتلا يشمتلا تدمتعاو )ةيلحملا
  .ضارتقالا وا يتاذلا ليومتلا ءاوس تايدلبلل ةيلاملا ةردقلا ةاعارم نودو

  ناونعب ةجردملا تادامتعالا فيظوت  2013  ةنس لالخ ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا  تحرتقا ،ةيحان نم
  .تاساردلا ىوتسم ىلع ةمدقتم ةلحرم يف ةديدج عيراشم وأ زاجنإلا روط يف عيراشم ليهأتل ةزجنملا ريغ عيراشملا
  سلجم فرط نم اهيلع قداصم د.م15  ةميقب ةديدج ةيوهج عيراشم  9  ليومت حارتقا نأشلا اذه يف ةدحولا تلوت دقو
  ةيسنرفلا ةلاكولا عفد ام وهو  ةسارد يأ زاجنإ اهنأش  يف متي مل عيراشملا هذه نأ ّالإ  2013  ةيليوج  2  خيراتب يرازو
 حرتقملا اذه ضفر ىلإ ةيمنتلل
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هتدع أ  يذلا مييقتلا ريرقتب  تدرو يتلاو  اهضفر يف ةلاكولا اهيلإ تدنتسا يتلا تاريربتلا  نإف بناجلا اذه يف
 :ةسداسلا ةرقفلا  14ةحفصلا نمض ايفرح هدافم ام جمانربلا نم لوألا طسقلل ةيسنرفلا ةلاكولا

" Mais ces pistes n’ont pas été acceptées par l’AFD qui a justifié sa décision par le fait

que cela ne serait pas équitable vis-à-vis des communes qui ont pu, malgré tout, assurer leur

part d’autofinancement. Quant au financement des projets structurants, ils n’étaient pas assez

avancés sur le plan des études, et présentaient, de ce fait, des risques importants d’échec.

 "ةاواسملا مدق ىلع تايدلبلا ةلماعم ىلع اهصرح وه عيراشملا هذه ليومت مدعل رشابملا ببسلا نإف يلاتلابو

üمضت مدعل ةبسنلابهذه نأش نمو..... يريدم ططخم رادصإ باودلا قاوسأ ليهأت جمانرب ن  
 .... راعسألا يف مكحتلا ىلع دعاست ال نأ ةيعضولا

راعسأ عافترال ةبسنلاب  هنأ ذإ يفكي ال هدحو نكلو ةهاجو وذ باودلا قاوسأل يميظنتلا راطإلا نإ
ديروت فاقيإ اهنيب نم يتلاو ءارمحلا موحللا جاتنإ ةموظنمل ةيلكيه بابسأب طبترم  2018-  2013  ةرتفلا لالخ موحللا
  عافترا ىلإ ةفاضإلاب ، ضرعلا  ىوتسم  ىلع رثأ امم  2017و  2016  يتنس لالخ ةصاخو نيمستلل ةدعملا لوجعلا
  بيرهتلا يف مهاسو مهراقبأ ةيبرت نع نيحالفلا يلخت يف مهاس يذلاو... ةنكيملاو فلعلا اهنم جاتنإلا تالخدم
 .ةرواا راطقألا وحن

  نيناوقلا  نإف   باودلا راعسأ يف مكحتلاو تالماعملا ةيفافش سيركتب ةقلعتملا ةيصوتلا صوصخ يفو
  ةسفانملا ميظنت ةداعإ نوناقو  2009  ةنسل  69  ددع عيزوتلا ةراجت نوناقو ةيشاملا ةيبرتب قلعتملا  2005  ةنسل  59ددع
 .دعاوقلا هذه نونمؤي2015ةنسل35ددع راعسألاو

üقاوسألا يف فرصتلل ةيتامولعملا ةموظنملل   ةبسنلاب  

  يه  ةلمجلا قاوسأب راعسألاو ةقوسملا تايمكلا ةعباتمل راعسألاو ديوزتلل ينطولا دصرملا ةيطغت ةبسن نإ
ّنأو  رابتعاب%   40   دودح يف   ةفصب  طشنت  قاوسأ  3  و امامت ةطشان ريغ اقوس  20   دجوي  قوس  82  عومجم نم ه
  .ةدودحم

قاوسألا يف فرصتلل ةيتامولعملا ةموظنملا زيكرت يف عيرستلا ىلإ ةراجتلا ةرازو ةوعدل ريرقتلاب ةيصوتلا نمضو
  03                        خيراتب دقعنملا قيضملا يرازولا سلا تارارقل اعبت هنإف عيزوتلا كلاسم طاشن ةعباتمو
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ةدئافل تادامتعا حنم رارقإ مت ةيزاوملا ةراجتلاو بيرهتلا ةمواقمو راعسألا يف مكحتلا جمانرب لوح  2018  ربمسيد
  زاجنإلا ددصب جمانربلاو ةيمالعإلا ةموظنملا ناونعب ةراجتلا ةرازو

üقاوسألا يف فرصتلا قرطل ةبسنلاب 

جمانرب زاجنإ ىلع ةيبلس ةفصب  يتاسسؤملا معدلا رصانع زاجنإ يف ةدحولا قّفوت مدع  رّثأو"  ريرقتلاب درو
  رارغ ىلع جمانربلا فادهأ ةيقب قيقحت نم نّكمت ال ةيفيظو ريغ اقاوسأ اهليهأت ّمت يتلا قاوسألا نم لعجو ليهأتلا

 ."ةصلختسملا ميلاعملا ميعدتو قاوسألا يف فرصتلا قرط نيسحتو تالماعملا ةيفافش نامضو جوتنملا ةيكلسم ديدحت

  نم ديدعلا  نأ لب  هرصانع زاجنإ يف قفولا مدع "رزو"  ةدحولا لمحتت ال  يتاسسؤملا معدلا روحم نأشب
  هتدعأ يذلا يمييقتلا ريرقتلاب ءاج ام رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع اهنم ركذن قيفوتلا مدع ىلإ تدأ ةلصفملا تايطعملا
 : نأ هنم22ةحفصلا نمض ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا

  لبق يأ(   2012  ربمسيد رهش يف الإ متت مل بناجلا اذهل ةصصخملا تادامتعالل فرص ةيلمع لوأ-
،ةيقافتإلا ءاضمإ دعب ةنسلا فصنو تاونس عبرأ ريخأتبو )جمانربلل يلاملا متخلا نم ةليلق رهشأ

  تاسارك ةغايصو دادعإ ةيلمع رخأت ىلإ دوعي رواحملا فلتخم ذيفنت ىوتسم ىلع لجسملا ريخأتلا-
 ،ةينعملا تايدلبلا وأ ةلاكولا لبق نم ضورعلا تابلط رشنو،ينارمعلا ديدجتلاو ةئيهتلا ةلاكو لبق نم طورشلا

  عوجرلا   نود ضورقلا قودنص لبق نم ليهأتلا جمانرب ىلع ةلومحملا تادامتعإلا فرص مدع-
  ىلع كلذ ريثأتو اهوحنو ضئاوفلا باستحاب ةلصتمو قودنصلا مهت بابسأل كلذو اهعم رواشتلا وأ فرصتلا ةدحول
 نيدوزملا صالخ ىوتسم

جمانربب مايقلا نع رظنلا فرصب هنإف ، ةسفانملا ئدابمب ةلمجلا قوسب ةمزللا بحاص   لالخإ لاجم يف
  ةيراجتلا تالماعملا ريس نسحو قوسلا رييست يف مزلتسملا لبق نم لالخإلا نإف قاوسألا يف فرصتلا لاجم يف نيوكتلا
  ةميرجك فيكي وهو ، ادراو ىقبي عيزوتلا كلاسمو راعسألاو ةسفانملا تالاجم يف اهب لومعملا ةينوناقلا رطألا قفو
  وأ ةيداصتقالا  ةبقارملا  بناج نم ءاوس يداصتقالا لاا يف اهب لومعملا نيناوقلا نمض اهيلع بقاعي ةيداصتقإ

. ةيلحملا تاعامجلا لبق نم ةيرادإ تابوقع طيلست ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب ةيلدعلا ةطباضلا يلماح

  ليهأتلا ةيلمع دعب عيزوتلا كلاسم ةيعضو )  ايناث

üراعسألاو تالماعملا ةيفافشو ةسفانملل ةبسنلاب   
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  مغرو...... بلطلاو ضرعلا ةدعاقل عضخي مل راعسألا  ديدحت نأ" يباقرلا ريرقتلاب درو بناجلا اذه يف
  لدعم ليصفتلا ىوتسم ىلع حبرلا شماوه  2016  ةنس لالخ تزواجت دقف ةلمجلاب عيبلا راعسأ ضافخناو جوتنملا رّفوت
 "... ينوناقلا شماهلا

  ركذ  ّمت ثيح ، ةرح راعسألا نأ رابتعاب ةلمجلا قاوسأ ىوتسم ىلع متت بلطلاو ضرعلا ةدعاق  نإ
شماوهلا قوفت حبر شماوه دامتعاب ليصفتلا ىوتسم ىلع راعسألا عافترا هلباقي ةلمجلا ىوتسم ىلع راعسألا ضافخنا
  حبرلا شماوهب ةقلعتملا بيتارتلاو نيناوقلا قيبطت يف ةيداصتقالا ةبقارملا حلاصم نأش نأشلا حبصي انهو، ةينوناقلا

  ةيناديم ةيئاصحإ ةيلمع ءارجإ نم دب ال ،ةقبطملا ةينوناقلا حبرلا شماوه مارتحا ىدم لوح ةساردب مايقللو
  اهنع نلعملاو ةرهشملا عيبلا راعسأو تاجوتنملل ءارشلا تاروتاف دامتعابو تالحملاو تاجوتنملا نم ةنيع ىلع ينبنت
 .مومعلل

  ةصتخملا حلاصملا ةركف يه ةميقلا لسالس لماك ىلع ةدمتعملا حبرلا شماوه لوح تاسارد بايغل ةبسنلاب
  ةساردلا هذهب مايقلا رارقإ ةروص يف ةراجتلا ةرازو ماهم بعشتو تايناكمإلا ةلقل اهزاجنإ مدع عجريو ةراجتلا ةرازوب
 ، ةبلطلل جرخت عوضومك ةعماجلا ىلع ةرازولا حاتفنإراطإ يف اهب مايقلا وحن هجوتلا ناكو ةدودحملا اهتايناكمإب

  طبر بايغ يفو  ةيوهجلا وأ ةينطولا ةحلصملا تاذ ءاوس ةلمجلا قاوسأب ايندلا تايمكلا رفوت مدعل ةبسنلاب
  ةقيقد تايئاصحإو ماقرأ دامتعا نكمي ال ةيمالعإلا ةموظنملاو ينورتكلإلا نزولاب قاوسألا بلغأ

  معدب تصوأ يتلاو2017  ةنس لالخ ةيرازولا لمعلا ةسلجل اعبتو فرصتلل ةيمالعإلا ةموظنملل ةبسنلاب
             ناونعب تادامتعا دصر مت ثيح ةيلاملا  ةرازو عم قيسنتلا ّمتو ةيمالعإ تاموظنم لالخ نم ديوزتلاو ةبقارملا

 . زاجنإلا ددصب يهو ، قاوسألا طاشن ةعباتمل ةيمالعإ ةموظنم زاجنإل2019ةنس

  ديصلاو ةحالفلا تاجوتنم عيزوت كلاسم ليهأت جمانرب نم يناثلا طسقلا ذيفنت لوح ) اثلاث
 يرحبلا

  عيزوتلا كلاسم ليهأت عورشم زاجنإل فادهألا   بسح فرصتلا ةدحو نأ لاا اذه يف ريك ذتلا ردجي
  زاجنإ يف يباقرلا قيرفلا ءاضعأ ةداسلا عورش دنع -  فرصتلا ةدحو مايق ديفي امب يباقرلا قيرفلا تنّكم دق تناك
  ليهأتلاب ةينعملا قاوسألاو خلاسملا رايتخال ةيداصتقالاو ةينفلا ريياعملا نم ةلمج نمضتي ديدج روصت دادعإب-مهماهم
ةلمجلا قاوسأ ددعتب ةقلعتم ةركذم نمض انمدقت دقف اذه نم دعبأو لب ، جمانربلا نم يناثلا طسقلا دادعإ راطإ  يف
  ماظن دامتعا ىلإ ةفاضإلاب  بلطلاو ضراعلا ةدعاق قفو راعسألا نوكتو تاجوتنملا ضرع تتشت ىلع كلذ راثآو
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  ىلع ةظفاحملاو تالماعملا ةهازنو ةيفافش نمضي امب ةينوناقلاو ةينفلا ريياعملا قفو ةلمجلا قاوسأ ىلع ةينفلا ةقداصملا
 . لاسرتسالا ةيكلسم ءاسرإو فينصتلا دامتعاو تاجوتنملا ةدوج

  اهسأرتي ةنجل ىلع  هميدقت ّمت يناثلا هطسق يف عيزوتلا كلاسم ليهأت ةطخل ضرع  ةدحولا تدعأ امك
  زاجنإب قلعتملا ضورعلا بلطل ةيعجرملا رصانعلا نمض اهدامتعا ّمتو اهيلع قداص يذلا و ةراجتلا ريزو ديسلا
  يف يهو يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاجوتنم عيزوت كلاسم ليهأتل ينطولا جمانربلا نم يناثلا طسقلا ذيفنت  ةسارد
 . زاجنإلا روط

.هالعأ نيروكذملا ضرعلاو ةركذملا نم خسن نم يباقرلا قيرفلا نيكمت مت دقو

  ددع ميسجت لالخ نم عيزوتلا كلاسم ةموظنم ريوطتل يناثلا طسقلل ةيسيئرلا تاهجوتلا ةصاخ نمضتتو
  ينطو عاعشإ تاذ ةيداصتقا باطقأ لكش يف ةلمج قاوسأو ةجمدنم ةيراجت دعاوق ( ةلكيهملا عيراشملا نم
  ةيلاملا ةبيكرتلاو رايتخالا  ريياعمو جمانربلا نم يناثلا طسقلل يذيفنتلا ططخملاو هترولب ةيفيكو   )....يوهجو
  ةيحصلاو ةينفلاو ةيداصتقالا تابلطتملل بيجتسي امب عيراشملا زاجنإ ةفلك ريدقتو عورشملا تانوكمو ةيتاسسؤملاو
   ةطوبضم ريياعم قفو تايدلبلل ةيلام زفاوحو حنم حارتقاو تايدلبلل ةيلاملا تايناكمإلا ةسارد عم ...   ةيئيبلاو
  حالصإ بناجو  . ةمظنملا كلاسملا ربع هجوتنم قيوست ىلع حالفلا زّفحي امب اهيف ضيفختلا هاجتا يف ميلاعملا ةعجارمو
  ليهأتـلاو اهيف فرصتلاو لالغتسالا ةموظنم ةعجارمو  يفارغجلا اهراشتناو ةلمجلا قاوسأ ددعت ةعجارمب قّلعتم يلكيه
 .يداماللاو يداملا

  ديصلاو ةحالفلا تاجوتنم عيزوت كلاسم ةموظنمب صاخلا عيرشتلا ةعجارمب ةقلعتملا ةيصوتلا صوصخب امأ
  قيرفلا  ةدافإ تمتو  2015  ةنس  ذنم ةعجارملا هذه يف تعرش دق تناك فرصتلا ةدحو نأ ريكذتلا ردجي ، يرحبلا
،لاا اذه يف اهلامعأ فلتخمب يباقرلا

اهب ةنزخملا تاجتنملا  طبضو ةعباتم ىلإ اهعقومت نم ديربتلا نزاخم ةنمقرب قّلعتي  جمانرب يف عورشلا ّمت امك
 . ةيراكتحإلا تاسرامملل يدصتلاو يساسألا يليدعتلا  اهرود هيجوت نم نكمي امب ةينيح ةفصب اهتيكرحو

           ةنهملاو تايدلبلا عم ةيقيسنت ةديدج ةبراقم يف تعرش فادهألا بسح فرصتلا ةدحو نأو املع
ةفلكملا ةينعملا تارازولاو ) ةيديلقتلا تاعانصلاو ةراجتلاو ةعانصلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلل ةيوهجلا تاداحتإلا (
  عيزوتلا كلاسمب   ضوهنلل فارطألا فلتخم نيب ةيكراشت ةبراقم ىلع ينبنت ةينهملا عمااو ةيلحملا نوؤشلاو ةحالفلاب
  ةيزاوملا ةراجتلاو يوضوفلا باصتنإلل يدصتلاو ضرعلا عيمجتل ةلكيهملا عيراشملا زاجنإو اهيف فرصتلا قرط ريوطتو
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  ةلثمم ةراجتلا ةرازو نيب قافتا لوكوتورب  3  ددع ءاضمإ متو ) ضرغلا يف ةكرتشملا ةبقارملا جمارب نع رظنلا فرصب (
  ) رزوتب تايدلب6و يلبق ةيالوب تايدلب  9، لبان ةيالوب  تايدلب5( ةيدلب20 و ةنهملاو فرصتلا ةدحو يف

  نمض تّلوت   دق فرصتلا ةدحو نأب ريكذتلا ردجي  خلاسملل ةيجيتارتسا دادع إ ىلإ ةوعدلا صوصخب امأ
  نمض ةيدلبلا خلاسملا عضو صيخشتب مايقلا ةحالفلاو ةيلحملا نوؤشلاب ةفلكملا تارازولا نع نيلثممّ مضي كرتشم قيرف
   نمضت2018يام21  خيراتب تدقعنا ةيرازو لمع ةسلج لالخ ضرع ميدقت ىلإ تصلخ  ةيروهمجلا بارت لماكب

  تاجرخملاو ةلجاعلا تاجرخملا نم ةلمج رارقإ عم   2021 /2019  ةرتفل ةيدلبلا خلاسملا ةنايصو ليهأتل ةينطو ةطخ
 .هل جمربم ناك امك يرازو سلجم راظنأ ىلع اهضرع متي مل ةطخلا هذه نأ الإ ةيجيتارتسإلا

  اهنمضتي مل يتلاو جمانربلا نم لوألا  طسقلا زاجنإ دنع ةدحولا تهجاو يتلا تابوعصلا  )اعبار
 ريرقتلا

تالسارملا ددعت مغر فرصتلا ةدحو ةمذ ىلع ةعوضوملا ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا مادعنا ةلأسم  نإ  -
  ةعباتملا ةعاجن نم صيلقتلا يف تمهاس يتلا ةيساسألا تاقوعملا مهأ دحأ ضرغلا اذهل ةهجوملاو رمألا همهي نمل
  تايناكمإب تلواح دق فرصتلا ةدحو نأ نم مغرلا ىلع جمانربلا تانوكم ذيفنت ىوتسم  ىلع ابلس تسكعناو
 .اهنم بولطم وه ام زاجنإ ةمدعنم هبش نوكت داكت

لامعألا نمض نم ليهأتلا ةيلمع رابتعا ىلع ةيفرظلاب مستي نأ بجي ال يذلا ليهأتلا جمانرب ةعيبط  نإ  -
ةلأسملا هذهب ىنعي راق لكيه قلخ دصق لمعلا هب يراجلا عيرشتلا ةمءالم يف ريكفتلا بلطتي ةلصاوتملاو ةلسرتسملا

 : كلذ نم  تابوعصلا ضعبلوألا هطسق يف جمانربلا زاجنإ ةيلمع تهجاو-

  كالهتسا قسن ىلع رثا ام وهو ماعلا عضولا رارقتسا مدعل2012 -2011نيتنس ةدمل جمانربلا فقوت*
2013  ةنسب هلجا ددحملا ضرقلا

  جمانربلا ذيفنت ةعباتمل ةمزاللا ةيداملا تايناكمإلا نم ةدحولا نيكمت مدع ىل إ ةفاضإ*
  قسن ىلع ابلس رثأ ام وهو ليهأتلا جمانرب صوصخب اهتاراطإب صاخ ينيوكت جمانرب بايغ ليجست مت  *

جمانربلا نم لوألا طسقلا زاجنإ ةيفيكو

  روشنم ةغايص جمانربلا نم يداماللا ليهأتلا تانوكم دحأ ذيفنت صوصخب فرصتلا ةدحو  تلوت  -
  ةلمجلا قاوسأب ةينورتكلألا نزولا تالآو ةيمالعإلاب ةرتوفلا زيكرتب قلعتي  2016  توأ  11  خيراتب  58  ددع كرتشم
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  هميسجت يف تقلطنا دقو.هتايضتقم ميسجت ةيفيكب صاخ جمانرب طبض عم يرحبلا ديصلاو ةحالفلا تاجوتنمل
ةسوسو ةسوس مامحو ةبيقروب لزنمب ةلمجلا قوس اهنم ةموظنملا هذهب ةلمج قاوسأ ةدع زيهجت ربع كلذو ايناديم
زاجنإلل ةمزاللا تاليومتلا مادعنا لظ يف كلذ لك )... سباقو سقافص ( زاجنالا روط يف قاوسألا نم اهريغ

  ةينطولا عيراشملا نم ربتعي يذلاو .ديزوب يديسب ىربك جاتنإ قوس ثادحإ عورشم نم لوأ طسق  -
 .ذيفنتلا ىوتسم ىلع اظوحلم امدقت دهشي يذلاو لوالا طسقلا نم ةلصاوتملا
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 يرلا هايم  فّرصتلا

ثمو ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا ةيمنتلا  يويح رودب  هايملا عاطق   علطضي
ّ

    ايساسأ ارصنع ل

لا فاا ھبشو فاا خانملل ارابتعاو .ةمادتسملا  ةيمنتلا
ّ

  دراوملا غلبت ثيح  ةيسوتلا دالبلا  ھب مست يذ

رايلم  36  ةلمج نم  3م  رايلم  4,7  اوح  ةيئاملا تآشملا ةطساوب  اّونس  اعيمجت نكمي لا  ةحاتملا ةّيئاملا

لجمب ھميظنت ع اّصاخ امامتا عاطقلا اذ ةلودلا تلوأ  راطمألا لوطل يونس  لّدعمك  3م
ّ

هايملا ة

  دراوملا  فّرصتلا ماحإ إ فد لا تاءارجإلاو بتالا نم ةلمج نع الضف  1975  ةنس ةرداصلا

.كالس الانم%80ةبسبرثأتس يذلا يرلا عاطقل ةّجوملاكلت ةّصاخ ةّيئاملا

موقت ةيئاملا دراوملل ةئبع ةسايس ةلودلا تتنا ،يرلا هايمل ةدياملا تايجاا   نمأت  فدو

  ىكلا دودسلا  قرط نع  ةّصاخ  ةيحطسلا هايملا  لالغتسا فد ةيئاملا تآشملا ثادحإ ع  اساسأ

  و  1945  ذنم ةثدا دودسلا ددع غلو  .اموميد ع ظافاو  ةيفوا دئاوملا  ع طغضلا فيفختو

  ب فلأ  13  زاني امو ةّيلبج  ة حب  916و ّت  دس  232  بناج إ اّدس  37  لداع  ام  2019  روتكأ وم

كمو .ةّيحطس ب فلأ152و(1)ةقيمع
ّ

.ةحاتملا ةّيئاملا دراوملا نم  %92ةئبع نم تآشملا هذ تن

  نمألا نامضو الفلا جاتنالا نم ةينطولا تايجاا نمأت ةياغلو ةيئاملا دراوملا فوتل  اعبت و

  فلأ  533  اوح  2019  دودح إ تغلب  ةوقسلا قطانملا نم ةّما تاحاسم ةئيو ثادحإ ّمت ،ياذغلا

نس ةرورضلا تاّدعملاو تابشلاب اجتو  ةّيمومع ةّوقس قطانم راتك فلأ  256  ام  (2)راتك

  عماا إ اساسأ ةيئاملا تاموظنملا  فّرصتلا ةلاحإ تمت امك  .ةحاتملا هايملا  داصتقالا  عم  الالغتسا

  ع ةلماعلا ديلا ليغش و ةّيحالفلا تارداصلا و الفلا جاتنإلا  يوقسلا عاطقلا ماسو  .ةيئاملا

.(3)%27و %20و%37ةبسب اوتلا

ثمتو
ّ
لملا ةرازولل  " هايملا جمانرب"  تاولوأ تل 

ّ
ءادألا ع ةردقلا جمارب نمض ةدراولا  ةحالفلاب ةف

ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا ةئبع ةبس نم عفرلا   ّيرلا هايم  فرصتلا لاجم   2019-2013  ةفلل

ةيئاملا ةمظنألا ةمادتسا و ءاملا  داصتقالا نع الضف ةيديلقتلا غ هايملا لامعتسا روطتو ةيفواو

.ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا ةئي ةداعو ةنايص لالخ نم ةصاخ كلذو

 .2018ةنسل ةقيمعلا ةدئاملا ةيلوح قفو ةّيئاوشع ةقيمع اب فلأ18رابتعا نود  (1)
 .2018-2017سوتب ةصااو ةيمومعلا ةفثكملا ة وقسلا قطانملا لوح ءاصقتسالا جئاتن(2)
 .2016ةنسل هايملا لوحطولا ررقتلانمض ةروشملا تايئاصحإلا رخآ  (3)
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لا تارامثسالا تغلو
ّ

  قطانملا ةئي ةداعو يرلا تابش ةنايصل  2019  ةنس اصيصخت ّمت 

لالخ ّيرلا هايم  داصتقالا لاجم  تارامثسالا تزانو .د.م  76,4  الالغتسا فورظ نسحتو ةوقسلا

أ د.م84,4ام د.م237اوح2019-2013ةفلا
ُ

.ةّيمومع حنم لش  تدنس

فوت ىدم ع فوقوللو
ّ

  هايم  فرصتلا  تايلآ ةيلاعفو ةءافك  ىدم  عو  نلخدتملا فلتخم ق

لوت ،ةمادتسملا ةيمنتلا نمضي امب   يرلا
ّ

طغ ةّيمييقت  ةيباقر  ةّمم زاجنإ تابساا ةمكحم ت
ّ

  اساسأ ت

  قطانملا  فّرصتلاو دراوملا  لالغتسا و ةيئاملا تآشملا ثادحإب تقلعو  2019 مفون-  2013  ةفلا

.ةيئاملا تاموظنملا وةوقسلا

  لايلا فلتخم و   ةحالفلاب ةفلملا ةرازولاب ةّينعملا  ةزكرملا تارادإلا  ةارا تاصوحفلا تلمشو

خدتملا
ّ

ةلاولاو لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش ام ة ّصاخو يرلا هايم  فّرصتلا  ةل

مييقتلا بتكمو ةيحالفلا تارامثسالاب ضولا ةلاوو ةحالفلل طولا دصرملاو ةيحالفلا ةراقعلا

  ّمتو    .الفلا ملا نوتلاو داشرإلا ةلاوو الفلا اعلا ميلعتلاو ثحبلا ةسسؤمو ةيئاملا ثوحبلاو

  إ ةّيناديم تارازب  مايقلاو  ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا فلتخم إ نايتسا  ھيجوت كلذك

  ةيكراش ةراقم ع دامتعالاب  مت امك  .ةونمو ةودنج ةيالو نم لب ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا ةيودنملا

تآشملا لاغشأ زاجنإ  رخأتلا ةجين ائبع   ّنسي مل لا ةيئاملا دراوملا  ريدقت  نلخدتملا فلتخم عم

  ضع  باسحا ةداعإ  كلذكو  يرلا هايم عزوتو بلجو لوحت تايلمع ءانثأ عايضلا بسو ةيئاملا

 .ةيلومشلا مدع مست لاوأ ةنيا غتارشؤملا

ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزجألل ةيلودلا ةمظنملا ياعمب اسانتسا  ةّمملا هذ زاجنإ ّمت دقو

لعتملا كلت امّيس ال ةبسااو
ّ

ع ةباقرلا ليلدب ةنمضملا ةيباقرلا بيلاسألا إ عوجرلاو ءادألا ةباقرب ةق

  .تابساا ةمك ءادألا

  ةءافكلاب دراوملا  لالغتسا و ةيئاملا تآشملا ثادحإ  مدع  إ  اساسأ ةّمملا هذ تصلخو

تاموظنملا  فّرصتلا  مدع ع ةوالع ةوقسلا قطانملا  فرصتلا ةيدودحم   و ةمزاللا ةيلاعفلاو

   املع  .يرلا هايم  كالسا  نا ونع  ةلودلا تاقحتسم  صالختسا   نمضي امب  ةينوناقلا طورشلل اقبط ةيئاملا

نأ و
ّ

   الع تفقو نأ تابساا ةمك قبس  يرلا هايم  فرصتلاب تقلع  تالالخإ  الت متي مل ھ

  عاطق ةيمنت"و "ةبلاو هايملا" و "يرلا لاجم  ةيئاملا تآشملا لالغتسا"   ةلثمتملا  ةقباسلا  ارراقت

 ." ةليملا ةيحالفلا ار ألا"و "الالغتساو ةلمعتسملا هايملاةاعم"و "صراوقلا
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تاظحالملا زربأ

  دراوملا  لالغتسا و ةيئاملا تآشملا ثادحإ  -

هذ   عفترتو ةيفوا دراوملا عومجم نم  %108  ةلغتسملا ةيفوا هايملا تايمك ةبس تغلب

 قوفيل  اونس  %14,7  ةبسب اددع مقافتي  لا  ةيئاوشعلا رابآلا كالسا باسحاب  %126  إ  ةبسلا

ةعاتمل  ةطقن  146  ةبقارملا طاقن زواجتت ملو  .ةوا تايودنملا تاريدقت بسح  اب  24.000  ددعلا اذ

ىّدأ اّمم ةنايصلا لامعأ ةيدود ةبطعم سقلاو ةبقارملا تاجت  نم  %74 ّنأ امك اب  12.000  نم كأ

   .%170الالغتسا ةبس تقاف(1)ةيئام ةدئام  18بوسم سايق مدع إ

  د.م  45  قوفت ةفلب  2019  روتكأ  -2013  ةفلا لالخ اادحإ ّمت   (2)اب  192   لوخد متي ملو

ةبس عافترا ع ةوالع  (3)ةرورضلا تادعملاب ام  %63  جت ةجمرب مدعل  اساسأ  كلذو لالغتسالا ح

  .رابآلا كلت نم قفدلا ضافخنا وأ ديدا وأ ةحولملا

  ةجمرب  بايغ نع الضف  يرلا هايم ع بلطلا روطت فرشس لمع ةطخ  عضو  عقي  مل  امك

ةكلسملا تايمكلا  نب نزاوتلا  الالتخا قلخ اّمم  عراشملا تانوم فلتخم ذيفنت ماحإ نمضت ةاو

  -2013  ةفلا لالخ  ةحاتملا تايمكلا نم اونس  %1  ةبسب ةمكا  ھترّدق  اعافترا   تدش لا

لاو  ةدوجوملا ةيحطسلا هايملا ةئبع تآشم  ةقاط ن و  3م نويلم  2,4  لداع ام يأ  2019روتكأ
ّ

  ال 

ع  دياملا طغضلا إ كلذ ىّدأ  دقو  .تاطقاسلا ةرفو مساوم لالخ ةيفاضإ تايمك باعيسا  اكمي

  .ةيفوا دراوملا

تاو
ّ

  مدع رابتعاب  ةثدا ةيئاملا تآشملا ةفا نزخ ةقاط صوصخب ةقيقد تايطعم بايغ  

  رابتعا نود ىكلا دودسلا نزخ ةقاط ع طقف راصتقالاو ا تابسلا مكارت ةجين اعس نيحت

ةيلعفلا ةبسلا لعجي ام وو  ³م رايلم  2,469  اوح ةمكا  ار ّدق  ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلا

 .%91,6إ ءادألا ع ةردقلا رراقت بسح%93نم ضفخنتةحاتملا دراوملا نمةيحطسلا دراوملا ةئبعتل

  ةجمرو ةبقارملا طاقن فيثكت ع ةيفوا دئاوملا لالغتسا ةعاتم دزم  إ  ةمكا  وعدت و

   و  ةيفوا ةيئاملا  دراوملا  فاتسا نم دل تاءارجإلا ةفا ذاختاو ةرود ةيناديم ةعاتم لامعأ

 .2018ةنسل ةيموبلا ةيلوا بسح(1)
.ةيح الفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا إ ھجوملا تايطعملا بلطو  ةيئاملا دراوملل ةماعلا ةرادإلا تايطعم بسح(2)
    .تاملا و تارا رارغ ع(3)
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تانوزا ليدعو  ةفدسملا تايمكلا ةئبع نمضي امب ةيئاملا تآشملا   فلتخم   لاغشأ  لامكتسا

 .دودسلا نب ةيئاملا

   ةوقسلا قطانملا  فّر صتلا  -

ةنّمضملا  ةّيلّوألا ةجملاب  تالاا ّل   دّيقتلا  2019  روتكأ-2013  ةفلا  لالخ  ّمتي  مل

  ع ةيئانتسا ةفصب ةوقس قطانمل تاعسوتو تاثادحإ عراشم رارقإ  ّمتثيح  ةيمنتلا تاططخمب

ةيعامتجالا بلاطملل ةباجتسالا راطإ  اساسأ  كلذو  د.م155  قوفت ةفلو ك14.400  زانت ةحاسم

دجاوت نع رظنلا ضغ تااب ةجمدنملا ةيحالفلا ةيمنتلا جمارب إ ةفاضإلاب ةيمنتلا ميعدتو ليغشلاب

.ةينعملا قطانملا ةمزاللا تايمكلا وھمدع نمهايملا

  ةمداقتم  ك  156.160  احاسم غلابلا  ةوقسلا قطانملا  تاجت  نم %61  اوح ّنأ  امك

كالتا نم ك155.867  مت ةقطنم  612  نع دزي ام وشو  .ةنس  25  قوفي ام إ  اادحإ  دوع و

.ا باطعألا رتاوتو ااونقوااجتو ااّدعمو اآشم

جت  2019  روتكأ وم  و  1995  ةنس يرلا هايم  داصتقالا جمانرب قالطنا ذنم  ّمت نل و

  ةبس سكع  ال ةبسلا هذ   ّنإف  ، يرلا هايم  داصتقالا تاجتب ةورملا تاحاسملا نم %93  اوح

كمتلماش ياديم م تايلمع بايغلتاّدعملا هذ ايلعف ةزا ةيقيقا تاحاسملا
ّ

.ا رصح نم ن

  تابساا ةمكحم  ا رّدق عزوتلا و بلا  تابش ىوتسم ع ةعاضلا هايملا تايمك  تمقافت و

  ةيلما هايملا تايمك   نم %43  ھتس ام يأ  2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ  3م   نويلم  3.655  اوحـب

ةءافكلاب متت  مل تآشملا فلتخمو تابشلا هذ  ةيامحو  ةنايص لامعأ ّنأ امك  .ةعزوملاو  ةولا

ةمكحم  لبق نم  اميق ريدقت ّمت  ارتوف نود هايملا نم تايمك لوحت  ع ةوالع  ةولطملا ةيلاعفلاو

.د.م  4،455اوحب تابساا

  ةعاتم تايلمع ةجمرب  2019  روتكأ وم  و  اادحإ ذنم ةيحالفلا ةراقعلا ةلاولا   ّلوتت ملو

  نوناقل افالخ كلذو  ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا  عم قيستلاب  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملل  ءايحإ

  ةوالع  ةوقسلا قطانملا لالغتسا ةعاتمل ةونس جمارب دادعإب تايودنملا نم  %83  موقت ال  امك .اادحإ

ثومو ةدّدحم ياعم بايغع
ّ

كمت ةق
ّ

.ةعاتملا  تاولوأ طبض نم ن

  تاثادحإلا عراشم زاجنإ قس ثاثحتسا و ةوقسلا قطانملا  ةجمرب ماحا  ةرورضب  ةمكا  وتو

اللا ةيانعلا ةنايصلا لامعأ ءاليإ ع دقاوفلا نم ّدا   ع صرا   إ وعدت امك  .ةديدا
ّ

فوتو ةم ز
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.ةوقسلا قطانملا لالغتسا ةعاتم و كلذلةرورضلا تادامتعالا

ةيئاملا تاموظنملا  فرصتلا  -

ةّينوناقلا طورشلاب  اعمجم  1234  مددع غلابلاو  عماا عومجم نم  فصنلا   قوفي ام  فوي مل

ة ّينويدم  تمقافت و  .2019 مفون-2016  ةفلا لالخ  ةوا تاّيودنملا هاجت  مامالاو لالغتسالل

ةيمنتلل ةوا تاّيودنملا إ  الغا  عجرت  2019 مفون دودح إ  د.م  61,7  غلبتل  ةيئاملا عماا

ثأاّممةيحالفلا
ّ

.ةّيلاملااانزاوتع ابلسر

اادأ روطت ع لمعلاو لالغتس الا طورش ل ةيئاملا عماا  ماحا ةرورضب  ةمكا  وتو

.ةيئاملا تاموظنملل لثمألا لالغتسالا نمضي امب اينويدم ةاعم و

I-دراوملا  لالغتسا و ةيئاملا تآشملا ثادحإ  
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  نم تايجاا نمأتل  ةدوجوملا ةيئاملا  تاموظنملا فلتخم ةيلاعفو ةءافك ىدم  رظنلا فأ

  فعض ع  الضف ةيئاملا تآشملا ثادحإ لاجآو تاءارجإ ماحا مدع  ع فوقولا إ   يرلا هايم

كلت ع بلطلاو ةأبعملا دراوملا نب لالتخا إ ىّدأ اّمم  ةنايصلاو ةعاتملا لامعأ ةيدودحم و الالغتسا

  .دراوملا

  ةيئاملا تآشملا ثادحإ-أ

  نع%80  ةبسب  ايمأت متي  (1)اًونس  ³م رايلم  2,4  اوحب يرلا هايم نم ةينطولا تايجاا رّدقت

  ىكلا دودسلاب ةئبعملا ةيحطسلا هايملا ع ةيقبلاو  ةيفوا دراوملا لالغتسال رابآلا ثادحإ  قرط

  ططا و ةيئاملا تآشملا ثادحإ تايلآ  فلتخم  رظنلا فأ دقو .ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلاو

  نمضي امب  راب آلا  ثادح إل ةيعوضوم و ةقثوم ياعم رفوت مدع  إ دراوملا ةئبعتب ةقلعتملا ةيجيتاسالا

.ةجمملا عراشملا زاجنإ  رخأتلا ع ةوالعفاتسالا رطاخم نم ةيفوا دراوملا ع ظافا

 رابآلا ثادحإ-1

 بجوتس لاو  ام  50  اقمع زواجتي لا رابآلا  ثادحإ ع  اساسأ  ةيفوا  دراوملا  ةئبع متي

لملا  رزولا  نم لّوأ صيخرت ع لوصا
ّ

 ناث صيخرتو بيقنتلاو ثحبلاب قلعتي ةحالفلاب ف

   ةيفوا هايملا نع بيقنتلا صخر ع لوصا بلاطم ةسارد ّمتتو  .(2)هايملا رفوت دنع لالغتسالا

  ةحالفلا ةرازول ةعجارلا  ةيئاملا دراوملل ةّماعلا ةرادإلا إ فلملا ةلاحإ ّمث يوا ىوتسملا ع وأ ةلحرم

  2011  ةنسل  1258  ددع ةحالفلا رزو رّرقم تقمب  ةثدا  صخرلا دانس إل  ةينطولا  ةنلا ع  ھضرعل

  .ھيف تبلل2011ةيلوج05خراتب

فوتي نلو
ّ

قئاثولا فلتخم طبضي تاءارجإ ليلد ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا ىدل ر

الإ ،ةيفوا هايملا نع بيقنت ةصخر ع لوصا بلط فلمل ةنّوملا
ّ

نأ 
ّ

  نمضتي ةدايق لودج  دجوي ال  ھ

  ل نم  ادامتعا نعتي لا  ةيجولورديلا  تايطعملا و  ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينقتلا تارشؤملا عومجم

  نم ةدمتعملا تارشؤملا   فالتخا  دوجو إ ىدأ ام وو  صخرلا بلاطم ةسارد  دنع  ةوا تايودنملا

الع ظافاو ةيفوا دراوملا ةموميد نامضلو .ةاشم تافلم نأش  ءارألا نيابتوىرخأ إ ةيودنم

  ن ررقتلا نم لب ةنّمضملا تارشؤملا  ع  دامتعالا  تايودنملا  نامإب نا ،فاتسالا رطاخم نم

 .2018ةنسل هايملل طولا ررقتلا بسح(1)
.ةيفوا هايملا لالغتساو بيقنتلا طورش قلعتملا1978متس ةرغ  خرؤملا1978ةنسل814ددع رمألا نم4و3و2و1لوصفلا ماحأب المع(2)
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غ  امايطعم  تنا نو  تافلملا ةساردل  (1)ةيموبلا تاسايقلا و ةقيمعلا دئاوملا لالغتسال  نونسلا

.نتسلا ق وفيخأتبامرودصلةنيحم

لالخ ةسوردملا  تافلملا نم %86  او  صخرلا دانس إل  ةينطولا  ةنلا  ضفر  إ  كلذ ىدأو

كلذو   يوا ديعصلا ع ةقفاوملاب  تيظح لاو   فلم  4.006  اددع غلابلاو  2019  روتكأ-2013  ةفلا

تافلملاب  الا  لاقث و  %130  فاتسالا ةبس زواجت وأ   م  0,3  ياملا بوسملا طوب لدعم زواجت بس

  راظتنا  ةوا تايودنملا فرط نم  الاسرإ خرات نم ةنس نع دزي امب  اف ّتبلا ءاجرإ ّمت لا

ةيفوا ةدئاملاب بوسملا رّوطت صوصخب ةيفاضإ تامولعم ع لوصا وأ  (2)ةصوقنم قئاثو  لامكتسا

.ةينعملا

  هايملا لالغتسال ادانسإ نكمي لا صخرلا ددع  طبضت  ةينف تاسارد بايغ ظحول  امك

  مغرلاب  كلذو  افاتسا نم دل  ھب حومسملا قفدلا مو اعزوت ةولوأو  (3)ةنايصلا قطانمب  ةيفوا

لالغتسالا تالدعمل ىدأ دح نامضو ةددملا ةيئاملا دئاوملا ع ظافا فد قطانملا كلت ديدحت  نم

  سفن نم رابآ ضوع تايلمع ع راصتقالاو  صخرلا دانسا  ةيلمع  ديشرت  نم  ھيضتقي امو  ةيلاا

  يمومعلا كلملا لالغتسا صيخارت دانسإل ةينطولا ةنلا  ةقفاوم  إ ةيعضولا  هذ تدأ دقو . فنصلا

  مغرلاب  كلذ و ةقيمع رابآب ةيحطس رابآ ضوع بلطم  97  ع  2019  متس  -2013  ةفلا لالخ  هايملل

  ةموميد ع ظافا نودلوحي ام وو.اونس م0,3نم كأبةيئاملا ةدئاملا بوسم ضافخنا لصاوت نم

.الفلا طاشلا تابلطتمل ةقباطم هايم ةيعونب مظتنملا دولا نامضو دئاوملا هذ لالغتسا

لعتي ام و
ّ

ةقفص  20  تلمش  ةنيع ةسارد  لالخ نم ل  دقف  ، يرلل ةدعملا راب آلا  ثادحإب ق

ثمت  د.م7,63  ةفلبةيمومع
ّ

  يرلل ةصصا  يمومعلا لالغتسالا رابآ  زاجن إل ةيلما ةميقلا نم  %20  ل

  فرط نم  ةسفانملا لامعإ  ةيافك  مدع  لّو  ،2019  روتكأ-2013  ةفلا  لالخ  اادحإ   ّمت لا

ىودج مدع حرصتلا  ضوع  ديحو ضراع ةكراشم لوبق  تالاا ضع   تلوت لا  ةوا تايودنملا

  دق و  .نامثألا  لضفأ  ع لوصا نود لوحي نأ ھنأش نم اّمم  يمومعلا  بلطلا رش ةداعو  ضورعلا

نأشلا اذ  ركذو  .عراشملا ةك و  لاا اذ  ةطشانلا تارشلا ةلقب  كلذ  ةوا تايودنملا  ترّرب

ةقلعتملا ثلاثلاو ياثلا اطسق   2015  ةنسل  01  ددع ةقفصلا  نم لب ةصاا ضورعلا تابلط

ةصاا  2016  ةنسل  8  ددع ةقفصلاو"يردنغلا"و "ةميدقلا ةناتك" نم لب نتقيمع نيب ثادحإب

 ."ةماا ةحاو " ب ثادحإب

 ةقيمعلا ةدئاملاو قمعلا ةليلق ةدئاملا نم ل بسانم سايق  ةلثمتملا(1)
  ةيكلملا قئاثوو ةيئاملا تاساردلا رارغ ع(2)
الإ بيقنتلاو ثحبلا لاغشأب امض مايقلا نكميالو هايملل يمومعلا كلملا ةن يأر ع عالطالا دع ذختي رمأ تقمب اديدحت عقيقطانم و(3)

ّ
  ع ءانب 

 ةحالفلا رزو نم ةصخر
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  ع لوصا بلاطم  ةسارد نأش ةيعوضومو ةدحوم سياقم طبض إ ةمكا  وعدت و

  ماحا  او  لاجآلا  صيلقتلاو رارقلا ذخأ  ياعم ديحوت  مس  امب  هايملا نع بيقنتلاو ثحبلا صخر

رفح  عراشم   نامثألا لضفأ ع لوصا  نامضل  ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا  ةينوناقلا تايضتقملا

 .يرلل ةدعملا يمومعلا لالغتسالا رابآ

 ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلاو ىكلا دودسلا ثادحإ-2

برشلا  هايمنمتايجااةيبلتل يطايتحانوزخمنوتإ   ىكلا دودسلا  ثادحإ  فد

ش و     يرلاهاي م  نم و
ّ

ةجردنملا  رصانعلا مأ دحأ ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلا  ثادحإ ع ةوالع ل

كم لاو ةيحطسلا  ةيئاملا دراوملا ةئبعتل ةيجيتاسإلا ططا فلتخم نمض
ّ

  نم  2019  ةنس ةياغ إ تن

  .³م رايلم  4,7اوحب ةردقملاو ةحاتملا ةيئاملا دراوملا عومجم نم  ³ م رايلم  3,2نع دزي ام نمأت

الإ ،ةيئاملا دراوملا ةئبعتب ةقلعتملا  (1)ططاو تاساردلا تددع نلو
ّ

  ةطخ   عض و متي مل  ھنأ 

لو  اّمم   ةقمعم ةينف تاسارد ع ءانب يرلا هايم ع بلطلا روطت فرشس لمع
ّ

نب نزاوتلا  الالتخا  د

  ةبسب  تابساا ةمكحم  ھترّدق  اعافترا  تدش لا  ةوا تايودنملا فرط نم   ةكلسملا تايمكلا

  ةقاط ن و  ³م  نويلم  2,4  لداع ام يأ  2019روتكأ  -2013  ةفلا لالخ  ةحاتملا تايمكلا نم  اونس  (2)1%

لا  ةيحطسلا هايملا ةئبع تآشم
ّ

ادش لا تاطوغضلا ع ةوالع ا تابسلا مكارت مكحب تص لقت  

  دراوملا ةيدودحم لظ    يرلا هايم ع بلطلا يمانت  ىّدأ دقو  .برشلا هايمب دولل ةصصا ادراوم

.افاتسا بس مقاف اممةيفوا دراوملا إدياملاءولاإةئبعملا ةيحطسلا

  لاجآلاب ةنراقم  تاونس  10و  5  نب حوارت   ىكلا دودسلا  زاجنإ  قس    خأت  ظحول  امك

  لا ةلوطلا لاجآلاب اساسأ  طبترا   ّدس لب ةصاا زاجنإلا  ةدحو ثادحإب صاا رمألا نمض ةددا

لظ  ةصاخ ةراقعلا ةيفصتلا تايلمع قس ءطو تاقفصلا ماربو ضورعلا بلط تاءارجإ الطتت

.مامالابءافيالا ع تالواقملا ةردق مدعو ةيعامتج الا بلاطملا مقافت

 ةيلصألا ةفللا نم %32  لّدعم قوفي امب  افل    عافترا  عراشملا زاجنا  خأتلا نع جتنو

ةفلا لالخ  تلصاوت و  2005و  2003  نس ذنم الاغشأ ةجمرب تمت  دودس  5  عراشمل ةبسلاب كلذو

ةيجيتاسالا ةساردلاو2011-2001ةفلل ةيفاضإلا ةيجيتاسالا ةطاو2000ةنسةياغإ1990ةنسنمةدتمملاوالاةينطولاةيجيتاس الا ةطا(1)

 .2030ةنس قفأ إ سوت  ةيئاملا ةموظنملل
ةرادإلاو ىكلا ةيئاملا لاغشألاو دودسلل ةماعلا ةرادإلاو ةيئاملا تانزاوتلاو طيطختلا بتكم لبق نم ةبساواونس ةكلسملا هايملا تايمك ع دامتعالاب(2)

  .ةيئاملا دراوملل ةماعلا
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ام يأ د.م  4,6  تغلب    "املا دس"  ديشب  ةقلعتملا ةيفاضإلا  ةيلاملا  ءابع ألا   ّنأ ركذو  .2019  روتكأ-2013

ثمي
ّ
5  زان خأتب يأ  2015  مفون  20  خراتب ايتقو ھمالتسا ّمت  ھنأو املع  ةيلصألا ھتفل نم %19,9  ل 

  خراتب ايتقو ھمالتسا ّمت يذلا  "نطلا ّدس"  زاجنإ  لطع نع  جتن  امك  .(1)يدقاعتلا لجألاب ةنراقم  تاونس

  .ةيلوألا ةفللا نم%18,7  ةبسب يأ د.م3,9  تلداع ةيفاضإ ةفل  تاونس  7  زان خأتب يأ  2016  توأ  16

  براقي امب  (2)ھتفل   عيفلا   إ  تاونس  10  نع دزي امب  "سمودلا دس"  لاغشأ  خأتلا  كلذك  ىدأ  و

.%108,9ةبسب يأ د.م24,73

نسحتفد كلذو  هايملا لوحت تآشم  ثادحإ  عقي  ،دودسلا  عراشم زاجنإ  عم  نمالاو

ءاضتقالادنعاانوزخمليدعودودسلاهايم  لثمألامكحتلاودالبلاقطانمنبةيئاملاةولاعزوت

ذنم اجمرب  تمت لا  تآشملا  زاجنإ  خأت   لّ  دقو  .تاطقاسلاةرفووأ فافاتافءاوس

   ةبسلاب نأشلا و امك  ةيدقاعتلا لاجآلا  نم تاونس  5  تالاا ضع  قاف  ةيمنتلل  رشاعلا ططا

ساسألابكلذ عجرو.2016ناوج10خراتبايتقو ھمالتسا ّمت يذلا"ةكرا ّدس"هايم لوحت قفن عورشمل

   لاغشألا ءدبل ةمزاللا ةيعجرملا ةيفارغووطلا طاقنلا فوت مدع  ةلثمتملا ةينقتلا تاوعصلا إ

  .لاغشألا سل ةددا لاجآلاب اعم دقاعتملا ةكرشلا مالا مدع نع الضف نابإلا

  مدع  ا ةطبترملا لوحتلا تآشمو ىكلا دودسلا عراشم زاجنإ لاجآ ماحا مدع  نع ّرجناو

³م نويلم  1.375  دودح   (4)تابساا ةمكحم ارّدق  (3)ةيفاضإ ةيئام دراوم ةئبع

                               لالخ  (5)"سمودلا"و"بكلا"و "طارس"و  "ةكرا"و "نطلا"و "املا" دودسل ةبسلاب

.2019روتكأ-2013ةفلا

              ةفلل ةرشعلا ةطا تنمضت نلو ، يرلل ةصصا  ةيلتلا دودسلل ةبسلاب ا ّمأ

الإ ،³م  نويلم  6,7  اردق نزخ ةقاطب ايل ت  ادس  50  زاجنإ  2002-2011
ّ

  2019   مفون  وم إ  متي مل  ھنأ 

.ةجمملا عراشملا نم10% ّدعتت مل ةبسب يأ(1)ام5ىوسزاجنإةيباقرلا ةمملا نم ءانالا خرات

   ذنم  الاغشأ تاقفص ع ةقداصملا تمت   ىرخأ  ةّيلت  دودس  6  ءانب ة ّصاا لاغشألا  قلطنت ملو

الإ  2016  ةنس
ّ

  نم كلذو  ³م نويلم  7,1  اردق باعيسا  ةقاطو  د.م33,5  ةفلب  2019و  2018نس لالخ  

 فادألابسح فرصتةدحوثادحإبقلعتملا2003يفناج14خرؤملا2003ةنسل141ددعرمألاددحدقف سمودلاونطلاواملاادودسلةبسلاب(1)

.رشأةعسوتاونس ّتسسمودلاونطلاو املادودسزاجنإةّدموأةلحرمازاجنإل
2015ةنس ضورعلا بلط ةداعو دقعلا ف مب اامالاب ءافيالا ع اردق مدو دسلا زاجنإب ةفلملا ةلواقملا ةرداصمل اعبت(2)

 يرلاو برشلا تاياغل(3)
  لالغتسالا ح تلخد لا بكلاو نطلاو املا دودسل ةبسلاب ةردقملا ةونسلا اادراو تالدعمو  دودسلا  عراشمل ةيفصولا تاقاطبلا ع دامتعالاب  (4)

ةصفقو فالاو ترب تايالولةبسلاب2018-2010ةفلا لالخ ةلملا ةرطمورديلا تايطعملا ع ةوالع3م نويلم39,9 و17,5و26ــب اعابت عفلا
2020ةنس لالخ ام ءانالا رظتو ةراج سمودلا دسلاغشأ لازت ال(5)
 لبانب ماماو نواطتب تارودلاو بابد رصقو سقافصب اص يديسو رافشلا(1)
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  ع  2014  ناوج  19  ذنم  ةيمنتلل ظ وبأ قودنص ةقفاوم  نم مغرلاب  (2)ةجمم  ةيلت  دودس  10  ةلمج

  ةبس  2019  ناوج ةياغ إ  دعتت ملو  .(3)د.م  25,42  غلبمب ةردقملا  1131  مقر ضرقلا لضاوف لامعتسا

  31   تت ضرقلا ع تاولا   ّنأو املع %  16و  %54  اوتلا ع عفدلاو  دعتلا  تادامتعا كالسا

  .2019مسد

وت  إ  زاجنإلا لاجآ ماحا مدع  ىّدأ و
ّ

10  ثادح إل  ةريدقتلا ةفللا  نيحت ةّينعملا اصملا 

   روتكأ ةياغ إ د.م61,328  غلبت و  ةيلوألا ةفللاب  ةنراقم  %33  ةبسب عفتل  افنآ ةروذملا  ةيلت  دودس

عانالا تافلم  تبلا خأتو األا ةضراعم إ ةجمملا عراشملا ذيفنت  رخأتلا بابسأ دوعو .2019

لملاةرازولااصم إ الاسرو تامارغلا نمأت نم مغرلاب
ّ

  .(4)ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأبةف

لبق نم  اريدقت ّمت   يرلل  ةما ةيئام دراوم ةئبع ةينامإ مدع ةيعضولا هذ نع جتن دقو

تايطعملا ع ادامتعا كلذو الاغشأ ةراا ةيلتلا دودسلل ةبسلاب اونس  ³م نويلم  4  اوحب  ةمكا

  تادراولا تالدعم نع الضف  ةدح ع دس ل نزخ ةقاطو  ةينعملا  تايالولاب ةلملا ةرطمورديلا

 .ةيذيفنتلا تاساردلا نمض الع صوصنملا ةونسلا

  ةفلل ةثلاثلا ةرشعلا ةطا  تفدسا  دقف ،ةليبا تاحبلاب قلعتي اميف ا ّمأ

  نم دّدحم ددع ثادحإ إ ةراشإلا نود كلذو ناليسلا هايم نم  ³م نويلم  50  ةئبع  2012-2021

ام يأ   ³م نويلم  6,36  ىوس ةئبع نم  ةيلبج ةحب  48  اددعو ةزجنملا تاحبلا   نكمت ملو  .تاحبلا

نم نحالفلا نكمت نود  لاح ا ّمم  2019  روتكأ ةياغ إ كلذو ةفدسملا  تايمكلا  نم %12,72  لداع

لا  (1)تاّيمكلا   تابساا ةمكحم ت رّدق  دقو  .ةحاتم ةيئام دراوم لالغتسا
ّ

يرلا تاياغل  ائبع نّسي مل 

.2019روتكأ-2013ةفلا لالخ كلذوةدحاولا ةحبلل ةبسلاب³م فلأ50و³م فالآ5نب

ةئبع نمضي امب  ةيئاملا تآشملا لاغشأ  ةمانزر ماحا ع صرا دزم إ ةمكا  وعدت و

  نم حمس امب ةجمملا  لوحتلاو طرلا تآشم  لاغشأ  لامكتسا إ   وعدت امك  .ةفدسملا تايمكلا

 .يرلل ةرفوتملا هايملا تايمك ىوتسم ع ارارقتسا ققحو دودسلا نب ةيئاملا تانوزا ليدع

  ةيئاملا  دراوملا  لالغتسا-ب

  لمرلاو ةجابب ةرملاو ةيشا ،تربب ناطلس يديسو رامسلا ،دزوب يديس ةطينح ،ةنايلس ةفولحو  ميامدلا ،فالاب لحكلاو ةفيقسلا ةيلتلا دودسلا  (2)

³م نويلم13,7زانت نزخ ةقاطو د.م45,266اردق ةيلوأ ةفلب ناوقلاب
31  ةياغ إ تاساردلا نم %100و لاغشألا نم %50  لومتل ةصصخم و  2019  سرام  26  خراتب ةلمعلا رعس بسح ضرقلا لضاوف ةميق تددح  (3)

 تاولا ءانا خرات2019مسد
.ةيمومعلا ةصملا لجأ نم عانالاب قلعتملاو2016ةيلوج11 خرؤملا  2016ةنسل53ددع نوناقلا ماحأب المع(4)
لا عراشملل ةيفصولا تاقاطبلاب ةّددا نزا ةقاطو2019  روتكأ-2013ةفلا لالخ ةلّملا ةرطمورديلا تايطعملا ع دامتعالاب(1)

ّ
  زاجنإلا ددصب  
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  لما ع كلذو اونس  ³م  رايلم  38,2  اوح  (2)ةيفوا ةيئاملا دراوملا لالغتسا تالدعم تغلب

دودسلا ةطساوب ةنسلا  يرلا هايم نم  ³م نويلم  439,72  لدعم فوت ّمت اميف  2018-2013  ةفلا

ةءافكلاب  دراوملا هذ  لالغتسا  مدع  ع فوقولا ّمت دقو  .ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلاو ىكلا

 .ةيئاملا تاشملاةنايصو دع لامعأ ةيدودحم نع الضفةمزاللا ةيلاعفلاو

ھتعاتمو ةيفوا دراوملا لالغتسا-1

  هايملا  تايمك فوتل ةثدا رابآلا لالغتسا  عرسلا الفلا عاطقلا تابلطتم تقت نل

الإ ،ةرورضلا
ّ
نأ   

ّ
  قوفت ةفلب  2019  روتكأ  -2013  ةفلا لالخ اادحإ ّمت  (3)اب  192  لوخد مدع نبت ھ 

  عافترا ع ةوالع  ةرورضلا تادعملاب ام  %63  جت ةجمرب مدعل  اساسأ  كلذو لالغتسالا ح د.م  45

.رابآلا كلت نم قفدلا ضافخنا وأ ديدا وأ ةحولملا ةبس

تا و
ّ

تثتلاب حمس ال امم تادادع ةزجم غ اف صخرملا رابآلا نم %90  نع قوفي ام  ّنأ 

تايمك   ماسو  لالغتسالا تارارقل اقبط الع صوصنملا تايمكلاو تيقوتلاو قفدلا ماحا نم

لي ةيعضولا هذ نع رجنا دقو .ةيفوا دراوملا فاتسا  دزمو  يرلل ةرورضلا تاجايتح الا قوفت

  م0,3  زواجتي ال ھب حومسم لّدعم لباقم نيملا  قوفي  ةيفوا تاقبطلل ياملا بوسملل  يونس طوب

 .بوضنلا ّدح إ ةوقسلا قطانملاب رابآلا قفد  صقنو هايملا ةيعون رودتو اونس

  ةيناديملا ةباقرلا تايلمعل ةقبسملا ةجملا مدع نّبت   دقف  ،لالغتسالا ةعاتمب قلعتي اميفو

  نم مررضت رثإ ع نلغتسملا فرط نم درت لا تاياشلا ةبسانمب لخدتلا ع راصتقالا ّمتي ثيح

  تايمكلا تغلب  ثيح ةيئاملا دراوملا فاتسا ةلصاوم ھنع   ّرجنا ام وو  مرابآب ياملا بوسملا ضافخنا

دراوملا عومجم نم %108  ةبس لداع ام يأ  ³ م نويلم  2.380  لدعم  2018-2013  ةفلا لالخ ةلغتسملا

رابآلا ع كالسالا باسحاب %126  إ ةبسلا هذ عفترتو .³م نويلم  2.197  اوحب ةردقملا ةيفوا

رابآلل  امجإلا   ددعلا  غلب  دقو .اضإ ب  1.867  غلبيل  اونس %14,7  لدعمب  اددع مقافت لا ةيئاوشعلا

  سفن  لالخ اب  23.308  اوح  ةوا  تايودنملا لبق نم افوت ّمت لا تايطعملا بسح  ةيئاوشعلا

  ةيلاعف نم تّدح لا بابسألا مأ دحأ ةيداملا لئاسولا رفوت مدع و ةرشلا دراوملا فعض لشو  .ةفلا

.ةيئاوشعلا رابآلا رفح تايلمع فت  ماسو ةرادإلا لبق نم ةعاتملا لامعأ

   ةفلا لالخ ةفلاخم  1.767  عفرب تماق  ةوا تايودنملا ّنأ  ، ركذلا  ردجو

نأ غ  ،ةصتا ةيئاضقلاو ةرادإلا طلسلا إ ام  772  ھيجوت ّمت  2019  روتكأ-2013
ّ

  ز  متي مل  ھ

 .2018-2013ةفلل ءادألا ع ةردقلا رراقتو2018-2013ةفلل ةقيمعلا ةدئاملا لالغتسا تايلوح بسح كلذو(2)
 .ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا إ ھجوملا تايطعملا بلطو  ةيئاملا دراوملل ةماعلا ةرادإلا تايطعم بسح(3)
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  ةيقبل ةبسلاب  ّمت و  .ةيلام ةيطخ  103  طيلسو ياوشع ب  86  مدرو اف صخرم غ ةرافح  15  ىوس

  مدع  ماس و  .ةنياعملا تايلمع دنع ياوشعلا لا تادعم عفر وأ نفلاخملل  ھيبانت ھيجوت  تافلاا

  يمومعلا كلملا ع تاءادتعالاب ةقلعتملا تافلاا ةميق فعضو ةوا طلسلا عم الا قيستلا

فلتخم ذيفنت ةيدودحم    تايودنملا ناوعأ ع تاءادتعالا مقافت نع الضف ايلاح ا لومعملا  هايملل

 . ةيعدرلا تاءارجإلا

  روطت ع ةيفوا ةيئاملا تانوزا ةعاتم ةيئاملا دراوملل ةماعلا ةرادإلا اصم إ دع نل و

  ةيعضو ةفرعم نم نكمت لا  ةيجولورديلا تاساردلاب  امايق مدع نّبت دقف ،ةبقارملاو سقلا تابش

  ةبسلاب ةصاخ كلذو ةبقارملا طاقن ددع فيثكت اتلاو  افاتسا تاوتسم ديدحتو  ةيفوا تانازا

  م0,1  نب ااوتسم ضافخنا لدعمو %750 و %110  نب الالغتسا تالدعم تحوارت ةقيمع ةدئام  49ــل

اّأو اف اصخرم اب  12.094  ةعاتمل ةطقن  146  زواجتت مل ةبقا رملا طاقن ّنأ نبت ثيح  .اونس  م10,99و

هذ  نأش نمو .(1)ةيالو  13  ع ةعزوم ةقيمع ةدئام  45  نم ةنّوتم ةنيع صوصخب %1,2  ةبس ّدعتت مل

  اب17.292  نم كأب ةردقملا ةيئاوشعلا رابآلا ددع رابتعا ّمت ام اذإ %1  نم لقأ إ ضفخنت نأ ةبسلا

ةيداملا تاينامإلا رفوت مدع إ سقلاو ةبقارملا تآشم ةفاثك فعض بابسأ دوعو  .تايالولا هذ

فا ةيطغتل ةرورضلا
ّ

 .برختلاو بلل ةدوجوملا تآشملا ضرع ع ةوالع ةلغتسملا ةيئاملا دراوملا ة

.ةنايصلا لامعأ ةيدودةبطعمسقلاو ةبقارملا تاجت نم %74 ّنأ تا  ،كلذ نع الضف

  ضافخنا لدعم سايق تايلمع المش مل %170  الالغتسا ةبس تقاف  (2)ةيئام ةدئام  18  ّنأ امك

   .ايسانم

  ةيعون رودتو افاتسا نم داو ةيفوا ةيئاملا دئاوملا  لالغتسا ةموميد نامض  دتسو

وم                  ةيباقرلا ةمملا ءانا ةياغ إ  نّبت دق و  .(1)ةيعانطصالا ةيذغتلا تايلمع   مايقلا  ا هايملا

ةيعانطصالا ةيذغتلا بلطتت لا و  فاتسالاب ةددملا  دئاوملا فدس ةينطو ةيجيتاسا بايغ  2019

ددحتو  افاتسا ةجردو ةيجولويا ةيفوا تانازا صئاصخ رابتعالا نع ذخألا  عم ةولوألا بسح

.نلا تايلمعل ايلع ةءافك بس نامضل الامعتسا نعتي لا تاينقتلا

  37  هددع ام  ،2018  -2013  ةفلا لالخ ةزجنملا  ةيعانطصالا ةيذغتلا تايلمع  تلمش نلو

.افاتسا نم دا  لا ّعف لش ماس مل ا ّإف ،ةفدسم ةدئام  49  عومجم نم ةيفوج ةيئام ةدئام

ةيفوا دئاوملادراومنبردقملا  زلا ةبس نم %20,5   ىوس ةيطغ نم ةنوملا هايملا نكمت مل ثيح

  بقو ةسوسو تسملاو دزوب يديسو نرصقلاو ةصفقوناوقلا و لبانو ناوغزو سورع نو ةونمو ةنايلسو فالا(1)
2018ةنسل ةيموبلا ةيلوا بسح(2)
 .ةميدقلا رابآلاو تانازا ضع  ةرشابم وأ ةيدوألا يراجم ع دودسلا نم ةيتأتملا هايملا ب ءاوس(1)
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تا و   .³م  نويلم  160  لدعمب ردقملاو ايلعف ةلغتسملا هايملامو
ّ

  مدعل كلذو اعقوم  16  لالغتسا مدع 

ةدئاملا نل عقاوم  ةتســ فالتإلل نلا ضاوحأ ضرع كلذ نم ةرورضلا ةنايصلاو ةياما فوت

.اناجب لامرلل عطاقم لالغتسا بس ةيلابنرقب ةيحطسلا

ل/غ10  زواجتت تالدعم تل لا هايملا مت امأ ةددعتم تايلاشإ  عضولا اذ  حرط و

  ةوقسلا قطانملاب ةصاخ الفلا طاشلا ةمادتسا ع ابلس سكعن و ناوغزو ةصفقو نندمب ةصاخ

.قمعلا ةليلق رابآلاب ام %25طبترت لا بوناو طسولاب

ةيموبلا ةبقارملا طاقن فيثكت ع ةيفوا دئاوملا لالغتسا ةعاتم دزم إ ةمكا  وعدتو

 .ةيفوا ةيئاملادراوملافاتسا نم دل تاءارجإلا ةفا ذاختاو ةرود ةيناديم ةعاتم لامعأ ةجمرو

  ةيحطسلا دراوملا لالغتسا-2

اليدعو اطبض ع رس ةقبسم ةجمرب إ يرلا لاجم  دودسلا هايم لالغتسا عضخي

لملا  ةرازولاب ةيئاملا تانزاوتلاو طيطختلا بتكم
ّ

  تارادإلاب نلخدتملا ةفا عم قيستلاب ةحالفلاب ةف

  ،دودسلا هايم لالغتسا ةموظنم  نلخدتملا دّدع نم مغرلاو .(2)ةوا اصملاو ةزكرملا تاسسؤملاو

نإف
ّ

نم اقالطنا هايملا تايمك باسحا   نلخدتملا فلتخم لبق نم  ةدحوم ةينم دامتعا  متي مل  ھ

  إ  (3)لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش تآشم ع دودسلا نم ةوملا ةجمملا تايمكلا

  ع فوقولا  نود لاحو اراضتو تايطعملا دّدع ھنع جتن ام وو .ةوقسلا قطانملاب اكالسا ةياغ

  هايملا تايمكل ما ما ديدحت  سي ح ايلعف ةكلسملا تايمكلاو تاريدقتلا نب ق راوفلا

  فلت ةيقيقا تايجاا ارت ةونس ةجمرب عضو ةينامإ مدع نع الضف امامو ةعاضلا

.ةئبعملا ةيئاملا دراوملا نمثت عم نلغتسملا

ةفلا لالخ  يرلل اونس ةرفوملا هايملا تايمك  لدعم ةمك ا  ترّدق ،ةقيقد تايطعم بايغ و

لملا  ةرازولا  ترفو لا  (1)دس  25  نم ةيتأتم  ³م نويلم  439,72  اوحب2018  -2013
ّ

تانزاوم ةحالفلاب  ةف

.لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش نمو اأش  ةيئام

 ,ھتممتو ھتحقن لا صوصنلا ةفاوةحالفلا ةرازو ميظنب قلعتملا رمألانم13لصفلا ماحأب المع كلذو(2)
فلت.ةنايصلاو فرصتلاو يسلا  ةيساسألا امم لثمتتو1984يام11 خرؤملا1984ةنسل26ددع نوناقلا تقمب اادحإ ّمت ةيمومع ةأشم(3)

 .الامعتسا نكامأ وحن لامشلا قأ دودسو لشأو ملاس يديس دودس هايم لقنل امذ تحت ةعوضوملا تاجتلاو تآشملا
قالا يديسو نانو ةلازغو نموجو ةنانو ةمتروو قالمو ملاس يديس دودسل ةيئاملا تانازاوملا نم اقالطنا يرلل ةرفوملا هايملا تايمك باسحا ّمت  (1)

  طم و ةررو ةقرزلاو موقمقلاو نتازلاو ليمرلاو ديبعلاو اماو ةنبلو يرصملاو ةبشو غزو براولاو دعس يديسو ةقراشم و سامخالاو ةنايلسو

 .ىكلا ةيئاملا لاغشألاو دودسلل ةماعلا ةرادإلا ىدل ةكوسمملا
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تا امك
ّ

ّمت نلف  .ةثدا ةيئاملا  تآشملا ةفا نزخ ةقاط صوصخب ةقيقد تايطعم بايغ  

  766,410  ام  د.م  1,994  تغلب ةيلمج ةفلب "ونس" هايملل طو يامولعم ماظن كرت  2013  يفناج ذنم

نم ةيعيبطلا دراوملا ةيعضو لوح ةييح تامولعم فوت إ فد  ةيمالعإلا تادعملا ءانتقاب تقلع  د.أ

لدابتو لصاوتلا ست نع الضف اأش تارارقلا ذاختا  ةدعاسملاو اروطت ةعاتمو ةرتو هايم

نإف،نلمعتسملا فلتخم نب تامولعملا
ّ

.2019مفون وم إ ھلالغتسا ّمتي مل ھ

تايضتقم  ماحا مدع  تقلع صئاقن اباش تاّدعملا ءانتقا ةقفص ّنأ إ ةظحالملا ردجتو

ثمتوةيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا
ّ

لوت نلو ضورعلا حتف ةن ّنأ اساسأ تل
ّ

  02/10/2014خراتب ت

نضرع  (3)ءاصقإ  (2)مايأ  7  لجأ   مافلم لامكتسا  نم  نضراع ةثالث  وأ ةلحرم  نكمت  رثإ عو

  املاو فلا مييقتلل  ثلاثلا ضرعلا ةلاحو لوبق رارقو عنصملا صيخل ةيلصألا ةقيثولا امميدقت مدعل

  20  قوفي ام دع  و الّصوت رثإ ع ةكرشلا ءاصقإب ارارق نع تعجارت و ءارجإلا اذ لمكتس  مل اّأ غ

لا  2014  روتكأ  24                          خراتب مييقتلا ةن إ نضرعلا تلاحأ و .ةولطملا ةقيثولاب  (4)اموي

  12  خراتب ةحالفلاب ةفلملا ةرا زولا  تعجارت    كلذ  ع ةوالع .هؤاصقإ قبس يذلا ضرعلا لوبق تّرقأ

   2017  ةيلوج  20                     ذنم دوزملا  إ ھغيلبت مت يذلا  ةقفصلا دقع ف  رارق ع  2018  روتكأ

لظت بلطم   لوبق  رثإ ع كلذو ةنسلا قوفي ام دع  يأ ھتادعتب هءافيإ مدعل
ّ

 ةينوناقلا  لاجآلا  جراخ  م

 .ةرازولا ّدر  ءاج امكةحالفلاب فلملا رزولا نم بلطب

  ع ةردقلا رراقتو جمارب نمض الع صوصنملا ةيحطسلا دراوملا ةئبع ةبس  تزان  نل و

  ةقاط ع رصتقا  ةبسلا هذ  باسحا ّنإف  ،  %93  ،  2019-2013  ةفلل  ةرازولا لبق نم ةّدعملا  ءادألا

  كلذو ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلا نم  لل ةيقيقا ةئبعتلا ةقاط يطغ الو ىكلا دودسلا نزخ

  2,469                 اوحب ةدوجوملا تآشملا نزخ ةقاط  باسحا  ةداعإو  .ضرغلا  ةيقيقح ةعاتم بايغل

  .ةحاتملا دراوملا نم(2)%91,6إ(1)ةيحطسلا هايملا ةئبع ةبسضفخنت ةمكالبق نم  ³م رايلم

  نم ا ّمت لا تايمكلاب قالا يديسو ةررب يدس نم تاولا ةنراقم  لالخ نم نّبت و

  قراف دوجو نانو ةمتروب يدس نم لب تاداريإلاو لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش فرط

%3  نب ام قرافلا اذ غلو  .ةررب ّدس نم ا ّمت لا هايملا تايمكل ةبسلاب %65و %29  نب حوارت

.ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا نم60لصفلا ماحأب المع كلذو عف لمع مايأ7لجأ (2)

.ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا نم56لصفلا(3)
 .2014روتكأ23خراتب(4)
 .برشلا وأ يرلا ضارغأل(1)
  رشل ةيئاملا ةيعضولل اقبط  ³م رايلم  2,252  اوحب ةردقملا تابسلا حرط دع ىكلا دودسلا نزخ ةقاط ع دامتعالاب ةبسلا هذ باسحا ةداعإ ّمت دقو  (2)

  لظ و ايلت ادس  232  ـل ةبسلاب اّمأ . ةيلبا تاحبلل يونسلا ررقتلا بسح  ³م نويلم  51,541  ةغلابلا ةزجنملا ةيلبا تاحبلا نزخ ةقاط و  2019  روتكأ

ةبس ع دامتعالاو ايل ةبسملا دودسلا حرط دع كلذو   ³م نويلم  165,5اوحب ا نزا ةقاط ريدقت ّمت ،ةيلاا ايعضو سكع تايطعم دوجو مدع

 .%2اردق ةونس بسرت
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  اذ رسفو .2018-2016  ةفلا لالخ كلذو قالا يديس دس نم ةوملا هايملل ةبسلاب %30و

  عايضلا بس ع ةوالع لوحتلا تايلمع ءانثأ تايودنملا ا موقت لا تاولاب ھنم ءزج  قرافلا

.ةلملا

قيقدلا ديدحتلا نود لاح قفدتلا سايق تادعمب  (3)دودسلا نم %70  جت مدع ّنأ امك

نزاوتلا ع اساعاو لا تايلمع ةفل عافترا لظ  دقاوفلا ةبس ع فوقولاو  ةوملا تايمكلل

  ءاركلل ةيسوتلا ةكرشلا  ىدل اينويدم  تعفترا لا  لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرشل املا

.2019ةنس د.م  38اوح إ  2013ةنس د.م  2,5نمزاغلاو

كلذ و  (4)%30   يرلل اّدعم  ايلت  اّدس  181   لالغتس ال ةلملا  ةبسلا  ّدعتت مل  ، ىرخأ ةج نمو

ةيدودحم نع الضف  دودسلا هذ نم  (6)%97ـــب ةيجولوردي تاطحمو  (5)قفدلا سق تاجت رفوت  مدعل

  ةفرعم نود  لاح اّمم  الالغتسا ةعاتمل  يواو يزكرملا ىوتسملا ع ةيسجوللاو ةيداملاو ةرشلا دراوملا

 .ةقد لب ةوملاو ةدراولا هايملا تايمك

  ةمالس ةعاتمب  مايقلا  (1) ىكلا ةيئاملا لاغشألاو دودسلل ةّماعلا ةرادإلا  اصم إ دع  نلو

زاجنإ نع الضف اارحت  ةعاتمو ااجتل و  ال ةلماشلا  ةبقارملاو  ةرورضلا تاحالصإلا زاجنو دودسلا

نإف ،تاونس ثالث ل  دس لب تابسلا سق تايلمع
ّ

تا ھ
ّ

مظني او لخدت جمانرب دوجو مدع  

  ةونسلا تاداريإلاو ةيجولويا عقاوملا صئاصخ بسح ارودو اخراوتو تابسلا سق تايلمع

.سقلا لامعأ ءارجإ ةرود ماحا مدع نع الضف دس لل تاطقاسلا مو ةبلصلا ماسجألاو لاحوألل

  لداع ام يأ ةيلامجالا ازخ ةقاط نم %21  او دودسلا نادقف  إ عضولا اذ  ىّدأ  دقو

  )1998( ليمرلاو)1997( شع يديس دودس دش مل كلذ نم  .اونس %0,86  لدعمب  ³ م نويلم  578

رخآ دوع امك .اادحإ ذنم تابسرت سق ةيلمع يأ )2005( كلاو )2005 ( ةفيسفسو )2002( اماو

نم تاونسلا إ ةبشو باسكو طم و غزو ةقراشم و سامخألا دودسل ةبسلاب ةعاتم ةيلمع

  .(2)%35و %2نب ا بسلا ةبس حوارت نم مغرلاب كلذو2008إ2000

 .قالا يديسو وملاو بكلاو ةقرزلاو نانو نموجو ملاس يديسو ةررب(3)
  دودسلا لالغتسا لوح  2015  ةيلوج  06  خراتب  132  ددع ةيحالفلا ةيمنتلل نوا نودنملا إ يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا رزو ةلسارم  (4)

 .ةيلبا تاحبلاو
.هايملا بوسم عافترا ديدحت نم ةيجولورديلا تاطا نكمت اميف دس ل ىوتسم ع ةوملاو ةدراولا تايمكلاديدحت نم قفدلا سق تالآ نكمت(5)
 .تايطعملا بلط ع ءانب(6)
 .ھتممتو ھتحقن لاصوصنلا ةفاو ةحالفلا ةرازو ميظنب قلعتملاو2001يرفيف13 خرؤملا2001  ةنسل420ددع رمألا نم اعار36لصفلا ماحأل اقفو(1)
2019روتكأ31خراتب دودسلاب ةيئاملا ةيعضولا بسح(2)
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  ديدحت اتلاو دودسلا ضاوحأب ةمكاملا تابسلا م ةفرعم نود ةيعضولا هذ لوحتو

  دودسلا نم لاحوألا ةلازإ ةيلمع ّنأو املع .تاطقاسلا ةف لالخ اجارخإ  نعتي لا لاحوألا تايمك

دوجو مدع نع الضف ديدج دس ءانب ةفل نايحألا ضع  زواجتت ةما ةيدامو ةينقت تاينامإ بلطتت

.ايمثت ةداعو اعيمجتل عقاوم

وو   اادعمو دودسلاب أرطت لا ةيضرعلا ثداوا ضع عم عرسلا يطاعتلا  كلذك  عقي مل و

اذ  ركذو  .حالصالا ةفلل لصاوتملا عافترالا نع الضف ا ةمالسلا ياعم نم ّدحي نأ  ھنأش نم  ام

حالصإب تقلعو ةقراشم و ةررو ةقرزلاو قالم دودس تّصخ تاراشسا عرأ  ميظنت    خأتلا نأشلا

  9  تالاا ضع  غلب  2018-2016  ةفلا لالخ  يرلا هايم ذخآم حالصو عاقلا نم هايملا فرصت تاباوب

.رشأ

ةياما تاءارجإ   صقن  دوجو نبت دقف  ،دّعتلاو ةنايصلا تايلمع  ةيافك مدع  ع ةوالعو

  %16,2  لداع ام يأ  37  ةلمج نم دودس  6   ــب ىوس ةيلآ ةبقارم ةزجأ كرت مدع طبترا دودسلا عقاومب

يأ اسراح  90  اوحب دودسلا نمأتب مايقلل  بولطملا ددعلاب سارا رف وت    لصاا صقنلا ع   الضف

  تآشملا ةيامحو ةعاتمل ةمظتنم تارود ةجمرب نود تلاح لا بابسألانمو.(3)بجوتسم و امم 36,7%

  امظعمو ةنس  15  االوج ةّدم تزواجت لقنلا لوطسأل ماعلا عوما نم %69  ةبس ّنأ ثيح ةيئاملا

ةصاخو ةيئاملا تآشملا ع تاءادتعالا رتاوت إ كلذ   ى ّدأ دقو .لالغتسالل ةلؤم غو ةبطعم و  ةمداقتم

  نأش نمو.2019روتكأ-2013ةفلا لالخ ءادتعا ةلاح164نع دزي ام تدش لا ىكلا دودسلا ام

  دراوملا ةلق لباقم  (1)دودسلا عقاوم لما نمأت ةرورضو  اقتلا تاءارجإ  لوط لظ  تاءادتعالا ديازت

  نم ّدحو  ا تابسلا مكارتو اذخآم مامأ ةبلا عمجتو برختلا رطاخم إ  امالس ضرع نأ ةدوصرملا

  .ةيحطسلا دراوملا لالغتسا

نإف  ،ةيلبا تاحبلاب قلعتي اميف اّمأ
ّ

ةدحاولا  ةحبلا نم اقالطنا ةورملا تاحاسملا ّدعتت مل  ھ

تاحبلاب ةحاتملا هايملا تايمك نأ نح   2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ كلذ و  (2)ك  14  لدعم

اساسأ الفلا لالغتسالا   صقنلا  بابسأ دوع و .(3)ةدحاولا ةحبلل ك  25  يرب حمس ةيلبا

  .الاح ءوسوالإ ةيدؤملا ةيحالفلا كلاسملا ةوعصع ةوالع تاحبلاب ةيئاملا تاجتلا ةيدود

ةرورضلا ةرشلا دراوملاب دودسلل ةماعلا ةرادإلا ميعدتل ماعلا بتالا إ دودسلل ماعلا ريدملا نم ةجوملا28/06/2019خراتب857ددع ةلسارملا(3)
  /2016/  261  و  BA/60/41/2016  ددع ةودنجو ناوقلاب ةيحالفلا ةيمنتلل  نوا نودنملا ا ىكلا ةيئاملا  لاغشألاو دودسلل ماعلا ريدملا تالسارم  (1)

BA940/2018ددع نرصقلاب يوا بودنملاو2016يفناج11خراتب/BA2018ةيلوج19خراتب. 
 .تايطعملا بلطب ةنمضملا تاولا تالدعمو الوح ةوقسلا تاحاسملاب ةثدا ةيلبا تاحبلاب نزا ةقاط ةراقم لالخ نم كلذو(2)
.ةنسلا 3م5000ب دحاولا راتكلا كالسا لّدعم ع دامتعالا ّمت(3)
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ةيلتلا دودسلل ةنايصلا لامعأ ةرودو ةيعون ديدحتب صاخ تاءارجإ ليلد  دادعإ   ّمتي ملو

الإ ايعضول ةيمييقت رراقت و ةيلبا تاحبلاو
ّ

  ةنايصلا لامعأ ةيدودحمع ةوالع  2019  متس لالخ 

لالخ  (4)لجاعلا لخدتلا بلطتت بج ّدس  145  عومجم نم %25,5  ىوس لمش مل لاو  ةونسلا  ةرودلا

امم(5)ةيل ةفصب اسرت ّدح إ ا رارضألا مكارت و ارودت دزم  ماس اّمم2019روتكأ-2013ةفلا

تايودنملا نم %81   تالخدتلا ترصتقا و  .يرلا لاجم  الالغتساو ادراوم نمثت ةينامإ نود  لاح

  ةيتاذلا تاينامإلا ع اساسأ دامتعالاب كلذو ةيضرعلا  ةنايصلا لامعأ ع  (6)ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا

 . ةرودلا ةنايصلاب دعتللةرورضلا ةيداملا تاينامإلا ةّيدودحم  مامأر ئاضا ةلمع قرط نعوأ ال

تاءارجإلا ذاختاب  تابساا ةمكحم وت  ، ةيحطسلا دراوملل  لثمألا  لالغتسالا دصق و

  ةئبعملا دراوملا نمثت دزم و  دودسلا نب هايملا لوحت تايلمع  ءانثأ  عايضلا بس نم دل ةرورضلا

تارشؤملاو تايطعملا فلتخم طبضو  ةرورضلا تادعملاب اجت و  ةيلبا تاحبلاو ةيلتلا دودسلاب

لعتملا
ّ

  سق تايلمع نع الضف ةنايصلا لامعأ زاجنإ  ةرود ماحا  إ   وعدت  امك  . نزاو ةئبعتلاب ةق

 .ىكلا دودسلا ةفاب تابسلا

 يرلا هايمل ةيديلقتلا غ رداصملا-3

ةيدودحم ع فوقولا إ  (1)ةيديلقتلا غ ةيئاملا دراوملا لالغتسا ةيفيك  رظّنلا فأ

  ةيمومعلا عراشملا زاجنإ  ىوتسم ع لملا صقنلا ع الضف يرلا لاجم   ةاعملا  هايملا لالغتسا

الا هايملا نمثب ةليفكلا
ّ

.ة

 ةفلا لالخ  ³م نويلم  14,5  يرلا  ايلعف ةلغتسملا  ةاعملا هايملا  تايمك   زواجتت ملو

ثمي ام وو  2019  روتكأ-2013
ّ

  نم %0,8و الالغتسا نكمملا ةاعملا هايملا تايمك نم %31,7  اوح ل

اساسأ الفلا لاا   ةاعملا  هايملا  لالغتسا فعض دوعو . يرلا هايمل ةكلسملا ةيلامجإلا تايمكلا

نأ نّبت ثيح   ايمثت ةينامإ نود تلاح لا   ةرفوتملا هايملا ةيعون إ
ّ

  نم  105  لصفلا تايضتقمل افالخ  ھ

لجم
ّ

  تايودنملا فرط نم  2018-2014  ةفلا لالخ ةزجنملا ليلاحتلا جئاتن ةسارد لالخ نم و  (2)هايملا ة

  106-03               ددع ةينفلا ةفصاوملا عم قباطتت ال ام %90  نع دزي ام ّنأ ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا

لاغشألاو دودسلل ةماعلا ةرادإلا لبق نم ةزجنملا ةنايصلا رراقتو  2018و  2017و  2016  تاونس لالخ ةزجنملا ةيناديملا تانياعملا رضاحم بسح كلذو  (4)

 .2019متس  ىكلا ةيئاملا
 .نرصقلاب ةليوو دعس يديسو ةنايلس ةرورعزو ةياسم دودس(5)
.ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا إ ھجوملا تايطعملا بلط ع ءانب(6)
.ةيفوا دراوملاو ةيحطسلا دراوملا  ةلثمتملاةيديلقتلا دراوملاب ةنراقم(1)

 .اممتو احقن لا صوصنلا ةفاو2)(
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لعتملا
ّ

ةيلاملاو داصتقالا رزو رارقب الع قداصملاو ةيحالف ضارغأل ةاعملا ةلمعتسملا هايملا تاّممب ةق

 .1990يام  18 خرؤملا

 الامعتسا نحالفلا ضفر إ تافصاوملل ةقباطم ةاعم هايم ةيعون رفوت مدع ىّدأ دقو

  ةجمم ك  5.500  غلبت ةيلمج ةحاسم ع ةوقس قطانم ثادحإ عراشم ةدع ءاغلإ نع الضف يرلا

  ³ م نويلم  42  نع دزي ام   ءاقلو  2020-2016و  2014-2010  نتفلل ةيمنتلا يططخم نم ل لالخ

.خابسلا و ةيدوألا ورحبلاب(3)اونس

  614  نع دزي ام  (4)ل/غ5  احولم ةجرد قوفت  لا ةيفوا ةدئاملا دراوم ر ّدقت ،ىرخأ ةج نمو

ع ايلحت دع الإ الفلا لاا  لالغتسالل ايلباق مدع هايملا هذ مستو .ةنسلا   ³م نويلم

 هايملا ةيلحتل ةيمومعلا تادحولا زاجنإ  ةرجت ترصتقا  راطإلا اذ و  .ضرغلا  ازاجنإ متي تادحو

املالغتسا قلطنا  "ةرقبلا"و  "طانوق"  نم لب ةيلحتلل نتيمومع نتدحو ءاشإ ع الفلا لاا

  ³م نويلم  614  عومجم نم  %0,01  لثمي ام وو  ةنسلا   ³م  5.800  ـب ردقت جاتنا ةقاطب  2016  ةنس لالخ

  نم ھبلطتت امو ةيلحتلا  تاطحم ءاشإ ةفل عافترا إ  كلذ ىزعو . ةاملا ةيفوا دراوملا نم

ح لاا  وصخ نوت تاذ ةرش تاينامإ ع ةوالع ةيصوصخ تادعمو ةثيدح تايجولونكت

  .ةولطملا ةيلاعفلاو ةءافكلاب انايصو الالغتسا نمأتو ايس سي

  ةيعون نسحتب  الفلا ناديملا  ةاعملا هايملا نمثت  ع لمعلا دزم  إ ةمكا  وعدتو

نامض دصق ةاملا ةيفوا هايملا ةيلحت تادحو ثادحإ  ع لمعلا  و  تافصاوملل اقباطمو هايملا

 .ادراوم  ةردن دش لا قطانملا لخاد ةصاخ هايملا نم ةيعونلا هذ لالغتسا ةموميد

II-ةوقسلا قطانملا  فّرصتلا   

  ثادحإ  إ  ةلودلا  تعس  ، يرلا هايم   فّرصتلا نمثت دزم و الفلا  جاتنإلا  ةيمنت فد

ّمت دقو  .اابشو ااجت تمداقت لا  كلت صعو  ةثدا ةيئاملا تآشملا لوح  ةديدج ةوقس قطانم

  لاو  هايملا ملت  عزوتو بل ةّما تابشو تاونقب   و يرلا هايم  داصتقالا تاّدعمب  قطانملا هذ جت

لطتت
ّ

الإ  .ةجاا دنع  ديدجت وأ  ةنايص لامعأ  ب
ّ

نأ 
ّ

صعو ةديدا تاثادحإلا عراشم ماحا مدع  نّبت  ھ

  يرلا هايم تابش  فّرصتلا مدع ع الضف ضرغلا  ةعوضوملا فادألاو  ةجم لل ةوقسلا قطانملا

.ايامحو اعاتم ةيدودحمو ةولطملا ةيلاعفلاو ةءافكلاب

-2013  ةفلا لالخ الالغتسا نكمملا تايمكلاو يرلا  ايلعف ةلمعتسملا ةاعملا هايملا تايمكب  ةقلعتملاو هايملا لالغتساو ةيفرلا ةسدنلل ةماعلا ةرادإلا تايئاصحإ بسح  (3)

 .)3 م(2018
 .2030قفأ  سوت ةيئاملا ةموظنملاب ةّصاا ةساردلا بسح(4)
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  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا   صعو  ثادحإ-أ

ةّيلوألا  ةجملا ماحا مدع  إ  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا   صعو  ثادحإ   رظنلا فأ

لا تاحاسملا ةيدودحم  ع ةوالع  ةقبسم ياعم إ  اادحإ  عراشم و تاسارد دانسا مدعو
ّ

ّمت 

 .اصع

  ائيو  ةوقسلا قطانملا ثادحإ-1

  قطانملا بسح اعزوتو ةيمنتلا تاططخمب اادحإ  عمزملا  ةوقسلا قطانملا ةحاسم ديدحت ّمتي

نأ غ  ،ا ةّينعملا
ّ

 ةّيلّوألا ةجملا ب  تالاا ّل   دّيقتلا  2019  روتكأ-2013  ةفلا  لالخ  ّمتي  م ل  ھ

  ةيئانتسا ةفصب ةوقس قطانمل تاعسوتو تاثادحإ عراشم رارقإ  ّمتثيح  ةيمنتلا تاططخمب  ةنّمضملا

بلاطملل ةباجتسالا راطإ  اساسأ  كلذو  د.م155  قوفت ةفلو  (1)ك14.400  زانت ةحاسم ع

ضغ تااب ةجمدنملا ةيحالفلا ةيمنتلا جمارب إ ةفاضإلاب ةيمنتلا ميعدتو ليغشلاب ةيعامتجالا

.ةينعملا قطانملا ةمزاللا تايمكلا وھمدع نمهايملا دجاوت نع رظنلا

ةفلا لالخ تاا ىوتسم ع تاساردلا دّدع   ةيلوألا ةجملا ما حا مدع ماس دقو

  24                     زانت ةحاسم ع ةوقس قطانم ثادحإل ةسارد  215  اددع قاف  لا  2019روتكأ-2013

قوفت ةحاسم ع ةوقسلا قطانملل ةيئاوشع تاعسوت دجوت  امك  .د.م4,6  قوفت ةفل و  ك فلأ

تا و  (3)بق ةيالوب ةّصاا تاعسوتلا نم ك10.000  جامدإ ام  (2)تايالو  يامثـ ب ك12.508
ّ

  رارق ذاخ

امب  (4)ياوشعلا لالغتسالا نم تالاح ةنياعم رثإ ع ناوقلا ةيالوب "دعس يديس" ةقطنم  ةعسوتب

  .ةرفوتملا هايملا تايمك قوفي

ةيداصتقالاو ةينفلا   ياعملا نم ددع ع  هايملا عاطق  رامثسالا جمانب  صيصنتلا   ّمت نل و

فوت بجوتس لا
ّ

كمتلل ار
ّ

عراشملا  راطإ  ةوقسلا  قطانملا  ثادحإ عراشم لومتب عافتنالا نم ن

قفدتلا ةقاطو ھصئاصخو هايملا ردصم  اساسأ ةلثمتملا  ةيجراخ دراوم قرط نع ةلومملا ىكلا

نإف  ، ةيدودرملاو ةفلتلاو
ّ

ةينام ع ةلومملاو يوا ىوتسملا ع ةزجنملا عراشملل ةبسلاب  عقي    مل ھ

جامدإ فد بق ةيالوب ك10.000و ك40.000  إ  20.000  نم ةوقسلا ارألا ةحاسم ةفعاضم راطإ  فالا ةيالوب ك20.000  باسحا نود  (1)

لا حنملاب عتمتلل ةميدقلا تاحاولاب ةطيحمو ةيئاملا ةرودلاب ةجردم غ ةّصاخ تاعسوت
ّ

 .ةلودلا ارفوت 
 تسملاو ةسوسو ساقو ةونمو نرصقلاو ناوقلاو رزوت و بق(2)
2015ناوج18  خراتب قيضملا يرازولا سلا(3)
  2013مفون20خراتب لمع ةسلج رضحم(4)
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ثأ ام وو  ركذلا ةفلاس   ياعملاب  سانتسالا  و ةاو ياعم  ع  دامتعالا ع  ةلودلا
ّ

  ةيعون ع ابلس ر

  ةنس  لالخ  ءدبلا ّمت  كلذ نم  .اقحال قطانملا لالغتسا ىوتسم ع تايلاشإ حرطو  تاساردلا هذ

  راتكلل د.أ20و  9  نب حوات ةفل و  ك2.025  ةحاسم ع  (5)تايالو عرأب   ةوقس قطانم زاجنإ   2014

لعتملا رايعملا دامتعا نود  دحاولا
ّ

لا هايملا ردصم  ةفرعم ةرورضب ق
ّ

  ةفصب  يرلل ھيلع دامتعالا ّمتس يذ

.هايملا فوت نح إازاجنإفاقيإ إ ىّدأ اّممةقبسم

  ّلقت ةحاتم ةيئام دراومب ةوقس ةقطنم  11  ثادحإ  ،2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ  ّمت  امك

ثؤي  نأ ھنأش نم  ام وو  د.م12  زانت  ةيلمج  ةفلب  كلذل ةمزاللا تايمكلا نع
ّ

هذ ةيدودرم ع ابلس ر

  نم  نلمتا نعفتنملا كرش  امئاد  ّمتي ال و  .الالغتسا نع نحالفلا فوزع ع ةوالع اقحال قطانملا

الفلا
ّ

ةلحرم   األا كرش  مدع كلذ نم  الالغتسا  مبغر ىدم نم دكأتلاو  ةساردلا ةلحرم   نح

   امتجالا لاشإلا  ةاعمو  2018  ةنس نرصقلاب  "1  ةيد نع" ةوقسلا ةقطنملا ثادحإ ةسارد

  ءوض ع ةساردلا ةلصاومو ةيناث ب  رفح ةينامإ  رظنلا إ ىّدأ اّمم هايملا ةطقن  ةيافك  مدع طبترملا

 .(1)افوت نكمملا هايملا

  ضع  قاف ذإ اظوم اخأت  عراشملل ةيئالا تاساردلا  زاجنإ دش  ،كلذ ع ةوالعو

  ةيلباق لدعم ّنأ رابتعاب ا ةنمضملا تايطعملا زواجت إ يدؤي نأ ھنأش نم ام وو  تاونس  عبسـلا تالاا

.تاونس ثالثـب ردقيقيبطتلل ةساردلا

-2013  ةفلل ةجمملا  ةوقسلا قطانملا ثادحإب ةقلعتملا  عراشملا  زاجنإ مّدقت ةبس  دعتت ملو

خأت  ل ثيح  .د.م214,426  ةفلو ك  17.054  ةحاسم ع  2019  روتكأ وم إ 58%  ،2019

لصو  .ةيدقاعتلا لاجآلاب ةنراقم  تاونس تسلاو فصنو ةنسلا نب حوارت  عراشملا هذ زاجنإ   ما

لا ةنسلاب ةنراقم تاونس عسلا إ  خأتلا
ّ

  ع اعورشم  36   زاجنإ  ةبس  ّنأ ركذو  .لومتلا اف دصُر 

  ّنأ نح  %20و %0  نب  2019  روتكأ ةياغ إ  تحوارت د.م10  قوفت ةفلو ك1.200  ةحاسم

لبق نم تاضاعالا ةك  إ اساسأ كلذ دوعو  .2015-2010  ةفلل دوع ال ةدوصرملا تادامتعالا

  مادعتب نلواقملا ءافيإ مدع  و  (2)ةيئاملا ةئيلا لاغش أل  مليطعو عراشملا زاجنإ ءانثأ ننطاوملا

 .عراشملا لامكتسا نع ملختو

 دزوب يديسو ةنايلسو ةصفقو نرصقلا(5)
كذملا(1)

ّ
 .نرصقلاب ةيحالفلا ةيمنتلل يوا بودنملا إ هايملا لالغتساو ةيفرلا ةسدنلل ماعلا ريدملا نم2018  لرفأ11خراتب ةرداصلا ةر

ثمتت(2)
ّ

 .ةقطنملا لالغتسالةرورضلا ةيئاملا تاجتلاو تآشملاو تاونقلا كرت نم ةديدج ةوقس ةقطنم ثادحإ ءانثأ ةزجنملا لاغشألا  ةيئاملا ةئيلا ل
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خدتت  ،ةوقسلا قطانملل ةراقعلا ةئيلاب قلعتي اميفو
ّ

ةفصب  (3)ةيحالفلا ةراقعلا ةلاولا ل

تا و  .اادحإ رمأ رادصإ فد  ةوقس  ةقطنم ثادحإ دنع  (4)ةوا تايودنملا عم قيستلاو  ةزاوم
ّ

اددع غلابلاو  2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ  ةرداصلا رماوألا نم بسحف %24  ّنأ  صوصا اذ 

   ةوقس  قطانم  ثادحإ رماوأ  ردصت مل و  .ةفلا سفن  لالخ ةزجنم  ةديدج ةوقس قطانم ّصخت  رمأ  158

  ھنأش نم ام وو  2019-2013  ةفلا لالخ  ةزجنم  د.م103  زانت ةفلو ك فالآ  9  اوح ةحاسم  ع

  ّوي تايطعم كنب بايغل  اساسأ  كلذ عجرو  .يارمعلا فحزلاو ةئزجتلا يراظ نم ايامح قيع نأ

لا قطانملا
ّ

خدتلا  بجوتس 
ّ

ةرشلا دراوملا ىوتسم ع صقنلا  ع ةوالع  تاولوألا طبض عم ل

 .ةيسجوللاو

ةوقسلا قطانملا ثادحإ رماوأ رادصإ قس رياس مل  ةراقعلا ةئيلا تايلمع قس ّنأ  امك

لا قطانملا نم %68  ّنأ كلذ ةيمومعلا
ّ

  غلابلاو  2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ رماوأ اأش تردص 

متي مل امك  .ةراقع ةئي عراشم دع ا زجنت مل  ك10.233  ةحاسم ع  ةوقس ةقطنم  107  اددع

إ اادحإ دوع  (1)تايالو  يامثـب ك  10.344  ةحاسم ع  اراقع  ةيمومع ةوقس ةقطنم  177  ةئي

 .2012-1931ةفلا

  نم ا ةّصاا تافلملا دادعإ    ءطب  ةراقعلا  ةئيلا عراشم ع  ةقداصملا ةلحرم  دشو

ةرازو لبق نم ةقداصملا  2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ ّمتي مل  ثيح  ةلاولل   ةوا رئاودلا فرط

الإ فارشإلا
ّ

  ةراقعلا تايلاشإلا دعو  .ك20.000  ةغلابلاو   اونس ةجمملا  ةحاسملا  نم %30  ع 

  رثأو  .اميظنت عراشم ع ةقداصملاو ائي  خأتلا ءارو بابسألا مأ نم ةوقسلا قطانملاب ةقلعتملا

.نلغتسملا قوقح نامضو قطانملا كلت لالغتسا ع ابلس كلذ

  قطانملا تاحاسم  ةيدودحم  ظحول  ،(2)1977  ةنسل  17  ددع نوناقلا نم  14  لصفلل  افالخ و

لا ةيمومعلا ةوقسلا
ّ

  ةبس دعتت مل ثيح  2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ ليلا ةلحرم تغلب 

لا تاحاسملا عومجم نم 28%
ّ

  ع ةيمومع ةوقس ةقطنم  49  ةغلابلاو  ةقداصملا تارارق اأش تردص 

لا تافلملا ةاعم  خأتلا ع ةوالع  ك8.731  ةحاسم
ّ

  إ اساسأ  كلذو  ةنس  20  انايحأ زواجتي  يذ

إ ةلّملا قطانملل ةيلما ةحاسملا زواجت  مدع  كلذ نع ّرجناو .ةقداصملا قسب ملا قس طابترا

 .ةيمومعلا ةوقسلا قطانملاب ارزلا حالصإلا ةلاوب ايمس يغتب قلعتملا1999توأ  31 خرؤملا1999ةنسل1877ددع رمألا قفو(3)
ثلا لصفلا قفو  (4)

ّ
لعتملاو1977  ةنسل  17  ددع نوناقلا نم يا

ّ
  ةنسل  29  ددع نوناقلابمامتو ھحيقنت ّمت امك ةوقسلا ةيمومعلا قطانملاب ارزلا حالصإلا ةلاو ثادحإب   ق

 .2000سرام6 خّرؤملا2000
 . رزوتو نواطتو نندمو ةيدملاو ةودنجو ةجاو بقو ناوغز(1)
لعتملاو  (2)

ّ
لاو  ھمامتو ھحيقنت ّمت امك ةوقسلا ةيمومعلا قطانملاب ارزلا حالصإلا ةلاو ثادحإب ق

ّ
  ةمكا عم قيستلاب ةلاولا رشابت نأ  ع صني يذ

ةوقسلا قطانملل ةيكلملا  تاروحتلا ميسرتو نيحتلاو يرابجإلا يراقعلا ملا لامعأ ةراقعلا
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   اوح ةغلابلاو  رماوأب ةثدا قطانملل ةيلما ةحاسملاب ةنراقم %8  ةبس  2019  روتكأ وم

.ك فلأ256

عراشم زاجنإ قس ثاثحتسا و  ةوقسلا قطانملا  ةجمرب  ماحا ع لمعلاب  ةمكا  وتو

ةراقعلا  ةئيلا  عراشم ع ةقداصملا  لّملا خأتلا كرادت  ع  صراو  ةديدا تاثادحإلا

  .ةوقسلا قطانملا ةمادتساو ةيمنت  ماسو نلغتسملا قوقح نمضيامبليلا قس عرسو

الالغتسا فورظ نسحتو ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا صع-2

  ق طانملا  نم %61  اوح  ةنس  25ـ  قوفي ام إ دوع  لا و  ةمداقتملا  ةوقسلا قطانملا  تغلب

  ااّدعمو اآشم كالتا نم ك155.867  مت ةقطنم  612  نع دزي ام وشو  .ةيمومعلا ةوقسلا

ةّيل ةفصب ةدوجوملا ةوقسلا قطانملا صع وحن ھّجوتلا ّمت نلو  .ا باطعألا رتاوتو ااونقوااجتو

نإف  ،ارصانع ضع ديدجتو ةئي ةداعإ وأ
ّ

ليلدب ةطوبضملا  ةيعجرملا تاءارج إلا ماحا امئاد متي ال  ھ

لا ةوقسلا قطانملا ديدحت   (1)هايملا لالغتساو  ةيفرلا ةسدنلل ةماعلا ةرادإلاب صاا تاءارجإلا
ّ
   

نمض ةساردلا روط  وأ اأش  ةسارد دادعإ متي مل عراشم جاردإ  كلذ نع ّرجناو .صعتلا بلطتت

كأتلا نود  2019-2013  ةفلا لالخ  ةينعملا ةوا تايودنملا ةينام
ّ

عراشملا هذ ةيدج نم د

.ايدودرمو

  ال ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا ةئي ةداعو صع عراشم تاسارد ّنأ نّبت ،رخآ ديعص عو

ةحاسم ع فالاب  "ن" ةوقسلا ةقطنملا نأش وو  ا  نعفتنملا ءارأو قطانملا ةيصوصخب  امئاد  ذخأت

لا لالغتسالا ةبس فعض  ھنع رجنا اّمم  2018  ةنس  ناوقلاب "دعس يديس"و  2014  ةنس   ك363
ّ

ال 

  .ةيناثلا ةقطنملا إ ةبسلابنتسانم  ةساردلا ةعجارم و وألا ةقطنملا إ ةبسلاب%43زواجتت

تاونس  7  زان ضورقلا  تايقافتا ماربإ خراوتب  ةنراقم عراشملا زاجنإ   خأت  ظحول  امك

لاقانرمب ةيئاملا دراوملل جمدنملا فرصتلا عورشم صوصخب
ّ

ةمملا ءانا ةياغ إ زاجنإلا ددصب لازي ال يذ

لا ةينمزلا ةفلا لوط إ  كلذ عجرو  .2019  مفون  ةيباقرلا
ّ

ةيليصفتلا تاساردلا اقرغتسا  

.ض و رقلا ع بللة يئالالاج آلا  ديدمتلا بلط إ ىّدأامّمتاونس6ةغلابلاو

لاو(1)
ّ

ثمتت 
ّ

  لبق نم ال ةيلاملاو ةينفلا ةعاتملاو يوا ىوتسملا ع ادادعو ةساردلل ةيعجرملا رصانعلا دادعو اا عضولا صيو ليلحت  ل

لملا ةرازولاب ةينملا لايلاو تارامثسالاو لومتلل ةّماعلا ةرادإلا إ عورشملا ميدقت ّمث نمو ةزكرملا اصملا
ّ

.لومتلا نع ثحبلا دصق ةحالفلاب ةف
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  صع ةجمرب  2019-2013  ةفلل هايملا جمانب ةّصاا ءادألا ع ةردقلا عراشم قفو ّمت نلو

نم %83  زاجنإلا ةبس تغلب دقف  ،ك  62.132  ةحاسم ع ةوقس قطانم ءايحو ةئي ةداعو تابش

لاو بسحف ىكلا عراشملا رابتعاب  كلذو  ةحاسملا هذ
ّ

نأ                             غ   .زاجنإلا روط  لازت ال  
ّ

  ھ

                       وم   (2)%60  زاجنإلا مّدقت ةبس  دعتت مل رشؤملل  تابساا ةمكحم باسحا ةداعإو

.د.م302,466ةفلو ك80.409ةحاسم ع2019روتكأ

الإ ةمداقتملا ةوقسلا قطانملل ةلماش صع تايلمع عراشملا  هذ  نمضتت مل و
ّ

  %9  دودح  

.لا تاطحم ةئي ةداعو يرلا تاونق يغ رارغ ع  ةدودحم  رصانع  ع ترصتقا  ك14.213  يأ

  ةفا صع ةلاح  دحاولا راتكلل  (3)د.أ20  لّدعم غلبت ثيح ةعفترملا ةفللل ساسألاب كلذ ىزعو

 .ةوقسلا ةقطنملا تاجت

  تاذو ةمداقتملا ةوقسلا قطانملا ديدحتل ةدمتعملا تاءارجإلا ماحا إ  ةمكا  وعدتو

زاجنإ قس ثاثحتسا  و  ضرغلا  ةزجنملا تاساردلا  ةيلاعف نامض  ةرورض عم ليأتلا  ةولوألا

.ةوقسلا قطانملاةئي ةداعو صع عراشم

تابشلا  فّرصتلا و يرلا هايم  داصتقالا عراشم-ب

تايلمع  ةّيدودحم  إ  تابشلا  فّرصتلا و يرلا هايم  داصتقالا عراشم   رظنلا فأ

مل يرلا هايم تابش  فّرصتلا ّنأ  نع الضف  لاا   ةدنسملا ةيمومعلا حنملاو تاعيلا  ع ةباقرلا

  .ةولطملا ةيلاعفلاو ةءافكلاب نكي

  يرلا هايم  داصتقالا  تاّدعمب ةوقسلا قطانملا جت  عراشم  -1

نلغتسملا نم ةّصاخ ةردابمب   يرلا هايم  داصتقالا  تاّدعمب ةوقسلا قطانملا جت  طبتري

نمضتت ةاو جمارب راطإ  رصني الو لاا  ةلودلا احنمت لا تاعيلاب عافتنالا بلطب

لا تاحاسملل ةقبسم ةجمب  (1)ةيودنم  14  موقت ال  ثيح  ةطوبضم افادأ
ّ

  تاينقتب اجت   ّمتس 

   ّدعتي مل يذلا  2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ جتلا  قس فعض ھنع ّرجنا ام وو  .ءاملا  داصتقالا

.ك165.320ةحاسم نم ك فلأ38اوح

  .ةوقسلا قطانملا صعو ةئي ةداعو ثادحإ عراشم زاجنإ ةعاتمب ةّصاا تايطعملا ةدعاق دامتعاب(2)
.ةيئاملا تانزا وتلاو طيطختلا بتكم نع رداصلا2018  ةنسل هايملا عاطقل طولا ررقتلا(3)
.نندمو ةيدملاو سقافصو ةودنجو رزوتو لبانو سوتو نرصقلاو ساقو دزوب يديسو ةسوسو ةنايلسو ناوغزو تسملا(1)
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وم إ د.م1.272,6   يرلا هايم  داصتقالا  جمانرب راطإ  ةزجنملا تارامثسالا تغلب دقو
ّ

   ةنس 

  تارامثسالا ةلمج نم وألا ةبترملا  كلذب ّلتحتل  نحالفلل  ةدنسم  ةيعي حنم  د.م  635,75  ام2018

  .ةيحالفلا

  ةعاتمو تارامثسالا هذ ةيمنت ع لمعلاب ةيحالفلا تارامثسالاب ضولا ةلاو ّصتختو

  حنملاب ةعّتمتملا عراشملا ع ةلاولا  لبق نم ةزجنملا ةباقرلا تاّيلمع ةّيدودحم  تلو  .(2)اعراشم

  ةفلا لالخ  عورشم  713  عومجم  نم ةنّيع ع  ت رصتق ا  لاو يرلا هايم  داصتقالا لاجم  ةدنسملا

   تاّيلمع عومجم نم %15  لّدعم ىوس  ةدنسملا زفاوا ع ةباقرلا  تاّيلمع طغ  مل ثيح  2013-2018

.ةفلا سفن لالخةلاولا لبق نم ةدنسم د.م84,4اردق ة ّيلمج حنمبةعّتمتملا و الع قداصملا رامثسالا

كأتلاب ةلاولا  لبق نم ةزجنملا ةباقرلا ةّيدودحم حمس الو
ّ

  حنملا لامعتسا ةّيلاعفو ةءافك نم د

نأ و  ةّصاخ  ّيرلا هايم  داصتقالا لاجم  ةدنسملا ةّيمومعلا
ّ

طفتلا  2018-2014  ةفلا لالخ ّمت ھ
ّ

  إ ن

 د.م2  تقاف ةّيلمج ةميقب ةّيمومع  ةحنمب  عفتنا اعورشم  723  نأش رامثسالل ةّيلصألا ةجولا لوحت

كرملا وأ ضرألا عيب ّمت  كلذ نم  .تازايتمالا دانسإ تارّرقم ھيلع ّصنت امل افالخ كلذو
ّ

نم زايتمالا عوضوم ب

  اّيل طرفتلا ّمت  امك  .ةفلا  سفن  لالخ  ةّيمومعلا ةحنملا نم د.أ647,167  غلبمب اوعّتمت اعفتنم  156  لبق

.ةّيمومعلا حنملا نم د.أ506,776غلبمب ااأ عّتمت ھتانّومو اعورشم61 اّيئزج وأ

عي ةلجم  ماحأل اقبط  ةفلا  سفن  لالخ  تازايتمالل ب رارق  594  ةلاولا تردصأ  نلو

  ّنإف  ،ّيرلا هايم  داصتقالا  لاجم  ةيمومعلا ةحنملا ناونع تفرص غلابم صوصخب  كلذو  تارامثسالا

  اذ ةبجوتسم د.م3,4  عومجم نم د.م2  زاني ام يأ %59  ّدعتي مل ةفورصملا حنملا  عاجسا  لّدعم

بلا تاءارجإ لوط و  ةحنملا عاجسال  ةلاّعف تاءارجإ ءاسرإ مدع  إ ةّيعضولا هذ دوعو .ناونعلا

نأو املع  تاونس رشع إ لصت لا
ّ

 مل امك .ةديدا رامثسالا ةلجم نمض لالخإلا اذ يدافت   ّمتي  مل  ھ

ثمتملا و2016ةنس ذنم مدقملاةلاولا حقم ليعفت2019مفون وم إمتي
ّ

  عةّراق ةن ثادحإ ل

 ةعاتملا هذ نوت ال ّح يرلا هايم  داصتقالا لاجم  عراشملا ةعاتمل  ةحالفلاب  ةفلملا  ةرازولا  ىوتسم

.ةحنملا فرص ةّيلمع عةرصتقم

فوتي الو
ّ

لملا  ةرازولا و ةلاولا ىدل ر
ّ

ةزجنملا تارامثسالل حرملا مييقتلل ماظن ةحالفلاب ةف

  ّنإف ،2017  ةنس ذنم اّيلخاد اّيئارجإ اليلد ةلاولا  تعضو نلو  .ةّيمومع تالومتو تازايتماب ةعّتمتملاو

رامثسالا نوناق ااسرأ لا لخدتلا تالاجم ّنأو ةّصاخ ةّيئارجإلا الدأ دع عضت مل ةّينعملا لايلا ةّيقب

خدتملا فلتخم نب عّزوتت ديدا
ّ

.رامثسالا غلبم بسحكلذوةّوج تاّيودنمو ةلاو نم نل

لعتملاو1999يرفيف15 خّرؤملا1999  ةنسل370ددع رمألا قفو(2)
ّ

.ةيحالفلا تارامثسالاب ضوّلا ةلاو س قرطو املاو يرادإلا ميظنتلا طبضب ق
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جت  2019  روتكأ وم  و  1995  ةنس يرلا هايم  داصتقالا جمانرب قالطنا ذنم  ّمت نل و

تا دقف  ، يرلا هايم  داصتقالا تاجتب ةورملا تاحاسملا نم  (1)%93  اوح
ّ

ال ةبسلا هذ ّنأ 

ةنراقم لالخ نم   ااسحا متي  ثيح  تاّدع ملا هذ ايلعف ةزا ةيقيقا تاحاسملا ةبس سكع

  ةوقسلا قطانملا ةحاسم ع ادامتعا يرلا هايم  داصتقالا تاّدعمب ةزا ةوقسلا قطانملا ةحاسم

لا و  ايلعف  ةورملا
ّ

لاو ةمداقتملا تاجتلا رابتعا  نود  حنمب تعفتنا 
ّ

   يرلل ةاص غ تحبصأ 

لاو ةزا تاحاسملا و
ّ

كأ امكو  رشؤملا ةيعقاو مدع   ىزع و .ةلودلا تازايتماب عّتمتت مل 
ّ

ةفلملا ةرازولا ھتد

كمت لماش ياديم م تايلمع بايغل اساسأ  ةحالفلاب
ّ

تاّدعمب ايلعف ةزا تاحاسملا رصح نم   ن

  متس ھنأ  ةرازولا تدعو .تايودنملا ىدل ةيداملاو ةرشلا تاينامإلا فعضلو   يرلا هايم  داصتقالا

 .تارشؤملا نيحتل الفلا لماشلا دادعتلا جئاتن لالغتسا

لعتي اميفو
ّ

 دودح إ  ّمتي مل ،ھجئاتن مييقتو يرلا هايم  داصتقالا جمانرب ةعاتمب  ق

كذمل    افالخ كلذو  ةيحالفلا ةيمنتلل ةوج ةيودنم لب  ضرغلل ةن ثادحإ  2019  روتكأ
ّ

رزو  ةر

الوأامييقتجمانلادشنلو .(1)1992سرام2خراتب36ددعةحالفلا
ّ

تاونس سمخ دع يأ2001ةنس

نإف ، ھقالطنا ذنم
ّ

الإ  ةيناث ةلحرم   ھمييقت متي مل ھ
ّ

  رصتقا و  . لّوألا مييقتلا نم ةنس  15  اوح  دع  

  ةحاسم ع  (2)تايالو  7ـ ب ةلغتسم  354  تلمش ةيحالفلا تالغتسملا نم ةنيع ع هرودب  ياثلا  مييقتلا

  اوح  ةغلابلاو  2014ةنس   ةقلعتملا  ةوقسلا قطانملل ةيلما ةحاسملا نم %7,3  ةبسب يأ  ك  35.247

.ك فلأ483

كم  لا  يرلا هايم  داصتقالا تاّدعم   ّنأ مييقتلا   زرفأو
ّ

  ةكل سملا هايملا تاّيمك صيلقت نم  تن

%6,4و بوبل %4,7و  فالع ألا صوصخب  %1,7ـ  ةبسب ىوس ض ّفخت  مل ،%24  لّدعمب دحاولا راتكلل

  قوفت هايم تايمك كالسالو بوبل ةبسلاب ةيدا غ يرلا تايلمعل اساسأ كلذ دوعو .تاورضل

الفلا ةيارد ةيدود كلذو تاورضل ةبسلاب تايجاا
ّ

كحتلا ةّيفيكب نح
ّ

 داصتقالا تاينقت  م

.يرلا هايم

ةدنسملا ةّيمومعلا حنملاو تازايتمالا فيظوت ع ةباقرلا ماحإب  تابساا ةمكحم  وت و

   ةدصتقملا تاّدعملا دامتعا ع م ّحو نحالفلا عي دزم ع لمعلا و  يرلا هايم  داصتقالا ناونع

كحتلل م ةطاحإلاو  ءاملا
ّ

ةّيمألا يرلا هايم  داصتقالل طولا جمانلا مييقتو ةعاتم ءاليو  ااينقت  م

 .ةمزاللا

.هايملا لالغتساو ةيفرلا ةسدنلل ةّماعلا ةرادإلا قفو(1)
لعتملاو ةيحالفلا ةيمنتلل نوا نودنملل ةحالفلا رزو نع ةرداصلا(1)

ّ
 .ةوقسلا قطانملاب ءاملا  داصتقالاب ةق

 .نرصقلاو دزوب يديسو ناوقلاو سقافصو تسملاو لبانو ةودنج(2)
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  يّرلا هايم تابش   فّرصتلا  -2

لا   يرلا هايمل  عزوتلا و بلا  تابش ىوتسم ع ةعاضلا هايملا تايمك مقافت  لّ
ّ

قاف 

  3م   نويلم  3.655  ـب  (3)هايملا دقاوف تابساا ةمكحم  ت رّدقو .2019  روتكأ وم  مل  20.570  الوط

لا ةيلما هايملا تايمك نم %43  ھتس ام يأ  2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ
ّ

لالخ اعزوتو الج ّمت 

ةيلاعفلاو ةءافكلاب متت مل تآشملا فلتخمو تابشلا هذ  ةيامحو  ةنايص لامعأ ّنأ امك .ةفلا سفن

 .ةولطملا

فوت  نلف
ّ

  نم ةينطولا تاجايتحالا نم %15  ةبس لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش ر

  دودسلا نم ةكرشلا  تآشم ع  ةدراولا هايملا تايمك نب  %10  غلب قراوفلا  بس لّدعم  ّنإف  (1) يرلا هايم

ق ةميقب هايملا نم3م نويلم  470  اوحب  ةراسخب  يأ  (2) لامعتسالل ةرفوملا تايمكلاو
ُ
قوفي  امب  ت ر ّد 

  ع ّمتي ةوقسلا قطانملا ضعبل هايملا فوت ّنأب كلذ رّسفو  .2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ(3)د.م26

  نم ةبس ّنإف اتلاو تنمسإلاب ھتي عقي نأ نود ضرغلل ھثادحإ عقو ىرجم وأ يداولل يبطلا ىرا

  ةفصب عايضلا ةبس عافترا إ ىّدأ اّمم نحالفلا ضع لبق نم ةيئاوشع  ةقرطب ا ّمتي هايملا تايمك

-2016  ةفلا لالخ %95,4  إ قالا يديس دس  نم ةلوا هايملا  نم ةبسلا هذ  تعفترا ثيح ةّما

2018. 

تا  امك
ّ

  4،455  اوحب تابساا  ةمكحم  ارّدق  ارتوف نود  يرلا  هايم  نم تايمك لوحت   

  كلذو  2019  روتكأ وم و  2006  ذنم تربب  ةوا ةيودنملل ةملسملا هايملا تايمكب  تقلع  د.م

  قطانملا ةدئافل ةلوا هايملا تايمك  كلذك و  نان بكرم إ ةدنسملا هايملا ةفرع ع قافتالا مدعل

لاو  2019  روتكأ-2013  ةفلا لالخ"برغ يداو"ـب ةوقسلا
ّ

يداولا نم نلغتسملا لبق نم ا ّمتي 

 . يداولا ىرجم ع ةمتروب دس إ الوحتوةررب دس نم  هايملا  ةبسانمب

ةنراقم لالخ نم  ةبسا  يرلا هايم    عزوت  تابش ةّيدودرم  لّدعم  ّنأ نّبت  ،ىرخأ ةج نمو

لا ةيمكلاب ةرتوفملا هايملا ةيمك
ّ

ةمكحم  ت رّدقو  .2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ  %70  غلب  دق  ا ّمت 

  لبق نم لامعتسالل ةرفوملا تايمكلاو لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرش لبق نم دودسلا نم تاولا نب قراوفلا  عمج لالخ نم دقاوفلا هذ باسحا   ّمت  (3)

لا ءافرا
ّ

ببانأو لانق لالغتسا ةكرش لبق نم ةرتوفملا تايمكلا ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملل ةرفوملا يرلا هايم تايمك نب قراوفلاو بعكم م نويلم  470  زانت 

لا ّيرلا هايم تايمك ةراسخو بعكم م نويلم  40  ةغلابلاو لامشلا هايم
ّ

لاو نحالفلل لصت الو عزوتلا ةكبش عيضت 
ّ

لخاد هايملا دقاوفو بعكم م نويلم1.627  زانت 

الغتسملا
ّ

لاو ت
ّ

 ..2019 روتكأ-2013ةفلا لالخبعكم م نويلم1.518قوفت 
  .سوتو ةونمو ةيدملاو ةودنجو ناوقلاو تسملاو ةسوسو ةجاو ترو ةنارأو سورع نو لبان و ةيحالفلا ةيمنتلل ةوج ةيودنم  12لالخ نم(1)
.لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا ةكرشل ةيئاملا تانزاوملا بسح(2)
  ةكرش طاش ررقت بسح ةفللا هذ رابتعا نودب ميلم  50,7  تغلب نح  دودسلا نب هايملل اضإلا لوحتلا ةفل رابتعاب ميلم  91,5  ءاملا نم بعكملا ملا ةفل تغلب  (3)

 .  2018ةنسل لامشلا هايم ببانأو لانق لالغتسا
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  رسفو  .د.م156,192  ھتميق ام يأ  3م نويلم1.627  زاني امب  ةعاضلا  يرلا هايم  تايمك تابساا

  ديدجّتلاو ةنايصلا قس فعض مامأ الاح رودتو تابشلا مدقب اساسأ ةيلما ةيدودرملا فعض

  طرلاو  (4)رمغلا رارغ ع ةيديلقتلا يرلا قرط دامتعاو ةرتوفلل يريدقتلا ماظنلاب لمعلا ع ةوالع

.تابشلا ع ياوشعلا

نأ  إ  ةحالفلاب ةفلملا ةرازولل ءادألا ع ةردقلا قئاثو نمض ةراشإلا تمت نل و
ّ

  ةنس لالخ ّمت ھ

ال ھباسحا ةقرط  ّنإف  %78  ةبسب  يرلا هايم  (1)تابش ةعاجن  رشؤمل ةفدسملا ةميقلا قيقحت  2015

نإف  تابساا ةمكحم لبق نم رشؤملا  كلذ  باسحا ةداعإ و  .ةيقيقا ايعضو سكع
ّ

   زواجتي مل ھ

الغتسملا لخاد يرلا هايم نم تايمك عايض كلذ نع جتنو  .59%
ّ

  قوفي امب  ةمكا  لبق نم اريدقت ّمت  ت

  .2019روتكأ-2013ةفلا لالخ3م نويلم1.518

لوت  ، يرلا هايم  تابش  ةعاجن  نسحت  فدو
ّ

  2010  ةنس ذنم ةيمنتلل ةوا تايودنملا ت

الإ   عزوتلا تآشم فلتخمب تاداّدعلا  كرت  قالطنالا
ّ
الغتسملا نم  (2)%60  اوح   ّنأ   

ّ
ةزجم غ  ت

  مل  لاو كلذل  ةصصا تادامتعالا  ةيافك مدع إ كلذ عجرو  .ةكلسملا هايملا  ةيمك سقل تادادع

الغتسملا  ةفا   جت  ةفلب ةنراقم  2019-2013  ةفلا لالخ د.م6  زواجتت
ّ

لاو  تاجتلا هذ  ت
ّ

  زانت  

 .يزمر رعستاداّدعلاهذبيكب لوبقلا ع نلغتسملافوزع ع ةوالع(3)د.م127

   لانق لالغتسا ةكرشل ةعاتلا  تاّدعملاو تاجتلا فلتخمو لانقلا حالصو  ةنايص صوصخو

-2013  ةفلا لالخ  لانقلا نم  3م  940  حالصإ لاغشأ زاجنإ ةجمرب  تمت  نلف  ،لامشلا هايم ببانأو

نإف    2019روتكأ
ّ

ةرورض  إ  ساسألاب كلذ دوعو  .د.أ260,557تغلب ةفلب  ام  %63   ىوس  زاجنإ متي  مل ھ

  لاغشألاب دعتلا لاجآ  لوطلو لانقلا لالغتسا تابلطتمل ةباجتسالل ةنايصلاب ةقلعتملا لاغشألا فاقيا

.رشأ9انايحأ غلبت لا

تايلمع ةعاتمل  د.أ  65  زانت ةفلب  2012  ةنس ذنم  )GMAO( ةيمالعإ  ةموظنم  ءانتقا مت نلو

 لالغتسالا ّح  2019  روتكأ وم  إ  لخدت مل  اإف ،ةكرشلا لبق نم ةزجنملا تاحالصالاو ةنايصلا

.هايملاب ةيعارزلا ةعطقلا قارغإ وأ رمغ و طسلا يرلا وأ رمغلاب يرلا(4)
لاو تالغتسملاب يّرلا تابش ةعاجن رّوطت رشؤم  (1)

ّ
تاّدعملا هذ  ةعاجن ىدمو يرلا هايم  داصتقالا تاّدعمب ةزا تاحاسملا ع دامتعالاب بسحي يذ

  X 2ةعاجن(+)نسا طسلا يرلا ةحاسم  1X  ةعاجن(( = تالغتسملاب يرلا تابش ةعاجن .يرلل ةلباقلا ةوقسلا قطانملل ةيلما ةحاسملاب ةنراقم

  =  3  ةعاجن / ٪  75  =  2  ةعاجن / ٪  65=  1  ةعاجن ّنأ إ ةراشإلا عمx100  )يرلل ةلباقلا ةحاسملا / )طيقنتلاب   يرلا ةحاسم  3X  ةعاجن(+)شرلاب يرلا ةحاسم

80٪. 
.ةيئاملا تانزاوتلاو طيطختلا بتكم  نع رداصلا2017ةنسل هايملا عاطقل طولا ررقتلا(2)
لغتسم  100.000و عمجم  1250  ددع دامتعاب د.م127  باسحا ّمت  (3)

ّ
  تادادعلل رانيد  1.000  ةفل لّدعمو ما ةبك قفدلا سق تالآل د.أ21,5  ةفل لّدعمو ةيحالف ة

  ..ما ةغص
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طحم نم %40نم كأ
ّ

كرمو تا
ّ

ام وو.ةموظنملا  ا ةّصاا تايطعملا جاردإ مدعل ارظنةكرشلا(4)تاب

خدتلا بلط ذنم ةنايصلا ةيلمع ةعاتم ةينامإ نود لاح
ّ

.ةّيلمعلا ءاإ دودح إ ل

لعتي اميف اّمأ
ّ

لا  يرلا هايم عزوت تابش  ةنايص  لامعأب ق
ّ

ةيمنتلل ةوا تايودنملا ا موقت 

  ةينفلا ياعملل اقبطةبجوتسملا  ةونسلا ةنايصلا لاغشأ لما ةجمب موقت ال  ةخألا هذ   ّنإف  ،ةيحالفلا

ةينام ع  ال   ةصّصا ةّيلاملا تاينامإلا قفو ةنايص جمارب دادعإب يفتكت لب  (1)ادامتعا بجاولا

  ةفلا  لالخ  تايودنملا  تاينام  نم  %20  ةنايصلا لامعأل  ةدوصرملا تادامتعالا زواجتت  مل و  . ةلودلا

2013-2019.  

  ع رصتقتو  اينام ع  ةرود ةفصب ةيئاقو ةنايص تايلمع تايودنملا نم %60  موقت ال امك

ةقملا تاجتلاو تابشلاب روسكلاو باطعألا حالصإل ةلودلا ةينام ع ةدوصرملا تادامتعالا فرص

لا و  2019  ةنس ةينام ع ةمسرملا  ةنايصلا عراشم زاجنإ  ةبس ّدعتت مل  كلذ ع ةوالع  .ا
ّ

  ددصب    

  ةمزاللا تادامتعالا فوت مدع اساسأ كلذ رّسفو  .ةنسلا سفن نم  روتكأ وم  %8  ايلعف زاجنإلا

ام و و  ةنايصلا لاجم  ارودب ةيئاملا  عماا مايق مدعو يرلا هايم عيب ليخادم عجارت   ّلظ   اصوصخ

ام ل ّ ُ  ثيح  ةيئاملا ةرودلا  بارطضاو يرلا هايمب دولا ةمظنأ ىوتسم ع باطعألا رتاوت  ھنع ّرجنا

نل و(2).تايالويامثب ةوقسلا قطانملاب %70ام  2019روتكأ-2013ةفلا  لالخ بطع فلأ30زاني

  مل  (3)تايودنملا نم %54   ّنإف تابشلاب  باطعألا ةعاتمل  ةقيبطت ع يزكرملا ىوتسملا ع دامتعالا متي

 .2018ةنسذنما تايطعملا نيحتو جاردإلوتت

  تنمسالا  ةّدام نم ةنّوتملا  (4) يرلا هايم عزوت تاونق نم %31  زاني ام  ديدجت ّمتي مل و

لا و  (5) يررا
ّ

  نب ةفّنصم ةّداملا هذ اياقب ّنأ نم مغرلاو .ةيلودلا ياعملل ةمئالم غ تحبصأ  

الإ  ،(6)2000  ةنسل  2339  ددع رمألا بسح ةرطا تايافنلا
ّ

لا ةينمسالا تاونقلا ةبس ّنأ 
ّ

ّمت 

كرملا ةيئاملا ةموظنملا ةيلاعف  نم ّدحي نأ  ھنأش نم ا ّمم  %10  ّدعتت مل  2019  روتكأ وم إ اديدجت
ّ

  ةز

كرم(4)
ّ

طحمو نموج-نانو نانو ةررو قالا يديس تاب
ّ

   ..نتازلا لا ة
طحم رامثسا ةميق نم %2,5  ةبسو ةيفرلا ةسدنلا لاغشأ رامثسا ةميق نم %0,5  ةبسب ةنايصلا ةفل بسحت  (1)

ّ
  تاجتلاو تاّدعملاو لا تا

.تابشلا رامثسا ةميق نم %2ةبسو ا ةقملا
 .ةونمو ةنايلسو ةودنجو ترو سورع نو فالاو ناوقلاو نرصقلا(2)
 .ةنارأ ،دزوب يديس ،سقافص ،ةسوس ،ةودنج ،ةونم ،ساق ،ناوقلا ،ةنايلس ،فالا ،ةجاب ،لبان ،سورع نب(3)
.سوت  ھنع ةجتانلا تايافنلا  فّرصتلاو يرلا ررا تالامعتسا لوح2014ةنس ةزجنملا ةساردلا بسح مل6.123,29(4)
(5)CimentAmiante.
لعتملاو  2000  روتكأ  10   خّرؤملا  (6)

ّ
  1996  ناوج  10   خّرؤملا  1996  ةنسل  41  ددع نوناقلا نم  2  لصفلا ماحأل اقيبطت ةرطا تايافنلا ةمئاق طبضب ق

لعتي
ّ

.تايافنلاب ق
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ع ةيبلس تاثأت نم ال  ام  نع الضف  (7)ترو رزوتو لبانو بق تايالوب ةدجاوتملا كلت رارغ ع

 .طياو ةلا

  يرلا هايم عزوتو بلج تابشو ةيسئرلا تاونقلاو ةيدوألل ةيفالا ةياما نمأت متي ال امك

  مدعل   يرلا هايم عزوت تابش جيس و  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا لخاد ةدجاوتملا ةيئاملا تاموظنملاو

  ةنس وم  ما ھلوط نم %33  ةدرجم لانق  جيس ةبس دعتت مل  ثيح ضرغلل تادامتعا صيصخت

  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملاب تاجتلاو تآشملا  ع تاءادتعالا ةراظ يمانت كلذ نع رجنا دقو  .2018

بلط  بسح  تقاف  لاو  تاءادتعالاو عزوتلا تابشو ةسئرلا تاونقلاو  ةيدوألا  ع ةيئاوشعلا طباورلا و

   نأ نود  2019روتكأ  -2013                      ةفلا  لالخةلاح1.600  ةوا تايودنملل ھجوملا تايطعملا

.اأش  ءارجا يأ ذاختا متي

لع ةفلاخم  60  اوح لي ّمت و
ّ

  300  زاني امو ترب ةيالوب %70  ام هايم ةقرس  تق

تا و  .2019روتكأ  -2013  ةفلا لالخ  (1)هايملل يمومعلا كلملا ع ءادتعا ةفلاخم
ّ

ةيلمع ةيدودحم 

  ةروفلا ةلازإلا   تارارق زواجتت مل كلذ نم  .ةعوفرملا اياضقلاو ةلملا تافلاا رضاحم ةعاتم

كرملا ياوشعلا لا تاجتل
ّ

ةيودنملا لبق نم ةلّملا تافلاا نم %11  ةبس ةدرجم لانق ع ةز

تا امك .2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ ةونمب ةوا
ّ

  يمومعلا كلملا ع ءادتعا ةفلاخم  52  ّنأ 

سفن لالخ سوتو ناوغزو ةنايلسو ةسوس نم ّلب  ةوا  تايودنملا لبق نم ادصر ّمت يرلا هايمل

.اياضق3ىوس اأش  عفرت مل ةفلا

  ةيانعلا  ةنايصلا لامعأ ءاليإ ع كلذو دقاوفلا نم ّدا  ع صرا  إ  ةمكا  وعدتو

اللا
ّ

  نم ال امل ةينمسإلا تاونقلا ضوع قس ثاثحتسا  و كلذل  ةرورضلا تادامتعالا فوتو ةمز

تا  و  ةّلا ع ةيبلس تاثأت
ّ

  ةقرسو تابشلا ع ياوشعلا طرلا نم ّداب ةليفكلا بادتلا ذاخ

 .نفلاا عدر وال ةيفالا ةياما نمأت ع كلذو تاّدعملاو تاجتلا ع تاءادتعالل يّدصتلاو هايملا

  ةوقسلا قطانملا ةيامح و ءايحإ ةعاتم  -ج

لعتملا نوناقلا نم)ديدج(  19  لصفلل  اقبط  ةايحم  ةوقسلا ةقطنملا تع
ّ

ارزلا حالصإلاب ق

تاونس  5  لجأ  ةيلما احاسم نم لقألا ع %90  ةبس ب  ىقس امدنع ةيمومعلا ةوقسلا قطانملاب

الإ  ،يّرلا هايمب دّولا خرات نم ةيادب
ّ

  لّدعم   (2)2018-2013  ةفلا لالخ ّدعتت مل  لالغتسالا ةبس ّنأ 

 .مل409,5و مل630و مل700و مل1.000اوتلا ع تايالولا هذ ةينمسالا تاونقلا لوط غلب(7)
   .لبانو تسملاو ناوغزو ةسوسو ةونمو ترو ناوقلاو سوتو سورع نب تايالوب(1)
2018-2013  ةفلل ةيحالفلا ةيمنتلاو تاساردلل ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا سوتب ةصااو ةيمومعلا ةفثكملا ةوقسلا قطانملا لوح تاءاصقتسالا جئاتنقفو(2)



392

نأ  نبت ثيح ةيناديملا ةعاتملا لامعأ ةيدود اساسأ كلذ ىزعو .80%
ّ

  ةلاولا  ثادحإ نوناقل افالخ  ھ

ةرورض ع اّصن نيذللا  (4)2008  سرام  31   خ ّرؤملا  2008  ةنسل  76  ددع روشملاو  (3)ةيحالفلا ةراقعلا

  ةيمنتلل ةوا تايودنملا  عم قيستلاب  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملل  ءايحإ ةعاتم تايلمع ةجمرب

ثح  ضرغ  ةيحالفلا
ّ

ّنأ ،نفلاا هاجت تاءارجإ ذاختاو  مالغتسم ءايحإ ع نيحالفلا نلغتسملا   

  ع  الامعأ ترصتقاو ةعاتم ةيلمع يأب مايقلا  2019  روتكأ وم  و  اادحإ ذنم   لوتت مل ةلاولا

  ناوع ألا   ةمئاق  و  فارشإلا ةطلس لبق نم ھيلع ةقداصملا دع متت مل ضرغلا  تاءارجإ ليلد دادعإ

.ةعاتملالامعأبمايقلا مل لوا

  لظ   ةوقسلا قطانملا  لالغتسا ةعاتمل ةونس جمارب دادعإب تايودنملا نم  (1)%83  مقت مل و

ثومو ةدّدحم ياعم بايغ
ّ

كمت ةق
ّ

تس ةيناديملا ةعاتملا لامعأ ترصتقا ثيح  تاولو ألا  طبض نم ن

    2019روتكأ-2013  ةفلا لالخ ةوقسلا قطانملا تاحاسم نم  اونس  (3)%14  لدعم ع  (2)تايودنم

الغتسملا ةنياعمب  ةوج ةيودنم  16  مقت مل نح
ّ

  هايمب ادوزت خرات نم تاونس  5  رورم دع ةيحالفلا ت

.ھمدع نم ةايحم تع تنا اذإ امو الالغتسا بس نم تّثتلا ةينامإ نود لوحي ام وو يرلا

لاو  (4)ةوقسلا قطانملا   فيثكت ةبس  ّنأ ظحول و
ّ

   دنع  %100  ةبس  ىدعتت نأ بجي  نلو 

-2013  ةفلا لالخ %91  ىوس  الّدعم غلبي مل  ،ةنسلا لالخ ةّرم نم كأل ةحاسملا سفن لالغتسا

  صقنلل كلذو لامشلا تايالوب  2018  ةنس %74  إ  2013  ةنس  %83  نم  اعجارت ةلّم  2019روتكأ

لا ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا  مالا
ّ

  .لامشلاب ةوقسلا قطانملا نم %66اوح ام ىورٌت 

تاو
ّ

  ةموسرملا فادألا نود تنا  تاسارغلا ضعبل ةبسلاب ةوقسلا  قطانملا ةيدودرم ّنأ  

55ـب ةرّدقملاو  ةفدسملا كلت  نود  تيقب  لا  ةورملا بوبا  ةيدودرم  رارغ ع ةيمنتلا تاططخمب

 ّدعتت مل امك  .2017/2018  مسوملا لالخ ك/ق  31,5  لّدعم ةغلابلاو ةقّقا ةيدودرملاب ةنراقم  (5)ك/ق

قوفي امب جاتنإلا عجارت نع الضف  جمم و اّمم  بسحف %49  ةيفيصلا ف العألا  ةحاسم زاجنإ ةبس

  هايم صقن اّمأ لماوع ةّدع إ  كلذ  ىزعُو   .2016-2013  ةفلا لّدعمب ةنراقم مسوملا سفن  لالخ 42%

لعتملاو  1977  سرام  16   خرؤملا  1977  ةنسل  17  ددع نوناقلا  (3)
ّ

ةنسل  29  ددع نوناقلاب  ھمامتو ھحيقنت ّمت امك ةوقسلا ةيمومعلا قطانملاب ارزلا حالصإلا ةلاو ثادحإب  ق

 .2000سرام6 خّرؤملا2000
لعتملاو(4)

ّ
لعتملاو1963  يام27 خّرؤملا1963  ةنسل18ددع نوناقلا نم )ديدج(19  لصفلا ماحأ ليعفتب ق

ّ
 .ةوقسلا ةيمومعلا قطانملاب ارزلا حالصإلاب ق

 .2019يام ةوقسلا قطانملا  فّرصتلا لوح ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملل ھجوملا تايطعملا بلط :ردصملا  1)(
.سقافصو ةنارأو سوتو ةونمو بقو ةنايلسو ناوغزو فالا(2)
 .2019يام ةوقسلا قطانملا  فّرصتلا ل وح ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملل ھجوملا تايطعملا بلط :ردصملا(3)
   "عالد"  مث فرا مسوم لالخ "مسرب" تعرز ضرأ ةعطق باسحا عقي الثم .الفلا مسوملا سفن لالخ ار ّمت لا تاعورزملل ةيلما ةحاسملا   (4)

.نترم عيرلا
 .2019ةنسل يرحبلا ديصلاو ةحالفلل يداصتقالا ناملابسح(5)
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نأ نح   ةعورزملا تاحاسملا فصن نم كأ   (6)يمكتلا يرلا ع دامتعالاو يرلا
ّ

ار ّمتي نأ ضفي ھ

 .ةفدسملا ةيدودرملا قيقحتل ةفثكم ةفصب

 رارغ ع ةكلسملا يرلا هايم تايمكب ةنراقم ةفيعض تع تاعارزلا ضع ةيدودرم ّنأ  امك

لا نندم ةيالوب ك1.950  ةحاسم ع ةيفيصلا تاورضاو بوبا تاعارز
ّ

  20و  28  ـب ايدودرم ّلقت 

الفلا  ضع  دامتعا نع الضف  .ءاملا نم ةيمكلا سفنب اقيقحت ضفي  امب ةنراقم اوتلا ع ةطقن
ّ

نح

لطتت تاعارز  ع  انايحأ
ّ

تاجوتنم باسح ع  ةحاتملا تايمكلا ثكب قوفت يرلا هايم نم تايجاح ب

  قوفي امب ا مطامطلا يقس رارغ ع  تاعارزلا كلتل  ةصصا تاحاسملل  مماحا مدعو   ىرخأ ةيحالف

  الفلا مسوملا لالخ  ناوقلا ةيالوب ةوقس قطانمب  %350  نم كأب  ال  ةصصا يرلا هايم

   فّرصتلا نسحت نم ّدحتو ةحاتملا ةيئاملا دراوملا ع ابلس ةيعضولا هذ سكعنتو  .2018 /2017

.ةوقسلا قطانملا

 يوقسلا عاطقلا روطت   ةماس ملا إ  يرلا هايم   لوح  الفلا  داشرإلاو  ثحبلا  فد نلو

تا دقف ،ةيحالفلا تالغتسملا ةيدودرم نسحتو
ّ

مغرلاب  لاا  ةزجنملا  ث وحبلا جئاتن فيظوت فعض  

أ ثيح  لالغتسالل  ايلباق  نم
ُ

  ةفلا لالخ هايملا ناديم  ثحبلا تابسكم نمثت لوح عورشم  زجن

الإ  (1)ةيجذومن ثوحب ثالثل  2015-2018
ّ

نأ 
ّ

مدع إ ھنم ءزج  كلذ دوعو  .ھتاجرخم ميمع متي مل  ھ

(2)1991  ةنسل  104  ددع رمألا نم )ديدج(  6  لصفلل افالخ  كلذو  داشرإلاو ثحبلا نب طرلا ةقلح  ليعفت

  ةنس دودح إ الفلا داشر إلل ةعاتلا اصملاو ثحبلا تاطحم نب نواع جمارب عضو متي مل  ثيح

داشرالا  ةلاو إ هايملا  ةصتا ثحبلا  لاي نم ث وحبلا جئاتن لقن ةيدودحم إ ىّدأ ام وو  2017

.لاا افيظوتل

ةطاحإلاو  الا  طأتلا  امئاد  لفكت ال يرلا هايم لاجم  ةدمتعملا داشرإلا تايلآ ّنأ  امك

-2013  ةفلا لالخ %33  ّدعتي مل داشرإلاو نوتلاب نعفتنملا نحالفلا  ةبس  لّدعم  ّنأ ثيح  نحالفلاب

  كلذ  عجر و .(3)ةوج تايودنم سمخ  تلمش ةنيع  نيحالفلا نلغتسملل ما ددعلاب ةنراقم  2019

ةيمنتلل ةوا  تايودنملاب  داشرإلا ايال  ةحاتملا ةيسجوللا و ةرشلا تاينامإلا ةيدودحم  إ اساسأ

ترت  ام وو .ةيحالفلا
ّ
  مفوزعو   يرلا هايم لاجم  ةيملعلا تادجتسملا فلتخمب نحالفلا ماملإ مدع  ھنع ب 

 .الالغتسا نع

لا تافلا  يرلل ةصصا هايملاب تاعارزلا يقس يمكتلا يرلاب دصقي  (6)
ّ

  ةرفو تاف  طقف راطمألا هايمب ار ع دامتعالاو تاطقاسلا عجارت دش 

  .تاطقاسلا
 .وتلا بوناب ةحولملل ةمواقملا بوبا ةعارزو ةرطملا ةحالفلاو ةظفاا ةحالفلاب تقلع(1)
لعتملاو1991يفناج21خرؤملا(2)

ّ
لا صوصنلا عيمجوالفلا اعلا ميلعتلاو ثحبلا ةسسؤمل املاو يرادإلا ميظنتلا طبضبق

ّ
 ھتممتو ھتحقن 

ةصفقو سقافصو ةيدملاو ناوغزو سورع نب(3)
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  نمثتل ةوج ةن ثادحإ ةرورض ع  ّصن يذلا  (4)2016  ةنسل  111  ددع روشملل  افالخو

  ءادأ مييقتو ةعاتم  الإ دع  ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا عيمج ىوتسم ع ةوقسلا قطانملا

نإف  ،يوقسلا عاطقلا
ّ

الإ  ةنلا هذ  ليعفت  متي مل ھ
ّ
سقافصو ةنايلس(  ةوج تايودنم  ثالث    

افالخ كلذو   2019  روتكأ-2016  ةفلا لالخ  ةدحاو ةرم ىوس  ةثدا نالا  مئتلت مل و  . )ناوقلاو

.رشأ ةتس ل لقألا ع ةرم اداقعا ةرورض ع ّصني يذلاو اادحإ تاررقم نم عارلا لصفلل

الغتسملل ةعاتملا و ةبقارملا تايلمع ةيدودحم تّدأو
ّ

  قطانملا هذ ةيامح فعض إ ةيحالفلا ت

  قطانملا تدش ثيح .الفلا يراقعلا ديصرلاب رارضإ نم كلذ نع ّرجني امو لامإلاو تاءادتعالا نم

  ىدحإب ةقطنم  79  نأش و و  يوضوفلا ءانبلاب احاسكاو ا يارمعلا فحزلا ةراظ مقافت ةوقسلا

.(1)ةيالو ةرشع

ءايحإ لاجم  ةوا تايودنملاو ةيحالفلا ةراقعلا ةلاولا رود ليعفتب ةمكا  وتو

.ايامحو  ارألا هذ ءايحإ نم ةّوجرملا فادألا قيقحتو  ةعاتملا ةيلاعف نمضي امب ةوقسلا قطانملا

نأ امك
ّ

فيظوت  ع و  يرلل ةلباقلا ةوقسلا قطانملا تاحاسم ةفا لالغتسا ع صرا دزم نأش نم  ھ

  طولا جاتنالا ليدع  ارألا هذ ةماسم ززع نأ الوح داشرإلاو لاا  ةزجنملا  ث وحبلا جئاتن

.الع ةظفااو ايمنت نمضو

III-ةيئاملا تاموظنملا  فرصتلا

     ّما رودب  )ةّيئاملا عماا  ي اميف(  (2) يرحبلا ديصلاو ةحالفلا عاطق  ةيمنتلا عماجم  ىظحت

  اّونس رانيد نويلم لّدعم قافنإ ّمت نلو .ةلوّدلا لبق نم الع تليحأ لا ةّيئاملا ةمظنألا  فّرصتلا

  ةنس ةّيئاملا عمااب ضولل ةّينطولا ةّيجيتاسالا عضو ذنم عماا ھتال ةّينفلا ةدعاسملاو ةطاحإلل

ي ال عماا هذ  فّرصتلا   ّنإف  ،1993
ّ

لعتي ام  ةّصاخ ةمزاللا ةّيلاعفلاو ةءافكلاب مس
ّ

مالالاب ق

دتو اّينويدم مقافتو لالغتسالل ةّيئارجإلاو ةّينوناقلا طورشلاب
ّ

هايم كالسا ناونع صالختسالا بس ي

.ةعاتملا  صقنلا ةجين ّيرلا

ةّيئاملا عماا   يس طورش-أ

2016يام16 خرؤملا(4)
 .ساقو ةونمو ترو ةيدملاو سوتو ةسوسو ناوقلاو سورع نو نرصقلاو لبانو ةجاب(1)
لا ماملا زاجنإ الإ دعو ةبلاو هايملا ع ةظفااو تاباغلاو هايملا تالاجم  ةكشملا ةصملا تاذ عماا تضّوع لاو  (2)

ّ
  تايجا بيجتس  

  طأت  ةماسملاو الخدت قطانم جتو انايصو الامعتسا ديشرتو ةيعيبطلا دراوملا ةيامح ع رس ثيح ةحالفلا عاطقب ضولا تابلطتمو اطرخنم

لعتملاو  1999  يام  10   خّرؤملا  1999  ةنسل  43  ددع نوناقلا تقمب كلذو مداشرو اطرخنم
ّ

ديصلاو ةحالفلا عاطق  ةرادإلا تاءارجإلا طيستب ق

.ھمامتو ھحيقنت ّمت امك يرحبلا
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روتكأ ةياغ إ  اعمجم  1.234  اددع غلابلاو   يّرلا لاجم  ةطشانلا ةيئاملا عماا فّرصتت

.الف لغتسم فلأ  153  اوح مضتو ةيمومعلا ةوقسلا قطانملل ةيلما ةحاسملا نم   88%    2019

دوقع ماربإب ةقلعتملا تاءارجإلاو دعاوقلاو يسلا تامزلتسمو طورش عماا مالا مدع ظحول دقو

  امك  .اامدخب نعفتنملاو اطرخنم عم ةّيدقاعتلا ةغيصلا دامتعا مدع  نع الضف تايودنملا عم فّرصتلا

  ةيداملا تاّينامإلل ةّيحالفلا ةيمنتلل ةّوا تاّيودنملاب ةّيئاملا عمااب ضولا ايالخ راقتفا تا

.ةعاتملل ةيفالا ةّرشلاو

  اامالاو لالغتسالل ةّينوناقلا طورشلاب ةّيئاملا عماا فصن قوفي ام ءافيإ مدع  نّبت  دقف

ةنّمضملا ةّينوناقلا تايضتقملل الاثتما مدعو  2019  مفون-2016  ةفلا لالخ  ةوا تاّيودنملا هاجت

  إ  ةّيمومعلا ةّوقسلا قطانملاب ةطشانلا  ةّيئاملا  عماا  نم %52  ّنأ ثيح  (1)ذومنلا اسألا ماظنلاب

وم
ّ

نأ نم مغّرلاب اس نسح ع رسو اوؤش ريدي بختنم ةرادإ سلجم ال سل  2019  مفون 
ّ

  ھ

ثمي
ّ

.عمجملل ةلووملا ةّيمومعلا ةّيئاملا ةمظنألا  فّرصتلا ھل لّوا ديحولا رشلا ليلا ل

قوتم ةيئاملا عماا نم %12  ّنأ  امك
ّ

فّرصتت و  يرغلا لامشلا ةجب  %43  ام  طاشلا نع ةف

   الا لقثي ام وو .ا لمعلل عوطتلا نع فوزعلل ارظن عماا نم ددع  ةرشابم ةوا تايودنملا

  ةرادإ  ةصاخو اادحإب ةقلعتملا فادألا قيقحتب حمس  ال و  ادّدعو عماا تش مامأ ةّصاخ

نأو املع  ةّيمومعلا ةّوقسلا قطانملاب ةّيئاملا تاموظنملا لالغتساو
ّ

  لبق نم ةّما تارامثسا  دصر ّمت ھ

.2019مفون دودح  وتاموظنملا هذ عضوذنمد.م216تغلبةلودلا

وم إ  2016  ةفلا لالخ  ةّيئاملا  عماا  نم %59  ّلوتت مل و
ّ

تايناملا دادعإ  2019  مفون 

كمي ال امب ذومنلا اسألا ماظنلل افالخ ا حرصتلاو ةبجوتسملا ةيلاملا رراقتلاو
ّ

لملا ةرازولا ن
ّ

ةف

  اّأ امّيس ال اف فّرصتلا ةّيفافشلو اموميدل انامض ةّيئاملا عماجملل ةّيلاملا ةّيعضولا ةعاتم نم ةحالفلاب

  .ّيرلا هايمل ةّيلضافت راعسأ لش  ةّيلام زفاوحب اوطرخنم عّتمتو ةّيمومع تاموظنم  فّرصتت

  دولاب تعّتمت طولا ىوتسملا ع  ةّيئاملا  عماا  فصن قوفي ام يأ %52  لّدعم ّنأ نّبت و

امازلو دّولا عطق امّيس ال اّدض  ءارجإ يأ ةرازولا  ذختت ملو  يوناق دنس   نود  2019  ةنس ّيرلا هايمب

.ةينعملاتاّيودنملا عم  فّرصتلادوقع ءاضمإب

  نريدم بادتناو ةرادإ سلجم باختنا هايملا لالغتساو ةيفرلا ةسدنلل ةماعلا ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا ةيئاملا عماا ءا دأ ةعاتم تارشؤم ع دامتعالاب  (1)

 .إ ،ةيضقنملا ةنسلل ةيلاملا ةبساا رراقت دادعو نينف
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ةيداملا تاّينامإلل ةّيحالفلا  تاّيودنملاب ةّيئاملا عمااب ضولا ايالخ رقتفت  ،ىرخأ ةج نمو

  هذ تاراطإلاو ناوعألل ما ددعلا زواجتي مل ثيح .ھجو لمكأ ع ارودب عالطضالل ةيفالا ةّرشلاو

.يام عمجم  2.700ـ ـــلةينفلا ةطاحإلاو ةعاتملل2019 انوع77ايالا

رظنلاب الإ ةعجارلا ةّيئاملا تامو ظنملل  ةّرود  ةنايص لامعأ ةّيأب عماا فصن  موقي ال امك

  تمسا نح  ،فّرصتلا دوقعو ذ ومنلا اسألا ماظنلا تقمب ةبجوتسم ةنايصلا ّنأ نم مغرلاب

ةيداملا تاينامإلا رفوت مدع  إ كلذ  ىزعو  .ةيدوداب  عماا ةيقب  لبق نم ةزجنملا ةنايصلا لامعأ

  ةعسلا يطغ ال ثيح يرلا هايمب نعفتنملاو نطرخنملا ىدل  صالختسالا ةبس ةيدودحم بس ةيفالا

.ةنايصلاو لالغتسالا فيلات تالاا بلغأ  عماا لبق نم ةدمتعملا

  لظ  وطتلا لمعلا  ةيدودحم امّيس ال ةّيلي بابسأ إ عماجملل ةيّدملا ةّيعضولا دوعو

رجزو ةباقرلل كلا ھبش بايغلا نع الضف ا ىوتسملا ع  ةيئاملا دراوملا ةردنو ةيئاملا ةمظنألا دقع

لملا ةرازولا لبق نم معاتمو نفلاا
ّ

  اساسأ ةطبترم ةّيفرظ ىرخأ بابسأ إ ةفاضإلاب ةحالفلاب ةف

يرلا هايم تابش ع ياوشعلا طرلا ةراظ فت ةّصاخو عماا ھيف طشت يذلا ماعلا راطإلاب

  ھجو نسحأ ع ارودب عالطضالل ةيداملاو ةرشلا تانامإلل ةيئاملا عمااب ضولا ايالخ راقتفاو

.يفرلا طسولاب ةرشنملا ةيئاملا عماجملل بكلا ددعلاب ةنراقم

  ع لمعلاو لالغتس الا طورشل ةيئاملا عماا  ماحا ةرورضب  تابساا ةمكحم وتو

.ةيئاملا تاموظنملل لثمألا لالغتسالا نمضي امب اادأ روطت

 يرلا هايم كالسا ميلاعم صالختسا-ب

ةيلومش مدع  إ  ةوالع  اجاتنإل  ةيقيقا ةفللا يطغ امب يرلا هايم  ةعس  طبض  متي مل

.هايملا كلت كالسا ناونع ةيئاملا عماا ةينويدم مقافت وميلاعملاةرتوف

ءاملا عيب ةعس يغتب موقت  ةّيئاملا عماا  ضع ّنأ  إ  هايملا عيب ةعس  رظنلا  فأ  دق و

  ةيئاركلا ةقاطلا  ةدازلا بكاوي ال امب  ةيودنملا إ عوجرلا نودو  ادرفمب ةونسلا ةيناملا دادعإ ءانثأ

  امّيس ال ةمزاللا تاحالصإلاو ةنايصلا  فراصم  ةاجم ع ةرداق غ  اتلاب  حبصت و تاقوراو

كمتت ال امك ةكبشلا ع ةلجاعلا ت الخدتلا
ّ

 .ةقاطلا كالسا ميلاعم عفد نم ن
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  ةعسلاب ةلومشملا تاعارزلاو ةوقسلا قطانملا ةعاتمل ةّراق تايلآو ماظن بايغ نّبتو

فوتت ال ثيح  (1)ةّيلضافتلا
ّ

لملا  ةرازولا  ىدل ر
ّ

ىدم مييقتب حمس ال امب ةعاتم رراقتو تانايب ةحالفلاب ةف

 .تارارقلا هذ ا حومسملا تاعارزلا ّيرب ةّيلضافتلا ةعسلا دانسإ تارارقب نعّتمتملا مالا

كمي الو
ّ

ةصاخ يرلا هايم كالسال ةيقيقا ةفللا ةفرعم نم ةّيلضافتلا ةعسلا دامتعا  ن

   ةيلضافتلا ةفرعتلا راطإ  ا حومسملا غ تاعارزلا ّيرل هايملا هذ نولمعتس نحالفلا ضع نأو

.تازواجتلا هذ ع ةّرورضلا ةباقرلا بايغ

طغ ال   يرلا هايم نم بعكم ملا ةعس  ّنأ امك
ّ

  عقت مل ثيح ةنايصلاو لالغتسالا تاقفن ي

ترت ام وو  2002  ةنس ذنم  اعجارم
ّ

  ع ابلس سكعاو تايودنملل ةعجارلا ةيلاملا دراوملا فعض ھنع ب

كرملا ةيئاملاةمظنألا ةنايص قس
ّ

ندتم يقب يذلا ةوقسلا قطانملاب ةز
ّ

 .قطانملا نم ديدعلاب مدعنم ھبشو اي

  سمخب  ارادقم دداو  الفلا لامعتسالا تاذ  ةيفوا  هايملا لالغتسا ميلاعم ةميق   تعو

رابتعالا نع ذخأت الو لمعلا ا يراا هايملا تافرع ابب ةنراقم ةديز  (1)دحاولا بعكملا ملل تاميلم

ةجين ةّما ةيدام احارأ ققحتو هايملا نم ةبك تايمك كلس لا كلت ةّصاخ تاسارغلا ةيعون

  وو .اونعم وأ ايعيبط اص لغتسملا نا ءاوس  ةقرطلا سفنب اقيبطت ّمتي امك  (2)ايدودرم فعاضت

.ةمادتسملا ةيمنتلاو داصتقالا تايضتقم ماحاو هايملا كالسا ديشرت نود لوحي ام

ھنع ّرجني ام وو ةيئاملا ةمظنألا ةنايص ع ابلس عماا فراصم ةيطغ فعض سكعنو

  ةّيلي لولح داجيإ بجوتس اّمم .اف فّرصتت لا ةوقسلا قطانملاب يرلا هايمب دولا  تابارطضا

.ةّيئاملا تاموظنملا ةموميد نامضوةنايصلاو لالغتسالا تاقفنل ايطغ نامض فد عماا هذل

نإف  ،2018-2014  ةفلا لالخ  يرلا هايم كالسا ميلاعم ةرتوفب قلعتي ام و
ّ

امئاد متي ال ھ

نأ  ركذو  .ةّوا تايودنملا لبق نم ا ّمتي لا ةّيلما تايمكلا ةرتوف
ّ

تايمكلا عومجم نم ھ

،ةنايلسو ةجاو ةنارأو ترو لبان نم ّلب عماجملل ةّوا تاّيودنملا لبق نم ا ّمت لا ةّيلما

  نب  تحوارتو ةنايلس %46  ةبسلا هذ ّدعتت ملو ام %80  ىوس ةرتوف  2018-2014  ةفلا لالخ  ّمتي مل

 .ةنارأو ترب نم ّلب %60و ةجابب %70اوح

ثمتت(1)
ّ

 .لتاشملاو روذبلاو فالعألاو بوبا تاعارزل ةبسلاب يرلا هايم ةفرع نم %50دامتعا  ةّيلضافتلا ةعسلال
  نع ةصلختسملا ميلاعملا طبضب قلعتملا2014مفون3 خرؤملا ةحالفلا رزوو ةيلاملاو داصتقالا رزو رارق نم لوألا لصفلا ماحأ ھيلع تّصن ام قفو(1)

 .هايملل يمومعلا كلملا لامرو هايم لامعتسا
 ةيمومعلا ةوقسلا قطانملا لخاد يرلا هايم ةعسب ةقلعتملاو2017يام2  خراتب ةرازولا لمعلا ةسلج رضحم(2)
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  17,8  غلبمب  ةفلا  سفن  لالخ ةروذملا  تاّيودنملا نم ةرتوفملا غ هايملا ةفل  ةمكا  ت رّدقو

  ةددحم ةيفازج ةميق  دامتعا  إ  يدؤي امم اطعو تادادعلا كرت ةيدودحم إ كلذ دوعو  .(3)د.م

كرملا  نحالفلا ىدلو عماا ىدل تاداّدعلا ةبس ّنأ  ثيح .راتكلاب
ّ

  مل ملاس يديس ّدس ةموظنم ع ةز

امك   .ةنارأب ةوا ةيودنملاب  اكرت ّمتي مل نح   تربب  %68و ةجابب   %54  تغلو  %75  ةبس دعتت

   %84  ّدعتي مل لالغتسالل ةلباقلاو ةّيئاملا عمااب ةّوا تاّيودنملا طرت لا تاداّدعلا ةبس لّدعم ّنأ

وم إ
ّ

.لبانب%61و تربب%33لدعملااذ غلو2019 مفون 

  2019-2013  ةفلا لالخ يرلا هايم كالسا  ناونع ةّيئاملا عماا ةّينويدم مقافت  تاو

دتو
ّ

  ةّيمومعلا ةّوقسلا قطانملا  لالغتسا  ةموظنم  بك كي ز إ ىّدأ اّمم صالختسالا بس ي

  د ودح إ  د.م  61,7  ةّيئاملا عماا لبق نم ّيرلا هايم كالسا ناونع  ةصلختسملا غ غلابملا  تزان ثيح

  نويدلا هذ ةيبلغأ دوعو  2019-2018و  2018-2017  سوم  ناونع  د.م  10  ام  2019 مفون

  ةفلا لالخ رانيد فالآ  10  ةّيئاملا عماا نم %16  ة ّينويدم تقاف  امك  .ةوا تايودنملل

  نيدّدلتملا ّدض ةّوا تاّيودنملا ا موقت لا ةّيعدرلا تاءارجإلا  فعض  ظحول و.2019  مفون  -2013

.مازلإلا تاقاطو ھيبانتلا ھيجوت ةّيدودحم لالخ نمصالا 

ثأ دق و
ّ

تاّيودنملل ةّيلاملا تانزاوتلا ع ابلس ّيرلا هايم كالسا ميلاعمل عماا صالخ مدع  ر

هايملا ل ةيئاركلا ةقاطلا كالساب ةقلعتملا اينويدم مقافت إ فأو ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا

ةّينويدم  ةيمأ لّ امك .  2018  ةنس  د.م  24  تزان لاو  زاغلاو ءاركلل ةّيسوتلا ةكرشلا ىدل

هذ   نويد  مقافت إ  ىدأ اّمم  لامشلا هايم ببانأو لانق  لالغتسا  ةكرش ىدل هايملا تقت لا تاّيودنملا

.2019  مفون دودح إد.م38براقتلةكرشلاسفنىدلةخألا

تامئاقلا  رصح  2018-2014  ةفلا لالخ  ةنايلس و سوتو ةنارأب ةّوا تايودنملا   لوتت ملو

  اماحاو اقوق انامض   اليقثب مايقلل ةينعملا اصملا إ الاحو صالختسالل اياقبلل ةلصفملا

.ّصتا يمومعلا بساا رتافدب ةلودلا تاقحتسم نمضت لاجم  ةّينوناقلا تاءارجإلل

   ّل  دوج  رفاظتو  قيستلا  ماحإ  ةّوا  تاّيودنملل  ةمقافتملا  ةينويدملا  ةاعم  بلطتتو

  عم  امذب  ةدلختملا   نويدلا  صال  عماا  عفدب   ةليفكلا   بادتلاو  تاءارـجإلا  طبضل  ةلخدتملا  فارطألا

 . نيددلتملا قح  ةينوناقلا تاءارجالا ذاختا

*

  67و                     لبانب بعكم م/ميلم66:ي امك كلذو ىكلا ةوقسلا قطانملاب رعسلا لّدعم رابتعاب ةّينعملا قطانملل ةفللا لّدعم دامتعاب ةّريدقتلا ةفللا باسحا ّمت  (3)

.ةنايلس بعكم م/ميلم72و ةجابب بعكم م/ميلم77و ةنارأب بعكم م/ميلم73و تربب بعكم م/ميلم
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*                           * 

كم
ّ

ةيئاملا تآشملا نم ديدعلا زاجنإ نم هايملل ةينطولا ططاو تايجيتاسالا فلتخم  تن

  دراوملا بناج إ يرلا هايم نم ةيفاضإ تايمك فوتو ةئبعملا ةيئاملا دراوملا م روطت  تماس لا

  امم هايملا هذ  فرصتلا ميظنت  نم  ةدناسملاو معدلا  تايلآو تاءارجالا تماس امك .ةلغتسملا ةيفوا

كم
ّ

.ةوقسلا قطانملالالغتسا نمن 

ةيمنتلاو ةيلاعفلاو ةءافكلا ئدابم ماحا نمضي امب يرلا هايم  فّرصتلا نسحتو ماحإلو

ع ياملا نمالا نامض ا فد ةلماتم لمع ةطخ عضو نلخدتملا ةفا ع نعتي ،ةمادتسملا

تايلاشالا ةاعمو ةيئاملا تآشملا عراشم زاجنا لاجآ ماحا ع لمعلا عم بلطلا روطت فارشسا

  ةعاتملا تايلمعو ةبقارملا طاقن فيثكت ع ةيفوا دراوملا لالغتسا ديشرت دزم ع لمعلاو ا ةقلعتملا

.ةيعانطصالا ةيذغتلا تايلمع ةفتسملا دئاوملا فادساو ةيناديملا

عضوو تاحبلاو دودسلا ةنايص تقي عايضلا بس نم داو ةيئاملا دراوملا نمثت ّنأ  امك

لطتو .ةبلاو هايملا ع ةظفاا لامعأ زاجناو دودسلل يميتابلا عفرلا لامعأل ةاو ةجمرب
ّ

  معد ب

  هايملا لامعتسا ع عيلاو ةالا هايملا نمثب ةليفكلا عراشملا ززع ةيديلقتلا غ هايملا  فرصتلا

.ةاعملا

  تاعسوتلاو ةديدا عراشملا تاسارد عاضخإ ةوقسلا قطانملا  فرصتلا  ماحإ  دتسو

  زاجنا قس ثاثحتساو ادراوم ةموميدو قطانملا هذل لثمالا لالغتسالا نمضت ةقثومو ةاو ياعم ا

.ليلا قس عرسو ةئيلاةداعإع ةقداصملاو صعتلا عراشم

  امتي امب ةدوشملا ةيدودرملا ميعدتو ةوقسلا قطانملا ةيجاتنإ ززع ع لمعلا نأش نمو

 .طولاجاتنإلاليدع ارألاهذ ةماسم ززع نأ ةكلسملا ةيئاملا دراوملاو

  حنملا فيظوت ع  ةباقرلا ماحإ يرورضلا نم تاب ةيئاملا تاموظنملا ةمادتسال انامضو

  ةيئاملا عماجملل مييقتو ةعاتم ماظن   ءاسرإ    عارسإلاو  يرلا هايم  داصتقالا ناونع ةدنسملا ةيمومعلا

 .اينويدم ةاعمو اليعفت ع لمعلاو

ةحالفلاب ةفلملا  ةرازولا  ،ارراقت  تعد نأ    2006  ةنس ذنم   تابساا ةمك قبس  دق و

خدتملا فارطألا فلتخمو
ّ

عراشم زاجنإ لطعتب  ةقلعتملا صئاقنلا الت إ  يرلا هايم  فّرصتلا  ةل
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  ةعاتم  بايغ و ةيفوا دراوملا فاتسا بسب  ةنراقم ةنوملا هايملا تايمك  فعض و ةيئاملا تآشملا

  ةعّتمتملا  عراشملا ع ةباقرلا  ةيدودحمب  ةطبترملا كلت  نع   الضف  ةيمومعلا ةوقسلا قطانملاب ءايحإلا

  تايصوت ذيفنب ةليفكلا تايلآلا ذاختا ةينعملا طلسلا نم دتس ام وو   .ةّيمومعلا حنملاو تاعيلاب

  ابلس سكعنو ةيئاملا دراوملا لالغتسا نمثت نود لوحي تالالخإلا هذ لثم لصاوت ّنأ  رابتعاب  ةمكا

.ةيمومعلا ةوقسلا قطانملاةيجاتنإع
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 يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو ةحال فلا ةرازو در

 .عاطقلا ءادأ نيسحت ديزمل البقتسم اهتعباتم ةرازولا لصاوتسو  ةميق تايصوت ريرقتلاب تدرو

تايصوت عم مغانت يف تازاجنإلاو تاحالصإلا نم ديدعلا يف تقلطنا دق ةرازولا نأ ةراشإلا ردجت امك
  لالخ نم ضرعلا يف فرصتلا يف ةرازولا لمع لصاوتي ثيح .ريرقتلا يف  ةدراولا رصانعلاب قلعتت يتلاو ةباقرلا قيرف
  ةفورــــــعملا ريغ قطانملا يف ةقيمعلا رابآلا ةطساوب  ةيفوجلا و ةيحطسلا ةيئاملا دراوملا ةئبعت تآشنم زاجنأ ةلصاوم
  ةرازولا لذبتسو تاعاطقلا فلتخمل ةيئاملا تايجاحلا نيمأتل  طسولا تايالول لامشلا هايم ضئاف بلج رواحم زيكرتو
  لك يدافتل البقتسم ةيراقعلا بناوجلا ىلع زيكرتلا ديزمو ىربكلا عيراشملا هذه زاجنأ ثاثحتسإل دهجلا ىصقأ
  سانئتسإلاب اهتاقاط قوف ةلغتسملا ةصاخ ةيئاملا دئاوملا نحش معد ديزم  هايملا جمانرب راطإ يف متيس امك .ريخأت
   .زاجنإلا ددصب يه يتلا ةيجيتارتسإلا ةساردلا تاجرخمب

ديزم لالخ نم هايملا ىلع بلطلا يف فرصتلا ىلع ةرازولا دمتعت  ضرعلا يف فرصتلا عم يزاوتلابو
  ءاج يتلا تايلاكشإلا ةلازإ دعب )ةحلاملا هبشو ةحلاملا هايملا ةيلحتو ةجلاعملا هايملا( ةيديلقتلا ريغ هايملا لالغتسا ةيمنت

  هايملا لالغتسأ ةيمنتل   2019  ةنس تقلطنا يتلا ريصقلا ىدملا ىلع لمعلا ةطخ زاجنأ  ةلصاومب كلذو ريرقتلا اهيلع
  لمعلا ةطخ راظتنأ يف ةينفلاو ةيباقرلاو ةيداشرإلاو ةينيوكتلاو ةيسيسحتلا ةطشنألا ديدع نم ةنوكتملاو  ةجلاعملا
تالاا لك يف ةجلاعملا هايملا لامعتسا ةداعإل ةيجيتارتسإلا ةساردلا نع قثبنتس يتلا ديعبلاو طسوتملا ىدملا ىلع
  ميمعت ىلإ ةرازولا  ىعستسف ةحلاملا هبشو ةحلاملا هايملا ةيلحتل ةبسنلاب امأ.زاجنإلا روط يف يه يتلا  2050  قفأ ىلإ
تاعارز دامتعإ ساسألابو كلذل ةمزاللا فورظلا ترفوت املك ايجيردت يرلا لاجم يف ةزجنملا ةيجذومنلا عيراشملا
  ةحلاملا عيجرلا هايم فيرصتل لولح دوجو ةطيرشو ةنايصلاو لالغتسإلا ةفلكت عافترإل ارظن ةيلاع ةفاضم ةميق تاذ
  .كلذ نكمأ اذإ اهنيمثت عم ةئيبلا ىلع ةظفاحملل

  ىوتسم ىلع يرلا ةيلمع ةدايق ىلع زيكرتلاو ءاملا يف داصتقإلا لاجم يف تادوها ةلصاوم متيس امك
  طامنأ طابنتسإل ثوحبلا جمارب معدو تاعارزلل ةيقيقحلا تايجاحلا ديدحتلةثيدحلا تابجولونكتلا دامتعإب لقحلا
   ةفاكل داشرإلاو ةلكسرلاو نيوكتلا جمارب معدو دعلا لئاسو ميمعت ىلع الضف هايملل كالهتسا لقا ةيعارز
 .مييقتلاو ةعباتملا ةيلآو نيلخدتملا
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لاجم يف ةدنسملا حنملاب ةعتمتملا عيراشملا ىلع  ةبقارملا تايلمع فيثكت ديزم ىلع لمعلا متيسو
  يتلا ةيكذلا ةبقارملا نيب لماكتلا لالخ نم ةيحالفلا تارامثتسإلاب ضوهنلا ةلاكو فرط نم يرلا هايم يف داصتقإلا
  ةناويدلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوهجلا تايبودنملا رارغ ىلع ةلخادتملا لكايهلا ةفاك عم تايطعملا لدابت ىلع دمتعت
  عم ،ىرخأ ةهج نم ةيناديملا ةبقارملاو ،ةهج نم ،ةيراجتلا ةيرحبلاو يربلا لقنلاو ةيراقعلا ةيكلملاو ةيابجلا حلاصمو
  .ةبقارملادنع تانيعلا ددع يف ةدايزلا

  لدابتل ةيجذومن ةبرجت يف تعرشو ةروكذملا لكايهلا عم لمع تاسلج ديدع دقع مت ددصلا اذه يفو
  عم ةبقارملا معد هاجتإ يف يبيترتلاو ينوناقلا راطإلا ىلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإ ىل إ يعسلا عم اهعم تايطعملا
 .كرتشم تاءارجإ ليلد عضو

  متي اهفيثكتو اهلالغتسا بسن نم عفرلل ةيلاحلا ةيوقسلا قطانملا نيمثب ةقلعتملا ةديدجلا ةبراقملا راطإ يفو
  ىلع جاتنإلا دعب امو جاتنإلا لحارم  يف فرصتلا ةمكوحو ةمداقت ملا ةيوقسلا قطانملا ريصعتو ةئيهت ةداعإ نيب طبرلا
  تايالوب دادعإلا روط يف يه يتلا وأ طسولاو لامشلا تايالوب تقلطنإ يتلا ةلكيهملا عيراشملا نم ديدعلا رارغ
  دعب بونجلاو طسولاب ةيلخادلا تايالولاب ةطسوتمو ىرغص ةيوقس قطانم ثادحإ معد لصاوتيس و .بونجلا
   .ةيئاملا دراوملا فعضل ارظن فثكملا هبش يرلا ىلع ةصاخ زيكرتلاب و لالغتسإلا يف نيعفتنملا ةبغر نم دكأتلا

  اهتنايصل هايملا جمانرب نمض  ةقلطملا ةيولوألأ ءاطعإ متيس ةيئاملا تازيهجتلاو تآشنملا ةمادتسإلو
   وحن يباغلا ريجشتلاو ةبرتلاو هايملا ىلع ةظفاحملا لاغشأ  هيجوت لالخ نم دودسلا يف تابسرتلا رارغ ىلع اهتيامحو
  فادهأو تاهجوت ةرازولا تدعأ راطإلا اذه يفو. دودسلا ضاوحأ ةيامحل فارجنإلل ةيساسح اهل يتلا قطانملا
  ايدافت ناليسلا هايم ةئبعتل ةيمهأ يلوت ،2050  قفأ يف ةيحالفلا يضارألا ىلع ةظفاحملاو ةئيهتلل ةجيتارتسإ
  ايلاح متيو .تابصملا ضاوحأل ةجمدنم ةئيهت جمارب نمض ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا لالخ   نم كلذو اهعايضل
  نأشلا كلذكو . يكراشت يشمت نمض ةجمدنملا ةيحالفلا ةيمنتلاو ةئيهتلا جمارب حاجنإل تايلآ عضو يف عورشلا
   ةيجولويجورديهلا تاساردلا نييحت و نيلخدتملا لك كيرشتب طرفملا لالغتسالا نم ةيئاملا دئاوملا ةيامحل ةبسنلاب

  ةبقارملا طاقن فيثكت كلذكو ريجحتلا و ةنايصلا قطانم ديدحت  دصق افثكم الالغتسإ دهشت يتلا قطانملاب ةصاخ
 .نابإلا يف ةمولعملا ريفوتل ةيئاملا دراوملا ةعباتم ةكبش ةموظنم ريصعت ىلع الضف

  نمضت ةلماكتم ةيجهنم راطإ يف فرصتلا ةيفرح  معد متيس عماا ةرادإ يف يعوطتلا لمعلا عم عطقللو
  ةنايصلا لاغشأب مايقلا نمضي امب ةديدجلا ةيرعسلا ةسايسلا قيبطت نم نكمي نأ هنأش نم امم ةيئاملا ةمظنألا ةموميد
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  ةبرجت ىلإ ةرازولا ىعست امك .مييقتلاو ةعباتملا ةموظنم ليعفتو ةينويدملا نم دحلا نع الضف عماا ةدهعب ةطانملا
  اهزيكرت متيس يتلا ةيمومعلا ةأشنملا رارغ ىلع  ةيئاملا عماا عم يزاوتلاب ةيئاملا ةمظنألا يف فرصتلل ىرخأ طامنأ
 .لامشلا تايالوب

  ةسارد ةصاخو زاجنإلا روط يف يه يتلا ةيفارشتسإلا تاساردلا نكمتس هركذ مت ام ىلع ةوالعو
  رارغ ىلع بناوجلا نم ديدعلا ىلع تزكر يتلا ةديدجلا هايملا ةلجم ىلع ةقداصملا دعبو  2050  قفأ ىلإ هايملا
ىلع ةظفاحملل ةيعدرلا تاءارجإلاو يجيتارتسإلا طيطختلاو ةيئاملا دراوملل جمدنملا فرصتلاو ةديشرلا ةمكوحلا
 .يئاذغلاو يئاملا نمألا قيقحتل قيرط ةطراخ مسر نم هايملل يمومعلا كلملا

 : ـب ةطبترم اهركذ مت يتلا تاءارجإلا لك ىقبتو

 ،ةرادإلل ةيداملاو ةيرشبلا تايناكمإلا ريفوت-
،ةيحالفلا يضا رألا ةئيهتو تاباغلا  جمانربو هايملا جمانرب ةينازيم ميعدت-
هايملل يمومعلا كلملا ىلع تازواجتلا نم دحلل نيناوقلا قيبطت-
اهتاقاط قوف ةلغتسملا ةيئاملا  دئاوملا  ىلع طغضلا صيلقتل تاهجلاب ةيمنتلا لاونم يف رظنلا ةداعإ  -

  بسح ةحايسلاو ةعانصلا رارغ ىلع ىرخألا تاعاطقلا لمشت ةجمدنم ةيومنت ةرظن راطإ يف ةطشنألا عيونتب
 .ةهج لك تايصوصخ



ياثلا بابلا

  تاسسؤملاو ةلودلا اصم

ع ةيمومعلا تآشملاو

 يزكرملا ديعصلا
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ةلودلل ةعجارلا ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسا

رظنلاب ةخألا تاونسلا لالخ ةديام ةيمأ ةلودلا ةينامل ةيتاذلا دراوملا ميعدت كي

إ ءولا نم دا  اماسمو  ةيمومعلا  ةيلاملل  ةماعلا  تانزاوتلا  ع ةظفاا   ارود إ  ةصاخ

 .ةيناملل ةيتاذلا دراوملا نم رفوألا ءزا ةيئابا ليخادملا لثمتو.ھنم را ا ةصاخو ضاقالادراوم

ھتميق امةيلا تاعاما  دراوم و ياويدلا ماظنلا رابتعا نود  ةيئابا  ليخادملا  ةلمج تغلو

وم  د.م20.760
ّ

  %92,8  ةبسو د.م  19.264  غلبمب ةّروفلا تاصالختسالا  نب تعزوتو  .2019  ةنس 

تأتملا تاصالختسالا و
ّ

.%7,2ةبسود.م  1.496غلبمبةلّقثملا ةّيئابا نويّدلا نم ةي

ىدل ةلودلا تاقحتسم لثمت لاو  ةصلختسملا غو ةلقثملا ةيئابا نويدلا اياقب تمكارتو

  صالختسا  ةبس فعض  إ رظنلاو  .د.م  10.252  ھتميق ام  2019   مسد وم   غلبتل  ءادألاب نبلاطملا

  ةّممب مايقلا تابساا ةمكحم تل وت ،)2019-2013( ةفلا لالخ%8,1  زواجتت مل لاو   نويدلا هذ

ةعاجن ىدم  مييقتل و ةصلختسملا غ نويدلا مكاب  ةقلعتملا  تايلاشإلا  ّمأ ع فوقولل ةيناديم ةيباقر

  ام (  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا لبق نم ضرغلا  ةدمتعملا صالختسالا  تاءارجإ

 .ةيجراا ااصمو)ةماعلا ةرادإلا ي

إ بناوا ضع  إ ةبسلاب تّدتماو  )2018  -  2013(  ةفلاب ةيباقرلا ةّمملا هذ تقلعو

 .كلذ رمألا تقااملةقباس تاونس  و2019مسد رش وم

تانامأ نم  ةنّيع و صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا  ةرادإلا ةيباقرلا لامعألا تلمشو

  م ةيمأ  ع  ءانب  ارايتخا  ّمت  )ةنارأو  3سوتو  2سوتو  1  سوت  ةوا  لاملا  تانامأ(  ةوا  لاملا

  .طولا ىوتسملا ع نويدلااياقبعومجم نم  %49,43ھتساملثمت لاوادل ةلملانويدلا اياقب

هملا"  ةيلاملا  ةضابقو   ىكلا تاسسؤملا  تاءادأ  صالختسا  بطق  ةيناديملا  لامع ألا  تلمش امك

  نم  %51  ھتس ام  ادل  ةصلختسملا غ   نويدلااياقب  تغلب لاو  "ةحبلا"و "ناجرملا "و "سداسلا

  .ةروذملا لاملا تانامأ  ىدل نويدلا اياقبعومجمنم
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ةلملاو ةلقثملا ةيئابا نويدلا لوح  ةينطولا تانايبلا  ةاعم تمت  ،كلذ نع الضفو

ةيمالعإلا ةدحوو ةيلاملا ةرازول ةيمالعإلا زكرم اصم  ىدل  اؤاقتسا  ّمت لاو  "قيفر" ةيمالعإلا ةموظنملاب

  .صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلاب

   ةموظنم  ةعاجن ةيد ودحم  اساسأ تلثمت  صئاقن   ع فوقولا  إ ةمملا هذ تضفأو

  وأ اصالختسا ةبس نم عفرلا ع ءاوس  ةلقثملا  ةيئابا  نويدلا  ةاعم  قفوتلا مدع و  صالختسالا

  لحم تنا ةلملا تالالخإلا نم ديدعلا نأ إ ةراشإلا عم اصالختسا لاحتسا لا كلت نم اطت

ةيلاملا ةرازول رظنلاب ةعجارلا لايلا فلتخم ىدل تابساا ةمك ةقباس رراقت راطإ  تايصوت

.صالختسالا اصم وأ ةيابا اصمب رمألا قلع ءاوس
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تاظحالملا زربأ

 ةلقثملا  ةيئابا نويدلا صالختسا  -

  ديدحت ّمتي ملو   ةلقثملا   نويدلا صالختسا لاجم  لوطلا ىدملا ع ططخم دادعإ ّمتي مل

مكارتو صالختسالا ةبس فعض  كلذ ماس دقو.صالختسالا ةفل إ ر ظنلاب ضرغلا  تاولوألا

 .ةصلختسملا غ نويدلا اياقب

يرابجإلا فيظوتلا رارق غيلبت خرات نب ةلصافلا ةفلا لّدعم صيلقت نم نكمتلا متي مل  امك

  لالخ اموي  30  زاني  ام غلب  ثيح رانيد فلأ  100  قوفت لا نوي ّدلل ةبسلاب فلملاب ضباقلا دّع خراتو

  لوطلا اذ  نأش نمو .اموي  176  إ تالاا ضع   ةفلا هذ  لصتل  2018  إ  2013  نم تاونسلا

  لومتل نيادتلا ةبس يمانت ّلظ   نيدلا ةأشب ةينعملا ةنسلا  ةيلام دراوم نم ةنزا مرحي نأ لاج آلا

  .ةلودلا ةينام

ةلاسر  60  نم  %75   ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختساب ةقلعتملا فادألا قيقحت متي مل و

  نع الضف2018-2015  ةفلا لالخ ىكلا س وت لام تانامأ إ رظنلاب ةعجار تاضابقنم ةنيعل مام

  .2001ةنس ذنم ةثدا صالختسالل ةزكرملا ةنلا ليعفتمدع

  لاسرإب  ةيادب  ةبجوتسملا عّبتلا ل امعأب مايقلا  ضابقلا ضع لوتي مل  ،كلذ إ ةفاضإلاو

بطقو ةّيقانرملاو ناجرملاب ةّيلاملا تاضابقلا  نم لل رظّنلاب نعجار انيدم  22  رارغ ع  مالعإلا

  إ اليقثت دوعو د.م  1,332  اردق ةلّقثم غلابم م  تقلع   ىكلا تاسّسؤملا  تاءادأ صالختسا

 .2019إ1988نم تاونسلا

  الصف  532   اوتلا ع طوقس  ةينامإإ عبتلا تاءارجإ ليعفت    مدع  ىدأ  ،رخآ ديعص عو

هملاب ةيلاملا ةضابق نم لب د.م  19,523و د.م  6,224  اعابت هردق مج غلبمب مداقتلاب الصف  841و

 .ناجرملا و سداسلا

  ةلوّدلا تاّقحتسم  صالختسا    عرسلاب ةيلاملا ةرازو اصم تابساا ةمكحم وتو

نأ ھنأش نم    ةلوط تافل    نويدلا  نم فانصألا ضع  صوصخ  عبت لامعأب مايقلا مدع  ّنأو ةصاخ

لقي
ّ

.الع ذيفنتلا نكمملا نم لا نيدملا تالتمم ةميق عجارتإ ةفاضإاصالختسا لامتحانم ص

دنع ةماعلا ةباقرلا تايلآ إ  ه راقتفا امأ صئاقنلا نم ديدعلا دمتعملا يامولعملا ماظنلا وش و
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لوح ةدايق تاحولو عبتلا لامعأل ةيصيت تامئاق جارختسا نم ايكمت مدعو ةيقطنم غ خراوت جاردإ

كمي  ال  ھنأ امك  .ةلقثملا نويدلا  فرصتلا ةدام  ةضابقلا طاش
ّ

  ةعيبط بسح عبتلا لامعأ عزوت نم ن 

  اصم نع ةرداصلا عبتلا لامعأ عيمج  جاردإب حمس  ال و  ةيئابج غ وأ ةيئابج تنا نإ ةلقثملا نويدلا

 .نويدلا صوصخ  ضباقلا ا موقي لا ءاصقتسالا لامعأ ةيقو زايتمالا ميسرت رارغ ع صالختسالا

اصملل  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن روطت  يرورضلا نم ھنإف  صالختسالا راسم ماحإ دزمل و

  ديشرت ع دعاس ةدوج تاذ تايطعم ةدعاق رفوي جمدنم يامولعم ماظن كرت و صالختسالاب ةفلملا

.عبتلا لامعأل لثمألا ھيجوتلاو صالختسالا ةموظنم

  ةلقثملا  ةيئابا نويدلا اياقب ةاعم  -

فيصت نود  2019  توأ رش  وم  إ  د.م  2.174,351  هردق مج  غلبمب   الصف  159.351   ّلظ

  ع   نويدلل  ةيلما ةميقلا  نمو   لوصفلل  ما  ددعلا  نم %  20و %  39  ةبارق اوتلا ع  لثمي ام وو

 .اأش  ةبسانملا عّبتلا لامعأھيجوت تاوعصإىّدأ اّممطولا ىوتسملا

قوقا ةلجم نم  52  لصفلا ماحأل اقيبطت  عّبتلا لامعأ  قيلعتب  ةيئابج نويد  تعفتناو

  ةيئادتبا ماحأ رودص نم مغرلاب  ةنس  15  تالاا ضع  زواجتت تاونس  ةدع  ذنم  ةيئابا تاءارجإلاو

هردق مج غلبمب الصف  66  تاونس  10  نم كأ ذنم فيقوتلاب تعفتنا لا لوصفلا  ددع غلو  .اأش 

   الـــصف  753  نتس نم كأ ذنم  صالختسا  فيقوتب تعفتنا لا لوصفلا  ددع غلب نح   د.م  25,928

.د.م  264,556ةميقب

 ةيعاما تاءارجإلل ةعضاا  تارشلا  نويد  صالختسال عبتلا لامعأ  قيلع  لاجآ  تلاط  امك

   ةميق  تغلو .انيدم  78  تاونس  10  مأش  ذيفنتلا  فيقوت لاجآ تزواجت نيذلا ننيدملا ددع غلب ثيح

.2020يرفيف12ةياغ إ د.م34,514ةصلختسملا غمويد

ةصلختسم غ ةيئابج نويد م تقلع  انيدم  101.002  دوجو  ظحول  ،ىرخأ ةيحان نمو

لوح  ةقيقدو  ةحي تامولعم رفوتت ال وأ ا حّرصملا ماّرقمب نيدوجوم  غ  د.م  1.418,794  ةميقب

كمت   نود لاح اّمم  ماّرقم
ّ

  ام وو  .ملع ذيفنتلاو غيلبتلا لامعأب مايقلا نم ةيلاملا تاضابقلا اصم ن

ثمي
ّ

ىوتسملا ع ال ةّيلما ةميقلا نمو لوصفلل ما ددعلا نم  %  13,21 و %  24,71  اوتلا ع ل

.طولا
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طخ  عضو  إ ةرادإلا  دت و
ّ

  غ ننيدملل ةيلعفلا تاّرقملاو نوانعلا ديدحتل ةيجيتاسا وأ  ة

غيلبتلا ليقارع  نم  م طبترت امو ننيدملا نم فنصلا  اذ م ةيم أل ارظن مارقم  نيدجاوتملا

  لايلاو  ةيئابا ةبقارملا اصم عم قيستلا  ةرورضب تابساا ةمكحم وت  امك .مأش  ذيفنتلاو

 .ةرورضلا ملا لامعأب مايقلل ىرخألا ةيمومعلا

  ةنزا   ةدئافل  دراوملا  ةئبع  فد  ضابقلا و لاملا ءانمأ  تادوجم ديشرت  ع لمعلا نعتي  امك

  ةيابا اصم نم ةلخدتملا فارطألا فلتخم نب قيستلا دزم و  ءادألاب نبلاطملا نب ةاواسملا سركت  عم

  نوي نويدل عبت لامعأب مايقلا يدافت دصق صالختسالا راسم لحارم فلتخم  صالختسالا اصمو

 .ءاغلإلا الآم

  نبساا تاباسح طت جودزملا ديقلا تاذ ةبساا دامتعال دادعتسالا نسح بلطتو

  ةلباقلا نويدلل ةيقيقا ةروصلا يطع امب اصالختسا ةلاحتسا تدكأت لا غلابملا نم نيمومعلا

.ااونع ةيئابا دراوملا ليصحتو افادسال اسملا ديشرت ع دعاسو صالختسالل

  لي مت امك  ھيف طارخنالا طورش ماحا  متي  مل  ،2019  ةنسل يابا وفعلا صوصخو

  ع ةوالع ةبجوتسم غ خأت اياطخ طيلس كلذكو ةبجوتسملا طاسقألا صالختسا ةعاتم  صقن

فيلاتو ةيدودرم مييقت نأش نم و  .  2018و  2016  نسل يابا وفعلا  تاءارجإ ةيدودرم مييقت    مدع

تاءارجإلا هذ   ىودج مييقت نم ةيعرشلا ةطلسلاو ةيلا ملا ةرازو اصم نكمي نأ ضيفختلا تاءارجإ

  .ةخألا تاونسلا لالخ ارتاوت لظ  ةصاخاقحال
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I-  ةلقثملا  ةيئابا   نويدلا صالختسا 

 ةموظنملا ةمكوح  اساسأ  ةلقثملا  ةيئابا  نويدلا صالختسا راسمب ةقلعتملا  تالالخإلا  تلمش

.عبت لامعأو ليقثت نم صالختسالا لحا رم فلتخم وھنيمأتب ةفلملا

 نويدلا صالختسا ةموظنم-أ

  لاا اذ  طيطختلاو ةجملا ماحإ ةلقثملا نويدلا صالختسا قس نسحت بلطتي

.صالختسالا ةعاتمب ةفلملا لايلا تالخدت ع ةعاجنلا ءافضو

ةجملاو طيطختلا-1

  ّمتي مل ھنإف   ،ةيناملل ةيتاذلا دراوملا معد   ةيئابا نويدلا صالختسا ةيمأ نم مغرلاب

ةيجيتاسا فادأ عضو ّمتي ملو ةلقثملا نويدلا صالختسا لاجم  لوطلا ىدملا ع ططخم دادعإ

  .ناونعلا اذ

ةبساا جمانرب صوصخ  ءادألا ع ةردقلا عورشم دادعإ ةماعلا ةرادإلا وتت نلو

اذ ّنإف ،تارشؤمو افادأ نّمضتو ةلقثملا نويدلا صالختسا إ ھنم ءزج   ضّرعتي يذلاو ةيمومعلا

 .فادألا هذ قيقحتل ةمزاللا ةطشألل اديدحت نمضتي مل عورشملا

 إ2014ةنس نم ةفللةيمومعلا ةبساا جمانلءادألا ع ةردقلا عراشمرظنلا فأو

نأ  ظحول  دقف  .صئاقنلا ضع ع فوقولا إ  2019
ّ

ةبس لوح ءادأ سق رشؤم  صيصخت   ّمتي مل ھ

عراشم  هدامتعا ّمت امل افالخ كلذو  2019و  2018  نسل ةبسلاب  ةلقثملا ةيئابا نويدلا  صالختسا

ديحو رشؤم دامتعا ع  2018  ةنس  راصتقالا ّمت امك  .2017  إ  2014  نم تاونسل ءادألا ع ةردقلا

 .ةلقثملا نويدلا ناونع تاصالختسالاو ةروفلا تاصالختسالا نم الك لمش

رشؤم صوصخب ةماعلا ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا باسحالا ةقرطّ ّنأ نّبت  ،كلذ نع الضفو

نويدلا ةلمج رابتعإلا نع ذخأتال  2017-2014  ةفلا لالخ ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسا ةبس

يفف .ةخألا ثالثلا تاونسلا لالخ ھليقثت ّمت امب ةنراقم ةنسلا تاصالختسا ع دمتعوةصلختسملا غ
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  ةبس   ّنإف ،  %(1)8,10  ةيباقرلا ةفلا لالخ ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسا  ةبس زواجتت مل نح

  .(2)%15,72ھلّدعم امتغلبةخألا تاونس ثالثلا تاليقثت رابتعاب ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسإ

 تا رشؤم تاريدقت  ديدحت الالخ نم متي  لمع تاميلع  رادصإ  اونس  ةماعلا ةرادإلا وتتو

  فادألا دوقع دادعإ ةيلاملا ضابقو نوا لاملا ءانمأ وتيل  اقيقحت  بجي لا  ايندلا ءادألا سق

الإ  .ماملا لئاسرو
ّ

ةنسل              ةبسلاب مفون رش  ىوس ردصت مل ثيح  ارادصإ  لُّ اخأت ّنأ 

  ردصت مل امك.ةّينعملا ةنسلا ةيا  ارودص رابتعاب ءادألا سقل ادامتعا ىودج نم ّدحي ام وو2014

 .لرفأوأسرام رشلالخ ىوس  2019و2017و  2016و2015تاونسلا لالخ

نناوق رادصإ عم يزاوتلاب تاميلعتلا هذ رادصإ  عرسلا إ تابساا ةمكحم وعدتو

ةيئابا نويدلا صالختسا لاجم  افادأل لايلا فلتخم  قيقحت  ماس نأ ھنأش نم امم ةيلاملا

.ةينعملا ةنسلا ةيادب ذنم لمع تاططخم مسر لالخ نم

ةقلعتملا تارشؤملا ديدحت متي  ،ةوا لاملا تانامأ ىوتسم   تاريدقتلا  طبض  صوصخ  و

نمو  . نويّدلا  ليقثت ةنس  رابتعإلا نع ذخألا نود ةيلمج ةفصب ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختساب

  ةنس  ةيمدقأ بسح نويدلا صالختسا ظوظح  رابتعإلا نع ذخأت ةيصوصخ تارشؤم دامتعانأش

  عفر  ماس نأ  2015  سرام  12  خراتب  2015  ةنسل  33  ددع لمعلا تاميلع ھيلع تصن امك  ليقثتلا

كمو ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختس ال  ةيقيقا  ةروصلا  سكع و تارشؤملا هذ ةلالد
ّ

  ادامتعا نم ن

ةنسل  42  ددع ةموا سئر روشم كلذ تقا امك ةيعرفلا فادألا قيقحت لوح مييقتلل ةليسو

.ةيمومعلا تاسايسلل ءادألا ع ةردقلا راطإ دادعإب قلعتملاو2012ناوج23 خرؤملاو2012

 ماس ام وو لاملا تانامأ ءادأ    ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسا ةبس  اتلاب سكع ملو

صوصخب نبت ثيح  باجيإلاب وأ بلسلاب تنا ءاوس  تازاجنإلاو تاريدقتلا نب ةما قراوف  لي

%57 تاريدقتلا قيقحت متي مل ھنأ ىكلا سوت لام تانامأب ةقلعتم فادأ دقع17نم ةنوتم ةنيع

.تالاا نم%43 ازواجت متو تالاانم

ةينفلا تاوعصلل ارظن ةركذملا هذ دامتعا متي مل  ھنأ  صوصا اذ   ةماعلا  ةرادإلا  تدافأو

.ةحاتملا تاينامإلل اقفو اعاتمو اقيبطت 

.ةينعملا تاونسلل فرصتلا باسح  ةرفوتملا تايطعملا لالغتسا لالخ نم(1)
 .ءادألا ع ةردقلا رراقت  ةرف وتملا تايطعملا لالغتسا لالخ نم(2)
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دامتعاب ةيلاملا تاضابقلا تارشؤم طبض متي  ثيح  ةيلاملا  تاضابقلا  صوصخب  نأشلا كلذكو

   تاضابقلا لمع جمانرب رابتعا نود  ءادألا ع ةردقلا عراشم  ةروذملا  صالختسالل  ةينطولا ةبسلا

 .2014  ةنسل  94  ددع لمعلا تاميلعتل افالخ كلذو  ةيضاملا تاونس ثالثلا لالخ ھتققح امو لاا

ع ةنارأ لام ةنامأو  سورع  نب  لام  ةنامأل  ةعاتلا  ةيلاملا تاضابقلل ماملا لئاسر لاثملا ليس ع ركذو

  ال ةعجارلا ةيلاملا تاضابقلا عيم ةبسلاب تلمش لاو  2018  إ  2015  نم تاونسلا صوصخب اوتلا

.ةينطولا فادألا عم امامت قفاوتت لاو فادألا سفن رظنلاب

صالختساب ةقلعتملا فادألا قيقحت  صقن لي مت دقف ،تازاجنإلاب قلعتي اميف اّمأ

  نم ةنيعل مام ةلاسر  60   رظنلا لالخ نم نبت ثيح ةيلاملا تاضابقلا ىدل ةلقثملا ةيئابا نويدلا

مل تاضابقلا هذ ّنأ  2018و  2015  نب ام ةفلاب ةقلعتملاو   ىكلا  سوت  لام  تانامأل  ةعاتلا تاضابقلا

نويدلا صالختسا ةبس صوصخ  ءاوس  ةموسرملا فادألا قيقحت نم ،تالاا نم  %  75   نكمتت

.تاصالختسالا هذ م روطت ةبس صوصخ  وأ ةلقثملا ةيئابا

   نويدلا  صالختسا ظوظح  رابتعإلا نع ذخأت ةيعقاو  ءادأ  سق تارشؤم ديدحت نأش نمو

كم و  تارشؤملا هذ ةلالد عفر  ماس  نأ  اليقثت  ةيمدقأ إ رظنلاب
ّ

مييقتلل ةليسو  ادامتعا نم  ن 

  .ركذلا فلاس42ددع ةموا سئر روشم كلذ تقاامكةيعرفلا فادألاقيقحت لوح

  ةّماعلا ةرادإلا ّدع نلو ،نويدلا صالختساب ةقلعتملا فادألا قيقحت ةعاتم صوصخ و

نإف ،ءادألا ع ةردقلل رراقت
ّ

  نمض جاردإ  2012  ةنسل  42  ددع ةموا ةسائر روشمل  افالخ نّبي مل ھ

لا تاوعصلاو  بابسألل اضرع و تازاجنإلاو تاريدقتلا نب قراوفلل اليلحت  2017و  2015  نس رراقت

 .صوصا اذ  ةقلاعلا تايلاشإلل لولح داجيإ نود لوحي ام ووةّردقملاةبسلاقيقحت نود تلاح

  نويدلا صالختسا ةعاتمب ةفلملا لايلا-2

  ةلقثملا ةيئابا  نويدلا صالختسا طيشتل  ةزكرم ةن  ثادحإ  ،2001  ةنس ذنم ّمت

  ايالخو  ةوا لاملا تانامأ ىوتسم   صالختس الا  ةعاتمل ةوج ناو  ةّماعلا ةرادإلا ىوتسم

.ةيلاملا تاضابقىوتسم صالختسا

نالا  وت نم مغرلاب  اادحإ خرات ذنم  (1)صالختسالل ةزكرملا ةنلا  ليعفت متي ملو

 .الةلقثم نويد تافلمةلاحإىكلا سوت لام تانامأل ةعاتلا ةوا

  ةعوفرملا رراقتلا ةساردو ةوا نالا ىوتسم ع ااعم ترذع لا كلت ةصاخ ةلقثملا ةيئابا نويدلا تافلم ةعاتم دصق  2001ةنس اادحإ مت(1)

.لقألا ع رش ل ةرم عمتجتو نالا لبق نم الإ



413

ةيئابا نويدلا تافلم ةسارد نالا هذ وتت  ،2009  ةنسل  2  ددع ةماعلا تاميلعتلل  اقبطو

دع  ااعم ةيلاملا ضباق ع عتسا لا تافلملاو  د.أ  100  ارادقم زواجتي لاو  ةمالا غلابملا تاذ

  فصن ل ةرم  باسحب  ةددا  ةرودلاب اداقعا مدع نبت و  .اأش  صالختسالا تاءارجإ ل ذافنسا

ةفلا لما لالخ اتاتب ةونمو  1سوتب لاملا نامأل ناتعاتلا ناتنلا دقعنت مل و  .لقألا ع رش

  اونس  اعامتجا  12  و  1  نب حوارت ى كلا سوت ةيالوب نالا ةيقب تاعامتجا ددع ّنأ إ ةفاضإ  ةيباقرلا

 .2018و2015نس نب ةحواملا ةفلا لالخ

ةوا نالا تاعامتجا راطإ    ةجمملا ةيلاملا تاضابقلا ةيطغ ةبس تنا امك

لدعم ام ةفلا سفن لالخ زواجتت مل ثيح ةدودحم صالختسالل
ّ

  .%27ھ

لا راظنأ ع ضرع لا تافلملا ءاقتنا ةينم  صوصخب امأ
ّ

ھنإف  صالختسالل ةوا نا

  ضباقلا لوتي مل ننيدم  تافلمل الوانت ارضاحم نم  ا رضحم  31  نم ةنوتم ةنيع  صوصخب لي مت

ددع لمعلا تاميلعتل افالخ اأش  تاوعص ھجاوي ملو صالختسالا تاءارجإ ءافيسا  تافلم  7  نأش 

2/(1)2009.  

ماربإ اولوت ننيدم تافلم  7  سورع نو  3  سوتب لاملا  نامأب   صالختسالا  نا تسرد  امك

مدع ةروص  فلملا ةعاتم ع ةنلا ةيصوت رصتقتل يابا وفعلا تاءارجإ  اوطرخنا وأ ةلودج

.ةبجوتسملا طاسقألا صالخ

   صالختسالا  نا  تايصوتل  ةوا لاملا تانامأ ةعاتم  صقن ظحول  ،كلذ إ ةفاضإلاو

خأت ثيح
ّ

لع تايصوت ذيفنت  تاضابقلا نم ددع لاثملا ليس ع تر
ّ

  اضرع ّمت  افلم  25  هددع امـــب تق

  تاضابقلا لبق نم  اأش  تاءارجإ ّيأ ذاختا نود  ،3سوت لام ةنامأب صالختس الل ةوا نالا ع

.ةقحال تابسانم تايصوتلا سفن راركت إ ةنلا ّرطضا ام ووةينعملا

رايتخاو صالختسالل ةوا نالا  تاعامتجا  دقعل  ةولطمل  ةرودلاب  ديقتلا نأش  نمو

نالا تايصوت ةعاتمو  اثت لا  تاوعصلا بسحو غلابملا ةيمأ بسحب اسرد متس لا تافلملا

.الامعأ ةعاجن نم عفرلا  ماس نأ ةيلاملا تاضابقلل

  15  خراتب ةرداصلا  44  ددع ةركذملل افالخو ةيلاملا تاضابقلاب صالختسالا اي الخ صوصخب اّمأ

نإف  ،2005  ناوج
ّ

 دقف  .امام زاجنإل صالختسالا ةيلخ ءاضعأ غرفت طرش ماحا تالاا ل  متي ال ھ

  نويدلل ةيانعلا ءاليإ عم ةضعملا تاوعصلاو غلابملا ةيمأ رابتعإلا نع اذخأ تافلملا رايتخإ نعتي ةوجرملا فادألا نم ةنلا نكمتل ھنأ ع صنت لا  (1)

.اأش  تاوعص ةيلاملا ضباق ھجاوي لاو ةمالا
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  سورع نب لام تانامأل ةعاتلا ةيلاملا تاضابقلاب صالختسالا ايالخ ةبيكرت  رظنلا لالخ نم نبت

 صقن ظحول امك  .(1)ةيلام  ةضابق  12  ىوتسم    كلذو ءاضعألا نم ددع غرفت مدع ةونمو  3  سوتو

دحاو نوع نم  ةيلام ةضابق  17   صالختسالا ايالخ نوتت ثيح  زكارملا ضع ىوتسم  ةرشلا دراوملا
 .ةركذملا سفنل افالخ كلذو(2)

 نويدلا صالختسا تاءارجإ-ب

و  ايبارت ةصتا ةيلاملا ةضابقب   ن ويدلا ليقثت  ةيئابا نويدلا  صالختسا تاءارجإ لثمتت

  عّبتلا تاءارجإ ةيمومعلا ةبساا ةلجم تطبض و.نيمومعلا نبساا لبق نم ةزجنملا عبتلا تاءارجإ

  عبت لامعأو ةيئاضر عبت لامعأ   إ مسقنت لاو ھيدل ةلقثملا نويدلا صالختسال ا دّيقتلا بجو لا

 . ةيج

  ليقثتلا-1

ثمت
ّ

تاءارجإلا تقتو  .ةيئابا  ةيمومعلا نويدلا صالختسا لحارم وأ ليقثتلا ةيلمع ل

  نيدملا مسا( نيدلاب ةقلعتملا تايطعملا جاردإ ةيئابا ةبقارملا اصم وتت  نأب  لاا اذ   ا لومعملا

تادنس لاسرإ لوادج ةلاحإ مث "قيفر"  ةموظنم نمض )... غلبملاو ءادألا فنصو يابا ھفرعمو

ةوا لاملا ةنامأ ةافاوم كلذ عم يزاوتلاو ليقثتلا ةيلمع وتيل ّصتا ةيلاملا ضباق إ صالختسالا

.ةعاتملاو ةبقارملا لامعأب مايقلل لوادا كلت نم ب

  متي مل  د.م  6.189,279  ام د.م10.053,704  ةميقب نويد ليقثت  2018-2013  ةفلا لالخ متو

.لقثملا ما غلبملا نم %61,56  لثمي ام وو  2019  توأ31ةياغ إاصالختسا

  ع ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  24/07/2009   ةخرؤملا  02  ددع ةماعلا تاميلعتلا  صنتو

  نم اموي  15  زواجتي ال لجأ  اليقثت ةرورض عو ةصاخ ةيانع رانيد فلأ  100  قوفت لا نويدلا ءاليإ

  ةموظنم نم ةجرختسملا تايطعملا ةاعم لالخ نم نّبت  ھنأ غ  . يرابجإلا فيظوتلا رارق غيلبت خرات

فلملاب ضباقلا دّع خراتو يرابجإلا فيظوتلا رارق غيلبت خرات نب ةلصافلا ةفلا لّدعم ّنأ قيفر

اذ  لصيل  2018  إ  2013  نم تاونسلا لالخ  اموي  30  زان  رانيد فلأ  100  قوفت لا  نويّدلل ةبسلاب

 .رانيد فلأ138,209ةميقب نيد  صوصخب اموي176إ لجألا

.يداولا قلحو رملاو ةحبلاو ةيقانرملاو ةديداو ليللا داوو رش راودو لموو طشلا مامحو نرقمو جورملاو قانرم ةيلاملا ةضابقلا(1)
بطقوةبطو ةديداو ليللا يداوو رش راودو نادندلاو لموو طشلا مامحو فنألا مامحو ءارزلاو ةعصقلا و جورملاو تانيمسايلاب ةيلاملا ةضابقلا  (2)

.يداولا قلحو جاطرقو رملاو ةيقرشلاو صالختسالا
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معدل ةلوقعم لاجآ  ةيلام غلابم صالختسا نم ةنزا مرحي  نأ خأتلا اذ نأش نمو

.صالختسالا ظوظح صيلقت  ماس نأو  ةلودلا ةينامل ةيتاذلا دراوملا

نبت  ،ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  1995  يام  09   ةخرؤملا  41  ددع ةماعلا  ةركذملل افالخو

  لبق نم الاسرإ ضفملا صالختسالا تادنس لوادج نم ديدعلا نم ةوا لاملا تانامأ نكمت مدع

ةبسلاب  الودج  1715  ةلمج نمالودج  841  ةصوقنملا لوادا ددع غلب ثيح  ةيئابا ةبقارملا اصم

  .2018ةنس صالختسالا بطقو ناجرملا و ةحبلاو سداسلا هملاةضابقل

نم ةلسرملا لوصفلا ل ليقثتل  لاملا  ةنامأ ةعاتم  ةعاجن  نم  دحت نأ ةيعضولا هذ  نأش نم و

ةجردم لوصف ةسمخ ليقثت مدع ،تافلملا صحف لالخ نم نبت  ھنأ  كلذ نم .تاءادألا  ةبقارم  اصم

  يام28خراتب ةحبلاب تاءادألا ةبقارم بتكم نع رداصلاو2015ةنسل100ددع تادنس لاسرإ لودجب

دقو  .نابإلا  اليقثت نع ةحبلا ضباق وس بس كلذو رانيد فلأ  62,591  هردق مج غلبمو  2015

  ل ّقثتل  )2016  ةنسل                  143  ددع(  ديدج لودج ةيابا اصم لاسرإب وسلا اذ كرادت مت

.ةنسلا زواجت خأتب يأ2016  ناوج20 ةينعملا ل وصفلا

كمت ال  قيفر ةموظنم   نأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

لبق نم اجاردإ   ّمت  لا لوصفلا ع عالطالا نم   ن

  ةنامأ فرط نم ةعاتملا  ةعاجن  نم دحي امم ،ضباقلا فرط نم دع ا دعتلا متي مل و  ةيابا اصم

.ةوا لاملا

ةوا لاملا ةنامأ إ  ضابقلا لبق نم  دعتلا ضفر تاركذم لاسرإ متي ال ،رخآ  بناج نمو

  قباطتلا مدع وأ يالا صاصتخالا مدع( ضفرلل ةبجوملا بابسألا دحأ دوجو ةلاح  ةعاتملل ةينعملا

)...تاءاضمالاو ماتخألا رفوت مدع وأ "قيفر" ةموظنمب ةجردملا تايطعملاو قئاثولاب ةنمضملا غلابملا نب

ال امم  ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  1995  يام  09   ةخرؤملا  41  ددع ةماعلا ةركذملا كلذ ع تصن  امك

ةبقارملاو ةعاتملا لامعأب مايقلا دنع ليقثتلا ةيلمع ةيلومش نم تثتلا نم ةينعملا لاملا ةنامأ نكمي

.ال ةلووملا

  ع  نعتي  ھنإف صالختسالاو ليقثتلا راسمب  اقالعو دعتلا ضفر تاركذم ةيمأ رابتعاو

.لاجآلا نسحأ  ةينعملا لاملا تانامأ إ الاسرو ادامتعاب ديقتلانيمومعلا نيساا

  تابساا ةمك يونسلا ررقتلا  نمض  لالخإلا سفن ع فوقولا مت  ھنأ إ ةراشإلا ردجتو

وحنلا ع قيفر ةموظنم روطت صوصخب اادعتب ملت مل ةيلاملا ةرازو نأ نبت ثيح نورشعلا و  عارلا

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نسحتنم نكمي يذلا
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  ةيلاملا ضابق ةداسلاو نوا لاملا ءانمأ ةداسلا كذت مت ھنأب  ةماعلا ةرادإلا تدافأ دقو

03خراتبكلذو1995يام09 ةخرؤملا41ددع ةماعلا ةركذملاتايضتقمب ديقتلا ةرورضب

 .ةلقثملا نويدلا صالختسا ع يروف ساعا نم ھل امو عوضوملا ةيمأ ع ام اصرح2020متس

مت  ثيح ةينعملا  ةنسلا نم مسد  20  موي دع ةلقثملا غلابملا  ةيمأ  نّبت  ، ىرخأ ةج نمو

اني ام وو  (1)2017-2013  ةفلا لالخ مسد  20  خرات دع د.م  231,345  ةميقب ةيئابج نويد جاردإ

لقثت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  1993  ةنسل  5  ددع  ةماعلا تاميلعتلا  عم

  ليطعو ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلل  ھليجأتو تالاا ضع  ليقثتلا ضفر إ مرطضي امم ضابقلا لا

.ة وا لاملا تا نامأ لبق نم ةعاتملا لامعأ

  ةلوقعم لاجآ  تاضابقلل ليقثتلا تافلم ةلاحإ إ ةيابا اصم تابساا ةمكحم وعدتو

  ةطبترملا لامعألا عم ليقثتلا تايلمع نمازت يدافتو ليقثتلا ةنس  ةينعملا غلابملا صالختسا نامض دصق

.تاباسا قلغ

 ة ّياو ةّيئاضرلا ةلحرملا  عبتلا لامعأ-2

لملا يمومعلا بساا وت ةلّقثملا ةّيئابا نويدلا صالختسا ةّيلمع تقت
ّ

صالختسالاب ف

  زواجتي ال لجأ    ھنم ةولطملا غلابملا ةلمج صال ھتوعدل كلذو نيّدلاب هدّع لاح نيدملل مالعإ غيلبت

  نم اقالطنا ةّيا عّبتلا لامعأ  ةرشابم يمومعلا بساا وتي يوناقلا  لجألا  اذ  ءاناو  .اموي  30

لوتو  .يذيفنتلا دنسلا نيدملا غيلبت
ّ

  صالختسالاو ةّيمومعلا ةبساحملل ةّماعلا ةرادإلل ةّيجراا اصملا  ت

   ةنسلا سفن نم  مفون رش ةياغ  و  2019  ةنس ةيادب نم  عّبت لمع  77.458  زاجنإ راطإلا اذ 

  ةيا تاءارجإلا راطإ  عبت لمع  37.876و ةيئاضرلا ةلحرملا    عبت لمع  39.582  نب تعّزوت

.صالختسالل

 ىوتسم   ةّيتامولعملا ةموظنملا بوش لا صئاقّنلا ديدع ع صوصا اذ  فوقولا ّمتو

كمت ال ثيح عبتلا لامعأ ةعاتم
ّ

  دقف  .ديحولا مالعإلل عفلا غيلبتلا نم تّثتلا  نم  " قيفر"  ةموظنم ن

وت لا ةّيلعفلا تاءارجإلاو عبتلا لامعأ ناونع ةموظنملاب ةنّمضملا تايطعملا نب نيابت دوج و  ظحول

كمت ذإ .ننيدملل ةّيداملا تاّفلملاب ةنّمضملاو  ا مايقلا ضباقلا
ّ

  عّبتلا لامعأ جاردإ نم ةموظنملا هذ ن

  .نيدملل يابا فّرعملاب جولولا قرط نع وأ عملا لصفلا زمرب جولولا لالخ نم ءاوس نتقرطب ةزجنملا

  لوصفلا عيمج  ع ةموظنملا ىوتسم  بي  ھجاردإ ّمتي يذلا عّبتلا لمع ّنإف ةخألا ةلاا و

كمتيل نويدلا ليقثت  عرسلا ّمت ھنأ امب ةيئانتسا ةنس2018ةنس تع(1)
ّ

  .2019ةنسل يابا وفعلا  طارخنالا نم ءادألاب نوبلاطملا ن
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متي مل ةموظنملا ىوتسم ع ةلّم عّبت لامعأ  نمضت  إ ىدأ ام وو  نيدملا سفنل ةعاّتلاو ةلّقثملا

  .ا مايقلا اّيلعف

تا ثيح .ةموظنملاب ةّيدام ءاطخأ دوجو إ نيابتلا اذ  دوع  امك
ّ

نأ 
ّ

  غ خراوت جاردإ ّمت دق ھ

فوت مدع دكؤي ام  وو .ةيلآ ةفصب ة روذملا خراوتلل ةموظنملا ضفر مدع لظ   (1)ةّيقطنم
ّ

ةباقرلا تاّيلآ ر

.ةّيتامولعملا ةموظنمللةّماعلا

كمت ّح ةّيتامولعملا ةموظنملاب ةماعلا ةباقرلا تايلآ  فوت إ ةينعملا لايلا ةمكا وعدتو
ّ

ن

 .ةّماعلا ةرادإللو يوا لاملا نمأل يطأّتلاو ياقّرلا روّدلا ميعدتو عّبتلا لامعأ ةعاتم ماحإ نم

غيلبب  مايقلا مدع  (2)ةيلاملا تاضابقلا  نم ةنّيع تاّفلم إ عوجرلاب نّبت  ،كلذ ع ةوالعو

  1988  نم تاونسلا إ اليقثت دوعو د.م  1,332  اردق ةلّقثم غلابم م تقلع  انيدم  22  ةدئافل  مالعإلا

وتي نأ ع ّصني يذلا  ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  اسماخ  28  لصفلا ماحأل  افالخ كلذو  2019  إ
ّ

  

صال ھتوعد  نّمضتي نيدملل مالعإ غيلبت نيدلاب هدّع لاح صالختسالاب فلملا يمومعلا بساا

خدت دع ديحولا مالعإلا غيلبت نتلاح  ّمتو.ھنم ةولطملا غلابملا ةلمج
ّ

 .ةمكال

غيلبتلا لاجآ لدعم عافترا  ظحول  ،)اسماخ  28  لصفلا(  هالعأ ةروذملا ماحألا  سفنل افالخ و

  تاسّسؤملا تاءادأ صالختسا بطقو سداسلا هملاو ناجرملا ب ةّيلاملا ةضابقلا نم لب زان دقف

ع ليقثتلا خرات نم تاونس  3  تالاا ضع  زان و  .اموي  23و اموي  77 و اموي  64  اوّتلا ع ىكلا

.ارانيد2.320,807غلابلاوG1300447زمر تحت سداسلا هملاب ةّيلاملا ةضابقلاب لّقثملا نيّدلا رارغ

خرات نم بسحت اموي نثالث  لجأب نيدملا عفتي نأ ع تّصن لا لصفلا  سفن  ماحأل  افالخ و

  دنسلا نيدملا غيلبت  يمومعلا بساا وتي روذملا لجألا ءاناو  ،ھتيعضو ةوسل روذملا مالعإلا غيلبت

مالعإلا غيلبت لبق مازلإلا ةقاطب رادصإ  ةماعلا ةرادإلا اصم وت تالاا ضع  ظحول  ،يذيفنتلا

.تارش4 ّصختد.م1,111ةميقبمازلإ تاقاطب ءاغلإ إ ىّدأ اممديحولا

  لاسرو عّبتلا لامعأ ةرشابم ع صراب صوصا اذ  تابساا ةمكحم وتو

.ةلوّدلا تاّقحتسم صالختسا نس انامض نيّدلاب دعّتلا لاح نيدملل مالعإلا

ءانا دع ةرشابم  ةّيا تاءارجإلا ةلصاوم ةيلاملا ضابق وت مدع ظحول ،رخآ ديعص عو

كذملل افالخ كلذو ةيئاضرلا لامعألاب صاا لجألا
ّ

ةرورض ع  دكؤت لا ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداّصلا تار

ةقاطب غيلبت لالخ نم ةّيا عّبتلا لامعأ ةرشابمو ةّيئاضرلا عّبتلا لامعأ زاجنإ ع  راصتقالا  مدع

  .ديحولا مالعإلا غيلبت خراتو ضباقلا لبق نم نيدلاب دّعّتلا خرات نب قرافلا باسحا دنع ةّيبلس لاجآ(1)
. ىكلا تاسّسؤملا تاءادأ صالختسا بطقو ةّيقانرملاو ناجرملاب ةّيلاملا تاضابقلا(2)
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ةفلا لالخ   الّقثم  ايئابج  انيد  190  نم ةنّوتم ةنّيع صحف لالخ نم  نّبت دقف .عفّدلاب راذنإلاو مازلإلا

تاضابقلا نم ل إ رظّنلابةعجار د.م  51,989هردق مج غلبمب2019توأ31ةياغ و2013ةنس نم

  تاءارجإلا ةلصاوم مدع ،ىكلا تاسّسؤملا تاءادأ صالختسا بطقو ناجرملاو سداسلا هملاب ةّيلاملا

.ارانيد132.694,197غلبمب الصف13صوصخب ةّيا

لوصف  3  طوقس  رارغ ع نمزلا رورمب نويد طوقس إ يدؤت نأ ةّيعضولا هذ نأش نمو

  اقفو  كلذو ،ارانيد  8.225,138  هردق مج غلبمب ناجرملا  ب ةّيلاملا ةضابقلل رظّنلاب  ةعجار مداقّتلاب

لجم نم رّركم  36و  36  نلصفلا ماحأل
ّ
  عبتلا لامعأب مايقلا ةرادإلا تلصاوو .ةّيمومعلا ةبساا ة 

خدت دع مازلإلا تاقاطب غيلبت ّمت ثيحةمداقتملاة ثالثلا لوصفلاناونعةّيا
ّ

 .(1)ةمكال

نأ ھنأش نم امك .ةلمتحم دراوم نم ةلوّدلا ةّينام نامرح  وحنلا اذ ع فّرصّتلا  ماس و

.مداقتلاب تطقس لا غلابملا دودح  نينعملا نيمومعلا نبساا ة ّمذ مع إ يدؤي

  ااونع ةلقثملا غلابملا نم ةنزا نامرحو مازلإلا تاقاطب نم ددع ءاغلإ  نبت ،رخآ بناج نمو

  ليثمت صوصخب ھتابجاوب  ةرادالا لثمم  مالا مدع ةجين رانيد فلأ  394,914  ةميقب نيد رارغ ع

.اقح نامضل ةرورضلا تابثإلا قئاثو ميدقتو مكاا ىدل ةلودلا

لجم نم  31  لصفلا ماحأل اقفوو
ّ

ايذيفنت ءارجإ يرادإلا ضاعإلا تع ،ةّيمومعلا ةبساا ة

  حرصّتلاب امزلم ھيدل  اضعم ھتفصب  خألا اذ نوو .غلا ىدل ةدوجوملا نيدملا لاومأ ةلقع إ فد

ةسمخ هاصقأ لجأ   يمومعلا بساحملل اميلسو ھيدي نب  ةدوجوملا و  نيدملل  ةعجاّرلا لاومألاب

نأ غ .ھغيلبت خرات نم اموي نوعرأو
ّ

  غيلبت تاءارجإ رارغ ع ءارجإلا اذ تباش تالالخإ لي مت  ھ

  ةوو ھناونعو ھيدل ضعملا ةو صوصخب تايطعم نودت دنع ةقدلا مدعو يرادإلا ضاعالا رضحم

  17  ءاغلإ إ ىّدأ اّمم  يرادإلا ضاعالاب مايقلاب صألا نيدملا مالعإ مدعو يرادإلا ضاعالل ملسملا

.د.م64,069  هردق مج غلبمب مازلإةقاطب

ضباقلا وت تالاا ضع  نبت  ةيمومعلا ةبساا ةلجم ماحأل افالخو ،رخآ  ديعص عو

 تامالالا  عيمجب  ديقت  ضعملا نأ  رابتعاب  اؤاغلإ دع   ام  مت  ھيدل ضعملا دض مازلإ ةقاطب رادصإ

   ضباقو سداسلا هملا ضباق نع نترداصلا مازلإلا اتقاطب  صوصا اذ  ركذو .ھيلع ةلوما

.اوتلا ع د.م1,424و د.م1,076لبمب ھيدل ضعم دض ناجرملا

توأ17و2020ناوج  29و2020ناوج30خراتب  اوّتلا ع1300074X و1300031Kو1300046Sةيلاتلا لوصفلا ناونع مازلإلا تاقاطب غيلبت مت(1)

2020. 
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ةمكحم وعدتو .صالختسالا تاءارجإل يداعلا سلا لقرع نأ لالخإلا  اذ نأش نمو

ةيحانلا نم مازلإلا تاقاطب ة نم تثتلل ةيانعلا نم دزم لذبل لاملا ءانمأو ضابقلا تابساا

يدافتلو نيداصتقالا نلماعتملا قوقح ماحا نامضل  كلذو الع شأتلا لبق ةيلشلاو ةيئارجإلا

.مءازإ ةرادإلا ةروصب رارضإلا

  ةرادإلا اصم تلوت تابساا ةمكحم تايصوتب المع  ھنأ صالختسالا اصم تدافأ  دقو

  تاءارجإلاو ةرادإلا تاضاعالا لامعتسا ديشرت ةلصاوم ةرورضب ةيلاملا ضابق ةداسلا كذت ةماعلا

 .ھيدل ضعملا دض ةذختملا

تايطعملا رفوتل ارظنو  .ت الاا نم ديدعلا  ااغلإ  تاقاطبلا هذل يوديلا دادعإلا  ماسو

  ضرغ  ايلآ  ادادعإ ع لمعلا ردجي ،قيفر ةموظنمب مازلإلا تاقاطبب وأ ةرادإلا تاضاعالاب ةنمضملا

  اتلاو اغيلبت ةعاتمو ةوا لاملا تانامأ ىوتسم  تاقاطبلا هذ ةبقارم ةعاجن نسحت  ةماسملا

.ام ةوجرملا ىودا قيقحتو الاطبإ بنجت

راطإ   آلا دادعإلا  ةلأسم رابتعالا نع ذخألا ةينامإ  رظنلاب  صالختسالا اصم تدعو

.صالختسالاو ةيابل ةيمالعإلا ةموظنملا ديدجت عورشم

II-  ةلقثملا  ةيئابا نويدلا ةاعم 

رش ةيا  ةيلاملا تاضابقلا ىوتسم  ةصلختسملا غ و ةلقثملا ةيئابا نويدلا اياقب  تغلب

  بسح افيصتو الي   ةعاتم  نويدلا هذ ةاعم بلطتتو  .د.م  10.736,604  ھتميق ام  2019  توأ

.ءاضتقالا دنع احرط وأام فنصلل ةمئالملاصالختسالاتايلآداجيإنم نكمت ياعم

 ةلقثملا   نويّدلا ةلي-أ

ىك ةيمأ كت افيصت  ةيلمع ّنإف ،ةصلختسملا غ نويدلا اياقب م ةيمأ إ رظنلاب

  تاميلع تدكأو  .نويدلا هذ نم ةئف ّلل ةبسلاب ةبسانملا تايجيتاسالا طبضلو تاولوألا ديدحتل

  ةولوألا ةّمالا غلابملا تاذ نويدلا ءاليإ ةرورض ع ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا ةيلخادلا تاركذملاو لمعلا

 .ةعاتملا  ىوصقلا

 غلابملا بسح نويدلا عز وت-1
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غ   نويدلا اياقب  صوصخب ةمكا لبق نم قيفر ةموظنمب ةنمضملا  تايطعملا ةاعم تضفأ

ةميقب   .د.م  1  مويد  تزواجت  انيدم  1.421  دوجو ةنياعم  إ  غلابملا  م بسح  اعزوتو  ةصلختسملا

  ننيدملا ددع غلو  .ةلقثملا  ةيئابا  نويدلا  اياقب  نم %  61,47  لثمي ام وو د.م  6.599,860  اردق  ةيلمج

  ددع غلب  امك .د.م  1.889,538  مويد عومجم غلو  انيدم  87  د.م  100و د.م  10  نب مويد تحوارت نيذلا

  متي مل لباقملا و  .د.م  1.397,424  هردق نويد عومجمب  ننيدم  5  د.م  100  مويد تزواجت نيذلا ننيدملا

.ننيدملا نم ةحرشلا هذنويد فادسال ةيجيتاسا عضو

ّلب ةلقثملا ةيئابا نويدلا ةعاتمب نتفلم نتن ثادحإ  2019  مسد  17  خراتب مت نلو

  مل ھنإف ةطسوتملا تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطقو ىكلا تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطق نم

  صالختسالا ةبس نم عفرلا دصق ضاّبقلل  ايمأت عمزملا ةدناسملاو ةدعاسملا تاّيلآ ع صيصنتلا متي

.ننيدملا نم ةحرشلا هذ نويد اياقب مكارت يدافتو

  ام وو  انيدم  107.334  رانيد  1.000  نع  مويد ّلقت نيذلا  ننيدملا  ددع  غلب  ، ىرخأ ةج نم و

ثمي
ّ

  ة ميق   ّلقت نيذلا ننيدملا ددع غلو  .د.م  45,356  مويد عومجم غلو .ننيدملا عومجم نم  %  45,63  ل

ثمي ام وو  انيدم  6.245  رانيد  100  نع  مم دحاو ّلل  مويد
ّ

ةميقب ن ويدلل  ما ددعلا نم %  2,65  ل

   .د .أ369اردق ةيلمج

لجم نم  73  لصفلا  لّوخ و
ّ

 ةيلاملا رزو ھل ضّوف نم وأ ةيلاملا رزول "  ةيمومعلا ةبساا ة

  نم اغ وأ ليخادملا وأ بئارضلا نم فنص ّلل ةبسلاب  صالختسالا فيلاتل ارظن رّرقي نأ كلذ

."ھفرط نم ھنيع عقي ارادقم زواجتت ال اميق تنا نإ ةولطملا غلابملا ةيابج كرت ةلودلل ةعجارلا نويدلا

لا رادصإ نم مغرلاب  لصفلا  اذ  ماحأ  ليعفت  متي ملو
ّ

ّمتي مل ثيح  ،1973  ةنس ذنم ة

ام وو .اصالختسا فيلاتل رظنلاب  ايابج كرت نكمي لا  نويدلا فانصأ نم  فنص ّلل  ريداقم  طبض

ت  ماس
ّ

ال م
ّ

.عّبتلا لامعأ ديشرت نودلاحوةيلاملا ضابق ت

  2014  ةنسل  ا صاا  ءادألا ع ةردقلا عورشم راطإ نمض  ةّماعلا ةرادإلا  تجمرب نلو

  ّمتي مل ةساردلا هذ ّنإف ،73  لصفلا ليعفت دصق ص الختسالا ةفل ديدحت   لوح  ةسارد  قالطنالا

نأ  اباجإ نمض  ةّماعلا ةرادإلا تدافأو .ادادعإ
ّ

ذع ھ
ّ

تقي  ادادعإ   ّنأو ةساردلا هذ مايقلا الع  ر

خدتم تاج ةّدع دوج رفاظت
ّ

 .ةيليلحتلا ةبساا دامتعا إ رورملاب نقمو ةل

 نويدلا مداقت-2
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دوع  لا نويدلا اياقب نم ما م دوجو  قيفر ةموظنمب ةدراولا تاي طعملا ةاعم تزرفأ

  امو  2016  ةنس  إ اليقثت دوع  لا ةصلختسملا غ ةيئابا  نويدلا اياقب  تغلب  ثيح  ةديع تاونسل

  لا نويدلا تغلو  .2019  توأ  31  ةياغ إ اياقبلا  ةلمج نم %  57,10  لثمي ام وو د.م  6.130,145  البق

 . نويدلا ةلمج نم  %17,56  لثمي ام وو د.م  1.885,865ھتميق ام2009–1980ةفلا إ د وع

ال ميت و اصالختسا ظوظح نم ّدا  نويدلا مدق ماسو
ّ

غلابمب  ةيلاملا ضابق ت

ظوظح تلازام لا نويدلا وحن اجوتو  عّبتلا لامعأ ديشرت نود لاح امم صالختسالل ةلباق غ

.ةمئاق اصالختسا

زاجنإ تلوت اّأ تابساا ةمك ةقباس رراقت  نع اباجإ نمض  ةّماعلا ةرادإلا تدافأ نلو

نود تلاح لا تايلاشالاو ةيئابا نويدلا مكارت بابسأ ليلحت تلوانت  2017  ةنس لالخ ةيلوأ ةسارد

نويدلا تافلم ھيلإ دع ةعتملا نويدلا  ّصتخم بطق ثادحإ رارق عورشم دادعإب تلل  اصالختسا

اّمإ نويدلا ةاعم ھيلإ دع تاصاصتخالا دّدعتم لمع قرف نوتو صالختسالل ةلباقلا غ

ةدّدا سياقملل اقبط اعفد ليجأت وأ احرطب ةقلعتملا تافلملا ديدحتب ءاضتقالا دنع وأ اصالختساب

نإف ةيمومعلاةبساا ةلجم نم83لصفلا ليعفت راطإ 
ّ

 .تاءارجإلا هذ ليعفت نّبي مل ھ

ھضرع ةداعو روذملا بطقلا ثادحإ رارق عورشم نيحتباباجإ نمضةّماعلا ةراد إلا تدّعو

  83  لصفلا ماحأ ليعفتل ادامتعا ّمتس لا سياقملا طبض ع لمعلاب تدّع امك  ءاضمإلا ع

 .هالعأ روذملا

  ،"قيفر" ةموظنم   نمض "ةمداقتملا نويدلا ةمئاق " ةفيظو  نم ةجرختسملا  تايطعملل ادانساو

  توأ  31                  ةياغ إ  الصف  115.383  طولا ىوتسملا ع مداقتلاب تطقس لا لوصفلا ددع غلب

ثمي ام وو  د.م  726  اوح هردق  مج غلبمب  2019
ّ

%6,76و  ةيئابا نويدلا لوصف ةلمج نم  %  28,22  ل

)د.م  222,527( نويّدلا هذ نم  %31  ةبارق ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .ةيئابا نويدلل ةيلما ةميقلا  نم

نأ غ .2000  إ  1984  نم تاونّسلل دوع
ّ

ال  ةموظنملا   ّنأ  ثيح ةقيقد غ تايطعملا هذ ّنأ ظحول ھ

  لامعأ ةيقو زايتمالا ميس رت رارغ ع صالختسالا اصم نع ةرداصلا عبتلا لامعأ عيمج   جاردإب حمس

  .نويدلا صوصخ  ضباقلا ا موقي لا ءاصقتسالا

لوت  ،اّيلعف مداقتلاب تطقس لا ةيئابا نويدلا ةمئاق  ديدحتلو
ّ

  نم ل ىوتسم    ةمكا ت

  نم ةجرختسملا ةمداقتملا نويدلا ةمئاق  ةاعم  ،ناجرملا   ةضابق و سداّسلا هملاب ةّيلاملا ةضابقلا

.ةضابق ّلل ةبسلاب ةموظنملا
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ةضابقو سداسلا  هملا  ةضابق نم لب  ةمداقتملا  لوصفلا ددع غلب ،قيفر ةموظنم إ ادانساو

،د.م  23,390و                     د.م  27,915  هردق مج غلبمب   الصف  929و الصف  583لاوّتلا ع  ناجرملا 

نأ الإ
ّ

  ع  حبصأ  نتضابقلاب   اّيلعف   امداقت نكمملا  لوصفلا ددع ّنإف  ةروذملا تايطعملا ةاعم دعو ھ

.د.م  19,523و د.م6,224هردق مج غلبمب لصف841و لصف532اوّتلا

  نويدلا طوقس يدافت ضرغ طقف عّبتلا لامعأب ةيلاملا ضابق مايق ظحول  ،رخآ ديعص عو

نود ءانالا ع امداقتل  ةينوناقلا ةّدملا تفراش لا نويدلا نم ّما ددع دوجو نّبت ثيح ،مداقتلاب

جتو .تاونس سما براقي ام ذنم اأش  عّبتلا لامعأ ةرشابمو اصالختسا طيشت
ّ

لالخ نمكلذ 

  ىوتسملا ع ما اددع غلب  لاو  نمّزلا رورمب مداقتلاب  طوقّسلاب ةدّدملا لوصفلا ددع ةيمأ

.د.م309اردق ةيلمج ةميقب2019توأ رش ةيا ةياغإ ، الصف12.959طولا

  بّسي نأ  تاونس سما تراق ةل وط تافل عّبت لامعأ نود نويدلا هذ ءاقب  نأش نمو

.اصالختسال سلا ثيحنم ةولطملا ةيمألا االيإ مدع

  ةماعلا ةرادإلاو ةوا لاملا تانامأ ىوتسم  ةيلآ كرت ةرورضب تابساا ةمكحم وتو

كمت صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
ّ

ثح نم ن
ّ

 .ةولطملا ةيمألا عّبتلا لامعأءاليإ ع ضابقلا 

 نويدلا فيصت-ب

ـــيلمعــكت ــيمأ ننيدـــملا فيــصت ةّ  ةـــلّقثملا نويّدـــلا ةــعاتم ماـــحإ ــاـــرود ثــيح نـــم ةـــغلاب ةّ

 ديــشرت ةــيغ ).....ةرداــصم ،ســلفت ،ةيفــصت ،ةوس( ةدحاولا ةعيبطلا تاذ تاّفلملا ديدحت لالخ نم كلذو

.ننيدملا نم ساجتم فنص ل ةعيبط عم امتت لا عّبتلا لامعأبمايقلاواعاتم

 فيصتلا ةيلومش-1

  نيدم ّل فيصت  ةيوجو  2009  ةنس لالخ ضرغلا  ةرداصلا  ةّماعلا  تا ركذملا تضتقا

   ."نيدملا ةّيعضو لوح ةديدج تايطعم ع لوصا دنع ھفيصتةداعو ةيمالعإلا ةموظنملاب

  ةرادإلا لبق نم دمتعملا فيصتلا بسح نويدلا اياقبل ةينطولا تايطعملا ةاعم  تضفأو

وم  إ   الصف  159.351  يقب دقف  .ةفّنصملا غ نويدلا نم ّما م دوجو  ةنياعم  إ ةماعلا

               %  38,98  اوتلا ع لثمي ام وو  فيصت نود  د.م  2.174,351  هردق مج  غلبمب  2019  توأ رش
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هذ تلمشو  .طولا ىوتسملا ع   نويدلل  ةيلما ةميقلا  نم و   لوصفلل  ما  ددعلا  نم %  20,25و

   ةبسانملا ع ّبتلا لامعأ ذاختاتاوعصإ نوي ّدلا لما فيصت مدع يدؤو.انيدم116.580نويدلا

.اأش

تارش  3  جاردإ لاثملا ليس ع ّمت دقف . فيصتلا  ءاطخأ  لي مت  ، ىرخأ ةج نمو

ذلل صصا فنصلا نمض
ّ

 .ملاومأ ةرداصملا ةّيعيبطلا تاو

قد مدع نأش نمو
ّ

ةيّقبتملا  نويدلا  لوح تايطعملا  ةّيقوثوم نم ّدحي  نأ فيصتلا ة

نود لوحي امب ال ةبسانم غ فانصأ نمض نويدلا ضع فيصت رطاخم نع الضف ،صالختس الل

  .اأش  ةمئالملا عّبتلا تاءارجإب مايقلا

     خرؤملا  2019   ةنسل  15  ددع  ةيناملل   اسألا   نوناقلا  نم  72  لصفلا  طبض و

   لبق  نم  الع  قيدصتلاو  2022  ةنسل  ةلودلل  ةيلاملا  مئاوقلا  دادعإل   ىوصق  الاجآ  2019   يرفيف  13

  .2023 ةنسلالختابسااةمكحم

  ةّماعلا ةرادإلا   قالطنا جودزملا ديقلا تاذ ةبساا دامتعال دادعتسالا نسح بجوتسو

بسح  افيصت فد صالختسالل ةيقبتملا نويدلا ةاعم ثيح نم ةصاخ ةيضحتلا لامعألاب مايقلا

كمتت ح  كلذ و  6  ددع  ةلودلل  ساا رايعملا تايضتقمل  اقيبطت  اصالختسا لامتحا ةجرد
ّ

  نوت نم ن

.صالختسالل ايلباق مدعل عجارلا نويدلا كلت ةميق  صقنلا نعةمجانلا  ةرورضلا تاطايتحالا

كأو
ّ

نأ  اّدر    ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا  تد
ّ

 حالصإلا  جمانرب  راطإ    اّيلاح متي  ھ

   نم  نكمت  ةيعوضوم  تارشؤم  بسح  ةيئابا   نويدلا   فيصتل  ةموظنم   كرت  ةّينامإ ةسارد  يابا

تارشؤملا هذ دامتعاب حمس  ام   وو  صالختسالا  ةيلباق  ةجرد  بسح  ةلودلا  تاقحتسم   فيصتو  ديدحت

 ."تاقحتسملا"6ددع ساا رايعمللاقبط تاقحتسملا ناونع "ةميقلاضافخنا" ليل

 ةفنصملا   نويّدلا  ةاعم-2

توأ وم ةياغ إ ةغلابلا و  ةصلختسملا غ ةيئابا نويدلا  صالختسا قس نسحت  بلطتي

 .ةمئالم تاءارجإب ام فنص ل فدس ةراقم عضود.م  10.736,604هردق ام  2019

ا حّرصملا ماّرقمب نيدجاوتملا غ  ننيدملا نويد2-1
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لعتملا  فدلا  قيقحت   نقي
ّ

فوت ىدمب ةلّقثملا نويّدلا صالختسا ةبس نسحتب ق
ّ

  تامولعملا ر

لعتملاةنّياتايطعملاو
ّ

  .ا حّرصملا ماّرقم نوانع ةّامةّصاخو ننيدملاب ةق

  ةلوّدلل ةعجاّرلا ةلّقثملا ةّيئابا نويّدلا ناونع صالختس الا اياقب  ةمئاق صحف لالخ نم نّبتو

  نيدوجوملا غ ننيدملا نم ما م دوجو  2019  توأ  31  ةياغ إ  "قيفر"  ةموظنم نم ةجرختسملاو

كمتت ح ماّرقم لوح  ةقيقدو  ةحي تامولعم رفوتت ال نيذلا وأ ا حّرصملا ماّرقمب
ّ

اصم ن

ءالؤ ةقلعتملا نويدلا لوصف ددع غلو  .ملع ذيفنتلاو غيلبتلا لامعأب مايقلا نم ةيلاملا تاضابقلا

ثمي ام وو د.م  1.418,794  ةميقب   الصف  101.002  ننيدملا
ّ

ددعلا نم   %  13,21و %  24,71  اوتلا ع ل

.طولا ىوتسملا ع ال ةّيلما ةميقلا نمو لوصفلل ما

فوت مدع ماسو
ّ

  اذ ىدل صالختسالا ةيدودرم فعض   ننيدملا تاّرقم  لوح تامولعملا ر

نإف ،م  ةطبترملا غلابملا  ةيمأ مغرف  .ننيدملا نم فنصلا
ّ

طخ  عضو  نّبي مل ھ
ّ

نوانعلا ديدحتل  ة

  ددع ةركذملا ليعفت ّمتي مل امك  ممذب  ةدلختملا نويدلا صالختسا دصق  ننيدملا ءالؤل ةيلعفلا تاّرقملاو

لختملا ننيدملا نوانع نيحت ع لمعلا تضتقا لاو  2009  مفون  21   ةخرؤملا  109
ّ

   نويد  مّمذب ةد

 . تاءادألا ةبقارم بتكم عم قيستلاب ةلقثم ةيئابج

قد مدع ّنأب ةماعلا ةرادإلا تدافأو
ّ

إ عجار قيفر ةموظنمب ةنمضملا ننيدملا نوانع ضع ة

  بعصي اذلو  تافّرعم نود ةوديلا رتافدلا نم القنب ةموظنملا هذ لمعلا قالطنا ذنم نويد جاردإ

.ااأ نوانع ديدحت

  ملا لامعأب مايقلل ةيئابا ةبقارملا اصم عم قيستلا  ةرورضب تابساا ةمكحم  وتو

  نوانعلا نع  ثحبلل   ىرخألا  ةيمومعلا  لايل ا  عم قيستلا  تاّيلآ ميعدت  ةرورض إ وعدت  امك .ةرورضلا

.نينعملاننيدملل ةيلعفلا

 اصالختسا تاءارجإ قيلع ّمت نويد2-2

ينب وأ ام نامض ميدقت ع  ءاوس  عّبتلا   لامعأ  قيلع  لمعلا ھب يراا  يوناقلا راطإلا حيي

وأ  ضرغلا   عفد تامانزور ماربإ ع  وأ ةيئابا تاءارجإلاو قوقا ةلجمنم52  لصفلا ماحأل اقيبطت

 .ةّصاخ تاءارجإل ةعضاا تارشلا نويدبرمألا قلع اذإ

  رارق ذيفنت فيقوت ّمتي  نأ ع  ةيئابا تاءا رجإلاو قوقا ةلجم نم  52  لصفلا ّصن و

  %15  ةبسب ينب نامض ميدقت وأ بجوتسملا ءادألا لصأ نم%10  ةبس عفدب ءادألل يرابجإلا فيظوتلا
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لا سفن نم  67  لصفلا ماحأ   ّصنت و  .غيلبتلا خرات نم اموي  60  لجأ   كلذو  غلبملا سفن نم
ّ

  ّنأ ع ة

 .اذيفنتفقوي اليرابجإلا فيظوتلابةقلعتملا ى واعدلا  ةرداصلا ةيئادتب الا ماحألا فانتسا

تاونس ذنم عّبتلا لامعأ  قيلعتب  عفتت تيقب  ةيئابج نويد دوجو ظحول  ،ماحألا  هذل  افالخ و

لوصفلا  ددع غلو  .اأش  ةيئادتبا ماحأ رودص نم مغرلاب  ةنس  15  تالاا ضع  زواجتت ةديع

  لا لوصفلا اّمأ.د.م25,928هردق مج غلبمب الصف66تاونس10نم كأ ذنم فيقوتلاب تعفتنا لا

.د.م  264,556اميقو الـ ــصف753اددع غلبف نتس نم كأ ذنم فيقوتب تعفتنا

 مدع   نّبت ،(1)ةنيعلا عوضوم تاضابقلا   ىوتسم  نويدلا هذ  تافلم   رظنلا  لالخ نمو

  (2)ةيئابا ةبقارملا اصم ّنأ تالاا ضع   ظحول ثيح صوصا اذ   تاءارجإلا ديحوت

صالختسا بطق ضباق  نم ل  ةافا وم   ّلوتت  مل ،ءادألاب نبلاطملا عم يابا عالا   ا فرط ارابتعاب

   و  يابا   فيظوتلا تارا رقل دييأتلا وأ ليدعتلا تاركذمب  سداسلا هملا  ضباقو   ىكلا تاسسؤملا

 .ةيئاضقلا رئاودلا نع ةرداصلا ةيئادتبالا ماحألانم

 يرابجإلا  فيظوتلا تا رارق دييأت وأ ليدع تاركذم نم ةيلاملا ضابق نكمت مدع  ماس و

لقي  امب  ةلوط تاونسل نويّدلا ضعبل عّبتلا لامعأ   قيلع  لصاوت    ةيئادتبالا  ماحألا نم و
ّ

  نم  ص

  .عّبتلا لامعأ  نع ىأنم  ا نينعملاننيدملا لعجواصالختسا لامتحا

نأ ةّماعلا ةرادإلا تدافأو
ّ

عم قيستلا  عورشلا ّمت تابساا ةمكحم تايصوتل اليعفت ھ

  ةافاوم دصق ةّدم ذنم اأش  عبتلا لامعأ قيلع ّمت لا نويدلا عيمج رص تاءادألل ةّماعلا ةرادإلا

.ضرغلا  نّعتي ام ذاختال اأش ةعوفرملا اياضقلا لآمب ضابقلا

  تاءارجإلاو قوقا ةلجم  نم  67و  52  نلصفلا  ماحأل اقيبطت  عّبتلا لامعأ قيلع  نع الضفو

  هاجت ننيدملا ةيعضو ةوسل عفد ةمانزور ماربإ  دنع  اضيأ عّبتلا لامعأ قيلع  نكمي  ،نروذملا    ةيئابا

نم دراوملا ليصحت ةيدودرم نم عفرلا راطإ  وأ وفعلا  وأ ةاصملا راطإ  ءاوس كلذو ةلودلا

   لما  صالخ  ملع  رذعتي  نيذلا ننيدملل عفد تامانزور ماربإ نكمي امك   .ةلقثملا ةلودلا تاقحتسم

.ةيداملامفورظلةاعارمةدحاو ةعفدممذبةدلختملا نويدلا

 ةميقب  انيدم  23.827  طولا ى وتسملا ع  ةلودج تادع اومربأ نيذلا ننيدملا  ددع غلو

  ةفلا لالخ ةمملا تامانزورلا ناونع كلذو2020سرام17خرات ةياغ إ د.م(1)2.060,702اردق نويد

 .ىكلا ت اسسؤملا صالختسا بطقو سداسلا هملا ةضابقو ناجرملا  ةضابق(1)
.سداسلا هملا تاءادألا ةبقارم بتكمو ةنارأب تاءادألل يوا زكرملاو ةيئابا ثاحبألاو ةينطولا ةبقارملا ةدحوو ىكلا تاسسؤملا ةرادإ(2)

 .2019ةنسل يابا وفعلا راطإ  ةجردملا تامانزورلا رابتعاب(1)
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طاسقأ عفد نع  انيدم  13.957  مددعو مم ءزج فلخت  ظحول  ھنأ غ  .2019  ةنس إ  2013  ةنس نم

 نوعفتي  ننيدملا ءالؤ ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .خراّتلا  سفن ةياغ إ د.م  159,316  غلبمب المج  تردق

  مالالا نع نفلختملا عّبت ّمتي ال  ھنأب املع   ةلودا عوضوم مويد صوصخ  عبتلا لامعأ  قيلعتب

  .نيدلا لماصوصخ معّبت ضوع اعفد نع اوفلخت لا طاسقألا دودح  الإ ةلوداب

ةيئابا ةاصملا وأ وفعلا  نوطرخني نيذلا ننيدملا ضع  دوجو  رطاخم إ رظنلاو

صوصا اذ ةمارص كأ طورش طبض تقيرمألا ّنإف ،نيدلا لما  معبت نم ّفتلا ضرغ

.انّيعم افقس ةعوفدملا غ طاسقألا زواجت ةروص  ةمانزورلاب لمعلاءاإكلذ نم

  نويدلل ةبسلاب تاونس  10  إ لصت ةّدم إ تامانزورلا ديدمتب  (2)يوناقلا راطإلا حمس نلو

  ديدعلا   مويد ةلودج ةداعإ ةصرف ع  اولصحت ننيدملا ضع   ّنإف ،رانيد نويلم  1  اميق زواجتت لا

  .ةقباسلا تامانزورلاب مالالا  مدع  مغر تاونس  10  تغلب ةف إ  ننيدمل  ديدمتلا ّمت امك  .تابسانملا نم

  ضابقلا ا ماق لا  ةيفيقوتلا لقعلاو تاضاعالا نع ديلا عفر نم ضرغلا  ننيدملا ءالؤ نكمت ّمتو

.م ةقلعتملاتامانزورلا ديدمت ع ةقفاوملل اعبت ةرااماباسح ع

فوت مدع  نأش نمو
ّ

اف نكمي لا تالاا لوح عيمل ةحاتمو اقّبسم ةطوبضم طورش ر

نب ةاواسملا أدبم نم  ّسملا  نع الضف ةلوّدلل دراوم ليصحت مدع  ماس نأ ،ةلودا   ديدمتلا

 .ننيدملا

 عبتلا لامعأ فيقوتب  (1)ةيعاما تاءارجإلا طبضب ةقلعتملا ماحألا  حمس  ، ىرخأ ةج نم و

  ذيفنتلا  تاءارجإ  قيلعت و  سلفت وأ ةيئاضق ةوس وأ ةيئاضر ةوس ةلاح  م نيذلا ننيدملا  هاجت

.مافلمب ةدّعتملا ةيئادتبالا ةمكا سئر نم نذإب كلذو ةقباسلا مويد صالختسال ةيمارلا

  ناونع  2019  ةنس نم توأ  31  ةياغ إ  ةصلختسملا غ ةّيئابا نويدلا اياقب  تغلبو

  هردق ام  ةيفصتلا تاءارجو ةيعاما تاءارجإلا رارغ ع ةّصاخ تاءارجإ إ عضخت لا تارشلا

لعو  د.م856,430
ّ

  ثيح نويدلا هذ نم ةصلختسملا بسلا فعض ظحول و   الصف  14.248  هددع امب تق

 . %7,97ةبسّدعتت مل

كذملا(2)
ّ

 .2012  ةنسل ةّيئابا ةاصملا تاءارجإ راطإ  ةمملا عفدلا تامانزور  ديدمتلا لوح2012ةيلوج21خراتب75ددع ةّماعلا ةر
لعتتو .سلفتلاو ةيداصتقا تاوعصب ّرمت لا تاسسؤملا ذاقنإ تاءارجإ ةراجتلا تارشلا ةلجم نم  413  لصفلا عم ع " ةيعامج تاءارجإ" ّدع  (1)

ّ
  ق

ظني ناو  . اارك وأ ةسسؤملا ةلاحو سلفتلاو ةيئاضقلا ةوسلاو ةيئاضرلا ةوسلا تاءارجإب اساسأ تاءارجإلا هذ
ّ

  اذ رودص لبق تاءارجإلا هذ م

 .ةيداصتقا تاوعصب ّرمت لا تاسسؤملا ذاقنإب قلعتملاو1995لرفأ17 خرؤملا1995ةنسل34ددع نوناقلا خألا نوناقلا
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   ةيعاما تاءارجإلل ةعضاا نويدلا صالختسال عبتلا لامعأ  قيلع  لاجآ لوط ظحولو

  ةميق تغلو  .انيدم  78  تاونس  10  مأش   ذيفنتلا  فيقوت لاجآ تزواجت نيذلا ننيدملا  ددع  غلب  ثيح

.2020يرفيف12  ةياغ إ د.م34,514ماونع ةصلختسملا غ تاداريإلا

و  صالختسالل نويدلا اياقب م ميت  إ عبتلا لامعأ فيقوت لاجآ    لوط يّدؤو

 نم فّنصلا اذ صوصخ  عبت لامعأب مايقلا مدع  ّنأ امك .ةلوّدلا تاّقحتسم  صالختسا  خأتلا

لقي  ةلوط تافل   نويدلا
ّ

نم لا  نيدملا تالتمم ةميق عجارت  إ ةفاضإ  اصالختسا لامتحا  نم ص

 .الع ذيفنتلا نكمملا

احرط رارقإ مت غلابم نم نيمومعلا نبساا تاباسح طت مدع ظحول  ،لباقملا و

  ةروشم ماحأ رودص نمو  ا  ةينعملا  تارشلا  ناونع ةّيئاضقلا ةوسلا تاءارجإ متخ نم مغرلاب

2,109هردق تارشلا ىدحإل نيد رارغ ع غلل الاحإب قت ةيسوتلا ةرومل سرلا دئارلاب

 .د.م

   ةيلما اميق تغلب تارش  4  نويد حرط  2019  ةنس وم ةياغ إ متي مل امك

.اسلف متخ ع ناتس ترم3  سوتو2سوت لاملا تا نامأل دوع د.أ929,630

  ءارجإ يأ ذاختا متي مل ھنإف تارشلا ضع صوصخب ةيفصتلا لامعأ متخ نم مغرلاو

 ةضابقب لقثملا نيدلا قايسلا اذ  ركذو .ضرغلا  نيمومعلا نبساا تاباسح طتل

  لامعأ تمتخ لا د.أ  1.008,456  ةميقب ةيقرشلاب ةيلاملا ةضابقلا ىدلو د.أ  145,059  ةميقب ناجرملا

  .2008ناوج  اصوصخب ةيفصتلا

ذاختا  نعتي ،ةلودلل ةعجارلا ةيئابا نويدلا ةيعضو لوح ةيعقاو ةروص ءاطعإ فدو

نم  83  لصفلا ماحأل اقفو كلذو عفدلا ةلجؤم نويدلا فد إ القنب وأ احرطب اّمإ ةليفكلا تاءارجإلا

.ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا لمعلا تاركذم ھيلع تصن املوةيمومعلا ةبساا ةلجم

  لاملا ءانمأ ةداسلا   كذت مت  ھنأ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تدافأ دقو

ننيدملا قتاع ع ةلقثم ىقبت لا ةيمومعلا نويدلا حرطب ةقلعتملا  ةماعلا  تا ركذملا تايضتقمب نوا

 .مسلف متخ دع كلذو مسالفإراشإمت و غلا إ ماسسؤم ةلاحإ ةروص 

ةياغ إ مكالمأ ةرداصملا نيعيبطلا صاألا ةّمذب ةلقثملا  نويد لا  م  غلب ىرخأ ةج نمو

  اذ ناونع عّبتلا لامعأ تاءارجإ قيلع مت و .د.م  824,487هردق ام  2019  ةنس نم توأ رش ةيا
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نويدلا  ءاقب إ عضولا اذ  ىّدأ و  .ةرداصملا كالمألا ل ةيفصت لامكتسا ةياغ إ نويّدلا نم فنصلا

فر امب  ةوس نود  نيعيبطلا  صاألا ءالؤل ةلقثملا
ّ

نم ّدحو ةصلختسملا غ نويدلا اياقب م  ع

.ا نينعملا ةيلاملا ضابق ىدل ةلقثملا نويدلا صالختسا ةبس

  ضابقلا ىدل  ةلقثملا نويدلا ةوس   عرسلاب ةيلاملا ةرازو اصم  تابساا ةمكحم وتو

  .ناونعلا اذ

 يابا   وفعلا تاءارجو  نويدلا  حرط  -ج

ذع  دنع  نويدلا حرط قرط نع نيمومعلا نبساا تاباسح طت نكمي
ّ

 .صالختسالا ر

  تاءارجإ  رظّنلا  ،ضرغلا  ،ّمتو  .ةلوّدلا ةّينام  ةدئافل  دراوم ةئبع  وفعلا  تاءارجإ ّنس  ماس و

اّس مت لا وفعلا تاءارجو صالختسالا بطقو ةحبلاو ناجرملا و سداسلا هملا تاضابقب حرطلا

 .2019و  2018و2016تاونسلا لالخ

  حرطلا-1

  ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  83  لصفلا ماحأل  اعبت ةلودلل ةعجارلا ةيئابا نويدلا حرط متي

  ةبساحملل  ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  2005  سرام  14  ةخرؤملا  15  ددع لمعلا ةركذم تايضتقمل و

  نبساا تاباسح طت ةيلمع ةيمأ ع ديكأتلا مت راطإلا اذ و .(1)صالختسالاو ةيمومعلا

  ضاّبقلا دوج فيثكت ع لمعلا عم صالختسالل ةلباقلا غ ةلقثملا نويّدلا حرط لالخ نم نيمومعلا

.نويدلا ةيقب صالختسا ع

  ام ةلودلل ةعجارلا ةلقثملا ةيئابا نويدلل طولا ىوتسملا ع ةحورطملا غلابملا ةميق تغلو

  ةميقـب يابا وفعلا راطإ  ھحرط مت ام نب تعزوتو .2018-2013  ةفلا لالخ  د.م  (2),151821  ھتميق

  غلبمب يابا وفعلا راطإ جراخ ھحرط مت امو )ما غلبملا نم %  31,31  لثمي  ام وو( د.م  257,141

  .تاحورطلا عومجم نم %68,69ةبسب يأ د.م  564,010

كمو
ّ

نعجارلا ننيدملل  2018  إ  2013  نم ةدتمملا ةفلا  لالخ حرطلا تافلم ل صحف ن 

  ةاعمو ةج نم )3  سوتو  2  سوتو ةنارأ  ةوا لاملا تانامأ( ةباقرلا لحم تاضابقلاو تانامألل

  ةيئابا ةبقارملا اصم عم اص ننيدملا ماربإ دع وأ )2017و2016ةنسل ةيلاملا نوناق( ةيلاملا نناوق تقمب وفع راطإ  امإ  ةلقثملا نويدلا حرط متي(1)

  غلابم ءاغلإ وأ طلةيئابا ةداملا  ةيئاضق ماحأ رودص دع وأ2002  يفناج  8   خرؤملا ةيلاملا رزو رارقو ةيئابا تاءارجإلاو قوقا ةلجم ماحأل اقبط

.ةلقثم
 .د.م432,882غلبمب ةحبلاب ىكلا تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطق ثادحإ دنع الوحت ّمت لا غلابملا رابتعا نود(2)
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  ةلمج  ع  فوقولا نم  ،ىرخأ ةج نم ةيلاملا ةرازول ةيمالعالا زكرم نم الع لوصا مت لا تايطعملا

 .تالالخإلا نم

 حرطلا لاجآ1-1

  طت  حرطلا ةيلآ لامعتساب ةيمومعلا ةيلاملا لاجم  اا رشلا راطإلا ماس

   تبلا لاجآب قلعتي اميف ةصاخ صئاقن دش لازي ال راطإلا اذ نأ غ .نيمومعلا نبساا تاباسح

  .حرطلا تافلم

ددع ةماعلا ةركذملاو ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  2005  ةنسل  15  ددع لمعلا ةركذم ت ّصن

  ماربإ إ ةرادإلا  لصوت ةروص  ھنأ ع تاءادألل ةماعلا ةرادإلا نع  2002  ةيلوج  8   ةرداصلا  7010

  افالخو  ،حرطلاب مايقلل ةلقثملا غلابملا ليدعتب ايباتك صتا ةيلاملا ضباق راعشإ نعتي نيدملا عم ص

ةيابا اصم لبق نم ليدعتلا تاركذم لاسرو صلا ءاضمإ خرات نب ةلصافلا ةفلا لوط ن ّبتكلذل

  موي  300  تالاا ضع  قاف ثيح  ،يمومعلا بساا لبق نم حرطلا ةيلمع ايلعف مايقلا اتلاو

تغلب امك  .تارشلا ىدحإل دوع  2018  ةنس د.م  7,606  غلبم ھنم حرط د.م  11,677  ھتميق نيد صوصخب

  قلعتي اميف ةيابا اصم لبق نم ليدعتلا ةركذم لاسرو صلا رضحم ماربإ خرات نب ةلصافلا ةدملا

نم ليدعتلا تاركذم لاسرإ  خأتلا إ كلذ دوعو .اموي  637 ىرخأ ةكرش ناونع د.م  1  ةميقب نيدب

.ةيابا اصم لبق

ةلصافلا ةفلا لدعم نأ ةيئاضق ماحأ   رودص رثإ ع حرط فلم  52  صحف لالخ نم نبتو

  تاءارجإب مايقلل ضابقلل ءاغلإلا وأ ليدعتلا تاركذمل ةيابا اصم لاسرإ خراتو ماحألا غيلبت خرات نب

  9  و تاونس  3  يأ( اموي  1366  و مايأ  8  نب خأتلا ةدم تحوارت ثيح اموي  224  غلب ةينعملا نويدلا حرط

.)رشأ

يدافتل ةيلاملا ةرازو إ رظنلاب  ةعجارلا  اصملا فلتخم نب قيستلا ةرورضب ةمكا وتو

.ةلوط ةفل ةلقثملا نويدلا ميت لصاوتو ليدعتلا تاركذم لاسرإ صوصخب خأتلا

نمض ةيلاملا ةرازول ةيصوتلا هذ تمدق دق تنا تابساا ةمكحم ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

  تاءادألا ةبقارمل يوا زكرملاب ةقلعتملا ةيباقرلا ةمملا صوصخب نثالثلاو دحاولا يونسلا  ا ررقت

  رتافد لاقثإ بنجتل ءادألاب نبلاطملا عم ةعّبتملا ةّرواحّتلا تاءارجإلا ليعفت ةرورض ثيح نم  1  سقافص

.ص تقمب ةقحال ةف  احرط متي ةلوط ةينمز ةفلو ةما غلابمب ضابقلا
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 يابا عالا راطإ  حرطلا  1-2

ةبساا ةلجم نم  83  لصفلا ماحأل  اقبط  حرطلل ةينوناقلا تابجوملا ددع نم  مغرلاب

  3  سوتو  2سوتو ةنارأ لاملا ةنامأ نم ل ىدل ةرفوتملا حرطلا تافلم صحف لالخ نم نبت  ،ةيمومعلا

  ةيذيفنت تادنس ةيئابا ماحألا  لثمتو  .يرابجإلا فيظوتلا تارارق ليدع وأ ءاغلإ إ اساسأ دوع اأ

.هروط نا امم مكاب ةينعملا ةلقثملا لوصفلا ءاغلإل وأ صالختسالا تاءارجإ ةلصاومل امإ

كمو
ّ

نأ ةيئاضق ماحأب ةقلعتمو ةباقرلا لحم تاضابقلل رظنلاب ةعجار افلم  52  ةسارد تن

.ةلقثملا غلابملا عيمج حرط اتلا و عالا لحم يرابجإلا فيظوتلا رارق ءاغلإب تمتخ ام %  40,38

  غلبم حرط مت الامجو .%  65  ةلقثملا غلابملا صوصخب ةيليدع ماحأ رثإ ع حرطلا ةبس تزواجتو

تقمب )%  63,89  ھتس ام يأ( .د.م  62,680  عومجم نم ةلقثم ةيئابج نويد ناونع .د.م  40,044

.ام طاب وأ ءاغلإلاب ماحأ رودص رثإ ع يرابجإلا فيظوتلا تارارق

لصأ نم .تارشلا ىدحإ  ناونع  2015  ةنس .د.م  12,818  ةميقب لقثم نيد حرط مت امك

رودص رثإ ع كلذو  1998  ةنس إ دوع نيدل  2010  ةنس %  97,37   اردق طح ةبسب يأ د.م  13,164

.2010لرفأ  انتسا مكح

  نبساا تال ميت إ يرابجإلا فيظوتلا تارارق تقمب  ةطشم  غلابم ليقثت  يدؤ و

تارشؤمو تايطعم ميدقت  ماس امم ةما بسب ام طا دع اميف متي ةلقثم غلابمب نيمومعلا

تافل كلذو طولا ىوتسملا ع صالختس الل  اياقبلا  مو صالختسالا بس صوصخب ةطولغم

.ةلوط

  1,582   ةميقب يرابجإلا فيظوتلا تارارق ءاغلإ مت ھنأ  ةيئاضقلا  ماحألا صحف لالخ نم نبت و

  ةّيئارجو ةيلش تالالخإ بس ةحبلاو ناجرملا و هملا ةضابقل دوع تارش  عس إ  ةبسلاب د.م

  .يرابجإلا فيظوتلا تارارقل وأ )ةقمعم وأ ةيلوأ( ةيئابا تاعجارملا جئاتب مالعإلا غيلبت ةيلمع تباش

ةقلعتملا تالالخإلا يدؤت ،يمومعلا بساا رتافدب ةلقثملا غلابملا ميت إ ةفاضإلا و

   .يرابجإلا فيظوتلا تارارق تقمب ةلقثملا غلابملا نم ةنزا نامرح إ ةيئارجإلاو ةيلشلا لئاسملاب

كلذو ةعجارملا ءانثأ يرحتلا دزمو تاءارجإلاب ديقتلا ع صوصا اذ  لمعلا نعتو

 .يرابجإلا فيظوتلا تارارق ادش لا ليدعتلاو طا ةبس نم دا دصق



431

لا  2018  ةنسل  1720  ددعو   2008  ةنسل  5029  ددع تاءادألل ةماعلا ةرادإلا يركذمل افالخو

ةيعوضوملا وأ ةينوناقلا نعاطملا ةفا ةراثو يرابجإلا فيظوتلا رارق ليلع نسح ةرورض ع تصن

  مدع اقلا عانقإل الع درلاو ءادألاب نبلاطملا لبق نم ةمدقملا تادؤملاو تاعوفدلا ةفا ةشقانمو

بطقو ناجرملا و سداسلا هملاو ةحبلا ةضابقل دوع تارش  4  نويد حرط مت ھنأ نبت دقف ،ااجو

بس طبض  يداملا تابثإلاو يقيقا سايقلا قرطل ةيابا اصم دامتعا مدع بس صالختسالا

فلأ  911,049  ةميقب سفت وأ ليلع نود  ةيفازج  ةفصب متت ثيح  راقعلل ةيقيقا ةميقلا وأ حرلا

 .رانيد فلأ1.387,640ةلمج نم رانيد

رارغ ع ءادألا ةدعاق نم حرطلل ةلباق ءابعأ حرط ةيابا اصم وتت ال  ،كلذ إ ةفاضإلاب

.تارش4صوصخبد.م4,058لصأ نم  د.م2,086ھتلمج امبطا مت ثيح ارامثسا داعملا حارألا

ةراقم دامتعاو ةيئابا ةبقارملا لامعأ جئاتن ديشرت ع لمعلا دزم ةيعضولا هذ تقتو

  ذيفنت ةلحرم  ةرواحتلا ةغيصلا ميعدتلبس ةساردو ةياباب ةينعملا لايلا فلتخم كرش ع موقت

  ع دعاسو ام طا وأ اؤاغلإ متي لا غلابملا نم دا  ماس نأ ھنأش  نم امم ةعجارملا لامعأ

 .ةرادإلا قوقح ةيامح

   اؤاغلإ متي  غلابمب ضابقلا رتافد ليقثت بنجتل ةرورضلا تاءارجإلا ذاختاب  ةمكا وتو

مدع ةجين وأ  ة ولطملا ةيلشلا تاءارجإلاب مالالا  صقتلا ةجين  ةيئاضق ماحأ تقمب  اقحال

لعم نئارقو ةينوناق تادنس ع ادانسا
ّ

 .رّرقملا فيظوتلا ةّي معدت ةل

 يابا وفعلا-2

وفع تاءارجإ نس ةيباقرلا ةفلا لالخ ّمت ةلودلا ةينام لومتل ةيفاضإ دراوم ةئبع راطإ 

تقلع تاظحالم  ع فوقولا صوصا اذ  متو ،2019و  2018و  2016  تاونسلا لالخ يابج

مييقتب كلذكو فراصملاو اياطا حرطو صالختس الا ةعاتم ةعاجنو يابا وفعلا   طارخنإلاب

 .فيلاتلاو ةيدودرملا

يابا وفعلا   طارخنإلا2-1
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اقافرو وفعلا ةيدودرمو  (1) فيلات لوح ةسارد دادعإ يابج وفع تاءارجإ نس ماحإ تقي

 ةساردلا دادعإ نأش نمو  .2019  وفع تاءارجإ صوصخب كلذ متي  مل ھنأ الإ ،ةيلاملا نوناق ميدقت ةقيثوب

  فيلاتلا ريدقت نم ةيعرشلا ةطلسلاو ةيلاملا ةرازو نكمي نأ ةيلاملا نوناق عورشمب اقافرو ةروذملا

 .ءارجإلا اذ دامتعا ىودج مييقت نم اتلاو هدودرمو وفعلا تاءارجإ نع ةرجنملا

قلعتملاو  2019  يرفيف  13   خرؤملا  2019  ةنسل  15  ددع اسألا نوناقلا  نأ إ ةراش إلا ردجتو

  .ةيئابا تاقفنلا لوح ررقتب ةيلاملا نوناق قافرإ ةيوجو46ھلصف رقأةيناملل اسألا نوناقلاب

ددع  قلع اميف ءاوس ةدودحم  2019و  2018  نس  يابا وفعلا  طارخنالا ةبس تناو

  زواجتت ملو .%9 و%2  اوتلا ع نطرخنملا ةبس زواجتت مل ثيح ةجردملا نويدلا ةميقب وأ نطرخنملا

نأ رابتعاب  %23و  %1  اوتلا ع ةجردملا نويدلا ةميق
ّ

  نويد ةلمج نم د.م  45  ھتميق ام ىوس جردي مل ھ

  ةلمج نم د.م1.888,038  ھتميق امو  2018  ةنسل ةبسلاب د.م  8.346,519  اردق  ةصلختسم غ  ةلقثم

.(2)2019ةنسل ةبسلاب(1)د.م8.777,923اردقةصلختسم غةلقثم نويد

طسقلا صالخ بوجو ع ّصنت لا  2019  ةنسل يابا وفعلا  طارخنالا طورشل افالخو

اردق ةيلمج ةم يقب صالخ ةمانزور  111  ماربإ ّمت ،عفد ةمانزور ماربإل  2019لرفأ  1  هاصقأ خرات  لوألا

  طسقلل عفلا صالا مدع نم مغرلاب  (3) ىكلا سوت لام تانامأ ىوتسم ع كلذو د.م  48,475

  مت تايش قرط نع د.م  2,055  ةيلما اميق تزان طسقلا اذ ةقلعتم تاعوفد لوبق مت دقف .لوألا

صالختسا متو  2020  يفناج رش  وم إ ام د.أ  708زاني ام ليصحت مّتي ملو .كونبلا لبق نم اضفر

ممذب ةدلختملا نويدلا دادس نم ننيدملا نكمت إ كلذ ىدأو .ةينوناقلا لاجآلا دع د.م1,333  ھتميق ام

لا طاسقألاب ةقلعتملا عبتلا تاءارجإ قيلع نم كلذكو تاونس  5  إ لصت نأ نكمي ةيثالث طاسقأ ع

 .قح ھجو نود اصالخ لجأ لحي مل

  عفلا صالختسالا نمضت تاءارجإ ءاسرإ ع البقتسم لمعلاب تابساا ةمكحم وت و

  تاقحتسم صالختسال انامض كلذو صالا ةمانزورب عافتنالا نم ننيدملا نكمت لبق لوألا طسقلل

.ننيدملا ل نب ةاواسملا قيقحتلو ةلودلا

 صالختسالا ةعاتم2-2

 يابا وفعلاراطإ  ھتادعتب نيدملا مالا دنع احرط متي لا عبتلا فراصمو خأتلاو ةبقارملا اياطخ  وفعلا فيلات لثمتت(1)
  .2018مسد31ةياغ إ كلذو ةبقارملا اياطخ رابتعاب ءادألا لصأ  1)(

 .2019مسد27ةياغ إ  (2)
.)شماولا عيم طا م ديحوت(  ةونمو سورع نو ةنارأو3سوتو2سوتو1سوت(3)
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  اساسأ كلذو  ةولطملا ةعاجنلاب ةبجوتسملا غلابملا ص الختسا ةيلاملا تاضابقلا عاتت  مل

   اصالختسا مّتي نأ نود الجأ ّلح لا طاسقألا ةميق تغلب  دقف  .2019  ةنسل يابا وفعلل ةبسلاب

وو   ةيلام ةضابق  226  لبق نم اماربإ ّمت  عفد ةمانزور  454.8 ّصخت  (4)د.م  54  زاني ام  2019  مسد  27

.ةمملاتامانزورلا ةلمج نم  %23  لثمي ام

 مل امك
ُ

  ءارجإ ّيأب ةيلاملا تاضابقلا مقت مل ثيح ،تالاا بلغأ  عّبتلا  تاءارجإ  فنأتس

أ ننيدم قح  عبت
ُ

غ طاسقألا ةميق غلبتو .%73,34  لثمي  ام يأ ةمانزور  6.200  معم تمرب

 ةصلختسم غ طاسقألا نم  %51,66  لثمي  ام يأ د.م  27,898  زاني ام ا ةقلعتملا ةصلختسملا

 .روذملا خراتلا

دوقعلا لي ةمئاق  صحف لالخ نم نّبت  ،ةبجوتسملا طاسقألا  صالخ  مدع مغرو

ءارش دوقع  ليب  مم  انيدم  217و  178  اوتلا ع  مايق  "قيفر" ةموظنمب ةرفوتملا  ةيلاملا تاضابقلاب

نأ إ ةراشإلا ردجتو .د.م392و د.م283  اعابت  هردق امب كلذو  2019  ةنس لالخ لوصأ  عيب وأ
ّ

  متي ال ھ

  قيفر ةموظنمل ةفيظولا هذ ةفاضإ نأش نم و .دوقعل نيدم ّيأ ليب  ةيلآ ةفصب   ةيلاملا ضابق راعشإ

.صالختسالا تاءارجإ معدت نأ

  لامعأ فانتسا بوجوب ضابقلا كذت تلوت ةمكا ررقتل اعبت اأ ةماعلا ةرادإلا تدافأو

  ةيمالعإلا زكرم ةلسارم تلوتو  الجأ لح طاسقأ عفد نع اوفلخت نيذلا نطرخنملا إ ةبسلاب عبتلا

 .ةلقثملا نويدلا ةفيظوب ليلا ةفيظو طر دصق ةيلاملا ةرازول

لُس  ،رخآ بناج نمو
ّ

أ ننيدم ع بجوم نود   خأت اياطخ تط
ُ

 ةودي تامانزور معم تمرب

  جاردإ دنع ّمت ثيح الجأ  ةبجوتسملا طاسقألل مديدس نم مغرلاب  2019  ةنسل يابا وفعلا راطإ

باسحاو ةموظنملاب جاردإلا خراتل اقفاوم صالا خرات رابتعا ،ةيمالعإلا ةموظنملاب تامانزورلا هذ

  خأت اياطخ بجوم نود اولمحت  (1)ننيدم ةعس لاثملا ليس ع ركذنو .ساسألا كلذ ع خأت اياطخ

 .د9.624اردق ةيلمج

إ ىدأ يذلا ةيمالعإلا ةموظنملا ىوتسم  قتلا لاشإلا ّلحب تابساا ةمكحم وتو

  نلماعتملا ءازإ ةرادإلا ةيقادصم عو ننيدملا قوقح ع ظافل ةبجوتسم غ خأت اياطخ طيلس

.ةصلختسملا غو ةبجوتسملا طاسقألا صالخ ةعاتم نسحةرورض ع دكؤت امك .اعم

 .ةمملا تامانزورلا نم  2019متس30ل قفا وملا ثلاثلاو2019ناوج30ل قفاوملا ياثلا طسقلاب ةقلعتملا  (4)
     .سداسلا هملاو صالختسإلا بطقو ةحبلا تاضابق إ نومتي(1)
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 خأتلاو ةبقارملا اياطخو عبتلا فراصم حرط3.2

رش ةياغ إ ةماعلا ةرادإلا اصم ّلوتت مل  2016  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  66  لصفلل افالخ

  وفعلا تاءارجإ  اوطرخنا ننيدمب ةقلعتم خأتو ةبقارم اياطخو عبت فراصم حرط  2020  يفناج

  6,045  زاني مج غلبمب كلذو ريدقت قأ ع  2018  ناوج وم ذنم مادعتب  اوملاو  2016  ةنسل

تامانزور رادصإ ةينامإ مدع  ،ةصلختسملا غ تاداريإلا غلبم ميت إ ةفاضإ  ھنع مجن  ام وو  د.م

ةموظنم" ىوتسم ع مجاردإ ءاغلإ مدع بس ننيدملا نم ددعل  2019  ةنسل يابا وفعلا راطإ 

  .2016ةنسل وفعلاب نينعملا ننيدملا فنص نم "قيفر

  إ ننيدملا نم ددعل ةماعلا ةرادإلا اصم  لبق نم  ةودي تامانزور ماربإ  إ عضولا اذ ىدأو

تلوت  ةمكا  لخدتل اعبتو  .ةحبلاب ةيلاملا ةضابقب ننيدم ةثالث رارغ ع كلذو ةيعضولا ةوس ةياغ

 .اياطاو فراصملا هذ حرط تايلمع لامكتسال ضابقلا ثح ةماعلا ةرادإلا

يابا وفعلا جئاتن مييقت4.2

مييقتب مايقلا ةلودلل ةيفاضإ دراوم ليصحت ةيغ يابج وفع تاءارجإ نس ماحإ بلطتي

  غلابملا ةلمج باسحا  ةماعلا ةرادإلا اصم لوتت مل،ددصلا  اذ و .ةقباسلا وفعلا تاءارجإل

 .2018و2016نسل يابا وفعلا جئاتن مييقتو ةحو رطملاو ةصلختسملا

كمت ال لا"قيفر"ةموظنمب ةقلعتملا تايلاشإلا كلذ تماسو
ّ

  ةلماش تايطعم ميدقت نم ن 

 .صوصا اذ 

لعتملا تاحورطلا ةلمج جاردإ مدع  ماس  امك
ّ

  فنص   نمض  2016  ةنسل يابا وفعلاب ةق

  ةيلما ةفللا باسحا نم نكمتلا مدع   "قيفر"  ةموظنم ىوتسم  ع  "وفعلا  راطإ  تاحورط"

  زكرم اصم لبق نم آلا حرطلا قرط نع امإ حرطلاب مايقلل  نتقرط  عابتإ مت  ثيح  ،يابا وفعلل

.ةيداعلا حرطلا تاءارجإ دامتعا قرط نع وأ ةيلاملا ةرازوب ةيمالعإلا

كمي نأ ضيفختلا تاءارجإ فيلاتو ةيدودرم مييقت نأش نمو
ّ

ةطلسلاو ةيلاملا ةرازو اصم ن 

  .اقحال تاءارجإلا هذ ىودج مييقت نم ةيعرشلا

لومتل ةيفاضإ دراوم ةئبع إ ءادألاب نبلاطملا عم يابج وفع تاءارجإ نس فد نلو

  نم ددع طارخنا إ ىّدأ ةروذملا ةفلا لالخ يابا وفعلا ّنس تاءارجو طورش نإف ةلودلا ةينام

  كلت نم لوطأ ةف ع عبتلا فاقيإب كلذل اعبت اوعتمتو .نويدلا سفن نأش  وفع نم كأ  ننيدملا

  صالختسالا بطقب ننيدم ةسمخ لاثملا ليس ع ركذنو .ھيف اوطرخنا وفع لّوأ ّنس دنع ةدّدا
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  كلذ دع اولوتيل مادعتب اوملي ملو د.م  14  تقاف نويدب  2016  ةنسل يابا وفعلا  اوطرخنا

 .2019ةنسل يابا وفعلا  طارخنالا

*

*                      * 

  نامضل ةجملاو طيطختلا ماحإ ةلقثملا ةيئابا نويدلا صالختسا ةبس نسحت بلطتي

امب  ام فنص لل ةمئالملا ةاعملا تايلآ  عضوو لاا اذ  ةلخدتملا فارطألا فلتخم لامعأ ةعاجن

  تانزاوتلا ع ةظفاا دصق  ضاقالا  إ ءولا نم داو ةيناملل ةيتاذلا دراوملا ميعدت نم نكمي

  .دالبلا ا رمت لا ةبعصلا ةيلاملاو ةيداصتقالا فورظلا لظ  ةصاخ ةماعلا ةيلاملا

  زكارملا تايصوصخ رابتعالا نع ذخأت ةقيقد ةفصب ءادأ سق تارشؤم ديدحت نأش نم امك

نويدلا صالختسا دوجم لوح ةيقيقح ةروص سكع نأ ليقثتلا تاونسو نويدلا ةعيبطو ةيساا

 .ةلقثملا ةيئابا

  ةاواسملا سركتو ةنزا قوقح نامضل دراوملا ليصحت  ضابقلا تادوجم ديشرت بلطتو

  اصمو ةيابا اصم نم ةلخدتملا  فارطألا فلتخم نب قيستلا دزم ءادألاب نبلاطملا نب

  الآم نوي نويدل عبت لامعأب مايقلا يدافت دصق صالختسالا راسم لحارم فلتخم  صالختسالا

.ءاغلإلا

  ةلودلل ةعجارلا ةلقثملا ةيئابا نويدلا ةيعضو نع ةيعقاوو ةيقيقح ةروص ءاطعإ فدو

غ غلابملا حرطب كلذو نيمومعلا نيساا تاباسح   طتب ةليفكلا ةينوناقلا تاءارجالا ذاختا نعتي

.صالختسالل ةلباقلا

  ةيلاملا ةرازو اصم نكمي نأ  ةيئابا فراصملا مييقت نأش نم  ھنإف ىرخأ ةيحان نمو

 ةصاخ وفعلا تاءارجإ ليعفت ديشرت فد اقحال تاءارجإلا هذ ىودج مييقت نم ةيعرشلا ةطلسلاو

.ادودرم ةيدودحمو ةخألا تاونسلا ل الخ ارتاوت لظ

ةيقبتملا نويدلا ةاعم جودزملا ديقلا تاذ ةبساا  دامتعال  دادعتسالا نسح بجوتسو

تاطايتحالا نوت ءاضتقالا دنع متي ح اصالختسا لامتحا ةجرد بسح افيصت فد صالختسالل

  بجوتس امك .صالختسالل ايلباق مدعل  عجارلا نويدلا كلت ةميق  صقنلا نع ةمجانلا ةرورضلا
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رفوي جمدنم يامولعم ماظن كرت و صالختسالاب ةفلملا اصملل  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن روطت رمألا

.عبتلا لامعأل لثمألا ھيجوتلاو صالختسالا ةموظنم ديشرت ع دعاس ةدوج تاذ تايطعم ةدعاق
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 صالختسال او ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در

I-  ةلقثملا نويدلا صالختسا 

 نويدلا صالختسا ةموظنم- أ

 ةجمربلاو طيطختلا-1

 :هنأ ىلا ةراشإلا ردجت ،نأشلا اذه يف ةراثملا تاظحالملا عيمج ىلع اباوج

 ىــلع2005 ةنــس ذــنم ةرادإلا تــصرح جئاــتنلا نيــسحتو صالختــسالا ةــموظنم ةــعاجن نامـضل-
 ىـلع ءاـنب جئاـتنلا ةـعباتم نـم ةـيجهنملا هذـه نـكمتو فادـهألا بـسح  صالختـسالا يف فرـصتلا ةيجهنم قيبطت
 تاءارـجإلا ذاـختاو فعـضلا نماـكم طبـضو يزـكرمو يوـهجو يلحم تايوتسم ةثالث ىلع كلذو ةددحم تارشؤم
.ةيحيحصتلا

 ةرازوـب فادـهألا بـسح ةـينازيملا يف فرـصتلا ةـيجهنم قـيبطت راـطإ يف2013 ةنـس ذـنم ةرادإلا تلصاوو
 ةــيجهنم خيـسرتل ةدـمتعملا بيلاـسألا ريوـطت ،2012 ةنـسل42 ددـع ةـموكحلا سيـئر ديـسلا روـشنمب الـمعو ةـيلاملا
ةبساحملا جمانربل" ءادألا ىلع ةردقلا عورشم نمض يجيتارتسا فده طبضب كلذو فادهألا بسح صالختسالا
 تارـشؤم ةدـع مـضي ةـيلاملا نوناـقل ةيونـسلا تاريدقتلا ءوض ىلع ةيمومعلا نويدلا صالختسا نيسحت لوح "ةيمومعلا
 ةـجمربملا ةطـشنألاو )ةـيئابجلا ريـغو ةيئابجلا( ةلقثملاو ةيروفلا ةيمومعلا نويدلا فانصأ بسح ةلصفم هسيق نم نكمت
.اهقيقحتل

  ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا صالختسا ةبسن لوح ءادأ سيق رشؤم صيصخت مدعب قلعتي اميف امأ-
  ءادألا تارشؤمو فادهأو ءادألا ىلع ةردقلا راطإ ةعجارم تمت دق هنأ  ىلإ  ةراشإلا ردجت ،2019و  2018  يتنسل
  ةيلاملا ةرازول فادهألا بسح ةينازيملا يف فرصتلا ةدحو لبق نم ةحرتقملا تاهجوتلا راطإ يف ةيلاملا ةرازول
  ةقيرط(  2012  ةنسل  42  ددع ةموكحلا سيئر ديسلا روشنمل اقيبطت فادهألاو تارشؤملا ددع نم صيلقتلل
  ىلع دامتعالاب تمت  2017-2014  ةرتفلا لالخ "ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا صالختسا ةبسن" رشؤم باستحا
  ،ةرتفلا سفنب ةقلعتملا تاحورطلا مصخ دعب ةقباسلا ةثالثلا تاونسلل تاليقثتلا غلبمب ةنراقم ةنسلا تاصالختسا
  ةقيقح سكعت ال ةصلختسملا ريغ ةلقث ملا نويدلا ةلمجب ةنراقم صالختسالا ةبسن رشؤم ىلع دامتعالا نأ رابتعاب



438

  يوتحت يتلا تاصالختسالا اياقب ةلمج ساسأ ىلع بستحت  اهنأ  امب ةيلاملا ضابق ةداسلا لبق نم ةلوذبملا تادوها
  متي اذل .ةدقعمو ةليوط تاءارجإ بلطتت وأ صالختسالا يف اهظوظح تفوتسا يتلا نويدلا نم ةماه ةبسن ىلع
  .تاونس3زواجتت اليتلاو صالختسالل ةيلباق رثكألا ةلقثملا ةيئابجلا  نويدلا ىلع دوهجلا زيكرت

  راطإ قيبطتب ةقلعتملا تاميلعتلا رادصإ طبر ىلع لمعلا متيس  ،ةمكحملا تايصوت رابتعالا نيعب اذخأ
  رسفيف ،ةقباسلا تاونسلل ةبسنلاب امأ.2021  ةنس نم ءادتبا كلذو ةيلاملا نيناوق رشن عم ءادألا ىلع ةردقلا
  ةنس ىلا  2012ةنس نم تدتما يتلا فادهألا بسح فرصتلا ةموظنم قيبطتل ةيبيرجتلا لحارملاب كلذ يف ريخأتلا

 .فرصتلا راوح قيبطت كلذك هبلطتي امو2017

  ةيصوصخ تارشؤم دامتعا ىلع  2015  سرام  12  خيراتب ةرداصلا  33  ددع لمعلا تاميلعت تصن نئلو-
  رابتعالا نيعب ذخأت ةيوهجلا لاملا تانامأ ىوتسم ىلع ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا  صالختسا تارشؤم تاريدقت ديدحت يف
  ةموظنملا نكمت ال ثيح ةينفلا تابوعصلل ارظن اهقيبطت رذعت هنأ ريغ ،اهليقثت ةنسو نويدلا هذه ةعيبط
 .ةقحاللا تاونسلا يف اهدامتعا متي مل اذلو اهباستحا نم²قيفر²ةيمالعالا

 نويدلا صالختسا ةعبات مب ةفلكملا لكايهلا-2

 :   حيضوتلا ردجي هنإف ،ةروكذملا تادوها ةدضاعمل اهثادحإ مت يتلا ناجللا صوصخب-

  ةرادإلا تصرح دقف ،اهتيمهأ ىلع اهداقعنا مدع نم مغرلابو ،صالختسالل ةيزكرملا ةنجلل ةبسنلاب·
  لمعلا تاسلج دقع رارغ ىلعةليدب تايلا نم ةرادإلل حيتأ امب ةيصعتسملا تافلملا فلتخم ةجلاعم ىلع
صالختسا روطت بسن قيقحت يف مهاس  امب اهريغو ةينيوكتلا تارود ةجمربو ةيناديم تارايزب مايقلاو
 .2019  ةنس%58,7  تغلب ثيح ةيضاملا تاونسلا لالخ امومع ةيضرم بسنب

  2015  نيب ةرتفلا لالخ ةبولطملا ةيرودلاب اهداقعنا مدع نإف ،صالختسالل ةيوهجلا ناجلل ةبسنلاب·
  فيرعتلا ىلع دوهجلا زيكرت تبلطت يتلا  يئابجلا وفعلا نيناوق رودص ىلإ بناج يف ىزعي  2018و
   ىلإ  ىدأ يذلا رمألا اهب عافتنالل نينيدملا نم نكمم ددع ربكأ ةوعدل نيناوقلا هذه اهحنمت يتلا تازايتمالاب

يف الاكشإ حرطت تناك يتلا تافلملا  ديدعل لولح داجيإل اعبت ةيلاملا تاضابقلا ةيطغت ةبسن ةيدودحم
 .نيناوقلا كلت قيبطت راطإ
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  ةعباتم ىلع لاملا اتنامأ تصرح دقف ،ةبونمو  1  سنوتب ةيوهجلا لاملا يتنامأل نيتعباتلا نيتنجللا صوصخب امأ
  ةيناديملا تارايزلا فيثكتو صالختسالا ايالخل ةيرود لمع تاسلج دقع لالخ نم ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا
  .ةيدودرم تاذو ةرمثم اهلامعأ جئاتن تناكو ةيلاملا تاضابقلل

همدع نم اهضرع ناف صالختسالل ةيوهجلا ناجللا راظنا ىلع ضرعت يتلا تافلملا ءاقتنا ةيجهنم صوصخب-
.صالختسالاو ليقثتلا يف تابوعصو تايلاكشإ نم اهريثت ام نيهر ىقبي

  ةرادإلا لمعتسف مهغرفت مدعو ةيلاملا تاضابقلاب صالختسالا ايالخ ءاضعأ ددع يف صقنلاب قلعتي اميف-
.)..يفيظولا كارحلا ةيلآ ،لقنلا ةيلآ ،بادتنالا ةيلآ( كلذل ةيلآلا ترفوت ىتم ناوعألاب ةيلاملا تاضابقلا ميعدت ىلع

 نويدلا صالختسا تاءارجإ  - ب

 ليقثتلا-1

  تارارق اهناش يف ةرداصلا ةيئابجلا نويدلل ةبسنلاب ثدحي هنأف ليقثتلا ةيلمع زاجنال ددحم لج أ  بايغ يف
  بترتي امم ةيمالعإلا ةموظنملاب اهنيمضت نع ينمز قرافب اهب ةقلعتملا ةيداملا تافلملا لاسرا متي نأ يرابجإ فيظوت

  .اهب دهعتلا ىلع قيدصتلا يف ريخأتلا هنع

   قلعتملا عورشملا راطإ يف مت يس هنإف   ،اهيلع ةعاجنلا نم ديزم ءافضإو ليقثتلا ةيلمع يف صئاقنلا يفالت دصقب
.ةعجان ةيلخاد ةباقر ءاسرإFASTصالختسالاو ةيابجلل ةيمالعإلا ةموظنملا ديدجتل ةيلوألا تاروصتلاب

 ةيربجلاو ةيئاضرلا ةلحرملا يف عبتتلا لامعأ-3

  يف  عورشلاو عفد ةمانزور ماربإو ةقبست ديدستب نيدلا ليقثت ذنم نيدملا ردابي   نأ  تالاحلا ضعب يف ثدحي
ّلإ هنأش يف مالعإلا غيلبت متي ال كلذبو ،اهطاسقأ ديدست   يف ريخأتلا رسفيو .طسق ديدست نع فّلختلا دنع ا
  رودص رتاوت ببسب ىرخأ انايحأو  انايحأ ددحملا ناونعلاب نيدملا دوجو مدعل ،ىرخأ تالاح يف مالعإلا هيجوت
  تاليقثتلا ددع يف ريبك عافترا اهنع رجني يتلاو هتازايتماب فيرعتلا ىلع دوهجلا زيكرت تبلطت يتلا وفعلا نيناوق
  ددعلا رفوت مدعو ةيمالعإلا ةموظنملا بوشت يتلا صئاقنلا لثم بابسألا نم اهريغو ،تاحورطلاو تاصالختسالاو
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  ىلع قبطني ام وهو.ةلقثملا نويدلل ريبكلا مجحلاب ةنراقم صالختسإلا ايالخب ناوعألاو ةنيزخلا لودع نم يفاكلا
 .ةمكحملا ريرقتب اهيلإ راشملا ةنيعلل تالاحلا بلغأ

  ةلحرملا هذه ذافنتساب تالاحلا ضعب يف لمعلا هب يراجلا عيرشتلل  اقبط نيبلاطم ريغ مهنأ ىلع ديكأتلا عم-
طاسقألا وأ طسقلا صالختسا لجأ نم ةرداصلا كلتو هيدل ضرتعملا دض ةرداصلا مازلإلا تاقاطب رارغ ىلع
  تاقاطب ءاغلا مالعالا غيلبت مدع نع رجنا نئلو   يئابجلا وفعلا وأ ةيئابجلا ةحلاصملا راطإ  يف اهديدست نع فلختملا
 .مازلإ ةقاطب رادصإو مالعإلا هيجوت ةداعإب تاءارجإلا حيحصت نود لوحيال كلذ نإف ءاضقلا لبق نم مازلالا

  ردجي ،تاكرش عبرأ  نأش يف مازلالا تاقاطب رادصا لبق مالعالا هيجوت مدعب ةقلعتملا ةنيعلا صوصخبو-
  كلذو اهنم تالاح ثالثب قلعتت تامالعإ دوجو ،ةريخالا هذهل ةيداملا تافلملا ىلإ عوجرلاب نيبت هنأب حيضوتلا
  راطإ يف تاعبتتب اهقلعتل ةيدولا ةلحرملا ذافنتسا بجوتست ال ىرخأ ةلاحو مازلالا تاقاطب رادصإل ةقباس خيراوتب
ةيلمع  امإ  اهتلمش لوصفلا هذه نأ ىلع الضف ،ةيئابجلا ةحلاصملا نوناقل اقيبطت ةمربم ةمانزور طاسقأ صالختسا
  يف تاعبتتلا ةلصاومو اهنم نينثال ةبسنلاب يلك حرط تايلمع كلذكو اهدحأل ةبسنلاب نيدلا غلبمل يلك صالختسا
 .ةيقبتملا ةلاحلا

،ةيئاضرلا لامعألاب صاخلا  لجألا ءاهتنا دعب ةيربجلا تاءارجإلا ةلصاوم ةيلاملا ضابق يلوت مدع صوصخب-
  الاجآ ددحي مل ةيمومعلا نويدلا صالختسإ لاجم يف لمعلا هب يراجلا عيرشتلا نأ نم مغرلاب هنأ ىلا ةراشإلا ردجت
  لاجآ يف ةبجوتسملا لامعألا زاجنإ ىلع ةيلاملا ضابق صرحي ،ةنيزخلا قوقح ىلع اظافح هنا ريغ ،اهيف عورشلل
  ةصلختسملا غلابملا يف ماه روطت قيقحت يف مهاس ام وهوتالاحلا بلغأ يف مهضرتعت يتلا تابوعصلا نم مغرلاب ةلوقعم
 :يلاتلا لودجلا هنيبي امك ةريخألا تاونسلا لالخ

  اهتغيص يف ةيمالعإلا ةموظنملا ةيزهاج مدعـب  اساسأ  رسفي كلذ   ناف تاعبتتلا مادعنا صوصخب امأ  -
  لودع قيرط نع ةزجنملا تاءارجإلا وأ ةيلآلا تاضارتعالا رارغ ىلع اهب ةزجنملا عبتتلا   لامعأ  ضعب جاردإل  ةيلاحلا
  هتيعضو ةيوستل نيدملا مدقت  ىلإ  ةيربجلا عبتتلا   لامعأ  زاجنا مدع دوعي دقو. ضرتعملا دض ةزجنملا كلت وأ ذيفنتلا
قوقحلا ةلجم نم  52  لصفلا ىنعم ىلع ذيفنتلا فاقيإب عافتنالا  ىلإ  وأ  صالخ ةمانزور ماربإب مالعإلا هغيلبت دعب

20152016201720182019

  صالسا رت ةن
 ةلقلا ةئالا نیلا

54.3%25.7%15.04%9.5%63%
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  ةرداصملا نييعيبطلا صاخشألاب نويدلا قلعت  ىلإ  كلذك  وأ  ةيعامجلا تاءارجإلا راطإ يف وأ ةيئابجلا تاءارجإلاو
  ريغ   رمأ  نمزلا رورمب نويدلا ضعب طوقسب مزجلا لعجي يذلا  رمألا  اهنأ ش يف تاعبتت زاجنإ نكمي ال يتلاو مهكالمأ
  رورمب طقست مل اهنأ  نيبت ،ةيداملا اهتافلم ىلإ عوجرلاب هنإف ، ةنيعلا عوضوم لصف  13  ـل ةبسنلاب نأشلا وه امك دكؤم
  ةلقثملا ةثالثلا لوصفلا  ىلإ  ةبسنلاب هنأ ىلع الضف ،اهنأش يف ةلصاوتم صالختسالا تاءارجإ  نأ رابتعاب  نمزلا
  هغلبم لماك صالختسا  مت دق  اهدحأ نأ نيبت دقف د  8.225  هردق يلمج غلبمب  ناجرهملا يحب ةيلاملا ةضابقلاب
  .د4.237ـب ردقملا

  ىلإ ةراشإلا ردجت ،اهقح نامضل ةيرورضلا قئاثولا ميدقتو مكاحملا ىدل ةلودلا ليثمتب قلعتي اميف-
  بجوتست ال يتلا مازلإلا تاقاطب ىلع تاضارتعالا ةدام يف مكاحملا ىدل تاءارجإلل  ةيباتكلا ةغبصلا ىلع الضف هنأ
  ةنيعلا نإف ،ددصلا اذه يف ةيباتك ريراقت ميدقت ةيقبسأ رابتعاب تاسلجلا عيمجب ةرادإلا لثممل رمتسملا روضحلا
عم اهيدل ضرتعم فارطأ دض امنإو نييلصألا نينيدملا دض ةرداص مازلإ تاقاطبب قلعتت ال  ةمكحملا ريرقتب ةدراولا
  بابسأل ةقاطبلا ءاغلإ ةروص يف هيدل ضرتعملا عبتت راطإ يف ةيعضولا حيحصت نود لوحي ال اهءاغلإ نأ ىلع ديكأتلا

.ةنيزخلا قوقحل انامض ةلقثملا نويدلا صالختسال كلذ عم يزاوتلاب يلصألا نيدملا عبتت نودو ةيلكش

يفكي ال هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت هنإف ،هيدل ضرتعم دض ةرداص مازلإ تاقاطب ءاغلإل ةبسنلاب امأ-
  متي  نأ  بجي  امنإوهحيرصت ميدقت درجمب هيلع ةلومحملا تامازتلالا عيمجب هديقتب كسمتلا ريخألا اذه ةيلوؤسم ءالخإل
  اعوبتمو ةقيقحلل اقباطم حيرصتلا نوكي ن أو ةرادإلا فرط نم دعملا جذومنلا لامعتسابو ينوناقلا لجألا يف كلذ
7  ةرقفلل اقيبطت هدض مازلإ ةقاطب رادصإ ةيلاملا ضباقل قحي ةرياغملا تالاحلا يفو ايباجيإ اهب حرصملا لاومألا ميلستب

 .ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم نم31لصفلا نم

II-  ةلقثملا نويدلا ةجلاعم 

 ةلقثملا نويدلا ةلكيه- أ

 غلابملا بسح نويدلا عيزوت-1

  ىلع دمتعت ةيجيتارتسا عضو ىلع ةرادإلا تلمع ،ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا صالختسا ةعباتم راطإ يف
Hiérarchisation et ciblage)( ةعباتملا يف ىوصقلا ةيولوألا اهئاطعإو ةماهلا غلابملا تاذ نويدلا فادهتسا ةيجهنم

   ةينيوكتلا تارودلاو لمعلا تاسلجو لمعلا تاميلعتو ةيلخادلا تاركذملا ربع ضرغلا يف اهتاميلعت رادصإب كلذو
 :ىلع دمتعي يشمت ينبت ىلإ ةرادإلا ترداب كلذ ىلع ةوالعو
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  ةدلختملا نويدلا ةيوستل ةيلاملا تاضابقلاب لاصتالاب نينيدملا ثحل ةيسيسحت تالمح ءارجا-
.ةيداع تالسارمب  وأةريصقلا تايلاسرالا وأ ينورتكلإلا ديربلا ربع كلذو مهتمذب

  مكتحت يتلا تارادإلا فلتخم نيب تامولعملا لدابتل تايقافتا  ماربإو  تايطعملا كيبشت تايلآ زيكرت-
.صالختسالاب ةلص تاذ تامولعم ىلع اهماهم زاجنا ةبسانمب

  ،FAST  عورشم نمض ،ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا فينصتل ةيمالعإ ةقيبطت زيكرت حرتقم ميدقت-
صالختسالل ةيلباق رثكألا تافلملا فادهتساب  كلذو نويدلا صالختسا يف ةيلاملا ضابق ةدناسم  ىلإ اساسأ فدهي
 .ينطولا ىوتسملاو يوهجلا ىوتسملا ىلع اهتبقارمو نويدلا صالختسا ةعباتم ماكحإو

  لك لبق نم اهنيمأت عمزملا ةدناسملاو ةدعاسملا تايلآ طبض مدعب ةقلعتملا ةمكحملا ةظحالم ىلا ةبسنلابو
  تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطق نم لكب  ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا صالختسا ةعباتمب نيتفلكملا نيتنجللا نم
  نم تبلا نأ حيضوتلا ردجي نيينعملا ةيلاملا يضباق ةدئافل ةطسوتملا تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطقو ىربكلا
  اهب يراجلا بيتارتلاو عيرشتلاب اهيلع صوصنملا دعاوقلاو تاءارجإلل اقفو متي ةلقثملا ةيئابجلا نويدلا تافلم يف اهلبق
  .ةيمومعلا نويدلا يقاب رارغ ىلع كلذو لمعلا

 نويدلا مداقت-4

صالختسالل ةلباق اهنم  %52ةبسن نمضتت ةيئابجلا نويدلا صالختسا اياقب نأ ىلا ةراشإلا ردجت-
 تاـسسؤم وأ  مـهكالمأ ةرداـصم نيـيعيبط صاخـشأ اـمإ ةـمذب ةدلختم صالختسالا ةبعص اهنم  %  48  نأ نيح يف
ةيلودلا ةراجتلا تاكرشو دالبلا ترداغ ةيبنجأ تاكرش اهنم ةدوجوم ريغ تاكرشو ةيلام تابوعص  وكشت ةيمومع
ّلجم نــم52 لــصفلا ماــكحأ راــطا يف وأ ةــيعامج تاءارــجإ راــطا يف ذــيفنتلا فــيقوتب نيــعفتنم نينيدــمو  قوــقحلا ةــ
 تارارــق وأ ماــكحأ اهنأــش يف تردــص يراــبجإ فــيظوت تارارــق عوــضوم نويدــب اــهقلعتل وأ ةــيئابجلا تاءارــجإلاو
.صالختسالاب قلعتي عازن عوضوم وأ حرطلا تاركذمب ةيلاملا ضابق لصوت مدعل اهليعفت متي مل اهئاغلإب ةيضاق

  ةبساحملا ةلجم نم  36  لصفلا نأ ،ةينوناقلا ةيحانلا نم ،حيضوتلا ردجي ،مداقتلاب قلعتي اميف-
  بستحت تاونس  5ءاضقناب لصحي مداقتلاب ةيمومعلا نويدلا صالختسا عبتت قح طوقس نأ ىلع صني ةيمومعلا
  ةعطاق لامعأ بايغ يف كلذو .عفدلا ةبجوتسم اهلالخ تحبصأ يتلا ةنسلل ةيلاوملا ةنسلل يفناج ةرغ نم ءادتبا
حتف ،اهئارجإ ةروص يف ،اهيلع بترتي يتلاو ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم نم رركم  36  لصفلاب اهيلع صوصنملا مداقتلل
  .عطاقلا لمعلا ءارجإ ةنسل ةيلاوملا ةنسلل يفناج ةرغ نم ءادتبا بستحت مداقتلل ةديدج ةيسامخ ةدم
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ةهجلا مامأ نيدملا لبق نم عفرت ىوعد قاطن يف متي ةرادإلا ةهجاوم يف مداقتلاب كسمتلا نأ ظحالملاو
  ةلجم نم  385  لصفلا نم  2  ةرقفلا ماكحأ هيلع صنت ام وهو ،كلذب رقي مكح رادصتسال ةصتخملا ةيئاضقلا
  وهو ،مصخلا هب جتحي ىتح اهسفن ءاقلت نم نمزلا رورم ىلإ دنتست نأ ةمكحملل سيل هنأ اهلوقب دوقعلاو تامازتلالا
.ضرغلا يف ةرداصلا ماكحألا ةلمج هدكؤت ام

  يداملا فلملا ىلإ عوجرلا  بلطتي مداقتلاب نيدلا عبتت قح طوقسب مزجلا نأ ،ةيلمعلا ةيحانلا نم ديكأتلا عم
  نمضتت ال اهنأ ذإ ةقيقد ريغو ةيبسن ربتعت قيفر ةيمالعإلا ةموظنملا نم ةجرختسملا تامئاقلا نأ رابتعاب ،نيدملل
  نويدلا صالختسا ةدام يف مداقتلا لاجآ نايرس قيلعت ترقأ يتلا  2012  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  40  لصفلا راثآ
  لامعألاو تاعبتتلا ضعب كلذكو  2012  ربمسيد31ىلإ  2010   ربمسيد17  نم ةدتمملا ةرتفلل ةبسنلاب ةلقثملا ةيمومعلا
  وأ ةيعامج تاءارجإ راطإ يف عبتتلا فيقوت وأ ةيلآلا تاضارتعالا وأ ةمربملا تالودجلا رارغ ىلع مداقتلل ةعطاقلا
لامعألاو فيلكت تامهم راطإ يف ةزجنملا عبتتلا لامعأ كلذكو ذيفنتلا لودع قيرط نع ةزجنملا عبتتلا لامعأ
  ةرداصملا نييعيبطلا صاخشألاب قلعتت نويدلا هذه نم ماه بناج نأ امك .مهيدل ضرتعملا صاخشألا دض ةزجنملا
  رورمب اهطوقس نود ةلوليحلاو نويدلا صالختسا ىلع ةيلاملا ضابق لمعيو.اهنأش يف تاعبتت زاجنإ نكمي الو  مهكالمأ
 .نينيدملل ةيلاملا ةمذلا لوح ةرفوتملا تايطعملا بسح انوناق ةحاتملا تاعبتتلاب مايقلاب كلذو نمزلا

  نويدلا طوقس يدافت ةياغب طقف عبتت لامعأ زاجنإ ىلإ ةمكحملا ريرقت نمض ةراشإلا تمت دقل-
  ربتعت ،ةيذيفنت وأ ةيظفحت تناك ءاوس ،نييمومعلا نيبساحملا لبق نم ةزجنملا عبتتلا لامعأ نأ ىلع دكؤن اننإف ،مداقتلاب
  يتلاو هصالختسا وأ يمومعلا نيدلا ةيامح امإ ةلاحلا بسح اهنم فدهلا ،مهيلع لومحم  بجاوو ةينوناق تاءارجإ
  ةبساحملا ةلجم نم رركم  36  لصفلاب المع ةديدج مداقت ةدم نايرسو ةقباسلا مداقتلا ةدم عطق ايلآ اهيلع بترتي
 .ةيمومعلا

 نويدلا فينصت  - ب

 فينصتلا ةيلومش-1

  فينصت يف ىلوألا لثمتت نيتلحرم ىلع رمت نمزلا يف ةلصاوتم ةيلمعيه ةلقثملا نويدلا فينصت ةيلمع نإ
  ةرادإلا تكفنا امو.نيدملا ةيعضو ىلع ةديدج تايطعم تأرط امّلك فينصتلا قيقدت يف ةيناثلا لثمتتو نويدلا

 .نويدلا فينصت قيقدت لامكتسا ىلع ةيلاملا ضابق ثحت
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  ةيقبتملا نويدلاب ةقلعتملا تايطعملا ىلع رثؤت ال  فينصتلا ةقد مدع نأ ىلع ديكأتلا ردجيو اذه
  اهءارجإ نأ رابتعاب عبتتلا تاءارجإب مايقلا نود لوحت ال اهنأ امك فينصتلاب ةقلعتملا تايطعملاب امنإو صالختسالل
   تمت امك ةيمالعإلا ةموظنملا ةيزهاج مدع رابتعاب   نينيدملل ةيداملا تافلملا ىلإ عوجرلا تالاحلا لك يف بجوتسي
 .اقباس هيلإ ةراشإلا

ّنإف نيدلا فينصت يف أطخ ةنياعم   وأ نيدملا ةيعضو ىلع ةديدج تايطعم دورو ةروص يفو   نكمي ه
.هحالصإ وأ فينصتلا نييحت ةيلاملا ضباقل

 ةفنصملا نويدلا ةجلاعم-2

 اهب حرصملا مهتارقمب نيدجاوتملا ريغ نينيدملا نويد  2-1

دصق تاءادألل ةماعلا ةرادإلا حلاصم عم قيسنتلا   ىلع ةرادإلا لمعت ،تابساحملا ةمكحم ةيصوتب المع
  دصق اهب حرصملا مهتارقمب نيدجاوتملا  ريغ نينيدملل ةيلعفلا تارقملاو نيوانعلا ديدحتل  ةليفكلا لبسلا داجيإ
 .مهتمذب ةدلختملا نويدلا صالختسا

 اهصالختسا تاءارجإ قيلعت مت نويد2-2

قوقحلا ةلجم نم  52  لصفلا ماكحال اقبط ،ةعفتنملا نويدلا  نأش يف ع بتت لامعأ قيلعت ةلصاوم رسفتو
  لصوت مدعب تالاحلا بلغأ يف ةيئادتبا ماكحأ رودص نم مغرلاب   تاونسل ذيفنتلا فيقوتب ،ةيئابجلا تاءارجإلاو
  تايعضولا  هذه يف تبثتلا ايلاح يرجيو .ةيئابجلا ةبقارملا حلاصم نم ليدعتلا وأ حرطلا تاركذمب ةيلاملا ضابق
.ضرغلا يف نيعتي ام ذاختال ةعوفرملا اياضقلا لآمب ةيلاملا ضابق دم دصق تاءادألا حلاصم عم قيسنتلاب

  هذه   ماربإ  نأ  حيضوتلا ردجي ،ةيمومعلا نويدلا عفد تامانزور راطإ يف ذيفنتلا فاقيإب قلعتي اميف-
  لماك ديدست يضتقي يذلا ةيمومعلا نويدلا صالختسا يف ماعلا أدبملل اءانثتسا دعي لب ةيلآ ةفصب متي ال تالودجلا
   خيراتب  114  ددع ةماعلا ةركذملا تطبض ةيداع ةلودج راطإ يف امإ كلذ متيو ،ةدحاو ةعفد بجوتسملا نيدلا

  ريزو تارارق تايضتقمل اقبط يئابجلا وفعلا نيناوق راطإ يف وأ اهتعباتمو اهسيياقمو اهطورش  2008  ربمسيد  12
 .ةمربملا تالودجلا يف ديدمتلا ةيناكمإ ىلع تصن نيناوقلا هذه نأىلإةراشإلا عم .ضرغلا يفةرداصلا ةيلاملا
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ةفلكملا ةرازولا  لبق نم ةيعيرشت تاردابم ميدقت دنع البقتسم متيس  ،ةمكحملا تاظحالم عم العافتو
  زواجت ةروص يف ةمانزورلا ءاغلإب قلعتت تايضتقم جاردإ ىلع صرحلاب يئابج وفع نيناوق نسب قلعتت ةيلاملاب
 .ةلودجلا يف ديدمتلاب عافتنالا طورشبو انيعم افقس ةعوفدملا ريغ طاسقألا

  ةيمومعلا نويدلا عاضخإ ىلإ ةفاضإلاب،ةيعامجلا تاءارجإلا راطإ يف ذيفنتلا فاقيإب قلعتي اميف-
  فنصلا اذه يف تاءارجإلاو لاجآلا لوطو نيلخدتملا ددعت نإف ،ةيدرفلا ذيفنتلا فاقيإ ةدعاق ىلإ راطإلا اذه يف
  عقوتملا نمو .ةلودلا ةنيزخل ةعجارلا كلت اهنيب نمو نويدلا عيمج صالختسا ليطعت هنأش نم مكاحملا مامأ اياضقلا نم
ةلوقعم لاجآ يف ةيمومعلا نويدلا ةيوست متت نا ،ةيعامجلا تاءارجإلاب قلعتملا  2016  ةنسل  36  ددع نوناقلا رودصب
 .صالختسالل يقابلا حرطبواهصالختسابامإ

  تاءارجإ ىلا ةعضاخلا ةلقثملا نويدلا ناونعب نييمومعلا نيبساحملا تاباسح ريهطت مدع صوصخب-
  حرطلا ةيلمع ميظنت ىلع تصرح دق ةرادإلا ن أ  ىلإ  ةراشإلا ردجت ،اهنأش يف ماكحأ رودصب اهمتخ مت ةيعامج
  ةدع هجاوي اهليعفت نأ ريغ2012و  2010و  2008  تاونسلا لالخ ضرغلا يف تاركذم رادصإب كلذو ناونعلا اذهب
 .كلذل ةديؤملا قئاثولا ريفوت اهزربأ نم تابوعص

  ةوعد تمت هناف ،ريغللاهتلاحإوأ اهتيفصت متخ وأ اهتسلف متخ ةلاحلا بسح مت يتلا تاكرشلا صوصخبو
 .اهتيعضو ةيوستو اهيف تبثتلا دصق3  سنوتو  2سنوتب نييوهجلا لاملا ءانمأ ةداسلا

  ددع موسرملا نم  6  لصفلا ناف مهكالمأ ةرداصم تمت نيذلا نييعيبطلا صاخشألا نويدل ةبسنلاب-
  ءالؤه ينئاد ىلع ىقلأ ةقحال صوصنب  همامتإو  هحيقنت مت امك  2011  سرام  14  يف خرؤملا  2011  ةنسل  13

  مهيلع ةقحتسملا ةتباثلا نويدلاب حيرصتلا ميدقت يف لثمتي ديحو بجاو نييمومعلا نيبساحملا مهنيب نمو صاخشألا
  لاومألاو تاكلتمملا يف فرصتلل ةينطولا ةنجّللا لبق نم  مهكالمأ  ةيفصت لوصحم عيزوت راظتنا يف ةرداصملا ةنجل ىدل
.ةلودلا ةدئافل عاجرتسالا وأ ةرداصملاب ةينعملا
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 وفعلا تاءارجإو نويدلا حرط  - ج

 حرـــطلا-1

  ىلا ةراشتسا ةرادإلا تهجو ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم نم  83   لصفلا ماكحأ ليعفت يف عورشلا راطإ يف
  سيياقملا يف يأرلا ءادبإل ،2005  سرام  14  خيراتب  15  ددع لمع ةركذم لكش يف ،نييوهجلا لاملا ءانمأ ةداسلا
  دوجول لصفلا اذه ليعفت رذعت هنأ ريغ .نويدلا حرط تاءارجإب مايقلل اهدامتعا نكمي يتلا ةيرورضلا تاديؤملاو
 .ةبولطملا تاديؤملا طبضو صالختسالا رذعت تالاح رصح رارغ ىلع تابوعص ةدع

 حرطلا لاجآ1-1

  بلطتي نييمومعلا نيبساحملا لبق نم ءاغلالا وأ ليدعتلاب ةينعملا ةيئابجلا نويدلا حرط نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 .ةيئاضقلا ماكحألاو  حرطلا وأ ليدعتلا تاركذمو حلصلا رضاحم لثم كلذل ةديؤملا قئاثولا عيمج لامكتسا

  يئابجلا عازنلا راطإ يف حرطلا1-2

 يئابجلا وفعلا-2

 يئابجلا وفعلا يف طارخنالا2-1

  نوناق عورشمب ةقفرم  2019  ةنسل يئابجلا وفعلا ةيدودرمو فيلاكت لوح ةسارد دادعإ صوصخب-
  ةشقانم لالخ ةيعيرشت  ةردابمب هنس مت نوناقلا اذه نأ ىلإ ارظن اهدادعإ رذعت دق هنأب حيضوتلا ردجي ،ةيلاملا
 .بعشلا باون سلجمب ةيلاملا ةنجل ىوتسم ىلع  2019  ةنسل ةيلاملا نوناق ماكحأ

  يئابجلا وفعلا يف طارخنالا ةبسن صوصخب-

  طورشو ةحونمملا لاجآلا رصق ببسب ةليئض ةلجسملا ةبسنلا تناك ،2018  ةنسل ةبسنلاب·
.نينيدملل ةزفحم نكت مل يتلا هقيبطت

  يف ةيئابجلا نويدلا ناونعب صالختسالا اياقبل يلمجلا غلبملا نأ ثيح ،2019  ةنسل ةبسنلاب·
  ةينعم تناك ىرخأ نويدو صالختسالل ةلباق ريغ ةميدق نويد نمضت  2018  ربمسيد  31  دودح ىلإ لصألا
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دقف ،وفعلا   يف طارخنالا ةبسن ديدحتل هدامتعا نكمي ال هنإف ،اهنأش يف طارخنالا متي ملو ترتاوت يتلا وفعلا تاءارجإب
  لصفلاب ةفدهتسملاو2019ةنس ىلإ  2016  ةنس تاليقثتل ةدئاعلاو صالختسالل ايرظن اهبلغأ لباقلا اياقبلا طبض مت

  لالخ نم دكأت ام وهو   ةرادإلا تاريدقت بسح   د.م  3.969,145دودح يف  2019  ةنسل وفعلا نوناق نم  73
  ةبسن  كلذب  نوكت د.م  1.889,367  غلب  2019  ربمسيد ىفوم ىل إ ةمربملا تامانزورلا غلبم نأ رابتعاب ةققحملا جئاتنلا
  غلبم نم37.35%  ةبسن لداعي ام يأ د.م  705.563  غلبم  2020ربوتكأ ىفوم ىلإ صالختسا متو  47%  طارخنالا
 .تاطارخنإلا

 يئابجلا وفعلا يف طارخنالل كيش ةطساوب لوألا طسقلا عفد صوصخب-

ةبساحملا ةلجمب اهيلع صوصنملا عفدلا لئاسو نم ةليسو وه   كيشلا نأ ىلإ ارابتعا هنأ   حيضوتلا هجتي
  لجألا يف ةمانزورلا نم لوألا طسقلا ةميقب كيش ىلع ءانب وفعلا يف طارخنالا نم نينيدملا نيكمت مت دقف ،ةيمومعلا
  .كلذ يف صالخ لصو لباقم ينوناقلا

  دنع كيشلا ضفر مت ام اذإ  هنإف ،هرادصإ قبس يذلا صالخلا لصو ءاغلإ ةيناكمإ مدع ىلع ةوالعو
  حتف ،لمعلا اهب يراجلا بيتارتلاب المع ةيلاملا ضباق ىلوتي ،رخآ ببس يأل وأ ديصرلا رفوت مدعل صالخلل هميدقت
  ةينوناقلا تاءارجإلل اقفو اهتيوست ةعباتمو ةددسم ريغ تاكيش ناونعب ةنيزخلا تايلمع ىوتسم ىلع ةقبست
الإ ةمربملا عفدلا ةمانزور ءاغلإ نكمي ال هنإف ،2019  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  73  لصفلا ماكحأل اقبطو .ةبجوتسملا
 .هلجأ ّلح طسق رخآ ءاهتنا نم اموي نيتسلا لجأ ءاضقنا دعب

امأ اهنم  %58  ةبسنب ةضوفرملا تاكيشلا ةيعضو ةيوست تمت راطإلا اذه يف هنأ ةظحالملا ردجتو
.اهناونعب ةحوتفملا  تاقبستلا ةيوستل عبتت تاءارجإ لحم يهف يقابلا

  صالخ اهبجومب متي يتلا لئاسولا رصحلا ليبس ىلع تطبض ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم نأ ىلع ديكأتلا عم
صالخلا ضفر نأ ىلع الضف ،اهب ةصاخ ماكحأب ةريخألا هذه درفت ملو  تاكيشلا اهنيب نم دجنو ةيمومعلا نويدلا
  لاومألا لوادت نم دحلا ىلإ ةيمارلا ةلودلا تادوهجم   عم   ىفانتي  اهلوبقل ةصاخ طورشب اهدارفإ   وأ كيشلا ةطساوب
.Decashingادقن

  ةيلاملاو داصتقالا ةرازو نم ةيعيرشت تاردابم ميدقت دنع البقتسم متيس ةمكحملا تاظحالم عم العافتو
نامضل طورش طبضب قلعتت تايضتقم جاردإ ىلع صرحلاب يئابج وفع نيناوق نسب قلعتت رامثتسالا معدو
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  تاءارجإ يف طارخنالا نم هنامرح ةلئاط تحت عفدلا ةمانزور نم طاسقألا يقاب وأ لوألا طسقلل يلعفلا ديدستلا
 .هب عافتنالا ةلصاوم وأ وفعلا

  صالختسالا ةعباتم  2-2

  نيذلا نيطرخنملا ىلإ ةبسنلاب عبتتلا لامعأ فانئتسا بوجوب ةيلاملا ضابق ريكذتب ةرادإلا حلاصم تماق  -
  ىلع دالبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسالا فورظلا نم مغرلابو راطإلا اذه يفو .اهعفد لجأ لح طاسقأ عفد نع  اوفلخت
  خانملا ىلعو ةيلاملا تاضابقلاب لمعلل يداعلا ريسلا ىلع ترثأ يتلا ،19ديفوك ةيحصلا ةحئاجلا تايعادت رثإ
ىلإ اهلجأ لح يتلا طاسقألا صالختسا ىلإ ةيما رلا عبتتلا لامعأ عومجم غلب دقف ،نينيدملل يعامتجالاو يداصتقالا
  يتموظنم ربع نييمومعلا نيبساحملا نيب ايلآ ةزجنملا تاضارتعالا ىلع ةوالع   ،3359   هتلمج ام  2020  ربمفون ىفوم
  .بدأو قيفر

33  غلبم صالختسا مت هنأ ملعلا عم طاسقأ غلابم د.م54ةلمج نم2020ربوتكأ23ىفوم ىلا د.م294,
.2019ربمسيد27خيراتب اهصالختسا متي ملو اهعفد لجأ لح

 يئاـبجلا وـفعلا راـطإ يف اـهماربإ مت عفد ةمانزور  8454  ةلمج نم ةمانزور  2861  ةيعضو ةيوست تمت امك
 اـهئاغلإب وأ اهـصالخ لامكتـساب اـمإ اهـصالختسا متـي ملو اـهلجأ لـح طاـسقأ غلاـبمب قـلعتملا د.م54 غـلبملا عوضوم
.اهب طسق رخآ صالخ لجأ خيرات نم موي60تاوف رابتعاب يئابجلا وفعلا تازايتماب عافتنالا قح طوقسب

  ريخأتلاو ةبقارملا اياطخو عبتتلا فيراصم حرط2-3

  امك ةماع ةدعاقك يلآ طسبم ءارجا ىلع وفعلا نيناوقب عافتنالا راطإ يف اياطخلا حرط يف دامتعالا مت دقل
  ،2016  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  66لصفلا ىنعم ىلع ضيفختلا تاءارج إ راطإ يف  اياطخلا حرطل ةبسنلاب نأشلا وه
  66  لصفلاب عافتنالل اهجاردا يف ةعجارملا جئاتن غيلبت خيرات دامتعا مت يتلا لوصفلل ةبسنلاب يلآلا حرطلا رذعت هنا ريغ
زاجنإ يف عيرستللو  ةيوديلا حرطلا تاءارجإ ىلا ءوجللا مت و حرطلا طورشل بيجتست يتلاو ،نوناقلا سفن نم
  يف حرطلا تاءارجإ لامكتسا ضرغب  2018  توأ  27  خيراتب  48  ددع لمع تاميلعت رادصإ مت حرطلا تايلمع
.اهنأش
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  19  ددع لمعلا تاميلعت رادصإ ّمت ،2019  ةيلاملا نوناق نم  73  لصفلا ماكحأ قيبطتل ادادعتساو
  متو حرطلا تايلمع زاجنإ يف عارسإلا ىلع نييوهجلا لاملا ءانمأو ةيلاملا ضابق ثاثحتسال  2019 سرام  7  خيراتب
ايلآ اهحرط ةيمالعإلا زكرم حلاصم ىلع رذعت يتلاو حرطلا طورشل بيجتست يتلا لوصفلا يف تامئاق نم مهنيكمت
  .ةيزكرملا حلاصملا لبق نم ،ناونعلا اذهب ةحورطملا تايلاكشإلا لك ةجلاعم عم يزاوتلاب كلذو

 وفعلا جئاتن مييقت  2-4

 ميــيقت عفدــلل لــجأ رــخآ ءاــهتنا ناــبإ ةرادإلا تــلوت ،2016 ةنــسل ةــيلاملا نوناــق نــم66 لــصفلا راــط إ يف
 ددـعلاو طارخنالاـب اـيرظن نيينعملا نينيدملا( نينيدملاب قلعتت ةيئاصحإلا رصانعلا دامتعاب ضيفختلا تاءارجا ةيدودرم
ايرظن طارخنالاب ةينعملا غلابملاةلمج ( نويدلاب قلعتت ىرخأو)ضيفختلا تاءارجإب طارخنالل ةعدوملا بلاطملل يلمجلا
.)ةحورطملاو ةصلختسملا غلابملا ةلمجبو تادهعت اهنأش يف مربملا غلابملا ةلمجبو

 مغرلاـب حيـضوتلا ردـجي ،نويدـلا سـفن نأش يف يئابج وفع نم رثكأ يف نينيدملا طارخنا صوصخب-
 نـكمم ددع ربكأ نيكمتب ةلقثملا نويدلا ةيعضو ةيوست اهنس  نم فدهلا نإف ،ةيئانثتسا نيناوق يه وفعلا نيناوق ن أ  نم
.اهب تءاج يتلا طورشلا ترفوت ىتم اهتاءارجإ يف طارخنالا نم نينيدملا نم

 نأـش يف تاـعبتتلا فاـقيإ تاءارـجإلا هذـه يف طارـخنالا نـع ةـبترتملا راـثآلا نيـب نـم هـنأ ىلع ديكأتلا عم
ملو اهلاجآ تلح يتلا طاسقألا وأ طسقلا دودح يف نوكي وفعلا راطإ يف  تاعبتتلا فانئتسا نأو هب ةلومشملا نويدلا
قلعتت يتلاو ةمكحملا ريرقتب ةروكذملا ىربكلا تاسسؤملا صالختسا بطقب ةنيعلا ىلع قبطني ام وهو ،اهديدست متي
فانئتــسا مت هــنأ ةــظحالملا ردــجت ،ةــيمومع تآــشنمب وأ ةيداــصتقا تابوعــصب رــمت تاــعاطق ىلإ يــمتنت تاــسسؤمب
 اـم صالختـسا متو .2019 ةنـسل وـفعلا تاءارـجإ يف طرخنا دقف رخآلا ضعبلا امأ ،اهنم ضعبلا نأش يف تاعبتتلا
.رانيدنويلم5.3قوفي

 دـيدحتك " قـيفر " ةـيمالعإلا ةـموظنملاب ةـطبترملا تاظحالملاو صئاقنلا زواجت ن أ  ديكأتلا ردجي اماتخو
 قـلعتملا عورـشملا راـطا يف اـهزواجت ىـلع لـمعلا متيـس ةـمكحملا لـبق نـم ةراثملا اهريغو نويدلا فينصتو تارشؤملا
.صالختسالاو ةيابجلل ةيمالعإلا ةموظنملا ديدجتل ةيلوألا تاروصتلاب
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  تاءادألل ةماعلا ةرادإلا حلاصم در

   ةظحالملا صخلم

  خيراتو يرابجإلا فيظوتلا رارق غيلبت خيرات نيب ةلصافلا ةرتفلا لدعم صيلقت نم نكمتلا متي مل-
  نم تاونسلا لالخ اموي  30  زهاني ام غلب ثيح رانيد فلأ  100  قوفت يتلا نويدلل ةبسنلاب فلملاب ضباقلا دهعت

  ةيلام دراوم نم ةنيزخلا مرحي نأ لاجآلا لوط نأش نمو .اموي  176  ىلإ تالاحلا ضعب يف لصتل  2018  ىلإ  2013
 .نيادتلا ىلإ ةيمومعلا ةيلاملا هيف هجتت فرظ يف نيدلا ةأشنب ةينعملا ةنسلا يف

  ةباجإلا

  ىلإ هلاسرإ خيراتو يرابجإلا فيظوتلا رارقلا غيلبت خيرات نيب ةلصافلا ةرتفلا نيب زييمتلا ردجي-
  ضباق ديسلا دهعت خيراتو يرابجإلا فيظوتلا رارق غيلبت خيرات نيب ةلصافلا ةرتفلا نيبو هليقثتل ةيلاملا ضباق ديسلا
 .هب ةيلاملا

رثإ ةرشابم يرابجإلا فيظوتلا تارارق ليقثت ىلع تاءادألل ةماعلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا  صرحتو
  تارارق ليقثت روحمب ةصاخ زجوم دقفت تايلمع ةجمرب ةيئابجلا حلاصملا دقفت ةدحول نذإلا مت دقو .اهليقثت
 .2021ةنسل اهلمع جمانرب بلص يرابجإلا فيظوتلا

 ةظحالملا صخلم

   ةميقب  ةصلختسم ريغ ةيئابج نويد مهب تقلعت  انيدم  101.002  دوجو  ظحول-
  لاح امم  مهتارقم لوح  ةقيقدو  ةحيحص تامولعم رفوتت ال وأ اهب حرصملا مهتارقمب نيدوجوم  ريغ د.م  1.418,794

  %  24,71   يلاوتلا ىلع لّث مي ام وهو  .مهيلع ذيفنتلاو غيلبتلا لامعأب مايقلا نم ةيلاملا تاضابقلا حلاصم نّكمت   نود
 .ينطولا ىوتسملا ىلع اهل ةيلمجلا ةميقلا نمو لوصفلل يلمجلا ددعلا نم%13,21و

  ةباجإلا

  "قيفر" ةموظنمب ةديدج ةفيظو لالغتسا يف  2013  ةنس ذنم تاءادألل ةماعلا ةرادإلا تعرش-
  ةفيظولا هذه تنكم ثيح  )اهب حرصملا مهتارقمب نودجاوتملا ريغ ءادألاب نوبلاطملا(ratissageىمست ةيمالعإلل
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  تاءادألا ةبقارم بتاكم ىلإ ءادألاب نييبلاطملا ديدع هيجوت نم تاءادألا ةبقارم بتاكم ءاسؤرو ضابقلا ةداسلا
,ةديدجلا مهتارقم نيوانعب مهمالعإو ةيئابجلا مهتايعضو ةيوست دصق رظنلاب اهيلإ نييعجارلا

  حسم لامعأب ةيداملاو ةيرشبلا اهتايناكمإ فعض مغر ةيرود ةف صب تاءادألا ةبقارم بتاكم موقت-
رضاحم ريرحتب ةرادإلا مالعإ نود مهتارقم نييوانع رييغتب اوماق ءادألاب نيبلاطمل اهفاشتكإ دنع ىلوتتو ةيفارغج
.ةيمالعإلل قيفر ةموظنمب مهنيوانع نييحتو ضرغلا يف ةيئازج ةيئابج

 ةظحالملا صخلم

  سداسلا هزنملا   ضباقو  ىربكلا تاسسؤملا صالختسا بطق ضباق  نم لك  ةافاوم  مدع ظحول-
  ةيئادتبالا ماكحألا نم خسنب  امهلصوت  مدعو يرابجإلا فيظوتلا تارارق ىلع ضارتعالاب ةقلعتملا تاعازنلا لآمب
  (1)ةيئابجلا ةبقارملا حلاصم لبق نم فيظوتلا تارارقل دييأتلا وأ ليدعتلا تاركذمب و   ةيئاضقلا رئاودلا نع ةرداصلا
  .لاملا ةنامأ سفنل ةعبات ىرخأ تاضابقل افالخ كلذو عازنلا يف افرط اهرابتعاب

  خسنبو  يرابجإلا  فيظوتلا ت ارارق دييأت وأ ليدعت تاركذم نم ةيلاملا ضابق نيكمت مدع يدؤيو-
لامتحا نم  صّلقي  امب  ةليوط تاونسل نويدلا ضعبل عبتتلا لامعأ قيلعت لصاوت   ىلإ  ةيئادتبالا  ماكحألا نم
  .عبتتلا لامعأ نع ىأنم يف اهب نيينعملا نينيدملا لعجيواهصالختسا

  ةب اجإلا

  نم خسنبو يرابجإلا فيظوتلا تارارق دييأت وأ ليدعت تاركذمب ةيلاملا ضابق ةداسلا ةافاوم مدع لوحو
 :يلي امب مكديفن ضرغلا يف ةرداصلا ةيئادتبالا ماكحألا

ةرداصلا ةيئادتبالا ماكحألا عيمجب ىربكلا تاسسؤملا تاءادأ صالختسا بطق ضياق مالعإ متي-1
  ,يرابجإلا فيظوتلا رارق لآمب.يرابجإلا فيظوتلا رارقل ءاغلإ وأ اليدعت وأ ادييأت تنمضت ءاوس كلذو

  رارق لآمب مالعإلاب اقفرم هيلإ راشملا مكحلا نم ةخسن هيجوت متي مكراسفتسا ىلع اقيلعتو ةراشإللو
 .يرابجإلا  فيظوتلا

 .سداسلا هملا تاءادألا ةبقارم بتكمو ةنارأب تاءادألل يوا زكرملاو ةيئابا ثاحبألاو ةينطولا ةبقارملا ةدحوو ىكلا تاسسؤملا ةرادإ(1)



452

  لآمب همالعإ مت ضباقلا ىلإ ليدعت تاركذم هيجوت متي مل تارتفلا ضعب يف نإو هنإف ساسألا اذه ىلعو
  غلبملا نمضتي هب مالعإلا عقو يذلا مكحلا نأ يعيبطلا نمو يئادتبا مكح هنأش يف رداصلا يرابجإلا فيظوتلا رارق
.هصالختسا ةعباتم بجاولا

  ضباقلا عنمي ال ءارجإ وهو مكحلاب مالعإلاب ليدعتلا ةركذم نع ةضاعتسالا تمت تارتفلا ضعب يف-2
 ةيئابجلا تاءارجإلاو قوقحلا ةلجم نم67و52نيلصفلا تايضتقم ذيفنت نم

  امبر ةيلآ ةفصب اهلامعتساو ينوناق صن اهب تأي مل ةروكذملا ليدعتلا ةركذم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه
  هيلإ راشملا   52  لصفلا تايضتقم اهحرطت نأ نكمي يتلا تايلاكشإلا نم  ةئشان رطاخمل ةنيزخلا قوقح ضرعي
  ةنس يضمب كنب ةفص اهل يتلا ضرقلا ةسسؤم ىدل صالختسالل لباق يكنبلا نامضلا عوضوم ءادألا غلبم نوكي":
  ,ةروكذملا ةدملا ءاضقنا لبق هغيلبتو يئادتبالا مكحلا رودص ةروص يف هنأ ريغ .فيظوتلا رارق غيلبت خيرات نم
  تارارق ىلع ضارتعالاب ةقلعتملا يواعدلا يف تبلا متيو .....ايئادتبا هب موكحملا غلبملا ىلع صالختسالا رصتقي
  ةمكحملا مامأ ىوعدلا رشن خيرات نم رهشأ ةتس هاصقأ لجأ يف اهذيفنت فيقوت مت يتلا يرابجإلا فيظوتلا
 ."ةيئادتبالا

  ةجيتن ىرخأ ىلإ ةنس نم ريغتت ىربكلا تاسسؤملا ةراد إ ىلإ  رظنلاب ةعجارلا تافلملا نأ رابتعاب-3
  طورشو لاجم طبضب قلعتملا  2008يفناج29يف خرؤملا  2008  ةنسل201ددع رمألا اهب ىتأ يتلا ريياعملا قيبطت
  يف خرؤملا  2018  ةنسل  1065  ددع يموكحلا رمألاب ةصاخو اقحال هحيقنت مت امك ىربكلا تاسسؤملا ةرادإ لخدت

  نم ةخسنو مالعإلاب ءافتكالا نكميو اهيلإ راشملا ليدعتلا ةركذم قيبطت مامأ اقئاع لثمي كلذ نإف  2018ربمسيد  28
.اتاب حبصي مل مكحلا نأ املاط مكحلا

 ةظحالملا صخلم

  بطقو ناجرهملا يحو سداسلا هزنملاو ةريحبلا ةضابقل دوعت تاكرش  4  نويد حرط مت هنأ نيبت دقف-
  وأ حبرلا بسن طبض يف يداملا تابثإلاو يقيقحلا سايقلا قرطل ةيابجلا حلاصم دامتعا مدع ببسب صالختسالا
  ةلمج نم رانيد فلأ  911,049  ةميقب ريسفت وأ ليلعت نود  ةيفازج  ةفصب متت ثيح راقعلل ةيقيقحلا ةميقلا

 .رانيد فلأ1.387,640
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  حابرألا رارغ ىلع ءادألا ةدعاق نم حرطلل ةلباق ءابعأ حرط ةيابجلا حلاصم ىلوتت ال كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.تاكرش4  صوصخب  د.م4,058  لصأ نم  د.م2,086هتلمج امب طحلا مت ثيح اهرامثتسا داعملا

 ةباجإلا

  يف ةيئابجلا تاعجارملا جئاتنب تامالعإلا ليدعت ىلع تاءادألل ةماعلا ةرادإلل ةيجراخلا حلاصملا صرحت
  ىلإ ءاجتلالا ءادألا فيظوت يف ططش دوجوب مهئاعدإ ةروص يف ءا دألاب نيبلاطملل نكمي امك ةيوهج ناجل راطإ
 .ةعجارملا سسأ يف رظنلا ةداعإ ىلوتت ناجل راطإ يف تاءادألل ةماعلا ةرادإلل ةيزكرملا حلاصملا
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لملاةرازولابتارعلا لوطسأ
ّ

تلابةف
ّ

ج

ثمي
ّ

لملا ةرازولا ىدل ةّرورض لمع ةليسو تارعلا لوطسأ ل
ّ

  ،)ةرازولا ي اميف (  ،جّتلاب ةف

لعتملاو تاا فلتخم  امامذيفنتل
ّ

طلاو روسا ّدمب ةق
ّ
معّتلاويالا لاا ةئيو انايصو تاقر 

.ناسإلاو

وم ةرازولاب  تارعلا لوطسأ ّمضو
ّ

ةصّصا ةليقثلا تاّدعملا رابتعا نود(  2018  ةنس 

طلا ةنايصل
ّ

  268  ءانتقا  ّمت )ةران  تاجا ّردو عفدلا ةيعار   تا را ّيسو ةفيفخ  تا رايس(  ةرع  1501  ،)(1)تاقر

)ةرع  1010( ةّوا تارادإلا نب لوطسألا  اذ  عّزوتو .2018   -2013  ةفلا  لالخ  د.م  10,606  غلبمب  ام

.)ةرع491( ةّزكرملاتارادإلا و

و
ّ
تغلو.ةنس  15  ارمع قاف  (2)ھل ةنّوملا تارعلا نم  %  50,4  ّنأ ثيح ھمّرب لوطسألامس 

  د.م  4,492  هردق  ام  ،ةليقثلا تاّدعملا  ةنايصو رايغلا عطق ءانتقا كلذ  امب  ، لوطسألا ةنايص فراصم

.2018–2015ةفلا لالخ

فوت ىدم ع فوقوللو
ّ

لوت ،ال  صّصا تارعلا لوطسأ  فّرصتلا  ةرازولا ق
ّ

ةمكحم ت

لعةّيباقرةّمم زاجنإ )ةمكا ي ام (تابساا
ّ

.ھتنايص وھلالغتساولوطسألا طبضب تق

خدتملا ل ةّيباقرلا لامعألا تلمشو
ّ

ةّزكرملا تارادإلا اصوصخ و  لوطسألا اذ  فّرصتلا  نل

لملا ةرازولاب طبّضلل ةّماعلا ةرادإلا نع الضف ةرازولل ةّواو
ّ

  يّلا لقّنلل ةّينفلا ةلاولاو ةلوّدلا كالمأب ةف

إ  ةفاضإ جّتلل ةّزكرم تارادإ  3و ةّوج ةرادإ  24  ع نايتسا ميمع ّمتو .ةّيمالعإلل طولا زكرملاو

  (3)ةّوج  تارادإ10  هددع امل ةّيناديم تارازبمايقلا ّمتو.ةّوج ةرادإ12  إ ھّجو  ّيمكت نايتسا  زاجنإ

لعتملاةّيلاملاتايطعملاليلحت وام ددعةقملاتازاغملاوتاشرولا ةنياعمو
ّ

 .ةرازولا تاّينام فرصبةق

طغ و
ّ

  ةقباس تاونس إ دوع تاّفلم صحف  ّمت و  2019  -2015  ةفلا اساسأ ةّيباق ّرلا لامعألات

لعتملا كلت ةّصاخ
ّ

.اف توفتلاولامعتس الا مدع ع تارعلا ةلاحإو تاءانتقالاب ةق

لعتملا ةّيباقرلا ةّمملا نمض اباقر تّمت نأ قبس ثيح ةليقثلا تاّدعملا ءانتسا ّمت  (1)
ّ

طلا ةنايصب ةق
ّ

قرملا تاقر
ّ

  ةمك  31  ددع يونسلا ررقتلاب  ارش ّمت لا ةم

 .2018مسد-تابساا
 .1501ةلمج نم ةرع  756(2)
.ةونمو سورع نو ترو ناوقلاو ةجاو ةنايلسو ةسوسو ساقو نندمو نواطت:ةيلاتلا ايناديمااراز تّمت لا ةّوا تارادإلا(3)
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لخو
ُ

قدلا بايغة ظحالم إةيباقّرلالامعألاتص
ّ

طبضلا ثيح نم  تارعلا لوطسأديدحت ة

ھلامعتساوهدانسإثيح نم لوطسألا لالغتساءوس وا عافتن الا لاز لا تارعلا  فّرصتلاوءانتقالاو

خدتلا ثيح نم ةنايصلا  ةّيدودحم و ھيلإ صّصا دوقولا  فّرصتلاو
ّ

 .اعاتمو  تارعلا ع ةزجنملا  تال
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تاظحالملا زربأ

  تارعلا  لوطسأ ديدحت  -

يداملا دراب موقت الو .رظّنلاب ال ةعجارلا تارعلا لل ةلماش تانايب ةدعاق ةرازولا كسمت ال

  ةرازولا نمأت  كلذ  نع ّرجناو .اوجو ازكرم ةرفوتملا تايطعملا نب نيابت لي إ ىّدأ ام وو يونّسلا

  الّمح اّمماقرس تبث2019 -2018ةفل تارع4و ا عافتنالا لاز تارع  5  هددع امل2019 -2015ةفل

وم إ د  3484  تغلب بجوم نود  تاقفن
ّ

  ةنس ناونع ةلغتسم تارع  4  نمأت مدع لباقم ،2019  ةنس 

2018. 

  تاءارجإ  عضو اأش  ّمتي مل  عراشملا راطإ  تارع  ءانتقا  لالخ نم الوطسأ ةرازولا  تزّزعو

كمت
ّ

كأتلا ثيح نم اصوصخ تازواجتلا باب حتفي نأ ھنأش نم ام وو نابإلا   ام  ةانتقملا  لي نم ن 
ّ

د

.ةرع18ارصحةمكحمللنكمألا  تارعلاهذددع غلو.ةلودلا ةدئافل ةرعلا ة ّيكلم لقن نم

  قاف و  .لامعتسالا مدع ع تارعلا ةلاحإ صوصخب ةدّحوم تاءارجإ ع ةرازولا دمتع الو

  ىّدأو  .ناوغزب تالاح  3   ةنس  15  غلبيل تاونس  5  ا عافتنإلا لاز لا تارعلا ةنياعم  خأتلا لدعم

 .ةنمآ نكامأ اظفح مدع  عم امّيساكالتاإ تارعلا هذ  ةرازولاتوفت مدع

تارعلا كلذ  امب  ةقيقدو  ةلماش   ةمئاق نمض الوطسأ ديدحت ةرورضب ةرازولا ةمكا  وتو

عافتنإلا لاز لا تارعلا  توفّتلا ّمث ةّرورضلا تانياعملاب مايقلا  عارسإلاو عراشملا  راطإ   ةانتقملا

.ةدمتعملا تاءارجإلا قفو ا

تارعلا لالغتسا  -

ةيص تاياغل اوناث لمعتس ةصم  تارايسك  تارايسلا  عومجم  نم  %    65  ةرازولا تدنسأ

 .دانسإلا اذل ةّيئانتسالا ةغبّصلا نم مغّرلاب

فوتت الو
ّ

كأتلا نود لاح ام وو(1)نالوج قئاثوعةصملاتارايس نم ةنّيع نم%45ر
ّ

نم د

 .ھلتصّصخ ام غ ام  10لامعتساتوبث عم امّيسالامعتساةعاتم نسح

.ةّرومأمبنذو لقنلا ةليسو فد كسم ةصملا ةرايس لامعتسا بجوتس )...فلا صحفلا ،نمأتلا( ةّيداعلا نالوا قئاثو إ ةفاضإ  (1)



457

  374  اوحب  افل ةرّدقملا لوطسألا ةعاتم ةموظنم لالغتسا ةيدودحمعفوقولا ّمتو

ةلّملا باطعألا عفر ع  تارادإ  5  صرح  مدع ع ةوالع ،لوطسألا نم  %95,6ةبسل ايطغ  مغرد.أ

  ةفلب  ةنايص يدقع ماربإ مغر  نترايسل  نتّسلا  ةّدملا  تزواجت و ةنّسلا الّدعم زان  ةّدمل  ةرايس  44  ع

 .د.أ65تقاف ةّيلمج

او
ّ

ديشرت نود لوحي نأھنأش  نم ام وو  ةيلخادلا ةباقرلا فعضب دوقولا  فّرصتلا مس

7  صوصخب   ال  2864  المج تغلب قراوف  نع  فشكلا  ّمت  دقو  اميس  تازواجت بي نأ و كالس الا

 .2019يام  -2017يفناج ةفلا لالخةصم تاراّيس

  تايمكلل   فقس ديدحت نود ااوعأ  ةدئافل دوقولا نم ة ّيفاضإ اصصح  ةرادإ  21  تدنسأ و

لاب
ّ

  2018 -2016ةفلا لالخةرادإ17إ ةبسلاب ةيفاضإلا صصاةفلتزان و.ام%71,4إ ةبس

.د.أ200اوح

قئاثو  ءاليإو  تارادإلل  ةيلعفلا  تايجال  تارايسلا لالغتسا  ةمءالم  ةرورضب  ةمكا  وتو

اللا ةيانعلا  نالوا
ّ

  ءاسرإ  ةرورض و   لوطسألا ةعاتم ةموظنم لالغتسا نسحو  ةبقارملل اعاضخو ةمز

 .دوقولا  فرصتلا لاجم ةلاّعف ةيلخاد ةباقر

  تارعلا ةنايص  -

باطعألا ةفرعم  نم و ةزجنملا لاغشألا ةدوج  نم قّقحتلا  نود ةنايّصلا تالخدت قيثوت بايغ لاح

فري  نأ ھنأش نم  ام وو الع فوقولا ّمت لا تالالخإلل ّيداملا رثألا ديدحت نودو  احالصإ  لاجآو ةلّملا
ّ

  ع

  .تازواجتلا لوصح رطخ نم

أت ثيح ،اامض ةف زواجت دع  تارعلا  ةنايص دنع ةسفانملا إدبم ليعفتب  ةرازولا  مقت ملو

.2019-2016ةفلا لالخ د.أ60تقاف ةفل الّمح ام وومألا تارشلا تاباين إ اّيلآ

 ةبجوملاتافاسملامحت مل ثيح نعّنصملا نع ةرداصلا ةنايصلا  تايصوتبةرازولا دّيقتت ال امك

خدت  نم  %    73    اصملاو توزلا يغتل
ّ

  مسد  -2015 متس                    ةفلا لالخ ةرع  18  ةنايص  تال

خدتلا  ّدح غلبيل  2019
ّ

  2000  زاني امب ازواجت و ةج نم  مل  3320  اوح  ةبجوملا ةفاسملا  عطق لبق  ل

 .ىرخأ ةج نم مل

ت مل و
ُ

لصاوت و  ھب عافتنإلا لاز يذلا ةلمعتسملا   غو    ةانتقملا رايغلا عطق نوزخم  ةرازولا  تّوف

. لوطسألاب ةدوجوم دع مل تارعل ةنس20  تزان ةّدملعطقلا هذنزخت
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ثأ و
ّ

طعم ةرع168    دوجو ع فوقولا ّمت ثيح لوطسألا ةزاج ع ةنايصلا ةيدودحم تر
ّ

ةب

ىّدعتي ال  ةرع  12  دجوت  امك .نتس نم كأ إ  ام  49  هددع امل بطعلا خرات  دوع  )(1) لوطسألا نم    %  15(

طعم تاونس  4,5  ارمع
ّ

ر ّركتيل  ناّبإلا  ةنايصلا تالخدتب  مايقلا  إ ةرازولا عس  مل و  .ةنس نم كأ ذنم  ةب

  .فلا صحفلا ةداش تارعلا دانسإ فلا صحفلا اصم ضفر

ذيفنت دنع ةسفانملا أدبم ليعفتو اعاتمو ةنايصلا تالخدت قيثوت إ ةرازولا ةمكا وعدتو

 .لوطسألا ةّزاج ع ةظفاحملل ةلوقعم لاجآ  باطعألا صيو لاغشألا

.ةرانلا تاجاردلا باسحا نود(1)
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I-تارعلا لوطسأ ديدحت

وم  تارعلا  لوطسأ ّمضي
ّ

.تااب  ام  %    67,3  دجوت  ةرع1501  ھتلمج ام  2018  ةنس 

ة ّيباقرلا لامعألا  تزرفأ و.ةران ةجارد  375و عفدلا ةيعار ةرايس  474و ةفيفخ ةرايس  652  لوطسألا   ّمضو

لعتالالخإ
ّ

.اعافتنالالازلاتارعلافرصتلاوءانتقالاو طبضلابتق

ءانتقالاو طبضلا-أ

كمي
ّ

 تاصوحفلا  تّي و  .ديدجتلا  وأ ضوعتلا و عزوتلا و  ءانتقالا  ةجمرب  نم  تارعلا  طبض ن

.رظنلاب ال ةعجارلا تارعلا لل ةلماش تانايب ةدعاق ةرازولا كسم مدع

لجم ھيلع تّصن امل افالخف
ّ

  ھتدكأ  امو  215  إ  212  نم لوصفلا   (1)ةّيمومعلا ةبساا ة

  ّلل يّداملا دراب ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا مقت مل  ،(2)1975  ةنسل  186  ددع ةّماعلا تاميلعتلا

لمالمشاللا،(3) لوطسألا فّرصتلاةموظنمب ةنمضملاتايطعملاعطقف ةدمتعمةرازولاتارع

طعم،ةميلس(الاحنّبت الو تارعلا
ّ

 .)...اعافتنإلالاز،ةب

ةنس ل                تارعلل يداملا دراب  (4)ةوا تارادإلا نم  %  29  نم كأ مايق مدع ن ّبت  امك

قد مدعإ ىدأ ام وو  2018
ّ

فوتملا تايطعملا ةّيلومشو ة
ّ

 .ادل ةر

  ةنس               ناونع ّيدام درجب تماق اّأ اّدر نمض ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا تدافأ  نلو

الإ2018
ّ

لوطسأ لما لمش ملو افّرصت تحت ةعوضوملا تارعلا لوطسأ ع رصتقا روذملا درا ّنأ 

 .ةرازولا

ةوج(  تارادإلا  ل  لبق  نم  ةكوسمملا  تامئاقلا  نب  نيابت  لي  إ  ةّيعضولا هذ تّدأو

   مل لا  2018  ةنس ناونع  كلذو   ةكشملا  اصملل  ةماعلا  ةرادإلا  ىدل ةموظنملاب تايطعملا و  )ةزكرمو

  ىوتسم ع اايغو ةموظنملابايمضت مت ةرع50دوجونعةراقملاسفن  تفشك امك .ةرع  42نّمضتت

  توفتلا ةجين وأ اقرس بس ايدام اايغ تث تارع  9  ايب نم   ،تارادإلا ةّيقب  ىدل  ةكوسمملا تامئاقلا

.ھمامتو ھحيقنت مت امك1973مسد31 خرؤم1973ةنسل81ددع نوناقلا تقمب ةرداصلا(1)
لعتملا ةّيلاملا رزو نع ةرداّصلا1975توأ2 ةخّرؤملا(2)

ّ
.داوملا ةّيباسحب ةق

(3)GesParc.  
.ةونمو لبانو ساقو ةسوسو ترو ناوغزو سو رع نب :ةّينعملا تارادإلا(4)
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ريداو  .ةمزاللا تانيحتلاب مايقلا نود ىرخأ إ ةرادإ  نم  صيصختلا يغ اأش  مت ةرع  41و اف

ذلاب
ّ

.2016ةنس إدوع،2018ةنس ةمئاقب ةنّمضملا غ،تارعلاىدحإنأشةقرسلاخراتنأرك 

  نم ىدأ ام وو ،اوجو ازكرم ةرازولا اصم نب قيستلا فعض إ لملا نيابتلا  دوعو

4و ا عافتنالا لاز تارع  5  ام  2019-2015ةفلا لالخ  تارع  9  هددع امل ةرازولا نمأت ةلصاوم إ ةج

  إ كلذو  بجوم   نود  د  3484  اردق  تاقفن  ةرازولا  لّمح   امم  2019-2018  ةفلا لالخ  اقرس تبث  تارع

وم ةياغ
ّ

  ناونع ةلغتسم تارع  4  هددع  امل  ةرازولا نمأت مدع إ  ةيعضولا  هذ  تدأ  امك  .2019  ةنس 

.2018ةنس

  (1)2008  لرفأ  12     خّرؤملا  16  ددع لوألا رزولا روشم تايضتقمل افالخ و  ،رخآ ديعص ع

تا
ّ

لملا ةرازولا  مالعإب مقت مل ةرازولا نأ  
ّ

   نود   لوحي  امم اقرس تمت لا تارعلاب ةلودلا كالمأب  ةف

ال نيحت
ّ
ةجارد  ةقرس مالعإلا دصق ةلو ّدلا تاعاب ماعلا فلملا  ةلسارمب تماق  ةرازولا نأ نبت  امك  .ا 

ردجتو .2019-2008  ةفلا لالخ  اقرس تّمت  رظنلاب الإ ةعجار  ةران  ةجارد  11  لصأ نم ةدحاو  ةران

.تاونس  10نم كأ إ دوعام نترعنأش ةقر ّسلا خراتّنأ إ ةراشإلا

 ماحإ  دزم   لوح  2020  ناوج  11  خراتب  لمع  ةركذمل  ارادصإ  لالخ  نم  ةرازولا  تدّعو

 ةلماتم  تانايب  ةدعاق  نمض  ازكرمو  اوج   لوطسألا  ةيعضو  ةعاتمب  مالالاب  لقنلا   لوطسأ    فرصتلا

كميامم
ّ

 . ّيونسلا ّيداملادراءارجإبةرادإللّفكتو،نا ّبإلا ةيعضولانيحت نمن 

 ءانتقا  لالخ نم الوطسأ  ززعتب ةرازولا موقت  ،ااينام ع ةجمملا  تاءانتقالا  بناج   و

 فوقولا  راطإلا اذ     متو  .تارعلل  يروفلا  ليلا  نم نكمت تاءارجإ   نود  (2)عراشملا راطإ  تارع

  ةموظنملا نع  (3) تسملا  جيلخ  ةئي  عورشم  راطإ    2017   مفون  17  خرات  ذنم  اؤانتقا   ّمت  ةرع  بايغ  ع

خدت رثو  .2018  ةنس ناونع
ّ

طسقلا  نمض ةرعلا تنّمأو ةيعضولا ةوسب ةرازولا تماق ،ةمكا ل

كمت  تاءارجإ  بايغ نأش  نمو .2019  ةيلوج  يمكتلا
ّ

   تازواجتلا  باب   حتفي  نأ  يروفلا  ليلا  نم ن

كأتلا  ثيح  نم  اصوصخ
ّ

عراشملا  راطإ     ةانتقملا  تارعلا  ددع غلو .ةلوّدلا  ةدئافل  ةرعلا  ةّيكلم  لقن نم  د

.(4)ةرع18ارصحةمكحمللنكمألا

ةصاا  ةينفلا  طورشلا  سارك    ةضا كب صاا لصفلا صني ،ىرخأ ةج  نمو

  ةليسو عضو  ع  تسملاب ةيفرلا كلاسملا ميعدتو ديبعتل    2013  ةنس جمانرب  ةجردملا عراشملاب  ةقلعتملا

.ةّرادإلا تارعلاو تارايسلا  فّرصتلا ماحإ دزم لوح(1)
 .ةينف ةدعاسمل اميدقت لالخ نم وأ ضوفم أشم بحاصك ازاجنإب موقت وأ ةّصاا اجمارب بلص ازاجنإب موقت لا(2)
 .عورشملا اذ راطإ  ضوفم أشم بحاص ةرازولا لثمت(3)
 .2011ةنس إ اادحإ دوع(4)
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الإ .عورشملا ةعاتمل ةرازولا ةمذ ع لقن
ّ
نأ   

ّ
  لالغتساب  نتديدج لقن  )2( ليسول ةرازولا ءانتقا ن ّبت ھ 

تادامتعالل  ميسرت نودو ةجمرب نود  نترعلا  ءانتقا  تثو  . روذملا  لصفلاب  ةدوصرملا تادامتعالا

لجم نم86و84نلصفلا تايضتقم فلاخي ام ووةّرورضلا
ّ
 .ةيمومعلا ةبساا ة 

 وأ  اجمارب  ذيفنت  راطإ    ةمملا  تاقفصلا   ّلل  لماش  قيقدت  ءارجإ  إ  ةرازولا  ةمكا   وعدتو

  امك  .عراشملا  ةعاتم  ناونع  الع   لوصا   ّمت  لا  تارعلا   ّل  ع  فوقولل  ضّوفم  أشم  بحاص  افصوب

.ةديدج تارع ءانتقاةضا كرتدنبةمسرملاتادامتعالال الغتسامدعإاوعدت

 ا عافتنالا  لاز  لا تارعلا   فّرصتلا-ب

 ةمئاق  ةرازولا  طبضت نأ  تقي  (1) تاءارجإ ليلد  إ  تارعلا    توفتلا تاءارجإ  عضخت

  ةعات  ةينف  ةن  اطبضت لا  لامعتسالا  مدع   ع  ةلاا  تارعلا  عومجم نم  اف  توفتلا  عمزملا تارعلا

 شأتلا  لالخ  نم  لامعتس الا  مدع  ع  ةلاحإلا  رارق  ذخّتت و  ا عافتنالا لاز لا تارعلا  ةنياعمب  موقت  ةرازولل

 .1994ةنسل23ددع  (2)لمعلا ةظوم  ھيلع تّصن امل اقفولامعتسالامدععةلاحإلارضحمع

لع ةلاح  59  صوصخب  نّبت و
ّ

  ع لاحت ةقثومو  ةدحوم  ياعم بايغ  2017 -2007  ةفلاب تق

  ةنياعم رضاحم  رقتفتو  .(3)تارادإلا نم  %  46  ا وح ھتدكأ ام قفو لامعتسالا مدع ع تارعلا اساسأ

  .اازجأو ةرعلا ةلاح فصو بايغ رارغ   ع  لامعتسالا مدع ع ةلاحإلا رارق ر ّت لا تايطعملل تارعلا

نأ  امك
ّ

   رضحم و ةنياعملا خرات  رضحم14و ةنلا  ءاضعأ  ءاضمإ   ام  21لمحي  ال  رضحم  36  عومجم نمو ھ

 .ةرعلا مقردحاو

لبق نم ھيلع رشؤم  لامعتسالا مدع ع ةلاحإلا رارق    رضحم ررحت مغرو ،قايسلا اذ  و

  ع الاحإ توبث دع ىرخأ تارع  3  لالغتسا  تلصاوو    (4)تارع  3  ةلاحإ نع ةرازولا  تعجارت ،ةنلا

لاب  نتسلا تزان  ةدمل  (5)لامعتسالا  مدع
ّ

لوطسألا  صقنب كلذ ةرازولا ترّرب نلو .ام نترع إ  ةبس

كؤت  تاسرامملا هذ ّنإف
ّ

.لامعتس الا مدع  ع  ةلاحإلا رارق  اأش   ذخُّتإ تارع لالغتسا  ةلصاوم  ةينامإ د

كش امك
ّ

  ع رضاا صيصنت مدع ةروص    امّيس  ،ضرغلل ادامتعا ّمت لا ياعملا ةّيقادصم   ك

 .لامعتسالامدععةلاحإلل ةرورضلا تاريتلا

2000لرفأ26خراتب ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأ رزو رارقتقمب ھيلع ةقداصملا تمت يذلا ةرادإلا تارعلا  فرصتلاب صاا(1)
لامعتسالا مدع ع ةلاا تالوقنملاو تادعملا  توفتلاب ةقلعتملاو1994مفون17خراتب ةرازولا نع ةرداصلا(2)
 .سوتو ةونمو فالاو ةنايلسو ناوقلاودزوب يديسو ةسوسو سقافصو ةصفقو بقو ةودنج :ةّينعملا تارادإلا(3)
.)2( ةنايلسو )1( تسملا :ةّينعملا تارادإلا(4)
.ةّيدملاو ناوقلاو ةجاب :ةّينعملا تارادإلا(5)
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لب ةرازولل ةعاتلا ةينفلا ةنلا ع ا عافتنالا لاز ةرع  14  ضرع ءارجإ  (1)ناترادإ  ع ّبت ملو

ثمم ع  اضرع تماق
ّ

فوت نودو ريت نود كلذو ةنياعملا ةياغ طولا عافدلا ةرازول ل
ّ

   تالسارملا ر

ةرازو نم بلطو ةديدا تاءانتقالا راطإ  ھب لومعم ءارجإلا اذ نأب اّدر  ةرازولا تدافأو .ضرغلا

  (2)لمعلا ةظوم  ّنأ غ  ."ايئاقلت  ةوا  تارادإلا  ضع  ھب  موقت و  ...  تاونس ذنم لّعفي مل"  ھنأو ةيلاملا

ذلا ةفلاس23ددع
ّ

 . ءارجإلا اذ لثمع ّصنت ملرك

رضا حم خراتو تارعلل لامعتسا رخآ خرات نب ةارا تاراقملا تيب  ،ىرخأ  ةيحان  نم

   لدعم  قافو .(3)ة رادإ  11ع ةعّزومةرع  69  ة نياعم  ةرازولا خأت لامعتسالا مدع عالاحإل  اانياعم

  .ةنس15   خأ ّتلاتالاح قأ تزان امك ،تاونس5لّملا خأتلا

لعتملاةّونسلا شانملاتّصننلو
ّ

توفتلا تاءارجإب عارسإلا" ةرورض  ع(4)ةّيناملادادعإبةق

لعتملا  تاص وحفلا  تزرفأ  دقف  "لامعتسالل  ةلباق غ تحبصأ لا تارايسلا 
ّ

  ةلاحم  ةرع  220  تافلمب  ةق

  ةياغ إ  %  20  زواجتت مل اف توفتلا مت لا تارعلا ةبس   ّنأ  (5)ةرادإ  17  ع  ةعزوم  لامعتسالا مدع ع

تاّتبلا  دّدا اتتف الا رعسلا ةمدقملا ضورعلا غولب  مدع  كلذ  ةرازولا تر ّرب  نل و .2019   مسد

كمتت ح   توفّتلا  تاءارجإ مامتإ  إ عس  مل اّإف ،ةزجنملا
ّ

لالخ  م ّدقم  ضرع  نسحأل  تارعلا  عيب نم ن

كذملا ھيلع تّصن ام قفوةعارلاةتبلا
ّ

.(6)2016ةنسل48مقر ةر

ةينفلا ةلاولا عم ةرع  28   توفّتلا تاءارجإ  2017  ةنس  تربب ةوا ةرادإلا  ترشا و

  ةفلاخم  لامعتس الا مدع ع ةلاحإلا رارقب ةلودلا  كالمأب ةفلملا ةرازولا اصم مالعإ نود يّ لا لقنلل

ذلا يفلاس لمعلا ةظومو تاءارجإلا ليلد كلذب
ّ

  مسد وم إ  اف توفّتلا مدع   إ  ىّدأ ام وو  رك

.ةنس13اوح إ دوعتارع4هددع امل لامعتس الا مدع ةنياعم خراتّنأ املع  2019

 .ةونمو دزوب يديس :ةّينعملا تارادإلا(1)
.لامعتسالا مدع ع ةلاا تالوقنملاو تادعملا  توفتلاب ةقلعتملاو1994مفون17خراتب ةرازولا نع ةرداصلا(2)

  سقافصو                )4( نواطتو )25( ترو )4( ناوقلاو )2( ساقو )8( ناوغزو )6( تسملاو )1( رزوت و )4( ةجاو )9( ةودنجو )3(   ةنايلس  :ةّينعملا تارادإلا(3)

)3(.
لعتملاو2017ناوج7 خّرؤملا ةموا سئرل16ددع روشملا رارغ ع(4)

ّ
 .2018ةنسل ةلوّدلا ةّينام دادعإب ق

  ةودنجو ترو ةيدملاو ناوقلاو رزوتو دزوب يديسو تسملاو ةنايلسو ناوغزو ةجاو ساقو سوت نم ل و ةوا تارادإلا نم  %70نم كأ يأ(5)

.سقافصو نندمو نواطتو ةونمو ةنارأو
تاسسؤملاو ةلودلل ةعجارلا ةلوقنملا بساملا  توفتلا تاءارجإ   طيستلا لوح2016  روتكأ  13  خراتب ةلودلا كالمأب ةفلملا ةرازولا نع ةرداصلا  (6)

 .ةيمومعلا تآشملاو
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زاجنإ  مدع و  اف  عافتنالا لاز لا تارعلا    توفتلا    ةمزاللا  تاءارجالا  ذاختا  مدع  ىّدأو

وم  ةياغ إ  اأش   تارابتخالا
ّ

وأ  جنملا مقرل ل ةلماا  ةحيفصلا لآت   و  اكالتا  إ  2019  مسد  

 .اميقريدقت لاحتسا(1)ةرع35صوصخبأد ّصلا لوعفمبلسلسلامقر

تا  ،رخآ  ديعص عو
ّ

كمت لا  قئاثولا بايغ  
ّ

  19  صوصخ   توفتلا تاءارجإ  ةعاتم نم ن 

ةن ةنياعم    رضحمو  لامعتسالا مدع ع ةلاحإلا    رضحم    رارغ ع  (2)تارادإ  4  ع ةعزوم ةرع

 .(3)توفّتلا

  تانياعملا لالخ نم  تا  ،1994   ةنسل  23   ددع  (4)لمعلا ةظوم  ھيلع  تّصن  امل  افالخو

ةحوتفم تاءاضف و  ةنمآ   غ  نكامأ    ةدوجوم  لامعتسالا مدع ع ةلاا تارعلا   ّنأ  ،ةيناديملا

.تارعلاهذ ءاالّام ووةيعيبطلا لماوعلا فلتخم إ ةض ّرعم

بناج إ ةلوقعم لاجآ   ا عافتنالا لاز لا تارعلا  توفتلا  إ ةرازولا ةمكا   وعدت و

 .اكالتا يدافتل الع ةظفاا نامض

II-  تارعلا  لالغتسا  

وم   ةرازولا ّلغتس
ّ

   )(5)ةرع  718(ةصملل تارعك  ال صّصا لوطسألا  2019  مسد 

  تزرفأو .)ةرايس  31(   ةّيفيظو  تارع و  )ةرايس  717(  ةّيص تاياغل اوناث   ّلغتس ةصملل  تارع و

لع تالالخإ ةّيباقرلا لامعألا
ّ

.الصّصا دوقولا  فّرصتلاو الامعتساو تارعلا دانسإب تق

  تارعلا دانسإ-أ

ااوس نود ةصملا تايجا  ةصملا  تارايس  لامعتسا1988  ةنسل  189  ددع(6)رمألا بجوأ

  رّرقمب ةيصلا ماياغل ةوناث  ةفصب  تارايسلا  كلت لامعتساب ناوعألل صيخلل لمعلا ةرورض طشاو

لعم
ّ

  صيخلا ديدجت  ةينامإ عم  ةدحاو ةنس ة ّدملا هذ زواجتت ال نأ ع  ةرادإلا سئر لبق نم مم ل

لعم  ررقتب
ّ

  لمعلا ةرورض اضرفت لاو ارتاوتو اعطق بجاولا تافاسملا ساسأ ع دوقولا ةيمك  دّدحي ل

.)10( ةودنجو )25( سوت:ةّينعملا تارادإلا(1)
.ترو سورع نو ةونمو نواطت :ةّينعملا تارادإلا(2)
.يلا لقنلل ةينفلا ةلاولاو )ةلودلا كالمأ( تاعويبلاو فرصتلل ةماعلا ةرادإلاو )ةرازولا( عيبلا  ةبغارلا ةرادإلا ثمم نم ةنّوتملا(3)
لعتملاو1994  مفون17خراتب  جت ةرازو نع ةرداصلا(4)

ّ
.لامعتسالا مدع ع ةلاا تالوقنملاو تاّدعملا  توفتلاب ةق

 .ةران ةجارد375و ةرايس343(5)
لعتملا  1988  يرفيف  11   خّرؤملا  1988  ةنسل  189  ددع رمألا  (6)

ّ
لا ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا تارايس لامعتساب ق

ّ
  ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةي

 .2005يفناج10 خّرؤملا2005ةنسل11ددع رمألاو1992مسد16 خّرؤملا1992ةنسل2170ددع رمألاب ھحيقنت و ھمامتإ مت امك ةرادإلا
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خرملا نوعلا ةدع طانملا
ّ

ةيمومعلا فراصملا بقارم ةقفاوم ع ضرعُ  ةصملا  ةرايس  لامعتسا  ھل ص 

.(1)2005ةنسل6ددع لّوألا رزولا روشم بسح

وم   تغلب دق و
ّ

اوناث  لامعتسالل  ادانسإ  ّمت لا  ةصملا تارايس ةبس ،2019  مسد 

  دنع ةولوأ تاذ تع  لا ماملا  ديدحت نود  كلذو  (2)1تاراّيسلا عومجم نم%  65  اوح  ةيص تاياغل

  ةرورض نم  1992  ةنسل  40  ددع لّوألا رزولا  2 روشمو فّرصتلا نسح ئدابم كلذب   نفلاخم  ،دانسإلا

صراو ةرادإلا ةّمذ ع ةعوضوملا تاينامإلاو لئاسولا فلت لثمألا لالغتسالا  ةّيلعفلا ةماسملا

.اف فّرصتلا ةعاجن ع امود

تا  دقف
ّ

لعملا رراقتلا نم ةنّيع صحف لالخ نم 
ّ

  2019  ناوج-2015  يفناج ةفلا لالخ ةل

  ناوعأ ةدئافل  ةيص تاياغل اوناث لمعتس ةصم  تارايس  ةرازولا دانسإ  ،(3)ةرادإ  12  ع ةعّزوم

لم
ّ

عونلا اذ ةلوط ةفل اوعّتمت مرابتعاب  وأ  ةّيفيظو ةطخ  ةيمسب  اوعّتمت  وأ ةتحب ةرادإ مامب  نف

.لمعلا زكرم إ كسلا ّرقم نم لّقنتلل وأ دانسإلا نم

لعملا ررقتلا  ةنّودملا ةرظّنلا ةفاسملا  تيابت  ،كلذ ع ةوالع
ّ

نم ةعوطقملا ةّيلعفلا ةفاسملاو  ل

لاب  ةّيص تاياغل  اوناث لمعتس  ةصم  ةرايس عفتنملا لبق
ّ
  7 ع ةعّزوم  ةرايس13  نم ةن ّيعل ةبس 

ع ّمت لا ةفاسملا نم  %  47 زواجتي مل ةعوطقملا ةّيلعفلا ةفاسملا لّدعم ّنأ   ثيح  ،رش ةّدمل(4)تارادإ

.دانسإلا اساسأ

   ةرايس  لامعتسا   صيخلا نوي ، روذملا  6ددع  لوألا رزولا   روشمل اقفوو  ،رخآ ديعص ع و

  فراصملا بقارم ةشأتل عضخو  عملا  رزولا ر ّرقم تقمب ةيص تاياغل ةوناث ةفصب  ةصملا

الإ  .ذيفنتلا  ّح ھلوخد لبق ةيمومعلا
ّ

نأ 
ّ

تا ھ
ّ

فو لا  صيخلا تارّرقم صحف  لالخ نم 
ّ

ةرادإ  11  ار

لعتملاو
ّ

ّح الوخد لبق ةيمومعلا فراصملا بقارم ةشأت نّمضتت  ال  تار ّرقم  8   ّنأ  2019 -2016  ةفلاب ةق

لعما ررقت89دوجو وذيفنتلا
ّ

.ةيمومعلا فراصملا بقارملةقحالةشأت ن ّمضتي ال

اصيصختب ةديدج  تارايسل اانتقا ىدل صراب" تدّع و  ةلّملا تالالخإلا ةرازولا تّرقأ و

 ."غ ال ةصملل

لعتملاو2005يفناج19 خّرؤملا6ددع لوألا رزولا روشمل اقفو(1)
ّ

.تاقورا تاقفنو ةرادإلا تارايسلا  فّرصتلا ماحإ دزمب ق
 .ةرايس1091اددع ةغلابلا(2)
ةتارأو نواطتو سوتو ناوقلاو تسملاب جتلل ةوا تارادإلاو ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلاو ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا :ةينعملا تارادإلا  (3)

 .ساقو ةيدملاو فالاو نرصقلاو ةونمو
.ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلاو بقو ةيدملاو ترو ةصفقو ساقو ةونم : ةيلاتلا ترادإلا إ ةبسلاب(4)
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  تارايس  8  ءانتقا  مت  تاناضيفلا نم ىكلا سوت ةيامح عورشم راطإ و  ،ىرخأ ةيحان نم

  إ  نترايس  ام  عورشملا زاجنإ ةعاتمب ةفلملا ةدحولل نمتنم غ ناوعأ ةدئافل   ام  4  دنسأ  2016  روتكأ

  اذ  ثادح إل يوناق دنس دوجو نود  عورشملا  زاجنإ  ةعاتم ةدحول  "ةدناسم لي" إ نيمتنم ننوع

وم ةياغ إ  نترايسلا لامعتسا الصاو  ،(1)ليلا
ّ

   دانسإ  مت امك  .اعابت  2019  مسد و  2018  مسد 

طخب ھفيلت ءاا  دع  ةينارمعلا  هايملا ريدم إ  ةرايس
ّ

وم ةياغ إ   الامعتسا لصاوو  ةدحولا ريدم  ة
ّ

  

ةياغ إ كلذو عورشملاب ةّينعم غ  ةرادإ ةدئافل  اانتقا ذنم  ةعارلا  ةرايسلاصيصخت ّمت و  .2019  مسد

  .2018مسد وم

نأ ةرازولا تدافأ نلو
ّ
ةلووملا ماملاو عورشملا  زاجنإ  ةعاتم ةدحو نب ماتلا لصفلا نكمي ال"  ھ 

الإ ،"ة ّزكرملا ةرادإلاب تاراط إلا سفنل
ّ
لقتسم ةدحولا هذ   ّنأ   

ّ
لمش الو  ةينارمعلا هايملا  ةرادإ  نع اّيلي ة 

    .ىرخأ ةج نم ةفّصلا ءانا دع دانسإلا ةلصاوم رّي نأ كلذل نكمي ال امك ةج نم ةدناسم لي

ةمءالم دصق دانسإلا  ماحو  لمعلا ا يراا بتالاب مالالا ةرورض إ ةمكا وعدتو

 .ةرادإلل ةّيقيقا تايجاللوطسألا لالغتسا

نأب  1983  ةنسل  112  ددع  (2)اسألا نوناقلا نم  14  لصفلا  ھيلع صن امل افالخو
ّ

نكمي  ال ھ

يأر ذخأ دع رمأ اأش  ردصي مل اذإ ماظنلا اذل عضاخ نوعل اعون نا امم ةحنم وأ ةمارغ يأ لوخت

ظني  يترت  راطإ بايغ  و  (3)ةيلاملا رزو
ّ

عونلا اذ  دانسإ ع ةرازولا تبأد ،ةّرانلا تاجا ّردلا  لامعتسا م

   ا صصح محنم ع الضف ةيص   تاياغل  ةوناث ةفصب  الامعتساو ااوعأ نم ددع ةدئافل   تارعلا نم

  اميق تقاف لا ةيموليكلا ةحنملاو يع زايتماب عافتنالا نب عما  نم ميكمتب يأ  ،دوقولا نم ةرش

لاب  2019ةنس  د.أ38ةيلما
ّ

.انوع  128نم ةنّيع إ ةبس

ثمت  ةرانلا  تاجا ّردلا  ّنأ  رابتعاو
ّ

 إ  ةخألا هذ  ةمكا   وعدت  ،ةرازولاب  تارعلا   لوطسأ  عر ل

 .ا عافتنالا تاءارجإطبضييوناق راطإداجيإ

  تارعلا  لامعتسا-أ

ع صني مل تاناضيفلا نم ةيرغلا سوت ةقطنم ةيامح عورشم ةعاتمل فادألا بسح فرصتلا ةدحو ثادحإب قلعتملاو  2009  ةنسل  2371  ددع رمألا  (1)

 .عورشملا اذ ةعاتمب ةفلملا ةدحولل ةدناسم لي دوجو
لعتملاو1983مسد12 خرؤملا  (2)

ّ
.ةرادإلا ةغبصلا تاذ ة يمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا اسألا ماظنلا طبضب ق

كأ ام وو  (3)
ّ

ةكشملا اصملل ماعلا ريدملا نع ةرداصلا  2018/03/30/760   ددع ةراشسالا ع اباجإ  ةيمومعلا فراصملا ةبقارمل ةماعلا ةئيلا ھتد

.ةران ةجارد ناونع يع زايتما دانسإ لوح2018لرفأ12خراتب
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ثمتلاةصملاتارايسلامعتسا باش
ّ

   تارايسلا لوطسأنم%32ةبس2019مسد ل

 .ةبقار ملاتايلمع صوصخبتالالخإ

ةن ّوتم ةن ّيع  نالوج قئاثو  صحف لالخ نم و  ،(1)1993  ةنسل  15  ددع لوألا رزولا روشمل  افالخف

   بايغ  ع فوقولا   ّمت  2019  يام  -2017  يفناج ة فلا لالخ  (2)تارادإ  9  ع  ةعّزوم  ةصم  ةرايس33نم

.تارومأمب نوذألا ولقّنلا ةليسورتافد نم%45نم كأ

   لي ّمتي ال ثيح ةلماش  لقنلا ةليسو رتافد و تاّرومأملاب نوذألاب ةنّمضملا  تايطعملا  نكت مل و

  ،ھتّيفيظو مغر ،داّدعلا مقر و  ھتّيحولص  ةّدمو نذإلا خرات  و  دوصقملا ناملا و   ةرايسلا  لامعتسا نم ةياغلا

لعتملا تانايبلاو
ّ

كمي ال نأ ھنأش نم ام وو  دوقولاب دّولاب  ةق
ّ

 ةصملا  تارا ّيس  لامعتسا  ىدم  ةعاتم نم  ن

خ اميف
ُ

كمت الوھل تصّص 
ّ

 .تازواج ّتلا دصر نم ن

 تفلاخ  ثيح  ھل  تصّصخ   ام   غ    (3)تارادإ  9  ع ةعّزوم  ةصم  تا رايس  10  لامعتسا   ّمت دقف

  مام  زاجنإلو  )2 ( ةّيص تاياغل  عفّدلا  ةّيعار  ام  7تلمعتساو  (4)تارومأمب   نوذألاب نّودم و ام  ام  3

  ناوقلاو سوت نب  عفدلا ةيعار ةرايس ت الّقنت ةلمج نم  %  70  رارغ  ع  )5(  ةيالولا جراخو  ةتحب ةّرادإ

كذملا ديكأت مغر  نايحألا ضع  عوبسألا  تاّرم  3  ارتاوت غلب
ّ

   لامعتسا ع  (5)2015  ةنسل  142  ددع ةر

. غ ال ةرعو قطانم إ لوخدلا وأ تااب عراشملا ةعاتملتارعلا هذ

تا ،رخآ ديعص ع
ّ

ةلقن دع  ال  ةص ّصخم  تارايس3  هددع امل  (6)تارادإ  3  عاجسا مدع  

  .فصنو ةنستزانة ّدملا  نعفتنملاناوعألا

  نع الضف ةقرّسلا نم ھتيامحو  ا لوطسأ ةعاتم إ يمري ةّيلخاد ةباقر ماظن ءاسرإ راطإ و

   كرتو  ءانتقال د.أ  65  تزان ةيلمج ةميقب  2016  ةنس  ةراشسا  ماربإب ةرازولا تماق ،دوقولا كالسا ديشرت

  309  اميق  تزان  2017  ةنس  ةراطإ ةقفص دقع ضرغلا سفنل تماق امك  . لق ّنلا لوطسأ ةعاتم ةموظنم

كمتو  .(1)ةرع1076  ع  ةموظنملا  كرت   ّمتو .2019  مفون ةياغ إ .د.أ
ّ

  عقوم ديدحت نم ةموظنملا هذ ن

    .ةصملل ةصّصا ةرادإلا تارايسلا لامعتساب قلعتملا1993سرام30 خّرؤملا15ددع لوألارزولا روشم(1)
تربب جتلل ةوا تارادإلا و ةرحبلاو ةوا اصملل ةماعلا ةرادإلا و ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلاو ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا :ةينعملا تارادإلا  (2)

.ةنارأو سورع نو ةسوسو نواطتو ناوقلاو
 .نواطتو ناوقلاو دزوب يديسو ةصفقو ةنايلسو ةنارأوةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلاو ةسوس و  سورع نب :ةينعملا تارادإلا(3)
لا قبس مل تاّدعمو دا وم لقنو نقفارملاو دوصقملا ناملا يغو نذإلاب لم غ قئاس لبق نم ةرايسلا ةدايق رارغ ع(4)

ّ
نم كأ رادصو القن  صيخ

...ةرادإلاب ال ةقالع ال ةّيص ضارغأ ءاضقل الامعتساو ةفلا سفنل ااذ ةصملا ةرايس لامعتساب ةرومأمب نذإ
لعتملا2015روتكأ26خراتب جتلا رزو نع ةرداصلا(5)

ّ
.ةرازولا اصم إ ةدنسملا عفدلا ةيعار ةفيفا تانحاشلا  فّرصتلا نسحب ةق

 .تسملاو ترو ةنايلس :ةينعملا تارادإلا(6)
.ةليقث ةّدعم432ايب نم2019مفون دودح إ ةرازولاب تارع1508ع ةموظنملا كرت ّمت(1)
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لعتت رراقت  ف وت و  تاّنم ثادحو دع نع ةرعلا فاقيو  ة ّييح ةفصب اطاش ةعاتمو تارعلا
ّ

ق

.تايطعملا فلتخم نب تاراقملاب مايقلا  نع الضف  (2)1دوقولا كالساو قئا ّسلاو انايصوةرعلا  طاشب

الإ
ّ

نأ 
ّ

 الالغتسا    خأت  لي   ّمت  ثيح  اكرت دع  ةموظنملا هذ لالغتسا ةّيدودحم نّبت ھ

  ةييا ةبقارملا ةفيظو ع تارادإلا  ضع  ترصتقاو.(3)تارادإ3  ع ةعزوم ةرا ّيس  84   هددع امل  ةنّسلا زان

فوت لا فئاظولا  ّل ليعفت   نود  لوطسألل
ّ

تا و  .ةموظنملا ار
ّ

  11  نم ةنّيع صحف لالخ نم 

فوت لا  رراقتلا  جارختساب موقت ال  اأ  ةموظنملاب ةزّجم  اارايس(4)ةرادإ
ّ

 .اايطعم لالغتساو  ةموظنملا  ار

نإف ،(5)د.أ  65  قاف ّمج غلبمب  تاونس سمخ ااصقأ ة ّدمل ةنايص  يدقع  ةرازولا تمربأ نل و
ّ

ھ

لاب ظحول
ّ

عفر ع صرا مدع  (6)2تارادإ  5  ع ةعّزومو  ةموظنملاب ةزّجم  ةرايس  44  هددع امل  ةبس

.نترايسصوصخبنتّسلازواجت و ةنّسلا خأتلا لّدعم غلبيل.ةلّملا باطعألا

كمت ال نأ اأش نم  تاّيعضولا هذ ّنأ إ  رظنلا و
ّ

نم تّثتلاو  تا رايسلا لامعتسا ةبقارم  نم ن

  رتافد ءاليإ  ع صراب  ةرازولا  ةمكا وت  ،اعوقو ناّبإ  تازواجتلا دصرو  ةكلسملا دوقولا تاّيمك

اللا ةيانعلا تارومأمب نوذألاو  لقنلا  ةليسو
ّ

  تارايسلا  لامعتسا  ديشرت و  ةعاتملاو ةبقارملل اعاضخو ةمز

 .نابإلاةيحيتلاتاءارجالاذاختاو لوطسألاةعاتم  ةموظنملالغتسانسح و

  دوقولا  فّرصتلا  -ج

تاقوراب دّولل  (7)ةّصاخ ةقفص اّونس  ةرازولاب  تاقرطلاو   روسل ةماعلا ةرادإلا دقع

  ةرازولا تاقفن تغلو  .ھب ةّصاخ ةقفص دقع ةّوج ةرادإ ّل موقت اميف ةّزكرملا تارادإلا اصمل ةّرورضلا

ةصاب رثأتس لا  ةليقثلا  تاّدعملا  رابتعاب(  د.م37,917ھتميق ام  2019-2015  ةفلا لالخ  ناونعلا اذ

كرملا تانا ّزاب تارادإلا ھنّزخت يذلا بئا ّسلا دوقولا نب  دوقولاب دّولا  عّزوتو  . )دوقولا نم ىكلا
ّ

  ةز

لع تالالخإ دوقولا  فّرصتلا   رظّنلا نّو  .تاعطتقملا  ن و  عورفلا و تاشرولاب
ّ

ةباق ّرلا فعضب  تق

 .ةّيلخادلا

 .2016 ةمملا ة راشساللةبسلاب دوقولا كالساو قئاسلا رراقت(2)
.)27( فالاو )24( نندمو )33( ناوقلا :ةّينعملا تارادإلا(3)
  يديسو ةونمو ةصفقو نرصقلاو بقو سورع نو  تربب جتلل ةوا تارادإلاو ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلاو ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا  (4)

.ةيدملاو لبانو دزوب
 .).2018( د.أ30,049 و )2017 ( .د.أ17,57و )2016(17,57(5)
 .ترب و سورع نو ةونمو ةسوسجتلل ةوا تارادإلاو  ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا(6)
شلاو ةلودلانب ةاضمملا ةّماعلا ةقفصلا راطإ  كلذو(7)

ّ
 .2019-2015ةفلل  دوقولاب ةلوّدلا ااضتقمب دّوت  لاو لوبلا عزوتل ةّينطولا ةكر
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لجم ھيلع تّصن امل افالخف
ّ

لعتملاو  215  إ  212  نم لوصفلا   ةّيمومعلا ةبساا ة
ّ
  ة ّيباسحب ةق 

كأ امو داوملا
ّ

 يّداملا  دراب  (1) ةرادإ  13  مقت مل ،افنآ ةروذملا  1975  ةنسل  186  ددع ةّماعلا تاميلع ّتلا ھتد 

  يون ّسلا  يّداملا دراب  (2)ةرادإ  17  مقت مل  امك  ،2018-2016  ةفلا لالخ  بئاسلا  دوقولا نوز يون ّسلا

 .ةفلا سفن لالخ دوقولاتاعطتقمل

طع لصاوتو
ّ

  إ لالغتسالا ديق  تاناّزاب  (3)ةّيقبتملا تاّيمكلا ع ةلاّدلا سياقملا نم ددع ب

وم
ّ

لاب  2019  ةنس 
ّ

  24                       ةخّرؤملا  16  ددع ةلسارملل ةرازولا ميمع مغر  (4)تارادإ  3  إ ةبس

لعتملا  2019  يفناج
ّ

وم هاصقأ لجأ  سايقملا  اذ  حالصإ  ةرورضب ةق
ّ

  هذ نأش نمو  .2019  سرام 

كأتلا ع دعاس ال نأ ةّيعضولا
ّ

  .تازواجتلي مامأ بابلا حتفت امكدوقولا نوزخم ةعاتمنمد

كذم  2020  ةيلوجو ناوج  ةرازولا  تردصأ ،ةمكحملل ّوألا ررقّتلل اعبتو
ّ

كأ لمع ير 
ّ

نم  تد

  ع لادلا سايقملا حالصإب  عارسإلا إ  ةّينعملا تارادإلا تعدو ّيداملا دراب مايقلا ةرورض ع  املالخ

 .ةّيقبتملا تاّيمكلا

لعتي ام   (5)2000  ةنسل  لّوألا رزولا   رارق تارادإ  5  محت مل ،ىرخأ ةيحان نمو
ّ

قئاثولاب ق

ثمتملاو  دوقولا  ف ّرصتلل  ةسّقملا
ّ

تاصوحفلا ترفسأ  ثيح  ھعزوتو دوقولاب دّولا تايلمع فد  ةل

قرم تاساّرك كسم  مدع نع  2018و  2017  نس صوصخب ةارا
ّ

ع ةّيوجولا تاصيصنتلا  نّمضتت ةم

لوادا نّمضت مدعو  عفتنملا  ءاضم و  ةيّقبتملا ةيمكلاو ا دّولا مت لا ةيمكلا و  دوقولا ميلس خرات  رارغ

  لاح دقو  .الع تايغ لاخدإل ةلباق  لاسكإ لوادج  كسم وأ  ا دّوملا  ةيمكلا دوقولا عزوتل ةرشلا

تاراقملاب مايقلا وأ ھكالسا ةعاتمو دوقولا  فّرصتلا نسح نم تّثتلا   نود  ةّيقوثوم تاذ  تانايب بايغ

لعتملا تاّيلمعلا  قيقدّتلا ةياغ ةّرورضلا
ّ

لاو دّولاب ةق
ّ
 .دو 

 تارايس  ةّصاا دوقولا تاعطتقمب دّوزت بلطم  280  نم ةنّيع صحف نّب  ،رخآ ديعص ع

ةولطملا دوقولا ةي ّمك نودت  ع  رصتقت اّأ ،2018و  2017نس لالخ  (1) تارادإ  5  ع ةعّزوم  ةصملا

 .ترو ةونمو نرصقلاو رزوتو ساقو بقوةنايلسو نندمو نواطتو دزوب يديسو ةسوسو ناوقلاو سورع نب :ةّينعملا تارادإلا(1)
ةسوسو رزوتو نرصقلاو تسملاب جتلل ةوا تارادإلاو ةرحبلاو ةوا اصملل ةماعلا ةرادإلاو ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا :ةّينعملا تارادإلا(2)

  دزوب يديسو سورع نو فالاو سقافصو ةنايلسو ةونمو ترب و ةجاو ةيدملاو نندمو سوتو
(3)Jauge. 
.سورع نو نندمو فالا :ةّينعملا تارادإلا(4)
لعتملاو2000ةيلوج20 خّرؤملا(5)

ّ
ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو تارازولا اصمب ةلوادتملا ةكشملا ةغبصلا تاذ ةرادإلا تاعوبطملا ةمئاق ةعجارمب ق

لا تاعاماوةرادإلا
ّ

 .ةي
.تاقرطلا و روسل ةماعلا ةرادإلا و دزوب يديس و تسملاو سوتو ةسوس : ةّينعملا تارادإلا(1)
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دمتع  ،داّدعلا مقر نودت اف ّمت لا تالاا   و  .ا دّولا  مت  لا  ةي ّمكلا و داّدعلا مقر  عضو نود  عفتنملا و

.بسحف قئاسلا ةدافإ ع دوقولا  فّرصتملا

لم  موقي  ، ىرخأ ةيحان  نم و
ّ

  12  هددع امل  2018-2017  ةفلا لالخ دوقولا  فّرصتلاب ن وف

ثمتت  ةرفانتم مام نب عماب    (2)ةرادإ
ّ

.ةيفالا  ةباقرلاب  مايقلا نود  هدرجو ھعزوتو ھظفحو دوقولا لوبق   ل

  رزولا  (3) روشمو افنآ روذملا2005  ةنسل6  ددع لوألا رزولا روشم  ّصن نلو،ىرخأ ةج نم

لملا
ّ

لاب دوقولا كالسا ةعاتم ةرورض ع  2005  ةنسل  15  ددع جّتلاب ف
ّ

  دقف  .ةصملا  تارايسل ةبس

  نم لقنلا ةليسو فد كسم مدع نع ةصم  ةرايس33نم ةن ّوتم ةن ّيع ع ةارا تاصوحفلا ترفسأ

لعتملا تانايبلل خألا  اذ نودت مدع وأ قئاسلا  لبق
ّ

شلا ل ّوأ  داّدعلاب لّملا مقرلاو دوقولاب دّولاب ةق
ّ

ر 

طع وأ هرخآو
ّ

 .دوقولا كالسا ةعاتم نود لوحي ام ووداّدعلا ب

لسملا ةيمكلا ةراقم تّي و
ّ

كلتو   ھعزوتو دوقولاب دّولا تايلمع فدب ةنّودملاو دوقولا نم ةم

لاب  لقنلا ةليسو فدب ةنّودملا
ّ
  غلب  قراوف دوجو(4)تارادإ  3  ع ةعّزوم  ةصم  تارايس  3  هددع امـ ل  ةبس 

  2017  يفناج ةفلا لالخ  كلذو  ال  655  تزان قراوفلا هذل ةّيلمج ةقلطم ةميقب  رش  /ل  )-130(  ااصقأ

 .2019يام-

ذلا فلاس  6  ددع لّوألا رزولا روشم ھيلع ّصن امل افالخو
ّ

ةرش  تافوشك  دادعإ ةرورض نم ،رك

  ،مك100 دوقولا كالسا ةبسةصاخ نّمضتتةصملاتارايسإ ةبسلابدوقولا كالسا

تا
ّ

  دوقولا ةيمك  ن مضت  ع(6) ىرخأ تارادإ  5  رصتقتو  تافوشكلا هذ  دادعإب موقت ال  (5)ة رادإ  12  ّنأ 

 .بسحفةكلسملا

لسملا تايمكلاو ةّرشلا  تافوشكلاب ةنّمضملا دوقولا تايمك نب ةراقملا تّي و
ّ

ةنّودملاو ةم

   تارايس  4  إ  ةبسلاب  2019  لرفأ  -  2017  يفناج ةفلا لالخ  ھعزوتو دوقولاب دّولا تايلمع فدب

ةّيلمج ةقلطم ةميقب  رش  /ل )-270(  ااصقأ غلب  كالسالا  قراوف دوجو  (1)تارادإ  3  ع ةعّزوم ةصم

  ةليسورتافدل قا ّوسلا مع دنع ةّيدام ءاطخأ بّرسب كلذ ةرازولا ترّرو .ال2209تزان قراوفلا هذل

.لقنلا

لاب( ساق و سورع نو فالاو سوتب ةوا تارادإلاو تاقرطلاو روسل ةماعلا ةرادإلاو ةّيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا  (2)
ّ

تارا دإلاو )تاعطتقملل ةبس

 )بئاسلا دوقولل ةبسلاب( ناوقلاو رزوتو ةنايلسو ةسوسو سورع نو ةوّنمو تربب ةّوا
 .تاقورا تاقفنو ةّرادإلا تارايسلا  فّرصتلا ماحإ دزم لوح2005يرفيف17 خرؤملا(3)
.نندمو ةسوسو ناوقلا: ةّينعملاتارادإلا(4)
 .ةصفقو ناوقلاو نرصقلاو ةيدملاو ساقو دزوب يديسو نواطتو لبانو ةسوسو نندمو سوتو سورع نب :ةّينعملاتارادإلا(5)
 .ترو ةنايلسو ةونمو ةنارأو بق  :ةّينعملاتارادإلا(6)
.)2( رزوتو)1( ترب و )1( فالا: ةّينعملاتارادإلا  (1)
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كالسالا  نم تّثتلا  نود لوحت و  تايطعملا  ةّيقادصم  نم   ّدحت  نأ  تا ّيعضولا هذ  نأش نم و

  تدّ ع  دق  ةرازولا   ّنأ   إ ةراشإلا عم  .لاا اذ  تازواجت بت نأ نكمي امك هديشرتو دوقولل عفلا

 .تالالخإلاهذ التب

رشلا  ل  200  ااصقأ دوقولا نم ةّيمك  افنآ   روذملا  189  ددع رمألا دّدح ،رخآ ديعص ع

خرملا ةصملا  ةرايس  إ ةبسلاب
ّ

كذملا تدّدحو .ةّيص تاياغل اوناث الامعتسا  ص
ّ

  164  ددع ةر

لملا ةدئافل  ال  200  هردق امب ارش ةدنسملا دوقولا صصح  اقباس ةروذملا
ّ

ةزكرم ةرادإ ريدم ةطخب نف

سئر وأ عورشم سئر وأ ةصم سئر وأ ريدم ةيا ةدئافل  ريدقت قأ ع  ال  150و ةوج ةرادإ وأ

الإ  .(2)عرف
ّ

نأ 
ّ

  (3)ةرادإ  21   ّنأ تاصوحفلا  لالخ نم نّبت ھ
ُ
نم ددع ةدئافل دوقولا نم ة ّيفاضإ اصصح دنس 

  .تارادإلا هذ نم  %71,4ھتسامل فقس ديدحت نود ااوعأ

  7460 و                  ال  40  نب  (4)ةرادإ  17  نم ةنّوتم ةنّيعل ةبسلاب ةّيفاضإلا صصا هذ  تحوارتو

  .2018  ةنس                  ال  7920  ال  60  نو  2017  ةنس  ال  9540و ال  140  نو  2016  ةنس  ال

  114660  ھعومجم ام  2018  -2016  ةفلا لالخ تارادإلا هذ إ ةبسلاب ةيفاضإلا صصا ةيمك  ترّدق و

ثمي ام وو د.أ  199,732  زانت  ةفلب  ال
ّ

ةدنسملا دوقولا صصح تاقفن عومجم نم  %  38,8اوح ل

صصا تغلو .ةفلا سفن لالخ ةيص تاياغل اوناث ةلمعتسملا ةصملا  تارايس نعفتنملا ناوعألل

لاب ةيفاضإلا
ّ

.ارش ھيلإ ةدنسملا ةّصا نم%  184ةبس ا نعفتنملا ناوعألادحأإ ةبس

فوتملا دوقولا نوزخم ّلل ّيداملا درا    عارسإلاب  ةرازولا ةمكا  وتو
ّ

ديش و تارادإلاب ر

.ضرغلا  بتالا ماحا ةرورض و ھكالسا

III-  تارعلا ةنايص

تغلو  .ةنس  15  ارمع ق وفي  تارعلا  نم  %    50,4  ّنأ ثيح  امّر  ةرازولاب تارعلا   لوطسأ   وش

ثلا تاّدعملل  رايغلا عطق ءانتقا كلذ  امب  ،ھتنايص   فراصم
ّ

  2015  ةفلا لالخ د.م  4,492  هردق ام  ،ةليق

لع  تالالخإ ةّيباقّرلا لامعألا تّيو.2018-
ّ

خدتبتق
ّ

 .اعاتمو ةنايّصلا تال

خدت-أ
ّ

 ةنايصلا تال

.اعابت ال135وال180حبصتل2007روتكأ22 خّرؤملا38ددع لّوألا رزولا روشمتقمب  %  10ةبسب اف صيلقّتلاب ةيمكلا هذ ةعجارم ّمتو(2)
.نتّزكرم نترادإ و ةوج ةرادإ23ع ةعّزوم25عومجم نم  (3)
نندمو رزوت و ةيدملا و فالا و تسملا و ةسوس و ناوقلاو دزوب يديس جتلل ةوا تارادإلاو ةيندملا تايانبلل ةماعلا ةرادإلا  :ةّينعملا تارادإلا  (4)

 .سورع نب وةونم و ةنارأ و سورع نب و لبان و نرصقلاو نواطتو بقو
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لدأ إ ادانسا
ّ

ثمتت تارعلا ّنصم ة
ّ

توزلا يغوةّيكينايملا مظ ّنلا دّقفت   ةناي ّصلا  ل

  .كلذرمألا تقا م ةّيجالعلا تاحالصإلازاجنوةدّيج ةلاح  تارعلاع ظافل اصملاو عومشلاو

خدتلا  ةّيدودحم الع فوقولا ّمت لا تالالخإلا تّصخو
ّ

ماحا مدع  ثيح  نم ةنايصلا ناونع تال

  نم ءزج كالسا و نامضلا ةف دع  مألا  تا رشلا تابايب اّيلآ  كلذب مايقلاو   لاغشألل  ةدّدا تافاسملا

مدعو تاشرولا جت صقنو ءانتقإلا ةثيدح تارع ع ةّرورض غ تانسحت لاخد إل ةنايصلا تادامتعا

ثأ اّمم رايغلا عطق  فرصتلا ةمكوح
ّ

.لوطسألا ةّزاج ع ر

خدتب  امايق دنع  ةرازولا دّيقتت ملو
ّ

خدت  61  هددع امل  ةّروّدلا ةنايصلا تال
ّ

  ةرايس  18  ع  ا ًزجنم  ال

  ةبجوملا  تافاسملا  ماحاب  2019  مسد-2015  متس ةفلا لالخ  (2)تارادإ  6  ع ةعّزوم(1)عفّدلا ةّيعار

  توز يغ  اف ّمت لا تالاا ةبس تغلب دقف  .تالخدتلا هذ نم  %  73  ھتس   امل  اصملاو توزلا يغتل

  (3)تارايسلا ىدحإ  صوصخب  ااصقأ  غل و  %  49,3  كلذل ةبجوملا ةفاسملا عطق لبق اصمو تاّرحم

خدتلا
ّ

مك  2008  ّدح غلب  تالخدتلا نم   %  50,7   يغتلل  ةبجوملا ةفاسملا   ز واجت   ّمتو  .مك  3320لبق  ل

بسح عّرس  تاّرا  توز يغتل ةبجوملا تافاسملا  زواجت  ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .(4)تاراّيسلا  ىدحإل

 .(5)كاتحالا لعفب أد ّصلا وكّرا ءازجأ لآتنم نعّنصملا

كذم تّصن  ،رخآ ديعص ع
ّ

ةليط  عفّدلا ةيعار تارايسلا  ةنايص ّمتت ّنأ ع(6) جّتلا  رزو ةر

لعتملا عيبلا دع امو نامضلا طورش اضيأ ھيلع تّصن ام وو دّعتملا تالاوب ةنس ةرّدقملا نامضلاةّدم
ّ

ةق

.د.م  5,79  هردق  مج غلبمب  2015  ناوج  16  خراتب  دّوزملا  عم  مملا ةقفصلا دقع و  ام  95  ءانتقا ةقفصب

نود مألا ةكرشلا تاباين ىدل  تارايسلا هذ  حالصإل آلاو رشابملا ءولا   ّمتي  ،نامّضلا ةف زواجت مغر و

خدتلا نأش  ةسفانملا أدبم ليعفت
ّ

  فراصمل ةرازولا لّمحت كلذ نع ّرجناو .ةرادإلا ةشروب ازاجنإ وأ تال

خدتلا سفن زاجنإب ةنراقم ةكرشلا ىدل ة ظاب نامثأب ةّرودلا ةنايصلا زاجنا
ّ

ع تارادإلا ضع تاشروب ل

خدتلا سفنب امايق تث لا(1)نترادإرارغ
ّ

  خرات نمد.أ60  قاف اريدقت اغلبم كلذب ةرازولا تلّمحتو.تال

  .2019مسد               دودح و2016روتكأ10 نامضلا لاجآ ءانا

 .تارادإلاب الامعتسا كألا ةصملا تارع و  (1)
.ةكشملا اصملل ةّماعلا ةرادإلاو لبانو رزوتو نواطتو ةنايلسو ةونمنم ّلب ةّوا تارادإلا :ةينعملا تارادإلا  (2)
.ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا إ ةص ّصخم  (3)
.ةونمب ةوا ةرادإلا إ ةصصخم  (4)
لدأ إ ادانسا  (5)

ّ
  وو لامعتسالا مداقت مكحب )Viscosité( ةجوزل لقأ حبصي ثيح .ةرارا لعفب ھتيكرت ّغ إ كّرا  تز يغ ةرورض دوع ،لامعتسالا ة

 .ةروذملا رارضألا ثدحو بئاوشلا صاصتما ع ةردقلا هدقفي ام
لعتملاو2015روتكأ28 ةخّرؤمل2015ةنسل142ددع(6)

ّ
.ةّوا تارادإلا إ ةدنسملا عفّدلا ةّيعار ةفيفا تارعلا  فّرصتلا نسحب ةق

.ةنارأو تربب:ةينعملا تارادإلا(1)
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لاب  تّمت  ةنايص لا هذ ّنأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

لالخ  اونس  تا ّرم  3,8  لّدعمب ةرايس ّل إ ةبس

لطتو  2019-2016  ةفلا
ّ

شلا ةباين إ ةرعلا لّقنت كّرا تز يغ ب
ّ

قوتو ّمألا ةكر
ّ

 نب  حوات ةّدمل اف

لاب  ةراس ل  (2) يونسلا  لّدعملا  غلبيل  لاغشألا مامتإل نموي  و  موي
ّ

  موي  536  اوح  تارايسلا هذ إ ةبس

اللا دوقولا ةّيمك ع الضف لمع
ّ

شلا ّرقم إ لّقنت ّل  مز
ّ

فوتملا غ ةكر 
ّ

 .تايالولا ّل  ر

ثيح لوطسألا  ةنايص  ادع طانملا ةّرشلا دراوملا تالّؤم نم عفّرلا  ع   ةرازولا  لمع مل امك

ةفلل ةّيردتلا تاروّدلا ّل صحف  وأ ،(3)2005  ةنسل  20  ددع لّوألا رزولا روشم  ھيلع   ّصن  امل افالخ و

(4)قاّوسلا ةدئافل  ةديشّرلا ةقايّسلاو ةنايّصلا تالاجم   تا رود نمأت  مدع  2019لرفأ–  2015  يفناج

لملا ناوعألاو
ّ

ّمت  ةرادإ  15  ع   نعّزوم انوع  92  ،2019  مفون  مددع غلابلاو تارعلا  ةنايصب نف

.ااشروب ةّرشلا دراوملا  قيقدتلا

 اصقن وش  تارادإلاب ةقملا  تاشرولا  نم  (5)  %    30  ّنأ تاصوحفلا تّيب  ،ىرخأ ةيحان نم

.كلذو  ةنايّصلا لامعأ زاجنإ   نود لوحي  نأ  ھنأش نم  احالص و  باطعألا صيل ةرورضلا تاجتلا

فملاو تاللاو ةّيطاطملا تاراطإلا ةنايص تاّدعمو ةيمالعإلاصيلاتادعمو عفرلاتالآ رارغ ع
ّ

تا

.حيتافملاو

لخت نلو  ،رايغلا عطق صوصخب  اّمأ
ّ

  مقت  مل اّإف   ،ةديدا رايغلا عطق نزخت نع ةرازولا ت

فوتي  ثيح  ةلمعتسملا غو ةانتقملا رايغلا  عطق   توفّتلاب
ّ

  تال  (6)تارادإ  سمخب  ةقملا تازاغملاب  ر

   اساسأ   ّصخت  ةنس  20  زاني  ام إ اضعبل  (1)لالغتسا رخآ  دوع ةفلتخم ىرخأ عطقو اصمو ةّيطاطم

تازاغمب نزخّتلل نكامأ ع ذوحتس  او نع  الضف و  .AX((2)و  R4رارغ ع(   ا  عافتنالا  لاز تارع

نكمم لجأ  رخآ خرات  عطقلا هذ نم ددع زواجت  دقف  ةحاتملا ةحاسملا قيض وش لا تاشرولا

لاب  صوصابكلذولامعتسالل
ّ

.(3)ةّيطاطملا تاراطإلل ةبس

خدت3,8* )عونلا اذ نم ةكرح  تارعلا ددع( ةرع94(2)
ّ

  ةرعلا فقوت ةّدم لّدعم(موي1,5*)ةرع /ل ةنسلا  ةنايصلا تالخدت لّدعم(ل

.اموي535,8=)ةنايصلل
.ةّيمومعلا تآشملاو تاسّسؤملاو ةرادإلا ةقاطلا كالسا ديشرت لوح(3)
.)ةام  ةلآ( لاغشأ ةّدعم إ ةبسلاب ةيقانرملاب اطقلا زكرملاب نوع نوت مت :ءانتس الا  (4)
بقو نرصقلاو ناوقلاو لبان( تارادإ5ّصخت ةبسلا  (5)

ّ
.اف قيقدّتلا مت ةرادإ17لصأ نم )رزوتو 

 .تسملاو نرصقلاو ناوغزو سورع نو ترب:ةّينعملا تارادإلا  (6)
.نوزاب ةعطقلل كرحت رخآ(1)
 .)2017( سقافصو )2019( بقو )2014( ناوقلاو  )2015(تسملا رارغ ع تارادإلا ديدع إ ةظحالملا سفن تعفر نأو قبس ةرازولل ةّماعلا ةّيدقفتلا(2)
.تالاا نسحأ  تاونس5و3نب حواو اظفح ةقرطب طبترم لامعتسالا لبق ةّيطاطملا تاراطإلل افالا رمعلا ،نعّنصملا بسح(3)
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بق  اترادإ تفلاخ  امك
ّ

لجم  دزوب يديسو 
ّ

  186  ددع ةّماعلا تاميلعتلاو ةيمومعلا ةبساا ة

.2018  -2015  ةفلا  لما  لالخ  اازاغمب  رايغلا عطقل   يونسلا  يّداملا دراب  اموقت مل ثيح،افنآ ةروذملا

فر و  عفلا نوزا  ةفرعم نود   لوحي ام وو
ّ

.ام دوجوملا ع  ءاليسالا  وأ  ةرفوتم  عطق ءانتقا رطخ نم ع

.رايغلا عطق نم اوزخم  فّرصتلل ةّيمالعإ ةقيبطت ع  1 تارادإ  9  دمتع ال  ،كلذ  ع ةوالعو

فوتي نأ نود  2005  ةنس  ذنم  ّصاخ مّمصم نم اؤانتقا ّمت ةقيبطت ع  (4)تارادإ  3  دمتع و
ّ

  ليلد  ادل ر

الإ  اييحت  ةينامإ  ال و لامعتس الا
ّ

قوت  يذلا(5)"مّمصملا لبق نم  
ّ

تا رادإلا  هذ  موقت  ال  امك  .طاشلا  نع   ف

لعتملا ةّونسلا تايطعملا ظفحب
ّ

.ةقيبط ّتلا جراخ نوزاب ةق

تالسارمو  2004  سرام  15   ةخرؤملا1124  ددع لوألا رزولا ةلسارم  تايعضولا  هذ  فلاخت و

لعتملا ةكشملا اصملل ةماعلا ةرادإلا
ّ

ةقلعتملا  كلت ةّصاخو ةكشملا ةيمالعإلا تاقيبطتلا لالغتساب ةق

 .نوزا  فّرصتلاب

دنع ةديدج عطقب ايغ ّمتي لا رايغلا عطق عاجساب  (6)تارادإ  3  موقت  ال ،ىرخأ ةج نم و

خدتلا
ّ

   ةيمومعلا ةبساا ةلجم  كلذب ةفلاخم  ةّصاا تاشرولا ىدل  ال ةصّصا  تارعلا حالصإل ل

كأتلا نود لوحي نأ نكمي ام ووام136و41نلصفلا ةّصاخ
ّ

خدتل عفلا زاجنإلا نم د
ّ

 .ةنايّصلا تال

  ةبساا ع  ةرازولا  دمتع ال  (1)1996  ناوج  4   خّرؤملا ناسإلاو جّتلا رزو رارقل افالخو

لعتي اميف  ةّيليلحّتلا
ّ

خدتلل ةّيلعفلا ةفللا  باسحا نود  لوحي ام وو  ااشروب ةنايصلا لامعأ زاجنإب  ق
ّ

   تال

تا و
ّ

 .لامعتسالامدع ع الاحإ حاقا وأتارعلا  لالغتساةلصاومرارق ذاخ

ثأ  دقو
ّ

 رش لالخ  ،فوقولا ّمت ثيح لوطسألا ةّزاج ع ةنايّصلاب ةقلعتملا تالالخإلا  هذ  تر

  49  ام  احالصإ ّمتي مل  (2) لوطسألا نم  %   15  قوفي ام  يأ  ةضبار  ةرايس  168  دوجو ع ،2019  مسد

ارمع ىدعتي ال  ةضبارلا  تارايسلا  ةلمج نم  ةرايس  12  ّنأو املع  نتس نم كأ إ  اطع  خرات دوع  ةرع

طعم  و   فصنو  تاونس  عرألا
ّ

  لامعأ  ذيفنت ع صرا مدع ةيعضولا هذ  زتو .ةنس نم كأ ذنم  ةب

فوتتمدع ّلظ  اميس الةنايصلا
ّ

لعتملا تايطعملا ر
ّ

  .ةضبارلاتارايسلانم  %50باطعأ خراوتب ةق

بقو نرصقلاو دزوب يديسو ةّيدملاو ةجاو ناوغزو سورع نو سوت نم لب ةّوا تارادإلا :ةيلاتلا  ةّينعملا تارادإلا1
ّ

  تايانبلل ةّماع لا ةرا دإلاو 

 .ةّيندملا
 رزوتو ترو ةسوس :ةيلاتلا  ةّينعملا ةوا تارادإلا(4)
 .2019روتكأ28خراتب ةسوس ةّوا ةرادإلا ةدافإ(5)
.ةونمب ةوا ةراد إلا،ةّيندملا تايانبلل ةماعلا ةراد إلا،ةيبالا ةئيلا ةماعلا ةراد إلا :ةّينعملا تارادإلا(6)
لعتملا)(1

ّ
طخم طبضب ق

ّ
 .1997مسد4 خّرؤملا ناسإلاو جّتلا رزو رارقب ھمامتو ھحيقنت ّمت امك ناسإلاو جّتلا ةرازوب ّصاا ليأّتلا ط

.)طقف تاراّيس( ةرانلا تاجاردلا رابتعا نودلوطسألا(2)
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ةفلل لامعتسال ا مدع ع ةلاحإ  رضحم  146  صحفو ةّيناديملا  تارازلا  تّيب ،راطإلا سفن و

طعملا تا رايسلا ةنايص دنع تارادإلا  نم ددع  د ّوع  2012-2019
ّ

   تارايسلا  نم  (3)رايغ عطق  عزن  ع  ةب

ع صيصن ّتلا   نودو  لامعتسالا  مدع ع  الاحإ لجأ نم ةنياعملا وأ حالصإلل ارود رظتت لاو ةضبا ّرلا

 فّرصتلا ةعاتم نود تاسرامملا هذ لوحتو    .اعزن  خراتو اددعو  ةعنملا  عطقلاب  ةعفتنملا  تارايسلا

لعتت تازواجت ليل  بابلا  حتفت امك عطقلا هذ
ّ

  ىوس ّقبي مل ثيح   ةضبا ّرلا تارعلل ةّيداملا ةياماب ق

لاب راا ليلا
ّ

.(4)تارادإ5ع ةعّزوم ةرع13إ ةبس

لعتملا تاءارجإلا  ننقت  إ ةرازولا  تعد  ةمكا  ّنأ إ ةراشإلا ردجت و
ّ

  ح تاسرامملا هذ  ةق

ةقرط ءاسرإ ع لمعلاب اّدر نمض ةرازولا  تدّعو .ةنكمملا تازواجتلا نم داو لالغتسالا ديشرت ّسي

  .ةرعلل فلا فلملاب ايمضت و ةعنملا رايغلا عطق  فرصتلا  حوضولاو ةيفافشلا نمضت

خدت ءارجإ ع ةرازولا صرح مدع ىّدأ ،ىرخأ ةيحان نم
ّ

لاب ناّبإلا  ةنايّصلا تال
ّ

إ ةبس

  50  ھتس امل  فلا صحفلا ةداش دانسإ  2019  ةنس ّفلا صحفلا اصم ضفر إ ةميدقلا  تارايسلا

5                          ع  ةعّزومو ةنس  21  ارمع لّدعم زاني نالوج ةلاح  ةرع  58  نم ةنّوتم ةنّيع  نم  %

            .ةنيعلابنترايسلفلا صحفلا ةداشدانسإّفلا صحفلا اصمضفر رّركتتثو .(5)تارادإ

كذملل و ةلوّدلا ةّينام عراشم دادعإل ةّونسلا شانملل  افالخو
ّ

لا  افنآ ةروذملا  142  ددع ةر

  ليلدلاب ةنّبملاةّيئاقولا تايصوتلاماحا إ المعتسم  تعدو تا رايسلا عةظفاا ةرورض ع تّصن

ءاو طغضو ديّتلا ءامو لمارفلا تزو كّرا تز ىوتسم دّقفتب مايقلا  تثي مل  ،عّنصملا نع ردا ّصلا

شؤملا نم اغو تاللا
ّ

  عفّدلا ةيعار  ة رايسل لصح يذلا(1)بطعلا  رارغ ع   لامعتس الا لبق ةمزاللا تار

ةفل تغلب  دق و  .ديّتلا لئاس بايغ ةجين  كلذو    رشأ  6  بطعلا  لي  دنع ّدعتي مل  ا رمع  دزوب يديس

 .د.أ12,5حالص إلا

ةنايصل ةصّصا تادامتع الا نم .د.أ  60,364  كالساب  (2)تارادإ  10  تماق  ،كلذ ع ةوالع

شلا تاباين ىدل  ةرع  15  ع ةّرورض غ تانسحت  ةفاض إل  تارعلا
ّ

ثمت  اانتقا  دع  ةرشابم  مألا ةكر
ّ

  تل

لوم ،دوقملا  (3)
ّ

لبلا ،باوبألا  ،كّرا ،ءاوضألا ،لمارفلا ،ةدايقلاةحول ،تاللا ،دعاقملا ،راّيتلا د
ّ

سأر ،قيشعتلا ماظن ،ديتلا ماظن ،ليغشلا ءدب ماظن ،رو

..جزاملا ،ةناوطس الا
.)1( سوتو )3( سقافصو )7( ةودنجو )1( ةنارأو )1( ةجاب  :ةّينعملا تارادإلا  (4)
.ةونمونواطتو ترو سورع نو ةنارأ :ةينعملا تارادإلا  (5)
(1)t demoteur a subit un surchauffage excessif suite au manque du liquide de refroidissement. Ce surchauffage a provoqué l’éclatemenLe«

la pipette d’eau et par la suite le fonctionnement du moteur pendant une période assez importante sans liquide de refroidissement.

L’utilisateur n’ayant pas tenu compte des témoins d’alertes signalés dans le tableau de bord … » Rapport technique- Concessionnaire –

23/3/2016
.)1( سوتو )1( ةونمو )1( ترو )2( دزوب يديسو )2( بقو )1( سقافصو )2( نواطتو )1( ةنايلسو )1( فالاو )3( رزوت :ةينعملا تارادإلا(2)
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خدتلا هذ  تارادإلا  ضع  ترّر و .)..رئاتس ،ةدا(  (3)تاراوسسكو  يفلخ قودنص بيكرت  
ّ

اجاحب  تال

كذملا  فلاخي ام وو  ةرازولا إ  لّقنتلا دنع  ةرعلا ع تالوقنملا نمأتل
ّ

  ع   ّصنت لا  142  ددع  (4)ةر

ذلاب تارعلا  هذ لامعتسا
ّ

لوخدلا و  ةيمومعلا عراشملا    الالغتسا و  غ ال تااب عراشملا ةعاتمل  تا

.ةيحالفلا كلاسملاو ةرعولاقطانملاإ

فوتت  ال ،ىرخأ ةيحان  نم
ّ

اضّرع ام وو  اارع  ّل  فوقول  ةأّيم نكامأ تارادإلا ّلج  ىدل  ر

فرو  ةّيطاطملا ااراطو ةّينوكلإلا ااّرادو الي ءا ال
ّ

  العف ّمت ثيح اقرس رطخو انايص ةفل نم ع

  4نم لقأ دع يأ  2016  يفناج  27  خراتب سورع نب ةرادإلا مامأ نم عفّدلا ةّيعار تاراّيسلا ىدحإ ةقرس

 .د.أ60,9هردق نمثب اانتقا نم رشأ

ازخ لصاوتي  لاو ا  عافتنالا  لاز لا تارعلا رايغ عطق ل  درج  ةرورضب ةمكا  وتو

  ةضباّرلا تارايسلل ّفلا صيلاب مايقلا  و  بتالاوتاءارجإلا قفو اف توفّتلاب عارسإلا و  اازاغمب

  ناوع ألا نم ددع  نوت  و  ةنايصلا زاجنإ دنع ةسفانملا أدبم ليعفت  نّعتي امك .الآم  مسا دصق

  نم تارعلا ضور نكامأ نمأتب عارسإلا  و  ضرغلل ةّيميلقإ قرف نوت  وأ  تارايسلا ةنايصل تاشرولاب

.ةجمملا تارقملا جيس لاغشأ ذيفنتو ةبقارملا تاما كرت ع صرا لالخ

 ةنايصلا تالخدت ةعاتم-ب

  ةّرادإلا تارعلا  فّرصتلا تاءارجإ ليلدب ةلّصفملا  تاءارجإلا  ماحا تارعلا ةنايص  تقت

كم ُي قئاثو نمض  تاصيصنّتلاو  تايطعملا  ّل ليو  افنآ روذملا
ّ

  ةعاتم و  تاّيلوؤسملا ديدحت  نم  اكسم ن

خدتلا
ّ

ثمتتو .ةرعلل ةّيجاتنإلا ةلاا ةعاتم و  لامعتس الا   ةفل  ديدحت و  تال
ّ

ةليسو  فد  قئاثولا هذ ل

 .حالصإلاو ةنايصلا ةقاطو ةشرولا سئر ساركو حالصإلا بلطو جوراو لوخدلا ةقاطولقّنلا

تاو
ّ

نمض   صيصنّتلا  ،2019-2016  ةفلا لاوط  ّمتي مل ثيح  ةنايصلا لاغش أل  قيثوتلا  بايغ 

خدت ع(1)تارادإ6ع ةعّزوم ةرايس43تلمشةنّيع رتافد نم  47%
ّ

  سفن لالخ رشؤي ملوةناي ّصلاتال

خدتلا اف ّمت لا تاّرملا ّل   ةنّيعلا هذ  لقنلا ةليسو  رتافد   ّل  ع تاشرولا ءاسؤر  ةفلا
ّ

ناونع ل

خدتلا دّدع  مغ ر  ةناي ّصلا
ّ

حالص إلا  تابلط  نم  %77نّمضتت مل و  .حالصإلا و ةنايصلا  تاقاطب بسح تال

(3)cabine, jeu de rideaux, housse..-Tapis inter
لعتملاو2015روتكأ28 ةخّرؤملا2015ةنسل(4)

ّ
 ةّوا تارادإلا إ ةدنسملا عفّدلا ةّيعار ةفيفا تارعلا  فّرصتلا نسحب ةق

 .نرصقلاو ةيدملاو نندمو ةونمو نواطتو ةنارأ :ةينعملا تارادإلا(1)
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كؤي)ةشرولا سئر( اّينف ايأرةنارأب ةّوا ةرادإلاب2018و2017نسل
ّ

ةولطملاةنايصلا ذيفنتةرورض د

 .ةراّيسلاب عفتنملا لبق نم

تاو
ّ

لاب  2019و  2018  تاونسل ةشرولا سئر ساّركو حالصإلا تابلط  ةراقم  لالخ نم  
ّ

  ةبس

  لاغشأ ع ةخّرؤملا حالصإلا تابلط تّصن  ةج نمف .ةلّملا تايطعملا نيابت سورع نب ةّوا ةرادإلا إ

لوم ،ةراطب( ايع عطق يغ وأ )...تز يغ ،كّرحم ةعجارم( ةدّدحم
ّ

م ،د
ّ

  نّمضتت مل نح  )..ة

خدت ّصخي ىطعم ّيأةشرولا سئر ساّرك
ّ

لباقملا و.ةفلا سفن لالخةّينعملاتارايسلا ع هزاجنإّمت ال

خدت روذملا ساّركلا نّمضت
ّ

.حالصإلل تابلط يأ الباقت مل تا رايس ع تال

  لا "GesParc" لوطسألا   فّرصتلا ةموظنم ّنأ تدافأ و  ةعوفرملا تالالخإلا  ةرازولا تّرقأ  دق و

كمتس  2019  ةيلوج ذنم ايجردت اكرت  تعرش
ّ

  نع نلوؤسملا طابتراب كلذو لالخإلا اذ الت نم ن

لاب ةنايصلا صخت لا تالخدتلا ل جاردإب نمزلملاو لايلا ةفاب تاشرولا
ّ

.ةرايس  ّل إ ةبس

لعتملا  فرّصلا قئاثوو   تاوفلا  صحف نّب  امك
ّ

خدتب ةق
ّ

شلا تاباينو ةّصاا تاشرولا تال
ّ

تار

لاب  مألا
ّ

  تاقفن  ناونع  تاوف  5  صالخ  2018و  2016و  2015  تاونس لالخ  ةرع  87  نم ةنّيع  إ ةبس

خدتب تعفتنا لاتارايسلاديدحتنود لوحي ام و ود.أ17غلبمب ةنّبم غ تارايسحالصإ
ّ

  ةنايّصلا تال

فري امك   ةرايس  ّلل ةصّصا ةنايصلا تاقفن ةع اتم نم اتلاو
ّ

  إ تت  ال  تارايس  ةنايص رطخ نم ع

  .ةرازولا

شلا صحف زرفأ ،ىرخأ ةيحان نم
ّ

لعتملا  2017/رّركم2  مقر ةقفصلاب ةنّمضملا ةّينفلا طور 
ّ

  ةق

لعتت  تايطعمل ةموظنملا فوت  ةّينامإ ضورعلا مييقت رضحمو"GPS"  لوطسألا ةعاتم ةموظنم ءانتقاب
ّ

  ق

الإ  .(1)تارعلا  ةنايصب
ّ

نأ 
ّ

لعتي اميف ةموظنملل ةرازولا كرت لامكتسا  مدع ظحول ھ
ّ

هذ جارختساب ق

.الالغتساو تايطعملا

فوتملا  تاجتلاو  تاودألا درجب(2) تارادإلا نم  %  47  موقت ال و
ّ

ةنايص  ةلمعتسملاو  ااشروب ةر

لجم فلاخي ام ووتارايسلا
ّ

ذلا ةفلاس186ددع ةّماعلا تاميلعتلا و ةّيمومعلا ةبساا ة
ّ

 .رك

تابثإ  قئاثو ع ةّرورضلا تاصيصنتلا دوجو نم تّثتلا ةرورض إ ةرازولا ةمكا وعدتو

خدتلا قيثوتب ةيانعلا ءاليإ  و  فرّصلاب رمألا لبق اف قيقدّتلاو تاقفّنلا
ّ

  ةّيلخاد ةباقر ماظن  ءاسرو  تال

.تازواجتلاب مايقلا نود لوح و ةّيلعفلا ةعاتملاب حمس

 .ةرعلا ةنايص ةقاطب نمض ...،ةقيقدلا  كرا تارود ددع ليلحت  ،ةعوطقملا ةفاسملا رارغ ع(1)
.اف قيقدّتلا مت ةرادإ15لصأ نم )رزوتو دزوب يديسو نرصقلاو ةيدملاو فالاو سورع نو سوت( تارادإ7ّصخت ةبسلا(2)
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*

*                      * 

  لمعلا ةرازولا ع نّعتي ،عراشملا ةعاتمب اساسأ ةقلعتملاو ادع ةطانملا ماملا ةعاجن نامضل

قدلا مدع اساسأ تّصخ لاو الوطسأ  افّرصت تباش لا صئاقنلا نم ددع الت ع
ّ

  هديدحت  ة

كذمل  ارادصإ  لالخ  نم  ةرازولا  تدّع نلو  .ھتنايص ةّيدودحمو ھلالغتسا ءوسو
ّ

 ناوج  11  خراتب  لمع  ةر

   .ةلاّعف ةيلخاد ةباقر ماظنءاسرإ ةرورض يفني ال كلذ ّنإف ،لوطسألافّرصتلاماحإدزم لوح2020

ةقيقدو ةلماش ةمئاق طبض لالخ نم الوطسأ ديدحت إ ةرازولا ةمكا وعدت ،راطإلا اذ و

   توفّتلا دصق ةّرورضلا تانياعملاب مايقلا  عارسإلا و  عراشملا  ع  ةزجنملا تاءانتقالا طأت و

  يدافتل الع ةظفاا نامض  نع الضف  ةلوقعم لاجآ و بتالل اقفو ا عافتنالا لاز لا تارعلا

 .اكالتا

مءالتي امب تارايسلا دانسإ ماحإ ةرازولا ع نّعتي ،تارعلا لوطسأل لثمألا لالغتسالا فدو

كأتلا ةياغ بادت نم مزلي ام ذاختاو تارادإلل ةيقيقا تايجاا عم
ّ

تصّصخ امل الامعتسا نسح نم د

كمي امب دوقولا فّرصتلا لاجم  ةباقرلامعدوھل
ّ

.هديشرتو ھكالسا ةعاتم نم ن

ثمت ام رابتعاو
ّ

ةرورضب ةمكا وت  ،لوطسألا ة ّزاج ع رشابم ثأت نم تارعلا  ةنايص ھل

خدت قيثوتو  نعّنصملل ةّينفلا تايصوتلا ماحاو  ةلوقعم لاجآ   باطعألا صي
ّ

امب  ةنايّصلا تال 

كمي
ّ

هذذيفنت دنع ةسفانملا أدبم ليعفتنع الضفادوجولاغشألازاجنإ نم ىودانم قّقحتلانم ن

.لاغشألا
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 ةيتحتلا ةينبلاو ناكسإلاو زيهجتلا ةرازو  در

 تابرعلا لوطسأ ديدحت   -

ىصوت ةيوهجلاو ةيزكرملا لكايهلل لمع ةركذمو درج جذومن رادصإب ةكرتشملا حلاصملل ةماعلا ةرادإلا تماق
يف فرصتلا ةموظنمب تايطعملا لك جاردإ متيو  .  ذيفنتلا يف عورشلا مت دقو ةنس لك يدام درجب مايقلا ةرورضب اهيف
  لوطسألا يف فرصتلا نم ةيزكرملاو ةيوهجلا تارادإل ا نكمت تحبصأ يتلا ةديدجلا اهتخسن يف كراب ساج لقنلا لوطسأ
  عم ،كراب ساج ةموظنم نم ةميدقلا ةخسنلا هيلع تناك ام سكع ةيزكرملا حلاصملا ىلإ عوجرلا نود اهب صاخلا
  تايئاصحالا و ريراقتلا رادصتساو فرصتلا لامعا لك ةبقارم ةيناكمإب ةكرتشملا حلاصملل ةماعلا ةرادإلا ظافتحا
ةدعاق ةرازولا كسم( فرصتلا يف اقباس لصاحلا براضتلاو ءاطخألا يفالت نم  اننكمي ام  وهو ةقداصملا و اهعيمجتو
  نوؤشلاو ةلودلا كالمأ ةرازو دم متيسو اذه )"اهب عافتنالا لاز ،هبّطعم ،ةكرح يف" اهتلاح نيبت تابرعلل ةلماش تانيب
  ةموظنم نم ةجرختسم تابرعلاو تارايسلا تايطعم نييحتب قلعتم طوغضم صرقو بيتك نمض يونس درجب ةيراقعلا

 .تالاحلاو تايعضولا فلتخم نيبت ةلماكتم تانيب ةدعاق لكش يفو كراب ساج

 لقنلا لوطسأ ديدحت   -

 ءانتق ال او طبض لا - أ

تابرع  5  نيمات يف ءاطخأل لعفلاب ىدأ امم ،ايوهجو ايزكرم ةرازولا حلاصم نيب قيسنتلا فعض صوصخب
  ساج لقنلا لوطسأ يف فرصتلا ةموظنم لالغتسا  نإف ،اهتقرس تمت ةيران تاجارد  4و لامعتسالا  مدع ىلع ةلاحم
  ةقرسلا لوح تايطعملا جاردإ ةرادإ لك ىلوتتس ثيحءاطخألا هذه لثم يفالت نم نكميسةديدجلا اهتخسن يف كراب
  حيتي  امم انييح تايطعملا لالغتساو ليجست يلاتلابو تيوفتلا وأ لامعتسالا مدع ىلع ةلاحإلا وأ رورملا ثداوح وأ
  نم )ةموظنملا اهردصت ةعوبطم( تابرع نيمأت لصو جارختسا ةيناكمإ عم(   ريغ ال نالوجلل  ةحلاصلا تابرعلا نيمأت
   نمض تابرع نيمأت مدع صوصخب امأ )رظنلاب ةعجارلا ةرادإلا سيئر لبق نم هيلع ةقداصملا متت ةينعملا ةرادإلا لبق
  اهتابلطب ةنمضملا تابرعلا نيمأت اهل لوخي نيمأتلاب ةدهعتملا ةكرشلاو ةرازولا نيب مربملا دقعلا نإف نيمأتلل يلوألا طسقلا

  مت يتلا وأ   ةنسلا لالخ اهجاردإ مت يتلا تابرعلا نمضتي ةيلاوملا ةنسلا ةيادب يف يليمكت قحلم دادعإو ةنسلا لوأ يف
 .....ةطشم حالصإ ةفلك وأ ثداح وأ ىدملا ليوط بطعل امإ اهنيمأت بحس



479

  عورشمل يتقولا مالتسالا خيرات   2017  ربمفون  17  خيرات ذنم اهؤانتقا مت ةبرع نيمضت مدع صوصخبو
  ةيلعف ةفصب ةيكلملا لقن مت( ةمكحملا ةراثإ لبق ةيكلملا لقن تاءارجإ يف تعرش ةرادإلا  نإف ،ريتسنملا جيلخ ةئيهت
  ةلاكولا فرط نم ةنياعم ءارجإو2018يفناج23  خيراتب هؤاضمإو هريرحت متيئاهن تيوفت رضحمءاضمإ دعب ةبرعلل
  22  خيراتب ةيبارتلا ةئيهتلاو ناك سإلاو زيهجتلا ريزو ديسلا ةراشتساو ،2018  سرام  13  خيراتب يربلا لقنلل ةينفلا
.)2018ليرفأ28خيراتب نيمأت ةداهش نم ةعفتنملا ةرادإلا نيكمتو ةيرادإلا ةلسلسلاب اهجاردإ دصق2018سرام

 اهب عافتنإلا لاز يتلا تابرعلا يف فرصتلا .ب

  ةرادإلا بلص اهثادحإ متي ةنجل لبق نم حرتقم ىلع ءانب لامعتسالا مدع ىلع ةلاحإلا رارق ذاختا متي
  اهل ةلكوملا عيراشملا ةرثكو لقنلا لئاسو يف حدافلا صقنلل ارظنو لامعتسالا مدع ىلع ةبرعلا ةلاحإ رارقإب موقت ةينعملا
  ربتعي الو مزلم ريغ حارتقا درجم لظت لامعتسالا مدع ىلع ةلاحالا نا ةرازولا دكؤت تامازتلالا فلتخم ةعباتم نسحلو
  ةيرادالا تارايسلاو تابرعلا يف فرصتلاب صاخلا تاءارجالا ليلدب اهيلع صوصنملا تاءارجالا مامتا دعب  الإ  اذفان
  ةرازو نإف ةينف ةنجلك عافدلا ةرازو لبق نم تابرعلا ضعب ةنياعم صوصخب امأ ،ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالما ةرازول
 .ةديدج تاءانتقا راطإ يف اهضيوعت دارملاتابرع ةنياعمل  ةريخألا هذه ةلسارمب موقت يتلا يه ةيلاملا

 تابرعلا لالغتسا   -

   تابرعلا لامعتسا - ب

ديشرت نع الضف ةقرسلا نم هتيامحو لوطسألا ةعباتم ىلإ يمري ةيلخاد ةباقر ماظن ءاسرإ راطإ يف
  ايزكرم  ةدح ىلع ةرادإ لك هلالخ نم نكمت  gps-gprs  لقنلا لوطسأ ةعباتم ةموظنم ةرازولا تزكر ،دوقولا كالهتسا
  لوخي الو ،ريراقت ريفوتو دعب نع ةبرعلا  فاقيإو اهطاشن ةعباتمو ةبرع لك عقوم ديدحتو اهلوطسأ ةعباتم نم ايوهجو
 .دوقولا كالهتساب وأ ةبرعلا ةنايصب ةقلعتملا هيبانتلا ضعب ريفوت ةبرعلاب ةرفوتملا تازيهجتلاو مربملا دقعلا

  ةليسو رتفد لامعتساب   مازتلإلل   تارادإلا لك ىلإ بوتكم هيجوت مت لقنلا ةليسو رتفد لامعتسا صوصخبو
 .ريغ ال ةديدجلا اهتخسن يف كراب ساج ةموظنمنم ةجرختسم ةيرومأمب نوذألاو لقن

 دوقولا يف فرصتلا .ج

لالغتسا تاءارجإ ميعدت دصق لكايهلا ةفاكل تالسارم هيجوتب ةكرتشملا حلاصملل ةماعلا ةرادإلا تماق
  صوصخب لصاحلا سبللا عفرو ةيوهجلاو ةماعلا تارادإلا تاشروب ةزكرملا تانازخلاب بئاسلا دوقولاو دوقولا يف فرصتلاو
  يداملا درجلاب مايقلاو نازخلاب ةيقبتملا تايمكلا ىلع لادلا سايقملا حالصإو ةلجسملا  تالالخالا يفالتو ماهملا رفانت
.دوقولل يونسلا
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ودلا نواعتلا راطإ  تايعما لومت

ظنملا يوناقلا راطإلا دش
ّ

  رادصإ لالخ نم  2011  ةنس ذنم ةروج ةعجارم تايعمل م

  موسرملا ي ام ( تايعما ميظنب قلعتملاو  2011  متس  24   خّرؤملا  2011  ةنسل  88  ددع موسرملا

  اراطإ  طاشلاو الإ مامضنالاو تايعما سسأت  ةرح سركت هاجتا  كلذو  )2011  ةنسل  88  ددع

لعو .ايلالقتسا ع ةظفااو اروطتو يدملا عمتا تاسسؤم رودل اميعدت
ّ

ىأ لا ماحألا مأ تق

  ةينطو ،اياصولاو تابلاو تاعتلل الوبق ةرحو تايعما سسأتل حرصتلا ماظن دامتعاب موسرملا ا

ثساو .افرصت ع ةيفافشلا ءافضإ دصق  تامالا اليمحتو اف فّرصتلاو ،(1)ةينجأ وأ تنا

 .ةصاخةينوناق ةمظنأل عضخت لا تايعما ھماحأ نم  2011ةنسل88ددع موسرملا

  سماا ھلصف   2014  ةنسل  يفناج  27   رداصلا  ةيسوتلا ةروما روتسد ّصن و

  و ةيساسألا امظنأ  تايعما ملت نأ عو ةنومضم تايعما نوت ةرح ّنأ ع نوثالثلاو

-2016  ةفلل ةيمنتلا ططخم تعاو .فنعلا ذبنو ةيلاملا ةيفافشلاو نوناقلاو روتسدلا ماحأب اطشأ

  ميق  ريذجت إ يمارلا طولا دوا ةرزاؤمل اما ارشو ھتاذب امئاق اعاطق يايعما جيسلا  (2)2020

 .تاا نب يومنت نزاوت قيقحتو يومنتلا راسملا  ةيعامتجالا حئارشلا فلتخم طارخنا نمأتو ةنطاوملا

تغلب  ةديدج ةيعمج فلأ  13  نم كأ ثادحإ  2020  إ  2011  نم ةدتمملا ةفلا تدشو

تايعما ددع كلذب عفتل  ةيعمج  2868و  2088  اوتلا ع  ثادحإب  2012و  2011  نس لالخ اورذ

نوتلاو مالعإلا زكرم  ىدل ةرفوتملا تايطعملا بسح ةيعمج  23320  إ  2020  سرام  10  خراتب

ثمتو .تايعما لوح قيثوتلاو تاساردلاو
ّ

  نم %32  اوح ىكلا سوت تايالوب ةدجاوتملا تايعما ل

 .تايعمل ما ددعلا

             88  ددع موسرملا بجومب تايعمل ةحاتملا معدلا رداصم دحأ نجألا لومتلا تعو

  تاــــــــمظنمو تاـ ـــــسسؤمو لود نم ةيتأتملا هرداصم ددع إ ةفاــضإلاب ذإ ،ركذلا  فلاس  2011  ةنسل

معدلا ھيجوت لالخ  نم  ءاوس لومتلاو معدلا اذ بيلاسأ كلذك ددعـ ـــتت ،ةيلودو ةيميــــلقإ تائيو

  ةـ ـــــــراطإ تاططخم وأ ود نواع تايقافتا راطإ   وأ  ةيمومعلا لايــــــلاب رورـــــملا ن ود  تايعمل  رشابملا

ةــــ طشأ وأ عراشم اــــ مض رــــــصنت جمارــــــب لومتلةحناـــــملا تاجــلاو ةيسوتلا ةـــــــلودلا نب ةـــــ مم نواـــــــــعتلل

.لودلا مكلت تاسايسو اصم نع عفادت ت امظنم نع وأ ةيسامولبيد تاقالع سوتب اطرت ال لود نع ةرداصلا تابلاو تاعتلاو تادعاسملا ءانتساب(1)
 .2017لرفأ25 خرؤملا2017ةنسل28ددع نوناقلا تقمب ھيلع قداصملا(2)
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  نم ال فرصت  ةيلام غلابم  ع الوصح  لباقم   ةن ّيعم  تايعم  ايئزج  وأ  ايل  اذيفنت دعُ 

.ةروذملا تايقافتالا تايضتقم قفولومملا لبق

راطإ  تايعما ھب تعفتنا يذلا نجألا املا معدلا تلوانت لا  ةيباقرلا ةمملا يمرتو

 رظنلا إ  فارطألا ةددعتم وأ ةيئانث  ةفصب اارش عم ةيسوتلا  ةلودلا امربأ ود نواع تايقافتا

  تانايب فوت  لالخ نم  تالومتلا نم فنصلا اذ ع ةيفافشلا يفضي تامولعم ماظن دوجو  ىدم

تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جماربةجمربماحإ ىدموالوح ةييحو ةلماشو ةقيقد

.امةوجرملا فادألا قيقحت نمضي امبھب ال دع امذيفنت تايعماقفوت ىدمواف فرصتلاو

مت لا و تايعما لومتب ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا عراشمو جمارب ةيباقرلا ةفلا يطغو

.2019-2015ةفلا لالخةصاخاطشأ ذيفنت

ددع اسألا نوناقلا نم  153و  13  نلصفلا ماحأ ليعفت راطإ  ةيباقرلا ةمملا هذ جردنتو

لعتملاو  2019  لرفأ  30   خرؤملا  2019  ةنسل  41
ّ

  ةمكا اماضتقمب وتت يذلاو تابساا ةمكحمب ق

  كت لاو تايعمل ةلودلا احنمت لا الش نا امم ةيلاملا وأ ةيداصتقالا ةدعاسملا جئاتن ريدقت

  حنملا  ةقباطم ىدم نم دكأتلا نع الضف نامض  وأ صاصتخا وأ يابج ءافعإ وأ ةحنم لش ّصخألا ع

  رابتعاب  فرصتلا نسح تابلطتمل اقفو ال ةصصا ضارغألا   امادختسا ىدم نمو ةينوناقلا ماحألل

ثمت ودلا نواعتلا جمارب راطإ  تايعما ةدئافل فرصت لا تالومتلا ّنأ
ّ
ةدئافل تاب عقاولا  ل 

ةدايقل ةثدا لايلل اوضع لالخ نم اساسأ  اعاتم و  اذيفنت  ع  رس  لا  ةيسوتلا ةلودلا

.اففرصتلا وجمالا

تايعما عاطق ميظنت  ةلخدتملا ةيمومعلا لايلا مأ  ةيناديملا  ةيباقرلا لامعألا تلمشو

ثمتملاو  اعاتمو  اذيفنتو تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا تايقافتا ماربإ راسم و
ّ

  ةل

لملا ةرازولا و  ةموا ةسائر  اساسأ
ّ
  مالعإلا زكرمو ةيجراا نوؤشلا  ةرازوو ودلا نواعتلاب ةف 

لملا  ةيعاطقلا  تارازولا إ ةفاضإ تايعما لوح قيثوتلاو تاساردلاو نوتلاو
ّ

  نوؤشلاو ةأرملاب ةف

  لا ودلا نواعتلا جمارب ءاقتنا مت لاو ةئبلاو  ةيئاملا دراوملاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلاو ةيفاقثلا

  الع تلّصحت    لا تالومتلاو  اذيفنت  تايعما إ لووملا رودلا ةيمأ ع ءانب الع فرش

.ضرغلا

   ليغشـ ــــلاو ــملا نوتلا ةرازوو وتلا يزكرملا كنبلا  نم  تايطعم  ع ل وصا  مت  امك

  اــــمل نايتساھيجوت مـــــت،كلذنع الضـــــف.تاسسؤــــ ملاللـــــــطولازكرمـلاو ةيعامتجالا نوؤــــــــشلا ةرازو و
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  وأ  عراشم ذيفنتل الع تلّصحت لا تالومتلا ةيمأ رابتعاب اؤاقتنا مت ةيعمج  59  هددع

  ميدقت  2020  ناوج وم إ  تلوت  ةيعمج  22  ام تباجتسا  ودلا نواعتلا تايقافتا راطإ   ةطشأ

  تايعما هذل  ةينج ألا  تالومتلا  تغل و .تابساا ةمك ةولطملا قئاثولاو تانايبلاو تايطعملا

.د.م124اوح2019-2015ةفلا لالخ

  ةلماش  تايطعم  رفوت  مدع  اساسأ تقلع تاظحالم ع فوقولا إ ةيباقرلا لامعألا تضفأو

  نواعتلا  تايقافتا  راطإ  تايعما الع لصحتت لا  ةينجألا  تالومتلا  لوح  ا قوثومو ةييحو

جمارب ةمكوح  بوش  صئاقنو  ةيفافشلا تايضتقمب  انايحأ  ةينعملا تايعما مالا مدعو  ودلا

 .تايعما لبق نماطشأ ذيفنت و اعاتم و تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا
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تاظحالملا زربأ

تامولعملا ماظن  -

  

فوتت ال
ّ

  تايعما ا تدافتسا لا ةينجألا تالومتلا م لوح ةقيقدو ةلماش تايطعم ر

  صوصا اذ وتلا يزكرملا كنبلا ا دافأ لا تانايبلا   ّنأ إ  تابساا  ةمكحم لامعأ تلآ  ثيح

ثمت ال  د.م  17,078  و د.م  27,668  إ اوتلا ع عفترت لاو  2018و  2017  نس ناونع
ّ

ىوس  اعابت ل

   نع اوتلا ع لقي ال يذلاو  ةمكا  ىدل ةرفوتملا تايطعملا بسح بسا ام نم  %22و 41%

 .د.م  78و د.م68

ةفلملا ةرازولاو ةيجراا نوؤشلا ةرازو لبق نم ودلا نواعتلا جمارب ةعاتم فعض ىدأ و

  تلصحت لا ةينجألا تالومتلا  غلبم ديدحت  مدع  إ اميب قيستلا  ةيدودحم  إ ةفاضإ  ودلا نواعتلاب

 نب ضرغلا  ةرفوتملا تامولعملا تش نع الضف  ةمزاللا ةقدلاب  ودلا نواعتلا راطإ  تايعما الع

.نترازولااصم

الع تلصحت لا تالومتلا  صوصخب تانايب ةيجراا نوؤشلا ةرازو ىدل رفوتت ال  امك

نم ةلومملا عراشملا رارغ ع  اماربإ ةرازولا تلوت لا  ودلا  نواعتلا تايقافتا راطإ تايعما

  .رطق ةلود نموةيكلا ةرومانموةيداحتالا ايناملأ ةرومج

ةينجأ تالومت  اقلتب ةمول  ةماعلا ةباتكلا  مالعإ ب ةيعمج  566  ملت مل  ،ىرخأ ةيحان نمو

   ةمول  ةماعلا ةباتكلا ىدل رفوتت الو .مالعإلا لئاسو ىدحإب ا ةقلعتملا ليصافتلا رشو ردصملا

ام وو  ةبجوتسملا تاوقعلا طيلس و  صوصا اذ ةبكترملا تافلاا لل نطفتلل ةرورضلا تايلآلا

.د.م31,8نعاغلابم لقت ال تايعمل ةينجأ تالومتب املع مدع ھتثي

  تادعاسملا  ل  كسمب  نايتسالا  ع  تباجأ  ةيعمج  22  نب  نم  تايعمج  10  ملت  مل و

   اعابت  هددع  امل  تاباسا  قارم  رراقت  قلتت  مل  ةمول  ةماعلا  ةباتكلا   ّنأ  نع   الضف  تابلاو  تاعتلاو

 د .أ  100  ةينجألا  االومت   زواجت  تابساا  ةمك  تث  ةيعمج  90و  ةيعمج  93  نب  نم  ةيعمج  88و  84

فوت  بايغ    كلذو2018و  2017  نس لالخ
ّ

كمت  لا  تايلآلا  ر
ّ

إ  نطفتلا  نم  ةمول  ةماعلا  ةباتكلا  ن

 .ةروذملاتالالخإلا
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  ايب اميف  قيستلل ةلخدتملا فارطألا عيم مزلم راطإ عضو  ةروذملا صئاقنلا  دتس و

ودلا نواعتلا جمارو ةلماشو ةييح ةفصب  تايعما الع لصحتت لا  ةينجألا تالومتلا  غلبم طبضل

.الع ةلوما تامالاللةينعملاتايعما ماحا ةعاتملو اراطإ  جردنت لا

  ةمكوا

 ةرازولا  ع  ناو  .ااعامتجال  ةدّدا  ةرودلاب  ودلا نواعتلل  جمارب  4  ةدايق  نا  ملت  مل

لملا
ّ

   انامض نالا هذ داقعا  ع صرحت  نأ  جمالا هذل  طولا  قسملا  ارابتعاب  ودلا   نواعتلاب  ةف

.جمالا ذيفنتنس

ةاو تايلآ امئاد  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا تايقافتا نمضتت ال و

  هذ ةيدودحم  وأ  اراطإ  ةلومملا عراشملا  ذيفنت ةيسوتلا تاا  ةعاتم مدع ھنع رجنا  امم اعاتمل

.ةعاتملا

  نواعتلا جمارب نمض جردنت لا  عراشملا  تاحقم  بلطل ةيجوتلا ئدابملا  نمضت ال  امك

 ضورعلا مييقت ةينم  اديدحت مدعل  تايعما رايتخال  ةسفانملا ليعفت تاءارجإ ةيفافش امئاد  ودلا

 .حوضوو ةقد لب

تو
ُ
  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب ذيفنب ةينعملا ةيمومعلا لايلا د 

نع الضف جمالا هذ  فرصتللو ةدايقلل ةثدا لايلا راطإ  الإ ةلووملا ماملاب عالطضالا إ

.اذيفنت نسحنامضلواعاتمل ةرورضلا تايلآلا ا ةقلعتملاتايقافتالا نمضت ع صرا

   تايعما لوح قيثوتلاو تاساردلاو نوتلاو مالعإلا زكرم  طاش بكاوي  ال  ،رخآ ديعص ع

  نواعتلا جمارب احيت لا لومتلا صرف  لالغتسا  ااردق ةيمنتل اايجاحو  تايعما ددع روطت قس

   سوت  تايالو  جراخ ةطشانلا تايعما تلمش لا ةيوتلا تارودلا ددع فعض نع الضف  ودلا

.لضفألا ھجولا ع ھمامب مايقلل ةرورضلا لئاسولا نم زكرملا نكمت كلذ دتسو. ىكلا

 عراشملا ذيفنت  -

 قافتا لووتورب ءاضمإ نم تاونس رشع  هاصقأ   زواجت  اقالطنا    ا خأت  عراشم  ةدع تدش

.ثلثلا نم لقأ إ عورشملل صصاغلبملا  صيلقتلا إ ىدأ امم لومتلا
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تارود ميظنت نع ختلاب اساسأ تقلع تالالخإ تايعمج لبق نم عراشملا  ذيفنت باش و

تايدلبلا   امتجالا عونلا ع بم يراش ياديم صي زاجن و  قوسلا لامعأ روطتو ةيوت

  مدعو اطشأ يغو ام نيديفتسملا ددع صيلقت لالخ نم ال ةددا لبسلا فالخ ع ازاجنإ وأ

ثأ ام وو مزلا السلس ماحا
ّ

  .الةددا فادألاقيقحت ع ابلس ر

  جمانرب راطإ   2018و  2017  نس  لالخ  ةلّومملا عراشملا  نم ددع ةمادتسا مدع ظحول امك

  قلغ  مت ثيح  امتجالا ع ونلا ع بملا فنعلا ايا ءاسلاب دعتلا زكارمو سوت  ةفاقثلا معد

 .نرخآ نزكرم  ةطشأتعجارتوزكرم

  اساسأ تقلع تالالخإ  تايعما لبق نم  عراشملا تاقفن ةيدأت باش  ،رخآ ديعص عو

  يرشلا رجألا غلبم  فرص نع الضف  عورشملا ةطشأب  اطابترا تابثإ متي  مل وأ  ةرم غ تاقفن ةيدأتب

  ةطشأ غ  تالومتلا  نم ءزج لالغتساو  بجوتسملا دروملا نم مصا عاطتقا نود  ناوعألل  ماا

إ عراشملا دحأل ةصصا ةحنملا نم صيلقتلا إ كلذ ىدأ دقو .رشأ ةتس نع لقت ال ةفل  عورشملا

 . فصنلانم لقأ

تو
ُ
لملا ةرازولا د 

ّ
ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا جمارب فلتخم مييقت إ ودلا نواعتلاب ةف

تايعما ذيفنت تباش لا صئاقنلا  ع فوقولل ةينعملا تارازولا عم ةكارشلاب  تايعما  لومتب

  ايلاعفو عراشملا ةعاجن نمضت نأ اأش نم لا  ضفلا تاسرامملا نمثتلو  اراطإ  ةلّومملا عراشملل

.اف فرصتلا ةمالسو
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I-تامولعملا ماظن

كمت لا تانايبلاو تايطعملا ةيلومش مدع  ع فوقولا إ ةيباقرلا لامع ألا تضفأ
ّ

  نم ن

تايلآلا ةيدودحم و ودلا نواعتلا راطإ  تايعما ا تدافتسا لا ةينجألا تالومتلا م ديدحت

.ةيفافشلاتايضتقمبتايعما مالا نم دكأتلل ةرفوتملا ةينوناقلا

 تايقافتا   راطإ   تايعمل نجألا لومتلا م لوح  ةرفوتملا تايطعملا  -  أ

 ودلا نواعتلا

  نم ةدتمملا ةفلا لالخ تايعما الع تلصحت لا ةينجألا تالومتلا  م طبض دصق

يزكرملا كنبلا نم  الع لصحتملا ةقالعلا تاذ تانايبلا صحف  تابساا ةمكحمتلوت  ،2019  إ  2015

  .جمالاب ةعفتنملاةيعاطقلا تارازولاوودلا نواعتلاتايقافتاماربإبنتفلملا نترازولاو وتلا

  وتلا يزكرملا كنبلا نم الع لصحتملا تانايبلا-1

فو  لا  تايطعملا  ع  ءانب
ّ

 ةمك )يزكرملا كنبلا ي اميف(  وتلا   يزكرملا  كنبلا  ار

   ةفلا  لالخ  ةينجأ  تابو  تادعاسم  لش    د.م  184  اوح  ع  تايعما  تلصحت  ،تابساا

د.م  1,8  نم  تايعمل ةينجألا تالومتلا غلبم عفتراو  .2019  ةيلوج  وم  إ  2010  يفناج  نم  ةدتمملا

  يفناج  نم ةدتمملا ةفلا لالخ و.2019  ةنس نم وألا عبسلا رشألا لالخ د.م  33,7  إ  2010  ةنس لالخ

امب  نجأ لومتب تعفتنا ةيعمج  1385  نب نم  (1)ةيعمج  45  ترثأتسا  2019  ةيلوج وم إ  2012

سكع  ام وو   ىكلا  سوت  تايالوب ةدجاوتم  ةيعمج  41  ام  ةينجألا تالومتلا ةلمج نم  %56  ھتس

ميمصت عو ةينجألا تالومتلا  باطقتسا ع ھتردقب قلعتي اميف تاا نب يايعما جيسلا توافت

.اذيفنتو ةيتايعما عراشملا

كمو
ّ

ايلومش مدعو ايدودحم ع  فوقولا نم يزكرملا كنبلا ارفو لا تانايبلا صحف ن

  يالثلا لالخ تايعما الع تلصحت لا ةينجألا تالومتلاب ةقلعتملا تايطعملا امضت مدعل ارظن

امك  ةينقت بابسأل  كلذ يزكرملا  كنبلا عجرأ  دقو  .2018  ةنس نم لوألا يالثلاو  2017  ةنس نم خألا

فو لا  تانايبلا ترصتقا
ّ
  ةينجألا ةيلاملا تالوحتلا  ع  2017-2012  ةفلاب ةقلعتملا و  يزكرملا كنبلا  ار 

الالخ نم تايعما عافتنا  ةمكحملل تث  كونب  5  لمش ملو  ةيكنب ةسسؤم  13  قرط نع  تمت لا

 .ةينجأتالومتب

.يومنتلا مامتالا تاذ تايعمج8و ةيخ تايعمج10و ةنطاوملاو ناسإلا قوقح لاجم  طشت ةيعمج14ايب نم(1)
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ثيح لالغتسالل ةلباق غ  ةمكحملل  يزكرملا كنبلا  ارفو لا  تانايبلا تع  ،كلذ نع الضف و

كمت ال
ّ

مسا لي متي  ذإ  نجألا لومتلاب ةعفتنملا ةيعما ع فرعتلا نم نايحألا بلاغ  ن

ثيحب  ھنم وألا فورا وأ امسا نم ءزج ليب ءافتكالا  متي  وأ ةفلتخم ةقرطب ةرم ل  ةيعما

  ةيعمج  195و  316  ةيمس نّمضت رارغ  ع ةيعمج  50  نم كأ ةيمس عم انايحأ ةجردملا فرحألا قباطتت

  نم  مغرلاب  ةلّومملا  ةا ع فرعتلا    ةوعص اضيأ ةروذملا تانايبلا تباش  امك  .رونو لمأ درفم اعابت

نم  الع لصحتملا تالومتلا  هراطإ  جردنت يذلا ودلا نواعتلا جمانرب ديدحت   ةمولعملا هذ ةيمأ

.تايعما لبق

  لامعألا الإ تضفأ لا  تايطعملا عم يزكرملا كنبلا  نم الع لصحتملا  تانايبلا  ةراقم  تلآ و

ادسلا صخت د.م  29,310  اردق ةينجأ تالومت  امضت مدع   ع فوقولا  إ  (1)ةمكحملل ةيباقرلا

لع  2018  ةنس  نم  ياثلا
ّ

ةدئافل  ت الوحت  إ ةفاضإلاب  ةيا رطق ةيعمج عرفب د.م  2,816  دودح  تق

  لالخ ةيكرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةلّومملا جمالا راطإ  جردنت  د.م  26,328  ما  اغلبم ةيعمج  79

  كنبلا بسح  2019-2012  ةفلا لالخ(2)تايعمج  4  تلّصحت ،كلذ نع الضف .2019-2013  ةفلا

هذ  ةدافإ  بسح د.م  32,461  إ تالومتلا هذ عفترت نح  د.م  12,470  ةميقب تالومت ع يزكرملا

 .%160ھتس قرافب يأتايعما

  2017  نس ناونع غلب ةينجألا تالومتلا م   ّنأ إ ةمكا  لامعأ تلآ  ،قايسلا سفن و

  17,078و  ةيعمج  183  ةدئافل د.م  27,668  اوتلا ع يزكرملا كنبلا ا دافأ لا تانايبلا  بسح  2018و

ةماعلا ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تايطعملا بسح بسا ام  عفتري نح   ةيعمج  153  ةدئافل د.م

  2017  ةنس    ةيعمج  238  ةدئافل د.م  55,360  إ  ةموا ةسائرب  ةيسايسلا بازحألاو تايعمل

   ى دل ةرفوتملا تايطعملا  ةيلومشلا زوع ،كلذ نع ةوالع  .2018  ةنس    ةيعمج  213  ةدئافل د.م  58,819و

   ناونع  د.م  19,3و د.م  12,5  نع لقت ال غلابم اّمضت مدع ةمكحملل  تث ثيح  ةروذملا  ةماعلا ةرادإلا

ثمي  ال و  . يزكرملا كنبلا تانايب اجاردإ اضيأ متي مل  2018و  2017  نس اعابت
ّ

تالومتلا م  اتلاب  ل

فو لا تانايبلا بسح بسا  تايعما ا تدافتسا لا ةينج ألا
ّ

نس ناونع يزكرملا كنبلا ار

ةمكا  ىدل ةرفوتملا تايطعملا بسح بسا ام نم  %22و %41  ىوس اعابت  2018و  2017

 .د.م  78و د.م68نع لقي ال يذلاو

  تايعما لبق نم ةروشملا تايطعملاو نلومملا نع ةرداصلا رراقتلا رارغ ع ةفلتخم رداصم نم تامولعملا عيمجت ع ةيباقرلا لامعألا تدمتعا  (1)

 .ةموا ةسائرب ةيسايسلا بازحألاو تايعمل ةماعلا ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تايطعملا إ ةفاضإ ودلا نواعتلا جمارب ذيفنت رراقتو
كنبلا بسح ظقي انأ ةيعمجو ةيعامتجالاو ةيا عراشملل ةمحرم ةيعمجو ةيا سوت ةيعمجو فيظوتلا لجأ نم ميلعتلا ةيعمج عرف لصحت  (2)

  6,434و د.م  11,003  إ اعابت تايعما هذ ھترش ام بسح غلابملا هذ تعفترا نح  د.م  2,208و د.م  2,337و د.م  2,532و د.م  5,393  ع اعابت   يزكرملا

 .د.م7,796ود.م7,228و د.م
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نأب صوصا اذ يزكرملا كنبلا دافأ دقو
ّ

ةقلعتملا تايطعملاب ھتافاومل كونبلا ةوعد ع بأد ھ

إ اف فرصتلا   نود الاحو تاناعإلاو تادعاسملاو تابلا ناونع جراا نم ةيتأتملا تالوحتلاب

نأ رابتعاب كلذو  2013  متس  27   ةخرؤملا السارمل  ةباجتسا  ةمول ةماعلا ةباتكلا
ّ

عمجب موقي ال ھ

ءاطسولا ّنأ إ راشأ امك .اسألا  ھما ظنب  الع  صوصنملا ھتايحالص  نم يأ ةسراممل تايطعملا هذ

ةسائر إ اددجم الاسرإ وتيف ةيضقنم ةفب ةقلعتم تانايب هدمب نايحألا ضع   نوموقي  نلوبقملا

لاو  2018  مسد إ لرفأ نم ةدتمملا ةفلاب ةقلعتملا ةصوقنملا تايطعملا نم ءزج رارغ ع ةموا

  .2020يرفيف17خراتب ا ةموا ةسائر دم مت

  تايعمل ةماعلا ةرادإلا تلوت ،يزكرملا كنبلا تانايب  لالغتساب ةقلعتملا تايلاشإلا يدافتلو

ةيكنب ةسسؤم  25  هددع امل لاثتمالا ةبقارم لاي عم قيستلا  2018  ةنس لالخ ةيسايسلا بازحألاو

  15  نم  الإ  ةولطملا  تايطعملا قلتت مل اأ غ  ،ةرودو ةقيقد ةفصب تايعمل ةيلاملا تاقفدتلا ةعاتمل

مل  كلذب  مالالا  ع  ةلخدتملا فارطألا ل   جت  ةيلآ بايغ و  .كلذ نع كونبلا ةيقب تعنتما اميف  انب

  مل  ،لا ثملا ليس عف . ةرود ةفصب  ةولطملا تايطعملاب  ةروذملا  ةماعلا ةرادإلا ّدم  ع  كونبلا  صرحت

  ةنسل ةثلاثلا ةيثالثلاب ةقلعتملا تايطعملاب  الإ  ةماعلا ةرادإلا دم  2019  ةنس وم إ  كونبلا دحأ  لوتي

 .2018ةنسلةيناثلا ةيسادسلاعنارخآ نانبارفو لا تانايبلا ترصتقاو2018

عضو تايعمل ةينجألا تالومتلا م لوح ةلماشو  ةقيقد تايطعم رفوت مدع دتسو

   ةييحو ةيلآ ةفصب تايطعملا  فوت  دصق  ايب  اميف  قيستلل  لاا   ةلخدتملا فارطألا عيمج  مزلي  راطإ

.ةمول ةماعلا ةباتكلارارغ ع لااب ةينعملا ةيمومعلا لايلل

لملا ةرازولا ىدل ةرفوتملا تايطعملا-2
ّ

  نوؤشلا ةرازوو ودلا نواعتلاب ةف

 ةيجراا

ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولاو ةيجراا نوؤشلا ةرازو نم ل ىدل ةرفوتملا تايطعملا  مست

  .ايدودحمبودلا نواعتلا راطإ  تايعما الع تلصحت لا تالومتلا لوح

  تالومشم طبضب قلعتملاو  1984  روتكأ  20   خرؤملا  1984  ةنسل  1242  ددع رمألا  صني  نلف

  تامظنملاو تاسسؤملاو ةينجألا تاثعبلا نب سرلا طيسولا  ةرازولا ّنأ ع ةيجراا  نوؤشلا ةرازو

مت  دقف  ،ىرخأ ةج نم ةيسوتلا تامظنملاو ةرازولا اصملا نو ةج نم سوتب ةزكترملا ةيلودلا
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  رورملا نود  دالبلاب ةدجاوتملا تارافسلا نم  (1)ةرشابم تالومت ع ةيسوت تايعمج  لوصح ع فوقولا

  تاقفدتلل ةيكنبلا تافوشكلا لالخ نم نبت ام وو اعوضومو امب وأ ا  ھملع وأ سرلا طيسولاب

تالومتلا جردت لاو يوروألا داحتالا رارغ ع ةحناملا تاا رراقت و  تايعمل ةينجألا ةيلاملا

  .ةروذملا ةرازولا ىدل ال رثأ دوجو مدع لباقمودلا نواعتلا راطإ  ةروذملا

  مدع  إ ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولاو ةيجراا نوؤشلا ةرازو  نب قيستلا  فعض ىدأو

.اميب ضرغلا  ةرفوتملا تامولعملا تش و  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب رصح

فوتي ال،لاثملا ليس عف
ّ

  تايقافتاعوضوم(2)جمارب3ذيفنت لوح تايطعمةيجراا نوؤشلا ةرازو ى دل ر

.ودلا نواعتلابةفلملاةرازولاامربأتايعمالومتب ةقالعلا تاذيوروألا داحتالا عمةمم  نواع

ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولا مالعإ امئاد ةيجراا نوؤشلا ةرازو وتت ال   ، ىرخأ ةج نم و

  نواعتلل نتيقافتا  إ ةبسلاب مت ام  رارغ ع ةيعاطق تارازو امت لاو الع فرش لا تايقافتالاب

قتلا عاطلاب كلذ  ةيجراا نوؤشلا ةرازو تررب  نل و  .ةأرملاب ةفلملا ةرازولا اممربأ يابسإلا وتلا

   ودلا نواعتلاب ةفلملا  ةرازولا عم قيستلا   ةأرملاب ةفلملا ةرازولا    وت  ع فوقولا مت دقف  نتيقافتالل

نترازولا نب  راودألا حيضوت دزم دتس امم اطيإلا بناا عم ةمم ةلثامم ةيقافتا ذيفنب قلعتي ام

  نواعتلا تايقافتا ذيفنت صوصخب  اميب قيستلا ميعدتو  ةيجراا نوؤشلاو ودلا نواعتلاب نتفلملا

.اعاتمو يانثلا

  لا تالومتلا  صوصخب تانايب امئاد ةيجراا نوؤشلا ةرازو ىدل رفوتت  ال ،لصتم  قايس و

  ادع مدع  إ  رظنلاب  اماربإ ااصم تلوت لا نواعتلا تايقافتا راطإ تايعما الع تلصحت

ةقلعتملا و  (3)ةيداحتالا ايناملأ ةرومج ةموح نم ةلومملا عراشملا رارغ ع كلذو ذيفنتلا ةعاتمب

عراشملا  إ ةفاضإلاب  ناسإلا قوقحو لدعلاو مالعإلاو داسفلا ةحفام تالاجم  ةلخدتملا تايعماب

  روتكأ  11  خراتب  (4)ةيكلا ةروما ةموح عم  مملا  يومنتلا و فلا  نواعتلا  قافتا راطإ   ةلّومملا

  ةفصب ةيلخادو ةيجراخ ةبقارم تايلمع  ة رازولا  مايق ةينامإ  ع قافتالا اذ صيصنت مغر كلذو  2012

  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ جمالا لوح تايطعم  ةرازولا هذ  ىدل رفوتي ال  امك  .ةيداحأ وأ ةكشم

مظنملا  2018  ةنسل               770  ددع يموا رمألا  نأ مغر  ةدحتملا ممألا ةمظنم تالاو اذفنت لاو

ل ةرازولل
ّ

  اجمارو اائيو ةمظنملا هذ  م لا لئاسملا قيستو ةعاتمب ةحارص  اارادإ ىدحإ ف

  .ةصتا االاوو

  2019-2016  ةفلا لالخ د.أ  582,820  ما اغلبم تولا ةرافس نم تالومت ع ةيعامتجالاو ةيا عراشملل ةمحرم ةيعمج لصحت رارغ ع  (1)

 .2019ةنس لالخ د.أ221و د.أ254اوتلا ع اميق ارسوس ةرافسو ايناملأ ةرافس نم تالومت ع نف عراشلا ةيعمج لصحتو
 .ساقب ةيعانصلا ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا جمانرو سوت  ةفاقثلا معد جمانرو يدملا عمتا معد جمانرب(2)
 .2012يفناج9خراتب مم ةيداحتالا ايناملأ ةرومج ةموح عم كشم اياون نالعإ(3)
 .2014ةيلوج21 خرؤملا2014ةنسل40ددع اسألا نوناقلا تقمب ھيلع قداصملا(4)
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اّأو يامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةطشأ بثك نع عاتت اّأب  ةيجراا نوؤشلا  ةرازو  تدافأو

  اافاومل سوتب ةزكترملا ةيلودلا تامظنملاو ةينجألا تاثعبلا ديدع لاصتالاب  ةبسانم  نم كأ  تماق

  نواعتلا راطإ  تايعمل احنمت لا ةينجألا تالومتلا لوح ادل ةرفوتملا ةرورضلا تايطعملاب

ةميقلا رارغ ع ةماع تامولعمب اّدمب يفتكتو كلذ نع عنتمت نايحألا بلغأ  تنا اّأ الإ ،ودلا

  .تالومتلل ةيلما

  تاذ جمالا لوح تايطعم ودلا   نواعتلاب ةفلملا ةرازولا ىدل رف وتت ال  ،قايسلا سفن و

ةلاولا عم نواعتلا  جمارب ذيفنت لوح  كلذكو  ةمظنملا هذ تالاو اذفنت لاو تايعما لومتب ةقالعلا

ع  ةيعاطق  تارازو اذيفنت ع فرش لاو تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلل ةيناملألا

 .ليغشلاو ملا نوتلا ةرازو هذيفنت ع فرش يذلا ةيفرلا قطانملا  ليغشلا معد جمانرب رارغ

يرمأ رالود نويلم  11,125  ةميقب  تالومت  ع ةيعمج  70  ل وصح ع ةمكا فوقو  مغرو

نإف ،يرمألا وتلا نواعتلا راطإ   2019-2015  ةفلا لالخ
ّ

  نتفلملا نترازولا ىدل رفوتي ال ھ

ةيقافتا ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولا ماربإ ءانتساب الوح تايطعم ودلا نواعتلاو ةيجراا نوؤشلاب

 .2019توأ28خراتب تاونس5يطغ ةيلودلا ةيمنتلل ةيكرمألا ةلاولا عم نواع

ثمي ،رخآ ديعص عو
ّ

تايقافتالا ماربإ تاءارجإ ءافيساب ةقلعتملا ةيموا رماوألا رش ل

           29  ددع نوناقلا  ماحأو   روتسدلا نم  92  لصفلاب الع صوصنملا ةينفلا ةغبصلا تاذ ةيلودلا

  مالعإلا نامضل ةيلآ  تاداعملا ع ةقداصملا ميظنب قلعتملاو  2016  لرفأ  5   خرؤملا  2016  ةنسل

نأ  الإ  ،اماربإب
ّ

  اراطإ  تعفتنا  تايقافتا   نأش  ةيموح رماوأ رادصإب مالالا   مدع ع فوقولا مت  ھ

  .ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب ل رصح  ماس ال امم(1)جمارب ةثالثب تقلعوتالومتب تايعمج

  وأ رفوت مدعو  هالعأ نتروذملا  نترازولا نب قيستلا  فعض صوصخب صئاقنلا دتسو

  ةرورض ،تايعم ا  لومتب  ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا جمارب ل وح امدل ةرفوتملا تايطعملا تش

   جمالا  هذ  لومت  لوح ةجمدنمو ةلماش تانايب ةدعاق فوتب ةليفكلا  تايلآلا عضو ع لمعلا

.اذيفنتو

  ةيعاطقلا تارازولا ىدل ةرفوتملا تايطعملا-3

  ليغشلاو ةحالفلاو ةفاقثلاو ةأ رملاب ةّفلملا تارازولا ماملإ مدع إ ةيباقرلا لامعألا تضفأ

.تالومتب تايعمج اراطإ  عفتت و اذيفنت  تكراش وأ تفرشأ ود نواع جماب ملا نوتلاو

.ةفاقثلا عاطق معد جم انرو ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانرو لاجرلاو ءاسلا نب ةاواسملا خيسرت جمانرب(1)
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ظنملا  (1)1996  ةنسل  1875  ددع رمألا  ماح ألافالخف
ّ

 فل يذلاو  ةيفاقثلا نوؤشلا  ةرازول م

  ،ةرازولا م لا ودلا نواعتلاب ةقلعتملا لئاسملا ةعاتمو  عمجب  ةيجراا تاقالعلاو ودلا نواعتلا ةرادإ

(2)نجمانرب  راطإ  اعراشم لومتب تعفتنا لا تايعما لوح تايطعم  ةرازولا هذ ىدل رفوتت ال

  .امذيفنت  تكراش

لملا ةرازولاب قلعتي اميف و
ّ

ت لا عراشملا ةطراخ زوع  ،ةأرملاب ةف
ُ
سوت  امتجالا عونلا جمد 

  مل ثيح ةيلومشلا  2018  ناوج  لاجرلاو ءاسلا نب ةاواسملا خيسرت جمانرب راطإ  ارادصإ مت لاو

. اذيفنت  تايعمج تكراش ود نواع(3)عراشم3نّمضتت

فو لا  ةمئاقلا  ةيلومشلا زوع امك
ّ

ودلا نواعتلا عراشم   لوح ةحالفلاب ةفلملا ةرازولا ار

  اواع راطإ  ةرازولا اذيفنت ع فرش لا عراشملا نمضتت مل ثيح تايعما  لومتب  ةقالعلا  تاذ

  تاي ودنملا كراشت لاو ايلاطيإ عم يانثلا نواعتلا عراشم إ ةفاضإ ودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاولا عم

.تايعمج عم اذيفنت  ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا

   خراتب تابساا ةمكحم إ ةجوملا السارم  ليغشلاو ملا نوتلا ة رازو تدافأو

نأب تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ةيجراا تاا عم ةمملا تايقافتالا لوح  2019  توأ  19
ّ

  دجوت ال ھ

  لامعألا لالخ نم  تث نح  ،زاجنإلا روط   لا عراشملا  تايعما لومتب قلعتت تانّوم

لالخ سوتب ةيفرلا قطانملا  ليغشلا معد جمانرب ذيفنت ع فرش ةرازولا ّنأ ةمكحملل  ةيباقرلا

بابشلل يداصتقالا جامدإلا عورشم و  ودلا نواعتلل ةيناملألا ةلاولا عم ةكارشلاب  2022-2016  ةفلا

   امأش   ناتمملا  ناتيقافتالا صنت  ناذللاو  ودلا كنبلا نم لّومملا  2022-2018  ةفلا لالخ نوردابم

.امذيفنت  تايعما كرش ع

 ةيفافشلا ءافضإل ةرفوتملا تايلآلا  -ب

ةلمج تايعما  2011  ةنسل  88  ددع موسرملا لّمح  ،تايعما لومت ع ةيفافشلا ءافضإل

لعتملا تامالالا نم
ّ

  ل   اساسأ لثمتت تاللا نم ددعكسم رارغ عافرصت ةيفافش اساسأ ةق

طولا ،صااو يمومعلا ،يعلاو يدقنلا نب يمتلا عم اياصولاو تابلاو تاعتلاو تادعاسملا

  اعوضومو اميقو اردصم ركذ عم  الع لصحتملا  ةينجألا تالومتلا  لوح تانايبلا  رش و  نجألاو

.ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھحيقنت مت امك ةفاقثلا ةرازو ميظنب قلعتملاو1996روتكأ7 خرؤملا(1)
  .اقثلا دروملا ةسسؤم لبق نم لّومملا "نفلا دلب سوت" عورشمو2018-2014ةفلا لالخ يوروألا داحتالا نم لومملا ديم ةفاقث يلقإلا جمانلا(2)
  ةيئاس تاسسؤم" عورشمو "ايقرفإ لامشو طسوألا قرشلاب ةميدتسمو ةلماش ةيعانص ةيمنت لجأ نم ةأرملا نكمت ززع" لوح اطيإ نواع عورشم  (3)

 ."سوت  ةيكراشو ةلماش ةيطارقميد لجأ نم" عورشمو ةيطسوأ قرشلا ةيكرمألا ةكارشلا ةردابم راطإ  لومملا "ةميدتسم
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   ا ةمول ماعلا بتالا مالعو دجو نإ ةيعمل يوكلالا عقوملاو ةوتكملا مالعإلا لئاسو ىدحإب

  نع الضف  افادأ ققحت لا  ة طشألا ع ادراوم فرص و  الوبق وأ الط رارق خرات نم رش فرظ

  ادافتسا لاح  تابساا ةمكحم إ ااقفنو الومت رداصمل الّصفم افصو لمش يونس ررقت ميدقت

.يمومع لومت نم

ةباتكلا تلوت ،2011  ةنسل  88  ددع موسرملا نم  45  لصفلا ماحأب المع و  ،راطإلا اذ و

  566  ام  2019-2014  ةفلا لالخ ةبكترم تافلاخم ةلازإل  ةيعمج  1005  ع ھينتلا  ةمول ةماعلا

ةمول ماعلا بتالا مالعإ لوح  2011  ةنسل  88  ددع موسرملا نم  41  لصفلا ماحأب ملت مل ةيعمج

عقوملاو ةوتكملا مالعإلا لئاسو ىدحإب ا ةقلعتملا ليصافتلا رشو ردصملا ةينجأ تالومت اقلتب

  ازوعو رثألا ةدودحم لظت  ةمول ةماعلا ةباتكلا لامعأ ّنأ غ  ،دجو نإ ةيعمل يوكلإلا

كمتت ملثيح ةيلومشلا
ّ

تفقود.م31,8نع اغلابم لقت ال ةينجأ تالومت تايعمج يقلتل نطفتلا نم ن

  امم  تايعما ةدئافل ةينجألا ةيلاملا تاقفدتلا لوح ادل  ةييح تايطعم  بايغ  كلذو  ةمكا الع

  ادصر   نود لوح و ةقيقدو ةلماش ةفصب  ةروذملا ماحألاب  تايعما  مالا  ىدمل  اعاتم  قيع

.ابكترم عدرو ةبكترملا تافلاخملل

  مدع ةينجأ تالومت ع ةلّصحتم ةيعمج  22  ھيلع تباجأ يذلا نايتسالا جئاتن  تزرفأ  دقف

  ددع موسرملا نم  40  لصفلا ماحأ كلذب ةفلاخم تابلاو تاعتلاو تادعاسملا لل  ام  10  كسم

ةباتكلا ّنأ غ ،ھنم  45  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا ليعفت بجوتس ام وو  2011  ةنسل  88

فوتت مل ةمول ةماعلا
ّ

كمت لا تايلآلا ادل ر
ّ

طفتلا نم ا
ّ

  ةروذملا  تايعما ماحا مدعل ن

.الع ةلوماتامالالل

  88  ددع موسرملا عضخأ  ،تايعمل املا فرصتلا  ةيفافش نامض فد و  ، ىرخأ ةج نم و

تاباسا بقارم  ع بجوأ و  د.أ  100  ةونسلا ادراوم زواجت دنع  راخ قيقدتل ااباسح  2011  ةنسل

ددع ّنأ الإ ،ةيعمل ةيلاملا مئاوقلا ھغيلبت خرات نم رش لجأ  ةمول ماعلا بتالا إ  هررقت عفر

  2017و  2016  تاونسلا لالخ  اررقت  47و  67 و  87  اعابت  غلب  ةمول ةماعلا ةباتكلا ع ةدراولا رراقتلا

اعابت د.أ  100  ةينجألا االومت زواجت تابساا ةمك تث ةيعمج  90و ةيعمج  93  نب نم و .2018و

  رراقتلا  2020  يرفيف                وم إ ةمول ةماعلا ةباتكلا قلتت مل ،2018و  2017  نس لالخ

.ةيعمج88و84  اعابتهددع امب ةقلعتملا

جّردتي تايعما ع  تاوقعلا طيلسل ادّحوم اراسم  2011  ةنسل  88  ددع موسرملا ّرقأ  نل و

ارورم ،ھينتلا غيلبت خرات نم اموي  30  نع دزت  ال ةدم لالخ ةفلاا ةلاز إل  ةيعما  ع  ھينتلا  نم

ع نذإ تقمب سوتب ةيئادتبالا ةمكا سئر نم رارقب  اموي نثالث نع دزت ال ةدمل اطاش قيلعتب
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  تزرفأ دقف  ةفلاا   ادامت لاح  ةيعما لح  إ الوصو  ةمول ماعلا بتالا ھمدقي ةضرع

ةفلاا ةعيبط رابتعالا نع  هذخأ مدعو تافلاا عدر  ماظنلا اذ  ةيدودحم ةيباقرلا لامعألا

كم،لاثملا ليس عف .اف دوعلاو اروطخو
ّ

  ةيعمج  62  ع ةرم نم كأ ھينتلا نم  ماظنلا اذ  قيبطت  ن

  ةجردلا إ رورملا نود ىرخأ تافلاخم وأ ةفلاا سفن ااترا صوصخب  2019-2014  ةفلا لالخ

.دمتعملا تاوقعلا ماظنل درلا عاطلا نم ّسمي ام وو اوس ةلاح  تاوقعلا نم ةيلاوملا

  ةماعلا ةباتكلا لبق نم  "ةوبشم " افييكت مت ةيخ تايعمج  4  ّنأ ع فوقولا مت  امك

  تالومت ع  الّصحت لصاوت و  (1)د.م  27,7  هردق غلبم ع  2019-2012  ةفلا لالخ  تلصحت  ةمول

الع ةيئاضقلا تاوقعلا طيلس تاءارجإ  ةمول ةماعلا ةباتكلا عورش  مغر  د.م  23,9  اردق ةينجأ

.ةيعرش غ ةطشأ تايعملنجألا لومتلالامعتسارطاخم يمانتھنع رجنينأ ھنأش نم امم

ةيعمج251  ام  ةيعمج  439طاش قيلع بلط ةمول ماعلا بتالا وت  ،قايسلا سفن و

   ةفلاخم  ادامتل ةيعمج  197  لح بلطب  عوبتم  لاومألا لسغو بارإلاب ھطابترا ھبشملا طاشلا تاذ

  دافنساو  اطا ش قيلعو الع ھينتلا مغر  (2)2011  ةنسل  88  ددع موسرملا نم  4و  3  نلصفلا  ماحأ

  .قيلعتلا رارق نأش  نعطلا قرط

نوناقلا نم  100  لصفلا بجوأ ،ةيعرشلا  غ ةيلاملا كلاسملا عنم راطإ و  ،رخآ ديعص ع و

  ع  (1)لاومألا لسغ عنمو بارإلا ةحفامب قلعتملاو  2015  توأ  7   خرؤملا  2015  ةنسل  26  ددع اسألا

  ةلباقلا اارخدم وأ ةونسلا اضيباقم م زواجتي وأ غلبي لا تايعما ايب نم ةونعملا تاوذلا

لاةيدقنلاتاعاديإلاوتالوحتلاوضيباقملاةمئاقكسم ام تامالالا نم ةلمج(2)د.أ30فرصتلل

  تباجأ ةيعمج  22  نب نم ةيعمج  20  ّنأ غ ،يزكرملاكنبلااصمإام ظننُي  جراابةقالعال

 .كلذبملتمل نايتسالا ع

كمو
ّ

29                           خرؤملا  2018  ةنسل  52  ددع نوــناقلاب ةدراولا تايلآلا ليعفت  رظنلا ن

تايعما تابشو تايعما  ھماحأب  لمش  يذلاو تاسسؤملل طولا للاب قلعتملاو  2018  روتكأ

  للاب ليلا طقف ةيعمج  818  وت ع فوقولا نم  (3)ذافنلا  ح ھلوخد نم ةنس نم كأ دع

ددعلاب ةنراقم ةفيعض تارشؤم و  2020  يام  9  دودح   إ كلذو ةيلاملا امئاوق عاديإ تايعمج  10و

.ايكرتو تولاو رطق لود نم اساسأ ةيتأتم(1)
  سسأ ع يمتلاو بصعتلاو ةياركلاو فنعلا إ ةوعدلا تو ناسإلا قوقحو ةيفافشلاو ةيددعتلاو ةيطارقميدلاو نوناقلا ةلود ئدابم ماحا لوح  (2)

نرم وأ ةيسايس بازحأ معدل لاومألا عمجو ةيصلا ةعفنملل ااضعأ ع لاومألا عزوت ضرغل ةراجتلا لامعألا ةسراممو ةوج وأ ةيسج وأ ةييد

.تاباختنالا إ
 .2019يفناج23 خّرؤملا2019ةنسل9ددع اسألا نوناقلا تقمب ھمامتو ھحيقنتمت امك(1)
  ةنسل  26  ددع نوناقلا نم  140و  114و  108و  107و  100  لوصفلاب الع صوصنملا غلابملا ديدحتب قلعتي  2016  سرام  1   خرؤم ةيلاملا رزو نم رارق  (2)

 .لاومألا لسغ عنمو بارإلا ةحفامب قلعتملا2015توأ7 خرؤملا2015
 .2018مفون6 ةيسوتلا ةرومل سرلا دئارلاب هرش نم رشأ3دع ذافنلا ح لخدي نأ ع روذملا نوناقلا نم60لصفلا صني(3)
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  كيشب  ةقلعتملا و  نوناقلا  اذ  الع صوصنملا تايلآلا ليعفت متي مل ،كلذ نع الضف .تايعمل ما

  طولا زكرملا نب قئاثولاو تانايبلاو تامولعملل يا يوكلالا لدابتلاو ةيمومعلا تانايبلا دعاوق

بازحألاو تايعمل ةماعلا ةرادإلا رارغ ع ةينعملا ةيمومعلا لايلاو تاسسؤملاو تاسسؤملا لل

.(4)ةموا ةسائرب ةيسايسلا

ةنسل  5183  ددع رمألاب  ھطبض مت  املثم  (5)تايعما ع لوما ةيفافشلا بجاو طر ىدأ و

  يذلا نج ألا لومتلا تايلمع ءانتسا   إ  يمومع لومت ع الوصحب(6)2013  مفون  18   خرؤملا  2013

فرصت لا غلابملا ّنأ  لااو  طورشلا هذ قيبطت نم ودلا نواعتلا راطإ  تايعما ھيلع لصحتت

ثمت ادئافل
ّ

  .ةيسوتلاةلودلاةدئافل ةب عقاولا  ل

كمت لا ةينوناقلا تايضتقملا ليعفت  عرسلا  ھنايب قبس املثم  ةيعضولا هذ دتسو
ّ

ن

  اماحا ةعاتمب ةليفكلا تايلآلا عضوو  تايعما لوح ةن ّيحمو ةلماش تانايب ةدعاق فوت نم

ةلودلا لاثتما ةجرد عجال ايدافتكلذوصوصا اذ ةبكترملا تافلاا عدروالع ةلوما تامالالل

 .ةيلودلا ياعملل ةيسوتلا

II-معدلاو ةمكوا 

تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا  جمارب  لومت  تايقافتا  ميمصت    رظنلا   زرفأ

   ا لإ  ةلووملا  ماملاب  تايعمل معدلا ميدقت و اذيفنت  راسم   ةلخدتملا  فارطألا   فلتخم  مايق  و

نوتلاو مالعإلا زكرم  رود ةيدودحمو  ةروذملا جمالا ةمكوح فعضب  اساسأ  تقلع  تاظحالم

ةحاتملا  نجألا   لومتلا  صرف لالغتسال تايعما تاردق  ةيمنت   تايعما لوح قيثوتلاو تاساردلاو

.ال

  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب ةمكوح-أ

ثمت
ّ

  اراطإ  تلّصحت لاو ةيباقرلا لامعألا المش لا ودلا نواعتلا جمارب مأ تل

  11,6  ھتنامو سوت  ةفاقثلا عاطق معد جمانرب    اعراشم  نم ءزج ذيفنتل تالومت ع تايعما

  10  ھتنامو ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانرو وروأ نويلم

قرطو تاسسؤملل طولا للل ةيابا اصم امّدقت لا تامولعملا طبضب قلعتي  2019  سرام  5   خرؤم ةيلاملا رزو نم رارق رادصإ ءانتساب  (4)

 .اميدقت
  88  ددع موسرملا نم  41  لصفلا تايضتقمب اديقتلو ةيعامتجالا قيدانصلاو ةيابا ةرادإ هاجت ةيلاملا ايعضو ةمالسل ةتثملا قئاثولا ميدقت  لالخ نم  (5)

  و املاو يدألا ررقتلاو ھيلع لصحتملا يمومعلا لومتلا صوصخب تابساا ةمكحم إ ھّجوملا ررقتلاو ااباسح بقارم ررقت إ ةفاضإ  2011  ةنسل

 .ايس لايل ةيباختنا ةسلج رخآ رضحمو اياصولاو تابلاو تاعتلاو تادعاسملا لو عراشملاو تاطاشلا ل نم
.ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھحيقنت مت امكتايعمل يمومعلا لومتلا دانسإ طورشو تاءارجو ياعم طبضب قلعتملا(6)
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  نويلم  8,04  ھتنامو )ةاواسم ي ام ( لاجرلاو ءاسلا نب ةاواسملا خيسرت جمانرو(1)وروأ نويلم

  ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا جمانرو وروأ نويلم  7  ھتنامو يدملا عمتا معد جمانر ووروأ

يوروألا داحتالا نم اساسأ نلومملا  (2)ةعدبملا اوروأ جمانرو  وروأ نويلم  5  ھتنامو ساقب ةيعانصلا

  قودنص نم لومملا  يرمأ رالود نويلم  5,76  ھتنامو ةيحاولا تاموظنملا  مادتسملا فرصتلا جمانرو

. معتلاو ءاشإلل ودلا كنبلا هذفنو ةيملاعلا ةئبلا

  ةمانزورو اذيفنت لبسو اطشأو ا ةقلعتملا فاد ألا  جمالا هذ  لومت تايقافتا طبضت و

  اساسأ تقلع تاظحالم ع صوصا اذ فوقولا متو .اعاتملو اذيفنتل ةثدا لايلاو ازاجنإ

  ةدايقلا لاي و اف فرصتلا لايو تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب ةرادإ قرطب

 .تايعمج اذّفنت عراشم لومتل ةسفانملا ميظنو ةعاتملاو

  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب ةرادإ قرط-1

افالتخا ع فوقولا إ تايعمل ةّجوملا ودلا نواعتلا جمارب ةرادإ قرط  رظنلا فأ

ثؤي نأ ھنأش نم امب  اطشأ فلتخم نب  لماتلا بايغ و  اذيفنت ع ةفرشملا لايلا ددع عو
ّ

  ع ر

ثأ دقف  .اانّوم قاساو جمالا ةيلاعف
ّ
  قيقحت  ع  جمالا هذ  تانوم فلتخم نب لعافتلا  بايغ ر 

ھتانوم ةرادإ تمت يذلا  ةاواسم جمانرب  صوصخب ھيلع فوقولا مت ام رارغ ع  ام ةرظتنملا  جئاتنلا

  لعافتلا  بايغ و ةلزعنم  ةقرطب نّوم ل ذيفنت  ىدأ  دق و  .تايعمج و  (1)لاي ةثالث لبق نم هذيفنتو

  تاينامإلا لالغتسا مدع  رارغ ع  لضفأ جئاتن قيقحت صرف  توفت إ  جمانلا تانوم   فلتخم  نب

ززعتبقلعتملا نّوملا راطإ ةلومملا عراشملالالخ نم فنعلا ايا ءاسلل يداصتقالاجامد إلل ةحاتملا

.ةماعلاوةيداصتقالا ةايا  ةأرملا ةكراشم

  مدع ع ھصوصخب فوقولا مت يذلا  يدملا عمتا معد جمانرب  إ ةبسلاب  نأشلا كلذكو

  نويلم  2,5  ةميقب ةيجذومن عراشم لومتل  ةرشابملا ةرادإلاب ةفلملا ةيوروألا ةيضوفملا لخدت ماا

  ةطشألا  ذيفنب  ةيضوفملا لبق نم افيلت مت لا  ةيطارقميدلا لجأ نم ةيوروألا ةكارشلا ةمظنم و  وروأ

لعتملا
ّ

  لامعأ تضفأ نلف .يمومعلا عاطقلا  مارشو يدملا عمتا تامظنم تارامو تاردق ةيمنب ةق

قرط ةطراخ  70  دادعإ إ  ةيمومعلا لايلاو  يدملا  عمتا تانّوم نب تاارش طر  راطإ   ةمظنملا

فوي وروأ نويلم15إ ةفاضإ(1)
ّ

 .ةيعارزلا ةيمنتلل ودلا قودنصلا ار
 .2020-2014ةفلا لالخ جمانلا  كراشم دلب41هددع امب عراشم لومتل وروأ رايلم1,46اردق ةيلما ھتنام(2)
  امتجالا عونلا ةراقم جامدإ لاجم  نيمومعلا غو نيمومعلا اارشو ةرازولا تاردق معدب قلعتملا لوألا نّوملا ص وصخب ةأرملاب ةفلملا ةرازولا  (1)

  وروأ  نويلم  3,5  اردق  ةينامب ةماعلاو ةيداصتقالا ةايا  ةأرملا ةكراشم ززعتب قلعتملا ياثلا نّوملا  رشابملا فرصتلا صوصخب ةيوروألا ةيضوفملاو

2,040  اردق ةينامب امتجالا عونلا ع بملا فنعلاو يمتلا صيلقت  ةماسملاب قلعتملا ثلاثلا نّوملا ةرادإ صوصخب ناسلل ةدحتملا ممألا قودنصو

 .وروأ نويلم
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ت عراشمل
ُ

  ةيجوتلا ئدابملا   ّنأ الإ ،جمانلا اذ راطإ    لومتب عافتنالا لجأ نم سفانتلا ةصرف ال حات

ظن يذلا تاحقملا بلطل
ّ

  تامظنم   عراشملا   ءارشلا ةيلأ ترصح ةيوروألا ةيضوفملا  اقحال  ھتم

  نيمومعلا نلعافلاو يدملا عمتا نب تاارشلا لومت نود لاح امم ااوس نود يدملا عمتا

.جمانلا لومت ةيقافتا تايضتقم كلذب ةفلاخم

  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا  جمارب  ةعاتم و  ةدايق لاي-2

كم
ّ

  تاذ ودلا نواعتلا جمارب ةعاتمو ةدايقل ةثدا لايلا  ھتبعل يذلا  رودلا  رظنلا  ن

  اليعفت ىدمو امام ديدحتب اساسأ تقلع تاظحالم ع فوقولا  نم  تايعما لومتب ةقالعلا

 نوتسملا  ع  ودلا   نواعتلل  (2)جمارب  3  ةدايق  نا   ثادحإ  مت  دقف  .الإ ةلووملا ماملاب اعالطضاو

  لاجم حوضو مدع إ ىدأ امم  ةمزاللا ةقدلاب الإ  ةلووملا  ماملل  ديدحت   نود  يذيفنتلاو  يتاسالا

 .رخآ إ جمانرب نم ھفالتخاو الخدت

 نترمب ااعامتجال  ةدّدا  ةرودلاب ودلا نواعتلا جمارب ةدايق  نا  ملت  مل  ،ىرخأ  ةج  نمو

  نم تاونس  4  نم كأ دع  ةفاقثلا  عاطق  معد  جمانرب  ةدايق  ةن  دقعنت  مل  ثيح  ةنسلا    لقألا  ع

  19                          خ راتب  وأ  ةبسانم    ةاواسم  جمانرب  ةدايق  ةن  تعمتجا  نح   جمانلا ةيقافتا ماربإ

  نود  2018  ةيلوج  3  خراتب  مث  ذافنلا   ح  ةيقافتالا   لوخد  نم  رشأ  8و  ةنس  اوح  دع  يأ  2017  يفناج

 ةردابملا  راطإ    ةيجذومنلا  ةطشألا  جمانرب  ةدايق  ةن   تعمتجاو  .2020  سرام وم إ اقحال دقعنت نأ

   اّأ  نع   الضف  ةيقافتالا  ماربإ   نم  تاونس  3  نم كأ  دع  وألا  ةرملل  ةيفرلاو  ةيحالفلا  ةيمنتلل  ةيوروألا

   فرصتلا   جمانرب   ةدايق  ةن  عمتجت   ملو  .2019 و  2018  نس  نم  ل  ناونع  ةدحاو  ةرم   ىوس  عمتجت  مل

 ةنسلا   ةدحاو   ةرم   تعمتجا  اّأ  نع   الضف  2016   ةنس  لالخ  تاحاولل  ةيجولويإلا  مظنلا    مادتسملا

لملا   ةرازولا  ع  ناو  .2019-2017  ةفلا  لالخ
ّ

   جمالا هذل  طولا  قسملا  ارابتعاب  ،ودلا   نواعتلاب  ةف

 ةينجأ  ةحنام  تاج  نم  ةلّومملا  جمالا  ةدايق  نا  ماحا  ع صرحت  نأ  ،ال  ةلّوا  تايحالصلل  اقبطو

 .اذيفنتنسانامضااعامتجاةرودل ةيسوتلاةلودلاةدئافل

   ةعاتم  ةن  لامعأ  لمش  ملف  ،الإ  ةلووملا  ماملاب  ةعاتملا  نا  عالطضاب  قلعتي  اميف  امأ

وروأ   نويلم  2,5  هردق  غلبمب  ةيوروألا  ةيضّوفملا  الّوم   لا  عراشملا  ذيفنت  يدملا  عمتا  معد  جمانرب

لملا  ةرازولا  مامتا كلذ  ثي  نأ   نود  جمانلا  اذ  راطإ   تايعما  ةدئافل
ّ
   وضعك  ودلا   نواعتلاب  ةف 

 .ةنلا هذ

 .ساقب ةيعانصلا ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا معد جمانرو ةفاقثلا عاطق معد جمانرو ةاواسم جمانرب(2)
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ةددعتم  ةنلا رارغ ع جمالا تايقافتا الع صنت لا  ةينفلا  نالا  ليعفت امئاد  متي مل و

  تايلآ فلتخم ةعاتمو ززعتب  ةفلملا و  ةاواسم جمانرب لومت ةيقافتاب  الع صوصنملا  تاصاصتخالا

  ةيقافتاب الع صوصنملا ةينفلا ةنلا و   الماتو اجامدنا نامض  ع لمعلاو ةأرملل يداصتقالا جامدإلا

  راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانل ةينفلا ةعاتملا ةن  تدقعو  .ةفاقثلا عاطق معد جمانرب لومت

ةيقافتا ماربإ نم  تاونس عرأ نم  كأ دع  لوألا اعامتجا ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا

ا علطضت لا تايحالصلا  ةيمأ رابتعاب  ةروذملا  جمالا ةيلاعف نم دحي نأ كلذ نأش  نمو  .لومتلا

 .ةدايقلا نا ع جمالا لي دعتل تاحاقا ضرع ةقلعتملا كلترارغ عةينفلا نالا

  معد لاجم   ةرطق ةب حنم لوح  (1)ةمملا مافتلا ةركذم  صيصنت مغر  ،رخآ ديعص ع و

رالود نويلم  79  هردق يرطق لومتب سوت  يرطقلا ةقادصلا قودنص  ثع لالخ نم  ةومنتلا عراشملا

  رايتخاو ةلّومملا عراشملا ةعاتمل  ةيجراا نوؤشلا ةرازو نع الثمم مضت ةكشم ةن ثادحإ  ع يرمأ

تالومتلا م ةيمأ  مغر  ةنلا  هذ   ةرازولا  كرش متي مل  ،اعم دقاعتلا متي لا ةيسوتلا لايلا

  ةسسؤم ةيعمج عرفو ةيا رطق ةيعمج نم ل عافتنا  رارغ ع  ةكرشلا تايعما ا تعفتنا لا

نيالم3و يرمأ رالود نويلم15اعابت اردق تالومتب "فار" ةيناسإلا تامدل هللا دبع نب ياث خيشلا

  .يرمأ رالود

تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا جمارب  فرصتلا لاي-3

  تادحو ثادحإ  متي  ،تايعما لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا  جمارب  فرصتلا نمأتل

  صوصخب لايلا هذ ءادأ ةيدودحم إ تضفأ ةيباقرلا لامع ألا   ّنأ غ  ،ضرغلل  بتام  وأ  فرصت

  جمانرب ةعاتمل  نتثدا فادألا بسح فرصتلا  يدح و  ءادأ لظ  ،لاثملا ليس عف .جمالا ضع

قلعتملا بناا اف امب  مييقتو ةعاتم نود  (1)يوروألا داحتالا عم دودا ع نواعتلا جمارو ةاواسم

لئاسملا  رظنلل ةينعم ةرازو ل ىدل ةن ثادحإ بايغ   كلذو تايعما لبق نم عراشملا ذيفنب

ظنملا  صوصنلاب  ھطبض  مت  ام قفو  امييقتو ةدحو ل إ ةلووملا ماملا  ةعاتمب ةقلعتملا
ّ
  نتدحولل ةم 

 .نتروذملا

ثأ ،رخآ ديعص عو
ّ

  . امام  زاجنإ  قس ع ابلس  جمالا   فرصتلا لاي رارقتسا مدع  ر

مث ةروصلاو  امنسلل طولا زكرملاب ھقاإ  مت يذلا سوتب ةعدبملا اوروأ بتكم صوصا اذ ركذ ُو

ثأ ام وو  2018  يرفيف  ھثادحإ ذنم   ھتسائر ع صاأ ةعرأ لوادت  نع الضف اروألا حرسمب
ّ

ع ر

متو  2015  يفناج  15  خراتب ال يدع قم ماربإ متو  2013  روتكأ  11  خراتب رطق ةلود ةموحو ةيسوتلا ةروما ةموح نب مافت ةركذم  ماربإ مت  (1)

.2016توأ  3 خرؤملا2016ةنسل973ددع يموا رمألا رادصإ تقمب اماربإ تاءارجإ ءافيسا
  عم دودا ع نواعتلا جمارب زاجنإ ةعاتمل فادألا بسح فرصت ةدحو ثادحإب قلعتملاو  2008  مفون  21   خّرؤملا  2008  ةنسل  3545  ددع  رمألا  (1)

 .2018سرام12 خرؤملا2018ةنسل237ددع يموا رمألا تقمب ھحيقنت مت املثم اس قرطو اميظنت طبضو يوروألا داحتالا
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  ةنس لالخ   اطاش  11  بتكملا ميظنت لالخ نم كلذ جتو .بولطملا قسلاب ھيلإ ةلووملا ماملا ذيفنت

  تاردق معد وأ احيي يذلا لومتلا ص رفب مالعإلا وأ  جمانلل  جولل  اجمم  ا طاش  20  نب نم  2019

  ةحنملا نم ءزج نم بتكملا مرح ام وو جمانلا  ةكراشملل تايعما ايب نم نيفاقثلا نلعافلا

 .وروأ فلأ20دودح  جمانلا نم ھل ةلّوا

  بايغ   ھتطشأ ذيفنت سوتب ةعدبملا اوروأ بتكم وتي ،ودلا نواعتلا جمارب ةيقبل افالخو

 .تاوعصلا زواجتلوأءاد ألا نسحتلةرورضلا دنعلخدتلاو ھطاش مييقتو ھتعاتمب ع ةن ثادحإ

رظنلاب ال ةعجارلا عراشملا ةدايق نا  ةيعاطقلا تارازولا كرش متي ال  ، ىرخأ ةج نمو

  ا مكا  تالعاف ءاسلا عورشمو ءاسلل ةمللا  عورشم  صوصخب   لاثملا ليس ع متي مل ثيح

لملا ةرازولا كرش  ةاواسم جمانرب راطإ  نلّومملا
ّ

ھيلع  تصن املثم امم ل ةدايق ةن  ةأرملاب ةف

عورشملا  ذيفنب ةفلملا  ةيتايعما ةكرا ةيعمج تدافأ  دق و .عراشملا تاحقم بلطل ةيجوتلا ئدابملا

نأب لوألا
ّ

  ةرازولل ةوا تايودنملا ثمم لصاوت فعض نع الضف ةروذملا ةنلا ليعفت متي مل ھ

ياثلا عورشملا   ذيفنب ةفلملا  ةقاعإلل ةيلودلا ةيعما تررو .ةعاتملل عورشملا قرفب  ةقطو ناوقلاب

ةينقتلا لئاسملا ع اساسأ   ترصتقا لاو عورشملا قالطنا ةف  ةنلا لاغشأ ةعيبطب  ةيعضولا  هذ

ةيقبتملا  ةفلل  تاعامتج الا  روض  ةرازولا ثمم  ةوعدب لاش إلا الت  مت  ھنأب ةفيضم  ةطشألا يسو

.عورشملاذيفنت نم

  ودلا نواعتلا  جمارب راطإ   ةيتايعمج عراشم لومتل ةسفانملا ميظنت-4

ةيفاف ش  تقلع صئاقن  ودلا نواعتلا جمارب راطإ   ةلّومملا عراشملا ءاقتنا راسم باش

  ةيفافش امئاد  تايعما نم عراشملا  تاحقم  بلطل ةيجوتلا ئدابملا  نمضت ال  ثيح  ةسفانملا ميظنت

مييقت ةينم جاردإ نود عراشملا رايتخال ةماع ياعم  تنمضت اّأل امإ ةسفانملا ليعفت تاءارجإ

ّنأل وأ   فنعلا ايا ءاسلاب دعتلاب قلعتملا  تاحقملا  بلط صوصخب ھيلع فوقولا مت املثم  ضورعلا

  ل تانّوم بسح اليصفت وأ ائزجت نود ىك رصانع ةتس وأ ةعرأ  تنّمضت  ضورعلا مييقت ياعم

  حوضوو ةقد لب ضورعلل طاقنلا دانسإ ةينم ديدحت مدع إ ةفاضإ ام ل حيجرت ديدحتو رصنع

  ةفوفصم  اضيأ  نمضتت مل لاو ةفاقثلا عاطق معد جمانرب راطإ  ةمظنملا تاحقملا تابلط نأش وو

  لبق نم ةدمتعملا  تاءارجإلا  كلذ مءالتي الو .عراشملل يالا ءاقتنالل تارواا  ع دامتعالا دنع  مييقت

بناا ثمم ع ناو .مييقتلاةينمديحوتنمضيال هرابتعابةلومملا ةاوةيسوتلاةلودلا نم ل

 .رمألا اذل رظنلا تفلةينعملا جمالا وتلا
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  دانسإ  ظحالم ةفصب ةيسوتلا تاا  كرش ع راصتقالا  تالاا  بلغأ   مت و

وو   اعاتمل تايلآ طبض نود  تاحقم بلط ميظنت  ع  ةنيعم عراشم ذيفنتل  تايعما إ تالومتلا

   ةلومملا عراشملا  إ ةبسلاب مت ام رارغ  ع  عراشملا  هذل  ةيسوتلا تاا  ةعاتم مدع ھنع رجنا  ام

  جمانرب إ ةبسلاب  ةعاتملا هذ ةيدودحم  وأ  ةفاقثلا عاطق معد جمانرو يدملا عمتا معد جمانرب  راطإ

ال ،ةيعضولا هذ ءوض و  .ةاواسم جمانرو ساقب ةيعانصلا ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا معد

ّنأ رابتعاب ةكرشلا تايعما الع لصحتت لا غلابملا لوح تايطعم ةيم ومعلا لايلا ىدل رفوتت

  رراقتلا ع لصحتت ال ةيسوتلا تاا نع نلثمم ابيكرت مضت لاو جمالا ةدايقو فرصتلا لاي

نمضت ةرورض ةيعضولا هذ دتسو .اعم دقاعتملا ةا إ تايعما اليحت لا ةيلاملاو ةيفصولا

ةلّومملا  عراشملاو جمالل  ةيمومعلا لايلل ةعجان ةعاتم نمضت ةاو تايلآ ودلا نواعتلا تايقافتا

 .راطإلا اذ 

لملا ةرازولا دتو
ّ

قرط فالتخاب ودلا نواعتلا جمارب ذيفنت مييقت إ ودلا نواعتلاب ةف

  تاسرامملا نمثتلو اجاوت  لا تاوعصلا ع فوقولل ةينعملا تارازولا عم ةكارشلاب كلذو ارادإ

  .رخآ إ جمانرب نم رركتت لا صئاقنلا يدافتلضرغلا  تاءارجإ ليلد عضوو ضفلا

تايعما تاردق معد  -ب

  لا ةينوناقلا  ماح ألاب المع تايعما لوح قيثوتلاو تاساردلاو نوتلاو مالعإلا زكرم وتي

  اليلحتو ايلودو اينطو ا ةقلعتملا تامولعملاو تايطعملا عمجو تايعما عقاو دصر  اساسأ  (1)ھمظنت

  وأ ةيمييقتلا تاساردلاو ثوحبلا ءارجو ضرغلا  تامولعم دعاوق وأ كونب ءاسرو اقيثوتو

ماملا  هذ  كتو .لاا  لوح  ةيسارد مايأو تايقتلمو نوتو بردت تاودن ميظنتو  ةيفارشسالا

  اطاش لومتل ةحاتملا صرفلا لالغتس ال  ايب صرفلا ؤفات نامض  و  تايعما تاردق معد  ةيمأ

كمي امب
ّ

اجاوت  لا ت اوعصلا لظ   ةينطولا فادألا قيقحت  كرشك ارود ديسجت نم ا

  نبت املثم  اذيفنتو  ودلا نواعتلا  عراشم ميمصت   ةيلخادلا تااب ةصاخ ةدجاوتملا تايعما

   مادتسملا فرصتلا جمانرو   ساقب ةيعانصلا ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا  جمانرب راطإ   كلذ

  .تاحاولل ةيجولويإلا مظنلا

لبق نم  تايعما عقاو صيب اساسأ تقلع تاظحالم ع فوقولا راطإلا اذ   متو

.ادئافلامّدقي لا تامداوزكرملا

ددع نوناقلا تقمب ھحيقنت مت يذلا تاساردلاو قيثوتلاو نوتلاو مالعإلا زكارمب قلعتملاو  1999  مسد  13   خرؤملا  1999  ةنسل  100  ددع نوناقلا  (1)

 .2001ناوج25 خرؤملا2001  ةنسل64
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  ام  2020  سرام  10  خراتب  نّمضتي يذلا تايعمل طولا للا كسم زكرملا  وتي  نلف

نأ  الإ  ،ةيعمج  23320  هددع
ّ

نأ و ةصاخ  ام  ةرثدنملا  وأ  ةطشانلا تايعما  ددع  ھيدل رفوتي ال ھ
ّ
  مت ھ 

   تايلمع  ةيعمج  534  صوصخب  كونبلا دحأ  ىدل  ةحوتفملا  ةيكنبلا تاباسا   لي مدع  ع فوقولا

.البق ام وأ2010  ةنس ذنم ةيلام

دشملا" لوح  ةسارد  دادعإ  ھتجمرب مغر ةسارد يأ  2019-2015  ةفلا لالخ زكرملا دع ُ مل  امك

كلذ نأش نم و  .تاونس  5  ل ةسارد زاجنإ ةرورض ع  هديكأت و "هروطت    ھتكراشمو سوت  يايعما

معد  ماس ةيملعو ةسوردم انمب ا طأتب حمس ال نأو تايعما عقاوب زكرملا ماملإ نم دحي نأ

.ضرغللھتنام  ةمّسرملا تادامتعالا فعضب كلذزكرملا ررو.ارود

لعتي  اميف  امأ
ّ
  بردتلاو نوتلاب  قلعتملا  زكرملا  طاش  بكاوي مل  ،تايعما تاردق معدب ق 

  ام اونس  ادئافل  اّمأ لا  ةيوتلا تارودلل قألا  ددعلا   زواجتي مل ثيح  تايعما ددع روطت قس

  ار اشم390  لباقماراشم903و  809اعابت  ةدئافل  2017و  2016  نس نم ل لالخ  طقف  ةرود  28  هددع

  ةرود  45  نب نم ةرود  17   ىوس  ميظنت  2016  ةنس لالخ  زكرملا   لوتي  مل  امك  .2019  ةنس لالخ  طقف

.ةجمم

  معد وحن  2014  ةنس  ذنم زكرملا ھتنا  يذلا ھجوتلا رارقتسا مدع ع فوقولا مت امك

  يرورضلا معدلا نم ايكمتل تاا  ةطشانلا تايعما نم ارقتو ةيوتلا  ھت طشأ ةزكرمال

ظني مل ثيح اطاش روطتل
ّ

  هرقم جراخ تايعما ةدئافل ةيوت ةرود  ةيأ  2019و  2018  نس لالخ  م

  لباقم  2017-2015  ةفلا لالخ رواحم  9و  6  نب هرقمب زكرملا ا ّمأ لا  رواا  ددع حوارت  امك  .يزكرملا

.ااردق ةيمنتتايعما نب صرفلا ؤفات نود لوحي نأ كلذ نأش نمو .تايالولاب ديحو روحم

  ةغايصو دادعإلوحةمظنملا ةيوتلاتارودلا ددع فعض ع فوقولا مت،لصتم قايس و

ددع ةيد ودحمو يزكرملا ىوتسملا ع تايعما كيشو راا لومتلاو  ودلا  نواعتلاو عراشملا

ةجمم تارود  8  نب نم ةروذملا تالاا  تارود  3  ميظنت ع راصتقالا مت  ثيح  (1)  اف نكراشملا

مغر  ةروما تايالو فلتخمب  رواا  هذ  لوح  ةيوت تارود  ميظنت متي مل و  .2016  ةنس لالخ

  تاذ ودلا نواعتلا جمارب احيت لا لومتلا صرف  لالغتسا   تايعما تاردق ةيمنت   ايمأ

 .جرسلا لبجو رومزو ناطلس نعوةزغمتو ةوزح رارغ ع ةيلخادلاقطانملاب مامتالا

ظنملا ةديحولا ةيوتلا ةرودلا  نكراشملا ددع غلب(1)
ّ

.ةيعمج15نع اراشم21تايعمل عراشملا ةغايصو دادعإ لوح2019ةنس ةم
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ع نماع نريدم ةسمخ لوادت  إ اساسأ  ھتاجوتو  ھطاش رارقتسا مدع  زكرملا عجرأ و

  ةعبس تزواجت ةتوافتم تافل ماعلا ريدملا ةطخ روغش رركت نع الضف  2019-2015  ةفلا لالخ  هيس

  فعضب  تاا نم نكراشملا تلمش لا ةيوتلا تارودلا فعض   ررو  2019  ةنس لالخ رشأ

  لخاد نم نيدفاولا ةماقإل للا عم دقاعتلا نم نكمتلا مدع إ ةفاضإ زكرملل ةصصا تادامتعالا

 .2019و2016نس ھلي مت ام وو ماعلا ريدملا ةطخ روغشلةروما

III-ودلا نواعتلا جمارب راطإ  ةلومملاعراشملا  ذيفنت 

  اقالطنا  اخأت  تايعما لومتب ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا عراشم ضع ذيفنت  وش

تايعما فرصت إ ةفاضإ اموميد و اطشأ ةجمرب ماحإوافادأقيقحتباساسأ تقلع صئاقن و

  .العةلصحتملا تالومتلا 

  لومتب ةقالعلا تاذ ودلا نواعتلا عراشم ذيفنت قالطنا  خأتلا-أ

 تايعما

ةأرملا ىدل ةردابملا معد عورشم  رارغ ع  اذيفنت  قالطنالا  تاوعص عراشم ةدع تدش

لملا ةرازولا معد عورشمو ةولوألا تاذ قطانملا  بابشلاو
ّ

ةينطولا ةيجيتاسالا ذيفنت  ةأرملاب ةف

ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا  ةطشألا جمانرو ةيفرلا  قطانملا  ءاسلل امتجالاو يداصتقالا نكمتلل

  ،ةدارلا ،ةأرملا عو رشم و  ا مكا  تالعاف ءاسلا عورشمو ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا

 .فرصتلاو معدلا

 ةأرملا ىدل ةردابملا معد عورشم ذيفنت   ةأرملاب ةفلملا ةرازولا قلطنت  مل  ،راطإلا اذ و

  عم ھب قلعتملا قافتالا لووتورب ءاضمإ نم تاونس رشع اوح دع ةولوألا تاذ قطانملا  بابشلاو

 ميظنت باش ام  إ كلذ عجرو .تاونس  4  هذيفنت دتمي نأ ع  2010  لرفأ  20  خراتب ةيلاطيإلا ةروما

بلطلا مامأ ةاواسملا ئدابمل قرخ نم  عورشملا ذيفنتل ةرورضلا فلا معدلا تامدخب  ةقلعتملا  (1)ةسفانملا

  مت لا  ةسفانملل ةوعدلا قئاثو   صيصنت مدع اساسأ تقلع  اازنو تاءارجإلا ةيفافشو يمومعلا

حوضو مدع و  ضورعلا حتفل ةقحال ةفصب اطبض مت لاو مييقتلا ةينم ع  2016  ةنس    اميظنت

اميظنت ةداعإ مت لا   ةقفصلا دانسإ تاءارجإ ءافيسا  2020  سرام وم إ  متي  ملو   .ةرادإلا طورشلا

    .2019متس 

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنب قلعتملاو2014سرام13 خّرؤملا2014  ةنسل1039ددع رمألا ماحأ(1)
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إ وروأ  1.700.845  نم  ھلومتل صصا غلبملا  صيلقتلا  عورشملا دش  ،كلذ ءاز و

  عورشملا ةرارمتسا ع ارطخ لش امم  كلذل  ددحم لجأ نود  هذيفنت ةف  ديدمتلا و و روأ  500.000

  لصاوتملا خأتلا  ةلاح  قافتالا نم باالا  نفرطلا قح ظفحي قافتالا لووتورب ّنأ  رابتعاب

  ةيلوؤسم  عورشملا  ذيفنت  ھل ض ّوفملا  ليلا  افصب  ةأرملاب ةفلملا  ةرازولا لمحتتو .هذيفنت  رّملا غو

ةمم قافتالا لووتورب الإ لوأ لا ودلا نواعتلاب ةفلملا ةرازولا  نع الضف  ھتطشأ  قالطنا مدع

.هذيفنت نسح نم دكأتلا

    مملا يابسإلا وتلا نواعتلا لووتورب قافرإ مدع  ىدأ ،ىرخأ ةج نمو

  يداصتقالا  نكمتلل ةينطولا  ةيجيتاسالا  ذيفنت  ةأرملاب ةفلملا  ةرازولا  معد  لوح  2018  ةيلوج  17

  مدعو هراطإ  ةجردنملا  ةطشألا ليصافتب ،2020-2017  ةيفرلا قطانملا  تايتفلاو ءاسلل امتجالاو

  يا لّصفم لمع جمانرب لوح ةيمنتلا لجأ نم ودلا نواعتلل ةينابسإلا ةلاولاو ةرازولا نب قافتالا

  إ  عورشملا ذيفنت لاجآ ءاضقنا  لبق  اموي  19  الإ وروأ فلأ  200  اغلبمو الع لّصحتملا ةبلا  صوصخب

 . كلذل ةيفاضإ لاجآرارقوهذيفنت قالطنا  خأتلا

،ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانرب  إ ةبسلاب امأ

فرصتلل ةيبارت تادحو ثادحإب قلعتملا  تايعما ىدل  عراشملا تاحقم بلط ميظنت   ىدأ دقف

  مايقلا ةجمرب مغر جمانلا لومت ةيقافتا ءاضمإ نم ارش19اوح دع  جمانلا ةطشأ ذيفنتل ةقفارملاو

تاونس3اوح دع امامب مايقلا  ةروذملا تادحولاقالطناإ هذيفنت نم ثلاثلا يالثلا لالخ كلذب

ةف ةيطغتل ارش  24  دودح  جمانلا ذيفنت ةف  ديدمتلا  بجوتسا امم  لومتلا ةيقافتا ماربإ نم

  تمت  ،جمانلا ذيفنت نسح فورظ  ةحالفلاب ةفلملا ةرازولا  نمأت مدعل اعبت و   .تاا  عراشملا زاجنإ

 ةيوروألا ةيضوفملا إ ةرازولاب عورشملا  فرصتلا  ةدحو نم تاحقملا  بلطب قلعتملا نّوملا ةرادإ ةلاحإ

تايعما عمو ةقفارملاو فرصتلل ةيبالا تادحولا عم يدقاعتلا طبارلا ةرازولا نادقف  ھنع رجنا امم

   جمانلا  ذيفنت  ع فارشإلا  ةصرف تتوفو ةعاتملل ال ةحاتم تنا لا تايلآلا فلتخمو  ال ةنّوملا

 .البق نم ةرشابم

  ةاواسم جمانرب راطإ  لومت ع لّصحت يذلا ،ا مكا   تالعاف ءاسلا عورشم ھجاو و

  تايعما  نب تافالخ إ اساسأ ةعجار ھتطشأ ذيفنت قالطنا  تاوعص ،وروأ فلأ  354,342  هردق

  يغ عم  عورشملا ذيفنت قالطنال  ددا  خراتلا نم ةنس دع  ليدب كرش  جاردإ  تبجوتسا  (1)ةكرشلا

  بنا لا ةاواسملاو ةيفافشلا ئدابمب  سمي نأ يغتلا اذ  نأش نمو .ھت نامو يقطنملا  ه راطو  ھفصو

  ّنأو املع  كرشلا مييقت  ع اسمخ  دمتع  تاحاقالا مييقت ياعم ّنأ رابتعاب تاحقملا بلط الع

.يطسوتملا وتلا زكرملا ةيعمجو ةقاعإلل ةيلودلا ةيعما(1)
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لملا ةرازولا
ّ

  ةخألا ةيثالثلا   الإ عورشملا اجاوي لا تاوعصلا  رظنلل عامتجا  دقع مل  ةأرملاب ةف

 .عورشملا ةطشأ ءانال ايلوأةددا

ةيسوتلا ةيعما   لبق  نم  هزاجنإ متي  يذلا  (2)"فرصتلاو معدلا ،ةدارلا ،ةأرملا" عورشم ھجاو و

   قالطناللتاوعص ةيعامتجالالامعألا ةدارل وتلا زكرملا عمةكارشلابامتجالا نزاوتلاو فرصتلل

   إ  ةبسلاب دقعلا ماربإ نم نرش  ةبعصلا ةلمعلاب باسا   فرصتلا   خأتلا   تلثمت  هذيفنت

  تاءارشلا صوصخب ةفاضملا ةميقلا ع ءادألاب لمعلا فيقوتب ةداش ع   لوصا و  وألا ةيعما

ثأ  دق و  .(3)ةفاضملا ةميقلا ع ءادألا ةلجم نم رركم13  لصفلا تايضتقمب المع ةبلا نم ةلّومملا
ّ

  هذ ت ر

 ةيعامتجالا لامعألا ةدارل وتلا زكرملا قلطني مل  ثيح   ةطشألا ديدع زاجنإ ةمانزور ع  ةيعضولا

امك  كلذل  جمملا  خراتلا نم رشأ  4  دع الإ  عراشملا رافأ تابحاص تاردق ةيمنتل ةيردت تارود ميظنت

  ع   ثأتلا  ھنأش نم ام وو  ةنس  لامعألا ةدار معد لاي تاردق ةيمنتل ةيردت تارود ميظنت  ءاجرإ مت

  قيقحت  دصق  عراشملا تابحاص تاردق ةيمنتل اقباس طاشلا اذ نوي نأ اجمم نا ثيح اعاجن

  .لامعألا معد لاي عراشملا تابحاص عمجت لا ةطشألا لالخةّوجرملاةفاضإلا

ةلّومملا عراشملا فادأ قيقحت-ب

  صئاقن تايعمج لبق نم  ودلا نواعتلا جمارب راطإ  ةلومملا  عراشملا  ةطشأ  ذيفنت باش

ثأ
ّ

لومتب عفتنا يذلا  (1)ءاسلل ةمللا عورشم لصوتي مل  لاثملا ليس عف  .افادأ  قيقحت ع ابلس تر

   ھفادأ قيقحت نم دا  ماس امم بولطملا ھجولاب ھتطشأ ذيفنت   إ  وروأ فلأ  465,209  هردق

  تارودلا   تاراشملا ددع دعتي مل ثيح  تايدلب  ثالثب ةيلا ةمكوا  ةأرملا ةكراشم ززعتب ةقلعتملا

ثمي  نح   ةأرما  47  تايدلبلا هذ يايعمج  عورشم ثعبب ةقلعتملا ةيوتلا
ّ

ةيدايق ةأرما  90  نوت ل

 .عورشملا اذ راطإ امتجالا عونلا ع ةيبملا ةيكراشلا ةيناملا ءاسرإ زئار دحأ

نرشلا لالخ تايعما ةدئافل  اجمرب تمت لا  ةيوتلا تارودلا ميظنت  متي مل امك

  ةبس رشؤمب  قلعتملا فدلا  نم ضيفختلا  ھنع رجنا ام وو عورشملا ذيفنت نم نماثلاو عاسلا

تدافأو .%50  إ %80  نم ةيكراشلا ةيناملا دامتعا لحارمو ةينم حرش ع ةرداقلا تايعما

نأب  صوصا اذ ةيتايعما ةكرا  ةيعمج
ّ

ذيفنت ةف  ديدمتلا و ةيوتلا تارودلا ليجأت مت ھ

 .عورشملا

. وروأ فلأ826,546اردق ةيامبةاواسم جمانرب راطإ  يوروألا داحتالا نم لّومم عورشم(2)
 .روذملا ءافعإلا ع لوصا نم  2018متس12إ ةيناثلا نكمتت ملو وألا ةيعما صوصخب رشأ4نم كأ دع(3)
.عورشملل ةيناديملا ةطشألا ذيفنت وتت لا ةيتايعما ةكرا ةيعمج عم ةكارشلاب "لايديس" ةسسؤم هذفنت(1)
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كم  نلو
ّ

الإ  ميدلب ةينام رارقإ  ننطاوملا ةكراشم نم عفرلا  نم  عورشملا  ن
ّ

  جئاتنلا نأ 

  دادعإ   ةأرملا ةكراشم  ةبس تحوارت  ثيح ةدودحم  ىقبت لاجرلاو ءاسلا نب قراوفلا صيلقتب ةقلعتملا

  %17,93  نب  تحوارت ةبسب  ةنراقم %26,67و  %23,63  نب  2019  ةنسل  (2)ةيدملا ةيدلب ةينام

 ةأرملا  كرشب ددا فدلا  غولب متي مل امك .عورشملا قالطنال ةقباسلا ةنسلا صوصخب %26,92و

  ةيدلبلا هذ  ةققا ةبسلا تحوارت ثيح %45  دودح  عورشملا ةيا  ةيكراشلا ةيناملا راسم

  .%36,17و %27,61نب  2020ةنسةينام صوصخب

  ءاسلا نب تاخ لدابت تاءاقل ميظنت  رارغ ع عورشملا ةطشأ ضع نع ختلا  مت امك

يدملا عمتا تابش راطإ  نجامدإ نامض   ايمأ مغر  ةا  ةطشانلا تايعماو تايدايقلا

عونلا ع بم يراش ياديم صي زاجنإ متي مل  ،كلذ نع الضف  .ةاب ةيلعاف كأ نسكي ح

  ةصصا دراوملا  ةيافك مدع  إ  ةيايعما ةكرا ةيعمج  ھتعجرأ ام وو ةيدلب ل  امتجالا

.طاشلل

ةينوكلالا ىقيسوملا ويدوتس  سودرف عورشم داح ،ةفاقثلا عاطق معد جمانرب صوصخ و

  بابش إ ىقيسوملا برقت إ فد يذلا و  د.أ  146,458  اردق ةينامب هراطإ  لّومملا  ةطفنب ةيفوصلاو

ةجمملا ةطشألا ذيفنت  مت  دقف  .ھل ةددا فادألا نع ىقيسوملا ناما نم مم ضعبلا نكمتو ةطفن

ضرغلل ةطفن ةحاوب رات قم ةئي نع اضوع عورشملا ةبحاص  بال ملاب  ةيعمج سئر كلم ع لب

  مكاب طاشلل صصا ناملا يغ ةيعما تررو .عورشملا  ةفل نم %30  زاني  ام تفتسا  ةفلب

  ىوأ يذلا للا حان لصفنم لخدم صيصختو ةيدلبلا ھكلمت يذلا قملا راوج تارشاو خاسوألا

  بابشلا راد رقم إ ناملا يغ يوروألا داحتالا نم  جمانلا  يقسم دحأ ةراز رثإ ع متو .ويدتسالا

 .ةطفنب

لبق نم  زكارم  ةعبس  ززعو  ثادحإب  قلعتت  عراشم  لومت  ،ةاواسم جمانرب راطإ  متو

كمو  .(1)يرمأ  رالود   نويلم  1,006  ةميقب   فنعلا  ايا  ءاسلاب  دعتلل  تايعمج
ّ

هذ تامدخ  رظنلا ن

.اصوصخبا حرصملا تايطعملا براضت عوام ضعبلا ةيدودحم ع فوقولانم زكارملا

لحارم فلتخم ع ةأرملا دض فنعلا لاشأ عيمج ةمواقمل ةينطولا ةيجيتاسالا تجردأ  نلف

  افوت يرورضلا تامدا نمض امتجالاو يداصتقالا نجامدإ ةداعو ءاسلل ياذلا ليأتلا ةايا

.ةيدلبلا تاسلج رضاحم بسح(2)
ةي ونا ةصفقب ةومنتلا ةيعمل ةلعافو ةرح زكرمو تايطارقميدلا ءاسلل ةيسوتلا ةيعمل سقافصب فنعلا ايا ءاسلا لابقتسا زكرم و  (1)

  لو ةيئاس تاراسم ةيعم ةودنجب تاراسمزكرمو يب ةيعم زوزع ع يديس زكرمو سجرجب ودلا نواعتلاو ةميدتسملا ةيمنتلا ةيعم راديت زكرمو

 .امتجالا نزاوتلاو فرصتلل ةيسوتلا ةيعمل ةخيسلاب ةيناوقلا ىورأ زكرمو رانملاب فنعلا ايا ءاسلا لابقتسا زكرم نم
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نأ الإ ،فنعلا ايا ءاسلل
ّ

لاجم  ن دعتملا ءاسلل ياذلا ليأتلا ةطشأ فعض ع فوقولا مت  ھ

دحأب  ءافتكالا مت ثيح تاوعصلا زواجتو تارارقلا ذخأ عو سفنلاب ةقثلاو ةجاوملا ع ناردق ةيمنت

معد تاعومجم ميظنت  رخآ زكرم   لوتي مل  امك  .(2)2018  ةنس لالخ لاا  ننوت ميظنب  زكارملا

  ةيسسحت تارود ميظنت   قلطني  مل و  2018  ةنسل ثلاثلا يالثلاو  2017  ةنسل ياثلا يالثلا لالخ ىوس

  تافلا جراخ زكرملا ع تادفا ولا مرح ام وو .2018  ةنسل ثلاثلا يالثلا ذنم الإ تاذلا ماحا لوح

.ةيدسج ةقاعإ ماحلابقتسالزكا رملا دحأرقم ةئيمتت مل و .تامدا هذ نم ةروذملا

ثمت  ،لصتم  قايس و
ّ

الع صن  لا  فنعلا ةي ةأرملا قوقح ىدحإ ةيعامتجالا ةقفارملا ل

،ةأرملا دض فنعلا ع ءاضقلاب قلعتملاو  2017  توأ  11   خرؤملا  2017  ةنسل  58  ددع اسألا نوناقلا

  فعض  بس  تامدخ فوت   تاوعص  ھجاو   سقافصب فنعلا ايا ءاسلا لابقتسا زكرم   ّنأ الإ

كمتي مل  امك  .(1)ةلخدتملا لايلا فلتخم عم قيستلا
ّ

  عم تايقافتا ماربإ نم زوزع ع يديس زكرم ن

  نامضل و  .ةيمسرلا رطألا جراخ اعم لماعتلا لصاوت و تاضرملا ءاسلل ةيبط تامدخ فوتل ةلا ةرازو

  ل ليعفت  ارودب  مايقلل  ةأرملاب ةفلملا ةرازولا  دت  ن دّعتملا ءاسلل ةرورضلا تامدا فوت

الع قداص لاو  (2)ةكشملا ةيقافتالا الع تصن لا تاعاطقلا ةددعتم ةوا ةيقيستلا  تائيلا

.2018يفناج  لاا نلخدتملا فلتخم

  تاعفتنملا ءاسلا ددع صوصخب تايعما   لبق نم ا ح ّرصملا تايطعملا براضت  دسجت و

.ا دملا ليصافتلاب ةنراقم  %28  ىوصقلا ابس تزواجت  (3) ق راوف لي لالخ نم جمانلا ةطشأب

نم سمي نأ فنعلا ايا ءاسلاب  دعتلا زكارم لبق نم ةمّدقملا تامدا م  ميتلا نأش نمو

.ا حّرصملا تايطعملا ةيقوثوم

قوسو نمثت لالخ نم ةيفرلا ةأرملا ةاواسمو نكمت ،ءاسلاو ليمجتلا" عورشم  لوتي ملو

اوروأ جراخ نادلبلا  ةلماشلا ةيمنتلا لجأ نم جراا  ةيحرلا غ ةمظنملا هذ ّفنت  يذلا  "ةا دراوم

  لاجم  ھلامعتساو ھتاقتشمو لسعلا لوح ةيردت تارود ميظنت  (4)ةيسوت تايعمج عرأ  عم ةكارشلاب

  ود نواع جمارب لومت لالخ نم جتي ام وو ةاب ةدوجوم لحنلا ةيرت ّنأ مغر رومز ةجب ليمجتلا

 .ةلثاممعراشمل ىرخأ

.سوتب ةيعماسفن هريدت يذلا ياثلا زكرملاب2018ةنسل ةعرألا تايثالثلا لالخ ةلثامم ةطشأ ميظنت مت نح (2)
  .عامتجا53و164 اعابت رانملاب فنعلا ايا ءاسلا لابقتسا زكرمو ةصفقب ةلعافو ةرح زكرم ةكراشم لباقمنعامتجا  ىوس زكرملا كراشمل(1)
 .سوت  ةأرملا دض فنعلا ةمواقم لوح طولا ررقتلا(2)
  150  لباقم  168  هددع امب دعتلاو تايطارقميدلا ءاسلل ةيسوتلا ةيعما إ ةبسلاب ةفلا سفن لالخ  ةأرما  135  لباقم ةأرما  178  لابقتساب حرصتلا  (3)

.يب ةيعمج إ ةبسلاب7لباقم نيلالقتسا قيقحتل اقفارم تمت ءاس9و سجرجب ودلا نواعتلاو ةميدتسملا ةيمنتلا ةيعمج إ ةبسلاب ايلعف
  هردق لومتب راطقلاب ةميدتسملا ةيمنتلاو ةئبلا ةيعمجو تاذلا ع دامتعالل ناوقلا ةيعمجو رومز بابش ةيعمجو  سوت لمأ ةيعمج و(4)

 .2020يفناج  30إ2017متس30نم هذيفنت دتمي نأ ع وروأ فلأ653,903
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الإ  ناطلس نع   ةيمألا وحمب  ةقلعتملا ةطشألا  ذيفنت  قالطنالا متي مل امك
ّ

  20  زاني خأتب 

  .امتجالاو يداصتقالا نوتسملا ع ةلعافو ةيمنتلل ارحم ةأرملا لعجت  نأ   ايمأ مغر كلذ و  ارش

نم دحي نأ ھنأش نم امم عورشملا نمض نكمم  غ  ارش  21  ع  طاشلا اذ دادتما اتلاب حبصأو

  مدع طاشلا اذ  قالطنالا مدع سوت لمأ ةيعمج  تررب  دقو  .ھنم تاديفتسملا ع هرثأ نمو  ھجئاتن

  نواع جمانرب راطإ  ھلصاوت ةينامإ إ تراشأو هراطإ  جردني نأ نكمي زاج ياسسؤم راطإ دوجو

.ةيعما هذّفنت ياث ود

  ليمجتلا"  عورشم حاجن نامضل  قوسلا لامعأ روطت ةيمأ مغر و  ،قايسلا سفن و

  ثادحإ  متي مل  ،ھتموميدو "ةا دراوم قوسو نمثت لالخ نم ةيفرلا ةأرملا ةاواسمو نكمت ،ءاسلاو

  ضراعملا  ةكراشملا فعض نع الضف  2018  توأ رش  هزاجنإ جمملا طا ع تاجتنملا عيبل عقوم

  ثادحإ نع ختلا مت امك .ھتجمرب تمت املثم ايلاطيإب ةصتخم ضراعمب تاجتنملا ضرع مدعو ةينطولا

نأب تدافأ لا  سوت لمأ ةيعمج  لبق نم هديكأت مت املثم سوتب عيب ةطقن
ّ

  تادامتعالا ءاغلإ مت ھ

  ذيفنت ديدمت إ ايلاطيإب ضرعم  ةكراشملا مدع ةيعما تعجرأ و  .2019  مفون  ھل ةصصا

  2021  يفناج إ هديدمتل ثلاث قم ماربإ إ سلاو  2020  روتكأ إ مث  2020  ناوج إ عورشملا

.ايلاطيإب صلا عضولا إ ةفاضإ

ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانب قلعتي ام  امأ

لا فرصتلاو ةعاتملل ةيبالا تادحولا  فارشا ع  ھلومت ةيقافتا  ھيلع  صنت  امل افالخو ،ةيفرلاو

  ةيمنتلا تاططخم دادعإل ةواو ةيلا لايلا فلتخم كرشو قيستلا  ع جمانلا الّومي

  ةوازفن دوج عورشمو  (1)مارد نع نزويا عورشمب  ناتصاا ناتبالا ناتدحولا  لوتت مل  ،ةيلا

 امق الطنا  مغر  ةج لب صاا ةيلا ةيمنتلا ططخم رادصإ  2020  سرام وم إ  (2)ةيلامشلا بقب

اّأب  ةقاعإلل ةيلودلا ةيعما تدافأ نلو .2019و  2018  ةنس ذنم اعابت ةيداصتقا تاردابم لومت  

ظنو تاردابملا ثعبل ماع راطإ  ضرغلا   ازجنأ ةسارد تدمتعا
ّ

  تارادإلا روضحب لمع ةشرو تم

  لا عراشملا رافأو ةيسئرلا تاعاطقلا ديدحت ةساردلا تاجرخم ءوض  و الالخ مت ةيلا تائيلاو

اطبض لا ةيكراشلا ةمكوا تايلآ سكع ال ةيعما لبق نم ذختملا نملا ّنإف ،ا ذخألا نكمي

.ضرغلا  ھعضو مت صاخ ليلد راطإ  جمانلا

 ةلّومملا عراشملا ةطشأ ةجمرب ماحإ-د

.وروأ1.080.000هردق الومت ال صّصخو ةودنجب ةناحر ةيعمجوMercy corpsةيعمج نم نوتت(1)
خو لقتسملا لمعلاو ليغشلل ةينطولا ةلاولاو ةقاعإلل ةيلودلا ةيعما نم نوتت(2)

ُ
.وروأ1.350.000هردق لومت ال صّص
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  ع اجمرب ماحإ مدع إ اساسأ ةعجار  اطشأ ذيفنت  تاوعص تايعما ضع تجاو

  1,12                    هردق لومت ع لصحتملا  (3)ةنقرقب كولفيد عورشم  إ ةبسلاب ھتظحالم تمت ام رارغ

  يرفيف             اؤاقتنا مت  اعورشم  17  عومجم نم  تاردابم  9   لومت  نع   لودعلا مت  ثيح  وروأ نويلم

مدع إ رظنلاب عراشم ةسمخ إ ةبسلاب  ةيفاضإ ةرادإ صيخارت ع لوصا ةرورضل كلذو  2019

هذ لح إ لصوتلا ةنس نم كأ رورم دع متي ملو .ةنقرقب ةيعانص ةطشأ كل ةقطنم  ةئي

.ةا تايصوصخ عم ةاقتنملا عراشملا ةمءالم نم قبسملا دكأتلا دتس امم تايلاشإلا

  "تاراز ةجب حرلل ةّردم ةطشأ ثادحو  ةميدتسملا ةيمنتلا معد" عورشمل دادعإلا فعض ىّدأو

  ةطشأ نع ختلا إ ةا صئاصخ صي ءوسو  (1)وروأ  198.280  هردق لومت ع لصحتملا

   داصتقالاو ةظفاحملل  ةرطق ةرطق يرلا ماظن ءاسرإ رارغ ع ةحاولا ةعيبط عم امؤالت مدعل ةجمم

نأب عورشملا بحاص امتج الا نماضتلل وتلا داحتالا دافأو .يرلا هايم
ّ

نم ةنس نم كأ دع نبت ھ

ثمت ةيلاشإ دوجو دادعإلاو روصتلا
ّ

   أرل ةجين يرلا هايم نم ةبك تايمك عايضو برس  تل

  ّنأو ارابتعا تاونقلا  هذ  ةئيل يرلا ماظن ثادحإل ةجمملا ةيناملا صيصخت متو .ةيسئرلا تاونقلا

.ةيعضولا هذ  يدجم غ يرلا هايم  داصتقا ماظن كرت

  جمانرب  راطإ   الّومم  اعورشم  119  نب نم  ا عورشم  52  ذيفنت ةف تزواجت  ،رخآ ديعص عو

عيفلا مغر عراشملا زاجنإل ةددا ىوصقلا  لاجآلا  تاحاولل ةيجولويإلا مظنلا  مادتسملا فرصتلا

  ضع ةعيبط إ كلذ جمانلا ع ةفرشملا ةئبلاب ةفلملا ةرازولا تعجرأو .ارش  18  إ  12  نم اف

اعارز متت لا لئاسفلا ةنياعمل ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا تايودنملا عم اقيست بلطتت لا عراشملا

  .اجاتنإل ةنسلا ةبارق تبلطت لا لتاشملاب دولاو تاسارغلا نم تايجاا ديدحتو

ودلا نواعتلا جمارب راطإ   ةلومملا عراشملا ةموميد-ه

  مدع تايعمج لبق نم ودلا نواعتلا جمارب راطإ  اذيفنت مت لا عراشملا ضع وش

عاطق معد  جمانل  2019  سرام  رداصلا حرملا فصن مييقتلا فأ  دقف  .امادتسا تابلطتم فوت

ثمتملا جمانلل ماعلا   فدلا ع  عراشملا   كرت مدع ع فوقولا إ ةفاقثلا
ّ

  ةفاقثلا روَد معد ل

نس                   لالخ  (2)ةلومملا عراشملا بلغأ جردنت ثيح ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل كّرحمك

ال ام قلعت واينطوو ايلحم ارشو ةيفاقثلا ةيددعتلا ززع راطإ  د.م  7  ما اغلبمو  2018و  2017

.ةمادتسالا ازوع ىدملا ةصق ةطشأب ياديم مييقتل عضخ  ا عورشم  32  نب نم  عراشم  10  نع لقي

ھييلوبنومب ةيحالفلا تاساردلل يطسوتملا دعملا  هذيفنت وتو  ةيفرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل ةيوروألا ةردابملا راطإ  ةيجذومنلا ةطشألا جمانرب نمض  (3)

.ملعلاو نابشلا ةيسوتلا ةيعماو
 .ساقب ةيعانصلا ةطشألل ةيلا ةييبلا ةمكوا معد جمانرب راطإ (1)
.مذيفنت ع تايعمج فرش عورشم46ميب نم عورشم55لومت مت(2)
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لصاوتلا قودنص راطإ  عراشملا ءاقتن ال  دمتعملا ةمادتسالا رايعم حيجرت فعض  إ اساسأ كلذ   ىزعُ و

راطإ   ةلومملا عراشملا رايتخا  رايعملا  اذ  ذخألا مدع نع الضف  2018و  2017  نسل ا اقثلا

  ثالا نمثتو تاناجرملا ةمادتسا ةدناسم قودنصو )2017( ادبإلا اقثلا لمعلا معد قودنص

)2017(.  

كم  امك
ّ

اقثلا لصاوتلا قودنص راطإ   الومت مت  ا يتايعمج   اعورشم  20  فادأ  رظنلا ن

 وأ ةيفاقثلا نملا ع احالا عاطلا ءافضإ  مماسم فعض ع فوقولا نم  2017  ةنسل ا

فوي لا ةيفاقثلا تاجاتنإلا نكامأ معد
ّ

  نأ نكمي ةطشأ طقف عراشم3تنّمضت ثيح يدملا عمتا ار

  اقالع حوضو مدع ّنأب صوصا  اذ ةيفاقثلا  نوؤشلا  ةرازو  تدافأو  .ةروذملا فادألا  نمض  رصنت

ثممامدقي لاتاظحالملاب ذخألامدع إ تدأ ھل ةمظنملا فارطألاو عورشملاب
ّ
.ال 

  ايا ءاسلاب دعتلا زكارم ةمادتسا مدع قلعتت رطاخم ع فوقولا مت  ،لصتم قايس و

إ  روذملا  جمانلا  راطإ  زكار ملا  هذ  معد  ديدمت مت نلف .الّومُي يذلا  ةاواسم جمانرب ءانا رثإ فنعلا

  لابقتس ال نزكرم ةطشأ  صيلقتلا  الإ  ةلاا تادامتعالا    ضيفخ تلا  نع رجنا  دقف  2019  ةنس

.ةئفلا هذ ةدئافلةيوت تارود ميظنب ةقلعتملا كلت ةصاخراديوسقافصب فنعلا ايا ءاسلا

  ةودنجب  تاراسم زكرم  لومت فاقيإ مت ،ةاواسم جمانرب راطإ  ةلومملا زكارملا ةيقبل افالخو

ثمي ام وو ھقلغ إ ىدأ امم  2018  ةنس وم
ّ

  يذلا جمانللو ةاب فنعلا ايا ءاسلل ةراسخ ل

إ ةفاضإلاب كلذ و  زكرملا  جتل  يرمأ رالود فلأ  50  ام  يرمأ رالود فلأ  150  دودح  ھلومتب  لّفكت

مسد إ  2018  متس نم  زكرملا ةدئافل  ناسلل  ةدحتملا ممألا قودنص  ھمّدق يذلا  فلا معدلا  ةفل

  دعتلا راسمو املاو يرادإلا فرصتلا ھجوأ فلتخم  ةيعما ءاضعأو  ھناوعأ تاردق معد  فد  2018

. فنعلاايا ءاسلاب

  املا فرصتلا- ز

لومتب ةقالعلا تاذ  ودلا نواعتلا راطإ  ةلّومملا عراشملا ضع   املا فرصتلا باش

لع تالالخإ  تايعما
ّ

 تالومتلا  الامعتساو ةرم غ  تايعما لبق نم  تاقفن ةيدأتب اساسأ  تق

 .يايعما لمعلا  عوطتلا أدبم نع فارحنالاوال ةصصا ضارغألا غ

 تاقفنلا ةيدأت-1
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لم تايعمج تلوت
ّ

  ع اليمحتو تاقفن ةيدأت ودلا نواعتلا راطإ  ةلومم عراشم ذيفنب ةف

 .ھفادأب ةقالع ال تسل عورشملا ةينام

لملا ةميدتسملا ةحالفلا ةيعمج  ف ّرصت لوح  (1)قيقدتلا لامعأ تضفأ  دقف
ّ

معدلا  ميدقتب ةف

عورشم  راطإ   2017-2013  ةفلا لالخ الإ ةلاا تالومتلا  نحالفلا نم ةعوم فلاو املا

ع فوقولا إ   وروأ فلأ  80  هردق غلبمب  ةيمنتلل  ةيسرفلا ةلاولا  نم لّومملا الفلا عاطقلا روطت

عورشملا ةطشأ ذيفنب اطابترا تابثإ متي  مل وأ  ةرم غ تاقفن  ةيعما ةيدأتب  اساسأ تقلع تالالخإ

ةرورم تافلاخمو ةيئابا حراصتلاب ةقلعتم خأت اياطخب  اساسأ تقلع  د.أ  23  اغلبم  زاني

 لومتلا ةيقافتا تايضتقمب ملت مل ةيعما ّنأاملعةماقو لقنلا لئاس و رايغ عطق ودوقو فراصم و

  ةلاولا  الع قداصت  تاقفنلا ةعيبطو ةطشألا بسح ةلّصفم ةونس لمع جمارب دادعإب قلعتي ام

  .ةيمنتلل ةيسرفلا

  ھنأش مت  ناوعألا دحأ روجأ ناونع د.أ  40,950ةميقب غلبم ةيعما ةيدأت  ع   فوقولا مت  امك

  ل  يطغ  الو  ةيلاملا ةضابقلاب ةلّم غو ءاضمإلاب  اف  ف ّرع ُم غ لمع  تايقافتا  ثالث  ةمكحملل ميدقت

  .تايقافتالا راطإ  ھيلع  صيصنتلا مت ام عم امئاد قباطتي ال ھفرص مت يذلا رجألا ّنأ نع الضف ةفلا

  نم  ةيعمل  ةصصا ةحنملا ةميق    صيلقتلا  مت  ،عورشملل  املا فرصتلا تباش لا تالالخإلل اعبتو

.وروأ فلأ37إوروأ فلأ80

نود ماا يرشلا رجألا غلبم  فرص ةومنتلا تاردابملا معد ةيعمج تلوت ،رخآ ديعص عو

عراشمو ولويبلا عونتلا نسحت عراشم اذيفنت راطإ  كلذو  بجوتسملا دروملا نم مصا عاطتقا

  .د.أ  455  هردق  لومتب تاحاولل ةيجولويإلا مظنلا  مادتسملا فرصتلا جمانل  ةعاتلا  تاحاولا ببش

نأ مغر عراشم تايقافتا ءاضمإ ةيعمل يذيفنتلا ريدملا وتو
ّ

 .كلذل لّؤم غ ھ

ةف لالخ عورشملا تاقفن غ  عورشملل ةصصا تالومتلا  ةيعما ف ّرصت  تا امك

  حتف ع صنت لاو عراشملا لومت تايقافتا ماحأب  ةيعما  ملت مل  ثيح  رشأ ةتس نع لقت ال

  ثيح  ھلالخ نم  ھتاقفن عيمج ةيدأتو عورشملاب ةصاا تالومتلا يقلتل ارصح صصخم ينب باسح

لوت
ّ

  ينبلا  باسا إ ةيلام ةفرصتم و  عورشم سئر ر وجأ ناونع د.أ  8,250  هردق غلبم لوحت ت

ةيئزا ةوسلا اقحال  ةيعما تلوتو  .اقحتسمل ةيكنبلا تاباسل الوحت نع اضوع ةيعمل

.ةيعما اجاوت لاةيلاملاتاوعصلاب كلذة رم روذملا غلبملا نم%65نود ةبس لوحتب لاشإلل

.ةيمنتلل ةيسرفلا ةلاولا ةدئافل زجنمو2017مسد  رداص ررقت(1)
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لعتي   اميف  امأ
ّ

  ةيئاس   تاراسم ةيعم ةودنجب فنعلا ايا ءاسلا ءاويإل تاراسم زكرمب ق

  15                                    نم ةدتمملا ةفلا لالخ يرمأ رالود فلأ  150  هردق لومت ع لّصحت يذلا

دراوملا  ةيعما فرصت لوح  (1)قيقدتلا لامعأ تضفأ دقف ،2018  مسد وم إ  2016  مسد

  نكمي ال  د.أ  5,099  ةميقب  ةرم غ تاقفن ةيدأت ع فوقولا إ  2017  ةنس لالخ الع تلصحت لا

  تادؤملا رفوت نود اف عيفلا وأ روجأ  فرصب اساسأ قلعتت  عورشملل  ةصصا دراوملا نم ايطغ

.2018ناوج28خراتب غلبملا عاجرإلومملا نم بلطبةيعما تلوتو .(1)كلذل ةينوناقلا

عوطتلا أدبم نع فارحنالا-2

  ةيعما طاشب ةقالع تاذ ليخادم تايعمج ءاسؤر قيقحت إ ةيباقرلا لامعألا تضفأ

  لمعلا ھيلع بي يذلا عوطتلا أدبم نع افارحنا سكع نأ ھنأش نم امم ودلا نواعتلا راطإ  لومملا

.يايعما

  لمعلل ةيسوتلا ةردابملا عورشم  (3)ةينام نم %30  اوح ع  (2)ةيعمج ةسئر تلصحت  دقف

  تامدا لباقم  كلذو  ةيكرمألا ةدحتملا تايالولا  نم لومملا و يرمأ رالود فلأ  103  ةغلابلا  4)(لماشلا

  ةفصب ھصيصخت مت   ... غلبملا" ّنأب صوصا اذ ةيعما تدافأو .عورشملا ةلثمم افصب امدق لا

ةيقافتا ةعاتم ،عورشملا  ةغايص  ابك ارود .. ةديسلا تبعل دقل ... يرش بتار سلو ةتقؤمو ةيئانتسا

   ...  ،ةيكرمألا ةدحتملا تايالولاو سوت  ةيذيفنتلا تاعامتجالاو تالسارملا لدابت لالخ نم ةكارشلا

ةحنم ال فرصت لباقملا  تناف ... يزاوملا داصتقالاو ةليملا غ ةيداصتقالا عراشملا عضو ةعاتم

فراصم إ ةفاضإ ةيكرمألا ةدحتملا تايالولا إ ةيلاتتملا تارفسلا ةصاخو لقنتلا فراصم ةيطغتل

  فراصملا ةاو ھتزجنأ امو ةبخك اميقب ال فاعا  ةحنملا  هذ نو إ ةفاضإ ةماقإلاو لألا

."اروضح ھبلطتيلا ةلئاطلا

ةمللا عورشم    (5)ةكرشلا  ةيعم ا  سئر عم تامدخ ءادسإ دقع لايديس ةسسؤم تمربأو

ةقلعتملا  تامد ا  يدسل يتاسالا طيطختلاو ةيكراشلا ةيناملاو لاصتالا  بخ ھتفصب ءاسلل

.ناسلل ةدحتملا ممألا قودنص ةدئافلMoore Stephens LLPبتكم نع2018لرفأ29خراتب رداص ررقت(1)
  .5001  هردق غلبمو  2017  لرفأ  الإ لمعلا دقع ءاضمإب فرعتلا متي مل نح   2017  سرامو يرفيف رش روجأ ناونع نوع ةدئافل د  1.200  هردق غلبم  (1)

  دادتما ع د  500  هردق غلبمب زكرملا ةريدم رجأ  عيفلاو لمعلل هزاجنإ تثي امو ھلمع دقع لي بايغ  فصنو رش رجأ ناونع ياث نوع ةدئافل د

.صوصا اذ ارارق رادصإ وأ ادقع دونب ليدع نود د2.000ھعومجم ام يأ رشأ ةعرأ
.امتجالا نزاوتلاو فرصتلل ةيسوتلا ةيعما(2)
.ةيفاضإ فيلات ناونع وروأ فلأ4.024و تامدخو روجأ ناونع ةيعما ةسئر ةدئافل وروأ فلأ26.824هردق غلبم صيصخت مت(3)
 .2017يفناج30إ  2015ةيلوج31نم عورشملا ذيفنت دتمي(4)
 .ةيتايعما ةكرا ةيعمج(5)
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  ننطاوملا تايدتنمو ةيوتلا تارودلا ميظنت رارغ ع  عورشملا  راطإ  ةجمملا ةيناديملا ةطشألا لب

  ھفرص متي وروأ  38.950  هردق ماخ لباقمب كلذو ةعاتملا  ةن تاعامتجاو تايدلبلا نب تايقتلملاو

  فرصٌت لقنتلا فراصم ناونع وروأ فلأ  12  هردق غلبم إ ةفاضإ لايديس ةسسؤم لبق نم ةرشابم

  لباقم  اذيفنب اسأي لا ةيعما فيلت قبس ةروذملا تامدا ّنأ مغر  ةيعما لبق نم ھتدئافل

.وروأ250.522هردق غلبم ع ال وصح

قيقحتو ةيعما ةسائر نب اصملا براضتب قلعتت رطاخم ثي نأ عضولا اذ نأش نمو

  .اطشأ لالخ نم ةيص ةعفنم

*

*                              * 

ت لا ةينجألا تالومتلا كت ،ةيمومعلا دراوملا ةردن لظ 
ّ

  تايعمل ةحناملا تاا ا

  دوج ةدضاعم  هرود ززعو يدملا عمتا تاردق معد  ةيمأ  ودلا نواعتلا جمارب لالخ نم

  الفلاو اقثلا نأشلاب قلعتي ام ام  ةددعتم تالاجم  ةينطولا فادألا قيقحت  نلعافلا فلتخم

تاذ تااو ةشلا تائفلا معدو ا مكاو ةيطارقميدلاو تاراو قوقاو ةئبلاو ليغشلاو

  يايعمج عورشم  400  سفانت سكع دقو .اغو لاجرلاو ءاسلا نب ةاواسملاو ةيندتملا ةيمنتلا تارشؤم

  لظت ال ح معدلل جاتحت  لا تاردابملا ةيمأ  ودلا نواعتلا جمارب دحأ  راطإ   لومت  20  ع لوصل

 .عراشم رافأ

  تاذ ودلا نواعتلا جمارب  احيت لا لومتلا صرف لالغتسا ماحإ ةيعضولا هذ دتسو

  ماربإل  دادع إلا  ذنم كلذو اذ ّفنت لا تاا ددعتب قلعتي ام  اايصوصخب ذخألاو تايعماب ةقالعلا

ذيفنت  لومتلا نم ةديفتسملا ارابتعاب ةيمومعلا لايلا كرش نامضل ا ةقلعتملا لومتلا تايقافتا

ةرورض نع الضف تايعما اذفنت لا عراشملا ام ةصاخ اطشأ قيستو اعاتمو اانّوم فلتخم

  ھجولا ع  امامب امايق نم دكأتلاو اراطإ  ةثدا ةعاتملاو ةدايقلاو فرصتلا لاي ليعفت

 .لضفألا

ت ،تايعمل نجألا لومتلاب ةقلعتملا رطاا عافترا مامأ و
ُ
  ةيمومعلا لايلا فلتخم د 

  حمس ةينطو تانايب ةدعاق دادعإ   عرسلا لالخ نم لاا  ةيلودلا ياعملاب مالالا  إ  ةصتا

كمي  عجان ةظقي  ماظن عضو و تافرعملا ديحوتب
ّ

  ةفصب تايعمل  ةينجألا  ةيلاملا تاقفدتلا   ةعاتم  نم ن

  ةطراخ زاجنإ ةرورض نع الضف  ةباسم ةطشأب اطابترا ھبشملا تايلمعلل نطفتلا نمو  ةلماشو ةييح

كلت ام ةصاخ  ھوش  لا تارغثلا رابتعاب ال مظنملا يوناقلا راطإلا ةعجارمو ةطشانلا تايعمل

  روتسد اطبض لا ئدابملا نع دايا نود كلذو  تايعما ةمكوحو  ةيلاملا ةيفافشلاب ةقلعتملا
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ظنملا صوصنلا عيمجت نأش نم امك .ةيسوتلا ةروما
ّ

ةفصب ةيحرلا غ تامظنمللو تايعمل ةم

 .الع ةلوما تامالالا حيضوت  ماس نأ ةماع

معدلا دزم إ ةيندتم ةيمنت تارشؤم تاذ تا اب دجاوتملا فلا يايعما جيسلا جاتحي

صرفلا ؤفات نامضل كلذو ةينجأ تالومتب اذيفنتو عراشملا ةغايصو دادعإ تالاجم  ھتاردق ةيمنتل

نحناملا  بطقتس ةروذملا تاا   عراشملا  ّنأ نع الضف ةحاتملا  ت الومتلاب عافتنالا   تايعما نب

.ا ةدجاوتملا تايعما ءادأ فعض ع فوقولا قبس نح بناجألا
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  ةموكحلل ةماعلا ةباتكلا در
 )ةيسايسلا بازحألاو تايعمجلل ةماعلا ةرادإلا(

  امك ،تايعمجلا ليومت ةيلمع يف نيلخادتملا فلتخمل قرطت ةيناديملا ةباقرلا ريرقت نأ  مكتدافإب فرشتأ
  بازحألاو تايعمجلل ةماعلا ةرادإلا تلمع يتلاو عوضوملاب ةقلعتملا تايلاكشإلاو طاقنلا فلتخم اضيأ لوانت
  يتلا تابوعصلا ديدع ليلذتو اهنأش يف تاحرتقم ميدقت ىلع نيلخادتملا فلتخم عم تابسانملا ديدع يف ةيسايسلا
 ،ريرقتلا اهيلع ىتأ

 :يلي ام اهنم حرتقن تاحالصإلا نم اديزم بلطتت تلاز ال ةيعضولا نأ ريغ

  ضعب عضخت ثيح ةيحبرلا ريغ فادهألا تاذ تامظنملاو تايعمجلا ميظنتل ةينوناق ةلجم ثادحإ-
  2011  ةنسل  88  ددع موسرملا قيبطت لاجم جراخ اهلعجت ةصاخ ةينوناق ةمظنأل تايعمجلا نم ىرخألا عاونألا
:اهنم ركذنو تايعمجلا ميظنتب قلعتملا

vقلعتي  1995  يرفيف  6  يف خرؤم  1995  ةنسل  11  نوناقلا :ةيضايرلا تاعماجلاو تايعمجلا  
  ةيندبلا ةيبرتلا ريوطتو ميظنتب قلعتي  1994  توأ  3  يف خرؤم  1994  ةنسل  104  ددع نوناقلا ،ةيضايرلا لكايهلاب
  نوناقلا مامتإو حيقنتب قلعتي  2011  ةيليوج  14  يف خرؤم  2011  ةنسل  66  ددع موسرملاو ةيضايرلا ةطشنألاو
 .ةيضايرلا لكايهلاب قلعتملا  1995  يرفيف6يف خرؤملا1995  ةنسل11ددع يساسألا

vتاينواعتلا ميظنتب قلعتملا  1954يرفيف18يف خرؤملا يلعلا رمألا :ةينواعتلا تايعمجلا. 
v1999  يام  10  يف خرؤملا  1999  ةنسل  43  ددع نوناقلا :ةيحالفلا ةيمنتلا عماجم تايعمج  

 .يرحبلا ديصلاو ةحالفلا عاطق يف ةيمنتلا عماجمب قلعتملا
vطاشن ميظنتب قلعتملا  2011  ربمفون  23  يف خرؤملا  117  ددع موسرملا :ريغصلا ليومتلا تايعمج  

 .ريغصلا ليومتلا تاسسؤم
vتاباغلا ةلجم :ةيالولكب ةدحاو ةيعمج :نيدايصلا تايعمج. 
vفرغب قلعتملا  2006ربمفون  30يف خرؤم  2006  ةنسل  75  ددع نوناق :ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ  

 .ةعانصلاو ةراجتلا
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vرقملا تايقافتا ىضتقمب ةبستنملا تايعمجلا. 
vةينهملا تايعمجلا. 
vةيموكحلا ريغ تامظنملا. 
vةيحبرلا ريغ تاسسؤملا. 

  اهب ةدجاوتملا تايعمجلل يعامتجالا رقملا ةباثمب نوكت ةيالو لك لخاد تايعمجلل راد ثادحإ-
  ةيدودرمو يلعفلا اهدوجو نامضل ةيالو لك يف تايعمجلا ددعب ديرب قيدانصو ةريبك تاعامتجا ةعاق ىلع يوتحتو
.ةقحاللا ةباقرلا

.اهماهمل ةمظنملا ةينوناقلا صوصنلل اقفو كونبلاب لاثتمالا لكايه رود ليعفت-
 .يمومعلاو يبنجألا ليومتلا ةبقارمو ميظنت ةمهم هل دهعت لكيه ثادحإ-
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 جراخلاب نييسنوتلاو ةرجهلاو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو در

ةلأسم لوح يلودلا نواعتلاو رامثتسالا ةرازوو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نيب قيسنتلا صوصخب-
 .ارصح ةروكذملا ةرازولا تالومشم نم وه عوضوملا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت   ،تايعمجلا ليومت

  يف جراخلا يف انتاثعبو ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو هب موقت يذلا رودلا ىلإ ريرقتلا يف ةراشإلا متت مل-
  تاهجلا عم كلذ يف قبسملا قيسنتلاو تايعمجلل هجوم ليومت ىلع لوصحلا دنع ةيبنجألا تاهجلا نم تبثتلا
ّنأ ىلع  35  هلصف يف صني يذلا  88  موسرملا تايضتقم نمض جردنت ةمهم يهو ،ةقالعلا تاذ ةيسنوتلا   رجحي" ه
  نع وأ ةيسامولبيد تاقالع سنوتب اهطبرت ال لود نع ةرداص تابه وأ تاعربت وأ تادعاسم لوبق تايعمجلا ىلع
 ."لودلا كلت تاسايسو حلاصم نع عفادت تامظنم

  لصفلا ىضتقمب ةرشابم ريغ وأ ةرشاب م ةفصب هليطعت وأ اهطاشن ةلقرع نكمي ال يتلا تايعمجلا-
  تابهلاو تاعربتلاو تادعاسملا رشنب ،48  لصفلا بجومب لباقملا يف ةبلاطم ،2011ةنسل  88  ددع موسرملا نم  6
  ماعلا بتاكلا مالعإو ينورتكلالا اهعقومبو مالعإلا لئاسو قيرط نع اهعوضومو اهتميقو اهردصم ركذو ةيبنجألا
 .كلذب ايباتك ةموكحلل

  ةيمنتلل ةيكيرمألا ةلاكولا لبق نم ةمدقملا عيراشملا لوح هركذ مت ام صوصخب ةراشإلا ردجت-
ّنأ ىلإ ةيلودلا عم العافتو .اندالب يف لمعلا اهب يراجلا نيناوقلا راطإ يف اهذيفنت متي يومنتو يعامتجا دعب تاذ اه
  ىلع عالطالا دصق ةيكيرمألا ةلاكولا ىلع نيمئاقلا عم لمع ةسلج ميظنت ةرازولا حلاصم مزتعت ،مكريرقت يف درو ام
 .اقحال اهيلع مكعالطا متي ىتح سنوت يف ايلاح اهزاجنا متي يتلا )اهليومت مجحو اهفادهأو اهتالاجم( عيراشملا ةفاك

  حيضوتلا بجو ،يناملألا بناجلا عم ةرازولا لبق نم ةعّقوملا ةيراطإلا نواعتلا تايقافتا صوصخبو-
  ةينفلا تارازولا نم ددع راظنأ نم ّلظي اهب حرصم تابهب ةلومم عيراشم نم هنمضتت امو تايقافتالا هذه ذيفنت نأب
 .تايعمجلاو

  ربع ايباتك سنوتب ةلماعلا ةيلودلا تامظنملا عورف فلتخم ةوعد ىلع ةرازولا حلاصم لمعتس-
  راطإ يف تايعمجلل اهحنمت يتلا تاليومتلا لوح تايطعم نم اهيدل رّفوتي امب ةيرود ةفصب اهتافاومل ةيوفش تارّكذم
 .فارطألا ددعتم يلودلا نواعتلا



517

  تاحرتقملا

  ىلع اصرحو ،ةينطولا ةدايسلاب ةقالع يف ةساسح ةلأسم ىقبي تايعمجلل يبنجألا ليومتلا نإ-
  دحأ فيلكت  وأ تاودن دقع وأ ريكفت ناجل ثعب ديفملا نم نوكي دق ،ةيلمعلاو ةينوناقلا ةيحانلا نم هميظنت نسح
ّنأ امك .ضرغلا يف ةينطو ةراشتساب مايقلا وأ ةسارد دادعإب ثوحبلا زكارم   ةدايسو ةيفافشلا راطإ يف نكمي ه
  فارشإ تحت نوكت ،تايعمجلا ليومتب ةصاخ يمقرلا لاقتنالا راطإ يف ةينورتكلا ةقيبطتب لمعلا حارتقا ،نوناقلا
  ىلع بجوو .ةلخدتملا فارطألاب اهطبرو تايعمجلا ةفاك اهيف طرخنتو ،ةموكحلا ةسائرب تايعمجلاب ةفّلكملا ةئيهلا
 .نأشلا اذه يف اهب لومعملا نيناوقلا مارتحا تايعمجلا

  قّلعتملاو  1984  ربوتكأ  20  يف خرؤملا  1984  ةنسل  1242  ددع رمألا ىلإ ةراشإلا صوصخب-
  يتلا ةرفطلا ءوض يف اميس ال   هتعجارم كلذك بسانملا نم نوكي دق ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو تالومشم طبضب

  عم مجسني ال هنوك ىلإ ةفاضإ ،تفال لكشب تايعمجلا ددع عافترا ثيح نم ةروثلا دعب يتايعمجلا لمعلا اهدهش
  .يلودلا نواعتلا ةرازو تايحالص طبضي يذلا قحاللا رمألا
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 يسنوتلا يزكرملا كنبلا در

  يف خرؤملا2016  ةنسل  35  ددع نوناقلا نم  8  لصفلا ماكحأ  ،ريرقتلا هيلإ ريشي املثم ،تصن نئل-1
  تايطعملا لك عيمجت ىلوتي كنبلا نأ ىلع يسنوتلا يزكرملا كنبلل يساسألا ماظنلا طبضب قلعتملاو  2016  ليرفأ  25

  كنبلا ماهم نمض جردنت يتلا كلت يه اهيلإ راشملا تايطعملا نإف ،اهيف فرصتلاو هماهم ةرشابمب ةقالع اهل يتلا
 .(1)هيلإ راشملا  8هلصف ةصاخو روكذملا نوناقلاب ةددحملا

حلاصم ىلإ عجرت لب يسنوتلا يزكرملا كنبلا ماهم نمض تايعمجلل يبنجألا ليومتلا ةبقارم جردنت الو
 .رظنلا تاذ ةموكحلا ةسائر

  يزكرملا كنبلا فّلكي يتلاو2016  ةنسل  35ددع نوناقلا نم  8  لصفلا اهيلإ ريشي يتلا تايطعملا نأ امك
  عم قفّتي ام وهو ةيدرف ةغبص تاذ تايطعم تسيلو ةيلمج ةغبص تاذ تايطعم ايئدبم يه اهعيمجتب يسنوتلا
  هذه لالغتسا متي ثيح ،ىربكلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تانزاوتلاب ىنعت ةسسؤمك يسنوتلا يزكرملا كنبلل ةماعلا ماهملا
  فرصتلاو فرصلا بيتارت ريوطتو ةيدقنلا ةسايسلا طبضب ةقلعت ملا تاساردلا ضارغأل تارشؤمك ةيلمجلا تايطعملا

  اهدهعتو ةلمعلا رادصإو يكنبلا طاشنلا ليدعتو عفدلا ةمظنأ ريوطتو مييقتو بهذلاو فرصلا تاطايتحا يف
 .ةيلكلا ةيزارتحالا ةسايسلا ذيفنتو طبض يف ةمهاسملاو

  يسنوتلا يزكرملا كنبلا اهيلع لصحتي يتلاو ةي ونعملاو ةيعيبطلا تاوذلا صخت يتلا ةيدرفلا تايطعملا امأ
  يتلا ةينوناقلا صوصنلا ىلإ رمألاب نيينعملا لاثتما ةبقارم ضرغب امإ اهلالغتساو اهعيمجتب موقي وهف كونبلا نم ةصاخ
ضرغب وأ جراخلا ىلإو نم تاليوحتلا زاجنإ دنع فرصلا بيتارتو عيرشت مارتحا ةبقارم لثم اهقيبطت هيلإ عجري
ةدعاق لثم نوناقلا اهددحي يتلا ةيرصحلا تالاحلا يف كلذو ىرخأ فارطأ عم تامولعملا لدابتل تانايب ةدعاق نيوكت
  ءاشنإ نأو ملعلا عم اذه .ةينهملا ريغو ةينهملا تاليومتلاو ضورقلا لجس وأ ةصلختسملا ريغ تاكيشلا تانايب
  يراجلا تايقافتالا وأ ةيبيترتلا صوصنلا وأ نيناوقلا اهددحت يتلا تاءارجإلل اقفو متي تامولعملا لدابتل تانايب ةدعاق

  نامض ع لمعلاو اف فرصتلاو بذلاو فرصلا تايطايتحا كسمو فرصلاب ةقلعتملا بتالاو نناوقلا قيبطتو اقيبطتو ةيدقنلا ةسايسلا طبض  (1)

دالبلاب الوادت  ليسو ادعو ةلمعلا رادصو ينبلا طاشلا ليدعو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ع ةباقرلاو امالسو اعاجنو عفدلا ةمظنأ رارقتسا

ةيللا ةزاحالا ةسايسلا ذيفنتو طبض  ةماسملاو ةمول املا راشسملا رودب عالطضالاو ةلودلل املا ليكولاو ةنزا ليكو رودب عالطضالا و ةيسوتلا

 .ةيفرصملا تامدا معتسم ةيامح ع لمعلاو ھنم داو يماظنلا رطا نم وتلا ضرغ
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  نم اهلالغتسا نامضل كلذو )... تامولعملا نييحت ،اهيلإ جولولا تاءارجإ ،تامولعملا ليجست ةقيرط( لمعلا اهب
  .دعاوقلاو ريياعملا سفنل اقفو ةينعملا فارطألا عيمج

  تايعمجلا ليومت لوح تانايب ةدعاق ءاشنإب انوناق  ةفّلكم ريغ يسنوتلا يزكرملا كنبلا حلاصم نأ الإ
ةينوناقلا ماكحألل تايعمجلا لاثتما ةبقارم ضرغب ىرخأ تاهج عم تامولعملا لدابت كلذ يف امب اهيف فرصتلاو
  هيف صخري ام دودح يفو اهبلط ىلع ءانب اهريغو ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاهجلا دمب موقت لب ،لمعلا اهب يراجلا
.ضرغلا يف كونبلا نم اهبلطت يتلا وأ اهيدل ةرفوتملا تايطعملاب،نوناقلا

  يزكرملا كنبلا ىلع درت تايعمجلا ليومتب ةقلعتملا تايطعملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،راطإلا اذه يفو
 .ةيلاوملا ةطقنلاب نيبم وه امك كونبلا قيرط نع وأ يلودلا نواعتلاب ةصاخلا تاباسحلل هكسم دنع امإ يسنوتلا

راطإ يف تايعمجلا ةدئافل تابهلا فرص تاءارجإ يف يسنوتلا يزكرملا كنبلا حلاصم لخدتت-2
  بلطب كلذو ةيجراخ ضورقو تابه ناونعب هرتافد ىلع ضرغلل ةصاخ تاباسح حتف قيرط نع يلودلا نواعتلا
 .ةحناملا تاهجلا عم ةيلود تايقافتال اهئاضمإ دعب ةيسنوتلا ةموكحلا نم

  غلابملا ليوحتو ةحناملا تاهجلا نم ةملتسملا تابوحسلا غلابم ليجستل تاباسحلا هذه مدختستو
  كنب ،ديفتسملل ةيكنبلا ةيوهلا ،ديفتسملا مسا( عفدلا رماوأب ةدراولا تانايبلا ىلإ ادانتسا ليومتلا نم نيديفتسملل
  يسنوتلا يزكرملا كنبلا  مدختسيو .عيراشملا يف فرصتلاب ةفلكملا ةيسنوتلا تاهجلا نع ةرداصلا )... ديفتسملا
  ةدراولا وحنلا ىلع ةينعملا تاهجلا ىلإ ةجاحلا دنع اهليحيو اهاوتحمب ساسملا نود عفدلا رماوأب هيلع ةدراولا تانايبلا
 .هيلع

  هذه نأ رابتعاب كونبلا ىدل رّفوتت يهف ةماع ةفصب تايعمجلل يبنجألا ليومتلاب ةقلعتملا تايطعملا امأ
   رورملا نود اهيلسارم ىدل ةلمعلاب اهتاباسحب ةرشابم ةفصب ناونعلا اذهب تاليوحتلا ىقلتت يتلا يه ةريخألا

  يزكرملا كنبلا بأد صوصخلا اذه يف ةينعملا ةلودلا حلاصم دوه امعدو .يسنوتلا يزكرملا كنبلا تاباسحب
  تادعاسملاو تابهلا ناونعب جراخلا نم ةيتأتملا تاليوحتلاب ةقلعتملا تايطعملاب هتافاومل كونبلا ةوعد ىلع يسنوتلا
  ةموكحلا ةسائرب تايعمجلاب ةفلكملا ةماعلا ةرادإلا ىلإ اهيف فرصتلا نودو كلت اهتلاح ىلع اهتلاحإو تاناعإلاو
ّنأ رابتعاب كلذو .نوناقلاب اهيلع صوصنملا هتايحالص نم يأ ةسراممل تايطعملا هذه عمجب موقي ال ه
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ّنأ ىلإ راشي صوصخلا اذه يفو   ةدوج ةلأسم حرطت مل فلملا اذهب ةموكحلا ةسائر حلاصم لّفكت ذنم ه
  كنبلا حلاصم عم شاقنلل اهلالغتسا ةبوعص وأ اهتيلومش وأ لاا اذه يف يزكرملا كنبلا اهرّفوي يتلا تامولعملا
ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك .اهب لومعملا ةموظنملا نيسحتل يزكرملا   ليومت ةعباتم نإف ريرقتلا نم نيبتي ام بسح ه
  ةيفافشلا نم ديزم ءاسرإ دصق كلذو تايعمجلا ليومتل مظنملا ينوناقلا راطإلا ةعجارم ييأر يف يعدتسي تايعمجلا
 .ةلخدتملا فارطألا ّلك تايلوؤسم ديدحتو
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 يراقعلا ملاو ارألا سق ناويد

أ
ُ

   خّرؤملا1974  ةنسل  100  ددع نوناقلا تقمب طئارا مسرو ارألا سق ناويد ثدح

  )"ناويدلا" ي اميف( يراقعلا ملاو ارألا سق ناويدب  ھتيمس ضوع ّمتو .1974  مسد  26  

لعتملاو  2009  يام  11   خرؤملا  2009  ةنسل  26  ددع نوناقلا تقمب
ّ

  هالعأ ھيلإ راشملا نوناقلا حيقنب ق

ةرورضلا لاغشألاو ةرحبلاو ةيلصألا طئارا جورتو جاتنإ طاش فذحو ھمام طبض ةداعإل اعبت كلذو

 .كلذل

لملا ةرازولا فارشإل عضخو ةيمومع ةأشم ناويدلا ّدع ُو
ّ

ةئيلاو ناسإلاو جتلاب ةف

  .ةوج تارادإ4ع ةعّزوم ةوج ةرئاد23ناويدلا ّمضو.)1(ةيبالا

ثمتتو
ّ

لعتملا ةينفلا لاغشألا ةبقارمو ذيفنب مايقلا  ناويدلل ةيساسألا ةّمملا ل
ّ

  ليب ةق

طغ  )2(ةزيدويج ةكبش ءاشإ نامضل ةرورضلا لاغشألا ذيفنتو  يراقعلا ملاو ةراقعلا ةيكلملا
ّ

ةفا  ي

وتي امك  .اجراخ وأ ةيسوتلا دالبلاب سقلا لاغشأو الع ةظفااو دالبلا قطانم
ّ

  ةيلمع  ةرشابم  ناويدلا 

 ثوحبلاو تاساردلاب  مايقلاو  ةرادإلا رئاودلاو ةيلودلا ارألاو بلطلا دنع ةماعلا كالم ألا  ديدحت

.ھصاصتخا نم  لا نيدايملا

وم  ناويدلا ناوعأل ما ددعلا غلو
ّ

  456  نب نوعّزوتي انوع  944  ھتلمج ام  2019  ةنس 

  نم  %  76  ھتس  امو  د.م  25,870  ھتميق امب اروجأ مل تفرص ،الماع  272 و ارادإ انوع  216و اّينف انوع

  ةجين لّو د.م  30,657هردقتالماعم مقر  2019ةنس ناونع ناويدلا قّقحو.لالغتسالا ءابعأ عومجم

 .د.م  1,551ھتميق امبةيبلسةيساحم

تابلطتمل ھتاعارم  ىدم نمو بولطملا ھجولا ع ھمامب ناويدلا عالطضا نم دكأتلا دصقو

فرصتلاو ةينفلا ةطشألا فلتخم  تلمش ةيباقر ةّمم زاجنإ  ةمكا تلوت  ،ةيلاعفلاو  ةءافكلاو داصتقالا

ةمكا ّنأ إ ةراشإلا ردجت و  .تامولعملا ماظنو فيشرألا ظفحو ميظنتلا بناج إ  ناويدلاب  املاو يرادإلا

لوت
ّ

نمض الإ تصلخ لا تاظحالملا ّمأ جاردإ ّمتو  نتقباس  نتسانم   ناويدلا ع اباقر ءارجإ ت

.2005ةنسل نورشعلاو ياثلا يونسلا ررقتلاو1989  ةنسل نماثلا يونسلا ررقّتلا

 .2010مسد13 خرؤملا  2010ةنسل3170ددع رمألا ماحأب المع)1(

 .اعاونأ فلتخمب تاراقعلا عقاوم ديدحت نم نكمت لا ةيفارغا عجارملا نم نوتت ةكبشو )2(
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طغ و ةواو ةزكرملا اصملا  ةيباقرلا لامعألا تلمش و
ّ

ّمتو  2019-2012  ةفلا  اساسأ  ت

  ناوغز-سورع نو ةنارأو سوت نم ل رئاودلو رشلا لامشلل ةوا ةرادإلل  ةيناديم  تارازب  مايقلا

  ليلحت ةيباقرلا لامعألا تنّمضت امك .دع نع راعشسالاو طئارا مسرل طولا زكرملل كلذكو ةنايلسو

.ةوج ةرئاد23إ ھجوت ّمت نايتسا جئاتن تدمتعاو ةينفلاو ةيلاملا تايطعملا

ظنملل ةّيلوّدلا ياعملاب اسانتسا ةّمملا هذ زاجنإ  ّمتو
ّ

تصلخو  ةباقّرلل ايلعلا ةزجألل ةّيلوّدلا ةم

لعتملا تاءارجإلاو لاجآلا ماحا مدعو ةينفلا لاغشألا زاجنإ ةيدودحم  إ
ّ

  لامعأ فعض ع ةوالع ا ةق

لعتملا ةينوناقلا ماحألا ماحا مدع ع فوقولا ّمت امك .ةبقارملاو ةعاتملا
ّ

تاقفصلاو بادتنالاب ةق

اميس الو فيشرألل آلا قيثوتلاو دراو ظفا تايلمعل ةمزاللا ةيانعلا ءاليإ مدع نع الضف ةيمومعلا

.ةّوجرملا ةيلاعفلاو ةءافكلاب يامولعملا ماظنلا  فرصتلا مدع إ ةفاضإلاب ھنم فلا
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تاظحالملازربأ

 ةينفلا ةطشألا-

وودع نع راعشسالل طولا زكرملاوناويدلانبةزيدويا لاغشألا زاجنإ  لخادت لُّ

كمُي ال نأ ھنأش نم ام
ّ

  ةيفاض إلا  ةفلت لا نع الضف  ةلماشو ةدّحوم ةينطو  ةزيدويج  تابش   كرت  نم ن

 .ةلمتا

  10950  ةلمج نم ةزيدويج ةطقن  1994  ىوس ءانب  2019-2012  ةفلا لالخ  ناويدلا  مقي مل و

لعتملا ةراطإلا تايقافتالاب ةنّمضُم
ّ

ةبسب يأ  جتلاب ةفلملا ةرازولا نو ھنب ةمملاو  اسفن ةفلاب ةق

18,2%. 

وم   ناويدلا لّ  يرابجإلا يراقعلا ليلا راطإ و
ّ

  مل ةحوتفم تاحاسم  2019  روتكأ 

  إ ام %  73,23  ةبس   حتف خرات دوع  ك  فلأ  327,470  ھتلمج امب  ا ةقلعتملا لاغشألا لامكتسا متي

فلأ  201,746                         ةعوفرملا غو ةددا ةيملا قطانملا  ةحاسم  تغلو  .البق امو2012  ةنس

وم   د م  9,8  تزان ةميقب  ك
ّ

  5,9  تزان ةميقب البق امو  2012  ةنس إ  ام   %  64.5  دوع  2019  ناوج 

وم   ناويدلا  لّ امك  .د.م
ّ

صوصخب ةراقعلا ةمكا إ  ةّيئالا ةلثمألا ةلاحإ  اخأت  2019  ناوج  

موسرلا رادصتسا  لاجآ ع ابلس سكعا امب  ليلاب ماحأ اأش  تردص  ا ّيم  ا ّفلم  43.639

 .ةراقعلا

 متت مل لاو ةجمملا ليلا بلاطم ددع غلب  ، يرايتخالا يراقعلا ليلا  صوصخو

  ام  د.م  8,67  زانت ةميقب ابلطم  18605  ھتلمج ام  2019  متس  26  خرات ةياغ إ ديدحتلا ةيلمع اأش

اأش  متت مل لا بلاطملا ددع غلب امك.د.أ549زانت ةميقب البق امو2012  ةنس إ دوع ابلطم  1255

ديدحتلا ةيلمع دوعو  ،د.م  3.3  اردق ةّيلمج  ةميقب اّفلم  5732  اوح  2019  يام رش وم إ  عفرلا ةيلمع

 .د.أ400ت زان ةميقب البق امو2012ةنس إ ام %12,67نأش

لدأ  نيحت ناويدلا   ّلوتي مل  ،ىرخأ ةج نمو
ّ

امك .1953  ةنس إ دوع لاو ةّينفلا  تاءارجإلا  ة

  فعضع فوقولا مت امك.ارألا سق لاغشأ نم فنص للةبجوتسملا ةقدلا تاجردنيحتب مقي مل

  ددع عجارت عو  زاجن إلا ةداعإ وأ ةعجارملا بلطتت ءاطخأ ع  ةزجنملا تافلملا ءاوتحا  عو  ةينفلا ةباقرلا

 .ةزيدويا لاغشألل ايطغ مدعوقتلا قيقدتلا رراقت
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بايغو   ام ضعبلا  بايغ نع الضف ةعماا طئار ل آلا نيحتلا بايغ لُّو

%  30  ھتلمج امل ةبسلاب  ةحاسملا  ءاا لبق نم ةعدوملا ةينفلا تافلملل ةنوملا قئاثولا  نيحت

  ةيعاما تاجتلا ةدئافل ةصصا مساقملا جاردإ  اخأت ناويدلا لّ  امك  .ةوا رئاودلا نم

  ةيامح نود لوحي اممةراقعلا ةيكلملل طولا ناويدلاإ ا ةقلعتملا ةلثمألا ةلاحو يمومعلا كلملا نمض

.ماعلا كلملا

 ناوعألل ملا راسملا-

لملا ھنا وعأ نكمت ةجين د.أ  700  قاف  اغلبم  ناويدلا لّمحت
ّ

دوقو صصح نم  ةيفيظو ططخب نف

.يوناق دنس نود

ةيمقرلا ةفرغا لاجم  اسرفب ةساردلل تاّفلملاب  ةرظانملاب ةصاا  ءاقتنالا  ياعم يغ ّمت و

   إ ىّدأ ام وو  تالا  باب قلغ دع  كلذو  ناويدلا ةدئافل نسدنم  3  نوت ةياغ ارألا سقو

  رشابملا ماعلا ريدملا سئرلا نبا فاعسإ  ماسو رشابملا حاجنلا نم لضفألا تاّفلملا باأ نامرح

  .ةرظانملا  حاجنلابكاذنآ

   ةرظانم ءارجإ نود  2018-2012  ةفلا لالخ  ناويّدلا لبق نم  انوع  141  بادتنا  ّمت امك

.ضرغلا

ةموسرملا فادألا  قيقحت و   رامثسالا ةينام ذيفنت-

.2019 -2012ةفلا لالخ%  50,4ناويدلاب تارامثسالازاجنإ ةبس زواجتت مل

  بخ دّدح نح   د.أ  153  ةميقب  ةنكارملاب  2017  متس   نتلفاح   توفتلاب  ناويدلا  ماقو

  ةميقب  2010  ةنس لالخ  نتلفاا  نتا  تقا دق ناويدلا ناو .د.أ  180  زاني امب امميق ةلودلا كالمأ

  ةميق ةنراقم  لالخ نم نّبتو  .ةقفصلا زاجنإ  عورشلا لبق ىودج ةساردب مايقلا نود د.أ  470,586  اردق

ھجو ع نتلفا ھلالغتسا ةفلتب نتروذملا نتلفاا ناونع  ناويدلا  الّمحتي لا ةونسلا ءابعألا

.اّونسد.أ109تقافةيفاضإ فيلاتلھلّمحتءاركلا

دقف  2009  ةنس  ذنم ناويدلا مام نم يوا روصتلاو طئارا مسر طاش ب نم مغرلاو

لالغتسال ةيضرأ تاجتو روصت ةموظنمب ةزّجم ةرئاط  ءانتقاب  2010  يرفيف  23  خراتب ناويدلا ماق

  .د.م  11,164ةميقبةوا روصلا
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نإف ،2011  ةنس ذنم ةرئاطلا مالتسا   ّمت نلو
ّ

وم ةياغ إ  متي مل ھ
ّ

  لامكتسا  2019  روتكأ 

اتادئاعلا زواجتت مل امك.ناويدلا ةدئافل ايكلم لقن تاءارجإ
ُ

  ةرئاطلاهذلالغتسا ناونعةقّق

وم د.أ102
ّ

.د.م1,4تقافةّراق ةونس فراصم لباقم  2019ناوج 

  ةنس ذنم ةّرم لّوأل ةيباجيإ ةيساحم  ةجين ااونع ناويدلا لّ لاو  2018  ةنس ءانتسا و

  ةفلا لالخ  ةلّملا  ةمكاملا رئاسا  ةميق غلبتل  ةيبلس  ةيساحم  جئاتن  ناويدلا لّ دقف  ،2010

 .ةيتاذلاھلاومأعومجم نم %49  اوح لداع ام يأ د.م  32,5ھتلمج ام2011-2019

  تامولعملا ماظنو  فيشرألاو  ميظنتلا-

ةفلا لالخ تاونس  6  تزان ةتوافتم تافل ةيفيظولا ططا نم ديدعلاب  ا روغش  ناويدلا دش

  ةيفيظولا ططا نم  %  42  اوح  2019  لرفأ   وم  تاروغشلا هذ ةبس تغلو .2012-2018

.يظنتلا ليلاب الع صوصنملا

ا موسرلا ةبس زواجتت ملو  .2008  ةنس ذنم فلا ھفيشرأ درجب ناويدلا  مقي ملو
ُ
  8,5  اّيلآ ةنّز 

 .ةرّوطتم ة ّراقع ةموظنم ءاسرإ نود لوحي ام وو  2018ناوج ةياغ إ%

الا بيجتس ال امك
ّ

 ةينفلا قئاثولا  ظفح  تافصاومو طورشل فلا فيشرألا يوأت لا ت

.قئاراّدض راذنإلا تاجتب ايمأت مدعنع الضف ةيئاركلا ةيتحتلا ةيبلا نمأت مدعك

  ثادحإ مدع  نع الضف ،2010  ةنس ذنم ناويدلاب ةيتامولعملا ةمالسلل قيقدت ءارجإ  عقي مل و

وم ةياغ إ ةيتامولعملاةمالسللةّيلخ
ّ

.2019روتكأ 
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I-   ناويدلل ةّينفلا ةطشألا

لعتملاو ناويدلل ةينفلا ةطشألا فلتخم تباش
ّ

ھيفنصب يراقعلا ليلاو ازيدوياب ةق

لعتالالخإلا نم ةلمج يرايتخالاو يرابجإلا
ّ

.ادوج وةينفلا لاغشألازاجنإبتق

 ةينفلا ةطشألا زاجنإ-أ

لع  تالالخإلا ديدع ناويدلا تازاجنإ   ع  ةباقرلا لامعأ تزرفأ
ّ

 ازيدويا  لاغشأب  تق

.ھيعونب يراقعلا ليلا و

 ازيدويا لاغشأ-1

،اعاونأ فلتخمب تاراقعلا عقاوم ديدحت نم نكمت ةيفارغج عجارم عضوب ازيدويا مت

  لاغشألا ناويدلا زجنو  .طئارا دادعو  ةيفارغوبطلا  لاغشألا عيم ةيساسألا ةدعاقلا لثمتو

  تايثادحإ ديدحتب راطإلا اذ  موقي ثيح ،جتلاب ةفلملا ةرازولا عم ةمم  ةيقافتإ راطإ   ةزيدويا

تابش  ءاشإ   ادامتعال ،)G ( ةيبذاا سقو )Z(  عافترالا  سقو )X,Y( ةيحطسلا داعألا سقل

 .ةزيدويج

ةكبشو ةزيدويج ةكبش  ءاشإ  ممب هدع ع  1974  ةنسل ناويدلل ثدا نوناقلا صنو

  متو  . )1(ةيبذاا  سق ةكبش  ءاشإ    2009  ةنس ةيادب ذنم  ،ھنم ةردابمب ،ناويدلا عرش امك .عافترالا سقل

  قلعتملا  2009  ةنسل  26  ددع  نوناقلا و  )2(2009  يام  11   خرؤملا  2009  ةنسل  24  ددع نوناقلا تقمب

ا   نوناقلا  حيقنب
ُ

لعتملا ماملا فذح  ناويدلل  ثد
ّ

خدت لاجم نم عافترالا سق  ةكبش  ءاشإب ةق
ّ

ناويدلا ل

لعتملا ماملاب زكرملا فيلت مت امك .دع نع  راعشسالاو طئارا مسرل طولا زكرملا إ الاحو
ّ

  ءاشإب ةق

 .ةيبذاا سقةكبش

لعتملا نتمملاب ھمايق ناويدلا لصاوي ،هالعأ نروذملا ننوناقلا ماحأل افالخو
ّ

  ءاشإب نتق

لملا ةرازولا عمةيقافتاراطإ  ةيبذاا سقوعافترالاسق كبش
ّ

 . جتلاب ةف

.ضرألل ةينطابلا تاولا فاشكتسا  ةيمأ ةيبذاا سق كي)1(
لعتملا)2(

ّ
 .دعنع راعشسالل طولا زكرملا ثادحإب قلعتملا1988ةيلوج11 خرؤملا1988ةنسل83ددع نوناقلا حيقنب ق
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   اماشإب نلي فيلت  بس ةزيدويا تابشلا زاجنإ تش    ةيعضولا هذ تماس و

تي امو روذملا  زكرملاو  ناويدلا  نب ماملا    لخادتو  ةيج اودزاو
ّ

  نمو  .ةلمتحم ةيفاضإ ةفلت نم  كلذ  نع ب

  لاغشألا لل عجرملا نوت ةلماشو ةدّحوم ةينطو تابش   كرت نمض ي  ال نأ  لخادتلا  اذ نأش

ظنملا راطإلا ةعجارم دتس اممةيفارغوبطلا
ّ

.ةزيدويا لاغشألا زاجنإل م

 ازيدوياو ارألا سق ةرادإ  مايق ناويدلل يظنتلا ليلا  تقي ،رخآ ديعص  عو

  دامتعا   2009  ةنس ذنم ناويدلا عرش نلو  . )1(امظنأ ديحوتو  ةزيدويا تابشلا فلتخم ةساردب

ثمتملاازيدويل دحوملا رألا جرملا طولا ماظنلا
ّ

  يذلاو،"NTT" ديدا وتلا ثيلثتلا ماظن  ل

  تايثادحإ  اع جتي لاو ةفلا سفن  ةفلتخم ةمظنأ دامتعا نع ةجتانلا لاشملا يدافت فد ھعضو مت

نم ةيفارغا تايثادحإلا لوحت    عارسإلا  ع ھصرح مدع نبت دقف ،ةطقنلا سفنل ةبسلاب ةنيابتم

  .روذملا ماظنلا إ)2(ةيسوتلا دالبلابةدمتعملا ةميدقلا ةمظنألا

 ةجردُم لازت ال ةزجنملا يراقعلا ملا لاغشأ نم %  90   ّنأ  2018  ةيلوج  رش  ةياغ إ  نبت و

   عرش ناويدلا   ّنأو تانتسلا إ دوع يراقعلا ملا لاغشأ   ّنأو املع ،ميدقلا وتلا ثيلثتلا  ماظن

  مل  امك  .1998  ةنس ذنم  لوحتلا ةموظنم دامتعاب  تايثادحإلا  لوحت حيت لا  ةثيدا تاينقتلا دامتعا

ت  لا ةينفلا  سياقملا عيمج  ناويدلا دّدحي
ُ

كم
ّ

ماظن إ ةميدقلا ةمظنألا نم تايثادحإلا لوحت نم ن

.2019روتكأرشةياغ إ كلذوديدا وتلا ثيلثتلا

ةينفلا تايطعملا نيحت  "NTT" ديدا وتلا ثيلثتلا  ماظن  دامتعاب  ةمظنألا ديحوت تقو

نلّؤملا نينفلا ناوعألا فوتمدع ّنأ الإ،روذملا ماظنلاب اجاردإ ةياغناويدلل فلا فيشرألاب ةنزا

  عارسإلا  ع دعاس مل  ةوا رئاودلا ّل لبق نم ضرغلل ةّدعملا  ةقيبطتلا  لالغتسا ماحإ  مدعو  كلذل

.نيحتلا ةيلمع 

  الضف ،ناويدلا ىدل ةنزا ةينفلا تايطعملاقسانتعابلسرثؤتنأ ةيعضولا هذنأش نم و

قد ىوتسم علاشم ةجاومةينامإنع
ّ

.ةفلتخم ةمظنأ دامتعا لظ تايثادحإلاة

 لوحتلاب ةصاا ةينفلا سياقملا  ديدحت لامكتسا ع ناويدلا تابساا ةمكحم ثحت و

.تايطعملا نيحت ع صرا عو لاجآلا برقأ

)1(des référentiels géodésiques.Unification
ةفاضإلاب  )WGS84(  84  ازيدويل يملاعلا ماظنلاو "STT " وتلا ثيلثتلا ماظنو  86-34  جاطرق ماظنك ةددعتم ةزيدويج ةمظنأ ھثادحإ ذنم ناويدلا دمتعا  )2(

ماظن ّوو"NTT " ديدا وتلا ثيلثتلا ماظن ارخآ ةفلتخم باسحا قرطو عجارم ع موقت ةمظنأ و .ةلزعنملا ةمظنألا ع تالاا ضع  هدامتعا إ

 ."GPS " ةثيدا ياضفلا عفرلا تالآ لامعتسال بكاومو دّحومو مم يزيدويج
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دمتعا ،1974  ةنسل  100  ددع نوناقلا نم  5  لصفلل اقبط  ةزيدويا ةكبشلا ءاشإ راطإ و

ت ةينقت و  ياضفلا دصرلل ةمئادلا تاطا ةينقت ع  2005  ةنس نم ةيادب ناويدلا
ُ

كم
ّ

تاليدعتلا نم ن

تاطحم  3  كرت لالخ نم كلذو  ،الع ةظفااو ةزيدويا  ةكبشلا  ءاشإ  ةقدلا نسحتو ةييا

ةطحم  27   كرت  2009-2007  ةفلل  ھجمارب دقع   ناويدلا  فدساو .سقافصو تسملاو سوت نم لب

الإ ،ةيفاضإ ةمئاد
ّ

كمتي مل  2019  روتكأ وم ةياغ و  ھنأ 
ّ

  ةميقلا بس  ةطحم  20  ىوس كرت نم ن

.ةينقتلا هذل ةعفترملا

  امم  دالبلا بونجب اساسأ كلذو ةمئاد تاط  طولا بالا  ةحاسم  نم %  25  اوح رقتفت امك

ثأ
ّ

  ةيالول ةزيدويا ةكبشلا ةيطغ إ  ةيعضولا هذ ت ّدأو .ةقطنملا كلتب ةزيدويا  ةكبشلا ةفاثك ع  ر

تايثادحإ  ةّينف ءاطخأو تالالخإ   ع فوقولا ّمت امك .ةيالولا ةحاسم نم  %  10  زواجتت ال ةبسب نواطت

  امتي ال ام وو  )1(طاقنلا ضع  تايثادحإ ددع ام ،ركذلا ةفلاس  ةيالولا   رظن عجرمب ةكبشلا هذ طاقن

خدتملا لمع ست ع دعاس  الو  ضرغلا   ةينفلا طورشلا عم
ّ

  نمضي  ال امك  ارألا سق لاجم   نل

.اةزجنملاةيفارغوبطلالاغشألا ةقد

ةنس ذنمةجمملاوياضفلا دصرلل ةمئادلا تاطا كرتلامكتسا عارسإلاكلذدتس و

ةدواو ةيلاعفلاب طولا بالا لما عةّينفلا لاغشألاب مايقلا نم ناويدلا اصمنكمت دصق2007

 .نتولطملا

ىوس ءانب  2019-2012  ةفلا لالخ  ناويدلا  مقي مل ،هالعأ روذملا  5  لصفلا ماحأل  افالخ و

لعتملا  )2(ةراطإلا تايقافتالاب ةنّمضُم ةطقن  10950  ةلمج نم  ةزيدويج ةطقن  1994
ّ

   اسفن ةفلاب ةق

لوصولاو  ةزيدويا ةكبشلا فيثكت  ع دعاس ال  ام وو  ،%  18,2  ةبسب يأ  ةرازولا نو ھنب ةمملاو

 .)3(طولا بالا لما ةيطغإ

  اقباس اؤانب مت لا طاقنلا دصر تايلمع ع هكب ءانبلا لاغشأ فعض ناويدلا ر ّرب  نل و

نإف  ،تايقافتالا جراخ ةزجنملاو  2013 -2006  ةفلا  إ دوع لا ام ةصاخو
ّ

ليدعتب مقي مل لباقملا   ھ

تاونسلا إ ةبسلاب ةزيدويج ةطقن  6000  جمرب  ثيح  ،ءانبلل ةجمملا طاقنلا ةيمك نم  صيلقتلاب ھفادأ

2017-2020)4(.

.2018يفناج31خراتب قتلا ققدملا ررقتب ءاج ام قفو)1(
ةديدا طاقنلا كرت لحارم و باسحالاو دصّرلاو طاقنلا ءانب ةقلعتملالاغشألا فلتخم صوصخب جاتنإلاتاريدقت ةرازولا عم ةمملا تايقافتالا طبضت)2(

.اقباساكرت مت لا طاقنلا ع ةظفاحملل ةيلآ ةنايصلا لاغشأ إ ةفاضإ)ةيبذاج سق /عافترا سق /ةزيدويج( اعاونأب  تابشلا فيثكتل
مفون  1  نب ةحواملا ةفلا لالخ %  2,1  تغلب لاو ةزيدويا طاقنلا ءانب ةبس فعض إ  2017يفناج30  خراتب ةركذم  ةرازولاب معتلا ةرادإ تراشأ  )3(

 .2016متس30و2015
 .2017يرفيف22خراتب معتلا ةرادإ ةركذمب ءاج ام قفو)4(
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ملا تاوفلا صالخب  ادع ع جتلاب ةفلملا  ةرازولا  عم ةمملا ةراطإلا  تايقافتالا  ّصنتو
ُ

  ةّدع

الإ،رشأ  3  ّل ايلعف ةزجنملا لاغشألا تاّيمك بسح ناويدلا لبق نم
ّ

  ةرتوف ع امئاد صرحي ال ناويدلا ّنأ 

تاو  .تايقافتالا هذ ةطوبضملا لاجآلا  ةزجنملا لاغشألا
ّ

  ،تاونس  3  قاف  ةرتوفلا  خأتل ھلي 

خأت  ماس امم
ّ

 .ھتاّقحتسم عھلوصح ر

قد نامض  ةّيمأ نم ال امل ةزيدويا ةكبشلا لامكتسا ناويدلا ع نّعتو
ّ

  لاغشألا ة

 .ةزجنملا ةيفارغوبطلا

  يراقعلا ليلا-2

هدودح طبضب كلذو راقعلل ةينوناقلاو ةيداملا ةلاا تيثت إ يراقعلا ليلا فد

قدب  ھتحاسمو
ّ
خدتو .يراقعلا للاب ھل ةيكلم مسر ةماقو ةينوناقلا ھتلاح رصحو ة 

ّ
  لاا اذ  ل

يراقعلا ليلا فنصو .ةراقعلا ةيكلملل طولا ناويدلاو ةراقعلا ةمكا نم ل ،ناويدلا إ ةفاضإ

 .)يراقعلا ملا( يرابجإ يراقع ليو يرايتخا يراقع لي إ

ثمتو
ّ

 ةقلعتملا  ةينفلا  لامعألا  زاجنإ    ھيفنصب  يراقعلا  ليلا   ةدام   ناويدلا رود  ل

   ھيعونب   يراقعلا   ليلا  بلاطم    رظنلاب  ةراقعلا  ةمكا   ّصتخت و  .ةلثمألا  دادعو عفرلاو ديدحتلاب

   لباقمو  يع  ق  كلام  ل  نم  بلطب  متت  لا   يرايتخالا  ليلا  بلاطمل ةبسلابف  ، يرابجإلاو   يرايتخالا

 ةفصو  لدعلا  رزو  نم  رارق  تقمب   متي  يذلا   يرابجإلا  ليلا  امأ  .ضفرلا  وأ  ليلاب  اأش    ق ُي

   ةراقعلا  موسرلا  ةماقإب  ةراقعلا ةيكلملل طولا ناويدلا صتخو  .ليلاب  اوجو  ھيف  مكحيف  ةيناجم

 .ليلامكةقحاللا قوقاميسرتواظفحوليلاماحأنعةدلوتملا

 يراقعلا ملا2-1

  ثيح  .2019-2012  ةفلا لالخ اعجارت الامجإ يراقعلا ملا لاجم  ناويدلا  تازاجنإ  تدش

  %  12,7و ديدحتلا   لامع أل ةبسلاب %  7,3  ةبس  يفرلا ملا ىوتسم ع   يونسلا عجالا لدعم غلب

  لي ّمت نلو ،يارمعلا ملاب قلعتي  ام  امأ  .ةلثمألا دادع إل  ةبسلاب %  10,8و عفرلا لامعأل ةبسلاب

  ّنإف ،%  4,3و              %  13,7  اوتلا ع  غلب ةلثمألا دادع و  ديدحتلا لامعأ  صوصخب يونس رّوطت لّدعم

.%1,3ھلّدعم زان ةفلا سفن لالخاونساعجارت تفرع عفرلالامعأ
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ةقلعتملا ةينفلا تاميلعتلاو ةراقعلا ةمكاب صاا تاءارجإلا ليلد تايضتقمل افالخ و

  روصلا دوعو.ةيملا قطانملا ديدحتل ةثيدا ةوا روصلا  ناويدلا  دمتع ال ،يراقعلا ملا لاغشأب

قوت خرات وو  البق امو  2002  ةنس إ  ةدمتعملا  ةوا
ّ

  .تانيعبسلا رخاوأ   ةانتقملا ةرئاطلا لامعتسا ف

لغتس  مل ناويدلا ّنإف  2010  ةنس ذنم ةديدج ةرئاط هءانتقا نم مغرلاو
ّ

   زكرملا  ةّمذ ع اعضو  بس  ا

  "ثروأ لجوج" ةيجمرب  ع  ناويدلا  دمتع  ةرئاطلا بايغ و  .دع نع راعشسالاو طئارا مسرل طولا

  ع فرعتلا ع  ةثيدح ةوج روص دامتعا مدع  دعاس ال و   يراقعلا ملا لاغشأل ةجوم غ ةيجمرب و

.ةينعملا ةّيملا قطانمللةيلعفلا ةراقعلا ةيعضولا

تغلب  ةحوتفم ةيم تاحاسم  2019  روتكأ ةياغ إ ناويدلا لّ ،ىرخأ ةج نمو

   ةنس               إ احتف خرات دوع ام %  73,23  ّنأ نبتو  ا ةقلعتملا لاغشألا لامكتسا متي مل  ك  327.470

  %  45  دوع ك13989  تغلب  ةددا غو  ةحوتفملا ةيملا  قطانملا ةحاسم  ّنأو املع ،البق امو2012

  ةمكا عم قيستلاب متت يرابجإلا ملا ةيلمع ّنأب هّدر  ناويدلا دافأ نلو  .البق امو  2012  ةنس إ  ام

ةوعصل دوع قطانملا هذ قلغ مدع ّنأو ،ةرشلاو ةيداملا تاينامإلا ع رفوتت ال لاو ةراقعلا

ملا خأتلا  رت البابسألا هذ نإف سراضتلا
ُ
 .ل ّ 

  ك فلأ  201,746  اوح تغلب لاو ةعوفرملا غو ةددا ةيملا  قطانملا مكارت ظحولو

وم  د م  9,8  تزان ةميقب
ّ
  البق امو  2012  ةنس إ تاحاسملا هذ نم  %  64.5  دوعو  .2019  ناوج  

كذم  2009  ةنس  ناويدلا ردصأ  ،ةيعضولا هذ زواجتلو  .د م  5,9  تزان ةميقب
ّ

  خراتب  2713  ددع لمع ةر 

لعتم  2009  روتكأ  7
ّ

  ديدحتلل  ةجودزم قرف ع اف دمتع ُ   يرابجإلا يراقعلا ليلا لاغشأ  زاجنإب  ةق

الإ .دحاو نآ  عفرلاو
ّ

دمتع  ال يراقعلا ملا لاغشأب موقت لا ةوا رئاودلا نم %  50  نم كأ ّنأ 

   ةيعضولا هذ إ  نرشعلاو ياثلا اررقت  تابساا  ةرئاد  تضّرع نأ قبس  ھنأو املع  . ةجودزملا قرفلا

وم إ عفّرلا المش مل لا تاحاسملا لوح
ّ

 .ك فلأ219اوح تغلب لاو2006يامرش 

  إ  اعضو قبس لا ديدحتلا تامالع ضّرعُ نأ عفرلا تايلمع ةرشابم  خأتلا نأش نمو

  فيلاتل ناويدلا لّمحت نم ھنع ّرجني نأ نكمي امو  ديدج نم ديدحتلا ةيلمع ةداعإ دتس  اّمم  راثدنالا

 .ةيفاضإ

  ناوغز ةيالوبPموطب نع ةيملا ةقطنملاب سم مكح48ع فوقولاّمت ،ىرخأ ةيحان نمو

  تاءارجإلا  اأش   ناويدلا لمكتس نأ نود ةنس  14  قوفي ام  إ اأش ةزجنملا ديدحتلا لامعأ دوع

  ماحألا  ذيفنب ةيعضولا هذ حمس  ملو  .2019  روتكأ وم ةياغ إ كلذو يراقعلا  ملاب  ةقلعتملا ةينفلا

لعتملا ةراقعلا موسرلا جارختسا نم ةينعملا تاراقعلا باأ  نكمتو ركذلا ةفلاس
ّ

دّدع إ  ةفاضإ   ا ةق

ملا  تاضاع الا و ضئارعلا و ىواشلا
ُ
  ةّيداملا ةلاا   ّنأ إ هّدر  ناويدلا راشأو .ننطاوملا لبق نم ةرّركت 
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وو  دسلا هايم ارمغ دق عطقلا مظعم ّنأو نمزلا رورمب  تغ دق ةيملا ةقطنملل ةنوملا عطقلا بلغأل

كمي مل ام
ّ

 .عفرلا لامعأ ةرشابم نم ھن

  لاثملا ع  اءانب امإ ةراقعلا ةمكا نع يرابجإلا ليلاب مكا ردصي ،رخآ ديعص عو

   ظحولو .ناويدلا نم يالا لاثملا  دورو دع الإ  مكا ذيفنت متي الو  ،يالا لاثملا ع  اءانب وأ  رقتلا

   ايم  ا ّفلم  43639  ھتلمج امب ةقلعتملا ةّيئالا ةلثمألا ةلاحإ  اخأت ناويدلا لي  ،قايسلا اذ

.2019  ناوج رش              ةراقعلا ةمكا نم ةدراولا  تايئاصحإلا  قفو ليلاب ماحأ اأش  تردص

ةيئالا ةلثمألا راظتنا  ماحأ اأش  تردص  ،البق  امو  2012  ةنس إ افلم  1101  دوع  لاثملا ليس عو

إ راشأ تابساا ةرئادل نرشعلاو ياثلا ررقتلا   ّنأو املع .نرصقلاو ساقو ةصفق نم ل تايالوب

ةذفنملا   غ و ةرداصلا ماحألا ةلمج ّنأ يأ  ،2006  ةنس لالخ ةذفنم غ سم مكح فلأ  12  اوح دوجو

يراقعلا ليلا تاءارجإ ليطع إ يّدؤي نأ خأتلا اذ نأش نمو  .%  364  تزان عافترا ةبس تل

.ةّينعملا تاابرامثسالاقس اتلابرثؤ وةينعملا تاراقعلا ةيعضو ةوس قيعُ امب يرابجإلا

نأ الإ ،هالعأ  ةروذملا ةمئاقلا نب نم ةذفنمو ةزجنم ماحأ دوجو إ ناويدلا راشأ نلو
ّ
 مدقي  مل ھ 

  عم قيستلاب ةقلاعلا تافلملا ةوس ةّيعضولا هذ دتسو .تافلملا هذ ددع رصح دصق كلذ  ديفي ام

  نم ااأ نكمتو ةراقعلاموسرلا رادصتسا دصق ةيئالا ةلثمألا ةلاحإ  عرسلاو ةراقعلا ةمكا

 .ةيكلم تادنس

 يرايتخالا يراقعلا ليلا1-2

  ھتاءارجإ قلطنتو  ةييعلا قوقا ةلجم ماحأ إ يرايتخالا يراقعلا ليلا لاغشأ عضخت

كمو  .نطاوملا نم بلطب
ّ

لع  تالالخإ  ع فوقولا  نم  ةيباقرلا لامعألا  تن
ّ

ديدحتلا  لامعأ ب اساسأ تق

 .يرايتخالا يراقعلا ليلا  لاغشأ لامكتسا  خأتلاو

ليلا تاءارجإ لوح  2007  روتكأ  29  خراتب  2628  ددع لمعلا ةركذمب ءاج امل  افالخ و

هذل ھترشابم دنع لمالا يرحتلا ديدحتلاب فلملا نوعلا ع نعتي  ھنأ ع ّصنت لاو   يرايتخالا يراقعلا

  ةيعضو ّوت نأ اأش نم لاو ليلا بلطم عوضوم راقعلا تايصاخ عيمج نودتب كلذو ةيلمعلا

اصحف ّمت لا يرايتخالايراقعلا ليلا تاّفلم نم%25نع قوفي ام ّنأ نّبت، ررقملا اقلل راقعلا

  فصو ّنأ وأ راقعلا دود قيقدلا فصولا بايغ وش2017و2016نس لالخ قتلا ققدملا لبق نم

.ةّيلعفلاھتيعضو عم قباطتي ال دودا
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  مايقلا دنع اعضو متي لا تامالعلا نب تافاسملا سقب ةوا رئاودلا نم %  39   موقت ال  امك

،2018  ةيلوج    الإ ھجوملا نايتسالا ع ادر  درو ام قفو  رقتلا لاثملاب  ايمضتل ديدحتلا ةيلمع

   ةروص  عفّرلا تايلمع مايقلا نود لوحي  نأ كلذ نأش نمو  .ركذلا ةفلاس ةركذملاب ءاج امل افالخ كلذو

  ّنأو املع ،ةيفاضإ ةفلت نمو لاغشأ ةداعإ نم ھنع بتي نأ  نكمي  ام و  ،اكامأ يغ وأ تامالعلا راثدنا

.تايلاشإلا هذ لثملاضرع تدافأةوا رئاودلا نم 65%

  يراقعلا ليلاب ةقلعتملا تاءارجإلا لامكتسا  ناويدلا  رخأت  نبت ،رخآ ديعص عو

  ليلا بلطم جاردإ خرات نم  ءادتبا  تاءارجإلا ل لامكتسال  رشأ  9  لجأ  محي مل  ثيح   يرايتخالا

.2007  ةيلوج  9   ةخرؤملا  1872  ددع لمعلا ةظومب ءاج ام قفو ةيسوتلا ةرومل سرلا دئارلاب

  2015تاونسلا لالخ تافلملا نم %  38و %50و %  58اوتلا عروذملا لجألا ماحا ةبسزواجتت مل و

تايالوب  %  1,7و              %  0,11و %  0  اوتلا ع  2017  ةنس لالخ ةبسلا هذ تغلو .2017و  2016و

  نم  2017-2013  ةفلا دادتما عو تسملاب ةّوا ةرئادلا  تلّ  امك  .ناوغزو تسملاو نواطت

.لاجآلل اماحا ثيح نم  2017  ةنس لالخ%0.11  إ2013ةنس لالخ %  9.1نم زانت

إ ديدحتلا ةيلمع اأش  متت مل لاو ةجمملا ليلا بلاطم ددع غلب  ،قايسلا سفن و

ةنس إ ابلطم  1255  دوعو  .د م  8,67  زانت ةميقب ابلطم  18605  ھتلمج ام  2019  متس  26  خرات ةياغ

لحمسدنم  نيع ھنأش  متي مل ابلطم  806ام ،د.أ549  زانت ةميقب البق امو2012
ّ
  ةيلمع ةرشابمل ف 

  نم ةيادب اموي  45  هاصقأ لجأ ع ّصني ةييعلا قوقا ةلجم نم  323  لصفلا ّنأ نم مغرلاب ديدحتلا

لحم سدنم نيعتل سرلا دئارلاب ليلا بلطم جاردإ خرات
ّ
   متت مل لا بلاطملا ددع غلب امك  .ف 

ةيلمع  دوع  ،د.م  3,3  اردق ةّيلمج  ةميقب اّفلم  5732   اوح  2019  يام رش وم إ  عفرلا ةيلمع اأش

.د.أ400زانت ةيلمج ةميقب البق امو2012ةنس إ ام  %12,67ةبسلديدحتلا

راقعلا لاثم ميلس ّنأ ع ّصني يذلا ةييعلا قوقا ةلجم نم  326  لصفلاب ءاج امل افالخ و

  دئارلاب ديدحتلا متخب قلعتملا مالعإلا جاردإ خرات نم رشأ  3  زواجتي ال لجأ  متي ةراقعلا ةمكا إ

  نع اّفلم  2018  صوصخب  ةراقعلا ةمكا إ ةلثمألا ةلاحإ  خأتل ناويدلا لي  تا  ،سرلا

خأتلا زانو .2016  يام  31              خراتب ناويدلل  ةراقعلا ةمكا ةلسارم بسح  2015 -2000  ةفلا

.2015يفناج16  خراتب ابلطم341نأش  تاونس10نم كأ تسملاب  ةوا ةرئادلا صوصخب

نإف ،يرشلا رصنعلا نوت ةرورض و تايبلطلا مب لملا خأتلا ناويدلا ررب نلو
ّ

  ھ

 .ننطاوملا اصمبرارضإللايفالتو ديدحتلاتامالع راثدن الايدافت خأتلا اذ التبعارسإلاببلاطم
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ةينفلا ةطشألا زاجنإ  ةدوج-ب

كم
ّ

  تّصخ  تاظحالم   ع   فوقولا  نم  ةينفلا ةطشألا  زاجنإ ةدوجب ةقلعتملا  ةيباقّرلا  لامعألا  تن

ةينفلا تايطعملا نيحت إ ةفاضإ ،ةزجنملا لاغشألا ةبقارمو ةعاتمو ولونكتلا روطتلل ناويدلا ةبكاوم

 .ھفيشرأب ةنزا

ولونكتلا روطتلا ةبكاوم-1

لدأ  نيحت ّلوتي مل ناويدلا ّنأ  ولونكتلا روطتلا ةبكاوم راطإ   نّبت
ّ

ةّينفلا  تاءارجإلا ة

  لاغشأ نم فنص لل  ةبجوتسملا ةقدلا تاجرد  نيحتب مقي مل امك .1953  ةنس إ  دوع لاو ةدمتعملا

  خرؤملا طولا عافدلا رزو رارقل اقيبطت اراشو  ولونكتلا رّوطتلا وأ لمعلا ةرورض بسح ارألا سق

  ةينفلا قرطلا دّدع إ قبس ام ىّدأو .ةثيدح تاينقتل هدامتعا نم مغرلاب كلذو  2009  يرفيف  10  

تاجرد سفن دامتعا نود لوح و  ةزجنملا لاغشألا ةدوجو ةقد ع ابلس رثؤي نأ ھنأش نم اّمم ةدمتعملا

 .يراقعلا فيشرألاةدوج ع ابلس رثؤي ام ووارألا سق لاجم  نلخدتملا ل فرط نم ةقدلا

ةنس            ذنم عرشو  .توافتم ولونكت روطت  تاذ  عفر تالآ ع ةينفلا ھلامعأ  ناويدلا دمتعو

قدلا نم دزم ءافضإل  "GPS" ياضفلا عفرلا ةلآ ع دامتعالا  ،1998
ّ

ثح  نل و  .ةّينفلا ھلامعأ ع ة
ّ

  ع 

كذمل هرادصإ لالخ نمةينقتلا هذ لالغتسا
ّ

  ةرورض لوح2011مفون4خراتب2105ددع تحتلمع ةر

)station totale ( ةلماتملا سقلا ةلآ ع اساسأ هدامتعا لصاو دقف  ،ةنايصلا  لاجآ صيلقت ع لمعلا

   %  30  ياضفلا عفرلا  ت الآ  ةبس زواجتت الو . "GPS"  ياضفلا عفرلا ةلآب ةنراقم ارّوطت ّلقأ عفر ةليسو و

وم تالآلا ةلمج نم
ّ

 .2018ةنس 

  ةنس              لبق الغأ ءانتقا مت لاو  )1(ةلماتملا  سقلا  تالآل ةبسلاب  باطعألا  ددع ظحولو

   ةنسلا زان اخأتنتسانم ناويدلا لّ،كلذ ع ةداز.ارايغ عطق رفوت مدعنع الضف ،2004

طعملا"GPS" ياضفلا عفرلا تالآ حالصإ
ّ

.هالعأ ةروذملا لمعلا ةركذمب ءاج امل افالخةب

ةلآ ةعاجن مييقت راطإ  عفر تارابتخاب  2012  ةنس لالخ ماق ناويدلا   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

  اعفر قبس ةيحطس داعأ ةاعمل كلذو  "NTT "  ديدا وتلا ثيلثتلا ماظن إ رورملل ياضفلا عفرلا

لبان ةيالوب مص  80  دودح إ تلصو قراوف لي ع جئاتنلا ترفسأو  .ةثادح  لقأ  عفر لئاسو ةطساوب

  ناويدلا دافأ نلو  .تاراقعلل ةيقاقحتسالا ةيعضولا ع رثؤي  امب مص  7  ّدعتي ال حماس شما لباقم

.ةلآ97ھتلمج ام2018ةنس وم  ناويدلا ىدل ةلماتملا سقلا تالآ ددع غلبي)1(
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نإف ،2015  ةنس نم ةيادب تاّيعضولا بلغأل ھكرادتب
ّ

   ةنس ةياغ إ تالاا هذ لصاوت ع فوقولا ّمت ھ

.ةقلاعلا ةراقعلا تايعضولا طت  عارسإلاب ةمكا وت كلذل ،2019

  نوت  ةميدق طاقن عفر ثيح نم ةروذملا ةلآلا لامعتسا رطؤت  لا  ةينفلا  تاميلعتلل  افالخو

ال  ،عفرلا لاثمب ايمضتو ادعو عفرلا ةيلمع ةيادب لبق ةلآلل ةينفلا تايطعملا نم تثتلل عجرملا ةباثمب

  2017  ةنس لالخ دزوب يديس ةوا ةرئادلا  نأش  وو ،ءارجإلا اذ امئاد ناويدلا اصم  دّيقتت

 .زاجنإلاةدوجو ةقدو ة ع ابلس رثؤي دق ام وو2018و2016نس لالخ ةرجب ةوا ةرئادلاو

ةدوجو ةقد تاذ تامدخ ميدقتل ولونكتلا روطتلا ةبكاوم ع صرا  قبس ام دتسو

.الامعتسا ديشرتو تالآلا ةنايص بناج إ ،ةيلاع

لاغشألا ةدوج ةبقارمو ةعاتم-2

تّصخ تالالخإلا نم ةعومجم ھتازاجنإ ع ناويدلا ا موقي لا ةبقارملاو ةعاتملا لامعأ تباش

 .ةزيدويا لاغشألا و يراقعلاليلا ةطشأ نم ل اساسأ

طالا لالخ نم  نّبت، يراقعلا ليلا لاغشأ ةبقارمو ةعاتم  صوصخ 
ّ
ةئي رضاحم ع عال 

ددع لمعلا ةركذمب ءاج امل افالخو يراقعلا ملا لاغشأ ةعاتم راطإ  ةيناديملا تارازلا رراقتو نريدملا

تابثإ قئاثول ةرشلاو ةيلآلا ةلاحإلاب دّيقتت ال ةّوا رئاودلا ضع ّنأ  ،2010  روتكأ  25  خراتب  3365

ةرتوف  خأتلا إ يّدؤو ةطشألا ةعاتم ةدحو ا موقت لا ةباقرلا لامعأ ليطع  ماس امب جاتنإلا

  مدع عفر ثيح نم  ممامل ةيفصولا ةقاطبلاب  درو امل  ةطشألا ةعاتم تادحوب نفلملا  محي ال و  .لاغشألا

  ةيلومش نم تثتلا بناج إ فلا بقارملاو ةوا ةرئادلا سئر نم ل ةشأت نم تثتلاو قباطتلا

  يراقعلا ملا تافلم  نمضت  ع ناويدلا صرحي  ةينفلا تاميلعتلل افالخ و  .قئاثولا لل ةينفلا تافلملا

.ةعاتملا لامعأ زاجنإ نود لوحي اّممةنيا ميقلا تاقاطو ةيرقتلا ةلثمألاو ةوا روصلل

لالخ  ناوغز/سورع نو  نواطت  يرئاد نم لب  غرفتم ف بقارم بايغ ظحول  ،ىرخأ ةج نم

مت لا  فلا قيقدتلا  رراقت تنمضت امك .ناويدلل يظنتلا ليلا تايضتقمل افالخ  كلذو  2018  ةنس

 صوصخب تافلملا  تثتلاو قيقدتلا دزمل نينفلا نبقارملا ةوعد  2018-2016  ةفلا صوصخب اصحف

 .مل نوتلاو طأتلا فوت ةرورضنع الضف ،%60,8ھتس ام يأ ةرئاد  23ةلمج نم ةوج ةرئاد14
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متامرارغ ع ،ااعمو نابإلا ةينفلا ءاطخألاإ نطفتلا مدعإ يدؤينأ كلذ نأش نم و

  دزوب يديس                 ةيالوب ةيملا قطانملا نب لخادت دوجو  نم  يراقعلا ملا لاجم   ھيلع  فوقولا

  رثؤ و  ةّيفاضإ فيلات  ناويدلا  دّبكُ و  ةّرم نم كأ لاغشألا سفن ةرتوف ةينامإ ع ةوالع .ك  33  ةغلابلا و

.تاراقعلل ةيقاقحتسالا ةيعضولا ع

صوصخب ءاطخأ زورب إ  ةينفلا لاغشألا زاجنإ  ةدمتعملا  )1(ةيمرملا طاقنلا  ةبقارم مدع ىّدأ امك

  94614  ددع ميسقتلا لطم نأش    ھيلع فوقولا ّمت ام رارغ ع ا ةقلعتملا ةيحطسلا تاراسملا باسحا

أي ةينقت  ةيمرملا طاقنلا دامتعا   ّنأو املع.2015  ةنس لالخ ةونمو سقافص يرئادب  116314  ددعو

فوت مدع ةلاح  ايئانتسا ناويدلا الإ
ّ

  795  ددع لمعلا ةظومب  المع كلذو ةبرق ةزيدويج طاقن ر

ةبقارملا بلطتي ءارجإ وو  )2("ةيحطس تاراسم" قلخ ع ةقرطلا هذ موقت ثيح  2013لرفأ  4   ةخرؤملا

  هذل ادامتعا تدافأ  ةوا رئاودلا نم  %  65  ّنأ ركذلاب ريدجو  .ةينف ءاطخأ لوص ايدافت ةقدلاو

.ةيناديملا الاغشأ ةينقتلا

ةرئاد  12  اوح قتلا قيقدتلا لاجم  ناويدلا لبق نم دمتعملا يونسلا جمانلا  يطغ امك

  اذ   تاو .ةرئاد ّلل ضرغلا  ررقت دادعإب ةباقرلا هذ عفشو رئاودلا نم  %  52  يأ  اونس  ةوج

  .اررقت  5و  4و  6 و  12  اوتلا ع  غلب ثيح  2019  -2016  ةفلا لالخ  ةزجنملا   رراقتلا ددع  عجارت  ،راطإلا

  تاظحالملارابتعالانع امئاد ذخأت ال قيقدتلا لامعأ اطغ لا ةوا رئاودلا   ّنأ نبت،كلذ ع ةداز

  .ةرجو ةسوسو دزوب يديس نم ل رئاود صوصخب ظحول ام رارغ عرراقتلاب ةنودملا

ترتو
ّ

  نم ةفلا لالخ  628  عومجم  نم  ةضرع  204  دورو ،تاّفلملل  ةينفلا ةبقارملا فعض نع ب

وم إ  2015  لرفأ
ّ

دنع ةينفلا بناواب تقلع  ضئارعلا عومجم نم   %  32  ھتس ام يأ  2016  ةنس 

.ةولطملالاغشألا زاجنإ

كمُي  امب ةبقارملاو ةعاتملا ميعدت دزم ةيعضولا هذ دتسو
ّ

ةيعضولا ةيامح نم ن

.تاراقعلل ةيقاقحتسالا

لعتي ام  اّمأ
ّ

ت  لاغشألا هذ   ّنإف  ،ةزيدويا لاغشألا ةبقارمو  ةعاتمب ق
ُ

لبق نم ازكرم زجن

لعتملا ياقرلا راسملل عضخت الو ازيدوياو ارألا سق ةرادإ
ّ

  جاردإ  متي ملو  .يراقعلا ليلا لاغشأب ق

  هذ ّنأ مغر  2017  ةنس نم ةيادب الإ  ةجمدنملا فرصتلا ةموظنمب ازيدويا لاجم  زاجنإلا تايطعم

لغتسُمةموظنملا
ّ

  .2015  يفناجذنم ة

)1(Les points lancés.
)2(des cheminements  planimétriques
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لا ةينفلا صئاقنلاو ءاطخألا مغر قتلا قيقدتلا ةدحو ةباقرل  ازيدويا طاش عضخي ال و

لعتملا ةّيفصولا تاقاطبلا بايغ  رارغ ع   ناّبإلا   اكرادت  متي مل لاو تازاجنإلا ىوتسم ع تزرب
ّ

ةق

لعتملا ارغا عقومتلا لامكتسا مدعو ةزجنملا ةزيدويا طاقنلاب
ّ

   براضت دوجو  بناج إ ،ا ق

  طاقنلا نم ددع ّنأ نّبت و .)1(ادصر تايلمع خراوت و طاقنلا هذ ضع عقومت و  تايثادحإلا

.ةفعاضملاةرتوفلا إيدؤي نأ ھنأش نم ام وو،)2(ةّرم نم كأ ااسحا ّمت ةزيدويا

  ةينفلا تايطعملا نيحت-3

تي
ّ

تافلملاو تايطعملا ةعجارمو نيحت لامعأب ناويدلا مايق ،ةيناديملا ةينفلا لاغشألا نع ب

ت لاو ارألا سق لاجم  نلخدتملا لبق نمو ھلبق نم ةزجنملا ةينفلا
ُ

ھكسم نامضل فلا ھفيشرأب نّزخ

  .ةيلعفلا ةراقعلا ةيعضولا سكع ةقرطب

ةرداصلا لمعلا ةركذم تايضتقمو  1974  ةنسل  100  ددع نوناقلا نم  5  لصفلا ماحأل افالخ و

للاو  2005  ةنس لالخ ناويدلا نع
ّ

  تاراقعلا ةيئاصحإل ةنّمضتملاو ةعماا طئارا نيحت ع  اّصن نيذ

  ةوا رئاودلا نم %  30  مقت مل  ،يراقعلا راشإلا ةّيلمع  ةيساسألا زئارلا ىدحإ ارابتعاب ةلملا

ةرئادلاب ھيلع فوقولا ّمت ام رارغ ع ةعماا طئارا ضع بايغ نع الضف ،طئارا هذ نيحتب

كمُي ال نأ كلذ نأش نمو .لبانب ةوا
ّ

ّلظ   ةصاخ ،اراشو ةلملا تاراقعلا ءاصحإ نم ناويدلا ن

.ازاجنإ قس فعضو ةنمقرلا ةّيلومش مدع

 با ةنم ميظنب قلعتملاو  2002  ةنسل  38  ددع نوناقلا نم  25  لصفلا ماحأل افالخ نبت و

  لبق نم ةعدوملا ةينفلا تافلملل ةنوملا قئاثولا  نيحتب موقت ال  ةوا رئاودلا نم  %  30   ّنأ ،)1(ةحاسملا

  كلذو بقو ساقو فالاو ةنارأو ةصفقو نندمو لبان نم لب رئاودلا  نأش وو  ،ةحاسملا  ءاا

.2018ةيلوج  الإ ھجوملا نايتسالا ع ادر بسح

كذم  ردصأ  دق  ناويدلا  نأ إ ةراشإلا ردجت و
ّ

متخ دامتعا إ وعدت  2017  ةنس لالخ لمع ةر

ةينفلا ءاطخألا نع ةبتملا ةيلوؤسملا  ھليمحت   مدع ةياغ ةحاسملا  ءاا لبق نم ةدعملا ةلثمألاب صاخ

عيمج ةوعد تمت نلو .ةعدوملا تافلملا ددع عافترا لظ   ةّصاخ  ھلبق نم ةبكترملا ةينوناقلاو ةرادإلاو

لملا ة رازولا نم ناويدلا ع ةدراولا ةلسارملاب ھنيمضت ّمت ام قفو)1(
ّ

لعتملاو2017توأ18خراتب )معتلا ةرادإ( جتلاب ةف
ّ

ةفلا لالخ ةزجنملا لاغشألاب ةق

 .2016مسد31إ روتكأ01نم ةدتمملا
 .2014مفون3خراتب ناويدلا ع ةدراولا معتلا ةرادإ ةلسارمل اقفو)2(
  لوح  2003  ةيلوج  22   خرؤملا ةيبالا ةئيلاو ناسإلاو جتلاو ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأو ناسإلا قوقحو لدعلا ءارزو رارق نم  5  لصفلا كلذكو  )1(

.ةحاسملا  با مام ذيفنب ةصاا ةّينفلا تافلملل ناويدلاب عاديإلا قرطو ىوتحم طبض
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ءاا لبق نم ةعدوملا تافلملل ةيمقرلا تايطعملا نم تثتلا إ  2018  ةنس لالخ ةوا رئاودلا ءاسؤر

ت مل  ھاصم   ّنإف ،ناويدلاب ةنزا تايطعملا عم اقباطت ىدمو ةحاسملا  
ُ
  ةباقرلاب امايق ديفي ام م ّدق 

  ةباقر يأ ءارجإ نود فلا ھفيشرأ نمض تافلملا نزختب ناويدلا موقو .ادل ةعدوملا تافلملا ع ةولطملا

 .اقحال ادامتعا ةّينامإ عم اأش 

مت لا مساقملا جاردإ  اخأت لُ  ناويدلا ّنأ نّبت ،يراقعلا  ميسقتلا لاغشأ  راطإ و

  طولا ناويدلا  ع ا ةقلعتملا ةلثمألا ةلاحو يمومعلا كلملا نمض ةيعاما تاجتلا ةدئافل اصيصخت

ةنس  24   خأتلا زانو . معتلاو ةيبالا ةئيلا ةلجم نم  67  لصفلا ماحأل اقيبطت ةراقعلا ةيكلملل

وم ةياغ و  تا  امك .ةنارأ ةيدلب إ رظنلاب عجار ميسقت ع ةقداصمل ا دع مساقم جاردإ  صوصخب

أ ميسقت لل ةبسلاب ركذلا ةفلاس لامعألاب  ناويدلا   مايق مدع ،2019  روتكأ رش
ُ

   ءاا لبق نم زجن

ال نأ  ةيعضولا هذ نأش نمو  .)2(2012ةيلوج  4  خراتب  2183  ددع ناويدلا ةركذمل افالخ كلذو ةحاسملا

ت
ُ

كم
ّ

ت نأ  ضفملا نم لا عطقلا مو ددع طبض نم ن
ُ
  وأ ةلودلل صاا وأ يمومعلا كلملاب جمد 

.ماعلا كلملا ةيامح نود لوحتوةيلاتاعاما

 )3(ةفافشلا ةلثمألا ع "ةاغلم" ةرابع ع صيصنتلاب ناويدلا اصم  موقت ال  ،ىرخأ ةيحان نمو

  سفن ناونع ةدمتعملا ةفافشلا ةلثمألا دّدع ع فوقولا مت ثيح  فلا فيشرألاب اظفح دنع ةنّيا   غ

لعتت ةقطنملا سفنل ةحاسملا ثيح نم ةفلتخم ةفافش ةلثمأ  3  ايب نم ،راقعلا
ّ

  ددع يراقعلا مسرلاب ق

14118T  ددع يراقعلا مسرلل نفلتخم نفافش نلاثمو ناوغز ةيالوب  T5020  ةيالو نم قانرم ةيدمتعمب  

ناوغز ةيالوب نئالا115290T/  6066  ددع يراقعلا مسرلا صوصخب نيحتلا  بايغ ىّدأو .سورع نب

لعتملا لاثملا نم  ةنّيحم غ ةل  ناويدلا ميلس  4  ةجوعلا ةقطنمب
ّ

خراتب  ركذلا فلاس يراقعلا مسرلاب ق

تملا تانيحتلا ةلا هذ نّمضتت مل ثيح ،ھبحاص نم بلطب  2019  سرام  21
ّ

  تث ميسقت نع ةب

عم  ةقباطتم غ ةلثمأل ناويدلا دامتعاو كسم إ يّدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .2001  سرام  هزاجنإ

.تاراقعلل ةيلعفلا ةّيعضولا

ت نأ اأش نم لا قيثوتلاو نيحتلا تايلمع  زاجنإ  عارسإلا  ةيعضولا هذ  دتس و
ُ

كم
ّ

 ن

غ ةلثمألا ءاغلإ نع الضف  تاراقعلل ةيلعفلا ةيعضولا سكع ةينف تايطعم نزختو  كسم نم  ناويدلا

 .ادامتعا نع ةمجانلا ةينفلا ءاطخألا يدافتل ةنيا

ةيكلملل ةوا ةرادإلا إ ليحي نأ ةينف ةصم وأ ةوج ةرئاد سئر لل دع  لاو معتلاو ةيبالا ةئيلا ةلجم نم67لصفلا تايضتقم قيبطت لوح)2(

أ ميسقت لل ةيلا ةيمومعلا تاعاما وأ ةلودلل صاا وأ يمومعلا كلملاب ةجمدملا عطقلا ةلثمأ ةراقعلا
ُ

.ةحاسملا  ءاا لبق نم زجن
ت ،اّيناديم ةزجنملا ةيفارغوبطلا لاغشألل ةيقيثوت ةلثمأ  ةفافشلا ةلثمألا لثمتتو  )3(

ُ
تو ناويدلا ىدل نّزخ

ُ
  ةيعضولا سكعتل كلذ  إ ةجاا تعد امل نّح

 .ةينعملا ةقطنملل ةّيلعفلا ةراقعلا
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II-املاو يرادإلا فّرصتلا 

لع تالالخإلا نم ةلمج ناويدلاب املاو يرادإلا فرصتلا باش
ّ

  ناوعألل ملا راسملاب اساسأ تق

 .دراوملا قيقحت و رامثسالاةينام ذيفن و

  ناوعألل ملا راسملا-أ

  ددع رمألا ّصني نأ نود  ة ّوا  ه رئاودو  ھتارادإ  ءاسؤر  ةدئافل    ةيفيظو نكاسم   ناويدلا  دنسأ

لعتملا  2004  ةنسل  2365
ّ

  تازايتما دانسإ  ع  ناويدلا ناوعأب صاا اسألا ماظنلا ع ةقداصملاب ق

  .2019-2016  ةفلا ناونع د.أ227اردق فيلاتلناويدلا لّمحت كلذ نع جتنو .مدئافل ةييع

لملا ھناوعأ ناويدلا نكمت نّبت  امك
ّ

،يوناق دنس نود دوقو صصح نم ةيفيظو ططخب  نف

  رمألاب ھيلع قداصملاو ناويدلا ناوعأب صاا اسألا ماظنلاب زايتمالا اذ ع صيصنتلا متي مل ثيح

ةفلا لالخ  د.أ  475   قوفت  غلابمل ناويدلا لّمحت  كلذ  نع جتنو  .هالعأ ھيلإ راشملا  2004  ةنسل  2365  ددع

.2019ناوج-2017

لعتملا  1989  يرفيف لّوأ  خرؤملا  1989  ةنسل  9  ددع نوناقلا  ماحأل افالخو  ،رخآ قايس و
ّ

ق

اسألا ماظنلا  كلذكو  ةقحاللا صوصنلاب ھحيقنت مت امك ةيمومعلا تاسسؤملاو تآ شملاو تاماسملاب

للا  ناويدلا ناوعأب صاا
ّ

نأ ع و  بادتنالل  ةيساسألا ةقرطلا ّ ةرظانملا ّنأ ع  ناّصني ن اذ
ّ

ةلاح  ھ

ةفلا  لالخ  196  ةلمج نم  انوع  141  بادتنا   ّمت  دقف،تارظانملا قرط نع اّدس ّمتي نا ويدلاب ةطخ روغش

.ضرغلا ةرظانمءارجإ نود2012-2018

هالعأ ملإ راشملاو ةرظانم نود نبدتنملا ناوعألا إ ةبسلاب  رشابملا دقاعتلا ةيلآل ناويدلا  أو

  نودو  )2()1 (1997  سرام  31   خرؤملا  1997  ةنسل  567  ددع رمألاب الع صوصنملا تالاا  جراخ كلذو

مميسرت كلذ دع ّمتيل تاونس  3  تزواجت ةّدمل دقاعتلا ةيلآ دامتعا ّمت ثيح ،دقاعتلل ىوصقلا ةّدملا ماحا

.لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلل ةفلاخم  ةرشابم

  ةساردلل تاّفلملاب ةرظانم حتف نع  2015  ةيلوج  15  خراتب ناويدلا نلعأ ،رخآ ديعص ع

.ناويدلا ةدئافل نسدنم3نوت ةياغ ارألا سقو ةيمقرلا ةفرغا لاجم  اسرفب

لعتملا)1(
ّ

.ةرادإ ةغبص كت ال لا ةيم ومعلا تاسسؤملاو ةيمومعلا تآشملاب رشابملا بادتنالا غيصو طورش طبضب ق
كأتم لاغشأب مايقلا  ارصح ّمت لاو)2(

ّ
نأ ع ،ةّيمسوم لامعأب مايقلا و ةرظتنم غ طاشلا  ةداز و ةيئانتسا فورظ ابجوأ ةئراط تاحالصإ وأ ةد

الأ عو دقاعتلا قرط نع تابادتنإلا هذ ّمتت
ّ

 .ريدقت قأ ع ةنس ةّدملا زواجتت 



539

وتت نأ ع   ّصني يذلاو  ناويدلا ناوعأب صاا اسألا ماظنلا نم37  لصفلل  افالخو
ّ

ةن 

  نع نالعإلا خرات ّنأ نّبت  دقف  ،ال يداملا دادعإلاو ةرظانملل لاو بادتنالا سياقم طبض ةرظانملا

لا  ثادحإ لبق  اطبض ّمت دق اف ةكراشملا طورشو ةّيفيكو ةرظانملا
ّ

  نكراشملا ةوعد تّمت امك .ةن

لا مائتلا لبق ةيافشو ةيباتك تارابتخال
ّ

.ركذلا ةفلاسةن

  ّمت دقف ،تاّفلملاب ةرظانم اّأ ع ّصن يذلاو ةرظانملا نع نالعإلا نومضمب ءاج امل افالخو

ملا ءاعدتسا
ّ

دع ءاقتنالا ياعم يغ إ ىّدأ امب افش رابتخاو ياتك رابتخا ءارجإل نلوبقملا  ن

كمو .تالا باب قلغ
ّ

ملا يغتلا ن
ُ

نم لضفألا تاّفلملا باأ نامرح نم ةرظانملا ةقرط ع لخد

.حاجنلابكاذنآرشابملا ماعلا ريدملا سئرلا نبا فاعسإ  ماسو رشابملا حاجنلا

قئاثولا عيم نينعملا نملا يّفلم نّمضت مدع بس نبلطم ضفر راطإلا سفن  نّبتو

لعتي امدحأ نبلطم لوبق ّمت لباقملا  .ةرظانملا غالبب ھيلع صيصنتلا ّمت امل اقيبطت ةولطملا
ّ

سئرلا  نباب  ق

  تالا باب قلغ خرات دع ضرغلا  ايفتا امملام دع اماّفلم المكتسا نيذللاو ،كاذنآ  ماعلا ريدملا

ملا نب ةاواسملا أدبمل اقرخ   ّدعُ ام وو
ّ

ّمت لاو ةبلطلا ءالؤ لي ميلاعم ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .ن

وم ةياغ إ )د.أ  200                 قوفي ام(  وروأ فلأ  61,750  ھتلمج ام  تغلب  ناويدلا ع اليمحت
ّ

ةنسلا 

وم ذنم مسارد لامكتسا   نم مغرلاو .2018 -2017  ةيعماا
ّ

اوقحتلي مل ةبلطلا ءالؤ ّنإف  ،2018  

.2020يرفيف ةياغ إ ناويدلاب

 رامثسالا ةينام ذيفنت-ب

طبضو ديدحت ماحإ مدع  2019-2012  ةفلا ناونع ناويدلاب رامثسالا ةينام ذيفنت دش

قدلا بايغو ىودا ةساردب مايقلا مدعو تايجاا
ّ

ناويدلا لّمحت إ ىّدأ اّمم تاساردلا ىوتسم ع ة

دت  ماسو الإ ةجاا نود تاّدعم ءانتقاو ةيفاضإ فيلاتل
ّ

  %  50,4  زواجتت  مل  لا زاجنإلا بس ي

    ةدوصرم  د.م  25,756  ةلمج نم  د.م  12,957  ةزجنملا  تارامثس الا  ةميق تغلب  ثيح  اسفن ةفلا لالخ

  بتالا ةفلاخم  ع  فوقولا نم اسفن ةفلا لالخ ةزجنملا تاقفصلا نم ةنّيع صحف نكم امك.ضرغلا

.لاا لمعلا ا يراا

ددع ع ط( ةسوس طسولل ةوا ةرادإلا رقم ءانب  عورشم إ ةبسلاب  ناويدلا مقي ملو

  كلذو  رقملا زاجنإ  عورشلا  لبق عورشملا  الع ماقيس لا ضرألل ةينقت ةيجولويج ةساردب  )5/2013

لعتملا2009  ةنسل2617ددع رمألا نم  14لصفلاماحأب اسانتسا
ّ

 .ةّيندملا تايانبلا زاجنإ ميظنب ق
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  ةيلما افلت تغلب لاو  )PGI( فرصتلل ةجمدنم ةموظنم  عورشم زاجنإ دش و

  ةنس                  ةياغ إ  ةيئا ةفصب  ا كرت لامكتسال لّصوتلا مدع إ تّدأ تايلاشإلا ديدع  د.أ  266,655

  ةيدقاعتلا ةّدملا ّنأ نم مغرلاب  2009  ةنس إ دوع  ةموظنملا  هذ  صاا ضورعلا بلط ّنأو املع  2018

قد مدع إ اساسأ  بابسألا  دوعو  .رشأ  7  زواجتت ال زاجنإلل
ّ

طورشلا سارك دادعإ دنع تايجاا طبض ة

.ةموظنملا ع ةيفاضإ رصانع لاخدإ إ ةيمارلا ناويدلا اصم بلاطم دّدعو ةصاا ةينفلا

 عورشلا دنع تالالخإ زورو ركذلا ةفلاس ةموظنملا تانّوم  ضع  لامكتسا مدع  نم  مغرلاو

،تاظفحت نود  ةموظنملا هذل  قولا لوبقلا رضحم ءاضمإب  2016  سرام    ناويدلا  ماق  دقف ،الالغتسا

ترت ام وو
ّ

  هذ عفر  ھضفرو  نامضلا عاجساو  يالا لوبقلاب حرصتلاب  ةقفصلا بحاص ةبلاطم ھنع ب

 .تالالخإلا

ةكرشلا ةدئافل  ةنكارملاب نتلفاح  توفتلاب  2017  متس  ناويدلا ماق ،ىرخأ ةج نم

  كالمأ بخ لبق نم ھطبض ّمت توفتلل ىدأ رعسك  د.أ  180  لباقم د.أ  153  ةميقب ندملا نب لقنلل  ةينطولا

اردق ةيلمج ةميقب ھناوعأ لقنل  2010  ةنس لالخ  ركذلا فلاس نتلفاا تقا دق ناويدلا ناو . ةلودلا

  2011  ةنس لالخ ناويدلا ّدعأو  .ةقفصلا زاجنإ  عورشلا لبق ىودج ةساردب مايقلا نود  د.أ  470,586

  نتلفا ھلالغتسا ةفلتب نتروذملا نتلفاا ناونع الّمحتي لا ةونسلا ءابعألا ةميق ةنراقمل ةسارد

)1(د.أ109تقافةّونس ةيفاضإ فيلاتلھلّمحتإ تصلخ  ءاركلا ھجو ع

  لّمحتو  2019  روتكأ-2010  ةفلا  لما  لالخ  ارغوردي بكرم  ناويدلا  لغتس مل  امك

   توفتلا  2018  لرفأ  رّرق ناويدلا   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .د.أ  15  تزان نمأتو  ةنايص فراصم ءانثألا

وم ةياغ إ  رارقلا كلذ ديسجت  ّمتي نأ نود روذملا بكرملا
ّ

ھيلإ راشملا بكرملا ّنأو املع  .2019  روتكأ 

. ضرغلا  ىودج ةساردب ھمايق نود2007ناوج ذنمناويدلا لبق نم ھئانتقا قبس هالعأ

دقف  2009  ةنس ذنم ناويدلا مام نم يوا روصتلاو طئارا مسر طاش ب نم مغرلاو

ةراشإلا ردجتو .د.م  11,164  ةميقب  )2( يوا روصتلل ةدحو ءانتقاب  2010  يرفيف  23  خراتب  خألا اذ  ماق

لطتم ع  2009  يام ذنم رصتقت تحبصأ ،ةوا روصلا نم ناويدلا تايجاح  ّنأ إ
ّ

  ملا طاش تاب

يأ  1974  ةنسل100  ددع نوناقلاب الع صوصنملا ةيلّوألا تايجاا نم  )3( %  10  زواجتت ال لاو يراقعلا

 .2009ةنس حيقنت لبق

  تاصصخمو ناوعألاو ةنايصلاو نيبلا ءابعأ  لثمتت د  172260  ةميقب نتلفاا لالغتسال ةونس ءابعأ لباقم )د  976.62( نتلفاا ءارك ةفل ةنراقم  )1(

 .تاالسإلا
 .ةوا روصلا لالغتسال ةيضرأ تاجتو روصت ةموظنمب ةزّجم ةرئاط)2(
لعتملا ىودا  ةساردب ھطبض ّمت ام قفو  )3(

ّ
  نع ذخأت ملو   1974  ةنسل  100  ددع نوناقلاب الع صوصنملا ناويدلا مام ع تدمتعا لاو ةقفصلا هذ ةق

 .2009يام11 خرؤملا2009ةنسل26ددع نوناقلا تقمب ناويدلا مام نم يوا روصتلاو طئارا مسر طاش ب رابتعالا
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ا ةرئاطلا مالتسا ّمت نلو
ُ

نإف ،2011  لرفأ  21  ذنم يّوا روصتلا ةموظنمب ةز
ّ

  ةياغ  و  ھ

وم
ّ

نود ةيعضولا هذ تلاحو  .ناويدلا ةدئافل ايكلم لقن تاءارجإ لامكتسا متي مل  ،2019  روتكأ 

  ةنزاومب  رامثسالا اذ ميسرت إ  تّدأ اّأ نع الضف انايص فيلات دبكت  عم  ةدحولا هذ لالغتسا

  نم ّسمي  اّمم  اأش   تاالتا  باسحا  متي مل اتلاو ءاشإلا روط   ةيداملا ھلوصأ نمض  ناويدلا

 .ةتباثلا ھلوصأ باسحاو مييقت ةيقادصم

نع راعشسالاو طئارا مسرل طولا زك رملا كّسمت إ ةيكلملا ةلاحإ  خأتلا بابسأ دوعو

ت نأ ع ّصني يذلاو  2009  ةنسل  24  ددع نوناقلا نم  3  لصفلاب درو امب دع
ُ

  تاجتلا  ھتدئافل لاح

لعتملا  ام و ناويدلل  ةيكلملاب ةعجارلا تاّدعملاو
ّ

  ةيكلمب  ناويدلا كّسمت نح    يّوا روصتلا طاشب  ةق

.ركذلا فلاسنوناقلا رودص دع تّمت ءانتقالا ةيلمع ّنأو رابتعا ع يّوا روصتلا ةدحو

 اماربإ ّمت  ةيقافتا راطإ   )1(انايصو يوا روصتلا ةدحو  لالغتساب زكرملا فيلت  رّرقت  نلو

كمُي امب  ةلدابتملا تامدا ةرتوفو لالغتسالا ةغيص طبضت  2013  ناوج  25  ذنم
ّ

   تابلطلا زاجن إ  نم ن 

 د.أ  102   ّدعتت  مل ةدحولا  هذ  لالغتسا ناونع  اقيقحت ّمت  لا تادئاعلا ّنإف   . يّوا روصتلا لاجم

وم
ّ

لطتت ام  لباقم  2019  ناوج 
ّ

ت  ةونس فراصم  نم ھب
ُ

  ءابعأو  تاالسإلا ناونع  د.م  1,4  قوفي امب رّدق

  .تاقوراو ناوعألاو ةنايصلاو نمأتلا

مفون             ذنم ّف بطعل تضّرع يّوا روصتلا  ةدحول  ةزّا امالا ّنأ  ركذلاب ريداو

وم ةياغ إ  ھحالصإ  متي مل و  2018
ّ

  مدع اتلاو ةدحولا هذ  ةزاج مدع  كلذ  نع جتنو .2019  روتكأ 

  الالغتسا

ظنملا  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا نم  11  لصفلا ماحأل افالخو  ،رخآ ديعص ع
ّ

تاقفصلل م

وتي نأ ع ّصني يذلا ةيمومعلا
ّ

  تاريدقتلا غلبم طبض  تاقفصلا دادعإ ةلحرم لالخ يمومعلا يشملا 

قدب
ّ

كأتلاو ة
ّ

فوت نم د
ّ

  ع  رصتقي  ناويدلا ّنإف  ،ءاضتقالا دنع اييحت ع صراو  تادامتعالا ر

  طبض ع دعاس ةنّيحُم تايطعم ع ابلاغ بت ال لاو تاريدقتك ةيناملاب ادصر ّمت لا تادامتعإلا

  .ةولطملا ةقدلاب ةريدقتلا ةفلتلا

فوقولا ّمت ام رارغ ع ةيناملاب ةدوصرملا ةميقلا زواجتت ضورع دورو ةيعضولا هذ  نع جتنو

ھنأش  لُّ  يذلاو ةسوس ةوا ةرادإلا رقم  ءانب قلعتملا  5/2013  ددع ضورعلا بلط إ ةبسلاب ھيلع

.%58تقاف ةبسو د.م1,4غلب تاريدقتلاوىدألا ضرعلانب قراف

 .2012روتكأ11خراتب ارخآ ةرازو لمع تاسلج3راظنأ ع فلملا ضرع دع كلذو)1(
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  لباقم د.م4,320  اوح ةسوس طسولل ةوا ةرادإلا رقم  زاجنإل  ةيلعفلا ةميقلا تغلب نلو

  ال كلذ ّنإف %  0,05  ّدعتي مل قرافلا ّنأ يأ )5/2013  ددع ع ط( ةقفصلا دقعل اقفو د.م  4,322  اوح

  تحوارت بسب   العف  هزاجنإ ّمت امو ةقفصلاب ھطبض ّمت ام نب تايمكلا ىوتسم ع لّملا نيابتلا بي

  نيابتلا  اذ  بابسأ دوعو  . الصف  530  ةلمج نم الصف  156  تلمش ناصقنلاب وأ ةدازلاب %  655و %  20  نب

قدلا بايغ إ اساسأ
ّ

  .تايجاا طبض ىوتسم ع كلذكوتاساردلا ىوتسم ع ة

   فالاب نا ويدلل ةوا ةرادإلا رقم ةئي لاغشأ صوصخب  لالخإلا سفن ع فوقولا ّمت  امك

%  20               تقاف ةجمملا تايمكلاو ةزجنملا تايمكلا نب  اقراوف  172  ةلمج نم  الصف  40  لّ ثيح

لعتملا لصفلا إ ةبسلاب %  1100لصتل
ّ

 .فييكتلاب ق

ظنملا رماوألا تبجوأ  ،ىرخأ ةج نم
ّ

ةميقلا نم %  20  ةبس صيصخت ةيمومعلا تاقفصلل ةم

الإ .ىرغصلا تاسسؤملا ةدئافل تاساردلاو تامدخو داومب دّولاو لاغشألا تاقفصل ةريدقتلا
ّ

نأ 
ّ

ّنأ نّبت ھ

ةيصوصخب كلذ ناويدلا رّرب نلو .ادنسأ لا تاقفصلا نم ةبسب ىرغصلا تاسسؤملا ّصخي ال ناويدلا

لعتت تاقفصلا هذ بلغأ ّنأ نّبت دقف ھطاش ةعيبطو
ّ

  ةعابطو  ةيمالعإ تادعمو ةيتكم داوم ءانتقاب ق

ت ال تاقفص و
ّ

.طاشلا ةعيبطب ةطبترم غو ةيصوصاب مس

ةقلعتملا ةقباسلا رماوألا فلتخمو  57  ھلصف   2014  ةنسل  1039  ددع رمألا ماحأب المعو

  ّل لبق نم اميدقت بجاولا ةيتقولا ةيلاملا تانامضلا طورشلا تاسارك طبضت ،ةيمومعلا تاقفصلاب

الإ .ةقفصلا عوضوم تابلطلل  ةريدقتلا ةميقلا نم %  1,5و %  0,5  نب ابس حوات نأ ع ضراع
ّ

   ّنأ 

  15  ةميقب قو نامض غلبم طاشاب لاثملا ليس ع ماق ثيح ركذلا ةفلاس بسلاب   ديقتي مل  ناويدلا

  غلبم طاشاو  5/2013  ددع ةقفصلا  إ  ةبسلاب د.أ  57و د.أ  19  نب حاوت اقيبطت ضفُي ةميق لباقم د.أ

ددع ةقفصلا  إ  ةبسلاب د  2250و د  750  نب حاوت اقيبطت ضفم ةميق لباقم د  45  ةميقب قو نامض

التلو ةكراشملا ةيّد انامض هالعأ ھيلإ راشملا  57  لصفلا ماحأب مالالا ناويدلا ع نّعتو  .8/2017

لا تاسرامملا
ّ

  .ةسفانملاب ة

لعتي ام  اّمأ
ّ

لعتملا طسقلا إ ةبسلاب )5/2012ددع ع ط( ةيمالعإ تاّدعم ءانتقا ةقفصب ق
ّ

ق

  صوصنملا ةينفلا تايصااب ةقفصلا بحاص دّيقت مدع  نّبت دقف ،د.أ  80,976  ةميقب اوساح  60  ءانتقاب

  اقم ناويدلا مربأ ةيعض ولا كرادتلو .اذيفنب دّع لاو ةقفصلاب ةصاا ةينفلا طورشلا ساركب الع

بساوا تايصاخ عم قباطتتل ةينفلا تايصاا ھبجومب ّغ ةوسلا ليس ع ةقفصلا بحاص عم

ملا
ُ
ةيفافشو صرفلا ؤفاتو يمومعلا بلطلا مامأ ةاواسملا ئدابم عم ةيعضولا هذ ضراعتتو .ةملتس 

  .تاءارجإلا
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ةقيقد تاسارد دامتعا ع صراو  تايجاا  طبضو ديدحت ماحإ  دزمب ةمكا وت و

  ةيفيظو  تارامثسا زاجنإ  عرس ع دعاس امب ةيمومعلا تاقفصلل ةمظنملا بتالا ماحا نع الضف

.ةقحال تاونس إ اءاجرو عراشملا نم ددع زاجن إنع لودعلايدافتو ناويدلاب

ةموسرملا فادألا  قيقحت  -ج

لعتملا  1997  توأ  25   خرؤملا  1997  ةنسل  38  ددع لّوألا رزولا روشم تايضتقمل افالخ
ّ

ق

طغجمارب دقع دادعإ ناويدلا ّلوتي مل ةيمومعلا تاسسؤملاو تآشملا ع فارشإلاو تاماسملاب
ّ

ةفلا ي

  فادألا ديدحتب ةقالع  فارشإلا ةطلس عم ةيدقاعتلا ةقالعلا ميسجتب  حمس مل ام وو  2012-2015

  .ةّيمكلاو ةيعونلا نتيحانلا نم ديعبلاو طسوتملا ىدملا ع ةّماعلا تاجوتلاو

  مقرل ةونس ّومن ةبس قيقحت ،2020-2016  ةفلل جمالا دقع درو ام قفو ناويدلا فدساو

  تاونس لالخ اوتلا ع  د.م  31,835و  د.م  30,318و د.م  28,875و د.م  27,5  غلبيل %  5  اردق ھتالماعم

الإ .2019و  2018 و  2017و  2016
ّ

د.م  25,545                 زان  2017  ةنس لالخ قّقا تالماعملا مقر ّنأ 

   د.م29,819ققا تالماعملا مقر زواجتي مل نح 2016ةنس ةنراقم %6تقاف ةبسب اعجارت الّم

  .2019ةنس ناونع د.م30,657و2018  ةنس إ ةبسلاب

كمُي الو
ّ

  ھتانزاوت قيقحت نم ،2019-2016  ةفلا لالخ ناويدلا لبق نم ققا تالماعملا مقر ن

لعتملا ةّصاخو ءابعألل لصاوتملاعافترالا ّلظ ةصاخ ةيلاملا
ّ

  88  ھتس الّدعُم تزان لاو ناوعألاب ام ةق

  .اسفن ةفلا لالخ ققا تالماعملا مقر نم %

  إ  2019و  2018و  2017و  2016  تاونسلا ناونع ةفدسملا جئاتنلا قيقحت مدع بابسأ دوعو

كمت مدع
ّ

لعتملا جمانلا ذيفنت نم ناويدلا ن
ّ

ةزجنملا ديدحتلا تايلمع زواجتت مل ثيح يرابجإلا ليلاب ق

47,2و  ك فلأ  44و                           راتك فلأ  47و راتك فلأ  39  اوتلا ع ةروذملا تاونسلا إ ةبسلاب

.اونس ك فلأ120و ك فلأ80نب حوات ةموسرم فادأ لباقمراتك فلأ

فوتي مل امك
ّ

  ليلاب ةقلعتملا ةينفلا لاغشألل ةبسلاب ةموسرملا فادألا قيقحت  ناويدلا ق

  عاجرو تاميسقتلاو يرايتخالا يراقعلا ليلا بلاطمب ةقلعتملا لامعألا زاجنإ فدسا ثيح  . يرايتخالا

الإ ،لقألا ع اونس اّفلم فلأ  22  لّدعمب ةفلتا لاغشألاو تامالعلا
ّ

نأ 
ّ

لاو ،2019  ةنس ءانتساو ھ

   فلأ  18,4  اوتلا ع   زواجتت مل  2018و  2017 و  2016  تاونس تازاجنإ ّنإف ،افلم فلأ  23,5  زاجنإ تدش

.افلم فلأ21,3و افلم فلأ18,7وافلم
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كمتي مل ناويدلا ّنأ نّبتو
ّ

وم ةياغ إ ن
ّ

ةرازولا ىدل تاّقحتسم صالختسا نم  2019  روتكأ 

لملا
ّ

فوت مدعل د.م  1,435  تزان جتلاب ةف
ّ

   ةونسلا جمالا ةفل نع ةجراخ ةيفاضإ تادامتعا ع ار

.2013 -2006تاونسلا تاينامب ةمّسرم تادامتعاب ةينعملا لاغش ألا طابترالو ةرازولا ةينامبةمّسرملا

تقاف تايمكب ةزيدويج لاغشأب  2013 -2006  ةفلا لالخ  ماق   ناويدلا   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

لعتملا  تايقافتالاب  ةدوصرملا تادامتع الا ةميق
ّ

  ةنس( ضرغلا   ةيقافتا  دوجو نود وأ اسفن ةفلاب ةق

لملا ةرازولا ضفر ةيعضولا هذ نع جتنو .د.م  5,841  تغلب ةيلمج ةميقب )2010
ّ

  هذ صالخ جتلاب ةف

أ او إ ارظن غلابملا
ُ

 د.م  3  لي  إ  2016  ةنس لالخ  ناويدلا ّرطضاو ،تايقافتالا  راطإ جراخ تزجن

ملارئاسا هذنم ءزجةوسل تارخدملا تاصصخم نمض ايساحم
ُ

قوت
ّ

 .ةع

لقت ثيح اما اعجارت ةسفانملل ةعضااو ناويدلا ا موقي لا  ةطشألا تلّو
ّ

 ھت ّصح تص

  لباقم %  49  اوح غلبتل تاقبطلا ةيكلمل ةعضاا يابملاو ارألا ميسقتو ةئزجتلا ةلثمأ دادعإ ناونع

   .2013-2009ةفلا تايطعم بسح ةحاسملا  ءاا ةدئافل 51%

زاف لا ضورعلا تابلط ددع زواجتي مل ثيح ةيسفانتلا ىوتسم ع تاوعص ناويدلا ھجاوو

لعتملا ضورعلا تابلط رابتعا نود كلذو ا
ّ

26  ةلمج نم ضورع تابلط  4  ھتلمج ام ةعابطلا لاغشأب ةق

.2018-2014ةفلا لالخ اف كراش ضورع بلط

قوتو
ّ

تالماعملا مقرب ةنراقم ناوعألا ءابعأ ةبس رشؤمب لولا  2020-2016  ةفلل جمالا دقع ع

الإ ،2019  ةنس لالخ %74,43إ  2016  ةنس %  76,84  نم
ّ

  تغلب رشؤملا اذ ناونع ةلّملا جئاتنلا ّنأ 

  .ركذلا فلاس نتسلا لالخ %84,64و %  84,43ةبس اوتلا ع

فوت نلو
ّ

ةنس             ذنم ةّرم لّوأل  2018  ةنس ناونع ةيباجيإ ةيساحم جئاتن قيقحت  ناويدلا ق

 ةفدسم جئاتن لباقم د.م  0,695  ةميقب  2018  ةيساا ةنسلا ناونع ةيفاص ةجين قّقح ثيح  2010

ت مل جئاتنلا هذ ّنإف ،د.م  1,393  دودح
ُ

كم
ّ

.2019 -2016  ةفلا ناونع ةموسرملا ھفادأ قيقحت نم  ھن

وم و  2011  ةنس نم ةيادب ناويدلا الّ لا ةمكاملا  رئاسا ةميق  تغلو
ّ

  32,5  اوح  2019  ةنس 

  .ةيتاذلاھلاومأ عومجم نم %49  اوح لداع ام يأ د.م

  غلب ثيح  2019-2012  ةفلا لالخ الصاوتم اعجارت الامجإ ناويدلاب لوادتملا لاملا م دشو

وم  د.م  32,159  لباقم  2019  ةنس لالخ د.م  8,506
ّ

ھتارامثسا لومت  نود لاح ام وو  2012  ةنس 

لعتملا ھتطشأو
ّ

لقت  ةجين  لالغتسالاب ةق
ّ

  ةّيلاملا تافيظوتلا ةصاخو اسفن ةفلا لالخ ةلويسلا م ص



545

وم  د.م  3,5  دودح إ تعجارت لاو
ّ

وم  د.م27,4لباقم  2019  ةنس 
ّ

  الا معتسا ةجين  2012  ةنس 

.ناويدلابفرصتلا ءابعأ ةيطغتل

 -2012  ةفلا لالخ ءافرا نم تاقبسلا ةميق  يدعاصت نم لي ّمت ىرخأ ةج نمو

ةميقل ةلويسلا ةيطغ مدع راطإلا اذ  ظحولو .اسفن ةفلا لالخ ةلويسلا   عجارت ھلباق  2019

ةلويسلا نب قرافلا غلبيل د.م  2,920  ھتميق امب  2015  ةنس نم ةيادب ناويدلا الع لّصحت لا تاقبسلا

وم  لس د.م22,029ءافرا تاقبسو
ّ

  .2019ةنس 

ثؤتنأ ةّيعضولا هذ نأش نمو
ّ

ع ةظفااب حمس ال اّأ نع الضف ناويدلا ةرارمتساع ر

كأتلاو ديعبلاو طّسوتملا ىدملا ع ةيلاملا  ھتانزاوت
ّ

  هذيفنت  لالخ  نم  ءافرا هاجت ھتامالاب ھئافيإ نم  د

ملا لاغشألل
ُ

ملاو ا دّعت
ُ
 .عفدلا ةقبس 

III-تامولعملا ماظنو فيشرألاو ميظنتلا

لع تاظحالم ع فوقولا   ّمت
ّ

ماظن و فيشرألا  فرصتلا و ناويدلا ميظنب اساسأ تق

  .تامولعملا

 ميظنتلا-أ

 -2012ةفلا لالخ تاونس6تزان ةتوافتم تافل ةيفيظولا ططا نم ديدعلابروغش نّبت

%  55            ةبسلا هذ تقافو  %  42  اوح  2019  لرفأ  وم  تاروغشلا هذ ةبس تغلو .2018

طخ ةّصاخ روغشلا لمشو .قوف امف ريدم لمش لا ةيفيظولا ططا صوصخب
ّ

  دعاسملا ماعلا ريدملا ة

طخو
ّ

لظ  لاو يزكرم ريدم 
ّ

  ةلووملا لامعألا ةّيمأ نم مغرلاب كلذو تاونس  6  تزان ةّدمل ةرغاش ت

 ةيجيتاسإ  طبضو ناويدلا فادأ ديدحت  ةماسملاب ةصاخ نفلملاو ططا  هذ  نع نلوؤسملل

.قيستلاو فارشإلاو ةيمنتلا

  ع فارشإلاو تاماسملا لوح  1997  ةنسل  38  ددع لوألا رزولا روشم تايضتقمل افالخو

إ اوجو ةيفيظولا ططا فلتخم  ةيمسلا تارّرقم عضخُي يذلا ةيمومعلا تاسسؤملاو تآشملا

  نم تاررقملا ضع ّولخ نّبت ذيفنتلا ح الوخد لبق كلذو اطقلا فارشإلاب فلملا رزولا ةشأت

اعاضخإ نود ارود ّمتت يوا ديعصلا ع ةطا سفن  ةلقنلا ةّيلمع ّنأ امك .ةروذملا ةشأتلا

فارشإلا ةطلس نكمت نود لوحي نأ كلذ نأش نمو .ياعمو طباوض بايغ و هالعأ الإ راشملا تاءارجإلل
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  ا يراا بتالا  ماحا ثيح نم ناويدلاب يسلاو ةرشلا دراوملا  فرصتلا ةبقارمو ةعاتم نم

.فّرصتلا نسح دعاوقلةباجتس الا و لمعلا

  ع ّصني يذلا هالعأ روذملا  2012  ةنسل  612  ددع رمألا نم ياثلا لصفلاب درو امل افالخو

  يطغ ال تاقاطبلا هذ ّنإف  ،ةقد لب لمع زكرم لل ةلووملا ماملا فصت تاقاطب ع ناويدلا دامتعا

  ذخأت ال اّأ ثيح ةقدلل تاقاطبلا هذ رقتفت كلذ ع ةوالعو .ةيفيظولا ططا عومجم نم %57ىوس

.لي ّل ةيصوصخ رابتعالا نع

وتي نأ ع ّصني يذلا  2012  ةنسل  612  ددع رمألا نم ثلاثلا لصفلاب درو امل افالخو
ّ

ناويدلا 

   هدح ع لي ّل تالومشم نمض جردنت ةمم لب مايقلل ةعبتملا دعاوقلا طبضي تاءارجإ ليلد دادعإ

ل ليلدلا اذ نيحت متو ايب ام  لايلا تاقالع و
ّ

دمتعملا تاءارجإلا ليلد ّنإف  كلذ إ ةجاا تعد ام

ملاو ناويدلا لبق نم
ُ

نأو املع .يظنتلا ليلاب ءاج ام عم امتي ال  1998  ةنس ذنم   ّدع
ّ

  ةرئادل قبس ھ

.2005ةنس ذنم روذملا ليلدلا نيحتب تصوأ نأ تابساا

 فيشر ألا -ب

ثمي
ّ

ةظفاا  ةّيمأ نم ھل امل  ھتيامح  بجوتس اينطو اراقع اثوروم ناويدلل فلا فيشرألا ل

   نّوتو .فالتإلا وأ عايضلا ةروص  نوتلا ةداعإل ةلباق غ قئاثولا   ضع  نأو امّيس  ننطاوملا قوقح ع

ةيفارغوبط لاغشأو   يرابجإلاو يرايتخالا ھيعونب يراقعلا ليلا  تافلم نم اساسأ  فلا فيشرألا

.رضاحمو روصو تالو ةييح ةلثمأو موسرلا ةلثمأو ةفافش ةلثمأو ةفلتخم

لعتملا  1988  ةنسل  95  ددع نوناقلا إ فيشرألاو  قئاثولا  فرصتلا عضخي  امومعو
ّ

فيشرألاب ق

لعتملا  1988  ةنسل  1981  ددع رمألاو
ّ

  فيشرألاو يراا فيشرألا  فرصتلا بتارتو طورش طبضب ق

.ماعلا فيشرألا ع عالطإلاو فيشرألا لوحتو فيشرألا فالتو زرفو طيسولا

كمو
ّ

لع صئاقن  ع فوقولا نم ناويدلا فيشرأ  رظنلا ن
ّ

  ھظفح فورظب ةّصاخ تق

 .ھيف فرصتلاو

 فيشرألا ظفح فورظ  -1

  ّفلا فيشرألاو يرادإلا فيشرألا  نم ل صوصخب ةفلتخم ظفح قرط تنا  ناويدلا ّنأ ظحول

الا ةئيو ھميظنت  يرادإلا فيشرألا صوصخب  ناويدلا عرش  ثيح
ّ

  دادعو ھظف ةصصا ت

الإ"GED" آلا قيثوتلا ةموظنم  دمتع مل امكھنأش  قئاثولا ءاقبسا ددم لوادج
ّ

  .2018ةنس نم ةيادب 
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الإ ايلآ ھقيثوتو هروطتو ھعيمجتل جمارب ةّدع ناويدلاھّصخدقف فلا فيشرألا صوصخب اّمأ
ّ

مل كلذ ّنأ

لعتت تاءارجإ ھبي
ّ

  .ھظف ةصصا تالا ةئيوايدامھميظنب ق

فيشرألا ظفح ع   ّصني  يذلا  افنآ روذملا  1988  ةنسل  95  ددع نوناقلا ماحأل افالخ و

ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإل طيسولا فيشرألا  عضو  ع فوقولا ّمت ،ضرغلا اذل   ةأيم  نكامأ  طيسولا

 .فالتإلا رطا ةضرع ھلعجي ا ّممضرغلل أيمو زّجم غ ّلحمب تاقفصلا ةنل ةّراقلا ةباتكللو

لعتملا قئاثولا ءاقبسا ددم لوادج مامتو دادعإ  متي ملو
ّ

  ةرادو ةماعلا نوؤشلا ةرادإب ةق

فيشرأ ّنأو املع  1988  ةنسل  1981  ددع رمألا ماحأل اف الخ  2019  روتكأ  ةياغ   إ ةماعلا ةبساا

 .يرادإلا فيشرألا م لث اوح لمش هدرفمب ةماعلا ةبساا

درج ءارجإب قلعتي اميف هالعأ روذملا  1988  ةنسل  1981  ددع  رمألا ماحأب ديقتلا   ّمتي ال  امك

  ةعاتم ع فيشرألا ع ظافاب ةيعضولا هذ حمس الو  .2008  ةنس ذنم فيشرألاو قئاثولل  لماش

  .ھتانومو ھم

لعتملا فلا فيشرألا لقن دنع فيشرألا  ميلسلا فرصتلا دعاوق ماحا مدع  تا و
ّ

  ةيالوب ق

  مل ثيح ،سورع نب ةرئادب ناوغز ةيالو قاإ رثإ  كلذو  تايافالب ناويدلل رفلا ّرقملا إ لبان نم ناوغز

  ّفلا فيشرألا نم ءزج عايض ،قبس اّمع جتنو    .ضرغلا  رضاحم ءاضمإ الو مالتسا مئاوق دادعإ متي

  نم نينعملا ءافرل ةمدقملا تامدا ةدوج ع ابلس ةّيعضولا هذ تسكعا امك ناوغز ةيالوب صاا

لعتملا لامعألا زاجنإ  حدافلا خأتلا كلذ
ّ

ھنأش نم امب ةينعملا ةيالولاب يرايتخالا وأ يرابجإلا ليلاب ةق

 .)1(ةيدودرملاو جاتنإلا ع ثأتلا

ميلسلا ظفا نمأت و  فيشرألا ظفحو ةاعمل ةأيم نكامأ فوت قئاثولا ظفح تقو

الإ ،1988  ةنسل  95  ددع نوناقلا  ماحأل  اقيبطت قئاثولل
ّ

الا ّنأ  
ّ

رفلا رقملاب  فلا فيشرألا يوأت لا ت

ةيتحتلا ةيبلا نمأت مدعك  ةينفلا قئاثولا  ظفح  تافصاومو طورشل بيجتس ال  تايافالب ناويدلل

تاءاضفلا هذ   رقتفت  امك .تاءاضفلا هذ راطمألا هايمو صلا فرصلا تاونق رورمو ةيئاركلا

 .قئارا ّدض راذنإلا تاجتب ايمأت مدعو فييكتلل

فيشرأل ّصصا ءاضفلا باعيسا ةقاط فعض  ملوألا لاب ناويدلل يزكرملا رقملا  دشو

ىّدأ  اّمم   ىرخأ نئازخ ةفاضإب حمس ال ھتحاسم ّنأ نع الضف اوتحي لا قئاثولا ةّيمكب ةنراقم ازيدويا

فوت مدع إ ةفاضإ فيشرألا ظف ةّيشخ نئازخ  دامتعا  ّمتي امك .قئاثولا مكارت إ
ّ

  ءافطإ زاج ع هر

كذملاب درو ام قفو)1(
ّ

 .ةماعلا ةرادإلا إ ةجوملاو فيشرألا  فّرصتلا ةدحو ةسئر نع ةرداصلاو2017ناوج1 ةخرؤملا ةر
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كمُي ال نأ قئاثولل ميلسلا ظفا دعاوق بايغ نأش نمو .ةمالسلا دعاوقل افالخ قئارا
ّ

  ةيامح نم ن

  نح إ فيشرألا اذ معتسمل ةمدا فوت  خأتلاو ھيلإ جولولا ةوعص نع الضف عملا فيشرألا

.ةينعملا ةقيثولاب ل ّصوتلا

  يزكرملا هرقمب  يوا روصتلا ةدحو فيشرأ كسم ناويدلا  لصاوي ةيعضولا هذ نم مغرلاو

  نم مغرلاب2م200اوح ةحاسم ّلتحي  يذلاودع نع راعشس الاو طئارا مسرل طولازكرملا باس

زكرملا إ فيشرألا اذ ةلاحإ ع ّصني  زكرملل ثدا نوناقلل حقنملا  2009  ةنسل  24  ددع نوناقلا  نأ

  .روذملا

 فيشرألا  فرصتلا-2

  فيلت ةرورض ع ّصني يذلا  1988  ةنسل  1981  ددع رمألا نم ياثلا لصفلا ماحأل افالخ

  ناويدلاب   فيشرألاب نفلملل ما ددعلا  غلب ،ھيف فّرصتلاو فيشرألا ظفح لاجم  نصتخم ناوعأ

  فيشرألاب طقف نوعو يرادإلا فيشرألاب ناوعأ  3  باسحب فيشرألا  نّصتخم طقف  4  مم انوع  52

  . خألا اذ ةيمأ نم مغرلابفلا

  فلا فيشرألا  فرصتلل فادألا بسح فّرصتلا ةدحو  2013  ةنس لال خ ناويدلا ثدحأ و

  ةدحولل عضاا يراقعلا فيشرألا نّوتو  .2013  يفناج  11   خرؤم  2013  ةنسل  140  ددع ررقملاب   يرادإلاو

الإ .ةوا تارادإلاو رئاودلا فيشرأ نم  ركذلا ةفلاس
ّ

نأ 
ّ

وم  و  ھ
ّ

  هذ مامتا رصتقا  2019  ناوج  

  رقملاب  دجاوتملا  فيشرألا يأ ةونمو ناوغز-سورعنو سوت  و  ةوج رئاود  ثالث  فيشرأ ع ةدحولا

  ةدحولا لامعأ ميمع مدع نأش نمو .ةوج ةرئاد  23  ةلمج نم ااوس نود تايافالب ناويدلل رفلا

  ضّرعُ نأ و  فلا  فيشرألا  فّرصتلا ماحإ نمضي ال نأ ةوا رئاودلا ّل لمشل ركذلا ةفلاس

.فرصتلا ءوس إ يقبتملا فيشرألا

ھيف فرصتلاو  فلا فيشرألا ظفح دعاوقب  ةوا رئاودلا ضع مالا مدع  إ كلذ ىّدأ  دقو

  فلا فيشرألا روطتو ظفحب ةقالعلا تاذ ناويدلا جمارب  ليطع  ماس نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

.ھتنمقرو

  ةيمالعإلاب فيشرألا نزختو قيثوتلا ناونع ةجمملا فادألا قيقحت  مدع راطإلا اذ  تا و

سقافصب نتوا نترئادلا رارغ ع  ةوا رئاودلا ضع  "GED" آلا قيثوتلا ةموظنم  دامتعاب

  2014  ةنس               ةيدملاب ةوا ةرئادلاو  2013  ةنس ساقب ةوا ةرئادلاو  2012  ةنس ةصفقو

رئاود9لبق نم )2( فيشرألا قئاثو ةكرح ةموظنم  دامتعاّمتي الامك.)1(2015ةنس ةنارأب ةوا ةرئادلاو

 .2015إ2012تاونس ناونع ناويدلل خادلا قتلا قيقدتلا رراقت ھيلإ تراشأ ام وو)1(
لغتس ةموظنم و)2(

ّ
.ناويدلا لاي ل لبق نم فيشرألا اذ تانوم تارحت دصر ضرغ فلا فيشرألا  فّرصتلا راطإ  ناويدلا ا
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كذمل افالخ كلذو  فلا فيشرألا  فّرصتت  ةرئاد  23  ةلمج نم ةّوج
ّ

خراتب ناويدلا نع ةرداصلا لمعلا ةر

لعتملا  2005  لرفأ  6
ّ

  ةيدملاو نواطت نم ّل رئاودب  رمألا قلعتو .نينفلا ةدع لا تاّفلملا مب ةق

 .)3(ةوارئاودلا نم %39يأ ساقو تسملاو دزوب يديسونرصقلاو ناوقلاو ةنارأو ةصفقو

  ةموظنم دامتعا مدعو  فيشرألا ظفحب قلعتي اميف ةوا رئاودلا نب  قيستلا بايغ نأش نمو

  لا تافلملا درج  ةيلمع ماحإ نود لوحي  نأو فالتإلاو عايضلا إ تاّفلملا ضّرعُ نأ قئاثولا  ةكرح

  ةعاتم نود لوحو ادوجو لاغشألا ةيدودرم ع ابلس رثؤُي امك  ھلامعأ زاجنإل ناويدلا ناوعأ ادمتع

.تايلوؤسملا ديدحتو تافلملا عاجرو ب

  لاو ھيف فرصتلاو فيشرألا ظف جمارب لامعتسا ناويدلا تالواحم دّدع نم مغرلا و

نإف .1983  ةنس  ذنم تقلطنا
ّ

فوُي مل ھ
ّ

ةموظنم ءاسرإ نم  ناويدلا نكمتي مل امك .لاا اذ روطت  ق

 ةيجيتاسا  مسر   2014  ةنس  ھعورش نم مغرلاب  2019  روتكأ وم إ  ةراقعلا تامولعملا   فرصتلل

 .ةمئاد ةفصب رولا فيشرألا ظف

ختقايسلا اذ ّمتو
ّ

ايمأ نم مغرلاب فيشرألل ليف وركيملا روصتلا ةينقت نع ناويدلا 

ذعتي لا كلت ةصاخو فيشرألا تاوتحم ةءارق 
ّ

ھفلت وأ ھعايض ةجين رولا اومضم ع فرعتلا ر

ل  ةينقتلا هذ دامتعاب ظوفا   فيشرألا ةءارق إ  أي ناويدلا ّنأو املع
ّ

  ةبسلاب كلذو  ةجاا تعد ام

 . ليف وركيملاروصتلاب ااعمھل قبس لا تافلملل

ةفلا ناونع "MATA"يرادإلاو فلا فيشرألا روطت  عورشم نمض  افادأ  ناويدلا  ددح  امك

الإ ،2012-2014
ّ

نأ 
ّ

  نمأتو ةئيو ھتنمقرو رولا فيشرألا ميظنت ةداعإ  ام  ديدعلا  قيقحت مدع نّبت ھ

.دحوم لش  اعضوو ةيمقرلا تايطعملا ل عمجو ھئاويإل ةصصا تالا

ناويدلا ّنإف  2001  ةنس ذنم فيشرألل آلا نزختلا ةيلمع قالطنا نم مغرلاو   ىرخأ ةيحان نمو

وم  ةياغ إ ةيلمعلا هذ نم ھتي مل
ّ

نزختب  %  8,5  اّيلآ ةنّزا موسرلا ةبس زواجتت  مل ثيح  2019  ناوج  

  .امسر1.619.218عومجم نم  ايلآامسر137.374

يامولعملا ماظنلا-3

  .2018ةيلوج  ياقرلا قرفلا ھب ماق يذلا نايتسالا جئاتن قفو)3(
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ن روطتب ةقالعلا تاذ لّوألا رزولا شانم تايضتقمل افالخ
ُ

ددع روشملاةّصاخو تامولعملا مظ

  ةصاخ لمع ةطخ  ناويدلا  دع مل  ،لاصتالاو تامولعملا مظن روطت لوح  2011  يام  20   خرؤملا  10

  ةينطولا جمالا عم امتت ناويدللةيجيتاسوفادأ عضو نم نكمت لاصتالاو تامولعملا مظن روطتب

  اميف ناويدلا جمارو عراشم فلتخم جامدناو لمات نمضتو ةينوكلالا ةرادإلا روطتو ءاسرإب ةطبترملا

.ةينطولا تاموظنملا عمو ايب

يرفيف  3   خرؤملا  2004  ةنسل  5  ددع نوناقلا نم سماا لصفلا ماحأب  ناويدلا  ديقتي مل امك

لعتملا  2004
ّ

  فلتخم إ رظنلاب ةعجارلا تابشلاو ةيتامولعملا مظنلا عضخُي يذلا ةيتامولعملا ةمالسلاب ق

ةم السلل قيقدت يأ ءارجإ ّمتي مل   ثيح  ،ةيتامولعملا ةمالسلل يرودو يرابجإ قيقدت ماظنل ةيمومعلا لايلا

وم ةياغ إ ناويدلاب ةيتامولعم ةمالس ةّيلخ ثادحإ  متي مل  امك .2010  ةنس ذنم ناويدلاب ةيتامولعملا
ّ

  

لعتملا  2007  ةنسل  19  ددع لوألا رزولا روشمل افالخ كلذو  2019  روتكأ
ّ

ةمالسلا تاءارجإ ميعدتب ق

.ةيمومعلا لايلاب ةيتامولعملا

  ع قيقدتلا بايغ نع مجنت دق لا رطاا نم ةياقولا نمضت  ال نأةّيعضولا هذ نأش نمو

.ناويدلابازخو تامولعملا لسارتو لالغتسالا قرطو تادعملاو تايجملا ةمالس ىوتسم

ةيبدألا ةيكلملاب قلعتملا1994  يرفيف  24   خرؤملا  1994  ةنسل  36  ددع نوناقلا ماح أل افالخو

  ع ناويدلا  دمتع  ،فيلأتلا قحب ةينعملا  تاجتنملا نب  نم ةيتامولعملا  جمالا  فّنصُي  يذلاو  )1(ةينفلاو

تايلمعلاو تايطعملا ةمالس ع رث ؤي  نأ  ھنأش نم  ام و و  .امدختس لا  تايجملا  نم ةيلصأ غ 

.ةّيلام اياطخو تاوقع إھضّرعنأ وناويدلل  ةّينفلا

نمأ ةرادإ ياعم ةعومجم  ةصاخو  ةيتامولعملا ةمالسلا لاجم   ايلود ةدمتعملا  ياعملل  افالخو

  امك .امدختس لا تاقيبطتللجولولا قح  فّرصتلل ةسايسناويدلادمتع ال،ISO 27000تامولعملا

.الخادم نمأتو طبض دعاوقلو ةمالسلل ةيمالع إلا اصملل ناويدلا اصّصخ لا ثالثلا تاعاقلا  رقتفت

كمي  ال و  راودألا عزوتو تايلوؤسملا ديدحتو ةلوادتملا تايطعملا ةمالس  نمضي ال ام و و
ّ

تاّدعملا ةيامح  نم ن

.ةيمالعإلا

فوتي ال  ىرخأ ةج نم و
ّ

  دحأ اروطتب ماق  لا "اتامويج"  ةقيبطتل  فلا فلملا ناويدلا ىدل ر

. روذملا سدنملا عم ايكلمةيقحألوح عزانت لاو2019روتكأ  رش ومإ كلذو)2(ناويدلادنم

 .2009ناوج23 خرؤملا2009ةنسل33ددع نوناقلا ةصاخو ةقحاللا صوصنلاب ھمامتو ھليدع مت امك)1(
وم  دعاقتلا ع ةلاحإلا بجومب هرداغ يذلاو)2(

ّ
.2019يفناج رش 
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ةّينفلا تاميلعتلا ةلدأ نمض ااجرخم  جاردإ  متي مل امك ةّينف قيقدت لامع أل ةقيبطتلا هذ عضخت ملو

.ا ةجردملا تايطعملا ةمالسو ةيقادصم نم دكأتلا نود لو ُحي نأ ھنأش نماموو ادامتعال ناويدلل

ثمتت ةديدج ةيتامولعم ةموظنم لالغتسا   2015  ةنس ذنم ناويدلا قلطنا  ،رخآ ديعص ع و
ّ

  ل

كمت تاءارجإ ءاسرإ متي ملو."PGI " جمدنملا فرصتلا ةموظنم 
ّ

  .ا تانايبلاجاردإة نم تثتلا نم ن

  غ خراوت جاردإ إ ةفاضإلاب يراقعلا ليلا لاجم  لاغشألا لسلس محت ال خراوت جاردإ  تا  ذإ

ةّ ع سكعني امب  ةّرم نم كأ فلملا مقر جاردإ  ةّينامإ نع الضف ،ادج ةميدق وأ دع نحت مل  ةلوقعم

.ةيلاملاو ةينفلا تايطعملا

ثيح   جاتنإلل  ةيقيقا ةيعضولا سكع ال   يراجتلا  فرصتلا ةقيبطتب ةن ّمضملا تايطعملا   ّنأ  امك

لعتملا تايطعملا لقن رثإ ع ةّيملا قطانملا نم ديدعلا جاردإ  عقي مل
ّ

  ةموظنم نم ملا لاغشأب ةق

ال  نأ  ھنأش نم ام وو ،نترم ىرخأ قطانم جاردإ  وأ  "PGI" جمدنملا فّرصتلا ةموظنم إ ةميدقلا فرصتلا

كمُي
ّ

.ھلوح ةقيقد تايطعم جارختسا نموزاجن إلاةعاتم نم ن

تانايبلا عم اقسانتو ا نمضت تانايبلا جاردإل ةيقطنم طباوض ءاسرإ إ ةموظنملا رقتفتو

 ةّيلعفلا تاّيمكلا عم ةلّملا لوصفلا نم ددع تاّيمك ىوتسم ع  نوزا ةقيبطت  قباطتت ال  ذإ ىرخألا

لعتملا بناا  ةقيبطتلا ليعفت متي مل  امك  ،ھتانوم مييقتو  نوزا ةعاتم  ةّينامإ مدعو
ّ

  ةبقارمب  ق

  تاجايتحالا ططخ عضو نمو نزااب ةفلتا فانصألل قألاو ىدألا ّدا ديدحتو ناويدلا تايشم

  نو زا تاذاذج ةعاتمو كسمو   نوزا  ةكرحو  ةفلتلاو ميلسلا لاجآ ةعاتم  ةّينامإ مدع إ ةفاضإلاب

كبملا راذنإلاوهذافن ةبس ديدحتو
ّ

 .تايجاا ديدحت  فعض إ كلذ ىزعُو.ر

  ةنس              ذنم ظّفحت نود  جمدنملا فّرصتلا ةموظنم  نأش مالتسالا تاءارجإ مامتإ نم مغرلاو

نإف2016
ّ

.2019ةنسوم إناويدلا لبق نمةيليلحتلا ةبساا ةقيبطتلالغتسامتيال ھ

كالسا ةعاتم نسح ع دعاس  ةقيبطت  جمدنملا فرصتلا ةموظنم  رفوت ،ىرخأ ةج نمو

نإف  2014  ةنس ذنم الالغتسا  ناويدلا عرش نلو . ةرادإلا تارايسلا إ ةبسلاب دوقولا
ّ

قوت ھ
ّ

جاردإ  ع ف

لعتملا تايطعملا
ّ

  إ ةبسلاب  2017  ةنس ذنم لقنلا  لئاسو فلت ةعوطقملا ةفاسملاو كالسالاب ةق

ةعوضوملا لقنلا لئاسول ةبسلاب  2018  سرام ذنمو ةوا رئاودلاو تارادإلا ةّمذ ع ةعوضوملا تارعلا

  .ةّزكرملا ةرادإلا ةّمذ ع
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نع فقوتلا وأ  ركذلا ةفلاس  ةموظنملا  ىوتسم ع  ت الالخالاو  ءاطخألا دّدع نأش نمو

   فرصتلا نسح نم نكمت ةييحو ةحي تايطعم فوت   نود لوحي نأ تالاا ضع  ال الغتسا

.الع ةظفااو ناويدلا دراوم

  505و د.أ424اوحب رّدقتةرادإلا تارايسلل ةصّصا دوقولا فراصم  ّنأ إ ةراشإلا ردجت و

  يدؤي نأ ةقيبطتلا هذ لامعتسا نع فقوتلا   نأش نم و  ،2018 و  2017  نس إ ةبسلاب اوتلا ع د.أ

كحتلاو  ھ كالسا ديشرت   نود لوحي  نأ و  ناويدلاب تاقورا كالسا ةعاتمو ةبقارم ماحإ مدع  إ
ّ

  ھيف م

  %  4,25  ھتس امب دوقولا  ك السال   يونسلا رّوطتلا  ّلظ  امّيس ال طرفملا كالسالا بابسأ صيو

  .2018-2015ةفلا لالخ اوتلا ع %4و %14,81و

*

*     *

 ةنراقم ةينفلا ھتطشأ زاجنإ فعض ع فوقولا إ ناويدلا ع ةباقرلا لامعأ تضفأ

ظنملا راطإلا ةعجارم ةرورض  دتس  ام و و  .ةموسرملا فادألاب
ّ

  ديحوت  عارسإلاو ةزيدويا لاغش ألل  م

لعتملا  ةمظنألا
ّ

كمي امب دالبلا لما ع ياضفلا دصرلل ةمئادلا تاطا ميمعو  ا ةق
ّ

هذ مايقلا نم ن 

  .نتولطملا ةدواو ةيلاعفلاب لاغشألا

كؤت و
ّ

  نم  ديدحتلا تاءارجإ ماحا  ةّيمأ ع  يراقعلا ليلا لاغشأ صوصخب  ةمكا د

راثدنا  رط ايدافت ةراقعلا ةمكا إ ةلثمألا ةلاحو عفرلا لاغشأ زاجنإ   عارسإلاو  ناويدلا لبق

   فدو   .ةيكلملا  تادنس نم ااأ نكمت دصق ةقلاعلا تافلملا ةوس  ع لمعلا كلذك و تامالعلا

او ةزجنملا تايطعملا ةو ةقد  نامض
ُ
  ةينفلا تاءارجإلا ةلدأ نيحت ناويدلا ع نّعتي  ھفيشرأب ةن ّز 

ةينفلا تايطعملا قيثوتو نيحت نع الضف ةثيدا تاينقتلا لامعتسا ماحو ولونكتلا روطتلا ةبكاومو

.ةبقارملاو ةعاتملا لامعأ ززعو

  ناوعألا بادتنا ىوتسم ع لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلا  ماحا  ناويدلا  عو

ظنملا ماحألاب  دّيقتلا  نع الضف  ملإ ةدنسملا ةييعلا  تازايتمالاو
ّ

طبض  ماحو  ةيمومعلا تاقفصلل ةم

 .ھتاءانتقاىودج ةساردو ھتايجاح

وم   د.م  32,7تقاف  لاو ناويدلا رئاسخ مكارت مامأو
ّ

نإف ،2019  ةنس 
ّ
عرس إ ّوعدم   ھ 

كمي امب ھجاتنإ تارشؤم نسحتو  ھتارامثسا  زاجنإ قس
ّ

  ھطاش ةموميد نمض و  هءابعأ  ةيطغ  نم ھن
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تي امو  ةسفانملا لاجم ھتطشأ نم ددع لوخد ّلظ  ةصاخ
ّ

ّنأو اميس  ھليخادم  صقن نم كلذ نع ب

  .ءانالاعتفراش دقيراقعلا ملا تايلمع

لطتي  امك
ّ

  ،ھظفحب ناويدلا درفني يذلاو ھنم ّفلا ةّصاخو فيشرألا  فّرصتلا ماحإ ب

.ةمالسلا تايلآ ميعدت نع الضف آلا قيثوتلاويداملا درا لامعأب مايقلابعارسإلا
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  يراقعلا حسملا و يضارألا سيق ناويد در

I-ناويدلل  ةينفلا ةطشنألا 

 ةينفلا ةطشنألا  زاجنإ - أ

  ايزيدويجلا لاغشأ   -1

X( ةيحطس طاقن نم اساسأ نوكتت ةيزيدويجلا تاكبشلا نإ ,Y( عافترإ طاقن و )Z(  ال ءزج يهو  
  صيرح ناويدلا ىقبي ،قلطنملا اذه  نم و .كلذ ىلع فوقولل ةيمانلا لودلا ىدل تاكبشلاب سانئتسإلا نكمي و أزجتي

  نود فقوتلا نكمي ال و  %90  زهان دق عافترالا سيق ةكبش لاغشأ مدقت نأ و املع ةكبشلا هذه ةدحو ىلع
نيتكبشلاب اساسأ ةطبترم يهو ةيسنوتلا دالبلل ةقدلا يلاع ديويج زيكرتل ةمهم يهف ةيبذاجلا سيق ةكبش امأ .اهمامتإ
  فدهب ةيبذاجلا سيق ةكبش ءاشنإ نم دبال ناك ةمئادلا يئاضفلا دصرلا تاطحم لالغتسا نسح نامضلو .نيتقباسلا
 ."NTT"دحوملا يسنوتلا ماظنلا يف ينيحلا عفرلا تايلمع لهس يذلا روكذملا ديويجلا ءاشنإ

  ميدق ماظن نم رورملا يراقعلا حسملا لاغشأل ةبسنلاب"NTT" دحوملا يسنوتلا ماظنلا دامتعإ بلطتيو
  فيشرأ مجحل ارظن تاونس ةدع ىلإ لصي دق )ةلثامملا براجتلاب سانئتسإلا نكمي( اماه اينمز ازيح ديدج  ماظن ىلإ
ّنأ ذإ ةيصوصخلا ةغبصلا يذ  ناويدلا   ناويدلا صرح عم.ةلصاوتمو ةديدع تارييغت هيلع أرطت دق يح فيشرأ ه
 . يسنوتلا ثيلثتلا ماظن ىلإ ةميدقلا ةمظنألا نم تايثادحإلا ليوحت ةيلمع لامكتسال عارسإلا ىلع

اساسأ يسنوتلا بونجلا ىصقأب تاطحملا هذه زيكرت مدع دوعي ،ةمئادلا يئاضفلا دصرلا تاطحم صوصخب
  .يسنوتلا بونجلاب ةيفاضإ تاطحم  7  -ايجيردت–  زيكرت ناويدلا جمرب ،ةماهلا اهتفلك مغرو.ايداصتقا اهاودج مدعل

  امم ةريبك ةفصب تكلاهت ةدوجوملا ةيزيدويجلا ةكبشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ةيزيدويجلا  طاقنلا ءانب ةيلمع نأشبو
 . ةدمتعملا ةينفلا صئاصخلا بسح و ةماه ةيمكب طاقن ءانب ةجمرب ةداعإ يعدتسي

ريخأت لك يفالت ىلع-2018  ةنس نم ةيادب   -  ناويدلا صرح ،رهشأ ةثالث لك لاغشألا ةرتوفل ةبسنلاب امأ
 .ايزيدويجلا لاغشأب ةقلعتملا ةيراطإلا ةيقافتإلاب ديقتلا يلاتلابو ةرتوفلا يف
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 يرايتخإلا و يرابجإلا يراقعلا ليجستلا   -2

 يراقعلا حسملا  2-1

  روصلاب سانئتسالا ىلإ  ةيوهجلا رئاودلا ضعب أجلت ةيحسملا قطانملا ضعب يف ةيوجلا روصلاب ةيطغت بايغ يف
  نييحتو طقف ةيوجلا ةروصلا ىلع ةيحسملا قطانملا عقاوم ديدحت دصق "ثرإ لغ وغ" تايجمرب نم ةذوخأملا ةيوجلا
  ىلع هجوتلاب  -  ةيناث ةلحرم يف   –  ينفلا نوعلا موقي هنأ و املع .ةنيعم ةيحسم ةقطنمب ةدجاوتملا ةيراقعلا تامولعملا
  ةينفلا تايطعملا ىلع ادامتعإ كلذو تايطعملا نم تبثتلاو ةيحسملا ةقطنملا لماك دودح ىلع فوقولل ناكملا نيع
  . ناويدلا حلاصمب ةظوفحملا

  ةجمرب نم هرارقإ متيس امب اطبترم ىقبي لدعلا ريزو لبق نم ةحوتفملا قطانملا ديدحت ةيلمع يف عورشلا نإ
 .زاجنإلا مدع وأ ريخأتلا بابسأب ةقالع ناويدلل سيلو ةيراقعلا ةمكحملا لبق نم ناونعلا اذه تحت

ةمكحملا عم قيسنتلاب قافتالا مت ،ةعوفرملا ريغو ةددحملا ةيحسملا قطانملاب ةقلعتملا ةلأسملل ةبسنلابو
  صاصتمإ ناجل دامتعإ رارقإ مت يزاوتلابو قطانملا هذه مكارت نم صيلقتلل ةجودزملا قرفلا دامتعا ىلع ةيراقعلا
 .ةعوفرملا ريغو ةددحملا قطانملل

  مظعم نأو نمزلا رورمب تريغت ةيداملا ةلاحلا نإف ،ناوغز ةيالوب"P " موطب نيع  ةيحسملا ةقطنملل ةبسنلابو
  اذه :ديدج نم ديدحتلا ةيلمع ةداعإ يعدتسي امم عفرلا لامعأ ةرشابم يلاتلاب نكمي الو دسلا هايم اهترمغ دق عطقلا
 . ةيراقعلا ةمكحملا عم قيسنتلاب سردلا ددصب يشمتلا

  جمانرب زاجنإ يف   –  2020  ةنس ةيادب–  ناويدلا عرش،ةيراقعلا ةمكحملا ىلإ ةيئاهنلا ةلثمألا ةلاحإل ةبسنلابو
ةمكحملا عم لمعلا تاسلج نع قثبنملا رارقلل اقيبطت كلذ و ةيحسملا ماكحألا ذيفنت يف لصاحلا ريخأتلا صاصتمال
 .)يونس لاثم فلأ36يأ ( ايرهش مكح3000نع لقي ال ام زاجنإل ةيراقعلا

 يرايتخإلا يراقعلا ليجستلا  2-2

  يراقعلا ليجستلا تافلم ضعبب ةقلعتملا ةيلعفلا ةيعضولا عم دودحلا فصو ةقباطم مدع صوصخ يف
  ةركذم  2019  ةنس رادصإ مت ،ناويدلل ينفلا ققدملا ريرقت نمض  –  2017و  2016  يتنس  –  ةراثملاو يرايتخإلا
  ام وهو عفرلا ةيلمع عم ةنمازتم ديدحتلا ةيلمع تحبصأ يئاضفلا عفرلا تالآ ءانتقا ذنم و هنأ ولو كلذ يدافتل لمع
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ّنأ ىلع ديكأتلا عم.راقعلل ةيعقاولا ةلاحلا ميسجت ةقد نمضي   زاجنإ رضحم عم يسدنه لاثمب ةيراقعلا ةمكحملا دممتي ه
.راقعلا دودح عيمج ةقد لكب فصي

فلملا قلعت ام اذإ لصحي ريخأتلا نأ  ريغ ليجستلا بلاطم زاجنإ لاجآ مارتحإ ىلع ناويدلا صرحيو
  قحال دعوم نييعت ةداعإ بجوتسي امم هتضراعم وأ بلطملا بحاص بايغ نع امإ جتان يبلس ديدحت ليجستب

 .ديدحتلا ةيلمع زاجنإل

  ةينفلا ةطشنألا زاجنإ ةدوج   –  ب

 يجولونكتلا روطتلا ةبكاوم-1

عفرلا ةقيرط يلإ ةميدقلا تايثادحإلاو "  GPS" ةلآب ةبستحملا  تايثادحإلا نيب توافتلا بابسأ دوعت
  طبض ايونس ناويدلا ىلوتي يجولونكتلا روطتلا ةبكاوم ىلع هنم اصرحو .توافتلا اذه لوصح تببس يتلا ةميدقلا
  ددع عافترا يف مهاس امم ايونس د م1  قوفت ةماه تارامثتساب ةثيدح"GPS"يئاضفلا عفرلا تالآ ءانتقال جمانرب

 .)2018  ةنس%30  لباقم2020ةنس سيقلأ تالآ عومجم نم%37( تالآلا هذه

  تارابتخإ نأ ةدافإلا ردجت "GPS" ةلآ دامتعإب لبان ةرئادب عفرلا ةيلمع نع ةجتانلا ءاطخألا صوصخبو
  ماظنلا دامتعإب  تّمت "NTT" ديدجلا يسنوتلا ثيلثتلا ماظنل رورملل "GPS"يئاضفلا عفرلا ةلآ ةعاجن مييقتل عفرلا
  تانيعبسلا لالخ تمت لبان ةيالوب يرابجإلا حسملا تايلمع نأ رابتعاب1934  ماظن نع اضوع1986يزيدويجلا
 .  2015ةنس ةيادب عمتايعضولا بلغأ كرادت مت دقو

 لاغشالا ةدوج ةبقارمو ةعباتم  ـ 2

ةدحو ىوتسم ىلع ناونعلا اذه تحت صئاقنلا يفالت مت ، جاتنإلا تابثإ قئاثول ةيرهشلا ةلاحإلا صوصخ يف
  تابثإ قئاثو درت مل فلم لك فذح متي ثيح)يزكرملا ىوتسملا( ةيراجتلا ةرادإلاو )يوهجلا ىوتسملا( ةطشنألا ةعباتم
.هجاتنإ

  يف ءاطخألا يدافت ىنستيل ناوغز  -  سورع نب و   نيواطت يترئاد نم ّلكب ينف بقارم نييعت ّمتو اذه
 .ةيمرملا طاقنلا لامعتسإ صلقت يف ةريبك ةبسنب يئاضفلا عفرلا تالآ لامعتسا مهاسدقو.نابإلا
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  ىلع نيعتي ةربخلا يوذ ةينفلا ةيرشبلا دراوملا يف ماهلا صقنلل ارظن،ينفلا قيقدتلا ةدحو طاشنب قلعتي اميف
  .ءافرحلا لبق نم هيلع ةدراولا ةينفلا ضئارعلا ةساردو دقفتلا  ةيلمعب-هماهم ىلع ةدايز-مايقلا ديحولا ينفلا ققدملا
  قيقدتلا ةدحو لخدت جمانرب نمضت كلذ نم ةماعلا ةرادإلا تايولوأ نم ايزيدويجلا لاجمب ةقلعتملا ينقتلا قيقدتلا ىقبيو
 .ايزيدويجلا ةرئاد طاشنب قلعتت  ةمهم2020ةنسل ينفلا

  نأ ىلإ دوعيف  2017  ةنس نم اءدتبا ايزيدويجلا لاجم يف تازاجنالاب ةقلعتملا تايطعملا جامدإ  نع امأ
  .زاجنالا روط يف كاذنآ تناك جمدنملا فرصتلا ةموظنم

قرطلاب اهدصر عقو يسنوتلا بونجلا يف ةميدق طاقنب رمألا قلعتيف تايثادحإلا يف براضتلا صوصخ يف
  ةموظنم دامتعا ذنم ةفعاضملا ةرتوفلا ةيناكمإ يفالت مت دق و اذه.كلذ   يفالت ىلع لمعن و ةيكيسالكلا
"PGI"زيهجتلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم عم قيسنتلاب تازاجنالا لكل ةقيقدلا ةبقارملاو. 

 ةينفلا تايطعملا نييحت   -3

  ناويدلا موقي،ةحاسملا يف ريبخلا ةنهم ميظنتب قلعتملا  2002  ةنسل  38  ددع نوناقلا نم  25  لصفلل اقبط
  ةينفلا ةبقارملا ةيلمع صوصخبو .طقف ةينفلا قئاثولا نييحتو فلملل ةنوكملا قئاثولا نم تبثتلا ةيلمعب تالاحلا بلغأ يف
  يف ءاربخلا لبق نم ةعدوملا تافلملل ةينفلا ةباقرلاب مايقلا نمضتي ناويدلل ثدحملا نوناقلا حقني نوناق عورشم دادعإ مت
 .ةحاسملا

  ةيلحملا ةيمومعلا تاعامجلا وأ ةلودلل صاخلا وأ يمومعلا كلملاب ةجمدملا عطقلل ةلثمألا ةلاحإب قلعتي اميفو
  ةلثمألا هذه ةلاحإ   -  اثيدح ةزجنملا تافلملل ةبسنلاب   -ناويدلل ةيوهجلا رئاودلا ىلوتت ةيراقعلا ةيكلملل ينطولا ناويدلا ىلإ
  ةيريكذت ةركذم   2019  ةنس ناويدلا ردصأ دق و.لمعلا اهب يراجلا بيتارتلل اقبط تاميسقتلا زاجنإ دنع ةيلآ ةفصب

 .بناجلا اذه يف

  ّلكل نيحمودحاو فافش قرو دامتعا ىلع ديكأتلا ّمت ،نيينفلا نيبقارملل ةينيوكتلا تارودلا راطإ يفو اذه
.ةفافشلا ةلثمألا صوصخب ةلصاحلا تايلاكشإلا يفالتل يراقع مسر
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 يلاملا و يرادإلا   فرصتلا   –

 ناوعألل ينهملا راسملا   –  أ

   لمعلا تايرورض إدبمراطإ يف ةيفيظ و نكاسم ةيوهجلا هرئاود  و هتاراد إ ءاسؤر ناويدلا دانسإ جردني
 : تارابتعا ةدعل هثادحإ ذنم ناويدلاب هب لومعم ءارجإ وهو .ناكملا نيع ىلع دجاوتلاو

  متحت يتلاو ةيروهمجلا تايالو لكب هتارقمل يفارغجلا عزوتلاوهماهم تايصوصخو ناويدلا طاشن ةعيبط ـ
  يف و هنأ ىلع ةيعامتجإلا مهفورظل رابتعإلا يف ذخألا نود نييوهجلا نيلوؤسملا ءالؤهل ةيرودلقن ءارجإ لمعلا ةرورضل
.ةيفيظولا نكاسملا اهمهأ نم ّلعل و نييوهجلا هيلوؤسمل لمعلا فورظ ىندأ ريفوت ةرادإلا ىلع نيعتي لباقملا

  لقنلا ةكرحل ةيوهجلا هتا راطإ  نم ضفرو روفنب ناويدلا ةهباجم نكمملا نمزايتمإلا اذه بايغ يف  ـ
  .ةيلوؤسملا لمحت ضفروايلاح ناويدلا هل ضرعتي ام وهوةيرودلا

.تالءاسملاو تاهبشلا نع اديعب اهيلوؤسم دي ةفاظنو ةهازنلا ادبم سيركت ـ

  لامكتسإروط يف وه يذلا هناوعأب صاخلا يساسألا ماظنلاب ينيعلا زايتمإلا اذه جاردإ ىلع لمعلا متيسو
 .هنييحت

  نييوهجلا نيلوؤسملا نم مهبلغأ  -  مهنم  %  66 ( ةيفيظو ططخب نيفلكملا هناوعأ ناويدلا نيكمت صوصخ يف
  ةقلعتملا تاريربتلا سفن نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،دوقو صصح نم ) ةيصخش ضارغأل ةحلصم تارايسب نوعتمتي  -
ّنأ ىلع ديكأتلا عم دوقولا صصح دان سإ ةيلمع ىلع بحسنت هالعأ اهيلإ إموملا ةيفيظولا نكاسملا دانسإب   دانسإ متي ه

  ةنمضملا و ينيعلا زايتمإلا اذه دانسإ ىلع كاذنأ فارشإلا ةطلس ةقفاومل اقبط  1984  ةنس ذنم صصحلا هذه
  فارشإلا ريزو ريشأتو اهيلإ هجوملا  1984  سرام  9  خيراتب ناويدلل ماعل ريدملا سيئرلا بوتكمل  ةيلصألا ةخسنلاب

  .)S.O ( "ضارتعا نود"  ةرابعب هيلع

ةقيرطك ةرظانملا دامتعا ىلع ناويدلا صرح  2012  ةنس نم ةيادبو ةزجنملا تابادتنإلا صوصخ يف
 : ةيلاتلا تالاحلا ءانثتساب هتاراطإ نوناقب ةلجسملا تاروغشلا دسو بادتنإلل ةيساسأ

 .لمعلا اهب يراجلا بيتارتلل اقبط ) فيظنت ةلماع18( ةلوانملا لامع بادتنإ ـ1
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  ةسائر حلاصم ةقفاومل اعبت–  2016و  2015 و  2014  تاونس ثالث ىدم ىلع انوع  141  بادتنا ـ2
.ةروثلا نابإ دالبلا هب ترم يتلا ةماعلا فورظلل رظنلاب-ةموكحلا

  خيراتب ةقلعتملا ةظحالملا ساسألابو جراخلاب ةساردلل نيسدنهم ثالث رايتخاب ةقلعتملا ةرظانملا صوصخ يف
  كلذ نأب ةنجللا سيئر دافأاهميظنت ىلع ةفرشملا ةنجللا ثادحإ خيرات نع ةقبسم ةفصب ةرظانملا حتف نع نالعإلا
  الاجم كرتي مل امب ةرظانملاب مايقلل ناويدلل  )ENSG( اسنرفب ةيفارغجلا مولعلا دهعم اهددح يتلا ةدملا قيض ىلإدوعي

.اهنالعإ رشن لبق ةرظانملا ةنجل مائتلال

  دوعيف ةيهافشو ةيباتك تارابتخاب ةعوفشم ةرظانم ىلإ تافلملاب ةرظانم نم ةرظانملا ةغيص رييغت نع امأ
ءارجإ لباقملا يف اطرتشم طقف مهتافلم زرف ىلع ادامتعا هيدل ةبلط نيوكت لوبق روكذملا يسنرفلا دهعملا ضفر ىلإ
 .هفارشإ تحت يهافشو يباتك رابتخإ

ّنأب ةظحالملا ردجتف ةروكذملا ةرظانملاب نيكراشم حشرت يبلطم ضفر نع امأ تافلم زرفب مايقلا رثإ ىلع ه
امهئافيتسا مدع مغر نيلوبقم ناربتعي نينثا نيحشرتم يفلم نأ تأترا ةكراشملا طورش مهيف ترفوت نمم نيحشرتملا
 .قئاثولا ضعبل

  مهعبتتب2018  ةنس ذنم ناويدلا ماق ةساردلا مهمامتا مغر ناويدلاب لمعلابثالثلا ةبلطلا قحتلي مل ثيحو
  .)2021  يفناج4  و2020ربمفون30و  16مايأل اياضقلا ترخأ(ةصتخملا مكاحملا ىدل ايئاضق

 رامثتسإلا ةينازيم ذيفنت   - ب

  يطغي( ةلويسلا رفوتب ديعب دح ىلإ ةطبترم ىقبت رامثتسالا ةينازيم زاجنإ ةبسن نأ ىلع ديكأتلا ردجي
  عم ةيمومعلا تاقفصلا  ماكحأب ةطبترملا تاءارجإلاو)%100  ةبسنب ةيتاذلا هدراوم نم رامثتسالا تاقفن ناويدلا
صالخلا ةيلمع متت لباقملا يف و ةنسلا لالخ ةينازيملا لوصف فلتخم زاجنإب ةقلعتملا تاءارجإلا ابلاغ متت هنأ ةظحالملا
لالغتسإلا  يتينازيم رصانع زاجنإب ةقلعتملا تاريدقتلا ةميق نييحتلو  هنأ امك. ةيلاوملا ةنسلا ةيادب اهنم ضعبلا
  ةميق طبضو يرسلا فلملا دادعإ ىلع ديكأتلا  2018  يفناج  4  خيراتب لمعلا ةركذم ىضتقمب مت ،رامثتسالاو
 .اهزاجنا خيرات دنع تاقفنلا
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  لقنلل ةينطولا ةكرشلا ةدئافل ةنكارملاب ناويدلا كلم ىلع نيتلفاح يف ت يوفتلاب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف
  ةكرشلا نم ةلسارم ناويدلا ىقلت ثيحو.رمثم ريغ ناك ضرغلا يف لوأ يرايتخا عيب نع ناويدلا نلعأ  ،ندملا نيب
  اذه لوح اهتراشت سا رثإو .دأ  153هتميق امب نيتلفاحلا ءانتقا يف اهتبغر اهاضتقمب يدبت ندملا نيب لقنلل ةينطولا
  نأ امك.ةروكذملا ةكرشلا بلط ىلع اهتقفاوم ةيراقعلا نوؤشلا و ةلودلا كالمأ ةرازول ةصتخملا حلاصملا تدبأ حرتقملا
.فارشإلا ةرازو ةقفاومب كلذك تيظح تيوفتلا ةيلمع

  راطإ يف ّالإ بكرملا يف تيوفتلا نستي مليفارغورديهلا بكرملا يف تيوفتلاب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف
 )2019  ربمفون19خيراتب عيبلادقع ( ةعبارلا ةراشتسالا

كارتشإلاب ةانتقملا ةرئاّطلا لالغتسإ ناويدلا ىلوتي ،يوجلا ريوصتلا ةدحو لالغتساب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف
ّتإل اقبط دعب نع راعشتسإلاو طئارخلا مسرل ينطولا زكرملا عم   ةدايزو .يمقرلا يوجلا ريوصّتلا  ةدحو لالغتسإ ةيقاف
ّلطتم ىلع ةيفاضإ تايجاح ريفوت بجوتست يتلا ةطشنألا نمندملا ةلثمأ زاجنإ ةمهم ربتعت ،يراّقعلا حسملا طاشن تاب
  ةيسنوّتلا ةيروهمجلا لخاد ضورعلا تابلطو ةحاسملا يف ءاربخلا نم ةدراولا تابلّطلا رابتعا نود اذه .ةيوجلا روصلا نم
.اهجراخو

 : ىلع ددصلا اذه يف ديكأتلا ردجيو

.ينعملا زكرملا عم قيسنتلا فعض اهمهأ تارابتعا ةدعل ةرئاطلا لالغتسا نم ةيتأتملا ليخادملا فعض-
  اذه نأ و املع .يبساحملا دييقتلاو ةيكلملا لقن ثيح نم ةرئاطلا ةيعضو ةيوست نم ناويدلا نكمت مدع  -

 .ةرادإلا سلجم لامعأ لودجنم ةراق ةطقن حبصأ فلملا

 :يليام ىلإ ةراشإلا ردجت،ةسوسب طسولل ةيوهجلا ةرادإلا رقم ءانب عورشم صوصخ يف

  دادعإ ّمت اهساسأ ىلعو ضرألل يجولويج ربسب قلعتت ةساردب مايقلا  2009  ةنس ناويدلا ىّلوت  -
.ةقيمع سسأ دامتعإ ةرورض تزرفأولكايهلاب ةقلعتملا ةساردلا

ّنأ ىلإ ةينازيملا تاريدقت و ىندألا ضرعلا نيب قرافلا دوعي  -   ةينازيملا ىوتسم ىلع عورشملا ةفلك طبض ّمت ه
  دامتعا ثيح نم عورشملا ةيصوصخ رابتعالا يف ذخألا نود نكل ناويدلا اهب ماق ةلثامم عيراشم ةفلكب اسانئتسا
 .ةقيمعلا سسألا
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  هذه لثم ةعيبطل رظنلاب ةلوبقم ام دح ىلإ اهرابتعا نكمي تايمكلا ىوتسم ىلع نيابتلاب قلعتي اميف  -
  ثيح نم دأ2  نم لقأ وأ رثكأ (ناصقنلا وأ ةدايزلاب -  عورشملا يممصم اهرقأ يتلا  –ةماهلا تاريغتلا نأ امك.عيراشملا
 .طقف الصف30لمشت) ةميقلا

يتلا لوصفلا ضعب تايمك يف ةدايز ىلإ  قرافلا  دوعي،فاكلاب ةيوهجلا ةرئادلا رقم ةئيهت  عورشم صوصخ يف
  رابتعاب يزكرملا نيخستلا طسق تايمك يف ةدايزلاب اساسأ تقلعتو.عورشملا ةعباتمب فلكملا يرامعملا سدنهملا اهرقأ
ءافضإل ةميدقلا نيخستلا ةكبش رييغت ساسألا اذه ىلع نيعتي امم ديدجلا يزكرملا ناخسلا ىلع ابلس رّثؤيس اهمدق نأ

.فاكلاب ةيوهجلاةرادإلا رقم نيخستل ىوصق ةعاجن

بلغأ نإف ىرغصلا تاسسؤملا ةدئافل تاقفصلل ةيريدقتلا ةميقلا نم%20  ةبسن صيصختب قلعتي اميف
  يف ةعرس نم كلذ هيعدتسي ام و جاتنإلاب ةرشابم ةطبترم-يسفانت طيحم يق طشني يذلا  -  ناويدلا تاءانتقإ
  ةيمومعلا تاقفصلا راطإ جراخ هتايجاح ضعبل ةبسنلاب ىرغصلا تاسسؤملا ىلإ ناويدلا أجلي لباقملا يفو .ءانتقإلا
 .... لقنلا لئاسو رايغ عطقو فيظنتلا داومك

يفناج خيراتب لمع ةركذم ةماعلا ةرادإلا تردصأ، ةيتقولا  تانامضلاب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف امأ
 .اهزاجنإ خيرات دنع تاءانتقإلل ةنيحم تاريدقت دادعإةرورض هاجتا يف2018

  ةموسرملا فادهألا قيقحت   - ج

رصانعلاب اساسأ  -هيلع ةقداصملا ريغ   -  2020-2016  ةرتفلل جماربلا دقع تاريدقت قيقحت  مدع  رسفي
 :  ةيلاتلا

  عم .مهنم ينفلا  كلسلا ىلإ نيمتنملا اساسأو ةماهلا تاروغشلا دسل ةمزاللا تابادتنإلاب مايقلا مدع  *
 .دأ14  دودح يف دحاولا نوعلل يرهش جاتنإ لباقم دأ2زهاني ينفلا نوعلل يرهشلا رجألا نأ  ةظحالملا

.جاتنإلاب ةطبترملا تازيهجتلا و داوملا لك راعسأ يف عيرسلا عافترإلا *
 .ةيعامتجإلا تاكرحتلاو تابارضإلا *

  لمعلا لطعت ىلإ يرابجإلا ليجستلاب قلعتملا جمانربلاب ةموسرملا تاريدقتلا قيقحت مدع بابسأ دوعتو
  .ةلمعلا ريفوت مدع بابسأل ديدحتلا ناجل ديدعب
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  نيينفلا نم ريبك ددع ةلاحإ ىلإ اساسأ فادهألا قيقحت مدع بابسأ دوعت يرايتخالا ليجستلل ةبسنلابو
  نكمي ةريخألا تاونسلا لالخو.تالماعملا  مقر عافترإ لباقم ةزجنملا تاّفلملا ددع صّلقت ةظحالم عم دعاقّتلا ىلع
 .لصاوتم ومن قسنبو ةلوقعم  يمكلا جاتنإلا بسن نأ ةظحالم

  نيعب ذخألا نودب   لالغتسالا ءابعأ لدعم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ناويدلل ةيلاملا تانزاوتلا صوصخ  يف
  24  نيب حوارتي ةيئابجلا ةجيتنلا باستحا لالخ اهدامتعإ متي ال يتلاو تارخدملاو كالهتسإلا تاصصخمل رابتعإلا
  زواجتت مل2015  و   2012نيب ةحوارتملا ةرتفلا لالخ ةلجسملا ةيبساحملا ليخادملا نأ نيح يف رانيد نويلم25و

 .ةروكذملا ةرتفلا لالخ اهليجست ّمت يتلا ةيبلسلا جئاتنلا رسفي ام وهو رانيد نويلم23

  رانيد نويلم  25  زواجتي يبساحم تالماعم مقر قيقحت يف ناويدلا حجن  2019 -  2016  ةرتفلا لالخو
  رابتعاب ةيبلس تّلظ  2017و2016  يتنس لالخ ةيبساحملا جئاتنلا نأ ريغ ةيباجيإ ةيئابج جئاتن قيقحت يف مهاس امم

  ذختإو.ةصلختسملا ريغ   لاومألا ىلع تارخدم نيوكتب كلذو ءافرحلا تاباسح ريهطت ىلإ ةيمارلا كاذنأ ناويدلا ةسايس
 : ةيلاملا هتانزاوت قيقحتو ةيجاتنإلا و جاتنإلا قسن عفد ىلإ ةفداهلا تاءارجإلا نم ةلمج ناويدلا

  ديدجت/2  ةثيدحلا تايجولونكتلاب لمعلا لئاسو ميعدت/1:هفادهأ نيب نم لامعأ ططخم دادعإ-
كلس( ةددحم و ةسوردم تابادتنإب مايقلا/4تاقفنلا ديشرت ةسايس ميعدت /3  تارايسلا لوطسأ ةيجيردت ةفصب
.ينفلا نيوكتلا معد/5)نيينفلا

 ) زجنأ ( ناويدلا تامدخ ةفيرعت ليدعت-
ةداعإو ريهطت اهرصانع نيب نم نمضتت طسوتملا ىدملا ىلع ناويدلا ةيجيتارتسإ لوح ة سارد دادعإ-

 .)رمثم ريغ ناك ةساردلا هذهب قلعتملا لوألا ضورعلا بلط ( ناويدلا ةلكيه
. ءافرحلا تاقبستب ةقلعتملا تاباسحلا ةيفصتو ريربت لوح ةسارد دادعإ-

 تامولعملا ماظن و فيشرألا و ميظنتلا  –

  ميظنتلا  –أ

  ساسألاب دوعيف ناويدلل يميظنتلا لكيهلاب ةيفيظولا ططخلا نم ددع روغشب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف
  تاراطإلا نم ماه ددع ةرداغم ليجست لباقم2018  ةنس لبق ام ةرتفلا لالخ ةزجنملا تايمستلا ددع فعض ىلإ
  تاراطإ  9 و راطإ  33   ةيمست( تاروغشلا هذه د س ىلإ ةماعلا ةرادإلايعس نم مغرلابو .دعاقتلا ىلع ةلاحإلا ببسب
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  يميظنتلا لكيهلاب تاروغشلا لك ةيطغت نستي مل )  2020 و  2019و  2018  تاونس يلاوتلا ىلع راطإ  11و
 .تاراطإلانم ديدعلا ىدل ةبولطملا تالهؤملاو ةيمدقألا يطرش رفوت مدعو ناويدلاب ريطأتلا ةبسن فعض ىلإ دوعت يتلاو

  ةنس لبق فارشإلا ةطلس ةقداصم تحوارت نئلوةيفيظولا ططخلا يف تايمستلا تاحرتقم صوصخ يف
  ططخ يف مهتيمست حرتقملا تاراطإلل ةيمسإ لوادج ىلع وأ تايمستلا تاررقم ىلع ةرشابم ريشأتلا نيب  2016

.فارشإلا ةطلس ةريشأتب ةيفيظولا ططخلا يف ةيمستلا تاررقم ّلك تيظح2016ةنس ذنمو هنإف ةيفيظولا

  ةقلعتملا ةساردلا راطإ يف كلذو لمعلا زكارم لك لمشتل ةيفصولا تاقاطبلا نييحت ددصب ناويدلا نإواذه
 .2019يام رهش ذنم ناويدلا اهيف عرش يتلا2015ةغيصلل اقفو  9001وزيإ ةدوجلا ماظنل لاقتنإلل دادعإلاب

 : ةيلاتلا ةيلمعلا تاءارجإلا ذاختا مت تاءارجإلا ليلدب قلعتي اميف

 .تاءارجإلا ليلد نم ةنيحم ةخسن دادعإب تفلك ةنجل ثادحإ ـ
  ةقلعتملا ةطقنلارصانع نيب نم هتلكيهو ناويدلا طاشن لوح ةيلبقتسم ةيجيتارتسا ةسارد دادعإ ةجمرب ـ

 .رمثم ريغ لوألا ضورعلا بلط( تاءارجإلا ليلد نييحتب

 فيشرألا  –ب

  نم ناويدلا عرشملا نكم ثيح ليحرتلا وأ ليوحتلل عضخي ال ايح  افيشرأ ناويدلل ينفلا فيشرألا ربتعي
.نييحتلا تايلمع نم عاونأ ةدعل  اعضاخ ىقبي و ةيراقعلا ةيلمعلا رهوج هرابتعاب هيف مئادلا فرصتلا

 فيشرألا ظفح فورظ   -1

  دامتعاب ىنست ثيح يرادإلا فيشرألل ةبسنلاب "GED" يلآلا قيثوتلا2018ةنس ذنم دامتعا مت
  قئاثولا ءاقبتسا ددم لوادج دادعإ مت هنأو املع.ناوعألل ةيرادإلا تافلملانم ةماه ةبسن  ظفح ةيمقرلا ةموظنملا هذه
  امهب ةصاخلا تافلملا ةفشرأ ةبسن تزهان دق و ةماعلا ةبساحملل ةيعرفلا ةرادالا و ةماعلا نوؤشلا ةراداب ةقلعتملا

%50. 

همجح ةيمهأ  يف لثمتت تايصوصخب زيمتيو ايوهج ارقم  24  ىلع عزوتيف ينفلا فيشرألا نع امأ
ّنأ امك .لصاوتملا يمويلا هلامعتساو  .مئادو كرحتم فيشرأ وهف كلذبو ليدعتلاو نييحتلل عضاخ ه
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  تاموظنمب اهنم مهم  ءزج ظفح ىلع زكترت ةلماكتم ةيلبقتسم ةيجيتارتسإ قيبطت يف ناويدلا عرش هظفحلو
  تارغصملا لثم "ةيعوأ" ىمست ضرغلل تصصخ تايواحبهنزخو  GED  يلآلا قيثوتلا ةموظنمرارغ ىلع ةفلتخم
 .اهريغو ةيمليفوركيملا

  ةضهابلا فيلاكتلا ىلإ دوعت كلذ بابسأ نإف ينفلا هفيشرأ ظفح لامكتسا نم ناويدلا نّكمتي مل نئلو
  .ايلاح ةرفوتملا ةيرشبلا دراوملا فعض ىلإ و كلذل ةصصخملا تاقيبطتلاو لئاسولا و تازيهجتلل

ةلمح يف ةيتاذلا هدراومب و فيشرألا ةدوج مظن قيبطت راطإ يفو  2019  ةنس ذنم ناويدلا عرش دقو
  ةبونم ةيالو فيشرأب صاخ  تافصاوملل قباطم ديدج لحم ةئيهتب رداب و تايافالب يعرفلا رقملاب فيشرألا ميظنتل

.ضرغلا يف ينطولا فيشرألا ةسسؤم تايصوتل اقفوو قيسنتلاب كلذو

  فينصت ماظن دادعا بلطتي ينفلا فيشرألا ناف قئاثولا ءاقبتسا ددم لوادج دادعا  صوصخب امأ
 .ةماه ةيرشب و ةيدام دراوم بلطتت همجحو هتيصوصخل رظنلاب ةدقعم ةيلمع يهو يصوصخ

هفيشرأ ميعدتو يعرفلا رقملاب هئاويال صاخ لحم ريفوت مت ناوغز ةيالو فيشرأب ةقلعتملا ةطقنلا صوصخ يف
  ىلع متيلىربكلا موسرلا ديدعل ةيمقرلا ةجلاعملاو يراقعلا حسملا تافلم لجل يئوضلا حسملا لمشيل لمعططخم قفو
 .لاجآلا لضفأ يف تامدخ ميدقت كلذ ساسأ

  ةكبشلا ديدجتبةقلعتملاةساردلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،يعرفلا رقملاب ينفلا فيشرألاب قلعتي ام يف امأ
  عورشملا  اذهب ةقلعتملا لاغشالا يف عورشلا جمربملا نمو.ةريخألا اهلحارم يفقئارحلا دضراذنإلا  تازيهجتو ةيئابرهكلا

  رئاودلا فلتخمبصاخلا فيشرألا ةعسوتل يونس جمانرب طبض مت ،تايالولا ةيقب ىوتسم ىلعو .2021  ةنس لالخ
  ةعسوت ةجمربو  2020  ةنس نيرصقلا ةرئاد فيشرأ  ةعسوت لاثملا ليبس ىلع ّمت ثيح ةضهابلا اهتفلكت نم مغرلاب
 .2021  ةنس ةيدهملا ةرئاد فيشرأ

  طئارخلا مسرل ينطولا زكرملا ةوعدب نيتبسانم يف ناويدلا ماق دقف يوجلا ريوصتلا ةدحو فيشرأل ةبسنلابو
ّنأ ّالإ هتارقم ىلإ هتلقنب عارسإلا ةرورضب ايباتك دعب نع راعشتسإلاو  .عوضوملا يف در يأ قلتيمل ه

 فيشرألا يف فرصتلا   -2
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لاغشأب نوفلكم انوع  52  ناويدلل ةيوهجلا رئاودلا فلتخمب دجوي ،فيشرألاب نيفلكملا ناوعألل ةبسنلاب
  نأ ةظحالملا عم .يرادإلا فيشرألاب  3و ينفلا فيشرألاب نوفلكم انوع  49  مهنيب نم فيشرألا نييحتو ظفح
  مزتعيو.اهتيساسحل رظنلاب ةمهملا هذهب ةيمدقألاو ةربخلا يوذ ناوعألاو نيينفلا فيلكت متي نأ يضتقي لمعلا ريس نسح
  نكمي امب ةيلحرم ةفصب فيشرألا صاصتخا يف ةداهش يلماح نيب نم ددج ناوعأب فيشرألا ناوعأ معد ناويدلا
 .نيينفلا ناوعألا ةيقب عم ةيرورضلا تاربخلا مهباستكا نم

  ىلع فيشرألا يف فرصتلل ةيدجم لمع تاروريسب فيشرألا يف فرصتلا ةدحو تلمع دقو اذه
:مت دقف ةيوهجلا رئاودلا ةيقبب ةبرجتلا هذه ليعفت نع امأ .تايفالبيعرفلا رقملا ىوتسم

  ةيتسجوللا دراوملا عيمج ريفوت دعب تايالولا عيمج ىلع "GEDOC"يلآلا قيثوتلا ةموظنم ميمعت·
 .ةيوهجلا رئاودلا ديدعب  %100  فادهألا تغلب دقو ةنسلا هذه هزيكرت دارملا ةدوجلا ماظنب المع ةمزاللا ةيرشبلا و

  ةحاسملا يف ءاربخلا نيكمتب ةصاخلا "GEDGUICHET"ةموظنم ةيوهجلا رئاودلا لكب ميمعت·
.يمقرلا فيشرألا نم

 .يرحبلا يمومعلا كلملا فيشرأ لك ةنمقر يف عورشلا·

  :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختإ مت ،يزكرملا فيشرألاب اهجاردإنامضو تافلملا عايض ةيناكمإ يدافتلو

 .هلخادم عيمج و فيشرألاب ةبقارملا تاريماك تاكبش ميعدت-
 .ةيوهجلا رئاودلا عيمجىلعاهميمعتو فيشرألا عاجرإو بلط ةموظنم ريوطت-
 .اموي30زواجتت ال ةدم يف فيشرألا عاجرا بلطل ةموظنملا تاجرخم نم ةيرهش مئاوقب لمعلا-
  لوخد نم دكأتلا  دصق جمدنملا فرصتلا ةموظنمب ةنمضملاو ةزجنملا تافلملا مئاوق دامتعا بلط-

 .نابالا يف فيشرألل ةزجنملا تافلملل يلك
ضرغلا يف لمعططخ عضو عم ةدوجلا ةدحو فرط نم فيشرألا تاروريس عيمج ةعباتم-

  براجتب اسانئتساو"MATA"يرادالا و ينفلا فيشرألا ريوطت عورشم نم ،ناويدلا صلختسإ دقل
  نم .ةيئدبم ةروصب هتايجاح ديدحتو ةيلاحلاةيعضولامييقت نم هت نكم  جئاتنلا ديدع ،لاا يف ةمدقتملا ملاعلا نادلب

  ايروك كنبو يلودلا كنبلا ىلوت ثيح يلودلا نواعتلا ةيلآ نم ةدافتسالا ىلا  2014  ةنس ناويدلاهجتا قلطنملا اذه
  ءاشنال قيرط ةطراخ اهتاجرخم مهأ نم سنوت يف ةيراقعلا ةموظنملا لوح ةسارد ليومت ريدصتلاو داريتسالل ةيبونجلا
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  ةرازولا عم قيسنتلا ددصب ناويدلا نإف ىودجلا ةسارد دادعإ دعب و .ةيسنوتلا دالبلل ةمجمدنم ةيراقع ةموظنم
 .عورشملا ليومتب ةقلعتملا تاءارجالا لامكتسال نواعتلاب ةفلكملا

   
  ىلع ةظفاحملا معد لبس نع اثحاب ناويدلا لصاويس همدع نم عورشملا اذه زاجنإ نع رظنلا فرصبو

 .ناونعلا اذه تحت ةلودلا ةينازيم ىلع تادامتعإ بلط ةيناكمإ كلذ يف امبينفلا يراقعلا فيشرألا

  مسرلا لوصح اهمهأ تارابتعأ ةدعل فيشرألا ةنمقر اهلمش يتلا كلت نم ربكأ ةثدحملا تافلملا ددع ىقبيو
  مسر  141971ايلآ ةنزخملا ةيراقعلا موسرلا ددع غلب ،2019  ةنس ىفوم ىلإو .تاريوحتلا ديدع ىلع يراقعلا
.)ةيراقعلا موسرلا نم هفاعضأ تائم فلم لك يوتحي( يراقع حسم افلم2772ىلإ ةفاضإ يراقع

 يتامولعملا ماظنلا   –  3

  نع  2019  ةنس ناويدلا نلعأ  ، لاصتالاو تامولعملا مظن اهدهشت يتّلا تاروطّتلا ةبكاوم صوصخ يف
ّثمي امل ةيمالعإلل يريدملا طّطخملا دادعإب قّلعتي ضورع بلط   تالوحّتلا قيقحت وحن قيرط ةطراخ نم  ططخملا اذه هل
  يبلط( ةيلودلا ريياعملا فلتخمل اهتباجتسا نامضو هتامدخ ةيمنتو ةينورتكلإلا ةرادإلا ريوطتو ءاسرإ ىلإ ةيمارلا
  .)نيلوبقم ريغ نيلوألا ضورعلا

طورش سارك دادعإ يف ةينورتكلإلا ةرادإلا   دامتعا ىلإ ةيمارلا ةموكحلا تاهجوت راطإ يف   عورشلا ّمت امك
  ضورع بلط نالعإ  2020  ةنس ةياهن لبق متيل تنرتنألا ربع ةينورتكلإ تامدخ ىلإ   ناويدلا تامدخ ضعب ليوحتل

.ضرغلا يف

ّلعتملاو  2004  يرفيف  3  يف خرؤملا  2004  ةنسل  5  ددع نوناقلا ماكحأ قيبطت نامض فدهبو   ق 
  يتامولعملا ماظنلا تانوكمل فينصت عضوب ىنعت ناويدلاب ةيتامولعم ةمالس ةيلخ ثادحإ ّمت   ،ةيتامولعملا ةمالسلاب
 .ةبجوتسملا ةمالسلا تاءارجإ ديدحتو ةيمهألا ةجرد بسح ةكبشلاو

  نيناوقلاو عيراشّتلا راطإ يفو ةثيدحلا تاينقّتلل اقفو لمعلا بيلاسأ ريوطت ىلع ناويدلا صرح قاطن يفو
  طسوتم ىدم ىلع ةينف ةيمالعإ تايجمرب ءانتقإ2021و  2020ةنس يتينازيم نمض  ةجمرب ّمت،لمعلا اهب يراجلا
  .تايجمربلا هذه لثمل ةماهلا ةفلكلا رابتعاب لحارم ىلعو
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  قح ةعجارم ناويدلا حلاصم تّلوت "ISO 27000" تامولعملا نمأ ةرادإ ريياعم ةلمج قيبطت راطإ يفو
  ةدمتعملا ريياعملا قفو ةيمالعإلا حلاصملل ةصصخملا تاعاقلا ةئيهت مت امك .ةيرود ةفصب اهتعجارمو تاقيبطّتلل جولولا

  ةساردب مايقلا ددصب ناويدلا نأ ولو .طقف ةيمالعإلل ةيعرفلا ةرادإلا قيرف لبق نم اهيلإ لوخدلا راصتقاو ضرغلا يف
.ةدحاو ةعاقب  مداوخلا عيمجت ىلإ يمرت

  ددصب يه يتلاو"اكيتامويج"  ةقيبطتل ينفلا قيقدّتلاب مايقلاب اساسأ ىنعت ةينف ةنجل ثادحإ متدقو اذه
  ةقيبطّتلا هذه تاجرخم جاردإ فدهب تاسلج دقع تلوت ثيح ةينفلا ناويدلا حلاصم فلتخم لبق نم لالغتسالا

ّلدأ نمض  .ناويدلل ةينفلا تاميلعّتلا ة

ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،PGI  ةموظنمل ةبسنلابو   ىلع اهيلع فوقولا ّمت يتّلا تاظحالملا ةلمج ةعباتم ّمت ه
  تايلمع يف تبثتلاب خيراوّتلا ليجست رارغ ىلعاهيفالت دصق ةمزاللا تاءارجإلا ذاخّتاو ةموظنملا لالغتسا ىوتسم
  ةقيبطتلا نم تانايبلا ليوحت ةيلمع نع ةجتان ةيعضولا هذه نأ ولو ةيراجّتلا ةقيبطّتلاب لاغشألا لسلست مارتحا ةبقارم
  ماقرأ جاردإ ةبقارم ةفيظو ةفاضإب ةيراجتلاةقيبطّتلا ىوتسم ىلع  لاكشإلا يدافت ّمتو.ةديدجلا ةقيبطتلا ىلإ ةميدقلا
   .)ةرم نمرثكأّفلم مقرجاردإ ةيناكمإ مدع( تاّفلملا

  ةصاخلا تانايبلا يفقيقدتلاب جاتنإلا رئاود ةّفاك ةوعد ّمت ةرم نم رثكأ ةيحسم قطانم جاردإب قّلعتي اميف امأ
  جارختساو زاجنإلا ةعباتم يف مهاسي نأ هنأش نم امب"Code INS"  دحوملا ميقرّتلا دامتعال حسملا لاغشأب
 .ةقيقد تايطعم

  نزاخملاب ةدوجوملالوصفلا عيمجل ىصقألاو ىندألا دحلا ديدحت نوزخملا ةقيبطت لمشت هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ّتلاو ةمزاللا تانايبلا جاردإ ددصب نوزخملا يف فرصّتلا ةحلصمو   .ةيقيقحلا كلتب ةلجسملا تايمكلا ةقباطم نم تبث
  ةحلصملانإف "PGI" ةموظنمب ةقلعتملا طورشلا ساركب ةجردم ريغ ةينايبلا لوادجلا  ضعبل ةقيبطّتلا راقتفال ارظنو
ىلع اهلاخدإ مزاللا تاليدعّتلا رصحو دادعإ ددصب لمكألا هجولا ىلع ةموظنملا هذه ليعفت ىنستي ىتحوةينعملا
.ةيرودلاةنايصلا راطإ يف ةقيبطّتلا

  طورشلا سارك تايضتقمل اقفوو ةيئاهن ةفصب "PGI " ةموظنم زيكرت لامكتسا يف ريخأّتلا صوصخ يف
  طورشلا سارك ىوتسم ىلع تايجاحلا طبض ةقد مدعب ةقلعتملا كلت اساسأ بابسأ ةدع ىلإ ساسألاب دوعي كلذ نإف
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  ةموظنملا ىلع ةيفاضإ رصانع لاخدإ ىلإ ةيمارلا ناويدلا حلاصم بلاطم  ددعت ىلإ ىدأامم ةينعملا ةموظملابةقلعتملا ةينفلا
 .ةقفصلا تايضتقمب ديقتلاب ةقفصلا بحاص كسمت لباقم

ةيمالعإلل ةيعرفلا ةرادإلا نأ ىلع ديكأتلا ردجي ،ةيليلحتلا ةبسحاملا ةموظنم لالغتسا مدعبقلعتي ام يف امأ
  ةيلاملا تاباسحلل ةبسنلاب اهدامتعا ّمت دقو ةيليلحّتلا ةبساحملا ةقيبطت عضو  -  ةصاخلا اهتايناكمإب  -  تلمكتسا
ّنأ ةظحالملا عم2019ةنسب ةقلعتملا .ةقيبطّتلا هذه عضو ةفلك يف ةقفصلا بحاص صالخ متي مل ه

  دامتعا يف  2019  ةنس ةيادب عم عورشلا ّمت ،دوقولا كالهتسإ ةعباتمب ةقّلعتملا تايطعملا جاردإ صوصخ يف
  ناويدلا حلاصم تلوت   كلذ ىلإ ةفاضإو .""AGILIS  ليجع ةكرشل ةيكذلا تاقاطبلاب  ةقلعتملا ةديدجلا ةموظنملا
  دوقولا ةيمكو ةعوطقملا ةفاسملا ةعباتم  ىلإ فدهت ةيناث   ةموظنم  –  "AGILIS" ةموظنم ىلع ادامتعا  -  دادعإ
.ةينيح تايطعم ةيمالعإلا ةقيبطتلا  هذه رفوتو ايلآ لقنلا لئاسو عيمجل كالهتسإلا لدعمو ةكلهتسملا

  2008  ةنس ذنم ناويدلا دمتعي،يجالعلا و يئاقولا حالصإلاب ةقلعتملا تايطعملا جاردإ ةيلمعب قلعتي اميفو
  تايطعملا جاردإ متيو حالصإلا  دعبو ةعوطقملا تارتموليكلا بسح ةيئاقولا تاحالصإلا  ةعباتمل "ACCES"جمانرب

  ةيجالعلا تايطعملا جاردإ   ىلع ناويدلا  فقوتي مل  هنأو املع .مييقتلا و ةعباتملل "PGI "جمدنملا  فرصتلا ةموظنم ىلع
 .PGI¨مدنملا فرصتلا ةموظنم لالغتسا ذن م تارايسلل
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ناسإلا كنب

      (1)1989  سرام  2   خّرؤملا اسألا نوناقلا تقمب )كنبلا ي اميف( ناسإلا كنب ثدحأ

  لصيل تابسانملا نم ديدعلا   ھيف عيفلا ّمت يذلاو د.م  15,1  هردق لام سأرب مسالا ةّيفخ ةكرش لش

ومد.م  238إ
ّ

 .56,65 % ةبسب ةيم ومعلا تاسسؤملاوةلوّدلاھيفماس2019ةنس 

ثمتتو
ّ

  ةّماع ةفصب داصتقالاب ضوّلا  اسألا ھنوناق نم ثلاثلا لصفلل اقفو كنبلا مام ل

  جمانل ةّينام تاصيصخت ةرادو لوبق لالخ نم ھلومتو نكّسلا ةيمنت  ةّصاخ ةفصب ةماسملاو

  ءانبل ةّدعملا ارألا ءارشو اان و نكاسملا ءارش لومتب ةلصّتملا ضورقلا حنمو نكسلل ّدعم يراقع

الا
ّ

.الومتو ا ضوّلا  ةماسملاو ةّراقعلا عراشملا ةسارد كلذكو ائيو ةّينكسلا ت

كم  دقو
ّ

  نم ةيمومعلا كونبلا ةلي ةداعإ راطإ  كنبلا ال عضخ لا قيقدّتلا ةّيلمع تن

  ّمت  ،قيقدّتلا اذ جئاتن ع ءانو .ھصئاقن ديدحتو  ھتّيعضو صي نم  2014  سرام إ  2012  ةيلوج

ةيلاملا ةرازو عم  جمانرب دقع مارب و  2015  يام  6  خراتب دقعنملا يرازولا سلا ھيلع قداص جمانرب  دادعإ

  حيضوت إ اساسأ فد  )جمانلا ي اميف(  كنبلا ةلي ةداعإ جمانرب مييقتو ةعاتمل  2019-2016  ةفلل

ميعدت و  ةمكوا نسحت  ةصاخ  جمانلا اذ نّمضتو  .ةفدسملافادألا ديدحتو فرط ل  تامالا

د.م  110  غلبم صيصخت ّمتو   .ضورقلا ةظفحم طتو ةّرشلا دراوملا روطتو كنبلل ةّيلاملا سسألا

قلعتملا و  2015  توأ  21 خرؤملا  2015  ةنسل  31  ددع نوناقلا  تقمب  كنبلا  لام سأر  ةداّزلا  ةبكاومل

 .(2)كنبلل ةيسوتلا ةكرشلاو ناسإلا كنبل ةيلاملا سسألا ميعدتب

ثمت ةّروا  تاحالصإلا  نم ديدعلا  2015  ةنس نم اقالطنا ينبلا عاطقلا دش  ،يزاوّتلاو
ّ

تل

لعتملاو  2016  ةيلوج  11   خّرؤملا  2016  ةنسل  48  ددع   ن وناقلا رادصإ  ةّصاخ
ّ

  تاسّسؤملاو كونبلاب ق

  ياعملا  نم وتسم يدع نوناق ءاسرإ إ تاحالص إلا هذ فدو  .)ينبلا نوناقلا ي اميف( ةّيلاملا

كمي ةّيلودلا
ّ

  .ينبلا عاطقلا س نسحو املا رارقتسالا ع ظافا نم ن

   ع  تاصيصختلا و  د.م10896  ھتادعو د.م  6879  كنبلا  عادو  تغلب  2019  ةنس وم و

مددع غلابلا  ناوعألا ءابعأ و  د.م  492,9  اّصلا ينبلا جتاّنلا ةميق تغلب امك  .د.م1249  اوح  تادعتلا

   ةيتاذ  لاومأ و  د.م  141,6  غلبمب  ةيفاص ةجين ع  2019  ةنس فرصت رفسأو  .د.م  133  اوح  انوع1691

.د.م  981ةميقب

روتكأ18و1992يرفيف24 ةدقعنملا ةداعلل ةقراا ةّماعلا تاسلا تارارقب ھحيقنت ّمت امك1989سرام2 خّرؤملا ناسإلا كنبلاسألا نوناقلا(1)

 .2017متس9و2001يام18و1998روتكأ23و1995ناوج6و1994ناوج20و1993
 .2018ناوج6 خ رؤملا2018  ةنسل36ددع نوناقلاب ھحيقنت ّمت يذلاو(2)
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لوت كنبلا صوصخب ارارقإ   ّمت لا تاحالصإلا ةيمأ  إ  رظنلاو
ّ
  ة ّمم زاجنإ ةمكا ت 

فوت ىدم مييقتل ة ّيناديم ة ّيباقر
ّ
لعتي اميف ة ّصاخ جمانلا دقع ارارقإ   ّمت لا جمالا ذيفنت  كنبلا ق 

ّ
  ق 

  ىدم مييقت إ ةيباقرلا لامعألا تفد امك  .ھنويد  ةظفحم طتو ةّيلاملا  ھسسأ معدو  ھتمكوح  روطتب

ثمت امل ارظن كلذو ةراقعلا ضورقلا  دانسإب ةقلعتملا تاءارجإلاب كنبلا دّيقت
ّ

خدت لاجم  ةيّمأ نم ھل
ّ

تال

 .كنبلا

لخو
ُ
لع صئاقن إ  2019-2015  ةفلا تلمش لا  ة ّيباقرلا لامعألا تص 

ّ
   صقنب اساسأ تق 

نوم ديدع زاجنإ
ّ
  تامولعملا ماظنو ة ّيلخادلا ةباق ّرلاو ةمكوا ىوتسم ع ةليلا ةداعإ جمانرب تا 

نوي ّدلا طتو صالختسا ىوتسم ع فعضو ة ّراقعلا ضورقلا دانسإ ىوتسم ع تالالخ و تازواجتو

عتملا
ّ
.ة 
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تاظحالملا زربأ

 ك نبلل ةّيلاملا سسألا معدو ةمكوا ةموظنم روطت  -

  رطاا   فّرصتلا ماحإ دزم إ فد  لا  عراشملا ديدع ةليلا ةداعإ جمانرب نّمضت

وت  دق و .ةّيكنبلا
ّ

مل و  ةلماعملاب   ّصاا رصنعلا رابتعا نود تاس ّسؤملا ميقل  جذومن طبض  كنبلا  

  ةبسل ماعلا رطا  فرصتلل ةسايس  عض ي  ملو  نكسلاو   يراقعلا ثعبلا  ميقل  صاخ  اجذومن طبضي

  رطاخم  تامزأل ة ّونسلا  تارابتخالا و  بارإلا لومتو  لاومألا  ليسغ  رطاخم و  قوسلا رطخو ةدئافلا

.ة ّيليغشلارطاا وةلوي ّسلا و ضرقلا

اللا تايلآلا عض وب مقي  مل  كنبلا ّنإف  اصملا براضت   فّرصتلا صوصخ و
ّ
  راعشسال ةمز 

تالا
ّ
لل ةعضاا تايقاف 

ّ
ع ةطبترملا فارطألا ةمئاق ديدحتب مقي ملو  ةرادإلا سل ةقبسملا صيخا 

لعتملا  رطاا ةيطغو ميسقت ياعم  محي مل و  ينبلا نوناقلا نم  43  لصفلا عم
ّ
 ةطبترملا فارطألاب ةق 

.2018ةنس وم 

شؤم  ال و  2019-2016  ةفلا  ةليط ةمظتنم ةفصب ةّرشلا ةلويّسلا ةبس  كنبلا  محي  ملو
ّ

ر

بس ما حا صوصخو  .موصاو  لوصألا ةرادإ  ءوس ةجين  2018  ةنس وم  "عادولا/ضورقلا"

وم  ةّينوناقلا دودا محي داي كنبلا ّنإف ةءالملا
ّ

نامض ع لوصا نم مغّرلاب كلذو  2018  ةنس 

 ميلس ةكرش عم نمأ ّتلا  دقع مارب و د.م  291  ةميقب ةّيمومعلا تاسّسؤملا تادّع ةيطغتل ةلودلا

لعتملا دعاقّتلا تايارج صوصخب
ّ

طاب ةق
ّ

.د.م46,274ةغلابلاو امتجالا ط

Mlhكلذو جمانلا دقع ةدّدا لاجآلا  جمدنم يامولعم ماظن عضو    كنبلا  قفوتي مل

ىدم ةعاتم ع ةرادإلا سلجم لمع مل و  .ااسرو ةّيتامولعملا ةموظنملا رايتخا    مالا خأ ّتلا  ةجين

  صالختسا قس مييقتو تاباسا  قارم رراقتو ةلوّدلا بقارم رراقتب ةدراولا تاظّفحتلا زواجت

عتملاضورقلا
ّ

.ة

لعتي اميفو
ّ
لا تايلمع لالخ  دنس  مل  كنبلا ّنإف امتجالا ططاب  ق 

ّ
   ياعم  ع  حرس 

شلا قيقد ّتلا تايصوت  ءاج امك ةجاا نع نيدئازلا نفظوملا ديدحتل  ةّيعوضوم
ّ

ددع ّنأ امك  .لما 

ناوعأ  جأت   قرافلا صيلقت راطإ و  .جمانلا دقع دّدا ددعلا   نود نا  محرس ّمت نيذلا ناوعألا

ع متي فادأ ديدحت نود ةّيفيظولاةحنملا  ةداز بالوؤسم158عفتنإ،ة ّصاا كونبلاب ةنراقمكنبلا

.ةحنملا هذغلبم طبضاساسأ
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زواجتت ةدئاف بسب  راخ ّدالا تادنسو لجألا تاذ عادولا  ع دئاوف  كنبلا  دنسأ دقو

لعتملاو  1991  ةنسل  22  ددع هروشم نم  38 و  37  نلصفلاب الع صوصنملا ىوصقلا  دودا
ّ
ميظنب ق 

شلا
ّ

لعتي  اميف  د.م  2,325  ةميقب  كلذو  وتلا  يزكرملا كنبلا ىدل  ا ح ّرصملاو  ة ّيكنبلا طور 
ّ
تاباتتكالاب ق 

رانيدلاب  تا رامثس الا و  تاعادي إلا و ةراا تاباسا  ع دئاوف  كنبلا  دنسأ امك  .2019  ةنسل ةديدا

لالخ د.م  35  زواجتت ةميقب كلذو   روشملا سفن  نم لوألا لصفلاب الع صوصنملا  كلت  زواجتت  بسب

 .2019 متس و2016سرام نب ة ّدتمملا ةفلا

 صالختسالاو  ضورقلا دانسإ-

ةلداعملا ة ّيلعفلا ةدئافلا ةبسل ھباسحا دنع كنبلا محي  مل  ضورقلا دانسإ صوصخب

ددع رمألاو  2008  ةنسل  56  ددع نوناقلاب ھحيقنت مت امك  1999  ةنسل  64  ددع نوناقلاب الع صوصنملا

  ةبسا تالومعلاب قلعتي اميف ةصاخ  2000  ةنسل  03  ددع يزكرملا كنبلا روشمو  2000  ةنسل  462

.ةلداعملا كلت نمض

  ام ةصاخو يراقعلا ثعبلا ضورق فرصو دانسإ   ةدمتعملا تاءارج إلاب  كنبلا  دّيقتي مل و

تايطعملاو ةّيلاملا مئاوقلا ساسأ ع ضورقلا بلاطم ةسارد  وتي ال  ثيح  قبسملا لومتلا ضورق

  نوتب موقي ال و  ضرغلا  ةرداّصلا يزكرملا كنبلا شانم بسح ادامتعا بجاولا ةّيفيكلاو ةّيمكلا

اللا  ةعاتملا بايغ إ  ةفاضإلاب   ةدنسملا ضورقلا فرص لبق  ةيفالا تانامّضلا
ّ

   نم دكأتلل  نثعابلل  ةقح

.صالا مدع رطاخم فارشسا وةلّومملا عراشملا ذيفنت نسح

ةنسل  36  ددع نوناقلاب  ةنّمضملا  تاءارجإلا ،ةّوجرملا ةفّصلاب ،كنبلا لّعفي مل  ىرخأ ةج نمو

عتملا  نويدلا  م  نم  صيلقّتلل  2018
ّ
د.م15,5  غلبمب ةكرش  37  نويد  ىوس  صالختسا   ّمتي مل  ثيح  ة 

. نويدلاهذةينعمةكرش237ىدلد.م114,5ةلمج نم

-2015  ةفلا لالخ ادصرأو اددع مقافت ا ةّدما تاباسا ةيعضو ةعاتم مدع ىّدأ و

ترت و  .2019
ّ

  غلبم  جاردإ  2018  ةنس افيصت مدعو ادمجم اباسح  9070  ةيعضو ةاعم مدع نع ب

خدملا تالومعلا نمض ھباسحا كنبلا ع بّجوت،ليخادملا نمض د.م12,7
ّ

  .ةر 

لعتي اميفو
ّ
ةكرش نويد  توفتلا  ّمت  صالختسالل ةّماعلا ةكرشلا إ  نوي ّدلا   توفتلاب  ق 

ةفلا ل الخ ةكرش  108  نويد و  ةطوبضملا توفتلا طورشل بيجتس ال ،2019  ةنس ،د.م  7,8  ةميقب

فوت نودةدنسملاد.م19,696ةميقب2017-2019
ّ
  مل ةلاا نويّدلا صالختسا ةبس ّنأو املع .تانامض  ر 

.صالختسالا ةكرش لبق نم  %5ةبس زواجتت
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كمو
ّ

غلبم لما  دادسا  نود ك دي عفر دئاش  نم  نراقعلا  نثعابلا ضع  كنبلا ن

  موقي ال و  .عيبلا غلابم  ليصحت  نود ننتقملا  ضع  إ  ةيئزج دي عفر  دئاش ميلس و د.م12  ةميقب  ضرقلا

ذلاو كنبلا ا  مالحم عيب غلابم  ملوحت مدعل ،ايئازج نراقعلا نثعابلا عبتب كنبلا
ّ

  مدع إ  ىّدأ  ي

 .يزج دي عفردئاش نمتالا تقمنكمت

إ  تافلملا ةلاحإ    خأت ع فوقولا ّم ت  دقف ،ياضقلا ر ّوطلا  تا ّفلملا صوصخب  اّمأ

لاو  نماا
ّ

  صقنو  تانامضلا نم ءزج  ع  ذيفنتلا  ع ةوالع  اذ .ذيفن ّتلا لودعل ةّيذيفنتلا 

فوت مدعو  ةيفيقوتلا   لقعلا ع دامتعالا
ّ

  تاءارجإ ءافيسال يراقعلا نوزخملل ةلماشو ةنيحم ةمئاق ر

  جارختسا  صوصخب نماا  ةعاتم  فعضو  ءاا  رراقت زاجنإ  ةعاتم  بايغ تث و  .ةراقعلا لقعلا

 .تيب ّتلا تاّيلمع ليصحت لآم و مكانم ةيذيفنتلا لا
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I-ةّيلاملا ةبالّصلاو ةمكوا 

ةمكوا ةموظنم ةعاجن  ميعدت  إ ةّصاخ فد  لا  عراشملا نم ديدعلا  جمانلا  لمش

كحتلا نسح لفكت لمع تاءارجإ فوت  نم نكمي امب ةّيلخادلا ةباقّرلاو
ّ

ةباقرلا لاي ءادأو رطاا  م

الإ  كنبلل ةّيلاملا ةّيعضولا ةمالسو ةّيلخادلا
ّ

نأ 
ّ

ةقلعتملا عراشملا ذيفنت   ىوتسم ع صئاقن  دوجو نّبت ھ

 .ةرشلا دراوملا طتو ةيلاملا سسألا ميعدتوةّيلخادلاةباقّرلاوةمكواةموظنمب

  رطا ا    فّرصتلاةموظنم-أ

  دانسإ تايلمع ديشرت إ  فد تاسسؤملا ميقرت ماظن ءاسرإل اعورشم  جمانلا  نمضت

  دقو  .ضرقلا رطاخم ةعاتمو مييقتوةلمتا رطاا م عم امتت عس ةسايس طبضو ضورقلا

  ةنسل  06  ددع يزكرملا  كنبلا روشم  اّرقأ  لا ةينملل اقبط ميقلا  ماظن  دادعإ ةينم طبض مت

 .ميقلاماظنب قلعتملا2016

 طقف  نازكتري  ةط ّسوتملاو ىرغ ّصلا تاس ّسؤملاو ىكلا تاس ّسؤملا ميقل نجذومن  كنبلا   ّدعأ و

لطتي  يذلاو  ةلماعملاب صاا رصنعلا رابتعا نود لباقملا فرطلاب صاا رصنعلا ع
ّ

مييقت ب

لعتملا رطاا ةيطغتل الع ل ّصحتملا تانامضلا
ّ
4  لصفلا نم وألا ةرقفلل  افالخ كلذو ةلماعملا هذ ةق 

ذلا فلاس  روشملا  نم
ّ

رفوت مدعل  يراقعلا ثعبلل ھجوملا لومتلا   المش  مل  نجذومنلا   ّنأ املع .رك 

.ةدحوم تانايب ةدعاق نمض نثعابلا لوح تامولعم

الإ  نينملاو دارفألا ميقل  ا عورشم  جمانلا  ن ّمضت  امك
ّ
ميقل  جذومن طبضب  ىفتكا  كنبلا   ّنأ   

لعتملا كالسالا ضورق
ّ
 .نينملاو دارفألا نعةمزاللاتامولعملاع هرفوت مدعلنيدعاقتملاو ءارجألاب ةق 

  رادصإ  مدع إ ارظن  ادادعإ ّمت لا  ميقلا جذامن لالغتسا  2019  ةنس وم إ  متي ملو

  مدعو تانامضلا ةدعاق عورشم لامكتساو ةصاخ ةيتامولعم ةم وظنم فوتو ضرغلا  ةوتكم تاءارجإ

روذملا   روشملا  نم  13  لصفلا ھيلع صن امل  افالخ  تاسّسؤملا مييقت جذامن ع  ةرادإلا سلجم  ةقداصم

.هالعأ

ةموظنم ءاسرإ  إ  فد  اعورشم  زاجنإ  ءاإل  2020  يام  29  خرات ديدحت   جمانلا  نمض  ّمت و

الإ  ةيليغشلا رطاا  فرصتلل
ّ
نأ   

ّ
الا  زاجن الا  دقع ماربإ متي  مل  ھ 

ّ
متي  ملو  2019  مسد  5  خراتب   

الإ عورشملا اذزاجنإ  قالطنالا
ّ
.2021يفناج15لاغشألا تتنأ ع2020يفناج09خراتب 
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ةلوي ّسلاو قو ّسلا رطاخم  ف ّرصتلل ةسايس عضول  ا عورشم  جمانلا  لمش  قاي ّسلا سفن و

  ف ّرصتلل ةسايس عضو مدع نم مغ ّرلاب  2018  يرفيف  08  خراتب عورشملا اذ قلغ   ّمت دقو ةدئافلا  ةبسو

 .قو ّسلا رطخو ةدئافلا ةبسل ماعلا رطا 

  ةقلعتملا  تامزألل ةونسلا  تارابتخ الا ءارجإ كنبلا لوتي مل جمانلاب هرارقإ مت امل افالخو

  2006-19  ددع يزكرملا كنبلا روشمب اضيأ الع صوصنملا  ةيليغشلا و  ةلويسلا و ضرقلا رطاخمب

. ةيلخادلا ةباقرلاب قلعتملاو

  الع ّصن لا  رطاا ةطراخ نمض  بارإلا لومتو  لاومألا  ليسغ  رطاخم  نمضت  ّمتي ملو

ةباقرلا دعاوقب قلعتملا و  2017  متس  19   خرؤِملا  2017-08  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  45  لصفلا

ةيجيتاسا طبض مدع إ ىدأ ام وو بارإلا لومتو  لاومألا  ليسغ  رطاخم  فرصتلل ةيلخادلا

.رطاا هذ  فرصتلل ةيصوصخ ةبقارمو فرصت دعاوقو

ذلا فلاس  روشملا  نم  6  لصفلا صن و
ّ

  ة ّرورضلا تاءارجإلاب مايقلا  كنبلا  ةيمازلإ  ع  رك

   يرودلا  نيحتلا  ةرورض ع روشملا سفن نم  44  لصفلا صني  امك .عفلا  ديفتسملاو  فرا ةفرعمل

ءافرا تانايب ةدعاق حيتلا عورشمجمانلان ّمضت راطإلا اذ و.كنبلا ءافرحبةقلعتملاتايطعملل

الإ
ّ

نأ 
ّ

   ليسغ ةقلعتملا تاءارجإلاو ةينوناقلا تامالالا ماحاب  ةصاخ  عورشملا اذ  طابترا نم مغرلاو  ھ

الإ قلطني مل  كنبلا   نإف ،لا ومألا
ّ
  2019  متس و دارف ألاب  ةقلعتملا تاحيتلا   2018  متس    

   لاغشألا مّدقت   ةبس  2019  مفون وم    تغل و  .تاسسؤملاب ةقلعتملا  ةينوناقلا قئاثولا لامكتسال

  %1  و %12و  فرا ةفرعمل  تاحيتلاب  قلعتي  اميف  %19و %13  اعابت  تاس ّسؤملاو  دارف ألا  صوصخب

.تانايبلا ةدعاق نيحتل%29و %70و ةينوناقلاقئاثولا لامكتس ال

الإة ّيكنبلا تا ّيلمعلل عفلا ديفتسملا ع كنبلا ف ّرع ةرورض ع  لصفلا  سفن  صن و
ّ
 ّنأ   

كفرح فرعا تاذاذج مع دنع فرا حرصت ع عفلا ديفتسملا ديدحت  دنع رصتقا كنبلا

.عفلا ديفتسملل آلا ديدحتلا نم ھنكمت ةلماشتامولعم ةدعاقرفوتمدعل ارظن يوناقلا ھفلم ةساردو

لعتملا عورشملا  ع  ةراد إلا  سلجم  قداصي  مل  2019  ةنس وم  و  ،رخآ  ديعص ع و
ّ

دعاوقب ق

لصفلل  افالخ كلذو  ه زاجنإ   لامكتسا  مغر  ةوبشملا تايلمعلاب حرصتلاب قلعتي اميف ةينملا تايقالخألا

. روشملا سفننم53

  ضرغلا  اجمرب ت ّمت لا عراشملا لامكتسا  عارسإلا ةرورض إ كنبلا ةمكا وعدتو

كمتت ّح
ّ

كحتلا دزم نم ن
ّ

لعتملا رطاا  م
ّ

  .ھطاشب ةق
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  يامولعملا ماظنلا-ب

ماظن ءاسرإ عو رشم ا ّمأو كنبلل يامولعملا ماظنلاب قلعتت عراشم ةدع  جمانلا  لمش

دقو .و ّدلاو طولا ىوتسملا ع ة ّيسفانتلا ھتردقو كنبلل ماعلا ءادألا نسحت إ فد جمدنم يامولعم

نورشعو ةسمختقرغتسا ثيح اخأت"24  ت" كنبلل جمدنملا يامولعملا ماظ ّنلا رايتخا ةلحرم تدش

  كلذو نتس ضوع اذيفنتل تاونس  ثالث ةدم ةجمرب تمت دقف ءاسرإلا ةلحرم صخي اميفو  .ارش

  ع   %26  ال جمملا زاجنإلا بس  ل ّملا خأ ّتلا إ  ارظنو  . لوطأ ةرجت ةدم نم لمعلا قرف نكمتل

  2021  توأ                ةجمدنملا ة ّيتامولعملا ةموظنملا ءاسرإل  جمملا  خرا ّتلا   ّنإف ،2019  مفون  26    33%

.ھماحا بعصي

ت ّيب نح  جمانلا دقع د.م  36,1  ةجمرب  ت ّمت دقف يامولعملا ماظنلا ةفلب قلعتي  اميفو

طخمب ةجمملا ةفللا   ّنأ ثيح ازواجت ة ّيباقرلا لامعألا
ّ
  ــب                   تردق  2022-2018  كنبلا لامعأ ط 

  إ اساسأ  كلذ عجرو  ."24  ت" جمدنملا يامولعملا ماظ ّنلا روطتل د.م  42  نم اساسأ ةنوتملاو د.م  59,6

ةقفارم ةفلت  عافتراود.م  5  ةميقب "24  ت" د ّوزملل املا ضرعلا عافترا إ ى ّدأ ا ّمم كنبلا تابلطتم يغ

لطت ا ّمم جمدلا لاجم  تارام زكرمل كنبلا ءاسرود.م  1  ةميقب يامولعملا ماظ ّنلا ءاسرإ  كنبلا
ّ
  ب 

  روطت  ھتقفارمل راخ بتكمل كنبلا ءوو  د.م5,1  ةميقب ة ّيسجول و د.م4,4  ةميقب ة ّيمالعإ تا ّدعم

 . د.م3,1ةميقب ساا ماظ ّنلا

ل  تانايب ثيدحتو  لي  إ  اساسأ  فد  تانامضلا ةدعاق ثادحإل عورشم ةجمرب  ت ّمت و

  تانام ّضلل ةيتامولعملا ةموظنملا ثيدحتب كلذو ةصلختسملا  غ ةميدقلاو ةديدا ضورقلا تانامض

  ثيح  ذيفن ّتلا  اخأت  عورشملا  اذ  دش  ھت ي ّمأ مغر و  .عورشملا  اذ ةيادب لبق  الالغتسا  متي مل لاو

شلل ةدنسملا ةميدقلا  ضورقلا  نامض تانايب ةاعم م ّدقت ةبس   زواجتت مل  ،2019  ةنس  وم  و
ّ

  تار 

.2016ةنس ةيادبإ دوعلاغش ألاق ال طن الا ّنأ مغر%20ةيتامولعملا ةموظنملا ع ةصلختسملا غو

طخم عضو إ فد  اعورشم جمانلا   ّمضي  امك
ّ
لا ةرارمتسا ط 

ّ
  فانتسالا لجأ نم  طاش 

  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  15  لصفلل اقبط كلذو ةبك ثداوح عوقو ةلاح  كنبلا ةطشأل عرسلا

لعتملاو  2006  ةنسل  19
ّ
 تاونس  4  براقي ام  عورشملا اذ ذيفنت  قارغتسا  نم مغّرلا و  .ة ّيلخادلا ةباق ّرلاب ق 

الإ
ّ
نأ 

ّ
كمتي ملو ذيفن ّتلا ةلحرم  لازي ال ھ 

ّ
طخم ع لوصا نم كنبلا ن 

ّ
لا ة ّرارمتسا ط 

ّ
.طاش 

 ة ّيلخادلا تاءارجإلاو تا ّيلمعلا ةباقر ةموظنم-ج
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دعاوق ززعتب  قلعتملاو  2011  ةنسل  06  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  31  لصفلل افالخ

فوت  مل  ،ةديشرلا ةمكوا
ّ
  ثيح  ةيلخادلا ةباقرلا ليل ةيفالا ةرشلا دراوملا خادلا قيقدتلا ةن  ر 

  1575  غلابلا كنبلا يفظوم  ددع ةيّمأ نم مغّرلاب كلذو  نققدم  ةتس  نيلخادلا  نققدملا  ددع   زواجتي مل

طيش اًفظوم
ً

  11  ةغلابلاو ناسإلا  كنب عم ةعاتلا تارشلا ددعو اعرف  140  غلابلا عورفلا ددعو ا

.ةكرش

متي مل  2018  ةنس  خاد قيقدت تا ّمم عبس ةجمرب  إ ةرشلا دراوملا  صقنلا ى ّدأ دقو

  جمانب امجاردإ قبس ن تمم ام تامم عبس  ةجمرب  2019  ةنس  لالخ مت و  .ام تامم عرأ ىوس ذيفنت

  إ رطاا  فّرصتلا ةموظنم عاضخإ مدع  إ  صقنلا اذ  ىّدأ امك  .2018و  2017  ةنس نم ل لمع

  2006  ةنسل  19  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  17  لصفلا تايضتقمل افالخ كلذو يرود خاد قيقدت

لعتملاو
ّ

عورفلاو لايلاو ةطشألا عيمج  ةيلخادلا ةباقرلا لامعأ ةيطغ مدع و ةّيلخادلا ةباقرلاب ق

ياضرلا صالختسالاو يراقعلا ثعبلا ضورق  دانسإ  لاثملا  ليس  ع  لمش مل ثيح  كنبلل ةعاتلا

.ضورقللياضقلاو

  اًفظوم  85  (1)ياثلا ىوتسملا نم ةمئادلا  ةباق رلا لايل نصصا نفظوملا ددع   زواجتي مل و

ةنراقم ادودحم ددعلا اذ   تعو .ةمئادلا ةباقرلاو لاثتمالل ةزكرملا ةرادإلاب نقم نفظوم ةعرأ مم

.ة ّيلودلا تالوحتلاو ةنزا تايلمعل ّمالا ماوةزكرملا تارادإلاو عورفلا ددع

لعتي اميفو
ّ

كمي مل  ،ةّيلخاّدلا ةباقّرلا ةموظنم ميظنت ةداعإ جمانب ق
ّ

   ّصاا  عورشملا قيلع  ن

ثلا ىوتسملا ع ةمئاّدلا ةباقّرلا ديدحتب
ّ

ةنس  وم  و  .ھيدل رطاا ةفوفصم عضو نم  كنبلا ىدل يا

كمتي مل  ،2019
ّ

ثلا ىوتسملا ع ة ّرودلا ةباق ّرلاو خا ّدلا قيقد ّتلا عورشم  ن 
ّ
  ھلامعأ تقلطنا يذلا   )2(ثلا 

.ضرغلا ةوتكم تاءارجإ ليلد ع لوصانم2017ةنس ذنم

 ھنع ةقثنملا نالا و ةرادإلا سلجم-د

يرودلا مييقتلاب ةصاخ ع رطاا ةن ثادحإ مت  ،ينبلا  نوناقلا نم  50  لصفلل اقبط

الإ  اذيفنتو رطاا ةرادإ ةسايسل
ّ

نأ 
ّ

لا هذ  تاسلج  رضاحمب  قرط ّتلا ّمتي  مل  ھ
ّ

-2016              ةفلل ةن 

لا  ّلوتت  مل و.2017  ناوج  16  ةسلجب ةدحاو ةرم الإ  بارإلا لومتو لاومألا  ليسغ  رطاخم  إ  2019
ّ

ةن 

اللا تاحقملا ميدقت
ّ

   ليسغ  رطاخم  فرصتلل  ةّيجيتاسا  عضو  ع  ةرادإلا سلجم دعاس  لا ةمز

.2017-08ددع يزكرملا كنبلا روشم نم45لصفلل افالخ  كلذوبارإلا لومتولاومألا

.لاومألا ليسغ ةمواقم و لاثتمالا و ةبسااو رطاا  فرصتلل ةزكرملا تارادإلا(1)
 .دقفتلاو خادلا قيقدتلا لبق نم ةذفنملا ةرودلا ةباقرلا)2(



578

مل  ،)1 (2013  مسد  5   خرؤملا  2013  ةنسل  4953  ددع رمألا نم  8  لصفلا  تايضتقمل افالخو

رراقت ةعاتم  ةطقن  جاردإ  2019-2016  ةفلل ةرادإلا سلجم لامعأ لواد  ةراقلا  طاقنلا  نمض  ّمتي

ةذخّتملا بادّتلا ةعاتم   ةطقن و  تابادتن إلاو تاقفصلل ةمظنملا تاءارجإلاب كنبلا د ّيقت   لوح  ةلودلا بقارم

لعتت  ةطقنو  2019  ةنس  إ  2015  ةنس  نم  تاباسا قارم  رراقتب ةدراولا صئاقّنلا كرادتل
ّ

ةيفصتب  ق

عتملا ضورقلا
ّ

.صالختسالا ةبس  فعض دش لا و ة

وت  مدع  نع الضف و
ّ

لصفلا  ھيلع ّصن امل اقبط مومعلل يونّسلا  ررقتلا  رش  ةرادإلا سلجم 

  لوادج نمض  ھلامعأ س لوح ةونس تاشاقن بايغ و  2011ةنسل  06  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم39

ھيلع ّصن يذلا  2017-  2013  ةفلا  لالخ ھئاضعأو  سلا اذ  ءادأل مييقت يأ  لي ّمتي مل  ،لامع ألا

ثيح ةديشرلا ةمكوا دعاوق ززعتب قلعتملا  2011  ةنسل  06  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  5  لصفلا

.2018سرام22ةسلجب ھيلع ةقداصملا تمت ديحو ياذ مييقت عراصتقالا ّمت

  حيقنب اساسأ تغ دق  2015  ةنس  جمانلا دقع الع ب لا تايضرفلا   ّنأ  نم مغّرلاو

لعتت ةديدج بتارت رودصو  ةبسانم  نم كأ    لامعألا ططخم
ّ

  ةينام زواجت و  ةّيلاملا ةءالملاو ةلويّسلاب ق

نيحت  ّلوتي مل  ةرادإلا سلجم  ّنإف  قوسلاو يامولعملا ماظنلا صخي اميف دقعلاب ةددا رامثسالا

.دقعلا اذ نم22لصفلل افالخ كلذوھلقم ءاضموجمانلا دقع

  صاألا  ةمئاق  ديدحت كنبلا ع نّعتي  ،اصملا براضت  فّرصتلا ماحإ فد و

ماق كنبلا ّنأ غ  .ينبلا نوناقلا نم  43  لصفلا اطبض لا ياعملا نم ةعوم اقبط  كنبلاب  ة طبترملا

  لام سأرب ةرشابملا غ وأ ةرشابملا   ةكراشملا وو  ديحو رايعم  ساسأ  ع ةطبترملا  فارطألا ديدحتب

.ةمئاقلا هذ نمضفارطألا ضع جاردإ مدعإ يدؤي دق امم%5ةبسقوفت ةبسب ةكرشلا

ةقداصمو ةرادإلا سل قبسملا صيخلل عضخي  ،ينبلا نوناقلا نم  62  لصفلل اقبطو

تا ّل نماسملل ةّماعلا ةسلا
ّ

الإ  نطبترملا صاألاو كنبلا نب قاف
ّ
   تايلآلا عضو ّلوتي مل كنبلا ّنأ   

اللا
ّ
  ضرغل نماسملل ةماعلا ةسلا ع اضرعو اصيخرت دصق تايقافتالا هذ راعشسال ةمز 

قيبطت مييقتب مقي مل سلا   ّنأ  امك  .تاباسا   وبقارم هدع صاخ ررقت ساسأ ع  الع  ةقداصملا

 .ةرادإلا سل خاّدلا ماظّنلا نم8لصفلا ھيلع ّصن امل افالخاييحتو كنبلاب اصملابراضت ةسايس

  نماعلا نريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ماعلا ريدملاو ةرادإلا سلجم سئر ع  نّعتو

تالاب ةرادإلا سلجم مالعإ نيدعاسملا
ّ

  تاّيلمعلا لاجم  لخدت لاو كنبلا عم اودقع لا تايقاف

  ةيمومعلا تاسسؤملاو تآشملاو تاماسملاب قلعتملا  1989  يرفيف لوأ  خرؤملا  1989  ةنسل  9  ددع نوناقلا نم ) اثلاث(  22  لصفلا ماحأ قيبطتب قلعتملا)1(

.ةيمومعلا كونبلا ع
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الإ   .ةراا
ّ
لعتملا  تايقافتالاب ةرادإلا سلجم مالعإ  نّمضتت مل  ةرادإلا سلجم تاسلج رضاحم  نأ   

ّ
  ةق

  .صوصا اذ  اماربإ ّمت لا ةراا تايلمعلاب

  ةطبترملا فارطألل ةمئاق  ديدحت و ةرادإلا سلجم تاّيحالص ليعفت دزمب  كنبلا  ةمكا وتو

تالا طبض ةّيلومش نمضت لا تاءارجإلا عضوو لمعلا ا يراا ةّينوناقلا تايضتقملل اقبط
ّ

تايقاف

.ضرغلا  ةّصتا فارطألا لبق نم الع ةقداصملاو كنبلاب نطبترملا صاألا عم ةمملا

شلاب دّيقتلاو   كنبلل ةّيلاملا سسألا ميعدت-ه
ّ

 ةّيكنبلا طور

 عسلا ةسايسو  موصاو لوصألا   فّرصتلا-1

وتي  ،موصاو لوصألا  فرصتلا راطإ 
ّ

  عزوت لوح ةونس ةيصيت لوادج ميدقت كنبلا 

ةرش  لوادج  دادعإ  عم  (1)2017  ةنسل  06  ددع هروشمب المع الويس ةجرد بسح موصاو لوصألا

 ّمتي   لوادا هذ دادعإ ّنأ ظحول دقو  .كنبلاب موصا و   لوصألا  ةرادإ ةن بلص قراوفلا كلت ةعاتمل

ىدملا ع ةتباث ليلاحت ع زكترتو وتلا رانيدلاب ةيلاملا تاقفدتلا الإ صخت الو "لاسكإ "  ةقيبطت ع

  ةموظنم عضو مدعل  ارظن كلذو ديعبلاو طسوتملا ىدملا ع ةكرحتم ليلاحت ع دامتعالا نود صقلا

كمت ةجمدنم ةّيتامولعم
ّ

شؤملا ةعاتم نم ن
ّ

لعتملا تار
ّ

.ةقيقدو ةلماش ةفصب لاا اذ ةق

   ةعيبطو   قاقحتس الا  لاجآ  ثيح نم تاقفنلاو دراوملا ةمء المل  ةيجيتاسا  ع كنبلا دمتع  ال و

طخم طبض مدع  إ  ةفاضإلاب ةدئافلا بس
ّ

فلتخم ةيطغتل ةيتاذلا كنبلا دراومل  لثمألا  عزوتلا ط

لاو ةينوناقلا دويقللو كنبلارطاخم ةعيبطلاًقفو ةيلاملا رطاا
ّ

 .ةّييت

كمت  مدع إ صئاقنلا هذ تّدأ دقو
ّ

  ةبسلا ماحا نم  2019-2016  ةفلا لالخ كنبلا ن 

  2014  ةنسل  14  ددع  وتلا يزكرملا كنبلا  روشم  نم لوألا لصفلاب الع صوصنملا ةلويسلل ايندلا

ةفلا  سفن  لالخ  رانيد   فلأ764  تغلب روشملا  سفن  نم  14  لصفلل اقب ط ةيلام اياطخ  كنبلا  دبكتيل

شؤم  ةبس  ھماحا   مدع  نع الضف  كلذو
ّ

  ياثلا لصفلل اقبط %120  ةبســب ةددا  "عادولا/ضورقلا" ر

   ھلامعأ ططخم نمض كنبلا  دّدح ةّيعضولا هذ التلو  .(1)2018  ةنسل  10  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم

  إ %136  نم ةيجردت ةفصب  ضورقلا ةبس صيلقت فد تاءارجإلا نم ةلمج  2022-2018  ةفلل

123%.  

لوصألا  فّرصتلا ةموظنم عضول  ا عورشم  ةجمرب تّمت  ،ةليلا ةداعإ جمانرب ذيفنت  راطإ و

  مغرلاو .ةلويّسلا رطاخم  فّرصتلا نسح ت و  كنبلل ةيلاملاو ةراجتلا ةيدودرملا  روطت فد  موصاو

لعتملا(1)
ّ

 .تايئاصحإلاو رذا فّرصتلا ياعمو ساا حاصفإلاب ق
لعتملا(1)

ّ
شؤمب ق

ّ
.عادولا ع ضورقلا ر
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الإ  2016  سرام ذنم عسلا  ةسايس عورشم  قالطنا نم
ّ
ديدحتل  تايلآ  عضو ع  ترصتقا تازاجن إلا   ّنأ   

  تايلآ ءاسرإل ةيلخادلا تالوحتلا بس عضوب  ءدبلا  متي ملو   ليغشلا  ةفلو  رطاا ةفلو دراوملا ةفل

الإليغشلاةفلورطاا ةفل ديدحت
ّ

  .2019مفون رش لالخ 

بس عضو ةينامإ نودموصاو لوصألا  فرصتلاةموظنم عضو عورشم قيلع  لاح و

كمت مدعو  ةيلخادلا تالوحتلا
ّ

   عجاّنلا فّرصتلاو املاو  يراجتلا ءادألا  فرصت ةيلآ عضو  نم كنبلا  ن

  .موصاو لوصألا

  امب موصاو   لوصألل ةلاعف ةرادإ نامضل ةلماتم ةموظنم كرت ا كنبلا ةمكا وعدتو

كمي
ّ

.رطاا  فّرصتلا نسح نم ھن

ةّيلاملا ةءالملل ةّييتلا  دودا  ماحا-2

  رطاا ةيطغو ميسقتب قلعتملاو91  ةنسل  24ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  4  لصفلا ّصن

  عةيتاذلا لاومألاب قلعتملاو2018ةنسل06 ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  9لصفلاو تادعتلا ةعاتمو

  .%7نع)3(ةيدعاقلا ةءالملاةبسّلقت النأو%10نع)2 (ةماعلا ةءالملا ةبس ّلقت ال نأ

وم  %  7,74و  %  10,66  دودح  اوّتلا ع تنا ةيدعاقلاو  ةماعلا ةءالملا ةبس نأ نبت دقو
ّ

وم  %  3 ,81و  %7,4  لباقم  2018  ةنس
ّ

  ةفلا  لالخ كنبلا لام سأر  عيفلا  إ كلذ دوعو  2014  ةنس 

.د.م270غلبمبةطورشم ةيعاقر ضورقرادصو د.م148غلبمب2015-2018

  تادع ةيطغتل د.م  253  ةميقب ةلودلا نامض ع لصحت كنبلا ّنأ صوصا اذ  ركذو

   ماس اّمم  د.م  291  ةميقب  2018  مسد  31  خرات  ةيلام تاوعص ھجاوت لا ةيمومعلا تاسسؤملا

طا
ّ

لعتملا رطاا نم 
ّ

شؤملا ةبس نسحتو تادّعتلا هذ ةق
ّ

.هالعأ الإ راشملا تار

لا ماحا  ماس امك
ّ

شؤملا هذل ايندلا بس
ّ

  نمأتلا ةكرش عم نمأتلا دقعل كنبلا ماربإ  تار

ةرشلا  دراوملا ةلي عورشمب ةقلعتملا دعاقتلا تايارج ةفلل  2017  ةنس ليمحت مدع فد ميلس

  عم ايشامت  تاونس ثالث ريدقت قأ ع وأ ةنس نع اضوع ةنس  16  ةدم ع ايساحم افل  ميسقتو

.رطااب ةرملا لوصألاو ةيفاصلا ةيتاذلا لاومألا نب مساقلا)2(
 .رطااب ةرملا لوصألاو ةيفاصلا ةيساسألا ةيتاذلا لاوم ألا نب مساقلا)3(
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   اوحب  ءابعأ لّمحت ع  كنبلا  رصتقا ثيح  .د.م  46,274  ةغلابلاو  لاا اذ  ةدمتعملا ةّيلوّدلا ياعملا

 .2018و2017نس ناونع د.م13

ططخمب ةيتاذلا دراوملل ةيفاضإلا تاجايتحالا ريدقت  دنع  رابتعالا نع  كنبلا  ذخأي مل و

وو  .2021  ةنس نم ةيادب  ذيفنتلا ح  ةيلودلا ةبساا ياعملا  لوخد ثأت  ،2018-2022  ةفلل  ھلامعأ

  ة بسو  ةماعلا ةءالملا ةبس نأو ةصاخ كنبلل ةيلاملا ةءالملاو ةيطوحتلا ةمالسلاب لخي  نأ ھنأش  نم  ام

.2018ةنس وم ةينوناقلا دودا محت داتكنبللةيدعاقلاةءالملا

  روشم نم  52  لصفلاب الع صوصنملا رطاا ةيطغو ميسقت ياعم  كلذك  كنبلا  محي مل و

  ةبسب  2018  ةنس وم   ديقتي مل ثيح ةيتاذلا لاومألاب قلعتملاو  2018  ةنسل  06  ددع يزكرملا كنبلا

  امم  2016-48  ددع نوناقلا نم  43  لصفلا  دوصقملا عملاب ةطبترملا فارطألاب ةقلعتملا رطا خملل  %  25

  ناونع ةرملا رطاا عومجم إ  د.أ216  ةميقب  ةردقملا  تازواجتلا غلبم نم   %  300  ةفاضإ إ ىدأ

 .ضرقلا رطاخم

ةعيبطلا إ  ارظن ةطبترملا فارطألا ةمئاق  ةضباقلا ةماركلا عمجم نمضتب كنبلا  مقي مل  امك

قؤملا
ّ
 اعيب فد ةلودلا فرط نم ةرداصم تارش نم ن ّوتملا ع ّما تارش طرت لا تاراشملل ةت 

غلبم  صيلقّتلا إ عضولا اذ يّدؤي دقو  .2018  ةنس وم د.م  322,217  اادع تغلب لاو

.ةّيلاملا ةءالملا بس  عيفلا ا ّتلاو كنبلاب اّيلعف ةطبترملا فارطألا هاجت تازواجتلا

ياعملا لوخد ثأت رابتعالا نع ذخألل ةيتاذلا هدراوم ميعدت دزمب  كنبلا ةمكا وتو

.2021ةنس نم ةيادبةيلودلا ةيساا

 عادولا ع ةدئافلا بسل  ةينوناقلا دودا ماحا-3

  تاذ عادولاب ةصاا  2019  ةنسل ةديدا تاباتتكالاب ةقلعتملا كنبلا تانايب ةدعاق  تفشك

  ھب حرصملا قألا دا زواجتت ةدئاف بس ھئافرح ضعبل  دنسأ  خألا اذ  ّنأ  راخدالا تادنسو لجألا

  1991  ةنسل              22  ددع هروشم نم  38و  37  نالصفلا ھيلع صن امل افالخ كلذو يزكرملا كنبلا ىدل

  دا زواجتت لاو بجوم نود ةحونمملا دئاوفلا ةميق تغلب دقو .ةيكن بلا طورشلا ميظنب قلعتملاو

تدنسأ  %44  ام د.م  2,325  اوح  2019  ةنسل ةديدا تاباتتكالاب قلعتي اميف ھب حرصملا قألا

  ةيدودرم عيفلل رطضا ھنأب كنبلا دافأ دقو .صاوخ ةدئافل%25و ةيمومع ةماسم تاذةكرش ةدئافل

.تاسرامملاسفنل ىرخألا كونبلاءورابتعابھتانزاوت ع ظافلعادولا ضع
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  وأ  عاديإ   ّل  عو  رانيدلاب  ةراا  تاباسا  ع  ةقبطملا ةدئافلا بس  زواجتت  ام  ابلاغ و

  ديدع   ىّدعتتل  ، روذملا يزكرملا كنبلا روشم نم لوألا لصفلل ةفلاخم   %2  رانيدلاب  رامثسا

  لالخ  ھئافر كنبلا  اعفد لا  ةدئافلا  ةميق  ةمكا تاريدقت بسح  تغلب دقو  .%5  ةبس  تالاا

  10  إ  ام  %70  د.م  35  اوح  ،ةددا ةبسلا زواجتت  بسب ،2019  متس-  2016  سرام ةفلا

.ةيمومع ةماسم تاذ وأ ةيمومع تاسسؤم

عافترالا لظ   ةصاخ دراوملا ةفل  عيفلا دزم إ  وحنلا اذ ع ف ّرصتلا ي ّدؤي دقو

  ايلآ سكعنس امم ،يزكرملا كنبلل نلعملاو تادنسلاو عادولا كلت ع  قبطملا  شمالا ةبس  ظوملا

ش نأ وح ّنلا اذ ع فرصتلا نأش نم امك .ةحونمملا ضورقلا ةفل ع
ّ
  ع ّبتلل بجوم ف ّرصت أطخ ل 

لعتملا2019لرفأ30   خّرؤملا2019ةنسل41ددع  اسالانوناقلاماحأل اقبط
ّ
.تابساا ةمكحمب ق 

 كنبلل ةراجتلا ةسايسلا-و

 ھل ةعاتلا تارشلاو كنبلا نب   نواعتلا  روطت  إ فد  اعورشم ةليلا ةداعإ جمانرب  نّمضت

الإ  عورشملا اذ زاجنإل قرط ةطراخ طبض ّمت و
ّ
ىدملا ع  لمع جمانرب ديدحت ع  رصتقا كنبلا ّنأ   

بناوج فلتخم زاجنإل ةل ّصفم ةمان ز و ر عضو نودو قرطلا ةطراخ رواحم فلتخم لمش نأ نود صقلا

مل  2019  ةنس وم   و .جمانلا اذ  ميسجت   إ لّصوتي نأ نودو  املا اثأت مييقت نودو لمعلا جمانرب

  لومت ةسايسو عمجملل فرا ةئفو جتنملا بسح ة ّيقوس ة ّيجيتاسا عضوب اساسأ كنبلا مقي

.عمجملل

كنبك ةديدا ھتروص سكعيل ةراجتلا ةيمسلا كلذ  امب يطا  ھقاثيم  يغ قاطن و

  تضفأ دقو  .قاثيملا  اذ  مييقتل تاسارد بتكمب ةموعدم لاصتا ةلاو فيلتب كنبلا ماق  ،ومش

   لثمتت لمع تاينم ثالث  تمدقو ةرصبلا ةولاو كنبلل يراجتلا زمرلا يغ ةرورض إ ةساردلا

  .ةفيفط ةيئزج ةئي وأ ةيئزج ةئي وأ عورفلل ةيل ةئي

ائي ةداعو ةديدا عورفلا حتف ةفل ع  2019يفناج30  خراتــب  ةرادإلا   سلجم  قداص و

  ثأت  ديدحتل  قرلا  ة ّيجيتاسالا  عورشمب ةقلعتملا تاساردلا لامكتسا نود ةديدا ةمالعلاب  ةيللا

 .كنبلل ةديدج عورف حتف ةسايس ع ةنمقرلا
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ةديدا ةمالعلاب كنبلل ةميدقلا عورفلا ةئي ةداعو ةديدا عورفلا حتف ةفل ريدقت مت دقو

ةديدا  ةمالعلاب ةميدقلا عورفلا ةئي ةداعإل د.م  34,474  ام د.م  41,962  ةميقب  2019  ةنس ةينامب

 .ةديدا عورفلا حتفل د.م  7,488و

ديشرت دزمو ھل  ةعاتلا تارشلاو كنبلا نب   نواعتلا روطت دزمب كنبلا ةمكا وتو

 .ةرامثسالا ھتا رارق

تلا ةسايسو  امتجالا ططا-ز
ّ

 جأ

                   ةفلا لالخ انوع  351  حرس إ فد  ةرشلا دراوملل طت ططخم عضو   ّمت

كمتيل  2016-2018
ّ

لل  ناوعأ ةعسل  " عورفلا ددع /نفظوملل ما ددعلا"  رشؤم  غولب  نم كنبلا ن

شلا مييقّتلا ةّيلمع ّنأو املع  ينبلا عاطقلا  تاسرامملا  لضفأ بسح عرف
ّ

كأ لما
ّ

  حرس ةرورض ع تد

.انوع606

لا ة ّيلمع تدش و
ّ
وم  انوع  169   ىوس  حرس  ّمتي مل  ثيح  ذيفنّتلا   اخأت حرس 

ّ
ةنس             

ناوعألا ددع  صيلقّتلا  2019  ةنس لالخ   ةرادإلا سلجم ر ّرق  زاجنإلا  صقّنلا اذ التلو  .2018

اذ عجرو  .2020و  2019  نس  لالخ اوّتلا ع   فظوم  20و  40  حرسب  229  إ محرس  عمزملا

شلا لخ ّدلا نم %4  ةبسب روجألا ةفل عافترا إ  صيلقتلا
ّ

ةرادإلا سلجم فرط نم ر ّرقملا اسألا ير 

شلا لخ ّدلا نم %6  ةبسو2017يام11خراتب
ّ

فال ر ّرقملا اسألا ير 
ّ
.ينبلاعاطقلا ة 

لا ةّيلمع   ّنأ ع الضفو
ّ

  نع نيدئازلا نفظوملا ديدحتل  ةّيعوضوم   ياعم   إ  دنس  مل  حرس

شلا قيقد ّتلا تايصوت    ءاج امك  ةجاا
ّ

  دقعو دعاق ّتلا تايارج ةفل نيحتب مقي  مل  كنبلا نإف  .لما 

نم مغ ّرلاب  كلذو  د.م  46,274  ةفلب  انوع  365  حرس ساسأ ع ميلس ةكرش عم ھماربإ ّمت يذلا نمأّتلا

ظوملا ددع  صيلق ّتلا
ّ
لابنينعملانف 

ّ
  .حرس 

  اراطإ  48  ميب   نم انوع  251  بادتناب  2018-2016  ةفلا لالخ كنبلا ماق جمانلا دقعل اقبطو

لا تا ّيحالص ة ّماعلا ةرادإلا ىطعأ  يذلا   تابادتنالا ليلدب  نّمضملا  رشابملا بادتنالا قرط نع
ّ

  ءو 

ل رشابملا بادتنالل
ّ

ةرشابملا تابادتنإلا ددع تعو.ةرادإلا سل عوجرلا نود كلذ ةجاا تضتقا ام

اخ اعفترم
ّ
نأو ةص 

ّ
.فر ّصلا بتامو ةوا تارادإلاو عورفلابا رشابمابادتنا21قاإ ّمت ھ 

  11,3  إ  2014  ةنس وم   22  نم " عورفلا ددع /نفظوملل ما ددعلا" رشؤم  عجارت  نل و

نأ الإ2018ةنس وم 
ّ
ثمتملاو وجرملا ىوتسملا نودىقبيھ 

ّ
 .عرف لل ناوعأ ةعس لدعمغولب  ل
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دقع  ھيلع  ّصن  يذلا  ةصاا كونبلاب ةنراقم  كنبلا  ناوعأ جأت   قرافلا صيلقت  راطإ  و

لا ع  2018  لرفأ  18   دقعنملاةرادإلا سلجم  قداص جمانلا
ّ
  ططخ سم  ة ّيفيظولا حنملا  عيف 

الإ .ة ّرود ةفصب مادأ مييقت  عم نوع  لل ةددحم فادأ دامتعا ةطرش  اراطإ  158  تلمشة ّيفيظو
ّ

نأ 
ّ

  ھ

ذخأتو راطإ ّلل  ةبجوتسملا ةحنملا غلبم طبضت  فادأ ديدحت نود ةّيفيظولا حنملا  ةداّزلا فرص ّمت

. ةزجنملا فادألا رابتعالا نع

ءزج نم ن ّوتي ماعلا ريدملا هاضاقتي يذلا رجألا   ّنإف جمانلا دقع نم  20  لصفلل اقبطو

   ياعملا  ساسأ ع  جمان لا  ذيفنت  ھئادأل اقبط كلذو راقلا ءزا نم %50  زواجتي ال  ّغتم ءزجوّ راق

ال ماعلا ريدملل غتملا رجألا   ّنإف  جمانلا ذيفنتل  ةمكا  مييقت بسحو  .ةرادإلا سلجم مييقت  ةدمتعملا

  ريدملا   ّنأ الإ  .2018  ةنس لالخ %70و  2017  ةنس لالخ %63و  2016  ةنس لالخ %85  زواجتي نأ نكمي

-2016  ةفلا لالخ ةرادإلا سلجم ةقداصمب )رانيد فلأ  96(   غتملا  رجألا نم %100  ع ل ّصحت ماعلا

 .رانيد فلأ78,720ةميق ةقحتسملا غ روجألا ةميقردقت اتلاو  2018

  ءادأ مييقتل ة ّيصوصخ فادأ ع  2016  يام  3  خراتب  قداص  ةرادإلا سلجم   ّنأ كنبلا دافأو

تقا امم ةرادإلا سلجم مام عم ھمام قباطت مدع رابتعاب  ةليلا ةداعإ جمانرب ذيفنت   ماعلا ريدملا

  ماعلا ريدملل ة ّيصوصا  فادألا كلت ع دامتعالاو  .ھتدع ةط ونملا ماملا عم مت فادأب هدارفإ

كمت ال فادألا قيقحت ةبس   ّنإف
ّ

-2016  ةفلا لالخ  غتملا رجألا نم  %100  ع  لوصا نم كلذك ھن

 .كنبلل ةيتامولعملا ةموظنملا عضوو امتجالا ط ّتلا ذيفنت  ل ّملا خأ ّتلا إارظن كلذو  2018

فد كلذو  كنبلا ناوعأ  ةيقرتو مييقت ماظن  عورشم ذيفنت  عرسلاب  كنبلا ةمكا وتو

 .فادألا بسح جأت ماظنو ةيقرتو مييقت ماظنعضو

II-ضورقلا دانسإ  

تامدا تاعاطق ع عّزوتت د.م  10896  اوح  1920  ةنس وم  (1)كنبلا تادّ ع تغلب

  ةسايس ل ّوأ ع ةقداصملا تمت دقو .%20و%26و %40  ةبسب اوتلا ع يراقعلا ثعبلاو ةعانصلاو

.2017ةنس اييحتو2014مفون رش  كنبلا لبق نم ضرق

 ءاضمالاب تادعتلا باسحا نود(1)
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ةدنسملا ضورقلا نب ضورقلا ةظفحم ىوتسم ع نزاو ّتلا قيقحت إ ةسايّسلا هذ فدو

  نم2019ةنس%74تزان تاسّسؤملا إ ةدنسملا ضورقلا ةبس ّنأ غ .تاس ّسؤملا إ ةدنسملاو دارفألل

  لباقم  2019  ةنس                %20  دودح  تنا يراقعلا ثعبلا ضورق ةصح ّنأو املع ضورقلا عومجم

.%25دودح  ةفدسم ةبس

ھتاجوت ةعاتمو قيبطت نسح نم ھنكمت ةيمك تارشؤم كنبلا طبضي مل  ، ىرخأ ةج نمو

  تاسارد ع دمتع مل امك .نيفراو نينملل ةدنسملا ضورقلاب قلعتي اميف ةصاخ ةيجيتاسإلا

  نأ نكمي لا كلت فارشساو ةيلاعلا ةيدودرملا تاذ تاعاطقلا وحن ھطاش ھيجوت نم ھنكمت ةيعاطق

.تاوعصب رمت

لوت   ،يداصتقالاو امتجالا لاا  يراقعلا ثعبلا عاطق ةيّمأ إ رظّنلاو
ّ

ةمك ا  ت

401اوحب ردقت ةيلمج تادع ةميقب يراقع ثع ضرق38ع اولصحت افرح21تافلم ةسارد

ثمي ام وو د.م
ّ

  تقلع تاظحالم ع فوقولا مت دقو .ةّيلما كنبلا تادع ةميق نم  %20  اوح ل

  ةعاتم ىوتسم ع صئاقن إ ةفاضإلاب افرصو ادانسإ طورشو ضورقلا بلاطم ةساردب  اساسأ

 .فرا ةيعضو

 ضورقلا بلاطم ةسارد-أ

ةباقرلاب قلعتملا  2006  ةنسل  19  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  25و  24  نالصفلا صني

مئاوقلا كلذ  امب ةيع ونلاو ةيمكلا تايطعملا ل ع ضرقلا بلطم فلم نّمضت بوجو ع ةيلخادلا

  ةقلعتملا رصانعلا ضرقلا رطاخم مييقت  نّمضتي  نأ ع صيصنتلا عم ةخألا ثالثلا تاونسلل ةيلاملا

  نب نم تافلم  10  صوصخب بلاطي  مل كنبلا ّنأ غ .صالا ع ھتردقو ديفتسملل ةيلاملا ةيعضولاب

  ةيلاملا مئاوقلا ع ضورقلا بلاطم ةسارد  ترصتقاو ةيلآ ةفصب  مئاوقلا  كلتب  ةنّيعلا عوضوم تافلملا

صحف نود  ينبلا عاطقلاب ھفيصت عو فراب ھعمجت لا ةراجتلا ةقالعلا ع وأ ةخألا ةنسلل

.ةلماش ةفصب فرل ةيلاملا ةيعضولا

 ھيلع ّصن امل افالخ كلذو تاباسا بقارم يأر ادامتعا ّمت لا ةّيلاملا مئاوقلا نّمضتت مل و

تادعتلا ةعاتمو رطاا ةيطغتب قلعتملاو  1991  ةنسل  24  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  7  لصفلا

ثؤي دق ام وو
ّ
فري نأو تافلملل ةيلاملا ليلاحتلا ةدوج ع ابلس ر 

ّ
 ةّصاخ ةدنسملا ضورقلا رطاخم نم ع 

لعتملا كلت رارغ ع ةّيلاملا مئاوقلا كلت  باسا قارم لبق نم تاظّفحت دورو ةروص
ّ

تارارقب ةق

 .يابا فيظوّتلا
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فيصت وأ ةيلاملا مايعضو رودت نم مغرلاب ءافر ضورق دانسإ ع  كنبلا  قفاو  دقو

  ةمالسلا رشؤمو ةءالملا ةبس  داا فعضلاو رئاسا مكارت رارغ ع ينبلا عاطقلاب مادع

كمو  %  100  ةبس نايحألا ضع  تزواجت لا  (1)نيادتلا ةبس عافترا إ ةفاضإلاب
ّ

  تاليس نم  م

ثمت
ّ

    و نكمم دح قأ إ ھتس نم صيلقتلاو ةيجردت ةفصب ياذلا لومتلا ةميق فرص  تل

عراشملا راطإ  ةحونمملا ضورقلا طاسقأ نم ءازجأ صيصخت  كلذك  وأ نايحألا ضع  ھفرص ليجأت

لختم نويد ديدسل د.م3  تالاا  ىدحإ  تزواجت ازاجنا عمزملا
ّ

   اصالخ متي مل ءافرا ةّمذب ةد

فري نأ كلذ نأش نمو .لاجآلا
ّ

.لاجآلا  ضورقلا صالخ مدعو عورشملا زاجنا مامتإ مدع رطاخم  ع

 ضرقلا تاسسؤم اقباس روذملا  24  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  7  لصفلا مزلأ  نل و

  ميقرت فوتب د.م25  املا ماظنلا هاجت مامالا زواجتت نيذلاو ةصروبلا  نجردملا غ اافرح ةبلاطمب

  زواجت نم مغّرلاب فرح يأ نم ميقرت يأ بلطب مقي مل كنبلا ّنأ غ فيصت ةلاو لبق نم زجنم ثيدح

كمي ال ام وو .هالعأ نّبملا فقّسلل ءافرا ءالؤ تادّع
ّ

  ةيلاملا  ةيعضولا ةبالص نم تثتلا نم ن

.مادعتب ءافيإلا ع مردق نمو ءافرل

وت كنبلا ّنأ  صوصا اذ  ركذ و
ّ

نمض ءاضيب ضارأ ءانتقا عراشم لومت ضورق جاردإ 

ثمي يذلا يراقعلا ثعبلا عورشم لامكتسا نود  (2)قبسملا لومتلا ضورق
ّ
  صال اسالا ردصملا ل 

  ةمدقملا ةييعلا تانامضلا ع ادانسا ضورقلا كلت دانسإب كنبلا موقي ثيح ،ةدنسملا ضورقلا

  صالخب حمس لا ةيلاملا تادئاعلا فوت ع فرا ةردق نم دكأتلا نود ةانتقملا ضرألا  ةلثمتملاو

روشم نم  25  لصفلل ةفلاخم  ةيلاملا  ھت يعضول ةقمعم ةسارد بايغ و  ددا خراتلا  ضرقلا

كأتلا ةّيوجو ع ّصني يذلا   2006  ةنسل  19  ددع يزكرملا كنبلا
ّ

ھضرق صالخ ع فرا ةردق نم د

تاذ الع لوصا متي لا تانامضلا رابتعاو ةيلاملا ھتيعضوب ةقلعتملا رصانعلا مييقت ع دامتعالاب

 .ةوناث ةيمأ

وم  غلب دقو
ّ

ةميقب اضرق  81  ءاضيب ضارأ ءانتقال قبسملا لومّتلا ضورق ددع  2018  ةنس 

  اضرق  19  ام اصوصخ  يراقع عورشم زاجنإ متي مل د.م  48,5  ةميقب اضرق  28  ايب نم د.م  179,665

3  اصوصخب خأّتلا لّدعم غلب يذلاو ادادس لجأ لولح نم مغّرلاب اصالخ متي مل د.م  25  ةميقب

.تاونس

 لوصألا عومجم/نويدلا عومجم = نيادّتلا ةبس(1)
وأ تاراقعلا عيب و لاغشالا ءانا نح ا ضرقلا دادس ةبلاطملا وأ صالل ةينمز لوادج دادعا اف متي ال يراقعلا ثعبلا عراشم  ةدمتعم ةغيص   (2)

 دقعلاب ددا يالا لجألا غولب
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كمي نأ ةّراقعلا عراشملا زاجنإ مامتإ ع صرا مدع نأش نمو
ّ

جانا نم ءافرا ضع ن

ةفلا لاوط ام غلبم يأ صال نرطضم غ ءالؤ نأ رابتعاب ءاضيبلا ارألا  ةراضملا ةسايس

 .صالا لاجآ لولح ةياغ ا ضرقلا ع لوصا خرات نم ةدتمملا

 ضورقلا دانسإ طورش-ب

ةبس نم يراقعلا ثعبلا ضورق ع لوصا طورش  (1)كنبلل ةيئارجالا تاركذملا تطبض

  ثالث ا نثعابلا فيصت ياعم ديدحت ا ةفاضإلاب ياذلا لومتلا ةبسو ةعطتقملا تالومعلاو ةدئافلا

.افرصو ضورقلا دانسإل ةّيصوصخ طورش ام فنص لل طبضت "ج"و "ب"و "أ" فانصأ

وت  دقو
ّ

إ ةفاضإلاب فرا  فنص عم امتت ال تالومعو ةدئاف بسب ضورق دانسإ كنبلا 

لا ماحا مدع
ّ

ةدداو ةيلاعلا ةدوا يذ نكسلاب ةقلعتملا كلت ةصاخ عراشملا لومتل ىوصقلا بس

  .%87ةبسإانايحأ لصتل%70ةبسـب

  تاريدقت  ساسأ  ع نعورشم لومتل د.م  26,7  و د.م  16,5  ةميقب  نضرق كنبلا دنسأو

   اعابت  اردق كنبلل ةينفلا ةرادإلا ّنأ نح  د.م  33,895و د.م  18,994      دودح  اتنا لا  نفرا

  نأو املع .نعورشملل ةريدقتلا ةفللا  نضرقلا تميق كلذب زواجتتل ،د.م  25,314و د.م  15,511  ةميقب

لعتملا غلبملا مصخب مقي مل كنبلا
ّ

ةميق ديدحتل عورشملا ةفل ديدحت دنع نامّضلا ناونع زاب ق

  نويد ءارشل د.م  4,8و د.م  6,980  ةميقب نضرق  كنبلا دنسأ امك  .ةيئارجالا تاركذملل ةفلاخم  ضرقلا

اميعضو رودت و  كنبلا هاجت وأ عاطقلاب امينويدم عافترا نم مغرلا ع ةيكنب تاسسؤم نم نفرح

.ةيلاملا

  دانسإ طورش طبضل  ھتادلختم ةميقو ينبلا عاطقلاب فرا   فيصت ع  كنبلا دمتع ال و

كمي ال ام وو دادسلا ةدمو ةدئافلا ةبس ثيح نم ضرقلا
ّ

  ھجولا ع ضرقلا رطاخم ةيطغ نم ن

.لثمألا

روشمو  2000  ةنسل  462  ددع رمألاو)1(  1999  ةنسل  64  ددع نوناقلا مظني  ،رخآ ديعص عو

ةدئافلا ةبسب اقالعو ةيلعفلا ةدئافلا ةبسب ةقلعتملا بادتلا  2000  ةنسل  3  ددع يزكرملا كنبلا

ةّيلعفلا ةدئافلا ةبس باسحا  دنع ،ركذلا  فلاس  64  ددع نوناقلا نم  2  لصفلا ّصن  نلو    .ةطشملا

 .2009  ةنسل29/2009ددع لمعلا ةركذمو2003ةنسل122112ددع ةيئارجالا ةركذملاو2003ةنسل122111ددع ةيئارجالا ةركذملا  (1)
 .2008ةنسل56ددع نوناقلاب ھحيقنت مت امك)1(
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  الإ  ،ضرقلا  دانسإب ةطبترملا اعون نا امم  ةرشابملا غو ةرشابملا تالومعلا ّل باسحا  ع ،ةّيلما

امك .ةيلعفلا ةدئافلا ةبس باسحا ةلداعم نمض ضورقلا طاسقأ صالخ تالومع  بسحي ال  كنبلا   ّنأ

  رمألا نم  2  لصفلا ھيلع ّصن امل ةفلاخم دمألا ةصق ضورقلل ةيلعفلا ةدئافلا ةبس باسحا ةقرط ّنأ

.اقباس روذملا

  ع ةّيلعفلا ةدئافلا ةبس طبض كنبلا وتي ،ةّراقعلا عراشملل قبسملا لومتلا صوصخو

قوت ساسأ
ّ

كمت ضرغلا  ليلاحت وأ تاسارد بايغ  كلذو اصالختساو ضرقلا طاسقأ فرص تاع
ّ

ن

ةقدو ةيقادصم نم ّدحي نأ ھنأش نم ام و ضورقلا نم فنصلا اذ صالختساو فرص ةرود طبض نم

.ةبسلا هذ باسحا

ةن راقم كنبلا لبق نم ةبسا ةيلعفلا ةدئافلا ةبس  ضّفخت نأ تالالخالا هذ نأش نمو

ةيلاملا رزو تارارقب ةددا ةطشملا ةدئافلا ةبسل كنبلا زواجت ھنع رجني دق اّمم ةيقيقا ةبسلاب

وت كنبلا ّنأو ةصاخ
ّ

دقو  .ةطشملا ةدئافلا ةبس يواس ةبسحم ةيلعف ةدئاف ةبسب ضورق دانسإ 

  ةيلاملا تاوقعلا إ ةضرع ةفص ھل نمم ھتيلوؤسم تبث ص لو كنبلا تالالخالا هذ  لعجت

.روذملا64  ددع نوناقلا نم5و4نلصفلاب الع صوصنملا ةيندبلاو

  عراشملا زاجنا ةعاتمو ضورقلا فرص-ج

  ضورق فرصب ةقلعتملا  122112  ددع كنبلل ةيئارجإلا ةركذملاب ةدّدا تاءارجإلل فالخ

  مدقت ةعاتمل ةيناديم تارازب  مايقلا نود  ضورقلا هذ نم  طاسقأ فرص ب  كنبلا موقي  يراقعلا ثعبلا

  صالخ مدع نمو ةيلاملا ميعضو رودت نم نوش   ضورقلا هذ نعفتنملا  نأ نم مغرلاب لاغشألا

  ةميقل افرص مت لا ضورقلا طاسقأ غلبم زواجت تالاح  4   كلذ نع رجنا دقو  .ةقباس ضورق طاسقأ

  0,985  نب تازواجتلا هذ تحوارت دقو  .ةقحاللا  ا رراقتب ةينفلا ةرادإلا لبق نم ةردقملا ةزجنملا لاغشألا

 .ھفرص بجوتسملا ياذلا لومتلا غلبم رابتعالا نع ذخألا نود كلذو ،د.م  3,468ود.م

  ضورقلا كلت ةميق لمال ءافرا صيصخت مدع نبت   لاو قراوفلا هذ ةيمأ  نم مغرلا و

  كنبلا  لصاو دقف  ،ةاضمملا ضورقلا دوقعل ةفلاخم   كلذو  ،ااوس نود ازاجنا عمزملا عراشملا لومتل

  صالختسالا نم ھنكمت لا دوقعلا دونب ليعفتب تالاا هذ  مقي مل و  ةيقبتملا ضورقلا طاسقأ فرص

تالتمم ةرادإ ةمم ھل دع ياضق فرصتم نيع بلط رارغ ع ءافرا ةمذب ةدلختملا غلابملل كلا

.ضقملا
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كم  ،قايسلا سفن و
ّ

نم ،معراشم زاجنا مامتإ نم اونكمتي مل  ةنيعلا نم ءافرح  7  كنبلا ن 

.لاغشألا مدقت قس عم بسانت ال ةيفاضإ لاجآ محنم عم د.م20و د.م1,5نب تحوارت ةيليمكت ضورق

طاسقأ فرص ع ضرقلا فرص ةن تقفاو اايحالصل زواجت و  ، ى رخأ ةيحان نم و

  ةيذيفنتلا ةنلا ا عوجرلا نود كلذو ياذلا لومتلا غلبمل  مفرص مدع نم مغرلاب ءافرح  ةثالثل ضرقلا

  نم طسق لوأ فرص لبق ياذلا لومتلا غلبم لما لامعتسا بوجو ع  د وقعلا  صنت نح   ضرقلل

 .ضرقلا

  نويد ديدسل ضورقلا طاسقأ نم ءازجأ صيصخت ع ضرقلا فرص ةن تقفاو امك

  مامتإ مدع رطاخم نم دزي امم ،ازاجنا عمزملا عراشملا راطإ جراخ د.م3  غلبمب نفرح ةمذب ةدلختم

  دحأل يعدتلا ضرقلا صيصخت ةنلا هذ تّغ و  .ضورقلا صالخ مدع اتلاو عورشملا زاجنا

  صوصنم غ د.م4  ةميقب ينب فوشكم صال ھنم ءزج ھيجوتب د.م  20,971  ةميقـب ردقملاو ءافرا

  ةيأ ميدقت نود ةيفاضإ غلابم ع لوصا نم ھنكم امم يعدتلا ضرقلا دقعو دانسإلا رارقب  ھيلع

  مل يذلا ضرقلا غلبم صالختسا نم كنبلا نكمت مدع  بسي نأ كلذ نأش نمو .ضرغلا  تانامض

 .نيدلا كلذ دادس دكؤي نفرطلا نب مملا دقعلا نأ رابتعاب يعدتلا ضرقلاب ھتيطغ متي

  ّنأ  ةروذملا ضورقلا ةنيع  ةقلعتملا  ةيناديملا تارازلا رراقت  تفشك  ،رخآ ديعص عو

طخم طبض اساسأ ع مت لا ةينفلا تافصاوملاب   نوملي ال ام ابلاغ  نراقعلا  نثعابلا
ّ

لومتلا ط

نودو عورشملل اسألا لومملا كنبلا ةقفاوم بلط نود  ماءانب  ع  ةرذا  تاغتلا  ديدع   نولخد و

  ھنع ّرجنا امم  تايغتلا  هذ صوصخب  ةديدج ءانب صخر بلط نود انايحأو ةيلصألا ءانبلا صخر ماحا

ذخّتي مل  كلذ نم مغّرلاو  .لومتلا ططخمب ةددا غلابملا ةيافك مدع اتلاو عورشملا ةفل  ةداز

كم لب  ضورقلا فرص فاقيإ   ةمزاللا بادتلا  كنبلا
ّ

لمحتب ممازلإ ضوع ةيليمكت ضورق  نم ھئافرح  ن

نم ديدج لومت ا ءولا نود عورشملل صألا جمانلا ع ةلخدملا تايغتلا نع ةجتانلا ةفللا

.ضورقلا دوقعتايضتقمل ةفلاخم كنبلا

كمو
ّ

فلم صحف ن
ّ

رابتعا نود د.م17,821  ةميقب ةيلوألا  افل  ةردقملا  ةروذملا عراشملا دحأ 

ترت الإ راشملا تالالخ إلا سفن دوجو ع فوقولا نم ،ضرألا  ةميق
ّ

  نتس ةّدمل لاغشألا فاقيإ اع ب

  مفون رش وم المجم  تغلب لاو ةدنسملا ضورقلل ةيلاملا ضئاوفلا ناونع ةيفاضإ فيلات دبكتو

كمي مل اّمم تالالخ إلا هذل ضّرعتت مل ةيناديملا تارازلا رراقت ّنأو املع .د.م  11,324  اوح2019
ّ

ن

ةينوناقلا صيخالا ع لوصاب فرا ةبلاطم رارغ ع نابإلا  ةمزاللا بادتلا ذاختا نم كنبلا

  ھتفل عافترال ارظن عورشملا قوس ةيلمع لقرع نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .عورشملا زاجنا لامكتسال

  .ض ورقلا صالختسا ع كنبلا ةردق مدع اتلاو
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مل امدقي لا تاقيسلا غلابم ل عاديإب نثعابلا ضورقلا دوقع مزلت  ، ىرخأ ةج نمو

  حوتفم ھيف فرصتلل لباق غ صاخ باسحب تاعويبلا نم ةيتأتملا ةيلاملا غلابملا لو مل دوعوملا نيشملا

 رفوت  مدع  ةجين  تامالالا كلت اومحي مل مافلم ةسارد تمت اراقع اثعاب  11  نأ غ .كنبلا ىدل

كمت تايلآل كنبلا
ّ

مل كنبلا ّنأو املع .ھئافرحو ثعابلا نب ةزجنملا ةراقعلاو ةيلاملا تايلمعلا ةعاتم نم ھن

  .ھصالخب ةبلاطملاو ضرقلا طاسقأ حرس فاقيإ رارغ ع ضورقلا دوقع ةدراولا تاءارجإلا ليعفتب مقي

  نم نيشملا نكمتو ضورقلا عوضوم نورب ةلقثم تاراقع  توفتلا اراقع اثعاب  14  ّ  وتو

  كلذو كنبلا نم ةقبسملا ةقفاوملا ع لوصاو ةمدقملا تانامضلا ةوس نود تاراقعلا كلتب ز ّوحتلا

  رارغ ع ةبجوتسملا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاب كنبلا مقي مل ،كلذ نم مغرلاو .ضورقلا دوقعل ةفلاخم

.ةيئانا ةلا نم  292لصفلل اقبط نورم  طرفتلا لجأ نم يراقعلا ثعابلا عّبت

فوتي الو
ّ

كمت ةنّيحم تانايب ةدعاق  كنبلا ىدل ر
ّ

  لا عراشملل يراقعلا نوزا ةعاتم نم  ھن

  نثعابلا ماحا نمو نوزا اذ رفوت نم دكأتلل ةرود دقفت تاراز ءارجإب موقي ال و  الومتب ماق

كمي الأ كلذ نأش نمو .ةيدقاعتلا  مامالال
ّ

طفتلا نم كنبلا ن
ّ

  اف توفتلا ّمت لا تاراقعلل نابإلا  ن

  ضرغلا  حوتفملا ينبلا باساب يراقعلا ثعابلا لبق نم تاعيبملا غلبم عاديإ اصوصخب متي مل لاو

كمت مدع لالخإلا اذ نع ّرجني دقو .كنبلا ىدل
ّ

  لوخدلا إ ةفاضإلاب ھتاقحتسم صالختسا نم كنبلا ن

.مل دوعوملاو نيشملا عم ةراقع تاعازن 

رارغ ع يراقعلا ثعبلا ضورقب ةقلعتملا تاركذملاب الع صوصنملا تاءارجإلا زواجت دصقو

كنبلا ماق ،ماعلا قرطلا نم ءازجأ مضل ةينوناقلا صيخالا وأ ءانبلا صيخارت ع لوصا ةيمازلإ

ينبلا باسا ع تاليسو ةيكنب تافوشك راطإ  عراشملا زاجنإل ضورق فرصب  تافلم  3صوصخب

  ةيعضولل ليلاحت ةيأب مايقلا نود تاطاقسإلاو تازواجتلا ةن نم تارارقب د.م  50  اادحإ  تزواجت

   اديحوتو ضورقلا كلت جمد كلذ دع متيل ةرورضلا تانامضلا ع لوصا نودو ءافرل ةيلاملا

.لاغشألا ءانا دع كلذو دحاو يراقع ثع ضرق

  لقثم نامض لباقم د.م  21  غلبمب اضرقو تانامض نود د.م  9  غلبمب اضرق   هدانسإ نع الضفو

وت ، نامض لباقم د.م4غلبمب اضرقو سف طرش
ّ

7غلبمب فوشكملا ةئبع ضرق دانسإكنبلا

مقي مل كنبلا نأو املع ،ھميسرت نود لاح امم فرا كلم ع سل امدحأ نراقعل نر لباقم د.م

فرصتلا  ھل قح ال ام نر هرابتعاب ةيئازا ةلا نم  292  لصفلا عم ع اينوناق ثعابلا  عبتب

نضرق هدانسو ھنويد ديدس لبق ياثلا راقعلا ع دي عفر ةداش فرا سفن كنبلا حنم  امك  .ھيف

 مرحيل  الجأ لولح دنع اصالخب ةبلاطملا متي مل تالايبمك ع لوصا لباقم د.م1,2و د.م3,5  غلبمب
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  335  لصفلاب الع صوصنملا لاجآلا ءانال  كلذو  تالايبمكلا هذ صالختساب ةبلاطملا  ھّقح نم كنبلا

خدت دودح ا كلذو تانامض نود تيقب نويدلا هذ ّنأو املع .ةراجتلا ةلا نم
ّ

ّمتيل  ةمكا  قرف ل

 .ةديدج تانامضب ايطغ

ش نأ تالالخالا هذ نأش نمو
ّ

  اسألا نوناقلا ماحأل اقبط عبتلل ةبجوم فّرصت ءاطخأ ل

.تابساا ةمكحمب قلعتملا2019ةنسل41ددع

نأ  إ ةراشإلا ردجتو
ّ

لبق نم ارداصم اراقع ءانتقال د.م  8,650  ةميقب اضرق كنبلا دانسإ  ّمت ھ

نود ضرقلا غلبم نم ةرشابم صألا كلاملا ع ةفظوملا ھنويد غلبم عاطتقاو ھتدئافل نرب  الّقثمو ةلودلا

دوجو مدع نم تثتلل ةلودلا تاعاب ماعلا فلملا إ وأ ةرداصملا كالمألا  فرصتلا ةن ا عوجرلا

  مت يذلا نيدلا  تابثإ  تاب مكح رادصتسإب كنبلا مقي مل و. راقعلا كلام ع ةلقثم ةزاتمم نويد

  لاومأ ةرداصمب قلعتملاو  2011  ةنسل  13  ددع موسرملا نم  10  لصفلا تايضتقمل افالخ كلذو ھعاطتقا

.ةراقعو ةلوقنم تالتممو

ءافرا ةيعضو روطت ةعاتم-د

ةعفترملا غلابملا تاذ ضورقلا تاّفلم نيحتو لامكتساب كونبلا يزكرملا كنبلا  (1) شانم  تمزلأ

بقارم لبق نم الع قداصم ضرقلا حنم ةنسل ةيلاوملا تاونسلل ةيلاملا مئاوقلا بلطو رشأ  3  ّل

نأ الإ ،تاباسح
ّ

هذ مالالاب كنبلا مايق مدع نّبت اسارد تمت لا ضورقلا تافلم صحفو ھ

كمي الأ ضورقلا تافلم نيحت مدع نأش نمو .تاءارجإلا
ّ

  نثعابلل ةيلاملا ةيعضولا ةعاتم نم كنبلا ن

كمي ال امك .صالا مدع رطاخم فارشساو عورشملا ذيفنت لالخ
ّ

عورشملل ةيلاملا تادئاعلا عبت نم ھن

كذملا ّنأو املع .ضرقلا دادسل وألا ةنامضلا لثمت لا
ّ

  فاقيإب كنبلل حمس  122112  ددع ةيئارجإلا ةر

.تامولعملا هذ فوت صوصخب كونبلا تابلطل ءافرا لاثتما مدع ةلاح ض رقلا طاسقأ فرص

  مدع  2019  يام  31  خراتب  نبت  ، يراقعلا ثعبلا عراشمل قبسملا لومتلا ضورق صوصخو

كنبلا مايق نود تاونس  4  صالا لاجآ زواجت لدعم زان دقو  .د.م  574,743  غلبمب اضرق  204  صالخ

 .1991ةنسل24ددع يزكرملا كنبلا روشم نم7و2006ةنسل19ددع يزكرملا كنبلا روشم نم24نلصفلا(1)
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  نم ءافرا نكمت مدع إ اساسأ صالا مدع بابسأ دوعو .تادلختملا  هذ  صالختسال ءارجإ يأب

  مايق مدع إ ةفاضإلاب  لاغشألا ءاإ مدعل  وأ  ةراقعو ةينوناق تايلاشإ دوجول  وأ  مع راشم قوس

عوضوم تاراقعلا   معيب نم مغرلاب كنبلا ىدل تاعويبلاو تاقيسلا غلابم نطوتب ءافرا ضع

  د.م  108,5  ةميقب ىوتسملا ةعيفر تاءانب عراشم زاجنإل اضرق  51  دادس   خأت لدعم غلب  دقف  .ضرقلا

  صالخ لامكتساب ثعابلا موقي نأ نود ام ضعبلا تالحم عيمج عيب نم مغّرلا ع تاونس7  اوح

  .كنبلا

لاجآ اومحي مل نيذلا ءافرا تادع فيصتب ايلآ كنبلا  موقي ال  ،دّدلتلا  اذ  نم مغرلاو

روشم نم  8  لصفلا تايضتقمل افالخ  اأش  تارخدم نوتب  موقي الو  قبسملا لومتلا  ضورق صالخ

نم ءافرل ةحونمملا ضورقلا ةغبص يغتب كنبلا موقي  لباقملا و ،1991  ةنسل  24  ددع يزكرملا كنبلا

  فراةمذب ةدلختملا دئاوفلاو طاسقألاو نيدلا لصأ مضت قبسم لومت ضورق ا دمألا ةصق ضورق

 .اأش  تارخدم نوت مدعو ينبلا عاطقلا  ھنويد فيصت يدافتو ةيفاضإ لاجآ نم ھنيكمت دصق

تزواجت لاو  2018  مسد  31  خراتب ةصلختسملا غ قبسملا لومتلا ضورق ددع غلب دقو

تادع ةميقب  اضرق  127  اأش  تارخدم نوت وأ افيصت متي نأ نود اموي  90  خأتلا ةدم اف

  ليخادملا نمض ةصلختسملا غ دئاوفلا جاردإ ضورقلا هذ فيصت مدع نع   ّرجنا دقو .د.م332  تغلب

  ةنسل  24  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  9  لصفلل ةفلاخم  كلذو اصوصخ  تارخدم نوت مدعو

  نأ  نم مغّرلاب  تادعتلا   لودجب اجاردو تانامضلا مييقتب ضورقلا هذ  نأش    كنبلا  مقي ملو .1991

ةولطملا ةعرسلاب ايفصت   قيع  ةراقعو ةينوناق لاشم وش تانامضلا كلت عوضوم عراشملا ديدع

دنع ةيلعفلا ضرقلا رطاخم مييقتل  ةيفا  غ تانامض العجي دق ام وو ھب امييقت مت يذلا رعسلاو

نع   ّرجني دقو  1991  ةنسل  24  ددع يزكرملا كنبلا روشم نم  10  لصفلا عم ع تارخدملا باسحا

.ةعزوملا حارألا ةميق  عيفلاو ةيفا غ تارخدم نوت تايعضولا هذ

ثيح نم ضورقلا دانسإب ةقلعتملا ةييتلاو ةينوناقلا صوصنلاب ديقتلا دزم إ كنبلا د ُو

لا تاسسؤملا إ ضورقلا كلت ھيج وت عم ياذلا لومتلا ةميقو ةدئافلا بس ديدحتو تافلملا ةسارد

فرص دنع ءاوس ةدنسملا ضورقلا كلت ةعاتم ماحإ دزم إ  كلذكو  ةيلاملا ايعضو ةبالصب عتمتت

نامضلا لثمي يذلا يراقعلا نوزا درجب مايقلا ةرورض عم ةيناديملا تارازلاب مايقلا دنع وأ طاسقألا

  ةيعضولا   لظ   ةصاخ صالا مدع رطاخم فارشسا نم نكمتي ح ةدنسملا لاومألل اسألا

.يراقعلا ثعبلا عاطقل ةيلاا

III-نصملا ضورقلا ةيفصت
ّ

 صالختسالا و   ةف
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كأ
ّ

طخم د
ّ
لعتملا كنبلا  لامعأ  ط 

ّ
  طتل ةسايس دامتعا  ةرورض ع  2019-2015  ةفلاب ق

عتملا   نوي ّدلا ةظفحم
ّ

  تادوجم فيثكتو ضورقلا رطاخم  فرص ّتلا نسحت ع اساسأ زكترت ،ة

   توف ّتلاو ةد ّما تاباسا ةعاتمو عورفلا ءاسؤرل تايلوؤسملا  ليمحت ة ّصاخ لالخ نم صالختسالا

شلا إ ةفّنصملا  ضورقلا
ّ

الإ .صالختسالل ة ّماعلا ةكر 
ّ

  ع صئاقّنلا نم ديدعلا تّيب ةّيباقرلا لامعألا ّنأ 

لا روط  لا تاّفلملا  فّرصتلاو صالختسالا ىوتسم
ّ

  .عا

 ةفنصملا ضورقلا  ةيفصت-أ

  2018  ةنس وم %11,4  إ  2015  ةنس وم %17,53  نم  ةفّنصملا ضورقلا ةبس  تعجارت

  4701ةميقب تادعتلا عافترا إ اساسأعجالا اذدوعو.%6,13ةبسباضافخنا كلذب ةلم

  67,211                 ةميقب رظنلاب ال ةعجارلا صالختسالا ةكرش إ ةصلختسم غ نويد  توفّتلاو  د.م

.%  12,5غلبتل2019ةنس وم اعافترا تلةبسلا هذ ّنأو املع.د.م

وم د.م  584  إ  2015  ةنس د.م  495  نم ارّوطت  "4" ةفنصملا كنبلا  ضورق  م دش و
ّ

ةنس 

  تحوارت ةفل "4" نفّنصم  د.م195,8  دودح  تادلختمب  افرح  314  مم افرح  747  ع   ةع ّزوم  2019

.تاعالا ةرادإإملاحإنودةنسة رشع عرألاو تاونس سما نب

ثمت لا  (1)اقتلا روط   ضورقلا   ددع  رّوطتو
ّ

                 وم تادعتلا ةلمج نم  %6,3    ل

   ةميقب  2019  ةنس وم افلم  653  إ  د.م580  ةميقب  2015  ةنس فلم  559  نم  ،2019  ةنس

لع  د.م  114,2  غلبم امض نم ،د.م  685,9
ّ

لح   يراقع ثع ةكرش  36  نويدب ق
ّ

  تحوارت ةف ذنم الاجآ  ت

.2019ةنس  %4,3و2018ةنس  %1,9ضورقلا هذصالختسا ةبس زواجتت ملو.ةنس14و4نب

لختملل  ةيلما ةميقلا  تغل و
ّ
  2019  ةنس وم  د.م  939,5  فرصتلا ةبقارم ةرادإ  بسح تاد 

   عافترا ا اساسأ عجري يذلاو  %  44  ةبسب يأ  ،2015  ةنس ومب ةنراقم د.م  654  هردق  ارّوطت  ةل ّم

دقو  .%  20و  %  170و  %182  ةبسب اوتلا ع عالا روط  نويدلاو ةراجتلا نويدلاو  ةيلاملا نويدلا

ثم ةيلاملا نويدلا ّنأ  نح  ،تادلختملا ةلمج نم %  62  عالا روط  نويدلا  تلثم
ّ

وم  %27  ةبس  تل
ّ

.2019ةنس

.رانيد فلا50ةيدرفلا اغلابم زواجتت لاو تادعتلا لودج 5فنصلا نمض ةفنصملا(1)
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                إ  لصتل  2019  ةنسو  2015  ةنس نب%182  ةبسب امقافت ةيلاملا نويدلا  تفرعو

وتي نأ نود  عورف ةثالث  ام%35 ةبسب  ترثأتسا  2019  ةنس وم د.م  257,9
ّ

ع فادأ ديدحت كنبلا 

لختملا هذ صالختسا ةبس نسحتل عرف ّل ىوتسم
ّ

 .تاد

كرت  دقو
ّ

 ايسلا عاطقلا  ةطشانلا عماا  نم ددع  ع اساسأ ةيلاملا نويدلا  هذ  تز

أ ،د.م  54,4  زاني امب  ادحأ  رثأتسإ
ُ

ّلح  )2(ةبسانملا ةجردلا نم تانامضب  ال ةقلعتملا ضورقلا  تدنس

وتي  نأ نود  2010  ةنس ذنم اصالخ لجأ
ّ

يأ لي مدع نم مغّرلا ع  تاعالا ا الاحإ  كنبلا  

  8,8ةميقب ةّيميعدت ضورق امد.م  23,2ةميقبةيعانص ةكرشل تادلختمتلمشو.اأش  تاصالختسا

لح د.م
ّ

ريدصت ضورقو ةيحالف ةيميعدت ضورق  نع ةجتان  تادلختمو  2015  يام ذنم اصالخ لاجآ ت

  تارش ثالث ام د.م    35,2  ةميقب ايلعو توزلا عاطق  ةطشان تارش عرأل ةعات  ةصلختسم غ

 .اجوتنم جورت  تاوعص دشعما سفنل ةعات

لختملا ةميقل يرشلا روطتلا قس   ّنأ  ظحول دقو
ّ
ةنس وم نم ةدتمملا ةفلا لالخ ةيلاملا تاد 

ةروصب ضفخنيل ،ةنس ل نم مفونو روتكأ يرش   ھتورذ  إ  لصي ،2019  ةنس وم  إ  2015

  نب د.م  194,8  إ  د.م  321,7  نم لاثملا ليس ع  تادلختملا تضفخنا دقف . مسد رش لالخ ةظوم

ليجأت وا ةلودج ةداعإ  وأ  ةوس ضورق ءافرا   ضع  حنم  دع  2018  ةنس  نم   مسدو مفون يرش

  يدافتل  ةنس ل رخآ   مادلختم ةميق نم فيفختلل  )1(فوشكملا  ةئبعو تادنسلا صالخ لجأ خرات

لختم تعجارت  امك  .مفيصت
ّ
مفون يرش نب د.م  72,4  زاني امب ءافرا ءالؤ نب نم  افرح  94  تاد 

اللا تارخّدملا نوت مدعو مفيصت مدع إ ىّدأ  2018  ةنس نم  مسدو
ّ

 تعفترا ّمث  مأش  ةمز

.د.م93,8ةميقب2019 مفون رش

لختملاتغل و
ّ
لع2019روتكأ وم د.م  99,830يراقعلاثعبلاضورقل ةيلاملا تاد 

ّ
   اساسأتق

ذنم  اصالخ لجأ لّدعم ّلح د.م  29,990  ةميقب ىدملا لوطو طسوتم يراقع ثع ضرق  111  هددع امـب

  ةنس ةف ذنم  اصالخ  لجأ  لّدعم  لح د.م39  ةميقب يعدت ضرقو ص ضرق  192و ،فصنو نتس

.ارطاخم فنص  عيفلا وعفدلا  نوذأرادصإب اأش  كنبلاموقي نأ نود كلذو. فصنو

  حنمو ةراجتلا تاطاقس إلا حنم  ةّمم ادانسإ ّمت لا  طاقس إلاو  تازواجتلا ةن تحبصأ و

لاب  موقت  ةحومسملا غلابملا زواجتل ةيفرظلا صيخالا
ّ

نم ديدعلا  تادنس صالخ  ليجأت   صيخ

لعو .ءافرا
ّ

.د.م  51,814  زاني امـب ةلجؤملا  اادنس ةميق ترّدق تارش عرأب ةّصاخ ءارجإلا اذ ق

كمت الو .كنبلا ةدئافل نامضلا ميسرت اف ّمتي ةيندتم ةجرد و )rang utile( ةبسانملا ةجردلا  )2(
ّ

الا ،ذيفنتلا دع ھنيد صالختسا نم كنبلا ن
ّ

صالختسا دع 

 .ةجردلا  ھلبق نّمسرملا ننئادلا
.طاقسالاو تازواجتلا ةن ع مضرع دع)1(
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  ةئبعتب  2019  ا  2015  نم ةدتمملا ةفلا لالخ ةمئاد ھبش ةفصب تارشلا نم ةعومجم تعفتنا

  2015  ةنس د.م  21,1  نم  افوشكم ةئبعتل ما عوما   رّوطت  تارش  عرأ  ام،)2(فوشكم

لاهذ دانسإنأش نمو.2019ةنسد.م129,2إ
ّ

لا ھتال ةن
ّ

  ةليسوحبصي نأ ةمئاد ھبش ةفصب صيخا

.الجأ ّلح لا تادّعتلا ةيطغتل

 ةدما تاباسا  ةعاتم  -ب

افالخ  كلذو  اقلغل ةمز اللا تاءارجإلا ذاختامتي ال و  )3(ةدما  تاباس ا  كنبلا  عورف  عاتت ال

وم    د.م142  ةميقب  )5(اباسح  20788  نم  اددع  عفترا  ثيح  )4(لمعلا ا يراا ةّيلخادلا  تاركذملل
ّ

وم    د.م270  ةميقـب  اباسح  23515  إ  2015  ةنس
ّ

  78                دودح   ةرخّدم تالومع  2019  متس 

 ةرخ ّدملا االومع  عومجم غلب  د.م  86.3  ةميقـب  تاونس  5  ذنم  ادّمجم   اباسح  12876  ايب نم د.م

.د.م36,180

  مايقلا و  اقلغ متي نأ  نود تاعالا  ةرادا  إ  د.م  21,4  ةميقب  تا باس  افلم  110  ةلاحإ تّمتو

  ةميقب  اعابت  ننيدم  نيديصرب ةيحايس ةكرش و  ةيمومع ةيعانص ةكرش  ياسح  ايب نم ،ااش  ةيضقب

  مل و  .د.م1,166و  د.م  6,3  ةميقب  اوتلا ع  2015  ةنس ذنم  ةمكام  ةّيكنب تالومع و  د.م3,4و    د.م15,6

صالختسالا روط  ضرقب طبترم غ د.م34.4  ادصرأ ةميق غلبت اباسح  8427  قلغ كنبلا مقي

.1991ةنسل24ددع يزكرملا كنبلا روشم نم11لصفلا تايضتقمل اقبط افيصتو

  اأش  تالومع لي ّمتو  2018  ةنس لالخ اد ّمجم اباسح  9070   فيصت عقي مل و

خدملا تالومعلا نمض  ااسحا  ضوع  كنبلا  ليخادم نمض  اجاردإ  و  د.م   12,7ةميقب
ّ

  ھيضتقي امك ةر 

لا  إ يّدؤي نأ كلذ نأش نمو  .ركذلا فلاس روشملا نم  11  لصفلا
ّ
ةجي ّنلا   بجوم نودب  عيف 

  .2018ةنس غلبملاسفنلة ّيساا

  امل اقبط بجوم نود تالومع لي ھنع ّرجني نأ ةدّما تاباسا قلغ مدع نأش نمو

نأ ع ّصن يذلا  (1)ءاضقلا ھقف  ھيلع ّرقتسا
ّ

  لا ةنيدملا فراصملا صالخب فرا ةبلاطم  نكمي ال ھ

 .باساديمجتع ةنس اخرات زواجتي

  ھنم بلطب فرل ةروفلا تايجاا ةيطغتل دنس فوشكملا ةئبع ّنأ ع صنت  2003-04-02  خراتب ةخرؤملا ةصق ضورقلاب ةقلعتملا لمعلا ةركذم  )2(

 .ةنزا  رظلا زلا ةجاوم نم ھنيكمت فدو
فدت موي90نمكأذنم لّ مل نيدم يراج باسح و دما باسا)3(

ّ
طغ تاداريالا  اق

ّ
  .ىرخألا تالومعلاو ةنيدملا دئاوفلا غلبم لما ي

 .2015ةنسل25ددع لمعلا ةر كذمو2005ةنسل61ددع لمعلا ةركذمو1995ةنسل120100ددع تاءارجإلا ةركذم)4(
 .د40قوفت وا يواس لا ةدصرألا باسحا ّمت)5(

لجم(2009  يرفيف12خراتب22870ددع يقعتلا رارقلا  باسل مضلا لفقلا ةّرظنل اقفو  (1)
ّ

لاو ءاضقلا ة
ّ

 .173. ص )2000ةنسل5ددع عرش
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 ديلا عفر  تاداش-ج

نأ  ةيباقرلا لامع ألا  تّيب
ّ

   اوحب  ةيلما مويد تر ّدق يراقع ثع تارش ثالث نكمت  ّمت ھ

ةمملا دوقعلا تايضتقمل افالخ كلذو ضرقلا غلبم لما ل  مديدس نود ك دي عفر  تاداش نم  د.م12

دقو  .نيدلا لما  ديدس  رثإ  ع   ّمتي ك دي عفر ةداش ميلس ّنأ ع ّصنت لاو نراقعلا نثعابلا عم

 .تانامضلا نم ةدنسملا ضورقلا درجت كلذ نع ّرجنا

تقم لل ةيئزج دي عفر ةداش  ميلس بوجو ع ّصنت لا  ضرقلا دوقع ھيضتقت امل افالخو

11  ميلسب كنبلا ماق ،ضرغلا  صّصا باسا إ  عابملا لحملل ما غلبملا لوحت دع لحم

 نود ثعابلا صالخب ممايق تث نيذلا ننتقملا إ  يراقع ثع تافلم  4  صوصخب   ةيئزج دي عفر ةداش

ّمت و  .اف نومضملا تاقيسلا  فرصتلا باسح إ د.أ  908  اميق  ةغلابلاو  غلابملا  هذ نطوت متي نأ

ق ةيئزج  دي عفر   تاداش حنمب تارارق  4  ذاختا
ُ

  646  ةميقـب تاقيسلا باسح إ ةلّوا غ اغلابم ترّد

  ع عيبلل ما غلبملا نم  %  100  ع ةّيئزج دي عفر ةداش  11  يراقع ثع ةكرش حنم إ ةفاضإ .د.أ

.ھنم%80  ىوس صالخ مدع نم مغّرلا

  عيب غلابمل  نثعاب  3لوحت مدعل  تالحم تقمل  يزج دي عفر بلطم  45  دانسإ  ضفر ّمت  دق و

شلا
ّ

   تقم  تاقيس غلابمل  يراقع ثع ةكرش  لوحت  مدع و  د.م1,268  ةميقـ ب ةر ّدقملاو كنبلا إ  قق 

خرملا غلبملا ةزواجتم د.م44ةميقـبتالا
ّ

.د.م26,5ةميقـب دّداوھلامعتسا ال ص

 اراقع  اثعاب  12  صوصخب  يازا عبتلاب  مايقلا كنبلا لوتي مل ،تالالخالا هذ نم مغرلاو

  إ  تاعويبلاو تاقيسلل ةيدقنلا غلابملا ملوحت مدعو نورم  م طرفتب  (1)ھتيارد نم  مغ ّرلا ع

كمت مدع  إ  كلذ ىّدأ دقو .روذملا باسا
ّ

ننتقملا  نكمت مدع ع ةوالع ھنويد صالختسا نم كنبلا ن

  .يزج دي عفر ةداش نم

تاعالا  فّرصتلا-د

  ةرادإ إ فلملا  ةلاحإ   ّمث  صالختسال ا  ةعاتم ةن نم رارقب ياضقلا  صالختسالا  راسم قلطني

  لودعو نماا عم قيستلاب ذيفنتلا تاءارجإب ةقلعتملا لامعألا ةعاتمو ايئاضق ننيدملا عبتل تاعالا

 .ءاا رراقت و ةدنسملا تانامضلل ةراقعلا موسرلا لالخ نم(1)
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551و دارف ألل ةبسلاب د.م  10,9  ةميقب اّفلم  74  اقتلا روط    لا  (2)تافلملا ددع غلب دقو  .ذيفنتلا

لعتت  افلم
ّ

وم كلذو د.م515,5  ةميقب تاسسؤمب ق
ّ

مل د.م  251  ةميقب افلم  286  ايب نم  2018  ةنس 

.تاونس6ذنم صالختسالا  ارّوطت دش

كم دق و
ّ

، اقتلا ةلحرم إ دانسإلا ةلحرم نم  د.م190,2  ةميقب افلم  55  ّمضت ةنّيع  صحف ن

  ةميقب  ضورق  3  دانسإ  ع فوقولا نم ،ةيئاضقلا ةوسلا تاءارجإ راطإ  د.م  80,2  ةميقب افلم  23  و

 ض و رق دانسو ةبسانملا ةجردلا نم تانامضب   فلم  11   ضورق حنم  عو  اانامض ميسرت نود د.م1,6

   ةلثمتم تانامض ليعفت مدع ع ةوالع  اقبس ام صالخ نود ىرخأو  د.م4,835  ةميقب تانامض نود

ق تارش  7   تالماعملا مقر لما وأ ءزجو تاقفص نطوت
ُ
لختم ترّد 

ّ
  ةنس وم د.م  46,8  ةميقـب ااد

.دوقعلا تايضتقمل افالخ كلذو  2018

سفنب ضورقل عما سفن إ تت ةيعانص تارش ثالث دانسإ  كلذك  2016  ةنس لالخ ّمت و

يطغ  الو  .د.م  3,820  ةميقب ام ضعبلا ميسرت عقي مل ةبسانملا ةجردلا نم تانامض ايب نم تانامضلا

نأو املع .د.م25,4  اادلختم غلبت لاو  )1(ضورقلا ةميق د.م  6,840  ةغلابلاو ةمسرملا اانامض
ّ

  إ متت مل ھ

وم
ّ

.تاعالا ةرادإ إ تافلملا هذ ةلاحإ2019ةنس 

تلا ةلحرملا-1
ّ

لل ةيضح
ّ

 تاعا

فوتي  ال
ّ

لم ل  ةّيعضو  ةعاتمو  تاعالا  فرصتلاب ع  ةقيبطت  كنبلا   ىدل ر
ّ
ثيح  نم ف 

  نم مغّرلا ع   ءااو نمااو ذيفنتلا لودع ءادأو ذيفنتلا تاءارجو اقتلا لحارم  مدقتلا

.ناوعأ7لبق نماودي ةذاذجكسمع ةعاتملا رصتقتلاقتلا روط  تافلملا ددع ةيّمأ

  172,7  ھب ةنّمضملا  نويدلا ةميق زواجتت ال  ءز   ىوس  تاعالا ةرادإ  ا  تافلم  ةلاحإ  متت  ملو

  ليلد ّنأ  نح   .2018  ةنس وم    افرح  1284  صوصخب د.م  258,6  دودح  نويد  عومجم نم  د.م

  ةصلاا غ غلابملاو ھب بلاطملا نيدلا ديدحت ةرورض ع ّصني ةراجتلا نويدلا صالختسا تاءارجإ

لل الاحو
ّ

  .تاعا

لعتملا قئاثولا لامكتسا  متي مل  امك
ّ

رارغ ع  ةيلص ألا تادؤملا عايضل  عالا ّلحم نويدلاب  ةق

رّدقت  ءافرح  5  صوصخب  ھتياعم   ّمت ام  وو  ضورقلل ةيلص ألا دوقعلاو ةينوناقلا تافلملاو تالايبمكلا

.د.أ50 زواجتتّ لاو(2)
 .2019-09-05و2019-09-04خراتب صالختسالا ةن ةركذم)1(



598

لطتي ّلا ةفلا لوط إ  ةفاضإلاب اذ .د.م4,8  اوحـب ة ّيلما  مويد
ّ

  فلتخم نم تايطعملا عيمجت ا

3  نب لاجآلا هذ تحوارت ثيح تافلملا  هذ  نم%18  ةاعم قالطنا رخأت  ماس  يذلاو تارادإلا

ع ھقيبطت ءاسرإ  عرسلا إ كنبلا دو  .صالختسالا ةن رارق خرات نم  ا رش16و  رشأ

 .ةيفالا ةرشلا دراوملاب تاعالا ةرادإ ززعو تاعالا  فرصتلاب

  تاعالا ةرادإ ززعو تاعالا  فرصتلاب ع ھقيبطت ءاسرإ   عرسلا إ كنبلا دو

 .ةيفالا ةرشلا دراوملاب

 ذيفنتلاو  عبتلا تاءارجإ-2

10و  ةنسلا نب  تاعالا ةرادإ ع  ةنّيعلا  تافلم  نم  %38  ةلاحإ صوصخب خأتلا حوارت

             وم و  .يماا إ الاحإ حرات نم  تاونس  6و ةنس نب ةتاب ماحأ  رادصتسا  حواو .تاونس

حاتتفا ّمت د.م  188  ةميقب افلم  66  ةلمج نم افلم  44  صوصخب ماحأ رودص مدع نّبت ،2019  ةنس

.تاونس9نع دزيامإ ام ضعبلا عجري لاو اصوصخب ةّيئاضقلا ةوسلا تاءارجإ

فوت نم مغرلاو
ّ

ظوملا تانامضلا عيمج ع ذيفنتلا ةينامإ ر
ّ

  ع كنبلا عم ةمملا دوقعلا  ةف

الإ ،ةراجت  لوصأ و ةييع وأ  ةيص تالافكو  ةراقع نور رارغ
ّ
وت كنبلا   ّنأ   

ّ
  نم  %20  إ ةبسلاب 

كلذ نأش نمو . ةراقعلا لقعلا ع اساسأ دامتعالاو تانامضلا كلت نم ءزج ع  ذيفنتلا  ةنيعلا تافلم

لقي نأ
ّ

.صالختسالا ةبس نم ص

لعتملا  2000  ةنسل  52  ددع نوناقلا نم  10  لصفلل  اقبطو
ّ

  335  نلصفلاو  ضرقلا دنس ق

  دنسلا نعو ةلايبمكلا نعو ضرقلا دنس نع ةئشانلا ىواعدلا عيمج  طقس  ،ةراجتلا ةلا نم  341و

الإ  .ءادألا لجأ لولح خرات نم تاونس ةثالث مب  كلذو  رمأل
ّ

نأ 
ّ

عوجرلا تاءارجإ ليعفت  مدعل ةجينو ھ

   ةيلصأ ةّيضق عفر  إ  كنبلا   ّرطضا  ،ةّينوناقلا لاجآلا  ةنّيعلا  تافلم نم  %21,8  صوصخب  (1)صلا

لطتت لاوءادألا
ّ

.ضرغلا مكح  رادصإل ةلوط لاجآ ب

تا دقو
ّ

ةينوناقلا ةلقعلا  تاءارجإ  إ  أي مل كنبلا   ّنأ  ةنّيعلا تافلم نم  %94  صوصخب  

   ىوتسم ع مل ةعجاّرلا  مسألا  ع ةوالع  ةيكنبلا  ماباسح و ليفكلا كالمأو ءاف را تالتمم ع

   ةراقعلا ةيكلملا  ةراد و يلا لقنلا ةلاو  نم ّل ىدل ءاصقتسالا لامعأ لالخ نم كذو  ةيلاملا قوسلا

 .ءافرا ءالؤ عم نلماعتملا ّلو ةّيلاملا قوسلاو

فوت لاو ةينوناقلا لاجآلا  راذنإلا  ةلثمتملا(1)
ّ

.عفّدلاب رمالا  ةضرع ةطساوب مالعالا نم ةعاس24دع ذيفنتلاو نيدلاب ةبلاطملا ھل ر
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طفتي  مل ،نّرلا  عوضوم ةراقعلا موسّرل ل  ة رودلا  ةعجارملاب  مايقلا مدعل ةجين و
ّ

  مايقب  كنبلا ن

  دي عفر دئاش  ليو   تاعويب ميسرت و ةّيظفحت تاضاعا ليو  تاب ميسب   يراقع ثع ءافرح  9

ظوملا نورلا ع
ّ

لعتملا نويدلا صالخ   نودةف
ّ

   ةبجوتسملا تارارقلا ذاختا نم كنبلا نكمي ال امم  .ا ةق

 .ناب إلا

صوصخب كلذو  تاونس  3و ةنس نب  ماحألا  نم ةيذيفنتلا لا جارختسا  لاجآ تحوارت و

لا  هذ  لاسرإ  لاجآ تحوارت امك   .ةنّيعلا تافلم نم  %  20
ّ
  نم  9%  صوصخب  ذيفنتلا لودع  إ   

  إ يّدؤي نأ صقتلا اذ نأش نمو  .اجارختسا  خرات  نم فصنو تاونس3و  ةنس  نب  ةنّيعلا  تا ّفلم

  .ةقالعلا تاذ نويدلا صالختساو ماحألا هذ ذيفنت  خأتلا

نيلدعلا ءاا رراقت زاجنإ  قس ثاثحتساب كنبلا  موقي ال ،ذيفنتلا تاءارجإ ىوتسم ع و

  ع نذ إلا رادصتسا نم رشأ  ثالث لالخ هزاجن إ  بجاولاو ةلقعلا عوضوم راقعلا ةميق ريدقتل

 .زاجنإلاب فيلتلاخرات نم ارش24و ارش  12نب تافلم9 ةفلا هذ تحوارت ثيح،)1(ةضرع

لعتملا  تاعالا ةرادإ  تابلطل  يراقعلا  ثعبلا ةرادإ  ةباجتسا   مدع  ىّدأ  ،ىرخأ ةيحان نم و
ّ

 ةق

  تاءارجإ نم اؤانتسا متس لا ققشلا ةمئاق طبضب حمس يذلا  يراقعلا نوزا ةمئاق  نم ايكمتب

طع  إ  ةلقعلا ذيفنت
ّ

  اذيفنت مدعو  ةراقعلا لقعلا تاءارجإ  نالطب.و   يراقع ثع فلم  16  صالختسا  ل

ةبجوتسملا غلابملا صالخ   ّمت نأ دع  ةّراقعلا ةلقعلا ع دي عفر اأش  ّمت تاراقعل اّمضت إ ارظن

.ااونع

  عادولا قودنص  ىدل  تيبتلا  لوصحم  ءزج  نم أت  ع يماا ثاثحتسال  كنبلا  عس ملو

  17و             2012  يفناج  12  خرات ذنم  اعابت  د.م  3,067و د.م  0,938  ةميقب  نتكرش  صوصخب تانامألاو

  يذلاو  ت.م.م  ةلجم نم  432  لصفلل افالخ كلذو يماا سفن ةزوحب غلابملا هذ تيقب ثيح  2016  توأ

شلا  تيبّتلا  ةيلمع  نمث نمأتب مزلي
ّ

  صوصخب  ھبانم ليصحتب  كنبلا  ىفتكا  دقو  .ةيلمعلل  نيلاوملا نر

  ةيقب ضاعا ةجين عالا لصاوت ا ىدأ امم ياضقلا عزوتلا تاءارجإ عابتا نود وألا ةكرشلا

 .ننئادلا

تاب ةمكا وتو
ّ
اللا تاءارجإلا ذاخ 

ّ
  تافلم    فرص ّتلا لحارم فلتخم ثاثحتسال ةمز 

لا
ّ
خدتملا فارطألا فلتخم ةعاتم دزمو تاعا 

ّ
اللا ةّينوناقلا تاءارجإلاب مايقلا ةرورض ا و  .ةل 

ّ
  ةمز

.ةراجتلاو ةيندملا تاعفارملا ةلجمنم103لصفلا)1(
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  تاّيلمع ليصحت لآم  ةعاتم  ع صرا  دزم   و تامارغو ضئاوفو الصأ نّمؤملا غ غلبملاب ةبلاطملل

 .تيبتلا

نصملا ضورقلا ةيفصتل ةّيصوصا تاءارجإلا-ه
ّ

  ةف

2018  ةنسل  36  ددع نوناقلا راطإ   صالختسالا-1

وت  2018  ةنسل  36  ددع نوناقلا تايضتقمل اقبط
ّ

  ع ّصنت صالختسا ةسايس دادعإ كنبلا 

لا ةن ثادحإ
ّ

الإ  .ةوس
ّ

نأ 
ّ

كذم دادعإ ّمتي مل  ھ
ّ

لا هذل ةر
ّ

الإ ةن
ّ

  نم ةنس دع يأ  2019  توأ رش لالخ 

لا هذ  مئتلت ملو صالختسالا ةسايس ع ةقداصملا خرات
ّ

  ةنس  نم مسدو مفون يرش لالخ الإ ةن

2019.  

  روذملا نوناقلا  ا ءاج  لا صالختسالل  ةّيفحتلا  تايضتقملا لالغتسا  فعض ظحول دقو

نأ  ثيح .هالعأ
ّ

متي مل  ،د.م114,5  تغلب  نويد ةميقب تاونس  10  ذنم  "4"  ةفنصم ةكرش  237  نب نم ھ

تا ماربإ
ّ

الإ نوناقلا اذ راطإ  ص ةّيقاف
ّ

  قافتالا ّمت د.م  74  ھتميق صأ نيد  غلبمب  افرح  37صوصخب 

  توأ رش              دودح إ د.م  15,4  ةصلختسملا غلابملا زواجتت  نأ نود  .د.م  50,3  غلبم صالختسا ع

  ةميقب ةوسلا ةن ع اضرع نود اعم صلا ماربإ  ع ةقفاوملا تمت تارش  10   ّنأو املع(1)  2020

.كنبلابصالختسالا ةسايسھيلع تّصن امل اف الخ كلذو د.م6,2اوحب ترّدقةيلمج نويد

ھّجوملا ةليلا ةداعإ جمانرب ررقتب ھنيمضت ّمت يذلا صالختسالا غلبم ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

وم د.م95غلب بعشلا باون سل
ّ

.2020ناوج 

 صالختسالل  ةماعلا ةكرشلل نويدلا توفت-2

وت
ّ

شلا ثادحإ كنبلا  
ّ

 ھنويد ةظفحم طت فد  2002  ةنس ذنم صالختسالل ةماعلا ةكر

 .د. م237,1تغلب)2(ةيلمجةميقب نيد20191926ةنس دودح إتوفتلا ّمت دقو .ةعتملا

فوت   بجاولا طورشلا نم ةلمج طبضب كنبلا ماق دقو
ّ

رضاحمب ،اف توفملا نويدلا  ار

الإ .تانامضلا مادعاو  "  5  فنصلا"  صوصخ ب  تاونس  5  إ  ةنس نم ةيمدقألا ،ةيفصتلا ةن تاسلج
ّ

  

نأ
ّ

  نمض افيصت نم مغرلا ع ،2019  ةنس ،د.م7,8  ةميقب ةّماع لاغشأ  ةكرش نويد  توفتلا ّمت ھ

  2017تاونسلا لالخ ةكرش108نويد توفتلا ّمت امك  .2018ةنس4فنصلاو2017ةنس1فنصلا

.ةينوناقلا نوؤشلاو صالختسالا ةرادإ نم  افوت ّمتلاتارشلا ةمئاق لالخ نم(1)
  .31/12/2019خراتب   صالختساللةماعلا ةكرشلا طاش ررقت)2(
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  ام ام  ،اويد نأش  تانامض لوصح مدعل  د.م19,696  ةميقـب  رّدقت ةيلمج ةميقب  2019و  2018و

.نتكرش نويد ّصخت ،د.م11براقي

شلا عم ھطاشل ةّيعونو ةّيمك فادأ ديدحت كنبلا ّلوتي ملو
ّ

مغّرلاب صالختسالل ةّماعلا ةكر

شلا طاش ةّيدودرمو ءادأ مييقت نود لوحي ام وو الام سأر نم  %99  او ھكالتما نم
ّ

  غلب دقف .ةكر

  اوح  2019  ةنس إ  2011  ةنس نم ةّدتمملا ةفلا لالخ اف تّوفملا نويّدلا صالختسا ةبس لّدعم

نأو املع  .5,5%
ّ

.صالختسالا تارش عاطق ىوتسم ع%9,2ةبسلا هذ تغلب2018ةنس دودح و ھ

لطتو
ّ

  طاشل ةّونسلا ةّريدقتلا ةّيناملا  ةّيعونو ةّيمك فادأ جاردإ ةرورض عضولا اذ ب

شلل ةّرشلا دراوملا ززعو ةقداصملا دصق ةرادإلا سل اميدقت دنع كلذو صالختسالا ةكرش
ّ

ةكر

ظوم4مددع زواجتي ال يذلا نوناقلا  نصتا ةّصاخ
ّ

.نف

*

** 

  ةلي ةداعإ جمانرب رارقإ ّمت كنبلل ةّيلاملا ةبالصلا ميعدتو ةمكوا ةموظنم روطت فد

لع عراشملا نم ديدعلا نّمضتي
ّ

  يامولعملا ماظنلاو ةّيلخادلا ةباقرلاو رطاا  فّرصتلاب اساسأ تق

طاو ضورقلا ةظفحم طت ع ةوالع
ّ

هذ تانوم ضع كرت نم ءانالا ّمت نلو .امتجالا ط

فوتي مل كنبلا ّنأ الإ عراشملا
ّ

  يامولعملا ماظنلا كرت رارغ ع عراشملا ضع لامعأ لامكتسا   ق

كمتلا مدع إ ةفاضإلاب جمملا ناوعألا ددع  صيلقتلاو جمدنملا
ّ

عتملا نويدلا ةيفصت نم ن
ّ

ةفصب ة

.ةعجان

كمي امب جمدنملا يامولعملا ماظنلا لامكتسا  عرسلا ةّيعضولا هذ دتسو
ّ

  نم ةّصاخ ن

لعتملا رطاا مييقت
ّ

كحتلا دزمو ضورقلا دانسإب ةق
ّ

عم امتت ةعس طبضو ةلويسلا رطاخم  م

 .دراوملا ةفل

عتملا نويدلا صالختسا تاءارجإ ميعدت إ كنبلا دي امك
ّ

فادأ طبض لالخ نم كلذو ة

كمي امب ةّرود ةفصب اعاتم ع لمعلاو ضرغلا 
ّ

  قيقحت اتلاو ھيدل ص الختسالا بس نسحت نم ھن

.ةّيلاملا ةءالملا بس ماحاو رذا فّرصتلا دعاوق تابلطتم عم امتي ةلويس ىوتسم

عضو ا وعدم كنبلا ناف عالا روط  لا تافلملا ةيفصت تاّيلمع ةعاجن نامض فدو

كمت لا ةرورضلا تاءارجإلا
ّ

خدتملا فارطألا فلتخم ىدل اعاتم نسح نم ھن
ّ

  ذيفنت لودع نم ةل

.ةبجوتسملا ھتاقحتس م عكنبلا لوصح والآم  تبلا لاجآ  صيلقتلا نمضي امب نماحمو
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  ضورقلا فرصو دانسإ صوصخب ةدمتعملا تاءارجإلا ماحإ دزم ع لمعلاب ةمكا وت و

لعتملا
ّ

لعتملا عراشملا زاجنا ةعاتمو يراقعلا ثعبلاب ةق
ّ

كمي امب ا ةق
ّ

طخم ماحا نم ن
ّ

ةفلو لومتلا ط

 .كنبلا ىدل تاعيبملا غلبم نطوت ةّيلومش نامض اتلاو الع قداصملا عراشملا

لطتو
ّ

طخم تانوم فلتخم لامكتسا  عرسلا ةرورض كنبلا جئاتن روطت ب
ّ

  طتلا ط

كمي امب امتجالا
ّ

  ينبلا عاطقلا ىوتسم ع ةدمتعملا ياعملا عم ايشامت ناوعألا ددع  صيلقتلا نم ن

 .كنبلا ناوعأل ةّماعلا ةّيدودرملا نسحتو

 ناكسإلا كنب در

I-  صلاو ةمكوحلايلاملا ةبالة 

  رصنعلا دامتعا مت دقف ةطسوتملاو ىرغصلا تاسسؤملاو ىربكلا تاسسؤملا ميقرت جذامنب قلعتي اميف
  لبق نم جذامنلا هذه ىلع ةقداصملا تمت امك .3 و  2  لزاب ريياعمب اسانئتسا يسيسأتلا هجهن يف ةلماعملاب صاخلا
ةيلاعف رثكأ ءافضإلو .يسنوتلا يزكرملا كنبلا روشنمل اقبط ميقرتلا جذامن كنبلا دعأو  .يسنوتلا يزكرملا كنبلا
  ميقرت ماظنب قلعتي اميف.هب صاخ ميقرت جذومنب يراقعلا ثعبلا عاطق دارفإ ىودج ةسارد متتس جذامنلا هذه ىلع
  تافلم ىوتسم ىلع ةرفوتم تانايبب يتامولعملا ماظنلا ءارثإ ىلع لمعلا ةلصاوم كنبلا يئترا  ،نيينهملاو دارفألا
  ةبرجت يف  2018  ذنم كنبلا قلطنا.ةيلاعف رثكأ ميقرت جذامن لالخ نم ضورقلا رطاخمل لضفأ مييقت نامضل ضورقلا
 .2019ةنس يفوم يف لامعتسالا زيح لخديل تاكرشلا فينصت ماظن

  ةلمج نيمضت ايلاح متي .قوسلا رطخو ةدئافلا ةبسنل ماعلا رطخلا يف فرصتلل ةسايس عضو صوصخبو
  ىلع تارابتخالا تلعف امك.2021  ةنس ةيادب يف اهليعفت متيس ةسايس نمض راطإلا اذه يف ةزجنملا لامعألا

  ايلاح زاجنإلا روط يف ةيليغشتلا رطاخملا ةطراخ نأو املع .2020  ةنس لالخ ضرقلا رطاخمو ةلويسلا طغض
 .باهرإلا ليومتو لاومألا ليسغ رطاخم نمضتتو

  غلب .ءافرحلا تانايب ةدعاق حيحصت عورشم  نإف  باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت  يف فرصتلا  صوصخبو
  ىلع ثحبلا مدقت امك .تاسسؤملل %47و دارفألل %81  ةبسن  2020  ربمتبس  15  ةياغ ىلإ تانايبلا حيحصت مدقت
   .تاسسؤملل %23و دارفألل %25  ىلإ ةينوناقلا قئاثولا لامكتساو %40و دارفألل %76  ىلإ فيرحلا ةفرعمو طخلا
  ينطولا لجسلا بناج ىلا ينوناقلا فلملاو فيرحلا حيرصت ىلع كنبلا دمتعي يلعفلا ديفتسملا ديدحتل ةبسنلابو
 .يلعفلا ديفتسملل يلآلا ديدحتلا نم هنكمت تانايب ةدعاق ريفوت ىلع لمعيسو .تاسسؤملل
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  نسح نامضل تايولوألا مامتإل ةمزاللا ةدملا كنبلا ىلوأ  دقف  جمدنملا يتامولعملا ماظنلا رايتخا صوصخبو
  قلعتي اميف  كنبلا ةلكيه يف عورشملا رودو رامثتسالا مجح ةيمهأل ارابتعا اهزيكرت ةيلمع حاجنإو ةموظنملا رايتخا
  لالخ هلفق عقيسو  2020  ربمتبس رهش دودح ىلإ %85  عورشملا مدقت ةبسن تغلب  ،تانامضلا ةدعاق نيوكتب
           ذيفنتلا يف مدقتلا ةبسن تغلب  ،طاشنلا ةيرارمتسا ططخم عورشمب قلعتي اميف.2021  ةنس نم لوألا يثالثلا

 .2021ربمتبس رهش لالخ لاغشألا يهتنتسو75%
  ميعدت ىلع ةرادإلا سلجم قداص  دقف  ةيلخادلا تاءارجإلاو تايلمعلا ةباقر ةموظن مب قلعتي اميفو

  نمض  2021  ةنس لالخ ةمئادلا ةباقرلاو لاثتمالل ةيزكرملا ةرادإلاو ةيلخادلا ةباقرلا لكيه  نم لكل ةيرشبلا دراوملا
  2021  ةنس لالخ يلخاد قيقدت ىلإ رطاخملا يف فرصتلا ةموظنم عاضخإ متيس  امك   .راطإلا نوناق عورشم
  ةيرود ةفصب موقي كنبلا نأو املع .يئاضقلاو يئاضرلا صالختسالاو يراقعلا ثعبلا ضورق قيقدت تامهم  ةجمربو
ىلع ةمئادلا ةباقرلا عورشم فانئتسا متو  .باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم يف فرصتلا ةموظنم يف قيقدتلاب
 .ةيليغشتلا رطاخملا ةطراخ يف فرصتلا عورشم عم قيسنتلاب يناثلا ىوتسملا

  باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم ريرقت ضرع عقو  دقفةرادإلا  سلجم نع ةقثبنملا  ناجللا  صوصخبو
  موقيو .هيلع ةقداصملا مت ثيح  2020  ربمفون  23  خيراتب اهعامتجا لالخ رطاخملا ةنجل عامتجا ىلع  2019  ةنسل

  هذه زيكرت ةعباتمو لاومألا ضييبت ةحفاكم ةموظنم ةيلاعف ةبقارمب يلخادلا قيقدتلا ةنجل لالخ نم ةرادإلا سلجم
 . ةموظنملا

تاقفصلل ةمظنملا تاءارجإلاب كنبلا ديقت ىدم ىلع رهسي ةلودلا بقارم  نإفةرادإلا  سلجم   صوصخبو
  لك ذاختا يلخادلا قيقدتلا ةنجل لالخ نم ةرادإلا سلجم عباتيو.تاقفصلا ةنجل يف ظحالم وضعك هتعباتم لالخ نم
  عم اهتشقانم ربع تاظحالملاو تاظفحتلا عفرو تاباسحلا يبقارم ريراقتب ةدراولا صئاقنلا كرادتل ةيرورضلا ريبادتلا
لودج نمض ةراق ةطقنك ةرثعتملا نويدلا صالختسا ةعباتم جاردإ عقو   .اهزواجتل لاجا ديدحتو كنبلا يلوؤسم
  اقفو جمانربلا دقع نييحتل ةيلوأ ةسارد مامتإ ىلع كنبلا لمع  امك .2020  يرفيف ذنم ةرادإلا سلجم لامعأ
  يونسلا هريرقت رشنب كنبلا موقيو2020  ربمفون  4  خيراتب ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع عقو ةيجيتارتسالا تاهجوتلل
  اذه نمضتيو .ةيلاملا قاروألا ةصروبو ةيلاملا قوسلا ةئيه عقاوم ىلع ةيونسلا ةماعلا ةسلجلا مآتلا رثإ ىلع مومعلل
.كنبلا ةمكوح لوح اريرقت ريرقتلا
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  يبقارم ىلع اهضرعيو ةيثالث لك ةطبترملا فارطألا ةمئاق كنبلا ددحي  حلاصملا براضت  صوصخبو
يف.ةيثالث ةريتوب رذحلا فرصتلا دعاوقل كنبلا مارتحا ىدم مييقتب ةقلعتملا مهماهم راطإ يف ةقداصملل تاباسحلا
  كنبلل اهتلاحا عقي كنبلاب ةطبترملا صاخشألا يف ةمئاق كنبلا عضي .ةطبترملا فارطألا عم تاقافتالا راعشتسا راطإ
  هنأش نم ام لك بنجتل تايقافتالا لك اهلالخ نم رعشتست رييستلا لكايهل اعجرم ةمئاقلا هذه ربتعتو ايرود يزكرملا
  امك .ةرادإلا سلجم ىلع ضرعت هب نيطبترملا صاخشألا عم كنبلا اهدقعي يتلا تاقافتالا لك.حلاصملل ابراضت عوقو
  امك .ةرادإلا سلجم نع ةقثبنملا ضورقلل ةيذيفنتلا ةنجللا ىلع ةقداصملل مهنع ةرداصلا   ليومتلا بلاطم ضرعت

  ةديشرلا ةمكوحلا قاثيم ىلع هتقداصم راطإ يف  2017  سرام ذنم حلاصملا براضت ةسايس ىلع سلا قداص
 .ايرود هتعجارم متيسو .سلجملل يلخادلا ماظنلاو

  ةكرحتم ليلاحت  2019  لالخ كنبلا ىرجأ .تاوجفلا ليلاحتو  موصخلاو لوصألا يف فرصتلا صوصخبو
   يف  اهتشقانمو  اهضرع  مت  يتلاو  ،ديعبلاو  طسوتملا ىدملا ىلع ةدئافلا راعسأ تاوجفو ةلويسلا تاوجف لالخ نم
  نالعإلا راطإ يف )فرصلا ةوجف( ةلمعلا بسح تاوجفلا ليلاحت متتو . موصخلاو   لوصألا   ةرادإ   ةنجل  لمع  راطإ
  يفوم يف تاوجفلا ةلمج نم %3,8  فرصلا تاوجف زواجتت الو .يسنوتلا يزكرملا كنبلل تاوجفلا نع يونسلا

  فلتخم ةيطغتل ةيتاذلا كنبلا دراومل لثمألا عيزوتلا طّطخمو تاقفنلاو دراوملا ةمئالم ةيجيتارتسال ةبسنلاب امأ.2019
  نم صيلقتلا يف  2020  ربمتبس دو دح ىلا كنبلا حجن.2021  ةنس امهدادعإ ىلع لمعلا عقيسف ةيلاملا رطاخملا
  ةبسنلابو .%120  ىوتسم غولب نيح ىلإ يزكرملا كنبلا لبق نم ةددحملا ةميقلا قفو "عئادولا/ضورقلا" رشؤم ةبسن
ةدمتعملاةدئافلابسنوتالومعلاىوتسمىلعدامتعالاب ةسايسلا هذه ىلع لمعي  كنبلا  نإف  ريعستلا ةسايس عورشمل
تاليوحتلابسنعضونيحىلاكلذوتاسسؤملاميقرتةموظنماهددحتيتلارطاخملاةفلكوعاطقلاىوتسمىلع
  راطإ يف اهزيكرت يف قالطنالا كنبلا ىأترا .موصخلاو لوصألا يف فرصتلاةموظنم عضو عورشمل ةبسنلاب   .ةيلخادلا
   ."24ت"ةديدجلا ةيتامولعملا ةموظنملا عضو

لوح ةسارد كنبلا دعأ  ،ةيلودلا ةبساحملا ريياعمو  ةيلاملا  ةءالملل ةيبيترتلا دودحلا مارتحا صوصخبو
لامعأ يف كنبلا ةبكاومل ةربخ بتكم رايتخال طورش سارك دعأ امك .ةيبساحملا ريياعملا هذه دامتعا ريثأت ىدم
  طبترم رايعملا اذه زواجتو   ةطبترملا فارطألاب قلعتملا رايعملاب ديقتلا صوصخب  .2021  ةنس لالخ اهزيكرت
  ربتعت يتلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ليومت كنبلا ةلصاوم بناج ىلإ %25  ىلإ ةيتاذلا لاومألا نم %100  نم هتعجارمب
 .كنبلاب ةطبترم فارطأك
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  .راخدالا تادنسو لجألا تاذ عئادولا ىلع ةفظوملا ةدئافلا   بسنل   ةينوناقلا دودحلا مارتحا صوصخبو
ةيذغت  ىلإ  ءافرحلا ضعب تعفد ةسرش ةسفانمبو ةلويسلا ىوتسم يف داح حشب  2019  ةروكذملا ةرتفلا تفرع
  .ىرخأ كونب هاجتا يف كنبلا ىدل ةنطوم ةمخض عئادو جورخ ىلا لماعتلا اذه ىدأ دقو كونبلا نيب ةديازملا
.كنبلل ةيلاملا تانزاوتلا ىلع ظافحلل عئادولا ضعب ةيدودرم يف عيفرتلا ةرورض ةيعضولا هذه تمتحو

  لمعي عما تاسسؤم نيب ةكرتشملا ةيراجتلا تايلمعلا بناج ىلإو  كنبلل ةيراجتلاةسايسلاب قلعتي اميفو
 .ةكرتشملا تاجتنملا ةمئاق ميعدتىلإةفاضإلاب عمجملل ةلماش ةيراجت ةسايس ةغايص ىلع كنبلا

  تايطعملا ىلع اءانب  ناوعألا حيرستل  ةيبيرقتلا ةفلكلا نييحتب كنبلا ماق  يعامتجإلا ططخملا صوصخبو
ربمسيد رهش لالخ نيمأت  -BH  ةكرش عم هئاضما عقو يذلا نيمأتلا دقع نييحتب كنبلا ماق امك  .عورشملل  ةيئاهنلا

  يفوم يف %10,28  رشؤملا اذه ةبسن تغلب ."عورفلا ددع /نيفظوملل يلمجلا ددعلا" رشؤمب قلعتي اميف  .2020
  ىلع ةظفاحملا كنبلا فده ىقبيو ةيلحرملا فادهألل اقباطمو ةيباجيإ ةطقن رشؤملا اذه روطت دعيو .2020  ربمفون
ةموسرملاو جماربلا دقعب ةدراولا فادهألا  نإف ريجأتلا ةسايس صوصخبو  .ةيرشبلا دراوملل ةيلكيهلا تانزاوتلا
  هل ةلوكوملا تايحالصلاو ىشامتتو هتدهعب ةطانملا ماهملا عم قباطتت ةيصوصخ فادهأ يه ماعلا ريدملا ءادأ مييقتل
جمانرب ذيفنت ساسأ ىلع ماعلا ريدملا ءادآ مييقت صوصخبو  .ةرادإلا سلجم ءادأ مييقت ريياعم عم قباطتت ال يهو
  ةعجارم لالخ نم كنبلل ةيتامولعملا ةموظنملا عضوو يعامتجالا ريهطتلا ذيفنت ةعجارم تعقو  ،ةلكيهلا ةداعإ

  يلاتلابو جماربلا هذهل ةرادإلا سلجم نم ةعباتمو تارارقل اقفو كلذو هزاجنإ لاج آ و هتانوكم ضعبو  جمانربلا ىوتحم
  قداصملا ةيونسلا لمعلا ةطخ يف ةموسرملا فادهألا ىلع هدامتعاب ماعلا ريدملل ريغتملا رجالا ةرادإلا سلجم حنم دقف
 .اهيلع

II-  ضورقلا دانسإ 

   كنبلا ينبي ينطولا ىوتسملا ىلع ةيعاطق تاسارد بايغ ل ظ  يفو  ضورقلا بلاطم ةساردب قلعتي اميف
   .يسنوتلا يزكرملا كنبلا تاروشنمو هضورق ةظفحم نم اهجارختسا متي تايطعم ىلع ةيئاقتنالا هتسايسو هتاهجوت
  طبترت يراقعلا ثعبلا تاكرشل ةيلاملا ةيعضولا نإف  ضورقلا بلاطم ةساردل ةيلاملا مئاوقلا دامتعا صوصخب و
  عورشملا اهيف عقي يتلا ةقطنملاو )ةرخاف و أ  ةيداصتقا ةيعامتجا( زاجنإلا روط يف يه يتلا عيراشملا ةيعونب اساسأ
  عورشملا زاجنإ ةرتف( ةرتفلا بسح فلتخت يراقعلا ثعبلا تاكرشل ةيلاملا ةيعضولا نأ دكؤن امك .قيوستلا ةيناكماو
  دامتعا نإف يلاتلابو )تالماعم مقر قيقحتب زيمتت يتلاو عورشملا قيوست ةرتفو تالماعم مقر بايغب مستت يتلاو
 .تاكرشل ةيلاملا ةيعضولا مييقت دنع ايئاصقإ ارصنع ةيلآ ةفصب لثمي ال ةموتخملا ةيلاملا مئاوقلا
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  ةيقب رارغ ىلع كنبلا نإف  تاباسحلا بقارم لبق نم اهيلع قداصملا ةيلاملا مئاوقلاب قلعتي اميفو
  ةعدوملا ةيلاملا ةرازو ةباوب  ىلإ  لوخدلاب كونبلل حامسلا حرتقن اذل لاكشالا اذه نم يناعي عاطقلا يف نيطشانلا
  حيراصتلا راطإ يف اهب حرصملاو تاباسحلا  يبقارم فرط نم اهيلع قداصملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع عالطالا نم اهنيكمتل
 .ةيئابجلا

  مهتادهعت فينصت وأ ةيلاملا مهتايعضو روهدت نم مغرلاب ضورق دانسإ ىلع كنبلا ةقفاوم صوصخبو
هجاوت عيراشم كلتمي نأ فيرحل نكمي ثيح يراقعلا ثعبلا عاطق ةيصوصخ ىل إ ريشن اننإف .يكنبلا عاطقلاب

  تمت ةليئض تالاح يفو يلاتلابو .اهتغبصو عيراشملا هذهل يفارغجلا عقومتلا عم ةقالعلاب ةحجان عيراشمو تابوعص
  ىلع ساسألاب زيكرتلا متي يكنبلا عاطقلا ىدل فنصمو يراقعلا عاطقلاب طشان فيرحل ليومت بلط ةسارد اهيف
  ةيلاملا تامازتلالا لمجم ىلع ةفنصملا تامازتلالا ةبسن رابتعالا نيعب ايئانثتسا ذخألا عم عورشملا ةيدودرم ةيمهأ
  .فيرحلل ةيكنبلاو

  اذه نإف .د.م25  يلاملا ماظنلا هاجت مهتامازتلا زواجتت نيذلا ءافرحلل ميقرت بلطب قلعتي اميفو
  تاسسؤملا ضعب ىلع رصتقي ءافرحلا ميقرت نأ رابتعاب كلذو ةيكنبلا تاس سؤملا عيمجل ةبسنلاب حورطم لاكشإلا
  .سنوتب ةطشان ميقرت ةسسؤم دوجو مدع ل ظيف ةصروبلاب ةجردملا ىربكلا

  ةيلوأ ةسارد ميدقتب نييراقعلا نيثعابلا ةبلاطم متت  هنإف  ،ضرأ ةعطق ءانتقا ليومت بلط ةسارد  صوصخبو
  لاصتالا ىلع كنبلا لمعي ةيدقاعتلا لاجآلا يف ضرألا ليومت ضرق صالخ مدع  ةروص يفو .هزاجنإ عمزملا عورشملل
  ليومت ضرق نم( ضرقلا ةغبص رييغت و أ  ءانبلا ضورق تافلم ميدقت يف ام إ  لثمتي لح ميدقت ىلع مهثحل نيثعابلاب
 .ةيتاذلا مهتايناكمإ ىلع دامتعالاب ضرقلا صالخب مايقلا و أ)ىدملا طسوتم ضرق ىلا قبسم

  يف %70  ةبسن زواجت متي .عيراشملا ليومتل ىوصقلا ةبسنلا مارتحاب  ضورقلا دانسإ   طورشب  قلعتي اميفو
  صوصخب و   .دادسلا ىلع هتردقو فيرحلل ةيلاملا ةيعضولا ةبالصو عورشملا ةيدودرمب ةطبترم ةيئانثتسا تالاح
  دامتعاب رسفي هنإف .كنبلل ةينفلا  ةرادإلا لبق نم ةردقملا ةفلكلاو فيرحلا لبق نم ةمدقملا ةفلكلا نيب فالتخالا
  ثعابلل نكمي ال يتلا تاقفصلا رابتعا نود كلذو بسحف ثعابلا لبق نم ةمدقملا تاقفصلا ىلع ةينفلا ةرادإلا
  ةفلكلا دامتعا متي هيلعو .)... دعاصملا تاقفصو ءابرهكلا تاقفص لاثم( لاغشالا قالطنا ةيادب يف اهريفوت
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  تاديؤم مييقت لالخ نم الإ متي ال ضرقلا فرص نأو املع %20  ـب زواجت دو دح يف فيرحلا لبق نم ةمدقملا
 .ثعابلا  لبق نم ةزجنملا تارامثتسالل

  هذه نإف ،ضرقلا دانسإل طرشك يكنبلا عاطقلاب فيرحلا فينصت بابسأ نم تبثتلا  صوصخبو
 .عيراشملا هذه ةيدودرمبو هعيراشم فلتخم يف يراقعلا ثعابلا عم ةيراجتلا ةقالعلاب ةطبترمكلذك  ىقبت ةيلمعلا

  عورشم ليومت راطإ يف كلذ مت .ةظحالملا عوضوم ةكرشلا تادهعت ءارش كنبلا رارقـب قلعتي اميفو
صالخ لالخ نم ىلوألا ةجردلا نم نهرلا ىلع لوصحلا نم كنبلا نكمتي ىتحو تاءانبلاو ضرألا لمشي لماكتم
  راطإ يف ةظحالملا عوضوم ىرخأ ةكرش تادهعت ءارش كنبلا ررق امك  .ةلجسملا نوهرلا عفرو تادهعتل فيرحلا
 .كنبلا ىدل ةيلاملا تافيظوتلاو تالماعملا مقر ةيمهأ ىلإ رظنلابو عما عم ةيراجتلا ةقالعلا ميعدت

  ةطبترملا تالومعلاو فيراصملاو ضئاوفلا رابتعاب بستحتاهنإفةيلعفلا ةدئافلا ةبسن باستحاصوصخبو
  ماربإ ةلحرم يف بعصي هنأو املع .هقيبطت ىلع ةيكنبلا تاسسؤملا تجرد ام وهو رمألاب ينعملا ضرقلا دانسإب

 .اهصالختساو ضرقلا طاسقأ فرص قسنب ةطبترم اهرابتعاب ضرقلا طاسقأ تالومع باستحا ضرقلا دقع

  تارايزب مايقلا نود اهطاسقأ فرص رتاوت  نإف  عيراشملا زاجنا ةعباتمو ضورقلا فرص صوصخبو
  تاديؤملا لالخ نم ضورقلا فرص لبق ةزجنملا تارامثتسالا نم كنبلا تبثتي .لاغشألا مدقت ةعباتمل   ةيناديم
.يراقعلا ثعابلا لبق نم ةمدقملا

  .ةيفاضإ لاجآ مهحنمو مهعيراشم زاجنإ مامتإل ةيليمكت ضورق نم ءافرحلا ضعب نيكمتب قلعتي اميفو
  ناو ملعلا عم كنبلا عم هتادهعت صالخ يلاتلابو هقيوستو عورشملل يراقعلا ثعابلا لامكا يه كلذ نم ةياغلا ناـف
  ضعب حنمل ةبسنلابو  .عورشملا ةفلكت ىلع اهتاساكعناو ةيلاملاو ةيداصتقالا تاريغتلا رابتعالا نيعب ذخأي كنبلا
  عم نمازتت يتلا ةيداصتقالاو ةيفرظلا تابوعصلا ليلذتل ةنورملا هذه حنمت   ،ايجيردت يتاذلا ليومتلا ريفوت يف ةنورملا
ضورقلا صالخل هقيوستو لاجآلا يف عورشملا مامتإ ةيغب كلذو عورشملل يلعفلا ذيفنتلا

ةقالعلاب ذختا .نيفيرح ةمذب ةدلختم نويد ديدستل ضورقلا طاسقأ نم ءازجأ صيصختب قلعتي اميفو
طاسقألا هذه فرص نم  ءزج نأو املع .ةيتاذلا لاومألا فرص لالخ نم ةلومملاو ةزجنملا لاغشألا ةيمهأ عم
  دحأل يميعدتلا ضرقلا صيصختـب قلعتي اميفو   .ةكرشلا سفنل ضورق تادهعت نم ىقبت ام صالخل صصخ
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  ارظنو روكذملا فيرحلل ةحونمملا ضورقلا فلتخم ةيوست دنع  يكنب فوشكم صالخل هنم ءزج هيجوتب  ءافرحلا
  ةقالعلاب كلذو ايئزج باسحلا ةيطغتل غلبملا كلذ   صيصخت كنبلا ىأترا ةرتفلا كلت يف ةكرشلل نئادلا باسحلا ةميقل
 .غلبملا كلذ ةميقب يراقعلا ثعابلل يصخشلا نامضلا رفوت عم

يراقعلا ثعابلا موقي انايحأ .اهيلع قداصملا ةينفلا تافصاوملاب نييراقعلا نيثعابلا مازتلا مدع صوصخبو
  دوجو صوصخبو  .ءافرحلا بلجو عيبلا ةيلمع ليهست راطإ يف تارييغتلا ضعب لاخدإب عورشملا زاجنا دنع
  لصاو نكل ضرقلا طاسقأ فرص نع فقوتلا عقو دقل   ،نيتنس ةدمل لاغشألا فاقيإ اهنع بّترت يتلا تالالخالا
  يتلا تاقيبستلا غلابم لك عاديإـب مازتلالل ايراقع اثعاب  11  مارتحا مدع صوصخبو . عورشملا زاجنا يراقعلا ثعابلا
  دوقعو دوعو عيمج ريفوت ىلع هثحو فيرحلا ةلسارم ىلع موقت تاعيبملا ةعباتم نإف  مهل دوعوملا نيرتشملا مهل اهمدقي
  يف تاعادياو تاقيبستك ءافرحلا فرط نم ةعوفدملا غلابملل ةنمضم نوكت نا بجي يتلاو هفرط نم ةزجنملا عيبلا
 . تاعيبملا لماكل ثعابلا ميدقت ةنيهر ةعباتملا نوكت اذهبو كلذل صصخملا باسحلا

ةجمرب تمت   ،عيراشملل يراقعلا نوزخملا ةعباتم نم كنبلا نّكمت ةنيحم تانايب ةدعاق بايغ صوصخبو
 .ةديدجلا ةيتامولعملا ةموظنملا زيكرت لامعأ راطإ يف صئاقنلا هذه يفالتل كنبلا تايجاح

  باسحلا ىلع تاليهستو ةيكنب تافوشك راطإ يف عيراشملا زاجنإل ضورق فرصو دانسإب قلعتي اميفو
  ةيراجتلا ةقالعلابو عيراشملا دحأل ةبسنلاب صاخ كنب عم كرتشملا ليومتلا راطإ يف يشمتلا اذه دامتعا مت .يكنبلا
  مت يذلا لوألا فيرحلا صوصخب   .عورشملا اذه مامتإ يف ريخأت يأ بنجتل كلذو يناثلا عورشملل ةبسنلاب فيرحلا عم
  عيمجب مايقلا ىلع لمع دق فيرحلا نأ ثيح ضرقلا دانسإل اقئاع يخسفلا طرشلا لثمي مل .د م  21  ـب ضرق هحنم
  ليعفتل ةددحملا لاجآلا لولح لبق ليومتلا بلطمب مدقتلا مث صيخارتلا عيمج ىلع لوصحلاو ةيسدنهلا تاساردلا
  فيرحلا صوصخب و   .هب قيوستلا ةيلمع يف مدقتلاو عورشملا زاجنإ متو يراقعلا مسرلاب جردملا يخسفلا طرشلا
  عم لماعتي فيرحب رمألا قلعتيو  هكلم ىلع سيل امهدحأ نأ نيبت نيراقعل نهر لباقم ضرق هحنم مت  يذلا  يناثلا
  ثعبلا عاطقو يكنبلا عاطقلا ىدل ةبيط ةعمسب عتمتيو ةحجانلا عيراشملا ديدع زاجنإ لالخ نم هسيسأت ذنم كنبلا
  نم لماكلاب نيمهاسملا سفن اهكلتميو عما  سفن ىلإ يمتنت تاسسؤم اهتزجنأ ةروكذملا تايلمعلا نأ امك .يراقعلا

  عفر يف ةداهش هحنم مت  امك  .هصالخ عقو دق عورشملا زاجنإ عوضوم ضرقلا نأو املع .ةعطاقتم تامهاسم لالخ
  صالخ مت امك ةيعامتجا ضورقب لماكلاب هعيب مت ناكسإلا كنب ىدل نطوم يعامتجا عورشمب رمالا قلعتي .ديلا
.ةداهشلا هذه مهحنم ىلإ كنبلا  رطضاديلا عفر ةداهشب نينتقملا ةبلاطم مامأو .عورشملا اذه  زاجنإب قلعتملا ضرقلا
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دصق هئافرح دحأل دنسملا ضرقلا راطا يف يلصالا كلاملا ىلع ةفظوملا هنويد عاطتقاب كنبلا مايق ن إو
  يف خرؤملا بوتكملا ىضتقمب فرصتلا ةكرش ةلسارم دعب الإ هؤارجا عقي مل رداصم و هتدئافل نهرب لقثم راقع ءارش

  نم اهنكمن ىتح هليوحت عقيس يذلا نمثلا يقاب نم نيدلا غلبم عاطتقا يف كنبلل صيخرتلا بلطل  2016  يام  20
  غلبم ةيقب ليوحتب كنبلل نذإلاب  2016 /6 /20  يف ةكرشلا تدر دق و  صالختسالا رثا نهرلا نع ديلا عفر ةداهش
  دصق ديلا عفر ةداهش ميلست عم نيدلا لصا ناونعب بجوتسملا غلبملا مصخ دعب ةنيزخلا باسح ىلا ءانتقالا ةيلمع
  تافلم يف ذختا يشمتلا اذه نأ ىلع ةوالع قبسم نذإب ءارجإلا اذهب ماق كنبلا نإف يلاتلابو . نهرلا بطش
 .93 و90ددع اهتسلج يف ةرداصملا كالمألا يف فرصتلل ةينطولا ةنجللا تارارق ىلع ءانب ىرخأ

  نيدلا اذه ليجستل ارظن ىوعدلا عامس مدعب تضق ةمكحملا ناف تاب مكح رادصتسا ةلأسم نع ام أو
  هنا رابتعاب ةرداصملا تافلم راطإ يف ءادألاب ىوعدلا لوبق تضفر مكاحملا ضعب نا ظحول دقو ةرداصملا ةنجل ىدل
 .هب ةبلاطملا قحيو هيف فرط يا عزاني مل املاط تباث كنبلا نيد ناف يلاتلابو صاخ شمت اهلمش دق

  كونبلا مايق ةيبوجو ىلع يزكرملا كنبلا ريشانم صيصنت  نإف  ءافرحلا ةيعضو روطت ةعباتم صوصخبو
  ةروص يف تافلملا نييحت ىلع كنبلا لمعي .رهشأ  3  ّلك ةعفترملا غلابملا تاذ ضورقلا تاّفلم نييحتو لامكتساب

ضورقل صالخلا لاجآ زواجت صوصخبو  .تاباسحلا بقارم لبق نم اهيلع قدصملا ةيلاملا مئاوقلا ىلع هلوصح
  .هقيوستو عورشملا مامتإل نيلخدتملا عيمجب طبترم ريخأتلا نأ ىلإ ريشن .يراقعلا ثعبلا عيراشمل قبسملا ليومتلا
 .تابوعصلا زواجت ىلع مهتدناسمل هئافرح كنبلا بكاويو

  عيب ىلع ءافرحلا مادقا ىلا نطفتلا كنبلل نكمي  ،يكنبلا ضرقلا صالخ نود تالحملا عيب قلعتي اميفو
  عبتت اضيا هنكميو .ديلا عفر يف ةداهش ميلستل كنبلا دهعت يف بلطمل مهميدقت دعب ةزجنملا عيراشملاو تاراقعلا
  نوزخملل ةيدقفتلا تارايزلاب كنبلا موقي امك فرصتلل لباق ريغلا باسحلاب ةعدوملا غلابملاب عورشملل ةيلاملا تادئاعلا
  عيراشم ةعباتم تاءارجإ ةعجارم متتسو .لاغشالاةياهن يف ةداهش ىلع يراقعلا ثعابلا لوصح   دعب يراقعلا
 . قيوستلا تايلمعل لضفأ ةبقارم نامضل يراقعلا ثعبلا

  ليومتلا ضورق صالخ لاجآ اومرتحي مل نيذلا ءافرحلا تادهعت فينصتب ايلآ كنبلا مايق مدع صوصخبو
  ةيصوصخ نإف   ،اهصوصخ يف تارخدم نيوكت مدعو ليخادملا نمض ةصلختسملا ريغ دئاوفلا جاردإو قبسملا

  الو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاريغتلل رابتعالا نيعب ذخألا عم ةلاحب ةلاح اهتعباتم متحت يراقعلا ثعبلا تاكرش
تايلاكشإ دوجو ةروص يف الإ قيوستلا ةيلمع مامتإ راظتنا يف زاجنإلا روط يف يه يتلا تاكرشلا فينصت متي
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  الاثتما كلذو ةفنصملا تاكرشلا لمشي ليخادملا نمض ةصلختسملا ريغ دئاوفلا باستحا مدع نأ امك  .ةيلكيه
 .ةيئابجلا مظنلاو طورشلل

III  -  نصملا ضورقلا ةيفصتصالختسالاو ةف 

  دوعي  4ةفنصملا نويدلا ةبسن عافترا ."4" فنصلا نمض ةفنصملا كنبلا ضورق مجح عافترا صوصخبو
  ءافرحلا ديدع فينصت ىلإ ةفاضإ تاعاطقلا ديدع ىلع ترّثأ ةبعص ةيداصتقا فورظ نم دالبلا هب ترم ام ىلإ
.ةريخالا ةرداصملا تارارقب رشابملا ريغ وأ رشابملا مهطابترا بجومب

  كنبلا ىّلوتي نأ نود  2010ذنم يحايسلا عاطقلا يف ةطشانلا عماا ضعب نويد لاجآ لولح صوصخبو
  يف تسيل تاكرشب طبترم اهبلغأ نأل تاعازنلا ىلع نويدلا هذه ةلاحإ كنبلل ىنستي مل .تاعازنلا ىلا اهتلاحإ

  ىلإ يمتنت تاكرشلا ديدع نأ ىلإ ةفاضإ لغش نطاوم اهبو ةلكيه ةداعإ ددصب يهو طاشنلا نع فّقوت ةلاح
أزجي نأ هل نكمي ال كنبلا نإف يلاتلابو رخآلا فّقوت نيح يف هطاشن ىلع اهنم ضعبلا ظفاح دقو ثيح عما سفن
 .تايعضولا هذهل ةلماش لولح ةسارد يرجتو عما تاكرش نيب ةكرتشم تانامض دوجو لظ يف عبتتلا تاءارجإ

ربمسيد رهش لالخ نويدلا ةميق عجارت .ةيلاملا تادلختملا ةميقل يرهشلا روطتلا قسنب قلعتي اميفو
  رخا ءزجل ةبسنلاب هنا امك ةنسلا نم ةرتفلا كلت عم نمازتي  ةيمسوملا ضورقلا صالخ لاجآ نأ ىلا ءزج يف عجري
  عم لمعلا اهب يراجلا بيتارتلا قفو صالخلا ليجأت نم مهنيكمت وحن كنبلا هجتي ريدصت وأ قيوست تابوعص فرعي
 .ديدمتلا ضئاوف فيظوت

  2020  لالخ كنبلا ماق .اهقلغل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو  ةدما تاباسحلا  ةعباتم مدع صوصخبو
  مت امك اهتيعضو ةيوست ىلع مهثحل ةدمجم تاباسح مهل نيذلا ءافرحلاب لاصتالا ةمهم هل تدهع ءادن زكرم ثادحإب

  . د500نع اهلبم لقي يتلا ةدما تاباسحلا قلغب ةصاخلا لمعلا ةركذم نييحت

ةراثإ  بنجتي كنبلا ن إ .يراقع ثعاب  12  صوصخب يئازجلا عبتتلاب مايقلا كنبلا يلوت مدعب قلعتي اميفو
عم لصاوت  داجيإ  دصق هتامازتلاب يراقعلا ثعابلا اهيف لخي يتلا تالاحلل ةبسنلاب  ىلوألاةلهولا نم ةيئازجلا ىواعدلا
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يف  الإ  هتراثإ  متي ال يئازجلا عبتتلا ن أو املع .ةيراقع لقع  ةراثإ  ىلإ  لصت ةيندم قرطب نيدلا صالختسال ثعابلا
 .ةيندملا عبتتلا لئاسوو ةيحلصلا يعاسملا عيمجلشف ةروص يف ةلحرمرخأ

ةيتامولعملا ةموظنملا زيكرت ربع كلذ زواجت متيس تاعازنلا يف فرصتلل  ةقيبطت رفوت مدع صوصخبو
 .ضرغلا يفةمزاللا  تاءارجإلا  مامتإددصب كنبلا نإفةيرشبلا دراوملاب تاعازنلا ةرادإ ميعدت صوصخبو  ةجمدنملا

ىلإ ةلاحإلا خيراتو تاعازنلا ةرادإ ىلع ةنيعلا تافلم ةلاحإ خيرات نيب ةلصافلا ةرتفلا لوطب قلعتي اميفو
  يف قالطنالل يماحملا فيلكتو تاعازنلا فلم تايطعم عيمجت   لاجأ  نإف يضاقتلا تاءارجإ يف قالطنالل نيماحملا
  .ةينوناقلا تافلملاو تانامضلا تافلم ةنمقر يف قالطنالل ارظن انسحت فرعتس يضاقتلا تاءارجا

تانامضلا كلت نم ءزج ىلع ذيفنتلا ةنيعلا تافلم نم  %20  ىلإ ةبسنلاب كنبلا ىّلوتب قلعتي اميفو
  كلذل ىعسي كنبلاف تالوقنم ةلقع نم صالختسالا ةيناكمإ ترفوت اذإ  .ةيراقعلا لقعلا ىلع اساسأ دامتعالاو
  يف تالوقنملاو هتميق دقف دق يراجتلا لصألا نوكي ام  ابلاغ تاعازنلل فلملا ةلاحإ ةلحرم يف هنأ الإ ،هل رسيأ وهو
كالمالا هذهل ءوجللا نكمي الو هكلمت امب امنإو اهتاذ دح يف نامضب تسيلف ةيصخشلا تالافكلا امأ ،ةئرتهم ةلاح
 .نهرلاب ةصصخملا تانامضلا نم صالختسالا ةيولوأب يضاقلا ينوناقلا أدبملا مارتحا دعبالا

  ال نهرلل عبتتلا قح أدبم نإ .نهرلا عوضوم ةيراقعلا موسرلل ةيرود ةعجارمب كنبلا مايق مدع صوصخبو
  ةيذيفنتلا خسنلا جارختسا لاجآ لوط صوصخبو   .كنبلا قوقح ىلع رثؤي الو عيب وأ ةبهب ةلاحإلا ةلاح يف طقسي
  ةفاضإ ةيذيفنتلا ةخسنلا جارختساب عبتتلاب مئاقلا يماحملا فيلكت لالخ نم ةطقنلا هذه يفالت عقو .ماكحألا نم
  ال .ةلقعلا عوضوم راقعلا ةميق ريدقتل نييلدعلا ءاربخلا ريراقت زاجنإ قسن ثاثحتسا صخي اميف  .كنبلا يفظومل
  اتقو بلطتت تاءارجإ يهو ةماعلا ةوقلاب داجنتسالا بلطتي امم تالحملل لوخدلا ةبوعصل لجألا اذه ءاربخلا مرتحي
 .اليوط

  .نيفيرح صوصخب تانامألاو عئادولا قودنص ىدل تيتبت تايلمع لوصحم  نم ءزج نيمأت ب  قلعتي اميفو
  ذنم  هصالختسا عقو د .م  3,6ـب قباس غلبم صالختسا يف عجارتلا بلطتي اهنيمأت نإ د م  0,938  صوصخ يف

  نيب ريغلا فرط نم تاضارتعا ءارجا عقو هنأ ةراشإلا عم ،كنبلا ةحلصمب رضي اذهو نيغلبملا مض عقي ىتح  2012
  ةقلعتم يئاضق عيزوت ةيضق يف تبلا ءاهتنا كنبلا رظتني د م  3,067  صوصخ يفو   .غلبملا اذه ىلع يماحملا يدي
  عيزوتلا تاءارجإ لوط يفالتل يئاضرلا عيزوتلا متيس اهرثإو هل صصخيس يذلا غلبملا ةفرعمل هتيتبت مت ناث راقعب
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تافلم يف فرصّتلا لحارم فلتخم ةعباتم ديزمل  ةمزاللا تاءارجإلا ذاخّتاب ةمكحملا ةيصوت صوصخبو .يئاضقلا
  ةعباتم اهل الوكوم حبصأ يتلا صالختسالا  ةرادإ  ثاثحتسا عقو .ةلخدتملا فارطألا  عيمج  ثاثحتسا و  تاعازنلا
   ةرادإ  لمع ليهست دصق تارابتخالاب ةفلكملا  ةرادإلاعم نواعتلاب ةروكذملا ققشلا يف ةمئاق فيقوتل نييراقعلا   نيثعابلا
 .بابلا اذه يف تاعازنلا

  نود تاكرش  10  عم حلص ماربإ  مت  2018  ةنسل  36  ددع نوناقلا راطإ يف صالختسالا  صوصخبو
  نم طحلاب طقف قلعتت نوناقلا اذه راطإ يف تايوستلا تناكو لاجعتسالا ةلاحل ارظن .ةيوستلا ةنجل ىلع اهضرع
  يف ايئانثتسا تتب  ةماعلا ةرادإلا نإف ةيقافتالاضئاوفلا   وأ  نيدلا لصأ نم ءزج نع لزانتلا لمشت نلو ريخأتلا ضئاوف
  د. م  15  غلب نوناقلا اذه راطإ يف ققحملا صالختسالا غلبم نأو  .ةنجللا ىلع ةلأسملا ضرعل ةجاح نود بلاطملا
  ةماعلا ةكرشلل نويدلا تيوفت  صوصخبو  .د.م  95  غلبي  هديدست ىلع قفتملا غلبملا نأو2020  ناوج  ىّفوم
نمض اهفينصت نم مغرلا ىلع ،2019  ةنس ،د.م7,8  ةميقب ةماع لاغشأ ةكرش نويد يف تيوفتلا ّمت  صالختسالل
  رارفب دافأ يذلا يئاضقلا فرصتملا ةلسارم ىلع ادامتعا كلذو  2018  ةنس  4  فنصلاو  2017  ةنس  1  فنصلا
 .ةزاتمم نويد دوجو عم نيدلا يطغت لوصأ بايغو جراخلا ىلإ ةكرشلا ليكو
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تاتابنلا ةيام ةينطولا ةكرشلا

ةنسل  14  ددع نوناقلا تقمب )ةكرشلا ي اميف( تاتابنلا ةيام ةّينطولا ةكرشلا تثدحأ

.1971  سرام  9    خّرؤملا  1971  ةنسل  14  ددع نوناقلاب ھحيقنت ّمت امك  1969  يرفيف  28   خّرؤملا  1969

خدتت و  اّيل  ةلوّدل ا اف ماس  " ب"  فنصلا نم ةّيمومع ةأشم و
ّ

عيم ةبسلاب ارزلا ناديملا  ل

وزغ يأل عرسلا يّدصتلاو ةّروما بارت لما  الفلا ناطلا لامعتسا مزلتس لا تاّيلمعلا

خدتت امك ىرخأ ةفآ ةّيأ وأ يوارلا دارل
ّ

  .ةّييبلا تافآلا ةحفام لاجم  ل

خدتملا نم  ددع ةدئافل تامدخ ةكرشلا  يدسو
ّ

ارألا ناويد مم ةّصاخ نّيمومعلا نل

  لالغلل كشملا ملا عماو تزلل طولا ناويدلاو رظنلاب ھيلإ ةعجارلا ةّيجاتنإلا تادحولاو ةّيلودلا

  لاجم  ةكرشلا ّصتختو .ىكلا تاعارزلا لاجم   امّيس ال  صاوا نحالفلا ع ةوالع تايدلبلاو

ةّيليفطلا باشعألا نم بوباو تافآلا نم صراوقلاو نتازلا ةيامح فد تاديبملل يوا شرلا

نع الضف  يفرلا  ضوعبلا ةحفامل تالمح لش  يبلا لاا  كلذك طشتو ةّرطفلا ضارمألاو

 .يلا شرلا ةطشأ

خدت  تلمشو  7201  ةنس  د.م  1,08  زان تالماعم مقر ةكرشلا تققحو
ّ

  فلأ  65  اوح  اال

  ةحنمو  د.أ  888  ةميقب جأتلا ناونع نزاوت ةحنمو  د.م  1,48  تغلب رامثسا ةحنمب تعتمتو  (1)راتك

.د.أ131تغلب ناونعلا سفنب ةيليمكت

تغلو  د.م  1,686  ةميقب حنمو روجأ مل تفرص  2017  ةنس  انوع  53  ةكرشلا ناوعأ ددع غلو

.ةنسلا سفن لالخد.م3,6ةكرشلل ما نيادتلام  زان امك%51طأتلا ةبس

لوتو
ّ

  ةّممب مايقلا  (2)2017  ناوج  20  خراتب الع تدرو ىوش ع اءانب  تابساا  ةمكحم  ت

لع  ةكرشلل املاو يرادإلا فّرصتلا نم بناوج  تلمش ةيباقر
ّ

فأو.)2017-2014(    ةفلا ب  اساسأ  تق

لع  تازواجتلاو  تالالخإلا نم ةلمج  ع فوقولا إ ىوشلا هذ ةجردملا طاقنلا  رظنلا
ّ

فّرصتلاب  تق

تاقفصلا صوصا ھجو ع  تلمش  ىرخأ تازواجت نع الضف  املا فّرصتلاو  ةرشلا دراوملا  

.ءافرا باسح  فّرصتلاو ةّيمومعلا

خدتك%28و صراوقلا ةاوادم%29و نتازلا ةاوادم%34,6ام(1)
ّ

 .ةّييب تال
.1911ددع تحت(2)
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  ا أش نم  املا رجزلا ةرئاد ع  الالخإ  رشع  ثا  (1)ةلاحإ  ةباقرلا لامعأ جئاتن ع ءانب ّمت دقو

ثمتنأ
ّ

ديدحتب قلعتملا  1985ةيلوج20   خرؤملا1985ةنسل74ددع نوناقلا عم ع فّرصتءاطخأل

ةيلا ةيمومعلا تاعاماو ةرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا ءازإ بكترت لا فرصتلا ءاطخأ

.املا رجزلا ةرئاد ثادحإو الع ةقبطنملا تاوقعلا طبضو ةيمومعلا عراشملاو

  نم  96  لصفلا عم ع  دعلا ءاضقلا  ع  تافلم  ةعرأ  تابساا ةمكحم تلاحأ  امك

لا
ّ

لالخ  د.أ  690  ىوشلاب ةنمضملا تالالخإلا نم ءز ھمييقت  ّس  يذلا املا رثألا قاف و  .ةّيئازا ة

 .)2017-2014( ةفلا

2019ةنس لالخ(1)
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تاظحالملا زربأ

 ةرشلا دراوملا   فّرصتلا  -

كمي راطإ نوناق دادعإ  1969ةنس  اادحإ ذنم تاتابنلا ةيام ةينطولا ةكرشلا   ّلوتت مل
ّ

  نم ا

شلل يظنتلا ليلا  ع ةقداصملا  ّمتت  مل امك  بادتنالا لاجم  تايجال قبسملاو قيقدلا طبضلا
ّ

   ةكر

التلو .  ةرغاش ھب  ةدراولا ططا نم  %80  لازت ال  2017  وم ةياغ    إ ھنأ و املع  2015  ةنس    ىوس

 نأ نود  ديدج صاخ اسأ ماظن عورشم ةكرشلا تّدعأ  ،اا اسألا ماظنلا  ةلّملا صئاقنلا

وم إ فارشإلا ةطلس لبق نم ھيلع ةقداصملا ّمتت
ّ

  .2017مسد 

ماظنلاب الع ص وصنملا كلت ىّدعتت ةّقحتسم غ فانصأ   انوع16  ةكرشلا تفّنص امك

نيذلا ناوعألا نم انوع  12  نأ )2017  –  2014( ةفلا لالخ تّمت لا تايقلا  رظنلا زربأو .اسألا

  غ فيصتلا اذل املا رثألا زانو .ةّقحتسملا تاجردلا نم عأ تاجرد  اوفّنص دق ميقرت تّمت

  17و                    تاونس  4  نب تحوارت ةّدمل آلا جردتلا نم انوع  11  ةكرشلا تمرح امك  .د.أ  21  يوناقلا

ةّينوناقلا تايضتقملا  2014  ةنس ةديحو ةبسانم  تمت لا ةراداب جردتلا تاّيلمع  تفلاخو .ةنس

              ةفلا لالخ ةرشابملا ةيمسلاب انوع رشع ثا ةدئافل ةيقرت  24  رارقإ  نع الضف  ةبجوتسملا

 .ةيقرت نم كأب عفتنا نم مم )2011-2016(

ةحنم فرص  ع ةوالع  نتّرم ناوعألل ةتقؤملا ةّيفاضإلا ةحنملا دانسإ ّمت، حنملا صوصخو

  لالخ د.أ  66  يوناق دنس نود افرص ّمت لا ةيلما غلابملا تقاف و  .يوناق غ لش  ىرخأ ةّيليمكت

غ  نّينقت ةسمخ إ تارئاطلا يينايم  ةحنم قح ھجو نود ةكرشلا تدنسأ امك  .2017-2014  ةفلا

  14.628  ةميقب ةّينوناق غ ءابعأ لّمحت إ ىّدأ امم  اسألا ماظنلاب  ةبجوتسملا تالؤملا  ع نلصحتم

.)2017–2014( ةفلا لالخ د

دق طولا عافدلا ةرازو نم نقملا  قتلا بتكملا سئرو  نماع نريدم نأ ،اضيأ نبتو

نب  ةمملا نواعتلا ةّيقافتال افالخ ةّركسعلا ةّييعلا تازايتمالاو قاإلا ةحنمب ھسفن نآلا  اوعفتنا

  .2015ةنس لالخةكرشلاو ةرازولا

ئدابم سركتو ةّينوناقلا تاءارجإلا ماحا ةكرشلل ةّرشلا دراوملا  فّرصتلا نسح دتسو

    عارسإلا نع الضف ةّيفيظولا ططا  تايمسلاو ةيقلاو  جّردتلا  صرفلا ؤفاتو ةّيفافشلا

  لامكتساو اا ماظنلا نع ةّرجنملا صئاقنلا التل ةكرشلل ديدا اسألا ماظنلا ع ةقداصملا

.يظنتلا ليلاب تاروغشلا ديدسو ھيلع ةقداصملاو ةكرشلل راطإلا نوناق طبض تاءارجإ
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ةكرشلل املا ف ّرصتلا  -           

ظنملا رم ألل  افالخ
ّ

ةئزجتب )2016  -  2012( ةفلا لالخ  ةكرشلا تماق ،ةّيمومعلا تاقفصلل م

تاقفنلا زربأ نم تع  اأ نم مغرلاب    2016  ةنس  د.أ  179  اعومجم زان  تارئاطلا رايغ عطق  تاءارش

  لالخ ةكرشلاتماق امك.نامثألالضفأع لوصا نود لوحي نأ ھنأش نم ام ووةرّركتملاو ةيدايتعالا

  الفلا ناطلا لاجم   2012  ةنس نبدتنملا نرايطلا نوتل نتيلود نتراشساب  2015و  2014  نس

لع نتراشسالا  نتا  ّنأ نم مغرلاب كلذو نتعفد ع
ّ

  ةش    لي نع الضف  تايجاا سفنب اتق

هذ  تايطعم    ع دامتعالا لالخ نم كلذو ةّيكرمألا نرايطلا ةسردم  ةدئافل  نتراشسالا ھيجوتل

ماحا نود ةقحال ةفصب طورشلا سارك يغو طورشلا ساركب ةينفلا تابلطتملا ديدحتل ةسردملا

.ةبجوتسملا ةينوناقلا طورشلا

ةئي لاغشأ زاجنإل  "ماتس"  معتلا ةكرش عم ةقفص دقع ةكرشلا  تمربأ  ، ىرخأ ةيحان نم و

دّعتلا دقعو طورشلا سارك تايضتقمل اقفو يرماعلا جب تارئاطلا ةشروو نرقمب امتجالا   ّرقملا

ريدملا سئرلا  نأ   غ  د  723.297,614  هردق مج غلبمب  2012  مسد  6  خراتب نفرطلا نب مملا

رمملاو تارئاطلا طرمب ةولطملا لاغشألايغتب"ةضل عامتجا رضحم"بجومب ماق دققبسألا ماعلا

  نم ام وو  لاغشألا أدبب  نذإلا رادصإ لبقو ةقفصلا دقع ماربإ رثإ بسحف مايأ ةتس كلذو جردملا وحن

تابلطلا ةعيبط  يغتلا   ّمت دق ھنأ و املع  ةيادبلا ذنم ةقفص لا هذل  ھيجوت ةش نع فشكي نأ  ھنأش

  عافتراھنع جتناّممھنأش قم ماربو تاقفصلل ةّيلخادلا ةنل قبسملا يأرلا ع ھضرع نود ةّيمومعلا

.%  38ةبسبيأارانيد274.557ھتميق امب ةقفصلاةميق

وم   تغلب لا ااقحتسم صالختسال  ةكرشلا  تادوجم  فعض نبت ، رخآ ديعص عو

  ال حيي اادحا  نوناق نأ نم مغرلاب كلذ و  اصالخ   كوشم د.أ  354  ام د.أ  814  اوح  2016  ةنس

 امك  .مازلإ تاقاطب ةطساوب  ةلودلل ھب فعملا ماعلا زايتمالاب عفتت  لا  تاقحتسملا هذ  صالختسا  عبت

طيشتلا ةكرش عم  2004  ةنس ذنم  اماربإ ّمت ةّيقافتا ناونع  ةددسم  غ تاّقحتسم ةكرشلل ّنأ  تا

يدصتلا و ارزلا ناديملاب اساسأ قلعتملا ةكرشلا طاش عم  اطاش ضراعتي لا  بونل ايسلا

 .اارئاط كالتا بّستو تافآلل

ةنس وم  د.أ  850  ھتميق  تزواجت يذلا   اوزخم   فّرصتلا  مكحت مل  ةكرشلا نأ نبت امك

  نسح نامضو ھتيامحب ةليفك تاءارجإ عضو ّلوتت  مل ثيح   تارئاطلل رايغ عطق د.أ  820  اوح ام2016

ّنأ  و املع  2017  لرفأ-2013  ةفلا لالخ  نتسانم   ىوس نوزخملل ادرج رجت مل  ذإ  ھيف فّرصتلا

كمي ال امب ةّيلاملا مئاوقلا اأش ةّدعملا ةنسلاب ةنراقم ما خأتب ّمتي تاباسا عجارم نيع
ّ

  نم ھن

.نوزخملل يداملا درا تاّيلمعع فارشإلا
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  ةقداصملا تاداش  ظفح و  فرصتلا نسح ع صرحت مل  ةكرشلا  نأ اضيأ نبت و

  ناطلا ةصخر و ةمالسلا تابلطتم ھيضتقت امل افالخ تارئاطلا رايغ عطق صوصخب  دوزملا نع ةرداصلا

تارئاطلا رايغ عطق نم ةدحو  489  نأش رضحم دادعإ   مت ثيح لقنلاب ةفلملا ةرازولا نع ةرداصلا

  اميق نم  طح ي اّمم ةقباطم تاداش نودب  ةدحو  459  ام ،اف  توفتلا    عمزملا نملالغتسالا جراخ

  .ءانتقإلا دنع ةيلاعلا افلب ةنراقمبك لش

  ع فوقولا إ نوزا  نم   افنص  30  نم ةنّيع  تاالسا  رظنلا فأ، ىرخأ ةيحان نم و

نوزخم  فّرصت ءوسو  تازواجت يفخي دق ام وو افنص  25  صوصخب  ةدحو  143  نأش رّم غ صقن

  .ةكرشلا

   امّيس ال ةّيمومعلا تاقفصلل ةّينوناقلا تاءارجإلاو دعاوقلاب مالالاب  ةبلاطم ةكرشلا ىقبتو

  ع لوصا نمضي امب نضراعلا نب صرفلا ؤفاتو ةسفانملا نامضو تاءارجإلا ةّيفافش قلعتي ام

ىدل ااقحتسم صالختسا  لاجم  تادو ا فيثكت نع الضف تاقفنلا ديشرتو ضورعلا لضفأ

امب  ھيلع ةظفااو ھيف فّرصتلا ماحو تارئاطلا رايغ عطق نوزخم درج ةّرودب مالالاو  ءافرا

 .اموميدنامض و ةّيلاملا اّيعضو نسحت  ماس
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ةرشلا دراوملا  فّرصتلا-أ

قداصملا ناوعألل اسألا ماظنلا  تايضتقم إ ةكرشلل ةّرشلا دراوملا  فّرصتلا عضخي

لجم ماحألو  2004  روتكأ  26   خّرؤملا  2004  ةنسل  2522  ددع رمألاب ھيلع
ّ

  78  ددع نوناقلاو لغشلا ة

  ةّدع ع فوقولا إ دراوملا  هذ   فّرصتلا   قرط    رظنلا  فأو  .(1)1985  توأ  5   خّرؤملا  1985  ةنسل

لعصئاقن
ّ

 .ملإ  ةدنسملا تازايتمالاو حنملاوملا مراسموناوعألافّرصتلا تالالخإب تق

 ناوعألا  فّرصتلا-1

كمي  راطإ  نوناق دادعإ اادحإ ذنم ةكرشلا ّلوتت مل
ّ

تايجال قبسملاو قيقدلا طبضلا نم ا

  ن م  17  لصفلاو  هالعأ   روذملا  اسألا ماظنلا نم  32  لصفلا   ھيلع  ّصني  امل افالخ  بادتنالا لاجم 

الإ ةبتر ةّيأ  ص ّيأ  بادتنا مدع  (2)1999  لرفأ  3   خرؤملا  1999  ةنسل  28  ددع نوناقلا
ّ

ّدسل 

.لمعلا ا يراا بتالاو عرشلل اقبط ھيلع قداصملا ةكرشلا راطإ نوناق  ةّينوناق ةفصب روغش

مايقلاو ةرش  تاينامإ نم ةكرشلل  رفوتي ام لالغتسا ماحإب ةّيعضولا هذ حمس الو

  ّدسل ةولطملا تاصاصتخالاو تاءافكلا  فّرصتلا نسحو بسانملا تقولا  ةرورضلا تابادتنالاب

.ةكرشلا ةطشأ روطتو يظنتلا ليلاتابلطتمل اقفوتاروغشلا

شلل  يظنتلا ليلا  طبض  ّمتي  مل امك
ّ

  2015  ةنس  لالخ  ىوس  1969  ةنس   اادحإ ذنم  ةكر

وم ةياغ إ ّمتي مل و .2015  يفناج  19   خّرؤملا  440  ددع رمألا تقمب  ھيلع ةقداصملا تمت ثيح

 .يظنتلا ليلاب ةدراولا ططا تاروغشلانم%80ّدس  2017

  اسأ ماظن عورشم ةكرشلا تّدعأ  ،(3)اا اسألا  اماظن  ةلّملا صئاقنلا  التلو

ومةياغإ فارشإلا ةطلس لبقنم ھيلع ةقداصملا ّمتت  ملديدج
ّ

  .2017مسد 

ل ننوع  إ لوأ دق  ناوعألا  فّرصتلا   ّنأ ظحول امك
ّ

تافلملا   يرادإلا فرصتلاب لّوألا ف

لملا نوعلا ّنأراطإلا اذ نّبتدقو.اصالخو روجألا دادعإب ياثلا و
ّ

 ھسفن نآلا فّرصتي روجألاب ف

لعتملا  (1)
ّ

  ةيمومعلا تاعاما وأ ةلودلا كلتمت لا تا رشلاو ةّراجتلاو ةّيعانصلا ةغبصلا تاذ تاسسؤملاو نواودلا ناوعأل ماعلا اسألا ماظنلا طبضب ق

سرام  17   خّرؤملا  2003  ةنسل  21  ددع نوناقلاو  1999  لرفأ  3   خّرؤملا  1999  ةنسل  28  ددع نوناقلاب ممتملاو حقنملا ايلو ةرشابم ةفصب الام سأر ةيلا

2003. 
  ةيمومعلا تاسسؤملاو نواودلا ناوعأل ماعلا اسألا ماظنلا طبضب قلعتملا  1985  توأ  5    خرؤملا  1985  ةنسل ددــ78ــع نوناقلا مامتو حيقنب قلعتملا  (2)

ةّيلو ةرشابم ةفصب الام سأر ةيلا ةيمومعلا تاعاما وأ ةلودلا كلتمت لا تارشلاو ةراجتلاو ةيعانصلا ةغبصلا تاذ
 .2004روتكأ26 خرؤملا2004ةنسل2522ددع رمألاب ھيلع قداصملا(3)
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باسحاو روجألا صالخو لطعلا  فرصتلاو  (1)ناوعألل ةرادإلا تايعضولاب ع  ةجمدنم  تاقيبطت  3

رارغ ع  ناوع ألل ةّيلئاعلاو ةّرادإلا ةّيعضولا طبض  نع الضف  ةبجوتسملا ةيعامتجالاو  ةيئابا ميلاعملا

ةقيبطتلا  صحف لالخ نم  و  .ةدنسملا حنملاو رجألا طبضل ةدمتعم رصانع  و جردتلاو ةبتّرلاو فنصلا

  نم ةرشابم  رجألل ةن ّوملا ةيساسألا تايطعملا يغ ةّينامإ  لّ   روجألا صالخ تاقاطب دادعإل  ةجمدنملا

لملا نوعلا فرط
ّ
  نم  تانيحتلا هذ مايقلا ةّينامإ ةجمرب وأ ةقداصملل تاءارجإ دوجو نودو روجألاب ف 

  دعاوق  فرصتلا لاجم  تاسرامملا لضفأو فّرصتلا نسح دعاوقل افالخ  ةقيبطتلا ع فرشم لبق

  نكمي ال تازواجتو ءاطخأ ثودح إ يّدؤي نأ  ھنأش نم و  ةرفانتم مامل   ا عمج   تع ام وو  تانايبلا

طفتلا
ّ

 .ناّبإلا  الإ ن

بسح ةلّصفم  ةدنسملا  حنملا  ع  ةكرشلا ناوعأل اسألا ماظنلا  ّصني  ،ىرخأ ةيحان نمو

الإ  ،ةيفيظولا ططاو تاصاصتخالاو بتّرلاو فانصألا
ّ

ساسألا اذ ع  جمي  مل  ةقيبطتلاب  اجاردإ نأ 

وتي  ثيح
ّ

لملا  
ّ

ءاطخأ  ثودح إ يّدؤي نأ ھنأش نم اّمم  ةدح ع نوع  ّلل حنملا ةميق  لاخدإ روجألاب ف

طفتلا بعصي
ّ

رجألا رصانعو حنملا  دانسإ  اّيلآ  ّسي ي  ةقيبطتلا  ةجمرب  ةداعإ  دتس ام و و  الإ ن

.طاشلا ةعيبطو ةبترلاو فنصلا ةدمتعملا ياعملا ءوض عةّقحتسملا

 جذومنألا بسح اسيقتو  ناوعألا  تافلم ميظنت   2017  ةنس  ذنم  ةكرشلا  تعرش نلو

   ةفا  نّمضتت ال  ذإ  ةّيلومشلاب مست ال  تافلملا هذ ّنأ نّبت دقف،  ةّيمومعلا لايلا لبق نم دمتعملا

رارغ ع  ناوعألل  ملا  راسملا   فرصتللو روجألا  باسحال  ةرورضلا ةرادإلاو ةيصلا  قئاثولا

  ىدل نقملا ناوعألل رجألا تاقاطو ةدنسملا ةّييعلا تازايتمالاو ةفصانتملا ةّرادإلا نالا رضاحم

تاو .ةّيفيظولا ططا  ةيمسلاو ةيقلاو ميسلا تارارقو ةكرشلا
ّ

حنملا رادقمديدحتبايغكلذك

ةنمضملا قئاثولا   ّنأ  امك  . ةّوا تامدا ةحنمو ناطلا ةّيلوؤسم ةحنم  رارغ ع  ااسحا تاءارجو

  باسحا رصانع ةقباطم نم دكأتلا نود لوحي ام وو عاطقنا نود ةمقرمو ةلم تسل تافلملاب

. نوع ّللةيصلاو ةينملا ةيعضولا عم روجألا

 ّمت  ثيح  2017  ناوج رش نم ةيادب ناوعألا تافلم ميظنت  تعرش دق اّأ ةكرشلا تدافأو

  بسح اكسمو تافلملا ميظنت ددصب وو ةرشلا دراوملا   فرصتلاب فل ةحالفلا ةرازو نم راطإ قاإ

.ةيمومعلا لايلا لبق نم دمتعملا جذومنألا

وم  إ ةكرشلا مقت مل ،رخآ ديعص عو
ّ

تاجتلا تاجرخم  لالغتساب  2017  ةنس  

اماظن ةكرشلا عضت مل امك .امتجالا اّرقمب روضا ةعاتمل  2014  ةنس ذنم اكرت ّمت لا ةينوكلالا

لعتملا تايطعملا ّل(1)
ّ

 . كلذ غو ةّيلئاعلا ةّيعضولا وجردتلا وتايقلا وبادتنالا خرات ونوتلا كلذ  امب مةق
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  روجألا دادعإ ّمت و .رشأ  ةدع ل  ّرمتس  نأ نكمي  لاو ةاوادملا تالمح  لالخ  ناوعألا روضح ةعاتمل

نودروجأ صالخ إ في نأ ھنأش نم ام ووبايغلاب مالعإلاادع امناوعألا عيمج روضح ضافاب

نأو  املع  زجنملا لمعلا أدبم ةاعارم
ّ

طفتلا قبس دق  ھ
ّ

  دّقفتلا ررقتب تنّمض  ضرغلا  تازواجت إ ن

  كلذو  تاونس ثالث ةّدمل لمعلا نع  اوبّيغ  ناوعأ  3   روجأ فرص ةلصاوم رارغ ع  (1)2013  ةنس رداصلا

  ناوعأب صاا اسألا ماظنلا نم  125  لصفلاو  (2)1985  ةنسل  78  ددع نوناقلا نم  75  لصفلل افالخ

  .(3)ةكرشلا

راطإلا نوناق  دادعإ   عارسإلاب  ناوعألا  فّرصتلا لاجم   تابساا ةمكحم وتو

  ،ي ظنتلا  ليلاب تاروغشلا  ديدس و  ديدا اسألا ماظنلا ع ةقداصملاو  (4)ھيلع ةقداصملاو ةكرشلل

  كسم ماح و  روجألا  ةقيبطتب  ةجردملا تايطعملا ةمالس  نمأتو ةرفانتملا ماملا نب لصفلا  ع  لمعلاو

ةدعاق ماحا  ع صراو  ملا  م راسم   فّرصتلا نسح نمضي امب اييحتو ناوعألل ةّرادإلا تافلملا

.زجنملا لمعلا

 ناوعألل ملا راسملا-2

  ةيمسب  ماق  دق   )م.خ(  قبسألا ماعلا ريدملا سئرلا ّنأ ةّيفيظولا ططا  دانسإ لاجم  نّبت

ةبساا ةصم ةسئر ةطخ   )ن.ج(  ةفظومو  ةينفلا ةرادإلا ريدم ةيا ةطخ   )س.ح(   فظوم

  ضرع نود و ةيفيظولا ططا دّدحي ھيلع قداصم كي ميظنت بايغ   2011  يام  1  نم ءادتبا

روتكأ  7   خّرؤملا  2002  ةنسل  2197  ددع رمألا تايضتقمل افالخ فارشإلا ةطلس ةقفاوم ع نتيمسلا

2002(5).  

وت دقو
ّ

ةصم ةسئر ةطخ   )ن.ج( ةروذملا ةفظوملا  ةيمس  قبسألا  ماعلا ريدملا سئرلا  

خّرؤملا  401  ددع ةّيلاملا رزو بوتكم بجومب اميسرت  لبق يأ  2011  يام  1  نم ءادتبا ةّيساا نوؤشلا

طخ  ةدقاعتمك ايعضو ةوس راطإ   (1)2011  يام  11  
ّ

  باسحاب كلذو  2004  ةنس ذنم فرصتم ة

.2013مسد26خراتب ةحالفلا ةرازوب ةّماعلا ةيدقفتلا ھب تماق يذلاقيقحتلاررقت(1)
 .2014يفناج3خراتب ةحالفلاب فلملا رزولا لبق نماملا رجزلا ةرئاد ع ةلاحإ عوضوم(2)
 .2004روتكأ26 خرؤملا2004ةنسل2522ددع رمألاب ھيلع قداصملا تاتابنلا ةيام ةينطولا ةكرشلا ناوعألل صاا اسألا ماظنلا(3)
لعتملا  2002  روتكأ  07   خّرؤملا  2002  ةنسل  2197  ددع رمألا نم  5  لصفلا تايضتقمل اقفو  (4)

ّ
  غيصو ةيمومعلا تآشملا ع فارشإلا ةسرامم ةيفيكب ق

 الا ع ةعوضوملا تامالالا ديدحتو ايسو افرصت تائي  نيمومعلا نماسملا ليثمتو اف فرصتلا لامعأ ع ةقداصملا
لعتملاو  (5)

ّ
  افّرصت تائي  نّيمومعلا نماسملا ليثمتو اف فّرصتلا لامعأ ع  ةقداصملا غيصو ةّيمومعلا تآشملا ع فارشإلا ةسرامم ةّيفيكب ق

 .الا ع ةعوضوملا تامالالا ديدحتو ايسو
 .2013مسد26خراتب ةحالفلا ةرازول ةماعلا ةيدقفتلا ثحب ررقت بسح(1)
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ّصني يذلا  (2)ناوعألل اسألا ماظنلا تايضتقمل افالخ ةوسلا لبق ةاّضقملا ةفلل ةبسلاب اّيمدقأ

.نّيتقولاو نيدقاعتملا ناوعألا ءانتسا ع ةحارص

نأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

طا نتال  ةلّوا حنملاو تازايتمالا دانسإ ّمت دق ھ
ّ

 نتّيفيظولا نت

خدت دودح إ نّينعمللقح ھجو نود نتدنسملا
ّ

  ىدل ةينفلاو ةيلاملاو ةرادإلا اصملل ةّماعلا ةيدقفتلا ل

  ع  )س.ح(  فظوملا  ةلاحإ تّمتو  )ن.ج(  ةفظوملا  ةيمس ءاغلإ ّمت ثيح  2013  مسد  ةحالفلا ةرازو

.2013روتكأ رش ذنم دعاقتلا

ىّدعتت و ةّقحتسم غ  فانصأ   ارشابم انوع  16   فيصت ّمت  ،ناوعألا فيصت صوصخو

  لّو ألا قملا ةّصاخو  اسألا ماظنلا نم  30  لصفلل افالخ كلذو  اسألا ماظنلاب الع صوصنملا كلت

لعتملا
ّ

  سم بادتنالا دنع دنسملا فيصتلا   ّنأ لاثملا ليس  ع ركذو  .ططا فيصت لودجب ق

  ةلوؤسملا  فيصت   ّمت  امك  .ةّيملعلا مالؤم بسح اسألا ماظنلاب ھيلع صوصنم و ام  زواجتي  ناوعأ

لطتي  نح   ةثلاثلا ةلحرملا نم وألا ةنسلا ااإ ناّبإ  قح ھجو نود عاسلا فنصلاب  ةكرشلل  ةّيلاملا
ّ

  ب

نم ديدعلا  كلذك  ةكرشلا تفّنص و  .حاجنب ةام ّلقألا ع لاع ميلع تاونس ّتس اّيميلع ىوتسم  كلذ

  .لاع ميلع تاداش ع نزئاح اون وي نأ نود7و6و5فانصألاب ناوعألا

  نيذلا ناوعألا  نم  انوع  12  نأ )2017  –  2014( ةفلا لالخ تّمت لا تايقلا  رظنلا زربأو

  نوناقلا نم  50  لصفلل افالخ كلذو ةّقحتسملا تاجردلا نم عأ تاجرد  اوف ّنص دق ميقرت تّمت

يذلا اسألا رجألل ةقفاوملا ةجردلا  ةيقب اوعفتنا نيذلا ناوعألا  بترت  ع ّصني  يذلا اسألا

  21  يوناقلا غ فيصتلا اذل  املا رثألا زانو .ةميدقلا مّيعضو  ھنوضاقتي اونا ام ةرشابم قوفي

 .ةروذملا ةفلالالخ د.أ

  ةاواسملا ةكرشلل اسألا ماظنلا تايضتقمل فلااو ناوعألل ئطاا فيصتلا  نمضي الو

  دق  يوناقلا غ فيصتلا اذ ّنأ امك .ا اوفّنص لا تاجردلل ةيقيقا مفئاظو  ةمئالمو  ناوعألا نب

ةيعامتجالا ةطياو دعاقتلل طولا قودنصلا لوبق   مدع رابتعاب ةّما ةّيلام رئاسخ ةكرشلا دّبك

  تفرص لاو  دعاقتلا ع ملاحإ تّمت نيذلا ناوعألل  يلعتلا ىوتسملل ةقباطملا غ تافيصتلل

  دنع تاماسملا هذ نم ناوعألا ديفتس نأ نود تاونسل قودنصلل ةّيعامتجا تاماسم اأش

.مدعاقت

لعتملاو1985  توأ  5 خّرؤملا  1985  ةنسل  78  ددع نوناقلاو  2004  ةنسل  2522  ددع رمألاب ھيلع قداصملا  (2)
ّ

  نواودلا ناوعأل ماعلا اسألا ماظنلا طبضب ق

مّمتملاو حقنملا ايلو ةرشابم ةفصب الام سأر ةيلا ةّيمومعلا تاعاما وأ ةلودلا كلتمت لا تارشلاو ةّراجتلاو ةّيعانصلا ةغبصلا تاذ تاسسؤملاو

 .2003سرام17 خّرؤملا2003ةنسل21ددع نوناقلاو1999لرفأ3خّرؤملا1999ةنسل28ددع نوناقلاب
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  ّرمتسا لاو  ناوعألا فيصت لاجم  ا لومعملا عراشلاو تاءا رجإلل ةفلاا هذ نأش نمو

وم إ املا الوعفم
ّ

ثمت نأ  2017  
ّ

  20   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

.هالعأ روذملا1985ةيلوج

إ  ةكرشلا ناوع أل  ملا راسملا رّوطت   رظنلا فأ   دقف  ،ةيقلاو جّردتلا صوصخب اّمأ

لصفلل افالخ كلذو ةنس  17و تاونس  4  نب تحوارت ةّدمل آلا جردتلا نم   نوع  11  نامرح  ع فوقولا

لسلا إ نوعلا لاقتنا نمضي  يذلا  اسألا ماظنلا نم  45
ّ

فوت طرش ةرشابم اوملا م
ّ

  ثالث ةّيمدقأ ر

لسلا  ريدقت ّلقأ ع تاونس
ّ

لا ع ضرع ضرغلا   ةءافك لودج دادعو قباسلا م
ّ

  ةّرادإلا ةن

.ةفصانتملا

جّردتلا  لاجم  ةّينوناقلا  تابلطت ملا  ةكرشلا  قّبطت  مل  ،اسألا ماظنلا تايضتقمل افالخ و

ةن   لّوأ  ثادحإ خرات  2014  ةنس  ةديحو ةّرم ىوس  اسألا ماظنلا ع ةقداصملا ذنم  ةراداب

نود ناوعأ ةثالثل ةبسلاب  جردتلا رارقإ نع الضف ناوعألا فحت   ماس ال امب  ةفصانتم ةّرادإ

  رجألا  عيفلا ھنع ّرجنا ا ّمم  ةديدا ةبترلا   12  ةجردلا  ملإ تدنسأ  ثيح  متر ع ةظفاا

ةفلا لالخ د  3.628  ةميقب  ّقح ھجو نود  ءابعأ  ةكرشلا  لّمح ام وو  %20  إ تلصو ةبسب اسألا

)2014-2017(.

  اسألا ماظنلا نم  48و  47و  46 و  35  لوصفلا تايضتقم ةكرشلا  تفلاخ  ،لاا سفن و

  كأب عفتنا نم مم  )2016-2011(  ةفلا لالخ ةرشابملا ةيمسلاب   نوع12  ةدئافل  ةيقرت  24  رارقإب كلذو

الأ  ع ّصني  يذلا  اسألا ماظنلا  تايضتقمل افالخ  كلذو ةيقرت نم
ّ

قرط نع  بترلا  ةيقلا  ىّدعتت 

بترلل ةبسلاب  %50و  نيجراا نملا لوانتم  نوت لا بترلل ةبسلاب  %10  ةرشابملا ةيمسلا

 .نيجراا نملا لوانتم  نوت ال لا

نأ اسألا ماظنلا نم  48  لصفلا ّصن نلو
ّ
  نيذلا ناوعألا  ةرشابملا ةيمسلاب ةيقلاب  عفتي ھ 

ضرغلل ّدع ةءافك لود اقفو ةيقلا هذ ّمتت نأو قباسلا فنصلا  تاونس سمخب ايند ةّيمدقأ  مل

لا ع  اوجو ضرعو
ّ

نإف ،ةفصانتملا ةّرادإلا ةن
ّ

فوت مدع  نّبت دق ھ
ّ

  تاسلج رضاحم و ةرادا لوادج  ر

وم و  2014  ةنس  اادحإ  ذنم  ةفصانتملا   ةّرادإلا ةنلا
ّ

  ىدم  نم تثتلاب  حمس مل ام وو  2017  

  .اسألا ماظنلاب ةطوبضملاطورشلاماحا

تا  دقو
ّ

نأ  ةّيتامولعملا ةقيبطتلا  نم ةجرختسملا ناوعألا جّردت قئاثو إ عوجرلاب 
ّ

تّمت دق ھ

فوت طرش ماحا نود  )2017–2011( ةفلا لالخ   نتسانم   )ك.ع( ناوعألا دحأ  ةيقرت
ّ

  سمخ ر

ةسماا  ةبترلا إ  ةثلاثلا ةبترلا نم  )ع.خ( رخآ   نوع  ةيقرت  نع الضف  ةقباّسلا  ةبترلا  ةّيمدقأ تاونس
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نأ نح   2011  ةنس  
ّ

نوناقلا تايضتقمل ةحرص ةفلاخم   2008  ةنس    ىوس ھميسرت ّمتي مل ھ

الإ ةيقلاب حمس ال يذلا اسألا
ّ
فوت  ةرورض عم ةيلاوم ةبتر إ ةبتر  نم   

ّ
   تاو نس سمخب ايند ةّيمدقأ ر

  نود  ةسداسلا  ةبترلا إ  2017  ةنس ىرخأ ةيقب عفتنا دق نوعلا سفن ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .ةبتّرلا سفن

فوت
ّ

 .ةولطملا ةّيملعلا دئاشلا ةّصاخو كلذلةبجوتسملا ةينوناقلا طورشلار

ةفلا ل الخ  ناوعألا ةيقرت لاجم  ا لومعملا عراشلاو تاءارجإلل ةفلاا هذ نأش نمو

ثمت نأ  )2017  -  2013(
ّ

  1985  ةيلوج  20   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

  .هالعأ روذملا

  حنملا دانسإ-3

  1981  ةنسل  437  ددع رمألل اقبط  ارانيد  35  ةميقب  ةّيليمكت ةيتقو ةحنمب  ةكرشلا ناوعأ عتمتي

لعتملاو  1981  لرفأ  7   خرؤملا
ّ

ةل ةعضاا  الفلا غ عاطقلا  ةتقؤم ةّيفاضإ ةحنم  ثادحإب  ق

لا ّمت  1982   ةنسل  501  ددع رمألاو لغشلا
ّ

  50  إ  1988  ةنسل               1889  ددع رمألا تقمب اف عيف

.ارانيد

نأ غ
ّ

تا  ھ
ّ

نأ ،ةكرشلاب جأتلا رصانع  إ عوجرلاب  
ّ

)(1ةتقؤملا ةّيفاضإلا  ةحنملا دانسإ ّمتي  ھ

ةميق لصتو  .ةكرشلا ناوعأ ع انوناق قبطنت ال  ىرخأ  ةّيليمكت  ةحنم  فرص   نع الضف  نتّرم  ناوعألل

  ءابعألا باسحا نود  د1.200  إ  ةّيليمكتلا ةحنملا ناونع قح ھجو نود  اّرش  ةدنسملا ةّيلاملا غلابملا

  66  يوناق دنس نود افرص ّمت لا ةيلما غلابملا تقاف و  رّجؤملا لا ع  ةلّما  ةّيئاباو ةيعامتجالا

 .2017-2014ةفلا لالخد.أ

ةكرشلا ناوعأل اسألا ماظنلل اقبط  ن وسدنملاو قتلا كلسلا عتمتي  ،رخآ ديعص عو

نأ نبتو .نماعلا  نسدنملل  د  60و نماسلا نينقتلل د15  نب  حوات  نكس ةحنمب
ّ

  ةحنم دانسإ ّمت  دق  ھ

.ناوعألل اسألا ماظنلا عم ةقباطتم غ  عأ  بتر   ميترت   ّمت  نماس نّينقت ةثالث  إ  د  45  اردق

  ءابعألا رابتعالا  نع ذخألا عم د  5.000  اوح ب  )2017–2014(  ةفلا لالخ  لالخإلا  اذل املا رثألا رّدقو

 .ةكرشلاالّمحتلا ةّيئاباوةيعامتجالا

ماظنلا بسح يدملا ناطلا  قت ةزاجإ ع نلصحتملا تارئاطلا يينايم إ دنس و

د  35  نب يرشلا ارادقم حواو ةزاجإلاب الع صوصنملا تالؤملل  اقبط فرصت ةحنم اسألا

 .82و81زمر تحت جأتلا ةموظنمب ةجردملا(1)
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نأ غ  .كأف  تاصاصتخا ةسمخ   نلؤملل د  95و ننثا نصاصتخا  نلؤملا نيكينايملل
ّ

  نبت ھ

نأ
ّ

  ىّدأ ام وو اّرش د  265  غلبمب بجوتسم و ام قوفت غلابمب  نّينقت ةسمخ إ  ةحنملا هذ دانسإ ّمتي ھ

نع ذخألا عم كلذو  )2017–2014(  ةفلا لالخ د  14.628  ةميقب ةّينوناق غ ءابع أل  ةكرشلا لّمحت إ

   .ةّيئاباو ةيعامتجالا ءابعألل رابتعالا

تا  امك
ّ

ال ةعجارم لالخ نم  
ّ

نأ روجألا  صالخ ت
ّ

غ ةّيفيظو  ةحنم دانسإ ّمت  دق  ھ

  رش ذنم  ارش د  170  غلبمب  )ع.ج(  ةرشلا دراوملا  فرصتملل  ةكرشلل اسألا ماظنلاب الع صوصنم

ّقح ھجو نود د  5.279  اردق ةّيلام  ءابعأ ةكرشلا  لّمح ام وو  2016  سرام رش ةياغ  و  2014  يفناج

.ساقب ةيحالفلا ةيمنتلل ةوا ةّيودنملاب ھقاإ لبق كلذوةكرشلاب عملا نوعلا ةرشابم ةّدملالخ

              لالخ  حنملا دانسإ لاجم  ا لومعملا عراشلاو تاءارجإلل تافلاا هذ نأش نمو

ثمت نأ  )2017  -  2014( ةفلا
ّ

  20                   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

.هالعأ روذملا1985ةيلوج

  ناوعألا إ ةدنسملا ةّييعلا تازايتمالاو قاإلا حنم  رظنلا لالخ نمنّبت ،كلذ إ ةفاضإلاب

  ةنس               لالخ ةمملا نواعتلا ةّيقافتال افالخ  ھنأ  ،ةكرشلا ىدل طولا عافدلا ةرازو نم نقملا

لملا ةرازولا نب2015
ّ
نأ ع ّصنت لاو طولا عافدلا ةرازوو ةحالفلاب ةف 

ّ
ةقباسلا تاّيقافتالا رارغ ع" ھ

ةحنمك قاإلا خرات نم ءادتبا قم درف ّلل ةّرش ةحنم دانسإب ةكرشلا دّعتت ،لوعفملا ةراسلاو

  قاإلا ةحنم نب  ت الاح   عما ّمت دقف "يركسعك ا عّتمتي نا لا ةّييعلا تازايتمالل ةّيضوع

  سئرلاو  )  م.إ  (  قباسلا ماعلا ريدملا سئرلا  مو  نقم  ةثالث  لّصحت  ذإ  ةّركسعلا ةّييعلا تازايتمالاو

  عتمتلا  ملصاوم نم مغرلاب  قاإلا ةحنم ع  قتلا بتكملا سئرو   )ش.ش   (  اا ماعلا ريدملا

.ا نقملا نّركسعلا نم مارظنل افالخ كلذوةكرشلاب مقاإ ةفلاوطةركسعلا مكاسمب

كذم رادصإب  2015  سرام  23  خراتب  ماق  طولا عافدلا رزو   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

  حمس  ةر

ةرازو جراخ مقاإ  خرات نم  تاونس سمخ ةّدمل ةّركسعلا مكاسم ع ةظفااب نقملا نّركسعلل

نأ غ  ،طولا عافدلا
ّ

لاو  2017  مفون  1    ةرداصلا ةركذملاب اقحال   ةركذملا هذ ةعجارم  تّمت ھ

  ةرازول ةعات غ لاي نقملا نركسعلل ةبسلاب ةّركسعلا نكاسملاب ءاقبلل  لامإ ةّدم تضتقا

خت دقو  .تاونس  5  نع اضوع قاإلا خرات نم رشأ ةثالثلا زواجتت ال طولا عافدلا
ّ

  سئرلا نم ّل 

ررقت ع ءانب يوناقلا غ زايتمالا اذ نع  ادل  قتلا بتكملا سئرو ةكرشلل اا ماعلا ريدملا

  .تابسااةمكحم

الك  ّنأ نّبت ،راطإلا سفن و
ّ
  املاو يرادإلا ريدملاو اقباس لالغتسالاو ةّينفلا لئاسولا ريدم نم  

اوعّتمت دق  )2017-2015( ةفلا لالخ ةكرشلا ىدل  نقملا اا املاو يرادإلا ريدملاو قباسلا
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ةروذملا ةّيفيظولا ططا  ميمس لبقو ةكرشلاب مقاإ ذنم  نيب تالوصوو ةّيفيظو تارايس

   ةيمسلا لبق تازايتمالا هذ عّتمتلا ةف  تغلو  .اسألا ماظنلا نم  126  لصفلا تايضتقمل افالخ

لالغتسالاو ةينفلا لئاسولا ريدم  و  قباسلا املاو يرادإلا ريدملل  ةبسلاب نتسلا ةّيفيظولا ةطا

نع ل  100  ةدازب يأ ل  300  عومجمب  ةرش نيب تالوصوب عتمت دق خألا اذ نأ و املع قباسلا

.ةكرشلا ناوعأل اسألا ماظنلاب ھب حومسملا قألا رادقملا

مقاإ لبق تازايتمالا هذ نوعّتمتي  نّينعملا  نقملا ّنأب ةّيعضولا هذ ةكرشلا رّسفتو

 .قاإلا رثإ ا عّتمتلا اولصاومف ،اتلاو ةكرشلاب

لالخ  ةّييعلا تازايتمالا دانسإ لاجم  ا لومعملا عراشلاو تاءارجإلل   قرا اذ نأش نمو

ثمي  نأ  )2017  -  2015( ةفلا
ّ

ةيلوج  20   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

 .هالعأ روذملا1985

ةكرشلل املا فّرصتلا  -  ب

لع تالالخإلا نم ةلمج إ ةكرشلل املا فّرصتلا  رظنلا فأ
ّ

ةئزجتو ةجملا ءوس تق

  مدع ع  ةوالع ةّيمومعلا تاقفصلل ةّينوناقلا تاءارجإلا ماحا نود ةّيمومعلا تابلطلا يغ و  تاءارشلا

تا
ّ

 .نوزا فّرصتلا ءوسو ءافرا ىدل ةكرشلا تاقحتسم صالختسا لاجم ةمزاللا تاءارجإلا ذاخ

  تاءارشلا  ةئزجت و ةجملا ءوس-1

ا
ّ

  لاو تارئاطلا رايغ عطق لاجم   (1))2016-2012( ةفلا لالخ ةزجنملا تاءارشلا  تمس

ططخم دادعإ  اأش  ّمتي ال  ثيح ةجملا ءوس ةكرشلاب ةر ّركتملاو ةيدايتعالا تاقفنلا  مأ نم تع

ع لوصاو طيطختلا ماحإب حمس ال امب تاّيجاا ديدحتل طّسوتملا ىدملا ع وأ  يونس يريدقت

.تاقفنلا ديشرتو ضورعلا لضفأ

نّبت  دقف  ، تارئاطلل ةّرودلا ةنايصلل ةونس  تاططخم  دادعإب  ةينفلا ةرادإلا  مايق  نم مغرلاو

  ةنس              د.أ  179  اعومجم  زان  لاو تارئاطلا رايغ عطق  تاءارش  ةئزجت  إ  تدمع  دق  ةكرشلا ّنأ

ظنملا رمألا نم  5  لصفلل  افالخ  كلذ و  2016
ّ

   ةّيمومع ةقفص ماربإب قي يذلا ةّيمومعلا تاقفصلل م

  نم عساتلا  لصفلاو تامدخو داومب  دّولل ةبسلاب د.أ  100  اغلبم قوفي وأ يواس لا تابلطلا نأش

 ..تاءارشلا ّصخت رصانع نم ىوشلاب درو ام ع دامتعالاب )2016-2012( ةيباقرلا ةفلا ديدحت ّمت(1)
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نأ ع ّصني يذلا  رمألا  سفن
ّ

  نود وأ ةّيباتك تاقفص ماربإ نود لوحت ةروصب تابلطلا ةئزجت زوجي ال" ھ

  . "رظنلا تاذ تاقفصلا ةبقارم ةن ةباقر إ اعاضخإ

ثمت نأ تارئاطلا رايغ عطق ءانتقا لاجم  تابلطلا ةئزجت نأش نمو
ّ

  عم ع فّرصت أطخ ل

.هالعأ روذملا1985ةيلوج20 خرؤملا1985ةنسل74ددع نوناقلا

دق  (1)تاءارشلا  ضع نأ  2016  ةنسل ةكرشلا تاباسح إ عوجرلاب ظحول ،راطإلا سفن و

ولضفأ ضورع ع لوصل اعيمجت ىدجألا نم ناو تارئاطلا رايغ عطقل نيدّوزملا سفن  ىدل  تّمت

.د أ165  ةميقب"US AVIATION SERVICE" دّوزملا ود.أ102غلبمب"UNITEC"د ّوزملارارغ ع كلذ

  عطق ءانتقا لاجم  ةّيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا تايضتقمب مالالا إ ةكرشلا دتو

إ  كلذك و  تاقفنلا ةئزجت مدعو تاءارشلل يونس ططخم دادعإ ع البقتسم صراو تارئاطلا رايغ

 .فّرصتلا  ةنورملا نامضو نامثألا لضفأ ع لوصا فد كلذونيدّوزملا عمةّراطإ تاقفص ماربإ

ظن  ،نراّيطلا نوت لاجم و
ّ

ددع نتيلود نتراشسا  2015و  2014  نس لالخ ةكرشلا تم

  نتعفد ع الفلا ناطلا لاجم   2012  ةنس نبدتنملا نرايطلا نوتل  2015 /1  ددعو  1/2014

   ن تراشسالا  ّنأ نم مغرلاب   امعيمجت ّمتي نأ نود  (3)د  95.624  ةيناثلاو  (2)د  90.744  وألا ةميق تغلب

لع
ّ

نأ رابتعاب ةعقوتم  تنا  تايجاا هذ ّنأ  ملعلا عم  تايجاا سفنب  اتق
ّ

 نم تبلط  نأ ةكرشلل قبس ھ

لملا رزولا
ّ

  نوت جمانرب  ضرع ّمتو  (4)يقيبطت ص ّرت نم مادتنا ّمت نيذلا نرايطلا نكمت ةحالفلاب ف

  كلذب  ةكرشلا  نوتو   .(5)لقنلا ةرازوب يدملا ناطلل ماعلا ريدملا ع  "ةكرشلا يرايط نم ةيناثلا ةعفدلا"

  تاقفصلا ةن ع  اضرع نودو ةّيباتك ةقفص ماربإ نود لاح امب نتراشسا ع تابلطلا تأّزج دق

لوت اّأب اّدر  ةكرشلا تدافأ نلو   .هالعأ نروذملا  9   و  5  نل صفلل افالخ
ّ

  ّنإف ةراشسالا عيسوت ت

لعتي لالخإلا
ّ

 .يمومعلا بلطلا ةئزجتب ق

ثمي نأ وحّنلا اذ ع فّرصتلا  نأش نمو
ّ

            74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

.هالعأ روذملا1985ةيلوج20   خرؤملا1985ةنسل

 .2016ةنس لالخ نروذملا نيدوزملا تاباسح ع ةارا ةنيدملاو ةنئادلا ةيساا تايلمعلا ع دامتعالاب تالماعملا غلبم باسحا مت(1)
.ارانيد1,6= رالود1رابتعاب ارالود56.715(2)
.ارانيد1,93= رالود1رابتعاب رالود49.500(3)
 .2013روتكأ27خراتب467ددع ةلسارملا(4)
  .2015لرفأ17خراتب197ددع ةلسارملا(5)
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Flying Tiger" ةّيكرمألا نرايطلا ةسردم  ةدئافل  نتراشسالا  ھيجوتل ةش  دوجو لّ  امك

Aviation" مدعو طورشلا ساركب ةينفلا تابلطتملا ديدحتل  ةسردملا هذ  ع دامتعالا لالخ نم كلذو

ةينوناقلا طورشلا ماحا نود ةقحال ةفصب طورشلا سارك يغو بولطملا لشلاب ةراشسالا عيسوت

دصق نضرعلاب اقحال تزاف لا ةيكرمألا نرايطلا ةسردم تلسار  دق  ةكرشلا نأ نّبت و  .ةبج وتسملا

  تاعاس ددعو نوتلا لحارم طبض ھئوض ع ّمت يذلاو نرايطلا ىوتسمو امتي نوت جمانرب ديدحت

اللا ناطلا
ّ

.نتراشسالاب مايقلالبقكلذو طورشلا ساّركب ةلحرم ّلل ةمز

نانثا  ضورع  ةّتس  ع  تلّصحت دق ةكرشلا ّنأ  2014  ةنسل  وألا ةراشسالا  رظنلا زربأو

سرام  13  خراتب مدقملا "Airspray  " رع ىوس لوبق ّمتي ملو  ."Flying Tiger Aviation"  نا ّصخي ام

 خراتلا ديدمت ةف  لالخ  يأ  2014  سرام  24  خراتب مدقملا  "Flying Tiger Aviation"  ضرع و  2014

 .ةّرادإلا طورشلل ھتقباطم مدعللّوألااّفلمضفر ّمت ثيح ضورعلا لوبقل ددا قألا

تاو
ّ

نأ 
ّ
Flying Tiger" ضرعل  ملقلا ناسلب  طورشلا سارك  تاعاسلا ددع يغ ّمت دق  ھ 

Aviation" نع اضوع ةعاس  15  حبصتل  ديدمتلا ةف لالخ  لوبقملا ديحولا ضرعلاب تمّدقت لا   

فوتي  نأ نود كلذو ةعاس  20
ّ

ّنأ ةراشإلا ردجتو  .(1)ةقحال ةفصب طورشلا ساّركل  يغتلا اذل  ريت يأ  ر

  نم مّدقملا ضرعلا راعسأ بسح د105.456غلبت طورشلا ساركب ةنّمضملا ةعاس نرشعلل ةيلّوألاةميقلا

ظنملا رمألل اقفو ةراشسالل انوناق ھب حومسملا قألا ّدا قوفي ام وو ةروذملا ناطلا ةسردم  لبق
ّ

م

 .تاقفصلل

لعتي اميف  اّمأ
ّ

نم ديحو ضرع ىوس  ةكرشلا   ّقلتت ملف  ،2015  ةنسل  ةيناثلا  ةراشس الاب ق

رارغ ع طورشلا سارك دادعإ لبق السارم تّمت لا و  "Flying Tiger Aviation" اسفن ناطلا ةسردم

  كلذو ديحو ضراع دوجو نم مغرلاب ضورعلا  لوبق ةف  ديدمتلا ةكرشلا  ّلوتت مل و  .وألا ةراشسالا

.وألا ةراشسالا لالخ ھب تماق امل افالخ

تا  امك
ّ

ديحولا ضرعلل امييقت دنع تدمتعا  دق  ضورعلا زرفو حتفل ةّيلخادلا  ةنلا  ّنأ  

 تمّدق  ثيح  2014  ةنس  ضراعلا سفن  عم مملا دقعلا ةميق ع  2015  ةنسل ةيناثلا  ةراشس الا   مّدقملا

  %19و  %57  ةبسب اوتلا ع اقبس لا ةنسلا ب  ةنراقم اعفترم اّيلام اضرع  ةروذملا ناطلا ةسردم

  حمس ال ا ّمم  تاءارشلل ةّريدقتلا ةميقلل  ةكرشلا  ديدحت بايغ  كلذو  نوتلل ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملل

طش ملانامثألا بنجتو لثمألا ھجولا ع ضورعلا مييقتب
ّ

.ة

ةيناثلا ةلحرملاو ةعاس15ادم وألا ةلحرملا :ي امك2015ةنسل طورشلا ساّركب تنّمض لاو ةثالثلا نوتلا لحارم يدملا ناطلل ماعلا ريدملا طبض(1)

  ..ةعاس  20ةثلاثلا ةلحرملاو ةعاس15
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لا  تتعا  نل و
ّ

  تامدا يدسم ىدل  نوتلل ةيناثلا ةلحرملا  ةفل    عافترالا  ةيلخاّدلا  ةن

إ عوجرلا   ّنإف ،اقبس لا ةنسلاب  ةنراقم ةيلاع ةفلت تاذ تارئاطلا نم فنص مادختساب  ا رّم  ھسفن

ةلحرملا  ضراعلا ھمّدق يذلا  نوتلا  ةلحرمل  فصولا  سفن دوجو ةظحالم إ فأ  دق  راعسألا لودج

رعسلا  ةدازلا ّنإف اتلاو  (1)اقبس لا  ةنسلل ةدمتعملا  تارئاطلا فانصأ  سفن  ن ّمضت يذلاو  وألا

.ةرم غ%  57ةبسب

فلم  ةلّملاتازواجتلا هذ نأش نمو
ّ

  2012ةعفدب ةكرشلا ىدل نبدتنملا نراّيطلا نوت 

ثمتنأ
ّ
اصمب ّرضأاّممضورعلا زرفو حتفل ةّيلخادلا ةنلاءاضعألبق نمةّيمومعلا تاقفنلل اجوت ل 

ةلا نم  96  لصفلا عم ع ةّيمومعلا تاءارشلا لاجم  ا لومعملا بتالا فلاخو ةكرشلا

  .ةّيئازا

 ةّينوناقلا تاءارجإلا ماحا نود ةّيمومعلا تابلطلا يغ-2

  امتجالا ّرقملا ةئي لاغشأ زاجنإل  "ماتس"  معتلا ةكرش عم ةقفص دقع ةكرشلا تمربأ

  ةلّومم د  723.297,614  هردق مج غلبمب  2012  مسد  6  خراتب يرماعلا جب تارئاطلا ةشروو نرقمب

2011.ةنس ناونعةكرشلل ةدنسملا رامثسالا ةحنمب ةلودلا لبق نم ايل

ةكرش عم  "ةضل عامتجا رضحم"  مربأ دق  )م.خ(  قبسألا ماعلا ريدملا  سئرلا  ّنأ نّبتو

جردملا وحن رمملاو تارئاطلا طرمب ةولطملا لاغشألا ھبجومب ّغ  2012  مسد  12  خراتب معتلا

سملا  تنمسإلاب  زجنتل
ّ

تنمسإلل افالا رمعلا ّنأ إ كلذ  دانسالا ّمت دقو .تلفسالا نع اضوع 

سملا
ّ

  ةصاخ ةّرود ةنايص  كلذ إ ةفاضإلاب  بلطتي  يذلا  تلفسإلل افالا رمعلا فاعضأ  5إ لصي  

 ."تارئاطلا طبمل ةبسلاب

  لبق و ةقفصلا دقع ماربإ رثإ بسحف مايأ ةتس  تابلطلا ةعيبط  يغتلا  اذ  نأش نمو

لملا ةكرشلا عم لاغشألا أدبل يرادإلا نذإلا رادصإ
ّ

ةقفصلل ھيجوت ةش نع فشكي نأ ،1)(زاجنإلاب ةف

تري تلفسإلا نم ةّيمومع تابلط ميدقتب كلذو ةيادبلا ذنم ةّيمومعلا
ّ

  ةمث نمو نوضراعلا اساسأ ع ب

سملا تنمسالا إ ةقفصلا دقع ءاضمإ خرات نم مايأ نوضغ  بلطلا يغ ّمتي
ّ

  امب عألا ةفللا يذ 

ثمي نأ ھنأش نم ام وو  ةينفلا ةساردلاو طورشلا سارك فلاخي
ّ

  نم  96  لصفلا عم ع اّيئازج أطخ ل

.ةّيئازا ةلا

a or an airplane with the same aerodynamic limits and speeds. Exempletraining aircraft Solo on Cessan  :  2  ةلحرملا  (1)

(PA25/GA200/Cessna 188. 
 .2013يفناج21خرات  معتلا ةكرشل ھّجو ثيح ةضا عامتجال قحال خراتب ّمت يذلا(1)
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نأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

  ةبقارملاو ةياقولل ةيسوتلا ةكرشلا ھتمّدق يذلا فلا يأرلاب درو دق ھ

  م ّدقي مص  15  سملا تنمسالا نم ةشرفلا  لثمتملا ياثلا لا" ّنأ  2014  متس  29  خراتب ةينفلا

ةّيكرا سفنل )طورشلا سارك  بولطملا مص  6  تلفسالا( لّوألا لا نم كأ ةموميدو ةناتم

.")نط5نم ّلقأ نزولا تاذ تارئاطلا(

ةنل  قبسملا يأرلا ع  ھضرع نود  ّمت دق  ةّيمومعلا تابلطلا ةعيبط  يغتلا   ّنأ امك

  ةنسل  3158  ددع رمألا نم  115  لصفلا تايضتق مل افالخ  كلذو  ھنأش قم ماربو تاقفصلل ةّيلخادلا

  تاقفصلا ةنل قبسملا يأرلا ع  تابلطلا ةعيبط  يغ ل  ضرع  ةّيوجو ع ّصني يذلا  (2)2002

د  997.855  لاغشألل ةّيلما ةميقلا  غلبتل  ةقفصلل لوصف ةسمخ  يغ  ھنع جتن ام وو  .رظنلا تاذ

 .%37,96  ةبسو ارانيد274.557ـــــــب رّدقت ةدازب يأ

لعتملا ةّينوناقلا دعاوقلل ةفلاا هذ نأش نمو
ّ

سئرلا لبق نم  ةّيمومعلا تاقفصلا ماربإب ةق

ثمت نأ  )م.خ (  قبسألا ماعلا ريدملا
ّ

  20   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

.هالعأ روذملا1985ةيلوج

  ع لاغشألا  ةدازلا  ضرع دق  )ص.ن(  ھبقع يذلا ماعلا ريدملا سئرلا   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

ةّيتقولا تافوشكلا ناونع تاعوفدلا  تغلب امدنع  2013  مفون  7  خراتب تاقفصلل ةّيلخادلا ةنلا

  ةلئاط تحت لخدت ال ةدازلا هذ" ّنأ  ترّرق  ةنلا   ّنأ غ  .لاغشألا م نم  %  21,7  ةدازلا  ناونع

زواجتت ملو تايمكلا  ةداز لمش ال تماد ام ةكرشلل ةماعلا ةرادإلا صاصتخا نم  لب  اصاصتخا

  يغتلل ةّيلما ةدازلا ةبس ّنأ نم مغرلاب "%  25  ةبسب يأ ةقفصلا دقع طوبضملا صألا غلبملا

.%37قوفت "ةضا عامتجا رضحم"ةقيثوب نّمضملا

 مّعد ةّينوناقلا تاءارجإلل فلاخم  ياجيإ يأرل   تاقفصلل ةيلخاّدلا   ةنلا ءادبإ  نأش نمو

تا نأو قبس يذلا ھّجوتلا
ّ

ثمي نأ  )م.خ(  قبسألا ماعلا ريدملا  سئرلا  هذخ
ّ

نوناقلا عم ع فّرصت أطخ ل

  ةلودلا ءازإ بكترت لا فرصتلا ءاطخأ ديدحتب قلعتملا  1985  ةيلوج  20   خرؤملا  1985  ةنسل  74  ددع

تاوقعلا طبضو ةيمومعلا عراشملاو ةيلا ةيمومعلا تاعاماو ةرادإلا ةيمومعلا تاسسؤملاو

 .املا رجزلا ةرئاد ثادحإو الع ةقبطنملا

، ةقفصلل ةيلصألا ةميقلا نم  %  37,40  لاغشألا م  ةدازلا  غولب دنعو  ةيناث ةلحرم و

  ةن نيع ترقأو ةقفصلاب ةلصاا ةدازلا  يأرلا ءادبو رظنلل2014توأ18خراتبةنلاتعمتجا

  13   خرؤملا  2014  ةنسل  1039  ددع رمألاب دع اميف ضّوعو لأ يذلاو  ھمامتو  ھحيقنت ّمت املثم  ةّيمومعلا تاقفصلل مظنملا  2002  مسد  17   خّرؤملا  (2)

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنب قلعتملاو2014سرام
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جب تارئاطلا ضرمو طبمل ةيضرألا ةطسلا ع لصاا فلا يغتلا ةعاجنو ىودج  رظنلل" ةينف

تا دقو   . يغتلا كلذ  ءارجإ نم فصنو ةنس دع كلذو "يرماعلا
ّ

  ةقفصلا قئاثو صحف لالخ نم 

لملا  بتكملا ةباقر  رراقتل  مات بايغ
ّ

  ا ماق لا ةّيناديملا ةرازلا لالخ نم نّبت و  لاغشألا  ةبقارمب  ف

  دق تارئاطلا طبمل وألا ةشرفلا ّنأ  يرماعلا جب تارئاطلا طبمل تابساا ةمك ياقرلا قرفلا

نم اصقت تعام ووطبملل ةيناثةشرفب  "ماتس"معتلا ةكرش تماقوةاوتاققش الع ترظ

  دق اأ اباجإ  ةكرشلا تدافأو  .لاغشألا ةعاتم  ةبقارملا  بتكمو تاتابنلا ةيام ةينطولا ةكرشلا

 .تايلوؤسملا ديدحتل ضرغلا  ةيضق تعفر

ULM  زارط نم ةفيفخ ّدج تارئاطلا  ةقفص-3

  ّمت    هاودج مدع تث لّوأ  ود ضورع  بلط نع  2015  ةيلوج  11  خراتب ةكرشلا  نالعإ دع

Bargeو  G1 Aviation( ناضراع ھل مّدقت  2015  متس  1  خراتب  ناث  ود  ضورع  بلط نع  نالعإلا

Aviation Zenair(. حتف ةن تحقا ،قولا نامضلا ةقيثول ياثلا ضراعلا ميدقت مدع إ  رظنلا و

مييقت ةن  تحقا و .ةّرادإلا طورشلا سارك نم  5  لصفلا ع ءانب هءاصقإ ةينفلاو ةّيلاملا فورظلا

  2015  روتكأ  20  خراتب تاقفصلا ةن ھترّرق ام وو "رمثم غ ضورعلا بلط رابتعا" ضورعلا زرفو

  ضورعلا بلط رش ةداعإ إ ةكرشلا  تعدو "ةسفانملا بايغل رمثم غ" ياثلا ضورعلا بلط تنلعأو

 .ياثلا ضراعللفلا ضرعلامييقت ّمتي نأ نود ةثلاث ةّرم

  تبأد ام وو  ةّينفلا ةساردلا بلص تارئاطلا هذ راعسأل ةلمتا ةميقلا ريدقت  مدع رابتعاو

فا  ةكرشلا ھيلع
ّ

G1" ةكرش ضرع مييقت ّلوتت مل اّإف ،ا موقت لا تاقفصلاو تاراشسالا ة

Aviation" ةئي ةوعد ع ءانب  2016  يرفيف  12  خراتب ىوس  راعسألا ةّيلوبقم و ةّينفلا ةقباطملا ثيح نم  

تا يذلا  ةّيمومعلا تاقفصلا ةعجارمو ةعاتم
ّ

نأ 
ّ

لع و .ھمييقت دنع ةينفلا طورشلا ساركل قباطم ھ
ّ

   تل

  اأ  نح   "لوبقملا ديحولا فلا ضرعلل  اخوضر" مدع  رمثم غ ضورعلا بلط  االعإ  ةكرشلا

  إ فأ يذلاو ةثلاثلا ةرملل روشملا ضورعلا بلط  اسفنل ھتعضو يذ لا أدبملا اذ  دع اميف  تفلاخ

  نالعإلا خرات نم فصنو ةنس دع يأ  2016  مسد  5  خراتب دقعلا مربأو ضراعلا سفن ضرع لوبق

  ززع ةصرف ةكرشلا ع تّوف اّمم افقاومو تاقفصلا ةن ءارآ  نّب بذبذتو ةسفانملا نع لّوألا

ليخادملا نم اامرح إ فأو نيلاتتم نمسومل ةاوادملا تالم اباجتسا نامعدت نترئاطب الوطسأ

تأتملا
ّ

.تالما هذ نم ةي

 ءافرا باسح   فّرصتلا-4

  كوشم  د.أ  354  ام د.أ  814  اوح2016  ةنس وم  اافرح هاجت ةكرشلا تاقحتسم تغلب

ع  ةّزكرم  ةّيدضاع  تادحوو  صاوخ و  ةّيحالف ةيمنتو ءايحإ  تارش  ام   افرح  87  إ  دوع  اصالخ 
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ھجو ع ام  د.أ  48  ةميقب  ةّيمومع ھبشو  ةّيمومع  تائي و د.أ  68و د.أ  105و د.أ  134  ةميقب اوتلا

لالغلل كشملا ملا عماو ةّيلودلا ارألا ناويد إ رظنلاب ةعجارلا ةّيحالفلا تابكرملا  صوصا

  ءالؤ نم ددعل اامدخ ءادسإ ةكرشلا تلصاو  دق و  .ةئبلاب ةفلملا ةرازولاو  طتلل طولا ناويدلا و

 .ةّيمومعلا ھبشو ةيمومعلا تائيلا مم ةّصاخو ءافرا

  ااّقحتسم صالختسا لاجم  ةكرشلا الذب لا تادوا فعض نّبت  ،راطإلا اذ و

  ةطساوب نويدلا عاونأ فلتخم صالختسا عّبت ال حيي  اادحإ نوناق  نم  19  لصفلا ّنأ نم مغرلاب

  ھ ب فعملا ماعلا زايتمالاب اصالختسا ّصخي اميف ةكرشلل ةعجارلا نويدلا عفتت امك مازلإ تاقاطب

  ةمكحم ررقت ع ءانب تعرش دق ةكرشلا ّنأ إ  ةراشإلا ردجتو  .روذملا لصفلا بسح ةلودلل

 .ءافرا ىدل ااقحتسم صالختسال ةمزاللا تاءارجإلاذاختا  تابساا

تا  ،ىرخأ ةج نمو
ّ

ةكرشلل ّنأ  ،اصالخ  كوشملا تاّقحتسملا  رظنلا لالخ  نم 

  2004  يفناج  1  خراتب  اماربإ ّمت  ،ئرلا اطاش عم ضراعتت  ،ةّيقافتا ناونع  ةددسم  غ تاّقحتسم

  دق ةكرشلا ّنأو املع"  غ.ب.س"  احاصل بونل ايسلا طيشتلا  ةكرش عم  ةنس ّل آلا ديدجتلا عم

 .يدقاع راطإ ّيأ جراخ2001ةنس ذنم ةروذملا ةكرشلاعم لماعتلا ال قبس

ع ءانب  بونل ايسلا طيشتلا ةكرشل  اارئاط غوسب ةكرشلا تماق  ،قايسلا سفن و

PA  فنصلا تارئاطل ةعاسلل  د  133  رعس  ةروذملا  ةيقافتالا – 18 TS –ACQ  نم ال  40  فوت عم

GRUMMAN TS  تارئاطل  د  300  رعسو ةعاسلا  تاقورا – ACK  وGRUMMAN TS – ACMعم  

ةكرشلا لّفكت عم  د  500ـ ـــــــب تارئاطلا ءاركل قولا نامضلا دّدحو .ةعاسلا  تاقورا نم ال  120  فوت

  ّنأ  إ ةراشإلا ردجتو  .تارئاطلل ةغّوسملا ةكرشلل ةنايصلا نع لوؤسملا  فوتب تاتابنلا ةيام ةّينطولا

كمت  (1)الفلا لامعتسالا  ناطلا ةعاس
ّ

  بسح اراتك  80 و  50  نب حوات ةّيلمج ةحاسم ةاوادم نم ن

.د2.000و د1.250نب حوات ةميقب يأ تاعارزلا فنص

فوتت ال نلو
ّ

ةيام ةّينطولا ةكرشلا نب تّمت لا تالماعملا نّبت تا وف ةّيساا قئاثولاب ر

ددعو ءاركلا ةف  امادحإ  دّدحت مل  2004و  2003  خراتب نتروتاف  ادع ام  ةروذملا  ةكرشلا و تاتابنلا

نإف ،ةعاسلا رعسو تاعاسلا
ّ

تا دق ھ
ّ

  تالماعملا م  ّنأ  ةكرشلل  ةّيساا رتافدلا صحف لالخ نم 

.ةصلختسم غد8.723امةفلا لالخد.أ440قافدقطاشلا اذ ناونع

  ديدجت بلطب  2017  ةنس تمّدقت دق  بونل ايسلا طيشتلا ةكرش ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

.ايسلا طيشتلا لاجم  تاتابنلا ةيام ةّينطولا ةكرشلاتارئاط لالغتسال ةروذملا ةّيقافتالا

  ام تارم ثالث يأ دحاولا راتكلل ارانيد  74  زانت تاعارزلا نم دحاولا راتكلا ةاوادم ةفل ّنأ تبثأ دق  2009  ةنس ةكرشلا اّدعأ لا ةساردلا ّنأو املع  (1)

 .اّيلاح رتوفم و
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ةفا صالختسا ع لمعلاب تاتابنلا ةيام ةّينطولا ةكرشلا  تا بساا ةمكحم وتو

عم )2006  -  2001( ةفلل بونل ايسلا طيشتلا ةكرش عم ةزجنملا ةطشألا ناونع ااقحتسم

نأ رابتعاب ايسلا طاشلا لاجم   تارئاطلا غوس ناونع ةّيقافتالا ديدجت مدع  مالالا
ّ

طبتري ال ھ

 .ةكرشلا تارئاط كالتا  ھبّسنع الضف ةكرشلا طاشب

طلا رايغ عطق نوزخم  فرصتلا-5
ّ

تارئا

رايغ عطق  د.أ  820  ا وح  ام  2016  ةنس وم   د.أ  850  ةكرشلا  نوزخم ةميق  تقاف

ھتيامحب ةليفك تاءارجإ عضو ّلوتت ملو نوزا اذ  فّرصتلا مكحت مل ةكرشلا   ّنأ    غ  .تارئاطلل

.ھيف فّرصتلا نسح نامضو

           112  ددع نوناقلا نم  17  لصفلاب  ھيلع صوصنملا يونسلا  درا تاّيلمع صوصخبف

لعتملا  1996  ةنسل
ّ

نتّرم ىوس نوزخملل ادرج رجت مل ةكرشلا ّنأ نّبت،  تاسسؤملل ةبساا ماظنب ق

ةّدعملا ةنسلاب ةنراقم ما خأتب ّمتي تاباسا  عجارم  نيع ّنأ امك  .2017  لرفأ-2013  ةفلا لالخ

كمي ال امب ةّيلاملا مئاوقلا اأش
ّ

   إ  يدؤو  ةينعملا تاونسلل  نوزخملل يداملا درا تاّيلمع روضح نم ھن

  نم،  نوزاب ةقلعتملاو ةلملا ةيساا تايلمعلا  ھيأر ءادبو ةيلاملا مئاوقلا  رظنلا    خأتلا

  2014   متس   ىوس  2013  ةنسل ةيلاملا مئاوقلا  رظنلل تاباسل  ا عجارم  ةكرشلا  نّع مل  كلذ

.ةكرشلل ثدا نوناقلا نم11لصفلل افالخ

لخأ  امك  الع ةقداصملاو ةّيلاملا مئاوقلا دادعإ    اّما ا خأت  كلذك ةكرشلا  تلّ و
ّ

أدبمب  ت

  21                         خراتب  حرصت رخآ   ّمت  ثيح  تابساا  ةمكحم  ىدل مئاوقلا هذ يرابجإلا حرصتلا

لع2016لرفأ
ّ

 .2013ةنسل ةيلاملا مئاوقلاب ق

ّمت لاو ةرظنلا كلتب ةّيلعفلا تاّيمكلا ةراقمب ةعوفشم نكت مل  درا  لامعأ  ّنأ نّبت  امك

  اابسأ ع فوقولاو قراوفلا ليلحتو ةدمتعملا تابثإلا قئاثو ءوض ع ةّيتامولعملا ةموظنملاب اجاردإ

تايمكلا نب ةلّملا  قراوفلا ةيفصت  إ  ةكرشلا  أت و  .  تازواجت ثودح ةروص   تايلوؤسملا ليمحتو

نأ ضافاب  ةوسلا ليس ع  نوزا نم  جورخ نوذأ  تقمب  ةّيقيقاو ةّرظنلا
ّ

اكالسا ّمت  دق  ھ

وم   كلذو  ةخألا تاونس عرألا لالخ  ةارا  درا ّيلمع لالخ ّمت ام وو
ّ

  لرفأ رش  لالخ و  2013  

2017. 

تا  ،نوزخملل يّداملا درا ةّرابجو ةّرود ماحا مدع نع الضف و
ّ

لملا قرفلا ّنأ  
ّ

ةّيلمع  ف

  امامتنال ةيفالا ةّيفيظولا ةّيلالقتسالاب ناعتمتي ال نوضع  ّمضي ،2017  لرفأ  زجنأ يذلا درا

لملا  ھسفن نآلا   و درا ةّيلمع موقي نم ّنأ ظحول امك .ةزاغمل ا نع  ةلوؤسملا  ةرادإلا سفنل
ّ

  ف

.ةرفانتم فئاظولاعمج تعام وو نوزا فّرصتلاب
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غ  2017  يرفيف رش ذنم ةبايّنلاب ةزاغملا  فرصتلاب فلملا   ّنأ نّبت  ،كلذ إ ةفاضإلاو

ةّينعملا ةصملا( تارئاطلا ةنايصب فلملا قتلا بتكملا  ع ھسفن  نآلا  فرشو  ةمملا هذل  غرفتم

.)تارئاطلا رايغ عطقب دّولاب

ثمت نأ ةكرشلا نوزخم درج لاجم  ةلّملا تالالخإلا نأش نم و
ّ

  عم ع فّرصت أطخ ل

 .هالعأ روذملا1985ةيلوج20 خرؤملا1985ةنسل74ددع نوناقلا

شلا ّنإف ،اوزخم  فّرصتلا ماح إلو
ّ

  اقفو درا تاّيلمع ءارجإ ةّرودب دّيقتلاب ةبلاطم ةكر

درج  قرف نيع ةّصاخو لاا  تاسرامملا لضفأب ءادتقالا ع صرا عم ةّينوناقلا تايضتقملل

قراوفلا ليلحتو تاللاب نّودم و امو هدرج ّمت ام نب ةراقملا  ع لمعلاو  ةزاغملا نع ايفيظو ّلقتسم

  دامتعاو ھل مزاللا نوتلا فوتو نوزا  فّرصتلل ّراق لوؤسم نيع نأش نمو .تاّيلوؤسملا ليمحتو

طلا
ّ

  ماحإب حمس نأ  ،فّرصتلا ةبقارم ايالخ ليعفت راظتنا   ،نوزا ةعاتمل ثملا ةّيساا قر

.ةكرشلا تانوزخم  فّرصتلا

ل طتم  تقت  ،رخآ ديعص عو
ّ

طلا ةصخرو ةمالسلا تاب
ّ

  نم  2017  ةنس الع لّصحتملا نا

لملا ةرازولا
ّ

فوتي  رايغلا عطقل  ةكرشلا  مادختسا ةيمازلإ  لقنلاب ةف
ّ

   نع ةرداص  ةقباطم ةقيثو   اأش    ر

نأ غ  ،  ةنايصلا تاّيلمع  لالخ  دّوزملا
ّ

  اّمم  رايغلا عطق نم  فانصأ ةّدعل  ةقباطملا قئاثو  بايغ نّبت  ھ

  دادعو رصح ّمتي ملو.ةنايصلا تايلمع  لالغتسالل ةلباق غ افيصت و نوزا نم اجارخإبجوتسا

روط  لازت ال ا ةطبترملا تارئاطلاو لامعتسالل اينف ةاص او نم مغرلاب عطقلا هذ  نأش تامئاق

غتفّنص ثيح2017  ةنسلالخ ةزاغملا نم رايغلاعطق نم ةّما ةّيمكجارخإ كلذك ّمت امك.لالغتسالا

قوت تارئاطب اطابترال لالغتسالل ةلباق
ّ

.الالغتسا ف

نأ ياقرلا قرفلل ةّيناديملا ةرازلا لالخ نم نّبتو
ّ
 ةزاغملا جراخ ةروذملا رايغلا عطق بظفتحي ھ 

فوتت  الو نزل ةئّيم غ نكامأ
ّ

  نمضي ال  امب  ةقرسلاو ةوطرلاو قئارا نم ةياما طورش  ا ر

  بسح ةياغلل  ة فلم  ةيلمع تع  نوزا  اجامدإ ةداعإ ّنأو   املع  اف توفتلا نح إ الع ةظفاا

لطتيذإةكرشلا
ّ

 .جرااب ةدمتعملا تاشرولا ىدل ديدج نم ارابتخاكلذب

  جراخ  تارئاطلا رايغ عطق  نم ةدحو  489  نأش ىوس رضحم دادعو رصح ةكرشلا ّلوتت ملو

لقي اّمم ةقباطم تاداش نودب  ةدحو  459  ام  ،اف توفتلا ّمتس لاولالغتس الا
ّ

لش اميق نم ل

  قئاثو عايضب  اساسأ  ةّيعضولا هذ ةكرشلا رّسفتو  .ةيلاع ةميق تاذ ام ةّما ةبس ّنأو ةّصاخ بك

  هذ ع ةظفاا نمضت تاءارجإ عضو ع البقتسم صرا دتس ا ّمماف فّرصتلا ءوسو ةقباطملا

.ةّينوكلألالارارغ ع ةحاتملاةثيدا ةّينقتلا لئاسولا دامتعاب كلذو ةّمالا قئاثولا
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فوتملا تانوزا  كالسالو دّولل ةلّصفم ةّينوكلإ مئاوق بايغ و ،ىرخأ ةج نمو
ّ

  ىدل ةر

لالخ تارايطلا رايغ عطق نم افنص  30  نم  ةنّيع  نأش تاالسالا صحفب ياقرلا قرفلا ماق  ،ةكرشلا

دق ام وو  ةدحو  143  لمش  افنص  25  نأش  رّم غ صقن ع فوقولا إ  فأ  2016-2014  ةفلا

نأ و ةّصاخ  ةكرشلا نوزخم  فّرصت ءوسو تازواجت يفخي
ّ
تاباوجتساب  تماق نأ ةكرشلل  قبس دق  ھ 

نم املس   ّمت تاّدعمل  نادقف نم  2016  ناوج رش   ھلي ّمت ام رارغ ع كلذو  ضرغلا  ناوعأل

  .2016ناوج7خراتب يداولا قلحءانيم

  فانصألا  رملا غ صقنلاو ھيلع ةظفاا مدعو ةكرشلا نوزخم  طرفتلا نأش نمو

ثمي نأ ةّيباقرلا ةنيعلا المش لا
ّ

. ةّيئازا ةلا نم96لصفلا عم ع اّيئازج أطخ ل

وتس اأو تايلاشإلا هذ الت ددصب اّأ ةكرشلا تدافأ و
ّ

امب تاءارجإلا نسحت البقتسم 

 .ھيلع ةظفااو نوزا  فرصتلا ماحإب حمس

*

**

  لا ةفلا لالخ ىرخأ إ ةنس نم تاتابنلا ةيام ةّينطولا ةكرشلا  تالماعم مقر رّوطت

  دراوملا   فّرصتلا لاجم  ةطوبضملا تاءارجإلاو دعاوقلاب ةكرشلا مالا مدع ّنأ غ .ىوشلا المش

ثأ  ةّيمومعلا تاقفصلاو نوزاو تاءارشلاو حنملا و ةّرشلا
ّ

  يرادإلا فّرصتلا  ةّيلاعفو ةءافك  ابلس ر

.صرفلا ؤفاتو ةّيفافشلاو ةّيعرشلا ئدابم ماحا نمضي ملو املاو

ماحا نمضي مكحم ماظن عضو ةكرشلل ةّرشلا دراوملا   فّرصتلا نسح دتسو

  ططا  تايمسلاو ةيقلاو جّردتلا  صرفلا ؤفاتو ةّيفافشلا ئدابم سّركو ةّينوناقلا تاءارجإلا

  ةّرجنملا صئاقنلا التل ةكرشلل ديدا اسالا ماظنلا ع ةقداصملا  عارسإلا نع الضف ةّيفيظولا

تاروغشلا ديدسو ھيلع ةقداصملاو ةكرشلل راطإلا نوناق طبض تاءارجإ لامكتساو اا ماظنلا نع

  .يظنتلا ليلاب

دّيقتلا إ ناوعألل تازايتمالاو حنملا دانسإ لاجم  ةكرشلا تابساا ةمكحم وعدتو

  لبق نم تازايتمالاو حنملا هذ قاقحتسال انامض ھقيبطت ع صراو اا اسألا ماظنلا تايضتقمب

 .ا نعفتنملا
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لطتي امك
ّ

تاقفصلل  ةّينوناقلا تاءارجإلاو دعاوقلاب مالالا ةكرشلل املا فرصتلا ماحإ ب

ةصم نمضي امب نضراعلا نب صرفلا ؤفاتو ةسفانملا نامضو تاءارجإلا ةّيفافش امّيس ال ةّيمومعلا

.تاقفنلا ديشرتو ضورعلا لضفأ ع لوصاو ةكرشلا

صالختسا لاجم   ةكرشلا  تادوجم فيثكت ع لمعلاب  كلذك  تابساا ةمكحم وتو

دادعإ نع الضف اموميد   نامضو  ةّيلاملا اّيعضو نسحت  ماس امب ءافرا ىدل ااقحتسم

نع الضف  تارئاطلا رايغ عطق  صوصخب  امّيس ال و  اعيمجت ع صراو  تاءارشلل ةّونس تاططخم

 .ھيلع ةظفااو ھيف فّرصتلا ماحو تارئاطلا رايغ عطق نوزخم درج ةّرودبمالالا
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 تاتابنلا ةيامحل ةينطولا ةكرش لا در
   
 ناوعألا يف فرصتلا ماظن.1
   
  ةدنسملا تازايتمالاو حنملاو تايقرتلاو ناوعألا يف فرصتلا لاجم يف تازواجتلاو تالالخإلا  صوصخب

  تماق  ةّقحتسملا  رجألا رصانعو حنملا ةميق  دانسإب  ايلآ موقت ثيحب ةموظن ملا ةجمرب  عضو ةرورض  كلذ  يعدتسي
  ىلع ةقيبطت ّلك لعجل ةكرشلاب ةدمتعملا "IOPAIE "  ةيمالعإلا ةقيبطتلا  ةجمربب ةينعملا ةكرشلا ةلسارمب ةرادإلا

  تافلم كسمب قل عتي اميف و ،تاقيبطتلا نمض صئاقنلا نم ديدعلا حالصإو ةصاخ روبع ةملكب اهنيب لصفلا وهدح
  بسح اهميسقت و  2017  ناوج رهش نم ةيادب ناوعألا تافلم ميظنت يف نيفظوملا   ةحلصم تعرش  دقف  ناوعألا
 .ةيمومعلا لكايهلا لبق نم دمتعملا جذومنألا

  روضح ةعباتمل ةينورتكلا تازيهجت  2014  ةنس ةكرشلا تزّكر دقفتابايغلاو روضحلا ةعباتم صوصخبو
  ةكرشلا جراخ ناوعألا نم ديدعلا دجاوتل ارظن و يرماعلا جربب تارئاطلا ةنايص ةشروبو يعامتجالا رقملاب ناوعألا
تداعأ لالخإلا اذهل ايدافت اهنأ الإ ةموظنملا لخاد تايطعملا دامتعا يلاتلاب بعصي تاوادم قرف يف لمعلاو
  ةكرشلا فرط نم روضحلا يف فرصتلل ةيتامولعملا ةلآلا ىلع لمعلا ىلع ةيرشبلا دراوملاب فلكملا ليهأت ةكرشلا
"ASCII". 

  ةكرشلا تاجايتحا نمضتي راطإ نوناق عورشم دادعإب ةكرشلاموقت  قاحلإلاو بادتنإلاب قلعتي اميف امأ
  لمعلاو ناوعألاب ةلصتملا ءابعألا ةبقارمو ةيلبقتسملا تايقرتلاو تابادتنالل  طيطخت لا نسح  نم نّكمي  فنص لك نم
 .هيلع ةقداصملاو يأرلا ءادبإل فارشإلا ةرازوو ةرادإلا سلجمىلع هضرع دعب هنومضمب

  440  ددع رمألا ىضتقمب  2015  يفناج خيراتب ةكرشلل يميظنتلا لكيهلا طبض مت دق هنأ مغرو
ّنأ ّالإ  2015  يفناج  19  يف خرؤملا  2015  ةنسل   ةكرشلا ىلع رذعت ثيح ططخلا ضعبل تاروغشلا دس متي مل ه
ةفيظولا يف ةديدجلا تابادتنإلا فاقيا  ىلع صن يذلا ةيلاملا نوناق ىلإ ساسألاب كلذ عجريو روغشلا دس لامكتسإ
قاحلإ بلط ىلإ ةكرشلا تأجتلا اذهلو دعاقتلاو تالاحإلا نع ةجتانلا تاروغشلا   ضيوعت مدع بناج ىلإ ةيمومعلا
  ضعب دسل ّلحك ةكرشلاب يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا ةرازو نمو ينطولا عافدلا ةرازو نم ناوعأ
 .تاروغشلا
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  2004  ةنسل  2522  ددع رمألاب هيلع قداصملاو ةكرشلا هدمتعت يذلا يساسألا ماظنلاب قلعتي اميفو
  ماظن عورشم دادعإب ةكرشلا تماق   2017  ربمسيد ىّفوم ىلإ هنييحت متي نأ نود  2004  ربوتكأ  26  يف خرؤملا
  ةفيظولا عاطق يف اهريغت مغر ةتباث تيقب يتلا حنملا ضعبل حيقنت   يف لثمتي  2014  ةنس ذنم  ديدج صاخ يساسأ
 .ةيعامتجإلا فورضلا رييغت لظ يف ةنورمب ةيساسألا اهتمظنأ لوصف تغيص يتلا تآشنملا ةيقبو ةيمومعلا

 ناوعألل ينهملا راسملا.2

  ةّطخ يف ةدقاعتمك ةيعضو ةيوست راطإ يف )ن.ج ( ميسرت صوصخب ناوعألل ينهملا راسملاب قلعتي اميف
  ررقم بجومبو  2011  يام  11  خيراتب  401  ددع ةيلاملا ريزو بوتكم بجومب  2004  ةنس ذنم فرصتم
   2004  ربمسيد ذنم يمومعلا عاطقلاب ةيمدقألا باستحا عم ةيوستلا ليبس ىلع  2011 /03 /16  خيراتب ميسرت
  كلذ دوعيو  2011  سرام  03  يف خرؤملا47  ددع  ةئيبلاو ةحالفلا ريزو ديسلا روشنم ىلع ادامتعإ كلذ مت دقو
.افنآ روكذملا روشنملل ئطاخلا ليوأتلل

  ( ةينفلا ةرادإلا ريدم ةيهاك ةطخ يف ةيمستب ةينوناقلا تاءارجإلل ةيفيظولا ططخلا دانسإب قلعتي اميف امأ
يفو  فارشإلا ةطلس ةقفاوم ىلع نيتيمستلا ضرع متي مل ثيح )ن. ج ( ةبساحملا ةحلصم سيئر ةطخو )س.ح
  ثيح ةيمستلا تاررقم رادصإ اهاضتقمب نكمي يتلا ةيفيظولا ططخلا ددحي هيلع قداصم يلكيه ميظنت بايغ
  تفقوأ و  2013ربمسيد  17  خيراتب ةحالفلا ةرازو ىدل ةينفلاو ةيلاملاو ةيرادإلا حلاصملل ةماعلا ةيدقفتلا تلخدت
 .نيرارقلا نيذهب لمعلا

راسملا روطت حالصإ ىلع  2014  ةنس رخاوأ ذنمةكرشلا  تلمع  دقف ناوعألا فينصت صوصخبو
  نوع لكل ةينهملا ةريسملا لالخ هنم اومرح امل ارظن ةيقرتلا و ةرادجلاب جردتلا و جردتلا ثيح نم ناوعألل ينهملا
  ةجرد و تاونس  4  ةدم ةنس لك ةجردب ايلآ نوعلا جردت نم نكمت يتلا روجألا ةكبشب المع جردتلا ىوتسم ىلع
يواست ةيمدقأ دعب ةجرد  12غلبي نوعلا نأ ينعي امم يلآلا جردتلل ىصقأ دحك ةجرد  12  غولب نيح ىلإ نيتنس لك

روجألا ةكبش عيسوت حارتقاب ناوعألاب صاخلا يساسألا ماظنلا حيقنت عورشم يف ةكرشلا تمدقت كلذل ةنس  20
  ماظنلا نم  45  لصفلا بسح ةرادجلاب جردتلل ةبجوتسملا تايضتقملل اهتفلاخم ىوتسم ىلع امأ ،ةجرد  18ىلإ
  جردتو ةديدج بتر دانسإ ىلإ اهتعفد يتلا بابسألا نم ديدعلا ىلإ ءارجإلا اذه ةكرشلا تعجرأو  يساسألا
  تلعج يتلا لولحلا نم ّلحك يساسألا اهنوناق نمض ةجردملا لوصفلا ضعبل اهتفلاخم يلاتلاب و ناوعألا ضعبل
اهتدهش يتلا تاحالصإلاو ةروثلا عالدنإ ذنم دالبلا اهشيعت يتلا عاضوألا ّلظ يف لمعلا نع فقت ال ةكرشلا
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  ةدحاو ةيجاجتحإ ةفقو ىوس ةكرشلا دهشت مل اذه عمو اهب ةكرشلا عتمتت نأ نود ىرخألا تارادإلا و تاسسؤملا
   .كاذ نآ ماعلا ريدملا سيئرلا رييغت اهيف تبلاط يتلا2014ةنس

  نم ىلعأ تاجرد يف اوفنص دق مهتيقرت تّمت نيذلا ناوعألا بلغأ نإف تايقرتلا ىوتسم ىلعو
  و لملمتلا رثإ ءاج ءارجإلا اذه نأ الإ يساسألا نوناقلا نم  50  لصفلل افالخ كلذو ةّقحتسملا تاجردلا
  قلطنملا كلذ نمو  2014   ةنس ماعلا ريدملا سيئرلا رييغت مت اهرثإ ىلعو ةكرشلا بلص تلصح يتلا تابارضإلا
 .تايقرت مهلمشتل ناوعألا لجةيعضوةيوست تمت

 ناوعألل   ةدنسملا حنملا  .3

 ةيليمكتلا ةيتقولا ةحنملا-أ

  قّلعتملاو  1981  ليرفأ  7  يف خرؤملا  1981  ةنسل  437  ددع رمألل اقبط ةكرشلا ناوعأ عتمتي
  1982  ةنسل  501  ددع رمألاو لغشلا ةل ةعضاخلا يحالفلا ريغ عاطقلا يف ةتقؤم ةيفاضإ ةحنم ثادحإب
  ىضتقمب اهيف عيفرّتلا ّمت ايرهش د140  نم رثكأ نوضاقتي نمل ةبسنلاب د  35  ةميق ىلإ لصت ةيليمكت ةيتقو ةحنمب
  هذه نأل ناوعألل ةدنسملا حنملا ضعب ةعجارمب مقت مل ةكرشلا نإ الإ د  15  ةميقب  1988  ةنسل  1889  ددع رمألا
   ةراشتسإ دعبو ةماعلا ةرادإلا تماق دقو ةبستكملا قوقحلا نمض تحبصأ و ةديدع تاونس ذنم تدنسأ حنملا
.يساسألا ماظنلا حيقنت رودص ةياغ ىلإ حنملا هذه ءاجرإب فارشإلا ةطلس ةلسارمب

 ةيوجلا تامدخلا ةحنم-ب

  رجألا نم  %50  ةميقب يساسألا ماظنلل اقبط ةيوجلا تامدخلا ةحنم تارئاطلا يقئاس ىلإ دنست
  ةحنم باستحإ ةدعاق ةعجارم فارشإلا ةطلس نم ةكرشلا تبلط    دقو ةكرشلا ثعب ذنم ايرهش يساسألا
  اذه يظح دقو  2017  ناوج  22  خيراتب  676  ددع ةلسارم تحت ةكرشلا يرايط ةدئافل ةيوجلا تامدخلا
لالخ نم ةموكحلا ةسائر حلاصم عم قيسنتلا دعب يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا ريزو نم لوبقلاب بلطلا
ةحنم باستحإ ةقيرط ليدعت ىلع فارشإلا ةطلس تقفاو ثيح2017ربوتكأ02خيراتب663ددع ةلسارملا
  رجألا نم  %50  ساسأ ىلع اهقاقحتسإ لجأ لولح دنع بستحت ثيح ةكرشلا يرايط ةدئافل ةيوجلا تامدخلا
 .2017ربوتكأ رهش نم ةيادب ءارجإلا اذه ليعفت متي نأ ىلع ماخلا
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 نكسلا ةحنم-ت

  نيب اهرادقم ددح نكس ةحنمب ةكرشلا ناوعأل يساسألا ماظنلل اقبط نوسدنهملاو ينقتلا كلسلا عتمتي
ةكرشلل يساسألا ماظنلا بسحو يماس ينقت ةبتر  نأ ثيح و نيماعلا نيسدنهملل د60 و نيماسلا نيينقتلل د15

  ايلعلا تاراطإلا و  تاراطإلا كلس ىلإ مهتيقرت تّمت ناوعأ  ةثالث نأ امبو ىطسولا تاراطإلا كلس يف دجاوتي
 .د  45 و د35  نكسلا ةحنم تحبصأ اهبجومب يتلاو  ةيمدقألا رابتعإب

   تارئاطلا ةنايص تالهؤم ةحنم  -ث

يساسألا ماظنلا بسح يندملا ناريطلا يف ينقت ةزاجإ ىلع نيلصحتملا تارئاطلا يكيناكيم ىلإ دنست
  نييكيناكيملل د35  نيب يرهشلا اهرادقم حوارتيو ةزاجإلاب اهيلع صوصنملا تالهؤملا ددعل اقبط فرصت ةحنم
 .رثكأفتاصاصتخا ةسمخ يف نيلهؤملل د95و نينثا نيصاصتخا يف نيلهؤملا

 يساسألا ماظنلاب اهيلع صوصنم ريغ ةيفيظو ةحنم دانسإ-ج

ةياغ ىلإ ةيفيظو ةحنم ناونعب ايرهش د  170  غلبمب )ع.ج( ةيرشبلا دراوملا يف فرصتملل ةحنم دانسإ ّمت
ّنأ يأ  2016  سرام  رهش ةدم لالخ قح هجو نود د  5.279  اهردق ةيلام ءابعأ ةكرشلا ليمحت ّمت دق ه
  ةيوهجلا ةيبودنملاب هقاحلإ خيرات  2016  سرام رهش دودح ىلإ  2011  ةنس ذنم ةكرشلاب ينعملا نوعلا ةرشابم
   خيراتب  193ددع ررقمب بجومبو رمألاب ينعملل قح هجو نودب ةحنملا هذه دانسإ ّمت سباقب ةيحالفلا ةيمنتلل

  ماظنلاب امامت ةدوجوم ريغ ةحنملا هذهو ،كلذ نآ ةكرشلل ريسملا ماعلا ريدملا سيئرلا فرط نم  2011  يام  25
 .2011  يام رهش  نم ةيادب هل تفرصو فرصت ةحنم مسإ اهيلع قلطأو ةكرشلل يساسألا

 ةينيعلا تازايتمالاو قاحلإلا ةحنم نيب عمجلا-ح

  ةنس ينطولا عافدلا ةرازو عم ىلوأ نواعت ةيقافتا يرحبلا ديصلاو ةيئاملا دراوملاو ةحالفلا ةرازو تمربأ
ّتا مث تاتابنلا ةيامحل ةينطولا ةكرشلا ىدل لمعلل نيينقت ةثالثو رايط قاحلإل  2011   ربوتكأ خيراتب ةيناث ةيقاف
  لصفلا صن نئلو اهيدل ينطولا عافدلا ةرازو نم نويركسع اهاضتقمب قحلي عافدلا ةرازو عم ةكرشلا اهتمربأ  2015

ّنأ ىلع ةروكذملا ةيقافتالا نم عبارلا   ةحنم دانسإب ةكرشلا دهعتت ،لوعفملا ةيراسلاو ةقباسلا تايقافتالا رارغ ىلع" ه
  "يركسعك اهب عّتمتي   ناك يتلا ةينيعلا تازايتمالل ةيضيوعت ةحنمك قاحلإلا خيرات نم ءادتبا قحلم درف ّلكل ةيرهش
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  ىلع ىرخأ نكاسم اوغوست و ةيركسعلا  نكاسملا ءالخاب اوماق ةكرشلاب نيقحلملا عيمج نأ ةكرشلا تدافأ ثيح
  ربمفون  1  يف ةرداصلا ةركذملاب المع ينقتلا بتكملا سيئرو يلاحلا ماعلا ريدملا سيئرلا مهيف امب صاخلا مهباسح

  ةرازول ةعبات ريغ لكايهب نيقحلملا نييركسعلل ةبسنلاب ةيركسعلا نكاسملاب ءاقبلا يف لاهمإ ةدم تضتقا يتلاو2017
  .قاحلإلا خيرات نم رهشأ ةثالثلا زواجتت ال ينطولا عافدلا

ريدملاو قباسلا يلاملاو يرادإلا ريدملاو اقباس لالغتسالاو ةينفلا لئاسولا ريدم عتمتب قلعتي اميف امأ
ّتالا قفو  )2017-2015(  ةرتفلا لالخ ةكرشلا ىدل نيقحلملا يلاحلا يلاملاو يرادإلا   عافدلا ةرازو عم ةمربملا ةيقاف
  افالخ ةروكذملا ةيفيظولا ططخلا يف مهتيمست لبقو ةكرشلاب مهقاحلإ ذنم نيزنب تالوصوو ةيفيظو تارايسب ينطولا
  ططخلل ايلعف مهتسراممو ةكرشلاب مهقاحلإ مغرف ةكرشلا ناوعأل يساسألا ماظنلا نم  126  لصفلا تايضتقمل
  ريخأت دعب الإ ةيمستلا تاررقم ىلع ريشأتلاب مقت مل فارشإلا ةطلس نأ الإ ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ةروكذملا
 .ريبك

 ةكرشلل يلاملا فرصتلا.4

 تارئاطلا رايغ عطق لاجم يف تاءارشلا ةئزجتو ةجمربلا ءوس  - أ

  ةنس رانيد فلأ  175  اهعومجم قاف دقو  تارئاطلا رايغ عطق ءانتقا تاقفن ةئزجتب ةكرشلا تماق
  تاقفص ماربإ دصق تايجاحلل يريدقت ططخم وأ ةديدج رايغ عطق ءانتقإل ةجمرب يأ ةرفوتم نكت مل ثيح2016

  ةيزهاج عفر ىلع اولمع نيذللا ةكرشلا ىدل نيلوؤسملا يدل ةمولعم نكت مل تارئاطلا ةيعضو نأ امك ضرغلا يف
 .صراوقلاو نيتايزلا تاباغل يروفلا لخدتلل كلذ مت دقو ةعفترم تاقفن يف ببست امم ةلاحب ةلاح تارئاطلا

  عطق ءانتقا لاجم يف تاقفنلا ةئزجت مدعب ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا رمألا تايضتقم مارتحا راطإ يفو
  يف تا سرامملا لضفألو روكذملا رمألل اقفو تاءارشلل يونس ططخم دادعإ ىلع البقتسم صرحلاو تارئاطلا رايغ
  نم اماه اءزج نأ رابتعاب تارئاطلا رايغ عطق يدوزم عم ةيراطإلا تاقفصلا دامتعاو ةيمومعلا تاءارشلا لاجم
  تارئاطلل ةيرودلا ةنايصلا تاططخم ىلع دامتعالاب اقبسم ةينفلا ةرادإلا هدعتو رركتمو يدايتعا تاءارشلا هذه
  وأ ةيمومع تاقفص راطإ يف رايغلا عطق نم اهتايجاح ءانتقإب  2017  ةنس نم ةيادبو ايلاح ةكرشلا تماق
 .لاا يف نيصتخم نيدوزم ةدعل ءوجللاب تاراشتسإلا
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 اههيجوت ةهبشو نيرايطلا نيوكت ةقفص ةئزجت  - ب

ددعو  2014 /1  ددع نيتيلود نيتراشتسا  2015 و  2014  يتنس لالخ ةكرشلا تمّظن
  ىلوألا ةميق تغلب نيتعفد ىلع يحالفلا ناريطلا لاجم  يف  2012  ةنس نيبدتنملا نيرايطلا نيوكتل  2015 /1

  تايجاحلا سفنب اتقّلعت دق  نيتراشتسالا نأ رابتعابو ارانيد  95.624  ةيناثلاو دهعتلا دنع رانيد  90.744
  نأش نمو يحالفلا ناريطلا يأ صاصتخالا سفن يفو  2012  ةعفد نمض نيبدتنملا ةتسلا نيرايطلا نيوكت يهو
  ىلع فرصت أطخ لّثمت و )ص.ن( قبسألا ماعلا ريدملا سيئرلا لبق نم نيرايطلا نيوكت لاجم  يف تابلطلا ةئزجت
  ةكرشلا نإف  فرصتلا ءاطخأ ديدحتب قلعتملا1985  ةيليوج  20  يف خرؤملا1985  ةنسل  74  ددع نوناقلاىنعم
  ةديرج( ةبوتكملا  ةفاحصلا قيرط نع ةسفانملل ةوعدلا تمت ذإ مزاللا لكشلاب ةراشتسالا عيسوتب تماق دق
  ينورتكلالا ديربلا ربع لاصتالا مت امك فارشإلا ةطلسل باولا عقوم و ةيمومعلا تاقفصلل ينطولا دصرملا ،)سيربال
  نأ يهيدبلا نم هنأ امك طورشلا ساركب مهتافاوم تمت امك ةراشتسالاب مهملعتل  نيدوزملا نم ديدعلاب سكافلا و
  نأل كلذ ةكرشلا يرايطل بسانملا نيوكتلا جمانرب لحارم ىلع فوقولل نيدوزم و نيوكت سرادم ةكرشلا لسارت
 نيوكتلل ةيساسألا لحارملاب ةيفاك ةيارد اهل سيل ةكرشلا

  مت و ينورتكلالا ديربلا ربع نيدوزم  05  ةلسارم تمت )FTA( ةكرش ةلسارم ىلع الضف و هيلعو
  جمانرب دامتعا مت و ةهباشتم ةحرتقملا نيوكتلا لحارم نأ املع مهتاحارتقا يف ةمدقملا نيوكتلا جماربب سانئتسالا
  يتلا ناريطلا تاعاس ددع و مهتالهؤم عم ىشامتي يذلاو  )ناريطلا تاعاس ثيح نم( نيرايطلل بسنالا نيوكتلا

 .مهديصر يف

 ةينوناقلا تاءارجإلا مارتحا نود ةيمومعلا تابلطلا رييغت- ت

  رقملا ةئيهت لاغشأ زاجنإل ماتس ريمعتلا ةكرش عم ةقفص  دقع تاتابنلا ةيامحل ةينطولا ةكرشلا تمربأ
  نيفرطلا نيب ىضمملا دهعتلا دقعو طورشلا سارك تايضتقمل اقفو يرماعلا جربب تارئاطلا ةشروو نيرقمب يعامتجالا
  ريمعتلا ةكرش عم "ةريضحلل عامتجا رضحم" مربأ دق )م.خ( ماعلا ريدملا سيئرلا نأ الإ  2012  ربمسيد  6  خيراتب
  تايمكلا يف رييغت ةطسبلا يف لصاحلا رييغتلا نع جتنو ةبولطملا لاغشألا هبجومب ريغ  2012  ربمسيد  12  خيراتب
  ديدحتل عوضوملا يف ةيئاضق ىوعد عفرب ةكرشلا تماق دق و ةقفصلل لوصف ةسمخ يف ناصقنلا وأ ةدايزلاب
.لواقملا باسح ةيفصتوتايلؤسملا
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ULM  ز ارط نم ةفيفخ دج تارئاطلا ةقفص  - ث

  ءانتقال  2015 /01  ددع يلودلا ضورعلا بلط نع  2015  ةيليوج  11  خيراتب ةكرشلا تنلعأ
  ةنجللا تربتعاو ناضراع هل مدقت ةيمومع رامثتسا ةحنمب ةلومم "ULM  ةفيفخ دج تارئاط" زارط نم نيترئاط
  و قئاثولا عيمج بايغل ميي قتلل لباق ريغ ضورعلا دحأ نأ ىلع ءانب رمثم ريغ ضورعلا بلط تاقفصلل ةيلخادلا
  خيراتب ةيناث ةرم يلودلا ضورعلا بلط نع ةكرشلا تنلعأ يلاتلاب و طورشلا ساركل اينف قباطم ريغ يناثلا ضرعلا

  ةنجل تربتعاو يتقولا نامضلا ةقيثول يناثلا ضراعلا ميدقت مدعل ارظن و اضيأ ناضراع هل مدقتو  2015  ربمتبس  1
  يلاتلابو "ةسفانملا بايغ ىلإ امتح يدؤي" ءاصقإلا اذه نأ يناثلا ضراعلا ءاصقإ تحرتقا يتلا ضورعلا زرفو مييقت
  تاقفصلا ةنجل هتررق ام وهو "رمثم ريغ ضورعلا بلط رابتعا" تحرتقاو "يّقبتملا ديحولا ضرعلا مييقت نكمي ال"
ةداعإ ىلإ ةكرشلا تعدو  "ةسفانملا بايغل رمثم ريغ" يناثلا ضورعلا بلط تنلعأو  2015  ربوتكأ  20  خيراتب
ّنأ دعب اميف حضّتا يذلا ينفلا ضرعلا مييقت متي نأ نود ةثلاث ةرم ضورعلا بلط رشن   ةينفلا طورشلا ساركل قباطم ه

  يف اهسفنل هتعضو يذلا أدبملا اذه دعب اميف تفلاخ اهنأ ريغ .ةعجارملاو ةعباتملا ةئيه نم بلطب همييقت دنع
  ضرعلا ىرخأ ةرم مدقت يذلاو ضراعلا سفن ضرع لوبق ىلإ ىضفأ يذلاو ةثلاثلا ةرملل روشنملا ضورعلا بلط
  نع لوألا نالعإلا خيرات نم فصنو ةنس دعب يأ  2016  ربمسيد  5  خيراتب دقعلا مربأو لوبقملا ينفلا ديحولا
نيترئاطب ا هلوطسأ زيزعت ةصرف ةكرشلا ىلع توف امم اهفقاومو تاقفصلا ةنجل ءارآ يف نيب بذبذتبو ةسفانملا
  .نييلاتتم نيمسومل ةاوادملا تالمحل اهتباجتسا نامعدت

 ءافرحلا باسح يف فرصتلا  - ج

  يلاوح  2016  ةنس ىفوم يف تغلب يتلا و اهئافرح ىدل اهتاقحتسم صالختسا ىلع ةكرشلا لمعت
  نيتنسلا نم رثكأ نيدلا دادس نع اهباحصأ فّلخت قاف ثيح اهصالخ يف كوكشم د.أ  354  اهنم د.أ  814

صالختسا لاجم يف ةكرشلا اهتلذب يتلا تادوها مغرو تاونس  10  نم رثكأل اهنم د.أ  265  يلاوح دوعتو
  قّلعتملاو  1969  يرفيف  28  يف خرؤملا  1969  ةنسل  14  ددع نوناقلا نم  19  لصفلا نأ نم مغرلاب اهتاّقحتسم
  امم ماعلا ريدملا سيئرلا اهررحي مازلإ تاقاطب ةط ساوب نويدلا عاونأ فلتخم صالختسا عبتت اهل حيتي ةكرشلا ثادحإب

  .تايلاكشإلا هذه يفالت ددصب يه و اهتموميد نمضيو اهل ةيلاملا ةيعضولا نيسحت يف مهاسيس
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  تاكرشل ةيقافتالا هذه ىلع ءانب اهتارئاط غيوستربع تامدخ ءادسإ تايقافتإ ةعجارم راطإ يفو
  ةريعستلا ةعجارمب ةكرشلا تماق نيحالفلل ةاوادملا تامدخل ةكرشلا  ءادسإ رعس يف رظنلا ةداعإ دعب و ةصاخ
  يف ةكرشلا تعرش دقو ةمدقملا تامدخلل ةيقيقحلا ةفلكلا ديدحتل تاسارد بتكم اهب ماق ةسارد دعب اهب لومعملا
 .2018  ةنس نم ةيادب ةيقيقحلا ةريعستلا دامتعإ

 تارئاّطلا رايغ عطق نوزخم يف فرصتلا  - ح
   
  جربب تارئاطلا ةشرو ةزاغمو يعامتجالا رقملا ةزاغم نوزخم درجب  2017  ةنس ذنم  ةكرشلا  تماق

  عجارم مالعإب موقت امك درجلا لحارم طبضتو رمألاب نيينعملل هجوت ةماعلا ةرادإلا نع ةرداص تاركذم قفو  يرماعلا
  هيأر ءادبإ  نم هعنمت ال نوزخملل يداملا درجلا ةيلمع ىلع تاباسحلا عجارم بايغ نأ املع كلذب نيعملا تاباسحلا

  ذإ ةيلاملا مئاوقلا لوح هيأر ءادبإ يف اظفحت هبايغ ريثي ال و نوزخملاب ةقلعتملا و ةلجسملا ةيبساحملا تايلمعلا ةحص يف
  ربمسيد  31  يف نوزخملا ةميقو مجح ىلع فوقولا نم )درجلا ةيلمع دعب( اقحال ةزاغملل ةيناديم ةرايز قفو هنكمي
  (reconstitution de stock)ةيضقنملا ةنسلا نم

افالخ اهيلع ةقداصملاو اهدادعإ يف اماه اريخأت ةكرشلا تلجس دق ةيلاملا مئاوقلا دادعإ صوصخبو
  ةكرشلا لمعت و ةيرشبلا دراوملا ىوتسم ىلع صقن ىلإ ساسألاب كلذ دوعي و اهل ثدحملا نوناقلا نم  11  لصفلل

  ةكرشلا عرشتسو تاصاصتخالا لك يف ةديدج تابادتناب ةلماعلا قرفلا ميعدت متيسو تايلاكشإلا هذه يفالت ىلع
  لضفأب ءادتقالا ىلع صرحلا عم ةينوناقلا تايضتقملل اقفو درجلا تايلمع ءارجإ ةيرودب ديقتلا ىلع البقتسم
  ةرّكذملا قيلعتو  اهيلع ةفرشملا ةرادإلا نعو ةزاغملا نع ايفيظو ّلقتسم درجلل قيرف نييعتك لاا يف تاسرامملا
  تايلمع نم دحلاو هئاهتنا خيراتو درجلا قالطنا خيرات نيبت تاقصلم عضو نع الضف درجلا تارقمب كلذب ةقّلعتملا

  نودم وه امو هدرج ّمت ام نيب ةبراقملاب ةيلمعلا هذه ميعدتو ةينعملا ةرتفلا لالخ تانوزخملا لوخدو جورخ
  لالخ صئاقنلا نم ديدعلا ةيوست تمت امك ،تايلوؤسملا ليمحتو قراوفلا ليلحتو ةدمتعملا تاموظنملاو تالجسلاب

اهظفح مت يرخألا قئاثولا نم ديدعلا يلع روثعلا متو ةينفلا ةقباطملا قئاثوب نيدوزملا ةبلاطمب  2018-2017يتنس
  يداعلا نوزخملل رايغلا عطق نم ديدعلا عاجرإ مت يلاتلابو اهتيمهأب قباسلا نزخملا نيمأ ةفرعم مدعل اهناكم ريغ يف
 .لالغتسإلل
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نمض اهجاردإو اهب ةصاخ ةزاغم صيصخت متف ةينف ةقباطم قئاثو اهيف رفوتت ال يتلا رايغلا عطق امأ
  يلع لمعت ةكرشلاو ةصصخملا تارئاطلا ةيزهاج مدعل اهلالغتسإ ةيناكمإ مدع ةمغر ةكرشلل يداعلا نوزخملا
عطق نأشب رضاحم دادعإ و رصح متيس ثيح عوضوملا اذهب رثكأ مامتهإلاالبقتسم متيس امك ،عيبلاب اهيف تيوفتلا
 .اهيف تيوفتلا وأ لالغتسإلا ثيح نم اهتعباتم و تارئاطلا رايغ

عرفب دجاوتملا تارئاّطلا رايغ عطق تانوزخم يف فرصتلا ىلع ةماعلا ةرادإلا فارشإ مدع لظ يفو
  ددصب ةكرشلا نإف  ةيليلحتلا ةبساحملاو فرصتلا ىلع ةباقرلاب ةفّلكملا  ةدحولا يف روغشل ارظن يرماعلا جربب ةكرشلا
  نم نيصتخم دارفأ  02  قاحلإ مت نأ دعب نوزخملا يف فرصتلل راق لوؤسم نييعتب تماقو تايلاكشإلا هذه يفالت
ماكحإب  حمسي امب البقتسم  تاءارجإلا نيسحت متيسو تايلاكشإلا هذه كرادت ىلع ةكرشلا لمعت و عافدلا ةرازو
 .هيلع ةظفاحملاو نوزخملا يف فرصتلا
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تاماقإلاو ةّينطولا تامدا ةكرش

ةكرش لش  ةيمومع ةأشم )ةكرشلا ي ام ( تاماقإلاو ةّينطولا تامدا ةكرش  تع

  ةيمومعلا تاسسؤملاو تآشملاو تاماسملاب قلعتملا  )1(1989ةنسل9ددع نوناقلا عم ع  مسالا  ةّيفخ

  امك  د.م19,291  غلابلا ةكرشلا لام سأر نم  %98  ةلودلا كلتمتو  .)2(ةّروما ةسائر فارشإل ةعضاخ و

  ةكرشو تسملا صناقس ةئيلاو تاساردلا ةكرش ام نتيعرف نتكرش لام سأر ةيبلغأ    ةكرشلاماس

.ايسلا طيشتلاو ھيفللترمڤ

ثمتت و
ّ

  ةّيعانصلاو ةّيلاملاو ةّراجتلاتاّيلمعلا ّل ذيفنت   اسألا اوناق بسح  امام  ل

لعتملا
ّ

تارمتؤملا زكارمو عيفرلا ىوتسملا تاذ  تاماقإلا  لالغتساو نسحتو زاجنو  ةساردب اساسأ ةق

تامدا ّلو لقنو نكس نم ةماقإلا تاّيلمع ّل لالغتساو  ميظنو ةاشملا تاس ّسؤملا ّلو تايقتلملاو

لعتملا تاّيلمعلا ميظنت كلذ  امب جرااو سوتب كلذب ةطبترملا
ّ

 ّمت و.)ةرمعلاو ا( ةييدلا كسانملاب ةق

  ةرمعلا تالحر ةزكرمو ميظنت  نع الضف  ّا ةيلمع ميظنت و  ترمڤب ةلودلا فويض تاماقإ  زاجنإب افيلت

 .رافسألاتالاول لقّنلاو نكّسلا تامدخ قوسو

 فرصتلا زرفأو د.م  85,136  هردق ام  2018-2015  ةفلا لالخ  ةكرشلا  تالماعم مقر لّدعم  غل و

غلو  .  2015  ةنس د.م  2,425  هردق  ام ااصقأ غلب  ةيلي  ةيبلس لالغتسا جئاتن  افرصت تالاجم فلتخم 

وم انوع  213ةكرشلاب نرشابملاناوع ألاددع
ّ

.2020يام 

فوتىدم  ع فوقولل و
ّ

ّا يعش ميظنب ةلّصتملا امام نمأت  ةكرشلا ق

املاو يرادإلا افّرصت ماحإ ىدمو ةلودلا فويض تاماقإ  فرصتلاو نلخدتملا نب قيستلاوةرمعلاو

  ةف تلمش  ةكرشلا  عةّيناديم ةّيباقر ةّمم  تابساا ةمكحم  ترجأ  ،االتمم  ع ةظفااو

  .2019روتكأ إ2015يفناج نم فرصتلا

لع تاظحالم إ ةيباقرلا لامعألا تصلخو
ّ
  املا  فرصتلا و  ةرمعلاو   ّا  يعش   ميظنب  تق 

 . يرادإلا و

1989يرفيف ةرغ خرؤملا)1(
.2002ةيلوج15خرؤملا1673ددع رمألا)2(
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  تاظحالملا زربأ

ا ميظنت  -

  ةلخدتملا فارطألا نب قيستلا ةيدودحم إ ةّصاخ ىزع ةمكوا  افعض ا طاش وش

  لاح امم ةنلا هذ تارارق نع ةيمازلإلا بايغو ةرمعلاو ل ةينطولا ةنلا  بلص  ةلثمملاو ھميظنت 

.رئاعشلا هذميظنت تاءارجإ ماحإ نود

الإ ا مسوم مييقت  اونس  ةنلا  هذ  وتت نلو
ّ

 تايلوؤسملا ديدحت لمش ال امام ّنأ 

  .ةلخدتملا فارطألا نم ّيأ لبق نم صقت لي ةروص

طؤم صيصخت تقي يذلاو ةنراقملا براجتلا  دمتعملا جيا طأت رشؤمل افالخو
ّ

  49  لل ر

اجاح
ً

اجاح  102   ّلل رطؤم  ھلّدعم ام ةيباقرلا ةفلا لالخ رشؤملا اذ غلب ،
ً
  ثودح  ماس ام وو   

  جيا ضعبلعايض تالاح لي نع الضف مالقنت نمأتو تاميا ع جيا عزوت  تايلاشإ

.رئاعشلا ءادأ دنع

كمت ملو
ّ

  ةولطملا ةيباعيسالا ةقاطلا نمأت نم جيا نكس صوصخب دقاعتلا تاءارجإ ن

  ديدعلا   فلا مييقتلا ةلحرم  اؤاصقإ ّمت نأ دع ةكم  قدانف  نأش   رشابملا دقاعتلا إ ىّدأ اّمم

.تابسانملا نم

فوتت مل ةّينفلا نكسلا طورش نم طرشك ايسلا فيصتلا دامتعا لظ و
ّ

قيقحت  ةكرشلا ق

ةئيلا  لبق نم دمتعملا فيصتلا ّنأ ثيح ةمّدقملا ةمدا ةدوجو ضورعملا نمثلا نب لثمألا بسانتلا

لا بتل اينّدلا دعاوقلا ةلمج  عم قفاوتي ال  ةّيدوعّسلاب راثآلاو ةحايّسلل ةّماعلا
  .)1(ةّيسوّتلا ةّيحايّسلا لّ

نأ إ ةفاضإلاب
ّ

نب فلا ىوتسملا براقت مغر ةفاسملا طرش ع فيصتلا طرش بيلغ تالاح  ّمت ھ

  كلتو موجن سمخ ةفنصملا قدانفلل ةبسلاب ضورعملا رعسلا قراف بسانيال امك .زرفلا عوضوم قدانفلا

  رعس لّدعم نب قرافلا غلب ثيح ،ا ةضورعملا تاجتلاو قفارملا ىوتسم قراف عم موجن عرأ  ةفنصملا

4  ةفّنصملا قدانفلا لبق نم حقملا ررسلا رعس لّدعمو موجن  5  ةفنصملا قدانفلا لبق نم حقملا ررّسلا

عافترا موجن سمخ لزن جاردإ نع جتن امك.ةمّدقملا تامدا ىوتسم براقت مغر د  1472ھتميق ام موجن

.ا ةفلت 

.ةيحايسلا للا بتل اماحا بجاولا دعاوقلا ىدأ طبضب قلعتي 2005 مسد لوأ  خرؤم ةحايسلا رزو نم رارق (1)
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كمب نكسلا نمأتل  قدانف عم دقاعتلا ةغيص دامتعا ىّدأو
ّ

  لّمحت إ ّا مسوم لما  ة

.2016و2015  سوم ناونع د.م21ھتميق ام تزان ةيلامجإ ةيفاضإ ةفلل جيا

تقلع د.أ  262  تزان  ةيفاضإ تاقفن لّمحت إ تالحرلا جمانرب ع ةئراطلا تايغتلا تّدأ و

إ تّدأ امك .2018-2015  ةفلا لالخ ةنيدملاب ةيدقاعتلا ةفلا نع ةدئاز لايل وأ ةاّضقم غ لايلب اّمإ

ةينفلا طورشلل اباجتسا تابثإ نود ىرخأب  اأش  دقاعتلا  رثإ  2018 -2015  ةفلا لالخ اقدنف  14  يغ

.نايحألا ضع  قحالم ماربإ نودو ةطوبضملا

ةفلا لالخ  د  190,435و د  90,282  نب تحوارت ةيفاضإ ةفل جاا لّمحت ،رخآ بناج نمو

 .)1(ةبحاصملا تاثعبلل تامدخ ةرتوف مدعل ةجين2015-2019

الإ  ماويإل ةّدعملا  قدانفلا  ءامسأب  جيا  مالعإب  ةكرشلا  موقت  الو
ّ

عاقبلا إ ملوصو دنع 

  يذلا يرئازا ةرمعلاو ّل طولا ناويّدلا رارغ ع ةنراقملا براجتلاب سانتسالا ا اّرح ناو ةسّدقملا

كم
ّ

  يوكلإلا ناسإلا ةباّوب ع اّينوكلإ مفرغ ز نم  2016  ّ مسوم ذنم نرئازا جيا ن

 .قدانفلا ع جيا عزوتل ةدّدحم سياقم طبضت مل امك .ةسّدقملا عاقبلا إ لّقنّتلا لبق

خدتملا فارطألا نب قيستلا ماحإل يوناق راطإ عضوب تابساا ةمكحم وتو
ّ

  ديدحتلو ةل

  نم كأ ضرع ةينامإ ةساردو ةكمب دقاعتلا ةغيص ةعجارم و تالالخإ لي ةروص  تايلوؤسملا

ةراطإ  نكس دوقع  ماربإ ةينامإ  ةسارد  إ  ةمكا وعدت امك ةيافرلا ةجرد بسح "زرفلا " جوتنم

 .مسوم نم كأ ىدم ع

 ةرمعلا ميظنت  -

   لاجم  ةطشانلا رافسألا  تالاو هاجت يدعو ياقر رود ةسرامم يمومع لي ّيأ ّلوتي مل

قوت رثإ ةرمعلا ميظنت
ّ

  تالالخإ لي كلذ نع جتنو .2016  مسوم نم اقالطنا طاشلا اذ نع ةكرشلا ف

ثمت
ّ

سوت إ رافسأ تالاو ثمم عوجر و نرمتعملا عم اأش  دقاعتملا ةماقإلا قدانف يغ  امأ ل

.مدوع تاءارجإ نمأت نود ةيدوعسلا تايفشسملاب نميقم مافرح نم نرمتعم نع نلختم

  اذ طبُض ثيح ،يزكرملا كنبلا لبق نم ال صخرملا تالوحتلا فقس رافسألا تالاو تزواجت امك

رمتعم  46885  ةدئافل  تامدا نمأتل تادعتلا تّردق نح  د.م  14  دودح   2015  مسوم   فقسلا

.د.م33,523غلبمب

 .ةيمسرلا ةثعبلاو نوييدلا نودشرملا)1(
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ةطشانلا تالاولا ةبقارمل تايلآ عضوب تابساا ةمكحم وت ةيعضولا هذ زواجتلو

 .تافلاخم لي ةروص ااجتةبسانملا تاءارجإلا ذاختاو لاا 

فوقولا ّمت،2015مسوم  اعم تدقاع لا رافسألا تالاو عم ةكرشلا تالماعم صوصخو

لعتت ةيئارجإ تالالخإ  ع
ّ

لسو ميلس تايلمع ةعاتم ب ق
ّ

صالختسالاو تامدا زو رفسلا تازاوج م

  امك.كلذ ع ةيطغتلل ا نعفتنملا لبق نم ادقن اصالخو اّيلعف ا نعفتنملا غل تامدخ ةرتوف إ تّدأ

اأش  تاوف رادصإ ّمت  تاقحتسم  صال  ةيكنب عورفب ةيدقن تاعاديإب  تالاو   مايق  ع فوقولا ّمت

  ّرقمب ادقن صالختسا تالاح لي  اضيأ  ّمت و  .د.أ  211,153  ةيلامجإلا اميق تغلب  ىرخأ تالاو ةدئافل

ـملا د.أ  2,5  فقس قوفت ةكرشلا
ُ

  إ ةفاضإلاو .د.أ  147,372  هردق ام إ ما اغلبم  عفتل  دوقعلاب  دّدح

لعتملا تاروتافلاب  مددعو تامدا ز تالوصوب  نرمتعملا ددع نب قباطت مدع ع فوقولا ّمت كلذ
ّ

ةق

.تافلملا نم ةنيع  ارمتعم  121  ةدئافل  تامدخ لباقم د.أ  107,382  هردق غلبم ةرتوف مدع ھنع جتن ام وو  ا

  املا و  يرادإلا  فرصتلا  -

لدأب لمعلا مييقتو يظنتلا الي نيحت  2019  روتكأ وم إ ةكرشلا ّلوتت مل
ّ

  تاءارجإلا ة

  ةكرشلا طاش ادش لا تايغتلا بكاوت ح اييحتو  2006 -2003  ةفلا لالخ ادامتعا ّمت لا

.صاا عاطقلا اصل هررحت و2016  مسوم ذنم ةرمعلا طاش ةزكرم نع الخت رثإ ةصاخ

طيطختلاب ةلصلا تاذ بناوا ىوتسم ع صئاقّنلا ديدع تامولعملا ماظن وش  امك

.ةيتامولعملا ةمالّسلاو تاقيبطّتلاو تاجتلا لالغتساو

ةلمج نم تابادتنا  3  ىوس ءارجإ متي مل ثيح صخّرملا بادتنالا جمانرب ذيفنب ةكرشلا مقت ملو

خرم  28
ّ

  مام نب عمج تالاح لي ع ةوالع اصملا ضع  لمعلا س ع ابلس رثأ اّمم اف ص

  قداصم غ ،"جأتلاو لمعلا طورش ماظن"  ةقيثو  إ  ةكرشلاب ناوعألا  فّرصتلا دنسا  امك .ةرفانتم

نوؤشلا رزو نع رداص قبسم صيخل عضخت مل و  ناوعألل صاخ اسأ ماظنك فّنصتل  رمأب الع

.ةسسؤم ةيقافتا تعتلةيعامتجالا

  2017-2015  ةفلا لالخ د.م3زان يونس لّدعمب رئاسخ تاماقإلا لالغتسا لّ ،رخآ ديعص عو

  ةكرشلا لّمحتت  امك .ّا طاش ةجينب ةنراقم ةيبلسلا ةونسلا لالغتس الا جئاتن مقافت إ ىدأ امم

  ةينام نم ام معدب عفتت نأ نود نمأتلاو تالاصتالاو ةقاطلاو ةنايصلاو جأتلاب ةقلعتملا ةتباثلا ءابعألا

.تاماقإلا طاشل كي ز إ ىّدأ ام وو ةلودلا
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لع  تاراقعلا  فرصتلا ىوتسم ع صئاقن ةدع ةلودلا فويض تاماقإ  فرصتلا باش و
ّ

تق

نم الإ لاحم  ك  33  مي راقع ميسرت ةكرشلا ّلوتت  مل ثيح ال ةّيداملاو ةينوناقلا ةياماب اساسأ

  خراتب ةنراقم  ةنس  11  دع الإ ةلاحإلا دنس ليب ةكرشلا ردابت مل امك.تاماقإلا ھيلع تدّيش ةلودلا

نأ نح  د.أ  565,473  تغلب ةفلب ھئاضمإ
ّ

  تزان بجوم نود ةراسخ ادّبك امم راقلا مولعملل  عضاخ ھ

 يراقعلا ملاو  ارألا سق ناويد نم ّدعملا لاثملاو ةلاحإلا رضحم  ةراقم لالخ نم نّبت و .د.أ  565

  عطقلا ضع  ةحاسملا  ٍقراف دوجو  ،راقعلا نم ةعطق ّلب ةصاا ةيكلملا تاداش  ةلملا ةحاسملاو

.ميسلا تاءارجإ مامتإل عطقلا ةيقب تاحاسم نم تّثتلادتس اّمم

  ةرواجم تايانب باأ ّدض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ع ةكرشلا صرحت مل  ،رخآ بناج نم

لعتملا طورشلا اومحي مل تاماقإلل
ّ

.ءانبلاو ةئيلاب ةق

فوتت مل ،رخآ ديعص عو
ّ

لمحت نأ دع درولا ةماقإل ةراقعلا ةيعضولا ةوس  ةكرشلا ق
ّ

ت

.د.م4,733تغلب اأش  فراصم
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I-  ّا  مسوم  ميظنت 

ةّونّسلا ةيقافتالا نم اقالطنا جيا نم ما ددعلا ديدحت ّا مسومل دادعإلا راطإ  ّمتي

كلذو ةيسوتلا ةييدلا نوؤشلا ةرازوو ةّيدوعّسلاب ةرمعلاو ا ةرازو نب ةمملا ا نوؤش تابتل

ةّولوأ تامئاقل نوعضخي زرف جي إ نويسوتلا جيا مسقنو.ةمس نويلم لل جاح فلأ باسحب

  ةبعصلا ةلمعلاب جرااب نوميقم نويسوت م لّفكتي  نلوفكم جيو ملي قطانمو خراوت بسحب

فرأ ةعسب
َ

ت امك  .ةولوألل راظتنا نود َع
ُ

تالا سفن دّدح
ّ

نيسوتلا جيا بتكم ءاضعأ ددع ةّيقاف

  11482  إ  8730  نم  2019-2015  ةفلا لالخ اروطتت جيل ما ددعلا لو  .)ةبحاصملا تاثعبلا(

 .اجاح

لخدتملا فارطألا-أ
ّ

 ّا مسوم ميظنت  ة

ةرازو و ةروما ةسائر  ةصاخ ام ركذي ا كسانم ميظنت لاجم  لايلا ديدع لخدتت

  ةنلا راطإ  كلذو  ةيس وتلا طوطا ةكرشو تاماقإلاو ةينطولا تامدا ةكرشو ةييدلا نوؤشلا

  ّصن ّنأ نم مغرلاو.ةييدلا نوؤشلا رزو اسأي لا"ةينطولا ةنلا" ي ام )1(ةرمعلاو ل ةينطولا

  لخادلاب ا مسوم ميظنت نسح نامضل ةمزاللا بادتلا ل ذاختا حاقا  الخدت لاجم دّدح اادحإ

ھئاسكا نود  ا مسومل ضحتلاب ةصاا تابتلاو تاءارجإلا لوح يأرلا ءادبإ و ةسدقملا عاقبلاو

شلا ّنأ  الإ،ةيمازلإلا  ةغبصلا
ّ

لا تارارق ّبت  ع تبأد  دق  ةكر
ّ

نأ رابتعاب ةن
ّ

تالوحتلا زاجنإ اكمي ال  ھ

كمُي الو.ةييدلا نوؤشلا ةرازو ةقداصم لبق يزكرملا كنبلا قرط نع ّا يدّوزم صال
ّ

  ثادحإلا ّصن  ن

لخدتم نع تردص تالالخإ لي ةروص  تايلوؤسملا ديدحت نم ةينطولا ةنلا
ّ

تلّمحتو نرخآ ن

 .اراثآ ةكرشلا

كمتت ملو
ّ

 ةيسوتلا طوطا ةكرشو ةكرشلا نب ةصاخ قيستلا ماحإ نم ةينطولا ةنلا ن

تالحر جمانرب ع ةئراطلا تايغتلا تّدأ  ثيح  ةسدقملا عاقبلا إ جيل يوا   لقنلا نمأت وتت لا

   لايلب وأ  ةاّضقم غ  لايلب  اّمإ  تقلع  د.أ  262  تزان  ةيفاضإ  تاقفن  لّمحت إ ةيسوتلا ةوا طوطا

.2018 -2015ةفلا لالخةنيدملابةيدقاعتلا ةفلا ع ةدئاز

ذيفنت ةعاتم  ماحإ دزم و ةينطولا ةلقانلا عم ةيقافتالا ةعجارمب تابساا ةمكحم وتو

  .ةيدقاعتلا تامالالا

ثمم نم ةبكملاو  2013  ةنسل  1428  ددع رمألا تقمب ةثدحم  )1(
ّ

لقنلاو ةحايسلاو ةيجراا نوؤشلا تارازوو ةموا ةسائرو ةروما ةسائر نع نل

.ةيسوتلا ةّوا طوطا ةكرشو تاراطملاو يدملا ناطلا ناويدو ةكرشلاو يزكرملا كنبلا نع نلثمم إ ةفاضإ ةراجتلاو ةلاو
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ةموظنم ةكرشلا  تتقا  ،ا  مسوم  ميظنت   )1(نلخدتملا مأ  نب قيستلا  ماحإ  فد و

  ةرازو  ع و ةكرشلا  ع رصتقا  الالغتسا ّنأ   غ  ، د.أ  67  تزان  ةفلب  2014  ناوج  4    ضرغلل  ةيمالعإ

ةييدلا نوؤشلا ةرازو  لبق  نم ةموظنملا لالغتسا مدع ىّدأو .تايلصنقلا ىوتسم ع ةيجراا نوؤشلا

  وأ أطخ باترا إ يّدؤي نأ نكمي ام وو  2015  ةنس    ةكرشلا لبق نم اّودي زرفلا جي ةمئاق  جاردإ إ

.ةيئالا ةمئاقلاب لّم غص مسإ جاردإوأ وس

كمت الةموظنملاهذ ّنأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

  لحارملاو ا تامدخ ةمزح عيب ةيلمع ةعاتم نمن

  ام وو ةرداغملا راطمب جيا إ اداعإ نح إ ةيالولا  تارقمب امالتسا ذنم رفسلا تازاوج ا ّرمت لا

لعتملا  رطاا  عافترا  ماس
ّ
  ةموظنملا حمس ال امك .ااأ إ اميلس  خأتلاو  عايضلاب  ةق 

ــملاو ةلحرلا بسح جيا عزوترارغ ع  ةيئاصحإتايطعمجارختساب
ُ
كم  قدانفلا بسحو قفارـ

ّ
  و ة

  .ةنيدملا

 ّا مسومل دادعإلا-ب

وتت
ّ

نكّسلا  تامدخ  نمأت و  جيا طأتل نقفارم رايتخا  ا مسوم دادعإ راطإ   ةكرشلا 

كمب
ّ

    )3(ةبحاصملا تامداو  )2(ةّيفاضإلا تامداو ةشاعإلاو رعاشملا نو ندملا نب لقّنلاو ةنيدملاو ة

وتت امك .ةيدوعسلا فارطألا عم ضرغلل مت دوقعو تايقافتا راطإ
ّ

  ءالكولا بتكم عم قافتا دوقع ماربإ 

.رعاشملاب ماياراجيإ ليصحتو  جاوفأ ع جيا عزوتولابقتسالا تامدخ فوتلدّحوملا

جيا يقفارم رايتخا-1

ةنلا تاعامتجا لالخ  سوت جي بتكم ءاضعأ ةلمج نم  نقفارملا ددع ديدحت ّمتي

طؤم رايتخال خادلا ماظنلا"  طبض و .ةينطولا
ّ
  راطإلا  ،2018  ةنس  ذنم  ھب لمعلا قلطنا يذلاو  "جيا ير 

  ءاسؤر  إ نوقفارملا  ع ّزوتو .مدع ةطونملا ماملاو موتو نقفارملا رايتخاب ةصاا تاءارجإلاو ماعلا

طؤمو  ةرئاطلا
ّ

أ  نر
ُ

طؤمو  لو
ّ

  ةفلا  لالخ اقفارم  186و  169  نب  مددع حوارت  دق و )ةعومجم سئر( ن ر

2015-2019.

لملا تارازولاو ةيسوتلا ةّوا طوطا ةكرشو ةكرشلا)1(
ّ

.ةيجراا نوؤشلاو ةّلاو ةييدلا نوؤشلاب ةف
 ... هايم تارودو ّص ءامو داّو شرف نم ةيفاضإ تاجت فوت)2(
فا ةئيو جتو ةيذغّتلا ميدقت ع فارشإلا)3(

ّ
طلل ةصّصا نكامألا ة

ّ
.ةسّدقملا رعاشملاب خب
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نم ديدعلا لبق نم ھب لومعملاو تاعوما ماظن  دمتعملا جيا طأت رشؤمل افالخ و

طؤم صيصخت تقي  يذلاو ايسنودنأو ايلام رارغ ع تاثعبلا
ّ

  رطؤم صيصخت  لّ ُ  ،اجاح  49   ّلل ر

كمتلا مدع إ ىّدأ  ام و و  ةروذملا ةفلا سفن   اجاح  120و  89  نب حوارت جيا نم ددعل
ّ

نم ن 

  إ ةفاضإ  رعاشملا نب جي عايض تالاح ليو تافرع  رعشمل  ةرداغم ةلفاح لب رطؤم صيصخت

   تدافأو  .تالفاا فقوم هاجتا  ميا نم  مجورخ  نمأتو تاميا ع جيا عزوت  تايلاشإ

ثؤو نرطؤملا لا لقثي"صقنلا اذ ّنأ ةكرشلا
ّ
."مدودرم ع ابلس ر 

تاونسو ةحوتفملا ططا ددع نقفارملا رايتخال لا تاغالب نّمضتت مل  ،رخآ ديعص ع و

مل و  .2017و  2016و  2015  تاونس  لالخ ةكرشلا باو عقوم   ىوس  ارش ّمتي مل امك .ةطشملا ةّيمدقألا

ت
ُ

  دق ام وو  ةصقلا تايلاسرإلا ع ةرشابم نانلا مالعإب ءافتكالا ّمتو نلوبقملا نملا ةمئاق رش

.جئاتنلا ع  ضاعالا قح ةسرامم نود لوحي دق امو نقفارملا رايتخا تاءارجإ ةيفافش نم ّدحي

جيا طأت تآيل دع نع ليلا   ةفيظو   ىوتسم ع  اروصق  ةيمالعإلا ةموظنملا  وشو

  ال نم لي وأ كلذل ةّددا لاجآلا ءاضقنا دع قفارم ةّممل نملا ضع لي   ّمت ثيح

فالايلومشمدعو ةولطملا طورشلا مف رفوتت
ّ

.نلّملا ة

ت ملو
ُ

لاح ام وو مل مزاللا نوتلا نمأتو نملا مييقت تاءارجإ مامتإل ةمانز ر ةكرشلا دّدح

  ع كلذو  .تااب ةّوعوتلا تاءاقللا روضح نم ميكمتو نانلا نوتل  ةيفا ةّدم صيصخت نود

ةمزح عيب  ةلحرم  عم  كلذ  نمازت  لب  نقفارملا رايتخا تاءارجإ   اركبم  عرش  مل ثيح  2019  مسوم  رارغ

  مايأ  10  زواجتت مل لاو ةيافشلا تارابتخالل ةصصا  ةّدملا    صيلقتلا  إ ىّدأ ام و و  ا تامدخ

 -2015ةفلا لالخا موي105و32نب ةدملا هذ تحوارت نح اموي15زواجتت مل لاونوتلا ةّدمو

  لوصاو نلختملا نقفارملا ضوع تاءارجإ لامكتسا نود ا مسوم قالطنا إ  كلذ  ىّدأ  امك  .2018

  نم  ا وضع  314  ىوس  تازاوج   شأت  ّمتي مل  ثيح سوت جا نوؤش بتكم ءاضعأ ةفال ةشأتلا ع

لامكتسا   ّمتو  .جيل ةلحر لوأ خراتل قفاوملا  2019  ةيلوج  23  دودح إ كلذو ةثع وضع  500  ةلمج

  ةكرشلا تدافأو  .مسوملا قالطنا دع اموي  17  ةف   186  مددع غلابلاو ةثعبلا ءاضعأ اب شأت تاءارجإ

ثم ملا  فارطألا عم قيستلاب  ّمتي نرطؤملا رايتخا تاءارجإ ق الطنا"   ّنأ صوصا اذ 
ّ

و ةنلا   ةل

نود تلاح  مساوملا ضع   تابذاجت ّلحم نا فلملا اذ ّنأ و ةروما ةسائرو ةّييّدلا نوؤشلا ةرازو

كبملا قالطنالا
ّ

الإ  ھيف عورشلا  ّمتي  مل  ثيح  2019  مسوم رارغ ع  ھيف ر
ّ

  فارشإ تحت لمع ةسلج دع   

ةّينطولا تامدا ةكرش ةباقن و ةّييّدلا نوؤشلا ةرازو تاباقن ھيف ترضح ةييّدلا نوؤشلا رزو ديسلا

  ."تاماقإلاو

كأ  يذلا جئاتنلا نالعإ غالبل افالخو
ّ

طأت  كراش  ،نوتلا نع بيغتي نم ّل ءاصقإ ع  د

 .2018و2016  سوم لالخ اقفارم34مددع غلب نوتلا لحارم ةفا اوفوتس مل نوقفارمجيا
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وتتو
ّ

نأ  الإ  ،ةطوبضم  ياعم بسح نملا بترت ّا طأت تآي ءاضعأ رايتخا ةن 
ّ

ھ

    ھترقأ  امب  ةروذملا  ةنلا  ملت ملو .ةيئالا  ةمئاقلا  طبض دع نقفارم ةعس ةفاضإ  2015  ةنس     ّمت

ةيمدقألا رايعمل دنسملا ددعلا  صيلقتلاو ياديملا مييقتلا ع اساسأ كلا  لوح  2016  توأ  3   اسلج

  امم  ةقحال  مساوم   جيا طأتل  ،طسوتملا نود  ياديم  مييقت ع اول ّصحت نقفارم رايتخا   ّمت  ثيح

نو ّيجراا مم ةّصاخو ةنلا ءاضعأ" ّنأ اباجإ  ةكرشلا  تدافأ و .ياديملا مادأ ع  ابلس  سكعا

لملا  ةرازولا  تدافأ  امك  ."ةّيافشلا ةثدااب كأ نوملي
ّ

طؤملا دودرم مييقت"   ّنأ  ةييدلا نوؤشلاب ةف
ّ

نر

  ."ةنس ّيأ  رايتخالا ةن ع ضرع مل ايناديم

  نب ماملا  عزوت دنع ةوتكمو ةاو سياقمو ةينم ةكرشلا دمتع ال  ، ىرخأ ةج نم

عزوت  سياقم  إ  "جيا يرطؤم رايتخال خاّدلا ماظنلا"   قّرطتي مل ذإ  نقفا رملا فانصأ فلتخم

طؤملافانصأ فلتخم  عماملاوططا
ّ
  .نر 

 نكسلل ةينفلا طورشلا-2

لعتتو  .ةينطولا ةنلا راطإ  ةيئالا اغيص  جيا نكسل ةّينفلا طورشلا ديدحت ّمتي
ّ

ق

  ااعيسا ةقاطو ايّسلا افيصتو ةينفلا اافصاومو اعيمجتو قدانفلا عقاومب اساسأ طورشلا هذ

  راجئساب ةّصاخ ةّيعجرم  ةقيثو  بلص  طورشلا هذ  طبض  2016  مسوم نم اقالطنا   ّمت و  .فرغلا مييقتو

.نيسوتلا جيا نكس قدانف

  صاا بلطلا  كراشم ل لبق نم ةولطملا ةيباعيسالا ةقاطلا لما فوت  طرش  لاحو

شلا  جأ و  ناسإلا  تارايخ لضفأ ع لوصا نود  2018  مسوم دودح إ  ةنيدملا   نكسلا  نمأتب
ّ

ةكر

  صرف قّيضو ةسفانملا نم ّدح امك.اأش  دقاعّتلا دع دّوزملا لبق نم قدانفلا يغ لوبق   ع انايحأ

  .ةفللا ع طغّضلل راعسألا لوح ضوافتلا

لوت و
ّ

   هاجتا  يملا مرا نع قدنفلا لصفت لا ةفاسملا ليدعمسوم ّل ةينطولا ةنلات

  ةثالث   ّدعتت مل  ثيح  قدانفلل  ةحاتملا  عقاوملا  ددع  رصحو  ةسفانملا نم ّدا إ ىّدأ ام وو  اف  صيلقتلا

 نكسلا ةفل نأو ةصاخ ا ةعس ع طغضلا  ع  دعاس مل و  ،2017-2015  ةفلا  لالخ  عقاوم

.ةعسلا نم%50اوح لثمت ةكم
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  2016  مسوم ذنم  ياصقإ  طرشك ايسلا فيصتلا اجاردإ دنع ةينطولا ةنلا عارت ملو

  تاطاشالا ةمئاق" فلتخت ثيح سوت و ةيدوعسلاب  دمتعملا  ايّسلا فيصّتلا ماظن نب فالتخالا

كم  قدانفلا فيصتل
ّ

لعتملا اينّدلا دعاوقلا ةلمج نع "ةنيدملاو ة
ّ

  بجاولا فّرصّتلاو فئاظولاو  ماب ةق

فوت
ّ

لا نم فنص ّل ىدل ار
لضفألا ضرعلا غولب   نود لوحي  نأ كلذ نأش نمو  .)1(ةّيسوّتلا ةّيحايّسلا لّ

  تاقفصلا ةبقارمل ةيلخادلا ةنلا رضحم  درو امرارغ ع كلذو ةّينفلا طباوضلل ةباجتسالا ةيحان نم

نأ  ھيف ءاج  يذلاو  2017  يرفيف  15و  14  خراتب
ّ

  ّنأ نّبت ةضورعملا ةيقدنفلا تادحولا ةنياعم رثإ ع'' ھ

.''ة ّيقدنفلا ةدحولل عفلا ىوتسملا عم  مءالتيال ةدمتعملا ةيمسرلا قئاثولاب نّمضملا فيصتلا

  2016  مسوم  لالخ مقت  مل  ثيح   طرشلا اذ  ناسإلا  تارايخ دادعإ دنع  ةكرشلا  ملت مل و

  ةنس  نقدنف  صوصخب  تدقاع  امك  .نقدنف  فيصت ةداشل  ھنمضت مدع  مغر  دّوزم  ضرع  ءاصقإب

  . فيصتلا طرشل اقباطم مدعل فلا مييقتلا ةلحرم اؤاصقإقبس2018ةنس قدانف3و2017

  ايعس  2018  مسوم   زرفلا جي ةبسلاب موجن  5  فنص نم قدانفل ةنلا جاردإ ضفي ملو

 )2(ةضورعملا  تامدا ةدوج  اّيلآ نسحّتلا إ  ،وتلا فيصتلا بسحب ةظنلا طورشلا غولبل ام

  لّدعم نب قرافلا غلب ثيح  ةفلتلا  عافترا    ماس لب  )...معطملا  باعيسا ةقاط  ،دعاصملا  باعيسا ةقاط(

  ھتميق ام موجن  5  ةفّنصملا قدانفلا لبق نم حقملا و  موجن  4  ةفنصملا قدانفلا لبق نم حقملا ررّسلا رعس

  .قدانفلا هذ لبق نمةمدقملا تامدا ىوتسم براقت مغرد1471,542

  ّلي ةفللاو ةدوا ثيح  نم زرفلا ّ جوتنم نم كأ ضرع ةّينامإ ةساردب ةمكا وت و

.رصمو برغملا رارغ ع ةنراقملا براجتلا  ھب لومعم و امك وّتلا ّجاا تاجاح

مسوم   ةنيدملاب  جرااب نيسوتلا وفكم  جي  ةماقإ ةف   عيفلا  ىّدأ   ،رخآ قايس و

  1,966  هردق امب  ةيناث ةف  جيا لوخد ةجين نكّسلا فيلات  عافترا  إ  2017  مسومب ةنراقم  2018

لع ام  اوتلا ع  )1(د.أ  441,812و د.م
ّ

ثمي ام و و  .ةيئانثلا فرغلاو ةيعارلا فرغلاب ق
ّ

اوتلا ع اروطت  ل

تالحر  جمانرب نمض جمملا مايألا ددع  عافترا إ دوع  كلذ''   ّنأ ةكرشلا تدافأو  .110%و  127%  ةبسب

 ".ةيناث ةف ةفلت ةفاضإ إ ىّدأ يذلاو ٍلايل10وأ9  إ ٍلايل8نمةيسوتلا طوطا ةكرش

  قدانفلا  عم دقاعتلا تاءارجإ-3

.ةيحايسلا للا بتل اماحا بجاولا دعاوقلا ىدأ طبضب قلعتي2005مسد لّوأ  خرؤم ةحايسلا رزو نم رارق)1(
 .2017مفون30و29يموي دقعنملا تاقفصلا ةبقارمل ةيلخادلا ةنلارضحم)2(
2018  مسوم لالخ جاح140ةيئانثلا فرغلا  و جاح860ةيعارلا فرغلا  نلوفكملا ددع)1(
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خّتلا2016  ّ مسوم نم اقالطنا ّمت
ّ

ةنيدملاو ةكمب قدانفلاراجئسالةراشسالا ةغيص نع 

  نأ نود  ةدناسملل ٍقرف ةّيعمب زرفلاو ةنياعملا ةن  لبِق  نم ةّيقدنفلا تادحولل ياديملا درا  دامتعاو

 قدانفلا سفن  ةنياعمو درج  رتاوت نم  مغرلاب  قدانفلل ةنّيحمو ةلماش تانايب ةدعاق  ءاشإ إ كلذ في

   بابسألا سفنل  قباس مسوم  اؤاصقإ مت قدانف درجو ةنياعم   ّمت  ذإ ةيلعاف اذ ءارجإلا اذ نكي مل و  .ا ّونس

ثم  )2(ةيليلا
ّ

  قدانفلل ما ددعلا نم %78,41و %77,43  ھتس ام اوتلا ع  2018و  2017  نس  تل

 .درا عوضوم

ثأ و
ّ

قدانفلا ددع غلب  ثيح  ةحاتملا ضورعلا ددع   ع  ابلس  انياعمو قدانفلا درج تاءارجإ لوط  ر

  2019و  2018  سوم  لالخ   ىرخأ لود إ  اجأتنّبتو فيصتلا طرشلةبيجتسملاوانياعم ت ّمت  لا

.اقدنف36ةلمج نم قدانف10و اقدنف  55ةلمج نماقدنف16اعابت

قدانف صوصخب رشابملا دقاعتلا إةولطملا ةيباعيسالا ةقاطلا قيقحت فدةكرشلا تأو

عم دقاعتلا تاءارجو طورش طبض ماحإ مدع بس كلذو  فلا مييقتلا ةلحرم   اقباس اؤاصقإ ّمت

  ملو  2016  مسوم  دّعتلا ةقيثو  املا ضرعلا ةيحولصل الجأ ةكرشلا طبضت مل  ثيح نكسلا يدوزم

 .2017مسوم  ةدح ع قدنف ّلب ةصاخ دّع ةقيثو نضراعلا ع طش

  زرفلا جي  ءاويإل  ّا مسوم لما يطغ ةف ع قدانف ةكرشلا رّجؤت  ،رخآ ديعص ع و

كمب
ّ

كمب  نلوفكملا  جيا جورخو لوخد خراوت بسحب  تافلا دمتع و ة 
ّ

  ىّدأو  .ةنيدملاب  جيا ّلو ة 

كمب نكسلا نمأتل ّا مسوم لما قدانف عم دقاعتلا ةغيص دامتعا
ّ

ةيفاضإ ةفلل جيا لّمحت إ ة

  سوم ناونع د.م21ھتميق ام تزانةفلا  ايلنم ةليل ّل  ةرغاشلا ة ّرسألا ةفل نع ةجتانةيلامجإ

 .2016و2015

طلا ع فاعسإلا تاراّيسو تالفاا رورم ةينامإ مدعو قدنفلل ةيدؤملا قرطلا  تاعفترم دوجو رارغ ع)2(
ّ

 .قدنفلا إ يّدؤملا قر
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نكس دوقع ع تافلا ماظن ب كلذو دقاعتلا ةغيص ةعجارمب  تابساا  ةمكحم وتو

كمب زرفلا جي
ّ

  هاجتا  ةيسوتلا طوطا عم ةيقافتا  ماربإو  تباث ةّوج تالحر جمانرب ع ادامتعا ة

  ماربإ  دنع  دمتعملا  تالحرلا جمانرب يغ   نع  ة ّرجنملا راثآلا ةخألا ليمحتو ةقدب امم ّل ةيلوؤسم ديدحت

 .دوقعلا

  جي نكس ةّدم ميسقتب كلذو  ةفلتلا ع طغضلل  ةنراقملا براجتلاب سانتسالا  ردجي امك

كمب زرفلا
ّ

ةفلا  ةّززعلا رعاشملا نم ةبرق قطانم  قدانف نأش  دقاعتلا ساسأ ع نتف ع ة 

ملا مرا نم ةبرق قطانم   قدانف نأش  مث ةّا يذ  14  إ  4  نم ةّدتمملا
ّ

و امك ةورذلا ةف جراخ ي

نكس نمأتل ةراطإ  دوقع  ماربإ ةينامإ إ ةفاضإلاب. قارعلاو ناريو  ايكك ىرخأ لود لبق نم ھب لومعم

كم  زرفلا جي  نكس  نمأتل  نتف دامتعا"   ّنأ ةكرشلا تدافأو  .مسوم نم كأ ع دّتمت جيا
ّ

  و ة 

نأ تدافأ امك "  ا ميظنتل ةيجيتاسإلا تاجوتلا  نمض نم
ّ
تاقفص ماربإ ةينامإ  رظنلا   ّمتس"  ھ 

ل طتي  ام وو  ةمداقلا مساوملا  جيا نكسل ةراطإ
ّ
ةينفلا طورشلاب قلعتي ام  تاجوتلا رارقتسا ب 

 ."جيا نكسل

ا ةعس-ج

  ،نكس( ةمملا دوقعلل ةيلما ةفللا باسحاب زرفلا جي ةبسلاب ا ةعس ديدحت ّمتي

ةدئافل  حر شما  فيظوت مث جاا ددع ع امسقو ) لوخدلا مولعم  ،ةيفاضإ تامدخ ،يرب لقن

  اذ حاورتو  .ةكرشلل ةراقلا ءابعألا نم ءزجو دوقعلا جراخ ا ةيلمعل ةرشابملا ءابعألا ةيطغتل ةكرشلا

  ةرئاطلا ةركذت ةفلت ةفاضإ   ّمتو .2019-2015  ةفلا لالخ دحاولا جال  د  250و  د  224  نب شمالا

  ةنلا ع ةعسلا ضرع  مث  )2018  مسوم نم ةيادبةيدوعسلا طوطا وأ ةيسوتلا ةوا طوطا(

 .ةقداصملل ةموا ةسائر عو ةرمعلاو ل ةينطولا

  ةبسب يأد13896إد7780نم2019إ2015نم ةفلا لالخ زرفلا ّ ةعس تعفتراو

  يزكرملا كنبلا ديدحتب ةرشابم غ ةقرطب ةلودلا نم ا ةعس معد ّمتو .76%  تغلب  ةما رّوطت

  اامالا ءادأب ةقلعتملا تاعوف ّدلا ةكرشلا ھساسأ ع لوّحت ّ مسوم ّلل تباث فرص رعسل وتلا

  جال رشابملا غ ةلودلا معد حوارت فرصلا رعس لّدعم رابتعاو .معم دقاعتملا نيدوعسلا نيدوزملا هاجت

  ام  2019-2015  ةفلا لالخ معدلا عومجم غلو  .2019   د  912,837  و  2015   د  158,118  نب دحاولا

.د.م  26,453هردق
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 كلذ نم مغرلاو
ُ
يدوع ّسلا لارلا فرص رعس  روطت إ  ةعسلا رّوطت نم ةما ةبس   ىزع 

لعام وووتلا رانيدلا لباقم
ّ

.%35,40زواجتت مل ةبسب يدوعسلا لارلاب ّا ةعس روطت ل

كمب نكسلا ةفلت نب  2019-2015  ةفلا لالخ  ةعسلا رصانع عّزوتت و
ّ

ةنيدملاب نكسلاو  ة

  ةفاضملا ةميقلا ع ءادألاو ةيفاضالا تامداو فئاوطلا بارأ روجأ و  ةسدقملا عاقبلاب لقنلا روجأ و

  %5,72و8,22% و49,34%اوتلا ع الّدعم بسبرفسلا ةركذتوةكرشلا حر شما وةيدلبلا موسرلاو

  .20,66%و  2,39%و%5,59و%11,43و

 :2019-2015ةفلل ا ةعس رصانع روطت اتلا يايبلا مسرلا زو

  روطف ةفاضإل ةجين  2016  مسوم نم ةيادب جال د  675  هردق امب نكسلا ةفلت تعفتراو

  اموسرو ةفاضملا ةميقلا ع ءادأ  2018  مسوم نم ةيادب  ةيدوعسلا تاطلسلا تضرف و .قدانفلاب حابصلا

.د533هردق امب زرفلا ّ ةعس  عيفلا إ ىّدأ ام وو ةيدلب
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  ّ ةفلت نم ءزج  2018  دودح إ جرااب نيسوتلا وفكم جيو زرفلا جي لّمحتو

.الإ نمتنملا ةيمومعلا تاسسؤملا وأ تارازولل مّ فيلات ّل ةرتوف ّمتت ال ثيح ةبحاصملا تاثعبلا

كمب نكسلا ةفل ةرتوف ع راصتقالا   ّمتو
ّ

عاقبلاب لقنلا ةفلتو سرلا  دفولا إ ةبسلاب  ةنيدملاو ة 

  ةكرش ةثع إ ةبسلاب اّمأ .ةييدلا نوؤشلا ةرازول نمتنملا نييدلا نيدشرملا إ ةبسلاب ةسدقملا

لعتملا فيلاتلا تاماقإلا ةكرش لمحتتف ةيسوتلا ةّوا طوطا
ّ

   .م ةق

ةفاضإ تاثعبلا ّ  فيلات نلوفكملا نود مدحو زرفلا جي ليمحت  2019  مسوم  ّمت و

دفوو ةموا ةسائرو ةروما ةسائر نع دوفو نم نوتت مسوملا سفن  ةيمسرلا ةثعبلل ىرخأ دوفو

  ةفلت زرفلا جي  ليمحت كلذ عم يزاوتلاب ّمتو )ةييدلا نوؤشلا ةرازوو ةينطولا ةزفلّتلا( راا مالعإلا

.لقنلا ةفلت نم ءزج ءانتساب ةيفاضإلا دوفولا هذ 

 -2015  ةفلا لالخ  د.م  5,8  اوح  تغلب  زرفلا جي ع  ةيلمج غلابم ليقثت ّمت كلذل ةجينو

لع  2019
ّ

  ةسائر ةثعو ةيسوتلا طوطا ةثعو نييدلا نيدشرملاو ةيمسرلا ةثعبلا ّ فيلاتب تق

الّمحت ةيفاضإ  ةفلت ھنع ّرجنا  ام وو  2019  مسومل ةبسلاب راا مالعإلاو ةموا ةسائرو ةروما

.د190,435و د  90,282نب تحوارت جاح ل

  بسانتلا قيقحتل ةينفلا نكسلا طورش طبض ماحإب  ةعسلا  ع طغضلاب ةمكا وتو

  دقاعتلا تاءارجإ  ماحاو قدانفلا ةنياعم  دنع  ةعاجنلا قيقحتو  نمثلاو  ادوجو  تامدا  ىوتسم  نب

  نمأتل دقاعتلا ةغيص ةعجارمو  فلا مييقتلا ةلحرم  اؤاصقإ قبس قدانف عم  رشابملا  ضوافتلا  يدافتل

كمب زرفلا جي نكس
ّ

  تانايب ةدعاق دامتعاو  تامدا دوقع ماربإ تاءارجإ  عرسلا  ع صرا و  ة 

  كأ فوت  رارغ ع ةكمب زرفلا جي نكس ةقلعتم ىرخأ تايضرف  ةساردب  ةمكا  وت امك . للل

  مث مسوملا ةيادب  رعاشملا نم باقالاب  ةماقإلا  ةّدم ميسقت و وتلا جاا تايجاح اري  جوتنم نم

.جيا نكسل ةراطإدوقعماربإنع الضفقرشلا مايأ دع يملا مرا ةقطنم إ لوخدلا

 ّا مسوم دوقع ذيفنت-د

لع تالالخ إ  ةنيدملاو ةكم   ءاويإلا  دوقع ذيفنت  باش
ّ
كلذو  اأش   دقاعتملا قدانفلا يغتب تق 

   ةيسوتلا ةوا طوطا ةكرش تالحر  ةمانز ر  ع ةئراط  تايغتل وأ نوّدوزملا اضرف تايغ  ءارج  اّمإ

  دامتعالا  مدع و مساوملا ضع  جيل يدقاعتلا ددعلاب مالالا    متي ملو  .ةيدقاعتلا ةدملا ماحا مدع و

ّل طولا ناويّدلا ةرجتك ةنراقملا  براجتلل  افالخو  .قدانفلا ع معزوتل  ةيعوضوم ياعم ع

كم يذلا و يرئازا ةرمعلاو
ّ

ع اّينوكلإ  مفرغ ز نم  2016  ّ مسوم ذنم نرئازا جيا ن
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قدانفب نيسوتلا جيا ةكرشلا ملع ُ◌ت ال ،ةسّدقملا عاقبلا إ لّقنّتلا لبق يوكلإلا ناسإلا ةباّوب

الإمكس
ّ

.ةسّدقملا عاقبلا إ ملوصو دنع 

 ءاويإلا  دوقع-1

                          خراتب  ةيسوتلا ةوا طوطا  ةكرش عم تازايتمالا لدابتل ةيقافتا ةكرشلا  تمربأ

  ةيلوؤسم ةخألا ليمحتل ادنب  ةيقافتالا هذ  نّمضتت ال و .2018  ةيلوج  11   اييحت  ّمت و  2007  توأ  1

  جمانرب ع ةئراطلا  تاليدعتلا تّدأ و  .نكسلا دوقع ماربإ دنع دمتعملا ةّوا تالحرلا جمانرب يغ تاعبت

  يغ  2018 -2015  ةفلا لالخ  ھنع   ّرجنا  ام وو قدانفلا نم جورا وأ لوخ دلا ديعاوم يغ إ  تالحرلا

 . ةولطملا ةّيّنفلا تافصاوملل اقباطم نم دكأتلا نودةنيدملابةصاخ اقدنف14

ةقفاوملا   نود  قدانف ةعرأ  يغتب  2015  مسوم   ءاويإلا  دقع تايضتقم ةكرشلا تفلاخ  كلذ نم

   ةطولغم تايطعم ةكرشلا تم ّدق و. نفرطلا لبق نم مالتسا رضاحم ءاضم و)1(قم ماربإنودوايباتك

كذم  عورشم
ّ

لوادج تجردأ ثيح ةكرشلل ماعلا ريدملا سئرلا لبق نم الع مملا  ةقفصلا متخ ةر

  .ساس ألا اذعد ّوزملاصالخب ةكرشلا تماق و.اءاويإلاّمت لا ةّيلعفلاقدانفلل ةفلاخمءاويإنكس

ثيح ةيئالا  ءاويإلا  قدانف رصح دنع   َع ِقا َولا دقعلا  قم  تالاح   سكع  مل  رخآ بناج نم

نود اباجإ  ةكرشلا ھتّدكأ ام وو ايلعف ھب  ءاويإلا  مّتي مل اقدنف2018مسوم  لاثملا ليس ع نّمضت

ت نأ
ُ

  ام وو .دقعلا قم بسحب ھب  مؤاويإ  عقي نأ ضفملا نم نا نيذلا جاح  1200  ةماقإ نام نّب
نأ و  ةصاخ  قدانفلا ةيقبل ةيباعيسالا ةقاطلا ُزواجت ھنم  ُجتتسُ

ّ
ةلحر ّلل  مالتسا رضاحمب ءافتكالا   ّمت ھ 

 .قدانفلا فلتخم  ع ّعفلاو يالا جيا عزوتقيثوتنودةوج

نوؤش تابترت ةيقافتاب طوبضملا جيا ددع يطغ  ال  ةنيدملاب  ءاويإ  دوقع ةكرشلا تمربأ و

ةصلاا ةداش  )اررس  8011  (  دقعلا ذيفنت دنع ةتعملا  ءاويإلا  لوادج  تفلاخ امك  .2015  مسوم   ّا

  نب مم ص رضحم  دقع ّمت  نيابتلا  اذ   زواجت فدو  .)اررس  7780( نفرطلا لبق نم ةاضمملا

لمحتو  .ّصألا دقعلل قم ماربإ نود  2018  سرام  23  خراتب  نفرطلا
ّ

  غ ةيفاضإ ةفلت اتلاب  ةكرشلا ت

 .د.أ126اوحيأ ايدوعس الار249.480اردق دقعلاب ةن ّمضم

 .2020روتكأ وم دودح إ قملا مي مل)1(
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 ايفاضإ  ا ررس  40  صال ةنيدملاب  نكسلا  دّوزم و ةكرشلا نب قم ماربإ  2016  مسوم     ّمت  امك

  ّنكمت مدع بس  ھيلع ةقداصملا  تضفر  ةييدلا نوؤشلا ةرازو   ّنأ غ  د.أ  27,632  هردق مج غلبمب

   لوحتلاب مايقلا يزكرملا كنبلا ضفر  كلذل ةجينو .ةّرسألاب نعفتنملا  ةيمسا ةمئاق رصح نم ةكرشلا

ختلا  إ دّوزملا  عفد  امم
ّ

  ةيقادصم  نم  ّسمي نأ كلذ نأش نمو  .2019  متس  16    ھتاقحتسم  نع 

ثؤي نأونيدوزملا عم ةكرشلا
ّ
 .لبقتسملا  دّوزملا سفنل ةيلاملاضورعلا ع عيفلاب ر 

ت ةّيعوضومو ةاو سياقم ةكرشلا  طبضت مل ،رخآ ديعص عو
ُ

  جيا عزوت ةقرط دّدح

.مرا نع دعُبلاو ةرفوتملا قفارملاو ةينفلا تايصاا ىوتسم  ةتوافتم قدانف ع

  عو ّصلا دفولا ع  اساسأ  نقفارملا نع الضف سوت جي بتكم  ءاضعأ اب عّزوت و

 ةيسوتلا طوطا ةثع   عو ةييدلا نوؤشلا ةرازولو ةكرشلل نترادإلا نتثعبلا  عو نييدلا نيدشرملا

  نتثعبلا ءاضعأو نّييدلا نيدشرملاو ةّيّلا ةثعبلا ءاضعأ عزوت قيثوت ّمتي الو  .)1(سرلا دفولا عو

كأّتلا نم حمس ال اّمم قدانفلا فلتخم ع نقفارملاو نترادإلا
ّ

فوت نم د
ّ

  ةّييّدلا ةطاحإلاو طأتلا ر

اللا ةيّّلاو
ّ

 .جيل ةمز

  مسوم                اوضع  90و  2017-2015  ةفلا   اوضع  75  نب صلا دفولا ءاضعأ ددع حوارتو

  نم ةلسرملا  تامئاقلا دّدحت نأ نود اببط  36و اببط  27  نب  ةفلا سفن لالخ  ءابطألا ددع حوارتو  .2018

 .ءابطألا ددع  2018  مسومب ةقلعتملا صلا دفولا ةمئاق دّدحت ملو  ةيبطلا ماصاصتخا ةلا رزو لبق

دت و
ّ

  ةنس اجاح  231  لل ببط    لباقم  2017  ةنس   اجاح  335  لل  ادحاو  اببط غلبيل  طلا طأتلا رشؤم ى

  ءاضعأ اب الإ  تي لا ةينملا كالسألا  2018-2015  ةفلا  صلا دفولا  تامئاق دّدحت مل امك .2015

كمي  ال ام وو صلا دفولا
ّ

  ة ّينم كالسأ  إ  وأ ةيبطلا  ھبش  كالس ألا إ نمتنم اونا نإ ديدحت نم ن

.ىرخأ

مسوم              مم ةسمخو  2015  مسوم  صلا دفولا ءاضعأ نم ةتس  ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

  لبق نم زرف جي مأ ساسأ ع م ةصاا ّا ةعس صالخ   ّمت ثيح ارصح ّل اوجوت2016

ثأامك. ةولوألا راظتنا تامئاقل ازواجت ّدعُ ام وو.مرازو
ّ

.جيابةي ّلا ةطاحإلا ىوتسم  عابلسر

   ىرخألا  ّا   تامدخ-2

 .ةرمعلاو ّل ةينطولا ةنلا ىوتسم ع ھل ةنّوملا فارطألا نب بتكملا ءاضعأ عزوت ّمتي)1(
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ثمتت
ّ
لقنلا تامدخ نسحتو رعاشملا   ناسإلا  تاجت فوت    اساسأ ى رخألا ّا تامدخ ل 

وأ تاراشساب مايقلا دع دوقع ماربإ قرط نع تامدا هذ نمأت   ّمتو  .جيا ةشاعو تالفااب

  ةّسسؤملا عم ةكرشلا لماعتتو  .دوقعلا هذ ذيفنب تّقلع تالالخإ ع فوقولا ّمتو  .رشابملا ضواف ّتلاب

ثمتت  ّلا ةّيفاضإلا تامدا  فوتل رشابملا دقاعّتلا قرط نع )يدوعسلا فرطلا( ةّيلألا
ّ

  فوت   ل

.)1(رعاشملا  ناسإلا تاجت

إ تافالا ضف  صاصتخا  لوأ  يذلا  2015  مسومل ةيفاضإلا تامدا  دقعل  افالخو

ختت مل  ،ةيدوعسلا تاطلسلا
ّ

لع ام  ھتامالاب ھلالخإ مغر د ّوزملا ّدض ءارجإ   ّيأ ةكرشلا ذ
ّ

  مايا ةيعونب ق

.بسانمددع رعاشملاب هايم تارود فوتو ا فييكتلا فوتو

ّمتي ثيح ةّيباقّرلا ةفلا لالخ مب نلوفكملا جي ةشاعإ نأش  ةسفانملا ليعفت  متي مل و

طلا  عم مت ّلا ةيفاضإلا تامدا دوقع نمض ةمدا فوت
ّ

  ّوطمل ةّيلألا ةسّسؤملا( يدوعّسلا فر
شلا مرحي نأ ھنأش نم وو رشابملا ضوافتلا قرط نع )ةيرعلا لوّدلا جاّ

ّ
  ةسفانملا ليعفت ايازم نم ةكر

.راعسألا ع طغّضلاو

تنا ثيح ،2016  مسوم نم اقالطنا ىوس ةّيئاذغلا ةبيقا نأش  ةسفانملا ليعفت ّمتي مل امك

  لاو  ةروذملا ةسّسؤملا عم رشابملا ضوافّتلا قرط نع دوقع ماربإ لالخ نم ذّفنت ةقباّسلا مساوملا 

 .افوتل نصتا نيدوزملا عم ارودب دقاعتت

للخ يأ ةجاومل ةنايّصلا تاشروو دانسإلا فوت نم لقنلا نسحت دوقع ھيلع تّصن امل افالخو

ذعّتلا ةلاح   ةليدب تالفاح فوتو تاراسملاب
ّ

تالفاح ةرشع ةلمج نم نتلفاح ّضوع مل دّوزملا   ّنأ ن ّبت  ،ر

طع
ّ
  نم رشاعلا دنبلل  افالخ و  .ةرفّنلا ةّيلمع لالخ جيل خأت ھنع   ّرجنا ام وو  2015  مسوم   تب 

شلا ساّرك
ّ

نأ ع  ّصن يذلا  لقنلا تامدخب صاا طور
ّ

لس  ھتادّعتب دّوزملا  لالخإ  ةروص   ھ
ّ

  ھيلع ط

 مالالا اذ ع صيصنتلا   ّمتي مل  ،يدقاعتلا نمثلل عوجرلاب لالخإلا مييقت دع  %20  ةبسب  ةمارغ

  مسوم لالخو.ادقن فرُص  د.أ  9,524  هردق  غلبمب ضوعتب ةكرشلا تفتكا و  ھمرغ نود لاح اّمم  دقعلا

طعتل ةجينةكرشلل اضوع دّوزملا سفن فرص2017
ّ

 .د.أ7,054هردق تالفاح  6ب

ت ملو
ُ

لع ام  طورشلا تاساّرك طبض ةكرشلا مكح
ّ

  ةعتمأ لقنل تانحاش فوت ةمدخب ق

 ىرخأ  تاطاشا   بايغ  تانحاش فوتب د ّوزملا دع ىدم ع ضورعلا مييقت  تدمتعا ثيح جيا

  ةجين و  .2018-2015  مساوملا لالخ تانحاشلا فوت  مامالاب  نودّوزملا   ّلخأو  .مالالا ةّيدج نامضل

 .م رعشمب ةفاظنلا لاّمعو تالفال اضإ دشرم فوتو هايملا تارودو ّّصلا ءاملاو ةشرفألاو مايا رارغ ع)1(
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لمحت  كلذل
ّ
  .د.أ  79,848  تغلب تاضوعتلا حرط رثإ ةيلامجإ ةيفاضإ  فيلات  قح ھجو نود  ةكرشلا ت 

  نود  وأ  )1(ةيقادصم تاذ غ قئاثو  ع  ءانب  تاروتاف بايغ   نيدوزملا اب صالخ   ّمت  دحاو  دّوزم  ءانتساو

.د.أ88,263اردق ةيلمجغلابمبتالاا ضع قئاثو ةّيأ

مسوم                           ىوس  تانحاش جيا ةعتمأ لقنب صاا يدقاعتلا دنبلا ذيفنت   ّمتي مل و

رّسفي يذلا مألا لماعلا وو  د  720  هردق غلبمب ىوس ناونعلا اذ ةروف فراصم ةكرشلا   ّدؤت ملو  .2019

  مسوم   د.أ  94,283   لباقم  2019  مسوم   د.أ  33,413  دودح إ ةئراطلا ّا ةنزخ فراصم ضافخنا

2015. 

  دوقع لا ذيفنت  تاعازن  ةعاتم-3

  او ّرلا فلم   -

  نم اسفن ةكرشلا تتعا نأ دعو  2009  مسوم  ةيسوتلا ةلودلا  لبق نم ا ءاغلإ رثإ

كمب "ةزغ اورلا" قدنف  جرااب نيسوتلا وفكم جي ءاويإ دقع نم ّلح  يداحأ بناج
ّ

  ةميقب ة

ھتالسارم ع دّوزملا  ةباجإ  ةكرشلا   ّلوتت مل،د.م  5,066  اوح يأ يدوعس لار نويلم  14,500  تغلب ةيلمج

  تافالا ةوس لعج يذلا  )2(دقعلا نم ةعارلا ةداملل افالخ كلذو  ،لاشإلا ّل تاحاقا اّمض لا

نود ھّضفل  وتلا نوناقلا قيبطتو  ميكحتلا رايتخا  هرثإ ع  ّمت  ،عازن  بوش  إ  ىدأ اّمم  .ةولوأ قافتالاب

  ءولاوأ ميكحتلل ءولا حيت هالعأ ةروذملا ةعارلا ةداملا ّنأو ةصاخ  ةحاتملا  تارايل ةقيقد ةسارد

كمب ءاضقلل
ّ

يذلا  يدوعسلا   نوناقلا  قيبطت  لاح  ادافت نكمملا نم نا  ضئاوف ةكرشلا لّمح ام وو  .ة 

  .ةيضقلا راوطأ فلتخم  ةمدقملا ااعوفد  ةكرشلا ھتراثأ ام وو اعنمي

نوناقلا قيبطت ع و  ميكحتلا  ع  اقداصم مغرف  ،ارقتسم ايئارجإ اجوت ةكرشلا دمتع مل  امك

كا نيعتل اعامم مدعو  وتلا
ّ

لوت ،حرجتلل ھسفن ضّرع نأ دع م
ّ

  رارقلا ءاسكإ بيقعو فانتسا ت

ةج نم  يقعتلا  روطلا دود  يكحتلا مكا لاطبإ  مايقلاو ةج نم ةيذيفنتلا ةغبصلاب يكحتلا

ةسّسؤُم ىرخأ
ً

كا   احدقو ميكحتلا اضفر ع كلذ 
ّ

ام وو  .وتلا نوناقلا قيبطت  عالا  ع و  م

فرو اقتلا تاءارجإ ةلاطإ إ ىّدأ
ّ

  2017  يرفيف  20    هؤادأ ّمت يذلا  يراجتلا  يوناقلا ضئافلا غلبم  ع

.د.م2,230اوحلداع ام يأايدوعس الار نويلم3,638غلب نأ دع

 .ھئاضمو دّوزملا متخ لمحت ال صالخ تالوصو ام)1(
 ال لا تافالا"  )2(

ُ
  امزلم ھمكح نوي  يذلا ةمركملا ةكمب ءاضقلا إ وأ ،ميكحتلل نفرطلا ىدل لوبقم ثلاث فرط إ لاحت دقعلا رط نب قافتالاب ىّوس

".لّملا ديلاب تلسرأ اذإ وأ مالتسالا تثي ام لباقم ديلاب تملس اذإ ةحي ةيطا تراعشإلا نوتو
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 ةبيط رثآم فلم   -

  لما فوت ھعوض وم "ةبيط رثآم" ةسسؤم دّوزملا عم ادقع  2012  مسوم لالخ ةكرشلا تمربأ

لع تالالخإ ةّدع لي   ّمت  دقعلا ذيفنت دنعو  .ا تامدخ ةمزح
ّ

  ام وو  ،لقنلاو  ناسإلاب  اساسأ تق

لمحت جرااب نيسوتلا وفكم جي نم ددعو ةكرشلا نب ياضق عازن بوش إ  ىّدأ
ّ

  ع  ةكرشلا  ت

.2019روتكأ دودح إد.أ58  اوحاعومجم غلب ةيئاضق ماحأل اذيفنت تاضوع هرثإ

  تالالخإلا تعفر و يداحأ بناج نم ارضحم ةكرشلا ترّرح  ،قافتالا نم  12و  5و  4  دونبلل افالخ و

 )د.أ  909,515(  الار   نويلم  2,246  اوح  غلابلا  دقعلا نمث نم  خألا طسقلا  لما  تز  مث  اقفن ع

ةيدوعسلا تاطلسلل رمألا عفر  وأ اعفر ةيلوؤسم دّوزملا ليمحت   نع اضوع  كلذو ،تباث باسح ءارجإ نود

  ةفاضإ عم خألا طسقلا نم تالالخإلا ةفلت مصخ وأ  ھتباجتسا  مدع ةلاح   ھمرغو هج وتت لا

  ذيفنب  هدي تحت لوقعم ارابتعاب  ةدّدم ةكرشلا تحبصأ  ادل طسقلا اذ دوجول ةجينو .ةمارغك 20%

فلأ  877,594غلبمب  ھباعأ صالختسال  ھّون م ّدض  2016  ناوج  8   دّوزملا يماحم هردصتسا  ٍةعس رارق

.د.أ486,266اوح يأالار

بّنجتت ح  ةيعضولا  هذ  زواجتل ةرورضلا بادتلا ذاختاب  ةكرشلا تابساا ةمكحم وتو

  ةلقعلا عفر رارق دّوزملا يماحم فانتسا  دع  ةصاخ  روذملا ةعسلا رارقل ةديدج ذيفنت تاءارجإ يأ

  هاجت اامالا نم ةكرشلا يفع ال هذيفنت ّنأو املع  .2017  سرام  30   ةيئادتبالا ةمكا نع رداصلا

 .دّوزملا

II-  ةرمعلا طاش

  ادقن اصالختساو ا نعفتنملا غل تامدخ ةرتوفبتقلع تالالخإةرمعلا طاش ميظنتلمش

  رثإرافس ألا تالاو ع ةباقرلا ونرمتعملا ضعبل تامدخ ةرتوف مدع نع الضفيقيقا عفتنملا لبق نم

.طاشلا لآمو  2016مسوم نم اقالطنا ةرمعلا ميظنت نع ةكرشلا فقوت

  ةرتوفلاو رافسألا تالاو عم ةراجتلا تالماعملا - أ
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ةكرشلا تضمأ ثيح ةيتامولعملا ةمالسلاب ةلّصتم صئاقن نرمتعملا لي ةيلمع تباش

لسو رافسألا تالاو عم ةرمع تايقافتا
ّ

خ طوغضم صرق   )1( ّرس ةمل ةلاو ّلل تم
ُ

  جاردإل تصّص

قيثوت نود  ةكرشلا الغّتس لا ةيتامولعملا ةرمعلا ةمو ظنمل  )2(ةيعرف ةقيبطت ع ارمتعم تايطعم

  ّرسلا ةملل  عفلا  مدختسملا  ةّو ديدحت نود لوحي ام وو  ،ةلاولا لثمم لبق نم مُم لصوب  ميلسلا

لس دعا يغ نم ةلاولا نكمت ع ايام ةسايس بايغ 
ُّ

.ام

  دصق ةكرشلا لبق نم تازاوا مالتسا لصو نم اساسأ ةرمعلا  تامد يراجتلا  فلملا نّوتو

  صقنو تافلملا هذ ظفح ءوسةنياعم تمت دق و .ةروتافلا نم نيظنو تامدخ ز بلط لصوو اشأت

  ّنأ نّبت مث  تالاولا ىدحإ  مسإب امرتوف نراجت نفلم ةكرشلا ظفحت مل امك .ال  ةنوملا قئاثولا 

.ام ةقلعتملا تامداب ةعفتنملا نكت مل ةخألا

  د.م  3,850  هردق ام  2015  ةنس  لالخ ةرمعلا تامدخ ناونع تاصالختسالا ةميق تغلو

  ىدل  ادقن  د.م  1,660  و ةكرشلا  ىدل  ةرشابم ادقن د.أ  366و كوص قرط نع تصلختسا د.م  1,824ام

 .ةيكنب عورف

لوتو
ّ

تاروتافلاو ةرمعلا صالختسا تالوصوو دوقع  لماشلا قيقدتلا تابساا ةمكحم ت

لثم ةراجتلا تافلملا نم ةنّيع و اصالخ ّمت ّلا
ّ

  ام  2015  مسوم  غلابلا تالماعملا مقر نم %33,34  ت

لعو د.م  3,829  هردق
ّ

  ةيئارجإ تالالخإ دوجو ن ّبت  دق و  .رافسأ  لاول اعيب حّرصملا تامداب اساسأ تق

 .كلذ ع ةيطغتلليقيقا عفتنملا لبق نمادقن اصالخو اّيلعف ا نعفتنملا غل تامدخ ةرتوف إت ّدأ

قرط نع ةرجب ارقم "ت.س" رافسأ ةلاو مسإب د.أ  761,880  ھتميق ام ةكرشلا تصلختساو

  لبق نم سكافلا  ع  الاسرإ ّمت د.أ  0081,2  ةميقب تاعاديإ عرأ ايب نم سقافصب ينب عرفب تاعاديإ

."ت.ف" ةلاو لبق نم سكافلا  ع  ھلاسرإ ّمت د.أ  002,3  غلبمب  عاديو سقافصب  ةدجاوتملا"ص.أ.ن" ةلاو

ةّوج ةلحرنم ع تامدخاتز  "س"و  "ت.س"نتلاولا ّنأ،ةكرشلا تايطعمبسحنّبت و

  ع  اردق  ةيلمج  غلابمب   تاوف مأش  تردصأ  ارمتعم77و  68ةدئافل  اوتلا ع11/04/2015  خراتب

امك  ."ص.أ.ن" ةلا ولا  لبق نم ايل الالغتسا عقو ةلحرلا  كلت  ّنأ نح   د.أ  63,669و  د.أ  51,158  اوتلا

)1(client uniquecode
)2(solution offline
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  ارمتعم  45  ةدئافل  06/2015 /17  خراتب ىرخأ ةوج ةلحر نم ع تامدخ  تز  دق  "س" ةلاولا   ّنأ  نّبت

نأنح  د.أ66,631هردق مج غلبمال ترت ْوفو
ّ

  . ةلحرلا نم ع ز ّيأ ةلاولا هذل نكي ملھ

 ال ةرتوف ّيأ ّمتت نأ نود  2015  يرفيف  10   "ص.أ.ن" ةلاولا عم  ادقع ةكرشلا تضمأ دقو

ةروذملا ةلاولاو ةكرشلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .اقباس ھنايب ّمت امك تامدخ صالخب تماق  ةخألا ّنأ نح

  مزلي  2017  يام  16   ةكرشلا ةدئافل مكح ردص  دق و  .)1(2013  ةنس  إ  دوع  ياضق عازن  نفرط اتنا

لس    مغرو  د.أ  163,070  غلبم ءادأب يوناقلا الثمم ص  ةلاولا
ّ

  مكل ةيذيفنتلا ةلا  ةكرشلا  م

  نأ نود  2019  سرام  14                              ىوس هذيفنت  تاءارجإ  عرش  مل  ،2017  مسد  26  خراتب

كمتت
ّ

 .ذيفنتلا لدع رضحم بسح اّرقمل ةلاولا يغ إ رظنلاب2019روتكأ وم إكلذ نم ن

  ةميسا ةيداملا رئاسا بنجت دصق اضع عم تالاولا لماعت ب  ةيعضولا هذ  ةكرشلا ترّرو

أ ةكرشلا اصم ىدل الحم لحتل "ص.أ.ن"  إ "ت.س" نم ضوفت دوجو و  ةرغاشلا دعاقملا ءارج
ُ

  م

الإ .2015  لرفأ  8   ھئاغلإ لبق  2015  يرفيف  13  
ّ

ةيقافتالا  ّنأ رابتعاب ةاجولل دقتفي ريتلا اذ  ّنأ 

  كلذو  نفرطلا  نب ىوس اراثآ يرس ال ةيئانث ةيدقاع ةقالع  رافس ألا  ةلاوو ةكرشلا نب ةاضمملا

 .)2(دوقعلاو تامالالا ةلجم نم37و240نلصفلل اقيبطت

  147,372  ةميقب ادقن رافسأ تالاو ةدئافل غلابم صالخب  2015   ةكرشلا تماق  ،رخآ بناج نم

 .د2500غلابلاو دوقعلا  دّدا فقسلل زواجت د.أ87,823غلبمبةلاولاسفن مسإب تاوفامد.أ

  107,382  غلب ةكرشلاب ايلام اررض قأ امم  تامدخ ةرتوف مدع ةمكحملل نّبت  ،رخآ ديعص ع و

  .قيقدتلا عوضوم ةنّيعلابسحد.أ

  نم ةرمعلا كسانم  اوّدأ  ارمتعم  310  ةدئافل  تامدخ  "ت.س" ةلاو تز  كلذ نم

هردق  ةكرشلل  ايلام  اررض ھنع ّرجنا  اّمم  مم  41  ةرتوفلا لمشنأ نود  09/05/2015إ  25/04/2015

  اررض  ھنع جتن  اّمم  ةرادإلا لاسرإلا ةداعإ  تامدخ ع  ارمتعم  70  صوصخب  ةرتوفلا ترصتقاو .د.أ  34,480

.د.أ52,213هردق ايلام

 .2013يفناج21 خرؤم53ددع يماحملل ةكرشلا نع رداص فيلت)1(
وأ هغ مازلإ دحأل سل "  نأ عو "نوناقلا الع صن لا روصلا  الإ عفن الو ررض غلل ھنم رجني الو نيدقاعلا الإ دقعلا مزلي ال ": نأ ع ناّصني نيذلاو  )2(

".ةيمكح ةيالوب وأ ھنم ليكوتب ھنع ةباينلا  انوذأم نكي مل نإ ھل مالالوبق
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  24  ّل نع ةعومجم سئر عيتمت ةكرشلا تلصاو  ،)1(ةرمعلا تايقافتا نم عساتلا دنبلل افالخو

  سرام  4  ذنم  )2(ةلسسملا ةرمعلاب لمعلا اقيلع نم مغرلاب يلا لقنلاو نكسلا ةيناجمب ارمتعم

  ةرتوف    صقن ھنع جتن ام وو ءارجإلا اذ ع  ماعلا ريدملا سئرلا  ةقفاومب  كلذ ةكرشلا  ترّرب  دق و  .2015

 .د.أ  11,741اميقتغلب تامدخ

  تامدا ةرتوفب تفتكاو تالاا ضع  نرمتعمل تامدا ةرتوفب ةكرشلا مقت مل امك

  .د.أ8,948ةميقبتامدخ ةرتوف مدعھنع ّرجناىرخأ تالاح  ةرادإلا

دنبلا ّنأ نح   مل شأتلا  مدعل اعبت مرفس ءاغلإب  مم ضعبلل ةبسلاب كلذ ةكرشلا ترّرو

لقنلاو نكسلاو ةرادإلا تامدا مولعم لما ةلاولا لّمحتت نأ ع ّصني ةرمعلا تايقافتا نم عاسلا

أ رمتعم ضوع مّتي مل اذإ از ّمت لا يلا
ُ

  .ةكرشلا قاطن نع ةجراخ بابسأل هرفس ل

 ةرمعلا طاش لآمو   رافسألا تالاو  ع ةباقرلا - ب

 رافسألا تالاو ع ةباقرلا-1

نرمتعملا لقنو نكس نمأتل دقاعتلل ةلوا ةا  تع  2012  مسوم ةيا إ  ةكرشلا  تنا

  ررحتلا رارقإ ّمت مث  ةيسوتلا رافسألا تالاو تالومشم نم ةرمعلا تارفس قوس ةيلمع ىقبت نأ ع

رداصلا ةسفانملا سلجم رارقل اعبت  2013  يفناج  31   ةرازولا  لمعلا ةسلج تقمب عاطقلل ردتلا

لخم تاماقإلاو ةينطولا تامدا ةكرش اتأ لا تاسرامملا" تعا يذلا  2012  مسد  13  خراتب
ّ

  ة

ل ةرمعلا ترّرُحو ."ةسفانملاب
ّ

نم ةكرشلا ءانتسا زايتما ةيدوعسلا تاطلسلا ب دع  2016  مسوم  اي

  .يوا لقنلل ودلا داحتالا  طارخنالا ةداش فوت بوجو

تالاولا تالالخإ لوح  ةكرشلا ةلسارم  ةيجراا نوؤشلا ةرازو  تلصاو  ،كلذ نم مغرلا و

ثمتملا
ّ

ةدوعلا دعوم ليجأت لاح  نرمتعملا ةشاعإب لفكتلا مدعو اّدمو ةماقإلا نام يغ  اساسأ ةل

مدوع لفكتلا مدعو ةيدوعس تايفشسمب نميقملا نرمتعملل ةيلا ةيعضولا ةعاتم مدعو سوتل

و  .لاا  اطاش فقوت رثإ ةرمعلا دوقع ذيفنتل ةنماض دع مل ةكرشلا ّنأ نم مغرلاب  ،)1(سوت إ

عو ةلسسملا ةرمعلل ةبسلاب اسئر رابتعا نود  24  ادارفأ ددع غلبي ةعومجم ل سئر ةدئافل اناجم يلا لقنلاو نكسلا تامدخ فوتب ةكرشلا دّعتت"  )1(

  44  نع نرمتعملا ددع داز اذو .ةيعار ةفرغ  نكسلا ساسأ ع ةيناا بسحتو )تازو( ةيداعلا ةرمعلل  ةبسلاب اسئر رابتعا نود درف  44  ساسأ

 "...44تافعاضم نم وأ44تنا اذإ الإ ةدازلاب دّتع ال ھنإف، اسئر رابتعا نود ، ارمتعم
زتف تازوا ةرمع  اّمأ ةيلاتتم تالحر نمض نمداقلا نرمتعملا ا لبقتسوةرمعلا مسوم ةف لما ع قدانف ةكرشلا رّجؤت ةلسسملا ةرمعلا )2(

.رافسألا تالاو نم الع ةدراولا نرمتعمل تامدا ز تابلط بسح قدانفلاب ةكرشلا
 .2018يام10 ةكرشلل لسرملا ةيجراا ةرازو ررقت)1(
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مل ثيح ةرمعلا  طاش   لخدتم ليك ةكرشلا رابتعا ةحايسلاب ةفلملا ةرازولا تلصاو قايسلا سفن

  هذ مامأ و  .ھفانتساب وأ رافسأ ةلاو طاشل تقؤملا فاقيإلاب ةقلعتملا تارارقلا نم  لاسرإ نع عطقنت

اّمم  ةلملا تايلاشإلا ةعاتمب ةفلم دع مل اأب  امالعو  نترازولا ةلسارمب ةكرشلا ردابت مل  ،ةيعضولا

لطتي
ّ

 .تالاولا ةباقرل ىرخأ ةينوناق غيص داجيإب

تالوحتلا فقسو  2015  مسوم نم اقالطنا نرمتعملا ددع نب نيابت   ل ،  رخآ بناج نم

خرملا
ّ

  تالوحتلا فقس زواجتي مل نحيفف ةرمعلا ناونع رافسألا تالاول يزكرملا كنبلا لبق نم ھيف ص

  إ ادانساو.ارمتعم46885  مسوملا سفن  نرمتعملا ددع غلب د.م  14هردق ام  2015الثمھيف صخرملا

  امل ةلداعم  تالوحتلا ةلمج نوت ،ىدألا لّدعملا وو دحاو رمتعمل تامدا ةفلت لّدعمك  )2(د  715  غلبم

ھيف صخرملا تالوحتلا فقس زواجت ةيطغتل نرمتعملل ةيحايسلا حنملا لالغتسا ّمتو  .د.م  33,523  هردق

5  خراتب ةحايسلل طولا ناويدلل ةماعلا  ةريدملا لبق نم تالاولل تّجو ةلسارم ع دامتعالاب كلذو

ةيحايسلا ةحنملا ناونع لوحتلا قوقح نم تالحرلا فيلات مصخ أدبم رارقإ إ اف اعد  2014  مسد

لملا ةرزولا تّرقأو  .2015  مسوم نم ءادتبا ءارجإلا اذ لمعلا  عورشلاو لامعألا رفس ةحنم وأ
ّ

  ةف

  فراصم ةيطغتل ةيحايسلا ةحنملا نم ءزج لالغتسا ّنأ" تتعاو  ةغيصلا  هذ جاناب  )3(ةحايسلاب

ثمي ال تالحرلا
ّ

  يزكرملا كنبلا نم ةلوا غلابملل اديشرت هرابتعا نكمي لب يوناقلا راطإلا نع اجورخ ل

."ةرمعلا ناونع

الوحت لثمت  ال اأ رابتعاب فرصلا ةلجم نم لوألا لصفلا ماحأل ةفلاخم ةسرامملا هذ ّدعو

لعتم
ّ

  ةحنم ةغبص اغابصإب تالوحتلا هذ ءافخإف  ،ةراج تايلمع ناونع جراا هاجت تاعوفدب اق

ثوُمو ا حّرصُم دوقع ذيفنت راطإجراخ العجينرمتعمل ةيحايس
ّ

امك.ةيسوتلا تاطلسلا ىدل ٍةعدوُمو ةق

نأ
ّ

كؤت ةنامض ّيأ دجوت ال ھ
ّ

  نيدعتم صال الالغتسا ّمت نرمتعملا تاز ا وج  ع ةلوا لاومألا ّل نأ د

 .دوقع ذيفنت راطإ  ةجردنم غ صالخ تايلمع اأ رابتعاب ةرمعلا ناونع نيدوعس

لو
ّ

15                 قّيضم   يرازو سلجم رضحم  قثوم رارقإ نم ءاج ام نب اراضت ةمكا ت

  ام نو "ةرمعلا ناونع يزكرملا كنبلا نم ةلوا غلابملل اديشرت" ارابتعاو ةسرامملا هذ  2016  يفناج

  تالحرلا فيلات مصخ  ّنأ  نم  تاحيضوت بلطل ھل ةمكا ةلسارم دع  يزكرملا كنبلا ةباجإ  ءاج

   هارارقإ ّمت يذلا  لامعألا رفس ةحنم وأ ةيحايسلا ةحنملا ناونع لوحتلا قوقح نم جراا إ ةمظنملا

.ةرمعلا تالحر م ال2014ةيلوج10 ةرازو لمعةسلج

 .2016يفناج15 دقعنملا قّيضملا يرازولا سلا لالخ ةكرشلا ھتمدق ريدقت)2(
 .2016يفناج15 دقعنملا قّيضملا يرازولا سلا لالخ)3(
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  اعاتمو  ةرمعلا   ةطشانلا تالاولا  ع  ةباقر  تايلآ ءاسرإ ةرو رضب  تابساا ةمكحم وتو

.تافلاخم لي ةروص  ادض ةبسانملا تاءارجإلا ذاختاولاا  ةكرشلا طاش فقوت دع

  ةرمعلا طاش لآم-2

لملا رزولا رارق ّحقن
ّ

  ةسراممب قلعتملا طورشلا َساّرك  2017  متس  26   ةحايسلاب ف

ثمملل لّوخُيل "أ" فنص نم رافسأ ةلاو طاشل نونعملا وأ نيعيبطلا صاألا
ّ

  رافسألا ةلاول يوناقلا ل

  11خراتب ةرادإلا سلجمذختا و.طاشلا اذ سرامت ةيمومع ةأشمل اينوناق الثمم تقولا سفن  نوي نأ

 ءدبلا لبق ةمزاللا تاساردلا   دادعإ  بوجو ع ديدشلا عم رافسأ ةلاو ثادحإب  ا رارق  2018  روتكأ

الإ .تاءارجإلا
ّ

ختت رافسأ ةلاو إ "ھيفلل ترمق" ةيعرفلا ةكرشلا لوحتب تماق ةكرشلا ّنأ 
ّ

  بم نم ذ

  ةّيدودرمللو قوسلل ةسارد نود  كلذو اف توفتلاب قباس رارق عم ٍضقانت  ال  اراجت ارقم  تّرمقب  ونزالا

ت  ةيجيتاسإ ةؤر بايغ و
ُ

عم ةسفانملا ةوعص لظ  ةصاخ ةرمعلا طاش ءاقبسا نم فدلا دّدح

 .رافسألا تالاو

لطتمل ةباجتسالا نم اانكمي ال ةرشلا ادراومو ةيعرفلا ةكرشلل ةيلاملا ةيعضولا ّنأ امك
ّ

تاب

  دودح إ طاش ّيأ ةثدا ةلاولا رشابت ملو .ةيسوتلا ةروماب ةصاا "اتايلا"  دامتعا ع لوصا

.2019روتكأ16 ةمكاةاضقلةيناديملاةرازلا

III-املاو   يرادإلا  فرصتلا 

 يرادإلا فرصتلا-أ

تاراقعلا  فرصتلا-1

يرازو رارق  تقمب ترمقب ةلودلا فويض تاماقإ زاجنإب ةكرشلا فيلت ّمت

  نس لالخ د.م  30,101  اردق ةفلب ةيسائر تاماقإ عرأ ءاشإ هرثإ ع تلّوت  1993سرام13خراتب

هذ صّصختو  .للاو ةحايسلل ةيسوتلا ةكرشلا كالمأ ةيفصت نم ةيتأتملا لاومألا نم  2000و  1999

  تاموا ءاسؤرو لودلا ءاسؤ ر مو ىوتسملا ةعيفر ةيمسرلا تايصلا نم راوزلا ءاويإل تاماقإلا

  تامدا نمأتلو ةيملاعلا تامظنملا وؤسم رابكو ةيمسرلا تاثعبلا ءاضعأو نصاا نثوعبملاو ءارزولاو

  ةبلاط ةا إ ةرتوفلا ّمتتو .مدئافل ءاشعلا وأ ءاذغلا بدآم ةماقو لابقتسالا تالفح ميظنب ةقلعتملا

 .ةمدا
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لع تالالخإ تاماقإلا هذ  فرصتلا دشو
ّ

تالتمملل ةيداملاو ةينوناقلا ةياماب تق

.انايصو

 تاراقعلا ةيامح-1-1

الإ نّوتي ال يع قح ّل" ّنأ ع ّصني يذلا ةّييعلا قوقا ةلجم نم  305  لصفلل افالخ

ت مل  ،"ميسلا كلذ خرات نم ءادتباو يراقعلا للاب ھميسب
ُ

  روتكأ              وم  دودح إ ةكرشلا مّسر

الإ ةلااو الع تاماقإلا ءاشإ مت لا ك  33  ةاملاو يرحبلا يمومعلا كلملل ةعاتلا ضرألا  2019

كمت الو  .د.م  14,301  ةميقب الام سأر  ةدازلا  ةييع ةماسمك ةلودلا نم
ّ

باسكا نم ةيعضولا هذ ن

 .ر وذملا راقعلا ع قوقا لما ةكرشلا

امك  .)1(2007  توأ  27   ىوس ةلودلا كالمأ ةرازوو ةكرشلا نب ةلاحإلا رضحم ءاضمإ ّمتي ملو

الإ ھلي ّمتي مل
ّ

تاو .ةنس  11  زان خأتب يأ  2018  ةيلوج  24  خراتب 
ّ

  ةيتقو ةفلب ّمت ليلا ّنأ 

نأ نح  د.أ565,473تغلب
ّ

جردني ھنأ رابتعاب دقع ل نع د150ةميقب راقلا مولعملللصألا  عضاخ ھ

الام سأر  عيفلاو اّدم  ديدمتلاو ةيداصتقالا اصملا تاعّمجتو تارشلا نوت دوقع نمض

ثمي روذملا ةلاحإلا دقع ّنأ نح  ليلل عجرمك ةلاحإلا بتك ع ةكّرش لا  تدمتعا و .ھيف ضيفختلاو
ّ

ل

بلطم قافرإ ةكرشلا ع بجوتي ناو.الام سأر  ةكرشلا عيفرت  راطإ  ةكرشلا  ةّييع ةماسم دقع

لعتملاو  1999  ةيلوج  27            ةدقعنملا ةداعلل ةقراا ةماعلا ةسلا  رضحمب ليلا
ّ

  ةقداصملاب ةق

  ةكرشلل نكمُو  .ضرألاب ةييعلا اماسم لباقم ةلودلا ةدئافل مسأ ءاشو لاملا سأر  عيفلا ع

عاطلاو ليلا ميلاعم ةلجم نم  74  لصفلا بسح بجوم نودب ةعوفدملا غلابملا عاجساب ةبلاطملا

خدت رثإ ع العف ھيلإ تجتا ام وو .يابا
ّ

.اباجإب درو امبسحب تابساا ةمكحم ل

نأ ع ك  32  اوح احاسم عومجم عطق ةلاحإب قلع  روذملا  رضا ّنأ إ  ،ةراشإلا ردجتو

الإ ،ةيئا ةفصب ةييعلا ةماسملا عوضوم ةحاسملا لما طبض دع يمكت رضحم دادعإ ّمتي
ّ

  ّمتي مل ھنأ 

.2019لرفأ24 ىوس يمكّتلا ةلاحإلا رضحم ءاضمإ

ةحاسملاو  طئارا مسرو  ارألا سق ناويد نم ّدعملا لاثملاو ةلاحإلا رضحم  ةراقم لالخ نمو

دراولا فالتخالا رارغ ع  ةحاسملا  ٌقراف دوجو نّبت  ،ةعطق ّلب ةصاا ةيكلملا تاداش  ةلملا

.)1(80084مسرلا فّرعم عوضوم ةعطقلاب

 .ترمق هنم ةكرش لام سأر  ةدازلا  باتتكالا  ةلودلل صيخلاب قلعتملا1999سرام8 خرؤملا1999ةنسل23ددع نوناقلا ماحأل اذيفنت)1(
 .123331إ2005لرفأ19خراتب مسرلا فرعم يغ)1(
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ةيكلملا ةرادإ ضفر  دع ةصاخ عطقلا ةيقب تاحاسم نم تّثتلا إ ةكرشلا ةمكا وعدتو

.تاحاسملا قباطت مدعل ارظن2019ةيلوج  11  خراتب35146لصولا عوضوم ميسلا بلطمل ةراقعلا

  18  اوح احاسم  غلبت ةّيباغ ةقطنم ةلوّدلل ةييعلا ةماسملا نمض جردنت  ،ىرخأ ةيحان نم و

  ةداعإ حاقا مغرو  .قرح راطخأو ثولتلا  رداصم ّدض ايامحو  انايص  ع  ةكرشلا  رس مل  اراتك

  دودح إ تاحاقالا هذ نم ّيأ ذيفنت ّمتي مل لباقملاب لاملا سأر  ضيفختلاو ةلودلل اعاجرإ وأ افيصت

وم
ّ

  .2019روتكأ 

 .ايعضو ةوسو ةيباغلا ةقطنملا ةيام ةرورضلاتاءارجإلا ذاختاب ةمكا وتو

باوبأ حتف إ ننكاسملا ضع دمع نأ دع ااصم ةيامح ةكرشلا ّلوتت مل  ،رخآ ديعص عو

تالسارمب رملا ةيدلب رظن تفلب تفتكا ثيح2005يام ذنم ةكرشلا كلم ع ةصاخ قرط ع ةوناث

  .2019روتكأ وم دودح إ اقتلل أت ملو .23/10/2017 ارخآ نا

زواجتي ال نأ ع ءانبلا  صيخلاب حمس يذلا رملا ةيدلبب ةينارمعلا ةئيلا لاثمل افالخو

  راا جايسلل نتيذاحم زاجنإلا روط  قباوطلا يدّدعتم نتيانب ةنياعم تّمت ،راتمأ ةعس ةيانبلا ّولع

  12                           ذنم  اأش   ةكرشلا تايصلاو ائرلا نمألل ةماعلا ةرادإلا تلسار  دق و .تاماقإلل

  املع  ةلودلا فويض رابكل مألا بنااب ّسملاو ةيسائرلا تاماقإلا نع فشكلا صوصخب  2014  سرام

نأو
ّ

  2014  مفون  13  خراتب ذيفنت لدع لبق نم وألا ةيانبلل ةنياعم رضحم تقمب   ررضلا  ةنياعم تمت  ھ

  .2016يام3 ىوس ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ّلوتت مل ةكرشلا ّنأ غ

   نم ايلعلا ءازجألا ع ّلطت زاجنالا ددصب ةيناث ةيانب دوجول روذملا ةنياعملا رضحم ضّرعو

الإ .لفلا ةماقإ
ّ

ت مل ةكرشلا نأ 
ُ

ل
ّ

  نم كأ ّم دع يأ  2017  مسد  18   ىوس انياعمل ذيفنت لدع ف

كأ ّم دع يأ  2018  سرام  30   ىوس ةنياعملاب مايقلا  لوتي مل  روذملا لدعلا   ّنأو املع  تاونس ثالث

.ھفيلت نم رشأ ةثالث نم

ةكرشلا مازلإو لاغشألا فاقيإب نولطملا مازلإب نيلاتسا نمكح رودص نم مغرلا عو

  ةكرشلا ةرشابم نمو  2018  توأ  8  و  2016  روتكأ  17   اوتلا ع ضرغلا  ةيلصأ ةيضقب مايقلاب

  السارم  ةيمسرلا تايصلاو ةلودلا سئر نمأل ةماعلا ةرادإلا تبلط ،لصألا  مايقلا تاءارجإ
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  ةكرشلا تّدكأو .)1(وألا ةيانبلا بحاص ّقح  ةراا تاعّبتلا فاقيإ  2019  يرفيف  18  خراتب ةكرشلل

 .نيلاتسالا نمكل اقيبطت لاغشألا فاقيإب نولطملا مازلإ  اّقحب اكّسمت اباجإ لالخ نم

فوتت مل ،رخآ قايس و
ّ

  )اقباس ةداعسلا راد( درولا ةماقإل ةراقعلا ةيعضولا ةوس  ةكرشلا ق

دصق ةكرشلا فرصت تحت يوناق دنس نود  2002  ةنس ذنم اعضو ّمت ثيح  2019  روتكأ وم دودح إ

  لا لاغشألا ةكرشلا تلّومو.ةلودلا  فويض لابقتسال ةماقإ إ الوحتو ايثأتو اجتو ائيو اعيسوت

  دقع ماربإ  2008  سرام  6                    خراتب ّمتو .د.م  4,733  ھتميق ام  2007  دودح إ تغلب لاو ا ترجأ

  ةكرشلا ةدئافل راقعلا  توفتلا ّمتي نأ ع يزمرلا رانيدلاب ةلودلا كالمأ ةرازوو ةكرشلا نب غوس

  امس2584ةّيكلم ةلاحإ ّمتت مل ثيح زجني مل ام وو .صاوا نم الام سأر طت دع يزمرلا رانيدلاب

.صاوخ كلم ع

بجوتس ةيداملا الاح ّنأل ارظن ةلودلا فويض لابقتسال الالغتسا ايلاح ةكرشلل نكمي الو

  867,300      اار يدقت قوفت ةفلب حبسملاو نلاو فييكتلاو رونتلا ةمظنأ ىوتسم ع ةنايص لامعأ

  .د.أ

اف ةكرشلا فّرصتت لاو "يانروب" ةماقإل ةراقعلا ةيعضولا ةوس  ةكرشلا قفوتت مل امك

لمحتو  1988  يرفيف  20   خرؤم صيصخت رضحم تقمب
ّ

يواس ةيلمج فراصم اصوصخب ت

  صيصختلا ءاغلإ اّمإ ةكرشلا  تبلطو .ةسارا نمأتو راقعلاب ةدوجوملا ةيانبلا مد ناونع د.أ  238,187

  دقع تقمب افيلت وأ ةكرشلا لام سأر  راقعلاب ةييعلا ةماسملا وأ يزمر نمثب راقعلا  توفتلاو

تاراسملا هذ نم ّيأ مامتإ نود راقعلا اذ ع امتجا رقم ءانب تحقا امك .ةلودلا فويض ةماقإ زاجنإب

.2019روتكأ وم دودح إ

ةموظنم يغ  2019  روتكأ وم دودح إ ّمتي ملف تاماقإلل ةّيداملا ةياما صوصخ  اّمأ

  عم امؤالت مدعو تاماقإلا نمأت  اعاجن مدع نم مغرلاب ةلودلا فويض تاماقإب ةصاا ةبقارملا

أ ةينقتو ةينف ةسارد بسحب ةبجوتسملا ةثيدا ةينقتلا تافصاوملا
ُ

ةماعلا ةرادإلا لبق نم ضرغلا  تزجن

 .2015ةنس ةيادب ذنم ةيمسرلا تايصلاو ةلودلا سئر نمأل

نئالا وبمالص لزن ع دع نمتؤمك ةحايسلاو للل ةيسوتلا ةكرشلا تّيُع رخآ ديعص عو

  مل لا ةكرشلل مالالا اذ لقتناو .1967  لرفأ  1ذنم ةضرع ع نذإ تقمب ةمصاعلاب نانويلا نب

  ةفلاا ةيانبلا  بحاصل حامسلا  ظّفحت ّيأ يدبت ال اأ املعتل رشلا سفن  رملا ةيدلبل ةروما ةسائر ناويد ةريدم ةرزولا ةلسارم رثإ كلذو  )1(

 .ءانبلا لاغشأ ةلصاوم
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كمت مدعل  2019  روتكأ وم إ ةّمملا هذ نم اءافعإ  بلطت
ّ

  نم ة اادقفل اعبت افص تابثإ نم ا

.2004ذنميراا ءاركلا نعم  عيفلاب بلاطت مل امك فيلتلا ِعجرم نذإلا

 ةنايصلا-1-2

  ااوعأ ع ةيجالعلا ةنايصلا لامعأ  دمتعو  .تاماقإلاب ةيئاقولا ةنايصلا ةكرشلا لّعفت مل

  ةلسغملا تاّدعم ةنايصل ةيقافتا لوعفملا ةراس تايقافتالا لمش ملو .ةنايص تايقافتا عو نينقتلا نم

.خباطملاو

ت مل امك
ُ

ةينقتلا تآشملا فلتخم  ةّزكرملا تاملاب دّولل دقاعتلا عم نمالاب ةكرشلا م

فوت مدع نم مغرلاب رايغلا عطق فوتل ةنايص ةيقافتا  ،اادحإ دنع تاماقإلل
ّ

  بايغل ةيلا قوسلاب ار

تاملا ضوعتل ةيفاضإ ةفل لّمحت إ ةكرشلا ّرطضا امم ،سوتب ةراجتلا ةمالعلا بحاصل ةباين

صئاصا نب بسانتلا قيقحت ةيغُ تائيلا ع تاروحت لاخدو ىرخأ ةراجت ةمالع نم تامب

ملل ةينقتلا صئاصاو ةأشملل ةينقتلا
ّ

 .ةديدا تا

نأ نّبت تاماقإلاب ةينقتلا تالحملل ةمكا ةنياعم رثو
ّ

ثالثب فييكتلا تادحو ديدجت ّمتي مل ھ

.2015ةنس ذنم اونس رامثسالا ةينام  اجمرب نم مغرلاب2000ةنس ذنم تاماقإ

مسد  ىوس تاماقإلاب تاّدعملا ةنايص ةقيبطت لالغتسا  قالطنالا ّمتي مل  ،رخآ بناج نم و

كمت الةقيبطتلا هذ ّنأو املعد.أ8,176ةفلب2009ةنس ذنم اءانتقا نم مغرلاب2019
ّ

  جارختسا نمن

.اذيفنت ّمت لا ةنايصلا لامعأ  ةمئاق

 تامولعملا ماظنو ميظنتلا-2

  ھنيحت ّمتي ملو  )1(  2007  ةنسل  2437  ددع رمألا تقمب ةكرشلل يظنتلا ليلا طبض ّمت

  دع ةصاخ ةكرشلا طاش ادش لا تايغتلا بكاوي ملو  2019  روتكأ وم دودح إخراتلا كلذ ذنم

 .2016ةنس ذنم ةرمعلا ميظنت فقوت

لعتملا2007روتكأ9 خرؤملا)1(
ّ

 .تاماقإلاو ةينطولا تامدا ةكرشل يظنتلا ليلا طبضب ق
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بانتجا" ةرورض ع صني يذلا  1997  توأ  25   خرؤملا  38  ددع روشملاب درو امل افالخو

  ليلا ّنأ ظحول "قفاوتلا مدع تالاحو ةفيظولا وأ لي لل ةعجارلا تالومشملا طبض  ةيجاودزالا

  و ةدحاو ةصم ىوس ّمضت ال ةيعرف تارادإ ثالث دجوي ثيح يقيقا لمعلا م سكع ال يظنتلا

.ةبساحملل ةيعرفلا ةرادإلاو ةيلاملا نوؤشلل ةيعرفلا ةرادإلاو ةينفلا ةيعرفلا ةرادإلا

 )2(ھحيقنت مت امك  1988  مسد  13   خرؤملا  1981  ددع رمألا نم ياثلا لصفلل افالخو

  فيشرألل اصم كرت  2019  روتكأ دودح إ ةكرشلا ّلوتت مل  1991  ناوج  18   خرؤملا  30  ددع روشمللو

رضاحم دامتعا نود ظفل فيشرألا لقن ع فرش لاا  ّصتخم غ ديحو نوع ع ترصتقاو

 .ةلاحإ

  ع فارشإلا ةسرامم ةيفيكب قلعتملا  2002  ةنسل  2197  ددع رمألا نم  21  لصفلل افالخو

  دقع ةبقارملا س لاجم وأ ةيمومعلا تآشملا ةرادإ سلاجم طبضت" نأ تقي يذلاو ةيمومعلا تآشملا

  ةنسلا نم روتكأ رش وم  ريدقت قأ ع ةلاا بسح ةيمومعلا ةأشملا لمع جمانرب وأ جمارب

 .2009ةنس ذنم جمارب دوقع دادعإ ةكرشلا ّلوتت مل "ةيمنّتلا ططخم ةف نم وألا

لعتي ام و
ّ

  امم ننثا لالغتسا   ّمتي مل ،ةيمالعإ ةقيبطت  11  ةكرشلا كلتمت يامولعملا ماظنلاب ق

نس لالخ اوتلا ع امانتقا ذنم  )3(ةجمدنملا فرصتلا ةقيبطتو يزكرملا طبضلا بتكم ةقيبطت امو

  تالالخإلا يدافتل" ةيعاس اأب ادودر نمض ةكرشلا تدافأو .د.أ  39  تراق ةيلامجإ ةميقب  2017و  2008

   ّتبلل ةمزاللا تاءارجالا ذاختال"و  "لما لش فرصتلل ةجمدنملا ةقيبطتلا لالغتسا مدع إ تّدأ لا

 ".ةديدج ةموظنم ءانتقا ع لمعلا لبق ةيئا ةفصب يزكرملا طبضلا بتكم ةقيبطت

نأ نّبت ،2019  توأ رش لالخ ةمكا لبق نم ةكرشلا باو عقوم ةنياعم رثو
ّ

ّمتي مل ھ

طا ع نطاوملا عم لعافتلل ءاضف صيصخت
ّ

  تاحفص ع ليحت طباور ةّدع ع عقوملا ىوتحا امك 

لعفم غ وأ ةغراف
ّ

.ة

ّمتي مل ةيتامولعملا ةمالسلاب قلعتملاو  2004  ةنسل  5  ددع نوناقلا نم سماا لصفلل افالخو

  إ                         كلذو  2009  ةنس لالخ ةديحو ةبسانم  ىوس ةكرشلاب ةيتامولعملا ةمالسلا  قيقدتلا

تامولعملا ةمظنأب ةصاخ ةئي ثادحإ ّمت ،ةيتامولعملا ةمالسلل ةن بايغ و .2019  روتكأ دودح

.ماعلافيشرألاععالط الاوفيشرألا لوحتوفيشرألا فالتو زرفوطيسولافيشرألاو يراا فيشرألا  فرصتلابتارتوطورشطبضب قلعتملا)2(
.فرصتلا ةبقارمو ةرشلا دراوملاو ةيلاملاو تاءارشلا  فرصتلا يطغ)3(
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  روتكأ ومو                     2009  نب ةلصافلا ةدملا  مئتلت مل ثيح ادودحم نا اليعفت ّنأ غ  )1(لاصتالاو

  .2017ةنس  ةّرملاب دقعنت ملو2016ةنس  تاعامتجالا وأ تأدو تابسانم ّتس  ىوس  2019

ةكرشلا ومرالبب سوت ةيلصنق ترعشأ ةيمالعإلا تاقيبطتلا ةمالس ةقالع و

  جرااب نيسوّتلا وفكم جي ليل ا ةموظنمب ةّصاا روبعلا ةمل برسب  2015ناوج  30

 .اقحال لزع نأ لبق هراصأ ليل ةيلصنقلاب امتجالا قملا لبِق نم ادامتعاو

 ناوعألا  فّرصتلا-3

غ ،جأتلاو لمعلا طورش ماظنب تّيمس ةقيثو ع ةكرشلاب ناوعألا  فّرصتلا دمتعا

نوناقلا نم لوألا لصفلا كلذ ع ّصن امك ناوعألل صاخ اسأ ماظنك فّنصت ح رمأب الع قداصم

  افيصتل ةيعامتجالا نوؤشلا رزو نع رداص قبسم صيخل عضخت مل امك .)2(1985  ةنسل  78  ددع

  ھيجوت مت" ھنأ ةكرشلا تدافأو .لغشلا ةلجم نم  44  لصفلا ماحأ ھيضتقت ام قفو ةسسؤم ةيقافتا

دادعإل كلذو لغشلل وتلا ماعلا داحتإلا لبق نم لغشلا نوناق  بخ إ  2020  يرفيف  5  خراتب ةلسارم

تابساا ةمكحم وعدتو ."تاماقإلاو ةينطولا تامدا ةكرش ناوعألل صاخ اسأ ماظن عورشم

 .ناوعألا  فرصتلل يوناقلا ماظنلا ع ةقداصملل ةرورضلا تاءارجإلا ذاختا  عارسإلا إ ةكرشلا

  ةعاتم ةدحو اصم لبق نم ھيلع قداصملا تابادتنالا جمانرب ذيفنت  ةكرشلا  ترصتقاو

  دودح إ كلذو سراحو نتفظنم بادتنا ع  08/03/2013  ذنم    ةيمومعلا تآشملاو تاسسؤملا  ميظنت

 ةساملا ةجااب" اصاصتخا نرشعو ةينامثل نّمضتملا جمانلا ترّرب اّأ نم مغرلاب  2019  روتكأ وم

ثأو ."تاروغشلا دسل ةدكأتملاو
ّ

 فّرصتلا عاتي اديحو اراطإ ّنأو ةصاخ لمعلا س ع ابلس كلذ ر

نأو تاّدعملا
ّ

ةصمو خادلا قيقدتلا ةدحوو ةيمالعإلا ةدحو نم ّلب ديحو راطإ ىوس نيع متي مل ھ

  .تالتمملاو ةينوناقلا نوؤشلا

    ةرمعلاو ّا ةرادإ ةكراشم رارغ ع  ةرفانتم  مام نب عمج تالاح ع فوقولا ّمت امك

ةسدقملا عاقبلا  دوقعلا ذيفنتل اعاتم مث قدانفلا رايتخاو ةنياعمو درا لالخ نم ا مسومل دادعإلا

  نآلا  هبعو ياوألاو خبطلا تاّدعمل تاماقإلاب نفيضملا سئر ظفحو ،ا تامدخ ةمزح عيب امايقو

ةدحو سئر عالطضاو ا ةنزا تاماقإلا ريدم ةيا كسمو ،ام رصانع ب ةجاا نع ھسفن

فرصتلا نب عما مدع ةرورضب ةقلعتملاو ةيتامولعملا ةمالسلا دعاوقـل افالخ االومشم عيمجبةيمالعإلا

  .تايجملا دادعو ةيتامولعملا ةمظنألا 

.2009توأ14 خرؤملاو2009ةنسل144ددع رّرقملا تقمب)1(
  تاعاما وأ ةلودلا كلتمت لا تارشلاو ةراجتلاو ةيعانصلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو نواودلا ناوعأل ماعلا اسألا ماظنلا طبضب قلعتملا  )2(

.ايلو ةرشابم ةفصب الام سأر ةيلا ةيمومعلا
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املا فرصتلا  -ب

 ةيلاملا  تانزاوتلا-1

  لالغتسا  جئاتن   زرفأ  ام وو د.م3,086لّدعمب اونس ةّيبلس ةجين تاماقإلا لالغتسا لّ

طاش ةجينب ةنراقم د.م  1,844و  د.م  2,425  نب  2018-2015  ةفلا لالخ تحاورت  ةكرشلل  ةيبلس  ةونس

  ةقباس جئاتن  إ  ساسألاب عجار ةيباجيإ ةيفاص جئاتنل ةكرشلا قيقحت رارمتسا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .ّا

لدعم غلب ةميقب  ةعزوم غ
ّ

  42,660  ھلّدعم امب  ايلام  افيظوت ّمت  2018-2015  ةفلا لالخ د.م  39,061  ا

كم اممةفلا سفن لالخ د.م
ّ

 .د.م  2,405ھتميق يونسلّدعمب  تاداريإ قيقحت نم ةكرشلا ن

ثمتو
ّ

  نم ةنوتملا تاطايتحالا   ّنأ ثيح  ،ھيلع رارمتسالا نكمي ال اش ايلام انزاوت ةيعضولا هذ ل

ت ةعزوم غ جئاتن
ُ

.تارامثسالا لومتللصألا  ھجو

م لفكتي نيسوت جي ةبعصلا ةلمعلاب ّا تامدخ تامزح نم ة ّصح ةكرشلا قّوسو

شلا ھمّدقت حاقا ساسأ ع ةّينطولا ةنلا اطبضت  جرااب نويسوت
ّ

اانزاوت قيقحت ھيف ارت ةكر

شلا ّنأ غ .ةّيلاملا
ّ

كمتت ملو  ةقباسلا تاونسلا تاعيبم م ع احاقا  دمتع ال ةكر
ّ

    كلذل اعبت ن

رانيدلاب تامدخ تامزح تعاب ثيح ةبعصلا ةلمعلاب ةّصا لما قوس نم  2019و  2018  سوم

اجاح  384و  291  ةدئافل اعابت وتلا
ً
  نم  38,4%و  29,1%  ھتس ام يأ راظتنالا تامئاق   نمّسرم غ   

 .نلوفكملل ةصّصا ةّيلامجإلا ةّصا

  ةّدم لّدعم زواجتي ملو .ةلودلا نع ةرداّصلا دّولا تابلطب  ارصح تاماقإلا ليخادم طبترتو

  ةليط ةزاج ةلاح  ااقبإب ةمزلم ةكرشلا ّنأ نح   2018 -2015  ةفلا لالخ ةنسلا  اموي  21  الاغشإ

لعتملا تالماعملا مقرل يونسلا لّدعملا زواجتي ملو .ةنسلا
ّ

  ام  2018-2015                 ةفلا لالخ تاماقإلاب ق

 .%6ا ةتباثلا ءابعألا ةيطغ ةبس كلذل اعبت زواجتت ملو .د.أ255هردق

  ةكراشملا لاومأ باسح نم تالوحت ةّيأب الو رامثسا ةحنمب ةكرشلا عفتت مل رخآ بناج نم

  12   خرؤملا  ةيلاملا رزو رارق نم ثلاثلا لصفلا  ءاج امل افالخ كلذو ةروما ةسائر تاءانب صاا

لعتملاو  1990  يرفيف
ّ

  تارامثسالا زاجنإ قس فعض إ ىّدأ ام وو  باسا دراوم تالامعتسا ديدحتب   ق

الغأ ميسرت ةداعإ و  2018-2015  ةفلا لالخ  %  10,39  اذيفنت ةبس لّدعم زواجتي مل ثيح ةجمملا

  .ةقحاللا تايناملا 
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  اازوت نامضل فارشإلا ةطلس عم ةليفكلا لبسلا ةساردب  ةكرشلا تابساا ةمكحم وتو

.املا

  تاءارشلا-2

  تاءارشلا تاءارجإ ليلد إ ةكرشلاب  تامدخو داومب دولاب ةقلعتملاتاءارشلا عضخت

  معاطملا دحأ  عم ةراطإ ةيقافتا ياقرلا لمعلا لمشو  .2010  توأ  17  خراتب ھيلع قداصملا ةيصوصا

.2017 -2013تاونسلل

تالا تقمب تامدخب د ّولل ةبسلاب تاءارشلا ةميق تغلو
ّ

تابجو دادعإل ةراطإلا ةيقاف

 .د.أ300,193ھتلمج ام  2017متس29إ2013مسد30نم ةدتمملا ةفلا )1(ةلودلا فويض

ةميق تغلب ثيح  ،تايجاا ديدحتب اساسأ تقلع تالالخإلا نم ةلمج ع فوقولا ّمت  دق و

طلا
ّ

  ةنراقم  %28,82ةبسب ةدازب يأ د.أ  139,887ةكرشلا فرط نم ٍّدعُم ررقت بسح  2014  ةنس  تابل

ةن ھيلع تقداص ضرغلا   )1( لّوأ قم ماربإ بجوتسا امم د.أ  108,595  غلابلا قألا داب

.2015  يام11خراتب تاقفصلا

  جراخ د.أ  11,409  ةميقب  د ّوزملا سفن نم لالغ ءانتقا،ةيقافتالا راطإ  تاءارشلا بناج إ ّمتو

ةّركذمب المع د ّولا ةصم إ عوجرلا نود تارازلا لالخ تاماقإلاةرادإ لبق نم ةرشابم ةيقافتالا راطإ

 .2000ةيلوج8 ةخرؤملا21ددع لمعلا

  ةرغ نب ةلصافلا ةفلالالخد ّوزملا سفن عم الماع ةكرشلا تلصاوو ةيقافتالا ديدجت متي ملو

ع تاقفصلا ةن ع ضرُع ،رشأ ةتس دقعلا ةف  ديدمّتلل اقم تمربأو  2017  سرام  19و يفناج

  30  إ  2013  مسد  30  نم ةدتمملا دقعلا ةف ءاضقنا دع يأ  2017  سرام  29  خراتب ةوسلا ليس

 .2016مسد

*

لوت)1(
ّ

لعتي تاونس ثالث دقعلا ةّدم زواجتت ال نأ ع ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل معطملا عم  2013  مسد  30  خراتب دقع ماربإ وأ ةلحرم  ةكرشلا ت
ّ

فوتب ق

 ةلوّدلا فويضتاماقإب معاطملا تامدخ
  .2015ناوج15خراتب)1(
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*                       * 

  تاماقإ  فّرصتلاو  ا ّرصح ا مسوم ميظنت تاماقإلاو ةّينطولا تامدا ةكرش وتت

لوت امك .ةلودلا فويض
ّ

دودح إ ةرمعلا ميظنت راطإ   رافسألا تالاول لقّنلاو نكّسلا تامدخ قوس   ت

.2015ةنس

ةنلا راطإ نلخدتملافلتخمنب قيستلاماحإد زم ا مسوم ميظنت نسحدتس و

ال امك  .لاا اذ  ال لووملا  عفلا رودلاو  ةراشسالا اغبص  امتت ال لاو  ةرمعلاو ّل ةينطولا

ل نكمي
ّ

  يوناق راطإ عضو  تقي   ام وو  ،تايلوؤسملا ديدحت ةيضقنملا مساوملا سل امييقت دنع  ةن

خدتم ّل مامو تالومشم ةقّدب طبضي
ّ

كمو  ل
ّ

ع ةمزاللا ةعاجنلا ءافضإل  تايلوؤسملا ديدحت نم ن

 .الامعأ

كمب نكسلا  ةفل  ّنأ رابتعاو
ّ

 الع طغضلا دصقو   زرفلا ّ  ةعس  فصن  اوح  اضت  ة 

  قدانفلا ةنياعم دنع ةعاجنلا قيقحتو ةينفلا نكسلا طورش طبض ماحإب  تابساا ةمكحم وت

  بسح تافلا ماظن دامتعاب دقاعتلا ةغيص ةعجارمو رشابملا ضوافتلا يدافتل دقاعتلا تاءارجإ ماحاو

   .ةوا تالحرلا عوجرو قالطنا خراوت

  كأ فوت رارغ ع  زرفلا جي  ناسإ  لاجم   ةنراقملا براجتلاب سانتسالا  ةكرشلاب  ّيرحو

 .جيا نكسل ةراطإدوقعمارب وةماقإلا ةّدم ميسقت و وتلا جاا تايجاح اري جوتنم نم

لع تالالخإ اررحت دع رافسألا تالاو لبق نم ةرمعلا ميظنت دشو
ّ

فقس زواجتب اساسأ تق

  .نرمتعملل ةيحايسلا حنملا ع ادامتعا ال يزكرملا كنبلا لبق نم ھيف صخرملا تالوحتلا

  لالغتسالا جئاتن مكارت  ماس ايلي  ايلام  از ةلودلا فويض تاماقإ   فرصتلا دش و

  تارامثس الا  زاجنإ  ةيلاملا  ضئاوفلا   فيظوت  ع اردق  مدع و ةيلاملا ايعضو ةشاشو ةكرشلل ةيبلسلا

  بادتلا ذاختاو فارشإلا ةطلس عم قيستلاب عضولا ةسارد  بلطتي امم  .اكالمأ ةنايص ةفل ةيطغو

.دوشملااملا نزاوتلا قيقحتبةليفكلا

ةينوناقلا ةياما  قيقحتل ةحاتملا ةينوناقلا تايلآلا ليعفت ع صرا إ  ةكرشلا دت امك

اومحي مل تاماقإلل ةرواجم تايانب باأ ّدض  ةيعدرلا تاءارجإلا ذاختا  ع  لمعلاو  ةراقعلا االتممل

لعتملا طورشلا
ّ

.ءانبلاو ةئيلاب ةق
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 ةينيدلا نوؤشلا   ةراز و در

 تايلوؤسملا ديدحتو ةرمعلاو جحلل ةينطولا ةنجللا تارارق  ةيمازلإ بايغ•
   

  ضرع ررق يذلا  2018  يام  18  يف دقعنملا قيضملا يرازولا سلا لالخ كلذ يف لوادتلا ّمت-
ىلع اهلامعأ ريسو اهتبيكرت طبضو ةرمعلاو جحلل ةينطولا ةنجللا ثادحإب قّلعتملا  1438  ددع رمألا ةعجارم حرتقم
.ةموكحلا

  قدانفلا ددع رارغ ىلع ةنيعم سيياقم بسح سنوت جاجح نوؤش بتكم ءاضعأ عيزوت متي-
تامدخلا ةكرش نيكمت ّمت ذإ ،تاميخملا عقاومو ةيسنوتلا ةثعبلل ةصصخملا تالفاحلا ددعو قطانملا ددعو ةرجأتسملا
  بتكم ءاضعأل يلامجإلا ددعلا بسحب ،رخآ ىلإ مسوم نم عفتري ددعب نيرطؤملا نم اهتصح نم تاماقإلاو ةينطولا

  مسوم  430  ناك نأ دعب اوضع  500  ىلإ  م2018 /ـه1439  مسوم ذنم عفترا يذلا سنوت جاجح نوؤش
  ام بسح بتكملا اذه ءاضعأ نم ايلامجإ اددع ةكرشلا تحنم دقو ،ةقباسلا مساوملا كلذكو   م2017 /ـ1438

 : يلاتلا لودجلا هنيبي

تاظحالملا ددعلا مسوملا

430نم  210 م2017/ـ1438

500نم  234 م2018/ـ1439

  223 م2019/ـ1440

+

15

نيقفارملامع ةیروهمجلا ةسائر نم اوضع15صیصختل ارظن
يف دقعنملا قیضملا يرازولا سلا رارق ىضقمب مهتدناسمو

2019يام21

500نم  238
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املع ةيميظنتلا اهتالومشم قاطن يف اهل ةحونمملا ةصحلا يف تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش فرصتت  •
  ثالثلا يف قفارم لكل جاح  50 و  49  نيب حوارتي ريطأت  رشؤم نم نّكمت مساوملا بسح ةكرشلل ةحونمملا ةصحلا نأو
ّنإف ةفاضإللو ،ةريخألا مساوم   يفو امومع جحلا لحارم ّلك يف تالفاحلا ةقفارم ةمهمب نيينيدلا نيدشرملا فيلكت متي ه
  ءادأ نم دكأتلل كلذو ةلفاح ّلك يف ينيد دشرم دجاوت ةيمهأ رابتعاب تافرع نم ةرفنلاو رعاشملا ىلإ جيوفتلا ةلحرم
  دحاو نآ يف نيرودب ينيدلا دشرملا ذئنيح موقيف ،ةفلدزم رعشمب كسنملا نيمأتو ةحيحص ةفصب مهكسانمل جيجحلا
 ،اددع هميعدت ىلإ جاتحي امم يريطأت يميظنتو يكسنم يداشرإ

جاجحلا نوؤش بتكم ءاضعأ ددع صقن تتبثأ ةنراقملا براجتلا ديدع نأىلإ ةراشإلا ردجتو اذه
. لاثملا ليبس ىلع ةيزيلاملا ةبرجتلا كلذ نم جيجحلا ددعب ةنراقم

 ،تالحرلا جمانرب صوصخب •

ةكرش ىلوتت يئاهن ريغو تالحرلل ّايئدبم اجمانرب مسوم لك ةيادب ةيسنوتلا طوطخلا ةكرش دعت-
  جمانرب ىلع يدوعسلا يندملا  ناريطلا ةقداصم نأ رابتعاب هيلع ءانب قدانفلا ءارك تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا
ّثومو ةنيعم تاطارتشا اهيف عضوت   ةنس لك نم ناضمر رهش رخاوأ يف نوكت  تالحرلا   ، جحلا تابيترت رضحمب ةق
  ةمربملا نكسلا يف تادقاعتلا ذيفنتب ديقتلا ىلع رّثؤت نأ اهنأش نم جمانربلا ىلع تارييغتلا ضعب أرطت دقف كلذلو
  ،ةقداصملا هذه نع اقباس

 ، جيجحلا نيكست ةموظنم  صوصخب•

  ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب جحلا ةموظنم ريوطت  2018  يام  18   يف دقعنملا قيضملا يرازولا سلا رقأ-
  ةرازو نم لك طارخنا نآلا دح ىلإ ّمت دقو ،ميظنتلاب ةينعملا فارطألا لك اهيف طرخنت ةجمدنم ةموظنم ىلإ اهليوحتو
  ينورتكلإلا عفدلا ةيلمعل ىلوألا لحارملا تقلطنا ثيح يسنوتلا ديربلاو تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش ،ةحصلا
تامدخلا ةكرش ىلوتتس يتلاو سنوت نم نيكستلا يهو ةمداقلا ةلحرملا لامكتسا راظتنا يف جحلا ميلاعم صالخو
 .جحلل ةجمدنملا ةموظنملا ربع اهب لمعلا تاماقإلاو ةينطولا

امل افالخو هنإف تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش ةموظنم صوصخب هيلإ ةراشإلا تّمت ام نأو املع  •
ّنأ ةكرشلا هتركذ اهلاخدإو ةيقرو ةيئاهنلا تامئاقلا ىلع لوصحلا ىلإ اهرارطضاو ةرازولا ةموظنمب اهطبر نم نكمتت مل اه
ّنأ دكؤن  2017  ةنسل تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش ةموظنم ىلإ   2017  ةنس لالخ ةموظنملا هذه ةبرجت تمت ه
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ّنأ نيبت نكلو لالخ اهنع يلختلا ّمت كلذل ،تايطعملا لك باعيتسا ىلع ةرداق ريغو ةينف صئاقن ةدع نمضتت اه
ّنأ ىلإ ةفاضإ اذه .2017  ةنسةدحوملا كيبابشلاب عيبلا تايلمع   يرازولا سلا رقأ كلذل اعبتو ةنمؤم ريغ اه
  طرخنت ةجمدنم ةموظنم ىلإ اهريوطتو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةموظنم دامتعاب  2018  يام  18  خيراتب دقعنملا قيضملا
  ،فارطألا لك اهيف

 ،ناث جوتنم دامتعا ةيناكمإ ةسارد   •

  ضرع ةيناكمإو ةسارد حرتقم دادعإ ىلإ ةينيدلا نوؤشلا ةرازو روكذملا يرازولا سلا اعد-
  فارطألا عم ةكارشلاب ةساردلا هذه دادعإ يف ةرازولا تقلطنا دقو ،ةبولطملا تامدخلا ةدوج بسح رثكأ وأ نيجوتنم
  ناك جحلا ميظنت يف ماعلا دهشملا ىلع اهريثأت ىدمو يملاعلا يحصلا ىوتسملا ىلع ةلصاحلا تاروطتلا نأ ّالإ ةينعملا
  ،ةيؤرلا حوضوو قمعتلا ديزم دصق ثيرتلا ىلإ ةاعدم

 ،مسوم نم رثكأ ىدم ىلع ةيراطإ نكس دوقع ماربإ ةيناكمإ ىلإ ةوعدلا  •

مسوم نم رثكأ ىدم ىلع دقاعتلا ةيناكمإ ةسارد يف نكسلا يف دقاعتلاب ةينعملا فارطألا تعرش-
  ةيبيترتلاو ةيئارجإلاو ةيلاملا اهنم تارابتعا ةدعب اذخأ  2018  يام  18  يف دقعنملا قيضملا يرازولا سلا رارقل اقيبطت
  ةيحصلا تاريغتملا اهرخآ ّلعل ةئراطلا تاريغتملا نيهر اضيأ ىقبت ةساردلا هذه نأو املع ىرخأ ىلإ ةنس نم ةريغتملا
  ةيدوعسلا تابيترتلاو تاطارتشالا ىلعو امومع جحلا دهشم ىلع اهريثأت ىدمو  19  ديفوك ةحئاج يف ةلثمتملا
 .ةعقوتملا

 يجراخلا مالعإلا دفو صوصخب   •

  فيلكت أدبم  2019  يام  15  خيراتب  ةدقعنملا اهتسلج يف ةرمعلاو جحلل ةينطولا ةنجللا ترقأ-
  ةسسؤملا نم يمالعإ دفو فيلكت قبس نأ دعب ءابنألل ايقيرفإ سنوت ةلاكوو ةينطولا ةزفلتلا ةسسؤم نم يمالعإ دفو
  ةلوكوملا ماهملاب همايق ىدمو هتانوكم فلتخمب سنوت جاجح نوؤش بتكم طاشن ةيطغتل كلذو  2018  ةنس ىلوألا
  نمض عقاولاو ةرازولاب صاخلا يمالعإلا بتكملا رود نع امامت  فلتخي ام وهو ةيعوضوم ةفصب جيجحلا َلبق هيلإ
   ،اهتثعب ةبيكرت
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 ،قدانفلا ىلع تاثعبلا عيزوت صوصخب•

  ىلع سنوت جاجح نوؤش بتكم ءاضعأ نم هيروظنم عيزوت تاثعبلا نم ةثعب سيئر لك ىلوتي-
  ةرازو نأو املع ،جيجحلاب ةيوعوتلاو ةيحصلاو ةيريطأتلاو  ةينيدلا ةطاحإلا نسح نامضو ماكحإ ةياغب كلذو قدانفلا
  دعبلاو قدنفلا باعيتسا ةقاط اهنم سيياقملا ديدع رابتعالا نيعب ةذخآ اهيروظنم عيزوت ىلع تبأد ةينيدلا نوؤشلا
  ةصصخملا دعاقملا ددعو تايالولا بسح جيجحلا عيزوتو رامعألا لدعمو نيسنجلا نم جيجحلا ددعو مرحلا نع
.ةرئاطلاب ةرازولا ةثعبل

  ةرمعلا ميظنت صوصخب •

تاعانصلاو ةحايسلاو ةينيدلا نوؤشلا يريزو لبق نم ىضمت ةيهيجوت ةقيثو ىضتقمب  ةرمعلا ميظنت متي   -
 ،ةيديلقتلا

  سلا هل صخر ثيح ايونس ةرمعلا ناونعب تاليوحتلا غلبم ديدحت يسنوتلا يزكرملا كنبلا ىلوتي  -
  ةكرشو صاخلا عاطقلا نيب ةفصانم رانيد نويلم  30  ـب ددحملا غلبملا عيزوتب  2015  يفناج  15  خيراتب دقعنملا يرازولا
  لالغتسا يف ةنورملا أدبم دامتعا  2018  يام  18  خيراتب دقعنملا يرازولا سلا رقأ مث تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا
  ىلإ ةيضاملا تاونسلا لالخ رانيد نويلم  30  نم جردت دق غلبملا نأو املع  نيروكذملا نيفرطلا نيب ددحملا غلبملا

  صصخملا يلمجلا غلبملا ديدحتب يزكرملا كنبلا ريخألا يرازولا سلا فّلك نأ دعب  2020  ةنس رانيد نويلم  50
 ،دالبلل يداصتقالا عضولا بسح ةلخدتملا فارطألا عم قيسنتلاب ةرمعلل

              ىلإو  2016  ةنس نم اقالطنا ةرمعلا طاشنل تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش ةلوازم مدع   -
 ،2020ةياغ

  ةرازو نم نوكتت ةسدقملا  عاقبلاب وأ سنوتب ءاوس ةبقارملاو ةعباتملا ةمهم اهيلإ دهعت ةنجل فيلكت ّمت  •
  ةرمعلا ميظنتب ةقّلعتملا ةيهيجوتلا تاركذملل اقفو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةحايسلا ةرازوو لقنلا ةرازوو ةينيدلا نوؤشلا

  فارطألا مضت ةنجل فيلكت رارق لالخ نم2016يفناج15يف دقعنملا قيضملا يرازولا سلا اهرقأ يتلاو ايونس
  ةعباتملاب تماق ةينعملا تارازولا نأو املع ضرغلا يف يمييقت ريرقت دادعإو  2016  ةنسل ةرمعلا مسوم ةعباتمب ةروكذملا
  2016  مسوم ىلع ترصتقا ةعباتملا ةيلمع نأ ّالإ ةرمعلاو جحلل ةينطولا ةنجللا ىلع هضرع ّمت الصفم اريرقت تدعأو
 .يرازولا رارقلا رابتعاب
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 تاماقإلاو ةينطولا تامدخلا ةكرش در

- Iجحلا مسوم ميظنت  

 جحلا مسوم ةيلمع ميظنت يف ةلخدتملا فارطألا - أ

جحلا لاجم يف ةلودلا ةسايس ذيفنت ةعباتم ىلع فرشي يذلا لكيهلا ةرمعلاو جحلل ةينطولا ةنجللا ربتعت
  ةنسل  1428  ددع رمألاب ءاج امل اقبط كلذ و ةلخدتملا فارطألا نيب قيسنتلاو راطإلا اذه يف تاحرتقملا  ميدقتو

ءافضإبتاماقإلاو   ةينطولا تامدخلا ةكرش ترداب  كلذل اعبتو ةرمعلا و جحلل ةينطولا ةنجللا ثادحإب قلعتملا  2013
  ةروكذملا ةنجللا ةقفاوم بوجو جاردإ   لالخ نم كلذ و ةيلخادلا  اهتءارجإ نمض ةنجللا تارارقل ةيمازلإلا ةغبصلا

   ةمدقملا  تامدخلل ةينفلا طورشلاب قلعتي اميف  جحلا تامدخب ةصاخلا تاقفصلاب قلعتملا ةكرشلا تاءارجإ ليلد نمض
  تامدخلا ةيعون ددحت اهنأل ارظن ةيمهأ نم تافصاوملا  هذه هيستكت  ام رابتعإب ةسدقملا عاقبلاب نيسنوتلا جيجحلل
  ميظنت يف ةلخدتملا فارطألا عيمج فرط نم اهنأشب رارقلا ذاختإو لوادتلا بجوتسي ام وهو ةسدقملا عاقبلاب ةادسملا
  .ةرمعلا و جحلل ةينطولا ةنجللا راطإ يف جحلا مسوم

  ةكرشلا اهلمحتت يتلا ةيفاضإلا ةيلاملا ةفلكلا ةراثإ ،ةرمعلا و جحلل ةينطولا ةنجللا تاعامتجا لالخ مت امك
  ددحي ينوناق صن بايغ و ةنجلل يراشتسإلا عباطلا نأ الا ةيوجلا تالحرلا جمانرب ىلع أرطت يتلا تارييغتلا ءارج
     .ضرغلايف تاءارجا يإ ذاختا نود لاح فرط لك تايلوؤسم و ماهم

  فلتخمب جحلا ةيلمع مّظني  ينوناق صن رادصإ  ةرورض ىلع تاماقإلا و ةينطولا تامدخلا ةكرش دكأتو
هذه يف نيلخدتملا عيمج لمع لاجم و ماهم ددحيو  و جحلا ميظنت ةيلمع ىلع ةعاجنلا نم ديزم يفضي امب اهلحارم
 .ةقد لكب ةموظنملا

   جحلا مسومل دادعإلا   -  ب   

 جحلا يقفارم رايتخا   -1

  ددعلا  يف عيفرتلا تابسانملا ديدع يف ةكرشلا تبلط دقف  ،جيجحلا ريطأت رشؤم فعضب  قلعتي ام يف
  ارظن و جيجحلاب ةطاحإلا نسح نامضل نييسنوتلا جيجحلل ةقفارملا تاثعبلا ءاضعأ  نيب  نم نيرطؤملل صصخملا
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  ةيعمج( يندملا عمتا تانوكم و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو عم ةكارشلاب و هنإف تاثعبلا ءاضعأل يلمجلا ددعلا ةيدودحمل
  ةيعوطت ةفصب اوموقيل جيجحلا نم  ددع رايتخإ يف لثمتملا و "عوطتملا جاحلا" جمانرب ذيفنت  مت )نامحرلا فويض ةياعر
  ددع يف عيفرتلا نأ الإ نيرطؤملا ددع يف صقنلا ةيطغت يف ايئزج مهاس امم نيرطؤملل ةدناسمو جيجحلل ةطاحإ ماهمب
  .مهب ةطاحإلا و  جيجحلا ةمدخ نسح نامضل ايرورض ارمأ ىقبي نيرطؤملا

 نكسلل ةينفلا طورشلا   -  2

Øريياعم عم مئالتي ال ناك نإ و جيجحلا نكسل ةينفلا طورشلا نمض يحايسلا فينصتلا   دامتعا  نإ
  نم اطرش لثمي هنإف  ،ةرمعلا و جحلا يتريعشب ةطبترملا ةيقدنفلا تامدخلا ةيصوصخ رابتعاب  سنوتب قدانفلا فينصت
  نم ةلمج رفوت بوجوب ةطبترم فينصت ةجرد لك نأ   رابتعاب   اهرفوت بجاولا  جيجحلا نكسل ةينفلا طورشلا  نيب
.جيجحلا ةمالس و تامدخلا ةدوج نمضت يتلا قفارملا و تازيهجتلاو  تاطارتشإلا

  فينصتلا و مرحلا نع دعبلا   ركذلا ليبس  ىلع ريياعم ةدعب ةطبترم اهنإف قدانفلا راعسأل  ةبسنلاب امأ
 . رعسلا ىلع ةرثؤملا لماوعلانم لماعربتعي  فينصتلا ن أكلذب نيبتي  و  بلطلاوضرعلا و عقوملاو

Øونملا ةنيدملاب نيكستلا ةيلمع نأ ىلإ ارابتعاةكرشلا تبأد دقف ،تازوجحلا ماظن ىلع دمتعت ةر  
ضرغلا يف اهنالعإ متي يتلا ةراشتسالا ىضتقمب جيجحلل يلمجلا ددعلا نيكستل ةدحاو ةينكس ةعومجم عم دقاعتلا ىلع
ّنأ ّالإ ،اهل صخرملا تاكرشلا و ةينكسلا تاعوما ىدل   تجهتنإ ضرغلا يف ةمدقملا تامدخلا ةدوج ريوطت فدهب و ه
  يّتلا و ةلحرب ةلحر ةيوجلا تالحرلا بسح ةراشتسإلا ميظنت يف لّثمتي ديدج يشمت  2019  ةنس نم ةيادب ةكرشلا
  ىوتسملا ةيحان  نم ةسناجتم قدانف ىلع دقاعتلا يف ةيلمعلا هذه تمهاس دقو نيدوزم سمخ عم دقاعتلا ىلإ تدأ
 .يندملا مرحلل ةيذاحملا ةيزكرملا ةقطنملا يف جيجحلا عيمجت عم )موجن4و3(

 قدانفلا عم   دقاعتلا تاءارجإ   -  3

Øنود يكملا مرحلاب ةطيحملا  ةيقدنفلا تادحولا  ،قدانفلا عم دقاعتلا دنع تارتفلا ماظن  لمشي  
  ىلع تارييغت ثودح مدع نم دكأتلل ةيوجلا تالحرلا جمانرب  ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا كلذ بلطتيواهاوس
  دقاعتلا دعب يأ جحلا مسومل دادعإلا نم ةمدقتم ةرتف يف ةقفاوملاب لصوتلا   متي هنأ ثيح و  ،جورخلاو    لوخدلا ديعاوم
  ةبولطملا ةرسألا ددع رفوت مدع هنع رجني نأ نكمي دقاعتلا تاءارجإ يف عورشلا يف ريخأت يأ نأ امك  قدانفلا عم
  نم   نكمي نئل و  تارتفلا ماظن   دامتعا  نإف  هيلع و ،ةيزكرملا ةقطنملاب تايلاجلا ةيقبل عفترملا بلطلا لض يف ةصاخ
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  يف لباقملا يف  هنع رجني نأ نكمي   هنإف  جورخلا و   لوخدلا ديعاومل قيقدلا ديدحتلا  رابتعاب  قدانفلا راعسأ يف ضيفختلا
  نكس رفوت مدع صوصخلاب اهنم ركذن   ةيميظنتلا تايلاكشإلا ديدع  ،تالحرلا جمانرب يف تارييغت يأ ثودح لاح
 .ةكرشلا اهلمحتت نأ نكميةيلام تاساكعنإىلإ ةفاضإ تارييغتلاب ةينعملا تارتفلا يف جيجحلل

Ø2016  ةنس هيلع قداصملا تاءارجإلا ليلد بلص هرارقإ مت يذلا   قدانفلل يناديملا درجلا نإ  
لالخ نم دقاعتلا تاءارجإل ةيلومشلا ةغبصلا نامض و يمومعلا بلطلا ةعاجن ميعدت ىلع صرحلا راطإ يف جردني

  مارتحا سركي ام وه و ةينفلا طورشلا نمض ةددحملا ةقطنملاب ةدجاوتملا ةيقدنفلا تادحولا ةفاكل قيقد يناديم درج
. ةسفانملا ةدعاق نم عسوي و ةيمومعلا تاقفصلل ةيساسألا ئدابملا

Øقوسلا تايصوصخ عم مئالتي امب تاءارجإلا يف صيلقتلا فدهب و يشمتلا اذه مييقت دعبو اذه  
  ةكرشلا ةرادإ سلجم قداص ،ةلخدتملا ناجللا لامعأ و تاءارجإلا ىلع ةعاجنلا نم ديزملا ءافضإ فدهب و  ةيوعسلا
  ةدعاق ىلع دامتعإلا لالخ نم ةسفانملا نع نالعإلا تاءارجإ ةعجارم حرتقم ىلع  2018  ربوتكأ  28  خيراتب دقعنملا
  اهصوصخب دراولا قدانفلا ةنياعم ىلع راصتقإلا و يناديملا درجلا ةدم يف صيلقتلا يف حمسي امب قدانفلل ةلماش تانايب

  .اهريغ نود ضورع

Øاقيبطت و هنإف ،رشابملا ضوافتلا ىلإ  2016  جح مسومل دادعإلا لالخ ةكرشلا ءاجتلإ صوصخب  
  ةدراولا ضورعلا زرف و حتف تاءارجإ لامكتسا دعب ءارجإلا اذه ةكرشلا تدمتعإ ، تاءارجالا ليلد تايضتقمل
  طورشلل بيجتست يتلا قدانفلا عم ضوافتلا مت ثيح ةبولطملا ةيلمجلا ةيباعيتسالا ةقاطلا ةيطغت نم نكمتلا نود
 .ةيرادإ بابسأل لباقملا يف اهئاصقا مت يتلا و ةيعجرملا ةقيثولاب اهيلع صوصنملا ةينفلا

  جحلا ةريعست   –  ج    

ّنأ ديكأتلا ردجيف ةدمتعملا ةريعستلل ةبسنلاب   ةقلعتملا تارارقلا لبق(    2020جح مسومل دادعإلا راطإ يف ه
  جحلل ةينطولا ةنجللا ترقأ ةفلكلا ىلع طغضلا فدهبو ،)انوروك ةحئاج راشتنال اعبت اهذاختا مت يتلا و جحلا مسومب
  ةديدج قطانم ةفاضإو ،موجن سمخ ةئف نم قدانفلا ىلع  ءانغتسالا اهنيب نم قدانفلل ةينفلا سيياقملا ةعجارم ةرمعلاو
  اضوع اموي21ىلإ لصتل ةيلمجلا ةماقإلا ةدم يف ضيفختلا مت امك ،مرحلا نع دعبلا ةفاسم يف عيفرتلا و ةمركملا ةكمب
نيثالثلا تزهان ةبسنب  2019  ةنسب ةنراقم نكسلا ةفلك يف صيلقتلا يف ةيلمعلا هذه تمهاس دقو ،اموي  24و  25  نع
.ةئاملاب
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 جحلا مسوم دوقع ذيفنت   - د

 دوقعلا  ذيفنت تاعازن ةعباتم

  عيمج ىلع ظافحلل ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ىلع ةصيرح ةكرشلا نإف ةبيط رثآم فلمل ةبسنلاب
  تاروطتلا عيمج ةعباتم دصق ضرغلا يف هفيلكت ّمت يذلا يماحملا عم قيسنتلا ددصب ةصتخملا اهحلاصم نأ امك ،اهقوقح
 .فلملا هدهشي يتلا

III  -   رصتلايلاملا و  يرادإلا  ف  

 تامولعملا ماظنو ميظنتلا   -2

  و ةكرشلاب صاخلا يميظنتلا لكيهلا نييحت ىلع2020  ربوتكأ29يف دقعنملا ةكرشلا ةرادإ سلجم قداص
.ةرمعلا طاشن اهدهش يتلا تاروطتلا لض يف ةصاخ يلاحلا ةكرشلا عقاو عم مئالتي هلعج فدهب كلذ

  ةطلس اهتفصب ةيروهمجلا ةسائر ىلإ مدقملا عورشملا تلاحإ  2019  ربمسيد  08  خيراتب مت دقو اذه
 .ةيروهمجلا ةسائر حلاصم عم فلملا ةعباتم ددصب ةكرشلا نإ و ،ةيئاهنلا ةقداصملا تاءارجإ مامتإ دصق فارشالا

 ناوعألا يف فرصتلا   -3

 :رارغ ىلع ناوعألا يف لاعف فرصت نيمأتل تابوعصلا نم ددع ةريخألا تاونسلا لالخ ةكرشلا تفرع
  دعب  ةصاخ ةرمعلاو  جحلا طاشن ةجيتن عجارت  كلذو  2013  ةنسب صاخلا بادتنالا جمانرب ذيفنت ليجأت

  2015-2013ةنس نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةرمعلل يئزجلا ريرحتلا ةيلمع رارقإ
Øةرمعلا طاشن فقوت دعب ةصاخ ضيفختلا وحن بادتنالا جمانرب ةعجارمل ةكرشلا ءاجتلا              

  2016ةنس

  مت امك ناوعأ ثالث بادتناب ةكرشلا تماق ،ةيرشبلا اهدراوم يف لجسملا صقنلا زواجتلو كلذل اعبتو
  ةدحو هلالخ نم معد ةيعرفلا تاكرشلا دحأ نم راطإ قاحلإ ىلإ ةفاضإ ،تارادإلاب ناوعألا عيزوت ةداعإ رارقا
  .ةيمالعإلا

Øخيراتب فارشإلا ةطلس ىلإ اهتلاحإو ةسسؤم ةيقافتا عورشم  دادعإ  2020  ةنس لالخ مت امك   
 .لمعلا اهب يراجلا بيتارتلا هيضتقت ام قفو  2020  ربوتكأ6



ثلاثلا بابلا

  تاسسؤملاو ةلودلا اصم

ع ةيمومعلا تآشملاو

  تاعاماو يواديعصلا

 ةيلا
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ةودنج ةبيقروب ببا عراش ةيلاملا ةضابق

دّدعتم ايساحم ازكرم )"ةضابقلا"  ي  اميف( ةودنجب ةبيقروب ببا عراش ةيلاملا ةضابق   تع

ةلقثملا نويدلا صالختساو  ميلاعملاوتاءادألاو بئارضلا صالختسا  اساسأ  ھمام  لثمتت تاصاصتخالا

ةممب عالطضالا ع ةوالع ةيئابا تامالعلاو عاوطلا عيو ماحألاو تاباتكلاو دوقعلا لي بناج إ

ةيلاملا رزو رارق رودص ةياغ إ "ج" فنصلاب ةضابقلا  بترت ّمتو  .ةيدرفلا عراشملا ثعبل ديحولا بطاا

لعتملا  2016  سرام  7   خّرؤملا
ّ

  فنصلاب ايترت داعأ يذلا ةيلاملا ةرازول ةعاتلا ةيساا زكارملا بتب ق

.2015ةنسةلقثملا لوصفلا ددعو تالومشملا عونتو ضيباقملا ةلمج ع ادامتعا "ب"

يأ د.م109,8  اوح  2018-2013  ةفلا لالخ ةضابقلا لبق نم ةققا ضيباقملا ةلمج تغلو

  ضيباقم ترثأتساو .2018  ةنس د.م21,5و  2014  ةنس د.م  15,3  نب تحوارت و اونس د.م18,3  لدعمب

  2013  ةنس د.م  7,8  نب تحوارتو ةفلا سفن لالخ ةققا ضيباقملا ةلمج نم %  54  اوحب ةيناملا

 نم تعفترا صالختسالل نويدلا اياقب ّنإف ةققا ضيباقملا م روطت مغرو .2018  ةنس د.م11,8و

.2018ةنس د.م32,9إ2013ةنس د.م  21,8

  إ  2013  نم ةفلا ناونع ةضابقلا طاش ھجوأ فلتخم  رظنلا  تابساا  ةمكحم  تلوتو

 امالا ىدم نم دكأتلا فد كلذو ،2018  ناوج رش  ّ وم إ ام بناوا ضع  ّدتمتل  2017

   صئاقن ع  فوقولا   ّمت   ددّصلا  اذ  و  .يسلا  نسح  تابلطتمل  اباجتساو  امكحت لا  دعاوقلاب

اصالختساو ةيمومعلا نويدلا ليقثو تامولعملا ماظنو يسلاو ميظنتلاب تقلع  تالالخاو

.ساا فرصتلا و ةروفلا تاصالختسالاو
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تاظحالملا زربأ

يامولعملا ماظنلاو   يسلاو ميظنتلا-

ضباق نيعتب انقم نكي مل كلذ ّنأ غ "ب" فنصلا  ةضابقلا بترت  2016  سرام ذنم مت

.ةبساا ايالخ ع فارشإلابنفلمنضوفمو ةبجوتسملا طورشلا ھيف رفوتت

  ميكمت متي مل و2017-2013ةفلا لالخاطاش م روطتةضابقلاناوعأ ددع بكاوي مل و

  بطاخمك ارودب مايقلا ةضابقلا لوتت مل ،ىرخأ ةج نمو .ةزجنملا تايلمعلا فلتخم ع لوادتلا نم

ثمتملا و عراشملا ثع لحارم فلتخم  لالخ  ديحو
ّ

ةلخدتملا اصملا عيمج مامأ ثعابلا لحم الولح   ل

  .عراشملا عابل اعاجرو حراصتلا لوبق ع ارود رصتقا ثيح

ةدئافل تاقيبطتلاو تاموظنملا ضع كرت  بايغ  نم ةضابقلاب  يامولعملا ماظنلا  وشو

لاي ةمظنأ عم  و  ايب ام   "قيفر" ةموظنمل ةنوملا  ىرخألا  تاقيبطتلا ضع  جامدنا مدعو ناوعألا

.ىرخأ ةيمومع

  ةرورضلا ةرشلا  دراوملا نم ةضابقلا نكمت إ فارشإلا طلس  ةمكا وعدت ،راطإلا اذ و

كمي جمدنم يامولعم ماظن كرت ع لمعلاو ادع ةطونملا ماملا زاجنإل
ّ

   .اءادأنم عفرلانم ن

اصالختساو ةّيمومعلا نويدلا ليقثت-

  باترا  نع الضف ليقثتلل ةبجوتسملا  طورشلا اف رفوتت ال ةيئابج  نويدب دعتلا ةضابقلا تلوت

  غلابملا ةيقادصم ع رثؤي  نأ ھنأش  نم  ام وو"قيفر" ةموظنمب ةيئاضقلا ماحألا نمضت ىوتسم  ءاطخأ

.مداقتلاب طوقسلل ةلباقلا غلابملا وءادألاب نبلاطملا ىدل ةبجوتسملا

  ةيلاعفلاب ةلقثملا ةيمومعلا نويدلا صالختساب ةقلعتملا امام زاجنا نم ةضابقلا نكمتت ملو

  فد لباقم2016و2015نس لالخ %9ةيئابا غ نويدلا صالختسا بس ّدعتت ملثيح ةولطملا

  نفلملا ناوعألا و لايلاو ةعاتملاو ةجملاب ةقلعتملا صئاقنلا إ كلذ ىزعو  .%  20  دودح  موسرم

  2017-2014  ةفلا لالخ  %  24  ةبسب اددع عجارت لا عبتلا لامعأ صقن نع الضف صالختسالاب

   .ةفلا سفن لالخ %39ةبسب ةلقثملا لوصفلا ددع روطت لباقم
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روزت تاش ع فوقولا ّمت ،عبتلالامعأ  ةلمعتسملا غيلبتلا رضاحم و تامالعإلا  صوصخو

.تافلملا نم ددعل قئاثولا ع تاءاضمإلا ةيقادصم تلمش ةيئازا ةلا نم  172لصفلا عم ع

م كااو تاءادألا ةبقارم اصم نم الع ةدراولا تافلملا  تثتلا دزم إ ةضابقلا دتو

   إ  2014  ةنس د.م  21,8نم ترم  لاصالختسالل نويدلا اياقب مكارت نم دل و  .ةينعملا   نويدلاب  دعتلا لبق

مايقلل غرفت كأ  صالختسالا ايالخ  ءاضعأ و ةنزا لودعلعج  ع لمعلا  نّعتي  ،  2018  ةنس د.م  32,8

.عبتلا لامعأ فيثكتعةوالعممامب

  ساا فرصتلاو ةروفلا  تاصالختسالا-

تايطعملا رارغ ع دامتعالل ةمزاللا طورشلا اف رفوتت ال حراصت ةاعم ةضابقلا تلوت

لعتملا
ّ

ةيا نم صلقي نأھنأش نم ام وو طاشلا نع تانايو فيظوتلا ةفو ءادآلاب بلاطملا ةو ةق

  تدأ  ميلاعملا فيظوتو دوقعلا فييكت ىوتسم  ع  ءاطخ أ باترا  ةنياعم تّمت  امك  حراصتلا هذل ةينوناقلا

.ةبجوتسملا ميلاعملا  قح ھجو نود صيلقتلا إ انايحأ

  اليعفتو اايازمو دع نع حرصتلا  ةيلآب فرعتلا ع ةضابقلا صرحت مل ،ىرخأ ةيحان نمو

  ھنع ّرجنا ةيلآلا هذ   ءادألاب نبلاطملا طارخنإل ك بايغ ظحول ثيح  2008  ذنم ااسرإ نم مغرلاب

.ةيئابا حراصتلاب مايقلا دنع اميس ال كيبابشلا مامأ راظتنإلا لوطو ظاظتكالا لصاوت

  ضع ةيقادصم  صقن  رارغ ع صئاقنلا ضع نم ةضابقلل ساا فرصتلا   ُلخي مل و

  3                     غلبمب  2014 -1991  ةفلل ةعجار ةنزخ  تاقبس  ةوس مدعو قودنصلا فدب ةنمضملا تانايبلا

   .انايصو لاومألا ظفحب قلعتملا بنالةمزاللا ةيانعلا ءاليإ مدع نع الضفد.م

 ةل ّملا تالالخالا نم دل كيبابشلا ناوعأ طأت دزم  إ،راطإلا اذ  ةمكا وعدتو

  فد ةودنجب ةوا لاملا ةنامأ اصم عم قيستلا  ميعدت نع الضف  ةروفلا تاصالختسالا ىوتسم

.ةضابقلاب ساا فرصتلابةطبترملا صئاقنلا الت

I-  يامولعملا ماظن لا و يسلاو ميظنتلا
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كم
ّ

فوقولا نم ةضابقلاب  يامولعملا ماظنلا و يسلاو ميظنتلاب ةقلعتملا بناوا  رظنلا  ن

.لمكألا ھجولا ع امامب اعالطضا نم تدحصئاقنلا نم ةلمج ع

 يسلاو  ميظنتلا-أ

لعتملا  2013  يفناج  22   خرؤملا  2013  ةنسل  1219  ددع رمألا ماحأ إ ةضابقلا ميظنت عضخي
ّ

ق

ع فوقولا  إ  بناا  اذ    رظنلا فأو .ةـيلاملا ةرازول ةعاتلا ةّيمومعلا ةّيساا زكارملا ميظنب

لعتالالخا
ّ

 .رارمتسالا صصح نمأتو ططا  تايمسلابتق

  زكارملا رــيدي نأ ركذلا فنآ رمألا نم  3  لصفلا تقي ،ططا  تايمسلا صوصخبف

  (1) ةزكرم ةرادإ ةصم سئر تازايتماو حنمب نوعتمتي نويمومع نوبساحم "ب" فنصلا نم ةيساا

الإ
ّ
  الو ةرادإلا فيلاتلا ةحنمب عّتمتي دقفتم ةبترب راطإ  لبق نم  (2)ةضابقلا يس ةلصاوم  تمت ھنأ   

 .ةزكرم ةرادإ ةصم سئر ةطخ  ةيمسلا طورشل بيجتس

  ةبساحم ةيلخب فلم ضوفم نيع نايضتقي نيذلا رمألا  سفن  نم  46و  43  نلصفلل افالخو

  نضوفم  3  نيعو "ج" فنصلا نم ةيلاملا تاضابقلل ةبسلاب ةيساا تايلمعلا زاجناو كيبابشلا ةبقارمل

تايلمعلل  ىرخأ  و  ةلقثملا ةيمومعلا نويدلا  صالختسال  ةيلخو  كيبابشلا  ةبقارمل ةبساحم ةيلخب نفلم

  2018  ناوج وم ةياغ إ ضوفم يأ نيع متي مل ،"ب" فنصلا نم ةيلاملا تاضابقلل  ةبسلاب ةيساا

  وأ نوعلا ةبترب ةطبترم طورش بجوتس الو ةيفيظو ةطخ دانسإ  (3)بلطتي ال مييع ّنأ  نم  مغرلاب  كلذو

مايقلا ةلقثملا ةيمومعلا نويدلاب فلم دقفت قم ةبتر  نوعو ضباقلا وت إ كلذ ىّدأو .ھتيمدقأ

سلا قيع نأ ھنأش نم ام وو ةيساسألا ممام عم يزاوتلاب ن روذملا نضوفملل اييترتةلووملا ماملاب

ثؤو ةضابقلل يداعلا
ّ

 .ةادسملا تامدا ةدوج ع ابلس ر

ةموا سئر رارق تايضتقمب ةضابقلا ديقت مدع نبت ،رارمتسالا صصح نمأت صوصخو

تس موي ل رارمتسا صصح ميظنت إ ةيدلبلاو ةيلاملا تاضابقلا وعدي يذلا(4)2016  مفون  17   خرؤملا

  لالخ يمومعلا قفرملا تامدخ نم ننطاوملا نكمتل رالا فصتنم إ احابص ةعساتلا ةعاسلا نم ةيادب

  ماظن  ع ماضر مدعل  ةروذملا صصا نمأت ناوعألا  ضفرب  كلذ ضباقلا رّرو .ةيعوبسألا ةحارلا

لعتملا  2006  لرفأ24   خّرؤملا  2006  ةنسل  1245  ددع رمألاب الع صوصنملا طورشلل اقبط   (1)
ّ

ءافعإلاو ةزكرملا ةرادإلاب ةيفيظولا ططا دانسإ ماظن طبضب ق

.ام
 .2016سرام7 خرؤملا ةيلاملا رزو رارق تقمب "ب" فنصلا إ "ج" فنصلا نم ةضابقلا بترت ةداعإ مت(2)
 .ركذلا فنآ2013ةنسل1219ددع رمألا نم6لصفلا بسح(3)
لعتملا(4)

ّ
 .ةيمومعلا لايلا ضعبب لمعلا تاقوأ جراخ رارمتسا صصح ميظنب ق
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  رثإةيعضولاهذ التلءارجإ يأ  ذختت ملةزكرملا طلسلا ّنأو املع(1)ةيفاضإلا تاعاسلا ناونع جأتلا

 .صاخ جأت ماظنب بلاطت لا ةيلاملا ةرازو ناوعأل ةيساسألا ةباقنلا عم تاضوافملا لشف

لالخ اطاش روطت  عم يزاوتلاب  ةضابقلاب نرشابملا ناوعألا ددع روطتي مل  ، يسلا  صوصخ و

ةنس د.م  17,7  نم ضيباقملا روطت مغر ناوعأ  9  كيبابشلا ناوعأ ددع  زواجتي مل ثيح  2017-2013  ةفلا

  نوعلل صالختسالا تالوصول يونسلا لّدعملا عافترا و  %  17  ةبسب يأ  2017  ةنس د.م  20,8  إ  2013

  يدؤي نأ ھنأش نم ام وو ،%  74  ةبسب يأ  2017  ةنس  لصو  9985  إ  2013  ةنس  لصو5744  نم دحاولا

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در  ءاجو  .ممامل مادأ ع ابلس ثأتلاو ناوعألا لا لاقثإ إ

روط   لا تارازولا نب  ناوعألا فيظوت  ةداعإ  ةيلآ دامتعاب" ةضابقلا  ميعدت متس ھنأ صالختسالاو

 ."ةيلاملا ةرازو لبق نم ايلاح ليعفتلا

  ال ام وو ،تامداو تايلمعلا فلتخم ع لوادتلا نم ناوعألا نكمت  متي مل ھنأ نّبت امك

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  48  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقم عم امتي

ةلماش ةيارد بسك نم ناوعألا نكمت دصقةيلآلا هذع تّصن لا1994يام11خراتب صالختسالاو

 .ساا زكرملاب ةزجنملا تايلمعلا فلتخمب

ددعو ملا ددعلا دانسإ ةيفيك لوح  1994  ةنسل  58  ددع لوألا رزولا روشم ماحأل افالخو

لالخ ناوعألا روضح تاقاطبب ةودنجب ةو ا لاملا ةنامأ اصم ةافاوم ةضابقلا لوتت مل  ،جاتنإلا ةحنم

  ،راطإلا  اذ و .ناوعألا  (2)حنمو روجأ ةيفصتل  ةيقادصملل رقتفت  تانايب دامتعا   ّمتو  2017-2013  ةفلا

  نم الاحإ تمت لا  2017  ةنس ناونع ضرملا لطع بلاطمو  ةضابقلاب  روضا قاروأ نب ةراقملا تضفأ

  نب قراوف دوجو إ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا  إ ةوا لاملا ةنامأ اصم لبق

 .اموي70غلب ناوعأ10  صوصخب ا حرصملا مايألا ددعو ةيلعفلا بايغلا مايأ ددع

  نم وألا رشأ ةتسلا لالخ كابش نوع مامبعالطضإلا  ةضابقلا  نزاخ  وت  ،ىرخأ ةيحان نمو

ثمت  2018  ةنس
ّ

مولعملاو نالوج ميلاعم جارختساو ةيئابج حراصت  اساسأ تلمش  ةيلمع  185  زاجنإ   تل

.تازواجت اع رجنت نأ نكمي ةرفانتم مام نباعمج تع ام ووتاقرطلاب لقنلا ع وعتلا

  ةيلا  تاعاماو ةلودلا ناوعأ ةدئافل ةيفاضإلا لمعلا تاعاس ةحنم ريداقمو ماظن طبضب قلعتملا  1998  ةنسل  728  ددع رمألاب ھيلع صوصنملا(1)

 .ةيمومعلا تاسسؤملاو
ةبظاوم ع اساسأ دامتعالاب اأش  دادعأ دانسإ متي لا تافلااو ةيئابا  تالالخالا ةحنمو صالختسالاو ةبقارملا ةحنمو جاتنإلا ةحنمب رمألا قلعتي(2)

.ناوعألا
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لوبق ع رصتقا ةضابقلا رود ّنأ  ةيدرفلا عراشملا ثعبل دّحوملا ءارجإلا  صوصخب نبت امك

  افالخ كلذو تاءادألا ةبقارم بتكمب اعاديإ ھسفنب وتيل  ام ب عورشملا ثعاب دمو  حراصتلا

ءارجإلاب قلعتمل ا  2000  روتكأ  31   خّرؤملا  2000  ةنسل  2475  ددع رمألا نم  9  إ  5  نم لوصفلا تايضتقمل

خدت ع صنت لا  عراشملا ثعبل دحوملا
ّ

ّلحم ھلولحو عورشملا ثع لحارم فلتخم  ديحولا بطاا ل

  باأب ةقلعتملا تايطعملا جاردإ ةينامإ مدع  إ  كلذ   ىّدأ  دق و  .ةلخدتملا اصملا عيمج مامأ ثعابلا

  مدع ع ةوالع  ةيدرفلا عراشملل ةصصا ةقيبطتلا نمض  2017  ةنس اثعاب  50  صوصخب  تافّرعملا

.ضرغلا مييقتلا و ةعاتملالامعأ زاجنإنمةوا لاملا ةنامأنكمت

،افلم  109  اددع غلابلاو  2017  ةنس الوبق مت لا عراشملا تافلم  ةفا  صحف لالخ نم نّبتو

ةينعملا تارازولا اصم إ ةيدرفلا عراشملا ثعبل ةّدحوملا حراصتلا نم   ةلاحإ  لوتت  مل ةضابقلا   ّنأ

طولا قودنصلا إ  افلم  16  ةلاحإ مدع  نع الضف  ةناويدلا و ءاصحإلل طولا دعملا اصم و

روذملا  2000  ةنسل  2475  ددع رمألا تايضتقمل افالخ كلذ و  طارخنا مقر ع لوصل امتجالا نامضلل

.افنآ

يامولعملا ماظنلا-ب

كم
ّ

لع   صئاقن  ع فوقولا نم ةضابقلا لبق نم دمتعملا  ي امولعملا ماظنلا  صحف ن
ّ

 تق

  لايلل  ةيتامولعملا  م ظنلا  ع  حاتفن الاب  كلذك و "قيفر" ةموظنمل ةنوملا تاقيبطتلاو  تاموظنملا  لالغتساب

.ةضابقلا عم ةلخدتملا ةيمومعلا

  ضباقلا بتكم  "قداص"  ةموظنم كرت ع راصتقالا مت ،تاموظنملا لالغتسا صوصخبف

ملعجي اّمم ناوعألا لبق نم  ضباقلل ةونسلا ةحاسالا ةدم لالخ  الالغتسا مدع إ ىَدأ  اّمم  هاوس نود

.تاَيلمعلا ضع مامتإ لبق نيدملل ةيئابا ةيعضولا نم تثتلل ىرخأ ةيلام ةضابقل  ءولا  إ نيجم

الإ  ةيعضولا  هذ زواجت مت  ھنأ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در  ءاجو
ّ
ةنياعملا ّنأ   

الإ ةروذملا ةموظنملا كرت متي مل  ھنأ  تيب  2019  مفون  4  خراتب  ةمكا  لبق نم ةارا ةيناديملا
ّ

  

  .دحاو بوساحب

  كرت متي مل ،ةديدج قيثوت ةدعاق ءاسرإ لوح  2017  ةنسل  50  ددع لمعلا تاميلعتل افالخو

يا  معالطا   نود لاح  امم ةضابقلا ناوعأ لبق نم ةلغتسملا بساواب  "وسرفلأ" قيثوتلا ةدعاق

مت ھنأ ةضابقلا تدافأو  .(1)ةزكرملا تارادإلا فلتخم نع ةرداصلا لمعلا تاركذمو  ةماعلا تاركذملا ع

   نّبت  امك  .2019ةيلوج              ذنم ناوعألاب ةصاا بساوا عيمج   "وسرفلأ" قيثوتلا ةدعاق  كرت

.يابا داشرإلا زكرمو يابا عرشلاو تاساردلل ةماعلا ةرادإلاوتاءادألل ةماعلا ةرادإلاو صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا(1)
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لسالا ةموظنم لالغتسا   نود لاح دق  2018  ناوج وم دودح إ تننألا ةكبش ةضابقلا طر مدع  ّنأ

 لاو  2017  ةنسل  71  ددع لمعلا تاميلعتب الع صوصنملا  «Linagora»(2)  تافلملا لدابتو يوكلإلا

تاذ تافلملا ع عالطالا و  ةيلاملا ةرازو  معم نلماعتملا عيمج عم لسالا نم ةضابقلا ناوعأ نكمت

 .ةيوتلاو ةيملعلا ةغبصلا

لعتي اميفو
ّ

 فرصتلل ةصصا  4  ددع  ةقيبطتلا   ّنأ نّبت  ،قيفر ةموظنمل ةنوملا تاقيبطتلاب  ق

  ةيئاضقلا تارارقلاو ماحألا  لي  ميلاعمب ةقلعتملا  3  ددع ةقيبطتلا  عم ةجمدنم تسل  ةلقثملا نويدلا

،راطإلا  اذ و  .فرصتلا تاباسحب ةلملا صالختسالل نويدلا اياقب غلابم ةيلومش مدع   ھنع جتن  ام وو

  ع  2018و  2017و  2016 و  2015  تاونسل فرصتلا تاباسحب ةجردملا  غ غلابملا هذ  ريدقت  ةرئادلا  تلوت

 .د.أ160و د.أ118و د.أ155ود.أ88اوحباوتلا

  ةيقادصم نم سمي  نأ ھنأش نم  ام وو  ةيلاملا تاضابقلا عيمج ع ةيعضولا هذ بتو

 .ةلودلل ماعلا باسابةجردملاصالختس الل نويدلااياقب

صالل ةبجوتسملا نويدلا ليقثت إ ،نتروذملا نتقيبطتلا جمد نع الضف ،ةمكا   وعدتو

نأ رابتعاب ةيئاضقلا تارارقلاو ماحألا لي  ميلاعم ناونع
ّ

  عبتلا تاءارجإ  ةفاب مايقلا اأش  متي ھ

.ةيمومعلا نويدلا ع

تاذ نم كأب نيدلا عجرم طر نم نكمت ال ةيمومعلا نويدلا ليقثب ةقلعتملا ةقيبطتلا   ّنأ ن ّبتو

تاباختنالا ناونع ةدنسملا ةيمومعلا ةحنملا غلابم ليقثت   نود لاح ام وو  ةدحاو ةونعم وأ ةيعيبط

ددع اسألا نونافلا نم  78  لصفلل  افالخ اسئر بناج إ  ةمئاقلا  ءاضعأ  ع  2014  ةنسل ةيعرشلا

عيمج نب نماضتلا ع  ّصني يذلا  ءاتفتسالاو تاباختنالاب قلعتملا  2014  يام  26   خرؤملا  2014  ةنسل  16

  ذيفنت ةروذملا غلابملا صالختسال ةيا ةلحرملا راطإ  متو .ةيمومعلا ةحنملا صالخ  ةمئاقلا ءاضعأ

.ءاضعألا ةيقب صوصخب يج وأ ياضر ءارجإ يأب مايقلا نودمئاوقلا ءاسؤركالمأع لقع

 زواجتتمل لا ةينعملا نويدلا صالختسا بس ضافخنا بّست نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

 .2017وم دودحإ4%

ةنسل  39  ددع ةماعلا ةركذملا ّنأ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در  ءاج و

  متي نأ  ةحارص تّصن  ةركذملا هذ   ّنأ  نح   ،اسئر  ةلثمم ةمئاقلا مساب  ليقثتلا متي  نأ  تضتقا  2015

."ااضعأ ةيقو ةمئاقلا سئر مساب عاجرإلاب رمأ دادعإ

اف فرصتلا  كراشلاو تافلملا مساقت ةصنمو )OBM(تننألاعو ةيلخادلا ةكبشلا ع ةينوكلإلا ةلسارملا تامد ةدحوم ةجاو لثمت لا(2)

)Linshare(.
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  نم نكمت ال ةلقثملا نويدلا ةعاتمب ةصاا  4  ددع  ةقيبطتلا   ّنأ نّبت ،رخآ ديعص عو

،ةلقثملا ةيمومعلا نويدلا رارغ ع مداقتلاب ةددملا وأ ةمداقتملا ةيلاملا تاوقعلاو اياطا ةمئاق جارختسا

لامعأ مئاوق جا رختسا دنع )ةيانج   –  ةحنج  –  ةفلاخم( اياطا عاونأ فلتخم نب لصفلا مدع ع ةوالع

  عبتلا لامعأ ةجمل ةموظنملا  هذ  لامعتسا نع ةنزا لودع خت إ   ىّدأ ام وو  ةزجنملا عبتلا

 .اودي ادادعإ ّمتي لاةيلاملا تاوقعلاو اياطا صوصخب

  نويدلا صوصخب ةروذملا ةقيبطتلا ع ةجرختسملا ةمئاقلا ّنأ  ظحول،قايسلا سفن و

  ةدتمملاو ةيمومعلا نويدلا مداقت لاجآ نارس قيلع ةف رابتع الا نع ذخأت ال ةلودلل ةعجارلا ةمداقتملا

  30  يـف خرؤملا  2011  ةنسل  7  ددع نوناقلا نم  40  لصفلل اقبط  2012  مسد  31  إ  2010  مسد  17  نم

  ةلباقلا لوصفلا ةمئاق لاثملا ليس ع تنمضتو .2012  ةنسل ةيلاملا نوناقب قلعتملا  2011  مسد

عطاق لمع رخآ ءارجإ اأش  مت لا لوصفلا  2016  يفناج1و  2015  يفناج  1  خراتب مداقتلاب طوقسلل

  مداقتلاب طوقسلل ةلباق ايلعف نوت لوصفلا هذ ّنأ نح   2010و  2009  لالخ  اوتلا ع مداقتلل

 .2018يفناج15و2017يفناج15خراتباوتلا عمداقتلا لاجآ نارس قيلع ةف رابتعاب

  لايلا ةمظنأ ع ةيلاملا تاضابقلل يامولعملا ماظنلا حاتفنا مدع ظحول  ،ىرخأ ةيحان نم و

رارغ ع ارود اعم لماعتلا متي لا تارادإلا عم قئاثولل يوكلإلا  لدابتلاب  حمس ال  امب   ىرخألا ةيمومعلا

ةضابقلا تلصوت  كلذ نم  .(1)ماعلا قا مكاحمو ةيابا اصمو ةماعلا ةنزاو  ةوا  لاملا  تانامأ

  ،ارادصإ نمةنس نم كأ دع تارارقو ماحأ ةلاحإ لوادج10نع لقي ال امب2017-2013ةفلا لالخ

بلاطملا قح نمضي  ال نأو  امداقت لاجآ ءاضقنا لبق ا ةقلعتملا نويدلا عبت نم نكمي الأ ھنأش نم ام  وو

  نم ةنس لجأ  ةيطا لصأل ھصالخ ةروص  ام ءزج وأ ةيفاضإلا تامسدلا  صالخ يدافت  نم  نيدلاب

 .مكا غيلبت خرات

نب ةكشم ةن نوت مت  دق  ھنأ  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تدافأو

  نمؤي يا مولعم ماظن ءاسرإ ةينامإ" ةساردل  2019  ةنس الامعأ   دع  تعرش لدعلاو ةيلاملا يرازو

  يوكلإلا لدابتلا ايلاح متي" ھنأ  تفاضأو  ."نترازولا اصم فلتخم نب تامولعملل آلا لدابتلا

ةمز  ةقيبطت ع ةيابا اصمو ةماعلا ةنزاو ةوا لاملا تانامأو ةيلاملا تاضابقلا نب يامولعملاو

  متي ال ھنأ  تيب  2019  مفون  4  خراتب  ةرئادلا  لبق نم ةارا ةيناديملا ةنياعملا ّنأ غ  ، "وسرفلأو

  متي ثيح ىرخألا لايلاو ةضابقلا نب يامولعملاو يوكلالا لدابتلا  نتروذملا نتقيبطتلا لامعتسا

  .يداعلا يوكلالا ديلاإ ءولا ضرغلا 

 .ديلا ع ةرادإلا تافلملا لابقتساو لاسرإ  ارصح ةضابقلا دمتع(1)
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II-اصالختساو ةّيمومعلا نويدلا  ليقثت 

 ةيمومعلا نويدلا ليقثت-أ

  لدعمب يأ د.م  15,186  دودح  ةيمومع نويدب دعتلا  2017-2013  ةفلا لالخ ةضابقلا تلوت

كمو  .ةلقثملا نويدلا ةلمج نم  %  81و %  47  نب ةيئابا نويدلا  ترثأتساو  .اونس د.م3,037
ّ

 رظنلا ن

لع  تالالخإلا ضع ع فوقولا نم ةلقثملا نويدلا تافلمو ليقثتلا تاءارجإ
ّ

  كلذك و  ةيئابا نويدلاب  تق

 .ةيئابا غ نويدلاب

طورشلا رفوت نم تثتلا نود نويد ليقثت انايحأ  ةضابقلا  تلوت  ،ةيئابا نويدلا صوصخبف

  ضع صوصخب  ظحول  ثيح  1984  يفناج  28   ةخرؤملا  2  ددع ةماعلا تاميلعتلا  الع   تّصن  لا

ماقرألاب غلابملا نب قباطت مدع  وأ ال ةنوملا قئاثولا  فلتخم نب ةنودملا غلابملا قباطت مدع  (1)تافلملا

لوصف  3و ةصلختسملا ةقبسلا لصو اافلم نمضتت ال   الصف  20  ليقثت  ةضابقلا تلوت امك  .ملقلا ناسل و

عفد مغر نيدب فاعا ءاضمإ ااأ وت لوصف  3و ةقبس يأ عفد نود نيدب فاعا ااأ  مأ

  .%10  ةبس نع لقت ةقبس

ةنوملا قئاثولا ةفا  تثتلا ع البقتسم صرا إ ةضابقلا دت،ةيعضولا هذ يدافتل و

  ضفر ةينامإ عم لاشإ يأ دوجو دنع تاءادألا ةبقارم اصم عم  مزاللا  يرحتلاب مايقلاو نويدلا تادنسمل

  ةفلاس  1984  ةنسل                 2  ددع ةماعلا تاميلعتلاب المع ءاضتقالا دنع صالختسالا دنس ةلاحإ لودج

 .ركذلا

نأ  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تدافأو
ّ
  مدعل نيدلاب دعتلا ضفر نكمي ال ھ 

  نيدب فاعالا ءاضمإل ابس ديدحتو ةقبسلا عفد طاشا" ّنأ و  صالا لصو لصأب ليقثتلا فلم قافرإ

نأ  ىرت ةمكا   ّنأ غ ،"ةيئابا ةبقارملا اصم تالومشم نم ىقبي  ھمدع نم
ّ
  تايضتقم عم ضراعتي كلذ 

  ءاضمإل ايساسأ اطرش تع  %  10  نع لقت ال  ةقبس   عفد   ّنأ  ع تّصن لا ركذلا ةفلاس ةماعلا تاركذملا

.ةعدوم غ ةيئابج حراصت ناونع نيدب تافاعا

.M/1600135و  H/1302697 وE/1702250وG/1301524وL/1702256وM/1702257ددع ليقثت عجرم تحت ةلقثملا نويدلاب ةقلعتملا تافلملا(1)
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ثيح  1993  مسد  11  خراتب  5  ددع ةّماعلا تاميلعّتلا تايضتقمب  كلذك  ةضابقلا دّيقتت ملو

  تاركذم دادعإ نود  الودج  30  صوصخب  ةيئابا نويدلا ليقثب دّعتلا ضفر2017-2013  ةفلا لالخ  ّمت

.اةقلعتملا غلابملا ليقثت نود تلاح لا بابسألا نّبت ضفر

رصنعلا  )ةيانج وأ ةحنج وأ ةفلاخم( ةيطا فنص تع  ،ةيئابا غ نويدلا صوصخب  اّمأ

نأ غ  ،(1)مداقتلاب عبتلا طوقس ةيلباق ةدم  باسحال ددا
ّ

الا ردقلاب صرحت  ال ةضابقلا ّنأ نبت ھ

  ةموظنملاب  ايئاضق امكح  57  نمضت  2017 -2013  ةفلا لالخ مت  ثيح ىطعملا اذ نم تثتلا ع

.حنج اأ ساسأ ع ةينعملا مكاا لبق نم افييكت مت ماحألا هذ ّنأنح  تافلاخمك

لوت  ، ىرخأ ةيحان نم
ّ

لالخ مكاا ضع لبق نم  ةمرا  فنص فييكت مدع لظ   ةضابقلا  ت

  تافلاخم ا ّأ ساسأ ع  ارانيد  60  قوفت  ةيطخب  اماحأ اأش  درو ةيضق47  نمضت  2017-2013  ةفلا

تايضتقمل افالخ كلذو  حنج اأ ساسأ ع  ارانيد  60  زواجتت ال ةيطخب  ا ماحأ اأش  درو اياضق  7و

 .ةيئازا تاءارجإلا ةلجم نم122لصفلا

  اأش  متي مل لا اياضقلا صوصخب مكاا عم يرحتلا  دزم  إ ةضابقلا  ةمكا وعدتو

1985  ةنسل  2  ددع ةماعلا تاميلعتلا ماحأب المع ماحألاب دعتلا ضفر ةينامإ عم   ةمرا فنص ديدحت

  عم اقبسم قيستلا نود ماحألا نماضمب درو امل رياغم  ةمرج  فنص جاردإ مدع إ كلذكو ركذلا ةفلاس

.ةينعملا مكاا

ةمرا فنصل ئطااجارد إلاّنأ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در  ءاج و

  ىرت ةمكا   ّنأ غ   ،"يداملا فلملا دامتعا نّعتي ھنأو رابتعاب مداقتلا نارس دعاوق ع رثؤي ال" ةموظنملاب

  ةيمسإلا ةمئاقلاب ةنمضملا تايطعملا ةيقادصم ع رثؤي نأ ھنأش نم ةمرا فنصل ئطاا  جاردإلا  ّنأ

.ا ةجردملا لوصفلامداقتلاجآعو ةموظنملا نم ةجرختسملا صالختسالل ةيقابلا نويدلل

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  35  ددع ةماعلا ةركذملا تّصن  ،كلذ إ ةفاضإلاب

تايطعملا إ ةفاضإاوجومكا نومضم نّمضتي" نأ ةرورض ع  2013  سرام  14  خراتب صالختسالاو

نمضتت  ال لا ةتابلا ام ةصاخ ماحألا ليقثت ضفر اتلاب نّعتو ."مكاب مالعإلا غيلبت خراتةدوعملا

  1985مسد20   ةخرؤملا9ددع ةماعلا تاميلعتلا ماحأب المعمكابمالعإلا خرات

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع رداصلا "ةلقثملا نويدلا صالختساب ةقلعتملا لامعألا مأ" ليلدو

الإ ،2017  سرام  صالختسالاو
ّ

نأ 
ّ
مكا خرات ع ادامتعا  امكح  20  ليقثب تماق دق  ةضابقلا   ّنأ  نبت  ھ 

   ا موا تاوقعلا طقسو ةنس20مب تايانا  ا مواتاوقعلا طقس ةيئازا تاءارجإلا ةلجم نم349لصفلا تايضتقمب المع(1)

.باقعلا ةروص خرات نم ةيادب كلذو نماع م دع طقس ف تافلاا  ا موا تاوقعلا اّمأ تاونس5مب حنا
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فوتي نأ نود
ّ

ةيقادصم ع رثؤي  نأ وحنلا اذ ع فرصتلا نأش نمو  .ماحألا هذ مالعإلا خرات  اأش    ر

 .(1)مكا خراتل ادانساھباسحا متي يذلا ةيفاضإلا تامسدلا نع ختلا خرات

لوت  ،رخآ ديعص عو
ّ

6  ىدل  2018و  2017  نسل نالوا مولعم صالختسا ةضابقلا  ت

  امل افالخ  تاقرطلا  ةلجم  ماحأ ةفلاخم ناونع ممذب ةدلختم  اياطخ ديدسب اوموقي نأ نود  صاأ

  مولعمب  ةقلعتملا ةفيظولا طر  مدع كلذ رّسفو.ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم اثلاث  34  لصفلا ھيلع ّصن

  عوضوم ةيلاملا تاوقعلاو اياطا ليقثتل ةصصا ةيعرفلا ةفيظولاب"قيفر"ةموظنمب ةجردملا نالوا

  .ةيئاضق ماحأ

نا نإ  ةروذملا  ةيعرفلا ةفيظولا ع تثتلا إ  ةضابقلا ةمكا  وعدت  ،لاشإلا اذ يدافتلو

  ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در  ءاجو  .تاقرطلا  ةلجم ةفلاخم اعوضوم ةبجوتسم اياطخ رمألاب عملل

ذعتي  ھنأ صالختسالاو ةيمومعلا
ّ

ةينطولا فرعتلا ةقاطب مقر ع دامتعالا  مدع ةطبترم بابسأل  كلذ  ر

  ّنأ غ  ،يالا صاصتخالا أدبمل ةيلاملا تاوقعلاو اياطا نمضت عوضخو  نالوا مولعم صالخ دنع

  ةنمّضملا ةرعلاب  ةصاا تايطعملا  لالخ نم ةرعلا  بحاص ةو  ع فّرعتلا  ةينامإ  ّنأ  ىرت ةمكا

ةلجم ةفلاخمب ةقلعتملا  ةيئاضقلا  ماح ألا ةعاتمب حمس  نأ ھنأش نم  نالوا مولعمب ةقلعتملا ةفيظولاب

.ةضابقلل يالا صاصتخالا لخادتاقرطلا

قثملا ةيمومعلا نويدلا صالختسا-ب
ّ

 ةل

قيقحت   ةضابقلاب ةقلعتملا  ماملا لئاسرب صالختسالا لاجم  ةموسرملا فادألا مأ تلثمت

  صوصخب ةموسرملا فادألا قيقحت مت نلو .2017 -2015  ةفلا لالخ %  20  نع لقت ال صالختسا بس

  لالخ %9و2015ةنس لالخ %8دعتت ملصالختسالابسّنإف ،2016و  2015نسل ةيئابا نويدلا

دقو  .ةيئابا نويدلل  ةبسلاب  2017  ةنس  لالخ%  7و  ةيئابا غ نويدلا صوصخب2017و  2016  نس

ةنس د.م  21,8   نم تّرم  ثيح ىرخأ إ ةنس نم صالختسالل نويدلا اياقب مكارت  إ ةيعضولا هذ تدأ

  صالختسالا ةمم ةعاتمو ةجمب ةقلعتم صئاقنو تالالخإ ةدع  اف  ماس2017  ةنس د.م  26,1  إ  2013

 .صالختسالابنفلملا ناوعألاولايلاو عبتلا لامعأو

  صالختسالا  ةعاتمو ةجمرب-1

مكاب مالعإلا خرات نم رش لالخ صالا ةروص  ايل ةيفاضإلا تاميسدلا نع ختلا متي" ھنأ ع ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم رركم  73  لصفلا ّصن(1)

مالعإلا خراتل اوملا ر شلا نم موي لوأ نم ءادتبا ةنسلا لجأ  ديدسلا ةروص  ام %  50  دودح و تابلا مكا ةغبص بسكا يذلاو ةيطاب اقلا

. "تابلا مكا ةغبص بسكايذ لاو ةيطاب اقلا مكاب
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كذملا تايضتقمب المع  نّعتي
ّ

طبض  2013  ةنسل  78  ددعو2008  ةنسل  22  ددع ةماعلا  تار

الإ ،رش  ل   تايصوصخ  رابتعالا نع  ذخأت  ةّيلمع تاءارجإ
ّ
 ماس ام وو كلذب ملت   مل ةضابقلا ّنأ   

 .ماملالئاسرب ةموسرملافادألا ضعقيقحت مدع

ةدايق تاحولو عبتلا لامعأل ةونس ةيصيت تامئاق جارختسا  ع ةضابقلا صرحت مل امك

  مغرلاب  ةنزا لودع طاش ةعاتم  الالغتساو  ةلقثملا نويدلا  فرصتلا ةدام   ةضابقلا طاش لوح

  تامئاقلاب ةنمضملا تانايبلا  نب ةراقملا تضفأ،راطإلا اذ و .كلذ حيت "قيفر" ةموظنم ّنأ نم

  لمع  4803  ليىلإ  2017  ةنس إ  2014  ةنس نم ةّدتمملا ةفلاب ةقلعتملا ةدايقلا تاحولو ةيصيتلا

  تانايبلا  هذ   لّملا براضتلا نأش نمو  .ةدايقلا تاحولب  عبت  لمع  5685و ةيصيتلا ةمئاقلاب عبت

  نويد اياقبل ةيمسالا ةمئاقلاب ةنّمضملا مداقتلل ةعطاقلا عبتلا لامعأ ةيقادصم ع ابلس سكعني نأ

.صالختسالل

  عبتلا لامعأ-2

  ةنسد.م  1,7نمتّرم لاةونسلا تاليقثتلا روطتةزجنملا عبتلا لامعأ م بكاوي مل

  عبت لمع  4803  دودح إ2014  ةنس عبت لمع  6330  نم تضفخنا ثيح  2017  ةنس  د.م  3,3  إ  2014

   ءاجامل افالخ  صالختسالا بس فعض و صالختسالل نويدلا اياقب مكارت  ماسام و و2017ةنس

  ع بتلا لامعأ ددع روطت نب آ طابترا" دجوي ال ھنأب  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در

لوصفلا ددع  عافتراب  ةونسلا تاليقثتلا روطت  ناقا ع ةمكا تفقو دقف ."تاليقثتلا م روطتو

.2017ةنس  3873  إ2012ةنس لصف2790نم ترم لاةلقثملا

ةلمج نم %  52و %  43  نب ابس تحوارت لاو ةيا عبتلا لامعأ ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

ةونسلا تاليقثتلا روطت مغر ارودب تعجارت  دق  2017  إ  2014  نم تاونس لا لالخ ةزجنملا عبتلا  لامعأ

مدع ةطونملا ماملا زاجنإل ةنزا لودع  غرفت مدعل  رظنلاب  2017  ةنس  2135  إ  2014  ةنس  2732  نم

س نسح نمأتل ميغ  ءانثأ كابشلا ناوعأ ضوع ةرورضب كلذ ضباقلا رّرو .ةلودلا نويد صالختسال

 .ةضابقلاب ةرفوتملا ةرشلا دراوملا  صقنلل ارظن تامدا

لجم نم رّركم  36و  36  نلصفلل اقبط مداقتلل ةعطاق لامعأ ةيا عبتلا لامعأ ّنأ رابتعاو
ّ

  ة

  صالختسالا  عّبت قح طوقس ةينامإ ھنع جتن لامعألا هذ  لّملا صقنلا ّنإف ،ةّيمومعلا ةبساا

ةلقثملا لوصفلا رابتعا نود(  2018  يرفيف  22  ةياغ إ ةضابقلا ىدل   القثم الصف  3805  صوصخب مداقتلاب

ةمداقتملا نويدلا ةمئاق إ ادانسا كلذو  د.م3,878  تغلب ةيلمج ةميقب )ةيلاملا تاوقعلاو اياطا ناونع
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نأ إ  ةراشإلا ردجتو  .(1)"قيفر" ةموظنم ع ةجرختسملا
ّ
  ةبساا ةلجم نم  26  لصفلا تايضتقمل افالخ ھ 

ةبسب يأ  ةروذملا لوصفلا ةلمج نم الصف  1541  نأش  عبت لمع يأ  ءارجإ ةضابقلا لوتت مل ةيمومعلا

  ةلودلا دراوم ةئبع ع ابلس سكعني نأ عبتلا لامعأ ةرشابمل ةينوناقلا لاجآلا ماحا مدع  نأش نمو.%  41

  .مداقتلاب ةيمومعلا نويدلا صالختسا عّبت قح طوقس نع ةيلاملا ةيلوؤسملا ضباقلا ليمحت ع ةوالع

  ة بساحملل ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  8  ددع ةّماعلا ةركذملا تايضتقمل  افالخو ،راطإلا سفن و

غلابملا تاذ نويدلا   ةعاتمل ةولوألا ءاطعإ  ةرورض ع تّصن لا  2010  يفناج  9   صالختسالاو ةيمومعلا

  مداقتلا لعفب طوقسلل ةلباق تحبصأ لا لوصفلل ةيلما ةميقلا نم  %  45  ّنأ ظحول ،ةمالا

  ابلس سكعني نأ وحنلا اذ ع فّرصتلا نأش نمو .د.أ  10  اميق قوفت انويد ّمارانيد901.747.5غلبمب

.ةضابقلاب ةلقثملا نويدلا صالختسا بس ع

  ةبساحملل ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  32  ددع ةماعلا ةركذملا  تايصوتل افالخو ،كلذ نع الضفو

 لوصفلا  صوصخب  عبتلا لامعأ ةيلومش مدع  ظحول  2004  روتكأ  28  خراتب صالختسالاو ةيمومعلا

  ةموظنم ع ةجرختسملا ةمداقتملا نويدلا ةمئاق صحف لالخ نم نّبتذإمداقتلابابرقطوقسلاب ةددملا

  حبصأ   ارانيد  95.382  هردق مج  غلبمب(2) الصف  100  صالختسا عّبت قح ّنأ  2018  يرفيف  22  خراتب "قيفر"

 .(3)2018-2014ةفلالالخ مداقتلابطوقسلل الباق

ماحألا  لي  ميلاعم عفدب ةبلاطملا فارطألا  راعشإ  ةضابقلا لوتت مل ،رخآ ديعص عو

  رارقلاوأ مكا رودص خرات نم اموي120لجأ  صاللايئاقلتاومّدقتي مل نيذلاةبجوتسملاتارارقلاو

  ميلاعم صالختساو لي تاءارجإ ليلدو  2015  روتكأ  25  خراتب  95  ددع لمعلا تاميلعتل افالخ  كلذو

  ريت مت نلو .ص الختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع  نرداصلا  تارارقلاو ماحألا لي

إ ماحألا تاصم صحف ّنإف ،رمألاب نينعملل  تاراعشإ  لاسرإ نود لوحت لا تايطعملا صقنب كلذ

نكمي وأ نوّدم ھناونع لقألا ع افارطأ دحأ ماحأ تاصم دوجو إ فأ  2018  يام وم دودح

  ةفا عبت ع صرا  دزم  ةضابقلا  نم دتس ام وو   يونعم ص قلعتي هرابتعاب ھيلع لالدتسالا

لجألا  ميلاعملا صال ايئاقلت ممدقت مدع ةروص  ةبجوتسملا ليلا ميلاعم عفدب ةبلاطملا فارطألا

 .دّدا

نم  40  لصفلل اقبط  2012  مسد  31  إ  2010  مسد  17  نم ةدتمملاو ةيمومعلا نويدلا مداقت لاجآ نارس قيلع ةف رابتعالا نع ذخأت ال ةمئاقلا هذ(1)

 .2012ةنسل ةيلاملا نوناقب قلعتملا2011مسد30 خرؤملا2011ةنسل7ددع نوناقلا
 .ةيلاملا تاوقعلاو اياطا ناونع ةلقثملا لوصفلا رابتعا نود(2)
 .2018 /22/02خراتب "قيفر" ةموظنم ع ةجرختسملا ةمداقتملا نويدلا ةمئاق بسح(3)
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لوت،لباقملا و
ّ

  ميلاعم ناونع خأت اياطخ فيظوت  2017 -2013  ةفلا لالخ ةضابقلا  ت

  خرات نم اموي  120  لجأ دع مولعملا صال  اعوط اومدقت نيذلا فارطألا ع  1بجوم نود  ليلا

  .مدض ةبجوتسملا ميلاعملاب ةضابقلا لبق نم ممالعإ مدع مغر كلذو رارقلا وأ مكاب حرصتلا

تاوقعو اياطخ ناونع القثم الصف  55  نم نوتت ةنيع صحف لالخ نم نّبت  ،ىرخأ ةيحان نمو

لوت  ةضابقلا ّنأ ةيلام
ّ

 تاونس  5و ةنس نب  حوارت  خأتب ام الصف  42  صوصخب عبتلا لامعأ ةرشابم  ت

  نبساا مايق ةرورض ع ّصني يذلا ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  74  لصفلا ھيضتقي امل افالخ

نأش  نمو.  فيلتلا  اانثأ عقاولا ةيلاملا ةنسلا سفن   ايابجب نفلملا تاداريإلاو ميلاعملا صالختساب

وو  مداقتلاب طوقسلا ةينامإ إ ةينعملا نويدلا صالختسا عبت قح ضّرع نأ  وحنلا اذ ع  فرصتلا

تايلمع ءارجإ  خأت ل ّنأ رابتعاب نيدلاب هدع روف عبتلا لامعأ ةرشابم ضباقلا  نم دتس ام

.اصالختسا  خأتلا و ةلقثملا نويدلا اياقب مكارت إ يدؤي عبتلا

  صالختسالاب نفلملا ناوعألاو لايلا-3

  ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  2005  ةنسل  44  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمل افالخ

اياطا ناونع ةلقثملا نويدلا صالختسا ةيلخ ءاضعأ غرفت مدع  ظحول  ،صالختسالاو ةيمومعلا

ماملل مدحأ نمأت نع الضف ةضابقلاب كيبابش ناوعأ لمعلا  اضيأ   نولوتي  ثيح ةيلاملا تاوقعلاو

نويدلا صالختسا بس فعض  ةروذملا ةيلا ءاضعأ غرفت مدع ماسو  .ديحولا بطااب ةقلعتملا

  لئاسرب ضرغلا  موسرم فد لباقم  2016 و  2015  نس لالخ %  9  ةبس ّدعتت مل لا ةيئابا غ

.%20دودح  نتروذملا نتسلل ماملا

نب قراوفلا ليلحتب  موقت ال ةضابقلا  ّنأ ةرشلا ةيئاصحإلا لوادا صحف لالخ نم نّبت  امك

ةرادإلا نع ةرداصلا  6  ددع ةّماعلا ةركذملا تايضتقمل افالخ  ماملا لئاسرب ةموسرملا فادألاو ھقيقحت ّمت ام

  تاءارجإلاب مايقلا   نود لوحي ام وو،2008  يفناج  7  خراتب  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا

 .ةلقثملا نويدلا صالختسا لاجم  لضفأ بس قيقحت نمضي امب نابإلا  ةيحيتلا

تانايبلا ضعبل رقتفت غيلبت رضاحمو  تامالعإ نم عبتلا لامعأ ديدع   ّنأ ن ّبت  ، كلذ نع الضف و

  ميلس دنع ملسملاب ةصاا تانايبلا ركذ مدع ظحول كلذ نم ،رضاا ملسل ةتثملا ةرورضلا

ام وو  ةينطولا فرعتلا ةقاطب مقرو لمالا مسالا رارغ ع كلذو نيدلاب عملا صلا غل رضاا

  ياثلا رشلا نم لوألا مويلا نم ءادتبا تارارقلا و ماحألا ع ةبجوتسملا خأتلا ةدم بسحت ةيئابا تاءارجإلاو قوقا ةلجم نم87لصفلا بسح(1)

 .ةيلاملا ضباق لبق نم اقتملا فرطلا مالعإ ھلالخ مت يذلا رشلل اوملا



703

نترداصلا  2015  ةنسل  43  ددع لمعلا تاميلعو  2010  ةنسل  7  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقم  عم اني

.صالختسالا تايلمع لقرع نأ ھنأش نم امب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع

نأ  ن ّبت   ،ةركذملا  سفنل  افالخ و
ّ
عيقوتلا  2017-2013  ةفلل عجار نيد فلم  53  صوصخب  مت ھ 

صوصخب  ةنزخ لدع وت  ع فوقولا ّمت،ددصلا اذ و  .ةفصلا سل نم لبق نم  قئاثولا ع مالتسالاب

  هءاضمو مالعإلاب  ھيلإ ھجوتملا ءاضمإ نب قباطتلا مدع و  نني دملل ةصصا ةناا  ءاضمإلا  تافلم  3

نأ و  املع  ىرخأ تافلم  3    مكاب  صم غيلبت رضحمب
ّ
ّنأ إ رضا وأ مالعإلا بلص ةراشإلا عقت  مل ھ 

ننيدم تاءاضمإ  قباطت    ع ىرخأ تافلم  صوصخب  فوقولا  مت  امك  .نيدملا غ رخآ ص ملسملا

ش  نأ  تاسرامملا هذ  نأش نم و  .عبتلا لامعأب ةقلعتملا قئاثولا عنيفلتخم
ّ

عم ع روزت  تاش  ل

.ةيئازا ةلا نم172لصفلا

III-ةضابقلاب ساا فرصتلاو  ةروفلا تاصالختسالا 

 ةروفلا تاصالختسالا-أ

اوح  2017-2013  ةفلا لالخ ةضابقلا لبق نم ةزجنملا ةروفلا تاصالختسالا لّدعم غلب

  ةينام ةدئافل ةضابقلا لبق نم ةصلختسملا  ةيلما دراوملا لّدعم نم %  87,45  لثمي  ام   وو د.م  8,313

كمو.د.م  9,507  ةغلابلاو  ةلودلا
ّ

  صئاقنلاو تالالخالا نم ةلمج ع فوقولا نم بناا اذ  رظّنلا ن

.ةيئابا تامالعلاو عاوطلاو ليلا تايلمعو ةيئابا حراصتلاب تقلع

 ةيئابا حراصتلا-1

  نم ةلمج رفوت نم تّثتلا ع  ةيئابا حراصتلا صوصخب   ةضابقلا  ناوعأ رود  رصتقي

متي مل لا حراصتلا صوصخب  ةمكا  تلوتو."قيفر" ةموظنمب حراصتلا جاردإ لبق ةيلشلا تانايبلا

  5207  ةلمج نم   احرصت  132  نم نوتت ةنيع ةعجارم رظنلاب ال عجارلا  تاءادألا ةبقارم بتكم إ الاسرإ

  لوبق  تباش  صئاقنلا ضع ع فوقولا إ  تضفأ  2018  يرفيفو  يفناج يرش اقلعتم احرصت

غلابملا ع مولع ملا   فيظوت و  دع نع حرصتلاب  ةطبترم تالالخاو صئاقن ع فوقولا  مت امك .حراصتلا

 .ادقن ةعوفدملا

كذملا تايضتقمل افالخ ةضابقلا  تلوت،حراصتلا لوبق صوصخب
ّ

ةرداصلا  129  ددـع ةــّماعلا ةرـ

  نم %  32  ةاعمو لوبق2010  مسد  8  خراتب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع
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  صيصنتلا متي مل امك.(1)حرصتلا دامتعال ةمزاللا طورشلا ع ارفوت مدع مغر ةنيعلا عوضوم حراصتلا

  نيعيبطلا صاألا لخد ع ةبرضلاب حراصتلا ةفا صوصخب حرصتلاب ةقفرملا  قئاثولا ع

  متخ عضو كلذك متي ملو .احرصت  53  اددع غلابلاو اقباس ةروذملا ةنيعلا عوضوم تارشلا ع ةبرضلاو

  هذل ةينوناقلا ةيا نم ّسمي نأ ھنأش نم ام وو ةنيعلا نم %  11  يأ احرصت  15  ع ةضابقلا

 .حراصتلا

لعتي ام  اّمأ
ّ

  ةيلآ ايازمب ءادألاب نبلاطملا فرع ع ةضابقلا صرحت مل  ،دع نع حرصتلاب  ق

افالخ كلذو ا طارخنالا تاقاطب رفوت مدع نع ةوالع ةيلاملا ةضابقب عفدلاو دع نع يابا حرصتلا

كذملا تايضتقمل
ّ

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  2008  ةنسل  39  ددع ةماعلا ةر

  ا لمعلا ةيادب ذنم كلذو ةروذملا ةيلآلا  ءادألاب بلاطم يأ طارخنا مدع  كلذ نع جتنو .صالختسالاو

  .ةيئابا حراصتلا مايأ كيبابشلا مامأ ظاظتكا لي إ ىدأ امم  2018  يام وم ةياغ إ  2008  ةنس

يذلا  نايتسالا بسح راظتنالا تقو   لوط نم  ةضابقلا عم نلماعتملا نم %  70   ءايسا  إ ةراشإلا ردجتو

.ةمدخ بلاط60نم نوتت ةنّيع فدسا ةضابقلا اصم عم قيسّتلابةمكاھب تماق

1  ةبسب  مولعم   فيظوت  2015  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  44  لصفلا تقمب مت،ىرخأ ةيحان نمو

1  نم ةيادب  ارانيد  10.000  قوفي نيمومعلا نبساا ىدل ھصالختسا مت غلبم لل  ادقن عفدلا نع  %

الإ ،2016  يفناج  1  نم  اقالطنا  ارانيد  5.000و  2015  يفناج
ّ

  7.502  غلبم صوصخب لوتت مل ةضابقلا ّنأ 

كمت ال  "قيفر" ةموظنم   ّنأو املع مولعملا اذ صالختسا  2018  يفناج  24  خراتب صلختسم  ارانيد
ّ

 نم ن

الإ  ايلآ  ھفيظوت
ّ

ةيقب صوصخب نّعتي    ام وو  ليلا ميلاعم ناونع تاصالختسالل ةبسلاب 

.ةموظنملاب ةجردملا "ةفلتا ضيباقملا" ةفيظو ع  افيظوت تاصالختسالا

ليلا ميلاعم-2

  اونس ةيلمع  5000  اوح  2017-2013  ةفلا لالخ ةزجنملا ليلا تايلمع ددع لدعم غلب

كمو .اونس د.م  1,631  لدعمب يأ د.م8,157ھتميق ام  ليصحت ةضابقلل تحاتأ
ّ

  نوتت ةنيع    قيقدتلا ن

تالالخإ ع فوقولا نم  2018  ناوج إ  2013  يفناج   نم ةدتمملا ةفلا لالخ   لي ةيلمع  1645  نم

 .ميلاعملا فيظوت و دوقعلا فييكت ىوتسم  عصئاقنو

فيظوتلا ةفو حيلا ھناونعو يابا ھفرعم مقر وأ ةينطولا ھفرع ةقاطب مقرو ءادألاب بلاطملا  ةو لوح تايطعملا رفوت ةرورض   ةصاخ ةلثمتملا(1)

 .ةسسؤملا متخو حرصملا ءاضمو خراتلاو ةيسااو ةيئابا ةجينلاو تالماعملا مقرو غلابملاو
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  ع  ليلل اوجو ةعضاخ غ تاباتك فييكت  ةضابقلا تلوت  ،دوقعلا فييكت صوصخبف

  ع  2018  يفناج  نلم لغش دقعو ةومنت لمع يعم ةريدملا ةئيلا ةبيكرت ديدجت قيثو  رارغ

عاطلاو ليلا ميلاعم ةلجم نم  3  لصفلا تايضتقمل افالخ كلذو  ءارجإلا اذل  ةعضاخ اأ ساسأ

اعاضخإ  مت  ىرخأ دوقع اأ ساسأ ع  2013  يرفيف  نتيمومع نتقفص  لي  مت امك .يابا

.ةقفصلاةميق نم %0,5ةبسب دّدا سلا مولعملانعالدبراقلا مولعملل

  يابا عاطلاو ليلا  ميلاعم ةلجم نم  19  لصفلا ّصن  ،ميلاعملا   فيظوتب قلعتي ام   و

  مولعم بسحي ،ضعبلا اضع نع ةرورضلاب ةعرفتم غ وأ ةلقتسم ماحأل دقع نمضت ةروص " ھنأ ع

الإ  ،"ام دحاو لب ةصاا ةفرعتلا ساسأ ع ليلا
ّ

  نمضتم  دقع صوصخب تفتكا  ةضابقلا   ّنأ 

فيظوت نود لباقمب ةيكلملا لقن لي ع ةبجوتسملا ميلاعملافيظوتب(1)ةبلاو عيبلاب نقلعتم نيدنبل

   ھ نع جتن  ام وو  ةلا سفن  نم  20  لصفلا بسح راقعلا ةميق نم %  5  ةبسب ةبلا ع ةبجوتسملا  كلت

زكرم سئر ةلسارم تلوت اّأ اّدر  ةضابقلا تدافأو.د.أ  12,5  غلبمب ةفظوملا ليلا ميلاعم  صقن

   ةضابقلا تأطخأ  لباقملا و  .ةبلا ع ةبجوتسملا ميلاعملا  ليقثب ھتبلاطمل ةودنجب تاءاد ألا ةبقارم

اياطخ فيظوت ھنع جتن ام وو  .2016  توأ  ھلي ةبسانمب  د.أ230غلبمب راقع عيب دقع خرات جاردإ

 .بجوم نود خأت

درجمب ةيكلملا رارجنا مولعم نم ءافعإلا  قيبطت امئاد ةضابقلا وتت  ،ةيكلملا رارجنا  لاجم و

هذ ةيقادصم نم تثتلا نود دقعلاب ةافولاب وأ لباقمب لقن ةيلمع رخآ لي عجارم ع صيصنتلا

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  24  ددع ةماعلا ةركذملاب ءاج امل افالخ كلذو   عجارملا

إ ادانسا   روذملا مولعملا نم ءافعإلا إ يدؤي نأ كلذ نأش  نمو .2012  سرام  2  خراتب صالختسالاو

.(2)دوقعثالثصوصخب ھيلع فوقولا مت ام وو،ةيمو رارجنا عجارم

ع آلا رارجنالا عجرم ةيقادصم نم تثتلا ةرورض إ ةيلاملا تاضابقلا  ةمكا   وعدتو

كمت ةموظنملاب فئاظو لاخدإ لالخ  نم وأ ضرغلا  تادؤم ميدقت مدع ةروص  ةموظنملا
ّ

ضفر نم ن

 .ةيمورارجنا عجارم جاردإ دنع دوقعلا لي

  نع جتان زايتما وأ نر ءاشإ دنع ةّراقعلا ةيكلملا ةرادإ ةدئافل صلختس  ،ىرخأ ةيحان نم و

لصفلا ماحأب المع مسرملا راقعلل يعلا قا ةميق نم %  0,2  ةبسب مولعم ھيلع بيطشلا وأ ضرق

  ةينكس  ضورق دوقع لي دنع روذملا مولعملا فيظوت متي مل ھنأ غ ،1983  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  45

هءانتقا مت راقعلا ّنأب يشملا ھلالخ نم حّرص دنبل عيبلاب ةقلعتملا دونبلا ع ةو الع نمضتمو  2017  لرفأ  3  خراتب د.أ  250  غلبمب راقع  عيب دقع رمألا قلعتي  (1)

 .اميب ةب عوضوم حبصأ ھنأ ع ام وو ھيخأ ةدئافل
"قيفر" ةموظنمب  18100415و  18100305و  18100012  ددع تحت  2018  يفناج رش  ةلملا دوقعلاب ةقلعتملا رارجنالا عجارم جاردإ  ةرئادلا تلوت  (2)

.ةدوجوم غ دوقعلاب الع صوصنملا رارجنالا عجارم ّنأ نّبتف
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  .(1)ةراقعلا ةيكلملا ةرادإب ةلم تاراقع ع نور نمضتت زاغلاو ءاركلل ةيسوتلا ةكرشلا عم ةمم

  مولعملل آلا باسحالا نود لوحي ام وو ةراقعلا موسرلا عجارمل دوقعلا  هذ  نمضت مدع كلذ ريت متو

  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا  تدافأو  .ضورقلا ليب ةقلعتملا ةيعرفلا ةفيظولا ع روذملا

  قلعتت  اّأ  ع صيصنتلا ةلاح  نورب ةقلعتملا دوقعلا لي ضفر" إ  وعدت  فو س اأ  صالختسالاو

  ."يراقعلا مسرلا مقر ركذ نود ةمسرم تاراقع

 ةيئابا تامالعلاو عاوطلا-3

  هردق ام  2017 -2013  ةفلا لالخ  ةيئابا تامالعلاو عاوطلا  عيب  تايلمعل اصلا لوصا غلب

تالالخإلا ضع ع فوقولا إ بناا اذ  رظنلا فأو .ا ونس  د.م  1,274  لدعمب يأ  د.م  6,372

.نالواصخر دانسو ةيئابا عاوطلا نوزخم  فرصتلاب ةقلعتملاصئاقنلاو

41  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمل افالخ و  ةيئابا عاوطلا نوزخم  فرصتلا صوصخبف

  انايحأ  موقت ال  ةضابقلا   ّنأ  ظحول،  2005  ناوج  11  خراتب ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا

  ،نأشلا اذ و .نوزا ذافنيدافتل نابإلا ةيئاباعاوطلا و تامالعلابدولاتابلط لاسرو دادعإب
  لقت ال ةفل  ارانيد  22  ةئف نم تاناحتمالا عاوطو  ارانيد  15  ةئف نم ةيئابا عاوطلا نوزخم ذافن  لّ

  طبض  ةقدلا  دزم كلذ دتسو.  2017و  2014  نس لالخ اوتلا ع  اموي190و  72  نع اوتلا ع

  ةدوج ع لس رثأ نم كلذل امو  نوزا ذافن ىدافتل  ةيئابا عاوطلاو ميلاعملا نم  ةضابقلا  تايجاح

ـةادسملا تامدا

لعتي اميف اّمأ
ّ

كلذو  ادانسإ دنع  يالا صاصتخالا انايحأ ةضابقلا محت مل  ،نالوا  صخرب ق

  توأ15 خراتب ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  81ددعةماعلا ةركذملل افالخ

  نيدجاوتم  نتصخرلا عوضوم نراقعلا نأ مغر  (1)الف فنص نالوج صخر دانسإ مت كلذ نم.2013

  نوانع ّنأ مغر  (2)عاضب لقن صخر  4  إ ةفاضإلاب)ةودنج ةيدمتعم(  ةضابقلل يالا صاصتخالا جراخ

  اصاصتخاب مالالا  ةضابقلا عو  .ةودنج  ةيدمتعم  جراخ ةدجاوتم ةينطولا مفرع تاقاطبب  ابلاط

.حرص صن تقمب ا حومسم تاءانتسا بايغ  داجالا مدعونالوا صخر دانسإ دنعيالا

 ساا فّرصتلا-ب

ةمسرم تاراقع نورب ةقثوم ضورق غلابم تنمضت  2018  يفناج  5 و  2018  يفناج  3و  2015  متس  3  اوتلا ع خراتب ةلم دوقع  ةثالثب رمألا قلعتي  (1)

.ارانيد135,642دودح  ةراقعلا ةيكلملا ةرادإ ةدئافل مولعم فيظوت اأش  متي مل د.أ67,820اوحب ةيلمج غلابمب
 .2014توأ28  خراتب22912و2017ةيلوج10خراتب107748ددع(1)
 .2017يفناج  30خراتب53343و2016مسد14خراتب139493و2014متس22خراتب22938و2014ةيلوج24خراتب22564ددع(2)
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كم
ّ

لع صئاقن ع فوقولا نم ةضابقلل ساا فّرصتلا  رظنلا ن
ّ

قودنصلا فدب  تق

.ةوسلا تايلمعو ةنزا تايلمعولاومألا ظفح و ةاغلملا تالوصولاو

ةضابقلل يديلا يراا باسا ديصر نب ةراقملا ّنأ  ظحول  ،قودنصلا فد  صوصخبف

فالاب وتلا ديلل املا لالغتسالا زكرم اصم نم ةدراولا تافوشكلاو قودنصلا ديصر فد دامتعاب

  تحوارت قراوف دوجو إ تضفأ2017يام4  إ2017يفناج2نم ةّدتمملا ةفلل لمع موي48صوصخب

نأ و  ةّصاخ  .د.أ  100  فقس اموي  14  لالخ تزواجتو  ارانيد  302.583,264و   ارانيد  615,451  نب
ّ
متي مل ھ 

الإ ةروذملا ةفلا لالخ قودنصلا ديصر نيحت
ّ
نم ةضابقلا نكمت مدع كلذ  ماس  دق و.ةبسانم  11     

  يراا  باسا ديصر نيحتب حمس ال ام وو تاننألاب  اطابترا  مدع ةجين "CCPNet" ةمد جولولا

الإ قودنصلا ديصر فد ىوتسم  ع  يديلا
ّ

  زكرم نم ةدراولا تافوشكلا جاردإ تايلمع مايقلا دنع 

  لاملا ةنامأ  ةبلاطم  تمت ھنأ  ةضابقلا در  ءاجو.يديلا يراا باسا فدب ديلل املا لالغتسالا

 .CCPNET(3)ةمدخ  طارخنالانم ايكمتب2017ناوج12خراتبةودنجب ةوا

  37  تلمش قودنصلل يرظنلا ديصرلاو يداملا ديصرلا نب قراوف دوجو ظحول ،قايسلا سفن و

   ارانيد  8,252                         نب تحوارت )ضئاف( ةيباجيإ قراوف ام29  لمع موي  206عومجم نم لمع موي

قراوفلا  هذ  لي   ماسو .ارانيد  98,922  ااصقأ تغلب )ز( ةيبلس قراوف ام  8و  ارانيد  180و

  جاردإب انايحأ ءافتكالا متي ثيح ةولطملا ةقدلاب يداملا قودنصلا تانوم طبض ع نزاا صرح مدع

.اليصفت نود دوقنلا عومجم

  نم  اددع  عفترا لا  ةاغلملا تال وصولا  ع  ةقداصملا  انايحأ ضباقلا لوتي  مل ،ىرخأ ةيحان نم و

خراتب107ددع ةماعلا ةركذملا نم ل تايضتقمل افالخ2017ةنس الصو1578إ2014ةنس الصو973

  نم دكأتلل ءاغلإلا بس  ركذ  متي مل امك.  2013  روتكأ  10  خراتب  101  ددع ةماعلا ةركذملاو  2009  مفون  7

.ءاضتقالا دنع ال ةضوعملا تالوصولا عجارم نمضتمدعنع الضفھتاجو

كذملا  تقت  ،لاومألا ظفحب قلعتي اميفو
ّ

  ةماعلا ةرادإلا نع ةرداّصلا  100  ددع   ةّماعلا ةر

قوفت ةيلام غلابمب ةيلاملا ضابق ظافتحا مدع  1997  مسد  16  خراتب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل

  ىدل حوتفملا ةنزا باسح إ فقسلا اذ زواجتت لا لاومألا ةلاحإ بجوتس ام وو  ارانيد  5.000

الإ ،يزكرملا كنبلا
ّ
  ع  لمع موي  226  لالخ ا ظفتا غلابملا تحوارت ثيح  كلذب  ملي مل ضباقلا ّنأ   

  غلابملا اف تزواجت اموي  35  امد.أ  207,050 و د.أ  9  نب  2018  يرفيف إ  2013  يام نم  ةفلا دادتما

كمت(3)
ّ

 .2019مفون4  خراتب ةضابقلا ثمموةرئادلا ثمم نب ةسلج رضحم بسح2019ةيلوج نم ةيادبCCPNETةمدخلامعتسا نم ةضابقلا تن
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لالخ  يزكرملا كنبلا إ ةضابقلا نم لاومألا لقن نمأت كلذ  ماسو  .د.أ  100  فقس ا ظفتا

  .عوبسألا لالخ بسحفنتسانم

ةيدقن غلابمب ايموي نزاا ظفتحي  ،1985  ةنسل  138  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمل  افالخ و

   ارانيد  58.002,734و  ارانيد  325,800  نب غلابملا  هذ  تحوارت  ثيح  ھب حومسملا  ارانيد  200  فقس قوفت

  .2018يرفيف إ2013يام نم ةفلا دادتما ع لمع موي206تلمش

خراتب"  قيفر"  ةموظنم نم ةجرختسملا ةصلختسملا غ ضورقلا ةمئاق ترظأ  ،رخأ ديعص عو

 ةيلمج   ةميقب  2009  مسد وم إ  2003  يفناج نم ةدتمملا ةفلل دوع  ا ضرق  620  نأ  2018  لرفأ  23

لصفلل  افالخ كلذو  ةماعلا ةنزل الاحإ تاءارجإب مايقلا  دع  ةضابقلا  عرش مل  ارانيد  117.662  تغلب

انامض نورملا غوصملا ةلودلا ةدئافل لاحي"نأ  تقي يذلا  ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم اثلاث  62

مل يذلاو ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم رّركم  62  لصفلا ماحأل اقبط ةنزا لبق نم ةدنسملا ضورقلل

ةنسل ةيلاوملا ةنسلا نم يفناج ةرغ              نم ةيادبتاونس يامثةدم ءاضقناب ھعاجسال ھباأ مدقتي

 ."ضرقلا دانسإ

ةجردم لازت ال   2002 -1999  ةفلا لالخ ا ؤادسإ مت  ،نرب  ا قثوم  اضرق  660   ّنأ ن ّبت امك

  ةماعلا ةرادإلا لبق نم اطت مغر"ضورقلا  فرصتلا"ةقيبطت نم ةجرختسملا ةيقبتملا ضورقلا ةمئاقب

  نع الضف.2013ةنس ذنم ا ةقلعتملا نورلا عفرو ةضابقلا ةيباسح نم  ا اغلإب صالختسالاو ةبساحملل

ةجردملا ةددسملا    غو ةنورملا  ضورقلا ةمئاقو غوصملا سايكأل كلا درا نب ةراقملا تضفأ،كلذ

   رذعتو  تافرعم لمحت الو ةيمالعإلا ةمئاقلاب ل ّم غ اسك  776  ةلمج نم اسك  19  نأ ،ةموظنملاب

  ةو ع فرعتلا  مت ھنأ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تدافأو  .ااأ ع  فرعتلا

.نققحم نيدقفتملبق نم  سك12باأ

  غوصملا ةمالسو ظف ةمزاللا طورشلا  فوت ع رس مل ةضابقلا ّنأ  إ ةراشإلا ردجتو

كذملاب الع صوصنملا
ّ

زاج  بطع ع فوقولا ّمت ثيح  1997  مسد  16  خراتب  100  ددع ةّماعلا ةر

  تدافأو  .ةيتكملا تاودألاو فيظنتلا داوم   نز  اضيأ  الالغتسا متي لا  ةنصا ةفرغلاب صاا راذنإلا

طعملا زاا يغ متأ ةضابقلا
ّ
.(1)2019سرام ذنم كلذوديدج رخآب ب 

  اوتلا ع  2017  ةنس وم   افراصمو  اضيباقم تغلب لا  ةنزا تايلمع صوصخو

  ةّدع  قلعتت  2014-1991  ةفلل ةعجار ةنزخ تاقيس ةوس ضباقلا  لوتي  مل  ،د.م5,317ود.م  2,338

 .2019مفون4خراتب ةضابقلا ثمموةرئادلا ثمم نب ةنياعم ةسلج رضحم بسح(1)
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ةرادإلا نع ةرداّصلا5ددع ةماعلا تاميلعتلل افالخ2017ةنس وم د م3،067زان مج غلبمب(2)دونب

  ةنامأ عم قيستلا  ع لمعلا  ةضابقلا  نم دتس ام وو  1991  متس  2  خراتب ةيمومعلا ةبساحملل

.تاقيسلاهذةوس ع لمعلا دصق ةودنجب ةوا لاملا

  31  خراتب  ةنزا ضيباقم نمض ةجردملا  ةوسلل تانيمأتو عادو اب صوصخب  ظحول  امك

ةيليصفتلا ةمئاقلاب  ةجردملا  غلابملا  نو  فرصتلا باسحب ةنمضملا  غلابملا نب قراوف دوجو  ،2017  مسد

نامضل تاعاديإ"و "قوقا نامضل تاعاديإ" دونبل  ةبسلاب  "قيفر" ةيمالعإلا ةموظنملا نم ةجرختسملا

تاباسا تاعاديإ"و "يديلا يراا باسا قرط نع ةلوحم ضيباقم"و "نيدب تافاعا :قوقا

  3.038و  ارانيد  320,100                      اوتلا ع تغلب"ضئاف نود ةيمومعلا تاسسؤملل ةرادإلا ةراا

  قراوفلا نأ ةضابقلا ريت  ءاجو .)لس(  ارانيد  79.422,179و )لس(  ارانيد  320,100و )لس(  ارانيد

عارلا دنبلاب قرافلا اّمأ  افنآ ةروذملا وألا ةثالثلا دونبلل ةبسلاب "قيفر" ةموظنمب ف للخ ادرم ةروذملا

باسا ديصر لوحت دع  2015  ةيلاملا ةنسلا  وم    ةيدادعإ  ةسردم باسح قلغ  مدع نع جتان وف

دصق ةيلاملا ةرازول ةيمالعإلا زكرم اصم عم قيستلا ةضابقلا  نم كلذ بلطتو  .رخآ باسح إ روذملا

  ةموظنم نم ةجرختسملا ةيليصفتلا مئاوقلا دامتعا نم اكمي امب ةروذملا قراوفلا نم ااباسح طت

.فرصتلا باسح نمض ااجرخم جاردإل الع تاليدع لاخدإإ ءولانود "قيفر"

ةعرأل  ةيئاضرلا ةلحرملاب ةّصاا عبتلا لامعأ زاجنإ ّلوتي مل ضباقلا ّنأ  نّبت ،ىرخأ ةيحان نمو

افالخ مازلإ تاقاطب رادصإب ةرشابم رداب ثيح  ارانيد  11.980  اردق ةّيلمج ةميقب  ةددسم غ تايش

بس  ةدّدسم غ  تيقب  ةروذملا تايشلا   ّنأ و املع  ةيمومعلا نويدلا صالختس ال  ا لومعملا تاءارجإلل

  3  صالختسال ةيا عبتلا تاءارج إ   ّنأ  و  اأش    ةيئازج اياضق عفر متي مل و   ديصر رفوت مدع

.لمكتسملارانيد4.180ةميقبتايش

ةددسملا غ تايشلا صالختسال عبتلا تاءارجإ ذاختا  ةضابقلا عارسإ مدع ظحول امك

  زاجنإ خراتو"قيفر" ةموظنم نمض كيشلا صالخ مدع دعتلا خرات نب ةلصافلا ةّدملا لوط نبت ثيح

.ةنسلا قوفي ام وموي326نب تحوارت لاو عبتلا لامعأ

ناونع تايلمعلا ددع    عافترا  ظحول،2007 يرفيف  28  خراتب  30ددع  ةماعلا ةركذملل افالخو

ثيح رشأ ةثالث نم كأ ذنمماعلا لاملا نمأ  نم ةيطغ تالوصو اأش  درت مل لا ةوسلا فراصم

  دنو ةيلاملا اصملا يرومأم لبق نم ةادسم تامدخ دنو مويلاب سارا روجأ دنو عرشلا تقمب ةدنسملا غلابملا دنو يديلا يراا باسا فراصم(2)

  مج غلبمب  ةاشملا  فراصملاو ةرادإلاو ةيندملا ةيلدعلا فراصم دنو نرخآ نيمومع نبساحم باس تاعوفد دنو قودنصلا ءاطخأو فرصتلا ةحنم

  174.724و  ارانيد  2.611.349و  ارانيد  4.025و  ارانيد  67.501وارانيد  6.362و  ارانيد  197.519و  ارانيد  4.969  اوتلا ع  2017  ةنس وم   د,م  3،067  زان

 ارانيد
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هردق مج غلبمب البق امو  2017  ةيلوج رش إ دوع2017  روتكأ رش وم  ةيلمع  310  اددع  غلب

  تايلمعلا ددع ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .2015  ةنس لبق ام إ دوع ام ةيلمع  92  نأ  و  املع .د.م  15,059

 يزكرملا  كنبلا  ىدل  ةعدوملا  دوقنلاو  تايشلا  ناونع تالوصوب ةاطغملا غ ةوسلا فراصمب ةقلعتملا

  ميلاعم عاجرإب تايلمعلا اب تقلع اميف  د.م  12,834  هردق مج غلبمب ةيلمع  291  تلمش دق  وتلا

تقمب غلل ةدنسم غلابمو ةيسرفلا تادنسلا صالخو لخدلا ع ءادألا عاجرإو يابا عاطلا

.ةيسوتلا دالبلل ةماعلا ةنزا باس تاقفن ديدسو عرشلا

لبق نم ةيطغتلا تالوصو رادصإ  لّملا خأتلا إ  تايلمعلا  هذ  ددع  عافترالا دوعو

لطتي ام وو  ةيسوتلا دالبلل ةماعلا  ةنزا
ّ

  لاملا ةنامأب دقفتلا اصم عم قيستلا  دزم  ةضابقلا   نم ب

.ةينعملاتالوصولاب اّدم ع ةيسوتلا دالبلل ةماعلا ةنزا اصم ثح دصق ةودنجب ةوا

*

** 

  ةيمومعلا ةيلاملا لاجم  ةلودلا ةسايس ذيفنتل ةّيساسألا تايلآلا ىدحإ ةيلاملا  تاضابقلا   تع

  صالختسإلل ةونس فادأ مسر ضرغلل مت و  ةلودلا ةينام ةدئافل دراوملا نم  اما  اءزج ةئبع وتت ثيح

صالختسالا  بس غولب  رارغ ع  فادألا  هذ نم  ضعبلا  قيقحت نم ةضابقلا تنكمت نلو.ماملا لئاسرب

كمتت  مل  اّإف  2016و  2015  نس  لالخ  ةيئابا نويدلا صوصخب  ةفدسملا
ّ

  صالختسالا ةبس غولب نم ن

ةنس  لالخ  ةيئابا ن ويدلا  كلذكو2017-2015  ةفلا  لالخ  ةيئابا غ نويدلا صوصخب ةلومأملا

  حراصتلا لوبقو ةيمومعلا نويدلا  ليقثت رارغ ع  ةضابقلا  طاش  نم ىرخأ  بناوج   ُلخت مل امك.2017

نم   ةنزا تايلمع  ةوس و  لاومألا ظفح و  رتافدلا كسم و  دوقعلاو تاباتكلا ليو ااعمو ةيئابا

  .بولطملا ھجولا ع امامب امايق نود تلاح تالالخاو صئاقن

فارشإلا ةطلس ع نّعتي  ،ةلّملا  تالالخالاو صئاقنلا نم   ّداو ةموسرملا فادألا قيقحتلو

ةموظنمل ةنوملا تاقيبطتلا جامدإ  كلذكو ةنزا لودع و  نضوفملا  نم  ةضابقلل ةرشلا دراوملا  ززع

.اعم ةلخادتملا ةيمومعلا لايلا ةمظنأ عمةموظنملاهذجمد ةينامإنع الضف "قيفر"

  ةيمومعلا نويدلا ليقثت تايلمعل ةمظنملا بتالاو نناوقلاب  دّيقتلا ةضابقلا ع نّعتي امك

  لودع   لعج  ع لمعلاو عبتلا لامعأ فيثكتو صالختسالا ةمم ةعاتمو ةجمرب ماحو  اصالختساو

.ممامب مايقلل غرفت كأصالختسالا ايالخو ةنزا
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ةلملا صئاقنلا نم  دل خادلا ةباقرلا ماظن ةعجارم ع لمعلاب  كلذك ةمكا  وتو

  ءاليإ و ةنزا تايلمع ةوس  عارسإلا إ  ضباقلا  وعدت امك .ةروفلا تاصالختسالا ىوتسم 

.ايامحولاومألا ظفةمئالملا فورظلا  فوتلةمزاللا ةيانعلا
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 ةبودنج ةبيقروب بيبحلا  عراش ةيلاملا ةضابقلا در

حلاصملل يزكرم دقفتم يركسع ةليسو يلاحلا ضباقلا ةبودنج ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلا
.هترتف يف ةباقرلا تمت يذلا يفيلوبلا نسح يليمزل افلخ2018ربمتبس24  موي ةضابقلا تيلوت ةيلاملا

  ينييعت مت دقو "ب" ةفنصم ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلا   :   يتامولعملا ماظنلاو رييستلاو ميظنتلا   -
  رارق رظتنن نحنو ةحلصم سيئر ةطخ ىلع لوصحلل ةرفوتم طورشلا عيمج هالعأ روكذملا خيراتلا يف اهسأر ىلع
  .كلذ يف فارشالا ةطلس

  قيرط نع  صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلل بلطب تمق دقف نيضوفملا صوصخب امأ·
.صالختسالا ةيلخب فلكم ضوفمو كيبابش ضوفم تحرتقاو2019سرام4خيراتب لاملا ةنامأ

 .صصحلا هذهل ريجأتلا ماظن ىلإ رظنلاب فارشالا ةطلس نم رارقب نوكي رارمتسالا صصح ميظنت·
ال ىرخأ ىلإ ةنس نم تاصالختسالا روطت ىلإ رظنلاب يفاك ريغ يلاحلا ناوعألا ددع نأ ىلع قفاوأ·

 .نآلا ىلإ ضوعي ملو ةيباقرلا ةمهملا دعب ءامدلا راغ ةيلاملا ةضابقل ضباقك هتلقن تمت رخأ نوع كلانه نأو اميس
 .ةلماش ةيا رد بسك نم مهنيكمتل تايلمعلا فلتخم ىلع اولوادتيل ناوعألا عيزوت مت·
عيمج نيب قيسنتلاو هداشراو عورشملا ثعاب هيجوتل غرفتم نوع بلطتي ديحولا بطاخملل ةبسنلاب·

  ةيلخ يف وضع وهو نالوجلا ميلاعم ةيفصتب فلكم وهف غرفتم ريغ نوعلا نإف انتضابق ةلاح يف امأ ةلخدتملا فارطألا
.صالختسالا

اميفو ناوعألاب ةصاخلا بيساوحلا عيمج يف  alfresco  قيثوتلا ةدعاق زيكرت مت يتامولعملا ماظنلل ةبسنلاب·
 .ةيمالعإلا زكرم لبق نم ةجلاعم ىلإ ةعجار يهف اهضعبب20+4+3قيفر ةموظنم يف تاقيبطتلا طبرب قلعتي

 اهصالختساو ةيمومعلا نويدلا ليقث ت   -

  ةحص نم تبثتلا ىلع لمعن نحن ةيئاضقلا ماكحألاو  ةيئابجلا نويدلا ليقثت ةيلمع صخي اميف·
  صئاقنلا ضعب حالصإل اهرداصم ىلإ ماكحألا نم ديدعلا عاجرإب ءاضتقالا دنع موقن اهليقثت لبق اهيف ةدراولا تانايبلا
 .اهب ةدراولا

 .مداقتلا يفالتل اهنييحتو طوقسلاب ةددهملا نويدلا يف تامئاقلا جارختساب ايرود موقن امك·
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  تارارقلاو ماكحأل ليجستلا مولعم صالخب ةبلاطملا فارطأللتامالعإ لاسرا ىلع اضيأ لمعن امك·
.اهصالخل ايئاقلت اومدقتي مل نيذلاو

  مهيجوت ضباقلا ةمهم نإف غيلبتلا رضاحمو تامالعإل مهغيلبت ةيفيكو ةنيزخلا لودع صوصخب امأ·
 .نيفلحم ناوعأ مهرابتعاب ينهملا مهريمض ىلإ هلوكومةلأسم اهب نوموقي يتلا لامعألا ةيقدص ىدم ىقبتو مهتبقارمو

 يبساحملا فرصتلاو ةيروفلا تاصالختسالا   -

  ةيئابجلا حيراصتلا·

اهيفالت ىلع لمعنس نطاوملا لبق نم ةيفصتلل ةمدقملا حيراصتلا يف تانايبلا يف صقن كانه نوكي نأ نكمي
  نومدقي ءادألاب نيبلاطملا لج نأ ذإ ةورذلا تارتف يف ناوعألاىلع طلسملا طغضلاو ظاظتكالا ىلإ عجار كلذ نكلو
.حيرصتلل لجأ رخآ يف مهحيراصت

  امك دعب نع هحيراصت ةيفصت يف هتبغرو ءادألاب بلاطملل تالماعملا مقرب طبترم وهف دعب نع حيرصتلا امأ
2  نيتنزخ دوجو مدع نع رخأ بناج يف جتان ظاظتكالا نأ caisses  عراشب ةيلاملا ةضابق مجحب ةضابق نأ ذإ  
 .نيتنزخ ىلع يوتحت نأ يرورضلا نم اهتيمهأو ةبيقروب بيبحلا

 ليجستلا·

ءاطخألا يدافت ىلع لمعنس قباسلا ضباقلا ةرتف يف تمت ةئطاخ ةقيرطب دوقع ةيفصتل ةمدقملا ةلثمألا نأ
 .لبقتسملا يف ةلثمألا هذه يف ةدراولا

  همدع وأ اهتحص نم تبثتلا ةرورضو دوقعلا يف ةيكلملا رارجنا ىلع صيصنتلا صخي اميف امأ·
  ةبقارملا تالومشم نم لمع همدع وأ اهتحص ىدم نمو اهيف قيقدتلا ربتعيو ايودي ةلجسملا دوقعلل ةبعص ةيلمع اهنإف
 .ةيرود ةفصب ةلجسملا دوقعلا نم خسن اهل لسرن اننأ امبةيئابجلا

 ةيئابجلا تامالعلاو عباوطلا·

  عدوتسملا رخأت ةلاح يفو تايمكلا ذافن ليقو ايرود يئابجلا عباطلا عدوتسمل تابلطلا لاسرإب ايلاح موقن
  ضعب يف ضئاف اهيدل يتلاو ةهجلاب ةدوجوملا تاضابقلا نم تايمك انل نمأت لاملا ةنامأ نإف ةمزالا عباوطلاب انديوزت
 .نايحألا



714

  ىلع ةدوجوملا نيوانعلا بسحو يبارتلاصاصتخالا بسح اهدانسإب موقن ايلاح نالوجلا صخر·
 .ةبرعلا ليجست ةداهش

 يبساحملا فرصتلا   -

  ccp netةمدخ ىلإ جولولاب ديصرلا يف رييغت لك يفو ايرود موقنو تنارتنألاب ةضابقلا طبرب ايلح انمق·
.ديصرلاب ةقلعتملا تانايبلا نييحتل

  زاوجوأ ةينطو ت ب ديدجت وأ رييغتب اهنم ةقلعتملا ةصاخو ةريثك يهف ةاغلملا تالوصولا صوصخب·
  لصوب هنوبلاطي نمألا زكرم ىلإ باهذلا دنعو ةميق لقأ لصو عاطتقا ىلع نطاوملا رارصإل ةصاخ ةعجار يهو رفس

  تحبصأ يتلا ةعباطلا ةلآلا اهفلتتف ةيقبلا امأ رييغتلا وأ ءاغلإلل رطضنف فلات هزاوج وأ هتقاطب نأل د150  وأ د25
ةدع لاسرإب ايصخش تمق دقو ،ايموي ةجرختسملا تالوصولا نم ريبكلا ددعلا بعوتست دعت ملو ادج ةميدق
 .اهرييغت وأ اهحالصإل ةيمالعإلا زكرم ىلإ ضرغلل ةصصخملاةقيبطتلا قيرط نع تاراعشإ

  دوجو ةروص يفو سيمخو ءاثالث ةكرشلا  رورمل عوبسألا يف نيتبسانم كانه لاومألا ظفح صوصخب·
 .اهرورمل بلطم مدقن اننإف لاومألا يف ضئاف

مت دقو ةماعلا ةنيزخلا ىلإ اهتلاحإ تاءارجإب مايقلا ددصب نحنف نهرب ةقوثوملا ضورقلا صخي اميف·
 .مئاد ليغشت ةلاح يفو ديدج رخآب بطعملا راذنالا زاهج رييغت

 .لاملا ةنامأب دقفتلا ةيلخ عم قيسنتلاب ةنيزخلا فيراصموضيباقمل دونبلا ريهطت ىلع لمعن نحن·
ىلع لمعنسف ةيليصفتلا مئاوقلاو فرصتلا باسحب دراو وه ام نيب ةدوجوملا قراوفلا صوصخب امأ·

 .تاباسحلا هذه ريهطتل ةيمالعإلا زكرم ةلسارم
اهتيوستب انمق دقو قيفر ةموظنم نم ةرشابم جرختست تحبصأ دقف ةيطغتلا تالوصول ةبسنلابو اذه·

 .اعيمج

  بسح اهبيوبت لواحنسو اهنمثن نحن ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلاب ةصاخلا تاظحالملا هذه
 .رابتعالا نيعب اهيف بناوجلا لك ذخأنسو تايولوألا
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 صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا در

  I.  يتامولعملا ماظنلاو رييستلاو ميظنتلا  

  ميظنتلا - أ

  عتمتي ةيلاملا حلاصملل دقفتم ةبترب راطإ لبق نم ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلا رييست ةلصاوم *
  تايضتقمل ةفلاخم يف ةيزكرم ةرادإ  ةحلصم سيئر ةطخ يف ةيمستلا طورشل بيجتسي الو ةيرادإلا فيلاكتلا ةحنمب
  اعبت "ب" فنصلاب اهفينصت بيترت مت ةين عملا ةضابقلا نأ رابتعاب ،2013  ةنسل  1219  ددع رمألا نم  3  لصفلا
  صيصنتلا  2013  ةنسل  1219  ددع رمألا نم  3  لصفلا نمضت نئل  :2016  سرام  7  يف خرؤملا ةيلاملا ريزو رارقل

  قفرملا رييست ةرورض ناف ،ةحلصم سيئر يف ةلثمتم ةيفيظو ةطخب عتمتي راطإ ةروكذملا ةضابقلا ىلع فرشي نأ ىلع
  ةضابقلا رايتخا مدع ىلإ رظنلاب كلذو ةباينلاب ةيلاملل ضباق ةطخب ةيلاملا حلاصملل دقفتم ةبترب راطا فيلكت تضتقا
  ايلاح رشابملا ضباقلا يف رفوتت امثيرو ،ةيونسلا ةكرحلا نمض ةبجوتسملا   ةيفيظولا ةطخلا مهيف رفوتت تاراطإ لبق نم
  ةيلاملا ةضابقلل فنصملا  2016  سرام  7  يف خرؤملا ةيلاملا ريزو رارقل اعبت ةيفيظولا ةطخلا يف هتيمستل ةمزاللا طورشلا

 ."ب" فنصلاب ةبودنجب ةبيقروب بيبحلا عراش

  كيبابشلا ةبقارمل ةبساحم ةيلخ نم لكب نيفلكم نيضوف م نييعت دصق ناوعأل ضباقلا حيشرت مدع *
  43 و  6  لوصفلا ماكحأل ةفلاخم يف ،ةبساحملا تايلمعلل ةبساحم ةيلخو ةيمومعلا نويدلا صالختسال ةبساحم ةيلخو
  رخاوأ يف كلذ متيسو ناوعألاب اهميعدت ةضابقلاب نيضوفم نييعت يضتقي  :2013  ةنسل  1219  ددع رمألا نم  46 و
 .تارازولا نيب كارحلا ةيلآ دامتعاب ةيلاحلاةنسلا

  جراخ رارمتسا صصح ميظنتب قلعتملا  2016  ربمفون  17  يف خرؤملا ةموكحلا سيئر رارقب ديقتلا مدع *
  لشف رثا ةيعضولا حيحصتل ءارجإ يأل ةيزكرملا ةطلسلا ذاختا مدع ىلإ ةفاضإ ،ةيمومعلا لكايهلا ضعبب لمعلا تاقوأ
  نأ ىلإ ةراشإلا عم عوضوملا اذه يف تاضوافملا رمتست  :ةيلاملا ةرازو ناوعأل ةيسا سألا ةباقنلا عم تاضوافملا
  نم ،ةرورضلا تضتقا ىتم داحآلاو تبسلا مايأو يرادإلا تيقوتلا جراخ مومعلل اهحتف متي ام ةداع ةيلاملا تاضابقلا
 .ةيدلبلاو ةيعيرشتلا تاباختنالا راطإ يف كلذ
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 رييستلا   - ب

  روطتب ةنراقم ةبودنجب ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلاب نيرشابملا ناوعألا ددع روطت مدع *
  طغضلا ىلا ةيمارلا تايصوتلاب ديقتلا ىلإ ناوعألا ددع روطت مدع ىزعي  :2017 -2013  تاونس لالخ اهطاشن

  روط يف يه يتلا تارازولا نيب كارحلا  ةيلآ دامتعاب تاضابقلا ميعدت متيسو .ةريخألا تاونسلا لالخ تابادتنالا ىلع
.ةيلاملا ةرازو لبق نم ايلاح ليعفتلا

  ةفلاخم يف ةضابقلل ةلوكوملا ماهملا راطإ يف ةزجنملا تامدخلاو تايلمعلا فلتخم ىلع ناوعألا لوادت مدع *
  ميعدتب كلذ كرادت متيسو ناوعألا يف لجسملا صقنلا كلذ  درم:1994  يام  11خيراتب  48  ددع ةماعلا ةركذملل
.هالعأ هنايب مت املثم ناوعألاب ةضابقلا

 -2013             ةرتفلا لالخ ناوعألا روضح تاقاطبب ةبودنجب ةيوهجلا لاملا ةنامأ حلاصم ةافاوم مدع *
  ةبقارملا ةحنمو جاتنإلا ةحنمب ةقلعت ملا ناوعألا حنمو روجأ ةيفصتل ةميلس ريغ تانايب دامتعا هنع رفسأ امم  2017

  ىلإ رظن تفل هيجوت مت :لمعلا اهب يراجلا بيتارتلل ةفلاخم يف تافلاخملاو ةيئابجلا تالالخالا ةحنمو صالختسالاو
 .ةيرود ةفصب ةيعضولا ةعباتم متيسو البقتسم تالالخالا هذه يدافتل يوهجلا لاملا نيمأ

  ىلوألا رهشأ  6  لالخ كابش نوع لامعأ زاجناو هماهم نيب عمجلا هيلوتب فرصتلا دعاوقل نزاخلا ةفلاخم *
  تاقرطلاب لقنلا ىلع يضيوعتلا ديحولا مولعملاو نالوجلا ميلاعمو ةيئابج حيراصتل ةيلمع  180(  2018  ةنس نم
  ةروكذملا كارحلا ةيلآ ليعفت دعب هكرادت متيس يذلا ناوعالا يف لجسملا صقنلا ىلإ كلذ ىزعي  :)ىرخا تايلمعو
 .هالعأ

  ددع رمألا ماكحأل ةفلاخم يف ةيدرفلا عيراشملا ثعبل دحوملا ءارجإلاب ةقلعتملا تاءارجإلا مامتإ مدع *
  عيمج يف ديحولا بطاخملا لخدت ىلع صنت يتلا ةيدرفلا عيراشملا ثعبل ءارجإلاب قلعتملا  2000  ةنسل  2475

  تارازولا ىلا ةيدرفلا عيراشملا ثعبل ةدحوملا حيراصتلا نم خسن ةلاحإو ثعابلا لحم هلو لحو عورشملا ثعب لحارم
  لاملا نيمأ ديسلا ريكذت مت  :ضرغلا يف ةبجوتسملا لامعألاو تاءارجإلا لامكتسال ةينعملا حلاصملا ىلاو طاشنلاب ةينعملا
 .2000ةنسل2475ددعرمألاماكحأ هيضتقت امفيك ةروكذملا تاءارجإلا مامتإ ةرورضب يوهجلا
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  يتامولعملا ماظنلا   - ج

  لغتسم نوع لك ناكمإب حبصأ ثيح ةطقنلا هذه زواجت مت   :ناوعألا ةدئافل قداص ةموظنم زيكرت مدع *
 ."قداص" ةموظنم لالغتسا "قيفر" ةموظنمل

  لك نيكمتو ةيلاملا تاضابقلا لكب "وكسيرفلا" قيثوتلا ةدعاق زيكرت مت  :"وكسيرفلأ" قيثوتلا ةدعاق *
  نسح نامضو ةموظنملا هذه لامعتسا ميمعت راطإ يف و ،اهمادختسا نم "قيفر " ةموظنمل نيلمعتسملا ناوعألا
  تارود زاجنا يف صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلاب ةيمالعإلا تاقيبطتلا ةدحو تعرش اهلالغتسا
  ةركذم رادصإ ةماعلا ةرادإلا تلوت امك ةيوهجلا لاملا تانامأ و ةيلاملا تاضابقلا ناوعأو ةيلاملا ضباق ةدئافل ةينيوكت

  نيبساحملا ىدل ةرفوتملا ةينورتكلالا تامدخلا مادختسا نسحب ريكذتلل  2019  ةيليوج  23  خيراتب  13  ددع لمع
 .ةيوهجلا لاملا تانامأو ةيلاملا تاضابقلا ناوعأو نييمومعلا

يف اساسأ  لثمتتةتحب ةينف تارابتعال ارظن  :  linagora  ينورتكلالا لسارتلا ةموظنم لالغتسا *
  ةيوهجلا لاملا تانامأ تاراطإو ةيلاملا ضابق ةداسلا دارفإ مت ينورتكلالا لسارتلا ةموظنمل نيمدختسملا ددع ةيدودحم
 .اهلالغتسال ةينورتكلإ نيوانعب

 :"قيفر " ةموظنمل ةنوكملا تاقيبطتلا صئاقن *

ماكحألا ليجست ميلاعمل ةبسنلاب  :ةيرورملا تافلاخملاو ةيئاضقلا تارارقلاو ماكحألا ليجست ميلاعم   -
  ةارا تاعبتتلا نع رظنلا عطقب اهنيمضتب كلذو اهتعيبط بسح اهتجلاعم متت ةيرورملا تافلاخملاو ةيئاضقلا تارارقلاو
.صالختسالا اياقب يف جردت الو ةلقثم نويد ربتعت ال ثيحب اهنأشب

  ةدنسملا ةيمومعلا ةحنملا ليقثت صو صخب ةدحاو ةيونعم وأ ةيعيبط تاذ نم رثكأب نيدلا عجرم طبر *
  الإ قبطني ال تاذ نم رثكأب نيدلا عجرم طبر أدبم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت :  2014  ةنسل ةيعيرشتلا تاباختنالا ناونعب
دقف  2014  ةنسل ةيعيرشتلا تاباختنالا ناونعب ةدنسملا ةيمومعلا ةحنملاب قلعتي اميف امأ ،ةيعيبطلا تاوذلل ةبسنلاب
  ةيمومعلا ةحنملا نم لوألا طسقلا غلبم عاجرتساب ةقلعتملا2015ليرفا  16خيراتب39ددع ةماعلا ةركذملا تضتقا
  16  ددع يساسألا نوناقلا نم  78  لصفلا ماكحأ ىلإ ادانتسا كلذو اهسيئر يف ةلثمم ةمئاقلا مساب ليقثتلا متي نأ
  قلعتملا  2014  توأ  1  يف خرؤملا  61 /27  ددع رمالا نم  9  لصفلاو ءاتفتسالاو تاباختنالاب قلعتملا  2014  ةنسل
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  ةيعيرشتلا تاباختنالل ةبسنلاب يمومعلاو صاخلا ليومتلا فقس ديدحتو ةيباختنالا ةلمحلا ىلع قافنإلا فقس ديدحتب
2014. 

  صوصنملا ةمئاقلا ءاضعأ نيب يبلسلا نماضتلاأدبم قيبطت نود لحي مل يشمتلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا عم اذه
  رثإ حضتا نم لك د ض ةحنملا هذه صالختسال ةمزاللا تاءارجإلاب مايقلا مت ثيح هالعأ نيروكذملا نيلصفلاب هيلع
 .ةرماع ةيلاملا هتمذ نأ ءاصقتسالا تايلمعب مايقلا

  قيلعت ةرتف باستحاو ةمداقتملاو مداقتلاب ةددهملا ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا تامئاق جارختسا صوصخب *
  ارظن هنأ هحلاصم تدافأ يذلا ةيلاملا ةرازول ةيمالعإلا زكرم عم ارارم ةيلاكشإلا هذه لوادت مت   :   مداقتلا لاجآ نايرس
  ةموظنم ريصعت عورشم راطإ يف ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا يف  فرصتلا ةفيظو ةلكيه ةداعإ متيس ةتحب ةينف تارابتعال
 ."قيفر "

  ةنامأ رارغ ىلع ىرخألا ةيمومعلا لكايهلا ةمظنأ ىلع ةيلاملا   تاضابقلل يتامولعملا ماظنلا حاتفنا مدع *
  ةيلاملا تاضابقلا نيب يتامولعملاو ينورتكلالا لدابتلا متي ايلاح  :ماعلا قحلا مكاحمو ةيئابجلا حلاصمو ةماعلا ةنيزخلاو لاملا
...وكسرفلأو ةربمز ةقيبطت ربع ةيابجلا حلاصمو ةماعلا ةنيزخلاو ةيوهجلا لاملا تانامأو

ثحابت ىلع لدعلا ةرازو حلاصم عم قيسنتلاب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا لمعتو
  هذه ناو اميس ،ماعلا قحلا مكاحمو ةيلاملا تاضابقلا فلتخم نيب يلآلا طبرلا نامضل تايلآلا ءاسرإل ةليفكلا لبسلا
ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نأ ىلإ ريشن راطإلا اذه  يفو طبرلا ةيلمع لهسي يتامولعم ماظن ايلاح دمتعت ال ةريخألا
  ةوعدب  2016  ناوج  21  خيراتب  636  ددع ةلسارملا اهرخآ تاباسانملا نم ديدعلا يف ترداب صالختسالاو ةيمومعلا
  حلاصم فلتخم نيب تامولعملل يلآلا لدابتلا نمؤي يتامولعم ماظن ءاسرأ ةيناكمإ ةسارد ىلإ لدعلا ةرازو حلاصم
 .نيترازولا

  نيلثمم نييعت ،2016  ةيليوج  27  خيراتب  109  ددع اهبوتكم بجومب لدعلا ةرازو تحرتقا ضرغلا اذهلو
  ءاضعأ نييعت حارتقاب يشمتلا اذه ىلع تقفاو ةماعلا ةرادإلا نأ ةظحالملا عم ،ةكرتشم ةنجل نيوكتل نيترازولا نع
 .2016ةنسل721ددع بوتكملا بجومب اهنع نيلثمم

  ىلعو ،2019  يفناج  29  خيراتب  39  ددع خيراتب لدعلا ةرازو ةلسارم تمت اهلامعأ يف ةنجللا عورشلو
 .2019سرام3 و  2019  يرفيف22  خيراتب كلذو لدعلا ةرازول ةماعلا ةيدقفتلا رقمب لمع يتسلج تدقعنا اهرثإ
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II-   اهصالختساو ةيمومعلا نويدلا ليقثت  

  نويدلا ليقثت   - أ

 ةيئابجلا  نويدلا   -

  ىضتقمب ةمظنم ةلأسملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت  :نويدلا تادنتسمل ةنوكملا قئاثولا يف بساحملا تبثت مدع *
 .اهتايضتقمب ديقتلا بوجوب ريكذتلا متيسو  1984يفناج28  خيراتب2ددع ةماعلا تاميلعتلا

ةركذملا بجومب ةمظنم ةلأسملا هذه نإ  :ةيمومعلا نويدلا ليقثتب دهعتلل ضفرلا تاركذم ريرحت مدع *
.اهتايضتقمب ديقتلا بوجوب ريكذتلا متيسو1993ةنسل5  ددع ةماعلا

  لصوب ةعدوم ريغ ةيئابج حيراصت ناونعب نيدب فارتعا عوضوم نويد ليقثت تافلم ضعب قافرإ مدع *
  ةقبستلا صالخ نم تبثتلاب موقي نيدلاب هدهعت دنع ةيلاملا ضباق نأ ىلإ ةراشإلا ردجت:ةصلختس ملا ةقبستلا صالخ
  لثم يف هنكمي ال هنأو املع ،ليقثتلا فلمب ةنودملا صالخلا لصو عجارم قفو "قيفر" ةيمالعإلا ةموظنملا ةنياعم ربع
.صالخلا لصو لصأب ليقثتلا فلم قافرإ مدعل نيدلاب دهعتلا ضفر ةلاحلا هذه

  نع لقت ةقبست نمضتت وأ ةقبست نويدب تافارتعا ناونعب ةلقثملا نويدلا تافلم ضعب نمضت مدع *
  حلاصم تالومشم نم ىقبي همدع نم نيدب فارتعالا ءاضمإل اهتبسن ديدحتو  ةقبستلا عفد طارتشا نإ  : ةئاملاب10

 .ةيئابجلا ةبقارملا

ةركذملا لاثملا ليبس ىلع ركذن ةيرادإلا تاركذملا نم ةعومجم تاءادألل ةماعلا ةرادإلا اهنأش يف تردصأو
  ددع ةركذملاو  2013  يام  24  خيراتب  3940  ددع ةركذملاو  2013  يفناج  28  خيراتب  792  ددع ةركذملا ةيرادإلا

 .2016ربمتبس19خيراتب7455

 ةيئابجلا ريغ نويدلا   -
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  اذإ ةميرجلا فنص جاردإ ةحص مدع نإ  :ةميرجلا فنص جاردإ ةحص مدعو ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا *
  دامتعا نيعتي هنأو رابتعاب  مداقتلا نايرس دعاوق ىلع رثؤي ال ةيمالعإلا ةموظنملاب ةيانج وأ ةحنج وأ ةفلاخم تناك
 .)عبتتلا لامعأ لكو ماكحألا نيماضم( يداملا فلملا

  نع يلختلا خيرات ةيقادصم ىلع رثؤي مكحلاب مالعإلا خيرات نمضتت ال يتلا ةتابلا ماكحألا ليقثت *
  تايضتقمب ديقتلا ةرورضب ةيلاملا ضباق ريكذت مت  :مكحلا خيراتل ادانتسا هباستحا متيس يذلا ةيفاضإلا تاميسيدلا
.صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا2013ةنسل35ددع ةماعلا ةركذملا

مالعإلا خيرات نيمضت( صئاقنلا عيمج كرادت ىلع البقتسم صرحلا دصق لدعلا ةرازو حلاصم ريكذت متيسو
 .)ةميرجلا فينصتو مكحلا ةغبص ىلع صيصنتلا ،مكحلاب

  :ةيئاضق ماكحأ عوضوم تاقرطلا ماكحأ ةفلاخم ناونعب نويد صالختسا نود نالوج ميلاعم صالخ *
  اثلاث  34  لصفلا فاضأ يذلا  2016  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  53  لصفلا ماكحأ بابسأ حرش ىلإ عوجرلاب حضتي
  نيسحت هنم ةياغلا تناك تافلاخملا  نع ةبترتملا اياطخلا صالخب نالوجلا ميلاعم صالخ طبر نأ ةيمومعلا ةبساحملا ةلجمب
 .تاقرطلا ةلجمب ةدراولا ةيرورملا تافلاخملا نع ةبترتملا اياطخلا صالختسا

  ربع تاقرطلا ةلجم ماكحا ةفلاخمب قلعتت ماكحأ دوجو نم نالوجلا مولعم صالخ لبق تبثتلا صوصخب امأ
  رابتعاب كلذ رذعتي هناف ،ةيئاضق ماكحا عو ضوم ةيلام تابوقعو اياطخ ليقثتل ةصصخملا ةيعرفلا ةفيظولا لامعتسا
 :يلي ام

  نيمضت ةيلمع نال ارظن نالوجلا  ميلاعم صالخو ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا نيب يلالا طبرلا ةلاحتسا  -1
  دمتعي امنيب رمألاب ىنعملا بقلو مسا وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر جاردا ىلع دمتعت ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا

 .ةيرورملا تافلاخملا يف هب لومعم ام لثم ةبرعلل يمجنملا مقرلا ىلع نالوجلا مولعم صالخ
  مولعملا صالخ بلاطب ةصاخلا ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا ىلع  نوعلا لبق نم ةنياعم ءارجا ةلاحتسا  -2

  دجوي يذلا ةيلاملا ضباقل يبارتلا صاصتخالا ةدعاق ىلا عضخي ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا ليقثت نال ارظن نالوجلا ىلع
 .ةينطولا فيرعتلا مقر بايغ يف ةضابقلل ةيبارتلا ةرئادلا سفن يف نينيدملا ءامسأ هباشتلو نيدملا رقم هترئادب
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  ىلع ةوالع يبارتلا صاصتخالا أدبمب ديقتلا نودو ةيلام ةضابق يأ يف نالوجلا مولعم صالخ ةيناكمإ  -3
  تابوقعلاو اياطخلا صالختسا اهماهم نيب نم نوكت نأ نود نالوجلا ميلاعم صالختسا نمؤت ةيلام تاضابق دوجو
 .ةيلاملا

  ةلقثملا ةيمومعلا نويدلا صالختسا   - ب

  مل ةضابقلا ناف  2016 و  2015  يتنسل ةيئابجلا نويدلا صوصخب ةموسرملا فادهألا قيقحت مت   ن ئلو  .
  سيقل دمتعملا رشؤملا نإ:ةرتفلا سفن ناونعب ةيئابجلا ريغ نويدلا صوصخب ةلومأملا صالختسالا ةبسن غولب نم نكمتت
 :ىلع زكتري ةيئابجلا ريغ نويدلا

  ةنس لالخ موسرملا فدهلا نا ثيح ،ةيضرم ربتعت يتلاو ةيلاملا و تابوقعلاو اياطخلا صالختسا ةبسن*
ةنس لالخ  ℅17و  2015  ةنس لالخ   ℅14  ةيلاملا ةضابقلا تققح دقو  ℅15  ب ددح  2016 و  2015
  ىلا   ℅93.33  نيب تحوارت ةلقثملا نويدلا نم فنصلا اذهل فدهلا قيقحت ةبسن ناف يلاتلابو.2016

113.33℅. 

عجري ةلقثملا ةيئابج ريغ نويدلا صالختسا ةبسن رشؤمل ةبسنلاب ةلومأملا ةبسنلا غولب مدع ناو املع*
  2016  ةنس  ℅0.1و  2015  ةنس   ℅1  تغلب يتلا ةلودلا كالمأ نويد صالختسا ةبسن ضافخنا ىلا ساسألاب
  قحلا نامضل تاعاديا دنبب   ةنمؤملا لوصفلا ةيوست ىلا ةبودنجب ةيوهجلا لاملا ةنامأ ةوعد تمت ،ةبسنلا هذه نيسحتلو
 .ةضرتعملا تابوعصلا ليلذت دصق ةلودلا كالمأل ةيوهجلا ةرادإلا حلاصم عم قيسنتلاو ةلودلا كالمأ نويدب ةقلعتملاو

  لالخ ةققحملا جئاتنلا ىلا ساسألاب كلذ يزعي  :2017  ةنس ةيئابجلا نويدلا صالختسا عجارتل   ة بسنلاب .
 .2016ةنسل ةيلاملا نوناق نم66لصفلاب اهيلع صوصنملا ضيفختلا تاءارجإ راطإ يف2016ةنس

  نم ةدتمملا ةرتفلاب ةقلعتملا ةدايقلا تاحولو   ةيصيخلتلا تامئاقلاب ةنمضملا تانايبلا نيب ةبراقملا تضفا .
  .ةدايقلا تاحولب عبتت لمع  5685 و ةيصيخلتلا ةمئاقلاب عبتت لمع4803  ليجست ىلا2017  ةنس ىلا2014  ةنس
  ةنمضملا مداقتلل ةعطاقلا عبتتلا لامعأ ةيقادصم ىلع ابلس سكعني نا ةروكذملا   ت انايبلا يف لجسملا براضلا ناش نمو
  نم ةجرختسملا ةيصيخلتلا تامئاقلا نيب عبتتلا لامعا يف ةلجسملا قراوفلا نا :صالختسالل نويد اياقبل ةيمس الا ةمئاقلاب
لامعأ ةفاكل ةصصخملا ةيقيبطتلا ةيلومش مدع ىلا ساسألاب ةعجار ةدايقلا تاحول يف ةلجسملا كلتو قيفر ةموظنم
”Frais de poursuite“عبتتلا
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 يلي اميف ةلثمتملاعبتتلاتاءارجإ عيمجل   -4

ةبساحملا ةلمج نم اعباس  31  لصفلا ماكحأ ىنعم ىلع نماضتلاب نيدملا دض ةذختملا تاءارجإلا  *
  ةيرادإلا تاضارتعالا ىلاالوصو هيدل ضرتعم دض مازلإةقاطب غيلبتب اءدب هدض ةذختملا تاءارجإلا ةفاكو ةيمومعلا
.عيبلاو ةيذيفنتلاو ةيظفحتلا لقعلاو

 .كونب ةدع ىدل ةزجنملا دحاولا نيدملا دض ةزجنملا ةيكنبلا تاضارتعالا ةفاك جاردا مدع *

 .عبتتلا لامعأب ةصاخلا ةفيظولاب ةيجراخلا تامهملا نيمضت مدع*

هاجتا يف عبتتلا تاءارجإل ةدعملا  ةيقيبطتلا ةلكيه ةداعإ متيس "قيفر" ةمظنم ريصعت عورشم راطإ يفو
  ةقلعتملا لامعالا كلذك هيدل ضرتعملا دض تاعبتتلا ،ةيلالا ةيرادإلا تاضارتعالا لثم عبتتلا لامعأ ةفاك اهنيمضت
  بلاطمك تافلملا ناش يف ةذختملا تاءارجإلا ةفاكو ..ةنيزخلل ماعلا زايتمالا راهشا ،ةيكنبلا تانامضلا صالختساب
.ةماعلا ةوقلاب ةناعتسالا بلط ،ةيمومعلا لكايهلا فلتخمل ةهجوملا ءاصقتسالا

  يلا  ط ابترا دوجو   مدع   : تاليقثتلا روطت بكاوت مل يتلا2017و2016يتنسل عبتتلا لامعأ صوصخب*
  نوكي ال دحاو فلم ليقثت ةجيتن روطتت دق تاليقثتلا نا رابتعاب تاليقثتلا مجح روطتو عبتتلا لامعا ددع روطت نيب
 .عبتتلا لامعأ ددع ىلع ظوحلم ساكعنا كلذل

  نا ىلا ةراشإلا  ردجت   :   مداقتلاب لوصف طوقس ةيلباق هنع مجانلا عبتتلا لامعأ يف لجسملا صقنلا لوح*
  مداقتلا لاجا نايرس يف ةربعلا نا امك،كلذب يضقي مكح ردصي مل املاط همداقت ينعت ال مداقتلاب نيدلا طوقس ةيناكمإ
 .اهددع يف سيلو ةارا عبتتلا لامعأ ةعيبط يه

  نويدلل ةيقيقحلا ةيعضولا سكعت ال "قيفر" ةيمالعإلا ةموظنملا نم ةجرختسملا ةمئاقلا نا ىلع ةوالع اذه
 : ةيلاتلا بابسألل كلذو )ةمداقتم وأ مداقتلاب ةددهم( ةلقثملا

  عفدلا يف ةلودج ماربإك "قيفر" ةيمالعإلا ةموظنملاب مداقتلا ةدمل ةعطاقلا عبتتلا لامعا ضعب جاردا مدع-
.نييمومع نيبساحم ىدل ةيرادإ تاضارتعا زاجنا وا نيدملا لبق نم

  ةلجم نم  52  لصفلا قيبطت راطا يف و أ ةيعامجلا تاءارجإلا نوناق راطإ يف ذيفنتلا قيلعتب نيدملا عافتنا-
 .ةيئابجلا تاءارجإلاو قوقحلا
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  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  40  لصفلا ماكحأل اقيبطت نيتنسلا زواجتت ةرتفل مداقتلا لاجا قيلعتب نيدملا عافتنا-
 .2012  ربمسيد  31  ىلا  2010ربمسيد17  نم ةرتفلل كلذو2012

  تايضتقمل ةفلاخم يف ةعباتملا يف ىوصقلا ةيولوألا اهئاطعإب ةماهلا غلابملا تاذ نويدلا فادهتسا مدع*
2010  يفناج  9  خيراتب صالختسالا ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  8  ددع ةماعلا ةرك ذملا

اهئاطعإل ةماهلا غلابملا تاذ نويدلا فادهتسا ةرورض ىلع افلس ةروكذملا ةماعلا ةركذملا تصن نئلو
  يضتقي )صالختسالل ةلباقلا ريغو صالختسالل  ةلباقلا( نويدلل يلمعلا فينصتلا نا ريغ ةعباتملا يف ىوصقلا ةيولوألا
 .ةموسرملا جئاتنلا قيقحتل صالختسالا يف اظوظح رثكألا نويدلا ىلا مامتهالا هيجوت

  مسالا رارغ ىلع رضاحملا ملستل ةتبثملا ةيرورضلا تانايبلا ضعبل غيلبتلا رضاحمو تامالعالا راقتفا*
  قلعتي اميف ةصاخو2010  ةنسل  7  ددع ةماعلا ةركذملا ماكحأ  باعيتسا مت:ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقرو لماكلا
  ىلع ، البقتسم لمعلا متيسو ،  2015  ةنسل  43  ددع ةماعلا ةركذملاب عبتتلا ججح ريمعت يف ةمزاللا ةيانعلا ءاليإب
 .ةينيوكتلا تارودلا يف مكيرشت ديزمو ةنيزخلا لودع ريطأت معد

  ةناخلا يف ةنيزخ لدع ءاضما يف اساسأ تلثمت غيلبتلا لامعأ  تلمش سيلدت لامعأب مايقلا يف هابتشالا*
  قباطتو غيلبتلا رضحمب نمضمل ا  ءاضمالاو مالعألاب نمضملا نيدملا ءاضما نيب قباطت مدعو نينيدملل ةصصخملا
  عيمج ىلع قمعم دقفت ةيلمع ءارجأل ققحم دقفتم فيلكت مت  :عبتتلا لامعأب ةقلعتملا قئاثولا ىلع نينيدم تاءاضما
  لكب تايلوؤسملا ديدحتو ةنيزخلا لدعل ةبوسنملا ذخأملا يف يرحتلا دصق  2013  ةنس نم ةيادب ةلصاحلا غيلبتلا لامعأ
.ةمزاللا ةيلدعلاو ةيبيدأتلا تاءارجإلا ذاختا اعابت ةرادإلا ىلوتتسو ةقد

III-ةضابقلاب يبساحملا فرصتلاو ةيروفلا   تاصالختسالا 

  ةيروفلا تاصالختسالا - أ

 :دعب نع حيرصتلاو ةيئابجلا حيراصتلا لوبق صوصخب :   ةيئابجلا حيراصتلا  -1

  بلطب نوموقي ناوعالا نأ الا  تاصيصنتلا ضعب صقنت حيراصت لوبق متي نأ ةورذلا مايأ يف ثدحي  -1
  ةدوع نودو كلذ مهيلع عنمي هنا رابتعاب ةعوبطملا ريمعتب مايقلا نود ةموظنملاب اهجاردإب نوموقيو ةصقانلا تايطعملا
عقت ةعدوملا حيراصتلا لك نا ىلا ةراشإلا عم اذه ،لمعلا ريس ليطعت ىلا يدؤيس هنا رابتعاب كلذب مايقلا ىلا نطاوملا
 .حيراصتلا كلت ةحص ةبقارمب ةفلكملا ةحلصملا اهرابتعاب ةيئابجلا ةبقارملا حلاصمىلا اهتلاحا
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  ماق دقو يرايتخا ةموظنملا هذه يف طارخنالا ىلا ةراشإلا ردجت هناف دعب نع حيرصتلا صخي اميف امأ

  كلذ زاعيا نكميو ىودج نود  هنا الا دعب نع حيرصتلا ةيلا ايازمب ريكذتلاب تابسانملا ديدع يف ناوعالاو ةيلاملا ضباق
  نأ  2008  ليرفأ12  خيراتب  39ددع ةماعلا ةركذملا تصن دقو ةضابقلل نيعباتلا ءادألاب نيبلاطملا ةحيرش ةبيكرت ىلا
www.impts.finances.gov.tnباولا عقوم ربع هليزنت نكمي طارخنالا ةقاطب جذومنا

  ةموظنمب ةنمضملا فئاظولا عيمج نييحت مت دقلف   ،ادقن ةعوفدملا غلبملا ىلع فظوملا مولعملل ةبسنلاب   -2
  قوفت يتلا غلبملا ىلع  1℅  فيظوت يأ ادقن ةعوفدملا غلابملا ىلع فظوملا مولعملا رابتعالا نيعب ذخألل "قيفر"

  داومو اهعاونأ عيمجب حيراصتلا رارغ ىلع ليجستلا   ميلاعم ناونعب تاصالختسالا طقف سيل ارانيد  5.000
  ءانثتسا مت هنا الا..ماكحالا ليجستو ليجستلا ميلاعمو لقنلا ىلع يضيوعتلا مولعملاو ةيلدعلا تانيمأتلاو صاصتخالا
  ةفيظو كلذكو ةلقثملا ةلودلا نويد ةفيظو نمض مولعملا اذه ةفاضإ متيسو ةتحب ةينف تارابتعال ةلقثملا نويدلا ةفيظو
  ىلع ةرادإلا صيصنتب ريكذتلا عم "قيفر" ةموظنم ريصعت عورشم راطإ يف ةيلاملا تابوقعلاو اياطخلا يف فرصتلا

 "ةفلتخملا ضيباقملا" ةفيظو ربع مولعملا اذه صالختسا ةرورض

 ليجستلا ميلاعم   -2

  تاباتكلاو دوقعلا فلتخمو ةيلدعلا تارارقلاو ماكحالا ليجستب ةقلعتملا طاقنلا   *

  ميلاعم عفدب ةيلدعلا تارارقلاو ماكحالا فارطأ ةبلاطم دصق مالعا يأ رادصا ةيلاملا ةضابقلا لوتت مل*
   :مكحلل ةقاطبل اب لقألا ىلع فارطألا دحأ ناونع رفوت مغر تارارقلاو ماكحالا هذه ناونعب ةبجوتسملا ليجستلا
  نع ةرداصلا تارارقلاو ماكحالا ليجست ةيلمع ميظنت ىلا صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا  ىعست

  2015  ربمفون4  خيراتب ضرغلا يف ليلد رادصإب كلذو اهب ةصاخلا ليجستلا ميلاعم صالختسا نيسحتو مكاحملا فلتخم
 .ضرغلا يفةيبيترتلاو ةينوناقلا دعاوقلا فلتخم نمضتي

  ةماعلا ةرادإلا تلوت تارارقلاو ماكحالا هذه ناونعب ةبجوتسملا اياطخلا صالختسا ىلع اصرحو
  ةيفيكب قلعتت  2015  ربوتكأ  28  خيراتب  95  ددع تحت لمع تاميلعت رادصا صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
 .تارارقلاو ماكحالا ليجست ىلع اياطخلا فيظوت
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تصرح تارارقلاو ماكحالا ليجست ناونعب ةبجوتسملا ميلاعملا صالختسا ةيلمع ديشرت راطإ يفو
  ءابعأ فيفخت فدهب2017  ةيلاملا نوناق نمض حرتقم ميدقت ىلع صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا
 .ةلودلا ةينازيم ةدئافل ماه يلام دودرم رفوت يتلا تارارقلاو ماكحالا ىلع لمعلا زيكرتو ةيلاملاتاضابق ىلع لمعلا

  ليجست  تاءارجإ رسيت ىلع لمع يذلا هنم  69  لصفلا ةصاخو  2017  ةنسل ةيلاملا نوناق رودصبو
  ضيوعتو ليجستلا ءارجإل ابوجو ةعضاخلا تارارقلاو ماكحالا يف ةيرصح ةمئاق طبضب كلذو تارارقلاو ماكحالا
  ةعجارمل ةفاضإ رارقلا أ مكحلا ىلع قصلي يئابج عباطب ةماه ةيلام غلابم نمضتت ال يتلا تارارقو ماكحأ ةدع ءارجا
  عم قيسنتلاب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تلمع راطإلا اذه يفو ،ىندألا صالختسالا رادقم
 .2017يرفيف15  خيراتب7تحت ضرغلا يف ةماع ةركذم رادصا ىلع يئابجلا عيرشتلاو تاساردلل ةماعلا ةرادإلا

ماكحالا ليجستب صاخلا ليلدلا نييحت يف صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا تعرش امك
  ميلاعملا صالختساب قلعتملا بناجلا ىلع زيكرتلا متيسو  2017  ةنسل ةيلاملا نوناقب ةدراولا تاحيقنتلا ءوض ىلع
  ةماع ةرادإو ةيلام ضابق نم ةينعملا تاهجلا فلتخم عم قيسنتلاب كلذو تارارقلا ماكحالا ليجست ناونعب ةبجوتسملا
 .2019يفناج ذنم تقلطنا دق تاسلجلا نأو املع ،يئابجلا عيرشتلاو تاساردلل

  فارطأ مالعا نودب يأ بجوم نودب تارارقلاو ماكحالا ليجست ناونعب ريخأتلا اياطخ فيظوت·
  فيظوت ةيفيكب ةقلعتملا  2015  ربوتكأ  28  خيراتب  95  ددع تحت لمعلا تاميلعت اهتمظن ةلأسملا هذه   :رارقلا وأ مكحلا
.تالالخالا هذه كرادت ىلإ ةيلاملا ضباق رظن تفل متو ،تارارقلاو ماكحألا ليجست ىلع اياطخلا

  ةبيكرت ديدجت يتقيثو يف لثمتت ليجستلل ابوجو ةعضاخلا ريغ تاباتكلا فييكت ةضابقلا تلوت·
  ليجستلل ابوجو ةعضاخ اهنأ ساسأ ىلع  2018  يفناج يف نيلجسم لغش دقعو ةيومنت لمع يتيعمجل ةريدملا ةئيهلا
 .يئابجلا عباطلاو ليجستلا مكيلاعم ةلجم نم  3  لصفلا تايضتقمل افالخ كلذو

  دوقع اهنا ساسأ ىلع  2013  يرفيف يف ةضابقلاب امهليجست دنع نيتيمومع نيتقفص فييكت·
  مولعملا ىلإ اهعاضخا مت يل اتلابو ةيمومع ةقفص اهنا ساسأ ىلع اهفييكت نع اضوع ليجستلل ابوجو ةعضاخ ىرخأ
 .ةقفصلا ةميق نم ℅5  ةبسن ب ددحملا يبسنلا مولعملا نع اضوع راقلا
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   ميلاعملا فيظوتب ةبهلاو عيبلاب نيقلعتم نيدنب نمضتم دقع صوصخب ةيلاملا ةضابقلا تفتكا·
  راقعلا ةميق نم   ℅5ةبسنب ةبهلا ىلع ةبجوتسملا ميلاعملا فيظوت نود لبتقمب ةيكلملا لقن ليجست ىلع ةبجوتسملا

  غلبمب ةفظوملا ليجستلا ميلاعم ىلع صقن كلذ نع جتنو يئابجلا عباطلاو ليجستلا ميلاعم ةلجم نم  20  لصفلا بسح
 .د  12.500

  يف هليجست ةبسانمب رانيد فلأ  230  غلبمب راقع  عيب دقع خيرات جاردا يف ةضابقلا تأطخأ امك·
 .بجوم نود اياطخ فيظوت هنع جتن ام وهو  2016  توأ

ىلإ ةفاضإ ةيلاملا ضباق لبق نم بتكلا وأ دقعلا فييكت ةيفيكل ةبسنلاب دراو ءطخلا ىقبي ،اباوجو
  عيرشتلا نمضت دقو ،ةيمالعإلا ةموظنملاب بتكلا وأ دقعلاب ةقلعتملا تايطعملا جاردا دنع ةبكترملا ةيداملا ءاطخألا
 :نأشلا اذه يف بكترم إطخ يأ حالصإل ةيفيكلا ةيلمعلا تاءارجإلا لمعلا هب يراجلا

  نكمي ،بجوتسملا مولعملا نع بتكلا وأ دقعلا ليجست ناونعب ةدئاز غلابم صالختسا ةروص يف.1
 .بجومنود غلابملا عاجرتسا دصق بلطمب مدقتلا ليجستلا ءارجأب عفتنملل

  حلاصملا لخدتت بتكلا وأ دقعلا ليجست ناونعب بجوتسملا مولعملا نم لقأ غلبم عفد ةروص يف.2
،هتمذب ةدلختملا غلابملاب ليجستلا ءارجأب عفتنملا ةبلاطم دصق ةيابجلاب ةفلكملا

  .صتخملا  تاءادألا ةبقارم بتكم ةلسارم ىلوت ثيح ةيلاملا ضباق هب ماق ام اذهو

  رخ آ   ل يجست عجارم ىلع صيصنتلا درجمب ةيكلملا رارجنا مولعم نم ءافعالا قيبط ت ةضابقلا ىلوتت·
 :   عجارملا هذه ةيقادصم نم تبثتلا نود دقعلاب ةافولاب وأ لباقمب لقن ةيلمع

  3  ةبسنب يبسن مولعم فيظوت يئابجلا عباطلاو ليجستلا  ميلاعم ةلجم نم  20  لصفلا نم  10  ددعلا بجوأ
  ةيكلمل لباقمب لقنل ةنمضتملا ديلا طخ دوقع لودعلا دوقع" ـل ةبسنلاب ةيكلملا رارجنا مولعم ناونعب راقعلا ةميق نم  ℅

  ال يتلاو تاراقعلل ةينوناقلا ةيعضولاب ساسم اهل يتلا وأ كالمألا هذهب عافتنالا قحل وأ ةيراقع كالمأ ةبقر ةيكلم وأ
يف ةمربملا كالمألا لقن دوقع ءانثتساب ةافولاب وأ لباقمب لقن رخآب ةقلعت ملا ليجستلا ميلاعم عفد تبثي ام ىلع صنت
 ".اهب قلعتملا عيرشتلل اقبط ةزجنم كوكص رادصإ راطإ

  درجمب ىفتكا لب اهنم تبثتلا دصق ةيلاملا ضباقل ةقباسلا دوقعلا ميدقت نوناقلا طرتشي مل هيلع ءانبو
.ةقباسلا ليجستلا عجارم ىلع صيصنتلا
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  ةرادإلا تردصأ بتك وأ دقع ليجست ناونعب ةبجوتسملا ميلاعملا ةفاك صالختسا ىلع صرحلا باب نمو
  ةيلاملا ضباق ثح دصق ،2012  سرام  2  خيراتب  24  ددع ةماع  ةركذم صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا
  ،كلذ يف ةمزاللا تاتابثالا  ميدقتو دقعلاب ةروكذملا ليجستلا عجارم نم تبثتلا ةرورضب ليجستلاب نيفلكملا ناوعألاو
 .ةيابجلاب ةفلكملا حلاصملا ماهم نم ىقبت ةباقرلا ةمهم نأ ىلإ ةراشإلا عم

  هيلع بيطشتلا وأ ضرق نع جتان زايتما وأ نهر يأ ءاشنا دنع ةيراقعلا ةيكلملا ةرادإ ةدئافل صلختست
  ةنسل ةيلاملا نوناق نم  45  لصفلا ماكحأب المع مسرملا راقعلل ينيعلا قحلا ةميق نم   ℅  0,2   ةبسنب ددحم مولعم

  زاغلاو ءابرهكلل ةيسنوتلا ةكرشلا عم ةمربم ضورق دوقع ليجست دنع روكذملا مولعملا فيظوت متي مل هنأ ريغ ،1983
  موسرلا عجارمل دوقعلا هذه ني مضت مدعب كلذ ريربت متو .ةيراقعلا ةيكلملا ةرادإب ةلجسم تاراقع ىلع نوهر نمضتت
  رابتعاب ضورقلا ليجستب ةقلعتملا ةيعرفلا ةفيظولا ربع روكذملا مولعملل يلآلا باستحالا نود لوحي ام وهو ةيراقعلا
  يراقعلا ميسرتلا مولعم صالختسا ةيلاملا ضباقل نكمي ال   :ةموظنملاب ةيراقعلا موسرلا عجارم جاردا ىلع فقوتم كلذ نأ
 .دقعلاب ةدراولا تاصيصنتلاب ديقم هرابتعاب دقعلا   يف يراقعلا مسرلا ددع ىلع صيصنتلا نود

يراقعلا ميسرتلا  مولعم صالختسا ساسأ ىلع ةجمربم ليجستلاب ةصاخلا ةيمالعإلا ةموظنملا نأ ىلإ ةفاضإ
 .ليجستلاب فلكملا نوعلا لبق نم هجاردا متي يذلا يراقعلا مسرلا ددع دامتعاب

  ةرادإ نإف ميلاعملا هذه صالخ دنع ةفلتخم ضيباقمب ةصاخلا ةيعرفلا ةفيظولا لالغتسا ةروص يف هنأ امك
  .ىرخأ ةرم مولعملا صالخب رمألاب ينعملا بلاطتو ةيلاملا ةضابقلا نع ةرداصلا صالخلا لصو دمتعت ال ةيراقعلا ةيكلملا

ةبسانمب ةيلاملا ةضابقلا ىدل ةيكلملا ةرادإل  ةعجارلا ميلاعملا صالختسا مدع ةروص يف هنأ ، ريشن امك
 .ميسرتلا ةبسانمب ةيراقعلا ةيكلملا ةرادإ ىدل صلختست ميلاعملا هذهف ليجستلل دقعلا ميدقت

  كلت نوك ىلع صيصنتلا ةلاح يف نوهرب ةقلعتملا دوقعلا ليجست ضفرل ةيلاملا ضباق ةماعلا ةرادإلا وعدتس
 .يراقعلا مسرلا مقر ركذنود ةمسرم تاراقعب قلعتت نوهرلا

  ةيئابجلا تامالعلاو عباوطلا   –  3
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  ذافن دنع الإ ةيئابج عباوطو تامالع نم دوزت تابلط لاسرإو دادعإ انايحأ ةضابقلا يلوت مدع ظحول
  يف فرصتلا ةيلمع ميظنت دصق صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا تايلالا   :نوزخملا
  نوزخملا ذافن يفالت دصق2016ةنسل79ددع لمع تاميلعت رادصا يف لثمتت نزخملا ذافن يدافتل ةيئابجلا  عباوطلا
  ميقلا نم  نوزخملا يف صقن ليجست ةروص يف تاضابقلا نيب ليوحتلا تايلمع ءارجاب  ةيلاملا ضابق ةداسلل حامسلاو
   يروص عاجرا وأ يروص لمحت بلطمب قفرت يوهجلا لاملا نيمأ ديسلا نم ليوحت ةركذم ىلع لوصحلا دعب كلذو
  ةعباتم دصق ةيمالعإ ةقيبطت ءاسرإ تلوت امك يئابجلا عباطلا عدوتسم ظفاح ديسلا ىلا هجوتو ليوحتلا ةركذمبو
 .ةيئابجلا عباوطلاب دوزتلا ةيلمع

  ةروكذملا صخرلا دانسا لاجم يف يبارتلا صاصتخالا ةضابقلا مرتحت مل نالوجلا صخر دانسا صوصخبو*
  نمضتي يذلا يبارتلا صاصتخالا جراخ نيدوجوم نيراقعلا نأ مغر يحالف فنص نالوج يتصخر تدنسأ ثيح
 .بسحف ةبودنج ةيدمتعم

  ةدجاوتملا ةينطولا مهفيرعت تاقاطب بسح اهيبلاط نيوانع  مغر عئاضب لقن صخر  4  دانسا مت امك*
ةبساحملل ةمعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  81  ددع ةماعلا ةركذملاب ةمظنم ةلاسملا هذه :ةضابقلل يبارتلا رظنلا عجرم جراخ
2013توأ15خيراتب ةيمومعلا

.يحالفلا طاشنلا يف لغتسملاراقعلا رظنلا عجرم ةيلاملا ةضابقلا :يحالفلا طاشنلل ةبسنلاب-
  فيرعتلا ةقاطبب نمضملا ناونعلا وأ طاشنلا عجرم ةيلاملا ةضابقلا :صاخشألا لقنل ةدعملا تابرعلا-

 .ةينطولا
 .طاشنلا رظن عجرم ةيلاملا ةضابقلا : ريغلا باسحل عئاضبلا لقن-
  ميلاعمب صاخ تاءارجإ  ليلد دادعا ددصب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ناو املع

لاجآلا برقأ يف هرادصإ ىلع لمعلا متيس نالوجلا

   نهرب ةقثوملا ضورقلا *

  نأ2018  ليرفأ23  خيراتب قيفر ةموظنم نم ةجرختسملا ةصلختسملا ريغ ضورقلا ةمئاق ترهظأ*
  رانيد300و60  نيب ةيدرفلا   اهغلابم حوارتت  2009  ربمسيد ىفوم ىلا  2003  يفناج نم ةدتمملا ةرتفلل دوعت ضرق620
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  ريهطت ةيلمع تمت  :ةماعلا ةنيزخلل اهتلاحا   ت اءارجإب مايقلا يف دعب ةضابقلا عرشت مل د.أ117,662  ةيلمجلا اهتميق
 .2003ةنسل ةقباسلا تاونسلل ناونعب نهرب قوثوملا غوصملا نم ةبودنجب ةيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلا

  ةماعلا ةرادإلا تردصأ  2009  ةنس ىلا2003  ةرتفلل ةبسنلاب نهرب ةقثوملا ضورقلا ريهطت ةيلمعل ةلصاومو
اهلالخ نم تعد2018  ليرفأ24  خيراتب2018  ةنسل29  ددع لمعلا تاميلعت صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
   نيعفتنملا يف ةيمسا تامئاقب ةيزكرملا حلاصملا ةافاوم ىلا نهرب ةقوثوملا ضورقلا يف فرصتلاب نيفلكملا ةيلاملا ضابق
لاجآلل ةافوتسملاو  2009  ربمسيد31  ةياغ ىلا2003  يفناج1  نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةادسملاو نهرب ةقوثوملا ضورقلاب
 .ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم نم اثاث62 و ايناث62نيلصفلاب اهيلع صوصنملا ةينوناقلا

  نمو ةبولطملا ةيمسالا لوادجلا ةيلاملا تاضابقلا نم ددع تل سرأ ،ركذلا ةفلاس لمعلا تاميلعتل اعبتو
 .2018ليرفأ27خيراتب ةبودنجب ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلا اهنيب

  كلذو نوهرلا هذهل ةيلحرم ريهطت ةيلمع عبتت صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا نأو املع
:ةلودلا ةدئافل هلجأ لحيذلا غوصملا ةلاحإ ةيلمع هبلطتت امل

نم  ةجرختسملا تامئاقلاو ةيلاملا تاضابقلا نم ةلسرملا نوهرلا تامئاق نيب ةبراقمو تبثت لامعأ نم-
 .ةيمالعإلا ةموظنملا

 .غوصملل ينفلا درجلاو تامئاقلا هذه نيب ةبراقم-
.فالآلاب ردقت يتلا نوهرلا هذهل ريبكلا ددعلا نع الضف-

  ىلا نوهرلا هذه ةلاحا تاءارجإ صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا حلاصم ترشاب دقو
  دئارلا اهرخآ ةيسنوتلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب ةيلاملا تاضابقلا نم ددعل تامئاق ةدع رشن مت ثيح ةلودلا ةنيزخ
  اهنيب نمو صلختس ملا ريغ غوصملا باحصأل ةيمسالا تامئاقلا ةيقب رشن راظتنا يف،2018  ةنسل75  ددع يمسرلا
.ةبودنج ةبيقروب بيبحلا عراش ةيلاملا ةضابقلاب ةصاخلا تامئاقلا

  ضورقلا ةمئاقب2002 -1999ةرتفلا لالخ اهئادسا مت نهرب قثوم ضرق660يلاوح دوجو ظحول*
  ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا لبق نم اهريهطت مغر "ضورقلا يف فرصتلا"   ةقيبطت نم ةجرختسملا ةيقبتملا
  ءاقبتسا  :2013  ذنم اهب ةقلعتملا نوهرلا عفرو ةضابقلا ةيباسح نم ةروكذملا ضورقلا ءاغلإب كلذو صالختسالاو
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  ةباقرلا لكايه لبق نم  ءاوس ،ةجاحلا دنع اهيلا عوجرلل ةيرورض ةيمالعالا ةقيبطتلاب ضورقلا هذهب ةصاخلا تايطعملا
 .مهلثمي نم وأ ضورقلا هذهب نيديفتسملا نم بلطب وأ

  ،ةموظنملاب ةجردملا ةددسملا ريغ نهرب ضورقلا ةمئاقو غوصملا سايكأل ينفلا درجلا نيب ةبراقملا تضفأ *
  مل يلاتلابو ت افرعم لمحتالو ةيمالعإلا ةمئاقلاب ةلجسم ريغ غوصملا ةفرغب ةدوجوم اسيك  776  ةلمج نم اسيك  19  نأ
  ربع ةيلا ةفصبوأ ةيودي ةفصب :نيتقيرطب نهرب ةقوثوملا ضورقلا هذهل جاردالا ةيلمع متت :اهباحصأ ىلع فرعتلا متي
  ةقاطبو غوصملا ةعطقل ةيفصو ةقاطب ىلع يوتحي كلذل دعم سيكب غوصملا عطقب ظافتحالا متيو ،ةيمالعإلا ةموظنملا
  ةبسنلابو ،ققحم دقفتم روضحب متت سايكالا حتف ةيلمع ناف ةيلمعلا هذه ةيصوصخل  ا رظنو .نهرلا بحاصل فيرعتلا
 .نوهرلا باحصأ ةيوه ىلع يوتحت اهنم  12  نا حضتا دقو اهحتف دصق نيققحم نيدقفتم فيلكت مت ةروكذملا سايكألل

  ءاهتنا يف ةلثمتملاو اثلاث62  لصفلاب اهيلع صوصنملا ةينوناقلا طورشلا ءافيتسال ارظن هنأ ،ةراشإلا عم اذه
.ةلودلا ةدئافل هتلاحا متتس ،هعاجرتسا غوصملا باحصأل لوخت يتلا ةينوناقلا ةدملا

  خيراتب111  ددع ةماعلا ةركذملاب اهيلع صوصنملا غوصملا ةمالسو ظفحل ةمزاللا طورشلا رفوت مدع*
  نسح دعاوقل افالخ نيبت امك ةنصحملا ةفرغلاب صاخلا راذنإلا زاهج ةيفيظو مدع كلذ نم  1997  ربمسيد16

  تاودأو فيظنتلا داوم نوزخم ىلع اضيأ يوتحت لب طقف لاومألاو ةصصخم تسيل ةنصحملا ةفرغلا نأ فرصتلا
.ةمالسلا طورش عيمج اهيف رفوتتو  ةنصحم ةفرغ يه غوصملا ظفحل ةصصخملا ةفرغلا نأ ظحالي  :ةيبتكملا

  تاركذم ايرود صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ردصت ،راذنإلا زاهج ةفيظو مدعل ةبسنلاب
  مهل ةعجارلا ةيبساحملا زكارملاب ةزكرملا راذنإلا ةزهجأ ةيزهاج نم تبثتلا دصق نييوهجلا لاملا ءانمأ ةداسلا ىلا ةهجوم
 .رظنلاب

 .2018ةنس ذنم ةبقارم اريماكب ةيلاملا ةضابقلاب ةمالسلا ةموظنم زيزعت مت امك

  يبساحملا فرصتلا   - ب
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  فشك دامتعاب ايموي قودنصلا رتفد فيقوت   م تي :ةقيقد ةفصب ايموي قودنصلا ديصر فيقوت مدع*
  باسح فشكب ضباقلا لصوت املك ديصرلا اذه نييحت متي نأ ىلع ضباقلا ىدل رفوتملا يديربلا يراجلا باسحلا

  لاسرا يف حضاولا ريخأتلا ىلا ساسألاب عجري يديربلا يراجلا باسحلا ديصر نييحت ناف كلذل يديرب يراج
 .فاكلاب يسنوتلا ديربلل يلاملا لالغتسال ا زكرم حلاصم لبق نم تافوشكلا

ةمدخلا هذه لامعتسا نم اهنيكمت مت امكccpnet  ةمدخب ةضابقلا طبر مت تابوعصلا ليلذت راطإ يفو
 .يديربلا يراجلا باسحلا نييحت دصق كلذو ناكملاب ةيوهجلا ةنامأ قيرط نع

 .1982ربمفون26خيراتب37ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمب ريكذتلا مت

  مت : اهل ةضوعملا تالوصولا عجارمو ءاغلإلا ببس ثيح نم ةاغلملا تالوصولاب ةمزاللا ةيانعلا مدع*
  خيراتب107ددع ةماعلا ةركذملاو2008  يفناج23  خيراتب14ددع ةماعلا ةركذملاب ديقتلا ةرورضب ريكذتلا

 .2013  ربوتكأ10  خيراتب101  ددع ةماعلا ةركذملاو2009 ربوتكأ10

  تاكرش عم ةمربملا ةيقافتالل اعبت:هب حومسملا فقسلا قوفت ةيلام غلابمب نزاخلاو ضباقلا نم لك ظافتحا*
 عوبسألا يف لاومألا لقن يتيلمعب تاصاصتخالا داوم عيبب ةفلكملا كلت ءانثتساب ةضابق لك صيصخت متي ،لاومألا لقن

 .كلذ ةجاحلا تضتقا املك ىرخأ لقن ةيلمع ةفاضإ بلط ةيناكمإ ضباق لكل ىقبي نأ ىلع

  ةنسل  138  ددع ةماعلا ةركذملاو1997  ةنسل  100  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمب ريكذتلا مت دقو
1985. 

 :   دونبلاب ةاوسم ريغ ةنيزخلا تايلمعب ةقلاع لوصف دوجو*

 .ةاوسم ريغ ةيئانج ةيلدع فيراصم -
 .يديربلا يراجلا باسحلا فيراصم -
 .عيرشتلا ىضتقمب ريغلل ةدنسم غلابم   -

  ةماعلا ةرادإلاب دقفتلا حلاصم نم لك لمعتو ،ةيتقو تايلمع يه ةنيزخلا تايلمع لوصف ناف ةراشإلل
 .ضرغلا يف تادقفت جمانرب قفو اهتيوست ىلع ةبودنجب ةيوهجلا لاملا ةنامأو صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
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  ايجيردت تاقبستلا هذه ةيوست متي  :قودنصلا ءاطخأو فرصتلا ةحنم ناونعب تاقبست ةيوست مدع*
  تاميلعتلاو  2003  يفناج  07  خيراتب01  ددع ةماعلا تاميلعتلا ىضتقمب اهل ةيونس تادامتعا صيصختب كلذو
 .2007 يرفيف03خيراتب15ددع ةماعلا

  خيراتب3  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقمب ريكذتلا مت  :ةددسم ريغ تاكيش" دنبلاب ةقلاع لوصف دوجو*
 . تاكيشلا يف فرصتلا ةعجارم لوح2009يفناج14

  فلتخم عمو ةيسنوتلا دالبلل ماعلا لاملا نيمأ ديسلا عم قيسنتلا متي :ةيوستلا تايلمعب ةقلاع لوصف دوجو*
  ةركذملا تايضتقمب ريكذتلا متو ،ةيوستلا تايلمع ريهطت فدهب تاقيبستلا كلت فرص اولوت نيذلا نييمومعلا نيبساحملا
 .2007يرفيف28خيراتب30  ددع ةماعلا
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   يرغلا بونا تايالوب ةيعماا تامدا

بق ،رزوت ،ةصفق(
ّ

( 

تصّصخو.ةبلطلا ةدئافل  ةساردلل  ةمئالم فورظ فوت  إ  ةيعماا تامدا ةموظنم يمرت

ثحبلاو اعلا ميلعتلا روطت  ةّيجيتاسا  نمض  ،"ةرازولا"  ي اميف،لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا ةرازو

لعتي اءزج )2008-2017(
ّ

  ضورقلاو حنملا دانسو ماعطإلاو ءاويإلا  ةلثمتملا  ةّيعماا تامداب ق

هذ ةعاتملو  .ةبلطلاب  ةيلاو ةيسفنلا ةطاحإلاو ارلاو اقثلا طيشتلاو  ةيعامتجإلا تادعاسملاو

ت تارشؤمو  ا ياعم  ةرازولا  تطبض  امييقتو تامدا
ُ
  ةردقلل ةّونسلا رراقتلا و عراشملاب اونس نّمض 

 .ماا ماعطإلا لاجم ةّلا ظف  تاءارجإ ليلدتزجنأ امك.ءادألا ع

  ةيمومع  تاسسؤم  لبق  نم  بقو رزوتو ةصفق  تايالو ىوتسم ع ةروذملا تامدا  نمؤتو

وتي امك  ." ناويدلا" ي اميف   ،بونل ةّيعماا تامدا ناويد فارشإ تحت  لمع
ّ

صاوا ضع 

ظنو  .يدقاع  راطإ  ماا ءاويإلا تامدخ نمأت
ّ

  مفون  13   خرؤملا  1995  ةنسل  2281  ددع رمألا م

.اطشأو لايلا هذ تالومشمھل ةممتملاو ةحقنملا صوصنلاو(1)1995

   ابلاط  8914  ةروذملا  تايالولا ب  2019  -2018  ة ّيعماا ةنسلا لالخ  نم ّسرملا  ةبلطلا ددع غلو

تادامتعالل ة ّيلما ةميقلا  تزانو .ابلاط  3638  ةّيعماا تاتبملاب  نميقملا ةبلطلا ددع  غلب اميف

   د.م4,7و  د.م7,6  اعابت تايالولا هذ  حنملاو  ءاويإلاو  ةيذغتلا  ت الاجم   2019-2014  ةفلا لالخ  ةكلسملا

.د.م25,9و

نم دكأتلا و  تايالولا  هذ ةيعماا تامدا لاجم  ةلخدتملا تاسسؤملا  ءادأ  مييقت دصقو

لوت  ،ةديشرلا ةمكوا ئدابمب  امالا ىدم
ّ

طغ  ةّيناديم ةّيباقر ةّمم زاجنإ  تابساا ةمكحم  ت
ّ

  ت

ليلدل   اقفو  ةمملا هذ زاجنإ متو  .2020  ناوج  رش إ اناوج ضع   تّدتماو  2019-2014  ةفلا

  تامدا ءادسإ  تالاجم  تالالخو صئاقن ةظحالم إ  تصلخو  تابساا ةمك ءادألا ةباقر

 . يرادإلاو املا فرصتلا وةيعماا

 . هلةممتملاوةحقنملاصوصنلاواةيفيظولاططخلاواهميظنتوةيعماجلاتامدخلاتاسسؤمتالومشمطبضبقلعتملا(1)
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تاظحالملا زربأ

ةيعماا تامدا ءادسإ  -

طاقنلا  مكحتلاو رطاا  ليلحت ةموظنم ءاسرإ    ُدع  ماا ماعطإلا تاسسؤم  عرش  مل

روطت  ةيجيتاسإب الع صوصنملا  ةّيئاذغلا ةمالسلا لاجم  يداشإلا راسملا  طرخنت مل و  ةجرا

.ثحبلاو اعلا ميلعتلا

ل   ةرطيبلا ةبقارملا تايقافتا  لمش  مل و
ّ

ناويدلا نب  2019-2014  ةفلا لالخ ةمملا مو 

 .ةروذملا تايالولاب ةيعماا معاطملا ةرطايبلا ءابطألانم ددع و

  تاءارجإلا  اظفحو  ةيئاذغلا داوملا مالتسا دنع تابسانم ة ّدع  ةيعماا معاطملا  تفلاخو

 .ناويدلا نع ةرداصلا تاركذملاو ركذلا فنآ تاءا رجإلا ليلدب الع صوصنملا ةيلاو ةينفلا طورشلا و

ـب ةروذملا ةفلا لالخ  ةبسانم  ةئام نع دزي ام   معاطملا  هذ  د ّوزت إ صئاق ّنلا هذ ت ّدأو

  داوملا ظف ةطوبضملا لاجآلا  زواجت و  ةيّلا تافصاوملل ةقباطملا  غ  مولا نم  غك  15185

.ةبسانمنسمخو ةئامنامث نم كأ ةيئاذغلا

 ةبس يدتو  رخآلا ضعبلا مدقو تاجتلا ضع   صقن  نم ةيعماا  معاطملا   وشو

 .ءادألا ع ةردقللةونسلا عراشملابھطبضمت امب ةنراقمخبطلا  نصتاناوعألا

  ةموسرملا  فادألا غولب  دصق  اءادأ نم  عفرلا إ ةيعماا معاطملا تابساا  ةمكحم  وعدتو

لعتي اميفةصاخ
ّ
 .ةبلطلل ةمدقملا ةلألا ةدوجبق 

ع راشملاب الع  صوصنملا فادألا غولب  ةيمومعلا تاتبملا قفوت مل  ،ءاويإلا لاجم و

ءابطأ عم تايقافتا ماربإ رارغ ع  ةبلطلل ةلماتم تامدخ فوت  ام ةصاخ ءادألا ع ةردقلل ةونسلا

 .ةزكرملا ةئفدتلاو  ةزجمضرمت تالحمفوتو

طورش  تاتبملا  ضع ملت مل  ،ناويدلا لبق نم ةعاتملاو ةبقارملا لامعأ ةيدودحم  ةجينو

  قرا راطخأ نم ةياقولاو ةمالسلا ةلجمب  الع صوصنملا ةياقولاو ةمالسلا  ياعمو ةلا ظفح

 .تايانبلاب عزفلاو راجفنالاو
         

  ةبلطلا ءاويإل  ة ّصاخ تاتبم عم تابسانمةدع2019-2014ةفلا لالخناويدلا دقاعو                   
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  ىوصقلا ةقاطلاب ةكراشملاةيمازلو طاشلا ةسرامم صيخرت رارغ ع ةبجوتسملا طورشلا رفوت نود

  نم مغرلا عو  .د.أ  424  تزان ةيفاضإ فيلات ھل ّمحت ھنع   ّرجنا  ءاركلل ةينوناقلا  راعس ألاب ديقتلاو

ةينوناقلا تامالالاب ءاويإلل ةصاا تاسسؤملا ضع ديقتت مل ةيئابج زفاوحو حنم ع الوصح

  غلابملا ةميق تابساا ةمكحم ترّدقو .نا ويدلا لبق نم ةبقارملاو ةعاتملا بايغ  كلذو الع ةلوما

 .د.أ300اوحب ةلودلا ةنزخ إ اعاجرإ بجوتسملا

طورشلا  ماحا نود بلاط  ةئامعرأ  ءاويإ ع  2019-2017  ةفلا لالخ  ناويدلا قفاوو

ترتنكسلاب عافتن الل ةينوناقلا
ّ
.د.أ190  ةميقب ةيفاضإ تاقفن ھنع ب 

ظنملا ةينوناقلا بتا لاب مالالا متي ملو
ّ
  افلم ننامثو ةئام نم كأ ةاعم دنع حنملا دانسإل ةم 

.د.أ76تزان بجوم نود ةيلام غلابم فرص ھنع بترت

  امالا ىدم ةبقارمو ةيعماا تاتبملا ءادأ ةعاتم ع لمعلا دزم  ناويدلا ع نّعتي

.حنملا دانسإدنع ت ّثتلادزم إ وعدم ھنأ امك .ةلصلا تاذ بتالاو نناوقلاب

ةيعماا تامدا تاسسؤمب   يرادإلاو  املا  فرصتلا  -

تاقفصلل مظنملا  2014  ةنسل  1039  ددع رمألاب  ةيعماا تامدا تاسسؤم ملت مل

 .تاقفصلا ذيفنو ةسفانملا لامعإو طورشلا تاسارك دادعإ ماحإب قلعتي ام  ةصاخ ةيمومعلا

  تابسانم ةدع  ةيعماا تامدا تاسسؤم تردصأ  ،لمعلا ا يراا بتالل  زواجت و

  2019-2015  ةفلا لالخ  طاسقألا   ضعبل  ةدوصرملا تادامتعالا زواجت  ھنع بترت امم ة ّودي د ّوزت نوذأ

  116,6و  "دشار نبا" ماا معطملاب  د.أ  482  ةيلما اميق  تغلب تاسسؤملا هذ ةمذب نويد ليو

 ."ةفرع نبا" ماا معطملاب د.أ

ظنت  ةقثومو ةاو تاءارجإ  عضو ع   ةيعماا تامدا تاسسؤم لمع مل  امك
ّ

  م

شلا
ّ

 .تاقفصلا راطإ جراخ تاءار 

  ميظنتلا تاودأ ضع إ ةيعماا تامدا تاسسؤم راقتفا  2020  ناوج وم إ ظحول و

طخمو  راطإلا نوناقلاو يظنتلا ليلا رارغ ع
ّ

ةيوتلا تارودلا ة ردن نع الضف ناوعألا فيظوت ط

 .مل ةصصا

د ّيقتلا ع صرا ةيعماا تامدا تاسسؤمب  ةديشرلا  ةمكوا سركت  دتس و

ةيساسألا ميظنتلا تاودأ ءاسرإب عارسإلا  نع الضف  ةيمومعلا  تاقفنلا زاجنإل ةمظنملا ةينوناقلا بتالاب

  .اطاشلةرورضلا ةرشلا د را وملا فوتو تاسسؤملا هذ
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I-ةيعماا تامدا ءادسإ

ةّيداملا ةطاحإلاو ءاويإلاو ماعطإلا  تامدخ تّسم  تالالخإلا نم ةلمج  نع  ةباقرلا  لامعأ  تفشك

طلاب
ّ

 .تالاا هذ ةموسرملا فادألا غولب نود لاح اّممةبل

  ماا ماعطإلا-1

و  (1)"أ" فنص ةفّنصم  تاسسؤم  4  ع بقو رزوتو ةصفق  تايالوب  ماعطإلا تامدخ مّدقت

  اميف   ،بقب ماا لا معطمو رزوتب ماا لا معطمو ةصفقب  "دشار  نبا"و  "ةفرع  نبا"  عطم

  يمويلا لّدعملا  2019-2014  ةفلا لالخ غلو  .ادعقم  2558  رفوتو  ،"ماا  ماعطإلا تاسسؤم" ي

  تاسسؤملا هذ ةع ّزوملا تالكألا ددعل يونسلا  لّدعملا و ابلاط  3142  معاطملا  هذ ع نيدفاولا ةبلطلل

فوت و  ةّلا ظفح طورش دّيقتلا  ماعطإلا  تامدخ  ةمالسو  ةدوجب  ضوّلا تق و  .ةلأ  726332

.ةّرشلا دراومللةينملا تال ّؤملا روطتوةمزاللاتاّدعملا وتاجتلا

 ةيئاذغلا ةمالسلاو ةلا ظفح-أ

ذلا ةفلاس  ثحبلاو اعلا ميلعتلا روطت  ةيجيتاسا تّرقأ
ّ

  كرت ةرورض  2008  ةنس ذنم رك

 .ةيئاذغلا ةمالسلاب ع   ايئاقو  اماظن  تع لا  (2)ةجرا طاقنلا  مكحتلاو رطاا ليلحت ةموظنم

شؤم ةّيئاذغلا ةمالسلا لاجم  داشإلا ع لوصا ّدع  امك
ّ

  ةمدخ رّوطت ىدم سقل ةرازولا  هدمتع ار

نأ الإ .ةّيلوّدلا ياعملل اقباطمو ماا ماعطإلا
ّ

   عورش  ع  2020  ناوج وم إ فوقولا متي مل ھ

.تايلآلا هذ ءاسرإ ةباقرلا ّلحممااماعطإلا تاس ّسؤم

 ناويدلا  نع ةرداصلا تاركذملا نم ددعو ةّلا ظفح  تاءارجإ ليلد  طبض  ،كلذ  بناج  إ

شلا  نم ةلمج
ّ

لعتت   ياعملا و  طور
ّ

فوتب ق
ّ

ببط عم دقاعتلا و ةّلا ظفح   ةّصتا ةّرشلا دراوملا  ر

طلل ةمّدقملا تابجولا ةمالس نمأتدصق  ةّيئاذغلا داوملا لوبق و يرطيب
ّ

 .ةبل

لعتملا  2012  روتكأ  16    خّرؤملا  لعلا  ثحبلاو  اعلا  ميلعتلا   رزو   رارقب  (1)
ّ
 ةيعماا   تامدا  نواودل   ةعاتلا  ةيعماا  تامدا  تاسسؤم  فيصتب  ق 

 .ھلةحّقنملا صوصّنلاوبونلوطسوللولامشلل
(2)(HACCP)Ha zar d A nal y si s  Cri ti c al  Co nt r o l  P o i nt  
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ظفح  يم اّسلا ّفل  بقب ماا لا راقتفا ةّيباقرلا لامعألا تّيب ،ددّصلا  اذ و

وم إ  2015  ةنس ذنم  (1)ةيذغّتلاو ةّلا
ّ

  ماعطإلا تاسسؤم  ةيطغ مدعو ةج نم  2020  ناوج 

لا ظفحو لوبق فورظل  ةرطيبلا  ةبقارملا  تايقافتاب  ماا
ّ

ةفلا لالخ  ناويدلا لبق نم  ةمملا  مو 

نأ إ ةراشإلا ردجتو  .ىرخأ ةج نم  2014-2019
ّ
وت  امالتسا دنع مولا ةم الس نم تّثتلا فد ھ 

ّ
   ّل   

  نم  ةّيص ةردابمو  تابسانملا ضع   "دشار  نبا"  ماا معطملا و  "ةفرع  نبا"  ماا معطملا  نم

  ةيمنتلل ةوا ةيودنملاب ياويا جاتنإلا ةرئاد سئر  عم  قيستلا  ةلا ظفح   يماسلا فلا

  ملو مظتنم غو ايفرظ ّلظ قيستلا اذ نأ ركذ و  .ا د ّوملا مولا ةمالس  ةنياعمل   ةصفقب ةيحالفلا

   خراتب  مالتسالا رضاحم ھنّبت املثم تايّمكلا ضع لوبق ضفر إ فأ امك مولا نزخ فورظ لمش

دوزت  امود  نمضت  ال ةّيعضولا هذ ّنأ ھيف ّكش ال اّمم و  .2018-02-07و  2017-01-10و  11-12-2015

 .ةيوةميلس موبمااماعطإلا تاسسؤم

لالخ   ءارما مولاو  نجاودلا مو مالتسا رضاحم صحف لالخ نم نّبت ،كلذ بناج إ

  تاسارك نمض الع صوصنملا ياعملا ضع محت ال  ماا  ماعطإلا تاسسؤم ّنأ  2019-2014  ةفلا

  )غك  15185(                 ةبسانم  100  نم   كأ  دّولا ةنياعم تّمت كلذ نم .داوملا هذ لوبق دنع طورشلا

  ،(2)ضرغلا  ةعوضوملا ةيلا ياعملا عم ضراعتي امب  ةعاس  24  نم كأ احبذ ع ّرم  نجاود  موب

  ةداش نّمضتت نأ نود  )غك6897(  ءارمح موو نجاود موب ةبسانم  66  نم كأ  دّولا  إ  ةفاضإلاب

ببطلا ءاضمو ةّيمكلاو حبذلا خرات رارغ ع ةّيوجولا  تاصيصنّتلا ضعبل ا ةقفرملا ةمالّسلا

 .ھمتخو يرطيبلا

   ماا ماعطإلا تاس ّسؤم  لبق نم ةرّرا ةيئاذغلا داوملا مالتسا رضاحم ّنأ إ راش  امك

لعتملا  (3)ةيوجولا  تاصيصنتلا  امئاد  نّمضتت   مل  2019-2014  ةفلا لالخ
ّ

ةيئاذغلا ةداملا ةرارح ةجردب ةق

ضع  (4)تاءاضمإ بايغ ع ةفلا سفن لالخ ةبسانم  23  نم كأ  فوقولا ّمت امك لقنلا فورظو

  سئر وأ ةزاغملا ظفاح وأ ةلا ظفح  يماسلا فلا رارغ ع  ةيئاذغلا داوملا   لوبق  ةن ءاضعأ

 .نخابطلا

لعتي ام و
ّ

لا اذ ميظنت ّمت  دقف  تاسسؤملا هذ  لخاد  ةيئاذغلا داوملا ظفحب ق
ّ

ليلدب طاش

  (1)ناويدلا  نع ةرداصلا تاركذملا تطبض  امك  ركذلا فنآ ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح تاءارجإ

معاطملاب ةيذغتلاو ةلا  نيماسلا نينفلا رود لوح  2017-01-05و  1990-10-26  خراتب بونل ةيعماا تامدا ناويدل ةماعلا ةرادإلا يركذم  (1)

 .بوناب ةيعماا معاطملاب ةلا  يماسلا فلل ةيساسألا ماملا لوحو ةيعماا
.موي نم كأ احبذ ع ّرم لا مولا لبقت ال ةينفلا طورشلا سارك قفو(2)
 .ركذلا فلاس ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح تاءارجإ ليلدب الع صوصنملا(3)
.ناويدلل ةماعلا ةرادإلا نع  2016يفناج25خراتب ةرداّصلا ةركذملاب الع صوصنملا(4)
.ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح طورش ماحاو ةيلا ةبقارملا فيثكت لوح2017-03-22و2013-05-10و2011-04-13و2010-05-04خراتب(1)
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الإ .كلذل   ىوصقلا  لاج آلا
ّ

نأ 
ّ

  تّصخ دقو .2019-2014  ةفلا لالخ لاجآلا هذ امود مالالا مدع نّبت ھ

)ةبسانم  78( ضيبلاو )ةبسانم  54( ءارما مولاو )ةبسانم  169( نجاودلا مو تازواجتلا هذ

  مايأ  8  نب ظفا لاجآ زواجت ددم تحوارتو  .)ةبسانم  541( لالغلاو رضاو )تابسانم  8( كمّسلاو

 .اموي96و

  ةرادإلا نع ةرداصلا   دقف ّتلا  رراقت و  (2)ةّيلخادلا رراقتلا ضع لالخ نم نّبت ، كلذ بناج إ

  "دشار نبا" ماا معطملاب  ةقلعتملا  ةصفقب ةلل ةوا ةرادإلل ةعاتلا  ةييبلا ةّلل ةّيعرفلا

   لبق  نم  ةزجنملا  ةيناديملا تانياعملا  لالخ نمو  2018-2016  ةفلا لالخ  "ةفرع نبا" ماا معطملا و

نأ  (3)تابساا  ةمكحم
ّ

  تاقتشم  رارغ ع نّفعتلا ةعرس داوملا ظفح طورش  مالالا امود ّمتي ال ھ

   نزا  دنع  اعيبط بسح ةّيئاذغلا داوملا نب لصفلا مدع  نع الضف  ةدّما ةّيئاذغلا داوملاو  بيلا

نأ  ددصلا اذ   ركذ و  .ضرغلا  ةطوبضملا  تاءارج إلا ھيضتقت  امل افالخ
ّ

  فالتإ تابسانملا ديدع    ّمت ھ

ماا لاو "ةفرع نبا" ماا معطملا نم ّلب كالسالل ةاص دع مل ةيئاذغلا داوملا نم تاّيمك

تالاح لي إ ةفاضإلاب )نجاوّدلا مو نم غك40و ةضيب840و لالغلاو رضا نم غل415( رزوتب

ك ؤت املثم  2017  روتكأ  02  خراتب "دشار نبا" ماا معطملاب ياذغ مّمس
ّ

ةيلا تاا رراقت هد

 .(4)ةصتا

دزم إ ةجاح  لازت ال  ماا ماعطإلا تاسسؤم  ّنأ نّبت دقف  ةلألا دادعإ صوصخو

لاو كامسألا ضحت تاءاضف نب لصفلا متي ال  ھنأ  كلذ  ةلحرملا  هذ ةيانعلا
ّ

  موو ءارما مو

ةخوبطملا داوملا ةلسر ةداعإ انايحأ ّمتي  امك  اعزوتو ةلألا ضحتو معطملا فيظنت لامعأ نو نجاوّدلا

  يام  10و2011لرفأ13و2009لرفأ29خراتب ناويدلانع ةرداصلا تاركذملل افالخ ةبلطلل اميدقتو

 .2017سرام22و2013

  "ةفرع نبا"  نيعماا نمعطملا لخاد تاءاضفلا ميسقت  بيجتس ال  ،كلذ إ ةفاضإلا و

  داوملا و ةخوبطملا ةيئاذغلا داوملا نب عطاقت ثودح  بّسي اّمم  (5)مامألا إ ّسلا ةموظنمل  "دشار نبا"و

 .داوملا هذ لوادتل ةي ّلا طورشلاب ّلخي ام ووةثّولملاداوملا و ةفيظنلا ةّيئاذغلا داوملا نو ةجزاطلا

  ماعطإلا تاسسؤم ةفلاخم  تابساا  ةمكحم  لبق نم ةزجنملا ةّيناديملا تانياعملا تزربأ امك

يديألا لسغ ضاوحأو طاقن ددع    صقن ع فوقولا ّمت كلذ نم  .ةفاظنلل ةماعلا دعاوقلل ماا

-05-24  خراتب "دشار نبا"ماا معطملل ةي ةنياعم ررقتو  2019-02-6و  2018-12-10و  2017-10-20  خراتب ةلا ظفح  يماس فلا رراقت  (2)

2016. 
02و رزوتب ماا لا معطمل  2019  مفون  28و "دشار نبا"ماا معطملل  2019   مفون  05و "ةفرع نبا" ماا معطملل  2019   مفون  04  خراتب  (3)

.بقب ماا لا معطمل2019مسد
 .2017روتكأ09خراتب ةصفقب ةييبلا ةلل ةيعرفلا ةرادإلا لبق نم ّدعملا اما ياذغلا ممسلل ياولا قتلا جئاتنل يالا ررقتلا(4)
17  خراتب ةصفقب ةييبلا ةلل ةيعرفلا ةرادإلا لبق نم"دشار  نبا" ماا معطملل ةّيلا ةنياعملا ررقتو  2016  يام  01  خراتب ناويّدلا اصم ررقت  (5)

 .2018يام
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  (1)ةّرودب  معاطملا ضع دّيقت مدع بناج  إ  ةيقرولا  ليدانملا و لئاسلا  نوباصلا  تاعزوم إ اراقتفاو

طلا تاّدعمو تاءاضف فيظنت
ّ

.خب

  فيثكت ع  ةلملا تالالخإلاو صئاقنلا زواجت ع لمعلا متس ھنأ هّدر  ناويدلا دافأو

ماحاو ةيئاذغلا داوملاب ةصاا طورشلا تاسارك  تايضتقم  قيبطت ىدم لوح ةباقرلاو سسحتلا

  تاركذملا قيبطت ع صراو علسلا لوبق رضاحمب ءانتع الا ع صيصنتلاو ةلا ظفح دعاوق

ظفح لاجآب ما لالا ع ديكأتلاو ةيعماا معاطملاب ةلا ظفح تاءارجإ ليلدو ضرغلا  ةرداصلا

 .ةيئاذغلاداوملا فلتخم

ماا ماعطإلا تاسسؤمب  تاّدعملاو  تاجتلا  -ب

وم إ  تاجّتلا ضع  اصقن  ةباقرلا ّلحم  ماا ماعطإلا تاسسؤم   وش
ّ

ناوج  

طلا تاودأو ةيئاركلا نارفألاو ديتلا ةزجأ ب قلعتي ام   ةصاخو  2020
ّ

  ةّرورضلا تاّدعملا نع الضف خب

   ماا ماعطإلا تاسسؤم نع ةرداّصلا  (2)تالسارملا ديدع   ع فوقولا   ّمت و  .ةمعطألا لضاوف عم

 .ىودج نود تاجتلا هذ لثم فوتب بلاطت ناويّدلا إ ةّجوملاو

ّنإف  ،ةنس  17  نم كأ إ اانتقا خرات  دوع  تاجتلا   ّلج  ّنأ نم مغرلا و   ى رخأ ةيحان نمو

ةّيئاقولا ةنايّصلل جمارب عضو ع  2019-2014  ةفلا لالخ لمع مل ماا ماعطإلا تاسسؤم

خدتلل ةعاتم تاقاطب كسمت ملو تادعملاو تاجتلل
ّ

ةّيعضولا هذ تّدأو   .اّصخ لا تاحالصإلاو تال

  ةدحوو يزكرملا نلا  ةدحو  ام ركذي  ةلوط ددملو تاجتلاو تاّدعملا ضعبب  باطعألا  رتاوت إ

نبا" نيعماا نمعطملاب قابطألا ليسغ ةزجأ و ديتلا تويو "دشارنبا" ماا معطملاب هايملا نزخت

ش تحبصألاو(4)"ةفرع نبا"و(3)"دشار
ّ

 .ةمّدقملا تابجولاةمالس دّد اي ارطخ ل

ةطشألا فلتخم نمأت  و ةبلطلل تالكألا دادعإ   بارطض الا إ صئاقنلا هذ تّدأو

.تروغاي ةبلع5328و لالغلا ورضا نم غك751اوح فلت إ ةفاضإلاب،ا ةلصتملا

 .2016-03-07و2016-10-12و2018-10-27و2018-11-15خراتب "ةفرع نبا"  ماا معطملاب ةلا ظفح  يماسلا فلا رراقت(1)
  ماا معطملا ريدم ةلسارمو  2018-01-19و  2017-10-16و  2017-10-10  خراتب "دشار نبا" ماا معطملاب ةلا ظفح  يماسلا فلا تالسارم  (2)

لوح "ةفرع نبا" ماا معطملا ريدم تالسارمو تاجتلا نم معطملا ةجاح لوح  2018-01-09  خراتب ھتلسارمو  2017-10-19  خراتب "دشار نبا"

 .2019و2018و2017تاونسل تاجتلا نم تايجاا
  2018-01-19و  2017-03-18و  2017-10-16و  2016-11-28و  2016-09-20و  2015-12-10و  2014-06-11  خراتب ةلا ظفح  يماسلا فلا رراقت  (3)

 .2019-09-24و2018-09-12و
 .2019-05-02خراتب فالتإ رضحمو2018-01-03و2016-10-14خراتب ةلا ظفح  يماسلا فلا يررقت(4)
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ةيبلتل ةيفا غ تاجتلا ءانتقا ناونع اونس ةدوصرملا تادامتعالا ّنأ هّدر  ناويدلا دافأو

 .ةيعماا تامدا تاسسؤمل ةيقيقا تايجاا

   لمعلاو ام  مداقتملا ديدجتو ماا ماعطإلا  تاسسؤمل ةرورّضلا تاجّتلا فوت نأش نمو

فوت  ماس  نأو تاجتلاب ةلصتملا ةيلا رطاا نم ّدحي  نأ ةّيئاقولا ةنايصلا  لاغشأ   نمأت  ع

. ةبلطللةدوج تاذةلأ

ماا ماعطإلا تاسسؤمب خبطلا  ناوعأ  -  ج

عراشم راطإ  ال ةموسرملا فادألا  ضع  غولب   ماا ماعطإلا تاسسؤم  قفوت مل

 نّصتا ناوعألا  ةبس  2019  ةنس  غلبت مل  ،كلذ نم .2019-2014  ةفلا لالخ ءادألا ع ةردقلا

معطملا و "دشار نبا" ماا معطملاباعابت%  42و%34ىوس معاطملاب خبطلا ناوعأ عومجم نم خبطلا

.%70ةفدسملاةبسلا ّنأ نح "ةفرع نبا"ماا

ثح  ءادألا ع ةردقلل ةونسلا عراشملا   ّنأ ددّصلا اذ  ركذو
ّ

ةيوت تارود  ميظنت  ع  ت

نأ   غ  .ةيئاذغلا ةمالسلاو ةلا ظفح طورشو خبطلا تالاجم   ناوعألل
ّ
خبطلا ناوعأ  كارشإ متي مل  ھ 

  كارشإ متي مل   امك  2019-2015  ةفلا لما ةديحو ةيوت ةرود  ىوس  "دشار نبا"  ماا معطملاب

 .نوت يرود  ىوس"ةفرع نبا"ماا معطملاب خبطلاناوعأ

ثأ دقو
ّ

  اّمم تابجولا ضحتو ةيئاذغلا داوملا ظفح  فورظ ع ابلس صئاقنلا هذ فلتخم تر

ترت
ّ

  ةمكحم  ھترجأ  نايتسا  جئاتن كلذ  نّبت املثم ةمّدقملا تامدا ع ماضر مدعو ةبلطلا رّمذت ھنع ب

ماا معطملاو  "ةفرع نبا" ماا  معطملا   نوداتري  ابلاط  330  لمش  2019  مفون رش   تابساا

  نيذلا ةبلطلا ةبس و  %  88و  %  80  نب  ةمدقملا تالكألا  نع اضّرلا مدع ةبس تحوارت  ثيح  "دشار نبا"

شلا نأ نوري
ّ

.%75و%64نب ةلألاب ةرفوتم غةيلا طور

ماا  ماعطإلا  تاسسؤمب ةيلخادلا ةباقرلا  -  د
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لعتملا  ةيلخا ّدلا  ةباقرلا  تايلآ   فعض نم ماا ماعطإلا تاسسؤم   وش
ّ

ةكرحب ةّصاخ ةق

ةاص دع مل لا داوملا فالتإ و ةعّزوملا تالكألا ددع  ةطبترملا  تايطعملا ةّيقادصمو  ةيئاذغلا داوملا

   نوعمجي  تاسسؤملا  هذ  تازاغملا يظفاح  ّنأ راطإلا اذ  ركذي .ةيّقبتملا تالكألا لضاوفو كالسالل

 .ةيئاذغلا داوملاجورخ وظفحولي لثمتتةرفانتم مام نب

ةفلا لالخ تاسسؤملا  هذ  لبق نم ةبسا  تابجولا ةفل    نيابت  ظحول  ،كلذ نع الضف

  ةنس  .د  2,956  بقب ماا لا معطمب ةدحاولا ةلألا ةفلل يونسلا لّدعملا غلب  ذإ  2014-2019

نبا" ماا معطملاب  .د  2,300و "ةفرع نبا" ماا معطملاب  .د  1,712  لّدعملا اذ غلب اميف  2019

نأ  ةم ّدقملا تابجولل  ةيعجرم ةفل ديدحت نأش نمو  .رزوتب ماا لا معطمب  .د  2,478و "دشار

.ةيعمااةيذغتلا لاجم  قافنإلا مكحتلا ماس

 ةبلطلل حنملا دانس  و  ارلاو اقثلا طيشتلاو  ءاويإلا  -2

لع صئاقن ةّدع ماا ءاويإلا باش
ّ

تاسسؤملا ع فارشإلا ةطلس ةباقر فعضب اساسأ تق

  تضفأ  امك  .ةبلطلا ةماقإ فورظ  يدتو  نكسلاب  عافتنالا  طورش  ةفلاخمو  تامدا هذل ةيدسملا

طورش  انايحأ  مالالا مدعو  اف تبلاو حنملا بلاطم ةاعم  خأت  ةظحالم إ  ةيباقرلا  لامعألا

.ادانسإ

 ارلاو اقثلا طيشتلاو  ماا  ءاويإلا-أ

  .اررس  2540  اوح  2019  ةنس  (1) ماا  ءاوي إلل ةّيمومعلا  تاسّسؤملا  باعيسا ةقاط تغلب

خرملا ةّصاا تاتبملا  ددع غل و
ّ

فوت  اتبم  28  ال  ص
ّ

  ءاويإلل  ةّيلما  ةفللا تزانو  .اررس  2831  ر

ةينفلاو  ةيلا تالالخإلاو صئاقنلا  ديدع ع  فوقولا متو  .2019-2014  ةفلا  لالخ  .د.م  4,7   ّصاا

ثأ اممةصااو ةيمومعلاءاويإلاتاسسؤمب
ّ

.اةماقإلاةدوجع ابلسر

ضولا فد  ءادألا ع ةردقلل ةونسلا عراشملا نمض تارشؤملا ضع ةرازولا تطبض  نلو

فوت مل  ءاويإلل  ةيمومعلا  تاسسؤملا   ّنإف  ،ماا نكسلا ةموظنم مييقتو ءاويإلا تامدخب
ّ

  غولب  ق

شؤم رارغ ع  ام ضعبلا
ّ

فوت ر
ّ

-2014  ةفلا لالخ  تاتبملا  هذ  تدش  ثيح  ةبلطلل  ةلماتم تامدخ ر

  مدع و  تاتبملا عيمجب  ةزجم ضرمت تالحمو  ةزكرملا ةئفدتلا  بايغك تامدا ضع   اصقن  2019

فوت
ّ

 .رزوتب ماا لا و "روظنم نبا" ماا تبملابةمظتنم ةروصبنخاّسلا ءاملا ر

.بقبماالاورزوتبماا  لاو "افيتلا"مااتبملاو "روظنمنبا"مااتبملاو(1)
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لعتي ام و
ّ

طلل ةّيلا ةطاحإلاب ق
ّ

ءادألا ع ةردقلا عراشم ةوعد نم مغرلا عو ،ةبل

 بقب  ماا لاو "روظنم نبا" ماا تبملا  لمع مل  ،ضرغلا  تايقافتا ماربإل ءاويإلا تاسسؤم

  ناوج وم إ  فوقولا ّمت امك  .ةيلا  تامدا فوتل ءاّبطأ عم دقاعتلا ع2019-2014  ةفلا لالخ

  2008  ةنس ذنم اوتلا ع بقب ماا لا و رزوتب ماا لاب  ضرمت راطإ بايغ ع  2020

 .2010ةنس و

  ةمالّسلا طورش ضع بايغ ظحول  ،(1)2009  ةنسل  11  ددع نوناقلا تايضتقمل افالخو

  نع الضف  ةياقو ةداش إ  اعيمج ترقتفا ثيح  2019-2014  ةفلا لالخ ةّيمومعلا تاتبملاب ةياقولاو

  ةرداصلا تاتبملا هذل  (2)دّقفتلا رراقت   ّنأ راطإلا اذ  ركذ و  .ةيانبلاب ّصاخ ةمالس فد كسم  مدع

  ةمالس نامضل ةّرورّضلا بادّتلا بايغ  ع تفقو دق  ةّيندملا ةيامل ةّوا تارادإلا اصم نع

كأت  ّلظ  ةّصاخ نميقملا  ةبلطلا
ّ

  ةبقارمو قرا نع فشكلل ياقلّتلا راذنإلا تابش ةنايص  لامعأ د

شلا
ّ

.ةمالس قرف نيعو ةّينفلا تاب 

لوت ،تابساا   ةمكحم  نم بلطو
ّ

دّقفت ةراز زاجنإ  ةصفقب ةّييبلا ةّلل ةّيعرفلا  ةرادإلا ت

  ءوس  ع فوقولا  إ  ةنياعملا هذ جئاتن تصلخو  2020  يرفيف  13  خراتب  "روظنم نبا" ماا تبملل

 .ةّلا ظفحو ةفاظنلا بناوجب ةيانعلا تام ّوقم طسأ مادعاو تبملاب ةماقإلا فورظ

لوت  ،ةيمومعلا تاتبملاب  ةماقإلا  فورظ  نع  ةبلطلا اضر ىدم  نم دكأّتلا دزملو
ّ

زاجنإ  ةمكا  ت

ةبلطلا نم  %  80  اوح هءاويإل ارظن  "روظنم نبا"  ماا تبملا ةبلط ّصخ  ضرغلا   (3)نايتسا

  امّدقي لا تامدا ع اضرلا مدع   ع فوقولا إ  فأ  ،ةصفق ةيالوب ةيمومعلا تاتبملاب نميقملا

وأ ةئّس ةماقإلا فورظ   ّنأ  نايتس الا ملمش  نيذلا ةبلطلا نم  %  79  اوح   تعا  ،كلذ نم .تبملا اذ

فوت ّنأ نوري مم  %  75و طّسوتملا نم ّلقأ
ّ

كأ اميف  طّسوتملا نود تبملاب ةفاظّنلا طورش ر
ّ

ع  %  88  د

 .ا ؤ الط بو ةوطرا فرغلا ّنأب%77ةدافإ نع الضفمامحتسالاتامدخ ءوس

لعتي ام  اّمأ
ّ

ناويدلا دقاع  2019-2014  ةفلا لالخ  نبت دقف  ،ةّصاا تاتبملا  ءاويإلاب ق

مدع و  (1)ماا نكّسلا طورش سارك تايضتقمل مفلاخم نم مغرلاب  صاخ  تبم  بحاص  18  عم

  ةّيمازل و  ءاويإلا طاش ةسراممل صيخرت فوت ةرورض رارغ  ع  ملع ةلوما تابجاولاب  ممالا

لعتملاو2009سرام2 خّرؤملا(1)
ّ

 .تايانبلاب عزفلاو راجفنالاو قرا راطخأ نم ةياقولاو ةمالسلا ةلجم رادصإب ق
 .ةروذملا تارادإلا نمتابساا ةمكحم ابلط لا ةزجنملا دّقفتلا تاراز رراقت(2)
فوت لوح ةلئسأ  10  نّمضتو ةميقم ةبلاط  169  لمشو  2020  يرفيف  17  خراتب  (3)

ّ
  لوحو تبملاب نخاّسلا ءاملاو مامحتسالا تامدخو ةّلا ظفح طورش ر

 .ةماقإلا فرغ ةلاح
 .2008ةيلوج14خّرؤملا  رارقلابحّقنملاو2003روتكأ17خّرؤملاايجولونكتلاواعلا  ميلعتلارزورارقبھيلعقداصملا(1)
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  ةدازلاو ءاركلل ىوصقلا راعسألاب دّيقتلا نع الضف  ضورعلا  تابلط نمض  (2) ىوصقلا ةقاطلاب ةكراشملا

 .د.أ424تزان(3)ةيفاضإ فيلات ل ناويدلاليمحت ھنع ّرجنا امم  اأش  ةطوبضملا ةونسلا

فوتملا تايطعملا لالخ نم  كلذك  نّبت و
ّ

   اتبم رشع  دحأ  عم  ناويدلا  دقاع ةّيناديملا تارازلاو ةر

طلا تادحووفرغلانم%37ةقباطم مدع نم مغّرلا ع2019-2014ةفلا لالخاصاخ
ّ

تاحاسمللخب

.ةكشملا ةّيلا قفارملا تاجت  صقنلا نع الضفةبجوتسملا

كم  امك
ّ

تايضتقم ضعبل  ةّصاا تاتبملا  ةفلاخم  ع  فوقولا نم ةّيناديملا تارا زلا  تن

  ةبلطلا غل  تالاا ضع   تاتبملا هذ ءاويإ نّبت ثيح  ركذلا فلاس ماا نكسلا طورش ساّرك

ظومو ةلمع رارغ ع
ّ

  نميقملل تاّفلم اكسم مدعو  ةينوناق غ  ةّيفاضإ ميلاعم  اقيبطت نع الضف نف

 .ةبلطلاعم ءارك دوقع ماربإ مدعو

  ةيمومعلا تاتبملاب صلا عضولا ةعاتمل ةراق ةن ثادحإب ھتباجإ  ناويدلا دّعو

.ضرغلا  رراقت عفرو ةبلطلا ةماقإ فورظ ةبقارمو ةصااو

  ماا نكسلا تامد ةصاا تاتبملا ةرتوف    قيقدتلا لامعأ تبثأ  ،رخآ بناج نم

لع  . د.أ  20  تزان بجوم  نود غلابم  ناويدلا عفد  2019-2014  ة فلا لالخ
ّ

  ةماقإ ميلاعم  صالخب  تق

لوت ةبلط
ّ

لا باو
ّ

.رخآلا ضعبلل ةجودزملا ةرتوفلا وا نمسرملااعلاميلعتلاتاسّسؤم نم لي

لعتي ام  و
ّ

ثحبلاو اعلا ميلعتلا رزو رارق دّدح  ،ماا نكّسلاب عافتنالا طورش ق

شلا دودح  كلذو ماا نكّسلاب عافتنالل  ىوصقلا ددملا  (4)لعلا
ّ

فوتملا تاروغ
ّ

ظن  امك   ةر
ّ

ناويدلا  م

الإ .ةفيعضلا ةيعامتجالا تايعضولاب ةصاا تاءارجإلا
ّ

نأ 
ّ

  نتّيعماا نتّسلا لالخ فوقولا ّمت ھ

   طرش ماحا نود  ابلاط  400  نم   كأ ءاويإ ع ناويدلا  اصم  ةقفاوم  ع  2019-2018و  2017-2018

ترت اّمم  ماا نكسلاب  عافتنالل   ىوصقلا ةدملا
ّ

ةدئافل  .د.أ  190  تزان ةيلمج  ةميقب  غلابم  عفد  ھنع ب

  رابتعاب ماا نكّسلاب ابلاط  123  نكمت  نّبت امك  .ةبلطلا ءالؤ نم  295  ءاويإ  لباقم  ةصاا تاتبملا

.صوصا اذ  ةطوبضملا تاءارجإلاب مالالا نود ةفيعضلا ةيعامتجالا تائفلل مامتنا

تابلط باعيسا ع ءاويإلل ةّيمومعلا  تاسّسؤملا  ز زواجتو ةّصاا ةردابملا عي فدو

  ع لاا اذ  رامثسالا ع نثعابلا عيل تاءارجإلا نم ةلمج  ةلوّدلا تّرقأ  ،ماا نكّسلا

 .%  98و%52نب ىوصقلاةقاطلابةنراقمالعدقاعتملاوةضورعملاءاويإلاةبستحوارت(2)
خرملاءاويإلاةقاطوةّيلاملا ضورعلابترتو ّصاانكسلانمةونّسلاتايجاادامتعاب(3)

ّ
.ةدمتعملا ىوصقلاراعسألاوتاتبمللافص

لعتملاو2016يفناج18خّرؤملا(4)
ّ

 .ةبلطللةّيلاملاةماسملاميلاعم كلذكوماانكّسلادانسإسياقموطورشطبضبق
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أ و  .(2)ةّيئابج    زفاوحو  (1)رامثسا حنم دانسإ  رارغ
ُ
ةجب صاوا نثعابلا ةدئافل راطإلا اذ   ت دنس 

  ّصن نلو  .اتبم  25  زاجنإل  .د.م  2,9  تزان  ةّيلمج  ةميقب  رامثسا حنم  2010-2001  ةفلا لالخ  ةصفق

لجم نم  64  لصفلا
ّ

   ةّيئابا زفاواو حنملاب  ةعفتنملا  تاسسؤملا  عضخت نأ  ع  تارامثسالا عي ة

عالطضا  مدع  ظحول  دقف ، ةّصتا  ةرادإلا  اصملا  نم  ةبقارملا و  ةعاتملا  إ  رامثسالا  جمانرب  ةّدم  ةليط

  اّمم  لمكألا ھجولا ع ماملا  هذ  2019-2014  ةفلا لالخةصفقب ةيعماا تامدل ةوا ةرادإلا

ترت
ّ

.ملع ةلوما ةّينوناقلا تامالاللصاوا نثعابلا ضعماحامدع ھنع ب

يغتب  (4).د.أ  464  تزواجت  ةميقب رامثسا حنمب اوعفتنا  (3)تاتبم  4  باأ  ماق  ،كلذ نم

لا
ّ

  ةلجم  نم  65  لصفلا تايضتقم  قيبطت نود  لاح امم  كلذب حرصّتلا نود  تاتبملا هذل  صألا طاش

نأ  إ ةراشإلا ردجتو  .د.أ  300  اوحب   ت رّدق زفاوحو حنم عاجرإب ممزلت لا  تارامثسالا عي
ّ
   ةوالع ھ 

  ةداعإ قودنص"  نم تالومتب  ةفلاا  تاتبملا هذ نم  (5)نانثا  ناتبم عفتنا  ةيئابا  زفاواو حنملا نع

 .د.أ892تزان ةيلمج ةميقب"ةّيمجنملا قطانملا ةيمنت وةيجوت

ءاويإلا  لاجم   رامثسالل  صاا  عاطقلا   فحت وحن فارشإلا ةرازو ھّجوت نم مغّرلا عو

ذلا ةفنآ ثحبلاو اعلا ميلعّتلا روطت ةّيجيتاسا نمض ماا
ّ

  يمومع  ماج  تبم ءانب ّمت دقف ،رك

وم إ ھلالغتسا نود اررس  250  لداع ءاويإ ةقاطو  .د.م  2,5  تزان ةفلب  2014  ةنس ةصفقب
ّ

ناوج 

  لالخ صاوا ىدل  اّونس  ابلاط  250  ءاويإ فيلات ّنأ إ  ةراشإلا ردجتو .(6)ھل ّدعملا ضرغلا   2020

 .د.أ600تزان2019-2014ةفلا

  ةعاتم لامعأ زاجنإب ناويّدلا  اصم   فيلت ع  (1)2014  ةنسل  4200   ددع رمألا ّصن نلو

لظ لامعألا هذ ّنأ ظحول دقف ،رظّنلاب  ھل ةعجاّرلا  تاتبملا ةبقارمو
ّ

  -2014  ةفلا لالخ ةمدعنم ھبش ت

"افيتلا" ماا تبملل ةديحو دّقفت ةراز ىوس ةفلا هذ لالخ  زاجنإ متي  مل ،كلذ نم .2019

ماا لا نم ّلل دّقفت ةراز يأ زاجنإ مدع نع الضف "روظنم نبا" ماا تبملل دّقفت يرازو

بقب ماا لاو رزوتب
ّ

تاتبملل ةبقارملا و دّقفتلا  تا راز  بايغ  2018-2016  ةفلا لالخ  تا امك .

  .ةّصاا ةّيعماا

لجم نم اثلاث52لصفلا قبط(1)
ّ

 .1993مسد27 خّرؤملا1993  ةنسل120ددع نوناقلا تقمب ةرداصلا تارامثسالا عي ة
لجم نم39لصفلا نم رّركم ةثلاث ةرقفلا تقمب ةبلطلا ةدئافل تاراقعلا غوس نم ةيتأتملا حارألاوليخادملا حرط(2)

ّ
  صاألا لخد ع ةبرّضلا ة

طلا
ّ

 .تارشلا ع ةبرّضلاو نيعيب
لا باأ(3)

ّ
2 خّرؤم387ددعو2005يرفيف  11خّرؤم368ددعو2005لرفأ11 خّرؤم1065ددعو2008يرفيف5 خّرؤم400ددع صيخا

 .2007يرفيف
.ناويّدلا رظن عجرمب ةدنسملا حنملا نم%10,85و ةصفق ةجب ةدنسملا حنملا عومجم نم%16لداع امب(4)
 .رامثسالا جمانرب ةّدم لالخ د.م6,3ةميقب تالماعم ماقرأ ااأ ققح(5)
 .2019-2018و2015-2014نتيعماا نتسلالالخ ةصفق ةعماج ةمذ ع ھعضو مت(6)
.اسدعاوقوةيعماا  تامدانواودلاملاو يرادإلاميظنتلا طبضبقلعتملاو2014روتكأ30خّرؤملا(1)
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ءاويإلا تاسسؤمب  ةيّنفلاو ةيّلا صئاقنلا زواجتو ةدوج تاذ ةماقإ فورظ فوت  فد و

  دّقفتلاو ةعاتملا مامب عالطضالا إ  ة ّوعدم  ناويدلا اصم  ّنإف ،ماا نكسلا   فّرصتلا ةمكوحو

لاو تاءارجإلاب  دّيقتلاب تامدا هذل ةيدسملا تاسسؤملا مازلإ  ع لمعلا دزم و
ّ

  تاذ  ةّينوناقلا بتا

 .ةلصلا

ةايا ةدو ةلمكملا رصانعلا دحأ ارلاو اقثلا طيشتلا ّدع  ،رخآ ديعص عو

  ع  ة ّصاخ  تامدا نم بناا  اذ روطت ءادألا ع ةردقلل ةونسلا عراشملا تفدسا دقو  . ةيبالطلا

  إ  ظحول ھنأ غ .ةيضارلاو ةيفاقثلا ةطشألا فلتخم ع ةبلطلا لابقإ  نسحتو تاءاضفلا فوت

  تامدا تاسسؤم ضعبب  ارلاو  اقثلا طيشتلل  ةصصا تاءاضفلا   صقن  2019  ةنس وم

ةرفوتملا  تاءاضفلا  فيظوت ءوسو  رزوتب ماا لاو  "افيتلا" ماا تبملا رارغ ع  ةيعماا

.ةطشألا هذ ةسراممل ةمزاللا تاجتلاةيدودحمبناج إ"روظنم نبا" ماا تبملاب

ةطشألا ناونع ةدوصرملا تادامتع الا كالسا ةبس  2018-2014  ةفلا لالخ ّدعتت مل امك

 .%61,5ةيعماا تامدا تاسسؤم تاينامب ةيضارلاو ةيفاقثلا

تاسسؤمب  ةيضارلاو  ةيفاقثلا يداونلاب ةبلطلا طارخنا  ةبس غلبت مل  ،ةيعضولا هذ لظ و

  دودح  ةفدسم ةبس لباقم نميقملا ةبلطلا عومجم نم%15 زواجتت م لثيح لومأملا ىوتسملاءاويإلا

 .2019ةنسل ءادألا ع ةردقلل يونسلا عورشملاب41%

ةبلطلا  إ حنملا دانسإ  -ب

ةصفق تايال وب نمسرملا  ةبلطلا  ةدئافل ناويدلا  لبق  نم ةدنسملا حنملل ةّيلما ةميقلا تزان

بقو رزوتو
ّ

كمو  .2019-2014  ةفلا لالخ  د.م  25,9  
ّ

ضع  ةظحالم  نم حنملا  بلاطم  تافلم   قيقدتلا ن

.صئاقنلا



746

  15  خرات تدّدح  لا  2008  ةيلوج  24   خّرؤمـلا اعلا ميلعتلا رزو  (1)رارق  تايضتقمل افالخف

   نم  %  58    لجألا اذ   زواجت  مت  ،حنملاب عافتنالا بلاطم  ةاعمل قأ لجأ   ةنس ّل نم رـبمسد

  نأ ھنأش  نم ام وو  رشأ ةسمخ و نرش نب  خأتلا حوارتو .ةفلا سفن لالخ ةاعملا تافلملا  عومجم

.ةّيعماا ةنّسلا لما دادتما ع فورظلا نسحأ مسارد ةلوازم ع ةبلطلا دعاس ال

  ةّيعماا تامدل ةوا ةرادإلا  ّنأ  حنملا تافلم نم ةنيع صحف لالخ نم  اضيأ  نّبت و

  اعلا ميلعتلا رزو  رارقب  الع صوصنملا  ةينوناقلا طورشلاب   افلم  183  ةاعم دنع ملت  مل  ةصفقب

  ع دامتعالا مدعو ولل يونسلا اصلا لخدلا  فقس ماحا مدع ىّدأو  .2009  روتكأ  26   خّرؤمـلا

  ةقحتسم غ حنم فرص إ  2019-2014  ةفلا لالخ ميسلا ليجأت ةمئاقو ةبلطلل روضا تامئاق

.د.أ76ةيلما اميق تزواجت

نأ هّدر  ناويدلا دافأو
ّ
  ضرغلا  ررقت دادعو  ةروذملا تالالخإلا ةعاتمل  ة ّصاخ  ةن ثدحأ ھ 

 .تايلوؤسملاديدحتل

II-ةيعماا تامدا تاسسؤمب   يرادإلاو  املا  فرصتلا

 تاقفنلا ذيفنتو دقع  ةقلعتملا  بتالاو نناوقلا  ةفلاخمب  طاشلا نم بناا اذ مسا

  لمعلا بيلاسأ فعضو ةرفوتملا ةرشلا دراوملا  ةيدودحم  إ ةفاضإلاب تالتمملا  فرصتلاو  ةيمومعلا

  ةبلطلل تامدخ ميدقت ع دعاس مل امم  ةيعماا  تامدل ةيدسملا لايلاو تاسسؤملا ىدل ةدمتعملا

 .فورظلا نسحأ 

 املا  فرصتلا-1

تاقفصلا  فّرصتلا-أ

 .ادانسإ طورشو رظنلاب الإ ةعجارل ا ةّيمومعلا تاسّسؤمـلاو اعلا ميلعتلا ةرازول ةعاتلا اصمـلا نم ةادسمـلا ةرادإلا تامدا طبضب قلعتملا(1)
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  ماعطإلا تاسسؤم لبق نم ةمملا  ةيئاذغلا داوملاب دولا  تاقفصل  ةيلما ةميقلا تغلب

  53    ةبس لداع امب ام د.م  5,836  ىوس زاجنإ متي مل  .د.م  9  اوح  2019  -2014  ةفلا لالخ ماا

لعصئاقنتاقفصلا هذ تباشو.%
ّ

.اذيفن و ةسفانملالامعإو طورشلا تاسارك دادعإب اساسأ تق

 ةسفانملا لامعو طورشلا تاسارك دادعإ  -1-أ

  نوي طاسقأ  إ تابلطلا عزوت ّنأ  ع  (1)2014  ةنسل  1039  ددع رمألا نم  16  لصفلا ّصني

ل اّيوجو
ّ

نأ نّبت ام
ّ

فوي  ھ
ّ

شلا سارك طبضت نأ ع  ،ةّيعامتجا وأ ةيّنف وأ ةّيلام دئاوف ر
ّ

  ّل ةعيبط طور

لعتملا  طورشلا تاسارك صحف لالخ نم نّبت دقو  .ھمو طسق
ّ

داوملاب دولا ضورع تابلطب ةق

إ تاقفصلا هذ عزوت ّنأ  2019  -2015  ةفلا  لالخ ماا ماعطإلا  تاسسؤم  ةدئافل ةيئاذغلا

  نأ اأش نم طباوض وأ ياعم ع دامتعالا نود  ىرخأ إ ةسسؤم نمو ىرخأ إ ةنس نم ّغتي طاسقأ

 .عزوتلا اذ ةعاجن نمضت

تابلط نمض  ةيساسأ ةيئاذغ داوم  جاردإ  ةبسانم  16    متي مل  ھنأ  ،راطإلا اذ   ركذ و

لباوتلا يدامو  2016  ةنسل ضيبلا ةدامب دولا  كلذ نم  تاراشساب  ادارفإ  مت  لباقملا و ضورعلا

  لاو  "دشار نبا" ماا معطملاو "ةفرع نبا" ماا  معطملا نم ّلب  2018  ةنسل ءارما مولاو

  ىرخأ رصانع ةميق  كلذب  ةزواجتم  . د.أ  99   و  . د.أ  17  نب اأش  ةزجنملا تاراشسالا ةميق تحوارت

.ضورعلا تابلطب ةجردم

  -2015  ةفلا  لالخ  تاسسؤملا  هذ لبق نم ةدمتعملا  طورشلا تاسارك  نب ةراقملا   ت ّيب  امك

  ضع  جاردإ  انايحأ  ّمتي ھنأ  تا  ثيح  .ةكراشملا  طورش  طبض صوصخب  ايب  اميف  قراوف دوجو  2019

  ةينفلا تاءارج إلا ع صيصنتلا نود  داومل  تانيع ميدقت رارغ ع  ةّيعجرم  يأ  بايغ   طورشلا

 .ةصفق ةيالوبعيب ةطقنوأ ةراق ةباين رفوت ةرورضوامييقتلةيعوضوملاو

طورشلا تاسارك ديحوت  فد  ماا ماعطإلا تاسسؤم  عم قيستلا  إ وعدم ناويدلاو

لعتي ام  ةصاخ
ّ

امب  ةّيعجرم تاذ و ةيعوضوم  طورش جاردو ةيئاذغلا داوملا صصح عزوت ماحإب ق

 .ةدوج تاذ ةيئاذغ داوم فوتويمومعلا بلطلا مامأ ةاواسملاو ةيفافشلا معد ماس

لعتملاو2014سرام13 خرؤملا(1)
ّ

.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنب ق
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  حتف ناب ةقلعتملا  تاءارج إلاب  ماا ماعطإلا  تاسسؤم  مالإ مدع ظحول  ،رخآ بناج نم و

  اادحإبقلعتي اميف ةصاخركذلا فنآ2014ةنسل1039رمألا نم58لصفلاب الع صوصنملاضورعلا

.اداقعإ خراتوابيك و

خأت  نبت  ،كلذ نع الضف
ّ

  تاءارجإ ةرشابم    2019-2015  ةفلا لالخ  تاسسؤملا هذ ر 

  نع   ةداز  ةينعملا  ةنسلا نم يفناج1  ــب ددا تاقفصلا زاجنإ ةيادب خراتب ةنراقم ةسفانملا إ ةوعدلا

ثأو  .ضورعلا عاديإل  طقف اموي  30  نضراعلا حنمب ءافتكالا
ّ

ما ددعلا ع ابلس  ةّيعضولا  هذ تر

إ ت ّدأامك.ةبسانم12 ديحو ضرع دودح  نا يذلاطسق للضورعلا ددعع ةصاخ و ضورعلل

ترت اّممةيلاملا ةنسلا ةيادب دع ام إ طاسقأ دانسإ رخأ ّتلا
ّ

ع ھنع ب
ّ

 .ةيئاذغلا داوملا ضعبب دّولا  

تا ،ضورعلا مييقت راطإ و
ّ

 تالاا ضع  ملت  مل  ماا ماعطإلا تاسسؤم  نأ  

ةصاا ضورعلا بترت رارغ ع طورشلا تاساركب الع صوصنملا زرفلا ةينمب  ةفلا  سفن  لالخ

طسقب ةصاا ضورعلا بترتو "دشار نبا" ماا معطملاب  2019  ةنسل ھتاقتشمو بيلا طسقب

  ."ةفرع نبا" ماا معطمل اب2018ةنسل ةرطعلاداوم

   ماا معطملا نم لب  2019  ةنسل ا  ةّدامب  دولا ةقفص  ءادسا  ع إ ةراشإلا ردجتو

 نتقفصلا نتال ضورعلا مييقت رراقت  ضرع ةبسانمب كلذو  "دشار نبا"  ماا معطملا و  "ةفرع نبا"

لا  راظنأ  ع
ّ

مل ةيفاضإ ياعم دامتعا  ةنلا هذ  تأترا ثيح  .ةصفقب تاقفصلا ةبقارمل ةّوا ةن

نم  زباا صصحب قلعتي اميف  (1)ةراجتلا رزو نع ةرداصلا شانملا فلاختو  طورشلا  تاساركب  درت

ا ةدامب دولا  بارطضا كلذ  نع  بترت دقو  .ةيمومعلا تاقفصلا تايجاح ةيبلتل  ةمعدملا ةنرفلا

 .2019ةنس ةليط نروذملا نمعطملاب

تانامضلا  فّرصتلاو تاقفصلا ذيفنت   -  2-أ

نم اايجاح طبض ماحإ إ  2019-2014  ةفلا لالخ ماا ماعطإلا تاسسؤم عس مل

ةميقلا نم  %  50   ّدعتت  مل  تاقفصلا  طاسقأ  ضع  زاجنإ  ةبس   ّنأ  ددصلا اذ  نبتو  . ةيئاذغلا داوملا

.الع دقاعتملا غلابملل ةيلما

طورشلا تاسارك ت ّصن ،مادعتب ءافيإلاب تاقفصلا باأ مازلإ  ع صرا راطإ و

لوتي مل كلذل افالخو  .ةولطملا تايمكلا ةفلاخم  وأ  دولا   لاجآ   زواجت  ةروص  تامارغ  طيلس  ع

  نأش  ةبجوتسملا ةيلاملا تامارغلا طيلس "دشار نبا" ماا معطملاو "ةفرع نبا" ماا معطملا

  .2008 ةنسل26ددعو2008ةنسل8739ددعو  2008ةنسل10ددعةراجتلا  رزوشانم(1)



749

   ھن ّبت املثم  تالكألا فوت   بارطضا  إ ت ّدأ  2019-2016  ةفلا لالخ  تافلاخم اوبكترا  نيدوزم

 .ضرغلا  ةرداصلا رراقتلا

"ةفرع نبا" ماا معطملا  رادصإ  ظحول  ،(1)1994  ةنسل  2617  ددع رمألا تايضتقمل افالخو

زواجت إ  فرصتلا اذ ىّدأو  .ةودي  دوزت نوذأ  2019-2015  ةفلا لالخ   "دشار نبا" ماا معطملاو

  تعفتراو  .2019-2015  ةفلا لالخ ةمملا تاقفصلا طاسقأ نم  %  36  اوح   ةدوصرملا تادامتعالا

2015  ةنس  .د.أ  10  اوح  نم  ةيئاذغ داومب دولا ناونع  "ةفرع نبا" ماا معطملا نويد ةميق  كلذب

  معطملا   نويد  ةفلا  سفن  لالخ تحوارت  امك   .د.أ  116,6   ةّيلما  اميق  غلبتل  2019  ةنس   .د.أ  55  إ

  .د.أ482ةّيلمااميق زانتل.د.أ182,3و.د.أ15نبناونع لا سفنب"دشار نبا" ماا

ماربإ ةرورض  ع ّصني يذلا  ركذلا فنآ    2014  ةنسل  1039  رمألا نم  85  لصفلل افالخو

  نم  %  20  ةبس اميق زواجت دنع تاقفصلا ةبقارمل ةوا  ةنلا راظنأ ع اضرعو دوقع قحالم

  2016  ةنسل  ةيذغتلا  تاقفصل  قحالم  ةعرأ  ماربإ  "دشار نبا" ماا معطملا وت  ،الع  دقاعتملا غلابملا

ل ةقبسملا ةقفاوملا ع لوصانود وةوسلا ليس ع.د.أ122,9ةميقب
ّ

 .ةروذملا ةن

لعتي ام و
ّ

  فنآ  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا تايضتقمل افالخو  تانامضلا  فرصتلاب ق

ىوصقلا لاجآلاب  دّيقتلا متي  مل امك  .رشأ  6  انايحأ زان  يالا نامضلا   ميدقت  خأت لّ  ،ركذلا

.ارش24و رشأ03نب خأتلا حوارت ثيحةيئالا تانامضلاعاجر إل

 تالتمملا  ف ّرصتلاو تاقفصلا راطإ جراخ تاءارشلا-ب

ثومو ةاو تاءارجإ عضو ع ةيعماا تامدا تاسسؤم لمع مل
ّ

  تاءارشلا ميظنتل ةق

ةقدلاب ةونسلا تايجاا  طبض  مدعو ةجملا فعض  لاا اذ   ظحولو .تاقفصلا راطإ جراخ

لوت كلذ نم .ةمزاللا
ّ
لالخ  ةبسانم نم  كأ   ةعيبطلا سفن تاذ تاراشسا زاجنإ  تاسسؤملا هذ ت 

.خبطملا تادعمو صلا جتلا داومب دولاو تاءانبلاب ءانتعالاب تقلعةيلاملا ةنسلا سفن

عس مل  ،ركذلا فنآ  2014  ةنسل  1039  ددع  رمألا نم  6و  5  نلصفلا تايضتقمل افالخو

  تفتكا ثيح  نامإلاردق ةسفانملا لامعإ إ2018-2015ةفلا لالخةيعماا تامدا تاسسؤم

نمضت ةروصب تاراشسالا راشإ   لوتت مل امك  ديحو ضراع إ ادانسو تاراشسالا ھيجوتب   ةبسانم18

قلعتملاو1994مسد26 خرؤملا1994ةنسل127ددع نوناقلا تقمبةحوتفملا تادامتعالل الصف الصف عزوتلاب قلعتملاو1994مسد26 خرؤملا(1)

 .فرصتلا تاقفن صالخ قرط طبضو1995فرصتل ةيلاملا نوناقب
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نأ ركذ و  .يمومعلا بلطلا مامأ ةاواسملا  نامض  نود  لاح  امم نلمتا نيدوزملا فلت اغيلبت
ّ

 ھ

زاجنإ   ّمت ،ةرمثم غ  تتعا  ةيئاذغ داومب دولا  ضورع  تابلط نمض  ةجردم  طاسقأ  ةّتس  صوصخب

لخت وأمضورعتصقأنيدوزم وحن ھجوتلاو(1)تاراشسا
ّ
.ضورعلل تابلطلا هذ ةكراشملا نعا و 

تاسسؤم  تالتمم   فرصتلا نسحب ةليفكلا تايلآلا  بايغ  ،رخآ بناج نم  ظحول و

  ماا زكرملا   ّنأ راطإلا اذ  ركذو  .ال ةيفالا ةياما فوت مدع ھنع بترت امم  ةيعماا تامدا

  2015و  2014  نس لالخ ھيدل ةرفوتملا تاجتلا  اصقن  دش دق  ةصفقب  ارلاو اقثلا طيشتلل

  تايلوؤسملا ديدحت ّنسي مل ،ةباقرلاو ةعاتملا ةّيدود ارظنو .روصت تالآ  4و  يطئاح ضراع رارغ ع

لعتملا
ّ

 .تاجتلاهذ صقنب ةق

 يرادإلا  فرص تلا  -2

  ميظنتلا تاودأ ضع إ رقتفت  2020  ناوج وم إ  ةيعماا تامدا تاسسؤم لازت ال

طخمو  راطإلا نناوقو ةيميظنتلا لايلا رارغ ع ةيساسألا
ّ

  نم مغرلا ع  كلذو  ناوعألا فيظوت تاط

نريدم نيع    رارقتس الا مدع عم ةيعضولا هذ تنمازتو .اادحإ ع ةنس  12  نم كأ رورم

طخ روغش نع الضف2016-2014ةفلا لالخ ةّصاخ ةروذملا تاسّسؤملل
ّ

هذ نم ددع دعاسم ريدم ة

ترت اّمم تاسّسؤملا
ّ

طع ھنع ب
ّ

  ةروصب   ّمت ھنأ ركذلاب ريدجو  .ا ةينفلاو ةرادإلا اصملل يداعلا سلا ل

.ةباينلاب كأ وأ ىرخأ ةسسؤم يسبةّيعماج تامدخةسّسؤم ريدم فيلتةلوط ددملو ةرّركتم

شؤم  2019-2014  ةفلا لالخ ءادألا ع ةردقلل   ةّ ونسلا  عراشملا  تفدساو
ّ

لعتت تار 
ّ

ق

فوت مل ةباقرلاب ةّينعملا ةيعماا  تامدا  تاسسؤم نأ الإ ةرشلا دراوملا  روطتب
ّ

  ام ضعبلا غولب  ق

 ةفدسم ةبس لباقم  2019  ةنس لالخ  %  8,20  ةبس تاسسؤملا هذ طأتلا لّدعم ّدعتي مل  ثيح

  2019-2014  ةفلا لالخ  %  13  ةيوتلا تارودلاب نعفتنملا ناوعألا ةبس زواجتت  مل امك .%  25  دودح

.%36دودح  ةفدسم ةبس لباقم

 بتالا قفو ةيعماا تامدا تاسسؤمب فيشرألا  فرصتلا  متي ال  ،رخآ ديعص ع و

  ضع  ةقباطم مدع و  ضرغلا   نصتخم ناوعأ إ تاسسؤملا هذ راقتفا ع ةوالع  (1)لمعلا ا يراا

  .ھظفحنمضت لاةينفلا تافصاوملل فيشرألل ةصصاتالا

بيلاب دو لاب ةقلعتملا تاراشسالاو "ةفرع نبا" ماا معطملاب2017ةنسل لباوتلاو2015ةنسل تروغايلاو بيلاب دولاب ةقلعتملا تاراشسالا و(1)

 ."دشار نبا" ماا معطملاب2015ةنسل ضيبلاو تروغايلاو
   فرصتلا بتارتو طورش طبضب قلعتملاو  1988  مسد  13   خرؤملا  1988  ةنسل  1981  ددع رمألاو  1988  توأ  2   خرؤملا  1988  ةنسل  95  ددع نوناقلا  (1)

قلعتملاو  1993  ةيلوج  5   خرؤملا  1993  ةنسل  1451  ددع رمألاو يالا فيشرألا ع عالطالاو  فيشرألا فالتو زرفو طيسولا فيشرألاو يراا فيشرألا

 .ةرادإلا قئاثولل ةبسلاب ظفاو فرصتلا لاجم  ةيلوؤسملاب
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  ماا معطملا  رارغ ع فيشرألاو قئاثولا ظف  تالحم تاسسؤملا ضع  ص ّصخت  مل امك

  ام  ةّصاخ   فيشرألا   فّرصتلا  ماحإ مدع إ ةيعضولا هذ تّدأو  .رزوتب ماا لاو "دشار نبا"

لعتي
ّ

  لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا رزو رارقب  الع صوصنملا ءاقبسالا ددم لوادجب مالالاب  ق

  قفو  فالتإلا  بجوتس تنا انياعم تّمت لا تاّفلملاو قئاثولا ديدع ّنأ  ركذلاب ريدجو  .(2)ايجولونكتلاو

.ءاقبسالا ددم لوادج

رارغ ع ةودي ةفصب ايمأت ّمتي  تاسسؤملا هذ ةطشأ بلغأ نأ نبت  ،كلذ بناج إ

نأ و املع ةرادإلا نوؤشلا  و  خبطملا  فرصتلاو ةيئاذغلا داوملا نوزخم ةعاتمو ةزاغملا  فرصتلا

لوت  (3)تاسّسؤملا  ضع
ّ
  نس لالخ املاو يرادإلا فّرصتلا ع  ةدعاسملل ةيمالعإ تاقيبطت ءانتقا  ت 

.2020ناوج وم إ الالغتسا نود.د.أ3,5تزانةيلمج ةميقب2015و2014

تامدا  تاسسؤم   ةفلاخم  ع  2019-2014  ةفلا لالخ  فوقولا ّمت  ،رخآ ديعص عو

نأ  امك  .(4) ةرادإ نكاسم  ةثالث صوصخب  11ةيفيظولا نكاسملاب  عافتنالل ةينوناقلا طورشلل  ةّيعماا
ّ

  مل ھ

  ءاركلاو ءاملا تابش ةّصاخ تاداّدع "افيتلا" ماا تبملاب صاا يفيظولا نكسملا دارفإ متي

.(5)لمعلا ا يراا بتالل افالخ

  (6)ةّيعماا تامدا تاسسؤمب ضيباقملا ءالكو ضع ءافيسا مدع نّبت ،رخآ بناج نم

لعتي ام  ةّصاخ ممام ةسراممل ةبجوتسملا ةينوناقلا طورشلل
ّ

  يواعتلا نامّضلاب طارخنالا ةرورضب ق

  ةفلا لالخ  انايحأ  ّمت امك .ةيمومعلا ةبساا ةلجمب  ھيلع صوصنملا نيمومعلا نبساحملل

نبا" ماا معطملا و "دشار نبا" ماا معطملاب  ضيباقم ليكو  مامب ةلمع فيلت  2014-2019

  ةّماعلا ةرادإلا نع ةرداصلا  2012  ةنسل  31  ددع ةماعلا ةركذملا تايضتقم عم ضراعتي ام وو  "ةفرع

.(1)صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل

ةرازول ةيصوصا قئاثولا ءاقبسا دد م لوادج ع ةقداصملاب قلعتي  2004  ناوج  10   خرؤم ايجولونكتلاو لعلا ثحبلاو  اعلا ميلعتلا رزو نم رارق  (2)

 .ايجولونكتلاو لعلا ثحبلاو اعلا ميلعتلا
 ."روظنم نبا"ماا تبملاو بقب ماا لا(3)
.ةلودلل نعاتلا نيندملا نفظوملا ناسإب قلعتملاو1972يام13 خرؤملا1972ةنسل199ددع رمألا11
."روظنم نبا"ماا تبملاب ننكسمورزوتب ماا لاب نكسم(4)
  ةكبشو بارشلل اصلا ءاملا ةكبش ةصاخ تاداّدع ةيفيظولا نكاسملا دارفإب قلعتملاو  1992  مسد  10   خرؤملا  59/1992  ددع لوألا رزولا روشم  (5)

 .ياركلا رايتلا
 .2019ةنس وم إ2017مسد15  نم ةّدتمملا ةفلا لالخ "دشار نبا" ماا معطملاب ننّيعملا ضيباقملا ءالكو رارغ ع(6)
.تاعوفدلا ءالكوو ضيباقملا ءالكو نيع لوح2012سرام28خراتب(1)
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تالاو ثادحإ  تارارقو  (2)ضيباقملا تالاو  فرصتلا تاءارجإ ليلد  تايضتقمل  افالخو

  لاجآب  انايحأ  ضيباقملا ءالكو مالا مدع  2019-2014  ةفلا لالخ  ظحول ،ةيعماا معاطملاب ضيباقملا

. ّصتا يمومعلا بساا ىدل ةصلختسملا لاومألا عاديإ

*

** 

  ةموسرملا فادألا غولب نود تلاح لاو  ةلملا  صئاقنلاو تالالخإلا ةيمأ إ رظنلاب

تاسسؤملا  عقاو صي إ ةوعدم ةرازولا نإف  بقو رزوتو ةصفق تايالوب ةيعماا تامدا ةموظنمل

 .اءادأ روطتبةليفكلا ةيحيتلا تاءارجإلا ذاختاوتامدا هذ نمؤت لا

بيجتس ح ةيعماا معاطملل ةيتحتلا ةيبلا ليأت  ع  لمعلا  صوصاب كلذ دتسو

ظفح  ةصتا ةرشلا دراوملا  ةيمنت و ةمزاللا تادعملاو تاجتلاب اميعدتو  ا لومعملا تافصاوملل

ةبلطلل ةلماتم تامدخو ةدوج تاذ ةماقإ فورظ فوت ع لمعلا دزم نعتي امك .خبطلا و ةلا

هذل دقفتلاو ةبقارملا لامعأ نمأت إ راطإلا اذ  وعدم ناويدلاو . ةصااو ةيمومعلا تاتبملاب

 .للا عضاوم التل ةمزاللا بادتلا ذاختاو تاسسؤملا

  ع صاوا نثعابلا عيل  ةلودلا ادنسأ لا ةيئابا زفاواو حنملا م ارابتعاو

يغو  تاتبملل  ةراد إلا ةبقارملا بايغ نم ھتظحالم تّمت امل رظنلاو ماا نكسلا لاجم  رامثس الا

خدت دتس عضولا نإف ةلصلا تاذ بتالاب مالالا نود ام ضعبلا ةغبص
ّ

  نم ةينعملا فارطألا ل

.ماعلا لاملل انوصةدنسملا حنملاعاجس ال ناويدلاو ةيلاملا ةرازوو فارش إلا ةرازو

ةبلاطم ناويدلا اصم ّنإف مل ةحونمملا ةيلاملا تادعاسملا نم ةبلطلا ةدافتسا نامضلو

ةقلعتملا  ةينوناقلا طورشلاب ديقتلا كلذكو ال ةددا لاجآلا  حنملا فرصو تافلملا ةاعم ع لمعلاب

.ةيعماا حنملا دانسإب

ةيلخاد ةباقر تايلآ  ةيعماا تامدا تاسسؤم عضو ةديشرلا ةمكوا دعاوق تقتو

.تازواجتلا ّل نمايامحوازوحب لا ةيمومعلا لاومألا فرصتلا نسح نامضلةلاّعف

 .صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل ةّماعلا ةرادإلا نع رداصلا(2)
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ةمظنملا بتالاو ةينوناقلا  دعاوقلاب مالالا إ ةوعدم ةيعماا تامدا تاسسؤم ّنأ امك

  امب  ضورعلا  ميدقت  لاجآو  طورشلا تاسارك دادعإب قلعتي اميف ةصاخ ةيمومعلا  تاقفنلا  ذيفنتو دقعل

  ةليفكلا تاءارجإلا  ذاختاب كلذك ةبلاطم و .لاا اذ  فرصتلا ةيفافشو ةسفانملا لامعإ نمضي

.لمعلا ا يراابتالا ھيضتقت ام قبط اف فرصتلا و  االتمم ةيامحب
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 بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد در

I  -  ةيعماجلا تامدخلا ءادسإ صوصخب 

 يعماجلا ماعطإلا-1

 ةيئاذغ لا   ةمالسلا  و ةحصلا ظفح- أ

ةيساسأ ةينب  بجوتست ،)  HACCP  ( ةجرحلا طاقنلا يف مكحتلاو رطاخملا ليلحت ةموظنم زيكرت  نإ
  ضعب اهب موقي يتلا تادوها مغرو  ،معاطملا ضعبب  رفوت ي  ال   ام وهو   ةيعماجلا معاطملا تايانبل  ةمئالم  ةيلكيهو
  يدام معد بلطتيو فاك ريغ  كلذ ىقبي ،مهيدل ةرفوتملا تايناكمإلا دودح يف ةموظنملا هذه ءاسرإل نيريدملا
.ةيئاذغلا ةمالسلا قيقحتب ةليفكلا تايلآلا عضوو اهحاجنإل يرشبو

  بلطتت ثيح ةيئاذغلا ةمالسلا لاجم يف يداهشإلا راسملا يف معاطملا طارخنال ةبسنلاب نأشلا كلذك
  باوبألل لماش رييغتو ةلكألا دادعإ تاءاضفل ةئيهت ةداعإ ةفرع نبا يعماجلا معطملا اهنم ةصاخو معاطملا ضعب
دصر اضيأ بلطتي ام وهو  ISO 22000  ةدوجلا ريياعم تايضتقمل اقفو نزخلا تالحمو تارمملاو لخادملاو
  هنأو املع .رايعملا اذه تايلآ ءاسرإ يف عورشلل لاا يف صتخم بتكم عم دقاعتلا دصق ضرغلل ةماه تادامتعا
  هنأ ىلإ ةفاضإ ةدوجلا معد جمانرب تاليومت باسح ىلع يداهشإلا راسملا يف طارخنإلل نيمعطم ةئيهت ةجمرب تمت دق
  يذاحملا ( ةصفقب يعماجلا معطملا ءانب ءانثأ  ISO 22000  ةدوجلا رايعم تايضتقمل رابتتعإلا نيعب ذخألا مت دق
 .) ةقاطلا دهعمل

يف لاعفو ريبك رودبنوموقي ةيعماجلا معاطملاب نيلماعلا ةحصلل نييماسلا نيينفلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
  ةنمضملا تافصاوملل اقبط ةيئاذغلا داوملا فلتخمو علسلا لوبق كلذ يف امب ةلكألا دادعإ لحارم عيمج ةبقارم
  ريوطت  ديزمل و .ناويدلا نع ةرداصلا تاركذملا فلتخمو ةحصلا ظفح تاءارجإ ليلدل اقيبطتو طورشلا تاساركب
  ةينيوكت تارود يف ةكراشملل ايونس مهتوعد متت ،ةيئاذغلا ةمالسلاو ةحصلا ظفح لاجم يف مهفراعمو مهتاردق
 .مهتدهعب ةطانملا ماهملا لوح مهداشرإل ناويدلا اهمظني

  ىدم لوح ةباقرلا و سيسحتلا فيثكتب ةلجسملا تالالخالاو صئاقنلا زواجت ىلع لمعلا متيس امك
علسلا لوبق رضاحم ريرحت ةيفيك و ةحصلا  ظفح دعاوق مارتحاو ةيئاذغلا داوملاب ةصاخلا طورشلا تاسارك قيبطت
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  ةيعماجلا معاطملاب ةحصلا ظفح تاءارجا ليلد و ةماعلا ةرادالا نع ةرداصلا تاركذملا قيبطت ىلع صرحلاو
  نم تايمك فالتا انبنجي امب دوزتلا تايلمع ةجمرب نيسحت يلاتلابو داوملا فلتخمل ظفحلا لاجآب مازتلإلا ىلع ديكأتلاو
 .اهنفعت وأ اهتيحولص ءاهتنا ةجيتنةيئاذغلا داوملا

2018  يتنس لالخ ةصفق ةهجب معاطملا يريدم عم قيسنتلاب ناويدلا حلاصم تعس دقف كلذ ىلإ ةفاضإ

  ظفح فورظو ةيئاذغلا داوملل ةبقارملا تامدخ نيمأتل يرطيبلا بطلا يف روتكد عم ةيبط ةيقافتا ماربإ ىلإ  2019و
  ىلإ لصوتلا ةرطايبلا ءابطألا ةدامع عم قيسنتلا دعبو ارخؤم مت دقو .ناوعألل يحصلا فيقثتلاب مايقلاو ةحصلا
  تمت امك ،رزوتو ةصفق يتهجب ةيعماجلا معاطملاب ةيحصلا ةباقرلا تامدخ ةيطغتل يرطيب بيبط عم ةيقافتا ماربإ
  يعماجلا يحلاب ماع طإلا تامدخ ةيطغتل يرطيب بيبط نييعت حارتقال ةرطايبلا ءابطألا ةدامعل يوهجلا سلا ةلسارم
 .درلاب ةماعلا ةرادإلا لصوت لاح هعم دقاعتلا متيس و يلبقب

  دهعتلا ناونعب  2020  ةنسل يناثلا ناونعلا ىلع فارشإلا ةرازو اهتدصر ةماه تادامتعا نأ مكديفن امك
  عورشلا  متو .ةيجيردت ةفصب صئاقنلا هذه نم  دحلل يبرغلا بونجلا تاسسؤمل اهنم ءزج صيصخت متيسو ةنايصلاو
اساسأو هب ةدوجوملا تالالخإلا حالصإل ربمتبس رهش حتتفم يف ةفرع نبا يعماجلا معطملاب ةنايص لاغشأ يف كلذك
  بارشلل حلاصلا ءاملا ةخضم ةنايصو خبطلا عمجمب ةءاضإلا حيباصم رييغتو ةرانإلا ةكبش ةنايصو مامألا ىلإ ريسلا
 .ضرغلل يفاضإ دامتعا ريفوتب ةسسؤملا ةينازيم ميعدت مت دقو خبطلا تازيهجت نم ةعومجمو ديربتلا تيب حالصإو

  بادتنال ةرظانم حتف مت دقف ةيمومعلا ةحصلل يماس ينف ىلإ يلبقب يعماجلا معطملا راقتفاب قلعتي ام يفو
  تاءارجإ تغلب دقو )2019  ربمتبس  10  يف خرؤملا  2019  ةنسل  73  ددع يمسرلا دئارلا ( لاا يف صتخم نوع
 .جئاتنلا نع نالعإلا راظتنا يف نآلا نحنو ةمدقتم ةلحرمرظانتلا

 تادعملا و تازيهجتلا- ب

  مايقلل ةيفاك ريغ تاسسؤملا تاينازيمب تادعملا و تازيهجتلا ةنايص و دهعتل ةصصخملا تادامتعالا نإ
  تازيهجتلا نم ديدعلا مداقت ىلإ  ةفاضإ اذه ،ةضهابلا اهتفلكتل ارظن ةنايص دوقع ماربإ وأ ةيئاقولا ةنايصلا لامعأب
.ةئجافم باطعأ ثودح دنع حالصإلا وأ ةرورضلا دنع ةنايصلاب ءافتكالا ىلإ تاسسؤملا وريدم ئجتلي كلذلو
  تادامتعالا ةيدودحمل ارظن تاسسؤملا تايجاح عيمج يطغت نأ نكمي ال تازيهجتلا هذه ديدجت ةيلمع نأ امك
.ضرغلل ةدوصرملا
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  لوألا ناونعلا ةينازيم نم ةيفاضإ تادامتعا خضب  2020  ةيليوج  رهش ىفوم يف ناويدلا ماق دقو اذه
  نبا يعماجلا معطملا و ةفرع نبا يعماجلا معطملا نم لكب خبطملا تازيهجت حالصإل و ةنايصلا تاقفن ميعدتل ناويدلل
  امك .فارشإلا ةرازو نم ليومتب كلذ و اهتمذب ةدلختملا نويدلا نم ءزج صالخل نيتسسؤملا معد متيس امك دشار
لاجآلا برقأ يف دشار نبا يعماجلا معطملاب هايملا نيزخت ةدحو ديدجت وأ حالصإ ةجمربب ناويدلا حلاصم موقتس
 .ةلكألا دادعإ ةمالس نمضن ىتح ةنكمملا

  اهب نودت ةعباتم تاقاطب كسمل نيريدملا ةوعد متتس ،ةنايصلا لامعأ ةعباتم ديزملو نأشلا اذه يفو
ةيفاضإ تادامتعا ريفوت ىلإ ناويدلا ىعسيس امك ،تادعملا و تازيهجتلا فلتخمل تاحال صالاو تالخدتلا فلتخم
  ىلع ةظفاحملاو تالخدتلا ةدوجو لمعلا ةيرارمتسا نمضن ىتح ةنايص دوقع ماربإل صصخت فارشإلا ةرازو نم
.تابادتنالا يف صيخرتلا مدعو نيصتخم ةنايص ناوعأ رفوت مدع لظ يف ةصاخ تاسسؤملاب تازيهجتلا

 يعماجلا ماعطالا تاسسؤمب خبطلا ناوعأ  - ج

  تارظانم حتف مدع ىلإ اساسأ دوعي خبطلا ناوعأ عومجم نم خبطلا يف نيصتخملا ناوعألا ةبسن يندت نإ
 .تابسانملا نم ديدعلا يف كلذب ةماعلا ةرادإلا ةبلاطم مغر لاا يف نيصتخم ناوعأ بادتنال ةريخألا تاونسلا يف

  نيوكت ىلع اساسأ زيكرتلا  2013-2014-2015تاونسلا لالخ مت دقف نيوكتلا صوصخ يف امأ
ىوتسم ىلإ يقترت ةديج تامدخ ميدقتل ناوعألا ليهأت ةرورضب ناويدلا ةرادإ نم اناميإ خبطلا لاجم يف ناوعالا
  ةسردملاب اهذيفنت متو ناوعألا نم اماه اددع لاا اذه يف ةينيوكتلا تارودلا تلمش دقو .ةبلطلا تاعلطت
  ةصصخملا ةيلمجلا تادامتعالا فصن يهاضت تادامتعابو ريتسنملاب ةيحايسلا ةسردملاو ةبرجب ةيحايسلا
  يف ةدوجلا نامضل ىرخأ تاصاصتخا يف ناوعألا نم ىرخأ حئارشب مامتهالا عقو ةيلاوملا تاونسلا يفو .نيوكتلل

  مزتعت ثيح خبطلا يف نيوكتلل ةريبك ةيمهأ ءالي إ مت  2020  ةنس يفو .لصاوتلاو ةنايصلاو ةيرادالا لامعألا لاجم
ةدوجلا لوح ينيوكت ىقتلم ةجمرب تمت امك انوع نينامث لمشتس خبطلا يف ةينيوكت تارود زاجنإ ناويدلل ةماعلا ةرادإلا

 .ةيعماجلا معاطملا ةلمع كلذ يف امب ماعطإلا لاجم يف نيلخدتملا عيمج هيف كراشيسو يعماجلا ماعطإلا يف

 يعماجلا ماعطإلا تاسسؤمب ةيلخادلا ةبا قرلا  - د

  تايمكلا ةقدب طبضي يعجرم ينف ليلد دادعإ ضرتفي ةصفق ةهجب يعماجلا ماعطإلا ةموظنم ريوطت نإ
  ءادغ ( ةبجو لك يف نيدفاولا ددع ديدحت بعصي هنأ الإ ،نيدفاولا ددعب ةنراقم ةيئاذغ ةدام لك نم ةبجوتسملا
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  .ةيعماجلا معاطملا و تاتيبملاو ةيعماجلا تاسسؤملل يفارغجلا عيزوتللو ةهجلا ةيصوصخل ارظن معطم لكب )ءاشعو
  ةقيبطت دادعإ يف عورشلا مت ثيح ةيكذلا ةقاطبلا عورشم قيرط نع ايئاهن هّلح متيس لاكشإلا اذه نأو املع
  ةسسؤملا ةرادإ نّكميس ام وهو ةبلطلا فرط نم ةلكألل قبسملا زجحلا ةقيرط دامتعا نم معاطملا نّكمتس ةيمالعإ
  ديشرتو ضرغلل ةمزاللا ةيئاذغلا داوملا تايمك ديدحت يلاتلابو اقبسم اهدادعإ بجاولا تابجولا ددع طبض نم
 .ةمعطألا فالتإ بنجتو دوزتلا

  ءانثتساب معاطملا نيب ةلكألا ةفلك يف قراوفلا صلقي نأ هنأش نم يعجرملا ليلدلا اذه دامتعا نأ امك
رارغ ىلع ةعفترم اهراعسأ نوكت ثيح ةيئاذغلا داوملاب دوزتلا يف تابوعص اهب يتلا و ةيلخادلا و  ةديعبلا تاهجلا
ضافخنا وأ عافترا يف امهم ارصنع لّثمي و رخآ ىلإ معطم نم فلتخي ةدعملا تابجولا ددع نأ امك .يلبق و رزوت
عفترملا ددعلا ىلإ رظنلاب ةصفقب لقأ يه نيح يف ةبلطلا ددع ةّلق رابتعاب يلبق يف ةعفترم اهدجنف ،ةبجولا ةفلك
  ةرازو فرط نم ةدمتعم ةيعجرم ةدحوم ةفلك كانه سيل هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .معطملا ىلع نيدفاولا ةبلطلل
  ةميقلا ىلع ةظفاحملا عم ةيذغتلا تاقفن ديشرت ىلع صرحلا ديزم ىلإ نيريدملا ةوعد ناويدلا ىلوتيسو .فارشإلا
 .ةلكألل ةيئاذغلا

  يف مهاسي نأ هنأش نم ام وهو تازاغملا ةنمقر ميمعت مزتعت ناويدلل ةماعلا ةرادإلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
  ريغو ةخوبطملا ةفلتملا داوملاو ةعزوملا تالكألا ددعل ةينيحلاو ةقيقدلا تايطعملا نيمضتو ةيلخادلا ةباقرلا تايلآ معد
 .ةرفانتملا ماهملا نيب عمجلا يدافت يلاتلابو ةخوبطملا

 ةبلطلل حنملا دانسإ و يضايرلا و يفاقثلا طيشنتلا و   ءا ويإلا-2

 ءاويإلا- أ

اميس ال ةبلطلل ةادسملا تامدخلا ةدوج نيسحت ىلع رظنلاب هل ةعجارلا تاسسؤملاو ناويدلا صرحي
  نم كلذو ةينازيملاب ةرفوتملا تايناكمإلا دودح يف بلاطلل ةلماكتم تامدخ ريفوتل هب ةلصتملا قفارملا عيمج و ءاويإلا
 .ةيجيردت ةفصب ةيبلاطلا ةايحلاب ءاقترإلل ةموسرملا فادهألا غولب لجأ

  يف قيقدتلا ديزم ىلإ ةيعماجلا تامدخلل ةيوهجلا ةرادإلاب يعماجلا نكسلا ىلع نيفرشملا ةوعد متتسو
  نكسلاب  عتمتت يتلا و ةيعامتجالا تالاحلا ةصاخ مهتايعضول ةتبثملا قئاثولا عيمج رفوت ىلع صرحلاو ةبلطلا تافلم
 .ةيئانثتسا ةفصب
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  فيثكت ىلإ ةصاخلا ةيعماجلا تاتيبملا ةبقارمب ةفلكملا ةحلصملا ةوعدب ناويدلا موقيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
  تايضتقمل اقفو ةبلطلل ةقئالو ةنسح ةماقإ فورظ نامضل ىرخألا ةصاخلا تاتيبملاو ةلوانملا تاتيبم ىلع ةباقرلا
 .طورشلا سارك

ةيوهجلا ةرادإلا عم قيسنتلا ديزم ىلإ ناويدلاب ةحصلا ظفحو ةيذغتلاو نكسلاةحلصم ةوعد متتسو اذه
.ةصاخلاو ةيمومعلا تاتيبملاب ةحصلا ظفح فورظ ةعباتمو ةبقارم فيثكتل

  تيبملاب ةيحصلا قفارملا ةنايصلو فرغلا نهدل ةماه تادامتعإ دصر مت دق هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
  دقو ) ةيحصلا قفارملا ةنايصل دأ  100و تارمملاو فرغلا ءالط و نهدل د أ  50  يلاوح ( روظنم نبا يعماجلا
لامعأ ضعب بناج ىلإ  2020/2021  ةيعماجلا ةدوعلل ادادعتسا ةيفيصلا ةلطعلا لالخ لاغشألا هذه تزجنأ
  باسح ىلع يناث طسق زاجنإ متيس و يوهجلا ريدملا عم قيسنتلاب ةسسؤملا ريدم اهب ماق يتلا ىرخألا ةنايصلا
  ةجرد يف عيفرتلا يلاتلابو ةماقإلا فورظ نيسحت يف مهاسيس يذلا ءيشلا ،2020  ةنسل يناثلا ناونعلا تادامتعا
 .بلاطلا ءاضر

ثاثألاو اياشحلا ديدجت ىلإ ةيعماجلا تامدخلا ناويد موقي ،تاتيبملاب ةبلطلا ةماقإ فورظ نيسحتلو
  اهضيوعتو ةيجنفسإلا اياشحلا نع امامت ءانغت سالا مت ثيح تادامتعالا رفوت بسح ةيجيردت ةفصب يبلاطلا
.تاتيبملاب ةفلتملاو ةميدقلا اياشحلا ضيوعت ايرود متيو ةيبلوللا اياشحلاب

  ةيرودلا ةيانعلا و ةعباتملا نيمأتل ءابطأ عم تايقافتا ماربإ ءاويإلا تاسسؤمل نستي مل اذه ىلإ ةفاضإ
  نم ةدمتعملا ةفيرعتلل اقفو دوقعلا ىلع ةقداصملا ءابطالا ةدامع ضفر ببسب ةيعماجلا تاتيبملا لخاد ةبلطلا ةحصب

يف الاكشإ لثمي ام وه و .) ةدحاولا ةصحلل د15  ( ادج ةضفخنم اهتربتعا و ةموكحلا ةسائر حلاصم فرط
  نم اريبك اددع يوأت يتلا كلت اصوصخو تاسسؤملاب ضيرمت ناوعأ رفوت مدع عم ةصاخ نيميقملا ةبلطلاب ةطاحإلا
  ةيلمع ليهستل ةينعملا ءابطألا ةدامعو ةموكحلا ةسائر نيب قفاوت ىلإ فارشإلا ةرازو لصوتت نأ لمأنو . ةبلطلا
 .ةيمومعلا تايفشتسملاو ةيمومعلا ةحصلا عماجم عم ةيبط تايقافتا ماربإ ىلع لمعلا متيس كلذك .دقاعتلا

  ةعماج فرط نم الغتسم   ناك دقف ،ةقاطلا تايجولونكت دهعمل يذاحملا يعماجلا تيبملا صوصخب امأ
  ايفيظو حبصي ىتح هتئيهت ةداعإ ةجمربو هعاجرتسا مت دقو ،ةيعماجلا تاسسؤملا ىدحإل ميلعت ءاضفك ةصفق
  ايلاح فلملاو لئاوسلا تادعمو ةيئابرهكلا تازيهجتلا ةنايصل ةمزاللا تادامتعالا دصر مت دقو ةبلطلا ءاويإل الباقو
  نهد ةجمرب اضيأ متيس امك ،رهشأ ةثالثب ردقت زاجنإ ةدمبو دأ  250  يلاوح ةميقب ةيالولا حلاصمب تاساردلا روط يف
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  .ةلبقملا ةيعماجلا ةنسلا لالخ ةبلطلا لابقتسال ناويدلل لوألا ناونعلا ةينازيم باسح ىلع هثيثأتو تيبملا فيظنتو
ةماقإلا فورظ ةبقارم و تاتيبملاب يحصلا عضولا ةعباتمل ةراق ةنجل ثادحإب ،نأشلا اذه يف ناويدلا ماق دقو
 .ةبلطلل

 نكسلا يف ةلوانملا- ب

  ليرفأ وأ سرام رهش يف نكسلا تايجاح طبضب بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويدب ةينعملا حلاصملا موقت
  ةرفوتملا باعيتسالا ةقاطب ةنراقم زجعلا ةيطغتل ينطولا ضورعلا بلط رشن يف اهدامتعا متي ىتح ةنس لك نم
  ديسلا رارقب رداصلا ةصاخلا ةيعماجلا تاتيبملاب صاخلا طورشلا سارك ىلع كلذ يف دمتعيو .ةيمومعلا تاتيبملاب
  بلط يف كراشيو  2008  ةيليوج  14  يف حقنملاو  2003  ربوتكأ  17  يف خرؤملا يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ريزو
  نم ديدعلا لصحت  دقو .لمعلا اهب يراجلا بيتارتلل اقبط يئاهن صيخرت ىلع ةلصحتملا تاتيبملا ضورعلا
 .فلملا اذه ةعباتمب ةرازولا حلاصم تماق و مهتاتيبم ءانبل رامثتسا حنم ىلع يعماجلا نكسلا عاطق يف نيرمثتسملا

ةددحملا ىوصقلا ةبسنلا قيبطت نود ...  2019-2018-2017  تاونسل ةريعستلا يف عيفرتلا صوصخب
نكل نوناقلاب ةددحملا ةريعستلا مارتحاب ةبلاطم رامثتسا ةحنمب ةعتمتملا ةصاخلا تاتيبملا نأ ىلإ راشي%  2ــــــب اينوناق
عافترالا رسفي ام وهو ةسفانملا أدبمل عضخت ةرح راعسألا تحبصأ تاونس رشعلا ءاهتناب و  2017  ةنس نم ةيادب

.راعسألا يف

  ةيادب مت دقف ةيئدبم ةقفاومب ةبلطلا ناكسا يف ةلوانملا ةقفص يف ةصاخ تاتيبم ةكراشمب قلعتي ام يفو
  مت ثيح ةبلطلا ناكسا يف ةلوانملاب صاخلا ضورعلا بلطب قلعتملا طورشلا سارك حيقنت ،2017  ةنس نم
 .اهريغ نود يئاهن صيخرت ىلع ةلصحتملا ةصاخلا تاتيبملا ةكراشم ىلع ةحارص صيصنتلا

طورشلا سارك تايضتقمب   نيلوانملا ديقت ىدم ةعباتم يف تادوهجم ةصاخلا تاتيبملا ةبقارم حلاصم لذبتو
  ءاضتقالا دنع ةيرورضلا تاحالصإلاب مايقلاو دقعلا دونبب مازتلالاب مهيلع هيبنتلاو نيلخملاو نيفلاخملا ةلسارم ىلوتت و
  ءافيتسا دعب خسفلا متو مهتامازتلاب اولخأ نيذلا نيلوانملا ضعب دوقع خسف حارتقاب نايحألا ضعب يف تماق دق و

 .ةينوناقلا تاءارجالا عيمج

رثأ ةيوهجلا ةرادإلاب و ةماعلا ةرادإلاب ةيرشبلا دراوملا يف صقنلا نأ ىلإ ددصلا اذه يف ةراشإلا ردجتو
  ةرادإلاب يرشبلا راطإلا ميعدت ىلإ ناويدلا ىعسيسو .ةصاخلا تاتيبملا ىلع ةباقرلاو ةعباتملا ةمهم ىلع ابلس
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  ريرقتلاب ةروكذملا تالالخإلاو صئاقنلا زواجت نم نكمتن  ىتح ةديدج تابادتنإ يف صيخرتلا بلط لالخ نم ةيوهجلا
  ةطوبضملا ةينفلا طورشلل تاتيبملا مارتحا ىدم ةعباتمو دقفتلا تارايزل يونس جمانرب دادعإب قلعتي ام يف ةصاخو
 .طورشلا ساركب

  ةيمنتلاريزوديسلاو يملعلا ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا  نع  رارق  ردص دق هنأ ىلإ ريشنو اذه
ةصاخلا ةيعماجلا تاتيبملاب قلعتملا طورشلا سارك طبضو  2019  ربمفون  08  يف خرؤملا يلودلا نواعتلاو  رامثتسالاو
  ةدوج يلاتلابو يعماجلا نكسلا ةدوج رفوت نامضل ةيساسألا طورشلاو تافصاوملا ددح   دقو ،ةبلطلا ءاويإل ةدعملا
  ريفوتل هدامتعا متيسو ةيلاقتنإلا ةدملا يف ديدمتلل  2020  ربوتكأ  30  يف   خرؤملا حيقنتلا رارق ردص دقو   ةيبلاطلا ةايحلا
 .ةبلطلل نكسلا

  ةموظنم  2020-2019  ةيعماجلا ةنسلا لالخ بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد دمتعا دقف كلذك
  ناكسإةيلمع ليهست يلاتلاب و اهيلع ةقداصملا و دعب نع نكسلا بلاطم ةسارد نم نكمت يعماجلا نكسلل ةديدج
  ددع باستحا يف ةقد ةموظنملا هذه حيتت امك .ةيعماج ةنس لك حتتفم يف دوهعملا ظاظتكإلا بنجتو ةبلطلا
  ناويدلا نيب قيسنتلا متي هنإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةرتوفلا دنع ءاطخألا بنجت يلاتلابو ةلوانملا تاتيبمب نيميقملا
مهفذح عقي ىتح مهميسرت اوبحس نيذلا ةبلطلا تامئاق نييحتل ةيرود ةفصب ةيعماجلا تاسسؤملاو ةيوهجلا تارادإلاو
.ةرغاشلا نكامألا ضيوعتو نكسلا تامئاق نم

  ناويد سيئر ديسلا ةسائرب ةرازولاب ةكرتشملا تاسلجلا ديدع يف عوضوملا اذه ىلإ قرطتلا مت دقو اذه
  ةيلآ ةفصب  ةيبلاطلا ةايحلا مهت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا نم نيواودلا نيكمتل يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
  دعب نع ميسرتلا(  ةيبلاطلا ةايحلا مظنت يتلا ةيمالعإلا تاموظنملا فلتخم نيب لماكتلا و طبارتلا نيمأتب كلذو

Inscription.tn، ةيمقرلا ةصنملا ربع )...،ةميلسMicrosoft Office 365. 

  ةرادإلاب ةصتخملا حلاصملا نأ مكديفن ةصاخلا تاتيبملا ضعبب ةبلط ءامسأل ةجودزملا ةرتوفلاب قلعتي اميفو
  ىلع ةيعضو لكل تاتابثإلاب مكاندفأ و سبللا عوضوم تافلملا يف قيقدتلاب تماق ةصفقب ةيعماجلا تامدخلل ةيوهجلا

.ةدح

  ةبحاصملا مئاوقلا و ريتاوفلا ةحص نم دكأتلا و تبثتلا ديزمل ةلخدتملا فارطالا عيمج ةوعد متيس هيلعو
 .ةلثامم ءاطخأ لوصح يدافت لجأ نم ا هل
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نيميقملا ةبلطلا تامئاقل يروفلا نييحتلا ىلع صرحلا ديزمل ةلوانملا تاتيبم باحصأ ةوعد متيس امك
.ةرتوفلا يف ءاطخأ لوصح لامتحال ابنجت تالقانملاو لقنلا تايلمع رثإ ىلع

 يضايرلا و يفاقث لا طيشنتلا- ج

يتهجب ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤم راقتفا ىلإ ةبلطلا ةدئافل ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا يف صقنلا دوعي
  ةطشنألا معدل صصخملا ثلاثلا مسقلاب ةدوصرملا تادامتعإلا فعضل ارظن ةطشان يداون ىلإ رزوتو ةصفق
يفاقثلا لاا يف نيطشنم عم دقاعتلا رذعتل و ةيلاتتم تاونس ةليط ةبلطلا ةدئافل تالحرلاو ةيفاقثلا تارهاظتلاو
  خرؤملا مولعلا و ةيبرتلا ريزوو ةيلاملا ريزو نيديسلا رارقل اقبط ةنس28ذنم اهتعجارم متت مل ةديهز ةفيرعتب يضايرلاو
  يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو نع رداصلا رارقلا ىضتقمب ةحنملا هذه يف عيفرتلل اعبت نكل .1991  سرام  02  يف
حلاصم ىلإ اهضيوفتب دوقعلا ىلع ريشأتلاو ةقداصملا تاءارجإ يف فيفختلاو2019  يام06خيراتب يملعلا ثحبلاو
  عم دقاعتلا ةبسن يف ظوحلم نسحت ليجست مت ،ةموكحلا ةسائر نع اضوع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
.ةهجلاب يفاقثلا طاشنلا يمانت ىلع اباجيإ رثؤيس ام وهو يضايرلاو  يفاقثلا لاا يف نيطشنملا

  ،تاسسؤملا ضعبب ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ةسراممل ةمزاللا تازيهجتلا ةيدودحمب قلعتي ام  يفو
  تناك فارشإلا ةرازو نأ بابلا اذه يف ةراشإلا ردجتو .اهل ةصصخملا تادامتعالا فعض ىلإ دوعي كلذف

fonds  ( تاسسؤملل ةيضايرو ةيفاقث تادعم ءانتقال يناثلا ناونعلا ىلع تادامتعا ةقباسلا تاونسلا يف صصخت

de concours  ( ا يقبو تاسسؤملا ةدئافل تادعملا هذه ءانتقا ناويدلا ناكمإب دعي ملودودح يف دوه  
.ةسسؤملا لضاوفب ةرفوتملا تادامتعالا

  هلاغشأ تقلطنا دق و ةصفق ةهجب بشعم يضاير بعلم ةئيهت ددصب ناويدلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
  ةيلمع ميظنتو ةهجلاب ةبلطلا ةمذ ىلع هعضو متيسو )  %  95  ( ةمدقتم زاجنإلا ةبسنو  2019  ةنس ىفوم يف
 .هتيزهاج لاح هلالغتسا

جمانرب نمض  2020و  2019و  2018  ةينازيم عورشم نمض ةيلاتتم تاونسل ناويدلا حرتقا كلذك
  هتيفيظو مدعو يلاحلا رقملا رغصل ارظن ةصفقب يضايرلاو يفاقثلا طيشنتلل يعماج زكرم ءانب ،ىربكلا لاغشألا
  ىلع تارييغت لاخدإ نكمي الو ءاركلا هجو ىلع الغتسم هرابتعاب يفاقثلا طيشنتلل ةمئالملا تاءاضفلا صقنو
ةرظانم ةلحرم يف وهو دأ  4100  ةميقب دهعتلا تادامتعا تدصرو عورشملا ىلع ةقفاوملا تمت دقو .هتلكيه
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  ةبلطل اماه ابسكم زكرملا اذه دعيو يسرك  500  باعيتسا ةقاطب تاصاصتخالا ةددعتم ةعاق نمضتيو ةركفلا
 .ةيعادبإلا مهتاقاطو ةينفلا مهتاردق ةيمنتو ةبلطلا ريطأتو ةيعماجلا ةيفاقثلا ةايحلا ءارثإ يف مهاسيسو ةهجلا

  ةهجب ىربك ةينطو تارهاظت زاجنإل عستت ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤمب تاءاضف رفوت مدعل ارظنو
  ةبلط اهيف كراشي و ةيتسجوللا لئاسولا اهب رفوتت يتلا تاسسؤملاب ماقت تارهاظتلا بلغ أ تناك دقف ،ةصفق
  2016ةنسل ءاجفلا نيندمب ةيفاقثلا ةرهاظتلاو  2015ةنسل نيواطتب ةيضايرلا ةرهاظتلا رارغ ىلع ةصفقب تاسسؤملا
 .ناويدلا فارشإ تحت اهلك تزجنأو  2018  ةنسل رزوتب ةيفاقثلا ةرهاظتلا و

  يونس جمانرب دادعإب متهت ةنجل  2020  ةنس ةيادب يف بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد ثدح أ دقو
  جمارب مييقتو ةسارد ىلوتتو تاهجلا لكب تاسسؤملا فلتخم يف ةيضايرلا و ةيفاقثلا ةايحلا طيشنتب قلعتي لصفم
 .ةينطولاو ةيوهجلا جماربلا ذيفنتو طبض يف قيسنتلاو تاسسؤملا

 ةيسفنلا ةطاحإلا  - د

  ىلع ةسسؤم  35  مضي يذلا بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويدب ةيسفنلاو ةيحصلا ةطاحإلا تامدخ نإ
  بادتنا مدع لظ يفو ،) طقف نييئاصخأ ةسمخ ( نييناسفنلا نييئاصخألا نم ليئض ددع اهنمؤي ،تايالو  7  دادتما
  نيمأت نم نّكمي ال و فاك ريغو  اصوقنم ةيسفنلا ةطاحإلا رشؤم ىقبي قيرفلا اذه تادوهجم معدل ددج نييئاصخأ
 .ةبلطلا عيمجل تامدخلا

  ةيعمج كلذك و يندملا عمتا نم ةفلتخم تايعمج عم ةكارش تايقافتا ماربإ ددصب ناويدلا نإو اذه
  مهت يتلا تالاا فلتخم يف ةبلطلل ةهجوملا ءاغصإلا تارود و ةيعامجلا تالخدتلا فيثكتل نابشلا ءابطألا ةبلطلا
 .دعب نع ةقفارملا فيثكت ىلإ ةفاضإ )... تاناحتمالا ءانثأ رتوتلا ،ةفاظنلا ،يسفنلا قلقلا ،نامدإلا( بابشلا

يئاصخألا لمع ليهستلو ةبلطلا لابقتسا نيسحتل تاتيبملاب ةصصخم تاءاضف زيهجت متيس امك
 .ةدوجلا معد جمانرب تادامتعا باسح ىلع كلذو ةبلطلل ءاغصإلا صصح ءانثأ يناسفنلا
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 ةبلطلل حنملا دانسإ  -ـ ه

  ثحبلا و يلاعلا ميلعتلا ريزو رارقب ةنمضملا طورشلا ىلإ عوجرلاب ةبلطلا ةدئافل ةيعماجلا حنملا فرص متي
  ،اهتالومشم راطإ يف ةيوهجلا تارادإلاب و ناويدلاب ةصتخملا حلاصملا ىلوتت و  2009  ربوتكأ  26  يف خرؤملا يملعلا
.ضرق وأ ةحنم ىلع لوصحلل ةمدقملا ةبلطلا تافلم يف قيقدتلا

  بونجلاب تاعماجلا فلتخم عم قيسنتلاب موقي ةيعماجلا تامدخلا ناويد نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه
  كلذ و ةساردلا نع نيعطقنملا ةبلطلا تامئاق ىلع لوصحلل ةيعماج ةنس لك حتتفم يف )ةصفقو سباقو سقافص(
  ىلع لصاوتم لكشب متت الو ةريبك صئاقن وكشت ةيلمعلا هذه نكل ،نكسلابو حنملاب نيعفتنملا تامئاق نييحت دصق
 .ةيعماجلا ةنسلا رادم

  لح داجيإل ةثيثح يعاسمب مايقلا ددصب ثالثلا نيواودلا عم قيسنتلابو ةرازولا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
  هذه يدافتل  " ةميلس " تاناحتمالا و تاساردلا يف فرصتلا ةموظنم ىلإ جولولا نم نيواودلا نّكمي ينقت
  بحس  –  تاناحتمالا نع بيغتلا  –  روضحلا ( ةيكيتاموتوأو ةينيح ةفصب ةبلطلا تايطعم نييحتو تايلاكشالا
 .) ميسرتلا

ةيعامتجالا تادعاسملا كلذك و ةيعماجلا حنملا فرصل ةيونس ةمانزر طبض متي كلذ ىلإ ةفاضإ
  ناوعألا صقن ىلإ نايحألا ضعب يف دوعي ةريخألا هذه فرص لاجآ زواجت نكل ،ثالثلا نيواودلا نيب قيسنتلاب
  قئاثولا يف تبثتلاو اهتسارد يف ةقد نم هبلطتت ام عم ةدراولا تافلملا ددعب ةنراقم ةيوهجلا تارادإلاو ةماعلا ةرادإلاب
  .اهب ةنمضملا

II  -  ةيذغتلا تاقفص ةصاخو تاسسؤملاب يلاملا فرصتلا 

  يلاملا فرصتلا-1

 تاقفصلا يف فرصتلا- أ

  يتلا تاقفصلا ذيفنت و دادعإ لحارم عيمجب مايقلا ،دقفتلا عوضوم ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤم ىلوتت
  اهرابتعاب ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا  2014  ةنسل  1039  رمألل اقبط كلذو ،ةيونسلا اهتاينازيم ىلع اهتجمرب متت
 .ةبلطلا ةشاعإ نيمأتل ةيئاذغلا داوملاب دوزتلاب تاقفصلا هذه قلعتتو ةيلاملا ةيلالقتسالاب عتمتت ةيمومع تاسسؤم
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  ردجت امك .فرصلا يرمآ فرط نم ةرورضلا دنع ةدناسملا و معدلا ريفوتب ناويدلا حلاصم موقتو اذه
و ةدناسملا لامعأ يف صقن ىلإ ىدأ ،ناويدلل ةماعلا ةرادإلاب اهيتحلصمب دقفتلل ةيعرفلا ةرادإلا روغش نأ ىلإ ةراشإلا
  .ةيلاملا نوؤشلاو تاقفصلا لاجم يف تاسسؤملا فرصتل ةعباتملا

  ةرود ميظنت ىلع ةريخألا تاونسلا يف بأد دق ةيعماجلا تامدخلا ناويد نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه
  نيفلكملا و رظنلاب مهيلإ نوعجارلا ناوعألا و نوريدملا اهيف كراشي ةيمومعلا تاقفصلا لاجم يف ةنس لك ةينيوكت
  ماملإلا ديزم نم تاسسؤملا وريدم نكمتي ىتح ةينيوكتلا تارودلا هذه فيثكت ناويدلا   ىلوتيسو .ةيلاملا نوؤشلاب
 .تاقفصلا هذه ةعباتمو ذيفنتو دادعإل ةحيحصلا تاءارجإلاب

  ىلع لمعلاو ةروكذملا تالالخإلا ةعباتمل يلاملاو يرادالا فرصتلاب ةصاخ ةنجل ثادحا مت دقف كلذك
  .البقتسم اهيدافتب ةليفكلا تايلآلا عضو

  تاءارجإلا طيسبتو نيريدملا ةقفارمل قيقد جمانرب دادعإ ركذلا ةفلاس ةنجللا ىلوتتس ،كلذ بناج ىلإ
  ىلع زيكرتلا عم ةيمومعلا تاقفصلا ميظنتب قلعتملاو  2014  سرام  13  يف خرؤملا  2014  ةنسل  1039  رمألاب ةنمضملا
ُل اهب يتلا طاقنلا  :ةيلاتلا لحارملا يف ةصاخو اهيلإ متقرطت يتلا تالالخإلا ىلإ تدأو سب

 طورشلا تاسارك دادعإ-
  ةسفانملل ةوعدلا-
 ضورعلا مييقت و حتف-
  دوقعلا ماربإو تاقفصلا دانس إ-
ةيئاهنلاو ةيتقولاتانامضلا يف فرصتلا-
  تاقفصلا ذيفنت-
 دوقعلا قحالم ماربإ-
يئاهنلا متخلا-
يتامولعملا لجسلا تاءارجإ و ةيلضافتلا ةمظنألا و يريدقتلا ططخملا-
تاقفصلا راطإ جراخ تاءارشلا-
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  ةيئاذغلا داوملا ءانتقاب ةقلعتملا طورشلا تاسارك ديحوت يف عورشلاب2020ةنس يف ناويدلا ماق دقو اذه
  ضوفمك ةفرع نبا يعماجلا معطملا ىلوت دقو .ةهجلا بسح نييمومعلا نيرتشملا فلتخم نيب تاءانتقالا هذه عيمجتو
  ةموظنم ربع ضورعلا بلط رشنو دادعإب ةقلعتملا تاءارجإلا عيمجب مايقلا ،دشار نبا  يعماجلا معطملا نعو هنع
 .طخلا ىلع يمومعلا ءارشلا

  داوملا نم ماعطإلا تاسسؤم تايجاح تاريدقت ةعجارمو قيقدتلا يف تاونس ذنم عورشلا مت امك
  ةجمربملا تاريدقتلاب يقيقحلا كالهتسالا ةنراقمو دوزتلا قسن ةعباتمل ةيلاتتم تاونس ثالث دادتما ىلع ةيئاذغلا
  ريفوت و ةقفصلا ذيفنت نسح نامض يلاتلاب و اهفرص مدع وأ تادامتعالا زواجت يدافتل ةرورضلا دنع اهليدعتو
 .ةبولطملا ةعرسلاو ةدوجلاب ةشاعإلا تامزلتسم

 تاكلتمملا يف فرصتلا و تاقفصلا راطإ جراخ تاءارشلا- ب

  ةنسلل ةبسنلاب ةسسؤم لك حلاصم رييستل ةمزاللا ةيريدقتلا تايجاحلا طبض ةيلام ةنس لك حتتفم يف متي
  كلذ ساسأ ىلع متيو ةيلاحلا ةنسلل هتجمرب تمت امو ةقباسلا ةنسلا يف هزاجنإ مت ام ىلع دامتعالاب كلذ و ةيلاوملا
  ذيفنت فرصلا ورم آ ىلوتي امك .ةيعرفلا تارقفلاو تارقفلاو لوصفلا فلتخم  ىلع اهبيوبتو ةيونسلا ةينازيملا حارتقا
  ةسفانملا عيسوتل تاراشتسالا راهشإ اميس ال اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا دامتعاب تاقفنلل يونسلا جمانربلا
.تاقفصلا راطإ جراخ تاءارشلا يف ناكمإلا ردق

  تاءارشلا تاءارجإ نمضتي يعجرم ليلد دادعإ ددصب ناويدلا حلاصم نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو اذه
  بيتارتلا دامتعاب ةرادإلا ةدئافل تامدخلاو تادعملاو داوملا فلتخم ءانتقا ةيلمع ميظنتل تاقفصلا راط إ جراخ
 .ةرادإلا عم نيلماعتملا فلتخم نيب ةاواسملاو ةيفافشلا نمضي امبو يمومعلا ءارشلا لاجم يف ةينوناقلا

  زيكرتل اقيقد اعورشم ناويدلا حلاصم تدعأ ،اهتاكلتمم ىلع ةظفاحملاو تاسسؤملا ةيامحب قلعتي ام يفو
  وهو ةينفلا ةساردلا دادعإ مت دقو .رانيد نويلم  3  زهانت ةفلكب تاسسؤملا فلتخم لخادم ةيامحو ةبقارم ةزهجأ
  صاخشألل ةيامحلا ريفوت يف عورشملا اذه مهاسيسو ،ضورعلا بلط رشنل طورشلا سارك دادعإ ةلحرم يف نآلا
 .ةلمتحملا رط اخملا نم تاسسؤملا نيمأتو تاكلتمملاو
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 يرادإلا فرصتلا-2

 تاسسؤملاب يرادإلا ميظنتلا- أ

  و راطإلا نيناوق و ةيميظنتلا لكايهلا :ةيساسألا ميظنتلا تاودأ ىلإ ةيعماجلا تامدخلا تاسسؤم رقتفت
  يرادإلا ميظنتلا ةعجارم يف فارشإلا ةرازو عرشت نأ يرورضلا نم حبصأ ثيح ناوعألا فيظوت تاططخم
 .ةبلطلل ةادسملا تامدخلا نيسحتل مزاللا يرشبلا راطإلا رّفوت نمضن ىتح تاسسؤملل

تامدخلا تاسسؤمب ريطأتلا ةبسن رشؤم يف عيفرتلاو ةيرشبلا دراوملا ريوطت نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
  ةحصلا  ظفحو ةنايصلا يف نيصتخملا ناوعألاو تاءافكلاب راطإلا نوناق زيزعتل تابادتنالا باب حتفب طبترم ةيعماجلا
.ةيعماجلا تامدخلا ةدوجب ءاقترالل تاسسؤملا اهيلإ رقتفت يتلا تاصاصتخإلا نم اهريغ و ضيرمتلاو

  نم تاراطإلا يف صقنلا هببسف تاسسؤملا ضعبب دعاسم ريدم ةطخ يف روغشلاب قلعتي ام يف امأ
  ةيجراخلاو ةيلخادلا لقنلا قيرطنع صقنلا اذه يفالت مت دق و ةهجلاب ناويدلا ةمذ ىلع ةعوضوملا  2 أ و1 أ نيفنصلا
 .نيدعاسم نيريدم اهب أ فنص تاسسؤملا ةيبلغأ ايلاحو

  نم ناوعأ بادتنال تارظانمل فارشإلا ةطلس حتف مدعب كلذ رسفيف ريطأتلا ةبسن يندت صوصخ يفو
.ةريخألا تاونسلا يف "أ" فنص

رقتفت رزوتو ةصفق ةهجب تاسسؤملا  كلذكو ناويدلل ةماعلا ةرادإلاف فيشرألا يف فرصتلل ةبسنلاب امأ
لاجم يف نييرادإلا ناوعألاو نيريدملا ةدئافل ةينيوكت ةرود ميظنت  2015  ةنس لالخ مت دقو فيشرألا يف صتخم نوعل
  ةدم ىفوتسا يذلا فيشرألا فالتا تاءارجا ةصاخو هيف فرصتلل ةيساسألا دعاوقلا نم نّكمتلل فيشرألا
 .صتخم نوع بادتنا راظتنا يف كلذو لاا اذه يف فيقثتلا ديزمل ىرخأ ةينيوكت تارود ةجمرب متتسو هئاقبتسا

 نوزخملا يف فرصتلا- ب

  تازاغملا ناوعأ عيمج تلمش ةينيوكت ةرود  2015  ةنس لالخ ةيعماجلا تامدخلا ناويد مظن دقل
  يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ةماعلا ةيدقفتلا تاراطإ ةرودلا هذه نمأ دقو رظنلاب هل ةعجارلا تاسسؤملاب

  ديكأتلاو زيكرتلا مت امك ةكلهتسملا داوملاو ةتباثلا تادعملل نوزخملا يف فرصتلل ةحيحصلا قرطلا حيضوت مت ثيح
 .ةيسنوتلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةعبطملاب ةرفوتملاو ةسيقملا قئاثولا لامعتسا ىلع
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  تاردق ريوطت ديزمل لاا سفن يف  2020  ةنس لالخ ةيناث ةرودل دادعإلا ددصب ناويدلا نإف كلذك
  متيس امك .ةيناث ةيحان نم اهيفالت قرط و ةعئاشلا فرصتلا ءاطخأ ىلع زيكرتلا و ةيحان نم تازاغملا ناوعأ
   ةسسؤملا رييست يف ةلخدتملا و )خابطلا و يزاغملا و فرصلا رمآ( ةلعافلا فارطألا ماهم حيضوتوديدحت ىلإ قرطتلا
  قفرملا ريس نسح نامضل لصاوتملا قيسنتلا ىلع ةظفاحملا عم لمعلا يف لخادتلا ميظنتو  معاطملا اهنم ةصاخو
 .يمومعلا

  نزاخملا يف فرصتلاب ةلمع فيلكت ىلإ ءوجللا ىلإ ىدأ تاسسؤملا عيمجب ناوعألا يف صقنلا نأ امك
  ةباقرلا فيثكت ىلع  ناويدلا لمعيسو هميلستو هنزخو هليجست ىلإ نوزخم مالتسا نم ةرفانتم ماهم نيب نوعمجي
 .ةعباتملاو

  يلعفلا يونسلا درجلاب مايقلاب اهفيلكت و ناجل ثادحإ ىلع اهثحل تاسسؤملا عيمج ةلسارم متيس كلذك
  عم نوزخملا يف فرصتلل ةيمالعإ تاموظنم ءانتقإ ةرورض ىلع ديكأتلا متيس امك .ضرغلا يف ريراقت دادعإ و
.ةيوديلا درجلا رتافدب لمعلا ةلصاوم

  ةمتا خلا

  ةصصختملا ةيماسلا تاراطإلا لالخ نم هتادوهجم فيثكتب بونجلل ةيعماجلا تامدخلا ناويد موقيس
  يتلا تالالخإلا زواجتل تالاا فلتخم يف رظنلاب هل ةعجارلا تاسسؤملا طاشن ةعباتمو ةدناسمل حلاصملا فلتخمب
  تاقفصلا ذيفنتو دادعإب نيفلكملا ناوعألا ةدئافل هيجوتو ةدناسم تاقلح ميظنتب كلذو مكريرقت نمض اهيلإ مترشأ
.فرصتلا ءاطخأ يدافتل لاا يف ةينيوكت تارود ميظنتو ةيمومعلا

  نييعت و ةماعلا ةرادإلاب اهيتحلصمب دقفتلل ةيعرفلا ةرادإلاب روغشلا دسل رظانت حتف يرورضلا نم هنأ امك
ديشرتو ةمكوحل اهدوهج ةدضاعملو ةماعلا ةرادإلا  ةدهعب طانملا ةباقرلا رود ليعفتل نيدعاسم نيدقفتمو دقفتم
  ةرازوب ةماعلا ةيدقفتلا ةوعدو ،لاجم لك يف لمعلا اهب يراجلا بيتارتلا قفو ةيمومعلا لاومألاو تاكلتمملا يف فرصتلا
 .ناويدلاب دقفتلا حلاصم بايغ لظ يف تامدخلا تاسسؤم ضعب فرصت يف قيقدتلل يرهجم دقفت ءارجإل فارشالا

  صيصختب كلذو ،فارشإلا ةطلس ندل نم اصاخ امامتها يعدتسي ةيعماجلا تامدخلا عاطق نإو اذه
  اهميعدتو رظنلاب هل ةعجارلا تاسسؤملل ةيتحتلا ةينبلا ليهأتل ةيرورضلا تادامتعالا دصرو هتابلطتمل ةمزاللا ةيانعلا
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  نكمتن ىتح كلذو ةبلطلل ةادسملا تامدخلا ةدوجب ءاقترالل ةيرشبلا دراوملا ريفوتو ةيرورضلا تادعملاو تازيهجتلاب
  فادهألا غولبلو لكك يلاعلا ميلعتلا ةموظنم يف ةماه ةنوكم اهرابتعاب ةيعماجلا تامدخلا ةموظنم نيسحت نم
 .ةيبلاطلا ةايحلا ةدوج لاجم يف ةيلودلا ريياعملا ىوتسم ىلإ ءاقترالاو ةدوشنملا
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ةيمجنملا زكارملا ةيمنتو ھيجوت ةداعإ قودنص

أ
ُ
دقع تقمب  ) قودنّصلا ي ام   (  ةيمجنملا زكارملا ةيمنتو ھيجوت ةداعإ قودنص ثدح 

  طافسف ةكرش تلمش طت ةيلمع رثإ  مسالا  ةيفخ ةكرش لش   1991  مفون  28   خ ّرؤم سسأت

  ةكرش نم ل ام رثأتس  د.م  32  قودنّصلا لام سأر غلبو  .ةيلاملا ةرازو فارشإ إ عضخو  ةصفق

  ددع نوناقلا نمض قودنّصلا طاش جردنو.%97,67  ةبسب وتلا يايميكلا عماو ةصفق طافسف

.(1)ةيمنت لام سأر تاذ رامثسالا تارش قلعتملاو1988توأ2 خرؤملا1988ةنسل92

ثمتتو
ّ

ةصفق  يالو نم لب ةيمجنملا زكارملا   تارامثسالاب ضولا  قودنصلا ةّمم ل

  ةف لالخ وأ قالطنالا ع ةدعاسملل ًءاوس  تاسسؤملل  ياذلا لومتلا فوت لالخ نمكلذو فالاو

  .اطشأ عيسوت وأ اوت

لش  تاقبس دانسإ  لالخ نم كلذكو  لاملا  سأر    ةماسملا  قرط نع قودنصلا لخدتو

  تاماسم نوت نأ ركذلا فلاس  1988  ةنسل  92  ددع نوناقلل اقفو نّعتو  .ءارشلل يراج باسح

نأ نكمي الو  .تالاحإلا زاجنإ لاجآو قرط طبضت نثعابلا نو ھنب مت تايقافتا عوضوم قودنصلا

   ةقلطملا  ةرا و ةيلالقتسالا   ثعابلل  نمضي   ا ّ◌مم   لاملا  سأر    ةيبلغأ  تاذ  قودنصلا تاماسم نوت

 .ھتسسؤمف ّرص ّتلل

  روجألا ناونع د.م  1,153  اوح  2019  ةنس لالخ  مدئافل تفر ُص  انوع  14  ھناوعأ ددع غلبو

تعفترا ثيح ، ارودت  (2)2017-2014  ةفلا لالخ ةيساا ھجئاتن تلّو .ةّيعامتجالا ءابعألاو

  %  69,40  يواس ةبس غلبتل  2017  ةنس د.م  22,209  إ  2014  ةنس د.م  14,880  نم ةمكاملا رئاسا

  (ةراجتلا تارشلا ةلجم نم  388  لصفلا ةلئاط تحت ھلعجي ام وو   قودنصلل بتكملا لاملا سأر نم

ملا ةميق  عافترا إ ةصاخ ةيعضولا هذ عجرتو  .)"ت.ش.م" ي ام
ُ

ةصلختسملا  غ  تاماسملا ع تارخّد

ثم لا
ّ

  تلثم لا روجألا  اميس ال لالغتسالا ءابعأ عافترا  إ كلذكو رئاسا هذ نم  %  67  اوح تل

 .2017ةنس لالخ لالغتسالا ليخادم نم  123%

   ھعومجم ام  2019  ةنس  وم  و  ھ سسأت ذنم  الومتب  قودنصلا  ماق لا عراشملا ددع غل و

  ددصب اعورشم  17و ارثدنم اعورشم  28و طاشلا نع افقوتم اعورشم  37  ام اعورشم  174

روتكأ  12   خّرؤملا  2011  ةنسل  99  ددع موسرملاو  2008  مسد  22   خرؤملا  2008  ةنسل  78  ددع نوناقلا ام ةصاخ  ھل ةمّمتملا و ةحّقنملا  صوصنلاو  (1)

2011. 
وم إ متي مل ثيح2017ةنس ناونع ةيتقولا ةيلاملا مئاوقلا ع ادامتعا(2)

ّ
.العةقداصملا2020يام رش 
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وت اعورشم24و  ةّيداع ةفصب  طشي  اعورشم  68و  زاجنإلا
ّ

ركذ و    .اف  ھتاماسُم   توفّتلا قودنّصلا 

.د.م10,2تغلبةرثدنملا عراشملاو طاشلا نع ةفقوتملا عراشملل ةدنسملا تالومتلاّنأ

  جئاتن تنّمُض قودنّصلا فّرصت ع ةيناديم ةيباقر ةّممب تماق نأ تابساا ةمك قبسو

  دورو رثإ عو .)2013  ناوج-2005  ةفلا تلمش(  28ددع تابساا ةرئادل يونّسلا ررقّتلاب الامعأ

شلا ديدع
ّ

لا ءوس  لوح  تايا
ّ

ةّيقادصم نم سمت دق تالالخإ دوجوو قودنّصلاب ةمكوا فعضو يس

ةرومأمب نذإ تقُمب ّمت  ،د.م  1  ةميقب ال ومتب قودنّصلا ماق لا عراشملا دحأ  توفّتلا ةّيلمع

ا ةمك لّوألا سئّرلا نع رداص
ُ

خ ةّمُم ءارجإ  2018  يفناج  8  خراتب تابسا
ُ

  ررقت دادعو ةيصوص

لعتي
ّ

لوتو .ةروذملا توفتلا ةيلمع ق
ّ

ةبايّنلا راظنأ ع فلملا ةلاحإ ةمكا ىدل ةيمومعلا ةباينلا ت

.2018ةيلوج2خراتب ةصفقب ةيئادتبالا ةمكاب ةيمومعلا

  فلتخُم تلمش ةيناديم ةيباقر ةّمم زاجنإ رّرقت  ، قودنّصلاب  صئاقن نم ھتظحالُم تّمت  امل اعبتو

طغ  ھيدل فّرصّتلا ھجوأ
ّ

نكمُي تازواجّتلاو تالالخ إلا ديدع إ تصلخو  2019-2014  (1)ةفلا  اساسأ  ت

  .ةيئازجءاطخأإ ام ضعبلا يقتري نأ

ل تاونس نم البق امو(1)
ّ

. كلذلةجاا تعد ام



771

تاظحالملا زربأ

ملا عفر ع قودنّصلا لمع مل
ُ

  تابس اا ةرئادل  28  ددع يونسلا ررقتلاب ةنّمضملا تاظحال

ءوسو ءادألا فعضب مست قودنّصلا ةطشأ فلتخم لازت ال ثيح  تايصوت نم ھب ءاج ام ليعفتو

 .فّرصتلا

تلا-
ّ

رامثسالا  فّرص

فوتي مل
ّ

لا عونت  اساسأ ةلثمتملاو الجأ نم ثعُ لا فاد ألا غولب  قودنّصلا ق
ّ

  جيس

ةبس تزان ثيح .لغش نطاوم قلخو صاا رامثسالاب ضوّلاو ةيمجنملا زكارملاب يداصتقالا

قوتملا عراشملا
ّ

شلا نطاوم ةبس ّدعتت مل امك  ةلّوُمملا عراشملا ةلمج نم  %  40  ةرثدنملاو ةف
ّ

  37  ةثدا لغ

  .عراشملا تاسارد نمضھتجمرب ّمت اّمم%

ت ةطيش ةسايس ءاسرو ھتطشأب فرعّتلا ع ةيافكلا ھيف امب قودنصلا لمع ملو
ُ

كم
ّ

نم ن

فلتخم لالخ نثعابلاب ةطاحإلا ع صرحي ملو .ةاب باصتنالا ع معيو نثعابلا باطقتسا

 .عورشملا لحارم

قدب طبضت تاءارجو ياعمل   قودنصلا  رقتفي  امك
ّ

عراشملا  ةماسملا لحارمو طورش ة

ا تاسارد ع ھتاماسم مظعم رارقإ دنع دمتعاو
ّ

  .تاريدقتلا  ميتلاو ةيعقاولا مدع تمس

لاب  تالاا ضع   قودنّصلا ملي مل  ،ىرخأ ةج نمو
ّ

  سسأت دنع لمعلا ھب يراا عرش

شلا
ّ

  .ھقوقح ع ةظفااب حمس مل ام وو اف ماس لا تار

ا  ،كلذ إ ةفاضإلاب
ّ

ملا  طاش مس
ُ
ّدعتت مل ثيح صقتلاب عراشملل  ةينوناقلاو ةيناديملا  ةعات 

   كرشك  ھّقح ةسرامم ع قودنصلا صرحي الو  .%  21  عراشملل ةبجوتسملا ةّيناديملا تارازلا ةبس

.ةيسااو ةيلاملا تامولعملا إ ذافنلا  لاملا سأر

وت  ،ىرخأ ةيحان نم و
ّ

ت ةميقب تاماسُم صالختسا ةلودج ةداعإ قودنّصلا 
ُ

د.م  9,7  زان

تالا هذ تّصن ثيح ،ھاصم مدخت ال تاّيقافتا ماربإ ع ةكرش  45  تلمش
ّ

  عاجسا ع تاّيقاف

.ةنس82إ تالاا ضع  تلصو ةلوط تافل ھتاماسم
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لح لا قودنّصلا تاماسُم صالختسا ةبس دعتت مل  امك
ّ

ةلمج نم  %  34  الاجآ ت

لا هذ نم عفّرلا ع صرا دزم دتس ام وو د.م27,437
ّ

.ةيلاملا ھتّيعضو نسحت ةيغُ ةبس

تلا-
ّ

املاو يرادإلا فّرص

طبضو ھيدل فّرصتلا ةمكوح ع دعاس تانايب دعاوقو ةيميظنت تاودأ إ قودنّصلا رقتفي

.ھاصم نب تايطعملا لدابت فعضو قيستلا بايغ إ ةفاضإ ھتاولوأ ديدحتو ةيجيتاسإلا فادألا

لظو
ّ

  مل اّمم تاماسملا  فرصتلاب ةقلعتملا ام ةّصاخ ةنمقرم غ قودنّصلا ةطشأ ت
.تاماسملا تافلمتش نع الضف تالاا ديدع  ةيقادصم تاذو ةييح تايطعم فوت ع دعاسُ

مايقرتو ھناوعأ جأتل ةمظّنملا ةينوناقلا صوصّنلاب تالاا ضع  قودنّصلا ملي مل  امك

  1,35  اميق تزان ةينوناقلا غيّصلا فالخ ع تاقبسو ضورق دانسو رجألا  تاداز رارقإ ّمت ثيح

  .د.م

ا  ،حكلذ نع الضف و
ّ

قودنّصلل ةيلخادلا شانملاب دّيقّتلا  مدع تاقفّنلا ضع زاجنإ مس

  ليعفت مدع إ ةفاضإ بجوم نود د.أ  117,6  ةميقب تاقفن صالخ كلذ نم ،فرصتلا نسح ئدابمو

.يابا عرشلاب هديقت مدع نع الضف .د.أ  100  ةميقب ىرخأ تاقفن نأش  ةسفانملا
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I-تلا
ّ

رامثسالا  فرص

  فاشكتساو فارشسالا طاشب تقلع تالالخو صئاقن عراشملا  فرصّتلا لاجم باش

  صالختسا و  عراشملاةعاتُمو  تارشلا  سسأت و تالومتلا دانسو تاساردلا مييقت و رامثسالا صرف

ملا
ُ

  .تاماس

نثعابلاب ةطاحإلاو فارشسالا-أ

كمت لا ةيساسألا ةطشألا دحأ فارشسالا   ّدعُ 
ّ

طوطخو   قودنصلاب فرعتلا نم ن 

ف نع ثحبلا  نم و   نثعابلا مامأ ةحاتملالوم ّتلا
ُ

   ةمزاللا ةيانعلا   لوي مل   قودنصلا    نأ غ  رامثس الا صر

.طاشلا اذل

ةرامثسا ةيجيتاسإل   قودنّصلا  رقتفي ،ھثادحإ ع ةنس  30  براقي ام رورم نم مغّرلا عو

ت ةاو
ُ

.نفدسملانرمثسملادصرتو ةل ةبسلاب ةدعاولا تاعاطقلا دّدح

  مدع  نع الضف  2015  ةنس ذنم  ةينطو تاراظت  وأ  تايقتلم يأ   قودنصلا  كراشُ مل  امك

                 ةفلا  لالخ قودنّصلا وت نم  مغ ّرلا  ع و  .ضرغلا   ةراشإ  وأ  ةيئاعد تالمح  يأب ھمايق

الإ  ةياع ّدلا ةطشأو  ة ّماعلا تاقالعلا ناونع د.أ  27,73  ةميقب تادامتعا دصر  2014-2018
ّ

نأ 
ّ

مل ھ

 .ام غلبم ّيأ كلس

 ملثيحامتج الا لصا و ّتلا عقاومو باولا ةكبش نع قودنّصلابايغظحول،كلذ نع الضف و

  مدع  إرظّنلاب ثحبلا تارحم نمض د.أ  1,522  ةميقب  2017  ةنس هديدجت ّمت يذلا تانن ألا عقوم  رظي

وُم إ كلذو  تانن ألاب  ھنع ثحبلا ةيلمع لّ س امب هاوتحم ةسرف
ّ

مل كلذ إ ةفاضإلاب .2019  ةنس 

ھتطشأو ھتامدخب فرعتلا دصق امتج الا لصاوّتلا عقاوم ع تاحفص  ءاشإ  ع قودنصلا لمع

   .ةابرامثسالاتازايتماو

  لاجم   ةدناسملاو معدلا لاي عم  ةكارش لامعأ زاجنإ  2019-2014  ةفلا لالخ  متي  مل و

  ةعانصلاب ضولا ةلاوو ةصفق لامعأ زكرمو تاسسؤملا ةنضحمو ةصفق ةعماج  رارغ ع رامثس الا

 .عورشملا تانّوُم زاجنا نم ءان الا إ تاساردلا ةلحرم نم مقفارمو نثعابلاب ةطاحإلا ضرغديدجتلاو
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  ةقفارم ع قودن ّصلا لمع مل ،2014  سرام  14  خراتب ةرادإلا سلجم تايصوتل افالخو

  نامض فد كلذو  "ت.ش.م"  ـ ل  اقبط تاسّسؤملا  فّرصّتلا تاينقت  موت لالخ نم ددا نثعابلا

نأو ةصاخ الومت  ماس لا تارشلا يسل حاجنلا فورظ لضفأ
ّ

ةظحالُم تالاا ديدع  ّمت ھ

ا تارشلا ماحا مدع
ُ

دّيقتلا  مدعو لاملا سأر  كرشك قودنّصلا هاجت ةينوناقلا اامالال ةثد

.نماسملا دقع

 تالومتلا دانسو عراشملا ةسارد-ب

عراشملا  ةماسملا طورشو لحارم فلتخم طبضت  ةاو تاءارجو ياعم بايغ ظحول

نب ةلصافلا ة ّدملا ل ّدعم  غلب  دقف  عراشملا دانسو ةساردب   ةقلعتملا لاجآلا لوط  ع فوقولا ّمت  ثيح

  186  اوّتلا ع  (2)ةرادإلا سلجمو  (1)رامثسالا ةن نم ل ع ھضرع خراتو  لومّتلا بلطم عاديإ خرات

ضع فوت  ثعابلا ؤطابت  إ ھنم بناج  كلذ دوع  نلو  .  2018-2013  ةفلا لالخ  اموي  243و

هذ نم صيلقتلا ع لمعلاب بلاطم  قودنصلا  نإف  ،ةرادإلا سلجم داقعا ةرود فعض   و  قئاثولا

  .عورشملا ةفل عطغضلل لاجآلا

  وو    (3)ايقادصم نم انايحأ  تّسم  تاريدقتلا  ميتلاب ةمّدقملا تاساردلا بلغأ تمساو

.الع قداصملاعراشملا نم%32زواجتت ال قودنصلا لبق نم ةلومملاعراشملاةبس لعج ام

روط    لوخدلا  لبقو زاجنإلا ةلحرم  تاوعص تدش عراشم لومت قودنصلا  وت  امك

ع ركذ و  .وألا  رامثسالا  تانوم لامكتسا نود لاح امم لومتلا ةلي  لالتخا ةجين جاتنإلا

  غلبمب  عراشم ةثالث لام سأر  عيفلا  ع  2017-2014  ةفلا لالخ  قداص  قودنصلا نأ لاثملا ليس

 .%45تزواجتبسب عراشملا هذ ة فل عافترال ارظند.أ510هردق

 تزواجت  ةيلمج ةميقب  عراشم  ةسمخ  لومت ع  2018-2014  ةفلا لالخ  ةقداصملا تّمت و

  ةدعل الومت ططخ ليدع وأ  الومت   ةماسملا  ضفر نأو  قبس   قودنّصلا   نو نم مغ ّرلا  ع د.أ  500

   نعورشم و اقّتلا روط    ام  ننثا  نعورشم  ّنأ  ركذو  .ةيداصتقالا  ااودج مدع  امأ تارابتعا

وم إ جاتن إلا روط الخديملنرخآ
ّ

 .2020توأ رش 

لا هذ ثع مت(1)
ّ

 .اراشسا اأر تعوةرادإلا سلجم ع اضرع لبق قودنصلا ع ةضورعملا عراشملا مييقت فد2011ناوجرش ةن 
.ةرادإلا سلجم ع ةرم نم كأ اضرع مت لا عراشملل ةبسلابكلذو  سلا ع ضرعخرات رخآباسحا مت)(2

كأ ام وو  (3)
ّ

.ةصفق طافسف ةكرشل ةعاتلا قيقدتلل ةمئادلا ةنلا و قودنصلا ةرادإ سلجم هد
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  ع ةقفاوملا إ  ةيفاضإلا  لومتلا بلاطمب ةن ّمضملا تايطعملا    تثّتلاو  قيقد ّتلا مدع  ىّدأ و

لا
ّ
ت الآل تاءارش  لومت    ام بناج  تصخ ا أ اقحال ن ّبت  د.أ  255  ةميقب نعورشم  لام سأر  عيف 

.وألا رامثسالا اؤانتقا ّمت نأوقبسجاتنإتادعمو

ةقلعتملا تاييا عيمجب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةطاحإ امود متي ال  ، ىرخأ ةيحان نمو

شلا ىدحإ  لومت   قودنّصلا  ماس  كلذ نم .عراشملاب
ّ

  ءاضعأ ةطاحإ متت نأ نود د.أ  650  ةميقب تار

  اّمم ثعابلل  ةييعلا ةماسملا ريدقت  ميتلا  رارغ ع  (1)اسسأت ةيلمع تقلع تاقورخب سلا

لا ع  قودنصلا  قداص  امك  ."ت.ش.م" نم  186  لصفلا ماحأ ةلئاط تحت ھلعجي
ّ
  لام سأر  عيف 

  لبق نم يازج عبت لحم ةثعابلا نوب سلا  ءاضعأ  مالعإ نود  د.أ  50  ةميقب  تارشلا ىدحإ

  .قودنصلا

وت ع  2019-2014  ةفلا لالخ فوقولا ّمت  ،كلذ بناج و
ّ

تارارق ذاختا ةماعلا ةرادإلا 

 .ةرادإلا سلجم ه ّرقأ امل ةفلاخم ،عراشم ةعرأب قلعتت ،لومت

خدتب ةصاا طورشلا طبض يذلا  2013  ةيلوج  09  خراتب ةرادإلا سلجم رارقل افالخو
ّ

تال 

  215      هردق مج غلبمب  ةراج تاباسح  دانسإ قودنصلا وت  ،ءارشلل   ي راج باسح لش  قودنصلا

  ثالثلل تاباسا بقارم لبق نم الع قداصم  ةيلام  مئاوق  ميدقتب ملت مل  تارش ثالث ةدئافل  د.أ

  .ةخألا تاونس

لا  2017  ةنس    قودنصلا وت  امك
ّ
 تارشلا  ىدحإ  لام سأ ر   د.أ  300  هردق  غلبمب  عيف 

وم   تغلب  ةمكاملا ارئاسخ   ّنأ نم  مغرلا ع  د.أ  950  ةميقب  ھنم ةماسمب  2012  ةنس ذنم تس ّسأت
ّ
   

.يمكتلا رامثسالا تانّوم ّوت ةساردل اميدقت مدع  نم و  الام سأر نم  %37  زاني ام  2015  ةنس

شلا هذ ّنأ ركذُو
ّ

ل جاتنإلا روط لخدت ملةكر
ّ
وم ةياغ إاي 

ّ
.2019ةنس  

نأ ةمكا ررقت ع  هّدر   قودنصلا دافأو
ّ

ةمّدقملا تاساردلا مييقت ع البقتسم صرحيس ھ

   ميتلا يدافتل ةيلاملا ةليلاو ةيداصتقالا ىودا ع كلا عم ةيدج ةفصب نثعابلا نم ھل

ملا  تايضرفلاو غلابملا
ُ
نم ةقداصملاب تضح لا عراشملا ّنأ إ راشأ امك .نرمثسملا لبق نم اف غلاب 

  دوروو نينعملا نثعابلا تاجاجتحا رثإ ع تءاج وأ ةلحرم  ھفرط نم اضفر دع ةرادإلا سلجم

تإلا( ةاب ةيعامتجالا فارطألا  نم ددع نم قودنّصلا ع تالسارم
ّ

ةصفقب لغشلل يوا  داح

تإلا و
ّ

 .2016و2015نس لالخ )ةيالولاو ةصفقبةيديلقتلا تاعانصلاوةراجّتلاو ةعانصلل يوا داح

  .قودنصلا لبق نم ھفيلت مت بساحم بخ لبق نم قيقدت ةيلمعل ةكرشلا تعضخ،عورشملا اذ  ةماسملا تباش لا تاقورا ديدعل ارظن(1)
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شلا سسأت  -ج
ّ

 تار

ت مدع ىّدأ
ّ
لعتملا ةينوناقلا تايضتق ملاب  قودنصلا  د ّيق 

ّ
ةّدع  لي  إ تارشلا سسأتب ةق 

 .  ھاصمب ترضأتاقورخ

ة ّييعلاماماسم لقنب نثعابلا ةبلاطُمعصرحي ملقودن ّصلاّنأ،راطإلا اذ نّبتو

  ةميق  2019  ةنس  وم ةياغ إ  تغلب  ثيح  "ت.ش.م"  ماح أل افالخ  ةثدا  تارشلا مساب لاملا سأر

  3,3  اوح  2015-2010  ةفلا  لالخ  تسسأت تارش  عبسـ ل ةبسلاب ايكلم لقن متي مل لا تاماسملا

ثمُو  .د.م
ّ

ّنأ ةراشإلا ردجتو  .تازواجتلا ضع  بي نأ نكمي الالخإ   وحنلا اذ ع فرص ّتلا  ل

شلا هذ  قودنّصلا تاماسم
ّ

.د.م  2,283تغلب تار

  لبق نم  ة ّيحالفلا ارألا ةيكلمل  1989  ةنسل  43  ددع  (1) نوناقلا  نم عارلا لصفلا طش و

شلا
ّ

  يوذ نم ن وي ّدام صاأ اكسمي ةيمسا  مسأ نم ان ّوتم الام سأر نوي نأ مس الا ةّيفخ تار 

ماسملا  ةكرشل ل  ايكلم لقن نكمي ال  ةيحالف  ضارأب ةماقملا عراشملا ّنأ  ع ام وو  ة ّيسوتلا ة ّيسا

  ع ةقفاوملا  2017-2013  ةفلا  لالخ قودنصلا  وت  كلذل افالخو  .ةونعم تاذ  هرابتعاب قودنصلا اف

  1,43  زانت ةيلمج ةميقب  نثعابلل  ةيحالف   ارأ نّمضتت ة ّييع تاماسمب ةيحالف عراشم  ةينامث  لومت

كأ نأو قبس  قودنصلا ةرادإ سلجم و  (2)ةراقعلا ةيكلملا ةرادإ  نم ّل   ّنأ  إ  ةراشإلا ردجتو  .د.م
ّ

ع اد

.تاماسملا هذ لثم لوبق ةينوناق مدع ع2011و2010نساوتلا

لجم  نم ل  ماحأل افالخو
ّ
تقت لا  2011  ةنسل  79  ددع  3)(م وسرملاو  ةييعلا قوقا ة 

  ةرادإل نعاتلا دوقعلا يررح ُم  وأ داشإ لدع وأ ماحم لبق نم ةكرشلل سأتلا دقعلا ررحت ةيوجو

الو ةييع ةماسم لاملا سأر  ةماسملا عوضوم نا اذإ  ةراقعلا ةيكلملا
ّ

  ماق  ،الطاب دع ُ  دقعلا ّنإف  

 .كلذل نوناقلا ھلّأ نم لبق نم  ةيسسأتلاادوقعررحت متي نأ نود تارشسمخسسأتب قودنصلا

شلاب ةمكا ررقت ع ھتباجإ نمض قودنّصلا ملاو
ّ

  نثعابلل ةييعلا تاماسملا لقن  عور

شلا ةدئافل
ّ

ةّيحالف ضرأ لش  ثعابلل ةماسم نّمضتي الف عورشم يأ لومت مدعو ةثدا تار

. البقتسم

.مسالا ةيفخ تا رشلا فرط نم ةّيحالفلا ةطشألا ةسرامم طورش قلعتملا1989سرام8 خ ّرؤملا(1)
  لوحي روذملا  43  ددع نوناقلاب املع صوصنملا  نطرشلل ةكرشلا ةباجتسا مدع" ّنأ  2010  ةنسل عجرت قودنّصلل ةلسارم  ةراقعلا ةيكلملا ةرادإ تدكأ  (2)

. "ةبق ر قح وأ عافتنا قح ةيكلم وأ )فرصتو لالغتسا وأ لامعتسا( ارصانع عيمجب وأ ةلما ةيكلملا هذ تنا ءاوس ةّيحالف ضارأل اكالتما نود
.ةاماا ةنم ميظنب قلعتملاو2011توأ20 خرؤملا(3)
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              ةياغ ا   قودنصلا لوتي مل  ،ركذلا فلاس  1988  ةنسل  92  ددع نوناقلا ماحأل افالخو

   دوقع قحالم دادعإب  مقي   مل ھنأ ع الضف .تارش  عبس  نأش   نماسم  (1)دوقع ماربإ  2019  وم

  .(2)نتكرش نأش

تا  ثيح  نماسملا دوقعل  ةبسلاب  ادحوم الاونم  دمتع ال  قودنصلا نأ  نّبت امك
ّ

  دوجو 

دنع مسلا نمث باسحا ةقرطب قلعتي اميف ةصاخ عراشملا نب دوقعلا هذ دونب ةغايص  فالتخا

.نثعابلا نب ةاواسملا نمضي ال ام وو توفتلا

لاب  ا ّمأ
ّ
خدتي لا  تارشلل  ةبس 

ّ
 ةزكرماللاو روطتلا  قودنص  ةّيعمب  قودنصلا اف ل 

نإف  ،ةيعانصلا
ّ

ع ةلومملا مسألا  توفتلا زاجنإ لاجآو قرط طبض نماسملا دوقع نمض متي ال  ھ

  ضئاوف باسحا  ادامتعا متي لا ةقيبطتلا تاجرخم ة ّ◌ مدع نّبت امك خألا اذ دراوم

  .توفتلا

ذلا فنآ  1988  ةنسل  92  ددع نوناقلا  نم )ديدج(  22  (3)لصفلا  ماحأل افالخو
ّ

لازي  ال ،رك

اللاو روطتلا قودنص ع ةلّما ةماسملا غلبم يطغ تالايبمك نثعابلا ع  طش  قودنصلا
ّ

  ةزكرم

الإ ھتماسم نامضلفرص ّتلا اذ قودنصلا رّرب نلو .ةيعانصلا
ّ
ا يراا نناوقلل افلاخم ّدعُ كلذ ّنأ 

.لمعلا

 عراشملا ةعاتم  -د

  ىدحإ الومت  ماس لا عراشملل قودن ّصلا لبق نم  ةينوناقلاو ةيناديملا  ةعاتملا لثمت

تاوعصلا ع فوقولا لالخ نم كلذو  اموميدو  عراشملا هذ ةعاجن  قيقحت ع دعاس  لا تايلآلا

 .ھاجت مامالابءافيإلا ب نثعابلا مزلت امك نابإلا افالت ع لمعلاو تالالخإلاو

ملا صوصخبف
ُ

تارازب  مايقلا  ةرورض ع   قودن ّصلل ةيلخادلا تاءا رجإلا صنت ،ةّيناديملا ةعات

  تالالخإلا مأ صت رراقت دادعإ متو رشأ  3  ل لقألا ع ةرم كلذو عراشملا ةنياعمو ةعاتمل ةّرود

الإ  .ةلملا
ّ

نا لا تارازلا نم  %  21  ىوس زاجنإ  2019-2014  ةفلا لالخ   لوتي مل  قودنّصلا ّنأ 

.تالاحإلا زاجنا لاجآو قرططبضت تايقافتا  (1)
. ىرخألا ةكرشلا طاش يغو اادحإ لام سأر  عيفلا مت(2)
 .عورشملا عوض وم جراخ تانامض ع لمتش نأ بجي ال نثعابلا نو ةيمنت لام سأر تاذ رامثسالا تارش نب مت لا تايقافتالا ّنأ ع ّصني يذلا(3)
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ةفلا لالخ اعورشم  75  ةيناديملا  تارازلا  المش لا عراشملا ددع ّدعتي مل امك  .ا مايقلا نعتي

.ةلّومملا عراشملا ةلمج نم%60ّدعتت مل ةبسب يأ ةروذملا

عيمج ع  رراقتلا هذ ميمع متي ال  ذإ  ةيناديملا تارازلا رراقت تاجرخم نمثت متي ال و

ةزجنملا ةيناديملا تارازلا رراقت ّنأ ركذُو .رابتعالا نع ااجرخم ذخأو ايب قيستلا ةيغُ اصملا

تايصوت وأ تاحقم ّيأ نّمضتت الو قودنّصلل ةّماعلا ةرادإلا إ الاحإ متي مل  2019و  2018  نس لالخ

كمُي الو ىودج يذ غ ةعاتملا نم عونلا اذ لعجي ام وو
ّ

  .قودنّصلا قوقح ع ظافا نم ن

ذإ ةيفالا ةيانعلاب   الام سأر   قودنصلا  ماس لا تارشلل ةينوناقلا ةعاتملا   ىظحت  ال  امك

تا  متي مل
ّ
اللا ةينوناقلا تاءارجإلا  ذاخ 

ّ
  دقع قلعتي اميف  "ت.ش.م"  ماحأب  ديقتت  مل لا تارشلا هاجت ةمز 

  .ةولطملا لاجآلا و ةرودلا بسح ةيلاملا مئاوقلا دادعإو يسلا لاي تاعامتجا

ةفلا لالخ ارادإ سلاجم دقع   لوتت مل لا تارشلا ةبس   ّنأ  ،راطإلا اذ  ركذو

ةبس تحوارتو  . قودنصلا  لبق  نم ةلومملا تارشلا ةلمج   نم  %  87و  %  75  نب تحوارت  2014-2019

 .%94و%  89نب ة ّماع تاسلج دقع مقت مل لا تارشلا

  لاي   ھيلثمم روضح دنع  قودنصلا  ةرادإ عم قبسملا قيستلاو دادع إلا مدع  ظحولو

نأ ع الضف  ھلبق نم ةلومملا تارشلل ةلوادملاو يسلا
ّ
قودنصلا مالعإ متي ال تالاا بلغأ  ھ 

   .تارشلا هذبلُصةذخ ّتملا تارارقلاب

فوتي ال  امك
ّ
  مُدَدُمو ةلّومملا تا رشلا ةرادإ س لاجم ءاضعأ  لوح تايطعم  قودنصلا ىدل ر 

  اذ  ظحولو  .ةماعلا  ااسلجو  ارادإ  سلاجم  تاسلج  داقعا خراوتو تاباسا قارمو ةيباينلا

مل  نفرصتملا ةدع ديدجتب  مقت مل  تارشلا نم ديدعلا ّنأ  ،راطإلا
ُ

  ةنس  15  تالاا ضع  تغلب  دد

  ."ت.ش.م" نم  (1)190لصفلا ماح أل اقرخ ّدعُام وو

شلا عومجم نم  %  58  براقي ام  يأ(  ةكرش  88  ّنأ ةيباقّرلا لامعألا ترظأ و
ّ

نم ةلومملا  تار

ذنم ةيلام مئاوق يأ ميدقتب مقت مل د.م  11,362  ةميقب ةيلمج تالومت ع تلّصحت  )قودنصلا لبق

  ةنس              ذنم ةيلاملا  امئاوق ميدقتب ةكرش  21   مقت مل  نح    ةنس  24و  4  نب تحوارت تافل  اسسأت

  زواجتت نأ نكمي ال لاو سأتلا دقعلا اددح لا ةدملل ،ةيداعلا ةماعلا ةسلا وأ ةيسسأتلا ةماعلا ةسلا لبق  نم ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّعُ"  (1)

."...تاونس ثالث
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نتس نب حوارت خأتب  2019-2014  ةفلا لالخ ةيلاملا امئاوق ميدقت ةكرش  34  وت  ع الضف  2014

.تاونس8و

مغرلا عف ةيسااو ةيلاملا تامولعملا إ ذافنلا  ھّقح ةسرامم ع قودنصلا صرحي الو

كم "ت.ش.م"  نم  284  لصفلا  ماحأ ّنأ نم
ّ

قئاثولا ع تقو يأ  لوصا نم ماسم ل  تن

لا سفن نم  201  لصفلاب الع صوصنملا
ّ

  ثالثلا ةيلاملا تاونسلل تاباسا قارم رراقت  ع  و  ة

الإ ،اتس الا اقلا إ رمألا عفر نكمي ضفرلا ةلاح و ةخألا
ّ

نأ  
ّ
-2014  ةفلا ةليط  لمع مل  ھ 

. ماحألاهذ ليعفت ع  2019

ملا دقع ّصن و
ُ

نأ ع نماس
ّ

ةفصب قئاثوو تايطعمب قودنصلا دم نثعابلا ع نّعتي ھ

  تايناملاو طاشلا رراقتو  تان زاوملاو ةنزاو لالغتسالا لوادج صوصخب ةونسو ةيسادُسو ةرش

الإ .ةيئابا حراصّتلاو
ّ

نأ 
ّ

  ءافيإلاب  نثعابل ا  ةبلاطم  مدعو تايطعملا هذل قودنصلا راقتفا نّبت ھ

ملا دقع ھل احاتأ لا تاءارجإلا قيبطت قودنّصلا ّلوتي ملو  .ددصلا اذ  مامالاب
ُ

  صوصخب نماس

لا  نثعابلا
ّ

خأت موي ل نع ايموي رانيد  100  غلبمب ممرغ لالخ نم كلذو  . ةينوناقلا مامالاب ن

 .قئاثولا كلتب مبلاطم نم اموي21رورم رثإ

شلل قودنّصلا ةبلاطم مدع لاح  امك
ّ

ا تار
ُ

  ةيساا رراقتلاو قئاثولا نم ھنيكمتب ةثد

ت لا نماسملا دقع نم  16  لصفلا تايضتقم قيبطت نود
ُ

كم
ّ

 ةدئاف ةبس فيظوت نم ھن
ُ

          يواس

ذلا ةفلاس قئاثولاب هّدم نع عنتمت لا تارشلل ةبسلاب كلذو مسلل ةّيمسالا ةميقلا ع10%
ّ

  .رك

 تاماسملا صالختسا  -ـ

وم إ  تغلب
ّ

  لوتي مل د.م  27,473  اصالختسا لاجآ تلح لا تاماسملا ةميق  2019  ةنس 

. )%33,2 زواجتت مل ةبسبيأ(امد.م  9,122 ىوسصالختساقودنصلا

لح  ةكرش  47ـب قلعتت د.م  10,279  ةميقب تاماسم ّنأ ركذي  ،راطإلا اذ و
ّ

لاجآ  ت

.ام غلبم يأ عاجسا متي مل ةنس15إ تلصودد ُم  نما ةقلعتملا طاسقألاعيمجصالختسا

  ةّرود ةعاتمب ةصاخ افيلت ّمت قودنصلا بلص صالختسا ةن ثادحإ  2015  ةنس  مت نلو

  بجوتس لا تافلملا  رظ ّنلاو صالختسالا جئاتن نسحتل ةيجيتاسإ مسرو صالختسالا تاّفلم
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الإ .ءاضقلا ع ةلاحإلا
ّ

الإ عمتجت مل ثيح ادودحم لظ اطاش ّنأ 
ّ
سرام  7  خراتب ةديحو ةبسانم    

2019.   

 ياضّرلا صالختسالا-1

لعتملا  تافلملا   تبلا تاءارج إ  ديحوت قودنصلا لوتي مل
ّ
تارش لا  نويد ةلودج ةداعإب  ةق 

نأ  2019-2010  ةفلا لالخ  ن ّبت  ثيح  .اف ماسملا
ّ
ت ةميقب  افلم  45  نب نم ھ 

ُ
  ضرع متي مل  د.م  9,7  زان

          .ةرشابم اف ّتبلا ةماعلا ةرادإلاتلوت ة ّيقبلا ّنأ نح  قودنصلا ةرادإ سلجم راظنأ ع افلم13ىوس

لوت  لا   تافلملا  صوصخ    ن ّبت و
ّ
نأ ةرشابم اف   ّتبلا ةماعلا  ةرادإلا ت 

ّ
   نأش  ماربإ   ّمت ھ 

  تلصو  ةلوط تافل قودنصلا تاماسم عاجسا ع ّصنت   نويد  ةلودج ةداعإ تايقافتا   ام ضعبلا

نأ نح      ةنس  82    إ تالاا ضع 
ّ
   فاقيإ  ابس تنا  تايقافتا ماربإ  رخآلا ضعبلا   نأش    ّمت  ھ 

 .)مكح11( قودنصلا ةدئافلةتاب ماحأ ذيفنت

  فنآ  1988  ةنسل  92  ددع  نوناقلا ماحأل ةفلاخم   2019-2013  ةفلا لالخ   قودنصلا وتو

ذلا
ّ

  لش  تانامض لباقم  د.أ  751,632  ةميقب نويد ةلودج ةداعإ نم نثعابلا نم اددع نكمت  رك

  ع  صالل د.أ  331  هردق غلبمب تايش  ميدقت قودنصلا  لوتي مل  كلذ ع ةداز .عفدلا ةلجؤم تايش

   قودنصلا  مقي  مل  امك  .تاونس  ثالث  تزواجت ددمل  ا صاا نيدلا صالختسا لاجآ لولح نم مغرلا

 .د.أ182ةميقبديصر نودتايشصوصخبةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلاذاختاب

كم  قودنصلا  ّنأ نّبت  ،رخآ ديعص ع و
ّ

   خراتب صالخ  ةداش  نم  نثعابلا دحأ  ن

               ةياغ إ  اّيلعف   روذملا غلبملا صالختسا  مدع  نم مغرلا ع  د.أ  60  هردق  نيد  نأش   2015  يرفيف  16

.2020توأرش

 .ةيئازجةغبص تاذ تازواجتإ يقترينأوحنلا اذ ع فرصتلا نأش نم و

 ياضقلا صالختسالا-2

تافلملا  ديدعل  ةيئاضقلا تاءارجإلا  ةرشابم   قودنصلا لبق نم رُّم غ خأتو ءطب ظحول

  37  ـل ةبسلاب اقتلا تاءارجإ   2019  وم ةياغ إ  عرش مل ثيح  اقتلا ع الاحإ رّرقت لا

لختم ةميقب  افلم
ّ
  40و  10  نب تحوارت  تاف  ذنم اقّتلا ع الاحإ رّرقت نأو قبس د.م  6    تزواجت  تاد 

.ارش
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لع افلم  90  ةبارق  اقّتلا روط تلخد لا تاّفلملا ددع  2019  ةنس وم   غلو
ّ

  نويدب تق

تابلا ماحألا ددع غلب راطإلا اذ و .د.م  12,378 يواس ةّيلمج ةميقب
ّ

قودنّصلا ةدئافل ةرداّصلا ة

 .ھتاماسم عاجسا ناونع د.م6,164ةميقب غلابم عفدب نثعاب مازلإب قت امكح35ذيفنتلل ةلباقلاو

ةفلا لالخ صرحي مل ثيح  ماحألا  ذيفنت  ةعاتم ىوتسم ع افعض قودنصلا وش و

راطإلا اذ  ركذو .لاجآلا برقأ   ھتدئافل ةرداصلا ماحألا ذيفنت تاءارجإ ةرشابم ع  2013-2019

 تالاا ضع    زواجت ا  ننيدملا مالعإ خراتو ماحألل ةيذيفنت  ع  ھلوصح  نب ةلصافلا ةّدملا  ّنأ

.ا موي300

وم  إ  قودنّصلا  رشابي مل  ،كلذ ع ةوالعو
ّ

ةرداص ماحأ  ةثالثب مالعإلا ةلحرم  2019  ةنس 

  ةرشابم  خأتلا إ يّدؤي نأ  ھنأش نم ام  و و  تارش  ثالث ّصخت  2016-2014  ةفلا لالخ  ھتدئافل

.ماحألا هذ ذيفنت لامعأ

   ع   هرفوت  مدع تا ثيح اقتلا  تافلم ةعاتمو كسم قودن ّصلا ماحإ مدع نّبت امك

لعتملا ةينوناقلا تاءارجالا مّدقت صوصخب تانايب
ّ

فوت مدع نع الضف اّفلم  21ـب ةق
ّ

  ةدّؤملا قئاثولا ر

  مت تاّفلم  ةعرأ  صخت  (1)ةيلصأ قئاثو ھيدل رفوتت ال قودنصلا ّنأ راطإلا اذ   ركذي  و .ام ضعبلل

.2013ةنس ذنم اعاتمب نماحم فيلت

راوطأل ھتعاتم ماحإ  مدع ةجين  د.أ  19,8  هردق غلبم   قودنصلا  رسخ  ،كلذ  إ ةفاضإلاو

.نثعابلا دحأ دض اعفر ةيضق

عورشم بحاص دض  2009  ةنس  ھتدئافل ردص  مكُح  ذيفنت ةعاتم  ع  قودنصلا  صرحي مل و

  .ھنبال ةب لش   2015  يرفيف  13  خراتب  ھكلم ع راقع   طرفّتلاب خألا اذل حمس امم الف

فراصم ناونع بجوم نود د.أ  23,284  هردق  غلبم  2012  ةنس لّمحت    قودنصلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

 . روذملا راقعلاتيبت

 قودنّصلا تاماسم  توفتلا-3

 .ةيلصأ تالايبمكو مسألا نر دوقعو نماسملا تايقافتا رارغ ع(1)
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وم  غلب
ّ

شلا ددع  2019  ةنس 
ّ

وت لا تار 
ّ

 اف ھتاماسم  توف ّتلا قودنصلا 
ُ

ل
ّ

 ع اّي

ملا دوقع ةطوبضملا توفّتلا لاجآ ُم دع اف توفتلا مت ةكرش  11  ام ةكرش  16  ةصروبلا
ُ

  نماس

  .تاونس10و4نب تحوارتددُمب

تايش نم ھنيكمت لباقم ام نتكرش  توفتلاب ماق قودنصلا ّنأ  ،ددّصلا اذ  ركذو

لخت ام  عفد اادحإ تلصاو  دقو  .د.أ150,229  ةميقب  صلختسملا غ غلبملا اب  تالايبمكو
ّ

  ةدمل  اّمذب د

شلل ةبسلاب قودنّصلا مقي مل  نح  تاونس  عرأ
ّ

وُم إ ىرخألا ةكر
ّ

  ةسمخ صالختساب  2019  ةنس 

ثمي نأ نكمُو  .نمّزلا رورمب  اطوقس إ ىّدأ اّمم د.أ  49,458  يواس ةيلمج ةّيلام ةميقب تالايبمك
ّ

ل

  .عّبّتلل بجوميازجأطخ وحّنلا اذ ع فّرصّتلا

  ةصروبلا ع ھتاماسم  توفتلا تاءارجإ مامتإ  2019  ةنس وم إ قودنصلا  لوتي مل و

  ع  (1)1994  ةنسل  117  ددع نوناقلا نم  71  لصفلا ھيلع ّصن امل افالخ كلذو تارش  عرأل  ةبسلاب

.ةنس20و9نب تحوارتددم ذنم تارشلا هذ نم ھتاماسمل ھصالختسا نم مغرلا

تا  ،كلذ بناج و
ّ

  ةصروبلا ع جيس ةكرش  ھتماسم  توفتلاب ماق قودنّصلا ّنأ 

فوتي نأ نود د.أ  84,844  دودح  ام غلبمب  2014  لرفأ  15  خراتب
ّ

مييقت  ررقتل هدادعإ ديفُي ام ر

وت كلذ إ ةفاضإلاو .نماسملا دقع ھيلع ّصن امل افالخ كلذو ةروذملا ةكرشلا  مّسلا ةميق
ّ

شلا هذ  ھتماسم  توفتلا قودنصلا
ّ

او ةكر
ُ

  ةزكرماللاو روطتلا قودنص دراوم ع ةلّم

  . خألا اذعم ةاضمملا ةيقافتالا ھيلع تّصن امل افالخ ةيفازج ةميقب ةيعانصلا

لخت  امك
ّ

لخت د.أ  21,165  اردق   ةيلام غلابم صالختسا نع قودنصلا  ةرادإ ت
ّ

  عرأ  ةمذب تد

  .ھترادإ سلجم نم قبسم صيخرت نودكلذوتارش

نأ ةرادإلا سلجم تاسلج رضاحم إ عوجرلاب نّبت   ،كلذ إ ةفاضإلاب
ّ

لزانت نم مغّرلا ع ھ

الإ د.أ  30,359  هردق غلبمب  ىرخأ  تارش  ثالث   ھتاماسم نم ءزج صالختسا نع قودنّصلا
ّ

اذ ّنأ 

  .2017ةنسلةيلاملاھمئاوقنمض اجردُم لازي ال غلبملا

نأ  ةكرش   ماسم ّل ع رّي يذلا "ت.ش.م" نم )III(200  لصفلا  (1)ماحأل زواجت و

ق، ام ةقبس ع لصحي
َ

ةكرشلا نم تاقبسب ھتاماسم  توفت تايلمع صالختساب قودنصلا َلِب

  96  ددع نوناقلاو  1999  توأ  17   خرؤملا  1999  ةنسل  92  ددع نوناقلاب ھحيقنت مت امك  ةيلاملا قوسلا ميظنت ةداعإب قلعتملاو  1994  مفون  14   خرؤملا  (1)

 .2009توأ12 خرؤملا2009ةنسل64ددع نوناقلاو2005روتكأ18 خرؤملا2005ةنسل
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ــملا
ُ

لا تاقبسلا هذ ةميق تغلو .اف ماسملا ثعابلل ةيتاذلا لاومألا  نم اصالختسا نع اضوع ةلوم

 .د.م1,184هردق ام تارش عبس نم  ةنّيعلنوماسم ا عفتنا

وت و
ّ

  عجرت  مسأ  توفتلا ناونع د.أ  208,754  اردق  ةيلمج  غلابم  (2)صالختسا قودنصلا  

اللاو روطتلا قودنص نم لل
ّ

  ةنس وم ةياغ إ  مقي  مل و  ليغشلل طولا قودن ّصلاو ةيعانصلا ةزكرم

كلذو نروذملا نقودنصلاب ةصاا  وتلا يزكرملا كنبلا ىدل  ةحوتفملا تاباسا إ  الوحتب  2019

  نم غلابملا هذ ليت  خأّتلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو .ضرغلا  ةمم تايقافتا ھيلع  (3)تصن امل اقبط

 .ةروذملاتايقافتالا بسحاياطقودنّصلاضّرعُ نأ ھنأش

أ  ،رخآ بناج نم
ُ
د.م  3,320  هردق لام سأرب  ةيندعملا هايملا بيلعتل ةكرش  2010  ةنس تثدح 

كم  و  دحاولا مسلل د  100  غلبت ةيمسا ةميقب قودنصلا   لبق نم  ةماسم د.م  1  ام
ّ

  اذ  قيقدتلا ن

 .ةطا تازواجتلا ديدع ةظحالم نم عورشملا

ةفنآ ةكرشلا ةبلاطمب  2016-2012  ةفلا ةليط   قودنّصلا  مقي  مل  ،نماسملا دقعل افالخف

لح لا تاماسملا  توفتلا لحارم لودج ماحاب ركذلا
ّ

 ع  صرحي  مل امك .اف توفتلا لاجآ ت

  تاططخمو  ةنزاوملاو ةيلاملا مئاوقلاو تاّينا ملا ميدقت ةرود ع ةمولعملا إ ذافّنلا قح  نم ھنيكمت

 .نماسملا دقع ءاج امل اقبط رامثسالا

  10  ةبس ةفاضإ ةروذملا ةكرشلا  ھتاماسم عيمج  توفتلا دنع قودنصلا لوتي مل  امك

  نلصفلا ھيلع ّصن امل افالخ  اف ھتاماسُم ررحت ةنس نم ارابتعا اّيمكارت مّسلل ةيمسالا ةميقلا إ  %

.ھيلع ةلوما ةّينوناقلا تامالالاب ثعابلا ءافيإ مدع نم مغّرلاب كلذونماسملا دقع نم  28و16

ملا دقع تايضتقمل  افالخ و
ُ

وت  (1)نماس
ّ

 ةخ بتكم نيع ةرشابم ةفصب  قودنصلا  

  ام ةمكحملل رفوتي مل امك .مّسلا ةميق ديدحتل رابتخاب مايقلا دصق ةروذملا ةمئاقلا جراخ نم ةبساا

شلا نم اضورق هوجولا نم ھجو يأب دقع نأ  مدحأ باس لخادتُم ص ل وأ ھعورف وأ ھلوصأ وأ ھنرق وأ ماسُم يأل زوجي ال"  (1)
ّ

اولصحي نأ وأ ةكر

شلا مسأ  باتتكالا  ھلامعتسال معد وأ هغ وأ فوشكملا ع ھل ي راج باسح حتف وأ تاقبس ع ام
ّ

الو ،ةكر
ّ

 ."الطاب دقعلا نا 
هردق غلبمو ةيعانصلا ةزكرم اللاو روطتلا قودنص  ةدئافل  2019  روتكأ  إ  2017  يرفيف  نم ةدتمملا ةفلا لالخ  ھصالختسا   ّمت  د.أ  193,696  هردق غلبم  (2)

.ليغشلل طولا قودنصلا ةدئافل البق امو2015ةنس إ ھصالختسا ةف دوع د.أ15,058
  قودنصلل ةبسلاب اليصحت خرات نم اموي  90  هاصقأ لجأو ةيعانصلا ةزكرم ال لاو روطتلا قودنصل ةبسلاب اليصحت خرات نم اموي  60  هاصقأ لجأ   (3)

.ليغشلل طولا
رصانعلا ع ةكرشلا ثعاو قودنّصلا نب فالتخالا وأ قودنصلا فرط نم دّدا مّسلا نمثل ثعابلا ضفر ةلاح  دقعلا اذ نم  14  لصفلا صني  (1)

ا  ةخ بتكم إ ءاجتلالا متي نماسملا دقع  ةطوبضملا قرطلا بسح مّسلا ةميق ديدحت  ةدمتعملا
ُ

ةيقافتاب مركذ مت(".....بتام  3  نب نم ةبسا

  بحاص وتي ةمملا زاجنا اضفر وأ ركذلا ةفلاس بتاملا نم ّيأ لبق نم مييقتلا ةيلمع زاجنإ ةلاحتسا دنع ھّنأ ع ةيقافتالا تصن امك .)نماسملا دقع

 ."سوتب ةيئادتبالا ةمكا سئر ىدل ةضرع ع نذإ ع ءانب بساحم بخ نيع ةصملا
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ذع ةج نم ديفي
ّ

نمو  ،ةمملا هذ زاجنإل ركذلا ةفلاس ةيقافتالاب الع صوصنملا بتاملا دحأ نيع ر

  .قودنصلا لبق نم ھنيع ّمت يذلا بتكملا عم دقع دوجو ديفي ام ىرخأ ةج

وت يذلا رابتخالا ةجين  ترفسأ و
ّ

  2016  توأ رش  قودنصلا لبق نم نّعملا با هزاجنإ 

ذلا ةفلاس  ةكرشلا   دحاولا  مّسلا ةميق ديدحت  نع
ّ

نأ ركذو  .ارانيد  108  غلبمب  رك
ّ

  ّنأ نم مغّرلا  ع ھ

الإ  2016  مفون  23  خراتب تّمت قودنصلا مسأ  ياّلا توفتلا ةّيلمع
ّ

  ع دنسا رابتخالا ررقت ّنأ 

شلل ةيلام مئاوق
ّ

ملا دقع نم  13  لصفلل افالخ كلذو الع قداص ُم غ  2015  ةنسل ةكر
ُ

يذلا نماس

 .توفّتلا ةيلمع لجأ لولح خراتب قودنصلا لبق نم هديدحت ّمتي مسلا نمث ّنأع ّص ُني

نأ نّبت امك
ّ

لالخ ةروذملا ةكرشلا  قودنصلا مسأ  توفتلا ةيلمع فلم ضرع ّمت ھ

نلثمملا سلا ءاضعأ نم ددع  ضاعا مغر  2017  يام  15  خراتب قودنصلا ةرادإ سلجم عامتجا

  اذ ع فرصتلا ّنأ اوتعاو فلملا اذل ةبسلاب قودنصلا ةرادإ مت ع ةصفق طافسف ةكرشل

شلا إ دقتفت ةيلمعلا ّنأو  ةرادإلا سلجم تايحالصل زواجت ھيف وحنلا
ّ

لاو ةيفاف
ّ

كلذل ةجينو .ةا

  مييقت ةداعإ قودنصلا لام سأر   ة ّيبلغألا بحاص  ماسملا ارابتعاب ةصفق طافسف ةكرش تحقا

.توفتلا دنع مسلا رعس

لخ و
ُ

نم ھنيع مت رخآ ةبساا  ةخ بتكم لبق نم هدادعإ مت يذلا رابتخالا ةجين  تص

ذلا ةفلاس ةكرشلا  دحاولا مّسلا ةميق ّنأ  إ  2018  يفناج رش لالخ ةصفق طافسف ةكرش لبق
ّ

  ،رك

ام وو .دحاولا مّسلل ارانيد  185  غلبت  ،زجنملا لوألا رابتخالا  ةدمتعملا قئاثولاو تايطعملا سفن دامتعاب

.د.أ770هردق ةكرشلا  ھمسأ عيب ةّيلمع دنع مج غلبمب عافتنالا نم قودنصلا نامرح ھنع رجنا

ءاضعألا ةيبلغأب رارق ذاختا  نع  2018  سرام  8  خراتب قودن ّصلا ةرادإ سلجم عامتجا رفسأ و

توفتلا رعس ةعجارمل ثعابلا ةلسارمب قودنصلل ةماعلا ةرادإلا فيلتو لوألا رابتخالا ضفر" ع صني

 ."ةّيدو ةفصب

ظافا نمضي الو لمعلا ا يراا بتالاو صوصنلل افلاخم وحّنلا اذ ع فّرصّتلادعُو

شلا  اماسُم ّلظ يذلا قودنّصلا قوقح ع
ّ

ّنأو ةّصاخ ارش  11  تزان ةّدمل  2016  ةنس لالخ ةكر

شلا
ّ

 .د.م4,214تغلب احارأ2016ةنس  تقّقح ةروذملا ةكر

خدت مييقت-و
ّ

 قودنصلا تال
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ثمتملاو ھلجأ نم قودنّصلا ثعُ يذلا فدلل افالخ
ّ

زكارملاب يداصتقالا جيسلا عونت  ل

  ةعلقلاو فيدرلاو سارعلا مأو ةليظملاو يولتملا تايدمتعمب عراشملا ةبس ّدعتت مل  ،ايمنتو ةيمجنملا

كرت ثيح الومتب ماق لا عراشملا ةلمج نم  %  29,5  ةبصا
ّ

ةصفق ةيدمتعم  عراشملا مظعُم تز

.%62تزان ةبسب ةيونا

  د.م  2,825  تزان ةيلمج ةميقب قودنصلا نم تالومت ع لّصحت  اعورشم  18  لخدي مل و

لا   روط
ّ

خدملا ةميق تغل و .ةنس  18و  4  نب تحوارت تاف  ذنم  اسسأت نم مغّرلاب  طاش
ّ

  ةيلما  تار

وم  إ  قودنصلا تاماسمل ةبسلاب
ّ
لاب د.م  14,817  اوح  2017  ةنس   

ّ
ثم اعورشم  129ـل ةبس

ّ
  ام تل

. تارخّدملاةلمج نم%40اوحعراشمةعرأ تاماسملا

شلا نطاوم ددع غلب، ىرخأ ةج نمو
ّ

  لغش نطوم  8374  اادحإ  جمملا  نم نا لا  لغ

لاب
ّ

ملا عراشملل ةبس
ُ

فوتت ال و  .ةلّوم
ّ
الو   ة ّيلعفلا لغشلا نطاوم ددع لوح ةقيقد تايطعم قودنصلا ىدل ر 

شلا عم بناا اذ ةعاتمب موقي
ّ

كأتلا   نود  لوحي اّمم ةثدا تار
ّ

ةنّمضملا فادألا غولب نم د

فوتملا تايطعملا صحف رظأ و.تاساردلاب
ّ
تغلب ةيلمج ةميقب الومت ّمت تارش  3  ّنأ قودنصلا ىدل ةر 

  ّمت ةيانب عيسوتل عورشم ايب نم لغش نطوم يأثادحإ ااسارد نّمضتتال  قودنصلا دراوم ع د.أ359

.ةيعانص تادحول اغوس فد تاءاضف زاجن إل عورشمو اعلا ميلعتلا ةرازو ةدئافل اغوس

تانايب جارختسا دصق امتجالا نامضلل طولا قودنصلا ةلسارم  تّمت  ،ةمكا  نم بلطو

شلا نطاوم ددع صوصخب
ّ

وت لا   عراشملا راطإ  ةثدا لغ 
ّ

ددع ّنأ نّبت  ثيح  الومت  ةماسملا 

   اجمم نا اّمم  %  37  ةبسب يأ الماع  570  غلب  ةّيداع ةفصب  لغتش اعورشم  48ـ ل ةبسلاب نلماعلا

  ةبسلاب ةجمملا لغشلا نطاوم لمجُم نم  %  6,80  زواجتت ال ةبسو عراشملا  هذ ةصاا  تاساردلاب

  اعورشم  14  ّنأ امتجالا نامضلل طولا قودنصلا تايطعم ترظأ  امك  . قودنّصلا الّوم  لا عراشملل

وتت ال ةّيداع ةفصب لمعو د.م3,099ةميقب الومت  قودنصلا ماس
ّ
.لماع يأ ليغش  

نكمي ام كأ باطقتسال ھتطشأب فرعتلا دزم ع لمعلاب قودنصلا ةمكا وتو

  رايتخا نسُح ع هدعاس ةينمو ياعم ءاسرإ ھيلع نعتي امك .م ةطاحإلاو نثعابلا نم

  ةّيدقاعّتلا ھقوقح ةيامح ع لمعلاو لاملا سأر  ةماسملا لحارم فلتخم طبضتو عراشملا

  ماحإ إ  قودنصلا وعدت امك  .ھتارامثسا ةعاتمو ةيلاملا تانايبلل ذافنلا  كرشك ھقح ليعفتو

   و تاصالختسالا ىوتسم نسحتل ياضقلاو ياضرلا صالختسالا ىوتسم ع ةعاتملا تاءارجإ

 .ھمسأ  توفتلا بناجب ةيانعلا نم دزم ءاليإ

II-تلا
ّ

 املاو   يرادإلا فّرص
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كم
ّ

لع  صئاقن ةنياعُم نم  بناا اذ  فّرصّتلا ةباقر  تن 
ّ

  تامولعملا ماظنو  ميظنّتلاب تق

ظنملا شانملاوصوصنلاب قودنصلا دّيقتمدع إ ةفاضإلاب
ّ
.ھتاقفنزاجناو ھناوعأ جأتل ةم 

تامولعملا ماظنوميظنتلا-أ

  تاءارجإ ليلد و يظنت لي  ع  2010  يرفيف  4  خراتب قودنّصلا ةرادإ سلجم قداص نل

أ
ُ

نأ الإد.أ  9  تزان ةفلب  تاسارد بتكم  لبق نم اّدِع
ّ
وت و  .ام لمعلا متي مل ھ 

ّ
ملا   

ُ
  ديدعلا  لاخدإ  لباق

ةلاب ىرخأ ةرم قودنصلا اصم دّيقتت  مل كلذ  نم مغرلا عو .يظنتلا ليلا ع  تاروحتلا نم

ملا
ُ

.ةلّدع

ش  ظحول ثيح  اصملا نب ةمولعملا لوادت ةوعصو قيس ّتلا بايغ   ع فوقولا ّمت و
ّ
ت 

.ناوعألا نب قئاثولاو تافلملا

  ةسارد ىوتسم ع ةصاخ  ةرفانتم لامعأ نب عماو ماملا  لخادت إ ةّيعضولا هذ تّدأو

تامولعم ع لوصا ةوعصو  تاماسملا ةظفحم ةعاتمو تارشلل يوناقلا سسأتلا و عراشملا

.ةّيقادصم تاذو ةقيقدو ةنّيحم

  ة ّماعلا تاسلا تالوادمو ةرادإلا سلجم تالوادم لي متي ال  ، "ت.ش.م"  ماح أل افالخو

ش ھنع رجنا امم  قودنّصلل امتجالا رقملا  ھظفح عقي صاخ فد  قودن ّصلل
ّ
  نب رضاا ت 

"ت.ش.م" نم  222  لصفلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .تالاا ضع  الإ جولولا ةوعصو قودنّصلا ناوعأ

نأ ع ّصني
ّ

وأ ماعلا ريدملا وأ ماعلا ريدملا سئرلا ،رانيد فالآ ةسمخ إ ةئامسمخ نم ةيطخب بقاع" ھ

  تالوادم نمضتي ةكرشلا رقمب ىقبي اصاخ افد كسمي ال وأ ةسلا رضحم ررحي ال يذلا ةسلا سئر

 ."ارادإ سلجم

ھيلع تّصن امل افالخ ةّينعملا اصملا عيمج ع ةرادإلا سلجم تاسلج رضاحم ميمع  ّمتي الو

ّح اعضوو ةرادإلا سلجم تارارق ليعفت ع دعاسُ مل اّمم2013  روتكأ  30   ةرداّصلا لمعلا ةركذم

  .ذيفنّتلا
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سلجم تا رارقو تايصوتب نايحألا ضع  ةّماعلا ةرادإلا دّيقت مدع ظحول  ،راطإلا اذ و

  لا تاوعصلاو ةفقوتملاو ةرثدنملا عراشملا لوح  (1)ررقت دادعإب ةقلعتملا تايصوّتلا رارغ ع ةرادإلا

.صالختسالا تايلمع ةعاتم ةيفيكو ةاب رامثسالا لوح ةيجيتاسإ ةسارد زاجن و اجاوت

 قودنصلا ةرادإ سلجم رارق تقمب خادلا قيقدتلا ةيلخ ثادحإ ّمت  ، ىرخأ ةج نم و

الإ ،2011  ناوج  30
ّ

  ثيح  ادودحم اطاش لظو  2016  ةنس  الإ طاشلا ح لخدت مل ةيلا هذ ّنأ 

.ةعاتمو ةاعم نود ااجرخم تيقبرراقت3ىوس زاجنا2019ةنس وم إلوتت مل

    فّرصتلاب ةقلعتملا كلت ةصاخو قودنصلا ةطشأ  مظعُم  تلظ  ،رخآ ديعص عو

وم إةنمقرم غ ،تاماسملا ةرادو تارامثسالا
ّ

 .2019  ةنس 

  تاماسملاو عراشملا  فرصّتلل ةموظنم  2016  ةنس لالخ قودنصلا ءانتقا نم مغّرلابف

ت
ُ

كم
ّ

الإ ،(2)د.أ  10  غلبمب عورشملا راسم عبت نم ن
ّ

وُم إ تيقب ةقيبطتلا هذ ّنأ 
ّ

  نود  2019  ةنس 

.لالغتسا

  اؤانتقا ّمت لا ةبسااو ةرشلا دراوملاو روجألا  فّرصتلا ةموظنم ّنإف  ،كلذ إ ةفاضإلاب

  تانوملا لالغتسا متي مل ذإ .ةيئزج ةفصب الإ الالغتسا متي ال د.أ  17  زاني غلبمب  2012  ةنس لالخ

   .ةرومأمب نوذألاو نوتلاو تايقلاو لطعلاو ةبسااب ةقلعتملا

ع رصتقت ةبساحملل ةميدق "ةيجمرب" لالغتسا لصاوي قودنصلا نأ ركذُي  ،راطإلا اذ و

  ىدل ام ة عاديإ قودنصلا   لوتي ملو .ةيلاملا مئاوقلا دادعإ  نود ةيساا تانايبلا جاردو ديق

  نيعيبطلا صاألا لخد ع ةبرضلا ةلجم نم62  لصفلا  ماحأل  افالخ كلذو تاءادألا ةبقارم بتكم

شلا ع ةبرضلاو
ّ

.تار

  ضع  نادقف ع فوقولا مت ثيح قئاثولا ظف ةمزاللا ةيانعلا قودنصلا اصم وت الو

عراشملا ضعبل ةبسلاب صالختسا تادنسو ھتدئافل ةرداص ماحأ نم ةيذيفنت  رارغ ع  قئاثولا

لعتملا تالسارملاو قئاثولا نع ثحبلا ةوعص ع ةوالع
ّ
 .عراشملا نم ددع ةق 

نأ قودنّصلا در نمض ءاجو
ّ

  ع تاءارجإ ليلدو يظنتلا ليلل ةنّيحم ة ضرع ملي ھ

وم لبق ھترادإ سلجم راظنأ
ّ

نأ امك .  2020  ةنس 
ّ

تاساردلا ةصم نم ل مازلإ ع لمعيس ھ

نأو عراشملا  فّرصّتلا ةموظنم لالغتسا ع صالختسالاو ةعاتملا ةصمو فارشسالاو
ّ

  ملي ھ

 .2018يام22و2014ناوج13   سلا تايصوتلاثملا ليس ع ركذي(1)
 .ناوعألا نوتو ةرجّتلا ةف رابتعاب(2)
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لعتملا تالالخالا عيمج عفر ع لمعلاو ةرشلا دراوملا  فّرصّتلا ةموظنم تانّوم عيمج لالغتساب
ّ

ةق

.ةبساا طاش ةنمقرب

تلا-ب
ّ
  تازايتمالاو حنملاو   جأ 

  كونبلا ناوعأل ةيعاطقلا ةكشملا ةيقافتالا إ مجأت  قودنّصلا ناوعأ عضخي

د.م  1,153  إ  2014  ةنس لالخ د.أ  646,19نم قودنصلاب جأتلا ءابعأ تعفتراو .ةيلاملا تاسّسؤملاو

ةفلا لالخ ارّوطت دش مل ناوعألا ددع ّنأ نم مغّرلا ع  %  78  تغلب ةداز ةبسب يأ  2019  ةنس لالخ

.انوع14دودح  يقو ةروذملا

ةقلعتملا تاعرشلاب قودنصلا مالا مدع  نّبت ،ةبعّصلا ةيلاملا ھتيعضو نم مغرلا عو

  ةيعامتجالا ضورقلا دانسإب قلعتي اميف ديشرلا فرصتلا ئدابمب لمعلا مدعو مايقرتو ھناوعأ جأتب

.روجألا ع تاقبسلاو

وت دقف
ّ

  %  4  ةبسب ھناوعأ ةدئافل رجألا  ةداز رارقإ  2019  روتكأ  رش  لالخ قودنّصلا 

  ةقداصم نودو يوناق دنس نود كلذ و  د.أ  54  اميق تقاف  2017  ةيلوج رش نم ءادتبا جر لوعفمو

  .ةرادإلا سلجم

شلا ةلجم ماحأل افالخ و
ّ

وت  ،ةيعاطقلا تاّيقافتالاو  (1)لغ
ّ

 ناوعأ  ةثالث  عيتمت قودنّصلا 

 ةيلمج غلابمب تابسانم  نامث
ُ

  ةونسلا ةلطُعلاب  عافتنالا  مدع نع ضوعّتلا  ناونع  د.أ18,580  يواس

  .رجألا ةصلاخ

لعتي ةموا سئر نع رارق رادصتسا ع قودنّصلا لمع ملو
ّ

  فانصألا دحأ  ھبتب ق

  اعبتو .ةيمومعلا ةيبلغألا تاذ تارشلا جأت ماظنب ةقالعلا تاذ  (1)ةييتلا صوصّنلاب الع صوصنملا

ةبسلاب قودنصلا رود رصتقا ثيح .ةيفازج ةفصب دنسُ قودنّصلل ماعلا ريدملا سئرلا رجأ لظ كلذل

  نم ھيلع ةدراولا تاوفلا صالخ ع ةصفق طافسف ةكرش نم نقملا نماعلا نريدملا ءاسؤرلل

تا ل" ّنأ ع  لغشلا ةلجم نم  131  لصفلا  ّصني  (1)
ّ

خّتلا اذ نا نو ح بابلا  اذ ماحأب ةنّبملا ةصخّرلا نع لماعلا خت نّمضت قاف
ّ

ةحنم لباقم  

قا ھل طاش ةلاح  نوع ل" ّنأ ع ّصني يذلا ةيلاملا تاسّسؤملاو كونبلا ناوعأل ةيعاطقلا ةكشملا ةيقافتالا نم  21  لصفلاو "الطاب تع ةيضوع

طلا قافتاب ةلطعلا لّجؤت نأ نكمي لمعلا ةصملو رمألاب عملا نم بلطو ....رجألا ةصلاخ رش ةصخر  اونس
ّ

  ىقبت ام ّناف ةلطعلا ءاجرإ ةروص و...نفر

".ةيلاوملا ةنسلا  لمعتس نأ ةرورضلاب بجي
لعتملا  1990  مفون  10   خرؤملا  1855  ددع رمألا  (1)

ّ
  ةنسل  2564  ددع رمألاب ھحيقنت مت امك  ةيمومعلا ةيبلغألا تاذ تآشملا ءاسؤر جأت ماظن طبضب  ق

لعتملا  2015مسد11 خّرؤملا2015  ةنسل2217ددع رمألاو2006روتكأ2 خرؤملا2006
ّ

تارشلاو ةيمومعلا تآشملاو تاسسؤملا ءاسؤر جأت ماظنب ق

 .ةيمومعلا ةيبلغألا تاذ
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  ةدنسملا غلابملا ةميق تزانو .اجأت ماظنل اقبط ةونسلا مازايتماو مروجأ ناونع ةروذملا ةكرشلا

.2019-2014ةفلا لالخ د.أ626قودنّصلل نماعلا نريدملا ءاسؤرلا روجأ ناونع

ةميقب ةيفاضإ غلابم بجوم نود قودنّصلا لّمحت إ روذملا وحّنلا ع فرصّتلا ىّدأ دقو

                  ةفلا لالخ  هالعأ ةروذملا  تاوفلا  صالخ دنع  ةفاضملا ةميقلا ع ءادأ ناونع د.أ  86,110

.2018ناوج-2014

ملا  ةفلا لالخ لّمحت قودنّصلا ّنأ ةّيباقّرلا لامعألا  ترظأ و
ُ

متس  إ  2018  توأ  نم ةّدتم

  طبض يذلا ةرادإلا سلجم رارق قيبطت  أطخ ةجين  بجوم نود  د.أ  12,039  ةميقب ءابعأ  2019

   ناونع ةيفاضإ ءابعأ قودنّصلا لّمحت ثيح .اّيفازج ماعلا ريدملل يونّسلا ما رجألا هاضتقمب

.ءابعألا هذ رابتعاب ما رجألا طبض روذملا رارقلا ّنأ نح  امتجالا نامّضلا  رّجؤملا ةماسُم

ةيمدقألا طرش ماحا نود ناوعألا دحأ ةدئافل ةّيئانتسا ةيقرت دانسإ مت  ، ىرخأ ةج نمو

 .هالعأ ةروذملا ةيعاطقلا ةكشملا ةيقافتالا نم  9لصفلاب ھيلع صوصنملا

ت حارأ قيقحت مدع نم مغّرلا عو  ،رخآ ديعص عو
ُ

كم
ّ

  امتجا قودنص ثادحإ نم ن

ع عجس ھناوعأ ةدئافل ةفيعض ةدئاف بسب "ةيعامتجا اضورق"  دنس قودنصلا   ّنأ نّبت  ،ةسّسؤملاب

ذلا ھلاومأ نم كلذو  ةنس  20  إ لصت ددُم
ّ

-2013  ةفلا لالخ  ضورقلا هذل  ةيلما  ةميقلا  تغل و .ةيتا

.د.أ545اوح2019

  غلبي تاقبسب ناوعألا عيتمتب ارارق  2014  ةنس  قودنصلل ماعلا ريدملا سئرلا ردصأ  امك

  نود كلذو ةنس  14  إ لصي لجأ  اعاجسا متي ضئاوف نودب اماخ ارش  24  رجأ قألا ارادقم

لا عومجم غلو .ةرادإلا سلجم ع اضرع
ّ

  لالخ انوع  14  ةدئافل ناونعلا اذ ادانسإ   ّمت لا تاقبس

  .د.أ803اوح2019-2014ةفلا

  الكش ضئاوف نودو ارش  12  زواجتت ددم ع عجس ناوعألا ةدئافل تاقبس دانسإ   ّدعُ و

ملا ضارقإلا لاشأ نم
ُ

  تاقبسلا نم عوّنلا اذ عاجساو دانسإ طورش ةعجارم إ قودنّصلا دُو .عّنق

.ا ّرُمي لا ةبعّصلا ةيلاملا ةيعضولا إرظّنلاب الإ ءولا ديشرت و

وت،  كلذ إ ةفاضإلاب
ّ

ةفلاس ةيقافتالا امضتت مل ناوعألا ةدئافل حنم دانسإ قودنصلا 

ذلا
ّ

دايعألا ةحنمو ةنزا كسم ةحنمو تاساردلا ةحنمو روضا ةحنمو فرظلا ةحنم رارغ ع رك

ءابعأ قودنصلا لّمحت امك .د.أ  494  اوح  2019-2014  ةفلا لالخ اميق تغلب ذاقنإلا ةحنمو ةييدلا

   .ةفلا سفن لالخ د.أ163اوح اميق تغلب دوقوو لأ تاعطتقُم ناونع ةيفاضإ
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  ع تاحيقنّتلا ديدع قودنّصلا ءارجإ  2019-2012  ةفلا لالخ ظحول،   ىرخأ ةج نمو

  وو ام قألا داب عافتنالا نم ناوعألا نكمت فد كلذو ةّونّسلا حنملا دانسإ   ةدمتعملا ياعملا

  غلابملل ةّيلما ةميقلا تغلب دقو .بجوم نود ةيفاضإ ءابعأ ھلّمحتو قودنّصلا لا لاقثإ إ ىّدأ ام

  .د.أ321اوح2019ةنس لالخ قودنصلا ناوعأل ةونسلا حنملا ناونع ةدنسملا

  اغلبم لصي لا ةنّسلا رخآ باسح ةحنم نم قألا داب قودنّصلا ناوعأ عفتي  ،كلذ  نم

ظلا ةحنمو رجألا نم  %  200  ةبس إ
ّ

  ع كلذو دحاو رشل ماا رجألا يواسُ اّصلا اُردقو فر

ا ةيبلّسلا جئاتّنلا نم مغّرلا
ُ

ملا غلابملا ةميق عافتراو ةقّق
ُ

لخت
ّ

  ّنأ  إ  ةراشإلا رُدجتو .)(1نثعابلا ةّمذب ةد

ملا ةنّسلا رخآ ةجينب ةطبترُم  2012-2006  ةفلا لالخ تنا ةنّسلا رخآ باسح ةحنم
ُ

نأ غ ،ةيضقن
ّ

ھ

.ةيباجيإ جئاتنيأل قودنّصلا قيقحت مدعل رظّنلا ب رايعملا اذ نع ءانغتسالا ّمت

ةصفق طافسف ةكرش نم نق ملا  نماعلا نريدملا ءاسؤرلا عيتمت ّمت،  كلذ إ ةفاضإلا و

وت ثيح ،ناونعلا سفنب ةيلامو ةييع تازايتماب
ّ

 مدانسإ  2018  ناوج-2014  ةفلا لالخ قودنصلا 

ل  300  ةميق لداع دوقولا ناونع ةيلام غلابم لّمحت  بناج إ  ارش ل  450  يواس دوقو تاعطتقم

تو. ھصالخ متي يذلا  رجألا تانّوم نمض ارش
ُ

  ناونع ةدنسملا ةيفاضالا غلابملل ةيلاملا ةميقلا  رّدق

  نمض ةراّيس نع ضوع ةحنمب نماعلا نريدملا ءاسؤرلا عيتمت ّمت امك .د.أ  22  اوحب ةروذملا ةفلا

ةكرش نم ىرخأو قودنّصلا نم ةراّيس معافتنا نم مغّرلاب اّرش رانيد  60  يواس رجألا تانّوم

.ةصفق طافسف

ةبجوم  ةيئازج ءاطخأ  لش نأ   قودنّصلاب ايلام اررض تقأ لا  تافرصتلا هذ  نأش نمو

 .عب ّتلل

نلا زاجنإ-ج
ّ

 تاقف

ا
ّ

  ةدع ليو قودنصلل ةيلخادلا شانملاب ديقّتلا مدع تاقفنلا  فرصّتلا بناج مس

   .اذيفنت دنع تاقورخ

لا غلابملاب ةنراقُم ةقباّسلا تاونّسلا عيمج ناونع ةيلمج تاص الختسا نم ھقيقحت ّمتي ام ةبس ع ادامتعا حنملا هذ دانسا متي  2013  ةنس نم ارابتعا  (1)

  يفكي ةينعملا ةنّسلا لالخ الجأ ّلح لا غلابملا نم  %  50  قوفت وأ يواس صالختسا ةبس قيقحت ّنأ ثيح .طقف ةحنملاب ةينعملا ةنّسلا ناونُع الجأ ّلح

.ةلما ةحنملا نوعلا دانسإل
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وت  دقف
ّ

  دانسإ  ،2012  مفون  9  خراتب  44  ددع  خادلا  هروشم ھيلع ّصن امل افالخ  قودنصلا 

ةفلا لالخ كلذ و   ةسفانملا  أدبم  ليعفت نود  د.أ  104,34  تغلب ةيلمج ةميقب  نيد ّوزمل تابلطلا ضع

2014-2019.  

وم ةياغ إ  قودنّصلا  لمع مل و
ّ

  ذيفنت لودعو نماحم  عم تايقافتا ماربإ ع  2019  ةنس 

طشُم  غلابم دادس نايحألا ضع  ھنع رجنا امم  اقتلا روط تلخد لا تافلملا  نأش
ّ

  كلذ نم  ،ة

  مدع ةجين ياضق عازن   ھلوخدو  .د.أ  26,353  هردق   غلبمب  يابج  فلمب  ھفيلت   ّمت يماحم باعأ  ھعفد

ملا ديدحتلا
ُ

وت  يماحم باعأل قبس
ّ

لبق كلذو ا ھفيلت مت  تافلم  5  نأش   د.أ  97  اردق  غلابم ةرتوف 

  .د.أ  5,5إ اف ضيفختلا  ّمتي نأ

وت  امك
ّ

 د.أ  16,862  هردق غلبمب  (1)تاراشسا  3  دانسإ  2017و  2016  نس لالخ   قودن ّصلا  

ترت امم ةينفلا ام ة ّصاخو  ةقيقد ةفصب  ھتابلط  طبض  لبق نيدوزمل
ّ
ختلا وأ ام ةدافتسالا مدع ھنع ب 

ّ
   

  .اع

  مكح تقمب ھمازلإ ّمت  ،قباّسلا امتجالا هّرقم ءارك دقع دونب قودنّصلا دّيقت مدعل ارظنو

  ع ةيعضولا هذ تضرف دقو .لا بحاص ةدئافل د.أ  72,299  هردق غلبم عفدب  2015  ةنس تاب

  إ ةفاضإلاب د.أ  50  هردق غلبم عفد لباقم  2016  يرفيف  11   ضرغلا  ص قافتا ماربإ قودنصلا

 .اقّتلا فراصم ةفا ھلّمحت

وت  قودنصلا   ّنأ ن ّبتو
ّ
تادعملا ضع ةسارحب  صاأ  8   فيلت  2014و  2013  نس لالخ   

شلا ىدحإ  صخت
ّ

ملا  ةيقب عم قبسم قيست نودو  ضرغلا   دقع ماربإ نود  (2)تار
ُ

  . الام سأر   نماس

ترت دقو
ّ
  45,220  هردق  ام  غلبمب ھتنام ع مصالخ ةفل  هدحول   قودنصلا لمحت ةيعضولا هذ نع ب 

  مساقتب نماسملا ةيقب ةبلاطم ع  2019  ةنس وم إ صرحي مل قودنصلا ّنأ إ ةراشإلا ردجتو  .د.أ

.ءابعألا هذ

  تاءارجإ طبض لوح  2004  يام  11  خراتب  20  ددع خادلا روشملا  تايضتقمل افالخو

ةنزا تاباس قيقدت ةيلمع  ءارجإ وتت ال  ةيلاملا و  ةرادالا  ةصملا  ّنأ تا  ،ةنزا  فرّصتلا

فوتملا تادوجوملل درجو
ّ
لملا نوعلا   ّنأ  نع الضف ،ةرش ةفصب ا ةر 

ّ
ررقت دادعإب موقي ال ةنزاب ف 

لوت يذلا يداملا درا رظأدق و .ةرود ةفصب ةنزل قيقدتو درج
ّ
مفون30خراتبھب مايقلا ةمكا ت 

-2016  ةفلل ةموميدو ةلويس لامعأ ططخم دادعإب قلعتت ةراشساو باو عقوم زاجنإ صخت ةراشساو قودنصلا تاءارجا ليلد  نيحتب قلعتت ةراشسا  (1)

2020. 
 .الام سأر  ماسملا(2)
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لا غلابملا و  ةنزا تادوجوم نب قرافلا  لثمي  ارانيد  588,639  هردق  ةنزا  لس قراف دوجو  2019

  .ةيباساب ةجردملا تاقفنلاو ليخادملل اقبط ادوجو ن ّعتي

نأ ھتباجإ نمض قودنّصلا دافأو
ّ

وت ھ
ّ

 فّرصّتلا قرط طبضي ديدج خاد روشم رادصإ 

نأو ةيلاملاو ةرادإلا ةصملا فارشإب اادوجومل وبسأ درج ءارجإ رارقو ةنزا
ّ

غلبملا مصخ  عرش  ھ

 .ةنزاب فلملا  نوعلا بتّرم نم روذملا

نأ الإ ةيبلس ةيساحم جئاتن دش قودنصلا   ّنأ نم مغ ّرلا ع و
ّ
 ھتاقفن  ديشرت  ع لمع  مل  ھ 

ةونسلا ھتاينام نم  ةيمومع لايو تايعم  تاناعو حنم دانسإ  2018-2013  ةفلا لالخ وت ثيح

 .د.أ200غلبمب

لعتملا لقنّتلا فراصم عاجسا صوصخ و
ّ

لا  2019-2015  ةفلل نوتلاو تامملاب ةق

نأ صوصا اذ  ركذو .تابثإ قئاثو  إ  ام  تامملا  ديدع  رقتفت  ،د.أ  116  اوح  اميق  تغلب
ّ

مت ھ

  اددع غلب  لقنت ماّيأ لباقم  د.أ  19,278و د.أ  37,056  اوتلا ع اردق غلابم قودنصلاب نراطإ دانسا

.اموي170و اموي332اعابت ةروذملا ةفلا لالخ

طبض  2006  سرام  14  خراتب  25  ددع خادلا هروشم  بسح  قودنصلا   مايق  نم مغّرلا عو

   تاوفب مرا ظتسا مدع ةروص  ھناوعأ ةدئافل ةماقإلاو لقنّتلا ةحنم عاجساب ةقلعتملا غلابملا

نأ الإ .ضرغلا
ّ

  تاوفل مميدقت دنع ةماقإلا فراصم عاجساب قلعتملا قألا فقّسلا ديدحت ّلوتي مل ھ

ترت اّمم ضرغلا 
ّ

  رظأ امك .2019-2015ةفلا لالخ تابسانملا ضع ةعفترم فراصمھلّمحت ھنع ب

عاجسا ناونع غلابمل قودنصلا ل ّمحت ةفلا سفنل دوع فراصملا عاجسا نوذأ نم ةنّيع صحف

  عاجسا ناونع ةيلعف غ مايأ ددع باسحاب تقلع د.أ  5,5  اوح تغلب بجوم نود فراصم

ملا تاا لّفكت نم مغّرلاب ناوعألا ضعبل ةماقإفيلاتةرتوفو فراصم
ُ

ظن
ّ

  .ا ةم

يابا فّرصتلا-د

نأ نّيت
ّ

لخد ع ةبرضلا ةلجم نم )ديدج(  I-52  لصفلا ماحأ ھيلع تّصن امل افالخ ھ

شلا ع ةبرضلاو نيعيبطلا صاألا
ّ

عاضخإ  2019-2013  ةفلا لالخ قودنّصلا لوتي مل ،تار

  نأش نمو .د.أ  13,4  اوح امصخ بجاولا ةيلما ةميقلا تغلب دقو دروملا نم مصل تاقفنلا ضع

ةلجم نم  83  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا إ قودنصلا ضّرع نأ وحنلا اذ ع فرصّتلا

 .ةيئابا تاءارجإلاو قوقا
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ةدنسملا ةراا تاباسا نم ةيتأتملا ضئاوفلا عاضخإب  ةروذملا ةفلا سفن لالخ  مقي  مل و

امصخ بجاولا ةيلما ةميقلا تغلب دقو  .ةفاضملا ةميقلا ع ءادألا ناونع مصا إ نماسملل

.د.أ5,260هردق ام ةفاضملا ةميقلا ع ءادألا ناونع

تغلب ثيح ةينوناقلا لاجآلا  ةيئابا حراصتلا عاديإب تالاا ديدع  قودن ّصلا  ملي مل و

.ةنسلا اوح  2018-2012  ةفلل ةفاضملا ةميقلا ع  ءادألل  ةرشلا حراص ّتلاب  ةصاا  خأ ّتلا ة ّدم

 .خأت تامارغإقودنصلا ضرعنأ وحنلا اذع فرصتلا نأش نمو

ةغبّصلا تاذ تاسّسؤملا  ع مولعملا  صوصخ   ةّيلا ةيابا  ةلجم  تايضتقمل افالخ و

وت  ،ةّينملا وأ ةراجّتلا وأ ةيعانّصلا
ّ

ناونع  د.أ  8  اميق  تغلب بجوم نود ةيفاضإ غلابم عفد  قودنّصلا 

.2019و2018نس

نأ امك
ّ
قودنصلا لوتي مل  ،2009  ةنسل  292  ددع  (1)رمألا نم )ديدج(  4  لصفلا ماحأل  افالخ ھ 

لا غلبم حرط  2016-2013  ةفلا ةليط
ّ
  مرح  ا ّمم ةطوبضملا لاج آلا   ملا نوتلا ع ءادألا ع ةقبس 

نوتلا ع ءادأ  ناونع قودنصلا لبق نم اعفد مت لا غلابملا  ر ّدقتو .ا عافتنالا  ةينامإ  نم قودنصلا

.د.أ38,526ةميقب ةروذملا ةفلا لالخ ملا

  ع دعاس نأ اأش نم  ةيميظنت تاودأو بيلاسأ  ّ بت  إ قودن ّصلا ةمكا وعدتو

ظنملا صوصنلاب ديق ّتلا  ھيلع نعتي امك .ديشرلا فّرصتلا ئدابم ءاسرإ
ّ
  مالالاو ھناوعأ جأتل ةم 

 .يابا عرشلا ماحانع الضفتاقفّنلا زاجنإةيلخادلا هشانمب

*

**

نإف قودنصلا سسأت ع دوقع ثالث زاني ام رورم نم مغ ّرلاب
ّ

فوتي مل ھ
ّ

فادألا غولب  ق

ثمتملاو الجأ نم ثعُ لا
ّ

  قلخو صاا رامثسالاب ضولاو ةاب يداصتقالا جيسلا عونت  ةل

ع ھتاجوت طبضي يتاسا ططخُم دادعإب  عارس إلا إ   قودنصلا  ةمكا وعدت  و  .لغشلا نطاوم

طلا و ةفاضملا ةميقلا تاذ تاعاطقلا فادسا
ّ

.ةيلاعلا ةيليغشلاةقا

لا قيبطت لاجم طبضب قلعتملا  2009  يرفيف  2   خرؤملا  (1)
ّ

قوقح قيبطت لاجم كلذكو ا عافتنالا طورشو قرطو ابسو ملا نوتلا ع ءادألا ع ةقبس

 .2014  يفناج9 خرؤملا2014ةنسل40ددع رمألا ام ةصاخو ةقحاللا صوصنلاب ھحيقنتو ھمامتإ مت امك ا عافتنالا طورشو قرطو بلا
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ا  امك
ّ

مل ذإ  ،الحارم  عيمج  عراشملا  فّرصتلا ىوتسم ع فعضلاب قودنّصلا ءادأ مس

ع دعاس تاءارجو ياعم  عضو  ع صرحي ملو  ھمامب فرع ّتلاو فارشسالا طاشب  ّرلا ع لمع

  .تالومتلا دانسو عراشملا ءاقتنا

  ةلحرم ءانثأ ءاوس  عراشملل  ةينوناقلاو  ةيناديملا ةعاتملا ىوتسم ع اصقن قودن ّصلا وشو

لا   ّح الوخد دع وأ زاجنإلا
ّ

تارشلل ةيسااو ةيلاملا تانايبلل ذافنلا ىوتسم ع كلذكو  طاش

.ةلومملا

ملاو ھمسأ  توفّتلا ةلودج ماحا عكلذكقودنّصلا لمع ملو
ُ

  اقبط احارأ دئاوفب ةبلاط

ملا دقع تايضتقمل
ُ

.اقّتلا تاّفلم ةعاتُمو ةّينوناقلا تايلآلا فلتخُم ليعفت لالخ نم نماس

مل  كلذ بناج إ  .هيس نسحب ةليفكلا ةيساسألا ةيميظنتلا تاودألل قودنصلا  رقتفي  امك

دانسإ بناج إ حنملاو جأتلاب ةقلعتملا ام ةصاخ ةينوناقلا صوصنلاب مالالاو ھتاقفن ديشل  عس

  .يوناق دنس نود ناوعألل ةييعو ةيلام تازايتما

ذاختا ةصفق طافسف ةكرشو فارشإلا ةطلس نم  ديشرلا  فرصتلاو ةعاجنلا ئدابم تقت و

  اسألا هرودب علطضيل قودنصلا ةموميد نامضو ماعلا لاملا فاتسا فقول ةيحيت تاءارجإ

.ةاب لغش نطاوم قلخو رامثسالا عفد
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 مجانملاو ةقاّطلاو ةعانصلا ةرازو   در

  نوزخملا لالغتسا ىلع اساسأ زكتري يذلا ةيمجنملا زكارملا يف يداصتقالا طاشنلا ةعيبطل ارظن
  عفدو يداصتقالا جيسنلا عيونت يف ماه رودب ةيمجنملا زكارملا ةيمنتو  هيجوت  ةداعإ قودنص علطضي ،يمجنملا
  وأ قالطنالا ىلع ةدعاسملل تاسسؤملل يتاّذلا ليومتلا ريفوت لالخ نم ةصاخ زكارملا هذه يف صاخلا رامثتسالا

 .ءاكرشلل يراج باسح لكش يف تاقبست دانسا وأ لاملا سأر يف ةمهاسملا قيرط نع ءاو س اهنيوكت ةرتف لالخ

  ةيمنتو هيجوت ةداعإ قودنص" فرصتو ءادأل تابساحملا ةمكحم هترجأ يذلا مييقّتلا لالخ نم حضّتيو
ىلع ةصاخو ةسسؤملا يف فرصّتلا هجوأ فلتخم تباشةيرهوج تالالخإو صئاقن دوجو "ةيمجنملا زكارملا
  ةرازو صرحتسو .عيراشملا ةعباتمو ةسارد فعضو ةيساسألا ميظنتلا تاودألو ةيجيتارتسا ةيؤرل راقتفالا ىوتسم
  لك عفرو كرادت نم نّكمي امب ايناديمو ايدنتسم ةمكحملا ريرقت ةعباتم ماكحإ ىلع مجانملاو ةقاّطلاو ةعانصلا
  ادامتعا ةبجوتسملا ةلءاسملا تاءارجإ يف رظنلا عم ريرقّتلاب ةدراولا تاحرتقملاو تايصوتلل اقبط ةلجسملا تالالخإلا
.ةسسؤملا حلاصمو قوقحب ساسمو رارضأ نم اهنع بّترت امو تالالخإلا هذهل ةينوناقلا تافييكتلا ىلع

  ربكألا مهاسملا اهفصوب ةصفق طافسف ةكرش عم قيسنتلاب ةلماكتم ةيحالصإ ةطخ دامتعا متيس امك
ّلطتُملاو مئالتي امب قودنصلا لمع ريوطتو ةلجسملا تالالخإلا عفر نم نّكمت قودنصلا لام سأر يف اهضرفي ينلا تاب
ّتلاو لامعألا قوس ّاتلا رواحملا ةصاخ زيكرتلا عم ةهجلاب ةيمن  :ةيل

ةيرامثتسا ةيجيتارتسا طبض ىلإ اساسأ فدهي ةمداقلا تاونس سمخلل لامعأ طّطخم دادعإ-
  زاجنإلل عيراشملا ةيلباق ىلع زيكرّتلا عم ةهجلا تايصوصخل رابتعالا نيعب اذخأ ةدعاولا  تاعاطقلا ددحُت ةحضاو
 ،ةيليغشّتلا اهتقاطو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهاودجو

ّتلا تاودألا زيكرت لامكتسا- فرصتلا ةمكوح نم نّكمي امب ةطشنألا ةنمقرو تانايبلا دعاوقو ةيميظن
ّنأو املع .ةيقادصم تاذو ةينيح تايطعم ريفوتو ةيجيتارتسالا فادهألا طبضو   ةيمالعا ةموظنم ءانتقا يراج ه
ُت ةلماكتم  .قودنصلا ةطشنا عيمج يّطغ
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ّتلا ىوتسم ىلع ةصاخ ةفاضإلا ميدقت ىلع ةرداق تاءافكب قودنصلل ةيرشبلا دراوملا زيزعت-   تبث
  ناوعأل فادهألا بسح نيوكت ةمانزر دادعإ كلذكو عيراشملا ليومت راطإ يف ةمدقملا تاساردلا ةيدج نم
 ،قودنصلا

يلاملا بناجلا مهت يتلا كلت تناك ءاوس ةعوفرملا اياضقلا ةعباتمو صالختسالاب فّلكُملا قيرفلا زيزعت-
  نيسحت ىلع لمعلاو ةيراجّتلا تاكرشلا ةّلجم اهيلع تصن يتلا مهتامازتلال نيرمثتسملا مارتحا مدعب ةصاخلا كلت وأ
  ددصب يه يتلا عيراشملا يف زاجنالا مدقت ىدم ىلع فوقولل ةيناديملا تارايزلا فيثكتو تامهاسملا ةظفحم ةعباتم
 .زاجنالا
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 ةيمجنملا زكارملا هيجوتو ةيمنت ةداعإ قودنص در

I-رصتلارامثتسإلا يف ف 

   نيثعابلاب ةطاحإلاو فارشتسالا- أ

مزتعي يتلا ةطشنألا هيجوتب ىنعي يرامثتسا يجيتارتسإ ططخم دادعإ ددصب قودنصلا-
 .اهيف رامثتسالا

  ةلمح جاردإو ثحبلا عقاومب هتسرهفو قودنصلاب صاخلا باولا عقوم ليعفت ىلع لمعلا عقيس-
تاقفنلا نوكتو ةيمجنملا قطانملاب ةصاخ قودنصلا طاشنب فيرعتلل ةيسيسحت ةلمحب مايقلاو ،هلالخ نم ةيراهشإ

 .ةدوصرملا ةينازيملا ىلع ةلمحم
  صخت ةيوهج ةرهاظت لك يف ةلعافو ةرضاح امئاد تناك قودنصلا حلاصم نأ املع مكديفن-

 .رامثتسالا
 .فرصتلا لاجم يف نابشلا نيثعابلا نيوكت مدع يفالت ىلع قودنصلا صرحيس-

 تاليومتلا دانسإو عيراشملا ةسارد-ب

  يف ةرادإلا سلجم راظنأ ىلع اهضرعو تاساردلا مييقت يف عارسإلا ىلع قودنصلا لمعيس-
 .ةلوقعم لاجأ

  ةفصب نيثعابلا نم هل ةمدقملا تاساردلا مييقت ىلع صرحيس قودنصلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت-
  غلابملاو ةلئافتملا تايضرفلاو غلابملا يف ميخضتلا يدافتل ةيلاملا ةلكيهلاو ةيداصتقالا ىودجلا ىلع زيكرتلا عم ةيدج
  ةدم لوط ىلإ اهبلغأ دوعي زاجنإلا روط يف عيراشملا ةفلك  عافترا بابسأ نم نأ ملعلا عم .نيرمثتسملا لبق نم اهيف
  ةميق عافتراو نامثألا ريغت ىلإ امتح يدؤي ام وهو تاقفاوملا ديدجتو ةيكنبلا ضورقلا فرص يف كونبلا أكلتو زاجنإلا
 .عورشملا تانوكم

  ةلحرم يف هفرط نم اهضفر دعب ةرادإلا سلجم نم ةقداصملاب تيضح يتلا عيراشملا لوح امأ-
  ةهجلاب ةيعامتجالا فارطألا نم تالسارم دوروو نيينعملا نيثعابلا تاجاجتحا دعب ناك اذه  نأ مكديفن ،ىلوأ
.2016و2015يتنس لالخ )ةيالولاو ةراجّتلاو ةعانصلل يوهجلا داحّتإلا ،ةصفقب لغشلل يوهجلا داحّتإلا(
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  عيراشملا ليومت يف ةرادإلا سلجم تارارق قيبطت ىلع صرحت ةيلاحلا ةماعلا ةرادإلا نأ ملعلا عم-
 .ةّقد ّلكب

   تاكرشلا سيسأت  –  ج

  عم لالخإلا اذه لثم يفالت ىلإ ىعسي نأب قودنصلا مزتلي ،ةينيعلا تامهاسملا عوضوم صخي اميف-
ّنأ ملعلا   يأ   ليومت مدعو ةلومملا تاكرشلا ىلإ تامهاسملا هذه ةيكلم لقنل ةينوناقلا تاءارجإلا يف ايلعف أدب دق ه
.ةيحالف ضرأ ثعابلا ةمهاسم هيف نوكت يحالف عورشم

  مل يتلا تاكرشلا يف هتامهاسم عيمج عيبل ينوناق جرخم ىلع ثحبلا ددصب قودنصلا نأ ملعلا عم-
.ةصفق طافسف ةكرشل ةيعرف تاكرش يه تاكرشلا هذه بلغأ نأو املع اهعم ةمهاسم دوقع ماربإ متي

  عيراشملا ةعباتم  –  د

  ةيناديملا تارايزلا نم تفّثك قودنصلا حلاصم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،عيراشملا ةعباتم صخي اميف-
  لك ىلع ترشأ ةماعلا ةرادإلا نأ امك .تاءارجإلا ليلد هب ءاج ام قيبطت يف اهل ةحاتملا تايناكمإلاب صرحتسو
  .ةيرورضلا تايصوتلاو تاحرتقملا تدسأو2019و  2018يتنسل تارايزلا ريراقت

  اهمئاوق مدقت ال يتلا تاكرشلا هاجت ةمزاّللا ةينوناقلا تاءارجإلا قيبطت ىلع قودنصلا صرحيسو-
 .ةيلاملا

  طاقنلا ةسارد اهرود نوكي حلاصملا ءاسؤرو ماعلا ريدملا نم نوكتت فرصت ةنجل تثدحأ-
  ةلوادملا لكايه تارارق ةعباتمو )تاسلجلا داقعنا لبق ( ةلومملا تاكرشلا ةرادإ سلاجم لامعأ لودجب ةجردملا
  .ةينعملا

  نييعت ( تامهاسملا ةظفحم ةعباتم نيسحت ىلع لمعلا ديزمل  2020  ةنس ذنم  قودنصلا  ىعسي-
 .)...ةلومملا تاكرشلل ةماعلا تاسلجلاو ةرادإلا سلاجم ددع ،نيفرصتملل ةيباينلا ةدملا ،قودنصلا يلثمم

  ةيراجتلا تاكرشلا ةّلجم ماكحأو ةمهاسملا دوقع دونب لك ليعفت ىلع البقتسم صرحلا عقيس-
  لك دض تاءارجإلا هده قيبطت يف لعفلاب أدب دقو ةبجوتسملا تامارغلا قيبطتو ةمولعملا ىلإ ذافنلاب ةقّلعتملا
.نيفلاخملا
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 تامهاسملا صالختسا   –ـ ه

ّنأو املع ،ةنجّللا هذه تاعامتجا فيثكت ىلع لمعلا عقيس ،صالختسالا ةنجل لوح   لمعلا يراج ه
  .2019سرام07خيراتب اهعامتجا ةصاخو اهتارارق قيبطت ىلع

 يئاضرلا   صالختسالا-1

  ةيادب ذنم ةرادإلا سلجم راظنأ ىلع نيثعابلا عم ةمربملا تايقافتالا عيمج ضرع ىلع لمعلا أدب-
 .قودنصلا ةرادإ سلجم رارقل اقيبطت كلذو2020ةنس

  نودب ةعجارلاو هتزوح يف يتلا تاكيشلا ّلك يف ةينوناقلا تاءارجإلاب مايقلاب قودنصلا أدب-
.ديصر

  يئاضقلا صالختسالا-2

ةينوناقلا تائارجإلا مدقت صوصخب تانايب ريفوت ىلع  2020  ةنس ةيادب ذنم قودنصلا صرح-
  البقتسم دهعتيو  .مكريرقتب اهيلإ ةراشإلا تّمت يتلا ةصقانلا قئاثولا عيمج عاجرتسإو يضاقتلا تاّفلم بلغأل
   قودنصلا ىّلوت امك .اهب مالعإلا خيراتو ماكحألل ةيذيفنت خسن ىلع هلوصح نيب ةلصافلا لاجالا يف صيلقتلاب
  2016-2014  ةرتفلا لالخ قودنصلا ةدئافل ماكحأ اهنأش يف ةرداصلاو مكريرقت يف ةروكذملا تاكرش ثالثلا مالعإ
 . ةروكذملا تاكرشلا ىدحإ يف ةمهاسملا غلبم لماك عاجرتسإّمتو

  يضاقتلا روط يف يه يتلا تاّفلملا عيمجل نيحم ينايب لودج دادعإب  2020  ةنس قودنصلا ماقو-
 .ةصقانلا ةيلصألا ةينوناقلا قئاثولا عيمج عاجرتسا ّمت راطإلا سفن يف ذيفنتلا وأ

غلبم صالختسإ نم ةيئاضر ةقيرطبو قودنصلا نّكمت ،يحالفلا عورشملا فلم صوصخ يفو-
  راشملا غلبملا عاجرتسإل ةيلاملا ةضابقلا ةلسارم ىلع قودنصلا صرحيسو .ةمهاسملا غلبم نم د.أ  90  هردق يلام
 .مكريرقتب هيلإ

 قودنصلا تامهاسم يف تيوفتلا-3

  ّلك صالخب تماق يتلا ةعبرألا تاكرشلا يف تيوفتلا تاءارجإ مامتإ قودنصلا حلاصم ىّلوتتس-
.اهلام سأر يفقودنصلا ةمهاسم
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  ةيوست عقيس ،ةيلاملا مئاوقلاب ةجردم تلاز الو قودنصلا اهيلع لزانت يّتلا ةيلاملا غلابملا لوح-
 .2018ةنسل ةيلاملا مئاوقلا طبض لالخ ةيعضولا هذه

  تاكرشلل ةيتاّذلا دراوملا نم هتامهاسم صالختسا لوبق مدع ىلع قودنصلا ايلاح صرحيو-
 .ةلومملا

ّنأ مكديفن ، اهيف فرصتملا قيدانصلل ةعجارلا غلابملا ليوحت  صوصخ يف-   ليوحت ىلع ةداعلا ترج ه
 .2020ةنس ىّفوم لبق ةيعضولا هذه ةيوست ىلع لمعلا عقيسو )ةيلاملا مئاوقلا طبض دعب( ايونس غلابملا هذه

ماق دقف ،ةيندعملا هايملا بيلعت ةكرش يف قودنصلا ةمهاسم يف تيوفتلا ةيلمع صوصخبو-
  حيبارم نم ةبسن ىلع لوصحلل ةيناثلاو تيوفتلا رعس ةعجارمل ىلوألا ،ضرغلا يف نيتيلدع نيتيضق عفرب قودنصلا

.2016ةنس نم ارهش11صخت

 قودنصلا تالخدت مييقت  -  و

يقيقحو راق ليغشتلا اهيف نوكي تاكرش ثعب يف هتامهاسم نوكت نأ ىلع قودنصلا صرحيس
يف اهباحصأ ةيقادصم ىدم ىلع فوقولل ةيعامتجالا قيدانصلل ةمدقملا حيراصتلا نم ةيناديم ةرايز ل ك يف تبثتلاو
 .يلعفلا ليغشتلا

III-  رصتلايلاملاو يرادإلا ف 

 تامولعملا ماظنو ميظنتلا- أ

لاخدإ اساسأ اهنم تاءارجإلا ليلدو يميظنتلا لكيهلا يف تالالخإلا نم ةلمج ىلإ ةراشإلا تّمت-
ّنأ املع مكديفن صوصخلا اذه يفو ،ةرفانتملا فئاظولا نم ةلمج دوجوو تاريغتلا نم ديدعلا   ليلد نييحت ّمت ه
  راطإ ّلكل ةلوكوملا ماهملا ديدحتو ةرفانتملا فئاظولا عيمج يدافت هيف ّمتو قودنصلل يميظنتلا لكيهلاو تاءارجإلا
.2020  ةنس ىّفوم لبق هترادإ سلجم راظنأ ىلع ةقداصملل ةنيحملا ةخسنلا ضرعب قودنصلا مزتليو ةّقدب

ّنأ املع مكديفن ،قودنصلل ةماعلا تاسلجلا تالوادمو ةرادإلا سلجم تالوادم ليجست صوصخب- ّمت ه
  .ةرادإلا سل عامتجا لوأ نم ةيادب هب لمعلا عقيسو ضرغلل رتفد دادعإ

رضاحم ميمعت صخي اميف  2013  ربوتكأ  30  خيراتب ةرداصلا لمعلا ةركذم قيبطت ىلع لمعلا عقيس-
 .حلاصملا عيمج ىلع ةرادإلا سلجم تاسلج
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ةقد ّلكب طبض نيحملا تاءارجإلا ليلد نأ ىلإ ةراشإلا تبجو ،ةيلخادلا ةباقرلا طاشن لوح-
  ةعباتم لالخ نم ةروكذملا ةيلخلا طاشن ليعفت ديزم ىلع لمعلا متي فوسو يلخادلا قيقدتلا ةيلخ طاشن تاءارجإ
 .ديدجلا تاءارجإلا ليلد ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقداصم لاح ةباقرلا لكايه فلتخمو ةرادإلا سلجم تارارق

فلتخم لوح هتظحالم ّمت ام ّلكو قودنصلا ةطشنأ عيمج ةنمقرو تامولعملا ماظن صخي اميف-
،)روجألا يف فرصتلا ةموظنم ،ةب ساحملا ةموظنم ،عيراشملا ةعباتم ةموظنم( قودنصلل ةرّفوتملا ةيمالعإلا تاموظنملا
  عيمج يّطغت ةلماكتم ةيمالعإ ةموظنم ءانتقاب نذأ  2020  سرام  25  خيراتب قودنصلا ةرادإ سلجم نأ املع مكديفن
 .ةموظنملا هذهب صاخلا طورشلا سارك دادعإ يف ريخألا اذه عرش دقو .قودنصلا ةطشنأ

 تازايتمالاو حنملاو ريجأتلا  –  ب

ّنأ مكديفن   %4  ةبسنب قودنصلا ناوعأ ةدئافل رجألا يف ةدايز رارقإ صوصخب-   ىلع اهرارقإ ٌ ّمت ه
ّنأ ملعلا عم .2017  ةنس ذنم ةدايزلا هذه ترقأ يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاب لمعلا هب ّمت ام رارغ   باستحا ّمت ه
رجألا ساسأ ىلع اهتبستحا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا نأ نيح يف طقف يساسألا رجألا ساسأ ىلع ةدايزلا هذه
 .ةينيعلا تازايتمالا دئاز ماخلا

  عّتمت ةلاحتساو لمعلا ةرورضل ناك كلذ نأ مكديفن ،ناوعألا ضعبل ةيونسلا ةلطعلا صالخ لوح-
ّنأ دّكؤن امك ،ةيونسلا مهلطعب نيروكذملا ناوعألا  .يش متلا لثم راركت مدع رارقإ ّمت2019ةنس نم ةيادب ه

  سلجم رارق قيبطت يف أطخ ةجيتن دأ  12.039  ةميقب ةيفاضإ ءابعأ قودنصلا فرص نأش يف-
  سلجم رارق قيبطت يف أطخ سيل كلذ نأ مكديفن ،ماعلا ريدملل يونسلا يلمجلا رجألا هاضتقمب طبض يذلا ةرادإلا
  اماع اريدم نييعتب يضاقلاو2018توأ02خيراتب دقعنملا قودنصلا ةرادإ سلجم رارقل اعبتثيح روكذملا ةرادإلا

ّمت  قودنصلل اديدج   يرفيف  14  خيراتب دقعنملا قودنصلا ةرادإ سلجم عامتجا لالخ كلذو  يونس رجأ ديدحت   
هنم ةيلصأ ةخسنب ةيرادإلا ةحلصملا تلصوت ثيحو  2019  يام  28  خيراتب هيلع ةقداصملا تّمت يذلاو  2019

 .2019يام رهش ىلإ2018توأ رهش نم ةدتمملا ةرتفلل ماعلا ريدملا تاّقحتسم دانسإ اهرثإ ىلع ّمت ةاضممو

ّنأ ّالإ رضحملا سفن نم ةديدج ةخسنب ةيلاملاو ةيرادإلا ةحلصملا تلصوت  2019  ربوتكأ رهش لالخو ه
رجأ ديدحتب ةقّلعتملا ةطقنلا يف تاليدعت اهب ترج دقو )2019  يرفيف  14  خيراتب دقعنملا ةرادإلا سلجم ةسلج(
 .ماعلا ريدملا
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  هردق اغلبم  2019  ربمتبس رهش ىلإ  2018  توأ رهش نم ةدتمملا ةرتفلل ضوبقملا دئازلا حبصي كلذبو
 .ارانيد11514

  رقأو  2020  يرفيف  25  خيراتب دقعنملا قودنصلا ةرادإ سلجم راظنأ ىلع ضرغلا يف ةرّكذم ضرع ّمتو
  .ارهش18ىدم ىلع ماعلا ريدملا ةرجأ نم ضوبقملا دئازلا مصخو ةيعضولا ةيوستب

ّنأ مكديفن ،ةيعامتجالا ضورقلا لوح- صخي ام يفو قودنصلا ةرادإ سلجم نم رارقب اهدانسإ ّمت ه
  تاسسؤملاو كونبلا ناوعأل ةيعاطقلا ةكرتشملا ةيقافتالا هب تءاج ام قيبطت ّمت صالختسالا ةدمو ةدئافلا ةبسن
 .ةيلاملا

  ةكرتشملا ةيقافتالل افالخ تازايتمالاو حنملا نم ةلمجب قودنصلا تاراطإو ناوعأ عّتمت صوصخب-
  ةرادإ سلجم اهرقأ دق تازايتمالاو ةيصوصخلا حنملا ةيقبو فرّظلا ةحنم نأ مكديفن ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل
 .ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا ةّفاك هترقأ امب اسانئتسا تءاج دقو قودنصلا

  تاسسؤملاو كونبلل ةكرتشملا ةيقافتالا نأ مكديفن ،قودنصلل ةيلخادلا ريشانملا ضعب حيقنت لوح-
  ريشانملا حيقنت تابسانملا ضعب يف ّمت هيلعو حنملا نم ددع دانسإ ةيجهنمو طورش طبض رجؤملل تلوخ ةيلاملا
 .ناوعألا ةدئافلحنملا هذه رادقم ديدحت هاضتقمب متي يذلا ددعلا باستحإب ةقّلعتملا

  تاقفنلا زاجنإ  -  ج

أدبم ليعفت نود )قودنصلا نم ةلومم تاكرش( نيدوزمل ةرشابم ةفصب تايبلّطلا ضعب دانسإ لوح-
  ةمهاسم نم ءزج صالختسا ىلع كلذك صرحلاو ةلومملا تاكرشلا عيجشت راطإ يف ناك كلذ نأ مكديفن ،ةسفانملا
 .تيوفّتلا ةداعإ ىلع ةقبستك تايبلّطلا هذه نم ءزج مصخ لالخ نم قودنصلا

ّنأ ملعلا عم-  .سفانتلا أدبمل تاقفنلا ّلك عاضخإ ّمت ،2019ةنس ةيادب ذنم ه
فرط نم اهيلع ةقداصملا تّمتو يضاقتلا عاونأ لك صخت ةيقافتا رارقإ ّمت نيماحملا ةرجأ صوصخبو-

  ذنم ايلعف اهقيبطت أدبو رانيد  500  ـب تددح ةرجأ ىصقأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو  2020  ةنس لالخ ةرادإلا سلجم
 .نيحلا كلذ

يف نيمهاسملا ةيقب ةبلاطم ىلع قودنصلا لمعيس ،تاسسؤملا ىدحإ ةسارح فيراصم صوصخب-
 .ءابعألا مساقتب ةكرشلا هذه لام سأر
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هذه يف ضيفختلاب قودنصلا ةرادإ سلجم رارقإ نم مغرلابو تايعمجلل يمومعلا ليومتلا لوح-
 .صوصخلا اذه يف ليومت يأ2019ةنس ذنم قودنصلا دنسي مل ،دأ20ىلإ دأ100نم ةينازيملا

ّنأ املع مكديفن ،ةروكذملا تالالخإلا ةلمج عفر فدهبو لّقنتلا فيراصم عاجرتسا عوضوم يف- ّمت ه
  ديدحت عم لّقنتلا فيراصم عاجرتساو باستحا ةيفيك ةّقد ّلكب مّظني  2020  ةنس ديدج يلخاد روشنم رادصإ

 .فيراصملا هذه فقس

 يئابجلا فرصتلا  –  د

  ةيوستو ةفاضملا ةميقلا ىلع ءادألا ةّلجم تايضتقمب ديقتلا ديزم ىلع قودنصلا صرحيس-
  تاونسلا ناونعب ةيراجلا تاباسحلا نم ةيتأتملا ضئاوفلا صوصخ يف ةفاضملا ةميقلا ىلع ءادألا ناونعب مصخلا ةيعضو
  ءادألا ناونعب مصخلا ىلإ ةروكذملا ضئاوفلا عاضخإ  2020  ةنس ىّلوت قودنصلا نأ ملعلا عم .ريرقتلاب اهيلإ راشملا
 . تابساحملا ةمكحمل يلوألا ريرقتلا اهنمضت يتلا تاظحالملا ىلع ءانب ةفاضملا ةميقلا ىلع

   مكديفن ،2016-2013  ةرتفلل ينهملا نيوكتلا ىلع ءادألا ىلع ةقبستلا غلبم حرط مدع صوصخب-
 .ةطوبضملا لاجالا يف ينهملا نيوكتلا ىلع ءادألا ىلع ةقبستلا غلبم حرط2017ةنس ذنم ىّلوتي قودنصلا نأ املع

يف تابوعصب رمت يتلا وأ ايداصتقا ةيدجم ريغلا عيراشملا ددعتو ةيلاملا تابوعصلا نأ مكديفن ماتخلا يفو
  وه امو يلخاد وه ام اهنم بابسألا ديدعل جاتن يه جاتنإلا روط يف  لوخدلا يلاّتلابو ليومتلا ةلكيه مامتإو زاجنإلا

  يداصتقا جيسن نادقف ،ةيلخادلا قطانملا يف رامثتسالا ةبوعص ،نيرمثتسملا ةيعون( قودنصلا قاطن ىلع جراخ
 .)... تاهجلا يف يكنبلا ليومتلا ىلع لوصحلا ةبوعص ،ةيلخادلا تاهجلاب عونتم

ةرثدنملا عيراشملا ددعت هتايعادت زربأ نمو ةيوهجلا رامثتسالا تاكرش لك هب رمت عضولا اذه نأ ملعلا عم
  يف قّثوم اذهو اهيف تيوفتلا دنع مهسألا ةيدودرم فعضو تامهاسملا عاجرتسا ةدم لوطو لمعلا نع ةفّقوتملاو

 .ةيوهجلا رامثتسالا تاكرش لوح ةزجنملا ريراقتلا ةلمج

  زاجنإب انمق دقف ،قودنصلا حلاصم لك يف ةديشرلا ةمكوحلاو فرصتلا  ةيفافش سيركت ديزم فدهبو
 .مداقلا ةرادإلا سلجم راظنأ ىلع هنم ةيلوألا ةخسنلا ضرعتس لامعأ طّطخم

  تاذ عيراشم ليومت يف قودنصلا تالخدت لاجم ددحي لماش يجيتارتسإ طّطخم زاجنإ ددصب نحنو
  لام سأر يف نيسيئرلا نيمهاسملاو ةرادإلا سلجم راظنأ  ىلع همامتإ لاح هضرع عقيس ةيعامتجاو ةيداصتقا ىودج
 .قودنصلا
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ودراب ةّيدلب

   تمساو  .1909  يام  8   خّرؤملا  علا  رمألا تقمب  )ةيدلبلا ي اميف(  ودراب ةيدلب تثدحأ

  ةيدلبلا نوؤش يس ع لوادت  ثيح  2018-2011  ةفلا لالخ  رارقتسالا مدع يدلبلا سلا ةبيكرت

ةيدلبلا تاباختنالا رثإ  عو  (1)ةيلا تاعاما ةلجم ماحأب المع و  .ةيصوصخ تاباين ثالث

ذلا2018  ةيلوج  2  خراتب  يدلبلا سلا بصنتو  2018  ةنسل
ّ

لح  ّمت ي 
ّ
يسل ةتقؤم  ةن  نيع ّمت  ھ 

تاباختنا ميظنت  رثإ عو .2019  يام  31   خرؤملا  2019  ةنسل  464  ددع يموا  رم ألا تقمب  ةيدلبلا

وم و  .2019  توأ  8  خراتب  ديدا  يدلبلا سلا بصنت  ّمت  ةيئزج
ّ
ناوعألا ددع غلب  ،2019  ةنس   

  .ةلمعلا فنص نم مم%  80نم كأ انوع313ةيدلبلااصم فلتخمب

رصقو قئاداو ودراب( ةيدلب رئاود ثالث إ ةم ّسقم  2مك  6,671  ةيدلبلا ةقطنملا ةحاسم غلبت و

اميف  ةمس   فلأ  72  وحن  2014  ةنسل كسلاو ناسلل ماعلا دادعتلا جئاتن بسح ةيدلبل ا  دعو  .)ديعسلا

.2026-2017يرشعلا ءاصحإلا بسح انكسم  22.263نكاسملا ددع غلبي

34و  د.م  39  اوح  اعابت  2019-2015  ةفلا لالخ  ااقفن و  ةيدلبلل لوألا ناونعلا دراوم تغلو

  سفن لالخ  ةيمنتلا دراوم تغلب امك  .تاقفنل ا  هذ  عومجم  نم  %  65  جأتلا تاقفن ةبس تزواجت و  .د.م

  .د.م6دودح تاقفنلباقمد.م11ةفلا

               ةياغ  إ  2015  ةيادب  نم ةدتمملا  ةفلا اساسأ تلمش لا  ةيدلبلل  ةيباقرلا ةمملا فدو

كأتلا إ  2020  سرام  رش
ّ

ةقاطلا لالغتسا ع  ال ةحاتملا ةيلاملا دراوملا ةئبع   ع  اصرح  ىدم نم د

  ةجمرب نسح  ع و ام ةيتأتملا تاداريإلا ليصحتو اكالمأ  فرصتلا ماحإ  ع و ةرفوتملا ةيئابا

.ازاجنوتارامثسالا

 تقلع  تالالخإ  ع  ف وقولا  نع  ساا زكرملاو  ةيدلبلا اصمب  ةيباقرلا  لامعألا ترفسأو

  الضف  يمومعلا كلملا لاغش و راشإلا و  اصالختسا و  ةطشألاو  تاراقعلا ع ميلاعملا فيظوتب اساسأ

  ةينامإ   ةيدلبلا تت ّوف و .اعاتمو  تارامثسالا ذيفنت و ةجم و  ةراقعلا كالمألا  فرصتلا نع

  ةيئابا  دراوملا   ةئبع   صقّنلل ةعجار  د.م1,070  ام  د.م  2,220   وحنب ترّدق ليخادم صالختسا

  مدع ل اعبت دراوملا  صقنلا رابتعا نود كلذو تالتمملا  فّرصتلا ةمكوح ءوسل ةجين  د.م  1,150و

ش نأ  ةلملا  تالالخ إلا ضع نأش نمو  .2018  ةنس لبق  ةراجتلا تالا ءارك دوقع  عيمج  ليقثت
ّ
ل 

  .عّبتلل ةبجومفّرصت ءاطخأ

 .2018يام9 خرؤملا2018  ةنسل29ددعاسألانوناقلاتقمب ةرداصلا(1)
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تاظحالملا زربأ

دراوملا ةئبع  -

ثأ ام وو ةنس زان خأتب  تاراقعلل ماعلا ءاصحإلا مامتإ  ةيدلبلا تلوت
ّ

لوادج نيحت ع ر

  ّنإف كلذ ع ةوالع  .د.أ  230  هردق امب  2017  ةنس  ناونع  ةلقثملا غلابملا  صقن إ ىّدأو ليصحتلا

  ةقاطلا لما لالغتسا نود لاح  ا ّمم  ةيلومشلاو ةقدلا ازوع تاراقعلا ع مولعملا ليصحت  لوادج

  .ةلقثملا ميلاعملا صالختسالعبتلا تاءارجإ ةلقرعماسوةحاتملا ةيئابا

  ةلمعتسملا ةيدرفلا تاءانبلل ةعاتلا و ةجّيسملا ارألا ع بجوتسملا   مولعملا فيظوت   ّمتي ملو

  ةفلا لالخ د.أ  207  اوحب ترّدق غلابم ةيدلبلا ع ت ّوف اّمم عرم م1000  زواجتت لاو قئادحك

2015-2019.  

لختملا نويدلا طوقس  رطخ عافترا  إ عبتلا لامعأ  ةيدودحم  ت ّدأ  امك
ّ
  ع مولعملا ناونع  ةد 

.ةيلاملا تاباساب ةلقثم تلظ البق امو  2014  تاونس إ ةعجارد.أ455تزان لاو مداقتلابتاراقعلا

نّمضملا مولعملاو  صلختسملا تاسسؤملا ع مولعملا نب ةرورضلا تاراقملاب مايقلا ّمتي ملو

صوصخب تر ّدق لاا اذ  ليخادم  صالختسا مدع إ ىّدأ اّمم  ىدألا   ّدا  ناونع ةبقارملا لودجب

.2018-2015ةفلل د.أ59  اوحبةسسؤم37

  مدعل  2019-2015  ةفلا لالخ د.أ270  تزواجت  غلابم ليصحت  ةيدلبلا تت ّوف  ،كلذ نع الضف و

 صوصخب  دوقع ماربإ وأ  اديدجتو  صيخارت دانسإ  ع اصرح
ّ

 .ماعلا قرطلل قولا لاغشإلا  تالاح ل

 تغلب ثيح  تاقرطلاب  ةراش إلا  تاتفاللا كب قلعتملا مولعملا  ناونع  تارش  عس نويد تمكارت امك

وم
ّ
 .اصالختسا نامضب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا نود د.أ  944هردق ام2019ةنس  

تاراقعلا ع مولعملا ليصحت لوادج دادعإ  لامكتسا إ راطإلا اذ  ةيدلبلا دتو

  ماعلا قرطلل قولا لاغشإلاو راشإلاب ةقلعتملا تايعضولا ةوسو ارود اييحت ع صراو ةطشألاو

.ادراوم ةيمنتل افيظوت نسحو ميلاعملا هذ ةيلومشل انامض كلذو

  كالم ألا  فرصتلا  -
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وم إ ةيدلبلا عرش مل
ّ
ملو اراقع  15  عومجم  نم تاراقع  8  لي تاءارجإ   2020  سرام  

.ال غلا ةعزانم إ ىّدأو لثمألا ھجولا ع الالغتسا نود لاح ام وو ىرخأ تاراقع4ميسرت لمكتس

  38  ليقثت  2018  ةنس لبق ّمتي مل ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  265  لصفلا ماحأل افالخو

ال  غوس  دقع
ّ

الحم  43  عومجم نم  ةّراجت ت
ّ
  نم مغرلاو  .تانيعسلا ةف إ اماربإ خرات دوع اّراجت  

وم   ةقباسلا تاونسلل  ءاركلا تانيعم ناونع  صالختس الا اياقب رصح وت يدلبلا ضباقلا ّنأ
ّ
 ةنس  

نإف د.م  1,695  ھتميق امب  2018
ّ

  صيلقتلا  إ يّدؤي نأ ھنأش نم امب  ااسحا ة نم دكأتلا   نسي مل ھ

  ة ّدعملا  تاراقعلا  ءارك ليخادم   زواجتت ملو  . مداقتلاب اطوقس رطاخم عافتراو  اصالختسا  ةينامإ نم

وم  يراجت طاشل
ّ

 .د.م  1,906ةغلابلاو ناونعلا اذ تاليقثتلانم%1  ةبس2019ةنس 

اديمجت   ّمت ثيح  نك ّسلل ة ّدعملا  تاراقعلا  ءارك تانيعم  ةعجارم ع ةيدلبلا صرحت مل امك

كلذو غوسلا دوقع  بلص  كلذ  ع صيصنتلاو اونس  %  5  ةبسب اف عيفلا ّلوتت  مل و  1987  ةنس ذنم

  اّمم ضرغلا   ةيلخادلا رزو شا نمل و نغ ّوسملاو نغ ّوسملا نب تاقالعلا ميظنب قلعتملا  نوناقلل افالخ

.ةيفاضإ دراوم ةئبعنمامرح

دودح   ةداز  2000  ةنس ذنم يدلبلا سلا طبض نلو  ،يدلبلا هنملا ءارك  صوصخب امأ

د.م1  اوح غلب ةصلختسملا غلابملا  اصقن زرفأ اّمم نتس ل ةدازلا هذ قيبطت   ّمت دقف   اونس  %  5

.2019-2001ةفلل

  لمعلا س ماحإ نمضت تايلآو تاءارجإ  بايغ  عدوتسملاو لوطسألا  فرصتلا وشو

ررض ھنع بترت دوقولا كالسا  ططش إ فأو تاّدعملل لثمألا لالغتسالا نود لاح امم  ةعاتملا و

 .2018-2016ةفلا ناونع د.أ54زاني امب ةمكا ھترّدق ام

  ةقلاعلا ةراقعلا تايعضولا ةيفصتو اكالمأ ةيامح ع صرا  دزم ةيدلبلا ع نّعتو

  ةراجتلا تالا غوس ناونع ةلقثملا غلابملا صالختسا إ سلاو لضفألا وحنلا ع الالغتساو

 .عدوتسملاو لوطسألا  فرصتلا ماحإ و ةقباسلا تافلل
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  تارامثسالا  -

                 

 عفلا قالطنالا ّنإف ةونسلا ةرامثسالا تاططا نمض عراشملا نم ددع ةجمرب تّمت نل

  اما ارخأت دش نلواقملا رايتخاو   ةسفانملا  إ  ةوعدلا  تاءارجإ    عورشلاو ةينفلا تايصاا طبض

.تاونسيامثنايحألاضعھتّدمتقاف

م   تايغ إ عراشملل ةيلوألا تاساردلا ماحو تايجاا طبض  ةقدلا بايغ فأو

ثأ  ةروصب  لاغشألا  ةئزجت نع الضف  ن ّيلصألا  نضراعلا  بترت  تّغ  تابلطلا
ّ
اميف ةصاخ  اذيفنت  ع  تر 

.هزاجنإ ةفل نم عفرلاو ھلالغتسا ةداعإ    خأتلا إ ىّدأام وو يدلبلا حبسملا ةئي لاغشأب قلعتي

  ةرادإ تاراّيسو  ةفاظنلل ةصّصخم تانحاش ةقلعتملا  اابلط ةئزجت  إ ةيدلبلا تدمع  امك

ش نأ ھنأش نم ام وو
ّ

.فرصت أطخ ل

و امل  تاقرطلا ةئي لاجم  ةزجنملا   لاغشألا  ةقباطم مدع  نم  مغرلاو ،ىرخأ ةج نم و

  اعوفشم كلذ نوي نأ نود نلواقملا تاقحتسم صالخ مت  ،ةصاا ةينفلا طورشلا ساركب دّدحم

 .ماجتةرورضلا تاءارج إلاب

 طبض ماحإو عراشملا ذيفنتو ةجمب ةطبترملا تالالخ إلا كرادت ةرورضب ةمكا وتو

 .عراشملا هذ لالغتساوذيفنت نسح نمضي امبةسفانملا ئدابمب ديقتلاوتايجاا
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                I-  دراوملا ةئبع 

   ھتلمج ام  2019-2015  ةفلا  لالخ  ةققا لوألا ناونعلا ضيباقم  تغلب

ةيدايتعالا  ةيئابا غ ليخادملاو )د.م  19,900( ةيدايتعالا ةيئابا ليخادملا نب ةع ّزوم  د.م  39,358

ظوملا ميلاعملا نم اساسأ ةيدايتعالا ةيئابا ليخادملا  ىأتت و  .)د.م  19,458(
ّ

  ةطشألاو تاراقعلا ع ةف

   ة بسب  ةيمومعلا قفارملا مازلتساو يدلبلا يمومعلا كلملا لاغش و راشإلا  نم و   %  72  ةبسب  )د.م  14,275(

  ةطشألا و تا راقعلا ع ميلاعملا   فيظوتب  دراوملا ةئبع  صوصخب  تاظحالملا  تقلع و  .10%

. ّماعلا قرطلل قولا لاغشإلاوراشإلا ميلاعمو اصالختسا و

 ةطشألاو  تاراقعلا ع ميلاعملا  فيظوت-أ

تثح لا  (1)2002  ةنسل  19  ددع ةيلخادلا رزو روشمو ةيلا  ةيابا ةلجم  ماحأل افالخ

  تانايبلا ديدعل لواد ا هذ  رقتفت  ،ليصحتلا لواد  يرودلا نيحتلا ع صرا ع ةيدلبلا

  تاءارجإ ةلقرع    ماس  ا ّمم  ءادألاب  بلا طملا  ناونعو  ةينطولا  فرعتلا ةقاطب مقر رارغ ع ةيساسألا

وت لا عبتلا
ّ
اأب ةيدلبلا  تدافأو  .اأش   غيلبتلا لامعأ ءافيسا نود لاحو ا مايقلا بساا  

 .صقنلا اذ التل سس

 ةيدلبلاب ةينفلا ةصملاو تاءادألا ةصم نب قيستلا بايغ ماس  ،رخآ بناج نم و

 صقن  لّ كلذ نع الضف  . )بم غ وأ  بم( راقعلا ةعيبط صوصخب تايطعملا  نب  براضت لي

-2017            ةفلا  ناونع  ميسقت  تافلم  ةعرأب تقلع د.أ  20  اوحب  ةبجوتسملا تاراقعلا ع ميلاعملا

  تاراقعلا ع مولعملا نع اضوع ةيبملا غ ارألا ع مولعملا قيبطت وأ ةحاسملا  قرافللةجين2019

ةينامإ ةيدلبلا ع تّوف   ا ّمم  ليصحتلا  لوادج نمض  لوصفلا   ضع  جارد إ  تالاح   متي مل   امك  .ةيبملا

ادانسإ مت  ءانب صخرب قلعتت  ا فلم  11  صوصخب ھيلع فوقولا مت ام  رارغ ع  ةيفاضإ دراوم صالختسا

.ليصحتلا لوادجباجاردإ نود2019-2015ةفلا لالخ

 ءاصحإلا زاجنإ ةمانزر  نمضتت  ،(2)2016  ةنسل  4  ددع ةيلا نوؤشلا رزو روشمل   اقبط و

ءاصحإلا تايلمعل يالا متاو  2016  لرفأ رش نم ةيادب زاجن إلا   عورشلا  2026-2017  يرشعلا

ةنسلا  زان خأتب  كلذ مامتإ  تلوت ةيدلبلا ّنأ غ   .2016  مسد رش لالخ ليصحتلا لوادج دادعو

.ةيدلبلا دراوملا ةيمنب قلعتملاو2002سرام28خراتب رداصلا(1)
ةيلا تاعامل ةعجارلا ميلاعملل ةعضاا ةيبملا غو ةيبملا تاراقعلل ماعلا ءاصحإلا زاجنإل ةماعلا تابلطتملا طبض لوح  2016  يرفيف  11   خرؤملا  (2)

2017/2026.  
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ثأ ام   وو روشملاب ةدراولا لاجآلاب ةنراقم
ّ

غلابملا  صقن إ ىّدأو ليصحتلا لوادج نيحت ع  ابلس  ر

  .د.أ230هردق امب2017ةنسل ليصحتلا لوادجب ةلقثملا

 ةقلعتملا تايطعملا  جاردإ مدع  ع فوقولا  نع  (1)ءاصحإلا تاقاطب نم ةن ّيع  صحف رفسأ و

ع ميلاعملا باسحا ةدعاق  نيحت ن ود  لاح  ام وو  ءادألاب بلاطملا ةوو  راقعلاب ةرفوتملا تامداب

  ةفلا لالخ ضاعا  600  إ  تاضاعالا ددع  عفتل  ملا لامعأ ةدوج ع  ابلس سكعا و  تاراقعلا

   اساسأ ةطبترملاو ءاصحإلا جئاتنل اقفو ليصحتلا لوادج نيحت دنعةلملا ءاطخألل   ةجين  2017-2019

  لوادج نمض امجاردإ مت نراقع رارغ ع  كلذو  ةحاسملا طبضو  ةر ّركملا لوصفلاو ءادألاب بلاطملا ةو

.2م  118 و2م30نع اضوع2م1180و2م4030اوتلا عغلبتةاطغم ةحاسمب ليصحتلا

ةفاضإ  ت ّمت  2019  ةنس لالخ ليصحتلا لوادج نم  الصف  90  اوح فذح   ّمت  ،كلذ نع الضف

  تاسلج ع اضرع مت د.أ  16  اوح ةميقب الصف  62  ام  ،د.أ  23  تزان  ةميقب  ملا لامعأ ةجين الغأ

  نم  267  لصفلل اقبط ةلقثملا غلابملا نم احرط رارقإ متو  2019  مسد  25و  14  خراتب يدلبلا سلا

.ةيمومعلا ةبساا ةلجم

  2018  نس  لالخ   ّمتي مل  ، لوصف  4  ءانتساو  ةيلا ةيابا ةلجم نم  33  لصفلل افالخ و

  ةيقيقا ةراجتلا ةميقلا دامتعا إ ةيدلبلا دتو  .ارألل ةيقيقا ةراجتلا ةميقلا  دامتعا  2019و

  .ةيبملا غ ارألا ع مولعملا فيظوت نس انامض كلذوارألل

 ةيبملا غ ارألا ع مولعملا نم   ىفع   ھنأ ع  ةيلا ةيابا ةلجم نم  32  لصفلا   ّصنو

بم( عرم م  1000  دودح  كلذو قئادحك ةلمعتسملاو ةيدرفلا تاءانبلل ةعاتلاو ةجّيسملا ارألا

  احاسم زواجتت لاو ةيدرفلا تاءانبلل ةعاتلاو ةيبملا غ ارألا  عاضخإ   ّمتي مل  ھنأ غ  .)بم غو

لالخ د.أ  207  اوحب تر ّدق غلابم نم ةيدلبلا مرح ا ّمم  ةيبملا غ ارألا ع مولعملل  عرم م  1000

.لالخإلا اذالتع البقتسم لمعلابةيدلبلاتدع و.(2)2019-2015ةفلا

ظوملا  تامدا  بس   نيابت  ل ُّ  امك
ّ

نمض  ةجردملا  نألا سفنب  ةدجاوتم تاراقع ع ةف

نبلاطملا نب ةاواسملا مدع إ ىّدأ  ا ّمم2019 و  2018  نسل ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا ليصحت  لوادج

  قيبطتل  ةجين   الصف  822  نأش   د.أ  6,798  نع ّلقي ال امب رّدق  ةيدلبلا دراوملا  صقن نع الضف ءادألاب

.نألاب ةرفوتملا تامدا بسح اقيبطت بجاولا بسلانع لقتتامدخ ةبس

.ءاصحإ ةقاطب94ام فلم105ةنّيعلا تلمش(1)
.تاونس5براض د.أ41,428غلابلاو2019و2018نس لّدعم دامتعا(2)
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  ثالث  نع ّلقي ال ام  ا رفوتت ان  52  صوصخب   )ةفاظنلا (  ةدحا و ةمدخ ىوس   فيظوت   ّمتي مل و

  %10           ةبس قيبطت  بجوتس ام وو  (1))ةفصرألاو ةد ّبعملا تاقرطلاو يمومعلا رونتلا(  ىرخأ  تامدخ

  ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا ناونع  دراوم نم ةيدلبلا نامرح  نع ةيعضولا هذ ترفسأو  .%  8  نع اضوع

.2019-2015ةفلا ناونعد.أ75وحنب ترّدق

  2002  ةنسل  19  ددع  ةيلخادلا رزو روشمل  افالخو  تاسسؤملا ع مولعملاب قلعتي اميف امأ

وأ يراجت طاش ةسراممل ةص ّصا تاراقعلل ءاصحإ ءارجإ ةرورض  ع  تايدلبلا  ثح يذلا  افنآ روذملا

ناونع ةبقارم لودج دادعو  (2)تاراقعلا هذ صوصخب تانايبلا جاردإ  ع  صرا عم  م وأ انص

  ّدا عم ءادألاب نبلاطملا نم ةل ّصا غلابملا نب ةراقملا ءارجإل تاسسؤملا ع مولعملل ىدألا ّدا

  لودا  دادعو ءاصحإلا زاجنإ  ةيدلبلا لوتت مل  ،ال ةقحتسملا دراوملا ةئبع نامضو مولعملل ىدألا

  ةلمتا ميلاعملا ةفا ليصحت نم دكأتلا ةينامإ نود لاح اّمم  2018  ةنس وم   ىوس  (3) روذملا

ةيابا ةلجم نم  38  لصفلل اقبط ةيدلبلا ةقطنملاب ةدجاوتملا تاسسؤملا ع ةفظوملاو ال ةعجارلا

ّدا  ةبقارم  لودج نمض  ةرورضلا  تايطعملا  عيمج  جاردإ ةيدلبلا لوتت مل  كلذ نع الضف .ةيلا

 .ىدألا

  ةدجاوتم ةسسؤم  7576  دوجو  نع  تاءادألل ةماعلا ةرادإلا نم ةاقتسملا  تايطعملا  تزرفأ و

ك لافغإ ةلاح  ةسسؤم  4348  امطاش ةلاح  ودراب ةقطنمب
ّ

لخدلا ع ةبرضلا ةدام  يزج وأ  

  ةطشانلا تاس ّسؤملا نم  %  57  اوح لثمي ام وو  2018-2015  ةفلا لالخ تارشلا ع ةبرضلا وأ

   ىوس نمضتي مل  2018  مسد  24  خراتب  ةيدلبلا فرط نم ّدعملا لودا ّنأ لااو ةيدلبلا  ةقطنملاب

   ةيعضولا هذ  نأش نم و  .ةقطنملاب ةدجاوتملا تاسسؤملا  ةلمج  نم  %  19  لثمي ام يأ  ةسّسؤم  1452

  .ناونعلا اذ ةيفاضإ دراوم صالختسا نم ةيدلبلا نامرح

 ةطشألاو  تاراقعلا ع ميلاعملا صالختسا  -  ب

اوح  ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا  صالختسا ةبس لّدعم  2018-2015  ةفلا ناونع  غلب

يأ  2018  ةنس د.م  3,598  إ  2015  ةنس د.م  2,664  نم اعافترا صالختسالا اياقب تدش دقو  .%  18,5

  ع مولعملا ناونع  صالختسالا بس  فعض  لي  ةفلا  سفن  لالخ  ّمتو .%  35  دودح   ر ّوطت ةبسب

.ةيكراشلا ةينملا راطإ  ةيدلبلل ةينفلا اصملا فرط نم هدادعإ ّمت يذلاو رامثسالل يونسلا جمانلل فلا صيلا ررقتل اقبط(1)
 ... ا عفتنملا تامدا ددع ،ةاطغملا ةحاسملا ،فرعتلا ةقاطب مقر وأ لغتسملل يابا فّرعملا ،ّلا ناونع(2)
  .2018مسد24  خراتب2018ةنسل تاسسؤملا ع مولعملل ىدألا دا ناونع ةبقارم لودج دادعإ مت(3)
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  126  تلمش  ةن ّيع صوصخب رشؤملا اذ عفترا نح   %  6,25  اوح  الّدعم  غلب   ثيح  ةيبملا غ ارألا

.%(1)15,17إةيدلب

تاراقعلا ع مولعملا  ناونع صالختسالا اياقب م  مكارت  إ عبتلا لامعأ  ةيدودحم  ت ّدأ و

لختملا نويدلا طوقس رطاخم فعاضت و  .(2)د.م  3,067  هردق  ام  2019  ةنس وم  غلبتل
ّ
  مولعملا ناونع  ةد 

   %  15               لثمي ام يأ  البق امو  2014  تاونس إ ةعجار  د.أ  455  تزان  لاو   مداقتلاب  تاراقعلا ع

وم   (3) صالختسالل اياقبلا ديصر نم
ّ
  دنس غيلبت   ّمتي  ملو  .ةيلاملا  تاباساب ةلقثم تلظ  2019  مفون   

.ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم رركم36و36نلصفلا ماحأل افالخكلذواأش  يذيفنت

  ع مولعملا  ناونع ةلقثملا   لوصفلا نم  %  21  ةبس  ع  ةيئاضرلا ةلحرملا  راصتقا نم مغرلاو

  مل  ثيح   ل ومأملا نود  ) تاراذنإلا(  ةيا عبتلا تاءارجإ  تلظ  2019-2015  ةفلا لالخ ةيبملا تاراقعلا

.ةيذيفنتلا لقعلل ّك بايغ لباقم  ةفلا سفن صوصخب  ةلقثملا لوصفلا عومجم نم%  6الّدعم زواجتي

  لصف  400  إ ةبسلاب كلذو  ةياو ةيئاضرلا اتلحرمب عبتلا تاءارجإ ليعفت   ّمتي مل  كلذ ع  ةوالع

   اطوقس  رطاخم نم فعاضي  نأ ھنأش نم  ام وو ةيبملا غ ارألا ع مولعملا ناونع اونس ل ّقثم

.مداقتلاب

إ  ساسألاب دوع ليقارع ةّدع ةيبملا غ ارألا  ع  مولعملا  صالختسا لامعأ ضع و

  كلاملا ةو نع اضوع ليصحتلا لوادج نمض  ارألا  نوانع  جاردإ  ةجين  غيلبتلا  تاوعص دوجو

  ناونع  لوصف فذح ع ليصحتلا لوادج نيحت   ّمتي ملو  .ھتماقإ ناونعو  ةينطولا فرعتلا ةقاطب مقرو

  توأو  .2019-2015  ةفلا لالخ  د.أ  6,5  اوحب ةيلمج ةميقب  تالاح  5  رارغ  عةيبم تحبصأ  ضارأ

نأب ةيدلبلا
ّ
  غ  ارألا  ع ليصحتلا لودج نيحتل  البقتسم  ةينفلا ةصملا عم قيستلا عقيس  ھ 

.ةيبملا

نإف  ،تاسسؤملا ع مولعملاب قلعتي اميف ا ّمأ
ّ

  مولعملا نب ةرورضلا تانراقملاب مايقلا ّمتي  مل  ھ

اذ   ةيفاضإ  ليخادم  صالختسا ّمتي مل  ثيح  ىدألا   ّدا  ناونع  بجوتسملا  مولعملاو صلختسملا

 .2018-2015ةفلالالخد.أ59اوحبةسسؤم  37تلمش ةن ّيع صوصخب تر ّدق لاا

   خراتب  16  ددع ةيلخادلا رزو روشمب  ةدراولا  تاءارجإلا  ليعفت إ  ةيدلبلا عس  ملو

ةعضاا تارشلل تامالعإ  ھيجوت ع ةيلا تاعامل فرصتلا تاردق ميعدت لوح  2013  روتكأ  2

.ةيلا ةمكواو ةرضا ةيمنتلا جمانرب راطإ  تابساا ةمكحملبق نم ّدعملا2018ةنسلةيلاملا ليلاحتلا ررقت(1)
 .2019مسد03خراتب ةيمالعإلل طولا زك رملا نم الع لصحتملا)GRB( ةيناملا دراوم  فرصتلا ةموظنم نم ةجرختسملا تايطعملابسح(2)
 .2019مسد3خراتب ةيمالعإلل طولا زك رملا نم الع لصحتملا لوادا بسح(3)
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ىدألا   ّدا غلبمو ااحاسمو اعورف ددع ةقلعتملا تايطعملا جاردإل اوعدو تاسسؤملا ع مولعملل

  نود لوحي امم ةيلحم ةعامج نم كأ  طشت لا تاسسؤملا إ ةبسلاب ةيئابا احراصت نمض

 . ةيدلبلل رظنلاب ةعجارلا ميلاعملا صالختسا ةعاتم ماحإ

طبض ةرورض  ع  (1)2013  ةنسل  16  ددع روشملا  ثح  تاصالختسالا دودرم نسحت  دصقو

لختملا نويدلا  ةمئاق
ّ
  ديشرت دصق يدلبلا ضباقلا عم قيستلاو تاراقعلا ع مولعملا ناونع ةد 

نأ غ افيصت دع نويدلا ةيمأ بسح نيدّدلتملا ةعاتمل اجوتو صالختسالا تاءارجإ
ّ

لمعلا   ّمتي مل ھ

 .صالختسالا بس نسحت ع دعاس مل اّمم ءارجإلا اذ

 تاراقعلا  عيمج  ايمضتو  ليصحتلا لوادج دادعإ  لامكتسا  إ راطإلا اذ  ةيدلبلا دتو

ةرفوتملا تانايبلا بلطو ةرورضلا تاراقملا ءارجإب عارسإلاوةرورضلا تانايبلا جاردوةقطنملاب ةدجاوتملا

  ع صراو   ةيدلبلا ةقطنملاب نيدجاوتملا ةبرضلاب نبلاطملا صوصخب ةيلاملا ةرازو اصم ىدل

.صالختسالا تاءارجإ ةفا ءافيسا

  ّماعلا قرطلل قولا لاغشإلاو   راشإلا ميلاعم  -ج

قلعتملا عرشلا قيبطت لوح  2012  ناوج  30   خرؤملا  23  ددع ةيلخادلا رزو روشم  ّصن

صيخلا ةيلا ةعاما سئر حنم َي نأ ع  (2)ةيلا  تاعامل عاتلا تاقرطلل يمومعلا كلملاب

  دع ةنس ة ّدملو رارق تقمب تاقرطلل يمومعلا اكلم  نم  ءازجأل ةراشإ ةياغل قولا لاغشإلل رشابملا

 ضع  تلوت  ،كلذل  افالخ و  . يونسلا مولعملا صالخ لصوب ءالدإلاو ةينوناقلا صيخلا طورش نم تثتلا

شلا
ّ

    ةيدلبلا نم  صيخارت ع الوصح تثي ام دوجو نود ةراشإ ةياغ  تاقرطلا  لالغتسا  تار 

.ضرغلا

  ماعلا قرطلاب ةماقملا ةراشإلا تامالعلا رصح  ع صرا  دزم  ةيعضولا هذ دتسو

ظوملا ءادألا صالختسا ةعاتمو  راشإلا مولعمل اعاضخ و
ّ

  ةينوناقلا طورشلاب ديقتلاو  ااونع ف

  ةيلا  تاعاما ةلجم رودص رثإ ع  تلوت اأ ةيدلبلا تدافأ دقو  .ةينارمعلا صيخالل ةييتلاو

 المع  ةيدلبلا ةقطنملاب ةبصتنملا تارشلا عيمج ةلسارم و  ةراشإلا تادنسلا عيمج  ياديم درج زاجنإ

  2014  مفون  19  خراتب  7449  ددعو ةيلا تاعامل فرصتلا تاردق ميعدت لوح  2013  روتكأ  2  خراتب  2013  ةنسل  16  ددع ةيلخادلا رزو اروشم  (1)

.ةيلا تاعامل فرصتلا تاردق ميعدتب ةقلعتملا بادتلل ةيناثلا ةعاتملا لوح
طبضب قلعتملا  1998  ةيلوج  13   خرؤملا  1998  ةنسل  1428  ددع رمألاو ةيلا تاعاما ةلجم نم  140  لصفلاو ةيلا ةيابا ةلجم نم  85  لصفلا  (2)

 .2016ناوج13 خرؤملا2016ةنسل805ددع رمألاب ھحيقنت مت امك اصالختسا  ةيلا تاعاملصخرملا ميلاعملا ةفرع
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  راشإلا تامالع   لالغتسا و كرت ميلاعم لوصحم ةلاحإ  دصق  (1)2019  متس  4  خراتب  13  ددع روشملاب

قرملا تاقرطلا لماب
ّ
 .تايدلبلاإةم 

ھيلع تصن امل و  2012  يرفيف  28و  2011  مسد  20   نخرؤملا نيدلبلا نرارقلل  افالخ و

  ع ةفظوملا غلابملا    يونس  صقن ل ّ ُ  ،2007  سرام  7  خراتب تارشلا ىدحإ  عم ةمملا ةيقافتالا

  تادنسلا ددع نتروذملا نتكرشلا د ّيقت مدع إ ىزع  د.أ  80  زان راشإلا ع مولعملا ناونع نتكرش

خرملا ة راشإلا
ّ

  .ةيدلبلا لبق نم اف ص 

  تاقرطلاب ةراشإلا تاتفاللا كب قلعتملا مولعملا  صالختسا ع ةيدلبلا صرحت ملو

  تارارق وأ ةيدلبلا عم دوقع تقمب ةئشانلاو تاقرطلل يمومعلا كلملل ةرواا ةراقعلا كالمألاو

  نا  د.أ  944  هردق  ام  2019  مسد  31  دودح إ  اويد  تغلب  ةراشإ  تارش  9  صوصخب  (2)ةرشابم

 .اصالختس ال ةرورضلا تاءارجإلا ذاختاةيدلبلا ع نعتي

  ع   تاضراعلاو رئاتسلا ةطساوب راشإلا مولعم فيظوت ةيدلبلا لوتت  مل  ،رخآ ديعص عو

  تادنسلا ةفا  درجب   مقت ملو  ةلماش ةفصب  ةفلتا نملاو ةعانصلاو ةراجتلل ة ّدعملا تالا تاجاو

  ة نم تثتلا نود لوحي  ا ّمم  ،ةراش إلا طئاسولا ةحاسمب ةقلعتملا تايطعملا جاردو  ةراشإلا

.ةيفاضإ دراوم ةئبع ةينامإامرح و(3)مولعملا ةيفصتو باسحا

ةيابا ةلجم نم  68  لصفلل افالخ و  ماعلا قرطلل قولا لاغشإلا مولعمب قلعتي  اميف  ا ّمأ

دنس  مل  ،(4)2007  يرفيف  19  خرؤملا  2007  ةنسل  362  ددع رمألا نم  14و  3و  1  لوصفلاو ةيلا

   ّلوتت  مل امك  .ماعلا قرطلل قولا لاغش إلل  ةلاح  1076  صوصخب  ادوقع  مت مل و  صيخارت  ةيدلبلا

د.أ  270  تزواجت  غلابم ليصحت   الع ت ّوف ام وو ،قولا لاغشإلا ةدم ءاضقنا مغر صخرلا ديدجت

ةييتلاو ةيعرشلا صوصنلل افلاخم   وحّنلا  اذ   ع  فرصتلا   ّدعو  .(5)9201-2015  ةفلا ل الخ

ش نأ ھنأش نمو  اصالختسا  ةيلا تاعامل صخرملا ميلاعملاب  ةقلعتملا
ّ

عم ع فرصت أطخ ل

 .تابساا ةمكحمب قلعتملا2019لرفأ30 خرؤ ملا2019ةنسل41ددع اسألا نوناقلا

  راشإلا تامالع لالغتساو كرت لوح  2019  ةنسل  13  ددع ةيبالا ةئيلاو ناسإلاو جتلا ةرازوو ةئبلاو ةيلا نوؤشلا ةرازو نب كشم روشم(1)

قرملا تاقرطلاب
ّ

.ةم
.د.أ308ھلدعم يونس فيظوت غلبمب ةراشإتارش9ةدئافل صيخارت دانسو تايقافتا ماربإ2019-2015ةفلا لالخ ةيدلبلا تلوت(2)
اللا ةحاسم(x)رانيدلابعرملا ملل يدرفلا نمثلا( يواس(3)

ّ
.)عّرملا ملاب اغ وأ ةتف

.يدلبلا يمومعلا كلملا  يمومعلا قفرملا ةمزلوقولا لاغشإلا غيصو طورش طبضب قلعتملا(4)
  إ ةبسلاب  ناند  6  براض  2010  ةنسل ماــعـلا قـرطلل قولا لاـــغشإلا ع ةفظوملا ميلاعملا ةعاتم  لودجب ةن ّمضملا لوصفلا ددع دامتعاب ااسحا   ّمت  (5)

  تاعامل صخرملا ميلاعملاب قلعتملا1998ةيلوج13 خرؤملا1428ددع رمألاب الع صوصنملا ةفرعتلل ىدألا دا بسح  2017و2016و2015تاونسلا

قولا لاغشإلا  صيخلاب قلعتملا  2017  يام  8   خرؤملا يدلبلا رارقلا بسح  2019و  2018  نس  إ  ةبسلاب  رانيد  120  براضو اصالختسا  ةيلا

.ماعلا قرطلل
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  لاـــغشإلا  ميلاعم فيظوت ةعاتم  لوادج دادعإب  2019-2015  ةفلا لالخ ةيدلبلا  مقت مل و

ةطشانلا تالا عيمج صوصخب اامو ادمو لالغتسالا ةحاسم نمضتت  ماــعـلا قـرطلل قولا

  ةعاتم و  ماعلا  قرطلل قولا لاغشإلاب نعفتنملل عفلا ددعلا رصح نود  لاح  ام وو  ةيدلبلا ةقطنملاب

  ةيدلبلا تدافأ دقو  .مولعملا ةيفصتو باسحا ةّ ع ةباقرلا ءارجو  ةبجوتسملا ميلاعملا صالختسا

 .ميلاعملا هذ ةعاتمل ةقيبطت دادعو ياديملا دراب مايقلل تاسارد بتكم فيلت متسھنأب

تاحول ةطساوب ماعلا ق رطلل قولا لاغشإلا ليخادم ةعاتمل لودج كسم  ةيدلبلا  تلوت نلو

   اإف  د.أ  19,250  هردق  امب  الصف  53  مضي  2019  -2015  ةفلل ودراب ةرئادب نماحمو ءابطأب ةصاخ  داشرإ

.ةبجوتسملاميلاعملانم%24لثمي ام يأ ةفلا سفن لالخ د.أ4,650ىوس صلختس مل

  كاشكألا ةطساوب قولا لاغشإلاب نعفتنملا ع ةفظوملا ميلاعملا  نيحتب  ةيدلبلا  مقت مل  امك

ليخادم نم  اامرح  إ ى ّدأ ا ّمم  1998  ةيلوج  13   خرؤملا  1998  ةنسل  1428  ددع رمألا حيقنت ةبسانمب

  نأ ھنأش نم ام وو  2019-2015  ةفلا  ناونع كلذو  اشك  52  صوصخب د.أ  116   وحنب  ةمكا ا رّدق

.تابساا ةمكحمب قلعتملا2019ةنسل41ددع اسألا نوناقلا عم ع فرصت أطخلش

  نع  نيددلتملا  كاشكألا  غتسم هاجت ةبجوتسملا تاءارجإلا  ةيدلبلا ذختت مل  ،كلذ نع الضف و

  ا ّمم اذيفنت نود ءالخو ب تارارق رادصإب تالاا ضع  تفتكا  ثيح  ممذب دلخت ام  صالخ

.2019ةنس وم د.أ255تغلبثيح2019-2012ةفلاناونعنويدلا مقافت ماس

II-كالمألا   فرصتلا  

  قطانمو تاميسقتلا اياقو تاقرطلا نمضتي ماع كلم إ ةيدلبلل ةراقعلا كالمألا عزوتت

3و قئاداو ديعسلا رصقو ودرابب ةيدلب رئاود ثالثو ةيدلبلا رصق  اساسأ لمش صاخ كلمو ءارضخ

  تالحم3و اراجت الحم  43و يدلبلا عدوتسملاو حبسملاو هنملاو ةاطغملا ةعاقلاو ارلا بكرملاو قاوسأ

  ةيكلملا ةرادإ ىدل ءاصقتسا رثإ ع الع عالط الا   ّمت ةراقع موسر ةثالث إ ةفاضإلاب  كلذو  ةينكس

 .ةراقعلا

 لو طسألا  فرصتلا و  الالغتسا و ةراقعلا كالمألل ةينوناقلا ةياماب  تاظحالملا  تقلع و

عدوتسملاو

 ةراقعلا  كالمألل  ةينوناقلا ةياما-أ
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نم ادزم  ام  بلطتي ةينوناقلا  ايامح بناج  ّنإف  ،ةيدلبلل ةراقعلا  كالمألا ةيمأ نم مغرلاب

وم ةياغ إ  ةيدلبلا  عرش مل  ثيح معدلا
ّ

15  عومجم نم  تاراقع  8  لي  تاءارجإ    2020  سرام 

ةبيقروب ةموطف ةيدلبلا قوسلاو ودراب ةيدلبلا ةرئادلا صوصخب ميسلا ت اءارجإ لمكتس مل امك  اراقع

  راقعلا صوصخب  مئاقلا عالا  رارغ ع ال غلا ةعزانم إ ىدأ  ام وو  يفلا بكرملاو يدلبلا حبسملاو

  ت ايلمع صوصخب تاولوألا ديدحتل يونس جمانرب دادعإب ةيدلبلا مقت مل و  .رصبلا يدان  ةدئافل  غوسملا

.(1)ض رغلا ن رداصلا ةيلخادلا رزواروشم ھيلع ّصن امب المع ليلا

مسرلا عوضوم  2م  1.396  احاسم  عطق  3  ميسرت ءارجإ ءافيسا ع ةيدلبلا صرحت مل و

ةراقعلا  ةيكلملا ةرادإ تفتكاو  (2)تانيعبسلا علطم ذنم ادئافل ةعنملا سوت  51123  ددع يراقعلا

بس روذملا يراقعلا مسرلا ة ّرطب عانالا رمأب ةصاا تانايبلا نمضتب  1990  مسد  14  خراتب

  ةيلصأ ةيسدن ةلثمأ  لباقملا   ةيدلبلا  م ّدقت  مل و  .بناجألا نكلاملا دحأ  ةو صوصخب  أطخ برس

طع ام وو طئارا مسرو ارألا سق ناويد نم ةثيدح
ّ

  ميسرتو يطايتحالا ديقلا ديدجت ةيلمع ل

ماحأب المعةيسوتلا ةرومل سرلا دئارلابحالصإلوادج رشبةيدلبلامقت مل امك.ادئافل راقعلا

  ةماعلا  ةصملل عانالاب  قلعتملا  1976  توأ  11   خرؤملا  1976  ةنسل  85  ددع نوناقلا نم  35  لصفلا

  عرشلا ةعجارمب قلعتملا  2003  ةنسل  26  ددع نوناقلا نم ديدج  36  لصفلا ماحأ  ليعفت  إ عس ملو

   امب  (4)ركذلا  فنآ  يراقعلا مسرلا لما ءارش صاوا  دحأل حاتأ ا ّمم  (3)ةماعلا  ةصملل عانالاب  صاا

كمت و  .د.أ  90  هردق مج غلبمب  ةيدلبلا إ ايكلم ةعجارلا ءازجألا كلذ 
ّ

  مسد  22  خراتب يشملا  ن 

وم  ةياغ و  .ةروذملا عطقلل  ةديدج  ةراقع موسر  جارختسا  نم  2004
ّ
  لحم راقعلا  لازام  2020  سرام  

.بيقعتلاه روط   ةرادإلا ةمكابياضق عازن

تاءارجإلا ذختت مل  ثيح  ةراقعلا اكالمأ ةيامح نم ةيدلبلا نكمتت مل  ،كلذ نع الضف

  ھيلع ماقملا سوت  128123  ددع يراقعلا مسرلا عوضوم  راقعلا ع وتسملا  صلا  دض ةبجوتسملا

  يام  09   خرؤملا  10  ددعو تايدلبلل ةعجارلا ةراقعلا تالتمملا ليب قلعتملاو  1973  مفون  26   خرؤملا  1973  ةنسل  46  ددع ةيلخادلا رزو  ا روشم  (1)

 .تاراقعلا ليب قلعتملا1984
كرم زاجنإل ةماعلا ةصملا ةدئافل بناجألا نكلاملا نم  1974  ةيلوج  27   خرؤملا  1974  ةنسل  750  ددع عانالا رمأ تقمب  (2)

ّ
ةقيدح ثادحو يراجت ب 

 .1973مفون30خراتب يدلبلا سلا ةقداصم ع ءانب ةيمومع
وأ يراقعلا مسرلا تانايو عانالا رمأ تانايب نب ءامسألا قباطت مدع نع رظنلا عطقب يراقعلا للاب م ّسر ُي عانالا رمأ  نأ ع ديدج  36  لصفلا   ّصني  (3)

  سق ناويد ھملس يزا عانالا ةروص  يالا ةئزجتلا لاثم و  عانالا رمأ نم ة  ع عالطالاو عنملا نم بلطب  عانالاب ةينعملا ة راقعلا موسرلا

  دنع اقحال  35  لصفلاب ھيلع صوصنملا حالصإلا لودج رادصإ متي نأ ع   ضرغلل انوناق لؤم رخآ لي يأ وأ ةحاسملا  بخ وأ  طئارا  مسرو  ارألا

.ءاضتقالا
  ةعطقلاو )2م  543( قورز يرعلا ن الع ثدا  55  ددع ةعطقلا ودراب ةيدلب ةدئافل ةعنملا عطقلا بناج إ سوت  51123  ددع يراقعلا مسرلا لمش  (4)

  لاثملا نم )2م  325(  27و51و  57ددع عطقلاو )2م  3104( ودرابب ةفاقثلا راد الع ماقملا  19  ددع ةعطقلاو )2 م  491( توأ  13  ن الع ثدا  53  ددع

 .طئارا مسرو ارألا سق ناويد نم ماقملا دنلا
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   ايدلب   ايمومع  ا لم افنصم اراقع ھنو مغر  ،ةيضارلا  تايعما ىدحإ  رقمو لاطلا بابشلا راد رقم

.ةيبابشلا تاسسؤملا رود ةعجارمب قلعتي طو عورشم نمضاجردمو

  سوت  18310  ددع يراقعلا مسرلا نم  72  ددع ةعطقلا  ع ءاليسالا  2011  ةنس ذنم  ّمت و

  ه ّدض  رداصلا  ةفصلا مدعل  جوراب  مكا  ذيفنت  مغرو  . ّصاوا دحأ لبق نم ءارضخ ةقطنم ةف ّنصملا

  ةيعضولا هذ ءازو  . قح ھجو نود راقعلا لالغتسا   خألا  اذ  رمتسا  دقف  ،2014  روتكأ  30  خراتب

  كلملا  إ ماعلا كلملا نم  راقعلا ةغبص يغ  2018  يرفيف  28  خراتب ةيصوصا ةباينلا سلجم ر ّرق

.روذملا صلا ةدئافل ھغوس مثصاا

كلم فنصملا سوت  109930  ددع يراقعلا مسرلا ع ةماقملا ةيانبلا ع ءاليسالا ّمت  امك

.نيدتعملا دض ءارجإ يأب ةيدلبلا مقت ملو صاوا لبق نم ماع يدلب

كسلل ةراقعلا ةلا ولا عم دقع ماربإ إ  1998  ةنس ذنم ةيدلبلا لصوتت مل  ، ىرخأ ةج نم و

ثيح  ارانيد  6.822  هردق عيب نمثب  ةيدلب قوس ك ةلغتسم ديعسلا رصق ميسقت نم ةعطق صوصخب

  ولو نمثلا ديدسب ةلاولا بلاطت نح  ةقفنلل دؤمك عيبلا دقع  عورشم  نم ايكمتب ةيدلبلا بلاطت

.عيبلا مامتإ لبق طاسقأ ع

ددع يراقعلا مسرلا عوضوم  (1)"قينوم تناس"  ودلا راقعلا ةلاحإ تاءارجإ  ءافيسا   ّمتي ملو

لملا ةرازولا نأ مغر  ةيدلبلل  سوت  82761
ّ
تانتسلا ذنم الإ ت ّجو ةراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالمأب ةف 

زكرم ءاشو  ھئاضمإ مامتإ دصق يزمرلا رانيدلاب يرادإ عيب بتكب ةوم ضرغلا  تالسارملا ديدع

الإ  .ةيدلبلا ةقطنملاب لفطلاو مألا ةياعرل
ّ
  2000  ةنس               ذنم راقعلا عضو  ع ترصتقا  ةيدلبلا نأ   

.امتجالا ا ّرقم ءاويإلةيضارلا تايعما ىدحإف ّرصتتحت

الحم  12    ةيدلبلا  تت ّوفو
ّ
تقمب سوت  47555  ددع يراقعلا  مسرلا  ع  ھتماقأ  اينكس   

ام وو  كسلا  لل ةراقعلا ةوسلا لامكتسا لبق  1979  يرفيف  23   ةخرؤملا يدلبلا سلا ةلوادم

.صاا اكلمل ةلودلا عاجسا دع ةصاخ نيشملا قوقح ميسرتو ميسقتلا تاءارجإ مامتإ نود لاح

ةيسوتلا ةروما ةموح نب مملا قافتالا رشب قلعتملا  1964  ةيلوج  23   خرؤملا  1964  ةنسل  245  ددع رمألا  نم ةثلاث ةرقف  6  لصفلا ّصني  (1)

سوقطلاب ةصصا نكامألا اناجمو ايئا ةيسوتلا ةلودلل ملس نأ ع سوتب ةيكيلوثالا ةسنكلا قفاوت"  ي ام ع  1964  ناوج  27  خراتب نايتافلاو

ةص صا نكامألا لمعتس ال نأ اسفن ع  ةيسوتلا  ةروما ةموح ذخأتو ام لل نبملا خراتلا و  11و  10  نقملاب ةروذملا ةراقعلا كالمألاو

".ةفلاسلا اضارغأل ةمئالم ةماع ةصم تاذ ضارغأ  الإ ھجولا اذ ع ةملسملاو سوقطلل
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  رادنزخب ةاطغملا ةعاقلاو ةيدلبلا رئاودلاو ةيدلبلا رصق  نمأت صوصخب ةيدلبلا ترصتقا  امك

كرملاو
ّ

  راطخأ دض ةيلوؤسملاو غلا ةدئافل ةدودا  ةيندملا ةيلوؤسملا  ع  يدلبلا عدوتسملاو ارلا ب 

  يام رش ذنم ھقلغ ةف ءانثأ يدلبلا حبسملا  صوصخب ةيندملا ةيلوؤسملا  نمأت لباقملا  تلوتو .قرا

2017. 

   رشابملا قافتالاب  نماحم نيع  مت  ،(1)2014  يفناج  28   خرؤملا  764  ددع رمألا ماحأل افالخ و

  فيلت ةيدلبلا تلوت ثيح ،ضرغلا  تايقافتا ماربإ نودو ةسفانملا لامعإ  نود  ةيدلبلا تاعالا  ةعاتمل

 .ةيدلبلا لبق نم ةعوفرم ةيندم ةغبص تاذ ةيضق25لصأ نم ةيضق  22  نع ّلقي ال امب دحاو ماحم

ددع ةيضقلل  فانتسالا لاجآ  ءاضقنا  إ  اياضقلا لآم  ةعاتم   ع  ةيدلبلا صرح مدع ى ّدأو

  ةيلاملا ةصملا إ مكا نم ة ةلاحإ بس  د.أ  60  غلبم  ءادأب  امازلو  ا ّدض ةعوفرملا  41442

  28                   خراتب يدملا يادتبالا مكا رودص  و  ةينوناقلا نوؤشلا و  تاعالا ةصم نع اضوع

  ةافو ةو غولبلا تامالعلل  يماحملل  ةيدلبلا  ةافاوم  مدع ةجين  نغّوسملا دحأ دض  2018  مسد

نعالضف(2)ةيضقلا  لصفلا دع يأ2019  سرام11خراتب الإ ةيضقلاب ةثرولا لاخدإل روذملاغ ّوسملا

وم ةياغ إ  سوت  51123  ددع يراقعلا مسرلا عوضوم راقعلا عيب دقع لاطبإ   ةيضق عفر  مدع
ّ

  ةنس 

ام بولطملا ةخألا هذ زجنت نأ نود ةيماحم فيلت  2010  يفناج  14  خراتب ةيدلبلا وت مغر  2019

 .ام فلملا ب ةيدلبلا موقت نأ نودو

  رطاخم نم ااراقع ةيام ةقلاعلا ةراقعلا تايعضولا ةيفصت ع صرا إ ةيدلبلا دتو

.ةيانعلا نم ادزم اياضقلا لآم  ةعاتمواقتلاتاءارجإ ءاليإعوءاليسالا وأ غلا عم عزانتلا

ةراقعلا كالمألا لالغتسا-ب

  يدلبلا حبسملا  لثمتت ةيضار تآشم  رشابملا لالغتسالا قرط نع ةيدلبلا فرصتت

بناج إ  يدلبلا هنملاو  ةيدلبلا حارفألا ةعاق    فرصتت  امك  .ةاطغملا ةيضارلا ةعاقلاو يدلبلا بعلملاو

 .غوسلا قرط نعةينكس تالحم3و قمو ا راجت الحم42

كم دقو
ّ

لع صئاقن ع فوقولا نم كالمألا  فرصتلا نم بناا اذ  رظنلا ن
ّ

  اساسأ تق

 . نويدلا ةعاتمو اصالختسا وميلاعملاليقث وفرصتلا تاءارجإب

.ةيميكحتلاو ةيليدعتلاو ةركسعلاو ةرادإلاو ةيئاضقلا تائيلاو مكاا ىدل ةيمومعلا لايلا ةبايب نماا فيلت تاءارجو طورش طبضب قلعتي(1)
غ ّوسملا ةافو ةو غولبلا تامالع نم ھنيكمتل  2018  ةيلوج  24و  2017  روتكأ  25و  2017روتكأ  10و  2017  توأ  28  خراتب ةيدلبلا ةلسارم يماا و ت  (2)

.ةيضقلا  لصفلا دع يأ2019سرام11خراتب الإ بولطملاب يماا ةيدلبلا فاوت ملو ةيضقلاب ةثرولا لاخدإل
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 يدلبلا هنملاو  جاوزلا دوقع ماربإ  تاعاقو  ةيضارلا تآشملا-1

  لالغتسا  تايقافتا ماربإ  2017  يام  إ  2015  نم ةدتمملا  ةفلا لالخ  ةيدلبلا   ّلوتت مل

   متي كلذ ع ةوالع  .نتيعمج عم نتمم نتيقافتا ءانتساب  لالغتسالا طورش ع ّصنت يدلبلا حبسملا

  ميلاعم نب تاراقم ءارجإ  ةيدلبلا   قوقح  ع  ةظفاا  نمضت ةباقر تايلآ بايغ  حبسملا لالغتسا

.ا عفتنملا تامداو ةعوفدملا تااشالا

كرملا  ةيضارلا تايعما ىدحإ  لغتس  ،رخآ ديعص عو
ّ

سلا   ّنأ مغر  اناجم  ارلا ب

  ءاركو  ركاذتلا  عيب  ليخادمب  ةيعما هذ  عفتت امك  .ھلالغتسا ميلاعم  2016  توأ  5  خراتب دّدح يدلبلا

كرملا ةراشإلا  تاحولل  ةيلاملا تادئاعلا و تاءاضفلا
ّ

و  .ضرغلا   ةمم ةيقافتا  بايغ  بعلملاب ةز

كرملا  ةنايص ع االخدت ةيدلبلا لصاوت  لباقملا
ّ

كالسا   فيلات  ل ّمحتتو ھتسارحو ھفي ظنت و  ارلا ب 

  لالخ د.م  1,8  اوح تغلب ةيلمج ةفلب  ةيضارلا ةأشملا هذ نمأتو ةلمعلا روجأو  زاغلاو ءاركلاو ءاملا

.2019إ2015نم ةدتمملاةفلا

ثيح  2019-2015  ةفلا لالخ اعجارت  جاوزلا دوقع ماربإ  تاعاق ءارك  ليخادم تدش  امك

 ميلاعملا  قيبطت مدع  ىّدأو  .2019  ةنس لالخ د.أ  125  إ  2015  ةنس لالخ د.أ  193  نم تضفخنا

وم  إ  2018  ةيادب نم  ةفلا لالخ  ليخادملا   صقن إ  (1)يدلبلا سلا تالوادمب الع صوصنملا
ّ
 

كلا  ءافعإلا  ه ّدرم د.أ  13  ھعومجم غلب  2020سرام
ّ

  ع ضيفختلاو  ةلاح  13  صوصخب مولعملا عفد نم   

.بجوم نودىرخأةلاح20  صوصخب بجوتسملا مولعملا

نأ ع   ّصني يذلا  يدلبلا هنملا  غوس  دقع نم ثلاثلا لصفلل افالخ و
ّ
  نعم  عيفلا عقي"  ھ 

  ةفلا  لالخ  ءاركلا  نعم ليدعتب  ةيدلبلا  مقت مل  ،"ةراجتلا ةركألا نوناق بسح تاونس ثالث ل ءاركلا

.2019إ1996نمةدتمملا

لبق نم  كلذ  كرادت   ّمت  دقف  غوسلا مولعمل ةونس ةداز ةبس  ع دقعلا   ّصني  مل  نلو

    %  5  اردق ةونس ةداز  ةبس  رارقإ  ع  2000  ةنسل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا  لالخ يدلبلا سلا

  ةيدلبلا رئاودلاو  رانيد  400  دودح  ةيدلبلا رصقب جاوزلا دوقع ماربإ تاعاق ءارك ميلاعم ديدحت  2016  ةنسل  1143  ددع ةيدلبلا سئر رارق  تقمب   ّمت  (1)

يرفيف  25  خراتب وألا ةيداعلا ارود  ةدقعنملا ةيصوصا ةباينلا ةلوادم تقمب مت دقو .2016  ةنس نم ةيادب دحاولا دقعلا نع  رانيد  200  دودح 

  جراخ رئاودلا تارقمب  رانيد  250  إ  رانيد  200  نمو ةيدلبلا رقمب   رانيد  500  إ  رانيد  400  نم ميلاعملا  عيفلاب جاوزلا دوقع ماربإ ميلاعم ةعجارم  2016

مولعملا نم%50ضيفختلاو جا وزلا ماربإ مولعم عفد نم مانبأو ةيدلبلا ناوعأ ءافعإ عم يرادإلا تيقوتلا لالخ  رانيد100إرانيد50نمو يرادإلا تيقوتلا

 .سماو ءاعرألاو ءاثالثلاو ننثالا مايأ ودراب ةقطنمب نرشابملا نينمألل
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الإ  .هنملا ءارك نعم مولعم
ّ
زرفأ ا ّمم  ر ّم نود اونس اقيبطت نع اضوع نتس ل  ّمتي  ةدازلا قيبطت   ّنأ   

.2019-2001ةفلا ناونعد.م1اوحإ عفتراةصلختسملا غلابملا  اصقن

  مل ثيح اظوم اعجارت  تدش  ةاطغملا ةعاقلا لالغتسا ليخ ادم  ّنأ إ  ،ةراشإلا ردجتو

اوح هردق2018-2015ةفلل يونس لدعم لباقمرانيد250هردق ايلمج اغلبم  2019ةنس لالخ زواجتت

  املعمويلا  ةعاس14ةدمل تايعمج ث الث لبق نم  2019ةنس لالخالالغتسا نم مغرلا عكلذود.أ8

   رانيد33ورانيد  20نب ةاطغملا ةعاقلا لالغتسا مولعم طبض2006ناوج21 خرؤملا  يدلبلا رارقلا نأب

.ةدحاولا ةعاسلل

 ةينكسلاو ةراجتلا تالا  -2

ةرورض  إ  تايدلبلا  اعد  يذلا  (1)1999  يرفيف17   خرؤملا  6  ددع ةيلخادلا  رزو   روشمل  افالخ

  مل ،ةيلاملا ادراوم ع  اظافح كلذ  نع   وسلا مدعو  ةينكسلا و  ةراجتلا  تالا ّوسم  عم  دوقع ماربإ

 .ديعسلا رصقبةيدلبلا قوسلا وةبيقروب ةموطفةيدلبلا قوسلابنلحمغاش عم ادوقعةيدلبلامت

ةقلعتم دوقع عراشم رارغ ع نلغاشلا  لبق نم اليو  دوقعلا ءاضمإ ع صرحت مل امك

  نع الضف  ةداعسلا قوسو ديعسلا رصق قوس و  ةبيقروب ةموطف  ةيدلبلا قوسلاب  ةنئا  تالحمة رشع

ام وو  دقعلا نارس ةيادب خراتب ةنراقم  اموي  840  هاصقأ  غلب  ةراجتلا تالا دوقع  ماربإ  خأتلا

 . ةيدلبلا قوقح ع ةظفاا نود لوحي

ّآلاو يروّدلا نيحتلا  ةيدلبلا ّلوتت مل ، ركذلا فنآ  6  ددع ةيلخادلا رزو روشمل افالخ و

دقعلا بسح غّوسملا ةفص  نب قباطت مدع تالاح نع رفسأ  ا ّمم  (1)تالحم ةعسب  ةقلعتملا  دوقعلل

ةينام إلا  ةحاتو  ھيلع قفتملا ضرغلل راقعلا لالغتسا  مدع  ع  ةو الع كلذو   لحملل  عفلا غ ّوسملاو

 .ھغوس ةداعإبوأ صيخرت ع لوصا نود راقعلا ع تايغ لاخدإب

ھتحاسم  راقع  عاد ّيشمانكسم  (2)1987يفناج  1  ذنم  رادنزخب ةنئالا  ةقشلل غوسملا  كلمو

  35  ددع نوناقلا  نم  4و  3  ددع نلصفلل افالخ  كلذو  (3)ةيدلبلا  لبق  نم  ھفصن دانسإ ّمت  يذلاو  2م  644

الا غوس لوح(1)
ّ

 .ةيعانصلاو ةراجتلا ةغبصلا تاذ ت
.ةداعسلا قوس لحمو ديعسلا رصق قوس نلحمو ةبيقروب ةموطف ةيدلبلا قوسلاب ةتس(1)
 .2010مسد2خراتب وت دعاقتم يدلب نوع(2)
  .1984يرفيف17 خرؤملا يدلبلا سلا ةلوادم(3)
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  ةفص ةقباطم ىدم نم دكأتلل  ةرودلا  ةيناديملا ةبقارملاب مايقلا  ةيدلبلا  ع بو  .(4)1976  ةنسل

ھئانبأ وأ ھنرق وأ  غوسملا ةيكلم  مدع  نم تثتلا  نمو  ّلحملل  عفلا  لغتس ملاو  ھعم دقاعتملا  غّوسملا

 .الإ راشملا دودا نمض نئا نكسمل ر ّصقلا

            37  ددع نوناقلا نم  25و  24و  22  لوصفلاب  ال ةحاتملا  ةينامإلا ةيدلبلا   ّلغتس ملو

ةيدلبلا قاوسألاب ةنئالا ةراجتلا تالا  ءارك تانيعم ليدعتل  (5)1977  يام  25   خ ّرؤملا  1977  ةنسل

  رارغ ع  غوسملا ةفص ّغتل اعبت ءاركلا تانيعم   عيفلا و  ةداعسلاو  ديعسلا رصقو ةبيقروب ةموطف

لحمبةقلعتملا دوقعلا
ّ
.ديعسلا رصققوس ّلحم وةبيقروب ةموطفقوسن 

اديمجت   ّمت ثيح  نكسلل ة ّدعملا  تاراقعلا  ءارك تانيعم  ةعجارم  ع  ةيدلبلا  صرحت  مل امك

لظ و  .ةيفاضإ دراوم نم  امرح ا ّمم  1987  ةنس ذنم
ّ

تالحملل ةونسلا غوسلاميلاعم  كلذل اعبت ت

إ  ضرغلا   ت السارم ةيدلبلا تجوو .دحاولا   ّلحملل  رانيد  180  دودح  رادنزخب ةنئالا ةينكسلا

نيحت اوض ع متس لا ةيلاا ة ّيئاركلا ةميقلا ديدحت دصق2016ةنس لالخ  ةلودلا كالمأ اصم

وم ةياغ إبولطملاب ةلودلا كالمأ اصم افاوت نأ نود دوقعلا
ّ
 .2020سرام 

ةينكسلا ت الا  ناونع  %  5  ةبسب  ةونسلا  ءاركلا  تانيعم  عيفلا  ةيدلبلا   ّلوتت  مل  امك

  1977  ةنسل  37  ددع نوناقلل افالخ كلذو  غوسلا  دوقع  بلص  ةدازلا هذ ع صيصنتلا ّمتي مل و

 .1999يرفيف17خراتب6ددع ةيلخادلا رزو روشموركذلا يفنآ1976ةنسل35ددع نوناقلا و

ھيجوت ف رصلا رمآ ع تبجوأ لا ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  265  لصفلا ماحأل افالخ و

  تاءارجإ مامتو  ايفصت  ة نم تثتلا  وتي يذلا  ضباقلا إ ةيدلبلا ليخادملا صالختسا قئاثو

  ةبسب يأ الحم  43  عومجم نم اراجت الحم  38  غوس ميلاعم ليقثت  2018  ةنس لبق   ّمتي مل  ،اصالختسا

 اوتلا ع  اردق  ليقثت غلابم  2017و  2016و  2015  تاونسل ةيلاملا تاباسا تنمضت ثيح  %  88

غلابملا نم  %  9  اوح لثمي ام يأ د.أ  19,625و   ةلقثم   لوصف  4   ّصخت د.أ  19,409و د.أ  17,699

.ةبجوتسملا

  صوصنلاب ھحيقنت ّمت امك ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةفرا وأ كسلل ةدعم تال نيكملاو نكلاملا نب تاقالعلا طبضب قلعتملاو  1976  يرفيف  18   خرؤملا  (4)

 .1993مسد27 خرؤملا1993  ةنسل122ددع نوناقلا ام ةّصاخو ةقحاللا
ءارك ديدجت صخي اميف نغ ّوسملاو نغوسملا نب تاقالعلا ميظنب قلعتملا  1977  يام  25   خرؤملا  1977  ةنسل  37  ددع نوناقلا نم  22  لصفلا ّصن  (5)

نأ بي اعجارم وأ اديدجت دارملا غوسلا دوقع ءاركلا نعم"  ّنأ ع   فرا  ةلمعتسملا وأ انصلا وأ يراجتلا لامعتسالا تاذ تالا وأ تاراقعلا

الاو تاراقعلا ءارك نعم ليدع نكمي" ھنأ ع نوناقلا سفن نم  24  لصفلا ّصنو ."ةلداع ةيئارك ةميقل اقباطم نوي
ّ

  امك "نفرطلا ىدحإ نم بلطب ... ت

الإ  ھميدقت نكمي ال ليدعتلا بلطم" ّنأ ع  25  لصفلا ّصن
ّ

غوسلا  عورشلا دع وأ ّلحملل غوسملا لالغتسا خرات نم لقألا ع ماوعأ ةثالث ّم دع 

. "ءاركلا ليدع بلط ّلا كلامل زوجي ھنإف يراجتلا كلملا ةلاحإ ةروص  ھنأ ع ...دّدا
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  رصح ةوعص إ  2018  ةنس لبق   ةراجتلا تالا ءارك دوقع  غلابم عيمج  ليقثت مدع ى ّدأ و

نم صيلقتلا  و ةقباسلا تاونسلل  ءاركلا تانيعم ناونع صالختسالا اياقب طبضو ةعوفدملا غلابملا

  ىدأ يذلا و  وحنلا اذ ع فرصتلا   ّدع ُو .مداقتلاب اطوقس رطاخم نم فعاض امم  اصالختسا  ظوظح

ةلجم  نم  25  لصفلا ماحأل  افلاخم  ةيلاملا ااباسح ةيقادصم نم ساسملاو ةيدلبلا قوقحب رارضإلا  إ

  .ةيمومعلا ةبساا

وت  امك
ّ
تالا ءارك  دوقع  ليقثت لودج  لاسرإ  2018  مفون  23  خراتب يدلبلا ضباقلا   

داعأ و  ةيعضولا حيت دصق  2  سوت ةوا لاملا ةنامأ إ د.أ  194,926  غلبمب  2018  ةنسل ةراجتلا

وم  إ   صالختس الا  اياقب  باسحا
ّ
  ةجردم د.أ  588,983  لباقم  د.م  1,695  ھتميق امب  2018  ةنس  

  ةيلاملا تاباساب ةن ّمضملا  ةدصرألا  ةب مزا نكمي ال  كلذ نم  مغرلاو  .2017  ةنسل املا باساب

  ةقلعتملا تانايبلا  براضت  نم غوس  دوقع   ةسمخ  صوصخب  ھيلع فوقولا ّمت ام إ  رظنلاب  ةصاخ

  ليقثتلا ّصخت لاو  (1)يمومعلا بساا لبق نم ةكوسمملا قئاثولا فلتخم نب ءاركلا ميلاعمب

  غلابملا باسحا ةداعإ دنع  ةمكا  ھيلإ  ت لصوت ام كلذكو  ةج  نم  صالختس الا اياقو ص الختس الاو

  . ىرخأ ةج نمةل ّقثملا

كم و
ّ

  (1)يمومعلا بساا لبق نم ةكوسمملاو ةّدعملا قئاثولاو ةيلاملا تاباسا صحف  ن

تاباساب ةن ّمضملا  صالختسالا اياقب   صقن  ع فوقولا نم  ةراجتلا تالا ءارك ميلاعم صوصخب

  .د.أ642و د.أ512و د.أ377اعابت تغلب2017و2016و2015تاونس ناونعةيلاملا

  2010و  2009  تاونس ذنم ةبيقروب ةموطف قوس ةنئا ةراجت تال نغ ّوسم  3  ةافو  مغر و

  متي  مل  ،2016  مسد  26   خرؤم اتسا مكح تقمب ةداعسلا قوس نئا   ّلحم عاجسا و  2012و

 .2019ةنس ةياغ إنروذملا نغ ّوسملامسابءاركلا تانيعم ليقثت فاقيإ

-2015  ةفلا لالخ تاراقعلا ءارك ليخادم صالختسا  لّدعم  زواجتي مل  ،كلذ نع الضف و

ليخادم  تغلب امك .ةينكسلا تاراقعلا إ  ةبسلاب  %  18و  ةراجتلا تاراقعلا  صوصخب  %  4  ةبس  2019

تاليقثت عومجم نم  بسحف  د.أ  11,753  هردق ام  2019  ةنس لالخ   يراجت طاشل ة ّدعملا  تاراقعلا  ءارك

.%1ى ّدعتت ال صالختسا ةبسب يأ ةنسلا سفن ناونع د.م1,906اردق

  تالا ءارك ميلاعم صالختسا صوصخب ةيناملا دراوم  فرصتلا ةم وظنمو ةيدلبلا قاوسألاب ةغوسملا نكادلا ةعاتم لودجو ةيلاملا تاباسا(1)

 .ةراجتلا
  ةركالا  ليخادم  ةعاتم  سارك و  ةمكا  نم بلط  ع ءانب ةراجتلا تالا غوس غلابم صالختسا ناونع ةيدلبلا ةضابقلا لبق نم   ّدعملا لودا  (1)

.يدلبلاضباقلالبقنمكوسمملا
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  حرط  2019  مفون  13  خراتب ةيئانتسالا ھتسلج لالخ يدلبلا سلا   ر ّرق  ،رخآ ديعص عو

  ةفا ءافيسا تثي ام بايغ   كلذو  قح ھجو  نود لوصف  6   ّصخت نويدلا عومجم نم د.أ  243  غلبم

  ةبساا ةلجم نم  267  لصفلاب الع صوصنملا كلت ةصاخو اصالختسال ةينوناقلا تاءارجإلا

.ةيمومعلا

  2019  مسد  31  ةياغ إ  غلبتل  ةراجتلا تالحملل نغ ّوسملا  ةمذب   ةدلختملا نويدلا  تمكارت و

  صالخ نع نيددلتملا هاجت ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجإلل ةيدلبلا  ذاختا  مدع  ةجين  .د.م  1,651  هردق  ام

رارغ ع  2019-2015  ةفلا لالخ  ةيا صالختسالا تاءارجإب  مقت  مل   ثيح  نابإلا  ءاركلا تانيعم

ةقاطب  28ررحتو  اديحو امالعإ  32  ھيجوت  ع  2019  ةنس لالخ  ترصتقاو ةيذيفنتلا لقعلاو  تاضاعالا

.اغيلبت نودمازلإ

  ةرغاش تيقب ةراجت تالحم  9  ءاركب مقت مل ثيح ادراوم ةيمنت ع ةيدلبلا  صرحت مل  امك

 .يدلبلا يراقعلا كلملل لثمألا لالغتسالا نود وحنلا اذ ع فرصتلا لاحو.2010  ةنس ذنماضع

 عدوتسملاو لوطسألا  فرصتلا-ج

وم  ةرع  34  ةيدلبلا لوطسأ   ّمضي
ّ
  اساسأ ةلغتسم ةيصوصخ تا ّدعم ايب نم  2019  ةنس   

نم بناا اذ   فرصتلا مساو  .ةرادإ تارايس  نع الضف  تالضفلا عفرو ةفاظنلا لامعأ نمأتـل

  امم ھتعاتمو لمعلا س ماحإ نمضت تايلآو تاءارجإ بايغو ميظنتلا ىوتسم ع فعضب طاشلا

.ةحاتملا لئاسو لل لثمألالالغتسالا نود لاح

  اقبط  تاقورا  فرصتلا لاجم  ةيلخاد ةباقر ماظن عضو ع  ةيدلبلا لمع  مل  ،كلذ نم

  2020  سرام ةياغ  و  .تاقورا تاقفنو ةرادإلا تارايسلا  فرصتلا ماحإ لوح   لوألا رزولا شانمل

.اودي ةكوسمم رتافدنمض ل ّ تاقوراب لوطسألا دوزت تايلمعتلاز ام

  ةينعملا ةصملا وتت ال ثيح دوقولا كالسا صوصخب ةعاتم تاءارجإ ءاسرإ   ّمتي مل  امك

تالاح صي نود لاح امم ةرع ل إ ةبسلاب ةرش لوادج دادعو كالسالا بس باسحا
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طشم كالسا تالاح ع  2019  -2016  ةفلا  لالخ  فوقولا   ّمت دقو  .دوقولل طرفملا كالسالا
ّ
  قرافب  (1) 

تادعملا  هذ  ّنصم لبق نم ةطوبضملا كالسالا بسب ةنراقم  مك100/ل  32  تالاا ضع  زواجت

   ططشلا نع بتملا ةيدلبلا ق يذلا املا ررضلا ةمكا تر ّدقو .فع ّضلا اادحإل تزواجتو

طعم  تارع دوزت  ع فوقولا   ّمت  امك  .د.أ  54  زاني امب ركذلا ةفنآ ةفلا ناونع كالسالا
ّ

تايمكب  ةب

.د.أ7,431اردق ةيلامجإ ةفلب2019-2017ةفلا لالخ ل5.848تغلب دوقو

  ميلاعمو نمأت فراصم  ناونع  بجوم نود  ةيلام غلابم فرص  ةيدلبلا تلوت  ،رخآ ديعص عو

لظ تا ّدعمب تقلع د.أ15زاني امب ادافت نامإلاب نا نالوج
ّ
.2019-2016ةفلا لالخ ةبطعم ت 

  ةقلعتملاو تاّدعملا ةنايصو دع ناونع ةيناملاب ةدوصرملا تادامتعالا كالسا   ّمتي ملو

طعم تاّدعم ءاقب مغر د.أ198ةغلابلاو2019فرصتب
ّ
.تاونس ة ّدعل ةب 

كأ يذلا  (2)2014  لرفأ  03  خراتب  6  ددع   ةيلخادلا رزو روشمل افالخ و
ّ

  فيلت ةرورض  ع د 

ةقدب فصي تاءارجإ ليلد دادعو لقألا ع ف ةبترب يدلبلا عدوتسملا يس ع فارش إلل ف راطإ

  2017لرفأ نم ةفلا لالخ  مت  ،ا  لومعملا لمعلا بيلاسأو ةزجنملا ةطشألل ةيلمعلا تاراسملا فلتخم

   فرصتلا   ّلظ  ،كلذ  نع الضف و  .نزاو عدوتسملا يس ع فارشإلل لماع فيلت  2020  سرام إ

.اأش  تايلوؤسملا التو ام ضعبلا نمأت مدع إ ى ّدأام ووةاو تاءارجإ إ رقتفي عدوتسملا

 ّمتت  تلازام  عدوتسملاب تاّدعملاو تارعلا ةنايص لامعأ  زاجنإ ةعاتم و  تالخدتلا ةجمرب  ّنأ امك

نود لوحو ةجملا هذ ةعاجن نم ّدحي اّمم  افنآ روذملا  6  ددع ةيلخادلا رزو ر وشمل افالخ كلذو  اودي

.ةنايصلل ثملا ةعاتملا

  يفضي امب ةنايصلا لامعأ  فرصتلل ةيتامولعم ةموظنم ءاسرإ ةرورضب  ةمكا وتو

كمو الع ةعاجنلا
ّ

نم دا ع  ھتزاج نامضو لوطسألا لالغتسا ةفل ديشرتو اجمرب نسح نم ن

  .باطعألا رتاوت

III-  تارامثسالا  

ةنحاشلا و  مك100  /ل  54,93و  مك  100  /ل  01,49  نب  2019-2016  ةفلا لالخ  02-217393  جنملا مقرلا تاذ ةنحاشلل كالسالا ت الدعم  تحوارت  (1)

.مك100/ل60,21ومك100/ل  32,1نب02-215483جنملا مقرلا تاذ
 .انايص تابلطتم نمأتو تاقرطلاو ةفاظنلا تادعم لالغتسا ماحإ لوح(2)
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            وحن  2019-2015  ةفلا  ل الخ   تارامثسالل اونس  ةدوصرملا تادامتع الا  ل ّدعم  غلب

هذ زواجتت مل و .%  46,32  ةبسب يأ د.م  1,040   اونس  تادامتعالا كالسا لدعم غلب نح  د.م  2,245

.%  24و%36اوتلا ع2019و2018نس لالخ ةبسلا

   ةيمومعلا  تاقفصللو  ةيدلبلا  عراشملل  ةمظنملا  بتالاب  ةيدلبلا  د ّيقت  ىدم    رظنلا  فأ و

لع  تالالخإ  ع  فوقولا  إ
ّ
عراشملا  هذ  ذيفنت  نع الضف  تايجاا طبضو  عراشملا ةجمب  تق 

 .اعاتم و

تايجاا طبضو  عراشملا ةجمرب-أ

 عفلا  قالطنالا   ّنإف  رامثسالل ةونسلا  تاططا نمض  عراشملا  نم ددع ةجمرب  تمت نل

   تاونس  يامث  نايحألا  ضع    ھتّدم  تقاف  اما ارخأت دش نلواقملا رايتخاو ةينفلا تايصاا طبض

طع   إ  ة ّصاخ  كلذ   ىزعو  .ال   ةجمملا  لاجآلا  إ  رظنلاب
ّ
قدلا  بايغو  تاساردلا  زاجنإ  ل 

ّ
طبض    ة 

 .عراشملاضعصوصخبارأللةراقعلاةيعضولاةوسمدعوتايجاا

نمض  ةيسمشلا ةقاطلاب ودرابب يدلبلا حبسملا دوزت عورشم  جاردإ   ّمت  ،ددصلا اذ و

وم  ةياغ  إ  متي  مل  ھنأ غ  ،2012  ةنسل يونسلا يرامثسالا ططا
ّ

  تاءارجإ    عورشلا  2020  سرام  

ذنم  سوتب   يوا  سلا  ةينام  إ  ةضارلاو  بابشلا  ةرازو ةلاحإ مغر ھنأش     ةسفانملا  إ  ةوعدلا

وم
ّ

  تعجرأو   .د.أ  340  اردقو   ھب ةصاا تاساردللو عورشملا اذل ةص ّصا تادامتع الا  2012  ةنس 

لطت لا ةينمزلا ةفلا  إ  ضورعلا بلط نع نالعإلا  خأتلا  ةيدلبلا
ّ
  رابتخالا  ةجين ع لوصا ا 

الل يدلبلا حبسملا حطس ل ّمحتب قلعتملا
ّ

 .ةيسمشلا تاطق 

يونسلا  ططا  نمض  عورشملا ةجمرب تمت دقف  ،رادنزخب  ةاطغملا  ةعاقلا  ةئي صوصخو

  14مويزاجن إلاةيادب خرات ديدحت   ّمتود.أ450اردق ةفلب2018ةنسليدلبلا يرامثسالا

وم  ةياغ   و  كلذ نم  مغرلاو  .2018  يام
ّ

  نأش نمو  .ضورعلا  بلط   نع  نالعإلا   ّمتي  مل  2020  سرام  

 .(1)د.أ90وحنب ةيندملاتايانبللةينفلاةنلا ار ّدق ةيفاضإ ةفل ةيدلبلا لّمحي نأ روذملا خأتلا

 ةفلب  ودراب  ةرئاد  ءانب  ةداعو  مد  عورشم صوصخب  ضورعلا  بلط  نع  نالعإلا   ّمتي  مل امك

الإد.أ663دودح
ّ

  ذنم ةيدلبلل ةرامثسالا ةونسلاتاططانمضھتجمرب مغر2020يرفيف11خراتب 

2017.  

 .2019ةيلوج19خراتب ةيندملا تايانبلل ةينفلا ةنلا ةسلج رضحمبسح(1)
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عراشملا  نمض  ةداعسلا   قوس  ةئي  2016  ةنسل  يدلبلا   يرامثسالا  ططا  ن ّمضتو

طع ام وو  كسلل ةراقعلا ةلاولا عم ةروذملا قوسلل ةراقعلا ةيعضولا ةوس مدع مغر  ةيداصتقالا
ّ

  ل

وم ةياغإ عورشملاذيفنت
ّ
 .2020سرام  

ذيفنت   عورشلا  ةعاجنو  ةعرس  نامض  و   خأتلا اذ  كرادت ع صرا  إ  ةيدلبلا  دتو

.لاجآلالضفألالغتسالا  ّحاعضو نمضي امبةجمملالاغشألا

 لا  تاساردلاب تقلع تالالخإ  يدلبلا  حبسملا  ةئي   لاغشأ  زاجنإ  باش  ،رخآ ديعص ع

قدلا  ازوع
ّ
ثأ  ةروصب  لاغشألا  ةئزجت  إ  تّدأ   لاو   ة 

ّ
  دنع قيستلا بايغ  إ ةفاض إلاب  اذيفنت  ع  تر 

قوت  يذلا  حبسملا لالغتسا ةداعإ    خأتلا إ ى ّدأ  ام   وو  اجمرب
ّ
   إ  2017  يام  12  ذنم  طاشلا  نع   ف 

وم  ةياغ
ّ

شلا  ماظنلا ب  حبسملا جت  نأش نمو  .2020  سرام  
ّ

ھعضو ةف  دّدمي نأ  هايملا  نل  م 

.ةنسنعلقيالامب لالغتسالا جراخ

لعتت  د.أ  349  ةميقب  يدلبلا   حبسملا  لالغتسا  ةداعإ   لاغشأ  ةفل  ريدقت ّمت  نلو
ّ
 طسقب  ق 

فزا  ةداعو  ةلزاعلا  ةقبطلا  ةداعو  ءاركلاو  ةيندملا  ةسدنلا  لمشل  تعسا  لاغشألا   ّنإف  لئاوسلا

إ  ةّيلما  ةفللا  تاريدقت  عفتل  هايملا  ةيفصت  ءاضفب  لئاوسلا  تاجت   يغو  ةحابسلا  ضوحب

.د.م1اوح

 إ  عورشملا سفن صوصخب  ة ّيندملا ةسدنلاو ءاركلاب  ةقلعتملا  لاغشألا  ذيفنت نمازت  ىّدأو

الإ  الصاوم ةينامإ مدع ءا ّرج  كلذو اموي  216  ةفل  ة ّيندملا  ةسدنلا  لاغشأ  فاقيإ
ّ
  ضع  زاجنإ  رثإ   

 .ءاركللصّصاطسقلاب ةطبترملا لاغشألا

 ّدحوم  ضورع  بلط  نمض  اجاردو ناونعلا اذ اايجاح طبض ماحإ  ةيدلبلاب   ّيرح  ناو

   ع  فرصتلا   ّدعو  .ةيمومعلا  تاقفصلل  مظنملا  2014  ةنسل  1039  رمألا  نم  2  لصفلا  تايضتقمل  اقبط

ش نأ ھنأش نمو روذملا  رمألا  نم  9  لصفلا  تايضتقمل  افلاخم   وحّنلا  اذ
ّ
  عم ع فرصت أطخ ل 

  .تابساا ةمكحمب قلعتملا2019لرفأ30 خرؤ ملا2019ةنسل41ددع اسألا نوناقلا

 تايغ  إ   يدلبلا حبسملا ةئي راطإ  لئاوسلا طسقب ةقلعتملا  تاساردلا  ةقد مدع  ى ّدأ امك

ثأ  ناصقنلاب وأ  ةدازلاب  كلذو   لوصفلا  نم  ديدعلا  ناونع  تايمكلا    ة ّما
ّ
 نضراعلا  بترت  ع  تر 

   ضرع   زواجت  كلذ  نم  .يمومعلا  بلطلا  مامأ   صرفلا  اتو  ةسفانملا  أدبمل   قرخ  ھنع   ّرجنا  امم  ن ّيلصألا
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 ةبسب ةقفصلا ةميق   ةدازب  يأ د.أ  75,821  هردق  غلبمب  ايناث  ابترم  نا  يذلا  ضرعلا  ةقفصلا  بحاص

  .غلبملا سفنب ةيفاضإ ةفل ةيدلبلا ل ّمحت إ ىّدأوقم عوضوم نا22,41%

  اّمم   ةاص  دع  مل  لا  تاجتلا  ضع لآت  إ   حبسملا  قلغ  ةف   لوط  ىّدأ  ،كلذ  ع  ةوالع

 .د.أ37غلبمب يريدقتنامثأنايبةقفصلابحاصاأش  م ّدقتلاواديدجت دتس

ةئي  ةقفص صوصخب لخدتلا  عقاومو  تايجاا  طبض    ةقدلا  بايغ  و  ، ىرخأ ةج نم و

  01/2014  ددع  ضورعلا  بلط راطإ   ودرابب حتفلا و ةيديعسلا و قئادا ب تاقرطلا ضع

  إ  ةوعدلا ةداعو ديبعتلاو ةئيلاب ةينعملا نألل ةلماش ةعجارم  ءارجإ  إ ةيدلبلا ترطضا  د.أ  468  غلبمب

  .ضورعلا بلط ع ة ّروج تاليدع لاخدإ و الاب ةقفصلا فدعةسفانملا

ةونسلا اايجاح  عيمجت  ةيدلبلا لوتت مل  ،(1)2002  ةنسل  3158  رمألا  نم  27  لصفلل افالخ و

  ضورعلا لط  نع نالعإلاب لباقملا  تماقو  دّحوم  ضورع بلط نمض تاقرطلا ةئي لاغشأب ةقلعتملا

  .2015يرفيف25و20خراتب اوتلا ع03/2014و02/2014ددع

   تاسسؤملا  ةدئافل  تاقرطلا  ةئيب  ةقلعتملا   ااقفص   نم  ةبس  ةيدلبلا ص ّصخت  مل  امك

فوتوكلذ  ر ّتةينفتارابتعابايغمغر ىرغصلا
ّ
  تاقفصلاهذزاجنإبافيلتنكمي ىرغصتاسسؤمر 

                 خراتب  15  ددع   لوألا  رزولا   روشملو   روذملا  ةيمومعلا   تاقفصلل  مظنملا  رمألا  تايضتقمل  افالخ  كلذ و

.(1)2008لرفأ11

   لاغشأو ةفاظن تاّدعم ءانتقاب قلعتملا  2019 /01  ددع ضورعلا بلط فلم  ضرع   ّمت  نل و

لس ةزجم ةنحاشو ةفيفخ تانحاش ثالث  ةلثمتم
ّ

اإف ،تاقفصلا ةبقارمل ةيدلبلا ةنلا راظنأ ع  م

  ددع ةط ّسم تاءارجإب ضورعلا بلط راطإ  لقن لئاسو ءانتقال ةسفانملا إ ةوعدلا إ تدمع

عاضخإ نم ّصفت وحنلااذ ع فرصتلا ّدع و.تاءارشلل ةيدلبلا ةنلا ع اجئاتن تضرع02/2019

9  لصفلا عم ع يمومعلا بلطلل ةئزجتو ةصتا تاقفصلا ةبقارم ةن ةباقر إ ةر وذملا تاءارشلا

  تابلطلا ةئزجت زوجي ال" ھنأ ع صن يذلا ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا  2014  ةنسل  1039  رمألا نم

 ."رظنلا تاذ تاقفصلا ةبقارم ةن ةباقر إ اعاضخإ نود وأ ةيباتك تاقفص ماربإ نود لوحت ةروصب

.ھمامتو ھحيقنت ّمت امكةيمومعلا تاقفصلا ميظنب قلعتملاو2002مسد17 خرؤملا(1)
عم  دّوزت  دوقع  ماربو  ،ةيمومعلا  تاقفصلا    تاساردلا  بتام  ةكراشم  فحتو  ،ىرغصلا  تاسسؤملا  ةدئافل  ةيمومعلا  تاقفصلا  نم  ةبس  صيصخت   لوح  (1)

 .قارفإلاةغيصبةثداتاسسؤملا
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  ةرادإ تارايس  نمو لاغشألاو ةفاظنلا تاّدعم نم اايجاح جاردإ ةيدلبلا ع ن ّعتي ناو

ةبقارمل ةوا ةنلا راظنأ ع ھصوصخب ةسفانملا إ ةوعدلا جئاتن ضرع دح ّوم  ضورع بلط نمض

  تابلطلا عزوت ةينامإ عم د.أ  400  زواجتت ةعّمجم ناونعلا اذ تاءارشلا تاريدقت نأ رابتعاب تاقفصلا

  لصفلا كلذ تقا املثم ةيعامتجا وأ ةينف وأ ةيلام وأ ةيداصتقا تايطعم ساسأ ع طاسقأ ةدع إ

  لش دنس ةلقتسم ةدحو طسق ل نوي نأ ع ،ركذلا فنآ  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا نم  2

نأ  إ ةراشإلا ردجتو  .ىرخأ طاسقأ عم وأ ادرفمب لصفنم
ّ

ةسفانملا إ ةوعدلا تاءارجإ   عورشلا   ّمت ھ

  ع فرصتلا نأش نمو.ةروذملا تاءارشلا عيمجتبةليفكتنا ةراقتم لاجآ ضورعلالط صوصخب

ش نأ وحنلا اذ
ّ
  لرفأ  30   خرؤملا  2019  ةنسل  41  ددع اسألا نوناقلا عم ع فرصت أطخ ل 

.تابساا ةمكحمب قلعتملاو2019

تا   ّمت  ةرادإ  تارايس ءانتقا رارق نأب وحنلا اذ ع فرصتلا  ةيدلبلا تر ّرو
ّ
لبق نم هذاخ 

  ةسفانملا إ ةوعدلا خراتل قحال خراتب  2019  توأ رش لالخ ھبصنت   ّمت يذلا بختنملا يدلبلا سلا

ةيلوج  25                      خراتب تمت لا  لاغشأو ةفاظن تاّدعم ءانتقاب قلعتملا  ضورعلا بلط صوصخب

.2019ةيلاملا ةنسلا ةيادب ذنم اجمم نا ةيفيظو تارايس ءانتقا نأ غ .2019

اعاتمو  عراش ملا ذيفنت-ب

قوت ىّدأ  ثيح اع  عراشملا  ذيفنت   وش
ّ
ةئي عورشم راطإ   لئاوسلاب ةقلعتملا  لاغشألا   ف 

كلذ  ءاّرج  ھتق  لا  رارضألا  نع  ضوعتلاب  ةقفصلا  بحاص  ةبلاطم  إ  اموي  445  ةدمل يدلبلا حبسملا

 .د.أ23,772هردق امب

ت ملو
ُ
صوصخب ةضا فد  كسم   ّمتي مل  ثيح لاغشألا ذيفنت ةعاتم  ةيدلبلا مكح 

 فلم  نمضتي ال  امك  .ركذلا يفنآ  03/2014و  2014 /02  ددع ضورعلا لط راطإ  نتمملا  نتقفصلا

  ةدواب الع دقاعتملا لاغشألا ل زاجنإ نم تثتلا نود لوحي امم ةلمعتسملا داوملا تاذاذج  ةقفصلا

ةصاا ةرادإلا طورشلا ساّرك نم  22  لصفلاب الع صوصنملا قئاثولا  رفوت مدع تعو  .ةولطملا

تدافأو  .ةيمومعلا تاقفصلا لاجم  لمعلا ا يراا بتالل  افلاخم افنآ  نت روذملا  نتقفصلل

.لبقتسملا  كلذ الت ع لمعتساّأراط إلا اذ  ةيدلبلا

                  ذنم  02/2014  ددع  ضورعلا بلط راطإ  ةمملا  ةقفصلا عوضوم   لاغشألا  ءانا  مغرو

الإ لواقملا صالخ  ةيدلبلا   ّلوتت  مل  ،2015  يام  14
ّ
  .ةنس نع دزي ام رورم دع يأ  2016  ناوج  7  خراتب   
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وم  ةياغ   و
ّ

 ّمت  قولا  مالتسالا  نأ مغر ةقفصلا  عوضوم   لاغشألل  يالا  مالتسالا  متي مل  2019  ةنس  

.تاونس  4نع دزي ام ذنم يأ2015 متس15ذنم

راطإ  ديعسلا رصقو قئادا يرئادب تاقرطلا ةئي  ةقفص  بحاص وت  ،رخآ ديعص  ع

باسا   فشكب ةيدلبلا ّدم  د.أ  324  ةميقب  02/2016  ددع ةط ّسملا تاءارجإلل اقفو ضورعلا بلط

لملا ةيدلبلا نوع ةقداصم دع  2017  يام  24  ةياغ إ ةزجنملا لاغشألل  قولا
ّ
  خراتب  لاغشألا ةعاتمب ف 

 هردق   قرافب يأ  (1)د.أ  244  اردق  لاغشألل ةيلعفلا ةميقلا نأ لااو  د.أ  271  هردق غلبمب  2017  روتكأ  3

 ةبجوتسملا ةرادإلا تاوقعلا ذاختال بيدأتلا سلجم ع رمألاب عملا  ةلاحإ كلذ ءوض ع   ّمتو  .د.أ  27

شنأ وحنلا اذ ع فرصتلا نأش نمو.ھنأش
ّ

 .عّبتلل ةبجوةيئازج ءاطخأ ل

ل  ،ىرخأ ةج نم و
ّ
   خراتب تايانبلا رابتخاو ةينفلا ةبقارملل  ابتكم ةيدلبلا   تف 

سفن  راطإ  ةزجنملا ائيو تاقرطلا ديبع لاغشأ صوصخب ةينف ةبقارم ءارجإل  2019  لرفأ  11

ةينفلا طورشلا ساركل ةقباطم المجم  نكت مل ةزجنملا لاغشألا ّنأ إ  ھلامعأ جئاتن تصلخ  ةقفصلا

تاءارج إلا ذاختا نود  ةقفصلا غلبم نم  %  75  دودح    لواقملا  صالخ تلوت ةيدلبلا   ّنأ غ  .ةصاا

.ھاجتةبسانملا

عورشم راطإ   06/2018  ددع ةراشسالا عوضوم  ءاركلا  لاغشأ  زاجنإ  قالطنالا دش  امك

  رش لالخ ضورعلا مييقت ررقت دادعإ مغر ھنأ كلذ اما اخأت  د.أ  146  هردق غلبمب  يدلبلا حبسملا ةئي

  22  خراتب  الإ  ةراشسالا عوضوم لاغشألاب مايقلل  ارايتخاب ةينعملا ةلواقملا مالعإ   ّمتي  مل  2018  مفون

 .2019يام

 ديعسلا رصقو قئادا يرئادب نأ ديبع ةقفص  بحاص مايق رثإ عو  ،ىرخأ ةيحان نمو

  ةرازو إ  ةضرع ميدقتب د.أ  183  هردق غلبمب  01/2018  ددع ةط ّسم تاءارجإل اقفو ضورعلا بلط راطإ

لوت  ،ھتاقحتسم ع ھلوصح  مدعل  2019  سرام  22  خراتب ةئبلاو ةيلا نوؤشلا
ّ
  فيلت ةيدلبلا ت 

  لاغش ألا  صوصخب ةينف ةبقارم ءارجإل  2019  لرفأ  11  خراتب تايانبلا رابتخاو ةينفلا ةبقارملل  بتكم

  ةصاا ةينفلا طورشلا ساركب دّدحم و امل  لاغشألا  ةقباطم مدع اساسأ تّيب  ةقفصلا عوضوم

   روذملا فلملا ةوسل ةبجوتسملا بادتلا ذاختا إ ةيدلبلا دتو  .لاا  ةدمتعملا  ة ّينفلا ياعمللو

.اقوقح نمضي امب لاجآلا لضفأ

 ّلوتت مل  ،ةيمومعلا تاقفصلل مظنملا  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا نم  104  لصفلل  افالخو

ةئيب قلعتملا  2015 /02  ددع ضورعلا  بلط راطإ  ةمملا ةقفصلل  يالا متا فلم ضرع ةيدلبلا

 .2017مفون9خراتب ةيدلبلاب ةينفلا ةصملا سئر لبق نم ّدعملا ةزجنملا تايمكلا فشك بسح(1)



829

الإ  تاءارشلل ةيدلبلا ةنلا ع قئادا ةرئادب تاقرطلا
ّ

خرات نم موي  600  نع دزي ام رورم دع  

 .د.أ45غلبمبةلواقملا تاقحتسم  نمىقبت ام صالخ  خأتكلذنع رجنا و.لاغشألل يالا لوبقلا

*

** 

كمت نل
ّ

  فرط نم الع فوقولا   ّمت لا ت الالخ إلاو صئاقنلا نم ديدعلا زواجت نم ةيدلبلا تن 

  نسحت ع لمعلا دزم  إ ةّوعدم اأ  غ  2017و  2015  نس  فرصتل ةيلاملا ةباقرلا  راطإ   ةمكا

كمي امب بناوا ضع
ّ

ءاسرإ  وحن ھجوتلا راطإ  كلذو  فرصتلا عةءافكلاو ةعاجنلا  ءافضإ  نم ن

 . ةروتسدلا تايضتقملاب المعا مكا

  ةيتاذ دراوم ةئبع  ةيلا تاعاما ةلجم  بلص دراولا را   بدتلا أدبم  ديسجت تقو

  ثادحو ةيدلبلا تامدا ةدوجب ضولاو عجانلا ف ّرصتلا نامضو ةيلاملا ةيلالقتسالا سركتب ةليفك

.نطاوملا ةايح  قراف

  ميلاعملا فيظوت  ماحإ دزم ةيدلبلل  ةيئابا ةقاطلل لثمألا  لالغتس الا  بلطتي  ،راط إلا اذ و

لل  اقبط افيظوت و قولا لاغشإلا و راشإلا  ميلاعم رصحو ةطشألاو تاراقعلا ع
ّ
  ھب يراا عرش 

تامدا نسحتو اعراشم  ذيفنتو ةيلاملا ايلالقتسا ميعدتل  ة ّيفاضإ دراوم ةئبع  نمضي امب لمعلا

 .ةيدلبلا

 فرصتلا  صوصخب الع فوقولا ّمت لا صئاقنلا  كرادت  ع لمعلا  ةيدلبلا ع نعتي امك

لع  لاو  ةيدلبلا كالمألا
ّ
  ئدابمل اقبط الالغتساو ال ةينوناقلا ةياما نامضو اديدحتب اساسأ تق 

 .ةديشرلا ةمكوا

لعتي اميف  ،نأشلا كلذك و
ّ
ع و  اظوم  اخأت  ازاجنإ  دش  لا  ةيدلبلا عراشملاب ق 

ّ
ع ا 

لسو  لاغشألا ةبقارمو ذيفنت ىوتسم
ّ
تاساردلا ماحإ مدعل و تايجاا طبض ءوسل  ةجين  كلذو ا م 

 .ةيمومعلا تاقف ّصلاب ةطبترملا ماحألاب ديقتلامدعوعراشملل ةيل ّوألا

  ةعاتم  و ةحاتملا ميلاعملا عيمج فيظوت نسح ع صرا دزمب امومع ةمكا وتو

ناونع ةلقثملا غلابملا صالختسا إ سلاو  لضفألا وحنلا ع الالغتساو اا راقع ةيامح و اصالختسا
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  عراشملا ذيفنتو ةجمرب ماحإ  نع  الضف  ةدصرألا طتو  ةقباسلا تافلل ةراجتلا تالا غوس

 . ةيدلبلا تامدا ةدوج نسحت راطإ  ةيدلبلا ةرامثسالا
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   ودراب ةيدلب در

I-   دراوملا ةئبعت 

 ةطشن   أل او تاراقعلا ىلع مولعملا فيظوت

               ةينبملا تا راقعلا يف تاءدألا ةحلصمو ةينفل ا ةحلصملا نيب تايطعملا يف براضتو قيسنتلا بايغ
 .ةينب ملا  ريغو

  فيلكتو امهنيب قيسنتلا ةرورض ىلع  ديكأتلا متو ةيدلبلا سيئر ةسائرب نيتحلصملا نيب ةسلج دقع مت
  تافلملا ضرع متيسو ةينبم ريغلا يضارألا ليصحت لودج نيحتل كلذو ةيناديم تانياعم ءارجإب ءاصحإلا نوع
 .مزاللا رارقلا ذاختال ةعجارملا ةنجل ىلع اهتغبص ريغت تبثيتلا

 ليصحتلا لوادج   ليقثتو  دادعإ يف ريخأت

 .كلذ يفالتل ايلاح ىعسنو ةيمالعإلا تازيهجتلا صقنو ريطأتلاو ناوعألا يف صقن

 ةنيبملا ةحاسملا   باستحا  يف أطخ
 م م  30  نع اضوع  4030  -
 م م  118  نع اضوع  1180  -

  يدلبلا سلا ىلعو ةعجارملا ةنجل ىلع فلملا ضرع دعب ةلقثملا غلابملا حرطو ةحاسملا ليدعت مت
.ةقداصملل

  ةيراجتلا ةميقلا   باستحاب   ينبم ريغ راقع ىلع مولعملا فيظوت ةرورض

  قفو ةيراجتلا ةميقلا ىلع   ادامتعا  ةينبملا يضارألا ىلع مولعملا  باستحا  متيسو مكتاظحالمب ذخألا مت
.مكتايصوت
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    م م  1000  قوفت يتلاو ةيدرفلا تاءانبلل ةعباتلا ةينبملا ريغ يضارألا ىلع مولعملل فيظوت

 .ادج ةردان تالاح اهنا املع مكلبق نم ظحالملا لالخإلا يفالتل ةينفلا ةحلصملا عم قيسنتلا متيس
 جهنلا سفن يف ةفظوملا تامدخلا بسن يف نيابت

 أطخلا اذه حالصإل ةيمالعإلل ينطولا زكرملا عم قيسنتلا متيس

 تاسسؤملا ىلع مولعملا

TIB  ةقطنملا  لماك حسم هنكمي  ال دحاو ءاصحإ نوع ةيرشبلا دراوملا فعض – TNB- TCL  لمعنسو  
 .تاسسؤملا ىلع مولعملا ةعباتمب صاخ نوعو ةيمالعإ ةموظنمب ةحلصملا زيزعت ىلع

II-  كالمألا يف فرصتلا 

 "توكتك" يدلبلا هزتنملا ءارك نيعم

  يدلبلا سلا ةلوادم ىضتقمب مت  1996 /12 /04  يف مربملا دقعلاب ةيونس ةدايز ةبسن جاردا مدعل ارظن
  نم ةخسن هيجوت متو ةدايزلا ةبسنب ةينعملا ةدملا نايب نود  %  5  ةدايز ةبسن ىلع ةقداصملا  2000 /05 /04  خيراتب
  لك ةبسنلا هذه قيبطت ىلع يدلبلا ضباقلا بأد دقو يليمكت دقع ءارجا متي نا نود يدلبلا ضباقلا ىلا ةلوادملا

  دادعإل ايلاح ةيراج  تاءارجإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ىلع عوضوملا ضرع مت لوالا دقفتلا ريرقتل اعبتو نيتنس
 .ةيونس ةدايز ةبسنك اهرارقإو ةبسنلا هذه جاردا هاضتقمب متي يحيضوت دقع

 ةيراجتلا دوقعلا ليقثت مدع

  يف صقنلا يفالت متو ليقثتلل دوقعلا تهجو دق تناك ةينعملا ةحلصملا نإف دوقعلا ليقثت مدعل ةبسنلاب
  حورطم عوضوملا اذه ناكو ةيدلبلا ةضابقلا يف لعفت مل ليقثتلا ةيلمع نا ريغ  2007  قباس دقفت رث إ  ىلع ليقثتلا
  ضباقلا مالعا مت امك يلاحلا ضباقلا عم رمالا يفالت متو ةيدلبلا ةعجارم نود لوصف حرط مت امدنع  2015  ةنس ذنم
 .لوصف ةدع ليقثتءاهنإب

  ايلاح يه تالحم  10  ددع عاجرتسا عم يضاقتلا روط يف يه تايعضولا لج نا ىلا ةراشالا عم اذه
 .اهب لصوتن مل تارابتخا بلط عوضوم
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 ةينوناقلا ةيامحلا

 ودرابب يهيفرتلا بكرملاو يدلبلا حسملا- يدلبلا قوسلا- ةيدلبلا ةرئادلا ميسرت تاءارجا

ةيراقعلا ةمكحملا ىدل تافلملا عادي إو يماحم فيلكتو تافلملا دادعا )كالمالا ةحلصم( ةيدلبلا تلوت
  سفنب ةيمسرلا ةعبطملاو ةضابقلاو ةمكحملا تكسمتو ةقفنلا فرصل زجنملا لمعلا ةدعاقب كسمت ضباقلا ن أ  ريغ
 .قبسملا عفدلاب تبلاطو ةدعاقلا

  ةيدلبلا ةلسارمب ةذاتسألا تماقو ةمكحملا ىدل تافلملا عادي إ  ديدجتب ماحم فيلكت ةداعإب اثيدح انمق
 .مزاللا ءارجا ددصب نحنو  2020 /10 /30خيراتب72372ددع ةيضقلا فيراصم ريفوتل

  فارطالا عم اهتيعضو ةيوستل يعاسمو تالسارم عوضوم  اهنإف  ةلجسم ريغ تاراقع ةدعل ةبسنلاب ام أ
 .AFH-SNIT-ONAS-  ةلودلا كالم أةرازو ةلخادتملا

 رصبلا يدان ةدئافل غوسملا راقعلا

51123 يراقعلا مسرلا عطق  3

  ذ إ  2020   سرام  02  خي راتبو  2019 /10 /24   خيراتب ةيضقلا لآم ثحبل ةيماحمةذاتس أ  ةلسارم تمت
  ةدع لآملاب اهتبلاطم مغر ةيضقلا رشنت ملو ةيدلبلا قوقح ظفح ىلع صرحت مل اهفيلكت مت يتلا ةيماحملا ن أ  نيبت
 .تارم

 سرام  18  خيراتب يرجحلا رذنم وعدملا دض ءارش دقع لاطب إ  يف ةيضق عفرب ةذاتسألا فيلكت متو
 .بيقعتلا ةلحرم يف ةيرادإلا ةمكحملاب ةيراجلا ةيضقلا ىل إةفاضإلاباذه2020

 سنوت  128123  يراقعلا مسرلا

 لاطربلا بابشلا راد رقم

  23  خيراتب ةيدلبلا كلم ىلع زئاحل باوجتسا ةنياعم ءارجا )داهشالا لدعلا( ةذاتسألا فيلكت مت
  ام ءارج إو  ةباجإلل  اهتوعدب موقنسو ةنياعملاب اهمايق مغر ضرغلا يف مت امب انتداف إ   لوتت مل اهن أ  ريغ  2019  ربمتبس
 .نيعتي
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 )اقباس ركاش يداهلا ةبعش( سنوت  18310 يراقع مسر  72 ددع ةعطق

لدعلا ةافو( ةعوفرملا  22322  ددع ةيضقلا يف ةيناث ةيذيفنت ةخسن جارختساب ةذاتسالا فيلكت مت
 .)مكحلالصأبلصوتلا مدعو كاذنآ فلكملا

 .2020 /09 /28 خيراتب ةيناثلا  ةيذيفنتلا ةخسنلا جارختسا مت

عوضوملاو  2020 /10 /06  خيراتب جورخلاب يلاجعتسالا مكحلا ذيفنتب ةذاتسألا فيلكت مت كلذ  رثإ  ىلع
 .ةعباتم لحم

 ديعسلا رصق قوس ميسقت

AFH   ميسقت

ىرخ أ  ةلسارمب انمقو  2019 /07 /22  خيراتب ىنكسلل ةيراقعلا ةلاكولل تالسارم ةدعب ةيدلبلا  تماق
 .2020 /10 /09خيراتب

  يف عوضوملا ن أ  نيبت فلملا ىل إ  عوجرلابو ةلاكولاب ةرشابم لاصتالا مت  2020 /03 /12  سيمخلا موي
 .زاجنإلا ددصب دقعلاو بولطملاب مهدم متو ةريخألا تاسمللا

 خينوم ناس   سنوت  82761 يراقعلا مسرلا

مت هنإف انتايرحت بسحو ةحصلا ةرازو تالسارم عوضوم راقع   :نيفلتخم  نيراقعب عوضوملا قلعتي
  نيكمت مت شكارم جهن ىلع حتفي يذلا راقعلاو  )ودراب فصوتسم( لفطلاو مالا ةياعر زكرم ةدئافل راقع صيصخت
  مسرلا تاذ ةبيقروب بيبحلا عراش ىلع حتفت يتلا ةميدقلا ةيانبلا مده رث إ  ىلع هلالغتسا نم يسنوتلا بعلملا ةيعمج
 .كيلمت سيلو ةزايح67552يراقعلا
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  سنوت  47555  يراقعلا مسرلا

 ينكسلا يحلل ةيوستلا لامكتسا مدع

  اهنم(  ةقلاعلا ةيراقعلا تايعضولا نم ةلمج جاردإب ةيراقعلا نوؤشلاو ةلودلا كالم أ  ريزو ةلسارم تمت
   خيراتب كلذو  2018 /06 /07  يف خرؤملا  2018  ةنسل  504  ددع رمألا نمض )سنوت  47555  يراقعلا مسرلا

  كلتل ةيقيقحلا ةميقلا صالخ نم مهيفعيو ةيزمر ميلاعمب ةيعضولا ةيوست نم مهنكمي رمألا ن أ  كلذ  2020 /03 /18
 .اهل ةدعتسم ريغ يه ةماه غلابم عفد ةيدلبلا بنجيو تاراقعلا

.ةلودلا كالمأل ةهجوملا ةلسارملا :ةعباتم لحم عوضوملاو
 نيماحم فيلكت يف ةسفانملا دامتعا مدع

  حشرت بلطم ال إ  انيلع دري مل هن أ  ريغ ةيمومعلا تاقفصلل ينطولا دصرملاب ضورع بلط رشن مت دقل
  ن أ  رابتعا مت دقو   )فانئتسالاب  هميسرت ىلع تاون س  05  زواجتي مل ماحم(  ةثالثلا طاسقألا  دحأب  قلعتيو دحاو
 .يناث ضورع بلط رشنل ةيراج تاءارجإلاو رمثم ريغ ضورعلا بلط

 اياضقلا لآم ةعباتم

  ىلا ةيعضولا هذه لوح ريرقت هجو دقو حلاصملا نيب تالسارملا هيجوت يف تالالخالا  هذه يفالت متيس
 .لاجآلا يف لخدتلاب ةيدلبلا قوقح ظفح ىلع هنم اصرح ةيدلبلا سيئر ديسلا

 ةينكسلا ةيرك ألا ةيراقعلا كال م ألا لالغتسا

هيجوت مت ضرغللو  دوقعلا نييحت تاءارجا يف ةحلصملا تقلطنا دقف ةينكس تالحم  03   ددعل ةبسنلاب
تالاصتالا ديدع مغر هن أريغ2016 /10 /14خيراتب ققشلا كلتل ةيقيقحلا ةيونسلا ةيئاركلا ةميقلا ديدحتل ةلسارم
  ءارجا مامتإل بولطملاب لصوتلا ىلع صرحنسو ءارجالا اذه لطع امم ةينعملا ةهجلا نم رابتخا ريرقتب لصوتن مل
  ةلودلا كالما ةرازو حلاصم تارابتخا ءارجإب ةطبترملا تافلملا زاجنا  يف ةبوعص دجن انن أ  ةظحالملا عم .مزاللا
 .ةيراقعلا نوؤشلاو
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 غيوستلا دوقع نييحت مدع

يف يه وأ جورخلاب ماكحأ اهباحصأ نأش يف ردص امإ يه تايعضولا لج نأل دوقعلا نييحت عستي مل
 جورخلا يف اياضق :يضاقتلا روط

 غيوستلا ةداعإب عيرستلا مدع

اهتباجإ متت مل .ريخأتـلا ببس وه ةلودلا كالمأ حلاصم فرط نم رابتخا ءارجإب غيوستلا ةداعإ طابترا
 تالسارملا ديدع مغر تارابتخالا رجت ملو

 ماكحألا ذيفنت مدعو نويدلا مكارت

 صالختسالاب بلاطم ضباقلا :نويدلا مكارت-
  جورخلا يف اياضقلا نم ماه ددع اضيأ ترجأ ةرادإلا-
 يدلب سلجم قزرلا دراوم ىلع اظافح ماكحالا ذيفنت ىلإ هجتت مل ناجللا وأ سلا-
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 ودراب ةيدلب ضباق در

 ةطشنألاو تاراقعلا ىلع ميلاعملا  صالختسا·

 :اهنم تابوعص ةدع ةطشنألاو تاراقعلا ىلع مولعملا صالختسا ةيلمع تدهش

.ةلقثملا  لوصفلا ةفاك ةيطغتل يفاك ريغ )03( ةنيزخلا لودع ددع-
   ةيربجلا ةلحرملا صنت ثيح ليصحتلا لوادج نمض نييندملل ةينطولا فيرعتلا تاقاطب ماقرأ بايغ-

ةيلمع لامكتسإل كلذو فيرعتلا تاقاطب ماقرأ رفوت ةرورض ىلإ يرادإلا ضارتعإلاك )ةيفيقوتلا لقعلا(
.صالختسإلا

ةرباخم لحم نايحألا مظعم يف نوكي ث يح ةنيبملا ريغ يضارألل ةبسنلاب تامالعإلا غيلبت يف ةبوعص  -
  لوادج نييحت مدع كلذكو ةرشابم مالعإلا غيلبت مدع ىلإ يدؤي ام اذه  هسفن ينبم ريغلا راقعلا ناونع لصفلا
.ةنيبم تحبصأ يضارأ ناونعب ةلقثم لوصف دجوي ثيح ليصحتلا

  عقو مامز رخآ وهو  2007  ةنس ذنم تاسسؤملا ىلع مولعملاب ةصاخلا ليصحتلا  لوادج  نييحت عقي مل  -
.ةضابقلا فرط نم هملست

تامالعإ  عيزوت يف ةيدلبلا حلاصم عم قيسنتلاب خيراتلا اذه ةياغ ىلإ ةنسلا هذه ةيادب ذنم مت دقو اذه
  ةنيبملا تاراقعلا ىلع مولعم يف ةماه صالختسا ةبسن قيقحتو ةيدلبلا قطانم لج ةيطغتو ةيلحملا تاعامجلا نويد

  ةلقثملا نويدلا نم ةلمج حرطو دالبلا اهدهشت يتلا ةمزألا هذه لظ يف ةينازيملا تاريدقت نم%68لثمي ام د .أ560
 .2019ةنسل يئابجلا وفعلا يفد1.186.204,094تغلب يتلاو ةنيبملا تاراقعلا ناونعب

  ةيراجتلا تالحملا·

بابسأ ةدعل كلذو نويدلا اياقب ديدحتو ليقثتلا ثيح نم اديقعت عيضاوملا رثكأ تاءاركلا عوضوم لثمي
 : اهنم

 .دوقعلا نمض ةينطولا فيرعتلا تاقاطب ماقرأ ىلع صيصنت مدعو ءاركلا دوقع ددع بايغ-
  اذل ةيدلبلا حلاصم مالعإ نود يلصألا غوستملا فرط نم يراجتلا اهلصأ عيب عقو تالحملا نم ديدعلا  -

.ضرغلا يف ديدج دقع ماربإ عقي مل
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 .تاونس ذنم ةقلغم تالحملا نم ديدعلا دوجو نيبت ،ةيراجتلا تالحملل ةنياعم رخآ بسح-
.ةديدع تاونس ذنم نيغوستملا لبق نم ءاركلا نيعم عفد ددلت-
 .ةيدلبلا اهيلع تلصحت يتلا جورخلاب ةيلاجعتسإلا ماكحألا ذيفنت مدع-

  تابوعصلا يطختل  ةيدلبلا حلاصم عم قيسنتلاب اندهج لذبن لازن ال هالعأ ةروكذملا صئاقنلا لظ يف
  يف نيحم ليقثت سارك دادعإب انمق دقو ،ةيدلبلا دراوم ةئبعتو صالختسإلا طيشنتل ةبسانم لولح داجيإو ةضرتعملا
  اذه ،مكحلاصم فرط نم هيلع عالطإلا مت   دقو هب ةصاخلا نويدلا اياقبو ةدح ىلع لحم لك ةيعضو نيبي تاءاركلا
             تغلب ةيراجتلا تالحملا ءارك ناونعب ةماه نويد  ليقثت مدع يف لثمتملا أطخلا كرادت مت دقو

صالختسإلا اياقب ةنراقمب كلذ ةظحالم نكميو  2018  ةنس يف ةيعضولا حيحصتب كلذو  د  1.021.621,916
 .2018  ةنسل يلاملا باسحلا يف ةلوقنملا كلتو  2017 /12 /31خيراتب

  تغلب ثيح اهب انمق يتلا تاءارجإلا ةلمج  ىلع اءانب  صالختسإلا ةبسن يف اظوحلم اروطت اندهش دقو
 .2020ربمتبس21خيراتبد  42.292,630  يراجت طاشنل ةدعم تالحم ءارك مولعم يف تاصالختسإلا ةلمج

 توكتك يدلبلا هزتنملا·

  ةنسل يدلبلا سلجملل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا لالخ ةقداصملا تمت دق هنأ تابساحملا  ةمكحم  ريرقت يف ركذ
  يف يحيقنت دقعب وأ ةسلجلا رضحمب ةضابقلا مالعإ عقي مل ،ءاركلا مولعم يف ايونس  %  5  ةبسنب ةدايز  ىلع  2000

  دقع ىلع لب يدلب سلجم ةلوادم ىلع ادانتسا ةيراجت تالحم ءارك ناونعب مولعم ليقثت نكمي ال هنأو املع ضرغلا
  مت دقو اذه ،ةضابقلاب رفوتملا دقعلا بسح كلذو نيتنس لك ةدايزلا قيبطت مت دقف كلذل ضرغلا يف يحيقنت
 .ضرغلا يف يحيقنت دقع ماربإل ةيدلبلا حلاصم عم قيسنتلا
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سقافصةيدلب

و  1884  ةيلوج  16   خرؤملاعلا رمألا تقمب )ةيدلبلا ي اميف( سقافص ةيدلب تثدحأ

  عرأ ةبختنملا ةيدلبلا سلاا ّلح دع2011لرفأ8ذنماوؤش فرصتعتبقاع و .رئاود عبس ّمضت

يونس لّدعمب د.م  356,151هردقام2018-2013ةفللةيناملاليخادمةلمج تغلو .ةيصوصخ تاباين

   دقو  .%33  ةبسب ياثلا ناونعلا دراومو  %67  ةبسب   لوألا ناونعلا دراوم  نب تعّزوت د.م  59,359  زاني

  د.م  257,224  ااقفن  تغلب  اميف  %9,7  الّدعم  ةونس  ةبسب  ةفلا  هذ  لالخ  ةيدلبلا  دراوم  ترّوطت

 ةيناملا  تاقفن  تلّو  .رامثسالا  تاقفنل  د.م  73,141و   يسلا  تاقفنل  د.م  184,083  ام  صّصخ

لدعمةونسةبسبارّوطت
ّ

 .2018-2013ةفلل%8,3  ا

  ةطخ  450  ام ةطخ  2000  ةيدلبلا ناوعأ راطإ نوناقب الع صوصنملا ططا ددع غلو

وم  تزانو .ةلمعلا راطإ نوناق  نمض  ةطخ  1550و نفظوملا راطإ نوناقب قلعتت
ّ

  ةبس  2019  ةنس  

 .%6 طأتلاةبستغلو%27ةّماعلا روغشلا

  ةيدلبلا  فّرصتو تاباسح ع  ةيباقر ةّمم  )ةمكا  ي اميف( تابساا ةمكحم  ترجأ و

  ةئبع  ةمملا هذ تلمش و  .كلذ  رمألا تقا امل  2019  ةنس  تانايب  قفو  نيحتلا  عم  2018-2013  ةفلل

ةباق ر  تروحمت و  .ةئبلاب ةيانعلا و  ةفاظّنلا و  ةينارمعلا  بتالا و  تاءارشلا و  تاقف ّنلا  فّرصتلاو دراوملا

كأتلا  لوح  اساسأ  ةمكا
ّ

ظنملا بتالاو نناوقلاب ةيدلبلا  مالا  ىدم  نم د
ّ

  ةيدلبلا  نوؤشلا  يسل  ةم

تاباسا ةعجارم ةيباقّرلا لامعألا  تلمش و  .فّرصتلا ھجوأ ضع ءادأ مييقت  لوح و  امام ءادأ 

فوتملا تانايبلا ليلحت بناج إ تاروااو ةيناديملا تانياعملا ءارجإ نع الضف قئاثولاو
ّ

  نم ّل ىدل ةر

 .ةيدلبلاةطرشللةواةقرفلاوةيدلبلاةضابقلاو ةيدلبلا

   اجئاتن تردص لا  ةقباّسلا  ةيباقرلا اامم   تالالخإ نم  ةمكا ھتفشك ام رارغ ع و

  راطإ   2016  ةنس  فرصتل ةيلاملا ةباقّرلا ررقت و  2009  ةنسل نورشعلاو سماا يونّسلا ررقتلاب

  صئاقن  ع فوقولا إ  ةيباقّرلا  ةّمملا  هذ  تصلخ   ،ةيلا ةمكواو ةرضا ةيمنتلا جمانرب

 نود  تلاح  ّفلاو  املاو يرادإلا يدلبلا نأشلا يس  ھجوأ فلتخم تلمش بتالاو نناوقلل تاقورخو

فوت
ّ

لاو ةعاجنلاو ةيعرشلا ئدابمل اقفو  امام  ءادأ    ةيدلبلا  ق
ّ

فّرصتلا ءوس بّس امك .ةا

   ةئبع   صقّنلل ةعجار  د.م  12,435  نب ةعّزوم  د.م  27,838  تغلب ةيدلبلل ةيلام رارضأ   تازواجتلاو

.تالتمملا و تاقفّنلا فّرصتلاةمكوح تالالخإةجيند.م15,403ودراوملا

ش نأ نكمي  ،ةلءاسملا  أدبمب  المعو
ّ

ةبجوم  ةيئازج  ءاطخأو  فّرصت  ءاطخأ  تاقورا  ضع  ل

.ةيلاملا اانزاوتو ةيدلبلاكالمأباساسأ تقلعارا رضأاقاإل ارظنعّبتلل
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تاظحالملا زربأ

  دراوملا ةئبع  -

الإ  د.م  239  غلبمب ةيدايتعا دراوم  2018-2013  ةفلا لالخ  ةيدلبلا تقّقح
ّ

 اصرح مدع   ّنأ 

قر  مدع و  ءادألاب  نبلاطملل  تانايبلا دعاوق نيحت ع
ْ

   ع  ةوالع  ةيلاملاو  ةراقعلا نوؤشلا  فّرصتلا  ةنم

سفن لالخ  د.م  6,707  نع   ّلقت  ال  دراوم  ليقثت  مدع  تّبس  ةيدلبلا ةضابقلا  عم  قيستلا    صقّنلا

.اصالختساةينامإ توفتلاوةفلا

 صقّنلاو ةلّقثملا نويدلا صالختسا ةعاتم  ةيدلبلا ةضابقلا و ةيدلبلا  ءادأ فعضل ةجين و

 د.م  30,139  إ  لصتل   صالختسالا  اياقب  تمكارت  عّبتلا لامعأب مايقلل ةصّصا ةرشلا دراوملا

وم  د.م32,308و
ّ

 .اعابت2019و2018نس 

كمتت  مل و
ّ

 تاقورا  تلآو  ةّصاا كالمألا نم يراقعلا  اديصر  لما  لالغتسا  نم ةيدلبلا ن

ةركألا  ليخادم   نم  د.م  2,279  غلبم   نع ختلا  إ  مازلتس الاو   لالغتسالا   دوقع     فّرصتلا  تباش  لا

  لباقم ن ود ةلوّدلا ةدئافل  ةّصاا  اكالمأ  نم  ضعبلا  نع  ةيدلبلا  تلخت   امك  2018-2014  ةفلا  لالخ

.د.م10,357زانام ررضاعجتن

 تاقفنلا  فرصتلا  -

خت و   يامولعملا   اماظن  ةيلاعف  مدع  ھتاساعا تمقافت ةيلخاد ةباقر ماظن إ  ةيدلبلا  رقتفت
ّ

  لا تاقورا  تماس  دقو .ياقّرلا مرود ةسرامم نع  اصملاو  تارادإلا ءاسؤرو  يدلبلا  سلا

 نا  2018-2013  ةفلا  لالخ  ةيدلبلا  دراوم  نم د.م  1,935  زان   غلبم  ديدبت    فّرصتلا  تاقفن  تلمش

وم  د.م  5,708تغلب لا ةيليلا ةيدلبلاةينويدمنمءزجطتلهفوت نامإلاب
ّ

 .2017ةنس 

كمتت  مل و
ّ

كحتلا  نم ةيدلبلا ن
ّ

تيق و  ةرامثسالا  اعراشم  ةعاتمو  ذيفنتو  ةجمرب  راسم    م

طخم  قلغ  دنع  ثلثلا  دودح    زاجن إلا  بس
ّ

  الالخ  تغلب  لا  2018-2013  ةفلل  رامثسالا  تاط

لع  لا  تاقورا  نع  جتنو  .د.م  103,338  ةجمملا  تادامتعالا
ّ

  ةيمومعلا تاقفصلا ئدابم  قيبطتب  تق

.د.م2,101غلبمب رّدقمةيدلبللايلاماررضةيدقاعتلا اطورشو تابلطلا ذيفنت مظنت لا بتالاو
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ةينارمعلا بتالا  -         

  ةيدلبلا  طرفت  إ تلآ اعدر ّمتي مل ةينارمعلا بتالل تاقورخ  2019-2013  ةفلا تدش

تا   دايا بجاو و  بتالاب   اديقت مدعو تاءارجإلل  ا ماحا  مدع  ةجين ةيلام غلابم
ّ

و  تارارقلا  ذاخ

ئدابم  راطإ   نناوقلا قيبطتب ةيدلبلا ةطرشلاو ةيدلبلا نم ّل ملت مل و  .اذيفنتو  الع  ةقداصملا

لاو  ةيفافشلاو ةاواسملا
ّ

  نيذلا ةيتامدا  تالا  باأو   يراقعلا ثعبلا  تارش ضع  ع  ةا

ثمت ةرشابم تازايتما ع اولّصحت
ّ

  اغلبم زان  ةيلام تامارغو  ميلاعمو اياطخ صالخ نم مافعإ  تل

  .لباقم نود مومعلل ةصّصا تاءاضفلاو ةيدلبلا كالمألا لالغتسا نم ميكمت نع الضف د.م5,989

  ةئبلاب ةيانعلاو ةفاظنلا  -

كمي ةيليلحت ةبساحم ماظن  ع  ةيدلبلا دمتع ال
ّ

  عفرو عيمجت قرط ةعاجن ىدم مييقت نم ا 

طخمو ةيجيتاسا فادأ قيقحت  مدع ماس و  .ةيعوضوم ياعم و  تارشؤم إ ادانسا تايافنلا
ّ

ط

لعتملا ةفاظنلا عاطق ليأت
ّ

ةدوج و ةنيدملا ةيلامجب رارضإلا   ايمثتو ةبشلاو ةيلملا تايافنلا زرفب ةق

 .ةيدلبلا ةقطنملاب شعلا راطإ

  قط انملا تايصوصخ بسح تادعملا و ةلمعلا  عزوتو لخدتلا قطانم  ةقدب  ةيدلبلا  د ّدحت  مل و

.تايلمعلا هذ ع ةعاجنلا ءافضإنم ّدحامبةزرفملاتالضفلا مو ةيناسلا ةفاثكلالثم ءايحألاو
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                 I-  ةيدلبلا دراوملا ةئبع 

                       د.م  44,130  دودح  نا نأ دع  2018  ةنس د.م  70  ةيدلبلا دراوم امجإ   زواجت

نم  ةيتاذلا دراوملا ةبس  ترّوطت و  .2018-2013  ةفلل  %9,7  ھتس يونس ومن لدعمب يأ  2013  ةنس

  تنا نأ  دع  د.م47,960  ةغلابلا لوألا ناونعلا دراوم عومجم نم2018  ةنس%83,5إ  2013  ةنس75%

د.م  18,956  نم  %59  ةبسب  ةفلا سفن   صالختس الا  اياقب تعفترا و  .2013  ةنس  د.م  34,411  دودح  

 .ةيدلبلا ةضابقلاو ةيدلبلا لبق نماعاتم تاءارجإقيبطتصئاقنللةجين د.م  30,139إ

ةطشألاو تاراقعلا ع ميلاعملا-أ

لوادج ةيلومش مدعو  2026-2017  يرشعلا ءاصحإلا ةيلمعل ةيدلبلا ماحإ مدع نع ّرجنا

.د.م1,335اغلبم زاندراوم ةئبع ةينامإ  صقنةبقارملاو ليصحتلا

ءاصحإلا  ةيلمع    ةيدلبلا  تقلطنا  ،)1(2026-2017  يرشعلا ءاصحإلا زاجنإ ةمانزورل افالخف

خأتو  رشأ  4  زان خأتب
ّ

ةسل اقفو لاجآلا  ديدمتلا رابتعالا نع اذخأ رشأ ةّتس  ةبارق  ھمتخ   تر

.2017يفناج30خراتبسقافص ةيالو   ّرقمبةدقعنملاةوالمعلا

ليقثت مدع ھنع رجنا ام وو  2017ةنسل ليصحتلا لوادج نيحت مدع خأتلااذنع بت رتو

  ةينامو ليقثت نم ةيدلبلا نامرحو ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا ليصحت لودجب الصف  )2(3068  اوح

.)3(د.م  1,072اوح صالختسا

 )GRB ( ةيناملا دراوم  فرصتلا  ةموظنم نم ةجرختسملا تايطعملا ةراقم لالخ نمو

   عجارت نبت  ، يرشعلا ءاصحإلا دعو لبق ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا ناونع ةلقثملا غلابملاب ةقلعتملاو

ظو اراقع  460  ةنياعمو .د.أ  102,292  ةميقب الصف  5871  ددعل  مولعملا  اذ  غلبم
ّ
  فيظنتلا ةمدخ الع   ف 

العف  ا  تعفتنا  لا تامدا ددع ّنأ تث  ، د.أ  5,573  غلبمب  ءاصحإلا دع  اميلاعم  تعجارت و  بسحف

 .تامدخ6و4نب حوارتدق

 .2016متسرش إسرامرش نمةدّدا2016  يرفيف11 خرؤملا4ددع ةيلا نوؤشلا رزو روشمب ةدراولا)1(
   .)83381-86449( يأ2017ةنسل ةلقثملا لوصفلا–2018ةنسل ةلقثملا لوصفلا =2017ةنس ناونع ةلقثملا غ لوصفلا)2(
 .)د.م2,551-د.م3,623( يأ2017ةنس  لقثملا غلبملا–  2018ةنس  لقثملا غلبملا = د.م  1,072)3(
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ليقثت نود  GRB  ةموظنم إ  AS400  ةموظنم نم ءاصحإلا تايطعم ت  ءاطخألا تلاحو

  ع مولعملاو ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا ليصحت ودج  نم  الصف  6842  ميلاعم  صالختسا  ةينامو

 .2018ةنس لالخ ةيبملا غارألا

 تقّقح  لا ضيباقملا  تالا و  لمشل  ةيناملا  دراوم    فرصتلا  ةموظنم ميمع ّمتي مل  امك

ع  ةموظنملا   هذ  ميمعتب  اباجإ   ةيدلبلا  تدّعو  .2018-2013  ةفلل د.م  19,375  تغلب ليخادم

 .2020ةنسلالخاجاتحتلااصملا

لودج نم الصف  921  نم ةنوتم ةنيع نم الصف  882  اوح ةميقنيحت مدعل ةجينو

  غلبم صالختسا  ةينامو ليقثت    ةيدلبلا  تطّرف  2018  ةنسل  ةيبملا غ ارألا ع مولعملا ليصحت

 .د.أ39زان

وأ ةيعانصلا ةغبصلا تاذ تاسّسؤملا ع مولعملل ىدألا دا ةنراقم تبثأ  ،ىرخأ ةج نم و

  غلابملاب  ةيلا ةيابا ةلجم نم  38  لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلاب ھيلع صوصنملا ةينملا وأ ة راجتلا

   ،2  سقافصو  1  سقافص تاءادألا ةبقارم يزكرم تانايب ةدعاق نم ةاقتسملاو  مولعملا اذ نم ةصلختسملا

  ةيعانص و ةي ةسّسؤم  31  ةمذب  د.أ  121,836  غلبمب  2018-2013  ةفلل ليخادملا  صقن دوجو

.ةردصم تارشو

  إ  2013  ةنس  د.م  15,428  نم ةطشألاو تاراقعلا ع ميلاعملا صالختسا اياقب  تعفترا و

  لامعأ تعجارت دقف ةيبملا تاراقعلا ع مولعملا صالختسا اياقب ةيمأ مغرو  .2018  ةنس  د.م  25,458

  ةضابقلا ّلوتت مل اميف  2018  ةنس عبت ةيلمع  10334  إ  2014  ةنس اعبت  14719  نم ھنأش  عبتلا

  ع عبتلا تاءارجو لامعأ  ةفلا سفن   ترصتقا امك .2013  ةنس لالخ عبت لمع ّيأ ءارجإ ةيدلبلا

 .%99,6و%54,7نب تحوارت ةبسب تامالعإلا

  د.أ  354,774  اصالختسا اياقب امجإ غلب  ،تاراقعلا ع ميلاعملا نم   )1( الصف  55  ةعجارمو

نم  36  لصفلاب المع كلذو  د.أ  120,711  غلبمب ام   الصف  33  نأش مداقتلاب عّبتلا  ّقا ط وقس تث

  غلبمب لوصفلا هذ نب نم  الصف تصلختسا اأ ةيدلبلا ةضابقلا تدافأ و  .ةيمومعلا ةبساا ةلجم

 د.أ  110,677  غلبمب   الصف  29   ّلظيل  يابا وفعلا   ميلاعملاب نبلاطملا نم   ةثالث ط رخنا  اميف  د.أ  1,154

  .صالختسا نود

.دحاولا لصفللرانيد فالآ3غلبما ةقلعتملاصالختسإلا اياقب تزواجت  لالوصفلا)1(
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ماعلا قرطلل قولا لاغشإلا-ب

  لاح  اّمم ھتانوم فلتخمب ماعلا قرطلل قولا لاغشإلا ليخادم  فرصتلا ةيدلبلا مكحت مل

.د.م  1,588اغلبمزاندراوم صالختسا نود

  ةيدلبلاتدامت،7201متس18خراتب)1(7515 /3052/2017مقر  يدلبلا رارقلا رودصمغرف

ترت  اّمم  2014  يرفيف  11   خرؤملا  147/7515/2014  مقر  رارقلا قيبطت  
ّ

غلبمب ليخادملا     صقن  ھنع ب

  .روذملا" يدلبلارارقلاباغيلبت متي مل ھنأ تاميسقتلاو تاءانبلا ةصم تدافأو.د.أ116,665

لع  نل و
ّ

  لا ةرادإلا لبق نم ّمتي  اذيفنتل  ةيدلبلا تارارقلاب مالعإلا ّنأب اباجإ  ةيدلبلا تل

الإ ،اّدعأ
ّ

ةيدلبلا تارّرقملا ذيفنت ةيلوؤسم لّمحي تايدلبلل اسألا نوناقلا نم  87 و  72  نلصفلا ّنأ 

 .ماعلا بتالاو ةيدلبلا سئر نم ّلل

ةنيدملا  يرئادب   الحم  ة رشع ىدح إل  ةمكا لبق نم ةارا  ةيناديملا تانياعملا تبثأ  امك

باسحا مدع إ عجار  د.أ  69,5  غلبمب  بجوتسملا  "حاسملا  لالتحا"  مولعم   فيظوت مدع  ،ناتسلاو

.اف صخرملا ةحاسملا لاغشإبااأمالا ةعاتم بايغو لاغشإلل ةيقيقا ةحاسملا

تاحاسمو ماعلا قرطلا ةنيدملا ةرئادب نيقم  باأ لغتسا  ضرغلا  رارق ّيأ بايغ و

ةيلاملا ةميقلا ردقتو .2010  ةنس ااصتنا ذنم يدلب مولعم ّيأ عفد نود تارامعلاب ةكشملا قافترالا

هذ لثمل  ةيدلبلا ةطرشلا  ةنياعم مدع نع   جتن  امك  .2019-2010  ةفلل د.أ  374,890  غلبمب لاغشإلل

تمرح  ناتسلا ةرئادب اقم سمخ  باأ  لبق نم  ةينوناق غ ةفصب  "حاسملا  لالتحا"  تافلاا

.اونسد.أ55,801غلبم صالختساةينامإنمةيدلبلا

لجم نم  6  لصفلل افالخو
ّ

  لاغشإلا مولعم ناتسلا ةرئاد تصلختسا  ،ةيمومعلا ةبساا ة

   تارارقب اابثو اقاقحإ نود تالحم  8  نأش  د.أ  12,838  تغلب ةونس ةميقب ماعلا قرطلل قولا

باأ  نم ةصلختسملا غلابملا نب  د.أ  85,369   يواس  ةونس ةميقب لس قراف دوجو ع ةوالع  ضرغلا

  ارجأ لا ةيناديملا  ةنياعملل اعبت ةاقتسملا تايطعملا  نم تث ام بسح ةبجوتسملا غلابملاو تالا هذ

.2019ةيلوج23خراتبةمكا

.دحاو رانيد نع اضوعمويلل د2غلبمبءانب رئاضح ةماقإ دنع ماعلا قرطلا لاغشإ مولعم ددح يذلا)1(
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لصفللو  هالعأ روذملا  3052/2017/7515  مقر  يدلبلا رارقلل افالخ  ،ةنيدملا ةرئاد تماق  امك

لجم نم  25
ّ

            ناونع ماعلا قرطلل قولا  لاغش إلا  مولعم ةفرع  ضيفختلاب  ،ةيمومعلا ةبساا ة

 .د.أ16,425غلبمصالختساةينامإ نود لاحقمبحاصل2018ةنس

طع  ةجين  ةعاتملاو نيحتلل راشإلا ميلاعم صالختسا لودج رقتفو
ّ
 "ميلاعم" ةموظنم ل 

  7  دوجو ةنيدملا ةرئادب  2019  يام  23  خراتب  ةمكا ارجأ لا  ةيناديملا ةنياعملا تيو .2014  ةنس وم

مل  كلذ ع ةوالع و  .د.أ  4,180  ةميقب راشإلا ةعاتم لودجب ةنمضم غ الحم  44  عومجم  نم تالحم

  نس  ذنم  ارودص مغر  2019  ةيلوج وم إ  ةراشإلا تامالعلا  ةلازإ   ا رارق  79  ةيدلبلا ةطرشلا  ذفنت

   .2017و2014

  نم ةيضار  تايعمجو يداون ةيدلبلا تفعأ  ،ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  25  لصفلل افالخو

  مدقلا ةركل يدان  حنم  ع ةوالع  2014  ةنسل  ةيدلبلا  ةيضارلا تاءاضفلاب راشإلا مولعم صالخ

-2014  ةفلا   تغلو .ةيدلبلا ةيضارلا تاعاقلاو يملا بيطلا بعلم لخاد راش إلا قوقح لالغتسا

لختلا راشإلا مولعم دراوم  2019
ّ

.د.أ523,875ّقح ھجو نود ةيدلبلا اعت

ش نأ هالعأ ةروذملا  تالالخإلا  عيمج نأش نمو
ّ

ةبجوم فّرصت ءاطخأو ةيئازج ءاطخأ ل

 .عّبتلل

 ةيدلبلا  كالمألا ليخادم-ج

  ةدعملا تاراقعلا ءارك ضيباقم  تعجارت ثيح يراقعلا اديصر لالغتسا ةيدلبلا نسحت مل

.2018ةنسد.أ675,876إ2015ةنس د.أ921,957  نم يراجت طاشل

غوسب قلعتملا  1999  يرفيف  17  خراتب  6  ددع ةيلخادلا رزو روشملو غوسلا دوقعل افالخف

  ءاركلا تانيعمل ةونسلا ةدازلا ةيدلبلا قبطت مل ،ةينكسلا وأ ةيعانصلا وأ ةراجتلا ةغبصلا تاذ تالا

  نم الحم  152  نأش  د.أ  73,826  ءاركلا تانيعم ليخادم  صقنلا  2017-2014  ةفلا لالخ  غلبيل

 .با بابب ديدا قوس الحم176لصأ

اارك دوقع ءاضمو روصنم يديس  ةيفرا ةقطنملاب تالحم  8  غوسب ةيدلبلا مايق مغرو

ةبساا ةلجم نم  265  لصفلل  افالخ  يدلبلا ضباقلا ىدل اليقثب مقت مل اإف  2010  ةنس ذنم
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خت  ھنع رجنا امم  ةيمومعلا
ّ

   رابتعاب  2019  ةنس وم إ  دراوملا نم  د.أ  106,146  غلبم  نع  ةيدلبلا  

.ءاركلا تانيعمل يونسلا نيحتلا

  نودو لباقم نود لالغلاو رضل ةلما قوس تاعدوتسم  4  ناتيدضاعو  نا غوسم ّلغتساو

 لالخ  د.أ  51,141  غلبمب  ردقت  ليخادم  طرفتلا ھنع بترت ام وو ةيدلبلا   عم ضرغلا   دقع  ماربإ

.2019-2013ةفلا

مل امك لباقم نود غلل ةّصاا االتمم نم ددع  نع  ةيدلبلا تلزانت  ، ىرخأ ةج  نم و

ترت ةّصاا اكالمأ لالغتسا غلابم فيظوت مدع نع الضف ةلداع ةضواعم تايلمع ءارجإ ع صرحت
ّ

ب

.د.م11,104تزان ةيلام رارضأ اع

لخت  دقف
ّ

ا ةطيا ةيدلبلا يابملاو ةيكيلوثالا ةسنكلا بم نع ةلوّدلا ةدئافل ةيدلبلا  ت

ررض  ام وأ يراقع لباقم نود  لزانتلا اذ  نع جتنو .2م  0410  تزواجت ةحاسم ع ةيمقر ةبتكم ثادحإل

 .ةيدلبلا اصملا ءاويإ ةداعإ تاقفنباسحاب)1(د.م9,057نع ّلقي الةيدلبللام

  ةلوّدلا كلم ع ةماقملا ةيدلبلا حارفألا ةعاق نب ةراقع ةضواعمب تماق اّأب ةيدلبلا تدافأو

الإ .ةسنكلا بمو صاا
ّ

ةدقعنملا ھترود  يدلبلا سلا ةقفاوم  تثي  ةعاقلل يراقعلا فلملا ّنأ 

تابةضواعم ءارجإ ع1978سرام6خراتب
ّ

كرملا لما ّنأ ع ّصنت ةفاقثلا ةرازوو ةيدلبلا نبة
ّ

  اقثلا ب

ةرازو ةدئافل ةيمومعلا ةبتكملا  توفّتلا لباقم ةيدلبلل الم حبصي  ةفاقثلا رادو حارفألا ةعاق ّمضي يذلا

لوتو  .ةلوّدلا كالمأ
ّ

  بمو  ةيمومعلا ةبتكملا  لالغتسا  ةيدلبلاو  ةفاقثلا ةرازو  نم ّل  ساسألا اذ ع  ت

.لباقم نودخراتلا كلذ ذنم  اعابت حارفألا ةعاق

الإ ةيكيلوثالا ةسنكلا نع ّلختت مل اّأباباجإ  ةيدلبلاتكسمتامك
ّ

  ءانب ةلودلا دعدع 

لسلا ةركب ةصاخ ةليدب  ةعاق
ّ
نأ غ .ة 

ّ
  بمل لباقمك ةضار ةعاق ءانب ةلودلا دّع  ديفي ام نّبي مل ھ

فلملا  ترظن لا  يدلبلا سلا تالوادم عيمج نّمضتت مل  امك  ھب ةطيا  ةيدلبلا يابملاو ةسنكلا

ةوا ةغبصلا تاذ  عراشملا  راطإ   جردني  ةيضاّرلا ةعاقلا ءاشإ   ّنأو املع  ةضواعملل  طرشلا اذل

لملا ةرازولل
ّ

 .ةيدلبلا سلوةئشملابحاص يوا سلااف ّدع لا وةضارلاب ةف

  ھيلع ماقملا رحب بابب نئالا ةيدلبلا راقع صوصخب ةلوّدلا  كالمأب ةفلملا ةرازولا اصم تاريدقت ع دامتعالاب )د  1.750  *  2م  4102( راقعلا ةميق  )1(

ةيدلبلا اصملا ءاويإ ةداعإل ةئيلا لاغشأ تاقفنو  2018  روتكأ  16  خراتب طبضلا بتكمب نّمضم  737/2017  ددع  رابتخالا  ررقت عوضوم ةيمومعلا ةبتكملا

 .د.م1,879
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طحم  2016  ةنس ةيدلبلا تأّي  ،ىرخأ ةيحان نم و
ّ

  زان غلبمب ةليقثلا تانحاشلا ءاويإل ة

ترت و  .لباقم نود تانحاشلا باأو ليقثلا لقنلل ةوا ةفرغلا فّرصت تحت اعضو د.م  1,3
ّ

نع ب

 .2019  ةيلوج رش دودح إ)1(د.أ547,500غلبمب ر ّدقت ليخادم ةيدلبلا طرفتفّرصتلا اذ

لجم نم  67  لصفلل افالخو
ّ

  18  براقي ام ذنم لزن بحاص لغتس  ، معتلاو ةيبالا ةئيلا ة

ثمتملا يدلبلا يمومعلا كلملا ةنس
ّ

  ةئيلا لاثم بسح ءارضخ ةحاسمك جمملا  "G1 " يفلا  ءاضفلا  ل

1,5  غلبم  اوس لاح   لاغشإلا ميلاعم  زانتو  .يوناق ھجو   نود  ةديدا سقافص ةقطنمل يصفتلا

  .)2(د.م

  عفد  نم مارع ز مت  نم  ةيدلبلا  تفعأ  ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم  25  لصفلل افالخ و

تدافأو  .2019-2014  ةفلل د.أ  30,704  ةميقب ليخادم نم   اامرح ھنع رجنا زاو عفرلا مولعم

لع ءافعإلا اذ ّنأ ةيدلبلا
ّ

.ةيعامتجا تالاحبق

  يدلبلا يمومعلا كلملا لاغشإ مولعم صالختسا اياقب  2017و  2013  نس نب  تعفتراو

  ةلجم نم  36  لصفلاب المع و .د.م  1,335  إ د.م  1,020  نم  %30,9  ةبسب ةيمومعلا قفارملا مازلتساو

  فوقو ةمزل  ميلاعم نم   مداقتلاب د.أ  279,776  صالختسا عبت قح طوقس تث  دقف  ةيمومعلا ةبساا

.ماعلا قرطلاب تارعلا

لعتي اميفو
ّ

ءارك ليخادم صالختسا اياقب تعفترا نل و  ،ةيدايتعالا كالمألا ليخادمب ق

الإ ،2017  ةنس د.م  2,768  إ  2014  ةنس د.م  2,295  نم يراجتلا  طاشلل ةدعملا تاراقعلا
ّ

  لامعأ  ّنأ 

 .عّبت315إ754نمةفلا سفن تعجارت اأش  عبتلا

  25   خرؤملا  1977  ةنسل  37  ددع نوناقلا نم  23  لصفلا  ماحأل  ةيدلبلا قيبطت مدعل ةجينو

لختملا   صالختسالا اياقب تمكارت  ،ةيلاتسا اياضقل  اعفر مدعو  )3(1977  يام
ّ
غلبتل  نغوسملا ةمذب ةد 

.د.أ62,643  نغّوسملا دحأل2019لرفأ25خراتب

ليخادم صالختسا اياقب امجإ نم  %24  ةبسب  يأ د.أ  663,890  ةميقب الصف  13  ةعجارمو

  ةبساا  ةلجم  نم  36  لصفلل  اقبط  تث ،2017  ةنس وم  يراجتلا  طاشلل  ةدعم  تاراقع ءارك

 .2م12.000يواس لالغتسا ةحاسموةعاس24 ةنحاش120لّدعمب مويلا  د5ءاويإ مولعم باسحاب)1(
 .2019-2010ةفلل مويلا  دحاولا عرملا ملل ميلم150باسحاب)2(
 ةلمعتسملا وأ انصلا وأ يراجتلا لامعتسالا تاذ تالا وأ تاراقعلا ءارك ديدجت صخي اميف نغوسملاو نغوسملا نب تاقالعلا ميظنب قلعتملا  )3(

. فرا
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  دحأ ةمذب البق امو  2013  ةنس ناونع مداقتلاب د.أ  18,600  غلبم صالختسا عبت قح طوقس ةيمومعلا

 .نغوسملا

  تادنسلا و  ةرادإلا تاضاعالاو ةلقعلا  لامعأل  يدلبلا ضباقلا ةرشابم   مدع  نّبت  امك

  ةيمومعلا ةبساا ةلجم نم رركم  31و  اسماخ  28  نلصفلل افالخ  ننيدم  9  صوصخب  ةيذيفنتلا

لخت
ّ

  امالعإ  33  مغيلبب ءافتكالا ّمت ثيح  د.أ  324,119  تغلب نويد  2018-2009  ةفلا   مممذب  تد

لصأ عيب ةبسانمب نغوسملا دحأ دض يرادإ ضاعاب  يدلبلا ضباقلا  مايق مغرو   .مازلإ تاقاطب  10و

كم يراجت
ّ

  ةيقب صالختسال عبتلا تاءارجو لامعأ لصاوي مل ھنإف د.أ  9,844  غلبم صالختسا نم ن

.د.أ44,207غلابلا وھقحب لقثملا نيدلا

ش نأ ةروذملا  تالالخإلاعيمج نأش نمو
ّ

 .عّبتلل ةبجوم فّرصت ءاطخأو ةيئازج ءاطخأ ل

ءانبلا  صخر  ميلاعم-د

  نع   تعنتماو  ةينارمعلا  بتالاب   مالالا  ع تاميسقتلاو ءانبلا صخر ةصم تصرح  نل

الإ صخّرلا ميلس
ّ

الإ  ةبجوتسملا  ميلاعملا   ّل  صالخ  تثت  تالوصوب الّص وت دع 
ّ
  رارقلا  باأ   ّنأ   

نم  ةيدلبلا  مرح  ا ّمم  ميلاعملا هذل  ااأ  صالخ   نود  ةصخر  35  ميلسب  نذإلاب  اوماق  ةيدلبلاب

.د.م  3,113غلبمصالختسا

لس  ،كلذ نم
ّ

   ةماسملا مولع مل قبسملا  عفدلا  نود ءانبلا   صخر   يراقع  ثع  تا رش  ثالث   تم

   نم  68  لصفلا  نم  ةيناثلا  ةرقفلل  افالخ كلذو  د.أ  614,500  غلبمب  لقّنلا لئاسول  ةيعامج   ىوآم زاجنإ

  316  غلبم يقو  .)1(2009  روتكأ  9    خّرؤملا  ةيلا  ةيمنتلاو  ةيلخادلا  رزو  رارقلو  ةيلا  ةيابا  ةلجم

وم إ صلختسم غ ام د.أ
ّ

  رش  لالخ  ةمكا ارجأ لا  ةيناديملا  تانياعملا  تّيو  .2019  ةنس  

ةبكترملا تافلاا ةوسل  )2(د.م  1,113  غلبمب  ةيفاضإ  ميلاعمب  ةبلاطم  تارشلا هذ  ّنأ  2019  ةيلوج

 .ءانبلا ةصخرل

نب نم يراقعلا ثعبلل نتكرش ةيدلبلا تفعأ  378/2004/7510  ددع  يدلبلا  رارقلل  افالخو

 .د.أ71,595غلبمبءانبرئاضحةماقإ ةبسانمب ماعلا قرطلا لاغشا م ولعمنم ةروذملا تارشلا

لعتملا  )1(
ّ

  ةعضاا وأ ةيلا ةيمنتلاو ةيلخادلا ةرازول ةعاتلا اصملا لبق نم ةادسم ةرادإ تامدخب قلعتملا  2006  توأ لوأ  خرؤملا رارقلا حيقنب ق

 .ادانسإ طورشو افارشإل
تي امو  ةيدلبلل ةّينفلا ةصملا  ةب كلذو ةزجنملا لاغشألا عم الع قداصملا ةصخرلل ّفلا فلملا ةنراقم تّمت  )2(

ّ
بسح ةيلام اياطخو تامارغ نم اع ب

 .ءانبلابتارت ةفلاخم
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نأ نّبت امك
ّ

ةيلا ةيمنتلاو ةيلخادلا رزو رارقلو ةيلا ةيابا ةلجم نم  68  لصفلل افالخ  ھ

تفعأ  ،)1(2009  يفناج  19  خراتب  02  ددع كشملا روشملل و  هالعأ روذملا  2009  روتكأ  9   خّرؤملا

  573,775  ةميقب  ليخادم نم امرح ام   وو  مولعملا اذ صالخ نم  2018  ةنس  اراقع  ا ثعاب  32  ةيدلبلا

.د.أ

ترت امل  اعبت و
ّ

  عفّدلاب  ةيئا  رماوأ اأش  رداصلا ءانبلا صخر ميلاعم صالخ ةعاتم مدع نع ب

تابلا  عفدلاب   رماو ألا  ماحأ    ةمئاقلا   ّمض   نع   الضف  د.أ  315,500  غلبمب
ّ

  117,165  غلبمب  ةيدلبلا  ةدئافل  ة

فوتت  مل  2017  ةنس  ةينام  عورشمب  ةقفرملا  د.أ
ّ

ةمكا  تماق   ،اصالختسا  تثت  قئاثو  اأش    ر

لعتملا ةيدلبلا تاباس ةقّمعم  ةعجارمب
ّ

ةماقإ ةبسانمب ماعلا قرطلا لاغشو ءانبلا صخر ميلاعمب ةق

.لقّنلالئاسول ةيعامج ىوآم زاجنإ  ةماسملاو ءانبلارئاضح

ترفسأ  ،2018-2011  ةفلل  ءانبلا  رئاضح   ةماقإ  دنع  ماعلا  قرطلا  لاغشإ  مولعم  صوصخبف

فوتي  مل  د. أ  379   اغلبم  زان   ةينعملا  ةنّسلا ضيباقم باسحب نّمضت مل غلابم دوجو نع  ةعجارملا
ّ

   ام  ر

  ةيئا  عفّدلاب رماوأ  ررحت نم مغّرلاب  يدلبلا  ضباقلا  وأ  ضيباقملا  ءالكو  لبق  نم  اصالختسا  تثي

.اأش

لعتي اميف  نّبت  دقف ءانبلا صخر مولعمل ةبسلاب  اّمأ
ّ

 ّنأ  2018-2013  ةفلل ءالكولا تاباسحب ق

  غلبم   ىوس  يدلبلا ضباقلا  ام صلختس مل  د.أ  65,677  تغلب  ملبق نم ةصلختسملا غ غلابملا عومجم

  نع لقّنلا لئاسول ةيعامج ىوآم زاجنإ  ةماسملا  مولعمل  ةبسلاب  ةعجارملا  ترفسأ  اميف  د.أ  22,751

كأتلا   ّنسي  مل  2015  ةنس  د.أ  17  غلب قراف دوجو
ّ

 ارفو  لا  تانايبلا  ةيلومش  مدعل  ارظن  ھصالختسا  نم  د

.ءانبلاصخرةصم

 قراوف  دوجو  نّبت  ،2018-2013  ةفلل  ضيباقملا  ءالكو  تاباسحب  ضباقلا  تاباسح  ةنراقمو

لعتت  ةيبلس
ّ

   لاغشإ  مولعمل  د.أ  160,5  نب  ةعّزوم  د.أ  167  اعومجم  زان  ضباقلل  الاحإ   ّمتت  مل  غلابمب  ق

.ءانبلاصخرمولعملد.أ6,3وءانبلارئاضحةماقإدنعماعلاقرطلا

فوت  ديفي  ام بايغ و
ّ

باسح  يدلبلا ضباقلا ىدل وأ ضيباقملا ءالكو ىدل ةروذملا غلابملا ر

فوت  امب  تاباسا نب ةارا تاراقملا ّنإف ،ناملا جراخ تاباسح  وأ ةنزا
ّ

يفخت  دق  تانايب نم ر

 .ةيدلبلا لاومأ ع ءاليسا تاش

 .ءانب رئاضح ةماقإ دنع ماعلا قرطلا لاغشإ مولعمب قلعتملاو ةيلاملا رزوو ةيلا ةيمنتلاو ةيلخادلا رزو نع رداصلا)1(
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ش نأ هالعأ ةروذملا تافّرصتلا عيمج نأش نمو
ّ

ةبجوم فّرصت ءاطخأو ةيئازج ءاطخأ ل

 .عّبتلل

  ةدعاق طبض  ةمدختسملا تايط عملا  قيقدتلاب  ،راطإلا اذ  ةيدلبلا  ةمكا  وت و

  كلذو  ةركألا ليخادمب   ةقلعتملا  ةصاخ  صالختسالا اياقب ةعاتم   ع  صرا دزمو  ميلاعملا باسحا

 .ةيدلبلا ةضابقلا عم قيستلاب

II-  نلا  فّرصتلا
ّ

 تاقف

   ول  ادافت  ةيدلبلا  نامإب  نا  صئاقّنلا  نم  ددع  رامثسالا و  فّرصتلا  تاقفن    فّرصتلا  باش

.لمعلاا يراابتالاماحا وفّرصتلانسحئدابمقيبطتعتصرح

 فّرصتلا  تاقفن-أ

يأ  2018  ةنس د.م  35,624  إ  2013  ةنس د.م  26,977  نم لّوألا ناونعلا تاقفن تعفترا

  تاقفنلا هذ نم  كألا طسقلابيمومعلا جأتلا فراصم ترثأتساو .%5,7الّدعم يونس رّوطت ةبسب

 .ةفلاسفنلالخ %64و %57نب تحوارت ثيح

 جأتلا تاقفن-1

 نع  فشكلا نع  2017-2013  ةفلا لالخ  ةيدلبلا ناوعأ جأت رصانع  قيقدتلا رفسأ

 غلب  ةيدلبلل ام ررض    تبس  ةيصوصا حنملاو ةغتملا  ةميقلا  تاذ حنملا دانسإب تقلع تالالخا

.د.م1,447

  1981  ناوج  11   خرؤملا  1981  ةنسل  817  ددع رمألا نم لوألا لصفلا تايضتقمل افالخف

  01                               خرؤملا  1991  ةنسل  1430  ددع رمألا نم لوألا لصفلاو يللا لمعلا ةحنمب قلعتملا

  تدنسأ  ،ةوا سلااو تايدلبلا ناوعأل فرصت لا ليللاب لمعلا ةحنمب قلعتملا  1991  روتكأ

عفلا زاجن إلا تابثإ نود  د.أ  24  زواجت غلبمب افظوم  24  إ ةحنملا هذ  2017-2013  ةفلا لالخ ةيدلبلا

  بلاطم ع ءانب قح ھجو نود ةيفازج ةفصب ةحنملا هذ نم انوع  74  ةيدلبلا تنكم امك .ةيليل تامد

.يللا لمعللعفلازاجنإلاتوبث نود ضرغلا  ا اومدقت
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طبضب قلعتملا  1998  مسد  18   خرؤملا  1998  ةنسل  2509  ددع رمألا نم  5  لصفلل افالخ و

  تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ةلمع كلس صاا اسألا ماظنلا

  ناونع د.أ579غلبم  2017-2013ةفلا لالخ يوناق دنس نود ةيدلبلا تفرص ،ةرادإلا ةغبصلا

ددع باسحا نع اضوع  %100  ةبسب نوعلل يمويلا اسألا رجألا  عيفلاب كلذو "لطعلا مايأ ةحنم"

.ةيلعفلا ةيفاضإلا لمعلا تاعاس

لضاوفلا عفرو ةلا ظف ةيدلبلا ةحنملا ناونع د.أ  126  غلبم  كلذك  ةيدلبلا تفرص و

  ةحنملا ثادحإب  قلعتملا  1990  توأ  18   خرؤملا  1990  ةنسل  1293  ددع رمألا بجومب ةثدا ةيلملا

  رمألاب الع صوصنملا خاسوألا ةحنم ناونع د.أ  415  غلبمو  ةيلملا لضاوفلا عفرو ةلا ظف ةيدلبلا

عفرو طتلا ةلمع إ خاسوألا ةحنم لوختب قلعتملاو  1980  ةيلوج  04   خرؤملا  1980  ةنسل  876  ددع

طتلا لامعأب نفلم غ ةلمعل يوناق ھجو نود  )1(ةيلا ةيمومعلا تاعاماب نرشابملا تالضفلا

  فرصتلا ةحنم نم ميكمت نع اضوع ةلا ظفحب ةطبترملا ىرخألا لامعألاو تالضفلا عفرو عمجو

  .ذيفنتلاو

  ةيدلبلا  ةحنملا ناونع د.م  3,879  اعومجم غلب حنمب  ةفلا سفن لالخ  ةيدلبلا  ةلمع  عفتنا  امك

  زكارم  ديدحت ّمتي  نأ   نود خاسوألا ةحنم ناونع د.أ  520  غلبم  نم و ةيلملا لضاوفلا عفرو ةلا ظف

كأتلا نود لوحي ام وو ةيدرففيلتتارارق بايغ و ملمع
ّ

.نتحنمللميقحأ ىدم نم د

ةلوا خاسو ألا ةحنمو ذيفنتلاو فرصتلا ةحنم نب ةفلا سفن لالخ  ايدلب   الماع  53  عمجو

ددع رمألا نم  2 و  1  نلصفلاب المع  ايب  عما زوجي ال لاو تالضفلا عفرو طتلا لامعأب نفلملل

  ةيدلبلا فرص ھنع بترت ،هالعأ  ن روذملا  1980  ةنسل  876  ددع رمألا نم  4  لصفلاو  1990  ةنسل  1293

 .قح ھجو نود د.أ30غلبمل

نوناقب قلعتملا  2014  توأ  19   خرؤملا  2014  ةنسل  54  ددع نوناقلا نم  2  لصفلل افالخ و

  إ  01  فنصلا نم لماع  100  فيصت  2016  ةنس    ةيدلبلا تداعأ ،2014  ةنسل يمكتلا ةيلاملا

ةوا سلاا ةلمعل ةينملا ةنودملا تقت امك  03  فنصلا  مفيصت ةداعإ نع اضوع  04  فنصلا

  28   خرؤملا رارقلاب ممتملاو  2014  يرفيف  24   خرؤملا ةيلخادلا ر زو رارق تقمب ةرداصلا تايدلبلاو

  ةدتمملا ةفلا  لالخ  قح ھجو نود  تعفد  د.أ  100  غلبم كلذل اعبت ةيدلبلا ةينام تلمحتو .2015  لرفأ

 .2017مسد رشو2016روتكأ رش نب

 .2014يفناج28 خرؤملا2014ةنسل891ددع رمألاو2006سرام27 خرؤملا2006ةنسل893ددع رمألاب ھحيقنت مت امك)1(
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قلعتملاو  2017  لرفأ  13   خرؤملا  2017  ةنسل  485  ددع يموا رمألا نم  2  لصفلل افالخو

  سفن فيصت ةداعإ  2018  ةنس ّمت  ،ماصاصتخال اقفو ةيلا تاعاما ةلمع ضع فيصت ةداعإب

تابثإ  تاداش ع ءانب ةديدج ططخو تاصاصتخا  سماا فنصلا  ةيناثلا ةرملل ةلمعلا ءالؤ

3  لصفلل  ةفلاخ م    ةبتر للو كلس لل بول طملا لعلا ىوتسملا قفو رظانتلا أدبم دامتعا نود ةءافكلا

.هالعأ روذملا2014يرفيف24 خرؤملا ةيلخادلا رزو رارق نم

  ةداعو نتنوناق غ نتيلاتتم نتيقرت  نم  نينعملا ةلمعلا نكمت تاقورا  هذ نع بترتو

بجوم نود  ءابعأ ةيدلبلا  لمحتتل  2014  يرفيف  24  خراتب  جر لوعفمب سماا فنصلا  مفيصت

 .2018ةنس نم مسد رش وم إ د.أ110زانيامب

ظف ةيدلبلا ةحنملاب عافتنالا الماع  98  لصاو ،ةديدج تاصاصتخا  مفيصت ةداعإ مغرو

  فرص ھنع  بترت امم تالضفلا عفار صاصتخاب ةطبترملا خاسوألا ةحنمو ةيلملا لضاوفلا عفرو ةلا

 .ّقح ھجو نود2018ةنس ناونعد.أ43زواجتغلبم

  رارقلا ردص ثيح ،هالعأ روذملا  2017  ةنسل  485  ددع يموا رمألا قرخ  ةيدلبلا تدامتو

تاداش ع ادامتعا رخآ الماع  198  فيصت ةداعإب قلعتملا  2018  يام  24   خرؤملا  1160  ددع يدلبلا

نع اضوع  مادتنا ھبجومب عقو يذلا صاصتخالا  نع فلتخت ةديدج تاصاصتخا  ةينملا ةءافكلا 

  دق ةلمعلا ءالؤ فيصت ةداعإ  ةدمتعملا تاءارجإلا ّنأ ةيدلبلا تدافأو   .ضرغلا  م ناحتما ءارجإ

 .روذملا يموا رمألا تايضتقملالوأت  ةينفلا ةوا ةنلا ھتأترا ام راطإ تّمت

  ع خاسوألا ةحنمو ةيلملا تالضفلا عفرل ةيدلبلا ةحنملاب  مم  الماع  74  عافتنا  نّبت امك

  ةرياغم ةيلعف تاصاصتخال مسراممب داشإلاب ضرغلل  ةثدا  ةوا ةينفلا ةنلا مايق نم  مغرلا

  اّأ ةيدلبلا تدافأو.2018ةنس ناونعد.أ20  زواجت غلبم فرص ھنع بترتامم تالضفلا عفار صاصتخال

.فيصتلا ةداعإ نع ّرجنملا نينعملا ةلمعلا روجأ  لسلا املا ساعالا ةيطغتل ّمتلااذ تدمتعا

نود  2016  ناوج  16  خراتب نبدتنم الماع  42  فيصت ةيدلبلا تداعأ   ،كلذ نع الضف

  ةنودملا نم  3  لصفلل افالخ اصبم الماع  52  ةيقرت ّمت و  .بولطملا فنصلا  ةيمدقألا طرشل ملامكتسا

.نمسملا ةلمعلا نب نم ةيلا تاعاما ةلمع ةيقرت ع صنت لا ةينملا

فرصت ءاطخأ لش نأ  ةيدلبلاب ايلام اررض   قأ يذلا و  وحنلا اذ ع فّرصتلا  نأش نمو

.ابكترم نأش عبتلل ةبجوم
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 اصملا  لئاسو  تاقفن-2

اصملا س تايجاح دودح  فتالا و ةقاطلا نم اكالسا ديشرت ع ةيدلبلا صرحت مل

 .ةيلخادلا ةباقرلا طباوضل ااسرإ مدعل ةجين ةيدلبلا

كالسا  تاقفن  2018-2013  ةفلا لالخ ةيدلبلا تلمحت  ،ةيناملا ةيصوصخ أدبمل افالخو

ةسنكلا و  د.أ  44ةميقب  راطملا قرط ستلا يدان رارغ ع  د.أ  79اغلبم زواجت ةيدلب غ اصمل ءاركلا

 .د.أ10غلبمبةيكيلوثالا

  لباقم  د.أ  75  ةميقب  ةمكا ھتردق  اغلبم  ةفلا سفن لالخ  ّقح ھجو نود ةيدلبلا تلّمحت امك

نأ نّبت  ديتلل نزخمك يدلب لحم  لغتس  ةيدضاع  لبق نم ءارك  كالسا
ّ

  ءاركلا دادع طبترم ھ

  ةفلا هذ لالخ ةراقلا ميلاعملا  ناونع  د.أ  4  غلبم إ  ةفاضإلاب لالغلاو رضل ةلما قوس صاا

  .مادختسا عضو  تسل ءارك دادع25كاشا دوقعفب امايق مدع ةجين

   ال  ةعاتلا ةيفتالا طوطا ةمئاقب ةجردم غ  ايفتا  ا طخ  21  كرت نكامأ  ةيدلبلا  دّدحت مل و
.2018-2013ةفلالالخ د.أ23زواجت كالسا غلبم يفتا مقر ايب نم لّ

ماظنب قلعتملا  1989  يام  30   خرؤملا  1989  ةنسل  574  ددع رمألا نم ياثلا لصفلل افالخو

نكسملل صصا فتالا كالسا تاقفن صالخب نوّماعلا باتكلا مقي مل  ،تايدلبلا ناوعأ ناسإ

.2012-2006  ةفلا ناونع د.أ16غلبم نع   الضف د.أ2,7زان غلبمب2018-2013ةفلا لالخ يفيظولا

  ايفتا اطخ  16  ءانتقال  تالاصتا ةكرش عم ةيقافتا  2018  يفناج  04  خراتب  ةيدلبلا تمربأ  امك

  30  خراتب  ةيدلبلا  تقلت و  .)1(ضرعلا فقس زواجت دنع يقيقا كالسالا ةرتوفو ازج ضرع ساسأ ع

  د.أ  16  زواجت غلبم ام طوطا هذل تاننالا كالساب قلعتت د.أ  30  اغلبم زان تاوف  2019  يام

لع
ّ

  عم ةرتوفلا رصانع و ضرعلا  ةعجارم ددصب اأ ةيدلبلا تدافأو  .ماعلا  بتالل  صصا طاب  ق

 .دوزملا

ةدراولا تايمكلاو غلابملا دودح   دّوزملا نو ايب مملا دقعلاب تملا اّأب  ةيدلبلا تدافأ  نل و

الإ ،كاشالا ف ترشاب اّأو كلذ ع داز ام  صالخ تضفر اّأو  دقعلاب
ّ

تايمكب  قلعتي دقعلا  ّنأ 

وت   اتلاو  ا زواجت ةروص  تايطعملا لسارت نم ةدّدحم  ةيدرف  طر نامثأل ةيدلبلا ل ّمحت عم  ةيفازج
ّ

  

.طخ لل رانيد15باسحب ةيناجم ةيلاسرإ500و تاننالا نم اغيم200كالسال ازج ضرع)1(
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اقبط ازا ضرعلا نع دئازلا  ماعلا  بتالل  صصا طا كالسا لباقم د.أ  16  غلبم ةرتوف دّوزملا

 .دقعلل

  2013  ةنس  %0  نب يرادإلا فتالل يونسلا اكالسا تاقفنل ةيدلبلا صالخ بس تحوارتو

  إ د.أ  294  نم  2016  ةنس رارغ ع اف ضيفختلا وأ تادامتعالا فوت مدع ةجين  2017  ةنس  %63و

فتالا ناونع اكالسا نم  %77  صالخب ةيدلبلا مقت  مل ثيح  نويدلا  مكارت   بّس ام وو د.أ  36

 .د.أ928غلب يذلا و2018-2013ةفلا لالخ يرادإلا

لخت    كالسالا  ططشلا  ماسو
ّ

-2003  ةف لالخ  د.م  5,708  تغلب  ةيدلبلا ةمذب   نويد د

ثم  2017
ّ

  نم ّل ت رثأتساو .صاوا هاجت انويد ةيقبلاو ةيمومعلا تاسسؤملا هاجت انويد ام  %79  تل

د.م  1,176و  )1(د.م  2,87  غلبمب اوتلا ع هايملا عزوتو لالغتسال ةينطولا ةكرشلاو سوت تالاصتا ةكرش

.ةيمومعلا تاسّسؤملا نويد عومجم  نم%26و%63بسب يأ

تلو  .د.م  1,195  اوح  2017  ةنس ّوم  صاوا هاجت ةيدلبلا نويد ةلمج تغلو

  متي مل نح   د.م  1,189  غلبمب  2012-2003  ةفلا لالخ صاوا هاجت اويد عومجم نم  %70  ةيدلبلا

.2007  ةنس ءانتساب  2013و  2003  ْ نس نب ةدتمملا ةفلا ةليط تادلختملا هذ ناونع غلبم يأ صالخ

   ةسفانملا دامتعا مدعو ةودي دوزت نوذأ دامتعاو ةصصا تادامتعالا زواجت إ  كلذ  ةيدلبلا تعجرأو

.الغأ دقع صوصخ

تايجاح و  مءالتي امب  فتالاو ءاملاو ءاركلل ةيدلبلا كالسا ديشرت ةرورضب ةمكا  وتو

  عاجساو تازواجتلاو ططشلا نطاوم ع فشكلل كالسالا  يرودلا قيقدتلاب مايقلا وااصمس

هاجت  اينويدم نم دا  ع لمعلا  ةيدلبلا ع  بي  امك  . قح ھجو نود ةيدلبلا المحت  لا غلابملا ّل

.اعم نلماعتملا هاجت ايقادصمع ظافلاوس  عارسإلاوةصااوةيمومعلا تاسسؤملا

تاقورا  فّرصتلا-3

 .2008ةنس نم ةيناثلا ةيثالثلا ةياغ إ د.أ528دودح  نا نأ دع)1(
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 ّنأ نّبت  د.م  4,72  زان غلبمب  دوقولا  نم تايمكب  2017-2013  ةفلا لالخ ةيدلبلا  تدوزت

   ع  2009  ةنس ل  تابساا ةرئاد  ررقت ع اباجإ   تدكأ نأو قبس ھنأ مغر  اودي  متي  اف فرصتلا

كر اّأ
ّ

 .دوقولا  فرصتلا ماحإل ةيمالعإ ةموظنمت ز 

  ةرورضلا تانايبلا  2016-2013  ةفلا لالخ دوقولا  تاعطتقم  ةعاتم رتافد نّمضتت ملو

  ميلس رارغ ع  كلذو  دوقولا   فّرصتلا ع ةبقارم ما ظن ءاسرإ نود لوحي اّمم ةبجوتسملا ايندلا

  .ميلسلا خرات  نودت  نود ل  109.760و  ةعفتنملا ةرايسلل جنملا مقرلا  ع صيصنتلا نود ل  46.840

ةنس لالخ دوقو  عطتقم  11.260  ااوعأل تدنسأو تتقا ثيح ةيناملا ةونس أدبم ةيدلبلا تقرخ امك

.2012ةنسإ اقاقحتسا عجريةونسلا اايجاح نم%25تلثم  2013

لسو
ّ
  24,711  ةميقب دوقولا نم ل  22.100  ةيمك  2017و  2016  نس لالخ ةزاغملاب فلملا م 

فوتت مل  د.أ
ّ

  نلو  .ةزاغملا فيشرأب ادوجو مدع ةزاغملا نع لوؤسملا دكأ ثيح  ،الآم  تثت قئاثو اأش  ر

  ترقتفا لوادا هذ نإف ،تاعطتقملا هذ  فرصتلا ةعاتمللوادج نما  اباجإ  ةيدلبلا تمدق

لل ةبسانملا ةرادإلا ماتخألا دامتعاو السلسو ااحفصل ميقرت  لثم  ةبجوتسملا ايندلا  طورشلا  إ

  امم  2016  ةنس ةيا  تاعطتقملا  نم  نوزا  طبضت مل امك  الع ةيقادصملا ءافضإل دانسإ ةيلمع

 .ادامتعا نود لوحي

لاوزاغلا يدامل نوزا ةيباسح  2016-2013  ةفلا لالخ ةيدلبلا كسمت مل  ، ىرخأ ةج نمو

  ةبسلاب امأ .ةيدلبلا تآشملاب لمعتسملا لئاسلا لاوزاغلا نم ل فلأ  63  ةيمكلو ةزاغملاب لئاسلا نيبلاو

ةنس ّوم و  2016  يرفيف رش ةيا ذنم اأش  داوم ةيباسح كسم عقي ملف  50  لاوزاغلا  ةدام إ

2018.  

  2016  ةنس ناونع داوملا ةيباسح نوت ةداعإب ةمكا  تماق  ،تايطعملا  هذ بايغ و

نودت مدع تث  دق و .دوقولا نم ل  572.460  تغلب  كالسا ةيمكب مالتسا لصو  35.295  نمضتت

ةيمجنملا ماقرألا ركذ نود دوقولا نم ل  108.335  دانسإ  رارغ ع  تالوصولا هذ  ةرورضلا تانايبلا

.دولاب ةينعملا ةرادإلا ةصملانودتنود ل29.539و ةعفتنملا تارعلل

دوزت نع فشكلا نم ةيدلبلل ةعاتلا تادعملا ةمئاقو لقنلا لئاسو ماقرأ نب تاراقملا تنكمو

  لاز لقن لئاسو دوزت ع ةوالع دوقولا نم ل  1.323  ةيمكب ةيدلبلل ةعجار غ لقن لئاسوو تادعم

  تاجاردل  تصصخ  نيبلا نم ل  1.696  دانسإ ّمت امك .ل  4.483  ةيمكب  2013  ةنس ذنم ا عافتنالا
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هذل  دوقولا نازخ ةعس زواجتت ال نح   ةدحاولا دولا ةيلمعل  ل  20و  6  نب حوات تايمكب ةران

 .تال5تاجاردلا

 عم2016و2015نس لالخ اكالسا مت لا تايمكلا عم ا دوملا تايمكلا ةراقم تضفأو

فوت بوجو إ  2014  ةنس ةيا  ةزاغملاب دوقولا يازخب ديصر دوجو مدع ضافا
ّ

   يرظن نوزخم ر

  ع ننازا ةعس غلبت نح  نيبلا نم ل  10.666و لاوزاغلا نم ل  27.806  ةيمكب  2016  ةنس ةيا

كؤي ام وو ل  فالآ  10و  فلأ  20  اوتلا
ّ

  تاموقم ىدأل امرب دوقولا  فرصتلا ةيلمع راقتفا د

ل ةيا  نوزا طبض مدع لظ  ةصاخ ةيقادصم يأ دوقولا ةعاتم تافوشك دقفو ةيفافشلا

.ةنس

  ةزاغملاب فلملا لبق نم نوزخم نم ھطبض مت ام عم  2016  ةنس ةيا  نوزا اذ ةنراقمو

د.أ  28                   ةميقب لاوزاغلا نم ل  21.656  ةيمكب صقنلاب قراف دوجو تث ،2017  يفناج  01  خراتب

فوتي   مل د.أ  16  ةميقب نيبلا نم ل  8.996  ةيمكو
ّ

  اذ  ةيدلبلا  تعجرأو  .الآم تثت ةقيثو يأ اأش  ر

  .ةريدقت ةقرطب اادعم دوزت ھنع بترت اطعو ةلمعتسملا ةزجألاكالتاإ اباجإ قرافلا

 ةصاخ دوقو  ةطحم  2016و  2015  نس لالخ ةيدلبلا تدوز ،يمومعلا قافنإلا دعاوقل افالخو

نم ل فلأ  47  ةيمك و  د.أ  285  غلبمب لاوزاغلا نم ل فلأ  245  ةيمكب دّوزت تايلمعل ةوسلا راطإ 

تايمكلا هذ  ةيباسح يأ ةيدلبلا كسمت ملو .د.أ66افل تزان2016و  2013نس نب50لاو زاغلا

  مدع ع ةوالع ةبقارملل ةلباق غ العج امم اجومو الآم لوح ضرغلا  دؤم يأ ادل رفوتي ملو

 .فرصتلا اذ ةينوناق

  لامعتساب قلعتملا  1988  يرفيف  11   خرؤملا  1988  ةنسل  189  ددع رمألا نم  9  لصفلل افالخ و

  رزولا روشمو ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا تارايس

،تاقورا تاقفنو ةرادإلا تارايسلا  فرصتلا ماحإ دزم لوح  2005  يفناج  19  خراتب  6  ددع لوألا

  ةفلا لالخ  ةيص ضارغأل اوناث لمعتس ةصم تارايس ايدلب انوع  18  ةدئافل  ةيدلبلا تدنسأ

عم  ةيمومعلا فراصملا ةبقارم ةئي نم الع رشؤم ضرغلا  ةيدلب تارارق رادصإ نود  2013-2017

 .د.أ39زانغلبمب دوقو صصح نم ميكمت

  الامعتسال ااوعأ إ ادنسأ  2019-2013  ةفلا لالخ ةران ةجارد  182  ةيدلبلا تتقاو

اونس د.أ  200  غلبمب  دوقو صصح نم ميكمت إ ةفاضإ يوناق دنس يأ نود ةيصلا مضارغأل
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كم امك  .2018  مسد دودح إ كلذو
ّ

ماجارد  الامعتسال دوقولا نم تايمك  نم  ةلمع  ةيدلبلا تن

ليوناق ھجو نودةصاا ةرانلا
ّ

.2016ةنس لالخد.أ4زاني اماف

دانسإ ةيعرش  نامضل  ةمزاللا بادتلاو تاءارجإلل ةيدلبلا ذاختا ةرورضب ةمكا  وتو

كمي  ةيلخاد ةباقر ماظن ءاسرو  اكالسا ديشرتو تاقورا  فرصتلا نسح و  ةييعلا تازايتمالا
ّ

نم ن 

 .نأشلا اذ  تازواجت لوصح مدعو كالسالا ةعاتم

 رامثسالا  تاقفن-ب

  73,140  لباقم د.م  117,117  ھعومجم ام  2018-2013  ةفلا  لالخ  ياثلا ناونعلا  دراوم  تغلب

   بسب  اعابت  ياثلا ناونعلا دراومو تاقفن روطت لّدعم  ةفلا سفن لالخ   براقتو  .ةزجنملا  تاقفنلل  د.م

  2013  ةنس                  %43,6  نم نويدلا ديدسل  ةصّصا  غلابملا  ةبس تضفخنا  اميف  %17,9و 17,1%

 .2018ةنس  %18إ

 تعّزوت  د.م  103,338  ھعومجم  ام  2018-2013  ةفلل  ةجمملا  ياثلا  ناونعلا  تادامتعا  تغلو

د.م  18,089  غلبمب  نيدلا  لصأ  ديدسو  )%68,8(  د.م  71,039  غلبمب  رشابملا  يدلبلا  رامثسالا  نب

.)%13,7(د.م14,210ةلااتادامتعالاراطإتارامثسالاتغلباميف)17,5%(

قدلل  رقتفت  ةيدلبلا عراشملا  ةفل  ريدقت   ّنأ  ،راطإلا  اذ   نّبتو
ّ

عورشم رارغ ع  ةيعقاولاو ة

  نيحت  2014  ةنس  اقحال   ّمت و  2009  ةنس  د.أ  150  هردق صأ  غلبمب  جمر ُب  يذلا حارفألا ةعاق ةنايصو ةئي

  ةدازب يأ  2017  ةنس  د.م  1,8  زانتل ادّدجم ت اريدقتلا تعفترا عورشملا ذيفنت لالخو .د.أ  875  إ  ھتفل

  حرسملا ةئي عورشم دش امك .ةنّيا ةفللاب ةنراقم %105و ةيلصألا ةفللاب ةنراقم %1100  ابس

ةدازب يأ  2017  ةنس  د.م  2,4  إ  2016  ةنس  د.م  1,5  نم ھتفلل  ةرّركتم ةعجارم بابسألا سفنل يدلبلا

.2019ةنس)1(د.م3,4إذيفنتلا لالخه زاجنإةفللصتل%60ابس

لوت   ،2018-2014  ةفلل  رامثسالا  جمانرب  طبض  بايغ  و
ّ

خدت جمانرب رارقإ ةيدلبلا ت
ّ

  ل

الإ .ةيناملا عورشم ع ةقداصملا دع كلذو د.م  17,6  ةفلب  2015  ةنسل رامثسالل
ّ

  مل ةجملا هذ ّنأ 

 تالخدتلا  صيلقت     بّس   ام   وو  دراوملا  ةئبع  ع  ةيدلبلا  ة ردقلو  تايجال قاو صي إ دنس

  ضرعلا ةعاقل ياولا فييكتلا ةزجأو قئارا نم ةياماو ةءاضإلا تاجت ديدجت لاغشأ ةفاضو د.أ  500  ةبارقب ةيند ملا ةسدنلا لاغشأ  ةدازلا  )1(

.د.أ700اوحب فييكتلاو لئاوسلا طسق لاغشأ  ةدازلاو



858

2  غلبمب بيذلاو ةئيلا لاجم  تالخدتلا عيمج الثم تيغلأ دقف  .%57,3  ةبسب  يأ  د.م  10,088  غلبمب

 .د.م10,5نع اضوع د.م4إ تاقرطلا عراشم تعجارتو د.م

 ملت  مل  ،2018-2013  ةفلل  ة ونسلا  رامثسإلا   جمال  لومتلا ططخم  طبض  صوصخو

الإ  ضاقالا  مدع  بجاوب  ةيدلبلا
ّ
قوتو  ةرشابملا  ةرامثسالا  جمالا  ةفل  نب   نزاوتلا  لالتخا  دنع   

ّ
   تاع

  لباقم د.م  87,530  ةيمنتلل ةصّصا ةيتاذلا دراوملا تاريدقت تزان نلف  .الومتل  ةصّصا  دراوملا

قوتم ضئافب يأ ،د.م  71,039  ز واجتت ال ةجمم ةرشابم تارامثسا
ّ

،د.م  14,490  زاني لومتلا  ع

لا ةيدلبلا  تجمرب
ّ

غلب ةيلاملا دئاوفلا نم ةيفاضإ ءابعأ الّمح ام وو د.م15,163  غلبمب ضاقالا إ ءو

 .ةفلا سفنل د.م1,645يونسلا الّدعم

طخ  قلغ   مدعل   ةجينو  ،كلذ نع الضف
ّ

 ءاضقنا   مغر  زاجنإ   نود  عراشملا  ضع  تيقب   الومت  ة

طخم  ةف
ّ

   ديبع  عورشمو  د.أ  150  غلبمب  2014  ةنسل   ةيمالعإلا  تاّدعملا   ءانتقا  جمانرب  رارغ  ع  اا ط

 .)2(د.م  1,38ةميقبتادعمءانتقاو)1(د.م  2,976ةفلبءانيملاودمحمدئاقلايقرط

 د.م  14,942  ام د.م  47,693  غلبم  2014-2010  ةفلل ةزجنملا  ةيلما  تارامثسالا  تزانو

خدت راطإ
ّ

خرات دودح إزواجتت ملةلمكتسملا عراشملاّنأ غ ةيدلبلا ءايحألل ةجمدنملا ةئيلل ةلودلا تال

خدت وأ   اعورشم  20  يقب ثيح  اعورشم  37  عومجم نم %30  ةبس  )3(2015  لرفأ  13
ّ

ام ذيفنتلا ددصب   ال

   ةميقب %36,7  خراتلا سفن  عراشملل  تادامتعالا كالسا  بس زواجتت مل امك .زاجنإ  نود اعورشم  18

ةفلب اعورشم  16  امض نم  )4(د.م  40,496  غلبمب  ةرّدقملا  جمانلل  ةيلما  ةفللا  نم  د.م  14,841

.زاجنإنود د.م15,122

لظ  2015  مفون  24  خرات دودح إف ،2015  ةنس  جمانرب  عراشم  ذيفنت صوصخب  اّمأ
ّ

ّل  ت

  ةدعاسمو ضورقلا   قودنصل  ةيئدبملا ةقفاوملا ع لوصل اّمإ ةيديمتلا لامعألا روط  عراشملا

  تاقرطلا  لاغشأو  ةيمومعلا  ةرانإلاو  تاءانبلا  لاغشأ  رارغ  ع  تاقفصلا  ماربإل  وأ  ةيلا تاعاما

ثمياميأد.م7,72غلبمبرّدقت  ةيلمجةفلبتاّدعملاءانتقاو
ّ

.جمانلا نم%98,8ةبسل

طا بلص ھتجمرب تّمت  )1(
ّ

الإ  2014-2010  ط
ّ

كمتت مل ةيدلبلا ّنأ 
ّ

الإ ةيلومتلا ھتطخ قلغ نم ن
ّ
  وألا ةيداعلا ھترود  يدلبلا سلا ةلوادم تقمب   

ةدعاسمو ضورقلا   قودنص  نم د.م  1,009  ھتميق ضرق بلط ةيصوصا ةباينلا سئر ااضتقمب سلا ضّوف لا  2015  يرفيف  25  خراتب  2015  ةنسل

 .د.م  1,066ةميقب ياذلا لومتلا فوتو د.أ500غلبمب ةفلتخم تاماسمو د.أ400اغلبم ةدعاسم ع لوصلةيلا تاعاما
طخ ع ةقداصملا تّمت  2015  يرفيف  25  خراتب  2015  ةنسل وألا ةيداعلا ھترود  يدلبلا سلا ةلوادم تقمب  )2(

ّ
  ضوفتلاو د.م  1,38  ةميقب لومتلا ة

 .ةيدلبلل ةيتاذلا دراوملا نم د.م  1,02  فوتدعةيلا تاعاما ةدعاسمو ضورقلا قودنص ىدل د.أ360غلبمب ضرق بلط 
 .ةيدلبلا ةرامثسالا عراشملا ذيفنت ةعاتم لوح2015لرفأ13خراتب1683ددع تحت سقافص ةيالو إ ةيدلبلا ةلسارمب قملا ةعاتملا لودج)3(
.د.م15,1غلبمب "لمرلا يداو"و"راميس" حب ةيبعشلا ءايحألل ةجمدنملا ةئيلا راطإ  تالخدتلا رابتعاب)4(
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  ّلوتت  مل  ،ةيفيظولاو ةرادإلا تاراّيسلا ءانتقا  ءانتساب  ،اعراشمل  زاجنإلا  بس عضاوت  مامأو

 نأ ھنأش نم ءارجإ ّيأ ذاختا ةيدلبلا
ّ

ع بابسأ ص
ّ

ةبسانملا لولا داجيو عراشملا ذيفنت 

  نود  يدلبلا  سلا  ع  اضرعل ةرود ةيئاصحإ لوادج دادعإ ع ةعاتملا ترصتقا لب ازواجتل

ةيقيقا ةيعضولا نم ةاقتسم  ةينفلا  اصملا  لبق نم ةّدعم ةيّنف رراقت وأ تايطعم إ  دانسالا

 .عورشملل

فو ةجمدنم  غ  ةموظنم  31  نم ةيدلبلل يامولعملا  ماظنلا   نّوتي  ،ىرخأ ةيحان نم و
ّ

  ةيدلبلا تر

ترّوطو  تتقا  ةيدلبلا ّنأ،  راطإلا اذ  نّبت و  .ةصم  38  ع  ةعّزوم  الالغتسال  اوساح  400  نم   كأ

لغتس ملتايجمر و تاموظنم ّتس2018-2010ةفلا لالخ
ّ

ةعاتم ةموظنم رارغ عةينعملااصملا ا

  تاموظنم عبس  لالغتسا  ةموميدلا وأ ماظتنالا باغ امك .ةيدلبلا عراشملا ةعاتم ةموظنمو تاموظنملا

  ةعاتم ةقيبطتو ةينوناقلا نوؤشلا تافلم ةعاتم ةموظنمو طبضلا بتكم ةموظنم رارغ  ع ىرخأ

   دوع  د.أ  67  تغلب ةيدودرم   نود  تاقفنل  ةيدلبلا لّمحت فّرصتلا اذ نع جتنو . تالضفلا عفر تايقافتا

  ةزجألا  ضع  مداقت   و  لالغتسالا  ةيوجوب اصملا مزلت ةرادإ تاركذم رادصإ مدع إ  اساسأ

فوت مدعو ةيمالعإلا
ّ

لدأ ر
ّ

.ةلّؤمةرش دراوم وأ لامعتسا ة

مييقتو ةعاتمل ّرمتسم ماظن ءاسرإبتابساا  ةمكحم  وت  ،ةيدلبلا  عراشملا   ةعاتم  ماحإلو

لا داقعا ةرود نع لصفنم تازاجن إلا
ّ

  التل ةمكا وت امك .يدلبلا سلا تارودو ةيدلبلا نا

  دراوملا نم عراشملا ذيفنب ةدّعتملا اصملا  نكمتل  ناوعألا عزوت ةداعإب عراشملا زاجنإ  خأتلا

.عراشملا ءاسؤرل ةمزلم عورشم ّلل زاجنإ ةمانزر طبضو ةيفالا ةرشلا

III-تاءارشلا    فّرصتلا

لع  تالالخإ  ع فوقولا  نع  ةيدلبلا تاءارش  ع ةباقّرلا ترفسأ
ّ

اذيفنو اماربإب تق

خأتو ةيلصألا ةفلتللعراشملا زواجت إ تدأاصالخو
ّ

  .اذيفنتلالخ  العتايغلاخدإ عمازاجنإ ر

ةطّسملا تاءارجإلا قفو تاقفّصلا-أ

ددع رمألا  ماح أل افالخ و  ،رشابملا ضوافتلاب   ةيدلبلا سئر ةدئافل ةّيفيظو ةرايس ءانتقا راطإ  

لعتملا  2014  سرام  13   خ ّرؤملا  2014  ةنسل  1039
ّ

  ةينفلا ياعملا توتحا ةّيمومعلا تاقفّصلا ميظنب ق

لقانب  ةقلعتملا ةينفلا تافصاوملا  لالخ نم  بلطلا ھيجوت إ فت طورش ع ضورعلا ةقباطم مييقتل
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  هردق  نمثب  رشابملا ضوافّتلاب ةقفص ماربإ إ  ى ّدأ  امم   نروا نب ةفاسملا و ييتاموتألا ةعرسلا

ل)1(ةديدجتايلامكلةيدلبلابلطدعد.أ148,500
ّ

 .ةيفاضإ د.أ11,6غلبماف

لعتملا بتالا فلاخت مل اّأ ةيدلبلا تدافأو
ّ

  روشم ىوتحمب تملا اّأو يمومعلا ءارشلاب ةق

  ةرايسلا تارعلا ءانتقاب قلعتملا  2012  سرام  30    خرؤملا  2012  ةنسل  18  ددع ةموا ةسائر

الإ  .ضرغلا  ةينفلا تايصااب ةقلعتملا تاذاذاو
ّ

نأ 
ّ

  راطإ  دمتع مل ةيدلبلا ّنأ ةمكحملل تث   ھ

لا تاءارجإلا تلآ امك .روشملا اذ نم  1  ددع قملاب ةطوبضملا ةّينفلا تايصاا ع ضورعلا بلط

    ةرمثم غ ضورع بلط نع نالعإلا ّمت نأ دع رشابملا ضوافّتلاب ةقفص ماربإ  إ ةيدلبلا ادمتعا

 . بلطلا ھيجوت  تماس ةّينف طورش طبض ةجينتابسانم ثالث

               زان غلبمب صألا دّوزملا ضرع نع ةيفاضإ تايلامك بلطت مل اّأ ةيدلبلا  تدافأ  نلو

الإ ،د.أ  137
ّ

  ةيدلبلا دّوزت تثت ةرتوفملا  ةّينفلا صئاصاب صألا ضرعلل ةّينفلا تاذاذا ةنراقم ّنأ 

 .ةروذملا ةيفاضإلا تايلامكلاب ةيفيظو ةرايس

   تابلط ةثالث نع نالعإلا دع  ةيدلبلل  ماعلا  بتالا  ةدئافل ةّيفيظو ةرايس ءانتقا راطإ  و

  ضورعلا بلط    نضراعلا دحأ  ميدقت نم مغّرلا ع و  ،د.أ  98,980  غلبمب لّوألا طسقلا  عوضوم ضورع

نم ھضفر ّمتدقفد.أ38,800هردق غلبمب تاريدقتلا نع  %53ةبسب ّلقي نمثو اّينف قباطم ضرعل لوألا

 جتنو  .هالعأ روذملا  2014  ةنسل  1039  ددع  رمألا نم  63  لصفلل افالخ كلذو  ضورعلا مييقت ةن  لبق

.د.أ60,18ود.أ8نب حواي ةيدلبلل ام ررضةبكترملاتاقورانع

لوص ةجينو ةّينف بابسأل تنا ةقباطملا ضورعلل اضفر ّنأ نم ةيدلبلا  درب  درو امل افالخو

كمت ةيقرت ع ةيدلبلل ماعلا بتالا
ّ

  لا تاءارجإلا تلآ دقف  ،ةفلتخم تافصاومب ةيفيظو ةرايس نم ھن

    ةرمثم غ ضورع  بلط نع نالعإلا ّمت نأ دع رشابملا ضوافّتلاب ةقفص ماربإ  إ ةيدلبلا ادمتعا

  لّوألا ضورعلا بلط راطإ يفف .بلطلا ھيجوت  تماس ةّينف طورش طبض ةجين  تابسانم ثالث

الإ  د.أ  38,8  نمثب اّينف قباطم ضرع ةيدلبلا تلّصوت
ّ

نأ 
ّ

  مغر  ضورعلا مييقت ةن لبق نم ھضفر ّمت ھ

  2012  ةنسل  18  ددع ةموا  ةسائر   روشم  نم  2  ددع قملا  طورشلو ضورعلا بلط طورشل  ھتقباطم

 . روذملا

لع  )1(
ّ

سقطلا نم ةيامحو ةيكيتاموتأ ةيجراخو ةيلخاد سكاوع ةعومجمو يارك يرولب فقسو ةيفلخ اماو ءالطلا ةيعونو ةراّيسلا نولب تايلامكلا تق

 ."Pack Avantages" ىرخأ تايلامك ةعومجم نع الضف نخاّسلا
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لوت ثيح ثلاثلاو ياثلا ضورعلا لط راطإ  تالالخالا سفن تلصاوت امك
ّ

ليدع ةيدلبلا ت

لعتملا ةرايسلل ةّينفلا صئاصا
ّ

  بلط طورشل افالخ  3مص  1390  إ  1600  نم ةناوطسألا ةعس ةق

شلا اذ ةمءالمل روذملا ةموا ةسائر روشملو ضورعلا
ّ

.العف ا دّوملا ةرايسلاب طر

ةفرغل  2019  لرفأ  17  خراتب ةمكا ارجأ لا ةيناديملا ةنياعملا ترفسأ  ،رخآ ديعص ع و

  تاساقم ةمءالم  مدع ع  فوقولا ع د.أ  193  ةفلب  ازاجنإ مت لا  دع نع تاقفملا ةبقارمل تايلمعلا

  04  تانايب ىوس يطغ ال تاشاشلا هذ  ّنأ تث امك  .ةشاش  32   نم نّوتملا  ضرعلا  طئا  ةعاقلا

.تايطعملا لسارت طخ ةعس  ةيدودحم  ةجين تانايبلا  ليمحت فعضل  اقفم  13  عومجم نم تاقفم

الإ ةيمالعإ تايجمرو  تاجتب  دّولا ع تابلطلا ءاوتحا نم مغّرلا ع و
ّ

نأ 
ّ

ةرادإ  كرش ّمتي مل ھ

  ةيدلبلا  فوت مدع نع الضف   تابلطلل قولا مالتسالا دنعو تايجاا طب ض لالخ  ةيمالعإلاو بيلاسألا

.2018يام18خرات ذنم تادعملا مالتسا مغر ةموظنملا هذ لالغتسال ةلؤملا ةرشلا دراوملل

 ةيمومعلا تاقفّصلا  -ب

  1,633  غلبمب ةيدلبلا حارفألا ةعاق ةئي لاغشأب  ةقلعتملا  ةقفص لاب  ءاركلا  طسق  ذيفنت  باش

طورش سارك  نّمضت  2014  ةنسل  1039  ددع رمألا  نم  32  لصفلل افالخف  .تازواجتلا  نم ددع  د.م

ترتو  ةءاضإلا تاجت صوصخ   ةراجتلا  ھتمالع و جتنملا  ةوو  يراجتلا مسالا  ةقفصلا
ّ

  كلذ نع ب

 .ديحودوزماركتحيةنيعمةراجت ةمالع وحن يمومعلا بلطلا ھيجوت

 زجنت  مل لاغشأ ناونع د.أ  66  زواجت غلبمل ةيدلبلا صالخ تث   ،زجنملا لمعلا  ةدعاقل  افالخو

ايلعف ةزجنملا تايمكلا نب نيابتلاو ةيتقولا باسا تافوشك ة مدع كلذك تث  امك  .ايلعف

هذ  ةوسب امايق اباجإ  ةيدلبلا تدكأ نلو  .د.أ  46,6   يواس  قرافب اصالخ مت لا تايمكلاو

  دامتعا نود  ،افاضإ تمت لا لوصفلا صالخ لالخ نم لاغشألا زاجنإ مامتإ  ام ةبغر تايغتلا

  .زاجن إلا عقاولافلاخمناباسح تافوشكتقمبةقفصلا بحاص صالخنإف ،ضرغلا قم

نأ نّبت امك
ّ

  2002  مسد  17   خرؤملا  2002  ةنسل  3158  ددع  رمألا نم  08  لصفلل افالخ  ھ

ظنملا
ّ

عدوتسملا ةئي لاغشأ ةقفص طاسقأ عيمج ماربإ لاجآ  ةيدلبلا مكحتت مل،ةيمومعلا تاقفصلل م

خراوتو  ةقداصملا خرات نب ةلصافلا ةدملا  تحوارت  ثيح  ةدحاو  ةنس  نوضغ    هزاجنإ  جمرب  يذلا  يدلبلا

 .ةنسورشأ4نبطسقلابسحلاغشألا  ةيادببنذإلا

طسقلا عوضوم ليسغلاو دوقولا ةطحم تاجت نم اايجا  ةيدلبلا  طبض  مدع  نع جتنو
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 ،نيدوزملا تاينامو  قوسلا  ةلوادتملا تاّدعملل ةينفلا طورشلا  قفو  ةيفالا ةقدلاب  ةقفصلا نم  2  ددع

   لا  تاجتلا سفن صوصخب د.أ  267  غلبمب رشابملا  دقاعتلاب  تماقو ضرغلا   ضرع   ّيأب  الّصوت مدع

 .د.أ  84  قاف غلبمب ةيفاضإ تاقفن ال ّمح  ام   وو  دوزملا  سفن  نم  د.أ  183  غلبمب  اأش   اض رع  اقباس تقلت

اأ الإ ةيفاضإ الاغشأ تنمضت ةرياغم ةريدقت ةمئاق ساسأ ع تدقع ةقفصلا ّنأب ةيدلبلا ةدافإ مغرو

 .ةيفاضإلا تاقفنلا رت مل امك ةمئاقلا هذلدتمل

لعتم  ةراشساو ةقفص  2016  ةنس  ةيدلبلا  تدنسأ  امك
ّ

  لاغشأ عراشم  ةبقارمو  ةساردب  ة ق

  ةكراشملا طورشل   ضرعلا  ةقباطم مدع تث نح  د.أ  88   ةميقب مج  غلبمب   تاسارد  بتكم  إ  تاقرطلا

.نتساردلل ةيعجرملا رصانعلا نم8و5  نلصفللوطورشلاساركلافالخ كلذو ّفلا زرفلا ياعملو

لعتملا ةقفّصلا  نم ّل  ذيفنت  لآ  ،كلذ نع الضف و
ّ

ةحالملا لخدمو ءانيملا لخدم ةئي لاغشأب ةق

لعتملا ةقفّصلا و  دمحما  دئاقلا قرطو
ّ

طلا ةئي لاغشأب ةق
ّ

  تاشو تاقورخ   إ  د.م  8,129  غلبمب  تاقر

ترت داسف
ّ

لا  تحّرص  ثيح  د.م  1,450  نع ھغلبم   ّلقي ال ةيدلبلل  ام   ررض  اع ب
ّ

  لاغشألا  لوبقب  نا

كش ام وو  اموي  240و  47  نب ھتدم  تحوارت  جر لوعفمب
ّ

   تثتو  .لاغشألا  ءانال  ةيلعفلا  خراوتلا    ك

  باسا ع ّقا قاقحتسا ةنياعم خراوتو ةقفص ّل نم ةخألا  ثالثلا  ةيتقولا صالا تافوشك

ال لاجآ و  اموي  49و  15  نب حوارت لجأ  د.أ  616و  د.أ  430  نب  اميق  تحوارت  لاغشأب  نتلواقملا  مايق

كمت
ّ

ترتو  .تافوشكلا هذ عوضوم  لاغش ألا  لوبقو زاجنإ نم ن
ّ

هذ   فّرصتلا ةيفافش   صقنلا  نع ب

 .د.أ200  نعاغلبم ّلقيال خأتاياطخ نمتاقفصلا باأ ءافعإ،لاجآلا

  ع ةصم   نوذأ  تقمب  لاغشألا فيقوتب  10/2015  ددع ةقفّصلا  راطإ    ةيدلبلا ترمأو

الإ ةوسلا ليس
ّ

لعتملا تايمكلا باسحا لوادجو  ةيتقولا باسا  تاف وشك ّنأ 
ّ

 ةقفاوملا  ةفلاب ةق

د.أ  258  غلبمو  1  طسقلل اموي  15  يواس زاجنإ  ةفل د.أ  381  غلبمب  الاغشأ تنّمضت لاغشألا فقوتل

وو فاقيإلا ةف لالخ ايلعف تلصاوت  دق  لاغشألا   ّنأ تثي ام   و و  2  طسقلل ماّيأ  3  يواس زاجنإ  ةفل

كم ام
ّ

 .د.أ120اغلبمزانخأت اياطخ قيبطت نم افعأ ّقح ھجو نود ةيفاضإ لاجآ نم ةلواقملا ن

  و نط  29.659  مب  تلفسإلا  نم ةقبط ّدمو دّولا  نتقفصلا  لاغشأ  ذيفنت  راطإ   ّمت و

الإ ،د وقعلل ةّينفلا طورشلا قفو  2م  211.246  مت تاقرط ّدمل يفكت ةيمك
ّ

ّمت لا تاقرطلا ةحاسم ّنأ 

  ةرتوف  ھنع جتن  2م  67.570  قرافب يأ  2م  143.649  زواجتت ال اقحالمو ةيلصألا  تاقفصلا رابتعاب الوبق

فوتت  ملو .ازاجنإ  نم تثتلا نكمي ال  د.م  1,13  غلبمب  تلفسإلا نم  تاّيمك
ّ

بلغأ تاقفصلا تافلمب ر

كأتلا  ةيفيكو  ةزجنملا  تايمكلا  باسحال  ةيدلبلا  ادمتعا   لا   ةينفلا  ةلثمألاو  قئاثولا
ّ

لبق  ازاجنإ  نم  د
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  ذيفنت  ةبقارم  تارابتخاو  ةيتلفسإلا داوملا   لوبق  براجتو  ليلاحت زاجنإ مدع نع الضف  اصالخو  ارتوف

 .ةّصاا ةينفلا طورشلا سارك نمVوIIIنلصفلا عوضوم لاغشألا

 ةدوج  ةبقارم   براجتلا خم  دمتعا  ةّصاا ةّينفلا طورشلا سارك نم  III-2  لصفلل افالخو

لق ثيح اأش  دقاعتملا ةيعجرملا  طورشلل ةرياغم  ةينف ياعم  ع  ةيتلفسإلا  داوملا طيلخ
ّ

ةبس نم ص

براجتلا  ترظأ دقو  .%5,2و  %4,2   إ  %]  6-5,5[  نم  ةيتلفسإلا  ةناسرا ةبيكرت نم ايندلا  تلفسإلا

إ  براجتلا عيمج   تلفسإلا  ةبس  لصت  مل ثيح دقعلا طورشل ةقباطم غ ةبيكلا هذ ّنأ ةارا

  ةبيكرت رابتخا ّمتي ملف  ةقفصلا  سفن  نم  2  طسقلا  راطإ    اّمأ  .%5,38و  %4,27  نب  تحوارتو  5,5%

  اأش  دقاعتملا ةيعجرملا ةينفلا طورشلل اقباطم مييقتل دمتعم خم ىدل  ةيتلفسإلا  ةناسرا

   نا   تحّرص  ،لاغشألا  ذيفنت  ةبقارم    تاقورا  هذ  لي  مغرو  .%]  6-5,5[  ةبسب ةطوبضملا و

 .تاظّفحت نوداقباطمبقولا لوبقلا

ةلواقملا تزجنأ ةنقارقلا طش ةيضارلا ةقيدا ةئي لاغشأب ةقلعتملا  ةقفصلا  راطإ و

  حرصت نم لعجي ام وو  2014  روتكأ  29  خراتب  لاغشألا ءاناب حرصتلا د ع د.أ  202,707  غلبمب الاغشأ

  خأتلا اياطخ نم ةقفصلا بحاص ءافعإ  فد  عاقولل  ايغ  ةباثمب  لاغشألا لوبقب قولا لوبقلا ةن

  .د.أ17,788غلبمب

شنأهالعأ ةروذملا تاقورانأش نم و
ّ

 .عّبتللةبجومةيئازج ءاطخأوفّرصتءاطخأل

تاراشسالا راطإ  تاءارشلا  -ج

صئاقّنلا نم ددع دوجو  2017-2013  ةفلا لالخ ةمم ةراشسا  31  ةعجارم تبثأ

.فرصتلا نسح دعاوقلو يمومعلا ءارشلا ئدابملو دّولا بتال تازواجتلاو

حتف رضحم هدرفمب  ةيدلبلل ماعلا بتالا  مأ  ،اازنو تاءارجإلا ةيفافش  أدبمل  افالخف

غلبمب ھلغش يذلا يفيظولا نكسملل موينملألا نم ذفاون بيكرتو عنص لاغشأب ةقلعتملا ةراشسالا  فورظ

نأ ديفي  ام  وو ةحوتفم تاءانبلا ةصم نم تدرو  دق  ضورعلا ّنأ  ع  رضا  صن  امك  .د.أ  10  زواجت

  .يزكرملا طبضلا بتكمب مضورع عاديإب اوموقي مل نضراعلا

غلبمب ديحو طسق  ةيدلبلا تاءانبلا ةنايصب ةقلعتملا ةراشسالا نع ةيدلبلا تنلعأ  امك

الإ  ،د.أ  22,287
ّ

نأ 
ّ

  لا ةنايصلا لاغشأل ةعات و ةوسلا  ليس ع تمت  دق  ةراشسالا هذ ّنأ  نّبت  ھ



864

تادامتعالا ز واجت ءافخإ  دصق  كلذو د.أ  142,388  ةيلما افل تغلب لاو  2016  ةنس لالخ تزجنأ

  .لاغشألل ةصصا

  روبقلا ءانو  تاف ّرلا نفدو عفرو شن لاغشأب  ةقلعتملا ةراشسالا تباش  ،رخآ ديعص ع و

نأ نّبت  ثيح ،تازواجتلا ديدع
ّ

  مالتسالا رضحمب لاغشألا لوبق ةن ترقأ  ،لاغشألا عقاول افالخ  ،ھ

الإ .ظفحت نودب يالا مالتسالل ةلباقو ةلما ةفصب تزجنأ دق لاغشألا ّنأب يالا
ّ

ةيناديملا ةنياعملا ّنأ 

  لاغشألا ةقباطم مدع تبثأ  دق  يدلبلا دقفتملا ةيعمب  2019  ةيلوج  16  خراتب  ةمكا ا رجأ لا

.دقاعتلا طورشلو ةينفلا تافصاوملل ةزجنملا

  991  تزجنأ ةلواقملا ّنأ عورشملل ةيناديملا ةنياعملا ةبسانمب روبقلا ءاصحإ ةيلمع نم تث دقو

د.أ  97,704  غلبم صالخب ةيدلبلا تماق نح  دقعلا نامثأ بسح د.أ  80,687  غلبت ةيلمج ةفلب اق

ازاجنإ نود  اصالخ  مت  د.أ  17  زانت  ةفلب اق  209  قرافب يأ اق  1200  ءانبل ةلواقملا ةرتوف لباقم

.ايلعف

نذأ دقف،ةروذملا تالالخالا ةماسج تّيب لاغش ألا هذ لوحن ررقتدقفتلاةرادإتّدعأ نل و

 ."دقفتلا ررقتب اطر مدعو"د.أ124,608غلبمبدوزملا تاقحتسم صالخب ةيدلبلل ماعلا بتالا

.عّبتلل ةبجوم فرصت ءاطخأو ةيئازج ءاطخأ لش نأ تالالخالاهذنأش نمو

لطتو
ّ

قدلا ع  ةيدلبلا صرح دزم تاءارشلا  فّرصتلا  ماحإ  ب
ّ

تايجاا طبض  ة

  دنع  نضراعلا نب ةاواسملا نمضو ةسفانملا عيسوتب حمس امب ةيمومعلا تاقفصلا ئدابمب مالالاو

ةبقارمل ةلّؤملا ةرشلا دراوملا فوت ةيدلبلا ع  نّعتي  امك  .تاراشسالا دوقعو ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ

 .اأش  دقاعتملا ةّينفلا طورشللوتايجال اباجتسا نامضل لاغشألا ذيفنت ةعاتمو

IV-  ةينارمعلا  بتالا 

بتالاب مالالا ةبقارم   ارودب  ةيدلبلا ةطرشلاو ةيدلبلا نم ّل  عالطضا  مدع  نع  جتن

 .ةيدلبلا ةقطنملا لماباحادفوتازواجتلامقافتءانبلاوةينارمعلا

 ةينارمعلا  ةئيلا  لاثم  قيبطت-أ
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              1265  ددع  رمألا  تقمب  سقافص  ةيدلبل  ةينارمعلا  ةئيلا  لاثم  ع  ةقداصملا  ت ّمت

     نخرؤملا  سقافص  او   يرارقب  اعابت  ھتعجارم  تمت  امك  ،1983   مسد  21    خرؤملا  1983  ةنسل

   خّرؤملا2006ةنسل1235ددعرمألاتقمبايئزجھتعجارماقحال ّمتو.2004 متس  4و2002روتكأ4

 .2006يام2

لجم  نم  14  لصفلا   ال  ھلوخ   ام  راطإ  و
ّ

 أدبم  رارقإب  ةيدلبلا  تماق  ، معتلاو  ةيبالا  ةئيلا  ة

الإ  .2018-2016  ةفلا  لالخ  )1(تابسانم   ّتس    ةئيلا  لاثمل  ةيئزا  ةعجارملا
ّ
نأ   

ّ
  هذ  عراشم   ّنأ  نّبت  ھ

لعتتتاعجارملا
ّ

لعتتنرمثسم ةّتس ةدئافل ةينوناقغتازايتمادانسإبق
ّ

  ةفلاخميراقع ثع عراشمب ق

لع نلو  .ةئيلا لاثمل
ّ

  ةرشابملا  ةيصوصا تاباينلل رظنلاب عجرت  ةلأسملا هذ  ّنأب  اباجإ   ةيدلبلا تل

ةقداصملا  متت  مل ةروذملا ةينارمعلا ةئيلا لاثمل ةيئزا ةعجارملا عراشم   ّنأ و  2018-2016  ةفلا لالخ

  تحت عقت داسف تاش لش نأ ھنأش نم ةينوناقلا غ تازايتمالا هذ دانسإ نإف  ،ةيئا ةفصب الع

هذ ةقلعتملا تالوادملا ع ةقداصملا تاءارجإ لامتكا رابتعاب عبتلل ةبجوم و  يازا نوناقلا ةلئاط

ةطلسو ةيصوصا تاباينلا ةيلوؤسم يفني ال بختنملا يدلبلا سلا لبق نم الاطبإ نأو تاليدعتلا

 .ارقأ لا فارشإلا

لجم  ماح أل  افالخ و
ّ

ةئبلاو ةيلا نوؤشلا رزول كشملا روشمللو معتلاو ةيبالا ةئيلا ة

   تاميسقتلاب ةعبتملا ةينارمعلا بتالاب لمعلا ءاإ  لوح  2018  يام  3  خراتب ناسإلاو جتلا رزوو

تاراقع  ةغبص   يغ  ع  ةيصوصا ةباينلا سلجمو ةئيلاو لاغشألا ةن نم ّل قفاو  ،الع قداصملا

لعملا   ضفّرلا مغر  )2(ةيبم
ّ

 ةئيلا   لاثمل  ةيئزا  تاليدعتلا  رارغ  عو  .تاليدعتلا   هذل  ةّينفلا  اصملل  ل

ھجو نودتازايتمانمنراقعنثعابةثالثنكمتلتاراقع ةثالثعتايغتلالاخدإعةقفاوملاتّمت

لعتت  ّقح
ّ

كمت  ال   يراقع  ثع  عراشمب  ق
ّ

   لاثمل  افلا  ازاجنإ  نم  لمعلا  ا   يراا  ةينارمعلا  بتالا  ن

 .عبتلل ةبجوم ةيئازج ءاطخأ لشنأ وحنلا اذ ع فرصتلانأش نمو.ةئيلا

 ءانبلاو   معتلا  بتارت  ةبقارم-ب

لرفأ  14  خراتب ةيئانتسا ةرود ،2016  مسد  7  خراتب  2016  ةنسل ةعارلا ةيداعلا ةرودلا ،2016  ناوج  6  خراتب  2016  ةنسل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا  )1(

 .2018ناوج12خراتب ةيئانتسا ةرود ،2018لرفأ23خراتب ةيئانتسا ةرود ،2017يام29خراتب2017ةنسل ةيناثلا ةيداعلا ةرودلا ،2017
لسملا8075/2008ددع ءانبلا ةصخرل افالخ لزن إ ةرامع نم راقع ةغبص يغ-)2(

ّ
 .2008ةنس ذنم احاصل ةم

لسملا ءانبلا ةصخرل افالخ لزن إ ةرامع نم راقع ةغبص يغ-
ّ

،2006ةنس ذنم احاصل ةم

طخ لوطب )terre-plein( طسوألا فيصرلا نم ءزج ةلازإب لل صيخلا  -
ّ

  كلذو ةراشإ تاحولو ةليلوب ةديجم عراش ىوتسم  م  100  نم كأب رّدقي ي

 ."للا إ لوخدلا ةيلمع ستل"
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قر  إ تاميسقتلاو ءانبلا صخر  ةصمل ةديكألا  ةجاا  مغر
ْ

 ةمظنألو  صخّرلا  فّرصتلا  ةنم

غَج  تامولعم
ْ

لوت   لاو  ةيمقر  ةفر
ّ

  168و   ءانب  صيخرت   فلم  3.240  ةسارد  2018-2016  ةفلا  لالخ  ت

ةردقلا   نود لاح ام وو  اودي ّمتي صيخالا بلاطم   ةعاتم  ّنأ  نّبت دقف  ، يراقع ميسقتو ةئزجت فلم

  دادعإ  ددصب  اّأ ب ةيدلبلا تدافأو  .الآمو  ةضورعملا  تافلملل  ةييح  ةعاتم وأ ةدايق لوادج فوت ع

قرعورشم
ْ

 .ةيدلبلا اصملاةفال تايطعملا ميمعماسسام ووةينارمعلا  ةئيلاةرادإلةنم

لجم ماح ألو ةينارمعلا بتاللو  ةينارمعلا  ةئيلا لاثمل  افالخ و
ّ

 ، معتلاو ةيبالا ةئيلا ة

ثمتتو .تارش  عرأل  ةيعانص تاسّسؤم لالغتساو حتفو ءانبل  اصخر ةيدلبلا تدنسأ
ّ

     تاقورا ل

ءانبلا بتارت ةفلاخمو ةينكس قطانمب وأ ءارضخ قطانم ع ءانبلا  ةماق و  يدلبلا يمومعلا كلملا لالتحا

  هذل تارشلا تابلطع ضفّرلاب اأر  تاميسقتلاو ءانبلا صخر  ةصم  تدبأ  دقو .ةيعانصلا قطانملاب

الإ بابسألا
ّ

خدت   نوبقاعتملا  ةيصوصا تاباينلا  ءاسؤرو  سقافص  لاو ّنأ 
ّ

  ةينعملا  تارشلا ةدئافل  اول

.ةالاو ةاواسملاو ةيفافشلادعاوقل قرخ ةيدلبلاةقفاومع لوصل

ةئيلا ةلجم نم  67  لصفلل  افالخ و  ةد يدا سقافص ةقطنمب  أ23  مسقملا  لاغشأ  راطإ  و

  زارفإ نود كلذو  2018  ناوج  19  خراتب ةراقعلا ةئزجتلا  ةلثمأ  ع ةيدلبلا تقداص  ، معتلاو ةيبالا

   يل  ا  صاخ  مسقمب  2م  2.470  ةحاسم  ع  ةينارمعلا ةئيلا لاثمب الع صوصنملا ءارضا ةقطنملا

 . يدلبلا  يمومعلاكلمللالاحإّسي

ةقلعتملا  ءانبلا ةصخر بلطمو ةر اقعلا ةئزجتلا تافلم  ّتبلا  دنع  ةيدلبلا ّخوتت مل امك

لا  تاءارجإ تثت ثيح ةيفافشلاو دايا   ْيأدبم  أ23  مسقملاب
ّ

  الامعأ نم ةياغلا ّنأ ا ؤارآو  ةصتا  نا

ا يراا بتالل اقباطم ىدم نع رظّنلا عطقب يراقعلا ثعابلا بلاطم ع لاجآ نود ةقفاوملا تنا

  ةثالث   رظنلل  2018  ناوج  11  خراتب ةدقعنملا تاميسقتلا ةن تصّصخ دقف .معتلا ةدام  لمعلا

 نم  تافلملا  ةسارد   نودو  2018  ناوج  8  خراتب  يراقعلا ثعابلا ا مّدقت ااوس نود ةئزجت  تافلم

 روتكأ  19    خرؤملا  ناسإلاو   جتلا  رزو  رارقب  ةد راولا  تاءارجإلل  ةفلاخم     ةرادإلاو  ةينفلا  بناوا

لعتملا1995
ّ

.تاميسقتللةينفلانالا س قرطوبيكرتطبضبق

  2018  ناوج  19  خراتب  ةاضمملا  ةراقعلا   ةئزجتلا  عراشم  ع  ةقداصملا   تارارقب  لّصوتلا  لبقو

  18  خراتب  )1(ةصخرلا  بلط   فلم  يراقعلا ثعابلا  مّدق  ،ءانبلا  ةصخر   فلم  نوتل  ةرورضلا

 جتلا  رزو   ي رارقل  افالخ كلذو نموي دع  ھيف رظنلل ءانبلا صخر ةن تعمتجا و  2018  ناوج

 .ةديدا سقافص ةقطنم نم أ23مسقملا ع )2ss+R+M+6( ةرامع ءانب ةصخر)1(
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  2018  ناوج  22  خراتب  ةصخرلا رارق   يراقعلا ثعابلا ملسو  .)1(2007  لرفأ  17    نخرؤملا  ناسإلاو

 خراتب بختنملا سلا بصنت لبق امامل ةيصوصا ةباينلا وتل خألا مويلل قفاوملا

 .2018ناوج25

كم  ،كلذ ع ةوالعو
ّ

   قولا  لاغشإلا  مولعم   عفد   نود  ةصخرلا نم يراقعلا ثعابلا  ةيدلبلا تن 

لغتسملا  ءارضا  ةقطنمللو  ماعلا  قرطلل
ّ

1,8               غلبمب   رّدقت  لاو  ةضا  لاغشأ     ھلبق  نم  ة

  ءارضا ةقطنملل  "حاسملا  لالتحاب"  صااو د.م  1,753  غلبم ّنأ  ،راطإلا اذ   ةيدلبلا تدافأو  .)2(د.م

  يمومعلا كلملا إ اّمض لجأ نم اجارختسا  تاميسقتلا ةن وس نمض جردني ةيمامألا ةحاسلاو

.2006ةنسذنم يدلبلا

نكمتل ةزجنملا لاغشألا ةيدلبلا نياع ال معتلاو ةيبالا ةئيلا ةلجم نم  73  لصفلل  افالخ و

نأ  نّبت  ثيح  ةزجنملا   لاغشألا    ةقباطم  رضاحم نم صخّرلا باأ
ّ

   ةدنسم  ةصخر  181  عومجم  نم  ھ

   ع  ام ةصخر  93  ىوس لصحتت مل  2018-2012  ةفلا لالخ   روصنم  يديس و  ضرلا و  ةنيدملا  رئا ودب

 .%51ةبسبيألاغشألاءانارضاحم

  27خراتبةيدلبلاةطرشلانمناوعأةبةمكاارجأ  لا ةيناديملا ةنياعملاتّيو

كرمل  2019  ةيلوج
ّ

ةدنسملا  ءانبلا   ةصخر   فلاخ  ھبحاص ّنأ  ،3  مل رويت قرطب نئا   يراجتو كس  ب

الإ  ،ةصخر   نود  ءانب  ثادحإ  نع   الضف  )3(ھيلإ
ّ

  ةنياعم رضحم ررحت دنع رظتسا ةض ا سئر ّنأ 

  حاّمسلاب ةيدلبلا ھيف   ّرقت  ةّينفلا اصملل ماعلا ريدملا لبق نم مم يرادإ رّرقمب ةبكترملا تافلاا

 تث  ءانبلا صخر  ةصم  ىدل فلملا  ةعاتمو  .ةصخرلل  ھتفلاخم  مغر  ءانبلا ةلصاومب عورشملا بحاصل

 . فلااءانبلامامتإلعورشملابحاصلةقفاوم ّيأ طع ملو رّرقملا اذ دادعإب ةّتبلا مقتملاّأ

بتال   نعلا  قرطب  ةنئا  ةم  ةفلاخم  ةمكا   لبق  نم  ةارا  ةيناديملا  تانياعملا  تبثأ و

  قباط ءانب ثادحو  الآم غ  الامعتسال  تارايسلا ىوآمل ةصّصا تاحاسملا  تجمدأ ثيح ءانبلا

  رضاحم  تاقورل اقيثوت   ةيدلبلا  ةطرشلا  تمدقو  .عجالا ةفاسمب  مالالا  مدعو  ةصخر نود  ننام

نأ  وأ ةبسانم    ةيدلبلا ةخألا هذ تدافأ ثيح ةراضتم ةنياعم
ّ

  بجوتس ةثيدح لاغشأل دوجو ال  ھ

فلمل ةنوملا قئاثولا طبضب قلعتملا  2007  لرفأ  17   خرؤملا  ةيبالا ةئيلاو ناسإلاو جتلا ةرزو رارقلو ناسإلاو جتلا رزو رارق نم  5و  4  نلصفلا  )1(

 .اديدجت طورشو اف ديدمتلاو ايحولص لجأو ءانبلا ةصخر
.اموي355* د2* )م2470+ م52()2(
  نكامأ  صقن اع جتن2م  1842  اوحب رّدقت ةحاسم ةفاضإب يراقعلا لالغتسالا براوضو عافترالا تلمش ءانبلا ع تاليدع لاخدإ  تافلاا لثمتت  )3(

.انام39وحنب تارايسلا ءاويإ
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خدتلا
ّ

  ةئي لاغشأ لصاوت" ةظحالم نع  ترفسأ  البق  نم  ةيناث  ةنياعم  ءارجإ  اموي  20  دع  ّمت نح  ل

 ."ةصخر نودب ثلاثلا قباطلابةفّقسمتاحاسم

ةملا  ىدل   )1(د.أ  126  نع ّلقي ال غلبم  صالختسا  تافلاا هذ ةوس لاح   ةيدلبلا  عو

نأ  تث يذلا فلاا ءانبلا نأش  رداصلا  مدلا  رارق  ذيفنت ع صرا و   ىوآملا ةغبصل  ا يغ ةجين
ّ

  ھ

وم إذّفني مل
ّ

.2019ةيلوج

.عبتلل ةبجوم  ةيئازجءاطخألش نأ هالعأ ةروذملا تالالخالا نأش نمو

 ةلازإلاو  مدلا  تارارق  ذيفنت و  ةينارمعلا بتالا  ةبقارم-ج

   قفو الإ ةلوملا  امامب  2019-2013  ةفلا لالخ  ةيدلبلا ةطرشلاو  ةيدلبلا  دّعتت  مل

مد  رارغ  ع  ةينارمعلا  بتالا  قيبطت  إ  ةيمارلا  تارارقلا   ّل  ذاختا   ةلثمتملا و  ةينوناقلا  صوصنلا

.طوقسللةيعادتملاتاءانبلاوةصخر نودءانبلا  وأ يوضوفلاءانبلا

طختي  مل  ،هدع  امو   معتلاو  ةيبالا  ةئيلا  ةلجم  نم  80  لصفلل  افالخف
ّ
 ةلازإلا  تارارق  ذيفنت   

  2017  نس  ااصقأو  %13,13   ةبسب  2014   ةنس  ااندأ  لّ  %38  ةبس  2018-2014  ةفلل  مدلاو

فوتملا  تايئاصحالا  نم  نّبتو  .ةذخّتملا  تارارقلا   فصن  دودح    2018و
ّ

ةطرشلل  ةوا   ةقرفلا  ىدل  ةر

كلا  ذيفنتلا  بس   ّنأ  2019  ةيلوج  رش  دودح  إ  ةيدلبلا
ّ

   مل  2019-2017  ةفلل  مدلاو  ةلازإلا  تارارقل  

.ارارق504ةغلابلاتارارقلاةلمجنم  %29 زواجتت

 كلملا   ع  يّدعتلا صوصخب  ةلتسم  تالاح    ةلازإلاو  مدلا  تارارق  ذيفنت     خأتلا  حوارتو

  روط   2019-2017  ةفلا  لالخ  ارارق  96  يق و  .اموي  946 و  96  نب  ةيمومعلا  تاجتلا   عو   يمومعلا

وم إ كلذو  اذيفنتل ةجملا
ّ

  اذاختا ع اموي  776  الّدعم ةدم م مغر  2019  ةيلوج رش 

 .ا ةيدلبلا ةطرشلا لّصوتو

 وأ  نفلاا  إ  لاغشألا  فاقيو  ةلازإلاو  مدلا  تارارقب  غيلبتلاو  مالعإلا    خأتلا  حوارت  امك

اللا  تاءارجإلا  ذاختا  ةيدلبلل  نكمي  ال  اودب  لاو  ماعدتسا
ّ

لجم  نم  84و  82و  81   لوصفلل  اقبط  ةقح
ّ

   ة

وأ مالعإلا ددصب  2019-2017  ةفلا  لالخ  ارارق  207   ّلظ  دقف  .اموي  790و  72  نب   معتلاو  ةيبالا  ةئيلا

تي امو  ةيدلبلل ةّينفلا ةصملا ةب كلذو ةزجنملا لاغشألا عم الع قداصملا ةصخرلل ّفلا فلملا ةنراقم تّمت  )1(
ّ

بسح ةيلام اياطخو تامارغ نم اع ب

 .ءانبلابتارت ةفلاخم
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وم إ كلذو فلاا غيلبت
ّ

الاسرو  اذاختا ع اموي  436  الّدعم ةدم م مغر  2019  ةيلوج رش 

.ةيدلبلا ةطرشلااصم إ

  لا  ةيدلبلاب ةّينفلا اصملا عم  قيستلاب  ةمكحملل  ةيناديملا  تانياعملا  تبثأ  ،كلذ نع الضف و

  نود تارامع ءانب نفلاخم  4  ماق اميف ءانبلا ةصخرل ةقباطم  تنا بسحف  ام  2   ّنأ  اراقع  27تلمش

لعو ةصخر
ّ

ثمت  تافلاخم ةيقبلاب تق
ّ

  قيبطتو .ةصخر نود ةلثمأ يغو قباوطو ءانب ةفاضإ   تل

لعتملا بتالا
ّ
لعتت ةيلام اياطخ فيظوت  بجوتي  ،ءانبلاب ةق 

ّ
  اغلبم  زان  تارايسلل ةيعاما   ىوآملاب  ق

كلا وأ يزا مدلا وأ ةلازإلا تارارق  نع الضف  )1(د.م  2,536
ّ

   كالمأ  ع  نيدعتملا   ّدض  اذاختا  بجاولا  

 .يمومعلاكلملاعومقوقحوراوجألا

  ةيدلبلا ةطرشلل ةوا ةقرفلا عم قيستلاب  2019  ةيلوج رش لالخ ةمكا  تماق  امك

  ةنسل  362  ددع رمألا ماحألو ةينارمعلا بتالل اعيمج افلاخم نّبت ةيدلبلا ةقطنملاب   الحم  23  ةنياعمب

نم  يدلبلا  يمومعلا  كلملا  لالتحاو  ةصخر   نود  ءانبلا  ع  تايغ  ثادحإ  تافلاا  تلمشو  .)2(2007

.صيخرت نودءانبةماقإبءار ضخقطانموةفصرأوتاقرط

لوتو
ّ

الفكي لا تانامضلل افالخ  ةدمرڤ  قرطب  نئا  كس ّلحم  مد رارق  ذيفنت ةيدلبلا  ت

  ةلاح  ّتبلا تاءارجإ تباش  ثيح  ةييعلا قوقا ةلجم نم  20  لصفلاو روتسدلا نم  41  لصفلا

  ماعلا  ريدملاو  ةيصوصا ةبايّنلا سئر  نم ّل اكترا ةميسج تاقورخ هذيفنتو ھمد رارق ذاختاو راقعلا

  مد رارق  اوذّفنو  او ردصأ   نيذلا  ةيدلبلا ةطرشلا  زكرم  سئرو  تاءانبلا ريدم  ةياو  ةّينفلا اصملل

لا  ةضراعم  مغر ةينارمعلا  بتالل فلاخم
ّ

كأ لا  رظّنلا تاذ ةّينفلا ةيدلبلا نا
ّ

سل بملا ّنأ تد

  .طوقسللعادتم

ش نأ تاقورا هذنأش نم و
ّ

.عّبتللةبجومةيئازجءاطخأل

ةينوناقلا تاءارجإلا عيمجب مايقلاوالامعأ قيست ةيدلبلا ةطرشلاو ةيدلبلا نم ّل ع  نّعتو

.اذيفنتو بتالا اضرفت لا تارارقلا ذاختاب ةيضاقلا ةييتلاو

ءانبلا صخرل ةفلااو ةزجنملا يابملا ةيعضو  ةوس-د

تي امو  ةيدلبلل ةّينفلا ةصملا ةب كلذو ةزجنملا لاغشألا عم الع قداصملا ةصخرلل ّفلا فلملا ةنراقم تّمت  )1(
ّ

بسح ةيلام اياطخو تامارغ نم اع ب

 .ءانبلابتارت ةفلاخم
لعتملا2007يرفيف19 خرؤملا)2(

ّ
 .يدلبلا  يمومعلا كلملا  يمومعلا قفرملا ةمزلو قولا لاغشإلا غيصو طورش طبضب ق
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لا نم ّل فارحنا  ،ةوس   فلم20   قيقدتلا لالخ نم نّبت
ّ

  نع ةيدلبلاو ةوا ةّينفلا ةن

  يابملا ةيعضو ةوسب  قلعتملا  2015  لرفأ  27   خرؤملا  2015  ةنسل  11  ددع نوناقلا ماحأ قيبطت

  ةلجم نم ةيناث ة رقف  25  لصفللو   نوناقلا اذ  نم  14  لصفلل  افالخف  .ءانبلا صخرل ةفلااو ةزجنملا

لا هذ اف ترظن  ابلطم  13  عومجم نم  نفلاخم  6  ةوا ةّينفلا ةنلا  تفعأ  ةيمومعلا ةبساا
ّ

  ةن

 .ّقح ھجو نود نراقعلا نثعابلاةدئافلاع لزانتلا ّمت د.أ623,800غلبمبةيلام  تامارغنم

لا  تماق  امك
ّ

طاب  ةوا  ةّينفلا  ةن
ّ
  4  ع   افيظوت  بجاولا  ةيلاملا  ةمارغلا  غلبم  نم   

   ةميقب  دراوم ةيدلبلا ع تّوف ام وو د.أ  379  إ  د.م  1,135   نم  ةوسلا  لاط  نم  نفلاخم

.د.أ755,540

ل قباطملا يأرلاب ةيدلبلا ملت مل  ، نوناقلا  سفن  نم12  لصفلل  افالخو
ّ

لا ةوا ةّينفلا ةن

ظو
ّ

الإ  ،د.أ  83,452و  د.أ  064,52  اوتلا ع  اميق  تغلب  ةيلام  تامارغ  ن ْتراقع  ن ْتكرش  ع تف
ّ
 ّنأ   

 .د.أ148زانغلبم  صالختساةينامإالعتّوفام ووامافعأةيدلبلا

لا  تّرقأ  ،كلذ نع الضف
ّ

 ةكرش  ءافعإ  2017  مسد  26  خراتب اسلج    ةوا ةّينفلا ةن

  ع  هالعأ  روذملا  2015  ةنسل  11  ددع نوناقلا نم14لصفلل افالخ د.أ  280,208  غلبم  عفد  نم  )1(ةراقع

تامارغلا لما قيبطتب  هاضتقمب  تنذأ  2017  روتكأ  30  خراتب  ةيدلبلل بوتكمل  ةمك ا  ھيجوت نم مغ ّرلا

  . نوناقلا الع ّصنيمل تاءافعإ نود نفلاا عةبجوتسملاةيلاملا

  ةيلام تامارغ   توفتلا  ناونع د.م  1,527  غلابلا  ةيدلبلا  ق يذلا املا ررضلل  ارابتعاو

ش نأ اأش نم  تاسرامملا  هذ ّنإف ةوسلا ةيلمع نم ةيتأتم
ّ

ةبجوم  ةيئازج ءاطخأ و  فّرصت ءاطخأ ل

 .عّبتلل

نم  ھيف تط رف  ام صالختسال ةييترتو ةينوناق تاءارجإ نم مزلي امب مايقلا ةيدلبلا ع  نّعت و

  .يدلبلا ضباقلا عم قيستلاب كلذو غلابم

V-ةئبلاب  ةيانعلاو  ةفاظنلا

تاحاس فيقسب ماقو يفلا عجالا  صقن ھنع رجني امم م22إ م18نم ھيف صخرملا عافترالا  ةدازو نكاسم4ع لمتش اسماخ اقباط تفاضأ)1(

.ةزاغملا نم ةيلا ةدحولا فذحب ماق امك عجالا ةفاسمب تارايسلا ىوأم ردحنم ءانب ةيادو رألا قباطلاب ةئولا
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دراوملل  الالغتسا  نسح و  تايافنلا   مادتسملا فّرصتلا  ةيدلبلا قفوت  مدع سكعا

  ةدوج نسحتو  ةنيدملا ةيلامج  نامض   ارود ءادأ ع   ابلس  ةفاظنلا ّمامل ةصصا ةيداملاو ةرشلا

 .ننكاسمللةايا

 تايافنلا    فرصتلا  -أ

  يدلبلا ططاو  2015-2011  ةفلل ةفاظنلا عاطق ليأتل  ةيجيتاسا  ةيدلبلا  تّدعأ  نل

ةفلا  هذ  لالخ ةقّقا جئاتنلل  يرود  مييقتب  مقت مل  اّإف  ،2018-2014  ةفلل تايافنلا  فّرصتلل

.2018ةنسوم ططا ةف ءانا مغر ةديدج ةيجيتاسا طبضت ملامك

كمت ةيليلحت ةبساحم  2019  ةيلوج  وم  إ  ةيدلبلا كسمت  م ل  ،ططا  تايصوتل  افالخو
ّ

ن

ھعفر ةفلب  انراقمو   ااصم  لبق نم  ةبشلاو  ةيلملا  تايافنلا نم دحاولا نطلا عفر ةفل باسحا نم

كمت  ةيعوضوم   ياعم  بايغ   إ  ىّدأ  اّمم  تالواقملا  لبق نم
ّ

   ّمام  ةلوانم  ةيلمع  ةعاجن ىدم  مييقت  نم  ن

 .ةفاظنلا

وتت الو
ّ

ةوضع تالضف %70  اوح نم نوتت لا ةبشلاو ةيلملا تايافنلا زرف ةيدلبلا 

  زرفل ةيجذومنلا جمالا نم ددع   2011  ةنس ذنم ةيدلبلا تطرخنا نلو  .نمثتلل  ةلباق تالضف %30و

الإ ،ايمثتو ةبشلاو  ةيلملا تايافنلا
ّ

  نود لاح اف ةلصاوملا وأ جمالا هذ زاجنإ ع اصرح مدع ّنأ 

طخموةيجيتاساميسجت
ّ

  .ةفاظنلا عاطق ليأت ط

تالا طاش نم ةيتأتملا تالضفلا عفر تايقافتا ةعاتم ةموظنمب  لمعلا   فقوت  ،ظحول امك

عيمج لمش ةن ّيحم تانايب ةدعاق بايغ إ ىّدأ  اّمم  2016  ةنس ذنم  ةينملا وأ ةيعانصلا وأ ةراجتلا

  ميلاعملا طبض   نود  لاح  ام   و و  2019-2017  ةفلا  لالخ ناونعلا  اذ  مولعملا  عفدب ةبلاطملا  تاسسؤملا

 .ةينعملاتاسّسؤملا نم اصالختسابجاولا

فوت الو
ّ

تايافنلاو ءارضا  تاحاسملاو قئادا تايافن عفرل ةرئاد لب ةصاخ تاّدعم ةيدلبلا ر

  ةلازإل ةيئانتسالا تالخدتلل ةرش جمارب ةيدلبلا تطبض نلو .ةّماعلا لاغشألاو ءانبلا تايافنو ةبلصلا

  ةرملا تاّدعملا ددعو ارود ّنإف ،ةيئاوشع تابصم إ الوحت عنمو تايافنلل يوضوفلا ءاقلإلا زكارم

طغ مل ال
ّ

نم تث ثيح ءادوّسلا طاقنلا ةراظ إ يّدصتلا  اعاجن نم ّدح اّمم ةقطنملا لما 

زكرمو ببا  يرئاد نم   ّلب قطانم  سمخو هنم لّوحت ةمكا ارجأ لا ةيناديملا تانياعملا

 .ھبةايا ةدوجو طيا ةيلامجو ةفاظن ع ابلس رثأ امم  ةيئاوشعتاّبصم إ ركاش
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ّبصملا لالغتسا ةيلمع ع تايافنلا  فّرصتلل ةينط ولا ةلاولا فرش  ،ىرخأ ةيحان نم و

ةاعمو لوبق مولعم  ةيدلبلا ماسو .سقافص  ةيالوب  لوحتلا زكا رم  عيمج و  براقع  بقارملا

  افالخو  .ةلاولا  هذ  عم  ةمم ةيقافتا تقمب ةنيطو روصنم يديس لوحتلا يزكرمو ّبصملاب تايافنلا

تالوصو ةلاولا ناوعأ ميلس مدع ةنيط لوحت زكرمل  ةيناديملا ةنياعملا تبثأ  ،ةيقافتالا  نم  7  لصفلل

  تاوفلاب ةدراولا تايمكلا نب ةراقمل  ةيدلبلا  ءارجإ نود لوحي  اّمم  تاّدعملا  يقئاسل  ةعدوملا  تايافنلا نزو

    اماسم ةميق نم   دكأتلل  تالوصولاب  ةجردملا  ةيلعفلا تايمكلاو ةلاولا لبق نم  الإ  ةّجوملا  ةرشلا

.بجومنود تاقفنةيدلبلا ةينام لّمحي نأ ھنأش نم ام و وعاديإلاةفل

 يزكرمل  ةمكا لبق نم ةارا  ةيناديملا  تانياعملا تبثأ  ،ةيقافتالا تاذ نم  2  لصفلل  افالخ و

طع  ةنيطو   روصنم  يديس لوحت
ّ

ةلغتسملا ةكرشلا غرفت مدع ةجين تايافنلا عاديإ ةيلمع س ل

   إ  ةعما  تايافنلا  لقنل  تانحاشلا  نم  الا  ددعلا  صيصخت  مدعو  ةطيسولا  تاواا  ةلوم

  ةّصاخ ةيدلبلا ةقطنملا لماب تايافنلا عفر راسم ع ابلس سكعني نأ ھنأش نم ام  وو   بقارملا   ّبصملا

.مويلا ةيدلبةرئاد نم كأو ةدحاو ةّصح نم كألالامعتسا متي تاّدعملا نم ديدعلا ّنأو

طبض و   ةيدلبلاب  ّصاا تايافنلا  فرصتلا ططخم نيحت  ةرورضب ةمكا وتو

ةيليلحتلا ةبساا دامتعا ةيدلبلا  ع  نعتي  امك   .ةفاظنلا لاجم  اادأ مييقت ع دعاس تارشؤم

كمتت ح
ّ

شؤموياعم إ ادانسا تايافنلا عفرو عيمجت قرط ةعاجن ىدم مييقت نم ن
ّ

.ةيعوضومتار

ةفاظنلا ّمامل ةصصا تاّدعملا  و  ةرشلا دراوملا  فّرصتلا  -ب

  افالخ  %1,4  زواجتت  مل  طأت  ةبسب  2018  ةنس انوع  364  ةيدلبلاب  ةفاظنلا  ناوعأ ددع غلب

.%12دودح تايافنلا  فرصتلل يدلبلاططااطبض لاةبسلل

إ  انكاس  235.173  نم  2018-2013  ةفلا لالخ ةيدلبلا ةقطنملا  ناس ددع   رّوطت  نل و

 ،ةفلا سفن لالخ   انط  104.114  إ   انط  53.455  نم ةعوفرملا تايافنلا ةيمك  تعفتراو  انكاس  290.746

الإ
ّ
.انوع  293  إانوع  334  نم2015-2013ةفلا لالخاضافخنادشدقةلمعلا ددع ّنأ 

الإ  )1(2018-2013  ةفلا لالخ  ةفاظنلا تاّدعم  نم  الوطسأ صع  ع ةيدلبلا تصرح  دقو
ّ

 ةلثمتملاو2015-2011ةفلل ةفاظنلا عاطق ليأتةيجيتاسابةموسرملا ةيمكلا فادألا قّقحت مل اّأ

ايب نم قيدانصل ةعفار تانحاش  06و ارارج  20و ةبلاق ةفيفخ ةنحاش  12و ةبلاق تانحاش  07و ةطغاض ةنحاش  25  نم ةفاظّنلا تاّدعم لوطسأ نوتي  )1(

قيدانصل ةعفار تانحاش  04و ةطغاض ةنحاش  12  ءانتقا  2018-2013  ةفلا لالخ ّمتو .سك ةنحاشو تافارج  04و لاوتكارت  01و  ةعفارب ةزجم ةدحاو

.تارارج05 و ةبلاق ةفيفخ تانحاش09و ةبلاق ةنحاشو
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  ةدحاو ةّصح نم كأل تادعملا نم ضعبلا لامعتسا متي ثيح ةرئاد لب ةصاخ ةفاظن تاّدعم فوت

10  تالاا ضع  ةدحاولا ةّدعملل كلاسملا عيمجب  ةيمويلا  عفّرلا ةّدم  تقاف و .مويلا  ةرئاد نم   كأو

ارش  14  لالخ تارم  عرأ  ةدعُم  ضباق يغ   ّمت  كلذ  لاثم  ااطعأ ةكو اكالتا  ماس اّمم تاعاس

ملةبسلاب فصنو ةنس لالخ ابطع11لي ّمت امك
ُ

. ىرخأ  ةدع

قيستلاب ةّدعم لل ةعوطقملا تاموليكلا ددع طبض ع فيظنتلا ةصم صرحت ال  امك

كمي ال اّمم تاّدعملاو ةشرولل  ةيعرفلا  ةراد إلا  عم
ّ

  ددع نب ةراقم ءارجإ لالخ نمو .ايدودرم مييقت نم ن

  ةنايصلا تالخدت تاقاطبب نبم و امك ةبلاقلا  ةفيفا  تانحاشلا  تادادع ةلملا تاموليكلا

  2018  نسل فيظنتلا ةصمب ةرفوتملا تايطعملا بسح كلاسملا لوطو ةشرولاب ةرفوتملا تاحالصإلاو

  ددعو تادادعلاب الي عقوتملا تاموليكلا ددع نب قراوف  لي  ع  فوقولا   ّمت  ،2019و

  مك  2000و ةنحاشل ةبسلاب رشلا  مك  475  نب تحوارت ةفلا  سفن  لالخ ايلعف ةلملا تاموليكلا

 .ىرخأ ةنحاشل ةبسلاب رشلا 

  ةظحالم إ ةشرولاب  ةيجالعلاو  ةيئاقولا ةنايصلا تالخدت لي تاقاطب  قيقدتلا فأو

-2016                   ةفلا لالخ تكلسا تانحاش ثالث رارغ  ع  رايغلا عطق ضع كالسا  ططش

  55.000                   زواجتت ال ةفاسمل  اعطق  مغر  د.أ  11,440  ي واس ةيلمج  ةفلب  )2(اضباق  17  ددع  2019

 .مك

  ديدحت ةزجأ ةطساوب ةفاظنلا تادعم ةعاتم ةموظنمب لمعلا ليعفت ةداعإ ةيدلبلا  عو

كمتت  يل  تايافنلا  عفر  كلاسمل طئارخ كسمو  )GPS( عقاوملا
ّ

  تايافنلا عفر ةيلمع ذيفنت ةعاتم نم ن 

 .لاا اذ  المع قرط روطتو ةفاظنلل ةصصا ةرشلا دراوملا و تاّدعملا  فرصتلا ماحو

ةرئاد لب ةصاخ ةفاظن تاّدعم فوت ةيدلبلا  نم  ةقطنملاب يبلا عضولا نسحت  دتس امك

.تايافنلل ةيئاوشعلا تابصملاو ءادوسلا طاقنلا ع ءاضقلل

ةيمومعلا تاجتلا ةنايصو دّع-ج

تاقرطلاو ةيمومعلا قئاداو ةرضا تانملا ع ةارا ةيباقرلا لامعألا ت رفسأ

ةلئاعلاو لفطلا هنم لوحت  دقف .انايصو ادعتب تقلع تالالخإ  ةظحالم نع  ةيضارلا تاجتلاو

.عّنصملل ةينفلا تايصاا بسحمك  60000رشؤم ةعوطقملا تاموليكلا لدعم غولب نح إ ضباقلا ةيحولص ةّدم مودت)2(
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  راتب ننم للةمكا ارجأ لاةيناديملا ةنياعملا ھتيب املثم كلذو ءادوس طاقنل لمرلا يداو هنمو

 .2019لرفأ11و سرام29

نم ديدعلا دوجو  2019  ناوج  18  خراتب  ةمكا لبق نم  يدلب  قرط  20  ةنياعم تيو

   نم %15  تزواجت تاقرط ةنايص ةجمرب مدع  ارودت  تماس  ةيدلبلا تاقرطلاب ةميسا رارضألا

إ ةيضرألا ةداعإب  نيمومعلا نلخدتملا مالإ مدعو  ةنس  30  زاني ام اديبع ع ّرم ةكبشلا عومجم

  خراتب  31  ددع لوألا رزولا روشمل افالخ  يمومعلا قرطلاب تالخدتل  م زاجنإ  لبق الع تنا لا ةلاا

.تاقرطلل يمومعلا كلملاب تابشلا فلتخم  نلخدتملا نب قيستلا ماحإ دزمب قلعتملا2000توأ07

تايجاح ّنأو لحارم ع ذفنت2012ةنس ذنم ةيجيتاسا قفو تاقرطلا ةنايص وتت اّأ ةيدلبلا تدافأو

 .د.م25ىوس فوت ّنسي مل نح  د.م78قوفت2020-2016ةفلل لومتلا

   لالغتسالا  ةيحولص ةداش ع لصحتت مل ةأشم  13  عومجم نم ةيضار تآشم  8  نأ نبتو

  .2018-2016  ةفلا لالخ ةيضارلا تاعاقلاو بعالملل ةيضارلا تآشملا  ةنياعمل ةوا ةنلا لبق نم

ةزجأو ةزاغلا تابشلاو ةيئاركلا تابشلاو تاءانبلا ةلي ةيحولصب ة ّصاخ صئاق ّنلا تقلعو

  ع2019ةنس ةينامثلا تآشملا ةلمج نم تآشم4 لوصحمغرو .نانلل ركبملا فشكلا ةزجأو راذنإلا

الإ ةيحولص ةداش
ّ
عفرو ةبجوتسملا لاغشألاب مايقلا نود ةيضارلا تآشملا  لالغتسا  ةلصاوم   ّنأ   

 .اداّور ةمالس ع ارطخ لش اوش لا تالالخالا

تاجتلا ةنايصو ةفاظنلاو ةئبلاب ةقلعتملا بتالاب ةيدلبلا  مالا  ةرورضب ةمكا وتو

  بسح  ةنزاوتمو ةميلس ةئب  شعلا   مقحو ننطاوملا ةايحب  اقاصتلال ارظن ةيساسألا ةيمومعلا

 .2014روتسد

*

*                         *  

 ددع  ع فوقولا  إ  2018-2013   ةفلل  ةيدلبلا فرصتو تاباسح ع ةباقرلا لامعأ  تضفأ

     تسكا  ةينارمعلا  بتالاو  ةئيلاو ةئبلاب ةيانعلا و تاقفّنلاو دراوملا لمش فّرصتلا  ءوس  نطاوم نم

 بتالا و  نناوقلا  زواجت ةيدلبلا   د ّمع  ى ّدأ  امك  .عّبتلل  ةبجوم  فّرصت  ءاطخأو  داسف  تاشاناوج  ضع

  قفارملا  ةمك ْوح   فعضو  ماعلا  لاملا   رادإ  إ   غلل  وأ  ااوعأل ةيعرش غ تازايتماو بسام قيقحتل

.د.م  27,838نع ّلقي الايلاما ررض اع ّرجناةيدلبلا
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لا قيقحت ع  ة ّيدلبلا صرحت مل و
ّ
ثيح  ةيدلبلا تاءادألاو ميلاعملا  صالختسال ةلومأملا  بس 

لعتملا  صالختسالا  اياقب تقاف
ّ

وم   ا ةق
ّ

لالتخا إ  ةيعضولا  هذ  تّدأو  .د.م  32  غلبم  2019  ةنس 

خرملا  تادامتعالا  تقاف  تاقفنب  دّعتلا إ تلآ  ةيدلبلل ةيلاملا تان زاوّتلل لصاوتم
ّ

   تّبسو  اف ص

  دراوملا  فوتو  ايفصتو  اديكأتو  اويد ةيعضو طت   عارسإلا ةيدلبلا ع متحت  ةيلي ةينويدم

 . ادادسلةمزاللاةيتاذلا

   نامضل  جمدنم  فّرصتلل يامولعم ماظن كرتو رمتسم ةيلخاد ةباقر ماظن  ءاسرإ  ةيدلبلا  ع و

كأتلا
ّ

  نم و  ا  املاو يرادإلا  فرصتلا نس ةنماضلا تاءارجإلاو بتالا و   نناوقلاب  مالالا  نم د 

  نم صيلقتلا  ماس امب  ااصمو  اكالمأ ع  ةظفاا  نمو  دراوملا ةئبع  ع  اردق لما  لالغتسا

  ةرادإ  را بدتلا أدبم لظ  ةعاجنلاو ةلءاسملاو ةيفافشلاو ةالا دعاوق نع دايا رطاخم

  .2014روتسد هاسرأ يذلا ةيلا اصملا

  جمال ةيفا دراوم صيصختب يومنتلا ارودب عالطضالا  ع صرا  ةيدلبلا ع  بو

قدلا  ع صرا عم رامثسالا
ّ

   ةعاتم   ماظن  ءاسرإ   ع   لمعلاو   يراش  راطإ    تايجاا  ديدحت    ة

.ةطوبضملاةينفلاطورشلاوةفلللاقبطوةدّداةينمزلا  ةلوداقفوةيدلبلاعراشملاذيفنتل ّرمتسم
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 سقافص ةيدلب در

  هزواجتب ةيقيفوتلا ةسلجلا لالخو ةيلوألا ةباجإلا يف ةيدلبلا تدـــهعت تاظحالملا بلغأب درو ام نأ   -
  نكمي يتلا عيضاوملا يف تاءارجإلا ححصت نأ اهناش نم يتلا ريبادتلا لك ذاختاب تالالخإلا كرادت ىلع لمعلاو
 .اهكرادت

  تاظحالم ذيفنت يلإ تارادإلا ةفاك ةوعدب صئاقنلاو تالالخإلا زواجت يف العف ةيدلبلا تعرش دقو
  .ةمكحملا تايصوتب لمعلاو نوناقلا مارتحا ىلع ةيدلبلا صرح زربي ام وهو.يباقرلا قيرفلا تاحرتقمو

  :ةيلاتلا تاظحالملاب مكتدافإ هرشن عمزملا يئاهنلا ريرقتلا ىلع انتباجإ قايس يف هنأ ينفرشي امك

  فرط نم عقي تارارقلا هذه لثمب مالعإلا نإف ،3052/2017/7515  مقر يدلبلا رارقلا صوصخب  -1
  ةرادإلا ريدم موقيو رارقلا اذهل ةبسنلاب  العف لصح ام وهو نيريدملا ةفاكل ههجوت يتلا  يهو هتدعأ يتلا ةرادإلا
 .روكذملا رارقلاب ةينفلا حلاصملل ةماعلا ةرادإلا تلصوت دقو هيروظنم ةفاك ىلع هعيزوتب ةينعملا

  ةيكيلوتاكلا ةسينكلا ىنبم صوصخب  -2

ةميدق ةيراقع ةيعضو ةيوست راطإ يف ةضواعم يه لب لباقم نود ةلودلا ةدئافل لزانتت مل ةيدلبلا *
دهعت دعب الإ ةضواعملا ىلع قفاوت مل ةيدلبلا نأ امك صاخلا ةلودلا كلم ىلع تميقأ يتلا ةيدلبلا حارفألا ةعاق صخت
  ةرادإ فرط نم ضرغلا  يف ضورع بلط ارخؤم ردص ردقو  -ةلسلا ةركب ةصاخ ةليدب ةعاق ءانبب ةلودلا
 .زيهجتلا

  تايمكلاو غلابملا دودح يف يفازجلا ضرعلاب تدهعت ةيدلبلا نإف ايفتاه اطخ  16  ءانتقا صوصخب  -  3
 ريغال .500smsو أ.م200هاوحفو  2018يفناج04يف ىضمملا كارتشالا دقعب ةدراولا

  يف هتمرب دقعلا خسف تبلطو عوضوملا يف ةسسؤملا تلسارو كلذ ىلع دازام صالخ ةيدلبلا تضفرو
   .ةيناث ةلحرم
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  ةطسبملا تاءارجإلا قفو تاقفصلا صوصخب  -4

 ةيدلبلا سيئر ةدئافل ةرايس  ءانتقا  -

ةعرسلا لقانب ةقلعتملا ةينفلا تافصاوملا لالخ نم بلطلا هيجوت ىلإ يضفت طورش  ركذ عقي مل
  18ددع ةموكحلا ةسائر روشنمل بحاصملا جذومنلا مارتحاب ةيدلبلا تماق لب نيروحملا نيب ةفاسملابو يكيتاموتألا
  ةينفلا تايصاخلاب ةقلعتملا تاذاذجلاو ةرايسلا تابرعلا ءانتقاب قلعتملا  2012 /03 /30  يف خرؤملا  2012  ةنسل

  ةيدلبلا تأترا دقو)وأ((ou)  ةملك ركذب تافصاوملا دحأىلع راصتقالا ةرادإلل  نكمي هنأ راشأ يذلا  -ضرغلا يف
  جاردإ رايغلا عاطق يف ديشرتلاو  GES  ةئيفدلا تازاغلا ثاعبنا يف صيلقتلا لالخ نم ةئيبلا ىلع ةظفاحملا راطإ يف
 .ةيكيتاموتوأ ةبلعلا تافصاوم

  ربتعي نأ نكمي ال يلاتلابو ةقيثولا  12   ≥  نيروحملا نيب ةفاسملاب ةقلعتملاو تافصاوملا يف ةيدلبلا ريغت مل  امك
  ىلع دوزملا فرط نم ةرايسلا غلبم يف عيفرتلا عقي ملو ةديدج تايلامك يأ ةيدلبلا بلطت مل امك ةقفصلل اهيجوت كلذ
  ةيادبلا ذنم.دوزملا فرط نم اهتايلامكب ةرايسلا كلت ،حرتقملا نمثلا   لمش امنإو تايلامكلل ةفاضإ كانه نأ ساسأ

.pack-

  دق ناك ثيح كلذك ربتعي يذلا وه دوسألا نوللا نأ لب تايلامكلا نم ربتعي ال قرزألا نوللا نأ ملعلا عم
 .ةيدلبلا هتبلط ام اذإ رانيد فالآ10يلاوحب ةيلعف ةيفاضإ غلابم ةيدلبلا فلكي

  لحارم  3  يف ضورعلا بلط تاءارجإ لك ءافيتسا دعب دقعنا رشابملا ضوافتلا ىلإ  هاجتالا نأ ديكأتلا عم
 .ىودج نودب

 ماعلا بتاكلا ةدئافل ةرايس ءانتقا  -   
   
  :نيببسل هلحم يف ناك ضورعلا مييقت ةنجل ضفر نإ

           ضورعلا بلط نالعإب درو ام نيب فالتخالا وهو زرفلا رضحمب درو امك زايتماب ينف   :   لوألا   *
2500≥Empattement2600–ريرقتلابءاجامو≥Empattement.    

  ةجردلا يف اماع ابتاك هتيمستو ماعلا بتاكلا ديسلا اهب عتمت يتلا ةيقرتلا عم ضفرلا نمازت    :   يناثلا   *
  مل يلاتلابو  ىلوألا ةراشتسالا يف  2ددع جذومنلا ضوع يذلا ةينفلا تافصاوملاب ةيرادإ ةرايس ءانتقا هل لوخي امم  )6(
 . ةيدلبلل يدام ررض يأ جتني
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 سقافصب ةيدلبلا ةطرشلل ةيوهجلا ةقرفلا  در

 )بيبحلا يح زكرم( ةيدلبلا ةطرشلل ةيوهجلا ةقرفلا  -

  ىلع ءانب ةفلاخملا تاءانبلاو تالحملا نم ةمئاقب بيبحلا يحب ةيدلبلا ةطرشلا زكرم لصوت هنأ ثيحو
.تابساحملا ةرئادلةيلوألا تاظحالملا ريرقت

ىلإ اهتلاحإ مت صاصتخالا لاجم يف ةروكذملا تافلاخملا يف رضاحم ريرحتب انمق هنأ مكمالعإب فرشتأ
.ينعملا ىلإ هغيلبت مت ضرغلا يف ارارق تردصتسا يتلاو ضرغلا يف ةمزاللا تارارقلا ذاختال ةيدلبلا حلاصملا

كلذ يف ةصتخملا ةيدلبلا حلاصملا عم قيسنتلابذيفنتلا ىلع مات صرح ىلع اننأو مكملع طيحنو اذه
 .ةمزاللا ةيرشبلا تايناكمإلاو تايلآلا ريفوت دعب

  يدصتلاو نوناقلا قيبطت ىلع نيصيرح نحنف ةدحولل ةيتسجوللاو ةيرشبلا تايناكمإلا ةيدودحم مغر
.نيفلاخملل

 )ةنيدملا سقافص زكرم( ةيدلبلا ةطرشلل ةيوهجلا ةقرفلا  -

  ءانب ةفلاخملا تاءانبلاو تالحملا يف ةمئاقب ةنيدملا سقافصب ةيدلبلا ةطرشلا زكرم لصوت دق هنأ ثيحو
.تابساحملا ةرئادل ةيلوألا تاظحالملا ريرقت ىلع

حلاصملل اهتلاحإو صاصتخالا لاجم يف ةروكذملا تافلاخملا يف رضاحم ريرحتب انمق هنأ مكمالعإب فرشتأ
  02  ددع ريرحت مت ثيح لمعلا هب يراجلا نوناقلا بسح ضرغلا يف  تارارقلا  نم بجي ام ذاختال ةصتخملا ةيدلبلا

  يف ةيدلب تارارق رادصتسا مت دق ءانبلا بيتارت ريغ يف ةفلاخم رضحم  25  ددعو ءانبلا بيتارت يف ةفلاخم رضحم
.رمألاب نيينعملل اهغيلبت متو اهنأش

  دعب كلذ يف ةصتخملا ةيدلبلا حلاصملا عم  قيسنتلاب تارارقلا ذيفنتل مات صرح ىلع اننأو مكملعنو اذه
 .ذيفنتلل ةمزاللا تادعملاو لئاسولا ريفوت

  يدصتلاو نوناقلا قيبطت ىلع نيصيرح نحنف زكرملل ةيتسجوللاو ةيرشبلا تايناكمإلا ةيدودحم مغر
.نيفلاخملل


