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 الفظل االَل 

 0202في عبم االطالحبد الضزيجيخ 

زىفٕز ؾضمةد مةه جةشبمع َميةةسٔ   0202شٍذذ دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ خالل عةم 

ٕه َدبئةشخ ضةشٔحد بالصةالؼ بلرةشٔحٓ هةةٌمر ٌةزي بلميةةسٔ  زةٓ زعضٔةض بلطاةد جةٕه بلم  فة

َزؿسةةٕه باللسةةضبم بل ةةُعٓ ل م  فةةٕه َزسةةٍٕل َزحسةةٕد بغةةشب بذ زاةةذٔ   بلةةذخل َبلمحٕعةةةذ

د بلخةةذمةذ بلرةةشٔحٕد مةةه خةةالل بلعمةةل ع ةةّ زاةةذٔمٍة بل سشَوٕةةة  َزُهةةٕ  بلاةعةةذخ بلرةةشٔحٕ

َزؿإق بلعذبلد بلرةشٔحٕد جةٕه بلم  فةٕه َسزة  ةفةة خ بلسةذلٕق َبلسفسةٕب بلرةشٔحٓ َم ةزؿةد 

بلسٍةةةشت بلرةةةشٔحٓ َمعةلػةةةد بلسػىةةةث بلرةةةشٔحٓ َجيةةة ل بوع ةةة  ج ةةةُسخ بٔػةجٕةةةد ع ةةةّ 

 : شص ٌزي بلميةسٔ  َبلحشبمع بلسةلٓبلسؿ ٕالذ بلرشٔحٕد َمه بج

ل َالمجيعدددبد لزفدددع كفدددبقح الزدددذ ي  اَالً: رعدددذيل الٍيادددل الزىديمدددي لدددذائزح ضدددزيجخ الدددذخ

 الضزيجي 

ز  زعذٔل وظةم بلسىظٕ  بالدبسْ لذبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ جمُغث بلىظةةم بلمعةذل سلة  

مةه وظةةم  (3مةذٔشٔةذ جمُغةث بؾ ةةم بلمةةدخ ) 5جؿٕةص زة  بهةسؿذبش  0282( لسةىد 861)

 :بلسىظٕ  بالدبسْ ٌَٓ

 مذٔشٔد بصؿةت بلمٍه . -8

 مذٔشٔد بلمؤهسةذ بلمسػ د زٓ بلمىةطق بلؿشخ َبلمىةطق بلسىمُٔد.  -0

 مذٔشٔد بلمسسخذمٕه َباللس ةعةذ . -3

 بلمعٍذ بلرشٔحٓ . مذٔشٔد -4

 بلفُزشخ.َؾذخ   -5

 

 .االخزاقاد االداريخ الخبطخ ثمذيزيخ اطحبة المٍه

َسزةةةذٌة جعةةةذد مةةةه  8/8/0202زةةة  بهةةةسؿذبش مذٔشٔةةةد بصةةةؿةت بلمٍةةةه بعسحةةةةسب مةةةه  -

 بلخحشبذ بلسةجاد . بلمُظفٕه رَ
 

 :سخ  ةةةةد ل ةةةةل ل ةةةةةة زةةةةٓ بلمذٔشٔةةةةد مىٍةةةةةزةةةة  زيةةةة ٕل زةةةةش  عمةةةةل ل ةعٕةةةةد م -

  سذلٕق ع ّ ٌزي بلمٍه .ل ، مذلآ بلؿسةجةذ()بالطحة ، بلمؿةمٕه، بلمٍىذهٕه
 

زةة  بلمحةشةةشخ زةةٓ عم ٕةةد بلمسةةؽ بلمٕةةذبوٓ َزشةةةضذ ٌةةزي بلعم ٕةةد ع ةةّ مسةجعةةد بلؿةةش   -

 َبلمٍه .

ثمذيزيدخ المسطظدبد المظددفخ فدي المىدبح  الحدزح َالمىدبح   االخزاقاد االداريخ الخبطخ

 الزىمُيخ
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ز  بهسؿذبش مذٔشٔد بلمؤهسةذ بلمسػ د زٓ بلمىةطق بلؿشخ َبلمىةطق بلسىمُٔةد بعسحةةسب  -

 بلخحشبذ بلسةجاد . ْرَمه َسزذٌة جعذد مه بلمُظفٕه  8/8/0202مه 

وظمةد َبلسع ٕمةةذ بلالصمةد لسؿذٔةذ بلٕةد بؾسسةةت َزؿ ةٕل بلرةشٔحد َزاةة  الز  بصةذبس ب -

 .0281( لسىد 31 اةوُن بلمعذل سل  )ل

 االخزاقاد االداريخ الخبطخ ثمذيزيخ المظزخذميه َاال زطبعبد

 َسزةذٌة جعةذد 8/8/0202ز  بهسؿذبش مذٔشٔد بلمسةسخذمٕه َباللس ةعةةذ بعسحةةسب مةه  -

 .بلسةجادبلخحشبذ  ْرَمه مه بلمُظفٕه 
 

  .االخزاقاد االداريخ الخبطخ ثمذيزيخ المعٍذ الزذريت الضزيجي

َسزةةذٌة جعةةذد مةةه  8/8/0202زةة  بهةةسؿذبش مذٔشٔةةد بلمعٍةةذ بلرةةشٔحٓ بعسحةةةسب مةةه  -

 .بلخحشبذ بلسةجاد ْرَمه بلمُظفٕه 
 

َبصةةذبس زع ٕمةةةذ خةصةةد جمٍةةةم ََبغحةةةذ زةة  زؿذٔةةذ مٍةةةم مذٔشٔةةد بلمعٍةةذ بلرةةشٔحٓ  -

 َششَط َبلٕد عمل بلمعٍذ َبالشسشبك جةلحشبمع َبلذَسبذ بلسذسٔحٕد .بلمعٍذ بلرشٔحٓ 
 

( 33ؾةُبلٓ ) 0202ج غ عذد بلحشبمع بلسٓ ز  عاةذٌة زةٓ بلمعٍةذ بلرةشٔحٓ خةالل عةةم  -

 ( ةمة ٌُ محٕه جةلػذَل بدوةي .  8654َجعذد ميةسةٕه ؾُبلٓ )جشوةمػة 
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 (2)خذَل ر م 

   0202المعٍذ الضزيجي خالل عبم  الجزامح الزي رم عقذٌب في

 عذد انًشاركيٍ اسى انثرَايج انرلى

 35 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 1

 28 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 2

 7 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 3

 6 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 4

 18 2113ٌسٕت ( 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 5

 7 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 6

 17 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 7

 27 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 3

 6 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 9

 8 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 11

 18 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 11

 38 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 12

 12 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 13

 29 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 14

 11 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 15

 23 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 16

 14 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 17

 17 حذل١ك الشاساث اٌّب١عاث 13

 38 ِٕع حآوً اٌماعذة اٌضش٠ب١ت 19

 35 سسَٛ اٌطٛابع 21

 31 اٌخحص١ً 21

 36 غسً االِٛاي 22

 17 اٌىخش١ٔٚاحذل١ك االلشاساث  23

 45 اِخحاْ لأْٛ ِٚحاسبت ضش٠ب١ت 24

 100 لأْٛ ِٚحاسبت ضش٠ب١ت 25

 10 ِعا١٠ش ِحاسبت د١ٌٚت 26

 20 اٌخذل١ك عٍٝ ضش٠بت اٌّب١عاثاصشاءاث  27

 90 ششط اٌخع١ٍّاث اٌّخعٍمت بخعذ٠الث ضش٠بت اٌذخً 23

 90 عمذ اِخحاْ ٌٍّٛظف١ٓ اٌضذد 29

 15 غسً االِٛاي 31

 18 بٕٛن ٚحؤ١ِٓ 31

 18 ششط لأْٛ االسخزّاس 32

 884 يجًىع انثرايج 33

 



5 
 

 (0)خذَل ر م 

المحفي ثبلمدبن مه ثبة الزُعيخ الذَراد الزي رم اعطبؤٌب لمىدمبد المدزمع 

 َالثقبفخ الضزيجيخ

 عذد انًشاركيٍ اسى انثرَايج انرلى

 451 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 1

 240 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 2

 20 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 3

 20 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 4

 40 2113( ٌسٕت 33اٌمأْٛ اٌّعذي  سلُ ) 5

 770 يجًىع انثرايج 6

 

 

 ً    .دائزح ضزيجخ الذخل َالمجيعبد : اعزمبد القبئمخ الذٌجيخ لماففيثبويب

ٌةةٓ لةئمةةد زسرةةمه بالهةةمة  َبالسلةةةم بلرةةشٔحٕد ل م  فةةٕه مةةه بالشةةخة  بلاةئمةةد بلزٌحٕةةد 

لذبئشخ لالورمةم بلّ ٌزي بلمؿذدخ مه لحل ببلمعىُٕٔه بلزٔه زُزشذ جٍ  بليشَط َبلمس  حةذ 

 جشوةمع بلاةئمد بلزٌحٕد زٓ دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ لسؿإق مة ٔ ٓ: ٍَٔذ   بلاةئمد

 زعضٔض بلطاد جٕه بلم  فٕه مه بليشةةذ َبلمىيآذ َدبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ. -8
 

  زةةٓ ز حٕةةق لخةةةزشهةةٕل لمحةةةدا بليةةشبةد بلؿإإةةد جةةٕه بلا ةةةة بلعةةةم َبلا ةةةة ب -0

رةشبئث جسهةشة َلةر مم ةه لسؿ ةٕل بلخضٔىةد لؿاُلٍةة مةه بل بلسيشٔعةذ بلرةشٔحٕد

 .َدَن زسخٕش
 

زػىٕةةث بلم  فةةٕه بلُلةةُة جسٔةةد مخةلفةةةذ بَ بشبمةةةذ ضةةشٔحٕد َرلةة  جُضةة  شةةشَط  -3

 َمس  حةذ معٕىد زرمه هالمد ٌزي بالغشب بذ لسشعد ؾ ُل بلم  ة  ع ةّ سدٔةزةً

بلمسسؿاد لً ع ّ دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ جعذ بهس مةل ةةزد بغشب بذ بلسةذلٕق 

 بلرشٔحٓ بلالصم .
 

سد بلرشٔحد ل ةل م  ة  زى حةق ع ٕةً شةشَط بلاةئمةد بلزٌحٕةد َبورةمةمً بلةّ بلاةئمةد  -4

شةشٔ د بن بوسٍةة  زةذلٕق معةم سةً بلرةشٔحٕد  مه ُٔم 32بلزٌحٕد خالل مذخ ال زسػةَص 

  حةةةذ رمسةةً بلرةةشٔحٕد َجةةزل  زةةةن بلم  ةة  بلةةزْ ٔؿاةةق شةةشَط َمس ٔ ةةُن لةةذ هةةذد

زمىؿً بلذبئشخ ؾق بالورمةم بلّ بلاةئمد بلزٌحٕد ٔؿ ل ع ّ بالورمةم ل اةئمد بلزٌحٕد 

 ُٔم . 32ال ٔسػةَص  َجمة بلمسس م د ةةزد بليشَط جسشعدسدٔةزً 
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 مشايب القبئمخ الذٌجيخ :

لً ع ةةّ بلشدٔةةةذ بلرةةشٔحٕد زةةٓ ؾةةةل ٔمةةىؽ ةةةل مةةه بعرةةة  بلاةئمةةد هةةشعد زةةٓ ؾ ةةُ -

 زؿاار لً سدٔةذ مه بلذبئشخ.
 

 هشعد زسغٕل دز  بلرشٔحد بلعةمد ع ّ بلمحٕعةذ ع ّ مسسُسدبذ بليشةد بَ بلمىيسخ. -
 

هةةشعد بهةةس مةل زةةذلٕق باللةةشبس بلرةةشٔحٓ بلماةةذم مةةه بلم  ةة  ل فسةةشخ بلرةةشٔحد بلسةةٓ  -

 بصذسذ لػىد بلعٕىد لشبسب  جسؿُٔ ً ل سذلٕق.
 

شٍةدخ عرُٔد بلاةئمد بلزٌحٕد جذال  عه شٍةدخ جشب خ بلزمد لغةٔةةذ بلؿ ةُل ع ةّ زعسمذ  -

، َزاةةُم دبئةةشخ ضةةشٔحد بلةةذخل  ةة  لةةذِ بلةةُصبسبذ َبلةةذَبئش ب خةةشِمسةةسؿاةذ بلم 

 جؿٕةص زم ةه ٍةة بالل سشَوةَٓبلمحٕعةذ جىيش بهةمة  بعرةة  بلاةئمةد بلزٌحٕةد ع ةّ مُلع

 مه بلسؿاق مه بهمة  بعرة  بلاةئمد بلزٌحٕد.بلُصبسبذ بلمُظفٕه بلمةلٕٕه زٓ بلذَبئش َ
 

 هشعد بوػةص معةمالزٍ  بلرشٔحٕد َزاة  ل سيشٔعةذ بلمعمُل جٍة. -

 شزَح َمزطفجبد االوضمبم لعضُيخ القبئمخ الذٌجيخ: 

 ٔيسشط بن ٔسُزش زٓ طةلث بلسسػٕل خالل بلخم  هىُبذ بلمةضٕد بليشَط بلسةلٕد : 

 بصُلٕد مذلاد.بلم    ٔىظ  جٕةوةذ مةلٕد خسةمٕد  -8

ال ُٔغذ ع ّ بليشةد بٔد مخةلفةذ ضشٔحٕد بَ غمشةٕةد َعةذم َغةُد بٔةد لرةةٔة لةذِ  -0

 بلمؿةة  بلرشٔحٕد َبلػمشةٕد.
 

دخةل( خةالل بلمٍ ةد ٔ  باللةشبسبذ بلرةشٔحٕد )محٕعةةذ َبن ز ُن بليشةد م سضمد جساذ -3

 .سسؿاد ع ٍٕة جمُغث ٌزي باللشبسبذبلاةوُوٕد َم سضمد جسسذٔذ بلرشٔحد بلم
 

 ٔ حق وظةم زىظٕ  شؤَن بلفُزشخ َبلشلةجد ع ٍٕة َبلسع ٕمةذ بل ةدسخ جمُغحٍة. -4
 

ٔسُزش لذِ بلم    وظةم مؿةهحٓ َسلةجٓ دبخ ةٓ َزةق بلممةسهةةذ َبلمعةةٕٔش بلذَلٕةد  -5

 ل ىيةط بلزْ ٔمةسهً.
 

( هىُبذ ال زسرمه بٔد زؿفظةذ بَ بمسىةة عه بجذب  5زاةسٔش مذلق بلؿسةجةذ  خش ) -6

 بلشبْ.
 

سضم جسُسٔذ بلس ةعةةذ بلشَبزةث َزةق بوظمةد َزع ٕمةةذ بلةذبئشخ بلمعمةُل جٍةة  خةش م  -3

 ( هىُبذ.5)
 

( 5م سضم جسُسٔذ بلذزعةذ بلرشٔحٕد بلماذمد و   هىُٔد َزق بؾ ةةم بلاةةوُن  خةش ) -1

 هىُبذ.
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 زُزش بلحىٕد بلسؿسٕد لذِ بلم    لساذٔ  بلخذمةذ بلرشٔحٕد بل سشَوٕة . -2

  .ززاع عه الزذ ي فظل ٌيئبد االعثبلثبً: 

زةة  ز ةةل ٌٕاةةةذ بالعسةةشبد عةةه بلسةةذلٕق بلرةةشٔحٓ جؿٕةةص بصةةحؿر مشؾ ةةد بالعسةةشبد 

مسسا د َزٓ مذٔشٔد بٕش بلمذٔشٔد بلسٓ ز  زذلٕق باللشبس بلرشٔحٓ زٍٕة ٌَزب ٔعضص بلطاد جٕه 

 .ذ َٔا ل مه بلخالزةذ م  بلم  فٕهبلم  فٕه َدبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعة

ز  سزذ مذٔشٔد بلارةٔة بلخةصد جٍٕاةذ بالعسشبد جمُظفٕه رَ خحشخ َةفة خ عةلٕةد زم ةىٍ  

م فةةةةذ بلرةةشٔحٕد بلمؿُلةةةد بلةةّ ٌٕاةةةةذ بالعسةةشبد َزؿإةةةق بلعذبلةةةد بلمةةه بعةةةةدخ دسبهةةد 

 .بلرشٔحٕد جٕه بلم  فٕه َبلمذلإه

 (3)خذَل ر م 

َلغبيخ  2/2/0202االعززاضبد المىدشح لمذيزيخ القضبيب لففززح مه 

32/20/0202 

 عذد انًكهفيٍ انثياٌ انرلى 
عذد 
 انمضايا

انضريثح 
 انًعررض عهيها

ضريثح لرار 
 االعرراض

 انًجًىع

 25155151 33199649 43349911 3353 1191 ِٛافمت 1

 73555699 43315964 116871663 3546 743 عذَ ِٛافمت 2

 83805951 81415613 165221564 6904 1933 انًجًىع 3

 

    .رعذيل اخزاقاد الحدش عفى االمُال غيز المىقُلخ لفماففيه الغيز مفزشميه ضزيجيبراثعبً: 

ز  بعةةدخ بلىظةش زةٓ زع ٕمةةذ بلؿػةض ع ةّ بلمسخ فةٕه عةه زسةذٔذ بلرةشٔحد بلمسةسؿاد ع ةٍٕ  

جؿٕص شم ر زعةذٔالذ ع ةّ خضٔىد َٔخف  بلعث  ع ّ بلم  فٕه جي ل ٔؿةزظ ع ّ ؾاُ  بل

َزة  زُلٕة  مةزةشخ حل بلمذلق بلرشٔحٓ ََبلعد بلؿػةض ٔسُغث زىفٕزٌة مه لبالغشب بذ بلسٓ 

 لألمةُبلزفةٌ  م  دبئةشخ بالسبضةٓ َبلمسةةؾد زم ةه بلةذبئشخ مةه زإةٕ  بلؿ ةُل ع ةّ زإةٕ  

بلمىاُلد َبٕش بلمىاُلد َجي ل ٔسةس ٕ  بلمةذلق مةه ؾ ةش بلؿػةض جإمةد زعةةدل مط ةٓ لٕمةد 

 مه بلؿػض ع ّ ةةمل بمالةً.بلمحةلغ بلمسسؿاد ع ّ بلم    جذال  

 .اخزاق مظح ميذاوي لفزُعيخ َالثقبفخ الضزيجيخخبمظبً: 

بلمسةؽ بلمٕةذبوٓ  غةشب إلبهسؿذضر دبئشخ ضشٔحد بلةذخل َبلمحٕعةةذ َجية ل مؤهسةٓ زشٔةق 

ؾذ بلسسػٕل جرةشَسخ بلسسةػٕل زػىحةة  مةه  بلم  فٕه بلزٔه زضٔذ محٕعةزٍ  عهلسُعٕد َزطإ  

َلذ اللّ ٌزب بلحشوةمع لحُل مه بلم  فٕه َمحةةدسخ بلةّ  َبلسسػٕل بالغحةسْٔاةة بلغشبمةذ ب

 .بلسسػٕل زٓ هػل بلم  فٕه ضشٔحٕة  
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 .اعزمبد المعبييز الذَليخ في الزذ ي طبدطبً: 

عم ر دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ ع ةّ بعسمةةد بلمعةةٕٔش بلذَلٕةد زةٓ بلسةذلٕق بلرةشٔحٓ 

بلرشٔحٓ َزؿإق بلعذبلد بلرشٔحٕد جٕه بلم  فٕه بلعةم ٕه زٓ وف  جٍذ  سز  ةفة خ بلسذلٕق 

 بلا ةة مه خالل ز حٕق بلممةسهةذ بلمط ّ زٓ وظ  بلسذلٕق بلرشٔحٓ.

 االخزاقاد المزجعخ لزىفيذ مشزَع اعزمبد المعبييز الذَليخ في الزذ ي 

  .بعةدخ ز ىٕ  بلم فةذ ؾسث بلا ةعةذ َزُصٔعٍة ع ّ بلمذٔشٔةذ -8
 

 .بالغشب بذ بلمسحعد زٓ بلسذلٕق ل ل ل ةة زٓ م فةذ بل حةسزُؾٕذ  -0
 

  .زُؾٕذ بالغشب بذ بلمسحعد زٓ بلسذلٕق ل ل ل ةة زٓ م فةذ بلمسُه ٕه -3
 

 بهسؿذبش مذٔشٔةذ مسخ  د زٓ بلمٍه َزؿُٔل بلم فةذ ربذ بالخس ة  لٍة . -4
 

 . فٕهزي ٕل زش  عمل لسذلٕق بلم فةذ جذل مه بلسذلٕق بلفشدْ لم فةذ ةحةس بلم  -5
 

زيةةة ٕل زةةةش  عمةةةل لسةةةذلٕق بلم فةةةةذ جةةةذل مةةةه بلسةةةذلٕق بلفةةةشدْ لم فةةةةذ بلم  فةةةٕه  -6

 .بلمسُه ٕه

 .رُطيع القبعذح الضزيجيخ َرحظيه االلزشام الضزيجي طبثعبً:

لسُهٕ  بلاةعةذخ  ةلسؿإق بلعذبلد بلرشٔحٕد زةن دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ زحىر ميشَع

بلرةةشٔحٕد َزؿسةةٕه بالمسطةةةل بلرةةشٔحٓ جٍةةذ  زؿإةةق بلعذبلةةد بلرةةشٔحٕد َصٔةةةدخ ؾ ةةٕ د 

 .بلرشٔحٕد

 االخزاقاد المزجعخ لزىفيذ مشزَع رُطيع القبعذح الضزيجيخ َرحظيه االلزشام الضزيجي

جساةةذٔ   سضمةةُبؾ ةةش بلم  فةةٕه بلةةزٔه ٔسُغةةث بن ٔ ُوةةُب خةضةةعٕه ل رةةشٔحد َلةة  ٔ  -8

 .باللشبسبذ بلرشٔحٕد
 

مسةجعةةد بلم  فةةٕه بٕةةش بلمسةةػ ٕه ضةةشٔحٕة  لؿ ةةُلٍ  ع ةةّ بلةةشل  بلرةةشٔحٓ َزاةةذٔ   -0

 باللشبسبذ بلرشٔحٕد.
 

دخ ٍة  عةه ٔضٔةذ جٍةة بلم  فةٕه بلةزٔه  خةطحةذ سهمٕد ل يشةةذ بلسٓ ٔعمةلبصذبس م -3

 .بلاةوُن جئؾ ةماذمُب بلشبسبزٍ  بلرشٔحٕد جرشَسخ بلسإذ ل  َٔبالعفة بذ ؾذ 
 

مسةجعد بلم  فٕه بلزٔه ل  ٔ سضمُب جساذٔ  باللةشبس بلرةشٔحٓ ع ةّ بلةشب  مةه مخةطحةد  -4

 بليشةةذ بلسٓ ٔعم ُن جٍة.
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 . سضمد جساذٔ  باللشبسبذ بلرشٔحٕدؾ ش بليشةةذ بٕش بلم -5
  
زاةذٔ   زاذٔ  باللشبسبذ بلرشٔحٕد جرةشَسخ يشةةذ بلمسخ فد عه لبصذبس بشعةسبذ  -6

 .باللشبس بلرشٔحٓ خالل شٍش زػىحة  ل ساذٔش بالَلٓ
 

بلمشهةة د لٍةةة َبلسةةٓ لةة  زاةةذم باللةةشبس  لإلشةةعةسبذؾ ةةش بليةةشةةذ بلسةةٓ لةة  زسةةسػث  -3

 . ّ بلساذٔش بالَلٓ ل رشٔحد ع ٍٕةبلرشٔحٓ َبلعمل ع
 

ٓ جٍةةةذ  بلسُعٕةةد َبلسطإةة  بلرةةةشٔحٓ ومٕةةذببلمسةةؽ ةل ٕةة  زشٔةةق عمةةل ل إةةةةم جز  -1

 .بلم سضمٕه جةلسسػٕل بلرشٔحٓ ل م  فٕه بٕش
 

 جةلسسةةةػٕل بلرةةشٔحٓ لرةةةشٔحد بلمحٕعةةةةذ مطةةةل  ةؾ ةةش بلمٍةةةه بالةطةةةش عةةذم بلسضبمةةة -2

 .)خذمةذ صٕةود بلمشةحةذ َصةلُوةذ بلسػمٕل َبلؿش  َبلمٍه بالخشِ(
 

بلإةم جػةُالذ بلمسةؽ بلمٕةذبوٓ مةه لحةل زةش  بلعمةل ل سُعٕةد َبلسطإة  َضةشَسخ  -82

 .محٕعةزٍ  بَ جذل خذمةزٍ  عه ؾذ بلسسػٕل بلسسػٕل بلرشٔحٓ ل زٔه زضٔذ

 

 (4)خذَل ر م 

 0222 -0222 – 0222لفظىُاد  وظجخ االلزشام ثزقذيم ا زاراد ضزيجخ الذخل

 َسثح االنرساو ترمذيى الراراخ ضريثح انذخم انسُح انرلى

1 2117 61% 

2 2113 %75 

3 2119 %81 

 

 (5)خذَل ر م 

 0202عذد الماففيه المظدفيه خالل عبم 

 انرصُيف انرلى
انسيادج في عذد انًكهفيٍ انًسجهيٍ خالل عاو 

1515 

 غ١ش اٌّسخخذ١ِٓ 12314 ضش٠بت اٌذخً 1

 3129 اٌضش٠بت اٌعاِت عٍٝ اٌّب١عاث  2

 

 مابفحخ الزٍزة الضزيجيثبمىبً: 

زعمل دبئةشخ ضةشٔحد بلةذخل َبلمحٕعةةذ ع ةّ زىفٕةز خ ةد غذٔةذخ لم ةزؿةد بلسٍةشت بلرةشٔحٓ 

ؾٕص ز  بغشب  زغٕٕش زٓ مىٍػٕد عمل دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةةذ زةٓ م ةزؿةد بلسٍةشت 
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بلرشٔحٓ جةالوساةل زةٓ بلعمةل مةه بالعسمةةد ع ةّ محةذو بلية ُِ بلةّ بالعسمةةد ع ةّ معةلػةد 

 خالل خ د معسمذخ ع ّ بدبسخ بلمخةطش.بلحٕةوةذ َبلمع ُمةذ مه 

زعسمةةةذ ع ةةةّ بدبسخ بلمخةةةةطش  0202زةةة  بعسمةةةةد خ ةةةد لم ةزؿةةةد بلسٍةةةشت بلرةةةشٔحٓ لعةةةةم 

 ل ا ةعةذ باللس ةدٔد َبلفعةلٕةذ َبالوي د َبلسؿشْ َغم  بلمع ُمةذ َبلحٕةوةذ َزؿ ٕ ٍة.

 لس ةدٔد .زرمىر بلخ د بلفعةلٕةذ َبلمىيآذ ربذ بلمخةطش بلمشزفعد ضمه بلا ةعةذ بال

 ز  زؿذٔذ بليشةةذ ربذ بلمخةطش بلمشزفعد مه بلا ةعةذ باللس ةدٔد.

 االخزاقاد المزجعخ لزىفيذ خطخ مابفحخ الزٍزة الضزيجي

زؿ ٕل َمعةلػد بلحٕةوةذ َبلمع ُمةذ مه خالل مذٔشٔد بلمع ُمةذ مةه ؾٕةص ويةةطٍة  -8

 رشٔحد بلمذزُعد َعاُدٌة .بلَبسجةؾٍة َ

زؿذٔذ معةٕٔش بلمخةطشخ بلرشٔحٕد ل يشةةذ مه ؾٕص ب وي د رَ بلعاللد َبوؿةشب   -0

 عةئذ بليشةد مه معذل بلعةئذ ل ا ةة  َبلعاللد جٕه مػمُعد بليشةةذ . 

زؿذٔةةةذ بليةةةةشةةذ ربذ بلمخةةةةطش بلمشزفعةةةةد َزػمٕةةةة  بلحٕةوةةةةذ بلسف ةةةةٕ ٕد لؿ ةةةةش  -3

 بلمخةلفةذ بلرشٔحد بلمسُلعد زٓ ٌزب بليشةةذ . 

إدسبظ بليةةشةةذ وَ بلمىيةةآذ ربذ بلمخةةةطش بلمشزفةة  ضةةمه خ ةةد بلسةةذلٕق َبلسفسةةٕب  -4

 بلرشٔحٓ . 

برب بم ةةه ؾ ةةش لٕمةةد بلفشَلةةةذ بلرةةشٔحٕد مةةه خةةالل بلسةةذلٕق بلرةةشٔحٓ ٔةةس  ز  ٕةة   -5

زشٔةةق زةةذلٕق ضةةشٔحٓ لم ةة  بليةةشةد َإرب ز  ةةث ب مةةش بلؿ ةةُل ع ةةّ مع ُمةةةذ 

ُلةد غبلرةشٔحد ٔةس  بلعمةل ع ةّ زشزٕةث ةذ بليةشةد لؿ ةش لٕمةد بلمخةلفة َجٕةوةذ مه

 زفسٕيٕد لمذٔشٔد م ةزؿد بلسٍشت بلرشٔحٓ ل يشةد .

ٔس  إصذبس مزةشخ زفسٕب مُلعد مه بلمذٔش بلعةم ل سفسةٕب ع ةّ بليةشةد ؾسةث وؾ ةةم  -6

 بلاةوُن. 

ذ بلسةٓ لةذٍٔة مخةةطش ضةشٔحٕد َزةق آُالذ زفسٕيةٕد ع ةّ بليةشةةذ َبلمىيةبلإةم جػة -3

 ه  بلسٓ ز  بعسمةدٌة .بلمعةٕٔش َبال

ذ آَةةزد بلُضةئق مه بليشةةذ َبلمىيبلؿ ُل ع ّ بلحٕةوةذ َبلمع ُمةذ َبالوظمد  -1

بلمسةةةسٍذزد َبالوظمةةةد َبلحةةةشبمع بلؿةهةةةُجٕد بلمةلٕةةةد َبلسػةسٔةةةد لؿ ةةةش بلفشَلةةةةذ 

 بلرشٔحٕد .

 ذ بلسةةٓ زةة آمسةةسىذبذ َبلسةةػالذ ل يةةشةةذ َبلمىيةةبعةةةدخ زةةذلٕق بلحٕةوةةةذ بلمةلٕةةد َبل -2

 بغشب  بلسفسٕب ع ٍٕة َضحد بلسػالذ َبلُضةئق َبلحشبمع مىٍة .
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 الخذمبد االلاززَويخ الضزيجيخربطعبً: 

زُهعر دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ زٓ زاذٔ  بلخذمةذ بلرةشٔحٕد بل سشَوٕةة   خةالل عةةم 

ؾٕص ز  بلعمل ع ّ زُزٕش بلخذمةذ بلرشٔحٕد بل سشَوٕة  بلالصمةد لاللسةضبم بلرةشٔحٓ  0202

َبلؿ ُل ع ّ بلشل  بلرشٔحٓ َبلشل  بلسشْ بل سشَوٕة  دَن مشبغعد دبئشخ ضشٔحد بلةذخل 

ٌةةزب بلسُهةة  زةةٓ بلخةةذمةذ بالل سشَوٕةةد ضةةمه خ ةةد بلةةذبئشخ زةةٓ زؿسةةٕه  َبلمحٕعةةةذ َٔةةسزٓ

بلخذمةذ ل م  فٕه َبليشةة  بلشئٕسٕه م  بلةذبئشخ زةٓ بلسعةمةل جةلخةذمةذ بلرةشٔحٕد َجية ل 

هةةةٌ  لةةذِ بلةةذبئشخ مةةه بضةةةس بصمةةد ةُسَوةةة ع ةةّ مةةُظفٓ دبئةةشخ ضةةشٔحد بلةةذخل َبلمحٕعةةةذ 

ٍٕ  َمذلآ بلؿسةجةذ َةةزد بلػٍةةذ بلمسعةم ةد َبلمسعةم ٕه م  بلذبئشخ مه بلم  فٕه َمفُض

 م  دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ َع ّ بلىؿُ بلسةلٓ : 

 (6)خذَل ر م 

 الخذمبد الضزيجيخ االلاززَويخ

 يفهىو انخذيح انخذيح االنكرروَيح انرلى
سُح اسرحذاز 
 انخذيح

1 
استتتخخشاس اٌتتتشلُ اٌستتتشٞ  ٚي   

 ِشة

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍفت١ٓ اٌتز٠ٓ ٠حٍّتْٛ اسلاِتا ضتش٠ب١ت ِتٓ       
غ١ش اٌّشخشو١ٓ بخذِاث اٌحىِٛتت االٌىخش١ٔٚتت اٌحصتٛي عٍتٝ     
وٍّت سش حّىُٕٙ ِتٓ اٌخعاِتً ٚاٌحصتٛي عٍتٝ ختذِاث اٌتذا شة       
اٌىخش١ٔٚا ٚرٌه ِٓ خالي اٌذخٛي اٌٝ ِٛلع اٌذا شة االٌىخشٟٚٔ 

www.istd.gov.jo   ٌختتتتتذِاث ِٚتتتتتٓ رتتتتتُ اخخ١تتتتتاس ا٠مٛٔتتتتتت ا

 االٌىخش١ٔٚت ٚبعذ رٌه ٠خُ اخخ١اس عٕٛاْ ِسخخذَ صذ٠ذ.

2121 

2 
اعادة اصذاس اٌتشلُ اٌستشٞ فتٟ    

 حاي فمذأٗ

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌحصٛي عٍٝ اٌشلُ اٌسشٞ فتٟ  
حاي فمذأٗ ٌٍذخٛي اٌٝ ِٛلع اٌذا شة االٌىخشٟٚٔ ٚحّى١تُٕٙ ِتٓ   

 خذِاث اٌذا شة االٌىخش١ٔٚت. اٌخعاًِ ٚاٌحصٛي عٍٝ
2121 

 ِٕصت االعخشاضاث 3
حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ حمتذ٠ُ االعخشاضتاث عٍتٝ ص١ّتع     
اٌمتتتشاساث اٌمابٍتتتت ٌالعختتتشان ستتتٛاء وأتتتج ِخعٍمتتتت بمتتتشاساث   

 ٠بت دخً أٚ لشاساث ضش٠بت ِب١عاث.ضش
2121 

 ّٔٛرس اٌخس٠ٛت ٚاٌّصاٌحت 4

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ حمذ٠ُ طٍب حس٠ٛت ِٚصاٌحت اٌٝ 
اٌٍضٕتتت اٌّخخصتتت ِتتٓ ختتالي اٌّٛلتتع االٌىخشٚٔتتٟ ٚ٘تتزا اٌطٍتتب    
ِضأا ال ٠شحتب عٍتٝ اٌّىٍفت١ٓ اٞ سستَٛ اٚ بتذالث ِمابتً ٘تزٖ        
اٌخستت٠ٛت ٚاٌّصتتاٌحت اٚ بتتذالث ِمابتتً حمتتذ٠ُ بتتذي اٌخستتت٠ٛت اٚ       

 اٌّصاٌحت . 

2121 

5 
اسستتتاي حح١ّتتتً اٌّشفمتتتاث بعتتتذ  

 االلشاس
حّىتٓ ٘تزٖ اٌخذِتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتٓ حح١ّتً اٌّعتضصاث ٚاٌّشفمتتاث       

 حاي ٌُ ٠خُ اسساٌٙا ِع االلشاس. فٟ
2121 

 2121 حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ حمذ٠ُ طٍب ٌالشخشان فٟ اٌما ّت اٌما ّت اٌز٘ب١ت )اسّاء 6
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 اٌّشاسو١ٓ(  

اٌز٘ب١تتتت اٌتتتزٞ ٠ّٕحتتتٗ ستتتشعت فتتتٟ اٌحصتتتٛي عٍتتتٝ اٌشد٠تتتاث     
اٌضتتش٠ب١ت فتتٟ حتتاي ححممتتج ٌتتٗ سد٠تتاث ِتتٓ اٌتتذا شة  با ضتتافت   
ٌخؤص١تتً دفتتع اٌضتتش٠بت اٌعاِتتت عٍتتٝ اٌّب١عتتاث عٍتتٝ ِستتخٛسداث  
اٌششوت أٚ إٌّشؤة  ٚسشعت اسخىّاي حتذل١ك ا لتشاس اٌضتش٠بٟ    

ٌع١ٕتت  اٌّمذَ ِٓ اٌّىٍف ٌٍفخشة اٌضتش٠ب١ت اٌختٟ أصتذسث ٌضٕتت ا    
لشاسًا بخح٠ٍٛٗ ٌٍخذل١ك ٚاعخّاد شٙادة اٌعض٠ٛت بذاًل عٓ شتٙادة  

 بشاءة اٌزِت.

 

 حٛافض االٔشطت اٌصٕاع١ت 7
متذ٠ُ ٌٍحصتٛي عٍتٝ حتٛافض     حّىٓ ٘تزٖ اٌخذِتت اٌّىٍفت١ٓ ِتٓ اٌخ    

  ٔشطخُٙ.
2121 

 طٍب حعذ٠ً الشاس ضش٠بت دخً 3
حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتتٓ حمتتذ٠ُ طٍتتب ٌخعتتذ٠ً االلتتشاس      
اٌضتتتش٠بٟ فتتتٟ حتتتاي حتتتذد خطتتتؤ ٚرٌتتته بىخابتتتٗ اٌّشتتتشٚحاث   
 اٌخاصت باٌطٍب  ٚاسفاق ا لشاساث اٌّعذٌت رُ اسساي اٌطٍب.

2121 

9 
طٍتتتتب حعتتتتذ٠ً التتتتشاس ضتتتتش٠بت   

 اٌّب١عاث

حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتتٓ حمتتذ٠ُ طٍتتب ٌخعتتذ٠ً االلتتشاس      
اٌضتتتش٠بٟ فتتتٟ حتتتاي حتتتذد خطتتتؤ ٚرٌتتته بىخابتتتٗ اٌّشتتتشٚحاث   

 لشاساث اٌّعذٌت رُ اسساي اٌطٍب.ٚاسفاق ا اٌخاصت باٌطٍب  
2121 

 حمذ٠ُ طٍب اٌخمس١ط 11
حّىتتتٓ ٘تتتزٖ اٌخذِتتتت اٌّىٍفتتت١ٓ ِتتتٓ حمتتتذ٠ُ طٍتتتب حمستتت١ط ِبتتتاٌ    

ث اٌخاصتتت اٌضتتش٠بت اٌّخشحبتتت عٍتت١ُٙ ٚرٌتته بىخابتتٗ اٌّشتتشٚحا   
 باٌطٍب رُ اسساي اٌطٍب.

2121 

 حمذ٠ُ طٍب اٌشد اٌضش٠بٟ 11
افشاد ٚشتشواث ِتٓ حمتذ٠ُ طٍتب     حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ 

سد اٌىخش١ٔٚا ٌٍحصٛي عٍٝ اٌشد٠اث اٌّسخحمت ٌُٙ ٚرٌه بىخابٗ 
 اث اٌخاصت باٌطٍب رُ اسساي اٌطٍباٌّششٚح

2121 

12 
حمتتتتتتذ٠ُ طٍتتتتتتب حفع١تتتتتتً اٌتتتتتتشلُ  

 اٌضش٠بٟ
حّىتتتٓ ٘تتتزٖ اٌخذِتتتت اٌّىٍفتتت١ٓ ِتتتٓ حمتتتذ٠ُ طٍتتتب حفع١تتتً اٌتتتشلُ     

 ٚ ششاء ِشوبت ِٓ إٌّطمت اٌحشة. اٌضش٠بٟ ٌغا٠اث االسخ١شاد ا
2121 

13 
اسخخشاس ب١اْ ضشا ب حفص١ٍٟ 

 ٌضش٠بت اٌذخً

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍفت١ٓ ِتٓ اٌحصتٛي عٍتٝ ب١تاْ باٌستٕٛاث       
اٌضتتتتش٠ب١ت اٌّمتتتتذسة ٚاٌّستتتتخؤٔفت ٚاٌّعختتتتشن ع١ٍٙتتتتا ِٚمتتتتذاس  
 االسصتتتتتذة اٌّستتتتتخحمت ٚاٌّذفٛعتتتتتت ٚاٌّمستتتتتطت ٚاٌعذ٠تتتتتذ ِتتتتتٓ

 ُّٙ.اٌّعٍِٛاث اٌضش٠ب١ت اٌخٟ حٙ

2121 

14 
اسخخشاس ب١اْ ضشا ب ٌشصت١ذ  

 اٌّساّ٘ت اٌٛط١ٕت

حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتتٓ اٌحصتتٛي عٍتتٝ ب١تتاْ حفصتت١ٍٟ 
بشصتتتت١ذ اٌّستتتتاّ٘ت اٌٛط١ٕتتتتت ِٚمتتتتذاس االسصتتتتذة اٌّستتتتخحمت      

 اٌّعٍِٛاث اٌضش٠ب١ت اٌخٟ حُّٙٙ. ٚاٌّذفٛعت ٚاٌعذ٠ذ ِٓ
2121 

 اٌخسض١ً االٌىخشٟٚٔ 15

اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌخسض١ً ٚاٌحصتٛي عٍتٝ اٌتشلُ    حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت 
اٌضش٠بٟ اٌىخش١ٔٚا ٚاٌخستض١ً فتٟ ضتش٠بت اٌتذخً ٌٍّستخخذ١ِٓ      

  ٟ ٌم١تذ  سلتُ ا  -ٚاالفشاد ٚاٌششواث ِٓ خالي ادخاي اٌتشلُ اٌتٛطٕ
 سلُ اٌٙاحف اٌخٍٛٞ. -اٌّذٟٔ

2119 

 لسا ُ اٌّعٍِٛاث 16

حّىتتتٓ ٘تتتزٖ اٌخذِتتتت اٌّىٍفتتت١ٓ اِىا١ٔتتتت حح١ّتتتً ِٚعا٠ٕتتتت لستتتا ُ  
ٍِٛاث اٌّحفٛظت بٍّف اوسً حسب ّٔٛرس ِخصص ٌٙزا اٌّع

إٌتتٛم ِتتٓ اٌّعٍِٛتتاث ٠ٚتتٛفش إٌاتتاَ ٘تتزا إٌّتتٛرس فتتٟ ٔفتت        
ِٚتٓ رتُ حعب تت ٍِتف       Excelاٌشاشتت ٚرٌته بخٕض٠ٍتٗ ِتٓ ا٠مٛٔتت      

 االوسً بذلت.

2113 

 2113 حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت ِسئٌٟٚ اٌشئْٚ اٌّا١ٌت ٚاٌّٛظف١ٓ فٟ الخطاعاث اٌّٛظف١ٓ)شٙشٞ 17

 اٌششواث ٚإٌّشآث اٌخٟ ٌتذ٠ٙا الخطاعتاث ِتٓ اٌشٚاحتب ٚبتذي        ٚسٕٛٞ(  
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اٌختتذِاث ٚاٞ دفعتتاث اختتشٜ اٌتتٝ اسستتاي وشتتٛفاث اٌّتتٛظف١ٓ   
 اٌشٙش٠ت ٚااللخطاعاث ا خشٜ اٌىخش١ًٔٚا

 االلخطاعاث االخشٜ 13
حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت ِستتئٌٟٚ اٌشتتئْٚ اٌّا١ٌتتت ٚاٌّتتٛظف١ٓ فتتٟ      

الخطاعتتاث اختتشٜ ِزتتً بتتذي    اٌشتتشواث ٚإٌّشتتآث اٌختتٟ ٌتتذ٠ٙا    
 %7% ٚ 5ذِاث ٚاٞ دفعاث اخشٜ ِزً اٌخ

2113 

 بشاءة اٌزِت 19
حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتتٓ خذِتتت اٌحصتتٛي عٍتتٝ بتتشاءة    

و١ٓ بختتتتذِاث اٌحىِٛتتتتت  اٌزِتتتتت اٌىخش١ٔٚتتتتا ٌٍّىٍفتتتت١ٓ اٌّشتتتتخش   
 االٌىخش١ٔٚت.

2117 

 اٌخحمك ِٓ بشاءة اٌزِت 21

ِتتتٓ بتتتشاءة اٌزِتتتت   حّىتتتٓ ٘تتتزٖ اٌخذِتتتت اٌّىٍفتتت١ٓ ِتتتٓ اٌخحمتتتك  
االٌىخش١ٔٚتتت اٌصتتادسة عبتتش ٔاتتاَ اٌحىِٛتتت االٌىخش١ٔٚتتت ٚرٌتته     
ببدختتاي اٌتتشلُ اٌضتتش٠بٟ ٌٍّىٍتتف اٌّٛصتتٛد عٍتتٝ ٘تتزٖ اٌبتتشاءة      

 االٌىخشٟٚٔ اٌّذْٚ عٍٝ اٌبشاءة. با ضافت اٌٝ اٌشلُ اٌخسٍسً

2117 

21 
اٌذفع االٌىخشٟٚٔ دخً ِٚب١عاث 

 بىافت اشىاٌٗ

ِتتٓ اٌتتذفع االٌىخشٚٔتتٟ ٌٍّستتخحماث حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ 
اٌضتتتتش٠ب١ت دْٚ اٌحاصتتتتت اٌتتتتٝ ِشاصعتتتتت اٌتتتتذا شة ِتتتتع اِىا١ٔتتتتت 

 ٌحصٛي عٍٝ سٕذ اٌذفع اٌىخش١ًٔٚا.ا
2115 

22 
حعتتتتتتذ٠ً اٌب١أتتتتتتاث اٌشخصتتتتتت١ت  

 ٚاٌّا١ٌت

حّىتتٓ ٘تتزٖ اٌخذِتتت اٌّىٍفتت١ٓ ِتتٓ ححتتذ٠ذ ٚحعتتذ٠ً اٌّعٍِٛتتاث       
اٌشخصتت١ت ٌٍّىٍتتف ِباشتتشة بح١تتذ ٠ستتخط١ع اٌّىٍتتف ِتتٓ ختتالي  
اٌّٛلع ححذ٠ذ عٕٛاْ اٌسىٓ ٚعٕٛاْ اٌعًّ ٚاٌعٕتٛاْ اٌبش٠تذٞ   
ٚصٙاث اٌعًّ ٚحغ١١ش اٌحاٌت االصخّاع١تت ٚغ١ش٘تا عٕتذ اٌحاصتت     

 .ٌزٌه

2111 

 حمذ٠ُ الشاساث اٌّب١عاث 23

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ حمذ٠ُ الشاساث ضش٠بت اٌّب١عاث 
ٚاحخستا  اٌضتتش٠بت اٌّستخحمت ِتتٓ ختتالي اٌتذخٛي اٌتتٝ ختتذِاث    
اٌذا شة ا ٌىخش١ٔٚت  ِٚعشفت اٌسٕٛاث اٌخٟ ٌُ ٠خُ حمذ٠ُ االلتشاس  
 عٕٙتتا ٚحمتتذ٠ُ التتشاس ضتتش٠بت اٌّب١عتتاث بىافتتت اشتتىاٌٗ ٚاسفتتاق      

 اٌّشفماث ٚاٌّعضصاث اٌىخش١ٔٚا.

2111 

24 
ب١تتاْ اٌضتتشا ب دختتً ِٚب١عتتاث  

 ٚااللخطاعاث ٌٍّٛظف١ٓ

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍفت١ٓ ِتٓ اٌحصتٛي عٍتٝ ب١تاْ باٌستٕٛاث       
اٌضتتتتش٠ب١ت اٌّمتتتتذسة ٚاٌّستتتتخؤٔفت ٚاٌّعختتتتشن ع١ٍٙتتتتا ِٚمتتتتذاس  
االسصتتتتتذة اٌّستتتتتخحمت ٚاٌّذفٛعتتتتتت ٚاٌّمستتتتتطت ٚاٌعذ٠تتتتتذ ِتتتتتٓ 

 اٌخٟ حُّٙٙ.اٌّعٍِٛاث اٌضش٠ب١ت 

2111 

25 
 االلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
)عتتتتتتتتتشن الستتتتتتتتتا  اٌتتتتتتتتتذخً 

 ٚاٌّب١عاث اْ ٚصذث(

فتتت١ٓ ِتتتٓ ِعشفتتتت  ِمتتتذاس االسصتتتذة    حّىتتتٓ ٘تتتزٖ اٌخذِتتتت اٌّىٍ 
 ٓ اٌّعٍِٛتتاث اٌضتتش٠ب١ت اٌختتٟ   اٌّستتخحمت ٚاٌّذفٛعتتت ٚاٌعذ٠تتذ ِتت

 حُّٙٙ.
2111 

26 
 شٙادة باٌشلُ اٌضش٠بٟ

 

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِت اٌّىٍف١ٓ ِٓ اٌخسض١ً ٚاصتذاس سلتُ ضتش٠بٟ    
اٌىخش١ٔٚتتتًا ٌٍّستتتخخذ١ِٓ ٚاالفتتتشاد ٚاٌشتتتشواث ضتتتّٓ ِٕاِٛتتتت  

 شٙادة باٌشلُ اٌضش٠بٟ. حصٛي عٍٝ اٌخذِاث االٌىخش١ٔٚت ٚاٌ
2111 

27 
حمتتتتذ٠ُ التتتتشاساث دختتتتً بىافتتتتت    

 اشىاٌٗ

حّىٓ ٘زٖ اٌخذِتت اٌّىٍفت١ٓ ِتٓ حمتذ٠ُ التشاساث ضتش٠بت اٌتذخً        
ٚاٌختتٟ حشتتًّ التتشاساث اٌّتتٛظف١ٓ ٚا فتتشاد ٚاٌشتتشواث اٌعاد٠تتت  
ٚاٌشتتشواث اٌّستتاّ٘ت ِتتٓ ختتالي اٌتتذخٛي اٌتتٝ ختتذِاث اٌتتذا شة   

 ٚاٌّعضصاث اٌىخش١ٔٚا.ق اٌّشفماث ا ٌىخش١ٔٚت  ٚاسفا

2115 
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*
 2020 لظىخ 5الزعفيمبد الزىفيذيخ ر م 

رعفيمبد مٍبم المعٍذ الضزيجي 

/ ( مه ودبم الزىديم ا دار  لذائزح ضزيجخ الذخل َالمجيعبد ر م 7الظبدرح ثمُخت المبدح )

  َرعذيالرً 2016( لظىخ 83)

 

 ( 1المبدح ) 

ٔ ُن ل   مةذ َبلعحةسبذ بلسةلٕد ؾٕص مة َسدذ زٓ ٌزي بلسع ٕمةذ بلمعةوٓ بلمخ  د لٍة مة ل  

زذل بلاشٔىد ع ّ خال  رل  : 

بلُصٔش: َصٔش بلمةلٕد. 

بلذبئشخ: دبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ. 

بلمذٔش: مذٔش عةم بلذبئشخ. 

بلمعٍذ: مذٔشٔد بلمعٍذ بلرشٔحٓ. 

مذٔش بلمعٍذ: مذٔش مذٔشٔد بلمعٍذ بلرشٔحٓ. 

 2020( لسىد 9بلمُظ  : ؾسث زعشٔ  بلمُظ  بلُبسد زٓ وظةم بلخذمد بلمذوٕد سل  )

َزعذٔالزً. 

بلحذل: ٌُ بلمح غ بلىاذْ بلماشس بهسٕفة ي جمُغث ٌزي بلسع ٕمةذ. 

جشوةمع بلسذسٔث: بلحشبمع بلسذسٔحٕد، َبلذَسبذ ََسشةذ بلعمل َبلمؤزمشبذ َبلمؿةضشبذ 

( 5َ مه خاللً َبلسٓ ال زال عه هةعةذ بلسذسٔث زٍٕة عه )وبلسذسٔحٕد بلسٓ زعاذ زٓ بلمعٍذ 

هةعةذ. 

ْ مه بلحشبمع بلسذسٔحٕد بلسٓ زعاذ زٓ وششبةً زٓ إبلمسذست: بليخ  بلزْ ٔس  بلمُبزاد ع ّ 

َ مه خاللً َٔس  لحُلً مه لحل مذٔش بلمعٍذ. وبلمعٍذ 

بلذَبم بلشهمٓ: ٌَُ بلُلر بلمعسمذ لذَبئش بلذبئشخ. 

ه  بلمىةٌع بلسذسٔحٕد َبلمذسجٕه َبل ةدس وبلمذست: ٌُ بليخ  بلزْ ٔاُم جعم ٕد بلسذسٔث َزق 

عه بلذبئشخ. 

َلةذ بلذَبم و َٔىسٍٓ خالل وبلحشوةمع بلسذسٔث بل حةؾٓ : ٌُ بلحشوةمع بلسذسٔحٓ بلزْ ٔحذ

بلشهمٓ. 

                                                           
*
 6/8/2020( حاس٠  5653ٔشسث اٌحع٠ٍِاث فٟ عدد اٌصس٠دة اٌسس٠ِت ) 
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 2020رعفيمبد احزظبة  يمخ الذعم المبلي لظبدراد ا وشطخ الظىبعيخ لظىخ 

 /ودبم حُافش ا وشطخ الظىبعيخ 2020( لظىخ 13( مه ودبم ر م )7الظبدرح َفقب لفمبدح )

 2014( لظىخ 30( مه  بوُن االطزثمبر ر م )46الظبدر ثمقزضى المبدح )

 ( 1بلمةدخ ) 

زسمّ ٌزي بلسع ٕمةذ )زع ٕمةذ بؾسسةت لٕمد بلذع  بلمةلٓ ل ةدسبذ ب وي د بل ىةعٕد لسىد 

( َٔعمل جٍة مه زةسٔل ويشٌة زٓ بلػشٔذخ بلشهمٕد . 2020

 ( 2بلمةدخ ) 

ٔ ُن ل   مةذ َبلعحةسبذ بلسةلٕد ؾٕطمة َسدذ زٓ ٌزي بلسع ٕمةذ بلمعةوٓ بلمخ  د لٍة ودوةي مة ل  

 :زذل بلاشٔىد ع ّ بٕش رل 

بلُصٔش: َصٔش بل ىةعد َبلسػةسخ َبلسمُٔه. 

بلىظةم : وظةم ؾُبزض ب وي د بل ىةعٕد بلىةزز. 

زعسمذ بلسعشٔفةذ بلُبسدخ زٓ بلىظةم. 

 ( 3بلمةدخ ) 

زي ل لػىد مه َصبسخ بل ىةعد َبلسػةسخ َبلسمُٔه َدبئشخ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ َدبئشخ 

بلػمةسك ب سدوٕد مٍمسٍة دسبهد بل  حةذ َزذلٕاٍة َبؾسسةت لٕمد بلذع  بلمةلٓ ل مؤهسد 

بلم ذسخ. 

 ( 4بلمةدخ ) 

( مه بلىظةم ةمة ٔ ٓ : 5زمىؽ بلمؤهسد بلم ذسخ دعمة مةلٕة َزاة ل مةدخ )

% 5 دعمة  مةلٕة  وسحسً 2020و- ويةط صىةعد ب دَٔد : زمىؽ بلمؤهسد بلم ذسخ بجسذب   مه عةم 

مه ماذبس بلضٔةدخ زٓ لٕمد صةدسبزٍة عه بلعةم بلسةجق زٓ ؾةل زؿإق بلمؤهسد بلم ذسخ لٕمد 

%. 30مؿ ٕد مرةزد ال زال وسحسٍة عه 

ت- ويةط صىةعد ب لحسد : زمىؽ بلمؤهسد بلم ذسخ دعمة  مةلٕة  ةمة ٔ ٓ زٓ ؾةل زؿإق مىسػةزٍة 

% : 30بلم ذسخ لٕمد مؿ ٕد مرةزد ال زال وسحسٍة عه 

% مه مػمُة لٕمد صةدسبزٍة بلسىُٔد. 3 دعمة  مةلٕة  وسحسً 2019. بجسذب   مه عةم 1

% مه ماذبس بلضٔةدخ زٓ لٕمد صةدسبزٍة عه بلعةم 5 دعمة مةلٕة  وسحسً 2020. بجسذب   مه عةم 2

 مه ٌزي بلفاشخ. (1)بلسةجق، ع ّ ون ال ٔؤضش ٌزب بلذع  ع ّ لٕمد بلذع  بلمى ُ  ع ًٕ زٓ بلحىذ 

 

                                                           
 1/6/2020 حاس٠  5644 اٌسس٠ِت اٌصس٠دة عدد فٟ اٌحع٠ٍِاث ٔشسث.  
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 : الزحظيالد الضزيجيخ الفظل الثبوي

 مقبروددً ثددىفض 0202/كددبوُن اَل رحظدديالد ضددزيجخ الددذخل َالمجيعددبد خددالل شددٍز  (  

 0222لشٍز مه عبم ا

زؿ ةةٕالذ بلةةذبئشخ مةةه ضةةشٔحد بلةةذخل َضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ ع ةةّ بلسةة   َبلخةةذمةذ  بسزفعةةر

دٔىةةس ( م ٕةُن 026)بلةّ  ةةةوُن بَل بلمؿ ٕد َبلمسسُسدخ َبلمسةٌمد بلُطىٕد خةالل شةٍش 

( م ٕةةُن دٔىةةةس بْ جضٔةةةدخ 024مةةة ماةةذبسي ) 0282زةةٓ ؾةةٕه ةةوةةر لةةىف  بليةةٍش مةةه عةةةم 

 %.8( م ُٕن دٔىةس َجىسحد ؾُبلٓ 0)  ةماذبسٌ

( م ٕةةُن 344بسزفعةر زؿ ةٕالذ ضةشٔحد بلمحٕعةةةذ مةه بلسة   بلمؿ ٕةةد َبلمسةسُسدخ  بلةّ )

م ٕةُن دٔىةةس جضٔةةدخ ( 342مةة ماةذبسي ) 0282دٔىةس زٓ ؾٕه ةةوةر لةىف  بليةٍش مةه عةةم 

%( ةمةةة َبسزفعةةر زؿ ةةٕالذ ضةةشٔحد بلةةذخل خةةالل 8( م ٕةةُن دٔىةةةس َجىسةةحد )4ماةذبسٌة )

مةة  0282( م ٕةُن دٔىةةس زةٓ ؾةٕه ةةوةر لةىف  بليةٍش مةه عةةم 51بلّ )  ةةوُن بَلشٍش 

 %.82( م ُٕن دٔىةس َجىسحد ؾُبلٓ 2( م ُٕن دٔىةس ب ْ جضٔةدخ ماذبسي ) 42ماذبسٌة )

( الخبص ثزحظيالد ضزيجخ الذخل َالمجيعدبد خدالل شدٍز 2ثبلدذَل ر م ) َكمب ٌُ مجيه

 .0222مقبروً ثىفض الشٍز مه عبم  0202/كبوُن اَل 
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 (7جذول رلى )
يمارَح تُفس انشهر يٍ  1515ذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ خالل شهر كاَىٌ اول /

 0222 عاو

 ثب لف ديىبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثيــــــاٌ 

 
 كاَىٌ أول
2019 

 

 كاَىٌ أول
2020 

 انفرق

انميًح 
 تانذيُار

% 

 %19.11  8.275 51.567 43.292 ايراداخ ضريثح انذخم وانًساهًح انىطُيح

ايراداخ ضريثح انًثيعاخ انًحهيح صُاعح وذجارج 
 وخذياخ 

250.784 244.017 -6.767  -2.70% 

 %1  1.508 295.584 294.076 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ انًحهيح

 %16-  1.168- 6.100 7.268 ايراداخ ضريثح دخم يمرطعح عهً انًسرىرداخ

 %13  11.187 100.307 89.120 ايراداخ ضريثح انًثيعاخ عهً انًسرىرداخ

 %10  10.019 106.407 96.388 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ عهً انًسرىرداخ

 %19  9.113 57.673 48.56 ايراداخ ضريثح انذخم

 %1  4.420 344.324 339.904 ايراداخ ضريثح انًثيعاخ

 %3  13.533 401.997 388.464 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ 
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 (2انشكم رلى )
يمارَح تُفس انشهر يٍ  1515/ كاَىٌ اولذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ خالل شهر 
 1529عاو 
 

 

 

مقبروددخ ثددىفض  0202/ كددبوُن اَلرحظدديالد ضددزيجخ الددذخل َالمجيعددبد لىٍبيددخ شددٍز  -

  0222الفززح عبم 

زؿ ةةٕالذ بلةةذبئشخ مةةه ضةةشٔحد بلةةذخل َضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ ع ةةّ بلسةة   َبلخةةذمةذ  بسزفعةةر

( م ٕةُن دٔىةةس زةٓ ؾةٕه 3333) ةةةوُن بَل  بلةّبلمؿ ٕد َبلمسةةٌمد بلُطىٕةد لىٍةٔةد شةٍش 

ةس بْ جضٔةةةدخ ماةةذبسي ( م ٕةةُن دٔىةة3313مةةة ماةةذبسي ) 0282عةةةم  ةةوةةر لةةىف  بلفسةةشخ مةةه

 %.82( م ُٕن دٔىةس َجىسحد ؾُبلٓ 352)  ؾُبلٓ

( م ٕةُن 3534بسزفعر زؿ ٕالذ ضشٔحد بلمحٕعةذ مةه بلسة   بلمؿ ٕةد َبلمسةسُسدخ  بلةّ )

( م ٕةُن دٔىةةس جضٔةةدخ 3320مةة ماةذبسي ) 0282دٔىةس زٓ ؾٕه ةةور لىف  بلفسشخ مةه عةةم 

%( ةمة َبسزفعر زؿ ٕالذ ضشٔحد بلذخل لىٍةٔةد 3( م ُٕن دٔىةس َجىسحد )030بسٌة )ماذ

مةة  0282( م ُٕن دٔىةس زٓ ؾٕه ةةور لةىف  بلفسةشخ مةه عةةم 8831بلّ ) ةةوُن بَلشٍش 

( م ٕةةُن دٔىةةةس َجىسةةحد ؾةةُبلٓ 883( م ٕةةُن دٔىةةةس بْ جضٔةةةدخ ماةةذبسٌة ) 8208ماةةذبسي )

88.% 

( الخددبص ثزحظدديالد ضددزيجخ الددذخل َالمجيعددبد لىٍبيددخ 0)َكمددب ٌددُ مجدديه ثبلدددذَل ر ددم 

 .0222مقبروخ ثىفض الفززح عبم  0202/ كبوُن اَلشٍز 
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 (8انجذول رلى )
يمارَح تُفس  1515ذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ ذراكًي نُهايح شهر كاَىٌ اول  /

 1529انفررج يٍ عاو 
 تاألنف ديُار

 انثيــــــاٌ 
االيراد نُهايح 
 أول كاَىٌ
1529 

االيراد نُهايح 
 كاَىٌ أول
1515 

 انفرق

 % انميًح تانذيُار

 %12  117.173 1078.962 961.789 ايراد ضريثح  انذخم وانًساهًح انىطُيح

ايراداخ ضريثح انًثيعاخ انًحهيح صُاعح وذجارج 
 وخذياخ 

2421.194 2653.703 232.509  10% 

 %10  349.682 3732.665 3382.983 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ انًحهيح

 %1  0.567 59.131 58.564 ايراداخ ضريثح دخم يمرطعح عهً انًسرىرداخ

 %0  1.014- 880.144 881.158 ايراداخ ضريثح انًثيعاخ عهً انًسرىرداخ

 %0  0.447- 939.275 939.722 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ عهً انًسرىرداخ

 %12  117.435 1138.099 1020.664 ايراداخ ضريثح انذخم

 %7  231.806 3533.847 3302.041 ايراداخ ضريثح انًثيعاخ

 %8  349.241 4671.946 4322.705 يجًىع ضريثح انذخم وانًثيعاخ 
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 (1انشكم رلى )
يمارَح تُفس  1515/ كاَىٌ اولذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ ذراكًي نُهايح شهر 

 1529انفررج يٍ عاو 
 

 

 

 رحظيالد ضزيجخ الذخل َالمجيعبد مظىفخ حظت ثىُد  بوُن المُاسوخ العبمخ لفذَلخ ة(

 0222/0202لعبمي  كبوُن اَل رحظيالد ضزيجخ الذخل َالمجيعبد خالل شٍز -

 مظىفخ حظت ثىُد  بوُن المُاسوخ العبمخ لفذَلخ

جىسةحد  0202مةه عةةم  ةةةوُن بَلشةٍش  خةاللبسزفعر غمٕ  جىُد ز ىٕ  ضةشٔحد بلةذخل 

بلس ةعةةذ بلمةُظفٕه %( ؾٕص ةةور وسحد بالسزفةة بالع ّ لحىذ ضةشٔحد بلةذخل مةه 81.1)

%( َبسزفةةةةةة جىةةةةذ ضةةةةشٔحد بلةةةةذخل مةةةةه بليةةةةشةةذ جىسةةةةحد 03.53وسةةةةحد ) َبلمسةةةةسخذمٕه

 %( .80.51د )جىسح بالزشبد%( َجىذ ضشٔحد بلذخل مه 84.22)

%( 8.3جىسةحد ) 0202مه عةم  خالل شٍش ةةوُن بَلبسزفعر ضشٔحد بلمحٕعةذ بلمؿ  د 

جىسةةةحد  بلمسةةةسُسدخؾٕةةةص ةةةةةن وسةةةحد بالسزفةةةةة بالع ةةةّ لرةةةشٔحد بلمحٕعةةةةذ ع ةةةّ بلسةةة   

%( زةٓ ؾةٕه بوخفرةر لا ةةة 4.53جىسةحد ) بلس   بلمؿ ٕد%( َبسزفةعٍة ل ا ةة 80.55)

 %( 32.38بلخذمةذ جىسحد )

رحصاايالخ ضااريثح انااذخم وانًثيعاااخ خااالل شااهر  ت( انخااا  3وكًااا هااى يثاايٍ تانجااذول رلااى ) 
 .يصُفح حسة تُىد لاَىٌ انًىازَح انعايح نهذونح 1529/1515نعايي  كاَىٌ اول
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 (9انجذول رلى )
يصُفح  1529/1515ذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ خالل شهر كاَىٌ اول نعايي 

 انًىازَح انعايح نهذونححسة تُىد لاَىٌ 
 تاألنف ديُار

 انثيـــــاٌ
االيراد خالل شهر 

 1529كاَىٌ اول /
االيراد خالل شهر 

 1515كاَىٌ اول /

 انفرق

 % انميًح

         ا٠شاداث ضش٠بت اٌذخً

 %14.09 4,051 32,808 28,757 اٌششواث

 %12.58 334 2,990 2,656 االفشاد

 %27.57 4,728 21,875 17,147 ٚاٌّسخخذ١ِٓالخطاعاث اٌّٛظف١ٓ 

 %18.77 9113 57,673 48,560 انًجًىع

         ضش٠بت اٌّب١عاث

 %4.53 4,224 97,383 93,159 لطام اٌسٍع اٌّح١ٍت

 %3.79 4,087 111,958 107,871 اٌمطام اٌخضاسٞ

 %30.31- 15,078- 34,676 49,754 اٌمطام اٌخذِٟ

 %12.55 11,187 100,307 89,120 اٌضش٠بت اٌّسخٛسدة

 %1.30 4,420 344,324 339,904 انًجًىع

 %3.48 13,533 401,997 388,464 انًجًىع االجًاني
 

 (3انشكم رلى )
 1529/1515  نعايي كاَىٌ اولانخا  ترحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ خالل شهر 

 يصُفح حسة تُىد لاَىٌ انًىازَح انعايح نهذونح
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لعدددددبمي  كدددددبوُن اَل شدددددٍز  رزاكمدددددي لىٍبيدددددخرحظددددديالد ضدددددزيجخ الدددددذخل َالمجيعدددددبد 

 مظىفخ حظت ثىُد  بوُن المُاسوخ العبمخ لفذَلخ 0222/0202

جىسةحد  0202مةه عةةم  لىٍةٔةد شةٍش ةةةوُن بَلبسزفعر غمٕ  جىُد ز ىٕ  ضةشٔحد بلةذخل 

بالزةةةشبد وسةةةحد %( ؾٕةةةص ةةوةةةر وسةةةحد بالسزفةةةةة بالع ةةةّ لحىةةةذ ضةةةشٔحد بلةةةذخل مةةةه 88.5)

%( َجىةةذ ضةةشٔحد 82.2%( َبسزفةةةة جىةةذ ضةةشٔحد بلةةذخل مةةه بليةةشةةذ جىسةةحد )34.33)

 %( .2بلذخل مه بلشَبزث جىسحد )

جىسةةةحد  0202بسزفعةةةر ضةةةشٔحد بلمحٕعةةةةذ بلمؿ ةةة د لىٍةٔةةةد شةةةٍش ةةةةةوُن بَل مةةةه عةةةةم 

د %( ؾٕص ةةن وسةحد بالسزفةةة بالع ةّ لرةشٔحد بلمحٕعةةذ ع ةّ بلسة   بلمؿ ٕةد جىسةح3.28)

%( زةةةٓ ؾةةةٕه بوخفرةةةر لا ةةةةة 2.34%( َبسزفةعٍةةةة ل ا ةةةةة بلسػةةةةسْ جىسةةةحد )06.20)

%( ةمةةة بوخفرةةر ضةشٔحد بلمحٕعةةةذ بلمؿ ةة د مةةه بلمسةةسُسدبذ 02.54بلخةذمةذ جىسةةحد )

 %(.2.08خالل ٌزي بلفسشخ جىسحد )

 رزاكمدي زحظديالد ضدزيجخ الدذخل َالمجيعدبدث( الخدبص 4َكمدب ٌدُ مجديه ثبلددذَل ر دم )

مظىفخ حظت ثىُد  دبوُن المُاسودخ العبمدخ  0222/0202لعبمي  كبوُن اَللىٍبيخ شٍز 

 لفذَلخ

 (25انجذول رلى )
 1529/1515ذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ ذراكًي نُهايح شهر كاَىٌ اول نعايي 
 يصُفح حسة تُىد لاَىٌ انًىازَح انعايح نهذونح

 تاألنف ديُار

 

 انثيـــــاٌ
االيراد نُهايح شهر 

 1529كاَىٌ اول 
االيراد نُهايح شهر 

 1515كاَىٌ اول 

 انفرق

 % انميًح

         ا٠شاداث ضش٠بت اٌذخً

 %10.86 84,819 866,062 781,243 اٌششواث

 %34.73 14,822 57,494 42,672 االفشاد

 %9.04 17,794 214,543 196,749 الخطاعاث اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّسخخذ١ِٓ

 %11.51        117,435     1,138,099 1,020,664 انًجًىع

         ضش٠بت اٌّب١عاث

 %26.02 250,188 1,211,857 961,669 لطام اٌسٍع اٌّح١ٍت

 %9.34 88,360 1,034,781 946,421 اٌمطام اٌخضاسٞ

 %20.54- 105,208- 407,065 512,273 اٌمطام اٌخذِٟ

 %0.21- 1,845- 880,144 881,989 اٌضش٠بت اٌّسخٛسدة

 %7.01        231,495     3,533,847 3,302,352 انًجًىع

 %8.07 348,930 4,671,946 4,323,016 انًجًىع االجًاني
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 (4انشكم رلى )
 1529/1515نعايي  كاَىٌ اولذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ ذراكًي نُهايح شهر 

 يصُفح حسة تُىد لاَىٌ انًىازَح انعايح نهذونح

 

لعدددددبمي  كدددددبوُن اَللىٍبيدددددخ شدددددٍز رزاكمدددددي رحظددددديالد ضدددددزيجخ الدددددذخل َالمجيعدددددبد 

مظىفخ حظت ثىُد  بوُن المُاسوخ العبمخ لفذَلخ ثذَن ضزيجخ المشدزقبد  0222/0202

 الىفطيخ

بسزفعةةر ضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ بلمؿ ةة د مةةه غمٕةة  بلسةة   َبلخةةذمةذ جعةةذ بهةةسحعةد ضةةشٔحد 

م ٕةس دٔىةس زٓ ؾٕه ةةور خالل وف  بلفسشخ  (08106)بلمحٕعةذ ع ّ بلميساةذ بلىف ٕد بلّ 

%( ، لةةزل  زةةةن 2.22( م ٕةةةس دٔىةةةس َجىسةةحد بسزفةةةة )08624)مةةة ماةةذبسي  0282مةةه عةةةم 

بالسزفةةةة زةةٓ ؾ ةةٕ د ضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ ٔعةةُد بلةةّ صٔةةةدخ ضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ بلمؿ ةة د مةةه 

ىٕ  عُبئةةذ ( َلةةٕ  بلةةّ بعةةةدخ ز ةة182لمةةة َسد زةةٓ ةةةل مةةه بلػةةذَلٕه ) بلا ةعةةةذ َزاةةة  

( بسزفةةةة ضةةشٔحد بلمحٕعةةةذ بلمؿ ةة د مةةه 2بلميةةساةذ بلىف ٕةةد ؾٕةةص ٔظٍةةش بلػةةذَل سلةة  )

بلا ةعةذ باللس ةدٔد جعذ بهسحعةد ضشٔحد بلمحٕعةذ ع ّ بلميساةذ بلىف ٕد َجةلإمد َبلىسحد 

 بلمحٕىد بصب  ةل مىٍة.

سؿ ٕالذ ضشٔحد بلذخل َبلمحٕعةذ لىٍةٔةد شةٍش ج ( بلخة 2َةمة ٌُ محٕه جةلػذَل سل  )

م ةىفد ؾسةث جىةُد لةةوُن بلمُبصوةد بلعةمةد ل ذَلةد جةذَن  0282/0202لعةمٓ  ةةوُن بَل

 .ضشٔحد بلميساةذ بلىف ٕد
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 اٌّضّٛم االصّاٌٟ ضش٠بت اٌّب١عاث ضش٠بت اٌذخً 

 2119/اال٠شاد ٌٕٙا٠ت شٙش وأْٛ اٚي 

 2121/اال٠شاد ٌٕٙا٠ت شٙش وأْٛ اٚي 
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 (22انجذول رلى )                                    
يصُفح  1529/1515نعايي  كاَىٌ اولذحصيالخ ضريثح انذخم وانًثيعاخ نُهايح شهر 
  تذوٌ ضريثح انًشرماخ انُفطيح حسة تُىد لاَىٌ انًىازَح انعايح نهذونح

 ثب لف ديىبر 

 انثيـــــاٌ
اجًاني االيراد يٍ 

2/2 -
1529/22/35 

 -21/2االيراد يٍ 
1529/21/32 

اجًاني االيراد يٍ 
2/2 -
1529/21/32 

اجًاني االيراد 
- 2/2يٍ 
1515/22/35 

 االيراد يٍ
21/2- 
1515/21/32 

اجًاني االيراد يٍ 
2/2 -
1515/21/32 

             ا٠شاداث ضش٠بت اٌذخً

        866,062      32,808        833,254  781,243 28,757 752,486 اٌششواث

        57,494        2,990 54,504 42,672 2,656 40,016 االفشاد

        214,543      21,875 192,668 196,749 17,147 179,602 ٚاٌّسخخذ١ِٓالخطاعاث اٌّٛظف١ٓ 

 1,138,099 57,673 1,080,426 1,020,664 48,560 972,104 انًجًىع

          -                   0     ضش٠بت اٌّب١عاث

        1,211,857   97,383 1,114,474 961,669 93,159 868,510 لطام اٌسٍع اٌّح١ٍت

        1,034,781   111,958 922,823 946,421 107,871 838,550 اٌمطام اٌخضاسٞ

        407,065      34,676 372,389 512,273 49,754 462,519 اٌمطام اٌخذِٟ

        880,144      100,307 779,837 881,989 89,120 792,869 اٌضش٠بت اٌّسخٛسدة

 3,533,847 344,324 3,189,523 3,302,352 339,904 2,962,448 انًجًىع

 4,671,946 401,997 4,269,949 4,323,016 388,464 3,934,552 انًجًىع االجًاني

 806,455   707,921 698,254 136,734 561,520 ضريثح انًثيعاخ )انعايح وانخاصح( 

انرسىو وانثذالخ يٍ انًشرماخ 
 انُفطيح **

318,100 0 318,100 0 
 

- 

ايراداخ يٍ انًشرماخ انُفطيح 
 )ضريثح انًثيعاخ + انثذالخ ( 

879,620 136,734 1,016,354 707,921 0 806,455 

يجًىع ضريثح انًثيعاخ انًحصهح 
 تذوٌ يشرماخ َفطيح 

2,400,928 203,170 2,604,098 2,481,602 344,324 2,727,392 
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 َالمجيعبد حظت القطبعبدج( رحظيالد ضزيجخ الذخل 

 (21انجذول رلى )
 1529/1515ذحصيالخ ضريثح انذخم حسة انمطاعاخ خالل شهر كاَىٌ اول نعايي 

 تاألنف ديُار

 انمطاع
ضريثح انذخم خالل 
شهر كاَىٌ اول 
1529 

ضريثح انذخم خالل 
شهر كاَىٌ اول 
1515 

 انفرق

 % انميًح

 %4.85 73 1,578 1,505 االذصاالخ االساسيح

 %27.05 932 4,378 3,446 االَشطح انصُاعيح

 %155.84 8,677 14,245 5,568 انثُىن

 %217.86 427 623 196 انًشرماخ انُفطيح

شركاخ انرعذيٍ 
 االساسيح

366 541 175 47.81% 

 %19.80- 79- 320 399 شركاخ انذخاٌ

 %14.98 49 376 327 شركاخ انًال وانىساطح

 %15.79 832 6,100 5,268 انًسرىرداخ

 %6.27- 1,973- 29,512 31,485 اخري

 %18.77        9,113    57,673 48,560 انًجًىع

 

 (23انجذول رلى )
 1529/1515نعايي  كاَىٌ اولحسة انمطاعاخ خالل شهر  انًثيعاخذحصيالخ ضريثح 

 تاألنف ديُار

 انمطاع
ضريثح انًثيعاخ 
خالل شهر كاَىٌ 

 1529اول 

انًثيعاخ  ضريثح
خالل شهر كاَىٌ 

 1515اول 

 انفرق

 % انميًح

 %6.46- 842 -        12,186             13,028        االذصاالخ االساسيح

 %0.15 149        98,400             98,251        انًشرماخ انُفطيح

 %5.34        3,867           76,255             72,388        شركاخ انذخاٌ

 %12.55        11,187         100,307           89,120        انًسرىرداخ

 %32.66 499 2,027 1,528 االسًُد وانحذيذ

 %22.61- 288 - 986 1,274 انًشروتاخ انكحىنيح

 %15.78- 10,152-        54,163             64,315        اخري

 %1.30 4,420 344,324 339,904 انًجًىع
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 (24انجذول رلى )
نعايي كاَىٌ اول شهر  نُهايح ذراكًي  ذحصيالخ ضريثح انذخم حسة انمطاعاخ
1529/1515 

 تاألنف ديُار

 

 انمطاع
ضريثح انذخم نُهايح 
شهر كاَىٌ اول 
1529 

ضريثح انذخم نُهايح 
شهر كاَىٌ اول 
1515 

 انفرق

 % انميًح

 %2.69 628 23,962 23,334 االساسيحاالذصاالخ 

 %67.58 52,604 130,438 77,834 االَشطح انصُاعيح

 %2.66 8,527 328,532 320,005 انثُىن

 %44.15 4,201 13,717 9,516 انًشرماخ انُفطيح

شركاخ انرعذيٍ 
 االساسيح

28,841 46,115 17,274 59.89% 

 %11.81- 201- 1,501 1,702 شركاخ انذخاٌ

شركاخ انًال 
 وانىساطح

21,933 20,735 -1,198 -5.46% 

 %5.25 2,972 59,536 56,564 انًسرىرداخ

 %6.79 32,636 513,571 480,935 اخري

 %11.51        117,443  1,138,107 1,020,664 انًجًىع

(25انجذول رلى )       
نعايي كاَىٌ اول شهر  نُهايح ذراكًي  حسة انمطاعاخ انًثيعاخذحصيالخ ضريثح 

1529/1515  
 تاألنف ديُار

 انمطاع
ضريثح انًثيعاخ 
نُهايح شهر كاَىٌ 

 1529اول 

ضريثح انًثيعاخ 
نُهايح شهر كاَىٌ 

 1515اول 

 انفرق

 % انميًح

 %0.38-        603         -        157,786            158,389       االذصاالخ االساسيح

 %19.78        134,908           817,057            682,149       انُفطيحانًشرماخ 

 %46.83        324,782           1,018,314         693,532       شركاخ انذخاٌ

 %0.22        1,963               883,121            881,158       انًسرىرداخ

 %2.32        435            19,181 18,746 االسًُد وانحذيذ

 %3.02-        451         - 14,469 14,920 انًشروتاخ انكحىنيح
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 د(رحظيالد ضزيجخ المجيعبد مظىفخ عبمخ َخبطخ 

  كبوُن اَلخالل شٍز  رحظيالد ضزيجخ المجيعبد مظىفخ عبمخ َخبطخ

(26انجذول رلى )  
1529/1515انضريثح انعايح وانخاصح خالل شهر كاَىٌ اول   

 ثباللف ديىبر

 انثيــــــاٌ

 انفرق انضريثح خالل انضريثح خالل

شهر كاَىٌ أول 
 % انميًح 1515كاَىٌ أول شهر  1529

    

 %12- 16,401- 117,129 133,530 ضريثح انًثيعاخ انعايح

 %10 20,821 227,195 206,374 ضريثح انًثيعاخ انخاصح

 %1 4,420 344,324 339,904 انًجًىع

 
(27انجذول رلى )  

1529/0202 كاَىٌ اولشهر  نُهايحانضريثح انعايح وانخاصح   

 ديىبر ثب لف

 انثياٌ
 انفرق انضريثح نُهايح انضريثح نُهايح

 1515شهر كاَىٌ أول  1529شهر كاَىٌ أول 
 % انميًح

    

 %12- 192,633- 1,467,649 1,660,282 ضريثح انًثيعاخ انعايح

 %26 424,128 2,066,198 1,642,070 ضريثح انًثيعاخ انخاصح

 %7 231,495 3,533,847 3,302,352 انًجًىع

 

 

 

 

 %29.10-        256,113  -        623,911             880,024       اخري

 %6.16        204,921    3,533,839 3,328,918 انًجًىع
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 : انرذليك وانرفريش انضريثي وانرسىياخ وانًصانحاخانفصم انثانس
 

 32/21/1515اجًاني انرحمماخ يٍ انرذليك وانرفريش انضريثي نغايح 
 

(28انجذول رلى )  
32/21/1515اجًاني انرحمماخ يٍ انرذليك وانرفريش انضريثي نغايح   

 

 الجيبن

 
 ديىبر ثباللف 0202

 الضزيجي الزذ ي  مه الزحققبد اخمبلي

 
320,222 

 الضزيجي الزفزيش مه الزحققبد اخمبلي

 
422,036 

 المدمُع

 
222,036 

 

 

(29جذول رلى )  
نًذيريح يكافحح انرهرب انضريثي خالل انفررج يٍ جىالخ انرفريش انضريثي 
2/2/1515-32/21/1515:  

 
 انسُح

2019 2020 

 2371 1895 عذد انجىالخ انرفريشيح

 262,566,383 43,475,664 انضريثح نهًهفاخ انري ذى اسركًال اَجازهاليًح 

وليذ ليًح انغراياخ نهًهفاخ انري ذى اسركًال اَجازها 
 االَجاز

89,936,113 136,455,115 

 397,972,653 233,456,887  يجًىع انضريثح وانغراياخ نهًهفاخ انًُجسج

 10,264,586   ليًح انضريثح نهًهفاخ ليذ االَجاز

يجًىع انضريثح نهًهفاخ انري ذى اسركًال اَجازها + 
 انًهفاخ ليذ االَجاز

  272,835,969 

وليذ  ال اَجازهايجًىع انغراياخ نهًهفاخ انري ذى اسركً
 االَجاز

  236,455,220 

 االجًاني
 

  408,236,189 
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 الزظُيبد َالمظبلحبد

 (02خذَل ر م )

َالمظبلحبد المقذمخ لفدىدخ الزظدُيبد َعدذد الطفجدبد الزدي درطدذ عذد حفجبد الزظُيبد 

َعددذد الطفجددبد الزددي رمددذ المُافقددخ عفيٍددب مدده  جددل مدفددض الددُسراق َ يمددخ ٌددذي القضددبيب 

 َغزامبرٍب مظىفخ دخل َمجيعبد.

 الجيبن

 

 المدمُع

 الافي
 مجيعبد دخل

 1335 3463 4222 الزظُيخ لدىخ الى ثطفجبد رقذمُا الذيه الماففيه عذد

 الزظُيخ لدىخ مه حفجبرٍم دراطخ رم الذيه الماففيه عذد

 
4711 3395 1316 

 مدفض  جل مه عفيٍب المُافقخ رمذ الزي المطبلجبد عذد

 الُسراق
3818 2825 993 

 

 

(12جذول رلى )  
 ليًح يثانغ انضريثح وانغراياخ انًررذثح عهيها نهطهثاخ انري ذى دراسرها يٍ لثم انهجُح 

لضايا دخم ولضايا يثيعاخيصُفح   

 

 

 

 

 

 

 الجيبن

 الافي المدمُع

 

 مجيعبد دخل

 ضزيجي اطل

 
 غزامبد ضزيجي اطل غزامبد ضزيجي اطل غزامبد

 المجددددددبل   يمددددددخ

 دراطدخ ردم الذيه

 مدددددده حفجددددددبرٍم

 الزظُيخ لدىخ

166,604,032 150,495,530 91,952,334 108,404,729 74,651,698 42,090,801 
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( 00خذَل ر م )  

32/20/0202عذد القضبيب الضزيجيخ كمب ٌي في   

 

 

 الجيبن

 

 

 32/20/0222عذد القضبيب لغبيخ 

 

 32/20/0202عذد القضبيب لغبيخ 

  ضبيب دخل

 
222 2222 

  ضبيب مجيعبد

 
622 622 

  ضبيب خشائيخ

 
220 624 

 المدمُع

 
2552 0424 
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 الفٍزص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      0202االطالحبد الضزيجيخ في عبم  :الفظل االَل
 

2 

 الفظل الثبوي :الزحظيالد الضزيجيخ 

رحظدديالد ضددزيجخ الددذخل َالمجيعددبد مقبروددً مددع وفددض  -

 0222الفززح مه عبم 

رحظيالد ضدزيجخ الدذخل َالمجيعدبد مظدىفخ حظدت ثىدُد  -

  بوُن المُاسوخ العبمخ لفذَلخ 

 رحظيالد ضزيجخ الذخل َالمجيعبد حظت القطبعبد  -

 

 

86 

 

20 

 

25 

الفظدددددل الثبلددددد : الزدددددذ ي  َالزفزددددديش الضدددددزيجي َالزظدددددُيبد 

 َالمظبلحبد

 الزحققبد مه الزذ ي  َالزفزيش    -

 الزظُيبد َالمظبلحبد    -

 

28 

 

28 

29 
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 فٍزص الدذاَل

 (2جذول رلى )
 2121فٟ اٌعٙذ اٌضش٠بٟ خالي عاَ  عمذ٘ااٌبشاِش اٌخٟ حُ 

4 

 (1رلى )جذول 
 اٌذٚساث اٌخٟ حُ اعطاإ٘ا ٌّٕاّاث اٌّضخّع اٌّذٟٔ باٌّضاْ

5 

 (3جذول رلى )
 31/12/2121ٌٚغا٠ت  1/1/2121إٌّضضة ٌّذ٠ش٠ت اٌمضا٠ا ٌٍفخشة ِٓ االعخشاضاث 

5 

 (4جذول رلى )
 2119 - 2113- 2117ٔسبت االٌخضاَ بخمذ٠ُ الشاساث ضش٠بت اٌذخً ٌٍسٕٛاث 

9 

 (5جذول رلى )
 2121اٌّىٍف١ٓ اٌّسض١ٍٓ خالي عاَ عذد 

9 

 (6جذول رلى )
 اٌخذِاث اٌضش٠ب١ت االٌىخش١ٔٚت

11 

 (7جذول رلى )
ِماسٔٗ بٕف  اٌشٙش  2121 وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً ٚاٌّب١عاث خالي شٙش 

 2119ِٓ عاَ 
17 

 (8انجذول رلى )
ِماسٔت بٕف  اٌفخشة  2121وأْٛ اٚي ححص١الث ضش٠بت اٌذخً ٚاٌّب١عاث ٌٕٙا٠ت شٙش 

 .2119عاَ 
19 

 (9انجذول رلى )
 2119/2121ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً ٚاٌّب١عاث خالي شٙش 

 ِصٕفت حسب بٕٛد لأْٛ اٌّٛاصٔت اٌعاِت ٌٍذٌٚت
21 

 (25انجذول رلى )
 2119/2121ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً ٚاٌّب١عاث ٌٕٙا٠ت شٙش 

 بٕٛد لأْٛ اٌّٛاصٔت اٌعاِت ٌٍذٌٚتِصٕفت حسب 
22 

 (22انجذول رلى )
 2119/2121ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً ٚاٌّب١عاث ٌٕٙا٠ت شٙش 

 ِصٕفت حسب بٕٛد لأْٛ اٌّٛاصٔت اٌعاِت ٌٍذٌٚت بذْٚ ِشخماث ٔفط١ت
24 

 (21انجذول رلى )
 2119ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً حسب اٌمطاعاث خالي شٙش 

/2121 
25 

 (23انجذول رلى )
 2121/ 2119ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌّب١عاث حسب اٌمطاعاث خالي شٙش 

25 

 (24انجذول رلى )
 2121/ 2119ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌذخً حسب اٌمطاعاث ٌٕٙا٠ت شٙش 

26 

 (25انجذول رلى )
 2121/ 2119ٌعاِٟ  وأْٛ اٚيححص١الث ضش٠بت اٌّب١عاث حسب اٌمطاعاث ٌٕٙا٠ت شٙش 

26 
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 (26انجذول رلى )
 2119/2121 وأْٛ اٚياٌضش٠بت اٌعاِت ٚاٌخاصت خالي شٙش 

27 

 (27انجذول رلى )
 2119/2121 وأْٛ اٚياٌضش٠بت اٌعاِت ٚاٌخاصت ٌٕٙا٠ت شٙش 

27 

 (28انجذول رلى )
 ٚاٌخفخ١ش اٌضش٠بِٟٓ اٌخذل١ك اٌضش٠بٟ  اٌخحمماثاصّاٌٟ 

23 

 (29جذول رلى )
 صٛالث اٌخفخ١ش اٌضش٠بٟ ٌّذ٠ش٠ت ِىافحت اٌخٙش  اٌضش٠بٟ

23 

 (15جذول رلى )
عذد طٍباث اٌخس٠ٛاث ٚاٌّصاٌحاث اٌّمذِت ٌٍضٕت اٌخس٠ٛاث ٚعذد اٌطٍباث اٌخٟ دسسج 

اٌٛصساء ٚل١ّت ٘زٖ اٌمضا٠ا ٚعذد اٌطٍباث اٌخٟ حّج اٌّٛافمت ع١ٍٙا ِٓ لبً ِضٍ  
 ٚغشاِاحٙا ِصٕفت دخً ِٚب١عاث.

29 

 (12جذول رلى )
ل١ّت ِباٌ  اٌضش٠بت ٚاٌغشاِاث اٌّخشحبت ع١ٍٙا ٌٍطٍباث اٌخٟ حُ دساسخٙا ِٓ لبً اٌٍضٕت 

 ِصٕفت لضا٠ا دخً ٚلضا٠ا ِب١عاث
29 

 (11جذول رلى )
 31/12/2121عذد اٌمضا٠ا اٌضش٠ب١ت وّا ٟ٘ فٟ 

31 

 

 

 

 


