
 ػٍ األداء يٍ انًبَحٍٛ ذٚشأػهٗ رم ٔٚحُٕص ػهٗ 0202انصُذٔق االجزًبػٙ ُٚؾش رمشٚشِ انغُٕ٘ نؼبو 

 ٕٓٔٓا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ رمو٠وٖ إٌَٛٞ ٌؼبَ  ٕلٚقأٍٛك اٌٖ

ِْوٚػبً ثىٍفخ رمل٠و٠خ  3ٕٖ1ٔاٌنٞ وْف ػٓ رط٠ٛو اٌٖٕلٚق 

١ٍِْٛ ّقٔ  ١ٍِٔ91ْٛ ك٨ٚه ٠َزف١ل ِٕٙب  1ٙ91ٔرمبهُة 

% ُِٕٙ أبس(، ٠ٚزٌٛل ػٕٙب فوٓ ػًّ ٕ٘اٍزفبكح ِجبّوح )

١ٍِْٛ ٠َٛ ػًّ رمو٠جب9ً ٚلل اٍزؤصود ِْبه٠غ  96ِٙئلزخ رًٖ اٌٝ 

لٚق ف٩ي اٌؼبَ، رٍزٙب % ِٓ اٍزضّبهاد ا1ٌٕٖٖاٌزؼ١ٍُ ثَٕجخ 

%(9 ٚفٟ ماد اٌٛلذ، اٍزّوَّ اٌٖٕلُٚق فٟ 1ٔا١ٌّبٖ ) ِْبه٠غ 

رمل٠ُ اٌلػُ ٌجؤبِظ ا٤ّغبي وض١فخ اٌؼّبٌخ اٌنٞ ٠َزٙلُف ا٤ٍَو 

ٚا٤فواَك ا٤وضَو رؤصواً ثبهرفبع أٍؼبه اٌّٛاك اٌغنائ١خ ٚاٌزمٍجبد 

أٌف  1ٓٓ% ِٓ اٍزضّبه اٌؼبَ(، ٚرُ رٛف١و ٓٔإٌّبف١خ )ثَٕجخ 

٠َٛ ػ9ًّ وّب اٍزفبَك اٍزفبكح ِجبّوح ِٓ ِْبه٠غ اٌطوق اٌو٠ف١خ 

أٌف  6ٓٓأٌف ّقٔ، ٚٚفود لواثخ  ٖٓٓف٩ي اٌؼبَ ؽٛاٌٟ 

  9ٕٓٔٓ% ِٓ اٍزضّبهاد ػبَ ٠َٕٔٛ ػ9ًّ ٚثٍغذ َٔجخ اٌمطبع 
 

ث١ّٕب رغبٚىد  ،اٌّْبه٠غلك ػَِزٛٞ  ٝ% ػ61ٍِمبهٔخً ثّب وبْ ِقططبً ٌٗ ف٩ي اٌؼبَ  بدا٨ٌزياِ َٔجخ أغبىثٍغذ ٚلل 

ػّب وبْ ِزٛلؼبً، ام ٍٕٚذ ا٨ٌزياِبد اٌّب١ٌخ اٌفؼ١ٍخ ِجٍغ % ٕٓٔا٨ٔغبى اٌفؼٍٟ ٌٍّجبٌغ اٌٍّزيَ ثٙب ِب َٔجزٗ  َٔجخ

١ٍِْٛ ك٨ٚه، ا٨ أْ ا٨ٔغبى  1ٖٔوبْ ِزٛلؼبً أْ ٠ًٖ ا٨ٔفبق اٌٝ  ،ا٨ٌزياِبد َِٜزٛ ٝػ١ٍٍِْٛ ك٨ٚه9 ٚ 1ٙ91ٔ

٠ؼىٌ رؾَٓ ٚرطٛه  ِّبػّب وبْ ِقططبً، % ١ٍِْٔٔٗٛ ك٨ٚه ثَٕجخ  ٙ٘ٔف ًٕٚ اٌٝ ؽٛاٌٟ اٌفؼٍٟ ِٓ اٌٖو

 ا٤كاء ٍٚوػخ اٌزٕف١ن ٚأغبى اٌّْبه٠غ9

 

 أنف يؾشٔع 00ثحٕانٙ انضبنضخ  انصُذٔق ٚخزى يشحهزّ

ثبٔزٙبء اٌؼبَ إٌّٖوَ، افززُ اٌٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ 

9 ٚلل لبَ اٌٖٕلٚق ٕٓٔٓ – ِٕٗٓٓوؽٍزٗ اٌضبٌضخ ٌٍفزوح 

ِْوٚػبً  31ٙ6ٓٔثزٕف١ن  111ِٕٔن أْبئٗ فٟ ػبَ 

ك٨ٚه، أٞ ِب  به١ٍِ 9ٕٔٔثزىٍفخ اعّب١ٌخ ثٍغذ ؽٛاٌٟ 

ٚػٍٝ اٌَّزٜٛ  ١ٍِبه لاير 9ّٟٕ٠ ٠ٕٙٓموة ِٓ 

فمل رلفً اٌٖٕلٚق ثّْبه٠غ ِقزٍفخ فٟ وً  ،اٌغغوافٟ

 يي% ِٓ ػُ 6ٙاٌغّٙٛه٠خ ًٕٚٚ اٌٝ ؽٛاٌٟ  ِل٠و٠بد

 رؾم١ك أ٘لافا٦ٍٙبَ فٟ اٌغّٙٛه٠خ ٚمٌه ِٓ أعً 

اٌقطٜ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍز١ّٕخ ا٨عزّبػ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ ٚاٌزقف١ف 

ٚر١ًٕٛ فلِبد اٌز١ّٕخ ٌٍّغزّؼبد ٚاٌفئبد ِٓ اٌفمو، 

% ِٓ ل١ّخ ٘اٌّؾوِٚخ ٚثؤلً رىٍفخ رْغ١ٍ١خ ٨ رزؼلٜ 

 اٌّْبه٠غ9

 

انصُذٔق ٚحمك أػهٗ رمذٚش يٍ 

 انًًٕنٍٛ ػٍ األداء

ٕلٚه  ٕٓٔٓٚاوَت اٌؼبَ إٌّٖوَ 

صالال٩س كهاٍالالبد ٌزم١الال١ُ أصالالو رالاللف٩د 

اٌٖالالالٕلٚق، لبِالالالذ ثزٕف١الالالن٘ب فجالالالواد 

د ك١ٌٚالخ َِالزمٍخ9 ٚلالالل أواللد اٌلهاٍالالب

ػٍالالالالالالٝ ؽالالالالالالاللٚس  صالالالالالالالبه اعزّبػ١الالالالالالالخ 

ٚالزٖالالالالالالالالبك٠خ ا٠غبث١الالالالالالالالخ ٌّْالالالالالالالالبه٠غ 

ٚرالالالاللف٩د اٌٖالالالالٕلٚق ػٍالالالالٝ وبفالالالالالخ 

اٌَّالالز٠ٛبد ٍالالٛاًء ثٖالالٛهح ػبِالالخ أٚ 

ػٍالالٝ ٕالالؼ١ل اٌمطبػالالبد اٌزالالٟ ّالالٍّٙب 

اٌَّالالالؼ9 وّالالالب أّالالالبه رمو٠الالالو ا الالال٩ق 

اٌّوؽٍالالخ اٌضبٌضالالخ اٌٖالالبكه ػالالٓ اٌجٕالاله 

اٌالالالاللٌٟٚ ثبػزجالالالالبهٖ اٌّالالالالبٔؼ اٌالالالالوئ١ٌ 

ٌٍٖالالالٕلٚق اٌالالالٝ اٍالالالزؾمبق اٌٖالالالٕلٚق 

ٝ رمالالالل٠و ػالالالٓ ا٤كاء9 ٚاٍالالالزٕلد أػٍالالال

ِجالالوهاد ٘الالنا اٌزٖالال١ٕف اٌؼالالبٌٟ ػٍالالٝ 

––ػٍالالالٝ اٌالالاللٚاَ––لالالاللهح اٌٖالالالٕلٚق

ٗت ِالالٓ اٌزٕف١الالالن  الالالْو ُِ ٦صجالالبد َِالالزٜٛ 

اٌفٕالالالالٟ ٚاٌّئٍَالالالالالٟ، ٚوالالالالالنٌه ا٤كاء 

اٌّبٌٟ ٚاٌزؼبلُلٞ ِٛٙغ اٌضمخ، ٚمٌه 

 ٛٛاي فزواد اٌزٕف١ن9
 

 

 

 

 يهٌٕٛ دٔالس 015ثكهفخ  يؾشٔػب   035,1 نزُفٛز انجبس٘ؼبو هداسح ٚمش طتزّ ناإليجهظ 
  

هئال١ٌ ِغٍالٌ ا٦كاهح، اٌاللوزٛه ػٍالٟ ِؾّالل ، ِغٍالٌ اٌالٛىهاء ، ثوئبٍالخ هئال٠ٌٕٓٔٔ١ٕالب٠و  ٙٔعزّالبع اٌالنٞ ػماللٖ ٠الَٛ ا٨ألو ِغٌٍ اكاهح اٌٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ فٟ 

ثشَيبي  رًُٛيخ انًجزًيغ  فيٙرزّضالً  ،ثواِظ ٗ ٚرغطٟ اٌقطخ ١ٍِ9ْٛ ك٨ٚه 9ٕٗ٘ٗللهٖ اعّبٌٟ  رمل٠وٞ ِْوٚػبً ثّجٍغ 3ٖ٘ٗٔ ٌزٕف١ن ِغٛه، فطخ اٌٖٕلٚق ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ 
 انًُؾيتد انصيرٛشح ٔاألريرش رًُٛخ ثشَبي ك٨ٚه(، ١ٍِْٚٛ  6ِْٔوٚػبً ثزىٍفخ رمل٠و٠خ  ٓٙٗ) مذسادثشَبي  ثُبء انك٨ٚه(، ٚ ١ٍِْٛ 1ِْٖٔوٚػبً ثزىٍفخ رمل٠و٠خ  6ٙٓ)

 حاٌَّالزف١ل خاٌّؾ١ٍال بدٚرمله َِبّ٘خ اٌّغزّؼال 9)١ٍِْٛ ك٨ٚه 9ِْٖ٘ٗوٚػبً ثزىٍفخ رمل٠و٠خ  61ٔ)ثشَبي  األؽربل كضٛفخ انؼًبنخ ه(، ٚك٨ٚ ١ٍِْٛ 69ِْ٘وٚػبً ثّجٍغ  1ٕ)

 9(ٌٍقطخ ِٓ اعّبٌٟ اٌّجٍغ ا٨ٍزضّبهٞ) ١ٍِْٛ ك٨ٚه 191ٖفٟ اٌقطخ ثــ ِٓ رٍه اٌّْبه٠غ

 ،ِْبه٠غ ٖٗٓ) انًٛب١ٍِِْٛ ك٨ٚه، ر٩ٖ لطبع  6ٔ9٘ رمل٠و٠خ ثزىٍفخ ِْوٚػبً  1ْٔٗبه٠غ فٟ اٌقطخ ثبعّبٌٟ اٌّ لبئّخ انزؼهٛىه لطبع ٚػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمطبػٟ، رٖلَّ 

، صُ (ك٨ٚه ١ٍِْٛ 19ِْ٘به٠غ ثّجٍغ  1ٓٔ) انصحخر٩ٖ لطبع  ،(١ٍِْٛ ك٨ٚه 28.9 ثزىٍفخ رمل٠و٠خ ِْوٚػبً  1ٔٔ) انشٚفٛخ انتشق، صُ لطبع (ك٨ٚه ١ٍِْٛ 1ٓ9ٔ ثزىٍفخ

 (0)انجمٛخ ؿ .(ك٨ٚه ١ٍِْٛ 96ٕ ىٍفخ ث ِْوٚػبً  6ٗ) انزذسٚتٚ، (١ٍِْٛ ك٨ٚه 9ٕ٘ٔثزىٍفخ رمل٠و٠خ  ِْوٚػبً  1ٔ) ساػخانضلطبع 

ُيوُإلىُاليمنحبُ مُ ُالطبيعيُيجتذبُ ُنُ البُ ُعبقُ 
ٌىالٓ أؽاللاً ٌالُ ٠ٕالزٙظ فطالٛاد ػ١ٍّالخ عالبكح ٔؾالٛ اٍالزؼبكح رٍاله ا٤ِغالبك ِضٍّالب ٠فؼالً اٌٖالٕلٚق  ٠99زجالبوْٛ ػٍالٝ أِغالبك اٌالجٓ ا١ٌّٕالٟ ،وّئٍَالبد ٚٔبّالط١ٓ ،غ ٕ٘ب"اٌغ١ّ

ٌالٗ فالٟ اٌّالئرّو اٌاللٌٟٚ اٌضالبٟٔ  ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ"، ٘ىنا لبٌٙب ا٤ٍزبم ػبكي ا٤ّطً اٌَّئٛي ػٓ رؼي٠ي إٌّبؿ ا٨ٍزضّبهٞ فٟ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٩ٌٍزضّبه فٟ رٖالو٠ؼ

اٌزبثؼخ ٌٍٖٕلٚق ا٨عزّالبػٟ، ٚاٌالنٞ  (SMEPS)اٌنٞ ٔظّزٗ ٚوبٌخ ر١ّٕخ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚا٤ٕغو  (ٕٓٔٓك٠َّجو  ٗٔ–ٖٔ)ٌٍجٓ اٌطج١ؼٟ إٌّؼمل فٟ ٕٕؼبء 

 ٍجخ اٌل١ٌٚخ اٌٙبِخ9ِخ اٌؼوٚٗ اٌفؼب١ٌبد اٌّٖبؽجخ ٌٍّئرّو ثّب ١ٍ٠ك ثٙنٖ إٌّبءَ ر١ّي ثللخ اٌزٕظ١ُ ٚاٌز١َٕك ٩ِٚ

َ اٌؾىِٛالخ ٠ٖف ا٤ّطً ؽٚٛه هئ١ٌ ِغٌٍ ا ٌٛىهاء ٚٚىهاء ٚوجبه ٕٕبع اٌمواه ِٓ مٚٞ اٌؼ٩لخ ثؤٔٗ وبْ ٌٖالبٌؼ اٌالجٓ ٚفبٕالخً ٚػالل هئال١ٌ اٌالٛىهاء ثالبٌزيا

ا٤ٍٛاق اٌل١ٌٚخ ٚوجبه اٌؼب١ٍِٓ فٟ رغبهح اٌجٓ  ثزوعّخ ر١ٕٛبد اٌّئرّو ف١ّب ٠قٔ كػُ أزبط ٚر٠َٛك اٌجٓ ا١ٌّٕٟ ٚثْىً ِجبّو 9 وّب أْ اٌّئرّو لل ٍٍٜ أٙٛاء

% ٚثبٌزغف١ف رؾذ أّالؼخ اٌْالٌّ، ٚأْ اٌال١ّٓ فالٟ اٌزالٟ ؽٌٛالذ اٌالجٓ ِالٓ ٔجزالخ ثو٠الخ ٓٓٔفٟ اٌؼبٌُ اٌٝ أْ اٌجٓ ا١ٌّٕٟ ٘ٛ اٌٛؽ١ل فٟ اٌؼبٌُ اٌنٞ ٠ٕزظ ثطو٠مخ ٛج١ؼ١خ 

ا١ٌٗ وبفخ ّؼٛة ا٤هٗ رؾذ اٍُ "ثٓ اٌّقبء" ٚوبٔذ رؼزّل ػ١ٍٗ ثْىً وج١الو فالٟ اكهاه ٠ّٚغٙب ا٤ص١ٛث١ْٛ لل٠ّبً اٌٝ ٔجبد ٔملٞ ٠ملَ ػٍٝ ّىً ِْوٚة أغنثذ 

 عيء وج١و ِٓ اٌلفً اٌم9ِٟٛ

ك اٌالجٓ، ٚثاللأد ثزغ١ّالغ ٔظواً ١ّ٘٤خ اٌجٓ فٟ اؽلاس ر١ّٕخ الزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٕٚؾ١خ، ثلأد ٚوبٌخ إٌّْآد ثزٕف١ن ِْوٚع ٌي٠بكح ا٦ٔزبط ٚرؾَال١ٓ اٌغالٛكح ٚرَال٠ٛ

ً ٌؼب١ِٓ ٌزؾل٠ل د اٌزٟ لبَ ثٙب اٌجبؽضْٛ ػٓ ّؤْ اٌجٓ ا١ٌّٕٟ ٌزئٌٍ ػ١ٍٙب كهاٍزٙب ٌمطبع اٌجٓ ثبٍزقلاَ ِٕٙغ١خ ٍٍٍَخ اٌم١ّخ اٌّٚبفخ صُ ٚٙؼذ فطخ ػّاٌلهاٍب

اٌيهاػخ ٚعّؼ١البد اٌّالياهػ١ٓ  رؾل٠بد اٌمطبع ٚا٨ٍزغبثخ ٌٍفوٓ اٌقبهع١خ ِٓ أعً رى١١ف اٌجٓ ِغ اؽز١بعبد ا٤ٍٛاق اٌل١ٌٚخ، صُ ثٕذ ّواوبد ِؾ١ٍخ ِغ ٚىاهح

ٌٍيهاػخ اٌؼٚال٠ٛخ )أٌّب١ٔالب(، ٕٚ٘البن اٌزمالٛا ِالغ اٌْالووبد اٌؼب١ٌّالخ اٌؼبٍِالخ فالٟ رغالبهح اٌالجٓ، ٚأثوِالٛا   BioFachاٌٝ ِؼوٗ ثب٠ٛفبؿ  1ٕٓٓٚإطؾجُٛ٘ فٟ ػبَ 

ا٦ٔزالبط ٚاٌغالٛكح9 وّالب رىفالً اٌٖالٕلٚق ثاللفغ هٍالَٛ  ػمٛك رٖل٠و ثب٦ٙبفخ  ٍٝ رؼو٠ف  فو٠ٓ ػٍٝ عالٛكح اٌالجٓ ا١ٌّٕالٟ ٚاٌزؼالوف ػٍالٝ ِّبهٍالبد ِزٕٛػالخ ٌزؾَال١ٓ

ؽٍالخ أٌٚال9ٝ اٌؾٖٛي ػٍٝ ّٙبكاد اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ١ٌٍٓ ِٓ اٌْووبد اٌل١ٌٚخ اٌّزقٖٖخ ٚمٌه ٌّٕبٛك ٠بفغ )ٌؾظ( ٚثٕالٟ ِطالو )ٕالٕؼبء( ٚاٌَّالواؿ )رؼالي( وّو

% ثؾَالت ا٤ؿ ػٍالٟ إٌالبفجٟ هئال١ٌ ٖٓو اٌالنٞ ٍالبُ٘ فالٟ اهرفالبع ٍالؼو اٌالجٓ ٚوبْ  ٌزٍه اٌغٙٛك اٌفًٚ فٟ رْغ١غ اٌّياهػ١ٓ ٌي٠بكح ا٦ٔزبط ٚرؾَال١ٓ اٌغالٛكح ا٤ِال

 عّؼ١خ مٞ ٔبفت اٌيهاػ١خ ِزؼلكح ا٤ واٗ فٟ ٠بفغ )ٌؾظ( اٌنٞ ّبهن فٟ رٍه اٌفؼب١ٌبد9

ِزقٖٖال١ٓ ٨ٍال١ّب رٍاله اٌقبٕالخ ضو ِٓ ٍزخ فجالواء ك١ٌٚال١ٓ وّو اٌلٌٟٚ اٍزفبكٚا ِٓ ِؾبٙواد أٚفٟ ٘نٖ اٌفؼب١ٌخ ٠مٛي إٌبفجٟ "اٌّياهػْٛ اٌّْبهوْٛ فٟ اٌّئر

اكفبي اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌوٞ ٚٛوق اٌزغف١ف ِٚالٓ ّالؤْ والً مٌاله  اٌٝٚاٌزنٚق( ثب٦ٙبفخ  ،ٚاٌزؾ١ّٔ ،ٚاٌز١ٕٖف ،وُٚاٌغَ  ،ثؼ١ٍّبد ِب ثؼل اٌؾٖبك )إٌٛػ١خ

 هفغ ا٦ٔزبط ٚاٌغٛكح وض١واً وّب ٔزٛلغ اهرفبع اٌطٍت ػٍٝ اٌجٓ ا١ٌّٕٟ ٚاهرفبع أٍؼبه9ٖ"

ثب٠٨ٌٛبد اٌّزؾلح أْ اٌّئرّو فوٕخ ؽم١م١خ ٦كفبي ثؼ٘ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ اٌٙبكفخ اٌٝ  (CQI)ِٓ ِؼٙل عٛكح اٌجٓ  David Rocheزٗ، ٠وٜ اٌقج١و اٌلٌٟٚ ِٓ عٙ

ٍزْبهاد فالٟ ا٠طب١ٌالب فمالل ثاللد ٩ٌ ABSISاٌّل٠وح ا٦كاه٠خ ٌْووخ  Manuela Violoniرؾ١َٓ اٌغٛكح ٔؾٛ اٌؼب١ٌّخ ِٕٚبلْخ رؾل٠بد ا٦ٔزبط اٌّؾ١ٍخ9 أِب ا٢َٔخ 

ٔزبعالٗ ٌٙالب فالٟ ماد اٌٛلالذ9 ِزؾَّخ ٩ٌٍزفبكح ِٓ اٌّئرّو فٟ ر٠َٛك اٌجٓ ا١ٌّٕٟ اٌٝ ا٠طب١ٌالب9 رمالٛي ِالب٩٠ٛٔ "٠ْالزٙو ّالؼت ا٠طب١ٌالب ثبٍالز٩ٙوٗ اٌىج١الو ٌٍمٙالٛح ٚثؼاللَ ا

رى١١فالٗ ثؼالل ٚرزووي ِّٙزٕب ا٢ْ فالٟ  99أؽل ٘نٖ ا٤مٚاق ا٠ٌٝولٝ  ، ٚاٌجٓ ا١ّٟٕ١ٌخاٌؼبٌّ اقٚرٛعل  ٨ف اٌّطبػُ ا٠٨طب١ٌخ فٟ اٌؼبٌُ اٌزٟ رملَ ػلكاً ِؾلٚكاً ِٓ ا٤مٚ

 "ثبٍزقلاَ اٌجٓ ا١ٌّٕٟ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ فٟ ا٠طب١ٌب9 "ٍجو٠َٛـ"ارٍه ا٤مٚاق9 وّب ٔؼًّ ػٍٝ ر١ٍٛغ اٍزقلاَ ِبو١ٕخ اٌ ٤ثوىاٌؾٖبك ١ٌٖجَؼ ِٕبفَبً 
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 انصُــــــــــــــــــــــيييـذٔق

 االجزًييييييييييييييييييييييييييييييييييييبػٙ

 نهزًُٛـيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـخ

 

، ٠ىالالالالالالالالْٛ  ٕٓٔٓثبٔمٚالالالالالالالالبء ػالالالالالالالالبَ 

اٌٖٕلٚق ا٨عزّالبػٟ ٌٍز١ّٕالخ لالل أٔٙالٝ 

ِواؽالالالالالً ِالالالالالٓ ػ١ٍّبرالالالالالٗ، أفو٘الالالالالب  ٖ

زٟ ( إٌٓٔٓ–ٕٗٓٓاٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ )

ؽمالالالالالالك اٌٖالالالالالالٕلٚق ف١ٙالالالالالالب ٔغبؽالالالالالالبد 

ٚأغالالالالبىاد فبلالالالالذ والالالالً اٌزٖالالالالٛهاد، 

ٚؽبى ػٍٝ أػٍالٝ رمالل٠و ٤كائالٗ ف٩ٌٙالب 

 ِٓ لجً اٌّبٔؾ9ٓ١

 

ٚرزغٍٝ إٌغبؽبد فٟ اٌّؾٍٖخ اٌؼبِخ 

اٌى١ٍالالخ ٤كاء ٚفؼب١ٌالالخ اٌٖالالٕلٚق، ٚوالالنا 

ًل ِالالٓ اٌمطبػالالبد اٌزالالٟ  ػٍالالٝ  ٕالالؼ١ل والال

 ٠ٕفن ف١ٙب اٌٖٕلٚق رلف٩ر9ٗ

م١الالال١ُ ا٤صالالالو فمالالالل ث١ٕالالالذ ٔزالالالبئظ كهاٍالالالخ ر

ا٤ف١وح، اٌزٟ ٔفن٘ب ث١ذ فجالوح ػالبٌّٟ 

، ِٕٓٔٓزقٖالالالالالٔ َِٚالالالالالزمً ػالالالالالبَ 

اهرفبػبً ٚرؾَٕبً فٟ ِقزٍف اٌّئّواد 

اٌّزٍٖخ ثٙنٖ اٌمطبػبد9 ٚوؤِضٍخ ػٍٝ 

مٌه، اهرفبع ِؼلي ا٨ٌزؾبق ثبٌّلاهً 

اٌالالالالالالٝ ــــالالالالالالـ% ، ٚرؾَالالالالالالٓ َِالالالالالالزٜٛ 

اٌؾٖالالالٛي ػٍالالالٝ ا١ٌّالالالبٖ، ٚاىكاك رالالالؤص١و 

٠ٕفالالن٘ب  ِْالالبه٠غ اٌطالالوق اٌو٠ف١الالخ اٌزالالٟ

اٌٖالالٕلٚق ػٍالالٝ ففالال٘ اٌٛلالالذ اٌالال٩ىَ 

ٌغٍالالالت اٌّالالالبء ٚاٌؾٖالالالٛي ػٍالالالٝ اٌَالالالٍغ 

ا٤ٍب١ٍخ، ٚونٌه ؽاللٚس رؾَالٓ وج١الو 

فٟ لطالبع اٌٖالؾخ ٚاٌي٠البكح فالٟ اػاللاك 

إٌَالالالالالالبء اٌفم١الالالالالالواد ا٩ٌرالالالالالالٟ ٠َالالالالالالؼ١ٓ 

ٌٍؾٖالالالالالٛي ػٍالالالالالٝ فالالالالاللِبد اٌوػب٠الالالالالخ 

اٌٖؾخ ا١ٌٚ٤خ ٚاٌٖؾخ ا٦ٔغبث١خ ِالٓ 

 %6ٗ9% اٌٝ 6ٗ

 

ٕلٚق ، ثالاللأ اٌٖالال ٕٔٔٓٚثؾٍالالٛي ػالالبَ 

رٕف١الالالالن هإ٠زالالالالٗ ٌٍّوؽٍالالالالخ اٌواثؼالالالالخ ِالالالالٓ 

(، ِبٙالالالالال١بً ٕ٘ٔٓ–ٕٔٔٓػ١ٍّبرالالالالالٗ )

لاُلالالالُلِبً فالالالالٟ رٕف١الالالالن اٌّْالالالالبه٠غ اٌقل١ِالالالالخ 

ٚرؾَالالالال١ٓ إٌٛالالالالٛي اٌالالالالٝ اٌقالالالاللِبد 

ا٨لزٖالالالبك٠خ ٚا٨عزّبػ١الالالخ ا٤ٍبٍالالال١خ، 

ٚفٖٕٛالالالالالبً ِالالالالالٓ لِجاَلالالالالً اٌّغزّؼالالالالالبد 

اٌّؾ١ٍالالالخ اٌفم١الالالوح فالالالٟ إٌّالالالبٛك إٌبئ١الالالخ 

ٚاٌّؾزبعالالالخ99 ٚثبٌزالالالبٌٟ أغالالالبى اٌّٙالالالبَ 

وٍالالِٛخ ٌالالٗ فالالٟ ا٦ٍالالٙبَ اٌفؼالالبي فالالٟ اٌّ

رقف١الالالالالف اٌفمالالالالالو ٚاٌجطبٌالالالالالخ ٚرؾَالالالالال١ٓ 

 اٌَّزٜٛ اٌّؼ١ْٟ ٌٍٕب9ً
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 االفززبحٛـــــــــــخ

 ؽبسن انصُذٔق االجزًبػٙ فٙ رُظًّٛ

 يؤرًش إداسح انًٕاسد انًبئٛخ: انًٍٛ رؼٛؼ أصيخ يٛبِ ٚجت انزؼبيم يؼٓب
 ْٟ َِ اٌالالنٞ  خ انًييٕاسد انًبئٛييخانًييؤرًش انييٕإلُٙ إلداسح ٔرًُٛيي، ٠ٕٕٓٔٔالالب٠و  ٙٔ–٘ٔأؼمالالل فالالٟ ٕالالٕؼبء، فالال٩ي ٠الالٛ

ِٓ ًٌّ  ،ٚٚىاهح اٌيهاػالخ ٚاٌالوٞ ،ٚٚىاهح ا١ٌّالبٖ ٚاٌج١ئالخ ،ِووالي ٍالجؤ ٌٍلهاٍالبد ا٦ٍالزوار١غ١خ ّبهن فٟ رٕظ١ّٗ و

 (GTZ9) ا٤ٌّبٟٔ اٌفٕٟ اٌزؼبْٚ ِٕظّخ ثب٨ّزوان ِغ 99ٚاٌٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ

"اٌّالٛاهك  ٚ٘الٟ 99"، ص٩صالخ ِؾالبٚه هئ١َال١خٔانزًُٛخانًبء يٍ أجم انحٛبح مل رؾذ ّؼبه "اٌنٞ ػُ  ،ٚٔبلِ اٌّئرّو

"اٍالالزوار١غ١بد ١ٍٚبٍالالالبد ٚٚ"ا٦كاهح اٌّزىبٍِالالخ ٌٍّالالالٛاهك اٌّبئ١الالخ"،  ،اٌّبئ١الالخ فالالٟ اٌالال١ّٓا ا٤ٚٙالالالبع ٚاٌزؾالالل٠بد"

 ٚاعواءاد اكاهح ٚرط٠ٛو اٌّٛاهك اٌّبئ١خ"9

ٍِؾالخ ٌزٛؽ١الل اٌغٙالٛك ٌٍزؼبِالً اٌٖبكه ػٓ اٌّئرّو أْ ٕ٘البن ؽبعالخ إػالٌ رُؼبء نهؾشاكخ انًبئٛخ انًُٛٛخ ٚأول  

اٌزياَ اٌؾىِٛخ ا١ّٕ١ٌالخ ٚاٌّْالبهو١ٓ فالٟ اٌّالئرّو ثزجٕالٟ ٚرطج١الك ، وّب ّلك ػٍٝ ا١ٌّٓ ٙبرؼ١ْ اٌزٟ ١ّبٖاٌِغ أىِخ 

 ،اٌؼلاٌالخ ٚاٌىفالبءح ٚا٨ٍالزلاِخ ٚاٌْالواوخ 99 ٚ٘الٟأهثؼخ ِجالبكة أٍبٍال١خ ٦كاهح اٌّالٛاهك اٌّبئ١الخ اٌْالؾ١ؾخ فالٟ اٌال١ّٓ

ٚالزوػ اٌّئرّوْٚ اػطالبء 9 ِزبؽخ ٌٍغ١ّغ ٚأْ ٠َزقلَ اٌّبء ثؤٍٍٛة ه١ّل ٠ّٕغ ٘لهٖ ثؾ١ش رىْٛ فلِبد ا١ٌّبٖ

ا٠ٌٛٚ٤الالخ ٌزؾم١الالك إٌٛالالٛي اٌالالٝ فالاللِبد رٕٛالال١ً ا١ٌّالالبٖ ٚاٌٖالالوف اٌٖالالؾٟ ٌٍغ١ّالالغ ِالالغ اػطالالبء أ٠ٌٛٚالالخ لٖالالٜٛ 

١ُ اٌّؾبفظالالخ ػٍالالٝ َِالالزٜٛ اٌّؼ١ْالالخ ٌٍّٕالالبٛك اٌو٠ف١الالخ ٚرؾَالال١ٕٙب ثّٕٙغ١الالخ َِالالزلاِخ ِالالٓ فالال٩ي رؼظالال99 ِالالغ ٌٍفمالالواء

 .ِبء حا٨ٍزفبكح ِٓ وً لطو

 َّْ ُٕ  اٌغل٠و ثبٌنوو، أ ا٤ّالّل فمالواً فالٟ اٌّالٛاهك اٌّبئ١الخ ػٍالٝ َِالزٜٛ  ا٤هثالغ لٚيوٛاؽلح ِالٓ اٌالفذ ِئّفواً ٕـ  ا١ٌّٓ 

الالٜ ٖٔالال١ت اٌفالالوك ِالالٓ ا١ٌّالالبٖ ؽالالٛاٌٟ  ٍّ % ِالالٓ ٕثّالالب ٠ؼالالبكي )فالالٟ اٌَالالٕخ  بً ِىّؼجالال اً ِزالالو ٕٓٔاٌؼالالبٌُ، ؽ١الالش إٔالالجؼ ِزٛ

ٍّٜ اٌؼبٌّٟ % ِمبهٔخً ثّؼّلي ِٕطمخ اٌْوق ا٤ٍٜٚ ّّٚبي ِٗٔزو ِىّؼت فٟ إٌَخ، ٚ ٠13٘ٓٓجٍغ ٚاٌنٞ  ،اٌّزٛ

فالٟ اٌَالٕخ، ػٍّالبً ثالؤْ اٌؾالّل ا٤كٔالٝ ٌى١ّالخ ا١ٌّالبٖ اٌٚالوٚه٠خ ٌٍغالناء ٚاٌْالوة ٘الٛ  بً ِىّؼج اً ِزو 6٘ٓٚاٌجبٌغ  ،أفو٠م١ب

 ِزو ِىّؼت فٟ إٌَخ9 3ٙٓٓٔ

١ٍِالبه ِزالو ِىّؼالت  ١ٕ9٘الخ ا١ٌّالبٖ اٌّزغالّلكح فالٟ اٌال١ّٓ رجٍالغ ٚٚفمبً ٌٛصبئك اٌّالئرّو فالبْ اٌلهاٍالبد أٚٙالؾذ ثالؤْ وّ

١ٍِالبه ِزالو ِىّؼالت ٍال٠ٕٛبً، ٚاٌالنٞ ٠ؼٕالٟ ِؼالّلي اٍالزٕياف  ٠ٍٕٖٛ9ٗبً، ث١ّٕب ٠جٍغ ِؼالّلي اٌَالؾت ِالٓ ا١ٌّالبٖ اٌغٛف١الخ 

 \9(ٟ٘ ِملاه اٌؼغالي اٌّالبئٟ اٌَالٕٛٞ ،%ٖٙثّب ٠ّضًّ )١ٍِْٛ ِزو ِىّؼت  1ٍٕٓٓٛٞ ِٓ اٌّقيْٚ اٌغٛفٟ للهٖ 

% ِالٓ َٔالجخ اٌزغن٠الخ اٌَال٠ٕٛخ، ٚثٍالغ ِؼالّلي ٕٓٓخ اٌٝ مٌه فبْ ِؼّلي ا٨ٍزٕياف فٟ ؽالٛٗ ٕالٕؼبء لالل ثٍالغ اٙبف

 أِزبه ٠ٍٕٛبً، ِّب ٠ؼٕٟ رٙل٠لاً ٌَّزمجً ا٤ع١بي اٌمبكِالخ9 ٙ٘جٛٛ َِزٜٛ ٍطؼ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ ثؼ٘ اٌقّيأبد 

% ٠ٍٕٛبً، ٚاٌنٞ ٠ؼزجو أػٍٝ ِؼالّلي ّٔالٛ ّٖلي أٍجبة رل٘ٛه اٌٛٙغ اٌّبئٟ فٟ ا١ٌّٓ، إٌّٛ اٌَىبٟٔ ثّؼِٓ أُ٘ ٚ

ٚػاللَ رطج١الك اٌمالٛا١ٔٓ، اٙالبفخ اٌالٝ  ،فٟ اٌؼبٌُ، صُ اٌَؾت اٌغبئو ٚرلّٟٔ وفالبءح اٌالوٞ، ٍٚالٛء ا٨ٍالزقلاَ ٚا٦كاهح

اْ و١ّالخ ا١ٌّالبٖ اٌَّالزقلِخ ؽب١ٌالبً فالٟ اٌمطالبع اٌيهاػالٟ ثٍغالذ  اٌالٝٚصالبئك اٌّالئرّو  ٚأّالبهد 9رؤص١و اٌزغ١ّو إٌّبفٟ

 9(%ٕ)، ٚا٨ٍزقلاَ اٌٖٕبػٟ (%1)ٌوٞ اٌمبد، ١ٍ٠ٙب ا٨ٍزقلاَ إٌّيٌٟ  هُ ٙلَ ـُ % رٓٗ ِٕٙب ،1ٔ%

 

 

 

 

 

 

 يؾبسٚغ إًَبئٛخ فٙ انًٍٛ ًٕٚميهٌٕٛ دٔالس نز 03,نإلًَبء ٚمذو انصُذٔق انؼشثٙ 
رمالل٠ُ ِجٍالغ والبْ ِالٓ ٙالّٕٙب  ١ٍِالْٛ ك٨ٚه 1ٕٖٔؾالٛ  ػٍٝ فٌّ ارفبل١بد ِٚنوواد رفبُ٘ ر١ٍ٠ّٛالخ ثزىٍفالخ رُ ثٖٕؼبء اٌزٛل١غ

رقٖال١ٔ ، ثب٦ٙالبفخ اٌالٝ اٌواثؼخ ِٓ ِْوٚع اٌٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕالخ َّبّ٘خ فٟ ر٠ًّٛ اٌّوؽٍخو١ٍِْٛ ك٨ٚه  ٓٓٔ

 9ك٨ٚه ٌٍَّبّ٘خ فٟ اٍزىّبي ِْوٚع رو١ُِ ٚرؾ١َٓ اٌغبِغ اٌىج١و ثٖٕؼبء ١ٍِْٛ 96ٔ ؽٛاٌِٟجٍغ 

 

ٔبئت هئ١ٌ اٌٛىهاء ٌٍْئْٚ ا٨لزٖبك٠خ ٚى٠و اٌزقط١ٜ ٚاٌزؼبْٚ  ٚلغ ا٨رفبل١بد ِٚنوواد اٌزفبُ٘ ػٓ اٌغبٔت ا١ٌّٕٟ

ٚػٓ اٌٖٕلٚق اٌؼوثٟ ٧ٌّٔبء ا٨لزٖبكٞ اٍّبػ١ً ا٤هؽجٟ  ػجل اٌىو٠ُاٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌٍٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ اٌلٌٟٚ 

 9اٌٖٕلٚق اٌّل٠و اٌؼبَ اٌلوزٛه ػجل اٌٍط١ف اٌؾّل ٚا٨عزّبػٟ هئ١ٌ ِغٌٍ اكاهح
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 (0)ثمٛخ يٍ ؿ ... 0200ؼبو داسح انصُذٔق ٚمش طتزّ نيجهظ إ

 ،ٚفاللِبد ر١ّٕالخ ا٤ػّالبي، ا٤ٕالغوٚإٌّْالآد اٌٖالغ١وح ر١ّٕالخ ٚ ،ِضالً اٌزاللفً اٌّزىبِالً 99وٚػبً( ػٍالٝ ثالواَِظ ٚلطبػالبدت أفالوِْٜال ٖٗ٘ٚرزالٛىع اٌّْالبه٠غ اٌّزجم١الخ )ٚػاللك٘ب 

 ٚاٌلػُ اٌّئ9ٍَٟ ،ٚاٌج١ئخ، ٚاٌفئبد ماد ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ ،ٚاٌّٛهٚس اٌضمبفٟ

اٌزاللف٩د اٌمطبػ١الخ اٌّقزٍفالخ99  ا٨ٍالزّواه فالٟ اٌَّالبّ٘خ فالٟ رؾَال١ٓ ا٤ؽالٛاي اٌّؼ١ْال١خ ٌٍفمالواء، ٚثّْالبهوزُٙ فالٟ ُ٘ رٛعٙبد اٌٖٕلٚق فالٟ فطالخ اٌؼالبَ اٌغالبهٞ ػٍالٝٚرزووي أ

خ فالٟ ى٠البكح ٚر٠ٕٛالغ ِٖالبكه اٌاللفً، ٚفٍالك ٚاٌَّالبّ٘ ا٨عزّالبػٟ فالٟ اٛالبه اٌقطالخ اٌقَّال١خ اٌواثؼالخ ٌٍز١ّٕالخ ٚاٌزقف١الف ِالٓ اٌفمالو، ٚرؼي٠ي كٚه اٌٖٕلٚق فٟ اٛبه ّجىخ ا٤ِبْ

 اٌو٠بك٠خ ٚاٌزغو٠ج١خ ِٓ ف٩ي اٌْووبء9 ٌزؼي٠ي ا٩ٌِووي٠خ ٚرط٠ٛو اٌؾىُ اٌّؾٍٟ، ٚٔمً اٌّؼوفخ، ٚرط٠ٛو اٌجواِظ فوٓ اٌؼًّ، َِٚبٔلح عٙٛك اٌلٌٚخ

ٚ َْ ٌُ وب  ).ٕٓٔٓ) فٟ فطخ اٌٖٕلٚق ٌٍؼبَ اٌّبٟٙػٍٝ رمو٠و ا٦كاهح اٌزٕف١ن٠خ ٌٍٖٕلٚق ؽٛي َِزٜٛ ا٨ٔغبى  ٍغاَّٛ لل  ا٦كاهح ِغٍ

 .لل اٍٛغ ػٍٝ ِؾٚو اعزّبػٗ اٌَبثك، ٚألوٖ –فٟ ثلا٠خ اعزّبػٗ–ٚوبْ ِغٌٍ اكاهح اٌٖٕلٚق 

 

 

ُالتعميـــــم
 

، رزغبُٚى وٍفزٙب اٌزمل٠و٠خ رؼ١ّ١ٍخ ِْبه٠غ ٖ٘ٓرّذ اٌّٛافمخ، ف٩ي اٌوثغ، ػٍٝ 

ًُ اٌؼاللك  ١ٍِٕٔ13ْٗٗٓٛ ك٨ٚه، ٠َٚزف١ُل ِٕٙب ؽٛاٌٟ  1٘ ّقٖالب9ً ٚثالنٌه ٠ٖال

ِْالوٚػبً  3٘ٙٓٗ( اٌٝ ٕٔٔٓٔٙب٠خ ِبهً –111ٔوّٟ ٌّْبه٠غ اٌمطبع )اٌزوا

١٠٩ِٓ ك٨ٚه، ٠َٚزف١ُل ِٓ ٘النٖ اٌّْالوٚػبد ؽالٛاٌٟ  ٙٓٙثىٍفخ رمل٠و٠خ رمبهُة 

 % ُِٕٙ أبس(١ٍِٗ٘9ْٛ ّقٔ )ؽٛاٌٟ  9ٕٙ

 ثشَبي  رؼهٛى انفزبح فٙ انشٚف
ثاَلالْذ )فالال٩ي اٌفزالالوح  ي ٌز١ّٕالالخ ِواوالال ١َِٗالالوح فالالٟ  ٔٔ( ٠ٕٕٓٔٔالالب٠و  1ٕ–ُٓٔكه 

اٌفز١الالبد اٌو٠ف١الالبد فالالٟ ُػالالَيي ثواّالالخ )ِل٠و٠الالخ ِمجٕالالخ  ِؾبفظالالخ رؼالالي(، ٚمٌالاله ػٍالالٝ 

ِٙبهاد ٚأٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّؼٟ، ٚاكاهح اٌفًٖ ِزؼلك اٌَّز٠ٛبد، ٚاٍزقلاَ 

 ك١ًٌ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ9

 ثشَبي  يحٕ األيٛخ ٔرؼهٛى انكجبس
أػٚالبء ا١ٌٙئالخ  ِالٓ ٔ٘( رالله٠ت ِٕٔٔٓالبهً  ٕٔ–فجوا٠الو ٘رُ )فال٩ي اٌفزالوح 

ِٓ ِواوي ِؾٛ ا١ِ٤خ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبه فٟ ِؾبفظخ ٕٕؼبء ٚأِبٔخ  ٓٔا٦كاه٠خ فٟ 

َهوََّي اٌزله٠ُت ػٍٝ رطال٠ٛو اٌّٙالبهاد ا٦كاه٠الخ، ٚاكاهح اٌّْالوٚػبد  َٚ اٌؼبّٕخ9 

 اٌٖغ١وح، ٚرلث١و اٌز9ً٠ّٛ  

 ثشَبي  انًْٕٕثٍٛ
َواِعغ ٚاٌّٛاك اٌ َّ َُّ ا٨ٔزٙبُء ِٓ ر١ٍَُ اٌىزت ٚاٌ ّزؼٍمخ ثّؼبًِ اٌى١ّ١بء ٚاٌف١ي٠بء ر

ٚا٤ؽ١بء فٟ اٌّلاهً اٌؾبٕٙخ ٌفٖٛي اٌّٛ٘ٛث99ٓ١ ثب٦ٙبفخ اٌالٝ ػمالل كٚهاد 

 ٛبٌجبً ٚٛبٌجخ ِٓ اٌقو٠غ١ٓ اٌّٛ٘ٛث9ٓ١ ٗٙاٌٍغخ ا٨ٔغ١ٍي٠خ ٚاٌىّج١ٛرو ٌـ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

ُالموروثُالثقافي
 (انًشحهخ انضبَٛخ) رُؼبء /ؾشٔع دػى داس انًختٕإلبدي

ِالٓ  بً ِقزٖال ِٓ٘قطٛٛ ٠ل٠ٚب ٚاٌىزو١ٔٚب ثّْالبهوخ  ٖٓٓٓأوضو ِٓ  رُ رٛص١ك

فو٠غالٟ ا٢صالالبه ٚػٍالالَٛ اٌّىزجالالبد9 وّالالب رالُ  البِالالخ كٚهح رله٠ج١الالخ ِزقٖٖالالخ فالالٟ 

اٌزالالو١ُِ اٌالاللل١ك ٌٍّقطٛٛالالبد رالالُ رٕف١الالن٘ب فالالٟ كاه اٌّقطٛٛالالبد ثٖالالٕؼبء رؾالالذ 

ًل  بً ِزلهث ١ٌٚٔ٘خ اٍزفبك ِٕٙب اّواف فجوح ك  ِٓ كاه اٌّقطٛٛبد  ِٓ و

 

ثٖٕؼبء ِٚىزجخ ا٤ؽمبف ثزو٠ُ ٚفوع اٌّقطٛٛبد ثيث١الل ثب٦ٙالبفخ 

اٌٝ اٌّووي إٌٟٛٛ ٌٍٛصالبئك ِالٛاك ٌزالو١ُِ اٌّقطٛٛالبد ٚرغ١ٙالياد 

  9ص١ك ٚؽفظ اٌّقطٛٛبدِقزٍفخ ٤ػّبي رٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يؾشٔع  رُفٛز ثشَبي  رذسٚجٙ يكضف فٙ رٛبَخ ٔ رشيٛى األطؾبة 

            األصشٚخ
رالالُ فالال٩ي ٘الالنا اٌوثالالغ اٌجالاللء فالالٟ رٕف١الالن ثؤالالبِظ رالالله٠جٟ ِىضالالف ٌزالالو١ُِ 

٘الٛ فَّالخ أّالٙو رجاللأ فالٟ ا٤فْبة ا٤صو٠خ ِٚاللح اٌجؤالبِظ اٌيِٕالٟ 

 ٙٔٚلالالل رالالُ لجالالٛي  9ٕٔٔٓاثو٠الالً ٚرٕزٙالالٟ فالالٟ ٔٙب٠الالخ  ٕٓٔٓك٠َالالّجو

٠ْٚالالًّ ثؤالالبِظ اٌزالالله٠ت  9ِالالٓ ػالاللح ِؾبفظالالبد بً ٚف١ٕالال بً اصبه٠الال بً ِزالاللهث

اٌّغالالالب٨د اٌّورجطالالالخ ثٖالالال١بٔخ ٚرالالالو١ُِ ا٤فْالالالبة ا٤صو٠الالالخا ٔظو٠الالالخ 

ا٤فْالالبة ٚٛالالوق اٌؾفالالب   اٌزالالو١ُِ ، اٌؼٛاِالالً اٌَّالالججخ فالالٟ رالالل٘ٛه

 9ػ١ٍٙب

 

 ؼضثزيؾشٔع انًشحهخانخبيغخ نزشيٛى يغجذ ٔيذسعخ األؽشفٛخ 

اٍالالالزىّبي رالالالو١ُِ اٌمجالالالبة ، ؽ١الالالش رالالالُ اٍالالالزّو اٌؼّالالالً فالالالٟ اٌّْالالالوٚع

ٚاٌٛاعٙالالالبد ِٚؼبٌغالالالخ اٌزْالالالٛ٘بد ثب٨ٙالالالبفخ اٌالالالٝ اػّالالالبي اٌمٚالالالبٗ 

ٌٍمجبة ٚاٌغلهاْ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ وّب رالُ رغ١ٙالي اٌاللٚه ا٨هٙالٟ 

 ٚاػالالالبكح رٛ ١فالالالٗ وٛهّالالالخ ٔغالالالبهح ٌزطج١الالالك اػّالالالبي اٌالالاللٚهح اٌزله٠ج١الالالخ

أػّالبي اٌزالو١ُِ اٌاللل١ك وّالب ٔالـُفند  9اٌٍّٛؼخ ٌزو١ُِ ا٨فْبة ا٨صو٠خ

ٌٍوٍِٛبد اٌٍّٛٔخ ٚاٌيفبهف اٌغ١ٖخ ٚاٌمّو٠بد فٟ اٌغٙخ اٌْول١خ 

ٚاٌمجالالالخ اٌّزٍٛالالالطخ ِالالالٓ لبػالالالخ اٌٖالالال٩ح ٚا٨ٙالالالوؽخ ثٛاٍالالالطخ اٌفو٠الالالك 

اػاللاك ٚصالبئك ٚعالوٜ والنٌه  ثّزقٖٖال١ٓ ا٠طالب9ٓ١١ٌ بً إٌٟٛٛ ِاللػِٛ

برالٗ ٚفالك ِٕبلٖخ رٛه٠ل ِالٛاك ّالجىخ اٌىٙوثالبء ٚا٨ٔالبهح ٌٍّجٕالٝ ٍِٚؾم

ِٛإفبد ػب١ٌّخ رٕبٍت ٛج١ؼخ ٚا١ّ٘خ اٌّجٕٝ ٚاؽبٌزٙب ٌٍٛؽلح اٌف١ٕخ 

 ثبٌٖٕلٚق ٌٍّواعؼخ ٚاٌّٟٚ فٟ اعواءاد إٌّبلٖخ9

 

سحهيخ انيٗ  -يؾشٔع رشجًخ ٔإلجبػخ كزيبة سَيضٔ ييبَضَٔٙ )انيًٍٛ 

 و(0717-0711رُؼبء 

رُ اهٍبء اٌّّبهٍخ ػٍٝ اؽاللٜ كٚه إٌْالو ٚاٌجاللء ثفٙوٍالخ ٚافالواط 

ِٚالالٓ اٌّزٛلالالغ رَالال١ٍُ أٚي  9اٌىزالالبة ٚفالالك اٌّٛإالالفبد اٌّؼالاللح ٚٛجبػالالخ

 9ٕٔٔٓاٌىزبة فٟ ِٕزٖف ّٙو أثو٠ً  َٔقخ ِٓ

 

 أطجـــــــبس انٕحـــــــــــــذاد

 )حسب القطاع( 3122 االول ة حتى نهاية الربعتالعدد التراكمي للمشاريع وحجم اإلستثمار والتعاقدات والمستفيدين والعمالة المؤق
 

 انمتبع انشئٛغٙ
ػذد 

 انًؾبسٚغ

 انزكهفخ انزمذٚشٚخ

 )ثبنذٔالس(
 (ثبنذٔالس) انًزؼبلذ 

             انؼًبنخ انًؤلزخ انًغزفٛذٌٔ غٛش انًجبؽشٍٚ انًغزفٛذٌٔ انًجبؽشٌٔ

 إَبس ركٕس إَبس ركٕس )فشد/ ٕٚو ػًم(

 1,298,014 190,927 191,294 1,421,667 1,453,508 26,315,072 41,726,905 290 اٌج١ئخ

 438,784 46,493 42,547 100,944 140,266 11,093,150 15,189,375 218 اٌزلفً اٌّزىبًِ

 268,846 449,827 415,623 47,903 76,143 12,162,253 17,830,570 775 اٌزله٠ت

 21,149,582 1,590,797 1,856,873 1,138,690 1,409,453 463,589,929 605,863,046 4,560 اٌزؼ١ٍُ

 668,090 282,399 318,674 303,567 348,594 21,106,544 26,707,696 565 اٌلػُ اٌّئٍَٟ

 550,690 296,932 326,328 159,539 162,452 6,124,440 24,589,722 282 اٌيهاػخ

 2,191,601 2,683,393 2,045,660 4,380,421 2,665,336 66,136,184 86,893,596 1,034 اٌٖؾخ

 7,857,226 834,700 844,275 2,001,439 2,030,815 117,348,572 149,884,037 721 اٌطوق

اٌفئبد ماد 

 ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ
602 32,660,165 25,545,655 107,895 69,357 68,449 52,389 801,455 

 43,978 867,875 345,518 253,966 57,296 17,496,068 23,061,764 156 إٌّْآد ا٤ٕغو

 17,916 44,686 59,529 22,071 18,334 7,674,995 9,852,031 32 إٌّْآد اٌٖغ١وح

 2,269,749 68,741 60,261 162,247 186,498 44,384,767 57,731,925 265 اٌّٛهٚس اٌضمبفٟ

 5,912,073 96,255 115,384 1,574,819 1,563,749 103,274,962 229,267,348 1,767 ا١ٌّبٖ

 2,825,133 62,472 82,983 213,185 214,295 29,621,151 31,151,724 278 إٌمل ِمبثً اٌؼًّ

 1,977 38,288 61,896 16,600 30,280 4,082,034 4,101,603 44 فلِبد ا٤ػّبي

 46,295,114         955,955,777 1,356,511,508 11,589 اإلجًبنٙ

 

 

 التعاقدات حتى نهاية الربع االولالعدد التراكمي للمشاريع وحجم اإلستثمار و 
3122 

 ظخانًحبف
ػذد 

 انًؾبسٚغ

                  اإلنزضايبد 

 )ثبنذٔالس(

  انًزؼبلذ 

 )ثبنذٔالس(

 92,977,476 128,747,716 1,119 اة

 21,321,003 28,402,042 214 اثٍٛ

 71,124,067 91,001,854 624 االيبَّ

 22,574,380 32,665,428 276 انجٛضبء

 10,151,344 14,965,751 142 انجٕف

 98,698,808 132,216,573 991 انحذٚذِ

 21,667,370 34,447,565 228 انضبنغ

 29,173,328 39,787,270 331 انًحٕٚذ

 3,835,840 5,809,588 85 انًٓشِ

 54,177,538 71,369,249 1,129 أكضش يٍ يحبفظخ

 119,652,842 185,376,610 1,425 رؼض

 68,502,671 103,714,095 828 حجخ

 43,489,931 64,285,230 590 حضشيٕد

 60,225,669 79,429,031 759 ريبس

 23,188,542 48,859,823 305 سًّٚ

 19,641,426 24,650,116 259 ؽجِٕ

 26,272,400 33,938,063 254 رؼذِ

 33,593,521 44,582,810 437 رُؼبء

 26,574,493 36,346,804 269 ػذٌ

 59,288,294 80,698,936 719 ػًشاٌ

 41,398,638 65,393,771 498 نح 

 8,426,197 9,823,182 107 يبسة

 955,955,777 1,356,511,508 11,589 اإلجًبنٙ

 

 )حسب القطاع( 3122 االولالعدد التراكمي للمشاريع المنجزة واإلستثمار حتى نهاية الربع 
 
 

 انمتبع انشئٛغٙ
ػذد 

 انًؾبسٚغ
 انًزؼبلذ ثبنذٔالس

   انجٛئخ

   انزذطم انًزكبيم

   انزذسٚت

   انزؼهٛى

   انذػى انًؤعغٙ

   انضساػخ

   انصحخ

   نتشقا

   انفئبد راد االحزٛبجبد انخبرخ

   انًُؾتد األررش

   انًُؾتد انصرٛشح

   انًٕسٔس انضمبفٙ

   انًٛبِ

   طذيبد األػًبل

   يٕاجٓخ آصبس اسرفبع أعؼبس انرزاء

   اإلجًبنٙ
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لبد اٌقْالج١خ اٌّيفوفالخ أْالبئ١بً اٌزالٟ أٔيٌالذ ٚ ٠زٛإً اٌؼًّ فٟ رو١ُِ اٌّٖٕل

ٍبثمبً ِٓ اٌَمف ٚونٌه رو١ُِ اٌٛاعٙالبد ٚاٌغاللهاْ اٌقبهع١الخ ٌٍََّالوح اٌزبثؼالخ 

ٌٍغبِغ ، ِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ٠زٛإً اٌؼّالً فالٟ ثٕالبء عالبِغ ِٖٚالٍٝ إٌَالبء ثؼالل 

 اوّبي رؾل٠ل ؽلٚكٖ ٚثٕبء ا٤ٍبٍبد ٌٗ ِغ ِوافمٗ اٌٖؾ١خ ا٩ٌىِخ9
 

 داس انؼضيؾشٔع رشيٛى يٍ  خ األٔنٗاعزكًبل انًشحه

رٛإالالٍذ أػّالالبي رٕظ١الالف ِٕطمالالخ اٌَالاللهح اٌَالالٍطب١ٔخ فالالٟ اٌغٙالالخ اٌْالالّب١ٌخ ٚثٕالالبء 

اٌّلهعبد اٌيهاػ١خ9وّب رٛإٍذ أػّبي اٌّغَبد ا٤صو٠الخ اٌزالٟ ِالٓ ف٩ٌٙالب رالُ 

اٌىْف ػٓ أٍبٍبد ٚلٕٛاد ١ِبٖ ٠وعؼ أٔٙب رؼالٛك ٌّجالبٟٔ فل١ِالخ ربثؼالخ ٌٍّغّالغ 

أصٕبء اٌؼًّ ٔاوزْبف ثؼ٘ اٌّلافٓ إٌّؾٛرٗ فٟ اٌٖقٛه9 اٌٍّىٟ ثب٦ٙبفخ اٌٝ

أوزْفذ لٕٛاد ١ِبٖ فٟ اٌغٙخ اٌّْب١ٌخ ِٓ َِغل إٌغ١ّالخ اٌزالبثغ ٌٍمٖالو ٚلالل رالُ 

رو١ِّٙب ٚاػبكح اٌوٕف ؽٌٛٙب ِغ ثٕبء ثٛاثخ رّٕغ ٌؾّب٠الخ ٘النٖ اٌمٕالٛاد ِالٓ أٞ 

 ػ١ٍّبد ٘لَ أٚ 9ٌّٛ
 

 يُبطخ –ح ًؼًبسٚخ فٙ لشٚخ انٓجشرشيٛى ثؼض انًؼبنى ان

رُ ا٨ٔزٙبء ِٓ رو١ُِ اٌجبة اٌوئ١َالٟ ٌٍمو٠الخ ِالغ اٌَالل ٚاٌّاللهط ٚاٌّاللفً ثْالىً 

وبًِ رمو٠جب9ًًوّب رُ اوّبي رو١ُِ ٚاػبكح ثٕبء ٚاعٙخ أؽل إٌّبىي اٌّىٛٔالخ ٌٍَالٛه 

 ٚاٌّطٍخ ػٍٝ اٌٛاعٙخ اٌوئ١َ١خ ٌٍمو٠خ ػٍٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ ٍبثمب9ً
 

 يغجذ األؽبػش صثٛذ

فٟ ر١ٙئخ اٌّٛلغ اىاٌخ اٌّقبٌفبد ا٦ٍّٕز١خ لجً  ةمبٚي ٚثُلر١ٍَُ اٌّٛلغ ٌٍّرُ 

 اٌجلء فٟ ثٕبء اٌؾّبِبد فٟ اٌغٙخ اٌغوث١خ ٌَّغل ا٤ّبػو

 انغٛبَٙ –رشيٛى يغجذ ٔيذسعخ ػًش ثٍ ػجذانؼضٚض 

اٌّوؽٍخ ه ُ اٌٖؼٛثبد اٌزٟ  ٖ% ِٓ أػّبي ٘نٍٕٓٗٚذ َٔجخ ا٦ٔغبى اٌٝ 

  اٌّزّىٕخ9بٌخ اٌزم١ٍل٠خ رّضٍذ فٟ ٔلهح اٌّٛاك اٌّطبثمخ ٚاٌؼّ

 

ُالتدريبُوالدعمُالمؤسسي
  

رٙلف اٌزلف٩د فٟ لطبػٟ اٌزله٠ت ٚاٌلػُ اٌّئٍَالٟ اٌالٝ رمالل٠ُ اٌقاللِبد ِالٓ 

اٌزله٠ت ٚثٕبء اٌماللهاد اٌجْالو٠خ ٚاٌّئٍَال١خ ٌّالٛ فٟ اٌٖالٕلٚق ٚٙالجبٛ ف٩ي 

اٌّْالالالبه٠غ ٚا٨ٍزْالالالالبه١٠ٓ ٚاٌٍغالالالبْ اٌّغزّؼ١الالالالخ )ٌغالالالبْ اٌَّالالالالزف١ل٠ٓ( ٕٚالالالالغبه 

ٓ ٚاٌف١ٕالال١ٓ ٚاٌَالالٍطبد اٌّؾ١ٍالالخ ٚإٌّظّالالبد  ١الالو اٌؾى١ِٛالالخ ِٚئٍَالالبدت اٌّمالالب١ٌٚ

 9ؽى١ِٛخ

ْٟ اٌالاللػُ  ِْالالوٚػبً  6ٗٚثٍالالغ ػالاللك اٌّْالالبه٠غ اٌّؼزّالاللح فالال٩ي اٌوثالالغ  فالالٟ لطالالبَػ

١ٍِالْٛ ك٨ٚه9  9ٕٗاٌّئٍَٟ ٚاٌزالله٠ت، ٕٚالٍذ رىٍفزٙالب اٌزمل٠و٠الخ اٌالٝ ؽالٛاٌٟ 

( ِٕٔٔٓالالبهً ٔٙب٠الالخ –111ٔٚثالالنٌه، ٠جٍالالغ ػالاللُك ِْالالبه٠غ اٌمطالالبػ١ٓ رواو١ّالالبً )

 ١ٍِْٛ ك٨ٚه9  9ِْ٘ٗٗوٚػبً ثزىٍفخ رمل٠و٠خ رغبٚىد  3ٖٗٓٔ

 يُظًبد حكٕيٛخ

ه٠ت لطبػٟ اٌزله٠ت ٚاٌلػُ اٌّئٍَٟ، ِٕٙب ِْوٚػبْ ٌٍزالل فِْٟبه٠غ  ٍّّذ

اٌاللػُ اٌفٕالٟ ٌالٛىاهح ، ؽ١ش اّزٍّذ ػٍٝ رمالل٠ُ ٚأهثؼخ ِْبه٠غ ٌٍلػُ اٌّئٍَٟ

ئّالالواد اٌفمالالو اػزّالالبكاً ػٍالالٝ اٌزقطالال١ٜ ٚاٌزؼالالبْٚ اٌالاللٌٟٚ ف١ّالالب ٠قالالٔ اؽزَالالبة ِ

، ٚاػلاك ٚإلاه ك١ٌالً هئ١َالٟ ػالٓ ٕٙٓٓ  َِٕ٘ٓٓؼ ١ِيا١ٔخ ا٤ٍوح ٌؼبِٟ 

اٌّئّواد، ٚرط٠ٛو للهاد ِٛ فٟ اٌغٙبى اٌّوويٞ ٧ٌؽٖالبء اٌزالبثغ ٌٍالٛىاهح 

 ٠ًّْٚ مٌه اػلاك وٛاكه ٨ؽزَبة ِئّواد اٌفمو فٟ اٌَّزمج9ً

 ََ غالالخ فالالٟ ِؾبفظالخ رؼالالي9 ٠ْٚالالًّ اٌالاللػُ اٌالاللػُ ٌض٩صالالخ ِواوالي ٥ٌٍالالو إٌّزوّالب لالالـُل 

اٌزالالالله٠ت ١ٌٍٙئالالالخ ا٦كاه٠الالالخ اٌزبثؼالالالخ ٌىالالالً ِووالالالي فالالالٟ اٌزٕظالالال١ُ ا٦كاهٞ ٚرَالالال٠ٛك 

 إٌّزغبد، اٌٝ عبٔت رٛف١و اٌّؼلاد ا٩ٌىِخ ٚاٌزٟ رقلَ أْٔطخ اٌزله٠ت9

ٚرَزف١ل ِٓ اٌزلف٩د فٟ  اٌمطبػ١ٓ فوٚع اٌٖٕلٚق اٌزَؼخ، ٚٚىاهح اٌزقطال١ٜ 

ِواوي ثّؾبفظخ رؼي رًّْ ِوويٞ ا٤ٍو إٌّزغخ فالٟ   ٚاٌزؼبْٚ اٌلٌٟٚ، ٚص٩صخ

والالً ِالالٓ ثٕالالٟ ٚ٘جالالبْ ٚثٕالالٟ ّالالؼت فالالٟ ِل٠و٠الالخ ّالالوػت اٌَالال٩َ، ِٚووالالي ا٤ٍالالو 

 إٌّزغخ فٟ اٌزوثخ ثّل٠و٠خ اٌّْب٠ز9ٓ١

 

 يُظًبد غٛش حكٕيٛخ

ِْوٚػبً، ِٕٙب ِْوٚع ٚاؽل  ًّّٕٓ اٌزله٠ت ٚاٌلػُ اٌّئٍَٟ ِٓ ف٩ي 

ػُ اٌّئ9ٍَٟ ٚثب٦ٙبفخ اٌٝ رٛف١و ٌٍزله٠ت ٚرَؼخ ػْو ِْوٚػبً ٌٍل

اٌزغ١ٙياد اٌٚوٚه٠خ فٟ اٌّْبه٠غ اٌّؼ١ٕخ ثبٌلػُ اٌّئٍَٟ، رّٚٓ اٌزله٠ت 

اػلاك ٚأٍب١ٍبد اكاهح اٌّْبه٠غ، ِٚغب٨د رًّْ رم١ٕبد ٚأٍب١ٌت اٌزله٠ت، 

 9اٌز٠َٛكٚاٌّْبه٠غ ٚرلث١و اٌز٠ًّٛ، 

 يؾشٔع سرف يذُٚخ صثٛذ انزبسٚخٛخ
ا٨ٔزٙبء ِٓ أػّبي اٌزّل٠لاد اٌىٙوثبئ١خ  ٕٔٔٓرُ ف٩ي اٌوثغ ا٤ٚي ِٓ اٌؼبَ 

بى أػّبي ( ٚاٌزٟ ثٍغذ َٔجخ أغٌّٕٕطمخ اٌوٕف اٌّؾلكح ثبٌؼمل هلُ )

9 وّب رُ ا٨ٔزٙبء ِٓ أػّبي رّل٠لاد وبث٩د اٌٚغٜ اٌؼبٌٟ %11 ف١ٙب اٌوٕف

( ٠ٚغوٞ ؽب١ٌب رٕف١ن رّل٠ل وبث٩د اٌٚغٜ ٌّْٖوٚع ٍبؽخ اٌمٍؼخ )اٌؼمل هلُ 

%(9 ٘ٔإٌّقف٘ ٚأػّبي ا٦ٔبهح، فٟ ؽ١ٓ ثٍغذ َٔجخ أغبى أػّبي اٌوٕف )

جٛػ١ٓ ا٨ٔزٙبء ِٓ أػّبي ( ١ٍزُ ف٩ي أٍٗفٟ ؽبهح اٌؼ٠ٍٛخ )اٌؼمل هلُ 

، ٚثٍغذ َٔجخ أغبى أػّبي %1٘اٌزّل٠لاد اٌىٙوثبئ١خ ؽ١ش ثٍغذ َٔجخ ا٨ٔغبى 

9 وّب ٠زُ اٌم١بَ ثبٌّزبثؼخ ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّْبه٠غ اٌّنوٛهح ِٓ لجً %ٗٔاٌوٕف 

 ا٦كاهح ثْىً كٚهٞ ثّؼلي ى٠بهر١ٓ وً ّٙو9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بٌ انًٍٛ فٙ ػصٕس يبلجم زٛتيؾشٔع إلجبػخ كزبة فٍ انشعٕو انصخشٚخ ٔاع

 انزب سٚخ

رُ رٛه٠ل اٌلفؼخ ا٨ف١وح ِٓ اٌىزبة ٚا ٩ق اٌّْالوٚع وّالب ٍال١زُ اّالٙبه اٌىزالبة 

َ ثبٌزؼالالالبْٚ ِالالالغ اٌّؼٙالالالل اٌفؤَالالالٟ ٩ٌصالالالبه ٚاٌؼٍالالالَٛ ٕٔٔٓثلا٠الالالخ ّالالالٙو أثو٠الالالً 

 (CEFACE 9ا٨عزّبػ١خ ثٖٕؼبء )
 

 ُبْ  انحفبظ ػهٗ انزشاس انًؼًبس٘يؾشٔع إػذاد ي

رفبل١خ ِٚنووح رفبُ٘ ث١ٓ ا٨ٛواف اٌّؼ١ٕخ ٌٍزٛل١غ ػ١ٍٙالب فال٩ي اٌفزالوح رُ اػلاك ا 

ٚع ثبٌزؼالالالبْٚ ِالالالغ ِٕظّالالالخ ا١ٌَٛٔالالالىٛ اٌمبكِالالالخ ٌٍّٚالالالٟ فالالالٟ رٕف١الالالن أْالالالطخ اٌّْالالالو

 (ICCROM9اٌّووي اٌلٌٟٚ ٌٍؾفب  ػٍٝ اٌّّزٍىبد اٌضمبف١خ )ٚ

 ضٌ األسضٙ ثبنًزحف انٕإلُٙ ثصُؼبءإػذاد دساعبد ٔرأصٛش ٔرجٓٛض  انًخ

ّخ ِٚواعؼخ ِٛإفبد أصبس اٌّقيْ ثبٌزْبٚه ِغ ا٨ٍزْبهٞ اٌلٌٟٚ رّذ روع

 ٌٍّْوٚع ٚاكاهح اٌّزؾف إٌٟٛٛ ثٖٕؼبء9
 

 ٛى ٔرٛبَخ انجبيغ انكجٛش ثصُؼبءيؾشٔع رشي

رزٛإً أػّالبي رٛص١الك اٌيفالبهف ٚإٌٖالٛٓ اٌىزبث١الخ ٚرالله٠ت ػٕبٕالو عل٠اللح 

ٌغالبِغ ٚػٍالٝ وّب رٛإٍذ أػّبي اٌّغَبد ٚاٌؾفو٠بد ا٤صو٠خ كافالً ٚفالبهط ا

ُثلٝ ٚاٌمطالالغ ا٤صو٠الالخ  ًُ ٍالالطؼ اٌغالالبِغ ٚ رٛإالالٍذ أػّالالبي رٖالالف١خ ٚرٕٛالال١ف اٌالال

 ٚرور١جٙب ٚرَغ١ٍٙب 

ِغبي رو١ُِ اٌَمٛف اٌقْج١خ رٛإً اٌؼّالً ٚرالُ فال٩ي ٘النا اٌوثالغ اٙالبفخ ٚفٟ 

ص٩صخ ِزلهث١ٓ علك ٌٚىالٓ فال٩ي ّالٙو ِالبهً اٙالطوثذ ٚر١الوح اٌؼّالً ٔٛػالبً ِالب 

ٟ أؼىَذ ٚر١وح ا٦ٔغبى عالواء ٍالفو اٌفو٠الك ٔز١غخ ا٤ٚٙبع فٟ اٌْؤْ اٌؼبَ اٌز

 ا٠٦طب9ٌٟ

وّب رٛإٍذ أػّبي اٌزى١َبد اٌغ١ٖخ فٟ أٔؾبء ِزفولالخ ِالٓ اٌغالبِغ ، ٚرالُ فالزؼ 

اٌمجبة أػٍٝ اٌّؾواة اٌّْب9ٌٟ وّب ٠غوٞ اػبكح رؤ١ً٘ أؽالل اٌّجالبٟٔ اٌَّالزؾلصخ 

 وّؼوٗ ِئلذ ٌغوٗ اٌزٛػ١خ9

 كجبٌانجبيغ انكجٛش ثؾجبو كٕ يؾشٔع رشيٛى ٔرٛبَخ
لبَ اٍزْبهٞ كٌٟٚ ثي٠بهح ٌٍّٛلغ ِٕزٖف ٠ٕب٠و اٌّبٟٙ ٌٍزؼوف ػٍالٝ ٛج١ؼ١الخ 

ٚف٩ي ٘نٖ اٌي٠بهح لبَ ثؼّالً رم١ال١ُ أْالبئٟ ٌٍٛٙالغ  9اٌّٛلغ ثؼل اىاٌخ اٌّقبٌفبد

ٚٔفن ػلح ِغَبد أْبئ١خ وّب أٍٛغ ػٍٝ ٚٙالغ ِغَالبد اٌؾووالخ اٌزالٟ ٚٙالؼذ 

ٝ اٌغالاللهاْ أوزْالالفذ ٔمالالُٛ َِالجمبً ٚ أصٕالالبء رٕف١الالن ثؼالال٘ اٌّغَالالبد ا٦فزجبه٠الخ ػٍالال

وّالالب رالالُ اىاٌالالخ ع١ّالالغ اٌّجالالبٟٔ اٌّغالالبٚهح ٌٍغالالبِغ ِالالٓ إٌبؽ١الالخ اٌغٕٛث١الالخ  عٖالال١خ9

رُ اٌىْالالف ػالالٓ ؽالاللٚك اٌجووالالخ اٌغٕٛث١الالخ ثؾَالالت ٚٚاٌّْالالٛ٘خ ٌٍَٕالال١ظ اٌّؼّالالبه9ٞ

 ا٤ٍبٍبد ا١ٍٕ٤خ ٌٙب ثؼل اىاٌخ ٚ٘لَ اٌّجبٟٔ اٌّقبٌفخ اٌزٟ ث١ٕذ فٛلٙب9
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 (حسب القطاع) 3122األول لعام  الربع ،توزيع االستثمار
 

البيئة

1.11%

التدريب والدعم المؤسسي

2.58%

التدخل المتكامل

0.03%

مواجهة آثار ارتفاع أسعار 

الغذاء

0.47%

المياه

23.46%

الموروث الثقافي

6.18%

المنشآت الصغيرةواألصغر

2.63%

الفئات ذات االحتياجات 

الخاصة

0.32%

الصحة

6.86%

الطرق

19.37%

الزراعة

0.02%

التعليم

36.98%

 
 

 (حسب القطاعات) 3122األول لعام الربع  ،عدد المستفيدين وفرص العمل

 بعـــــــانمت
انؼًـــــبنخ  انًغزفــٛــذٌٔ

 َٔبء% ِجبّوْٚ انًؤلزخ

 20,062 %26.39  283,929        انجٛئخ

 35,913 %29.85  7,559            انزذطم انًزكبيم

 19,899 %39.21  8,911            انزذسٚت

 1,665,356 %0.83  127,439        انزؼهٛى

 12,787 %28.40  1,627            انذػى انًؤعغٙ

 87,264 %33.24  23,773          انضساػخ

 233,687 %40.88  353,957        انصحخ

 539,251 %26.01  163,061        انتشق

انفئبد راد االحزٛبجبد 

 انخبرخ
         14,032  

0.13% 
31,646 

 278 %80.67  94,464          انًُؾتد األررش

 113 %18.18  2,200            انًُؾتد انصرٛشح

 199,940 %25.45  4,778            انًٕسٔس انضمبفٙ

 638,310 %28.10  198,577        انًٛبِ

 85,775 %23.51  3,484            انُمذ يمبثم انؼًم

 3,570,281   اإلجًبنٙ

 

 ة(حسب المحافظ) 3122عام من  ولاألالربع  ونسبة التوزيع،ستثمار وحجم اال عدد المشاريع
 

 ػذد انًؾبسٚغ انًحبفظخ
االنزضايبد 

 )ثبنذٔالس(

انزٕصٚغ 

)%( 

 8.0 11,945,614 86 اة

 1.5 2,200,935 10 اثٍٛ

 2.1 3,171,485 22 االيبَّ

 2.8 4,218,982 27 انجٛضبء

 0.3 399,000 1 انجٕف

 8.4 12,404,051 83 انحذٚذِ

 2.6 3,929,584 22 انضبنغ

 1.6 2,324,703 21 انًحٕٚذ

 0.4 524,680 5 انًٓشِ

 6.3 9,358,434 75 أكضش يٍ يحبفظخ

 19.6 29,070,137 136 رؼض

 8.3 12,394,478 76 حجخ

 2.0 3,027,632 25 حضشيٕد

 7.1 10,529,838 68 ريبس

 8.5 12,671,684 52 سًّٚ

 1.3 1,963,883 11 ؽجِٕ

 2.7 4,046,710 24 رؼذِ

 1.2 1,729,491 11 رُؼبء

 1.6 2,348,400 7 ػذٌ

 6.5 9,652,403 58 ػًشاٌ

 6.9 10,257,472 26 نح 

 0.3 374,900 2 يبسة

 100.0 148,544,496 848 اإلجًبنٙ

 
 

 3122 مارس 42األصغر حتى التمويل ومؤسسات برامج مؤشرات 

 انجشَبي  َ

 ػلك اٌؼ٩ّء إٌْط١ٓ

١ٍْٛ ِؾفظخ اٌموٚٗ )ِ

 لاير(

ِؾفظخ اٌموٚٗ فٟ فطو  

)%( 

 ا٤هلبَ اٌزواو١ّخ

ِٕطمخ 

 اٌؼًّ

 ِلفوْٚ ِمزوْٙٛ

 ا٦عّبٌٟ
إٌَبء َٔجخ 

)%( 
 ا٦عّبٌٟ

ػلك 

 اٌموٚٗ

ِجبٌغ 

 اٌموٚٗ

 )١ٍِْٛ لاير(

         اٌّئٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو ٔ

         ثؤبِظ ّٔبء ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو 2

3 
 -ِْوٚع اٌَّبػلح اٌنار١خ ٩ٌكفبه ٚا٦لواٗ 

 أث١ٓ
        

         ِئٍَخ ػلْ ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو 4

         ّووخ ا٤ٚائً ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو 5

         ثؤبِظ ٕٕؼبء ٧ٌلواٗ ا٤ٕغو  ىاي 6

         اٌّئٍَخ ا٨عزّبػ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ 7

         اٌٖغ١وح ٕٕلٚق ر٠ًّٛ اٌٖٕبػبد ٚإٌّْآد 8

         اٌؾل٠لح -ثؤبِظ ر١ّٕخ ا٤ْٔطخ اٌّلهح ٌٍلفً  9

         ثؤبِظ ٚاكٞ ؽٚوِٛد ٌٍز٠ًّٛ ٚا٨كفبه 10

         ثٕه ا٤ًِ ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو 11

         (SOFDٕٕؼبء ) –ثؤبِظ اٌموٚٗ اٌٖغ١وح  12

         ِْبه٠غ ِلهح ٌٍلفً 13

         اإلجًبنٙ

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 2011مارس —يناير  الثالث والخمسون الربعية :: العدد النشرة

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

٠َٚزف١ل ِٓ ٘نٖ اٌزلف٩د  9 ثب٦ٙبفخ اٌٝ رله٠ت ِزملَ فٟ اٌق١بٛخ ٚاٌزطو٠ي9

أٚ عّبػٟ فٟ وً  عّؼ١بد ِٕٚظّبد ٚارؾبكاد اٍزٙلفٙب اٌلػُ ثْىً فوكٞ

ِٓ أِبٔخ اٌؼبّٕخ، ِٚؾبفظبد ٕؼلح ٚاة ٚرؼي ٌٚؾظ ٚاٌٚبٌغ ٚؽٚوِٛد 

 ٚاٌّٙوح ّٚجٛح9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحهٛخ رجًؼبد
 ِْوٚػبً  ٌٍزله٠ت9 ٚرّٕٚذا ٕٔرُ اٍزٙلاف اٌزغّؼبد اٌّؾ١ٍخ ِٓ ف٩ي 

نفشٔع انًكال ٔريبس  0200رؾكٛم ٔرذسٚت انهجبٌ انًجزًؼٛخ نًؾبسٚغ  -
رله٠ت اٌٍغبْ اٌّيِغ رْى١ٍٙب ٌّْبه٠غ اٌزؼبللاد  اٌزلف9ً ًّّٚ ٔحجخ

اٌّى٩،  ٌغبْ ٌّْبه٠غ فوع ٓٔاٌّغزّؼ١خ فٟ ِغبٌٟ ا١ٌّبٖ ٚاٌطوق ثٛالغ 

ْٟ  مِبه  6ٚ ٌٕٙغٕخ فٟ فوع مِبه ) ٖٗٚ ٌغبْ ٌّْبه٠غ ِؾبفظزـَ

 ٌغبْ ٌّْبه٠غ فوع ؽغخ ٙٓٔػٍٝ اٌزٛاٌٟ(، ٚ –ٚاٌج١ٚبء 
فوع  مِبه انؼبو فٙ رؾكٛم ٔرذسٚت نجبٌ انًغزفٛذٍٚ نًؾبسٚغ وّب رُ  -

فوع ٌٚغٕخ ٌّؾبفظخ اٌج١ٚبء(،  ٌٕٔغٕخ ٌّْبه٠غ ِؾبفظخ مِبه، ٚ ٓٗ)

 ٌغٕخ(9 ٓٗ(، ٚفوع اٌّى٩ )ٌغبْ ٙٓٔؽغخ )

٠زّٚٓ رْى١ً  : انًجبدساد انزارٛخ ٔرؾكٛم يجبنظ رؼبٌٔ انمشٖ رحفٛض -

لو٠خ فٟ ِل٠و٠خ ص٩ء ثّؾبفظخ ػّواْ،  1ٗٚرفؼ١ً ِغبٌٌ رؼبْٚ ٌـ

 ٌٍموٜ اٌَّزٙلفخ9 اٌّجلئٟٚافز١به ِٕلٚث١ٓ ِٕٚلٚثبد، ٚرؾ١ًٍ اٌٛٙغ 

: 0200بثؼخ نًؾبسٚغ دساعخ االحزٛبجبد ٔاألٔنٕٚبد ٔرؾكٛم نجبٌ انًز -
لهاٍبد ا٨ؽز١بط ٚا٠ٌٛٚ٤بد ٚرْى١ً ٌغبْ ٠ًٌّْ اٌزلفً ِْوٚػ١ٓ 

ِزبثؼخ ٚر١َٕك ِّضٍخ ٌٍزغّؼبد اٌّؾ١ٍخ ماد اٌؼ٩لخ فٟ وً ِٓ ِؾبفظزٟ 

 ِٕٕ٘طمخ فٟ ِؾبفظخ ػّواْ ٚ ٓٓٔػّواْ ٚمِبه9 ٠ًّْٚ ا٨ٍزٙلاف 

ّْبهوخ ٌقطخ رٕف١ن كهاٍبد اؽز١بط ثبٌوّب رُ  ِٕطمخ فٟ ِؾبفظخ مِبه9

ٌق١َّٓ لو٠خ ِٓ ّٙٓ إٌّبٛك اٌّملِخ ِٕٙب  ٚمٌه ،ٌفوع اٌّى٩ ٕٕٔٓ

 اٌطٍجبد ٚاٌزبثؼخ ٌّؾبفظبد ؽٚوِٛد، اٌّٙوح ّٚجٛح9

رذسٚت ٔرًكٍٛ يٕلؼٙ  نًُذٔثٍٛ ٔأػضبء يجبنظ رؼبٌٔ انمشٖ  ثًذٚشٚخ  -

ا رله٠ت ل١بكح اٌٍَطخ اٌّؾ١ٍخ ٚأػٚبء ِغبٌٌ حصٍٕٚ / يحبفظخ انًٓشح

اٌّٙبهاد اٌز٠ّٕٛخ  ماد إٌّلٚث١ٓ ٌٚغبْ اٌؼيي ثبٌّل٠و٠خ فٟ  اٌموٜ ٚ

 اٌؼ٩لخ9

 عهتخ يحهٛخ
ِْوٚػبً ِٛىػخ ث١ٓ اٌزله٠ت ٚاٌلػُ اٌّئ9ٍَٟ  ٕٔروويد اٌزلف٩د فٟ  

 ٚرّٚٓ ا٨ٍزٙلاف فٟ اٌمطبػ١ٓ ِب ٠ٍٟا 

رله٠ت ػٍٝ اٌل١ًٌ ا١ٌّلأٟ ٌجؤبِظ اٌزّى١ٓ ٌٍٍَطخ اٌّؾ١ٍخ فٟ وً ِٓ  -        

ِل٠و٠زٟ اٌَجوح  ٚاٌْؼو ثّؾبفظخ اة، ٚٚهّخ ٦ػلاك اٌقطخ اٌز٠ّٕٛخ، ٚونا 

 ٚهّخ ٌز٠َٛك اٌقطخ فٟ وً ِٓ اٌّل٠و٠ز9ٓ١

يغبَذح انغهتخ انًحهٛخ نهزختٛط ثبنًؾبسكخ فٙ يذٚشٚزٙ انؾؼش ٔانغجشح  -

ِٓ ف٩ي أْٔطخ ِقزٍفخ )ثؾَت  ثًحبفظخ إة ٔيذٚشٚخ صالء ثًحبفظخ ػًشاٌ

ٚاٌؼيي اٌزٟ رٍّْٙب( 9 ٚرّٕٚذ اٌّىٛٔبد اٌزله٠ت  اؽز١بط وً ِل٠و٠خ

اٌزطج١مٟ ٚرؾ١ًٍ اٌٛٙغ اٌزّٕٛٞ ٚاػلاك اٌزمبه٠و اٌز٠ّٕٛخ، ٚأزقبة ٚرْى١ً 

ٌغبْ ر٠ّٕٛخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼيي، ٚرله٠ت رطج١مٟ َِٚبٔلح فو٠ك اٌّل٠و٠خ 

 ٦ػلاك اٌزمو٠و اٌزّٕٛٞ ٌٍّل٠و٠خ9  

 

 بحجبد انًؾبسٚغٔسؽخ ػًم يشاجؼخ يُٓ  رذسٚت ر
ٔظّالالذ اٌٛوبٌالالخ ٚهّالالخ ػّالالً ٌّواعؼالالخ ِالالٕٙظ رالالله٠ت ٕالالبؽجبد اٌّْالالبه٠غ ثٖالالٕؼبء 

 ٖٚمٌه ثّْبهوخ اٍزْبهٞ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌل١ٌٚخ ِالغ    ٠ٕٕٓٔٔب٠و ٗ-ٌٍٕفزوح ِٓ 

 اٍزْبه١٠ٓ ِؾ١١ٍٓ ِزق١ٖٖٓ فٟ اػلاك ِٚواعؼخ اٌّٛاك اٌزله٠ج١خ9

ؤالبِظ ٕالبؽجبد اٌّْالبه٠غ فالٟ وّب رُ ػمل ٚهّخ اٌؼًّ ا٤ٌٚٝ ٌزله٠ت ِاللهثبد ٌج

رالله٠ت ِاللهثبد ػٍالٝ و١ف١الخ اٍالزقلاَ  اٌالٝفجوا٠الو، ٚ٘اللفذ اٌٛهّالخ  ِٕزٖف ّالٙو

ؽ١الالش رالالُ ثبٌزؼالالبْٚ ِالالغ ِٕظّالالخ  ا٤كٚاد اٌَّالالبػلح ٚاٌجؤالالبِظ ٌزطج١مالالٗ كافالالً اٌالال١ّٓ

ٍالال١لح  1٘عٙالالبد ّالالو٠ىخ ٌٍجؤالالبِظ ثالال١ٓ  ِٗزلهثالالخ ِالالٓ  ٕ٘ ثبفز١الالبهاٌؼّالالً اٌل١ٌٚالالخ 

 ٓٓ٘غ اٌضبٟٔ ٍزمَٛ اٌٛوبٌخ ثب٦ّواف ػٍالٝ رالله٠ت ٚف٩ي اٌوثِوّؾخ ٌٍزله٠ت، 

 9ػ١ٍّخ ِٓ ػ٩١ّد ثواِظ ِٚئٍَبد اٌز٠ًّٛ ا٤ٕغو وّوؽٍخ أٌٚٝ

 افززبح يشكض االعزؾبسح انزمُٙ فٙ انضبنغ
افززبػ ِووي ا٨ٍزْبهح اٌزمٕٟ ثّمو ِؾبفظالخ اٌٚالبٌغ اٌالنٞ  ٕٔٔٓفجوا٠و  ٕرُ فٟ 

ٌْالالجبة ثّالاليٚكٞ اٌقالاللِبد ٍالالٛاء هثالالٜ اؽز١بعالالبد إٌّْالالآد اٌٖالغ١وح ٚا اٌالال٠ٝٙاللف 

وبٔذ ٕٕبػ١خ أٚ رغبه٠خ أٚ ىهاػ١خ ٚؽزٝ أوبك١ّ٠خ فٟ اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ ٚاٌقبهع١الخ 

 9ثبٌٚبٌغ

ٔظواً ١ّ٘٤الخ اّالوان ِماللِٟ اٌقاللِبد ِالٓ اٌمطالبع اٌقالبٓ ٚاٌؼالبَ ٚاٌّقالزٍٜ فالٟ ٚ

بٌمطبع اٌيهاػٟ، لبِذ اٌٛوبٌخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ّالووخ اٌؼبلالً ثرٕف١ن اٌّْبه٠غ اٌّزؼٍمخ 

٠ٕالالب٠و  1ٕ-ٌٕٙزغبه٠الالخ) اٌمَالالُ اٌيهاػالالٟ( ثزٕف١الالن كٚهح ٌزالالله٠ت اٌّالالياهػ١ٓ ٌٍفزالالوح ا

ِياهػبً ٠ؼٍّْٛ فٟ ِالل٠و٠بد ِقزٍفالخ فالٟ ِؾبفظالخ  َٕ٘ ّبهن فٟ اٌلٚهح  ٕٔٔٓ

اٌٚبٌغ، ٚلل رّٕٚذ اٌلٚهح ٛوق ٚرم١ٕبد ؽل٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌيهاػ١خ9 ٚلالل ّالغغ 

 ثبٔزبع١زٙبنٚه اٌّؾَٕخ اٌزٟ رز١ّي ٘نا اٌزله٠ت ػلك ِٓ اٌّياهػ١ٓ اٌٝ اٍزقلاَ اٌج

اٌؼب١ٌالالخ ِٚمبِٚزٙالالب ٣ٌفالالبد اٌؾْالالو٠خ ٚلٍالالخ رىٍفالالخ ىهاػزٙالالب ِمبهٔالالخ ثالالبٌطوق اٌزم١ٍل٠الالخ 

 اٌمل٠ّخ9

 (KAB) "رؼشف ػهٗ ػبنى األػًبل" يذسثٙ ثشَبي 
ألبِذ اٌٛوبٌخ كٚهح رله٠ت اٌّلهث١ٓ  ،ر١ٍٛغ ثؤبِظ وبة فٟ ا١ٌّٓغٙٛك ٌ رٛا٩ًٕ 

اٌفزالوح ف٩ي بٌُ ا٤ػّبي" ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌل١ٌٚخ ٌجؤبِظ "رؼوف اٌٝ ػ

ِالالٓ  بً ِزالاللهث 1ٕ ّالالبهن ف١ٙالالبثّؾبفظالالخ ػالاللْ، ؽ١الالش  ٕٔٔٓفجوا٠الالو  ٖٓ–٠ٕالالب٠و ٖٕ

 فٟ ِؾبفظالخ ػاللْ ، اٌٚالبٌغ، ٌؾالظ ٚأثال١ٓ عٙبد رؼ١ّ١ٍخ فبٕخ )عبِؼبد ِٚؼب٘ل(

اٌموٚٗ ثب٦ٙبفخ اٌٝ ِٕلٚث١ٓ ِٓ ثٕه ا٤ًِ وغٙخ فبٕخ ثبٌغبٔت اٌّبٌٟ ٚرمل٠ُ 

 ٌٍّْبه٠غ اٌٖغ١وح9

ػالالال٩ٚح ػٍالالالٝ مٌالالاله ألبِالالالذ اٌٛوبٌالالالخ اٌٛهّالالالخ اٌزؼو٠ف١الالالخ ٌٍجؤالالالبِظ ثّل٠ٕالالالخ ػالالاللْ فالالالٟ 

ٌٛىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼالبٌٟ ٚمٌاله فالٟ اٛالبه ثؾالش ٍالجً اكفالبي اٌجؤالبِظ  ٕٔٔٓ ٔٓ ٕٙ

ّٙٓ ِٕٙبط عبِؼبد اٌٛىاهح ٚو١ٍبرٙب9 ٚلل فوعذ اٌٛهّخ ثبٌّٛافمالخ ا١ٌٚ٤الخ ِالٓ 

 ٚاٌّؼب٘ل9فبي اٌجؤبِظ ّٙٓ ِٕب٘ظ اٌغبِؼبد لجً اٌٛىاهح ثّٕبلْخ اك

 ؽجكخ انًٍٛ نهزًٕٚم األررش
ْجىخ ػلح أْٔطخ ٌوفغ وفبءح أكاء ثواِظ ِٚئٍَالبد اٌز٠ّٛالً ا٤ٕالغو فالٟ أٌفند  

 ا١ٌّٓ ٚونٌه ٌزط٠ٛو ِٙبهاد وٛاكه٘ب9

 فٙ يٓبساد انزختٛط 0200أٔل دٔسح رذسٚجٛخ نؼبو 
هح رله٠ج١الالالخ فالالالٟ ِغالالالبي "ِٙالالالبهاد ٔظّالالالذ ّالالالجىخ اٌالالال١ّٓ ٌٍز٠ّٛالالالً ا٤ٕالالالغو أٚي كٚ

زالالالٟ اٍالالالزٙلفذ اٌؼالالالب١ٍِٓ فالالالٟ ِئٍَالالالبد ٚاٌ ٠ٕٕٓٔٔالالالب٠و  ٕٔ–1ٌٍفزالالالوح اٌزقطالال١ٜ" 

ثواِظ اٌز٠ّٛالً ا٤ٕالغو ٠ْٚالًّ ع١ّالغ اٌَّالز٠ٛبد اٌٛ ١ف١الخ ٚ٘اللفذ اٌاللٚهح اٌالٝ ٚ

 رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌْق١ٖخ فٟ اٌزقط9ٜ١

 دٔسح رذسٚجٛخ فٙ دساعخ انغٕق

( فالٟ دساعيخ انغيٕقكٚهح رله٠ج١خ فٟ ِغبي  )ألبِذ ّجىخ ا١ٌّٓ ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕغو 

ٚرؼزجالالو ٘الالنٖ اٌالاللٚهح ِز١ّالاليح ٌىٛٔٙالالب رمالالبَ ٤ٚي ِالالوٖ  ،ٕٔٔٓفجوا٠الالو  1–٘اٌفزالالوح 

ٌّئٍَالالبد ٚ ثالالواِظ اٌز٠ّٛالالً ا٤ٕالالغو، ٚ رَالالزٙلف اٌؼالالب١ٍِٓ فالالٟ اكاهاد اٌؼ١ٍّالالبد 

والالً ِالالٓ عالالخ ا٤ٌٚالالٝ ٚ والالنٌه ِالاللهاء اٌفالالوٚع ٚٚاٌزَالال٠ٛك ٚاٌجؾالالٛس ٚاٌزطالال٠ٛو ثبٌله

 فٟ كهاٍخ اٌَٛق ٚاٌجؾش ػٓ فزؼ  فبق عل٠لح ٌٍّئٍَبد ٚاٌجواِظ٠9قزٔ ػٍّٗ 

 دٔسح رذسٚجٛخ فٙ كزبثخ انزمبسٚش
رمالالل٠ُ كٚهاد رله٠ج١الالخ  اٌْالالجىخ ثبٍالالزّواهٔظالواً ١ّ٘٤الالخ اػالاللاك ٚوزبثالالخ اٌزمالالبه٠و رمالالَٛ 

ٚ اٌزالالٟ رَالالزٙلف اٌّٙالالبهاد اٌْقٖالال١خ ثْالالىً  ا٤ٕالالغوعل٠الاللح فالالٟ ػالالبٌُ اٌز٠ّٛالالً 

ثّمالو اٌْالجىخ  أل١ّالذ( اٌزالٟ انزميبسٚش ِغبي )وزبثالخخ فٟ فبٓ، ِٕٙب اٌلٚهح اٌزله٠ج١

ٚرؾزٜٛ ٘نٖ اٌلٚهح ػٍٝ أٍب١ٍبد فٟ ا٨رٖبي  9ٕٔٔٓ فجوا٠و ٙٔ–ٖٔفٟ اٌفزوح 

اٌىزبثٟ إٌبعؼ ٚ رؼوف اٌّْبهو١ٓ ثبٌمٛاػل اٌزٟ ٠ٕجغٟ ارجبػٙب ػٕل وزبثالخ اٌزمالبه٠و 

١ٍخ ٦وَبة اٌّْبهو١ٓ ا٦كاه٠خ ٚأٔٛاع اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ ثب٦ٙبفخ اٌٟ رطج١مبد ػّ

 اٌّٙبهاد فٟ ٘نا اٌّغبي9

 حٕل حم انًؾكالد ٔارخبر انمشاس خرذسٚجٛدٔسح 
ؽٛي ؽً اٌّْى٩د ٚارقبم اٌمواه ٌَّالئٌٟٛ ا٦لالواٗ ٌّاللح   خرله٠ج١رُ البِخ كٚهح 

أ٠بَ ٚ ١ٍزُ رط٠ٛو اٌّبكح ٌزز٩ءَ ِغ ٛج١ؼخ اٌّْى٩د اٌزٟ ٠ؼالبٟٔ ِٕٙالب اٌؼالب١ٍِٓ  ٙ

 ٚ ثواِظ اٌز٠ًّٛ ا٤ٕغو ٚ ارقبم اٌمواهاد اٌٖبئجخ ٌؾٍٙب9 فٟ ِئٍَبد

 دٔسح رذسٚت يذسثٍٛ

رمالاللَ ثطو٠مالالخ  أ٠الالبَ ٤ٚي ِالالوح كٚهح رالالله٠ت ِالاللهث١ٓ ٘ٔظّالالذ اٌْالالجىخ ػٍالالٝ ِالاللٜ 

ِقزٍفالالالخ ػالالالٓ اٌالالاللٚهاد اٌَالالالبثمخ ام أٔٙالالالب رَالالالزٙلف ثٕالالالبء اٌمالالاللهاد اٌزله٠ج١الالالخ ٌالالاللٜ 

 ئ١ٍ٘ٓ فٟ ِئٍَبر9ُٙاٌّزق١ٖٖٓ فٟ ِغب٨رُٙ اٌؼ١ٍّخ ٦ػلاكُ٘ وّلهث١ٓ ِ

9 ٠ٚٙاللف اٌزؾ١ٍالً حبفظيخ حضيشيٕدرحهٛم يؤعغٙ نذٕٚاٌ يذٚشٚخ انمتٍ ثً -

اٌٝ  رٛف١و كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ رْىً لبػلح ث١بٔبد  ٠ّىٓ ِٓ ف٩ٌٙب رؾل٠ل اٌزلف٩د 

اٌَّزمج١ٍخ ٚا٠ٚبػ عٛأت اٌمٖٛه اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ِؼبٌغخ ِٓ لجً ل١بكح ك٠الٛاْ 

 اٌّل٠و٠خ9

رذسٚت انًجيبنظ انًحهٛيخ ػهيٗ آنٛيبد انشلبثيخ ٔانًزبثؼيخ نهًؾيبسٚغ انًزؼضيشح   -

)ّالوػت  يذٚشٚبد رزجغ يحبفظيبد رؼيض ، سًٚيخ ، ػًيشاٌ ، إة ، ريُؼبء 1ٙ ف

اٌوٚٔخ، اٌّٛاٍٜ، وَّخ، ص٩ء، ؽجٛه  ١ٍّخ، ٍِؾبْ، ؽيَ اٌؼالل٠ٓ(9 ٠َٚالزٙلف 

كٚهح ِٛلؼ١الخ  1٘كٚهاد رله٠ج١الخ ٤ػٚالبء اٌّغالبٌٌ اٌّؾ١ٍالخ  ٚ 1اٌزلفً رٕف١ن 

ن ِوؽٍالالخ ٨ؽمالالخ  ٌىبفالالخ اٌؼالاليي فالالٟ اٌّالالل٠و٠بد اٌَالالجغ ، ٚمٌالاله ثب٦ٙالالبفخ اٌالالٝ رٕف١الال

 ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزم١١ُ ٠ْبهن ف١ٙب ٙجبٛ اٌزّى١ٓ فٟ اٌفوٚع9

ٙز حيضو انؼيذٍٚ ٔانؾيؼش   - رتٕٚش يؤعغٙ  نذٔأٍٚ يحبفظيخ ريؼذح ٔيذٚشٚزيـ 

ٚرّضً ا٨ٍزٙلاف اٌوئ١َالٟ فالٟ  إة )يحبفظخ إة( ٔيذٚشٚخ حجش )حضشيٕد(:

كاهح اٌز١ّٕالالخ اٌّْالالبه٠غ ا٤هثؼالالخ فالالٟ رالالله٠ت اٌَّالالئ١ٌٛٓ ٚاٌّالالٛ ف١ٓ  فالالٟ ِفالالب١ُ٘ ا

اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّٙبهاد ا٦كاه٠خ ٚاٌزقط١ٜ ا٨ٍزوار١غٟ ٚاٌغٛأت اٌزٕظ١ّ١خ ٚاػلاك 

فطالالالٜ اٌؼّالالالً ٚاٌّزبثؼالالالخ ٚاٍالالالزقلاَ اٌؾبٍالالالٛة9 وّالالالب ٠ْالالالًّ ا٨ٍالالالزٙلاف رالالالٛف١و 

 اٌزغ١ٙياد اٌف١ٕخ اٌٚوٚه٠خ ٧ٌكاهاد اٌّقزٖخ فٟ وً ك٠ٛا9ْ

9 ذح يشكيض انزيذسٚتثُبء ٔرجٓٛض ٔانًؼهٕيبد نهغيهتخ انًحهٛيخ ثًحبفظيخ ريؼ -

٠َٚزٙلف اٌزلفً رٛف١و ِمو ٠ْالىً ِٖاللهاً ٌٍّؼٍِٛالبد، ٠ٚمالَٛ ثّٙالبَ اٌزالله٠ت 

 ٚاٌزؤ١ً٘ ٌىٛاكه اٌٍَطخ اٌّؾ١ٍخ، ِٚغٙي ثغ١ّغ ا٦ِىب١ٔبد اٌٚوٚه٠خ9

 
 لتبع طبؿ )أفشاد(

 ِْوٚػبً رزٛىع ث١ٓ اٌّىٛٔبد اٌزب١ٌخا ٠ٕٔزّٚٓ ا٨ٍزٙلاف 

رالله٠ت  :ٍ انًخزصيٍٛ ثجشَيبي  انزًكيٍٛرذسٚت ٔرؼضٚض لذساد االعزؾيبسٚٛ –أ 

اٍزْالالالبهٞ فالالالٟ ِغالالالبي "ا٦عالالالواءاد ا١ٌّلا١ٔالالالخ ٌجؤالالالبِظ  ٖٓٓٔالالالٛػٟ  ٌؾالالالٛاٌٟ 

اٌزّىالال١ٓ" ِالالٓ فالال٩ي أهثؼالالخ ِْالالبه٠غ رالالُ رط٠ٛو٘الالب ٌٙالالنا اٌغالالوٗ ِالالٓ لجالالً ٚؽالاللح 

 اٌزله٠ت فٟ وً ِٓ  اٌّووي اٌوئ١َٟ ٚفوٚع  اة ٚػلْ ٚاٌّى9٩

ٍ  -ة انًجزًؼٍٛٛ ٔانًحبعجٍٛ ٔرربس رذسٚت ٔرأْٛم نهًُٓذعٍٛ ٔاالعزؾبسٚٛ

اٌزالالله٠ت ا رزٚالالّٓ اٌزالاللف٩د انًمييبٔنٍٛ ٔانفُٛييٍٛ  ٔيُفييز٘ األػًييبل انجضئٛييخ

ّقٖالالبً ِالالٓ لجالالً فالالوٚع اٌٖالالٕلٚق فالالٟ ػّالالواْ ٚؽغالالخ  ٓٗ٘ٚاٌزؤ١٘الالً ٌؾالالٛاٌٟ 

ٚمِبه ٚرؼي ٚاٌؾل٠لح فٟ ِغالب٨د  ا٦ّالواف ػٍالٝ ِْالبه٠غ اٌزؼٍال١ُ ٚاٌزؼبلاللاد 

ف١ٕالالخ ٚا٤ِالالٛه اٌّؾبٍالالج١خ اٌقبٕالالخ ثّْالالبه٠غ اٌّغزّؼ١الالخ ٚاٌغٛأالالت اٌزؼبلل٠الالخ ٚاٌ

اٌزؼبلالالاللاد اٌّغزّؼ١الالالخ ٚرطج١مالالالبد إٌظالالالبَ اٌّؾبٍالالالجٟ اٌّجَالالالٜ اٌالالالنٞ ٠َالالالزٙلف 

 اٌغّؼ١بد  ٚا٤صبس ٚاٌزغ١ٙياد  ٚثؾَت ا٨فزٖبٓ ٚاؽز١بط وً فوع9

رأْٛم اعزؾيبسٍٚٛ فيٙ انًؾيبسكخ انًجزًؼٛيخ ٔرحذٚيذ االحزٛبجيبد ٔآنٛيبد  -عـ 

ّقٖالبًا  1ِْٖ٘البه٠غ  اٍالزٙلفذ ؽالٛاٌٟ  ٖد ّالٍّذ اٌزاللف٩ ػًم انصُذٔق:

اٌّْوٚع ا٤ٚي ٠زُ رٕف١نٖ ِٓ لجً ٚؽلح اٌزله٠ت فٟ اٌّووي اٌوئ١َٟ  ٠ٚقالزٔ 

9 ٚرزٚالالالّٓ ِىٛٔبرالالالٗ ٕٕٔٓثّزبثؼالالالخ ٚرطالالال٠ٛو كهاٍالالالبد ا٨ؽز١الالالبط ٌقطالالالخ ػالالالبَ 

ى٠الالبهاد ِزبثؼالالخ ٌٍفالالوٚع ٚٔالاليٚي ١ِالاللأٟ، ٚمٌالاله ثب٦ٙالالبفخ اٌالالٝ  رطالال٠ٛو ك١ٌالالً 

ثبٌّْبهوخ ٚك١ًٌ اٌؼ١ٍّبد اٌزف١ٍٖٟ اٌقالبٓ ثؼ١ٍّالخ اٌّلهة فٟ اٌجؾش اٌَو٠غ 

اٌفالالوى ا١ٌّالاللأٟ، ٚوالالنا اٌم١الالبَ ثؤْٔالالطخ رْالالًّ ػمالالل ٚهّالالخ ػّالالً ٌٚالالجبٛ اٌزالالله٠ت 

ٚا٨ٍزْالبه١٠ٓ اٌّْالالوف١ٓ ػٍالالٝ اٌلهاٍالالبد ا١ٌّلا١ٔالالخ ٚرالالله٠ت ِالاللهث١ٓ فالالٟ إٌالالٛع 

ا٨عزّالالالبػٟ ٚأٍالالالٌ اٌجؾالالالش اٌّغزّؼالالالٟ ِٕٚٙغ١الالالخ اٌجؾالالالش اٌَالالالو٠غ ثبٌّْالالالبهوخ9 

ّقٖبً ِالٓ ٙالُّٕٙ ٙالجبٛ اٌزالله٠ت فالٟ  ٕٓ٘نٖ ا٤ْٔطخ ؽٛاٌٟ ٠َٚزف١ل ِٓ ٘

ِالالالٓ  ٓٔٔثزؤ١٘الالالً ؽالالالٛاٌٟ اٌفالالالوٚع ٚا٨ٍزْالالالبه9ٓ١٠ ٚاٌّْالالالوٚع اٌضالالالبٟٔ ٠زؼٍالالالك 

ا٨ٍزْالالالبه١٠ٓ اٌزالالالبثؼ١ٓ ٌفالالالوع ػّالالالواْ فالالالٟ ِغالالالبي  ١ٌالالالبد اٌّْالالالبهوخ اٌّغزّؼ١الالالخ 

)كهاٍبد رؾل٠ل ا٨ؽز١بعبد ٚرْالى١ً اٌٍغالبْ( ٚرؾ١ٍالً إٌّبلٖالبد ٚاٌؼالوٚٗ، 

ِزبثؼالخ اٌاللٚهاد اٌزله٠ج١الخ9 ٚاٌّْالالوٚع اٌضبٌالش ٠قالٔ رؤ١٘الً َِٕالالمٟ ٚاٌزَٕال١ك ٚ

 اٍزْبه٠بً َِٕمب9ً ٖ٘اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ٌفوع اة ٚػلكُ٘ ؽٛاٌٟ 

 طشٚجٌٕ جبيؼٌٕٛ

 3ٖ٘ٓٔاٍالالزٙلفذ ؽالالٛاٌٟ  ِْالالبه٠غ ٙالالّٓ ٘الالنا اٌمطالالبع اٌفوػالالٟ، ٘رالالُ اػزّالالبك 

ٚع ا٤ٚي فو٠غبً عبِؼ١البً ه٠ف١البً )ِالٓ اٌغَٕال١ٓ( رقوعالٛا ؽالل٠ضب9ً ٚافالزٔ اٌّْالو

ثبػلاك ِلهث١ٓ اد علك )ِٓ ػلح ِؾبفظبد(  ٌزغن٠خ إٌظبَ ثّاللهث١ٓ عاللك ٌزٕف١الن 

ِٙالبَ اٌزالالله٠ت ٙالالّٓ اٌّوؽٍالالخ ا٤ٌٚالالٝ ِالالٓ  ثؤالالبِظ هٚافالالل فبٕالالخ ثؼالالل أْ لالالوه 

اٌٖٕلٚق ا٨ٍزؼبٔخ ثبٌقو٠غ١ٓ اٌغالبِؼ١١ٓ اٌالن٠ٓ رالُ رالؤ١ٍُ٘ٙ ٍالبثمبً وّاللهث١ٓ فالٟ 

 َو٠غ ثبٌّْبهوخ9رٕف١ن ِٙبَ رله٠ج١خ فٟ ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌ
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ُتنميةُالمنشآتُالصغيرةُواألصغر 
 طذيبد انزًٕٚم نجشاي  ٔيؤعغبد انزًٕٚم انصرٛش ٔاألررش

َّ  اٌز١ٍ٠ّٛالخرمل٠ُ فلِبرٗ  إً اٌٖٕلٚق ا٨عزّبػ٠ٟٛ بفظ لالوٚٗ ثالواِظ َؾالٌ

وٛٔالٗ ؽب١ٌالبً اٌّّالٛي  ،ِٚئٍَبد اٌز٠ًّٛ اٌٖغ١و ٚا٤ٕغو اٌؼبٍِخ فٟ ا١ٌّٓ

ؽ١ش رُ اٌزٛل١الغ ِالغ اٌغٙالبد اٌىف١ٍالخ ػٍالٝ  99اٌٛؽ١ل ٌزٍه اٌّئٍَبد ٚاٌجواِظ

لاير  ١ٍِْٛ 6ٔ19٘ٚلل ثٍغ اعّبٌٟ رٍه اٌز٩٠ّٛد  9ػلك ِٓ ارفبل١بد اٌز٠ًّٛ

ر٠ّٛالالً ٕالالٕلٚق ر٠ّٛالالً اٌٖالالٕبػبد  رالالُ ٚلالالل (9ك٨ٚه ١ٍِالالْٛ 91ٖ ٠ؼالالبكيِالالب )

(، ِالالالب ٠ؼالالالبكي ١ٍِالالالْٛ ك٨ٚه)لاير  ١ٍِالالالْٛ ٕٗٔ ٚإٌّْالالالآد اٌٖالالالغ١وح ثّجٍالالالغ

 6ٕٕ)١ٍِالالْٛ لاير  6ٓٔر٠ّٛالالً اٌّئٍَالالخ ا١ٌٕٛٛالالخ ٌٍز٠ّٛالالً ا٤ٕالالغو ثّجٍالالغ ٚ

١ٍِالْٛ  ٕٕٓر٠ّٛالً ثؤالبِظ ٕالٕؼبء ٧ٌلالواٗ )  ىاي( ثّجٍالغ (، ٚك٨ٚه أٌف

 ٓٓٔر٠ّٛالالً ِئٍَالالخ ػالاللْ ٌٍز٠ّٛالالً ا٤ٕالالغو ثّجٍالالغ (، ٚك٨ٚه١الالْٛ )ٍِلاير 

 ر٠ًّٛ ّووخ ا٤ٚائً ٌٍز٠ًّٛ ا٤ٕالغو(، ٚك٨ٚه أٌف 1٘ٗ)ٔؾٛ ١ٍِْٛ لاير 

ػلك  ىاك ،ٚٔز١غخ ٌزٍه اٌز٩٠ّٛد (أٌف ك٨ٚه ٕٓ٘)لاير  ١ٍِْٛ 9ٖ٘٘ثّجٍغ 

ب٠الخ ّالٙو ِالبهً أٌالف ػ١ّالً ْٔالٜ فالٟ ٔٙ 12اٌؼ٩ّء إٌْط١ٓ اٌالٝ أوضالو ِالٓ 

ٕٓٔٔ9 

ٔسؽيخ انؼًيم نؾيشكبء انصيُذٔق االجزًيبػٙ نهزًُٛيخ فيٙ يجيبل انزًٕٚييم 

 األررش
ِْالبهوبً ِْٚالبهوخ  ٕٓ ٘بثٖٕؼبء ؽٚو ئٗٚهّخ ػًّ ٌْووباٌٖٕلٚق  ألبَ

ِئٍَخ ٚثؤبِظ ر٠ًّٛ إٔغو ٚعٙالخ وف١ٍالخ، ٚفال٩ي اٌٛهّالخ رالُ  ٠ّٖٔضٍْٛ 

َ ِمبهٔالالخ ٕٓٔٓاٍالالزؼواٗ أغالالبىاد ٚأكاء رٍالاله اٌجالالواِظ ٚاٌّئٍَالالبد ٌؼالالبَ 

َ ، ٕٔٔٓفطالالالٜ ػٍّٙالالالب ٌٍؼالالالبَ اٌؾالالالبٌٟ  اٍالالالزؼواٗثقطالالالٜ ػٍّٙالالالب، وّالالالب رالالالُ 

ثب٦ٙالالالبفخ اٌالالالٝ ِٕبلْالالالخ اٌّْالالالبوً ٚاٌّؼٛلالالالبد اٌزالالالٟ رؼ١الالالك ػ١ٍّالالالخ  رٍٛالالالؼٙب 

 ٚأزْبه٘ب9

انًشاجؼييييخ انذاطهٛييييخ نجييييشاي   ٔآنٛييييبد إجييييشاءادٔسؽييييخ ػًييييم حييييٕل 

 ٚم األررشٔيؤعغبد انزًٕ
ٔز١غخ ٌؾوٓ ٚؽلح ر١ّٕخ إٌّْآد اٌٖالغ١وح ٚا٤ٕالغو ػٍالٝ رؼي٠الي اٌولبثالخ 

ٚاٌٚالالجٜ اٌالاللافٍٟ ٌجالالواِظ ِٚئٍَالالبد اٌز٠ّٛالالً ا٤ٕالالغو، فمالالل ألبِالالذ اٌٛؽالاللح 

َ ٚهّخ ػًّ ؽٛي اعواءاد ٚٛالوق ِٕٔٔٓبهً  ٙٔ-ٗٔف٩ي اٌفزوح ِٓ 

ٚالو اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ٌجالواِظ ِٚئٍَالبد ٚثٕالٛن اٌز٠ّٛالً ا٤ٕالغو، ٚلالل ؽ

 اٌاللاف١١ٍٓ ٌزٍاله اٌجالواِظ ٚاٌّئٍَالبد ٚاٌجٕالٛن9 اٌّالواعؼ١ٓاٌٛهّخ ػلكاً ِالٓ 

ٚلالالل ر١ّالاليد اٌٛهّالالخ ثّْالالبهوخ فؼبٌالالخ ِالالٓ لجالالً اٌؾبٙالالو٠ٓ ٚرجالالبكي اٌقجالالواد 

ٚا٤كاء اٌنٞ أكٜ اٌٝ ِؼوفخ اٌّي٠ل ِٓ ا٤ٍب١ٌت ٚا٦عالواءاد اٌولبث١الخ اٌزالٟ 

خ لالل رزؼالوٗ ٌٙالب افالز٨٩د ِب١ٌالخ أٚ ػ١ٍّبر١ال خِٚؼوفالخ أ٠ال اوزْبفِٓ ّؤٔٙب 

 ثواِظ ِٚئٍَبد ٚثٕٛن اٌز٠ًّٛ ا٤ٕغو فٟ ا9ّٓ١ٌ

 أَؾتخ ٔكبنخ رًُٛخ انًُؾتد انصرٛشح ٔاألررش
َ ٕٔٔٓٔفند اٌٛوبٌالخ اٌزبثؼالخ ٌٍٖالٕلٚق ا٨عزّالبػٟ فال٩ي اٌوثالغ ا٤ٚي ٌؼالبَ 

 أْٔطخ فٟٚػلْ ػلح  ٚاٌّى٩ِٓ ف٩ي فوٚػٙب إٌّزْوح فٟ أِبٔخ اٌؼبّٕخ 

ِٚالالٓ أ٘الالُ  9ٕالالؾبة اٌّْالبه٠غ اٌٖالالغ١وح ٚا٤ٕالالغوِغالبي فالاللِبد ا٤ػّالالبي ٤

 اِب ٠ٍٟا٤ْٔطخ 

 ٗ دثهٕو إداسح انًؾبسٚغ انصرٛشحانزذسٚت ػه 
لبِذ اٌٛوبٌالخ ثؼمالل ػاللٖ ثالواِظ رله٠ج١الٗ ٌٍزالله٠ت ػٍالٝ كثٍالَٛ اكاهح اٌّْالبه٠غ 

اٌٖالالغ١وح اٌالالنٞ رالالُ رطالال٠ٛوٖ ِالالٓ ِالالٕٙظ ثؤالالبِظ ثالالئٌ ا٠الاللط اٌالالنٞ ٠زٚالالّٓ 

ٛاهك اٌجْالو٠خ، ِٙالبهاد أزبع١الخ ّقٖال١خ ( ِغب٨د )اٌز٠َٛك، اٌّؾبٍجخ، اٌّ

ِزاللهة  ِالٓ إٔالؾبة اٌغّؼ١البد  6ٖثالواِظ اٌزالله٠ت رالله٠ت   اٍزٙلفذٚلل 

ا٦ٔزبع١الالالخ اٌَالالالّى١خ ٚاٌيهاػ١الالالخ ٚاٌؾوف١الالالخ ٚػّالالال٩ء اٌز٠ّٛالالالً ا٤ٕالالالغو فالالالٟ 

ِؾبفظبد اٌؾل٠لح ـ مِبه ـ اٌّى٩ ٚلل ٚهوي اٌزله٠ت ػٍالٝ هفالغ لاللهارُٙ فالٟ 

 اكاهح ِْبه٠ؼ9ُٙ

 انًكٛفبددٔساد رٛبَخ 

فٟ اٛبه هفغ للهاد إٔؾبة اٌّْبه٠غ اٌٖغ١وح اٌف١ٕالخ لبِالذ اٌٛوبٌالخ ثزٕف١الن 

 ٘ٔكٚهح رله٠ج١الالخ  ثّل٠ٕالالخ ػالاللْ فالالٟ ِغالالبي ٕالال١بٔخ اٌّى١فالالبد اٌؾل٠ضالالخ  ٌؼالاللك  

ِزلهة ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘نا اٌمطبع ؽ١ش أٙبفذ ٘نٖ اٌلٚهح ِؼٍِٛالبد ل١ّالخ 

 9ًٌٍّّزلهث١ٓ فٟ ِغبي ِّبهٍخ ٘نٖ اٌّٙبهح فٟ ٍٛق اٌؼ

فييٙ  (جييٙ. ثيٙ. إطانزًٕضييغ انجرشافيٙ ) أجٓيضح العييزخذاو ٍريذسٚت ييذسثٛ
 يذُٚخ انًكال ـ حضشيٕد

وّوؽٍالخ صب١ٔالخ ِالالٓ ِْالوٚع رالالله٠ت اٌٖال١بك٠ٓ اٌزم١ٍالل١٠ٓ فالالٟ اٍالزقلاَ أعٙالاليح 

اٌغٟ ثٟ أً ٌٚٚالّبْ اٍالزلاِخ اٌّْالوٚع، لبِالذ اٌٛوبٌالخ ثؼمالل كٚهح رالله٠ت 

َ ثبٌزَٕال١ك ِالغ عّؼ١الخ ٠البأ ٌّٖاللح   GPSِاللهثٟ ػٍالٝ أعٙاليح اٌغالٟ ثالٟ أً 

ٕالالال١بكٞ اٌْالالالؾو اٌزؼب١ٔٚالالالخ اٌَالالالّى١خ ِٚالالالغ عالالالبه١ِٓ ٠ّالالالٓ اٌْالالالو٠ه اٌوٍالالالّٟ 

 ٌٍّْٖٔوٚع ٚٚو١ً أعٙيح اٌغٟ ثٟ أً فٟ ا١ٌّٓ، ؽ١ش اٍزٙلف اٌزالله٠ت 

ِزالالاللهثبً ِالالالٓ عّؼ١الالالبد ٍالالالّى١خ ِالالالٓ ِقزٍالالالف إٌّالالالبٛك اٌَالالالبؽ١ٍخ ٌّؾبفظالالالخ 

 ؽٚوِٛد ٚاٌّٙوح ّٚجٛح 9 
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 رًٕٚم يؾشٔػبد إَزبجٛخ نهًجًٕػبد 

ْٟ اٌٍ َؾ١َّالالخ ٚإٌّٖالالٛه٠خ   ٘٘ٚ 6ٙرالالُ اٍالالزىّبي ر٠ّٛالالً  ِغّٛػالالخ )فالالٟ ِل٠و٠زالالـَ

ًُ  اٌؾل٠لح( فٟ ِغب٨د روث١خ ٚأزبط اٌضالوٚح ؽ١ٛا١ٔالخ9  ٖٙٚعالوٜ والنٌه ر٠ّٛال

ٚأزالبط ِغّٛػخ فٟ  اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ، ٚاٍز٩ٖػ ا٤هاٙالٟ ٚروث١الخ إٌؾالً، 

اٌطّبُٛ، ٚا٨٢د اٌيهاػ١الخ )ثٕالٟ ٍالؼل  ِؾبفظالخ اٌّؾ٠ٛالذ(، ثب٦ٙالبفخ اٌالٝ 

ِغّٛػالبد عل٠اللح )اٌالوعُ   ِ٘غّٛػخ عل٠لح فٟ اٌّل٠و٠الخ، ٚوالنا  6٘ر٠ًّٛ 

ٌاَلالْذ ِغّٛػالالخ عل٠الاللح )ّ٘الاللاْ  ٕالالٕؼبء(9  ٖ٘اٌّؾ٠ٛالالذ(، ٚ  ٛ ُِ  6٘ٚ ٓٙوّالالب 

ْٟ ف١الواْ ا ُِٕزغ١ٓ ه٠ف١١ٓ )فٟ ِل٠و٠زـَ َٚ ٕزِغبد  ُِ ٌّؾالوق ٚاٌّغوثالخ  ِغّٛػخ 

ٚرالُ ِغّٛػخ عل٠اللح )اٌؾغ١ٍالخ ٚعجالً هاً  اٌؾل٠اللح(9  ٕٙ، ف٩ًٚ ػٓ ؽغخ(

ْٟ اٌّٚبهثخ ٚٛٛه اٌجبؽخ  ٌؾظ(  ٕٗٔرٛف١و اٌز٠ًّٛ ٌـ ِغّٛػخ )فٟ ِل٠و٠زـَ

ٚأف١الواً، رالُ اٌزؼبلالل ِالغ  فٟ روث١خ اٌاللٚاعٓ ٚروث١الخ إٌؾالً ٚا٦ٔزالبط اٌؾ١الٛا9ٟٔ

ى٠البهح ِزبثؼالالخ  11ٔالـُفند أوضالالو ِالٓ  اٍزْالبه٠بً )ِالٓ وال٩ اٌغَٕالال١ٓ(، وّالب 6ٓٔ

١ِلا١ٔالالخ ٥ٌْٔالالطخ إٌّفالالـَّنح فالالٟ ِقزٍالالف اٌّالالل٠و٠بد ٩ٌٛالال٩ع ػٍالالٝ ٍالال١و اٌؼّالالً 

 ٚرم9ّٗ١١

 انزذطم انًزكبيم
َه   ٛ ًَ اٌؼالاللكُ  ك٨ٚه١ٍِالالْٛ  9ِْٗٔالالوٚػبً ثىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ رمالالبهُة  ٘ٔٛاُلال  ١ٌٖالال

١ٍِالْٛ  9ِْٕ٘ٔوٚػبً رُ ف١ٙالب اٍالزضّبُه ؽالٛاٌٟ  6ٕٔاٌزواوّٟ ٌٍّْبه٠غ اٌٝ 

% ٕٗأٌالالف ّالالقٔ ) ٕٔٗك٨ٚه، ٠َٚالالزف١ُل ِٕٙالالب اٍالالزفبكحً ِجبّالالوحً أوضالالو ِالالٓ 

 رمو٠جبً أبس(9

فالٟ اٛالبه رؤ١٘الً اٌىالبكه اٌزؼ١ٍّالٟ ثّاللاهً اٌزاللفً، رالُ  :انزؼهٛىانزذطالد فٙ 

( رٕف١ن كٚهح أٌٚالٝ ٌٍّؼٍّال١ٓ ٚاٌّؼٍّالبد ٕٔٔٓفجوا٠و  1ٔ–ٕٔ)ف٩ي اٌفزوح 

كٚهاد ٌٍّؼٍّالال١ٓ  6ُ، أػمجزٙالالب ِالالٓ ػيٌالالخ اٌؼزٕالالخ )ؽغالالخ( ؽالالٛي أعالالٛاء اٌالالزؼٍ

ٚاٌّؼٍّبد فٟ إٌّبٛك ا٤فوٜ اٌَّالزٙلفخ ٙالّٓ ثؤالبِظ اٌزاللفً اٌّزىبِالً، 

 ٓٔ–فجوا٠الالو ٕٙرالالُ رٕف١الالن٘ب ثٛاٍالالطخ ِالاللهث١ٓ ِؾ١ٍالال١ٓ، ٚمٌالاله فالال٩ي اٌفزالالوح 

9 ٚوالالالبْ اٌٙالالاللف اٌالالوئ١ٌ ِالالالٓ اٌالالاللٚهاد ٘الالٛ رطالالال٠ٛو ِٙالالالبهاد ِٕٔٔٓالالبهً 

اء اٌّؼ١ٍّٓ، ٚثبٌزبٌٟ رؾ١َٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ ٘نا اٌّغبي، ٚرؾ١َٓ أك

 عٛكح اٌزؼ9ُ١ٍ

افززّالالذ اٌالاللٚهاد اٌزؤ١ٍ١٘الالخ إٌّؼمالاللح ٌّالاللح رَالالؼخ  :يحييٕ األيٛييخانزييذطالد فييٙ 

ْٟ ثٕٟ ِؼبٌٔ )مِبه( ٚاٌقُٚ )ه٠ّالخ(  ّٙٛه ٌّؼٍّبد ِؾٛ ا١ِ٤خ فٟ ػيٌزـَ

 ٖثزٕف١الالن كٚهح رالالله٠ت أٍبٍالالٟ ٌٍّؼٍّالالبد اٌغالاللك، ٚمٌالاله فالالٟ فزالالوح اِزالاللد ِالالٓ 

9 ٚوالالبْ اٌٙالاللف اٌالالوئ١ٌ ٘الالٛ هفالالغ ٠ٕٓٔٔالالخ ّالالٙو ِالالبهً فجوا٠الالو ٚؽزالالٝ ٔٙب

ّٓ ِالالٓ اكاهح  لالاللهاد اٌّْالالبِهوبد فالالٟ اٌٍغالالخ اٌؼوث١الالخ ٚاٌو٠بٙالال١بد ؽزالالٝ ٠الالزّى

فٖالٛي ِؾالٛ ا١ِ٤الخ فالٟ إٌّالبٛك اٌَّالالزٙلفخ9 وّالب رالُ أزالبط اٌالل١ًٌ ا٦هّالالبكٞ 

 ٦لبِخ ؽ٩ّد اٌزٛػ١خ فٟ ِغبي ِؾٛ ا١ِ٤خ ٚرؼ١ٍُ اٌفزبح9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (رؼض –يبٔٚخ –ػضنخ أعبٔد )زٕػٛخ ثأًْٛخ انزؼهٛى جبَت يٍ أَؾتخ ان

رُ رٛف١و اٌلػُ اٌّئٍَٟ ٌٍغٕخ اٌز١ّٕخ فٟ ِٕطمخ : ثُبء انمذسادانزذطالد فٙ 

اٌؼزٕخ )ؽوٗ  ؽغخ( ٩ٌهرمبء ثٙب اٌٝ عّؼ١خ ر٠ّٕٛخ9 وّب عالوٜ رٕف١الن صال٩س 

كٚهاد فالالالٟ ِغالالالب٨د ا٦كاهح ٚاٌؼّالالالً اٌزّٕالالالٛٞ ٚاٌّؾبٍالالالجخ ٤ػٚالالالبء ا١ٌٙئالالالخ 

٠الخ ٌٚغٕالخ اٌولبثالخ فالالٟ اٌغّؼ١الخ، ٚمٌاله ثٙالاللف رؼي٠الي لاللهاد اٌّزالاللهث١ٓ ا٦كاه

ٚاوَبثُٙ ِٙبهاد ري٠ل ِٓ للهارُٙ ا٦كاه٠خ ٚاٌّؾبٍالج١خ ٚرَالبػلُ٘ فالٟ أكاء 

ِٙبُِٙ اٌز٠ّٕٛالخ9 وّالب ٔالـُفند ٚهّالخ ػّالً ٨صٕالٟ ػْالو اٍزْالبه٠بً ٚاٍزْالبه٠خ 

ٙبد اٌؼًّ ا١ٌّلا١ٔخ ٌزفؼ١ً اٌقاللِبد اٌٖالؾ١ ع  َٛ ُِ خ اٌو٠ف١الخ لجالً ثٙلف ِٕبلْخ 

 إٌيٚي ا١ٌّلا9ٟٔ

رالالالُ اٍالالالز٩َ ِووالالالي اٌقالالاللِبد اٌقالالالبٓ ، انجُٛيييخ انزحزٛيييخانزيييذطالد فيييٙ  ٚفالالالٟ

ْٟ اٌنٔجالخ ٚأٍالبٚكح )ِب٠ٚالخ  رؼالي(9 ث١ّٕالب ّالٙلد  9ثب٤ْٔطخ اٌّغزّؼ١خ فٟ لو٠زـَ

اٌّٛافمالخ ػٍالٝ ص٩صالخ ِْالوٚػبدا ِْالوٚػبْ  األَؾتخ انضساػٛخ ٔااللزصبدٚخ

ْ ٚاٌؾالالوف اٌزم١ٍل٠الالخ، ِْٚالالوٚع ٌلهاٍالالخ ٌزالالله٠ت ِالاللهث١ٓ فالالٟ ٕالالؾخ اٌؾ١الالٛا

ِٓ اٌّوؽٍخ اٌزؾ١ٚو٠خ  رُ ا٨ٔزٙبء ،انفشٔع ٚػٍٝ َِزٜٛ 9اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ

ثُِلَة ، ٚلو٠خ ِٓ أّل إٌّبٛك فمواً فٟ اٌج٩ك ِٕٗٗٔٙب  ،ُػَيي 1ٌٍجؤبِظ فٟ 

طالخ اٌز٠ّٕٛالخ ٌٍّٕالبٛك ٌّغزّالغ ٚفالك اٌقاثزطال٠ٛو ِْالبه٠غ رَالزغ١ت ٠ٌٛٚ٤البد 

َُّزَٙلفخ  9ٌغبْ ر٠ّٕٛخ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌٛالغ ثبٌّْبهوخ 1 ذثه  كُ َٚ  ذىٍـُ وّب ّ 9اٌ

فنْٚ ثؼال٘ اٌّٙالبَ فالٟ ٘الالنٖ ٚاػاللاك اٌْالوٚٛ اٌّوعؼ١الخ ٩ٌٍزْالبه١٠ٓ اٌالن٠ٓ ٍال١ٕ

اٌّْبه٠غ اٌزٟ رٙلف اٌٝ رؼي٠ي إٌظُ اٌٖالؾ١خ ِالٓ فال٩ي كػالُ ثؼال٘ ا٦كاهاد 

اٌؼبِالالخ ماد ا٠ٌٛٚ٤الالخ ٚفمالالبً ٩ٌٍالالزوار١غ١خ اٌٖالالؾ١خ ا١ٌٕٛٛالالخ، ِٚواعؼالالخ إالال٩ػ 

 اٌمطبع اٌٖؾ9ٟ

 رحغٍٛ انٕرٕل إنٗ يشافك انشػبٚخ انصحٛخ .,

 صٚبدح انٕرٕل إنٗ يشافك انشػبٚخ انصحٛخ األٔنٛخ

ُْ اٌالالٝ ى٠الالبكح اٌزغط١الالخ ثقالاللِبد اٌوػب٠الالخ اٌٖالالؾ١خ ا١ٌٚ٤الالخ ِالالٓ    ٛ ٠ٙالاللُف ٘الالنا اٌّىالال

ف٩ي اػبكح رؤ١ً٘ اٌٛؽلاد ٚاٌّواوي اٌٖؾ١خ اٌمبئّخ، ٚثٕبء ِوافك كائّخ )ثالل٨ً 

 ػٓ اٌّئلزخ(، ٚرغ١ٙي٘ب ٚرؤص١ضٙب، اٙبفخً ٌزْى١ً ٚرله٠ت اٌٍغبْ اٌٖؾ١خ9

9  ٚلالالل ١ٍِالالْٛ ك٨ٚه 9ٖٕزغالالبُٚى ِْالالوٚػبً ثزىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ ر 1ٔٚلالالل رالالُ رطالال٠ٛو 

ِواوالالي  1ٚؽالاللح ٕالالؾ١خ، ٚ ٕٔاٍالالزٙلفذ ٘الالنٖ اٌّْالالبه٠غ ثٕالالبَء ٚرغ١ٙالالي ٚرؤص١الالش 

ٕالالؾ١خ، ِٛىػالالخ ػٍالالٝ ِؾبفظالالبد اة، ٚاٌؾل٠الاللح ٚؽٚالالوِٛد، ّٚالالجٛح ٚرؼالالي، 

 ٚؽغخ، ٚمِبه، ٕٕٚؼبء ٚاٌغٛف ٌٚؾظ ٚأث١ٓ ٚاٌٚبٌغ9

 طفض ٔفٛبد األيٓبد ٔانًٕانٛذ

١َٓ فلِبد اٌٖؾخ ا٦ٔغبث١خ ِالٓ فال٩ي ثٕالبء رُ ر١ُّٖ ٘نا اٌّىْٛ ٌز١ٍٛغ ٚرؾ

ٚرغ١ٙالالالي ألَالالالبَ اٌطالالالٛاهة اٌز١ٌٛل٠الالالخ ا٤ٍبٍالالال١خ ٚاٌْالالالبٍِخ، ِٚواوالالالي ا٤ِِٛالالالخ 

َه اٌٖٕلُٚق  ٚاٌطفٌٛخ، ٚرغ١ٙي ألَبَ اٌقلط ٚؽل٠ضٟ ا٨ٌٛكح9 َّٛ ِْبه٠غ  1ٚلل ٛ

، ٚ٘الالالٟ ِْالالالبه٠غ ثٕالالالبء ٚرؤص١الالالش ١ٍِالالالْٛ ك٨ٚه 9ٕٖثزىٍفالالالخ رمل٠و٠الالالخ رجٍالالالغ ؽالالالٛاٌٟ 

ِٚواوالالي اٌطالالٛاهة اٌز١ٌٛل٠الالخ ا٤ٍبٍالال١خ ٚاٌْالالبٍِخ فالالٟ اٌَّزْالالفٝ  ٚرغ١ٙالالي ألَالالبَ

اٌَالال٠ٛلٞ )ِؾبفظالالخ رؼالالي(، َِٚزْالالفٝ ػالالياْ )ّالالجٛح(، َِٚزْالالفٝ  ١الالً ثالالبٚى٠و 

)ؽٚالالالوِٛد(، ٚوالالالنا ِووالالالي اٌطالالالٛاهة )ِل٠و٠الالالخ اٌٍَؾ١َّالالالخ، ِؾبفظالالالخ اٌؾل٠الالاللح(، 

ثب٦ٙبفخ اٌٝ ِووي ا٤ِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ ٚاٌطالٛاهة اٌز١ٌٛل٠الخ ا٤ٍبٍال١خ ثَّزْالفٝ 

ى٠وح )اة(99 ف٩ًٚ ػٓ رؤص١ش ٚرغ١ٙي اٌطٛاهة اٌز١ٌٛل٠خ ا٤ٍب١ٍخ ثَّزْفٝ اٌٛ

ِزٕالالخ )ٕالالٕؼبء(، ٚوالالنا ِووالالي ا٤ِِٛالالخ ٚاٌطفٌٛالالخ )ٍالال١ؾٛد، اٌّٙالالوح(، ٚرؤ١٘الالً 

ِووالي عالالوف ٍالج١ً )١ِفؼالالخ ػالٌٕ، مِالالبه(، ٚرؼي٠الي فالاللِبد ا٤ِِٛالخ ٚاٌطفٌٛالالخ 

 )٠و٠ُ، اة(9

 صٚبدح ػذد يمذيٙ طذيبد انشػبٚخ انصحٛخ األٔنٛخ .1

١ٍِالالْٛ ك٨ٚه ٌزؤ١٘الالً  9ِْٔٔالبه٠غ ثزىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ رٖالً اٌالالٝ ٔؾالٛ  ٙرطالال٠ٛو  رالُ

ٛبٌجبً ٚٛبٌجخ ؽب١ٍٕٓ ػٍٝ ِئً٘ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ٌلهاٍخ كثٍِٛالبد ٕالؾ١خ  ٕ٘ٙ

)ثؼالالل اٌضب٠ٛٔالالخ(، ٚمٌالاله ٌَالالل اؽز١بعالالبد اٌّوافالالك اٌٖالالؾ١خ فالالٟ إٌّالالبٛك إٌبئ١الالخ 

١ٌٚ٤الالالخ ٌٙالالالنٖ ٚاٌّؾوِٚالالالخ، ٚاٌَّالالالبّ٘خ فالالالٟ رمالالالل٠ُ فالالاللِبد اٌوػب٠الالالخ اٌٖالالالؾ١خ ا

 إٌّبٛك9

 رؼضٚض يٓبساد يمذيٙ طذيبد انشػبٚخ انصحٛخ .5

يسااا م الصااندوق االجتماااعي فااي رفااا المسااتوق المعرفااي لمقاادمي الخاادمات 
الصحية والتعليمية، وإكسابهم المهارات األساسية والحديثاة فاي تقاديم الخادمات 

 الصحية للمجتما.

 رحغٍٛ طذيبد انشػبٚخ انصحٛخ األٔنٛخ

ٌّىْٛ اٌٝ رؼي٠ي وفبءح ِملِٟ فلِبد اٌوػب٠خ اٌٖؾ١خ ا١ٌٚ٤الخ ِالٓ ٠ٙلف ٘نا ا

 ف٩ي اٌزله٠ت أصٕبء اٌقلِخ9 

ِالٓ اٌىالٛاكه اٌٖالؾ١خ  ِْٕٓٗالبه٠غ ٌزالله٠ت  ٓٔٚلل رالُ، فال٩ي اٌوثالغ، رطال٠ٛو 

ٌّؾبفظالالخ اٌّؾ٠ٛالالذ،  ِْالالبه٠غ ٖػٍالالٝ اٌوػب٠الالخ اٌزىب١ٍِالالخ ٌٖالالؾخ اٌطفالالً، ِٕٙالالب 

ْٟ رؼي ٚؽغخ، ًل ِٓ ِؾبفظزـَ ًل ِالٓ ِؾبفظالبد مِالبه  ِْٚوٚػبْ ٌى ِْٚوٚع ٌى

 ٚاٌج١ٚبء ٕٕٚؼبء9

َه ِْالالوٚػبْ ٌؼالاللح ِوافالالك فالالٟ ِؾبفظالالبد اة ٚؽٚالالوِٛد ٚاٌّٙالالوح وّالالب   ٛ ٛالال

ّٚالالجٛح، ٚمٌالاله ٌزالالله٠ت ِمالاللِٟ اٌقالاللِبد اٌٖالالؾ١خ فالالٟ ِغالالبي عالالٛكح اٌقالاللِبد 

 اٌٖؾ١خ9

 صٚبدح انٕالداد رحذ إؽشاف إلجٙ

اٌقلِخ ثٙلف رؾَال١ٓ  ٠ووي ٘نا اٌّىْٛ ػٍٝ رله٠ت لبث٩د اٌّغزّغ لجً ٚأصٕبء

ِْالوٚػبً  1ٕٚلل رُ رط٠ٛو  اٌوػب٠خ اٌٖؾ١خ ا١ٌٚ٤خ اٌّملَِّخ ٥ٌِٙبد ٚاٌّٛا١ٌل9

ٌٖالؾخ ا٤َ ٚا١ٌٌٛالل، ثٙاللف  اٌّغزّؼ١الخلبثٍخ ِغزّغ ػٍالٝ اٌوػب٠الخ  1ٌٗ٘زله٠ت 

رْٕالال١ٜ ِؼالالبهف لالالبث٩د اٌّغزّالالغ ٚاوَالالبثٙٓ اٌّٙالالبهاد اٌف١ٕالالخ فالالٟ رمالالل٠ُ فالاللِبد 

٠و٠بد فالالالٟ ِؼظالالالُ ِؾبفظالالالبد اٍالالالزٙلاف ػالالاللح ِالالاللا٤ِِٛالالالخ ٚاٌطفٌٛالالالخ9 ٚلالالالل رالالالُ 

 9اٌغّٙٛه٠خ

َه ِْالوٚع ٌزالالله٠ت   ٛ ِلهثالخ ٌمالالبث٩د اٌّغزّالغ )ِالالٓ ػاللح ِؾبفظالالبد(  ٕٕوّالب ٛاُلال

 ٖػٍالالٝ ثؤالالبِظ اٌوػب٠الالخ اٌّغزّؼ١الالخ ٌٖالالؾخ ا٤َ ٚا١ٌٌٛالالل99 فٚالال٩ً ػالالٓ رطالال٠ٛو 

لبثٍالالخ ِغزّالالغ وّْالالوفبد لجبٌالالخ )اٌجؤالالبِظ اٌزى١ٍّالالٟ ٌمالالبث٩د  ِْٓٙالالبه٠غ ٌزؤ١٘الالً 

 غ( ٌّلح ٍٕخ فٟ ِؾبفظبد ػلْ ٚأث١ٓ ٌٚؾظ ٚاٌٚبٌغ ٚرؼي9اٌّغزّ

 

ٚثبٌَٕالالجخ ٌٍّْالالبه٠غ ا٤هثؼالالخ ا٤فالالوٜ، فبٔٙالالب رَالالزٙلف رؤ١٘الالً فالالو٠غ١ٓ عالالبِؼ١١ٓ 

ْْ ٠غط الٟ اٌزؤ١٘الً ِزاللهث١ٓ  ٠زجؼالْٛ ٌّٕٕٔٔٓبٕوح لٚب٠ب اٌز١ّٕخ ٌؼبَ  ، ٚػٍٝ أ

 ٖٔٙالّٓ  ثؼ٘ اٌّل٠و٠بد اٌزٟ ٌُ ٠زُ اٍزٙلافٙب فٟ رلف٩د اٌٖٕلٚق اٌَبثمخ

ِؾبفظالالالخ، ٚ٘الالالٟ ٕالالالٕؼبء، اٌّؾ٠ٛالالالذ، ِالالالؤهة، ػّالالالواْ، اٌج١ٚالالالبء، مِالالالبه، اة، 

اٌؾل٠الاللح، ه٠ّالالخ، رؼالالي، ؽغالالخ، ؽٚالالوِٛد، اٌّٙالالوح9 ٠ْٚالالًّ اٌزؤ١٘الالً فالالٟ اٛالالبه 

اٌّْالالبه٠غ ا٤هثؼالالخ ِٛاٙالال١غ رؤ١ٍَالال١خ رْالالًّ اٌزؼو٠الالف ثبٌٖالالٕلٚق ا٨عزّالالبػٟ 

ؼٍالالال١ُ ٌٍز١ّٕالالالخ ٚثؤالالالبِظ هٚافالالالل، ِفالالالب١ُ٘ اٌؼّالالالً اٌطالالالٛػٟ، لٚالالالب٠ب ِْٚالالالى٩د اٌز

ٚاٌٖالالالؾخ ٚا١ٌّالالالبٖ ، ارفبل١الالالخ ؽمالالالٛق اٌطفالالالً ، لٚالالالب٠ب مٚٞ ا٦ػبلالالالبد، ِٙالالالبهاد 

ا٨رٖالالبي ٚاٌزٛإالالً ٚفالالٓ وزبثالالخ اٌَالال١وح اٌنار١الالخ، ٚاٌّغالالبٌٌ اٌّؾ١ٍالالخ ٚأكٚاه٘الالب، 

ٚاٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ، ِْٚى٩د اٌيهاػخ ٚاٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔالخ فالٟ اٌو٠الف، ٚلٚالب٠ب 

ِْالى٩د اٌٖال١بك٠ٓ، ٚا٢صالبه إٌياػبد ٚأصو٘ب ػٍٝ اٌز١ّٕالخ، ٚاٌضالوٚح اٌجؾو٠الخ ٚ

وّالالٛهك كائالالُ ٥ٌع١الالبي، ٚرٖالال١ُّ اٌّجالالبكهاد اٌنار١الالخ، ٚو١ف١الالخ اػالاللاك اٌّْالالبه٠غ99 

 ثب٦ٙبفخ اٌٝ رؤ١ً٘ فٟ اٌّٙبهاد ا٤ٍب١ٍخ ٨ٍزقلاَ اٌؾبٍٛة9

 نجبٌ رًُٛخ انؼضل 

 ٕٔرُ ا٨ٍزٙلاف ِٓ ف٩ي ِْوٚػ١ٓ ٠قزٖبْ ثبٌزله٠ت ٚاٌزّى١ٓ اٌّٛلؼٟ  ٌـ 

ل٠و٠زٟ اٌَالالالجوح ٚاٌْالالالؼو ثّؾبفظالالالخ اة9 ّٚالالالٍّذ ِٛاٙالالال١ُغ ٌغٕالالالخ ر٠ّٕٛالالالخ فالالالٟ ِالالال

اٌزله٠ت اٌّٛلؼٟ لٚب٠ب اٌز١ّٕخ، ٚا٤ِٛه اٌزٕظ١ّ١خ، ٚرم١ٕالبد اٌزفالبٚٗ، ٚاكاهح 

إٌياػبد، ٚاٌؼًّ ثب٩ٌئؾخ، ِٚٙبَ ٌغٕخ اٌؼيٌخ9 ٠َٚزف١ل ِالٓ اٌزالله٠ت اٌّالٛلؼٟ 

 أػٚبء )ِٓ اٌغ١َٕٓ( فٟ  اٌّل٠و٠ز9ٓ١ 1ٓٗ

 يجبنظ رؼبٌٔ انمشٖ

ٍزٙلاف ِٓ ف٩ي ِْوٚػ١ٓ ٠قزٖبْ ثـزؾف١ي اٌّجبكهاد اٌنار١خ، ٚرْى١ً رُ ا٨

لو٠الخ فالٟ ِالل٠و٠زٟ اٌَالجوح ٚاٌْالؼو ثّؾبفظالخ اة9  61ِٔغبٌٌ رؼبْٚ اٌمالوٜ ٌالـ

ٚرزٚالالّٓ ا٤ْٔالالطخ رفؼ١الالً ٚرْالالى١ً ِغالالبٌٌ رؼالالبْٚ اٌمالالوٜ اٌَّالالزٙلفخ ِالالٓ فالال٩ي 

أػٚالبء  ػٚٛاً( ِٓ ثال١ٓ 1٘ٔافز١به ِٕلٚث١ٓ ِٕٚلٚثبد )ثٍغ ػلكُ٘ ا٦عّبٌٟ 

اٌّغالالب99ٌٌ فٚالال٩ً ػالالٓ رالالله٠ت رطج١مالالٟ َِٚالالبٔلح ِغالالبٌٌ رؼالالبْٚ اٌمالالوٜ ٌزؾ١ٍالالً 

اٌٛٙغ ٚاػلاك اٌزمبه٠و اٌز٠ّٕٛخ، ٚرله٠ت رطج١مٟ ٌٍَّبػلح ػٍٝ رٕف١ن ِجالبكهاد 

 مار١خ فٟ وً لو٠خ َِزٙلفخ9

ُالصحةُوالحمايةُاالجتماعية
٠و٠الخ روثالٛ ِْالوٚػبً ثزىٍفالخ رمل 80رطال٠ٛو  ٕٔٔٓرُ ف٩ي اٌوثغ ا٤ٚي ِٓ ػبَ 

ًُ اٌؼالاللُك اٌزواوّالالٟ ٌّْالالبه٠غ اٌمطالالبع )اٌزالالٟ ٠٩ِالال١ٓ ك٨ٚه ٘ػٍالالٝ  9 ٚثالالنٌه ٠ٖالال

َهْد ف٩ي اٌفزوح ِٕن رؤ١ٌٍ اٌٖٕلٚق ػبَ   ٛ ٚؽزٝ ٔٙب٠خ ّٙو ِالبهً  111ُٔٛ

١ٍِالْٛ ك٨ٚه، ٠َالزف١ُل  61ِْالوٚػبً ثىٍفالخ رمل٠و٠الخ رمالبهُة  3ٖٓٗٔ( اٌٝ ٕٔٔٓ

  ١ٍِْٛ ّق9ٔ 19ٔلواثخ  حِٕٙب ِجبّو
 

 انؾشاكخ رؼضٚض .0

فٟ َِؼٝ اٌٖٕلٚق ا٨عزّبػٟ ٌٍز١ّٕخ اٌالٝ رؼي٠الي اٌْالواوخ ِالغ ٚىاهح اٌٖالؾخ 

 اٌؼبِخ ٚاٌَىبْ ٚثم١خ اٌْووبء ثّب ٠ؾمك ِواِٟ ا٤ٌف١خ اٌز٠ّٕٛخ، رُ اٌزبٌٟا

 لتبع انزختٛط ٔانزًُٛخ انصحٛخ

ِالغ اٌّؼ١ٕال١ٓ  ٕٔٔٓرُ ِٕبلْخ فطخ ِْبه٠غ لطالبع اٌٖالؾخ فالٟ اٌٖالٕلٚق ٌؼالبَ 

 .طبع اٌزقط١ٜ ٚاٌز١ّٕخ( ٚلل رُ اٌّٛافمخ ػٍٝ ع١ّغ اٌّْبه٠غفٟ اٌٛىاهح )ل

ّٚٙٓ رٛعٙبد لطبع اٌزقط١ٜ ٚاٌز١ّٕخ فٟ اٌٛىاهح فٟ اّوان لطبػبد اٌلٌٚخ 

ا٤فوٜ فالٟ رؾَال١ٓ ٚرؼي٠الي اٌٖالؾخ اٌؼبِالخ، ّالبهن اٌٖالٕلٚق ا٨عزّالبػٟ فالٟ 

ك اعزّالالبػ١ٓ اٍالالزضٕبئ١١ٓ ٘الاللفب اٌالالٝ ِواعؼالالخ ا٦ٛالالبه اٌؼالالبَ ٌٍٛهّالالخ اٌقبٕالالخ ثبػالاللا

 ا٦ٍزوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍز١َٕك اٌمطبػٟ ٌّؼبٌغخ اٌّؾلكاد ا٨عزّبػ١خ ٌٍٖؾخ9

 لتبع انغكبٌ

رالالُ اٌٍمالالبء ِالالغ ِالالل٠و ػالالبَ ا٦كاهح اٌؼبِالالخ ٌٍٖالالؾخ ا٦ٔغبث١الالخ ثمطالالبع اٌَالالىبْ فالالٟ 

ٚرٛٙال١ؼ راللف٩د اٌٖالٕلٚق9  ٕٔٔٓاٌٛىاهح، ٚمٌه ٌّٕبلْخ فطخ ا٦كاهح ٌؼبَ 

ثّٕبلْخ ا٨ٍزوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍٖؾخ  وّب ّبهن اٌٖٕلُٚق فٟ اٌٛهّخ اٌقبٕخ

 (9ٕ٘ٔٓ–ٕٔٔٓا٦ٔغبث١خ )

 لتبع انشػبٚخ انصحٛخ األٔنٛخ

رُ اٌٍمبء ِغ ِل٠و ػبَ ٕؾخ ا٤ٍوح ِٚالل٠وح اكاهح اٌٖالؾخ اٌّلهٍال١خ ثالبٌٛىاهح، 

ؽ١الالش ٔٛلْالالذ رالاللف٩ُد اٌٖالالٕلٚق اٌلاػّالالخ ٌجؤالالبِظ اٌّالاللاهً اٌّؼالاليىح ٌٍٖالالؾخ 

 ٚاِىب١ٔخ اٌزؼبْٚ َِزمج9ً٩

 انًؤعغٙانجُبء  .0

رالالُ اٌزٛل١الالغ ػٍالالٝ ٚصالالبئك أهثؼالالخ ِْالالبه٠غ ٍالالٛف ٠ٕفالالن٘ب اٌٖالالٕلٚق فالالٟ ك٠الالٛاْ ػالالبَ 

اٌٛىاهح ِغ لطبع اٌزقط١ٜ ٚاٌز١ّٕالخ، ٚ٘الٟ َِالبػلح اٌالٛىاهح فالٟ رم١ال١ُ إٌّالٛمط 

ٚكػالالُ  ،ٚكػالالُ اٌزؼٍالال١ُ إٌّٙالالٟ اٌَّالالزّو اٌالالٕٟٛٛ ٌٕظالالبَ اٌّالالل٠و٠بد اٌٖالالؾٟ،

 اٌجْو٠خ9 ٚرُ ِٕبلْخ  اٌقبهٛخ اٌٖؾ١خ، ٚر١ٍٛغ رطج١ك ٔظبَ اٌّٛاهك اٌٖؾ١خ

ُ
ُ
ُ

ُرنامجُاألشغالُكثيفةُالعمالةب
 9ٚثؤبِظ إٌمل ِمبثً اٌؼًّ اٌو٠ف١خ ٠ٕلهط فٟ اٛبه ٘نا اٌجؤبِظ لطبع اٌطوق

 انشٚفٛخ لتبع انتشق
١ٍِالْٛ  ِْٗٔالوٚػبً ثزىٍفالخ رمل٠و٠الخ رغالبٚىد  ٙٗعوٜ ف٩ي اٌوثغ اٌّٛافمخ ػٍٝ 

الُلْ )اٌو٠ف١خ ٚهٕالف اٌطوق اٌك٨ٚه، ِٛىػخ ػٍٝ اٌمطبػ١ٓ اٌفوػ١١ٓا ُّٖٖ ٖٚٔ 

ًُ اٌالٝ أوضالو ِالٓ  ػٍالٝ اٌزالٛاٌٟ(9  –٠٩ِال١ٓ ك٨ٚه  ٙٚ 6ِْوٚػبً ثىٍفخ رمل٠و٠خ رٖال

أٌالف ّالقٔ، ٠ٚزٌٛالل ػٕٙالب فالـَُوٓ ػّالً  ٠َٖٔٙزف١ُل ِٓ ٘نٖ اٌّْالبه٠غ أوضالو ِالٓ 

ٌزواوّٟ ٌّْبه٠غ لطبع اٌطوق أٌف ٠َٛ ػ9ًّ ٠ٚجٍغ اٌؼلك ا ٠ٖ٘1وثٛ ػلك٘ب ػٍٝ 

 ١ٍِْٗٛ ك٨ٚه، ٠َالزف١ُل ِٕٙالب أوضالو ِالٓ  ِْٓ٘ٔوٚػبً، ثىٍفخ اعّب١ٌخ رمبهُة  1ٕٔ

١ٍِْٛ ٠الَٛ ػّال9ً ٠ٚجٍالغ  ١٠٩ِ191ٓ ّقٔ، ٚرٛفو فوٓ ػًّ رًٖ اٌٝ ؽٛاٌٟ 

و١ٍٛ ِزالواً،  316ٕ٘لواثخ اٌٝ ٛٛي اٌطوق اٌو٠ف١خ اٌزٟ رُ هٕفٙب أٚ اػبكح رؤ١ٍ٘ٙب 

ًُ اٌ ُلْ اٌٝ ؽٛاٌٟ ث١ّٕب رٖ ُّ  ١ٍِْٛ ِزو ِوثغ9 9َّٕٙبؽخ اٌّوٕٛفخ فٟ اٌ

ثٙالالاللف ّووالالالي اٌوئ١َالالالٟ وّالالالب ٔفالالالن اٌٖالالالٕلُٚق ٚهّالالالخ ػّالالالً ٌٚالالالجبٛ اٌمطالالالبع فالالالٟ اٌ

اٍالالالزؼواٗ ثؤالالالبِظ فالالالبٓ ثبكفالالالبي اٌج١بٔالالالبد اٌّب١ٌالالالخ ٚاٌف١ٕالالالخ ٌّْالالالبه٠غ اٌزؼبلالالاللاد 

 Google Earthاٌّغزّؼ١خ، وّب رُ اٍزؼواٗ  ١ٌخ اٍزقلاَ رطج١مبد ِيا٠ب ثؤبِظ

 فٟ رط٠ٛو ِْبه٠غ اٌمطبع9 

ِْالوٚػب9ً ٚثالنٌه، ٠ىالْٛ  ٕٗف١ّب ٠قٔ اٌّزبثؼالخ ا١ٌّلا١ٔالخ ٌٍّْالبه٠غ، رّالذ ى٠البهح 

ِْالوٚػبً ِٛىػالخ ثال١ٓ ِْالبه٠غ ل١الل  ٖٗٔػلك اٌّْبه٠غ ا٦عّب١ٌخ اٌزٟ رالُ ى٠بهرٙالب 

ُِٕغالاليح ٌغالالوٗ اٌزم١الال99ُ١  اٌزٕف١الالن )٩ٌٛالال٩ع ػٍالالٝ عالالٛكح ا٤ػّالالبي إٌّفالالنح( ِْٚالالبه٠غ 

 حاٌغالبهٞ ٌغالوٗ ا٨ٛال٩ع ػٍالٝ عالٛكٝ ى٠بهح ِْبه٠غ ِٓ فطخ اٌؼالبَ ثب٦ٙبفخ اٌ

َكح ٩ٌٍزٙلاف9 َؾلَّ ُّ  ا٨ٍزٙلاف ٌزٍه اٌّْبه٠غ، ِٚلٜ ِطبثمزٙب ٌٍّؼب١٠و اٌ

 يؾبسٚغ انُمذ يمبثم انؼًم/انًشحهخ انضبَٛخ
ػالخ ػٍالٝ اٍزٖال ٗرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ  ىَّ َٛ ُِ هاٙالٟ ٚاٌالوٞ ٚاٌزاللفً ا٩٤ػ ِْبه٠غ 

أٌالف ك٨ٚه9 ٠ٚجٍالغ ػاللك ا٤ٍالو اٌَّالزف١لح ِالٓ  443رمل٠و٠خ رمبهُة ، ٚثىٍفخ اٌّزٕٛع

ّقٖبً(، ٚػلك فوٓ اٌؼّالً اٌّزٌٛاللح ِٕٙالب  3ٗ6ٖٗأٍوح ) 6ٔٙ٘نٖ اٌّْوٚػبد 

 ٠َٛ ػًّ )ٌٍوعبي ٚإٌَبء(9 6٘36ٓٓ

١ٍِْٛ ك٨ٚه9 ٚلالل ثٍالغ  9ِْٕٗٓوٚػبً ثىٍفخ رمله ثؾٛاٌٟ  ٠ٚٔ1ٓغوٞ ا٢ْ رٕف١ن 

% ِالٓ اعّالبٌٟ 6ٙأٍالوح )رّضالً  3ٙٓٓٙٔاٌوثغ ؽٛاٌٟ ف٩يػلك ا٤ٍو اٌَّزف١لح 

َُّزَٙلفخ(، فٟ ؽ١ٓ ٍٕٚذ َٔجخ ا٦ٔغبى اٌّبٌٟ فٟ اٌجؤبِظ اٌٝ   %9ٖٗا٤ٍو اٌ

ٚثنٌه ٠جٍغ اٌؼاللك اٌزواوّالٟ ٌّْالبه٠غ ثؤالبِظ إٌمالل ِمبثالً اٌؼّالً فال٩ي اٌّوؽٍزالـ١َْٓ 

١ٍالالْٛ ك٨ٚه9 ِ ِْٖٔالالوٚػبً ثىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ اعّب١ٌالالخ رزغالالبُٚى  16ٕا٤ٌٚالالٝ ٚاٌضب١ٔالالخ 

جٍغ اعّبٌٟ فوٓ اٌؼًّ رأٌف ّقٔ، ث١ّٕب  ٠ٕٗ6َزف١ل ِٓ ٘نٖ اٌّْبه٠غ ؽٛاٌٟ 

أٌفالالبً ِقٖٖالالخ  ١ٍِٙ6ٓالالْٛ ٠الالَٛ ػّالالً )ِٕٙالالب ٔؾالالٛ  96ٕاٌّزٌٛالاللح ِٕٙالالب أوضالالو ِالالٓ 

 ٌٍَٕبء(9

 انٕسػ ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ
ُػملد ٚهّخ ػًّ فٟ ٕٕؼبء، ّبهن ف١ٙب ٙجبُٛ اٌجؤبِظ اٌف١ٕالْٛ ٚاٌّغزّؼ١الْٛ، 

فذ اٌالالٝ ِٕبلْالالخ َِالالزٜٛ ا٨ٔغالالبى فالال٩ي ٘الالنٖ اٌّوؽٍالالخ، ٚوالالنٌه ِٕبلْالالخ فطالالخ ٚ٘الالل

َُّالالالزَٙلفخ ثؾَالالالت هإ٠الالالخ ٕٔٔٓاٌجؤالالالبِظ ٌٍؼالالالبَ اٌغالالالبهٞ ) ( ِٚؼالالالب١٠و إٌّالالالبٛك اٌ

ٚرٛعٙالالبد اٌجؤالالبِظ فالال٩ي اٌّوؽٍالالخ اٌواثؼالالخ ِالالٓ ػ١ٍّالالبد اٌٖالالٕلٚق ا٨عزّالالبػٟ 

ٙالاللف وّالالب رالالُ ػمالالل ٚهّالالخ ػّالالً رْٕالال١ط١خ ٌٍٚالالجبٛ اٌّغزّؼ١الال١ٓ ث (9ٕ٘ٔٓ–ٕٔٔٓ)

رؾَال١ٓ َِالزٜٛ ا٤كاء فالٟ اٌغبٔالت اٌّغزّؼالالٟ، ٚٚٙالغ  ١ٌالخ ِٛؽاللح ٌّزبثؼالخ ٚرم١الال١ُ 

 اٌغٛأت اٌّغزّؼ١خ فٟ ِْبه٠غ اٌجؤبِظ، ٚو١ف١خ اػلاك اٌزمبه٠و9

ِغ اٌغٙبد اٌؼبٍِخ فالٟ ٔفالٌ اٌّغالبي، رالُ ػمالل ٚهّالخ ػّالً ِالغ ْواوخ ٚفٟ اٛبه اٌ

ثؤالالبِظ إٌمالالل ِمبثالالً  ثؤالالبِظ اٌغالالناء اٌؼالالبٌّٟ ثٙالاللف اٛالال٩ع ا٤ف١الالو ػٍالالٝ  ١ٌالالخ ػّالالً

اٌؼًّ ٚا٨ٍزفبكح ِٕٙب، ٚوالنٌه ثؾالش ِاللٜ اِىب١ٔالخ اٌزَٕال١ك ِالغ اٌجؤالبِظ فالٟ رٕف١الن 

 أػّبي ِْزووخ َِزمج9ً٩ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         
 ٚؼًهٍ فٙ ثشَبي  انُمذ يمبثم انؼًم (حجخ)انؼُبثٛظ َغبء لشٚخ              

 ؽٚوِٛد -رو٠ُ -رله٠ت رطج١مٟ فٟ رٕظ١ُ ا٤ٍوح

 



 
 2011مارس —يناير  الثالث والخمسون الربعية :: العدد النشرة

  

   

 

 

7 
 

6 
 

  

 

 رحغٍٛ انخذيبد انصحٛخ انًمذيخ نحذٚضٙ انٕالدح
ِْالالبه٠غ رٙالاللف اٌالالٝ رؼي٠الالي ِؼالالبهف ِٚٙالالبهاد اٌىالالبكه اٌٖالالؾٟ  ٖرالالُ رطالال٠ٛو 

أصٕالالبء اٌقلِالالخ فالالٟ ِغالالبي هػب٠الالخ اٌقالاللط، ٚ٘الالنٖ اٌّْالالبه٠غ ػجالالبهح ػالالٓ كٚهاد 

١الالخ ِٛعٙالالخ ٌٍىالالٛاكه اٌطج١الالخ ٚاٌَّالالبِػلح ٚاٌّّوٙالال١ٓ فالالٟ اٌَّزْالالف١بد رله٠ج

 ِؾبفظبد )ؽغخ ٚمِبه ٚاٌج١ٚبء(9 ٖاٌؼبِخ فٟ 

 انزٕػٛخ انصحٛخ
َه ِْالوٚع  ٠ٙاللف اٌالٝ رؼي٠الي ِؼالبهف ِٚٙالبهاد ِلهٍالٟ ٚٛال٩ة ػْالو   ٛ ٛ

ِلاهً رؼ١ٍُ صالبٔٛٞ فالٟ ِل٠ٕالخ رؼالي ؽالٛي ِالوٗ اٌىالياى، ٚٙالوٚهح اٌٛلب٠الخ 

٠ُؼزجَو ٘نا اٌّْوٚع اٍزىّب٨ً ٤ْٔالطخ  ِٕٗ ثبٍزقلاَ اٌٍمبػ َٚ اٌّٚبك ٌٍّو9ٗ 

ِْبثٙخ ٍجمزٗ اٍزٙلفذ ػلح ِلاهً فٟ ِل٠ٕالخ رؼالي9 وّالب رّالذ اٌّٛافمالخ ػٍالٝ 

ِْوٚع  فو ٠ٙلف اٌالٝ رالله٠ت ِزطٛػالبد ِغزّؼ١البد ػٍالٝ هٍالبئً اٌزضم١الف 

ْٟ رـُجَٓ ٚا١ّ١ٌَّو9  اٌٖؾٟ ٚاٌّغزّؼٟ فٟ ِل٠و٠زـَ

 انصحخ انُفغٛخ
وٚػبً فالالٟ اٌٖالالؾخ إٌفَالال١خ، ِٕٙالالب ِْالالوٚع رؤٍالال١ٌ ػ١الالبكح ِْالال 1ٔرالالُ رطالال٠ٛو 

اٌٖالالؾخ إٌفَالال١خ فالالٟ ِؾبفظالالخ اة، ِْٚالالوٚع رؤص١الالش ٚرغ١ٙالالي ِووالالي ا٦هّالالبك 

ِْوٚػبً ٌٍجٕبء اٌّئٍَٟ )رالله٠ت والٛاكه ٕالؾ١خ  1ٔإٌفَٟ ثغبِؼخ مِبه، ٚ

فالالٟ اٌٖالالؾخ إٌفَالال١خ، ٚرؼي٠الالي اٌٖالالؾخ إٌفَالال١خ اٌّلهٍالال١خ، ٚاػالاللاك ؽالاليِز١ٓ 

إٌفَالالٟ ٥ٌفٖالالبئ١١ٓ ا٨عزّالالبػ١١ٓ ٚاٌوػب٠الالخ إٌفَالال١خ  رالالله٠ج١ز١ٓ فالالٟ ا٦هّالالبك

ٌٍّّو١ٙٓ ٚا٤فٖالبئ١١ٓ إٌفَال99ٓ١١ ٚوالنا اػاللاك ِاللهث١ٓ ١ٕٛٚال١ٓ فالٟ ِغالبي 

رمل٠ُ اٌٖؾخ إٌف١َخ ٚاٌزؤ١ً٘ إٌفَٟ ٌٚؾب٠ب ا٤ىِبد، ثب٦ٙبفخ اٌالٝ ري٠ٚالل 

ُكٚه ا٤ؽاللاس ثبٌّمالب١٠ٌ إٌفَال١خ،  َٚ ِووي ا٦هّبك ِٚاللاهً اٌٖالؾخ إٌفَال١خ 

 َِزْف١بد فٟ أِبٔخ اٌؼبّٕخ(9 ٘بد اٌٖؾخ إٌف١َخ فٟ ٚفلِ

 انحًبٚخ االجزًبػٛخ
ِْالالوٚػبً ثىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ رغالالالبٚىد  ٖٗرّالالذ اٌّٛافمالالخ، فالال٩ي اٌوثالالغ، ػٍالالٝ 

هح فٟ  َّٛ ًُ اٌؼلُك اٌزواوّٟ ا٦عّبٌٟ ٌٍّْبه٠غ اٌّط ْٟ ك٨ٚه9 ٚثنٌه، ٠ٖ ١ٍِٛٔـَ

ِْالالوٚع  1ٕٓ( اٌالالٝ ٕٔٔٓٚؽزالالٝ ٔٙب٠الالخ ّالالٙو ِالالبهً  111ٔاٌمطالالبع )ِٕالالن 

١ٍِالالْٛ ك٨ٚه، ٠َالالزف١ُل ِٕٙالالب ِجبّالالوحً ؽالالٛاٌٟ  91ٕٖثزىٍفالالخ رمل٠و٠الالخ رجٍالالغ ٔؾالالٛ

 ّقٖب9ً 113ٕٕ٘ٔ

 ثشَبي  انزشثٛخ انؾبيهخ ٔانخبرخ

ِْبه٠غ ٌلػُ ثواِظ  1ِْبه٠غ فٟ ٘نا اٌجؤبِظ، ِٕٙب  1رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ  

ِالالٓ  6ٕ٘ٛفالال٩ً )ِالالُٕٙ  1ٖ٘اٌالاللِظ ٚاٌزوث١الالخ اٌْالالبٍِخ اٍالالزٙلفذ كِالالظ ٚرؤ١٘الالً 

ا٦ٔبس( ِٓ مٚٞ ا٦ػبلالخ اٌؾوو١الخ ٚاٌَالّؼ١خ ٚاٌن١ٕ٘الخ، ٚاٌٚالؼف اٌجٖالوٞ، 

الل99ٓ١٠ ثب٦ٙالالبفخ اٌالٝ رالالله٠ت  ِؼٍّالالبً  1ٕٕٚمٚٞ اٌٖالؼٛثبد اٌزؼ١ّ١ٍالالخ ٚاٌزٛؽ 

ِلهٍالخ فالالٟ  1ٔٔعّؼ١الالبد  ١الو ؽى١ِٛالخ ٚ ٙٚأفٖالبئ١بً اعزّبػ١البً ٚاكاه٠البً، ٚ

فذ أِبٔالالخ اٌؼبٕالالّخ ِٚؾبفظالالبد ٕالالؼلح ٚأثالال١ٓ ٚمِالالبه ِٚالالؤهة ٚػّالالوا99ْ ٘الالل

 ٕ٘اٌّْبه٠ُغ اٌٝ رؼي٠ي فلِبد اٌزوث١خ اٌْالبٍِخ، ٚاٌزٛػ١الخ ؽالٛي ِفب١ّ٘ٙالب ٌالـ

رغّؼبً ِؾ١ٍبً ِٚلهاء ِىبرت روث١خ ِٚؼٍّٟ ِلاه99ً ث١ّٕب هوي اٌزله٠ُت ػٍٝ 

رَالال٩١ٙد  ِ٘فالالب١ُ٘ اٌالاللِظ ٚ ١ٌبرالالٗ، ٚلٚالالب٠ب ِزٖالالٍخ ثالال99ٗ ٚرالالُ أ٠ٚالالبً رالالٛف١و 

ثٕالالبء  وفالالخ ِٖالالبكه ؽّبِالالبد ٥ٌٛفالالبي مٚٞ ا٦ػبلالالخ، ٚ ٕ٘٘لٍالال١خ، ٚرؤ١٘الالً 

  وف فٟ فٌّ ِلاهً ؽى١ِٛخ9 ٘رؼ١ّ١ٍخ ٚرغ١ٙي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚ٘لف اٌّْوٚػبْ اٌّزجم١بْ اٌٝ رؼي٠ي فلِبد اٌزوث١خ اٌقبٕالخ اٌزالٟ رماللِٙب 

ِالالٓ أٛفالالبي اٌْالالًٍ  ٕٗاٌغّؼ١الالبد ِٚواوالالي اٌزوث١الالخ اٌقبٕالالخ ٚلالالل اٍالالزٙلفذ 

ش ٚرغ١ٙي ِؼٍّبً ح، ٚرٕٛػذ أْٔطخ ٘ن٠ٓ اٌّْوٚػ١ٓ ث١ٓ رؤص١ ٕٗاٌلِب ٟ ٚ

فٖالال١ٍٓ ر١ّٙالالل٠ٓ ٤ٛفالالبي اٌْالالًٍ اٌالاللِب ٟ فالالٟ ِئٍَالالخ "اٌؾالالك فالالٟ اٌؾ١الالبح"، 

ِٓ  ٓٔٚري٠ٚلّ٘ب ثبٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚا٤ٌؼبة اٌزوف١ٙ١خ اٌقبهع١خ، ٚرله٠ت 

ِؼٍّالالٟ اٌّئٍَالالخ فالالٟ ٛالالوق ٚأٍالالب١ٌت رؼٍالال١ُ مٚٞ ا٦ػبلالالخ اٌن١ٕ٘الالخ ٚاٌْالالًٍ 

 اٌلِب 9ٟ

 رًُٛخ انتفٕنخ انًجكشح
كػالالُ ثالالواِظ ر١ّٕالالخ اٌطفٌٛالالخ اٌّجىالالوح ٚا١ٌَبٍالالبد  ٠ٙالاللف ٘الالنا اٌجؤالالبِظ اٌالالٝ

ٍالٕٛاد(9 ٚلالالل رّالالذ  6-ٓٚا٨ٍالزوار١غ١بد ا١ٌٕٛٛالالخ اٌّٛعٙالخ ٌٍفئالالخ  اٌؼّو٠الالخ )

 ِْبه٠غا ٘لف ا٤ٚي ِٕٙب اٌٝ ثٕبء ٚرغ١ٙي ٚرؤص١ش ِووي  ٖاٌّٛافمخ ػٍٝ 

ُالمياهُوالبيئة
ثىٍفالخ  ِْالبه٠غ ٕٓٔثٍغ ػاللك اٌّْالبه٠غ اٌّٛافالك ػ١ٍٙالب فالٟ اٌمطالبػ١ٓ فال٩ي اٌوثالغ 

أٌف ّالق9ٔ ٚثالنٌه  6ٖٗك٨ٚه، ٠َزف١ل ِٕٙب ؽٛاٌٟ  ١ٍِْٛ 9ٕٕٓرمل٠و٠خ رمبهُة 

ٝ ٔٙب٠الالخ ٚؽزالال 111ٖٔالالٕلٚق ػالالبَ ٠ٖالً اٌؼالاللُك اٌزواوّالالٟ ٌٍّْالالبه٠غ )ِٕالالن رؤٍال١ٌ اٌ

١ٍِالالالْٛ  91ِْٖٕ٘الالالوٚػبً ثىٍفالالالخ رمل٠و٠الالالخ رجٍالالالغ ٔؾالالالٛ  3ٕٖٕٔ ( اٌالالالِٕٝٔٔٓالالالبهً 

٠٩ِالالال١ٓ  ٙك٨ٚه، ٠ٚزٛلالالالغ أْ ٠َالالالزف١ل ِالالالٓ ِْالالالبه٠غ اٌمطالالالبػ١ٓ رواو١ّالالالبً أوضالالالو ِالالالٓ 

 ّق9ٔ

 انًٛبِلتبع 
٠ٙلف اٌمطبع اٌٝ رٛف١و ا١ٌّالبٖ اٌّؾَالٕخ ٚاٌىبف١الخ ٌٍّغزّؼالبد اٌّؾ١ٍالخ اٌفم١الوح ٚفالك 

ف اٌزغط١الالخ ثب١ٌّالالبٖ فالالٟ اٌو٠الالف ا١ٌّٕالالٟ، ٚوالالنا هفالالغ اٌالالٛػٟ اٌٖالالؾٟ ٚاٌج١ئالالٟ رؼو٠الال

 ٌٍَّزف١ل9ٓ٠

لالالبَ والالً ِالالٓ فوػالالٟ ٕالالٕؼبء ٚاٌّىالال٩ ثزٕف١الالن كٚهح  ،ٚفالالٟ اٛالالبه رؤ١٘الالً ا٨ٍزْالالبه١٠ٓ

رله٠ج١الالخ ٌّالاللح ٍالالزخ أ٠الالبَ ٌزؤ١٘الالً اٍزْالالبه١٠ٓ فالالٟ اٌزٖالال١ُّ ٚا٦ّالالواف ػٍالالٝ ِْالالبه٠غ 

وّالب ٔفالن فالوع  9(6ٖرؤ٘الً ِالُٕٙ )لهثبً ِز ٕٗاٌلٚهر١ٓ  ٘بر١ٓؽٚو  9خٕا١ٌّبٖ اٌّّىٕ

ِٕٙلٍالبً فالٟ رٕف١الن فيأالبد ١ِالبٖ ثزم١ٕالخ  ٔٔاة كٚهح رله٠ج١خ ٌّلح أٍالجٛػ١ٓ ٌزؤ١٘الً 

ؽ١الالش ٔفالالن  ،ِؼٍّالالٟ ر١ٍالال١ٌ ثٙالالنٖ اٌزم١ٕالالخ اٌغل٠الاللح ٗاٙالالبفخ اٌالالٝ رؤ١٘الالً  99اٌفوٍٚالالّٕذ

ٚمٌاله فالٟ ِلهٍالخ اٌضالٛهح  ،ٌؾٖبك ١ِبٖ ا٤ِطبه َٖ ٓ٘ف٩ي اٌزله٠ت فياْ ٍؼخ 

وّالالب لالالبَ فالالوع مِالالبه ثزٕف١الالن كٚهح رله٠ج١الالخ ٌزؤ١٘الالً ف١ٕالال١ٓ فالالٟ  )اة(9 جٍالالخعِ فالالٟ  ٌٍجٕالالبد

 9(ٕٗرؤً٘ ُِٕٙ ) بً ف١ٕ ِٕٙغبي ؽٖبك ١ِبٖ ا٤ِطبه ؽٚو٘ب 

 ،فززّذ أػّبي ِئرّو ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌالنٞ ٍالبُ٘ فالٟ ر٠ٍّٛالٗ اٌٖالٕلٚقوّب ا

ِىب١ٔالالخ ِالالٛاهك ا١ٌّالالبٖ  ١الالو اٌزم١ٍل٠الالخ ٚاثٛهلالالخ ػّالالً رؾالالذ ػٕالالٛاْ " ؽ١الالش ّالالبهن
 "9  ِٕٙب ا٨ٍزفبكح

 لتبع انجٛئخ
رٛػ١الخ ٕالؾ١خ ٚث١ئ١الخ ثبٍالزقلاَ  خؽٍّ 11ِْٖوٚػب ٌزٕف١ن  ٖٗرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ  

ِالٕٙظ اٌٖالالوف اٌٖالؾٟ اٌىبِالالً ثم١البكح اٌّغزّالالغ9 وّالب رّالالذ اٌّٛافمالخ ػٍالالٝ ِْالالوٚع 

فبٓ ثزم١١ُ أصو ؽ٩ّد اٌزٛػ١خ اٌٖؾ١خ ٚاٌج١ئ١خ ثبٍزقلاَ ِٕٙظ اٌٖوف اٌٖؾٟ 

ٚمٌاله ٌّؼوفالخ أصالو ٘النٖ  ،1ٕٓٓ ٚاٌنٞ ثلأ رطج١مٗ فٟ ١ٔٛ٠الٛ ،١بكح اٌّغزّغاٌىبًِ ثم

اٌؾّال٩د فالٟ رؾَالٓ اٌٛٙالالغ اٌٖالؾٟ ٚاٌج١ئالٟ ٌاللٜ اٌّغزّؼالالبد اٌزالٟ رالُ اٍالالزٙلافٙب 

ِالٓ اٌزغالبهة  ٩ٌٍالزفبكحٚوالنٌه  ،ثبٌّمبهٔخ ِغ ٚٙغ لوٜ ِْبثٙخ ٌُ ٠الزُ اٍالزٙلافٙب

 ٌزؾ١َٓ اٌؼًّ ثبٌّٕٙظ َِزمج9ً٩ٚاٌقجواد اٌَبثمخ 

ّذ اٌّٛافمخ ونٌه ػٍٝ ِْوٚع فبٓ ثبٌزؤ١ً٘ اٌَّجك ٌٍّمب١ٌٚٓ فالٟ ِغالبي رٕف١الن ر

اٌّئ١ٍ٘ٓ فٟ رٕف١ن ٚمٌه ثٙلف اٌقوٚط ثمبئّخ ٌٍّمب١ٌٚٓ  ،ِْبه٠غ اٌٖوف اٌٖؾٟ

 ٘نٖ اٌّْبه٠غ9

فمل ٍٕٚذ َٔالجخ ا٦ٔغالبى  ،ٚثبٌَٕجخ ٌّْوٚع اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌّل٠ٕخ ّجبَ ؽٚوِٛد

ٌه رٖالالً َٔالجخ ا٦ٔغالبى اٌزواوّالالٟ ؽزالٝ ٔٙب٠الخ ٘الالنا ٚثالن ،%٘اٌالٝ فال٩ي ٘النا اٌوثالالغ 

ا٦ّبهح اٌٝ أْ اٌّْوٚع ٠ًّْ ّجىخ ا١ٌّبٖ ٚاٌٖالوف  ه%9 ٚرغل69ٙٔاٌوثغ اٌٝ 

وّالب ٠ْالًّ اٌوٕالف ٚرٖالو٠ف  (،وٍٙب رؾالذ ا٤هٗ)اٌٖؾٟ ٚاٌىٙوثبء ٚاٌٙبرف 

ٌزغٕالت ا٤ٙالواه اٌّّىالٓ ؽاللٚصٙب ف١ّالب ٌالٛ  ٚوً ا٤ػّالبي رٕفالن ٠الل٠ٚبً  ١ِ99بٖ ا٤ِطبه

خ فالالوٓ ػّالالً وج١الالوح ٤٘الالبٌٟ وّالالب رزالال١ؼ ٛو٠مالالخ اٌزٕف١الالن ا١ٌل٠ٚالال ،لِذ ا٨٢داٍالالزق

 اٌّل٠ٕخ9

ُالزراعةُوالتنميةُالريفية
ً اٌّزىب9ًِ  ٠ٕلهُط فٟ اٛبه اٌٛؽلح أْٔطخ لطبع اٌيهاػخ ٚثؤبِظ اٌزلف 

 لتبع انضساػخ
ِْالوٚػبً ثىٍفالخ رمل٠و٠الخ ري٠الل  ٖ٘ثٍغ ػلك اٌّْبه٠غ اٌّٛافالك ػ١ٍٙالب، فال٩ي اٌوثالغ، 

ًُ اٌؼالالاللُك اٌزواوّالالالٟ ٌٍّْالالالبه٠غ ) 9ٖٗػالالالٓ   ٖٔ–١ٍِٔ111الالالْٛ ك٨ٚه9 ٚثالالالنٌه، ٠ٖالالال

١ٍِالالْٛ ك٨ٚه،  9ِْٕٙٗالالوٚػبً رمالالبهُة وٍفزٙالالب اٌزمل٠و٠الالخ  6ٕٕ( اٌالالٝ ِٕٔٔٓالالبهً 

أٌالف ّالقٔ، ٚاٌؼّبٌالخ  ٠ٕٚٗجٍغ اٌؼلك ا٦عّبٌٟ ٌٍَّالزف١ل٠ٓ اٌّجبّالو٠ٓ ِٕٙالب ٔؾالٛ 

 ٠َٛ ػ9ًّ 613ٖٓٓاٌّئلزخ 

 انجُٛخ انزحزٛخ
ا٨ٍالزّواه فالٟ رٕف١الن ثالواِظ ِْٚالوٚػبد ر٠ّٛالً اٌّغّٛػالبد ٚثٕالبء ثب٦ٙبفخ اٌالٝ 

لاللهارٙب فالٟ اٌّغزّؼالبد اٌّؾ١ٍالالخ اٌَّالزٙلفخ ٌّْالوٚع اٌيهاػالالخ اٌّطو٠الخ، فمالل ّالالَٙل 

اٌجالالاللَء ثزٕف١الالالن ِْالالبه٠غ اٌج١ٕالالالخ اٌزؾز١الالالخ فالالالٟ ػالالاللك ِالالالٓ  ٕٔٔٓاٌوثالالُغ ا٤ٚي ِالالالٓ ػالالالبَ 

ت ػٍالٝ اػاللاك الواه ِْوٚع اٌزالله٠فٟ  اٌّل٠و٠بد، ؽ١ش رّؾٛهد أُ٘ ا٨ٔغبىاد

كهاٍبد ٚرٖب١ُِ رؤ١ً٘ اٌَّبلٜ اٌّبئ١الخ ٌزؤ١٘الً ػاللك ِالٓ اٌٚالجبٛ ٚا٨ٍزْالبه9ٓ١٠ 

ػمالالٛك ٧ٌّالالواف ػٍالالٝ رٕف١الالن ِْالالبه٠غ اٌَّالالبلٜ اٌّبئ١الالخ  1اٍالالزىّبي رٛل١الالغ وّالالب رالالُ 

ْٟ ثالوع )اٌؾل٠اللح( ٚاٌالوعُ  )اٌّؾ٠ٛالذ(9  غالو٠ٚٞ ٚاٌّلهعبد اٌيهاػ١خ فٟ ِل٠و٠زـَ

ه َِمٜ ِبئٟ فالٟ ِل٠و٠الخ اٌمج١طالخ )ِؾبفظالخ ٌؾالظ( كهاٍبد أ١ٌٚخ ٨فز١ب أ٠ٚبً رٕف١ن

ٚفمبً ٌٍّؼب١٠و اٌف١ٕخ ٚا٨لزٖبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ، ٚمٌه ثبٌز١َٕك ٚاٌؼًّ اٌّْزون ِالغ 

اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ أعً رؾل٠ل اٌزلف٩د اٌّقزٍفخ ثّب ٠قلَ اػبكح رؤ١٘الً اٌَّالمٜ اٌّالبئٟ 

 اٌنٞ ١ٍزُ افز١به9ٖ 

ر١ّٕخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ثغبِؼخ ٕٕؼبء، ثغوٗ أْ ٠زٌٛٝ اٌّووي ل١بكح اٌؼ١ٍّخ 

خ فٟ ِغبي اٌطفٌٛخ اٌّجىوح، ٠َُٚٙ فٟ ثٕبء ٚرط٠ٛو اٌجؾش ا٤وبك٠ّٟ اٌزوث٠ٛ

 اٌّزقٖٔ فٟ ِغبي اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ثْىً فبٓ ٚاٌطفٌٛخ ثْىً ػبَ وّب
١ٍَُٙ فٟ هفل ٍٛق اٌؼًّ ثىٛاكه ِئٍ٘خ فٟ اٌّغبي99 ث١ّٕب ٘لف اٌّْالوٚع 

 اٌضالبٟٔ اٌالالٝ رؼي٠الالي ثؤالبِظ ِىبفؾالالخ اٌؼّالالٝ ثالالٛىاهح اٌٖالؾخ ِالالٓ فالال٩ي رؼي٠الالي

ِالالالٓ اٌّلهٍالالال١ٓ ٚا٤فٖالالالبئ١١ٓ ا٨عزّالالالبػ١١ٓ فالالالٟ  1ٕاٌمالاللهاد اٌىْالالالف١خ ٌالالاللٜ 

ِلاهً أِبٔخ اٌؼبّٕخ فٟ اٌٚؼف اٌجٖوٞ، ٚونٌه رؼي٠الي ثؤالبِظ ا٦ؽبٌالخ 

اٌطج١خ، ٚرٕف١ن ؽ٩ّد رٛػ١خ ؽٛي اٌٛلب٠خ ِٓ أِواٗ اٌؼ١ْٛ، ٘نا ثب٦ٙبفخ 

ب اٌّْالوٚع اٌٝ ري٠ٚل ثؤبِظ ِىبفؾخ اٌؼّٝ ثب٤صبس ٚاٌزغ١ٙياد ا٩ٌىِخ9 أِ

اٌضبٌالالش، فمالالل رالالُ ف١الالٗ اٍالالزىّبي رغ١ٙالالي هٚٙالالخ "ػج١الالو اٌغٕالالـَّخ" اٌزبثؼالالخ ٌغّؼ١الالخ 

ِالالٓ ِؼٍّالالبد  ٓٔهػب٠الالخ ٚرؤ١٘الالً اٌّؼالالبل١ٓ ؽوو١الالبً  ثّؾبفظالالخ رؼالالي، ٚرالالله٠ت 

اٌوٚٙالالخ فالالٟ ا٤ٍالالب١ٌت اٌزوث٠ٛالالخ ٚإٌفَالال١خ ٌٍزؼبِالالً ِالالغ اٌطفالالً مٞ ا٦ػبلالالخ 

 اٌؾوو١خ، ٚا٦هّبك ا٤ٍو9ٞ

 ثشَبي  انذػى انًؤعغٙ
لف اٌالالٝ رمالالل٠ُ اٌالاللػُ اٌّئٍَالالٟ ٌٍّئٍَالالبد اٌؾى١ِٛالالخ ٚ ١الالو اٌؾى١ِٛالالخ ٠ٙالال

ٌزط٠ٛو أكائٙب ثغوٗ رٕف١الن ثالواِظ ر٠ّٕٛالخ ٌالنٚٞ ا٨ؽز١بعالبد اٌقبٕالخ ٚثٕالبء 

للهاد ٚرؤ١ً٘ مٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ أٔفَُٙ ِٓ ف٩ي كػُ ثواِظ اٌزؼ١ٍُ 

ػالُ فٕالٟ ٚاٌزله٠ت اٌفٕٟ ٚا9ٌّٟٕٙ ٚلل رُ رط٠ٛو ِْوٚػ١ٓ، ٘لفب اٌٝ رمالل٠ُ ك

 ِٚئٍَٟ ٌغّؼ١خ اٌّؼبل١ٓ ؽوو١بً ثّل٠ٕخ ٕؼلح، ٚعّؼ١خ ا٤ِبْ ٌٍىف١فبد9

 دػى انغٛبعبد ٔاالعزشارٛجٛبد
فٟ اٛبه كػُ اٌٖٕلٚق ١ٌٍَبٍبد ٚا٨ٍزوار١غ١بد اٌّٛعٙخ ٥ٌّقبٓ مٚٞ 

ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ، رّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ ص٩صخ ِْبه٠غا ٘لف ا٤ٚي اٌٝ كػُ 

ٕف١ن٠الخ ٧ٌٍالزوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛالخ ٧ٌػبلالخ ٚٛجبػزٙالب99 اػلاك ٚرط٠ٛو فطخ ػًّ ر

ث١ّٕالالب ٘الاللف اٌضالالبٟٔ اٌالالٝ كػالالُ اٌّغٍالالٌ ا٤ػٍالالٝ ٥ٌِِٛالالخ ٚاٌطفٌٛالالخ فالالٟ رطالال٠ٛو 

 9ثؤبِظ ٌّزبثؼخ ٚهٕل َِزٜٛ رٕف١ن ا٦ٍزوار١غ١خ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍطفٌٛخ ٚاٌْجبة

ْت ٕالؾ١خ ٚرؼ١ّ١ٍالخ رؾمالك  ٚ٘لف اٌّْوٚع اٌضبٌش اٌٝ رط٠ٛو ك١ًٌ ر١ُّٖ ِجب

غالالخ ٥ٌّالالقبٓ مٚٞ ا٦ػبلالالخ ثغالالوٗ رّىالال١ٓ ٘الالئ٨ء ا٤ّالالقبٓ ِالالٓ ث١ئالالخ كاِ

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ؽمُٙ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌٖؾخ ٚر١ًَٙ ٌُٕٚٛٙ اٌٝ اٌقلِبد9

 انزأْٛم انًشركض ػهٗ انًجزًغ

ِْالبه٠غا  ٘فٟ َِبه رجٕٟ اٌٖٕلٚق ٌٙنٖ ا٦ٍالزوار١غ١خ، رّالذ اٌّٛافمالخ ػٍالٝ 

ِالل٠ٕزٟ اٌّؾبثْالخ  اٍزٙلف اصٕبْ ِٕٙب رؤٍال١ٌ فاللِبد اٌزؤ١٘الً اٌّغزّؼالٟ فالٟ

)ِؾبفظخ ؽغخ(، ٚص٩ء )ػّواْ(، ث١ّٕب ٘اللف ِْالوٚػبْ  فالواْ اٌالٝ رؼي٠الي 

فالاللِبد اٌزؤ١٘الالً اٌّغزّؼالالٟ فالالٟ ِالالل٠ٕزٟ اٌمبػالاللح )اة(، ٚهكاع )اٌج١ٚالالبء(99 

ٚعوٜ، ِٓ ف٩ي اٌّْالوٚع اٌقالبٌِ، رٕف١الن َِالؼ ١ِاللأٟ ّالبًِ ٥ٌّالقبٓ 

خ اة( والالؤٌٚٝ مٚٞ ا٦ػبلالالخ فالالٟ ِالالل٠و٠بد ِعجٍالالخ ٚاٌظٙالالبه ٚاٌّْالالٕخ )ِؾبفظالال

فطٛاد رٕف١ن ِْوٚع أفًٚ ِّبهٍالبد ا٦ػبلالخ فالٟ اٌّؾبفظالخ، ٚاٌالنٞ ٍال١زُ 

)ٟٚ٘ ِٕظّالخ ك١ٌٚالخ  ١الو ؽى١ِٛالخ، رؼٕالٝ   CBMرٕف١نٖ ثبٌْواوخ ِغ ِٕظّخ

 ثنٚٞ ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ(9

 

 انحًبٚخ

٠ٙالاللف اٌجؤالالبِظ اٌالالٝ رؾَالال١ٓ فالاللِبد إالال٩ؽ١خ اٌَالالغْٛ ِٚواوالالي اٌوػب٠الالخ 

د ٌٍفئبد ا٤ٌٚٝ ثبٌوػب٠خ ٚرط٠ٛو فلِبد ِواوي ا٨عزّبػ١خ ٚرؾ١َٓ اٌقلِب

اٌطفٌٛخ ا٢ِٕخ ٚكػُ ا١ٌَبٍبد ٚا٨ٍالزوار١غ١بد ٚاٌجالواِظ اٌّٛعٙالخ ٥ٌٛفالبي 

ِْالوٚػبً ٘الاللفذ اٌالالٝ رٕف١الالن  ٙٔاٌّؼٕفال١ٓ ٚا٤ٛفالالبي اٌّٙالالوث9ٓ١ ٚلالل رالالُ رطالال٠ٛو 

 اٌزلف٩د اٌزب١ٌخا

ٓ كػُ رؤ١ٌٍ ٔظبَ ا٦ٕلاه ا٢ٌٟ ٌم١ل  رَغ١ً اٌّٛا١ٌل فٟ ػلك ِ -

ِل٠و٠بد ِؾبفظبد ٌؾظ ٚؽٚوِٛد ٚاٌّؾ٠ٛذ ٚرؼي99 ٚمٌه ػجو ري٠ٚل 

اكاهاد اٌَغً اٌّلٟٔ ثّىبرت اٌٍّٖؾخ فٟ ٘نٖ اٌّؾبفظبد ثب٤صبس ٚأعٙيح 

 اٌؾبٍٛة ٚاٌوثٜ اٌْجىٟ ٚاٌطبثؼبد ٚفطٛٛ ا٨رٖبي9

رم١١ُ ثؤبِظ هػب٠خ ا٠٤زبَ اٌزبثغ ٌّئٍَخ اٌوؽّخ ٌٍز١ّٕخ ا٦َٔب١ٔخ  -

 ٚرط٠ٛو هإ٠خ ػًّ َِزمج١ٍخ9ثؤِبٔخ اٌؼبّٕخ 

ٙالالبً ٌٍقلِالالخ  1ٙٗرالالله٠ت  - اكاه٠الالبً ٚأفٖالالبئ١بً اعزّبػ١الالبً ِٚؼٍّالالبً ِٚٛع 

ِلهٍالالخ ؽالالٛي اٌٍٛالالبئً اٌجل٠ٍالالخ ٌٍؼمالالبة اٌّلهٍالالٟ فالالٟ  ٗٔٔا٨عزّبػ١الالخ فالالٟ 

ِؾبفظبد اٌؾل٠لح ٌٚؾظ ٚأثال١ٓ ٚاٌٚالبٌغ ٚؽغالخ ٚه٠ّالخ99 ثب٦ٙالبفخ اٌالٝ ثٕالبء 

اٌضمالالبفٟ فالالٟ اٌّغالالبي ا٦كاهٞ ِالالٓ اٌؼالالب١ٍِٓ فالالٟ اٌّووالالي اٌْالالجبثٟ  ٘ٔلالاللهاد 

ِالالٓ أػٚالالالبء اٌّغٍالالالٌ  ٕٓٔٚاٌّؾبٍالالجٟ ٚرالالالٛػ١ز99ُٙ ثب٦ٙالالبفخ اٌالالالٝ رٛػ١الالالخ 

اٌّؾٍالالالٟ ِْٚالالالب٠ـ اٌؼالالاليي ٚإٌّظّالالالبد  ١الالالو اٌؾى١ِٛالالالخ ٚفطجالالالبء اٌَّالالالالبعل 

ٚا٦ػ١ِ٩الال١ٓ ٚاٌٖالالؾف١١ٓ ٚا٤فٖالالبئ١١ٓ ا٨عزّالالبػ١١ٓ ثبٌّالاللاهً فالالٟ ِل٠و٠الالخ 

ِْٚالالبوً اٌزْٕالالئخ أفٍالالؼ اٌْالالبَ ثّؾبفظالالخ ؽغالالخ ؽالالٛي ِقالالبٛو رٙو٠الالت ا٤ٛفالالبي 

ا٤ٍو٠خ اٌقبٛئخ اٌّئك٠خ ٌظب٘وح رٙو٠ت ا٤ٛفبي أٚ ػّبٌالخ ا٤ٛفالبي ٚرَالوة 

ٍِٖك ؽٛي ٘نٖ  3ٓٓٓٔوز١ت ٚ ٓٓٔا٤ٛفبي ِٓ اٌّلاه99ً ٚونٌه ٛجبػخ 

ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثلاه اٌزٛع١ٗ ا٨عزّبػٟ ٥ٌؽلاس فٟ  ٗٔاٌمٚب٠ب9 وّب رُ رله٠ت 

ؼالل٠ً اٌَالٍٛن ٚؽمالٛق اٌطفالً، ِل٠ٕخ اة )ِؾبفظخ اة( ؽٛي اٌلػُ إٌفَٟ ٚر

أفٖبئ١بً اعزّبػ١بً ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فالٟ ِق١ّالبد إٌالبىؽ١ٓ فالٟ اٌّاليهق  ٓٗٚونا 

ِالاللاهً ِؾ١طالالخ ثٙالالب ؽالالٛي اٌالاللػُ  ٘)ِل٠و٠الالخ َؽالالَوٗ، ِؾبفظالالخ ؽغالالخ( ٚفالالٟ 

ِالٓ أفٖالبئ١ٟ ِْٚالوفٟ ُكٚه هػب٠الخ ا٠٤زالبَ  ٖٙإٌف99َٟ فٚال٩ً ػالٓ رالله٠ت 

اٌّْالالوٚع اٌزغو٠جالالٟ ٌقيأالالبد اٌالالالوٞ ٠غالالوٞ اٌؼّالالً ؽب١ٌالالبً ػٍالالٝ اٌجالاللء ثزٕف١الالن ٚ

اٌزى١ٍّٟ )فٟ ِل٠و٠خ اٌّمبٛوح  ٌؾظ( ٌقَّخ ػْو فيأبً ػبِبً ٚفبٕب9ً وّب أٔالٗ 

ِٓ اٌّموه أْ ٠زُ اٌجلء ثزٕف١ن ِْوٚع ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍّلهعبد اٌيهاػ١خ فالٟ 

 3ٖٔٗٔاٌّل٠و٠الالخ ٌض٩صالال١ٓ ِغّٛػالالخ رالالُ رْالالى١ٍٙب، ٠ٚجٍالالغ ػالاللك اٌَّالالزف١ل٠ٓ ؽالالٛاٌٟ 

ثالاللأ اٌؼّالً فالٟ اٌّْالالوٚػ١ٓ اٌزغالو٠ج١١ٓ ٨ٍالزجلاي أّالالغبه اٌمالبد )فالالٟ ب وّال َٔالّخ9

 ْٟ ْٟ َِٛه ٚاٌَٛكح  ِؾبفظخ ػّواْ(، ؽ١ش ٠زُ اِلاك اٌّياهػ١ٓ ثّبكرالـَ ِل٠و٠زـَ

فيأالبد ٌؾٖالبك ١ِالبٖ ا٤ِطالبه، ٍٚال١زُ اِاللاكُ٘ أ٠ٚالبً  ٙاٌؾل٠ل ٚا٨ٍّٕذ ٌجٕبء 

ا٢ْ  نٕف٠ٚالالـُ  اٌقيأالالبد9 ثبٌْالالز٩د اٌجل٠ٍالالخ ٤ّالالغبه اٌمالالبد ؽالالبي ا٨ٔزٙالالبء ِالالٓ ثٕالالبء

و٠الالخ عجالالً هأً اٌزغو٠جالالٟ ٌٍؾفالالب  ػٍالالٝ ا١ٌّالالبٖ ٚاٌزوثالالخ فالالٟ ِل٠ اٌّْالالوٚعُ  والالنٌه

ًَ خ، َٚٔالالّ 3ٕٓٓٓؽالالٛاٌٟ  ٠َالالزف١ُل ِٕالالٗ ٚاٌالالنٞ ،ثّؾبفظالالخ اٌؾل٠الاللح ُٓ رؤ١٘الال ٠زٚالالّ

ِلافً لٕٛاد اٌوٞ ا١ٌٍَٟ، ّٚك ٛو٠ك فٟ عجً كثبً، ٚثٕبء ػلك ِٓ فيأبد 

المٟ اٌؾ١ٛأالبد، ٚؽّب٠الخ ا٤هاٙالالٟ ؽٖالبك ١ِالبٖ ا٤ِطالبه ٌٍيهاػالخ اٌزى ٍَ َٚ ١ٍ١ّالالخ، 

 اٌيهاػ١خ، ٚاػبكح رؤ١ً٘ أهاٟٙ اٌّواػ9ٟ 

 (MIS) َظبو اداسح انًؼهٕيبد لبػذح انجٛبَبد انذاطهٛخ نًؾشٔع
، ثب٦ٙبفخ اٌٝ ثّْوٚع اٌيهاػخ اٌّطو٠خ اٌزبثغ ٌٍٛؽلحفبٓ  رُ رغ١ٙي ١ٍوفو

َُّ رُ ٔمً ث١بٔ ْٓ صـَ ِِ َٚ بد ٔظبَ اٌيهاػخ اٌّطو٠خ اٌٝ رٕي٠ً ثؤبِغ١ٓ رق١١ٖٖٓ، 

اٌَالال١وفو اٌغل٠الالل اٌالالنٞ ُهثِطالالذ ثالالٗ أ٠ٚالالبً فالالوُٚع اٌٖالالٕلٚق فالالٟ ٕالالٕؼبء ٚػالاللْ 

ٚاٌؾل٠لح9 وّب رُ اكفبي ث١بٔبد وً اٌّغّٛػالبد ا٦ٔزبع١الخ اٌزالٟ رالُ ر٠ٍّٛٙالب ؽزالٝ 

 ِقزٍطخ(9  11ٌٍوعبي، ٚ ٠َٛٔٗ11خ، ٚ 6ٖٗ) 3ٓ11ٔا٢ْ، ٚػلك٘ب 

 انزذسٚت ٔثُبء انمذساد
كٚهاد فالٟ ِغالالبي "رالله٠ت اٌّالاللهث١ٓ"، اٌزالالبثغ  ٗاٌّغالالبي، رٕف١الالن  عالوٜ، فالالٟ ٘النا

 66ٌّْالالالوٚع "رالالالالله٠ت ِالالاللهث١ٓ أفٖالالالالبئ١١ٓ ال١ّ١ٍالالال١ٓ ىهاػ١الالالال١ٓ"، اٍالالالالزٙلفذ 

ٚهرال١ٓ رالله٠ج١ز١ٓ ثب٨ٙالبفخ اٌالٝ ك 9اٍزْبه٠بً ٚاٍزْبه٠خ ِٓ ٘ئ٨ء ا٤فٖبئ9ٓ١١

 ِياهػبً ِٚياهػخ فٟ رم١ٕبد ىهاػخ ٚأزالبط ٚاوضالبه اٌجالنٚه فالٟ اٌّؾ٠ٛالذ 66ٌـ

ٕٕٚؼبء9 ٚلل رُ افز١به اٌّْبهو١ٓ ِٓ اٌّغّٛػبد اٌزٟ رُ رى٠ٕٛٙب فال٩ي اٌؼالبَ 

 اٌّبٟٙ فٟ اٌّؾبفظز9ٓ١

َة ٚ ُكه  َٚ فٟ اٛالبه اٍالزىّبي ثؤالبِظ رالله٠ت ػّالبي اٌٖالؾخ اٌمالو١٠ٚٓ اٌالنٞ ٍالجك 

ِل٠و٠الخ،  ِٕٔل٠و٠خ، ٚرٕف١ناً ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔالخ ِالٓ اٌجؤالبِظ فالٟ  ُِٕٔٔٙ فٟ  1ٗ

ِالٓ  1ٓعّؼ١خ ا٤ٛجبء اٌج١طو١٠ٓ ا١ّٕ١ٌال١ٓ ٠مٚالٟ ثزالله٠ت  فمل رُ رٛل١غ ػمل ِغ

زَٙلفخ9  َْ ُّ  ػّبي اٌٖؾخ اٌمو١٠ٚٓ اٌن٠ٓ ١ٍزُ افز١بهُ٘ ِٓ اٌّغزّؼبد اٌ

اٍزْبه٠بً ٚاٍزْبه٠خ ػٍٝ رى٠ٛٓ ٚثٕبء للهاد ِغّٛػالبد ٌٚغالبْ  1ٔ ةَ ه  كُ وّب 

ٚأٍالٍُ  إٌّزغ١ٓ اٌو٠ف١١ٓ )اٌَّزٜٛ اٌضبٟٔ ثال١ٓ اٌّغزّؼالبد( فالٟ ِالل٠و٠بد َِالزجؤ

ِغّٛػالخ )ِالٓ  1ٕٚثى١ً ا١ٌّو )ِؾبفظخ ؽغخ(9 وّب عوٜ رى٠ٛٓ ٚثٕبء للهاد 

ِغّٛػالخ  1ٕماد اٌَّزٜٛ( فٟ اٌّل٠و٠بد اٌض٩س999 ثب٦ٙبفخ اٌٝ ثٕبء لاللهاد 

ِغّٛػالالالخ فالالالٟ ف١الالالواْ اٌّؾالالالوق  ٓٙ)ٔفالالالٌ اٌَّالالالزٜٛ( فالالالٟ ٘الالالنٖ اٌّالالالل٠و٠بد، ٚ

 ٚاٌّغوثخ )ؽغخ أ٠ٚبً(9 

ْٟ ّ٘اللاْ ٚأهؽالت  ٕالٕؼبء( فالٟ ِغّٛػخ )فٟ ِ 61له٠ت ٚعوٜ ونٌه ر ل٠و٠زـَ

ُعُ   ِ٘غبي اٌَغ٩د اٌّيهػ١خ ٚاٌز٠َٛك اٌيهاػٟ، ٚ ِغّٛػبد )ِل٠و٠الخ اٌالو 

ِغّٛػالبد ثالنٚه  1اٌّؾ٠ٛذ( فٟ اٌضالوٚح اٌؾ١ٛا١ٔالخ ٚاٌاللٚاعٓ ٚروث١الخ إٌؾالً، ٚ

)ف١ٌّ ثٕٟ ٍؼل  اٌّؾ٠ٛذ(9 وّب رُ أغبى كهاٍخ رؾل٠الل ا٨ؽز١بعالبد اٌزله٠ج١الخ 

٠ٓ اٌيهاػ١١ٓ فٟ اٌّؾبفظخ، ٚاٍزىّبي اػلاك ك١ًٌ رله٠جٟ فٟ فٟ أٍٚبٛ اٌّوّل

ثاَلالْذ أ٠ٚالالبً  ُكه  َٚ  16ِغالالبي رقطالال١ٜ ٚرٕف١الالن ٚرم١الال١ُ اٌجالالواِظ ا٦هّالالبك٠خ اٌيهاػ١الالخ9 

ِغّٛػخ أزبع١خ فٟ اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ، ٚاٌلٚاعٓ، ٚاٍز٩ٖػ ا٤هاٟٙ، ٚروث١خ 

ثذ  إٌؾً، ٚأزبط اٌطّبُٛ، ٚا٨٢د اٌيهاػ١خ9 ِغّٛػالخ )فالٟ  1ٗٚ ٘٘وّب ُكه 

ْٟ ثٕالٟ ِطالالو ٚعؾبٔالخ )ِل٠و٠الالخ  1ٗثّؾبفظالالخ ٕالٕؼبء(، ٚ–ػٍالالٝ اٌزالٛاٌٟ–ِل٠و٠زالـَ

اٌّؾ٠ٛذ  اٌّؾ٠ٛذ( فٟ ِغب٨د روث١خ ٚر١َّٓ اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ، روث١خ إٌؾالً، 

ثٕبء اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ، ٚىهاػخ اٌٍٛى، ٚرؤ١٘الً اٌّاللهعبد، ٚاٌزَال٠ٛك اٌيهاػالٟ، 

 ؽُ، ٚ ١و٘ب9خ اٌلعبط ا٩ٌٕٕٚبػخ اٌٍٖٖخ، ٚروث١

ِغّٛػالخ ِٛلؼ١البً )اٌؾغ١ٍالخ( فالٟ اٌّغالب٨د  6ٔفٟ ِؾبفظخ اٌُؾل٠لح، رُ رله٠ت ٚ

ِغّٛػالالالخ )عجالالالً  6ٗاٌزٕظ١ّ١الالالخ ٨ٍالالالزىّبي اٌّؾبٙالالالو ٍِٚفالالالبد اٌّغّٛػالالالبد، ٚ

ٓل فالٟ  ٓ٘ٔهاً(99 ف٩ًٚ ػالٓ رالله٠ت  ػٍالٝ أْ ٠الزُ  –ُػالَيي )ثاُلَوع( ِٙالياهَع ثاُل

ثب٦ٙالالبفخ اٌالالٝ كٚهح ٌالالـؼْو٠ٓ ِالالب ٠زؼٍالالك ثٖالال١بٔخ اٌّالاللهعبد،  كػّٙالالُ ٨ؽمالالبً فالالٟ

اٍزْبه٠بً ٚاٍزْبه٠خ فٟ رى٠ٛٓ اٌّغّٛػالبد ٚاٌٍغالبْ ا٦ٔزبع١الخ ثال١ٓ اٌّغزّؼالبد 

ِغّٛػالالخ أزبع١الالخ فالالٟ  11رالالله٠ت ٚثٕالالبء لالاللهاد 9 فٚالال٩ً ػالالٓ فالالٟ ِل٠و٠الالخ ثاُلالَوع9

ْٟ "اٌّٚبهثخ ٚاٌؼبهح" ٚ"ٛٛه اٌجبؽخ" )ٌؾظ( فٟ اٌّغالب٨د اٌزٕظ١ّ١الخ،  ِل٠و٠زـَ

 ٠خ، ٚاٌج١ٛد اٌيهاػ١خ اٌّؾ١ّخ9ف ا١ٌلٕٚٚؾخ اٌؾ١ٛاْ، ٚاٌِؾوَ 

ٚهُ رٛع١ٙ١الالخ ٩ٌٍزْالالبه١٠ٓ اٌؼالالب١ٍِٓ فالالٟ ر٠ّٛالالً ٚرالالله٠ت  1رٕف١الالن رالالُ  ٚأف١الالواً،

 9اٌّغّٛػبد9

 


