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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انضزائة 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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 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 
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 انخذياخ االنكرزَٔيح انضزيثيح: انفصم االٔل

اهحلًٖييح   ذميفمي اهدفًيح  اداء ذٔيف  لهيت ذحنييَ     اهحلًٖيح اهري  اخ ٔذٌاشيا ًع اهرٖج

كفيياءج ااداءو ٕذموييين اهٖلييد ٕاهرلوفييح اهمزًيييَو ًٕهاهاييح اهر ٓيين ا دا        ٕزمييادج 

اهٌ اجهيياخ اهصدةيييح ٕاهٖجآيييح   ٕاهييردوم ًييَ يبيياهية ا دا ج اهرمويفمييحو ٕاهحييف    

جٌييييع اهٌهييياًمخ  فييي  ٕاهٖثيييااك اهٖ لييييح  اإ اق ٕطوييية ابيييردفاى  ٕكييي هق ٕلييي 

 .ا عٌامٕ

ض ٕ ج ًوحح  هٌيا هٔيا ًيَ     اصثح لهت اهحلًٖح ا هلر ُٕيح تصلن كاًناهٖصٖم اٍ 

دٍٕ  ٕذمفمٌٔا هٔيي ذنٔين اهدفًاخ ي  عوت اهٌلوفيَ ف  اهٖلد ٕاهأف ٕاهرٖفدٕ  ف  

 .اهحاجح اهت اهٌ اجهاخ إ ابردفاى االٕ اق إ اهلراتح اهيفٕمح

ييح إهٖميح ااصيح    اعطد اهيفاا ج عٌوييح ذفهيين ايفًاخ اهحلًٖيح االهلر ُٕ     ٕه هق كوْ 

ًِ  فر ج هيند تاهمةي ج ف  جٌيع افًاذٔا ٕاعٌاهٔا ُٕصاطاذٔا حيي  لاًيد تش شيفح    

جٌييييع اهٌوفييياخ ٕاهٖثيييااك اهٌرهوميييح تييياهٌلوفيَ كافيييح كٌيييا لاًيييد تهميييف اذفاليييياخ ًيييع      

ًهٔييي هرثيييادم اهٌهوًٖيياخ ٕذميييفمي اهديييفًاخ   اهلر ُٕييييا اهٌؤبنيياخ اهٌدروفيييح ٕاهيي ت    

 .هوٌلوفيَ اهلر ُٕيا

َ آٌيح  طملًا ًَٕاُ تلين بئٖهح ٕمني  ٕدٍٕ ي      ذمفمي اهدفًاخ اهحلًٖيح هوٌيٖاطِي

بهد اهفاا ج تإطمق اههفمف ًَ اهدفًاخ االهلر ُٕيح ٕٕف ذٔيا هٌلوفي  اهيفاا ج     ذشاي 

تهيف ليأًيا ترشٓييين كٖاد ٓيا اهثصي مح ٕذأيييا اهثِيت اهرحرييح ٕاهفِيييح هورهاًين ًيع ٓيي ّ         

ًا ال تاس تْ ف  ٓ ا اهااُة ٕٕف خ ٓ ّ اهدفًاخ اهدفًاخ حي  لطهد اهفاا ج شٖط

 .هوٌلوفيَ كافح

يطومييد اهيفاا ج اهدييفًاخ االهلر ُٕيييح كاياء ًييَ ت ُياًال اهحلًٖييح االهلر ُٕيييح    حيي   

هرنٔين ا ج اءاخ اهٌرهومح تاهض ااة ٕذدفي  اههةء عويت ًيٖيف  اهيفاا ج ٕذهرثي      

كفاا ج حلًٖيح  رٔاذحنيَ ًلآُ ّ اهدفًاخ االهلر ُٕيح كااء ًَ اهرااى اهفاا ج ف  

حفمثييح ًٕرطييٖ ج ذنييردفى اهرلِٖهٖجيييا اهحفمثييح ٕذرٌرييع تلفيياءج عاهيييح ٕملٌييَ اهٔييف      

اهلويي  ًييَ طيي م اهدييفًاخ االهلر ُٕيييح اهافمييفج فيي  ذدفييي  اهرليياهي  اهٌر ذثييح عوييت   

 .اهٌٖاطَ ف  حام االهرااى اهض مث  ٕذصايع االهرااى اهطٖع 

اهدييفًاخ اهلر ُٕيييًا ٕاٍ اهِاييام فيي  ٓيي ا    جٌيييع ذييٖفي   اٍ مييري ٕذرطوييع اهييفاا ج اهييت  

 .ًؤبناخ اهٌارٌع اهٌفُ  ٕاهٌلوفيَاهٌاام ال مٌلَ هْ اٍ مرحمك دٍٕ ًصا كح 

اارةييي خ اهديييفًاخ االهلر ُٕييييح اهرييي  ٕف ذٔيييا اهيييفاا ج هوٌلوفييييَ اهلثيييي  ًيييَ    ٕليييف 

ٕااصييح فيي  ٓيي ّ اه يي ٕ     االجيي اءاخ ٕاهٖلييد ٕاهأييف ٕاهٌييام عوييت اهٌصيير كيَ     
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اههفمييف ًييَ اهدييفًاخ  ذييي ذييٖفي  حييي ٕذصيئفٓا اهٌٌولييح  هةييحيح اهريي  مصيئفٓا اههيياهيا

االهلر ُٕيح اهافمفج هرٌليَ اهٌلوفيَ ٕاهٌ اجهيَ ًيَ اُاياز ًهياًمذٔي عيَ تدهيف دٍٕ      

 :اهحاجح اهت ً اجهرٔا ٕاهر  ذٌثود تاهدفًاخ اهراهيح

 ِفَٙٛ اٌخذِخ اٌخذِخ االٌىزش١ٔٚخ اٌشلُ
سٕخ اسزحذاس 

 اٌخذِخ

1 
 اٌشلُ اسزخشاط
 ِشح ألٚي اٌسشٞ

 ِٓ ضش٠ج١خ اسلبِب ٠حٍّْٛ اٌز٠ٓ رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ
ٝ  اٌحصةٛي  االٌىزش١ٔٚةخ  اٌحىِٛخ ثخذِبد اٌّشزشو١ٓ غ١ش  عٍة
ٝ  ٚاٌحصٛي اٌزعبًِ ِٓ رّىُٕٙ سش وٍّخ  اٌةذارشح  خةذِبد  عٍة

 اٌةةةةذارشح ِٛلةةةة  اٌةةةةٝ اٌةةةةذخٛي خةةةة ي ِةةةةٓ ٚرٌةةةةه اٌىزش١ٔٚةةةةب
 ا٠مٛٔةةخ اخز١ةةبس صةةُ ِٚةةٓ www.istd.gov.jo االٌىزشٚٔةةٟ
 ِسةةزخذَ عٕةةٛاْ اخز١ةةبس ٠ةةزُ رٌةةه ٚثعةةذ االٌىزش١ٔٚةةخ اٌخةةذِبد

 .جذ٠ذ
 

0202 

0 
 اٌشلُ اصذاس اعبدح

 حبي فٟ اٌسشٞ
 فمذأٗ

رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِةٓ اٌحصةٛي عٍةٝ اٌةشلُ اٌسةشٞ      
فةةةٟ حةةةبي فمذأةةةٗ ٌٍةةةذخٛي اٌةةةٝ ِٛلةةة  اٌةةةذارشح االٌىزشٚٔةةةٟ        

اٌزعبِةةةةً ٚاٌحصةةةةٛي عٍةةةةٝ خةةةةذِبد اٌةةةةذارشح ٚرّى١ةةةةُٕٙ ِةةةةٓ 
 االٌىزش١ٔٚخ.

 

0202 

 االعزشاضبد ِٕصخ 3

 ج١ّ  عٍٝ االعزشاضبد رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ رمذ٠ُ
 ثمةةشاساد ِزعٍمةةخ وبٔةةذ سةةٛا  ٌ عزةةشا  اٌمبثٍةةخ اٌمةةشاساد
 .ِج١عبد ضش٠جخ لشاساد أٚ دخً ضش٠جخ

 

0202 

4 
 اٌزس٠ٛخ ّٔٛرط

 ٚاٌّصبٌحخ

 ِٚصةبٌحخ  رسة٠ٛخ  عٍت اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ رمذ٠ُرّىٓ ٘زٖ 
 ٝ ٓ  اٌّخزصةةخ  اٌٍجٕةةخ  اٌةة االٌىزشٚٔةةٟ ٚ٘ةةةزا   اٌّٛلةة   خةة ي  ِةة

 ثةةةذالد اٚ سسةةةَٛ اٞ اٌّىٍفةةة١ٓ عٍةةةٝ ٠شرةةةت ال اٌغٍةةةت ِجبٔةةةب
 ثةةذي رمةةذ٠ُ ِمبثةةً ثةةذالد اٚ ٚاٌّصةةبٌحخ اٌزسةة٠ٛخ ٘ةةزٖ ِمبثةةً

 .  اٌّصبٌحخ اٚ اٌزس٠ٛخ
 

0202 

5 
 ثعذ اٌّشفمبد رح١ًّ

 االلشاس اسسبي

رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِةٓ رح١ّةً اٌّعةضصاد ٚاٌّشفمةبد     
 فٟ حبي ٌُ ٠زُ اسسبٌٙب ِ  االلشاس.

 

0202 

6 
 اٌز٘ج١خ اٌمبرّخ

 (اٌّشبسو١ٓ اسّب )

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ رمةةذ٠ُ عٍةةت ٌ  ةةزشان فةةٟ     
 عٍةةةٝ اٌحصةةةٛي فةةةٟ اٌمبرّةةةخ اٌز٘ج١ةةةخ اٌةةةزٞ ٠ّٕحةةةٗ سةةةشعخ  

 اٌةةذارشح  ِةةٓ سد٠ةةبد ٌةةٗ رحممةةذ حةةبي فةةٟ اٌضةةش٠ج١خ اٌشد٠ةةبد
 عٍةةٝ اٌّج١عةةبد عٍةةٝ اٌعبِةةخ اٌضةةش٠جخ دفةة  ٌزؤج١ةةً ثبإلضةةبفخ

 رةةةذل١ك اسةةةزىّبي ٚسةةةشعخ إٌّشةةةؤح  أٚ اٌشةةةشوخ ِسةةةزٛسداد
 اٌزةةٟ اٌضةةش٠ج١خ ٌٍفزةةشح اٌّىٍةة  ِةةٓ اٌّمةةذَ اٌضةةش٠جٟ اإللةةشاس
ٗ  لةشاسا   اٌع١ٕخ ٌجٕخ أصذسد   ةٙبدح  ٌٍزةذل١ك ٚاعزّةبد   ثزح٠ٍٛة
 اٌزِخ. ثشا ح  ٙبدح عٓ ثذال  اٌعض٠ٛخ

 

0202 



4 
 

7 
 االٔشغخ حٛافض

 اٌصٕبع١خ

رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌزمذ٠ُ ٌٍحصٛي عٍٝ حٛافض 
 ألٔشغزُٙ.

 

0202 

8 
 الشاس رعذ٠ً عٍت

 دخً ضش٠جخ

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ رمةةذ٠ُ عٍةةت ٌزعةةذ٠ً االلةةشاس  
 اٌّشةةةشٚحبد ثىزبثةةةٗ اٌضةةةش٠جٟ فةةةٟ حةةةبي حةةةذس خغةةةؤ ٚرٌةةةه 

 اٌغٍت. اسسبي اٌّعذٌخ صُ اإللشاساد ٚاسفبق ثبٌغٍت  اٌخبصخ
 

0202 

9 
 الشاس رعذ٠ً عٍت

 اٌّج١عبد ضش٠جخ

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ رمةةذ٠ُ عٍةةت ٌزعةةذ٠ً االلةةشاس  
 اٌّشةةةشٚحبد ثىزبثةةةٗ ٚرٌةةةه خغةةةؤ حةةةذس اٌضةةةش٠جٟ فةةةٟ حةةةبي

 .اٌغٍت اسسبي صُ اٌّعذٌخ اإللشاساد ٚاسفبق  ثبٌغٍت اٌخبصخ
 

0202 

 اٌزمس١ظ رمذ٠ُ عٍت 12

رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ رمذ٠ُ عٍت رمس١ظ ِجبٌغ 
 اٌخبصخ اٌّششٚحبد اٌضش٠جخ اٌّزشرجخ ع١ٍُٙ ٚرٌه ثىزبثٗ

 اٌغٍت. ثبٌغٍت صُ اسسبي
 

0202 

11 
 اٌشد عٍت رمذ٠ُ

 اٌضش٠جٟ

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ افةةشاد ٚ ةةشوبد ِةةٓ رمةةذ٠ُ    
اٌشد٠ةةبد اٌّسةةزحمخ ٌٙةةةُ   عٍةةت سد اٌىزش١ٔٚةةب ٌٍحصةةٛي عٍةةةٝ    

 اٌغٍت اسسبي صُ ثبٌغٍت اٌخبصخ اٌّششٚحبد ثىزبثٗ ٚرٌه
 

0202 

10 
رمذ٠ُ عٍت رفع١ً 
 اٌشلُ اٌضش٠جٟ

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ رمةةذ٠ُ عٍةةت رفع١ةةً اٌةةشلُ         
اٌضةةةش٠جٟ ٌاب٠ةةةبد االسةةةز١شاد اٚ  ةةةشا  ِشوجةةةخ ِةةةٓ إٌّغمةةةخ 

 اٌحشح. 
 

0202 

13 
 ث١بْ اسزخشاط
 رفص١ٍٟ ضشارت
 اٌذخً ٌضش٠جخ

 ثبٌسةٕٛاد  ث١بْ عٍٝ رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌحصٛي
 ِٚمةةةذاس ع١ٍٙةةةب ٚاٌّعزةةةش  ٚاٌّسةةةزؤٔفخ اٌّمةةةذسح اٌضةةةش٠ج١خ
 ِةةةةٓ ٚاٌعذ٠ةةةةذ ٚاٌّمسةةةةغخ ٚاٌّذفٛعةةةةخ اٌّسةةةةزحمخ االسصةةةةذح
 .رُّٙٙ اٌزٟ اٌضش٠ج١خ اٌّعٍِٛبد

 

0202 

14 
 ث١بْ اسزخشاط
 ٌشص١ذ ضشارت
 اٌٛع١ٕخ اٌّسبّ٘خ

اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِةٓ اٌحصةٛي عٍةٝ ث١ةبْ رفصة١ٍٟ      رّىٓ ٘زٖ 
 اٌّسةةةةزحمخ االسصةةةةذح ثشصةةةة١ذ اٌّسةةةةبّ٘خ اٌٛع١ٕةةةةخ ِٚمةةةةذاس

 رُّٙٙ. اٌزٟ اٌضش٠ج١خ اٌّعٍِٛبد ِٓ ٚاٌّذفٛعخ ٚاٌعذ٠ذ
 

0202 

 اٌزسج١ً االٌىزشٟٚٔ 15

 عٍةةٝ ٚاٌحصةةٛي اٌزسةةج١ً ِةةٓ اٌّىٍفةة١ٓ اٌخذِةةخ ٘ةةزٖ رّىةةٓ
ٚاٌزسةةةج١ً فةةةٟ ضةةةش٠جخ اٌةةةذخً     اٌىزش١ٔٚةةةب اٌضةةةش٠جٟ اٌةةةشلُ

ٌٍّسةةةزخذ١ِٓ ٚاالفةةةشاد ٚاٌشةةةشوبد ِةةةٓ خةةة ي ادخةةةبي اٌةةةشلُ   
 .سلُ اٌٙبر  اٌخٍٛٞ -سلُ اٌم١ذ اٌّذٟٔ -اٌٛعٕٟ

 

0219 

 اٌّعٍِٛبد لسبرُ 16

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ اِىب١ٔةةخ رح١ّةةً ِٚعب٠ٕةةخ لسةةبرُ   
اٌّعٍِٛةةبد اٌّحفٛ ةةخ ثٍّةة  اوسةةً حسةةت ّٔةةٛرط ِخصةة    

اٌّعٍِٛةةبد ٠ٚةةٛفش إٌهةةبَ ٘ةةزا إٌّةةٛرط فةةٟ   ٌٙةةزا إٌةةٛ  ِةةٓ  
ِٚةةٓ صةةُ   Excelٔفةةا اٌشب ةةخ ٚرٌةةه ثزٕض٠ٍةةٗ ِةةٓ ا٠مٛٔةةخ 

 رعجئخ ٍِ  االوسً ثذلخ.
 

0218 
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17 
 الزغبعبد

  ٙشٞ)اٌّٛ ف١ٓ
 (ٚسٕٛٞ

 ٟ ْ  رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ ِسةوٌٚ ٓ  اٌّب١ٌةخ  اٌشةوٚ ٟ  ٚاٌّةٛ ف١  فة
ٓ  الزغبعةبد  ٌذ٠ٙب اٌزٟ ٚإٌّشآد اٌششوبد  ٚثةذي  اٌشٚارةت  ِة
 اٌّةةٛ ف١ٓ وشةةٛفبد إسسةةبي إٌةةٝ اخةةشٜ دفعةةبد ٚاٞ اٌخةةذِبد
 .إٌىزش١ٔٚب  األخشٜ ٚااللزغبعبد اٌشٙش٠خ

 

0218 

 االخشٜ االلزغبعبد 18

 ٟ ْ  رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ ِسةوٌٚ ٓ  اٌّب١ٌةخ  اٌشةوٚ ٟ  ٚاٌّةٛ ف١  فة
 اخةةشٜ ِضةةً ثةةذي  الزغبعةةبد ٌةةذ٠ٙب اٌزةةٟ ٚإٌّشةةآد اٌشةةشوبد
 %7% ٚ 5اخشٜ ِضً  دفعبد ٚاٞ اٌخذِبد

 

0218 

 اٌزِخ ثشا ح 19

ٝ  اٌحصةٛي  رّىٓ ٘زٖ اٌخذِةخ اٌّىٍفة١ٓ ِةٓ خذِةخ      ثةشا ح  عٍة
ٓ  اٌىزش١ٔٚةةةب  اٌزِةةةخ  ٓ  ٌٍّىٍفةةة١  اٌحىِٛةةةةخ ثخةةةذِبد  اٌّشةةةزشو١

 االٌىزش١ٔٚخ.
 

0217 

02 
 ثشا ح ِٓ اٌزحمك

 اٌزِخ

رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ اٌزحمةةك ِةةٓ ثةةشا ح اٌزِةةخ      
 االٌىزش١ٔٚةةخ ٚرٌةةه اٌحىِٛةةخ ٔهةةبَ عجةةش اٌصةةبدسح االٌىزش١ٔٚةةخ

 اٌجةةشا ح ٘ةةزٖ عٍةةٝ اٌّٛجةةٛد ٌٍّىٍةة  اٌضةةش٠جٟ اٌةةشلُ ثإدخةةبي
ٝ  ثبإلضةةةبفخ  ُ  اٌةةة ٟ  اٌزسٍسةةةةً اٌةةةشل ْ  االٌىزشٚٔةةة  عٍةةةةٝ اٌّةةةذٚ
 اٌجشا ح.

 

0217 

01 
 دخً االٌىزشٟٚٔ اٌذف 

 ثىبفخ ِٚج١عبد
 ا ىبٌٗ

ٟ  رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌذف   ٌٍّسةزحمبد  االٌىزشٚٔة
 اِىب١ٔةةةخ ِةةة  ِشاجعةةةخ اٌةةةذارشح  اٌةةةٝ اٌحبجةةةخ دْٚ اٌضةةةش٠ج١خ
 اٌىزش١ٔٚب . اٌذف  سٕذ عٍٝ اٌحصٛي

 

0215 

00 
 اٌج١بٔبد رعذ٠ً

 ٚاٌّب١ٌخ اٌشخص١خ

 اٌّعٍِٛةةبد ٚرعةةذ٠ً رّىةةٓ ٘ةةزٖ اٌخذِةةخ اٌّىٍفةة١ٓ ِةةٓ رحةةذ٠ش 
ٓ  اٌّىٍة   ٠سةزغ١   ثح١ةش  ِجب شح ٌٍّىٍ  اٌشخص١خ  خة ي  ِة
 ٚاٌعٕةةةٛاْ اٌعّةةةً ٚعٕةةةٛاْ اٌسةةةىٓ عٕةةةٛاْ رحةةةذ٠ش اٌّٛلةةة 
 ٚغ١ش٘ةةب االجزّبع١ةةخ اٌحبٌةةخ ٚرا١١ةةش اٌعّةةً ٚجٙةةبد اٌجش٠ةةذٞ

 .ٌزٌه اٌحبجخ عٕذ
 

0212 

03 
 الشاساد رمذ٠ُ

 اٌّج١عبد

  ُ  ضةةةش٠جخ الةةةشاساد رّىةةةٓ ٘ةةةزٖ اٌخذِةةةخ اٌّىٍفةةة١ٓ ِةةةٓ رمةةةذ٠
اٌّسزحمخ ِٓ خ ي اٌذخٛي اٌةٝ   اٌضش٠جخ ٚاحزسبة اٌّج١عبد

   ُ  خةةذِبد اٌةةذارشح اإلٌىزش١ٔٚةةخ  ِٚعشفةةخ اٌسةةٕٛاد اٌزةةٟ ٌةةُ ٠ةةز
رمةةذ٠ُ االلةةشاس عٕٙةةب ٚرمةةذ٠ُ الةةشاس ضةةش٠جخ اٌّج١عةةبد ثىبفةةخ        

 ا ىبٌٗ ٚاسفبق اٌّشفمبد ٚاٌّعضصاد اٌىزش١ٔٚب.
 

0212 

04 

 دخً اٌضشارت ث١بْ
 ِٚج١عبد

 ٚااللزغبعبد
 ٌٍّٛ ف١ٓ

 ثبٌسةٕٛاد  ث١بْ عٍٝ اٌحصٛي ِٓ اٌّىٍف١ٓ اٌخذِخ ٘زٖ رّىٓ
 ِٚمةةةذاس ع١ٍٙةةةب ٚاٌّعزةةةش  ٚاٌّسةةةزؤٔفخ اٌّمةةةذسح اٌضةةةش٠ج١خ
 ِةةةةٓ ٚاٌعذ٠ةةةةذ ٚاٌّمسةةةةغخ ٚاٌّذفٛعةةةةخ اٌّسةةةةزحمخ االسصةةةةذح
 رُّٙٙ. اٌزٟ اٌضش٠ج١خ اٌّعٍِٛبد
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05 
 عش ) االلسبط
 اٌذخً السبط
 (ٚجذد اْ ٚاٌّج١عبد

 االسصةةةذح رّىةةةٓ ٘ةةةزٖ اٌخذِةةةخ اٌّىٍفةةة١ٓ ِةةةٓ ِعشفةةةخ  ِمةةةذاس
ٟ  اٌضةش٠ج١خ  اٌّعٍِٛةبد  ِٓ ٚاٌعذ٠ذ ٚاٌّذفٛعخ اٌّسزحمخ  اٌزة
 .رُّٙٙ
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06 
 ثبٌشلُ  ٙبدح

 اٌضش٠جٟ
 

   ً  سلةةةُ ٚاصةةةذاس رّىةةةٓ ٘ةةةزٖ اٌخذِةةةخ اٌّىٍفةةة١ٓ ِةةةٓ اٌزسةةةج١
 ضةةّٓ ٚاٌشةةشوبد ٚاالفةةشاد ٌٍّسةةزخذ١ِٓ اٌىزش١ٔٚةةب  ضةةش٠جٟ
االٌىزش١ٔٚةخ ٚاٌحصةٛي عٍةٝ  ةٙبدح ثةبٌشلُ       اٌخذِبد ِٕهِٛخ

 اٌضش٠جٟ. 
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07 
 دخً الشاساد رمذ٠ُ

 ا ىبٌٗ ثىبفخ

ً  ضةش٠جخ  الةشاساد  رّىٓ ٘زٖ اٌخذِخ اٌّىٍف١ٓ ِٓ رمذ٠ُ  اٌةذخ
ً  ٚاٌزٟ ٓ  الةشاساد  رشةّ  اٌعبد٠ةخ  ٚاٌشةشوبد  ٚاألفةشاد  اٌّةٛ ف١

اٌّسةبّ٘خ ِةٓ خةة ي اٌةذخٛي اٌةٝ خةذِبد اٌةةذارشح       ٚاٌشةشوبد 
 اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚاسفبق اٌّشفمبد ٚاٌّعضصاد اٌىزش١ٔٚب.

 

0225 
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 انفصم انثاَي : انرحصيالخ انضزيثيح 

يقارَّ  0202/ذشزيٍ ثاَي ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز  ( أ

 0202تُفض انشٓز يٍ عاو 

تحصتتت ا انتتةامز  يتتٍ اتتزل و انتتةام باتتزل و انً تؼتتاا ػهتت  ان تتهغ بان تتةياا   ارتفؼتت 

( يهتتوٌ دلُتار   193)انت    تشزلٍ ثاَي انًحهتو بانً تورد  بانً اهًو انوطُتو ا ل شهز 

( يهتتتوٌ دلُتتار اي دشلتتاد   143يتتا ياتتةارِ ) 9139انشتتهز يتتٍ ػتتاو  فتتي نتتتٍ  اَتت  نتتُف   

 %.31( يهتوٌ دلُار بدُ  و نواني 43.7)  اياةاره

( يهتتتوٌ 133ارتفؼت  تحصتت ا اتزل و انً تؼتتاا يتٍ ان تهغ انًحهتتتو بانً تتورد   انت  )       

( يهتتوٌ دلُتار دشلتاد     131يتا ياتةارِ )   9139دلُار في نتٍ  اَت  نتُف  انشتهز يتٍ ػتاو      

%(  ًتتا بارتفؼتت  تحصتتت ا اتتزل و انتتةام اتت ل 3( يهتتتوٌ دلُتتار بدُ تت و )4ارها )ياتة 

يتا   9139( يهتوٌ دلُار في نتتٍ  اَت  نتُف  انشتهز يتٍ ػتاو       73ان  )  تشزلٍ ثاَيشهز 

 %.397( يهتوٌ دلُار بدُ  و نواني 49( يهتوٌ دلُار ا ي دشلاد  ياةارِ ) 11ياةارها )

خاص ترحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعااخ خاالل شآز    ( ان0ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رقى )

 .0202يقارَّ تُفض انشٓز يٍ عاو  0202/ذشزيٍ ثاَي 
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 (0جذٔل رقى )

يقارَح تُفض انشٓز  0202/ ذشزيٍ ثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز 

 0202يٍ عاو 

 تاألنف ديُار

 اٌج١ــــــبْ 
ا٠شاد  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0219  

ا٠شاد  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0202  

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ 

ٚاٌّسبّ٘خ  ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً
 اٌٛع١ٕخ

08,385 68,627 42,001 142% 

ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد اٌّح١ٍخ 
 صٕبعخ ٚرجبسح ٚخذِبد 

043,215 035,39 -7,625 -3% 

ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد 
 اٌّح١ٍخ

071,4 323,996 30,596 10% 

ا٠شاداد ضش٠جخ دخً ِمزغعخ عٍٝ 
 اٌّسزٛسداد

4,583 6,103 1,542 34% 

ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد عٍٝ 
 اٌّسزٛسداد

69,459 81,240 11,583 17% 

ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد عٍٝ 
 اٌّسزٛسداد

74,240 87,165 13,103 18% 

 %107 41,750 74,709 30,978 ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً

 %1 3,958 316,430 310,474 ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد

 %13 45,729 391,161 345,450 ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد 
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 (0انشكم رقى )

يقارَح تُفض  0202/ ذشزيٍ ثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز 

 0202انشٓز يٍ عاو 

 

 

يقارَاح   0202/ ذشازيٍ ثااَي  اناذخم ٔانًثيعااخ نُٓاياح شآز     ري ذحصيالخ ضازيث  -

  0202تُفض انفرزج عاو 

تحصتتت ا انتتةامز  يتتٍ اتتزل و انتتةام باتتزل و انً تؼتتاا ػهتت  ان تتهغ بان تتةياا   ارتفؼتت 

( يهتتوٌ دلُتار   4971) انت   تشزلٍ ثتاَي انًحهتو انً تورد  بانً اهًو انوطُتو نُهالو شهز 

ار اي دشلتتاد  ( يهتتتوٌ دلُتت1914يتتا ياتتةارِ ) 9139ػتتاو فتتي نتتتٍ  اَتت  نتتُف  انفتتتز  يتتٍ 

 %.9( يهتوٌ دلُار بدُ  و نواني 113)  ياةارِ نواني

( يهتتوٌ  1391ارتفؼ  تحصت ا ازل و انً تؼاا يتٍ ان تهغ انًحهتتو بانً تتورد   انت  )     

( يهتتوٌ دلُتار دشلتاد     9939يتا ياتةارِ )   9139دلُار في نتٍ  اَ  نُف  انفتز  يتٍ ػتاو   

%(  ًا بارتفؼ  تحصت ا ازل و انةام نُهالتو  8( يهتوٌ دلُار بدُ  و )997ها )ياةار

يتا   9139( يهتوٌ دلُار في نتٍ  اَ  نُف  انفتز  يٍ ػتاو  3181ان  ) تشزلٍ ثاَيشهز 

 %.33( يهتوٌ دلُار بدُ  و نواني 318( يهتوٌ دلُار اي دشلاد  ياةارها ) 979ياةارِ )

( يهتتتوٌ 9431ػهتت  ان تتهغ بان تتةياا انًحهتتتو انتت  )   سادا تحصتتت ا اتتزل و انً تؼتتاا 

( 919دشلتتاد  ياتتةارها ) 9139( يهتتتوٌ دلُتتار نتتُف  انفتتتز  يتتٍ ػتتاو  9371دلُتتار ياادتتم )

 % .33 يهتوٌ دلُار بدُ  و نواني
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( انخاااص ترحصاايالخ ضاازيثح انااذخم ٔانًثيعاااخ نُٓايااح  0ٔكًااا ْاإ يثاايٍ تانجااذٔل رقااى ) 

 .0202يقارَح تُفض انفرزج عاو  0202/ ذشزيٍ ثاَيشٓز 

 

 (0انجذٔل رقى )

يقارَح  0202/ ذشزيٍ ثاَي نُٓايح شٓز  ذزاكًي ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ

 0202تُفض انفرزج يٍ عاو 

 تاألنف ديُار

 اٌج١ــــــبْ 

ا٠شاد ٌٕٙب٠خ 
رشش٠ٓ  ٙش 
  0219/ اٌضبٟٔ

 

ا٠شاد ٌٕٙب٠خ 
رشش٠ٓ  ٙش 
  0202/ اٌضبٟٔ

 

 اٌفشق

 اٌم١ّخ 
 

% 

 %10 126,898 1207,396 902,497 اٌٛع١ٕخ ا٠شاد ضش٠جخ  اٌذخً ٚاٌّسبّ٘خ

ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد اٌّح١ٍخ صٕبعخ 
 ٚرجبسح ٚخذِبد 

0172,41 0429,686 039,076 11% 

 %11 346,174 3437,280 3292,927 ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد اٌّح١ٍخ

ِمزغعخ عٍٝ ا٠شاداد ضش٠جخ دخً 
 اٌّسزٛسداد

51,096 53,231 1,735 3% 

 %0- 12,201- 779,837 790,238 ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد عٍٝ اٌّسزٛسداد

ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد عٍٝ 
 اٌّسزٛسداد

843,334 830,868 -10,466 -1% 

 %11 128,302 1282,406 970,124 ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً

 %8 007,386 3189,503 0960,137 اٌّج١عبدا٠شاداد ضش٠جخ 

 %9 335,728 4069,949 3934,041 ِجّٛ  ضش٠جخ اٌذخً ٚاٌّج١عبد 
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 (0انشكم رقى )

يقارَح  0202/ ذشزيٍ انثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ ذزاكًي نُٓايح شٓز 

 0202تُفض انفرزج يٍ عاو 

 

 

 

 ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح ب(ذحصيالخ

يصُفح  0202/0202ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز ايهٕل نعايي  -

 حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح

دُ ت و  ارتفؼ  نصتتهو اتزل و انتةام يتٍ  ًتتغ دُتود تصتُتت تحصتت ا اتزل و انتةام           

نتتتك  انشتتز ااَ تت و اترتفتتاع اتػهتت  ن ُتتة اتتزل و انًحصتتهو يتتٍ اَتت  %( نتتتك  397)

%( يتتٍ انيتتزل و انًحصتتهو نتتُف  ان ُتتة يتتٍ انؼتتاو انًااتتي ب اَتت  ا تتم َ تت و  931دهغتت  )

 ارتفاع ن ُة ازل و انةام انًحصهو يٍ انًوظفتٍ بانً ت ةيتٍ .

( بانً تتتٍ ادَتتاِ انتت  اٌ اتتزل و انً تؼتتاا انًحصتتهو يتتٍ انا اػتتاا   1لشتتتز انوتتةبل ر تتى ) 

%( نتك ارتفؼ  نصتهو اتزل و انً تؼتاا انًحصتهو يتٍ     3.3ات تصادلو ارتفؼ  دُ  و )

%( فتتي نتتتٍ اَ فيتت  نصتتتهو اتتزل و انً تؼتتاا يتتٍ 4.3ي تؼتتاا ان تتهغ انًحهتتتو دُ تت و )

كتت  اثتتز  امحتتو  وربَتتا ػهتت  دؼتت  اتَشتت و  %( بذنتتي لؼ99.3  تتاع ان تتةياا دُ تت و )

 ات تصادلو يٍ   اع ان ةياا يثم ان تانو بان تزاٌ بانُام بانً اػى بانفُادق .
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رحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز ت( انخاص 3ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رقى )

 نحيصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔ 0202/0202نعايي  ذشزيٍ انثاَي

 

 (3انجذٔل رقى )

 0202/0202نعايي  ذشزيٍ انثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز 

 يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح

 تاألنف ديُار

 اٌج١ـــــبْ
اال٠شاد خ ي 

رشش٠ٓ  ٙش 
  0219/ صبٟٔ

اال٠شاد خ ي 
رشش٠ٓ  ٙش 
  0202/ صبٟٔ 

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ 

         ضش٠جخ اٌذخًا٠شاداد 

 %12 1,871 17,514 15,643 اهص كاخ

 %34 732 2,915 2,183 االف اد

 %2 323 15,475 15,152 الرطاعاخ اهٌٖيفيَ ٕاهٌنردفًيَ

 %127 41,751 74,729 32,978 ِجّٛ  ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً 

 ضش٠جخ اٌّج١عبد
  

  

 114,787 110,275 لطاع اهنوع اهٌحويح
4,512 4% 

 89,301 92,142 اهمطاع اهراا  
-2,841 -3% 

 31,302 40,391 اهمطاع اهدفً 
-9,089 -23% 

 81,042 69,666 اهض مثح اهٌنرٖ دج
11,376 16% 

 %1 3,958 316,432 312,474 ِجّٛ  ا٠شاداد ضش٠جخ اٌّج١عبد

 %13 45,709 391,161 345,452 اٌّجّٛ  االجّبٌٟ
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 (3انشكم رقى )

نعايي  ذشزيٍ ثاَيانخاص ترحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ خالل شٓز 

 يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح 0202/0202

 

 

 

نعايي  ذشزيٍ ثاَيشٓز  ذزاكًي نُٓايحذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ 

 يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح 0202/0202

 9191يتٍ ػتاو    نُهالتو شتهز تشتزلٍ ثتاَي    ارتفؼ   ًتغ دُتود تصتُتت اتزل و انتةام     

%( نتتتك  اَتت  َ تت و اترتفتتاع اتػهتت  ن ُتتة اتتزل و انتتةام يتتٍ اتفتتزاد   33.4دُ تت و )

%( بدُتتة 31.7%( بارتفتتاع دُتتة اتتزل و انتتةام يتتٍ انشتتز اا دُ تت و )  13.93َ تت و )

 %( .7.1ازل و انةام يٍ انزباتب دُ  و )

دُ تت و  9191يتتٍ ػتتاو  نُهالتتو شتتهز تشتتزلٍ ثتتاَياتتزل و انً تؼتتاا انًحصتتهو ارتفؼتت  

%( نتك  اٌ َ  و اترتفاع اتػه  نيزل و انً تؼاا ػه  ان هغ انًحهتو دُ  و 7.37)

%( في نتتٍ اَ فيت  نا تاع    31.13%( بارتفاػها نها اع انتواري دُ  و )98.19)

ا انًحصهو يٍ انً تورداا %(  ًا اَ في  ازل و انً تؼا39.49ان ةياا دُ  و )

 %(.3.34ا ل هذِ انفتز  دُ  و )
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 ذزاكًاي  رحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخت( انخاص 4ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رقى )

يصاُفح حظاة تُإد قاإٌَ انًٕاسَاح       0202/0202نعاايي   ذشزيٍ ثاَينُٓايح شٓز 

 انعايح نهذٔنح

 (4انجذٔل رقى )

نعايي  ذشزيٍ ثاَينُٓايح شٓز ذزاكًي ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ 

 يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح 0202/0202

 تاألنف ديُار

 اٌج١ـــــبْ
اال٠شاد ٌٕٙب٠خ 

 ٙش رشش٠ٓ صبٟٔ 
/0219  

اال٠شاد ٌٕٙب٠خ 
 رشش٠ٓ صبٟٔ  ٙش 
/0202  

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ 

         ام اداخ ض مثح اهفان

 750,486 اهص كاخ
            

833,254        
80,768 11% 

 %36 14,488 54,504 40,016 االف اد

الرطاعاخ اهٌٖيفيَ 
 192,668 179,602 ٕاهٌنردفًيَ

13,066 7% 

 %11 108,322 1,080,426 972,104 ِجّٛ  ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً

       ض مثح اهٌثيهاخ

 %28 245,964 1,114,474 868,510 لطاع اهنوع اهٌحويح

 %10 84,584 922,823 838,239 اهمطاع اهراا  

 %20- 90,130- 372,389 462,519 اهمطاع اهدفً 

 %2- 13,032- 779,837 792,869 اهض مثح اهٌنرٖ دج

ِجّٛ  ا٠شاداد ضش٠جخ 
 اٌّج١عبد

2,962,137 3,189,523 227,386 8% 

 %9 335,397 4,269,949 3,934,241 اٌّجّٛ  االجّبٌٟ
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 (4انشكم رقى )

نعايي  ذشزيٍ ثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ ذزاكًي نُٓايح شٓز 

 يصُفح حظة تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح 0202/0202

 

نعااااايي  ذشاااازيٍ ثاااااَي نُٓايااااح شاااآز  ذزاكًااااي ذحصاااايالخ ضاااازيثح انااااذخم ٔانًثيعاااااخ   

تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح تذٌٔ ضزيثح انًشارقاخ   يصُفح حظة 0202/0202

 انُفطيح

ارتفؼتت  اتتزل و انً تؼتتاا انًحصتتهو يتتٍ  ًتتتغ ان تتهغ بان تتةياا دؼتتة ا تتت ؼاد اتتزل و           

يهتار دلُار في نتتٍ  اَت  ات ل َفت  انفتتز        39994انً تؼاا ػه  انًشتااا انُف تو ان  

ع فتا نتذني فتاٌ اترت  %( ، 3ُ ت و ارتفتاع )  يهتار دلُار بد 39893يا ياةارِ  9139يٍ ػاو 

في نصتهو ازل و انً تؼاا لؼود ان  سلاد  ازل و انً تؼاا انًحصهو يٍ انا اػاا بفاًا 

( بنت  ان  اػاد  تصتُتت ػوامتة انًشتتااا انُف تتو نتتك      3نًا برد في  م يٍ انوةبنتٍ )

( ارتفاع اتزل و انً تؼتاا انًحصتهو يتٍ انا اػتاا ات تصتادلو دؼتة        3لظهز انوةبل ر ى )

 .بداناتًو بانُ  و انً تُو اساء  م يُهاا ت ؼاد ازل و انً تؼاا ػه  انًشتااا انُف تو 

ل و انةام بانً تؼاا نُهالتو شتهز   تحصت ا ازد ( ان اص3ب ًا هو ي تٍ دانوةبل ر ى )

يصُفو ن ب دُود  تاَوٌ انًواسَتو انؼايتو نهةبنتو دتةبٌ       9139/9191نؼايي  تشزلٍ ثاَي

 ازل و انًشتااا انُف تو
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 اهٌاٌٖع االجٌاه 

  2019/االم اد هِٔامح شٔ  ذص مَ ثاُ  

  2020/االم اد هِٔامح شٔ  ذص مَ ثاُ   
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 (5انجذٔل رقى )

 0202/0202نعايي  ذشزيٍ ثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ نُٓايح شٓز 

  تذٌٔ ضزيثح انًشرقاخ انُفطيح تُٕد قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح يصُفح حظة

 تاألنف ديُار 

 اٌج١ـــــبْ
اجّبٌٟ اال٠شاد ِٓ 
1/1-30/11/2019 

اجّبٌٟ اال٠شاد ِٓ 
1/1-30/11/2020 

     ا٠شاداد ضش٠جخ اٌذخً

 833,254 752,486 اهص كاخ

 54,504 40,016 االف اد

 192,668 179,602 ٕاهٌنردفًيَالرطاعاخ اهٌٖيفيَ 

 1,080,426 972,104 اٌّجّٛ 

     ضش٠جخ اٌّج١عبد

 1,114,474 868,510 لطاع اهنوع اهٌحويح

 922,823 838,239 اهمطاع اهراا  

 372,389 462,519 اهمطاع اهدفً 

 779,837 792,869 اهض مثح اهٌنرٖ دج

 3,189,523 2,962,137 اٌّجّٛ 

 4,269,949 3,934,241 االجّبٌٟاٌّجّٛ  

 707,921 577,471 ض مثح اهٌثيهاخ )اههاًح ٕاهداصح(

 0 318,100 اه بٖى ٕاهثفالخ ًَ اهٌصرماخ اهِفطيح **

 ام اداخ ًَ اهٌصرماخ اهِفطيح
 ()ض مثح اهٌثيهاخ + اهثفالخ 

895,571 707,921 

ِجّٛ  ضش٠جخ اٌّج١عبد اٌّحصٍخ ثذْٚ ِشزمبد 
 ٔفغ١خ

2,384,666 2,481,602 
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 ج( ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ حظة انقطاعاخ

 (6انجذٔل رقى )

نعايي  ذشزيٍ ثاَيذحصيالخ ضزيثح انذخم حظة انقطاعاخ خالل شٓز 

0202/0202 

 تاألنف ديُار

 اٌمغب  

ضش٠جخ اٌذخً 
خ ي  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0219 

ضش٠جخ اٌذخً 
خ ي  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0202 

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ

 اٌجٕٛن
 

5,568 6,490 922 17% 

  شوبد اٌزعذ٠ٓ االسبس١خ
 

344 310 -34 -10% 

 االرصبالد االسبس١خ
 

1,053 752 -301 -29% 

  شوبد اٌذخبْ
 

419 302 -117 -28% 

 اٌّشزمبد إٌفغ١خ
 

201 273 72 36% 

  شوبد اٌّبي ٚاٌٛسبعخ
 

350 242 -108 -31% 

 اٌّسزٛسداد
 

4,583 6,123 1,540 34% 

 اخشٜ
 

20,460 60,237 39,777 194% 

 اٌّجّٛ 
 

32,978 74,729 41,751 127% 
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 (7انجذٔل رقى )

نعايي  ذشزيٍ ثاَيحظة انقطاعاخ خالل شٓز  انًثيعاخذحصيالخ ضزيثح 

0202/0202 

 

 تاألنف ديُار

 اٌمغب  

ضش٠جخ اٌّج١عبد 
خ ي  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0219 

ضش٠جخ اٌّج١عبد 
خ ي  ٙش 
 رشش٠ٓ صبٟٔ

/0202 

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ

 
 اٌذخبْ

88,628 92,851 4,223 5% 

 
 اٌّشزمبد إٌفغ١خ

74,668 70,909 -3,759 -5% 

 
 االرصبالد االسبس١خ

16,846 14,115 -2,731 -16% 

 
 االسّٕذ ٚاٌحذ٠ذ

2,157 2,016 -141 -7% 

 
 اٌّششٚثبد اٌىح١ٌٛخ

1,584 1,490 -94 -6% 

 
 اٌّسزٛسداد

69,459 81,042 11,583 17% 

 اخشٜ
 

59,132 54,009 -5,131 -9% 

 
 اٌّجّٛ  

312,474 316,432 3,958 1% 
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(8اٌجذٚي سلُ )  
ٌعبِٟ  رشش٠ٓ صبٟٔ ٙش  ٌٕٙب٠خ رشاوّٟ  رحص١ د ضش٠جخ اٌذخً حست اٌمغبعبد
0219/0202  

 ثبألٌ  د٠ٕبس

 اٌمغب  

ضش٠جخ اٌذخً 
ٌٕٙب٠خ رشاوّٟ 
رشش٠ٓ  ٙش 
 0219/ صبٟٔ

ضش٠جخ اٌذخً 
ٌٕٙب٠خ رشاوّٟ 
رشش٠ٓ  ٙش 
 0202/ صبٟٔ

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ

 اٌجٕٛن
 

314,437 314,287 -150 -0.05% 

  شوبد اٌزعذ٠ٓ االسبس١خ
 

28,475 45,574 17,099 38% 

 االرصبالد االسبس١خ
 

21,829 22,384 555 3% 

 االٔشغخ اٌصٕبع١خ
 

74,388 126,060 51,672 41% 

  شوبد اٌذخبْ
 

1,303 1,181 -122 -10% 

 اٌّشزمبد إٌفغ١خ
 

9,320 13,094 3,774 29% 

  شوبد اٌّبي ٚاٌٛسبعخ
 

21,606 20,359 -1,247 -6% 

 اٌّسزٛسداد
 

51,296 53,436 2,140 4% 

 اخشٜ
 

449,450 514,051 64,601 14% 

 
 اٌّجّٛ 

972,104 1,080,426 108,322 11% 
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(9اٌجذٚي سلُ )  

ٌعبِٟ  رشش٠ٓ صبٟٔ ٙش  ٌٕٙب٠خ رشاوّٟ  حست اٌمغبعبد اٌّج١عبدرحص١ د ضش٠جخ 
0219/0202  

 ثبألٌ  د٠ٕبس

 اٌمغب 

ضش٠جخ 
 اٌّج١عبد

ٌٕٙب٠خ  رشاوّٟ
رشش٠ٓ  ٙش 
 0219/ صبٟٔ

ضش٠جخ 
اٌّج١عبد 

ٌٕٙب٠خ رشاوّٟ 
رشش٠ٓ  ٙش 
 0202/ صبٟٔ

 اٌفشق

 % اٌم١ّخ

 اٌذخبْ
 

621,144 942,059 320,915 52% 

 اٌّشزمبد إٌفغ١خ
 )ثذالد ٚسسَٛ (

577,471 
318,100 

707,921 -187,650 -21% 

 االرصبالد االسبس١خ
 

145,361 145,600 239 0.16% 

 االسّٕذ ٚاٌحذ٠ذ
 

17,218 17,154 -64 -0.37% 

 اٌّششٚثبد اٌىح١ٌٛخ
 

13,646 13,483 -163 -19% 

 اٌّسزٛسداد
 

792,038 782,814 -9,224 -1% 

 اخشٜ
 

795,259 569,756 -225,503 -28% 

 اٌّجّٛ 
 

2,962,137 3,189,523 227,386 8% 
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 ذحصيالخ ضزيثح انًثيعاخ يصُفح عايح ٔخاصح د(

  ذشزيٍ ثاَي خالل شٓز  ذحصيالخ ضزيثح انًثيعاخ يصُفح عايح ٔخاصح

 (02انجذٔل رقى )

 0202/0202 ذشزيٍ ثاَيانعايح ٔانخاصح خالل شٓز  انضزيثح

 تاالنف ديُار

 اٌج١ــــــبْ

 اٌفشق اٌضش٠جخ خ ي اٌضش٠جخ خ ي

رشش٠ٓ  ٙش 
 0219 صبٟٔ

رشش٠ٓ  ٙش 
 % اٌم١ّخ 0202 صبٟٔ

  
 %4- 5,933- 139,286 145,219 ضش٠جخ اٌّج١عبد اٌعبِخ

 %4 7,407 177,146 169,739 ضش٠جخ اٌّج١عبد اٌخبصخ

 %0 1,474 316,432 314,958 اٌّجّٛ 

 

 (00انجذٔل رقى )

 0202/0202 ذشزيٍ ثاَيشٓز  نُٓايحانضزيثح انعايح ٔانخاصح 

 تاالنف ديُار

 اٌج١بْ

 اٌفشق اٌضش٠جخ ٌٕٙب٠خ اٌضش٠جخ ٌٕٙب٠خ

 رشش٠ٓ صبٟٔ  ٙش
0219 

 رشش٠ٓ صبٟٔ  ٙش 
 % اٌم١ّخ 0202

ضش٠جخ اٌّج١عبد   
 اٌعبِخ

1,529,237 1,350,520 -178,717 -12% 

ضش٠جخ اٌّج١عبد 
 اٌخبصخ

1,435,696 1,839,003 403,307 28% 

 %8 224,590 3,189,523 2,964,933 اٌّجّٛ 
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 انرذقيق ٔانرفريش انضزيثي ٔانرظٕياخ ٔانًصانحاخانفصم انثانث : 

 32/00/0202اجًاني انرحققاخ يٍ انرذقيق ٔانرفريش انضزيثي نغايح 

 (00)انجذٔل رقى 

 32/00/0202اجًاني انرحققاخ يٍ انرذقيق ٔانرفريش انضزيثي نغايح 

 اٌج١بْ
 

 ثبالٌ  د٠ٕبس 0202

 اجّبٌٟ اٌزحممبد ِٓ اٌزذل١ك اٌضش٠جٟ
 

370,000 

 اجّبٌٟ اٌزحممبد ِٓ اٌزفز١ش اٌضش٠جٟ
 

426,596 

 اٌّجّٛ 
 

776,596 

 

 (03جذٔل رقى )

-0/0/0202نًذيزيح يكافحح انرٓزب انضزيثي خالل انفرزج يٍ جٕالخ انرفريش انضزيثي 

32/00/0202: 

 2020 2019 اٌسٕخ

 1058 0607 عذد اٌجٛالد اٌزفز١ش١خ

 157,586,136 42,551,702 ل١ّخ اٌضش٠جخ ٌٍٍّفبد اٌزٟ رُ اسزىّبي أجبص٘ب

 005,312,238 84,268,736 ل١ّخ اٌاشاِبد ٌٍٍّفبد اٌزٟ رُ اسزىّبي أجبص٘ب 

 380,896,174 104,602,456 ِجّٛ  اٌضش٠جخ ٚاٌاشاِبد ٌٍٍّفبد إٌّجضح

 10,264,586   ل١ّخ اٌضش٠جخ ٌٍٍّفبد ل١ذ االٔجبص

 13,434,708   ل١ّخ اٌاشاِبد ٌٍٍّفبد ل١ذ االٔجبص

 23,699,294   ِجّٛ  اٌضش٠جخ ٚاٌاشاِبد ٌٍٍّفبد ل١ذ االٔجبص

أجبص٘ب ِجّٛ  اٌضش٠جخ ٌٍٍّفبد اٌزٟ رُ اسزىّبي 
 + اٌٍّفبد ل١ذ االٔجبص

  167,852,700 

ِجّٛ  اٌاشاِبد ٌٍٍّفبد اٌزٟ رُ اسزىّبي أجبص٘ب 
 + اٌٍّفبد ل١ذ االٔجبص

  038,744,746 

 426,595,468   االجّبٌٟ
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 انرظٕياخ ٔانًصانحاخ

عااذد بهثاااخ انرظاإياخ ٔانًصااانحاخ انًقذيااح نهجُااح انرظاإياخ ٔعااذد    ( 04جااذٔل رقااى )

انراي درطاد ٔعاذد انطهثااخ انراي ذًاد انًٕافقاح عهيٓاا ياٍ قثام يجهاض انإسرا              انطهثاخ 

 ٔقيًح ْذِ انقضايا ٔغزاياذٓا يصُفح دخم ٔيثيعاخ.

 انثياٌ

 

 انًجًٕع

 انكهي
 يثيعاخ دخم

 899 2518 3417 انرظٕيح نجُح انى تطهثاخ ذقذيٕا انذيٍ انًكهفيٍ عذد

 انرظٕيح نجُح يٍ بهثاذٓى دراطح ذى انذيٍ انًكهفيٍ عذد

 
3384 2492 892 

 يجهض قثم يٍ عهيٓا انًٕافقح ذًد انري انًطانثاخ عذد

 انٕسرا 
1935 1470 465 

 

قيًح يثانغ انضزيثح ٔانغزاياخ انًرزذثح عهيٓا نهطهثاخ انري ذى دراطرٓا ( 05جذٔل رقى )

 يصُفح قضايا دخم ٔقضايا يثيعاخ يٍ قثم انهجُح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثياٌ

 انكهي انًجًٕع

 

 يثيعاخ دخم

 ضزيثي اصم

 
 غزاياخ ضزيثي اصم غزاياخ ضزيثي اصم غزاياخ

 انًثااااااانغ قيًااااااح

 دراطاح  ذاى  انذيٍ

 يااااااٍ بهثاااااااذٓى

 انرظٕيح نجُح

122,756,563 119,797,642 76,494,221 92,830,515 46,262,342 26,967,127 
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 (06جذٔل رقى )

 32/00/0202انقضايا انضزيثيح كًا ْي في  عذد

 

 انثياٌ

 

 

 30/00/0202عذد انقضايا نغايح 

 

 32/00/0202عذد انقضايا نغايح 

 قضايا دخم

 

787 
0253 

 قضايا يثيعاخ

 

600 
666 

 قضايا جشائيح

 

172 
464 

 انًجًٕع

 

1559 
0025 
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 انفٓزص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      .انضزيثيحانخذياخ االنكرزَٔيح  : انفصم االٔل

 

2 

 انفصم انثاَي :انرحصيالخ انضزيثيح  

ذحصاايالخ ضاازيثح انااذخم ٔانًثيعاااخ يقارَااّ ياا  َفااض        -

 0202انفرزج يٍ عاو 

ذحصيالخ ضازيثح اناذخم ٔانًثيعااخ يصاُفح حظاة تُإد        -

 قإٌَ انًٕاسَح انعايح نهذٔنح  

 ذحصيالخ ضزيثح انذخم ٔانًثيعاخ حظة انقطاعاخ   -

 

 

8 

 

11 

 

17 

انثاناااااث: انراااااذقيق ٔانرفرااااايش انضااااازيثي ٔانرظااااإياخ  انفصااااام 

 ٔانًصانحاخ

 انرحققاخ يٍ انرذقيق ٔانرفريش  -

 انرظٕياخ ٔانًصانحاخ   -

 

22 

 

22 

23 
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 فٓزص انجذأل  

 

 (1جذٚي سلُ )
ًما ُييْ تييِف   2020/اموييٖمذحةييمخ ضيي مثح اهييفان ٕاهٌثيهيياخ اييمم شيئ   

 2019اهصٔ  ًَ عاى 
8 

 (0اٌجذٚي سلُ )
ًما ُيح تيِف     2020/ امويٖم ذحةيمخ ض مثح اهفان ٕاهٌثيهياخ هِٔاميح شئ     

 .2019اهفر ج عاى 
10 

 (3اٌجذٚي سلُ )
 2019/2020ههياً    امويٖم ذحةيمخ ض مثح اهيفان ٕاهٌثيهياخ ايمم شئ      
 ًةِفح حنة تِٖد لاٍُٖ اهٌٖازُح اههاًح هوفٕهح

12 

 (4اٌجذٚي سلُ )
 2019/2020ههياً    امويٖم فان ٕاهٌثيهياخ هِٔاميح شئ     ذحةيمخ ض مثح اهي 

 ًةِفح حنة تِٖد لاٍُٖ اهٌٖازُح اههاًح هوفٕهح
14 

 (5اٌجذٚي سلُ )
 2019/2020ذحةيمخ ض مثح اهيفان ٕاهٌثيهياخ هِٔاميح شئ  امويٖم ههياً        

 ًةِفح حنة تِٖد لاٍُٖ اهٌٖازُح اههاًح هوفٕهح تفٍٕ ًصرماخ ُفطيح
16 

 (6اٌجذٚي سلُ )
 2019ههيياً   اموييٖمذحةيييمخ ضيي مثح اهييفان حنيية اهمطاعيياخ اييمم شيئ   

/2020 
17 

 (7اٌجذٚي سلُ )
 2019ههياً    امويٖم ذحةيمخ ض مثح اهٌثيهاخ حنة اهمطاعاخ امم شئ   

/2020 
18 

 (8اٌجذٚي سلُ )
 2019ههيياً   اموييٖمذحةيييمخ ضيي مثح اهييفان حنيية اهمطاعيياخ هِٔامييح شيئ  

/2020 
19 

 (9اٌجذٚي سلُ )
 2019ههياً    امويٖم ذحةيمخ ض مثح اهٌثيهاخ حنة اهمطاعاخ هِٔامح شئ   

/2020 
20 

 (12اٌجذٚي سلُ )
 2019/2020 اموٖماهض مثح اههاًح ٕاهداصح امم شٔ  

21 

 (11اٌجذٚي سلُ )
 2019/2020 اموٖماهض مثح اههاًح ٕاهداصح هِٔامح شٔ  

21 

 (10اٌجذٚي سلُ )
 ٕاهرفريش اهض مث ًَ اهرفليك اهض مث   اهرحمماخاجٌاه  

22 

 ( 13جذٚي سلُ )
 جٖالخ اهرفريش اهض مث  هٌفم مح ًلافحح اهرٔ ب اهض مث  

 
22 

 23 ( 14جذٚي سلُ )



27 
 

عفد طوثاخ اهرنٖماخ ٕاهٌةاهحاخ اهٌمفًح هواِح اهرنٖماخ ٕعفد اهطوثاخ اهر  
اهيٖز اء ٕليٌيح   د بد ٕعفد اهطوثاخ اهر  ذٌد اهٌٖافمح عوئا ًَ لثين ًاوي    

 ٓ ّ اهمضاما ٕغ اًاذٔا ًةِفح دان ًٕثيهاخ.

 ( 15جذٚي سلُ )
ليٌح ًثاهغ اهضي مثح ٕاهر اًياخ اهٌر ذثيح عوئيا هوطوثياخ اهري  ذيي د ابيرٔا ًيَ          

 لثن اهواِح ًةِفح لضاما دان ٕلضاما ًثيهاخ
23 

 ( 16جذٚي سلُ )
 30/9/2020عفد اهمضاما اهض مثيح كٌا ٓ  ف  

24 

 

 

 

 


