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 هقذهً

ّرةوىُ٘عع ٌ ّرةُععٖ ٗسععُذًٖ َقععذٗن رةٌطععشي رةؿععشٗىً٘ رئّةععٔ ةععذردشي ؾععشٗىً رةععذ         

َلخع هِ م ّرًٗ صرٌ دردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ َي رةٓو ًً٘ رضعِش رئّةعٔ هعي    

ّٗععيَٖ رغععذرس ُععزٍ رةٌطععشي رةؿععشٗىً٘ ؾععوي ٚضهععً رٖععشر رٌ      0202رةُعع م رةٛعع ةٖ  

رةُكععْٗش ّرئغععل٘ رةؿععشٗىٖ ّؾععوي ًكعع   رةطععي  ً٘ ّرةُػععشٗٙ َععي    ععً رئس عع م   

 ٌ َععذ ٘  َّيُعع٘ص ؾععشٗىٖ ظطععن  ًِٗععش ًُعع دٕ   رةؿععشٗىً٘ هععي َٛػعع٘  َّٛقعع   شّ عع 

  كً س ٍ  ي  ي رةُذ ٘  رةؿشٗىٖ ّهن  ًٛ رةُِشب رةؿشٗىٖ رّئ ظيّل.

ّسُلُضم دردعشي ؾعشٗىً رةعذ   ّرةوىُ٘ع ٌ ظرغعذرس ُعزٍ رةٌطعشي رةوُخػػعً ضعِشٗ             

ظٛ٘ععّ ٗنععْى غععذّسُ   ععلل رةطععِش رةُعع ةٖ هععي رًُِعع    عع  ضععِش هُؿععوًٌ رًٗعع صرٌ    

 رةؿشٗىً٘ ّرةيشّ  ٌ رةوُٛققً ةٗوٍ٘ ًط ق ٌ رةذردشي. رةذردشي هي رةٛػ٘لً

َِّععذه ُععزٍ رةٌطععشي رةععٔ رةُُشٗععر ظععذردشي ؾععشٗىً رةععذ   ّرةوىُ٘عع ٌ ّ ككِعع   ععٖ       

رئغععل٘ رةؿععشٗىٖ ّظ٘عع ى رًٗ صرَِعع  ضععِشٗ  هععي ٚ٘ععّ رةٛػعع٘لً رةؿععشٗىً٘ ةؿععشٗىً   

   ٌ رةُعذ ٘    رةذ   ّرةؿشٗىً رةُ هً رةوىُ٘ ٌ ّرةيشّ  ٌ رةؿشٗىً٘ رةوُٛققعً هعي َول٘ع 

ّرةُيُععع٘ص رةؿعععشٗىٖ ّرةُسعععْٗ ٌ ّرةوػععع ةٛ ٌ رةؿعععشٗىً٘ ظ عؾععع  ً رةعععٔ هْرؾعععٍ٘   

 ؾشٗىً٘ ر شٓ سْه َطولِ  رةٌطشي.

      ٕ  ّظوٌ سىً غذّس رةُذد رئّل هي ُعزٍ رةٌطعشي رةؿعشٗىً٘ ئ ٗيعٌَْٖ رئ رى ر عذم ضعنش

 رةٔ  ع  هعي سع ُن ّظعزل ِٖعذر      هذٗش َ م دردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ َّكْ ً رةٔ 

 ٖ سى٘  رغذرس ُزٍ رةٌطشي  ّر ع سد٘س رةلًٌٗ رةونليعً ظرَعذردُ  رةضه٘لعً رةي ؾعلً     

هي رةضه٘لٌ ّرةضهل  هي هذٗشٗ ٌ رةوُلْهع ٌ   ّرةيشٗ  رةزٕ ض س ِ سغذ َنشّش 

ّرةطععنّى رةو ة٘ععً ّرئةُععضرم رةؿععشٗىٖ َّقٌ٘ععً رةوُلْهعع ٌ  وعع  ّرٌْععٖ َلععٔ ر ُشرِٚعع        

 شي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ.ظرغذرس ُزٍ رةٌطشي رةوُخػػً َي درد

 و  ّرّد رى رَقذم ظ ةطنش رةٔ    عً هعْييٖ دردعشي ؾعشٗىً رةعذ   ّرةوىُ٘ع ٌ َلعٔ هع          

ظزةٍْ هي ِْٖد هخلػً  ٖ سى٘  َٛق٘  رئًٗ صرٌ ّرةوِ م ّرةْرٖىع ٌ رةوْ لعً رةعِ٘ن    

 .0202رةيُشي هٌز ظذرًٗ رةُ م رةٛ ةٖ ُّٚٔ ًِ ًٗ ضِش رب رةٛ ةٖ  لل 

 ٕفيقٔاهلل ٔني انز

   ٔسيز انًبنيخ                                                                            

 يحًذ يحًٕد انؼسؼس د.                                                                         
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 انفصم  االٔل : 

 انضزيجيخم ٔانًجيؼبد ٔاالصالحبد َجذح ػٍ دائزح ضزيجخ انذخ

 َجذح ػٍ دائزح ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد

ّرةعزٕ ر ؿعٍ    1/2/1311غذس رّل   ًْى ةيشؼ ؾشٗىً رةذ    عٖ رةوولنعً  عٖ             

ةؿععشٗىً رةععذ   رةوُععيَٖ هععي رةشّرَععل ّرئٖععْس ةلوععْيي٘ي ّرةوسععُخذه٘ي  ععٖ رةقكعع ٌ رةُعع م  

رةُْسٍ  ٖ ْن َن ل ّرةخ ظ، ّةن َطو  رٚن م رةق ًْى  شؼ ؾشٗىً َلٔ رئسظ ٘ ّرةون س

رةَْ   رةؿعشٗىٖ ظٛ٘عّ رغعىٍٛ َطعو  رسظع ٘ ّهن سعل رٕ ٚش عً رّ غعًٌُ رّ َٗع سي رّ          

ٚ٘ععّ َععن رٚععذرِ  سععن  ععٖ ّصرسي رةو ة٘ععً ةُ٘ععْةٔ ٌَي٘ععز  1323هٌِععً ّرةععت رَُىعع سر  هععي َعع م 

رٚن م   ًْى ؾشٗىً رةذ   ٗسؤ  سن ؾشٗىً رةعذ  ، ْعن َلعٔ رةعت ّظوْٖعل رٚنع م  ع ًْى        

رًطع   دردعشي هخُػعً ةؿعشٗىً رةعذ   َعشَىف ظعْصٗش         1331( ةسًٌ 32س ن )ؾشٗىً رةذ   

رةو ةً٘ ّهنةيً هي هذٗش دردشي ّهيهْسٕ َقذٗش ّهْيي٘ي ْن َن رَ دي ًٌَ٘ن رٖعشر رٌ دردعشي   

ؾشٗىً رةذ    ٖ َٛػ٘  ؾشٗىً رةذ   هي رسظ ٘ ّهن سل رٕ َو  رّ َٗ سي رّ هًٌِ رّ 

 رئسِن ّرةي دذي رّ رةخػْه ٌ . غًٌُ رّ ّي٘يً ّظذل رئٗٗ سرٌ ّرسظ ٘

رٚن م   ًْى ؾشٗىً رةذ   هٍ َكْس هػ دس رةذ    ٖ رةوولنعً ٚ٘عّ ٚعذد     َكْسٌ        

هػعع دس  1342( ةسععًٌ 03رةوطععشٌ رئسدًععٖ ظوْٖععل رٚنعع م  عع ًْى ؾععشٗىً رةععذ   س ععن )   

رةذ   رةخ ؾًُ ةلؿشٗىً ّرةذ ْل رةوُي ي هي ؾشٗىً رةذ   ٌَّضٗلٌ ًيقع ٌ ّهػع سٗر   

ُو  ّرئَيع  رٌ رةطخػعً٘ ّرةُ دل٘عً ّضعشردٙ رةؿعشٗىً ّرةُقع ظ رةؿعشٗىٖ  عٖ  ػعْل          رة

ّ   هسُقلً ؾوي رٚن م رةق ًْى ظطن  ٗون ُُٗىعش غعذّس   ي هي سِْةً ّظسع قً رةشٖعٌْ رةِ٘ع  

َكْس ُ٘نلٖ  ٖ رةًٌ م رةؿعشٗىٖ  عٖ رئسدى    1390( ةسًٌ 12  ًْى ؾشٗىً رةذ   س ن )

( هٌَ َلٔ رًَ "ٗٗل 04ةزرَٖ ّٚ٘ ًػٍ رٚن م رةو دي )ًّقلَ ًًَْ٘  ٖ رٖشر رٌ رةُقذٗش ر

َلٔ    ضخع ةَ هػذس د   رّ ر ٓش   ؾٍ ةلؿعشٗىً رى ٗقعذم  عٖ هَْعذ ئ ُٗعي ش َعي       

رةْ٘م رةٓلْ٘ي هي ضِش ً٘س ى هي    سًٌ رةعٔ هنُعل َقعذٗش ؾعشٗىً رةعذ   رةوخعُع  طعي          

وسعُٛقً َل٘عَ َعي رةسعًٌ     ُٗؿوي رةُيػ٘لٌ رةوُُلقً ظذ لَ رةخ ؾٍ ةلؿشٗىً ّرةؿعشٗىً رة 

رةس ظقً ُُّٗىعش رٗعذرٌ رةنطعر  عٖ رةىشٗعذ رةوسعٗ   علل رةوعذي رةوعز ْسي َقعذٗو   ةعَ ظع ةؤٌُ             

رةوٌػْظ َلَ٘  ٖ ُزٍ رةو دي ، ُّٗشَل َلٔ رئضخ ظ رةزٗي ٗقيلْى ٚس ظ َِن  ٖ هَْعذ  

ُٗع ّص  غ٘ش ًِ ًٗ رةسًٌ رةو ة٘عً َقعذٗن رةنطعر رةوٌػعْظ َل٘عَ  عٖ ُعزٍ رةوع دي  عٖ هعذي ئ َ          

َسُ٘ي ْٗه   هي رًُِ   سٌُِن رةو ةً٘، َلٔ رى َشرَٔ رئٚنع م ّرةطعشّـ رةوٌػعْظ َلِ٘ع      

ّظِعذه َٛق٘ع  رةًٌع م رةؿعشٗىٖ رُذر عَ رئ ُػع دًٗ       رةو دي رةس دسعً هعي ُعزٍ رةقع ًْى "       ٖ

ّرئُٖو ًَ٘ ّرةو ة٘عً ظطعن  هُن هع  ّضعوْةٖ  قعذ رغعذس رةوطعشٌ رئسدًعٖ  ع ًْى ؾعشٗىً           

 . 1393ةسًٌ  (35رةذ   س ن )

ةغ ٗ ٌ َْٚ٘ذ رةًٌن رةؿشٗىً٘  ٖ رةوولنً َّىس٘ف رئٖشر رٌ َلٔ رةونلي٘ي ظعذ ٍ رةؿعشٗىً   

رّ َْسٗعععذُ ، سعععْر    ًعععٍ ؾعععشٗىً هى ضعععشي )ؾعععشٗىً رةعععذ  ( رّ ؾعععشٗىً غ٘عععش هى ضعععشي     
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)رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ(، َّقل٘   ليً رٖشر رٌ رئسُي دي هعي رةى٘ ًع ٌ ّرةوُلْهع ٌ    

رةو ةً٘  ٖ َٛق  َّٛػع٘  رةؿعشٗىً ّ قع   ئٚنع م رةُطعشُٗ ٌ رةويشّؾعً ظوْٖىِع  ّظطعن          

ٗوني هي َٛق٘  رةُذرةً،  قذ  شسٌ رةٛنْهً دهٕ ؾشٗىً رةذ   هٍ دردعشي رةؿعشٗىً رةُ هعً    

َٛق٘قع   ةوىعذا رةوسع ّري ّعؾعي   هضٗعذ      ّ 0222ةت رَُى سر  هي هكلعٍ َع م   ّرَلٔ رةوىُ٘ ٌ 

هي رةْؾْ٘ َلٔ رئةُعضرم رةؿعشٗىٖ ّس عٍ ًسعىً رئةُعضرم رةكعَْٖ ةعذٓ رةونليع٘ي َّىسع٘ف          

رٖشر رٌ َقذٗش رةؿشٗىً ّ ي  ي قش  َٛػ٘لِ  َّْٚ٘ذ رئَي  رٌ ةُُو٘  رةطُْس ظ ةُذرةً 

ً ةلذ ْل رةوُٛققً  قعذ َعن رغعذرس  ع ًْى ٖذٗعذ ةؿعشٗىً       رةؿشٗىً٘ َّْ ٘ش رةوُ هلً رةؿشٗى٘

ّ  ًععٍ رظععشص هلهٛععَ َْسععٍ٘    1/1/0212َععن رةُوعع  ظععَ رَُىعع سر  هععي     0223رةععذ   َعع م  

رئَي  رٌ رةطخػً٘ ّرةُ دل٘عً ّهعي َعن رغعذرس  ع ًْى ؾعشٗىً د ع  ٖذٗعذ  عٖ رّر عش َع م            

 ٖ ُزر رةىّٛ .ّرةزٕ سُ٘ن رئَُو د َلٔ رٚن هَ  ٖ رةُكى٘ق ٌ رةوٛ سىً٘   0212

ظِعذه َُضٗعض ٚػع٘لً رةؿعشٗىً رةوى ضعشي هعي ؾعشٗىً رةعذ    عٖ رةٛػع٘لً رةؿعشٗىً٘                  

% 03ةلوسعع ُوً  ععٖ هُ ةٗععً رةخلعع  رةِ٘نلععٖ ظعع٘ي رةؿععشردل رةوى ضععشي رةُععٖ َطععن  ٚععْرةٖ     

% ظضٗععع دي ٚػععع٘لً ؾعععشٗىً رةعععذ   53ّرةؿعععشردل غ٘عععش رةوى ضعععشي ّرةُعععٖ َطعععن  ٚعععْرةٖ 

رةععزٕ ُٗوععع  ظععَ هعععي    0219( ةسععًٌ  19ٗىً رةععذ   س عععن ) ّظوْٖععل رةقعع ًْى رةوُعععذل ةؿععش   

َؿوي َخي٘ؽ رئَي  رٌ رةطخػً٘ ّرةُ دلً٘ ّر ؿع ٌ رةونسسع ٌ رةوسعٗلً     1/1/0213

 ٖ رةوٌ ق  رةٛشي ةؿشٗىً رةذ   ّ شؼ ظعذل هسع ُوً ّقٌ٘عً َخػعع  ٚػع٘لَُ ةُسعذٗذ       

 رةذٗي رةُ م َّٛس٘ي َػ َذًٗ رةؿشٗىً .

ً هي رةؿعشٗىً غ٘عش رةوى ضعشي رةويشّؾعً َلعٔ رسعُِل        ظِذه َُضٗض هْرسد رةخضًٌٗ رةُ ه

رةسعلٍ ّرةُْسعٍ  عٖ رةسعلٍ رةخ ؾعًُ ةلؿعشٗىً ّر ؿع ٌ  ذهعً هعي رةخعذه ٌ ةلؿعشٗىً  قعذ             

( 4 ع ًْى رةؿعشٗىً رةُ هعً َلعٔ رةوىُ٘ع ٌ س عن )       11/3/1332رغذس رةوطشٌ رئسدًٖ  ٖ 

 ة٘ٛ  هٛ    ًْى ؾشٗىً رئسُِل . 1332ةسًٌ 

َن ر ؿ ٌ رةسلٍ  1332( ةسًٌ 4رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ س ن )ظوْٖل رٚن م   ًْى 

%( هي  ٘وعً  5رةوًٌُٗ هٛل٘   ّرةوسُْسدي ّهٗوًَْ هي رةخذه ٌ ةؿشٗىً هىُ٘ ٌ ظوُذل )

رةسععلٍ رةوى َععً ّرةخععذه ٌ رةوقذهععً رهعع  رةسععلٍ ّرةخععذه ٌ رةنو ة٘ععً  عع ى رةوطععشٌ ر ؿععُِ          

ّ  ئسدًععٖ%( ّرَيععٔ رةوطععشٌ ر 02ةلؿععشٗىً ظوُععذل ) ةغ ٗععً رةسععلٍ رئس سععً٘ ّرةؿععشّسًٗ 

صٗ دي ٚػ٘لً رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ رةُٖ َٛػع٘لِ  ةٛسع ب رةخضٌٗعً رةُ هعً ةلذّةعً      

( 13 قذ َن َُذٗ    ًْى رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ ظوْٖل رٚن م رةق ًْى رةوُذل س عن ) 

%( ظععذئ هععي 12ةععٔ )ّرةععت ظضٗعع دي رةؿععشٗىً رةُ هععً َلععٔ رةوىُ٘عع ٌ رةٌسععىً٘ ر  1333ةسععًٌ 

%( ظ عؾ  ً رةٔ رةُْسٍ  ٖ   َذي رةخذه ٌ رةخ ؾًُ ةلؿشٗىً ظوْٖعل اٚنع م رةقع ًْى    5)

َععن َُععذٗ  رةٌسععىً   1333( ةسععًٌ 02رةوُععذل ةقعع ًْى رةؿععشٗىً رةُ هععً َلععٔ رةوىُ٘عع ٌ س ععن )  

ظوْٖعل  ي  ٘وً رةسعلًُ رّ رةخذهعً رةوقذهعً    %( ه12%( ظذئ هي )11رةُ هً ةلؿشٗىً رةٔ )

َن َُعذٗ    0222( ةسًٌ 3رةق ًْى رةوُذل ةق ًْى رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ س ن )رٚن م 

 %( هي  ٘وً رةسلًُ رّ رةخذهً رةوقذهً.11%( ظذئ هي )14رةٌسىً رةُ هً ةلؿشٗىً رةٔ )
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 ٔفيًب يهي انٓيكم انزُظيًي نُظبو انضزائت في االردٌ :

 انٓيكم انزُظيًي نُظبو انضزائت في االردٌ
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انًهكيح 

 انعماريح

انجًارن 

عهى 

 انًستىرداخ 

ضزيثح 

 انًثيعاخ 

ضزيثح 

عهى 

 انزواتة

ضزيثح 

عهى 

 االرتاح

ضزيثح 

تيع 

 انعمار

ضزيثح 

 انًسمفاخ 

ضزيثح 

 عايح

ضزيثح 

 خاصح 
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 االصالحبد انضزيجيخ  

 انًحبٔر انزئيسيخ نخطخ االصالحبد انضزيجيخ 

 انًحٕر االٔل: يكبفحخ انزٓزة انضزيجي ٔانزجُت انضزيجي .

 انًحٕر انثبَي : رحسيٍ انخذيبد انضزيجيخ نهًكهفيٍ انًهزشييٍ.

 انًحٕر االٔل:

( َغ٘٘ش هًٌِٗ٘ هن  ًٛ رةُِشب رةؿشٗىٖ هي رةطن ّٕ رةٔ رئَُو د َلٔ ردرسي رةوخع قش  1

 هي  لل هُ ةًٗ رةى٘ ً ٌ ّرةوُلْه ٌ 

َععن رٖععشر  َغ٘٘ععش  ععٖ هٌِٗ٘ععً َوعع  دردععشي ؾععشٗىً رةععذ   ّرةوىُ٘عع ٌ  ععٖ هن  ٛععً رةُِععشب     

ْٓ رةعٔ رئَُوع د َلعٔ هُ ةٗعً     رةؿشٗىٖ ظ ئًُق ل  عٖ رةُوع  هعي رئَُوع د َلعٔ هىعذا رةطعن       

 رةى٘ ً ٌ ّرةوُلْه ٌ هي  لل  كً هُُوذي َلٔ ردرسي رةوخ قش.

 0202خطخ يكبفحخ انزٓزة انضزيجي نؼبو 

َُُوعععذ َلعععٔ ردرسي رةوخععع قش   0202َعععن رَُوععع د  كعععً ةون  ٛعععً رةُِعععشب رةؿعععشٗىٖ ةُععع م   

 ّرةى٘ ً ٌ َّٛل٘لِ .ةلقك َ ٌ رئ ُػ دًٗ ّرةيُ ة٘ ٌ ّرئًطكً ّرةُٛشٕ ّٖوٍ رةوُلْه ٌ 

 َؿوٌٍ رةخكً رةيُ ة٘ ٌ ّرةوٌطآٌ ررٌ رةوخ قش رةوشَيًُ ؾوي رةقك َ ٌ رئ ُػ دًٗ .

 .رةوشَيًُ هي رةقك َ ٌ رئ ُػ دًَٗن َٛذٗذ رةطش  ٌ ررٌ رةوخ قش 

 

 االجزاءاد انًزجؼخ نزُفيذ خطخ يكبفحخ انزٓزة انضزيجي

هذٗشٗععً رةوُلْهعع ٌ هععي ٚ٘ععّ ًطعع قِ   َٛل٘عع  ّهُ ةٗععً رةى٘ ًعع ٌ ّرةوُلْهعع ٌ هععي  ععلل    -

 ّرسظ ِٚ  ّؾشٗىً رةوذ ًَْ َّقْدُ  .

َٛذٗذ هُ ٗ٘ش رةوخ قشي رةؿشٗىً٘ ةلطش  ٌ هي ّٚ٘ رألًطكً رّ رةُل ً ّرًٛشره َ دعذ   -

 رةطش ً هي هُذل رةُ دذ ةلقك ٌ  ّرةُل ً ظ٘ي هٗوًَْ رةطش  ٌ .  

َٛذٗععذ رةطععش  ٌ ررٌ رةوخعع قش رةوشَيُععً َّٗو٘ععٍ رةى٘ ًعع ٌ رةُيػعع٘لً٘ ةٛػععش رةوخ ةيعع ٌ   -

 رةؿشٗىً رةوُْ ًُ  ٖ ُزر رةطش  ٌ . 

إدسرٔ رةطعععش  ٌ اّ رةوٌطعععآٌ ررٌ رةوخععع قش رةوشَيعععٍ ؾعععوي  كعععً رةُعععذ ٘  ّرةُيُععع٘ص       -

 رةؿشٗىٖ . 
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ٗعُن َنل٘عر  شٗع     ررر رهني ٚػش  ٘وً رةيشّ ع ٌ رةؿعشٗىً٘ هعي  علل رةُعذ ٘  رةؿعشٗىٖ        -

َععذ ٘  ؾععشٗىٖ ةولععر رةطععش ً ّإرر َكلععل رألهععش رةٛػععْل َلععٔ هُلْهعع ٌ ّظ٘ ًعع ٌ هععي        

رةطععش ً ةٛػععش  ٘وععً رةوخ ةيعع ٌ رةؿععشٗىً ٗععُن رةُوعع  َلععٔ َشَ٘ععل ْٚةععً َيُ٘طععً٘ ةوذٗشٗععً    

 هن  ًٛ رةُِشب رةؿشٗىٖ ةلطش ً .

 . ُٗن إٖشر رٌ رةنطر َلٔ رةوْ ٍ رةٗغشر ٖ ةلطش ً رّ هٗوًَْ رةطش  ٌ -

ٗععُن إغععذرس هععز شي َيُعع٘ص هْ ُععً هععي رةوععذٗش رةُعع م ةلُيُعع٘ص َلععٔ رةطععش ً ٚسععل اٚنعع م      -

 رةق ًْى. 

ٖعععْئٌ رةُيُععع٘ص هسعععٗلً غعععٌْ ّغعععْسي ٚ٘عععّ َشَعععذٕ  ععع   عععْردس هن  ٛعععً رةُِعععشب   -

 رةؿشٗىٖ اٌْ   رةُيُ٘ص   ه٘شرٌ َسٗ٘  .

 ( رؼشيش َظبو انًؼهٕيبد ػٍ شجكخ انًكهفيٍ 0

 ذردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ هٍ رةِٗ ٌ رةُ ةً٘: َن رةشظف رئةنُشًّٖ ة -

 ّصرسي رةُذل . -

 ّصرسي رةػٌ ًَ ّرةُٗ سي . -

 دردشي هشر ىً رةطش  ٌ. -

 هنسسً رةؿو ى رئُٖو َٖ . -

 دردشي رئسرؾٖ ّرةوس ًٚ. -

 دردشي َش ٘ع رةسْر ٘ي ّرةوش ى ٌ . -

 ُ٘ئً رئّسر  رةو ةً٘. -

 دردشي رةٗو س  رئسدًً٘. -

 ّرةوسُطي٘ ٌ رةخ غً. -

 ضش ً رةوٌ ق  رةٛشي . -

 ره ًً َو ى رةنىشٓ . -

 ُ٘ئً رئسُٓو س . -

 ّٖ سٕ رةُو  َلٔ رةشظف رئةنُشًّٖ هٍ هشر ض رٗذرٌ رئّسر  رةو ةً٘. -
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 انزجُت انضزيجي

َععن هُ ةٗععً رةٓغععشرٌ رةُععٖ   ًععٍ ؾععوي رةُطععشٍٗ رةؿععشٗىٖ َّسععُخذم هععي  ىعع  رةطععش  ٌ ّ    

٘ي ةلٌُٗل رةؿشٗىٖ ّرُوِ  رد  ل هيِعْم رّ رةُل عً ؾعوي رٚنع م  ع ًْى      رةوٌ ظ٘ي رةؿشٗى٘

ؾشٗىً رةذ   ّرّٖل رةوطعشٌ َلعٔ رةوعذ   رةؿعشٗىٖ َعذ ٘  رةوُع هلٌ ظع٘ي رةونليع٘ي رّ         

 رةُل ً ّرَُو د رئسُ س رةٗ سًٗ  ٖ رةسْ  ظ ةُقْد رةوىشهً ظٌِ٘ن .

 انًحٕر انثبَي

 ( اػزًبد انقبئًخ انذْجيخ نهًكهفيٍ 1

 ه  ُٖ رةق دوً رةزُىً٘ ةذردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ ؟ 

ُععٖ   دوععً َُؿععوي رئسععو   ّرئس عع م رةؿععشٗىً٘ ةلونليعع٘ي هععي رئضععخ ظ رةوٌُععْٗ٘ي رةععزٗي   

 َْ شٌ ظِن رةطشّـ ّرةوُكلى ٌ رةوٛذدي هي  ى  رةذردشي ةلًؿو م رةٔ ُزٍ رةق دوً.

 هضرٗ  رةق دوً رةزُىً٘ :

وً سشًَ  ٖ ٚػْةَ َلٔ رةشدٗ ٌ رةؿعشٗىً٘  عٖ ٚع ل َٛققعٍ     ٗوٌٙ    هي رَؿ   رةق د -

 ةَ سدٗ ٌ هي رةذردشي.

 سشًَ َيٖ٘  د ٍ رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ َلٔ هسُْسدرٌ رةطش ً رّ رةوٌطيي. -

سشًَ رسُنو ل َذ ٘  رئ شرس رةؿشٗىٖ رةوقذم هي رةونلر ةليُشي رةؿشٗىً رةُٖ رغعذسٌ   -

 ةلُذ ٘ .ةًٌٗ رةًٌُ٘  شرسر  ظُْٛٗلَ 

َُُوذ ضِ دي َؿًْٗ رةق دوً رةزُىً٘ ظعذئ  َعي ضعِ دي ظعشر ي رةزهعً ةغ ٗع ٌ رةٛػعْل َلعٔ          -

هسُٛق ٌ رةونلر ةذٓ رةْصرسرٌ ّرةذّردش رأل شٓ ، َّقْم دردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ 

ظٌطش رسو   رَؿ   رةق دوً رةزُىً٘ َلٔ هْ ٍ دردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ع ٌ ظٛ٘عّ َونعي    

 ٘ي رةو ة٘٘ي  ٖ رةذّردش ّ رةْصرسرٌ هي رةُٛق  هي رسو   رَؿ   رةق دوً رةزُىً٘.رةوْيي

 سشًَ رًٗ ص هُ هلَِن رةؿشٗىً٘ ّ ق   ةلُطشُٗ ٌ رةوُوْل ظِ . -

 اْذاف انقبئًخ انذْجيخ:

 ِٗذه ظشً هٕ رةق دوً رةزُىً٘  ٖ دردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ ةُٛق٘  ه  ٗلٖ: 

 ي٘ي هي رةطش  ٌ ّرةوٌطآٌ ّدردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ.َُضٗض رةٓقً ظ٘ي رةونل -1

َشسعع٘ل ةوىعع دش رةطععشر ً رةٛق٘ق٘ععً ظعع٘ي رةقكعع ٌ رةُعع م ّرةقكعع ٌ رةخعع ظ  ععٖ َكى٘عع       -0

رةُطععشُٗ ٌ رةؿععشٗىً٘    ةُٛػعع٘  رةخضٌٗععً ةٛقْ ِعع  هععي رةؿععشردل ظيسععشٌ ّ ععٍ       

 هوني ّدّى َي ٘ش .
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ىً٘ ّرةععت ظْؾععٍ ضععشّـ ٌَٗ٘ععل رةونليعع٘ي رةْ ععٌْ ظيٗععً هخ ةيعع ٌ رّ غشرهعع ٌ ؾععشٗ -1

ّهُكلىعع ٌ هٌُ٘ععً َؿععوي سععلهً ُععزٍ رئٖععشر رٌ ةسععشًَ ٚػععْل رةونلععر َلععٔ       

سدٗ َععَ رةوسععُٛقً ةعععَ َلععٔ دردععشي ؾعععشٗىً رةععذ   ّرةوىُ٘عع ٌ ظُعععذ رسععُنو ل    عععً        

 رٖشر رٌ رةُذ ٘  رةؿشٗىٖ رةلصم .

سد رةؿشٗىً ةن  هنلر ٌَكى  َلَ٘ ضعشّـ رةق دوعً رةزُى٘عً ّرًؿعو هَ رةعٔ رةق دوعً        -2

ٗعْم هعي رًُِع   َعذ ٘  هُ هلُعَ رةؿعشٗىً٘ ّضعشٗكً        12ةزُىً٘  لل هذي ئ َُٗ ّص ر

رى ٗنْى  ذ سذد رهَُ رةؿشٗىً٘ ّظزةت  ع ى رةونلعر رةعزٕ ٗٛقع  ضعشّـ ّهُكلىع ٌ       

رئًؿو م ةلق دوً رةزُىً٘ َّوٌَٛ رةذردشي ٚ  رئًؿعو م رةعٔ رةق دوعً رةزُى٘عً ٗٛػع       

 ْٗم . 12ً ّظو  ئ ُٗٗ ّص َلٔ سدٗ ََ رةوسُنولً    ً رةطشّـ ظسشَ

 شزٔط ٔيزطهجبد االَضًبو نؼضٕيخ انقبئًخ انذْجيخ: 

 ٗطُشـ رى ُْٗ ش  ٖ ق ةل رةُسٗ٘   لل رةخوس سٌْرٌ رةو ؾً٘ رةطشّـ رةُ ةً٘ : 

 رةونلر ًٌٗن ظ٘ ً ٌ ه ةً٘  ُ هً٘ رغْةً٘ هذ قً. -1

 ؿ ٗ  ةذٓ ئ ْٖٗذ َلٔ رةطش ً رًٗ هخ ةي ٌ ؾشٗىً٘ رّ ٖوش ً٘ َّذم ّْٖد رًٗ  -0

 رةوٛ  ن رةؿشٗىً٘ ّرةٗوش ً٘.

رى َنععْى رةطععش ً هلُضهععً ظُقععذٗن رئ ععشرسرٌ رةؿععشٗىً٘ )هىُ٘عع ٌ ّ د عع (  ععلل        -1

 رةوِلً رةق ًًًْ٘ ّهلُضهً ظُسذٗذ رةؿشٗىً رةوسُٛقً َلِ٘  ظوْٖل ُزٍ رئ شرسرٌ .

 ٗكى  ًً م ًٌَ٘ن ضنّى رةيَْشي ّرةش  ظً َلِ٘  ّرةُُل٘و ٌ رةػ دسي ظوْٖىِ . -2

ُععْ ش ةععذٓ رةونلععر ًًعع م هٛ سععىٖ ّس عع ظٖ در لععٖ ّ عع  رةوو سسعع ٌ ّرةوُعع ٗ٘ش        ٗ -3

 رةذّةً٘ ةلٌط ـ رةزٕ ٗو سسَ.

( سعٌْرٌ ئ َُؿعوي رٗعً َٛيًع ٌ رّ رهٌُع ٌ َعي       3َق سٗش هذ   رةٛس ظ ٌ أل عش )  -4

 رظذر  رةشرٕ.

هلُضم ظُْسٗذ ر ُك َ ٌ رةشّرَل ّ   رًًوً َُّل٘و ٌ رةعذردشي رةوُوعْل ظِع  أل عش      -5

 رٌ.( س3ٌْ)

هلُضم ظُْسٗذ رةذ ُ ٌ رةؿعشٗىً٘ رةوقذهعً ًػعر سعًٌْٗ ّ ع  رٚنع م رةقع ًْى أل عش          -9

 ( سٌْرٌ.3)

 َْ ش رةىًٌ٘ رةًُُٛ٘ ةذٓ رةونلر ةُقذٗن رةخذه ٌ رةؿشٗىً٘ رةنُشًّ٘  .  -3

 انغبء ػضٕيخ انقبئًخ انذْجيخ

هي ضعشّـ ّهُكلىع ٌ رئًؿعو م ةُؿعًْٗ       ٖ ٚ ل  قذرى َؿْ رةق دوً رةزُىً٘ ئًٗ -1

رةق دوً رةزُىً٘ َُُىش َؿَُْٗ هًٌُِ٘ ٚنو   ّٗيقذ ٚقً  ٖ رًٗ هضرٗ  َوٌِٛ  َؿًْٗ 

 رةق دوً رةزُىً٘ هي َ سٗل  قذرى رٚذ ضشّـ ّهُكلى ٌ رئًؿو م .

 قلل رةونلر رةت . -0

 ّؾٍ رةطش ً ٍَٛ رةُػيً٘ .  -1
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 طزيقخ االَضًبو انى انقبئًخ انذْجيخ: 

هٌػعععً َلعععٔ هْ عععٍ دردعععشي ؾعععشٗىً رةعععذ   ّرةوىُ٘ععع ٌ َُؿعععوي ضعععشّـ  َخػعععع -1

ّهُكلى ٌ رئًؿو م ّرةوضرٗ  ّرةيْردعذ رةُعٖ ٗٛػع  َلِ٘ع  رةُؿعْ رةعزٕ ٌٗؿعن رةعٔ         

 رةق دوً .

 َْ ٘ش ًوْرٔ َق٘٘ن ررَٖ ٗوني رةونلر هي َٛذٗذ هذٓ َٛققَ ةطشّـ رئًؿو م . -0

ُن َقععذٗن قلععل رئًؿععو م  ععٖ ٚعع ل رًكىقععٍ ضععشّـ رئًؿععو م رةععٔ رةق دوععً رةزُى٘ععً ٗعع  -1

 ةلق دوً رةزُىً٘ رةنُشًّ٘  .

ُٗشؼ قلعل رئًؿعو م َلعٔ رةلٌٗعً رةوطعنلً  عٖ دردعشي ؾعشٗىً رةعذ   ّرةوىُ٘ع ٌ            -2

ةذسرسً قلى ٌ رئًؿو م ّ َذ ٘قِ  ّرةُي ذ هعي َٛقع  رةطعشّـ ّرةوُكلىع ٌ ةلونلعر      

رس  عشرس  ّس ٍ رةٌُس٘ل رةلصم رةٔ هذٗش َ م دردشي ؾشٗىً رةعذ   ّرةوىُ٘ع ٌ عغعذ   

        َؿًْٗ رةونلر  ٖ رةق دوً رةزُىً٘.

 ( فصم ْيئبد االػززاض ػٍ انزذقيق 0

َععن  ػعع  ُ٘ئعع ٌ رئَُععشرؼ َععي رةُععذ ٘  رةؿععشٗىٖ ظٛ٘ععّ رغععىٍٛ هشٚلععً رئَُععشرؼ       

هسُقلً ّ ٖ هذٗشًٗ غ٘ش رةوذٗشًٗ رةُٖ َن َذ ٘  رئ شرس رةؿشٗىٖ  ِ٘  ُّزر ُٗضص رةٓقً ظ٘ي 

 رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ ّٗقل  هي رةخل  ٌ هٍ رةونلي٘ي . رةونلي٘ي ّدردشي ؾشٗىً

 ( اػبدح انُظز في اجزاءاد انحجش ٔٔاقؼخ انحجش3

َن رَع دي رةًٌعش  عٖ َُل٘وع ٌ رةٛٗعض َلعٔ رةوُخليع٘ي َعي َسعذٗذ رةؿعشٗىً رةوسعُٛقً َلعِ٘ن             

ظطععن  ٗٛعع  ى َلععٔ ٚقععْ  رةخضٌٗععً ّٗخيععر رةُععل  َلععٔ رةونليعع٘ي ّظٛ٘ععّ ضععولٍ ُععزٍ            

 ٖشر رٌ رةُٖ ُْٖٗل ٌَي٘زُ  هي  ى  رةوذ   رةؿشٗىٖ ّّر ًُ رةٛٗض .رةُُذٗلٌ َلٔ رئ

 ( اػزًبد يذَٔخ سهٕك ٔظيفي خبصخ ثًٕظفي دائزح انضزيجخ4

َن ر شرس هذًًّ رةسلْ  رةْي٘يٖ رةُٖ َندٕ رةٔ رسُقلةً٘ ّٚ٘ دًٗ ّهًٌِ٘ رةوذ   رةؿشٗىٖ 

وو سسع ٌ رةذّة٘عً هوع  ٗسع ُن  عٖ      َّشَقٖ ظ ةوُ ٗ٘ش ةذٓ رةوذ ق٘ي  ٖ دردشي رةؿشٗىً ّ قع   ةل 

 س ٍ  ي  ي رةُذ ٘  .

 ( رؼذيم انٓيكم انزُظيًي نذائزح انضزيجخ نزفغ كفبءح انزذقيق5

َن َُذٗ  رةِ٘ن  رةًٌُ٘وٖ ةذردشي رةؿشٗىً ظطن  ٗلىٖ رةٛ ًٖ ةُكْٗش رٖعشر رٌ رةعذردشي  عٖ    

رِ رةوعذٗشٗ ٌ  رةُذ ٘  ّهن  ًٛ رةُِشب رةؿشٗىٖ ّس عٍ  يع  ي رةُعذ ٘  ّرةُٛػع٘  ّرسعُٛذ     

 رةُ ةً٘:

 هذٗشًٗ رغٛ ب رةوِي . -

 هذٗشًٗ رةونسس ٌ رةوسٗلً  ٖ رةوٌ ق  رةٛشي ّرةوٌ ق  رةٌُوًْٗ. -
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 هذٗشًٗ رةوسُخذه٘ي ّرئ ُك َ ٌ . -

 رةوُِذ رةؿشٗىٖ .  -

 رةيَْشي.  -

 

 االطبر انقبََٕي

رةًٌع م رةوُعذل س عن    َن َُذٗ  ًً م رةًٌُ٘ن رئدرسٕ ةذردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ ظوْٖل 

(هععي ًًعع م 1هععذٗشٗ ٌ ظوْٖععل رٚنعع م رةوعع دي ) 3ظٛ٘ععّ َععن رسععُٛذرِ  0213( ةسععًٌ 149)

 رةًٌُ٘ن رئدرسٕ ُّٖ

 هذٗشًٗ رغٛ ب رةوِي . -1

 هذٗشًٗ رةونسس ٌ رةوسٗلً  ٖ رةوٌ ق  رةٛشي ّرةوٌ ق  رةٌُوًْٗ.  -0

 هذٗشًٗ رةوسُخذه٘ي ّرئ ُك َ ٌ . -1

 رةوُِذ رةؿشٗىٖ .  -2

 رةيَْشي.      -3

 

 االجزاءاد االداريخ انخبصخ ثًذيزيخ اصحبة انًٍٓ

ّس ذُ  ظُذد هي رةوعْيي٘ي رّ   1/1/0202َن رسُٛذرِ هذٗشًٗ رغٛ ب رةوِي رَُى سر هي 

 رةخىشرٌ رةس ظقً .

َن َطن٘   ش  َو   ك ًَ٘ هُخػػً ةن   ك ٌ  ٖ رةوذٗشًٗ هٌِع  :)رئقىع  ، رةوٛع ه٘ي،    

 رةٛس ظ ٌ(ةُذ ٘  َلٔ ُزٍ رةوِي .رةوٌِذس٘ي ، هذ قٖ 

 َن رةوى ضشي  ٖ َولً٘ رةوسٙ رةو٘ذرًٖ َّش ضٌ ُزٍ رةُولً٘ َلٔ هُ ظًُ رةٛشه ّرةوِي .

االجزاءاد االداريخ انخبصخ ثًذيزيةخ انًسسسةبد انًسةجهخ فةي انًُةبطق انحةزح ٔانًُةبطق        

 انزًُٕيخ

 ق  رةٌُوْٗعً رَُىع سر هعي    َن رسُٛذرِ هذٗشًٗ رةونسس ٌ رةوسٗلً  ٖ رةوٌ ق  رةٛشي ّرةوٌ

 ّس ذُ  ظُذد هي رةوْيي٘ي رّ رةخىشرٌ رةس ظقً . 1/1/0202

َن رغذرس رًًوً ّرةُُل٘و ٌ رةلصهً ةُٛذٗذ رةً٘ رُٚسع ب َّٛػع٘  رةؿعشٗىً ّ قع   ةقع ًْى      -

 .0219( ةسًٌ 19رةوُذل س ن )
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 االجزاءاد االداريخ انخبصخ ثًذيزيخ انًسزخذييٍ ٔاالقزطبػبد

ّس عذُ  ظُعذد هعي     1/1/0202َن رسُٛذرِ هذٗشًٗ رةوسُخذه٘ي ّرئ ُك َ ٌ رَُى سر هعي  -

 رةوْيي٘ي رّ رةخىشرٌ رةس ظقً .

َن هُ ظًُ رةُضرم رةطش  ٌ ظُْسٗذ ر ُك َ َِ  رةخ غً ظ ةوسُخذه٘ي ٚسعل رئغعْل ظٛ٘عّ    -

 ظلغٍ ْٚرةٖ      

 ي  االجزاءاد االداريخ انخبصخ ثًذيزيخ انًؼٓذ انزذريت انضزيج

ّس ذُ  ظُذد هي رةوْيي٘ي  1/1/0202َن رسُٛذرِ هذٗشًٗ رةوُِذ رةؿشٗىٖ رَُى سر هي  -

 رّ رةخىشرٌ رةس ظقً .

 َن َٛذٗذ هِ م هذٗشًٗ رةوُِذ رةُذسٗل رةؿشٗىٖ ظ ئَٖ :  -

َُضٗعععض ٌَّو٘عععً َّكعععْٗش رةوُععع سه ّرةوِععع سرٌ ةعععذٓ هعععْييٖ دردعععشي ؾعععشٗىً رةعععذ        -1

 ِن ّس ٍ  ي  رَِن ّ  َلُِ٘ن.ّرةوىُ٘ ٌ هو  ٌُٗنس َلٔ ردرد

صٗعع دي  يعع  ي ّ  َل٘ععً رَوعع ل رةُععذ ٘  َّٛسعع٘ي ْٖدَععَ ّ عع  ر ؿعع  رئسعع ة٘ل رةُلو٘ععً           -0

 ّرةوًٌِ٘ .

 صٗ دي  ي  ي ّ  َلً٘ رَو ل رةُٛػ٘  ّ   رس ة٘ل   َلً ّهنْشي. -1

 َُضٗض ٌَّوً٘ رةوِ سرٌ رةق٘ دًٗ ةوْييٖ رةذردشي َّكْٗش  ذسرٌ غٌٍ رةقشرسرٌ. -2

 ّؾٍ هًٌِٗ٘ ّرٖشر رٌ ّهُكلى ٌ رةوس س رةْي٘يٖ ةوْييٖ رةذردشي.-3   

َُضٗععض رةقععذسرٌ رةُذسٗى٘ععً ٌَععذ هععْييٖ رةععذردشي ّرةْغععْل رةععٔ هععذسظ٘ي َلععٔ سععًْٗ        -4  

 ّ ي  رٌ َ ةً٘.

 َْ ٘ش رةُذسٗل رةوُخػع ّرةوُو٘ض ةوْييٖ رةذردشي  ٖ ٖوٍ٘ هٗ ل رةُو  رةؿشٗىٖ.-5 

 رةُذسٗل هٍ رةِٗ ٌ رةوخُليً رةوٛلً٘ ّرةخ سًٖ٘. َُضٗض رةُْرغ   ٖ هٗ ل-9   

 َْ ٘ش رةُذسٗل رةوُخػع ّرةوُو٘ض ةألضق   رةُشب  ٖ رةوٗ ل رةؿشٗىٖ. -3 

رئسَق   ظسًْٗ ّقىًُ٘ ّهْؾًَْ٘ ّهًٌِ٘ َّلوً٘ رةوٌ ُٕ رةُذسٗىً٘ رةوُخػػً  عٖ  -12

 رةوٗ ل  رةؿشٗىٖ.

   ععٖ هٗعع ل رةؿععشردل هععي  ععلل    َىعع دل رةوُش ععً رةوٌِ٘ععً رةوُخػػععً  ظعع٘ي رةخىععشر     -11

 رةٌذّرٌ ّرةونَوشرٌ رةُلوً٘  ّرةوًٌِ٘ رةوُخػػً هٛل٘  ّر ل٘و٘  ّدّة٘ ..

 ًََْ٘ َّٓق٘ر رةوُٗوٍ رةوٛلٖ ّهنسس ََ. -10
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َقعععذٗن  رةٌػعععٙ ّرةوطعععْسي ةلقكععع ٌ رةخععع ظ هوععع  ُٗعععضص رةُطععع س ً٘ ظععع٘ي رةقععع ٌ رةُععع م    -11

 ّرةخ ظ.

  ى٘ش ؾشٗىٖ . إَذرد رسس ّهُ ٗ٘ش رةقىْل ةىشرهٕ  -12

 إَذرد هُ ٗ٘ش هُكلى ٌ ٌَي٘ز رةىشرهٕ  رةُذسٗىً٘ رةوُخػػً.-13

ًٌَعع٘ن رةُوعع  رةوٌِععٖ رةؿععشٗىٖ ظوسععُْٗ ََ ّ عع  رعقعع س رةععْقٌٖ ةلوععنُلٌ ّإٖعع صي       -14

هو سسععً رةوٌِععَ ّهععٌٙ رةخىععشر  رةؿععشٗى٘٘ي رةوو سسعع٘ي ّرةٌعع ٖٛ٘ي  ععٖ ر ُىعع سرٌ هضرّةععً     

 وًٌِ )ضِ دي  ى٘ش ؾشٗىٖ(.رةوًٌِ رةؿشٗىً٘  إٖ صرٌ هضرّةً رة

 َسٗ٘  رةونُلٌ رةُذسٗىً٘ رةؿشٗىً٘  رةوُخػػً َلٔ رعق س رةْقٌٖ ةلونُلٌ،-15

رعضععشره َلععٔ رئ ُىعع سرٌ رةوٌِ٘ععً  رةؿععشٗىً٘ ةُيععْٗؽ رةوععْيي٘ي رةٗععذد ّإغععذرس        -19

 رةطِ درٌ ّ   رةوُ ٗ٘ش رةوُُوذي ظ ةذردشي . 

ػععٌ٘ي َِن ًٌَّعع٘ن سَععىِن رةْي٘ي٘ععً ّ قعع      ّؾععٍ هُعع ٗ٘ش  ىععْل رةوععذسظ٘ي رةؿععشٗى٘٘ي َّ  -13

 ةلُُل٘و ٌ رةُٖ َػذس ظِزر رةخػْظ.

 إَذرد َِّ٘ئً َّكْٗش  ذسرٌ ّهِ سرٌ رةوْيي٘ي ّرةخىشر  رةؿشٗى٘٘ي .-02

 َق٘٘ن ّهُ ظًُ ادر  رةوُذسظ٘٘ي ّدسرسً رْش رةُذسٗل .-01

ظٌعع   ضععشر ً هنسسععً٘ هععٍ رةقكعع ٌ رةخعع ظ ةٌُي٘ععز رةىععشرهٕ، ّإَععذرد رةوُعع ٗ٘ش رةوٌِ٘ععً ّ  -00

 ضشّـ َش ٘ع ّرَُو د هضّدٕ رةُذسٗل رةؿشٗىٖ 

إَذرد  كف رةَُْٖ٘ ّرعسض د رةؿشٗىٖ  ّٚولٌ رةًَُْ٘ ظيُذره رةؿعشٗىً ّغ ٗ َِع    -01

 ّرْشُ  َلٔ رئ ُػ د ّرةوُٗوٍ 

 ت انضزيجي:  رى رحذيذ اْى اْذاف يؼٓذ انزذري

َيُ٘عع  َّععذسٗل هععْييٖ رةععذردشي رةٛعع ة٘٘ي  ٌ٘عع  ّهٌِ٘عع  ّردرسٗعع  ّ  ًًْ٘عع  ّسععلْ ٘  ظطععن      -1

 هنسسٖ َلوٖ هُو٘ض.

َيُ٘  َّذسٗل هْييٖ رةذردشي رةٗذد  ٌ٘  ّهٌِ٘  ّردرسٗ  ّ  ًًْ٘  ّسلْ ٘  ظطن  هنسسٖ -0

 َلوٖ هُو٘ض.

ظُذ رةُق َذ ةذِٗن هي  لل ّؾُِن رةوٛ  ًً َلٔ  ي  رٌ رةذردشي رةوُو٘ضي ّ ل  رةْئ  -1

َلععٔ   دوععً رةععضّرس رةزُى٘عععً ّهععٌِٛن رسععُوشرسًٗ رةُكعع   ةلعععذردشي هععي  ععلل رسعععُوشرسُن         

 ظ ةُذسٗل  ِ٘ .
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َععذسٗل  َّيُ٘عع  هععْييٖ رةقكعع ٌ رةُعع م َلععٔ رةوُكلىعع ٌ رةُععٖ ُٗٛ ًِْٖعع   ٌ٘عع  ّردرسٗعع         -2

 َّطشُٗ٘  َذسٗل هٌِٖ هُخػع.

خعع ظ َلععٔ رةوُكلىعع ٌ رةُععٖ ُٗٛ ًِْٖعع   ٌ٘عع  ّردرسٗعع   َععذسٗل َّيُ٘عع  هععْييٖ رةقكعع ٌ رة -3

 َّطشُٗ٘  َذسٗل هٌِٖ هُخػع.

َذسٗل َّيُ٘  هْييٖ رةقك ٌ رةُ م  ٖ رةذّل رةوٗ ّسي  َلٔ رةوُكلى ٌ رةُٖ ُٗٛ ًِْٖ  -4

  ٌ٘  ّردرسٗ  َّطشُٗ٘  َذسٗل هٌِٖ هُخػع.

رةوُكلىعع ٌ رةُععٖ  َععذسٗل َّيُ٘عع  هععْييٖ رةقكعع ٌ رةخعع ظ  ععٖ رةععذّل رةوٗعع ّسي  َلععٔ       -5

 ُٗٛ ًِْٖ   ٌ٘  ّردرسٗ  َّطشُٗ٘  َذسٗل هٌِٖ هُخػع.

 س ٍ سًْٗ رةُو  رةؿشٗىٖ ّصٗ دي رئةُضرم رةؿشٗىٖ ةذٓ هنليٖ رةذردشي .-9

 صٗ دي سؾٔ هقذهٖ رةخذهً  ٖ رةذردشي .-3

 صٗ دي سؾٔ هُلقٖ رةخذهً  ٖ رةذردشي.-12

رةخىععشرٌ رةؿععشٗىً٘ ّرةونسسععً٘ هععٍ  رئَػع ل ّرةوطعع س ً  ععٖ رةوٛ  عع  رةذّة٘ععً َّىعع دل -11

 رةِٗ ٌ ّرةوًٌو ٌ رةوٛ سىً٘ ّرةؿشٗىً٘.

َىعع دل رةخىععشرٌ رةوٛ سععىً٘ ّرةؿععشٗىً٘ هععٍ رةععذّردش ّرةِ٘ئعع ٌ رةؿععشٗىً٘  ععٖ رةععذّل          -10

 رةوٗ ّسي.

 ر ُس ب رةخىشرٌ ّرةوُ سه هي  لل رةُْرغ  هٍ رةْٗرس. -11

 ةقكع ٌ رةُع م ّرةقكع ٌ رةخع ظ ّهنليعٖ      ًطش رةَْٖ ّرةٓق  ً رةؿشٗىً٘ ةعذٓ رةُع هل٘ي ظ   -12

 رةذردشي.

رةُش ٘ععض َلععٔ رةُععذسٗل رةوْٖععَ )ٚسععل ر ُػعع ظ ّٚ ٖععً رةوْيععر ( ّةعع٘س ٚسععل    -13

 هُكلى ٌ رةُش ٍ٘ رّ رةذّس.

 َق٘٘ن ٚ ًٖ رةوُذسب ةلذّسي رةُذسٗىً٘  ى   ىْةَ  ِ٘ . -14

 رٗي د رةوْيي٘ي ةلذّسرٌ رةوُخػػً  ٖ   سٔ رةوولنً. -15

ي هععي رةوْيععر رةوْ ععذ ةلععذّسي   سٖ٘ععً هععي  ععلل َععذسٗل رةوععْيي٘ي ظ ةععذر     رئسععُي د-19

 ّس ٍ ه دي َلوً٘ ظ ةخىشي رةونُسىً َُّو٘ن ُزٍ رةُٗشظً َلٔ هْييٖ رةذردشي.

 سبدسًب: اػبدح انُظز في اسس رطجيق كجبر انًكهفيٍ 
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ُ٘ع ٌ رّ  َن رَ دي رةًٌش  ٖ رسس َكى٘   ى س رةونلي٘ي ظ َُو د هٗوَْعً هُع ٗ٘ش )ٚٗعن رةوى   

رٌ ( ظععذئ هععي هُ٘عع س رةوىُ٘عع ٌ سععٌْ 1رئٗععشردرٌ ّغعع  ٖ رئسظعع ٘ ّرةؿععشٗىً ةوُععذل ر ععش 

 . قف

 

 يذاَي نهزٕػيخ ٔانثقبفخ انضزيجيخسبثؼًب: اجزاء يسح ي

َن رةىذ   ٖ رٖعشر  رةوسعٙ رةو٘عذرًٖ ةَُْ٘عً َّٓق٘عر رةونليع٘ي رةعزٗي َضٗعذ هىُ٘ع َِن ٌَعذ ٚعذ            

 رٗق ٌ رةغشره ٌ ّرةُسٗ٘  رئٖى سٕ. رةُسٗ٘  ظؿشّسي رةُسٗ٘  ٌَٗى   هي

 ثبيًُب: رؼشيش االنزشاو انضزيجي حيث رى حصز انًكهفيٍ غيز انًسجهيٍ يٍ خالل :

ٚػش رةوْيي٘ي ّرةوسُخذه٘ي هي رةعزٗي سّرَعىِن َعي رئَيع  رٌ ّةعن ٗقعذهْر ر عشرسرٌ         -1

 رةخ غً.ؾشٗىً٘ َّن هخ قىً رةطش  ٌ رةُٖ ُٗولْر ةذِٗ  ةلةُضرم ظُقذٗن رئ شرسرٌ 

هُ ةًٗ رةى٘ ً ٌ رةوُُلقً ظ ةطش  ٌ ّرئ شرسرٌ رةس ظقً َّن ٚػش رةطعش  ٌ ّرةوٌطعآٌ    -0

رةُععٖ ةععن َلُععضم ظُقععذٗن رئ ععشرس رةؿععشٗىٖ ّرغععذرس رضععُ سرٌ ظؿععشّسي َقععذٗن رئ ععشرسرٌ         

 رةؿشٗىً٘.

 ربسؼًب: شًٕل كبفخ انًكهفيٍ ضًٍ ػيُخ انزذقيق 

ًٌ رةُذ ٘  ّرةت ظطوْل    ً رةونلي٘ي ؾعوي رسعس    رَُو د رةوو سس ٌ رةذّةً٘  ٖ ر ُ٘ س َ٘

ر ُى س رةًٌُ٘ ظ َُو د رةوخ قشي ةش ٍ  يع  ي رةُعذ ٘  ّٖعْدي رةُعذ ٘  ظع ةُش ٘ض َلعٔ رةُعذ ٘         

 َلٔ رةيشّ  ٌ ظذئ  هي رةنن .

 

 ػبشزًا: انجذء في رطجيق َظبو انفٕرزح

 َن رغذرس ًً م ًٌَ٘ن ضنّى رةيَْشي ّرةش  ظً َلِ٘ . -

 رغذرس ًً م هْٛسل ظس٘ف ةُكى٘  رةيَْشي ةلوِي ّرةخذه ٌ.َن  -

 َن رغذرس َُل٘و ٌ ةًٌُ٘ن ضنّى رةيَْشي ّرةش  ظً َلِ٘  . -

َععن رةُى ٚععّ ّرةُُعع ّى هععٍ    ععً رةقك َعع ٌ رئ ُػعع دًٗ رةػععٌ ًَ٘ ّرةُٗ سٗععً ّرةٌق ظعع ٌ         -

يٚذ رضن ةَ رةوقشسي رةوًٌِ٘ ّرةٗوُ٘ ٌ رةوًٌِ٘ ّّؾٍ رئةً٘ رةوٌ سىً ةُكى٘  ًً م رةيَْشي ظ

 ظ ةًٌ م َلٔ ٖوٍ٘ رَؿ   رةِ٘ئ ٌ رةُ هً ةِزٍ رةِٗ ٌ.

َن رسُنو ل رٖشر رٌ رَذرد ّْ د  رةُك   َّن قش٘ َكع   رةيعَْشي رةعْقٌٖ ظ ةُُع ّى هعٍ       -

 ّصرسي رئ ُػ د رةش وٖ ّرةشٗ دي .
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 انفصم انثبَي : انزحصيالد انضزيجيخ  

يقبرَّ ثُفس انشٓز يٍ ػبو  0202شٓز اة/خالل  رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبدأ(

0219 

 

َٛػعع٘لٌ رةععذردشي هععي ؾععشٗىً رةععذ   ّؾععشٗىً رةوىُ٘عع ٌ َلععٔ رةسععلٍ ّرةخععذه ٌ       ظلغععٍ 

( هلْ٘ى دٌٗ س  ٖ ٚ٘ي   ًعٍ  191) رب رةوسُْسدي ّرةوس ُوً رةْقًٌ٘  لل ضِشّرةوٛلً٘ 

( 3.9( هل٘ععْى دٌٗعع س رٕ ظضٗعع دي هقععذرسٍ )  151هعع  هقععذرسٍ ) 0213ةععٌيس رةطععِش هععي َعع م  

 %.1هلْ٘ى دٌٗ س ّظٌسىً ْٚرةٖ 

( هل٘ععْى 114َٛػع٘لٌ ؾعشٗىً رةوىُ٘عع ٌ هعي رةسعلٍ رةوٛل٘ععً ّرةوسعُْسدي  رةعٔ )      رسَيُعٍ  

( هل٘عْى دٌٗع س ظضٗع دي    111هع  هقعذرسٍ )   0213دٌٗ س  ٖ ٚ٘ي   ًعٍ ةعٌيس رةطعِش هعي َع م      

  ّرسَيُععٍ َٛػعع٘لٌ ؾععشٗىً رةععذ    ععلل %(  وعع0( هل٘ععْى دٌٗعع س ّظٌسععىً )3هقعذرسُ  ) 

ُ   0213( هلْ٘ى دٌٗ س  ٖ ٚع٘ي   ًعٍ ةعٌيس رةطعِش هعي َع م       24رةٔ )  ضِش رب   هع  هقعذرس

 %.12( هلْ٘ى دٌٗ س ّظٌسىً ْٚرةٖ 2ٕ ظضٗ دي هقذرسٍ )  ر( هلْ٘ى دٌٗ س 20)

( هل٘عْى  031َٛػ٘لٌ ؾعشٗىً رةوىُ٘ع ٌ َلعٔ رةسعلٍ ّرةخعذه ٌ رةوٛل٘عً رةعٔ )        رًخيؿٍ

( 13هقععذرسٍ ) ظ ًخيعع ؼ 0213( هل٘ععْى دٌٗعع س ةععٌيس رةطععِش هععي َعع م   049دٌٗعع س هق ظعع  )

 .هلْ٘ى دٌٗ س  

زحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼةبد خةالل شةٓز    ث( انخبص 1ٔكًب ْٕ يجيٍ ثبنجذٔل رقى )

 .0219يقبرَّ ثُفس انشٓز يٍ ػبو  0202اة/
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 (1جذٔل رقى )

يقبرَّ ثُفس انشٓز يٍ ػبو  0202خالل شٓز اة/رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد 

0219 

 
 انثيــــــاٌ

ايزاد شهز اب 
 تاألنف 9102/

 ديُار

ايزاد شهز اب 
/9191 

 ديُار تاألنف

 انفزق
 

انميًح 
 ديُار تاألنف

% 

 اٚزاد ضزٚثح  انذخم ٔانًساًْح
 

37695 40441 2746 7% 

اٚزاداخ ضزٚثح انًثٛؼاخ انًحهٛح صُاػح 
 ٔخذياخٔذجارج 

267742 252920 -14822 -6% 

 

 يجًىع ضزيثح انذخم وانًثيعاخ انًحهيح
305437 293361 -12076 -4% 

اٚزاداخ ضزٚثح دخم يقرطؼح ػهٗ 
 انًسرٕرداخ

4370 6000 1630 37% 

 %32 20199 83227 63028 اٚزاداخ ضزٚثح انًثٛؼاخ ػهٗ انًسرٕرداخ

 
ضزيثح انذخم وانًثيعاخ عهى  يجًىع

 انًستىرداخ
67398 89227 21829 32% 

 %10 4376 46441 42065 اٚزاداخ ضزٚثح انذخم

 %2 5377 336147 330770 اٚزاداخ ضزٚثح انًثٛؼاخ

 

 

 يجًىع ضزيثح انذخم وانًثيعاخ

372835 382588 9753 3% 
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ػةبو   انفزةزح  يقبرَةخ ثةُفس   0202نُٓبيةخ شةٓز اة /  رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼةبد  -

0219  

 

ظلغععٍ َٛػعع٘لٌ رةععذردشي هععي ؾععشٗىً رةععذ   ّؾععشٗىً رةوىُ٘عع ٌ َلععٔ رةسععلٍ ّرةخععذه ٌ        

( هلْ٘ى دٌٗ س  ٖ ٚ٘ي   ًٍ 1124ضِش رب ) ةٌِ ًٗرةوٛلً٘ رةوسُْسدي ّرةوس ُوً رةْقًٌ٘ 

 ٚععْرةٖ        ( هل٘ععْى دٌٗعع س رٕ ظضٗعع دي هقععذرسٍ 0931هعع  هقععذرسٍ ) 0213هععي َعع م  رةيُععشيةععٌيس 

 %.3( هلْ٘ى دٌٗ س ّظٌسىً ْٚرةٖ 033) 

( هل٘عْى  0193رسَيٍُ َٛػ٘لٌ ؾشٗىً رةوىُ٘ ٌ هعي رةسعلٍ رةوٛل٘عً ّرةوسعُْسدي  رةعٔ )     

( هل٘عْى دٌٗع س ظضٗع دي    1331هع  هقعذرسٍ )   0213هعي َع م    رةيُشيدٌٗ س  ٖ ٚ٘ي   ًٍ ةٌيس 

ٛػعع٘لٌ ؾععشٗىً رةععذ    %(  وعع  ّرسَيُععٍ 12َ( هل٘ععْى دٌٗعع س ّظٌسععىً ) 134هقععذرسُ  )

هع    0213هعي َع م    رةيُعشي ( هل٘عْى دٌٗع س  عٖ ٚع٘ي   ًعٍ ةعٌيس       315ضِش رب  رةٔ ) ةٌِ ًٗ

 %.5( هلْ٘ى دٌٗ س ّظٌسىً ْٚرةٖ 39)   رٕ ظضٗ دي هقذرسُ( هلْ٘ى دٌٗ س 939هقذرسٍ )

( هل٘ععْى 1441َٛػعع٘لٌ ؾععشٗىً رةوىُ٘عع ٌ َلععٔ رةسععلٍ ّرةخععذه ٌ رةوٛل٘ععً رةععٔ )    صردٌ

( 013)  هقععذرسُ ظضٗعع دي 0213هععي َعع م  رةيُععشي( هل٘ععْى دٌٗعع س ةععٌيس 1204) دٌٗعع س هق ظعع 

 . %14ّظٌسىً ْٚرةٖ هلْ٘ى دٌٗ س 

زحصةةيالد ضةةزيجخ انةةذخم ٔانًجيؼةةبد نُٓبيةةخ  ث ( انخةةبص0ٔكًةةب ْةةٕ يجةةيٍ ثبنجةةذٔل رقةةى ) 

 .0219يقبرَخ ثُفس انفززح ػبو  0202شٓز اة /
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 (0انجذٔل رقى )

يقبرَخ ثُفس انفززح ػبو  0202ٔانًجيؼبد نُٓبيخ شٓز اة /رحصيالد ضزيجخ انذخم 

0219. 

 انثياٌ
ايزاد نُهايح شهز 

 تاألنف 9102اب /
 ديُار

ايزاد نُهايح شهز 
 تاألنف 9191اب 

 ديُار

 انفزق

 تاألنفانميًح 
 ديُار

% 

 %7 58339 880731 822392 اٚزاد ضزٚثح  انذخم ٔانًساًْح

انًحهٛح اٚزاداخ ضزٚثح انًثٛؼاخ 
 صُاػح ٔذجارج ٔخذياخ

1425965 1660774 234809 16% 

يجًىع ضزيثح انذخم وانًثيعاخ 
 انًحهيح

2248357 2541505 293148 13% 

اٚزاداخ ضزٚثح دخم يقرطؼح ػهٗ 
 انًسرٕرداخ

35766 35784 18 0% 

اٚزاداخ ضزٚثح دخم يقرطؼح ػهٗ 
 انًسرٕرداخ

567149 528454 -38695 -7% 

ضزيثح انذخم وانًثيعاخ عهى  يجًىع
 انًستىرداخ

602915 564238 -38677 -6% 

 %7 58357 916515 858158 اٚزاداخ ضزٚثح انذخم

 %10 196114 2189228 1993114 اٚزاداخ ضزٚثح انًثٛؼاخ

 2851272 يجًىع ضزيثح انذخم وانًثيعاخ
 

3105743 
 

254471 9% 
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 2119/اٚزاد نُٓاٚح شٓز اب 
 تاالنف دُٚار

 2121اٚزاد نُٓاٚح شٓز اب 
 تاالنف دُٚار
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 0219/0202شٓز اة  نُٓبيخرحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد 

 

 حست ثُٕد قبٌَٕ انًٕاسَخ انؼبيخ نهذٔنخيصُفخ انذخم ٔانًجيؼبد  رحصيالد ضزيجخة(

 (3انجذٔل رقى )

يصُفخ حست ثُٕد  0219/0202رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد خالل شٓز اة نؼبيي 

 قبٌَٕ انًٕاسَخ انؼبيخ نهذٔنخ

 انثيـــــاٌ
االيزاد خالل 

 9102شهز اب /
 ديُار فنتاال

االيزاد خالل 
 9191شهز اب /

 ف ديُارنتاال

 انفزق

انميًح تاالف 
 % ديُار

         ضزيثح انذخم 

 %24- 6367- 20032 26399 انشزكاخ

 %289 5518 7430 1912 االفزاد

 %38 5225 18979 13754 اقرطاػاخ انًٕظفٍٛ ٔانًسرخذيٍٛ

 %10 4376 46441 42065 يجًىع ضزيثح انذخم 

         ضزيثح انًثيعاخ

 %15 14133 108977 94844 قطاع انسهغ انًحهٛح

 %12- 13689- 104684 118373 انقطاع انرجار٘

 %28- 15266- 39259 54525 انقطاع انخذيٙ

 %32 20199 83227 63028 انضزٚثح انًسرٕردج

 %2 5377 336147 330770 يجًىع ضزيثح انًثيعاخ

 %3 9753 382588 372835 انًجًىع االجًاني
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تاالف   2119/االٚزاد خالل شٓز اب 
 دُٚار

تاالف   2121/االٚزاد خالل شٓز اب 
 دُٚار
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 ُٕد قبٌَٕ انًٕاسَخيصُفخ حست ث 0219/0202رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد خالل شٓز اة نؼبيي 

 

 (4انجذٔل رقى )

يصُفخ حست ثُٕد  0219/0202رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد نُٓبيخ شٓز اة نؼبيي 

 قبٌَٕ انًٕاسَخ انؼبيخ نهذٔنخ

 انثيـــــاٌ
االيزاد نُهايح 

 9102شهز اب /
 ف ديُارنتاال

االيزاد نُهايح 
 9191شهز اب /

 ف ديُارنتاال

 انفزق

انميًح تاالف 
 % ديُار

         ضزيثح انذخم 

 %5 36335 730927 694592 انشزكاخ

 %25 8249 41040 32791 االفزاد

 %11 13773 144548 130775 اقرطاػاخ انًٕظفٍٛ ٔانًسرخذيٍٛ

 %7 58357 916515 858158 يجًىع ضزيثح انذخم 

         ضزيثح انًثيعاخ

 %39 217764 775215 557451 قطاع انسهغ انًحهٛح

 %13 69091 608956 539865 انقطاع انرجار٘

 %16- 52046- 276603 328649 انقطاع انخذيٙ

 %7- 38695- 528454 567149 انضزٚثح انًسرٕردج

 %10 196114 2189228 1993114 ضزيثح انًثيعاخ يجًىع

 %9 254471 3105743 2851272 انًجًىع االجًاني
 

 

 

 يصُفخ حست ثُٕد قبٌَٕ انًٕاسَخ 0219/0202شٓز اة نؼبيي  نُٓبيخرحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد 
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تاالف   2119/االٚزاد نُٓاٚح شٓز اب 
 دُٚار

تاالف   2121/االٚزاد نُٓاٚح شٓز اب 
 دُٚار
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 رحصيالد ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبد حست انقطبػبد ج( 

 (5انجذٔل رقى )

 0202/ 0219 خالل شٓز اة نؼبيي ضزيجخ انذخم حست انقطبػبدرحصيالد 

 انمطاع

ضزيثح انذخم 
خالل شهز اب 

/9102 
 تاالنف ديُار

ضزيثح انذخم 
خالل شهز اب 

/9191 
 تاالنف ديُار 

 انفزق

 % انميًح 

 %61 1386 3655 2269 انثُــٕك

 %2 5 277 272 شزكاخ انرؼذٍٚ األساسٛح

 %19 59 376 317 اإلذصاالخ األساسٛح

 %53 1390 4010 2620 األَشطح انصُاػٛح

 %21   3 2 شزكاخ انذخاٌ

 %89 24 50 27 انًشرقاخ انُفطٛح

 %14 41 338 297 شزكاخ انًال ٔ انٕساطح

 %50 2171 6543 4372 انًسرٕرداخ

 %2- 700- 31189 31888 أخـــزٖ

 %10 4376 46441 42065 انًجًىع
 

 (6انجذٔل رقى )

 0202/ 0219حست انقطبػبد خالل شٓز اة نؼبيي  انًجيؼبدرحصيالد ضزيجخ 

 انمطاع

ضزيثح انًثيعاخ 
خالل شهز اب 

تاالنف  9102/
 ديُار

ضزيثح انًثيعاخ 
  خالل شهز اب /

تاالنف 9191
 ديُار

 انفزق

 % انقًٛح 

 %43 31445 103810 72366 انذخاٌ

 %1 1252 88581 87329 انًشرقاخ انُفطٛح

 %21- 2862- 10923 13785 اإلذصاالخ األساسٛح

 %32 578 2400 1822 اإلسًُد ٔ انحذٚذ

انًشزٔتاخ 
 %195 1663 2515 853 انكحٕنٛح

 %26 16875 80962 64086 انًسرٕرداخ

 %48- 43573- 46956 90530 اخزٖ

 %2 5377 336147 330770 انًجًىع
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 (7انجذٔل رقى )

 0202/ 0219شٓز اة نؼبيي  نُٓبيخرحصيالد ضزيجخ انذخم حست انقطبػبد 

 انمطاع
ضزيثح انذخم 

نُهايح شهز اب 
/9102 

ضزيثح انذخم نُهايح 
 9191شهز اب /

 انفزق

 % انميًح 

 %0 1466- 296107 297572 انثُــٕك

 %63 17072 44385 27314 شزكاخ انرؼذٍٚ األساسٛح

 %4 824 20334 19510 اإلذصاالخ األساسٛح

 %15 10158 76853 66695 األَشطح انصُاػٛح

 %6 13 210 197 شزكاخ انذخاٌ

انًشرقاخ شزكاخ 
 %25 2144 10810 8666 انُفطٛح

 %5- 967- 19505 20472 شزكاخ انًال ٔ انٕساطح

 %2- 572- 36189 36762 انًسرٕرداخ

 %8 31153 412122 380969 أخـــزٖ

 %7 58357 916515 858158 انًجًىع
 

 

 

 0202/ 0219رحصيالد ضزيجخ انذخم حست انقطبػبد نُٓبيخ شٓز اة نؼبيي 
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 2119/ضزٚثح انذخم نُٓاٚح شٓز اب 

 2121/ضزٚثح انذخم نُٓاٚح شٓز اب 
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 (8انجذٔل رقى )

 0202/ 0219شٓز اة نؼبيي  نُٓبيخحست انقطبػبد  انًجيؼبدرحصيالد ضزيجخ 

 انمطاع

ضزيثح انًثيعاخ 
نُهايح شهز اب 

تاالنف  9102/
 ديُار

ضزيثح انًثيعاخ 
نُهايح شهز اب 

تاالنف  9191/
 ديُار

 انفزق

 % انقًٛح 

 %74 284617 667360 382742 انذخاٌ 

 %40 130848 461200 330352 انًشرقاخ انُفطٛح

 %4 4035 103695 99660 اإلذصاالخ األساسٛح

 %1 155 10565 10410 اإلسًُد ٔ انحذٚذ

انًشزٔتاخ 
 %1 74 9224 9150 انكحٕنٛح

 %2- 9151- 531431 540583 انًسرٕرداخ

 214464- 405753 620217 اخزٖ
-

35% 

 %10 196114 2189228 1993114 انًجًىع

 

 

 

 0202/ 0219رحصيالد ضزيجخ انًجيؼبد حست انقطبػبد نُٓبيخ شٓز اة نؼبيي 

100000
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500000

600000

700000

800000

ضزٚثح انًثٛؼاخ نُٓاٚح شٓز اب  
/2119 

ضزٚثح انًثٛؼاخ نُٓاٚح شٓز اب  
/2121 
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 ( رحصيالد ضزيجخ انًجيؼبد يصُفخ ػبيخ ٔخبصخ  د

  لل ضِش رب  َٛػ٘لٌ ؾشٗىً رةوىُ٘ ٌ هػٌيً َ هً ّ  غً

 (2رلى ) انجذول
 9102/9191خالل شهز اب انعايح وانخاصح انضزيثح 

 

 انثياٌ 
انضزيثح خالل 

 9102شهز اب 
 ديُار فنتأال

انضزيثح خالل 
 9191شهز اب 
 ديُار تاألنف

 انفزق

 % انقًٛح 

انضزٚثح انًثٛؼاخ 
 %4 4542 130585 126044 انؼايح 

انضزٚثح انًثٛؼاخ 
 %0 835 205562 204726 انخاصح

 انًجًىع
330770 336147 5377 2% 

 
 
 

 
 

 9102/9191 تحصيالخ ضزيثح انًثيعاخ يصُفح عايح وخاصح خالل شهز اب

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

انضزٚثح  
 انًثٛؼاخ انؼايح 

انضزٚثح  
انًثٛؼاخ  
 انخاصح

 انًجًٕع

تاالف   2119انضزٚثح خالل شٓز اب 
 دُٚار

تاالنف   2121انضزٚثح خالل شٓز اب 
 دُٚار
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 (01انجذول رلى )
 9102/9191شهز اب  نُهايحانعايح وانخاصح انضزيثح 

 

 انثياٌ 
انضزيثح نُهايح 

 9102شهز اب 
 ديُار فنتأال

انضزيثح نُهايح 
 9191شهز اب 
 ديُار تاألنف

 انفزق

 % انقًٛح

انضزٚثح انًثٛؼاخ 
 انؼايح 

1009772 950432 -59340 -6% 

انضزٚثح انًثٛؼاخ 
 انخاصح

983342 1238796 255454 26% 

 %10 196114 2189228 1993114 انًجًىع

 

 

 

 0219/0202شٓز اة نُٓبيخرحصيالد ضزيجخ انًجيؼبد يصُفخ ػبيخ ٔخبصخ 

 

 

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

انضزٚثح انًثٛؼاخ  
 انؼايح  

انضزٚثح انًثٛؼاخ  
 انخاصح

 انًجًٕع

تاالف   2119انضزٚثح نُٓاٚح شٓز اب 
 دُٚار

تاالنف   2121انضزٚثح نُٓاٚح شٓز اب 
 دُٚار
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 انفصم انثبنث : انزذقيق ٔانزفزيش انضزيجي ٔانزسٕيبد ٔانًصبنحبد  

 

 (11انجذٔل رقى )

 31/8/0202اجًبني انزحققبد يٍ انزذقيق ٔانزفزيش انضزيجي نغبيخ 

 انجيبٌ

 
 ديُبر ثبالنف 0202

 انزذقيق يٍ انزحققبد اجًبني

 انضزيجي

 

021 

 انزفزيش يٍ انزحققبد اجًبني

 انضزيجي

 

069 

 انًجًٕع

 
472 
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نًذيزيخ يكبفحخ انزٓزة انضزيجي خالل انفززح يٍ جٕالد انزفزيش انضزيجي  (10جذٔل رقى )

1/1/0202-31/8/0202: 

 2020 2019 انسُح

 934 1921 عذد انجىالخ انتفتيشيح

 93,107,766 20,763,395 ليًح انضزيثح نهًهفاخ انتي تى استكًال اَجاسها

 151,992,773 41,738,467 ليًح انغزاياخ نهًهفاخ انتي تى استكًال اَجاسها 

 245,100,539 62,501,862 يجًىع انضزيثح وانغزاياخ نهًهفاخ انًُجشج

 10,264,586   ليًح انضزيثح نهًهفاخ ليذ االَجاس

 13,434,708   ليًح انغزاياخ نهًهفاخ ليذ االَجاس

 23,699,294   نهًهفاخ ليذ االَجاسيجًىع انضزيثح وانغزاياخ 

يجًىع انضزيثح نهًهفاخ انتي تى استكًال اَجاسها + 
 انًهفاخ ليذ االَجاس

  103,372,352 

يجًىع انغزاياخ نهًهفاخ انتي تى استكًال اَجاسها + 
 انًهفاخ ليذ االَجاس

  165,427,481 

 االجًاني
 

  268,799,833 
 

 

 انزسٕيبد ٔانًصبنحبد  

 رسٕيخ انقضبيب انؼبنقخ ثيٍ انًكهفيٍ ٔدائزح ضزيجخ انذخم ٔانًجيؼبداسس 

: ظِععذه رةُسععِ٘  َلععٔ رةونليعع٘ي ّسععشًَ رًٗعع ص       9212 ععشرس هٗلععس رةععْصسر  س ععن    

هُعع هلَِن رةُ ةقععً َّسععًْٗ هليعع َِن رةؿععشٗىً٘ ّرظععشر  رةزهععً رةؿععشٗىً٘ ظي ػععٔ سععشًَ    

رةوْر قعً َلعٔ    0213/10/12هونٌَ  قذ  شس هٗلس رةعْصسر  ظٗلسعَُ رةوٌُقعذي ظُع سٗل     

رسس َسًْٗ رةقؿع ٗ  رةُ ةقعً ظع٘ي رةونليع٘ي ّظع٘ي دردعشي ؾعشٗىً رةعذ   ّرةوىُ٘ع ٌ ةسعًٌ           

0213 . 
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َن رَذرد هسْدي رسعس َسعًْٗ رةقؿع ٗ  رةُ ةقعً ظع٘ي رةونليع٘ي ّظع٘ي دردعشي ؾعشٗىً رةعذ             

 : ّرةوىُ٘ ٌ ظ ةُط ّس هٍ رةقك َ ٌ رئ ُػ دًٗ ّرةِٗ ٌ رةوًٌِ٘ َوٓلٍ ظ ئَٖ 

 هٌذّظْى َي غش ً غٌ ًَ َو ى . -

 هٌذّظْى َي غش ً غٌ ًَ رئسدى. -

 هٌذّظْى َي غش ً َٗ سي َو ى . -

 هٌذّظْى َي غش ً َٗ سي رئسدى . -

 هٌذّظْى َي غش ً غٌ ًَ رةضس    . -

 هٌذّب ًق ظً رةوٛ ه٘٘ي . -

 هٌذّب ٖوًُ٘  ىشر  رةؿشردل . -

 هلخع ألسس َسًْٗ رةقؿ ٗ  رةُ ةقً ظ٘ي رةونلي٘ي ّدردشي ؾشٗىً رةذ   ّرةوىُ٘ ٌ:

َطعن٘  رةلٌٗععً: َطعن   ععٖ دردعشي ؾععشٗىً رةععذ   ّرةوىُ٘ع ٌ ةٌٗععً رّ ر ٓعش َسععؤ )ةٌٗععً      

رةُسًْٗ ّرةوػ ةًٛ( َُْةٔ َكى٘  رئسعس رةُعٖ ر شُع  هٗلعس رةعْصسر   عٖ  عشرسي س عن         

رةونليععع٘ي ّرةُْغعععً٘ ظقىعععْل رةوػععع ةٛ ٌ    ّرةًٌعععش  عععٖ رةكلىععع ٌ رةوقذهعععً هعععي   9212

 ّرةُسْٗ ٌ  ٖ رةوك ةى ٌ .

رَؿ   رةلًٌٗ : َطعن  رةلٌٗعً ظشد سعً  ع ؼ ٗسعوَ٘ رةوٗلعس رةقؿع دٖ َّؿعًْٗ رٌْع٘ي          

رٚذُو  هي  ى س هْييٖ رةذردشي ٗسوَ٘ هذٗشُ  هي هعْييٖ رةيئعَ رئّةعٔ ئ َقع  دسُٖعَ      

رةقكع ٌ رةخع ظ  عٖ  ؿع ٗ       َي رئّةٔ ،ّرةٓ ًٖ هي رغٛ ب رةخىشي ّرئ ُػع ظ هعي  

 رةؿشٗىً ٗسوَ٘ رةْصٗش ظٌُس٘ل هي رةوذٗش .

 ٚ ئٌ رةُٖ ٗوني َقذٗن قلل رةٔ ةًٌٗ رةُسْٗ ٌ :

ةلونلععر رّ ّ ٘لععَ قلععل رٚ ةععَ رةوك ةىععً رةععٔ رةلٌٗععً ّرةععت ظُععذ غععذّس  ععشرس ُ٘ئععً         -ا

 رئَُشرؼ ّ   رٚن م   ًْى رةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ. 

 ىْل رةكلل رةًٌش  ٖ رةوك ةىً ّدسرسً رةُسعًْٗ رةوُشّؾعً َلِ٘ع     َلٔ رةلًٌٗ ظُذ  -ب

هي رةونلي٘ي ّس ٍ َْغ٘ َِ  ةلْصٗش  لل هذي ئ َُٗ ّص ْلْع٘ي ْٗهع   هعي َع سٗل  ىعْل      

 رةكلل.

َسٌُٓٔ هي رٚنع م رةيقعشي )ا( هعي ُعزٍ رةوع دي رةوك ةىع ٌ رئ عشٓ رةُعٖ ئ ٗكُعي ظِع             -ٔ

 ةؿشٗىً رةُ هً َلٔ رةوىُ٘ ٌ .رَُشرؾ  ٚسل   ًًْٖ ؾشٗىً رةذ   ّر
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رةٛ ئٌ رةُٖ ئ ُٗن رةًٌش  ِ٘  هي  ى  رةلًٌٗ : ئ ًٌَش رةلٌٗعً  عٖ رةقؿع ٗ  رةُعٖ غعذس      

 ظطيًِ   شرس  كُٖ هي رةوٛنوً.

 رٖشر رٌ  ىْل رةُسًْٗ رّ رةوػ ةًٛ :

 ا( ةلًٌٗ ظُذ دسرسً رةُسًْٗ رةوُشّؾً َلِ٘  رَخ ر رئٖشر رٌ رةُ ةً٘:

رةونلععر ّرةعذردشي  عٖ رةُسعًْٗ رّ رةوػعع ةًٛ هعي  علل رةلٌٗعً رةععٔ         عٖ ٚع ل َْغع     -1

رَي   ظطيى رةوىلغ رةوُشَعل َلعٔ رةونلعر ّ ع ى رةوىلعغ ر ع  هعي رةوىلعغ رةوك ةعل ظعَ  عٖ            

رةقؿعع ٗ  رةوُُلقععً ظ ةؿععشٗىً رةُ هععً َلععٔ رةوىُ٘عع ٌ  ُْر عع  رةلٌٗععً َلععٔ َلععت رةُسععًْٗ        

رةوىلععغ رةوك ةععل ظععَ رّ رةغشرهعع ٌ َّْغععٖ ةلععْصٗش ةلسعع٘ش ظععرٖشر رٌ رئَيعع   هععي ظعع  ٖ 

 ٚسل هؿوْى رةوػ ةًٛ.

 ٖ ٚ ل َْغ  رةونلر ّرةذردشي  ٖ رةُسعًْٗ رّ رةوػع ةًٛ رةعٔ رَيع   ظُسعذٗذ   هع         -0

رةوى ةغ رةوك ةل ظِ  َي ؾشٗىً رةذ   هق ظ  رَي   رةونلر هي رةغشره ٌ  ُْر   رةلًٌٗ 

 ئَخ ر رةقشرس رةوٌ سل .َلٔ َلت رةُسًْٗ رّ رةوػ ةًٛ ُّٗن س ٍ َْغً٘ ةلْصٗش 

ررر َؿوٌٍ رةُسًْٗ رّ رةوػ ةًٛ ر شرسر  هي رةونلر ظ ةوك ةىً رّ ظٗض  هٌِ   ُُ٘ىش  -1

 ر شرسٍ سٌذر  ٌَي٘زٗ   غ٘ش   ظ  ةلوشرًُٖ ّرئةغ   ظُذ رةوػ د ً َلَ٘ .

ب( ٗقْم سد٘س رةلًٌٗ ظش ٍ رةُْغ٘ ٌ ظُذ رةوْر قً َلِ٘  هي رةلًٌٗ رةٔ رةْصٗش ئَخع ر  

 ( هي   ًْى رئَي   هي رئهْرل رةُ هً.1ةقشرس رةوٌ سل ّ   رٚن م رةو دي )ر

 ٔ(ةوٗلس رةْصسر  رغذرس  شرس ظ ئَي   ّ   رةُطشُٗ ٌ رةٌ  زي.

 د( ُُٗىش رغذرس  شرس هي هٗلس رةْصسر  ظوٓ ظً هػ د ً َلٔ رةُسًْٗ رّ رةوػ ةًٛ.

نهجُةةخ انزسةةٕيبد ٔػةةذد   ػةةذد طهجةةبد انزسةةٕيبد ٔانًصةةبنحبد انًقذيةةخ  ( 13جةةذٔل رقةةى )

انطهجبد انزةي درسةذ ٔػةذد انطهجةبد انزةي رًةذ انًٕافقةخ ػهيٓةب يةٍ قجةم يجهةس انةٕسراء             

 ٔقيًخ ْذِ انقضبيب ٔغزايبرٓب يصُفخ دخم ٔيجيؼبد.

 يجيؼبد دخم انكهي انًجًٕع انجيبٌ

 362 1252 1412 انزسٕيخ نجُخ انى ثطهجبد رقذيٕا انذيٍ انًكهفيٍ ػذد

 انزسٕيخ نجُخ يٍ طهجبرٓى دراسخ رى انذيٍ انًكهفيٍ ػذد

 
1320 972 330 

 يجهس قجم يٍ ػهيٓب انًٕافقخ رًذ انزي انًطبنجبد ػذد

 انٕسراء
712 524 026 
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د انزي رى دراسزٓب قيًخ يجبنغ انضزيجخ ٔانغزايبد انًززرجخ ػهيٓب نهطهجب( 14جذٔل رقى )

 يصُفخ قضبيب دخم ٔقضبيب يجيؼبد يٍ قجم انهجُخ

 

 

 31/8/0202ػذد انقضبيب انضزيجيخ كًب ْي في ( 15جذٔل رقى )

 

 انجيبٌ

 

 

 31/10/0219ػذد انقضبيب نغبيخ 

 

 31/8/0202ػذد انقضبيب نغبيخ 

  ؿ ٗ  ٚقْ ً٘

 

332 1111 

  ؿ ٗ  ٖضردً٘

 

110 352 

 انًجًٕع

 

1260 1727 

 

 

 

 

 

 

 

 انجيبٌ

 انكهي انًجًٕع

 

 يجيؼبد دخم

 ضزيجي اصم

 
 غزايبد ضزيجي اصم غزايبد ضزيجي اصم غزايبد

 انًجةةةةةةبنغ قيًةةةةةةخ

 دراسةخ  رةى  انذيٍ

 يةةةةةةٍ طهجةةةةةةبرٓى

 انزسٕيخ نجُخ

6188638035 9181418077 5784178992 7483688876 
48445804

5 
1687708421 
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يقبرَةةخ يةةغ ػةةذد انًسةةجهيٍ يةةغ َفةةس  31/8/0202ػةةذد انًسةةجهيٍ نضةةزيجخ انةةذخم فةةي 

 0219انفززح يٍ ػبو 

ٚععْرةٖ رةععٔ  11/9/0202ةغ ٗععً  ععٖ ؾععشٗىً رةععذ      رةونليعع٘ي رةععزٗي سععٗلْر  َععذد  رسَيععٍ

 ٖ ٚ٘ي   ى َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي  ٖ ؾشٗىً رةذ    لل ًيعس  هنلر  هلْ٘ى( 18193)

( رةععر هنلععر 03هل٘ععْى هنلعر ّظضٗعع دي ٚععْرةٖ )  (18134)ٚععْرةٖ  0213رةيُعشي هععي َعع م  

 َٖ :   ئّٚ٘ َوٓلٍ رةضٗ دي  ٖ َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي 

ٚ٘عّ  ( هنلعر  58153 ئعً رئ عشرد ٚعْرةٖ )   هعي  َذد رةونليع٘ي رةوسعٗل٘ي   رةضٗ دي  ٖ  -

ةغ ٗعععً  ( رةعععر هنلعععر 312) ونليععع٘ي رةوسعععٗل٘ي  عععٖ ؾعععشٗىً رةعععذ       َعععذد رة ظلعععغ

 . 0202ًيس رةيُشي هي َ م  لل ( رةر هنلر 319) ّرسَيٍُ رةٔ 11/9/0213

( رةعر هنلعر   19ٚعْرةٖ )  رةوسعُخذه٘ي رةضٗ دي  ٖ َذد رةونليع٘ي رةوسعٗل٘ي هعي  ئعً      -

( رةععر هنلععر ةغ ٗععً  433ٚ٘ععّ ظلععغ َععذد رةونليعع٘ي رةوسععٗل٘ي  ععٖ ؾععشٗىً رةععذ    )  

 . 0202ُشي هي َ م يًيس رة لل ( رةر هنلر 515ّرسَيٍُ رةٔ ) 11/9/0213

ً رةضٗع دي  ععٖ َععذد رةونليع٘ي رةوسععٗل٘ي هععي  ئععً    - ( رةععر 1ٚععْرةٖ ) رةطعش  ٌ رةوسعع ُو

( رةر هنلعر ةغ ٗعً   35رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي  ٖ ؾشٗىً رةذ    )هنلر ّٚ٘ ظلغ َذد 

 . 0202ًيس رةيُشي هي َ م  لل ( رةر هنلر 42ّرسَيٍُ رةٔ ) 11/9/0213

ٚعْرةٖ  رةعر هنلعر     ضعش  ٌ رةُؿع هي  رةضٗ دي  ٖ َذد رةونليع٘ي رةوسعٗل٘ي هعي  ئعً      -

( رةععر هنلععر ةغ ٗععً   93ٚ٘ععّ ظلععغ َععذد رةونليعع٘ي رةوسععٗل٘ي  ععٖ ؾععشٗىً رةععذ    )     

 . 0202( رةر هنلر  لل ًيس رةيُشي هي َ م 32ّرسَيٍُ رةٔ ) 11/9/0213

 ّ و  ُْ هى٘ي ردً ٍ :

يقبرَةةخ يةةغ ػةةذد    31/8/0202ػةةذد انًسةةجهيٍ نضةةزيجخ انةةذخم فةةي      (16جةةذٔل رقةةى ) 

 0219انًسجهيٍ يغ َفس انفززح يٍ ػبو 

 َىع انًكهف 
عذد انًسجهيٍ 

نغايح 
9102/8/10 

عذد انًسجهيٍ نغايح 
9191/8/10 

 انفزق

 7379 517810 510431 االفزاد 

 18079 716970 698891 انًستخذييٍ 

 2535 59755 57220 شزكاخ يساهًح 

 1011 90254 89243 شزكاخ تضايٍ 

 29004 1384789 1355785 انًجًىع
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يقبرَخ يغ ػذد انًسةجهيٍ   31/8/0202في  انًجيؼبد انؼبيخ ٔانخبصخػذد انًسجهيٍ نضزيجخ 

 0219يغ َفس انفززح يٍ ػبو 

رةعٔ   11/9/0202َذد رةونلي٘ي رةزٗي سٗلْر  ٖ ؾشٗىً رةوىُ٘ ٌ )رةُ هً ّرةخ غً( ةغ ًٗ  رسَيٍ

رةوىُ٘عع ٌ )رةُ هععً ( هنلععر  ععٖ ٚعع٘ي  عع ى َععذد رةونليعع٘ي رةوسععٗل٘ي  ععٖ ؾععشٗىً   21291ٚععْرةٖ )

( 0951( هنلعر ّظضٗع دي ٚعْرةٖ )   19029ٚعْرةٖ )  0213 م  لل ًيس رةيُشي هي َّرةخ غً( 

ً       (0935ظٛعْرةٖ )  هنلر ٚ٘عّ َوٓلعٍ رةضٗع دي     ّ ٚعْرةٖ    عٖ َعذد رةوسعٗل٘ي  عٖ رةؿعشٗىً رةُ هع

رةخ غً ره  ظخػْظ رةيئ ٌ رةُٖ صرد  ِ٘  َعذد رةوسعٗل٘ي     ٖ َذد رةوسٗل٘ي  ٖ رةؿشٗىً (14)

   ئَٖ :  ن ًٍ 

( رةعر هنلعر ٚ٘عّ ظلعغ َعذد      1351 ئعً رئ عشرد ٚعْرةٖ )   هعي  َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي رةضٗ دي  ٖ -

ً رةونليعع٘ي رةوسععٗل٘ي  ععٖ ؾععشٗىً      11/9/0213( رةععر هنلععر ةغ ٗععً   13105)  رةوىُ٘عع ٌ رةُ هعع

( 9ّصٗعع دي ظٛععْرةٖ )  0202( رةععر هنلععر  ععلل ًيععس رةيُععشي هععي َعع م   14439ّرسَيُععٍ رةععٔ )

هنلر هسٗل٘ي  ٖ رةؿشٗىً رةخ غً ّٚ٘   ى َذد رةوسٗل٘ي  ٖ رةؿشٗىً رةخ غً هي ُزٍ رةيئعً  

 0202ّرغععىٙ َععذد رةوسععٗل٘ي ةععٌيس رةيُععشي هععي َعع م    11/9/0213( هنلععر ةغ ٗععً 21ٚععْرةٖ )

 .( هنلر23ْٚرةٖ )

( رةر هنلر ّٚ٘ 1212) ْٚرةٖ رةطش  ٌ رةوس ُوًرةضٗ دي  ٖ َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي هي  ئً -

ً ظلعععغ َعععذد رةونليععع٘ي رةوسعععٗل٘ي  عععٖ ؾعععشٗىً      ( رةعععر هنلعععر ةغ ٗعععً   13035)  رةوىُ٘ععع ٌ رةُ هععع

ّصٗعع دي  0202ًيععس رةيُععشي هععي َعع م  ععلل ( رةععر هنلععر 14031ّرسَيُععٍ رةععٔ ) 11/9/0213

( هنلر هسٗل٘ي  ٖ رةؿشٗىً رةخ غً ّٚ٘   ى َذد رةوسٗل٘ي  ٖ رةؿعشٗىً رةخ غعً   9ظْٛرةٖ )

ّرغعىٙ َعذد رةوسعٗل٘ي ةعٌيس رةيُعشي هعي        11/9/0213( هنلر ةغ ًٗ 102رةيئً ْٚرةٖ ) هي ُزٍ

 ( هنلر.110ْٚرةٖ ) 0202َ م 

هنلعر ٚ٘عّ    ( رةعر 030)ٚعْرةٖ    ضعش  ٌ رةُؿع هي  رةضٗ دي  ٖ َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي هي  ئعً  -

 11/9/0213( رةر هنلر ةغ ًٗ 5414)  رةوىُ٘ ٌ رةُ هًظلغ َذد رةونلي٘ي رةوسٗل٘ي  ٖ ؾشٗىً 

  ّ و  ُْ هى٘ي ردً ٍ : 0202لر  لل ًيس رةيُشي هي َ م ( رةر هن5999ّرسَيٍُ رةٔ )

يقبرَةخ   31/8/0202ػذد انًسجهيٍ نضزيجخ انًجيؼةبد انؼبيةخ ٔانخبصةخ فةي      (17جذٔل رقى )

 0219يغ ػذد انًسجهيٍ يغ َفس انفززح يٍ ػبو 

 َىع انًكهف 

عذد انًسجهيٍ نغايح 
9102/8/10 

انًسجهيٍ نغايح عذد 
9191/8/10 

انفزق نعذد 
انًسجهيٍ في 

انضزيثح 
 انعايح 

انفزق نعذد 
انًسجهيٍ 

في انضزيثح 
 خاصح عايح خاصح عايح انخاصح

 8 1571 49 16698 41 15127 االفزاد

 8 1034 132 16291 124 15257 شزكاخ يساهًح

 0 252 23 7888 23 7636 شزكاخ تضايٍ

 16 2857 204 40877 188 38020 انًجًىع
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 انًهشيخ:انفصم انزاثغ : االحكبو 
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 انفهزص 

انفصم االول : َثذِ عٍ دائزج ضزيثح 
 انذخم وانًثيعاخ واالصالحاخ انضزيثيح 

3 

َثذِ ػٍ دائزج ضزٚثح انذخم  -
 ٔانًثٛؼاخ

3 

  
انٓٛكم انرُظًٛٙ نُظاو انضزائة  -

 فٙ االردٌ 
6 

انًحأر انزئٛسٛح نخطح  -
 االصالحاخ انضزٚثٛح 

7 

 17 انفصم انثاَي : انتحصيالخ انضزيثيح 
ذحصٛالخ ضزٚثح انذخم ٔانًثٛؼاخ  -

يقارَّ يغ َفس انفرزج يٍ ػاو 
2119 

17 
 

ذحصٛالخ ضزٚثح انذخم ٔانًثٛؼاخ  -
يصُفح حسة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح 

 انؼايح نهذٔنح 

21 

ضزٚثح انذخم ٔانًثٛؼاخ  ذحصٛالخ -
 حسة انقطاػاخ 

23 

انفصم انثانث: انتذليك وانتفتيش انضزيثي 
 وانتسىياخ وانًصانحاخ

28 

 28 انرحققاخ يٍ انرذقٛق ٔانرفرٛش  -
 29 انرسٕٚاخ ٔانًصانحاخ  -
ػذد انًسجهٍٛ فٙ ضزٚثح انذخم  -

 ٔضزٚثح انًثٛؼاخ
33 

 35 انفصم انزاتع : االحكاو انًهشيح
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 فهزص انجذاول

 (1جذٔل رقى )
يقارَييّ تييُفس   2121ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم ٔانًثٛؼيياخ خييالل شييٓز اب/     

 2119انشٓز يٍ ػاو 
18 

 (2انجذٔل رقى )
يقارَييح تييُفس   2121ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم ٔانًثٛؼيياخ نُٓاٚييح شييٓز اب /   

 .2119انفرزج ػاو 
21 

 (3انجذٔل رقى )
 2119/2121شييٓز اب نؼييايٙ  ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم ٔانًثٛؼيياخ خييالل    
 يصُفح حسة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

21 

 (4انجذٔل رقى )
 2119/2121ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم ٔانًثٛؼيياخ نُٓاٚييح شييٓز اب نؼييايٙ     

 يصُفح حسة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح
22 

 (5انجذٔل رقى )
 2119نؼييايٙ  ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم حسيية انقطاػيياخ خييالل شييٓز اب       

/2121 
23 

 (6انجذٔل رقى )
 2119ذحصييٛالخ ضييزٚثح انًثٛؼيياخ حسيية انقطاػيياخ خييالل شييٓز اب نؼييايٙ 

/2121 
23 

 (7انجذٔل رقى )
 2119ذحصييٛالخ ضييزٚثح انييذخم حسيية انقطاػيياخ نُٓاٚييح شييٓز اب نؼييايٙ        

/2121 
24 

 (8انجذٔل رقى )
 2119نؼييايٙ ذحصيٛالخ ضييزٚثح انًثٛؼيياخ حسيية انقطاػياخ نُٓاٚييح شييٓز اب   

/2121 
25 

 (9انجذٔل رقى )
 2119/2121انضزٚثح انؼايح ٔانخاصح خالل شٓز اب 

26 

 (11انجذٔل رقى )
 2119/2121انضزٚثح انؼايح ٔانخاصح نُٓاٚح شٓز اب 

27 

 (11انجذٔل رقى )
 ٔانرفرٛش انضزٚثٙانرحققاخ يٍ انرذقٛق انضزٚثٙ اجًانٙ 

28 

 (12انجذٔل رقى )
 جٕالخ انرفرٛش انضزٚثٙ نًذٚزٚح يكافحح انرٓزب انضزٚثٙ 

 
29 

ػذد طهثاخ انرسٕٚاخ ٔانًصيانحاخ انًقذييح نهجُيح انرسيٕٚاخ     ( 13جذٔل رقى )
ٔػذد انطهثاخ انريٙ درسيد ٔػيذد انطهثياخ انريٙ ذًيد انًٕافقيح ػهٛٓيا ييٍ قثيم           

 يجهس انٕسراء ٔقًٛح ْذِ انقضاٚا ٔغزاياذٓا يصُفح دخم ٔيثٛؼاخ.
31 

( ( قًٛييح يثييانض انضييزٚثح ٔان زاييياخ انًرزذثييح ػهٛٓييا نهطهثيياخ  14جييذٔل رقييى )
 انرٙ ذى دراسرٓا يٍ قثم انهجُح يصُفح قضاٚا دخم ٔقضاٚا يثٛؼاخ

32 
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 32 31/8/2121( ػذد انقضاٚا انضزٚثٛح كًا ْٙ فٙ 15جذٔل رقى )
يقارَيح ييغ    31/8/2121ػذد انًسجهٍٛ نضيزٚثح انيذخم فيٙ     (16جذٔل رقى )

 2119د انًسجهٍٛ يغ َفس انفرزج يٍ ػاو ػذ
33 

( ػيييذد انًسيييجهٍٛ نضيييزٚثح انًثٛؼييياخ انؼاييييح ٔانخاصيييح فيييٙ  17جيييذٔل رقيييى )
 2119يقارَح يغ ػذد انًسجهٍٛ يغ َفس انفرزج يٍ ػاو  31/8/2121

34 

 

 


