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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



484

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



499

  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
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  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


